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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ملخص الرسالة

  :به أمجعني، أما بعدنبينا حممد وعلى آله وصح احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على
فهذا ملخص للرسالة املقدمة لقسم الكتـاب والسـنة بكليـة الـدعوة وأصـول الـدين جبامعـة أم القـرى         

ـ ٧٣٨ت(كتاب البستان يف علوم القـرآن، هلبـة اهللا البـارزي    : "للحصول على درجة املاجستري بعنوان حتقيـق  ) هـ
وقـد قسـمت   حيىي بـن عبـد ربـه الزهـراين،     / البمقدمة من الط" إىل آخر سورة الكهف ودراسة من أول الكتاب

  :الكتاب إىل قسمني
  :الدراسة، وفيه بابان: القسم األول
  :وفيه متهيد وفصالن املؤلف، :الباب األول

  .من الناحية السياسية والعلمية عصر املؤلف: التمهيد
  .حياته االجتماعية: الفصل األول
  .حياته العلمية: الفصل الثاين
  :كتاب البستان وفيه أربعة فصول: الباب الثاين
  .حتقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إىل املؤلف: الفصل األول
  .وصف املخطوط: الفصل الثاين
  .منهج املؤلف يف الكتاب ومصادره: الفصل الثالث
  .منهجي يف التحقيق: الفصل الرابع
  :التحقيق، ويشتمل على: القسم الثاين

  .النص الكامل للكتاب
  .تائجاخلامتة والن

  .الفهارس العلمية
وأما هدف الدراسة فهو إخراج كتاب لعامل فاق أقرانه وانتشر صيته، عالوة علـى أن الكتـاب قـد مجـع بـني      

  .التفسري وعلوم القرآن
  :وهذه أهم نتائج البحث

من األئمة األعالم الـذين نـذروا أنفسـهم خلدمـة العلـم، فقـد ألـف        أن البارزي ـ رمحه اهللا ـ يعترب    .١
، ومن هنـا أوصـي بالعنايـة بكتبـه املوجـودة وإخراجهـا       ت الكثرية، حىت زادت على أربعني مؤلفاًاملؤلفا

 .من قبل أخويت الباحثني
، فإنـه ينقـل   من خالل تتبعي لنقوالت البارزي يف الكتاب ـ وهي كثرية جداً ـ بـرزت أمانتـه يف النقـل      .٢

 .ويشري إىل أنه منقول
 .الكتاب مجع فيه مع االختصار بني التفسري وعلوم القرآن أن املؤلف سلك منهجاً فريداً يف تأليف .٣
أن الكتب املؤلفة يف العلوم على وجه العموم ويف التفسري علـى وجـه اخلصـوص علـى كثرـا ال يغـين        .٤

 .املتخصص بعضها عن بعض، فلكل كتاب ميزة
  .وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً

  عويد بن عياد املطريف/ حيىي بن عبد ربه الزهراين                              املشرف الدكتور/ الطالب
 



  

in The Holly Quran Sciences) Garden(The Book of Al Bustan  
 

ABSTRACT 
This is a summary on the research submitted to the Department  of Quaran & 
Sunna at the college of Invitation & Religion Inventories in the University of Omm Al 
Qura to obtain Master Degree under the title (The Book of Al Bustan (Garden) in The 
Holly Quran Sciences ) by Hibatullah Al Barzi (٧٣٨ H) containing investigations and 
studies from the beginning of “The First of the Book” to end “Surat AL Kahaf(The 
Cave)”. Presented by: Yahya ben Abdu Rabbeh Alzahrani and it falls in two parts:- 

         
 

Part One : The Study,  includes two chapters. 
 

.ction  and two  sections it   comprises introdu, The Author :  Chapter One 
 

:  Introduction 
The Author’s period  from Scientific & Political point of views  

  
 .The Social life of the  Author : Section One 

                  . Scholarly life of the Author :Section Two   
 

        :n Four SectionsThe book of Al Bustan i: Chapter Two   
    

: .Investigating the title of the book and authentication to Author Section One  
   .Descriptions of the text: Section Two   

        .The Author’s principle in the book and Sources:  Section Three   
          .n investigationMy procedure in a: Section Four   

 
Part Two: The Investigation, which includes:   

• Full text of the book . 
• Results & Conclusions. 
• Scientific References. 

 
The study aimed to produce the book for the famous scholar precedes his colleges 
furthermore the book compromises between The Holly Quran Sciences & 

interpretation.                                                                                                 
-:The main research results 

• Al Barzi is one of flag scholars who devote his self to serve the knowledge with 
more than ٤٠ authoresses. It is recommended to care his existing books and to 
be extracted by researchers. 

• Many transfers done by Al Barzi showed his faith in transfer and he is always 
truly referring and stating this action . 

• The author followed a unique procedure in this book collecting between Quran 
Studies and interpretation in brief.  

• Books in science and interpretation are may and could not be overridden each 
of them has its advantages.    

 
Student : Yahya ben Abdu 

Rabbeh Alzahrani   
   Supervisor:  Dr. Owaid Eyad Al 

Matrafi 
  



  

  
  

  
  

ومن  إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

يه وعلى آله وصحبه وسلم وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى اهللا عل
  .تسليماً كثرياً

 :أما بعد
فإن االشتغال بكتاب اهللا تبارك وتعاىل حفظاً آلياته، وفهماً ملعانيه، وتطبيقاً ألحكامه، 
وإعماالً للفكر فيه، وإبرازاً لفوائده واستخراجاً لسننه؛ من أفضل القربات اليت يتقرب ـا  

كتاب اهللا املعجز، باللفظ املوجز، وهو منبع املعرفـة   العباد هللا تبارك وتعاىل، وال غرو فإنه
ومنشؤها، وأحسن العلوم وأصدقها، فمن أخذ به وعمل، حاز يف اجلنة الظلل، ومن أعرض 
عنه وغفل، كان من فوقه ظلل من النار ومن حتته ظلل، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 

  .خلفه ترتيل من حكيم محيد
كانوا ال يتجـاوزون العشـر   فللقرآن حقه ؛  رسول اهللا صحابة  ومن هنا عرف 

وهكذا ، اآليات حىت حيفظوا ويتعلمون ما فيها من علم مث يعقبون ذلك بالعمل مبا علموا 
من أتى من بعدهم من التابعني ومن سار على جهم واقتفى أثرهم ؛ فتحقق بذلك قول اهللا 
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  .هلذا الكتاب العزيز من يقوم به حق القيام 
أن ألفوا يف علومه وما يتصل به حىت صارت فروعاً وأنواعـاً،   الهتماماومن آثار ذلك 

القـراءات،   وبات كل نوع يعترب علماً مستقالً بذاته، ومن ذلك علم رسم املصحف، وعلم
  .وعلم التجويد، وعلم التفسري، إىل غري ذلك من علومه املختلفة

وكان من أبرز علومه اليت كثرت فيها املؤلفات، ونقلت فيها اآلثار والروايات؛ علم 

                           
  .من سورة احلجر )  ٩( اآلية رقم   ) ١(

 المقدمة



  

تفسري القرآن الكرمي، فشاع وانتشر، واجتهد العلماء يف التأليف فيه حىت إن اإلنسان ال يكاد 
  .حيصي تلك املؤلفات

أن من اهللا علي باالنتساب هلذا العلم أحببت أن أكمل فيه دراسيت، فالتحقت بقسم ا ومل
وملا شارفت السنة املنهجية على االنتهاء كـان لزامـاً أن   الكتاب والسنة جبامعة أم القرى، 

  .أحبث عن موضوع يكون أطروحة لنيل درجة املاجستري 
وسؤال واستفسـار  ، خطوطات وبعد متابعة لعدد من فهارس امل، فشرعت يف ذلك 

البستان  (( خمطوط يف احلصول على  وفقين اهللا تعاىل، توجهت به إىل بعض العلماء واملشايخ 
ـ ٧٣٨ -هــ  ٦٤٥(هلبة اهللا بن عبد الرحيم البارزي الشافعي   ))  يف علوم القرآن ، )ـ ه

دأت يف حتقيقـه  ، وبعد املوافقة عليه بإىل القسم  همت بتقد وفاستعنت باهللا وتوكلت عليه 
  :ة طة  التالياخلوفق 

  :قسمت الكتاب إىل قسمني

  :الدراسة ويشتمل هذا القسم على بابني: القسم األول
  :املؤلف، وفيه متهيد وفصالن: الباب األول
  :عصر املؤلف، ويتضمن: التمهيد

  .احلالة السياسية يف عصر املؤلف - ١
 .احلالة العلمية يف عصر املؤلف - ٢

  :االجتماعية، وفيه ثالثة مباحثحياته : الفصل األول
  :امسه، ونسبه، وكنيته، ولقبه: املبحث األول
  :والدته وأسرته، وفيه مطلبان: املبحث الثاين
  .والدته: املطلب األول
  .أسرته: املطلب الثاين
  : حياته العلمية، وفيه مخسة مباحث: الفصل الثاين
  :مناصبه ومرتلته العلمية، وفيه مطلبان: املبحث األول
  .مناصبه: املطلب األول
  .مرتلته العلمية: املطلب الثاين



  

  :عقيدته، ومذهبه، وفيه مطلبان: املبحث الثاين
  .عقيدته: املطلب األول
  .مذهبه الفقهي: املطلب الثاين
  .شيوخه: املبحث الثالث
  .تالميذه: املبحث الرابع
   .مؤلفاته: املبحث اخلامس

  :ه، وفيه مطلبانوفاته وما قيل يف رثائ: السادساملبحث 
  .وفاته: األولاملطلب 

  .ما قيل يف رثائه: املطلب الثاين
  :فصول مخسةكتاب البستان، وفيه : الثاين الباب

  .حتقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إىل املؤلف: الفصل األول
  .وصف املخطوط: الفصل الثاين
 ب،منهج املؤلف ومصادره، والرموز املسـتخدمة يف الكتـا  : الفصل الثالث
  :وفيه ثالثة مباحث ، واملآخذ عليه 
  .منهج املؤلف ومصادره: املبحث األول
  .الرموز املستخدمة يف الكتاب: املبحث الثاين

  .املآخذ على الكتاب : املبحث الثالث 
  :وفيه مبحثان ،  ))  الوجيز (( وكتابه ، الواحدي : الفصل الرابع 
  .ترمجة الواحدي : املبحث األول 
  . ))  الوجيز (( كتاب : ين املبحث الثا
  .منهجي يف حتقيق الكتاب: الفصل الرابع

  :التحقيق، ويشمل: القسم الثاين
 .النص الكامل احملقق لكتاب البستان •
 .اخلامتة والنتائج •
 .الفهارس العلمية •



  

وأن واهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي، وأن جيعله حجة يل ال علي ،
  .تقصاء ما يستحق النظر واالستنباطيوفقين يف اس

وال يفوتين أن أتوجه بالشكر اجلزيل لكل من أعانين وساعدين يف حتقيق هذا الكتـاب  
/ شيخي وأستاذي الشيخ الـدكتور وأخص بالشكر ، ا أو غريمه، أو إعارة كتاب ، برأي 

 يألو جهداً مل مث، رعى هذا البحث منذ أن كان فكرة عويد بن عياد بن عايد املطريف، فقد 
كافأ الشيخ به إال أن أدعو له بأن أوال أجد ما  ، تلم بالبحثكانت يف تذليل العقبات اليت 

مثلي ومثـل   وأن أن ميد يف عمره على طاعته يف صحة وعافيه ، وما، جيزيه اهللا خري اجلزء 
  : شيخي إال كما قال الشاعر 

  ن مننـما أوليت م اديثـتروي أح  ه ـمن زار بابك مل تربح جوارح
  )١( والقلب عن جابر والسمع عن حسن  فالعني عن قرة والكف عن صلة
يزيد / ط األخاملخطو هذا يف والذي شاركين، زميلي ووكما ال يفوتين أن أشكر أخي 

، كما أتوجه بالشكر جلامعة أم القرى اليت هيئت يل فرصة الدراسة بن عبد اللطيف اخلليف 
  .م املباركذا القس

هذا عملي اجتهدت فيه، فما كان فيه من صواب فمن اهللا وحده، وما كان : وختاماً 
  .فيه من نقص وعيب فمن ضعفي البشري، واهللا ورسوله منه بريئان

جـواد   دمة دينك ، إنك، وخلاللهم اظهر احلسن واستر القبيح، واستعملنا يف طاعتك
 على نبينا حممد وعلى آله وصحابته ومن سار على كرمي، واحلمد هللا أوالً وآخراً، وصلى اهللا

  .جهم واسنت بسنتهم إىل يوم الدين

*  *  *  
  
  

  
  

                           
: الوايف بالوفيات : انظر . احلسن الكندي  عالء الدين أيب، دث علي بن مظفر هذين البيتني لألديب واحمل  ) ١(

  .  ١٢٤: الذهيب معجم و، ٢٢/١٢٥



  

  
  

  
  

  :عصر املؤلف، ويتضمن: التمهيد         
  :احلالة السياسية يف عصر املؤلف -١

عاش املؤلف ـ رمحه اهللا ـ ما بني منتصـف القـرن السـابع حـىت منتصـف        
الفترة كانت مـن أسـوأ الفتـرات بالنسـبة لألمـة       ، وهذهري تقريباًالقرن الثامن اهلج

اإلسالمية، فهي متوج بالفنت واالضـطرابات السياسـية املتعـددة، واحلـروب الطاحنـة      
املدمرة، ذلك أنه مل يكن للمسلمني حاكم واحـد يصـدر النـاس عـن رأيـه، فقـد       

ـ    ل بعضـها  انقسمت الدولة اإلسالمية إىل دول شىت، وتفرقت إىل أحـزاب متفرقـة، يقت
فلم تكن أيدي بين العباس حاكمة على مجيع الـبالد كمـا كانـت بنـو أميـة      "بعضاً، 

قاهرة جلميع البالد واألقطار واألمصار، وحىت مل يبـق مـع اخلليفـة منـهم إال بغـداد      
  .)١("وبعض بالد العراق، وذلك لضعف خالفتهم

شـر  ونتيجة هلذا الضعف حتولـت األمـة اإلسـالمية مـن فاحتـة لألمصـار تب      
باإلسالم ورمحته وعظيم مساحته إىل أمة يار عليها يف عقـر دارهـا، وبـدأت تتنـاقص     غ

  .أطرافها شيئاً فشيئاً
ومن أبرز األحداث يف تلك الفترة، مـا قـام بـه املغـول مـن غـزو لـبالد        

هــ، وقتـل اخلليفـة والعلمـاء والقـادة،      ٦٥٦املسلمني، ودخوهلم بغداد حمتلني سنة 
شهد له التاريخ مبثيل، فقتلوا مجيع من قدروا عليـه حـىت قيـل إـم     وقتل أهلها مما مل ي
  .)٢( قتلوا ألفي ألف نفس

  ـ ومل يقف هذا عند بالد العراق، بل امتد ليشمل بـالد الشـام وي توىل علـى  س
م مثل ما فُفْمدنه، وي علل ببغداد، مما أدى إىل هجرة الكـثري مـن الشـام إىل مصـر،     ع

                           
  .بتصرف ١٣/٢٠٥:البداية والنهاية   ) ١(
  . ١٣/٢٠٢:املرجع السابق : انظر  ) ٢(

 متهيد وفصالناملؤلف، وفيه : الباب األول  



  

ني ووحدهتم ومجع صفوفهم أحلقـوا اهلـزائم بعـدوهم، وبـدأ     وبعد اتفاق كلمة املسلم
العدو يتراجـع وحالـه التـربص باملسـلمني حـىت يعـاود الكـرة، فعـاد وحاصـر          

هـ، وحاصر الشام عدة مرات ختلل ذلك وقـوع معـارك هائلـة كمعركـة     ٦٥٩حلب
  .)١( محص ووقعة شقحب وغريها

وصـار سـالطينها    ومن أبرز األحداث يف تلك الفترة زوال حكـم األيـوبيني،  
  .)٢( من مماليكهم، وأصبح بيدهم مقاليد األمر كله يف مصر

، فلما علم مبـا فعلـه التتـار يف بـالد     )٣( وكان من سالطني املماليك املظفر قطز
الشام وعزمهم على دخول بالد مصر؛ جهز جيشه وعـزم علـى قتـاهلم، فقاتلـهم يف     

أيـديهم، وصـارت الشـام    هـ، وانتزع الشـام مـن   ٦٥٧سنة ) عني جالوت(معركة 
حتت سلطانه إضافة إىل مصر، وحطم ما كـان شـائعاً مـن أن املغـول ال يهزمـون،      
فصارت هذه الدولة الفتية من أعظم القوى يف العامل اإلسـالمي، بسـبب قـدرهتا علـى     

  .)٤( إيقاف التقدم املغويل، بل وإحلاق اهلزائم به شيئاً فشيئاً
حكم من كـان عليهـا يف زمـن األيـوبيني     على أن محاة موطن املؤلف قد امتد 

  .)٥( حتت إشراف املماليك وسيادهتم
من هنا نرى أن املؤلف قد نشأ يف فترة حرجـة مـن تـاريخ األمـة، شـديدة      

  .التقلب، كثرية الصراع

                                   *  *  *  

  

                           
، وتاريخ ابن ٥/٤٧٨:فما بعدها، وتاريخ ابن خلدون ١٤/٢٥:، و٢٥٩-١٣/٢١٩:البداية والنهاية : انظر  ) ١(

  .فما بعدها٢/١٩٧:الوردي 
  .١٥٠:قيام دولة املماليك : انظر  ) ٢(
املظفر قطز بن عبد اهللا املعزي سيف الدين، ثالث ملوك الترك املماليك مبصر والشام، قتل سنة مثان ومخسني هو   ) ٣(

 :، وتاريخ ابن الوردي ٥/٤٢٤:، وتاريخ ابن خلدون ١٣/٢٢٢:البداية والنهاية : وستمائة للهجرة، انظر
٢/٢٠٠.  

  .٢/٢٠٠:، وتاريخ ابن الوردي ١٣/٢٢٠:البداية والنهاية : انظر ) ٤(
  .٢/٢٠١:تاريخ ابن الوردي : انظر ) ٥(



  

  :احلالة العلمية يف عصر املؤلف -٢  
ليت مرت ا األمة يف هذه الفترة من الزمن عائقاً عـن  مل تكن األوضاع السياسية ا  

االزدهار والتقدم العلمي والثقايف فإن يف احملن منحاً، على أن التتار املغول قد قتلوا الكثري من 
العلماء وطلبة العلم واملدرسني واخلطباء واألئمة ومحلة القرآن، بل وأحرقـوا كـثرياً مـن    

نها يف دجلة والفرات، وهذا ديدم يف كل بلـد دخلـوه،   مدوناهتم وكتبهم وألقوا بكثري م
ولكن حني نقلب كتب التاريخ والتراجم جند أن هذا العصر يعترب من أزهى عصور اإلسالم 
من الناحية العلمية، فقد شهد ضة علمية متميزة يف سائر فنون العلم، فقد عاش فيه كوكبة 

دب واللغة، ومن أبـرز هـؤالء املنـذري    من أئمة التفسري واحلديث والفقه والتاريخ واأل
هــ،  ٦٦٥هـ، وأبو شامة ت٦٦٠هـ، وسلطان العلماء العز بن عبد السالم ت٦٥٦ت

هـ، وابن خلكـان ت  ٦٧٦هـ، والنووي ت٦٧٢هـ، وابن مالك ت٦٧١والقرطيب ت
هـ، والـدمياطي احملـدث   ٧٠٢هـ، وابن دقيق العيد ت٦٨٥هـ، والبيضاوي ت٦٨١
وابنه عبد احلليم وابنه شيخ اإلسالم إمام ذلك العصر وما بعده  هـ، وآل تيمية اد٧٠٥ت

هـ، وابن ٧٤٥هـ، وأبو حيان ت٧٣٩هـ، ، والربزايل ت٧٢٨علماً وجهاداً وورعاً ت
هـ، وآل السبكي وآل البارزي، وغريهم كـثري  ٧٥١هـ، وابن القيم ت٧٤٩الوردي ت

  .كثري
صري الشافعي املولود سـنة  ويكفي أن تعلم أن عدد شيوخ قطب الدين أبو علي امل  
د شيوخ بدر الدين ابن مجاعة ، وأن عد)١( هـ يبلغ ألف نفس٧٣٥هـ واملتوىف سنة ٦٦٤
، مما يدل على )٢( هـ بلغ ألفاً وثالمثائة نفس٧٣٣هـ واملتوىف سنة ٦٣٩ املولود سنة الكناين

نصيب وافـر  أن االزدهار العلمي يف ذلك الوقت قد عم سائر األقطار، وقد حظيت الشام ب
  .من هذه النهضة العلمية

ومما زاد النشاط العلمي ما قام به سالطني ذلك العصر من إنشاء اجلوامع واملساجد   
واملدارس الفقهية واحلديثية إىل جانب تلك املدارس املنشأة من قبل، فنشطت احلركة العلمية 

                           
  .١٩/٥٦:الوايف بالوفيات : انظر  ) ١(
  .١/٣٦٣:ذيل طبقات احلفاظ : انظر  ) ٢(



  

  .)١( نشاطاً ال نظري له
ي زاهر، ويف فترة زمنية زاخرة بالعلماء وهكذا جند أن املؤلف قد عاش يف وسط علم  

واملدرسني وخاصة يف الشام ومصر واليت كانت امللجأ بعد قدوم التتار إىل الشام، كل ذلك 
  .مكنه من مساع العلم واإلقبال عليه

*  *  * 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                           
  .٧/١٨١:يب احملاسن يوسف بن تغري بردىأللنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، ا: انظر  ) ١(



  

  
 
  

  :امسه، ونسبه، وكنيته، ولقبه: املبحث األول
 :امسه •

م بن إبراهيم بن هبة اهللا بـن مسـلم بـن هبـة اهللا     هو هبة اهللا بن عبد الرحي
ابن حسان بن حممد بن منصور بـن أمحـد املعـروف بـابن البـارزي اجلهـين       

  .)١( احلموي الشافعي
 :نسبته •

نسبة البارزي إىل جهينة؛ ألن أصله يرجع إليه، وجهينة هو زيـد بـن ليـث    
  .)٢( ابن سود بن أسلم بن احلاف بن قضاعة من القحطانية

نسبته إىل محاة فألا البلدة اليت ولد ا وسكنها، بـل وصـار قاضـيها    وأما 
  .كما سيأيت

  .)٣( وأما نسبته إىل الشافعي؛ النتسابه إىل املذهب الشافعي
  .)٤( وأما نسبته إىل البارزي، فهي نسبة إىل باب أبرز إحدى حمال بغداد

 :كنيته •
  .)٥( وأما كنيته فأبو القاسم

  

                           
، ٦/١١٩:، وشذرات الذهب ٦/١٦٧: أعيان املائة الثامنة ، والدرر الكامنة يف١٤/١٨٢:البداية والنهاية : انظر  ) ١(

: ، ونفح الطيب ١/٢٩١:، ومعجم احملدثني ١٠/٣٨٧:، وطبقات الشافعية الكربى ٢/٢٩٨:وطبقات الشافعية 
  .٢٧/١٧٢:، والوايف بالوفيات ٢/٢٥٨:، والوفيات، البن رافع ٢/٢٣٢

  .٢٠٤:معرفة األنساب العرب  ، واية األرب يف٤٤٤:مجهرة أنساب العرب : انظر  ) ٢(
  .١٠/٣٨٧:، وطبقات الشافعية الكربى ٢/٢٩٨:طبقات الشافعية : انظر  ) ٣(
  .٢/٢٣٢:، ونفح الطيب ٥/١٢٥:، والنجوم الزاهرات ١١/١٨٨:الضوء الالمع : انظر  ) ٤(
 :والوايف بالوفيات ، ١/٢٩١:، ومعجم احملدثني ٢/٢٩٨:، وطبقات الشافعية ١٤/١٨٢:البداية والنهاية : انظر ) ٥(

٢٧/١٧٢.  

 حياته االجتماعية، وفيه ثالثة مباحث:الفصل األول



  

 :لقبه •
  .)١( شرف الدينوأما لقبه فهو 
  :والدته وأسرته، وفيه مطلبان: املبحث الثاين
  :والدته: املطلب األول

  . من هجرة املصطفى  ٦٤٥ولد املؤلف ـ رمحه اهللا ـ يف عام 
،  )٢( وأما حتديد يوم والدته فقد ذكر السبكي وابن كثري أنه ولد يف خامس شهر رمضـان 

  .)٣( والعشرين من شهر رمضان بينما ذكر ابن حجر أنه ولد يف اليوم اخلامس
هــ، وأمـا   ٦٤٥وعلى هذا جند أم اتفقوا على أنه ولد يف شهر رمضان سـنة  

  .االختالف يف حتديد اليوم فهو يسري

*  *  *  

  :أسرته: املطلب الثاين
عرفت أسرة البارزي بالعلم والديانة والفضل والقضاء والرئاسة، حـىت قـال فيـه    

  .)٤( "أثيلذا أصل أصيل وجمد : "اليافعي
  .)٥( "بيت القضاء والرئاسة:"عن هذه األسرةابن رافع وقال اخلطيب 

  .)٦( "بيت الرئاسة والعلم: "قاضي شهبةوقال ابن 
  .)٧( "من بيت مشهور: "وقال ابن حجر

وإمنا نالت هذه األسرة هذه األوصاف لربوز كثري من أفرادهـا، ومتيـزهم بـالعلم    
  :والقضاء والفتيا، ومن هذه األسرة

والد املؤلف، جنم الدين عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي، كان إماماً بارعـاً يف   .١

                           
  .من الصفحة السابقة) ١(املراجع يف احلاشية رقم : انظر  ) ١(
  .١٠/٣٨٧:، وطبقات الشافعية الكربى ١٤/١٨٢:البداية والنهاية : انظر  ) ٢(
  .٦/١٦٧:الدرر الكامنة : انظر   )٣(
  .٤/٢٩٨:مرآة اجلنان   ) ٤(
  .٢/٢٥٨:الوفيات، البن رافع   ) ٥(
  .٤/١٠٧:قات الشافعية طب  ) ٦(
  .١/٢٠٩:الدرر الكامنة   ) ٧(



  

هـ، وتويف وهو متوجه إىل احلج ٦٠٨الفقه واألصول، أديباً شاعراً، ولد سنة 
 .)١( هـ، فحمل ودفن يف البقيع باملدينة النبوية٦٨٣سنة 

القضاء ـ، ويل ه٥٨٠جده، مشس الدين إبراهيم بن هبة اهللا البارزي، ولد سنة  .٢
 .)٢( هـ٦٦٩، وكان ذا دين وورع، تويف سنة حبماة

ابنه، إبراهيم بن هبة اهللا البـارزي، ويل قضـاء الركـب الدمشـقي سـنة       .٣
 .)٣(هـ٧٠٨

حفيده، عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة اهللا بن عبد الرحيم البارزي، ولد سـنة   .٤
 .)٤( هـ٧٦٤هـ، وناب يف احلكم عن جده، تويف سنة ٧٠٨

هـ، ٦٤١، القاضي كمال الدين حممد بن عبد الرحيم البارزي، ولد سنة أخوه .٥
 .)٥( هـ٦٩٨وتويف سنة 

ابن أخيه، عثمان بن كمال الدين البارزي، قاضي حلب مث محص، تويف سـنة   .٦
 .)٦( هـ٧٣٠

*  *  *  

  
  
  
  
  
  
  

                           
  .١٨/١٩١:، والوايف بالوفيات ٨/١٨٩:، وطبقات الشافعية الكربى ٢/١٧٩:طبقات الشافعية : انظر  ) ١(
  .٦/٩٤:، والوايف بالوفيات ٧/٢٣١:، والنجوم الزاهرات ٥/٣٢٨:شذرات الذهب : انظر  ) ٢(
  .١/٨٤:الدرر الكامنة : انظر  ) ٣(
  .٢/٢٥٨:، والوفيات، البن رافع ٢/٢١٤:الدرر الكامنة : انظر  ) ٤(
  .٣/٢٠٣:، والوايف بالوفيات ١/٦٤٨:، وفوات الوفيات ٥٢/٣٦٤:تاريخ اإلسالم : انظر  ) ٥(
  .١٩/٣٣٤:، والوايف بالوفيات ٢/٢٦٩:، وطبقات الشافعية ٦/٩٤:شذرات الذهب : انظر  ) ٦(



  

  
  
  

  :، وفيه مطلبانوثناء العلماء عليه مناصبه ومرتلته العلمية: املبحث األول
  :مناصبه: األولاملطلب 

، وكانت مدة واليتـه  هللا ـ على منصب قاضي القضاة حبماة تعني املؤلف ـ رمحه ا 
 لقضاء محاة أربعني سنة، وقد باشر القضاء بغري معلوم؛ لغناه عنه، وما اختذ درة وال مقرعـة 

 حكامه وقبول كالمه واملهابة الوافرة واجلاللة الظاهرة، مثوال عزر أحداً قط، هذا مع نفوذ أ
  .نزل عن وظيفة القضاء حلفيده جنم الدين

  .)١( وقد أريد عدة مرات لقضاء مصر فأىب

*  *  *  

  :وثناء العلماء عليه مرتلته العلمية: املطلب الثاين
تبوأ البارزي مكانة رفيعة بني علماء عصره مبا متيز به من علم واسع ودراية بكثري من 

تأليف، فشهد له كثري من علماء عصره ومـن  الفنون، وخلق رفيع عالٍ، ومصنفات بديعة ال
جاء بعدهم بالعلم والفضل والعبادة والتواضع وحسن التصنيف، وهذه طائفة من ثناء العلماء 

  :عليه
والوجه البهي األبـيض املشـرب   ...  علم األئمة وعالمة األمة: "قال ابن الوردي .١

واحملبـة   ،كـارم العامـة  وامل ،والقامة التامة ،واللحية احلسنة اليت متأل صدره ،حبمرة
 ةأفـىن شـبيبته يف ااهـد    ،والتواضع الزائد للفقراء واملساكني ،العظيمة للصاحلني
وقضى شيخوخته يف  ،وأنفق كهولته يف حتقيق العلوم واإلرشاد ،والتقشف واألوراد

 ،وصار املعول يف الفتـاوى عليـه   ،وشدت الرحال إليه... ، نيف الكتب اجليادصت
 .)٢( "ورزق يف تصانيفه وتآليفه السعادة ،ته يف حياته خبالف العادةواشتهرت مصنفا

عـدمي   ،نأكبري الش ،متني الدين ،حسن التواضع ،للعلم كان طالباً: "وقال الذهيب .٢

                           
  .٦/١٦٩،١٦٨:، والدرر الكامنة ٢/٣٠٩:تاريخ ابن الوردي : انظر  ) ١(
  . ٢/٣٠٩:تاريخ ابن الوردي    ) ٢(

 حياته العلمية، وفيه ستة مباحث:الفصل الثاين



  

 .)١( "ليه رئاسة املذهبإوانتهت  ،حاديثله خربة تامة يف متون األ ،النظري
ري الفضيلة غزير الديانة من بيت كب: "ابن رافع  وقال الربزايل كما نقله عنه اخلطيب .٣

 .)٢( "وسريته حممودة وفضيلته وافرة ... جليل
يف الفنون  ،صاحب التصانيف الكثرية املفيدة ،قاضي القضاة حبماة: "وقال ابن كثري .٤

 .)٣( "عتقاد يف الصاحلنيسن األخالق كثري احملاضرة حسن اإلوكان ح... ، العديدة
وأخذ النـاس عنـه    ،وحج مرات ،اق األقرانواشتغل بالفقه فف: "وقال ابن حجر .٥

وكان عظيم ...  وكان ال يرى اخلوض يف الصفات ويثين على الطائفتني...  فأكثروا
 .)٤( "القدر واجلاللة ببلده إىل الغاية مع التواضع املفرط

 ،والفضـائل العديـدة   ،واحملاسن احلميدة ،صاحب السرية السديدة: "وقال اليافعي .٦
كباب على العلـم  إوكان إماماً قدوة مصنفاً صاحب فنون و... ، والتصانيف املفيدة

 ،)٥( "خترج به األصحاب وانتفع به وأفـاد  ،وصحة ذهن ،وتواضع حسن ،والصالح
وقد بلغين أن الشيخ اإلمام حمي الدين النووي رمحه اهللا تعاىل مدحـه  : "وقال أيضاً

 .)٦( "ما يف البالد أفقه من هذا الشاب :وقال
 ،وقصد من األطـراف  ،انتهت إليه مشيخة املذهب ببالد الشام: "لسبكيوقال ابن ا .٧

 .)٧( "باملذهب وفنون كثرية عارفاً وكان إماماً
 ،ورحل إليـه  ،وانتهت إليه اإلمامة يف زمانه ،وشارك يف الفضائل: "وقال الصفدي .٨

مع الصون  ،ال يفتر وال ميل ،على الطلب مكباً ،قوي الذكاء ،وكان من حبور العلم
 .)٨( "جم احملاسن كثري الزيارة للصاحلني ،الدين والفضل والرزانة واخلري والتواضعو

                           
  . ١٩٥: معجم الذهيب    ) ١(
  .١/٢٢٩:الوفيات، البن رافع    ) ٢(
  . ١٤/١٨٢: البداية والنهاية    ) ٣(
  .٦/١٦٨:الدرر الكامنة   ) ٤(
  .٤/٢٩٧:مرآة اجلنان   ) ٥(
  . ٤/٢٩٨:املرجع السابق   ) ٦(
  .١٠/٣٨٧:الشافعية الكربى طبقات   ) ٧(
  .٢٧/١٧٢:الوايف بالوفيات   ) ٨(



  

إىل  حمسناً ،للعلم ونشره حمباً خرياً يف العلم صاحلاً راسخاً كان إماماً" :سنويوقال األ .٩
 .)١( "وصارت إليه الرحلة ،له املصنفات املفيدة املشهورة ،الطلبة

برع يف ... شيخ اإلسالم، وصاحب التصانيف مفيت الشام، و: "وقال ابن اجلزري .١٠
الفقه وغريه، وتقدم يف الفضائل، وانفرد باإلمامة، مع الدين والصيانة والتواضـع  

 .)٢( "وحمبة الصاحلني

*  *  *  

  :عقيدته ومذهبه الفقهي، وفيه مطلبان: املبحث الثاين
  :عقيدته: املطلب األول

مل يرم بشيء  من اخلوض يف الصفات، كان البارزي ـ رمحه اهللا ـ صاحل اإلعتقاد،   
كان ال يـرى اخلـوض يف الصـفات ويـثين علـى      ":قال ابن حجربل كان يكره ذلك،

رمحه اهللا ـ ينقل كالم الواحدي يف كتاب الوجيز كما هو وإن  _ ويؤيده أنه  ،)٣("الطائفتني
  . وإن كان فيه تأويل للصفات وال يعقبه بشيء وال يعلق عليه، وهذا ظاهر

  .)٤( "حسن االعتقاد يف الصاحلني: "ريقال ابن كث

*  *  *  

  :الفقهي مذهبه: املطلب الثاين
كان البارزي ـ رمحه اهللا ـ إماماً يف املذهب الشافعي، وقد أخذ الفقـه بإسـناده     

  .)٥( املتصل إىل اإلمام الشافعي رمحه اهللا
ن إماماً وكا... انتهت إليه مشيخة املذهب ببالد الشام : "قال ابن السبكي الشافعي

  .)٦( "عارفاً باملذهب وفنون كثرية

                           
  .٢/٢٩٩:طبقات الشافعية   ) ١(
  .٢/٣٥١:غاية النهاية   ) ٢(
  .٦/١٦٨:الدرر الكامنة   ) ٣(
  .١٤/١٨٢:البداية والنهاية   ) ٤(
  . ٢/٣١٠:تاريخ ابن الوردي : انظر  ) ٥(
  .١٠/٣٨٧:طبقات الشافعية الكربى   ) ٦(



  

  .)١( "وانتهت إليه رئاسة املذهب: "وقال الذهيب

*  *  *  

  :شيوخه: املبحث الثالث
مسع البارزي ـ رمحه اهللا ـ من خلق كثري، وأجازه كثري منهم، وتلقى العلم عـن    

أخـذ  األئمة البارزين يف ذلك العصر، وقد ذكر كثري ممن ترجم له شيوخه الـذين  
  :عنهم العلم، ولعل من أبرزهم مرتبني حسب تقدم وفاهتم

جنم الدين عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن عبـد اهللا، أبـو حممـد البـادرائي      .١
ـ ٦٥٥هـ، ويل القضاء ببغداد، وتويف سنة ٥٩٤البغدادي، ولد سنة  ، )٢( هـ

 .)٣( وقد أجازه
ولـد سـنة   جنيب الدين إبراهيم بن خليل الدمشقي أبو إسـحاق األدمـي،    .٢

 .)٥( ، وقد مسع منه)٤( هـ٦٥٨هـ، وتويف سنة ٥٧٥
عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسـن، أبـو حممـد     .٣

، وقـد  )٦( هـ٦٦٠هـ، وتويف سنة ٥٧٨السلمي، سلطان العلماء، ولد سنة 
 .)٧( أجازه

 الوزير، ولد عمر بن أمحد بن هبة اهللا بن حممد أبو القاسم العدمي احلنفي األمري .٤
هـ بعد عز الدين بن عبـد السـالم بعشـرة    ٦٦٠هـ وتويف سنة ٥٨٦سنة 
 .)٩( ، وقد أجازه)٨(أيام

                           
  .١٩٥: م الذهيب معج  ) ١(
  .٨/١٥٩:، وطبقات الشافعية الكربى ٢/١٠٦:طبقات الشافعية : انظر  ) ٢(
  .٢٧/١٧٢:، والوايف بالوفيات ١٠/٣٨٧:، وطبقات الشافعية الكربى ٦/١٦٨:الدرر الكامنة : انظر  ) ٣(
  .٥/٢٩٢:، وشذرات الذهب ٤٨/٣٣٤:تاريخ اإلسالم : انظر  ) ٤(
  .٦/١٦٨:الدرر الكامنة : انظر   )٥(
  .٨/٢٠٩:، وطبقات الشافعية الكربى ٥/٣٠١:، وشذرات الذهب ١٣/٢٣٥:البداية والنهاية : انظر  ) ٦(
  .١/٢٢٧:، والوفيات، البن رافع ١٠/٣٨٧:طبقات الشافعية الكربى : انظر  ) ٧(
  .٥/٢٦١:، والعرب يف خرب من غرب ٢/١٧١:، وفوات الوفيات ١٣/٢٣٦:البداية والنهاية : انظر   ) ٨(
  .٢٧/١٧٢:، والوايف بالوفيات ١/٢٢٨:الوفيات : انظر   ) ٩(



  

علي بن شجاع بن سامل بن علي اهلامشي العباسي املصري، أبو احلسن املعروف  .٥
هـ، وتـويف  ٥٧٢بالكمال الضرير، شيخ القراء وصاحب الشاطيب، ولد سنة 

 .)٢( ، وقد أجازه)١( هـ٦٦١سنة 
حيىي بن علي بن عبد اهللا القرشي املالكي، أبو عبد اهللا املعروف بالرشيد العطار،  .٦

 .)٤( ، وقد أجازه)٣( هـ٦٦٢هـ، وتويف سنة ٥٨٤ولد سنة 
بن احلرسـتاين،  ابن مجال الدين عبد الصمد بن حممد عماد الدين اعبد الكرمي  .٧

 .)٦( ، وقد أجازه)٥( هـ٦٦٢تويف سنة 
هــ،  ٥٩٩ل املقدسي، املعروف بأيب شامة، ولد سـنة  عبد الرمحن بن إمساعي .٨

 .)٨( ، وقد أجازه)٧( هـ٦٦٥وتويف سنة 
إبراهيم بن هبة اهللا بن املسلم بن هبة اهللا بن البارزي، جد املؤلف، وقد سـبق   .٩

 .)١٠( ، مسع منه وتفقه عليه)٩( ترمجته
، تويف مشس الدين حممد بن عبد املنعم بن عمار بن هامل احلراين، أبو عبد اهللا .١٠

  .)١٢( ، وقد مسع منه)١١( هـ٦٧١سنة 
حممد بن عبد اهللا بن مالك مجال الدين الطائي اجلياين، أبو عبد اهللا اإلمـام   .١١

                           
  .٢/٦٥٧:، ومعرفة القراء الكبار ٥/٣٠٦:شذرات الذهب : انظر   ) ١(
  .٤/٢٩٧:، ومرآة اجلنان ١/٥٤٤:، وغاية النهاية ٦/١٦٨:الدرر الكامنة : انظر    )٢(
  .٢/٦١٦:فوات الوفيات ، و٥/٣١١:، وشذرات الذهب ٤٩/١٢٠:تاريخ اإلسالم : انظر   ) ٣(
  .٢٧/١٧٢:، وفوات الوفيات ١٠/٣٨٧:طبقات الشافعية الكربى : انظر   ) ٤(
  .٥/٢٦٨:، والعرب يف خرب من غرب ٢٢/٨٠:، وسري أعالم النبالء ١٣/٢٤٣:البداية والنهاية : انظر   ) ٥(
  .٢٧/١٧٢:الوايف بالوفيات : انظر  ) ٦(
  .١/٦١٧:، وفوات الوفيات ٨/١٦٥:، وطبقات الشافعية الكربى ١٣/٢٥٠:البداية والنهاية : انظر  ) ٧(
  . ١٠/٣٨٧:طبقات الشافعية الكربى : انظر  ) ٨(
  ..من هذه الرسالة ) ١٤(صفحة : انظر   ) ٩(
  .١٩٥: ، ومعجم الذهيب ٤/٢٩٧:، ومرآة اجلنان ٦/١٦٨:الدرر الكامنة : انظر) ١٠(
  . ٤/٣٨:، والوايف بالوفيات ٥/٢٩٦:من غرب  ، والعرب يف خرب٥/٣٣٤:شذرات الذهب : انظر) ١١(
  .١/٢٢٧:، والوفيات، البن رافع ٢٧/١٧٢:، والوايف بالوفيات ٦/١٦٨:الدرر الكامنة : انظر) ١٢(



  

ـ ٦٧٢هـ، وتويف سنة ٥٩٨اللغوي الكبري، ولد سنة  ، وأخـذ عنـه   )١( هـ
 .)٢(النحو

عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة اهللا بن البارزي، والـد املؤلـف، وسـبقت     .١٢
 .)٤( وقد تفقه عليه ،)٣(ترمجته

إبراهيم بن عبد اهللا بن يوسف األرمـوي، أبـو إسـحاق، تـويف سـنة       .١٣
 .)٦( ، وقد مسع منه)٥(هـ٦٩٢

عز الدين أمحد بن إبراهيم بن عمر الفرج بن سابور الفاروثي الواسطي، ولد  .١٤
 .)٨( ، وقد مسع منه)٧( هـ٦٩٤هـ، وتويف سنة ٦١٤سنة 

هر بن بركات، أبو عبد اهللا التـاذيف،  بدر الدين حممد بن أيوب بن عبد القا .١٥
 .)١٠( ، وقد قرأ عليه)٩( هـ٧٠٥تويف سنة 

*  *  *  

  :تالميذه: املبحث الرابع  
أخذ عن البارزي ـ رمحه اهللا ـ خلق كثري فأكثروا، وانتفع به الطلبة، وأذن جلماعة     

  :منهم، ولعل أبرز تالميذه

                           
  .٥/٣٠٠:، والعرب يف خرب من غرب ٢/٢١٥:، وتاريخ ابن الوردي ١٣/٢٦٧:البداية والنهاية : انظر  ) ١(
، والوفيات، ١٠/٣٨٧:، وطبقات الشافعية الكربى ٦/١١٩:رات الذهب ، وشذ٦/١٦٨:الدرر الكامنة : انظر ) ٢(

  .١/٢٢٧:والوفيات، البن رافع 
  .من هذه الرسالة)١٤(صفحة :انظر   ) ٣(
  .٢٧/١٧٢:، والوايف بالوفيات ١/١٩٥:، ومعجم الذهيب ٦/١١٩: شذرات الذهب : انظر  ) ٤(
  .٦/٢٦:ايف بالوفيات ، والو٤/٢٢١،٢٢٠:، ومرآة اجلنان ٥/٤٢٠:شذرات الذهب : انظر  ) ٥(
  .١/٢٢٧:، والوفيات، البن رافع ٢٧/١٧٢:، والوايف بالوفيات ٦/١٦٨:الدرر الكامنة : انظر  ) ٦(
ومعجم ، ٨/٦:، وطبقات الشافعية الكربى ٢/١٥٩:، وطبقات الشافعية ١٣/٣٤٢:البداية والنهاية : انظر ) ٧(

  .١٧: الذهيب 
،  ١٠/٣٨٧:، وطبقات الشافعية الكربى ٢/٢٩٨:شافعية ، وطبقات ال٦/١١٩:شذرات الذهب: انظر ) ٨(

  .١/٢٢٧:والوفيات، البن رافع 
  . ٢/٧١٩:، ومعرفة القراء الكبار ٢/٣٤:طبقات احلنفية : انظر  ) ٩(
  .١/٢٢٨:الوفيات، البن رافع : انظر) ١٠(



  

ابن أخيـه، ولـد سـنة     عثمان بن حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي، .١
 .)٢( ، وقد مسع من عمه)١( هـ٧٣٠هـ، وتويف سنة ٦٦٨

 .)٣( هـ، وقد مسع منه٧٣٨بدر الدين حممد بن قاضي بارين، تويف سنة  .٢
، وقد مسع )٤( هـ٧٣٩علم الدين القاسم بن حممد بن يوسف الربزايل، تويف سنة  .٣

 .)٥( مسع منه
كماين، أبو عبد اهللا الـذهيب،  مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز التر .٤

 .)٧( ، وقد مسع منه)٦( هـ٧٤٨تويف سنة 
زين الدين عمر بن املظفر بن عمر بن حممد بن أيب الفوارس، أبو حفـص ابـن    .٥

 .)٨( هـ، وقد قرأ عليه وتفقه عليه٧٤٩الوردي، تويف سنة 
هــ،  ٦٩٥عماد الدين حممد بن احلسن بن علي بن عمر األسنوي، ولد سنة  .٦

 .)٩( هـ، وقد مسع منه٧٦٤ة وتويف سن
، )١٠( هـ٧٦٤هـ، وتويف سنة ٧٠١عمر بن عيسى بن عمر الباريين، ولد سنة  .٧

 .)١١( وقد مسع منه
تقي الدين حممد بن أمحد بن قاسم بن عبد الرمحن، أبو اليمن العمري احلـرازي   .٨

 .)١٢( هـ، وقد أجازه بالفتوى٧٦٥هـ، وتويف سنة ٧٠٦املكي، ولد سنة 

                           
  .من هذه الرسالة) ١٤(صفحة : انظر    ) ١(
  .٢/٢٦٩:الشافعية  ، وطبقات٣/٢٦١:الدرر الكامنة : انظر  ) ٢(
  .٢/٣٠٨:تاريخ ابن الوردي : انظر   )٣(
  .٥/١٦٥:، والوايف بالوفيات ٥/١٨٢:شذرات الذهب : انظر   )٤(
  .٢/٢٩٨:طبقات الشافعية الكربى : انظر  ) ٥(
  .٢/١١٤:، والوايف بالوفيات ٥/٦٦:الدرر الكامنة : انظر  ) ٦(
  .٢/٢٩٨:الشافعية  ، وطبقات٧/٢٥٠:سري أعالم النبالء : انظر   )٧(
  .٣/٤٥:، وطبقات الشافعية ٤/٢٢٩،٢٢٨:الدرر الكامنة : انظر   )٨(
  .٣/١٢٠:وطبقات الشافعية ، ٥/١٦١:الدرر الكامنة : انظر   )٩(
  .٢/٢٧٤:، والوفيات، البن رافع ٣/١٠٩:، وطبقات الشافعية ٤/١٢٥:الدرر الكامنة : انظر) ١٠(
  .٣/١٠٩:قات الشافعية ، وطب٤/١٢٥:الدرر الكامنة : انظر )١١(
  .٣/١١٦:، وطبقات الشافعية ٥/٨٠:الدرر الكامنة : انظر)١٢(



  

هـ، ٧١٦كامل، أبو عبد اهللا الغزي مث الدمشقي، ولد سنة حممد بن خلف بن  .٩
 .)١( هـ، وقد تفقه عليه وأذن له باإلفتاء٧٧٠وتويف سنة 

حممد بن حممد بن عبد الكرمي، أبو عبد اهللا املعروف بابن املوصلي، ولد سنة  .١٠
 .)٢( هـ، وقد تفقه عليه٧٧٤هـ، وتويف سنة ٦٩٩

بد اهللا القفصي املالكي، ولـد  مشس الدين حممد بن يوسف بن صاحل، أبو ع .١١
 .)٣( هـ، وقد مسع منه٧٧٤هـ، وتويف سنة ٧٠١سنة 

حممد بن أمحد بن علي بن احلسن بن جامع، أبو املعايل ابن اللبان الدمشقي،  .١٢
 .)٥( ، وقد قرأ كتاب الشرعة عليه)٤( هـ٧٧٦هـ، وتويف سنة ٧١٥ولد سنة 

بـن  اسعيد بن علـوان  إبراهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد املؤمن بن  .١٣
، وقد )٦( هـ٨٠٠هـ، وتويف سنة ٧٠٩كامل، أبو إسحاق الشامي، ولد سنة 

 .)٧( قرأ عليه ومسع منه

*  *  *  

  :مؤلفاته: املبحث اخلامس
لقد سبق شيء من ثناء العلماء على املؤلف ـ رمحه اهللا ـ، وكان من ثنائهم سعة   

يف الفنـون   ،صانيف الكـثرية املفيـدة  صاحب الت: "علمه وكثرة تأليفه، حىت قال ابن كثري
، فقد تعددت مؤلفاته وكثرت، وفيما يلي أعرض ما وقفت عليه من أمساء تلك )٨( "العديدة
  :املؤلفات

                           
  .٩/١٥٥:، وطبقات الشافعية الكربى ٣/١٢٣:، وطبقات الشافعية ٥/١٧٣:الدرر الكامنة : انظر    )١(
  .١/٢٠٣:، والوايف بالوفيات ٣/١٣٣:، وطبقات الشافعية ٥/٤٥٣:الدرر الكامنة : انظر   ) ٢(
  . ٢/٣٩٨:، والوفيات، البن رافع ٦/٥١:الدرر الكامنة : انظر   ) ٣(
  .٥/٧٢:الدرر الكامنة : انظر   ) ٤(
  .١/٩٦:النشر يف القراءات العشر : انظر   ) ٥(
  .٦/٣٦٣:، وشذرات الذهب ١/٩:الدرر الكامنة : انظر   ) ٦(
  .١/١٠:الدرر الكامنة : انظر   ) ٧(
  .١٤/١٨٢:البداية والنهاية    ) ٨(



  

 .)١( األساس إىل معرفة إله الناس .١
 .)٢() األحكام على أبواب التنبيه .٢
 .)٣( أسرار الترتيل .٣
إبراهيم بـن حممـد   / ، وقد حققه الباحث)٤( إظهار الفتاوي من أغوار احلاوي .٤

 )) .رسالة دكتوراة (( ،امعة اإلسالمية باملدينة النبوية التوجيري يف اجل
 .)٥( بديع القرآن .٥
 .القرآن علوم القرآنالبستان يف  .٦

، وسيأيت الكالم عليـه  الكتاب الذي أشرف بتحقيق اجلزء األول منه وهذا هو 
 .اىلمفصالً يف الباب الثاين من هذا القسم، إن شاء اهللا تع

 . )٦( جتريد األصول يف أحاديث الرسول .٧
  :وللكتاب عدة نسخ خطية منها

  .٢٥٧: يف مكتبة كوبريلي برقم: النسخة األوىل -أ
  .٢٧٧-١٧٣: يف املكتبة السليمانية باستامبول برقم: النسخة الثانية -ب
  .١٢٠٩-٧١٤: يف مكتبة نور عثمانية باستامبول برقم: النسخة الثالثة_ ج
 .٢٩-٢٨: يف مكتبة بوهار باهلند برقم: الرابعةالنسخة  -د
 .)٧( متييز التعجيز .٨
 .)٨( توثيق عرى اإلميان يف تفضيل حبيب الرمحن .٩

                           
  .٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ١/٧٤:كشف الظنون : انظر   ) ١(
: ، والوايف بالوفيات ٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ٩/٣١٦:، والنجوم الزاهرات ٦/١٦٨:الدرر الكامنة : انظر  ) ٢(

٢٧/١٧٢.  
  .٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ٢/٣٥١:غاية النهاية : انظر   ) ٣(
: ، وهدية العارفني ١/١١٨:، وكشف الظنون ٢/٢٩٩:وطبقات الشافعية ، ٢/٣١٠:تاريخ ابن الوردي : انظر  ) ٤(

 :٦/٥٠٧.  
  .٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ٢٧/١٧٢:الوايف بالوفيات : انظر  ) ٥(
  .٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ١/٣٤٥:وكشف الظنون ، ٢/٢٠٧:خالصة األثر : انظر  ) ٦(
  . ٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ٢/٢٩٩:، وطبقات الشافعية ٢/٣١٠:تاريخ ابن الوردي : انظر  ) ٧(
  .٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ١/٥٠٣:، وكشف الظنون ٢/٣١٠:تاريخ ابن الوردي : انظر  ) ٨(



  

  :وللكتاب عدة نسخ خطية
  .٢٥٧٠-٢٥٦٩يف مكتبة برلني األهلية برقم : النسخة األوىل_ أ
  .١٩٧٠: يف املكتبة الوطنية بباريس برقم: النسخة الثانية -ب
  .٣٦٧: يف مكتبة دامار زاده باستامبول برقم: الثةالنسخة الث –ج
  .٧٨٤-٧٨٣: يف مكتبة سليم آغا باستامبول برقم: النسخة الرابعة -د

 .١/٢٨٢، ٦/١٣٢: يف دار الكتب املصرية برقم: النسخة اخلامسة-هـ
  .)١( تيسري الفتاوي يف حترير احلاوي. ١٠

  .٩٦: وله نسخة خمطوطة بدار الكتب املصرية برقم  
  .)٢( حل احلاوي. ١١  
  .)٣( الدراية ألحكام الرعاية. ١٢  
  .)٤( الدرة يف صفة احلج والعمرة. ١٣  
  .)٥( رموز الكنوز. ١٤  
  .٦٤٦-٦٠٨: وله نسخة خطية يف مكتبة رامبور باهلند برقم    
  .)٦( روضات جنات احملبني يف تفسري القرآن املبني. ١٥  
  :وله نسختان خطيتان    

، ٢٤٩٠) ششـن ( ١/٣٨: يف مكتبة وحيد باشا، برقم: النسخة األوىل -أ    
  .الد الثالث منه، وفيه من أول سورة الفرقان إىل آخر القرآن

 ١٨/٢ج .م.م: يف املكتبة الوطنيـة بتـونس، بـرقم   : النسخة الثانية -ب    

                           
: ، وهدية العارفني ١/٦٢٦:، وكشف الظنون ٢/٢٩٩:، وطبقات الشافعية ٢/٣١٠:تاريخ ابن الوردي : نظر    )١(

٢/٥٠٧.  
  .٤/٢٩٧:مرآة اجلنان : انظر  ) ٢(
  .٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ١/١٠٤:، ومعجم الكتب ٢/٣١٠:تاريخ ابن الوردي : نظرا  ) ٣(
  .٢/٢٩٩:طبقات الشافعية : انظر  ) ٤(
  .٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ١/٩١٣:كشف الظنون : انظر  ) ٥(
: وفيات ، والوايف بال٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ٢/٢٩٩:، وطبقات الشافعية ٢/٣١٠:تاريخ ابن الوردي : انظر ) ٦(

 :٢٧/١٧٢.  



  

  .، وهي متثل قطعة من تفسري سورة الكهف]م٢٤٣٨) [١٩٧٢/٢١١(
  :هاوله نسخ من.)١( الزبد يف الفقه. ١٦  
  .١٨٢٣-١٨٢٢: يف مكتبة برلني األهلية برقم: النسخة األوىل -أ    
  .١٨٥٨: يف مكتبة املتحف الربيطاين برقم: النسخة الثانية -ب    
  .)٢( (شرح البهجة. ١٧  
  .)٣( شرح نظم احلاوي. ١٨  
  .)٤( الشرعة يف قراءات السبعة. ١٩  
  :وله نسخ خطية    
  ).٢٢٢٨٥( ١/١٠١: ية برقميف املكتبة األزهر: النسخة األوىل -أ  
  ).ج١/٣٥٧٤( ١/٢٧: يف مكتبة بلدية االسكندرية برقم: النسخة الثانية -ب       

  ).ج٣/٣٥٧٤( ١/٢٧: يف نفس املكتبة برقم: النسخة الثالثة -ج    
  .)٥( كتاب يف العروض. ٢٠  
  .)٦( العمدة يف شرح سقط الزند. ٢١  
  .)٧( غريب احلديث. ٢٢  
  .)٨( ية يف حل القصيدة الشاطبيةالفريدة البارز. ٢٣  

  .))رسالة ما جسري (( ،د السليماين يف جامعة أم القرىامعبد اهللا بن ح/ وقد حققه الباحث

                           
: ، والوايف بالوفيات ٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ٢/٢٩٩:، وطبقات الشافعية ٦/١٦٨:الدرر الكامنة : انظر ) ١(

٢٧/١٧٢.  
  .٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ٢/٢٩٩:طبقات الشافعية : انظر  ) ٢(
  .٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ٢/٣١٠:تاريخ ابن الوردي : انظر  ) ٣(
: ، والوايف بالوفيات ٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ٦/١٦٨:، والدرر الكامنة ٢/٣١٠:يخ ابن الوردي تار: انظر   )٤(

٢٧/١٧٢.  
  .٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ٢٧/١٧٢: الوايف بالوفيات : انظر  ) ٥(
  .٢/٥٠٧: هدية العارفني : انظر  ) ٦(
  .٢٧/١٧٢:، والوايف بالوفيات ٢/٢٩٩:طبقات الشافعية : انظر  ) ٧(
: ، والوايف بالوفيات ٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ٢/٢٩٩:، وطبقات الشافعية ٦/١٦٨:الدرر الكامنة : انظر  ) ٨(

٢٧/١٧٢.  



  

  .)١( املبتكر يف اجلمع بني مسائل احملصول واملختصر. ٢٤  
  .)٢( اتىب يف خمتصر جامع األصول. ٢٦  
  .)٣( اتىن يف خمتصر جامع األصول. ٢٧  
  .)٤( د من مسند اإلمام الشافعيار. ٢٨  
  .)٥( خمتصر كتاب التيسري. ٢٩  
  .)٦( املسائل احلموية. ٣٠  
  .)٧( املغين يف خمتصر التنبيه. ٣١  
  .)٨( مناسك احلج. ٣٢  
  .)٩( املنضد شرح ارد من مسند اإلمام الشافعي. ٣٣  
  .)١٠( ناسخ القرآن ومنسوخه. ٣٤  
  .هـ١٤٠٣مبؤسسة الرسالة عام  وهو مطبوع بتحقيق حامت صاحل الضامن    
 .)١١( الوفا يف أحاديث املصطفى. ٣٥  

*  *  *  

  :وما قيل يف رثائه، وفيه مطلبان وفاته: املبحث السادس
  :وفاته: املطلب األول

                           
  .٢/٢٩٩:طبقات الشافعية : انظر  ) ١(
  .٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ٢/٢٩٩:، وطبقات الشافعية ٢/٣١٠:تاريخ ابن الوردي : انظر  ) ٢(
  .املراجع السابقة: انظر  ) ٣(
  .املراجع السابقة: انظر   )٤(
  .٢/٣٥١:غاية النهاية : انظر  ) ٥(
  .٦/١٦٨:الدرر الكامنة : انظر  ) ٦(
  .٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ٢/٣١٠:تاريخ ابن الوردي : انظر  ) ٧(
  .٢٧/١٧٢:، والوايف بالوفيات ٢/٥٠٧:هدية العارفني : انظر  ) ٨(
  .٢/٥٠٧:ارفني ، وهدية الع٢/٣١٠:تاريخ ابن الوردي : انظر  ) ٩(
  .٢٧/١٧٢:، والوايف بالوفيات ٢/٥٠٧:هدية العارفني : انظر )١٠(
: ، والوايف بالوفيات ٢/٥٠٧:، وهدية العارفني ٢/٢٩٩:، وطبقات الشافعية ٢/٣١٠:تاريخ ابن الوردي : انظر) ١١(

٢٧/١٧٢.  



  

تويف هبة اهللا بن عبد الرحيم البـارزي ـ رمحـه اهللا ـ سـنة مثـان وثالثـني        
يه مـن الغـد ودفـن يف مقـابر     ، لعشرين خلت من ذي القعدة، وصلي عل)١( وسبعمائة
، )٣( ، وله من العمر ثـالث وتسـعون سـنة، وأغلقـت محـاة ملشـهده      )٢( ظبية حبماه

  .)٤( وصلي عليه صالة الغائب يوم اجلمعة حبلب
*  *  *  

  :ماقيل يف رثائه: املطلب الثاين         
عليـه يـوم    فلمـا صـلي  "كان لوفاته ـ رمحه اهللا ـ أثر بالغٌ يف قلوب الناس،   

فـال   ،اجلمعة صالة الغائب حبلب اشتد الضجيج وارتفـع النشـيج وعلـت األصـوات    
وهـدم الكـرم    ،فإنـه مثـاب زلـزل األرض    ،وال عام إال طار لبه ،خاص إال حزن قلبه

  .)٥( "ومنع عيون األعيان كراها ،وسلب األبدان قواها ،احملض
  :)٦( ومما قيل يف رثائه ما قاله تلميذه ابن الوردي يف تارخيه

ــام  ــتكم يض ــي إن بي  ويبعد عـنكم القاضـي اإلمـام      برغم
 علــى الــدنيا لغيبتــه ظـــالم   ســراج للعلــوم أضــاء دهــراً

  :)٧( وقال أيضاً      
ــيخها ــا ش ــذ فارقه ــاة م  قد أعظم العاصـي ـا الفريـة      مح
 أو كالذي مـر علـى قريــة      صارت كمـن ينظرهـا بلقعـاً   

                           
، ٦/١١٩:، وشذرات الذهب ٦/١٦٧:، والدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ١٤/١٨٢:البداية والنهاية : انظر )١(

: ، ونفح الطيب ١/٢٩١:، ومعجم احملدثني ١٠/٣٨٧:، وطبقات الشافعية الكربى ٢/٢٩٨:وطبقات الشافعية 
  .٢٧/١٧٢:، والوايف بالوفيات ٢/٢٥٨:، والوفيات، البن رافع ٢/٢٣٢

: ، والوفيات، البن رافع ٦/١٦٧:نة ، والدرر الكامنة يف أعيان املائة الثام١٤/١٨٢:البداية والنهاية : انظر  ) ٢(
٢/٢٥٨.  

  .٦/١٦٨:الدرر الكامنة : انظر  ) ٣(
  .٢/٣١١:تاريخ ابن الوردي : انظر  ) ٤(
  .٢/٣١١:تاريخ ابن الوردي   ) ٥(
  .املرجع السابق  ) ٦(
  .٢/٢٢٩:طبقات الشافعية   ) ٧(



  

  
  
  
  

  
  :حتقيق اسم الكتاب: أوالً
ر بعض املؤرخني الذين ترمجوا البـن البـارزي وعرضـوا مصـنفاته اسـم      ذك

، واكتفى بعضهم باإلشارة إليه عـن طريـق ذكـر مصـنفني لـه يف      )١( الكتاب صراحة
  .، وقد سبق ذكرمها يف مؤلفاته آنفاً)٢( التفسري

البسـتان يف  ((وقد اتفقت املصادر اليت عرضت اسـم الكتـاب علـى مسـمى     
، ))البسـتان يف علـوم القـرآن   ((جاء يف مقدمة الكتـاب مسـمى    ، وقد))تفسري القرآن
، حيـث إن املؤلـف   "))البستان يف علـوم القـرآن  ((فهذا كتاب : أما بعد: "حيث قال

ويشـتمل علـى مثانيـة    : "قد ذكر فيه مثانية أنواع من علوم القرآن، قـال يف مقدمتـه  
  ".أنواع من علوم الكتاب العزيز
      :ألمرين ؛ال يثرب عليه  ))بستان يف تفسري القرآنال((والذي يظهر أن من مساه 

 .ه تفسري لكتاب اهللا تبارك وتعاىل إىل حمتواه من أن اًنظر •
                     : نص املؤلـف يف مقدمتـه علـى أنـه تفسـري إذ يقـول        فقد وأيضأ •

ـ  علَـى    التفِْسـريِ  هذَا في مكْتوب  كُلَّّه القُرآنَ فَإِنَّ (( طِّخ   فـحاملُص  
 .  ))  العثْمانِي
ه يف ب ؤلفريح  امللتص، أوىل  ))البستان يف علوم القرآن((تسميته  نلكن الراجح واهللا أعلم أ

  . واهللا أعلم ، املقدمة ، وإلثبات املسمى على الورقة األوىل من جزئي الكتاب 

 *  *  *  

                           
، ٢/٣٥١:، وغاية النهاية ٢/٣١٠:ردي ، وتاريخ ابن الو١/١٨١:، وإيضاح املكنون ٨/٧٣:األعالم : انظر  ) ١(

  .٦/٥٠٧:وهدية العارفني 
  .٢٧/١٧٢:، والوايف بالوفيات ٦/١٦٨:الدرر الكامنة : انظر   ) ٢(

  حتقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إىل املؤلف:لالفصل األو

 :فصول مخسةوفيه أ، كتاب البستان:الباب الثاين



  

  :توثيق نسبة الكتاب إىل املؤلف: ثانياً
ـ  ـ      )١( ورديذكر ابن ال أن للمؤلـف كتابـاً يف    )٢( ـ وهـو مـن تالميـذه 

، وأنـه يقـع يف جـزئني، وذكـره ابـن      ))البستان يف تفسـري القـرآن  ((التفسري امسه 
، فجمـيعهم  )٥( ، وكـذلك ذكـره الزركلـي   )٤( ، وكذا ذكـره البغـدادي  )٣(اجلزري

خـالل املصـادر    ذكروه منسوباً ملؤلفه هبة اهللا البارزي، هذا بالنسبة إلثبات نسبته مـن 
  .واملراجع

أما من خالل النسخة املخطوطـة، فقـد أُثبـت اسـم الكتـاب منسـوباً إىل       
اجلـزء األول مـن كتـاب    : "املؤلف، فقد كتب على الورقة األوىل مـن اجلـزء األول  

البستان يف علوم القرآن، تأليف الفقري إىل رمحة ربـه الكـبري، سـيدنا وموالنـا قاضـي      
هللا بن عبد الرحيم بن إبراهيم بـن البـارزي اجلهـين الشـافعي     القضاة شرف الدين هبة ا

اجلـزء الثـاين مـن كتـاب     : "، وكذلك على الورقة األوىل من اجلزء الثـاين "احلموي
البستان يف علوم القرآن، تأليف الشيخ اإلمام العـامل العالمـة شـيخ اإلسـالم قاضـي      

البـارزي اجلهـين الشـافعي    القضاة شرف الدين هبة اهللا بن عبد الرحيم بن إبراهيم بـن  
، وقد كتب هذا املخطوط يف حياة املؤلف، حيث قـال يف آخـر ورقـة مـن     "احلموي

يف العشـر األوسـط مـن شـهر رمضـان      ... مت الكتاب وباهللا التوفيق، : "اجلزء الثاين
  ".املعظم سنة مخس وسبعمائة

فـه  إىل مؤل ))البسـتان يف علـوم القـرآن   ((فهذا وما سبق يقطع بنسبة الكتـاب  
  .هبة اهللا البارزي، رمحه اهللا تعاىل

*  *  *  

                           
زين الدين أبو حفص املعري احلليب الشهري بابن  ،عمر بن املظفر بن عمر بن حممد بن أيب الفوارس بن علي هو  ) ١(

: طبقات الشافعية  :انظر . هـ رمحه اهللا ٧٤٩طاعون آخر سنة البمات  ، مؤرخ وأديب والوردي فقيه 
  . ٤/٢٢٩:الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة و، ٣/٤٥

  .٢/٣١٠:تاريخ ابن الوردي    )٢(
  .٢/٣٥١:غاية النهاية   ) ٣(
  .٦/٥٠٧:، وهدية العارفني ١/١٨١:إيضاح املكنون   ) ٤(
  .٨/٧٣: األعالم   ) ٥(



  

  
  
  

  :ومصادره منهج املؤلف: املبحث األول  
ني التفسري وعلوم القرآن ؛ كما أشار إىل باجلمع  سلك املؤلف ـ رمحه اهللا ـ منهج    

  .ب كتاب تفسري وعلوم قرآن يف نفس الوقت افالكت، )١(ذلك الدكتور مساعد الطيار 
 السيما–تفسري أمهيته فيه من حسن التنظيم ما جعل هلذا ال، نهجاً اختذ املؤلف موقد   
  :وفق طريقة بين أكثر معاملها يف مقدمته، فقال -املتخصصني عند

فهذا كتاب البستان يف علوم القرآن، قصدت فيه االختصار مـع البيـان،   : أما بعد (( 
لوم الكتـاب العزيـز   ويشتمل على مثانية أنواع من ع... ومجع الفوائد مع اإلتقان، 

معرفة تفسري غريب اللفظ واملعىن، وأسباب الرتول، : النوع األول: املسمى بالفرقان
معرفـة  : الثاينوالقصص، وما صح من املنسوخ على ما ذهب إليه من يعتمد عليه، 

املبهمات من األمساء واألنساب، وضمائر الغيبة واخلطاب، والعدد واملدد، واختالف 
، ...معرفة قراءات األئمة السبعة رمحـة اهللا علـيهم   : الثالث، ... األقوال يف ذلك

مـام مصـحف   معرفة خط اإل: اخلامس، ...معرفة الوقوف واملوقوف عليه : الرابع
معرفة عدد آي كـل سـورة العـدد    : السادس، ...عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

عرفـة رؤوس اآليـات   م: السابع، ...الكويف، وكوا مكية أو مدينة أوخمتلفاً فيها 
معرفـة أجـزاء   : الثامن، ...وأمخاسها وأعشارها واملختلف يف كونه آية أو غري آية 

... الثالثني، وأمخاسها، وأمثاا، وأنصاف أسداسها، وأسباع القرآن، وأرباع األسباع 
  .))  إخل
هذا ملخص ما كتبه املؤلف عن منهجه يف تأليف الكتاب، وبقي أمور تتعلق مبنـهج    

  :ؤلف واليت مل يبني منهجه فيها جيدر التنبيه عليها، فأقول وباهللا احلول والقوةامل
اعتمد املؤلف ـ رمحه اهللا ـ على كتاب الـوجيز يف تفسـري الكتـاب العزيـز،        •

                           
  . -إن شاء اهللا  –ه أول النص احملقق سيأيت كالم  ) ١(

والرموز املستخدمة يف ، منهج املؤلف ومصادره:الفصل الثاين
 :وفيه ثالثة مباحث:عليهالكتاب ، واملآخذ



  

، بل إنه يعترب حاشية عليه، فـإن املؤلـف يـذكر اآليـة     )١( أليب احلسن الواحدي
يضع عالمـة تـدل علـى انتـهاء     ، مث بنصه  مث يذكر كالم الواحدي يف الوجيز

عبارة الواحدي، مث يضع كالماً إما منقوالً عـن كتـب أملـح إليهـا بقولـه يف      
، أو  )) على ما ذهب إليه يف ذلك مـن يعتمـد عليـه    (( : النوع األول، حيث قال

من كالمه هو، وقد يدخل كالماً يف كالم الواحدي فيضـع رمـزاً قبـل وبعـد،     
 .يف املبحث القادم إن شاء اهللا تعاىلوسنذكر هذه الرموز وبياا 

ومن خالل االستقراء واملوازنة تـبني يل ـ واحلمـد هللا ـ هـذه الكتـب الـيت        
اعتمد عليها، فإنه ينقل بالنص مـن كتـاب غريـب القـرآن املسـمى نزهـة       

ويضـع لـه رمـزاً خمصصـاً، وينقـل أيضـاً        )٢( القلوب، أليب بكر السجستاين
، ويضـع  )٣( يف تفسري الغريب، البـن اجلـوزي  بالنص من كتاب تذكرة األريب 

له رمزاً خمصصاً، وسأبينها يف املبحث القادم إن شاء اهللا تعـاىل، كمـا إنـه مـن     
التعريـف  : تارة بـالنص وتـارة بـاملعىن مـن كتـاب      خالل االستقراء ينقل 

، وكتـاب اجلـامع   )٥( كتاب الكشـاف، للزخمشـري  و ،)٤( للسهيلي، واإلعالم 
  . وهذا مبني كل يف موضعه،وغريها من الكتب، )٦( لقرطيبألحكام القرآن، ل

مث بـني أنـه   ذكر املؤلف أن كتابه يشتمل على مثانية أنواع من علـوم القـرآن،    •

                           
  . ستأيت ترمجة كاملة عنه وعن كتابه الوجيز ؛ ألنه أصل هذا الكتاب   ) ١(
)٢ ( سري أعالم النبالء : هـ، انظر٣٣٠هـ، وتويف سنة ٢٣٠زيز أبو بكر السجستاين، ولد سنة هو حممد بن ع :

  .٤/٧٠:، والوايف بالوفيات ١٣/٢٢٢
هـ، وتويف سنة ٥٠٨بن علي بن حممد بن عبيد اهللا البكري، أبو الفرج ابن اجلوزي، ولد سنة هو عبد الرمحن  ) ٣(

  .٣/١٤٠:، ووفيات األعيان ٢٢/٣٥٢:سري أعالم النبالء : هـ، انظر٥٩٧
هـ، له مؤلفات ٥٠٨ولد سنة ، اخلثعمي السهلي يعبد الرمحن بن اخلطيب األندلسهو أبو القاسم : السهيلي  ) ٤(

: انظر.هـ٥٨١ الروض األنف، واإلعالم فيما أم يف القرآن من األمساء واألعالم، تويف سنة :كثرية منها
  .٣/١٤٤:وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، و٤/١٣٤٩:تذكرة احلفاظ 

، ٢٠/١٥١:سري أعالم النبالء : هـ، انظر٥٣٨هو حممود بن عمر بن حممد، أبو القاسم الزخمشري، تويف سنة   ) ٥(
  .٥/١٦٨:ات األعيان ووفي

طبقات : هـ، انظر٦٧١هو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح، أبو عبد اهللا األنصاري القرطيب، تويف سنة  ) ٦(
  . ٢/٨٧:، والوايف بالوفيات ١/٢٤٦:املفسرين، للداودي 



  

، والوقـف واالبتـداء   ، كـالقراءات  ، سوف يسـتخدم الرمـوز يف بعضـها    
، وسيأيت ذكرها وبيـان معانيهـا يف املبحـث القـادم إن     ومعرفة أجزاء القرآن 

 .هللا تعاىلشاء ا
مـام مصـحف عثمـان بـن     يف النوع اخلامس أنه أثبت خـط اإل  ذكر املؤلف •

، وقد جعل عد آيه واملختلف يف كونـه آيـة مـن غـري آيـة علـى        عفان 
معرفـة عـدد آي كـل سـورة العـدد      : السادس: "املصحف الكويف، كما قال

ـ     : "، وقال يف النوع السابع"الكويف ني واملختلف يف كونـه آيـة أو غـري آيـة ب
تـبني يل أنـه أثبتـه     تتبع اآليات أثناء التحقيـق ، ومن خالل "الكوفيني وغريهم

 . على قراءة أيب عمرو البصري
اخلـالف يف التفسـري ويف علـوم القـرآن،     يف كثري من املواضـع  املؤلف  يذكر •

معرفـة  : الثـاين : "، وقـد أشـار إليـه بقولـه    "وقيل: "وغالباً ما يصدره بقوله
واألنساب، وضمائر الغيبـة واخلطـاب، والعـدد واملـدد،     املبهمات من األمساء 

عنـده   مـن  رمبا رجح يف مواطن بألفـاظ خمتلفـة  ، و"واختالف األقوال يف ذلك
 )٤( ،والقـوالن صـحيحان   ، )٣( ، واحلـق )٢( والظـاهر ،  )١(رهظْأَ األولُو: حنو 

نقـل عـن ابـن    :فمـثالً  ، وقد يرجح املؤلف بنقله تـرجيح غـريه    ، وغريها 
وعـن  ،  )٥( ))  والظاهر أنه نسـخ بـوحي مل تسـتقر تالوتـه     (( : وزي قوله اجل

إىل غـري  ، )٦( ))  إِلَـى أَنْ يخـرج الـدجالُ   والظَّاهر أَنه حـي   (( : السهيلي قوله 
   .ذلك من األمثلة 

 :، ومثاله قوله عنـد قولـه تعـاىل   بعض املواطن كما أنه يفسر القرآن بالسنة يف  •

                           
  .من سورة األعراف )  ٥٤( اآلية رقم : انظر    ) ١(
  .حل لنمن سورة ا) ٧( اآلية رقم : انظر    ) ٢(
  .من سورة اإلسراء )  ١( اآلية رقم : انظر     )٣(
  . التوبةمن سورة )  ١٠٨( اآلية رقم : انظر   ) ٤(
  . النساءمن )  ١٥( اآلية رقم : انظر   ) ٥(
  .من سورة الكهف )  ٦٥( اآلية رقم : انظر   ) ٦(
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قَتلت بنو إِسرائيلَ ثَالثـةً وأَربعـني نبيـاً     « : قَالَ رسولُ اِهللا (( : مباشرة قال
مـن عبـاد بنِـي     من أَولِ النهارِ في ساعة واحدة ، فَقَام مائةٌ واثنا عشر رجـالً 

فَقُتلُـوا جميعـاً مـن    ، فَأَمروا من قَتلَهم بِاملَعروف ونهوهم عن املُنكَـرِ  ،إِسرائيل 
فَهـم الـذين ذَكَـرهم اُهللا تعـالَى فـي هـذه       ،آخرِ النهارِ في ذَلـك اليـومِ   

ة١())»اآلي(. 
يعلـق علـى شـيء منـها إال نـادراً      يكثر من ذكر القصص واإلسرائليات، وال  •

ــاىل ــه تع ــد قول ــه عن $  :كقول tΡ ø— uρ$ y_ uρ û© Í_ t7 Î/ Ÿ≅ƒ Ï™, ó  Î) t ós t7 ø9 $#  (# öθ s? r' sù 4’ n? tã 7Θ öθ s% 

tβθ à ä3 ÷è tƒ #’ n? tã 5Θ$ oΨ ô¹ r& öΝ çλ ـ و (( : قال :  ﴾ ;° ـ ه ـ  ومم قَ منعان،ن كوـ :  يـلَ ق ن م

  . )) )٢( !نوه ؟ب كيففَى ،وسم منِن زِع تأخرخماً ملَ نََّألعد؛ب فيه؛ وخمٍلَ
 :كقولـه عنـد قولـه تعـاىل     ، ونادراً ما يعلق عليهـا  ، يذكر أسباب الرتول  •

﴿⎯ yϑ sù r& tβ% x. ﴾:  أَ (( : قالو هو ابن ؛   المٍس ـدعب يـهفو ، ـورةَ مـةٌ ألنَّ السكي  ،

كَسالَإو بِ انَمهاملدينة((
 )٣(.   

واحلكـم  ، الـذي أنـا معـين بتحقيقـه     واجلزء األول لة يف قليوأما األحاديث ف •
حتقيـق الكتـاب    يزيد اخلليـف والـذي ناصـفين   / عليها معدوم ؛ إال أن زميلي

كمـا  ((: وذكر مثاالً على ذلـك بقولـه   نه حيكم عليها يف مواطن نادرة، أذكر  

‘Çc﴿: قال عند قوله تعاىل sÜ Ÿ2 Èe≅ Éf Åb¡9 ـ   (( : )٤(﴾#$ كات ـهأن مـا رويكـانَ  و ب

، ) ـ وهو غريب ـ ضعيف ال تعرف صـحته وال يثبـت مثلُـه       لرسولِ اِهللا 

#﴿: قال عند قوله تعاىلو sŒ Î) uρ (# ÷ρ r& u‘ ¸ο t≈ pg ÏB﴾)إن كـانَ     (( : قـال )٥هـذا النقـلُ وو

                           
   . سورة آل عمران من )  ٢١( اآلية رقم : انظر    )١(
  .األعراف سورة من )  ١٣٨( ة رقم اآلي: انظر    )٢(
  . سورة هودمن )  ١٧( اآلية رقم : انظر   ) ٣(
  .من سورة األنبياء )  ١١٣( جزء من اآلية رقم  ) ٤(
  . من سورة اجلمعة )  ١١( جزء من اآلية رقم   )٥(



  

))  )) مرتلتهم يرجحه ويصححه ؛ فحسن الظن بالصحابة وعلومرسالً
 )١( . 

فعقـد يف أول كتابـه بابـاً    ، كـثرياً  السـبعية  رمحه اهللا بالقراءات  اهتم املؤلف •
، ذكر الكلمات الفرشية هلـا أثنـاء تفسـري السـور     مث ، القراءات تلك ألصول 

 . ومنهجه يف ذلك أنه يورد القراءات غالباً دون توجيه 
؛ وهـو كـالم عـن     ))  الـوجيز  (( وكتابه هذا وسيأيت الكالم على منهج الواحدي 

أصـل كتـاب    –وكمـا ذكـرت سـابقاً     –كبري من كتاب البستان ألنـه   جزء
 .البستان 

  :الرموز املستخدمة يف الكتاب: الثاين املبحث  
إذا نظرنا يف مقدمة الكتاب؛ فإنا جند أن املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قد ذكر الرموز اليت     

كتاب جند أنـه قـد   سيستخدمها يف الكتاب وبني معناها، لكن عند التتبع هلذه الرموز يف ال
كـثري  أغفل بعضها فلم يذكره يف مقدمته ومل يبني معناه، ولكن من خالل االستقراء والتتبع 

وها أنا أذكرها وأبني معناها وأوضح ، والقليل مل يتبني ، منها تبني يل ـ بتوفيق اهللا ـ معناه  
  .ما حيتاج إىل توضيح

  :معناها حسب ترتيبه هلادمته وبني الرموز اليت ذكرها املؤلف يف مق: أوالً  
١. ]٢( ويرمز به عن نافع]: مدن(. 
٢. ]ويرمز به عن ابن كثري]: مك. 
 .ويرمز به عن أيب عمرو البصري]: بصرٍ[ .٣
 .ويرمز به عن ابن عامر]: شامٍ[ .٤
 .ويرمز به عن الكسائي]: علٍ[ .٥
 .ويرمز به عن ابن ذكوان]: ذكوٍ[ .٦
٧. ]ويرمز به عن عاصم ومحزة والكسائي]: كوف. 
 .ويرمز به عن نافع وابن كثري وابن عامر: ]حجازٍ[ .٨
 .ويرمز به عن نافع وأيب عمرو وابن عامر]: عراقٍ[ .٩

                           
  . ١/٣٦:انظر مقدمة حتقيق اجلزء الثاين من الكتاب   ) ١(
  .عند حتقيق مقدمة املؤلف رمحه اهللا  –إن شاء اهللا  –ة عنهم ستأيت تراجم القراء السابعة والروا  ) ٢(



  

  .ويرمز به عن نافع وابن كثري وأيب عمرو]: مسا. [١٠
  .ويرمز به عن ابن كثري وأيب عمرو وابن عامر]: نفر. [١١
  .ويرمز به عن نافع وابن كثري]: حرمٍ. [١٢
  .وأيب عمرو ويرمز به عن نافع]: حنو. [١٣
  .ويرمز به عن نافع وابن عامر]: عم. [١٤
١٥] .ويرمز به عن ابن كثري وأيب عمرو]: حق.  
  .ويرمز به عن ابن كثري وابن عامر]: ابن. [١٦
  .ويرمز به عن أيب عمرو وابن عامر]: لغو. [١٧
  .ويرمز به عن عاصم ومحزة]: ركن. [١٨
  .ويرمز به عن عاصم والكسائي]: عني. [١٩
  .ويرمز به عن محزة والكسائي]: أخ[. ٢٠
  .ويرمز به عن محزة والكسائي وشعبة]: صحبة. [٢١
  .ويرمز به عن محزة والكسائي وحفص]: صحاب. [٢٢
  .)١( ويرمز به عن إدغام أيب عمرو الكبري]: ٣. [٢٣
  . ويرمز به عن الوقف الالزم]: ز. [٢٤
الرمز الذي نـص عليـه يف   م ستخداأنه  ويالحظ، ويرمز به عن الوقف التام]: م. [٢٥

وال أعلم إن كان هـذا  ، تارات أخرى  ] م[واستخدم هذا الرمز ، ] م[مقدمته تارات 

أم ال ؟ من املؤلف قصد!   
  . ويرمز به عن الوقف الكايف]: كـ. [٢٦
  . ويرمز به عن الوقف الضروري]: ض. [٢٧
  . ويرمز به عن الوقف احلسن]: ن. [٢٨
  .وقف املختلف فيهويرمز به عن ال]: خ. [٢٩
  .ويرمز به عن املمتنع مما يشبه إن توقف عليه]: ع. [٣٠

                           
  .سيايت الكالم عن اإلدغام الكبري وغريها من مصطلحات التجويد عند حتقيق مقدمة املؤلف    )١(



  

  .ويرمز به عن الياءات احملذوفة املتفق على حذفها يف القراءة وصالً ووقفاً]: حي. [٣١
ويرمز به عن الياءات احملذوفة املختلف فيها وحذفها أبو عمـرو وصـالً   ]: ذي. [٣٢
  .ووقفاً
ياءات احملذوفة املختلف فيها وحذفها أبو عمرو يف الوقـف  ويرمز به عن ال]: يف. [٣٣

  .دون الوصل
  .ويرمز به عن رأس آية]: ٥. [٣٤
  .)١( ويرمز به عن رؤوس األمخاس]: . [٣٥
  .ويرمز ا عن رؤوس األعشار]: عشر، عشرون، ثالثون. [٣٦
  .ويرمز به عن موضع اخلالف يف رأس اآلية عداً أو تركاً]: ف. [٣٧
  .ويرمز به عن موضع اإلمجاع من الشبيهني عداً أو تركاً]: ش. [٣٨
اخلمـس  ) خـا (ويرمز ا عن مخس اجلزء، فـ ]: إخل...خا، خب، خج، خد . [٣٩

  .اخلمس الثاين، وهكذا مع حروف أجبد هوز) خب(األول، و 
  .ويرمز ا عن مثن اجلزء، كما سبق]: إخل...ثا، ثب، ثج، ثد . [٤٠
  .ويرمز ا عن نصف سدس اجلزء، كما سبق]: إخل...صا، صب، صج، صد . [٤١
  .ا عن أرباع األسباع، كما سبق ويرمز]: إخل...عا، عب، عج، عد . [٤٢
، وإمنا تبينت معناها عن طريق الرموز اليت ذكرها املؤلف يف الكتاب ومل يبني معناها: ثانياً

  :االستقراء
 .وتعين ابتداء كالم املؤلف]: ٢[ .١
،  ء النقل بالنص من كالم أيب بكر السجستاين يف غريب القـرآن وتعين ابتدا]: ٠٢[ .٢

وحيث أنـين مل  ، يف هذا الرمز جاءت فوقه ) ٢(وينبغي أن يالحظ أن نقطة الرقم 
، )  ٠٢( تصرفت فيه فكتبته على هـذا الشـكل   ، أفلح يف كتابته كما يف األصل 

 ) .  ٤( وينطبق ما قلت هنا على الرمز رقم ، وأستغفر اهللا تعاىل 
وتعين ابتداء النقل بالنص من كالم ابن اجلوزي يف تذكرة األريب يف تفسري ]: ٢٠[ .٣

 .الغريب

                           
  .رأس كل مخس آيات، وهكذا إىل اية السورة: أي  ) ١(



  

 .وتعين ابتداء النقل من الكتابني السابقني، مجع بينهما التفاق العبارة فيهما]: ٠٢٠[ .٤
سواء كـان  ، فيه من غريه أدخل كالماً  الكالم األصل إذاوتعين الرجوع إىل ]: ٦[ .٥

   . للواحدي أو غريه الكالم األصل 
 .وتعين الوقف القبيح]: ق[ .٦
  .وتعين اإلشارة إىل اخلالف يف هذا املوضع]: وأ[ .٧

  :املآخذ على الكتاب : لثاملبحث الثا
وقد (( : حب كشف الظنون اقال ص ،ال خيلو كتاب من املآخذ مهما بلغ شأن صاحبه      

 )٢( إىل العماد األصفهاين)١(البيساين كتب أستاذ العلماء البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيم 
وها أنـا  ؟إنه قد وقع يل شيء وما أدري أوقع لك أم ال : معتذرا عن كالم استدركه عليه 

هذا  ريلو غُ: قال يف غده  يف يومه إالَّ وذلك أين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتاباً؛ أخربك به
رك هذا لكـان  ولو ت، هذا لكان أفضل م دولو قُ، ستحسن لكان ي يدولو زِ، لكان أحسن 

)) على استيالء النقص على مجلة البشر  وهو دليلٌ، وهذا من أعظم العرب ، أمجل 
 )٣(.  

، -رمحه اهللا  -وعليه فاملآخذ البد منها ؛ لكنها ال تنقص من أمهية الكتاب وال مؤلفه      
  : ومن تلك املآخذ ما يلي 

فيما حيتـاج إىل   اوابن اجلوزي وغريمهب الواحدي مل يتعق –رمحه اهللا  –أن املؤلف  .١
 :ويتضح ذلك فيما يلي ، تعقب 

Î﴿: فنجده مثالً يورد كالم الواحدي عنـد قولـه تعـاىل    ، فيما خيص العقيدة  - ö xî 

ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ ﴾  فيقول:)) أَي  :رغَي  ينالذبم  اُهللا غَضههِم؛ ولَيع ودهالي عمى ، ون

                           
) . هـ  ٥٩٦ - هـ ٥٢٩( لخمي البيساين العسقالينعبد الرحيم بن علي بن احلسن بن احلسني بن أمحد ال   ) ١(

   . ٢/٣٠: البن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية  و،  ٧/١٦٧:طبقات الشافعية الكربى : انظر 
أبو عبد اهللا حممد بن صفي الدين أيب الفرج حممد بن نفيس الدين أيب الرجا حامد بن حممد بن عبد اهللا بن علي    ) ٢(

كانت والدته يوم ،  عماد الدين الكاتب األصبهايناشتهر ب،  فقيها شافعي املذهب ، بن حممود بن هبة اهللا
وتويف يوم االثنني مستهل شهر رمضان املعظم ، االثنني ثاين مجادى اآلخرة سنة تسع عشرة ومخسمائة بأصبهان 

  . ٥/١٤٧:وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان : انظر . سنة سبع وتسعني ومخسمائة بدمشق 
  .  ١/٧١:أجبد العلوم وعنه القنوجي يف ،  ١/١٧:كشف الظنون   ) ٣(



  

 بالَى اُهللا غَضعةُ:  تادإِر  ةقُوبوغري هـذا  ، مث يسكت وال يعلق بكلمة واحدة ،  )١( ))  الع
 .كثري 

دون ، ابـن اجلـوزي    عـن  -مثالً  –فنجده ينقل ، فيما خيص الناسخ واملنسوخ  -
،  ))  نواسـخ القـرآن  ((مع أن ابن اجلوزي نفسه مل يرتض هذا القول يف كتابه  ، تعقيب

<z﴿ :عند قولـه تعـاىل   ه ما نقله عن :ومثال ذلك ¤‹ x. uρ ⎯ Ïµ Î/ y7 ãΒ öθ s% uθ èδ uρ ‘, ys ø9 $#  ≅ è% àM ó¡ ©9 

Ν ä3 ø‹ n= tæ 9≅‹ Ï. uθ Î/﴾  : قال: ))  ...يفالس بِآية سوخنذا مهابـن اجلـوزي يف    قال ، )٢( ))  و
صار يف حقهـم علـى   أنه اقتضى االقت: األول : للمفسرين فيه قوالن ((:  )٣( نواسخ القرآن

وهذا املعىن يف رواية الضحاك عن ابن عبـاس  ، مث نسخ بآية السيف ، اإلنذار من غري زيادة 
لست حفيظا عليكم إمنا أطلبكم بالظواهر من اإلقرار : أن معناه : والثاين ،  رضي اهللا عنهما

ال خبـار  وهذا هو الصحيح يؤكد أنه خرب واأل ،هذا هو حمكم  ىفعل، والعمل ال باألسرار 
  . )) أبو جعفر النحاس : منهم ، تنسخ وهذا اختيار مجاعة 

ـ ، أو خيالف الشرع ، مما ال يقبله العقل ، كذلك فإنه يورد اإلسرائليات  -  امث يتركه
θ# ﴿: عند قولـه تعـاىل    هما أورد: ومثال ذلك ، دون تعقيب  ä9$ s% #© y›θ ßϑ≈ tƒ ¨β Î) $ pκ Ïù $ YΒ öθ s% 

t⎦⎪ Í≈; y_ ﴾   بقوله : )) نْأَ: يلَق بعضخذَم أَه قباَءالن اإلثني عشر ي كُفمه  ،ونثرهم بني دي ي
ملم  ، هِكقالَو  :ؤالِءه الذغَ ريدونَين يزوان،ومنهم  :عوج انَكَنق؛بن ع السـ إِ حاب ى لَ
ـ ى لوسم سكرِع قدرِبِ خرةًص قلعو، نةس ائةم تسواآلف  الثةُثَ مرهعاره ، وزرأَ ريضخم ه
وهـذا  ((  : )٥( هتفسريقال ابن كثري يف  ، )٤( ))  نقهي ععت فوقَفَا رهنقَفَرياً،طَ اُهللا بعثَها فَبِ

إن «: قال  مث هو خمالف ملا ذكر يف الصحيحني أن رسول اهللا  ، شيء يستحى من ذكره 
  . ))»  زل اخللق ينقص حىت اآلن مث مل ي، اهللا خلق آدم وطوله ستون ذراعا 

وعليه فمن خـالل  ، إلشارة إليها يف املقدمة ابعض الرموز دون  همن املآخذ إيراد. ٢
وبقي بعضها مل نسـتطع إىل حلـها   ، حتقيقنا هلذا الكتاب توصلنا لفك بعضها كما سبق 

  : مثال ذلك ، سبيالً
الكتب يف عالمات الوقـف   الرموز اليت استخدمها يف العزو إىل -أحياناً  – يدخل -

                           
  .من سورة الفاحتة )  ٧( اآلية رقم : انظر   ) ١(
    .من سورة األنعام )  ٦٦( اآلية رقم  : انظر   ) ٢(
  . ١٥٣: نواسخ القرآن   ) ٣(
    .من سورة املائدة )  ٢٢( اآلية رقم : انظر    ) ٤(
  . ٢/٣٩:تفسري ابن كثري   ) ٥(



  

… ... ﴿ :مثال ذلك ، وكذلك يف عالمات أجزاء القرآن ، واالبتداء  çµ ¯Ρ Î) Óy Ì x s9 î‘θ ã‚ sù  ﴾] خ
ومل ، مل نستطع معرفة قصد املؤلف من إيرادها ها هنـا  )  ٠٢( فعالمة ، ] شرع، ٠٢أوثج

 .يشر إىل ذلك يف املقدمة 
Λ... ﴿:عند قوله : مثال األول ، ها حل ها ومل نستطعدأور ،] ن Ε[ ، ] ث [  - än ö x x. r& 

y‰ ÷è t/ öΝ ä3 ÏΡ$ yϑƒ Î) ﴾ ]ومثــال الثــاين ، )١( ]ت :﴿tΑ$ s% uρ à7 Î= pR ùQ $# ’ ÎΤθ çG ø $# ⎯ Ïµ Î/]∴ن[$ £ϑ n= sù çν u™ !% y` 

ãΑθ ß™ §9 $# tΑ$ s% ﴾ )٢(.  
ومزاياه ، ويبقى الكتاب له قيمته العلمية ، وبعد فهذه أبرز املآخذ على كتاب البستان 

ومجعنـا  ، وأنزل عليه شئآبيب الرمحة ، فغفر اهللا ملؤلفه مغفرة واسعة ، حتصر أن ر من أكث
  .   وإياه يف دار كرامته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           
    .من سورة آل عمران )  ١٠٦( اآلية رقم : انظر   ) ١(
  .  من سورة يوسف )  ٥٠( اآلية رقم : انظر   ) ٢(



  

               

  

    

  

هو أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي بن متويه ،الواحدي  :امسه ومولده 
  . املَـتوي :النيسابوري الشافعي، ويقال لـه أيضاً

، وهي مدينة حسنة تقع ضمن إيران اليوم، يف )ساوة(أما أسرة الواحدي فأصلها من 
مشاهلا، لكن هذه األسرة تركت موطنها و نـزحت إىل نيسابور حيث ولد الواحدي ونشأ 

  .وتويف

من أوالد التجار، وهذا : وكانت أسرته من أسر الثراء، حيث كان الواحدي كما قيل
رغ الواحدي للتعلم إبان صباه وشبابه، وأنه أنفق ماالً على حتصيل العلم ،ومل يفسر لنا تف

تذكر كتب التراجم من أسرة الواحدي سوى أخوين لـه، كان أحدمها معروفاً بالعلم لكنه 
  .دون الواحدي بكثري

وال يعرف على وجه التحديد تاريخ والدته، إال أن بعض من . ولد الواحدي بنيسابور
كانت سنة روا أنه من أبناء السبعني، وإذا كانوا قد أمجعوا على أن وفاته ترمجوه ذك

  .ذا االعتبار) ٣٩٨(،فيكون ميالده سنة )٤٦٨(

لقد نشأ الواحدي يف تلك املدينة العامرة بالعلم والعلماء نيسابور، مع سعة  :طلبه للعلم 
و املدرسة االبتدائية اليت الرزق اليت هيأت لـه أسباب التحصيل والطلب، وكان الكُتاب ه

  .تلقى فيها أبو احلسن الواحدي تعليمه

وهي - مث شرع يف السماع من العلماء، واألخذ عنهم، مث انضم الواحدي إىل دار السنة
  .ليتلقى العلم عن أجلَّة علمائها –مدرسة يدرس فيها كبار العلماء واحملدثني 

  .رسه، بني العلماء والعلوممث تنقل الواحدي يف مساجد البلد ومدا    

لقد كانت كل تلك الدراسات هتيئة من الواحدي لنفسه، وتدرجاً للوصول إىل علوم 

 ترمجة الواحدي:املبحث األول

 .وكتابه الوجيز ،الواحدي:الفصل الثالث



  

وقد كنت  (( : املقاصد، وهذا يظهر من حديثه عن نفسه يف آخر تفسريه البسيط ، حني قال 
ذا تعبت دهراً طويالً ، من عنفوان صباي إىل تناهي أيام شبيـبيت يف إحكـام مقدمات ه

  . )١(  ))  العلم
ومل يتوقف أبو احلسن الواحدي عند هذا احلـد، فرحـل يف طلـب العلـم، ولُقْيـا      

ولو أثبت املشـايخ الـذين أدركتـهم واقتبسـت منـهم       ((:الشيوخ، حىت قال عن نفسه
طـال اخلطـب ومـل    : هذا العلم، من مشايخ نيسابور وسائر الـبالد الـيت وطأهتـا    

))الناظر
)٢(.  

لقد كان سائداً يف موطن الواحدي نيسابور مذهب الشافعي  :قيدة والفقه مذهبه يف الع
يف العقيدة، وكانت هناك عالقة وثيقة بني املذهبني يف اية  )٣( يف الفقه، ومذهب األشعرية

القرن الرابع وأول اخلامس، وهو العصر الذي عاش فيه الواحدي، وسبب تلك العالقة 
شعرية معظمهم من الشافعية، خصوصا يف املشرق أن حاملي عقيدة األ: واالرتباط

، بينما غلب على )٤( اإلسالمي، خالفاً ملا كان عليه احلنفية يف تلك البالد إذ أغلبهم ماتريدية
  .احلنابلة يف بغداد التمسك مبذهب السلف 

تلك هي البيئة اليت عاشها الواحدي، والغالب أن اإلنسان ال يكاد ينفك عما عهد الناس 
كان شافعياً أشعرياً بغري  - رمحه اهللا–، وما كان سائداً يف بيئته، ومن مث فإن الواحدي عليه

  .  خالف بني مجهور من ترجم له 

جيد أنه قد انقطع للعلم منذ نشأته، وقد هيأ اهللا له  الناظر يف حياة أيب احلسن الواحدي
لبني إليه، وكثر أسباب التحصيل، فأدرك حظاً وافراً من العلم، واجتهت أنظار الطا

املستفيدون حوله ، القابسون من نور علمه، ولذا كان لزاماً أن تلىب حاجة الناس بتصنيف 

                           
  ) .رسالة دكتوره جبامعة اإلمام ( الورثان / بتحقيق د،  ١٠٦٧: خامتة كتاب البسيط     )١(
  ) .مام رسالة دكتوره جبامعة اإل( الفوزان /بتحقيق د،  ٢٩٤: مقدمة البسيط     )٢(
سري أعالم : انظر .   هـ٣٢٤تويف سنة األشعرية نسبة أليب احلسن، علي بن إمساعيل بن إسحاق األشعري    )٣(

    . ١/٦٧:طبقات املفسرين للداودي ، و ١٥/٨٥النبالء 
) اتريدم(نسبة للماتريدي حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي السمرقندي، واملاتريدي نسبة إىل     )٤(

  .  ١/٦٩:طبقات املفسرين للداودي و ، ٢/١٣٠:طبقات احلنفية :انظر.هـ ٣٣٣تويف سنةقرب مسرقند، حملة 



  

املصنفات واليت يقرؤها الطالب على شيخهم، ومن مث ينقلوا إىل طالم وبالدهم، ليعم 
  .كتابالنفع، وليبقى العلم قد اجتمعت له أسباب الدوام من التلقي والتدوين، والسماع وال

مؤلفات، طار صيتها، واشتهر ذكرها، وتداوهلا  لقد رزق اهللا اإلمام أبا احلسن :مؤلفاته 
  .  الناس، وتلقاها أهل العلم بالقبول واالستحسان

  :ومن أبرزها ما يلي

 .أسباب النـزول - ١

 .البسيط والوسيط والوجيز: تفاسريه الثالثة ٤- ٣- ٢ - ٢

عنه، وتلقاها الناس بالقبول وتداولوها،  كتب الواحدي يف التفسري ثالثة كتب، اشتهرت
وسارت ا الركبان، وهي البسيط، والوسيط، والوجيز، وقد رتبها ترتيباً منهجياً، فأوسعها 

أسباب (( مع كتاب،الوسيط، مث الوجيز، وقد أصبحت هذه الكتب الثالثة : البسيط، مث يليه
البسيط وصاحب ، اب الرتول أسبالواحدي صاحب : علماً على الواحدي، فيقال)) الرتول 

ومنها . والوسيط والوجيز يف التفسري، وال يكاد يترجم لـه مترجم إال ويذكر كتبه الثالثة
  .أمساء كتبه الثالثة يف الفقه )١(أخذ أبو حامد الغزايل

ويدل على هذا ، وال يستفيد منه إالَّ املتخصص ، وأوسعها ، أما البسيط فهو أكربها 
تاب أرجو أن ميدين اهللا يف مجع كوقد استخرت اهللا العظيم  (( : الكتاب ما ذكره يف مقدمة 

  واطرد  متنه  والزالل صفا، حىت أبرزه كالقمر أجناب سحابه ، فيه بتوفيقه وحسن تيسريه 
سالك ج ، ورونق الذهب املذاب ، العذاب  )٣( نصرة الكلم يؤدي إىل املتأمل،  )٢( حبابه

، ونعيت عليه إغفاله ، على غريي إمهاله  تمل على ما نقمتمش، ج اإلعجاز يف اإلجياز 
 )٤( ال يدع ملن تأمله حازة، عند املتصفح إطالة  ويتصور، خال عما يكسب املستفيد ماللة 

                           
تويف ، هتافت الفالسفة ، إحياء علوم الدين : من مصنفاته ، حممد بن حممد الغزايل الطوسي ، أبو حامد )  ١(

 . ١٢/١٧٣:   البداية والنهاية : انظر . هـ ٥٠٥

وهو املـوج يتبـع   ، كأا الوشي ، أو الطرائق اليت يف املاء ، نفاخاته وفقاقيعه اليت تطفو كأا القوارير : حبابه  ) ٢(
 .» حبب « : مادة .  ١/٢٩٥: لسان العرب : انظر . بعضا بعضه 

 .» كلم « : مادة .  ١٢/٥٢٣: انظر لسان العرب . مجع كلمة : » الكلم «  ) ٣(



  

هذا بعد ، اليقني  إىل نور العلم وثلج،  يف صدره حىت خيرجه من ظلمة الريب والتخمني )١(
يف  )٢(قارحا، مهتديا بطرق احلجاج ، لنحو أن يكون املتأمل مرتاضاً يف صنعة األدب وا

  . سلوك املنهاج 
  من املبتدئني فإنه مع  )٥(الكز  )٤(والريض ، من املقتبسني   )٣(املزجى  فأما  اجلذع

  : ومتخبط يف ظلماء ليل خانه املصباح ، غلقا ضاع عنه املفتاح   هذا الكتاب كمزاول
ـ    حياول فتـق غـيم وهـو يـأىب     )٦( اح بكـر كعنني يريد نك

((  
  .وقد حققت أجزاء منه يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

وقدمياً كنت أُطالب  (( : فهو وسط بني البسيط والوجيز، قال يف فاحتته: وأما الوسيط
الذي جتر فيه أذيال  األقوال، " البسيط"بإمالء كتاب يف تفسري وسيط، ينحط عن درجة 

  .الذي اقتصر فيه على اإلقالل ويرتفع عن مرتبة الوجيز 

وسآخذ نفسي على ، على اختالف صنوفها ، واأليام تدفع يف صدر املطلوب بصروفها 
وعلُو ، ومخول العلم وأهله ، وقرحييت  على قصورها ؛ ملا أرى من جفاء الزمان ، فتورها 

مه من خلل بتصنيف تفسري  أُعفيه من التطويل واإلكثار، وأسل، أمر اجلاهل على جهله 
الوجازة واالقتصار، وآيت به على النمط األوسط، والقصد األقوم، حسنة بني السيئتني، 

                           
. بالتشديد واملراد كل ما حز يف القلب وحك » حزاز « : ويقال ، لقلب من غيظ وحنوه وجع يف ا» احلزازة «  ) ١(

 .» حزز « : مادة .  ٥/٣٣٥: لسان العرب : انظر 
 »قرح « : مادة .  ٢/٥٦٠: لسان العرب :  انظر . واملراد قوي واشتد ، هو الذي نبت نابه : القرح  ) ٢(

 »زجى « : مادة .  ١٤/٣٥٥: لسان العرب : ظر ان، القليل غري التام » املزجى «  ) ٣(

وكذا غالم ، ومل يذل لراكبه فهي مل تذلل بعد ، من الدواب الذي مل يقتل الرياضة ومل ميهر السري : » الريض «  )٤(
 »روض «  : مادة  . ٧/١٦٤: لسان العرب : انظر . الذي مل يتمرن بعد ، واملراد املبتدئ ، ريض 

:  مادة .  ٥/٤٠٠: لسان العرب :انظر . واملراد أنه مل يتدرب ومل يلن بعد ، والصالبة  سالتيب من الكزازة وهي ) ٥(
 »كزز « 

بل هو البن : قلت . مل أجده ولعله من إنشاد الواحدي : الفوزان / د،  ٢٩١: قال حمقق أول كتاب البسيط   ) ٦(
  :املعتز وقبله 

سترِ  خفي مدنف من خلف تظلُ الشمس ترمقنا بلحظ 
،  ٢/٤٠٠: الثعاليب، مة الدهر يف حماسن أهل العصريتوي، ١/٣٦٠: أليب هالل العسكري : ديوان املعاين : انظر        

  . ٢/١٥: عبد الرحيم بن أمحد العباسي ، عاهد التنصيص على شواهد التلخيصوم



  

  .)١(  ))  ومنـزلة بني املنـزلتني ال إقالل وال إمالل

  . وأما الوجيز فسيأيت الكالم عليه ال حقاً ؛ ألنه أصل كتاب البستان يف علوم القرآن 

  . تفسري النيب صلى اهللا عليه وسلم - ٣

 . تلى القرآن ق - ٤

  . فضائل القرآن - ٥

  .  مسند التفسري - ٦

.                                                               نفي التحريف عن القرآن الشريف  - ٧

 . شرح ديوان املتنيب  - ٨

  .  اإلغراب يف اإلعراب  - ٩

  .  التحبري يف شرح أمساء اهللا احلسىن  -١٠

 .وغريها من الكتب ، املغازي . ت الدعوا -١١

 : وفاته    

يف مجادى اآلخرة بنيسابور ، بعد مرض أمل به ) ٤٦٨(تويف أبو احلسن الواحدي سنة     
وكان عند وفاته مـن أبناء ، طـويل، خالفاً ملا ذكره بعضهم من أن مرضه مل يدم طويالً 

  .)٢( السبـعني

                           
   . ١/٥٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد  )١(
الشافعية  طبقات و، ٤٢٣ : الصريفيين،  املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور:  مصادر ترمجة الواحدي )٢(

،  ٣/٢٦٩:غرب العرب يف خرب و،٢٠/١٠١:الوايف بالوفيات و،  ٣/٥٥٦:األدباء  معجم و، ٥/٢٤٠:الكربى 
،  ٣/٩٦ :لليافعي ،  وعرب اليقظان  مرآة اجلنانو،  ٣/٣٣٠:شذرات الذهب و، ٨/٤١١: الكامل يف التاريخ و
وفيات األعيان ،١٨/٣٣٩: سري أعالم النبالء و،  ١/٣٦٥:تاريخ ابن الوردي و،  ٣١/٢٥٨: تاريخ اإلسالمو

،  ١/٢٥٦: البن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية و، ١٢/١١٤:البداية والنهاية و،  ٣/٣٠٣: وأنباء أبناء الزمان
 ، ١/١٢٧:للداوي طبقات املفسرين و،  ٢٣٦ :للشريازي ، طبقات الفقهاء و،  ٢/٢٢٤:وإنباه الرواه 

األعالم ،  ٣/١٤٦:أجبد العلوم و،  ١/٨٠٩:كشف الظنون و،  ٥/١٠٤: البن تغري بردي، النجوم الزاهرة و
  .ومقدمات حتقيق كتاب البسيط ، ٢٥٥/ ٤:للزركلي 



  

  

 
  

وهلكـت  ، فقـد قُبضـت الفحـول    ...  ((:ال لقد وصف الواحدي كتابه هذا فق      
وعلـت  ، وهزمتـه كـرةُ اجلهـل    ، ومخدت مجرتـه  ، وانقرض زمان العلم ، الوعول 

،  وعليهـا مـن حـالٍ    ، وأطمار جنتاا ونتـدرعها  ، ومل يبق إالَّ صبابة نتجرعها ، دولته 
ـ    ي األمـر  فإين كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب يف التفسري مل أسبق إىل مثلـه، وطـال عل

يف ذلك لشرائط تقلدهتا، ومواجب حلق النصـيحة لكتـاب اهللا حتملتـها، مث اسـتعجلين     
قبل إمتامه والتقصي عما لزمين من عهدة إحكامه، نفر متقاصـرو الرغبـات، منخفضـو    
الدرجات، أولو البضائع املزجاة، إىل إجيـاز كتـاب يف التفسـري يقـرب علـى مـن       

أوجـز ماعمـل يف بابـه، وأعظـم عائـدة علـى        يتناوله، ويسهل على من يتأمله، من
متحفظيه وأصحابه، وهذا كتاب أنا نازل فيـه علـى درجـة أهـل زماننـا ، تعجـيالً       

، فلم يغـن عنـهم أحـد فتـيالً     ، ملنفعتهم ، وحتصيالً للمثوبة يف إفادهتم ما متنوه طويالً 
ـ ،  -رمحـه اهللا   -وتارك ما سوى قولٍ واحد معتمد البن عباسٍ  ن هـو يف مثـل   أو م

  . )١( ))  كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه، درجته 
  : ومن املقدمة السابقة يتبني لنا ما يلي 

الباعث على تأليف هذا الكتـاب ؛ وهـو اسـتجابةً لرغبـات الطـالَّب يف      : أوالً 
قـال اإلمـام   ، احلصول على تفسري كاملٍ للقرآن الكـرمي مـع االختصـار واإلجيـاز     

وحنـن نشـري إليهـا يف    ، فما من علم إال وله اقتصار واقتصـاد واستقصـاء    ((  :الغزايل 
فاالقتصـار يف التفسـري مـا يبلـغ     ، احلديث والتفسري والفقه والكالم لتقيس ا غريها 

ـ  ضع ، الواحـدي النيسـابوري وهـو الـوجيز      يف القرآن يف املقدار كما صـنفه عل
فيـه ومـا وراء ذلـك    ، نفه من الوسيط واالقتصاد ما يبلغ ثالثة أضعاف القرآن كما ص
  )٢(  ))  ... استقصاء مستغىن عنه فال مرد له إىل انتهاء العمر

                           
   .١/٨٦ : الوجيز ) ١(
  . ١/٤٠: للغزايل ، حياء علوم الدين إ  ) ٢(

كتـاب الـوجيز يف تفسـري الكتـاب     :املبحث الثـاين



  

رضـي اهللا   –بني طريقته يف التفسري وذلك باعتمـاده قـول ابـن عبـاس     : ثانياً 
قـوالً واحـداً   ، أو تالمذته مـن التـابعني   ، أو من هم يف درجته من الصحابة  -عنهما

  .يف اآلية غالباً 
  .أن من منهجه أنه يفسر الكلمة الصعبة بأسهل منها : ثالثاً 

والذي اعتمده املؤلف أصـالً لكتابـه البسـتان تـبني     ، ومن خالل حتقيق الكتاب 
  : أن من منهجه ما يلي 

، يف بعض املواضع خيالف شرطه الذي اشترطه ويورد أكثر من قول يف اآليـة   .١
: الثةَ أَطْهـارٍ ؛ يعنِـي   ثَ: أَي :﴾ ثالثة قروء ﴿: مثل ما ذكر عند قوله تعاىل 

 ثَالثَة دةاَء مقَضرنَ إنظتارٍينارٍ ،أَطْهثَالَثَةُ أَطْه هِنلَيع رمى يتيلَ ، حقثَـالثُ  : و
  .)١(حيضٍ 

صراط الذين أنعمت  ﴿: قوله تعاىل )٢(مثل ، أنه أكثر من تفسر القرآن بالقرآن  .٢
m  u  t  s   r  q  p  o  n  m : قوله فقد فسره ب،  ﴾ عليهم

w  vx  l )٣( . 

 .الناسخ واملنسوخ يف تفسريه -أحياناً  –يبني  .٣

كمـا يطبـق   ، يبني يف الغالب نوع األمر واالستفهام على قواعد أصول الفقه  .٤
 :ومن أمثلة ذلك ، املطلق حيمل على املقيد : بعض القواعد األصولية حنو 

فيبني نـوع  ،  )٤( ﴾ وا إن اهللا خمرج ما حتذرونقل استهزؤ ﴿: قوله تعاىل  -
  .)٥(أمر وعيد : األمر فيقول 

وهـذا  : فيقول ،    فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ﴾ ﴿: وقوله تعاىل  -

                           
  . من سورة البقرة )  ٢٢٨( اآلية رقم : انظر   ) ١(
  . من سورة الفاحتة )  ٧( اآلية رقم : انظر   ) ٢(
  .من سورة النساء )  ٦٩( اآلية رقم  : انظر   ) ٣(
  .من سورة التوبة )  ٦٤( اآلية رقم  : انظر   ) ٤(
  من سورة التوبة)  ٦٤( اآلية رقم : انظر   ) ٥(



  

 . )١( التوبيخ : استفهم ومعناه 

، ﴾ وهللا يسجد من يف السموات واألرض طوعاً وكرهـاً  ﴿: وقوله تعاىل  -
وهم من أكرهـوا علـى    ﴾ كرهاً و﴿، واملؤمنني  املالئكة: يعين : فيقول 

واللفظ عام واملراد بـه  ، فسجدوا هللا سبحانه من خوف السيف ، السجود 
 .)٢( اخلصوص 

ففي قولـه  ، معتمداً املذهب الشافعي ، ويتعرض بصفة قليلة للخالفات الفقهية  .٥
تحللُّـوا مـن    الَالَ تنحلُّـوا و :أَي : يقول  ﴾ حىت يبلغ اهلدي حمله ﴿: تعاىل 

وهـو مـذهب أَهـلِ    ،مكَّةَ ؛ في بعضِ اَألقوالِ إِحرامكم حتى ينحر اهلَدي بِ
محلَّه حيثُ يحلُّ ذَبحه ونحره ؛ وهو حيثُ حبس ، : وفي قَولِ غَريهم ،العراقِ

  .)٣(  وهذَا مذهب الشافعي 

﴿وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني : ففي قوله تعاىل ، ئل النحوية ويتعرض لبعض املسا .٦
 .)٤( ها هنا للشرط ))  ما ((: فيقول  ))  ما (( يعرب ،    ملا آتيتكم من كتاب ﴾

: فيقول مثالً عند قوله تعاىل،باملناسبات بني اآليات –رمحه اهللا  -ويهتم املؤلف  .٧
 مثَّ أمر نبيـه  :   ﴾ بليس وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إ ﴿

: فقال ،أن يذكر هلؤالء املتكربين عن جمالسة الفقراء قصة إبليس وما أورثه الكرب
 . )٥(  ﴾ ....وإذ قلنا  ﴿

أكثر املؤلف رمحه اهللا من ذكر القراءات السبعية ؛ فعقد بابـاً ألصـول هـذه     .٨
الَّ أنه قليالً ما مث نثر فرش كل سورة يف موضعه منها عند التفسري ؛ إ، القراءات 

 . يوجه تلك القراءات 

                           
    .من سورة النساء )  ٤١( اآلية رقم : انظر   ) ١(
   .من سورة الرعد ) ١٥( اآلية رقم : انظر   ) ٢(
   .من سورة البقرة ) ١٩٦( اآلية رقم : انظر    ) ٣(
   .من سورة آل عمران ) ٨١( اآلية رقم : انظر   ) ٤(
   .من سورة الكهف )  ٥٠( اآلية رقم : انظر   ) ٥(



  

حيسـن يف  ، ومنـهج املؤلـف فيـه    ، وبعد هذه اللمحة السريعة على كتاب الوجيز 
والـذي ال خيلـو منـها كتـاب ؛ إالَّ     ، ايتها  ذكر بعض املآخذ علـى الكتـاب   

  :  منها ، كتاب اهللا تعاىل 

؛ بل قد يذكر الضـعيف   أنه يذكر أوجهاً ضعيفة يف التفسري مع وجود أصح منها .١
وال خيفى هتافت هذا ، واملوضوع ؛ السيما ما كان من طريق الكليب عن أيب صاحل 

وهـذه  ، فقد ضعفه العلماء كثرياً وكذَّبوه ، الطريق بسبب إهتام الكليب يف رواياته 
  .  )١( املسألة مبوسطة يف مظاا 

أول صـفة  ، فمثالً ، رة من املآخذ على الكتاب تأويله للصفات على طريقة األشاع .٢
 . )٢(  العقوبةبإرادة  ﴾ غري املغضوب عليهم ﴿: الغضب يف قوله تعاىل 

فكثـرة  خمطوطاتـه  تـدل علـى     ، وهذه املآخذ ال تسلب الكتاب مزاياه الكـثرية  
وأيضـاً  ،  )٣( ، وقد أوصلها حمقق الكتاب إىل إحـدى وعشـرين نسـخة     اشتهاره

 منـهم هبـة اهللا البـارزي صـاحب    ،تفاسـريهم  فقد اختذه بعض املفسرين أصالً يف

فرحم اهللا الواحـدي رمحـة واسـعة وأسـكنه فسـيح      ،  )) البستان يف علوم القرآن((
 . جنته على ما قدم لدينه وأمته وسلكه يف اخلالدين 

  
  
  
  
  
  
  

                           
  .١/٢٢:البن اجلوزي ، املوضوعات و،  ٢/٦٩: البن عدي ، الكامل يف ضعفاء الرجال :  - مثالً  –انظر   ) ١(
  .من سورة الفاحتة )  ٧( اآلية رقم : انظر   ) ٢(
  . ٦٤ - ٦٠: مقدمة حتقيق الوجيز : انظر :   ) ٣(



  

    
  

اعتمدت يف حتقيقي هلذا الكتاب على نسخة خطية فريدة، ال أعلم هلا ثانية فيما ظهر 
  .حبثي يف فهارس املكتبات املختلفة، ومعاجم التعريف بالكتبيل من خالل 

، وهلا نسخة مصورة )١١٣(وهذه النسخة حمفوظة مبكتبة أمحد الثالث بتركيا برقم   
  ).٢٦٤-٢٤٤(مبعهد إحياء التراث جبامعة أم القرى برقم 

) ٢٨١(تقع هذه النسخة يف جزئني ضخمني، يبلغ عـدد األوراق يف اجلـزء األول     
يبدأ مبقدمة الكتاب وينتهي بنهاية تفسري سورة الكهف، وعدد األوراق يف اجلزء الثاين  ورقة،

ورقة، يبدأ بتفسري سورة مرمي وينتهي خبامتة الكتاب، وكل ورقة يف صفحتني، وكل ) ٣١٤(
صفحة حتتوي على واحد وعشرين سطراً، وأما عدد الكلمات يف كل سطر فمختلف تبعـاً  

عدمه حيث إن اآليات كتبت خبط كبري، ولكن معدهلا يتراوح ما  لوجود آية يف السطر من
  .كلمة يف السطر الواحد ١٦-١٣بني 

وأما خطها فهو نسخ حسن، كتب مبداد أسود ما عدا الرموز وأمساء السور وبيـان    
األجزاء الثالثني وأمخاسها وأمثاا وأنصاف أسداسها وأسباع القرآن وأرباع األسباع فقـد  

كتب مبداد كبريٍ غليظ أمحرٍ، وقد كتبت اآليات خبط أسود.  
وهذه النسخة مشكولة إال يف بعض الكلمات، كما أا مراجعة حيـث يوجـد يف     

، )١( أماكن متكررة غري منضبطة يف املقدار دائرة مفرغة يف وسطها نقطة، وتسـمى الـدارة  
  .مراجعةيف أحيان كثرية، مما يدل على أا  )٢( ويدل على هذا وجود حلقٍ

كما يوجد على هذه النسخة حاشية خبط مغاير مل أعرف كاتبها، ولعلـها لـبعض     
العلماء الذين صارت إليهم بعده، وقد تبني بفضل اهللا تعاىل أا كلها منقولة مـن تفسـري   

                           
نقل ذلك عن  ،ينبغي أن جيعل بني كل حديثني دائرة للفصل بينهما: "٢/٧٣:قال السيوطي يف تدريب الراوي    )١(

  ".طيب أن تكون الدارات غفال فإذا قابل نقط وسطهاواستحب اخل ...، مجاعات من املتقدمني
هو ختريج الساقط واإلشارة إىل دخوله يف األصل، وذلك أن الناسخ قد يسقط شيئاً من األصل، وبعد : اللحق  ) ٢(

إعادة قراءته لألصل أو معارضته يتبني له هذا السقط، فيخط من موضع سقوطه يف السطر خطاً صاعداً إىل 
توثيق . صح : مث يكتب عند انتهاء اللحق... ه بني السطرين عطفة يسرية إىل جهة اللحق، فوق، مث يعطف

  . ٢٠٤: النصوص وضبطها 

 وصف املخطوط: الفصل الرابع



  

ويوجد على هذه النسـخة  ، مكتفياً بالنسخ املطبوعة منه ، لذا أعرضت عن إثباهتا  البغوي،
  .ختم لواقف وقفها، واهللا أعلم ختم مطموس، لعله

كما إن الصفحة األوىل من الورقة األوىل من اجلزء الثاين مفقودة، ولذلك كتبـت    
خبط احملشي بالنص من كتاب الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أليب احلسن الواحدي الذي 

  .هو أصل هذا الكتاب كما سيأيت بيانه يف مبحث منهج املؤلف ومصادره
  الكتابمت((: وجد يف آخر هذه النسخة اسم الكاتب هلا، قال يف الورقة األخريةكما ي  

فيق ال رب غريه وال خري إال خريه، فرغ من كتبه العبد الفقري اخلـائف الراجـي   التو باهللاو
عفى اهللا عنـه   )١( الشافعي املستغفر حممد بن عوض بن منصور بن عباد بن منصور اللخمي

  . ))  وسط من شهرِ رمضانَ املعظمِ سنةَ مخسٍ وسبعمائةيف العشرِ األ،  بكرمه
فهذه النسخة وإن كانت فريدة إال أا جيدة واضحة اخلط، متيزت بأـا  : وأخرياً   

مما جيعلها كافية يف حتقيق هذا الكتاب، واهللا ،  هـ )  ٧٠٥(سنة ، نسخت يف حياة املؤلف 
  .أعلم

*  *  *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           
  .  مل أقف له على ترمجة   ) ١(



  

  
  

  :على النحو التايلقيق هذا الكتاب كان منهجي يف حت
   .قمت بكتابة الكتاب وفق قواعد اإلمالء احلديثة .١
،  يقع اخلطأ غالباً من النساخ، وقد أثبت ما كان صواباً يف أصـل الكتـاب   .٢

 .إىل اخلطأ يف احلاشية رتوأش ،[ ] ووضعته بني معقوفتني 
الـذي أراده   قمت بكتابة اآليات بني قوسني مزهرين ﴿ ﴾ بالرسم العثمـاين  .٣

لعدم ، وقد عانيت يف هذا كثرياً ، على قراءة أيب عمرو البصري  ووه، املؤلف 
 . ندرته توفر هذا اخلط و

 : وذلك لسببني ، ووضعت الرقم أمام كل آية ، رقَّمت اآليات  .٤
إذ سوف أكتفي باإلحالة على رقم اآليات ، لالستعانة ا يف اإلحاالت : أ  -

  .دون ذكر رقم الصفحات 
ألن الترقيم الذي رقِّمت به اآليات متناسب مع الترقيم الكويف الـذي  : ب  -

 اعتمده املؤلف يف العد . 
عزوت اآليات الواردة يف غري سياق اآليات املفسرة، وذلك بإثبات السـورة   .٥

 .ورقم اآلية يف احلاشية
 .خرجت القراءات املذكروة من مظاا .٦
، وقد » - «قوسني وبعدها قوسني  خرجت األحاديث الواردة وجعلت قبلها .٧

 :اتبعت يف احلكم عليها ما يلي
  .ما كان يف الصحيحني أو يف أحدمها فهو حكم عليه بالصحة -أ
تد م يف هذا ما كان يف غري الصحيحني، فإين أنقل أقوال العلماء الذين يع -ب

 .املضمار وأكتفي به 
ملؤلف، وذكرت مكـان  قمت بتوثيق النصوص واآلراء واألقوال اليت ذكرها ا .٨

 .حسب االستطاعة ،  وجودها يف الكتاب املنقول عنه
والكلمـات  ،  قمت بشرح بسيط لبعض العبارات اليت أرى أن فيها غموضاً .٩

 املنهج املتبع يف حتقيق الكتاب:ل اخلامسالفص



  

 .وشرحت بعض املصطلحات اليت حتتاج إىل بيان، الغريبة 
 .ملسألة فقهية فإين أقوم بتوثيقها إذا تعرض  .١٠
رمجة بسيطة، وأعين بغري املشهروين من سوى  ترمجت لألعالم غري املشهورين بت. ١٠

  .اخللفاء األربعة واألئمة األربعة وحنوهم، وذلك يف أول موضع يرد فيه ذكر العلم
  .قمت بالتعريف بالطوائف والفرق واملذاهب اليت تعرض هلا املؤلف. ١١
  .قمت بالتعريف بالقبائل اليت ذكرها املؤلف. ١٢
الصفحات، وذلك لتسهيل الرجوع إليها ملـن   أثبت يف حاشية الكتاب أرقام. ١٣

  .يف نص املؤلف، وأعين ا بداية كل صفحة( / ) أراد، ووضعت عالمة 
  .حىت تكون بارزة[ ] وضعت الرموز املستخدمة يف الكتاب بني معقوفتني . ١٥
فهرس األحاديـث، وفهـرس   : عملت فهارس عامة يف آخر الكتاب، وتشمل. ١٦

واملدن، وفهرس الشعوب والقبائل، وفهـرس األشـعار،    األعالم، وفهرس األماكن
  .وفهرس املصادر واملراجع، وفهرساً ملوضوعات الكتاب

*  *  *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثاينالقسم 
 التحقيق



  

  
  

 
منـانُ ،  مي الْاحلَـي القَيـوم  الكَـرِ   ، هو العظيم الديانُ احلَمد للَّه الذي الَ إِلَه إِالَّ

صـلَى اُهللا علَيـه وعلَـى آلـه      -مرسلَ محمداً املُصطَفَى مـن خلْقـه بِالبرهـان    الْ
 انسم بِإِحلَه نيابِعوالت ابِهحأَصو-  دعا بأَم :   ـابتـذَا كلُـومِ    ( فَهـي عف انـتسالب

 آنالقُر ( ،االخ يهف تداجِيـاً     قَصر،قَاناِإلت ـعم ـدائالفَو ـعمجو ، انيالب عم ارصت
 بِه-  يهلصحملي وان     -لـوضـن اِهللا والرمـةَ محالرانَ ، وفْرلَـى   ، الغلُ عمـتشيو

  :)٢( ؛ املُسمى بِالفُرقَان )١( ثَمانِية أَنواعٍ من علُومِ الكتابِ العزِيزِ

                           
قراءته، املباحثُ املتعلقة بالقرآن الكرمي من ناحية نزوله ، وترتيبه،وجمعه وكتابته ، و: عرف علوم القرآن بِأَنه )   ١(

مقدمة حتقيق الربهان يف علوم القرآن : انظر . وحنو ذَلك ... وتفسريه ، وإعجازه ، وناسخه ومنسوخه ، 
  : ، وقد قسم الدكتور الطيار علوم القرآن بعد استقراءه ما كتبه العلماء إىل اآليت ٣١/  ١: للزركشي

  .تب الناسخ واملنسوخ رسائل مفردة يف نوع من أنواع علوم القرآن ، كك. ١       
 .كالربهان يف علوم القرآن للزركشي ... كتب جامعة ألنواع علوم القرآن . ٢       
كتب مجعت بعض أنواع علوم القرآن ، ولكن ال يوجد يف عنواا مصطلح علوم القرآن أو ما يرادفه ، مثل . ٣       

 ...للحارث احملاسيب ) فهم القرآن ( كتاب 
التبيني هلجاء ( قصدت نوعا من انواع علوم القرآن ، لكن املؤلف أضاف إليها مقصداً آخر ، مثل كتب . ٤       

 ) ... مصحف أمري املؤمنني عثمان بن عفان 
 :كتب قصدت اجلمع بني التفسري وعلوم القرآن يف آن واحد مجعاً مقصوداً وهي على نوعني .٥      

ع علوم القرآن أَثناء تفسريه لآليات ، فسار على تفسري السور واآليات كما من نص على إدخال أَنوا:  النوع األول
( هو احلال يف التفاسري املعروفة ، لكنه قصد أنواع من علوم القرآن  فَذكرها ، ومن ذلك كتاب          

 ] . وهو املقصود بالتحقيق يف هذه الرسالة) .... [ البستان يف علوم القرآن 
االستغناء يف ( مثل كتاب .... من رتب كتابه على أنواعٍ من علوم القرآن ، وجعل التفسري نوعاً منها ، :  النوع الثاين

  ) .ه  ٣٨٨: ت ( ، حملمد بن علي بن أمحد املعروف باُألدفُوي ) تفسري القرآن 
مام الشاطيب للدراسات مساعد الطيار ، جملة معهد اإل/ وتصنيف أنواعه ، د..تأرخيه : علوم القرآن : أنظر        

  . ١٣٠_  ٧٧: القرآنية ، العدد األول 
x8: (اسم من أمساء القرآن ، وقد ورد يف قوله تعاىل )   ٢( u‘$ t6 s? “Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ tβ$s% ö à ø9$# 4’ n? tã ⎯ Íν Ï‰ö6 tã tβθä3 u‹ Ï9 

š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ï9 # ·ƒ É‹tΡ  ] ( مسةٌ ] ١: الفرقانكتاب ، والذّكر ، والفرقان ، القرآن ، وال: ، و أمساء القرآن خ
والنور ، على أن الزركشي نقل يف برهانه أن احلرايل أوصلها إىل نيف وتسعني امساً ، واقتصر على ذكر مخسة 
ومخسني امساً منقولةً عن أيب املعايل املعروف بشيدلة ، وقد ذكر العلماء أن ما عدا هذه اخلمسة فإمنا هي 

، ودراسات يف علوم القرآن   ١/٣٧٠:الربهان يف علوم القرآن : انظر .أمساٍء  أوصاف للقرآن الكرمي وليست ب
  .  ٢٦_  ٢٥: ، للرومي 



  

  ،)١( معرِفَةُ تفِْسري غَرِيبِ اللَّفْظ واملَعنى:النوع اَألولُ 
علَى مـا ذَهـب إِليِـه فـي     )٤(وما صح من املَنسوخِ ،  )٣( والقَصصِ، )٢(وأَسبابِ النزولِ

 ليِهع دمتعي نم كُلِّه ك٥( ذَل(.  
، )٦(ائر الغيبـة واخلطَـابِ  وضـم ، بهمات من اَألسماِء واَألنسـابِ معرِفَةُ املُ:الثَّانِي

                           
: ومن أشهرها  أي كتب غريب القرآن ... وهو معرفة املدلول ، وقد صنف فيه مجاعة ،: يقول الزركشي   )١(

للهروي ، ومن )) الغريبني  (( و ، وقد جعله املؤلف أحد مصادره كما سبق يف الدراسة ، كتاب ابن عزيز 
  . ٣٩٤-  ١/٣٨٩: الربهان يف علوم القرآن : انظر . للراغب ))  املفردات  (( أحسنها كتاب  

. ٧٨: مباحث يف علوم القرآن ، مناع القطان : انظر . هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال )   ٢(
  ١/٧٦: خ البخاري على ما ذكره حاجي خليفة يف كشف  الظنون وأول من من صنف فيه علي ابن املديين شي

أسباب الرتول ، و احلافظ ابن : علي بن أمحد الواحدي ، يف كتابه : ، ومن أشهر من صنف يف هذا العلم  
لباب النقول يف أسباب : العجاب يف األسباب  ، والسيوطي يف : أو ، أسباب الرتول : حجر العسقالين يف 

ملقبل الوادعي ، و  االستيعاب يف بيان ، الصحيح املسند من أسباب الرتول :  ، ومن الكتب املعاصرة الرتول  
    .لسليم اهلاليل ، وحممد آل نصر ، األسباب 

: انظر . إخباره عن أحوال األمم املاضية ، والنبوات السابقة ، واحلوادث الواقعة : تعريف قصص القرآن )   ٣(
  . ٣٠٦: ن مباحث يف علوم القرآ

، متراخٍ عنه ، دالٍّ  -الزائل : متعلق بقوله  –هو احلكم الزائل بعد ثباته خبطاب متقدم ، خبطاب بعده : املنسوخ )   ٤(
هو اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب : على ارتفاعه على وجه لواله لكان ثابتاً ، والناسخ 

 ٢٤٥/ ١مجال القراء وكمال اإلقراء ، للسخاوي ، : انظر .  مع تراخيه عنه  املتقدم على وجه لواله لكان ثابتاً
، والنسخ يف القرآن  ٧٤ – ٥٨/ ٢، واإلتقان للسيوطي  ١٧٥ -١٥١/ ٢الربهان للزركشي : و انظر . 

    ) . نال به مؤلفه الدكتوراه من كلية العلوم جبامعة القاهرة ( الكرمي ، ملصطفى زيد 
، الواحدي  يف كتابه الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز : مد عليهم فيما ذكر من األنواع السابقة هم والذي اعت)   ٥(

وابن اجلوزي يف كتابه ، ) نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن العزيز ( وابن عزيز يف كتابه غريب القرآن 
ذه املصادر ؛ إالَّ أن ما ذكرت هنا وال يعين هذا أن املؤلف القتصر على ه، تذكرة األريب يف تفسري الغريب 
  .  وقد جعل لكل واحد منهم رمز معني كما سبق يف الدراسة ، كان يعتمد عليهم يف النقل بالنص 

  :اسم ملا وضع : الضمري ) ٦(
  ) . جلست  :استمعنا إليه ، التاء حنو: جادلَنِي ، نا ؛ حنو : أنا ، حنن ، أياي ، أيانا ، الياء ؛ حنو : (  ملتكلمٍ        
: أنت ، أنت ، أنتما ، أنتم ، أننت ، إياك ، إياك ، إيكما ، إياكم ، إياكن ، والكاف حنو : ( أو ملخاطب         

: أكتيب ، والنون حنو : اركبوا ، والياء حنو : إشربا ، والو حنو : جلست ، واأللف حنو : مسعتك ، والتاء حنو 
  ) .أكتنب 

قابلته وقابلتها، : هو ، هي ، مها ، هم ، هن ، إياه ، إياها ، إيامها ، إياهم ، إياهن ،واهلاء حنو ( : أو لغائبٍ        



  

داملُدو ددوالع ، كي ذَلالِ فاَألقْو الَفتاخاٌووى ونع؛بِميهلُةٌ فمعتسرياً:ميلَ كَثقو.  
ــث ــراَءات:الثال ــةُ ق ــة )١( معرف ــبعة اَألئم ــ -)٢(  الس محهِم اِهللا ةُرــي - علَ

  . راوِيان منهم ولكُلٍ
  : )٢( كَثريٍ والبنِ ، )١( وورش )٤( قَالُونُ :)٣(  فَلنافعٍ

                                                                             
  ) .نمن : ناموا ، والنون حنو : ناما ، والواو حنو : واأللف حنو 

  :ونالحظُ أن هناك ضمائر مشتركة ؛ فتارةً تكون للمخاطب  وللغائبِ أخرى ، وهي        
أوضح املسالك إىل ألفية ابن : انظر ) . قُمن ( ، والنون ) قُوموا ، قَاموا ( ، والواو ) قُوما ، قَاما ( األلف         

  . ١/٨٣: البن هشام ، مالك 
    .  ٣: منجد املقرئني :انظر .هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معزواً لناقله :علم القراءات )   ١(
القراءات : أنظر ) . ه  ٣٢٤: ت ( من سبع السبعة أبو بكر أمحد بن موسى ابن العباس بن جماهد التميمي أول )   ٢(

( والعلة اليت من أجلها اشتهر هؤالء السبعة دون غريهم كما يقول مكي ابن أيب طالب ،  ٦٢:القرآنية  
  ) : ه ٤٣٧ -ه٣٥٥
نوا يف العصر الثاين والثالث كثرياً يف العدد كثرياً يف األختالف ، فأراد أن الرواة عن األئمة من القراء كا((              

الناس يف العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات اليت توافق املصحف ، على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به 
مره ، واشتهر أمره ، فنظروا إىل إمامٍ مشهورٍ بالثقة واألمانة يف النقل وحسن الدين وكمال العلم ، قد طال ع

فلم خترج قراءته . بالثقة ، وأمجع أهل مصره على عدالته ، فيما نقل ، وثقته فيما قرأ وروى ، وعلمه مبا يقرأ 
عن خط مصحفهم املنسوب إليهم ، فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحفاً إماماً هذه صفته ، وقراءته 

أهل البصرة ، ومحزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها ،  فكان أبو عمرو من. على مصحف ذلك املصر 
والكسائي من أهل العراق ، وابن كثري من أهل مكة ، وابن عامر من أهل الشام ، ونافع من أهل املدينة ؛ 

وهذا :  (( ، مثّ يقول ))  كلهم ممن اشتهرت إمامته ، وطال عمره يف اإلقراء ، وارحتال الناس إليه من البلدان  
 وإمنا األصل الذي يعتمد عليه يف هذا أنَّ ما صح سنده ، واستقام وجهه يف العربية ، ووافق لفظه باب واسع

فهذا هو األصل . خط املصحف ، فهو من السبعة املنصوص عليها ، ولو رواه سبعون ألفاً مفترقني أو جمتمعني 
اإلبانه عن معاين : انظر )) . وابن عليه  الذي بين عليه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آالف ، فاعرفه 

  . ٦٧ – ٦٣: القراءات 
)٣   ( عيم ، الليثي ، املدين ، موالهم ، كُنيتهومي : هو نافع بن أيب نأبو ر )موىل جعونة بن ) ه ١٦٩ -ه ٧٠ ،

سود ، ثقةٌ ، صاحل ، أصله من أصبهان كان صبيح الوجه ، أ شعوب الليثي ، حليف محزة بن عبداملطلب 
 ٦٤-٥٣:  البن جماهد ، السبعة : انظر . حكى عنه ابن جماهد أنه كان إمام القراءة يف وقته دون نزاع . اللون 

، توجيه  ٣٣٤ – ٣٣٠، غاية النهاية ، ابن اجلزري ،  ٢٤٧ – ٢٤١/ ١: للذهيب ، ، معرفة القراء الكبار 
    .  ٤٢ - ٤١: عبالعزيز احلريب / مشكل القراءات العشرية الفرشية ، د 

« ، كان قارئ املدينة وحنويها ، لقّبه نافع      ) ه ٢٢٠ -ه ١٢٠( هو عيسى بن مينا ، الزرقي ، أبو موسى ،)   ٤(
كان شديد الصمم ، يقرئ القرآن وينظر إىل شفيت القارئ ويرد عليه . جيد بلغة الروم : ، ومعناه » قالون 

للزركلي ، ، األعالم  ٥٠٢/ ١: ، غاية النهاية  ٣٢٨ – ٣٢٦/ ١: الكبار معرفة القراء : انظر . اللحن واخلطأ 
    .  ٤٢: ، توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية  ٢٦٦/ ٤: 



  

 ــزِي ــلٌ)٣(  الب بقُنــي، )٤( و ــرو وَألبِ م٥( ع(: ورِيــد ــي )٦( ال وسالسو  
   )١( هشام: )٨(عامرٍ والبنِ ،)٧(

                                                                             
، يكُىن بأيب عمرو ، كان ثقةً ، حجة ، جيد ) ه ٢٢٠ -ه ١١٠( هو عثمان بن سعيد ، القبطي ، املصري )   ١(

، ثُم خفف ) طائر الورشان ( ، أزرق ، أبيض اللون ، شبهه نافع بـ القراءة ، حسن الصوت ، قصرياً ، أشقر 
 – ١/٣٢٣:معرفة القراء الكبار: انظر . ورش ، قرأ على نافع أربع ختمات سنة مخس ومخسني ومائة : ، فقيل 
  .  ٤٣: ، توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية  ٥٠٣ - ٥٠٢/ ١، غاية النهاية ،   ٣٢٦

أبو معبد ، موىل عمرو بن علقمة ، الكناين ، املكّي ، إمام املكيني يف : ام عبداهللا بن كثري بن املطلب ، كنيته اإلم)   ٢(
، وأنس ابن   عبداهللا بن الزبري : ، روى عن عدد من الصحابة منهم    )ه ١٢٠ -ه ٤٥( القراءة ، 

: غاية النهاية : انظر . ه السكينة والوقار وغريمها ، كان فصيحاً ، بليغاً ، مفوها ، طويالً ، علي مالك 
، توجيه مشكل  ٢/٨٩: البن العماد ، ، شذرات الذهب  ٢٠٣ -١/١٩٧: ، معرفة القراء الكبار  ١/٤٤٣

  . ٤٤ -٤٣: القراءات العشرية 
ارئ مكة ، ، ق)ه٢٥٠ -ه ١٧٠(أبو احلسن البزي ، أمحد بن حممد بن عبداهللا بن القاسم بن نافع بن أيب بزة )  ٣( 

: ، معرفة القراء الكبار  ١٢٠ -١/١١٩: غاية النهاية : انظر . ومؤذن املسجد احلرام ، وهو فارسي 
  . ٤٤: ، توجيه مشكل القراءات العشرية  ٣/٢٢٩:، شذرات الذهب  ٣٧٠ -١/٣٦٥

 - ه ١٩٥( هم هو أبو عمر ، حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد بن جرجه ، املخزومي ، موال)   ٤(
، قرأ عليه خلق كثري ، وكان على الشرطة مبكة يف وسط عمره ؛ لصالحه وحزمه ، فحمدت سريته ، ) ه٢٩١

، ١٦٦ -٢/١٦٥: غاية النهاية : انظر . وملا طعن يف السن وشاخ قطع اإلقراء ، ومات بعد ذلك بسبع سنني 
  .  ٤٥-٤٤: ات العشرية ، توجيه مشكل القراء٤٥٣ -١/٤٥٢: معرفة القراء الكبار

، إمام العربية ) ه ١٥٤ -ه ٦٨( هو أبو عمرو ، زبان كما رجحه الذهيب ، املازين ، النحوي ، البصري )   ٥(
واإلقراء ، مقرئ أهل البصرة ، ليس يف السبعة أكثر شيوخاً منه ، قرأ عليه خلق كثري ، راجت قراءته بني 

غاية : انظر )) . ليس له يف الكتب الستة شيء  :   ((  ، وقال الذهيب العلماء مث بني العامة ، وثّقه ابن معني
 - ٢/٢٣١: للسيوطي : ، ، بغية الوعاة  ٢٣٧ - ١/٢٢٣: ، معرفة القراء الكبار  ٢٩٢ -١/٢٨٨: النهاية 
    .  ٤٦ -٤٥: ، توجيه مشكل القراءات العشرية   ٢٣٢

إمام القراءة ، وشيخ الناس يف . دادي ، النحوي ، الضرير هو أبو عمر ، حفص بن عبدالعزيز األزدي ، البغ)   ٦(
أول من مجع القراءات ، وقرأ السبعة والشواذ ، ومسع من ذلك شيئاً كثرياً ، . زمانه ، ثقة ، ثبت ، ضابط 

: انظر ).ه ٢٤٦( وطال عمره ، وقُصد من اآلفاق،وازدحم عليه احلذاق لعلو سنده وسعة علمه ، تويف سنة 
، نكت اهلميان يف نكت العميان  ٣٩٧ -١/٣٨٦: ، معرفة القراء الكبار ٢٩٢ -١/٢٨٨: غاية النهاية : انظر 

    .  ٤٧ -٤٦: ،  توجيه مشكل القراءات العشرية   ١٤٦: 
تويف . هو أبو شعيب ، صاحل بن زياد بن عبداهللا بن إمساعيل ، السوسي ، الرقي ، مقريء ضابط وحمرر ، ثقة )   ٧(

/ ١، غاية النهاية ،   ٣٩١ – ٣٩٠/ ١: معرفة القراء الكبار  : انظر . ، وقد قارب التسعني سنة ه ٢٦١سنة 
    . ٤٧: ،  توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية  ٣/٢٦٨:، شذرات الذهب  ٣٣٣

راءة ، إليه انتهت هو أبو عمران على األصح ، عبداهللا بن عامر بن يزيد بن متيم بن ربيعة ، إمام أهل الشام يف الق)   ٨(
مشيخة اإلقراء بالشام ، وائتم به اخلليفة عمر بن عبدالعزيز ، وكان إماماً علماً ثقة فيما أتاه ، متقناً ملا وعاه ، 



  

ابن٢( ذَكْـوان  و( ،  ٍـماصعول  )٣(: ]  ُةبـعش )٥(  ] )٤(،  فْـصحو  )ةَ  ،)٦ـزمحلو  

                                                                             
/ ١: معرفة القراء الكبار  : انظر . ه ١١٨صادقاً فيما نقله ، من أفاضل املسلمني ، وكبار التابعني ، تويف سنة 

  . ٤٨ - ٤٧: ، توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية  ٤٢٥ -٤٢٣/ ١ية ،  ، غاية النها ١٩٧ – ١٨٦
، إمام أهل دمشق   )ه ١٤٥ - ه ١٥٣( هو أبو الوليد ، هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة السلمي ، الدمشقي )   ١(

عقل والرأي وخطيبهم ، كان مشهوراً بالنقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية ، رزق كرب السن وصحة ال
/ ١، غاية النهاية ،   ٣٩١ – ٣٩٠/ ١: معرفة القراء الكبار  : انظر . فارحتل الناس إليه يف القراءات واحلديث 

: ،  توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية ٤٣٥ -٤٢٠/ ١١: للذهيب ، ، سري أعالم النبالء  ٣٥٦ -٣٥٤
٤٩ - ٤٨  .  

، وكان ) ه ٢٤٢ -ه ١٧٣(ن بشري البهراين ، موالهم ، الدمشقي ، املقرئ ، هو أبو عمرو ، عبداهللا بن أمحد ب)   ٢(
ما جيب على قارئ القرآن عند (( ، و )) أقسام القرآن وجواا  (( مولده يف يوم عاشوراء ، ألّف كتاب  

: انظر . أ منه ، ومل يكن بالعراق وال باحلجاز وال بالشام وال مبصر وال خبراسان يف زمانه أقر)) حركة لسانه  
،   ١٩٢/ ٣:شذرات الذهب ،  ٤٠٥ - ٤٠٤/ ١، غاية النهاية ،   ٤٠٥ – ٤٠٢/ ١: معرفة القراء الكبار  

  . ٤٩: توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية 
، هو أبو بكر بن بهدلة احلناط ، موىل بين أسد ، إمام أهل الكوفة يف اإلقراء ، مجع بني اإلتقان والتحرير )   ٣(

والفصاحة والتجويد ، كان إذا قرأ القرآن مل يسمع صوت أحسن منه ، كان اإلمام أمحد بن حنبل ال يفضل 
معرفة القراء الكبار  : انظر   .غري ذلك : ، وقيل ) ه ١٢٠( على قراءة عاصم إال قراءة أهل املدينة ، تويف سنة 

، شذرات الذهب  ١٤ - ١٣/ ٤:االعتدال ، ، ميزان  ٣٥٦ -٣٥٤/ ١، غاية النهاية ،   ٢١٠ – ٢٠٤/ ١: 
    .  ٥٠ – ٤٩: ، توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية   ١٧٥/ ١: 

، وهو ابن سامل الكويف )) شعبة  : اختلف يف امسه على ثالثة عشر قوالً ، وأصحها :  (( يقول اإلمام الذهيب )   ٤(
، كان كثري العلم والعمل ، إماما حجة منقطع  )ه ١٩٣ - ه ٩٥(اإلمام ، أحد األعالم ، موىل واصل األحدب 

: معرفة القراء الكبار  : انظر )) . ثقة ، رمبا غلط ، صاحب قرآن وخرب  :  (( القرين ، قال اإلمام أمحد عنه 
، ، هتذيب التهذيب  ٤٣٥/ ٨: ، ، سري أعالم النبالء  ٣٢٧ -٣٢٥/ ١، غاية النهاية ،   ٢٨٧ – ٢٨٠/ ١

      .  ٥١ – ٥٠: توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية  ، ٣٤/ ١٢:البن حجر 
يف أصل املخطوط بياض ،لكن من املعلوم عن طريق مصادر القراءات والتراجم أن شعبة الراوي األول    لعاصم )   ٥(

.    
  ن         هو أبو عمر ، حفص بن سليمان ابن املغرية ، الكويف ، األسدي ، موالهم ، املقرئ ، تلميذ عاصم واب)   ٦(

، كان أعلم الناس بقراءة عاصم ، وكانت القراءة اليت أخذها عن عاصم ترتفع إىل ) ه ١٨٠-ه ٩٠(زوجته ،        
 علي  انظر )) . أما يف القراءة فثقة ثبت ، ضابط هلا خبالف حاله يف احلديث  : (( ، قال اإلمام الذهيب عنه

، توجيه مشكل القراءات  ٢٥٥ -٢٤٥/ ١غاية النهاية ،   ، ٢٩٠ – ٢٨٧/ ١: معرفة القراء الكبار  : 
      .  ٥١: العشرية الفرشية 



  

)١(: لفخ )٢(  ،  
الَّدخ٣(  و(، يائسلْكلو )٤(: ُثاللي  )٥(، ورِيالدو .  

 ربعيو نعٍ عاف٦(  )عنيٍ( بِـ ن(.  
 نابريٍ وكٍّ( بِـ كَثم( .  
  . ) بصرٍ( بِـ عمروٍ وأَبِي 
 نابرٍ وامامٍ( بِـ عش( .  
 يائسالكلٍ( بِـ وع( .  

نابو انذَكْوٍ( بِـ ذَكْو .(  
نياقالبا وبِم رذُك ، ذْفالَمِ بِح رِيفعالت .  

                           
هو أبو عمارة ، محزة بن حبيب ابن عمارة ، اإلمام املقرئ ، التيمي موالهم ، الكويف  ، العالمة موىل آل )   ١(

بالفرائض ، تصدر لإلقراء ، ، كان زاهداً متورعاً ، علماً ) ه ١٥٠ -ه ٨٠( عكرمة بن ربعي التيمي الزيات ، 
-٢٥٠/ ١: ، معرفة القراء الكبار   ٢١٦/ ٢: البن خلكان ، وفيات األعيان : انظر . وقرأ عليه عدد كثري 

،  ٢٨ -٢٧/ ٣: هتذيب التهذيب ،    ٩٢ -٧/٩٠: ، سري أعالم النبالء ٢٦٣- ٢٦١/ ١، غاية النهاية، ٢٦٥
      .  ٥٢: لعشرية الفرشية ، توجيه مشكل القراءات ا ٢٧٧/ ٢: األعالم  

. ، كان عابداً فاضالً ) ه ٢٢٩ -ه ١٥٠(هو أبو حممد ، خلف بن هشام بن ثعلب البزار ، اإلمام املقرئ ، )   ٢(
 -٣١١/ ٢: األعالم ،  ٢٧٤ - ٢٧٢/ ١:  ، غاية النهاية  ٤٢٢ – ٤١٩/ ١: معرفة القراء الكبار  : انظر 
     .  ٥٣ -٥٢: لفرشية ، توجيه مشكل القراءات العشرية ا ٣١٢

هو أبو عيسى الشيباين ، موالهم ، خالَّد بن خالد ، الصرييف ، الكويف ، األحول ، املقرئ ، تصدر إلقراء الناس )   ٣(
،  ٢٧٥ -٢٧٤/ ١: ، غاية النهاية ٤٢٣ – ٤٢٢/ ١: معرفة القراء الكبار: انظر ). ه ٢٢٠(مدة،تويف سنة 

     .  ٥٣: راءات العشرية الفرشية ، توجيه مشكل الق٣٠٩/ ٢: األعالم 
هو اإلمام أبو احلسن ، علي بن محزة بن عبداهللا ، األسدي ، موالهم ، الكويف ، املقرئ ، املشهور بالكسائي ، )   ٤(

من أراد أن يتبحر يف النحو فعليه بالكسائي ، ونعت : ، قال الشافعي ) ه ١٨٩ - ه ١٢٠( أحد األعالم ، 
، ٥٤٠- ٥٣٥/ ١، غاية النهاية،  ٤٨: الفهرست ، البن الندمي  : انظر . يف كساء بالكسائي ؛ ألنه أحرم 

/ ١، طبقات املفسرين ، للداودي ،  ١٦٤ -١٦٢/ ٢: ، وبغية الوعاة ٣٠٥-٢٩٦/ ١:ومعرفة القراء الكبار 
    .٥٤- ٥٣:، توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية٤٠٤ -٣٩٩

، البغدادي ، املقرئ ، صاحب الكسائي ، واملقدم من بني أصحابه ، وكانت هو أبو احلارث ، الليث بن خالد )   ٥(
  . ٤٢٤/ ١: ، معرفة القراء الكبار  ٣٤/ ٢غاية النهاية، : انظر ) . ه ٢٤٠( وفاته سنة 

فيداً من مست –رمحه اهللا  –هذه الرموز أوردها املؤلف ) سما ، نفَر ، حرم ، عم ،  حق ، صحبة ، صحاب )  ( ٦(
  )) . حرز األماين ووجه التهاين :  ((الذي استخدمها يف منت الشاطبية؛املسمى –رمحه اهللا  –اإلمام الشاطيب 



  

  . الدوري : اَألمرِ لنِسبة ) أَي ( وبِـ 
 نعمٍ واصةَ عزمحيِ وائسالكبِـ و ) كُوف ( .   
  . ) حجازٍ( بِـ عامرٍ وابن كَثيٍر وابن ونافعٍ 
  . ) عراقٍ( بِـ عمروٍ وأَبِي عامرٍ وابن ونافعٍ 
  . ) سما ( بِـ عمروٍ وأَبِي كَثريٍ وابن ونافعٍ 
 نابريٍ وأَبِي كَثروٍ ومع نابرٍ وامفَر ( بِـ عن .(  
 افنعٍو نابريٍ وم ( بِـ كَثرح( .  
  . ) نحوٍ ( بِـ عمروٍ وأَبِي ونافعٍ 
  . ) عم ( بِـ عامرٍ وابن ونافعٍ 
 نابريٍ وأَبِي كَثروٍ ومبِـ ع )قح ( .  
 نابريٍ وكَث نابرٍ وامابنٍ( بِـ ع( .  
  ). وٍلُغ( بِـ عامرٍ وابن عمروٍ وأَبِي 
  . )ركنٍ( بِـ وحمزةَ وعاصمٍ 
  . ) عينٍ ( بِـ والكسائيِ وعاصمٍ 
  . ) أخٍ ( بِـ والكسائيِ وحمزةَ 
  . ) صحبة ( بِـ وشعبة والكسائيِ وحمزةَ 
  . ) صحاب ( بِـ حفْصٍ و والكسائيِ وحمزةَ 
 نيبفَـي  ورح  غَـامـروٍ  بِـي أَ إِدم١( الكَـبِريِ  ع(  ةـورص )كَـانَ )٣الشـاطيب  ، و 

)٢(قْرِئي وسي بِهلسل .  

                           
يكون يف املثلني واملتقاربني ، وسمى كبرياً ؛ لتأثره يف إسكان : كبري وصغري ، فالكبري : ينقسم اإلدغام إىل )    ١(

ومدار اإلدغام الكبري . ما اختلف يف إدغامه من احلروف السواكن : غري احلرف  املتحرك قبل إدغامه ، والص
  :على أيب عمرو ، لذا جعله اإلمام الشاطيب قطب له ، فقال 

هقُطْبو الكَبري اإلدغام كفَّالَ  ودونحت يهف ريصرو البمو عأَب 
  . ٣٣: املنتهي ، البن القاصح   سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ: انظر          

( هو اإلمام أبو حممد ، القاسم بن فرية بن خلف بن أمحد الرعيين ، الشاطيب ، األندلسي ، املقرئ ، الضرير ،    ) ٢(
عقيلة ( يف القراءات و) الشاطبية ( املشهورة بـ ) حرز األماين ( ، صاحب منظومة )  ه ٥٩٠ -ه ٥٣٨



  

ابِعرِفَةُ:الرعم قُوفالو قُوفاملَوو لَيهإِنْ)١( ع  لَـم  قَـفوتي  ـهمهـا   فلَـى مع  هـدعب  
  . وبِالعكْسِ

 قْفالو٢( و(:  
  . بِالْوصلِ عنىالْم اختلَّ إِنْ :)٣(  الَزٌِم

                                                                             
، كان عاملاً باحلديث والتفسري واللغة ، متجنب فضول القول ، ال يقرأ إال على  يف الرسم) أتراب القصائد 

، معرفة القراء ٢٠/ ٢: غاية النهاية: انظر . طهارة ، ويعتل العلّة الشديدة فال يشتكي وال يتأوه ، تويف مبصر 
    .     ٢٦٠/ ٢: ، بغية الوعاة ١١١٥-١١١٠/ ٣: الكبار  

ال يقوم بالتمام يف الوقف إال حنوي عامل بالقراءات عامل بالتفسري ، والقصص وتلخيص ( :  (قال ابن جماهد )   ١(
، وهذا القول يتضمن شروط معرفة الوقف واالبتداء اليت    ))بعضها من بعض ، عامل باللغة اليت نزل ا القرآن  

: ربهان يف علوم القرآن ال:انظر. بسطها الزركشي يف الربهان بعد أن أورد قول ابن جماهد اآلنف الذكر 
٥٠٥-١/٥٠٠ .  

يف أقسام الوقف  : يعين _  أن علماءنا اختلفوا يف ذلك  –أيدك اهللا بتوفيقه  –اعلم :  (( قال أبو عمرو الداين )    ٢(
وأنكر . تام خمتار ، وكاف جائز ، وصاحل مفهوم ، وقبيح متروك : الوقف على أربعة أقسام : فقال بعضهم _ 

أحدمها خمتار ؛ وهو التمام ، واآلخر جائز وهو : قسمان : الوقف ثالثة أقسام : تمييز ، وقالوا آخرون هذا ال
الوقف على : وقال آخرون . القبيح الذي ليس بتام وال كاف : الكايف الذي ليس بتمام ، والقسم الثالث 

د ينقطع نفسه دون التمام ؛ ألن القارئ ق والقول األول أعدل عندي وبه أقولتام وقبيح ال غري ، : قسمني 
والكايف فال يتهيآن له ، وذلك عند طول القصة ، وتعلق الكالم بعضه ببعض ، فيقطع حينئذ على احلسن 

املكتفى يف الوقف واالبتدا ، : انظر )). املفهوم تيسرياً وسعةً ،إذ ال حرج يف ذلك وال ضيق يف سنة وال عربية  
، ٢/٥٦٣:مجال القراء وكمال اإلقراء : انظر . لسخاوي وابن اجلزري ويبعه يف ذلك ا،  ٧: أبوعمر الداين 

  .       ١٦٥:التمهيد يف علم التجويد 
عدد سبعة أنواع ، لكن عند التحقيق جند أن ) يف البستان : أعين ( هنا  –رمحه اهللا  -وكما تالحظ فاملؤلف       

عمرو الداين وتبعه يف ذلك السخاوي وابن اجلزري ، هذه األنواع تعود إىل األقسام األربعة اليت ذكرها أبو 
ليس قسماً مستقالً ، بل هو نوع من أنواع الوقف التام والكايف ، ورمبا جييء يف  - مثالً  –فالوقف الالزم 
  .الوقف احلسن 

: راد الوجوب ، وليس املراد بوجوبه الوجوب الشرعي الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه ، بل امل: وقيل )   ٣(
الوجوب الصناعي الذي يترب عليه جودة القراءة ومتانة األداء ، ومجال الترتيل ، ولذلك يقول ابن اجلزري يف  

  )) :املقدمة اجلزرية  (( 
بجو قْفو نم ي القُرآنف سلَيو  ببس الَهم رغَي امرالَ حو  

: ،وأحكام قراءة القرآن ، حممود احلصري ١٠٨: ريا األنصاري الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة ، زك: انظر   
٢٥٥ – ٢٥٤ .  



  

  . بِاَألولِ تعلُّق للثَّانِي يكُن ولَم ، يختلَّ لَم إِنْ : وتاٌم          
          /١( كَانَ إنْ : وكاف(.  

  . فَضرورٌِي )٢( .... توقَف وإِنَ          
          ٌن فَقَطْ الثَّانِي أَوس٣( فَح(.  

  مجـرد  مـن  فُهِـم  إِنْ فيـه   الرجـوع  ، ويلْـزم )٤( ممتنٌِع فَقَبِيٌح قَفَاتو وإِنْ
  . حسناً كَانَ أَو ، يفْهم لَم إِنْ  املُراد ، ويحسن  غَير الثَّانِي
  . فيه مختلٌَف معنينيِ احتملَ وما          
  ) . ز ( : الالَّزِمِ وعالَمةُ 
  . ) م ( : والتامِ          
  . ) كـ ( : والكَافي          
  . ) ض ( : والضرورِيِ          
  . ) ن ( : واحلَسنِ          
          لَفتاملُخو يهخ ( : ف ( .  

املَ بِالتفِْسـريِ  املُمتنِـع  كَـانَ  وإِذَا ، ) ع ( : علَيـه  توقف إِنْ يشبِه مما واملُمتنِعِ
  .)٥(  علَيه الوقُف جاز  آية رأْس ذْكُورِ

                           
  .وكان للثاين تعلق باألول فهو كاف ، إن مل خيتل املعىن بالوصل : أي   ) ١(
أو انقطاع نفس فإنه يعترب ، إن توقف ألمر عارض : مطموس خبتم مل تتبني يل الكتابة املطموسة ؛ لكن املعىن )   ٢(

    .وقف ضروري 
: حممد قمحاوي ،الربهان يف جتويد القرآن: انظر . وتعلق مبا بعده لفظاً ومعىن ، هو الوقف على مامت يف ذاته   ) ٣(

٧٦   .  
: انظر . هو الوقف على ما مل يتم معناه ؛ لتعلقه مبا بعده لفظاً ومعىن ؛ كالوقف على املضاف دون املضاف إليه   ) ٤(

  .   ٧٧:الربهان يف جتويد القرآن 
الوقف على رأس اآلية وإن تعلقت مبا بعدها يف املعىن اعتمد على احلديث : من ذهب إىل هذا القول ؛ أعين )   ٥(

 –رضي اهللا عنها  -من رواية أم سلمة ، )  ٢٦٦٢٥(برقم ،  ٦/٣٠٢الذي أورده اإلمام أمحد يف املسند  
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا   ﴿: آية  كان يقطع قراءته آية:  ((فقالت  حينما سئلت عن قراءة النيب 

كتاب فضائل القرآن ،  ٥/١٨٢: ويف رواية الترمذي ، ))  ﴾رب العاملني ، الرمحن الرحيم ، مالك يوم الدين 
: يقطع قراءته ، يقول  كان رسول اهللا  ) : (( ٢٩٢٣( برقم ،   باب ما جاء كَيف كان قراَءةُ النيب  ، 



  

ســام ــةُ: اخلَــــ ــطِّ معرِفَــــ ــامِ خــــ ؛  )١( اِإلمــــ
فحصانَ مثْمفَّانَ بن عع  آنَ فَإِنَّ ؛القُر كُلَّّه          

وبكْتي مذَا ففِْسريِ هلَى التطِّ عخ فحانِيال املُصثْمإِذْ ؛ ع  ـتـةُ  كَانابتةً  الكـنس  
)٢(هبنيو، ةربِاحلُم يهلَى فطِّ عخ فحوبِ املُصلَى املَكْتاِء عجومِ هالي  )٣(.  

اَءاتاليو ذُوفَةي املَحف فحا املُصإِم :فَقتلَى ما  عهـذْفـي  حف  اءةـرـالً  القصو  
  ). حي : ( وسبعونَ،وعلَيها عالَمةُ اثْنتان وهي ووقْفاً ؛
أَو لَفتخا ميها فذَفَهحـو  ،وـي  أَبروٍفمـلِ  عصـا  الوهتالَمعو،قْفالوذي :(و (، أَو

 قَفونَ الولِ دصا الوهتالَمعيف ( : و ( .                                                           
ســادرِفَــةُ:السعم دــدكُــلِّ آيِ ع ةــورس دــديِ بِالعالكُــوف 

  . سورة كُلِّ أَولَ مذْكُور وذَلك ؛ فيها أَومختلَفاً، )١(  مدنِيةً أَو مكِّيةً ،وكَونها)٤(
                                                                             

))   ﴾ ملك يوم الدين ﴿: مث يقف ، وكان يقرؤها ﴾ الرمحن الرحيم  ﴿مث يقف ،  ﴾ رب العاملني احلمد هللا﴿
أنه كان يسكت عند رأس كل آية ، : وأورد أبو عمر الداين من رواية اليزيدي عن أيب عمرو بن العالء . 

، قال  ١١: املكتفى : ر انظ)) . إنه أحب إيلّ أنه إذا كان رأس آية أن يسكت عندها  :  (( وكان يقول 
وهو مذهب يؤيده احلديث واملعىن ، أما احلديث فقد : (( ٥٥٣/ ٢: السخاوي يف مجال القراء وكمال اإلقراء 

! فإن هذه الفواصل إمنا أنزل القرآن ا ليوقف عليها ، وتقابل أختها ، وإالَّ فما املراد ا ؟: ذكر ، وأما املعىن 
﴿من توىل وكفر : ﴿ األكرب ﴾ متاثل : ﴿ إنما أنت مذكر ﴾ ،وكذلك : قابل ﴿ مبصيطر ﴾ ت: أال ترى أن 

  ﴾  . ((  
كتاب املصاحف ، أليب بكر بن أيب داود : انظر . املصاحف ؛ وهو مصحفه  الذي كتب منه عثمان : اإلمام ) ١(

    . ١/١٣٩:السجستاين 
بغي له أن حيافظ على اهلجاء اليت كتبوا ا تلك من كتب مصحفا فين:  ((  -رمحه اهللا  -قال اإلمام البيهقي ) ٢(

املصاحف وال خيالفهم فيها وال يغري مما كتبوه شيئا فإم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا 
:  قال  ، وروى بسنده عن زيد بن ثابت )) ، فال ينبغي لنا أن نظن بأنفسنا إستدراكا عليهم وال سقطاً هلم  

أالَّ ختالف الناس برأيك يف األتباع   : يعين :  ((  - اهلامشي : يعين  -قال سليمان : ، قال )) لقراءة سنة  ا(( 
وترى القراء مل يلتفتوا إىل مذاهب العربية يف :  ((، مثَّ  أورد معىن ما بلغه عن أيب عبيد يف تفسري ذلك فقال )) 

ف املصاحف عندهم كالسنن القائمة اليت ال جيوز ألحد القراءة إذا خالف ذلك خط املصحف ورأو تتبع حرو
  . ٥٤٨/ ٢: شعب اإلميان ، للبيهقي : انظر )) . أن يتعداها وبسط الكالم يف ذلك  

.واهلجاء زمن املؤلف خيتلف عن هجاء اليوم ؛ ذلك أن الكتابة مرة مبراحل متعددة حىت استقرت على هجاء اليوم ) ٣(
    

اعلم أيدك اهللا بتوفيقه أن األعداد اليت يتداوهلا الناس بالنقل ويعدون ا :  ((  -رمحه اهللا  – قال أبو عمرو الداين)   ٤(



  

ابِعرِفَةُ:  السعم  روسؤ اتاآلي  ، هاسمأَخا، ،اوهارشأَعالْ ووتخمآيةً   لَف نِهي كَوف
رِ أَوغَي  ةآي نيب نييالْكُوف مرِهغَيا ، ومو بِهشي هنكَو أْسر ةآي سلَيو  ةا بِآيماً، واعمإِج   بِهشي
 هنكَو رغَي ةآي  وهةٌ واً آياعمإِج  .  

  . )  ( صورةُ : اآليات رؤوس مةُفَعالَ           
  . ) (  : األخماسِ  رؤوس وعالَمةُ           

وسؤةُ رالَمعارِ  وشا :  األعهادد؛ أَع وهةٌ  :  وـرشونَ  ، عـرشعو ،  أَكْثَـرو
  . السورة آخرِ  إِلَى 

  . ) ف : ( تركَاً أَو عداً الْخالف موضعِ وعالَمةُ          
  . ) ش : ( تركَاً أَو عداً الشبِيهينِ من اإلجماعِ موضعِ وعالَمةُ         

آنُ وآيا القُرةُ:   كُلَّهتس أآلف انائَتمو عبأَرو، لَفتخالْما ويهف انتثَالثُونَ اثْن٢(  و(.  
  نرِفَةُ: الثَّامعاِء  مزني  أَجا ، الثَّالثهاسمأَخو ،افصأَنا،وانِهأَثْما،  وهاسداعِ   أَسبأَسو
آناعِ القُربأَراعِ ؛ ، وباألس  يهاُء وزأَج انِيةرِين الثَّمشالعو  ،تالفاالخا ويهف ددعكُلِّ   ، و

                                                                             
عدد أهل املدينة األول واألخري ، وعدد أهل مكة ، وعدد أهل الكوفة ، وعدد : يف اآلفاق قدميا وحديثا ستة 

عدد أهل الكوفة فرواه محزة الزيات عن ابن وأما :  (( ، مثّ قال رمحه اهللا )) أهل البصرة ، وعدد أهل الشام  
عنه مرفوعا ، ورواه عن محزة الكسائي وسليم  أيب ليلى عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي بن أيب طالب 

وأما عدد أهل الكوفة عن أنفسهم فحدثنا : ((، مث روى بسنده عدد أهل الكوفة فقال )) بن عيسى وغريمها  
أمحد بن حممد قال أنا أبو بكر الرازي قال أنا أبو العباس املقرىء قال أنا حممد ابن به فارس بن أمحد قال أنا 

عيسى قال ذكر يل خلف عدد أهل الكوفة خاصة عن نفس سليم بن عيسى احلنفي مسعه منه، ورواية الكسائي 
دد من مسعت الع: عن محزة ذكره يل نصري بن يوسف النحوي ، مسعه الكسائي من محزة ، وقال يل نصري 

  . ٧١ -٦٨: : البيان يف عد آي القرآن ، أبو عمرو الداين : انظر )) . الكسائي مراراً 
  :               السخاوي ،مجال القراء وكمال اإلقراء:انظر.كما أورد السخاوي رمحه اهللا ما ذكره أبو عمرو الداين خمتصراً       
       ١٩٠ - ١/١٨٩ .    

إمنا يرجع يف معرفة : قال القاضي أبو بكر يف االنتصار :  ((  ١/٣٥: ان يف علوم القرآن قال السيوطي يف اإلتق)   ١(
يف ذلك قول ؛ ألنه مل يؤمر به ، ومل جيعل  املكي واملدين إىل حفظ الصحابة والتابعني ، ومل يرد عن النيب  

الناسخ واملنسوخ فقد يعرف  اهللا علم ذلك من فرائض األمة ؛ وإن وجب يف بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ
  )) .    ذلك بغري نص الرسول 

  . ٨٠: البيان يف عد آي القرآن : انظر ) ٢(
     



  

  .الْجزِء   رأْسِ عند وبمكْت  جزٍء من الثَّالثني
  . ) خ :(الْجزِء  ولخمسِ      
      نِهثُملث : ( و ( .  

      فنِصلو   هسدص: (س( عكُلِّ  ، م  فرا حهنم  هددع وفربِح دجأَب ): خب،   خا 
  . رأْسه  عند مكْتوب ) خه ، خد ، حج ، 

رعيوف نم كزِئَةَ ذَلجت آنالقُر ائَةِسني بِممخني ، وبِِستو ائَةبِمرِين ،وشعنيِ،وائَتبِمو  
،  وخمسه ،   وربعه ، وثُلْثَه ، القُرآن نِصف منه ويعرف ، وستني وبِثَالثَمائَة ، وأَربعني

 هسدسو  ، هنثُمو ، هعستو  ، /هرشعو .  
 ددععٍ  كُلُّ وبس  وبكْتم دنع هأْساعِ ، ربَألرعٍ  كُلِّ وبع  :(س   (،   عم  هددع  نم

  للْخالف ، ، أَو بعد ذَك من والْمكَرر ،)  عد  ، عج  ، عب ، عا  :(وهو  الْحروف ؛ 
فوبِاِهللا التبِي يقِ ،وسحوهو منِعيل وكالْو  .  

 
* * *  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



  

كْرولُ  ذأُص  اَءاترالق:  

  الشيطَان من  بِاِهللا أَعوذُ« : لَفْظها  من القراءة ، والْمختار لمرِيد  تستحب: االستعاذَةُ 
 -  علَيه اِهللا رحمةُ - الشافعي ،وعند)١(مدن  ةُ،وبِخلْفحمز وأَخفَاها،بِها  ويجهر، »  الرجِيمِ

  .)٢( يتخير:  وقيلَ ، يجهر:   وقيلَ ، جهرِية صالة في بِها يجهر الَ
   وصالً  براءة  في سملُوايب ولَم  ، بِها  ابتدئ  سورة أَولَ يبسملُونَ القُراِء كُلُّ: البسملَةُ

قَالُونُ   السورتنيِ وبسملَ بين،  سورة أَولَ يكُن إِذَا لَم بِاِإلجزاِء  االبتداِء  في  وخيروا ،  وبدأً
كمو نيعو  ،لْفبِخو شروٍ ، ولَغلَ  ، وصوةُ وزمح نينيِ بتورالس ، خيواقب ري لَم نم  
  .)٣( أَولَى والسكْت  ،  تنفُّسٍ دونَ والسكْت  الوصلِ  بني يبسملُ

دنعو يعافلَةُ الشمسي البلِ فأَو ةحةٌ الفَاتلَةٌ آيالَ كَامو الَفي ، خفلِ وي أَواقـورِ  بالس 
راَءة غَيرةٌ بلَ آييلَ ، ةٌكَامقو  :ضعةٌ بيلَ  ، آيقو: تسلَي آن٤(  بِقُر(. جهريي بِها وف  ـالةالص  

ي اجلَهريةف حةها الفَاتغري٥( و(.  
غَامبصرٍ: اإلد مدغرفنيِ كُلَّ ين حجِنسٍ م احدن ومخرجٍ وم احدقَريبِي ، واملَخرج؛  و  

منقُـوص   خطـابٍ،أَو  تاَء أَو ، منوناً أَو ، مضاعفاً يكونَ أَنْ إِالَّ ؛ ركاُمتح أَو كَانَ ساكناً

$tΑ ﴿: قَولُه إِالَّ ، مثْلَنيِ غَري ساكن قَبلَه ومفتوحاً s% Éb> u‘﴾ )و )٦،﴿ Š$ Ÿ2 àƒ Ì“ tƒ﴾  )و)٧﴿y‰ ÷è t/ 

                           
  . ١٧ -١٦: أليب عمرو الداين ، التيسري يف القراءات السبع : انظر   ) ١(
  .  ٣/٢٧٠: للنووي ، اموع و،  ١/١٠٧: للشافعي ، األم : انظر   ) ٢(
  . ٢٨: وسراج القارئ ،  ١٨-١٧: القراءات السبع  التيسري يف: انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : األم : انظر   ) ٤(
  .وسيأيت عن تفسري سورة الفاحتة   ) ٥(
 ،١٤٣,١٥١: آية، وسورة األعراف ، ٢٥:آية، وسورة املائدة ، ٤١، ٣٨: آية، وردت يف سورة آل عمران    )٦(

، وسورة مرمي ، ٣٩،  ٣٦: آية، وسورة احلجر ، ٣٣: آية، وسورة يوسف ،  ٤٧:آية، وسورة هود ، ١٥٥
 ٣٩،  ٢٦: آية، وسورة املؤمنون ، ١١٢وسورة األنبياء ، ١٢٥، ٢٥: آية، وسورة طه ، ١٠،  ٨، ٤: آية
،  ٣٣، ٢١،  ١٧،  ١٦: آية، وسورة القصص ،  ، ١١٧،  ٢٨، ٢٤،  ١٢: آية، وسورة الشعراء ،  ٩٩،

ووردت أيضاً يف ، ١٥: آية، وسورة األحقاف ،  ٧٩،  ٣٥: آية ،وسورة ص ، ٣٠: آية، وسورة العنكبوت 
    .  ٥: آية، سورة نوح 

  .   ١١٧: آية، وردت يف سورة التوبة    )٧(



  

$ yδ Ï‰‹ Å2 öθ s? ﴾)و )١﴿nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’ nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 M ﴿ : قَوله  في املُتحركة من حمزةُ فَقهووا،)٢(﴾#$ ¨Š t/ 

×π x Í← !$ sÛ ﴾ )و ، )٣﴿ÏM≈ ¤ ¯≈ ¢Á9 $# u $ y ≈M ﴿ و بعدها ، وما )٤( ﴾¹| tƒ Í‘≡ ©%! $# u # Yρ ö‘ sŒ﴾ )وخـالّد ،  )٥    

﴿ ÏM≈ uŠ É) ù= ßϑ ø9 $$ sù  # · ø. ÏŒ ﴾ )و)٦،﴿ÏN≡ u Éó èR ùQ $$ sù $ \⇔ ÷6 ß¹﴾ )٧( وافَوق هشام يف الَّإِ اكنِالس يف  اِءالـر 

ـ  ندع لفخ زادو،يمِاجل ندع الِالذَّو مِالالَّ عند اِءالر يف الَّإِ خأَ افقوو،  مِالالَّ عند  حروف 
 الصريِف .  

≅ö﴿ الم كل علٍ يدغم yδ﴾ و﴿ ≅ t/﴾ َيف اِءالت ، اِءالثَّو ،  ايوالـز ، ـ و اِء،والطَّنيِالس ، 

والضاد ،  اِءظَّالو، والنون  ،وزاد و احلَارثالالَّ أَبم الِالذَّ يف ﴿ ⎯ tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9≡ sŒ﴾ )اذَإِ )٨  

  وافـق و،  نيِالسو اِءالثَّو اِءالت يف/مزةُح افقوو،  ادالض يف الَّإِ؛  شامه وافقو ،ماًزج انَكَ

صرٍب يف:﴿ ö≅ yδ 3“ t s? ﴾ )موضعني )٩ ، وغَأدوام اَءالب غَ اِءالفَ يفري خلف  ،لَوم دالفاء مغَي  

  . علٍ إالّ الباء يف

وهِظْير مك وحالَالذَّ فص نم:﴿ ÏN x‹ s{ r&﴾ )و)١٠،﴿Μ? õ‹ sƒ ªB $# uρ ﴾ )١١(و،وناقُالب  يموندغ 

N ﴿:يف الَالذَّ وارأظهو،لمتنيِك نم الَّإِ õ‹ ãã﴾ )و)١٢﴿  $κ? õ‹ t7 oΨ sù﴾)١(،ويدغكـوٍ ذَ م﴿] Î7 s9  ﴾ 

                           
    .٩١: آية، وردت يف سورة النحل    )١(
  . ١١٤: آية، وردت يف سورة هود    )٢(
    .٨١: آية، وردت يف سورة النساء    )٣(
    .١: آية،  وردت يف سورة الصافات   )٤(
    .١: آية، وردت يف سورة الذاريات    )٥(
    .٥: آية، وردت يف سورة املرسالت    )٦(
    .٣: آية، وردت يف سورة العاديات )   ٧(
،  ١١٤،  ٣٠: آية، وسورة النساء ، ٢٨: آية، وسورة آل عمران ،  ٢٣١: آية، وردت يف سورة البقرة    )٨(

    . ٩: آية، املنافقون وسورة ، ٦٨: آية، وسورة الفرقان 
    /احلاقة. [﴾  فهل ترى هلم من باقية ﴿: واملوضع الثاين قوله تعاىل ،  ٣: آية، وردت يف سورة امللك    )٩(
     .  ٢٦: آية، وسورة فاطر ، ٢٤: آية، وردت يف سورة يونس   )١٠(
  . ٩٢: آية، وردت يف سورة هود   )١١(
    . ٢٠: آية، رة الدخان وسو،  ٢٧: آية، وردت يف سورة غافر    )١٢(



  

$ ﴿ يدغم وال ،)٢( yδθ ßϑ çG øO Í‘ρ é& ﴾ )٣( .  

ويدغكـوٍ ذُ م وورش  ـ  الَالـد الِالـذَّ  يف ـ و الضاد اِءالظَّوـ ،و ـ  اَءالت ـ  يف ، اِءالظَّ
وزذُ ادكو اَءالت اِءالثَّ  يف ، والصاد الَالذَّو اِءالثَّ يف .  

و﴿ È  ã ø. ÏŒ ﴾ )و،)٤﴿ô⎯ tΒ  † yr ﴾ )٥( مظهر وركنٍ  مدن ـ و شبةع ،﴿  = Ÿ2 ö‘ $# 

$ oΨ yè ¨Β ﴾ )٦( 2 ﴿،   وذكو نكر مظهرô⎯ tΒ 5−# u‘  ﴾ )٧( ،2 ﴿وö≅ t/ tβ# u‘ ﴾ )مظهر )٨ حفص .  

﴿“ W‰ èδ  ⎯Š É) −F ßϑ ù= Ïj9﴾ )إدغامِبِ)٩ الغنة نم نوينِالت والنون الساكنة عند المِوالَّ اِءالر الياِءو 

  لىع واعمأجو،نيِالوجهبِ المِالَّو اِءالر ندع كم،الواوِ ندع لفخ زادو،  ختلفم رشو،  خأَ
   .)١٠(  يمِامل يف دغامهإِ

  ىعنم وأَ،  غةلُ ىلَإِ غةلُ نم  روجاًخ كونَي نْأَ إالَّ؛  اكنةس مزةه لَّكُ ركت صرٍب:اهلمز

ـ هي،ولجزمِل المـةً ع كونُي وأ، ىعنم ىلَإِ مز ﴿ = ø Ïe%! β ﴿و،)١١(﴾ #$ ù' Ò9 “﴿و،)١٢(﴾#$ Èθ ø↔ è?﴾ 

µŠ ﴿و، )١٣( Ï? ÷σ ãƒ ﴾ )١٤(،وورش يلَّكُ ترك هاِءفَ مزة عل،أَفو يف وزن  فعـل،ويهمز ﴿“ Èθ ø↔ è?﴾ 

                                                                             
    .٩٦: آية، وردت يف سورة طه   ) ١(
    .٦٩: آية، وردت يف سورة هود   ) ٢(
    .٧٢: آية، وسورة الزخرف ،  ٤٣: آية، وردت يف سورة األعراف    )٣(
     .آيةالثانية من سورة مرمي ، آيةال، آيةاألوىل مع بد، آخر ال   )٤(
     .٤٢:آية، وردت يف سورة األنفال    )٥(
     .٤٢: آية، وردت يف سورة هود    )٦(
     .٢٧: آية، وردت يف سورة القيامة    )٧(
     .١٤: آية، وردت يف سورة املطففني    )٨(
    .٢: آية، وردت يف سورة البقرة  )٩(
  .   ٤٥ -٤١: التيسري يف القراءات السبع : انظر   ) ١٠(
    .١٧، ١٤، ١٣: آية، وردت يف سورة يوسف ) ١١(
     .١٤٣: آية، دت يف سورة األنعام ور )١٢(
    .٥١: آية، وردت يف سورة األحزاب  )١٣(
    .٥١: آية، وردت يف سورة األحزاب  )١٤(



  

µŠ ﴿و،  )١( Ï? ÷σ ãƒ ﴾ )٢(و،يترك املُ نمتحركات مبلَقَ وحاًفته ضمثل:ةٌم﴿ξ §_ xσ •Β﴾)و)٣﴿ β ÏiŒ xσ ãΒ 

β ÏiŒ xσ ãΒ ﴾ )عنه واختلف ،)٤﴿(# ÿ… ãρ ù' sù﴾ )و )٥﴿ Ν ßγ1 uρ ù' tΒ ﴾ )و)٦﴿ $ tƒ ö™ ”9 ξ﴿و)٧(﴾#$ y∞ Ïj9 ﴾ )و)٨﴿$ yϑ ¯Ρ Î) 

$﴿و)٨( yϑ ¯Ρ Î) â™ û© Å¤ ¨Ψ9 $#﴾)٩(، ويلَّكُ دع همزة تحركَمقَ ةابله ساكن لمتنيِكَ نم،ويرد حهـا ركت 

≈⎯ ﴿ ونسي يف ونُالُقَ  افقو،  ابلهقَ اكنِالس ىلَإِ t↔ ø9 !# u™﴾ )١٠( معنيِوض ، قَافَوه مـ  ك يف ﴿ 

â™ ö≅ ÏiΒ Ä⇓ ö‘ F{ $#﴾ )١١( .  

≈M ﴿ مزهِي الَ  ونُالُقَ  x6 Ï s? ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ﴾  )و )١٢ ﴿ π s3 Ï s? ÷σ ßϑ ø9 $# u ﴾  )١٣(.  

مالَ ك يهمز ﴿ β# u™ ö à) ø9 $# ﴾ )١٤(    .  

                           
،  ٢٦،  ٢١: آية، وسورة احلديد ،  ٥٤: آية، وسورة املائدة ،  ٧٩،  ٧٣: آية، وردت يف سورة آل عمران  )١(

    .٤: آية، وسورة اجلمعة 
،  ٢٦،  ٢١: آية، وسورة احلديد ،  ٥٤: آية، وسورة املائدة ،  ٧٩،  ٧٣: آية، ن وردت يف سورة آل عمرا   )٢(

  .٤: آية، وسورة اجلمعة ، 
    .١٤٥: آية، وردت يف سورة آل عمران    )٣(
    .٧٠: آية، وسورة يوسف ،  ٤٤: آية، وردت يف سورة األعراف   ) ٤(
    .١٦: آية، وردت يف سورة الكهف   ) ٥(
، وسورة النور ،  ١٨: آية، وسورة الرعد ،  ٩٥،  ٧٣وسورة التوبة ، ١٥١: آية، آل عمران  وردت يف سورة   )٦(

     . ٩:آية، وسورة التحرمي ،  ٥٧: آية، 
    ٢٩: آية، وسورة الفتح ،  ١٠٥: آية، وسورة الصافات ،  ٦٠: آية، وردت يف سورة اإلسراء   ) ٧(
    .٢٩: آية، وسورة احلديد ، ١٦٥: آية، ساء وسورة الن،  ١٥٠: آية، وردت يف سورة البقرة   ) ٨(
    .٣٧: آية، وردت يف سورة التوبة   ) ٩(
    .٩١،  ٥١: آية، وردت يف سورة يونس    )١٠(
    .٩١: آية، وردت يف سورة آل عمران  )١١(
     .٧٠: آية، وردت يف سورة التوبة  )١٢(
  . ٥٣: آية، وردت يف سورة النجم   ) ١٣(
: آية، وسورة األنعام ،  ١٠١وسورة املئدة ،  ٨٢: آية، وسورة النساء ، ١٨٥: آية، وردت يف سورة البقرة   ) ١٤(

، وسورة احلجر ،  ٣: آية، وسورة يوسف ،  ٣٧: آية، وسورة يونس ،   ٢٠٤: آية، وسورة األعرف ،  ١٩
 ٨٩ ، ٨٨،  ٨٢،  ٦٠،  ٤٦،  ٤٥،  ٤١،  ٩: آية، وسورة اإلسراء ،  ٩٨: آية، وسورة النحل ،  ٩١: آية
، وسورة النمل ،  ٣٢،  ٣٠: آية، وسورة الفرقان ،  ٢: آية، وسورة طه ،  ٥٤: آية، وسورة الكهف ، ٥٤، 



  

= ﴿ مزهيِ الَ علٍ ø Ïe%! $#﴾)١(،ومزةُح يسكت علِّكُ ند هقَ مزةابله ساكن لمـتنيِ كَ نم 

 لَ كتةٌسنْأَ الَّإِ؛ يفةٌط ه كونَيدم ، وأَ يتركلَّكُ اًيض همزة عند الوقف ، وشرحه ٢(طولُي(.  

ــد $!﴿ : امل oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρ é&﴾ )ــ  )٣ مــ د رفح لــرف ــ ح ــوٍذُو ، وفكُ  ، رشوو ، ك

كانَو الشاطيب  قْيبِ  رئمدولَىطُ ة ورشٍل ومزةح ، بِومدة وىطَس لمن بقي .  

﴿Ν ßγ s? ö‘ x‹Ρ r& u™ ﴾  )٤( ونكُ  همزتنيِبِ حوهوف .  

ـ قَ الَّإِ ثلـه م كوذُ Λ﴿:  هولُ ä⎢Ψ ÏΒ r&﴾ )و )٥﴿$ oΨ ÏG yγ Ï9# u™﴾ )و)٦﴿@‘ Ïϑ yf ôã r&﴾ )فَ)٨(... و)٧ـ إن اه 

  . طولةم  همزةبِ

 وافق حفص يف  :﴿@‘ Ïϑ yf ôã r&﴾.  

  .ودةدمم همزةبِ هالَّكُ لونُاُقَ 

                                                                             
،  ٣١: آية، وسورة سبأ ،  ٨٥: آية، وسورة الروم ،  ٨٥: آية، وسورة القصص ،  ٩٢،  ٧٦،  ٦،  ١: آية

: آية، وسورة األحقاف ،  ٣١: ةآي، وسورة الزخرف ،  ٢٦: آية، وسورة فصلت ،  ٢٧: آية، وسورة الزمر 
،  ٢: آية، وسورة الرمحن ،  ٤٠،  ٣٢،  ٢٢،  ١٧: آية، وسورة القمر ،  ٢٤: آية، وسورة حممد ،  ٢٩

ووردت أيضاً يف سورة  ٢٣: آية، وسورة اإلنسان ،٢٠،  ٤: آية، وسورة املزمل ،  ٢١: آية، وسورة احلشر 
  .٢١: آية، اإلنشقاق 

    . ١٧، ١٣: آية، سف وردت يف سورة يو   )١(
  . ٤١ -٣٤: التيسري يف القراءات السبع : انظر   ) ٢(
وسورة ،  ١٦٦،  ١٦٢،  ٦٠: آية، وسورة النساء ،  ١٨٥،  ٩١،  ٩٠،  ٤:آية، وردت يف سورة البقرة   ) ٣(

: ةآي، ووردت أيضاً يف سورة الشورى  ٣٦: آية، وسورة الرعد ،  ٤٩،  ٤٨،  ٤٧،  ٤٥،  ٤٤: آية، املائدة 
١٥.  

    .١٠: آية، وسورة يس ، ٦: آية، وردت يف سورة البقرة   ) ٤(
، وسورة األنفال ،  ١٢٣،  ٧٦: آية، وسورة األعراف ، ٢٣٩،  ١٩٦،  ١٣٧: آية، وردت يف سورة البقرة   ) ٥(

وسورة ،  ٤٩: آية، وسورة الشعراء ،  ٧١: آية، وسورة طه ،  ٨٤،  ٥١: آية، وسورة يونس ،  ٤١: آية
    .١٧: آية، ووردت أيضاً يف سورة امللك  ٦٩: آية، اء اإلسر

ووردت  ٣٦: آية، وسورة الصافّات ،  ٤٢: آية، وسورة الفرقان ،  ٥٤،  ٥٣: آية، وردت يف سورة هود   ) ٦(
  .٢٢: آية، أيضاً يف سورة األحقاف 

  .١٠٣: آية، وردت يف سورة النحل   ) ٧(
  .لح هنا كلمة بذلت جهدي يف تبينها فلم أف  ) ٨(



  

 وافق الَّإِ صرٍب املَ يفضمومة .  
 ههمزتنيِبِ شام بماينه ةٌمد تنيِختلفَاملُ يف ، واختلف عنه املُ يففت١( تنيِوح(.  

ـ  ميالني يورِالدو صرٍب: أإلمالة ـ  جـرور م اٌءربعـده  /لـف أَ لُّكُ ـ  يف ماِءاألس ، 
واختلف نع  صرٍب  ي اجلَارِ والفميلُ ،)٢( ارِغيلٍ وع وخلف منه ام تكرر اُءالر فيه .  
  . فيه اُءالر ركرت ام نهم خلفو علٍ ويميلُ ،)٢(

 َورش خمتلف .  

 وي4 ﴿ كوذَ يلُم’ n< Î) š‚ Í‘$ yϑ Ïm ﴾ )و )٣ ﴿≅ sV yϑ x. Í‘$ yϑ Ås ø9 ’ ﴿ و)٤( ﴾ #$ Îû É># t ós Ïϑ ø9 $#  ﴾)٥( 

$‘9 و﴿ )٥(﴾ yδ ﴾)٦( .  

وميلُي  صرٍب ويورِالد ﴿ ⎥⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ﴾ )٧( انَكَ يثُح ، وزاد يورِالد اجلبارين )٨( ،

                           
  . ٣١ -٣٠: التيسري يف القراءات السبع : انظر   ) ١(
اعبدوا اللَّه ولَا  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة النساء )  ٣٦( آية، الوارد ذكرها يف ال) واجلار ( يعين كلمة   ) ٢(

،  ﴾والْمساكنيِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ  تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا وبِذي الْقُربى والْيتامى
ذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ إِ ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة التوبة ) ٤٠(آية، الوارد ذكرها يف ال) الغار( وكلمة 

  . ﴾... لصاحبِه لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا 
  .٢٥٩: آية، البقرة  وردت يف سورة  ) ٣(
     .٥: آية، وردت يف سورة اجلمعة    )٣(
    . ٣٩: آية، وردت يف سورة آل عمران   ) ٤(
    .١٠٩: آية، وردت يف سورة التوبة   ) ٥(
 ٢٨: آية، وسورة آل عمران ،  ٢٨٦،  ١٦٤،  ٢٥٠،  ١٩١، ،   ٨٩،  ٣٤: آية، وردت يف سورة البقرة    )٧(

،  ٥٤: آية، وسورة املائدة ،  ١٤٧،  ١٤١،  ١٣٩،  ١٠١: آية، سورة النساء و،  ١٤٧،  ١٤١،  ٣٢وآيو 
،  ٢: آية، وسورة التوبة ،  ١٨،  ٧: آية، وسورة األنفال ،  ١٠١،  ٥٠: آية، وسورة األعراف ،  ٦٨،  ٦٧
وسورة ،  ٣٥،  ١٤: آية، وسورة الرعد ،  ٤٢: آية، وسورة هود ،  ٨٦: آية، وسورة يونس ،  ٣٧،  ٢٦
، وسورة الشعراء ،  ٥٢،  ٢٦: آية، وسورة الفرقان ،  ٨٣: آية، وسورة مرمي ،  ١٠٧،  ٢٧: آية، لنحل ا
وسورة ،  ٧٠: آية، وسورة يس ،  ٣٩: آية، وسورة فاطر ، ،  ٤٨،  ١: آية، وسورة األحزاب ،  ١٩: آية

: آية، وسورة حممد ،  ٧٤،  ٥٠،  ٢٥: آية، وسورة غافر ،  ٧١،  ٥٩: آية، وسورة الزمر ،  ٧٤: آية، ص 
: آية، وسورة املدثر ،  ٢٦: آية، وسورة نوح ،  ٥٠: آية، وسورة احلاقة ،  ٢٨: آية، وسورة امللك ،  ١١
  .١٧: آية، وسورة الطارق ،  ١٠



  

انَكَ يثُح  ، وزاد  يورِالد اجلبو، )١(  ارين﴿ ‘# uθ pg ø:$# ﴾)٢( .  

ويكسر صرٍب لَّكُ خأَو اٍءر باعده اٌءي . وورش مختلف .  

وكِسيكوذُ ر ﴿ sπ1 u‘ öθ −G9   . قطْفَ)٣( ﴾ #$

Ν وال﴿ ä31 u‘ ÷Š r& ﴾)٤( عبةُش مختلف .  

وأَ ميلُياسـمٍ  لَّكُ خ قصـورٍ م ـ ؛  عـلٍ فَو ذَ نمـ  وات ـ قَ الَّإِ؛  اِءالي ‰﴿ : هولُ s% uρ 

Ç⎯1 y‰ yδ﴾)و،   )٥ ﴿’ ÎΤ$ |Á tã﴾)٦(،و﴿© Í_≈ |¹ ÷ρ r&﴾)٧(،و﴿z© Í_9 s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9  ﴿و،)٨(﴾ #$

u⎯ Ç⎯8 s?# u™ ª!   .محزة فتحها )٩(﴾#$

ولٍ ميلُيع ذَ نموات  اوِالـو ﴿ دحـ ي طَ ﴿ و  ﴾ اهحـ ي و ﴾ اه﴿ ـ لْت و)١٠( ﴾ ايه﴿ 

© y√ y™ ﴾)١١(.    

                           
سى قَالُوا يا مو ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة املائدة )  ٢٢( آية، الوارد ذكرها يف ال) جبارين ( يعين كلمة   ) ٧(

 ارِينبا جما قَويهوهي قوله تعاىل ، من سورة الشعراء )  ١٣٠(آية، ويف ال ،  ﴾...إِنَّ ف :﴿  متطَشإِذَا بو
 ارِينبج متطَشب﴾ .  

    .١٦: آية، وسورة التكوير ،  ٢٤: آية، وسورة الرمحن ،  ٣٢: آية، وردت يف سورة الشورى   ) ٨(
 ٦٨،  ٦٦،  ٤٦،  ٤٤،  ٤٣: آية، وسورة املائدة ،  ٩٣،  ٦٥،  ٥٠،  ٣: آية، عمران  وردت يف سورة آل  ) ١(

: آية، وسورة الصف ،  ٢٦: آية، وسورة الفتح ،  ١١١: آية، وسورة التبة ،  ١٥٧: آية، وسورة األعراف ، 
    .٥: آية، وسورة اجلمعة ،  ٦

    .١٦: آية، وردت يف سورة يونس   ) ٢(
    . ٨٠: آية، األنعام وردت يف سورة   ) ٣(
     .٣٦: آية، وردت يف سورة إبراهيم    )٤(
    .٣١: آية، وردت يف سورة مرمي   ) ٥(
    .٣٠: آية، وردت يف سورة مرمي   ) ٦(
  . ٣٦: آيةقم ، ال، وردت يف سورة النمل   ) ٧(
واألوىل وردت يف ،  ﴾ هاتالَ و ﴿،  ﴾ طَحاها و﴿،  ﴾دحاها  فاألصل ﴿، هكذا كتبها املؤلف باإلمالة   ) ٨(

    ) .  ٦، ٢( آيةرقم ، ، والثانية والثالثة وردت يف سورة الشمس ،  ٣٠: آيةرقم ، ، سورة النازعات 
    .٢: آية، وردت يف سورة الضحى ) ٩(



  

مييلُو وريالد﴿’ Îû öΝ Îγ ÏΨ≈ uŠ øó èÛ﴾)و ،)١﴿Ν ä3 Í← Í‘$ t/﴾)و ،)٢﴿$ oΨ ÏΡ# sŒ# u™﴾)و،)٣﴿Ν Íκ ÍΞ# sŒ# u™﴾ )٤(، 
$﴿و ،)٤( uΖ≈ u‹≈ sÜ yz﴾ )و ،)٥﴿Ν ä3≈ u‹≈ sÜ yz﴾ )و،)٦﴿“ Y‰ èδ uρ﴾ )و ،)٧﴿ “ uθ ÷V tΒ ﴾ )٨( ،

$“﴿و u‹ øt xΧ u﴾)و،  )٩﴿ $ tƒ ö™ ”9 $# ﴾ )١٠( .  

ويثٌلَ افق يف ﴿ $ tƒ ö™ ”9 $8 ﴿ يف هنأَ الَّإِ)١١( ﴾ #$ tƒ ö™ â‘ ﴾ )الفتحِبِ )١٢ .  

ã﴿ الدوري ومييل Ì≈ |¡ ç„ u﴾ )و،)١٣﴿$ tƒ ö™ ”9   .  حنوه و)١٤( ﴾#$

“﴿ الـدوري  عـن  وأختلف t≈ |Á ¨Ζ9 “3 ﴿و، )١٥( ﴾#$ t≈ y™ é& ﴾)و،  )١﴿“ t≈ s3 ß™﴾)٢(،  

                           
وسورة ،  ١٨٦: آية، وسورة األعراف ،  ١١٠: آية، وسورة األنعام ،  ١٥: آية، وردت يف سورة البقرة ) ١٠(

  . ٧٥: آية، وسورة املؤمنون ،  ١١: آية، يونس 
    .٥٤: آية، وردت يف سورة البقرة ) ١١(
  . ٥: آية، وردت يف سورة فصلت   ) ٣(
  .  ٧: و نوح ، ٤٤: وفصلت ، ٥٧،  ١١: والكهف ،٤٦:واإلسراء،٢٥:واألنعام،١٩:وردت يف سورة البقرة ) ٤(
    .٥١ :آية، وسورة الشعراء،  ٧٣: آية، وردت يف سورة طه   ) ٥(
    .١٢: آية، وسورة العنكبوت ،  ٥٨: آية، وردت يف سورة البقرة   ) ٦(
،  ٤٦: آية، وسورة املائدة ،  ١٣٨،  ٩٦: آية، وسورة آل عمران ،  ٩٧: آية، وردت يف سورة البقرة   ) ٧(

دت ور ٥٧: آية، وسورة يونس ،  ٢٠٣: آية، وسورة األعراف ،  ١٥٧،  ١٥٤،  ٩١: آية، وسورة األنعام 
وسورة القصص ،  ١٢٢وسورة طه ،  ١٠٢،  ٨٩،  ٦٤: آية، وسورة النحل ،  ١١١: آية، يف سورة يوسف 

  .  ٢٠:آية، وسورة اجلاثية ،  ٤٣: آية، 
وسورة ،  ٦٨: آية، وسورة العنكبوت ،  ٢٩: آية، وسورة النحل ،  ١٥١: آية، وردت يف سورة آل عمران   ) ٨(

وورت يف سورة  ٢٤: آية، وسورة فصلت ،  ٦٧: آية، سورة غافر و،  ٧٢،  ٦٠،  ٣٢: آية، وسورة الزمر 
    .١٢: آية، حممد 

     ١٦٢: آية، وردت يف سورة األنعام   ) ٩(
    .٢٧: آية، وسورة الفتح ،  ١٠٥: آية، وسورة الصافات ،  ٦٠: آية، وردت يف سورة اإلسراء   ) ١٠(
    .٢٧: آية، وسورة الفتح ،  ١٠٥: آية، وسورة الصافات ،  ٦٠: آية، وردت يف سورة اإلسراء    )١١(
     .٥: آية، وردت يف سورة يوسف    )١٢(
    .١١٤: آية، وردت يف سورة آل عمران   ) ١٣(
    .٢٧: آية، وسورة الفتح ،  ١٠٥: آية، وسورة الصافات ،  ٦٠: آية، وردت يف سورة اإلسراء  )١٤(
    . ٣٠: آية، ة وسورة التوب،  ١٢٠،  ١١٣: آية، وردت يف سورة البقرة ) ١٥(



  

’﴿و n<$ |¡ ä.﴾)و،)٣﴿’ yϑ≈ tG uŠ ø9 “﴿و،)٤(﴾#$ Í‘≡ uθ ãƒ﴾ )و ،)٥y﴿“ Í‘≡ uρ é' sù﴾ )و،)٦﴿O$ tΡ r& y7‹ Ï?# u™ ﴾ )٧(.  

ولٍ ميلُيع ﴿Ν à6≈ uŠ ôm r' sù﴾ )و،  )٩( ) فأحياهم (و، )٨﴿ôΜ èδ$ u‹ øt ¤Χ﴾ )١٠(، و افـق مـزةُ ح 

 فأَ ايمهلُو  واو   ،أَوختلف عن عبةش:﴿“ r& þθ ¡9 ’4﴿و)١١( ﴾#$ tΓ u‘﴾ )١٢( ـ و ـ  يف بحانس : ﴿ 

‘ yϑ ôã r& ﴾)١٣(، كمااله  وافق صرٍب يف ﴿ ’ n<ρ W{ $# ﴾)١٤(، وبصرٍ ميلُي انَكَ ام لـى ع وزن : 

  . الياء على آياهتا سورة كل لككذَ،و سرِالكَو تحِالفَ نيب فُعلَى و ، فعلَى و  ، فَعلَى

وــلُي ــزةح مي ó﴿ Ο م ßγ ÷Ζ ÏΒ Zπ9 s) è?﴾)ــلٍ وزاد ،)١٥ ,¨﴿ ع ym ⎯ Ïµ Ï?$ s) è?﴾ )و )١٦﴿ 

V$ |Ê ó s∆ ﴾ )١٧(، ويمــيالن ﴿Ν èδ$ yϑ‹ Å™﴾  )7﴿ و)١٨π8 y_ ÷“ •Β﴾ )و )١ ﴿çµ9 tΡ Î)﴾ )و)٢ ﴿ 

                                                                             
    .٨٥: آية، وردت يف سورة البقرة ) ١(
  .٢: وسورة احلج ، ٤٣: وردت يف سورة النساء   ) ٢(
    .٥٤: آية، وسورة التوبة ،  ١٤٢: آية، وردت يف سورة النساء ) ٣(
    .١٠،  ٦،  ٣، ٢: آية، وسورة النساء ،  ٢٢٠: آية، وردت يف سورة البقرة ) ٤(
    .٢٦: آية، وسورة األعراف ، ٣١: آية، ة وردت يف سورة املائد) ٥(
    .٣١: آية، وردت يف سورة املائدة ) ٦(
    . ٤٠،  ٣٩: آية، وردت يف سورة النمل ) ٧(
     .٢٨: آية، وردت يف سورة البقرة    )٨(
  . ﴾ أحياها أو ﴿،  ﴾ فأحيا به ﴿: ولعله قصد ، ) فأحياهم ( ال يوجد يف القرآن   ) ٩(
    .٢١: آية، جلاثية وردت يف سورة ا  ) ١٠(
  . ١٠: آية، وردت يف سورة الروم   ) ١١(
    .١٧: آية، وردت يف سورة األنفال   ) ١٢(
  .  ٧٢: آية، يف سورة اإلسراء    )١٣(
: آية، وسورة األحزاب  ٧٠،  ٤٣: آية، وسورة القصص ،  ١٣٣،  ٥١، ٢١: آية، وردت يف سورة طه   ) ١٤(

،  ٥٦،  ٥٠: آية، وسورة النجم ،  ٥٦،  ٣٥: آية، ة الدخان وسور،  ٥٩: آية، وسورة الصافات ،  ٣٣
    .٤: آية، وسورة الضحى ،  ١٨: آية، وسورة األعلى ،  ٦٢وسورة الوقعة 

  .٢٨: آية، وردت يف سورة آل عمران   ) ١٥(
  .١٠٢: آية ، وردت يف سورة آل عمران   ) ١٦(
    .٢٠٧: آية، وردت يف سورة البقرة ) ١٧(
    . ٢٩: آية، تح وردت يف سورة الف) ١٨(
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     . ٨٨: آية، وردت يف سورة يوسف  )١(
     .٥٣: آية، وردت يف سورة األحزاب  )٢(
  .١٤٦: آية ، وردت يف سورة األنعام   ) ٣(
    .٣٥: آية، وردت يف سورة النور) ٤(
، نبياء وسورة األ،  ٥١: آية، وسورة اإلسراء ، ٤٣: آية، وسورة يونس  ، ٢١٤: آية، وردت يف سورة البقرة ) ٥(

: آية، وسورة يس ، ٢٩: آية، وسورة سبأ ،  ٢٨: آية، وسورة السجدة ، ٧١: آية، وسورة النمل ،  ٣٨: آية
  .٢٥: آية، وسورة امللك ، ٤٨

، ١٠٢: آية، وسورة التوبة ، ١٥٨، ١٢٩: آية، وسورة األعراف ، ٩٩، ٨٤: آية، وردت يف سورة النساء    )٦(
وسورة ، ٢٤: آية، وسورة الكهف ، ٧٩، ٥١، ٨: آية، ورة اإلسراء وس، ٨٣، ٢١: آية، وسورة يوسف 

، ١١: آية، وسورة احلجرات ، ٢٢، ٩: آية، وسورة القصص ،  ٧٢: آية، وسورة النمل ، ٤٨: آية، مرمي 
  . ٣٢: آية، وسورة القلم ، ٨، ٥: آية، وسورة التحرمي ، ٧: آية، وسورة املمتحنة 

     .٢٢٣: ةآي، وردت يف سورة البقرة    )٧(
، وسورة األنعام ،  ١٢٥، ٧٦: آية، وسورة آل عمران ، ٢٦٠، ١١٢، ٨١، :آية، وردت يف سورة البقرة   ) ٨(

وسورة يس ، ٣: آية، وسورة سبأ ، ٣٨،  ٢٨: آية، وسورة النحل ، ١٧٢: آية، وسورة األعراف ، ٣٠: آية
وسورة ،  ٨: آية، وسورة الزخرف ، ٥٠: آية، وسورة غافر ، ٧١،  ٥٩: آية، وسورة الزمر ،  ٨١: آية، 

وسورة ، ٩وسورة امللك ، ٧: آية، وسورة التغابن ، ١٤: آية، وسورة احلديد ،  ٣٤،  ٣٣: آية، األحقاف 
    . ١٥: آية، وسورة اإلنشقاق ،  ٤: آية، القيامة 

     .   ٩: آية، وردت يف سورة النساء    )٩(
    . ٣٩,٤٠: آية، وردت يف سورة النمل   ) ١٠(
    . ٦١: آية، وردت يف سورة الشعراء   ) ١١(
، ١٦٥، ١٦٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٠٢، ٩٦،  ٩٤، ٤٤، ٢٤، ٢١، ١٣، ، ٨: آية، وردت يف سورة البقرة    )١٢(
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: آية، وسورة آل عمران ، ٢٧٣، ٢٦٤، ٢٥١، ٢٤٣، ٢٢٤، ٢٠٧، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٩٩، ١٨٨، ١٦٨
، ٥٤، ٥٣، ٣٨، ٣٧، ٣٧، ١: آية، اء وسورة النس، ١٧٣، ١٤٠، ١٣٤، ١١٢، ٩٧، ٦٨، ٤٦، ٤١، ٢١
، ٤٩، ٤٤، ٣٢: آية، وسورة املائدة ، ١٧٤، ١٧٠، ١٦١، ١٤٢، ١٣٣، ١١٤، ١٠٨، ١٠٥، ٧٧، ٥٨
، ١٥٨، ١٤٤، ١١٦، ٨٥: آية، وسورة األعراف ، ١٤٤، ١٢٢: آية، وسورة األنعام ، ١١٠، ٨٢، ٦٨
، ١٩، ٢: آية، وسورة يونس ، ٣,٣٤: آية، وسورة التوبة ، ٤٨، ٤٧، ٢٦: آية، وسورة األنفال ، ١٨٧
، ١١٨، ١٠٣، ٨٥، ٨٥، ١٧: آية، وسورة هود ، ١٠٨، ١٠٤، ٩٩، ٩٢، ٦٠، ٥٧، ٤٤، ٢٤، ٢٣، ٢١

: آية، وسورة إبراهيم ، ٣١، ١٧، ١، وسورة الرعد، ١٠٣، ٦٨، ٤٩، ٤٦، ٤٠، ٣٨، ٢١، وسورة يوسف 
وسورة الكهف ، ١٠٦، ٩٤، ٨٩: آية ،وسورة اإلسراء ، ٦١، ٣٨: آية، وسورة النحل ، ٤٤، ٣٧، ٣٦، ١
: آية، وسورة احلج ، ٦١: آية، وسورة األنبياء ، ٥٩: آية، وسورة طه ، ١٠: آية، وسورة مرمي ، ٥٥: آية، 
، وسورة الشعراء ، ٥٠: آية، وسورة الفرقان ، ٧٨، ٧٥، ٧٣، ٤٩، ٤٠، ٢٧، ١٨، ١١، ٨، ٥، ٣، ٢، ١
، ٢: آية، وسورة العنكبوت ، ٢٣: آية، وسورة القصص  ،٨٢، ٧٣، ١٦: آية، وسورة النمل ، ١٨٣: آية
، ٣٣، ٦,٢٠:آية، وسورة لقمان ، ٤١، ٣٩، ٣٦، ٣٣،  ٣٠،  ٨، ٦: آية، وسورة الروم ، ٦٧، ١٠

، ٤٥،  ٢٨،  ١٥، ٥، ٣: آية، وسورة فاطر ،  ٣٦، ٢٨وسورة سبأ ، ٦٣،  ٣٧: آية، وسورةاألحزاب 
، وسورة الزخرف ، ٤٢: آية، وسورة الشورى ، ٦١،  ٥٩،  ٥٧: آية، وسورة غافر ، ٢٦: آية، وسورة ص 

، وسورة الفتح ، ٦: آية، وسورة األحقاف ، ٢٦: آية، وسورة اجلاثية ، ١١: آية، وسورة الدخان ، ٣٣: آية
وسورة ، ٢٥، ٢٤: آية، وسورة احلديد ، ٢٠: آية، وسورة القمر ، ١٣: آية، وسورة احلجرا ت ،  ٢٠: آية

وسورة ، ٦: آية، وسورة الزلزلة ، ٦، ٢: آية، وسورة املطففني ، ٦: آية، وسورة التحرمي ، ٦: آية، اجلمعة 
  . ٥، ٣، ٢، ١: آية، وسورة الناس ، ٢: آية، وسورة النصر ، ٤: آية، القارعة 

زادته  ﴿،﴾ زادهم اهللا ﴿: مل ترد يف القرآن جمردة كما كتبها املؤلف رمحه اهللا ؛ بل وردت يف مثل قوله تعاىل    ) ١(
  . وغريمها ،   هذه ﴾

  . ٥: آية ، وردت يف سورة الصف   ) ٢(
وسورة ، ١٦٠، ٩١، ٦١: آية، وسورة األنعام ، ٦: آية، وسورة املائدة ، ٤٣: آية، وردت يف سورة النساء   ) ٣(

: آية، وسورة هود ، ٨٠، ٤٩،  ٤٧: آية، وسورة يونس ، ٤٣وسورة التوبة ، ١٤٣، ٣٤: آية، األعراف 
: آية، وسورة  احلجر ، ٩٦، ٧٢: آية، وسورة يوسف ، ١٠١، ٩٤، ٨٢، ٧٦، ٦٩، ٦٦، ٥٨، ٤٠، ١٢
، ٩٨: آية، وسورة الكهف ، ١٠٤، ٨١، ٧، ٥: آية، وسورة اإلسراء ، ٦١: آية، وسورة النحل ، ٦١

ورة وس، ٨٩، ٣٦: آية، وسورة النحل ، ٤١: آية، وسورة الشعراء ، ٩٩، ٤٤، ٢٧: آية، وسورة املؤمنون 
، وسورة فاطر ، ١٩: آية، وسورة األحزاب ، ١٠: آية، وسورة العنكبوت ، ٨٥، ٨٤، ٣٧: آية، القصص 

وسورة ، ٧٨: آية، وسورة غافر ، ٣٣: آية، وسورة الزمر ، ٨٤، ٣٧: آية، وسورة الصافات ، ٤٥: آية
، ١٤: آية، ديد وسورة احل، ٤١: آية، وسورة القمر ، ١٨: آية، وسورة حممد ، ٥٣,٦٣: آية، الزخرف 

    .١: آية، وسورة النصر ، ٤: آية، وسورة نوح ، ١١: آية، وسورة املنافقون 



  

﴾)٢(، و﴿X% tn﴾ )و،  )٣ ﴿∃% s{﴾ )٤( ،و﴿>% s{﴾ )خالّد  وزاد ،)٥ ﴿ÏM xî# y—﴾ 

™﴿ يف ذكو وافق،)٦( !$ y_ ﴾ )و )٧ ﴿ ™ !$x© ﴾ )و )٨ ﴿ãΝ èδ yŠ# t“ sù ª!   . فقط )٩( ﴾ #$

.)١٠( املوانـع  احلـروف  إالّ باإلمالـة  التأنيـث  تاء قبل اليت احلروف على أخ ويقف
   ه ه 

  
  
  
  

                                                                             
: آية، وسورة املائدة ، ٩٠: آية، وسورة النساء ، ٢٥٥، ٢٥٣، ٢٢٠، ٧٠، ٢٠: آية، وردت يف سورة البقرة   ) ١(

: آية، األعراف وسورة ، ١٤٩، ١٤٨، ١٣٧، ١٢٨، ١١٢، ١٠٧، ٤١، ٣٥: آية، وسورة األنعام ، ٤٨
، ١٠٨، ١٠٧، ٣٣: آية، وسورة هود ، ٩٩، ٤٩، ١٦: آية، وسورة يونس ، ٢٨: آية، وسورة التوبة ، ١٨٨
، ٣٩، ٢٩: آية، وسورة الكهف ، ٩٣، ٣٥،  ٩: آية، وسورة النحل ، ٩٩: آية، وسورة يوسف ، ١١٨
وسورة ، ٢٧، ٨٧: آية، لنمل وسورة ا، ٤٥، ١٠: آية، وسورة الفرقان ، ٣٤: آية، وسورة املؤمنون ، ٦٩

، ١٤: آية، وسورة فصلت ، ٦٨: آية، وسورة الزمر ، ١٠٢: آية، وسورة الصافات ، ٢٤: آية، األحزاب 
، ١٩: آية، وسورة املزمل ، ٢٧: آية، وسورة الفتح ، ٢٠: آية، وسورة الزخرف ، ٨: آية، وسورة الشورى 

: آية، وسورة عبس ، ٣٩: آية، وسورة النبأ  ، ٢٩: ةآي، وسورة اإلنسان ، ٥٥، ٣٧: آية، وسورة املدثر 
    . ٧: آية، وسورة األعلى ، ٨: آية، وسورة اإلنفطار ،  ٢٨: آية، وسورة التكوير ،  ٢٢، ١٢

    . ٣: آية، وردت يف سورة النساء   ) ٢(
، ٤٥: آية، غافر وسورة ، ٤٨: آية، وسورة الزمر ، ٣٤: آية، وسورة النحل ، ٨: آية، وردت يف سورة هود    )٣(

   .٢٦: آية، وسورة األحقاف ، ٣٣: آية، وسورة اجلاثية ،  ٨٣
، وسورة الرمحن ، ١٤: آية، وسورة إبراهيم ، ١٠٣: آية، وسورة هود ، ١٨٢: آية، وردت يف سورة البقرة    )٤(

     .٤٠: آية، وسورة النازعات ، ٤٦: آية
     .١٠: آية، مس وسورة الش، ١١١، ٦١: آية، وردت يف سورة طه    )٥(
     .٦٣: آية، وسورة ص ، ١٠: آية، وردت يف سورة األحزاب    )٦(
    .سبق بيان املواضع    )٧(
     .سبق بيان املواضع    )٨(
    .١٠: آية، وردت يف سورة البقرة   ) ٩(
  . ٥٣ -٤٦: التيسري يف القراءات السبع : انظر   ) ١٠(



  

  
  
  

 )١(  الفَاتحة سورةُ
  مدنِيـةٌ :  وقيـلَ  ،)٤(  مكيـةٌ  ،)٣(  آيـات  سبع وهي ،)٢(  القُرآن أُم : وتسمى

  .)٥(  مدنِيةٌ

∩⊇∪   ﴿ÉΟ ó¡ Î0 «! $# ﴾ وا: أَيؤدتوا ابحتافْتو ةيمسناً اِهللا بِتميكاً تربت٦(  و( و، )) اُهللا   ((: ماس 

                           
، أم الكتاب : ومنها كذلك ، وهذا من األمساء التوقيفية ، تالوةً وخطاً  مسيت الفاحتة ألا يفتح ا القرآن )   ١(

، الشفاء والشافية :  ومن أمسائها االجتهادية ، الصالة ، احلمد ، القرآن العظيم ، وأم القرآن ، والسبع املثاين 
...  والدعاء ، والتفويض ، واملناجاة ، والثناء ، والشكر ، والكرت ، والكافية ، والوافية ، واألساس ، والرقية 

  . ١٤٩ - ٩٨: أمساء سور القرآن وفضائلها ،  ١/٤٥: املاوردي ، النكت والعيون : انظر 
،رقم احلديث )) ومن سورة احلجرِ ) : (( ١٥(كتاب التفسري ،باب ،٥/٢٩٧: رواى الترمذي يف سننه )   ٢(

أم القرآن وأم الكتاب : هللا رب العاملني احلمد « :قال رسول اهللا : قال  ، عن أيب هريرة )  ٣١٣٧(
حنوه ، مث ذكر سبب  عن أيب هريرة ، ١/٤٧:كما روى ابن جرير تفسريه »  والسبع املثاين والقرآن العظيم 

ومسيت أم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن غريها وتأخر ما سواها خلفها :  (( تسميتها بأم القرآن فقال 
وذلك من معناها شبيه مبعىن فاحتة الكتاب وإمنا قيل هلا لكوا كذلك أم القرآن لتسمية  يف القراءة والكتابة

قال اإلمام السخاوي ))  . العرب كل جامع أمرا أو مقدما ألمر إذا كانت له توابع تتبعه هو هلا إمام جامع أماً  
واحلديث . ن ذلك اسم اللوح احملفوظ أل: ومنع أنس وابن سريين أن تسمى أم الكتاب وأم القرآن ، قاال :  (( 

    . ١/٢٤:مجال القراء : انظر )) . ، وقد تكون األمساء مشتركة  ) يريد احلديث السابق (يرد ما قاال 
أمجعت األمة على أن فاحتة الكتاب :  (( بال خالف ، وقد حكى اإلمجاع اإلمام القرطيب يف تفسريه ، فقال )   ٣(

 ﴿ حسني اجلعفي أا ست وهذا شاذ ، وإال ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل سبع آيات ؛ إال ما روي عن
/ ١:للقرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن : انظر )) . آية ؛ وهي على عده مثاين آيات وهذا شاذ   ﴾ إياك نعبد
  . ٢١٤/  ٢: ، للرازي ) مفاتيح الغيب ( ، التفسري الكبري  ٢١٠/ ٢: ، وتفسري مقاتل بن سليمان ١١٤

  كما دل عليه قوله؛ وفاحتة الكتاب نزلت مبكة بال ريب :  ((  ١٧/١٩٠:جمموع الفتاوى قال شيخ اإلسالم يف )   ٤(
    :أنه قال   وقد ثبت يف الصحيح عن النىب  ،  ﴾ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم  ﴿ : تعاىل  قوله

  . وهو قول اجلمهور ،  ))»  هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته  «
الرسالة اجلامعية املقدمة من عبد الرزاق حسن أمحد ، : انظر تفاصيل املسألة وأدلة كل قول ، والترجيح فيها )  ٥(

    .٤٦٨-١/٤٤٨:املكي واملدين يف القرآن الكرمي: عنواا
، والوسيط  ١/٣٩:وإعرابه ، الزجاج  ،ومعاين القرآن ٥١/ ١: للطربي ، جامع البيان يف تأويل القرآن : انظر )  ٦(



  

 دفَرت هانحبارِي سالب ،رِيبِهجي يف هفصو ىمراء جمالَمِ، اَألسالَاَألعو فرعي قَاقتاش ١(لَه( ،
/اُه : أَونعذُو: م ةادبي العا التبِه دقْص٢(  ي(.  

﴿Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 ــفَ]مف[﴾#$ صانا تماهنع؛مــه ــة ذُو:للَّ مح٣(الر( ــي ه؛وــه تادإِر 

ري٤(الْخ(، َالو قا فَرمهنيثْل بم،  انمـدميٍ  نـدنو)ال٠٢َ،)٥و  ـفوصنِ  يمحاُهللا  إِالَّ بِـالر  ،
يم:  أَوحالر :يمظع   ةمح٦)٦(الر.  

                                                                             
  . ١/٦٢: يف تفسري القرآن ايد ، الواحدي 

حيكى عن اخلليل بن أمحد وابن كيسان وهو اختيار ) بعدم االشتقاق : أي ( وهذا القول :  (( قال الواحدي )   ١(
قال ،  ٦٤ – ٦٣/  ١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، الواحدي : انظر )) . أيب بكر القفال الشاشي  

: منهم ... مجاعة من العلماء ) القول بعدم االشتقاق : أي ( ذهب أليه : ((  ١/٧٣:القرطيب يف تفسريه 
  ))  الشافعي وأبو املعايل واخلطايب والغزايل واملفضل وغريهم   

  .الوسيط ، مصدر سابق : انظر . ة عبد عباد: أي )) أَلَه إالهة  :  (( هذا املعىن ملن قال باالشتقاق ؛ من قوهلم )   ٢(
    . ٦٥/  ١: ، الوسيط ، الواحدي  ١/٢١: جماز القرآن ، أبو عبيدة )   ٣(
فمذهبهم السلف كما قرره ، وهو خمالف ملذهب السلف يف الصفات ، هذا التفسري جنح إىل تأويل صفة الرمحة )   ٤(

 –عن اهللا  أي مبا أخرب النيب  –منون بذلك يؤ : (( ٣/١٤١: شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 
ومن غري تكييف وال متثيل ؛ بل هم ، كما يؤمنون مبا أخرب اهللا به يف كتابه العزيز ؛ من غري حتريف وال تعطيل 

سبحانه وتعاىل بني ) باب صفات اهللا ( فهم وسط يف ، كما أن األمة وسط يف األمم ، وسط يف فرق األمة 
 :يف إيضاح القرآن بالقرآن  أضواء البيانقال الشنقيطي يف ،  ))ية ؛ وأهل التمثيل املشبهة   أهل التعطيل اجلهم

والرمحن أشد ، وصفان هللا تعاىل وامسان من أمسائه احلسىن مشتقان من الرمحة على وجه املبالغة مها : ((  ١/٥
والرحيم ،  الدنيا وللمؤمنني يف اآلخرة ألن الرمحان هو ذو الرمحة الشاملة جلميع اخلالئق يف؛ مبالغة من الرحيم 

  . )) ذو الرمحة للمؤمنني يوم القيامة وعلى هذا أكثر العلماء 
،وقد أورد اإلمام  ١/٦٥: ، الوسيط يف تفسري القرآن ايد ٩٩/ ١: وتفسري الثعليب ،  ٢١: جماز القرآن : انظر )   ٥(

ولكن القول إذا كان غري أصل معتمد عليه كان :(( قال  الطربي هذا القول يف تفسريه ورد عليه وفنده،مثَّ
،كما أورده اإلمام القرطيب وعزاه إىل أيب عبيدة ، ثُم أورد القول ١/٥٨:تفسري الطربي: انظر )). واضح عواره  

« خاص االسم عام الفعل ، و » الرمحن « فـ :  (( األخر ؛ وهو أما خيتلفان يف املبىن واملعىن ، مثّ قال 
  .١/١٠٥: تفسري القرطيب : انظر )) . عام االسم خاص الفعل ، هذا قول اجلمهور  » الرحيم 

  .٢٣٤: ، أبو بكر السجستاين ) نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن ( غريب القرآن )   ٦(



  

∩⊄∪   ﴿ ß‰ôϑ ys ø9 $# ¬! ﴾  لهاُء ل١( الثَّن(،كرالشو لَه هامعبِإِن)٢(،﴿Ä_> u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 ] ع[ ﴾#$

كالم   لُوقَاتخا  الْم٣(  كُلِّه(، كُل٠٢ُّ فنم صهنم الَمع  )٤( ،املٌ  ٢رٍ عهكُلِّ دلو)الَ  )٥و ،
نم لَه داحو ه٦(  لَفْظ(َونالَموالع،:الَىهعى اِهللا توس ودجوم كُلُّ م)٧( أَو، :نواجل ساِإلن )٨(  ،

)٨(  أَو ، : نواجل سكَةُ واِإلناملَآلئ )٩( الَمٍ: ، أَوع ألف مه )١٠(،أَو: ألف رشانِية عثَم
   .)١١(عالَمٍ

∩⊂∪ ﴿ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9   ]ع[﴾]٣[ #$

                           
  .  ١/٦٠:تفسري الطربي : انظر  .رواه ابن جرير عن كعب األحبار )   ١(
الشكر : ﴿ احلمد هللا ﴾ :قال  -رضي اهللا عنهما -عن ابن عباس ، مصدر سابق : تفسريه رواى ابن جرير يف )   ٢(

وهو بإراده هذا األثر عن ابن عباس يرى . هللا ، واالستخذاء هللا ، واإلقرار بنعمته وهدايته وابتدائه ، وغري ذلك  
ب من احلكم لقول القائل احلمد هللا وال متانع بني أهل املعرفة بلغات العر:  (( أن احلمد هللا شكراً ، حيث قال 

تفسري . أن احلمد هللا شكراً : ، كما استدل القرطيب بقول ابن جرير هذا على صحة من قال )) شكرا بالصحة  
وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر ؛ ألنه اشتهر عند :  ((  -رمحه اهللا  -قال ابن كثري .  ١٣٦/  ١: القرطيب 

تأخرين أن احلمد هو الثناء بالقول على احملمود بصفاته الالزمة واملتعدية ، والشكر ال كثري من العلماء من امل
: البن كثري ، تفسري القرآن العظيم : انظر )) . يكون إال على املتعدية ، ويكون باجلنان واللسان واألركان  

١/٢٣ .  
  .  ١/٦٢:تفسري الطربي : انظر  .رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٣(
  . ١/٦٣:تفسري الطربي : انظر  .، وهذا القول رواه ابن جرير عن قتادة  ٣٢٨: غريب القرآن    )٤(
  .  ٢/٤٥: تفسري البحر احمليط ، أليب حيان :  انظر . حكاه أبو حيان عن القتيب    ) ٥(
  .  ١/٢٤:، تفسري ابن كثري  ١٣٨/  ١: ، تفسري القرطيب  ١/٦٢:تفسري الطربي )   ٦(
  . ١/٤٦: للزجاج ، معاين القرآن وإعرابه  :انظر )   ٧(
    .١/١٣٨: وتفسري القرطيب ،  ١/١١١:الكشف والبيان : انظر . حكاه الثعليب والقرطيب عن ابن عباس )   ٨(

    
وهذا من أحسن ما قيل يف معناه ؛ ألن :  (( عن الضحاك ، مث قال ،  ٤/٥٠: حكاه النحاس يف إعراب القرآن )   ٩(

  )) .واو والنون والياء والنون أن يكون ملا يعقل ، فهذا للمالئكة واإلنس واجلن   ألن سبيل ما جيمع بال
،معامل الترتيل ،البغوي ١/١١٢:الكشف والبيان ،الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والبغوي عن سعيد بن املسيب )   ١٠(

 :١/٤٠ .    
، ومعامل الترتيل ،للبغوي ١/١١٢:ري الثعليب تفس: انظر . حكاه غري واحد من أهل التفسري عن وهب بن منبه )   ١١(

  . ٢٥/ ١: ، وتفسري ابن كثري ١٣٨/ ١:، وتفسري القرطيب  ١/٤٠: 



  

∩⊆∪ ﴿Å7 Î=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪ Ïe$!    ؛ َألنه تعالَى)١(والْحساب يوم الْجزاِء  قَاضي  ]  م[﴾ #$

فَرِدنم  كي ذَلمِ فوقَ،)٢(بِاحلُكْمِ اليأَر نيع ﴿Å7 Î= tΒ ﴾ ؛ فبِأَلو وذُو: ه لْكرِ   املبِالكَس ،نمو 

 يقب ﴿ Å7 Î= tΒ  ﴾)٣( ٢ ؛ وهذُو  و املُلْك )٤(وهو ، اممت ةرـا  القُدهارتاخبِيد، ووعأَب  )٥( ،

وهلَغُ  وأَب نم ﴿Å7 Î=tΒ ﴾ يحِ ف؛ املَد كَألنَّ املَل لكام قَدو  رغَي كالكُونُ مي كل٦( م( ذَا: ،أَوه 

ÏΘöθ ﴿و،)٧( سواء فَهما اِهللا تعالَى صفَة في فَأَما،  املَخلُوقني  صفَات في  هذَا tƒ 

É⎥⎪ Ïe$! $#﴾  وه  ومي  ةامي١( الق(ينالدةً ،واُء:لُغاجلَز )٢(ابساحلو)٣(،ُةالطَّاعو روالقَه)٤(.                                

                           
، وتفسري  ١/١١٥: تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والبغوي والواحدي عن بن عباس ومقاتل والسدي )  ١(

    . ١/٤٢:وتفسري السمرقندي  ، ٦٧/  ١: ، والوسيط يف تفسري القرآن ايد ١/٤٠:البغوي 
  . ١/٧:، مدارك الترتيل وحقائق التأويل ، النسفي  ٦٧/  ١: الوسيط ، الواحدي )  ٢(
، احلجة يف القراءات السبع ، ابن  ٧٧: ، حجة القراءات ، ابن زجنلة  ٦٤: السبعة يف القراءات ، ابن جماهد )  ٣(

        . ٦٢: خالويه 
    . ١/٩٤:افعي ، أبو بكر حممد بن القاسم األنباري الزاهر يف غريب ألفاظ الش)  ٤(
أثبت ، ومن قرأ ا من أهل العلم أكثر ، وهي مع  مروياً عن النيب » ملك « الذي خنتار : (( قال أبو عبيد )  ٥(

﴿ فتعاىل اهللا امللك احلق ﴾ و﴿ امللك القدوس ﴾ و﴿ ملك الناس ﴾ و﴿ ملن : هذا يف املعىن أصح ؛ لقوله تعاىل 
  . ١/١١٥:وتفسري الثعليب ،  ١٤٩/ ١٠: هتذيب اللغة ، األزهري : انظر )) . مللك اليوم ﴾ ا
، من ) ه ٢٢٤ -ه ١٥٤( وأبو عبيد هو القاسم بن سالَّم ، اخلرساين ، اهلروي ، اخلزاعي بالوالء ، ولد راة         

يف فنون وألوان من العلم خمتلفه ، حىت  كبار العلماء  بالقراءات ؛ وهو أول من مجع القراءات يف كتاب ، صنف
    :  انظر .  -رمحه اهللا  –بلغ املروي عنه منها بضعة وعشرين كتاباً ، تويف يف مكة املكرمة 

، وزاد املسري يف  ٦٦/  ١:تفسري الطربي : وقد قال ذا القول غري واحد من أهل التفسري والقراءات ، انظر)   ٦(
  . ٧٨: ، وحجة القراءات  ١/١٣:علم التفسري ، البن اجلوزي 

قال أبو :  ((  -رمحه اهللا  –، يقول اإلمام البغوي » مالك « : من رجح قراءة  -أيضاً  -ومن أهل التفسري        
أمجع وأوسع ؛ ألنه يقال مالك العبد والطري والدواب وال يقال ملك هذه األشياء ؛ وألنه ال » مالك « : عبيدة 

  . ١/٤٠:تفسري البغوي )) وهو ميلكه ، وقد يكون ملك الشيء وال ميلكه  يكون مالك لشيء إال 
وقد رجح كالً من القراءتني مرجحون من حيث : (( بقوله  –رمحه اهللا  –واحلق ما رجحه اإلمام ابن كثريٍ        

  . ١/٢٥:تفسري ابن كثري : انظر )) . املعىن ،  وكالمها صحيحة حسنة  
إمنا يكون امللك أبلغ يف املدح من مالك يف صفة املخلوقني ؛ ألن أحدهم : قال علماؤنا :  (( زجنلة قال ابن )   ٧(



  

∩∈∪ ﴿ x‚$−ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ ﴾]ف [ أَي: كصخن كدقْصنة واَدب؛  )٥( بِالعيهةُ والطَّاع  عم

$‚y ﴿، )٦( اخلُضوعِ −ƒ Î) uρ Ú⎥⎫ Ïè tG ó¡ nΣ ﴾   ]م[كنمو  طْلُبةَ نونع٧(  الْم( .    

∩∉∪  ﴿ $ tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡ u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tG ó¡ßϑ ø9 وثَبتنا  ،)٨( فيه  بِنا واسلُك،  علَيه دلَّنا أَي]ع ش[﴾ #$

 لَيهأَ.)٩(عل قَربقُن ابب : ﴿Þ# u Å_Ç9$# ﴾ و ﴿Þ# u ÅÀ  ﴾ٍبِِسني لَفخو، ادالص ماياً أَشز ، الَّدخو

ملَ أَشا  اَألون٢ ،)١٠(  فَقَطْ هو ﴿xÞ# u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tGó¡ ßϑø9 $#  ﴾:وه طَرِيق  ة١١(اجلَن( الَم : ،أَواِإلس
)١٢( أو ، :آنالقُر )١٣( .  

                                                                             
  . ٧٩: حجة القراءات )) . ميلك شيئا دون شيء واهللا ميلك كل شيء 

    .١/٦٨:تفسري الطربي: انظر .  -رضي اهللا عنهما  –رواه ابن جرير عن ابن عباس )   ١(
    . ٦٢: معاين القرآن : انظر .  بن عباس وابن مسعود رواه النحاس عن ا)   ٢(
  . ٦٣: معاين القرآن : انظر . رواه النحاس عن جماهد )   ٣(
  . ٣٢٣: ، مفردات الفاظ القرآن ، الراغب األصفهاين  ٢/٦٨٨: مجهرة اللغة ، ابن دريد : انظر )   ٤(
    . ١/٥٦:أويل ، الزخمشري الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه الت)   ٥(
  .٢/١٣٨: ، هتذيب اللغة ، األزهري  ٤٨/  ١: معاين القرآن وإعرابه ، الزجاج )   ٦(
الدر املنثور يف ،  ١/٣٣:،التسهيل لعلوم الترتيل ،ابن جزي  ١٤٥ص/١، تفسري القرطيب ج ١/٥٦:الكشاف )   ٧(

    .١/٧٢:لكتاب العزيز،ابن عطية،احملرر الوجيز يف تفسري ا١/١٩:التفسري باملأثور،السيوطي
  . ١/١٤٧:تفسري القرطيب )    ٨(
  .١/١٤:زاد املسري : انظر .  رمحه اهللا ابن عباس و علي وأيب  - حكاه ابن اجلوزي )   ٩(
، وإحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ، ٨٠: ، وحجة القراءات ١٠٥: السبعة يف القراءات : انظر )   ١٠(

  .١/٢٥٢:الدمياطي 
: رمحه اهللا هذا القول ، انظر  –عن سعيد ابن جبري ، وقد رد ابن جرير ،  ١/٩٢: حكاه البغوي يف تفسريه )   ١١(

  .١/٧٥:تفسري الطربي 
  . ١/٧٤:تفسري الطربي : انظر .رواه ابن جرير عن ابن عباس وجابر وجماهد  )   ١٢(
  .  مصدر سابق : تفسري الطربي : ظر ان.رواه ابن جرير عن ابن عباس وجابر وجماهد  )   ١٣(



  

∩∠∪ ﴿xÞ≡ u ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã ﴾]ف ع [ةاي؛)١(بِالْهِد مهو  :مى قَووسى  ميسعو ،

لَّىى صيسعلَى اُهللا وا عنبِيا نهِملَيعلَ  و؛قَبلَّمسوا أَنْ وريغي  ماَلَى اِهللا نِعع٢( ت(، أَو: مه

ينم الذهاُهللا  ذَكَر زلَّ عجي  وف  هلقَو:﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù  yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# Ν Íκ ö n= tã .. ﴾ ؛ )٣( اآلية
،والطَّرِيق يحتاج إِلَى )٤(والصالحونَ والشهداِء والصديقُونَ   النبِيونَ وهم ٢؛ )٣(

⎯z ﴿ :قَالَ  ،فَلذَلك الْمرافقِ Ý¡ ym uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& $ Z)Š Ïù u‘ ﴾،يفو يثاحلَد:»ريةٌ خعبفَاقِ أَر٥( »الر(، 

أَو:مابةُ هح٦(الص(،ولِ آلُ: أَوسالر   

                           
  .  ١/٤١:، تفسري البغوي  ١/٧٦:تفسري الطربي : انظر )   ١(
  . ١/١٢٢:تفسري الثعليب : انظر .  -رضي اهللا عنهما  –حكاه الثعليب  عن ابن عباس )   ٢(
  .من سورة النساء )  ٦٩( جزء من اآلية رقم )   ٣(
، الدر  ١/٢٩: ، تفسري ابن كثري  ١/١٤٩:، تفسري القرطيب  ١/٤١:وي ، تفسري البغ  ١/٧٦:تفسري الطربي ) ٤(

    .١/٢٥: املنثور 
مـا جـاء يف السـرايا،برقم    : ،كتـاب السـريِ ، بـاب    ٤/١٢٥: احلديث بنصه من رواية الترمذي يف سننه)  ٥(

خـري الصـحابة أربعـة ، وخـري السـرايا      « :  قـال رسـول اهللا    :قـال   ، عن عباس ) ١٥٥٥(
 ٣/٣٦: وأخرجـه أبـو داود   ،»بعمائة ،وخري اجليوش أربعة آالف ، وال يغلب اثنا عشر ألفـا مـن قلـة   أر

، واحلـاكم يف  ) ٢٦١١(فيما يسـتحب مـن اجليـوش والرفقـاء والسـريا ،بـرقم       :،كتاب اجلهاد ،باب
( ، بـرقم   ٢٩٩/ ١: ،اإلمـام أمحـد يف املسـند   )١٦٢١(، كتاب املناسك ، بـرقم   ٦١١/ ١: املستدرك
: ،وابـن خزميـة يف صـحيحه    ) ١٨٢٦٢( ، بـرقم   ١٥٧/ ٩: ، والبيهقي يف السنن الكـربى  )  ٢٧١٨

، وأبــو يعلــى يف مســنده ) ٤٧١٧(، وابــن حبــان يف  صــحيحه ،بــرقم )٢٥٣٨(، بــرقم ٤/١٤٠
،وعبـدالرزاق  )  ٦٥٢( ، بـرقم   ٢١٨/ ١: ، وعبد بـن محيـد يف مسـنده    )  ٢٧١٤( ،برقم ٥/١٠٤:

خـري الصـحابة ، خـري      «بلفـظ     من رواية ابن عبـاس  )  ٩٦٩٩( برقم ،  ٣٠٦/ ٥: يف مصنفه 
ــرقم  ٢/٢٢٤:، وشــهاب يف مســنده » األصــحاب   مــن ) ١٢٣٩، ١٢٣٨،  ١٢٣٧،  ١٢٣٦( ، ب

الـيت  » الرفـاق     «، ومل أقـف علـى لفظـت      » خري الصحابة ، خري الرفقاء  «بلفظ   رواية أنس 
هـذا  : حسن غريـب ، وقـال احلـاكم    : الترمذي عن هذا احلديث ، قال  -رمحه اهللا  –أوردها املؤلف 

    .إسناد صحيح على شرط الشيخني ومل  خيرجاه
  . ١/٤١:تفسري البغوي : انظر . حكاه البغوي  عن عبدالرمحن بن زيد )   ٦(



  

Î﴿،)١( والسالَم  الصالةُ علَيهِم ö xî ÅUθàÒ øó yϑø9 $# óΟ Îγø‹ n= tæ ﴾ ]ش[أَي  :رغَي  ينالذباُهللا/غَض  

 ، ﴾  علَيهم ﴿ ، قَرأَ )٣( العقُوبة   إِرادةُ:  ىتعالَ اُهللا غَضب  ، ومعنى )٢(  اليهود ؛ وهم علَيهِم
م ﴿وهم ﴿ و﴾  إِلَيهيلَد ﴾ شرو وافق ، كعٍ ممكُلَّ ميمِ ج مزةُ ، ضممِ اهلَاِء حبِض  د ألفنع

سرهما بصرٍ ، وكَسر اهلَاَء القَطْعِ ، وقَالُونُ مخيرإِذَا تلَقَّته ألف وصلٍ ، ضم اهلَاَء أَخ ، وكَ

Ÿω ﴿،)٤( وضم امليم الباقُونَ uρ t⎦⎫ Ïj9 !$Ò9 والضالَلُ ٢،  النصارى وهم والَ الذين ضلُّوا؛]م[﴾#$

في  جاَء صارىوالضالني بِالن بِاليهود وتفِْسري الْمغضوبِ علَيهِم،)٥(غَير القَصد  سلُوك : لُغةً 
 يثد٦،)٦( الْحنيملسكَانَ الْمالَى أَنْ وعأَلُوا اَهللا تيهِم  سدهي طَرِيق ينالذ  معهِم أَنلَيع ،لَمو 
  . ضلَّت النصارى  كَما الْحقِ عن  يضلُّوا ، ولَم كَما غَضب علَى اليهود يغضب علَيهِم 

 التنيأْم: بحتسي دعب ةحلُ ،)٧(  الفَاتفْصيا ومهنبي ةكْتبِس يفَةلَط هزيمتنِ لع آن؛ القُر  

                           
  . ابق مصدر س:تفسري البغوي ، ١/١٢٢:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والبغوي عن شهر بن حوشب )   ١(
: ﴿ املغضوب عليهم ﴾ : قال مجاهري من علماء التفسري  :   ((  - رمحه اهللا  –قال صاحب أضواء البيان )   ٢(

))   من حديث عدي بن حامت  النصارى ،وقد جاء اخلرب بذلك عن رسول اهللا  : اليهود و﴿ الضالون ﴾ 
، يعين بذلك احلديث الذي رواه الطرباين يف  ١/٩: ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، الشنقيطي 

املغضوب عليهم اليهود   «: يقول مسعت رسول اهللا  : قال  األوسط من حديث عدي بن حامت 
مسند : ، وانظر ) ٦٤١١ -  ٣٨١٣: ( ، برقم ١٣٩/ ٤: املعجم األوسط ، الطرباين » والضالني النصارى 

 – ٦٢٤٦( ، برقم  ١٤/١٣٩: ، صحيح ابن حبان ) ١٩٤٠٠( ، برقم  ٣٧٨/ ٤: اإلمام أمحد بن حنبل 
، باب ٦/٢٠٧: ، جممع الزوائد ، اهليثمي )  ١٧٩( ، برقم  ٢/٥٣٦) :٢(، سنن سعيد بن منصور )  ٧٢٠٦

    . ١/٤٢:يف سرية بالط طيء ،  الدر املنثور : 
سلف إثبات الصفات هللا اليت بل نثبت الغضب هللا كما أثبته لنفسه ، وال نؤوله بإرادة العقوبة ، ومنهج ال  ) ٣(

من غري تأويل وال تكييف وال تشبيه ، وال يلزم من ثبوهتا   وصف وصف ا نفسه ، أو صفه ا رسوله 
  .  ٤/١٩٢: ابن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل ،  ١/٧٧تفسري الطربي : انظر . مشاة اخللق 

  .  ١٩:  القراءات السبع التيسري يفو،  ١٠٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
: ، تفسري أيب السعود  ١/١٤٨:، تفسري البحر احمليط /١١٢٠٨:، تفسري القرطيب ٢/٤٤:تفسري البغوي : انظر )   ٥(

 :١/١٩ .  
    :  (    ) .انظر صفحة )   ٦(
برقم     ،  لتأْمنيِباب جهرِ الْإِمامِ بِا ،كتاب صفة الصالة ،  ١/٢٧٠ هصحيحيف البخاري للحديث الذي رواه )   ٧(

إذا أَمن الْإِمام فَأَمنوا فإنه من وافَق تأْمينه تأْمني الْملَائكَة  «: قال  أَنَّ النيب   أيب هريرةَ عن ، )  ٧٤٧( 



  

وهقُولُ أَنْ وي : )) نيآم  (( يففخيم بِتالْم ،  ـدميو  ـرقْصيو )١(،  ـدالْمو  ـح؛  أَفْص
اهنعمو : مالله  تاس٢( جِب(، أَو : ككَـذَل  كُنفَلْـي )٣(، أَو  : ـوه  ـماس  ـناِء   مـمأَس

والبالَيـا   اآلفَـات    بِـه  يـدفَع  َألنـه  ؛)٥( عباده علَى اِهللا  طَابِع هو:  أَو ،)٤( تعالَى اِهللا 
 «:،وروِي)٦( وإِظْهارِمـا فيـه   إِفْسـاده   مـن   ويمنـع  يصـونه  الكتابِ الذي كَخاتمِ
نيةٌ آمجري دف ةنيلَ ،)٧( » الْجق:اهنعم :بكْسي فرح  بِـه  لَـهـةً   قَائجرـي  دف  ـةنالْج 

)٨( .لَوقَالَ و : )) بني رني آمالَمالع  (( َناً كَانسح )٩(.  

* * *  
  
  

                                                                             
 بِهمن ذَن مقَدله ما ت رابٍ ، » غُفهوقال بن ش))  :  وكان رسول اللَّه  يقول :نيآم  ((    .  

، ١/٢٥٩:، شرح الزرقاين  ٢/٢٣١:طرح التثريب يف شرح التقريب ، زين الدين أبو الفضل العراقي: انظر )   ١(
    .٢/٥٨:حتفة األحوذي 

،  ١/١٥١٨:، القاموس احمليط ، الفريوز آبادي ١٣/٢٧: ، لسان العرب ، ابن منظور ١٥/٣٦٨:هتذيب اللغة )  ٢(
  .١/١:حممد النجار /حامد عبد القادر/أمحد الزيات/م الوسيط ،براهيم مصطفى، املعج٣٤/١٩٠:تاج العروس 

،النهاية يف غريب األثر، أبو ٣٤/١٩١:، تاج العروس ١/١١: مصدر سابق ، خمتار الصحاح : القاموس احمليط )   ٣(
  . ١/٧٢:السعادات اجلزري 

، )  ٢٦٥١( آمني ، برقم  : صالة ، باب ، كتاب ال٩٩/ ٢:  رواه عبدالرزاق يف مصنفه عن أيب هريرة )   ٤(
  )).  رواه عبد الرزاق عن أيب هريرة بإسناد ضعيف : ((  ٢/٥٨: قال يف حتفة األحوذي 

وابن عدي وابن مردويه ، عن الطرباين يف الدعاء  ١/٤٤: حكاه السيوطي يف الدر املنثور يف التفسري باملأثور )   ٥(
  . بسند ضعيف عن أيب هريرة 

أنه طابع اهللا على عباده ؛ ألنه يدفع به الباليا واآلفات ، كخامت الكتاب : معناه :  (( قال أبو بكر بن األنباري )   ٦(
:  تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم : انظر ،  )) الذي يصونه ومينع من إفساده وإفشاء ما فيه  

  .١/١٢٨:، وتفسري القرطيب  ١٣/٢٧: ،ولسان العرب  ١٥/٣٦٨:هتذيب اللغة : ، وانظر ١/٢٨٩
  . ٧٢/ ١: النهاية يف غريب األثر )   ٧(
  .  ١/٢٨٩:تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم : انظر . قاله ابن األنباري ) ٨(
رب العاملني ، وغري ذلك من : » آمني « ولو قال مع :  (( ١/١٠٩:يف األم  –رمحه اهللا  –قال اإلمام الشافعي )   ٩(

  )) .ذكر اهللا كان حسنا ال يقطع الصالة شيء من ذكر اهللا  
    



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  )١( البقرة سورة

  .)٢( آيات وست وثَمانونَ  تانمائَ

  .)٣(  مدنِيةٌ

                           
ففي صحيح البخاري ، كتاب ، امسان توقيفيان للسورة ، فقد ثبت يف الصحيحني وغريمها : البقرة والزهراء   ) ١(

:  قال  النيب : قال من حديث أيب مسعود )  ٥٠٠٩: (فضل سورة البقرة ، برقم : فضائل القرآن ، باب 
، وأخرج مسلم يف صحيحه من حديث أيب أمامة الباهلي »    ن قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة كفتاهم «
  مسعت رسول اهللا : قال  اقرءوا القرآن ، فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه ، اقرءوا  «: يقول

فضل : املسافرين ، باب صحيح مسلم ، كتاب صالة . »  احلديث... الزهراوين البقرة وسورة آل عمران 
: انظر . فسطاط القرآن ، سنام القرآن : وهلا امسان اجتهاديان ) .  ٨٠٤( قراءة القرآن وسورة البقرة ، برقم 

    . ١٦١ – ١٥٦: أمساء سور القرآن وفضائلها ، منرية الدوسري 
وست يف ، املدنيني واملكي والشامي  وهي مئتا آية ومثانون ومخس آيات يف:  (( قال أبو عمرو الداين يف البيان   ) ٢(

  .١/١٤٠:البيان يف عد آي القرآن : انظر. ، مثَّ بين سبب االختالف  )) وسبع يف البصري  ، يف الكويف 
التسهيل لعلوم ،  ١/٣٦:تفسري ابن كثري : بال خالف ، حكى االمجاع غري واحد من أهل التفسري ، انظر    )٣(

  .٨/٢٣٣: حتفة األحوذي  ، ١/٤٠: تفسري السمعاين،  ١/٥:الترتيل 



  

ijk  

∩⊇∪﴿Ο ] خ ف[٢﴾9#!

رائسو وفراِء حجي اهللِ فائرِ أَووالس ناِء ممـالَ   اِهللا أَسع٦، )١(ىت  أَي:   لَـمـا اُهللا أَعأَن 

)٢،)٢ ـ : أَو عاُهللا ت دفَري انالذ ابِهشاملُت نم يه ـهلْم٠٢،)٣(الَى بِع و  : أَو، رـواُء السـمأَس 
تعرلُّكُ ف سوربِ ةا افْمتتحبِ ته، أَو  :امأَقْس  ـمـا  اُهللا أَقْسا  بِههفـرشل  ، أَو : ـفاَألل  :

  . )٤(  محمد :والْميم  جِبرِيلُ ،: والالم اُهللا ،

∩⊄∪ ﴿ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 =| Ÿω﴿.)٦( القُرآنُ:  يعنِي ؛)٥(الكتاب  هذَا ﴾ #$ ÷ƒ u‘]خ][٣[Ïµ‹ Ïù  

كُلِّ هاِء كناية مك ،  بِإِشباعِ  ﴾  فيهِي ﴿  قَرأَ،  وحق  صدق  إِنه:أَي  ،)٧(  فيه شك الَ ﴾]٣[

                           
  . ١/٨٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي اهللا عنهما    )١(
  .  ١/٨٨:تفسري الطربي : انظر . -رضي اهللا عنهما  -رواه ابن جرير عن ابن عباس    )٢(
هللا عنهم أم قالوا احلروف املقطعة روي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي ا: ((قال أبو الليث السمرقندي  ) ٣(

قال عامر : (( ١/١٥٤: ، قال اإلمام القرطيب يف تفسريه  ١/٤٧:تفسري السمرقندي)).من املكتوم الذي ال يفسر
فهي من املتشابه الذي أنفرد اهللا تعاىل  ...،هي سر اهللا يف القرآن:الشعىب وسفيان الثورى ومجاعة من احملدثني

  )).  القول عن أيب بكر الصديق وعن علي بن أيب طالب رضى اهللا عنهما وروى هذا ...  بعلمه
والثالثة األقوال األخرية ، ١/١٤٠: تفسري الثعليب : انظر .  -رضي اهللا عنهما  –حكاه الثعليب عن ابن عباس    )٤(

  . ٤٥: غريب القرآن   : ذكرها صاحب غريب القرآن 
جماهد وعكرمة وسعيد بن جبري والسدي ومقاتل بن حيان وزيد و ،  عنهمارضي اهللابن عباس : القول  ذاقال    )٥(

: تأويل قول اهللا تعاىل: قال عامة املفسرين :  ((  - رمحه اهللا  –قال ابن جرير الطربي .  بن أسلم وابن جريج
    .١/٤٠:تفسري ابن كثري : ، وانظر   )) هذا الكتاب :  ﴾ ذلك الكتاب ﴿

القرآن يف قول : ها هنا )  بالكتاب ( واملراد بـ  : ((٧٧/ ١: وسيط يف تفسري القرآن ايد قال الواحدي يف ال  ) ٦(
    )).    مجيع املفسرين

 ))  الريب ((يف معىن    ؛ بعد أن ساق األثر بإسناده إىل أيب الدرداء  ١/٣٤: هتفسريقال ابن أيب حامت يف    )٧(
وسعيد ، ابن عباس : منهم ، يف هذا احلرف اختالفا بني املفسرين  علمأوال : حممد  أبوقال :  (( الشك : أنه 

، وقتادة ، والربيع بن انس ، العالية  ، وأبورباح  أيبوعطاء بن ، ونافع موىل ابن عمر ، مالك  ، وأبوبن جبري 
العزيز احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب : وانظر  . )) خالد  أيببن  ، وإمساعيلوالسدى ، ومقاتل بن حيان 

  . ١/٦٠:الدر املنثور ،  ١/٨٣:



  

افَقو فْصيهِي ﴿،  حا فانه١( ﴾ م(،﴿ “W‰èδ ﴾ ًاانيالَلَ بدةًو  )٢(،﴿ ⎯Š É) −F ßϑù=Ïj9 ﴾]خ [

 ينقُونَ الذتي كر٣(   الش(.  

 ∩⊂∪ ﴿ t⎦⎪ Ï%©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ   ﴾َقُوندص٤( ي(،﴿ = ø‹ tó ø9$$ Î/ ﴾ ابِم م غَابهنع  نم   :،كَةالئالْم  

ثعالبابِ  وسالْحو ، ةاجلَنارِ  ، والن٥( ،و( ،٢ الَى بِاِهللا:  أَوعت )٦(، رِ:   أَوبِالقَد  )٠٢،)٧ أَو  :
)٧(،٠٢ ارِ:  أَوببِإخ ناِهللا ع  كذَل)٨(،﴿ tβθ ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 في  علَيها ، ويحافظُونَ يدميونها ﴾ #$

اُهللا   فَرض كَما   بِحقُوقها بِها يأْتونَ  /أَو٠٢ ،)٩(  في أَوقَاتها  علَيها  ويحافظُونَ

$﴿،)١٠(تعالَى ®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘﴾ امم ماهنطَيونَ أَععفتني  ١( بِه(،﴿ βθà) ÏΖ ãƒ ﴾ ]خ [

هونرِجخي يف ة٢(اِهللا  طَاع(٠٢ ؛ قُونَ: أَيدصتيكُّونَ وزي  )٣(.  

                           
من سورة الفرقان ، إالَّ أن كتابتها مغايرة ملا يف املصحف ، فقد كتبت يف املصحف )  ٦٩( جزء من اآلية رقم   ) ١(

≈ô#yè ﴿: هكذا  ŸÒãƒ ã&s! Ü># x‹yèø9 $# tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ô$ é#øƒ s†uρ ⎯ ÏµŠ Ïù $ºΡ$yγ ãΒ  ﴾  . التيسري يف القراءات

    .٥٠:إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ، ١٣٠:السبعة يف القراءات ،  ٢٩:ع السب
  . ٢٤: قاله أبو عبيدة يف جماز القرآن     )٢(
  . ١/١٠٠: تفسري الطربي . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٣(
أما اإلميان : (( قال ابن كثري  ، ١/١٠٠:تفسري الطربي .   –رضي اهللا عنهما  -رواه ابن جرير عن ابن عباس    )٤(

يؤمن باهللا ﴿:كما قال تعاىل،فيطلق على التصديق احملض وقد يستعمل يف القرآن واملراد به ذلك: اإلميان يف اللغة 
وكذلك إذا  ، ﴾وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني  ﴿:وكما قال إخوة يوسف ألبيهم ،  ﴾ويؤمن للمؤمنني

 فأما إذا استعمل مطلقاً،  ﴾إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات   ﴿:عاىل كقوله ت، استعمل مقرونا مع األعمال 
بل قد حكاه ، هكذا ذهب إليه أكثر األئمة ، اعتقادا وقوال وعمال : فاإلميان الشرعي املطلوب ال يكون إال 

مذهب  يقرر - رمحه اهللا  –وهو بكالمه . ١/٤١:تفسري ابن كثري   )) الشافعي وأمحد بن حنبل وأبو عبيدة 
    .السلف يف مسألة اإلميان ؛ واليت ضل فيها كثري من الفرق 

  .١/١٠١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن مسعود وابن عباس     )٥(
    .١/٣٦:تفسري ابن أيب حامت : انظر  .رواه ابن أيب حامت عن زيد ابن أسلم   ) ٦(
  .مصدر سابق : سري ابن أيب حامت تف: انظر . رواه ابن أيب حامت عن عطاء    )٧(
  . ٥٢٧:غريب القرآن   ) ٨(
  .  ١/٨١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،   ١/٤٩:تفسري السمرقندي   ) ٩(
  . ٥٢٧:غريب القرآن   ) ١٠(



  

 ∩⊆∪ ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ !$ oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î)  ﴾ لَتزي نلِ فنِي أَهمؤابِ مت؛  )٤( الك ؤونَ ينم

آن٥( بِالقُر(،اِهللا٢دبكَع المٍ بنس  )٦(ياشجالنو، ابِهحأَصو  )٧(ابِهحأَصو )٨( ونَ : ، أَونمؤالْم مه

$! ﴿، اَألولُونَ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ⎯ ÏΒ y7 Î=ö7 s%  ﴾ نِيعاةَ:  يرو٩(  الت(،﴿ ο t ÅzFψ $$Î/ uρ ﴾ ةرارِ اآلخبِالد١٠(  و( ،

﴿ ö/ ãφ tβθãΖ Ï%θãƒ ﴾ ]لْماً] كـا عهونلَمعالَلِ يدت١١(  بِاالس(.  

                                                                             
  .١/٢٥:زاد املسري ،  ١/١٤٨:تفسري الثعليب ،  ١/٤٧:تفسري البغوي   ) ١(
  .  ١/٤٧:فسري البغوي ت :انظر . حكاه البغوي عن قتادة   ) ٢(
    . ٥٢٨:غريب القرآن    )٣(
  .  ١/١٠٥:تفسري الطربي : انظر. رواه ابن جرير عن ابن مسعود   وابن عباس   )٤(
  . ٢/٣٦٥:الكشاف مصدر سابق ، : ، الوسيط ، الواحدي  ١/٢٨:تفسري مقاتل بن سليمان ) ٥(
، حليف القوافل  بن احلارث ، من ذرية يوسف النيب الصحايب اجلليل ، أبو يوسف ، عبداهللا بن سالم : هو ) ٦(

املدينة ،  ، أسلم أول ما قدم النيب   من اخلزرج، اإلسرائيلي مث األنصاري ، كان امسه احلصني وغريه النيب 
 :  ((يقول ألحد ميشي على األرض  ما مسعت النيب : ، قال  ويف صحيح مسلم عن سعد بن أيب وقاص 

.  ، ه  ٤٣، مات باملدينة سنة  من خواص أصحاب النيب  ، ))   ة إالَّ لعبداهللا بن سالمإنه من أهل اجلن
: ، أسد الغابة يف معرفة الصحابة ، ابن األثري  ٢٦٩ - ٢٦٨/ ٢: الطبقات الكربى ، حممد بن سعد : انظر 
    . ٤/١٠٢: ، اإلصابة يف متييز الصحابة ، ابن حجر ٢/٤١٣: سري أعالم النبالء ،٣/١٥٨

ومللوك احلبشة ، لقب له : و النجاشي ،   )) عطية: (( وامسه بالعربية ، أصحمة بن احبر النجاشي ملك احلبشة  ) ٧(
وقصته مشهورة يف املغازي يف ، وكان ردءا للمسلمني نافعا ، ومل يهاجر إليه ،   أسلم على عهد النيب  

وأخرج أصحاب . ، تويف ببالده قبل فتح مكة  إحسانه إىل املسلمني الذين هاجروا إليه يف صدر اإلسالم
مات رجل  «:  قال رسول اهللا : قال  عليه ، منها مارواه جابر صالة الغائب  الصحيح قصة صالته 

، وأسد  ٦٠ :فضائل الصحابة للنسائي  :انظر . ، فقمنا فصلينا عليه » أصحمة فقوموا فصلوا عليه ؛ صاحل 
  . ٣٤٧ /١:اإلصابة و،  ١/١٣٩: الغابة 

  .١/٢٦:زاد املسري . عن أبن عباس حكاه ابن اجلوزي    )٨(
  .١/١٨٠:تفسري القرطيب  ،١/٤٧:تفسري البغوي ،  ١/٢٩:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ٩(
احملرر الوجيز يف ،١/٤٨:تفسري البغوي ،  ٨٢/ ١: ،الوسيط يف تفسري القرآن ايد ١/١٤٩:يب لتفسري الثع ) ١٠(

  .١/٨٦: لعزيز تفسري الكتاب ا
  .  ١/٨٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١١(



  

 ∩∈∪﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é&﴾ نِيعوفُونَ:يوصالْم هذبِه فَات4﴿،)١(الص’ n? tã “ W‰èδ﴾ انيب ةريصب٢( و( ، 

، ﴿ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ y7 ﴿،)٣(ربِهِم  عند من: أَي]كـ[﴾  ‘§ Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθ ßsÎ=ø ßϑ ø9 ]  م[﴾#$

، وعقَلَ حزم لمن  قيلَ ثُم،)٥(والبقَاُء  الظَّفَر:الفَالَحِ  وأَصل٠٢ُ،)٤( الْمقيمِ النعيمِ  الباقُونَ في
لَتكَامتيِه واللُ فريِ خالْخ  :قَد ٦(  أَفْلَح(.  

 ∩∉∪ ﴿¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x.﴾ وارتا سم  معهِم ُهللا  أَنلَيع نم اتى اآليدالْها ،  وهودحبِج

#!™í ﴿،)٧( تعالَى  اِهللا توحيد وتركُوا uθ y™ óΟ ÎγøŠ n=tæ ﴾ ٌلدتعوٍ متسمم وهدن٨(  ع(،﴿ Ν ßγ s?ö‘ x‹Ρr& u™ ﴾ 

من   ؛ فَالْمنذر أَخص بِإِعالَمه  ريحذِّ منذر حتى الْمعلِّم  يكُونُ وال٠٢َ،)٩(وخوفْتهم  أَعلَمتهم

لِّمع١٠(  الْم(،﴿ö÷Π r& öΝ s9 öΝ èδ ö‘ É‹Ζ è?﴾ كْترت كذَل ،﴿Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ  ﴾]كـ[لَتزلٍ نهي أَبِي جف 

                           
  . ١/٤:تفسري ابن كثري  ،١/٤٨ :تفسري البغوي، ١/١٤٩:يبلتفسري الثع، ١/٥٠:تفسري السمرقندي :انظر   )١(
  . ١/٤٨:تفسري البغوي ،  ١/٨٣: ،الوسيط يف تفسري القرآن ايد ١/١٤٩:يب لتفسري الثع: انظر    )٢(
  . ١/٨٥:الكشاف مصدر سابق ، : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
 مصدر سابق ،: ، والوسيط يف تفسري القرآن ايد  ١/١٤٩:يب لتفسري الثع، و ١٠٨: ١:تفسري الطربي : انظر   )٤(

    .٤/٢٢٨:النسفي   تفسري، ١/٤٨: تفسري البغوي و ،
: هتذيب اللغة ، و ١/٨٦: ، ومعاين القرآن الكرمي ، النحاس  ٧٥/ ١: معاين القرآن وإعرابه ، الزجاج  :انظر   )٥(

: ، ابن فارس مقاييس اللغة ،  ١/٢١٣:خمتار الصحاح ،  ٢/٥٤٧:لسان العرب ،  ٣/٢٣٣:العني ، ٥/٤٧
  . ٢/١٥٨:  على صحاح اآلثار،القاضي عياض مشارق األنوار، ٤/٣٨:غريب احلديث البن سالم ،٤/٤٥٠

وقال أبو :  (( ، ونسب الزبيدي يف تاج العروس حنو هذا القول إىل أيب إسحاق فقال  ٤٣٢:غريب القرآن  )٦(
: تاج العروس  )) مفلح  : يقال لكل من أصاب خريا :  ﴾لئك هم املفلحونأو ﴿: إسحاق يف قوله عز وجل 

٧/٢٧.    
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد  )٧(
تفسري ،  ١/١٥٠:يب لتفسري الثع،  ١/٨٤: ، الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ١/١١١:تفسري الطربي : انظر  )٨(

  .١/٢٧: زاد املسري ،  ٤٨/ ١:البغوي 
،  ١/٤٨:تفسري البغوي  ،١/١٥٠:يب لتفسري الثع: مصدر سابق ، وانظر : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٩(

  .١/١٨٤:تفسري القرطيب 
  .  ٤٦:غريب القرآن    )١٠(



  

)١( ةسمخو نلِ مأَه هتيب )٢(،٢ ي:  أَولٍ أَبِي  فهأَبِي  جبٍ ،ولَه )٣(ُةبتعو،   )٤(ُةبيشو )٥( ،
 الَ أَنه  تعالَى  وسائرِ من علم اُهللا

نمؤي  نبِ  مر٦(الع(أَو،:ماُء هؤسر ودهالي)٧(:بكَع بن فراَألش )٨(  ييحو ، بن  طَبأَخ  
)٩(اسشو، سٍ بنقَي  )١(ابنقَيقِ أَبِي ،والْح )٦،  )٢ ثُم  ببس انَ ، فَقَالَ  ذَكَراِإلمي هِمكرت: 

                           
،  أبو جهل ، عمرو بن هشام بن املغرية ، املخزومي ، القرشي ، عدو اهللا،وكان من أشد الناس عداوة للنيب    )١(

، األنصاريان  قتله عمرو بن اجلموح وابن عفراء، وكانت بدر يف السنة الثانية من اهلجرة ،يوم بدر كافرا، قتل 
األمساء ، هتذيب : انظر  .»قتل فرعون هذه األمة  «: حني رآه مقتوال قال  ويف كتب السنن أن رسول اهللا  

    . ٢٦٢ -٥/٢٦١: ، واألعالم  ٢/٤٩٢:  النووي
: زاد املسري  ،، ٢١:أسباب الرتول ، الواحدي : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي وابن حجر عن الضحاك   ) ٢(

  .١/٢٢٩:، ابن حجر العجاب يف بيان األسباب ،  ١/٢٧: 
اإلسالم ،  ،ومن أشد الناس عداوة للمسلمني يف د العزى بن عبد املطلب بن هاشم،عم رسول عب، أبو هلب    )٣(

وكان نزلت سورة املسد،وفيه  .كرب عليه أن يتبع دينا جاء به ابن أخيه، فآذى أنصاره وحرض عليهم وقاتلهم، 
 :األعالم : انظر  .ها مات بعد وقعة بدر بأيام ومل يشهد،أمحر الوجه، مشرقا، فلقب يف اجلاهلية بأيب هلب

٤/١٢.  
 كان موصوفا بالرأي واحلل، ، كبري قريش وأحد ساداهتا يف اجلاهلية عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، أبو الوليد    )٤(

بني هوازن (الفجار  للصلح يف حرب ، توسطيما يف حجر حرب بن أميةيتنشأ ،  ، خطيبا، نافذ القول والفضل
مع  ، وطغى فشهد بدراًاإلسالمأدرك ،  احلرب على يده تحبكمه، وانقضوقد رضي الفريقان ، ) وكنانة

  .٤/٢٠٠:األعالم : انظر  .، فقتلوه  أحاط به علي بن أيب طالب ومحزة وعبيدة بن احلارث، ف املشركني
ر ، يف غزوة بد ، وقتل على الوثنيةاإلسالمأدرك ، زعماء قريش يف اجلاهلية من ، شيبة بن ربيعة بن عبدمشس  ) ٥(

جعلوا دأم يف أيام موسم احلج أن ،الذين  ﴾كما أنزلنا على املقتسمني﴿: وهو أحد الذين نزلت فيهم اآلية
  .٣/١٨١ :األعالم : انظر  . يصدوا الناس عن النيب 

    .١/٢٣١:العجاب يف بيان األسباب : انظر  .أورد ابن حجر حنو هذا القول ومل ينسبه لقائل   ) ٦(
    ٢٧ص/١زاد املسري ج .السائب قاله ابن    )٧(
، كان فدان باليهودية " بين النضري " كانت أمه من ، شاعر جاهلي ،كعب بن االشرف الطائي، من بين نبهان   )٨(

، ومل  أدرك االسالم،  ، يبيع فيه التمر والطعام يقيم يف حصن له قريب من املدينة، ما زالت بقاياه إىل اليوم
 مر النيب ،فأ والتشبيب بنسائهم وأصحابه، وحتريض القبائل عليهم وإيذائهم،  النيب يسلم، وأكثر من هجو

 :األعالم .  مخسة من االنصار، فقتلوه يف ظاهر حصنه،ومحلوا رأسه يف خمالة إىل املدينة بقتله، فانطلق إليه
٥/٢٢٥.  

، أدرك االسالم ،  الباديكان ينعت بسيد احلاضر و،، من االشداء العتاة جاهلي،حيي بن أخطب النضري   )٩(
    . ٢/٢٩٢:األعالم للزركلي.  وآذى املسلمني، فأسروه يوم قريظة، مث قتلوه



  

∩∠∪﴿zΝ tF yz ª! $# 4’ n? tã öΝ Îγ Î/θ è=è%﴾أَي:علَى اُهللا طَب٣( قُلُوبِهِم ع(ثَقوتاسا وهنى متا   حلَهخدالَ ي

’4 ﴿ ،)٤( اِإلميانُ n? tã uρ öΝ Îγ Ïèôϑ y™ ﴾]خ [م : أَيهعامسى الَ ؛ متا  حوا بِمعفتني  عمسونَي ،﴿#’ n? tã uρ 

öΝ Ïδ Ì‘$ |Á ö/ r& ×ο uρ$t± Ïî﴾]طَاٌء فَالَ]كـ خغ  قونَ الْحرصب٥( ي(،﴿öΝ ßγ s9 uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã﴾ ]م [

   . )٦( فُرجةٌ الَ يتخلَّلَه متواصلٌ

∩∇∪  ﴿ z⎯ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ ãΑθà) tƒ $̈Ψ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$Î/ uρ Ì ÅzFψ $#  ﴾لَتزي نف الْمنيقافن نيح  

$ ﴿:تعالَى بِقَوله اِإلميانَ وجلَّ عنهم عز اُهللا ، فَنفَى)٧(الكُفْر ،وأَسروا اِإلميان أَظْهروا كَلمةَ tΒ uρ 

Ν èδ t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑÎ/ ﴾  ]لُّ]ندلَى ييقَةَ أَنْ عقح  اناِإلمي سلَي ار٨(فَقَطْ   اِإلقْر(.    

∩®∪﴿šχθ ãã Ï‰≈ sƒ ä† ©! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™﴾]لُونَ]/نمعلَ  يمع  عادخ؛الْمرارِ غَيا بِإِظْهم  مه

لَيهوا عفَعريم ؛ لهنع كَام٠٢ ،)٩( الكُفَّارِ أَح اعدفَاخل قَعم   يهنى منعاملَكْرِ:   بِمالِ ويتاالح  ،

                                                                             
فاستأذن ،  كان ممن حزب األحزاب على رسول اهللا ، اليهودي سالم بن أيب احلقيق النضري ، رافع  هو أبو   ) ١(

يف شهر  فقتلوه، إىل خيرب  بن عتيك فخرجت سرية بقيادة عبد اهللا ، يف قتله  بعض الصحابة رسول اهللا 
  .٤/١٣٧:البداية والنهاية و،  ٢/٩١:الطبقات الكربى :انظر.   رمضان سنة ست من مهاجر رسول اهللا  

وهو الذي أثار الفتنة ، شديد احلسد على اإلسالم واملسلمني ، عظيم الكفر كان ، يهودي الشاس بن قيس     ) ٢(
لوال تدخل رسول ، ا أن يعودوا على ما كانوا عليه من االقتتال قبل اإلسالم بني األوس واخلزرج ؛ حىت كادو

  . ١/١٥٩:اإلصابة يف متييز الصحابة  :انظر . يف إطفاء تلك الفتنة  اهللا 
     .١/٤٦:تفسري ابن كثري ، و١/٣٢:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر  .السدي ه مقاتل وقال    )٣(
    . ١/٨٢:معاين القرآن وإعرابه ، الزجاج  :انظر . قاله الزجاج    ) ٤(
  .١/٥١:تفسري السمرقندي  :، وانظر ١/٣٢:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . قاله مقاتل    ) ٥(
  .٥٦:التبيان يف تفسري غريب القرآن    )٦(
أسباب : وانظر . نزلت  يف عبد اهللا بن أيب وأصحابه أا، عن ابن عباس  ١/١٣٠: رواى ابن جرير يف تفسريه    )٧(

    .١/٢٣٦:العجاب يف بيان األسباب و، ٢٢: الرتول 
     .  ١/٨٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٨(
  .٢/٢٣١:زاد املسري ، و ١/١١٨:تفسري الطربي :انظر .قال بنحوه ابن جرير   ) ٩(



  

اعداخلو  نالَى اِهللا  معت قَعأَنْ:يب ظْهِرانَ، يسلُاِإلحجعيم ويمِ لَهعالن ني ما فينالد]الَخ١( ]ف( 
ما يغيب عنهم ويستر من ابِذَع اآلخرلَ ةهفَ،)٢( مجمع الفالَعن لتشهِهِابما من هذجِالْ ههة ، 
  :)٤( ،قَالَ الشاعر)٣( الفَساد: اللُّغة في لْخدعا معنى:ويقَالُ ،

ضــي أَب ــون ــذٌ اللَّ ــه لَذي مطَع   بيـقِ  طَيإِذَا الر  يـقالر  عـدخ 

أَي:دى ، فَسنعفَم  ﴿ šχθ ãã ÏŠ$ sƒä†﴾:ونَ: أَيفِْسدا يم  نونَ مظْهِرونَ  يرمضا يبِم اناِإلمي نم   

$ ﴿،)٥(اآلخرة عذَابِ من إِلَيهِم صار بِما  نِعمهم علَيهِم اُهللا أَفْسد ،كَما كُفْرِال tΒ uρ šχθ ãã y‰ øƒ s†  

šχθ ãã y‰ øƒ s†  Hω Î) öΝ ßγ |¡ àΡr& ﴾ َّالُ  َألنبو هِماعدخ هِملَيع اداُهللا بِإِطْالَعِ ع هبِين  

$﴿أَقَر  ،)٦(وافْتضاحهِم،  أَسرارِهم علَى tΒ uρ šχθ ãã yŠ$tƒ s†﴾  ام٧(س(،﴿$ tΒ uρ tβρ á ãè ô± o„ ﴾ 

  .)٨(  ذَلك   وما يعلَمونَ]كـ[

∩⊇⊃∪ ﴿ ’ Îû Ν Îγ Î/θ è= è% ÖÚ z :  الْمـرضِ  أَصـلُ :ويقَـالُ   ٠٢،)٩(ونِفَـاق   شك]خ[ ﴾ ∆£

                           
، ومت ) خالف ( ، بسقوط كلمة  ))  ...ويعجل هلم من النعيم يف الدنيا ويغيب عنهم :  ((... يف األصل   ) ١(

  . ١/٥٢٩ ، بكر حممد بن عزيز السجستاين غريب القرآن ، أليب: إكماهلا بالرجوع إىل كتاب 
   ٢٠٨ص/١تفسري القرطيب ج   )٢(
اخلادع عند العرب الفاسد من الطعام وغريه : أخربنا أبو العباس عن ابن األعرايب قال :  (( قال ابن األنباري    )٣(

  . ٢/٢٨٤: أبو بكر حممد بن القاسم األنباري، الزاهر يف معاين كلمات الناس ... )). أبيض : نشد وأ
هذا البيت لسويد بن أيب كاهل اليشكري ،وهو ضمن قصيدة شهرية طويلة أوردها املفضل الضيب يف املفضليات    )٤(

  :املفضليات ، مطلع هذه القصيدة 
 ما اتسع   فوصلنا احلبل منها  بسطت رابعة احلبل لنا 

  . ٢٠٢ -١٩١: املفضل بن حممد بن يعلى الضيب ،املفضليات        
  .٥٢٩:غريب القرآن    )٥(
    .  ١/٨٧: ، الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ١/١٥٣:يب لتفسري الثع   )٦(
  .١/٨٧:حجة القراءات و ، ٦٨: احلجة يف القراءات السبع : انظر   ) ٧(
: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : ، وانظر ١/٥٣:تفسري السمرقندي . مرقندي عن الكليب حكاه أبو الليث الس   )٨(

  . ١/٤٨:تفسري السمعاين  مصدر سابق ، : 
قال ابن عباس وابن مسعود واحلسن وقتادة : ((  ١/٨٧: قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٩(



  

ورالفُت وري القَلْبِ فُتف ضرنِ ؛ فَالْمع قالْح  ضـرالْمـي  ،وا ف نـدلب  ـورـاءِ  فُتضاَألع  ،

ضــرالْمو  ــونيــي العظَــرِ   فالن ــور١( فُت(، ﴿ ãΝ èδ yŠ# t“ sù ª! $# $ ZÊ t tΒ﴾]ن[أَي  :

óΟ﴿ ،)٢(قَبلَـه   فـي الـذي     شـكُّوا  فيه كَمـا  القُرآن فَشكُّوا من أُنزِلَ بِما ßγ s9 uρ ë># x‹ tã 

7ΟŠ Ï9 r& ف﴾ ملؤم ؛أَي :  وجِـع٣(م(،﴿ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç/ Ée‹ s3 æƒ﴾ ]ـ ع ـ ، رةش بِتكْـذيبِهم   ]كـ

tβθ ﴿ قَرأَ ،)٤(   آيات اهللاِ ونبِيه ç/ É‹ õ3 tƒ ﴾ ٥(  كُوف(.  

∩⊇⊇∪  ﴿ # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 ﴾ ؤآلِءهل نيقافقَرأَ،)٦( املُن ﴿ ≅Š Ï% ﴾َ  ـهاتوأَخعـلٍ   بالضـم  و

امشهئَ  ﴿،  وـي٧(﴾ س( و﴿  ئَتـيس ﴾)٨(  ـمع ادزو،   ذَكْـو﴿   قـيس﴾)٩(ـلَ  ﴿ويح 

﴾)١١)(١٠(، ﴿Ÿω (#ρ ß‰ Å¡ ø è? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ #)﴿،)١٢(اِإلميـان  عـن  النـاسِ  بِالكُفْرِ وتفْرِيـقِ ﴾ #$ þθ ä9$ s% 

$ yϑ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ šχθ ßs Î= óÁ ãΒ﴾]ف كـ [ أَي:   لَيـهع ـنحي نالـذ  ـوه  ـالَحص  ـدنع 

                                                                             
  )) .   أي شك ونفاق:ومجيع املفسرين 

  .٤٠٨:غريب القرآن   ) ١(
بن ا ،احملكم واحمليط األعظم ،  ١/٨٧:مصدر سابق ، الوسيط يف تفسري القرآن ايد : معاين القرآن وإعرابه    )٢(

  .٧/٢٣٢: لسان العرب ، ٨/٢٠٤:  سيده
وكذلك فسره سعيد : قال ، املوجع يف القران كله : االليم :  (( أخرج بن أيب حامت بسنده إىل أيب العالية قال   ) ٣(

تفسري ابن أيب حامت .  )) عمران اجلوين ومقاتل بن حيان  وأبومالك  وأبوبن جعفر والضحاك بن مزاحم وقتادة 
  .١/١٩٨:  تفسري القرطيب ،  ٥٧:التبيان يف تفسري غريب القرآن  ،٥٢:غريب القرآن : ، وانظر  ١/٤٤:

    . ١/١٩٨:تفسري القرطيب ،  ١/١٥٤:تفسري الثعليب ،  ١/٥٤:تفسري السمرقندي    )٤(
  .١/٨٨:حجة القراءات ،  ٦٨:احلجة يف القراءات السبع    )٥(
  
  . ٨٨/ ١ :الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ) ٦(
  . من سورة العنكبوت )  ٣٣( من سورة هود ، واآلية رقم )  ٧٧( جزء من اآلية رقم    )٧(
    .ك من سورة املل)   ٢٧( جزء من اآلية رقم    )٨(

    .من سورة الزمر )   ٧٣،  ٧( جزء من اآلية رقم    )٩(
    .من سورة سبأ )   ٥٤( جزء من اآلية رقم    )١٠(
  .  ٦٩:احلجة يف القراءات السبع  ، ١/٨٩: حجة القراءات و، ١٤٣:يف القراءات  السبعة: انظر    )١١(
    .١/١٥٤:تفسري الثعليب    )١٢(



  

   : ، فَقالَ ذَلك عليهم اُهللا ؛ فَرد)١( أَنفُسنا

∩⊇⊄∪ ﴿ Iω r& öΝ ßγ ¯Ρ Î) ãΝ èδ tβρ ß‰ Å¡ ø ßϑ ø9 ⎯ ]ش[ #$ Å3≈ s9 uρ ω tβρ á ãè ô± o„ ﴾ ] م  [

ــونَ الَ ــم يعلَمـــ ــم  أَنهـــ ــدونَ هـــ ) أَالَ( و ٠٢ ، )٢( املُفِْســـ

Iω ﴿:كقولـه   ؛ أكيـد والتنبِيـه  للت الكَـالَمِ  افْتتاحِ في تستعملُ مخفَفَةً مفْتوحةً r& öΝ ßγ ¯Ρ Î) ﴾ 

،يهفردةٌ  كَلَمةٌ وإِذا م خلتلى دإِذا ، االسـمِ  عو  خلـتلـى  دـلِ  ععاملُسـتقبلِ    الف

Ÿω ﴿ : ،كَقَولـه  االسـتفهامِ  أَلـف  إِليهـا  ضمت ) الَ ( هي  فَإِنما r& tβθ ™7 Ït éB β r& t Ï øó tƒ ª! $# 

óΟ ä3 s9   ﴾)٤)(٣( .  

∩⊇⊂∪  ﴿ # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 (#θãΨ ÏΒ# u™ !$ yϑ x. z⎯ tΒ# u™ â¨$̈Ζ9 $#   ﴾ابحد أَصمحم  )٢، )٥  أَو

#) ﴿،)٦(الكتابِ مؤمنوا أَهلِ þθ ä9$ s% ß⎯ ÏΒ÷σ çΡr& !$ yϑ x. z⎯ tΒ# u™ â™ !$yγ x ¡9 ،  فَعلوا  تفعلوا كَما الَ:أَي]ن[﴾#$

Iω ﴿ ،عنهم  بِه تعاىل اُهللا )٧(]  فَأَخبر[  ،  بينهم فيما يقُولُونهكَانوا  القولُ/وهذا r& öΝ ßγ ¯ΡÎ) ãΝ èδ 

                           
    .١/٩٢: معاين القرآن    )١(
نه مفسد مث افسد على علم أعلم  إذايقال ما على من مل يعلم انه مفسد من ألزم إمنا يذم : (( قال ابن كيسان    )٢(

أمرهم يظهر  أنكانوا يعلمون الفساد ويظهرون الصالح وهم ال يشعرون  أم: أحدمها  :قال ففيه جوابان 
ذلك فساد وقد عصوا اهللا  أنهم ال يشعرون يكون فسادهم عندهم صالحا و إن :والوجه الثاين،  عند النيب  

تفسري ، و١/٥١: تفسري البغوي : ، وانظر ١/٩٢: معاين القرآن .   ))وأتباعه ورسوله يف تركهم تبيني احلق 
  .١/٢٠٤:القرطيب 

  .من سورة النور )  ٢٢( جزء من اآلية رقم   ) ٣(
، ساقطة : رآن املطبوعة  ففي نسخة دار قتبة مل أجد هذا الكالم فيما وقفت عليه من نسخ كتاب غريب الق  ) ٤(

  .ولعله من قبيل اختالف النسخ ،  ))  حرف للتنبيه : (( ٥٩: ويف نسخة دار املعرفة 
: تفسري ابن أيب حامت ،و١/١٢٨:تفسري الطربي: انظر.  ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس هذا القول أخرج   )٥(

والذين آمنوا  يف اآلية أصحاب النيب ) الناس ( املراد بـ :املفسرين قال مجيع : ((قال الواحدي . ١/٤٦: 
  . ١/٨٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد .   ))به

    . ١/٥١:تفسري البغوي  ، ١/١٥٤:تفسري الثعليب ،  ٥٥ /١:تفسري السمرقندي    )٦(
    .وأخرب اهللا عنهم : كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة ، ويف األصل   ) ٧(



  

â™ !$yγ x ¡9 $# ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθßϑ n=ôè tƒ  ﴾]اُء ٠٢] كـفَهالُ:  الساجلُه ،  فَهاجلَهلُ:   والس ،  ثُم  

(ãΑθà ﴿ : تعالَى ،كَقَوله  ؛ لجهله سفيه:للْكَافرِ لكلِ شيٍء ؛ فَيقَالُ يكُونُ u‹ y™  â™ !$yγ x ¡9 $# z⎯ ÏΒ 

Ä¨$̈Ζ9 β ﴿ : تعالَى وللْجاهلِ سفيه كَقَوله  ، اليهود:   يعنِي )١(﴾  #$ Î* sù tβ% x. “ Ï% ©! $# Ïµ ø‹ n= tã ‘, ys ø9 $# 

$·γŠ Ï y™ ÷ρ r& $̧‹ Ïè |Ê  ﴾ )٢( ،َقَال داهجم)٣(  :يهفاجلَ : السيفعلُ،والضاه  :قمقَالُ  اَألحيو ،

Ÿω ﴿  : تعالَى لجهلهم،كَقَوله ؛  السفَهاُء : والصبيان  للنساِء uρ (#θè? ÷σ è? u™ !$ yγ x ¡9 $# ãΝ ä3 s9≡ uθøΒ r& ﴾)٤( 

  .)٦)(٥( والصبيان النساُء : يعنِي

∩⊇⊆∪ ﴿ # sŒÎ) uρ  (#θà) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™  ﴾وا إِذاعماجت عم  ننيم املُؤمرأَوهو  ،﴿ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u™ 

# ]ن[ sŒ Î) uρ (# öθ n=yz ﴾ نم رفُوا املؤمننيص4 ﴿  وان’ n<Î) öΝ Îγ ÏΨŠ ÏÜ≈ u‹ x©  ﴾همائرهم كُبتقَاد٢٠، )٧(  و أَو   :

أَو  :هوسؤي الكُفْرِ مر٨(ف(،٢هم:أَوائسؤسة  راخلَم:بكَع بن األشرفبن وفعامر[،وع[)٩( 
امر[بنع[)١( )٩( عبداِهللا ، و  بن ودِءاالس )و)٢أَبدةَ ، ورب  ]نِيي ب٤(أَسلم )٣( ]ف(، بدعو 

                           
  .من سورة ا لبقرة ) ١٤٢( جزء من اآلية رقم   ) ١(
  . من سورة ا لبقرة ) ٢٨٢( جزء من اآلية رقم    )٢(
، األسـود ، مـوىل السـائب بـن أيب     املخزومـي مـوالهم املكـي     ،جماهد بن جرب ، أبو احلجاج : هو    )٣(

والـذي صـح عنـه    ، نـه  صحب ابن عمر مدة كثرية وأخـذ ع ، ثقة إمام يف التفسري ويف العلمالسائب ، 
أنه قال عرضت القرآن على ابن عباس ثالث عرضات أقفه عند كـل آيـة أسـأله فـيم نزلـت وكيـف       

طبقـات ابـن   : انظـر  . سـنة  وله ثالث ومثـانون  كما رجحه اإلمام الذهيب ، مات ثالث ومائة ، كانت 
ــذكرة احلفــاظ ،  ٤٦٦، / ٥:ســعد  ــبالء ،  ١/٩٢:ت ــة ،  ٤٤٩/ ٤:ســري أعــالم الن ــراء معرف الق
  .١/١١:طبقات املفسرين للداودي ، ١/٦٦:الكبار

    .من سورة النساء )  ٥( جزء من اآلية رقم   ) ٤(
: انظر. وغريه من الصحابة رضي اهللا عنهم  ابن عباس بسنديهما إىلابن جرير وابن أيب حامت  هذا القول أخرج   )٥(

  . ٣/٨٦٣:تفسري ابن أيب حامت ، ٤/٢٤٦:تفسري الطربي 
      . ٢٧٤ -١/٢٧٣: غريب القرآن    )٦(
    . ١/٥٢:تفسري ابن كثري : انظر ، قاله قتادة    )٧(
  . ١/٥٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب    )٨(
  .مل أقف له على ترمجة   ) ٩(



  

#) ﴿ النفَاقِ،  أَصحام في  هم:  أَو ، )٦( جهينة )٥(]في[الدارِ þθ ä9$ s% $̄ΡÎ) öΝ ä3 yè tΒ ] ض[$ yϑ̄Ρ Î) ß⎯ øt wΥ 

tβρ â™Ì“ öκ tJ ó¡ãΒ ﴾]ونَ ،] كـظْهِرم ا غَريم  رمضن   ،  ونَ ٠٢: أَوراخ٧(  س(.  

∩⊇∈∪ ﴿ ª! $# ä— Ì“ öκ tJ ó¡ o„ öΝ Íκ Í5 ﴾]ازِيهم ]نجزاَء  يهم جائ٨(استهز(،  ﴿ Λ èε ‘‰ ßϑ tƒ uρ ﴾  هِلُهممي  

’ ﴿،)٩( لَهم ويملي ٢٠، بِطُولِ أَعمارِهم Îû öΝ Îγ ÏΡ$ uŠ øóèÛ ﴾  يهم فرافهم  إِستجاوزمي   وف القَدر

                                                                             
  .عوف بن مالك : ويف األصل ، كذا عند الثعليب والبغوي يف تفسريمها   ) ١(
  .مل أقف له على ترمجة   ) ٢(
  .أبو بردة بن أسلم : ويف األصل ، عند الثعليب والبغوي يف تفسريمها كذا   ) ٣(
مث كلمه ، إىل اإلسالم فأىب  أبو بردة األسلمي ذكره الثعليب يف التفسري قال دعاه النيب  :  ((  قال ابن حجر   ) ٤(

 ة األسلمي كاهناًوعند الطرباين بسند جيد عن بن عباس قال كان أبو برد، ابناه يف ذلك فأجاب إليه وأسلم 
  .٧/٣٧:اإلصابة : انظر  )) يقضي بني اليهود 

  .ومل أقف له على ترمجة ، عبد الدار بن جهينة : ويف األصل ، كذا عند الثعليب والبغوي يف تفسريمها   ) ٥(
،  ١/١٥٦:تفسري الثعليبو، ١/٥٥: تفسري السمرقندي: انظر .حكاه السمرقندي والثعليب والبغوي عن بن عباس  ) ٦(

  .   ١/٥١:تفسري البغوي و
  .  ٤٣٢:غريب القرآن    ) ٧(
ويف ،  ))  وهـو املختـار عنـد أهـل اللغـة      :  ((مث قـال  ،  ١/٩٠: قاله الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه  )٨(

أن اهللا : هذا القول  تفسري للسـخرية باـاز ، وتأويـل هلـا ، ورده ابـن جريـر ، ورجـح أن املـراد         
وأمـا الـذين زعمـوا أن قـول اهللا      «:  ، وال يلزم هلا اللوازم الباطلة ، حيـث قـال    يستهزئ م حقيقة

إمنا هو على وجه اجلواب ، وأنه مل يكـن مـن اهللا اسـتهزاء وال مكـر      ﴾ اهللا يستهزئ هبم ﴿ :تعاىل ذكره 
انظـر   » . . .لنفسـه ، وأوجبـه هلـا     –عز وجـل   –وال خديعة ، فنافون عن اهللا عز وجل ما قد أثبته اهللا 

وكـذلك مـا    «: حيـث قـال    –رمحـه اهللا   –وإىل هذا املعىن أشار ابن تيمية ،  ١/١٣٤:تفسري الطربي : 
املضـاف إىل اهللا ،   »السـخرية   «و   »االسـتهزاء   «و  »املكـر   «ادعوه أنه جماز يف القـرآن ، كلفـظ   

يات هـذه األمسـاء إذا   وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق ااز ، وليس كـذلك ، بـل مسـم   
فعلت مبن ال يستحق العقوبة كانت ظلما له ، وأما إذا فعلت باين عليه عقوبـة لـه مبثـل فعلـه كانـت      

وهلذا كان االستهزاء م فعال يسـتحق هـذا االسـم ، كمـا روي عـن       «: إىل أن قال ،  ». . . عدال 
ـ : ابن عباس  مث يف معـىن خـداع    ، »... رعون إليـه فيغلـق   أنه يفْتح هلم باب إىل اجلنة وهم يف النار فيس

وهـذا كلـه حـق ، وهـو      «: مث قـال  ، اهللا للكافرين عدة أقول منسوبة إىل احلسن ومقاتـل وغريمهـا   
  .  ١١٢ - ٧/١١١جمموع الفتاوى : ، انظر  »استهزاء م حقيقة 

  . ١/٥٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(



  

tβθßγ ﴿ الكُفرِ ،  yϑ÷è tƒ ﴾ ]ونَ] كـ صادردترين يحيتقَالُ ٠٢،)١( مي   :همع   جلُ فَهوالر

 همإِذاَ  ع امهراً وعائن كَانَ ح٢( الطَّرِيقِ ع(.  

∩⊇∉∪ ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ãρ u tI ô© $# s' s#≈ n=Ò9 $# 3“ y‰ ßγ ø9$$ Î/﴾]ال أَخذُوا]خى لةَالضركُوا اهلُد٣(وت( ،

$ ﴿،)٤( بِاإلميان الكُفر فَاستبدلُوا ٢٠، )٣(اهلُدى yϑ sù  M pt ¿2 u‘ öΝ ßγ è? t‘$ pg ÏkB ﴾ ا:أَيوا فَمبِحي  رف

$ ﴿  ،)٥(  تجارتهم tΒ uρ (#θçΡ% x. š⎥⎪ Ï‰ tGôγ ãΒ  ﴾]ا] كـيملُوا ففَع .  

∩⊇∠∪ ﴿ öΝ ßγ è= sV tΒ È≅ sV yϑ x. “ Ï% ©! $# y‰ s% öθ tGó™ $# # Y‘$ tΡ  ﴾ ]ن[  الُهم: أَيي حهم فإِبطانِهم  نِفَاقو

$! ﴿ ، بِها واستضاَء ناراً استوقد من الكفر كَحالِ £ϑ n=sù ôNu™ !$ |Ê r& $ tΒ … ã&s! öθ ym  ﴾ فَأضاءت  ارالن

   ظلماً خائفاًم فَبقي ناره طَفيت إِذْ كَذلك هو  ، فَبينا اآلفات من ويحذَر  يخاف ما حولَه مما

=|  ﴿  : قَوله فَذلك  متحرياً ، yδ sŒ ª! $# öΝ Ïδ Í‘θãΖ Î/ öΝ ßγ x. t s? uρ ’ Îû ;M≈ yϑ è=àß ω tβρ ç ÅÇ ö6ãƒ  ﴾]كـ [

كقونَ كَذلافوا املنكَلمةَ ملَّا أَظهر  وا  اإلميانلُوا بِها اعتزأَما  ، ووا فَلماتوا  معادإِلَى و اخلوف  
  ،)٦( والعذَابِ/

∩⊇∇∪  ﴿ BΛ à¼ ﴾ همكترا قَولَ  لون،  معمسي ﴿íΝ õ3 ç/ ﴾،٢٠  أَي : رسهم ٦، )٧(خكترل  

‘Ò﴿ ،  بِاخلريِ القولَ ôϑãã ﴾ َونرصبا يهم متركمن ل ةاي١( اهلد(،﴿ öΝ ßγ sù Ÿω tβθ ãè Å_ö tƒ   ﴾]خ [

   : فَقَالَ آخر مثالً ذَكر ثَم. اِإلسالمِ إِىل اجلهلِ من

                           
  .  ١٣٧ – ١٣٦ /١:تفسري الطربي : انظر . اس وجماهد والربيع رواه ابن جرير عن ابن عب   )١(
    . ٣٢١:غريب القرآن    )٢(
  .١/١٣٧:تفسري الطربي  :انظر .  بن مسعود و رواه ابن جرير عن ابن عباس   )٣(
    .١/٥٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب    )٤(
  . ١/٥٢:تفسري البغوي ،  ١/١٥٩:تفسري الثعليب    )٥(
    .  ٩٤ -١/٩٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . اه الواحدي عن ابن عباس وغريه حك) ٦(
  . ١/٣٥:تفسري مقاتل بن سليمان : وانظر ،  ١/٥٢: تذكرة األريب يف تفسري الغريب    )٧(



  

∩⊇®∪ ﴿ ÷ρ r& 5= ÍhŠ |Áx. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 ⎯z﴿،)٢( شديد   مطرٍ  أو كَأصحابِ:  يعنِي ﴾#$ ÏiΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9 $#  ﴾

ÏµŠ ﴿ ،)٣( السحابِ من Ïù ﴾  يف حابِ  ذلكالس ،  ﴿ ×M≈ uΚè=àß Ó‰ ôã u‘ uρ ×− ö t/ uρ  ﴾ وتص  لكم  

tβθ ﴿ ، )٥(نزلَ   إِذاَ يصوبصاب  ، من فَيعلٌ) : صيب ( و٠٢ ،)٤(  بِالسحابِ موكٍَّل è=yè øg s† 

÷Λ àι yè Î/$|¹ r& þ’ Îû Ν Íκ ÍΞ# sŒ# u™ ﴾ عنِياملطرِ هذا  أَهلُ:  ي ،  ﴿ z⎯ ÏiΒ È , Ïã# uθ ¢Á9 $# ﴾  ةدن شم صوت  عدالر

للقرآن   ثَلٌم ؛ فَاملطر الصوت من يسمعونَ ما لشدة  يموتوا  ؛ كَيالَ بِأصابِعهم  آذانهم يسدونَ 
الفنتِ  وبيانُ والكفرِ الشرك ذكرِ  من القرآن  في  لما  مثَلٌ القلوبِ،والظُّلمات حياة من فيه لما 
 القرآن وما لحججِ  مثَلٌ والربقِ النارِ الوعيد،وذكر من به خوفُوا ملا مثَلٌ والرعد ، واألهوالِ 

 من فيه علُ  البيانجاألص  ،وي  ابعف اآلذان:﴿ u‘ x‹ tn ÏNöθ yϑ ø9  أَصابعهم املُنافقني  مثَلٌ لجعلِ]ن[﴾#$

  إلى اإلميان فَيؤدي ذلك القرآن إلى القلبِ ميلُ  مخافةَ القرآنَ يسمعوا  كيال آذانِهم في 

دحمبِم  عندهم ، وذلك ؛ كُفر والكُفْر  وت٦(م( ،﴿ ª! $# uρ 8ÝŠ Ït èΧ t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ø9$$ Î/   ﴾]كـ [

  .)٧( النارِ في وجامعهم  مهلكُهم

∩⊄⊃∪ ﴿ ßŠ% s3 tƒ ä− ÷ y9ø9 $# ß# sÜ øƒ s† öΝ èδ t‘$ |Á ö/ r&﴾]ذا] نثيلٌ همقُولُ ؛ تي:كادي يا فم من  القرآن

$!  ﴿ ،  دينِهم أَمرِ في النظرِ من انزِعاجها  شدة من  قُلوبهم  يخطف احلُججِ  yϑ̄= ä. u™ !$ |Ê r& Ν ßγ s9 

(# öθ t± ¨Β ÏµŠ Ïù ﴾]وا كُلَما]ععما شيئاً  سمونَ محبإِذا  يقُوا،ودوا  صعما  سونَ مهكْري  ذلكقَفُوا،وو 

                                                                             
    .١/١٦١: تفسري الثعليب : انظر . ذكر الثعليب حنو هذا القول    )١(
: الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/١٦٥:تفسري الثعليب : انظر . ضاف إليه مقامه حبذف املضاف وإقامة امل  ) ٢(

  . ١/٥٤:تفسري ابن أيب حامت : انظر . باملطر رواه ابن أيب حامت عن ابن عباس ) الصيب ( وتفسري .  ١/٩٦
   .مصدر سابق:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت بسنده عن الضحاك    )٣(
: تفسري ابن أيب حامت ، ١/١٥٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت بسنديهما عن ابن عباس     )٤(

١/٥٥.    
  . ٢٩٥:غريب القرآن   ) ٥(
    . ١/٥٤:تفسري البغوي ، مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/١٦٥:تفسري الثعليب    )٦(
  .  ١/٥٧: تفسري ابن أيب حامت و،  ١/١٥٨:تفسري الطربي :انظر.وابن أيب حامت عن جماهد رواه ابن جرير  ) ٧(



  

ى  قَولُهعالت:﴿ !# sŒÎ) uρ zΝ n=øß r& öΝ Íκ ö n= tæ (#θãΒ$s%]ن[öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# |= yδ s% s! öΝ Îγ Ïè ôϑ|¡ Î/ öΝ Ïδ Ì‘$ |Á ö/ r& uρ ﴾ ]ن [

همبِ: أَياعأَمس أبصارِهم الظَّاهرةو ، ا، الظَّاهرةكَم  هم ذَهباعى   بِأمستح نةارِهم الباطصأَبو

χ  ﴿ ، وأَجِلَها وجلَّ عز اِهللا عقوبة عاجلَ فلْيحذَروا،  عمياً صماً صاروا Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 

&™ ó© x« Öƒ Ï‰ s%  ﴾  ] معشرون. [ ) n=s{]ن[ öΝ ä3    

∩⊄⊇∪ ﴿  $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9 ρß‰ç6#)﴿، )١( مكةَ  أَهلُ : يعنِي ﴾ #$ ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘﴾واعضاخ  لَه ٢(بِالطَّاعة(، 

﴿ “ Ï% ©! $# ö) n=s{]٣[ öΝ ä3 ﴾دأَكُمابت  لَموا وكُونيئ ت٣(اًش(،﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% ﴾بادةَ أَنْ:  أَيع 

اخلالقِ أَولَى من علوقِ/بادة؛املَخوهو منالص ،﴿ öΝ ä3 ª= yè s9 tβθà) −G s? ﴾]  كي] خقُوا لتت   هبادتبِع

  . )٤( بِكُم تحلَّ  عقُوبته أَنْ

∩⊄⊄∪  ﴿“ Ï%©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# $ V©# t Ïù  ﴾ اطاً،لَما بِسعلهجنةً  يزالَ غَليِظةً ح  مكني

ا االستقرار٥( عليه(، ﴿ u™ !$ yϑ ¡¡9 $# uρ [™ !$ oΨ Î/  ﴾ ًقْفا٦( س(،  ﴿ Α t“Ρr& uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$tΒ yl t ÷z r' sù ⎯ Ïµ Î/ 

⎯ Ïµ Î/ z⎯ ÏΒ ÏN≡ t yϑ ¨V9$# $ ]% ø—Í‘ öΝ ä3 من   يخرج مما به ينتفَع  ما األشجارِ وجميع يعنِي حملَ] ن[﴾ 9©

                           
خطاب :  ﴾ الذين أمنوايا أيها  ﴿،  خطاب أهل مكة : ﴾يا أيها الناس  ﴿ : ((رضي اهللا عنهماقال ابن عباس ) ١(

. حدي عن احلسن وعلقمة وحكاه الوا،  ١/٥٥:تفسري البغوي ،  ١٦٦/ ١: ليبتفسري الثع )) .أهل املدينة  
  . ١/٩٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر 

    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد  )٢(
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/١٦٦:تفسري الثعليب  )٣(
: وقال سيبويه ،  ))  كي :  ((يكون مبعىن يكون ترجياً و  ))  لعل :  ((قال ابن األنباري  :  ((قال الواحدي ) ٤(

 ))  كونوا على رجاء وطمع أن تتقوا بعبادتكم عقوبة اهللا أن حتل بكم: أي ، كلمة ترجية وتطميع ))   لعل ((
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد . 

  .  ٣٧٠:غريب القرآن ،  ١/٩٩:معاين القرآن وإعرابه ) ٥(
  . ١/١٦٢:تفسري الطربي . رير إىل قتادة رواه ابن ج  ) ٦(



  

Ÿξ﴿،)١(األرضِ sù (#θè= yèøg rB ¬! # YŠ# y‰Ρr& ﴾ًن  أمثاالي امِاَألصن مها، التوندعبت ﴿ öΝ çFΡ r& uρ šχθßϑ n=÷è s?﴾ 

احتج  التوحيد ، ثُم  إِثْبات عليهم في احتجاج وهذا ،  اخلالق واُهللا يخلُقونَ الَ أَنهم]كـ[
  : ، فَقالَ)٢( عذْرهم قَطَع بِما   محمد  نبوة  إِثبات في عليهم

∩⊄⊂∪  ﴿ β Î) uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘  ﴾ يف ك٣( ش(، ﴿ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $ tΡ Ï‰ö7 tã   ﴾ندقِ  مص

،  )٥( الَ أَم اِهللا عند هو من هلْ ندرِي الَ هذَا:، وقُلتم)٤(  محمد علَى  أَنزلناه الذي  الكتابِ 

'θè?ù#)  ﴿ ،  )٥( الَ أَم  اِهللا  عند من sù ;ο u‘θÝ¡Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î#÷V ÏiΒ  ﴾ ]ض [

 ﴿،)٧(يكُونُ وما كانَ  عما واِإلخبارِ ،  النظْمِ وحسنِ ،  اِإلعجازِ في)٦( لقرآنا هذَا مثْلِ من

(#θãã ÷Š $# uρ Ν ä. u™!# y‰ yγ ä©﴾واينعكُم واستي بِآهلتها التونعدوا ٢٠ ؛)٨(تمسهداَء وهم  شَألن  

⎯ ﴿،)٩(  يحضرونهم:  ؛ أَي  يشهدونهم ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# χ Î) öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ] كـ[ ﴾  ¹|

  .)١٠( نفْسه من تقَوله محمداً أَنْ

                           
    . ١/٩٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )١(
    . ١٠٠ -١/٩٩:معاين القرآن وإعرابه    )٢(
وكذلك فسره احلسن وقتادة والربيع بن : (( وقال ، وابن إيب حامت إىل أيب العالية ، رواه ابن جرير إىل قتادة    )٣(

    . ١/٦٣:تفسري ابن أيب حامت ، مصدر سابق :الطربي تفسري : انظر .  ))انس 
  . مصدر سابق  :تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه أبن أيب حامت عن احلسن   ) ٤(
    . ١/١٠٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  .١/١٠٠:بهمعاين القرآن وإعرا:وانظر،١/١٦٥:تفسري الطربي:انظر.رواه ابن جرير إىل قتادة وجماهد   )٦(
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٧(
عباس والسدي و مقاتل حكاه ابن اجلوزي عن ابن ) اآلهلة ( وتفسري الشهداء بـ ، ١/١٦٨:تفسري الثعليب   ) ٨(

  .  ١/٥١:زاد املسري : انظر .   والفراء
  .  ١/٥٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(
    .١/١٦٩:تفسري الثعليب  ، ١/٦١: تفسري السمرقندي  ،١/١٦٦: ي تفسري الطرب )١٠(



  

∩⊄⊆∪  ﴿ β Î* sù öΝ ©9 (#θè=yè ø s?  ﴾ ذاا هيمى فضم ،﴿ ⎯ s9 uρ (#θè=yè ø s?﴾ ًا  أَيضايمقبلُ  فست١( أَبداً ي(، 
)١(، (﴿#θà) ¨?$$ sù ﴾ لُوا  أَنْ  فَاحذَرواص٢(  ت(،  ﴿ u‘$ ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# $ yδßŠθè% uρ   ﴾ام  وقَدي ٣(بِه( ،﴿ â¨$̈Ζ9 $# ]

â¨$̈Ζ9 äο]ن [ #$ u‘$ yf Åsø9 $# uρ﴾]نِي]خعارةَ:يجح  رِيتب٤( الك(،يهو دا أَشهقَادالت )٥(،﴿ N £‰ Ïã é&﴾ 

N£‰ Ïã é&﴾  ] تئِّيهو قتلزاًء )٦(]خج ،﴿ t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 ﴾ ]ثا  م

    : فقال، )٧(املؤمنني  جزاَء  ذَكَر  ثُم.  بِتكذيبهم]

∩⊄∈∪   ﴿ Î Åe³ o0 uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#  ﴾ م:  أَيرباً أَخربهخ ظهري  بِه

ورِ  أَثررلى السهم عترش٨( ب(، ﴿ (#θè= Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $#  ﴾:؛ اَألعمالُ:أَيحاتالنِي الصعي : 

β̈ ﴿  ،)٩( ربِهم وبِني بينهم الطَّاعات فيما r& öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ψ y_  ﴾ ائقدح جرِ  ذات١٠( الش(، ﴿ 

“ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏFøt rB  ﴾تحت ا  منارهها أَشجناكس١١( وم(،﴿ ã≈ yγ ÷ΡF{ $ ﴿ ،]ن [ ﴾  #$ yϑ ¯=à2  

(#θè% Î—â‘   ﴾وامأُطْع  ،﴿ $ pκ÷] ÏΒ   ﴾نم لكت ات١٢(  اجلن(،﴿⎯ ÏΒ ;ο t yϑ rO $]% ø—Íh‘ (#θä9$s%  ] ع[ (#θä9$s% 

                           
      . ١/١٠٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ١/١٦٩:تفسري الثعليب    )١(
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٢(
  .ابق مصدر س: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/١٠١:معاين القرآن وإعرابه    )٣(
 ،١/١٦٩:تفسري الطربي  :انظر  .رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن مسعود والسدي وجماهد وابن جريج   ) ٤(

    .١/١٦٩:تفسري الثعليب  .ورواه الثعليب عن ابن عباس ، ١/٦٤:تفسري ابن أيب حامت  عن
  . مصدر سابق : تفسري الثعليب ،  ١/١٦٨:تفسري الطربي   ) ٥(
      . والوسيط املطبوعتني ، وهي يف نسخة الوجيز ، من األصل ساقطة    )٦(
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٧(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٨(
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس    )٩(
  . ١/١٠٤: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/١٧٠: لثعليب تفسري ا   )١٠(
  . مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ١١(
  . ١/٥٦:تفسري البغوي و،  ١/١٧١: تفسري الثعليب و، مصدر سابق : تفسري السمرقندي   ) ١٢(



  

# x‹≈ yδ “Ï% ©! $# $ oΨ ø% Î—â‘ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ﴾ قبل  من رزقنا ما  نوع من هذا وأرادوا  ، به يؤتون  ما لتشابه

،﴿  (#θè?é& uρ ⎯ Ïµ Î/ $Yγ Î/$t± tF ãΒ﴾]ن[يف اللَّون ورةلفاً ، والصتخي  مالطَّعمِ ف 

ي أبلغُ ؛وذلكيلَ ٠٢/ ،)١(اِإلعجابِ بابِ في:  وقف اجلَودة  بلِوالن  ،

óΟ ﴿،)٢(  بعضٍ علَى  بعضهم  يفْضلُ فالَ ßγ s9 uρ !$ yγŠÏù Ól#ρø— r& ﴾ ناحلُورِ م ياتماآلدنيِ والع ، ﴿  

×ο t £γ sÜ •Β﴾ نكُلِّ م أَذى ا وقذىمي  ما  نِساِء فنين  الدم  اوئسالقِ   ماَألخ

يبِ وآفاتمِ الش٣(واهلَر(،﴿ öΝ èδ uρ $ yγŠ Ïù šχρà$ Î#≈ yz ﴾]مونَ]أوثامائ؛ َألنَّ)٤(د  عمةالن مامت

٥( اخلُلود(.  

∩⊄∉∪  ﴿ ̈β Î) ©! $# Ÿω ÿ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ tƒ β r& z> Î ôØ o„ Wξ sV tΒ $ ¨Β Zπ |Êθãè t/  ﴾ الَم ربعالَى اُهللا ضاملثلَ  ت

 شركنيلْمبِالذُّبابِ ل وتكبني والعف تابهحكت كض قَالُوا  ، اليهودذا وا هم بِهشي اِهللا  كَالم

β̈ ﴿: تعالَى اُهللا فَأَنزلَ  ، تعالَى Î) ©! $# Ÿω ÿ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ tƒ   ...﴾)٦( َ؛ ال كرتالَ يى  وشخي )٧(، ﴿ β r& 

β r& z> Î ôØo„ Wξ sV tΒ   ﴾نبيبهاً أَنْ يش  وضةعا ( ، )٨(بِالبم (ٌائدةؤكِّدةٌ زم  )١(البعوضو،: غارص

                           
ليس :  (( وعن ابن عباس قال ،  ١/٦٧:تفسري ابن أيب حامت  :انظر . العالية ورواه ابن أيب حامت بسنده عن أيب  )١(

    .١/١٧٤:تفسري الطربي  . ))يف الدنيا من اجلنة شيء إال األمساء  
  .  )) يشبه بعضه بعضا يف اجلودة واحلسن : أي :  ((إالَّ أن صاحب غريب القرآن قال ،  ٤٣٢:غريب القرآن   ) ٢(
: تفسري ابن أيب حامت ،  ١/١٧٥:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت بسنديهما إىل ابن عباس  رواه ابن جرير  ) ٣(

 :١/٦٧  .  
  .  ١/٦٨:تفسري ابن أيب حامت  .روى ابن أيب حامت عن ابن عباس   )٤(
  . ١/١٠٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
    .  ٢٣: أسباب الرتول : انظر . ن عباس وعطاء عن اب، وقتادة ، حكاه الواحدي عن احلسن   ) ٦(
وأهل السنة واجلماعة يثبتون هذه الصفة على وجه يليق جبالله وعظيم ، هذا التفسري فيه تأويل لصفة احلياء     )٧(

:   راداً على املؤولة  – ١/١٨٠: يقول ابن جرير يف تفسريه ، سلطانه مستمسكني مبا ورد يف النصوص الشرعية 
مبا وصفنا أن معىن  فقد تبني إذاً؛ خالف تأويل أهل العلم الذين ترتضى معرفتهم بتأويل القرآن وهذا قول (( 

  . )) إن اهللا ال يستحيي أن يصف شبها ملا شبه به الذي هو ما بني بعوضة إىل ما فوق البعوضة : الكالم 
  .  ١/١٧٢:تفسري الثعليب    )٨(



  

قعوضةٌ   حدةُ، الوا الب٢(ب(، ﴿ $ yϑ sù $ yγ s% öθ sù  ﴾ ] عنِي ]نو فَما:  يه  ا أَكربنهى ؛  ماملعنو  :

اعترب،  لمن  عربةٌ فيه أَنَّ  علم  إِذا فَوقَها ضرب املثَلِ بِبعوضة فَما يترك تعالَى الَ  اَهللا إِنَّ

$  ﴿ ،)٣(جحد من  على وحجةً ¨Β r' sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ tβθ ßϑ n=÷è uŠ sù çµ̄Ρ r& ‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ Ν ÎγÎn/ ] ن [ ﴾ ‘§

$ ﴿ ،)٤( في حقِّه  وقع  املثلَ أَنَّ ¨Β r& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 šχθ ä9θà) u‹ sù !# sŒ$tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ yγ Î/ 

³ξ sV tΒ﴾]زش  [أَي   :يٍء أَيش اُهللا  أَراد

 بحانهن بِهذا س٥(؟ اَألمثالِ م( نهم:ىواملعقُولُونَ  أَني:أَي دةي  فَائضربِ  ف

≅‘ ﴿:، فَقَالَ  سبحانه  اُهللا  فَأجام ؟ بِهذا  املثالِ ÅÒãƒ ⎯ Ïµ Î/ # Z ÏV Ÿ2  ﴾ أَي  :اُهللا أَراد  

Ï‰ôγ“  ﴿ ، ويكذبونه ينكرونه بِأنهم ؛ وذلك  من الكَافرين به كَثرياً  يضلَّ املثالِ أَنْ بِهذا tƒ uρ 

                                                                             
: الثاين ، ) مثال : ( من  بدالً )  بعوضة(  و، زائدة ) ما  ( تكون: األول : أربعة أوجه  )بعوضة ( يف نصب   ) ١(

 فوصفت  ،)  ما( لـ نعت ) بعوضة (  و ،)  مثال( نكرة يف موضع نصب على البدل من قوله ) ما (  تكون 
:   رمحه اهللا قال ابن اجلوزي ،  قاله الفراء والزجاج وثعلب، قليل : ألا مبعىن ؛ إلامها  باجلنس املنكر ) ما( 

أن : املعىن ، نصبت على تقدير إسقاط اجلار : الثالث ،  )) وهذا اختيار أيب عبيدة والزجاج والبصريني (( 
إىل ما : أي ،إىل: مبعىن  ) الفاء( و بإعراا) بعوضة ( وأعربت  ،)  بني( فحذفت ، يضرب مثال ما بني بعوضة 

فالعرب تفعل ذلك :  (( وقال ، واختاره ابن جرير الطربي  ، ،وهذا قول الكسائي والفراء أيضا ، فوقها 
الرابع ، )) تعرب صالهتما بإعراما ألما يكونان معرفة أحيانا ونكرة أحيانا ؛ ) ما (  و) من (      خاصة يف 

 -١٧٩/ ١:تفسري الطربي : انظر .  املفعول الثاين) بعوضة ( فتكون ، جيعل : مبعىن ) يضرب (    أن يكون : 
  .   ١٠٤ -١/١٠٣:ومعاين القرآن وإعرابه  ،١٨٠

    . ٢٤: خمتار الصحاح ،  ١٢٠/ ٧:لسان العرب : انظر : قاله اجلوهري   ) ٢(
وهو اختيار ابن . ١/٥٥:زاد املسري .  )) قاله ابن عباس وقتادة وابن جريج والفراء :  (( قال ابن اجلوزي    )٣(

ما من مسلم يشاك  « : قال عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا   ما رواه مسلم عنجرير وهو الذي يؤيده 
فأخرب أنه ال يستصغر  :  ((قال ابن كثري ، » شوكة فما فوقها إال كتب له ا درجة وحميت عنه ا خطيئة 

شيئا يضرب به مثال ولو كان يف احلقارة والصغر كالبعوضة كما ال يستنكف عن خلقها كذلك ال يستنكف 
    .مصدر سابق : تفسري ابن كثري ، مصدر سابق :تفسري الطربي : انظر  )) املثل ا  من ضرب

    . ١/١٠٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٤(
    .مصدر سابق:الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . للتمييز والتفسري للمبهم ) : مثالً(على أن نصب   ) ٥(



  

⎯ Ïµ Î/ 4# Z ÏW x.  ﴾ ] ن] نهم م؛ َألن املؤمنني هعرِفُونقونَ يدصوي  ١(به(، ﴿ $ tΒ uρ ‘≅ ÅÒãƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ ωÎ) 

t⎦⎫ É) Å¡≈ x ø9   أمرِ عن  خارجٍ وكُلُّ ٠٢  ،)٢( طَاعته عن الكَافرين اخلَارجني] ن خ أوخا [ ﴾  #$

بهر  فَهو قفَاس  ، وأعظم ركالش سقباِهللا الف ، ى ثُمأَدن عاصيه٣( م(:  

∩⊄∠∪ ﴿ t⎦⎪ Ï%©! $# tβθ àÒà)Ζ tƒ ﴾ َمونهدونَ يفِسدي٤(و(،﴿‰ ôγ tã «! $# ﴾يتهصو ي وأَمرهالكُتبِ ف 

 مةاملُتقَد  بِاإلميان بِمحمد )٥(، ﴿ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ⎯ Ïµ É%$ sWŠ ÏΒ﴾]ن] ضم عدب وكيدهليهم تع ابهبِإجي   

٦( ذلك(،٢أَو:يثاقاَألنبياِء واألممِ م بِاِإلميان به)يلَ)٧قو ،وه  قَولُه: ﴿ àM ó¡ s9 r& öΝ ä3 În/ t Î/ ...﴾)٩)(٨(، 

...﴾)٩)(٨(،   ٠٢  يثَاقالٌ :مفْعم نم يقَةثالو )١٠(،  ﴿ tβθ ãè sÜ ø) tƒ uρ  !$ tΒ t tΒ r& ª! $# ÿ⎯ Ïµ Î/ β r& Ÿ≅ |¹θãƒ  

Ÿ≅ |¹θãƒ   ﴾  ]عنِي]  ضم:  يحأَنَّ،)١١( الر ذلكقُريشاً  و   حموا رقَطع

بِيالن /اداةبِاملُع عه١٢(م(،﴿  šχρ ß‰Å¡ ø ãƒ uρ  ’ Îû Ú ö‘ F{ $# Ã﴾]ي]ونأفريقِ  بِاملعاصتاسِ والن  عن

                           
    . ١/١٧٣:تفسري الثعليب    )١(
    .مصدر سابق : تفسري الثعليب    )٢(
  .  ٣٥٧:غريب القرآن    )٣(
    .   ١/٢٦٩:هتذيب اللغة   ) ٤(
  . ١/١٨٣:تفسري الطربي و،  ١/٧١:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت بسنده إىل مقاتل بن حيان    )٥(

:١/١٨٣ .  
    .سابق مصدر :تفسري الثعليب ،  ١/٦٤:تفسري السمرقندي : انظر    )٦(
    . ١/١٠٥:معاين القرآن وإعرابه    )٧(
    .من سورة األعراف )  ١٧٢( جزء من اآلية رقم   ) ٨(
      .مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه    )٩(
  .  ٤٥٤:غريب القرآن   ) ١٠(
  .  ١/٧٢:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن السدي   ) ١١(
    . ١/١١٠: قرآن ايد الوسيط يف تفسري ال   )١٢(



  

دحمبِم ١(  اإلميان( ،﴿ š Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχρç Å£≈ y‚ ø9 ،  املثُوبة  بِفوت] م صب  [﴾  #$

  .)٢( العقوبة إلى واملَصريِ

∩⊄∇∪  ﴿ y# ø‹ x. šχρã à õ3 s? «! $$ Î/ öΝ çGΨ à2 uρ $Y?# uθ øΒ r& Ν à2$ uŠ ôm r'ùs﴾]ى ] خعنم﴿  y# ø‹ x. ﴾ 

،والتعجب للمؤمنني ؛   العرب لمشركي ،واخلطاب للخلقِ التعجبِ معىن  في استفهام:  هنا ها
وا:  أَيبؤالِء من أَعجه كفرونَ  كيفهم يالحهم   وواكَا  أَنراباً ناهم ت؛ بِأنْ  فأَحي لقيهم  خف

Ν§﴿  ،)٤( نطفاً  :  أمواتاً وقيل ٢٠ ،)٣( احلياةَ èO öΝ ä3 çG‹ Ïϑ ãƒ  ﴾ ]ي  ]خنيا  فالد ،﴿ §Ν èO öΝ ä3‹ Í‹ øtä† ﴾  

،لبعثل﴿Ν èO Ïµ øŠ s9 Î) šχθ ãè y_ ö è? ﴾]ونَ]كـردا  بِكم  فَيفعلُ تشاُء ماملُشرِكونَ ،)٥(ي عظمفَاست

 الب أَمرعث فاحتج ،عالَى اُهللا  واإلعادةليهم تع بِخلقِ السموات عالَى  واألرضفَقالَ ت ، :  

∩⊄®∪ ﴿  uθ èδ “ Ï% ©! $# šY n=y{ Ν ä3 s9 ﴾ كملَألج ، ﴿  $̈Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $YèŠ Ïϑ y_ ﴾ ]ا]نهعضب  

Ν§ ﴿لالعتبارِ، لالنتفاعِ،وبعضها èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï™ !$yϑ ¡¡9  وعمد ٢٠،)٦(إِليها وقصد  هاعلي أَقبلَ ﴾#$

                           
  . مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ١(
    .مصدر سابق : تفسري الثعليب  )٢(
    . ١/١٠٧:معاين القرآن وإعرابه  )٣(
   . ١/٥٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب  )٤(
بن عباس من أن االقول الذي ذكرناه عن بن مسعود وعن ... األقوال  ...وأوىل:  (( قال ابن جرير رمحه اهللا  )٥(

،         نطفا ال تعرفون وال تذكرون ، مخوال يف أصالب آبائكم ، أموات الذكر :  ﴾وكنتم أمواتا  ﴿معىن قوله 
بقبض أرواحكم :  ﴾مييتكم  مث  ﴿ ، حىت ذكرمت وعرفتم وحييتم، سويا  بشراً بإنشائكم : ﴾فأحياكم  ﴿

بعد ذلك بنفخ األرواح :  ﴾مث حيييكم  ﴿، إىل يوم تبعثون  ال تعرفون وال تذكرون يف الربزخ وإعادتكم رفاتاً
ألن اهللا ؛  ﴾مث إليه ترجعون  ﴿كما قال ،مث إىل اهللا ترجعون بعد ذلك ، لبعث الساعة وصيحة القيامة ؛ فيكم 

١/١٨٩:تفسري الطربي  ...  ))مث حيشرهم ملوقف احلساب ، جل ثناؤه حيييهم يف قبورهم قبل حشرهم 
  .  

وهذا التفسري  خمالف ، ١/١١٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق  : معاين القرآن وإعرابه : ر انظ   )٦(
وأوىل :  (( فمذهبم ما قرره ابن جرير واختاره بقوله ، ) االستواء ( خمالف ملذهب أهل السنة واجلماعة يف 

فدبرهن بقدرته وخلقهن ،ليهن وارتفععال ع:  ﴾مث استوى إىل السماء فسواهن﴿:املعاين بقول اهللا جل ثناؤه 
ما زالت األمم عرا وعجمها يف : ( قال بن قتيبة  (( : ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية )). سبع مساوات



  

مدعا  ولقها ، إِلَى خلفْظُهلفظةُ و ى الواحدعنى ماملعن١(اجلمعِ  ،و(،﴿ 

⎯ ßγ1 §θ |¡ sù﴾لهن٢(فَجع(،﴿ yì ö7 y™ 5N≡ uθ≈ yϑ y™  ﴾ ] ن[ستوياتالَ م قوقا شيهوالَ  ف  فُطُور

uθ ﴿ ،)٣( تفَاوت والَ ôδ uρ Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« ×Λ⎧ Î= tæ ﴾]بِالعلمِ ذْإِ  ]م  حصكمِ،قَرأَ الفعلَ  ياملُح  ﴿ uθ ôδ uρ﴾ 

  .)٤( وعلٍ  ساكنةُ اهلاِء قَالونَ،وبصرٍ،  وأَخواته

∩⊂⊃∪  ﴿ øŒ Î) uρ tΑ$s% š •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ù=Ï9  ﴾ اذكرا  لَهم وإِذْ ي دحمقالَ  م  كبر لمالئكة٥(  ل( ،

بعد  من تعالَى األرض ،أسكنهم اُهللا إِبليس ؛ رئيسهم اجلِّن:  ملَه يقَال منهم طَائفةٌ: وقيل  ٢

’ ﴿ ،)٦(اجلّان   ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ¸π x‹ Î= yz﴾]نِي] خعي  :آدم   )٧(علهخليفةً عن اُهللا ج  

 ،بدِء خلقِ الناسِ  كرذ  القصة  هذه بِذكرِ اجلن،واملراد بعد األرضِ سكَّانَ كَانوا املآلئكة الذين

﴿(# þθ ä9$ s% ã≅ yè øg rB r& $ pκ Ïù ⎯ tΒ ß‰ Å¡ø ãƒ $ pκ Ïù ﴾الُوا كَمو فَعنوا اجلانِّ بلى ؛قَاسائبِ ع٨(الغ(، ﴿ à7 Ï ó¡ o„ uρ 

                                                                             
بل استوى سبحانه على العرش : أو يقال ، ) على السماء  أيمعترفة بان اهللا يف السماء  وإسالمهاجاهليتها 

مع أنه سبحانه ، وأنه فوق مسواته على عرشه بائن من خلقه ، يناسب كربيائه و، يليق جبالله  الذيعلى الوجه 
والسؤال عنه ، واألميان به واجب ، والكيف جمهول ، معلوم  االستواءوان ، وحلملة العرش ، هو حامل للعرش 

 وهو فهذا مذهب املسلمني، ومالك بن أنس ، وربيعة بن أىب عبد الرمحن ، أم سلمة : كما قالته ، بدعة 
مل تنحرف إىل تعطيل وال إىل  اليتعند عامة املسلمني الباقني على الفطر السليمة  )استوى (الظاهر من لفظ 

   .٣٣/١٧٨: جمموع الفتاوى و،  ١/١٩٢: تفسري الطربي : انظر  )).متثيل
لسماء جائز أن وزعم أبو احلسن األخفش أن ا :  ((قال الزجاج ،  ١/٥٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب    )١(

   .مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه  ))  يكون واحداً يراد به اجلمع 
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٢(
  .  ١٧٤ /١:تفسري الثعليب    )٣(
  .   ٧٣:احلجة يف القراءات السبع و،  ١/٩٣:حجة القراءات و،  ١٥١:يف القراءات  السبعة: انظر  ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١٠٨/ ١:معاين القرآن وإعرابه : انظر    )٥(
  .  ١/٢٢٤:تفسري الطربي : انظر  . رواه ابن جرير إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما    )٦(
      . ١/١١٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد .  ))  يف قول مجيع املفسرين :  ((قال الواحدي   ) ٧(
    .مصدر سابق : تفسري الثعليب    )٨(



  

u™ !$ tΒÏe$!  :عباسٍ ابن  ، وقَالَ )) تعالَى اِهللا من بِتوقيف ذَلك علموا (( :)١( مسعود ابن قَال٢٠َ]ن[﴾#$

)) سلف من حالِ  علَى  قَاسوا((  
)٢( ،﴿ ß⎯ øt wΥ uρ ]٣[ßx Îm7 |¡ çΡ x8 Ï‰ ôϑ pt¿2  ﴾ ئُكربن نوٍء  م٣( كُلِّ س( ،

¨â ﴿ ،)٤(وبِحمده اِهللا سبحانَ:، ونقُولُ)٣(  سوٍء Ïd‰ s) çΡ uρ s7 s9 ﴾]ن[كهزننا  ومع  يقلالَ ي

٥(بِك(،﴿   tΑ$s%  u’ ÎoΤ Î)   ãΝ n=ôã r& $ tΒ Ÿω/ tβθ ßϑ n=÷è s?﴾]كـ،ثالثون[نإِضمارِ م  إِبليس  العزم   على

ةيصا قاَلَ ،)٦(املعالَى اُهللا فَلمعذا ته لمالئكةا  قَالُوا  ليمنِهم فيب:لَن لقخلقاً  يا خنبر   لَّمأَع
حتى   شيٍء كُلِّ اسم  لَّمهبِالعلمِ،وع تعالَى آدم علَيهم  اُهللا فَفَضلَ ، )٧(منا 

’u ﴿  أَرستأْتي ، قَ التي اآلية وذَلك في،)٨(واملغرفَةَ القَصعةَ ÎoΤ Î)   ãΝ n=ôã r& ﴾ 

هحونحِ  واِء بِفَتا اليم٩( س(.  

∩⊂⊇∪﴿ zΝ ¯= tæ uρ tΠ yŠ# u™ u™ !$ oÿ ôœ F{ $# $ yγ ¯=ä.﴾أَي:لقي خف لماً قَلبهلى  بِاَألمساِء عبيلِ عس 

 وجهها  وهو األرضِ أَدميِ من خلق  َألنه به سمي:البشرِ، قيلَ أَبو هو آدم:  أَو ٢، )١٠(االبتداِء

                           
ومن كبار ، من السابقني األولني  ، عبد اهللا بن مسعود بن غافل اهلذيل،  أبو عبد الرمحن، هو الصحايب اجلليل   ) ١(

: ، واإلصابة  ٣/٩٨٧:االستيعاب : انظر.  هـ٣٢ومات سنة  ،ره عمر على الكوفةأم، العلماء من الصحابة
٤/٢٣٣ .  

   . ١/٥٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  .  ١/١٣٢:زمنني  أيب تفسري ابن: انظر    )٣(
  .  ١/١٧٦:تفسري الثعليب .   )) يقولون سبحان اهللا وحبمده : قال احلسن :  (( قال الثعليب   ) ٤(
    . ١/١١٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : تفسري الثعليب    )٥(
تفسري ابن و ، ١/٢١٢: الطربي تفسري:انظر .وجماهد، والسدي ، اه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس رو  ) ٦(

  .  ١/٧٩:أيب حامت 
وروى عن احلسن حنو ذلك :  (( قال ، ورواه ابن أيب حامت عن أيب العالية ، رواه ابن جرير عن احلسن وقتادة    )٧(

  .  ٨٣ /١: ابن أيب حامت تفسري،  ١/٢٢٣:تفسري الطربي  :انظر  )).
  .  ١/٢١٥:تفسري الطربي . رواه ابن جرير عن ابن عباس    )٨(
    .٩٣ :حجة القراءات و،  ٦٣:التيسري يف القراءات السبع و،  ١٩٦:يف القراءات  السبعة: انظر    )٩(
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )١٠(



  

أَسماَء   علَّمه: ، وقيل )٣(  سنةً  وستني مائة تسع ،وعاش)٢(أَدماُء  ناقَةٌ:ومنه،لبياضه :وقيلَ  ،)١(

هلَّمماَء املالئ عأَس٤( كة(َيلقو ، : اتا اللُّغبِأَسرِه)٥(، َيلقماَء : ويته  أَسذُر)٦(،﴿  §Ν èO 

öΝ åκ yÎ z tä﴾ أَي  :عرض  من احلَيوان ياتماملُس واجلَماد وغري  ٧( ذلك(، ﴿  ’ n? tã Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# 

tΑ$s) sù ’ ÎΤθä↔ Î6/Ρ r& Ï™!$ yϑ ó™ r' Î/ Iω àσ ¯≈ yδ ﴾  ذا أَمرهجِي وعزٍت عالَى   اُهللا أَرادت

™Ï﴿قَالُونَ  ،قَرأَ)٨(يرونَ ويعاينونَ  ما علمِ عن عجزِهم  يبين أَن Iω àσ ¯≈ yδ ﴾ هاونَ بِمدأُوالِء﴿  د﴾ 

ω﴿،)٩(جاءت حيثُ àσ ¯≈ yδ β Î)﴾ مزةبِه اُألولَى ،)١٠(...بصرٍ واحدة انمزهبلٍ يقُنرش وو ، 

                           
  .١/٢١٤: تفسري الطربي : انظر .  رواه ابن جرير عن ابن عباس  ) ١(
  .  ١/١١٠: النووي، األمساء هتذيب   ) ٢(
  .  ١١٤ /٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير  عن ابن عباس   ) ٣(
وأوىل هذه األقوال بالصواب وأشبهها مبا دل على :  (( قال ابن جرير . رواه ابن جرير  عن الربيع بن أنس   ) ٤(

وأمساء املالئكة ، إا أمساء ذريته :  ﴾وعلم آدم األمساء كلها  ﴿: قول من قال يف قوله  صحته ظاهر التالوة
  . ١/٢١٦: تفسري الطربي : انظر ))   دون أمساء سائر أجناس اخللق

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . ١/٢١٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن زيد  )٦(
  .  ١/٢١٧:تفسري الطربي: انظر.رواه ابن جرير عن ابن عباس وبن مسعود وابن زيد وقتادة وجماهد )٧(
      . ١/١١٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  )٨(
،  ٥١،  ٤١النساء ،  ٦٦آل عمران ،  ٨٥البقرة : جاءت يف سبع وثالثني موضعاً من القرآن الكرمي) هؤالء ( ) ٩(

،  ١٠٩،  ٧٨،  ١٨هود ،  ١٨يونس ، ٤٩األنفال ،  ١٣٩األعراف ،  ٨٩األنعام ،  ١٤٣،  ١٠٩،  ٧٨
،  ١٧الفرقان ،  ٩٩،  ٦٥،  ٤٤األنبياء ،  ١٥الكهف ، ١٠٢اإلسراء ،  ٨٦النحل ،  ٧١،  ٦٨،  ٦٦احلجر 

،  ٢٢الدخان ،  ٨٨،  ٢٩الزخرف ،  ٥١الزمر ،  ١٥ص ،  ٤٧العنكبوت ،  ٦٣القصص ،  ٥٤الشعراء 
مل ترد إالَّ يف هذا املوضع من سورة البقرة ؛ ) هؤالء إن ( بينما . ٣٢املطففني ،  ٢٧اإلنسان ،  ٣٨حممد  ، ٣٤

  .  ٨٤طه ،  ١١٩آل عمران : جاءت يف موضعني من القرآن الكرمي ) أوالء ( أما ) .  ٣١( أعين آية رقم 
  .هنا كلمة غري واضحة   ) ١٠(



  

β ﴿، )١(في املُختلفَتنيِ اَألولَى ،ويهمزون املُتفَقَتنيِ جميع ثَّانِيةَ،وكَذلكال يهمز  وقَالُون Î) öΝ çFΖ ä. 

öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈   . )٢(منكُم أَعلَم  خلقاً  أَخلُق الَ أَني]خا  كـ[ ﴾  ¹|

∩⊂⊄∪﴿(#θä9$s% ﴾ كةُ  فَقَالتاراً املالئذَاراً إِقْراعتو)7 ﴿:)٣ oΨ≈ ysö6 ß™،﴾زِيهاًتن عنِ االعتراضِ   لَك

ليكاالعتراضِ ع  كْمكي ح٤( ف(،  ﴿ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$ uΖ s9 ω Î) $ tΒ -Ψ tFôϑ ¯=tã  ﴾ ] ن [

y7  ﴿ ، يعلَّموه  مالَم  علمِ عن بِالعجزِ اعترفُوا ¨ΡÎ) |MΡr& ãΛ⎧Î=yèø9 ÞΟŠ  ﴿ ، العالم ﴾  #$ Å3 ptø: $# ﴾ 

  :)٦( عجز املالئكة  ظَهر فَلما ،)٥(به ضيوتقْ   بِالحق ؛ تحكُم احلَاكم]كـ[

 ∩⊂⊂∪ ﴿ tΑ$s% ﴾  الَى اُهللاعِآلدم  ت ،﴿ ãΠ yŠ$t↔ ¯≈ tƒ Ν ßγ ÷∞ Î; /Ρ r& öΝ ÎηÍ← !$oÿ ôœ r'Î/ ﴾ ]ى كُلُّ] نمفُس  

$!  ﴿ ،)٧(بِجِنسه  شيٍء كُلَّ والْحق  بامسه شيٍء £ϑ n= sù Ν èδ r' t6 /Ρr& öΝ Îη Í←!$ oÿ ôœ r'Î/  ﴾ ربمأَخهم هاتميسبِت  ،

$tΑ  ﴿: للمالئكة تعالَى قَالَ اُهللا s% öΝ s9 r& ≅ è% r& öΝ ä3 لَهم على  التوبيخ يتضمن استفْهام  وهذا ﴾ 9©

≅ã﴿: قَولهم yè øg rB r&  $ pκ Ïù ⎯ tΒ ß‰ Å¡ø ãƒ $ pκ Ïù﴾،﴿ þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n= ôã r& |= ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾]ن [أَي  :

                           
  .  ١/٩١:حجة القراءات و،  ٣٣:التيسري يف القراءات السبع و،  ١٤٠:السبعة يف القراءات : انظر    )١(
الوسيط يف ،  ١/١٧٨:تفسري الثعليب ، ١/٢١٨:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن احلسن وقتادة    )٢(

  . مصدر سابق : تفسري القرآن ايد 
    .مصدر سابق : يد والوسيط يف تفسري القرآن ا، مصدر سابق : تفسري الثعليب    )٣(
  . مصدر سابق : تفسري الثعليب    )٤(
العليم ( كما أن ،احلاكم ) : احلكيم ( إن معىن : وقد قيل :  (( بقوله ،  ١/٢٢١: هتفسريحكاه ابن جرير يف   ) ٥(

جاء على بناء ؛ العامل : مبعىن ) العليم ( و:  (( وقال ابن اجلوزي ، )) اخلابر : مبعىن ) اخلبري ( و،العامل :مبعىن) 
احملكم : والثاين ، قاله ابن قتيبة ؛ احلاكم : أنه مبعىن : أحدمها : قوالن ) احلكيم ( ويف ، للمبالغة ؛ فعيل : 

  . ١/٦٣:زاد املسري : انظر .  )) قاله اخلطايب  ؛ لألشياء 
    . ١/١١٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  .  ١/١٧٩:تفسري الثعليب   ) ٧(



  

ãΝ  ﴿ ،)١( عنكُم اب فيهاغَ  ما n=÷æ r& uρ $tΒ tβρ ß‰ ö7 è?  ﴾ كُمالنِيتع ،﴿ $ tΒ uρ öΝ çFΨ ä. tβθ ãΚçF õ3 s?  ﴾ ]م  [

  . أُمورِكُم من  شيٌء  علي يخفَى ؛ الَ سركم

∩⊂⊆∪  ﴿ øŒ Î) uρ $ oΨ ù=è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= uΚù=Ï9 (#ρß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ ﴾ جودظيمٍ سعسليمٍ/توت وكانَوحتي،ة   ذلك

لُّ علىواضعِ  احنناءاً يدملْ،التيكُن و عضو جه٢( األرضِ علَى الو(،﴿(# ÿρß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) ﴾ 

، )٥(احلَارِثُ: ؛ومعناه)٤(عزازيل:  امسه  كانَ وإِبليس،)٣(إِسرافيلُ سجد من أَولُ:قيلَ ٢ ]كـ[

’4 ﴿،)٦(كَردوس  أَبو:قيلَومرةَ، أَبو: ، وكُنيته)٥(احلَارِثُ:  ؛ومعناه)٤(عزازيل n1 r& ﴾ نعتام ،﴿  

u y9 õ3 tF ó™ $# uρ tβ% x. uρ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ø9   . )٧( اِهللا في سابقِ علمِ ]كـ[﴾  #$

 ∩⊂∈∪ ﴿$uΖ ù=è% uρ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô⎯ ä3 ó™ $# |MΡr& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ ¨Ψ pg ø:$# ﴾ ااختَذه رتالً مأْوىم٠٢، و ذهبمو

  كَفعله يفعلونَ  تباعه أَنَّ لعلمه،  وضعنا،  فَعلْنا  : قَالَ نفسه عن الرئيس خربالعربِ أَنه إِذَا 
:  يقُولُ السوقَة  من  الرجلُ صار حتى بِذلك االستعمالُ كَثُر مثَّ  ، أَمره مثالِ على  ويجرونَ
  من خلقت ملَّا آدم به سماها،  حواُء: هي وجهوز ٦،٢)٨( ذَكرت ما واألصلُ  ، وضعنا  فَعلنا

                           
    . ١/١٢٣: ابن عطية ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز     )١(
:    الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. نسبه الواحدي إىل ابن األنباري عن الفراء ومجاعة من األئمة    ) ٢(

١/١٢٠.    
: الدر املنثور : انظر . بو الشيخوحكاه السيوطي عن ابن أيب حامت وأ،  ١/٤٤:التسهيل لعلوم الترتيل : انظر     )٣(

١/١٢٣ .  
.  ٨٤ /١: تفسري ابن أيب حامت  ، ١/٢٢٤:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٤(

كابن عباس وغريه من أنه ؛ وما يذكره املفسرون عن مجاعة من السلف :  (( قال صاحب أضواء البيان . 
كله  ، وأنه كان امسه عزازيل، وأنه كان يدبر أمر السماء الدنيا ، ومن خزان اجلنة ، ة كان من أشراف املالئك

  .  ٣/٢٩١: أضواء البيان .  )) من اإلسرائيليات اليت ال معول عليها  
  .  ٦/١٧٥: تفسري الثعليب : انظر . ذكره الثعليب دون نسبة    ) ٥(
   . ١٩: ف واإلعالم فيما أم من األمساء واألعالم يف القرآن التعري: انظر . حكاه السهيلي عن النقاش     )٦(
  . ١/٦٣:تفسري البغوي و،  ١/١٨١:يب لتفسري الثع: انظر . ذكره الثعليب والبغوي دون نسبة    ) ٧(
    . ٣٨١:غريب القرآن     )٨(



  

Ÿξ ﴿،)١(حيٍ من خلقت ألنها:فَقالَ، فَسئلَ،   ضلعه  من خلقت ملَّا آدم به سماها ä. uρ $ yγ ÷Ζ ÏΒ 

# ´‰ xî u‘ ﴾ًاسعاناٍء بِال٠٢،  و٢(ع(، ﴿ ß] ø‹ ym]٣[ $ yϑ çFø⁄ Ï©  ﴾ ] ض خ [ا كَيفمئْت٣(ش(، ﴿ Ÿω uρ 

$ t/ t ø) s? Íν É‹≈ yδ nο t yf ¤±9  العنب:وقيلَ ٢،)٤(السنبلة وهي ؛  منها تحوما حولَها بِاألكلِ الَ ﴾  #$

$ ﴿،  )٧(الكَافُور: ، وقيلَ)٦(التني :،وقيلَ )٥( tΡθä3 tF sù ﴾]كـ [ريفَتص،﴿ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $#  ﴾ 

نياصالع  ينوا الذعضو عهوضم اِهللا غَري أَمر  .          

∩⊂∉∪  ﴿ $ yϑßγ ©9 y— r' sù  ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $ ﴿،)٨(وبعدهما نحاهما ﴾#$ pκ ÷] tã﴾، َاهلما ﴿قَرأفَأَز﴾٩( مزةح(  ،

)٩(  ،﴿ $ yϑßγ y_ t ÷z r' sù  $£ϑ ÏΒ $ tΡ% x. ÉÉµŠ Ïù  ﴾ ]ن] ن ضم ةيننيِ الزلشِ ويالع  ، ﴿ $ uΖ ù=è% uρ ﴾ آلدم  

θäÜ# ﴿،)١٠(  واحليةَ  وإِبليس   وحواَء Î7 ÷δ   آدم فَأُهبِط٢َاَألرضِ،  إِلَى أَنزِلُوا:  أَي] ن[﴾ #$

بِاَألبلة   وإِبِليس ،)١( ،وحواُء بِجِدةَ  )١١(بِاهلْند سرنِديب بوذ من أرضِ:   له يقالُ بِجبلٍ
                           

: تفسري ابن أيب حامت و،  ١/٢٢٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت بسنديهما عن السدي    )١(
١/٨٥ .    

  .  ٢٣٤:غريب القرآن    )٢(
  .  ٥٢:غريب القرآن    )٣(
تفسري ابن أيب و،١/٢٣١:تفسري الطربي : انظر . وأيب مالك ، ابن عباس : رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن   ) ٤(

    . ١/٨٦:حامت 
    .١/٢٣٢:تفسري الطربي  :انظر . رواه ابن جرير  عن السدي   ) ٥(
    .مصدر سابق :تفسري الطربي  :انظر . رواه ابن جرير عن ابن جريج    )٦(
:  مصدر سابق: ه تفسريقال ابن جرير رمحه اهللا يف . ١/١٨٢:تفسري الثعليب : انظر  . علي حكاه الثعليب عن   ) ٧(

على ذلك يف القرآن وال  ألن اهللا مل يضع لعباده دليالً؛ وال علم عندنا أي شجرة كانت على التعيني :  (( سابق
  .  )) يف السنة الصحيحة فأىن يأيت ذلك 

    .مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر    )٨(
  .  ١/٩٤:حجة القراءات ،  ١٥٤:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٩(
    .١/٢٣٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس وأيب صاحل والسدي وجماهد    )١٠(
وهي جزيرة تشرع إىل حبر هركند  ،هي جزيرة عظيمة يف حبر هركند بأقصى بالد اهلند طوهلا مثانون فرسخا    )١١(

:    معجم البلدان : انظر  .يقال له الرهون  ويف سرنديب اجلبل الذي هبط عليه آدم ، وحبر األعباب 
٢١٦ -٣/٢١٥  .  



  

/ö ﴿،)٦) (٥(بِِسجستانَ  وقيلَ،)٤( بِإِصبهانَ:  ، وقيلَ)٣( بِبيسانَ ،واحليةُ)٢( ä3 àÒ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 

@ρß‰ tã﴾]نِي]نعالعداوةُ : ي  ي بنيالت اَء آدموحو  بنيةَ ، وواحلي يةذُر ن آدماملؤمننيِ م وبني  

، ٠٢إبليس يسلإِبيلُ:وإِفْع ن؛ م  لسأَب  ؛ أي  :ئَسقَالُ   ييو ، :كذلل يجمأَع و اسمالَ ه 

 رِفنص٧(ي( ، ﴿ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @ s) tG ó¡ ãΒ ﴾  عوض٨(قَرارٍ م(،﴿í$ tF tΒ uρ﴾ َونعتتمي ا بهمم 

هبِتن٩(ت(،﴿ ’ n<Î) &⎦⎫ Ïm ﴾]ت]كـ١٠(املو(.  

 ∩⊂∠∪ ﴿#‘ ¤) n=tG sù ãΠ yŠ# u™]٣[⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ ;M≈ yϑ Î=x. ﴾ ، َقَرأ ﴿#‘ ¤) n=tG sù sΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ ÓM≈ yϑ Î=x. ﴾  

١١( مك(لَقَّنأَخذَ وت ،  ، وهعالَى اَهللا أَنَّ وت أَهلَم آدم  نيح اعترف بهقَالَ بِذنو  :﴿  Ÿω$ s% $ uΖ −/ u‘ 

!$ oΨ ÷Η s> sß $ uΖ |¡àΡr& ...﴾ )١٢( ُ٢، اآليةأَو :يه : )) َال  إِالَّ إِله أَنت انكبحس دكبِحمو ،/بر ملتع 

                                                                             
.  )) بينها وبني مكة ثالث ليال ، يمن وهي فرضة مكة ة بلد على ساحل حبر الوجد:  ((قال ياقوت احلموي   ) ١(

  . وا امليناء األكرب للمملكة العربية السعودية ، وجدة معروفة اآلن ومشهورة : قلت . ٢/١١٤:معجم البلدان 
:  معجم البلدان: انظر  .بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى يف زاوية اخلليج الذي يدخل إىل مدينة البصرة    )٢(

٧٧ /١ .  
: معجم البلدان :انظر.  وهي بني حوران وفلسطني، هي لسان األرض : ويقال ، مدينة باألردن بالغور الشامي    )٣(

١/٥٢٧ .    
:  اسم لإلقليم بأسره وكانت مدينتها أوالً: وأصبهان ، وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعالم املدن وأعياا    )٤(

وهي من نواحي اجلبل يف ، ن خبت نصر أنزل ا اليهود حني سباهم من فلسطني ؛ ألاليهودية : جيا مث صارت 
    . ١/٢٠٦:معجم البلدان  . آخر اإلقليم

وهي ناحية كبرية ووالية واسعة ذهب بعضهم إىل أن سجستان اسم للناحية وأن اسم ،  إحدى بلدان املشرق   )٥(
  .٣/١٩٠: معجم البلدان : انظر  . خا وهي جنويب هراةمدينتها زرنج وبينها وبني هراة عشرة أيام مثانون فرس

    .مصدر سابق : والتعريف واإلعالم ،  ١/١٨٣:تفسري الثعليب : انظر هذه األقوال  )٦(
  .  ٩٧:غريب القرآن  )٧(
  .  ١/٦٥:تفسري البغوي و ،  ١/٤٨٩:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٨(
    . ١٢٤/ ١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٩(
  .  ١/٢٤٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي    )١٠(
  . ١/٩٤:حجة القراءات و،  ٧٥:احلجة يف القراءات السبع : انظر  )١١(
، جماهد : وهذا القول رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن . من سورة األعراف )  ٢٣( جزء من اآلية رقم  )١٢(



  

الغفُور  أنت   إِنك لي فَاغْفر  ؛ الرحيم التواب أَنت إِنك علي فَتب نفِسي وظَلمت سوًء  

))  الرامحني  أَرحم أَنت إِنك ؛ فَارحمنِي الرحيمِ 
)١(،﴿ z>$ tG sù Éµ ø‹ n= tã﴾]ن[فَعاد  رةفبِاملغ ليهع

 حني  بِالذَّنبِ اعترف اعتذر٢(و(،﴿… çµ ¯ΡÎ) uθ èδ Ü># §θ −G9 $# ãΛ⎧Ïm §9 عبده  على يتوب]كـ[﴾#$

  إِذاَ بِفضله إِليه ابن تم ٣( ذَنبِه(.  

 ∩⊂∇∪ ﴿ $ oΨ ù=è% (#θäÜ Î7 ÷δ$# $ pκ ÷] ÏΒ $YèŠ ÏΗ sd ﴾ركَر األمر  بِاهلبوط أكيد٤(للت( ،﴿  $ ¨ΒÎ* sù Ν ä3 ¨Ψ t Ï? ù' tƒ 

© Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ ﴾ ْإنكُم  فأْتيعةٌ تري شنولٌ  مرسيانٌ وبوةٌ  وعد٥( و(، ﴿ ⎯ yϑ sù yì Î7 s? y“# y‰ èδ ﴾ 

Ÿξ ﴿ ما أَمرته، واتبع، أَمرِي  قَبِلَ sù ì∃öθ yz öΝ Íκ ö n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“ øt s†  ﴾ ]ي] كـ أو ثبف 

الَ اآلخرةو طاباخلزن، واَء  حوحو هِما ِآلدمتيذُرم،وهلمالَى اُهللا   أَععت هيهم أَنلتببِالطَّا  يعة  ، 
  :تعالَى  قَوله وهو ، تركها على بِالنارِ  ويعاقبهم ، )٦( علَيها   بِاجلنة ويجازِيهم

∩⊂®∪  ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρã x x. (#θç/ ¤‹ x. uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ ﴾  انلتا،  بِأَدبِنكُت٠٢و أَو   : اآليات :اتالمالع 

:  أَي بِآيتهم القوم  خرج: حروف،يقالُ جماعةُ: أَي القرآن من يةٌوآ  ، أَيضاً والعجائبِ 

y7  ﴿ ، )٧( بِجماعتهم Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ pt õ¾ r& É‘$ ¨Ζ9 öΝ ]خ[#$ èδ $pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz  ﴾ ]م. [  

                                                                             
: انظر . والربيع بن أنس ، وعطاء ، وخالد بن معدان ، وحممد بن كعب ، وقتادة ،  واحلسن، وسعيد بن جبري 
  . ١/٩١: تفسري ابن أيب حامت و ،  ١/٢٤٣:تفسري الطربي 

عن )  ٧١٧٣(برقم ،  ٥/٤٣٤:شعب اإلميان والبيهقي يف ، عن جماهد  ١/٢٤٤: هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ١(
 )) رواه البيهقي ويف إسناده من ال حيضرين حاله :  (( ٢/٣١١:والترهيب الترغيب قال املنذري يف .  أنس 

.  
    . ١٢٦/ ١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر    )٢(
   . ٢٤٦ /١:تفسري الطربي : انظر    )٣(
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر    )٤(
  .  ١/٢٤٧:تفسري الطربي : انظر . ية رواى حنوه ابن جرير عن أيب العال  ) ٥(
      .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر    )٦(
    . ٤٧:غريب القرآن : انظر   ) ٧(



  

  ∩⊆⊃∪﴿  û© Í_ t6≈tƒ Ÿ≅ƒ Ï™, u ó  Î) ﴾ ب  أَوالدعقو١( ي( ، ﴿  #ρã ä. øŒ $#﴾ كرذوا،وكُرال اشعمةن  وه

©z ﴿ ،)٢(شكْرها ÉL yϑ ÷èÏΡ û© ÉL ©9$# àM ôϑ yè ÷Ρ r& ö/ä3 ø‹ n= tæ﴾نِيعي:اَء،البحرِ فَلقجن واِإلنرعونَ ميلَ ، فظْلتو 

/ ﴿: بِقوله ،واملُراد)٣(عليهِم  به  اُهللا أَنعم إِلَى سائرِ ما،  الغمامِ  ä3 ø‹ n=tæ﴾ ُعمةكم ،والنائآب لىع 

، ثُم صرح   بِمحمد  طَاعته في اِإلميان النعم  هذه وشكر ،)٤( عليِهم آبائهم نِعمةٌعلَى  

فَقالَ، بِذلك:﴿(#θ èù÷ρ r& uρ ü“ Ï‰ öκ yé Î/ Å∃ρé& öΝ ä. Ï‰ ôγ yèÎ/ ﴾]ي ]خف  دحمم   )٥( ،﴿ Å∃ρé& öΝ ä. Ï‰ ôγ yè Î/  ﴾ 

⎦÷ ... ﴿:  قَوله  هو أَو  ٢، )٦(  اجلنة  أُدخلكُم ﴾ È⌡ s9 ãΝ çF ôϑ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ãΝ çF ÷ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 

Ν çGΨ tΒ# u™ uρ ’ Í? ß™ ã Î/ öΝ èδθßϑè? ö‘ ¨“ tã uρ ...﴾ )اآلية،  )٨)(٧﴿ }“$−ƒ Î) uρ Èβθ ç7 yδ ö‘$$ sù﴾]أربعون كـ صج [

َألنها  الياُء  حذفت  وإِنما ٠٢ ؛ )٩(  العهد نقضِ في  فَخافُون] صج
اآليات ينوى  ؤوسور،آية  رأسِ في

قُوفا الوليهع ، الوقوفلى وثقلُ الياِء عستوا ينا فَاستغهنع رة١٠( بِالكَس(.  

 ∩⊆⊇∪  ﴿ (#θãΖ ÏΒ# u™ uρ !$ yϑ Î/ àM ø9 t“Ρr&  ﴾ عنِي١١( القُرآنَ:  ي(،﴿  $ ]% Ïd‰ |ÁãΒ $yϑ Ïj9 öΝ ä3 yè tΒ  ﴾ًقاوافم  

Ÿω ﴿ ،)١( بوةوالن  التوحيد/للتوراة في uρ (# þθ çΡθä3 s? tΑ ¨ρr& ¤ Ïù% x. ⎯ Ïµ Î/ ﴾]لُ] ن ضأَو   نم  كْفري به 

                           
  . ١/١٨٥:تفسري الثعليب و،  ١/٧٣:تفسري السمرقندي و ،١/٢٤٨:تفسري الطربي : انظر ) ١(
  .  ١/٦٦:تفسري البغوي : انظر . حكاه البغوي عن احلسن ) ٢(
  . ١/٢٤٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس وأيب العالية وجماهد وابن زيد ) ٣(
    . ١٢٧/ ١: و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١٢١ - ١/١٢٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  . ١/٢٥٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس    )٥(
انظر . وحكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس ، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي    )٦(

  . ١/٧٣:زاد املسري : 
    .من سورة املائدة )  ١٢( جزء من اآلية رقم   ) ٧(
  .مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن جريج    )٨(
    .١/١٨٧:تفسري الثعليب    )٩(
    .٩٧:غريب القرآن    )١٠(
  . ١/٢٥١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد وأيب العالية   ) ١١(



  

 نتابِ م٢( أَهلِ الك( ٢٠؛ هَألن  دأَش نادي العف )كم ٦؛ )٣م إِذاَ َألنكُم  كَفَر كَفَرتباعأَت

Ÿω  ﴿،)٤( اليهود لعلماء الضالَلة،واخلطاب في أَئمةً  فَيكُونونَ uρ (#ρç tI ô± n@ ﴾ َلُوا والتبدس٥(ت(، ﴿ 

© ÉL≈ tƒ$t↔ Î/  ﴾ُيانب  فةص دحمم  عتهن٦( و(، ﴿ $ YΨ uΚ rO WξŠ Î= s%  ﴾ ] ضاً] خررياً عسن يا منيالد  ،

  تلك  تفُوتهم  نْأَ  محمد صفَةَ بينوا هم  إِنْ  فَخافُوا ، سفَلَتهم من ما كَانوا يصيبونه يعنِي

≈‘{   ﴿،)٧(املآكلُ والرياسةُ −ƒ Î) uρ Èβθà) ¨? $$ sù ﴾]كـ أو ثب[شوني واخأَمرِ ف  دمحم   َا الم  

  .)٨( الرياسة يفُوتكم من

 ∩⊆⊄∪﴿Ÿωuρ (#θÝ¡ Î6ù= s?  Y ys ø9 $# È≅ ÏÛ$t7 ø9 $$Î/ ﴾الَ:أَيطُوا ولخت  ي  احلقالذ لتزأَن ليكمع نم 

 ةفص دمحم  ِلاطي بِالبالذ هونبكْتيكُم تبِأيِد نيريِ مغت فتهبديلِ صتو هتع٩(ن(، ﴿  (#θãΚçG õ3 s?uρ 

¨, ys ø9 $#   ﴾الَ:  أَيوا ومكْتت ؛ احلَق  وفَه]فطع زم١٠(]ج( لىهِي عالن)١١(، ﴿ öΝ çFΡ r& uρ tβθ çΗ s> ÷è s?  ﴾ 

  .)١٢(  به العلمِ فَجحدتم نبوته مع  كتابِكم في ذكْره عليكُم  أُنزِلَ قَد مرسلٌ نبِي  نهأَ] كـ[

                                                                             
  . مصدر سابق : تفسري الثعليب ) ١(
ونسبه ابن اجلوزي عن ابن عباس وابن ، ١/٢٥٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن جريج   ) ٢(

  .  ١/٧٤:ري زاد املس: انظر . مسعود 
  . ١/٥٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
    . ١٢٨/ ١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر    )٤(
    . ١/٦٧:تفسري البغوي    )٥(
  . ١/١٨٧:تفسري الثعليب   ) ٦(
  .  ١/٦٧:تفسري البغوي ، مصدر سابق :  تفسري الثعليب ،  ١/١٣٦:تفسري ابن زمنني : انظر   ) ٧(
    .مصدر سابق :  تفسري الثعليب    )٨(
: تفسري ابن أيب حامت ، ١/٢٥٥:تفسري الطربي : انظر  .رواه بنحوه ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب العالية   ) ٩(

١/٩٨ .  
  . النهِي على عطْف فَهو: ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ١٠(
  . ١/١٢٩: والوسيط يف القرآن ايد ،  ١/١٢٤:رابه معاين القرآن وإع: انظر   ) ١١(
    .١/٦٧:البغوي تفسري،١/١٨٨:تفسري الثعليبو:وانظر.عن جماهد، ١/٢٥٦: هتفسريرواه ابن جرير يف    )١٢(



  

 ∩⊆⊂∪﴿ (#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 #?θè#)﴿، املفروضةَ﴾ #$ u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 θ#)  ﴿املالِ ،  في  الواجبةَ  ﴾ #$ ãè x. ö‘ $# uρ 

yì tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9 ، )١( جماعة في   وأصحابه محمد  : املصلِّني مع صلُّواو] كـ ثب[﴾  #$

   . )٢(به املُسلمني لتخصيصِ الركوع وخص ٢، )١(  جماعة في 

 ∩⊆⊆∪﴿ tβρ â ß∆ ù' s? r& }¨$̈Ψ9 $# Îh É9ø9 $$Î/ ﴾كَانت قولُ  اليهودهم تائن  َألقرِبم وا  املُسلمنيتلَى  اثْبع 

tβρ ﴿: )٣(لَهم تعالَى توبِيخاً اُهللا فَأنزلَ ؛ يؤمنونَ  والَ ، اِإلميان من  ليهع أَنتم  ما  â ß∆ù' s? r& }¨$̈Ψ9 $# 

}¨$̈Ψ9 $# Îh É9 ø9 $$Î/ ﴾أَي  :بِاإلميان  دحمبِم   )٤(،﴿ tβ öθ |¡Ψ s? uρ  ﴾َكُونرتت٥(  و(،﴿öΝ ä3 |¡àΡr&﴾ 

öΝ ﴿بِذلك ،   تأْمرونها والَ çFΡr& uρ tβθ è=÷G s? |=≈ tG Å3 ø9   محمد  صفةُ  وفيها التوراةَ تقْرؤنَ]ن [ ﴾ #$

هتعن٦(  و( ،   ﴿Ÿξ sù r&  tβθ è=É) ÷è s? 

  إِنما ؛َألنهم  والصالة بِالصومِ  تعالَى أَمرهم ثُم !؟ فَتتبِعونه حق أَنه]كـ[﴾
بِالصومِ  فَأُمروا   ،وحب الرياسةَ   مأْكَلَتهم بِذَها  وخوف الشره  اِإلسالمِ عنِ يمنعهم كَانَ

                           
  .  ١/٧٥:زاد املسري : انظر . ونسبه ابن اجلوزي إىل ابن عباس ،  ١/٧٥:تفسري السمرقندي : انظر   ) ١(
  . ١/٣٤٥:تفسري القرطيب و، ١/١٣٦:ابن عطية ، رر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز احمل: انظر    )٢(
وطريق ،  ٢٤: أسباب الرتول : انظر . أخرجه الواحدي معلقاً عن ابن عباس من رواية الكليب عن أيب صاحل   ) ٣(

قال ابن حجر يف . الكليب عن أيب صاحل من أوهى الطرق عن ابن عباس ؛ حيث اهتم الكليب وشيخه بالكذب 
: تقريب التهذيب  ))متهم بالكذب ورمي بالرفض ... حممد بن السائب بن بشر الكليب : (( التهذيب 

: العجاب يف بيان األسباب : إالَّ أن ابن حجر نقل ما رواه الواحدي يف أسباب الرتول يف كتابه ،  ١/٤٧٩
وأخرج الثعليب والواحدي عن ابن : (( سيوطيقال ال،  ١/١٥٦: وهو يف الدر املنثور ، وسكت عنه ،  ١/٢٥٢

، وكما هو معلوم أن البغوي ينقل عن الثعليب ، باملعىن  ١/٦٧:وذكره البغوي يف تفسريه : قلت ،  )) عباس 
  . ولعله يف نسخة أخرى مل أقف عليها ، إالَّ أين مل أجد الثعليب ذكره يف التفسري املطبوع 

: تفسري ابن أيب حامت و، ١/٢٥٨:تفسري الطربي : انظر . بسنديهما عن ابن عباس  رواه ابن جرير وان أيب حامت  ) ٤(
 :١/١٠١ .  

  . ١/١٨٨:تفسري الثعليب  .١/١٣٧:تفسري ابن زمنني ، ١/٤٥:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر   ) ٥(
  . ١/٦٨:تفسري البغوي    )٦(



  

 الكرب،وأُرِيد بِالصالة الصالةُ وتنفي، اخلُشوع تورِثُ التي وبِالصالة  الشره ، يذهب الذي
  : فَقالَ، )١(  بِمحمد اِإلميانُ معها/التي 

∩⊆∈∪﴿ (#θãΖŠ Ïè tFó™ $# uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/  ﴾عنِيي :وم٢( الص(،﴿Íο 4θ n=¢Á9 $# uρ﴾]ها]نَألن  نهىاِء  تنِ الفَحشع

$  ﴿،)٣( واملُنكرِ pκ ¨Ξ Î) uρ îο u Î7 s3 s9  ﴾ ٌيلة٤( ثَق(،﴿ ω Î) ’ n? tã t⎦⎫ Ïè Ï±≈ sƒ ø: طَاعة  إِلَى  الساكنِني ]خ[﴾ #$

إِلَى خطابِ املُسلمني )٧(]هذَا القولِبِ[ رجع:  بعضهم وقالَ ٦،)٦( املُتواضعني:  أَو ٠٢،)٥(اِهللا
أَداِء  على بِالصربِ  جنته  ونيلِ تعالَى اِهللا رِضا  من  يطْلُبونه ما  على  املُسلمني فَأمرهم أَنْ يستعينوا

  .)٩(والصالة )٨(]وهو الصوم [ فَرائضه ؛ 

∩⊆∉∪   ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ‘Ζ Ýà tƒ  ﴾ َوننيِقتس٠٢،)١٠(ينم هوو  ادإِذْ اَألضد ي قَدأْتى  يعنبِم

ك١( أَيضاً  الش( ،﴿  Ν åκ ¨Ξ r& (#θ à)≈ n=•Β öΝ Íκ Íh5 u‘   ﴾ وثُونَ :أَيبعهم  مأَنبونَ وحاس٢(  م(،  ﴿  öΝ ßγ ¯Ρ r& uρ 

Ïµ ø‹ s9 Î) tβθ ãè Å_≡ u‘   ﴾]؛  اِهللا إِلَى] كـ قُونَ: أَيدصي ابِ  بِالبعثساحل٣(  و(.  

                           
    .  ١/١٢٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  . ١/١٠٢:تفسري ابن أيب حامت : انظر . بن أيب حامت عن جماهد رواه ا   )٢(
    . ١/١٣١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  . ١/١٠٣: تفسري ابن أيب حامت و، ١/٢٦١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وان أيب حامت عن الضحاك    )٤(

١/١٠٣ .  
      .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٥(
  . ٢٠٤:غريب القرآن   ) ٦(
      .رجع هذاَ القولُ : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة    )٧(
    .أَداِء فَرائضه والصالة على: ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة    )٨(
وسبق إىل ذلك :  (( ول الواحدي وقال معقباً على ق،  ١/٢٥٣: ذكره ابن حجر يف العجاب يف بيان األسباب   ) ٩(

وبإقامة الصالة اليت ، واستعينوا أيها األحبار حببس أنفسكم على طاعة اهللا : معىن اآلية : ذلك الطربي فقال 
واخلطاب وإن كان ابتداء لبين إسرائيل فإم مل يقصدوا ا على التخصيص بل هي : قال . اقترنت برضى اهللا 

  .  ١/٢٦١  :كالم الطربي ورد يف تفسريه  :قلت .  ))عامة هلم و لغريهم  
.٢/٤٧٦:تفسري ابن أيب حامتو،١/٢٦٢:تفسري الطربي :انظر.رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي  )١٠(

    



  

∩⊆∠∪ ﴿ û© Í_ t6≈tƒ Ÿ≅ƒ Ï™, u ó  Î) (#ρã ä. øŒ $# z© ÉL yϑ÷è ÏΡ û© ÉL ©9 $# àM ôϑ yè÷Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n=tæ﴾ ىضفِْسريه  م٤(ت(، ﴿ ’ ÎoΤ r& uρ 

öΝ ä3 çG ù=Ò sù  ﴾ كُمطَيتادةَ  أَعي٥( الز(،﴿’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 ما   ؛ وهو)٦( عالَمي زمانِكُم] كـ[﴾ #$

  ري  ذُكف  قَوله  : ﴿ øŒ Î) Ÿ≅ yè y_ öΝ ä3Š Ïù u™ !$uŠ Î; /Ρ r& ... ﴾ )اآلية)٧ ، املُراديلِ وفضم  بِهذَا التلَفَهس  ،

لَكنيلُ اآلباِء وفْضت  فراِء شَألبن٨( ل(.   

∩⊆∇∪  ﴿ (#θà) ¨?$# uρ $YΒ öθ tƒ  ﴾ واذَراحوا وشاخو  قابومٍ عي ،﴿ ω “ Ì“ øg rB ﴾ يقْضالَ الَ تو  

§ë﴿ ،  تغنِي ø tΡ ⎯ tã <§ ø ¯Ρ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ã? $ pκ ÷] ÏΒ  ×π yæ$ x x©   ﴾كُونُ  الَ:  أَيفَاعةٌ تفَيكُونُ ش 

 عن اُهللا  فآيسهم، اَألنبياُء   آباؤنا لَنا يشفْع:يقُولُونَ  كَانوا اليهود  أَنْ  وذلك ؛ )٩( قَبولٌ  لَها 

 قَ)١٠(  ذَلك،أَر ﴿ã≅ t6 ø) ã?  ﴾ق١١( ح(،﴿  Ÿω uρ ä‹ s{ ÷σ ãƒ $ pκ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã ﴾ اٌءد١٢(ف(،﴿  Ÿω uρ öΝ èδ 

tβρ ã |ÁΖ ãƒ ﴾ ]ونَ] كـعنمي نذابِ  م١٣( اِهللا ع(.  

                                                                             
  . ٥٠٢:غريب القرآن  )١(
  . ١/١٣٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . نسبه الواحدي إىل ابن عباس ) ٢(
    .مصدر سابق : لقرآن ايد الوسيط يف تفسري ا )٣(
  . املائدةمن سورة )  ٢٠(  جزء من اآلية رقم   ) ٤(
     . ١/١٣٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  .  ٢٦٥ – ١/٢٦٤تفسري الطربي : انظر  .رواه ابن جرير عن قتادة وأيب العالية وجماهد وابن زيد   ) ٦(
    .سورة املائدة  من)  ٢٠( جزء من اآلية رقم   ) ٧(
  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر   ) ٨(
أما الشفاعة : ((  ١/٣٥:يقول صاحب أضواء البيان ، أما الشفاعة للمؤمنني فهي ثابتة ، هذا يف حق الكافرين   ) ٩(

  . )) إلمجاعوا، والسنة ، للمؤمنني بإذنه فهي ثابتة بالكتاب 
    . ١/١٢٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج    )١٠(
  .  ١/٩٥:حجة القراءات و،  ٧٣:التيسري يف القراءات السبع    )١١(
تفسري ابن أيب حامت و، ١/٢٦٨:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وان أيب حامت بسنديهما عن أيب العالية    )١٢(

 :١/١٠٥.    
    .١/١٩٠ : تفسري الثعليب،  ١/٧٧:سري السمرقندي تف   )١٣(



  

∩⊆®∪  ﴿ øŒ Î) uρ Ν à6≈ oΨ øŠ ¯g wΥ ô⎯ ÏiΒ ÉΑ# u™ tβ öθ tã ö Ïù  ﴾ وااذكُرو ١( ذَلك( ،﴿ ô⎯ ÏiΒ ÉΑ# u™ tβ öθ tã ö Ïù ﴾ 

 بن مصعب بن)٤( قَابوس:، وقيلَ )٣(الوليد هو وفرعونُ ٢، )٢( هدينِ  كَانَ علَى أَتباعه ومن
 العمالقة؛   قبط  من )٦(العباس  أَبو ، وقيلَ)٥(مرة  أَبو وكُنيته أَراشه ، بن عمرو بنالريان 
مهبن و مالَقو عنم الَود بن  ببن أَر اموح بن س٧(ن(،ُونرعفلَ وقب نكَانَ  م  رصم كلمي)٨( ، 

رص٨(م( ، ﴿ öΝ ä3 tΡθãΒθÝ¡ o„ ﴾  كُمكَلِّفُون٩(ي(،كُم:وقيل٢٠لُّونوي)١٠(،﴿ u™ þθ ß™ ÅU# x‹ yè ø9 $# ﴾

يددذابِ ش١١(الع( ،وهو  الَى قَولُهعت:﴿ tβθçt ¿o2 x‹ãƒ ﴾ َلُونقَتي،﴿ öΝ ä. u™ !$oΨ ö/ r& 

tβθ ãŠ ós tFó¡ tƒ uρ]٣[öΝ ä. u™ !$ |¡ÎΣ﴾]ن [بتسينه١٢(أَحياًء   قُون(، ﴿’ Îû uρ Ν ä3 Ï9≡ sŒ  ﴾يبِكُم  الذ هلُونفعي،﴿ 

Ö™ Iξt/ ﴾اربتانٌ/ اخحت١٣(وام( ،﴿ ⎯ ÏiΒ  öΝ ä3 În/ §‘ ×Λ⎧Ïà tã ﴾]يلَ]كـقي:وكُم  فجِيتنت

  .)١٤( الشدةُ:  والبالُء،   النعمةُ:  ،والبالُء عظيمةٌ نِعمةٌ املحن هذه من

                           
  . ١/٧٧:تفسري السمرقندي و ،  ١/٢٧٠:تفسري الطربي : انظر   ) ١(
  .١/١٩١:تفسري الثعليب و، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر   ) ٢(
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن إسحاق ) ٣(
   . ١/٢٣١:تاريخ الطربي   ) ٤(
  .  ٥/٢٨٨:زاد املسري : انظر . رواه عكرمة عن ابن عباس   ) ٥(
، والثالث أبو العباس : ... ويف كنيته أربعة أقوال :  (( قال ابن اجلوزي . مصدر سابق : زاد املسري : انظر ) ٦(

  . )) حكامها الثعليب  ، والرابع أبو الوليد 
  . ٥/٢٠٥:تفسري الثعليب : انظر    )٧(
    .مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر    )٨(
    . ١/١٩١:تفسري الثعليب : انظر    )٩(
  .  ١/٥٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١٠(
    .مصدر سابق :تفسري الثعليب و،  ١/٧٧:تفسري السمرقندي و ،١/١٣٩:تفسري ابن زمنني : انظر    )١١(
وانظر ،  ١/٢٧٣:تفسري الطربي : انظر . لربيع بن أنس والسدي بن عباس وأيب العالية وارواه ابن جرير عن   ) ١٢(

  .  ١/٧٨:تفسري السمرقندي : 
    . ١/٢٧٥:تفسري الطربي : انظر    )١٣(
  .  ١/١٩٢:تفسري الثعليب و، مصدر سابق : تفسري السمرقندي و، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر   ) ١٤(



  

∩∈⊃∪﴿ øŒ Î) uρ $ uΖ ø% t sù ãΝ ä3 Î/ t ós t7 ø9 $# ﴾٢وه رحمِ ب؛)١( القَلْز هربض  سىوم اهصقَالَ، بِعو   : قفَلاَن

  ﴿،)٢(إِسرائيل  بنو فيه  حتى خاض طَرِيقاً  فرقَةً عشرةَ اثْنتي  فَانفَرق٦خالد ؛ اَنفَلق أَبا

öΝ à6≈ uΖ øŠ pgΥr' sù   !$ oΨ ø% { øî r& uρ tΑ# u™ tβ öθ tã ó Ïù óΟ çFΡr& uρ tβρ á ÝàΨ s?  ﴾]باقِ إِلَى] مخسون كـطحرِ  انالب   

    .)٤(أَلف  مائَةَ  خمس:  وقيلَ ،)٣(أَلف  أَلف فرعونَ قُوم وكَانَ ٢ ، عليِهم وإِنجائكم منهم

    .)٤(أَلف  مائَةَ

 ∩∈⊇∪   ﴿ øŒ Î) uρ $ tΡô‰ tã uρ #© y›θ ãΒ z⎯Š Ïè t/ ö‘ r& \' s#ø‹ s9   ﴾اَءها:  أَيضقا  انهاممتكلُّمِ  ولتل  عه٥(م(  ،

 ،٢ وى هوسمو   :مرانَ ابنع قَاهث  بن بن يصهر بن ازرع  الَوِي بن بن  عقُوب٦( ي(، يمس
كبِذل هَألن   هوتابطَ تقا التي كَانَ لَماٍء فجرٍ مشاملَاُء ، وم -  وهتو: - بِلُغم و،رجي:  الشش  ،

 بت ثُمرع  نييناً  الش٧(  س(َكَانو ، نيب يماهى إِبروسمو عبس  ائةم  نةس  )ون ،)٨عاَألربو يه  :
وعشر    ذُو القعدة:  هي واَألربعون ،)٨( سنة مائة سبع وموسى إِبراهيم بني وكَانَ

$ ﴿أَرقَ  ،)٩( احلجة ذي tΡô‰ tã uρ﴾ ٍرص١(  ب(،﴿§Ν èO ãΝ è? õ‹ sƒ ªB $# Ÿ≅ ôf Ïèø9 ⎯.  ﴿، )٢( وإِلَهاًمعبوداً ﴾   #$ ÏΒ 

                           
هو كنية البحر الذي أغرق اهللا فيه فرعون : أبو خالد :  (( ما نصه ،  ١/٨٠: قال ياقوت يف معجم البلدان   ) ١(

أن : وجاء يف التفسري ، وهو من حبر اهلند ، وهو حبر القلزم الذي يسلك من مصر إىل مكة وغريها ، وجنوده 
 قلت.  )) ذكر ذلك أبو سهل اهلروي ، هو الذي كناه أبا خالد ملا ضربه بعصاه فانفلق بإذن اهللا  موسى 

  .وهو البحر الذي يسمى اليوم بالبحر األمحر : 
ورواه ابن جرير عن ،  ٦/٣٣٣: مصنف ابن أيب شيبة  :انظر . رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن قيس بن عباد  )٢(

    .  ١/٢٧٧:تفسري الطربي : انظر . السدي 
  . ١/٢٧٦:تفسري الطربي : انظر . حكاه الطربي عن معمر عن قتادة   ) ٣(
  .  ٥/٧٨:معاين القرآن   :انظر . حكاه النحاس عن عمرو بن ميمون   ) ٤(
  . ١/٩٧: أليب احلسن األخفش ، معاين القرآن : انظر   ) ٥(
فتح قال ابن حجر يف ، ) عازر ( عن السدي ؛ إالَّ أنه مل يورد اسم  ١/٢٨٠:رواه ابن جرير يف تفسريه    )٦(

  .   )) ال اختالف يف نسبه :  (( - سبه ون، بعد أن أورد امسه  – ٦/٤٢٢: الباري
  . مصدر سابق : تفسري الطربي   ) ٧(
: أليب عبداهللا احلاكم ، املستدرك على الصحيحني : انظر . رواه احلاكم يف املستدرك بسنده عن ابن عباس   ) ٨(

٢/٦٥٤  .  
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر .رواه ابن جرير عن أيب العالية   ) ٩(



  

⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ ﴾ أَي :نم عدب روجِهنكُم خع ، يقَاتلمل﴿  öΝ çFΡ r& uρ  šχθ ßϑÎ=≈ sß﴾  ]كـ [

بِأَعجب  لَيس  بِمحمد   كُفْرهم أَنَّ علَى تنبِيه ،وهذَا)٣(موضعها غَريِ  العبادةَ في واضعونَ
  .)٤(  موسى زمنِ في العجلَوعبادتهم    كُفْرهم من

 ∩∈⊄∪  ﴿ §Ν èO $ tΡöθ x tã Ν ä3Ψ tã  ﴾اونحكم  موبكُم ذُنن٥( ع(،﴿  .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ ﴾ نم دعب  

öΝ   ﴿  ،)٦( عبادة  العجلِ ä3 ª= yè s9 tβρ ã ä3 ô± n@  ﴾ ]كَي]كـوا لكُرشي تمتفُو نِع٧(بِالع(.  

  ∩∈⊂∪﴿øŒÎ) uρ  $ oΨ ÷ s?# u™ © y›θãΒ |=≈ tG Å3 ø9 $# tβ$ s% ö à ø9 $# uρ ﴾ نِيعوراةَ : يالت الفَارق  احلَاللِ  بني

öΝ  ﴿  ،)١١(النصر:  أَو ،)١٠( البحرِ فُرقَانَ:  أَو ٢، )٩(  والباطلِ  وحلَق ،)٨(واحلَرامِ ä3 ª=yè s9 tβρ ß‰ tG öκ sE 

  .)١٢( الكتابِ لكَي تهتدوا بِذلك ]كـ[ ﴾

∩∈⊆∪   ﴿ øŒ Î) uρ tΑ$s% 4© y›θãΒ ⎯ Ïµ ÏΒöθ s) Ï9  ﴾ ينوا الذبدلَ ع١(  العج(، ﴿  ÉΘöθ s)≈ tƒ öΝ ä3 ¯ΡÎ) öΝ çF ôϑ n=sß 

Ν à6 |¡àΡr& ãΝ ä. ÏŒ$ sƒÏkB $$ Î/ Ÿ≅ ôf Ïèø9 #) ﴿ ،)٢( إِلَهاً ﴾  #$ þθ ç/θçG sù 4’ n<Î) öΝ ä3 Í←Í‘$ t/  ﴾ قكمالقَالُوا  .)٣( خ :

                                                                             
  .  ١/٩٦:حجة القراءات و ، ٧٣:التيسري يف القراءات السبع : انظر   ) ١(
  . ١/١٣٧: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/١٢٠: تفسري املاوردي : انظر   ) ٢(
  .  ١/٢٨٤:تفسري الطربي   ) ٣(
  .  ١/١٣٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر ) ٤(
  . )) العرب عفت الريح املنازل فعفت : من قول :  (( ١/١٩٥: قال الثعليب يف تفسريه   ) ٥(
  . مصدر سابق : تفسري الثعليب و،  ١/١٠٨:تفسري ابن أيب حامت : انظر : ايب العالية رواه ابن أيب حامت عن    )٦(
    . ١/٧٩:تفسري السمرقندي    )٧(
    . ١/٣٧:للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٨(
ورواه ابن أيب حامت بسنده ،  ١/٢٨٥:تفسري الطربي :انظر .  بن عباس وأيب العالية وجماهدا رواه ابن جرير عن   )٩(

: تفسري ابن أيب حامت : انظر  )) عن جماهد والربيع بن انس حنو ذلك  يورو:  (( مثَّ قال ، عن أيب العالية 
  . مصدر سابق 

    . ١/١٣٢:القرآن وإعرابه و معاين ، مصدر سابق : للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ١٠(
  .  ١/٨١:زاد املسري : انظر . نسبه ابن اجلوزي إىل ابن عباس وابن زيد   ) ١١(
    . ١/١٠٩:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت بسنده عن سعيد بن جبري    )١٢(



  

#)  ﴿  :كَيف ؟ قَالَ  þθè=çF ø% $$ sù öΝ ä3 |¡àΡr&  ﴾]ن [ لِ :أَييقْتريُء لالب رِم٤( املُج(، و  ﴿ Ν ä3 Ï9≡ sŒ ﴾ َّأَن  

×  ﴿التوبةَ  ö yz öΝ ä3 ©9 y‰Ψ Ïã öΝ ä3 Í← Í‘$ t/  ﴾ ] بِكُم] خن ركُم متلَى إِقَاملِ عجالع ادةبأَ  ،)٥(  عقَر  ﴿ 

$<z   /﴿ ،)٧(بِه أُمرتم ما فَعلْتم ،ثُم)٦(بصرٍ  مختلَسةً ﴾ يأمركم،ينصركم،  بارِئْكم tG sù 

öΝ ä3 ø‹ n=tã]ن[ … çµ ¯ΡÎ) ]٣ [uθ èδ Ü># §θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm §9   .]كـ أو خب[ ﴾  #$

∩∈∈∪﴿ øŒ Î) uρ óΟ çF ù=è% 4© y›θßϑ≈ tƒ ⎯ s9 z⎯ ÏΒ÷σ œΡ]٣[y7 s9 ﴾نِيعي   :ينم  الذهارتى  اخوسوا  مرذتعيل 

 جو زلَّإِلَى اِهللا ع نم  بادةلِ عجا ،)٨(العوا  فَلمعمس فَرغَ،  اِهللا كَالمى ووسن مم اةنجاِهللا  م  

©4 ﴿،)٩( نصدقَك  لَن:  قَالُوا ®L ym “ t tΡ ©! $# Zο t ôγ y_﴾ ًانايالَ ع رهتسا  ييٌء  عنيل٢َ،)١٠(شقو :

رةُ آالَفشم عهن١١(م(،﴿Ν ä3 ø? x‹ yz r' sù èπ s) Ïè≈ ¢Á9  فَأَحرقَتهم   السماِء من  وهي نار جاَءتهم﴾#$

óΟ  ﴿، )١٢(جميعاً  çFΡ r& uρ tβρ á ÝàΨ s?  ﴾]ا] كـإِليه نيح زلتا ،  نمإِنم وهقَةُ أَخذَتاع؛  الص

 ،  جهرةً بهمر يرِيهم حتى معجزته ظُهورِ من بعد اِإلميان بِموسى  امتنعوا من َألنهم 
فَلهذَا ،عليِهم  املُعجِزات اقْتراح  يجوز  معجِزاتهم،والَ ظُهورِ بعد بِاَألنبياِء واجِب  واِإلميانُ

                                                                             
  . ١/١٩٧:تفسري الثعليب   ) ١(
  . مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٢(
  . ١/١١٠:تفسري ابن أيب حامت : انظر . بن أيب حامت بسنده عن أيب العالية رواه ا  ) ٣(
  .  ١/٧٣:تفسري البغوي : انظر ) ٤(
  . ١/١٤٠: انظر الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . ١/١٥٥: السبعة يف القراءات و،  ٧٧:احلجة يف القراءات السبع و،  ٧٣:التيسري يف القراءات السبع : انظر    )٦(
ففعلتم ما : يف اآلية اختصار ؛ ألن التقدير  :  ((مصدر سابق : قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(

  . ))أمرمت به فتاب عليكم 
  .  ١/١٧٠:الدر املنثور : انظر .  ابن جرير وابن أيب حامت عن الربيع بن أنس هخرجأ   )٨(
    .١/١٤١:تفسري ابن زمنني و،  ١/٨٠:تفسري السمرقندي و ، ١/٢٨٩:تفسري الطربي : انظر    )٩(
  . ١/١٣٧: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/١٠١: لألخفش ، معاين القرآن : انظر   ) ١٠(
  .  ١/٣٢٥:لبيضاوي ل :أنوار الترتيل وأسرار التأويل : انظر   ) ١١(
  . ١/٢٩٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ١٢(



  

كَما ،قيامِ معجِزته  مع الرسولِ   مخالَفة علَى لَهم  توبِيخ  اآليةُ  عز وجلَّ، وهذه عاقَبهم اُهللا
الفم  خالَفَهى   أَسوسم عا مى مأَت ن بهم  اآليات  رةاه١(الب(                                             .

∩∈∉∪   ﴿ §Ν èO Ν ä3≈ oΨ ÷V yè t/  ﴾ اكُمنرشياًء  ناكُم أَحندأَع٢(و(،﴿-∅ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ ä3 Ï? öθ tΒ öΝ à6 ¯= yè s9 

öΝ à6 ¯= yè s9 tβρ ã ä3 ô± n@  ﴾ ]ةَنِ]كـ صدمع ثع٣( الب(.   

 ∩∈∠∪ ﴿ $ oΨ ù=̄=sß uρ ãΝ à6 ø‹ n= tæ tΠ$ yϑ tóø9 ،   )٤(الرقيقِ بِالسحابِ التيه في الشمس عنِ سترناكُم﴾ #$

$  ﴿ ،   )٤(الرقيقِ بِالسحابِ التيه في الشمس عنِ سترناكُم uΖ ø9 t“Ρ r& uρ ãΝ ä3 ø‹ n=tæ £⎯ yϑ ø9 $#  ﴾ 

وهجِبني  ونريلَ ٢، )٥( التقيٌء: وش  أَبيض   لَى  كَانَ ٦، غَريهع قعي

“3﴿،)٦( بِاَألسحارِ شجارِهمأَ uθ ù=¡¡9 $# uρ﴾]ن [وهو  :ى أَمثَالَ طَريانمهلم ، وقلنا )٧(الس  : ﴿ 

(#θè=ä. ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ  ﴾ الَالَت٨(  ح(،﴿$ tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y— u‘]ن[ $ tΒ uρ $ tΡθßϑ n=sß﴾ همائى بِإِبوسلَى مع 

⎯  ﴿ اجلَبارين ،  قَرية  دخولُ  Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% x. öΝ ßγ |¡àΡr& tβθ ßϑÎ=ôà tƒ﴾]هم]كـفُسوا أَنظَلَم نيح 

   :  لَهم اُهللا قَالَ من التيه  وخرجوا  حبِسهم انقَضت مدةُ  فَلما،التيه في فَحبسناهم  تركُوا أَمرنا

                           
  . ١/١٤١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
    .مصدر سابق : انظر الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٢(
  .  ١/٨١:تفسري السمرقندي و . ١/١٣٨: ومعاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
    . ١/٢٠٠:تفسري الثعليب : انظر    )٤(
قال . مصدر سابق : للفراء ، معاين القرآن : وانظر، ١/٢٩٤:الطربي تفسري :انظر. رواه ابن جرير عن السدي    )٥(

قال .  ١/٨٤:زاد املسري  :انظر ))  وهو قول مقاتل ،  روي عن ابن عباس أيضاً:  (( قال ابن اجلوزي 
وهو طل يقع من السماء ندى ، عسل الندى : الترجنني تأويله  :  ((صاحب حتقيق كتاب معاين القرآن للفراء 

  . ))  عسل جامد متحبب يقع على بعض األشجار بالشام وخرسانشبيه بال
  .  ١/٤٠٧:تفسري القرطيب و،  ١/١٤١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر    )٦(
    .١/١١٥:تفسري ابن أيب حامت،١/٢٩٦:تفسري الطربي:انظر.رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   )٧(

    
  . ر سابق مصد: تفسري السمرقندي   ) ٨(



  

 ∩∈∇∪  ﴿ øŒ Î) uρ $ oΨ ù=è% (#θè=äz ÷Š$# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ó s) ø9 $# ﴾ يها و٢،  )١(أَرِحي يتما سبِأَرِحي الك  ابنم

،  )٥(لُوط  عمان بن بن بِبالق سميت ؛)٤(البلقَاُء:،أَو)٣(املَقْدسِ بيت:  ، وقيلَ)٢(بن رفَخشد 

θè=à6#)   ﴿، )٧(  وفلَسطني )٦(الرملَة:  ، أَو  )٥(لُوط  sù $ yγ ÷Ζ ÏΒ ß] ø‹ ym]٣[÷Λä⎢ ÷∞ Ï© # Y‰ xî u‘ (#θè=äz÷Š $# uρ 

(#θè=äz ÷Š$# uρ šU$ t6 ø9 #﴿،)٩(املَقدسِ بِبيت باب حطةَ:أَو٢،)٨( باباً من أَبوابها:  يعنِي ﴾ #$ Y‰¤f ß™ ﴾ 

 نحنِنيم عنيتواض١٠(م(، ﴿/(#θ ä9θè% uρ ×π ©Ü Ïm ö Ï øó ¯Ρ]٣[ö/ ä3 s9 öΝ ä3≈ u‹≈ sÜ yz﴾]ن[ ذلكو

فَقالَ [ لَهم  يغفرها أَنْ تعالَى اُهللا أَرادفَ،  القَرية دخولَ موسى علَى بِإِبائهم خطيئةًأَصابوا  أَنهم

ö  ﴿ أَر،قَ)١٢( ذُنوبنا عنّا تحطَّ أَنْ وهي ، حطَّةٌ   مسأَلَتنا:أَي ،  حطَّةٌ:قُولُوا:  لَهم )١١(] t øóçƒ﴾ 

                           
 :انظر .ونسبه الثعليب وابن اجلوزي إىل ابن عباس، ١/٢٩٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن زيد    )١(

    . ١/٨٤:زاد املسري و،  ١/٢٠١:تفسري الثعليب 
    ١/١٦٥: معجم البلدان: انظر .  )) وهي مدينة اجلبارين يف الغور من أرض األردن بالشام :  (( قال ياقوت  ) ٢(
:  تفسري ابن أيب حامت  ،مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة والسدي   ) ٣(

  :١/١١٦  
  .  ١/٢٠١:تفسري الثعليب   ) ٤(
وفيها قرى كثرية ، قصبتها عمان ، بني الشام ووادي القرى ، البلقاء كورة من أعمال دمشق : (( قال ياقوت  )٥(

  . ١/٤٨٩:معجم البلدان : انظر .  )) وجبودة حنطتها يضرب املثل ، مزارع واسعة و
وكانت ، مدينة عظيمة بفلسطني ، الرملة واحدة الرمل : (( قال يا قوت ، ٦٩ /٣:  معجم البلدان: انظر  )٦(

وقد نسب إليها ، بع الرملة من اإلقليم الرا: وقال املهليب ...  وكانت رباطا للمسلمني، قصبتها قد خربت اآلن 
  . ))  قوم من أهل العلم

قصبتها البيت ، وهي آخر كور الشام من ناحية مصر :  (( قال ياقوت احلموي ، ٤/٢٧٤:معجم البلدان : انظر  )٧(
، وأرحيا ، ونابلس ، وقيسارية ، وأرسوف ، وغزة ، والرملة ، عسقالن : ومن مشهور مدا ، البيت املقدس 
إا مسيت بفلسطني بن سام بن : وقيل ، والسهل فيها قليل ، وأكثرها جبال ، ... ين وبيت جرب، وعمان ويافا 

  .عجل اهللا تطهريها منهم ، وهي اآلن تأن حتت وطأة اليهود : قلت .  )) إرم بن سام بن نوح عليه السالم 
  . مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٨(
    .مصدر سابق : تفسري الطربي  :انظر . د رواه ابن جرير عن ابن عباس والسدي وجماه  ) ٩(
  . مصدر سابق : تفسري الثعليب    )١٠(
    .وقَالَ : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة    )١١(
 ١/٣٠٠:  تفسري الطربي:انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس واحلسن وقتادة والربيع وعطاء   ) ١٢(

  . ١/١٣٩:وهو اختيار الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه . ١/١١٨: تفسري ابن أيب حامتو، 



  

دنم  ، ﴿ ö t øó ç?  ﴾ ٍام١(ش(، ﴿  ß‰ƒ Í” t∴ y™ uρ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9 من  يكُونوا مالذين لَ]خ [ ﴾ #$

  .وثَواباً  )٢(إِحساناً  اخلَطيئة تلك أَهلِ

 ∩∈®∪﴿ tΑ £‰ t6 sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n=sß »ω öθ s% u ö xî ” Ï%©! $# Ÿ≅‹ Ï%]٣[óΟ ßγ s9 ﴾ وارغَيو لكمةَ  تالكَل

$ ﴿،)٣(حنطَةٌ:  وقَالُوا،  بِها أُمروا التي uΖ ø9 t“Ρr' sù ’ n? tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n=sß # Y“ ô_ Í‘ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9  ظُلمةً ﴾ #$

$  ﴿  ،)٥( ألفاً سبعونَ واحدة ساعة  في  منهم فَهلك٦،)٤( عذاباً أو٠٢ وطَاعوناً ،  yϑ Î/ (#θçΡ% x. 

(#θçΡ% x. tβθ à) Ý¡ ø tƒ  ﴾] زاًء]كـ أو ثجهم جقسفيلِ لدبا بِتوا مرأُم  بِه نم  مة٦( الكَل(.  

 ∩∉⊃∪﴿ ÏŒ Î) uρ 4’ s+ ó¡ oK ó™ $# 4† y›θãΒ ⎯ Ïµ ÏΒöθ s) Ï9﴾ يف ،يهالت﴿$ oΨ ù=à) sù > Î ôÑ $# š‚$ |Á yè În/ t yf y⇔ ø9 $# ﴾

:  ، وامسها)٧(شعبتان ،ولَها  أَذْرع عشر ؛ طُولَها اجلَنّة من:  أَو، أُس  من عصاه كَانت ٢]ن[
: أَو ، )١٠(رخامٍ  منِ ٢،)٩(الرجلِ  رأسِ  لُمثْ خفيفاً مربعاً احلَجر وكَان٦َ ،)٨( نبعة:  وامسها

                           
  .  ١/٩٧:حجة القراءات و،  ٧٩:احلجة يف القراءات السبع و،  ١٥٧:يف القراءات  السبعة: انظر   ) ١(
: مت تفسري ابن أيب حاو،  ١/٣٠٢:تفسري الطربي : انظر .رواه ابن جرير عن ابن عباس وابن أيب حامت عن قتادة    )٢(

 :١/١١٩ .     
وابن أيب حامت عن ابن مسعود وأبو ، رواه ابن جرير عن ابن عباس وأبو هريرة وعكرمة وابن زيد والسدي   ) ٣(

  .  ١/١١٩:تفسري ابن أيب حامت و،  ٣٠٥ – ١/٣٠٤: تفسري الطربي : انظر .هريرة والسدي 
: تفسري الطربي : انظر .امت عن ابن عباس ورواه ابن جرير عن ابن زيد وابن أيب ح،  ٢٤٧:غريب القرآن   ) ٤(

  .  ١/١٢٠: تفسري ابن أيب حامت و،  ١/٣٠٥
  . ١/١٤٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الضحاك   ) ٥(
    . ١/١٤٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر    )٦(
  .  ١/٢٠٣:تفسري الثعليب    )٧(
  .  ٦/٢٤١:تفسري الثعليب : انظر  .حكاه الثعليب عن مقاتل  )٨(
: والوجيز يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : تفسري الثعليب :انظر . حكاه الثعليب والواحدي عن ابن عباس  )٩(

 وأمر، وجعل بني ظهرانيهم حجرا مربعا :  (( وروى ابن أيب حامت بسنده عن ابن عباس قال ،  ١٤٥/ ١
  .  ١/١٢١:تفسري ابن أيب حامت  :انظر  )) موسى فضربه بعصاه 

الكشاف و، ١/٢٠٣:تفسري الثعليب  :انظر )).  ويف بعض الكتب إا كانت رخاما  :  (( قال الثعليب    )١٠(
:١/١٧٣  .  



  

نان مد١(ك(  أَربعةُ أَوجه إِذَا، لَه هربر ضفَجن تكُلِّ م جهيون  ثَالثُ  وكُلِّ عل بطس نيع)٢(،﴿ 

إِذَا،  أَوجه هربر ضفَجن تكُلِّ م جهيون  ثَالثُ وكُلِّ عل بطس ني٢(ع(،﴿ N t yf xΡ$$ sù ﴾ أَي  :

ربفَض، رتفَجفَان :قَّتش٣(فَان(،﴿ çµ ÷Ζ ÏΒ $ tF t⊥ øO $# nο u ô³ tã $ YΖ øŠ tã ﴾]ي  فَكَانَ]نأتكُلُّي بطس 

‰ô﴿ : وجلَّ عز قَولُه  فَذلك  ،منها   يشربونَ التي عينهم s%  zΟ Î= tã ‘≅ à2 <¨$tΡ é& óΟ ßγ t/ u ô³ ¨Β ﴾]ن [

θ# ﴿ ، والسلوى  املَن من ﴾  θè=à2#)﴿ :  لَهم وقُلنا  ، ç/ u õ° $# uρ  ﴾نذَا،  املَاِء مهو كُلُّه:﴿ ⎯ ÏΒ É− ø—Íh‘ 

«! $# Ÿω uρ (# öθ sW ÷è s? † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t⎦⎪ Ï‰ Å¡ø ãΒ﴾]كـ نج،ستون[الَ:  أَيوا وعسا تيهف اد٤(بِالفَس( ، 

٢العثْوو دأَش اد٥( الفَس(،لُّوا ٦فَم  ذَلك يششاً،  العيوا عذَكرم كَانَ  ولَه بِمصر )٦(:  

 ∩∉⊇∪﴿ øŒ Î) uρ óΟ çF ù=è% 4© y›θßϑ≈ tƒ ⎯ s9 u É9óÁ ¯Ρ ’ n? tã 5Θ$yè sÛ 7‰ Ïn# uρ﴾ يوا الذكَان هأْكُلُونعنِي،  يي  :

لوى  املنكَانَ َ، والساً واحداً  طَعام٧( و( ، ﴿ äí ÷Š $$ sù $oΨ s9 š −/ u‘  ﴾ لْهقُلْ  سو  ٨( لَه(، ﴿   ól Ì øƒ ä† 

                           
  .  ١/٢٠٣:تفسري الثعليب  :انظر . نسبه الثعليب إىل أبو روق   ) ١(
مصدر : تفسري ابن أيب حامت و، ١/٣٠٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٢(

  . سابق 
: انظر .  ))فضرب فانفجرت  : واملعىن ، فيه اختصار  : ((قال الواحدي ،  ١/٤٠:للفراء ، معاين القرآن   ) ٣(

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد 
: تفسري ابن أيب حامت و،  ١/٣٠٨:تفسري الطربي : انظر .رواه ابن جرير وابن عباس عن قتادة وأيب العالية   ) ٤(

١/١٢٢ .  
  )). اإلفساد شدة:وأصل العثا:((مصدرسابق:قال ابن جرير الطربي يف تفسريه،١/١٤٢:معاين القرآن وإعرابه  ) ٥(
  .  ١/١٢٣:تفسري ابن أيب حامت و،١/٣٠٩:تفسري الطربي : انظر .رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة    )٦(

  .  
كانوا يعجنون املن والسلوى فيصري : وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم :  ((  ١/٢٠٥:قال الثعليب  يف تفسريه   ) ٧(

مها طعامان فما هلم : فإن قلت : ((  ١/١٧٣:وقال الزخمشري يف الكشاف ،  )) فيصري طعاما واحدا فيأكلونه 
عدة  ألوانولو كان على مائدة الرجل ، تلف وال يتبدل أرادوا بالواحد ما ال خي:  قلت !؟ قالوا على طعام واحد

)) نفي التبدل واالختالف: يراد بالوحدة ،  واحداً طعاماً إالال يأكل فالن : يداوم عليها كل يوم ال يبدهلا قيل 
.  

    .مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه   )٨(



  

ól Ì øƒä† $ uΖ s9 $ ®ÿ ÊΕ àM Î6.⊥ è? ÞÚ ö‘ F{ $# .⎯ ÏΒ $ yγ Î=ø) t/  ﴾ وهب  كُلُّ ونبقَى الَ اتي لَه  اق١( س(، ﴿ $ yγ Í←!$ ¨VÏ% uρ ﴾

وهو   عون نم واتر٢(اخلَض(،﴿ $ yγ ÏΒθèù uρ﴾ وهطَّةَ:  ون٣(  احل(،  ٠٢ أَو  :وباحلُب )٤(، أَو  :

٥( الثُّوم(، ﴿ $ pκ Å y‰ tã uρ $ yγÎ= |Á t/ uρ ﴾] م فَقالَ] خى لَهوسم :  ﴿ /  tΑ$s% šχθ ä9 Ï‰ö7 tGó¡ n@ r& 

” Ï% ©! $# uθ èδ 4† oΤ ÷Š r&﴾ أَخس  عأَوض٦( و(، ﴿ ” Ï% ©! $$ Î/ uθ èδ î ö yz﴾]خ[لُّ أَرفَعأَج؟  و

θäÜ#)﴿:)٧( لَهم وقُلنا لَه  فَاستجبنا موسى فَدعا Î7 ÷δ $# # \ óÁ ÏΒ ﴾

β̈  ﴿،)٩(  املَعروفَة مصر:  أَو٢،)٨(  البلدان من بلدةً أَنزِلُوا Î* sù Ν à6 s9 $̈Β óΟ çF ø9 r' y™ 

ôM   ﴿ ،)١٠(واَألمصارِ القُرى في  إِالَّ يكُونُ الَ سأَلْتم الذي  فَإِنَّ]ن[﴾ t/ Î àÑ uρ ÞΟ Îγ øŠ n=tæ﴾ 

لَى:أَيع ودهالي ينوا  الذبِي  كَانصرِ الني عف  )١١(،﴿ä' ©! Éj‹9  وزي)١(اجلزيةَ :يعنِي ﴾ #$

                           
    . ١/٤٢٤:يب تفسري القرطو،  ١/١٤٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )١(
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٢(
،  ١/٣١١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب مالك والسدي وقتادة وابن عباس    )٣(

  . ١/١٢٣:تفسري ابن أيب حامت و
: تفسري الطربي : انظر . مت عن ابن عباس وابن أيب حا، رواه ابن جرير عن عطاء وجماهد واحلسن وقتادة   ) ٤(

   .مصدر سابق : وتفسري ابن أيب حامت ، مصدر سابق 
. رواه ابن أيب حامت عن ابن عباس ،  ١/٣١٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن أبن جرير عن جماهد والربيع   )٥(

  . مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت : انظر 
  . ١/٤٢:للفراء ، معاين القرآن : انظر  )٦(
    . ١/٣١٣:تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير    )٧(
: تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن ابن عباس ، رواه ابن جرير عن قتادة والسدي وجماهد وابن زيد   ) ٨(

  .  ١/١٢٤: تفسري ابن أيب حامت و، مصدر سابق 
: تفسري ابن أيب حامت و،  ١/٣١٤:تفسري الطربي : انظر   .لعالية والربيع رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب ا  ) ٩(

  . مصدر سابق : أيب حامت 

θäÜ#)﴿: وهذا التفسري مبين على من رأى أن معىن ، ١/٣١٣:تفسري الطربي   )١٠( Î7 ÷δ$# 

# \ óÁÏΒ﴾:زِلُوالدةً أَنن بم انلدالب  .  

  .  ١/٥٣:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ١١(



  

π ﴿،)٣(يربح الَ إِياها إِلزاماً إِلزامهم:الذِّلة ضرب ،ومعنى)٢(اليهوديةَ  uΖ x6 ó¡ yϑ ø9 $# uρ﴾]ن [زِي  

™ρâ#﴿،)٥(البؤسِ وأَثَر)٤(الفُقَراِء !$ t/ uρ﴾ لُوامت٦(اح( فُوارصانو )5 ﴿  ،)٧= ŸÒ tó Î/ š∅ ÏiΒ «!  ]ن[#$

y7 Ï9≡ sŒ  ﴾ أَي  :ذَلك ربالض بض٨(والغ(،﴿óΟ ßγ ¯Ρ r'Î/  (#θ çΡ% x. šχρ ã à õ3 tƒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!  التي ﴾ #$

 أُنزِلت دمحلَى مع  )٩(، ﴿   šχθ è=çG ø) tƒ uρ z⎯↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $#   ﴾لَّونَ:   أَيوتي ين  أولئكلُوا الذفَع 

 ذَلك  ، ﴿   Î ö tó Î/ Èd, y⇔ ø9 y7 ﴿  ،)١٠(  بِالظلمِ:  يعنِي] ن[ ﴾  #$ Ï9≡ sŒ ﴾ القَتلَ الكُفر١١( و(،  ﴿ $ oÿ Ï3 

(#θ|Á tã (#θçΡ$Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰ tF ÷è tƒ ﴾]ؤمِ]خبمكُوبِهِم بِشر  ياصزِهم املعاوجتو  ١٢( اِهللا أمر( 

  .)١٤( مدن همزٍ بِغريِ  ونحوه ﴾ الصابِؤنَ ﴿ و ،)١٣( ممدود  مهموز ونحوه ﴾  يءالنبِ ﴿ قَرأَ  ،

                                                                             
: تفسري ابن أيب حامت و،  ١/٣١٥:تفسري الطربي : انظر . جرير وابن أيب حامت عن احلسن وقتادة  رواه ابن  ) ١(

١/١٢٥ .  
  . ١/١٤٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . نسبه الواحدي إىل عطاء بن السائب   ) ٢(
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . عطاء بن السائب  نسبه الواحدي إىل  ) ٤(
مصدر : ابن أيب حامت تفسري و،  ١/٣١٥:تفسري الطربي   :انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب العالية ) ٥(

  . سابق 
  .  ١/١٤٥:معاين القرآن وإعرابه ) ٦(
    .مصدر سابق : لوسيط يف تفسري القرآن ايد ا: انظر . نسبه الواحدي إىل الكسائي  )٧(
  .  ١/٣١٦:تفسري الطربي : انظر ) ٨(
    . ١/١٤٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . نسبه الواحدي إىل عطاء ابن عباس  )٩(
:     اىل كقوله تع فهو، أنه خارج خمرج الصفة لقتلهم أنه ظلم : ((  ٩١ -١/٩٠:قال ابن اجلوزي يف تفسريه ) ١٠(

  )) . فوصف حكمه باحلق ومل يدل على انه حيكم بغري احلق  ﴾رب احكم باحلق  ﴿
    . ١/١٤٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )١١(
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )١٢(
    . ١/٩٨:القراءات حجة و ، ٧٣:التيسري يف القراءات السبع و ، ١٥٧:يف القراءات  السبعة: انظر    )١٣(
  .  ١/١٠٠:حجة القراءات و ، ٧٤:التيسري يف القراءات السبع و ، ١٥٨:السبعة يف القراءات : انظر   ) ١٤(



  

∩∉⊄∪  ﴿ ̈β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™  ﴾ بياِء:   أَيني  بِاَألناملَاض  لَموا ونمؤي ١(  بِك(، ﴿  š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ 

(#ρßŠ$yδ   ﴾لُواخي دينِ فةَ ديودهالي )3  ﴿  ،)٢“ t≈ |Á ¨Ζ9 $# uρ š⎥⎫ Ï↔ Î7≈¢Á9 $# uρ  ﴾ن اخلَارِجنيينٍ  مد  

؛  ستةٌ  نُاَألديا  (( :)٥(قَتادةُ  قَالَ ٢ ،)٤( النجوم يعبدونَ قَوم وهم، )٣(دينٍ إِلَى  دينٍ
املالَئكةَ  يعبدونَ الصابِئونَ: للرمحنِ  وواحد  للشيطان خمسةٌ
   واملَجوس ، الزبورِ نَوويقرؤ القبلة لَىإِ  ويصلُّونَ

))  ىوالنصار،، واليهود  يعبدونَ اَألوثَانَ أَشركُوا والقَمر،والذين  الشمس يعبدونَ
)٦(،  ﴿  ô⎯ tΒ 

z⎯ tΒ# u™  ﴾ نؤالَِء  م٧(  ه( ،﴿   «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[s Î9$ |¹   ﴾اِإلميانب  دمحبِم    ؛

öΝ ﴿،)٨(صالحاً  يكُونُ عمله الَ بِه يؤمن من لَم  أَنَّ قَام على قَد الدليلُ َألنَّ ßγ n=sù öΝ èδ ã ô_ r& y‰Ψ Ïã 

óΟ Îγ În/ u‘]ن[Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö n=tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡt“ øt s† ﴾]كـ[.  

∩∉⊂∪ ﴿ øŒ Î) uρ $ tΡõ‹ s{ r& öΝ ä3 s%$ sV‹ ÏΒ﴾ بِالطَّاعة لَّهل اِإلميانو دحمبِم  )٩(، ﴿$ uΖ ÷è sù u‘ uρ ãΝ ä3 s% öθ sù 

u‘θ’Ü9   جبلٌ:   أَو، )٢( سيناء  طُور  ووه٢ ،)١(اجلَبلَ:يعنِي، فَوقَكُم  الطُّورِ رفعِ في حالِ]/ن[﴾#$

                           
  .  ١/٢١٠:تفسري الثعليب   ) ١(
  .  ٢/٦٢:فتح القدير : وانظر ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٢(
  . ١/١٤٧:معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
ثقة  ،احلافظ  األعالمأحد األئمة ،  األكمه، البصري ، السدوسي ، قتادة بن دعامة بن قتادة ، أبو اخلطاب   ) ٥(

 ، )) وعاه قليب  إالما مسعت شيئا :  (( قال عن نفسه ،  وروى عن أنس بن مالك، أخذ القرآن ومعانيه ، ثبت
البداية : انظر .  سنة مثاين عشرة بواسط وله سبع ومخسون سنة رمحه اهللا: وقيل ، سنة سبع عشرة ومائة  مات

 :تاريخ اإلسالم ،١/٤٥٣:تقريب التهذيب  ،١/١٤:طبقات املفسرين للداودي ،  ٣١٤ -٩/٣١٣:والنهاية 
  . ٧/٣٤١:لسان امليزان ،  ٧/٤٥٥

التبيان يف تفسري غريب و،  ٤/١١٢:لوجيز يف تفسري الكتاب العزيز احملرر ا: وانظر ،   ٢٩٥:غريب القرآن  )٦(
    . ٣٠١:القرآن 

  . ١/٨٦:تفسري السمرقندي ) ٧(
    . ١/١٥٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٨(
  .  ١/٩٣:زاد املسري و، مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٩(



  

، )٤( معسكَرِهم  بِقدرِ فَرسخٍ في فَرسخاً ؛ انقلع)٣(املَقْدسِ  من جِبالِ بيت  جبلٌ
٦ ذَلكم  وهو   أَنأَب وراةةُ الترِيعولَ شقَب   ،

بالً  اُهللا فَأمرج  ن فَانقلعم ى أَصلهتح لى  قَامهم عؤوسن أَنْ فَقَبِلُو،  روفاً ما خ

$! }ρä‹è#) ﴿:لَهم وقُلنا،بِاجلَبلِ  يرضخوا  tΒ Ν ä3≈ oΨ ÷ s?# u™ ﴾ ٥(فيه  أمرمت مبا اعملوا(،﴿ ;ο §θ à) Î/ ﴾ 

ρã#) ﴿ ،)٦(اِهللا طَاعة  على ومواظَبة بِجِد]ن[ ä. øŒ $# uρ $ tΒ ÏµŠ Ïù ﴾ نقابِ  الثَّوابِ مالع٧(و(،﴿   öΝ ä3 ª= yè s9 

tβθ à) −G s?  ﴾]هكـ ص.[  

∩∉⊆∪ ﴿ §Ν èO Ο çG øŠ ©9 uθ s?  ﴾ مــت رضــن أَع ــرِ ع ــه اِهللا أَم ∅-  ﴿ ، وطَاعت ÏiΒ 

Ï‰ ÷è t/]٣[y7 Ï9≡ sŒ ﴾ ]خ [أَي  :ــن م ــد ــذ بع ــاق، أَخ Ÿω ﴿ امليثَ öθ n= sù ã≅ ôÒ sù «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tã 

… çµ çF yϑ ôm u‘ uρ  ﴾ِــأخر ــنكُم بِتـ ــذاب عـ Ο  ﴿،  )٨( العـ çGΨ ä3 s9 z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Î Å£≈ sƒ ø: $#  ﴾ 

  .)٩( العذابِ في اهلَالكني ]كـ[

                                                                             
،  ٣٢٥ – ١/٣٢٤:تفسري الطربي : انظر . ورجحه ، أيب العالية والسدي رواه ابن جرير عن جماهد وقتادة و  ) ١(

  .         ١/١٢٩:تفسري ابن أيب حامت : انظر . ورواه ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 
  .مصر سابق : تفسري الطربي : انظر .  بن عباسا عنبن جريج رواه ابن جرير عن ا   )٢(
) . جبل من جبال فلسطني : ( إالَّ أما قاال ، بن اجلوزي عن ابن عباس من رواية أيب صاحل حكاه الثعليب وا  ) ٣(

  . مصدر سابق : زاد املسري و،  ١/٢١١:تفسري الثعليب : انظر 
    . ١/٨٧:تفسري السمرقندي    )٤(
  . ١/١٣٠:ن أيب حامت تفسري ابو، ١/٣٢٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد    )٥(
تفسري ابن ، مصدر سابق :تفسري الطربي: انظر  .وابن أيب حامت عن قتادة ، رواه ابن جرير عن قتادة والسدي   ) ٦(

  .  ١/٤٣:للفراء ، ومعاين القرآن ، مصدر سابق :  أيب حامت 
    .مصدر سابق :  تفسري الطربيو،  ١/٩٤:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس    )٧(
  .  ١/٢١٢:تفسري الثعليب   ) ٨(
  .  ١/٤٨:تفسري النسفي   ) ٩(



  

∩∉∈∪ ﴿ô‰ s) s9 uρ ãΛ ä⎢ ÷Η Í> tã  ﴾ مرفْت١( ع(،﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÷ρ y‰ tFôã $# öΝ ä3Ψ ÏΒ ’Îû ÏM ö6 ¡¡9 حد  ما تجاوزوا﴾  #$

 )٣(أَيلَّة أَهلُ  وهم ٢ ،)٢( السبت في الصيد ترك حد لَهم من ما تجاوزوا

$  ﴿   ،)٤(  داوود زمان في  ؛كَانوا oΨ ù=à) sù öΝ ßγ s9 (#θ çΡθä. ﴾انكْوِيناكُم بِت٥(إِي(،﴿¸ο yŠ t Ï% 

t⎦⎫ Ï↔ Å¡≈ yz﴾]ين]كـعدبين مودطْر٦(م(.   

∩∉∉∪ ﴿ $ yγ≈ uΖ ù=yè pg m﴾أَي :لكةَ تقُوبةَ العخاملَس٧( و(،﴿ Wω$ s3 tΡ ﴾ ًرةب٨( ع(،﴿  $ yϑ Ïj9 t⎦ ÷⎫ t/ 

$ pκ ö‰ y‰ tƒ ﴾مي اُألمرى التت  لكرقَةَ تةَ،  الفوخساملَم﴿$ tΒuρ $ yγ x ù= yz﴾ أَي:ماُألمي وي التأْتا تهعدب 
)٩( ،﴿ Zπ sà Ïã öθ tΒuρ   ﴾ًةربع  ،﴿ ⎦⎫ É) −Gßϑù=Ïj9 ﴾]كـ أو صه[ ذهه ننِني ممة املُؤ١٠( اُألم(.  

∩∉∠∪ ﴿ øŒ Î) uρ tΑ$s% 4© y›θãΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΒöθ s) Ï9 ¨β Î) ©! $# ôΜ ä. â ß∆ ù'tƒ β r& (#θçt r2 õ‹ s? Zο t s) t/ ﴾]ن [كذَل هأَن   جِدو

   فَسألَ ، لَهم ذَلك اَهللا ليبين يدعو أَنْ موسى  فَسألُوا،  قَاتله يدروا ولَم  إِسرائيل بنِي في قَتيلٌ 
 ، بقَرةً أَنْ تذبحوا ميأْمركُ اَهللا  إِنَّ: موسى لَهم  فَقالَ ،  بقرة بِذبحِ ،فَأَمرهم تعالَى  ربه موسى

                           
  . ١/٣٢٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس    )١(
    . ١/١٥١: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/١٤٨:معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
      مدينة على ساحل حبر القلزم، بالفتح : أيلة  و،  ١/٣٣١:ري الطربي تفس: انظر . رواه ابن جرير عن السدي    )٣(

مدينة صغرية عامرة ا زرع : قال أبوزيد أيلة ، هي آخر احلجاز وأول الشام : وقيل ، مما يلي الشام  )األمحر ( 
وا ، وخنازير يسري وهي مدينة لليهود الذين حرم اهللا عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة 

  . ١/٢٩٢: معجم البلدان: انظر.  يف يد اليهود عهد لرسول اهللا  
  . ١/٥٥:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ٤(
  . ١/٤٩:تفسري النسفي ،  ١/٨١:تفسري البغوي : انظر    )٥(
  .  ١/٣٣٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد وقتادة والربيع   ) ٦(
  . ١/٨٨:سمرقندي تفسري ال  ) ٧(
    .١/١٤٨:تفسري ابن زمنني  )٨(
  .١/١٤٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج ) ٩(
  .  ١/٣٣٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي  )١٠(



  

﴿(# þθ ä9$ s% $ tΡä‹ Ï‚ −G s?r& # Yτ â“ èδ﴾]ن[زِئهستا أَتبِن سأَلُكن نييلِ حن القَتا بِذبحِ عنرأمفَت   ةقر١(الب(  ،

$tΑ   ﴿ ،)٣( شعبةُ )٢( ﴾ جزؤاً ﴿،حفْص  ، ﴾  كُفُواً ، هزواً ﴿،  حمزة ﴾ كُفْؤاً  ،  هزؤاً ﴿ قَرأَ s%  

tΑ$s%  èŒθãã r& «! $$Î/ ﴾ ٤(باهللا امتنع أي(،﴿ ÷β r& tβθ ä. r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Î=Îγ≈ pg ø:$# ﴾]خ[ نيزِئهتاملُس

ننيا)٥(بِاملُؤموا ، فَلمملأَنَّ ع ةٌ ذَلكزِمين عاِهللا م ألوهس  صفالو :  

∩∉∇∪  ﴿ (#θä9$s% äí ÷Š $# $ uΖ s9 y7 −/ u‘   ﴾أَي  :لْهس كائعإِ بِداه٦( ي(،﴿/  ⎦ Îi⎫ t7 ãƒ $uΖ ©9 $ tΒ }‘ Ïδ﴾]ن [

$tΑ ﴿  ، أَنفُسهم على منهم تشديد وهذاَ  ؟ سنها وكم  ؟ هي وكيف ؟  البقَرةُ تلك  ما s% … çµ ¯ΡÎ) 

ãΑθà) tƒ $ pκ̈Ξ Î) ×ο t s) t/ ω ÖÚ Í‘$ sù  ﴾ ٌةِسن٧( كَبِريةٌ م(، ﴿ Ÿω uρ í õ3 Î/  ﴾ ]ةٌ] نري  فَتيغ8  ﴿،)٨(  ةٌصβ# uθ tã 

8β# uθ tã š⎥ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ  ﴾ ]ن [فصن نينيِ بن٩( الس(، ﴿ (#θè=yè øù$$ sù $ tΒ šχρ ã tΒ÷σ è?  ﴾ ]كـ[.  

                           
ها وغري، ١/٢١٣:تفسري الثعليب ،  ١/٨٨:تفسري السمرقندي ،  ١/٣٣٧:تفسري الطربي : انظر تفاصيل القصة    )١(

  . ها من التفاسري وغري

)٢(   ﴿ # Yρâ“ èδ  ٢٣١، ٦٧: (البقرة : ﴾ وردت يف السور التالية  (، املائدةو) :٥٧,٥٨ (، الكهفو) :٥٦  ،

وردت يف  ﴾ كُفُواً ﴿و، )  ٣٥,٩:( واجلاثية، ) ٦:(ولقمان ،) ٤١: (والفرقان ، ) ٣٦:(واألنبياء، ) ١٠٦
   ) . ١٥( والزخرف ، )  ٢٦٠( البقرة : ت يف السور التالية ورد﴾ جزًءا  ﴿و، ) ٤: ( سورة اإلخالص 

    
    .١٠١- ١٠٠: حجة القراءاتو،٨١:احلجة يف القراءات السبع و، ١٥٨ :السبعة يف القراءات:انظر   )٣(
  .  ١/٨٩:تفسري السمرقندي   ) ٤(
  . ١/٢١٤:تفسري الثعليب   ) ٥(
  . ١/١٣٨: ابن أيب حامت تفسري: انظر . رواه ابن أيب حامت عن الضحاك   ) ٦(
إىل جماهد وأيب  ١/٢١٦:ونسبه الثعليب يف تفسريه ، ١/٣٤١تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد    ) ٧(

  . وأيب عبيدة واألخفش 
:  تفسري الطربي :انظر. رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس وجماهد وقتادة وعطاء وعكرمة وأيب العالية   ) ٨(

  . ١/١٣٧:تفسري ابن أيب حامت و،  ١/٣٤٢:  
: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٢١٦:تفسري الثعاليب : وانظر ، تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٩(

  .  ١/٨٩:تفسري السمرقندي و،  ١/١٥٠



  

∩∉®∪ ﴿ (#θä9$s% äí ÷Š $# $ oΨ s9 š −/ u‘ ⎦ Îi⎫ t6 ãƒ $oΨ ©9 $ tΒ $ yγ çΡ öθ s9 ]ن[ tΑ$ s% … çµ ¯ΡÎ) ãΑθ à) tƒ $ pκ̈Ξ Î) ×ο t s) t/ â™ !# t ø |¹ 

Óì ]ع [ Ï%$sù $ yγ çΡöθ ”  ﴿،)٢( لَونها ناصع ؛ سوداً:  أَو ٠٢،)١( الصفْرة شديد:  أَي ]ن[ ﴾  9© Ý¡ s? 

” Ý¡ s? š⎥⎪ Ì Ïà≈ ¨Ζ9    .)٣( بِحسنِها تعجبهم]كـ[ ﴾  #$

∩∠⊃∪ ﴿ (#θä9$s% äí ÷Š $# $ uΖ s9 y7 −/ u‘ ⎦ Îi⎫ t7 ãƒ $ uΖ ©9 $tΒ }‘ Ïδ﴾]مةٌ]خائأَس  لةٌ أَمام٤(؟  ع(  ﴿ ̈β Î) t s) t6 ø9 $#  ﴾ 

µ ﴿  ،)٥(  البقرِ  جِنس:   يعنِي ﴾ t7≈ t± s? $ uΖ øŠ n= tã﴾بهتكلَ  اشأَشا ولين٦(ع(،﴿ β Î) u™ !$ x© ª! $# tβρ ß‰ tG ôγ ßϑ s9 

tβρ ß‰ tGôγ ßϑ s9  ﴾]سبا، قَالَ  إِلَى ]كـ،ون عهفصولُ وساِهللا  ر  : »امياِهللا  و  ، لَم لَو

  . )٧( » لَهم آخر اَألبد بينت  لَما  يستثْنوا

∩∠⊇∪   ﴿ tΑ$ s%  … çµ ¯Ρ Î) ãΑθà) tƒ $ pκ ¨Ξ Î) ×ο t s) t/ ω ×Αθä9 sŒ  ﴾ ٌذَلَّلة٨( بِالعملِ  م(، ﴿  ç ÏV è? uÚ ö‘ F{ $#  ﴾ 

﴾ اعةرلزا لهبقْل٩(  ت( ،أَي  :لَيست  بقْلا ته؛ َألن  ذَلُوالً لَيست ، ﴿ Ÿω uρ  ’ Å+ ó¡ s? y^ ö ptø: $#  ﴾ 

                           
وابن زيد ، وقتادة ، ابن عباس قاله : ((  ١/٩٧:يف تفسريه  قال ابن اجلوزي،  ١/١٥٠:معاين القرآن وإعرابه     )١(

   )) .والزجاج  ،  وابن قتيبة، زيد 
  .  ١/١٥١:معاين القرآن وإعرابه : وانظر ، ٢٩٦:غريب القرآن   ) ٢(
    .١/٢١٧: تفسري الثعليب    )٣(
  . مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٤(
  . ١/٢١٨:تفسري الثعليب و، ١/١٤٩:تفسري ابن زمنني : وانظر ،  ١/١٥٥:معاين القرآن وإعرابه    )٥(
    . ١/١٥٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٦(
عن أيب  ١/١٤١:وابن أيب حامت يف تفسريه ، عن ابن جريج   ١/٣٤٨:احلديث أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) ٧(

: ماوي قال اإلمام املناوي يف الفتح الس. عن عكرمة بنحوه  ٢/٥٦٥) : ٢(وسعيد بن منصور يف سننه ،هريرة 
عن عكرمة  روأخرجه بنحوه سعيد بن منصو، أخرجه ابن جرير عن ابن جريج مرفوعا معضال :  ((  ١/١٧٣

:  ((  ١/١١٢:وقال اإلمام ابن كثري يف تفسريه .  ))  وابن أيب حامت عن أيب هريرة موصوال، مرفوعا مرسال
  .  ))  هريرةوأحسن أحواله أن يكون من كالم أيب، وهذا حديث غريب من هذا الوجه 

    . ١/٢١٨:تفسري الثعليب    )٨(
  . ١/٩٠:تفسري السمرقندي   ) ٩(



  

π ﴿،)١(  للزراعة اَألرض املُهيأَةَ] خ[ yϑ ¯= |¡ãΒ ﴾ٌ نيوبِ م٢(الع(  ِمل وآثارالع)٣(،﴿ ω sπ u‹ Ï© $ yγ‹ Ïù 

$ yγ‹ Ïù ﴾]يها الَ] نلَونَ ف فارقي  رائا  س٤( لُونِه(،﴿(#θä9$ s% z⎯≈ t↔ ø9$# |M ÷∞ Å_ Èd, ys ø9 $$Î/ ﴾]خ [ بِالوصف

$ ﴿فَوجدوها، عن أَجناسها،فَطَلبوها تتميز به  التامِ الذي  yδθ çt r2 x‹ sù $tΒ uρ (#ρßŠ% x. šχθ è=yè ø tƒ   ﴾

  .)٥( ثَمنِها لغالِء] كـ[

∩∠⊄∪﴿ øŒ Î) uρ  óΟ çF ù=tF s% $ T¡ø tΡ  ﴾ ذالُ هأَو  ةص٦(الق(خرؤم هني ولَكالكَالَمِ، ف﴿  öΝ è?øℵ u‘≡ ¨Š$$ sù 

$ pκ Ïù﴾]م] خلَفْتت٧(  فَاخ(متافَعدتو )٨(،  ٢ اسميل  والقَت  )  يلل٩() ع(، ابن لهقَاتو مع لَه  ريفَق   

!ª  ﴿ ،)١٠( مرياثَه استعجلَ $# uρ Ól Ì øƒ èΧ $ ¨Β öΝ çFΖ ä. tβθ ãΚçF õ3 s?  ﴾ ]كـ[نيلِ أَمرِ مالقَت .  

                           
      .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )١(
والذي قاله بن عباس وأبو العالية ومن :  (( ورجحه بقوله ، رواه ابن جرير عن ابن عباس وقتادة وأيب العالية   ) ٢(

تفسري الطربي  :انظر . ورواه ابن أيب حامت عن قتادة ،))  يل ذلك أوىل بتأويل اآليةقال مبثل قوهلما يف تأو
   .١/١٤٢: تفسري ابن أيب حامت و،  ١/٣٥٢:

    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن احلسن   ) ٣(
    . ١/١٥٢:معاين القرآن وإعرابه  )٤(
   .١/٣٥٤:تفسري الطربي : انظر . ن حممد بن كعب لقرضي رواه ابن جرير ع  ) ٥(
  . ١/٢١٩:تفسري الثعليب   ) ٦(
ونسبه الثعليب والواحدي وابن اجلوزي إىل جماهد ،  ١/٣٥٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٧(

وزاد ،  ١/١٥٧: يد والوسيط يف تفسري القرآن ا،مصدر سابق : تفسري الثعليب: انظر . جماهد وابن عباس 
  .  ١/١٠١ :املسري 

. ونسبه الثعليب والواحدي والبغوي إىل الربيع ابن أنس ،  ١/١٥٣:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(
 :تفسري البغوي ، مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : تفسري الثعليب :  انظر 
١/٨٤ .    

ولعل   ، ) عاميل: ( وغريهم أن اسم القتيل ، والقرطيب ، والبغوي ، والثعليب ، الذي عند أبو الليث السمرقندي   ) ٩(
وتفسري ،  ١/٢١٣:وتفسري الثعليب ،  ١/٨٨:تفسري السمرقندي : انظر . خطأ من الناسخ ) عليل ( ولعل   
    . ١/٤٤٦: وتفسري القرطيب ، ١/٨٤: البغوي 

وكان له قريب : ( وعن الربيع وأيب العالية بلفظ ، ) فقتله وليه : ( عبيدة السلماين بلفظ رواه ابن جرير عن   ) ١٠(
وأما ، ) وكان ابن أخيه وارثه فقتله : ( ورواه ابن أيب حامت عن عبيدة السلماين بلفظ ، ) وكان وارثه فقتله 



  

∩∠⊂∪ ﴿ $ uΖ ù=à) sù çνθç/ Î ôÑ $# $pκ ÅÕ ÷è t7 Î/ ﴾ ]ا] نانِهس١( بِل(، ٢ ها:  أَوذبِفخ  اَألمين  )٢(،  أَو   :

 ،  فَيحيي ٦، )٥( معيناً يكُن لَم:  ، أَو)٤( الغضروف الذي يلي العظمِ:  أَو ،)٣(نبِها عجبِ ذَ

  رِبفَض ،يِيفَح﴿  y7 Ï9≡ x‹ x. Ç‘ ós ãƒ ª! $# 4’ tA öθ yϑø9 öΝ    ﴿،)٦(القَتيل هذاَ أُحيِي كَما]ن[﴾#$ à6ƒ Ì ãƒ uρ 

/ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™﴾ هرتلقِ قُدي خاحلَ في ياةف اَألموات ، ﴿  öΝ ä3 ª=yè s9 tβθ è=É) ÷è s?  ﴾]لُ ٠٢ ]كـاقالع  

حبِس ومنِع   فُالَن إِذاَ لسانُ اُعتقلَ:يقَالُ : ذَلك ومن، هواها  عن ويردها نفْسه  يحبِس الذي
  .)٧( الكَالمِ من

∩∠⊆∪﴿§Ν èO ôM |¡ s% Ν ä3 ç/θè=è% .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/]٣[š Ï9≡ sŒ﴾اي شرعم ودهالي،أَي:تلُبصو تدت٨(اش(،  

٠٢ قَلباسٍ قَاسٍ وجاسٍٍ وعاقٍ وعو أَي  :افج نالذِّكْرِ ع  ،قَابلٍ غَري  ٦ ،)٩( لَه نم عدب   
ذهه ي اآلياتالت تمقدت نخِ:  مفعِ املَسرم اجلَبلِ ،واسِ فَوقَهبِجاناِءامل ،و  نرٍ مجإِحياِء   حو ،

‘{  ﴿ ،  بِها يصدقُونَ مما  وهذه اآليات ، عضوٍ بِضربِ املَيت Îγ sù Íο u‘$ y∨ Ït ø:$$x. ﴾  يف وةالقَس  

                                                                             
: تفسري الطربي : انظر . والسدي  فقد نسبها الثعليب إىل عطاء) ابن عمه ( الرواية اليت تدل على أن القاتل 

  .  ١/٢١٣:تفسري الثعليب و،  ١/١٣٦:تفسري ابن أيب حامت و،  ١/٣٣٧
  .  ١/٢٢٠:تفسري الثعليب : انظر . نسبه الثعليب إىل الضحاك   ) ١(
ليب إىل ونسبه الثع، ) األمين ( غري أما مل يوردا لفظة ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد وعكرمة   ) ٢(

مصدر :تفسري الثعليب و، ١/١٤٥:تفسري ابن أيب حامت و،  ١/٣٥٩: تفسري الطربي : انظر . عكرمة والكليب 
  .سابق 

    .١/٨٤:تفسري البغوي ،  ١/٢٢٠:تفسري الثعليب : انظر . نسبه الثعليب والغوي إىل سعيد بن جبري    )٣(
  . مصدر سابق :  ابن أيب حامت تفسري: انظر . رواه ابن أيب حامت  عن ابن عباس    )٤(
فقلنا اضربوه  ﴿:  -عندنا  -والصواب من القول يف تأويل قوله :  (( وهو ما رجحه ابن جرير رمحه بقوله   ) ٥(

وال داللة يف اآلية وال ،أمرهم اهللا جل ثناؤه أن يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيا املضروب:أن يقالببعضها ﴾ 
  .   ١/٣٦٠:تفسري الطربي :انظر )) .  أبعاضها اليت أمر القوم أن يضربوا القتيل به  خرب تقوم به حجة على أي

اضربوه ببعضها : ويف اآلية اختصار ؛ ألن التقدير :((١/١٥٧:قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  )).  فضرب فحي، فيحيا 

  . ١٣٤:غريب القرآن    )٧(
    . ١/١٥٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر . للغة كما ذكر ذلك الزجاج هذا املعىن يف ا  ) ٨(
  . ٣٧٢:غريب القرآن   ) ٩(



  

ρ÷ ﴿ ،)١( املنفَعة وعدمِ r&  ﴾ ْل٢( ب(، ﴿‘‰ x© r& Zο uθ ó¡ s%  ﴾ ]ا] نمإِنى ونع بِهذه م :  القَسوةكَهرت

عذر  ثُم ، إِياه بِتكْذيبِهم  عقَابهم علَى اِهللا وقُدرةَ،   صدقه عرفُوا ما بعد   بِمحمد ميانَ اِإل

β̈ ﴿: فَقالَ،   قُلوبِهم على وفَضلها احلجارةَ  Î) uρ z⎯ ÏΒ Íο u‘$ yf Ïtø: $# $ yϑ s9 ã ¤f x tF tƒ çµ ÷Ζ ÏΒ ã≈ yγ ÷ΡF{   ]ن[  #$

¨β Î) uρ $pκ ÷] ÏΒ $ yϑ s9 ß, ¤) ¤± o„ ßl ã ÷‚ uŠ sù çµ ÷Ψ ÏΒ â™ !$ yϑø9 β¨]ن[#$ Î) uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yϑ s9 äÝ Î6 öκ u‰ ô⎯ ÏΒ Ïπ uŠ ô± yz «!   ينزِلُ] ن[﴾#$

⎯ô ﴿ ،)٣(  سفلٍ إِلَى من علوٍ ÏΒ Ïπ uŠ ô± yz «! ، املَاُء  منه يتفَجر حجرٍ كُلُّ(( :)٤( جماهد قال،  ﴾  #$

قَّقشتياٍء  أَوبِم  ، ى أَوردتي مبلٍ نج نم وفَه يةشزلَ ، اِهللا خن  القُرآن  بِه ((
)٥(،م ثُمدهعفَقالَ و: 

$ ﴿ :فَقالَ tΒ uρ ª! $# @≅ Ïù$tó Î/ $£ϑ tã tβθ è=yϑ ÷è s?  ﴾]قَ ،] كـ ثدأَر ﴿ $ tΒ uρ ª! $# @≅ Ïù$tó Î/ $£ϑ tã 

tβθ è=yϑ ÷è s?  ﴾، ﴿$ tΒ uρ y7 •/ u‘ @≅ Ïù$tó Î/ $ £ϑ tã tβθè= yϑ ÷è s? ﴾ يكُلِّ ف  امٍ)٦(القُرآناِء شبِالت ،﴿ $ tΒ uρ ª! $# ﴾ 

$ ﴿، بالتاء ﴾ tΒ uρ y7 •/ u‘  ﴾بالياء  أخ ،﴿ χθ è=yϑ ÷è tƒ  tβθãè yϑ ôÜ tG sùr&﴾ ٧( مك(، ثُم  اطبخ

    :فَقَالَ،  إِميام طَمعهم عن  وقَطع   واملُؤمنني   النبِي اُهللا

                           
    . ١/١٥٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  .  ١/٣٦٣:تفسري الطربي : انظر   ) ٢(
    .١/٢٢١:تفسري الثعليب : انظر    )٣(
، املخزومي ، موىل السائب بن أيب السائب ، األسود ، املكي ، شيخ القراء واملفسرين ، اإلمام ، أبو احلجاج   ) ٤(

عرضت القرآن على ابن عباس :  (( صح عنه أنه قال ، مجع من الصحابة منهم ابن عباس قرأ على ، ثقة ، عاملا 
تويف مبكة وهو ساجد سنة ثالث ومائة من ،)) ثالث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت

سري و ،  ١/٦٧:معرفة القراء الكبار و،  ٥/٤٦٦:طبقات ابن سعد : انظر . وقد نيف على الثمانني ، اهلجرة 
  .   ١٠/٤٠:هتذيب التهذيب  و، ١/١١:طبقات املفسرين للداودي و،  ٤/٤٥٠:أعالم النبالء 

تفسري و،  ١/٣٦٤: تفسري الطربي: انظر . ورواه عن جماهد ابن جرير وابن أيب حامت ،  ١/٨٠:تفسري جماهد    )٥(
    .١/١٤٧:ابن أيب حامت 

، ) ٩٩( وآل عمران ، ) ١٤٠، ٨٥،  ٧٤(البقرة :﴿وما اهللا بغافل عما تعملون ﴾ وردت بالتاء يف سورة    )٦(
سورة هود    : ؛ أما ﴿ وما ربك بغافل عما تعملون ﴾  فقد وردت بالتاء يف ) ١٤٤( وبالياء يف سورة البقرة 

     .وكل ما سبق على قراءة حفص عن عاصم،)١٣٢(وبالياء يف سورة األنعام ، )٩٣(والنمل ، ) ١٢٣( 
  .  ٨٢:احلجة يف القراءات السبع و، ١/١٠١:حجة القراءات و،  ١٦٠:يف القراءات  السبعة: انظر   ) ٧(



  

∩∠∈∪ ﴿ tβθ ãè yϑ ôÜ tG sù r& β r& (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ öΝ ä3 s9 ô‰ s% uρ tβ% x. ×,ƒ Ì sù öΝ ßγ ÷Ψ ÏiΒ ﴾ محالَهم  طَائفةً أَنَّ وهنم

tβθ   ﴿كَانوا  ãè yϑó¡ o„ zΝ≈ n=Ÿ2 «! Ο¢ ﴿،)١( التوارةَ:   يعنِي ﴾  #$ èO … çµ tΡθ èùÌh pt ä†﴾ هونريغن يع ههجو ، 

⎯.  ﴿  ،)٢(  محمد فةَوص ، الرجمِ آيةَ وغَيروا ، التوارة أَحكام غَيروا الذين:  يعنِى ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 

$tΒ çνθè=s) tã    ﴾أَي  :لُوا لَمفعي ن ذَلكع ياننِس طأخو  لُوهلْ فَعن  ؛ بع دمع٣( ت(، ﴿  öΝ èδuρ 

šχθßϑn=ôètƒ  ﴾ ] أَنَّ ] اوثد  صو كـ  ذَلك بكْسَألوزارِ مل .  

∩∠∉∪ ﴿ # sŒ Î) uρ (#θ à) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™﴾ عنِيي : يقافنود ماليه،﴿ (# þθ ä9$ s% $̈Ψ tΒ# u™ ﴾]ن[ دحمبِم 

  وهو ، بِين ادقجِده ص٤(كتبنا  يف  ن(،  ﴿# sŒ Î) uρ Ÿξ yz öΝ ßγàÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/   ﴾عنِيي  :جعر  

#) ﴿ ،)٥( الَموهم/  رؤسائهم إِلَى هؤالِء رجع املُنافقونَ þθ ä9$ s% Ν æη tΡθ èO Ïd‰ pt éB r& ﴾ َونربخأَت  أَصحاب

دحمم   ، ﴿ $ yϑ Î/ yx tF sù ª! $# öΝ ä3 ø‹ n= tã ﴾ نم فةبِي صالن   ر بِهش٦(املُب(، ٢ ى : أَوقَض )٧(، 
)٧(، اسكَانَ نو  ننيمثُونَ املُؤدحي  ودهن اليا موا بِمذِّبع به )يلَ  ،)٨قو  :

Ν ﴿،)٩( ُهللا  علَّمكُم بِما ä.θ•_ !$ys ã‹ Ï9  ﴾لُوكُمادجيوكُم  لماصخيو ، ﴿⎯ Ïµ Î/ ﴾ ام بِمم قُلْتلَه ،  ﴿ 

                           
 :انظر . ن ونسبه ابن زمنني إىل احلس،وابن أيب حامت عن السدي ، رواه ابن جرير الطربي عن السدي وابن زيد    )١(

  . ١/١٥٣:تفسري ابن زمنني و،  ١/١٤٩:تفسري ابن أيب حامت و ، ١/٣٦٧:تفسري الطربي 
  . ١/٢٢٢:تفسري الثعليب : انظر   ) ٢(
    . ١/١٦١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
:      قال ابن اجلوزي و، ونسبه الواحدي إىل ابن عباس واحلسن وقتادة ، رواه ابن جرير عن ابن عباس والسدي   ) ٤(

تفسري : انظر )). هذا قول ابن عباس وأيب العالية و جماهد وقتادة وعطاء اخلراساين وابن زيد و مقاتل (( 
  . ١/١٠٤:زاد املسري و ،مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٣٦٩: الطربي 

      . ١/٢٢٢:تفسري الثعليب و،  ١/٩٣:تفسري السمرقندي : انظر    )٥(
  .  ١/٣٧٠:تفسري الطربي  :انظر . رواه ابن جرير عن أيب العالية وقتادة    )٦(
    . ١/٣٧٢:تفسري الطربي : انظر    )٧(
    . ١/٣٧١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي    )٨(
،         قال ابن عباس ، ا علمكم اهللا مب: أن معناه : والثاين : ((  -بعد أن ذكر القول األول  –قال ابن اجلوزي    )٩(

مصدر : زاد املسري : انظر  )) ما أنزله من التوراة يف صفة حممد  : الذي فتحه عليهم : وقتادة ، وأبوالعالية 



  

y‰Ψ ﴿ ، لَهم قُلْتم بِما Ïã öΝ ä3 În/ u‘  ﴾]ي ]نف   رةقُولُونَ. اآلخي  م بهعد كَفَرتا بم علَى  مقَفتو

قهدص ،﴿ Ÿξ sù r& tβθ è=É) ÷è s? ﴾]إِذْ ]كـ لَكُم لَيس  انِيساِإلن هنذعالَى  ، فَقالَ اُهللا)١(  ةت:   

∩∠∠∪ ﴿ω uρ r& tβθßϑ n= ôè tƒ ¨β r& ©! $# ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ šχρ” Å¡ç„﴾ نكْذيبِ معنِي، التني:يقؤالِء املُنافه  ،

  ﴿$tΒ uρ tβθãΨ Î=÷è ãƒ  ﴾ ]ن]كـيقِ مصد٢(  الت(.  

∩∠∇∪ ﴿  öΝ åκ ÷] ÏΒuρ ﴾ منو ودهالي ،﴿ tβθ •‹ ÏiΒé&  ﴾َونبكْتالَ ي  ؤونَ الَوقْرم٠٢،)٣(  يهداحو  :

يأُم،نسوبإلَى م ةة اُألميي اُألمأَصلِ علَى الت اتها  وِالدهاتملْ،أُم علمتابةَ تتا والَ الكهأَت٤(قَر( ،

أَو:مه اموونَ العاملُقَلِّد،﴿Ÿω  šχθ ßϑ n=ôè tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒr&﴾]ن[يبعلةٌ  اَألكَاذفتيثَ مأَحادو

 تمنيت ما((  :   عفَّانَ  بن عثمانَ قَولُ ومنه،أُمنِيةٌ:  واحدها  ٠٢،)٥(  كُبرائهم من يسمعونها
)) أَسلمت منذُ 

)٦(، ا:أَيقولُ مو،تكَذَب عضربِ بأْب العبنِ دال)ثُ)١دحي وهذاَ:ويٌء أَهش 

                                                                             
  .سابق 

    .مصدر سابق : تفسري الثعليب و، مصدر سابق :تفسري السمرقندي : انظر    )١(
    .مصدر سابق : د الوسيط يف تفسري القرآن اي   )٢(
  . ١/٢٢٣:تفسري الثعليب  :انظر . نسب الثعليب هذا املعىن إىل ابن عباس والكليب   ) ٣(
  .  ٨٨:غريب القرآن    )٤(
    . ٥٠ -١/٤٩:للفراء ، معاين القرآن   ) ٥(
زخمشري يف وال،  ١/٨٨: هتفسريوالبغوي يف ، ٤٨:حكا هذا األثر ذه الصيغة السجستاين يف غريب القرآن    )٦(

وروى ابن ماجة ،  ٢/٦:ه تفسريوالقرطيب يف ، ٢/٣٧٥:احلديث غريب وابن اجلوزي يف ،  ١/٣٥١: الفائق 
رقم ،  باب كراهة مس الذكر باليمني واالستنجاء باليمني: باب ، كتاب الطهارة ، ١/١١٣: حنوه يف سننه 

ا جاء يف إخبار النيب بالبلوى اليت أصابت م: باب ،  ٦/٣٩٠: دالئل النبوة والبيهقي يف ) .  ٣١١( احلديث 
ما ذكر يف فضل عثمان ،  ٦/٣٦٤: وابن أيب شيبة يف مصنفه . وحكم عليه بالضعف ،  عثمان بن عفان 

، ) ٢٠٤( رقم احلديث ،  ١/١٧٨ :وأبو يعلى يف معجمه ، )  ٣٢٠٥٥( رقم احلديث ،  بن عفان 
، ) ٤٤٨(رقم احلديث ،  ٢/٩٣ :والبزار يف مسنده ، )٣٩٥٨(رقم احلديث رقم احلديث ،  ٧/٤٥ :ومسنده 

وقال احلافظ يف ، خرجه أبو يعلى املوصلي يف معجمه بإسناد ضعيف من رواية أنس عنه أ :قال احلافظ العراقي 
:  صحيح وضعيف سنن ابن ماجة قال األلباين يف ،))هذا حديث موضوع فيه كالم : (( ٤/١٩:املطالب العالية 

   )) .  ضعيف جداً:  (( ٣٨٣/ ١



  

ورهيت  يٌء أَمش  هتينمت  : أَي: هلْتع٢(افْت(،٢٠,٦  الَوة : أَوالت يه)٣(،﴿ ÷β Î) uρ öΝ èδ ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ ﴾ 

  .)٤(يجحدونَ نبوتك بِالظَّن ،إِالَّ ظَانني ظَناً وتوهماً : أَي ]كـ[

∩∠®∪   ﴿≅ ÷ƒ uθ sù  ٌ  ﴾ ٍذابةُ عد٥(فَش( ،٠٢  اهلَلَكة ندقالُ عكَلمةٌ ت هيو)٦( أَو ، : اسم

 ، ويلٌ قَبوح ، ووِيس استصغار (( :)٨(وقالَ اَألصمعي ،-نعوذُ بِاِهللا منها  - )٧(واد في جهنم 

محرت ويحو  ((
)٩(،  ﴿  t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 tβθ ç7 çFõ3 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# ]٣[öΝ Íκ‰ Ï‰÷ƒ r' Î/   ﴾ أَي :ن ملِ أَنفُِسهم مبن ق

                                                                             
كان عالَّمة نسابة حافظاً ، قدم بغداد وأقام ا ، املدين ، الليثي ، عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب ، أبو الوليد   ) ١(

مات سنة إحدى ، إالَّ أنه يف الرواية واه ألنه كان يزيد يف األحاديث ما  ليس منها ، للسري عارفاً بأيام الناس 
معجم و، ١٤٨ /١١:تاريخ بغداد و،  ٤/٤٠٨:لسان امليزان :انظر. أول خالفة الرشيد يف ، وسبعني ومائة 

  . ٥/٣٩٥:ميزان االعتدال يف نقد الرجال و،٢/٥٠٢:املغين يف الضعفاء و،  ٨/٣٣٩: املنتظمو،٤/٥٢٣:األدباء 
  . مصدر سابق : للفراء ، معاين القرآن : وانظر ،  ٤٨:غريب القرآن    )٢(
  . مصدر سابق : رآن غريب الق  ) ٣(
  .  ١/٣٧٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٤(
:  وانظر ،  ١/١٦٣:إىل ابن عباس من رواية الكليب  ١/١٦٣: نسبه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٥(

: اجلوزي إىل ابن األنباري بلفظ وابن ، ونسبه القرطيب وابن كثري إىل ابن عباس ، ١/٩٤تفسري السمرقندي 
  . ١/١١٨:تفسري ابن كثري و،  ٢/٨:تفسري القرطيب و،  ١/١٠٦:زاد املسري : انظر .  ))املشقة من العذاب ((

    . ١/١٦٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
رقم احلديث    ، نبياء عليهم السالم ومن سورة األ:باب ، كتاب التفسري ،  ٥/٣٢٠:ورد هذا يف سنن الترمذي   ) ٧(

الويل واد يف جهنم يهوي فيه الكافر أربعني : (( قال  عن النيب  من حديث أيب سعيد اخلدري ) ٣١٦٤( 
رقم ، من سورة املدثر ، كتاب التفسري ، ٢/٥٥١:ورواه احلاكم يف املستدرك  ،)) خريفا قبل أن يبلغ قعره

قال ، ))  بن هليعة اهذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعا إال من حديث : ((  الترمذيقال ) .  ٣٨٧٣( احلديث 
ولكن اآلفة ممن بعده وهذا احلديث ذا ، ينفرد به ابن هليعة كما ترى مل :(( ١/١١٨: هتفسريابن كثري يف 

  .  )) واهللا أعلم  ، اإلسناد مرفوعا منكر 
، وامللح  واألخباروالغريب ، صاحب اللغة والنحو ، األصمعي  ،عبد امللك بن قريب بن عبد امللك ، أبو سعيد    )٨(

مل يكن ممن يكذب وكان :  ((قال عنه حيىي بن معني عندما سئل عنه ، من أهل البصرة ، ثقة ، كان إمام زمانه 
: تاريخ بغداد و،١٩/١٢٦:الوايف بالوفيات: انظر.مات سنة مخس عشر ومائتان، )) من اعلم الناس يف فنه

  . ٥/٤٢:التاريخ الكبري و،١/٦٦٨:الكاشف و،  ٨/٣٨٩:الثقاتو،  ٥/٣٦٣:اجلرح والتعديل و،  ١/٤١٠
  .  ٤٧٨:غريب القرآن   ) ٩(



  

Ν§  ﴿، )١(وهم أَحبار اليهود املُضلُّون لعوامهم  ٢غَريِ أَنْ يكُونَ أُنزِلَ ،  èO  tβθä9θà) tƒ # x‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ 

Ï‰Ψ Ïã «!$# (#ρç tI ô± uŠ Ï9 ⎯ Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO WξŠ Î=s%﴾]عنِي ] ني : ودهالي ، دمحم فَةوا إِلَى صمدع  اكَتبوو

ص وراةي التت فا كَانلَى غَريِ مع اَألموالَ ، فته ليهذُوا عأخعالَى، )٢(وت قَولُه فَذَلك:﴿   ×≅ ÷ƒ uθ sù 

×≅ ÷ƒ uθ sù Ν ßγ ©9 $£ϑ ÏiΒ ôM t6 tGŸ2 öΝ Íγƒ Ï‰÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρ uρ Ν ßγ ©9 $£ϑ ÏiΒ tβθç7 Å¡ õ3 tƒ  ﴾]كـ أو ثد[ .  

∩∇⊃∪  ﴿ #θä9$s% uρ﴾ ولُ اِهللاسهم ردعا أَولَم   قَالُوا اهيبهم إِيكذت ندارِ عبِالن: ﴿  ⎯ s9 

$ uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $YΒ$−ƒ r& Zο yŠρß‰ ÷è ¨Β﴾]يلةً ]ن كـقَل ،الت ونَ اَأليامنعجلَيا العيهم فاؤهآب بدي ع ،

≅ö﴿:فَكَذَّبهم اُهللا تعالَى فَقَالَ  è%   ﴾ ، دمحا مي﴿ öΝ è?õ‹ sƒ ªB r& y‰Ζ Ïã/ «! $# # Y‰ôγ tã ⎯ n= sù y# Î=øƒ ä† ª!$# 

ÿ… çν y‰ ôγ tã  ﴾  يثَاقَهم نقُضيثَاقاً ؟ فَاُهللا الَ ين اِهللا مقُولُونَ ما تم بِمذت٣(أَخ( ،﴿ ÷Π r& tβθä9θà) s? ’ n? tã 

«! $# $tΒ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s?  ﴾]لَهم ]مثانون كـقَو هودعلَى الي در نكُم ، ثُمهالً ماطلَ جالب ﴿ ⎯ s9 

$ uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $YΒ$−ƒ r& Zο yŠρß‰ ÷è ¨Β  ﴾ )فَقالَ ، )٤:  

∩∇⊇∪﴿ 4’ n? t/ ﴾]دخ [ذِّب٥( أُع( ،﴿ ⎯ tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ ÍhŠ y™  ﴾  عنِيي : رك٦(الش( ،﴿  ôM sÛ$ym r& uρ 

ôM sÛ$ ym r& uρ ⎯ Ïµ Î/ … çµ çG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz ﴾  اةجالن كالسم ليهع تد٧(س(  ،لَى الع وتمأَنْ ي وهو ركش)٨( 

                           
  .  ١/١٥٣:تفسري ابن أيب حامت  :انظر . رواه ابن أيب حامت عن ابن عباس    )١(
  . ١/١٥٥:تفسري ابن أيب حامت و، ١/٣٧٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب العالية    )٢(

:١/١٥٥ .  
    . ١/١٦٤:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٥٠:للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٣(
  . ١/١٦٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  . ))  لكل إقرار فيه جحد) بلى ( :  (( ١/٥٢:قال الفراء يف معاين القرآن   ) ٥(
 :انظر . ورواه ابن أيب حامت عن ابن عباس ، والربيع ، وعطاء ، وقتادة ، وجماهد ، ير عن أيب وائل رواه ابن جر  ) ٦(

  .   ١/١٥٧:تفسري ابن أيب حامت و،  ٣٨٥ – ١/٣٨٤:تفسري الطربي  :
    . ١/١٥٣:تفسري املاوردي : انظر . نسبه املاوردي إىل ابن السراج  ) ٧(



  

š ﴿ ،  )٢(مدن  ﴾ خطيئَاته ﴿      ، قَرأَ )١( Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 öΝ ]خ[  #$ èδ $ yγŠ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz 

  .فَأُولئَك الذين يخلَّدونَ في النارِ ] كـ[ ﴾

∩∇⊄∪  ﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9 öΝ]خ[ #$ èδ $pκ Ïù 

šχρà$ Î#≈ yz  ﴾ ]م[  ، دمحت معبِينيِ نيهم بِتليثَاقِ عامل أَخذ نع ربأَخ ثُم  َفَقَال:  

∩∇⊂∪  ﴿ øŒ Î) uρ  $ tΡõ‹ s{ r& t−$ sV‹ ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™, u ó  Î)]٣[  ﴾  ، وراةي التف ﴿ Ÿω tβρ ß‰ç7 ÷è s? ﴾  َبِأَنْ ال

tβρ ﴿ أَ، قَر)٣(تعبدوا  ß‰ ç7 ÷è sƒ ﴾  أَخو ك٤(م( ،﴿ ω Î) ©! ⎦È  ]خ[  #$ ø⎪ t$ Î!≡ uθ ø9 $$Î/ uρ  ﴾َأم :  ياهينصو

$ZΡ$﴿،)٥(بِالوالدينِ |¡ôm Î) “ ÏŒ uρ 4’ n1ö à) ø9 $#﴾ حمِ:أَيي الرابةَ ف4﴿ ،)٦(القَر’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ È⎦⎫ Å6≈ |¡ uΚ ø9 $# uρ  

%θä9θè#)]ن[ uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ãm﴾ ]قاً]ندص  دمحم أني شقَّاً فحو )٧(َق ،ناً ﴿ أَرسح ﴾  أَخ)٨(، 
)٨(، ﴿(#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 #?θè#)]ن[#$ u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 Ν§]خ][٣[ #$ èO óΟ çFøŠ ©9 uθ s? ﴾ هدنِ العم عتضأَعر

                           
. وابن جرير بنحوه .والربيع وابن زيد ، وأيب العالية ، والضحاك ، ابن عباس  نسبه الواحدي والبغوي بلفظه إىل  ) ١(

  .  ٣٨٧-١/٣٨٦:تفسري الطربي و . ١/٨٩:تفسري البغويو،١/١٦٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر 
  .          ٨٣:احلجة يف القراءات السبع و،  ١/١٠٢:حجة القراءات و،  ١٦٢:السبعة يف القراءات : انظر    )٢(
معاين القرآن ،  ١/١٣٣:أليب احلسن األخفش ، ومعاين القرآن ، ٥٤ - ١/٥٣:للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٣(

  . مصدر سابق :وإعرابه 
  . مصدر سابق: احلجة يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: حجة القراءات و،١٦٣:السبعة يف القراءات : انظر  ) ٤(

  . سابق
  .  ١/١٥٥:زمنني تفسري ابن   ) ٥(
    .١/١٦٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٦(
ونسبه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ،  ١/٣٩٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن جريج     )٧(

 :انظر )).  واألكثرون : ((وقال ، ومقاتل ، وابن جريج ، وسعيد بن جبري ، إىل ابن عباس : القرآن ايد 
   .  مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد 

  . ١/١٠٣:حجة القراءات ،  ٧٤:التيسري يف القراءات السبع و،  ١٦٣:السبعة يف القراءات :  انظر   )٨(



  

ω  ﴿ ،)٢(أَوائلَهم : يعنِي ، )١(وامليثَاقِ Î) WξŠ Î= s% öΝ à6Ζ ÏiΒ﴾  عنِيكَانَ: ي نم  ثُم ينهلَى دثَابِتاً ع

 دحمبِم آمن )٣( ،٢  هابحأَصالمٍ وس اِهللا بنبدم عهو)٤(  ،﴿ Ο çFΡ r& uρ šχθàÊ Ì ÷è •Β  ﴾ 

 .  )٥(عما عهِد إِليكم كَأَوائلكُم ]كـ[

∩∇⊆∪﴿øŒ Î) uρ $ tΡõ‹ s{ r& öΝ ä3 s%$sW‹ ÏΒ Ÿω tβθ ä3 Ï ó¡ n@ öΝ ä. u™!$ tΒ ÏŠ Ÿω uρ tβθ ã_ Ì øƒ éB Ν ä3 |¡àΡr& ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì‘$ tƒ ÏŠ﴾ 

Ν§  ﴿ ،)٦(بِأَنْ الَ يقْتلَ بعضكُم بعضاً ، والَ يخرج بعضكُم بعضاً من داره ويغلبه علَيها ]خ [ èO 

§Ν èO ÷Λ än ö‘ t ø% r&   ﴾ قبلتم ذلك ، : أَي﴿  óΟ çFΡr& uρ tβρ ß‰ uηô± n@  ﴾ ]كُم]كـلائلَى إِقرارِ أَو٧(ع(  . ثُم

  :أَخرب أَنهم نقَضوا هذا امليثَاق فَقَالَ 

∩∇∈∪ ﴿ §Ν èO öΝ çFΡr& ω àσ ¯≈ yδ šχθ è=çG ø) s? öΝ ä3 |¡àΡr&   ﴾ ًاضعكُم بعضقْتلُ ب٨(ي( ،﴿   tβθ ã_Ì øƒéB uρ 

tβθ ã_Ì øƒéB uρ  $Z)ƒ Ì sù Ν ä3Ζ ÏiΒ ⎯ ÏiΒ öΝ ÏδÌ‘$ tƒ ÏŠ ﴾]كُم]خلَّتلِ مأَه نقُريظَة ٢٠،م م٩(ه(وا حكَانلفاَء ؛ و

َألوسِحريِ)١٠(لفاَء لضالنزرجِ، ، ولخلفاء لوا حكَانلُ؛ وقاتت كُلُّ طَائفة كَانتا  وهلفَائح عم

                           
  . ١/٢٢٩:تفسري الثعليب   ) ١(
    . ١/١٦٤:معاين القرآن وإعرابه  )٢(
    .١/١٦٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٣(
  .  ١/٩٦:تفسري السمرقندي    )٤(
  . مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
،  ١/٣٩٤:تفسري الطربي: انظر . وابن أيب حامت عن أيب العالية والسدي ، رواه ابن جرير عن أيب العالية وقتادة    )٦(

  . ١٦٣ – ١٦٢ /١: تفسري ابن أيب حامت و، 
    . ١/١٦٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(
  .  ١/١٦٤:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن الربيع بن أنس   ) ٨(
 )) وقريظة والنضري أخوان، من أوالد هارون النيب صلوات اهللا عليه: ( ( ٤٧٥/  ٤ :األنساب قال السمعاين يف    )٩(

ملا قدم اليهود : لسري قال غري واحد من أهل ا: ((  ١/٤٤٦: وقال ياقوت احلموي يف معجم البلدان ،  ))
ومها ، ونزلت بنو قريظة مهزورا ، فرتل بنو النضري بطحان ، فأتوا العالية ، املدينة نزلوا السافلة فاستومخوها 

    . )) واديان يهبطان من حرة هناك تنصب منها مياه عذبة 
ة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ابنا حارث: األوس واخلزرج :((  ٤/٢٠٣: قال ياقوت احلموي يف معجم البلدان   ) ١٠(

  )) .  حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد بن الغوثبن 



  

وإِذا ديارِهم وأَخرجوهم منها ، أَو النضري بِقُريظةَ خربوا ريظةُ بِالنضريِ قُ/إِذا ظَفَرت أَعدائَهم ،
تعيرهم العرب ف٢٠َ، ٦،)١(جمعوا لَه وقَادوه ، وإِنْ كَانَ من عدوهم أُسر واحد منهم 

أمرنا أَنْ نفَاديهم وحرم علينا قَتلهم ، فَيقُولُ :فَيقُولونَ! كَيف يقَاتلونهم ويفدونهم ؟:وتقُولُ

 هم ؟: العربلونقاتي أَنْ:فَيقُولونَ ! ملَ تحستا  نلفَاؤنذَلَّ حتس٢(ي(، ﴿tβρ ã yγ≈ ©à s? Ν Îγ øŠ n= tæ  ﴾ 

ÄΝ  ﴿  ،)٣(تتعاونونَ عليهم  øO M} $$Î/ Èβ# uρ ô‰ãè ø9 $# uρ  ﴾]والظُّلمِ ] ن يةص٤(بِاملع(، ﴿ β Î) uρ öΝ ä.θè?ù' tƒ 

3“ t≈ y™ é& ﴾  موهميتداَء فَدونَ الفطلُبي ورِينأْس٥(م(َأونَ ﴿ ، قَررظَاهت ﴾ كوف)ى  ﴿ ،)٦ارأُس

  موهفْدفَر  ﴾تن، ﴿   موهفْدت ىرمزةُ  ﴾أَس٧(ح( ،﴿ öΝ èδρ ß‰÷ è?  uθ èδ uρ îΠ § ptèΧ öΝ à6 ø‹ n=tã 

öΝ ßγ ã_# t ÷z Î)﴾]ن [ ليكُم: أَيع مرحم مهيارد نهم مإِخراج٨(و( ، ﴿  tβθ ãΨ ÏΒ÷σ çG sù r& ÇÙ ÷è t7 Î/ 

É=≈ tG Å3 ø9 šχρ ﴿     ،)٩(اَألسيِر فداَء: يعنِي  ﴾ #$ ã à õ3 s? uρ <Ù ÷è t7 Î/ ﴾]ن [ اِإلخراجعنِي القَتلَ وي

وترك اِإلخراجِ ،ترك القتلِ: عهود  أَربعةَ أَخذَ اُهللا عليهِم (( : )١١(قال السدي ، )١٠(واملُظَاهرةَ 

                           
  .  ١/٥٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب    )٢(
    . ١/١٦٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .١/١٦٨: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه  :انظر   ) ٤(
  .  ١/٤٠٠:تفسري الطربي : انظر .  ﴾ أُسارى تفْدوهم ﴿ عمرو وابن عامر كثري وأيبهذا املعىن على قراءة ابن   ) ٥(

 .  
  .١/١٠٤:حجة القراءات و،  ١٦٣:السبعة يف القراءات : انظر    )٦(
  . مصدر سابق :حجة القراءات و،  ١٦٤:السبعة يف القراءات : انظر    )٧(
ومعاين القرآن ، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . يعود على اإلخراج ) هو ( هذا املعىن على أن الضمري    )٨(

  .  ١/١٦٧:وإعرابه 
  . ١/١٦٦:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن السدي   ) ٩(
  .  ١/٢٣١:تفسري الثعليب   ) ١٠(
، األعور ، احلجازي مث الكويف  ،اإلمام ، الكبري السدي ، إمساعيل بن عبد الرمحن ابن أيب ذؤيب ، هو أبو حممد  )١١(

كان يقعد يف سدة باب ،ومنهم من ضعفه ، منهم من وثقه يف احلديث ، من التابعني ،  راوي قريش، املفسر
.  يف أيام بين أمية يف والية مروان بن حممد ، وتويف سنة سبع وعشرين ومائة،  اجلامع بالكوفة فسمي السدي

معجم و،  ٩/٨٥:الوايف بالوفيات و،  ١/٨٣:املغين يف الضعفاء و،  ٨٦ -٩/٨٥:الوايف بالوفيات : انظر 



  

، املُظَاهرة كرتكُ، و نوا عضرفَأَع ماهرداَء أَسفاَء ودإِالَّ الف وا بِهرا أُملِّ م ((
)١(، ﴿ $ yϑ sù â™!# t“ y_ 

⎯ tΒ ã≅ yè ø tƒ š Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ ω Î) Ó“ ÷“ Åz ﴾  ٌوانهةٌ ويح٢(فَض( ،٠٢  أَو : الكه)٣( ،﴿   ’ Îû 

Íο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 tΠ ]ن[#$ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# tβρ –Š t ãƒ #’ n<Î) Ïd‰ x© r& É># x‹ yè ø9 $] ن ق خ[  #$ tΒ uρ ª! $# @≅ Ï≈ tó Î/ 

$£ϑ tã tβθè= yϑ ÷è s?  ﴾] 0أَ، ]  صزأوحج كـقَر ﴿ tβθè= yϑ ÷è sƒ  ﴾بةعشي ورم٤( ح(.  

∩∇∉∪ ﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ãρ u tI ô© $# nο 4θ uŠ ys ø9 $# $ uŠ ÷Ρ ‘$! $# Íο t ÅzFψ $$Î/ ]خ[ Ÿξsù ß# ¤ sƒ ä† ãΝ åκ ÷] tã Ü># x‹ yè ø9 $# 

Ÿω uρ öΝ èδ tβρ ç |ÇΖ ãƒ ﴾ ]خج  م[ .  

   ∩∇∠∪ ﴿ô‰ s) s9 uρ $ oΨ÷ s?# u™ © y›θãΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# $ uΖ øŠ ¤ s% uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ È≅ ß™ ”9 $$Î/﴾]ا٠٢]نبعن٥(أَت(، 

قَفَوت الرجلَ إِذَا سرت في : تقُولُ ، وأَصله من القَفَا  ٠٢،)٦(وأَرسلنا رسوالً بعد رسولٍ  ٦

٧(أَثَره( ، ﴿ $ oΨ ÷ s?# u™ uρ ∑© |¤Š Ïã t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó s∆ ÏM≈ oΨ Éi t6 ø9 ≈ç﴿ çµ ما أُوتي من املُعجزة ،]ن[ ﴾  #$ tΡ ô‰−ƒ r& uρ ﴾ 

واهين٨(قَو(، ﴿ Çyρã Î/ Ä¨ ß‰ à) ø9 وذَلك أَنه كَانَ قَرِينه يسري معه حيثُ ، )٩(بِجِربيل]ن[﴾  #$

¨ ﴿قَرأَ  متم ،كُلَّ هذَا فَما استقَ )١(]بِكُم [ فَعلْنا : يقولُ ، )١٠(سار ß‰ ÷) ø9 $#  ﴾  ٢(مك( ،﴿  

                                                                             
    . ٣/١٣٢:هتذيب الكمال و، ٢/٢٩٥:األدباء 

  .  ١/٢٣١:تفسري الثعليب   ) ١(
    .١/١٧٠: القرآن ايد الوسيط يف تفسري  )٢(
  . ٢١٥:غريب القرآن   ) ٣(
  .  ٧٧:التيسري يف القراءات السبع و، ١/١٠١:حجة القراءات و،  ١٦٠:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
    . ٣٧٢:غريب القرآن    )٥(
    . ١/١٦٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
    .مصدر سابق  : غريب القرآن    )٧(
ومعاين ،  ١/٤٠٣: تفسري الطربي و،   ٣١ :جماز القرآن : انظر . له أبو عبيدة وابن جرير الطربي والزجاج قا   )٨(

  .مصدر سابق  : القرآن وإعرابه 
  .  ٤٠٥ – ١/٤٠٤:تفسري الطربي : انظر . ورجحه ، رواه ابن جرير عن السدي والضحاك والربيع   ) ٩(
  . ١/٢٣٣:تفسري الثعليب : انظر   ) ١٠(



  

 $ yϑ ¯=ä3 sùr& öΝ ä. u™!% y` 7Αθß™ u‘ $yϑ Î/ Ÿω #“ uθ öκ sE ãΝ ä3 Ý¡ àΡ r& ÷Λän ÷ y9 õ3 tF ó™  ﴿عن اِإلميان به ،)٣(تعظَّمتم]ن[﴾ #$

$Z)ƒ Ì x sù ÷Λ ä⎢ ö/ ¤‹ x.  ﴾ ثلم : ، لَّمسا وليهملَّى اُهللا عص دمحمى ويسع﴿ $Z)ƒ Ì sù uρ šχθ è=çG ø) s?  ﴾ 

  .  )٤(يحيى وزكَريا صلَّى اُهللا عليهما وسلَّم : مثلُ  ]كـ[

   ∩∇∇∪ ﴿ (#θä9$ s% uρ $ oΨ ç/θè=è% 7# ù=äî ﴾ ]خ[ ودهو أَنَّ اليى  -قَالُوا /ها أَتمكَاراً لإِناًء وهزاست

  دمحم به - )٥( :﴿ $ oΨ ç/θè= è% 7#ù= äî ﴾ قولُ ، : ،أَيا تم فهمالَ تي وعاوةٌ فَهي الَ تشا غليهع

 أَغلَف فَهو الفي غيٍء فكُلُّ ش٦(و( معهجعالَى فَقالَ غُلْف،: ، وهم اُهللا تأَكذَب ثُم: ﴿ ≅ t/ 

ãΝ åκ s] yè©9 ª! $# öΝ Ïδ Ì ø ä3 Î/   ﴾ م: أَيهدطَرو همتحن رم مهعد٧(أَب(  ، ﴿ Wξ‹ Î= s) sù $ ¨Β tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ﴾ 

›Wξ ﴿  (( :، وقالَ قَتادةُ )٨(فَقَليالً يؤمنونَ بِما في أَيديهم : أَي  ]كـ[ Î= s) sù $ ¨Β tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ﴾ 

يلٌ : أَيم إِالَّ قَلهنم نؤما يالم، )٩( )) مبداِهللا بن سكَع .  

    ∩∇®∪﴿ $ £ϑ s9 uρ öΝ èδ u™!% y` Ò=≈ tG Ï. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! −× ﴿،)١٠(القُرآنَ:يعنِي ﴾#$ Ïd‰ |ÁãΒ  ﴾  قوافم
)١١(،       ﴿  $ yϑ Ïj9 öΝ ßγ yè tΒ] ع[ #θçΡ% x. uρ ﴾ عنِيي :، ودهالي  ﴿ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ﴾  ذازولِ هلِ نن قَبم

                                                                             
  .فَعلْنا كُلَّ هذَا فَما استقَمتم : ويف املخطوط، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة    )١(
  . ١٦٤:السبعة يف القراءات و،  ٨٥:احلجة يف القراءات السبع و،  ٧٤:التيسري يف القراءات السبع : انظر  )٢(
    . ١/١٦٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج ) ٣(
    .١/١٧١: يط يف تفسري القرآن ايد الوس  ) ٤(
  .١/١٧٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ابن عباس وجماهد وقتادة : نسبه الواحدي إىل   ) ٥(
   . مصدر سابق  :جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة   ) ٦(
    . مصدر سابق  :جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة   ) ٧(
  .١/٤٠٩:تفسري الطربي : انظر . واه ابن جرير عن معمر ر   )٨(
  . ١/٤٠٨:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة    )٩(
تفسري ابن و،  ١/٤١٠:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن قتادة ، رواه ابن جرير عن أيب قتادة والربيع   ) ١٠(

  . ١/١٧١:أيب حامت 
  . ١/٢٣٤: تفسري الثعليب  ) ١١(



  

šχθ ﴿ الكتاب ،          ßsÏF ø tG ó¡ tƒ ﴾َونرنصتسي،﴿’ n? tã  t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρã x x. ﴾]ن[ دحمبِم 

بِكتو قُولُونَ، ابِهيو : ماني آخرِ الزف وثبِي املَبعا بِالنصرنم ان١(اللَّه( ،﴿  $ £ϑ n= sù Ν èδu™ !$ y_ $ ¨Β 

(#θèù t tã  ﴾  عنِيي : بِيبِعثةَ النو تابالك،﴿(#ρã x Ÿ2 ⎯ Ïµ Î/]ن[π uΖ ÷è n=sù «!$# ’ n? tã š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $#﴾ 

  : ثُم ذَم صنِيعهم فَقالَ، ]كـ[

    ∩®⊃∪ ﴿ $ yϑ |¡ ø⁄Î/ (# ÷ρ u tI ô© $# ÿ⎯ Ïµ Î/ öΝ ßγ |¡ àΡ r&﴾  ن الثَّوابِ :أَيهم مفُسظَّ أُنح وا بِهاعا بم بِئس

٢(بِالكُفرِ بِالقُرآن(  ، ﴿β r& (#ρã à ò6 tƒ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª! $# $ ·‹ øó t/﴾  ًداس٣(ح(،﴿β r& tΑ Í” ÷∴ ãƒ ª! إِنزال   ﴾  #$

β﴿، قَرأَ  )٤(إِنزال اُهللا  r& tΑ Í” ÷∴ ãƒ ﴾  حق يففان، خبحي سعامِ  )٥( إِالَّ في اَألنوف ، كلَى  ﴿مع

⎯ ﴿، )٨(وعسق ، )٧(في لُقمان  ﴾ زِلُ الغيثَوين ﴿بصرٍ ، وخفَّف أَخ  )٦(﴾ علَى أَنْ ينزلَ ÏΒ 

⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î# ôÒsù 4’ n? tã ⎯ tΒ â™!$ t± o„ ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$t6 Ïã ﴾]ا] ن أَنَّ كُفْر ذَلكال وو كش نم كُنملْ ي ودهلي

 اهبتاعيلِ ، اشمإِس لَدي وة فوبالن ارتيثُ صداً حسا كَانَ حمإِنو  ،﴿ ρ â™ !$t6 sù ﴾

=A ﴿ ،)٩(فَانصرفُوا واحتملُوا ŸÒ tó Î/  ﴾ ، اةورييعهِم التضاِهللا َألجلِ ت ن4 ﴿م’ n? tã 5= ŸÒ xî ﴾ ]ن [

                           
. ونسبه الواحدي إىل ابن عباس من رواية سعيد بن جبري . روى ابن جرير حنوه عن ابن عباس وعلي األزدي    )١(

      .١/١٧٣: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٤١١:تفسري الطربي : انظر 
    .١/٢٣٥:تفسري الثعليب و،  ١/٥٦:للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٢(
: تفسري الطربي : انظر . ورواه ابن أيب حامت عن أيب العالية ، واه ابن جرير عن قتادة والسدي وأيب العالية ر   )٣(

  . ١/١٧٣:تفسري ابن أيب حامت و،  ١/٤١٥
  .١/١٧٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
من )  ٩٣( جزء من اآلية رقم ، ﴾... لَ علَينا كتابا نقْرؤه ولَن نؤمن لرقيك حتى تنز...  ﴿: قوله تعاىل : أي   ) ٥(

    .من سورة اإلسراء 
    ) . ٣٧( جزء من اآلية رقم   ) ٦(
    ) . ٣٤( جزء من اآلية رقم    )٧(
: نظر ا. من سورة الشورى )  ٢٨( جزء من اآلية ،  ﴾ ... وهو الَّذي ينزلُ الْغيثَ ﴿: قوله تعاىل : أي    )٨(

  . ١/١٠٦:حجة القراءات و،  ٨٥:احلجة يف القراءات السبع و،  ٧٥:التيسري يف القراءات السبع 
    . ١/١٧٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٩(



  

z⎯ƒ  ﴿ ، )١(وبِالقُرآن  هم بِالنبِي محمد لكُفْر] ن[ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 uρ ÑU# x‹ tã Ñ⎥⎫ Îγ •Β  ﴾ ] تسعون

  .]تسعون كـ ثه [

  ∩®⊇∪ ﴿ # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9]٣[﴾   ــود هليل، ﴿ (#θ ãΨ ÏΒ# u™ !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $#﴾ ــالقرآن ،  بِ

 ﴿   (#θ ä9$ s% ß⎯ ÏΒ ÷σ çΡ !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ n= tã  ﴾  ــي ــوراةَ ، : يعنِ الت﴿ šχρ ã à õ3 tƒ uρ $ yϑ Î/ 

… çν u™ !# u‘ uρ﴾   ـواهـا سبِم، ﴿  uθ èδ uρ ‘, ys ø9 $ ﴿ ،)٢(القُـرآنَ  : يعنِـي   ﴾  #$ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝ ßγ yè tΒ  

⎯ß ﴿ :موافقاً للتوراة ، ثُـم كَـذَّبهم اُهللا فـي قَـولهم     ] ن[ ﴾ ÏΒ ÷σ çΡ !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ n= tã  ﴾  

ــه بِ ≅ö ﴿ :قولـــــ è% zΝ Î= sù tβθ è= çG ø) s? u™ !$ uŠ Î; /Ρ r& «! $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% β Î) Ν çGΨ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β﴾ 

ذَكـر أَنهـم كَفـروا بِـاِهللا مـع      /ثُم )٣(!أَي كتابٍ جوز فيه قَتلُ نبِي ؟: أَي ]كـ[
      :فَقالَ  وضوحِ اآليات زمن موسى 

∩®⊄∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ Ν à2 u™ !% y` 4© y›θ•Β ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/]عنِي  ﴾]٣ا ،: يصالعو، دحرِاليالب فَلْق٤(و( ،

 ﴿  §Ν èO ãΝ è? õ‹ sƒ ªB $# Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/  ﴾   ً٥(إِلَها( ، ﴿ öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑÎ=≈ sß﴾  ]كـ أو ثد[.  

∩®⊂∪  ﴿øŒÎ) uρ $ tΡõ‹ s{ r& öΝ ä3 s%$ sV‹ ÏΒ $uΖ ÷è sù u‘ uρ ãΝ à6 s% öθ sù u‘θ’Ü9 ›ρä#)]ن[#$ äz !$ tΒ Ν à6≈ uΖ ÷ s?# u™ ;ο §θ à) Î/ 

(#θãè yϑó™ $# uρ ﴾ ]ن[  هفِْسريى تضم ى )٦(قَدعنمو ، :﴿ (#θãè yϑó™ $# uρ﴾: اقْبلُوا٧(و( ، أَي : نم يها فم

                           
  . ١/٤١٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ١(
  . ١/٢٣٦:تفسري الثعاليب   ) ٢(
      . ١/١٧٤:لقرآن وإعرابه معاين ا   )٣(
والضفادع ، والقمل ، واجلراد ، الطوفان هو :(( قال ، دون ذكر فلق البحر ، رواه ابن أيب حامت عن ابن عباس    )٤(

تفسري ابن أيب حامت : انظر .  )) والسنني ، ونقص من الثمرات ، واليد ، والعصا ، والدم ، والضفادع 
:١/١٧٥  .  

  .  ١/٩٤: بن أيب طالب مكي،  مشكل إعراب القرآن  ) ٥(
    : (       ) .صفحة ، من هذه السورة )  ٦٣( عند اآلية رقم   ) ٦(
  . ١/٤٢٢:تفسري الطربي : انظر    )٧(



  

 رامهحو اللهح ن١(م(، ﴿ (#θä9$s% $uΖ ÷è Ïÿ xœ ﴾، يها فم﴿  $ uΖ øŠ |Á tã uρ ﴾ ]ن [ ا بهرنا أُم٢(م(، ﴿ 

(#θç/ Ì ô© é& uρ ’ Îû ãΝ Îγ Î/θè=è%   ﴾ ، بقُوا حس﴿Ÿ≅ ôf Ïè ø9 حبب : عنى ، واملَ)٣(حتى اختلطَ بِهم ﴾  #$

öΝ ﴿ ، إِليهم العجلُ ÏδÌ ø à6 Î/﴾ ]هم ] نفُوسي نف روصتا يوا مم طَلبهبيه ؛ َألنشهم التقَادبِاعت
)٤( ،﴿    ö≅ è% $yϑ |¡ ø⁄Î/ Ν à2 ã ãΒ ù' tƒ ÿ⎯ ÏµÎ/ öΝ ä3 ãΡ$ yϑƒ Î) β Î) Ο çGΨ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β  ﴾] ذَا ]كـ صجه

 همي قَولم فلَه يبكذت: ﴿ ß⎯ ÏΒ÷σ çΡ !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρé& $ uΖ øŠ n= tã  ﴾  ، َوا اِإلميانعاَءهم ادأَنَّ آب ذَلكو ، ثُم

لَو كُنتم مؤمنني ما : ، واملَعنى بِئْس اِإلميان إِميانٌ يأمر بِالكفرِ : عبدوا العجلَ ، فَقيلَ لَهم 
آباَءهم ،كَذلك أَنتم لَو كُنتم مؤمنني بِما أُنزِلَ عليكُم ما كَذَّبتم : عبدتم العجلَ ، يعنِي 

  . )٥( محمداً 

∩®⊆∪ ﴿ö≅ è% βÎ) ôM tΡ% x. ãΝ à6 s9 â‘# £‰9 $# äο t Åz Fψ $# y‰Ψ Ïã «! $# Zπ |Á Ï9% s{ ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ Ä¨$̈Ψ9 $# (# âθ ¨Ζ yϑ tF sù 

|N öθ yϑø9 $# β Î) ÷Λ ä⎢Ψ à2 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ لَن يدخلَ اجلَنةَ إِالَّ من :كَانت اليهود تقولُ ]كـ[ ﴾  ¹|

فَإنَّ من كَانَ الَ يشك أَنه صائر إِلَى ، إِنْ كُنتم صادقني فَتمنوا املَوت : كَانَ هوداً، فَقيلَ لَهم 
 ةه فَ، اجلَندنع ةُ آثَر٦(اجلَن(.  

                           
    .١/١٧٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )١(
  .١/٢٣٦:تفسري الثعليب : انظر   )٢(
    . ١/١٧٤:ومعاين القرآن وإعرابه ، سابقمصدر : جماز القرآن  :انظر . قاله أبو عبيدة والزجاج   )٣(
      .١/١٧٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   )٤(
  . ١/١١٦:زاد املسري : انظر . حكى ابن اجلوزي هذا املعىن عن ابن األنباري   )٥(
  . ١/٤٢٦:تفسري الطربي : وانظر ، ١/١٧٦:معاين القرآن وإعرابه    )٦(



  

∩®∈∪ ﴿ ⎯ s9 uρ çν öθ ¨Ψ yϑ tG tƒ # J‰t/ r&  ﴾ ٌهم كَفَرةفُوا أَنرهم عَألن ، ةي اجلَنم فلَه صيبالَ نو ، وهو

 قَوله :﴿ $ yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r&﴾]ن [ أَي : دمحأَمرِ م انتمك نلُوا مما عم ، ﴿ ª! $# uρ 7Λ⎧ Î= tæ 

t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $$ Î/  ﴾ ]كـ[يددهى التعنم يه١( ف(.  

∩®∉∪ ﴿ Ν åκ ¨Ξ y‰Éf tG s9 uρ ﴾ دمحا معنِي ، يي : هودلماَء الي٢(ع(، ﴿ š⇑ t ômr& Ä¨$̈Ψ9 $# 4’ n? tã 

;ο 4θ uŠ ym ﴾]ي أَمرِ]خوا فا أَتموا ؛ لاتارِ إِذَا مرونَ إِلَى النائم صهوا أَنلمم عهَألن  دمحم )٣(، 

 ﴿ z⎯ ÏΒ uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä. u õ° r&﴾ ]ن [ أَ: أَي نمعثَ ، وري البكنم نم أَحرصو بعثَ أَحالب كَرن

فَاليهود أَحرص منهم ؛ َألنهم علموا ما جنوا فَهم يخافَونَ ؛ َألنه الَ يرجوا بعثاً،العمرِ ] طُولَ[

ار٤( الن( ، ﴿ –Š uθ tƒ öΝ èδß‰ tn r& ﴾/ أَي :، ودهالي أَحد ﴿ öθ s9 ã £ϑ yè ãƒ y# ø9 r& 7π uΖ y™  ﴾]أَنَّ ] ن علمي هَألن

رتآخليهع تفَسد قَد ه،﴿$tΒ uρ uθ èδ﴾  م : أَيهدا أَحم٥(و(،٢٠ ري:أَوعمالت)٦(،﴿ ⎯ Ïµ Ïn Ì“ ôm t“ ßϑ Î/ ﴾

⎯ Ïµ Ïn Ì“ ôm t“ ßϑ Î/ ﴾ هدعب٧(بِم(،﴿ z⎯ ÏΒ É># x‹ yè ø9 $# β r& t £ϑ yè ãƒ ﴾]ن [هريمعت،﴿  ª! $# uρ  7 ÅÁ t/ $ yϑÎ/ 

šχθ è=yϑ ÷è tƒ﴾] م[.  

∩®∠∪  ﴿ ≅ è% ⎯ tΒ šχ% x. # xρß‰ tã Ÿ≅ƒÎ ö9Éf Ïj9 … çµ ¯ΡÎ* sù … çµ s9 ¨“ tΡ 4’ n? tã y7 Î6 ù=s%  ﴾  بِين ودهالي أَلتس

ولَو ، هو عدونا من املالَئكة : يلُ ، فَقالُوا جِبرِ: يأتيه من املَالئَكَة ؟ فَقالَ ] عن من  ]اِهللا 

                           
)١(   ١/١٧٧:معاين القرآن وإعرابه : وانظر ، ١/١٧٧: يد الوسيط يف تفسري القرآن ا .    
دون حتديد ) اليهود : ( والربيع ابن أنس مبعىن ، وأيب العالية ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٢(

  . ١/١٧٨:تفسري ابن أيب حامت ،  ١/٤٢٨:تفسري الطربي :انظر . بالعلماء 
  . ١/١٧٨:إعرابه معاين القرآن و: انظر    )٣(
    .١/٤٢٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس بنحوه    )٤(
معاين : انظر . الذي نقله املؤلف من تذكرة األريب ) التعمري ( أعين ، والذي يليه ، ذكر الزجاج هذا املعىن    )٥(

    .  مصدر سابق :القرآن وإعرابه 
    .١/٥٩:يب تذكرة األريب يف تفسري الغر   )٦(
  . مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة    )٧(



  

 ا بِكيلُ أَمنيكَائم اآليةُ ، أَتاك ذهعالَى هزلَ اُهللا تى )١(فَأناملَعنجِربيلَ : ، واً لودكَانَ ع نقُلْ م
 ﴾جبرئلُ ﴿، أَخ ﴾ جبرئيِلُ ﴿مك ، ﴾ جبرِيلُ ﴿فَلْيمت غَيظاً فَإِنه نزلَ القُرآنَ على قَلبِك ، قَرأَ

Èβ ﴿ ،)٢( شعبة øŒ Î* Î/ «! $# ﴾  بِأمرِ اِهللا ، : أَي﴿ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 š⎥÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ﴾ وافن مم ا قَبلَهمقاً ل

“ ﴿ ،الكُتبِ Y‰èδ uρ 2” u ô³ ç0 uρ t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9﴾]قَ]كـ نيح ودهلى اليع دجِربيلُ  إِنَّ: الُوا ر

إِنه وإِنْ كَانَ ينزِلُ بِاحلَربِ والشدة على الكَافرين فَإِنه يرتِلُ :فَقيلَ،الشدة )٣(]بِاحلَربِ و[يرتِلُ
 ننيى علَى املُؤمشرالبى و٤(بِاهلُد( ،ة  ٠٢ارالبِشو رىشالبو : رسا يبِم ارباِإلخ)٥(.  

∩®∇∪ ﴿ ⎯ tΒ tβ% x. # xρ ß‰ tã °! ⎯ Ïµ ÏG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯ Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿ≅ƒ Î ö9 Å_ uρ Ÿ≅8 s3‹ ÏΒ uρ  ﴾َأميكائل ﴿ قَر ﴾ 

، مدن لستخيكَالَ ﴿ ممو ﴾  فصحصرٍ و٦(ب( ؤالِء فَإِنَّ اُهللا : ، أَيه واً َألحددكَان ع نم
 لَه ودَألنَّ [ ، ع[)اَجلَم )٧ ودع الواحد ودع دمحم ودعيعِ ، و  َّلجو زاِهللا ع ودع ،] 

⎯ ...﴿  :كَقَوله تعاىل ،)) أَو  (( والواو ها هنا بِمعنى tΒ uρ ö à õ3 tƒ «! $$Î/ ⎯ Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯ Ïµ Î7 çF ä. uρ 

                           
جزء منه؛  ٥/٢٩٤:وروى الترمذي، ) ٢٤٨٣( برقم ، مسند ابن عباس ،  ١/٢٧٤رواه اإلمام أمحد يف مسنده    )١(

يف  والنسائي، )  ٣١١٧( برقم ، باب ومن سورة الرعد ، كتاب التفسري ، وهو ما خيص سؤاهلم عن الرعد 
والطرباين يف ، )  ٩٠٧٢( برقم ،  ))كيف تؤنث املرأة وكيف يذكر الرجل : (( ٥/٣٦٦:السنن الكربى 

)  ٣٨١٧، ٩٥٢( برقم، ١/١٨٠:وابن أيب حامت يف تفسريه ،) ١٢٤٢٩( برقم ،١٢/٤٥:  ))املعجم الكبري ((
غريب من :((قال أبو نعيم.٢٩–٢٨)):أسباب الرتول ((والواحدي يف ،٤/٣٠٥: ))احللية ((وأبو نعيم يف ، 

وصححه األلباين يف السلسلة ، ))  حديث حسن غريب : ((وقال الترمذي ،))حديث سعيد ؛ تفرد به بكري
  ) . ١٨٧٢(برقم ،الصحيحة

  . ١/١٠٧:حجة القراءات و،  ٧٥:التيسري يف القراءات السبع و،  ١٦٦:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  : ... فقيل ، يرتل بالشدة : ... ويف خمطوط البستان ، ملطبوعة كذا يف نسخة الوجيز ا  )٣(
أمجع أهل العلم بالتأويل مجيعا على أن هذه اآلية نزلت جوابا :  ((  ١/٤٣١:قال ابن جرير رمحه اهللا يف تفسريه   ) ٤(

    . )) جوابا لليهود من بين إسرائيل إذ زعموا أن جربيل عدو هلم وأن ميكائيل ويل هلم  
  . ١٢٩:القرآن  غريب  ) ٥(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ١/١٠٨:حجة القراءات و، ١/١٦٧السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(

 .  
    ... فإنَّ عدو الواحد : ويف خمطوط البستان ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٧(



  

⎯ Ï& Î#ß™ â‘ uρ ...﴾ )فَقَولُه ، )٢( ])١ : ﴿  χ Î* sù ©! $# Aρ ß‰ tã z⎯ƒ Ì Ï≈ s3 ù=Ïj9  ﴾ ]كـ [ ولَى : أَيت هإن

  .)٣(تلك العداوةَ بِنفسه ، وكفَى رسلَه ومالئكته أَمر من عاداهم 

∩®®∪ ﴿ô‰ s) s9 uρ !$ uΖ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) ¤M≈ tƒ# u™ ;M≈ oΨ Éi t/ ﴾]ن [ حاتاضو الَالَت٤(بِد( وابهذَا جو ،

$ ﴿ ، )٦(ا أُنزِلَ إِليك من آية بينة فَنتبعك لَها يا محمد م: حني قَالَ )٥(البنِ صوريا  tΒ uρ  ã à õ3 tƒ 

ã à õ3 tƒ !$ yγÎ/ ω Î) tβθ à) Å¡≈ x ø9 واليهود خرجت بِالكفرِ ، اخلَارِجونَ عن أَديانِهم ]كـ[ ﴾  #$

 دحمبِم  دحمم ا ذَكرلَموسى ، وم ريعةش نع ن اليهِم مذَ عا أُخم الكقَالَ م يهف هدلع
يفالض ٧(بن(  : يثاقالَ مو هدع دحمي ما فإِلين هِدا عاآليةُ، واِهللا م ذهفَأنزلَ اُهللا ه)٨(:  

                           
    .من سورة النساء )  ١٣٦( جزء من اآلية رقم   ) ١(
واهللا أعلم  –والصواب ،) فَالفَاُء ها هنا بِمعنى الالَّمِ : ( ويف خمطوط البستان ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة    )٢(

كذلك فإنه ومن خالل رجوعي إىل  ، ما أثبته من نسخة الوجيز املطبوعة ؛ ذلك أن السياق يدل على ذلك  -
وما هو يف ، تفسري الثعليب وجدت أنه ذكر ما أثبته هنا  مثل، املصادر اليت اعتمد عليها الواحدي يف الوجيز 

  . ١/٢٤١:تفسري الثعليب : انظر . النسخة املطبوعة 
    .١/١٨٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٣(
  .١/١٨١:معاين القرآن وإعرابه : انظر    )٤(
كلمة عربانية تطلق على من ويل أمر اليهود  والفطيون –من بين ثعلبة بن الفطيون ، اهللا بن صوريا األعور  بدع   )٥(

: انظر . ونزل فيه قرآن ، وهو ممن حقد على النيب ، ومل يكن باحلجاز يف زمانه أحد أعلم بالتوراة منه  -
      .٣/٤٧: السرية النبوية 

  . ١/١٨٣:امت فسري ابن أيب حوت،١/٤٤٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٦(
:١/١٨٣ .  

   من يهود األنصار خاصم النيب،  وقال بعضهم كان امسه فنحاص، أو الضيف ، امسه مالك بن الصيف    ) ٧(
؛ » باللّه الذي أنزل التوراة على موسى ما جتد يف التوراة إن اللّه يبغض احلرب السمني  هدأتش «: فقال النيب 

 .﴾ ...﴿وما قدرا حق قدره : فرتل فيه ، للّه على بشر من شيء ما أنزل ا: وقال ، فغضب ، وكان حرباً مسيناً 
  . ٤/١٦٨:تفسري الثعليب و، ٧/٢٦٧:تفسري الطربي : انظر 

: تفسري ابن أيب حامت و، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس    )٨(
    .مصدر سابق 



  

∩⊇⊃⊃∪ ﴿$ yϑ̄=à2 uρ r& (#ρß‰yγ≈ tã # Y‰ ôγ tã … çν x‹ t6 ¯Ρ ×,ƒ Ì sù Ν ßγ ÷Ψ ÏiΒ ﴾]عنِي ]ني :وهقَضن ينالذ/ نم

بنِي النضريِ ؛ نقَضوا عهداً كَانَ بينِهم وبني املُسلمني بعد أُحد ، ونقَضته : أَو  ٢ علمائهم،

اباَء األحزا جلَمدقِ ، واخلَن وم١(قُريظَةُ ي(،  ﴿ ö≅ t/ öΝ èδ ç sY ø. r& Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ ﴾ ] كـ،مائة[ 

احدجو ، لعهداقضٍ لنيِ نب نم مهَألن  لَه اندعمو ، تهبون٢(ل(.   

∩⊇⊃⊇∪ ﴿$ £ϑ s9 uρ öΝ èδ u™ !$ y_ ×Αθ ß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# ×− Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝ ßγ yè tΒ x‹ t6 tΡ ×,ƒ Ì sù z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 ≈=| ﴿،علمـاَء اليهـود  : يعنِي  ﴾ #$ tF Å2 «! ﴿ التـوراةَ ، : يعنِـي   ﴾#$

u™ !# u‘ uρ öΝ Ïδ Í‘θ ßγ àß  ﴾ أَي :     ـدحموا بِمكَفـر ـنيح ملَ بـهركُوا العت  ،بِـالقرآنو ﴿  

öΝ ßγ ¯Ρ r( x. Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ﴾]  ن [     ـنع ـذا إِخبـارهو ، ـدقص ى بها أَتأَنَّ مو ، قح هأَن

   :لَ عنادهم ،ثُم أَخرب تعالَى أَنهم رفَضوا كتابه واتبعوا السحر فَقا

∩⊇⊃⊄∪ ﴿#θãè t7 ¨? $# uρ ﴾ عنِيي:، ودهاَء اليلمع ﴿  $ tΒ (#θè=÷G s?﴾  أَي :ا كَانتم ، ﴿ ⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ﴾ُ  

’4 ﴿،  )٣(تحدثُ وتقُص من السحرِ n? tã Å7 ù= ãΒ z⎯≈ yϑø‹ n=ß™  ﴾]ن [ ذلك؛ و هلْكزمان مو هدهي عف

،  )٤(ه دفَنت الشياطني في خزانته سحراً ونرينجاتلَما نزِع ملكُ وذلك أَنَّ سليمانَ 
إِنما : وقَالُوا للناسِ ، دلَّت الشياطني عليه الناس حتى استخرجوها  فَلما مات سليمانُ 

علُّملَى تو إِسرائيلَ عنفَأقبلَ ب ، وهعلَّمليمانُ بِهذَا فَتلَكَكُم سهم ، ، ها مأَنبيائ وا كُتبرفَضو

tΒ$﴿  : )٥(فَقالَ فَربأَ اُهللا تعالَى سليمانَ  uρ t x Ÿ2 ß⎯≈ yϑ ø‹ n=ß™   ﴾ ًاحراكَافراً س كُني لَم أَي

                           
  . ١/١٨١:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،١/٢٤٢:تفسري الثعليب:انظر.ىل عطاءنسبه الثعليب والواحدي إ   )١(
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٢(
يتلو كتاب اهللا : كما تقول،حتكى وتكلم به : وتتلُو:  (( قال أبو عبيدة . نسبه الثعليب إىل عطاء وأيب عبيدة    )٣(

    .١/٢٤٣:يب لتفسري الثعو، مصدر سابق :جماز القرآن  :انظر  )) يقرؤه  :يأَ،
، نريجنات  :عه مج،) ليس حبقيقته وال كالسحر إمنا هو تشبه وتلبيس : أي (  ،أخذ كالسحر وليس به  :النرينج    )٤(

  . ٢/٩٦٧: املعجم الوسيطو،  ٦/٢٣٦: تاج العروس : انظر .  ونيارج، 
  . ١/٤٥٠:تفسري الطربي  :انظر . رواه ابن جرير عن قتادة    )٥(



  

  رحسي﴿  £⎯ Å3≈ s9 uρ  š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# (#ρã x x. ﴾]بِاِهللا ، قَ] نأَر﴿ نياطين الشلَكن اُهللا  ﴿،﴾ ولَك

مقَتلَه ﴾  ،﴿ نى لَكم١(﴾اُهللا ر( ، شامٍ وأخوزاد أخ ،﴿نولك الناس﴾)٣)(٢(،﴿ (tβθ ßϑÏk= yè ãƒ 

}¨$̈Ψ9 $# t ósÅb¡9 $! ﴿ما كَتبه لَهم الشياطني من كُتبِ السحرِ ،:يريد ] ع[ ﴾#$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ’ n? tã 

È⎦ ÷⎫ x6 n= yϑø9 $# Ÿ≅ Î/$t6 Î/ |Nρã‘$ yδ šVρã‘$ tΒuρ ﴾ ]أون[  أَي: ا، أَيهملَيزِلَ عا أُنهم مونعلِّمياً : ولمع

كَانت اليهود  ٢٠، )٤(وإِلْهاماً ، وقُذف في قُلوبِهما من علمِ التفرِقة ، وهو رقْيةٌ وليس بِسحرٍ

$!﴿: قَوله لوه عن السحرِ،هم ؛ فَسأعن شيٍء في التوراة إِالَّ أَجاب الَ تسأَلُ رسولَ اِهللا  tΒ uρ 

tΑ Ì“Ρé& ﴾  يما (( ف ((   ما : قَوالنهدطُوفةٌ علَى : أَحعها مأَن﴿$ tΒ (#θè=÷G s? ﴾  ،الثَّانِيو:لىع ﴿ 

 ós Åb¡9 $# ﴾)٥(  اججقَالَ الز ،)٦(: )) ابهنبِاجت رانيأمو حرالس اسالن علِّمانا يكَانو  ((
)٢، ٦ )٧ 

٢ قَولُهو :  ﴿ ≅ Î/$t6 Î/﴾     

$ ﴿:وقوله ،  )٢(جبل دناوند: ، أَو  )١(الكُوفَة: العراقِ ، أَو )٨(هي بابِلُ tΒ uρ È⎯≈ yϑÏk= yè ãƒ ﴾/ عنِيي  :

عنِيي  :حرنِ الساملَلَكَي، ﴿ ô⎯ ÏΒ >‰ tn r& ﴾ 4 ﴿ ،أَحداً: أَي© ®L ym Iωθà) tƒ $ yϑ̄Ρ Î) ß⎯ øt wΥ ×π oΨ ÷G Ïù   ﴾تالٌء اب

                           
    .من سورة األنفال )  ١٧( جزء من اآلية رقم :  ﴾ لَكن اُهللا رمى ، ﴿ ﴾ لَكن اُهللا قَتلَهم ﴿   )١(
  .من سورة يونس )  ٤٤( جزء من اآلية رقم   ) ٢(
: أليب شامةحرز األماين  إبراز املعاين منو،  ٧٥:التيسري يف القراءات السبع و،١٦٨:السبعة يف القراءات : انظر    )٣(

١/٣٣٧ .    
  .١/١٨٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
    . ١/٥٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب    )٥(
وسمي بالزجاج َألنه امتهن خراطة الزجاج أول حياته ، الزجاج ،إبراهيم بن السري بن سهل ، هو أبو إسحاق    )٦(

 تويف ،معاين القرآن يف التفسري : من تصانيفه ، ومجيل املذهب واالعتقاد ، ن كان من أهل الفضل والدي، حياته 
:  للخطيب البغدادي،  تاريخ بغداد: انظر. بلغ السبعني سنة إحدى عشرة وثالمثائة يف مجادي اآلخر وقد 

  . ١/٨٢:معجم األدباء و،١١/١٤٨:البداية والنهاية و، ١/٥٢: طبقات املفسرين للداوديو،  ٦/٩٠
    .١/١٨٣:معاين القرآن وإعرابه    )٧(
 ... منها الكوفة واحللة ينسب إليها السحر واخلمر، اسم ناحية ، بابل بكسر الباء :( ( قال ياقوت احلموي   ) ٨(

: انظر .  ))  ويقال إن أول من سكنها نوح ، الكلدانيون هم الذين كانوا يرتلون بابل يف الزمن األول و



  

 ، باراختو﴿ξ sù ö à õ3 s?  ﴾ ]ن [ ي ذَلكبِاملَلَكَنيِ ف  اسالن حنجلَّ امتو أَنَّ اَهللا عز ذَلكو

الوقْت ، قْبأَنْ ي اِإلمياني الكُفْرِ ونةَ فحعلَ املجحرِوالس لُّمعل القَابِلُ ت،وي لُّمهعبِت كْفرفَي ؤمن

$ ﴿:فَلله أَنْ يمتحن عباده بِما شاَء ؛ وهذا معنى قَولُه م ،بِترك التعلُّ yϑ ¯ΡÎ) ß⎯ øt wΥ ×π oΨ ÷G Ïù Ÿξ sù 

ö à õ3 s?﴾   حرِ كُف: أَيملَ السأَنَّ ع خبِركن اِهللا نةٌ محنبِاِهللا م ر ،نهع اكهننا وفَإنْ أَطَعتن،

،لكْتا هتنيصإِنْ عو،وتجن الَىوعقَولُه ت:﴿tβθ ßϑ ¯=yè tG uŠ sù $ yϑ ßγ÷Ψ ÏΒ﴾  ن : أَيونَ ملَّمعتونَ فَيفَيأت

$﴿ ،)٣(املَلَكَينِ  tΒ šχθ è% Ìh x ãƒ ⎯ Ïµ Î/ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ ö yϑ ø9 $# ⎯ Ïµ Å_÷ρ y— uρ ﴾ ]ن [ احدذَ كُلُّ وؤخأَنْ ي وهو

$﴿، )٤(اآلخرِ  إِلَى منهما عن صاحبه ، ويبغض كُلُّ واحد منهما tΒ uρ Ν èδ  ﴾  حرةَ :  أَيالس

 ، حرونَ السلَّمعتي ينالذ﴿t⎦⎪ Íh‘ !$ŸÒ Î/ ⎯ Ïµ Î/﴾ ، ِحربِالس  ﴿ô⎯ ÏΒ >‰ ym r& ﴾  أَحداً ، : أَي﴿ω Î) Èβ øŒ Î* Î/ 

«!  ﴿ ،لك الضرر الَ يضرونَ إِالَّ من أَراد اُهللا أَنْ يلحقَه ذَ: بِإِرادته كَونَ ذَلك ، أَي ]ن[﴾#$

tβθ çΗ ©> yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝ èδ ” àÒ tƒ Ÿω uρ öΝ ßγ ãè xΖ tƒ  ﴾ ]ا ، ] ننيي الدف ﴿‰ s) s9 uρ (#θßϑ Î=tã ﴾  عنِيود ، : يهالي

⎯Ç﴿، الشياطني : وقيلَ  ٢ yϑ s9 çµ1 u tI ô© $#  ﴾  أَي ، ارهأَخت : ، حرالس﴿ $ tΒ  … çµ s9 ’ Îû Íο t Åz Fψ $# 

ï∅ ÏΒ 9− nξyz  ﴾ ]... هم فَقالَ ] ننِيعص ذَم صيبٍ ، ثُمن نم:  ﴿[ ø♥Î6 s9 uρ $ tΒ (# ÷ρ t x© ÿ⎯ Ïµ Î/ 

öΝ ßγ |¡ àΡ r&﴾  ] خ[ أَي : تاببذُوا كنو حروا الساريثُ اختهم حفُسظَّ أَنح وا بهاعيٌء بش بِئْس

                                                                             
  .  ١/٣٠٩:معجم البلدان 

قال أبو بكر حممد بن  ...الكوفة بالضم املصر املشهور بأرض بابل من سواد العراق :  (( قال ياقوت احلموي   ) ١(
وأما متصريها وأوليته فكانت  ...القاسم مسيت الكوفة الستدارهتا أخذا من قول العرب رأيت كوفانا وكوفانا 

  .  ٤٩١ – ٤/٤٩٠:معجم البلدان: انظر   )) لبصرة يف السنة اليت مصرت فيها ا  يف أيام عمر بن اخلطاب 
: قال ياقوت ،مما يلي طربستانمن نواحي الري عال مستدير كأنه قبة وهو جبل ، ) دباوند ( الصحيح يف اللفظ    )٢(

يشرف على اجلبال اليت حوله كإشراف اجلبال العالية على الوطاء ،ومل أر يف الدنيا كلها جبال أعلى منه (( 
معجم : انظر .  )) لناظر إليه من مسرية عدة أيام والثلج عليه ملتبس يف الصيف والشتاء كأنه البيضة يظهر ل
  .  ٢/٤٣٦: البلدان 

    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر    )٣(
  . ١/١٩٣:أيب حامت تفسري ابن و،  ١/٤٦٣:تفسري الطربي  :انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة    )٤(



  

öθ﴿،)١(اِهللا  s9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθ ßϑ n=ôè tƒ﴾] ن[ريونَ إِلصا يم هنكُنم يه ] رسخن  )٢(]ياآلخرةَ م

  .العقَابِ 

∩⊇⊃⊂∪ ﴿ öθ s9 uρ óΟ ßγ ¯Ρ r& (#θ ãΖ tΒ# u™  ﴾   ــد حمبِم  ، ــالقرآن #)  ﴿، وبِ öθ s) ¨? $# uρ ﴾ 

: وهـو قَولُـه   ، اليهوديةَ والسحر ُألثيبوا ما هو خـري لَهـم مـن الكَسـبِ بِالسـحرِ      

﴿×π t/θ èV yϑ s9 ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# × ö yz  ]خ [ öθ ©9 (#θ çΡ% x. šχθ ßϑ n= ôè tƒ  ﴾)كـ[ )٣[.  

∩⊇⊃⊆∪  ﴿ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θä9θ à) s? $uΖ Ïã# u‘﴾  يبلنقُولونَ لونَ يمكَانَ املُسل  : 

))كعما سناعو ))  رعما ساً قَبِيحاً ، فَلمبس هودالي ذا بِلسانكانَ هها ، وقُولُونالكَلمةَ ي ذها ه
فَكانوا يأتونه ويقولَونَ ذَلك ويضحكُونَ فيما بينِهم ، فَنهى اُهللا ، أَعجبتهم  لرسولِ اِهللا 

 ذَلك نع اآليةَ، املُؤمنني ذهزلَ هدلَ )٤(فَأنا بقُولوم أَنْ يأَمرهو ،﴿ $ uΖ Ïã# u‘ ﴾ ﴿ $ tΡö ÝàΡ$#﴾ أَي :

%θä9θè#)﴿ : فَذلك قَولُه ، )٥(أُنظر إِلينا حتى نفْهِمك ما نقولُ  uρ $ tΡ ö ÝàΡ$# (#θãè yϑ ó™ $# uρ  ﴾ ]م[/ أَي :

⎪⎥š﴿أَطيعوا واتركُوا هذه الكَلمةَ ،  Ì Ï≈ x6 ù=Ï9 uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&  ﴾]م[.  

                           
    .١/٢٥١:تفسري الثعليب : انظر    )١(
  .نحس اآلخرة من العقابِ  كُنه ما يصريونَ إِليه من :ويف املخطوط، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٢(
  .  ١/١٨٦:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٣(
أخرجه أبو :  (( ٢٤)) :   لباب النقول ((قال السيوطي يف  ، عن قتادة  ١/٤٧٠:يف تفسريه  رواه ابن جرير  ) ٤(

وهذا .  ))  من طريق السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس ))  دالائل النبوة ((نعيم يف  
  .السند كما ال خيفى أوهى األسانيد عن ابن عباس 

(  بسند ضعيف جداً عن ابن عباس ))  الدالائل ((وروى أبو نعيم يف   :  (( ٨/١٦٣:قال احلافظ يف الفتح         
شواهد للرواية عن  ٢٢٤/ ١: ))يف بيان األسباب   العجاب ((وقد ذكر رمحه اهللا يف  .  )  ))وذكر احلديث 

    . ١/١٩٧:عبدالرزاق وابن أيب حامت 
  .  ١/٤٧٢:تفسري الطربي : انظر . وهو اختيار ابن جرير    ) ٥(



  

∩⊇⊃∈∪  ﴿$̈Β –Š uθ tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# (#ρã x x. ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ t⎦⎫ Ï. Î ô³ çR ùQ $# β r& tΑ ¨” t∴ ãƒ Ν à6 ø‹ n=tæ 

ô⎯ ÏiΒ 9 ö yz  ﴾  أَي: ،ريخ ﴿ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ !ª]ن[‘§ $# uρ ⇒ tG øƒ s† ⎯ Ïµ ÏG yϑôm t Î/ ﴾ هتوب١(بِن(،﴿ ⎯ tΒ 

â™ !$t± o„ ]ن[ª! $# uρ ρ èŒ È≅ ôÒ x ø9 $# ÉΟŠ Ïà yèø9   . ] ضط ثو م [﴾ ]٣[ #$

∩⊇⊃∉∪  ﴿$ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρ r& $yγ ÷↔ t¡öΨ tΡ﴾ َأِسخ ﴿ قَرنا ﴿ذكو ،  ﴾ نأَ هسن٢(﴾ ن( حق ،  

 ا : أَيكمهبطلَ حسخِ بِأن نالن ن جِهةآيةً م فعرا ت٣(م( نِ : ،أَوا عوهحماِإلنساِء لَها بِأَنْ ن

ÏN  ﴿، )٤(القُلوبِ  ù' tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ  ﴾  أَي :بعمن تل لحليِهِم ، أَصأَسهلَ عم ولَه أنفعبِها ، و د

ρ÷﴿وأكَثر َألجِرهم ،  r& !$ yγ Î=÷W ÏΒ﴾]كـ[ ةاملثُوبو فعةي املَنف، ﴿öΝ s9 r& öΝ n=÷è s? ¨β r& ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« ﴾ 

íƒ  ﴿من النسخِ والتبديلِ وغَريهما ،  Ï‰ s% ﴾] او ثو م [نياآليةُ ح ذهه زلتقَالَ املُشرِكُونَ  ن

ثُم ينهاهم عنه ، ويأمرهم بِخالفه ،ويقولُ اليوم قَوالً ، يأمر أَصحابه بِأمرٍ  إِنَّ محمداً : 
 قَولَهاآليةُ ، و ذهعالَى هزلَ اُهللا ت؛ فَأن دمحذا القُرآنُ إِالَّ كَالم ما هغَداً، م هنع رجِعيو :﴿ 

# sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u™ šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u™ ...   ﴾٦)(٥(اآلية( .      

                           
    .١/١٨٩:معاين القرآن وإعرابه    ) ١(
  . ١/١٠٩:حجة القراءات و،  ٧٦:التيسري يف القراءات السبع و،  ١٦٨:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
تفسري  و،  ٤٧٧ -   ١/٤٧٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن مسعود وجماهد     )٣(

  .  ٢٠٠ -١/١٩٩ابن أيب حامت 
: و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ١/٢٥٤:تفسري الثعليب:انظر . رواه الثعليب والواحدي عن سهل بن حنيف    ) ٤(

١/١٨٩.    
  .من سورة النحل )  ١٠١( جزء من اآلية رقم    )٥(
:      تفسري القرآن ايد والوسيط يف ، ٣٤)):  أسباب الرتول ((والواحدي يف ،١/٢٥٣:ذكره الثعليب يف تفسريه   )٦(

      .دون عزو أوسند ١/١٨٧



  

∩⊇⊃∠∪  ﴿öΝ s9 r& öΝ n= ÷è s? χ r& ©! $# … ã& s! à7 ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾ ]شاُء ] نا يا ميهمعملُ في

tΒ$﴿ ،)١(وهو أَعلم بِوجه الصالح فيما يتعبدهم به من ناسخٍ ومنسوخٍ  uρ Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ 

«! $# ⎯ ÏΒ <c’ Í< uρ﴾  الٍ: أَيو بِه قُوميكُم وي أَمرلي، ﴿Ÿω uρ A ÅÁ tΡ ﴾]كم ] أو ثو مصرني يفو ،

 هنم انِعإِذْ الَ م ذابهن عم يرحذذا ت٢(ه( .  

∩⊇⊃∇∪  ﴿Π r& šχρß‰ƒ Ì è?  ﴾  ونَ : أَيريدلْ ت٣(ب(، ﴿β r& (#θè=t↔ ó¡ n@ öΝ ä3 s9θß™ u‘  ﴾  ًدامحم     ،

 ﴿$ yϑ x. Ÿ≅ Í× ß™ 4© y›θãΒ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s%﴾ ]أَنَّ قُريشاً قَالُوا ] ن ذَلكو :محا مفَا ذَهباًيا الصاجعلْ لن د ،

:  ؛ قَاالَ للنبِي )٦(ووهب بن زيد)٥(رافع بن حرملَة : وقيلَ  ٢، )٤(ووسع لنا أَرض مكَّةَ 
فَنهو أَنْ يقْترِحوا عليه بِاآليات كَما اقترح قَوم موسى  ٦، )٧(ل علينا كتاباً من السماِء أَنزِ: 

                           
      .١/١٩١:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
    .١/١٩٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
    .١/١٩٢:معاين القرآن وإعرابه    )٣(
عبد اهللا بن أيب أمية ورهط من نزلت يف : قال ابن عباس :(( ٣٤)) :   أسباب الرتول ((يف   قال الواحدي  ) ٤(

وفجر األار خالهلا تفجريا نؤمن بك ، ووسع لنا أرض مكة ، يا حممد اجعل لنا الصفا ذهبا : قالوا ؛ قريش 
بعد أن ذكر هذا القول  - ١/٣٥٠:  ))  العجاب يف بيان األسباب ((قال احلافظ يف   )) فأنزل اهللا هذه اآلية 

.  ))  عباس ولعله من تفسري الكليب عن أيب صاحل عن ابن، ألول فذكره الثعليب أما ا: قلت : ((  - وقول أخر 
  .إن كان سنده كما ظن احلافظ فال خيفى أنه واه ال يعتد به : قلت 

البداية والنهاية  ((قال عنه ابن كثري يف ،  وللصحابة ،  أحد املنافقني اليهود الذين ناصبوا العداء للنيب    )٥(
قد مات اليوم عظيم من عظماء  «:   - فيما بلغنا -هو الذي قال فيه رسول اهللا يوم مات ((   :  ))٣/٢٤٠:

  . ))» املنافقني  
: السرية النبوية : انظر . مل أقف على زيادة يف ترمجته على ما ذكره املؤلف إال أنه كان من يهود بين قريظة   ) ٦(

  .  ٢٣٧/ ٣:البداية والنهاية و، ٣/٤٨
العجاب يف بيان  ((قال احلافظ يف  ،  ١/٢٠٢:تفسري ابن أيب حامت : انظر . ابن أيب حامت عن ابن عباس رواه   ) ٧(

: مثَّ قال معقباً على ترجيح الثعليب  ، ))  فإين وجدته عن ابن عباس بسند جيد : ( ( ١/٣٥١:  ))  األسباب
؛ ور صريح يف أن السائل يف ذلك هم قريش وفيما حاوله نظر فإن أثر جماهد املذك((   : أا نزلت يف اليهود

  . )) و ابن أيب حامت صحيحا إليه ، والطربي ، كذا أخرجه الفريايب 



  

؛ ولذلك )١(أَرِنا اَهللا جهرةً ، وذلك أَنَّ السؤالَ بعد قيامِ البراهني كُفر : عليه حني قَالُوا 

⎯ ﴿ :قَالَ tΒ uρ ÉΑ £‰ t7 oK tƒ t ø à6 ø9 $# Çβ$ oÿ‡ M}$$ Î/ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê u™ !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9   .قَصده ووسطه ] م[﴾ #$

∩⊇⊃®∪  ﴿¨Š uρ × ÏV Ÿ2 ï∅ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 يهود للمسلمني هذه اآليةُ نزلت حني قَالَ ال ﴾  #$

قعةو عدب/دا أَ:أُحروا إِلَى مكم،أَلَم تابصلو كُنولَى احلقم عم؛ تتزِما هينناموا إِلَى د٢(فَارجِع(  ،

öθs9 Ν﴿ :فَذلك قَوله عز وجلَّ ä3 tΡρ –Š ã tƒ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î) # ·‘$ ¤ ä. # Y‰|¡ym ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã Ο ÎγÅ¡àΡ r& ﴾ 

 دينِهم : أَيتهم وكْمي حف] وا بهرؤما ملْ ي٣(]م(، ﴿.⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s?]٣[ãΝ ßγ s9 ‘, ys ø9 ] ن[ ﴾  #$

θà#) ﴿صدق ، ودينه حق  ، في التوراة أَنَّ قَولَ محمد ] ن[ ôã $$ sù (#θßs x ô¹ $# uρ ﴾  واأَعرضو

أَنْ تنحرف عن : وأَصلُ الصفح  ٠٢، )٤(عن مساوِئ أَخالَقهم وكَالمهم وغَلِّ قُلوبِهم 

؛ أَي جهكفحةَ وص وليهيِء فَتالش  : جهِكاحيةُ و٥(ن(،﴿© ®L ym u’ ÎA ù'tƒ ª!$# ÿ⎯ Íν Í ö∆ r'Î/ ﴾]ن [

β¨﴿ ،)٦(بِالقتالِ  Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s%  ﴾]م [.  

∩⊇⊇⊃∪﴿ (#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο 4θŸ2 ¨“9 tΒ$] ن[  #$ uρ (#θãΒÏd‰ s) è? /ä3 Å¡ àΡL{ ô⎯ ÏiΒ 9 ö yz çνρ ß‰Åg rB 

y‰Ψ Ïã «! β̈ ]ن[ #$ Î) ©!$# $ yϑ Î/ šχθ è=yϑ ÷è s? × ÅÁ t/  ﴾ ] شر معائةٌ وم[ .   

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
(( ويف  ، ٣٥)):  أسباب الرتول ((و نسبه الواحدي يف  ، دون عزو أوسند  ١/٢٥٧:ذكره الثعليب يف تفسريه    )٢(

:  ))  العجاب يف بيان األسباب ((قال احلافظ يف  . إىل ابن عباس ١/١٩١: ))  الوسيط يف تفسري القرآن ايد
إن كان األمر كما ظنه : قلت .  )) لعله من تفسري الكليب : ((  -بعد أن أورده عن الواحدي  - : ١/٣٥٤

      .ققني احلافظ ابن حجر فإن رواية الكليب ال يعتد ا عند احمل
    .في حكمهم وتدينهم لما يؤمروا به : أَي : ويف املخطوط، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة    )٣(
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٤(
  . ١١١:غريب القرآن    )٥(
  . ١/٤٩٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة    )٦(



  

∩⊇⊇⊇∪  ﴿ (#θä9$ s% uρ ⎯ s9 Ÿ≅ äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# ω Î) ⎯ tΒ tβ% x. # ·Šθèδ ÷ρr& 3“ t≈ |Á tΡ   ﴾ ]ن [ قَالت : أَي

 ودهوداً ؛ : اليكَانَ ه نةَ إِالَّ مدخلَ اجلني ائد ٢٠لَنه معج وده٠٢،  ٦،  )١(و  أَو : لهأَص
؛ فَسموا  كَانت اليهود تنسب إِلَى يهوذَا ابن يعقوب : فَحذفت ياؤه ، وقيلَ ، يهودا 

 بترعو وده٦، )٢(الي  ارىصقَالت النى،: وارصا إِالَّ النلهدخي لَن ﴿ ù=Ï? öΝ à‰ •‹ ÏΡ$tΒ r&  ﴾]ن [

≅﴿،)٣( باطلةً التي تمنوها على اِهللا è% (#θè?$ yδ öΝ à6 tΡ$ yδ ö ç/  ﴾َقُولونا تلى مكم عتجوا حب٤(قَر(، 

β ﴿ ،)٤(تقُولونَ Î) óΟ çGΖ à2 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈   :مثّ بين من يدخلها فقال ] .  م [ ﴾  ¹|

∩⊇⊇⊄∪  ﴿4’ n? t/]خ[ô⎯ tΒ zΝ n=ó™ r& … çµ yγ ô_ uρ ¬! ﴾ َألمره قادان ، ودجي السف ههجو بذلَ لَه٥( و(، 

﴿ uθ èδ uρ Ö⎯ Å¡ øtèΧ  ﴾  بِالقرآن دقصم نؤم٦(م( ،﴿ÿ… ã& s# sù … çν ã ô_r& y‰Ψ Ïã ⎯ Ïµ În/ u‘]ن[Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝ Îγ øŠ n=tæ 

öΝ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθçΡ t“ øt s†  ﴾ ] م [. 

∩⊇⊇⊂∪ ﴿ ÏM s9$ s% uρ ßŠθßγ uŠ ø9 $# ÏM |¡ øŠ s9 3“ t≈ |Á̈Ζ9 $# 4’ n? tã &™ ó© x« ]ض[ ÏM s9$ s% uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# ÏM |¡ øŠ s9 

ßŠθßγ uŠ ø9 $# 4’ n? tã &™ ó© x«﴾]جرا] ضن فدو مقَد، هودالي عوا معازن الفَريقنيِ نَ فَتنم احدكُلُّ و كفَّرو

 قَولُه )٧(اآلخرو ،: ﴿öΝ èδ uρ tβθè= ÷G tƒ |=≈ tGÅ3 ø9 أَنَّ الفَريقنيِ يتلونَ التوراةَ ، وقَد : يعنِي ] ن[ ﴾ #$

كو تالفذا االخا هينهمب قعو احدهم وابهم ، تاللعلَى ض كلَّ بِذل٨(فَد(،﴿ y7 Ï9≡ x‹ x.]٣][ن[ 

                           
  .  ١/٦٠:ريب يف تفسري الغريب تذكرة األ  ) ١(
    . ٤٩٥:غريب القرآن    )٢(
    .١/٤٩٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة والربيع    )٣(
    .١/٤٩٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي وجماهد والربيع    )٤(
   . ١/٢٥٩:تفسري الثعليب : وانظر .  ١٩٣ -١/١٩٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٥(
    .١/١٩٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
  .   ١/٢٠٨:تفسري ابن أيب حامت و،  ٤٩٥ /١:تفسري الطربي :انظر.رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٧(

:١/٢٠٨   .  
    . ١/١٩٥:ابه معاين القرآن وإعر: انظر . قاله الزجاج   ) ٨(



  

y7 Ï9≡ x‹ x.]٣][ن[ tΑ$s% t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑn= ôè tƒ  ﴾ عنِيي : يةاملَاض اُألمم ة ،، كُفَّاراُألم ذهه كُفَّارو﴿ 

Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ ÎγÏ9 öθ s% ﴾ ]يبِ] نكذي تف/  ليهمع تالفاالخبياِء ، واَألن ،بِيلُ هتلُونَ فَسين يؤالِء الذ

!ª﴿،)١(الكتاب كَسبِيلِ من الَ يعلم من املشركين في اإلنكارِ لدين اِهللا $$ sù ãΝ ä3 øt s†]٣[öΝ ßγ oΨ ÷ t/ 

tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ yϑŠ Ïù (#θçΡ% x. ÏµŠ Ïù tβθà Î= tF øƒ s†﴾] م خد [ أَي : نمةَ ودخلُ اجلني نياناً مرِيهم عي

                   .    )٢(لناريدخلُ ا

∩⊇⊇⊆∪ ﴿ ô⎯ tΒ uρ ãΝ n= øß r& ⎯ £ϑÏΒ yì oΨ ¨Β y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# β r& t x. õ‹ ãƒ $ pκ Ïù … çµ ßϑó™ $# 4© të y™ uρ ’ Îû !$ yγ Î/# t yz ﴾ 

š ﴿،)٣(بيت املقدسِ ومحاريِبه ،نزلت في الرومِ حني خربوا بيت املقْدسِ:يعنِي] ن[ Í× ¯≈ s9 'ρé&﴾ 

š Í× ¯≈ s9 'ρ é&﴾  عنِيي : ، ومالر ﴿$ tΒ tβ% x. öΝ ßγ s9 β r& !$ yδθè=äz ô‰ tƒ ω Î) š⎥⎫ Ï Í←!% s{ ﴾ ]لَم  ]ف ن

وظاهر  ٢٠، )٤(يدخلْ بيت ملقدسِ بعد أَنْ عمره املسلمونَ رومي إِالَّ خائفاً لَو علم به قُتلَ 
والذين  ٢،  ٦، )٥(خذُوا في جِهادهم ليخافُوا:  اَألمر ؛ تقديره: هذه اآليةُ اخلَرب ، ومعناها 

 يوموس الرأساي طَيطوس ابن ندج مومِ هن الراملقدسِ م يتوا ببرنِي إِسرائيلَ ،)٦(خلُوا بقَتو ،
 ، رمع ى فَتحهتراباً حزلْ خلَم يم ، وبوهسيلَ )٧(وقو ، : ركُون: املُراداملُش اجِداملسو ، :

                           
إذ مل ؛ وال أمة أوىل أن يقال هي اليت عنيت بذلك من أخرى :  ((  ١/٤٩٧:قال ابن جرير الطربي يف تفسريه   ) ١(

ثبتت حجته من جهة نقل الواحد  وال خرب بذلك عن رسول اهللا  ، يكن يف اآلية داللة على أي من أي 
    . )) وال من جهة النقل املستفيض  ، العدل 

    .مصدر سابق  :معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج    )٢(
:   وذكره الفراء يف  معاين القرآن.١/٤٩٨:تفسري الطربي :انظر.رواه ابن جرير عن ابن عباس وقتادة وجماهد  ) ٣(

  .دون عزو أو سند  ١/٧٤
ذا  ١/٢٦١:الثعليب يف تفسريه وعزاه ، ١/٥٠٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي وقتادة    )٤(

    . اللفظ إىل ابن عباس 
    . ١/٦١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب    )٥(
  . ٢٦١ -١/٢٦٠:تفسري الثعليب : انظر . ذكره الثعليب يف تفسريه دون نسبة   ) ٦(
وهذا : (( قوله الواحدي  زادو، مصدر سابق : ؛ تبعاً للثعليب يف تفسريه  ٣٦: أسباب الرتول  قاله الواحدي يف   ) ٧(

  .  ))  الكليب وهذا معىن قول ابن عباس رضي اهللا عنهما يف رواية



  

 رابهخاحلَرامِ ، و املَسجِد : الةكرِ اِهللا والصن ذم نعه١(م( ، ﴿  öΝ ßγ s9 ’ Îû $ uŠ ÷Ρ ‘$! $# Ó“ ÷“ Åz  ﴾  عنِيي

 : ربِيلحالقَتلَ ل ، يلذِّمزيةَ لاجل٢(و(، ﴿ óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã ﴾  ]كـ[.  

∩⊇⊇∈∪   ﴿¬! uρ ä− Ì ô± pR ùQ$# Ü> Ì øó pR ùQ $# uρ  ﴾ ]ن [ أَي : حابةن الصي قَومٍ مف زلتا ، نمقَهالخ هإِن

  بابهم الضابوا فَأصافَرس ، تلفةخلَّوا إِلَى أَحناٍء مصبلةَ ووا القحرفَت ، بابالض ا ذَهبفَلم

ا قَدوا ،فَلمصيبي م لَمهتبانَ لَهم أَناس يبألُوا النوا سم ذَلك نقَولُه)٣(عو،: ﴿$ yϑ uΖ ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθè?  ﴾

 ﴾ كم : أَيوه٤(وِج( ،  ﴿ §Ν sV sù ﴾  أَي :، ناكه ﴿ çµ ô_ uρ «! أَي قبلةُ اِهللا وجِهته  )١(]ن[﴾  #$

                           
    . ١/٤٩٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن زيد    )١(
  .  ١/١٠٧: وتفسري البغوي ، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر .  حكاه الثعليب والبغوي عن قتادة   ) ٢(
)  ٢٠٧٧( رقم احلديث ،باب االختالف يف القبلة عند التحري، كتاب الصالة ،  ١/١١:يهقي يف سننه رواه الب   )٣(

أبواب الصالة :  كتاب ،  ٢/١٧٦:ورواه الترمذي يف سننه ، عبد امللك العزرمي عن عطاء عن جابر عن ، ) 
: وباب ،  لقبلة يف الغيمما جاء يف الرجل يصلي لغري ا: باب ،   تفسري القرآن عن رسول اهللا : وكتاب ، 

ورواه احلاكم ، عن عبداهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه ، ) ٢٩٥٧ - ٣٤٥( رقم احلديث ، ومن سورة البقرة  
عن ، )  ٧٤٣( رقم احلديث ، باب ما بني املشرق واملغرب قبلة ، كتاب الصالة ،  ١/٣٢٤:يف املستدرك 

،  ٣٧)):  أسباب الرتول : ((عزرمي عن عطاء عن جابر يف ورواه الواحدي عن عبدامللك ال، عطاء عن جابر 
  .                                       ١٩٥ – ١/١٩٤: ))  الوسيط يف تفسري القرآن ايد(( ويف  

وأشعث بن سعيد ؛ هذا حديث ليس إسناده بذاك ال نعرفه إال من حديث أشعث السمان :  (( قال الترمذي        
إذا صلى يف الغيم لغري : قالوا ؛ وقد ذهب أكثر أهل العلم إىل هذا ، السمان يضعف يف احلديث  أبو الربيع

وبه يقول سفيان الثوري وبن املبارك ، القبلة مث استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغري القبلة فإن صالته جائزة 
  .  )) وأمحد وإسحاق

وقد تأملت ، غري حممد بن سامل فإين ال أعرفه بعدالة وال جرح  حديث حمتج برواته كلهم:  (( قال احلاكم         
  . )) كتاب الشيخني فلم خيرجا يف هذا الباب شيئا 

وقد ، وضعفه العقيلي أيضا ((   ، ١/٣٦٣ )) العجاب يف بيان األسباب :  (( وقال ابن حجر رمحه اهللا يف        
 وعبد بن محيد وغريمها من طريق أشعث ، دار قطين وأخرجه ال، أورده الطيالسي عن أشعث وعمرو بن قيس 

(( .  
ولعله ، وهذه األسانيد فيها ضعف :  ((  -أكثر من طريق  ١/١٦٠:بعد أن أورد يف تفسريه  –قال ابن كثري        

  .  )) يشد بعضها بعضا
الوسيط يف تفسري : انظر .  ))  فحذف املفعول للعلم به، فأينما تولوا وجوهكم : واملعىن  :  ((قال الواحدي   ) ٤(



  

ìì #$!© (χÎ﴿ ،)٣(علْمه : أَو  ٢٠، )٢(التي تعبدكم بِالتوجه إِليها  Å™≡ uρ ÒΟŠ Î=tæ   ﴾] أو خد م

 [ ينِهم : أَيي دف بادهعلَى ع عوسي ريعةالش عاس٠٢، )٤(و  أَو : أَو ، وادج حيطٌ :غَنِيم
  . )٥(بِعلمِ كُلِّ شيٍء 

                                                                             
    . ١/١٩٤:  القرآن ايد

فمنهم من عدها يف آيات الصفات : هذه اآلية مما تنازع فيه الناس ، هل هي من آيات الصفات أوال ؟ قوالن     )١(
إذا قام أحدكم  « :  واستدلوا على ذلك بقول النيب ، وجعلها من اآليات الدالة على إثبات صفة الوجه هللا 

ال يزال اهللا مقبالً على عبده بوجهه مادام  «:  وبقوله، رواه البخاري ومسلم   » الصالة فإن اهللا قبل وجهه إىل
وذا  ، ٦/١٦ابن خزمية كما يف جمموع الفتاوى : وممن قرر ذلك ،»فإذا انصرف صرف وجهه عنه ،مقبالً عليه

) . ط ابن اجلوزي (  ١/٢٨٩:يدة الواسطيةوابن عثيمني يف شرح العق، ١/٦٤: فسرها السعدي يف تفسريه 
إن املراد بالوجه هنا اجلهة كما نقل عن جماهد والشافعي ونصره شيخ اإلسالم يف الفتاوى : وقال آخرون 

من عدها يف آيات الصفات فقد غلط كما فعل :  (( ٣/١٩٣؛ بل قال يف  ٢/٤٢٨و  ٣/١٩٣،  ٦/١٦
واملشرق "وهللا املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا : يث قال طائفة ، فإن سياق الكالم يدل على املراد ح
فأينما تولوا فثم : (وهلذا قال .. أي جهة : أي وجه تريده ؟ أي : واملغرب اجلهات ، والوجه هو اجلهة ، يقال 

م أن املراد ولكن من الناس من يسلَّ:  (( ٦/١٦وقال يف .   ))تستقبلوا وتتوجهوا واهللا أعلم  : أي ) وجه اهللا
هذه اآلية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه كما جاء يف : أي قبلة اهللا ، ولكن يقول :بذلك وجه اهللا 

وقد بين الشيخ ابن ،  ))  أن اآلية دلت على املعنيني ، فهذا شيء آخر ، ليس هذا موضعه: ويقول ... احلديث 
صحيح موافق لظاهر اآلية ، وأن الثاين ال خيالف األول يف الواقع ،  أن األول:  ١/٢٩٠عثيمني يف شرح الواسطية 

فثم جهة اهللا ، وكان هناك دليل سواء كان هذا الدليل تفسري اآلية الثانية يف الوجه الثاين ، أو كان : فإذا قلنا 
هللا صالتك إليها ، فثم الدليل ما جاءت به السنة ، فإنك إذا توجهت إىل اهللا يف صالتك ، فهي جهة اهللا اليت يقبل ا

هـ ؛ هذا وقد نبه شيخ اإلسالم على أمرٍ مهم فقال يف .أ. أيضاً وجه اهللا حقاً ، وحينئذ يكون املعنيان ال يتنافيان 
مل يكن هذا من التأويل املتنازع فيه ، الذي ينكره " فثم قبلة اهللا : "والغرض أنه إذا قيل :  ((  ٦/١٧الفتاوى 

،وال هو مما يستدل به عليهم املثبة ، فإن هذا املعىن صحيح يف نفسه ، واآلية دالة عليه ، منكروا آيات الصفات 
فَثَم قبلة اهللا ، هل هو : على ) فثم وجه اهللا ( وإن كانت على ثبوت صفة فذاك شيء آخر ، ويبقى داللة قوهلم 

أن من استقبل وجه اهللا فقد استقبل قبلة  أو باعتبار، من باب تسمية القبلة وجهاً باعتبار أن الوجه واجلهة واحد 
  .    ))  اهللا ؟ فهذا فيه حبوث ليس هذا موضعها

      .٥٠٥ – ١/٥٠٤:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد    )٢(
    .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب    )٣(
  . ١/١٩٤ : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   )٤(
    . ٤٧٨:ب القرآن غري   )٥(



  

∩⊇⊇∉∪ ﴿ (#θä9$ s% uρ x‹ sƒ ªB $# ª!$# # V$ s! uρ ﴾  عنِيهم: يي قَولف ودهالي:﴿ í ÷ƒ t“ ãã ß⎦ ø⌠$# «! نصارى وال،﴾#$

ßxŠ ﴿: في قَولهم  Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ املآلئكةُ بنات : ، واملشركني في قَولهم )١(التوبة  ﴾ #$!» #$

…﴿:عالَى نفسه عن الولد فَقالَ، ثُم نزه اُهللا ت)٢(اِهللا çµ oΨ≈ ys ö7 ß™]خ[≅ t/ ﴾ أَي :كَذلك األمر لَيس ،

›θä9$s% x#)﴿  أَرقَ sƒ ªB $# ª!$# ﴾ اوٍ شامٍ بِغ٣(ريِ و(، ﴿≅ t/ … ã&©! $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾]عنِي ]ني :

≅@ ﴿ ،)٤(عبِيداً وملكاً  ä. … ã&©! tβθ çFÏ⊥≈ s%  ﴾]  عنِي ]م صىونَ ؛ ييعطاسِ : مونَ الند أَهلَ طَاعته

  .)٦(أثر الصنعة فيه دليلٌ على ذُلِّه لربه عم اخلَلق بِذلك ؛ َألنَّ من لَم يطع فَ:أَو٢٠/،)٥(أَجمعني

)٦(.  

∩⊇⊇∠∪  ﴿ßìƒ Ï‰ t/ ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ﴾]ابقٍ ]نثالٍ سا الَ علَى ممهوجدمما وقَهال٧(خ( ،
)٧( ، ﴿# sŒ Î) uρ #© |Ós% # X ö∆r& ﴾ لقَهخ أرادو ره٨(قَد(، ﴿$ yϑ ¯ΡÎ* sù ãΑθà) tƒ]٣[… ã& s! ⎯ ä. ]ق[ãβθ ä3 uŠ sù ﴾ 

، إِالَّ في آلِ عمرانَ نصب؛  ﴾ كُن فَيكُونَ ﴿َ إِنما يكونه فيكون ، قَرأ: أَي  ]مش[

                           
    .من سورة التوبة )  ٣٠( جزء من اآلية رقم : املسح ابن اهللا ﴾  ﴿،عزر ابن اهللا﴾ ﴿   )١(
 : والوسيط يف تفسري القرآن ايد،  ٣٩:أسباب الرتول : والواحدي يف ، ١/٢٦٤: ذكره الثعليب يف تفسريه   ) ٢(

   . ١/١٣٥:زاد املسري : وانظر . دون عزو أو سند  ١/١٩٥
  .  ٨٨:احلجة يف القراءات السبع و،  ١/١١٠:حجة القراءات و،  ١٦٩:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  . ١/٢٦٤:تفسري الثعليب   ) ٤(
  . ١/٧٤:للفراء ، معاين لقرآن   ) ٥(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  . ١/١٩٩:معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(
    . ١/١٩٦ : يف تفسري القرآن ايد الوسيط   )٨(



  

شامٍ ، وافَق علٍ في )٢(﴾ كُن فَيكُونُ قَولُه ﴿ )١(﴾ كُن فَيكُونُ احلَق ﴿: واألنعامِ
  .)٥)(٤(ويس،)٣(النحلِ

∩⊇⊇∇∪   ﴿tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ  ﴾   عنِيي : دمحم؛ قَالُوا ل ربي العركشم  : لَن

 ا بِآيةينأتتأَو ، ولُهسر كا اُهللا أَنكَلِّمنى يتح لَك نؤماَألربعِ )٦(ن ن اآلياتم ألُوها سعنِي مي ،

هي قَولف :﴿ (#θ ä9$s% uρ  ⎯ s9 š∅ ÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym t àf ø s? $ uΖ s9 ...  ﴾ ى  )٧(اآلياتعنمو ، : ﴿ω öθ s9 

$ uΖ ßϑ Ïk=s3 ãƒ ª! $#   ﴾ : ولَهسر كا اُهللا أَنكَلِّمنالَّ ي٨(ه( ،﴿   ÷ρ r& !$ oΨ Ï?ù' s? ×π tƒ# u™ ]ن[ Ï9≡ x‹ x.]٣[ tΑ$s% 

š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ Ν Îγ Î=ö7 s% ﴾  عنِيبِطلبِ : ي تعني التوا فكَفَر م اخلَاليةاُألم كَهؤالِء ، كُفَّار اآليات

 ﴿ Ÿ≅ ÷W ÏiΒ óΟ Îγ Ï9 öθ s% ]ز[ôM yγ t/$t± n@ óΟ ßγ ç/θè=è% ﴾]ن [ ألةسمو القَسوةي الكُفرِ وعضاً فهم بعضب بهأَش

‰ ﴿ املُحالِ ، s% $ ¨Ψ ¨ t/ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 šχθ ãΖ Ï%θãƒ ﴾ ]م[ أَي : هتأَت فَقَد احلق طَلبو ن أَيقَنم

  .القرآنَ برهانٌ شاف  اآليات ؛ َألنَّ

                           
    .من سورة آل عمران )  ٦٠,٥٩(  جزء من اآلية رقم   )١(
    .من سورة األنعام )  ٧٣(  جزء من اآلية رقم )٢(
     ]٤٠/النحل[.  ﴾إِنما قَولُنا لشيٍء إِذَا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ  ﴿: يعين قوله تعاىل  )٣(
    ]٨٢/يس[.  ﴾إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ  ﴿: يعين قوله تعاىل  )٤(
    .١/١١١:حجة القراءات و،  ٨٨:احلجة يف القراءات السبع و،  ١٦٩:السبعة يف القراءات : انظر  )٥(
تفسري و،  ١/٥١٣:تفسري الطربي :  انظر . وقتادة والسدي  رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب العالية والربيع )٦(

      .١/٢١٥:تفسري ابن أيب حامت و
أَو تكُونَ  *وقَالُوا لَن نؤمن لَك حتى تفْجر لَنا من الْأَرضِ ينبوعا  ﴿: يعين باآليات قوله تعاىل من سورة اإلسراء    )٧(

أَو تسقطَ السماَء كَما زعمت علَينا كسفًا أَو  *تفَجر الْأَنهار خلَالَها تفْجِريا تكُونَ لَك جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍ فَ
ى تنزلَ أَو يكُونَ لَك بيت من زخرف أَو ترقَى في السماِء ولَن نؤمن لرقيك حت *تأْتي بِاللَّه والْملَائكَة قَبِيلًا 

  .  ] ٩٤-٩٠[﴾علَينا كتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا رسولًا 
    .٢٠٠ - ١/١٩٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . تفسري ما تبقى من اآلية قاله الزجاج   ) ٨(



  

∩⊇⊇®∪ ﴿!$ ¯ΡÎ) y7≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& Èd, ys ø9 $$Î/  ﴾  ِواإلسالَم ١(بِالقرآن( أَي ، :، احلَق عم ﴿# Z Ï± o0  ﴾ًراشبم 

ننيلمؤمل،﴿ # \ƒ É‹ tΡ uρ﴾]ق ع [خمرينلكافذِّراً لحمفاَ وو،﴿Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡ è@ ô⎯ tã É=≈ pt õ¾ r& ÉΟŠ Ås pg ø:$# ﴾ 

لَو أَنَّ اَهللا أَنزلَ بأْسه بِاليهود « : قَالَ  لَست بِمسؤلٍ عنهم ؛ وذلك أَنَّ النبِي : أَي ]م[

لَيس عليك من شأنِهم عهدةٌ والَ :  )٣(]أَي [ ، )٢(فَأنزلَ اُهللا عز وجلَّ هذه اآليةَ » آلمنوا 
     .)٤(مدن  ﴾ وال تسأَلْ ﴿قرأ  تبِعةٌ ،

∩⊇⊄⊃∪﴿ ⎯ s9 uρ 4© yÌ ö s? y7Ψ tã ßŠθåκ u ø9 $# Ÿω uρ 3“ t≈ |Á̈Ψ9 $# 4© ®L ym yì Î6®K s? öΝ åκ tJ ¯=ÏΒ﴾]حويلِ]ني تف زلتن 

فَلما صرف إِلَى دينِهم، وذلك أَنَّ اليهود والنصارى كَانوا يرجونَ أَنْ يرجع محمد القبلة ؛

⎯ ﴿:فَأنزلَ اُهللا تعالَى،)٥(فَأيسوا منه أَنْ يوافقَهم على دينِهملى الكَعبة شق عليهِم إِ اُهللا القبلةَ s9 uρ 

⎯ s9 uρ 4© yÌö s? y7Ψ tã ßŠθåκ u ø9 $# Ÿω uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# 4© ®L ym yì Î6 ®K s? öΝ åκ tJ ¯=ÏΒ ﴾ عنِيلِّي إِلَى :يصتى وينِهم إِلد

≅ö﴿ قبلتهم ،  è% χ Î) “ y‰ èδ «! $# ]٣[uθ èδ 3“ y‰çλ ù; ، الصراطَ الذي دعا إِليه : أَي ] ن[ ﴾  #$

⎦È﴿ ، )٦(هو طَرِيق احلَق : وهدى اِهللا  È⌡ s9 uρ |M ÷è t7 ¨?$# Ν èδ u™ !# uθ ÷δ r&  ﴾  عنِيي : ونه إِليهعدوا يا كَانم

 ، ادنةن املُهم ﴿ y‰ ÷è t/ “ Ï% ©! $# x8 u™ !% y` z⎯ ÏΒ ÉΟ ù=Ïèø9 ان ؛ بِأَنَّ دين اِهللا هو البي:أَي ] ع[﴾]٣[ #$

  سالم ، وأَنهم اِإل

                           
،  ﴾بل كذبوا باحلق ملا جاءهم  ﴿دليله قوله تعاىل ؛ آن بالقر: عباس ابن : (( ١/٢٦٥: قال الثعليب يف تفسريه   ) ١(

    . )) ﴾وقل جاء احلق وزهق الباطل   ﴿دليله قوله عز وجل   ؛  باإلسالمابن كيسان 
: وأسباب الرتول ، ٢٦٦ /١:يب لتفسري الثع: انظر .ذكره الثعليب والواحدي والقرطيب عن مقاتل معلقاً دون سند   )٢(

  .  ٢/٩٢:تفسري القرطيب و،   ١/١٩٨ : ري القرآن ايدوالوسيط يف تفس،  ٤٠: 
  .ساقطة من األصل وهي يف نسخة الوجيز املطبوعة    )٣(
  .  ٨٧:احلجة يف القراءات السبع و،  ١/١١١:حجة القراءات و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر    )٤(
.  ونقله احلافظ ابن حجر عن الواحدي ، دون ذكر للسند  نسبه الثعليب والواحدي وابن اجلوزي إىل ابن عباس   )٥(

 : والوسيط يف تفسري القرآن ايد، مصدر سابق : وأسباب الرتول ، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر 
     . ١/٣٧٢:العجاب يف بيان األسباب و ، ١/١٣٨:زاد املسري و ،  ١/٢٠٠

    . ١/٢٠٢:معاين القرآن وإعرابه    )٦(



  

$ ﴿، )١(الضاللة /كَانوا علَى tΒ y7 s9 z⎯ ÏΒ «! $# ⎯ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ A ÅÁ tΡ  ﴾ ] م أو ثز، مائة وعشون[.  

∩⊇⊄⊇∪ ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 ،  )٣(الكتابِ مؤمنِي أَهلِ: أَو  ٢،)٢(مؤمنِي اليهود:يعنِي ﴾#$

 عفر : أَوع جينةَ مفوا السمعونَ قَدأَرب م٤(ه( : شةن احلبثَالثُونَ مو انانَ ، اثنهبن رثَمانِيةٌ مو

…   ﴿، )٧(الصحابة : ، أَو )٦(هم املُسلمونَ : ، أَو )٥(الشامِ  çµ tΡθè=÷G tƒ ¨, ym ÿ⎯ ÏµÏ? uρ ŸξÏ?  ﴾ ]خ ن [

y7 ﴿،)٩(يعملونَ به حق عمله: أَو  ٢٠،)٨(ما أُنزلَ الَ يحرفُونهيقرؤونه كَ] ن Í× ¯≈ s9 'ρé& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

⎯ Ïµ Î/   ]ن[⎯ tΒ uρ ö à õ3 tƒ ⎯ Ïµ Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβρ ç Å£≈ sƒø:   . ]م[﴾  #$

                           
    .مصدر سابق : تفسري الثعليب    )١(
: انظر . ونسبه ابن اجلوزي إىل بن عباس ، ونسبه الثعليب والواحدي للضحاك ، رواه ابن جرير عن ابن زيد    )٢(

زاد و،مصدر سابق: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق :وتفسري الثعليب ،  ١/٥١٨:تفسري الطربي 
    .١/١٣٩: املسري

:        ورجح ابن جرير هذا القول بقوله ،  ١/٢١٨:تفسري ابن أيب حامت : انظر . ابن أيب حامت عن قتادة  رواه   )٣(
فالذي هو أوىل مبعىن اآلية أن يكون موجها إىل أنه خرب عمن قص اهللا جل ثناؤه يف اآلية قبلها واآلية بعدها (( 

  . ١/٥١٩:الطربي تفسري : انظر .  )) وهم أهل الكتابني التوراة واإلجنيل 
وهاجر من احلبشة إىل  إىل احلبشة،هاجر  ، بن عم رسول اهللا جعفر بن أيب طالب ا، هو الصحايب اجلليل   ) ٤(

على جيش غزوة  مث أمره رسول اهللا  شهراًأفأقام باملدينة  ،املدينة فواىف املسلمني وهم على خيرب إثر أخذها
  .١/٢٠٦:، وسري أعالم النبالء ١/٤٨٧:إلصابة ا: انظر.  فيها سنة مثان  مؤتة فاستشهد

: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق :تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي عن بن عباس    )٥(
  .مصدر سابق : 

    .مصدر سابق :تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن الكليب    )٦(
: وتفسري الثعليب ،  ١/٥١٨:تفسري الطربي : انظر . ونسبه الثعليب إىل عكرمة وقتادة ،  رواه ابن جرير عن قتادة   )٧(

    .مصدر سابق : 
وروى حنوه ابن جرير عن السدي وابن مسعود وابن أيب ، حكاه الثعليب والواحدي والبغوي عن ابن مسعود    )٨(

وتفسري الثعليب ، مصدر سابق : يب حامت تفسري ابن أو، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . حامت عن السدي 
    .١/١١١:تفسري البغوي و ،مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : 

    .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب    )٩(
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∩⊇⊄⊆∪﴿ ÏŒ Î) uρ #’ n? tFö/ $# zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) … çµ š/ u‘﴾هترب١(اخ(، بِر ،: أَيتعاملةَ املُخله مام٢ع  وهو : إِبراهيم

حران :، أَو )٣(كُوثَى :بابِل ، أَو: ، وقيلَ )٢(إِبراهيم بن تارخ ابن ناحوز ، مولده بِاألهوازِ 
ه وبني اهلجرة أَلفانَ مائتي سنة ، وبني مولد: ، عاش مائةً وخمساً وسبعني سنةً ، وقيلَ )٤(

≈M;  ﴿، )٥(وتسع مائة إِالَّ سبع سنني  uΚÎ=s3 Î/ ﴾  ٍصالخ رشع يي الرأسِ : هف مسي ، خهو :

، ، واملضمضةُ ، واالستنشاق ، والسواك ، وقَص الشاربِ ، وخمس في اجلَسد )٦(الفَرق 
 هياألظافرِ ،: و قليماالستنجا تو ، انةالع لقحو ، اإلبط فتنتانُ  ُءواخلأو قوله ٢. )٧(،و :

                           
    . ١/١٥٤:لألخفش ، معاين القرآن   ) ١(
لكل كورة منها ، األهواز سبع كور بني البصرة والفارس : وقال صاحب كتاب العني : (( قال ياقوت احلموي    )٢(

    . ١/٢٨٥: معجم البلدان : انظر .  )) وال يفرد الواحد منها وز، وجيمعهن األهواز ، منها اسم 
معجم ما استعجم  :انظر .  )) وهي املدينة اليت ولد فيها إبراهيم ؛ وهي بالعراق معلومة :  (( قال البكري    )٣(

  .١١٣٨ /٤ :للبكري ، استعجم 
وهي ، وبني الرقة يومان ، مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور وهي قصبة ديار مضر بينها وبني الرها يوم   ) ٤(

وينسب ،   على يد عياض بن غنم فتحت يف أيام عمر بن اخلطاب ،  على طريق املوصل والشام والروم
  .  ٢/٢٣٦:معجم البلدان : انظر .  إليها مجاعة كثرية من أهل العلم

، ٢٣٠ - ٦/٢٢٩: للقلقشندى ،  داإلنشاصبح األعشى يف صناعة و،  ١٨٨ - ١/١٤٢:تاريخ الطربي : انظر   ) ٥(
  . ١٦ -١/١٣:تاريخ ابن الوردي و، ٢٣٠

ألنه الذي ؛ والفرق سنة : قال العلماء ، فهو فرق الشعر بعضه من بعض : وأما الفرق :  (( قال اإلمام النووي   ) ٦(
  . ١٥/٩٠:شرح النووي على صحيح مسلم : انظر .  ))  يب  الذي رجع إليه الن

السنة يف األخذ من األظفار والشارب : باب ، الطهارة : كتاب ،  ١/١٤٩: رواه البيهقي يف السنن الكربى   ) ٧(
 :ورواه احلاكم يف املستدرك ، عن ابن عباس ، )  ٦٦٨( رقم احلديث ،  وما ذكر معهما وأن ال وضوء

:  (( وقال ، عن ابن عباس ، )  ٣٠٥٥( رقم احلديث ، من سورة البقرة : باب ، التفسري : ب كتا،  ٢/٢٩٣



  

 ﴿’ ÎoΤ Î) y7 è=Ïæ% y` Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΒ$ tΒÎ) ... ﴾١( اآليات(  أَو ، : احلَج كناسي مه)٢( أَو ، : ي قَولهه :

﴿ $ uΖ −/ u‘ ö≅ ¬7 s) s? !$ ¨Ψ ÏΒ...﴾ ٣(اآليات( أَو ، :ه قَومتاجحم يهه )٤(  قَولُه : ، أَو: ﴿  “ Ï% ©! $# © Í_ s) n= yz 

uθ ßγ sù È⎦⎪ Ï‰ öκ u‰ ﴾ ٥(اآليات(،  مسِ : أَوه بِالكوكبِ والقمرِ والشالؤابت يارِ ، هوالن ، جرةواهل ،

 ذبحِ الولدو ، تان٦(واخل( ، ﴿ £⎯ ßγ£ϑ s? r' sù﴾ ]ن [ صاتاقن غَري اتامت ناه٧(أَد(،  ﴿ tΑ$ s%﴾  اُهللا

’ ﴿،تعالَى  ÎoΤ Î) y7 è=Ïæ% y` Ä¨$̈Ψ= Ï9 $ YΒ$tΒ Î) ﴾]ون ] نحالالص ي بِكدقْت٨(ي(، ﴿ tΑ$s%﴾  إِبراهيم: ﴿ 

⎯ ÏΒuρ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ ﴾ ]ن [ ى بِهم ، : أَيدقْتعلهم أَئمةَ يي أَيضاً فَاجأَوالد نم ﴿ tΑ$ s% ﴾  ، اُهللا ﴿ 

                                                                             
عن ابن عباس  ١/٥٢٤:ورواه ابن جرير يف تفسريه ،  )) هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه 

.  
 قالت اشة رضي اهللا عنهوقريب من هذا ماثبت يف صحيح مسلم عن عائ:(( ١/١٦٦:يف تفسريه ابن كثري قال         
    .وساق احلديث  ))  »: ... عشر من الفطرة  «:   قال رسول اهللا   :

  . مصدر سابق:تفسري البغويو،١/٢٦٨:تفسري الثعاليب:وانظر.عن جماهد١/٥٢٥:رواه ابن جرير يف تفسريه   )١(
: زاد املسري و،مصدر سابق:الثعليب  تفسري: وانظر .عن قتادة عن ابن عباس ، ١/٥٢٦:رواه ابن جرير يف تفسريه   )٢(

١/١٤٠  
تفسري  :انظر . وعزاه الثعليب والبغوي إىل سعيد بن جبري ، عن السدي ، ١/٥٢٧:رواه ابن جرير يف تفسريه   )٣(

ربنا تقَبلْ  ... ﴿: ويعين باآليات قوله تعاىل من سورة البقرة . ١/١١٢:تفسري البغوي ، مصدر سابق : يب لالثع
نم يملالْع يعمالس تأَن كا * ا إِننلَيع بتا وكَناسنا مأَرِنو ةً لَكملسةً ما أُمنتيذُر نمو نِ لَكيملسا ملْنعاجا ونبر

يمحالر ابوالت تأَن كلُ*إِنتي مهنولًا مسر يهِمثْ فعابا ونبرابتالْك مهلِّمعيو كاتَآي هِملَيو ع  كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو
 يمكالْح زِيزالْع تأَن ك١٢٩-١٢٧/البقرة[﴾ إِن[.  

  . مصدر سابق :تفسري البغوي و،مصدر سابق:تفسري الثعليب:انظر. حكاه الثعليب والبغوي عن ميان بن رباب    )٤(
: ويعين باآليات قوله تعاىل من سورة الشعراء ، مصدر سابق :تفسري الثعليب: انظر . إىل أيب روق  نسبه الثعليب   )٥(

والَّذي يميتنِي ثُم  *وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ  *والَّذي هو يطْعمنِي ويسقنيِ  *الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ  ﴿
  .]٨٢- ٧٨[ ﴾أَطْمع أَنْ يغفر لي خطيئَتي يوم الدينِ والَّذي  *يحيِنيِ 

قال ابن جرير . مصدر سابق : زاد املسري : وانظر . إىل احلسن ، مصدر سابق ، رواه ابن جرير يف تفسريه    )٦(
نه اخترب إن اهللا عز وجل أخرب عباده أ: والصواب من القول يف ذلك عندنا أن يقال :  (( رمحه اهللا تعاىل 

  .  )) وأمتهن كما أخرب اهللا جل ثناؤه عنه أنه فعل ‘ وأمره أن يعمل ن ، إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه 
    . ١/٢٠٣ : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   )٧(
     .مصدر سابق ، الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس    )٨(



  

tΑ$s% Ÿω ãΑ$uΖ tƒ t“ Ï‰ ôγ tã t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 ظَاملاً الَ يكونُ  من كَانَ في ولَدك:يريد]م [﴾#$

Ï‰ôγ“﴿ومعنىإِماماً، tã﴾  : يتبوقَ)١(ن ،أَر ﴿ “ Ï‰ ôγ tã  t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9   .)٢(محزةُ وحفص  ﴾ #$

∩⊇⊄∈∪ ﴿ øŒÎ) uρ $ uΖ ù= yè y_ |M øŠ t7 ø9 Zπ ﴿  الكَعبةَ ،: يعنِي  ﴾  #$ t/$ sW tΒ Ä¨$̈Ζ= Ïj9  ﴾ ععاداً نالَ م إليه ود

 اقُوا إليهطراً ، كُلَّما انصرفُوا اشتو قضونَ منه٣(ي(، ﴿/ $YΖ øΒ r& uρ ﴾ ]ق ن [ كانت : أَيناً ، وأْمم

 هاجفَالَ ي ا اليومأَملَه ، و ضتعري احلرمِ فَالَ يف م قَاتلَ أَبيهنهجلُ مرى الري كانت العربو
ع جأَ إليهأَهلِ العراقِ اجلَانِي إِذَا الت د٤(ن( فَإنْ أُخيف ، هاجأَولَى أَنْ الَ ي عيافالش ندعو ،
 ازج ليهع احلد ٥(بِإقامة( ينن املُفِسرم قَالَ كَثري ن : ؛ فَقداَء آمش نمن ، مؤي أْ لَمشي لَم نمو

›ρä# ﴿، )٦(ثَاب ومن لَم يشأْ لَم يثُب فَمن شاَء ، يؤمن ، كَما أَنه لَما جعله مثابةً  Ïƒ ªB $# uρ  ﴾ أَي

 أَي :، اسقَ النذُوا ﴿  أَرخاتو ﴾   م٧(ع(،﴿ ⎯ ÏΒ ÏΘ$ s) ¨Β zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ]ي  ﴾]٣احلَجر الذ وهو

 قَدميه عوضم وهو ، بِمقَامِ إِبراهيم عرف٨(ي( ، ﴿ ’ ~? |Á ãΒ﴾ ]ا] ن نه سأَن وهو لفخ لواتلص

‰ô ﴿ :إِلى قَوله  ﴾ إبراهام ﴿في البقرة والنساِء  خلف املقَامِ ،قَرأَ s) sù !$oΨ ÷ s?# u™ tΑ# u™ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) 

وإذْ قَالَ  ﴿، وفي إِبراهيم )٩( ] ﴾ إِبراهام ﴿[، وفي التوبة  ﴾ َملَّةَ إِبراهام ﴿وفي اَألنعامِ ،﴾

                           
  .  ١/٢٢٣:تفسري ابن أيب حامت و، ١/٥٣٠:تفسري الطربي : انظر . ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي  رواه   )١(
  . ١/١١٢:وحجة القراءات ،  ٦٧:التيسري يف القراءات السبع و،  ١٩٦:السبعة يف القراءات  :انظر    )٢(
رقم ،  بغري إرادة حج وال عمرة باب دخول مكة ،احلج : كتاب ،  ٥/١٧٦:سنن الكربى رواه البيهقي يف   ) ٣(

ورواه ابن  ،عن جماهد )  ٣٩٩٥( رقم احلديث ،  ٣/٤٣٨:شعب اإلميان ويف ، )  ٩٦١٢ -٩٦١١(احلديث 
عن سعيد بن ، )  ١٥٨٣٤ -١٥٨٣٣(رقم احلديث ، يف مكة من أين تدخل ، ٣/٤٤٥:ه مصنفأيب شيبة يف 
  . عباسبن عن ا ، ١/٥٣٣ :وابن جرير يف تفسريه ، جبري وعطاء 

    .يقصد يف مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا   ) ٤(
   . ٣/٤٤٨:زاد املعاد و،  ١/٥٨:أحكام القرآن البن العريب و،  ١/٣٢٣:أحكام القرآن للجصاص : انظر   ) ٥(
      . ١/٢٠٤ : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   )٦(
  . ١/١١٣:حجة القراءات و،  ٧٦:سبع التيسري يف القراءات الو،  ١٧٠:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  . ١/٥٣٦:تفسري الطربي : انظر . ورجحه، رواه ابن جرير عن سعيد بن جبري عن ابن عباس    )٨(
﴾ ؛ ولعله خطأ من الناسخ يف اآلية أو يف اسم السورة ؛ إذ املوجود يف  إبراهيم... إالَّ قو ﴿: يف األصل كُتبت   ) ٩(



  

اماهحلِ ﴾ إِبري النفو، ، مرميعسق ، وو﴿اماهإِبر﴾نكبوتي العفلُنا ﴿ ،وسر اءتا جلَمو
١(﴾ إِبراهيم( ،لاملُفَص)لَى ﴾ إِبراهام ﴿ )٢األعو ي املَودةيم﴿،إِالَّ في  ﴾إالَّ قَولَ إِبراهفامٍ، وش

$!﴿ ، )٤)(٣(هشام  ﴾وإِبرهام الذي﴿النجمِ  tΡ ô‰Îγ tã uρ #’ n< Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ﴾ اماهأَمرن

β ﴿وأَوصينا إِليهما، r& # t Îdγ sÛ © ÉL ø‹ t/ْ﴾ ،ِبيوالر ثانن األوم﴿  t⎦⎫ Ï Í←!$©Ü=Ï9 š⎥⎫ Ï Å3≈ yè ø9 $# uρ 

Æì 2 ”9 $# uρ ÏŠθ àf¡9 ⎫⎥ ﴿ ٠٢] م[﴾ #$ Ï Å3≈ yè ø9 $# ﴾  أَي : كافاالعت يمس هنماملُقيِمني ، و

©z ﴿، قَرأَ )٥(وهو اِإلقامةُ في املسجِد علَى الصالة ، وذكر اِهللا عز وجلَّ  ؛ ÉL ø‹ t/ ﴾ ي احلَجفو
)٦(فْصح، امشمدن ، ه)٧( .  

∩⊇⊄∉∪﴿ øŒ Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Éb> u‘ ö≅ yè ô_ $# # x‹≈ yδ ﴾أَي  : ، عهذَا املوضذَا املَكانَ وه﴿ # µ$ s# t/ ﴾

YΖ$  ﴿، مسكناً  ÏΒ# u™ ﴾  ٍ٨(ذَا أَمن( ، رهجش قطَعالَ يو ، هطَري صاد؛ الَ ي ﴿ ø− ã—ö‘ $# uρ … ã& s#÷δ r& z⎯ ÏΒ 

                                                                             
والقراءة يف ،  ﴾إِنَّ إِبراهيم لَأَواه  و﴿،  ﴾استغفَار إِبراهيم لأَبِيه ...  و ﴿،  ﴾براهيم وقَومِ إِ ﴿: سورة التوبة 

  .من سورة املمتحنة ) ٤( فورد يف اآلية رقم ﴾ ...إالَّ قول إبراهيم ألبيه  ﴿:وأما قوله تعاىل، اللفظني األخريين 
وفي التوبة جزء من اآلية رقم    ، ) ١٦١( ، وفي اَألنعامِ جزء من اآلية رقم ) ٥٤(يف النساء جزء من اآلية رقم    )١(

ويف ، )  ١٢٣ - ١٢٠( وفي النحلِ جزء من اآليتني ، ) ٣٥( وفي إِبراهيم جزء من اآلية رقم ، )  ١١٤( 
وفي ، ) ١٣( رقم جزء من اآلية ) عسق ( ويف الشعراء ، )   ٥٨ – ٤٦ - ٤١( مرمي جزء من اآليات 

    ) . ٣١( العنكبوت جزء من اآلية رقم 
إِالَّ في :  (( ويعين بقوله ، وقيل غري ذلك ، احلجرات : وقيل ،  ))  ق ((من بداية سورة : املُفَصل يعين به    )٢(

من )  ١٩( ية رقم واآل، من سورة املمتحنة )  ٤( اآلية رقم : يف ) إبراهيم ( لفظ  ءاستثنا:  ))  واألعلىاملَودة 
    . ﴾ إِبراهيم سورة األعلى ؛ حيث أثبتت فيها الياء ﴿

  .من السورة )  ٣٧( جزء من اآلية رقم    )٣(
: حتبري التيسري يف القراءات العشر و، ١/٣٤٤:إبراز املعاين من حرز األماين و ،مصدر سابق :حجة القراءات:انظر  )٤(

١/٢٩٥.    
  .  ٣٢٨:غريب القرآن    )٥(
    .من السورة ) ٢٦( جزء من اآلية رقم    )٦(
    . ١/٣٨٠:إبراز املعاين من حرز األماين و،  ٨٥:التيسري يف القراءات السبع : انظر    )٧(
    . ١/٢٠٧:معاين القرآن وإعرابه   ) ٨(



  

ÏN≡ t yϑ ¨V9 ⎯ô ﴿، )١(أَنواع حمل من الشجرِ  ﴾  #$ tΒ z⎯ tΒ# u™ Ν åκ÷] ÏΒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ خص ] ن[﴾ #$

 ننيزقِ املؤمبِطَلبِ الر ٢(إِبراهيم(، ﴿ tΑ$s% ﴾ عالَىاُهللا ت:﴿ ⎯ tΒ uρ t x x. … çµ ãè ÏnG tΒé' sù Wξ‹ Î=s%﴾   قهأرزفَس

 ى أَجِلههنتقه  إِلَى مأرز٣(فَس(، َأقَر ﴿ هعتامٍ  ﴾ فَأُمش)٤(، ﴿ §Ν èO ÿ… çν ” sÜ ôÊ r&  ﴾ ، ي اآلخرةأُلْجِئُه ف

 ، 4 ﴿اآلخرة’ n< Î) É># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 §{ ]ن[ #$ ø♥ Î/ uρ ç ÅÁ yϑ ø9$#  ﴾ ]  م[.  

∩⊇⊄∠∪ ﴿ øŒ Î) uρ  ßì sù ö tƒ ÞΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) y‰ Ïã# uθ s) ø9 ⎯z ﴿،)٥(أُصولُ اَألساسِ ﴾  #$ ÏΒ ÏM ø t7 ø9 $# ã≅Š Ïè≈ yϑó™ Î) uρ ﴾ 

$ ﴿:)٦(ويقوالن]أو ن[ ﴾ uΖ −/ u‘ ö≅ ¬7 s) s? !$ ¨ΨÏΒ﴾ ،بِبناِء هذَا لبيت نا إِليكبقَرت﴿ y7 ¨Ρ Î) |MΡr& ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# 

ÞΟŠ﴿، لدعائنا  ﴾ Î=yè ø9   . )٧(في قُلوبِنا  بِما]كـ[ ﴾  #$

∩⊇⊄∇∪  ﴿ $ uΖ −/ u‘ $ uΖ ù= yèô_ $# uρ È⎦ ÷⎫ yϑ Î=ó¡ãΒ y7 s9  ﴾ /، ككْمحل قاديننم طيعنيم ﴿ ⎯ ÏΒ uρ !$ uΖ ÏF−ƒ Íh‘ èŒ 

Zπ ¨Βé& ﴾  اعةً : أَيم٨(ج(، ﴿ Zπ yϑÎ=ó¡ •Β y7 ، سلمونَ من ولَد إِسماعيلهم املُ: أَو  ٢، ]ن ض[﴾ 9©

$ ﴿،)٩(اجِرونَ واَألنصارِ التابِعونَ بِإحسانوهم املُه ٦، إِسماعيل tΡ Í‘ r& uρ $ oΨ s3 Å™$uΖ tΒ ﴾]فنا ]خرع

: نسكْت ؛ أَي : وهو من الذَّبحِ ؛ يقالُ ، واحدها منسك ومنِسك  ٠٢  ،)١٠(متعبداتنا
 عز وجلَّ ، ثُم اتسعوا فيه حتى جعلُوه ذَبحت ، والنسيكةُ الذَّبِيحةُ املُتقَرب بِها إِلَى اِهللا

                           
      . ١/٢١٠ : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   )١(
    .مصدر سابق  : معاين القرآن وإعرابه    )٢(
    . ١/٢٧٣:تفسري الثعليب    )٣(
  . ١/١١٤:حجة القراءات و، ٨٨:احلجة يف القراءات السبع و، ١٧٠:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
 : و الوسيط يف تفسري القرآن ايد،  ١/٢٠٨:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٧٨: معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٥(

        .مصدر سابق 
    .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : للفراء  معاين القرآن )٦(
  .  ١/١١٩:تفسري السمرقندي ) ٧(
    . )) اجلماعة  : وأما األمة يف هذا املوضع فإنه يعين ا: (( ١/٥٥٣:هتفسريقال ابن جرير   ) ٨(
    . ١/٢١١ : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . نسبه الواحدي إىل ابن عباس   ) ٩(
  . ١/٢٠٩:معاين القرآن وإعرابه   ) ١٠(



  

 ابدلعيلَ لق نهمو ،والطَّاعة بادةمواضعِ العل :كاسأَ  ،)١( نا ﴿قَرنأَرو ﴾  ، كاِء منةُ الراكس

=ó ﴿، )٢(مختلس بصرٍ  è? uρ  !$ oΨ ø‹ n= tã ]ث[ y7 ¨Ρ Î) |MΡr& Ü># §θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm §9   .]كـ[ ﴾  #$

∩⊇⊄®∪  ﴿ $ uΖ −/ u‘ ô] yèö/ $# uρ öΝ Îγ‹ Ïù  ﴾ ، ةلماملُس ي األمةف  ﴿ Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ   ﴾ ريدداً : يمحم

)٣( ، ﴿ (#θè=÷G tƒ öΝ Íκ ö n= tæ y7 ÏG≈ tƒ# u™ ÞΟ ßγ ßϑ Ïk=yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø:$# uρ ﴾  ٠٢، )٤(القُرآنَ : أَي  أَو :

öΝ ﴿ ،)٦(السنة : أَو  ٢٠،  ٦ ،)٥(احلكم: احلكْمةُ  Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ﴾ ]ن [ ركن الشم مرهطَهي٧(و(،  ﴿ 

)٧(،  ﴿  y7 ¨Ρ Î) |MΡr& â“ƒ Í• yè ø9  ﴿،)٨(الغالب القَوي الذي الَ يعجِزه شيٌء﴾ #$

ΟŠ Å3 ysø9   .)٩(مضى تفْسريه]كـ[﴾#$

∩⊇⊂⊃∪  ﴿ ⎯ tΒ uρ Ü= xî ö tƒ ⎯ tã Ï' ©#ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î)  ﴾ ا :  أَيركُهتالَ يا وهنع رغَبا ي١٠(م( ، ﴿ ω Î) 

⎯ tΒ tµ Ï y™ … çµ |¡ ø tΡ  ﴾ ]ن [ ا : أَيهِلَهةُ )١١(جادبليها عع جبلوقةٌِ ِهللا يخا مهأَن علم؛ بِأَنْ الَ ي

                           
    . ٤١٠ – ٤٠٩:غريب القرآن    )١(
  .  ٧٨:احلجة يف القراءات السبع  ،١/١١٤:حجة القراءات  و، ١٧١ – ١٧٠:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
تفسري ابن و ،١/٥٥٧:تفسري الطربي :انظر . وابن أيب حامت عن السدي ، رواه ابن جرير عن السدي والربيع    )٣(

  .  ١/٢٣٦:أيب حامت 
  .   )) القرآن : ويعين بالكتاب : (( ، مصدر سابق ، قال ابن جرير يف تفسريه  ) ٤(
  .١٩٩: غريب القرآن   ) ٥(
   . ٢/٨٥،  ١/٦٢: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
    . ١/٥٥٨:تفسري الطربي :  انظر . رواه ابن جرير ابن جريج  )٧(
    . ١/٢١٣ : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . سبه الواحدي للزجاج ن  ) ٨(
    : (   )صفحة ، ) ٣٢( عند اآلية رقم   ) ٩(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ١٠(
  . ١/٢١١:معاين القرآن وإعرابه   ) ١١(



  

‰Ï﴿  ،)١(خالقها  s) s9 uρ çµ≈ uΖ ø‹ x sÜ ô¹ $# ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 … ﴿ة ، اخترناه للرسال] ن[  ﴾   #$ çµ ¯ΡÎ) uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# 

z⎯ Ïϑ s9 t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9   .من اَألنبياِء ] مائة وثالثون كـ [ ﴾  #$

 ∩⊇⊂⊇∪  ﴿ øŒ Î) tΑ$s%]٣[ … ã& s! ÿ… çµ š/ u‘ öΝ Î=ó™ r&  ﴾ ] مخ [ وحيدينكِ ِهللا بِالتص ديلَ )٢(أَخلقو ، :

$tΑ   ﴿ ،)٣(أَسلِّم نفسك إِلَى اِهللا  s% àM ôϑ n=ó™ r& Éb> t Ï9 t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9   .]م  [  ﴾  #$

∩⊇⊂⊄∪   ﴿ 4© œ» uρ uρ !$ pκ Í5 ÞΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/  ﴾ ]خ [ أَي : لَّةبِامل ريلَ )٤(أَمقاإلخالَصِ : ، و بِكَلمة

 ، نِيهة  ٢اإلخالَصِ بانِيوا ثَمكَانم : ولَهم : أَوهنم لكم ؛ بِنت ةيطبالق اجره نيلُ ماعمإِس
س دن ، أَواُألر لكوق مادص وهة ؛ وارسا لهبهي والذ إِلَى املَلك ارتص تالٍ ، ثُمي قف بِيت
 :لوان أَخع مان بنيم ،ساألقال لكم اكحو الض ان : ثُماره همع ة ؛ بِنتارس ناق محإِس

مدين ، ومدائن ، ولُوطَان ، : بِنت بقطر الكنعانية ؛ منهم بن تارخ ، وستةٌ من قيطورا 

Ü>θ ﴿وسيأتي ذكْرهم ،، )٥(وكَيسان ، وبنو يعقُوب أَبناء عشر  à) ÷è tƒ uρ]ن[¢© Í_ t6≈ tƒ﴾  ادأَنْ : أَر

 نِيا ب٦(ي(، ﴿  ̈β Î) ©! $# 4’ s∀ sÜ ô¹ $# ãΝ ä3 s9 t⎦⎪ Ïe$! $# ﴾  أَي:اِإلسالَم  يةاحلنِيف ينأَ)٧(دا ﴿،قَرى بِهصوأَو 

                           
    . ١/٢١٤ : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . نسبه الواحدي البن كيسان    )١(
  .  ١/٢٧٩:تفسري الثعليب  :انظر . نسبه الثعليب إىل ابن كيسان   ) ٢(
    . ١/٢٧٩:تفسري الثعليب  :انظر . نسبه الثعليب إىل عطاء    )٣(
  .  ١/١١٨:تفسري البغوي : انظر . نسبه الغوي إىل أيب عبيدة    )٤(
    .ر سابق  مصد: تفسري البغوي و،  ١/٢٨٠:تفسري الثعاليب : انظر   ) ٥(
أن يابين إن اهللا : ويف إحدى القراءتني قراءة عبداهللا أو قراءة أيب  : (( ١/٨: ))  معاين القرآن ((قال الفراء يف    ) ٦(

  .   ))  أصطفى لكم الدين
    . ١/٢١٦ : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي عن عباس    )٧(



  

Ÿξ   ﴿ ،)١(عم  ﴾ بِها sù £⎯ è?θ ßϑ s? ω Î)/Ο çFΡ r& uρ tβθßϑ Î=ó¡ •Β﴾]كـ[أَي: دين وا اِإلسالممألز

 ليهع فَكُمادص كَكُم املوترى إِذا أَدتح ية٢(احلنِيف( .  

∩⊇⊂⊂∪ ﴿ ÷Π r& öΝ çGΨ ä. u™!# y‰ pκ à− øŒ Î) u |Ø ym z>θ à) ÷è tƒ ßN öθ yϑ ø9$# ﴾ ]إِلَى ] ن عادلَ واَألو الكَالم ركت

øŒ  ﴿، )٤(حضوراً : ؛ أَي )٣(بلْ أَكُنتم شهداَء : مخاطبةَ اليهود ، واملعنى Î) u |Øym z>θ à) ÷è tƒ 

ßNöθ yϑ ø9 $#   ﴾  بِيلنقَالَت ل ودهأَنَّ الي كذَلو  :ْأَن لمعت تأَلَس  نيهى بصأَو اتم ومي عقوبي

øŒ    ﴿ :أَكُنتم حاضرين وصيته : ، وقَالَ )٥(بِاليهودية ؟ فَكَذَّبهم اُهللا تعالَى Î) tΑ$ s% Ïµ‹ Ï⊥ t7 Ï9 $ tΒ 

tβρ ß‰ç7 ÷è s? .⎯ ÏΒ “ Ï‰ ÷è t/]ن[(#θ ä9$s% ß‰ ç7 ÷è tΡ y7 yγ≈s9 Î) tµ≈ s9 Î) uρ y7 Í← !$ t/# u™ zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑó™ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ  ﴾ 

yì ﴿ : العرب تجعلُ العم أَباً ، واخلَالَةَ أُماً ؛ ومنه قَولُه عز وجلَّ  ٠٢] خ[ sù u‘ uρ Ïµ ÷ƒ uθ t/ r& ’ n? tã 

Ä¸ ö yè ø9 $ ﴿،)٧(أَباه وخالته ، وكَانت أُمه قَد ماتت : يعنِي  )٦(﴾  ... #$ Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïn# uρ ]ن [ß⎯ øt wΥ uρ 

ß⎯ øt wΥ uρ ]٣[… ã& s! tβθ ßϑ Î=ó¡ãΒ  ﴾  ]  م[.  

∩⊇⊂⊆∪ ﴿ y7 ù= Ï?  ×π ¨Βé& ﴾ عنِيي :إِبراهيم بنيهو قوبعيو ، بنِيهو،﴿ ô‰ s% ôM n=yz ﴾]ن [تض٨(م(،  

تض٨(م(،  ﴿$ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. ﴾]ملِ،]أو نالع نم﴿ Ν ä3 s9 uρ ﴾ ،ودهالي رشعم﴿$̈Β öΝ çF ö; |¡ x.]ن[ 

                           
  .١/١١٥:حجة القراءات و،  ١٧١:ات السبعة يف القراء: انظر    )١(
    . ١/٢١٢:معاين القرآن وإعرابه    )٢(
    .مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه    )٣(
    . ١/٢١٧ : والوسيط يف تفسري القرآن ايد،  ١/٢٨١:تفسري الثعليب   ) ٤(
قال ، مصدر سابق  : ))  يدالوسيط يف تفسري القرآن ا((و ، ٤١: ))  أسباب الرتول ((ذكره الواحدي يف   ) ٥(

قال ،  )) قلت ذكره مقاتل بن سليمان :  (( ١/٣٧٩ ))  العجاب يف بيان األسباب ((احلافظ ابن حجر يف  
  . )) مل أقف عليه : (( ١/١٨٤:  ))  الفتح السماوي ((السيوطي يف  

    .من سورة يوسف )  ١٠٠( جزء من اآلية رقم   ) ٦(
    . ٤٩:غريب القرآن    )٧(
      . ١/٢١٣:معاين القرآن وإعرابه    )٨(



  

Ÿω uρ tβθ è= t↔ ó¡è?  $£ϑ tã  (#θçΡ% x. tβθè= uΚ÷è tƒ  ﴾ ]  م [ لَيِهِم : أَيهم عابسح ، نسألونَ عما تإِنو

 .  )١(إِيمانِكم 

∩⊇⊂∈∪ ﴿(#θä9$s% uρ (#θçΡθà2 # ·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ (#ρß‰ tGöκ sE﴾]ن[املَدينة هودي يف زلَتن ارىصنو ،

فَقالَ ، )٢(كُونوا علَى دينِنا فَالَ دين إِالَّ ذَلك :للمؤمنني د من الفَريقنيِ نجران ؛ قَالَ كُلُّ واح

≅ö ﴿  :فَقالَ اُهللا تعالَى è% ö≅ t/ s' ©#ÏΒ  ﴾  َلَّةم بِعتلْ ن٣(ب(، ﴿ zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) $ Z‹ ÏΖ ym ﴾ ]ن ] نالً عائم

$ ﴿، )٥(املَيلُ : وأصلُ احلَنف  ٠٢، )٤(اَألديان كُلِّها إِلَى دينِ اِإلسالمِ  tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# 

t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9   : ثُم أَمر املُؤمنني فَقالَ ، إِبراهيم : يعنِي ]  م [﴾  #$

∩⊇⊂∉∪    ﴿ (# þθ ä9θ è% $̈Ψ tΒ# u™ «! $$Î/ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& $ uΖ øŠ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& #’ n< Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ 

z>θ à) ÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™ F{ $# uρ  ﴾ َقَال كذليهم أَنبياَء لكَانَ فو ، عقوبي أَوالد مهو: ، ا أُنزلَ إليهممو

،  ٦، وكَانوا إثْىن عشر سبطاً بِعدد بنِيه ، واألسباطُ في بِنِي إِسرائيل كَالقبائلِ في العربِ ٢
 ،)٦(صلَ بني ولد إِسماعيل وولد إِسحاقوإِنما سموا هؤالِء بِاألسباط وهؤالِء بِالقبائلِ لُيف٠٢ْ

اقح٦(إِس(،  ﴿ !$ tΒ uρ u’ ÎAρé& 4© y›θãΒ 4© |¤Š Ïã uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρé& šχθ –Š Î; ¨Ψ9$# ⎯ ÏΒ óΟ ÎγÎn/ −Ÿω ä]ن[ ‘§ Ìh x çΡ t⎦ ÷⎫ t/ 

                           
  .مصدر سابق  : الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ) ١(
الوسيط يف تفسري ((و ،مصدر سابق : ))  أسباب الرتول ((والواحدي يف  ،  ١/٢٨٢ :نسبه الثعليب يف تفسريه    )٢(

 العجاب يف بيان األسباب ((جر يف ونقله احلافظ ابن ح،إىل ابن عباس، مصدر سابق  : ))  تفسري القرآن ايد
    .  وسكت عنه ، عن الواحدي  ١/٣٥٧)):                  

مصدر :معاين القرآن وإعرابه : أنظر )).بل نتبع ملة إبراهيم: على تقدير ))امللة  ((تنصب  : ((قال الزجاج   ) ٣(
  .سابق  

، مصدر سابق  : ))  الوسيط يف تفسري القرآن ايد(( والواحدي يف  ، مصدرسابق  :نسبه الثعليب يف تفسريه   ) ٤(
    . ))مصدر سابق  : معاين القرآن وإعرابه (( وكذلك قاله الزجاج يف  ، إىل ابن عباس 

    . ١٨٤:غريب القرآن    )٥(
    . ٤٩:غريب القرآن    )٦(



  

7‰ tn r& óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ﴾  ىارصالنو ودهالي ا فَعلتبِبعضٍ كَم ؤمننبِبعضٍ و كْفُر١(الَ ن(، ﴿ 

ß⎯ øt wΥ uρ]٣[… çµ s9 tβθ ãΚÎ=ó¡ ãΒ  ﴾  ]كـ[.   

∩⊇⊂∠∪ ﴿ ÷β Î* sù (#θ ãΖ tΒ# u™ È≅ ÷V ÏϑÎ//!$ tΒ Λä⎢Ψ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ ﴾  كانَ : أَييقكُم ، ودصثل تيقٍ مصدوا بِتأَت

‰﴿ ، )٢(إِميانهم كَإِيمانِكم  s) sù (#ρ y‰ tG÷δ في ) مثْل ( و  ٢٠، )٣(فَقد صاروا مسلمني ] ن[ ﴾  #$

≅È ﴿ :له قَو ÷VÏϑ Î/ !$tΒ﴾  ٌلة٤(ص(،﴿β Î) ¨ρ (# öθ©9 uθ s? ﴾وارضأَع، ﴿ $ oÿ ©ς Î* sù öΝ èδ ’ Îû 5−$s) Ï© ﴾]ن [داوة٥(ع( 

داوة٥(ع( ٢  نةبايمو)٦)٦ ، الفخو ﴿  ãΝ ßγ x6‹ Ï õ3 u‹ |¡ sù ª! فَكفاه ، ثُم فَعلَ ذَلك ] ن[ ﴾  #$

وبِاجلالِء والنفي في بنِي النضريِ ، وبِاجلزية  فَكفاه أَمر اليهود بِالقتلِ والسبِي في بنِي قُريظَة ،

uθ﴿، )٧(والذِّلة في نصارى نجران  èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î=yè ø9   .]من[ ﴾  #$

∩⊇⊂∇∪    ﴿ sπ tó ö7 Ï¹ «! ⎯ô   ﴿  ألزموا دين اِهللا ،: أَي   ]ن[﴾ #$ tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& š∅ ÏΒ «! $# 

Zπ tó ö7 Ï¹   ﴾ ]يناً ] ن٨(د( ،﴿ ß⎯ øt wΥ uρ … ã& s! tβρ ß‰ Î7≈ tã  ﴾]م[.  

∩⊇⊂®∪   ﴿≅ è%  ﴾ْ ، ارىصوالن ليهودل دحما مي﴿$ oΨ tΡθ•_ !$ys è? r& ’ Îû «! أَتخاصموننا في ﴾  #$

كُنت دينِ اِهللا ؟ وذَلك أَنهم قَالُوا إِنَّ ديننا هو اَألقدم ، وكتابنا هو اَألسبق،ولُو كُنت نبِياً لَ

                           
    . ١/٢١٤: معاين القرآن وإعرابه ،  ١/٨٢:معاين القرآن للفراء   ) ١(
    .مصدر سابق  : اين القرآن وإعرابه مع   )٢(
    .مصدر سابق  : معاين القرآن وإعرابه    )٣(
    . ١/٦٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب    )٤(
    .مصدر سابق  : معاين القرآن وإعرابه    )٥(
  . ١/٥٦٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة والربيع وابن زيد   ) ٦(
      . ١/٢٢٢ : والوسيط يف تفسري القرآن ايد،  ١/٢٨٤:ثعليب تفسري ال   )٧(
    . ١/٢٢٢ : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . نسبه الواحدي إىل ابن عباس من رواية الكليب   ) ٨(



  

uθ﴿،)١(منا èδ uρ $ uΖ š/ u‘ öΝ à6 š/ u‘ uρ ]ن[ !$ oΨ s9 uρ $ oΨ è9$ yϑôã r&  ﴾  ، هائسيسنِها وى بِحجازن ﴿öΝ ä3 s9 uρ 

öΝ ä3 è9$yϑ ôã r&  ﴾ ]ا ،] نبِيلنثلِ سلى مكم عالي أَعمم فأنتو ﴿ ß⎯ øt wΥuρ]٣[ … çµ s9 tβθ ÝÁ Î=øƒèΧ  ﴾ 

أَنْ يقْصد العبد بِنيته وعمله إِلَى خالقه ، :  تعالَى اإلخالص ِهللا: أَو  ٠٢موحدونَ ، ]كـ[
  .  )٢(والَ يجعل ذَلك لعرضِ الدنيا ، والَ لتحسنيٍ عند املَخلوقني

∩⊇⊆⊃∪  ﴿ ôΘ r& tβθ ä9θà) sƒ ¨β Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ šY≈ ys ó™ Î) uρ šUθà) ÷è tƒ uρ xÞ$t7 ó™ F{ $# uρ  ﴾ 

θ#)﴿ لِ أَنْ تنزلَ التوراةَ واِإلجنيل ، منِ قَب çΡ% x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ  ﴾ ]قَرأَ] ن ﴿ ôΘ r& tβθä9θà) s? ﴾ 

 حابصامٍ و٣(ش(،  ﴿ö≅ è% öΝ çFΡr& u™ ãΝ n=ôã r& ÏΘ r& ª!$#  ﴾ ]ن [ اُهللا أَنَّ اَألنبياَء كَانَ : أَي أَخرب قَد

أَعلم الَ أَحدو ، م اِإلسالمينهد  نه٤(م(،  ﴿ô⎯ tΒ uρ ãΝ n=øß r&]٣[ ⎯ £ϑÏΒ zΟ tG x. ¸ο yŠ$yγ x© … çν y‰Ψ Ïã š∅ ÏΒ 

«! هذَا توبيخ لَهم ، وهو أَنَّ اَهللا تعالَى أَشهدهم في التوراة واِإلنِجيلِ أَنه باعثٌ فيهم ] ن[ ﴾ #$

$ ﴿ ،  )٥(بينوه للناسِ والَ يكْتمونهمن ذُرية إِبراهيم ، وأَخذَ مواثيقَهم أَنْ ي محمداً  tΒ uρ ª! $# 

@≅ Ïù$tó Î/ $ £ϑ tã tβθè= yϑ ÷è s?  ﴾  ] مائة وأربعون أو ثج م[    

∩⊇⊆⊇∪ ﴿y7 ù= Ï? ×π ¨Β é& ô‰ s% ôM n= yz $ oλ m; $ tΒ ôM t6 |¡ x. Ν ä3 s9 uρ $ ¨Β óΟ çF ö; |¡ x. ]ن[ Ÿω uρ tβθ è= t↔ ó¡ è? 

$ £ϑ tã (#θ çΡ% x. š χθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾] خـر اجلـزء األول   صـيب خ خـه آ   م [ ،   ذَكَـر ثُـم

  : تعالَى تحويلَ القبلةَ فَقَالَ 

 

                           
  .دون عزو أو سند  ١/٢٢٣: ذكره الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  .  ٤٣٣:غريب القرآن   ) ٢(
  . ١/١١٥:حجة القراءات و،  ٧٧:التيسري يف القراءات السبع و،١٧١:السبعة يف القراءات : انظر    )٣(
      . ١/٢١٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر    )٤(
      .مصدر سابق  : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   )٥(



  

∩⊇⊆⊄∪  ﴿ãΑθ à) u‹ y™ â™ !$ yγ x ¡9 $# z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 ــي  ﴾ #$ ــركي: يعنِ شــةَ/م ــود  )١( مكَّ يهو

  ـةين٢(املد(  ،ـا  ٢افقيهنمو)٣(  ،﴿$ tΒ öΝ ßγ9 ©9 uρ ⎯ tã ãΝ Íκ ÉJ n= ö6 Ï%﴾   ـون انعم ؟ يفَهـرص  يبلـن 

ــؤمنني ⎯ ﴿، وامل tã ãΝ Íκ ÉJ n= ö6 Ï% © ÉL ©9 $# (#θ çΡ% x. $ yγ ø‹ n= tæ ﴾ ]ــخرة    ]ن ــي الص ه٤(و(،﴿≅ è% °! 

ä− Î ô³ pR ùQ $# Ü> Ì øó yϑ ø9 $# uρ ﴾ ]ـاَء ،    ]نش جِهـة إِلَـى أَي هوجبِالت رأمبلـةُ   ٠٢يهـة ،  : والقاجل

توجه ؟ وإِنمـا سـميت القبلـةُ قبلـةً َألنَّ املُصـلِّي      إِلَى أين ت: أَين قبلتك ؟ أَي : يقَالُ 

  قَابِلــهتــا وقَابلُه٥(ي(،﴿ “ Ï‰ öκ u‰ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4’ n< Î) :Þ# u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β  ﴾ ]يــنٍ  ] مد

  :لَ ثُم مدح أُمته فَقَا . إِني رضيت بِهذه القبلة لمحمد : ؛ يرِيد )٦(مستقيمٍ 

∩⊇⊆⊂∪ ﴿ y7 Ï9≡ x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ̈Β é& $VÜ y™ uρ﴾ ًارايوالً خد٧(ع(، ﴿ (#θçΡθ à6 tG Ïj9 u™ !# y‰ pκ à− ’ n? tã 

Ä¨$̈Ψ9 tβθ﴿لتشهدوا على اُألممِ بِتبليغِ اَألنبياء ، ﴾ #$ ä3 tƒ uρ ãΑθß™ §9 $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x© ﴾] ش ن [

: هلْ بلغكُم الرسل؟فَيقُولونَ:اُألمم يوم القيامة فَيقولُى يسألُ وذلك أَنَّ اَهللا تعالَم؛على صدقكُ
 هلْ: سالَتك ، فَعصوا ،فَيقولُبلَّغناهم رِ: ما بلَّغنا أَحد عنك شيئاً ، فَيسأَل الرسلَ ، فَيقولونَ 

                           
ونسبه إىل ابن ،  ١/١٥٣:زي يف زاد املسري وذكره ابن اجلو، دون عزو ،   ٢/٨: ذكره الثعليب يف تفسريه   ) ١(

    .عباس من رواية أيب صاحل 
تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن الرباء ابن عازب ، رواه ابن جرير عن جماهد والرباء ابن عازب   ) ٢(

   . ١/٢٤٧: تفسري ابن أيب حامت و، ٢/١:
   .مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت و، ٢/٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي    )٣(
: تفسري ابن أيب حامت و، ٢/٤:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن ابن عباس ، رواه ابن جرير عن الربيع    )٤(

   .مصدر سابق 
  .  ٣٨٥ -٣٨٤:غريب القرآن    )٥(
)٦ (  منسوباً إىل ابن عباس ،  ١/٢٢٤:يد ذكره الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ا.    
)  ٢٩٦١( رقم احلديث ، ومن سورة البقرة : باب ، كتاب التفسري ،  ٥/٢٠٧:رواى اإلمام الترمذي يف سننه    )٧(

عدال  «:قال  ﴾وكذلك جعلناكم أمة وسطا  ﴿: يف قوله   عن النيب  من حديث أيب سعيد اخلدري ، ) 
 :جماز القرآن و، ١/٨٣: معاين القرآن للفراء : وانظر ،  )) يث حسن صحيح هذا حد:  (( قال الترمذي ،  »
  .  ١/٢١٩:ومعاين القرآن وإعرابه ، ٣٥



  

قَومهم إِياهم ،  لَهم بِالتبليغِ وتكذيبِِفَيشهدونَ ، أُمةُ محمدنعم ؛:لَكُم من شهيد؟فَيقُولونَ
 فَتقولُ اُألمم:كرفُوا ذَلع بِم بارا ؟،يعدنوا بكَانفَيقُولونَ ! و : ، تابهي كا فنبين ا بِذلكأَخربن

 دمحم ميهزكي ثُم)١(، ﴿$ tΒ uρ $ oΨ ù=yè y_ s' s#ö7 É) ø9 $# © ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$pκ ö n=tæ﴾ أَي :ا اليومليهع ي أَنتالت ،

ω﴿،)٣(بيت املَقدسِ:أَو ٢،)٢(وهي الكَعبةُ قبلةً Î) zΝ n=÷è uΖ Ï9 ⎯ tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθß™ §9 في تصديقه بِنسخِ  ﴾#$

،بلةبِنسخِ الق﴿⎯ £ϑ ÏΒ Ü= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµø‹ t7 É) tã ﴾]ن [أَنَّ اَهللا ت كذَلإِلَى الكُفرِ ؛ و يرجِعو درتعالَى ي

إِلَى الكَعبة خرةالص نبلة عالق سخعلَ نج ، املُؤمنني عبادهالًء لسولَ ، ابتالر قدص صمهع فَمن
 أَمره ليهع ددرتو ، ينهي دف كش مهعصي لَم منداً ، وحمأَنَّ م ظَنو  ؛ ن أَمرهم ريةي حف

β ﴿:،وهذَا معنى قَوله)٤(المِ فَارتد عنِ اِإلس Î) uρ ôM tΡ% x. ¸ο u Î7 s3 s9 ωÎ) ’ n? tã t⎦⎪ Ï% ©! $# “ y‰ yδ ª!$# 

وقَد كَانت التوليةُ إِلَى الكَعبة ثَقيِلةٌ إِالَّ على الذين عصمهم اُهللا بِاهلداية ، فَلما حولت ] ن[﴾
  الت القبلةُ قَ

 وداليه :فَكيف]٥( ]بِمن( ، اللةلى الضع اتم اُألولَى ؟ لَقد بلةلِّي إِلَى القصهو يكُم ونم اتم

$ /﴿:)٦(، فَأنزلَ اُهللا تعالَى tΒ uρ tβ% x. ª!$# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΡ$ yϑƒ Î) ﴾]ن[أَي: يقكُم بِالقبلةدصت

                           
، مستقيم﴾... سيقول السفهاء من الناس ﴿:باب ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، ٤/١٦٣٢:رواه البخاري   ) ١(

  .  عن أيب سعيد اخلدري ،)٦٩١٧ - ٤٢١٧(رقم احلديث،﴾وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴿:و باب 
  .١/٦٢:التسهيل لعلوم الترتيل : انظر . نسبه ابن جزي إىل ابن عباس   ) ٢(
تفسري ابن أيب و،٢/١١:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن عطاء ، رواه ابن جرير عن عطاء والسدي    )٣(

  .  ١/٢٥٠:حامت 
إال لعلمنا من : معناه : وقال أهل املعاين ، هذا قول املفسرين ؛ لته األوىل فريتد ويرجع إىل قب:(( قال الثعليب   ) ٤(

آخرين كأنه سبق ذلك يف علمه إن حتويل القبلة سبب هداية قوم وضاللة ؛يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 
  .٢/٩:تفسري الثعاليب : انظر .  ))

  ... .لمن  فَكيف: ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٥(
)  ٢٩٦٤( رقم احلديث ، ومن سورة البقرة : باب ، كتاب التفسري ،  ٥/٢٠٨: رواه اإلمام الترمذي يف سننه   ) ٦(

ورواه ، ) ٣٢٤٩ - ٢٧٧٦(رقم احلديث ، مسند ابن عباس ،  ١/٣٤٧,٣٠١:واإلمام أمحد يف مسنده ، ) 
كل ) .  ٣٠٦٣( رقم احلديث ، سورة البقرة من : باب ، التفسري : كتاب ،   ٢/٢٩٥:احلاكم يف املستدرك 

:  قال الترمذي عن هذه الرواية .  إالَّ أن السائل فيها ليس اليهود بل هم الصحابة ، الروايات عن ابن عباس 



  

χ﴿ ،)١(اُألولَى Î) ©! $# Ä¨$̈Ψ9 $$Î/ ﴾  عنِيي :بِاملؤمنني،﴿ Ô∃ èτ t s9  ÒΟŠ Ïm والرأَفةُ أَشد  ] م[ ﴾ ‘§

 مةحأ)٢(الرقَر ، َ﴿  Ô∃ρ â™ t s9 ﴾  فصحو جاز٣(ح(.  

∩⊇⊆⊆∪ ﴿ô‰ s% 3“ t tΡ |= =s) s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï™!$ yϑ¡¡9 كَانت الكعبةُ أَحب القبلتنيِ إِىل رسولِ ]ن[﴾#$

وددت : » ىل اِإلسالمِ ، فَقالَ لجربيلَورأى أَنَّ الصالةَ إِليها أَدعى إِىل قَومه إِ،  اِهللا 
إِنما أَنا عبد مثلك ،  ((:، فَقالَ له جِربيل » أَنَّ اَهللا سبحانه صرفَنِي عن قبلة اليهود إِىل غَريها 

ر إِىل السماِء يدمي النظ وجعلَ رسولُ اِهللا ،، ثُم اَرتفع جِربيلُ )) وأنت كَرمي على ربك فسأله

‰ô﴿  :)٤(بِما سألَ ، فَأنزلَ اُهللا عز وجلَّ  رجاَء أَنْ يأتيه جِربيلُ  s% 3“ t tΡ |= =s) s? y7 Îγ ô_ uρ 

’ Îû Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ﴾  ماِء : أَيظرِ إِىل لسي الن٥(ف( ، ﴿y7 ¨Ψ uŠ Ïj9 uθ ãΨ n= sù ﴾  ، ستقبِلت كرنيصفَلَن﴿ \' s# ö7 Ï%  

                                                                             
أما اليت ورد فيها أن السائل هم اليهود فقد ذكرها الثعليب  والبغوي يف .  ))هذا حديث حسن صحيح   ((

  . ١/١٢٣:تفسري البغوي و، مصدر سابق : تفسري الثعاليب : انظر . أو عزو  تفسريمها دون سند
   وقال ابن إسحاق حدثين حممد بن أيب حممد عن عكرمة أو سعيد بن جبري عن ابن عباس   :  (( قال ابن كثري   ) ١(

انظر .  )) قبلة األخرى بالقبلة األوىل وتصديقكم نبيكم واتباعه إىل ال: أي    ﴾وما كان اهللا ليضيع إميانكم  ﴿
 )) واإلميان املذكور هاهنا أريد به الصالة يف قول اجلماعة :  ((قال ابن اجلوزي ،  ١/١٩٣:تفسري ابن كثري : 
  . ١/١٥٥:زاد املسري : انظر . 

  .  ٣٦ :جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة   ) ٢(
  . ٨٩:احلجة يف القراءات السبع ،  ١/١١٦:حجة القراءات و، ١٧١:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
- ﴾ليضيع إميانكم  ﴿: بعد ما نقله عن الكليب يف الذي قبله إىل قوله  - ٤٣: قال الواحدي يف أسباب الرتول   ) ٤(

 ... وددت : »قالَ لجربيلَ ﴾وذلك أن النيب قد نرى تقلب وجهك يف السماء  ﴿:مث قال :  (( قال 
وجدت هذا السبب ذا السياق يف تفسري :  ((  ١/٣٩٦: العجاب يف بيان األسباب قال ابن حجر يف، )) »

وهو ؛ غري ابن الكليب ، آخره  ... ))قال مث قال إىل((   : فيحتمل أن يكون مراده بقوله، مقاتل بن سليمان 
: قلت ،  )) ردا  و حيتمل أن يكونا توا، فيكون ظاهره اإلدراج على كالم ابن الكليب عن ابن عباس ، مقاتل 

وذكر ، ذكر أنه يف تفسري الكليب  ١/١٨٥:إالَّ أن ابن زمنني يف تفسريه ،  ١/٨٣:هو عند مقاتل يف تفسريه 
أن أبو داود أخرجه عن أيب العالية يف الناسخ  ١/١٩١:ويف الفتح السماوي ،١/٣٤٣:السيوطي يف الدر املنثور

  . واملنسوخ 
  . ١/٢٢١:معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(



  

$ yγ9 |Ê ö s? ﴾ ]ا ]  ض خهواهتها وحب١(ت(،  ﴿ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ  ﴾  أَي : ، أَقبلْ بِوجهك ﴿ t ôÜ x© 

Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 [ß ﴿ ،)٢(نحوهَ وتلقَاءه ]ن[ ﴾ #$ øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä.  ﴾  مأردتحرٍ  وب أَو ري بف

θ#)﴿ ، الصالةَ  —9 uθ sù öΝ ä3 yδθã_ ãρ … çν t ôÜ x© ﴾ ]فَ]ن ، ودهالي قَالت بلةُ إِىل الكَعبةلت القوا حا : لمي

β¨﴿: )٣(فَأنزلَ اُهللا تعالَى، وإِنما هو شيٌء تبتدعه من عندك ،محمد ؛ ما أُمرت بِهذا  Î) uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θè?ρé& |=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ßϑ n=÷è u‹ s9 çµ ¯Ρ r& ﴾ ِبلةُ إق احلَرام أَنَّ املَسجد، قح هأَنو براهيم ﴿ ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ În/ §‘ 

$]ن ق[ tΒ uρ ª! $# @≅ Ïù$tó Î/ $£ϑ tã  tβθ è= yϑ÷è t? ﴾]كـ[ عشرا مي  ياترضطَلب م نم مننيأَاملؤقَر ، 

﴿ tβθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾  معاصما و٤(س(.  

∩⊇⊆∈∪ ﴿ ÷⎦ È⌡ s9 uρ |M øŠ s? r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3 ø9 ≅Èe ﴿،اليهود والنصارى: يعنِي ﴾  ]٣[ #$ ä3 Î/ 7π tƒ# u™ 

$̈Β (#θãèÎ7 s? y7 tF n=ö7 Ï% ﴾]لمِ بِها ، ]نالع عم تكبودونَ ناحون جعانِدم مهَألن﴿  !$ tΒ uρ |MΡ r& 8ì Î/$ tFÎ/ 

öΝ åκ tJ n=ö6 Ï% ﴾]ن[ يبي رجوعِ النف وداليه بِهذَا أَطماع سمح هم ،َألنبلتون إلَى قطمعوا يم كَانه

 ، ي ذَلكف ﴿$ tΒ uρ Ο ßγ àÒ÷è t/ 8ì Î/$tFÎ/ s' s# ö6 Ï% <Ù ÷è t/  ﴾]م ]نهأَن لى  -أَخربي الظَّاهرِ عفقُوا فوإِن ات

 يبالن  - بتارى تصالَ النى ، وصارقَبلةَ الن عبتت ودهيما بِينِهم ، فَالَ اليفُون فختلم مهفَإِن ع

 وده٥(قَبلةَ الي(،  ﴿È⎦ È⌡ s9 uρ |M ÷è t7 ¨? $# Ν èδ u™!# uθ ÷δ r& ﴾  هم: أَيبلتإِىل ق ليتص، ﴿  .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ x8 u™!$ y_ 

                           
  .مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  . ١/٨٤:للفراء ، معاين القرآن   ) ٢(
رضي اهللا عنهما  - ورواه البغوي بسنده إىل ابن عمر ،-رضي اهللا عنهما  -ذكره الثعليب ونسبه إىل ابن عباس   ) ٣(

تبتدعه :  (( إىل قوله  -ضي اهللا عنهما ر -إالَّ أن الثعليب اقتصر يف ذكره هلذه الرواية املنسوبة إىل ابن عباس ، -
، فنسبه إىل قتادة  )) نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره :  (( وأما ما بعدها إىل قوله ،  )) من تلقاء نفسك 

تفسري و،٢/١:تفسري الثعليب : انظر .  -رضي اهللا عنهما  - بينما البغوي جعلها رواية واحدة إىل ابن عمر 
  . ١/١٢٥: البغوي 

  .  ٨٢:احلجة يف القراءات السبع و،  ١/١٠١:حجة القراءات و، ١٦٠:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .  ٢/٢٤:تفسري الطربي  :انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ٥(



  

x8 u™ !$y_ š∅ ÏΒ ÄΝ ù= Ïèø9 # (š̈ΡÎ﴿قبلةَ اِهللا الكَعبة،: أَي ]/ع[﴾ #$ ]Œ Î) z⎯ Ïϑ©9 š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$#﴾] ن م [

أَي  : اخلطابثْلُهم ، وإِذاً م كإِن يبلنل  تهى ُألمي املَعنف وهي الظَّاهرِ ، و١(ف(.  

∩⊇⊆∉∪ ﴿t⎦⎪ Ï%©! $# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# … çµ tΡθèù Ì ÷è tƒ﴾  ًداحمعرِفَونَ مي صفتهو ٢(بِنعته(،﴿  $ yϑ x. 

tβθ èùÌ ÷è tƒ öΝ èδu™ !$oΨ ö/ r& ]ن[  ̈β Î) uρ $Z)ƒ Ì sù öΝ ßγ ÷Ζ ÏiΒ tβθßϑ çG õ3 u‹ s9 ¨, ysø9 $#  ﴾ ، وراةي التف فتهص نم﴿ öΝ èδ uρ 

tβθ ßϑ n=ôè tƒ ﴾] تابِهم ، ] ش كـي كف كذَل نيب  هبحانَألنَّ اَهللا  س  

∩⊇⊆∠∪ ﴿ ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ﴾ أَي : كبر نم ذا احلق٣(ه( ،﴿ Ÿξ sù ¨⎦ sðθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Î tI ôϑ ßϑø9 $# ﴾ 

من أَمرِ القبلة ، وعناد اليهود ، وامتناعهم ] بِها[التي أَخربتك  ملةفي اجلُ)٤(الشاكني ]م  [
 بِك ن اِإلميان٥(م(.  

∩⊇⊆∇∪ ﴿ 9e≅ ä3 Ï9 uρ ﴾  ينٍ: أَيكلِّ أَهلِ دل٦(و( ، ﴿ îπ yγô_ Íρ ﴾  ، الةي الصف إِليه هجتومبلَةٌ وق

 ﴿ uθ èδ $ pκ Ïj9 uθ ãΒ ﴾  ؛ أَي هجهو :قْبلَها ، متيلَ  ٠٢سققَولُه : و هوو مريالض ) : وإِىل ) ه ائدع

(θà#)﴿ ،)٨(شامٍ  ﴾ موالَّها ﴿ ، قَرأ)٧(اِهللا تعالَى  Î7 tF ó™ $$ sù ÏN≡ u ö y‚ ø9 فَبادروا إِىل القَبولِ من  ]ن[﴾ #$

⎦t﴿،فَولُّوا وجوهكم حيثُ أَمركُم اُهللا ، من اِهللا عز وجلَّ  ø⎪ r& $ tΒ (#θçΡθä3 s? ÏNù' tƒ ãΝ ä3 Î/ ª! $# 

                           
  . ١/٢٢٤:معاين القرآن وإعرابه : أنظر   ) ١(
  . ١/١٢٨:تفسري السمرقندي   ) ٢(
)٣ (  ١/٢٣١:يد الوسيط يف تفسري القرآن ا .  
  . ١/٢٢٥:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٨٥:للفراء ، معاين القرآن   ) ٤(
  .مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
وكل أهل وجهة هم الذين ولوا وجوههم إىل تلك : أي ، املعىن هو موليها وجهه : لكلٍّ  :  ((قال الزجاج   ) ٦(

  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر .  ))  كثر القولوهو أ:  (( قال ،  ))اجلهة  
  . ١/٦٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
   .١/٣٤٧:إبراز املعاين من حرز األماين و، ١/١١٧:حجة القراءات : انظر   ) ٨(



  

$·èŠ Ïϑ y_﴾ ]لحسابِ]نمعكُم اُهللا لجكُم ،،يمالجزِيكُم بِأعفَي﴿¨β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s%﴾] 

  :)١( ثُم أَكَّد عليه استقبالَ القبلة أَينما كَانَ بِآيتنيِ، ] كـ

∩⊇⊆®∪   ﴿ô⎯ ÏΒ uρ ß] ø‹ ym |M ô_ t yz ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t ôÜ x© Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 … ]ن[ #$ çµ ¯ΡÎ) uρ ‘, ysù= s9 

⎯ ÏΒ y7 Îi/ $ ]ن[ ‘¢ tΒ uρ ª!$# @≅ Ïù$tó Î/ $ £ϑtã tβθ è=yϑ ÷è s? ﴾] أ،  ]كـقَر ﴿ βθ è=yϑ ÷è sƒ ﴾ٍ٢( بصر(.  

∩⊇∈⊃∪﴿ô⎯ ÏΒ uρ ß] ø‹ ym |M ô_ t yz ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t ôÜ x© Ï‰Éf ó¡ yϑø9 $# ÏΘ# t ys ø9 [ß]ن[#$ øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. 

(#θ—9 uθ sù öΝ à6 yδθã_ ãρ … çν t ôÜ x©]ع[ξy∞ Ï9 tβθä3 tƒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝ ä3 ø‹ n=tæ îπ ¤fãm﴾]عنِي]خي: ذلك؛ و ودهالي

يخالفنا محمد في ديننا :حتى هديناه ، ويقُولونَ ما درى محمد أَين قبلته:أََنهم كَانوا يقولُونَ
نا ، وهذا كَانَ حجتهم التي كَانوا يحتجونَ بِها تمويِهاً علَى اجلُهالِ، فَلما صرفَت ويتبع قبلت

ω ﴿  :القبلةُ إِىل الكَعبة بطُلت هذه احلُجة ، ثُم قَالَ  Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n=sß öΝ åκ ÷] ÏΒ ﴾  اسِ ؛ن النم

قَد توجه محمد إِىل قبلتنا،وعلم أَنها أَهدى سبيالً منه، فَهؤالِء  : وا وهم املُشرِكُونَ فَإِنهم قَالُ

Ÿξ﴿  : ثُم قَالَ ،)٣(يحتجونَ بِالباطلِ  sù öΝ èδ öθ t±øƒ rB﴾ عنِيي  : يليكُم فم عرهظَاهي تف نياملُشرك

 ، احملاربةو ةاجي املُحف﴿’ ÎΤ öθ t±÷z $# uρ ﴾] ر ]خي تهافخالفَتمو بلَةالق ك، ﴿ §Ν Ï? T{ uρ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ 

ö/ ä3 ø‹ n=tæ  ﴾ أَي :مكي أُتلي /ونِعمت ، لى قَولهع طفع:﴿ ξy∞ Ï9 tβθä3 tƒ ﴾  عنِيي :يتليكُم بِهدايع

                           
    . ١/٢٣٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر    )١(
    . ١/١٠١:حجة القراءات ،  ١٦٠:ت السبعة يف القراءا: انظر    )٢(
قال ابن اجلوزي يف ،  ٢/٣٢:تفسري الطربي . أخرجه الطربي عن السدي من طريق أسباط بن نصر : انظر    )٣(

، أحاديثه عامته سقط : وقال ، ضعفه أبو نعيم ، يروي عن السدي ومساك ((  ١/٩٦: الضعفاء واملتروكني 
وأورد ابن ، ٢/١٧:تفسري الثعليب و )) وكأنه ضعفه  . ال أدري : قال وسئل عنه أمحد ف، مقلوبة األسانيد 

  .حجر يف العجاب يف بيان األسباب ما قاله اإلمام الطربي وسكت عنه 



  

 إِبراهيم بلةاكُم إِىل قإِي  ، ةيلَّة احلَنِيفلَكُم امل متفَي ﴿öΝ ä3 ¯=yè s9 uρ tβρ ß‰ tG öηs? ﴾]ائةٌم وخمون س

  .)١( إِىل قبلة إِبراهيم ] كـ صا أو عا ،

∩⊇∈⊇∪   ﴿!$ yϑ x. $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù ﴾  ىوالً ؛: املَعنسي إِليكُم رالليكُم كَإرسي عنِعمت مألُِتو 

 أَي : لكت متما أَتكَم ذهه م٢(أُت( ، ﴿!Zωθ ß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ  ﴾ َعرفُونت ، هسبنو دقَهص ﴿ (#θ è=÷G tƒ 

öΝ ä3 ø‹ n=tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ ﴾  عنِيالَ : يقرأُ والَ ي يأُم هرفُوا أَنم عه؛ َألن ليهمع جاجهذا احتالقُرآنَ ، و

 كتبي ، ةبوي النف دقُهص نبيالقُرآنَ ت ليهِما قَرأَ ع٣(فَلم(، ﴿!öΝ à6Š Ïj. t“ ãƒ uρ  ﴾ َأ كُم : يضعري

ãΝ ﴿،)٤(لما تكونوا بِه أزكياَء من أَألمرِ بِطاعة اِهللا  à6 ßϑ Ïk=yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø:$# uρ Ν ä3 ßϑ Ïk=yè ãƒ uρ 

$̈Β öΝ s9 (#θçΡθä3 s? tβθ ßϑ n=÷è s?  ﴾ ] كـ[.  

∩⊇∈⊄∪ ﴿ þ’ ÎΤρã ä. øŒ $$ sù﴾ َأقَر ﴿ u’ ÎΤρã ä. øŒ $$ sù﴾  ك٥(م(،بِالطَّاعة،﴿ öΝ ä. ö ä. øŒ r& ﴾]كـ[  فرة٦(بِاملغ(  ،

﴿(#ρã à6 ô© $# uρ ’ Í<  ﴾ ، يتمنِع ﴿Ÿω uρ Èβρ ã à õ3 s?  ] م [﴾ ]حي[  ي : أَيكفُروا نِعمتالَ تو.  

∩⊇∈⊂∪﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θãΨ‹ Ïè tG ó™ $#﴾ ، لى طَلبِ اآلخرةع﴿ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/﴾ ِلى الفَرائضع ،

﴿Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ ﴾ ]وب ]خيص الذُّنمحلى تاخلَمسِ ع لواتبِالص١(و(، ﴿¨β Î) ©! $# yì tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#  ﴾ 

 .)٢(إِنِي معكُم أَنصركُم والَ أَخذُلكُم  ]ن أو عا  [  ﴾

                           
: تفسري البغوي و،٢٣٣ – ١/٢٣٢:والوسيط يف تفسري القرآن ايد  ،مصدر سابق :تفسري الثعليب : انظر   ) ١(

١/١٢٨  .  
      . ١/٢٣٣:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٩٢:للفراء ، قرآن معاين ال: انظر    )٢(
  . ١/٢٢٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
    .٤/١٣٠: للرازي ،  التفسري الكبري: انظر . قاله احلسن    )٤(
  .  ٦٣:التيسري يف القراءات السبع و،  ١٩٦:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
، يف حسن الظن باهللا تعاىل : باب ،   الدعوات عن رسول اهللا : كتاب ،  ٥/٥٨١:نه سنذي يف رواه الترم  ) ٦(

  . كالمها عن سعيد بن جبري .  ٢/٣٧:ه تفسريورواه ابن جرير يف ، ) ٣٦٠٣: (رقم احلديث 



  

∩⊇∈⊆∪  ﴿ Ÿω uρ (#θä9θà) s? ⎯ yϑ Ï9 ã≅ tF ø) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 7N# uθøΒ r& ﴾ ]ن  ]ندرٍ مي قَتلَى بف زلتن

جالً  ٢،  املُسلمنير شرأَربعةَ ع مهن اَألنصارِ ، : وثَمانيةٌ مو ، ن املُهاجرينتةٌ م٦س  كذلو
مات فَالنٌ وذهب عنه نعيم الدنيا ، فَقالَ اُهللا : أَنهم كَانوا يقولونَ لمن يقتلُ في سبيلِ اِهللا 

≅ö﴿ ،)٣(بيلِ اِهللا أَموات والَ تقُولوا للمقْتولني في س: تعالَى  t/ ﴾  مه ،﴿ Ö™!$u‹ ômr& ﴾  َألنَّ أَرواح

 ةي اجلَنف سرحطَريٍ ي ي أَجوافهداِء ف٤(الش( ،﴿ ⎯ Å3≈ s9 uρ ω šχρ ã ãè ô± n@  ﴾ ]  كـ أو عا[ 

 عيمِ والكَرامةن النم يهف ما هم .                            

∩⊇∈∈∪  ﴿Ν ä3 ¯Ρ uθ è=ö7 oΨ s9 uρ ﴾  ، يلبِر املُبتلةَ املُختعامكُم ملنعاملَنو ﴿&™ ó© y´ Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃ öθ sƒ ø:$# ﴾  عنِيي :

، دوالع وفخ  ﴿Æíθàf ø9 $# uρ ﴾  عنِيالقَحطَ ،: ي  ﴿<È ø) tΡ uρ z⎯ ÏiΒ ÉΑ# uθ øΒF{ النقصانَ : يعنِي  ﴾ #$

                                                                             
    .عن مقاتل بن حيان ، )  ٩٦٨٥( رقم احلديث ، ٧/١١٥:شعب اإلميان رواه البيهقي يف    )١(
، ١/٢٣٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . نسبه الواحدي والذهيب إىل ابن عباس من رواية عطاء   ) ٢(

  .  ١/١٨٦:الكبائر   
وابن منده يف معرفة الصحابة ، )  ٥٧٠٧( رقم ،  ٤/٢٣١٦: أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف معرفة الصحابة    )٣(

من طريق السدي الصغري عن الكليب عن ،  ٥/٤٨٩:ييز الصحابة واإلصابة يف مت،  ٤/٤٦٣: كما يف أسد الغابة 
، دون إسناد ،  ٤٤:والواحدي يف أسباب الرتول ،  ٢/٢١:وذكره الثعليب يف تفسريه ، أيب صاحل عن ابن عباس 

أحد و سبب ذلك أم كانوا يقولون لقتلى بدر و:  (( خمتصراً ولفظه،   ١/٢٠٩:وذكره املاوردي يف تفسريه 
كذا : ((١/٤٠٣:قال ابن حجر يف العجاب يف بيان األسباب ،  ))اآلية فرتلت ، مات فالن و، فالن  مات: 

: ... وهم  ذكره الثعليب بغري إسناد ووجدته يف تفسري مقاتل بن سليمان به و زيادة أن مسى الستة من املهاجرين
ق فمن أسند فمن رواية السدي وكما سب،  ١/٨٧:وهو يف تفسري مقاتل ابن حيان : قلت . ثُم ذكرهم )) 

  . الصغري عن الكليب عن أيب صاحل ؛ وهذا السند عند احملدثني ساقط ال يعتد به كما مر 
، فضل الشهادة : باب ، اجلهاد : كتاب ،  ٣/١٥ :ه سننمأخوذ من احلديث الذي رواه اإلمام أبو داود يف    )٤(

مسند ابن ، ١/٢٦٥:واإلمام أمحد يف مسنده ،  عن سعيد بن جبري عن بن عباس )  ٢٥٢٠( رقم احلديث 
ملا أصيب  «:  قال رسول اهللا  : قال ، أيب الزبري املكي عن بن عباس عن ، )  ٢٣٨٨(رقم احلديث ، عباس 

ويشهد له األثر الذي أورده اإلمام ، احلديث »  ... إخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم يف جوف طري خضر
وال  ﴿هو بن مسعود عن هذه اآلية ؛ سألنا عبد اهللا : (( ن مسروق قال ع،  ٣/١٥٠٢مسلم يف صحيحة 

: نا قد سألنا عن ذلك فقال أما إِ: قال  ﴾ حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون
  . ... ))أرواحهم يف جوف طري خضر هلا قناديل معلقة بالعرش تسرح من اجلنة 



  

§Ä﴿ ، )١(واخلُسرانَ في املالِ ، وهالك املَواشي  àΡF{ $# uρ ﴾  عنِيي :  ، املرضالقتلَ ، وو ، املَوت

 يتتش٢(والت( ،﴿ÏN≡ t yϑ̈W9 $# uρ ﴾ ]عنِي  ]ني : حقاَألشياَء است ذهه لىع ربص فَمن ، اجلَوائح

Ì﴿: )٣(الثَّواب ، ومن لَم يصرب لَم يستحق ، يدلُ على هذا قُوله تعالَى  Ïe±o0 uρ š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#  ﴾   

  ] .خ  /[

∩⊇∈∉∪  ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# !# sŒ Î) Ν ßγ ÷F u;≈ |¹ r& ×π t7Š ÅÁ •Β (# þθ ä9$s% $̄Ρ Î) ¬! !$̄Ρ Î) uρ Ïµ ø‹ s9 Î) tβθ ãè Å_≡ u‘  ﴾] م  [ أَي :

لرمحةَ ،ثُم وعدهم على هذا القَولِ املَغفرةَ وا)٤(أَموالُنا لله ، ونحن عبيده يصنع بِناَ ما شاَء
        : فَقالَ 

∩⊇∈∠∪  ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ Íκ ö n=tæ ÔN# uθ n= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘   ﴾ فرةً : أَيغم، ﴿ ×π yϑ ôm u‘ uρ]ن[ š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ 

ãΝ èδ tβρ ß‰ tG ôγ ßϑ ø9   .)٥(إِلَى اجلَنة والثَّوابِ واحلَق والصوابِ  ]م أو ثا  [ ﴾ #$

∩⊇∈∇∪ ﴿¨βÎ) $ x ¢Á9 $# nο uρ ö yϑ ø9 $# uρ ﴾ ، َبِمكَّة عروفانم بالنما جه٢٠و  ي اللُّغةفَا فالصو :

⎯¨﴿، )٦(احلجارةُ اللينة : احلَجر الصلْد الذي الَ ينبت شيئاً ، واملروةُ  ÏΒ Ì Í← !$yè x© «! أَي ] ن[﴾ #$

 : داتهعبتم ن٧(م( ،﴿¨ô⎯ yϑ sù ¢k ym |M øŠ t7 ø9 $# ﴾ عظَّماً لَهاره ملُغةً  ٠٢،  ز احلَجقالُ : وي ، القَصد :

 :واهونَ ساِهللا د إِىل بيت فرالس يمس ثُم ، ها إِذا قَصدتجح هجأَح املَوضع تججح  ،

                           
مصدر : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٢٢تفسري الثعليب : انظر .والواحدي عن ابن عباس  حكاه الثعليب  ) ١(

  .سابق 
    . ١/٦٢٣:تفسري البحر احمليط : انظر . نسبه أبو حيان إىل اإلمام الشافعي   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  . ١/٢٣١: معاين القرآن وإعرابه  ) ٤(
    .٢/٢٤:تفسري الثعليب  :انظر   ) ٥(
  .  ١/٢٣٣:معاين القرآن : وانظر ،  ١/٦٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن   ) ٧(



  

،تانلُغ جواحل واحلَج أَو :بِالكسرِ االسمو ، و بِالفتحِ املَصدر١(ه(، ﴿Íρr& t yϑ tF ôã يت قَصد الب﴾ #$

لزيارةل ،﴿¨Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ Ïµø‹ n=tã ﴾  ليه٢(فَال إثْم ع(،﴿¨β r& š’ §θ ©Ü tƒ $ yϑÎγ Î/﴾]أَنَّ ]ن ذلكبِاجلبلنيِ ؛ و

حمسي مانا صنعليهمما ، وهطوفونَ بِينوا يكَان ةا،اجلَاهليهمفَكرون املُسلمونَ الطَّواف ه

⎯ ﴿،)٣(آليةَ، فَأنزلَ اُهللا تعالَى هذه ابينهما tΒ uρ tí §θ sÜ s? # Z ö yz﴾]ع[ن  فَعلَ غَريم ليهرض عاملُفت

 طَواف، الةصو ، زكاةو ،طَاعةقَرأَ)٤(و ،﴿÷í §θ©Ü sƒ ﴾  أخ عدها بم٥(و(،﴿¨¨β Î* sù ©! $# í Ï.$x©﴾ 

،ازٍ بِعملهجم﴿ íΟŠ Î=tã﴾ ] م ثا [ ته٦(بِنِي(.           

∩⊇∈®∪   ﴿ ̈β Î) t⎦⎪ Ï%©! $# tβθßϑ çF õ3 tƒ !$ tΒ $uΖ ø9 t“Ρ r& ﴾  عنِيي : ودلماَء اليه٧(ع( ،﴿z⎯ ÏΒ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $# 3 ﴾ 

“3﴿ من الرجمِ ، واحلُدود ، واَألحكامِ ،  y‰ çλù; $# uρ  ﴾  دحمم رأَم ، نعتهو ﴿.⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ 

çµ≈ ¨Ψ̈ t/ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ﴾  ، َرائيلبنِي إِسل﴿’Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ﴾ ف وراة٨(ي الت(، ﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ åκ ß] yè ù= tƒ ª!  ]خ[ #$

ãΝ åκ ß] yè ù= tƒ uρ šχθ ãΖ Ïè≈ ¯=9    .)١(اجلن واِألنس  )٩(]إالَّ [كُلُّ شيٍء ]خ [﴾  #$

                           
  .  ١/٢٣٤:معاين القرآن : وانظر ، ١٨٥: غريب القرآن    )١(
    .مصدر سابق : معاين القرآن    )٢(
ما : باب و ، وجوب الصفا واملروة وجعل من شعائر اهللا :باب ، ، احلج : كتاب ، خاري يف صحيحه رواه الب  ) ٣(

، ١٥٦١( رقم احلديث ،  باب يفعل يف العمرة ما يفعل يف احلجو،  ما جاء يف السعي بني الصفا واملروة 
، ) ٤٢٢٥(ديث رقم احل،  ﴾ …أن الصفا واملروة  ﴿: قوله : باب ، التفسري : وكتاب ، ) ١٦٩٨،  ١٥٦٥

 بيان أن السعي بني الصفا واملروة ركن ال يصح احلج إال به :باب ، احلج : كتاب ، ورواه مسلم يف صحيحة 
   . -رضي اهللا عنها –كالمها عن عائشة ، )  ١٢٧٧( رقم احلديث  ، 

  .١/٢٤٣:القرآن ايد والوسيط يف تفسري ، ٢/٢٩:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي عن احلسن   ) ٤(
:١/٢٤٣.  

    . ١/١١٨:حجة القراءات ،  ١٧٢:السبعة يف القراءات :انظر    )٥(
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٦(
  .  ١/٢٦٨:تفسري ابن أيب حامت و،٢/٥٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس    )٧(
  . مصدر سابق :  تفسري الثعليب  ) ٨(
    . لُّ شيٍء من اجلن واِألنسكُ: ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   )٩(



  

∩⊇∉⊃∪  ﴿ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θç/$ s? ﴾ ،تمانالك عدن بوا معجر ﴿(#θßs n=ô¹ r& uρ ﴾ ، َيرةرالس ﴿(#θãΖ ¨ t/ uρ﴾ 

فة مص دحم ،  ﴿š Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù ÛUθ è? r& öΝ Íκ ö n= tæ ﴾ ، ليهِم بِاملغفرةع ٢(أَعود(﴿ $ tΡ r& uρ Ü># §θ −G9 $# 

ÞΟŠ Ïm §9   ] .مائة وستون أوثب[ ﴾ #$

∩⊇∉⊇∪ ﴿¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. (#θè?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ î‘$ ¤ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ Íκ ö n= tæ èπ uΖ ÷è s9 «! $# Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ Ä¨$̈Ζ9 $# uρ 

t⎦⎫ Ïè yϑ ô_r& ﴾ ] عنِي ] عي : ٣(املُؤمنني(.  

∩⊇∉⊄∪  ﴿t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $pκ Ïù ]ن[Ÿω ß#¤ sƒä† /ãΝ åκ ÷] tã Ü># x‹ yèø9 $# Ÿω uρ öΛ èε šχρã sàΖ ãƒ  ﴾] الَ ] م

 ، املَعذرةو وبةالتو جعةلرل مهلُونَ ، أَيي  

∩⊇∉⊂∪  ﴿ ö/ ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn# uρ ﴾ ]ها كَ ]نعبدوننماً يستونَ صو ائةثَالثُ م لمشركنيانَ ل

/ö ﴿ :؛ فَقالَ تعالَى )٤(وأَنه واحد ، من دون اِهللا عز وجلَّ ، فَبين اُهللا تعاىل أَنه إلَههم  ä3 ßγ≈s9 Î) uρ 

×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn# uρ ﴾  أَي :ن الَ لَهو ، ريكش ةي اِإللَهِيف لَه لَيس ، ظري﴿ Hω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ß⎯≈ yϑôm §9 $# 

ÞΟŠ Ïm §9 كَذَّبهم اُهللا عز وجلَّ في إِشراكهم معه آلهةً ، فَعجب املُشركونَ  ] أو تب م[﴾  #$

                                                                             
: تفسري الطربي :انظر .وعن الضحاك ،وروى حنوه ابن جرير عن السدي عن الرباء، نسبه الثعليب إىل ابن عباس    )١(

٢/٥٦ .  
  .١/٢٤٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
تفسري ابن و،  ٢/٥٨:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن أيب العالية ، رواه ابن جرير عن قتادة والربيع   ) ٣(

  . ١/٢٧١:أيب حامت 
والوسيط يف تفسري ،  ٢/٣٢:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي عن الضحاك من رواية جويرب   )٤(

 راوي التفسري ضعيف جداً: (( ١/١٤٣:قال عنه احلافظ يف هتذيب التقريب  وجويرب. ١/٢٤٥:القرآن ايد 
(( .  



  

/ö ﴿ : إن حممداً يقولُ : من ذَلك ، وقَالُوا  ä3 ßγ≈ s9Î) uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn# uρ ﴾   ،إِنْ كَانَ م ا بِآيةنن فَليأت

  :)١(الصادقني ، فَأنزلَ اُهللا تعالَى 

∩⊇∉⊆∪   ﴿ ̈βÎ) ’ Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾ ،هاائأَجز كثرةا وهمظع عم ﴿ É#≈ n=ÏG÷z$# uρ 

È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9$# uρ﴾ ، جِيئهِماما وذَهابِهم  ﴿Å7 ù=à ø9 $# uρ ﴾  ، فنالس ﴿ © ÉL ©9 $# “Ì øg rB ’ Îû Ì óst7 ø9 $# $yϑÎ/ 

ßì xΖ tƒ }¨$̈Ζ9 $#  ﴾  ، اراتجن التم﴿ !$tΒuρ tΑ t“Ρr& ª!$# z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ &™!$̈Β  ﴾  ٍطرم، ﴿ $uŠ ômr'sù 

Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ è÷‰﴿ أَخصبها ،  ﴾  #$ t/ $pκ ÌE öθtΒ ﴾  ، هاوبتد٢(ج( ﴿ £] t/ uρ $pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 7π −/ !# yŠ ]ض[ 

É#ƒ Î óÇs? uρ Ëx≈ tƒÌh9 $#  ﴾  ةً تحارباردةً وماالً ، ومرةً شنوباً ورةً جا م٣(قَلُبه( ، ﴿ É>$ys¡¡9 $# uρ 

Ì ¤‚|¡ßϑø9 ⎦t﴿ املُذَلَّل بِأمرِ اِهللا ، ﴾   #$ ÷⎫ t/ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ;M≈ tƒ Uψ  ﴾  حدانيةلى وع دالَالَتل

(5Θöθs ﴿ اِهللا عز وجلَّ ،  Ïj9 tβθè=É) ÷ètƒ  ﴾]  م فَعلَّ] [  مهلى ] مدالَلِ عةَ االستكَيفي اآلية بِهذه

 اتهصنوعي مظرِ فالنو ، ي آياتهفكرِ فهم إِىل الت؛ فَريد وحيدهعلى تانعِ ، وأَنَّ ، الص اعلم ثُم
بِشيٍء مما ذَكَر  قَوماً بعد هذه الداللة والبيان يتخذونَ اَألنداد مع علمهِم أَنهم الَ يأتونَ

  : )٤(فَقالَ

                           
وأبو الشيخ ، )  ٢٣٩( رقم احلديث ، ٢/٦٣٩:وسعيد بن منصور يف سننه ، ٢/٦٢:رواه ابن جرير يف تفسريه    )١(

دي يف أسباب والواح، ) ٣١( رقم احلديث ، األمر بالتفكر يف آيات اهللا : باب ،  ٢٥٣-١/٢٥٢: يف العظمة 
العتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد ويف ا،) ١٠٤(رقم احلديث ،١/١٣٠:والبيهقي يف شعب اإلميان ، ٤٨:الرتول 

قال . كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن أيب الضحى به .  ٣٨:  على مذهب السلف وأصحاب احلديث
الفريايب و عبد بن محيد أثر أيب الضحى و أخرج : (( ١/٤١٥:العجاب يف بيان األسباب  احلافظ ابن حجر يف 

  .  )) حنوه 
    .١/٢٤٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر    )٢(
    . ١/٩٧:للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٣(
    . ١/٢٣٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(



  

∩⊇∉∈∪   ﴿ š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹Ï‚−Gtƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# # YŠ# y‰Ρr& ﴾   عنِيي : يي هالت اَألصنام

 بعضٍ ، أَيها لعضب ١(أَمثالٌ : أَنداد( ،﴿öΝ åκ tΞθ™6 Ïtä† Éb= ßsx. «!$# ﴾]اَهللا ]ن املُؤمنني بكَح
)٢(،٢٠  ونَ : أَوسويي احملَبةف اَألنداد بنياِهللا و نيب)٣(، ﴿t⎦⎪ É‹©9 $# uρ (#þθãΖ tΒ# u™ ‘‰x© r& ${6 ãm °! ﴾]م[ 

َألنَّ الكَافر يعرض عن معبوده في وقت البالِء ، واملؤمن الَ يعرِض عن اِهللا في السراِء 

öθ﴿،)٤(والضراِء ، والشدة والرخاِء  s9 uρ “ t tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΚ n= sß 
øŒ Î) tβ ÷ρ t tƒ z># x‹ yè ø9 öθ﴿ قَرأَ]ق[﴾ #$ s9 uρ  

“ t t? t⎦⎪ Ï% ©! øŒÎ) tβ ﴿عم ،  ﴾ #$ ÷ρ t èƒ ﴾  ٍام٥(ش(، ﴿¨β r& nο §θ à) ø9 $#/ ¬! $Yè‹ Ïϑ y_ ﴾   ين : أَيرى الذلو يو

وابجو ، اَألنداد خاذةَ اتضروا مملَعل هقوتذابِ اِهللا وةَ عدوا شكَفر  ) لَو ( حذوفم ، هوو

β¨﴿ ،)٦(ما ذَكرنا  r& uρ ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É># x‹ yè ø9   ] .كـ  [﴾  #$

∩⊇∉∉∪  ﴿ øŒ Î) r& § t7 s? t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãè Î7 ›? $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãè t7 ¨? $# (# ãρ r& u‘ uρ z># x‹ yè ø9 هذه اآليةُ تتصلُ  ﴾ #$

اَهللا شديد العذَابِ حني تربأَ الَمتبوعون في الشرك من أَتباعهم وإِنَّ : بِما قَبلَها ؛ َألنَّ املَعنى 

ôM ﴿، )٧(لَم ندعكُم إِىل الضاللة وإِىل ما كُنتم عليه :عند رؤية العذابِ ؛ يقولُونَ  yè©Ü s) s? uρ 

ãΝ Îγ Î/ Ü>$ t7 ó™ F{ لدنيا من اَألرحامِ واملَودة ، الوصالت التي كاَنت بينهم في ا ]كـ [﴾  #$

  .)٨(وصارت مخالَّتهم عداوةً 

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
    .مصدر سابق : ء للفرا، معاين القرآن    )٢(
  .  ١/٦٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  .  ١/١٣٦:تفسري البغوي و، ٢/٣٤:تفسري الثعليب  :انظر . وتابعه يف ذلك البغوي ، نسبه الثعليب إىل قتادة   ) ٤(
  . ١/١٢٠:حجة القراءات و ،١٧٤:السبعة يف القراءات : انظر    )٥(
    . ١/٢٥٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .  ضرةَ اتخاذ اَألندادلَعلموا م: أي قوله   ) ٦(
: انظر . فقط ) أ ( وقد رمز هلا حمقق الكتاب بالرمز ، من حواشي كتاب الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(

  ) . ٣( حاشية رقم . ١/٢٥١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد 
 ﴾ أال يظن أولئك أم مبعوثون ﴿: باب قوله تعاىل ، كتاب التفسري ،  ٥/٢٣٩٣:حيحه ذكره البخاري يف ص   )٨(

وهذا األثر مل اظفر به عن بن عباس ذا : ((  ١١/٣٩٣:قال ابن حجر يف فتح الباري،عن ابن عباس ،  ﴾



  

∩⊇∉∠∪ ﴿  tΑ$s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãè t7 ¨?$# ﴾  ، باعم اَألتهو﴿öθ s9 χ r& $ oΨ s9 Zο § x. ﴾       ، انيجعةً إِىل الدر

﴿r& § t6 oK oΨ sù﴾ اربأَنت،﴿ öΝ åκ ÷] ÏΒ $ yϑ x. (#ρâ™ § t7 s? $ ¨Ζ ÏΒ]ن[y7 Ï9≡ x‹ x. ﴾]ن[ عضٍ:أَين بهم معضىِء برب١(كَت(، 

﴿ ÞΟ ÎγƒÌ ãƒ ª! $# öΝ ßγ n9$yϑôã r& BN≡ u y£ ym öΝ Íκ ö n= tæ ﴾]عنِي  ]نم : يهبقَرجاَء أَنْ ت؛ ر هم اَألوثانتبادع

$ ﴿، )٢(إِىل اِهللا ، فَلما عذِّبوا على ما كَانوا يرجون من ثَوابه تحسروا  tΒ uρ Ν èδ t⎦⎫ Å_Ì≈ y‚Î/ z⎯ ÏΒ 

Í‘$ ¨Ψ9       .]م [﴾  #$

∩⊇∉∇∪  ﴿ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θè= ä. $£ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Wξ≈ n=ym $Y7 Íh‹ sÛ  ﴾]ي  ]ناآليةُ ف ذهه زلتن

لُّ اُهللا أَنها يح] م فَأعلَ[ ، )٤)(٣(الذين حرموا على أَنفُِسهم السوائب ، والوصائلَ ، والبحائر 

 يطانملِ الشن عها محرِميأَنَّ تا ، وفَقالَ ، أَكلُه:  ﴿Ÿω uρ (#θãè Î6 ®K s?  ÉN≡ uθøÜ äz  Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9  ]ن[﴾ #$

≡ÉN ﴿قَرأَ،)٥(سبلَه وطُرقَه:يأَ uθäÜ äz﴾ٍفصحعلٍ وامٍ و٦(ش(،﴿… çµ ¯ΡÎ) öΝ ä3 s9 Aρß‰ tã î⎦⎫ Î7 •Β﴾] كـ[، 

 يطانةَ الشداوع نيب فَقالَ ثُم:  

                                                                             
الثوري يف ورواه ،عن ابن عباس وجماهد وقتادة والربيع ٢/٧٢:وروى حنوه ابن جرير يف تفسريه ،  )) اللفظ 

تفسري سورة : باب ، التفسري : كتاب ،  ٢/٦٤١ :وسعيد بن منصور يف سننه ، عن جماهد ،  ٥٤:تفسريه 
  .  ))  إسناده صحيح : ((وقال ، عن جماهد ، )  ٢٤٠( رقم احلديث ، البقرة 

  . ١/٢٤٠:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
و الوسيط يف ، ٢/٣٧:تفسري الثعليب : انظر . لواحدي والبغوي وتابعه يف ذلك ا، نسبه الثعليب إىل ابن كيسان    )٢(

  .  ١/١٣٧:تفسري البغوي و، ١/٢٥٢:تفسري القرآن ايد 
ما  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة املائدة )  ١٠٣( عند تفسري اآلية رقم  -إن شاء اهللا  –سيأيت بيان معانيها   ) ٣(

    .اآلية  ﴾ ...وال حام جعل اهللا من حبرية وال سائمة وال وصيلة 
)٤ (   وذكره الواحدي منسوباً إىل ابن عباس من رواية الكليب عن ، وتبعه يف ذلك البغوي ، ذكره الثعليب دون إسناد

و الوسيط يف تفسري ، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . وهذا اإلسناد واه ال يعتد به كما مر ، أيب صاحل 
    . ١/١٣٨:تفسري البغوي و، ٤٨: وأسباب الرتول ،  مصدر سابق:القرآن ايد 

  . ١/٢٤١: معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
    . ٧٨:التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر    )٦(



  

∩⊇∉®∪  ﴿ $ yϑ ¯Ρ Î) Ν ä. ã ãΒ ù' tƒ Ï™ þθ ¡9 $$ Î/  ﴾  ، ــي بِاملعاص﴿ Ï™ !$ t± ós x ø9 $# uρ ﴾  ْــل ، )١(البخ

β ﴿،)٣(كُلُّ مستفحشٍ مـن قَـولٍ أَو فعـلٍ    : وقيلَ  ٠٢،)٢(كُلُّ ذَنبٍ فيه حد :وقيلَ  r& uρ 

(#θ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s?  ﴾ ]   واَألنعـامِ     ] كـ خـا حـريِمِ احلَـرثت ـنم
)٤(.  

∩⊇∠⊃∪  ﴿ # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 ﴾  ، ياءواَألنعامِ  أَش احلَرث نوا ممرين حهؤالِء الذل﴿ ã(#θãèÎ7 ®? $# 

!$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª!$# (#θä9$s% ö≅ t/ ßì Î6 ®K tΡ !$tΒ $ uΖ ø‹ x ø9 r& ﴾  ا:أَيدنجو،﴿Ïµ ø‹ n=tã !$ tΡ u™ !$ t/# u™﴾]كراً : فَقالَ اُهللا  ]ننم

öθ ﴿ :عليهِم  s9 uρ r& šχ% x. öΝ èδ äτ!$ t/# u™ Ÿω šχθ è=É) ÷è tƒ $\↔ ø‹ x© Ÿω uρ tβρ ß‰ tG ôγ tƒ ﴾]ائةٌم وسبكـ، ونع [

بِعونتى ياملعنبِعونَ: هم ؟ وتاالً ؟/أَيهإِنْ كَانوا جاَءهم وثالً فَقالَ )٥(! آبرين ملكافل ربض ثُم :  

 :  

∩⊇∠⊇∪ ﴿ ã≅ sV tΒuρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2﴾ ،هم إِىل اِهللاعائدهم وعظي وف﴿È≅ sV yϑx.﴾ياعالر،﴿ “Ï% ©! $#  

ß, Ïè ÷Ζ tƒ  ﴾  معىنيئاً ، وعقلُ شي الَ تهبِالغنمِ و يحصي) قعني : ( أرادو ، يحصي ﴿ $ oÿ Ï3 Ÿω ßì yϑó¡ tƒ 

ω Î) [™!$ tã ßŠ [™ !# y‰ ÏΡuρ ﴾ ]ن[  هائموتاً البص سمعا تمي ؛ إِناعقولُ الرا يم فهمالَ تعقلُ وي الَ تالت

 يبالن ونَ كالمعمسوا يين كَفرالذ ه ، كَذلكحتا تدرِي مالَ تو  َنمِ ؛ إِذْ كَاُنوا الكَالغ مهو

                           
القرآن ايد  و الوسيط يف تفسري، ٢/٣٩:تفسري الثعليب : انظر . نسبه الثعليب والواحدي إىل عطاء عن عباس    )١(

:١/٢٥٣  .    
مصدر : تفسري الثعليب : انظر . عن ابن عباس ) أبو صاحل موىل أم هانئ (حكاه الثعليب والواحدي عن باذان   ) ٢(

      .مصدر سابق :والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، سابق 
  .  )) كل شيء مستقبح من قول أو فعل :  ((إالَّ أنه قال .  ٣٦١: غريب القرآن   ) ٣(
وانظر هذا املعىن عند ابن جرير يف . عن ابن عباس  ١/٢٥٤:حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(

  .  ١/٧٧:يف تفسريه 
    . ١/٢٤٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(



  

 م بهأمرها يلُونَ متعمس١(ي( فسري قَولهى تمضو ،)٢(: ﴿ BΛ à¼ íΝ õ3 ç/ Ò‘ ôϑ ãã óΟ ßγ sù Ÿω tβθè= É) ÷è tƒ  ﴾ 

  :فَقالَ ، ثُم ذَكر أَنَّ ما حرمه املُشرِكُون حاللٌ ، ] م[

∩⊇∠⊄∪  ﴿ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θè= à2 ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y—u‘ ﴾]ن[  أَي : الالتح

عم ، والنو ن احلَرثاكُم مقْنزا رها منفُِسهم ملى أَنه املُشركُونَ عما حر٣(م( ، ﴿ (#ρã ä3 ô© $# uρ ¬! 

β Î) óΟ çFΖ à2 çν$−ƒÎ) šχρ ß‰ç7 ÷è s?  ﴾] كـ[ كُم : أَيإِلَه هليكُم بِأَناجِبةً عة وباَدالع إِنْ كَانت

  :فَقالَ ، املُحرم ما هو بين ثُم بين أَنَّ ، )٤(فَالشكر لَه واجِب ؛ فَإِنه محسن إِليكُم 

∩⊇∠⊂∪ ﴿ $ yϑ̄Ρ Î) tΠ § ym ãΝ à6 ø‹ n= tæ sπ tGøŠ yϑ ø9$# ﴾  امم غَريِ ذَكاة نم وحالر ا فَارقَهكُلُّ م وهو

ذبح٥(ي( ،  ﴿tΠ ¤$! $# uρ ﴾  عنِيي :وضعٍ آخري مف قولهائل ، لالس مالد:﴿ ÷ρ r& $YΒ yŠ % ·nθà ó¡ ¨Β ﴾ )٦(، 
)٦(، نةبِالس سنيِ اخلُصوصنذَينِ اجلخلَ هد قَدو)٧(، هي قَولُهو:» ماندو انتيتا ملَن لَّتأُح

zΝ﴿  :، وقَولُه  )٨(احلَديث »...  ós s9 uρ Íƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9 $# ﴾  هَألن اللَّحم صا خمإِنو ، بِجميعِ أَجزائه

                           
قال الواحدي يف .  ٣٧ :جماز القرآن و ،١/٢٤٣:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٩٩:معاين القرآن للفراء : انظر   ) ١(

ومثلك يا : وتقدير اآلية : قال األخفش والزجاج وابن قتيبة  :  ((١/٢٥٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد 
: كمثل الراعي الذي يصيح بالغنم ويكلمها ؛ يقول : حممد ومثل الذين كفروا يف وعظهم ودعائهم إىل اهللا 

كذلك هؤالء الكفار كالبهائم ال يعقلون عنك وال عن ، تفهم شيئاً مما يقول هلا وهي ال ، كلي وأشريب وارعي 
  .  ))  اهللا شيئاً 

    : (   ) .صفحة ، )  ١٨( عند اآلية رقم    )٢(
  .        ٢/٤٣:تفسري الثعليب و،  ١/١٩٥:تفسري ابن زمنني و،  ٨٤ - ٢/٨٣:تفسري الطربي : انظر هذا املعين   ) ٣(
  . ١/٢٥٦:يف تفسري القرآن ايد  الوسيط  ) ٤(
  . ١/٨٥:تفسري النسفي و،  ٢/٢١٧:تفسري القرطيب : انظر    )٥(
    .من سورة املائدة ) ١٤٥( جزء من اآلية رقم   ) ٦(
  . ٢/٤٤:تفسري الثعليب    )٧(
واحلديث رواه ابن ،  ))فالكبد والطحال : وأما الدمان ، فاجلراد واحلوت : أما امليتتان  :  ((تكملة احلديث    )٨(

واإلمام ، )  ٣٢١٨( رقم احلديث ، صيد احليتان واجلراد :باب ، الصيد : كتاب ،  ٢/١٠٧٣:ماجة يف سننه 
،  ١/٢٥٤:والبيهقي يف السنن الكربى ، )  ٥٧٢٣( رقم احلديث ، مسند ابن عمر ،  ٢/٩٧:أمحد يف املسند 



  

$!﴿ ،)١(املَقْصود بِاألكلِ  tΒuρ ¨≅ Ïδ é& ⎯ Ïµ Î/ Î ö tó Ï9 «!$#  ﴾ ]عنِي  ]نألصنامِ  : يل ا ذُبحم ، ليهع رفَذُك

⎯Ç﴿ ،)٢(غَري اسم اِهللا  yϑ sù § äÜ ôÊ $# ﴾  أَي : رورةالِ الضي حأُلْجِئَ فو وِجقَرأَ  ،)٣(أُح ﴿Ç⎯ yϑ sù 

§ äÜ ôÊ $# ﴾ هباهأش٤(و(َبِالك، كنرِ رسثْلٍ إِالَّ الوصرٍ كَمبالالَّمو او )ي ،)٥ف م ذُكواَفَقَهو

u  ﴿،)٦(التنوينِ ö xî 8ø$t/ ﴾   أَي : فارقٍ لالَئمةلطَّريقِ ، مقَاطعٍ ل ، ةألمل شاق٧(م( ،﴿Ÿω uρ 7Š$tã 

﴾   تعدفَأكلَ ، ، ظَاملٍ ، م ﴿Iξsù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n=tã ﴾ ]ن[ ي بِسفرهاصلى أَنَّ العدلُ عذَا يهالَ  و

                                                                             
كتاب ،  ٩/٢٥٧،) ١١٢٨,١١٢٩(رقم احلديث ، د احلوت ميوت يف املاء واجلرا: باب ، كتاب الطهارة 
مجاع ما حيل وحيرم من ، ١٠/٧،) ١٨٧٧٦( رقم احلديث ، باب ما جاء يف أكل اجلراد ،الصيد والذبائح

 ٢٦٠:وعبد بن محيد يف مسنده ، )  ١٩٤٨١(رقم احلديث ، ، باب ما جاء يف الكبد والطحال ، احليوانات  
 : ((قال البيهقي،  –رضي اهللا عنهما  –كل الروايات عن ابن عمر ). ٨٢٠(رقم احلديث ، مسند ابن عمر ، 

ورواه غريهم موقوفاً :  ((مث قال ،))وقد رفعه أوالد زيد عن أبيهم ، هذا إسناد صحيح وهو يف حكم املسند 
مشكاة املصابيح : هذا وقد صحح اإلمام األلباين هذا احلديث يف ،  ))  وهو الصحيح، على ابن عمر 

وإرواء الغليل يف ، )  ٢١٠(و صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،)  ١١١٨(والسلسلة الصحيحة ، ) ٤١٣٢(
    ) . ٢٥٢٦(ختريج أحاديث منار السبيل 

  . مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ١(
  فسرينوهذا قول مجيع امل :((مثَّ قال،إىل ابن عباس ١/٢٥٧:نسبه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ) ٢(

(( .  
  . ))  وهو قول اجلمهور : (( ١/٢٢٢:قال اإلمام املاوردي يف تفسريه   ) ٣(
] ١٠:األنعام[  ﴾ولقد استهزئ ﴿:وقوله ،] ٦٦:النساء[  ﴾أو اخرجوا  ﴿ ،  ﴾أن اقتلوا  ﴿: مثل قوله تعاىل    )٤(

قل ادعوا اهللا أو  ﴿: له وقو، ]٣١:يوسف [ ﴾وقالت اخرج  ﴿: وقوله ، ] ٤١:األنبياء [ و]  ٣٢الرعد [و
  .مصدر سابق  :السبعة يف القراءات : انظر   ] .١١٠:اإلسراء  [ ﴾ادعوا الرمحن 

   :والالم والواو من قوله   ،] ٦٦:النساء[  ﴾أو اخرجوا  ﴿ :بضم الواو من قوله قرأ أبو عمرو البصري : أي    )٥(
والالم ، ] ٣ :املزمل[  ﴾أو انقص  ﴿من قوله   والواو، ]١١٠:اإلسراء  [ ﴾قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن  ﴿

    . ١٧٥: السبعة يف القراءات : انظر ] .  ١٠١:يونس [ ﴾قل انظروا   ﴿: قوله من 
  .  ٧٩ – ٧٨: التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر    )٦(
تفسري ابن و،  ٨٧ - ٢/٨٦:تفسري الطربي : انظر . عيد بن جبري رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد وس   )٧(

وهذا قول جماهد وسعيد بن جبري والضحاك :  (( ١/٤٦:وقال الثعليب يف تفسريه ،  ٢٨٤ -١/٢٨٣:أيب حامت 
  .   )) وهو مذهب الشافعي ، والكليب وميان 



  

رورةالض ندع أَكلَ املَيتة ستبِيح١(ي(،﴿ ¨βÎ) ©! $# Ö‘θà xî ﴾ ، عصيةلملؤاخيه فَال يعلَ فا جذُ بِم

الغفور الساتر على عباده ، ومنه سمي املغفَر ؛ َألنه يغطِّي الرأس ويستره : أَو  ٠٢، الرخصةَ

 اعاملت غَفرتو ، هرتسيطِّيه وغي ه؛ َألن يهه فعلتي الوِعاِء ج٢(ف( ،﴿íΟŠ Ïm حيثُ ]م  [﴾ ‘§

 ضطَرلمل صرخي.  

∩⊇∠⊆∪  ﴿/ ̈β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ çFõ3 tƒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª!$# z⎯ ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9        رؤساَء اليهود ،: يعنِي  ﴾ #$

 ﴿ šχρ ç tI ô± o„ uρ ⎯ Ïµ Î/ ﴾  بِم مدحم عتن نا أَنزلَ اُهللا م  تابِهمي ك٣(ف( ، ﴿$YΨ oÿ sS ¸ξ‹ Î=s% ﴾  

y7﴿،)٤(ما يأخذونَ من الرشا على كتمان نعته:يعنِي  Í× ¯≈ s9 'ρ é& $ tΒ šχθ è=ä. ù' tƒ ’ Îû óΟ ÎγÏΡθäÜ ç/ ωÎ) 

u‘$ ¨Ζ9 Ÿω﴿ إِالَّ ما هو عاقبته النار، ]خ[﴾ #$ uρ ÷Λ Ïι‹ Åe2 t“ ãƒ ﴾]وبِهم ]ننسِ ذُنن دهم مرطهالَ ي٥(و( ،

óΟ﴿، )٥(ذُنوبِهم ßγ s9 uρ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ﴾ ] كـ[ .  

∩⊇∠∈∪ ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ãρ u tI ô© $# s' s#≈ n=Ò9 $#﴾ ا:أَيلُوهدباست ، ﴿z># x‹ yè ø9 $# uρ]٣[Íο t Ï øó yϑ ø9 $$Î/ ﴾ 

$!﴿وكَتموا نعته،، حني جحدوا أَمر محمد  ]ن[ yϑ sù öΝ èδ u y9ô¹ r&﴾  م ، : أَيرهبيٍء صش فَأَي

                           
ومن خرج عاصيا مل حيل له شيء مما حرم اهللا  : (( ٢/٢٥٣:يف األم الشافعي اإلمام قال  ،هذا مذهب الشافعية   ) ١(

ألن اهللا تبارك وتعاىل إمنا أحل ما حرم بالضرورة على شرط أن يكون املضطر غري باغ ؛ عز وجل عليه حبال 
  . ٢٠ :للنووي ، منهاج الطالبني و،  ١/٨٥:البن العريب ، أحكام القرآن :وانظر)) .  وال عاد وال متجانف إلمث

  .  ٣٤٩: آنغريب القر  ) ٢(
وذكره الزجاج يف معاين .  ٢/٨٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة والسدي والربيع وعكرمة   ) ٣(

من رواية الكليب عن أيب صاحل ، ٤٩:وذكره الواحدي يف أسباب الرتول ، دون إسناد  ١/٢٤٤:القرآن وإعرابه 
  .به وهذا السند دون ابن عباس ال يعتد ، عن ابن عباس 

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه    )٤(
    . ١/٢٦٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(



  

٠٢ م : أَوا أَجرأَه١(م( ،﴿ ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 ، وهذا )٢(حتى تركُوا حلَق واتبعوا الباطلَ ] م[﴾  #$

 ملَه وبيخالت عناهم استفهام :  

∩⊇∠∉∪  ﴿ y7 Ï9≡ sŒ ﴾َأم،:يلَه اَألليم ذابالع ذَلك﴿ ¨β r'Î/ ©! $# tΑ ¨“ tΡ |=≈ tF Å6 ø9 $# ]٣[Èd, ysø9 $$ Î/ ﴾ 

β̈ ﴿ ، فَاختلفُوا فيه ، )٣(القرآن : يعنِي  ]ن[ Î) uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θà n= tF÷z $# ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 إِنه : فَقالُوا  ﴾ #$

، حرسهانةٌ ، وكو ، عرشو ، زجر ﴿’ Å∀ s9 ¥−$s) Ï© 7‰‹ Ïè t/﴾]م صج ثب[ لحقل الففي خل

   .)٤(طَويلٍ

∩⊇∠∠∪  ﴿ }§ øŠ ©9 • É9 ø9 $#   β r& (#θ—9 uθ è? öΝ ä3 yδθã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑ ø9 $# É> Ì øó yϑø9 $# uρ  ﴾ يل فجكَانَ الر

 كلى ذَلع اتم ثُم ، تكَان احيةن صلَّى إِىل أَيتنيِ ، وهادالش هدداِء اِإلسالمِ إِذا شابت
ا هةَ ، فَلماجلَن لَه بتجولُ اِهللا وسر اجر  ؛ بلةُ إِىل الكَعبةالق رِفَتصو ، الفَرائض نزلَتو

§{ ﴿، قَرأَ )٦(لَيس البِر كُلَّه أَنْ تصلُّوا والَ تعملُوا غَري ذَلك : ، فَقالَ )٥(أَنزلَ اُهللا هذَه اآليةُ  øŠ ©9 

}§ øŠ ©9 § É9 ø9 $#  ﴾  فْصحمزةُ ، و٧(ح( ، ﴿£⎯ Å3≈ s9 uρ § É9 ø9 $#﴾  رِ : أَيقَرأَ  ،)٨(ذَا الب ﴿£⎯ Å3≈ s9 uρ • É9 ø9 $#  ﴾ 

                           
: وروى ابن جرير يف تفسريه ،دون إسناد ١/١٠٣:وذكر القولني الفراء يف معاين القرآن ،  ٥٠:غريب القرآن   ) ١(

    .القول الثاين عن قتادة واحلسن وسعيد بن جبري والربيع  ،  ٢/٩١
روى هذا القول ابن جرير . استفهامية  ﴾ فما أصربهم  ﴿: يف قوله ) ما ( وعلى أن ، هذا على املعىن األول   ) ٢(

  . عن عطاء ، مصدر سابق : يف تفسريه 
    .١/١٤٢:تفسري السمرقندي    )٣(
    . ١/٢٦١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   )٤(
مصدر سابق :ونسبه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ن قتادةع،  ٣/٩٤:رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٥(

وقال احلافظ ، إىل قتادة ، مصدر سابق : ويف أسباب الرتول ، إىل ابن عباس وجماهد والضحاك وعطاء ، سابق 
: قلت .  )) أخرجه عبد بن محيد من طريق شيبان :  ((  ١/٤٢١:يف بيان األسباب ابن حجر يف العجاب 

  .  صحيح ؛ لكنه مرسل سنده 
  . ١/٢٤٦: معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  .١/١٢٣:حجة القراءات  ،مصدر سابق :التيسري يف القراءات السبع : انظر   ) ٧(
بعد أن ،مصدر سابق : قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه    )٨(



  

 م١(ع(،  ﴿ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# uρ É=≈ tG Å3 ø9 $# uρ z⎯↵Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ]خ[’ tA# u™ uρ tΑ$yϑ ø9 $# 

4’ n? tã ⎯ Ïµ Îm6 ãm ﴾  املَالِ ، : أَي بلى حقولُه  ٢٠عو:  ﴿£⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $#  ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™  ﴾  أَي : لَكنو

 نآم نم بِر ٢(البِر(،﴿  “ Íρ sŒ 4† n1ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ t⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 هو  ]ع[﴾  #$

 بِك رمي به ٣(املُنقَطع( رتِلُ بِكي يفالضو ،)٤(،﴿t⎦, Î#Í← !$¡¡9 $# uρ ’ Îû uρ ÅU$ s% Ìh9 وفي :أَي ]ش خ[﴾#$

  ثَمنها ؛ 

$uΘ /﴿، )٥(املُكَاتبِني : يعنِي s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ’ tA# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 šχθ ]خ [  #$ èùθßϑø9 $# uρ öΝ Ïδ Ï‰ ôγ yèÎ/ # sŒ Î) 

(#ρß‰ yδ$ tã﴾ خ[اسالن اَهللا أَو،﴿t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï™!$ y™ ù' t7 ø9 $#﴾ ، الفَقْر﴿Ï™ !# § œØ9 $# uρ﴾ ، املَرض ﴿ t⎦⎫ Ïn uρ 

Ä¨ ù' t7 ø9 y7 ﴿ وقت القَتلِ في سبيلِ اِهللا ،  ]ن[﴾ #$ Í× ¯≈ s9 'ρé& ﴾ أَي : فةالص ذه٦(أَهلَ ه(، ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θè% y‰ y7﴿،)٧(َألنهم حقَّقُوا قَولَهم بِفعلهِم ٢٠في إِميانِهم ؛ ] ن[ ﴾ ¹| Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθà) −G ßϑ ø9 $# ﴾ 

  . ]أو ثب  م[ 

                                                                             
    . ))   ذوو درجات: ﴾ أي  هم درجات فحذف املضاف ؛ كقوله ﴿ ((: أورد كالم الزجاج 

    .مصدر سابق : حجة القراءات  ،مصدر سابق :التيسري يف القراءات السبع : انظر    )١(
تذكرة األريب يف تفسري الغريب و،مصدر سابق : و معاين القرآن وإعرابه ،  ١/٦٢:معاين القرآن القرآن للفراء   ) ٢(

 :١/٦٦.    
: تفسري ابن أيب حامت و،  ٢/٩٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد وقتادة    )٣(

١/٢٩٠.    
تفسري ابن أيب و، مصدر سابق :تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن ابن عباس ، رواه ابن جرير عن قتادة    )٤(

  . ١/٢٨٩:حامت 
    . ))  وهو قول الشافعي وأيب حنيفة : (( ١/٢٢٧:يف تفسريه قال اإلمام املاوردي   ) ٥(
  . ٢٦٣ – ١/٢٦٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
وأوردا قول ، ورواه ابن جرير وابن أيب حامت عن الربيع ابن أنس ،  ١/٦٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب    )٧(

)) . مل يكن مع القول عمل فال شيء فإن؛قته العملوحقي ،هذا كالم اإلميان:وكان احلسن يقول:((الربيع
  . ١/٢٩٢: تفسري ابن أيب حامت و ،٢/١٠٢:تفسري الطربي :انظر



  

∩⊇∠∇∪  ﴿ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n=tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 نزلت في حينيِ من العربِ  ﴾  #$

اَألشرف لَيقْتلَن احلُر : أَحدهما أَشرف من اآلخرِ ، فَقَتلَ اَألوضع من اَألشرف قَتيالً ، فَقالَ 

فَناعضلَنبِاُألنثَى ، و والذَّكر ، اآليةُ  بِالعبد ؛ فَأنزلَ اُهللا هذه راح١(اجل( هقولو،: ﴿  |= ÏG ä.   ﴾: 

 فَرضو ب٢(أَوج( ،﴿ ãΝ ä3 ø‹ n=tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 اعتبار املُماثَلةِ ، والتساوِي بِني القَتلَى ؛ حتى الَ ﴾   #$

 :ثَلة واجِب ، وهو قَولُه عز وجلَّ يجوز أَنْ يقتلَ حر بِعبد ، أَو مسلم بِكافرٍ ، واعتبار املُما

﴿ ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9 ” ]ن[ #$ çt ø: $# Ìh çt ø:$$ Î/ ß‰ ö6 yèø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$Î/ 4© s\ΡW{ $# uρ 4© s\ΡW{ $$Î/ ﴾]ن [ ورةي سف لَّ قَولُهدو

 املَائدة: ﴿ ... ¨β r& }§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$Î/ ...  ﴾)٣( لُ بِاقتي أَنَّ الذَّكر لىُألنثَى ع)٤( ،﴿ ô⎯ yϑ sù u’ Å∀ ãã 

u’ Å∀ ãã … ã& s! ô⎯ ÏΒ ÏµŠ Åz r& Ö™ ó© x« ﴾  أَي : رك لَهت ،﴿ ⎯ ÏΒْ ﴾   ِمد ،﴿ µŠ Åz r& ِ ﴾   يٌءاملَقتولِ ش ، وهو

 ، قُطُ القَوداَألولياِء فَيس عضب عفُو7﴿أَنْ يí$t6 Ïo? $$ sù Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ í™!# yŠ r& uρ Ïµ ø‹ s9 Î) 9β$|¡ ômÎ* Î/ ﴾]ن[  أَي

فَعلَى العافي الذي هو ولي الدمِ أَنْ يتبع القَاتلَ بِاملعروف ، وهو أَنْ يطْلُبه بِاملَالِ من غَريِ : 

 نهعلَى املَطلوبِ مو ، أذىو يددشت ،﴿ ™ !# yŠ r& uρٌ  ﴾  يافأديةُ املالِ إِلَى الع٥(ت( ،﴿ β$ |¡ôm Î* Î/ ٍ ﴾ 

املَطْلِ و ركت وهو، سويفالت  ﴿y7 Ï9≡ sŒ ×#‹ Ï øƒ rB ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ﴾ ]ن [ باركأَنَّ اَهللا ت وه

⎯Ç ﴿،)٦(وتعالَى خير هذه اَألمةَ بني القَصاصِ والدية والعفْوِ ،ولَم يكُن ذَلك إِالَّ لهذه اُألمة yϑ sù 

                           
والزجاج ،١٠٩ -١/١٠٨:وذكر الرواية الفراء يف معاين القرآن، عن الشعيب  ٢/١٠٣:هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ١(

، الشعيب : هذه الرواية إىل  ٢/٥٣:عليب يف تفسريه ونسب الث، دون إسناد  ١/٢٤٨:يف معاين القرآن وإعرابه 
: ونسبها الواحدي يف أسباب الرتول ،  وسعيد بن جبري، وأبو اجلوزاء ، ومقاتل بن حيان، وقتادة ،والكليب 

  . إىل الشعيب ، مصدر سابق 
    . ١/١١٠:معاين القرآن للفراء    ) ٢(
    .من سورة املائدة )  ٤٥(جزء من اآلية رقم   ) ٣(
ذكر حديث عمرو بن حزم يف ، كتاب القسامة ، ٤/٢٤٥: سنن الكربى ال للحديث الذي رواه النسائي يف  ) ٤(

وأن  «: وفيه ، كتب كتابه إىل أهل اليمن   أن النيب :  ،) ٧٠٥٨(برقم ، العقول واختالف الناقلني له
  .احلديث » ... الرجل يقتل باملرأة 

    ١/٢٤٨:معاين القرآن وإعرابه    )٥(
  . ١١١ - ٢/١١٠:تفسري الطربي  :انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس وقتادة   ) ٦(



  

Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# ﴾  بِقتلِ القَاتلِ: أَي ظَلم ،﴿y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ  ﴾يةأَخذَ الد عد١(ب( ، ﴿… ã& s# sù ë># x‹ tã 

ÒΟŠ Ï9 r& ﴾]  كـ [.  

∩⊇∠®∪    ﴿ öΝ ä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ﴾ ، انِهي إِتيف ﴿×ο 4θ uŠ ym ﴾ ] لَ ] خأَنَّ القَاتلَ إِذاَ قُت ذَلك

َلحياة   لقصاص سبباً لحياة الذي يهم بِقتله ، وارتدع عنِ القَتلِ كُلُّ من يهِم بِالقَتلِ ، فَكانَ ا

>Í’﴿:  )٢(اَلَهام أَيضاً ؛ َألنه إِنْ قَتلَ قُتيلَ 'ρé' ¯≈ tƒ É>$ t6 ø9 F{ öΝ﴿، )٣(يا ذَوِي العقُولِ  ﴾ #$ à6 ¯= yè s9 

tβθ à) −G s? ﴾]  خافةَ  ]كـماَء ماصِ /الدص٤(الق(.  

∩⊇∇⊃∪    ﴿ |= ÏG ä. öΝ ä3 ø‹ n= tæ  ﴾ ، ًمعةسداِء رِياًء وعلبهم لالصونَ بِأمووي ليةكَانَ اجلَاه

=| ﴿ ، )٥(ويتركُونَ أَقاربهم ، فَأنزلَ اُهللا هذه اآلية  ÏGä. öΝ ä3 ø‹ n=tæ  ﴾ أُوجِبو ٦(فُرض( ،﴿ # sŒÎ) 

u |Ø ym ãΝ ä. y‰ tn r& ßNöθ yϑ ø9 $# ﴾  هماتقدمو هاب٧(أَسب(، ﴿β Î) x8 t s? # · ö yz ﴾]االً ] خ٨(م(، ﴿ èπ §‹ Ï¹ uθ ø9 $# 

èπ §‹ Ï¹ uθø9 $# Ç⎯ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθù=Ï9 t⎦⎫ Î/ t ø% F{ $# uρ Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$Î/ ﴾]عنِي ] ني : لَى الثُّلثع زيِد٩(الَ ي(، ﴿ $̂) ym ﴾  

                           
    .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه    )١(
    . ١/٢٤٩:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : معاين القرآن للفراء    )٢(
    .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه    )٣(
    .١/٢٦٨:القرآن ايد الوسيط يف تفسري    )٤(
، مصدر سابق : والواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق :ذكره الفراء يف معاين القرآن    )٥(

     .دون إسناد 
    . ١/٢٥٠:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : معاين القرآن للفراء    )٦(
  . ٢/٥٦:تفسري الثعاليب   ) ٧(
  . ))  املال يف قول اجلميع: واخلري  : (( ١/٢٣٣:املاوردي يف تفسريه  قال اإلمام  ) ٨(
أن يترك ورثته أغنياء خري : باب ، كتاب الوصايا ،٣/١٠٠٦:للحديث الذي رواه اإلمام البخاري يف صحيحه   ) ٩(

هللا يا رسول ا: قلت : قال عنه  بن أيب وقاص عن سعد ، ) ٢٥٩١( رقم احلديث ،  من أن يتكففوا الناس
فالثلث والثلث : قال  «؟ الثلث : قلت ، » ال : قال  «؟ فالشطر : قلت ، » ال : قال  «؟ أوصي مبايل كله 

  .احلديث  » كثري 



  

 قَّاً ،: أَيح ذَلك حق﴿’ n? tã t⎦⎫ É) −Fßϑ ø9 $# ﴾  ] ائةٌم ثَومقُونَ ] كـ أو خب ،ون انتي ينالذ

 ركالش املَواريث ةٌ بِآيةوخسناآليةُ م هذه١(، و( لى أَحدة عيصالو جِب؛ فَالَ ت.  

  ∩⊇∇⊇∪﴿ .⎯ yϑ sù … ã& s! £‰ t/﴾  لَ اِإليصاَء ،:أَيدبم رهغَيوشاهدو ، يولو ، صيو ن،﴿ $ tΒ y‰ ÷è t/ 

… çµ yè Ïÿ xœ !$ uΚ ¯ΡÎ* sù ﴾ ، ن املَيتع ﴿!$ uΚ̄Ρ Î* sù … çµßϑ øO Î) ﴾  ، ِبديلإِمثُ الت﴿  ’ n? tã t⎦⎪ Ï% ©! $# ÿ… çµ tΡθ ä9 Ïd‰ t7 ãƒ  ﴾ ]ن [

β̈ ﴿ وبرِئ املَيِت ،  Î) ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ  ﴾ ،يقالةَ املُوصم معس﴿×Λ⎧Î= tæ ﴾]  كـ[ ا أَرادمو هت٢(بِني(  ،

؛وإِنْ استغرقت املالَ ، وكَانت اَألولياُء واَألوصياُء يمضونَ وصيةَ امليت بعد نزولِ هذه اآلية 
 : )٣(، فَأنزلَ اُهللا تعالَى 

  ∩⊇∇⊄∪ ﴿ô⎯ yϑ sù t∃% s{  ﴾  أَي : مل٤(ع(،﴿⎯ ÏΒ <Éθ•Β ﴾  ،أقَر َ﴿ ⎯ ÏΒ <Éθ•Β d﴾ حبة٥(ص(، 

$ ﴿ ،)٥(صحبة ¸ uΖ y_﴾  ًطأ٦(خ(،يالً : أو ٠٢م)ي  ٦)٧وصي وهو ، مدن غَريِ عم ةيصي الوف

أَو ، رثَتهبعضِ وطأً، لخ كُلِّه ي بِمالهوصي﴿÷ρ r& $Vϑ øO Î) ﴾ ي :أَيف املَيلَ فَخاف قَصد

                           
وألبويه  ﴿: إن الوصية للوالدين نسخت بقوله تعاىل : هذا على قول من منع نسخ القرآن بالسنة ؛ إذ قالوا   ) ١(

أما من أجاز نسخ القرآن بالسنة ، ية لألقربني نسخ بآية املواريث وفرض الوص،  ﴾ لكل واحد منهما السدس
وفرض الوصية ، »  ال وصية لوارث «:  -املتواتر  -  نسخت الوصية للوالدين بقول النيب : املتواترة فقالوا 

  . ٩٠ - ٨٨: الناسخ واملنسوخ للنحاس : انظر . لألقربني نسخ بآية املواريث 
    .١/٢٧٠:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٥٨:تفسري الثعليب   ) ٢(
: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٦٠:تفسري الثعاليب : انظر . نسبه الثعليب والواحدي والبغوي إىل الكليب   ) ٣(

  .  ١/١٤٨:تفسري البغوي و، مصدر سابق 
تفسري : انظر .  )) ﴾ يقيما حدود اهللا فإن خفتم إال أن خيافا أال  ﴿ :كقوله  ؛ وهو األجود :  (( قال الثعليب   ) ٤(

  .مصدر سابق : الثعليب 
  . ٧٩: التيسري يف القراءات السبع و، ١٧٦: السبعة يف القراءات : انظر    )٥(
:    تفسري ابن أيب حامت و، ٢/١٢٧:تفسري الطربي  :انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس    )٦(

١/٣٠٢.      
مصدر :تفسري ابن أيب حامت و، مصدر سابق :تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن عطاء    )٧(

    . ١٧٣: غريب القرآن و، سابق 



  

yx ﴿  ، )١(الوصية،وفعلَ ما الَ يجوز متعمداً n= ô¹ r'sù öΝ æη uΖ ÷ t/  ﴾ ىاملُوص بنيو هرثتو نيب وتهم عدب

 لَهم ،﴿Iξ sù zΟ øO Î) Ïµø‹ n=tã  ﴾]ن[  أَي: لَيس هأَن ليسِإلصالَحِ ، ول طستوم ولْ همٍ ؛ بلٍ وآثدببِم

: من حضر ميتاً فَجار في وصيته فَليأمره بِالعدلِ ، أَو :معنى الكَالمِ : وقيلَ  ٢٠، )٢(عليه إِمثٌ 

ليهفَال إِثْم ع ةَ إِلَى احلقصيالو يلالو ى بِجورٍ فَردصأَو ن٣( م(،  ﴿¨β Î) ©! $# Ö‘θà xî ÒΟŠ Ïm §‘  ﴾] 

  . ]م 

 ∩⊇∇⊂∪﴿  $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ |= ÏGä. ãΝ à6 ø‹ n=tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 صيام شهرِ رمضانَ ، : يعنِي  ﴾ #$

﴿ $ yϑ x. |= ÏGä.  ﴾  أَي : ، أُوجِب﴿’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î=ö7 s% öΝ ä3 ª= yè s9   ﴾ أَي :دعبتم مونَ أَنت

، قَبلكُم نم دبعا تيامِ كَمبِالص ﴿öΝ ä3 ª=yè s9 tβθ à) −G s?  ﴾  ] ع[  ربالشقُوا اَألكلَ وتكَي تل

  .)٤(واجلماع في وقت وجوبِ الصومِ 

 ∩⊇∇⊆∪ ﴿ $YΒ$−ƒ r& ;N≡ yŠρß‰÷è ¨Β ﴾ ]عنِي ] نمضانَ :ير هر٥(ش(،﴿⎯ yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ 

$³Òƒ Í £∆ ÷ρr& 4’ n? tã 9 x y™  ﴾ ، فَأَفْطَر ﴿  ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yzé& ﴾ ]ن[ عنِي : أَيةٌ ؛ يدع فَعليه :

t ﴿بِعدد ما أَفطر من أَيامٍ ،  yz é& ﴾  فَرهسو هرضامِ موى أَي٦(س(، ﴿  ’ n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

… çµ tΡθà)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ ]٣ [&⎦⎫ Å3 ó¡ ÏΒ﴾]ن[/ ومالص ن أَطاقداِء اِإلسالمِ ، مي ابتذَا كَانَ فه

                           
:    تفسري ابن أيب حامت و،، مصدر سابق : تفسري الطربي  :انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس    )١(

      .مصدر سابق 
    .١/٢٧١:لوسيط يف تفسري القرآن ايد ا   )٢(
  .  ١/٦٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب    )٣(
      .١/٢٧٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٤(
: تفسري ابن أيب حامت و، ٢/١٢٩:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن مقاتل ، رواه ابن جرير عن قتادة  )٥(

١/٣٠٦  .  
      .٢/٦٣:تفسري الثعليب ،  ١/٢٥٢:عاين القرآن وإعرابه م: انظر    ) ٦(



  

⎯﴿ : )١(جائز لَه أَنْ يفطر ، ويطْعم لكُلِّ يومٍ مسكيناً مداً من طَعامٍ ، فَنِسخ بِقوله تعالَى yϑ sù 

y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $#  çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù ﴾ ،٠٢ كونالس نعيل مفم نياملسكو  هكَّني سالذ وه؛ و

والفَقري الذي لَه بعض الذي الَ شيَء لَه ،:املسكني ((  :)٢(قَلَّلَ حركَته ، قَالَ يونس: أَي ،الفَقر

$ ﴿:؛َألنَّ اَهللا تعالَى يقولُ بل املسكني أَحسن حاالً من الفَقريِ((   :)٣(وقَالَ اَألصمعي،)) البلغةَ ¨Β r& 

èπ oΨ‹ Ï ¡¡9 $# ôM tΡ% s3 sù t⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ Ï9 tβθ è= yϑ÷è tƒ ’ Îû Ì ós t7 ø9 فَأخرب أَنَّ املسكني لَه سفينةٌ من سفنِ )٤(﴾#$

))البحرِ ؛ وهي تساوِي جملة
èπ ﴿قَرأَ   ،)٦(وهذَا مذهب الشافعي ، )٥( tƒ ô‰ Ïù ÌΠ$ yè sÛ  

⎦⎫ Å2$u¡ uΒ﴾ ذُكوو دنم  ،﴿ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ   ⎦⎫ Å2$ u¡ uΒ ﴾  امش٧(ه(، ﴿ ⎯ yϑ sù tí §θ sÜ s? # Z ö yz 

                           
كتاب ،  ٤/١٦٣٨:أن اآلية منسخوة باليت تليها ما رواه اإلمام البخاري يف صحيحه: يؤيد هذا القول ؛ أي    ) ١(

وعلى الذين  ﴿:ملا نزلت :((قالبن األكوع عن سلمة : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ باب ﴿،التفسري
 )) . كان من أراد أن يفطر ويفتدي حىت نزلت اآلية اليت بعدها فنسختها ﴾ة طعام مسكنييطيقونه فدي

    
إمام ، ) ه  ١٨٢ -ه ٨٠(، الليثي بالوالء :  وقيل، موالهم الضيب ، يونس بن حبيب ، أبو عبد الرمحن هو    )٢(

،  وله مذهب يف النحو تفرد به،ىن و الفراء وأبو عبيدة معمر بن املث، أخذ عنه الكسائي ، حناة البصرة يف عصره 
  .  ٦٥٣ -٥/٦٥١: معجم األدباءو،٨/٤١٣:التاريخ الكبري و،٩/٩١:املنتظم:انظر.ومات عن مائة سنة واثنتني

، عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن علي بن أصـمع بـن مظهـر بـن عبـد مشـس       ، هو أبو سعيد     )٣(
وكـان أمحـد بـن    ، يعرف النحـو والغريـب وامللـح    ؛ ة كان إمام زمانه يف اللغ، البصري ، األصمعي 

: انظـر  . مـات سـنة مخـس عشـرة ومـائتني      ، على األصمعي يف السـنة   حنبل وحيىي بن معني يثنيان 
املنـتظم  ،٨/٣٨٩: مد بـن حبـان أبـو حـامت      حمل، الثقات ، ١٩/١٢٦، ، البن خلكان الوايف بالوفيات 

  . ١٠/٢٢١: البن اجلوزي ، يف تاريخ امللوك واألمم 
  .من سورة الكهف )  ٧٩( جزء من اآلية رقم   ) ٤(
  .  ٤٥٥ :غريب القرآن   ) ٥(
، وال حرفة تقع منه موقعا ، من ال مال له :  -واهللا أعلم  -الفقري :  (( ١/٧١: قال اإلمام الشافعي يف األم   ) ٦(

 وال تغنيه، ال تقع منه موقعا ، حرفة  من له مال أو: واملسكني ، سائال كان أو متعففا ، زمنا كان أو غري زمن 
ومجهور ،وهذا قول الشافعي : ((  ٣/٣٤٣:قال اإلمام ابن حجر يف الفتح .  )) سائال كان أو غري سائل   ،

  )) . والفقه ، أهل احلديث
  . ١٢٤: حجة القراءات و،  مصدر سابق:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(



  

﴾ ، احدو دلى مع ديةي الفف ادز ﴿ uθ ßγ sù × ö yz … ã& β]ن[ !© r& uρ (#θãΒθ ÝÁ s? × ö yz öΝ à6 ©9 βÎ) óΟ çFΖ ä. 

tβθ ßϑ n=÷è s? ﴾ ] صد  كـ [ هذاَ: أَيو ، ديةالفن اِإلفطارِ ولَكُم م ريخ ومالصما كَانَ  وإِن

  .)١(قَبلَ النسخ 

∩⊇∇∈∪ ﴿ ã öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ﴾عنِـي  :أَيان ؛ يمضر هرش وه :    وداتاملَعـد اَأليـام لـكت

“ ü﴿شـهر رمضـانَ،    Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# u™ ö à) ø9 أُنـزلَ جملـةً واحـدةً مـن اللَّـوحِ       ﴾  #$

فَوضع في بيـت العـزة فـي السـماِء     ، من شهرِ رمضانَ  املَحفُوظ ؛ أُنزِلَ في لَيلة القَدرِ
 )٢(الدنيا ، ثُم نزلَ به جِربيلُ على نبِينا محمد صلَّى اُهللا عليهِما وسـلَّم نجومـاً نجومـاً    

 نةس شرين٠٢، )٣(ع   ـمساصـةً الَ يجلَّ خو كتابِ اِهللا عزل القرآنُ اسمو   ، غَـريه ى بـه
   : )٤(، وإِنما سمي قُرآناً َألنه يجمع السور ، ويضمها ومنه قُولُ الشاعرِ

 هجِنيِ اللَّون لَم تقْرأَ جنِينـا  ذراعا عيطَلٍ أَدمـاَء بكْـرٍ  

  ها مصداً: أَيمحي رف مضت يكُونُ القُر )٥( لَمقَطُّ ، و دراً ؛ كَالقراءةصعتاً مقالُ ، آنُ ني :
 ناً ؛ أَيسآناً حأُ قُرقراعرِ : فُالنٌ يقَولَ الش نهمسنةً ، وراءةً ح٦(ق(:  

                           
  .١/٢٧٥:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٢٥٣: معاين القرآن وإعرابه: انظر   ) ١(
  . )) املرتل قدرا فقدرا  : القرآن املنجم : (( ٤٨٣ :قال الراغب يف مفردات غريب القرآن     ) ٢(
  . ٢/١٤٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس    ) ٣(
  : ة اليت يقول يف مطلعها وهو ضمن معلقته الشهري، هذا البيت لعمرو بن كلثوم   ) ٤(

ــبحينا ــحنك فاصـ ــيب بصـ ــدرينا    أال هـ ــور األنـ ــي مخـ  وال تبقـ

  .١/٢٨٤:مجهرة اللغة ، ٥/٧٩:مقاييس اللغة ، ١١٧ :مجهرة أشعار العرب : انظر       
  .٣/٤٠٤:لسان العرب ،  ٥/٣٢٩:مقاييس اللغة ، ١٢/١٠٧:هتذيب اللغة : انظر . كناية عن اجلماع  ) ٥(
والبيت الذي يلـي ضـمن قصـيدة رثـاٍء يف ثالـث اخللفـاء       ،  لصحايب اجلليل حسان ابن ثابت هو ا   )٦(

  :يقول يف مطلعها ، بعد مقتله  الراشدين عثمان بن عفان 
فليــأت مــا ســره يف دار عثمانــا من سره املوت صرفا ال مـزاج لـه 

مقتـل الشـهيد   و،٢٠/٣١:وفيـات  الـوايف بال و، ٣/٢٤٧:العقـد الفريـد   و ،١/٨٢:هتذيب اللغة: انظر 
  ،       ١٥١عثمان 



  

  ودـجانُ السونطَ عما بِأَشوحآنـا     ضقُرـبِيحاً وسـلَ تاللَّي قَطِّعي 

 قَو: أَياءةً ، ورقو له:﴿ tβ# u™ ö è% uρ Ì ôf x ø9 $#﴾ )١(  الفَجرِ: أَي الةي صقْرأُ فا يم)٢(، ﴿  ” W‰ èδ  

Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ﴾  ، ِاسلنياً لاده ﴿;M≈ oΨÉi t/ uρ ﴾ يان ،: أَيبو  ﴿ z⎯ ÏiΒ 3“ y‰ßγ ø9 $# È  ﴾ نم حاتاضو آياتو

$Èβ﴿واحلُدود واَألحكامِ ، ، احلَالَلِ واحلَرامِ  s% ö à ø9 $# uρ ﴾]لِ ، ]ناطالبو احلَق نيب الفَرق  ﴿⎯ yϑ sù 

y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 çµ ﴿أَي حضر منكُم بلَده في الشهرِ ،﴾  #$ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù]ن[⎯ tΒ uρ tβ$Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ 

÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$−ƒ r& t yz é& ﴾ ]رِيضِ ]نلْميرياً لخا تناهها هادرِ ؛ َألنَّ اآليةَ  أَعافاملُسو

وفي هذه اآلية نِسخ تخيِري املُقيمِ ، وأُعيد مريضِ واملُسافرِ واملُقيمِ،اُألولَى وردت في التخيِريِ لل

ß‰ƒ ﴿، )٣(تكرار تخيِري املَريضِ واملُسافرِ ليعلَم أَنه باقٍ على ما كَان  Ì ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î// t ó¡ãŠ ø9 $# ﴾  

Ÿω﴿الرخصةُ للمسافرِ واملريضِ ،  uρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãè ø9$# ﴾  ، ليكُمع قيضي لَمو ددشي لَم هَألن

θè=Ïϑ#) ﴿،)٤(والَ يريد بِكُم العسر ليسهلَ عليكُميرِيد اُهللا بِكُم اليسر،:واملعنى  ò6 çG Ï9 uρ nο £‰Ïè ø9 $# ﴾ 

θè=Ïdϑ#) ﴿، قَرأَ)٥(عدةَ ما أَفْطَرتم بِالقَضاِء إِذَا أَقَمتم وبرِأْتم  s6 çG Ï9 uρ﴾  ُعبة٦(ش(،﴿  (#ρç Éi9 x6 çGÏ9 uρ 

©! †4 ﴿ ، )٧(التكبِري لَيلةَ الفطرِ إِذَا رئي هاللُ شوالٍ :يعنِي ﴾ #$ n? tã $ tΒ öΝ ä31 y‰ yδ  ﴾  كُمدشأَر

öΝ ﴿ ،)١(ئعِ الدينِ لَه من شرا à6 ¯= yè s9 uρ šχρã ä3 ô± n@    ﴾] كـ[ .  

                                                                             
    . ٣/٤٦٢:تاريخ اإلسالم و

    .من سورة اإلسراء ) ٧٨(جزء من اآلية رقم    )١(
    . ٣٨١ :غريب القرآن    )٢(
      .١/٢٨١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٣(
  .عند هذه اآلية ومل أجد الزجاج ذكره ، إىل الزجاج  ٢/٧٣:نسبه الثعليب يف تفسريه   ) ٤(
ولتكملوا عدة ماأفطرمت يف مرضكم : وقال سائر املفسرين :  ((  مصدر سابق ، قال الثعليب يف تفسريه   ) ٥(

  . )) وسفركم إذا برأمت وأقمتم وقضيتموها 
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، ١٧٧ - ١٧٦:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
أراد به التكبري ليلة : وقال كثري من العلماء  :  (( ١/٢٨٣:يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد قال الواحدي   ) ٧(



  

∩⊇∇∉∪  ﴿ # sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Íh_ tã ’ ÎoΤ Î* sù  ë=ƒ Ì s%﴾]ن[ ابةحالص عضألَ بس  بِيالن 

’﴿:، وقَوله)٢(أَقَرِيب ربنا فَنناجِيه ، أَم بعيد فَنناديه ؟ فَأنزلَ اُهللا تعالَى هذه اآلية  ÎoΤ Î* sù  ë=ƒ Ì s% ﴾ 

›=Ü ﴿ ،)٣(بِالعلمِ: يعين  Å_ é& ﴾ عم٤(أَس(،﴿ nο uθôã yŠ Æí# ¤$! # ]يف[ #$ sŒ Î) Èβ$ tã yŠ ]يف][ن[(#θç6‹ Éf tGó¡ uŠ ù= sù 

’ Í< ﴾   ونِي بِالطَّاعةجِيبلِ،)٥(فَلْيسالر يقصدتأَ ، وقَر﴿ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$ tã yŠ ﴾  ٦(بصرٍ ، وورش(، 

﴿(#θãΖ ÏΒ ÷σ ã‹ ø9 uρ ’ Î1 öΝ ßγ ¯= yè s9 šχρß‰ ä© ö tƒ ﴾]كـ [ دشالر ابةن إِصجاٍء ملى روا عيكُونقَرأَ )٧(ل ،

 ﴿u’ Î1 ﴾   رش٨(و( . 

                                                                             
  . ))  الفطر 

  . ١/٢٤٢:تفسري املاوردي : انظر   ) ١(
: ،العظمة يف ، وأبو الشيخ ،  ١/٣١٤:وابن أيب حامت يف تفسريه ،  ٢/١٥٨: رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٢(

رقم احلديث رقم احلديث    ،  ١/٢٧٧ :يف السنة أمحد اإلمام عبد اهللا بن و، )  ٢٢(رقم احلديث ،  ٢/٥٣٥
:      ١/١١٤:ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري: قال اإلمام الزيلعي يف ).  ٥٢٢( 

طربي وابن أيب حامت وابن ورواه ال، رواه الدار قطين يف كتابه املؤتلف واملختلف يف ترمجة الصلب بن حكيم (( 
ويف :(( ١/٤٣٤:العجاب يف بيان األسباب قال اإلمام ابن حجر يف  ،))  مردويه يف تفاسريهم عن جرير به

   . )) الصلت بن حكيم جمهول روى عن أبيه عن جده :  ((٣/١٩٥:لسان امليزان وقال يف ، )) سنده ضعيف
: ال اإلمام السعدي يف تيسريالكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ق.  ١/٢٨٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٣(

)).والتوفيق،واملعونة،وقرب من عابديه وداعيه باإلجابة،كل خلقه قرب بعلمه من:والقرب نوعان((١/٨٧
    

    .   ١/٢٨٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن األنباري    ) ٤(
تفسري و، ٢/١٦٠:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن جماهد ، هد وابن املبارك رواه ابن جرير عن جما  ) ٥(

  . ١/٣١٥: ابن أيب حامت 
عاصم وابن كثري أن : وتفسري ذلك .  ٨٦:التيسري يف القراءات السبع و،  ١٩٧:لسبعة يف القراءات ا: انظر   ) ٦(

بالياء  وورشأبو عمرو و،  ياء يف الوصل والوقف بغري ﴾الداع إذا دعان  ﴿يقرؤن وابن عامر ومحزة والكسائي 
  .  وبغري ياء يف الوقف، يف الوصل 

  . ١/٢٨٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
   . ٦٨: التيسري يف القراءات السبع و،  ١٩٦:  السبعة يف القراءات: انظر   ) ٨(



  

∩⊇∇∠∪ ﴿ ̈≅ Ïmé& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$uŠ Å_Á9 كَانَ في ابتداِء اِإلسالمِ الَ تحلُّ املُجامعةُ في لَيايلَ ﴾  #$

، )١(اَألكلُ والَ الشرب بعد العشاِء اآلخرة ،فَأَحلَ اُهللا ذَلك كَلَّه إِىل طُلوعِ الفَجرِ  الصومِ،والَ

﴿ß] sù§9 $# 4’ n< Î) öΝ ä3 Í← !$ |¡ÎΣ ﴾]عنِي   ]نماعِ : يبِاجل ٢(اِإلفْضاَء إِليهِن( ،﴿ß£⎯ èδ Ó¨$t6 Ï9 öΝ ä3 ©9  ﴾ أَي :

 اشرف ،﴿ öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$ t6Ï9 £⎯ ßγ zΝ ﴿عند اجلماعِ ،  ]ن[﴾ 9© Î= tæ ª! $# öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθ çΡ$tF øƒ rB 

öΝ à6 |¡àΡr&  ﴾٢٠  لَيكُم : أَيع مرا حها بِارتكابِ مونونخمضانَ ؛ ٦)٣(تي رماعِ لَيالن اجلم

فَرتَلت  وغَريه فَعلُوا ذلك ، ثُم أَتوا رسولُ اِهللا  ؛ وذَلك أَنَّ عمر بن اخلَطَابِ 

$<zz ﴿، )٤(الرخصةُ tG sù öΝ ä3 ø‹ n= tæ  ﴾ ِيصرخبِالت  ،،﴿ $ x tã uρ öΝ ä3Ψ tã ﴾]ن[  ةخصقَبلَ الر ملْتا فَعم

، ﴿ z⎯≈ t↔ ø9 $$ sù £⎯ èδρ ç Å°$ t/ ﴾، نوهعامج ،﴿  (#θäó tFö/ $# uρ  ﴾ ،  وااطْلُبو﴿ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! قَضى  ﴾ #$

öΝ ﴿اهللاُ ، ä3 s9 ﴾]ن]ن ضم لد٥(الو(،﴿(#θ è=ä. uρ (#θç/ u õ° $# uρ ﴾4﴿،اللَّيلَ كُلَّه© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ]٣[ãΝ ä3 s9 

äÝ ø‹ sƒ ø:$# âÙ u‹ ö/ F{ ⎯z﴿بياض الصبحِ،: يعنِي  ﴾  #$ ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø:$# ÏŠ uθó™ F{ ⎯z﴿،من سواد اللَّيلِ﴾#$ ÏΒ 

Ì ôf x ø9 Ο¢﴿، الَ من غَريه بيانٌ يبين أَنَّ هذا خليطَ اَألبيضِ من الفَجرِ  ﴾ #$ èO (#θ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) 

                           
 أحل لكم ليلة الصيام  ﴿اهللا جل ذكره  باب قول ،كتاب  الصوم ،  ٢/٦٧٦ :رواه البخاري يف صحيحه    )١(

وفيه قصة الصحايب اجلليل قيس بن صرمة ،  عن الرباء بن عازب ، ) ١٨١٦(رقم احلديث ،  ﴾ ... الرفث
رقم ، ﴾  ... أحل لكم ليلة الصيام الرفث ﴿باب ، ٤/١٦٣٩: كتاب التفسري وكذلك يف،  األنصاري 

  .ن ذكر قصة الصحايب اجلليل قيس بن صرمة األنصاري دو،  عن الرباء بن عازب ،)٤٢٣٨( احلديث 
    . ١/٣١٦:تفسري ابن أيب حامتو،٢/١٦١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٢(

  .  ٣٩ :جماز القرآن : انظر . وهو اختيار أيب عبيدة         
  . ١/٦٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
وابن جرير يف ، )  ١٥٨٣٣( رقم احلديث ،  ٣/٤٦٠: مسند كعب بن مالك ، ه مسندرواه اإلمام أمحد يف    )٤(

قال اإلمام اهليثمي يف جممع . ،عن كعب بن مالك ،  ١/٣١٦:يف تفسريه  أيب حامتوابن ، ٢/١٦٥:تفسريه 
  .  )) وفيه ابن هليعة وحديثه حسن وقد ضعف ، رواه أمحد : ((  ٦/٣١٧ :الزوائد 

وابن أيب ، رواه ابن جرير عن شعبة وعكرمة والسدي وابن عباس وجماهد واحلسن والربيع وابن زيد والضحاك   ) ٥(
وروى عن انس وشريح واحلسن وجماهد وعطاء والضحاك وسعيد بن جبري :  (( وقال ، حامت عن ابن عباس 

: انظر .  )) لم مقاتل بن حيان حنو ذلكوعكرمة والسدى والربيع بن انس واحلكم بن عتبة وقتادة وزيد بن اس
   . ١/٣١٧:تفسري ابن أيب حامتو،٢/١٦٩:تفسري الطربي 



  

È≅ øŠ ©9 Ÿω  ﴿ من هذه اَألشياِء ، )١(]بِاالمتناعِ [ ]ن[﴾#$ uρ  ∅ èδρ ç Å°$t7 è? óΟ çFΡr& uρ tβθà Å3≈ tã ]ع[ 

’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑø9 y7 ﴿ نهي للمعتكف عن اجلماعِ ؛ َألنه يفِسده ذَلك ، ]ن[﴾ ]٣[ #$ ù=Ï? ßŠρß‰ ãn 

«! $#  ﴾ ا : أَيي ذَكرهالت اَألحكَام ذهه ،﴿ ßŠρß‰ãn «! $#  ﴾/، هاتوعنمم ﴿ Ÿξsù $ yδθç/ t ø) s?﴾]ن[ 

y7 ﴿ فَالَ تأْتوها ، Ï9≡ x‹ x.  ﴾  أَي :، يانذا البثلَ هم ﴿ Ú⎥ Îi⎫ t6 ãƒ ª! $# ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ̄= yè s9 

šχθ à) −G tƒ  ﴾]   ارمِ ] م ثجاملَح.  

  ∩⊇∇∇∪ ﴿Ÿω uρ (# þθ è=ä. ù' s? Ν ä3 s9# uθ øΒ r& Ν ä3 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÛ$t6 ø9 $$Î/  ﴾  ا : أَيعضٍ بِمالَ بكُم معضأْكُلُ بالَ ي

θä9#)﴿، )٢(وغري ذَلك ، والسرقَة ، والقُمارِ، اخليانة ، والغصبِ: الَ يحلُّ في الشرعِ ؛ من  ô‰ è?uρ 

!$ yγ Î/ ’ n<Î) ÏΘ$¤6 çt ø:$# ﴾   ريِكُمغقاً لوا حقْطَعتل كم احلُكَّامالووا بِأمانِعصالَ ت٣(و(، ﴿ Ÿ(#θè=à2 ù' tG Ï9 

$Z)ƒ Ì sù ﴾ ً٤(طَائفة(، ﴿ÉΟ øO M} $$Î/ ﴾ ي لَكُمقْضيوا احلُكَّامِ لرش٥(بِأَنْ ت(،﴿óΟ çFΡ r& uρ tβθßϑ n=÷è s? ﴾] م[.  

  .]م

∩⊇∇®∪ ﴿ š tΡθ è=t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ï'©# Ïδ F{ ≅ö ﴿  ،)٦(وهو جمع هاللٍ  ]ن[﴾ #$ è% }‘ Ïδ àM‹ Ï%≡ uθ tΒ 

Ä¨$̈Ψ= Ï9 Ædk ysø9 $# uρ ﴾]ن  ]نباسِ عوالَ االلتز انهقْصنو تهي زِيادكْمةَ فأَنَّ احل هبحاناُهللا س أَخرب

                           
  .باإلمساك من هذه األشياء : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ١(
، السرقة الغصب واخليانة و: ما كان على جهة الظلم ؛ مثل: األول : قسم الواحدي األكل بالبطل  إىل قسمني   ) ٢(

: الوسيط يف تفسري القرآن ايد :انظر . واملالهي ، القمار  :ما كان على جهة اهلزء واللعب ؛ مثل : والثاين 
١/٢٨٩ .  

  .هذا القول إىل الفراء  ١٤/١٢١:  نسب األزهري يف هتذيب اللغة   ) ٣(
  . مصدر سابق  :جماز القرآن   ) ٤(
-إال من عصم ؛ ألن احلكام مظنة الرشا ؛ وهذا القول يترجح ((    ١/٢٦٠:قال ابن عطية يف احملرر الوجيز   ) ٥(

كأا ميد ا ؛ من الرشا : والرشوة ، من أرسل الدلو :تدلوا ؛ فإن اللفظتني متناسبتان : وأيضا ،  -وهو األقل 
  . )) لتقضى احلاجة

  .ىن اهلالل بالتفصيل فقد تكلم الزجاج عن مع،  ٢٦٢ -٢٥٨/ ١:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(



  

ورِ أُجأُجهم ، وائنِس ددعونِهِم ، ويحلَّ دمهِم ، وجي حاسِ فالن أَوقات ددمهم ، وائر

 كذَل غَريهم ، ولوام١(ح( ،﴿}§ øŠ s9 uρ • É9ø9 $# β r' Î/ (#θè? ù' s? šVθ ãŠ ç6 ø9 $# ⎯ ÏΒ $ yδ Í‘θßγ àß ﴾  ُلجكَانَ الر

نس م اُهللا بِتركهرلُ،فَأمدخيو نهم رجخي خرهؤن مقْباً من يتهي بف قْبن رمإِذَا أَح ةليي اجلَاهةَ ف
 ة٢(اجلَاهلي( بٍبِر ليس كم أَنَّ ذَلهلَمأَعيلَ ٢٠، وقن :وم وتيلُوا البخوا دجوا إِذَا حلْ كَانب

šVθ  ﴿قَرأَ ٦،)٣(ظُهورِها َألجلِ اِإلحرامِ ãŠ Î6 ø9 $# ﴾  أَخواته٤(و( َّرِ إِالوب ﴿بِالكَسيالغ ﴾)٥(  كم

Vθ  ﴿ كُلَّه بِالكَسرِ ، ووافَقَهم قَالُون فيمك وعلٍ وذَكوٍ ، حمزةُ  ãŠ Î6 ø9 $# ﴾ )٦( ،﴿£⎯ Å3≈ s9 uρ 

§ É9 ø9 $# Ç⎯ tΒ 4† s+ ¨? &θè?ù#)﴿ مخالفةَ اِهللا عز وجلَّ ، ]ن[﴾#$ uρ šVθ ã‹ ç7 ø9 $# ô⎯ ÏΒ $ yγ Î/# uθ ö/ r&]ض ن[ (#θà) ¨? $# uρ 

©! $# öΝ à6 ¯=yè s9 šχθ ßsÎ=ø è? ﴾ ]  كـ خب[.  

∩⊇®⊃∪﴿ (#θè=Ï?$ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! نزلت هذه اآليات في صلحِ احلُديبِية ، وذَلك أَنَّ رسولُ ﴾ #$

لَما أنصرف من احلُديبِية إِىل املدينة حني صرفَه املُشرِكُونَ عن البيت صالحهم على  ، اِهللا 
رجِعالقَابِل ، أَنَّ ي هامكَّةَعم وا لَهلخيولُ اِهللا  وسر زهجاملُقْبل ت اما كَانَ العامٍ ، فَلمثَالثَةَ أَي 

وأَصحابه لعمرة القَضاِء ، وخافُوا أَنْ الَ تفي لَهم قُريش ، وأنْ يصدوهم عن البيت احلَرامِ ، 

$?θè=Ï#) ﴿: )٧(فَأنزلَ اُهللا عز وجلَّ  s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! ⎪⎦t﴿يف دين اهللا وطاعته،﴾ #$ Ï% ©! $# óΟ ä3 tΡθè=Ï?$ s) ãƒ ﴾ 

                           
: ومعاين القرآن وإعرابه ،١/١١٥:معاين القرآن للفراء : وانظر ، ٢/١٨٥: عن قتادة  هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ١(

١/٢٥٩ .  
وأتوا البيوت  ﴿:قول اهللا تعاىل: باب ، ) أبواب العمرة ( ، كتاب احلج ،  ٢/٦٣٩:رواه البخاري يف صحيحه   ) ٢(

، )  ٣٠٢٦( رقم احلديث ، كتاب التفسري ، ومسلم يف صحيحه ، )  ١٧٠٩( احلديث  رقم،  ﴾من أبواا 
  .  احلديث))   ...كانت األنصار إذا حجوا فرجعوا مل يدخلوا البيوت إال من ظهورها  :  ((ولفظه ، عن الرباء 

  .  ١/٧٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  ]. ٣١:  النور[ ﴾جيوبِهِن  ﴿و، ]  ٣٤:  يس[ ﴾ون  يالع ﴿و ، ]  ٦٧ :غافر [  ﴾ ﴿شيوخا :كلمة : حنو   ) ٤(
  .املائدة  من سورة)  ١٠٩( جزء من اآلية رقم   ) ٥(
  . ١٢٧:حجة القراءات و،  ١٧٨ :السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
كليب عن أيب صاحل عن ابن من رواية ال،  ٥٥:والواحدي يف أسباب الرتول ،  ٢/٨٧: هتفسريذكره الثعليب يف   ) ٧(

قال احلافظ ابن حجر يف العجاب يف ، حمكوم عليه سابقاً بأنه واه  –عدا ابن عباس  –وهذا السند ، عباس به 



  

Ÿω﴿ قُريشاً ،: يعنِي  ﴾ uρ (# ÿρß‰ tG ÷è s? ﴾]ؤو ]خدبوا ؛ فَتمظْلالَ تالِ ، اوتي احلرمِ بِالقف ﴿χÎ) 

©! $# Ÿω = Ås ãƒ š⎥⎪ Ï‰ tG÷è ßϑ ø9  . ]ون عستو ائةٌم، كـ [﴾ #$

∩⊇®⊇∪ ﴿ öΝ èδθ è=çF ø% $# uρ ß] ø‹ ym]٣[öΝ èδθßϑ çG ø É) rO﴾ موهمذْتأخوهم ومدتج١(و( ،﴿Ν èδθ ã_Ì ÷z r& uρ 

ô⎯ ÏiΒ ß] ø‹ ym /öΝ ä.θã_ t ÷z r&﴾]عنِي  ]نكَّةَ: يم،﴿ èπ uΖ ÷FÏ ø9 $# uρ ‘‰ x© r& z⎯ ÏΒ È≅ ÷G s) ø9 شركُهم : يعين  ]ن[﴾#$

Ÿω ﴿ ، )٢( بِاِهللا أَعظم من قَتلكُم إِياهم في احلَرمِ uρ öΝ èδθè=ÏG≈ s) è? y‰Ζ Ïã Ï‰ Éfó¡ pR ùQ$# ÏΘ# t ptø: $# 4© ®L ym 

öΝ ä.θè=ÏF≈ s) ãƒ ÏµŠ Ïù  ﴾]ئ املُشرِكُون ]ندبتى يتتالٍ حق لٍ أَوبِقَت همدائنِ ابتوا عه٣(ن( ، ﴿  β Î* sù 

öΝ ä.θè=tG≈ s% öΝ èδθ è=çFø% $$ sù  ﴾]أَ ]نقَر ﴿  ملُوهقَتال تو ﴾ ،﴿  لُوكُمقَتى يتفَإِ  ﴿، ﴾ حلُوكُمنْ قَت ﴾  

 ٤(أَخ(، ﴿ y7 Ï9≡ x‹ x.]ع[ â™!# t“ y_ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9   .]خ  [﴾ #$

∩⊇®⊄∪ ﴿ Èβ Î* sù (# öθ pκ tJΡ$# ¨β Î* sù ©!$# Ö‘θà xî ×Λ⎧ Ïm§‘ ﴾ ]  كـ[.  

∩⊇®⊂∪ ﴿ öΝ èδθè=ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω tβθ ä3 s? ×π oΨ ÷FÏù  ﴾  عنِي : أَي؛ ي ركوا ، : شمسلى يتم حلُوهقَات

ليسجِزيةٌ و ثنِيالو ن املُشركلُ مقب٥(ي(،﴿tβθ ä3 tƒ uρ ß⎦⎪ Ïe$! $# ¬!﴾ بادةَ:أَيالعن[ ﴾!¬ ﴿ ،الطَّاعةَ و[ 

*ÈβÎ﴿ وحده فَالَ يعبد دونه شيٌء ، sù (#öθpκ tJΡ$# ﴾  ِن الكُفرع،﴿ Ÿξ sù tβ# uρ ô‰ãã ωÎ) ’ n? tã t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $#  ﴾ 

                                                                             
وهو ، وقد خالفه الربيع بن أنس ، فكيف لو خالف ، الكليب ضعيف لو انفرد :  ((  ١/٤٦٦: بيان األسباب 

وسياق اآليات يشهد ، ة أول آية يف اإلذن للمسلمني يف قتال املشركني إن هذه اآلي: فقال ، أوىل بالقبول منه 
منسوخ بقوله  ﴾وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه  ﴿ :فإن قوله تعاىل عقيبها ، لصحة قوله 

  .  )) ابقة فوضح أا س، عند األكثر  ﴾فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم  ﴿  :تعاىل 
  . ٢٦٣/ ١:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
    . ٢٦٤/ ١:و معاين القرآن وإعرابه ،  ٣٩ :جماز القرآن    )٢(
  رواه ابن جرير . مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه : وانظر ، ٢/١٩٢: عن قتادة  هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ٣(
  .  ١٢٨ - ١٢٧: جة القراءات حو، ١٨٠ - ١٧٩:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .  )الضيب ( إىل املفضل بن سلمة  ٢/٨٩: ه تفسرينسبه الثعليب يف   ) ٥(



  

 أَي : هب٠٢، )١(الَ قَتلَ والَ ن﴿tβ# uρô‰ ãã﴾  :ٍظُلمو دع٦،)٢(ت﴿ω Î) ’ n? tã t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9  ]كـ[﴾#$

 ، رين٠٢الكَاف  مٍ : أَيلَى ظَالزاَء الظَّلمِ إِالَّ ع٣(فَالَ ج(.  

∩⊇®⊆∪  ٦﴿ ã öκ ¤¶9 $# ãΠ# t ptø: $# Ì öκ ¤¶9 $$Î/ ÏΘ# t ptø: $# ﴾  أَي :لُوههرِ احلَرامِ فَقَاتي الشلُوكُم فم إِنْ قَات

ثلهي م٤(ف(،﴿àM≈ tΒ ã çt ø:$# uρ ÒÉ$|Á Ï% ﴾]ن[أَي: ، ثلَ ذَلكم مهنهِكُوا مةً فَانترمح هكُوا لَكُمتإِنْ ان

أَعلم اُهللا أَنه الَ يكُونُ للمسلمني أَنْ ينتهِكُوا علَى سبيلِ االبتداِء؛ولَكن على سبيلِ القصاصِ ، 

٢٠ ذَلك ِسخن ثُم يفالس ٦،)٥(بِآية﴿Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ (#ρß‰ tF ôã $$ sù Ïµ ø‹ n=tã È≅ ÷V ÏϑÎ/ $ tΒ 

3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ ]ن ض[(#θ à) ¨?$# uρ ©! #)]ن[ #$ þθ ßϑ n=ôã $# uρ ¨β r& ©! $# yì tΒ t⎦⎫ É) −F ßϑø9   ] .صه  مكـ [﴾ #$

                           
  . ١/٢٩٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  .  ٣٤١: غريب القرآن   ) ٢(
  .  ٣٤٢: غريب القرآن   ) ٣(
  .عباس من رواية عطاء إىل ابن  ١/٢٩٣:نسبه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
وهو صاحب كتاب البستان املقصود  –وقال هبة اهللا البارزي .  ١/٧٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(

فإذا انسلخ  ﴿ :وآية السيف وهي قوله تعاىل يف سورة: ((  ٢٢: ناسخ القرآن ومنسوخه يف  –بالتحقيق 
ا مائة وأربعة  خِسن  ]٥: التوبة [ ﴾هم واحصروهم األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذو

وإن ﴿ :  مث نسخ اهللا عز وجل بعض حكم آية السيف بقوله تعاىل، يف اثنتني ومخسني سورة  ، عشر موضعا
ونسخ أيضا عمومها يف آخرها ، ﴾ أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه مأمنه

وقد رد ابن اجلوزي على من قال ،  ))﴾ تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن  ﴿: بقوله تعاىل
: فأما أوهلا ، والصحيح يف هذه اآلية أا حمكمة غري منسوخة : ((  ٧٦:  بالنسخ هنا بقوله يف نواسخ القرآن 
بإدخاله مكة يف شهر  من دخول مكة يف شهر حرام اقتص لنبيه  فإن املشركني ملا منعوا رسول اهللا  

 كان املشركون حبسوا رسول اهللا  :  ((عباس رضي اهللا عنهما قال مث ساق بسنده إىل ابن ، ... )) ، حرام 
 )) يف ذي القعدة عن البيت ففخروا عليه بذلك فرجعه اهللا يف ذي القعدة فأدخله البيت احلرام فاقتص له منهم 

كان املشركون قد عاهدوه :  (( فقال سعيد بن جبري ،  ﴾ى عليكم  فمن اعتد ﴿ :فأما قوله : (( مث قال ، 
فلما جاء العام الذي كان الشرط بينهما قفل ، يوم احلديبية أن خيلوا له مكة وألصحابه العام املقبل ثالثة أيام 

عند وأن يقتلوهم ، افوا أن ال يوف هلم املشركون مبا شرطوا خف، وأصحابه حمرمني بعمرة   رسول اهللا  
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه  ﴿:وكره املسلمون القتال يف شهر حرام وبلد حرام فرتلت ، املسجد احلرام 

! ؟فكيف يسمى اجلزاء اعتداء : فإن قال قائل ، من قاتلكم من املشركني يف احلرم فقاتلوه : أي ؛  ))  ﴾



  

∩⊇®∈∪﴿ (#θà) ÏΡr& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $#﴾ ن اجلاِهللا م ي طَاعةفغريهو ١(هاد(،﴿ Ÿω uρ (#θà) ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ 

’ n< Î) Ïπ s3 è= öκ −J9 π  ﴿ ٢٠ ، )٢( الَ تمِسكُوا عنِ اِإلنفاقِ في اجلهاد ]ن[ ﴾ #$ s3 è=öκ −J9 $#ِ﴾ ٣( اهلَالك(  ،

٦﴿ ((# þθ ãΖ Å¡ ôm r& uρ  ﴾  ]ن[  أَي : ليكُمع ي الثَّوابِ واِإلخالفبِاِهللا ف ٤(الظَن( ،﴿ ̈β Î) ©! $# = Ïtä† 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9   ] .كـ [﴾   #$

∩⊇®∉∪ ﴿ (#θ‘ϑÏ? r& uρ ¢k ptø: $# nο t ÷Κãè ø9 $# uρ ¬! ﴾]كُلِّ  ]ن تأْديةا ، ونِهمنسا ومهوددحا وهِمكاسبِمن

β÷﴿  ،)٥(ما فيهِما  Î* sù öΝ è?÷ ÅÇ ômé& ﴾ِبمحتا،سهِماممونَ تم دتنِعمو،﴿$ yϑ sù u y£ øŠ tG ó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλ ù; $# ﴾ 

⎯z ﴿، )٦(فَوجب عليكُم ما تيسر  ]كـ خ[ ÏΒ Ä“ ô‰ oλù; $#  ﴾  اِهللا ، أَعاله ى إِلَى بِيتهدا يم وهو

Ÿω﴿ ، )٧(بدنةً ، وأوسطه بقرةً ، وأَدناه شاةً ، فَعليه ما تيسر لَه من هذه اَألجناسِ  uρ (#θà) Î= øt rB  

óΟ ä3 y™ρâ™ â‘ 4© ®L ym x è=ö7 tƒ ß“ ô‰ oλ ù; $# … ã&©# Ït xΧ ﴾]ن[ الَ:أَيلُّوا وحنالَ ت/ حرنى يتح كمن إِحرامللُّوا محت

محلَّه حيثُ : وفي قَولِ غَريهم ،)٨(وهو مذهب أَهلِ العراقِ،مكَّةَ ؛ في بعضِ اَألقوالِ اهلَدي بِ

                                                                             
والعرب تقول ظلمين فالن :  ((اج قال الزج، إن صورة الفعلني واحدة وإن اختلف حكمهما : فاجلواب 

:  - والقائل ابن اجلوزي  –قلت  ، )) فظلمته أي جازيته بظلمه وجهل علي فجهلت عليه أي جازيته جبهله
  )) .  فقد بان مبا ذكرنا أن اآلية حمكمة وال وجه لدخوهلا يف املنسوخ أصال

  . ٢٦٥/ ١:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  .  ٢/٢٠١:تفسري الطربي : انظر . حذيفة واحلسن وقتادة وعكرمة والضحاك عن ابن عباس و رواه ابن جرير  ) ٢(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  .إىل ابن عباس  ١/٢٩٥:نسبه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
: تفسري الثعليب : انظر . وتبعه يف ذلك البغوي ، وجماهد  النخعيابن عباس وعلقمة وإبرهيم  الثعليب إىل نسبه  ) ٥(

  .  ١/١٦٥:تفسري البغوي و،  ٢/٩٥
  . ٢٦٧/ ١:معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
: تفسري الطربي : انظر .  علي وابن عباس واحلسن وقتادةونسبه الفخر الرازي إىل ، رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٧(

   .٥/١٢٦:التفسري الكبري و،  ٢/٢١٦
  .مذهب أبو حنيفة رمحه اهللا   ) ٨(



  

رحنو هحلُّ ذَبحعي يافالش ذهبهذَا مو ، بسيثُ حح هو؛ و ه )١( ،﴿ ⎯ uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ 

$³Òƒ Í £∆ ÷ρr& ÿ⎯ Ïµ Î/ “ ]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ ù& §‘ ﴾  ، فَحلق﴿×π tƒ ô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$uŠ Ï¹  ﴾ ٍثَالثَة أَيام يامص وه٢(و(، 
)٢(، ﴿÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ﴾ دسكنيٍ مكُلِّ مني ؛ لساكم تةس إِطْعام٣( ان(،﴿÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ﴾]ذَبِيحةٌ ،  ]ن

﴿!# sŒÎ* sù ÷Λ ä⎢Ψ ÏΒ r&   ﴾ ، ِودن العم ] ٤(]أَو( ٍودن عم وفخ لَيس فيه جكَانَ ح)٥(،﴿ ⎯ yϑ sù yì −G yϑ s? 

Íο t ÷Κãè ø9 $$Î/ ’ n<Î) Ædk pt ø:$#   ﴾  رِماً: أَيحكَّةَ مم مقَد، ] ٦(] و( رِ احلَجهي أَشف رمالالً ، أعتح أقامو

 ، لَّ بِالعمرةح هاِإلحرامِ ؛ َألن ظُوراتحبِم عتماستو ، ذَلك هامع ها احلَجنئُ مشنى يتكَّةَ حبِم

$﴿عليهsù﴾  ،   ﴿فَمن فَعل هذا  yΒ  u y£ øŠ tG ó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλ ù; ⎯ ]ن[#$ yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Åg s†  ﴾  رسيا استم ثَمن

›ãΠ$u ﴿  هلَدي ،من ا ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$−ƒ r& ’ Îû Ædk pt ø:$#  ﴾، رِ احلَجهي أَشف﴿>π yèö7 y™ uρ # sŒ Î) öΝ çF ÷è y_ u‘ ﴾]ن[ 

 أَي :، احلَج نالفَراغِ م عدب ﴿y7 ù=Ï? ×ο u |³ tã ×' s#ÏΒ% x. ﴾ ]ن[  نم ا بهرني أُمالذ الفَرض كذَلو

y7﴿ اهلَديِ والصيامِ ،  Ï9≡ sŒ ⎯ yϑ Ï9 öΝ ©9 ô⎯ ä3 tƒ … ã&é# ÷δ r& “Î ÅÑ$ym Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ# t pt ø:$# ﴾ ]ن[  أَي: نم

(θà#)﴿، )٧(لَم يكُن من أَهلِ مكَّةَ  ¨?$# uρ ©! $# (# þθ ßϑ n=ôã $# uρ ¨β r& ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïèø9  .]م  [﴾   #$

                           
وأصحابه عندما صدوا عن  وهو الراجح ؛ بدليل فعل النيب ، ) أمحد ومالك والشافعي ( هو ما عليه اجلمهور   ) ١(

  . ١/١٧٣:أحكام القرآن البن العريب : انظر . واحلديبية ليست من احلرم ، البيت حنروا هديهم باحلديبية 
وأما ما جيب يف فدية األذى فإن العلماء : ((  ١/٢٦٧: بن رشد يف بداية اتهد واية املقتصد قال اإلمام ا  ) ٢(

  . )) والنسك ، واإلطعام ، الصيام : أمجعوا على أا ثالث خصال على التخيري 
ال مالك أمحد بن حنبل مرة كما قاإلمام وقال ،  مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحام: هذا مذهب األئمة   ) ٣(

: تفسري القرطيب : انظر .  فنصف صاعٍ وإن أطعم متراً،لكل مسكني  فمد ومرة قال إن أطعم براً، والشافعي 
٢/٣٨٤  .  

  .وكان حج ليس فيه خوف من عدو ، من العدو : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٤(
  .عن ابن عباس ،  ١/٢٩٩:حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  .أو اعتمر يف أشهر احلج ، قدم مكة حمرماً : أي : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٦(
: ومعاين القرآن وإعرابه،  ١/١١٨:معاين القرآن للفراء : وانظر ، مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(

٢٦٩ -١/٢٦٨  .  



  

∩⊇®∠∪ ﴿ k pt ø:$# Ö ßγ ô© r& ﴾، أي أشهر احلج أشهر﴿×M≈ tΒθ è=÷è ¨Β ﴾]نةٌ،مؤ]نقتة معيوهوالٌي ش ،

ذُوو القعدة و ،تسع من ذي احلجة ،﴿⎯ yϑ sù uÚ t sù ﴾ ، أوجب عل نفسه﴿ ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø:$#  ﴾

ŸŸξ﴿باإلحرام ، والتلبية ،  sù ×] sù u‘ ﴾  ١(الَ جِماع( ،﴿ŸŸω uρ ÑXθ Ý¡èù ﴾]ي ]ن فاصع٢(الَ م( ،

[× ŸŸξsù﴿قَرأَ sù u‘ ŸŸω uρ  ÑXθ Ý¡èù﴾ق٣(ح(،﴿Ÿω uρ tΑ# y‰ Å_﴾هبضغى يته حاحبلَ صادجأَنْ ي وه٤(و( ،

’﴿ ، )٥(والَ تفْسقُوا ، والَ تجادلُوا الَ ترفُثُوا ،: ، واملَعنى )٤(يغضبه Îû Ædk ys ø9$# ]ن[ $ tΒ uρ (#θè=yè ø s? 

(#θè=yè ø s? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz çµ ôϑ n=÷è tƒ ª! ρßŠ#﴿،جازِيكُم بِه اُهللا العالمأَي ي]ن[﴾#$ ¨ρ t“ s? uρ﴾ ٍي قَومزِلت فوا أُنكَان

وربما ظَلموهم نحن متوكِّلُونَ،ثُم كَانوا يسألونَ الناس،:يحجونَ بِال زاد، ويقُولُونَ

χ ﴿،)٦(وتزودوا ما تبلَّغون به : ، فَأَمرهم اُهللا أَنْ يتزودوا فَقالَ  وغَصبوهم Î* sù u ö yz ÏŠ# ¨“9 $# 

3“ uθ ø) −G9  ﴿ ، )٧( ما تكُفُّونَ بِه وجوهكُم عن السؤالِ،وأَنفُسكُم عن الظَّلمِ: يعنِي  ]ن[ ﴾#$

                           
بن عباس وبن جبري والسدي وقتادة واحلسن وعكرمة والزهري وجماهد عن ا ٢/٤٠٧:يف تفسريه حكاه القرطيب    )١(

   .ك ومال
وكذلك قال بن عمر :  ((قال . بن عباس وعطاء واحلسن ا عن، مصدر سابق :حكاه القرطيب يف تفسريه    )٢(

    . )) إتيان معاصي اهللا عز وجل ) : الفسوق ( ومجاعة 
  .  ٨٠:التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق :  القراءات السبعة يف: انظر   ) ٣(
  . ٢/٢٧١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٤(
الوسيط يف تفسري : انظر . النهي : ﴾ تعين  ...فال رفث وال فسوق وال جدال  ﴿: يف قوله ) ال ( على أن   ) ٥(

  . ١/٣٠١:القرآن ايد 
وتزودوا فإن خري الزاد  ﴿: باب قوله تعاىل ، كتاب احلج ،  ٢/٥٥٤: إلمام البخاري يف صحيحه رواه ا  ) ٦(

وال يتزودون ، قال كان أهل اليمن حيجون :  ((ولفظه ، عن ابن عباس ، ) ١٤٥١(رقم احلديث ،  ﴾ التقوى
ى﴾ ودوا فإن خري الزاد التقووتز ﴿:فأنزل اهللا تعاىل،فإذا قدموا مكة سألوا الناس،حنن املتوكلون : ويقولون ، 
  . )) رواه بن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسال :  (( قال البخاري   ))

قام  ﴾وتزودوا  ﴿ اآليةفلما نزلت هذه :  (( ... عن مقاتل قوله  ١/٣٥١: أخرج ابن أيب حامت يف تفسريه   ) ٧(
تزود ما تكف به وجهك   «:  ال النيب نتزوده فق ايا رسول اهللا ما جند زاد: رجل من فقراء املسلمني فقال 

  . ))  »وخري ما تزودمت التقوى ، عن الناس 



  

Èβθà) ¨? $# uρ ]أَ  ]أون[﴾ ]يفقَر     ﴿ قُونِيات١(بصرٍ ﴾ و(، ﴿ È ’ Í< 'ρé' ¯≈ tƒ É>$ t6 ø9 F{ ف خ أو ثه  [﴾   #$

[ .  

∩⊇®∇∪ ﴿ /}§øŠ s9  öΝ à6 ø‹ n=tã îy$ oΨ ã_ ﴾  ، الَ اآليةالٍ ومجل جالَ ح هونَ أَنمزعي كَانَ قَوم

øŠ§{﴿: ، فَأَعلَم اُهللا أَنه الَ حرج في ابتغاِء الرزقِ بِقَوله )٢(تاجِرٍ s9 öΝ à6 ø‹ n=tã îy$ oΨ ã_ β r& (#θäó tG ö; s? 

Wξ ôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ #!﴿بِالتجارة في احلَج ، ]ن[﴾ ‘§ sŒ Î* sù Ο çFôÒ sù r& ﴾  مرفْتصانو مفَعتد،﴿ ∅ ÏiΒ 

;M≈ sù t tã (#ρã à2 øŒ $$ sù ©! $#  ﴾ ، لبِيةالتعاِء وبِالد  ﴿y‰Ψ Ïã Ì yè ô± yϑø9 $# ÏΘ# t ysø9 νρ]ن ض[ #$ ã à2 øŒ $# uρ ﴾ 

$﴿ذكْراً، yϑx. öΝ à61 y‰ yδ﴾]ن[ أَي : هتايهدزاًء لعالَى جت هكْركُونُ ذاملَ ٠٢، )٣(يحلَرامِ و عرش :

وهي جمع ، تسمى جمعاً ومزدلَفَة ، املشعر احلَرامِ مزدلفة،وتعبد من متعبداته،معلَم املُ: 

β ﴿ ٦،)٤(وجمع املَشعرِ مشاعر  Î) uρ Ο çFΖ à2 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î# ö7 s% z⎯ Ïϑ s9 t⎦, Îk! !$Ò9 وما ]كـ  [﴾  #$

  .)٥(هداه إِالَّ ضالني  كُنتم من قَبلِ

∩⊇®®∪ ﴿ ¢Ο èO (#θ àÒ‹ Ïù r& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym uÚ$ sù r& â¨$̈Ψ9$# (#ρã Ï øó tG ó™ $# uρ ©!$# ]خ[ χ Î) ©! $# Ö‘θà xî 

ÒΟ‹ Ïm uÚ$sù ﴿ ]كـ  [﴾  ‘§ r& â¨$̈Ψ9 إِالَّ قُريشاً ؛ وذَلك ، العرب وعامةَ الناسِ : يعنِي  ﴾  #$

وا الَ يم كَانهيقُولُونَ أَنو ، لفةدفُونَ بِاملُزقا يمإِنو فُونَ بِعرفَاترمِ اِهللا ، فَالَ : قأَهلُ ح حنن

                           
ويقصد بذلك أن أبا عمرو قرأ . ١/٣٨٠:إبراز املعاين من حرز األماين و،  ١٩٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(

  . وبغري ياء يف الوقف ، بإثبات الياء يف الوصل 
واحلاكم يف ، )  ١٧٣٣( رقم احلديث ، باب الكري ، املناسك : كتاب ،  ٢/١٤٢ :ه سننرواه أبو داود يف   ) ٢(

،  ٤/٣٣٣ : الكربى  سننوالبيهقي يف ال، )  ١٦٤٧( رقم احلديث ، كتاب املناسك ، ١/٦١٨: املستدرك
  ) . ٢٥٠( رقم احلديث ، ٢/٢٩٢ :ه سننوالدار قطين يف  ،)  ٨٤٤٠ (رقم احلديث 

             .صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  هذا: قال احلاكم         
  . ١/٣٠٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  .  ١/٢٧٣:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٤١٠:غريب القرآن   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(



  

 مهعةُ مكُونُ اِإلفَاضى تتاسِ حالن رائس قفا يكَم فُوا بِعرفاتقعالَى أَنْ ياُهللا ت رفَأَم ، رجخن

â¨$̈Ψ9 ﴿وقيلَ  ٢، )١(منها    .)٣(إِبراهيم وإِسماعيلَ : ، وقيلَ )٢(آدمَ :  ﴾ #$

∩⊄⊃⊃∪٦ ﴿ # sŒ Î* sù Ο çG øŠ ŸÒ s% öΝ à6 s3 Å™$ oΨ ¨Β﴾ كُم اتـادبن عم مـا    فَإِذَا فَرغْتم بِهتـي أُمـرلت

 ي احلَـجف،  ﴿(#ρ ã à2 øŒ $$ sù ©! $# ö/ ä. Ì ø. É‹ x. öΝ à2 u™ !$ t/# u™ ﴾      ـنإِذَا فَرغُـوا م ـت العـربكَان

جح     ـلَّ بِـذكْرِهجو ـزم اُهللا عرههم ، فَـأمائآب رفَاخوا م٤(هِم ذَكَر( ،﴿÷ρ r& £‰ x© r& # \ ò2 ÏŒ 

∅š ]ش ن[ Ïϑ sù Ä¨$ ¨Ψ9 $# ⎯ tΒ ãΑθ à) tƒ ]٣[!$ oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ tΒ uρ … ã& s! † Îû Íο t Åz Fψ $# 

ô⎯ ÏΒ 9− nξ yz ﴾]انائَتـرِكُونَ؛   ]ف كـ أو ثد ،ماملُش ـماِإلبـلَ    كَاهـأَلُونَ املَـالَ وسوا ين

منالغ٥(و(، َالو،ي اآلخرةظَّاً فأَلُونَ حس٠٢ياخلَالَق :يبصالن)٦( .     

∩⊄⊃⊇∪  ٦﴿ Ο ßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ãΑθ à) tƒ]٣[!$ oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ ym ’ Îû uρ Íο t Åz Fψ $# Zπ uΖ |¡ ym $ oΨ Ï% uρ 

z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9    . ]ـ ف ك  [ ﴾  #$

                           
رقم ،  ﴾اض الناس مث أفيضوا من حيث أف ﴿باب ، كتاب التفسري ،  ٤/١٦٤٣:أخرجه البخاري يف صحيحه   ) ١(

مث أفيضوا من  ﴿: يف الوقوف وقوله باب ، كتاب احلج ،  ٢/٨٩٤:ومسلم يف صحيحه ، ) ٤٢٤٨(احلديث 
  . عن السدي  ٢/٢٩٢:ورواه ابن جرير يف تفسريه ، عن عائشة)  ٤٢٤٨(رقم احلديث ، ﴾حيث أفاض الناس

  . ١/٢١٤:زاد املسري :انظر . نسبه ابن اجلوزي إىل الزهري   ) ٢(
  . مصدر سابق : زاد املسري :انظر . نسبه ابن اجلوزي إىل الضحاك بن مزاحم   ) ٣(
،  ٢/٢٩٦:تفسري الطربي :انظر.وابن أيب حامت عن ابن عباس .رواه ابن جرير عن أنس وجماهد وقتادة وأيب وائل  ) ٤(

  .  ٢/٣٥٥:تفسري ابن أيب حامت و
: انظر . وابن أيب حامت عن ابن عباس، ش وجماهد وأنس والسدي وأيب بكر بن عيا أيب وائلرواه ابن جرير عن   ) ٥(

  .  ٢/٣٥٧:تفسري ابن أيب حامت  ٢/٢٩٨:تفسري الطربي   : 
  .  ٢٠٥: غريب القرآن   ) ٦(



  

∩⊄⊃⊄∪ ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& óΟ ßγ s9 Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑÏiΒ (#θç7 |¡ x. ﴾]ن[ لُوا : أَيما عم اب١(ثَو(، ﴿ª! $# uρ ßìƒ Î |  

É>$ |¡Ït ø:   .، ويضعف حسابِهم  ممع هؤالِء ، َألنه يغفر سيِئَاته] م ثد  [﴾  #$

∩⊄⊃⊂∪ ﴿#ρã ä. øŒ $# uρ  ©! $# þ’ Îû 5Θ$−ƒ r& ;N≡ yŠρß‰÷è ¨Β ﴾ ]عنِي  ]ني أَيامِ : يف لواتارِ الصبأَد كبِريالت

⎯ ﴿  ،)٢(التشرِيقِ  yϑ sù Ÿ≅ ¤f yè s? ’ Îû È⎦ ÷⎫ tΒöθ tƒ ﴾ ، ىنم ني اليومِ الثَّانِي مف فرريقِ ، فَنشامِ التأَي نم 

﴿Iξ sù zΝ øO Î) Ïµø‹ n= tã﴾ ]ن[ ، هلعجي تف  ﴿I⎯ tΒ uρ t ¨z r' s? ﴾ ، إلَى اليومِ الثَّالث فْرالن نع ﴿IIξ sù zΝ øO Î) 

Ïµ ø‹ n= tã ﴾] ع[ ، رِهأَخي تف ﴿IIÇ⎯ yϑÏ9 4’ s+ لمنِ اتقَى في حجه ] يكُونُ [ طَرح املَأَمثِ : أَي  ]ن[﴾ #$?¨

II(#θ﴿ ،)٣(تضيِيع شيٍء مما حده اُهللا تعالَى  à) ¨?$# uρ ©! $# (# þθßϑ n=ôã $# uρ öΝ à6 ¯Ρ r& Ïµ øŠ s9 Î) tβρ ç |³ øt éB  ﴾ ]  م

  ].صو أوثد 

∩⊄⊃⊆∪  ﴿ z⎯ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ y7 ç6 Éf ÷èãƒ ]٣[…ã& è! öθ s%﴾ ٍيقرش بن سنعنِي اَألخقاً )٤(يافنكَانَ مو ،

 ريرةئ السيس ، النِيةالع سنالكَالمِ ، ح لوقاً حافن٥(م( قَولُهو ،:  ﴿’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 َألنَّ  ﴾  #$

 ، ي اآلخرةف ليهع لَه الَ ثَوابا ، وينالد ي احلَياةف اسالن جِبعا يمإِن َألنَّ قَولُه﴿  ß‰Îγ ô± ãƒ uρ ©! $# 

                           
و ،  ١/٢١٢:تفسري ابن زمنني : انظر . وذكره ابن زمنني دون عزو أو إسناد ، نسبه الواحدي إىل ابن عباس   ) ١(

  .  ١/٣٠٨:ن ايد الوسيط يف تفسري القرآ
  .  ٢٤/٢٢٨:ابن تيمية  فتاوى شيخ اإلسالمجمموع : انظر   ) ٢(
: زاد املسري :وانظر.ورجحه على ما سواه ، عن قتادة وابن مسعود  ٢/٣٠٩: رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٣(

١/٢١٨ .  
هرة حينما علم أن عري أيب وقد رجع ببين ز، الثقفي ، بن شريق بن عمرو بن وهب  األخنس، و أبو ثعلبة ه  ) ٤(

، حنينا  رسول اهللا وشهد مع،أسلم يوم فتح مكة ،خنس م فسمي األخنس يومئذ: سفيان قد جنت ،فقيل 
  . ١٥٢/ ٤:املنتظم و،  ٣٨/ ١:اإلصابة : انظر  . وتويف يف أول خالفة عمر 

، إىل الكليب ومقاتل وعطاء  ٢/١١٩: وعزاه الثعليب يف تفسريه،عن السدي  ٢/٣١٢:رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٥(
  . دون عزو أوسند  ١/١٠٧:وذكره مقاتل يف تفسريه ،  ١/١٧٩:وتبعه يف ذلك البغوي يف تفسريه 



  

4’ n? tã $ tΒ ’ Îû ⎯ Ïµ Î6 ù=s%﴾]ع[ يبلنقُولُ لكَانَ ي هَألن:، نؤمم ي بِكإِن،بحم لكو ﴿uθ èδ uρ ‘$ s! r& 

ÏΘ$|Á Ï‚ø9   .)١(شديد اخلُصومة ، وكَانَ جدالً بِالباطلِ ﴾ #$

∩⊄⊃∈∪  ﴿ # sŒ Î) uρ 4’ ¯< uθ s? 4© të y™ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰ Å¡ ø ã‹ Ï9 $ yγŠ Ïù y7 Î=ôγ ãƒ uρ y^ ö ys ø9 $# Ÿ≅ ó¡ ¨Ψ9 $# uρ ]ن[ ª! $# uρ 

Ÿω = Ïtä† yŠ$|¡ x ø9 ، لمسلمني ومحر ر بِزرِعٍ لفَم وذَلك أَنه رجع إِلَى مكَّةَ ]كـ أو ثد[ ﴾ #$

y7 ﴿:، فَهو قَولُه تعالَى)٢(فَأَحرق الزرع ، وعقَر احلُمر  Î=ôγ ãƒ uρ y^ ö ysø9 $# Ÿ≅ ó¡ ¨Ψ9 $# uρ ﴾  عنِيلَ : يسن

 ابوالد.     

∩⊄⊃∉∪  ﴿ # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï%]٣[ ã& s! È, ¨? $# ©!$# ﴾  يلَ لَهالً: إِذَا قهالً مه٣(م(،﴿çµ ø? x‹ s{ r& äο ¨“ Ïè ø9 $# ÉΟ øO M} $$Î/﴾ 

…﴿ ،حملته اَألنفةُ وحميةُ اجلَاهلية علَى الفعلِ بِاِإلمثِ çµ ç7 ó¡ ys sù æΛ ©⎝ yγ y_ ﴾ ]زاًء  ]نيم جاجلَح يهكَاف

 ، لَه﴿ }§ ø⁄Î6 s9 uρ ßŠ$yγ Ïϑ ø9   .)٤(الفراش : ملهاد ا٠٢بِئس املَقَر جهنم ، ولَ]  م [ ﴾ #$

∩⊄⊃∠∪٦﴿š∅ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ “ Ì ô± o„ çµ |¡ø tΡ ﴾،عالَىا َألوامرِ اِهللا تهبِبذْل فْسهن بِيعي﴿u™!$ tó ÏG ö/ $# 

ÉV$ |Ê ó s∆  «! وهو صهيب بن سنان الرومي ، ٢،)٥(نزلَت في صهيبلطَلَبِ رضا اِهللا ؛]ن[﴾#$

، أَو )٦(رومي للَكْنة رومية كَانت في لسانه وقيلَ اللَكن سبِي في اجلَاهلية،، أَصلُه من العربِ 

                           
  . ١/٢٧٧:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  .  ٢/٣١٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ٢(
  . ١/٣١١:ط يف تفسري القرآن ايد الوسي: انظر . نسبه الواحدي إىل قتادة   ) ٣(
  .  ٤٥٤: غريب القرآن   ) ٤(
تويف يف شوال سنة ، صهيب بن سنان بن مالك النمري من النمر بن قاسط ، أبو حيىي ، هو الصحايب اجلليل   ) ٥(

م سري أعالو،  ٣/٢٢٦:طبقات ابن سعد  :انظر .    مثان وثالثني وهو بن سبعني سنة باملدينة ودفن بالبقيع
  .  ٢/١٧:النبالء 

واحلاكم ، )  ٧٢٨٩(رقم احلديث ، ذكر وفاة صهيب ومن أخباره ،  ٨/٢٩:أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري   ) ٦(
رقم ،  ذكر مناقب صهيب بن سنان موىل رسول اهللا  ، كتاب معرفة الصحابة ،  ٣/٤٥٣:يف املستدرك 

رواه الطرباين :  ((مث قال ،  ٦/٣١٨: جممع الزوائد وذكره اهليثمي يف، عن ابن جريج ، )  ٥٧٠٧( احلديث 



  

 أَو :مه: ريب١(الز( ادقْداملو)٢(ٍيببخ سدا جلَّصخ نيح)٣( ِلبن الصم)٤(، ﴿ª! $# uρ 8∃ρâ™ u‘ 

ÏŠ$ t6Ïè ø9 $$ Î/﴾  ]  م. [  

∩⊄⊃∇∪  ﴿ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $#/ (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= äz ÷Š$# ’ Îû ÉΟ ù=Åb¡9 $# ﴾  ي اِإلسالمِ ،: أَيأَ فقَر ﴿ ’ Îû 

ÉΟ ù=Åb¡9 Zπ ﴿، )٥(لَغو وركن  ﴾ #$ ©ù !$Ÿ2 ﴾]ن[  ميعاً ، أَيج : رائعهميعِ شي جي . )٦(فف زلتن

 بتوا السظَّمي اِإلسالمِ علُوا فخا دعدمم بهأَن ذَلك؛ و ابِهأَصحالمٍ وبداِهللا بنِ سكَرِعوا ، وه

                                                                             
  .  )) ورجاله ثقات إىل ابن جريج 

وابـن عمتـه   ،    حـواري رسـول اهللا  ، األسـدي  ، الزبري بن العوام أبو عبداهللا ، ،هو الصحايب اجلليل   ) ١(
الصـديق  زوج أمسـاء بنـت أيب بكـر    ،  وأول من سل سـيفا يف سـبيل اهللا  ،  وابن أخي خدجية، صفية 

وقتـل سـنة سـت    ، أسلم وهو بن سـت عشـرة   ،  هلم باجلنة أحد العشرة املشهود و، رضي اهللا عنهما 
التـاريخ الكـبري   و،  ٩/٣٢٠:للمـزي  ، هتـذيب الكمـال   : انظر . وثالثني بعد منصرفه من وقعة اجلمل 

، الـذهيب   يف معرفة من له روايـة يف الكتـب السـتة   والكاشف ، ة١/٢١٤: تقريب التهذيبو، ٣/٤٠٩:
 :١/٤٠٢  .  

ملقداد بن عمرو بن ثعلبـة بـن مالـك بـن ربيعـة      ا ،األولني وأحد السابقني ،  هو صاحب رسول اهللا    ) ٢(
ـ َأل األسود ؛ويقال له املقداد بن ، البهراين ، الكندي ، القضاعي ،  بـن عبـد    األسـود يب يف حجـر  ه رن

عـاش حنـوا مـن سـبعني سـنة مـات يف        ،ارسا وثبت أنه كان يوم بدر ف،واملشاهد  شهد بدراً ، يغوث
، ١/١٧٢:حليـة األوليـاء   : انظـر  .  سنة ثالث وثالثني وصلى عليه عثمان بن عفان وقـربه بـالبقيع   

  .  ٣٨٦ – ٣٨٥ /١:سري أعالم النبالء و، ٣/١٦١:طبقات ابن سعد و
ـ   ، هو الصحايب اجلليل    )٣( ـ  خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن جمدعة بـن جحجـيب ب  ين عـوف األوس

أمـا خبيـب   ، سر يوم الرجيع يف السرية اليت خرج فيها يف سبعة نفـر فقتلـوا   وأُ، شهد بدرا   ،األنصاري
وذلـك يف سـنة   ، مث صلبوه شهيداً خـارج احلـرم   ، بنو احلارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف  هابتاعف

سـري أعـالم النـبالء    و، ٢/٤٤٠:االسـتيعاب  و ،١/١١٢:حليـة األوليـاء   : انظـر    .للـهجرة   ثالث
  . ٢/٢٦٢:اإلصابة،  ١/٢٤٦:

  . ٢/١٢٤:تفسري الثعليب : انظر . نسبه الثعليب إىل ابن عباس والضحاك    ) ٤(
  .  ٨٠:التيسري يف القراءات السبع ، ١٨٠ :السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  . ١/٢٧٩:معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(



  

Ÿω﴿ ،)٢(لَيس من شرائعِ اِإلسالمِ تحرِمي السبت )١(]وإِنه[روا بِترك ذَلك،فَأُملُحمانَ اِإلبلِ ، uρ 

(#θãèÎ6 ®K s? ÅV≡ uθ äÜ äz Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 …]ن[ #$ çµ ¯ΡÎ) öΝ à6 s9 Aρ ß‰ tã ×⎦⎫ Î7 •Β ﴾]كـ[ أَي : ه٣(آثَار(هغَاتنزو.  

∩⊄⊃®∪  ﴿ β Î* sù Ο çF ù=s9 y— ﴾ ت القَصد نم عيتحاإلبلِ ،)٤(ن حلُومو بترِميِ السحبِت ﴿.⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ 

$ tΒ ãΝ à6 ø? u™ !% y` àM≈ oΨÉi t6 ø9$# ﴾   ، ُالقُرآن﴿ (# þθßϑ n=÷æ $$ sù ¨β r& ©! $# î“ƒÍ• tã  ﴾  َالو هونجِزعالَ ت ، هتي نِقْمف

íΟŠ﴿يعجِزه شيٌء ،  Å6 ym  ﴾ ] لَ]  م رعا شيمف ينهن دم ٥(كُم(.  

∩⊄⊇⊃∪  ﴿ö≅ yδ tβρ ã ÝàΨ tƒ  ﴾  عنِيلْمِ ، : يي السولَ فخالد نيارِكالت ﴿ö≅ yδ ﴾ : اهنعم فَهامتاس

Hω﴿ ، ما ينتظر هؤالِء في اآلخرة : ؛ يعنِي )٦(النفَي  Î) β r& ãΝ ßγ uŠ Ï? ù' tƒ ª!$# ﴾  اِهللا :أَي ذاب٧(ع( ،
)٧( ، ﴿ ’ Îû 9≅ n= àß z⎯ ÏiΒ ÏΘ$yϑ tó ø9 إِنَّ : ، واملعنى )١(جمع ظُلَّة ؛ وهي كُلُّ ما أَظَلَّك : الظُّلَلُ  ﴾ #$

                           
  ...وليس من شرائع اإلسالم : ويف األصل ، ة كذا يف نسخة الوجيز املطبوع  ) ١(
الواحدي من تفسري عبد الغين الثقفي  هأخرج:  ((  ١/٥٢٩:العجاب يف بيان األسباب قال ابن حجر يف   ) ٢(

 )) تقدم إن عبد الغين واه ((  :ثُم قال ،  ٦٧:يف أسباب الرتول : قلت ،   )) بسنده إىل عطاء عن ابن عباس 
إذ يبعد أن يستأذن يف ؛ ويف ذكر عبد اهللا بن سالم مع هؤالء نظر :  ((   ١/٢٤٩:تفسريه  قال ابن كثري يف، 

  . ))  عنه بأعياد اإلسالم إقامة السبت وهو مع متام إميانه يتحقق نسخه ورفعه وبطالنه والتعويض
  . ١/٢٨٠:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/١٢٤:معاين القرآن للفراء   ) ٣(
  .مصدر سابق : وإعرابه معاين القرآن   ) ٤(
  . ١/٣١٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . ١/٩٠: العكربي، ) التبيان يف إعراب القرآن (  إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات  ) ٦(

، كما مر  ومذهبهم، هذا خمالف ملذهب أهل السنة واجلماعة ؛ إذ فيه نفي لصفة من صفات اهللا وتأويل هلا ) ٧( 
وقد صح عند مجيع أهل السنة إىل زماننا أن :  ((  ٩٠:وكما نقله الذهيب يف األربعني يف صفات رب العاملني 

: قوله تعاىل جيب على املسلم اإلميان بكل واحد منها ، كما ورد مثل   رسول اهللامجيع األخبار الصادقة عن 
﴾، اعتقادنا فيه ويف اآلي املتشاة أن نقبلها ، فال نتأوهلا هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام ﴿

ويقول ،))بتأويل املخالفني ، وال حنملها على تشبيه املشبهني ، ونسلم اخلرب لظاهره ، واآلية لظاهر ترتيلها 
تني وهذه اآلية وما أشبهها دليل ملذهب أهل السنة واجلماعة املثب: (( ١/٩٤: السعدي عند تفسري هذه اآلية 

أو ، وحنو ذلك من الصفات اليت أخرب ا تعاىل عن نفسه ، وايء ،والرتول ، كاالستواء ؛ للصفات االختيارية 



  

èπ ﴿  ،)٢(ويكُونُ أَهوالٌ، العذَاب يأْتي فيها  x6 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# uρ﴾]عنِي ]نكِّلُوا :يو يناملَالئكةَ الذ

©z﴿  بِتعذيبِهِم ، ÅÓè% uρ ã øΒF{ ’﴿ ،)٣(فُرِغَ لَهم بِما يوعدون ؛ بِأَنْ قَدر عليِهم ذَلك  ]ن[ ﴾ #$ n< Î) uρ 

«! $# ßì y_ ö è? â‘θ ãΒW{  قَرأَ. اجلَزاَء من الثَّوابِ والعقابِ : يعنِي  ]أو خج  م،مائَتان وعشر [  ﴾  #$

﴿ جِعرأَخ  ﴾ تام و٤(ش(.   

∩⊄⊇⊇∪ ﴿ ö≅ y™ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™, u ó  Î) ﴾ ؤالُ تقرِيعٍستو يتك٥(ب(،٢ ينةود املَدهي مهو)٦، )٦   ﴿öΝ x. 

Ο ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ ô⎯ ÏiΒ ¥π tƒ# u™ 7π uΖ Éi t/ ﴾]ن[ نى ، :ملْوالسو زالِ املَنإِنم ،ووهدن عهِم مائجإِنحرِ،وفَلقِ الب

 ، كرِ ذَلغيب ٢وس ورةي ساملذْكُورة ف سعاآليات الت نانَه٧(ح( جيلِ : ، أَواِإلنو وراةلَة التأَد
                                                                             

خالفا للمعطلة ،وال حتريف،فيثبتوا على وجه يليق جبالل اهللا وعظمته من غري تشبيه  أخرب ا عنه رسوله  
وحنوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول ألجلها ،ألشعرية وا، واملعتزلة ، اجلهمية : على اختالف أنواعهم من 

والتفسري ،  ))بل حقيقتها القدح يف بيان اهللا وبيان رسوله ؛ اآليات بتأويالت ما أنزل اهللا عليها من سلطان 
يعين يوم القيامة لفصل القضاء بني األولني واآلخرين : ((  ١/٢٤٩: الصحيح كما ذكره  ابن كثري يف تفسري  

؛  ﴾وقضي األمر وإىل اهللا ترجع األمور ﴿:وهلذا قال تعاىل،كل عامل بعمله إن خريا فخري وإن شرا فشر فيجزى
كال إذا دكت األرض دكا دكا وجاء ربك وامللك صفا صفا وجيء يومئذ جبهنم يومئذ  ﴿: كما قال تعاىل

أو يأيت ربك أو يأيت بعض  هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة ﴿ :وقال  ﴾يتذكر اإلنسان وأىن له الذكرى 
  . )) ﴾آيات ربك 

  ) .ظلل ( مادة ،  ٤١٥/ ١١:ولسان العرب ، باب الظاء والالم ،  ١٤/٢٥٨:هتذيب اللغة  :انظر   ) ١(
  . هذا املعىن على تأويل من يعطل صفة ايء بالتحريف أو النفي   ) ٢(
هل : فمعىن الكالم إذا :  ((  -السنة واجلماعة على ما ذهب إليه أهل  -  ٢/٣٣٠: قال ابن جرير يف تفسريه   ) ٣(

واملتبعون خطوات الشيطان إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام ، ينظر التاركون الدخول يف السلم كافة 
  . )) فيقضي يف أمرهم ما هو قاض 

  . مصدر سابق :  التيسري يف القراءات السبعو،  ١٨١:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ١/٢٩٦:تفسري املاوردي : انظر    )٥(
تفسري و،  ١/١١٠:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . ذكره مقاتل والثعليب يف تفسريمها دون عزو أو إسناد   ) ٦(

  . ٢/١٣١:الثعليب 
أَو تكُونَ ،لْأَرضِ ينبوعاقَالُوا لَن نؤمن لَك حتى تفْجر لَنا من ا﴿و:يقصد بذلك قول اهللا تعاىل يف سورة اإلسراء   ) ٧(

أَو تسقطَ السماَء كَما زعمت علَينا كسفًا أَو تأْتي بِاللَّه  ،لَك جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍ فَتفَجر الْأَنهار خلَالَها تفْجِريا
 خرف أَو ترقَى في السماِء ولَن نؤمن لرقيك حتى تنزلَ علَينا كتاباأَو يكُونَ لَك بيت من ز،والْملَائكَة قَبِيلًا



  

 يبدقِ النلَى صع هتوبن١(و(،﴿⎯ tΒ uρ öΑ Ïd‰ t7 ãƒ sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ çµ ø? u™ !% y` ¨β Î* sù ©!$# ß‰ƒ Ï‰ x© 

É>$ s) Ïèø9 فَبدلُوه ،   محمد ما أَنعم اُهللا تعالَى بِه عليهِم من العلمِ بِشأن: يعنِي ] م  [  ﴾  #$

 وهرغَيو.  

∩⊄⊇⊄∪  ﴿ t⎦ Éi⎪ ã— t⎦⎪ Ï%©# Ï9 (#ρã x x. ﴾  عنِيي :، ودهؤساَء الير  ﴿ äο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 فَهِي همهم  ﴾  #$

tβρ ﴿  وطلْبتهم ، فَهم الَ يرِيدونَ غَريها ، ã y‚ó¡ o„ uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ﴾]عنِي  ]نفُقَراَء : ي

، اجِريناملُه ﴿z⎯ƒ É‹ ©9 $# uρ (# öθ s) ¨? zóΟ﴿ الشرك ؛ وهم هؤالِء الفُقراَء ، ﴾  #$ ßγ s% öθ sù tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9  ]ن[﴾ #$

!ª﴿ ،)٢(َألنهم في اجلَنة ؛ وهي عاليةٌ ، والكافرونَ في النارِ ؛ وهي هاويةٌ  $# uρ ä− ã—ö tƒ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 

Î ö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm  ﴾] م [ ريِدريِ أَنَّ: يضالنوالَ قُريظةَ وتالٍ/أَمالَ قابٍ وسإِليهِم بِال ح ريصت  ،

  . )٤(بِأيسرِ شيٍء وأَسهله  )٣( ]بلْ [ 

∩⊄⊇⊂∪  ﴿ tβ% x. â¨$̈Ζ9 $# ﴾  إِبراهيم هدلى عع )كَ ٢٠،)٥ ينةفي السوا فبكر نيوا حان

لى احلق٦(ع(،٢، ٦  ابِيل : أَيوه قَبلَ قَتلِ هبنو آدم)٧( إِلَ: ، أَو آدم نوحٍ  ىمن عثب)٨( أَو ، :

                                                                             
  ] ٩٢ -٩٠.[  ﴾نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا رسولًا 

  . ١/٢٨١:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  . ١/٣١٥:ري القرآن ايد الوسيط يف تفس  ) ٢(
  .وهي يف نسخة الوجيز املطبوعة ، ساقطة من األصل   ) ٣(
  .مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
 القرآن والوسيط يف تفسري، ٢/١٣٣:تفسري الثعاليب : انظر . وتبعه يف ذلك الواحدي ، حكاه الثعليب عن عباس   ) ٥(

  .مصدر سابق :ايد 
زاد و،١/١١١:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . وهو قول مقاتل  . ١/٧٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(

  . ١/٢٢٩:املسري 
  . مصدر سابق : زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن األنباري   ) ٧(
: زاد املسري و، مصدر سابق : تفسري الثعاليب: انظر . وعكرمة والربيع حكاه الثعليب وابن اجلوزي عن قتادة   ) ٨(

  . مصدر سابق 



  

 عدهلَفُوا بوحٍ فَاختن ينةفلُ سأَه م١(ه( أَو ، : منلَفُوا زفَاخت ينِ إِبراهيملى دع كَانت العرب
، أَو )٤(كَانوا أُمةً واحدةً حني عرِضوا على آدم ، وأَقَروا بِالعبودية :و ،أَ)٣)(٢( عمرو بن لُحي

 أَو : اهيمإِبر هدي عي الكُفرِ فاحدةً فةً ووا أُمكَان )٦، )٥  ﴿Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn# uρ ﴾]كُفَاراً  ]ن

[y ﴿  كُلَّهم ، yè t7 sù ª!$# z⎯↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# š⎥⎪ Ì Ïe± u; ãΒ t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ ﴾]غريه ، ]ضإِبراهيم و﴿tΑ t“Ρr& uρ ãΝ ßγ yè tΒ 

|=≈ tG Å3 ø9 ,tÈd﴿ ،)٦(اسم اجلنسِ﴾ ]٣[ #$ ys ø9 $$Î/ ﴾ِدقالصبِالعدلِ و،﴿ tzΝ ä3 ós uŠ Ï9]٣[ t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# $ yϑŠ Ïù 

$ yϑŠ Ïù (#θà n= tF÷z $# ÏµŠ Ïù ﴾]ن[ ٢الكتاب ،: أَي ون أَلفاً ، الررشعأَربعةٌ وو ائةُ أَلفبِيونَ مالنلُ وس

$t﴿ ،)٨(، واملُسمى منهم في القرآن ثَمانِيةَ عشر )٧(منهم ثَالثَ مائة وثَالثةَ عشر  tΒ uρ y# n= tG ÷z$# 

y# n= tG÷z $# ]٣[ ÏµŠ Ïù ω Î) t⎦⎪ Ï%©! $# çνθè?ρé& .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ ÞΟ ßγ ø? u™ !% y` àM≈ oΨ Éi t6ø9 $# $JŠ øó t/ óΟ ßγ oΨ ÷ t/ ﴾]ن[ ا : أَيمو

ي أَمرِ مف تلفاخ دحم  واأُوت ينالذ ودهداً إِالَّ اليسحغياً وم بلَه الَالتوح الدضو عدب
فَإِنهم لَم يفْعلُوا ذَلك للبغي  - وإِنْ اختلَفُوا في أَمرِ محمد  -الكتاب ؛ َألنَّ املُشركني 

أني شف اتنيم البهأْتت لَمو ،داحلَسو  دحمم  نونَ موصصخم ودهالي؛وودهت اليا كَانكَم

                           
  . مصدر سابق : تفسري الثعاليب: انظر . الكليب والواقديحكاه الثعليب عن   ) ١(
  .دون إسناد أو عزو ١/١٨٦:ذكره البغوي يف تفسريه   ) ٢(
ـ  أول ،هو عمرو بن حلي بن قمعة بن خندف  ) ٣( ، وسـيب السـائبة   ، حبـر الـبحرية   و،ب من نصـب النص

 ولـذلك قـال عنـه    ،  وغري دين إمساعيل بن إبراهيم عليهما السـالم ، ومحى احلامى ، ووصل الوصيلة 
، ٥/١٧٣:تـاريخ بغـداد    :انظـر  .   » ولقد رأيته يف النار جير نصبه يـؤذي أهـل النـار برائحتـه     «:
  .  ١٣/٣٢٨:للقرايف ، الذخرية و

  . مصدر سابق : يبلتفسري الثع: انظر . بن أنس الربيععن  حكاه الثعليب  ) ٤(
  . مصدر سابق : تفسري الثعاليب: انظر . حكاه الثعليب عن ابن عباس   ) ٥(
  .  ))  اسم جنس أريد به اجلمع :  (( ١/٣١٦:قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
، ) ٤١٦٦(رقم احلديث ،  تواريخ املتقدمني من األنبياء واملرسلني كتاب،  ٢/٦٥٢:رواه احلاكم يف املستدرك   ) ٧(

مائة ألف وأربعة وعشرون  «: قال ؟ يا رسول اهللا كم النبيون : فقلت : يف حديث طويل وفيه  عن أيب ذر 
: قال اإلمام ابن حجر يف الفتح  .» ثالث مائة وثالثة عشر « : قال ؟ كم املرسلون منهم : قلت ، » ألف نيب 

  .  )) بن حبان اصححه :  ((  ٦/٣٦١
  . مصدر سابق : تفسري البغوي   ) ٨(



  

جهذَا الوأَهلُ  ٢، )١(ه يهف لفت؛ اخ ي القُرآنف ؛ أَو وهي أُوتتابِ الذي الكف تلفا أَخمو
 دمحفَةُ مي صهو ، اتنيجِيء البم عدتابِ بالك )ل٢٠، ٦، )٢ع وبصنىمعنولٌ :ى مفْعم

 ي: لَه ، أَيغلْبإِالَّ ل الفوا االختعوقي ٣(لَم(، ﴿t“ y‰ yγ sù ª!$# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ $ yϑ Ï9 ﴾ عرفةمل

θà#) ﴿:ما n= tF÷z $# ÏµŠ Ïù z⎯ ÏΒ Èd, ys ø9 $# ⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/]ن[ª! $# uρ “ Ï‰ ôγ tƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4’ n< Î) :Þ# u ÅÀ ?Λ⎧É) tG ó¡ •Β  ﴾] 

  .وإِرادته فيهِم  بِعلْمه]م

∩⊄⊇⊆∪   ﴿÷Π r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 نزلَـت فـي فُقَـراِء املُهـاجِرين حـني       ﴾ #$

أَم حِسـبتم أَنْ  :فَقالَ اُهللا عـز وجـلَّ لَهـم    ،)٤(اشتد الضر عليِهم َألنهم خرجوا بِالَ مالٍ 

$ ﴿غَريِ بـالٍء والَ مكْـروه،   تدخلوا اجلَنةَ منِ £ϑ s9 uρ Ν ä3 Ï? ù' tƒ ﴾  كُم   : أَيـأْتي لَـمو ،﴿ã≅ sW ¨Β 

t⎦⎪ Ï% ©! $# ﴾ أَي: ، ينــذ ــة ال نحــلَ م #)﴿مث öθ n= yz﴾ ــوا ضم،﴿(⎯ ÏΒ Ν ä3 Î= ö6 s%﴾  أَي : ــم ولَ

ãΝ﴿ ،  فَتصـبروا كَمـا صـبروا   ،هم مثلَ الذي أَصاب/يصبكُم åκ ÷J ¡¡ ¨Β â™ !$ y™ ù' t7 ø9 الشـدةُ ،   ﴾  #$

﴿â™ !# § œØ9 $# uρ ﴾ ]خ[ اجلُــوعو املَــرض،﴿ (#θ ä9 Ì“ ø9 ã— uρ﴾ ، ــااليكُــوا بِــأنواعِ البر4﴿ح© ®L ym 

tΑθ à) tƒ ãΑθ ß™ §9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ … çµ yè tΒ 4© tL tΒ ç óÇ nΣ «! ــتبطَؤ: أَي ]ن[﴾#$ ــى اس تحــو ر ا النص

ـ  جو زلَ، فَقَالَ اُهللا ع:﴿Iω r& ¨β Î) u óÇ nΣ «! $# Ò=ƒ Ì s% ﴾]   م صـر خـج[ أَي :   ـراصـا نأَن

©4﴿، قَرأَ )٥(أَوليائي الَ محالة  ®L ym æΑθ à) tƒ ﴾  دن٦(م(.  

                           
  . ١/٢٣٠:زاد املسري و: انظر . وهو قول ابن مسعود ،   تعود على حممد  ﴾ فيه على أن اهلاء يف قوله ﴿  ) ١(
زاد و: انظر . ي وهو قول أبو سليمان الدمشق، تعود على الكتاب أو القرآن  ﴾ فيه على أن اهلاء يف قوله ﴿  )٢(

  .مصدر سابق : املسري 
:   معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(

٢٨٥ - ١/٢٨٤ .  
عن ابن  ١/٣١٧:ويف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، عن عطاء ،  ٦٧: ذكره الواحدي يف أسباب الرتول   ) ٤(

  . وسكت عنه ، نقالً عن الواحدي  ١/٥٣٢:العجاب يف بيان األسباب كره ابن حجر يف وذ، عباس 
  .٢/١٣٥:تفسري الثعليب : وانظر . مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق :السبعة يف القراءات   )٦(



  

∩⊄⊇∈∪ ﴿ š tΡθ è=t↔ ó¡ o„ # sŒ$tΒ tβθà) ÏΖ ãƒ ﴾ ] وح] ف ناجلَم مروِ بني عف زلَتكَانَ  )١(نو ،

ماذَا ننفق من أَموالنا ؟ وأَين نضعها ؟ فَنزلَت: فَسألَ رسولُ ظيم ،كَبرياً عنده مالٌ ع شيخاً
هذَا كَانَ قَبلَ فَرض الزكَاة ، فَلما فُرِضت الزكاةُ ، : ، قَالَ كَثري من املفَِسرين  )٢(هذه اآلية 

≅ö ﴿ ، )٣(نسخت الزكاةُ هذه اآليةَ  è% !$ tΒ Ο çF ø) xΡr& ô⎯ ÏiΒ 9 ö yz È⎦ ø⎪ y‰ Ï9≡ uθ ù=Î= sù t⎦⎫ Î/ t ø% F{ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ 

È⎦⎫ Å3≈ |¡ pR ùQ $# uρ È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $ ]ن[ #$ tΒuρ (#θè= yè ø s? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz ¨β Î* sù ©!$# ⎯ Ïµ Î/ ÒΟŠ Î= tæ  ﴾] م.[  

∩⊄⊇∉∪  ﴿ |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n=tæ ãΑ$tFÉ) ø9 $# ﴾ ، فَرضهادكُم اجللَيع بجأَوو ، ﴿uθ èδ uρ ×ν ö ä. öΝ ä3 ©9 ﴾ 

: الكُره بِالضمِ :لُغتان ؛ويقاَلُ: كَره ،كُره ٠٢مشقَّةً ؛ لما يدخلُ منه على النفسِ ،: أَي  ]ن[
ما : ه ما حملَ اِإلنسانُ نفسه عليه ، والكَر: الكُره : املَشقَّة ، والكَره بِالفَتحِ اِإلكراه ؛ يعنِي 

 ليهع ٤(أُكْرِه(  ، ﴿#© |¤tã uρ β r& (#θèδ t õ3 s? $ \↔ ø‹ x© uθ èδ uρ × ö yz öΝ à6 الغزوِ إِحدى  َألنَّ في ]ن[ ﴾ 9©

©#﴿ ،الشهادةُ واجلَنة وإِماإِما الظَّفر والغنِيمةُ،:احلُسنينيِ |¤ tã uρ β r& (#θ ™6Ås è? $ \↔ ø‹ x© ﴾  عنِيي : ودالقَع

                           
 مـن سـادات األنصـار   ، عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام األنصاري السـلمي   ،هو الصحايب اجلليل   ) ١(

ودفـن هـو وعبـد اهللا بـن عمـرو      ، وقتل هو وابنه خالد يوم أحد شهيدا ، شهد العقبة مث شهد بدرا ، 
اإلصـابة  و،  ٣/١٩١:املنـتظم  و ،  ٣/١١٦٨: االسـتيعاب  : انظـر  .مجيعـاً   قرب واحد يفبن حرام 

:٤/٦١٥  .  
ويف ،  ٦٨ -٦٧:وذكره الواحدي يف أسباب الرتول ، دون إسناد أو عزو ي ٢/١٣٦:ره الثعليب يف تفسريه ذك  ) ٢(

، من رواية الكليب عن أيب صاحل ، ١/٢٣٣:وابن اجلوزي يف تفسريه ،  ١/٣١٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد 
  .  وهذا السند واه كما هو مقرر من قبل 

، ﴾  ... إمنا الصدقات للفقراء واملساكني ﴿:من سورة براءة -ناسخها قوله تعاىلأن  من قال بالنسخ فإنه يرى  ) ٣(
قال ابن اجلوزي يف نواسخ .  ٢٨ :البن حزم ، الناسخ واملنسوخ ،  ٢٦:ناسخ القرآن ومنسوخه :  انظر  

وا على ذلك من قال بنسخها ادعى أنه وجب عليهم أن ينفقوا فسألوا عن وجوه اإلنفاق فدل: (( ٧٩: القرآن 
ألن ما ؛ فحكمها ثابت غري منسوخ ، أن اآلية عامة يف الفرض والتطوع : والتحقيق ، وهذا حيتاج إىل نقل ، 

وقد ، وما يتطوع به مل ينسخ بالزكاة ، جيب من النفقة على الوالدين واألقربني إذا كانوا فقراء مل ينسخ بالزكاة 
ألن ظاهرها أم ؛ وهذه اآلية بالتطوع أشبه ، والدين والولد قامت الداللة على أن الزكاة ال تصرف إىل ال

  .  )) طلبوا بيان الفضل يف إخراج الفضل فبينت هلم وجود الفضل 
  .  ٣٩٥: غريب القرآن   ) ٤(



  

ن الغو عز،﴿uθ èδ uρ @ Ÿ° öΝ ä3 !ª﴿ وحرمانَ الغنيمة واَألجرِ ، فيه من الذُّلِ والفَقْرِ ،لما  ]ن[﴾ 9© $# uρ 

ãΝ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω šχθßϑ n=÷è s?  ﴾]  ا] مصم يها فكُم ،محل قإِنْ شو كُم بهرأْما يروا إلَى مفَباد

 كُملَي١(ع(.  

∩⊄⊇∠∪  ﴿ y7 tΡθ è=t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ì öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t ys ø9 ، فَقَاتلُوا  نزلَت في سرية بعثَها رسولُ اِهللا   ﴾ #$

 ونَ ذَلكلَمعالَ ي مهبٍ وجاللُ رأَهلَّ ه قَدو نيي ،املُشركاِء فمالد فْكركُونَ ساملَش ظَمعفَاست

y7 ﴿  :)٢(رجبٍ ، فَأنزلَ اُهللا تعالَى  tΡθè=t↔ ó¡o„ Ç⎯ tã Ì öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t ysø9 $# ﴾  ،٢  ةيرس ابأَصح مه

  في أَولِ شهرِ رجبٍ ،  )٤(؛ لَما أَصابوا عري قُريشٍ ، وقَتلُوا ابن احلضرمي)٣(عبداِهللا بن جحش

: ، أَو  )٥( قُريشٍ تعجباً من هتك حرمته/هم كُفَّار :وقيلَ نه آخر جمادى اآلخرة ، وظَنوا أَ
 هكْمفُوا حريعل مني٦(املُسل(،٠٢، ٦ ذاَ بِقولهه ِسخن اقٍ ،ثُمب يهتالِ فالق رميحم أَنَّ تهلَمأَع)٧( :

                           
  .حنوه إىل األصم  ١/٢٧٣:ونسب املاوردي يف تفسريه ،  ٣٢٠ – ١/٣١٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
، )  ٨٨٠٣( رقم احلديث ، البكاء عند التشييع ، كتاب اخلصائص ، ٥/٢٤٩:سنن الكربى ائي يف الرواه النس  ) ٢(

باب ما جاء يف نسخ العفو عن املشركني ونسخ النهي عن ، كتاب السري ،  ٩/١١:سنن الكربى والبيهقي يف ال
رقم احلديث ،  ٢/١٦٢: والطرباين يف املعجم الكبري ، ) ١٧٥٢٣( رقم احلديث ، ...  القتال حىت يقاتلوا

رواه الطرباين ورجاله :  ((وقال  ٦/١٩٨:جممع الزوائد وذكره اهليثمي يف ، عن جندب بن عبداهللا ، ) ١٦٧٠(
  . )) ثقات 

أحـد  ، حليـف بـين عبـد مشـس     ، عبد اهللا بن جحش بن رياب بن يعمر األسدي ، هو الصحايب اجلليل   ) ٣(
 إىل خنلـة  بعثـه رسـول اهللا    حـني   أول أمري يف اإلسـالم ،  هاجر إىل احلبشة وشهد بدرا ، السابقني 

ودفـن  استشـهد يف أحـد   ،  وأول مغنم قسم يف اإلسالم ما جاء بـه ، وأول لواء عقد يف اإلسالم لواؤه ،
و ،  ١/١٠٨: حليـة األوليـاء  : انظـر  .   ةنيـف وأربعـون سـن    وعمـره ، هو ومحزة يف قرب واحد 

  .  ٤/٣٥:اإلصابة و،  ٣/١٨٩:املنتظم 
قتله الصحايب اجلليل واقد بـن عبـداهللا الليثـي الـذي كـان ضـمن سـرية        ، عمرو ابن احلضرمي هو   ) ٤(

  . ٣/١٧٠:السرية النبوية : انظر . وكان حليف عتبة بن ربيعة ،  عبداهللا بن جحش 
  .  ١/٢٣٧:زاد املسري : انظر .  احلسن وعروة و جماهدحكاه ابن اجلوزي عن   ) ٥(
  . مصدر سابق : انظر . عباس وعكرمة و مقاتل اجلوزي عن ابن حكاه ابن   ) ٦(



  

)١( : ﴿(#θè=çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰y` uρ óΟ èδρ ä‹ äz uρ ... ﴾ )٣)(٢( ،﴿5Α$tF Ï% ÏµŠ Ïù ﴾ ]ن[ 

 أَي : يهالٍ فتق نع٤(و(، ﴿ö≅ è% ×Α$tF Ï% ÏµŠ Ïù × Î6 x.  ﴾ ]دأَ فَقالَ )٥(]خابت ثُم:﴿ <‰ |¹ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ 

È≅‹ Î6 y™ «! وأَصحابه عن البيت عام  صد املشرِكني رسولَ اِهللا : عن طَاعة اِهللا ؛ يعنِي  ﴾ #$

 ةيبِي7﴿ ،)٦(احلُد ø à2 uρ ⎯ Ïµ Î/﴾ بِاِهللا،﴿Ï‰ Éf ó¡ yϑø9 $# uρ ÏΘ# t y⇔ ø9 وصد عن املَسجِد  :أَي ]ن[﴾#$

#ßl ﴿،احلَرامِ t ÷z Î) uρ ⎯ Ï& Î#÷δ r& çµ ÷Ψ ÏΒ ﴾  عنِي : أَياحلَرامِ ،ي ولَ اِهللا : أَهلَ املَسجدسر  هابأَصحو

ç ﴿ حني أُخرِجوا من مكَّةَ ، t9 ø. r&  ﴾ ظَمراً،أَعوِز﴿y‰Ψ Ïã «!$# ]ن[èπ uΖ ÷G Ï ø9 $# uρ  ﴾،ركالشو﴿ ç t9 ò2 r& 

z⎯ ÏΒ È≅ ÷F s) ø9 Ÿω ﴿قتلَ السرية املُشرِكني في رجبٍ،: يعنِي  ]ن[﴾ #$ uρ tβθ ä9# t“ tƒ ﴾ عنِيي : ،نياملُشرك

﴿ öΝ ä3 tΡθè= Ï?$ s) ãƒ 4© ®L ym öΝ ä.ρ–Š ã tƒ ⎯ tã öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ  ﴾ ِإِلَى الكُفْر ،﴿β Î) (#θãã$ sÜ tG ó™ ⎯]ن[ #$ tΒ uρ ÷Š Ï‰ s?ö tƒ 

öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ﴾ اِإلسالم،﴿ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2﴾ن اِإلسع رجِعلَى يع اتم المِ ثُم

y7 ﴿،الكُفْرِ Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγè9$yϑ ôã r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ ]ن[ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# 

                           
والصواب من القول :  ((  -بعد أن ذكر قول املثبتني للنسخ والنافني له  -  ٢/٣٥٣: قال ابن جرير يف تفسريه   ) ١(

 :اؤهيف ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة من أن النهي عن قتال املشركني يف األشهر احلرم منسوخ بقول اهللا جل ثن
يف كتاب اهللا يوم خلق السماوات واألرض منها أربعة حرم ذلك  إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهراً ﴿

  . ))﴾  الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة 
  .من سورة التوبة )  ٥( جزء من اآلية رقم   ) ٢(
  . مصدر سابق : الغريب  تذكرة األريب يف تفسري  ) ٣(
هي قراءة عبداهللا ) : عن قتال فيه ( يعين ،  ))  وهي قراءة عبداهللا :  (( ١/١٤١:قال الفراء يف معاين القرآن   ) ٤(

  . ابن مسعود 
والوسيط يف تفسري ، ١/١٦٩:للنحاسمعاين القرآن : انظر . مث ابتدأ بعد ذلك ، ) كبري ( مت الكالم عند كلمة   ) ٥(

  . ٣٢١: ن ايد القرآ
مسيت احلديبية بشجرة : وقيل ، حتتها  هي قرية مسيت ببئر هناك عند مسجد الشجرة اليت بايع رسول اهللا   ) ٦(

  . وتعرف اليوم بالشميسي : قلت ،  ٢/٢٢٩:معجم البلدان  :انظر ،  حدباء كانت يف ذلك املوضع



  

öΝ]ن[ èδ  $ yγŠ Ïù šχρà$ Î#≈ yz﴾] ولِ اِهللا ]مسرريةُ لؤالِء السفَقالَ ه  ،ٍبجي رف ا القَومنبأَص

  :)١(أَترجوا أَنْ يكُونَ لنا أَجر املُجاهد في سبيلِ اِهللا ؟ فَأنزلَ اُهللا تعالَى 

∩⊄⊇∇∪﴿ ̈β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ z⎯ƒ É‹ ©9 $# uρ (#ρã y_$ yδ (#ρß‰yδ$y_ uρ﴾ م ، فَارهرائشعم وهطَانقُوا أَو

 ، نيوا املُشركداهجو ﴿ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! y7  ﴿في نصرة دينِ اِهللا تعالَى ، ]ع [﴾ #$ Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ã_ ö tƒ 

|M yϑôm u‘ «! !ª]ن[ #$ $# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ﴾] م،] م ثههمحروا وعلَمي ا لَمم ريةهؤالِء السل غَفر 

  .)٢(جماع اليوم على أَنَّ قتالَ املُشركني يجوز في جميعِ اَألشهرِ حرامها وحالَهلَا واِإل

  ∩⊄⊇®∪  ﴿ y7 tΡθè= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì ôϑ y‚ø9 $# Î Å£ ÷ yϑø9 $# uρ ﴾]خ[ عاذمر ، ومي عف زلَت٣(ن(  دعسو ،

أَفْتنا في اخلَمرِ وامليسرِ  ؛ فَإِنهما مذْهبةٌ للْعقلِ ،  (( :افَقَالُو أَتوا رسولَ اِهللا ،)٤(بن أبِي وقَّاصٍ

y7 ﴿ :)٥(، فَنزلَ قَولُه تعالَى ))  ، مسلَبةٌ للمالِ tΡθ è=t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì ôϑ y‚ ø9 وهو كُلُّ مسكرٍ ﴾ #$

  ،  مخامرٍ

                           
  (    ) .رقم احلاشية ، (    ) صفحة ،  ﴾ ...احلرام يسألونك عن الشهر  ﴿: سبق خترجيه عند قوله تعاىل   ) ١(
 أهلوقد حكى اإلمام أبو جعفر اإلمجاع على أن اهللا قد أحل قتال :  ((  ٢/٥: هتفسريقال اإلمام ابن كثري يف   ) ٢(

  . )) الشرك يف األشهر احلرم وغريها من شهور السنة 
، املـدين  ، األنصـاري اخلزرجـي     ،بـل بـن عمـرو    معاذ بن ج، أبو عبد الرمحن ، هو الصحايب اجلليل   ) ٣(

وقـدم  ، إىل الـيمن    بعثـه الـنيب   ،  شهد العقبة شـابا  ، اإلمام املقدم يف علم احلالل واحلرام، البدري 
وعـاش أربعـا وثالثـني    ، مثـان عشـرة   سـنة  ، يف خالفة أيب بكر وكانت وفاته بالطاعون يف الشام منها 
، ١/٤٤٣:سـري أعـالم النـبالء    ،  ٢/٣٤٧:طبقـات ابـن سـعد     :انظـر  .   وقيل غري ذلك، سنة 

  .  ٦/١٣٦: واإلصابة 
مالـك بـن أهيـب عبـد     : أيب وقـاص   واسـم ، سعد بن أيب وقاص أبو إسحاق ، ، هو الصحايب اجلليل   ) ٤(

وأحـد مـن شـهد    ، وأحد السـابقني األولـني   ، املبشرين باجلنة أحد العشرة ، املكي ، ، القرشي مناف 
سـبع   أسـلم ابـن  ، سـبيل اهللا   أول مـن رمـى بسـهم يف   ،  واحد الستة أهل الشورى، ديبية بدرا واحل
. كمـا رجحـه الـذهيب     الصـحيح  علىومخسني  مخسومثانني سنة يف سنة اثنتني مات وهو ابن  ، عشرة
  . ١/٩٢:سري أعالم النبالء  و، ١/٩٣:حلية األولياء و، ٣/١٣٧:طبقات ابن سعد : انظر 

:  قال الزيلعي . وتبعه يف هذا البغوي وابن اجلوزي وابن حجر وغريهم دون تعليق ، من غري سند  الثعليب ذكره  ) ٥(



  

 قلِ : أَيلْعل الطخم ؛ أَي/: ليهطٍّ عغ١(م(،  ِسراملَيو : ارالقُم)٢( ،﴿ö≅ è% !$ yϑÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) × Î7 Ÿ2 ﴾ 

إِثٌْم  ﴿، قَرأَ )٣(واملُشاتمة ، وقَولِ الفُحشِ ، والزورِ، املُخاصمة  : اِإلثْم بِسببِهِما من : يعنِي  

ßì ﴿  ،)٤(أخ  ﴾ كَثٌري Ïù$ oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ﴾]ن[ ونيبصوا يا كَانم جارةيعِ اخلَمرِ والتي باملَالِ ف نم ه

، )٦(ما يصاب من القمارِ ، ويرتفق به الفُقَراُء : ، ومنفَعةُ امليسرِ )٥(فيها ، واللَّذة عند شرائها 

yϑ$! ﴿ :فَقالَ ، ثُم بين أَنَّ ما يحصلُ بِسببِهِما من اِإلثْمِ أَكْرب من نفْعهِما  ßγ ßϑøO Î) uρ ç t9ò2 r& ⎯ ÏΒ 

$ yϑÎγ Ïè ø ¯Ρ ﴾]ن[ اآليةُ املُح ذهست هلَياملَيسرِ ،ورِ وملْخمةَ لر ي املَائدةي فةُ التمرا املُحمإِن٧(و( ،

š﴿ ،)٨(وهذه اآليةُ نزلت قَبلَ تحرِيمها tΡθè= t↔ ó¡ o„ uρ # sŒ$tΒ tβθ à) ÏΖ ãƒ ﴾]زلت ]نؤالِ  نس أني شف

⎦È﴿:لَما نزلَ قَول اِهللا تعالَى  )٩(عمرو بن اجلَموحِ  ø⎪ y‰ Ï9# uθ ù=Î= sù  t⎦⎫ Î/ t ø% F{ $# uρ  ﴾)١٠(  ،ؤالهي سف 

                                                                             
زاد و ،١/١٩١:تفسري البغوي و،  ٢/١٤١:انظر.  )) غريب ذا اللفظ وذكره الثعليب هكذا من غري سند (( 

  . ١/١٣٢:ر ختريج األحاديث واآلثاو،  ١/٥٤٦:العجاب يف بيان األسباب و،  ١/٢٣٩:املسري 
  . ١/٢٩١:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
عن احلسن وسعيد بن  ٢/٣٥٨:ورواه ابن جرير يف تفسريه ، عن جماهد  ١٠/٤٦٧:ه مصنفرواه عبدالرزاق يف   ) ٢(

  . عن ابن عمر  ٩/١٨٣:السنن الصغرى ورواه البيهقي يف ، ، جبري 
  . ١/٣٥٩:تفسري الطربي : انظر   ) ٣(
  .١٣٢:حجة القراءات و،  ١٨٢:يف القراءات  السبعة: انظر   ) ٤(
  .  ٢/٣٦٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ٥(
  . ٢/١٥٢:تفسري الثعليب : انظر . قاله الثعليب   ) ٦(
أَزلَام رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه أَيها الَّذين َآمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْ ﴿: يعين قوله تعاىل   ) ٧(

ن ذكْرِ إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء في الْخمرِ والْميِسرِ ويصدكُم ع *لَعلَّكُم تفْلحونَ 
لْ أَنفَه لَاةنِ الصعو ونَ  اللَّههتنم م٩٢ -٩١. [  ﴾ت . [  

  . ٧/٣٨:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٨(
،  مـن سـادات األنصـار   ، عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام األنصاري السـلمي   ،هو الصحايب اجلليل   ) ٩(

ـ  ، وقتل هو وابنه خالد يوم أحد شهيدا ، شهد العقبة مث شهد بدرا  د اهللا بـن عمـرو بـن    ودفن هـو وعب
اإلصـابة  و،  ٣/١٩١:املنـتظم  و ،  ٣/١١٦٨:االسـتيعاب  : انظـر  . مجيعـاً    قـرب واحـد   يفحرام 

:٤/٦١٥  .  
  .وقد تقدمت قريباً ، من سورة البقرة )  ٢١٥(اآلية رقم   ) ١٠(



  

≅È﴿ :)١(وسألَ عن مقدارِ ما ينفق ،فَنزلَ قَولُه تعالَىأَعاد السؤالَ، è% θ ø yè ø9 ما :أَي] مأو[﴾ُ#$

أَنْ خذُ من كَسبه ما يكْفيه،وينفق باقيه،إِلَى وكَانَ الرجلُ يأْ،)٢(الِ عن العيالِفَضلَ من املَ
وكُلَّ صدقة أُمروا بِها قَبلَ لتي في براءةَ هذه اآليةُ،فَنسخت آيةُ الزكاة ا، زكاةُ فُرضت ال

 ككَذل كاةأَ، )٣(الزقَر ﴿È≅ è% θ ø yè ø9 š﴿،)٤(بصرٍ ﴾ ُ#$ Ï9≡ x‹ x. ﴾ي اخلَمرِ :أَيف انِهيبكَت

⎦ß ﴿  ،)٦(في اِإلنفاقِ: أَو ،)٥(واملَيسرِ Îi⎫ t7 ãƒ ª! $# ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβρ ã ©3 x tF s?  ﴾] ف ع

 .لتتفَكَّروا  ]أوثو

  ∩⊄⊄⊃∪ ﴿’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ ﴾]ن[ني أَمرِ الدف رةاآلخا ولَى )٧(يع رةرِفُوا فَضلَ اآلخعفَت ،

y7 ﴿علَى الدنيا ،  tΡθ è=t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9$# ﴾] ي أَمرِ  ]خونَ فددشي ليةي اجلَاهف ربكَانت الع

م ، فَلمهوالأَم هستالبونَ بِماَءمشتوا يكَانو ، هلُوناكؤالَ ييمِ وتولَ اليسأَلُوا رس اَء اِإلسالما ج

≅ö﴿ ،  )٨(فَأَنزلَ اُهللا تعالَى هذه اآليةَ اِهللا  è% Óy Ÿξô¹ Î) öΝ çλ°; × ö yz ﴾]نِي  ]نعي : اِإلصالح

                           
العجاب يف وابن حجر ،  ٣/٦١:ونسبه القرطيب يف تفسريه ، دون سند ١/١٦٧:ذكره أبو الليث السمرقندي   ) ١(

ونسبه ابن اجلوزي ،  ١/١١٢:تفسري مقاتل بن سليمان وهو يف : قلت . إىل مقاتل  ١/٥٤٦:يف بيان األسباب 
  . إىل ابن عباس  ١/٢٤٢: يف تفسريه

:  وقال ،  ٦/٣١٩: وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ، عن ابن عباس  ١١/٣٨٦:املعجم الكبري رواه الطرباين يف   ) ٢(
  .  )) وبقيه رجاله ثقات  ، وفيه حممد بن أيب ليلى وهو سيء احلفظ ، ربين رواه الط(( 

بعيد ألم إمنا سألوا عن شيء فأجيبوا عنه :  ((إال أن النحاس تعقب من قال بالنسخ بقوله ، هو قول الضحاك   ) ٣(
ن قلنا هذه النفقة نافلة أو فإ:  ((قال ابن اجلوزي مجعاً بني األقوال ،  )) بأن سبيلهم أن ينفقوا ما سهل عليهم 

واألظهر يف أا ،  وإن قلنا إا نفقة فرضت قبل الزكاة فهي منسوخة بآية الزكاة، هي الزكاة فاآلية حمكمة 
  .  ٨٤ :نواسخ القرآن و،  ١٨٨ :الناسخ واملنسوخ للنحاس  :انظر .  ))   اإلنفاق يف املندوب إليه

  .  ٨٠:التيسري يف القراءات السبع ، سابق  مصدر: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ١/٢٩٣:معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
  . ١/٣٢٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  . ١/٢٩٤:معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(
: العجاب يف بيان األسباب وذكر ابن حجر يف .عن السدي والضحاك٢/١٥٣: هتفسرياه الثعليب يف حك  ) ٨(

  . أن الثعليب حكاه مرسل من طريق عطية العويف بسنده عن ابن عباس :  ٥٥٠ -١/٥٤٩



  

غَريِ أُج نهم موالِألم ظَمأَعو ريخ ةراً[ ر١( ]أَج(،﴿β Î) uρ öΝ èδθ äÜ Ï9$ sƒéB ﴾ هموالي أَمم فارِكُوهشت 

 قَولَه كذَلم ، وورِهكُم بِأميامق نوضاً مهم عوالأَم نوا ميبصكم فَتالوا بِأمطُوهلختو ،: 

﴿β Î) uρ öΝ èδθäÜ Ï9$ sƒéB öΝ ä3 çΡ# uθ÷z Î* sù ﴾]ن[ وانِكُم: أَيإِخ مضاً ،  )٢( فَهعم بهضعب نيعوانُ ياِإلخو ،

β̈ ﴿: كَانَ في حجورِهم أَيتام فَيخرجوا لَما أَنزِلَ  ٢، )٣(بعضٍ  ، يصيِب بعضهم من مالِ Î) 

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è=à2 ù' tƒ tΑ≡ uθ øΒ r& 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# $̧ϑù=àß ...﴾ )٤(،اآلية ذهزِلت هفَأُن)٦،)٥﴿ª!$# uρ ãΝ n= ÷è tƒ 

y‰ Å¡ ø ßϑø9 $# z⎯ ÏΒ Ëx Î=óÁ ßϑø9 لِ فَاتقُوا اَهللا في مامن املُصلح لَها ، موالهميعلم املُفِْسد ِأل ]ن[ ﴾ #$

öθ﴿مخالَطَتكُم إِياهم ذَرِيعةً إِىل إِفْساد أَموالهم  وأكْلَها بِغريِ حق ، /اليتيمِ ، والَ تجعلُوا s9 uρ 

u™ !$ x© ª! $# öΝ ä3 tF uΖ ôã V{ ﴾]ن[ هِم إِيالَطَتخي مكُم فآثَمكُم ، وليع قيم لَض٦(اه( اهنعمو ، :

 عمةبِالن ريذْكي [ الت٧(]ف(  ، عةوسلَكَكُم  ٠٢التَأله)٨(، أَو : مقَدا تم)٩( ،﴿¨βÎ) ©! $# î“ƒÍ• tã 

ÒΟŠ Å3 ym  ﴾] ونرشعو ائتانم أ و ثد، م[  به ا أَمريمف.  

                           
  .ساقطة ) أجرا ( ويف املخطوط كلمة ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ١(
  . ١٠٠ :جماز القرآن   ) ٢(
  .  ١/٣٢٦:و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/١٥٤:تفسري الثعليب : انظر   ) ٣(
  .وستأيت بإذن اهللا ، من سورة النساء )  ١٠( قم جزء من اآلية ر  ) ٤(
،  ٦/٢٥٦: والنسائي يف اتىب ، باب خمالطة اليتيم يف الطعام، كتاب الوصايا ،٣/١١٤: هسننرواه أبو داود يف   ) ٥(

رقم احلديث يف كليهما   ، ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه ، كتاب الوصايا ،  ٤/١١٣:والسنن الكربى 
: واحلاكم يف املستدرك ،) ٣٠٠٢( رقم احلديث ، مسند ابن عباس ،٢/٣٢٥:اإلمام أمحد يف املسند ،)٦٤٩٦( 
  . صحيح ومل خيرجاه : وقال ، )  ٢٤٩٩( رقم احلديث ،  ٣٤٨،  ٣٣١،  ٣٠٦، ٢/١١٣

  . مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٦(
  .والتوسعة : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٧(
  .مصدر سابق  : ونقله عنه الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ، ٤٠: قاله أبو عبيدة يف جماز القرآن   ) ٨(
   . ٣٣٢: غريب القرآن   ) ٩(



  

∩⊄⊄⊇∪   ﴿ Ÿω uρ (#θßsÅ3Ζ s? ÏM≈ x. Î ô³ ßϑ ø9 $# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ ﴾]ن[ وِينرثَد الغي أَبِي مف لتز١(ن( ،

أَيحلُّ لَه أَنْ يتزوج بِها ؟ فَأنزلَ اُهللا :  كَانت لَه خليلةٌ مشركَةٌ فَلما أَسلَم سألَ رسولَ اِهللا 
حرم اُهللا بِهذه )٣( ت بِالنبِي ، واملُشرِكَات هاهنا عامةٌ في كُلِّ من كَفَر)٢(تعالَى هذه اآليةَ 

 دةي املَائي فالت بِاآلية ابِياتتالك رى احلَرائثْناست ثُم، ، هننِكَاح اآلية ٤(بِهذه( ي نِكاحقفَب ،

π× ﴿اَألمة الكتابِية علَى التحرٍميِ، tΒ V{ uρ îπ oΨ ÏΒ÷σ •Β × ö yz ⎯ ÏiΒ 7π x. Î ô³ •Β﴾ ي عف زلَتن بداِهللا بن

ضوا عليه حرةً فَطَعن عليه ناس،وعرةٌ فَأعتقَها وتزوجها ،كَانت لَه أَمةٌ مؤمن)٥(رواحةَ

öθ﴿ :وقَولُه ،)٦(فَأَنزلَ اُهللا تعالَى هذه اآليةَ مشرِكَةً، s9 uρ öΝ ä3 ÷G t6 yfôã r&﴾]ن[ ا : أَيهالرِكَةَ بِماملُش

المجا ، وه﴿Ÿω uρ (#θßs Å3Ζ è? t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# 4© ®L ym (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ﴾]ن[ ركاملُش نم املُسلمة وِيجزت وزجالَ ي

‰Ó ﴿،بِحالٍ ö7 yè s9 uρ í⎯ ÏΒ÷σ •Β × ö yz ⎯ ÏiΒ 78 Î ô³ •Β öθ s9 uρ öΝ ä3 t6 yf ôã r& ]ن[y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é&  ﴾  عنِيي :، نيرِكاملُش﴿ 

                           
ـ  ،  انوأبوه صحابي هو، مرثد بن أيب مرثد الغنوي ، هو الصحايب اجلليل   ) ١( ممـن  ، از بـن احلصـني   امسـه كن

وكـان أمـري هـذه    يف غـزاة الرجيـع   من اهلجـرة  نة ثالث يف صفر س استشهد ، وأحدا شهد بدرا 
  .  ٦/٧٠:اإلصابة و،  ٣/٢١٣: املنتظم : انظر .السرية 

،  ٢/١٥٤: وذكره الثعليب يف تفسريه ، بسنده عن مقاتل بن حيان  ٧٣: أخرجه الواحدي يف أسباب الرتول   ) ٢(
، ٢/٣٩٨: ورواه ابن أيب حامت يف تفسريه ، دون إسناد  ١/٣٢٦:والواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد 

  . وزاد نسبته إىل ابن املنذر  ٤٢: لباب النقول وذكره السيوطي يف 
  . ١/٢٩٥:معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
حلٌّ لَكُم وطَعامكُم الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتوا الْكتاب ﴿ : ؛ وهي قوله تعاىل ) ٥(اآلية رقم   ) ٤(

تيتموهن أُجورهن حلٌّ لَهم والْمحصنات من الْمؤمنات والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم إِذَا َآ
 الْإِميان فَقَد حبِطَ عملُه وهو في الَْآخرة من محصنِني غَير مسافحني ولَا متخذي أَخدان ومن يكْفُر بِ

رِيناسالْخ ﴾.   
شـهد   ،األنصـاري   ، عبداهللا بن رواحة بن ثعلبة بـن امـرئ القـيس   ، أبو حممد ، هو الصحايب اجلليل   ) ٥(

وخيـرب  وشـهد بـدرا وأحـدا واخلنـدق واحلديبيـة      ،وهو أحد النقباء اإلثين عشـر  ،العقبة مع السبعني
،  ١/١١٨:حليـة األوليـاء   : انظـر  .   وكان ذلك يف سـنة مثـان  ، استشهد مبؤتة ،  وعمرة القضية،
  . ٣/٣٥٠:املنتظم و

: وذكره الثعليب يف تفسريه . بسنده عن ابن عباس  ، مصدر سابق : أخرجه الواحدي يف أسباب الرتول   ) ٦(
  .منسوباً إىل السدي  ١/٣٢٦:والواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/١٥٤



  

tβθ ãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Í‘$ ¨Ζ9 !ª  ﴿ إِلَى اَألعمالِ املُوجِبة للنارِ ،: ي أَ ]ن[﴾#$ $# uρ (# þθ ãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# 

Íο t Ï øó yϑø9 $# uρ  ﴾ أَي : ، رةفاملغو ةنلْجملِ املُوجِبِ لإِىل الع﴿⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/﴾]ن[ عنِي: أَيي ، رِهبِأَم : هإِن

،رهامبِأَو وكُمعدي ﴿ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ uρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝ ßγ̄= yè s9 tβρ ã ©. x‹ tG tƒ ﴾ ] صج  م[ .  

∩⊄⊄⊄∪ ﴿š tΡθ è=t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Ås yϑ ø9 يا : فَقَالَ  رسولَ اِهللا  )١(سألَ أَبو الدحداحِ  ﴾  #$

يض واحلَيض ، واملَح)٢(رسولَ اِهللا ، كَيف يصنع بِالنساِء إِذَا حضن ؟ ، فَأنزلَ اُهللا هذه اآليةَ 

 داح٣(و( ،ضري  ٢ح بن يدلُ أُسائالس)٤(بِشر بن ادبعو)٥(،﴿ ö≅ è% uθ èδ “ ]Œ r& ﴾]ن[دمو ٦(قَذر( ،

دم٦(و( ،﴿(#θä9 Í” tI ôã $$ sù u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ﴾  أَي : ، نضإِذَا ح هنتعامجم ﴿Ÿω uρ £⎯ èδθç/ t ø) s? 

﴾   ، نوهعامج4 ﴿فَال ت© ®L ym tβ ö ßγ ôÜ tƒ ﴾] أَ]خنَ  ﴿ قَررطَّهيtβ ö ¦γ©Ü tƒ ﴾ ُبةحص ،  أَي : ِسلنتغي

                           
أن امسه ثابـت ، قـال ابـن عبـد الـرب      : ؛ قيل ويقال أبو الدحداحة ، أبو الدحداح هو الصحايب اجلليل ؛   ) ١(

: ، قيـل   )) أكثر من أنه مـن األنصـار حليـف هلـم     ال أقف له على اسم وال نسب ، يف الصحابة :  (( 
: انظـر  . أنـه عـاش إىل زمـن معاويـة    : معركة أحد ، وقيل  متأثراً جبراحه بعد أنه مات يف حياة النيب 

  . ٧/١١٩: اإلصابة و،  ٤/١٦٤٥: االستيعاب
  . عن مقاتل بن حيان  ٢/٤٠٠:ه تفسريوابن أيب حامت يف  ،عن السدي  ٢/٣٨١ هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ٢(
  . ١/٢٩٦:و معاين القرآن وإعرابه ،  ١/١٨٦:معاين القرآن لألخفش   )٣(
أسيد بن احلضري بن مساك بن عتيك بن امرئ القيس بـن زيـد بـن عبـد     ، أبو حيىي ، هو الصحايب اجلليل   ) ٤(

وكـان ممـن    ،واختلـف يف شـهوده بـدرا     ،أحد النقباء ليلة العقبـة  ، األشهلي ، األنصاري ، األشهل 
 .  سـنة إحـدى وعشـرين    :وقيـل  وفاته سنة عشـرين  ، ثبت يوم أحد وجرح حينئذ سبع جراحات

  .  ٣٤١ – ١/٣٤٠:سري أعالم النبالءو،  ١/٨٣:اإلصابة و، ٣/٦٠٣: طبقات ابن سعد : انظر 
أحـد  ،شـهل عباد بن بشر ابن وقش بن زغبة بن زعـوراء بـن عبـد األ   ، أبو الربيع ، هو الصحايب اجلليل   ) ٥(

  مـع  املشـاهد كلـها  وشـهد  ، وكان فيمن قتل كعب بن األشرف ، األوسكان من سادة ، البدريني 
سـنة اثـنيت عشـرة وهـو يومئـذ بـن مخـس          حىت قتل يومئذ شـهيداً وقاتل ،  وشهد يوم اليمامة،

اإلصـابة  و،  ١/٣٣٧: سـري أعـالم النـبالء    و، ٣/٤٤٠: طبقـات ابـن سـعد    : انظر . وأربعني سنة
:٣/٦١١ .  

:  هتفسرين جرير يف روى ذلك اب. وجماهد فسره بإنه الدم ، بأنه القذر ) األذى ( السدي وقتادة فسرا   ) ٦(
٣٨٢ -٢/٣٨١  .  



  

tβö ﴿، ومن قَرأَ ßγ ôÜ tƒ ﴾ أَي ، يففخفْ: بِالتييي ه؛ الت ةالطَّهار لْنلُ/عسنَ  ٠٢،)١(الغرطْهي :

نَ ؛ أَيرطَّهيو ، مالد نهنع عقَطني :  ياُء فالت متغنَ ، فَأُدرطَهتي لُهأَصبِاملاِء ، و ِسلْنتغي

#﴿ ، )٢(الطَّاِء  sŒ Î* sù tβ ö £γ sÜ s? ﴾   لنساغْت ،﴿  ∅èδθ è?ù' sù  ﴾، نوهعامفَج ﴿ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym ãΝ ä. t tΒ r& 

ª! !© (βÎ¨﴿، )٣(بِتجنبِه في احلَيضِ ؛ وهو الفَرج  ]كـ[﴾ #$ $# = Ït ä† t⎦⎫ Î/≡ §θ −G9  ﴿ من الذُّنوبِ،  ﴾ #$

= Ït ä† uρ š⎥⎪ Ì Îdγ sÜ tF ßϑø9   .بِاملاِء من اَألحداث واجلَنابات ]كـ [ ﴾]٣[ #$

∩⊄⊄⊂∪﴿ öΝ ä. äτ !$|¡ ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9﴾  أَي :لَدلْول تبنمو عرز٤(م(،ماع٢٠ِاجل نع ى بِهكَنو)٥(  ،

'θè?ù#)﴿،  )٥(اجلماعِ sù öΝ ä3 rO ö ym 4’̄Τ r& ÷Λä⎢ ÷∞ Ï©﴾]ي ]نكُونَ فأَنْ ي عدم بئْتش أَين نمو ، مئْتش كَيف

إِنا نأَتي النساَء : صمامٍ واحد ، واآليةُ نزلت تكْذيباً لليهود ، وذلك أَنَّ املسلمني قَالُوا 
 ياتلقتسمو ماتقَائو ارِكاتأَ، ب نيب نمداً واحي وكُونُ املَأْتأَنْ ي عدب هِنلفخ نمو ، يهندي

 ودهي : ، فَقَالَت اليف جِدا لَنإِنو ، احدةو يئةلَى هع يهنأْتا ننهائمِ ، لَكم إِالَّ أَمثَالَ البتا أَنم
 ﴿  ، )٦(تلقَاِء دنس عند اِهللا ، فَأَكْذَب اُهللا اليهودأَنَّ كُلَّ إِتيان يؤتى النساء غَري االس ةالتورا

(#θãΒÏd‰ s% uρ ö/ ä3 Å¡ àΡL{ ﴾ ]ن[ ى ،: أَيرضيو بحا يملَ ِهللا بِمالع ﴿#θà) ¨? $# uρ ©! فيما حد ]ن[ ﴾  #$

#)﴿لَكُم من اجلماعِ وأَمرِ احلَيضِ، þθ ßϑ n=ôã $# uρ Ν à6 ¯Ρ r& çνθ à)≈ n=•Β ﴾]اجِ]نر، عونَ إِليه﴿Ì Ïe± o0 uρ 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9   .)٧(الذين خافُوه وحذروا معصيته ]م [﴾ #$

                           
  . مصدر سابق  : التيسري يف القراءات السبع ،  ١٣٥ -١٣٤: حجة القراءات : انظر   ) ١(
  .  ٥٠٣: غريب القرآن   ) ٢(
  . ))  قاله جماهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة :  (( ١/٣٢٨: قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  . ٢/١٦٢:ثعليب تفسري ال  ) ٤(
  . مصدر سابق : والذي قال بالكناية أبو عبيدة يف جماز القرآن ، ١/٦٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  . والكليبمقاتل ابن سليمان  احلسن وقتادة ومنسوباً إىل  ٢/١٦١:يف تفسريه الثعاليب  ذكره  ) ٦(
  . ١/٣٢٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(



  

∩⊄⊄⊆∪  ﴿Ÿω uρ (#θ è=yè øg rB ©! $# Zπ |Ê ó ãã öΝ à6 ÏΡ$yϑ ÷ƒ X{  ﴾  ةً : أَيانِعلَّةً مبِاِهللا ع منيلُوا اليعجالَ تو

دمعتيثُ تح نى مقْوالتو البِر ناملُّوا بِهتعتل مني١( ونَ الي(  ،زواحةَ نر بد اِهللا ابني علَت ف ،
 نِهتخ كَلِّمأَن الَ ي لفقُولُ )٢(، حعلَ يجو ، صمٍ لَهخ بنيو هينلَ بخدالَ يأَنْ : ، و لفْتح قَد

 قَولُهي ، ولُّ لحأَنْ الَّ أَفعل فَالَ ي :﴿χ r& (#ρ• y9 s?  ﴾ َأ ي : فْعروا ، وربي أَنْ تف: ﴿χ r& 

(#ρ• y9 s?  ﴾  ُكُونفَي ، وزجي﴿χ r& (#ρ• y9 s?  ﴾ ِيردقلَى تع ذُوفحم هربخاًء ، ودتاب: ﴿χ r& 

(#ρ• y9 s? (#θà) −G s? uρ (#θßsÎ=óÁ è? uρ š⎥ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9 !ª﴿، )٣(الرب والتقْوى أَولَى : أَولَى ؛ أَي ]ن[ ﴾ #$ $# uρ 

﴿ª! $# uρ ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ  ﴾  ] ونَ بِها ]كـدقْصا تم لَمعيانِكُم ، ومإِي عمسي. 

∩⊄⊄∈∪ ﴿ω ãΝ ä. ä‹ Ï{# xσ ãƒ ª!$# Èθ øó̄=9 $$Î/ þ’ Îû öΝ ä3 ÏΡ$ yϑ÷ƒ r&   ﴾ نِيعي :اللِّسانُ م بِه بقا سم قْدغَريِ ع ن

، دالَ قَصلْكَول لةكُونُ كَالصيثْلُ قَولِ القَائلِويلَ:  المِ مقاِهللا،ولَى وبمنيِ : الَ واِهللا ، والي ولَغ :
: كَقَوله -أيضاً - الباطل: واللَّغو ٠٢،)٤(منه اِإلثْم/كَفَّرةُ ، سميت لَغواً؛َألنَّ الكَفَّارة تسقطُاملُ

 :﴿...# sŒ Î) uρ (#ρ“ s∆ Èθøó ¯=9 $$ Î/ (#ρ“ s∆ $YΒ# t Å2 ﴾)٥( االلَّغو واللَّغاج: ،وجقَولُ الع نهمو ، شالفَح)٦(  :  

  :  )٦(العجاج
برو ]ر٧(]ابِأَس( جِيجٍ كُظَّـمِ ح 
ُ

 عنِ اللَّغـا ورفَـثِّ التكَلُّــمِ   

                           
  . ١/٢٩٩:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/١٤٤:معاين القرآن للفراء : ظر ان  ) ١(
  . ٢/٢٤٥:البن فارس ، مقاييس اللغة : انظر . هو الصهر وهو الذي يتزوج يف القوم   ) ٢(
  ١/٣١٢:للنحاس ، إعراب القرآن : انظر . قاله اخلليل والكسائي   ) ٣(
: انظر، سب الواحدي هذا القول إىل جماهد وعكرمة والشعيب ون،عن عائشة ٢/٤٠٤ هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ٤(

  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٣٣١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر، والشعيب 
  .من سورة الفرقان )  ٧٢(جزء من اآلية رقم   ) ٥(
، والد رؤبة بن العجاج ، املعروف بالعجاج ،  حين عبداهللا بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كثيف ابن عمرو بن  ) ٦(

تاريخ مدينة دمشق : انظر  .وقيل عن أيب الشعثاء ، حدث عن أيب هريرة ، راجز جميد ، بن العجاج 
(  ١٢/٥٢٠، ) مادة رفث (٢/١٥٣:لسان العرب : انظر . والبيت من قصيدته امليمية املطولة  .٢٨/١٢٨:

  ).مادة كظم 
،  ٢/١٦٥: تفسري الثعليب ،  ٢/٤١٣:تفسري الطربي : ظر ان.ويف كثري من املصادر ما أثبته، أسرى : يف األصل   ) ٧(



  

⎯﴿ ٦ ،)١(ألغيت الشيءَّ إِذَا طَرحته : الشيء املُسقَطْ املُلْقَى ، يقولُ : واللَّغو واللَّغا  Å3≈ s9 uρ 

Ν ä. ä‹ Ï{# xσ ãƒ $ oÿ Ï3 ôM t6 |¡ x. öΝ ä3 ç/θè=è% ﴾]أَ]نوِ :  يي لَغلَى القُولِ الثَّانِي فعم ، وتدقَصم وتمزع

ناهعمنيِ مم:اليلَفْتكُم حكُم بِأَني ذَلوا فذِّرتعتوا،وربلَى أَنْ الَّ تكُم عمذْكُم بِعزؤاخي نلَك٢(و( ،

﴿ ª!$# uρ î‘θà xî ×Λ⎧Î=ym  ﴾]م  [ رينقُوبةَ الكَافع رخؤي ] اة  )٣(]وصالع .  

∩⊄⊄∉∪  ﴿ t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ÎpΣ﴾  أَي: نطَؤهفُونَ أَنْ الَّ يحل٤(ي(   ، نِسهفبِأن صنبرتي

﴿ßÈ š/ t s? Ïπ yè t/ ö‘ r& 9 åκô− r& ﴾ ]ن[ علَ اُهللا اَألجهرٍ، لَجأَربعةَ أَش لكي ذا فإمةَ فاملُد ذهضت هفَإذا م

 ليهع ماحلَاك يعاً طَلَّقما جماهطَأَ ، فَإنْ أَبا أَنْ يإِمو ، طَلِّقولُونَ ٠٢،)٥(أَنْ يي :ين اَأللي مهو ة
وكَانت العرب في اجلاهلية يكْرِه الرجلُ منهم ،)٦(أُلْوةٌ وأليةٌ وأُلوةٌ بِمعنى واحد:اليمني ، يقَالُ

والَ يخلِّي سبِيلها إِضراراً بِها ؛ فَتكُونُ ، ثُم يحلف أَنْ الَّ يطأَها أَبداً رأةَ أَنْ يتزوجها غَريه ،امل
طلَ اُهللا ذَلكما ، فَأبهدأَح وتمى يتح ليهلَّقَةً ععم  ، ندا عم يهف فرعي يقت الذجعلَ الوو

ßβ﴿  ٦،  )٧(الرجلِ للمرأة أَربعةَ أَشهرٍ Î* sù ρâ™ !$ sù ﴾ أَي: لفُوا ؛ أَيا حموا ععجر : اعم٨(بِاجل( ،

﴿¨β Î* sù ©! $# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ﴾ ] فَعلَ ]كـ ا قَدم لَه فْرغي.  

                                                                             
  ،٢/١٥٣: لسان العرب و ، ٢٤٠:للزخمشري ، أساس البالغة ،  ٢/١٦٥: 

  .  ٤٠١:غريب القرآن   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .يؤخر عقوبة الكافرين من العصاة : ويف املطبوع ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٣(
الوسيط يف تفسري : انظر . وزاد ابن عطية حكايته عن ابن املنذر ، به الواحدي وابن عطية إىل ابن عباس نس  ) ٤(

  .   ١/٣٠٣: وتفسري ابن عطية ، مصدر سابق : القرآن ايد 
  .  ٢٠/٢٧٥:للعيين ، شرح صحيح البخاري عمدة القاري ،  ٢٣١ :للشافعي ، أحكام القرآن : انظر   ) ٥(
  .  ١/٣٠١:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٤١:جماز القرآن  : انظر   ) ٦(
  .  ٥٣٠ – ٥٢٩: غريب القرآن   ) ٧(
  .مصدر سابق   :جماز القرآن   ، ١٤٥:معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٨(



  

∩⊄⊄∠∪ ﴿÷β Î) uρ (#θ ãΒ t“ tã t− nξ©Ü9 $# ﴾ طِْءطَلَّ: أَييؤوا بِالوفي لَمقُوا و،﴿ ¨β Î* sù ©!$# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ ﴾  

  .سميع لما يقُولُونه ، عليم بِما يفْعلُونه ]كـ [ 

∩⊄⊄∇∪  ﴿ àM≈ s) ¯= sÜ ßϑø9 $# uρ ﴾  عنِي : أَيواجِ ، يبالِ اَألزح نم لَّياتغا: املُخالولُ البخاملَد ت

 ، هندتيانُ عب ي اآليةغَري احلَواملِ ؛ َألنَّ ف بِهن﴿ š∅ óÁ−/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡àΡr' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ÿρ ã è% ﴾]ن[ 

 نِي[الثةَ أَطْهارٍ ؛ ثَ: أَيعي: [ ثَالثَة دةاَء مقَضرنَ إنظتارٍينأَطْه،ثَالَثَةُ أَطْه هِنلَيع رمى يتارٍ ح ،
احلَيض ، : الطُّهر ، وعند أَهلِ العراقِ : والقُرُء عند أَهلِ احلجازِ  ٠٢ثَالثُ حيضٍ ، : وقيلَ 

 وكُلٌّ قَد أَصاب ؛ َألنَّ القُرَء خروج من شيٍء إِلَى شيٍء ؛ فَخرجت من الطُّهرِ إِىلَ احلَيضِ ،
رجع : الوقْت ، يقَالُ : القُرُء : )٢(وقَالَ غَريه ،)١(ذا قُولُ أَبِي عبيدةَهومن احلَيضِ إِلَى الطُّهرِ ،

ول هئقْرفُالَنٌ ل جعر؛ أَي هقَارِئ:هقْتول، بِيقَولَ الن همنو يةُ /فحاضتاملُس:»  الةنِ الصع دقْعت
  : )٤(قَالَ اَألعشى أَيام حيضها ،: أَي  )٣(»أَيام إِقْرائها 

                           
معمر بن املثىن  : وأبو عبيدة هو  . ١/٣٠١:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق   :جماز القرآن  : انظر   ) ١(

،  جماز القرآنو ،غريب القرآن : له من التصانيف ، ولد سنة عشر ومائة ، يمي البصري النحوي العالمة الت
  . ٥١٢/:٥:معجم األدباء و ، ١٠/٢٠٦:املنتظم  :انظر . من اهلجرة رمحه اهللا  تويف سنة مثان ومائتني، وغريمها 

  . ١/٣٠٤:لقرآن وإعرابه معاين ا: انظر . هذا قول أهل احلجاز كما ذكر ذلك الزجاج   ) ٢(
رقم ، باب ما جاء أن املستحاضة تتوضأ لكل صالة ، كتاب الطهارة ،  ١/٢٢٠: هسننرواه الترمذي يف   ) ٣(

باب يف املرأة تستحاض ومن قال تدع الصالة ،  كتاب الطهارة، ١/٧٣:يف سننه داود أبو  و، ) ١٢٦(احلديث 
 ،كتاب الطهارة ،  ١/٢٠٤:يف سننه ابن ماجه  و ،)  ٢٨١( رقم احلديث ،  يف عدة األيام اليت كانت حتيض

واحلاكم  ،) ٦٢٥(رقم احلديث ،  باب ما جاء يف املستحاضة اليت قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر ا الدم
رقم احلديث ،  ١/٣٣١:الكربى يف السنن البيهقي  و، ) ٦٨٨٣(رقم احلديث ،  ٤/٦٢:املستدرك يف 

،  ١/٢٢٢: يف سننه الدارمي و،) ١٠(رقم احلديث ،كتاب احليض ،١/٢٠٨: يف سننه الدارقطينو،)١٤٧١(
مسند ،  ٦/٣٠٤: همسندواإلمام أمحد يف  ،) ٧٨٨(رقم احلديث ، باب يف غسل املستحاضة ، كتاب الطهارة 

وذكر أن رجاله رجال ، ١/٢٨١ :جممع الزوائد ذكره اهليثمي يف ) .  ٢٦٦٣٥(رقم احلديث ، أم سلمة 
  .  )) ورواته كلهم ثقات : قال الدارقطين :  (( ١/٢٠٢:نصب الراية قال الزيلعي يف ،  صحيح ال

، وهـو الشـاعر املشـهور يف اجلاهليـة     ، يمون بن قيس بن جندل من بين قيس بن ثعلبة م، أبو بصري هو   ) ٤(
،  ١/٨٥: ابـن حجـر   ، نزهـة األلبـاب يف األلقـاب    : انظـر  .  بعد أن مدحه ومات يف عهد النيب 

  .  ١/٥٢:اجلمحي ، طبقات فحول الشعراء 



  

وــةً مرِفْع ي احلَـيفاً وزع ثَةقُروء   ر نا ميهف اعا ضمـا  لكَاِءنِس 

أَي:يتكالس قَالَ ابنو ، نهار١(أَطْه(:  ))القُرؤ:ادداَألض نم وهيعاً ،ومج احلَيضو الطُّهر ((
)٢(.  

 ﴿Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& ﴾ عنِيوجِ : يالز قح به لنطبي؛ ل لدالو

 ةعجن الر٣(م(،﴿βÎ) £⎯ ä. £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ وهذَا تغليِظٌ عليهِن في إِظْهارِ ذَلك، ]ن[﴾#$

 ﴿ £⎯ åκçJ s9θãè ç/ uρ﴾  اجِهِنو٤( أَز(،﴿ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ﴾ ، هنتعاجربِم﴿ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ﴾  يفَي اَألجلِ الذ

 ، يهف صنبرترنَ أَنْ يأُم﴿÷β Î) (# ÿρßŠ# u‘ r& $[m nξô¹ Î) ﴾]اراً ، ] نرالَ إِض ﴿£⎯ çλ m; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “Ï% ©! $# £⎯ Íκ ö n= tã 

Å∃ρá ÷è pR ùQ$$ Î/ ﴾]ن [ثْلُ:أَيالِ مجلى الرساِء علنل  أَي، بِاملعروف ن احلقم هِنليالِ عجلري لالذ :

، لى املَرأةلِ عجالر قن حاُهللا م ا أَمربِم﴿ ÉΑ$ y_Ìh=Ï9 uρ £⎯ Íκ ö n= tã ×π y_ u‘ yŠ ﴾]عنِي  ]ني: ناقُوا ما سبِم

!ª﴿ ،)٥(املَهرِ ، وأنفَقُوا من املَالِ  $# uρ î“ƒ Í• tã îΛ⎧ Å3 ym ﴾ ] كـ[ ا يكَم نحتميو ، ا أَرادكَم رأْم

 ٦(أَحب(.  

∩⊄⊄®∪ ﴿ß− nξ ©Ü9 $# È⎯≈ s?§ s∆  ﴾]خ[ ورٍ بِعددصحم غَري اجلَاهلية اُهللا )٧(كَانَ طَالق فَحصر ،

هى ، وراُألخ ي اآليةثةَ فالثَّال ذَكَرنيِ ، وطَلْقَت اآلية ذهي هفَذكَر ف ، بِثَالث ي قَولُه الطَّالق: 

                           
 إصـالح املنطـق   (( صـاحب كتـاب    النحوي اللغوي  ، يعقوب بن إسحاق السكيت ، هو أبو يوسف   ) ١(

  .  ١١/٣١١:املنتظم  و،  ٦/٣٩٥:ابن خلكان ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان : انظر .   ))
  .  ٣٨٢ -٣٨١:غريب القرآن و،  ٢٧٦ :البن السكيت ، إصالح املنطق   ) ٢(
  . ٢/١٧٢:تفسري الثعاليب   ) ٣(
  .مصدر سابق   :جماز القرآن    ) ٤(
و الوسيط يف ،  ٢/١٧٣:تفسري الثعليب : انظر . نسبه الثعليب والواحدي والبغوي وابن اجلوزي إىل ابن عباس   ) ٥(

  ١/٢٦١:سري وزاد امل، ١/٢٠٥:تفسري البغوي و،  ١/٣٣٥: تفسري القرآن ايد 
  . ٣٠٧ – ١/٣٠٦:معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
، )  ١٢٢٢( رقم احلديث ، باب جامع الطالق ، كتاب الطالق ،  ٢/٥٨٨:وطأ رواه اإلمام مالك يف امل  ) ٧(

ورواه ، )  ٣١٠٦( رقم احلديث ، باب ومن سورة القرة ، كتاب التفسري ،  ٢/٣٠٧:املستدرك واحلاكم يف 
رقم ، باب ما جاء يف إمضاء الطالق الثالث وإن كن جمموعات ، كتاب ،  ٧/٣٣٣:الكربى  البهقي يف السنن



  

﴿ β Î* sù $ yγ s) ¯= sÛ Ÿξ sù ‘≅ Ït rB … ã& s! ... ﴾ َيلقاآلية ، و : ي اآليةى فاملَعن : يهف لَكمي يالذ الطَّالق

 انترم ةعج88﴿،)١(الر$ |¡øΒ Î* sù >∃ρá ÷è oÿ Ï3 ﴾  عنِيا :يبِم ساكإِم نيِ فَعليهيقَتطْلالت عدا بهعاجإِذَا ر

 اُهللا ،  أَمر﴿ρ r& 7xƒ Î ô£ s? 9β$ |¡ôm Î* Î/ ﴾]ن [ وهأَنْ : و ] اكَهرت٢(]ي( ، دةضاِء العقبِان بِنيى تتح

Ÿω ﴿، )٣(والَ يراجِعها إِضراراً uρ ‘≅ Ït s† öΝ à6 s9 β r& (#ρä‹ è{ ù' s? !$ £ϑÏΒ £⎯ èδθßϑ çF÷ s?# u™ $º↔ ø‹ x©  ﴾ وزجالَ ي

 نذُ مأْخوجِ أَنْ يلزطَالا أَعميئاً مش رأتهي اخلُلعِ،اما؛إِالَّ فقُهطَلين املَهرِ لا مه قُولُه وهو :﴿ ω) 

β r& !$ sù$sƒ s† ﴾ ،الَمعأَ أَنْ يقَر﴿ !$ sù$ sƒç†﴾ ٤( مزةُح(،﴿ω r& $ yϑŠ É) ãƒ yŠρß‰ ãm «!$#﴾]عنِي ]نوجِنيِ،: يالز 

﴿ ÷β Î* sù ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r& $ uΚ‹ É) ãƒ yŠρß‰ ãn «! $# Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ $yϑ Íκ ö n= tã $ uΚ‹ Ïù ôN y‰ tG øù$# ⎯ Ïµ Î/﴾]ن[ احنأةُ الَ جاملر

y7 ﴿عليها فيما أَعطَته ، و والَ جناح علَى الرجلِ فيما أَخذَ ،  ù=Ï? ßŠρß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδρ ß‰ tG ÷è s?   

⎯]ن[ tΒ uρ £‰ yè tG tƒ yŠρß‰ ãn «! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ /tβθ ãΚÎ=≈ ©à9 ما : يعنِي  ]أو ثو أو خذكـ [ ﴾  #$

  .)٥(حده من شرائعِ الدينِ 

∩⊄⊂⊃∪ ﴿ β Î* sù $ yγ s) ¯= sÛ ﴾  عنِين: ييتناملُطَلِّق ث وجالز، ﴿Ÿξ sù ‘≅ Ït rB … ã&s! ﴾َةُ ثَالثاًاملُطَلَّق، ﴿.⎯ ÏΒ 

ß‰ ÷è t/ ﴾َأي  : ، الثَّالثة طْليقةالت بِعد ن4 ﴿م© ®L ym yx Å3Ψ s? % ¹` ÷ρy— … çν u ö xî﴾]طَلِّق ، ]نامل غَري﴿ β Î* sù 

$ yγ s) ¯= sÛ ﴾  ، الثَّانِي وجالز﴿Ÿξ sù yy$ uΖ ã_ !$ yϑÍκ ö n=tæ β r& !$ yè y_# u tI tƒ  ﴾  ، يددبِنِكَاحٍ ج﴿ β Î) !$̈Ζ sß  ﴾ 

                                                                             
وهو الصحيح ، هذا مرسل :  (( وقال البيهقي  ،  ))صحيح اإلسناد   :  ((قال احلاكم ) .١٤٧٢٨( احلديث 

  .  ))  ؛ قاله البخاري وغريه
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  ... .وهو أن يطلقها حىت تبني : ويف األصل ، خة الوجيز املطبوعة كذا يف نس  ) ٢(
  . ٢/١٧٧:تفسري الثعليب   ) ٣(
  .  ٨٠: التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق :السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ١/٣٣٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(



  

β﴿علما وأَيقَنا، r& $ yϑŠ É) ãƒ yŠρß‰ ãn «! y7﴿،)١(دهما على اآلخرِما بين اُهللا من حق أَح]ن[﴾ #$ ù=Ï? uρ 

ßŠρß‰ ãn «! $# $ pκß] ÍhŠ u;ãƒ 5Θ öθ s) Ï9 tβθ ßϑ n=ôè tƒ  ﴾ ] ثَالثُونو ائتانكـ ضط ، م[  . 

∩⊄⊂⊇∪﴿# sŒÎ) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# z⎯ øó n= t6 sù £⎯ ßγ n= y_ r&﴾ ةدضاَء العقان نبقَارنهتد؛ع،﴿ ∅ èδθä3 Å¡ øΒ r' sù   

>∃ρá ÷è oÿ Ï3 ﴾ َأ أَبِي : ي ندع وزجا يطِْء كَما ؛ الَ بِالولَه قدعو عةجالر لىع هادبِإِش نوهاجِعر

ρ÷﴿،)٢(حنِيفَة  r& £⎯ èδθãm Îh |  7∃ρã ÷è oÿ Ï3﴾]ض[ أَي : لَكأَم كُنيو ، نهتدي عقَضنى تتح نكُوهاتر

، فُِسهِنبِأَن﴿Ÿω uρ £⎯ èδθä3 Å¡ ÷ϑ ä? # Y‘# u ÅÑ﴾  ، اجةَ لَكُم إِليهنم الَ حأَنتةً وارضم نوهاجِعر٢٠الَ ت 

 ي: أَودفْتتونَ املَرأةَ لارضوا يم كَانه٣(أَن( ، ﴿ (#ρß‰ tF÷è tG Ïj9 ﴾]ن[ ، ةدطَوِيلِ العبِت هِنلَيع ﴿⎯ tΒ uρ 

ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9≡ sŒ  ﴾، داءتاالع ﴿ô‰ s) sù zΟ n=sß … çµ |¡ ø tΡ  ﴾]عالَى ، ]ناِهللا ت نيبو ينها بيمف مأَثا ، وهرض

 ﴿Ÿω uρ (# ÿρä‹ Ï‚ −F s? ÏM≈ tƒ# u™ «! $# ]٣[# Yρâ“ èδ  ﴾]يقُولُ ]نو ، ي اجلَاهليةف طَلِّقلُ يجا : كَانَ الرمإِن

ρã#)﴿ ،)٤( طَلَّقْت وأَنا الَعب ، فَريجِع فيها ،فَأُنزلَت هذه اآليةُ ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ ﴾ 

$! ﴿، مِبِاِإلسال tΒ uρ tΑ t“Ρ r& Ν ä3 ø‹ n=tæ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 π ﴿من القُرآن ،: يعنِي  ﴾ #$ yϑõ3 Ås ø9 $# uρ ﴾  َاعظوم

 القُرآن ،﴿ / ä3 Ýà Ïè tƒ ⎯ Ïµ Î/ ]ن[ (#θà) ¨?$# uρ ©! (θà#) ]خ[#$ ¨?$# uρ ©! $# (# þθ ãΚn= ôã $# uρ ¨β r& ©! $# Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« ×Λ⎧ Î= tæ ﴾ 

  . ] م[

                           
  . ١/٣٣٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
فإنه عىن مبا أذن به من الرجعة من اإلشهاد على :  (( ؛ ونصه  ٢/٤٨٠ هتفسريهو قول ابن جرير رمحه اهللا يف    )٢(

وعلى الصحبة ،ألن ذلك إمنا جيوز للرجل بعد الرجعة ؛ الرجعة قبل انقضاء العدة دون الرجعة بالوطء واجلماع 
 ٢/٥٣:أحكام القرآن للجصاص: وانظر املسألة يف )). الناس  والعشرة مبا أمر اهللا به وبينه لكم أيها، مع ذلك 

    .٤/٢٨١:أحكام القرآن البن العريب  و، 
  .  ١/٧٦:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
،  ١٤/٤٦٨:املطالب العالية وابن حجر يف ،) ١٨٤٠٦( رقم احلديث :٤/١١٥ :ه مصنفرواه ابن أيب شيبة يف   ) ٤(

: جممع الزوائد وذكره اهليثمي يف  .عن احلسن )  ٣٥٢٩(رقم احلديث ، لقرة سورة ا، كتاب التفسري 
  .   )) وفيه عمرو بن عبيد وهو من أعداء اهللا ، رواه الطرباين :  ((مث قال  ٢٨٨ -٤/٢٨٧



  

∩⊄⊂⊄∪ ﴿ # sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯=sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# z⎯ øó n= t6 sù £⎯ ßγ n=y_ r& ﴾ أَي :نهتدع تقَضان، ﴿Ÿξ sù £⎯ èδθ è=àÒ÷è s? ﴾ 

 ، نوهعنمقَالُ  ٠٢الَ تا: يلُهأَصجِ ، ووزن التا معهنإِذَا م همل فَالنٌ أَيضاملَرأةُ  ع لَتضع نم

β ﴿٦،)١(إِذَا نشب ولَدها في بِطْنِها ، وعسر خروجه r& z⎯ ós Å3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_# uρ ø—r&  ﴾ ، يددبِنكَاحٍ ج

ها زوجها ، فَلما طَلَّقَ )٢(الذين كَانوا أَزواجاً لَهن ، نزلت في أُخت معقل بن يسارٍ: يعنِي 

# ﴿ ،)٣(ومنعها بِحق الوِالَية ،عدتها جاَء فَخطَبها ، فَأبى معقل أَنْ يزوجه/تانقَض sŒÎ) (# öθ |Ê# t s? 

Ν æη uΖ ÷ t/ Å∃ρã ÷è pR ùQ $$ Î/ ﴾]ائزٍ، ]نرٍ جمهاللٍ وح بِعقْد﴿y7 Ï9≡ sŒ  ﴾لِ،:أَيضالع ركاِهللا بِت رأَم﴿ àá tãθãƒ 

⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ tβ% x. öΝ ä3Ζ ÏΒ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ /ö﴿ ، ]ن[﴾ #$ ä3 Ï9≡ sŒ ﴾  لِ،: أَيضالع رك4 ﴿ت’ s1ø— r& 

ö/ ä3 s9  ﴾ ، ُلأَفْضو ريخ﴿ ã yγ ôÛ r& uρ ﴾]ن[ ا إِذَامهأَن كذَلو، يبةن الرقُلُوبِكُم مل ] َي قَلبِ ] كَانف

 لَم بالقةَ حا عمهنم احدا ،كُلِّ وهِملَيع نؤمي ﴿ ª! $# uρ ãΝ n=÷è tƒ ﴾  ِالحالص نم يها لَكُم ف٤(م(  ،

 ﴿÷Λ ä⎢Ρ r& uρ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è s? ﴾]خذ ثو  م [.  

∩⊄⊂⊂∪  ﴿ ßN≡ t$ Î!≡ uθ ø9 $# uρ z⎯ ÷è ÅÊ ö ãƒ £⎯ èδ yŠ sωρ r& ﴾  رأَم وهو ، اَألمر اهنعمرِ ، ولَفْظُ اخلَب لَفْظُه

ابٍ الَ أَمربحتابٍ اسج٥(إِي(دري؛ ي:،كنَ ذَلدإِذا أَر نغَريه نم اعةضبِالر أَحق نهأَن﴿ È⎦ ÷, s! öθ ym﴾ 

                           
  . ١٣٥: غريب القرآن   ) ١(
 مـن أهـل بيعـة الرضـوان     ،معقل بن يسار بن عبد اهللا املزين البصري ، هو الصحايب اجلليل ، أبو عبداهللا   ) ٢(

يف آخـر   البصـرة وتـويف ـا     سـكن ، وهو صاحب ر معقل أمره عمر بن اخلطاب حبفره فحفره، 
اإلصـابة  و،  ٢/٥٧٦:سـري أعـالم النـبالء    و،  ٧/١٤: طبقات ابـن سـعد   : انظر  .  خالفة معاوية

بيـان األسـباب   العجـاب يف  : انظـر  . مجـل  : وقيـل  ، فاطمة بنت يسـار  : وأخته امسها . ٦/١٨٥:
:١/٥٩٢  .  

 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن ﴿باب ، كتاب التفسري ، ٤/١٦٤٥:يف صحيحهالبخاري رواه   ) ٣(
  ) .٤٢٥٥(رقم احلديث ،  ﴾أن ينكحن أزواجهن  

  . ١/٣١١:معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  ١/٣١٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(



  

⎦È﴿  ،سنتنيِ تامتنيِ  ÷⎫ n=ÏΒ% x. ﴾ رجتوجنيِ إِذَا اشالز نيازعِ بنقطعِ التل يدحدذا تهو ةدي ما ف

⎯ô﴿ :ا قُولُه عز وجلَّ يدلُ علَى هذَ ،الرضاعِ  yϑ Ï9 yŠ# u‘ r&  ﴾ َأالبيانُ ،:  يو يرقدذَا الته  ﴿ô⎯ yϑ Ï9 

yŠ# u‘ r& β r& ¨ΛÉ⎢ ãƒ sπ tã$|Ê §9 ’ ]ن[ #$ n? tã uρ ÏŠθä9 öθ pR ùQ $# … ã& s!  ﴾  عنِيي : ، اَألب﴿ £⎯ ßγ è% ø— Í‘ £⎯ åκ èE uθó¡ Ï. uρ ﴾  رِزق

 نهاسبلو اتالدونقَالَ املُفَ. )١(الورس: عتا إِذَا أَرضهتوسكو املُطَلَّقَة املَرأة وجِ رِزقلَى الزعو

، لدالو﴿ Å∃ρã ÷è pR ùQ $$Î/ ﴾]ن[ رِ اِإلمكانلَى قَدلٌ عدع هرِفُونَ أَنعا يعالَى ،)٢(بِمت ى قَولُهعنم وهو :

﴿ Ÿω ß# ¯=s3 è? ë§ ø tΡ   ﴾ ، فْسن ملْزالَ ت﴿ωÎ) $yγ yèó™ ãρ ﴾]ا ، ]ن فهعسا يم﴿Ÿω š‘ !$ ŸÒè? 8ο t$ Î!# uρ 

$ yδÏ$ s! uθ Î/ ﴾ يهلْقالَ تو ، يبِا الصفَهأَلو، هاعضبِإِر يتضأَنْ ر عدا بها إِىل غَريهنم لدالو عزنالَ ي

 كبِذَل هارضا ترفَها ععدمب إِىل أَبيه يأْ، )٣(ها يي،كَمأَ تقَر﴿Ÿω š‘ !$ ŸÒ è? ﴾  ق٢٠، )٤(ح  الَ :أَي

اراً بِأَبِيهرإِض هعضرى أَنْ تأْب٦، )٥(ت ﴿Ÿω uρ ×Šθä9 öθ tΒ … çµ ©9 ⎯ Íν Ï$ s! uθ Î/ ]ن[’ n? tã uρ Ï^ Í‘# uθ ø9 $# ã≅ ÷V ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ﴾ 

’﴿   :هذَا نسق علَى قَوله عز وجلَّ  ]ن[ ﴾ n? tã uρ ÏŠθä9 öθ pR ùQ $# … ã& s! £⎯ ßγ è% ø— Í‘ £⎯ åκ èE uθ ó¡Ï. uρ ﴾  عنِيلَى : يع

 يبِارِث الصو-  رِثَهالٌ وم لَهو بِيالص اتم ي لَوالذ-  ، هياتي حف لى أَبِيهي كَانَ عثْلُ  الذم

ارثبِالو ادأَرالِ:وجن الركَانَ م نناً مكَائ هتبصع نكَانَ م ن٦(م(،﴿Ÿ÷β Î* sù # yŠ# u‘ r&﴾عنِيوينِ:ياَألب، 

# yŠ# u‘ r&﴾عنِيوينِ:ياَألب، ﴿ »ω$ |ÁÏù ﴾ ،لَدلْوطَاماً لف﴿⎯ tã <Ú# t s? $ uΚåκ ÷] ÏiΒ﴾ ،ِلَني9 ﴿قَبلَ احلَو‘ ãρ$ t±s? uρ 

Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ $ yϑ Íκö n=tã﴾ ]/٠٢ ، ]ن  همقَول نرةُ ماواملَشو راوشالتابةُ : والد تره ، شتروشو

                           
  .  ١/٣٤١: يف تفسري القرآن ايد  الوسيط: انظر   ) ١(
  . ١/١٧٩:تفسري السمرقندي ،  ٢/١٨١:تفسري الثعاليب  و، ١/٣١٣:معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  . مصدر سابق :تفسري السمرقندي ،  مصدر سابق:تفسري الثعاليب و ،مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه :انظر   ) ٣(
  . ٨١:التيسري يف القراءات السبع و،  ١٨٣:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
تفسري و، ٢/٥٠٠:تفسري الطربي : انظر . والزهري واحلسن وجماهد وعطاء ومذهب سفيان  هو قول عمر  ) ٦(

  .  ١/٢٧٢:وزاد املسري ،  ٢/١٨٣:الثعاليب 



  

و هيرج جترخعالَىإِذَا استت قُولُهو، هربخ تملع:﴿ öΝ èδö‘ Íρ$x© uρ ’ Îû Í ö∆ F{ $#  ﴾)١(  أَي :

Ÿ÷÷β﴿،)٢(استخرِج آراَءهم واعلَم ما عندهم Î) uρ öΝ ›?Š u‘ r& β r& (# þθ ãèÅÊ ÷ tI ó¡ n@ ö/ ä. yŠ sωρr& ﴾ رام غَري ضع

ةالدالو،﴿ Ÿ÷Ÿξ sù yy$ uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ # sŒ Î) Ν çF ôϑ̄= y™ !$̈Β Λä⎢ ø‹ s?# u™ Å∃ρá ÷è pR ùQ $$ Î/﴾]ن[أَي: م إِىل اُألمتلَّمإِذَا س

 تعضا أَرقْدارِ مها بِمتر٣(أُج(،  َأم ﴿قَرتيأَت ﴾  كم)٤( ،﴿(#θà) ¨? $# uρ ©!$# (# þθ ßϑ n=ôã $# uρ ¨β r& ©! $# $oÿ Ï3 

tβθ è=uΚ ÷è s? × ÅÁ t/  ﴾ ]م [  . 

∩⊄⊂⊆∪  ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ﴾  ونَ ، : أَيوتمي ﴿ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ ﴾     ، َلِّفُونخيكُونَ ورتيو

﴿ % [`# uρø— r& ﴾  ، اًءنِس ﴿z⎯ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡àΡr'Î/ ﴾  ، ِى اَألمرعني مف ربخ﴿ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ  ﴾ 

# ﴿ ،)٥(أَو أَمةً  ٠٢جها ، إِالَّ أَنْ تكُونَ حامالً فَهذه املُدةَ عدةُ املُتوفَى عنها زو ]ن[ sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ 

z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& ﴾  نهتدع تقَضان،﴿Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n=tæ ﴾  ، ا اَألولياُءهأَي ﴿ $ yϑŠ Ïù z⎯ ù=yè sù þ’ Îû 

£⎯ Îγ Å¡àΡr& Å∃ρâ ÷ê yϑ ø9 $$Î/ ]ن[ª!$# uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ ÷è s? × Î6 yz ﴾ ] عنِي  ]ني : جِ اَألكْفَاِء بِإِذنزوت نم

 فْسريذا تاَألولياِء ، ه ) روفاملَع ( يبِا الناهمها سفْسن وجزي تا ؛ َألنَّ التنا هه : ًانِيةز)٦( 

$ã·$﴿ :لقوله عز وجلَّ )١(، وهذه اآليةُ ناسخةٌ  )٦(زانِيةً tG̈Β ’ n< Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9 $#  ...﴾)٢( .  

                           
  .ورة آل عمران من س)  ١٥٩( جزء من اآلية رقم   ) ١(
  .شرت الدابةُ  وشورتها إِذَا استخرجت جريها وعلمت خبرها  من: إالَّ أنه قال ،  ٢٨٥: غريب القرآن   ) ٢(
زاد و،  ١/٣٤٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . نسبه الواحدي وابن اجلوزي إىل جماهد والسدي   ) ٣(

   .١/٢٧٤:املسري 
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٩٠:غريب القرآن   ) ٥(
 البيهقيو ،)  ١٨٨٢(حديث رقم ، باب ال نكاح إال بويل، كتاب النكاح ،  ١/٦٠٦:يف سننه ابن ماجه  رواه  ) ٦(

 الدارقطينو،)  ١٣٤١٢(رقم احلديث ،   نكاح إال بويلباب ال، كتاب النكاح ،  ٧/١١٠:الكربى  يف السنن
قال األلباين يف إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار ، )  ٢٥( رقم احلدي ، كتاب النكاح ،  ٣/٢٢٧:  يف سننه
فإنه يرى )  فإن الزانية هي اليت تزوج نفسها ( يعين ،  ))  دون اجلملة األخرية ، صحيح :  (( ٦/٢٤٨:السبيل 



  

∩⊄⊂∈∪   ﴿Ÿω uρ yy$ oΨ ã_ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $yϑŠ Ïù Ο çGôÊ § tã ⎯ Ïµ Î/  ﴾ صريحٍ ، : أَيريِ تن غم م بهتكَلَّمت

 ، ريِدا ياللةً مد الكَالم نضمأَنْ ي وهو ﴿ô⎯ ÏΒ Ïπ t7 ôÜ Åz Ï™ !$|¡ ÏiΨ9 $#  ﴾  ي : أَيف هننِكَاح ماسالت

لزوج يجوز التعريض بِخطْبتها في العدة ، وهو أَنْ يقُولَ لها في املُتوفَى عنها ا: العدة، يعنِي 
 ةدالع : بها أَشمو ، جوزي أَتغَرض نإِنَّ مةٌ ، وعافلَن كإِنةٌ ، والَحلَص كإِنميلةٌ ، ولَج كإِن

ρ﴿،)٣(هذَا  r& óΟ çF⊥ oΨ ò2 r&  ﴾م وتررمأَسترم٤(أَض(،﴿þ’ Îû öΝ ä3 Å¡ àΡ r&﴾]ن[  ، هننِكَاحو هِنتطْبخ نم

﴿zΝ Î=tæ ª! $# öΝ ä3 ¯Ρ r& £⎯ ßγ tΡρ ã ä. õ‹ tG y™ ﴾  عنِيال: ي ، طبةبِاخل عريض٢٠ت فُوسِ:أَوي الن٥(ف(،﴿ ⎯ Å3≈ s9 uρ 

ω £⎯ èδρ ß‰Ïã# uθ è? # … Å ﴾ عنِيي:الَ يكَيل هِنيثاقذُوا مأْخالَ ترغَي نحكن ، النِيةً ٠٢كُمع دراً ضس، 

هياريٍء خكُلُّ ش رسو،نِكَاح رس٦(و(،﴿Hω Î) β r& (#θä9θ à) s? Zωöθ s% $ ]ùρã ÷è ¨Β﴾]عنِي]ف خرِي: يعالت ض

Ÿω ﴿ ،بِاخلطْبة كَما ذَكَرنا  uρ (#θãΒ Ì“ ÷è s? nο y‰ø) ãã Çy% x6 ÏiΖ9  ،)٧(د النكَاحِ عقْ الَ تصححوا﴾  ]٣[#$

﴿4© ®L ym x è= ö6 tƒ Ü=≈ tF Å3 ø9 $# … ã& s# y_ r&﴾]ن[ /ى تتةُ حوضةَ املَفْردي العقَضن، ﴿  (# þθ ßϑ n=ôã $# uρ ¨β r& ©!$# ãΝ n=÷è tƒ 

]٣[ $ tΒ þ’ Îû öΝ ä3 Å¡ àΡ r& ﴾  دورِكُمي صا فلى مع عطَّلم،﴿çνρ â‘ x‹ ÷n $$ sù﴾]ن[  ، افُوهفَخ﴿(# þθßϑ n=ôã $# uρ 

¨β r& ©! $# î‘θà xî ÒΟŠ Î= ym  ﴾]صي  م [.  

                                                                             
ا موقوفة على أيب هريرة أ .  

: الناسخ واملنسوخ للنحاس : انظر . وغريهم  وعبد اهللا بن الزبري   عثمان بن عفان  :من القائلني بالنسخ   ) ١(
١/٢٤٠ .  

  .وقد مرت قريباً ، من سورة البقرة )  ٢٤٠( جزء من اآلية رقم   ) ٢(
وهو يعين أن أغلب ،  ))  :  ...قال املفسرون :  ((  ١/٣٤٦:قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(

ومعاين القرآن ،  ١/٣١٧:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق   :جماز القرآن  : انظر . املفسرين قالوا ذا 
  . وغريهم  ١/٢٢٤:للنحاس 

  .مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  .  ١/٧٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .  ٢٧٩: غريب القرآن   ) ٦(
  . مصدر سابق :و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٢/١٨٨:تفسري الثعليب و،  ٢/٥٢٧: تفسري الطربي : انظر   ) ٧(



  

∩⊄⊂∉∪ ﴿ ω yy$ uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ β Î) ãΛ ä⎢ ø) ¯=sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9$# $ tΒ öΝ s9 £⎯ èδθ¡ yϑ s? ﴾  نجِلٍ مي رف لَتزن

اُهللا تعالَى أَنَّ عقْد ،فَأعلم )١(ثُم طَلَّقَها قَبلَ أَنْ يمسها،اَألنصارِ تزوج بِامرأة ولَم يسم لَها مهراً
زائرٍ جهزويجِ بِغريِ م٢(الت(اهنعمالفَرضِ :،وقَبلَ املَِسيسِ و نوهمكُم إِذَا طَلَّقْتلَيساِء علنبِيلَ لالَ س

 لُهقَوفقَة ، والَ ناقٍ ودبِص: ﴿  ÷ρr& (#θàÊ Ì ø s? £⎯ ßγ s9 Zπ ŸÒƒ Ì sù ﴾ ]ن[  وا : أَيوجِباقاً تدص لَهن

﴿£⎯ èδθ ãèÏnF tΒ uρ   ﴾]ن[  أَي :م نم نَطُوهأَعو نوهدوز،به نعتمتا يكُم مقَبلَ ال فَاملرأةُ إِذَا طُلِّقَت

وإِنْ كَانت ا،،والَ مهر لَه)٣(تسمية املَهر وقَبلَ املَِسيسِ فَإِنها تستحق املُتعةَ بِإِجماعٍ من العلماِء

’﴿كَانت مدخوالً بِها فَلها مهر املثلِ ،  n? tã Æì Å™θçR ùQ $#  ﴾  أَي : نم ةعي سكُونُ في يالذ نِيالغ

اهنغ ، ﴿ … çν â‘ ô‰ s% ﴾ ،كَانِهإِم رقَد﴿’ n? tã uρ Î ÏI ø) ßϑ ø9 $# ﴾فَقْرٍاملُع نيقٍ مي ضي فِسر الذ،﴿ 

… çν â‘ ô‰ s%﴾] إِ ]كـ رقَد ثَمن الَها أَقَلُّ مأَقَلُّهو ، ا ثَوبطَهسأَوو ، ادما خأَعالَه ، كَانِهقَالَ . م

… ﴿، قَرأَ )٤( )) وحسن ثَالثُونَ درهماً ((  : الشافعي رحمه اُهللا  çν â‘ y‰ s% ﴾  ابحا صيهِمف

ذُكْو٥(و(، ﴿ $uã$tG tΒ ﴾  اع: أَيتم نوهعتاً ، م﴿ Å∃ρ â ÷ê yϑø9 $$ Î/ ﴾]ن[  دالقَص هرِفُونَ أَنعا تبِم

، كَاناِإلم رقَدو﴿ Å$ ˆ) ym  ﴾ ، ًبااجو﴿ Å’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós çR ùQ   .]كـ [ ﴾  #$

∩⊄⊂∠∪  ﴿  βÎ) uρ £⎯ èδθ ßϑçF ø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £⎯ èδθ¡ yϑ s? ô‰ s% uρ óΟ çF ôÊ t sù £⎯ çλ m; Zπ ŸÒƒ Ì sù ﴾  ،َأقَر   

﴿ نوهاسمابِ،  ﴾ تي اَألحزف٦(و(
   كَمولِ ، حخقَبلَ الدو يةمسالت عدب ي املُطَلَّقةذَا فه ، أَخ

                           
تفسري مقاتل بن : انظر . ذكره مقاتل والثعليب والبغوي وابن اجلوزي والقرطيب عن الثعليب معلقاً دون إسناد   ) ١(

تفسري و، ١/٢٧٩: وزاد املسري ، ١/٢١٧:تفسري البغوي و، ٢/١٨٨:تفسري الثعليب و ،١/١٢٥:سليمان 
  . ٣/٢٠٢:القرطيب 

  . ١/٣١٨:معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .  ٢/٥٣٦:تفسري الطربي : انظر . حكا اإلمجاع ابن جرير الطربي   ) ٣(
  .  ١٩١ -٢/١٩٠:تفسري الثعاليب : نظر ا. ابن عباس والشعيب والزهري والربيع بن أنس نسبه الثعليب إىل   ) ٤(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، ١٨٤:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
أَنْ  يا أَيها الَّذين َآمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتموهن من قَبلِ ﴿: ؛ وهي قوله تعاىل )  ٤٩( اآلية رقم   ) ٦(

: السبعة يف القراءات :انظر. ﴾تمسوهن فَما لَكُم علَيهِن من عدة تعتدونها فَمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلًا 



  

#ß  ﴿ :اُهللا لَها بِنصف املَهرِ ، وهو قَولُه تعالَى  óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä⎢ ôÊ t sù  ﴾ ا : أَيم نِصف اجِبفَالو

β (ω¨﴿، )١(فَرضتم  r& šχθ à ÷è tƒ ﴾  عنِيي : اَء ؛ أَيسفَالَ : الن ، صفالن كذَل كْنرتإِالَّ أَنْ ي

 ، به اجواَألز نبطَالي﴿÷ρ r& (# uθ à ÷è tƒ “ Ï% ©! $# ⎯ Íν Ï‰ u‹ Î/ äο y‰ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9 ، الَ )٢(الزوج : يعنِي  ]ن[﴾ #$

β﴿ مالً ، يرجِع في شيٍء من املَهرِ الذي وفَّاه كَا r& uρ (# þθ à ÷è s? ﴾  ساِءالنجالِ ولرل طاب٣(خ(     ،

 ﴿ÛU t ø% r& 3” uθ ø) −G=Ï9 ﴾]ن[  أَي : بدفُو نذَا الععالَى ؛ َألنَّ هي اهللا تاصعقَاِء مى إِلَى اتعأَد ،

 هأَن ملع لَه تبدتا كَانَ فَرضاً -فَإِذَا اُنلَم -داالً، كَانَ أَشمعاست﴿Ÿω uρ (# âθ |¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒ x ø9 $# öΝ ä3 uΖ ÷ t/ ﴾

، )٤(واملَرأَة بِالفَضلِ واِإلحسان /لَى بعضٍ ،هذا أَمر للزوجِالَ تتركُوا الفَضلَ بعضكُم ع ]ن[

﴿¨β Î) ©! $# $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ ÷è s? î ÅÁ t/  ﴾ ]م  [. 

 ∩⊄⊂∇∪﴿ (#θÝà Ïù$ ym ’ n? tã ÏN# uθ n=¢Á9 Íο﴿ ،)٥(دائها في أَوقَاتها بِأَ ﴾#$ 4θ n=¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθ ø9  ]ن[﴾#$

صالةَ العصرِ ؛ َألنها بني صالَتنيِ :أَو٠٢،)٧(، أَفْردها بِالذِّكرِ تخصيصاً )٦(صالةَ الفَجرِ : يعنِي
: ، أَو )٢(العشاِء : أَو ،)١(غرِبِاملَ: ، أَو )٩(الظُّهرِ : أَو  ٢، ٦، )٨(في اللَّيلِ وصالتنيِ في النهارِ

%θãΒθè#)﴿ ،)٣(واحدةٌ من اخلَمسِ :  uρ ¬! t⎦⎫ ÏF ÏΨ≈ s%  ﴾ ] ني ]كـيعط٤(م(.  

                                                                             
  .  ٩٨:احلجة يف القراءات السبع و،  ١٨٤ – ١٨٣

  . ٢/٤٤٤:تفسري ابن أيب حامت و،  ٢/٥٤٠:الطربي  تفسري:انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ١(
   .٥٤٦ -٢/٥٤٥:تفسري الطربي :انظر.رواه ابن جرير عن قتادة وشريح وجماهد وابن عباس وجبري بن مطعم   ) ٢(
  .  ٥٥٢ – ٢/٥٥١:تفسري الطربي : انظر . ورجحه ، رواه ابن جرير عن عباس   ) ٣(
  . ١/٣١٥:الكشاف : وانظر . عن ابن عباس  ١/٣٤٩:قرآن ايد حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري ال  ) ٤(
  . ٢/٤٤٧:تفسري ابن أيب حامت و،  ٢/٥٥٤:تفسري الطربي :انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن مسروق   ) ٥(
سري تف :انظر . هو قول معاذ وعمر وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد اهللا وعطاء وعكرمة والربيع وجماهد   ) ٦(

  . ١/٢٨٢: :وزاد املسري ،  ٢/١٩٥:تفسري الثعليب  ، ٢/٥٦٤:الطربي 
  . ١/٣٢٠:معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(
  . ٢/٥٥٦:تفسري الطربي : انظر . و هذا التعليل من قتادة  ، ٢٩٧:غريب القرآن   ) ٨(
:   تفسري الطربي :انظر. روايةابن عمر و زيد بن ثابت و أسامة بن زيد و أيب سعيد اخلدري وعائشة يف  هو قول  ) ٩(



  

∩⊄⊂®∪﴿÷β Î* sù óΟ çF ø Åz »ω$ y_Ì sù﴾عنِيي:ا فَصقَّهح الَةلصل فِّنيولُّوا مصأَنْ ت كُمنكمي لُّوا إِذَا لَم

جلى أَراةً عشكُم مل، ﴿÷ρ r& $ZΡ$ t7 ø. â‘﴾]كُم،]نابولَى ظُهورِ دعدةاملُطَارو قةابي املُسذَا فه٥( و( ،

#! ﴿ ٦،  )٦(جمع راجِلٍ وراكبٍ: رِجاالً وركْباناً  ٠٢ sŒ Î* sù ÷Λä⎢Ψ ÏΒ r& (#ρã à2 øŒ $$ sù ©! فَصلُّوا  ﴾  #$

$ ﴿ ،)٧(الصلوات اخلَمسِ تامةً بِحقُوقها  yϑ x. Ν à6 yϑ ¯= tæ $ ¨Β öΝ s9 (#θçΡθ ä3 s? šχθãΚ n=÷è s? ﴾ ] م [

  .كَما افْترض عليكُم في مواقيتها 

∩⊄⊆⊃∪ ﴿ t⎦⎪ Ï%©! $# uρ šχ öθ ©ù uθ tG ãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`# uρ ø—r& ]ق[ Zπ §‹ Ï¹ uρ  ﴾، ًيةصهِم ولي٢فَع 

 ةً : أََييصوا ووصيقَرأَ )٨(ل ،﴿ Zπ §‹ Ï¹ uρ ﴾ٍفص لَغوحمزةُ وح٩(و(،﴿ Ο Îγ Å_# uρø— X{  ﴾٠٢  قَولَه     :

 ﴿ šχ öθ ©ù uθ tG ãƒ ﴾  عالَى : أَيت قَولَهو ، هيفَائاستو ددى العفوت نونَ ، مضقْبي: ﴿ ö≅ è% Ν ä39 ©ù uθ tG tƒ 

                                                                             
  .  ١/٢٨٣: :وزاد املسري ، مصدر سابق :تفسري الثعليب ،  ٢/٥٦١

:  :وزاد املسري ، مصدر سابق :تفسري الثعليب و ، ٢/٥٦٤:تفسري الطربي : انظر . هو قول قبيصة بن ذؤيب   ) ١(
  . مصدر سابق  

يعين بذلك ،  )) علي بن أمحد النيسابوري يف تفسريه ذكره : (( مصدر سابق ، قال ابن اجلوزي يف تفسريه    ) ٢(
  .ومل أجده يف الوجيز وال الوسيط ؛ ولعله يف البسيط ، الواحدي 

قال ابن جرير مرجحاً بني . ٢/١٩٧:تفسري الثعليب و،  ٢/٥٦٦:تفسري الطربي : انظر . قاله الربيع بن خثيم    ) ٣(
ما تظاهرت به األخبار عن رسول : صواب من القول يف ذلك وال:  (( -بعد أن ذكرها بأسانيدها  -األقوال 

والذي حث اهللا تعاىل ذكره عليه من ذلك نظري الذي ، وهو أا العصر ؛ اليت ذكرناها قبل يف تأويله  اهللا  
  .  )) يف احلث عليه  روى عن رسول اهللا  

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  . ١/٣٥٢:قرآن ايد الوسيط يف تفسري ال  ) ٥(
  . ٢٤٥: غريب القرآن   ) ٦(
  . ٢/٢٠٠:تفسري الثعليب   ) ٧(
ومن رفع ، فليوصوا وصية ألزواجهم : فمن نصب ؛ أراد  : (( ١/٣٢١:قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٨(

  . ١/١٥٦:معاين القرآن للفراء : وانظر ،  ))  فعليهم وصية ألزواجهم : ؛ فاملعىن 
  . ١٣٨: حجة القراءات  ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات   ) ٩(



  

à7 n=̈Β ÏN öθ yϑø9 $# “ Ï% ©! $# Ÿ≅ Ïj. ãρ öΝ ä3 Î/ ...﴾)١( أَي:كُم جاحوأَر قْبِضيعاًيم ، دأَح قَصنالَ يقَالَ وي :

 :الم يتفوه؛توفَيتاستو فَالن ندي ع أَي :،ندهي عالم ميعج ذْتيٌء أَخش ندهي عل بقي لَمو
)٣( ] ٢،  ٦[  ،)٢(﴿βρ â‘ x‹ tƒ uρ﴾ َونعدي،﴿βρ â‘ x‹ tƒ uρ ﴾: َإِالَّ الفَعل هنجِيُء مالَ ي يفععلٌ ضف

واذر ، : وذَر ، والَ : بلُ واَألمر والنهي ، والَ يجِيُء منه املَاضي واسم الفَاعلِ ،الَ يقَالُ املُستق

öΝ ﴿: وقَولُه تعالَى  èδö‘ sŒ ﴾ )ي اَألمرِ ، )٤ف ﴿ Ÿω uρ ‘ x‹ s?ْ  ﴾ )٥(  هِيي النف)٦، )٦ 

Ο﴿:وقوله ÎγÅ_# uρø— X{  ﴾ذههم ، وائنِسداِء اِإلسالمِا كَالتي ابنَ فل كُني ن ،لَمرياثٌ مم لْمرأة

وكَانَ على الزوجِ أَنْ يوصي لَها بِنفَقة حولٍ ، فَكانَ الورثَةُ ينفقُونَ عليها حوالً ، زوجِها،
إِنْ شاءت في  في أَنْ تعتد وكَانت مخيرةًفي الصربِ عن التزوجِ،وكَانَ احلَولُ عزِميةً عليها 

$﴿:تعالَى وإِنْ شاءت خرجت قَبلَ احلَولِ ، وتسقُطُ نفَقَتها ، فَذَلك قُولُهبِيت الزوجِ، ·ã$ tG̈Β 

’ n< Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9 $#﴾  عنِي : أَياعاً ؛ يتم نوهعتفَقة ، : مالن﴿ u ö xî 8l# t ÷z Î) ﴾]ن[  أَي : نغَريِ م

β÷ ﴿إِخراجِ الورثَة إِياها ، Î* sù z⎯ ô_ t yz Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n=tæ  ﴾ فَقَةي قَطعِ النف تاَء املَيليا أَوي

 نهنكاحِ ، علنل وفشالت نم نهعنم ركتَألزواجِ ،وعِ لنصالتعالَى/وقَولُه ت كذَلو : ﴿  ’ Îû $ tΒ 

š∅ ù=yè sù þ’ Îû  ∅ Îγ Å¡àΡr& ⎯ ÏΒ 7∃ρ ã ÷è ¨Β ]ن[ ª!$# uρ  î“ƒ Í• tã ×Λ⎧Å6 ym ﴾]مائتان وأربون ع ،

   . )١(وعدة املُتوفَى عنها زوجها ،)٧(وهذَا منسوخ كُلَّه بِآية املَواريث]ثركـ

                           
  .من سورة السجدة )  ١١( جزء من اآلية رقم   ) ١(
  .  ٥١٩:غريب القرآن   ) ٢(
فقمت بوضعها ؛ ألن كالم السجستاين يف غريب القرآن ، واليت سار عليها املؤلف غري موجودة ،٢، ٦: عالمة   ) ٣(

  .والذي ظهر يل أن الكالم بعده كالم املؤلف ، عنده شيء ومل يبق يل : ينتهي عند قوله 
ذَرهم يأْكُلُوا ويتمتعوا  ﴿: وقوله تعاىل ، ] ١٩:األنعام [ ﴾ ثُم ذَرهم في خوضهِم يلْعبونَ  ﴿: حنو قوله تعاىل   ) ٤(

  ].٣:   احلجر[﴾  ويلْهِهِم الْأَملُ فَسوف يعلَمونَ  
  ] .٢٦: نوح [ ﴾ وقَالَ نوح رب لَا تذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ديارا ﴿: حنو قوله تعاىل   ) ٥(
  . ٩/٦٠:تفسري القرطيب ،  ٣٧٧ – ٢/٣٧٦:إعراب القرآن : انظر   ) ٦(
] ١٢:النساء[﴾مما تركتموهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ﴿:قوله تعاىل  ) ٧(



  

∩⊄⊆⊇∪  ﴿ ÏM≈ s) ¯= sÜ ßϑù=Ï9 uρ 7í$ tF tΒ Å∃ρ â ÷ê yϑ ø9 $$Î/ ]ن[$ ˆ) ym ’ n? tã š⎥⎫ É) −Gßϑ ø9 لَما ] كـ [ ﴾  #$

 ي قَولهف عةَ املُطَلَّقةتعالَى ماُهللا ت ذَكر:﴿Å$ ˆ) ym Å’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós çR ùQ $#  ﴾ منيلاملُس نلٌ مجإِنْ : قَالَ ر

  . )٢(يتقُونَ الشرك فَأَوجبها اُهللا على املُؤمنني الذينلَم أُرِد ذَلك لَم أَفْعل،أَحببت فَعلْت،وإِنْ 

∩⊄⊆⊄∪ ﴿ š Ï9≡ x‹ x. ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ ª!$# öΝ à6 s9 ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ ä3 ª=yè s9 tβθ è=É) ÷è s?  ﴾] يانَ ]أوثن  مالب هبش

  . )٣(الذي يأْتي بِالبيان الذي مضى واَألحكامِ التي ذَكَرها عز وجلَّ 

∩⊄⊆⊂∪ ﴿ öΝ s9 r& t s? ’ n<Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ã_ t yz ⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ì‘$ tƒ ÏŠ öΝ èδ uρ î∃θ ä9 é& u‘ x‹ tn ÏN öθ yϑø9 أَلَم تعلم ،  ﴾ #$

وهم قوم من بنِي إِسرائَيل خرجوا من بلدهم هارِبني من ،  )٤( أَلَم ينته علْمك إِلَى هؤالِء

هاتياً ، فَأمادلُوا وزى نتح ، ونميعاً،فَذالطَّاعقَولُهم اُهللا ج لك:﴿u‘ x‹ tn ÏN öθ yϑø9 $#  ﴾  ذرِ : أَيحل

 ،٢املوت يلَوقيل،وقزمنِ حي زذا فكَانَ ه: وا ثَالثَنيكَانهِم ، ولَيع فُرض ن جِهادوا ما فَرمإِن
حياهم بعد ثَمانِية أَيامٍ ، ، فَماتوا جميعاً ، ثُم أَ)٧(، أَو ثَمانِية اآلف )٦(، أَو سبِعني أَلفَاً )٥(أَلفاً 

(tΑ$s﴿٦لنيب حزقيل وتضرعه،أَو بعد سنتنيِ بِدعاِء ا sù]٣[ÞΟ ßγ s9 ª!$# (#θè?θãΒ §Ν èO óΟ ßδ$u‹ ômr& ﴾ ]ن[ 

فَأَم ، املَوت نارِهم مرلى فم اُهللا عهقَتم،مةً لَهقُوبم اُهللا عهاتسيم لثَهعب هم ، ثُمالةَ آجيقوفُوا بت

﴿χ Î) ©! $# ρä% s! @≅ ôÒ sù ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$̈Ψ9 $# Ÿω šχρã à6 ô± o„﴾]لَ ] مفَضت

  .على هؤالِء بِأنْ أَحياهم بعد موتهِم 

                                                                             
  . ٧٣: الناسخ واملنسوخ للكرمي ،  ٩١:نواسخ القرآن ،٢٤٠:الناسخ واملنسوخ للنحاس و: انظر ، 

  ].٢٣٦: البقرة[﴾والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴿:قول اهللا تعاىل   ) ١(
  .  ١/٣٥٤:لقرآن ايد والوسيط يف تفسري ا، ٢/٢٠١:تفسري الثعليب   ) ٢(
  .١/٣٢٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  . ٢/٢٠٣:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن عطاء اخلرساين   ) ٥(
  . مصدر سابق :تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن عطاء بن أيب رياح   ) ٦(
  . مصدر سابق :تفسري الثعليب : انظر . الثعليب عن مقاتل والكليب حكاه   ) ٧(



  

∩⊄⊆⊆∪ ﴿ (#θè=Ï?$ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! #) ﴿ يحرض املُؤمنني على القتالِ، ]ن[﴾ #$ þθßϑ n=ôã $# uρ ¨β r& ©!$# 

ìì‹ Ïÿ xœ ﴾ ِّلعقُولُه املُتا يملُل  ،﴿ÒΟŠ Î= tæ  ﴾ ]اكُ]  مه ، فَإِيرمضا يلُّلَ مبِمعالت١(و( .  

∩⊄⊆∈∪ ﴿ ⎯ ¨Β # sŒ “ Ï%©! $# ÞÚ Ì ø) ãƒ ©! $# $·Ê ö s% $ YΖ |¡ ym … çµ ã Ïã$ŸÒãŠ sù ÿ… ã& s! $]ù$yè ôÊ r& Zο u ÏW Ÿ2﴾]ن[ 

فَيأخذُ أَضعاف ما قَدم ، وهذا استدعاٌء بِأَنْ يقَدم من ماله، يعملُ عملَ املُقْترِضِ ،من ذَا الذي 

…  ﴿، قَرأَ)٢(من اِهللا تعالَى إِىل أَعمالِ اخلَري  çµ ã Ïã$ŸÒãŠ sù﴾يدي احلَدفم ،  )٣(، واصعشامٍ و بصن

#$!ª﴿ ،  )٤(في اَألحزابِ، بِالتشديد ابن ، وافَق بصرٍ  uρ âÙ Î6 ø) tƒ äÝ ã¡ ö6 tƒ uρ Ïµ øŠ s9 Î) uρ /šχθ ãè y_ö è?  

Ý ﴿يمِسك الرزق عن من يشاء ، ويوسع على من يشاُء ، قَرأَ ]  صيا م[ ﴾ ã¡ ö6 tƒ uρُ ﴾ 

 ي اَألعراففو،﴿ Zπ sÜ ó¡ o0 ﴾)٥( خمتلف أخ ، امشهصرٍ ونيِ ببِالس)٦( . 

∩⊄⊆∉∪ ﴿ öΝ s9 r& t s? ’ n<Î) Z∼ yϑ ø9 $# .⎯ ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™, u ó  Î) .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ #© y›θãΒ ﴾  عنِيي : ، إِلَى اجلَماعة

،  )٧(»أَولئك املُأل من قُريشٍ  «:  أَشرافَهم ووجوههم ، ومنه قَولُ النبِي : يعنِي  ٠٢

                           
  . ١/٣٥٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق :و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣٢٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
  . ﴾يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَه ولَه أَجر كَرِمي  من ذَا الَّذي ﴿: ؛ وهي قوله تعاىل ) ١١( اآلية رقم   ) ٣(
يا نِساَء النبِي من يأْت منكُن بِفَاحشة مبينة يضاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ  ﴿: ؛ وهي قوله تعاىل ) ٣٠(اآلية رقم   ) ٤(

 لَى اللَّهع ككَانَ ذَلا وِسري١٨٤:السبعة يف القراءات ، مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع : انظر .  ﴾ي .  
  .  ﴾واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاَء من بعد قَومِ نوحٍ وزادكُم في الْخلْقِ بسطَةً  ﴿:؛وهي قوله تعاىل)٦٩(اآلية رقم   ) ٥(
  . ٩٩:احلجة يف القراءات السبع  و،  ١٨٥:  السبعة يف القراءات: انظر   ) ٦(
:   والزخمشري يف الفائق ،  ١/٣٢٥:والزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ،  ٤٢:ذكره أبو عبيدة يف جماز القرآن   ) ٧(

وابن األثري يف ،  ١/٦٦٨: واخلطايب يف غريب احلديث  ،٢/٣٧٠:غريب احلديثوابن اجلوزي يف ، ١/٣٦١
ذكر مناقب سلمة بن سالمة ، حنوه ، ٣/٤٧٢:املستدرك وروى احلاكم يف  . ٣/٤٧:ديث النهاية يف غريب احل
وقد تعقبه اإلمام األلباين  ، )) صحيح اإلسناد : ((مث قال ، )  ٥٧٦٧( رقم احلديث ،  بن وقش األنصاري 

يف  وجود جمهول: وبني أنه ضعيف من وجهني ، ) ٢٢٣٥(رقم احلديث ، ٥/٢٣٤ :السلسلة الضعيفة يف 
  . فإنه مرسل  –لو صح السند  –وأيضاً ، السند 



  

الذين يملَؤنَ العني : مكْثر ، فَمعنى املََأل : ؛ أَي  ئٌلمفُالنٌ مْألت الشيَء ، و: واشتقَاقَه من 

 القَلبو ، كاه ذَلبأَش٦، )١(و  ﴿øŒ Î) (#θä9$s% %c© É< uΖ Ï9 ãΝ çλ°; ô] yèö/ $# $uΖ s9 $Z6 Î=tΒ  ﴾  مهبِيأَلُوا نس

نبِيهِم شموئل  ٢م حالَهم من جِهاد عدوهم ، ملكاً تنتظُم به كَلمتهم ، ويستقي )٢(أشموئل
 لْقَمةَ ، أَوع بن : عقوبي ى بننِي الَوب نةَ ؛ ملْقَمع ة بنفيص ونَ بنعم٣(ش( أَو ، : عشوي

≅ö ﴿؛ وهو بعيد جِداً ، وابن يوشع من داود ، )٤(بن نون  Ï?$ s) œΡ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!  ﴾  %tΑ$s ]ن[ #$

 ، بِيالن كذَل ملَه﴿  ö≅ yδ óΟ çF øŠ |¡ tã β Î) |= ÏG à2 ãΝ à6 ø‹ n=tæ ãΑ$ tFÉ) ø9 $# ω r& (#θè=Ï?$ s) è? ﴾]قُولُ  ]ني :

 :عِسيتم ،عسيتم  ٠٢ ،)٦(وفي القتالِ مدن  ﴾ عِسيتم ﴿ ، قَرأَ)٥(لَعلَّكُم أَنْ تجبنوا عنِ القتالِ 
، متِسيع: لَمو ، يفعلٌ ضعالكَسرِ فبِالفَتحِ و ي،وإِالَّ املَاض نهم أتى(يسع ( اجبن اِهللا وم
© ﴿ :كَقَوله تعالَى  ،)٧( |¤ yè sù ª!$# β r& u’ ÎA ù' tƒ Ëx÷F x ø9 $$ Î/  ﴾)قَولُه  )٨ى اُهللا بِالفَتحِ ، وأَت فَقَد: 

﴿© |¤ tã ª! $# β r& © Í_ u‹ Ï? ù' tƒ óΟ Îγ Î/ $·èŠ ÏΗ sd ﴾)٩( ى اُهللا بِهم ، وأَت فَقَد ) ىساسِ كَلَمةُ )عالن نم

θä9$#) ﴿٦،  )١٠(مطْمعةٌ تجرِي مجرى لَعلَّ s% $ tΒ uρ !$ uΖ s9 ω r& Ÿ≅ Ï?$ s) çΡ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ﴾  ا : أَيمو

‰ô  ﴿يمنعنا عن ذَلك ؟ s% uρ $ oΨ ô_Ì ÷zé& ⎯ ÏΒ $ tΡÌ‘$ tƒ ÏŠ $uΖ Í←!$ oΨ ö/ r& uρ  ﴾]ن[ بِيا بِالسنائن أَبنا منأُفْرِدو

                           
  . ٤١١:غريب القرآن   ) ١(
،     ٢/٤٦٢:وتفسري ابن أيب حامت ،  ٢/٥٩٥:تفسري الطربي ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن وهب ابن منبه   ) ٢(

   .١/٢٩٢: زاد املسريو، ٢/٢٠٨:تفسري الثعليب : انظر . وحكاه الثعليب وابن اجلوزي عن ابن عباس 
  . مصدر سابق : زاد املسري و ،مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب وابن اجلوزي عن السدي   ) ٣(
   .مصدر سابق : زاد املسري و ،مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب وابن اجلوزي عن قتادة   ) ٤(
  .١/٣٢٦:معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ١٨٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .  ٣٣٠:غريب القرآن   ) ٧(
  .من سورة املائدة )  ٥٢( جزء من اآلية   ) ٨(
  .من سورة يوسف )  ٨٣( جزء من اآلية   ) ٩(
تذكرة و،  ٤٥١ :القرآن  املفردات يف غريبو،  ٣/٥٥: هتذيب اللغة و،  ٢٠١ – ٢/٢٠٠:العني : انظر   ) ١٠(

  . ٢/٦١:األريب يف تفسري الغريب 



  

الذين أُخرجوهم هم العمالَقَةَ ؛ ٢،)١(إِذَا بلغَ اَألمر منا هذا فَالبد من اجلهاد: والقَتلِ ، يعنونَ 
لنبوة قَد هلك،ولَم ، وضربوا عليِهِم اجلزيةَ ، وكَانَ سبطْ ا م؛ قَوم جالُوت ، وسبوا ذَرارِيهِ

املٌ ، فَوإِالَّ امرأةٌ ح نهم بقي اهنعموئل ،ومأش ي:لَدتائعاُهللا د عم٢(س(،﴿ $ £ϑ n=sù |= ÏG ä. ãΝ Îγ øŠ n= tæ 

ãΝ Îγ øŠ n= tæ ãΑ$tF É) ø9 $# (# öθ ©9 uθ s? ω Î) WξŠ Î=s% óΟ ßγ÷Ζ ÏiΒ ﴾ ]م ، ]نهكْري ذأتيو ، هرروا النبين عالذ مهو﴿  

ª! $# uρ 7ΟŠ Î=tæ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $$ Î/  ﴾ ] كـ[.  

∩⊄⊆∠∪   ﴿tΑ$s% uρ]٣[óΟ ßγ s9 óΟ ßγ –Š Î; tΡ ¨βÎ) ©! $# ô‰ s% y] yè t/ öΝ à6 s9 šVθ ä9$ sÛ % Z3 Î= tΒ ﴾]ن[أَي :  قَد

 املَلك عثن بم مألْتا سكم إِلَى ماب٣(أَج(،﴿(# þθä9$s% 4’ ¯Τ r& ãβθä3 tƒ ã& s! Û ù=ßϑ ø9 $# $uΖ øŠ n= tã﴾ َك لَّكمي يف

، فَأَنكَروا )٤(وكَانَ من أَدنى بيوت بنِي إِسرائيل ، ولَم يكن من سبط املَملَكَة!/يملَّك علينا ؟

⎯ß)﴿  :ملْكَه ، فَقَالُوا  øt wΥ uρ ‘, ym r& Å7 ù=ßϑ ø9 $$Î/ çµ ÷Ζ ÏΒ öΝ s9 uρ |N ÷σ ãƒ Zπ yè y™ š∅ ÏiΒ ÉΑ$yϑ ø9 لَم :أَي ]ن[ ﴾ #$

لما يم ؤتاملُلُوك ي به ٥(ك( ، ﴿ tΑ$ s% ﴾  بِيالن : ﴿¨βÎ) ©! $# çµ8 x sÜ ô¹ $# öΝ à6 ø‹ n= tæ ﴾  ، بِاملُلك﴿ 

… çν yŠ# y—uρ Zπ sÜ ó¡ o0 ’ Îû ÉΟ ù=Ïè ø9 $# ÉΟ ó¡ Éfø9 $# uρ ﴾ ]رائيل  ]ننِي إِسي بلٍ فجر لَمأَع ومئذي كَانَ طَالوت

همأَتو لَهمأَج٦(و( ُطةسالبو ، :يٍء الزي كُلِّ شادةُ في)٠٢، )٧ قَولك نعةُ ؛ مالس يهو :

 لهقَوه ، وتعسوو هتحوعاً فَفَتمجيَء إِذا كَانَ مالش طتسب : ﴿ öΝ ä. yŠ# y—uρ ’ Îû È, ù= y⇐ ø9 $# Zπ sÜ P¡ t/ ﴾ 

                           
  . ٢/٢١٠:تفسري الثعليب   ) ١(
  . ٢/٢٠٩:تفسري الثعاليب  :وانظر . عن السدي  ٢/٥٩٨:رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٢(
  .١/٣٢٨:معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
وامللوك يف سبط ، سبط الوى بن يعقوب  وكانت النبوة يف: (( ١/١٣٠: هتفسريقال مقاتل بن سليمان يف   ) ٤(

   . )) يهوذا بن يعقوب 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
تفسري و،  ١/٣٥٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والقرطيب وأبو حيان عن ابن عباس   ) ٦(

  . ٢/٢٦٦:تفسري البحر احمليط و ،٣/٢٤٦:القرطيب 
  .مصدر سابق : القرآن  جماز  ) ٧(



  

)١(  ر: أَيأَقْصراعٍ ، وائةُ ذم ملَهاماً ، كَانَ أَطْومتراعاً طُوالً وونَ ذتم سه)٢،  ٦، )٢ 
 هامسو ، طُوله فَرطبِهذَا االسمِ ل ىما سمإِن طَالوتحرب : وم رار بنص إِيبار بن ل بناوش

!ª﴿٦، )٤(سقَّاًء : ، وكانَ دباغاً ، وقيل )٣(بن أَفْتح بن أَنس بن بِنيامني  $# uρ ’ ÎA÷σ ãƒ … çµ x6 ù=ãΒ 

∅ tΒ â™ !$ t± o„ ﴾ ]ن[ اثَةبِالَ وِر  ،﴿ª! $# uρ ìì Å™# uρ ÒΟŠ Î= tæ﴾]كـ[ زقِ : أَيالرالفَضلِ و اسعو

 مةحالرطَالوت )٥(و ليكملى تهم آيةً عبِيفَسأَلُوا ن ،:  

∩⊄⊆∇∪  ﴿tΑ$ s% uρ]٣[óΟ ßγ s9 öΝ ßγ –Š Î; tΡ ¨β Î) sπ tƒ# u™ ÿ⎯ Ïµ Å6 ù=ãΒ β r& ãΝ à6 u‹ Ï?ù' tƒ ßNθç/$−G9 $#﴾ كَانَ توتاً واب

 مآد لىلَ اُهللا عزأَن ورص يهالم  فهم السليبياِء عفْ.اَألنتسيل يرائو إِسنلَى كَانَ بع ونَ بهحت
 َآيةُ: فَلما سألُوا نبيهم البينةَ علَى ملك طَالوت ، قَالَ العمالقةَ علَى التابوت ،فَغلَبتهم عدوهم،

رأَنْ ي هلْككُم،مليع ابوتاُهللا الت دارِ طَالوتي دف هعتضى وحت ابوتاملآلئكةُ الت ملت٦( فَح( ،
›Ïµ﴿ ٦،  )٧(وكَانَ من خشبِ الشمشارِ ٢، )٦( Ïù ×π uΖŠ Å6 y™ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ﴾  أنِينةٌ : أَيطُم

أَي مكان كَانَ التابوت سكَنوا هناك ، وكَانَ ذَلك من  كَانت قُلوبهم تطْمئن بِذلك ، وفي
السكُونَ الذي هو وقَار الَ : فَعيلةٌ من السكون ؛ تعنِي ) : سكينةٌ ( ٠٢٠أَمرِ اِهللا تعالَى ، 

احلَركَة فَقْد وي هعالَى الذت هي قَوليلَ فقو ،:﴿β r& ãΝ à6 u‹ Ï?ù' tƒ ßNθç/$−G9 $#  Ïµ‹ Ïù ×π uΖŠ Å6 y™ ﴾  َيلق

 :ليلُ عقَو وهفَّافَة ؛ وه رِيح عدي به ثُم ، اِإلنسان جهثلُ وم هجا وهينةُ لكالس َيلقو ، 

π× ﴿ ، )٨( وهو قَولُ مجاهدهي من أَمرِ اِهللا ؛ و ،لَها رأس اهلر وجناحان السكينةُ : ¨Š É) t/ uρ $ £ϑ ÏiΒ 

$£ϑ ÏiΒ x8 t s? ãΑ# u™ 4† y›θãΒ ãΑ# u™ uρ tβρ ã≈ yδ ﴾  ةُ : أَييقالبا ، وهِمرِكَتت نم : صاهعى ووسالَ معن

                           
  .من سورة األعراف )  ٦٩( جزء من اآلية رقم   ) ١(
  .١١٨: غريب القرآن   ) ٢(
  .٢/٢١١:تفسري الثعليب  ،٢/٦٠٢:تفسري الطربي : انظر   ) ٣(
  . عن السدي  ٢/٦٠١:رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . عن ابن عباس  ٢/٦٠٩:بن جرير يف تفسريه رواه ا  ) ٦(
  . ١/٢٩٤:زاد املسري ،  ٢/٢١٢:تفسري الثعاليب : انظر . حكاه الثعليب وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٧(
  . ١/٧٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب  و، ٢٦٢: غريب القرآن   ) ٨(



  

قَيِلَ  ٢٠، )١(وعمامةُ هارونَ عليهِما السالم ، والعصا وقَفيز من املَن الذي كَانَ ينزلُ عليهِم 
 :م اضضرن اَأللواحِوم ركَس٢(ا ت( ،قيِلَ ٢و:لَوحانو )٣(  ةٌ: ، أَوقَيي بلمِ/هن العم)٢٠،)٤ 

#ã&é﴿ ، )٥(ولفَظةُ اآللِ صلةٌ في الكَالمِ  ٢٠،)٤(العلمِ Ïϑøt rB èπ s3 Í≥ ¯≈ n=uΚ ø9 ﴿ التابوت ، : يعنِي  ]ن[ ﴾  #$

 ﴿¨β Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ öΝ à6 ©9 ﴾  ابو: أَيوعِ التجي رف لَّكم عالَى قَدالَمةَ أَنَّ اَهللا تإِليكُم ع ت

β﴿،  )٦(طَالُوت عليكُم  Î) Ο çFΖ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β  ﴾ ] كـ[ ني : أَيقدص٧(م( .  

∩⊄⊆®∪ ﴿ $ £ϑ n=sù Ÿ≅ |Á sù ßNθä9$ sÛ ÏŠθãΖ àf ø9 $$Î/ ﴾ ]ع[  وا  : أَيي كَانن املَوضعِ الذبِهِم م رجخ

χ﴿ :لَهم طَالُوت  ﴾ %tΑ$s﴿ هاد العدو ، فيه إِلَى جِ Î) ©! $# Ν à6‹ Î= tFö6 ãΒ ﴾ كمبِرتخ٨(م( ؛ أَي :

9 ﴿ معاملُكم معاملةَ املُختبِر ، :  yγ oΨ Î/ ﴾  ]ن[  نيطلسف رهن وهةٌ )٩(ونِي لَه نمو احلَق زيمي؛ ل

⎯ ﴿ في اجلهاد من املُعذِّرِ ، yϑ sù z> Î Ÿ° çµ ÷Ψ ÏΒ ﴾   أَي : ، ائهم نم ﴿ }§ øŠ n=sù © Íh_ ÏΒ ﴾ ] ن خ[  نم

⎯ ﴿أَهلِ دينِي ،  tΒ uρ öΝ ©9 çµ ôϑ yè ôÜ tƒ ﴾، ذُقْهي لَم﴿… çµ ¯ΡÎ* sù o© Íh_ ÏΒ ω Î) Ç⎯ tΒ t∃ u tI øî $# Oπ sù ö oî ⎯ Íν Ï‰ u‹ Î/ ﴾]خ[ 

 أَي : احدةً ، أَيرةً وم :ةبرق أَو ةبِجر هنذَ مم  أَخاحدةً ، قَالَ لَهرةً وم كذَل هبا أَشأَوِ م
 أَ: طَالُوتهرِ ون النم ربش ناَهللا،م صىع فَقد وا كَثرمجفَه ، هتعأَقْن فَةً بِيدهغُر رفن اغْتمو

 يددطَشٍ شع دعرِ بهلَى النع ،أَكْثَررِ وهي النم فهأَكثَر فَوقع بروا الش ، نوا عنبؤالَِء جفَه
 ودقَاِء العم فَ، لهددقَليلٌ ع قَوم أَطَاعو رافلى االغتوا عزِيدي وا ،لمربهم وعقُلُوب تفَقَوِي

                           
  . ٢/٤٧١:مت تفسري ابن أيب حا: انظر . رواه ابن أيب حامت عن الثوري   ) ١(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  .٢/٤٧٠:تفسري ابن أيب حامت و، ٢/٦١٤:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب صاحل   ) ٣(
  . ١/٢٩٥:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن جماهد وعطاء بن أيب رباح   ) ٤(
  .مصدر سابق : يب يف تفسري الغريب تذكرة األر  ) ٥(
  .١/٣٣٠:معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٨(
: تفسري ابن أيب حامت ،  ٢/٦١٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس والسدي   ) ٩(

٢/٤٧٣  .  



  

 رهالَى ، )١(النعقَولُه ت كفَذَل : ﴿(#θç/ Î |³ sù çµ ÷Ψ ÏΒ ω Î) WξŠ Î=s% öΝ ßγ÷Ψ ÏiΒ  ﴾]ن[ كَانو ائةوا ثَالثَ م

والذين ، )٣( النهر نهر اُألردن : وقيلَ، )٢(وكَانَ اجلَيش سبعني أَلفاً  ٢وبضع عشر رجالً ، 
 ﴿ قَرأَ ،)٥(أَربعةَ أالف : ، أَو )٤(لَم يشربوا ثَالثَ مائة وثَالثَ عشر رجالً ؛ بِعدد أَهلِ بدرٍ 

ϑ£$﴿،)٧(سما  ﴾غَرفَةً ﴿،)٦(ونحوه بِفَتحِ الياْء نحوٍ  ﴾ مني إِالَّ n= sù … çν y— uρ% y`]٣[﴾ أَي :هرالن،﴿ 

هرالن،﴿ uθ èδ]٣[š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ … çµ yè tΒ] ع[(#θä9$ s%   ﴾ عنِياِهللا ، : ي الَفُوا أَمرخوا وربش ينالذ

﴿  Ÿω sπ s%$sÛ $ uΖ s9 tΠ öθ u‹ ø9 $# |Nθä9$ yfÎ/ ⎯ Íν ÏŠθãΖ ã_ uρ﴾]٢ ]نقَةالمالع لوكم نكَانَ م الوت٨(ج(  أَو ،

$tΑ ﴿من بنِي كَنعان ،  s%﴾  عنِييلَ ،: يالقَل﴿š⎥⎪ Ï% ©! šχθ ﴿اعترفُوا ؛ وهم الذين  ﴾ #$ ‘Ζ Ýà tƒ ﴾

Ν ﴿يعلَمونَ ،  ßγ ¯Ρ r& (#θà)≈ n= •Β «! $# ﴾ ، ون إِليهاجِعر﴿Ν Ÿ2 ⎯ ÏiΒ 7π t⁄Ïù  ﴾  اعةم٩(ج( ، ﴿ A' s#Š Î= s% 

ôM t7 n= xî Zπ t⁄ Ïù Oο u ÏW Ÿ2 Èβ øŒ Î* Î/ «!   ]ض[ #$

 ª! $# uρ yì tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9   . )١٠(بِاملَعونة والنصرِ]كـ /[﴾  #$

                           
  . ٦/١٥٥:التفسري الكبري ،  ١/٣٦٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ١/٢٩٧: زاد املسري: انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٢(
  .  ١/٧٥٩:الدر املنثور و، ٢/٤٧٣:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن ابن عباس  ) ٣(
 ٣٧٤١,٣٧٤٠(رقم احلديث ،باب عدة أصحاب بدر،كتاب املغازي ،٤/١٤٥٦: يف صحيحه البخاري  رواه   )٤(

  .وهو القول الصحيح ) .  ٣٧٤٢، 
   . ١/٢٩٨:زاد املسري: انظر . نسبه ابن اجلوزي إىل عكرمة   ) ٥(
  . ٦٥:التيسري يف القراءات السبع و،  ١٩٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  ١٤٠:حجة القراءات و،  ١٨٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
، ٢/٤٧٢:تفسري ابن أيب حامت و،  ٢/٦٢٢:تفسري الطربي : انظر . ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي رواه   ) ٨(

  .  ١/٧٥٢:والدر املنثور 
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٩(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١٠(



  

∩⊄∈⊃∪﴿ $£ϑ s9 uρ (#ρã— t t/ šVθä9$ y∨ Ï9 ⎯ Íν ÏŠθãΖ ã_ uρ﴾ هم،:أَيالتقل ﴿(#θä9$s% !$ oΨ −/ u‘ ùø Ì øù r&﴾  بب١(اص( ،
)١( ،﴿$ uΖ øŠ n= tã # Z ö9 |¹ ôM Îm7 rO uρ $ oΨ tΒ# y‰ø% r& ﴾ ]ا، ]ننقُلُوب قْوِيةبِت ﴿$tΡ ö ÝÁΡ$# uρ ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# 

š⎥⎪ Í Ï≈ x6 ø9 $#﴾  ]مائتان وخمكـ ، ون س[ .  

∩⊄∈⊇∪  ﴿ Ν èδθãΒ t“ yγ sù Âχ øŒ Î* Î/ «! ≅Ÿ ﴿،)٢(وكَسروهم بِقَضائه وقَدره فَردوهم، ]ع[﴾#$ tF s% uρ 

ßŠ… ãρ# yŠ šVθ ä9% y`﴾] خ[،الكَافر الُوتلَ ج؛ فَقَت داورائيلَ دنِي إِسكَرِ بسكَانَ فْي عو﴿ çµ9 s?# u™ uρ 

ª! $# š ù=ßϑø9 $# sπ yϑò6 Ït ø:$# uρ﴾  َةوبالنو املُلْك لَه عم٣(ج(،﴿… çµ yϑ ¯=tã uρ $ £ϑ ÏΒ â™ !$t± o„﴾]عنِي ]نعةَ:ينص 

Ÿωöθ ﴿ ،الدروعِ ومنطق الطَّريِ  صنعةَ: s9 uρ ßì øù yŠ «! $# }¨$̈Ψ9 $# Ο ßγŸÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ ÏN y‰ |¡ x ©9 

Ù⇓ ö‘ F{ $# ﴾   ننيلُوا املُؤملى اَألرضِ ، فَقَتاملُشرِكونَ ع لبلَغ املُسلمني نوداِهللا بِج فُعالَ دلَو

 ، املَساجِدو وا البِالدبرخو﴿£⎯ Å6≈ s9 uρ ©! $# ρèŒ @≅ ôÒ sù ’ n? tã š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 ،قَرأَ ]و ثح م ا [ ﴾  #$

  .)٥(مدن  )٤(وفي احلَج ﴾دفَاع اِهللا ﴿

                           
  .١/٣٣٢:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
ونسبه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ، دون إسناد  ١/٣٣٣:ذكره الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(

  .إىل ابن عباس  ١/٣٦١:ايد 
هم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّه ولَولَا الَّذين أُخرِجوا من ديارِ ﴿: ؛ وهي قوله تعاىل )  ٤٠(  أي اآلية رقم   ) ٤(

ه كَثريا ولَينصرنَّ اللَّه دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّ
  . ﴾لَّه لَقَوِي عزِيز  من ينصره إِنَّ ال

  .  ٨٢:التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(



  

∩⊄∈⊄∪ ﴿ y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u™ «! $# $yδθè=÷F tΡ š ø‹ n= tã Èd, ysø9 $$ Î/ ﴾]ن[  أَي : كرتبي أَخالت اآليات ذهه

 اِهللا ، أَي ا آياتبِه : ، يدهحوت الماتع﴿y7 ¯ΡÎ) uρ z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎫ Î=y™ ö ßϑ ø9  آخر اجلُزء، م  [ ﴾  #$

  .  )١(أَنت من هؤالِء الذين قَصصت آياتهم:  يأَ ] ثج صيب خه ، الثَّانِي 

∩⊄∈⊂∪ ﴿ y7 ù=Ï? ã≅ ß™ ”9 $#  ﴾ لِ،: أَيسةَ الراعمج﴿$ oΨ ù=Ò sù öΝ ßγ ŸÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ﴾]ن[  أَي :

 لَم،يلةي الفَضواًء فم سلهجعي انووا فإِنْ استوالةسيامِ بِالر٢(لق(،﴿Ν ßγ ÷Ψ ÏiΒ ⎯ ¨Β zΝ ¯= x. ª!$#  ﴾ وهو

 ، ﴿ yìموسى  sù u‘ uρ óΟ ßγ ŸÒ÷è t/ ;M≈ y_ u‘ yŠ ﴾]عنِي]نداً :يحمم  ِاسلَ إِلَى النس٣(كَافَّةً أُر(، 

﴿$ oΨ ÷ s?# u™ uρ © |¤Š Ïã t⎦ ø⌠$# zΟ tƒ ö tΒ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $# çµ≈ tΡô‰ −ƒ r& uρ Çyρã Î/ Ä¨ ß‰ à) ø9 öθ  ﴿، )٤(ى تفْسيِرهمض]ن[﴾#$ s9 uρ 

u™ !$ x© ª! $# $ tΒ Ÿ≅ tG tG ø% $# t⎦⎪ Ï% ©! $# .⎯ ÏΒ Ν Ïδ Ï‰ ÷è t/ ﴾  عنِيلِ ، : يسالر عدب نم﴿.⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ÞΟ ßγ ø? u™ !% y` 

àM≈ oΨ Éi t6ø9 ⎯Ç ﴿من بعد ما وضحت لَهم البراهني ،  ﴾  #$ Å3≈ s9 uρ (#θà n= tG÷z Ν]ن[ #$ åκ ÷] Ïϑ sù ô⎯ ¨Β z⎯ tΒ# u™ ﴾   

، علَى إِميانِه ثَبت  ﴿Ν åκ ÷] ÏΒ uρ ⎯ ¨Β t x x. ﴾]ن[ عدب عدب ىارص؛كالن وا /إِميانهارلفُوا فَصتاملَسيحِ اخ

öθ﴿ ثُم تحاربوا ، ، فرقاً  s9 uρ u™ !$ x© ª! $# $ tΒ (#θè= tG tGø% $# ﴾عمز منيباً لكْذهِم تالتبِاقْت كر املَشيئةذ ركَر 

⎯£﴿ أَنهم فَعلُوا ذَلك من عند أَنفِسهِم ، لَم يجرِ به قَضاٌء من اِهللا عز وجلَّ ،  Å3≈ s9 uρ ©! $# ã≅ yè ø tƒ 

$ tΒ ß‰ƒ Ì ãƒ  ﴾] الً ] مداَء عش نذُلُ مخياَء فَضالً ، وش نم فِّقو٥(فَي(.  

                           
  .١/٣٣٣:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  .١/٣٦٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  . ٣/١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٣(
  (      ) .صفحة ، )  ٨٧( رقم  عند اآلية  ) ٤(
  .  ٣/٢:تفسري الطربي:وانظر ، ١/٣٦٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٢٢٥:تفسري الثعليب  ) ٥(



  

∩⊄∈⊆∪ ﴿ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr& $ £ϑ ÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø% y— u‘ ﴾ عنِيي:ةوضكاةَ املفْريلَ ، )١(الزقو :

⎯﴿،)٢(أَراد النفقةَ في الْجِهاد: وقيلَ ، ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& u’ ÎAù' tƒ]٣[×Π öθ tƒ ω oì øŠ t/ ÏµŠ Ïù ﴾ عنِيي: يامةالق ومي

ω oì ﴿ القيامة الَ يؤخذُ في ذَلك اليومِ بدلٌ والَ فداٌء ، قَرأَ øŠ t/  ﴾ اميم  واهري إِبفو ، هعدب

Ÿω ﴿، )٤(نصب حق  )٣(والطُّورِ  uρ o' ©#äz ﴾  ٌاقَةدالَ صي  ٠٢،)٥(وف اهيةنةَ املُتدلَّة املََوالْخو

Ÿω ﴿،  )٦(املُتناهية في اِإلخالَصِ uρ oπ yã$x x©  ﴾ ]ن[  رينى الكَافنع ه؛ َألن فَاعةم الشهنفَى عن

بِأَنَّ ه رينقَالَ الكَاف هأَن رىم ، أَالَ تهفَعنياَء الَ تاَألش ذه :﴿tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# uρ ãΝ èδ tβθãΚ Î=≈ ©à9 $#  ﴾ ]

  . )٧(هم الذين وضعوا أَمر اِهللا غَري موضعه: أَي ] م  

∩⊄∈∈∪ ﴿ ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ]ن[© y∏ ø9$# ãΠθ•‹ s) ø9 القَائم : القَيوم  الدائم البقاِء ،]ف ن[﴾ #$

… Ÿω﴿ ، )٨(بِتدبِريِ أَمرِ اخلَلقِ في إِنشائهم وأَرزاقهِم  çν ä‹ è{ ù' s? ×π uΖ Å™ ﴾ ِاسعثُقْلُ الن يه٩(و(،﴿ Ÿω uρ 

                           
: تفسري القرطيب ، ١/٣٠١:وزاد املسري ، مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد  :انظر . قاله احلسن  ) ١(

 :٣/٢٦٦ .  
  . ٣٦٤ -١/٣٦٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله أبو إسحاق   ) ٢(
من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لَا ...  ﴿: من سورة إبراهيم  ؛ وهو قوله تعاىل )  ٣١( ورد يف اآلية رقم  ﴾ الَ بيع ﴿  ) ٣(

: من قوله تعاىل  ﴾ ال لغو فنصب ﴿)  ٢٣( أما يف سورة الطور اآلية رقم ،  ﴾يأْتي يوم لَا بيع فيه ولَا خلَالٌ 
﴿   يمأْثلَا تا ويهف ولَا لَغ﴾ .  

  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ١٨٧:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ١/٣٣٥:معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
  . ٢١٣: غريب القرآن   ) ٦(
  . ١/٢٥٠:تفسري ابن زمنني ،  ١/١٩٣:تفسري السمرقندي : انظر : انظر   ) ٧(
هذان االمسان الكرميان يدالن : ((  ١/١١٠:قال اإلمام ابن سعدي يف تفسريه .  ١/٣٣٦:معاين القرآن وإعرابه   ) ٨(

من له احلياة الكاملة املستلزمة : فاحلي ، الكرميان يدالن على سائر األمساء احلسىن داللة مطابقة وتضمنا ولزوما 
، هو الذي قام بنفسه : والقيوم ، وحنو ذلك ، ة والقدر، والعلم ، والبصر ، جلميع صفات الذات كالسمع 

، والرتول ، وذلك مستلزم جلميع األفعال اليت اتصف ا رب العاملني من فعله ما يشاء من االستواء ، وقام بغريه 
كل ذلك داخل يف قيومية ؛ وسائر أنواع التدبري ، واإلحياء ، واإلماتة ، والرزق ، واخللق ، والكالم والقول 

  . )) إما االسم األعظم الذي إذا دعي اهللا به أجاب وإذا سئل به أعطى: وهلذا قال بعض احملققني ؛ ي البار



  

Ÿω ﴿،)١(النعاسِ uρ ×Π öθ tΡ ﴾ ]يلَةُ  ]نةُ الثَّقيشالغ يهةُ  ٠٢، )٢(ونالسي : وعاسِ فداُء النابت يه

  : )٣(خالطَ القَلب صار نوماً ، ومنه قَولَ عدي بن الرقاع العاملي القلبِ ، فَإِذَا

قَـتنفَر ـاسعالن هدانُ أَقْصنسمِ    وــائبِن سلَـيـةٌ ونس نِهيي ع٤( ف( 

﴿Ÿ… çµ ©9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ ⎯ ﴿، )٥(ملْكَاً وخلْقَاً ]ن[﴾  #$ tΒ # sŒ “ Ï% ©! $# ßì x ô±o„ 

ßì x ô± o„ ]٣[ÿ… çν y‰Ψ Ïã ωÎ) ⎯ ÏµÏΡ øŒ Î* Î/ ﴾ ]ن [ زعمِ :أَيطَاالً ل؛ إِب رِهإِالَّ بِأَم دأَح دهنع فَعشالَ ي

ãΝ﴿ ، )٦(الكُفَّارِ أَنَّ اَألصنام تشفَع لَهم  n= ÷è tƒ $ tΒ š⎥ ÷⎫ t/ óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r&  ﴾، اينرِ الدأَم نم ﴿ã$tΒ uρ 

öΝ ßγ x ù= yz ﴾]ن[  رةرِ اآلخأَم نل  ٢٠،)٧(مقَاتقَالَ ميعِ اخلَلقِ ، ومارة إِلَى جاِإلش هري ظَاهضقْتي

))  هم املَالئكة (( : )٨(مقَاتل 
)٩(  ،﴿Ÿω uρ tβθ äÜŠ Ås ãƒ &™ ó© y´ Î/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ïµ Ïϑ ù=Ïã ﴾ ئيونَ شلَمعالَ ي اً أَي

                           
  .١/١٧٨:غريب احلديث للخطايب   ) ١(
  . ١/١٩٣:صبح األعشى يف صناعة اإلنشا   ) ٢(
وقيـل   ،مدح الوليـد بـن عبـد امللـك     ، عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي الشاعر هو   ) ٣(

سـري أعـالم النـبالء    و،  ٢/٦٨١:طبقـات فحـول الشـعراء    : انظـر  . آية يف الشعر ، كان أبرص : 
:٥/١١٠  .  

  :هذا البيت من قصيدة له ميمية يقول يف مطلعها   ) ٤(
ــا ــد عثَ ــي قَ أْسأَنَّ رــاُء و ــوالَ احلَي ــمِ    لَ القَاس أُم ترــز ــيب لَ املَش ــه  في

غريب و، ١٣/٥٥:هتذيب اللغة ،٢/٨٦٣:مجهرة اللغة و،مصدر سابق:جماز القرآن ،٥٩:بن الرقاعديوان عدي : انظر  
  .٢٧٩:القرآن 

  . ٢/٢٣١:تفسري الثعليب   ) ٥(
  . ١/٣٣٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
: يب لسري الثعتف: انظر .  وتبعه يف ذلك الواحدي والبغوي،  جماهد وعطاء واحلكم والسدي نسبه الثعليب إىل  ) ٧(

  . ١/٢٣٩:وتفسري البغوي ،  ١/٣٦٧:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق 
، انتقل إىل البصرة ، من بلخ ، اخلرساين املروزي ،األزدي بالوالء ، مقاتل بن سليمان بن بشري ، هو أبو احلسن   ) ٨(

تويف سنة ، مضعف عند أهل احلديث ، وكان مشهورا بتفسري كتاب اهللا العزيز ، ودخل بغداد وحدث ا 
،  ٥/٢٥٥:وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان و،  ٧/٣٧٤:طبقات ابن سعد : انظر . مخسني ومائة من اهلجرة 

  . ١/٥٤٥:تقريب التهذيب و
  . ١/٣٠٣وزاد املسري ،  ٨٠: تذكرة األريب يف تفسري الغريب و،  ١/١٣٦:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ٩(



  

ω﴿،من معلُومِ اِهللا تعالَى Î) $ yϑÎ/ u™ !$ x©﴾]ن[ م : أَيهأَطْلَعو المم السلَيهبِياَء عاَألن أَ بِهبا أَنإِالَّ م

ليه١(ع(،﴿ yì Å™ uρ çµ •‹ Å™ ö ä. ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾]ن[ا :أَيأَطَاقَها ولَهمتعنِي)٢(اح؛ ي: لْكَهم

 هلْطَانسيلَ ،)٣(وقو :  

، وروي عن ابنِ عباسٍ )٤(علَى السموات واألرضِ /، وهو مشتملٌ بِعظَمه عينِههو الكُرسي بِ

  : ))هلْمع هيس٥( )) أَنَّ كُر(، ﴿Ÿω uρ … çν ßŠθ ä↔ tƒ ﴾  أَي : لُهثْقالَ يو ههِدجقَالُ  ٠٢، )٦(الَ يا : يم

$﴿،)٧(لك فَهو لي مثْقلٌما أَثْقَ:آدك فَهو لي آئد،أَيما  uΚßγ Ýà ø Ïm﴾]ن[ مواتفظُ السح

uθ﴿ واَألرضِ ،  èδ uρ ’ Í? yè ø9 ÞΟŠ﴿، )٨(بِالقُدرة ونفُوذ السلطان عنِ اَألشباه واَألمثالِ  ﴾ #$ Ïà yè ø9 $#  

  . عظيم الشأن] م  [﴾

                           
  . ١/٣٦٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : أنظر . ه الواحدي إىل ابن عباس نسب  ) ١(
  ) .وسع ( مادة ،  ٣/٦٢:هتذيب اللغة ،  ٨/٣٩٢:لسان العرب : انظر   ) ٢(
 –يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،والكرسي موجود ، هذا التفسري باطل إذ فيه إنكار للعرش وجعله جمازاً   ) ٣(

، وأئمتها  األمةسلف  وإمجاعالعرش موجود بالكتاب والسنة :   (( -ش والكرسي عندما سئل عن العر
  .٦/٥٨٤:جمموع الفتاوى  :انظر . )) مجهور السلف  وإمجاعوكذلك   الكرسى ثابت بالكتاب والسنة 

  .  ٢/٢٣٢:يب لتفسري الثع: انظر . حكاه الثعليب عن أيب موسى والسدي   ) ٤(
:  وقد ضعف شيخ اإلسالم هذا القول بقوله ،  ٣/٩:تفسري الطربي : انظر . عباس رواه ابن جرير عن ابن   ) ٥(

ربنا  ﴿: وهو قول ضعيف فان علم اهللا وسع كل شيء كما قال؛ علمه : كرسيه  وقد نقل عن بعضهم أن((
اوات وسع علمه السم: فلو قيل ؛ واهللا يعلم نفسه ويعلم ما كان وما مل يكن  ﴾وسعت كل شيء رمحة وعلما 

ال يثقله وال يكرثه :  يأ ﴾وال يؤوده حفظهما  ﴿  :مل يكن هذا املعىن مناسبا السيما وقد قال تعاىل  واألرض
: وقيل :  ((وقال ابن أيب العز احلنفي )) .  واآلثار املأثورة تقتضى ذلك ، وهذا يناسب القدرة ال العلم ، 

يقصد ما رواه عن ابن  –شيبة كما تقدم  أيبرواه ابن  عنه ما واحملفوظ، ابن عباس  إىلوينسب ، كرسيه علمه 
بني يدي العرش كاملرقاة : وإمنا هو كما قال غري واحد من السلف  -موضع القدمني : عباس يف أن الكرسي 

 – ١/٣١٢:البن أيب العز، شرح العقيدة الطحاوية و ،٥٨٥ -٦/٥٨٤:جمموع الفتاوى  :انظر .  )) إليه 
٣١٣ .  

  . ٢/٢٣٣:عاليب تفسري الث  ) ٦(
  .  ٥٠٣: غريب القرآن و،  ٤٣ -٤٢:جماز القرآن   ) ٧(
هو العلي  :  ((يقول اإلمام السعدي ، وبقدره ، وبقهره ، أن اهللا عال بذاته : ليس هذا فحسب ؛ بل يقال   ) ٨(



  

∩⊄∈∉∪  ﴿Iω oν# t ø. Î) ’Îû È⎦⎪ Ïe$! عرب ؛ َألنهم أُكْرِهوا على اِإلسالمِ فَلم بعد إِسالمِ ال]ن[ ﴾ #$

أَنها نِسخت بِآية : وقيلَ  ٢٠، )١(يقْبلْ منهم اجلزيِة،فَلما أَسلَموا أَنزلَ اُهللا سبحانه هذه اآليةَ 

يف٢( الس( َيلقةٌ : ، ووصصخم يلْ هب)٣(ْكابِ الَ يتإنَّ أَهلَ الكون ، فهر)٦، )٤﴿‰ s% t⎦ ¨⎫ t6̈? 

ß‰ ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9 ⎯﴿، )٥(ظَهر اِإلميانُ من الكُفْرِ والْهدى من الضاللة بِكَثْرِة احلُججِ ]ن[ ﴾ #$ yϑ sù 

ö à õ3 tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9 $$ Î/ ﴾ يطان٦(بِالش(  ِامناَألصو)٠٢، )٧  ناجلسِ واِإلن نم وتي: والطَّاغاطينِهِم ش

∅- ﴿،)٨(؛ يكُونُ واحداً ويكُونُ جمعاً ÏΒ÷σ ãƒ uρ «!$$Î/ Ï‰ s) sù y7 |¡ ôϑ tG ó™ $# Íο uρó ãèø9 $$Î/ 4’ s+ øO âθ ø9 $# ﴾   قَدع

Ÿω tΠ$|Á﴿لنفِْسه عقْداً وثيقاً ،وهو اِإلميانُ وكَلمةُ الشهادتنيِ ، ÏΡ$# $ oλ m; ﴾ ]ا]نلَه طَاعق٩(الَ ان( ،

﴿ ª! $# uρ ìì‹ Ïÿ xœ ﴾   ولُ اِهللاسكَانَ رتابِ ، وبِإِسالمِ أَهلِ الك ايإِي دمحا مي كائعدل  بحي

، كألُ اَهللا ذَلسيو ، ينةولَ املدح ينالذ ودهالي إِسالم﴿îΛ⎧Î= tæ ﴾]م [كادهتاجو كصر١٠(بِح(. 

                                                                             
: عدي تفسري الس: انظر )).العلي بقدره لكمال صفاته ، العلي بقهره جلميع املخلوقات ، بذاته فوق عرشه 

١/١١٠  .  
  . ٣/١٦: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ١(
  .  ٩٣: نواسخ القرآن : انظر . الضحاك والسدي وابن زيد حكاه ابن اجلوزي عن   ) ٢(
، لصحة إسناده ؛ قول ابن عباس يف هذه اآلية أوىل األقوال : (( مث رجحه بقوله ، رواه النحاس عن ابن عباس   ) ٣(

وأن تكون اآلية ، فلما خرب أن اآلية نزلت يف هذا وجب أن تكون أوىل األقوال ، وأن مثله ال يؤخذ بالرأي 
  . ٢٥٩: الناسخ واملنسوخ للنحاس  :انظر .  )) وحكم أهل الكتاب كحكمهم ، خمصوصة نزلت يف هذا 

  .  ١/٨٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . ١/٣٦٩:ايد  الوسيط يف تفسري القرآن  ) ٥(
: تفسري الطربي : انظر . وجماهد والشعيب والضحاك وقتادة والسدي   رواه ابن جرير عن عمر بن اخلطاب   ) ٦(

٣/١٨.  
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٧(
  .  ٣١٦: غريب القرآن   ) ٨(
: تفسري ابن أيب حامت و،  ٣/٢١: تفسري الطربي : انظر .  رواه ابن جرير عن السدي وابن أيب حامت عن مالك  ) ٩(

٢/٤٩٧  .  
  . ١/٣٧٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١٠(



  

∩⊄∈∠∪ ﴿ª!$# ’ Í< uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ﴾] م ، ]عهوري أُملوتمو مهراصن﴿ªΟ ßγ ã_ Ì ÷‚ ãƒ z⎯ ÏiΒ 

ÏM≈ yϑ è=—à9 $# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$#﴾]ف ن[ ،ايةداهلو إِلَى اِإلميان اللةالضالكُفْرِ و نخرِجهم مي﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ 

(# ÿρã x x. ﴾   عنِيي :،ودهالي﴿ãΝ èδ äτ!$ uŠ Ï9÷ρ r& ßNθäñ$©Ü9 كَعب بن اَألشرف، :ساِءهمرؤ: يعنِي ]ع[﴾ #$

Ν﴿وحيي بن أَخطب ، ßγ tΡθ ã_Ì ÷‚ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ–Ψ9 ما كَانوا عليه من اِإلميان بِمحمد : يعنِي   ﴾ #$

  ، هثَتقَبلَ بِع﴿’ n< Î) ÏM≈ yϑ è=—à9 š ﴿،)١(إِلَى الكُفْرِ بِه بعد بعثه ]ن[﴾  #$ Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9 $# 

Í‘$ ¨Ψ9 öΝ ]خ[ #$ èδ $pκ Ïù šχρà$ Î#≈ yz﴾]م .[  

∩⊄∈∇∪ ﴿ öΝ s9 r& t s? ’ n<Î) “ Ï% ©! $# ¢l !% tn ﴾  ، ماصخادلَ وج﴿zΝ↵Ïδ≡ t ö/ Î) ’ Îû ÿ⎯ Ïµ În/ u‘﴾  قَالَ لَه نيح :

β÷ ﴿من ربك ؟  r& çµ9 s?# u™ ª! $# š ù=ßϑø9 املُلك  أَنَّ بطَر: املُلك الذي أَتاه، يرِيد : أَي ]زخ [ ﴾ #$

ح،كلى ذَلع عانملَهروذ بن كَنمن وه٢(و(،﴿øŒ Î) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡ t ö/ Î) }‘ În/ u‘ ” Ï%©! $# ⎯ Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑ ãƒ uρ﴾ 

àM‹ Ïϑ ãƒ uρ﴾ ]/أَ]عي ﴿قَرالَّذ بمزة  ﴾ ر٣(ح( ، ﴿ tΑ$ s%﴾  اهللا روذ بن كَنعان ٢،  -عدومهو ن 

 لضحاك ملك اَألقَاليمِملَك أَربع مائة عامٍ لبن كَوش ، من بنِي كَنعان ، كَنعان
، وكَانت )٤(

$O ﴿:  -)٥(بعده : املُحاجةُ قَبلَ إِلقائه في النارِ ، وقيلَ  tΡ r& ⎯ Ä© ór é& àM‹ ÏΒ é& uρ ﴾ ]ن[ هضارفَع

سا لَبفَلم ، وتم أَو ياةعلِ حريِ فغ نم بادةي العف تراك؛ بِ بِاالش ةي احلُجلُ :أَنْ قَالَ فا أَفَعأَن
وهو قَولُه تعالَى ،)٦(أَنا أَفْعلُ ذَلك : ذَلك ، احتج عليه إِبراهيم بِحجة الَ يمكنه فيها أَنْ يقَولَ 

                           
  .٢/٢٣٨: تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن مقاتل   ) ١(
وهو ، وهو منرود بن كنعان بن سخاريب بن كوش بن سام بن نوح :  ((  ٢/٢٣٩:قال الثعليب يف تفسريه   ) ٢(

  . )) رأسه وجترب يف األرض وادعى الربوبية  أول من وضع التاج على 
  .  ٦٦: التيسري يف القراءات السبع و،  ١٩٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  . ٣/٢٨٤:تفسري القرطيب ،  ١/١٤٢:تاريخ الطربي : انظر   ) ٤(
  .٢/٢٣٩: تفسري الثعليب : انظر   ) ٥(
  . ١/٣٧١:يط يف تفسري القرآن ايد والوس،  ١/٣٤١: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(



  

عالَى مي،تأتأَا يأَنا﴿ قَر﴾  دنم ةوحاملفَتو مومةاملَض ندع ١(بِاأللف( ،﴿ tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡ t ö/ Î)  χ Î* sù 

©! $# ’ ÎAù' tƒ Ä§ôϑ ¤±9 $$ Î/ z⎯ ÏΒ É− Î ô³ yϑø9 $# ÏN ù' sù $pκ Í5 z⎯ ÏΒ É> Ì øó yϑ ø9 $# |M Îγ ç6 sù “ Ï% ©! $# t x x.   ﴾]ن [ أَي :

!ª﴿،)٣(انقَطَع وذَهبت حجته: بهت وبهِت بِضمِ الباَِء وكَسرِها  ٠٢، )٢(انقَطَع وسكَت  $# uρ 

Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9   ].ن [﴾ #$

∩⊄∈®∪ ﴿ ÷ρ r& “ É‹ ©9 $% x. § tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ö s% ﴾  يرزع وا  -)٤(هيالقَرِيةُ إِيل٢ –و  رخيا ، أَوس بن :

 )٨(والقَريةُ بيت املقْدسِ ٦، )٧( كَافر شك في البعث: ، أَو )٦(شعيا : ، أَو )٥(أَرميا ابن حلقيا 
مر عليها عزير حني أَفْلَت دير هرقل بِشطِّ الفُرات ؛:  دير سائر مردا، أَو: أَو  ٢،  )٨(املقْدسِ

قَبلَ بعثه كوشك الفَارِسي  -بيت املقدس  -، والذي عمر القَريةَ )٩(أَفْلَت من بخت نصر 

 لَكم سانلى لاِهللا ع ن١٠(بِأمرِ م(،﴿}‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{  ﴾ طةٌ ماقةٌ ، سده4﴿ن’ n? tã $yγ Ï©ρá ãã ﴾ 

’4 ﴿، )١١(تسقُطُ السقوف ثُم تسقُطُ عليها احليطانُ  ٢٠: سقُوفَها ، أَي ]ن[ ¯Τ r& ⎯ Ç‘ ós ãƒ ﴾  نم

Íν﴿ ، )١٢(أَين يحيِي  É‹≈ yδ ª! $# y‰ ÷è t/ $ yγ Ï?öθ tΒ  ﴾ ]رابِها ؟] خخ عدا بهرمعفْعلَ اُهللا! يأَنْ ي عدباست 

                           
  .  ٨٢: التيسري يف القراءات السبع و،  ١٨٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  . ١٢٨: غريب القرآن   ) ٣(
على بن أيب طالب  وابن أيب حامت عن، رواه ابن جرير عن ناجية بن كعب وقتادة والسدي والضحاك وبريدة   ) ٤(

   . ٣/٢٨: تفسري الطربي ،  ٢/٥٠٠:تفسري ابن أيب حامت : انظر.   
  . ٣/٢٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن وهب بن منبه   ) ٥(
  .٣/٢٨٩:تفسري القرطيب و،٣١: التعريف واإلعالم :انظر. والقرطيب عن السهيلي ، حكاه السهيلي عن القتيب   ) ٦(
  . ١/٣٠٩:وزاد املسري ،  ٢/٢٤٢:تفسري الثعليب : انظر . لثعليب وابن اجلوزي إىل جماهد نسبه ا  ) ٧(
  .٣/٣٠:تفسري الطربي : انظر .  وهب وعكرمة وقتادة والربيعرواه ابن جرير عن   ) ٨(
  . ٢/٢٤٢:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن الكليب   ) ٩(
: تفسري القرطيب و، مصدر سابق : التعريف واإلعالم :انظر.  عن السهيلي والقرطيب، حكاه السهيلي عن القتيب   ) ١٠(

  .مصدر سابق 
  . ١/٣١٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١١(
  . ١/٣٤٢: معاين القرآن وإعرابه   ) ١٢(



  

 ، ي إِحياِء القَريةفو ، فِْسهي نآيةً ف ريهعالَى أَنْ ياُهللا ت بأَحو ، ذَلك﴿çµ s?$ tΒ r' sù ª! $# sπ s ($ÏΒ 5Θ$tã 

فَربطَ ،عصريٍ وسلَّةُ تنيٍ)١(وذَلك أَنه مر بِهذه القَرية علَى حمارٍ ، ومعه زكْرةُ  ﴾
ارهمح،أَلَقَى اُهللا عوومالن ليه أَحياه نةائةُ ست مضا مفَلم ، ةنائةَ سم هوحاُهللا ر زعن اما نفَلم ،

Ν§  ﴿ :اُهللا،وذَلك قَوله تعالَى èO … çµ sV yè t/ ]ن [tΑ$s% öΝ Ÿ2 |M ÷VÎ7 s9  ﴾ ]ا  ]نناهه كَثتمو تأَقَم كَم

$tΑ﴿ ،)٢(؟  s%]٣[àM ÷V Î7 s9 $ ·Βöθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ ]ن[ tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s ($ÏΒ 5Θ$tã ]كـ[ ö ÝàΡ$$ sù 4’ n< Î) 

4’ n< Î) š ÏΒ$yè sÛ š ﴾ عنِيي: ، نيالت  

﴿  Î/# u Ÿ° uρ ﴾/عنِيي: ، ريصالع﴿  öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡tF tƒ ﴾ ]قَرأَ  - ]ن﴿  öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tF tƒ ﴾ و،﴿ ÷ν Ï‰ tFø% $# ﴾، 

Oµ ﴿ و u‹ Ï9$tΒ﴾، و ﴿ ÷µ uŠ ÏΡ$sÜ ù= ß™ ﴾، و﴿ $ tΒ ÷µ u‹ Ïδ  ﴾ )زةُ ، )٣مصلِ حي الوف يهِناهلَاء ف بِحذف

öΝ  ﴿وافق علٍ في s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tFtƒ ﴾ و﴿ ÷ν Ï‰ tFø% $# ﴾ )٤(-  ةنس ائةم عدب نتني لَمو رتغيي لَم)٥(،  اهفَأَر

ö ﴿ :عالمةَ مكْثه مائةَ سنة بِبلى عظَام حماره ، فَقَالَ  ÝàΡ$# uρ 4’ n< Î) š‚ Í‘$ yϑÏm ﴾  ارهمأَى حفَر

 ، لُوحت بِيض هظَامعتاً ، ويم﴿  š n= yè ôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ ÂZ$̈Ψ= Ïj9  ﴾]اباً  ]نش عثَهآيةً أَنْ ب كَونهو

 يبنِيه شو بنبو ، يةاللَّحأسِ والر ود٦(أَس( ،﴿ ö ÝàΡ$# uρ † n< Î) ÏΘ$sà Ïè ø9  عظَام احلمارِ ،: يعنِي  ﴾ #$

، ﴿ y# ø‹ Ÿ2 $ yδã” Å³⊥ çΡ ﴾ ايِيهحأَ)٧(نقَر ، ﴿ y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã Å³⊥ çΡ ﴾ ام٨(س(  ،﴿§Ν èO $yδθÝ¡ õ3 tΡ $Vϑ ós s9 

                           
  . ))  الزكرة وعاء من أدم جيعل فيه شراب أو خل: قال ابن املظفر  :  (( ١٠/٥٥:قال صاحب هتذب اللغة   ) ١(
  .٢٤٦ -٢/٢٤٥:تفسري الثعليب : انظر   ) ٢(
من سورة )  ٢٨( جزء من اآلية رقم  ماليه﴾ ﴿ و ،من سورة األنعام )  ٩٠( ﴾ جزء من اآلية رقم  اقتده ﴿  ) ٣(

)  ١٠( ﴿ما هيه﴾ جزء من اآلية رقم و ، من سورة احلاقة)  ٢٩( جزء من اآلية رقم  ﴾ ﴿سلطانيه و ،احلاقة 
  .من سورة القارعة 

  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع ،  ١٨٩ -١٨٨ :السبعة يف القراءات   ) ٤(
  .  ٣/٣٨: تفسري الطربي : انظر   ) ٥(
  . ٢/٢٤٩:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن الضحاك   ) ٦(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٧(
  . مصدر سابق : سري يف القراءات السبع التيو، مصدر سابق  : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(



  

$Vϑ ós s9 ]ن[$ £ϑ n=sù š⎥ ¨⎫ t7 s?]٣[ … çµ s9﴾]ع[ كذَل داهش،﴿tΑ$ s% ãΝ n= ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« 

Öƒ Ï‰ s%   ﴾]م صا[ ل: أَيالع لَمأْوِيلُه أَعتكَالُ ، واِإلش ليهع رضعي الَ يالذ م : ي قَدإِن

tΑ$s% PΝ ﴿ قَرأَ، )١(علمت مشاهدةً ما كُنت أَعلَمه غَيباً  n= ôã $#  ﴾ ٠٢،)٢( أخ ذهي هلُه فقَوو

öΝ  ﴿:اآلية s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tF tƒ ﴾ َن أا مهقَاطإِسالْهاِء و بِإثْبات وزجقَالَ صلِي نفَم، مة؛ :الكَل تهانس

öΝ  ﴿: سانيت ؛ فَاهلاُء لبيان احلَركةَ ، وقَولُه : فَاهلاُء من أَصلِ الكَلمة ، ومن قَالَ  s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tF tƒ ﴾ 

)) لَم يتأسن :ولَو كَانَ من اَألسنِ لَكَانَ  (( : لَم يتغري بِمر السنني عليه ، قَالَ أَبو عبيدةَ 
)٣( ،

قَالَ غَريهو : ))﴿öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tF tƒ ﴾ عالَىت هقَول نم ، ريغتي لَم:﴿ô⎯ ÏiΒ :* yϑ ym 5βθãΖ ó¡ ¨Β ﴾)٤(   ر : أَييغتم

))تظَنيت ، وتقَضى البازِي:متغير ، وأبدلُوا النونَ من يتسنن ؛ كَما لُو قَالُوا
)٥(،عضحكَى بو 

إِنَّ العظام هي عظَام نفِْسه ؛ أَحىي اُهللا عينيه :وقيلَ ٢ ،٦، )٦(سنه الطَّعام إِذَا تغير: العلماِء 

 هى ، ورأْسيحت هظَامإِلَى ع ظَرقَوله  ٠٢،  ٦، )٧(فَنو:﴿ y# ø‹ Ÿ2 $ yδã” Å³⊥ çΡ ﴾  ا إِلَىهفَعرن

عض العظَام على نعلي ب:،أَيينشزِ ؛ وهو املَكانُ املُرتفع العالموضعها ، مأْخوذٌ من ال

بِعضٍ،أَو:﴿y# ø‹ Ÿ2 $ yδã Å³⊥ çΡ ﴾الطَّيرِ وشالن ن٨(م(  .   

∩⊄∉⊃∪ ٦ ﴿ øŒ Î) uρ tΑ$s% ÞΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Éb> u‘ ‘ ÏΡÍ‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ós è? 4’ tA öθ yϑø9 أَى وذَلك أَنه ر]ن[ ﴾ #$

 ا قَدم عمتجي كَيف رِ ، فَفَكَّرحالب ابودشِ وحالوالطَّريِ و باعلُها ساونتحرِ تلِ الباحجِيفةً بِس

                           
: معان القرآن وإعرابه : انظر .﴾كما ذكر ذلك الزجاج قَالَ أَعلَم هذا املعىن على قراءة من قرأ مزة القطع ﴿  ) ١(

١/٣٤٤  .  
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات   ) ٢(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٣(
  .من سورة احلجر )  ٣٣،  ٢٨،  ٢٦( جزء من اآلية رقم   ) ٤(
  . ١/٣٤٣:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/١٧٣:معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٥(
  .  ٥٠٣: غريب القرآن   ) ٦(
  . ٣/٢٩٤: تفسري القرطيب و،  ٣/٤٣: تفسري الطربي : انظر   ) ٧(
  .  ٤٧٢:غريب القرآن   ) ٨(



  

اهللا  ﴾ %tΑ$s﴿ ، )١(تفَرق منها ، فَأَحب أَنْ يرى ذَلك ، فَسأَلَ اَهللا تعالَى أَن يريه إِحياَء املُوتى 

$tΑ ﴿:  تعاىل  s% öΝ s9 uρr& ⎯ ÏΒ ÷σ è?  ﴾  عنِيي :، كبِذَل تآمن تأَلَس﴿ tΑ$s% 4’ n? t/]خ[ ⎯ Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥ yϑôÜ uŠ Ïj9 

© É< ù= s%  ﴾ ]يبِ]نبِالغ اِإلميان عدب ةاين٢(بِاملع( ، ﴿tΑ$ s% õ‹ã‚ sù Zπ yè t/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ Î ö ©Ü9 طَاووساً ونسراً  ﴾ #$

⎯£t﴿٦،)٤(وبطةً بدل الطَّاووسِحمامةً بدل النسرِ،: لَ وقي ٢، )٣(وغُراباً وديكاً  èδ ÷ ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ﴾ 

﴾  أَي :ه؛كَأن نهيلَ /قَطِّعق: نهالطَّريِ فَقَطَّع نعةً مأَرب ذْ إِليكأَ )٥(خقَر ،﴿⎯ èδ ÷ ÊÅÇ sùَّ﴾  زةمح
)٠٢، )٦  كإِلَي  نهرص :إِليك نهمض قَالُ ، وي:،إِليك نلْهأَم أَي ادبِكَسرِ الص نهروص :

جمع :لصور عند أَهلِ اللُّغة ،واالطَّريِ فَقَطعهن صوراً فَخذْ أَربعةً من: قَطَّعهن صوراً ، املَعنى 
فَخني ، ورةى، صيحاحاً فَتوا أَريهفاَء في جالذو روفْسريِ أَنَّ الصي الت يهف فُخنقَرنٌ ي

Ο¢ ﴿ ٦، )٧(إِسرافيل èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £⎯ åκ ÷] ÏiΒ #[™ ÷“ ã_ ﴾  ًهاطَ رِيشلخأَنْ ي رَأُم

فَفَعلَ  ٦،)٩(بعةً س:أَو٢،)٨(ثُم يفَرق أَجزاءها ؛ بِأَنْ يجعلُها على أَربعة أَجبلٍ ، ولُحومها 
هؤوسر كسأَمو يماهرإِبن ناهعد ه ، ثُمدناِهللا،:ع بِإذن نالَيعت ريطرِ ياُء الطَّيزأَج لَتعفَج

Ο¢ ﴿:بعضها إِلَى بعضٍ حتى تكَاملت أَجزاؤها ، ثُم أَقْبلن إِلَى رؤوسهِن ؛ فَذَلك قُولُه  èO 

£⎯ ßγ ãã ÷Š $# y7 oΨ Ï?ù' tƒ $ \Š ÷è y™ ]ن[öΝ n=÷æ $# uρ ¨β r& ©! $# î“ƒÍ• tã ﴾ ، ريِدا يم ليهع نِعتمالَ ي﴿×Λ⎧ Å3 ym  ﴾ ]ائَمتان 

                           
وذكره الزجاج  ، احلسن وقتادة وعطاء اخلراساين والضحاك وابن جريجإىل  ٢/٢٥١ :سبه الثعليب يف تفسريه ن   )١(

وعن الواحدي ،  ١/٣٧٤:والواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٣٤٥:يف معاين القرآن وإعرابه 
  . ٢/١٨٤: على صحيح مسلم ذكره اإلمام النووي يف شرحه 

  .  ١/١٩٨:عاين القرآن لألخفش م: أنظر   ) ٢(
  . ٢/٢٥٣:تفسري الثعاليب : انظر . حكاه الثعليب عن ابن عباس   ) ٣(
  .٢/٢٥٤:تفسري الثعاليب : انظر . حكاه الثعليب عن عطاء    ) ٤(
  . ١/٣٤٦:معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
  . مصدر سابق  :التيسري يف القراءات السبع و،  ١٩٠-١٨٩:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .  ٣٠٩ -٣٠٨: غريب القرآن   ) ٧(
: تفسري الثعاليب : وانظر . عن ابن عباس وقتادة والربيع وابن إسحاق ٣/٥٧: هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ٨(

٢/٢٥٦ .  
  . مصدر سابق : تفسري الثعاليب : وانظر . عن ابن جريج والسدي  ٣/٥٨: هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ٩(



  

وسم ثا أو ثج، ون ت[ربدا ييمف اتنيالب نسلَ مالر ى بها أَتبِم يدهحولَى تاللةَ عالد ا ذَكَرفَلم ،
يهحفَاقِ فاِإلنو هادلَى اجلفَقَالَ  ، )١(ِ ثَّ ع:  

∩⊄∉⊇∪  ﴿ã≅ sW ¨Β t⎦⎪ Ï%©! $# tβθà) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9≡ uθ øΒ r& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# È≅ sV yϑx. >π ¬6 ym ﴾  م   :أَيهقَاتدثَلُ صم

 ، ةبثَلِ حهم كَمفَاقإِنو﴿ ôM tF u;/Ρ r& yì ö7 y™ Ÿ≅ Î/$uΖ y™ ’Îû Èe≅ ä. 7' s#ç7 /Ψ ß™ èπ s($ ÏiΒ 7π ¬6 ym ]ن[ ª! $# uρ ß# Ïã$ ŸÒ ãƒ 

⎯ yϑ Ï9 â™!$ t± o„ ]ن[ª! $# uρ ìì Å™# uρ íΟŠ Î=tæ  ﴾] كـ[  لَهعجائة ، وم بعس داحالو فاعضي هأَن رِيدي

                 .      )٢( كَاحلَبة تنبِت سبع مائَة حبة ، والَ يشترطُ وجود هذَا ؛ َألنَّ هذَا علَى ضربِ املثَالِ

∩⊄∉⊄∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ à) ÏΖ ãƒ öΝ ßγ s9≡ uθ øΒ r& ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# §Ν èO Ÿω tβθãè Î7 ÷G ãƒ !$tΒ (#θà) xΡr& $ xΨ tΒ ﴾  ْأَن وه

Iω﴿ قَد أَحسنت إِلَى فُالن ، ونعشته ، وجبرت حالَه ؛ يمن بِما فَعلَ،: يقُولَ uρ “ ]Œ r&﴾]ن ع[ 

ليهع قُوفهو ِسن إليهي أُحالذ بحالَ ي نمل هانسإِح ذْكُرأَنْ ي وه٣(و( ، ﴿  öΝ çλ°; öΝ èδ ã ô_ r&]ن[ 

y‰Ψ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθçΡ t“ ós tƒ  ﴾] كـ[.  

∩⊄∉⊂∪  ﴿ ×Α öθ s% Ô∃ρã ÷è ¨Β ﴾  ردو ، سنح ميلٌكَالمائلِ جلى السقُولَ ٢٠،)٤(عثلُ أَنْ يم :

 كلَياُهللا ع عوس٦،)٥(ي﴿ îο t Ï øó tΒ uρ ﴾  أَََََََي :زاوجت]نا )٦(]عليهطَالَ عل إِذَا استائلس/ ،هدر دنع

 ،هد٢٠ر  ه : أَوفَاقَتو هلَّتخ رت٧(س(،﴿ × ö yz ⎯ ÏiΒ 7π s% y‰ |¹ !$ yγ ãè t7 ÷K tƒ “ ]Œ r& ﴾ ]ن[أَي: يِريعتو، نم

                           
  . ١/٣٤٧: القرآن وإعرابه معاين  ) ١(
  . ٣/٣٠٤:وتفسري القرطيب  ،١/٢٤٩:تفسري البغوي و،  ٢/٢٥٨:تفسري الثعليب : انظر   ) ٢(
  .٢/١٧٣:أحكام القرآن للجصاص و،  ١/٣٧٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  . ٢/٢٦٠:تفسري الثعليب   ) ٤(
  .  ١/٨١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  ... جتاوز من السائل : أي : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٦(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(



  

!ª﴿للسائلِ بِالسؤالِ ،  $# uρ ;© Í_ xî ﴾  ، بادالع دقَةص نع﴿ ÒΟŠ Î= ym ﴾]  لْ  ]مجعي إِذَا لَم

 نمي نلى مع ١(بِالعقوبة(.  

∩⊄∉⊆∪  ﴿ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θè=ÏÜ ö7 è? Ν ä3 ÏG≈ s% y‰ |¹ ﴾  ا: أَيا ، ثَوهب ﴿Çd⎯ yϑø9 $$Î/ ﴾  وهو

“3 ﴿أَنْ يمن بِما أَعطَى ،  sŒ F{ $# uρ ﴾ ]طَى ، ]خاملُع خوبأَنْ ي وهو﴿ “ É‹ ©9 $% x. ß, ÏΨ ãƒ … ã& s!$ tΒ u™ !$ s Í‘ 

Ä¨$̈Ζ9 $# ﴾  اسِ ، : أَيالَه رِياَء الني مطعي يطَالِ الذكَإِب ﴿Ÿω uρ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# ﴾ 

…﴿  وهو املُنافق يعطي ليريهِم أَنه مؤمن ، ]ن[ ã&é#sV yϑ sù ﴾  ق : أَيافذا املُنثَلُ ه٢(م( ،﴿ È≅ sV yϑ x. 

Aβ# uθ ø |¹ ﴾  اَألملس راحلَج وه٣(و( ،ه ٠٢فْوانه صتداحو ، معج اهنعم احدو و اسمهو)٤( ،

›Ïµø﴿  ٦، )٤(صفْوانه n=tã Ò># t è? … çµ t/$|¹ r' sù ×≅ Î/# uρ ﴾  يددش طر٥(م( ، ﴿… çµ Ÿ2 u tI sù # V$ ù# |¹ 

أَنَّ الناس يرونَ في الظَّاهرِ : أَملَس ، وهذَا مثلٌ ضربه اُهللا تعالَى للْمانِّ واملُنافقِ ، يعنِي ]ن[﴾
جر ، فَإِذَا كَانَ يوم القيامة اضمحلَّ كُلُّه أَنَّ لهؤالِء أَعماالً ، كَما يرى التراب علَى هذَا احلَ

 كلَى ذَلن اخلَلقِ عم أَحد رقْدفَالَ ي ، فْوانلى الصا كَانَ عابلُ مالو ا أَذَهبطَل ؛ كَمبو

 ω﴿ :ولُه عز وجلَّ، وهو قُ)٦(الترابِ ، كَذَلك هؤالِء إِذَا قَدموا علَى ربِهِم لَم يجِدوا شيئاً 
šχρâ‘ Ï‰ ø) tƒ 4’ n? tã &™ ó© x« ﴾ يٍء ، : أَيلَى ثَوابِ شع﴿ $ £ϑ ÏiΒ (#θç7 |¡ Ÿ2 ]ن[ ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ 

tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 ثُم ضرب مثَالً لمن ، الَ يجعلْ جزاءهم علَى كُفْرِهم أَنْ يهديهِم  ]خ [﴾ #$

  : د اِهللا  والَ يمن والَ يؤذي فَقالَ ينفق يريد ما عن

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  . ٣٧٨ - ١/٣٧٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  . ١/٣٤٧:رابه ومعاين القرآن وإع،  ٤٤:جماز القرآن   ) ٣(

  . ٢٩٨: غريب القرآن و، مصدر سابق :جماز القرآن   ) ٤(
  .مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
  . ٢/٢٦٢:تفسري الثعليب و،  ٣/٦٦:تفسري الطربي : انظر   ) ٦(



  

∩⊄∉∈∪﴿ã≅ sW tΒ uρ t⎦⎪ Ï%©! $# šχθ à) ÏΨ ãƒ ãΝ ßγ s9≡ uθøΒ r& u™ !$tó ÏG ö/ $# ÅV$ |Ê ö tΒ «! $# $\G Î7 ø[ s? uρ ô⎯ ÏiΒ öΝ Îγ Å¡ àΡr&﴾ 

≅È ﴿بِ ، من أَنفِسهِم بِالثَّوابِ، الَ كَاملُنافقِ الذي الَ يؤمن بِالثَّوا)١(يقيناً وتصديقاً  sV yϑx. ¥π ¨Ψ y_ 

>ο uθ ö/ ã Î/ ﴾  ِلفتاملُس نعاً مير ي أَكْثَرهاَألرضِ ؛ و نم فعا ارتي مهأَ)٢(وقَر ، ﴿ο uθ ö/ t Î/﴾ ، ﴿ 4’ n< Î) 

;ο uθ ö/ u‘﴾)٣(، ماصعامٍ وش)٤(اِء٠٢ثَلَّثَّةُ الرم يهو)٥(،﴿$ yγ t/$ |¹ r& ×≅ Î/# uρ﴾ِاملَطر دأَش وهو،﴿ôM s?$ t↔ sù﴾ 

ôM﴿،املَطرِ s?$ t↔ sù﴾ ، طَتأَع  ﴿$ yγ n=P2 é& ﴾ َأما يؤكل منها، قَر  ﴿$ yγ n= P2 é& ﴾ ، ﴿ … ã& é#P2 é&  ﴾، ﴿ 

≅ P2 W{ $﴿حرمي ،  )٦(﴾#$ yγ è=P2 é&﴾،﴿ $ oΨ n=P™ â‘﴾،﴿Ν à6 è=P™ â‘﴾،﴿ Ο ßγ è=P™ â‘﴾،﴿ $ oΨ n= P7 ß™ ﴾)٧( 

                           
  . ٢/٢٦٣:تفسري الثعليب : وانظر . ٣/٦٩: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن الشعيب   ) ١(
  . ١/٣٤٨:معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .من سورة املؤمنون )  ٥٠( جزء من اآلية رقم   ) ٣(

  .  ٨٣: التيسري يف القراءات السبع  و،  ١٩٠:السبعة يف القراءات    ) ٤(
  . ٢٤٠:غريب القرآن : انظر ) . رِبوة (والكسر ، ) ربوة ( والفتح ، ) ربوة( يعين بالضم    ) ٥(

من سورة )  ٢٥( واآلية رقم ، من سورة الرعد )  ٣٠( ويف اآلية رقم ، ردت هنا يف البقرة و ﴾ أكلها ﴿  ) ٦(
  .من سورة الكهف )  ٣٣( واآلية رقم ، إبراهيم 

  . من سورة يوسف )  ١٤( واآلية رقم ، من سورة األنعام ) ١٤١(وردت يف اآلية رقم  ﴾ أكله ﴿        
  .  من سورة الرعد )  ٤ (وردت يف اآلية رقم  ﴾ األكل ﴿       

و يف ، من سورة األنعام )  ٦١( و يف اآلية رقم ، من سورة املائدة )  ٣٢( وردت يف اآلية رقم  ﴾ رسلنا ﴿  ) ٧(
 ٦٩( و يف اآلية رقم ، من سورة يونس )  ١٠٣، ٢١( و يف اآلية رقم ، من سورة األعراف )  ٣٧( اآلية رقم 

من سورة )  ٤٤( و يف اآلية رقم ، من سورة اإلسراء )  ٧٧( قم و يف اآلية ر، من سورة هود )  ٧٧، 
، من سورة غافر )  ٥١,٧٠( و يف اآلية رقم ، من سورة العنكبوت ) ٣٣، ٣١( و يف اآلية رقم ، املؤمنون 

  . من سورة احلديد )  ٢٥( و يف اآلية رقم ، من سورة الزخرف )  ٤٥( ويف اآلية رقم 
  . من سورة غافر )  ٥٠( اآلية رقم  وردت يف  ﴾ رسلكم ﴿       
و ، من سورة التوبة )  ٧٠( و يف اآلية رقم ، من سورة األعراف )  ١٠١( وردت يف اآلية رقم  ﴾ رسلهم ﴿       

)  ٩( و يف اآلية رقم ،من سورة إبراهيم)  ١١، ٩,١٠( و يف اآلية رقم ،من سورة يونس )  ١٣( يف اآلية رقم 
و ، من سورة غافر )  ٨٣، ٢٢( و يف اآلية رقم ، من سورة فاطر )  ٢٥( اآلية رقم و يف ، من سورة الروم 

  . من سورة التغابن )  ٦٤( يف اآلية رقم 
  .من سورة العنكبوت )  ٦٩( و يف اآلية رقم ، من سورة إبراهيم )  ١٢( يف اآلية رقم  ﴾ وردت سبلنا ﴿       



  

⎥É ﴿ ،)١(مختلس بصرٍ ÷⎫ x ÷è ÅÊ﴾ ]ن[ أَي :م نةي السف لتمحيعِ مان الرلُ غَريهمحي /ا يف

β ﴿، )٢(سنتنيِ  Î* sù öΝ ©9 $pκ ö: ÅÁ ãƒ ×≅ Î/# uρ @≅ sÜ sù ﴾ ]ن[ عيفالض املَطر وهها طَلٌّ ، واب٣(فَأَص(، لكفَت

 بها قَلَّوالَ يخيب صاحتثْمر في كُلِّ حالٍ، كَما أَنَّ هذه اجلنةَ : حالُها في الثَّوابِ ، يقُولُ 
كَثَر أَو املَطر كَثَرت أَو هفَقَتن قَةَ املُؤمنِ قَلَّتداُهللا ص فعضي لكثَل  )٤(، كَذم رقَر ثُم ،

 ،وتمإِلَى أَنْ ي ي الطَّاعةف طاملُفَرو قةفي الني فرائألْم﴿ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷è s? î ÅÁ t/  ﴾]  كـ

.[  

∩⊄∉∉∪ ﴿   –Š uθ tƒ r& öΝ à2 ß‰ tn r& β r& šχθ ä3 s? … çµ s9 ×π ¨Ψ y_ ⎯ ÏiΒ 9≅Š Ï‚¯Ρ 5>$oΨ ôã r& uρ “ Ì ôf s? ⎯ ÏΒ 

$ yγ ÏFós s? ã≈ yγ ÷ΡF{ … ﴿مثَلُه كَمثلِ رجلٍ كَانت لَه جنةٌ ، : يقُولُ ]ن[﴾]٣[ #$ çµ s9 $yγ‹ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 

ÏN≡ t yϑ ¨W9 çµ]خ[ #$ t/$ |¹ r& uρ ç y9Å3 ø9 $# … ã& s! uρ ×π −ƒ Íh‘ èŒ â™!$ x yèàÊ  ﴾]أَطْفالٌ ]ض لَهن الكَسبِ ، وع فعضو

$!﴿ الَ يجِدونَ عليه شيئاً والَ ينفَعونه ،  yγ t/$|¹ r' sù Ö‘$ |Á ôã Î)   ﴾ ٌيدةدش رِيح يه٠٢، )٥(و  رفَعت

›Ïµ!﴿ ، )٦(ترفَع تراباً إِلَى السماِء كَأَنه عمود نارٍ  Ïù Ö‘$ tΡ ôM s% u tI ôm $$ sù ﴾]ا كَانَ فَ]نم وجا أَحهفَقَد

 كَانَ إِليها عند كبرِ الِسن وكَثْرة العيالِ وطُفُولة الولَد ، فَبقي هو وأَوالَده عجزةً متحيرين الَ
إِقَالةَ من  يقْدرونَ علَى حيلَة،كَذلك يبطلُ اُهللا عملُ املُنافقِ واملُرئي حني الَ توبةَ لَهما والَ

                           
  .  ٨٥،  ٨٣: التيسري يف القراءات السبع و،  ١٩٥،  ١٩٠:السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
الوسيط يف تفسري القرآن ، ٢/٢٦٤:تفسري الثعليب : انظر . والواحدي إىل ابن عباس ، نسبه الثعليب إىل عطاء   ) ٢(

   . ٣٧٩/ ١: ايد 
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٣(
  . ٢/٢٦٥:تفسري الثعليب   ) ٤(
  . ١/٣٤٩:معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(

  .١٠١:غريب القرآن و، مصدر سابق : و معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق :جماز القرآن   ) ٦(
:١٠١.  



  

š!﴿ ،  )١(ذُنوبِهما Ï9≡ x‹ x. Ú⎥ Îi⎫ t7 ãƒ ª! ãΝ﴿:كَمثلِ شأن هذه اَألقَاصيص بين اُهللا ﴾  #$ à6 s9 

ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ ä3 ª=yè s9 šχρã ©3 x tG s?﴾ ] صب أو ثب عب  م [ يدهحوي أَمرِ ت٢(ف(.  

∩⊄∉∠∪ ﴿ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr& ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟ çF ö; |¡Ÿ2 ﴾   واي قَومٍ كَانف لَتزن

اجلياد اخليار مما كَسبتم :، واملُراد بِالطَّيبات هاهنا)٣(يتصدقُونَ بِشرارِ ثمارِهم ورذَالة أَموالهم 

ϑ£$!﴿ ، )٤(التجارةَ : ، يعنِي  ÏΒuρ $ oΨ ô_t ÷z r& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ احلُبوب التي : يعنِي  ]ص خ[﴾ #$

 ، كاةا الزيهف جِبت﴿Ÿω uρ (#θßϑ£ϑ u‹ s? y]Š Î7 y‚ ø9  :وأَصلُه  ٠٢و الَ تقْصدوا اخلَبِيثَ ،] أون[ ﴾ #$

‘4 ﴿: فَأُسقطت إِحدى التاءينِ استثقَاالً لَهما في صدرِ الكَلمة ، ومثْلُه  ، تتيِمموا ©à n= s?  ﴾)٥( 

ãΑ ﴿ و ¨” t∴ s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ﴾)٦(  كذَل هبا أَشمو)٧(،﴿ çµ ÷Ζ ÏΒ tβθà) ÏΨ è?﴾]أون[ أَي :هقُونفنت  ، ﴿Ν çG ó¡ s9 uρ 

Ν çG ó¡ s9 uρ Ïµƒ É‹ Ï{$ t↔ Î/ Hω Î) β r& (#θàÒÏϑ øó è? Ïµ‹ Ïù ﴾ ]أَ ]نوه :يميتطلَو أُع اخلَبِيث ذي ذَلكم بِآختلَسو

وفي هذَا بيانٌ أَنْ الفُقَراء شركَاَء رِب املَالِ ، /بِالتساهلٍ ،:ماضٍ ؛أَيفي حق لَكُم إِالّ بِإغْ

                           
  .  ٢/٢٦٦:تفسري الثعليب و ، ٣/٧٤:تفسري الطربي : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
وابن ، ) ٢٩٨٧(رقم احلديث ، سورة البقرة  باب ومن، كتاب التفسري ،  ٥/٢١٨: هسننرواه الترمذي يف   ) ٣(

، ) ١٨٢٢(رقم احلديث ، باب النهي أن خيرج يف الصدقة شر ماله ، كتاب الزكاة ،  ١/٥٨٣:ماجه يف سننه 
  ) .٣١٢٧( رقم احلديث ، باب من سورة البقرة ، كتاب التفسري ، ٢/٣١٣:واحلاكم يف املستدرك 

  هذا صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه :  ((وقال احلاكم ،))  غريب هذا حديث حسن : ((قال الترمذي         
(( .  

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  .من سورة الليل ) ١٤( جزء من اآلية رقم   ) ٥(
  .من سورة القدر )  ٤( جزء من اآلية رقم   ) ٦(

  . ١٦٠:غريب القرآن    ) ٧(



  

#)﴿،  )١(والشرِيك الَ يأْخذُ الرديَء مكَانَ اجليد إِالَّ بِالتساهلِ þθ ßϑ n=ôã $# uρ ¨β r& ©! $# ;© Í_ xî î‰Š Ïϑ ym﴾ ] 

  .]م 

∩⊄∉∇∪ ﴿ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ãΝ ä. ß‰Ïè tƒ t ø) x ø9 $# ﴾  قُولُ : أَيي ، فكم بِهوخي : كفَإِن ، الَكم ِسكأَم

 تقَرافْت قْتدص٢(إِنْ ت( ذهي قَبلَ هالت ي اآليةأَ فقَر ،﴿ (#θßϑ£ϑ u‹ مشدد التاِء ، وكَذَلك في  ﴾ ?®

Ÿω﴿آلِ عمرانَ  uρ (#θè% § x ⎪⎦t﴿، وفي النساِء  ﴾ ?® Ï% ©! $# ãΝ ßδ$©ù uθ ®?  ﴾ دةي املَائفو،﴿ω uρ (#θçΡ uρ$ yè®? ﴾  ،

− ﴿sوفي اَألنعامِ  § x ®G sù﴾راِءعالشو طهو افري اَألعفو،﴿ ß# s) ù=®?﴾، ِفَالي اَألنفو﴿Ÿω uρ (# öθ ©9 uθ ®? ﴾ ،

﴿ Ÿω uρ (#θãã t—$ uΖ ®?  ﴾  وبةي التفو ،﴿ ö≅ yδ šχθ ÝÁ−/ t ®?  ﴾ ودي هفو ،﴿ β Î) uρ (# öθ©9 uθ ®?  ﴾  ،﴿ β Î* sù 

(# öθ ©9 uθ $ ﴿، وفي احلجرِ ﴾  ?® tΒ ãΑ ®” t∴ øŒ ﴿، وفي النورِ ﴾  ?® Î) … çµ tΡ öθ¤) n=®?  ﴾،]﴿ χ Î* sù (# öθ©9 uθ ®?  ﴾[)٣( ،

ãΑ ﴿، وفي الشعراِء )٣(]﴾ ¨” t∴ ®? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $#  ﴾،﴿ãΑ ¨” t∴ Ÿω ﴿، وفي اَألحزابِ  ﴾ ?® uρ š∅ ô_§ y9?  ﴾ ،

﴾ ،﴿ Iω uρ β r& tΑ £‰ t7 ®?  ﴾ افَاتي الصفو ،﴿ Ÿω tβρ ç |À$uΖ ®?  ﴾  راتي احلُجفو ،﴿ Ÿω uρ (#ρâ“ t/$uΖ ®? 

﴾ ،﴿ Ÿω uρ (#θÝ¡ ¡¡ pg®B  ﴾  ،(﴿ # þθèù u‘$ yè tG Ï9﴾ ةدي املَوفو ،﴿ β r& öΝ èδöθ ©9 uθ ®?  ﴾ ي املُلْكفو،﴿  ßŠ% s3 ®? 

ã” ¨ yϑ s?  ﴾ ِفْي القَلَمو ،﴿ $ pR mQ tβρ ç ¨ sƒ ®B  ﴾،  سبي عفو﴿ çµ ÷Ζ tã 4‘ ¤S n= # ﴿، وفَي اللَّيلِ  ﴾  ?® Y‘$ tΡ 

4‘ ©à n=®? ﴾ ِري القَدفو ،﴿ãΑ ¨” t∴ ®? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $#  ﴾ )٤( يزالب)١( ،﴿Ν à2 ã ãΒ ù' tƒ uρ Ï™!$ t± ósx ø9 $$ Î/  ﴾ 

                           
  .  ٣٨٢ -١/٣٨١:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٢/٢٦٩: يب لتفسري الثع: انظر   ) ١(
  . ٣٨٣/ ١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  .ولعله خطأ من الناسخ ؛ ألن هذه اللفظة ال توجد يف سورة النور ،  ﴾ وإن تولوا يف األصل ﴿  ) ٣(
ويف ، )  ٢( املائدة اآلية رقم  ويف، )  ٩٧( ويف النساء اآلية رقم ، )  ١٠٥، ١٠٣(يف آل عمران اآلية رقم   ) ٤(

ويف الشعراء اآلية ، )  ٦٩( ويف طه اآلية رقم ، )  ١١٧( ويف األعراف اآلية رقم ، )  ١٥٣( األنعام اآلية رقم 
، ٣( ويف هود اآلية رقم ، )   ٥٢( ويف التوبة اآلية رقم ، )  ٤٦، ٢٠( ويف األنفال اآلية رقم ، )  ٤٥( رقم 
 -٢٢١( ويف الشعراء اآلية رقم ، )  ٥٤،  ١٥( ويف النور اآلية رقم ، )  ٩( آلية رقم ويف احلجر ا،  )  ٥٧
ويف احلجرات اآلية رقم ،  )   ٢٥( ويف الصافات اآلية رقم ، )   ٥٢، ٣٣( ويف األحزاب اآلية رقم ، ) ٢٢٢

ويف القلم  ، )   ٨( رقم ويف امللك اآلية ،  )   ٩( اآلية رقم ) املمتحنة ( ويف املودة ، )  ١٣،  ١٢، ١١( 



  

!ª﴿، )٢(بِالبخلِ ومنعِ الزكَاة ]ن[ $# uρ Ν ä. ß‰ Ïè tƒ Zο t Ï øó ¨Β çµ ÷Ζ ÏiΒ WξôÒ sù uρ  ﴾  كُمقَتدلَى صازِيكُم عجي

،﴿ Zο t Ï øó̈Β çµ ÷Ζ ÏiΒ ﴾  ، وبِكُمذُنل﴿ Wξ ôÒ sù uρ  ﴾ ]يكُم ، ]نلع لُفخأَنْ يو﴿ª! $# uρ ìì Å™# uρ ÒΟŠ Î= tæ  ﴾ 

  .                     ]كـ [

∩⊄∉®∪ ﴿’ ÎA÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Ås ø9$# ⎯ tΒ â™!$ t± o„﴾]ن[عنِيي:يهف مالفَه٣(القُرآنَ و(قة :يلَ،ووبالن يه)٤(، 

]٥( ]٢٠(  أَو : قْهالفو لْمالع)٦( ،﴿ ⎯ tΒ uρ |N÷σ ãƒ sπ yϑò6 Ås ø9 $# ô‰ s) sù u’ ÎAρé& # Z ö yz # Z ÏW Ÿ2 ]ن[$ tΒ uρ 

ã 2 ¤‹ tƒ Hω Î) (#θä9 'ρé& É>$ t6ø9 F{  .)٧(ما يتعظُ إِالَّ ذَوو العقُولِ ] م خا  [﴾  #$

∩⊄∠⊃∪  ﴿ !$ tΒ uρ Ο çF ø) xΡr& ⎯ ÏiΒ >π s) x ¯Ρ  ﴾  ، كاةن زم ميتأَد ﴿÷ρr& Ν è? ö‘ x‹ tΡ ⎯ ÏiΒ 9‘ õ‹ ¯Ρ ﴾  قةدي صف

χ ﴿نويتم تتطَوعوا بِصدقة ، : التطَوعِ ، يعنِي  Î* sù ©! $# … çµ ßϑn= ÷è tƒ ﴾ ]ن[ ، ليهازِي عجي﴿ $ tΒ uρ 

š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô⎯ ÏΒ A‘$ |ÁΡ r&  ﴾ ]ائَمتان وسبي ] كـ ، ون عالذ جهي غَريِ الوف فَقأَن نمل يدعو

 نم لَه وزجوبٍ: يصغالٍ مم نم أَو ، ةيصعم ٨(رِياٍء ، أَو( .  

                                                                             
  ) .   ٤( ويف القدر اآلية رقم ، )   ١٤( ويف الليل اآلية رقم ، )  ١٠( ويف عبس اآلية رقم ، )  ٣٨( اآلية رقم 

  .١٤٦: حجة القراءات و، مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع : انظر   ) ١(
  .  ١/٣٨٣:ايد  والوسيط يف تفسري القرآن، ٢/٢٧٠: تفسري الثعاليب   ) ٢(
  .٢/٢٧١:تفسري الثعليب : وانظر . عن ابن عباس وقتادة وأبو العالية  ٣/٩٠: رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٣(

  ابن عباس وقتادة وأبو العالية       
  . مصدر سابق  :تفسري الثعليب : وانظر . عن السدي  ٣/٩٠: رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٤(
لكن الصحيح ما أثبته ؛ ألن هذا املعىن يف كتاب  ، العالمة اليت تشري إىل كتاب غريب القرآن  يف األصل وضعت  ) ٥(

  .وليس يف كتاب غريب القرآن ، تذكرة األريب 
  .  ١/٨٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  . ١/٣٥٣:معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(
  . ١/٣٨٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(



  

∩⊄∠⊇∪ ﴿ β Î) (#ρß‰ ö6è? ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# $ £ϑÏè ÏΖ sù }‘ Ïδ ﴾ ]ولَ اِهللا ]كـسأَلُوا رس  قَةُ : فَقَالُوادص

، وذَهب بعض املُفَسرِين إِلَى أَنَّ  )٢)(١(]اآلية[ية ؟ فَأَنزلَ اُهللا هذه ةُ العالنِالسرِ أَفْضلُ أَم صدقَ
اآليةَ ف ذهي الفَرضِ،هعِ الَ فطولُ، فَإِنَّي التأَفْض ارهإِظْه ي /الفَرضةٌ فامهِم اآليةُ عضعب دنعو

 قَةدأَ )٣(كُلِّ صقَر ،﴿ $ £ϑÏè qΖ sù }‘ Ïδ ﴾  ، ةبعشقَالونَ وبصرٍ و﴿ $§ϑ PèÏΖ sù }‘ Ïδ  ﴾   أخامٍ و٤(ش( ، 

، ﴿ β Î) uρ $yδθ à ÷‚ è? $ yδθè? ÷σ è?uρ u™ !# t s) à ø9 $# uθ ßγ sù × ö yz öΝ à6 ã]ن[ 9© Ïe s3 ãΡ uρ Ν à6Ζ tã ⎯ ÏiΒ 

öΝ à6 ÏF≈↔ Íh‹ y™ ﴾]ن[ أَي :و ، ا لَكُمهرفغي ) نم ( يدأْكالتو لَةلصل)أَ)٥قَر ،﴿ P Ïe s3 ãΡuρ ﴾  مدن

وأخ ،﴿ ã Ïe s3 ãƒ uρ ﴾ ٦(شامٍ وحفص(، ﴿ ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ÷è s? × Î6 yz  ﴾]  م ثب[.   

∩⊄∠⊄∪ ﴿  }§ øŠ ©9 š ø‹ n= tã óΟ ßγ1 y‰ èδ £⎯ Å6≈ s9 uρ ©!$# “ Ï‰ ôγ tƒ ∅ tΒ â™ !$ t± o„ ﴾ ]ن[  نيح لَتزن

أَنْ تعطيها شيئاً،وهي مشرِكَةٌ،  ارضي اُهللا عنهما ابنته)٨(أَبِي بكْرٍ أُم أَسماَء بِنت)٧(سألت فُتيلَةُ
 رِكَةٌ، فَأَبتشم ، قَالَتولَ اِهللا : وسر رأَمى استتح  ةاآلي ذهه لَتزى )٩(، فَناملَعنو ، : سلَي

                           
  .وهي يف نسخة الوجيز املطبوعة ، ساقطة من األصل    )١(
منسوب إىل ابن ، مصدر سابق :وذكره الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد، ذكره الثعليب دون إسناد   ) ٢(

وذكره ابن حجر عن الواحدي يف العجاب يف بيان ، منسوباً إىل الكليب  ٨٩: ويف أسباب الرتول ، عباس 
  . ١/٦٢٧:األسباب 

  .  ٣/٣٣٢: تفسري القرطيب  .١/٣٢٥: زاد املسري: انظر   ) ٣(
  .  ١٤٧ -١٤٦: حجة القراءات و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .  ٣/٩٤:تفسري الطربي : انظر   ) ٥(
  . مصدر سابق : حجة القراءات و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
، أُختلف يف إسالمها ، وهي أم عبداهللا وأمساء ، امرأة أيب بكر ، من بين عامر بن لؤي ، بنت سعد  هي قتيلة  ) ٧(

  . ٦/٢٤٢:أسد الغابة : انظر .  ))  ويف مجيع الروايات أا مشركة :  ((قال  ابن األثري 
املكية ، التيمية ، القرشية ، ة عثمان عبد اهللا بن أيب قحاف أمساء بنت أيب بكر، أم عبد اهللا ، هي الصحابية اجلليلة   ) ٨(

وآخر املهاجرات ، وأخت أم املؤمنني عائشة ، والدة اخلليفة عبد اهللا بن الزبري  ،وهي ذات النطاقني،  مث املدنية
ماتت بعد ابنها بليال وكان قتله لسبع عشرة خلت من مجادى األوىل سنة ثالث ، وعمرت دهرا ، وفاة 

 ، ٢/٢٨٧:سري أعالم النبالء و ، ٨/٢٤٩:طبقات ابن سعد : انظر  . عنهما من اهلجرة رضي اهللا وسبعني
  .٦/١٣١: املنتظم و

ومسلم ، ) ٢٤٧٧(رقم احلديث ، باب اهلدية للمشركني ، كتاب اهلبة ،  ٢/٩٢٤: هصحيحرواه البخاري يف   ) ٩(



  

يددقَةَ لم الصهعنمفَت الَفَكخ نى مده ليكع سي اِإلسالمِ،لَيلوا فخ﴿$ tΒ uρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz 

﴾  الٍ ، : أَيم نم ﴿öΝ à6 Å¡ àΡL| sù ﴾]ن[هابثَو،﴿$ tΒ uρ šχθ à) ÏΖ è? ω Î) u™ !$tó ÏF ö/ $# Ïµ ô_ uρ «! $# 

م اُهللا قَد عل: ؛ أَي )٢(هو خاص في املُؤمنني : وقيلَ . )١(هذَا خبر ، واملُراد بِه اَألمر ]ن[﴾

$  ﴿ذَلك منكُم، tΒ uρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz ¤∃ uθ ãƒ öΝ à6 ö‹ s9 Î) ﴾  ، هاؤزج﴿÷Λä⎢Ρ r& uρ Ÿω šχθ ãΚn= ôà è? ﴾] 

  .)٣(الَ تنقَصونَ من ثَوابِ أَعمالكُم شيئاً  ]كـ 

∩⊄∠⊂∪ ﴿ Ï™ !# t s) à ù=Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã ÅÁôm é& † Îû È≅‹ Î6 y™ «! هم : ، يعنِي  حبِسوا: يعنِي  ﴾ #$

 هِادي اجلم فهفَسوا أَنسب؛ ح كلُوا ذَل٤(فَع( عنِي؛ ي: اجِرينفُقَراَء املُه)٠٢،  )٥  لُ : َأَوأَه مه

فْة٦(الص(  ، ﴿Ÿω  šχθãè‹ ÏÜ tG ó¡ tƒ $\/ ö |Ê  ﴾، ًرايس  ﴿† Îû Ä⇓ ö‘ F{ الَ يتفَرغُونَ إِلَى ]ن[﴾ #$

اشِ؛ َألنثَّ اُهللا طَلبِ املَعحو ، فرصن التم م ذَلَكهعنفَم ، هادجل م أَمرهفُسوا أَنمأَلْز م قَده

ÞΟ﴿ ، )٧(املُؤمنني علَى اِإلنفاقِ علَيهِم  ßγ ç7 Ï¡ øt s† ã≅ Ïδ$ yfø9 ÞΟ﴿ قَرأَ ،يخالَهم  ﴾ #$ ßγ ç7 |¡ øt s† ﴾  هوحنو

™u ﴿،)٨(بِفَتحِ السنيِ شامٍ وركن  !$ u‹ ÏΖ øî r&]ن[š∅ ÏΒ É# ’ yè −G9 öΝ﴿ ،عن السؤالِ]أون[﴾ #$ ßγ≈ yϑŠ Å¡ Î/﴾ 

=ω šχθè﴿،)١٠(وأَثَر اجلَهد، )٩( والتواضع ، التخشع: بِعالَمتهِمِ  ؛ وهي ]ن[ t↔ ó¡ tƒ šZ$̈Ψ9$# 

                                                                             
وج واألوالد والوالدين باب فضل النفقة والصدقة على األقربني والز، كتاب الزكاة ،  ٢/٦٩٦: هصحيحيف 

  ) .١٠٠٣( رقم احلديث ،  ولو كانوا مشركني
  .  ٢٧٥ -٢/٢٧٤:يب لتفسري الثع: انظر    )١(

  . ١/٣٥٥:معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .  ١/٣٨٨:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : تفسري الثعاليب    )٣(

  . ٣/٩٦:تفسري الطربي : ظر ان. رواه ابن جرير عن قتادة وابن زيد   ) ٤(
  .مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد والسدي   ) ٥(
  . ٣٦٨: غريب القرآن   ) ٦(
  . ٣/٩٧:تفسري الطربي و ، ٢/٢٧٦: تفسري الثعليب : انظر   ) ٧(
  . ٨٤: التيسري يف القراءات السبع و،  ١٩١:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  . ٣/٩٨:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد    )٩(
  . ٢/٢٧٧:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن الربيع والسدي   ) ١٠(



  

$]ù$ ysø9 Î) ﴾]أَلُوا ]نسي م غَداًء لَمهدناً ؛ إِذَا كَانَ عاحإِلْح اًء لَمشم عهدنإِذَا كَانَ عاًء ، وشع

tΒ$﴿، )١(يسأَلُوا غَداًء  uρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz  χ Î* sù ©!$# ⎯ Ïµ Î/ íΟŠ Î= tæ  ﴾]  م أو ثب[.         

∩⊄∠⊆∪ ﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ à) ÏΨ ãƒ Ο ßγ s9≡ uθ øΒr& È≅ øŠ ©9 $$ Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9 $# uρ # v Å™ /Zπ uŠ ÏΡŸξ tã uρ óΟ ßγ n= sù öΝ èδ ã ô_ r& 

y‰Ψ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ ]ن[ Ÿω uρ ê’ öθ yz óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡt“ ós tƒ  ﴾]  م أو ثب[ ليي عف زِلَتأُن

 ههجاُهللا و ماً )٢(بن أَبِي طَالبٍ كَرهمٍ سرربِد قدصا فَترهغَي كلمالَ ي ماهرةُ دعبأَر هدنكَانَ ع
 . )٣(ةً ، ودرهمٍ لَيالً ، ودرهمٍ نهاراً سراً ، ودرهمٍ عالَنِي

                           
و الوسـيط  ، مصـدر سـابق   : تفسـري الـثعليب   : انظر . والواحدي عن ابن عباس ، حكاه الثعليب عن عطاء ) ١(

  .  ١/٣٩٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد 
ألن هذا ؛ قال اجلمهور من العلماء ال جيوز إفراد غري األنبياء بالصالة ((   : ٣/٥١٧: هتفسريل ابن كثري يف قا  ) ٢(

: قال : أو ، أبو بكر صلى اهللا عليه : قال : فال يقال ، فال يلحق م غريهم ، إذا ذكروا  لألنبياءقد صار شعار 
؛  جليالً وإن كان عزيزاً؛ حممد عز وجل : قال : ال يقال كما ؛  وإن كان املعىن صحيحاً، علي صلى اهللا عليه 

وهلذا مل ، ومحلوا ماورد يف ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء هلم ، ألن هذا من شعار ذكر اهللا عز وجل 
ألن الصالة ؛ ال جيوز ذلك : وقال آخرون ، وهذا مسلك حسن ، يثبت شعارا آلل أيب أوىف وال جلابر وامرأته 

فال يقتدى م يف ذلك ، يصلون على من يعتقدون فيهم ؛ األنبياء قد صارت من شعار أهل األهواء  على غري
 ؟ أو خالف األوىل؟ أو الكراهة الترتيهية ؟ هل هو من باب التحرمي : مث اختلف املانعون من ذلك ، واهللا أعلم 

والصحيح الذي عليه األكثرون : مث قال ، حكاه الشيخ أبو زكريا النووي يف كتاب األذكار ، على ثالثة أقوال 
، واملكروه هو ماورد فيه ي مقصود ، ألنه شعار أهل البدع وقد ينا عن شعارهم ؛ أنه مكروه كراهة ترتيه 

عز : كما أن قولنا ؛ واملعتمد يف ذلك أن الصالة صارت خمصوصة يف لسان السلف باألنبياء : قال أصحابنا 
أبو بكر أو : ال يقال  -جليال  وإن كان عزيزاً -حممد عز وجل : فكما ال يقال ، وجل خمصوص باهللا تعاىل 

هو يف : وأما السالم فقال الشيخ أبو حممد اجلويين من أصحابنا : قال ، علي صلى اهللا عليه هذا لفظه حبروفه 
 هذا األحياء وسواه يف فال يقال علي ، معىن الصالة فال يستعمل يف الغائب وال يفرد به غري األنبياء 

واألموات وأما احلاضر فيخاطب به فيقال سالم عليك والسالم عليك أو عليكم وهذا جممع عليه انتهى ما ذكره 
قلت وقد غلب هذا يف عبارة كثري من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي اهللا عنه بأن يقال عليه السالم من 

ناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بني الصحابة يف دون سائر الصحابة أو كرم اهللا وجهه وهذا وإن كان مع
تفسري هذا من باب التعظيم والتكرمي فالشيخان وأمري املؤمنني عثمان أوىل بذلك منه رضي اهللا عنهم  ذلك فإن
  . )) أمجعني 

: يب تفسري الثعل: : انظر ، والواحدي عن ابن عباس من رواية الكليب ، حكاه الثعليب عن جماهد عن ابن عباس   ) ٣(



  

∩⊄∠∈∪ ﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ è=à2 ù' tƒ (# 4θ t/ Ìh9 $# ﴾  أَي : ، لى غَريهبِاألكلِ ع هبفَن،به اسلُونَ النامعي

﴿Ÿω tβθ ãΒθà) tƒ ﴾  ، يامةالق ومم يورِهقُب نم ﴿ω Î) $ yϑ x. ãΠθà) tƒ ” Ï% ©! $# çµ äÜ ¬6 y‚ tF tƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $#  ﴾ 

،وننبِج يبهصي ﴿z⎯ ÏΒ Äb§ yϑ ø9 y7 ﴿وذَلَك أَنَّ آكَلَ الربا يبعثُ يوم القيامة مجنوناً ، ]ن[﴾ #$ Ï9≡ sŒ 

öΝ ßγ ¯Ρ r'Î/ ﴾  م : أَيهلَ بِهم ،بِأَنزي نالذ كذَل ﴿(#þθ ä9$s% $ yϑ̄Ρ Î) ßì ø‹ t7 ø9 $# ã≅ ÷W ÏΒ (# 4θ t/ Ìh9 نَّ أَ وهو ]ن ز[﴾ #$

ذَّبهم فَكَة بِالربحِ في أَولِ البيعِ،الزيادةُ علَى رأسِ املَالِ بعد محلِّ الدينِ كَالزياد:املُشرِكني قَالُوا

≅̈ ﴿:اُهللا تعالَى فَقَالَ ym r& uρ ª! $# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ym uρ (# 4θ t/ Ìh9 …]ن[#$ çν u™ !% y` ×π sà Ïã öθ tΒ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ ﴾ظَ: أَيعو  ،

﴿ 4‘ yγ tFΡ$$ sù  ﴾ ، ابأَكْلِ الر نع﴿… ã& s# sù $ tΒ y# n= y™ ﴾]ن[ ا : أَيم در ليهع ا ، لَيسبالر نا أَكَلَ مم

 ، هيذَ قَبلَ النأَخ﴿ÿ… çν ã øΒr& uρ ’ n< Î) «! ∅ï﴿ واُهللا ولي أَمره ، ]ن[﴾ #$ tΒ uρ yŠ$tã ﴾  ِاللحإِلَى است

y7 ﴿، )١(الربا  Í× ¯≈ s9 'ρé'sù Ü=≈ ysô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 öΝ ]ن[  #$ èδ $pκ Ïù šχρà$ Î#≈ yz ﴾]   كـ صح أو ثب.[  

                                                                             
:          ٢٢٩ -  ٧/٢٢٨:قال ابن تيمية يف منهاج السنة ،  ١/٣٩١:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٢/٢٧٩

  . املطالبة بصحة النقل ورواية أيب نعيم والثعليب ال تدل على الصحة: أحدها : واجلواب من وجوه (( 
  . أن هذا كذب ليس بثابت : الثاين         
 فمن عمل ا دخل فيها سواء كان علياً، وعالنية  ن اآلية عامة يف كل من ينفق بالليل والنهار سراًأ: الثالث         

  .وميتنع أن ال يراد ا إال واحد معني ، أو غريه 
نفاق يف الزمانني اللذين ال خيلو الوقت فإن اآلية تدل على اإل؛أن ما ذكر من احلديث يناقض مدلول اآلية: الرابع        

ما إوالفعل ،ما ارإما ليل و إوالزمان ، فالفعل البد له من زمان ، هما ويف احلالني اللذين ال خيلو الفعل منهما عن
كان قد أنفق عالنية  وإذا أنفق عالنية اراً، سراً كان قد أنفق ليالً فالرجل إذا أنفق بالليل سراً،ما عالنيةإسرا و 
أن املراد من أنفق درمها بالسر : فمن قال ، نفاق بالليل والنهار عن اإل رجاًوعالنية خا نفاق سراًوليس اإل، اراً

 واراً وعالنية قد أنفقه ليالً فإن الذي أنفقه سراً،  ودرمها يف العالنية ودرمها بالليل ودرمها بالنهار كان جاهالً
احد يتصف بصفتني ال جيب أن يكون فعلم أن الدرهم الو؛ وعالنية  قد أنفقه سراً واراً والذي قد أنفقه ليالً

  .  )) املراد أربعة 
  .٣٩٥ -١/٣٩٣:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٢٨٣ - ٢/٢٨٢:تفسري الثعليب : انظر   ) ١(



  

∩⊄∠∉∪﴿, ys ôϑ tƒ ª!$# (# 4θ t/ Ìh9 $# ﴾ رالقَم قحما يرياً كَمإِنْ كَانَ كَثو،هركَتب ذهبيو هقُصن١(ي( ،

٠٢  أَو : رةي اآلخف بِه ذهب٢(ي( ،﴿‘ Î/ ö ãƒ uρ ÏM≈ s% y‰¢Á9 يربِيها لصاحبِها كَما يربِي ]ن[ ﴾ #$

يلَهكُم فَصد٣(أَح( ،﴿ª!$# uρ Ÿω = Åsãƒ ¨≅ ä. A‘$ ¤ x. ﴾  ، لٍّ لَهحتسا مبحرِميِ الري  ٢٠بِتالذ الكُفَّارو

 بِه كْفُرا يلَ معف ركث٤(ي( ، ﴿?Λ⎧ ÏO r&  ﴾] م[ه٢٠، فَاجرٍ بِأكْل  أَو :يمكَابِ ا اَألثتي اري فادمملُت

  .)٥(املُصر علَيه ، اِإلمثِ 

∩⊄∠∠∪ ﴿ ̈β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 

óΟ ßγ s9 öΝ èδ ã ô_ r& y‰Ζ Ïã öΝ ÎγÎn/ u‘]ن[ Ÿω uρ ì∃öθ yz öΝ ÎγøŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ ós tƒ  ﴾]  م[.  

∩⊄∠∇∪﴿ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θà) ®? $# ©! $# (#ρâ‘ sŒ uρ $ tΒ u’ Å+ t/ z⎯ ÏΒ (# #θ t/ Ìh9   )٦(نزلَت في العباسِ﴾#$

زلَت فَلما ن، شيئاً قَبلَ نزولِ التحرِميِ /فَاوعثْمانَ رضي اُهللا عنهما طَلبا رِبا لَهما كَانا قَد أَسلَ
تحرمي ما بِقي ديناً من الربا ، : ، ومعنى اآلية  )٧(اآليةُ سمعا وطَاعا ، وأَخذَا رؤوس أَموالهِما

لَى جِهةع تي كَانالت يادةونَ الزأسِ املَالِ ديلُ أَخذَ رلحتو لُهقَوا،وبالر:﴿ β Î) Ο çFΖ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β﴾ 

  .)٨(إِنَّ من كَانَ مؤمناً فَهذَا حكْمه : معناه ] كـ[

                           
  .٢/٢٨٣:تفسري الثعاليب   ) ١(
  .  ٥٠٤: غريب القرآن   ) ٢(
  . )فصل ( مادة ،  ١١/٥٢٢:لسان العرب : انظر . ولد الناقة : الفصيل   ) ٣(
  .  ١/٨٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . مصدر سابق  : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
اهلامشي عم رسول ، القرشي ، العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الفضل ، هو الصحايب اجلليل   ) ٦(

و صغري فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت وضاع وه، أو ثالثاً بسنتني  قبل رسول اهللا ولد ،  اهللا 
ومات باملدينة يف رجب أو رمضان سنة اثنتني  ،احلرير فوجدته فكست البيت احلرير فهي أول من كساه 

  .٣/٦٣١: إلصابة ،٥/٣٥: املنتظم ،٤/٥:طبقات ابن سعد : انظر .   وثالثني وكان طويال مجيال أبيض
  . ٩٣:وأسباب الرتول ،  ٢/٢٨٤:تفسري الثعليب : انظر ، وعكرمة  حكاه الثعليب والواحدي عن عطاء  ) ٧(
  .١/٢٤٦:تفسري العز بن عبد السالم  و، ١/٣٩٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(



  

∩⊄∠®∪ ﴿ β Î* sù öΝ ©9 (#θè=yè ø s? ﴾  ، ابوا الرذَرت بِأَنْ لَم﴿(#θçΡ sŒ ù' sù ﴾ ،والَم5 ﴿فَاع> ö ys Î/ z⎯ ÏiΒ «!$# 

⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ﴾]ِهللا]ن ِربح كضعِ ذَلو نكُم ماعني امتكُم فوا أَننفَأَيقولهسرأَ)١( ووا ﴿ ،قَرنفَأَذ﴾ 

أَعلَموا ذَلك واسمعوه ، وكُونوا على إِذن منه ، ومن  :ئْذَنوا ا :فَقَولُه  ٠٢،  )٢(حمزةُ وشعبة

(βÎ﴿، )٣(فَأَعلموا غَريكُم  ﴾فَأَذنوا ﴿ومن قَرأَ  uρ óΟ çF ö6 è?  ﴾  ، ابالر نم﴿ öΝ à6 n= sù â¨ρâ™â‘ 

öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r& ]ن[Ÿω šχθßϑ Î=ôà s?﴾ ، َةيادوا الزطْلُبت﴿Ÿωuρ šχθßϑn=ôà è? ﴾] م[  نع قْصانبِالن

  .رأسِ املَالِ 

∩⊄∇⊃∪  ﴿ β Î) uρ šχ% x. ρ èŒ ;ο u ô£ ãã  ﴾ أَي:،ةرسذُو ع غَرمي قَعإِنْ وو﴿îο t Ïà oΨ sù﴾  كُم : أَيلَيفَع

 ةٌ ؛ أَيظرن :، ريأْخت ﴿’ n< Î) ;ο u y£ ÷ tΒ ﴾]املالِ]ن ودجوو ىنأَ  ، إِلَى غقَر﴿’ n< Î) ;ο u Þ£ ÷ tΒ﴾  ٤(مدن(، 
)٤(، ﴿ β r& uρ (#θè% £‰ ¡Á s?﴾  عنِيبِرأسِ املَالِ: ي سرِينلَى املُعأَ، )٥( عقَر ﴿  β r& uρ (#θè% £‰ |Á s? ﴾  عاصم

 ٦(عاصم( ،﴿× ö yz óΟ à6 ©9  β Î) óΟ çFΖ ä. šχθ ßϑ n=÷è s?  ﴾  ]ثَمو ائتانون مكـ ، ان[ .  

∩⊄∇⊇∪  ﴿ (#θà) ¨? $# uρ $YΒ öθ tƒ  šχθ ãèÉ_ ö s? ÏµŠ Ïù ’ n<Î) «!$#  ﴾  ]عنِي ]ني : يهنَ فودرت ةاميالق ومي

šχθãè﴿ إِلَى اِهللا ، قَرأَ É_ ö s?﴾ ٍ٧(بصر(، ﴿§Ν èO 4† ¯û uθ è? ‘≅ ä. <§ ø tΡ $̈Β ôM t6 |¡Ÿ2 ﴾   زاَء : أَيج

                           
  . ١/٣٥٩:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ١(
  .  ٨٥ -٨٤: يسري يف القراءات السبع التو،  ١٩٢ -١٩١: السبعة يف القراءات : انظر    )٢(
  .  ١٠١: غريب القرآن     )٣(
  . ٨٥ -٨٤: التيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٣٦٠ -١/٣٥٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  .  مصدر سابق : السبع  التيسري يف القراءات، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ١٩٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(



  

öΝ﴿، ما كَسبت من اَألعمالِ èδ uρ Ÿω tβθ ãΚn= ôà ãƒ ﴾ ]  ا  ]مباُهللا الر مرا حيئاً ، فَلمونَ شقَصنالَ ي

 : ، فَقَالَ )١(أَباح السلَم 

∩⊄∇⊄∪  ﴿ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Λ ä⎢Ζ tƒ# y‰ s? A⎦ ø⎪ y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ∑‘ wΚ |¡ •Β﴾  أَي :

çνθ ﴿ تبايعتم ، ç7 çF ò2 $$ sù﴾]ـي احلُ    ]خـلَّ فجو ـزاُهللا ع ـرأَم    ابـةتبِالك لـةجقـوقِ املُؤ

#) ﴿: واِإلشهاد في قَوِله تعالَى ، ÿρ ß‰ Îγ ô© r& uρ # sŒ Î) óΟ çF ÷è tƒ$ t6 s?﴾      ِـوالَألمل ـهنفَظـاً مينٍ ؛ حبِـد

 ــه β÷ ﴿ :، ثُــم نِســخ ذَلــك بِقَول Î* sù z⎯ ÏΒ r& Ν ä3 àÒ ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ ﴾)٢(، ﴿= çG õ3 u‹ ø9 uρ öΝ ä3 uΖ ÷ −/ ﴾ 

=7﴿بني املُستدينِ واملَـدين ،   Ï?$ Ÿ2 ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/  ﴾ ]ن ض[    زيـدالَ ي ، صـافاِإلنو بِـاحلق

Ÿω ﴿ في املَالِ واَألجـلِ والَ يـنقُص منهمـا ،    uρ z> ù' tƒ ë= Ï?% x. β r& |= çF õ3 tƒ ﴾  أَي:  نِـعتمالَ ي

و ، رإِذَا أُم كذَل نبِ ملَى الكَاتاجِبةً عاِهللا و نزِميةً مع ذهه تكَان  

Ÿω ﴿:والشــاهد ، فَنســخها قُولُــه uρ §‘ !$ ŸÒ ãƒ Ò= Ï?% x. Ÿω uρ Ó‰‹ Îγ x©﴾)ــالَ )٣  ﴿:،ثُــم قَ

$ yϑ Ÿ2 çµ yϑ ¯= tã/ª! =ó]كــــــ[ #$ çG ò6 u‹ ù= sù﴾]ن[ اُهللا : أَي ـــــلَهـــــا فَضكَم

                           
: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،٢/٢٩٠:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي عن ابن عباس   ) ١(

وهو أن تعطي ذهبا : (( يف تعريف السلم  ١/٣٩٦: قال ابن اجلزري يف النهاية يف غريب احلديث .  ١/٤٠١
وهو .  ))فكأنك قد أسلمت الثمن إىل صاحب السلعة وسلمته إليه ، أو فضة يف سلعة معلوما إىل أمد معلوم 

  . السلف أو الدين 
: هنا ومل يقل ه، ألن الناسخ ينايف املنسوخ ؛ وهذا ليس بنسخ :  ((  ٩٦: قال ابن اجلوزي يف نواسخ القرآن   ) ٢(

فلم جتدوا ماء  ﴿ :ولو كان مثل هذا ناسخا لكان قوله ، وإمنا بني التسهيل يف ذلك ، وال تشهدوا ، فال تكتبوا 
    ،﴾ فتحرير رقبة  ﴿ : ناسخا قوله ﴾مل جيد فصيام شهرين  فمن ﴿: وقوله ، ناسخا للوضوء باملاء  ﴾فتيمموا 

فأما النسخ فكما : (( ١/٢٧١: :قال أبو جعفر النحاس  . )) وأنه أمر ندب  ، والصحيح أنه ليس ههنا نسخ 
وإال كان خمالفا كتاب اهللا ، أنه ال حيل ملسلم إذا باع واشترى إال أن يشهد :  ((أي قوله  –قال حممد بن جرير 

وأما الندب فال حيمل عليه ،  -  )) وكذا إن كان إىل أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا ، عز وجل 
  . )) إال بدليل قاطع  األمر 

والصحيح أنه أمر إرشاد فال ((   ١/٣٢٩:قال ابن العريب يف أحكام القرآن ، القول بأا منسوخة قول الضحاك   ) ٣(
  . )) يكتب حىت يأخذ حقه 



  

ــة ≅óÈ﴿،)١(بِالكتاب Î= ôϑ ãŠ ø9 uρ “ Ï% ©! $# Ïµ ø‹ n= tã ‘, ys ø9 ــه   ]ن[ ﴾ #$ ي؛َألنلمي ينــد ــه ال ــذي علي ال

،ليهع ودهفَاملش     ليـهـا عم لَمع؛لَيبِلسـانه فْسـهن لـىع رقي،﴿  È, −G u‹ ø9 uρ ©! $# … çµ −/ u‘ ]ث[ Ÿω uρ 

ó§ y‚ ö7 tƒ çµ ÷Ζ ÏΒ $ \↔ ø‹ x©﴾]غَـريِ ن     ]ن ـنبلـغِ املـالِ مبِم ـرقأَنْ ي رأَم ٢(قْصـان(، ﴿β Î* sù tβ% x. 

“ Ï% ©! $# Ïµ ø‹ n= tã ‘, ys ø9 $# ﴾ ،ينــد $ ﴿ال ·γŠ Ï y™ ﴾  ًــال ــفيه : أَو  ٢٠، )٣(طفْ ــلِ : الس اجلاه

ρ÷﴿٦،)٤(بِاُألمورِ اجلَاهـلُ بِـاِإلمالِء    r& $ ¸‹ Ïè |Ê﴾   ـقمـاجِزاً أَح٥(ع(،﴿÷ρ r& Ÿω ßì‹ ÏÜ tG ó¡ o„ β r& 

¨≅ Ïϑ ãƒ uθ èδ﴾  ــيع سٍ أَوــرخل،  ﴿ ö≅ Î= ôϑ ãŠ ù= sù … çµ •‹ Ï9 uρ﴾ ِارو   قُــومي ــنم ثَــه أَو

ــه ÉΑ﴿،مقَام ô‰ yè ø9 $$ Î/﴾]ن[، ــاحلَق ρ#) ﴿ بِ ß‰ Îη ô± tF ó™ $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Íκ y− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9% y` Íh‘ ﴾]ــي ]ن يعنِ

 :   غنيـالارِ البـراَألح ـنكُم ملَتأَهلِ م ن٦(م(،﴿ β Î* sù öΝ ©9 $ tΡθ ä3 tƒ È⎦ ÷⎫ n= ã_ u‘ ×≅ ã_ t sù È⎯≈? r& z ö∆ $# uρ 

⎯ £ϑ ÏΒ tβ öθ |Ê ö s? z⎯ ÏΒ Ï™ !# y‰ pκ ’¶9 β ﴿،)٧(مـن أَهـلِ الفَضـلِ والـدينِ     :أَي ]ن ق[﴾ #$ r& ¨≅ ÅÒ s? 

$ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î)﴾  ــى t ﴿،تنسـ É2 O‹ çF sù $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) 3“ t ÷z W{ ــهادةَ،]ن[﴾#$   ﴿قَرأَالشـ

æ Åe2 x‹ çF sù﴾  ُــزة مح ،﴿  t Åe2 x‹ çF sù ﴾  ــق ٨(ح(، ﴿ Ÿω uρ z> ù' tƒ â™ !# y‰ pκ ’¶9 $# # sŒ Î) $ tΒ (#θ ãã ßŠ ﴾ 

Ÿω﴿،)٩( لتحملِ الشـهادة وأَدائهـا   ]ن[ ﴾ uρ (# þθ ßϑ t↔ ó¡ s? β r& çνθ ç7 çF õ3 s?﴾    رـجكُم الضعـنمالَ ي

                           
  . ١/٣٦٢:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  . ١/٤٠٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  .٢/٢٩٢:تفسري الثعليب  :انظر . حاك والسدي نسبه الثعليب إىل الض  ) ٣(
  .  ١/٨٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . ٣/١٢٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ٥(
  .٤٠٤ - ١/٤٠٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
مصـدر سـابق   : تفسري القـرآن ايـد    الوسيط يف:  انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٧(

  . ١/٣٣٨:زاد املسري  و، 
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات: انظر   ) ٨(
  . ١/٣٦٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر . ورجحه ، نسبه الزجاج إىل احلسن   ) ٩(



  

    ـنِ احلَـقم ليـهم عتهِدا شوا مبكْتاملَاللةُ أَنْ ت١(و( ،﴿ # · Éó |¹ ÷ρ r& # · Î7 Ÿ2   ﴾  أَو رـغص

 ، ركَب﴿ #’ n< Î) ⎯ Ï& Î# y_ r&﴾]ن[  ، لِ احلَق٢٠إِلَى أَج    اهـدجـهداُء    ((  :قَـالَ مالش ـأْبالَ يو

هادةالش وا ِإلقَامةعا دامِ  ، إِذَا ماحلَك ندا عهائأَدو(( ،      ـاهدلَـى الشـذَا عه نيعـتا يمإِنو
نَ قَـد تحملـها جماعـةٌ لَـم يـتعني عليـه ،       إِذَا لَم يوجد من يقيمها غَريه ، فإنْ كَا

   ـهنم نـاعلْكُـلِ االمتل وزجالَ يو،فَايةلَى الكع فَرض هملِ؛َألنحالَ التح كَذِْلك٦ ،)٢(و﴿ 

٦﴿  öΝ ä3 Ï9≡ sŒ ﴾ ـةَ،  : أَيابتالك﴿  äÝ |¡ ø% r&  ﴾ ، َلـدأَع﴿‰Ζ Ïã «! $# ﴾   ، ـهكْمـي حف﴿  

ãΠ uθ ø% r& uρ  ﴾ ُلَغأَب  

،تقَامةي االسف﴿ Íο yŠ$ pκ ¤¶= Ï9﴾     ، هِم أَقْـومتادـهكُـونُ ش؛ فَت ودـهالش رذَّكتابةَ تَألنَّ الك﴿ 

#’ oΤ ÷Š r& uρ ω r& (# þθ ç/$ s? ö s?  ﴾ ـل ،      : أَياَألجو بلـغِ احلَـقـي مـكُّوا فشأَالَّ ت بأَقْر ﴿ Hω Î) β r& 

šχθ ä3 s? ﴾  قَع٣(ت( ، ﴿×ο t‘$ yf Ï?  ×ο u ÅÑ% tn﴾  ـروضِ      : أَيالع ـنم ـراضح يـهف ـرجتم

و  ،ضقَـابتا يما ممأَ غَريهقَـر  ﴿¸ο‘$ yf Ï? Zο u ÅÑ% tn  ﴾   ـماص٤(ع(، ﴿$ yγ tΡρ ãƒ Ï‰ è? öΝ à6 oΨ ÷ t/ 

ـ   /]ن[﴾ ـي البِيـعِ يف نمؤأْجِيلِ يالتاِء وسي النف افخا يأَنَّ م كذَلو ٥(داً بِيـد(  ـكذَلو ،

 قَولُــه: ﴿}§ øŠ n= sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ îy$ uΖ ã_ ω r& $ yδθ ç7 çF õ3 s? ]ن[(# ÿρ ß‰ Îγ ô© r& uρ # sŒ Î) óΟ çF ÷è tƒ$ t6 s? ﴾ ]ن [ قَــد

    ،ـكذَل جِـباحلُكْـمِ ؛فَـال ي وخسنذَا ما أَنَّ هنذَكَر﴿ Ÿω uρ §‘ !$ ŸÒ ãƒ Ò= Ï?% x. Ÿω uρ Ó‰‹ Îγ x©﴾] ن

أَو يـنقص أًو   وهو أَنْ يزيـد الكَاتـب  والشـاهد عـن الضـررِ؛   ب نهى اهللاُ الكَات] كـ
، فرحبِ  ي دـاهالش دـهشأَنْ ي أَو    ،ليـهع دـهشتسي ـا لَـمم    إِقَامـة ـنم نِـعتمي أَو

                           
  . ١/٤٠٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  . ٨٥ -١/٨٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات: انظر   ) ٤(
  . ٢/٢٩٦:تفسري الثعليب : انظر   ) ٥(



  

ةادــه ٢٠،)١(الش ولٌ : أَوــغ شم ــو هي وعــد ٢(الَ ي(،﴿β Î) uρ (#θ è= yè ø s?  ﴾  ــن ــيئاً م ش

ــذا …﴿،هــ çµ ¯Ρ Î* sù  8−θ Ý¡ èù öΝ à6 Î/ ]ن[(#θ à) ¨? $# uρ ©! ãΝ  ]ن[ #$ à6 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ ª! !ª ]ن[ #$ $# uρ 

Èe≅ à6 Î/ >™ ó© x« ÒΟŠ Î= tæ  ﴾]  م صد[ . 

∩⊄∇⊂∪ ﴿ β Î) uρ óΟ çFΖ ä. 4’ n? tã 9 x y™ öΝ s9 uρ (#ρß‰ Éf s? $ Y6 Ï?% x.﴾  ذبِ بِأَخدمِ الكَاتع دنعالَى عاُهللا ت رأَم

⎯Ö﴿:لتكَون وثيقةً بِاألموالِ،وذَلَك قُولُه لرهون ؛ا æδ æ sù ×π |Êθç7 ø) ¨Β ﴾]ن[ أَي : نهيقةُ رث٣(فَالو( ،

⎯Ö﴿ قَرأَ æδæ sù ﴾  ق٤(ح( ،٢٠  نهالرو :معانٌ، جهمعِراجل معه جنٍ فَكَأنهر معهان جوالر)٥(، 

β÷﴿ ،)٥(اجلمعِ Î* sù z⎯ ÏΒ r& Ν ä3 àÒ ÷è t/ $VÒ ÷è t/ ﴾  أَي:فخي لَم احلَق ودهحجو هتيانخ،﴿ÏjŠ xσ ã‹ ù= sù “ Ï% ©! $# 

“ Ï% ©! $# z⎯ Ïϑ è?øτ $# ﴾   أَي :يهلع نأُم،﴿… çµ tFuΡ$tΒ r& È, −G u‹ ø9 uρ ©! $# … çµ −/ u‘﴾]ة ،  ]خ ناناِء اَألمبِأد﴿Ÿω uρ 

(#θßϑçG õ3 s? nο yŠ$yγ ¤±9 ⎯﴿ إِذَا دعيتم ِإلقَامتها،]ن[ ﴾ #$ tΒ uρ $ yγ ôϑçG ò6 tƒ ÿ… çµ ¯ΡÎ* sù ÖΝ ÏO# u™ … çµ ç6 ù=s%﴾]ن[ فَاجِر

، هة  ٢٠قَلْبالنِي قدع ةهادمانُ الشتكالقَلبِ ، و بِعقد لقعتي ؛ َألنَّ املَأْثَم القَلب صا خمإِنو

#$!ª﴿ ٦، )٦(لترك أَدائَها  uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ÷è s? ÒΟŠ Î= tæ  ﴾]  م ثج. [   

∩⊄∇⊆∪  ﴿°! $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ β ﴿ملْكاً ؛ وهو مالُك أَعيانه ،]ن[﴾ #$ Î) uρ 

(#ρß‰ ö7 è? $tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ àΡ r& ÷ρ r& çνθà ÷‚ è? Ν ä3 ö7 Å™$y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª! لَما نزلَ هذَا جاَء ناس من ]ن ق[ ﴾ #$

                           
وقد أجرى أصحاب  ،٣/١٣٥:تفسري الطربي : انظر ، ن زيد طاووس واحلسن وقتادة وابرواه ابن جرير عن   ) ١(

. وجعلوا الفاعل الكاتب والشهيد ،يضارر بكسر الراء: أصله : وقالوا ،هذا القول املعىن على الفعل املعروف 
  . ٢٩٧ -٢/٢٩٦: تفسري الثعليب : انظر 

  . مصدر سابق :تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  .٤٠٧ - ١/٤٠٦: القرآن ايد الوسيط يف تفسري   ) ٣(

  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ١٩٤:السبعة يف القراءات : انظر    )٤(
ومعاين القرآن ،  ١/١٨٨:معاين القرآن للفراء : وانظر ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(

  . ١/٣٦٧:وإعرابه 
  .  ١/٨٦:غريب تذكرة األريب يف تفسري ال   )٦(



  

فْنا من العملِ ما الَ نطيق ؛ إِنَّ أَحدنا ليحدثَ نفَسه كُلِّ: فَقَالُوا  الصحابة إِلَى رسولِ اِهللا 
 بِي؟ فَقَالَ الن كبِذل باسحن نحفَن ، ي قَلبهف تثْبأَنْ ي بحا الَ يبِم  :»  َقُولُونلَكُم تفَلَع

سمعنا وأَطَعنا؛ : ، فَقَالُوا » سمعنا وأَطَعنا: ولُوا قُ، سمعنا وعصينا : كَما قَالت بنو إِسرائيلَ 

 بِقوله لَ اُهللا الفَرجزفَأَن:﴿Ÿω ß#Ïk= s3 ãƒ ª! $# $²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ ﴾)ا،  )١لها قَباآليةُ م ذهت هخسفَن،

Ν ﴿:قَولُه،ومعنى )٢(وإِقَامتها/نْ هذَا في كتمانَ الشهادةأَ:وقيلَ  ä3 ö7 Å™$y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª!$# ﴾  : بِركُمخي

اهفكم إِيرعيو ٣( به(،﴿P Ï øó u‹ sù]٣[⎯ yϑÏ9 â™ !$t± o„ P> Éj‹ yè ãƒ uρ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ ﴾]أَ]نقَر ﴿ã Ï øó u‹ sù ، Ü> Éj‹ yè ãƒ uρ﴾ 

!ª﴿ ،)٤(شامٍ ، وعاصم  $# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« íƒ Ï‰ s%  ﴾ ]  م.[  

∩⊄∇∈∪﴿ z⎯ tΒ# u™ ãΑθß™ §9 $# !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ tβθ]ن[‘§ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ]أوكـ[<≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ 

⎯ Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ ⎯ Ïµ Î7 çF ä. uρ﴾  َأقَر ﴿ ⎯ Ïµ/ Î% sFÊ. uρ  ﴾٥(ٌ أَخ(  ، ﴿⎯ Ï& Î#ß™ â‘ uρ ﴾]لَّ ]ن قجو زاُهللا ع ا ذَكَرلَم

قَصصو احلُدودو اَألحكام ورةالس ذهي ه؛ ف تهرقُد آياتيقِ اَألنبياِء وصدورةَ بِذكرِ تالس متخ

 هبِين  كميعِ ذَلنونَ بِجاملُؤم٦(و( ،﴿ Ÿω ä− Ìh x çΡ š⎥ ÷⎫ t/ 7‰ ym r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î#ß™ كَما فَعلَ أَهلُ ]ن[﴾ ‘•

﴿ م فْي اِإلميان بِهم ، ، بلْ نجمع بينه)٧(]بِبعض[ وا بِبعضِ الرسلِ وكَفَرواآمنأَهلُ الكتابِ؛

(#θä9$s% uρ $ uΖ ÷èÏϑ y™ $ oΨ ÷è sÛ r& uρ]ن[﴾]٣[، هرأَم﴿y7 tΡ# t ø äî ﴾ أَي:كانغُفْر ر٨(اغْف(،﴿$ oΨ −/ u‘ š ø‹ s9 Î) uρ 

ç ÅÁ yϑ ø9   ] .م[ ﴾#$

                           
،  باب بيان أنه سبحانه وتعاىل مل يكلف إال ما يطاق، كتاب اإلميان ،  ١/١١٦: هصحيحأخرجه مسلم يف   ) ١(

  ) .  ١٢٦( رقم احلديث 
  . ٣/١٤٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن عكرمة   ) ٢(
  . ٢/٣٠٠:يب لتفسري الثع: انظر    )٣(

  .  مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ١٩٥:راءات السبعة يف الق: انظر   ) ٤(
  .  مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق :السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  . ١/٣٦٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  . ببعض الرسل: ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٧(
  . ١/٣٦٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٨(



  

∩⊄∇∉∪ ﴿  Ÿω ß# Ïk=s3 ãƒ ª! $# $²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ ﴾ ]ا  ]نم تخساآليةَ ن ذها أَنْ هنذَكَر كَاهش

yγ$﴿ ،  )١(املُؤمنونَ من املُحاسبة بِالوسوسة وحديث النفْس s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. ]ن[ $ pκ ö n= tã uρ $tΒ 

ôM t6 |¡ tFø. $ ﴿،)٢(الَ يؤاخذُ أَحداً بِذنبٍ غَريه : أَي ]ن[﴾ #$ oΨ −/ u‘ Ÿω !$tΡõ‹ Ï{# xσ è? ﴾  أَي : كقُولُوا ذَل

عللى التع كعاِءذَللديمِ ل  اهنعما:، وبناقع٣(الَ ت(،﴿β Î) !$ uΖŠ Å¡ ®Σ﴾ واسائيلَ إِذَا نرو إِسنب تكَان

فَأَمر اُهللا تعالَى نبيه واملُؤمنني أَنْ يسأَلُوه ترك وبةُ بِذَلك،شيئاً مما شرع لَهم عجلت لَهم العقُ

 كم بِذلهذَتؤاخ٤(م(،﴿÷ρr& $ tΡù' sÜ ÷z r& ﴾]ن[ أَي :وابا الصكْنرت،﴿$ oΨ −/ u‘ Ÿω uρ ö≅ Ïϑós s? !$ uΖ øŠ n= tã 

# \ ô¹ Î) ﴾ًقْال٥(ث(ى   ؛املَعنلُ : وثْقراً يا أَملينلْ عحمالَ ت)٦(، ﴿$ yϑ x. … çµ tFù= yϑ ym ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ $ uΖ Î=ö6 s% ﴾]اَألثْق]ن نائيلَ مرو إِسنب بِه را أُمو محيهِمنلع تي كَان٧(الِ الت(، ﴿$ uΖ −/ u‘ 

$ uΖ −/ u‘ Ÿω uρ $ oΨ ù=Ïdϑ ys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$sÛ $oΨ s9 ⎯ Ïµ Î/﴾]نِي]نعارِ ،:يا بِالنعذِّبنالَ ت﴿ß# ôã $# uρ $̈Ψ tã]ن[ö Ï øî $# uρ 

$ oΨ s9]ن[!$ uΖ ôϑ ymö‘ $# uρ]ن[|MΡ r& $ uΖ9 s9 öθ tΒ ﴾ انورا أُملْيني عليِ يالذا ونراصاملَولَ ٠٢،)٨(نلى وى ع

 جهأَو ثَمانية :رهالصو ، مالع ابنيِء  ، ولَى بِالشاَألوو ، يلالوو ، تقاملُعو ،قتاملُع، ، اجلَارو
  : )٩( الصاحب ، ومنه قَولُ النابِغة الذِّبِيانِي:  املَولَى : واحلَليف، وقَالَ أَبو عمرو

                           
  .اآلية  ﴾ …هللا ما يف السموات واألرض  ﴿) :  ٢٨٤( عند تفسري اآلية رقم   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .  ١/٤١٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي عن احلسن   ) ٣(
  .  ٢/٣٠٧:تفسري الثعليب : انظر . لكليب حكاه الثعليب عن ا  ) ٤(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٥(
  . ١/٣٧٠:معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  . ٣٧١ -١/٣٧٠:معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ) ٨(
غيظ بن مرة بن عـوف بـن سـعد بـن      زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر ابن يربوع بن، هو أبو أمامة   ) ٩(

تـاريخ   :انظـر  . أحد شعراء اجلاهليـة املشـهورين   ،  املعروف بالنابغة الذبياين ،عوف بن سعد بن ذبيان 
  .                     ١/٥١:طبقات فحول الشعراء و،  ١٩/٢٢١:مدينة دمشق 



  

  )١( .....................  موالك لَم يسلَم ولَم يصلِوإِنَّ /

 أَي : بكاح٦،)٢(ص﴿$ tΡö ÝÁΡ$$ sù ’ n? tã ÏΘöθ s) ø9$# š⎥⎪ Í Ï≈ x6 ø9 في ] م خب أو ثد  [﴾  #$

ى يتورِهم ؛ حائَر أُمسبِهِم وري حم فاها إِينتغَلَبهِم ، ولَيا عنتجح ةينِ إِقَاما علَى الدنيند رظْه

  * * *              . )٣(كُلِّه  كَما وعدتنا

 )٤(سورةُ آلِ عمران
ا آيةائت٥( م(  

   )٦(مدنِية 

ijk  

                           
تصـحيف مـن    –واهللا أعلـم   –   إال أن هنـا ، قَالت لَه الـنفس إِنـي الَ أَرى طَمعـا    : وشطره اآلخر   ) ١(

  الناسخ ؛ ألن               
 ميـدح ـا   لـه داليـة  مـن قصـيدة   وهو ،  بالدال ، وإِنَّ موالك لَم يسلَم ولَم يصد  :الذي وقفت عليه        

  : يقول يف مطلعها ،  املنذر ويعتذر إليه فيها مما بلغه عنه النعمان بن
ــ يا دار ــم ابِةَيــاِءلع ــفَلي السنقْأَ دوت طالَو عـليها سالاَأل ف بـد 

 :وقد أورد هذا  البيت ابـن جـين يف اخلصـائص يف موضـعني     ، ١٩:ديوان النابغة الذبياين : انظر 
  .٣/١٧٧:خزانة األدب : والبغدادي يف . ٣/٢٥ ، ٢/٤٧٦

أما قول أيب عمرو واستشهاده ،واحلليف:إىل قوله) لتراث مكتبة دار ا/وط، دارقتيبة /ط( غريب القرآنيف نسخة   ) ٢(
: غريب القرآن : انظر .واهللا أعلم، وهذا من باب اختالف النسخ ، ) دار املعرفة /ط(فوجدته يف ، ببيت النابغة 

  .  ٣٩٧) : دار املعرفة /ط( و ،  ٢٦) : مكتبة دار التراث /ط(و ،  ٤١١) :قتيبة / ط( 
  . ١/٣٧١:معاين القرآن وإعرابه : ظر ان. قاله الزجاج   ) ٣(
  (       ) . صفحة :  سبق حتقيق االسم أول سورة البقرة  انظر   ) ٤(
  . ١٤٣: البيان يف عد آي القرآن : انظر  ))  وهي مئتا آية يف مجيع العدد :  ((قال أبو عمرو الداين   ) ٥(
: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  عطية يفقال ابن ، حكى بعض علماء التفسري اإلمجاع على مدنيتها   ) ٦(

هذه السورة :  ((  ٤/١:  وقال القرطيب يف تفسريه،  )) ت مهذه السورة مدنية بإمجاع فيما عل((   ١/٣٩٦
  . ١/٣٨٤:املكي واملدين يف القرآن الكرمي : وانظر ،   )) مدنية بإمجاع  



  

∩⊇∪ ﴿ $Ο   . ]ف خ  [﴾ 9#!

∩⊄∪ ﴿ ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ] خ[ ‘ y⇔ ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9   . ]كـ[ ﴾  #$

∩⊂∪ ﴿tΑ ¨“ tΡ š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 ,Èd ﴿القُرآن ، ﴾  #$ ys ø9 $$Î/ ﴾  ، ارهي أَخبدقِ فبِالص﴿$ ]% Ïd‰ |Á ãΒ 

$ yϑÏj9 t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ﴾ ]  بِ ، ] م كـائرِ الكُتي سف به إِخباره مقَدا تمقاً لوافم﴿ tΑ t“Ρr& uρ sπ1 u‘öθ −G9 $# 

Ÿ≅‹ ÅgΥM}$# uρ ﴾] ا  ٠٢]ناهعنوراةٌ مال: تياَء ورِيونَ الضصقَالَ البر ، وووراةٌ : ( نا) تلُهأَص  :

 أَي ، تانى لُغروو ، ندالز ىرو نلَةٌ،معيه ، فَوروو: اُألولَى قُلبت اوالو نلَك ، هارن ترجخ
دخلَ ، والياُء قُلبت أَلفَاً ؛ : ي من ولَج ؛ أَ، ،وأَصلَها وولَج ) تولج : ( تاًء ، كَما قُلبت في 

علَى تفْعلة ،فَنقلَ من الكَسرِ إِلَى الفَتحِ ، ) تورِيةٌ(لتحركها وانفتاحِ ما قَبلها،ويجوز أَنْ تكُونَ
فْعيلُ ،من النجلِ ، وهو اَألصلُ ، إِ) إِنجِيلُ(،و)١(جاريةٌ وجارةٌ ، وناصيةٌ وناصاة : كَما قَالُوا 

هو من نجلت الشيَء إِذا استخرجته وأَظْهرته ، : فَاَألناجِيلُ أَصلُ العلومِ واحلكَمِ ، ويقَالُ 
 كَمحو لومع به رجختسجِيلُ م٢(فَاِإلن( .  

∩⊆∪ ﴿ ⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s% “ W‰èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9  ] خ[ tΑ t“Ρr& uρ tβ$ s% ö à ø9 ما فَرق به بني احلَق  ]ف م  [ ﴾ #$

 ،)٤(اَألحكام الشرعية :أَو ٢،)٣(القُرآنَ : أَو  ٢٠جميع الكُتبِ التي أَنزلَها ،: والباطلِ ؛ يعنِي 
)٤(، ﴿ ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# óΟ ßγ s9 Ò># x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰ x©]م ن[ª!$# uρ Ö“ƒ Í• tã ρèŒ BΘ$s) ÏFΡ$#  ﴾ ] 

  .ذُو عقُوبة  ]م 

∩∈∪ ﴿ ̈β Î) ©! $# Ÿω 4‘ x øƒ s† Ïµ ø‹ n=tã Ö™ó© x« ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ ’ Îû Ï™ !$yϑ ¡¡9   ] .ن م [﴾   #$

                           
  .١٣٦: غريب القرآن   ) ١(
  . ١٠٢: غريب القرآن    )٢(
  .  ١/٨٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  . ٣/١٦٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٤(



  

∩∉∪ ﴿uθ èδ “ Ï% ©! $# óΟ à2 â‘ Èhθ |Á ãƒ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $#  ﴾     اتهامِ اُألمحي أَررٍ فولَى صع لَكُمعجي

 ﴿y# ø‹ x. â™!$ t± o„﴾]ن [يضأَب أَو ودطَوِيالً ، أَس رياً أَوثَى ، قَصأُن ١( ذَكَراً أَو(  ،﴿ Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ 

â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 ys ø9   ] .م صه [ ﴾   #$

 ∩∠∪ ﴿uθ èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tG Å3 ø9 çµ ]ن [  #$ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u™ ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ  ﴾  ] خ[  يهو

اتعامِ/الثَّالَثُ اآلياَألن ورةي آخرِ سف:﴿ ö≅ è% (# öθ s9$yè s? ã≅ ø? r& $ tΒ tΠ § ym öΝ à6 š/ u‘ …﴾ )رِ )٢إِلَى آخ

الثَّالث ٣(اآليات(،﴿£⎯ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9  )٤(]كُلِّ [ هن أُم كُلَّ كتابٍ أَنزلَه اُهللا تعالَى علَى ]خ[﴾ #$

كُلَّ م يهِنف ، بِيناهنعمو، مرا حملَّ وا أَح: لَيهلُ عمعي يابِ الذتلَ الكأَص نه٠٢، )٥(أَن أُمو
 ِسطَتب ا ، أَوهتحت نم تحد ى َألنَّ اَألرضالقُر كَّةُ أُمم تيمسو ، لَهيٍء أَص٦(كُلِّ ش(   ،

﴿ ã yz é& uρ  ﴾ أَي : ، رأُخ اتآي﴿×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ﴾ ] ن[  رِيدي : يه؛ و ودلَى اليهع هتابشي تالت

وطَلبوا أَنْ ،  وذَلك أَنهم أَولُوها على حسابِ اجلُملَ؛  حروف التهجي في أَوائلِ السورِ
واملُحكَم ما اتضح معناه ، ٢٠،)٧(يهِم واشتبه فَاختلَطَ علَ،يستخرِجوا منها مدةَ بقاَء هذه اُألمةَ

                           
  . ٤١٣ -١/٤١٢:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٩:تفسري الثعليب   ) ١(
لَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا ولَا تقْتلُوا قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم ع ﴿: اآليات هي قوله تعاىل   ) ٢(

و طَنا بما وهنم را ظَهم شاحوا الْفَوبقْرلَا تو ماهإِيو قُكُمزرن نحلَاقٍ نإِم نم كُملَادأَو مري حالَّت فْسلُوا النقْتلَا ت
لَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده و *لَّه إِلَّا بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ ال

ا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهد اللَّه أَوفُوا وأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ بِالْقسط لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها وإِذَ
وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله  *ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

  ].١٥٣ -١٥١[ ﴾كُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ  ذَلكُم وصا
معـاين القـرآن للفـراء    : وانظـر  ، ٣/١٧٢:تفسـري الطـربي   : انظـر  . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٣(

:١/١٩٠  .  
  .وهي يف نسخة الوجيز املطبوعة ، ساقطة من األصل   ) ٤(
  . مصدر سابق  : ايد  والوسيط يف تفسري القرآن،  ٣/٩:تفسري الثعليب : انظر    )٥(
  .  ٩٥: غريب القرآن    )٦(
  . ٣/١٢: تفسري الثعليب و ،٣/١٧٤: تفسري الطربي : انظر   ) ٧(



  

املُحكَم ما لَم ينسخ ، واملُتشابِه : ،أَو )١(، واملُتشابِه ما يحتاج إِلَى نظَرٍ ويخرج على املُحكمِ 
 ِسخا ن٢(م( أَو ، : ابِهشاملُتو ، احلَراماحلَاللُ و كَمراملُحالقَدو فَاتالص آيات)٣( أَو ، : كَماملُح

àM﴿ :ما لَم يحتج إِلَى تأويلٍ ، واملُتشابه ما يحتاج ؛ مثلُ  ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/ ﴾)٤(،﴿ $ uΖ øŠ ¢¹ uρuρ ﴾

)٥(،  لُ : أَومتحا يم شابِهاملُتداً،واحهاً وجلْ إِالَّ ومتحي ا لَمم كَموهاً املُحجو)٦( أَو ، :

 يباتاملُغ نع باراِإلخ ابِهشاملُترعِ ، والش كَامأَح كَم٧(املُح(  ،﴿ $̈Β r' sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ’ Îû óΟ Îγ Î/θè=è% Ô ÷ƒ y— 

 ﴾ ةاملُقَطَّع احلُروف ناآليةُ م ذهه لكم لموا عطَلَب ينالذ ودهالي مه٨(و( ، ﴿ tβθ ãè Î6®K uŠ sù $ tΒ 

tµ t/$t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ  ﴾ عنِيابِ ؛ يتالك ني ، : مجهالت روفح﴿ u™ !$ tóÏG ö/ $# Ïπ uΖ ÷GÏ ø9 طَلب اللَّبس ؛ ﴾  #$

™u﴿، )٩(ليضلُّوا به جهالَهم  !$ tó ÏGö/ $# uρ ⎯ Ï& Î#ƒ Íρ ù' s? ﴾]ن[ دمحم ةلِ أُمةَ أَجدم طَلب

)١٠(،أويل٢٠ُالتبةُ : واقظَرةُ العتاملُن)١١( ،﴿ $ tΒ uρ ãΝ n=÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρù' s? ω Î) ª! ما يعلم : يريد ]ن[﴾ #$

 دمحةَ مأُم لكقضاَء مان َّلجو ز؛إِالَّ اُهللا عاعةيامِ السق عهم ملْكقضاَء مَألنَّ ان، علمالَ يو

                           
  . ٢/٩:اإلتقان يف علوم القرآن : انظر . حكاه السيوطي عن الطييب   ) ١(
: وانظـر   . مصـدر سـابق  : تفسـري الطـربي   : انظـر  . رواه ابن جرير عن ابن عباس وقتادة والضحاك    )٢(

  .مصدر سابق  : تذكرة األريب يف تفسري الغريب 
  .مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٣(
والصحيح عند أهل السنة واجلماعة أن ال تأويل يف هذه اآلية ؛ إذ ، من سورة ص )  ٧٥( جزء من اآلية رقم   ) ٤(

  .دا تليق جبالله من غري تشبيه وال متثيل وال تعطيل أم يثبتون أن هللا تبارك وتعاىل ي
من )  ١٥( واآلية رقم ، من سورة لقمان )  ١٤( و اآلية رقم ، من سورة العنكبوت )  ٨( جزء من اآلية رقم   ) ٥(

  .سورة األحقاف 
: وانظـر   .١٧٥ -٣/١٧٤: : تفسـري الطـربي   : انظـر  . رواه ابن جرير عن حممد بن جعفر بن الـزبري   ) ٦(

    . مصدر سابق  : تذكرة األريب يف تفسري الغريب 
  .١/٣٦٩: تفسري املاوردي : انظر . حكاه املاوردي عن جابر بن عبد اهللا   ) ٧(
  . ١/٤١٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   )٨(
مصدر : يد والوسيط يف تفسري القرآن ا، ٣/١٢:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي عن جماهد   ) ٩(

  .  سابق  
  .٣/١٨١: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس    )١٠(
  .  ١/٣٥٤:زاد املسري    )١١(



  

أَحد ١(ذَلك(،﴿ tβθ ã‚ Å™≡ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïè ø9 علماَء مؤمنِي أَهلَ : فيه؛يعنِي )٢(الثَّابِتون : ي أَ﴾ #$

وهم الذين رسخ علْمهم وإِميانِهِم في قُلوبِهم ، وثَبتا كَما ثَبتت النخلُ في  ٠٢، )٣(الكتابِ

tβθ ﴿:عن قوله )٥(وثعلباً )٤(سألت املبرد (( : منابِتها ، قَالَ أَبو عمرو  ã‚Å™≡ §9 $# uρ ’Îû ÉΟ ù=Ïè ø9 $# ﴾ 

)) أَنا من الراسخني في العلمِ (( :قَالَ ابن عباسٍ ٢،)٦( ))الذَّاكرونَ بِالعلمِ :قاال
)٧(،﴿ tβθ ä9θà) tƒ 

$̈Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ ﴾ ] خ ن [ أَي : ، ابهشبِاملُت﴿ t@≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $uΖ În/ u‘  ﴾ ] ن[ ، شابِهاملُتو كَما املُحمو

 ، لَمعن ا لَمما ومنلع﴿$ tΒ uρ ã ©. ¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρé& É>$ t6 ø9 F{ ما يتعظُ بِالقولِ إِالَّ ذَوو ] م[ ﴾   #$

  .)٨(العقُولِ 

                           
  . ٣/١٨٢: تفسري الطربي : وانظر ، مصدر سابق  : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )١(
  . ١/٣٧٨:معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .مصدر سابق  : ايد  الوسيط يف تفسري القرآن  ) ٣(
، وثقة عارفا ، كان فصيحا بليغا ، املربد ، البصري ، األزدي ، حممد بن يزيد بن عبد األكرب ، هو أبو العباس   ) ٤(

وصنف يف ، وله التواليف النافعة يف األدب ، وعن أيب حامت السجستاين ، أخذ العربية عن الكسائي األزدي 
: انظر . سنة مخس ومثانني ومائتني  ماتو،ومائتني ولد سنة عشر ،  ب القرآنوإعرا، التفسري معاين القرآن 

  . ٦/٢٠:هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني و،  ٤٢ -١/٤١:طبقات املفسرين للداودي 
النحو و  إمام الكوفيني يف، النحوي اللغوي ، الشيباين موالهم ، ثعلب ، أمحد بن حيىي بن يسار ، أبو العباس   ) ٥(

ومات لثالث عشرة ليلة ، ولد سنة مائتني ، والتفسري وغريمها ، له تصانيف يف النحو ، اللغة و الفقه والديانة 
حنو من تسعني و قد بلغ ، بقيت من مجادى األوىل سنة إحدى و تسعني و مائتني يف خالفة املكتفي ابن املعتضد 

  . ١/٣٩٧:عاة بغية الوو،  ٢/٥٥: معجم األدباء : انظر  .سنة 
( وكلمـة  ، ) ثبتـت  ( بـدل كلمـة   ) يرسـخ  : ( إالَّ أنه يف النسخة املطبوعـة  ،  ٢٣٥:غريب القرآن   ) ٦(

  ) . سألت ( بدل كلمة ) مسعت 
تفسـري ابـن كـثري     ،٣/١٤:تفسـري الـثعليب   : انظـر  . رواه ابن أيب جنيح عن جماهد عن ابـن عبـاس     ) ٧(

:١/٣٤٨ .  
  . ١/٣٧٩: معاين القرآن وإعرابه  ) ٨(



  

∩∇∪ ﴿/ $ oΨ −/ u‘ ﴾  ونَ : أَيخاسقُولُ الريا : وبن١(ر(،﴿Ÿω ùø Ì“ è? $oΨ t/θè=è%﴾ ن اهلُدا علْهمى الَ ت

 دالقَصغٌ ، )٢(ويي قُلوبِهم زف ينالذ قُلوب غْتا أَزكَم ﴿y‰ ÷è t/ øŒ Î) $ oΨ oK ÷ƒ y‰ yδ   ﴾  ] ن[  ِإلميانل

 ابِكتك نم ابهشاملُتكمِ و٣(بِاملُح(، ﴿ó= yδ uρ $ uΖ s9 ⎯ ÏΒ y7Ρ à$ ©! ºπ yϑ ôm u‘ ]خ[y7 ¨ΡÎ) |MΡr& Ü>$ ¨δ uθø9 $#﴾ 

  . ]م [

∩®∪﴿ !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) ßì ÏΒ$ y_ Ä¨$̈Ψ9 5Θöθ﴿حاشرهم ، ﴾#$ uŠ Ï9 ﴾ ِومي ياجلَمعِ ف،﴿ω |= ÷ƒ u‘ Ïµ‹ Ïù]ن[  

χ Î) ©! $# Ÿω ß# Î=÷‚ ãƒ yŠ$ yèŠ Ïϑ ø9   .للبعث واجلَزاِء ] م [﴾ #$

∩⊇⊃∪ ﴿¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x.﴾  عنِير: ييضالنقُريظَةَ و وده٤(ي(، ﴿⎯ s9 š_Í_ øóè? ﴾  ، فَعدت لَن

﴿óΟ ßγ ÷Ψ tã óΟ ßγ ä9# uθ øΒ r& Iω uρ Ο èδ ßŠ sω ÷ρ r&﴾ ،اونَ بِهرفَاختي يالت ﴿z⎯ ÏiΒ «! $﴿ ،)٥(من عذابِ اِهللا ﴾ #$ \↔ ø‹ x© 

$\↔ ø‹ x© ]ن[y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ öΝ èδ ßŠθ è% uρ Í‘$ ¨Ψ9   .وهم الذين توقَد بِهم النار : أَي ] ر شع، خ [ ﴾ #$

∩⊇⊇∪ ﴿É> ù& y‰ Ÿ2 ÉΑ# u™ tβ öθ tã ó Ïù ﴾] نِعِ آ]عونكَصرع٠٢، )٦(لِ ف ون، :أَورعآلِ ف ادةكَع

جعلَهم في الكُفرِ والتكْذيبِ كَفَرةَ ٦،)٧(عادته : مازالَ ذَلك دأْبه ودينه وديدنه ؛ أَي : يقالُ 

                           
  .٣/١٦: تفسري الثعليب    )١(
  .مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  . ١/٤١٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(

  .  ٢/٤٠٤:تفسري البحر احمليط  ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٤(
  . ١/٢٨١: تفسري البغوي : انظر . حكاه البغوي عن الكليب    )٥(
، ٣/١٩٠: تفسـري الطـربي   : انظـر  . ونسبه الثعليب إىل ابن عبـاس  ،  عكرمة وجماهدرواه ابن جرير عن    )٦(

  .  ٤/٣٦٨: تفسري الثعليب و، ٣/١٩٠
  . ٣٨٩ - ٣٨٨: غريب القرآن   ) ٧(



  

 دمحبِم ودهكَفَرةَ الي  ،﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Î=ö6 s%  (#θç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ ãΝ èδ x‹ s{ r' sù ª! $# öΝ Íκ Í5θçΡ ä‹Î/]ن [

ª! $# uρ ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïèø9   ].م [ ﴾   #$

∩⊇⊄∪ ﴿≅ è% š⎥⎪ Ï% ©#Ïj9 (#ρã x x. ﴾عنِيي : ةيناملَد وده١(ي( َكَّةي مرِكشمو،)٢(،﴿  šχθ ç7 n=øó çG y™ 

šχρç |³ ós è? uρ 4’ n< Î) zΟ ¨Ζ yγ y_﴾  ] أَ ]نقَر ﴿ šχθ ç7 n=øó çŠ y™ šχρ ç |³ ós èƒ uρ ﴾  ٣(أخ( ،﴿}§ ø♥ Î/ uρ 

ßŠ$ yγÏϑ ø9    .)٤(بِئْس ما مهد لَكُم] كـ [ ﴾  #$

∩⊇⊂∪  ﴿ô‰ s% tβ$Ÿ2 öΝ ä3 s9 ×π tƒ# u™  ﴾  دمحدقِ ملَى صدلُ عالمةٌ تع )٥( ،  ﴿’ Îû È⎦ ÷⎫ tG t⁄ Ïù ﴾ 

tG$﴿املُسلمني واملُشركني ، : يعنِي  ﴾ s) tG ø9 π×﴿ للقتالِ ، )٦(اجتمعتا يوم بدرٍ ]ن [   ﴾ #$ y∞ Ïù ã≅ Ï?$ s) è? 

ã≅ Ï?$ s) è? † Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ﴾  ، َونملم املُسه3﴿ و“ t ÷z é& uρ ×ο t Ïù% Ÿ2 Ν ßγ tΡ ÷ρt tƒ óΟ Îγ øŠ n=÷W ÏiΒ ﴾  رىي

 املُسلمونَ املُشركني مثْلَيهِم ، وكَانوا ثَالثةَ أَمثَالهم ،ولَكَن اَهللا قَلَّلَهم في أَعينِهِم ، وأَرى لَهم
أَنهم يغلبونهم ؛ لتقَوى قُلُوبهم ، وذَلك أَنَّ اَهللا تعالَى كَانَ قَد أَعلَم املُسلمني أَنَّ  ما أَعلَمهم

Ν ﴿ ، قَرأَ )٧(املائةَ منهم تغلب املائتنيِ من الكُفارِ ßγ tΡ÷ρt t?﴾   دنيلَ  ٢، )٨(مقو : ةائيئةَ الرالف

                           
  .٣/١٩٢: تفسري الطربي  : انظر .رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ١(
: تفسري البغوي و  . ١/٤١٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  .حكاه الواحدي والبغوي عن مقاتل   ) ٢(

١/٢٨٢.  
  .١٥٣: حجة القراءات ،  ٢٠٢: السبعة يف القراءات : انظر    )٣(
  . ١/٤١٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  . ١/٣٨٠:معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
 وبدر ماء مشهور بني مكة واملدينة أسفل وادي الصفراء : (( ١/٣٥٧:اقوت احلموي يف معجم البلدان قال ي  ) ٦(

واآلن تطور هذا املكان حىت أصبح ،وبه مسيت معركة بدر الكربى اليت وقعت يف السنة الثانية من اهلجرة ،  ))
  . ة حمافظة من حمافظات منطقة املدينة املنورة يف اململكة العربية السعودي

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  . ١٥٤: حجة القراءات و،  ٢٠١:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(



  

”š﴿ ، )١(املُشركُونَ ù& u‘ È⎦ ÷⎫ yè ø9 !ª﴿ حيثُ يقَع عليهِم البصر،/من: أَي ]ن[ ﴾ #$ $# uρ ß‰ Îiƒ xσ ãƒ﴾  يقَوي

،﴿⎯ Íν Î óÇ uΖ Î/ ﴾ ، ةاحلُجو لبةبِالغ﴿ ⎯ tΒ â™!$ t± o„]ن[χ Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ Zο u ö9Ïè s9 ﴾  ياآليةُ الت يهو

الع رتلةاجلَهلِ إِلَى م رتلةم نا ميهف ربع٢(لمِي( ،﴿ _ Í<'ρT[{ Ì‘$ |Áö/ F{   .لذَوِي العقُولِ ]م [ ﴾ #$

 ∩⊇⊆∪﴿ z⎯ Îiƒ ã— Ä¨$̈Ζ= Ï9 = ãm ÏN≡ uθ yγ ¤±9 ، )٣(جمع الشهوة؛وهي توقَانُ النفسِ إِلَى الشيِء ﴾#$

 ﴿š∅ ÏΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9$# t⎦⎫ ÏΖ t6 ø9 $# uρ Î ÏÛ$oΨ s) ø9 $# uρ Íο t sÜΖ s) ßϑø9 $# š∅ ÏΒ É= yδ©%! $# Ïπ Ò Ï ø9 $# uρ ﴾  ريةاَألموالُ الكَث

 وعةم٠٢، )٤(املَج  رياطم: القَنهعضنطارِ ؛ فَقالَ بفْسريِ القي تلَفُوا فاخت قَدنطارِ ، والق معج :
غَري ذَلك : أَلف مثْقالٍ ، وقيلَ :ثَورٍ ذَهباً أَو فضةً ، وقيلَ )٥(هو ملُء مسك: بعضهم

؛وملَتجأَن طرة هقَنمن املالِ ، وم كَثري قُولُ : ها نلَة ، كَمكَملَّفةٌ ، : مؤم أَلفرةٌ ، وبدرةٌ مدب
 قَالَ الفَراُء : أَيةٌ ، وامةٌ((  : )٦(تعسطرةٌ تقَنمثَالثَةٌ ، و اطريفةٌ ، كَأنَّ القَنعضطَرةٌ مقَن٧( ))  م( ،

)٧( ،٢٠،  ٦  طَارنبلٍ: القعاذ بن جي قُولِ مف ا أُوقيةائَتمو أَلف)٨(  ٍباسع قَالَ ابنو ،: ))  أَلف

                           
  .  ١/٨٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
    .١/٣٥٨: زاد املسري  ، ١/٤١٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
)٣ (  مصدر سابق : يد الوسيط يف تفسري القرآن ا.  
  . ١/٣٨٣:معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  ) .مسك ( مادة ،  ١٠/٤٨٦:لسان العرب : انظر . اجللد : مسك يعين   ) ٥(
  ،مـوىل بـين أسـد     ،الـديلمي الكـويف   ، األسلمي ، حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور ، أبو زكريا هو   ) ٦(

كان أبرع الكوفيني وأعلمهـم بـالنحو واللغـة وفنـون     ، يفري الكالم وإمنا قيل له فراء ألنه كان ، الفراء 
 . سنة سبع ومـائتني يف طريـق مكـة وعمـره ثـالث وسـتون سـنة رمحـه اهللا تعـاىل          تويف، األدب 
  .٢/٣٣٣:بغية الوعاة و،  ٦/١٧٦: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :انظر

  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/١٩٥: ومعاين القرآن للفراء ،  ٣٧٤: غريب القرآن   ) ٧(
، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي ، أبو عبد الرمحن ،  اإلمامالسيد ، هو الصحايب اجلليل   )٨(

، شهد املشاهد كلها ،املقدم يف علم احلالل واحلرام ، شهد العقبة شابا ، البدري ، املدين ، اخلزرجي  األنصاري
وكانت وفاته بالطاعون يف الشام سنة سبع عشرة ،  وقدم من اليمن يف خالفة أيب بكر ،  به كثرية جداًومناق

: اإلصابة و،  ١/٤٤٣:سري أعالم النبالء و،  ١/٢٢٨:حلية األولياء : انظر  .  وعاش أربعا وثالثني سنة، 
٦/١٣٦ .  



  

))  أَلف دينارٍ ، أَو اثنا عشر أَلف درهمٍ
)١(، ﴿È≅ ø‹ y‚ ø9 $# uρ Ïπ tΒ §θ |¡ßϑ ø9 املُعلَّمةُ :وقيلَ،)٢(الراعية  ﴾#$

ÉΘ$yè﴿اَألفْراس ، : واخليلُ ، )٤( احلسانُ: ، وقيلَ  )٣(وذَوات الشيات،كَالبلقِ ÷Ρ F{ $# uρ Ï^ ö ys ø9 $# uρ 

Ï^ ö ysø9 $# uρ ﴾  ] ن[ اَألنعام : نمالغو قرالبالَ  ٠٢،  )٥(اِإلبلُ و معج وهعم ، والن معج اماَألنع

 ن لَفظهم لَه احد٦(و( ، ﴿š Ï9≡ sŒ ßí$tF tΒ Íο 4θ u‹ ys ø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 ه اَألشياُء متاع ثُم بين أَنَّ هذ]ن[ ﴾ #$

!ª ﴿احلَياة الدنيا ، وهي فَانِيةٌ زائلةٌ ، $# uρ … çν y‰Ψ Ïã Ú∅ó¡ ãm É>$t↔ yϑø9 املَرجع  ،  ]ثد م [ ﴾  #$

 َألوليائه ها أَعدم كُلِّه ذَلك نرياً مأَنَّ خ لَمأَع فَقَالَ )٧(ثُم:  

∩⊇∈∪﴿ö≅ è% / ä3 ã∞ Îm; tΡ äτ r& 9 ö y‚Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 Ï9≡ sŒ ﴾]ن ق[ ،ي ذَكَرتالذ﴿t⎦⎪ Ï%©# Ï9 (# öθ s) ¨? $# ﴾ ، كرالش

 ﴿y‰Ζ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ ×M≈ ¨Ψ y_ “ Ì ôf s? ⎯ ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $yγŠ Ïù Ól≡ uρ ø— r& uρ ×ο t £γ sÜ •Β Òχ# uθ ôÊ Í‘ uρ 

š∅ ÏiΒ «!$# ﴾]أَ،  ]نقَر ﴿ Òχ# uθ ôÊ æ‘ uρ ﴾ ورةُ املَائدةي سف ي الثَّانية٨(إِالَّ ف(عبةش )٩(، ﴿ ª!$# uρ 

ª! $# uρ 7 ÅÁ t/ ÏŠ$ t7 Ïè ø9 $$Î/ ﴾ ]  ح صد أو ثو[ .  

                           
  .  ٨٩-١/٨٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
، ٣/٢٠٢: تفسـري الطـربي   :  انظـر  . ه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس وسعيد بـن جـبري   روا    )٢(

  .  ٢/٦١٠:تفسري ابن أيب حامت و
  .مصدر سابق : تفسري الطربي :  انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس وقتادة   ) ٣(
  . ق مصدر ساب: تفسري الطربي :  انظر . رواه ابن جرير عن جماهد وعكرمة   ) ٤(
  .  ١/٣٨٤:ومعاين القرآن وإعرابه ، ٣/٢٠٥: تفسري الطربي : انظر    )٥(
  .  ٤٦١:غريب القرآن   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه    )٧(
انه يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضو ﴿: ؛ وهي قوله تعاىل )  ١٦( اليت وردت يف اآلية رقم ) رضوانه ( يعين لفظة   ) ٨(

  .اآلية  ﴾ ...سبلَ السلَامِ 
  .  ٨٦: التيسري يف القراءات السبع و، ٢٠٢:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٩(



  

∩⊇∉∪  ﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ä9θà) tƒ !$ oΨ −/ u‘ !$ oΨ ¯ΡÎ) $̈Ψ tΒ# u™ ö Ï øî $$ sù $uΖ s9 $ oΨ t/θçΡ èŒ $ uΖ Ï% uρ/ z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ﴾        

  ] كـ خ [ 

∩⊇∠∪ ﴿ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 ⎫⎥š ﴿،  )١(علَى دينِهِم وما أَصابهم  ﴾ #$ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# uρ  ﴾ ، هِميامي قف 

﴿tš⎥⎫ ÏF ÏΖ≈ s) ø9 $# uρ﴾،ِهللا يعنياملُط﴿š⎥⎫ É) ÏΨ ßϑø9 $# uρ﴾ ي طَاعةاحلَاللِ ف ن٢(م(،﴿ š⎥⎪ Ì Ï øó tG ó¡ ßϑ ø9 $# uρ 

š⎥⎪ Ì Ï øó tG ó¡ ßϑ ø9 $# uρ Í‘$ ys ó™ F{ $$ Î/ ﴾ ]بح ]مشالةَ الصص لِّنيوا قَالُ،  )٣( املُص : ذهه لَتزن

و ي املُهاجِرينصارِاآليةُ ف٤( اَألن(.  

∩⊇∇∪ ﴿y‰ Îγ x© ª! $# … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ]لَى ]ع [ ﴾]٣ع ن اَألدلةم صبا نمم أَظَهرو نيب

 وحيده٥(ت(،٢٠أَو: وإِالَّ ه الَ إِله هكَم أَنحى وقَض)٦(،﴿ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ﴾ ت املَآلئكة ؛ :أَيهِدشو

θä9#)﴿ ت بِتوحيد اِهللا ،أَقَر: ؛ بِمعنى  'ρ é& uρ ÉΟ ù=Ïè ø9 اَألنبياُء والعلماُء من مؤمنِي أَهلِ :وهم  ﴾#$

منيلتابِ وِاملُس٧(الك( ، ﴿$JϑÍ←!$s% ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ ﴾] ي ]ن قف لَى االستقَامةع دبريري التجبِالعدلِ ي

≈Iω tµ﴿، )٨(جميعِ اُألمورِ  s9 Î) ω Î) uθ èδ â“ƒ Í– yê ø9 $# ÞΟŠ Å6 y⇔ ø9   . ]ق كـ أو ثد  [ ﴾  #$

                           
  . ١/٤٢٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . نسبه الواحدي إىل ابن عباس   ) ١(
: وسـيط يف تفسـري القـرآن ايـد     ال: انظـر  . ونسبه الواحدي إىل ابن عبـاس  ،  ٣/٣٠:تفسري الثعليب    )٢(

١/٤٢٠  .  
  . ٣/٢٠٨: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن زيد بن أسلم   ) ٣(
  . -رحم اهللا اجلميع  - ونقل عنه املؤلف ، مل أجد من قال ذا القول إال ما أورده الواحدي ها هنا   ) ٤(
  . ٣٨٦ – ١/٣٨٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  .  ١/٨٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
،  ١/٤٢١: الوسـيط يف تفسـري القـرآن ايـد     : انظـر . نسبه الثعليب والواحدي إىل مقاتـل والكلـيب     ) ٧(

  .٣/٣٣:  تفسري الثعليبو
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(



  

∩⊇®∪ ﴿ ̈β Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «!$# ÞΠ nξó™ M}$# ﴾  ] انِهم ، فَقَالَ ]كـيرِكُونَ بِأَداملُش رخافْت

 :قَالَ ،وكَذَّبهم اُهللا تعالَى فَ)١(فَنزلت هذه اآليةُ ، وهو دين اِهللا ، الَ دين إِالَّ ديننا : كُلُّ فَريقٍ 

﴿ ̈β Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΠ nξ ó™ M} $# ﴾  دمحم اَء بهي جالذ ، َأقَر ، ﴿  ̈β r& š⎥⎪ Ïe$! $#  ﴾ 

$﴿، )٢(علٍ  tΒ uρ y# n= tF ÷z$# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3 ø9 لَم يختلفُوا في صدقِ نبوة ،اليهود : يعنِي  ﴾ #$

 دمحم ةبون وا يا كَانمابِهملتي كف هون٣(جِد(، ﴿ω Î) .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ ãΝ èδ u™!% y` ÞΟ ù=Ïè ø9 : يعنِي  ﴾ #$

 : بِيالن  اءهم اختلفواا جفَلم ، هثعقَبلَ ب هفَتصو هتبِنع ماً لَهلُومعكَانَ م هى علماً َألنمس ،

$﴿،)٤(فيه ؛ فَآمن بعضهم وكَفَر اآلخرونَ J‹ øó t/ óΟ ßγ oΨ ÷ t/﴾]لَى ]كـع داً لَهسحو ئاسةلرطَلباً ل

وةب٥(الن( ،﴿  ⎯ tΒ uρ ö à õ3 tƒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $#  χ Î* sù ©! $# ßìƒ Î |  É>$ |¡ Ïtø:$# ﴾ ]  كـ[ اةَ : أَياملُجاز

 لَى كُفْرهع اةَ لَه٦(املُجاز(.   

∩⊄⊃∪  ﴿ ÷β Î* sù x8θ •_ !% tn ﴾  أَي : ، لُوكــاد ≅ö ﴿ جـ à) sù àM ÷Κ n= ó™ r& ‘ Îγ ô_ uρ  ﴾ 

 لَه انقدتو لهي للمع تلَصأَ )٧(أَخَقـر ، ﴿ }‘ Îγ ô_ uρ﴾    فْـصحو وذكـو ـدن٨(م(، ﴿Ç⎯ tΒ uρ 

Ç⎯ tΒ uρ Ç⎯ yè t7 ¨? ‘ ﴿َ املُهاجرين واَألنصـار ، قَـرأ  : يعنِي ] ن[﴾ ]يف[#$ ¾¾Ï⊥ yè t7 ¨? ﴿  ،)٩(نحـوٍ    ﴾ #$

 ﴿≅ è% uρ t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# uρ ﴾   ــي ــرب،: يعنِ الع﴿/ óΟ çF ôϑ n= ó™ℜ r& ﴾ 

                           
  . ١/٣٦٢:اد املسري ز: انظر . حكاه ابن اجلوزي عن أيب سليمان الدمشقي   ) ١(
  .  ٨٧: التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  . ٣/٢١٣:تفسري الطربي . رواه ابن جرير عن الربيع ابن أنس   ) ٣(
  . ١/٤٢٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .  ٣/٣٤: تفسري الثعليب   ) ٥(
  . ١/٣٨٧:ابه معاين القرآن وإعر  ) ٦(
ولعله ذكره يف موضع آخر ، ومل أجد الفراء ذكره يف معاين القرآن عند هذه اآلية ، حكاه الواحدي عن الفراء   ) ٧(

  .مصدر سابق : و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٢٠٣ -١/٢٠٠:معاين القرآن للفراء :انظر. أو كتاب آخر 
  .  ٦٨: تيسري يف القراءات السبع الو ،٢٢٢:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  .  ١٥٨: حجة القراءات  ،٢٢٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٩(



  

ــر ، أَي  ]ن[ ــاه اَألمـ ــتفهامٌ  معنـ ــلموا: اسـ β÷ ﴿ ، )١(أَسـ Î* sù (#θ ßϑ n= ó™ r& Ï‰ s) sù 

(#ρ y‰ tF ÷δ χ]ن[#$ Î) ¨ρ (# öθ ©9 uθ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù š ø‹ n= tã à≈ n= t6 ø9 التبليـــغُ ولـــيس عليـــك :أَي]ن[﴾ #$

!ª ﴿هداهم ،  $# uρ 7 ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïè ø9 $$ Î/  ﴾]ون  مـرشعنِـي   ]أو ثـد  ،عي :    بِـك ـنآم ـنبِم

 ككَذَّبو بِك كَفَر نمو ، قَكدصتالِ )٢(وبِالق رؤمذَا قَبلَ أَنْ يكَانَ هو ،.  

∩⊄⊇∪ ﴿ ̈β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ ã à õ3 tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# šχθ è=çG ø) tƒ uρ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# Î ö tó Î/ 9aY ym﴾  ىضم قَد

 قرةالب ورةي سلُه )٣(فقَوو ،: ﴿šχθè=çG ø) tƒ uρ﴾  ،َأقَر  ﴿χθ è=ç?% ø) tƒ uρ  š⎥⎪ Ï% ©! $# ﴾ ٤(مزةح( ،

﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# šχρã ãΒù' tƒ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$Î/ š∅ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# Ο èδ ÷ Åe³ t7 sù A># x‹ yè Î/ AΟŠ Ï9 r&  ﴾ ]  قَالَ ] كـ

ثَالثةً وأَربعني نبياً من أَولِ النهارِ في ساعة واحدة ، فَقَام  قَتلت بنو إِسرائيلَ«: رسولُ اِهللا 
، فَأَمروا من قَتلَهم بِاملَعروف ونهوهم عن املُنكَرِ ،مائةٌ واثنا عشر رجالً من عباد بنِي إِسرائيل 

 ي ذَلكهارِ فآخرِ الن نيعاً مملُوا جومِ فَقُتالي،ةاآلي ذهي هعالَى فم اُهللا تذَكَره ينالذ م٥(»فَه( ،
ة٥(»اآلي( يبصرِ الني عوا فكَان ينؤالِء الذهو ،  مهولَّونتوا يي ، كَانلُون فاخم دفَه

  .               جملَتهِم

                           
  . ١/٣٩٠:و معاين القرآن وإعرابه ،  ١/٢٠٢:معاين القرآن للفراء   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  (    ) .صفحة )  ٦١( رقم عند اآلية   ) ٣(
  .مصدر سابق : حجة القراءات و ، ٢٠٣: السبعة يف القراءات   ) ٤(
عـن أيب عبيـدة    ٦٢١ -٢/٦٢٠: ه تفسـري وابـن أيب حـامت يف   ، ٣/٢١٦: ه تفسـري رواه ابن جرير يف   ) ٥(

  ، ٧/٢٧٢:جممـع الزوائـد   قـال اهليثمـي يف   . مسند أيب عبيـدة  ،  ٤/١١٠:ورواه البزار يف مسنده  :
رقـم  ، ٦/٢٨٤:قـال عنـه األلبـاين يف السلسـلة الضـعيفة      ،  )) وفيه ممن مل أعرفه اثنان ، رواه البزار ((

  .  )) منكر جداً ) :  ((٢٧٨٣(احلديث 



  

∩⊄⊄∪ ﴿š Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï%©! $# ôM sÜ Î6 ym  ﴾  ، طلَتب﴿óΟ ßγ è9$ yϑ ôã r& ﴾  كسمالت نها مونعدي يالت

$ ﴿،بِالتوراة ، وإِقَامة شرع موسى  u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ﴾]ا ، ]ننيي الداِءهم فمد نقحا تهَألن

 ي اآلخرةا ثَواباً فقُوا بِهحتسي لَم١(و( ، ﴿$ tΒ uρ Ο ßγ s9 ∅ ÏiΒ š⎥⎪ Î ÅÇ≈ ¯Ρ﴾ ] كـ[ . 

∩⊄⊂∪ ﴿óΟ s9 r& t s? ’ n<Î) š⎥⎪ Ï%©! $# (#θè?ρé& $ Y7Š ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å6 ø9 tβ﴿ يعين اليهود ، ﴾ #$ öθ tã ô‰ ãƒ 4’ n< Î) 

É=≈ tF Å2 «! $# zΝ ä3 ós uŠ Ï9 óΟ ßγ oΨ ÷ t/﴾]ع[ بِيألُوا النسو ، وراةالت نجمِ موا آيةَ الركَرم أَنهأَن ذَلكو

 ، ايننِني إِذَا زصاملُح دح نفَقَالَ ع ، دمحا مي ترجمِ ، فَقَالُوا جكَم بِالرينِي  « : فَحب
، ثُم أَتوا بِابن صوريا فَقَرأَ التوراةَ ، فَلما أَتى علَى آية الرجمِ سترها بِكَفِّه،  »وبينكم التوراةُ 

هنع كَفَّه الَّم فَرفَعس ابن ا،فَقَامقَرأَهولِ اِهللا وسلَى را ع ودهلَى اليعباً ،وغَض كذَلوا لبضفَغ
هم النعمانَ بن عمرو ، واحلَارثُ بن :أَو٢،)٢(تعالَى هذه اآليةَ /فَأَنزلَ اُهللاوا ،شديداً وانصرفُ

 يانودهيد الي٣(ز( بِيم النهاكَمح ينِ إِلَى التي الدافاهمكَتا ويفَأَب وراة)٦، )٤ ﴿ ¢Ο èO 4’ ¯< uθ tG tƒ 

×,ƒ Ì sù óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ﴾  نِيعساَء ، : يؤالرلَماَء والع﴿Ν èδ uρ tβθ àÊ Ì ÷è •Β  ﴾  ] كـ.[  

                           
  . ١/٤٢٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
يعرفونه كما يعرفون  ﴿ :تعاىل  باب قوله، كتاب املناقب ، بنحوه ، ٣/١٣٣٠: رواه البخاري يف صحيحه   ) ٢(

: ويف كتاب التفسري ، )  ٣٤٣٦( رقم احلديث  ﴾أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون  
ويف كتاب ، )  ٤٢٨٠( رقم احلديث  ﴾قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني    ﴿: باب ، ٤/١٦٦٠

، ٣/١٣٢٦:  هصحيحورواه مسلم يف ،) ٦٤٣٣( احلديث  رقم، الرجم يف البالط : باب ، ٦/٢٤٩٩: احلدود
  ) .  ١٦٩٩( رقم احلديث ، باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزىن ، كتاب احلدود 

، دخل بيت املدارس على مجاعة من يهود   مل أقف على ترمجة هلما سوى ما رواه ابن إسحاق من أن النيب    ) ٣(
على ملة : قال ؟ نت يا حممد أعلى أي دين : ن عمرو واحلارث بن زيد فقال له النعمان ب، فدعاهم إىل اهللا 

، فهي بيننا وبينكم ؛ فهلم إىل التوراة :  فقال هلما رسول اهللا ،فإن إبراهيم كان يهودياً: قاال ، إبراهيم ودينه 
   . ٣/٩٠:السرية النبوية :انظر.﴾...الكتابأمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من ﴿:فأنزل اهللا تعاىل فيهما، فأبيا عليه 

تفسـري ابـن أيب حـامت    و،٣/٢١٧:تفسـري الطـربي   : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٤(
 :٢/٦٢٢ .  



  

∩⊄⊆∪ ﴿ y7 Ï9≡ sŒ﴾  ارِهم ، : أَيربِ اغتبِسب ككْمح نع اِإلعراض ذَلك﴿ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θä9$s% 

⎯ s9 $oΨ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# HωÎ) $YΒ$−ƒ r& ;N≡ yŠρß‰ ÷è̈Β ﴾ ]٢]ض مقَدا تونَ كَمعأَرببعةٌ و٦، )١(س ﴿öΝ èδ ¡ xî uρ 

’ Îû Ο Îγ ÏΨƒÏŠ $ ¨Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç tI ø tƒ ﴾ ]قَوهلم]كـ وههم ؛ واؤرافْت:﴿ ⎯ s9 $ oΨ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# ﴾ ،

 قرةالب ورةي سذَا فى هضم قَد٢(و( ،٠٢  غَر ونَ : أَيرفْتي ، عدقُونَ : خلتخي)٣( .  

∩⊄∈∪ ﴿  y# ø‹ s3 sù # sŒ Î) óΟ ßγ≈ oΨ ÷è yϑ y_ ﴾  ، ماهمعنالُهم إِذَا جكُونُ حي 5 ﴿فَكيفΘ öθ uŠ Ï9 ﴾  جزاِءل

=| ω ﴿ ، )٤(يومٍ ÷ƒ u‘ Ïµ‹ Ïù ] خ [ ôM u‹ Ïjùãρ uρ ‘≅ à2 <§ ø tΡ ﴾ زاَءج ، ﴿ $̈Β ôM t6 |¡ Ÿ2 öΝ èδ uρ Ÿω 
šχθ ßϑ n=ôà ãƒ﴾ ] هم]  ميئَاتس زِيادة هم أَواتسنح ٠٢، )٥(بِنقصان  ؛ أَي فَكَيف : كَيف

  .  )٦(من ذكرِ الفعلِ معها لكَثرة دورها) كَيف ( يفعلونَ عند ذَلك ، والعرب تكْتفي بِـ 

∩⊄∉∪٦﴿È≅ è% ¢Ο ßγ ¯=9 $# y7 Î=≈ tΒ Å7 ù=ßϑ ø9 ووعد أُمته ملك فَارس ،مكَّةَ اِهللا  لَما فَتح رسولُ﴾ #$

 ودهاليقُونَ واف؛ قَالت املُن ومالراآليةُ : و ذهزلَ اُهللا هفَأَن ، اتهيه اتهيوقوله تعاىل )٧(ه ، :

﴿’ ÎA ÷σ è? šù= ßϑ ø9 $# ⎯ tΒ â™ !$t± n@ ﴾]ض[ دحمم  ، ابهحأَصو ، ﴿äí Í”∴ s? uρ š ù=ßϑ ø9 $# ⎯ £ϑÏΒ â™ !$ t± n@ ﴾ 

                           
  (     ) .صفحة ، من سورة البقرة )  ٨٠(عند اآلية رقم   ) ١(
  (     ) .صفحة ، من سورة البقرة )  ٨٠(عند اآلية رقم   ) ٢(
وتفسري         ، ولعله من اختالف النسخ ، يف غريب القرآن للسجستاين كما أشار املؤلف رمحه اهللا مل أجده   ) ٣(

  . ٤٦:قاله أبو عبيدة يف جماز القرآن ، )  خيتلقون( بـ ) يفْترونَ ( 
  . ١/٣٩٢:معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  . ١/٤٢٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  .  ٣٩٣ -٣٩٢: ن غريب القرآ  ) ٦(
وزاد الواحــدي نســبته إىل أنــس بــن ، حكــاه الــثعليب والواحــدي عــن ابــن عبــاس دون ســند  ) ٧(

: والوسـيط يف تفسـري القـرآن ايـد     ،  ١٠٠:أسـباب الـرتول   ،  ٣/٤٠: تفسري الـثعليب  :انظر،مالك
 أنلنـا  ذكـر   :  ((واألصح من هذا ما رواه ابن جرير وابن أيب حـامت عـن قتـادة قـال     ، مصدر سابق  

قـل اللـهم مالـك     ﴿فانزل اهللا عز وجـل   أمتهجيعل ملك الروم و فارس يف  أنسال ربه   رسول اهللا  
  .٢/٦٢٤: تفسري ابن أيب حامت ، ٣/٢٢٢: تفسري الطربي : انظر . )) ﴾امللك تؤيت امللك من تشاء



  

“–﴿،)١(من أَبِي جهلٍ وصناديد قُريشٍ ]ن [  Ïèè? uρ ⎯ tΒ â™ !$t± n@ ﴾ ] ض[  اَألنصارو  ٢(املُهاجرين(، 

﴿ ‘Α É‹ è? uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± n@ ﴾ ] هلٍ ]نا جيبِ أَبي القَلأُلْقُوا فهم ووسؤر تزح ىتح هأَصحاب٣(و(، 

﴿x8 Ï‰ uŠ Î/  ç ö y‚ ø9 ، وأَراد اخلَري والشر فَاكْتفَى بِذكرِ اخلَريِ ؛ )٤(عز الدنيا واآلخرة : أَي ]ن[﴾  #$

، رونَ الشد علِ اخلَريِ بِالعبدي فف غْبةَ إِليهَألنَّ الر﴿y7 ¨Ρ Î) 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s%    ﴾]م. [  

∩⊄∠∪ ﴿ ßk Ï9θè? ﴾  ، ُلخدت﴿  Ÿ≅ øŠ ©9 $# ’ Îû Í‘$ yγ ¨Ψ9$# ßkÏ9θè? uρ u‘$ yγ ¨Ψ9 $# ’ Îû È≅ øŠ ©9 وتجعلُ ما  ]ن[ ﴾ #$

ßßl ﴿، )٥(نقَص من أَحدهما زِيادةً في اآلخرِ  Ì ÷‚ è? uρ/ ¢‘ y⇔ ø9 $# š∅ÏΒ ÏM '‹ yϑ ø9 $# ßl Ì ÷‚ è?uρ |M '‹ yϑ ø9 $# 

z⎯ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 ، ويخرج )٦(النطْفةَ من احليوان  ويخرج، يخرج احلَيوانَ من النطفة : أَي  ]ن[ ﴾ #$

والبيضةَ من ، الفُروخ من البيضة : أَو  ٢٠، )٧(ويخرج الكَافر من املُؤمنِ ، املُؤمن من الكَافرِ 

‘¢ ﴿ ، قَرأَ )٨(من الطَّائرِ y⇔ ø9$# š∅ ÏΒ |M Íh‹ yϑ ø9 $7 ﴿، و﴾   #$ s# t/ ;M Íh‹ ¨Β  ﴾ )اَ)٩زو ، حابصو دند م

                           
  ، ٣/٤٢: تفسري الثعليب  :انظر . حكاه الثعليب عن الكليب   ) ١(
والوسـيط يف  ،  ٣/٤٤: تفسـري الـثعليب   : انظـر  . والواحدي إىل ابن عبـاس  ، ه الثعليب عن عطاء حكا  ) ٢(

  .   ١/٤٢٦: تفسري القرآن ايد 
  .  ٣/٤٤: تفسري الثعليب : انظر . ذكره الثعليب دون عزو أو إسناد   ) ٣(
  . ١/٣٩٥:معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : وجماز القرآن ،  ١/٢٠٥:معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٥(
.  ٣/٢٢٥:تفسري الطربي و: انظر . رواه ابن جرير عن عبداهللا وجماهد والسدي وقتادة وابن زيد والضحاك   ) ٦(

أيب خالد ابن مسعود وابن جبري وجماهد وقتادة والضحاك وإبراهيم والسدي وإمساعيل بن ونسبه الثعليب إىل 
  .  ٣/٤٦: تفسري الثعليب : انظر . وعبد الرمحن بن زيد 

ونسـبه الـثعليب إىل احلسـن    ،  ٢/٦٢٦:تفسري ابـن أيب حـامت   : انظر .  ورواه ابن أيب حامت عن عمر   ) ٧(
مصـدر  :تفسـري الـثعليب  : انظـر .وزاد ابن اجلوزي نسبت هذا القول إىل الضحاك عن ابن عباس وعطـاء ، 

  .  ١/٣٧٠: سري زاد املو، سابق 
  .  ١/٨٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
  .من سورة فاطر )  ٩( جزء من اآلية رقم   ) ٩(



  

⎯ ﴿  د مدن  وزاَ tΒ uρ r& tβ% x. $ \GÉnŠ tΒ  ﴾)١( و ،  ﴿zΝ ós s9 ÏµŠ Åz r& $ \GnÉŠ tΒ  ﴾)و)٢،﴿èπ tG nÉ‹ yϑ ø9 $# $ yδ$uΖ ÷ u‹ ôm r&  

﴾)٣(، ﴿ä− ã—ö s? uρ ⎯ tΒ â™!$ t± n@ Î ö tó Î/ 5>$ |¡Ïm ﴾ ]ييقٍ  ]مصزضتريٍ وقْتونَ ت٤(د(.  

∩⊄∇∪ ﴿ ω É‹ Ï‚ −G tƒ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ـــ [  ﴾ #$ كـــ

 [أَي  :اهوسننيِ وغَريِ املُؤم ناناً موأَع اراً أَوصوا     م،أَنكَـان املُـؤمنني ـني قَـومٍ مف لَتزن

ــونهم   ــود ويوالفُ هونَ الينــاط ب٥(ي(، ﴿ ⎯ tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ š Ï9≡ sŒ }§ øŠ n= sù š∅ ÏΒ «! $# ’ Îû >™ ó© x« 

،ثُـم اسـتثْنى فَقَـالَ    )٦(]دينـه  [قَد برئ من اِهللا وفَارق : من دينِ اِهللا، أَي : أَي ] ع[ ﴾

Hω﴿ :فَقَالَ  Î) β r& (#θ à) −G s? óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ ZπŠ≈ s) è?﴾ ]ـي قَـومٍ كُفَّـارٍ ؛     ] ني املُؤمنِ إِذَا كَـانَ فذَا فه

ـ   وقلْبـه مطْمـئن   ، َاهم ويـدارِيهِم بِلسـانِه   خافَهم علَى نفِْسه وماله ، فَلَـه أَنْ يخلفَ
 فِْسهن ناً عفْعد بـاسٍ  ، بِاِإلميانع رةً    (( : قَالَ ابناراةً ظَـاهـدم رِيـدي  ((

قَـالَ  ٢٠   ،)٧(
)) إِالَّ مصانعةً في الدنيا (( : مجاهد

)٨(  اليـةـو العقَالَ أَب،)قَـاةُ بِا ((  :)٩ـلِ  التمالَ بِالع للِّسـان 

                           
  .من سورة األنعام ) ١٢٢( جزء من اآلية رقم   ) ١(
  .من سورة احلجرات ) ١٢( جزء من اآلية رقم   ) ٢(
  .من سورة يس )  ٣٣( جزء من اآلية رقم   ) ٣(
  .مصدر سابق : إعرابه معاين القرآن و  ) ٤(
قال كان احلجـاج بـن عمـرو حليـف كعـب بـن       : رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس قال   ) ٥(

فقـال  ، ليفتنـوهم عـن دينـهم    ؛ األشرف وبن أيب احلقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر مـن األنصـار   
اجتنبـوا هـؤالء اليهـود    : النفـر  رفاعة بن املنذر بن زبري وعبد اهللا بن جبري وسعد بن خيثمـة ألولئـك   

؛ فـأىب أولئـك النفـر إال مباطنتـهم ولـزومهم      ، ال يفتنوكم عن ديـنكم  ؛ واحذروا لزومهم ومباطنتهم 
واهللا  ﴿: إىل قولـه     ﴾ال يتخذ املؤمنون الكـافرين أوليـاء مـن دون املـؤمنني      ﴿ : فأنزل اهللا عز وجل

  . ٢/٦٢٩:تفسري ابن أيب حامت و، ٣/٢٢٨: تفسري الطربي : انظر .  ﴾على كل شيء قدير  
الوسـيط يف  : وانظـر  ،  وفَـارق اهللاَ قـد بـرئ مـن اهللا    : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٦(

  .   ١/٤٢٨: تفسري القرآن ايد 
  . مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي ذا اللفظ عن ابن عباس   ) ٧(
تفسـري ابـن أيب   و،  ٢٢٩ -٣/٢٢٨:تفسـري الطـربي   : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ٨(

  . ٢/٦٣٠: حامت 
والعلم ، كان إماما يف القرآن والتفسري ، الرياحي ، رفيع بن مهران البصري ، أبو العالية ، هو التابعي اجلليل   ) ٩(



  

((
)٠٢، ٦، )١ ــد احــى و نعــةً بِم يقــاةً وت ãΝ ﴿ ، )٢(تقَ à2 â‘ Éj‹ y⇔ ãƒ uρ ª! $# … çµ |¡ ø tΡ ]ن[ ’ n< Î) uρ 

«! $# ç ÅÁ yϑ ø9 ـــ[ ﴾  #$ ــذَاب  :أَي ] ك ع ــار ــواالة الكُفَّ ــى م ــوفَكُم اُهللا علَ خي

فِْسه٣(ن(،وخ ذَلك نى اُهللا عها نهِم فَقَالَ فَلمواالتم طانإِب نع ذَّرحو ف:   

∩⊄®∪﴿ ö≅ è% β Î) (#θà ÷‚ è? $ tΒ ’ Îû öΝ à2 Í‘ρß‰ ß¹﴾  ركُمائمض نم، ﴿÷ρ r& çνρ ß‰ö6 è? ﴾  همواالتي مف

çµ﴿وتركَها ، ôϑ n=÷è tƒ ª! ãΝ ]ن[ #$ n=÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{  حذيرِ ؛إِتماماً للت ]ن[ ﴾ #$

!çª﴿  ، فَكَيف يخفَى عليه الضمري، َألنه إِذَا كَانَ الَ يخفَى عليه شيٌء فيهِما  $# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 

&™ ó_ x« Öƒ Ï‰ s%  ﴾ ] يء ]كـ أوخجش هجِزعالَ ي نقابِ اِهللا مع نم يرذح٤(ت(  .  

∩⊂⊃∪﴿ tΠ öθ tƒ ß‰ Éf s? ‘≅ à2 <§ ø tΡ $̈Β ôM n=Ïϑ tã﴾  أَي : ي ذَلكف فِْسهن ذابكُم اُهللا عذِّرحيو

$﴿: ، وقَولُه )٥(اليومِ  ¨Β ôM n= Ïϑ tã/ô⎯ ÏΒ 9 ö yz # \ ŸÒøt ’Χ﴾ ]كـ[  أَي : نم رىا تمم ملتا عاَء مزج

$ ﴿الثَّوابِ ،  tΒ uρ ôM n=Ïϑ tã ⎯ ÏΒ &™ þθß™ ] ٦( ...أو([–Š uθ s? öθ s9 ¨β r& $ yγ oΨ ÷ t/ ÿ… çµ uΖ ÷ t/ uρ # J‰ tΒ r&﴾ ،ًغَاية﴿# Y‰‹ Ïè t/﴾ 

                                                                             
مات سنة تسعني على مارجحه ابن حجر ،  وابن عباس، وزيد بن ثابت ،  يبعن أُ أخذ القراءة عرضاً، والعمل 

  .١/٩:طبقات املفسرين للداودي  ، ٢/٥١٤:اإلصابة ،  ١/٦١:معرفة القراء الكبار : انظر . رحم اهللا اجلميع 
تفسـري ابـن   و،  ٣/٢٢٩:تفسـري الطـربي   : انظـر  . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب العالية    )١(

  مصدر  :  حامت أيب
عــن أيب )  ٣٣٠٤٤( رقــم احلـديث  ،  ٤٧٤ /٦: ورواه ابـن أيب شــيبة يف مصـنفه   ، سـابق           

    .العالية 
  .  ١٦٢: غريب القرآن و ، مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٢(
  . ١/٣٩٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  . ١/٣٩٧:معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
  .بقية الرمز مطموس غري واضح   ) ٦(



  

ãΝ﴿،)١(كَما بني املَشرقِ واملَغربِ]ن خج [ à2 â‘ Éj‹ y⇔ ãƒ uρ ª!$# … çµ |¡ ø tΡ]ن[ª! $# uρ 8∃ρâ™ u‘ ÏŠ$ t7 Ïè ø9$$ Î/﴾ 

  . ]خج ، ون الثُثَ،  م[ ِ

∩⊂⊇∪﴿ ö≅ è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Ås è? ©! $#﴾  بِيالن قَفو سي مهلَى قُريشٍ وَألصنامِ ، عونَ لدج

إِنا نعبد : ، فَقَالت قُريش  »يا معشر قُريشٍ ؛ واِهللا لَقَد خالَفْتم ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم   «: فَقَالَ 
بونَ اَهللا ، وتعبدونَ قُلْ يا محمد إِنْ كُنتم تح:ىفَأنزلَ اُهللا تعالَ،)٢(هذه حباًِ ِهللا ليقَربونا إِلَى اِهللا

 ، كُم إِليهبقَرتل امناَألص ﴿‘ ÏΡθãè Î7 ¨? $$sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª!$# ﴾   لَيكُمع هتجحسولُ اِهللا إِليكُم، وا رفَأَن

إِرادته : اِهللا للعبد  ، ومعنى محبةُ )٣( وإِيثَاره أَمره، إِرادته طَاعته : ،  ومعنى محبةُ العبد ِهللا 

 ليهع هامعإِنو ، هنع فْوهعو ، ثَوابه٤(ل( ،﴿ ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θçΡèŒ  ] ن[ª! $# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘  ﴾ 

  . ]م أو ثه   [

∩⊂⊄∪  ﴿ ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# š^θ ß™ §9 $# uρ]ن[β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ﴾   ، الطَّاعــة ــنع ﴿¨β Î* sù 

©! $# Ÿω = Ït ä† t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9   .)٥(الَ يغفر لَهم والَ يثْنِي علَيهِم ]م   [ ﴾ #$

                           
والوسـيط يف تفسـري القـرآن ايـد     ،  ٣/٥٠:تفسري الـثعليب  : انظر . نسبه الثعليب والواحدي إىل مقاتل   ) ١(

  . مصدر سابق : 
تفسـري الـثعليب   : انظـر   .ذكره الثعليب والواحدي معلقاً من رواية جويرب عن الضحاك عن ابن عباس بـه    ) ٢(

قـال  .  ١/٤٢٩: والوسـيط يف تفسـري القـرآن ايـد     ،   ١٠٣: وأسـباب الـرتول   ، مصدر سابق : 
فـإن آل  ؛ وهـذا مـن منكـرات جـويرب     :  ((  ٢/٦٧٨: احلافظ ابن حجر يف العجاب يف بيان األسباب 

 )) فيهمـا يف أوائـل الزمـر    ولعل الـذي نـزل   ، وهذه القصة إمنا كانت مبكة قبل اهلجرة ، عمران مدنية 
 .  

  . ١/٣٩٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
فهم ، أن حمبة اهللا لعبده ال معىن هلا إالَّ إرادته إلكرامه ومثوبته : فيقولون ، هذا ما عليه األشاعرة يف احملبة وغريها  ) ٤(

من غري تشبيه وال متثيل ،  حمبة تليق جبالله أما أهل احلق ؛ السنة واجلماعة فيثبتون أن هللا، يثبتون الالزم هلا فقط 
  .  ٥٤ -٥٣: حملمد خليل هراس ، شرح العقيدة الواسطية : انظر . كما يثبتون الزم تلك احملبة، وال تعطيل 

تفسري بالالزم على طريقة األشاعرة ؛ إذ عدم املغفرة  –أيضاً  –وهنا ،  ١/٣٩٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  .وعدم الثناء عليهم الزم لبغض اهللا هلؤالء وعدم حمبته هلم  للكفار



  

∩⊂⊂∪  ﴿ ̈β Î) ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# ﴾٢٠  أَي : ارت١(اخ(،﴿tΠ yŠ# u™ ﴾ الَةسالرو ةبو٢(بِالن(، ﴿ % [nθçΡ uρ 

tΑ# u™ uρ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ﴾ ِعنقُو: ي يعيو اقإِسحاعيل وماطَإِسباَألسو ٣(ب(،﴿tΑ# u™ uρ tβ≡ t ôϑ Ïã﴾  ىوسم

، )٥(وامرأَته أُم مريم حنة بِنت فاقوذان،وهو عمرانَ بن ماثَم؛عمرانَ أَبو مري: أَو ٢،)٤(وهارون

’ ﴿، )٥(فاقوذ n? tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9   . )٦(علَى عالَمي زمانِهِم ]ع  [﴾   #$

∩⊂⊆∪ ﴿  Oπ −ƒÍh‘ èŒ ﴾َطاص ةً،أَييفَى ذُر ﴿ $ pκ ÝÕ ÷è t/ .⎯ ÏΒ <Ù ÷è t/ ﴾]ن[  عضٍ: أَيب لَدو ن؛  )٧(م

،الما السلَيهِموحٍ عيةُ نذُر ثُم،مة آديذُر َألنَّ اجلَميع ﴿ª! $# uρ ìì‹ Ïÿ xœ ﴾َطَفةُ املُصالذُّري قُولُها يماةل ،

﴿íΟŠ Î=tæ ﴾ ]  م ثه[ ذَلره ، فَلمضا تابِملَى غَريها علَهفَض ٨(ك( .  

∩⊂∈∪ ﴿øŒ Î) ÏM s9$ s% ßN r& t øΒ$# tβ≡ t ôϑ Ïã ﴾  مريم ة أُمنح يه٩(و( ، ﴿Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) ßN ö‘ x‹ tΡ š s9 $tΒ 

’ Îû © Í_ ôÜ t/  ﴾طنِيي با فلَ معفِْسي أَنْ أَجلَى نع تبجأَو ١٠(أَي(،﴿# Y‘ § ysãΒ﴾]اً/]خصاليقاً ختع 

 له١١(ل( ، ةلْكَنِيسماً لادم ، خهالَدلَى أَوكَانَ عو ، ةالكَنِيس دمةخلو ةادبلْعغاً لفَرفَرضاً أَنْ [ م

                           
  .  ١/٩٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب و،  ١/٣٩٩:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .  ٣/٥٢: تفسري الثعليب   ) ٣(
  . ١/٢٣٢: لسمرقندي تفسري ا: انظر . حكاه أبو الليث السمرقندي عن مقاتل   ) ٤(
    . ٣٢:التعريف واإلعالم : انظر   ) ٥(
  . ١/٢٣٣:تفسري السمرقندي   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(
  . ١/٤٣٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
  .  ٣/٢٣٥: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن إسحاق   ) ٩(
  .مصدر سابق : القرآن ايد  الوسيط يف تفسري  ) ١٠(
  . ٤٧: جماز القرآن   ) ١١(



  

≅ö﴿، فَتصدقَت بِولَدها علَى بيت املَقدسِ،)٢(في نذرِهم  )١(]يطيعوهم  ¬7 s) tG sù û© Íh_ ÏΒ]أون[y7 ¨Ρ Î) 

|MΡr& ßìŠ ÉΚ¡¡9 $# ÞΟŠ Î=yè ø9   .]كـ[﴾ #$

∩⊂∉∪ ﴿ $ £ϑ n= sù $ pκ ÷J yè |Ê uρ ôM s9$s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) !$ pκ çJ ÷è |Ê uρ 4© s\Ρé& ﴾ ]خ كـ ق[  لَتعا جمم تذَراعت

!ª﴿ من النذْرِ لَما ولَدت أُنثَى، $# uρ ÞΟ n= ÷æ r& ]٣[$ yϑÎ/ ôM yè |Ê uρ ﴾] أَ ] كـقَر﴿M 'è |Ê uρ  Û﴾  ٍامش

§{ ﴿ ، )٣( وشعبةُ øŠ s9 uρ ã x. ©%! $# 4© s\ΡW{ $% x. ﴾ ]ن[ يسةالكَن دمةي خاحلَيضِ  ؛ ف نقُها ملْحا يمل

pκ$﴿ ، )٥(الَ تصلُح اُألنثَى لما يصلُح لَه الذَّكَر : أَي  ٢٠، )٤(والنفَاسِ çJø‹ £ϑy™ zΟ tƒö tΒ ] ن[ þ’ ÎoΤ Î) uρ 

þ’ ÎoΤ Î) uρ $ yδ ä‹Š Ïã é& š Î/ $yγ tG −ƒ Íh‘ èŒ uρ ﴾  أَ: أَيا ، قَرهأُجِريها وعنأَم ﴿ t’ ÎoΤ Î) uρ $ yδ ä‹Š Ïã é& š Î/ ﴾  وهحنو

 نداِء م٦(بِفتحِ الي(، ﴿ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §9   .)٧(املَلْعون املَطْرود  ] مكـ [  ﴾  #$

∩⊂∠∪ ﴿ $ yγ n=¬6 s) tF sù $ yγš/ u‘ @Αθç7 s) Î/ 9⎯ |¡ ym ﴾  أَي :ركَانَ املُحا مهيضر هذَرتي نالذ ٢٠، )٨(ر 

٢٠  اججلُ  (( :قَالَ الزلٍ : اَألصقَبا بِتلَهقَبت ، نلَكو : لىولٌ عمحول موالً: قَبا قَب٩( ))قَبِلَه( ،

٦ ﴿$ yγ tF t7 /Ρ r& uρ $·?$ t6 tΡ $YΖ |¡ ym ﴾  ] خ ض ق[  لَه ةطَاعبِاِهللا و عرِفَةمالحٍ وي ص١٠(ف( ، ﴿ 

                           
  ...وكان على أوالدهم فرض أن يطيعوه : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ١(
  . ١/٤٠١: معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
   . ٨٧: التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٠٤: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .  ٣/٢٣٧:الطربي تفسري   ) ٤(
  .  ١/٩٠:ذكرة األريب يف تفسري الغريب وت، مصدر سابق : تفسري الطربي   ) ٥(
  .  ٦٦: التيسري يف القراءات السبع و ، ٢٢٢: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .  ١١/٤٩:هتذيب اللغة : انظر   ) ٧(
  . ١/٣٨٨:تفسري املاوردي : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق : ذكرة األريب يف تفسري الغريب و ت، مصدر سابق : ه معاين القرآن وإعراب  ) ٩(
  . ١/٤٣١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . نسبه الواحدي إىل ابن عباس   ) ١٠(



  

$ yγ n= t x. uρ  ™$−ƒ Ì x. y—﴾]ا ]نرِهبِأَم اميالق نمأَ)١(ضقَر ، ﴿ $ yγ n=¤ x. uρ﴾  ، كُوف ﴿ $−ƒ Ì x. y—  ﴾ ورقْصم

،  )٣(، فَبنى لَها محراباً في املَسجد الَ يرقَأ إِلَيه إِالَّ بِسلَّمٍ)٢(صحاب ، شعبةُ بِنصبٍ هاهنا 

 رابحاملرفَةُ : و٤(الغ( قَولُه وهو ،: ﴿$ yϑ ¯=ä. Ÿ≅ yz yŠ $yγ øŠ n= tã $ −ƒ Ì x. y— z># t ósÏϑ ø9 ‰y]ع[#$ y` uρ $yδ y‰Ζ Ïã 

$ yδ y‰Ζ Ïã $ ]% ø—Í‘﴾ ]ن[  تاِء : أَيي الشف يفهةَ الصفَاكو ، يفي الصتاِء فهةَ الش٥(فَاك(، ا بههيأْتت

 ، ةاجلَن نكةُ ماملَالئ به ﴿tΑ$s% ãΛ uqö yϑ≈ tƒ 4’ ¯Τ r& Å7 s9 # x‹≈ yδ ]ن[ ôM s9$s% uθ èδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# ]ن[ ¨β Î) ©! $# 

ä− ã—ö tƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ Î ö tó Î/ A>$ |¡ Ïm ﴾]كـ[  ةادى العرجم الفلَى خع كا ذَلكَرِيز أَىا رفَلم

  :،وذَلك قَولُه سبحانه وتعالَى 

∩⊂∇∪﴿š Ï9$ uΖ èδ﴾  أَي :كذَل دنأَ ٠٢،ع ماِء املَواضعِ ، : يأَس نم يهو قْتالو كي ذَلف

ةنمماِء اَألزي أَسلُ فمعتست قَدالالَّ/، وائدةٌ وز ٦(م( ُلاَألصاك : ، ونه)٦، )٧  ﴿$ tã yŠ $−ƒ Ì Ÿ2 y— 

$−ƒ Ì Ÿ2 y— … çµ −/ u‘  ﴾]أُذُن  ٢]ن ا بنكَرِيز وه٨(و(،جكَانَ نوذَا ، وهي بطس ناراً م)٩( هامرأتو ،

                           
  .مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر ،  ١/٤٠٣: معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  .  ٨٧: التيسري يف القراءات السبع و،   ٢٠٥ -٢٠٤: السبعة يف القراءات : انظر    )٢(
  .  ٣/٥٧: تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن ابن إسحاق   ) ٣(
: زاد املسري و،  ١/٤٣٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن األصمعي   ) ٤(

١/٣٨٠ .    
: تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن عكرمة ، باس رواه ابن جرير عن سعيد بن جبري عن ابن ع  ) ٥(

  .  ٢/٦٤٠:تفسري ابن أيب حامت و، ٣/٢٤٤
ما زائدة والباء زائدة : وقول العلماء : ((  ١/٣٧١:البحر احمليط يف أصول الفقه قال بدر الدين الزركشي يف   ) ٦(

تتوقف داللته على معناه األصلي على ذكر ذلك ال : أي ، أن الكالم ال خيتل معناه حبذفها : فمرادهم ؛ وحنوها 
ومجيع ما قيل فيه ، فإن ذلك ال جيوز من واضع اللغة فضال عن كالم احلكيم ، ال أنه ال فائدة فيه أصال ، الزائد 

؛ ألن الزيادة يف الكالم تقتضي أن ذلك مل يصدر عن غفلة وإمنا صدر عن قصد وتأمل ؛ زائد ففائدته التوكيد 
  . ))ائد التوكيد اللفظي وذلك من فو

  .  ٤٩٦: غريب القرآن   ) ٧(
    . ٣٣: التعريف واإلعالم    ) ٨(
رقم احلديث ،  باب من فضائل زكريا ، كتاب الفضائل ،  ٤/١٨٤٧:رواه اإلمام مسلم يف صحيحه   ) ٩(



  

$tΑ ﴿، وهو ضعيف ، )٢(أُختها : ، وقيلَ )١(أُم يحيى إِيساع بِنت فَاقُوذ ، خالةُ مريم  s%]٣[ 

Éb> u‘ ó= yδ ’ Í< ⎯ ÏΒ šΡà$ ©! ﴾  أَي : دكنع نم ، ﴿ Zπ −ƒ Íh‘èŒ ºπ t7 Íh‹ sÛ ﴾  ] ن[  كاً ، : أَياربالً مسن

قاً نيكاً ز٣(ي( ، ﴿š̈ΡÎ) ßì‹ Ïÿ xœ Ï™!$tã ‘$! فَأجاب اُهللا تعالَى دعاءه ، وبعثَ املَالئكةُ  ]ن [ ﴾ #$

  :مبشرين ، وهو قَولُه عز وجلَّ 

∩⊂®∪ ﴿çµ ø? yŠ$oΨ sù èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 #çν﴿  قَرأَ ﴾ #$ tŠ$ oΨ sù èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# ﴾  ٤(أخ( ،﴿uθ èδ uρ ÖΝ Í← !$s% ’ Ìj? |Á ãƒ ’ Îû 

É># t ósÏϑ ø9 مقَدم  - أَيضاً  - وهو ٠٢،)٥(املَوضع العالي الشريف : املحراب  ٢٠ ]ع ق[ ﴾ #$

 املَسجد نم ككَذَلو ، فَهرأَشلسِ و٦(املَج( اجلَمعارِيب : ، وحم)٦، )٧ ﴿¨β r& ©! $# x8 ç Åe³ u; ãƒ 

4© zós u‹ Î/ ﴾  َأقَر﴿¨βÎ) ©!$# ﴾  مزةحام وش،﴿ x8 ç Û³ '; tƒ ﴾ ّإال ﴿ zΟ Î6 sù tβρ ã Ïe± t6è?  ﴾ )٨(  افَقزةُ ، ومح

الكَهفحانَ وبي سففنيِ ، وي احلَرا فناهلٍ ه١٠( )٩(ع( ،﴿$ P% Ïd‰ |Á ãΒ 7π yϑ Î=s3 Î/ z⎯ ÏiΒ «! : يعنِي  ﴾ #$

 : اِهللا ؛ َألنه حدثَ عند قَوله  مصدقاً بِعيسى أَنه روح اِهللا ، وكَلمته ، وسمي عيسى كَلمةُ

                                                                             
  . عن أيب هريرة ، ) ٢٣٧٩(

    . ١١٠: التعريف واإلعالم   ) ١(
    .مصدر سابق : التعريف واإلعالم : انظر .  نسبه السهيلي إىل القتيب  ) ٢(
  .  ٣/٥٩: تفسري الثعليب   ) ٣(
   . ١٠٨: احلجة يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ١/٩٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٦(
  .  ٤٥٥: غريب القرآن   ) ٧(
  .من سورة احلجر )  ٥٤( من اآلية رقم  جزء  ) ٨(
ويبشر الْمؤمنِني الَّذين يعملُونَ  ﴿: من سورة اإلسراء )  ٩( الواردة يف اآلية رقم ) ويبشر ( يقصد لفظة   ) ٩(

منِني الَّذين يعملُونَ ويبشر الْمؤ ﴿: من سورة الكهف ) ٢(واآلية رقم  ﴾الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا كَبِريا 
  .  ﴾الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا حسنا 

حجـة  و،  ٨٨ – ٨٧: التيسـري يف القـراءات السـبع    و،  ٢٠٦ -٢٠٥: السبعة يف القـراءات  : انظر    )١٠(
  .  ١٦٣ -١٦٢: القراءات 



  

﴿ ا كَانَ   ﴾ كُن؛ َألنَّ بِه مةالكَل اسم لَيهع قَع١(، فَو( ، ﴿ # Y‰ Íh‹ y™ uρ﴾  بهلَى ر٢٠، )٢(كَرمياً ع 

٢٠  ديالسو : يم٣(احلَل( ،﴿# Y‘θÝÁ ym uρ﴾]ساَء]شي النأْتي الَ يالذ وهي،ولَه ف بالَ أَرو ٤(هِن( ،
هو من الَ ٠٢،  ٦، )٥(مفْعولٍ ؛ كَأَنه محصور عن النساِء : واحلَصور فَعولٌ بِمعنى  ٢٠، )٤(

 ساَء ، أَوي النأْتالَ ي : أَو ، لَه ولَدي الَ يئاً : الذيى شدمالن عم رِجخي الَ يلُ )٦(الذمعتسي ،

wŠ$﴿ ، )٧(عانِي الثَّالثَةَ بِإِزاِء هذه املَ Î; tΡ uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9   . ]كـ صج  [﴾   #$

 ∩⊆⊃∪ ﴿ tΑ$ s%]٣[ ﴾ بِالولد رشا با لَمكَرِيز:﴿ Éb> u‘ 4’̄Τ r& ãβθ ä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n=äî ﴾  أَي : لَى أَيع

ف ي ؟ أَمامرأَتبابِ والِ الشلى حنِي عدر؟ أَت ككُونُ ذَلالٍ يرِ ؟حبالِ الك٨(ي ح(﴿ ô‰ s% uρ z© Í_ tó n= t/ 

z© Í_ tó n= t/ ç y9Å6 ø9 $#﴾  أَي : هتلَغ٩(ب( ؛ةنس ائةمو شرينع نومِ ابالي ككَانَ ذَل هَألن)١٠(، ﴿’ ÎA r& t øΒ$# uρ 

Ö Ï%$tã  ﴾ ]نةً  ]نس سعنيت بِنت تكَانو ، دل١١(الَ ت(، ٢  أَو: سعنيتو ثَماَن)٠٢، ٦،)١ ع راق

                           
: تفسري الثعليب : انظر . ىل ابن عباس ونسبه الواحدي إ، وتبعه يف ذلك البغوي ، ذكره الثعليب دون نسبة   ) ١(

  .١/٢٩٨:تفسري البغوي و،  ٤٣٤ – ١/٤٣٣: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٦٣
زعـم  : وابن أيب حـامت عـن أيب جنـيح قـال     ، ورواه عن شبل ، رواه ابن جرير عن أيب جنيح عن جماهد   ) ٢(

تفسـري ابـن أيب حـامت    ،  ٣/٢٥٤: الطـربي  تفسـري  : انظـر  . الكرمي علـى اهللا  : الرقاشي أن السيد 
:٢/٦٤٣  .  

وروى هذا القول ابن جريـر عـن قتـادة وسـعيد بـن      ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
: تفسـري الطـربي   : انظـر  . ورواه ابن أيب حامت عن ابـن عبـاس   ، جبري والضحاك وسفيان وابن عباس 

  .  ٢/٦٤٢: تفسري ابن أيب حامت و،  مصدر سابق
  . ١/٤٠٦:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٢١٣:معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٦(
  .  ١٨٥: غريب القرآن   ) ٧(
  . ١/٤٣٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
  .سابق مصدر : جماز القرآن   ) ٩(
، ١/٢٣٦:تفسري السمرقندي :انظر.حكاه أبو الليث السمرقندي والواحدي والقرطيب عن ابن عباس والضحاك   ) ١٠(

  . ٤/٧٩:تفسري القرطيب و، مصدر سابق : و الوسيط يف تفسري القرآن ايد 
  . مصدر سابق : تفسري السمرقندي : انظر . حكاه أبو الليث السمرقندي عن الكليب   ) ١١(



  

علَه ولَدي الَ يالذو دلي الَ تالت يمقالعو ، داحى وعنبِم يمقع و ر٢(اق(، ﴿tš Ï9≡ x‹ x. ﴾ ]ن[  أَي

!ª﴿مثْلُ ذَلك من اَألمرِ ؛ وهو هبةُ الولَد علَى الكبرِ ،:  $# ã≅ yèø tƒ $ tΒ â™!$ t± o„ ﴾  ] ن ش أربعون[ 

،/ عالَ ي نبحانَ مفَس قَتا وبِه رِفعةً يالَمالَى ععألَ اَهللا تس بِالولد رشا بيٌء ، فَلمش جِزه
 قَولُه ذَلكو ، ملِ امرأتهح  :    

∩⊆⊇∪ ﴿tΑ$ s%]٣[Éb> u‘ ≅ yè ô_ $# t’ Ík< Zπ tƒ# u™ ﴾]أَ  ]نقَر﴿ ≅ yè ô_ $# t’ Ík< Zπ tƒ# u™ ﴾ ٍوحا  ٢٠، )٣(نمإِنو

على وجود احلَملِ ليبادر بِالشكرِ ، ويتعجلَ السرور ، فَاعتقلَ لسانه عن خطابِ طَلب اآليةَ 

y7 ﴿ : اُهللا تعالَى ﴾  %tΑ$s ﴿،  )٤(الناسِ ، ولَم يحبس عن الذِّكرِ  çG tƒ# u™ ω r& zΟ Ïk=x6 è? }¨$̈Ψ9 $# 

sπ sW≈ n=rO BΘ$−ƒ r& ω Î) # Y“ øΒ u‘ ﴾]ش ن[ نيِ : أَيينالعاحلَاجِبنيِ ونيِ وفَتاًء بِالش٥(إِحي( ذَلك عكَانَ مو ،

﴿  : يقْدر علَى التسبيحِ وذكرِ اِهللا ، وهو قَولُه تعالَى  ä. øŒ $# uρ ]٣[y7 −/ §‘ ]٣[# Z ÏW Ÿ2 ôxÎm7 y™ uρ 

Äc© Å´ yè ø9 $$Î/  ﴾ ِهارالن آخر وه؛ و يشلِّ بِالعص ﴿ Ì‘$ x6 ö/ M} $# uρ﴾]  رِ إِلَى ] مطُلوعِ الفَج نيا بم

  .)٦(الضحى 

∩⊆⊄∪ ﴿ øŒ Î) uρ ÏM s9$s% èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑø9 β̈ ﴿ ، )٧( جِربيلَ وحده: يعنِي  ﴾  #$ Î) ©! $# Å79 x sÜ ô¹ $# ﴾ 

، إِلَى الطَّاعة تى انقَطَعتح لَك ا لَطَفبِم ﴿ Ï8 t £γ sÛ uρ﴾ جالر سةالَبم ن٨( الِم(  ِاحلَيضو)١(، 

                                                                             
مصدر : تفسري السمرقندي :انظر . حكاه أبو الليث السمرقندي والواحدي والقرطيب عن ابن عباس والضحاك   ) ١(

  . مصدر سابق : تفسري القرطيب و، مصدر سابق : و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، سابق 
  . مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر ،   ٣٣١: غريب القرآن  )٢(
  .  ٩٣: التيسري يف القراءات السبع و،  ٤١٣: ة يف القراءات السبع: انظر   ) ٣(
  .  ١/٩١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . ١/٤٠٩:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : معاين القرآن للفراء   ) ٥(
  .  ١/٣٩٧: للنحاس معاين القرآن: وانظر ،  ١/٤٣٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  . ١/٣٨٧:زاد املسري : انظر   ) ٧(
،  ٣/٦٧: تفسـري الـثعليب   : انظـر  . ونسبه الواحدي إىل ابـن عبـاس   ، ذكره الثعليب دون إسناد أو عزو   ) ٨(

  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد 



  

٢  اِإلثْمِ : أَوو شةالفَاح ن٢(م( ،﴿Å79 x sÜ ô¹ $# uρ 4’ n? tã Ï™ !$|¡ ÎΣ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 عالَمي ] كـ [﴾#$

  .)٣(زمانِها

∩⊆⊂∪﴿ ÞΟ tƒ ö yϑ≈ tƒ © ÉL ãΨ ø% $# Å7 În/ t Ï9 ﴾ كبي ردي نيب الةلصي لا،قُوماهمقَد أَلَتى ستح تفَقَام 

‰Ï“﴿،)٤(قَيحاً ß∨ ó™ $# uρ © Éë x. ö‘ $# uρ﴾ يبِ:أَيتري التضقْتالَ ت اوالوكُوعِ ، والرو جودثَنِي بِالس٥(ان(، 

 ﴿ © Éë x. ö‘ $# uρ yì tΒ š⎥⎫ Ïè Ï.≡ §9 : مع الراكعني ، ولَم يقُلْ :أَي افْعلي كَفعلهِم ،وقَالَ]كـ[ ﴾ #$

؛ َألن اكَعاتالر عم مأَع ٦(ه(.  

 ∩⊆⊆∪﴿ y7 Ï9≡ sŒ﴾ ، ميرما وكَريز يثدح نم لَيكع اهنصا قَصم أَي﴿ ô⎯ ÏΒ Ï™!$ t7 /Ρ r& ﴾  ، اربأَخ

﴿É= ø‹ tó ø9$# ÏµŠ ÏmθçΡ ﴾  ، يهلْقن ﴿y7 ø‹ s9 Î) ]ن[$ tΒ uρ |MΨ ä. óΟ Îγ ÷ƒ t$ s! ﴾ دهم  ٠٢ننَ ؛ )٧(علَدو ىلَدو ،

øŒ﴿  ،)٨(تعرِف ذَلك عند، فَ:بِمعنى Î) šχθ à) ù=ãƒ öΝ ßγ yΒ nξø% r& óΟ ßγ •ƒ r& ã≅ à õ3 tƒ zΝ tƒ ö tΒ ]ض ن[ $ tΒ uρ 

|MΨ à2 öΝ Îγ ÷ƒ y‰ s9 øŒ Î) tβθßϑ ÅÁ tF÷‚ tƒ ﴾ ]ةَ ] كـندا سبِه تم أَتريم لَدتا وةَ لَمنأَنَّ ح ذَلكو

حىت اقترعوا عليها ،  فَتنافَس فيها اَألحبار ؛ ، ةدونكُم النذير: بيت املَقْدس ، وقَالَت لَهم 

                                                                             
  .  ٢/٦٤٧:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن السدي    )١(
  .مصدر سابق : زاد املسري و ، ١/١٦٩:تفسري مقاتل بن سليمان  :انظر . قاله مقاتل   ) ٢(
اصطفاها على عاملي : قال ابن عباس واحلسن وابن جريج :  (( مصدر سابق ، قال ابن اجلوزي يف زاد املسري   ) ٣(

  . ))   األكثرينوهذا قول : قال ابن األنباري ، زماا 
: والوسيط يف تفسري القرآن ايد،٢/٦٤٨:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن األوزاعي   ) ٤(

١/٤٣٦ .  
  . ١/٤١٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  . ١/٣٠١:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ) ٦(
  . ٤٨: جماز القرآن   ) ٧(
  .  ٤٠٠: غريب القرآن   ) ٨(



  

øŒ /﴿ :، فَذَلك قُوله تعالَى)١(فَخرجت القُرعةُ لِزكَرِيا Î) šχθ à) ù=ãƒ öΝ ßγ yΒ nξ ø% r& ﴾  هم : أَياحدق

  .)٢(مريِم التي كَانوا يقْترِعونَ بِها لينظُروا أَيهم تجب لَه كَفَالَةَ 

∩⊆∈∪ ﴿øŒ Î) ÏM s9$ s% èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 ãΝ﴿،)٣(جِربيلَ:يعنِي ﴾  #$ tƒ ö yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Ï8 ç Åe³ u; ãƒ 7π yϑÎ= s3 Î/ ﴾  ىضم

çµ ﴿ ، )٤(معنى كَونه كَلَمةً  ÷Ζ ÏiΒ﴾  ن اِهللا ، : أَيم﴿çµ ßϑ ó™ $# ßxŠ Å¡ yϑø9 وهو معرب من مشيحا  ﴾ #$

انِيةيريحا بِالسش٦)(٥(م( ىيسعل ؛ لَقَب)الٍ ٠٢،)٧ةُ أَقْوتس يهفيلَ: وي :قما سمإِن  ًِسيحام
وحولَت كَسرتها إِلَى ،مسيح مثْلُ مفْعلٌ ؛ فَأُسكنت الياَء :وأَصلَه،مِسيحاً لسياحته في اَألرضِ

: وقيلَ ، يقْطَعها : ض ؛ َألنه كَانَ يمسحها ؛ أَي مِسيح فَعيلٌ من مسح اَألر: وقيلَ ، السنيِ 
سمي مِسيحاً َألنه كَانَ : وقيلَ ، سمي مِسيحاً َألنه خرج من بطنِ أُمه ممسوحاً بِالدهنِ  
: وقيلَ ، َألرضِ من باطنِ الرجل أَمسح الرجلِ ؛ لَيس لَه أَخمص ، واَألخمص ما حفَا عنِ ا

 رِئإِالَّ ب اهةذَا ع حسمكَانَ الَ ي هِسيحاً َألنم يميلَ ، سقو : يقدالص ٦،)٨(املَِسيح  رفَس ثُم

©﴿:وبين من هو فَقَالَ  |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒö tΒ $YγŠ Å_ uρ ﴾  قَ: أَيو رفشو اهرٍذَا ج٩(د(،  ﴿’ Îû 

$u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο t ÅzFψ $# uρ ]ن[z⎯ ÏΒ uρ t⎦⎫ Î/ § s) ßϑ ø9  .)١٠(إِلَى ثَوابه وكَرامته ] كـ[﴾ #$

                           
  . ٣/٢٤٣: تفسري الطربي : انظر  .عن عكرمة  رواه ابن جرير  ) ١(
  .  ١/٤١١:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٢(
الوسـيط يف تفسـري القـرآن    : انظـر  . ونسبه الواحدي إىل ابـن عبـاس   ، ١/٢٣٨:تفسري السمرقندي   ) ٣(

  . ١/٤٣٧:ايد
  (      ) .صفحة ، )  ٣٩( من اآلية رقم ، ة مّن اِهللا ﴾ ﴿ مصدقاً بِكَلم: عند قوله تعاىل   ) ٤(
  . بالعربانية : إالّ أنه قال ،  ٢/٣٤٣:للنحاس معاين القرآن : انظر . حكاه النحاس عن أيب عبيد   ) ٥(
؛ فهي لغة منسوبة إىل أرض سورستان : ا السريانية موأَ: ((  ٤/٢٨١: معجم البلدان قال ياقوت احلموي يف   ) ٦(

  . )) وهي لغة النبط  ، وهي العراق 
  .  ٤/٨٨:تفسري القرطيب : انظر . حكاه القرطيب عن إبراهيم النخعي   ) ٧(
  .  ٤١٤ – ٤١٣: غريب القرآن   ) ٨(
  . ١/٤١٢: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٩(
  .١/٤٣٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ) ١٠(



  

∩⊆∉∪ ﴿ ãΝ Ïk=x6 ãƒ uρ }¨$̈Ψ9 $# ’ Îû Ï‰ ôγ yϑø9 $# ﴾  اً ، : أَيبِيص ﴿Wξôγ Ÿ2 uρ ﴾  ] خ[  أَي : كَلَّمتي

يكَلِّمهم في املَهد آيةً وأُعجوبةً، : أَي  ٠٢،)٢(ه من السماِء بعد نزول: ،وقيلَ )١(بِالنبوة كَهالً 
 سالةالري وحالً بِالوم كَههكَلِّميوبةً، وجأُعلُ ، ووالكَه: هاببى شهتلَ إذَا انجقَالُ ، الري :

هاببى شهتلُ إذَا انجلَ الره٢٠، ٦،)٣(اكْت و ل قَدجالر وهو رجخم رجذَا خهو، يبالش طَهخ

 رِهمبِطُولِ ع ارةالبِش رجخ٤(م( ،﴿z⎯ ÏΒ uρ š⎥⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 موسى وإِسرائيلَ : مثْلُ  ]كـ[﴾ #$

  .)٥(وإِسحاق وإِبراهيم

∩⊆∠∪  ﴿ ôM s9$ s% ﴾  ًةبجعتم مريم :﴿ Éb> u‘ 4’ ¯Τ r& ãβθä3 tƒ ’ Í< Ó$ s! uρ óΟ s9 uρ © Í_ ó¡ |¡ôϑ tƒ × |³ o0 ﴾ ]ن[ 

$tΑ﴿ ،)٦(اجلماع: واملَس  ٢٠من غَريِ مِسيس بشرٍ، s% Å7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 ﴾  وهاَألمرِ ؛ و نم كثْلُ ذَلم

,ª!$# ß﴿،يسٍوهو خلْق الولَد من غَريِ مِس è=÷‚ tƒ $ tΒ â™ !$t± o„]ن ش[# sŒ Î) #© |Ó s% # \ øΒ r& $ yϑ ¯ΡÎ* sù ãΑθà) tƒ  

… çµ s9]٣[   ⎯ ä.  ]كـ ق[ ãβθ ä3 u‹ sù   ﴾]  ش كـ ق[  قَرةالب ورةي سف ذْكُور٧(م(.  

∩⊆∇∪ ﴿ çµ ßϑ Ïk=yè ãΡ uρ |=≈ tGÅ3 ø9 $# ﴾  اداخلَطَّ: أَرو ابتأَ )٨(الكقَر ،﴿ çµ ßϑ Ïk=yè ãƒ uρ﴾/ ماصعو ند٩(م(، 

ماصع٩(و(، ﴿sπ yϑ ò6 Ït ø:$# uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $# uρ Ÿ≅‹ ÅgΥM} $# uρ ﴾ ]  ف ن[ .  

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . ه الواحدي عن ابن عباس حكا  ) ١(
  .  ١/٤١٢:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٣/٢٧٢: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن زيد    )٢(
  . ٥٣٠: غريب القرآن   ) ٣(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . واحدي عن ابن عباس حكاه ال  ) ٥(
  .٩٢ /١: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
بديع السموات واألرض وإذا قضى فإمنا يقول  ﴿: من سورة البقرة ؛ وهي قوله تعاىل )  ١١٧( عند اآلية رقم   ) ٧(

  (       ) .صفحة ،  ﴾ له كن فيكون 
تفسـري القـرطيب   و،  ٣/٧٠:تفسـري الـثعليب   : انظـر  . ونسبه القرطيب إىل ابن جـريج  ، ذكره الثعليب    ) ٨(

:٤/٩٣ .  
   . ٨٨: التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٠٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٩(



  

∩⊆®∪ ﴿ »ωθ ß™ u‘ uρ 4’ n< Î) û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™, u ó  Î) ]ف[ ’ ÎoΤ r& ô﴾  ي: أَيــأَن ‰ô ﴿، )١(بِـ s% Ν ä3 çG ø⁄ Å_ 

7π tƒ$ t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ ’þ﴿ :وهـــي ] خ ق[ ﴾ ‘§ ÎoΤ r& ß, è= ÷z r& Ν à6 s9 š∅ ÏiΒ È⎦⎫ ÏeÜ9 $# ﴾  أَي :

روأُصو ر٠٢، )٢(أُقَد  هلَحيئاً فَأَصش رقَد منقَالُ لـ : ي أَم ، لَقَهخ قَد    ـوي هالـذ ا اخلَلـق

   هـدحو لَّـهاثٌ فَلإِحـد وأَ   ،)٣( هقَـر﴿þ’ ÎoΤ Î) ﴾   ـدن٤(م( ، ﴿Ïπ t↔ øŠ yγ x. Î ö ©Ü9 $#   ﴾   ـورةكَص

ــريِ  ــاش  ٢٠،الطَّ ــنع اخلُفَّ ٥(فَص(  ، ﴿ã‡ àΡ r' sù Ïµ‹ Ïù ãβθ ä3 u‹ sù # M ö sÛ Èβ øŒ Î* Î/ «! ــرأَ]ف[﴾#$  قَ

﴿´# Î$ sÛ﴾)٦(، ــدن م ــدة ˜Û﴿ ،)٧(وفــي املَائ Ì ö/ é& uρ tµ yϑ ò2 F{ $# ﴾  ــد ــذي يولَ ــو ال هو

⇑š﴿، )٨(أَعمى t ö/ F{ $# uρ  ﴾    ـحضو ي بـهالـذ وه٩(و(،﴿ ÛÄ© ór é& uρ 4’ tA öθ uΚ ø9 $# Èβ øŒ Î* Î/ «!  ]ن[ #$

Ν ]ن[ ä3 ã⁄ Îm; tΡ é& uρ $ yϑ Î/ tβθ è= ä. ù' s? ﴾   كُموــد ــي غُ ١٠(ف( ، ﴿Û$ tΒ uρ tβρ ã Åz £‰ s? ’ Îû öΝ à6 Ï?θ ã‹ ç/  ﴾ ]

β¨ ﴿،)١١(تفْتعلُـونَ مـن الـذُخر   : تـدخرون   ٠٢يـومكُم ، لباقي  ]ن  Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 

öΝ ä3 ©9 β Î) Ο çFΖ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β﴾ ]كـ [.  

                           
  . ١/٤١٣:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  .  ٣/٧١: تفسري الثعليب   ) ٢(
  .  ١٣٧: غريب القرآن   ) ٣(
  . مصدر سابق : لتيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : وانظر ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .مصدر سابق : لتيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
وإِذْ تخلُق من ...  ﴿:  من سورة املائدة ؛ وهي قوله تعاىل )  ١١٠( يف اآلية رقم ) طريا ( يعين بذلك كلمة   ) ٧(

  . ﴾... الطِّنيِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِي فَتنفُخ فيها فَتكُونُ طَيرا 
  . ١/٤١٤:عرابه ومعاين القرآن وإ، مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٨(
  .  ٣/٧٢: تفسري الثعليب   ) ٩(
  .مصدر سابق  : معاين القرآن وإعرابه   ) ١٠(
  . مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه : وانظر ، مصدر سابق : غريب القرآن   ) ١١(



  

∩∈⊃∪ ﴿$ ]% Ïd‰ |ÁãΒ uρ ﴾  قاً: أَيدصكُم مجِئْت١(و( ،﴿ $ yϑÏj9 š⎥ ÷⎫ t/ £“ y‰ tƒ š∅ ÏΒ Ïπ1 u‘öθ −G9 $# ﴾ 

≅¨﴿أي الكتاب الذي أنزل قبلي ،  Ïm T{ uρ Ν à6 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# tΠ Ìh ãm öΝ à6 ø‹ n=tæ ﴾  ] كـ[ 

، وأَشياَء من )٢(شحم البطنِ : لُحوم اِإلبلِ ، والثُّروب ؛ أَي : أُحلَّ لَهم علَى لسان املَسيحِ 

/ ﴿، )٤(والسبت ٢، )٣( الطَّريِ ، واحليتان مما كَانَ محرماً في شريعة موسى  ä3 çG ø⁄Å_ uρ 

7π tƒ$ t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ من املُعجِزات الدالة علَى رِسالَته ، فَوحد َألنها كُلَّها : يعنِي  ]ن [  ﴾ ‘§

الَلةي الدف داحو ٥(جِنس( ، ﴿ (#θà) ¨?$$ sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛ r& uρ  ]كـ صط [ ﴾ ]̄ حي ،خمونس[ .  

∩∈⊇∪ ﴿ ¨β Î) ©! $# † În1 u‘ öΝ à6 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç6 ôã $$ sù ]ن[# x‹≈ yδ ÔÞ# u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β  ﴾] 

  ] .م ثو 

∩∈⊄∪ ﴿ !$ £ϑ n=sù ¡§ ym r& 4† |¤Š Ïã ﴾  ، أَىرو ملع ﴿ ãΝ åκ ÷] ÏΒ t ø ä3 ø9 وذَلك أَنهم أَرادوا قَتلَه  ﴾ #$

$tΑ﴿،مفَاستنصر علَيهِى،حني دعاهم إِلَى اِهللا تعالَ s% ô⎯ tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡ r& ’ n< Î) «! : أَنصارِي  ٠٢]ن[﴾#$

$^š﴿ ، )٧(مع اِهللا : إِلَى اِهللا ؛ أَي  ٦، )٦(أَعوانِي  s% šχθ •ƒÍ‘# uθ ys ø9 $# ]٣[ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «! $# ﴾ 

                           
  . ١/٤١٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر . حال كما ذكر ذلك الزجاج ) مصدقا ( على أن   ) ١(
واجلمع ، وهو شحم قد غشي الكرش واألمعاء رقيق : الثرب : ((  ١/٣٧٥:فارس يف مقاييس اللغة قال ابن   ) ٢(

  . )) ثروب
  .٣/٢٨١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٣(
  .  ١/٣٩٢:الكشاف : انظر   ) ٤(
  . ١/٤٤٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  .  ٥٢: غريب القرآن   ) ٦(
ومعـاين  ،٣/٢٨٤:تفسـري الطـربي  : انظـر  . وذكـره الفـراء   . رواه ابن جرير عن السدي وابن جريج   ) ٧(

يف املعـىن ؛ ال  ) مـع  ( قاربـت  ) إىل ( واعترض الزجاج على هذا املعىن بـأن  ،  ١/٢١٨: القرآن للفراء 
ثانيـة ضـم   وال،ألن األوىل غايـة  ، أا يف معناها؛فذهب زيد إىل عمرو ليست كما ذهب زيد مع عمـرو  

مـن  :  (( قـال السـعدي   ،  ))  يضيف نصرته إياي إىل نصـرة اهللا : فاملعىن  : ((مث قال،الشيء إىل الشيء
تفسـري السـعدي   و،  ١/٤١٣:معـاين القـرآن وإعرابـه    : انظـر  )).  يعاونين ويقوم معي بنصرة دين اهللا



  

، واتبعوه  يبيضونها ، آمنوا بِعيسى : أَي  ، وكَانوا قَصارين يحورونَ الثِّياب ]ن[ ﴾
)١( اِهللا ؛ أَي أَنصارو ، : ، ينِهد ارص٠٢أَن  أَو : ين؛ الذ المهِم السلَيبياِء عفْوةُ اَألنص مه

كَانوا قَصارين ثُم صار هذَا االسم : وأَخلَصوا في التصديق لَهم ونصرتهم ، أَو /خلَصوا 
ههبن أَشيمالً فعمستيلَ مقو ، قنيداملُص نيلَ : م مقين ، واديوا صلُوكَاً ، واُهللا : كَانوا مكَان

 لَم٢(أَع(رومو عقَالَ أَب ، : )) ْفصاتثَالثُ لُغ يهفوة ،:وة ففوة ،وصفوة ، وصص رالكَسو

نهدوأَج ((  ،﴿$ ¨Ψ tΒ# u™ «!$$ Î/ ]ن[ô‰ yγ ô© $# uρ ﴾ ، ىيسا عي ﴿$̄Ρ r'Î/ šχθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ﴾ ]  كـ أو ثو[ 

. 

∩∈⊂∪  ﴿!$ oΨ −/ u‘ $ ¨Ψ tΒ# u™ !$ yϑÎ/ |M ø9 t“Ρr&  $ oΨ÷è t7 ¨?$# uρ tΑθß™ §9 $# $ oΨ ö; çF ò2 $$sù yì tΒ š⎥⎪ Ï‰ Îγ≈¤±9 $#  ﴾] 

بِمثلِ  أَثْبِت أَسماَءنا مع أَسمائهم ؛ لنفُوز: مع الذين شهِدوا لَألنبياِء بِالصدقِ ،واملَعنى ] كـ
  .   )٣(ما فَازوا 

∩∈⊆∪﴿(#ρã x6 tΒ uρ﴾ ،ِبِاملَكر لهي قَتوا فعس﴿t x6 tΒ uρ ª! ؛ )٤(مجازاهم اُهللا علَى مكْرِه]ن[﴾#$

بلصذَ وى أُختح ليهلَّ عد نلَى مى عيسع به١( بِإِلقَاِء ش( ، ﴿ ª! $# uρ ç ö yz t⎦⎪ Ì Å3≈ yϑ ø9  م [﴾ #$
  .)٢(ضلَ املُجازِين بِالسيئة العقُوبةَ ؛ َألنه الَ أَحد أَقْدر علَى ذَلك منهأَفْ ]أو ثو 

                                                                             
:١/١٣٢  .  

  . ٣/٢٨٧: ري الطربي تفس: انظر . أيب جنيح عن أيب أرطاة رواه ابن جرير عن   ) ١(
فقـد اطلعـت علـى     -الـذي يلـي    –أما كالم أيب عمر، واهللا أعلم : إىل قوله ،  ١٨٥: غريب القرآن   ) ٢(

ولعلـه مـن اخـتالف    ، ٣٠: ثالث نسخ مطبوعة لغريب القرآن فوجدته يف نسخة مكتبـة دار التـراث   
ي هلـا بسـنده إىل أيب بكـر السجسـتاين     ومما يؤيد صحة هذه الزيادة  ؛ رواية أبو القاسم الشـافع ، النسخ 

  . ٥٩ - ٦٨/٥٨: تاريخ مدينة دمشق : انظر . صاحب غريب القرآن 
  . ٣/٢٨٨: تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير   ) ٣(
ما ذكره املؤلف حول معىن املكر الوارد يف هذه اآليات إمنا هو مـن لـوازم معانيهـا، والواجـب يف مثـل         ) ٤(

الواجب فيهـا أن تثبـت علـى احلقيقـة، كمـا       –الستهزاء، واملكر، واخلديعة، والسخرية ا –هذه األلفاظ 
 –؛ولكـن ال يشـتق مـن هـذه األفعـال      -تعاىل  –وتجرى وفق ما يليق به ، أثبتها اهللا لنفسه، دون تأويل 

وذلـك أن  ماكر، وال مستهزيء، حاشـاه عـن ذلـك؛    : أمساٌء منها، فال يقال –اليت أطلقها اهللا على نفسه 



  

∩∈∈∪  ﴿ øŒ Î) tΑ$ s% ª! $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ﴾ ــىاُهللا إِذْ قَــالَ اُهللا: املَعن كَــرمو:﴿’ ÎoΤ Î) š‹ Ïjù uθ tG ãΒ 

، )٤(منِيمـك  : أَو  ٠٢، )٣(وا منـك شـيئاً  لَم ينـالُ ، قَابِضك من غَريِ موت وإِفْناٍء إِيلَّ  ﴾

٢٠  أَو :   ريـأختو ميقَـدت ي اآلية٥(ف( ، ﴿y7 ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n< Î) ﴾  حـلَّ    : أَيمي وائـمإِلَـى س

     ـيمِ ، كَقَولـهظعالتـيمِ وفْخللت فْعاً إِليـهر كلَ ذَلعي ، فَجتكَرام :﴿’ ÎoΤ Î) ë= Ïδ# sŒ 4’ n< Î) ’ În1 u‘ 

È⎦⎪ Ï‰ öκ u y™ ﴾ )٦(   ـىاملَعنـامِ ، وإِلَى الش ا ذَهبمإِنبِـي   : ، وإِلَـى أَمـرِ ر)٧(، ﴿x8 ã Îdγ sÜ ãΒ uρ 

š∅ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2﴾]ن[ ــنِهِ:أَي ــن بي م ــك رِجخمم، ﴿ã≅ Ïã% y` uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# x8θ ãè t7 ¨? $#﴾ 

 ةاُألم ذهه نلُ اِإلسالمِ مأَه مه٨(و(ـولُ اِهللا ،     ؛اتسر ـهقُوا بِأَنـدصاملَسـيحِ ، و ينوا دعب

ــاً    ــاه رب عد ــن م ــه ــا اتبع ــواِهللا م −s﴿، )٩(فَ öθ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 

يقُـوم   َألنَّ اليهـود الَ ؛جاعلُ النصارى فَوق اليهود إِلَـى يـومِ القيامـة   :أَو٠٢]خ[﴾]٣[

                                                                             
، وجممـوع   ١/١٣٤: تفسـري الطـربي  : انظـر .  هذه األفعال يف إطالقاهتا أوسع مـن إطالقـات األمسـاء   

  .٢١٨-٣/٢١٧: ، وإعالم املوقعني، البن القيم١١٢ – ٧/١١١: فتاوى ابن تيمية
  .  ٣/٢٨٩: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ١(
)٢ (  ١/٤٤١:يد الوسيط يف تفسري القرآن ا .  
  . ٣/٢٩٠:تفسري الطربي . رواه ابن جرير عن احلسن وابن جريج وكعب األحبار   ) ٣(
ولعله من ، ومل أجده فيما اطلعت عليه من نسخ غريب القرآن املطبوعة، رواه ابن جرير عن الربيع بن أنس   ) ٤(

  . ٣/٢٨٩: تفسري الطربي : انظر . اختالف النسخ  
،  ١/٢١٩:معـاين القـرآن للفـراء    : انظـر  ، وهو قول الفراء ،  ١/٩٣:تفسري الغريب تذكرة األريب يف   ) ٥(

  .  ١/٤٢٠:ومعاين القرآن وإعرابه 
  .من سورة الصافات )  ٩٩( جزء من اآلية رقم   ) ٦(
دي هذه اآلية مما يستدل ا أهل السنة واجلماعة على إثبات صفة العلو هللا تبارك وتعاىل ؛ ال كما ذكر الواح  ) ٧(

والنصوص : ((  ١/٣١٩:يقول ابن أيب العز احلنفي يف شرح العقيدة الطحاوية ، إىل أمر ريب : هنا أن املعىن 
مثَّ ،  ))  ... وكونه فوق عباده اليت تقرب من عشرين نوعاً، الواردة املتنوعة احملكمة على علو اهللا على خلقه 

: جمموع الفتاوى : كره شيخ اإلسالم يف هذه املسألة وانظر ما ذ،ذكر تلك األنواع مستدالً لكل نوع بأدلة 
٥/١٣٦.  

 -٣/٢٩٢ :تفسـري الطـربي  : انظـر  .رواه ابن جرير عن قتادة والربيع والسدي وابـن جـريج واحلسـن      ) ٨(
٢٩٣ .  

  .  ٣/٨٣:تفسري الثعليب   ) ٩(



  

   ـةيامـومِ القلَكَةٌ إِلَـى يمم م١(لَه(،٦    ـةلَبوِالغ ـزالعو ـةاحلُجو رهـانبِالب)٢(،﴿¢Ο èO ¥’ n< Î) 

öΝ à6 ãè Å_ ö tΒ ãΝ à6 ôm r' sù ]٣[ öΝ ä3 oΨ ÷ t/ $ yϑŠ Ïù óΟ çFΖ ä. Ïµ‹ Ïù tβθ à Î= tF ÷‚ s?   ﴾ ]كـ. [  

∩∈∉∪ ﴿ $ ¨Β r' sù t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρã x x. ﴾ ٢٠ مهو  وده٦، )٣(الي  ﴿ öΝ ßγç/ Éj‹ tã é' sù $\/# x‹ tã # Y‰ƒ Ï‰ x© ’ Îû 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ ﴾]٢٠]ن ذَابعهمو/ةيزاجلو يفا بِالسيني الد٤(ف(، ﴿$tΒ uρ Ο ßγ s9 ⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Î ÅÇ≈ ¯Ρ﴾ 

t⎦⎪ Î ÅÇ≈ ¯Ρ﴾ ] كـ[ .  

∩∈∠∪  ﴿ $ ¨Β r& uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟ Îγ‹ Ïjù uθ ã⊥ sù  öΝ èδ u‘θã_ é& ﴾   ] أَ ]نقَر  

﴿  óΟ Îγ‹ Ïjù uθ ã‹ sù  ﴾  فْص٥(ح( ،﴿ª!$# uρ Ÿω = Ås ãƒ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9    ].كـ[  ﴾  #$

∩∈∇∪  ﴿ y7 Ï9≡ sŒ ﴾   أَي :مى ويسع نع يانالب نم مقَدا ترميم،﴿ çνθ è=÷G tΡ š ø‹ n= tã﴾   بِركخن

، بِه ﴿z⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ Fψ $# ﴾ الَ:أَيالعهداهشت أُمورٍ لَم نع اربا إِخه؛ َألن كالَتلَى رِسالَّةُ عالد اتام ،

Ì﴿ولَم تقْرأها من كتابٍ ،  ø. Ïe%! $# uρ ÉΟ‹ Å3 ysø9 القُرآنَ املُحكَم من الباطلِ : يعنِي  ]كـ [  ﴾  #$

ذُو احلكمة في تأْليفه وإِبانة : أَو  ٢٠، )٦(رِ والفَساد املَانِع من الكُفْ: احلَاكم بِمعنى : ، وقيلَ 
 هنم الفَوائد انةإِب٧(و(.  

                           
ونسبه أبو حيان إىل أبن ، سخولعله من اختالف الن، مل أجده فيما اطلعت عليه من نسخ غريب القرآن املطبوعة ) ١(

  . ٢/٤٩٨:تفسري البحر احمليط :  انظر . زيد 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
مصدر : ه معاين القرآن وإعراب: انظر . وهو قول الزجاج ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(

  .سابق 
  . مصدر سابق : السبعة يف القراءات و، مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع : انظر   ) ٥(
  . ١/٤٤٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
معـاين القـرآن   : انظـر  . وهـو قـول الزجـاج    ، مصـدر سـابق   : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(



  

∩∈®∪ ﴿ χ Î) Ÿ≅ sV tΒ 4© |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sV yϑ x. tΠ yŠ# u™ ﴾ ]رانَ  ]نجن فْدي وف لَتز١(ن(  نيح

 يبلنقَالُوا ل  :؟ غَريِ ذَكَر نلَداً مو تأَيلْ رى )٢(! هاملَعنو ، بِآدم ليهِماُهللا ع جَتإِنَّ : ، فَاح
 نم قلخ ه؛ َألن بأَعج يهلْ اِإلنسانُ فب ، آدم لقياسِ خغَريِ ذَكَرٍ كَق نى ميسع لقياس خق

y‰Ζ﴿ : ، وقَولُه )٣(غَريِ ذَكَرٍ والَ أُنثَى  Ïã «! $#  ﴾  اخلَ: أَيي اِإلنشاِء وف ندع الكَالم متلقِ ، و

 قَوله: ﴿ È≅ sV yϑ x. tΠ yŠ# u™ ﴾  َ؛ فَقَال مآد صةق نم رراً آخبخ فأنتأس ثُم :﴿… çµ s) n= yz ⎯ ÏΒ 5># t è? ﴾ 

 رابٍ ،: أَيت نقَالَباً م ﴿ ¢Ο èO tΑ$s% ]٣[ … çµ s9 ⎯ ä. ﴾ ]راً ، ]كـشب﴿ãβθ ä3 u‹ sù ﴾]ى ]كـعنبِم  :

  .)٤(فَكانَ 

∩∉⊃∪ ﴿ ‘, ys ø9$# ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ﴾ كبر نم قى الَحيسربِ عخ نم كأْتبي أَن٥(الذ( ،﴿Ÿξ sù ⎯ ä3 s? 

z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Î tI ôϑßϑ ø9   .نهي غَريه عن الشك : ، واملُراد  الشاكني ، الَخطاب للنبِي ] ونتس،م [﴾#$

∩∉⊇∪ ﴿ô⎯ yϑ sù y7 §_ !% tn ﴾ ، كماصعنِي ٢خونَ :يحاجاكباً ير تنيوا سكَانجران ؛ ون فْدو

 باقالعو يدم السهنفَإِذَا م ، ينِ احلَقي الد٦(ف( ، ﴿Ïµ‹ Ïù  ﴾ ، ىيسي عف ﴿.⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ x8 u™!% y` 

                                                                             
:١/٤٢١  .  

، وتنسب إىل جنران بن زيد بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، ي أن جنران من بالد اليمن ذكر احلمري  ) ١(
وهي اآلن أحد : قلت ، ٥٧٣:الروض املعطار يف خرب األقطار : انظر . وبه حصلت قصة أصحاب األخدود 

  . املدن اجلنوبية للمملكة العربية السعودية 
: انظـر  .وزاد ابن جريـر روايتـه عـن قتـادة والسـدي      ، ن عباس رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن اب  ) ٢(

  .  ٢/٦٦٥: تفسري ابن أيب حامت و،  ٣/٢٩٥: تفسري الطربي 
  . ١/٤٤٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
:  ؛ تقديره  ))  مرفوع على أنه خرب ابتداء حمذوف:  ((  ١/٤٢٢: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(

  . ١/٢٢٠:معاين القرآن للفراء : وانظر .   ))  احلق من ريك الذي أنبأناك به يف قصة عيسى ((
عن )  ٤١١٩(رقم احلديث ، باب قصة أهل جنران ، كتاب املغازي ، ٤/١٥٩٢ :رواه البخاري يف صحيحه   ) ٦(

 ويقال،فكان امسه األيهم بتحتانية ساكنه: أما السيد : ((  ٨/٩٤: احلافظ بن حجر يف الفتح  قال.  حذيفة 
وكان ،فامسه عبد املسيح: وأما العاقب ،وكان صاحب رحاهلم وجمتمعهم ورئيسهم يف ذلك ، شرحبيل  :



  

z⎯ ÏΒ ÉΟ ù=Ïè ø9 $#  ﴾ ، ولهسربداِهللا وى عيسبِأَنَّ ع﴿ ö≅ à) sù (# öθ s9$ yè s? äíô‰ tΡ $ tΡ u™!$ oΨ ö/ r& ö/ ä. u™ !$oΨ ö/ r& uρ  ﴾ جا احتلَم

 ياسِ بِقولهطَريقِ الق نارى مصلَى النعالَى عاُهللا ت: ﴿  χ Î) Ÿ≅ sV tΒ 4© |¤Š Ïã ... ﴾  راآلية ؛ أَم

 بِيالن اآل ذهه زلَتا نطَريقِ اِإلعجازِ ، فَلم نليِهِم مع جتحولُ اِهللا أَنْ يسا رعيةُ د  فْدو
لَةاهران إِلَى املُبج؛  ن نمِ ملَى الظَّالعاُء عالد وهولُ اِهللا ،  الفَرِيقنيِ/ وسر رجخو  هعمو

١(احلَسن( ِاحلُسنيو)٢( ُةمفَاطو ،)قُولُ )٣ي وهلَّم ، وسلَيهِم وعو ليهلَّى اُهللا عص إِذَا  «:  وعلي

äí ﴿: ، فَذَلك قُولُه عز وجلَّ )٤( »أَنا دعوت فَأَمنوا  ô‰ tΡ $ tΡu™ !$ oΨ ö/ r& ö/ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& uρ  ﴾ ،﴿ $ tΡ u™ !$ |¡ÎΣ uρ  

öΝ ä. u™ !$ |¡ÎΣ uρ $ oΨ |¡ àΡr& uρ öΝ ä3 |¡ àΡr& uρ﴾]خ[منِي الععنِي بيبةَ ٢٠، يقُت ٥(قَالَ ابن(:  ))ادوانَ:أَراِإلخ ((
)٦(، 

                                                                             
 )) سهم وكان أسقفهم وحربهم وصاحب مدرا؛ وكان معهم أيضا أبو احلارث بن علقمة ، صاحب مشورهتم 

.  
تسع وأربعني بالسم سنة  مات شهيداً ،ورحيانته سبط رسول اهللا  ،احلسن بن علي بن أيب طالب اهلامشيهو   ) ١(

   .٢/٦٨:، واإلصابة ١/٣٨٣:االستيعاب : انظر. من اهلجرة 
إحدى  استشهد يوم عاشوراء سنة ،ورحيانته  سبط رسول اهللا  ،احلسني بن علي بن أيب طالب اهلامشيهو   ) ٢(

   .٢/٧٦:اإلصابة : انظر. وستني من اهلجرة 
وأم ،   بنت سيد اخللق رسول اهللا   ،  البضعة النبوية واجلهة املصطفوية، سيدة نساء العاملني يف زماا هي   ) ٣(

توفيت بعد ،    وتزوجها علي بن أيب طالب ، قبل املبعث بقليل  ولدت، احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما 
 :انظر  .رضي اهللا عنها وأرضاها وعشرين سنة  مخساً أو وعاشت أربعاً، خبمسة أشهر أو حنوها  النيب  

  . ٢/١١٨:سري أعالم النبالء و، ٨/١٩:طبقات ابن سعد 
رواه أبو نعيم يف كتابه دالئل النبوة يف الباب احلادي ((   : ١/١٨٦: قال الزيلغي يف ختريج األحاديث واآلثار   ) ٤(

:  مث قال .  ))  رضي اهللا عنهما حممد بن السائب الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس من رواية.. .والعشرين 
ورواه الطربي يف تفسريه من حديث حممد بن إسحاق :  (( مث قال ،  )) مث أخرج حنوه عن الشعيب مرسال ((

راج من حديث السدي عن ابن ورواه أبو داود يف سننه يف كتاب اخل: (( مث قال ، ))  مث أسند إىل السدي... 
   )) . عباس 

كتـاب  ، ٣/١٦٧:  وأبـو داود يف سـننه   ،  ٣/٣٠٢ : هتفسـري رواه ابـن جريـر الطـربي يف    : قلت         
  ) . ٣٠٤١(رقم احلديث ، باب يف أخذ اجلزية ، اخلراج واإلمارة والفئ  

 ،غريب القرآن الكرمي :له تصانيف منها ،للغويالنحوي ا، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، أبو حممد هو   ) ٥(
الوايف  :انظر. ه  ٢٧٦وتويف يف  ،ه ٢١٣، ولد سنة ومشكل احلديث ،ومشكل القرآن ،وغريب احلديث

  . ١٧/٣٢٦: بغية الوعاة و، ٣/٤٢:وفيات األعيان ، و٢/٦٤: بالوفيات
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(



  

 ﴿¢Ο èO ö≅ Íκ tJ ö6 tΡ   ﴾ نة: أَياللَّع يه؛ و لةهوا بِالبعديلَ نقعاِء ، وي الدف رعضت١(ن( ،﴿ ≅ yè ôf uΖ sù 

|M uΖ ÷è ©9 «! $#  ﴾ نةوا اَهللا بِاللَّععد٢(فَن(،﴿’ n? tã š⎥⎫ Î/ É‹≈ x6 ø9 فَلَم تجبه النصارى ]مخذ [﴾ #$

  . من اللَّعنة ، وقَبِلُوا اجلزيةَ إِلَى املُباهلة ؛ خوفاً 

∩∉⊄∪  ﴿¨β Î) # x‹≈ yδ ﴾ إِليك حيناهي أَو٣(الذ(،﴿uθ ßγ s9 ßÈ |Á s) ø9 $# ‘, ys ø9 ، )٤(اخلَرب احلَق  ]ن[﴾ #$
)٤( ،﴿$ tΒ uρ ô⎯ ÏΒ >µ≈ s9 Î) ωÎ) ª! χ]ن[ #$ Î) uρ ©! $# uθ ßγ s9 â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 ys ø9   ].كـ[﴾   #$

∩∉⊂∪ ﴿ β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ﴾َأ، يانالب نم به تيا أَتموا عضرع﴿¨β Î* sù ©! $# 7ΟŠ Î= tæ t⎦⎪ Ï‰Å¡ ø ßϑ ø9 $$Î/   ﴾

  .)٥(يعلَم من يفْسد خلقَه فَيجازِيه علَى ذَلك ]م خذ  [

∩∉⊆∪  ﴿ ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# ﴾ ينةاملَد ودهعنِي ي٦(ي( َرانجن ىارصنو ،)٧( ،﴿ (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 

4’ n< Î) 7π yϑÎ=Ÿ2 ﴾  ةمى الكَلنعم : ةصق رحش فيه ٨(كَالم(،٢٠ إِالَّ اُهللا: أَو الَ إِلَه يه)٩(، ﴿  

™ !# uθ y™﴾ ٍلدقَال٠٢ُ،عي ، فَةصنو: ل ، أَيواِء فَاقْبإَلَى الس اكعد : فَةص٦، )١٠(إِلَى الن ﴿$ uΖ oΨ ÷ t/ 

ö/ ä3 uΖ ÷ t/ uρ ﴾ ]فَقَالَ  ]خ ةمالكَل رفَس ١١(ثُم( :﴿ω r& y‰ç7 ÷è tΡ ω Î) ©! $#...] )١([Ÿω uρ x8 Î ô³ èΣ ⎯ Ïµ Î/ $\↔ ø‹ x© 

                           
  . ١/٤٢٣:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٤٩ – ٤٨: ز القرآن جما: انظر   ) ١(
  . ٢/٢٣٢:الدر املنثور : انظر . أبو نعيم يف الدالئل من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس  هأخرج  ) ٢(
  . ١/٤٢٤:معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
  .مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة والربيع وابن جريج    )٦(
  .مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن حممد بن جعفر بن الزبري والسدي وابن زيد   ) ٧(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٨(
  .سابق  مصدر: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(
  . ٢٨١: غريب القرآن   ) ١٠(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ١١(



  

Ÿω uρ x‹ Ï‚ −Gtƒ $uΖ àÒ ÷è t/ $ ³Ò÷è t/ $ \/$ t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! الَ نطيع : الَ نعبد عزيراً ، وقيلَ : أَي  ]ن[﴾ #$

#) ﴿ :م فَتهِم لَما أَطَاعوا في معصيته علَماَءهكَما قَالَ في ص،في معصية اِهللا ÿρä‹ sƒ ªB $# 

öΝ èδ u‘$ t6ôm r& ö... ﴾)اآلية ،  )٢﴿β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ﴾  ابةنِ اِإلجوا عضرأَع،﴿(#θä9θà) sù (#ρß‰ yγ ô© $# $ ¯Ρ r'Î/ 

šχθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ﴾]كـ [ يدوحونٌ بِالتقر٣(م(.  

∩∉∈∪﴿≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å6 ø9 $# zΝ Ï9 šχθ •` !$ ys è? þ’ Îû tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î)﴾ودهالي عازنا تلَم لَتزى  نارصالنو

 بِيالن عم  ودهالي فَقَالَت ، ي إِبراهيمى : فارصالن قَالَتياً ، وودهإِالَّ ي ا كَانَ إِبراهيما : مم

$! ﴿ : ، وقَولُه)٤(كَانَ إِالَّ نصرانِياً  tΒ uρ ÏM s9 Ì“Ρé& èπ1 u‘ öθ−G9 $# ã≅‹ ÉfΡM} $# uρ ω Î) .⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/﴾]عنِي  ]ني :

Ÿξ ﴿الكتابنيِ ، وإِنما نزالَ بعد موته بِزمان بعيد ، /  اليهودية والنصرانِية حدثَتا بعد نزولِ sù r& 

šχθ è=É) ÷è s?  ﴾ ]كـ [وعالد ذهه ادفَس ى.  

∩∉∉∪ ﴿ ÷Λ ä⎢Ρ r'̄≈ yδ﴾   عنِيم : يتأَ )٥(آأَنقَر ،﴿ ÷Λ ä⎢Ρ r$ ¯≈ yδ ﴾،ٍحون﴿ ÷Λ ä⎢Ρ r'yδ ﴾ ك٦(م(، ﴿Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ ﴾  

óΟ ﴿ يا هؤالِء ، çF ôf y`$ym ﴾ ، متماصخم ولْتادج ﴿ $ yϑŠ Ïù Ν ä3 s9 ⎯ Ïµ Î/ ÖΝ ù=Ïæ ﴾   عنِيي : وهدجا وم

zΝ÷ ﴿ يهِم بيانه وقصته ، في كُتبِهِم ، وأَنزلَ علَ Î=sù šχθ •` !$ ysè? $ yϑŠ Ïù }§ øŠ s9 Ν ä3 s9 ⎯ Ïµ Î/ ÖΝ ù=Ïæ ﴾  

                                                                             
  .الرمز هنا مطموس غري واضح   ) ١(
  .من سورة التوبة )  ٣١( جزء من اآلية رقم   ) ٢(
  . ١/٤٤٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
 :والبيهقي يف دالئل النبوة ، ٣/٣٠٥:يف تفسريه وابن جرير ، ٣/٩٠: السرية النبويةأخرجه ابن إسحاق يف   ) ٤(

  .كلهم عن ابن عباس  ٥/٣٨٤
  . ١/٤٤٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ١١٠: احلجة يف القراءات السبع و ، ٢٠٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(



  

!ª﴿ من شأن إِبراهيم ، ولَيس في كُتبِهِم أَنه كَانَ يهودياً أَو نصرانِياً ، ] خ كـ [ $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ ﴾ 

  أنَ إِبراهيم١(ش( ، ﴿ óΟ çFΡr& uρ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è s?  ﴾]فَقَالَ ، ] كـ الَ إِبراهيمح نيب ثُم :  

∩∉∠∪ ﴿$ tΒ tβ% x. ãΝŠ Ïδ≡ t ö/ Î) $ wƒÏŠθåκ u‰ Ÿω uρ $|‹ ÏΡ# u óÇ nΣ ⎯ Å3≈ s9 uρ šχ% x. $Z‹ ÏΖ ym $Vϑ Î=ó¡ •Β ]ن[ $ tΒ uρ 

tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9   :ثُم جعلَ املُسلمني أَحق الناس به فَقَالَ ، ] كـ[﴾  #$

∩∉∇∪ ﴿ χ Î) ’ n< ÷ρr& Ä¨$̈Ψ9 $# zΝŠ Ïδ≡ t ö/ Î* Î/ ﴾  أَي :،م بهقَهأَحو م إِليههبأَقْر ﴿t⎦⎪ Ï% ©# s9 çνθ ãè t7 ¨?$# ﴾ 

،هلَّتمو ينهلَى دع﴿# x‹≈ yδ uρ © É< ¨Ζ9 $#﴾  دحمم،﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ ]ن[ª! $# uρ ’ Í<uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ﴾ 

  ] .م [

∩∉®∪ ﴿N ¨Š uρ ×π x Í← !$©Û ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# öθ s9 ö/ä3 tΡθ=ÅÒ ãƒ ﴾ ] زِلُوا  ]ننتسأَنْ ي ودهالي ادأَر

وهم نفَر من بنِي قُريظَة ،  ٢،)٢(املُسلمني عن دينِهِم ، ويردوهم إِلَى الكُفْرِ ، فَنزلَت هذه اآليةُ

$ ﴿٦،  )٤)(٣(والنضريِ وقَينقَاع tΒ uρ šχθ =ÅÒ ãƒ HωÎ) öΝ ßγ |¡ àΡr& ﴾   ، ملُونَ قَولَهقْبالَ ي ننيَألنَّ املُؤم

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
نزلت يف عمار بن ياسـر وحذيفـة بـن اليمـان وذلـك أن اليهـود       : (( ١/١٧٦: سري مقاتل جاء يف تف  ) ٢(

،  )) إن ديننا أفضـل مـن ديـنكم وحنـن أهـدى مـنكم سـبيال        : جادلومها ودعومها إىل دينهم وقالوا 
عـن الـثعليب    ٢/٦٩٢:يف بيـان األسـباب   وابن حجر يف العجـاب  ، ٣/٩٠ :وحكاه الثعليب يف تفسريه 

  .ومقاتل 
أضيف ، هو اسم لشعب من اليهود الذين كانوا باملدينة ... قينقاع : (( ٤/٤٢٤:معجم البلدان قال احلموي يف    )٣(

  .  ))    سوق بين قينقاع: ويقال ، إليهم سوق كان ا 
،  ١/٤٤٩:الوسـيط يف تفسـري القـرآن ايـد     :  انظـر  . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٤(

  .١/٤٠٤:  زاد املسريو



  

 ، ننياللَ املُؤمنِيهِم إِضميهِم بِتللُ اِإلمثُ عصحفَي ،﴿$ tΒ uρ šχρâ ßê ô± o„ ﴾]ذَا ] كـأَنَّ ه

 ننياملُؤم رضالَ يم وهرض١(ي(.  

∩∠⊃∪  ﴿Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# zΝ Ï9 šχρ ã à õ3 s? ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $#  ﴾،بِالقُرآن ﴿ ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ šχρß‰ yγ ô± n@﴾ 

  .)٢(وذكْره بِما يدلُ علَى صحته من كتابِكُم ؛ َألنَّ فيه نعت محمد] ونعبس،كـ أوثح [

∩∠⊇∪ ﴿ Ÿ≅ ÷δr' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# zΝ Ï9 šχθ Ý¡ Î6ù= s? ¨, ysø9 $# È≅ ÏÛ$ t6 ø9 $$Î/ ﴾ ٢٠ خت مكم لارطُونَ إِقْرل

tβθ ﴿ ٦،)٣(؛وهو كتمانُ بعضِ أَمرهبِبِعضِ أَمرِ النبِي بِالباطلِ ßϑ çG õ3 s? uρ ¨, ys ø9 $# óΟ çFΡ r& uρ tβθ ßϑ n=÷è s?  ﴾   

  .)٤(البقرة /مضى تفِْسريه في سورة ]م  [

∩∠⊄∪ ﴿ M s9$ s% uρ ×π x Í← !$©Û ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3 ø9 $# (#θãΖ ÏΒ# u™ ü“ Ï% ©! $$ Î/ tΑ Ì“Ρé& ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 

tµ ô_ uρ Í‘$ yγ̈Ψ9 $# (# ÿρã à ø. $# uρ … çν t Åz# u™ öΝ ßγ ¯=yè s9 tβθãè Å_ ö tƒ   ﴾ ]خ أوثز[ ، ودهالي نةٌ مماع٢كَانَ ج 

 مهعبد: و وفع احلارثُ بنو ، يدز ي بندعيف ، والص م قَالَ  ٦،  )٦)(٥(اِهللا بنهضعب
أَظْهِروا اِإلميانَ بِمحمد وبِالقَرآن في أَولِ النهارِ ، وارجِعوا عنه في آخرِ النهارِ ؛ : لبعضٍ 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  . ٣/٣٠٩: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة والربيع والسدي   ) ٢(
  .  ٩٤ /١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  (     ) .صفحة ، من السورة )  ٤٢( عند اآلية رقم   ) ٤(
: بعضهم لبعض وأم قال ، م ؛ إالَّ ما رواه ابن إسحاق من أم من يهود بين قينقاع مل أقف على تراجم هل  ) ٥(

حىت نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما ؛ تعالوا نؤمن مبا أنزل على حممد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية 
لسرية ا: انظر .  ﴾... يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق  ﴿: فانزل اهللا تعاىل فيهم ، نصنع فريجعوا عن دينهم 

  . ٣/٣١٠:تفسري الطربي و، ٩١-٣/٤٧: النبوية 
مفحمات : وانظر ،  ٣٤:التعريف واإلعالم : وانظر ،  عن بن عباس،  ٣/٣١٠ :ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٦(

  . ٢٤:للسيوطي ، األقران يف مبهمات القرآن 



  

جدنا نظَرنا في كتابِنا فَو: فَإِنه أَحرى أَنْ ينقَلب أَصحابه عن دينِهِم ، ويشكُّوا فيه إِذَا قُلْتم 
 هبِياُهللا ن فَأَطْلَع ، بِذَاك داً لَيسمحم  اآلية م بِهذهكْرِهمو ، ودهالي رلَى س١(ع(.  

∩∠⊂∪ ﴿ Ÿω uρ (# þθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? ω Î) ⎯ yϑ Ï9 yì Î7 s? ö/ ä3 oΨƒ ÏŠ ﴾ ]ضٍ،  ]نعبم لهضعب ودهكَالمِ الي نذَا مه

≅ö ﴿ ، )٢(صدقُوا والَ تقروا الَ تؤمنوا والَ ت: قَالُوا  è% ¨β Î) 3“ y‰ ßγ ø9 $# “ y‰ èδ «!$# ]ع كـ ق[ β r& 

#’ tA ÷σ ãƒ Ó‰ tn r& Ÿ≅ ÷W ÏiΒ !$ tΒ ÷Λä⎢‹ Ï?ρé& ﴾  نتابِ : مالكو ، احلكْمةلمِ وى ، ، العلوالسو املَنو ، ةاحلُجو

≅ö ﴿  :، وقَولُه )٣(م اليهودية ، وقَام بِشرائعه والفَضائلِ والكَرامات ، إِالَّ لمن تبع دينكُ è% ¨β Î) 

3“ y‰ ßγ ø9$# “ y‰ èδ «!$# ﴾  هلعفاملَفْعولِ و نيب رضت٤(اع( نم لَيسعالَى ، وكَالمِ اِهللا ت نم وه؛ و

 اهعنمو ، ودهكَالمِ الي :قَولُهاِهللا ، و يند ينإِنَّ الد:﴿÷ρ r& ö/ ä.θ•_!$ ys ãƒ y‰Ζ Ïã öΝ ä3 În/ u‘ ﴾ ]كـ[ 

 هلَى قَولع طْفع:﴿β r& #’ tA ÷σ ãƒ ﴾ ىناملَعو : حكُم أَصبِكُم ؛ َألنر ندوكُم عاجحوا بِأَنْ ينمؤالَ تو

’# ,β﴿قَرأَ،)٥(ديناً منهم ، فَالَ تكُونُ لَهم احلُجةُ علَيكُم  tA ÷σ ãƒ ﴾ كالَ،فَ)٦(معىقَالَ اُهللا ت:﴿ ö≅ è% 

¨β Î) Ÿ≅ ôÒ x ø9 $# Ï‰ uŠ Î/ «! ÏµŠ ﴿، )٧(ما تفَضلَ به عليك وعلَى أُمتك : يعنِي  ]ن[ ﴾ #$ Ï?÷σ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 

#$!ª ]ن[ uρ ìì Å™# uρ ÒΟŠ Î= tæ   ﴾]كـ.[  

∩∠⊆∪﴿ È tG ÷‚ tƒ ⎯ Ïµ ÏG yϑ ôm t Î/﴾ــالَم اإلس ــه ⎯﴿،)٨(بِدين tΒ â™ !$ t± o„ ]ن[ª! $# uρ ρ èŒ È≅ ôÒ x ø9 $# 

                           
تفسـري ابـن أيب حـامت    و،  ٣/٣١٢:سـري الطـربي   تف: انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي   ) ١(

:٢/٦٧٩ .  
  . مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . وهو قول أيب عبيدة ،  ١/٤٥٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  . )) وهذا معىن قول جماهد و األخفش  :  (( بعد أن ساق هذا الكالم ، ٣/٩٢: قال الثعليب يف تفسريه   ) ٣(
  . ٣/٣١٤:تفسري الطربي : انظر . ابن جرير عن جماهدرواه   ) ٤(
  . ١/٤٣٠:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٢٢٣: معاين القرآن لألخفش : انظر   ) ٥(
    . ٨٩: التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٠٧: السبعة يف القراءات : انظر    )٦(
  .مصدر سابق : ن ايد الوسيط يف تفسري القرآ: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
: تفسري الطربي : انظر . ورواه ابن أيب حامت عن احلسن ، رواه ابن جرير عن جماهد والربيع وابن جريج   ) ٨(



  

ÉΟŠ Ïà yè ø9 ذُو الفَضلِ على أَوليائه ، العظيم ؛ َألنـه الَ شـيَء أَعظَـم عنـد     ] ثز م [  ﴾#$

  :، ثُم أَخرب عن اختالف أَحوالهِم في اَألمانة واخليانة بِقَوله )١(اِهللا من اِإلسالمِ 

∩∠∈∪ ﴿ ô⎯ ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# ô⎯ tΒ β Î) çµ ÷Ζ tΒ ù' s? 9‘$ sÜΖ É) Î/  Oν ÏjŠ xσ ãƒ y7 ø‹ s9 Î) ﴾ ]عنِي  ]ني :اِهللا  عبد

 هنمائْت نإِلَى م يهةَ فانى اَألمذَهبٍ ، فَأَد نم يةي أُوقأَتمأَلفاً و عدالم ؛ أَوس بن/ ،﴿ Ο ßγ ÷Ψ ÏΒ uρ 

ô⎯ ¨Β β Î) çµ ÷Ζ tΒù' s? 9‘$ oΨƒÏ‰ Î/ ω Oν ÏjŠ xσ ãƒ y7 ø‹ s9 Î) ﴾ عنِيوراء: يازع ابن اصحن٢(ف( هاناراً فَخيند عدأُو)٣( ،

Oν ﴿ قَرأَ  ÏjŠ xσ ãƒ ﴾ و ﴿ω Oν ÏjŠ xσ ãƒ  ﴾ و ، ﴿ Oµ Ï?÷σ çΡ ﴾)٤(و﴿ O& Îk! uθçΡ  ﴾و﴿ O& Î#óÁ çΡuρ ﴾)صرٍ  )٥نةَ اهلاِء باكس

ω﴿ ،)٦(قَالُون يختلسها ، وحمزةُ وشعبة  Î) $ tΒ |M øΒ ßŠ Ïµ ø‹ n= tã $Vϑ Í←!$ s% ﴾]ماعِ ]نبِاالجت أسهلَى رع

 ] هع٧(]م(يانةحاللِ واخلالستل ذَلك كرأَن هأَخرتو هفَإنْ أَنظرت ،)٨(،﴿y7 Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θä9$s% }§ øŠ s9 

$ uΖ øŠ n=tã ’ Îû z⎯↵ÍhŠ ÏiΒ W{ $# ×≅‹ Î6 y™ ﴾ ] قُولُونَ  ]خم يها : َألنيما فلينع ن أَموالِ العربِ لَيسا مبنأَص

شيٌء ؛ َألنهم مشركُون ، واَألميّونَ في هذه اآلية العرب كُلُّهم ، فَكَذَّبهم اُهللا تعالَى في هذا 

yšχθ﴿ :فَقالَ  ä9θà) tƒ uρ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 َألنهم أدعوا أَنَّ ذَلك في كتابِهم ، وكَذَبوا فَإِنَّ  ﴾ #$

                                                                             
  .  ٢/٦٨٣:تفسري ابن أيب حامت و،  ٣/٣١٦

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
من بين ، ويأتونه باللبس ، ويتعنتونه  كانوا يسألون رسول اهللا من أحبار اليهود الذين ، فنحاص بن عازوراء   ) ٢(

﴿لقد مسع اهللا قول الذين :والغىن إىل اليهود فأنزل اهللا فيه –تعاىل اهللا  –وهو الذي نسب إىل اهللا الفقر ، قينقاع 
، ٩٧، ٣/٩٦: النبوية  السرية: أنظر . وسيأيت تفسريها الحقاً إن شاء اهللا ،﴾... قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء 

١٠٩.    
  . ٣/٩٥:وتفسري الثعليب ،  ١/١٧٧:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . وحكاه الثعليب عنه ، قاله مقاتل   ) ٣(
من سورة )  ٢٠( وجزء من اآلية رقم ، من سورة آل عمران )   ١٤٥( واآلية رقم ، جزء من هذه اآلية   ) ٤(

  .الشورى 
  .من سورة النساء )  ١١٥( جز من اآلية رقم   ) ٥(
  . ١٦٦: حجة القراءات و، ١٣١:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .و يف األصل ساقطة ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٧(
  .  ٣/٩٦: تفسري الثعليب   ) ٨(



  

öΝ﴿ ، )١(مانةَ مؤداةٌ في كُلِّ شريعة اَأل èδ uρ šχθßϑ n= ôè tƒ ﴾]  كـ أو [ در كْذبون ، ثُمي مهأَن

§ ﴿: عليهم قَولَهم  øŠ s9 $ uΖ øŠ n=tã ’ Îû z⎯↵ÍhŠ ÏiΒW{ $# ×≅‹ Î6 y™ ﴾  بقوله:  

∩∠∉∪  ﴿ 4’ n? t/﴾] دأَ فَقَالَ   ]كـتاب ثُم ، ي ذَلكبيلٌ فليهِم سع :﴿ ô⎯ tΒ 4’ nû÷ρ r& ⎯ Íν Ï‰ ôγ yèÎ/ ﴾ 

 أَي : دحمبِم ن اِإلميانم وراةي التف إِليه هِدي عاِهللا الذ بِعهد  ، انةاِء اَألمأدو ، بِالقرآنو

 ، يانةإِلغاِء الكفرِ واخل4﴿ و’ s+ ¨? $# uρ ﴾ ،هدالع قْضن ﴿ ̈β Î* sù ©! $# = Ås ãƒ t⎦⎫ É) −Gßϑ ø9  :يعنِي ] م [﴾#$

 فةالص كَانَ بِهذه ن٢(م(.  

∩∠∠∪ ﴿ ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ç tI ô± o„ Ï‰ ôγ yè Î/ «! $# ﴾ ف زلتسولِ اِهللا  )٣( ]رجلني[ي نما إِلَى رصتاخ

  ُاآلية ذهه زلتفَن ، حلفأَنْ ي ليهع ىعاملد فَهم ، يعةي ض٤(ف( نع ليهع ىعكَلَ املُد؛ فَن

tβρ ﴿ ، وأَقر بِاحلَق ، ومعنى اليمنيِ ç tI ô± o„ ﴾  : َلُونبدتسي،﴿ Ï‰ ôγ yè Î/ «! بِوصيته للمؤمننيِ  ﴾ #$

،مهباً بِاسفُوا كَذحلأَالَّ ي﴿öΝ Íκ ÈΡ$yϑ ÷ƒ r& uρ﴾ ِمنيالي معج،فو احلَله؛و﴿$ YΨ yϑ rO ¸ξ‹ Î= s% ﴾اينالد ن٥(م(، 

﴿ š Í× ¯≈ s9 'ρé& Ÿω t− nξz öΝ ßγ s9 ’ Îû Íο t Åz Fψ Ÿω﴿،)٦(الَ نصيب لَهم فيها]ن[﴾#$ uρ ãΝ ßγ ßϑÏk= x6 ãƒ ª! $#  ﴾ 

                           
يف األميني ذلك بأم قالوا ليس علينا  ﴿: روى ابن جرير وابن أيب حامت من طريق سعيد بن جبري ملا نزلت   ) ١(

كذب أعداء اهللا ما من شيء كان يف اجلاهلية إال وهو حتت قدمي إال األمانة فإا  «:   قال النيب   ﴾سبيل 
زاد السيوطي ،  ٢/٦٨٤:تفسري ابن أيب حامت و، ٣/٣١٨: تفسري الطربي : انظر .  »مؤداة إىل الرب والفاجر 

   .طريق  سعيد بن جبري  نسبته إىل عبد بن محيد من ٢/٢٤٤:يف الدر املنثور 
  . ١/٤٥٣:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٩٧: تفسري الثعليب : انظر   ) ٢(
  ... نزلت يف الرجلني اختصما : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٣(
:   هصحيحاري يف واحلديث رواه البخ،وصاحبه اليهودي، الصحايب اجلليل األشعث بن قيس :  الرجالن مها   ) ٤(

ورواه أيضاً يف ،  )٢٢٨٥(رقم احلديث ،  باب كالم اخلصوم بعضهم يف بعض، كتاب اخلصومات ،  ٢/٨٥١
وعيد من اقتطع حق باب ، كتاب اإلميان ، ١/١٢٢:ورواه مسلم يف صحيحه ، مواضع خمتلفة من صحيحه 
  ) .١٣٨( رقم احلديث  ،املسلم بيمني فاجرة بالنار

  . ١/٤٥٣:تفسري القرآن ايد الوسيط يف   ) ٥(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٦(



  

Ÿω﴿ ، بِكالمٍ يسرهم  uρ ã ÝàΖ tƒ öΝ Íκ ö s9 Î) tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ﴾ مةحالر ظَرن ،  ﴿Ÿω uρ óΟ Îγ‹ Åe2 t“ ãƒ ]ض ن[ 

óΟ ßγ s9 uρ ëU# x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&﴾]م[لى أَنَّ هع املُفسرين أكثرم وانِهمتكو ، ودهي اليف زلَتن اآلية ذه

 دحمم أَمر، دمحم فَةص نم لُوهدي بانِهم بِأَنَّ الذإِميو  وراةالت نم احلَق ويلُ )١(هلالدو ،
 : علَى صحة هذَا قُولُ اِهللا تعالَى /

∩∠∇∪﴿ ̈β Î) uρ óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ﴾ عنِيي  :، ودهالي نم﴿$Z)ƒ Ì x s9 tβ… âθù= tƒ Ο ßγ tF t⊥ Å¡ ø9 r& É=≈ tF Å3 ø9 $$Î/ ﴾  هرفُونحي

 يلْوونَ أَلِْسنتهم عن سننِ الصوابِ بِما يأتونَ به من عند أَنفسهِم ،:واملعىن،)٢(بِالتغيريِ والتبديلِ

﴿çνθç7 |¡ ós tG Ï9﴾  أَي :وا بها لَووا مسبحَتم له٣(أَلِسنت(،﴿z⎯ ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# $ tΒ uρ uθ èδ š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# 

šχθ]ن[ ä9θà) tƒ uρ  uθ èδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $ ]كـ  [ #$ tΒ uρ uθ èδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# tβθä9θà) tƒ uρ ’ n? tã «!$# 

z> É‹ s3 ø9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑn= ôè tƒ  ﴾] صيا م. [  

∩∠®∪ ﴿ $ tΒ tβ% x. @ t± u; Ï9  ﴾وهالي عتا أدلَمعالَى وهم اُهللا تكَذَّبينِ إِبراهيم ، ولى دم عهأَن د

معاذَ اِهللا  «:  ما يرضيك منا يا محمد إِالَّ أَنْ نتخذَك رباً ، فَقَالَ الرسولُ : غَضبوا وقَالُوا 

$ ﴿:، ونزلت هذه اآلية )٤(»أَنْ نأمر بِعبادةِ غَريِ اِهللا   tΒ tβ% x. @ t± u; Ï9 ﴾ ،﴿β r& çµ uŠ Ï?÷σ ãƒ ª! $# |=≈ tGÅ3 ø9 $# 

|=≈ tG Å3 ø9 $# zΝ õ3 ßs ø9 $# uρ nο §θ ç7 –Ψ9 $# uρ §Ν èO tΑθ à) tƒ]٣[ Ä¨$̈Ζ= Ï9 (#θ çΡθä. # YŠ$ t6 Ïã ’ Ík< ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! : أَي  ]ج[﴾ #$

                           
وهذا يف تفسري سنيد ، ) سنيد ( عن عكرمة من طريق احلسني بن داود  ٣/٢٢١: أخرجه ابن جرير يف تفسريه   ) ١(

   .عن عكرمة  ٣/٩٨: وحكاه الثعليب يف تفسريه ،  ٢/٦٩٨:كما قاله ابن حجر يف العجاب يف بيان األسباب 
  . مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر . عن جماهد وقتادة والربيع  ٣/٣٢٣: رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٢(
  . ١/٤٥٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
وزاد السيوطي نسبته البن املنذر وابن أيب حامت ، وحكاه الثعليب عن ابن عباس ، رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٤(

وذكره الكليب عن أيب :  (( مث قال ، وذكره ابن حجر من رواية الطربي عن ابن عباس ، لبيهقي يف الدالئل وا
انظر )).  فرتلت . معاذ اهللا أن نعبد غري اهللا ما بذلك بعثين وال بذلك أمرين : فقال ؛ صاحل عن ابن عباس حنوه 

: العجاب يف بيان األسباب و،٢/٢٥٠:نثورالدر املو،٣/١٠١: تفسري الثعليب و ،٣/٣٢٥:تفسري الطربي : 
٢/٧٠٥ .  



  

  ﴿ ، )١(ِهللابني النبوة ، وبني دعاِء اخلَلقِ إِلَى عبادة غريِ ا: ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يجمع بني هذينِ 

(#θçΡθä. z⎯↵ÍhŠ ÏΨ≈ −/ u‘ ﴾  أَي :مي النلعم منيعل٠٢اس ،م نيانِيبر :انِيبم رهداحلم ، وي العلكَام 

،بروياحلَنفية بن حمدقَولَ م نهم٢(، و(  ٍباسع ابن اتم نيح : ))اُألمة ذهه انِيبّر مات اليوم  
((و ،باسِ ثَعلبو العقَالَ أَب:))  ؛ أَي ونَ العلمبرم يهونَ َألنانِيبلْفُقهاِء ريلَ لا قمإِن :ونَ بِهقُومي  
رجلٌ ربانِي وربِّي إِذَا كَانَ عالماً عامالً :العرب تقولُ: عن ثَعلب و (( :وقَالَ أَبو عمر،  ))

$)﴿، )٣( ))  معلِّماً yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθßϑ n= Oèè? |=≈ tG Å3 ø9 $# $ yϑ Î/ uρ óΟ çFΖ ä. tβθ ß™ â‘ ô‰ s? ﴾] ق[ كُم :أَيلْمبِع

للْيهود ؛ َألنهم كَانوا أَهلَ  ، وكَذَا كَانَ يقولُ النبِي )٤(ودرسكُم علِّموا الناس وبينوا لَهم 
عا الَ تونَ ملَمعتابٍ يك ربالع هلَم .  

∩∇⊃∪ ﴿Ÿω uρ öΝ ä. t ãΒù' tƒ β r& (#ρä‹ Ï‚−G s? sπ s3 Í× ¯≈ n= pR ùQ $# z⎯↵Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ $¹/$t/ ö‘ r& ﴾ ]ن[لتا فَعكَم] ارى وصالن

βθßϑ﴿ ،قَرأَ)٥(]الصابِئونَ n=Oè è?﴾،﴿ ω uρ öΝ ä. O ãΒ ù' tƒ﴾  ما٦(علٍ ، س(،﴿Ν ä. ã ãΒ ù' tƒ r& Ì ø ä3 ø9 $$Î/ ﴾  اماستفه

ماهعن:؛ أَي اِإلنكار:،فْعلُ ذَلكالَ ي﴿y‰ ÷è t/ øŒ Î) Λ ä⎢Ρ r& tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β﴾]ثَ/،ممكُم ] ونانإِسالم عد٧(ب( .  

∩∇⊇∪ ﴿øŒ Î) uρ x‹ s{ r& ª!$# t−$ sW‹ ÏΒ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# !$ yϑ s9 Ν à6 çG ÷ s?# u™ ﴾ )ام (لشرطا لنا هه)ى)٨املَعنو، :

$! ﴿ لَئن أَتيتكُم شيئاً ، قَرأَ yϑ Î9﴾ ، ُمزةح﴿ Ν à2$ n⊥ ÷ s?# u™ ﴾ دن١(م(، ﴿⎯ ÏiΒ 5=≈ tGÅ2 7π yϑ õ3 Ïm uρ  ﴾ 

                           
  . ١/٤٣٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
وهو حممد األكرب بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن ؛ حممد بن احلنفية ، أبو القاسم ، هو التابعي اجلليل   ) ٢(

كانت والدته لسنتني بقيتا من ، حنيفة من بين  وأمه احلنفية خولة بنت جعفر،  هاشم بن عبد مناف بن قصي
طبقات ابن  :انظر .  ودفن بالبقيع، وتويف رمحه اهللا يف أول احملرم سنة إحدى ومثانني للهجرة    خالفة عمر

  . ٤/١٧٢: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان و،  ٥/٩١: سعد 
  .  ٢٣٦ – ٢٣٥: غريب القرآن   ) ٣(
  .صدر سابق م: معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  .كما فعلت الصابئون والنصارى : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز   ) ٥(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢١٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  . ١/٤٥٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
يصلح أن يكون للشرط : ها هنا على ضربني ) ما (  :  (( ١/٤٣٦:قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٨(



  

Ο¢﴿ ، )٢(ومهما أَتيتكم  ]ن[ ﴾ èO öΝ à2 u™ !% y` ×Αθß™ u‘ ×− Ïd‰ |Á •Β $ yϑ Ïj9 öΝ ä3 yè tΒ ﴾  ريدداً : يحمم 

 ،﴿ £⎯ ãΨ ÏΒ ÷σ çG s9 ⎯ Ïµ Î/ … çµ ¯Ρ ã ÝÁΨ tG s9 uρ﴾ ]عنِي  ]نلَ: يو ، موهركْتاً إِالَّ إِنْ أَدبِيلَّ نجو زاُهللا ع بعثي م

 حمدي مف هدالع ليهأَخذَ ع  مهعثَ وب لَئنو ، به ننؤملَي لى قَومهع هدذَ العأَخرِه ، وأمو

 قَولُهو ، ودهلى اليع جاجتذا احهو ، هنرصأَحياٌء لَين:﴿tΑ$ s% óΟ è? ö‘ t ø% r& u™ ﴾ ِب صرةالنو ، به اإلميان

٣(لَه(  ،﴿tôΜ è? õ‹ s{ r& uρ 4’ n? tã öΝ ä3 Ï9≡ sŒ “ Ì ô¹ Î) ﴾ ]ي  ]نهدم علْتقَب ٤(أَي(، ﴿t(# þθ ä9$ s% $ tΡ ö‘ t ø% r&]ن[ tΑ$s% 

(#ρß‰ pκ ô− $$sù ﴾  كُم ، : أَياعبأَت لىعفُِسكم ولى أَنع﴿O$ tΡ r& uρ Ν ä3 yè tΒ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 ] كـ [﴾   #$

لْيهِم ععو ٥(ليكُم(.  

∩∇⊄∪ ﴿ ⎯ yϑ sù 4’ ¯< uθ s? ﴾ ، أَعرض﴿y‰ ÷è t/]٣[š Ï9≡ sŒ﴾  يبالن ظُهورِ آياتيثاقِ وامل أَخذ عدب

  ،﴿š Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ šχθ à) Å¡≈ x ø9   .)٦(اخلَارجونَ عن اِإلميان ]  جكـ ق أو ث [ ﴾ #$

∩∇⊂∪  ﴿ u ö tó sù r& Ç⎯ƒ ÏŠ «! $# šχθ äóö7 tƒ﴾] نش ق[ دحميقِ بِمصدليكُم بِالتيثاقِ عأَخذَ امل عدب

 )أ )٧قَر ،  ﴿šχθ äó ö7 tƒ ﴾ فص٨(بصرٍ وح( ،  ﴿ÿ… ã& s! uρ zΝ n=ó™ r& ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ ö‘ F{ $# uρ 

$Yã öθ sÛ﴾  عنِيي :املُسلمنياملالئكةَ و ، ﴿$\δ ö Ÿ2 uρ﴾]أسِ]ق نالب قتي وف ٩(الكُفَّار(، ﴿Ïµ ø‹ s9 Î) uρ 

                                                                             
 ))ويكون موضعها رفعاً ، الذي : يف معىن  –) ما(يعين  –وجيوز أن يكون ... ، واجلزاء وهو أجود الوجهني 

 .  
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  . ١/٤٥٨:قرآن ايد الوسيط يف تفسري ال  ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر  ،٣/١٠٥:تفسري الثعليب   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . ١/٤٣٨:معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  . ١/٤٥٩:لوسيط يف تفسري القرآن ايد ا: انظر . نسبه الواحدي إىل ابن عباس   ) ٧(
  .١١٢: احلجة يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٩(



  

šχθ ãè y_ö ã? ﴾]  أَ ] مقَر﴿Ï šχθ ãè y_ ö ãƒ  ﴾  فص١(ح( م ؛ أَيلَه يدعينِ : ، ود غونَ غَريبأَي

     )٢(دينِ اِهللا مع أَنَّ مرجعهم إِليه ؟

∩∇⊆∪ ﴿   ö≅ è% $̈Ψ tΒ# u™ «! $$ Î/ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& $ uΖ øŠ n= tã !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& #’ n? tã zΝŠ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ 

šUθ à) ÷è tƒ uρ ÅÞ$t7 ó™ F{ $# uρ !$tΒ uρ u’ ÎAρé& 4© y›θ ãΒ 4© |¤Š Ïã uρ šχθ –Š Î; ¨Ψ9$# uρ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ În/ −ω ä]ص خ [  ‘§ Ìh x çΡ 

t⎦ ÷⎫ t/ 7‰ym r& óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ]خ[ß⎯ ós tΡ uρ … çµ s9 tβθ ßϑ Î=ó¡ ãΒ﴾] م[ بِيالن أَمر َقُولبِجِميعِ :أَنْ يا بِاِهللا ونآم

في اِإلميان ؛كَما فَعلت اليهود والنصارى ، ونظري هذه اآلية قَد /مريِ تفريقٍ بينهالرسلِ ، من غَ
 قرةالب ورةي سى فض٣(م(.  

∩∇∈∪ ﴿⎯ tΒ uρ  ] ٣ [Æ tGö; tƒ  u ö xî ÄΠ nξó™ M} $# $ YΨƒÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ 

z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9   ].م [﴾ #$

∩∇∉∪  ﴿ y# ø‹ x. “ Ï‰ ôγ tƒ ª! $# $ YΒöθ s% (#ρã x Ÿ2 y‰ ÷è t/ öΝ Íκ ÈΡ$yϑƒ Î) ﴾ عناهم ذَا استفهام؛ :ه كاراِإلن

 إِميانِهم: أَي عدوا بي اُهللا قَوماً كَفَرهدعنِي )٤(الَ ي؛ ي : دبِمحم ؤمننيوا مكَانو ، هودالي 

#)﴿ ، )٥(به قَبلَ مبعثه ، فَلما بعثَ كَفروا ÿρß‰ Îγ x© uρ  ﴾  وا ، : أَيهِدأَنْ ش عدبو ﴿¨β r& tΑθß™ §9 $# 

A, ym ãΝ èδ u™ !% y` uρ àM≈ oΨ Éi t6 ø9 ؛ أَسلَم )٦(هو احلارثُ بن سويد  ٢ما بين في التوراة ،: أَي ] ن [ ﴾ #$

                           
وأما ، فأما املؤمن فأسلم طائعا فنفعه ذلك وقبل منه :  (( ل عن قتادة قا ٣/٣٣٧:رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ١(

  . )) الكافر فأسلم كارها حني ال ينفعه ذلك وال يقبل منه 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  (     ) .صفحة ، من السورة )  ١٣٦( عند اآلية رقم   ) ٣(
  . ٣/١٠٨: تفسري الثعليب   ) ٤(
  . ١/٤٦١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . لواحدي إىل ابن عباس نسبه ا  ) ٥(
اتفق أهل النقل على أنه الذي قتل  ،اجلالس  وأخ ،احلارث بن سويد بن الصامت األنصاري األوسي : هو   ) ٦(

  . ١/٥٧٦:اإلصابة : انظر  . به فقتله النيب  ، يف معركة أحد يف ثأر جاهلي اذر بن زياد 



  

 لَويالب زِياد بن ل املُجذرقَت ١(ثُم(َلي ، فاهبِثأرٍ ج دتار)٢( فلما نزل ،:﴿ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θç/$s? ...﴾ 

 ابتو جعر ، نهيلَ عفَق: ﴿ ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ uΘöθ s) ø9 $# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 الَ يرشد من نقض ]كـ[﴾ #$

 هفْسن ظَلماِهللا ، و هودع                                                              .                        

∩∇∠∪ ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ èδäτ !# t“ y_ ¨β r& öΝ Îγ ø‹ n=tæ sπ oΨ ÷è s9 «! $# Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ Ä¨$̈Ψ9 $# uρ t⎦⎫ Ïè yϑô_ r&﴾ ]ع .[

∩∇∇∪        ﴿ t⎦⎪ Ï$Î#≈ yz $ pκ Ïù  نŸω ß#¤ sƒä† ãΝ ßγ ÷Ζ tã Ü># x‹ yè ø9 $# Ÿω uρ öΝ èδ tβρ ã sàΖ ãƒ   ﴾ ]ث] خلُ م

 قرةالب ورةي سى فضم قَد اآلية ذه٣(ه(.  

∩∇®∪ ﴿  ω Î) t⎦⎪ Ï%©! $# (#θç/$s? .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ  ﴾  أي رجعوا إىل اإلميان باهللا ، وتصديق نبيه

 )٤( ،﴿(#θßs n=ô¹ r& uρ ﴾   ، أعماهلم﴿¨β Î* sù ©! $# Ö‘θà xî íΟŠ Ïm§‘   ﴾ ]م.[  

∩®⊃∪  ﴿ ̈β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. y‰ ÷è t/ öΝ Îγ ÏΡ$yϑƒ Î)  ﴾ ، ودهالي مهو ﴿¢Ο èO (#ρßŠ# yŠø— $# # \ ø ä.  ﴾ بِاِإلقَامة

لَى كُفْرِهمع،﴿⎯ ©9 Ÿ≅ t6 ø) è? óΟ ßγ çG t/ öθ s?﴾]وبةً ] نت لكتو ، ضورِ املوتح ندونَ إِالَّ عوبتم الَ يهَألن

y7 ﴿ ، )٥(الَ تقْبلُ  Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβθ —9 !$Ò9 صيب خه أو ، آخر اجلزِء الثَّالث ، ون عسب م[﴾ #$

  ] . ولِالعشر اَأل، ثج 

                           
يقـال امسـه عبـد     ، مـع الـنيب     جمذر زياد بن عمرو بن زياد البلوي شهد بدراً، هو الصحايب اجلليل   ) ١(

قتلـه احلـارث بـن    ،  استشـهد بأحـد  ، الغليظ الضـخم  :واذر لقب وهو بالذال املعجمة ومعناه، اهللا 
  .  ٥/٧٧٠: اإلصابة و،  ٣/٥٥٢: طبقات ابن سعد  : انظر . سويد بن الصامت 

  .مصدر سابق : التعريف واإلعالم   ) ٢(
  (     ) .صفحة ، من السورة )  ١٦١( عند اآلية رقم   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(



  

∩®⊇∪ ﴿ ̈β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. (#θè?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ Ö‘$ ¤ ä. ⎯ n=sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ ô⎯ ÏΒ Ν Ïδ Ï‰ym r& â™ ö≅ ÏiΒ Ä⇓ ö‘ F{ $# 

$Y6 yδsŒ ﴾ ، اهلَؤمي يالذ رالقَد وهو  ﴿Èθ s9 uρ 3“ y‰ tG øù$#/ ÿ⎯ Ïµ Î/ ﴾ ]قُولُ ] نبِملِء : ي نى مدلَو افت

 هنقبلَ مي ١(األرضِ ذَهباً لَن(،﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& óΟ ßγ s9 ë># x‹ tã ]كـ ش[ ÒΟŠ Ï9 r& $ tΒuρ Ν ßγ s9 ⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Î ÅÇ≈ ¯Ρ﴾ 

  ] .ثج  م [

∩®⊄∪  ﴿  ⎯ s9 (#θ ä9$oΨ s? § É9ø9 $# 4© ®L ym (#θà) ÏΖ è? $£ϑ ÏΒ šχθ ™6 Ït éB ﴾]ن ف[ وا زخرِجى تتكاةَ ح

tΒ$  ﴿، )٢(أَموالكُم uρ (#θà) ÏΖ è? ⎯ ÏΒ &™ó© x« ¨β Î* sù ©! $# ⎯ Ïµ Î/ ÒΟŠ Î=tæ   ﴾]  م[  .  

∩®⊂∪ ﴿‘≅ ä. ÏΘ$ yè ©Ü9 $# tβ$ Ÿ2 yξ Ïm﴾  يأ:الالًح،﴿ û© Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™, u ó  Î) ω Î) $ tΒ tΠ § ym ã≅ƒ Ï™, u ó  Î) 

4’ n? tã ⎯ Ïµ Å¡ ø tΡ﴾]ديداً ،]نرضاً شم رضم عقوبأَنْ ي ذلكو  أَحب منحراُهللا لي افاهن عئل فَنذر

الطَّعامِ والشرابِ ، وكَانَ أَحب الطَّعامِ إِليه لُحمانُ اإلبلِ ، وأحب الشرابِ إليه أَلبانها ، فَلما 
 يبالن ذَكر ينِ إبراهيملى دع هأَن هودالي ا:قَالت أكلَُ لُحومت أنتو كَيفأَلبانهاإلبلِ و ،
 يبقَالَ الن:»الالً ِإلبراهيمح كَانَ ذَلك«،لى إِبراهيمراماً عكَانَ ح أَنَّ ذَلك هودالي عتفَاد ،

 وبين أَنْ ابتداَء هذَا التحرميِ لَم يكن في التوراة ؛ إِنما كَانَ قَبلَ،)٣(فَأنزلَ اُهللا تعالَى هذه اآليةُ 

⎯﴿ :، وهو قُولُه )٤(نزولها  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& tΑ ¨” t∴ è? èπ1 u‘ öθ −G9 $# ﴾  ،﴿ ö≅ è% (#θ è?ù' sù Ïπ1 u‘ öθ −G9 $$ Î/ !$ yδθè= ø?$$ sù β Î) 

öΝ çGΖ ä. š⎥⎫ Ï% Ï‰≈   .  ]كـ  [  ﴾ ¹|

                           
  . ١/٤٤١:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
عن  ١/٤٦٣:والواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، عن احلسن  ١/٤٠٩:حكاه املاوردي يف تفسريه   ) ٢(

  .الضحاك 
: ويف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١١٥:والواحدي يف أسباب الرتول ٣/١١٢: حكاه الثعليب يف تفسريه   ) ٣(

   . عن الثعليب  ٢/٧١٦:جر يف العجاب يف بيان األسباب و احلافظ بن ح، عن الكليب وأبو روق  ١/٤٦٤
  . ١/٤٤٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(



  

∩®⊆∪ ﴿ Ç⎯ yϑ sù 3“ u tI øù$# ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# ﴾ ٠٢  رىافْت : تلقعنِي  ٦،)١(اخذ: يه ا بِإضافة

⎯.﴿اِهللا تعالَى على إِبراهيم في التوراة ،  ىالتحرميِ إِلَ ÏΒ Ï‰÷è t/]٣[y7 Ï9≡ sŒ ﴾  ةظُهورِ احلُج عدب نم

 عقوبي ن جِهةما كَانَ محرمي إِن٢(بِأَنَّ الت( ، ﴿ š Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθ ßϑ Î=≈ ©à9   .أَنفُسهم ]م [﴾#$

∩®∈∪ ﴿ ö≅ è% s− y‰ |¹ ª!$# ﴾ ]ن[  ، به ا أَخربميعِ مفَي جذا وي هف﴿ (#θãè Î7 ¨? $$sù s' ©# ÏΒ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) 

$Z‹ ÏΖ ym ]ن[$ tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ çR ùQ   ] . مأو ثج [  ﴾ #$

∩®∉∪ ﴿ ̈β Î) tΑ ¨ρ r& ;M øŠ t/ yì ÅÊ ãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 ﴾ ، إِليه جحي  ﴿ “ Ï% ©# s9 sπ ©3 t6 Î/  ﴾ ، كَّةكَّةُ  ٠٢مب :

بكَّةُ اسم لمكان البيت ، : يزدحمون ، ويقَالُ : مكَّةَ ؛ َألنهم يبتاكُونَ فيها ؛ أَي  اسم لبطنِ
أَمتك الفَصيلُ : يقَالُ ، ومكَّةَ اسم سائر البلدان ، وسميت مكَّة الجتذَابِها الناس من كُلِّ أُفقٍ

% ﴿ ٦، )٣(ذا استقْصى فَلم يدع منه شيئاً ما في ضرعِ الناقة إِ Z. u‘$ t7 ãΒ ﴾ َعلاخلَريِ ، بِأن ج ريكَث

يهركةَ ، /فالب عندهو ﴿“ Y‰ èδ uρ ﴾ذَا هودى،﴿ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ù=Ïj9﴾] هم ]كـالتبلةُ صق هاللةٌ ، َألندو

 اآليات نم ندهعلَ عا جعالَى بِملى اِهللا ت٤(ع(.  

∩®∠∪ ﴿ ÏµŠ Ïù 7M≈ tƒ# u™ ×M≈ uΖ Éi t/ ﴾]عنِي ]نها فَقَالَ :يعضب ذَكر ا ، ثُمكُلَّه كاساملنو راملَشاع: 

﴿ãΠ$s) ¨Β zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ﴾ ]كـ ف[  أَي :إِبراهيم قاما مهن٥( م( ،﴿ ⎯ tΒuρ … ã& s# yz yŠ tβ% x. $YΨ ÏΒ# u™ ﴾ ]ن[ 

 كَانَ آ:أَي لهخدةُ ، وجمناً ح:ها قَبلَ ذَلكسبي اكتالذُّنوبِ الت ن٦( م( َيلقارِ: ، والن نم)٧( ،

                           
  .  ١٠٢: غريب القرآن   ) ١(
  .  ١/٤٦٥: و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
و معاين ،  ١/٢٢٧:معاين القرآن للفراء : انظر . الزجاج وهو قول الفراء و،  ١١٩ – ١١٨: غريب القرآن   ) ٣(

  . ٤٤٦ – ١/٤٤٥:القرآن وإعرابه 
  . ٣/١١٦:تفسري الثعليب  و، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  . ١/٤٤٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  .٣/١٥٠:  تفسري الثعليب: انظر . نسبه الثعليب إىل جويرب عن الضحاك   ) ٦(



  

!¬ ﴿، )١(النارِ uρ ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# k tm ÏM ø t7 ø9 k﴿ قَرأَ  ﴾ #$ Ïm ÏM ø t7 ø9 $# ﴾   ٢(صحاب( اِإلجياب ممع،

⎯Ç﴿ :ثُم خص وأَبدلَ من الناسِ ؛ فَقَالَ  tΒ tí$ sÜ tGó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ ﴾]عنِي  ]ني : يف قَوِي نم

ادالز لكوم فةالص كَانَ بِهذه نم احلةلَى الرع ي الكَونقة فاملَش لحقه؛ فَالَ ت فسهن ، احلةالرو

 احلَج ليهع بج٣(و( ،﴿⎯ tΒ uρ t x x. ﴾ احلَج فَرض حد٤(ج( ، ﴿ ̈β Î* sù ©! $# ;© Í_ xî Ç⎯ tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# 

  ] .م [﴾

 ∩®∇∪﴿ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# zΝ Ï9 tβρ ã à õ3 s? ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! !ª]ن[ #$ $# uρ î‰‹ Íκ y− 4’ n? tã $ tΒ tβθè= yϑ ÷è s?﴾ 

  ].م  [

∩®®∪ ﴿ ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# zΝ Ï9 šχρ‘‰ ÝÁ s? ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ ﴾  مهدكَانَ ص

$﴿  ، )٥(؛ فَإِنَّ صفته كَانت في كُتابِهم  ذيبِ بِالنبِي عن سبيلِ اِهللا بِالتك pκ tΞθäó ö6 s? % [` uθ Ïã ﴾ 

السبيلَ ، : تبغونها ؛ يعنِي  ٢٠،  )٦(تطلبونَ لَها عوجاً بِالشبه التي تلبسونَ بِها على سفلتكُم
 أَي : وجاً ؛ أَيبغونَ لَها عحرِيفاً: تتيغاً ووجاً  ٠٢، )٧( زع : ، حوهنينِ وي الدف اجوجاع

جوقالُ : وعما ، يحوهنو اةوالقَن ي احلَائطيلٌ فا : مصي العبِكسرِ العنيِ ،وِف جوع ينهي دف

                           
ألن يف صحيح مسلم عن ؛ وهذا ليس على عمومه : (( مث قال القرطيب ،  حيىي بن جعدة حكاه القرطيب عن   ) ١(

فو الذي نفسى بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة هللا يف  « :أىب سعيد اخلدرى حديث الشفاعة الطويل 
ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون : يقولون ، يف النار  استقصاء احلق من املؤمنني هللا يوم القيامة إلخوام الذين

يكون آمنا من النار من دخله لقضاء النسك  وإمنااحلديث   »...   أخرجوا من عرفتم: فيقال هلم ، وحيجون 
  .٤/١٤١:تفسري القرطيب : انظر .  ))  معظما له عارفا حبقه متقربا إىل اهللا تعاىل

  . ٩٠:التيسري يف القراءات السبع و،  ٢١٤: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
   .٢/١١٣:األم : وانظر . عن اإلمام الشافعي  ٣/١٥٣: حكاه الثعليب يف تفسريه   ) ٣(
: معاين القرآن وإعرابه : وانظر .  احلسن وابن عباس وعطاء والضحاكعن  ٣/١٥٦: حكاه الثعليب يف تفسريه   ) ٤(

١/٤٤٧ .  
  . ١/٤٧١:ايد  الوسيط يف تفسري القرآن  ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  .نقالً عن الزجاج كما مر يف احلاشية السابقة ،  ١/٩٦:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(



  

öΝ ﴿، )١(عوج بِفتحِ العنيِ  çFΡ r& uρ â™!# y‰ yγ ä© ﴾]اِهللا اإلسال]ن أنَّ دين وراةي التا فبِم٢(م(،﴿$ tΒ uρ ª! $# 

@≅ Ïù$tó Î/ $ £ϑ tã tβθè= uΚ÷è s? ﴾ ]  م[  .  

∩⊇⊃⊃∪ ﴿  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ β Î) (#θ ãè‹ ÏÜ è? $ Z)ƒ Ì sù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# 

Ν ä.ρ –Š ã tƒ y‰ ÷è t/ öΝ ä3 ÏΡ$ oÿ‡ Î) t⎦⎪ Ì Ï≈ x.﴾ ] ائــة،كـــم[ اخلــزرجِ حــنيــي اَألوسِ وف زلــتن 

، )٤(شـاس بـن قَـيس   : وهـم  ٢،)٣(أَغرى قَوم من اليهود بينهم ليفْتنوهم عـن ديـنِهِم  
ثُـم   ٦،)٧(لَما حرشـوا بـني اَألنصـارِ    /اليهود ،)٦(، وجبار بن صخر)٥( وأويس بن قيظي

                           
سـخ  وما بعده فلم أجده فيمـا اطلعـت عليـه مـن ن    ، والقناة وحنومها : إىل قوله ،  ٣٤٥: غريب القرآن   ) ١(

جمـاز  : وانظـر  . يعـود إىل اخـتالف النسـخ     –كما مر يف غري مـا موضـع    -ولعله ، غريب القرآن 
  .  ١/٤٣٠:زاد املسري و،  ١٦٤:  إصالح املنطقو، مصدر سابق : القرآن 

  .٣/١٥٨: تفسري الثعليب : انظر   ) ٢(
وعبـد بـن محيـد    هويـه  إسحاق بـن را أن  ٢/٧٢٣العجاب يف بيان األسباب ذكر احلافظ ابن حجر يف   ) ٣(

 -١١٥: وأخرجه الواحدي من طريق إسـحاق ابـن راهويـه يف أسـباب الـرتول      ، ا يف تفسريمهأخرجاه 
  .  عن جماهد  ٣/٧١٩ :وابن أيب حامت يف تفسريه ،  ١١٦

عظـيم الكفـر   ، كان شيخاً قد كرب وأسـن يف اجلاهليـة   ، من بين قينقاع ، شاس بن قيس اليهودي : هو   ) ٤(
  . ٣/٩٣:السرية النبوية : انظر . شديد احلسد هلم ، ظغن على املسلمني شديد ال، 

 . شهد أحد هو وأبناءه كباثة وعبداهللا،أوس بن قيطي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة األنصاري احلارثي   ) ٥(
  .١/١٥٩:واإلصابة ، ١/١٢٢:االستيعاب : انظر

شهد العقبة ، السلمي األنصاري ر بن أمية بن خنساء بن سنان جبار بن صخ، أبو عبد اهللا ، الصحايب اجلليل   ) ٦(
وشهد بدرا وأحدا واخلندق ، املقداد بن عمرو  بينه وبني وآخى رسول اهللا  ، مع السبعني من األنصار 

وهو باملدينة سنة ثالثني  هماتويف يف خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عن ، واملشاهد كلها مع رسول اهللا  
  . ١/٤٤٩:اإلصابة و،  ٣/٥٧٦:طبقات ابن سعد : انظر . تني وستني سنة بن اثنا

: لكن فيما اطلعت عليه من املطبوع للتعريف واإلعالم أن اسم الصحايب اجلليل ،  ٣٥ -٣٤:التعريف واإلعالم   ) ٧(
ء يف كتب وبالتتبع واالستقرا، شاس بن قيس الذي ذكر هنا : عمرو بن شاس بن عبيد بن ثعلبة مكان اليهودي 

وجبار بن صخر ،الصحابيان اجلليالن أوس بن قيظي : السري والتراجم ظهر يل أن املشاركني يف هذا احلدث مها 
 -لكن ، عمرو بن شاس يف هذه احلادثه : وعدو اهللا اليهودي شأس بن قيس ؛ ومل يرد ذكر للصحايب اجلليل ، 

: ل على صحة هذا ما عقب به البلنسي على السهيلي بقوله ومما يدل،إراد األمساء هنا ذه الطريقة موهم –أيضاً 
، ومعاذ اهللا ، أن أوساً وجباراً كانا ممن حرش بني املسلمني  –السهيلي : يعين  –يوهم كالم الشيخ أيب زيد (( 

أوس بن قيظي :ومما أعتقد أنه خطأٌ من الناسخ كتابة اسم الصحايب،))وإمنا احملرش كان شأس بن قيس اليهودي 



  

  :ثُم خاطَبهم اُهللا تعالَى فَقالَ 

∩⊇⊃⊇∪ ﴿ y# ø‹ x. uρ tβρ ã à õ3 s? öΝ çFΡr& uρ 4‘ n=÷F è? öΝ ä3 ø‹ n=tæ àM≈ tƒ# u™ «! $# ﴾ كُم :أَينم قعالٍ يح لى أَيعو

öΝ  ﴿ ، )١(الكُفْر وآيات اِهللا التي تدلُ على توحيده تتلَى عليكُم à6Š Ïù uρ  … ã& è!θß™ u‘]ن[⎯ tΒ uρ  

Ν ÅÁ tF ÷è tƒ «!$$ Î/ ﴾  بِاِهللا ؤمن٢(ي(،٠٢ أَو :تنعمي)٣(،﴿ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ# u ÅÀ 8Λ⎧ É) tFó¡ •Β ﴾] م.[  

∩⊇⊃⊄∪ ﴿ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θà) ®? $# ©! $# ¨, ym ⎯ Ïµ Ï?$ s) è?﴾  ذْكَريى ، وصعفَال ي طاعأَنْ ي وه

 كْفَرفَالَ ي كَرشيى ، وسن٤(فَال ي( بِيالن حاباآليةُ قَالَ أَص ذهزلت ها نفَلم ،  :مقَوى وي ن

لَى هذا،عع قشعالَليهم،وىفَأنزلَ اُهللا ت:﴿ (#θà) ¨? $$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λ ä⎢ ÷è sÜ tF ó™ ، )٥(فَنسخت اُألولَى ﴾ ... #$

 ﴿Ÿω uρ ¨⎦ è∫θèÿ sC ω Î) Ν çFΡ r& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β  ﴾ ] كـ صا[ لَى اِإلسالمِ: أَيوا ع١(كُون(.  

                                                                             
ترويح أوىل : انظر . ما اتفقت عليه معظم كتب التراجم من أن امسه أوس  –واهللا أعلم  -والصحيح ، أويس  :

  .       ١١٥ - ١/١١٤:األدكاوي ، الدماثة مبنتقى الكتب الثالثة 
  . ١/٤٤٨:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
تفسـري ابـن أيب حـامت    و،  ٤/٢٦:ي تفسـري الطـرب  : انظر  .رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن جريج   ) ٢(

 :٣/٧٢٠.  
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ،  ٥٠٤: غريب القرآن   ) ٣(
 ٤/٢٧:ه تفسـري وابـن جريـر يف   ، )  ٣٤٥٥٣( رقم احلـديث  ،  ٧/١٠٦: همصنفرواه ابن أيب شيبة يف   ) ٤(

جممـع  قـال اهليثمـي يف   .  عبـداهللا ابـن مسـعود    كلهم عـن   ٣/٧٢٢: ه تفسريوابن أيب حامت يف ، 
 )) واآلخـر ضـعيف   ، رجال أحدمها رجـال الصـحيح   ؛ رواه الطرباين باسنادين : (( ٦/٣٢٦: الزوائد 

.  
ومن قال بعدم ،  ٤/٢٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة والربيع ابن أنس والسدي وابن زيد   ) ٥(

: الناسخ واملنسوخ قال النحاس يف ،  مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر .   ابن عباس وطاوس: النسخ 
وذلك أن معىن نسخ الشيء إزالته ؛ حمال أن يقع يف هذا ناسخ وال منسوخ إال على حيلة :  ((  ١/٢٨٢

 )) اآليةوال سيما مع قول رسول اهللا مما فيه بيان ، منسوخ  ﴾اتقوا اهللا   ﴿: فمحال أن يقال ، وايء بضده 
واالختالف يف نسخها وإحكامها : قال شيخنا علي بن عبد اهللا ((   ١/٤٣٢:زاد املسري قال ابن اجلوزي يف ، 

الوقوف على مجيع ما جيب له : فاملعتقد نسخها يرى أن حق تقاته ، يرجع إىل اختالف املعىن املراد ا 
: واملعتقد إحكامها يرى أن حق تقاته ، د ممتنع وهذا يعجز الكل عن الوفاء به فتحصيله من الواح، ويستحقه 



  

∩⊇⊃⊂∪ ﴿(#θßϑÅÁ tG ôã $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑ y_ ﴾]خ[ كُوا بِدينِ اِهللا :أَيسم٢(ت(،]٣(]واخلطاب( 

Ÿω﴿لألوسِ واخلزرجِ ، uρ (#θ è% § x s? ﴾]ينِ اِهللا] أونلَى غَريِ دع لنيتقْتم ي اجلَاهليةم فتا كُن٤(كَم( ،

﴿øŒ Î) ÷Λä⎢Ζ ä. [™ !# y‰ ôã r&﴾ ِعناحلَربِ إِلَى :يي ناألوسِ واخلَزرجِ م نيا كَانَ بقُلوبِهِم م نياُهللا ب أَنْ أَلَّف

اَألحقَاد لكت التين، بِاإلسالمِ ، فَزادوتوا إِخواناً مصار٥(و(،قُولُه كفَذل:﴿y# ©9 r' sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3 Î/θ è=è% 

Λ ä⎢ ós t7 ô¹ r' sù ÿ⎯ Ïµ ÏF uΚ÷è ÏΖ Î/ $ZΡ# uθ ÷z Î) ÷]ن[÷Λä⎢Ζ ä. uρ 4’ n? tã $ x x© ;ο t ø ãm z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $#   ﴾ح ارِ طَرفالن نم فرة

ليهم عتا كُنلى مع متم ا  ٠٢،  )٦(لُومههبشالقَربِ وئرِ وفَا البشو فرةفَا حش ، هريفشأيضاً  –و

- أَي: رفُه٦،)٧(ح﴿  Ν ä. x‹ s)Ρ r' sù﴾  اكُم٨(فَنج(  ٠٢؛ ا :  أَيهنكُم ملَّصفَخ)٩(، ﴿ $ pκ ÷] ÏiΒ﴾]ن[ 

بِاإلسالمِ و دمحم )١٠(،﴿ y7 Ï9≡ x‹x. ﴾  ليكُم : أَيع يلي تالذ يانثلُ الب١١(م( ،﴿  ß⎦ Îi⎫ t6 ãƒ ª! $# 

öΝ ä3 s9 ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷/ ä3 ª= yè s9 tβρ ß‰ tG öκ sE   ﴾ ]كـ.[  

                                                                             
 حق تقاته ال ناسخا وال خمصصا ل مفسراً ﴾ما استطعتم  ﴿: أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته فكان قوله تعاىل 

(( .  
  . ١/٤٤٩:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  . ١/٤١٤:تفسري املاوردي : انظر . حكاه املاوردي عن ابن زيد   ) ٢(
  ) .اخلطاب ( ويف األصل بدون واو ، كذا يف نسخت الوجيز املطبوعة   ) ٣(
  . ١/٤٧٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  . ١/٤٥١:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
مصدر سابق إىل ابن عباس :ن ايد ونسبه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآ،  ٣/١٢١:تفسري الثعليب  :انظر   ) ٦(

.    
  .  ٢٨٧: غريب القرآن   ) ٧(
  .مصدر سابق  :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٨(
    . ٥٣: غريب القرآن   )٩(
  .مصدر سابق  : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١٠(
  .مصدر سابق  : معاين القرآن وإعرابه   ) ١١(



  

 ∩⊇⊃⊆∪﴿⎯ ä3 tF ø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Î ö sƒ ø:$# tβρ ã ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρã ÷è pR ùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑ ø9 $#﴾ 

  ، )١(لتخصيصِ املُخاطَبني في غَريهم ) من ( ولَيكُن كُلُّكُم كَذلك ، ودخلت : أَي ] خ[

﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ šχθ ßsÎ=ø ßϑ ø9   ].كـ[﴾ #$

∩⊇⊃∈∪ ﴿ Ÿω uρ (#θ çΡθä3 s?/t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? ﴾  عنِيى: يصاروالن هود٢(الي(، ﴿(#θà n= tF÷z $# uρ .⎯ ÏΒ 

Ï‰ ÷è t/ $ tΒ æΛèε u™ !% y` àM≈ oΨ Éi t6 ø9 فَصاروا فرقاً ،  يعنِي اليهود اختلفُوا من بعد موسى ]ن[÷﴾ #$

y7﴿ ،)٣(وكَذلك النصارى  Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ öΝ çλ m; ë># x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã  ﴾]  خ. [  

∩⊇⊃∉∪ ﴿ tΠ öθ tƒ Ù u‹ ö; s? ×νθã_ ãρ –Š uθ ó¡ n@uρ ×νθã_ ãρ ﴾ اَألنصارِ:يعنِيو املُهاجرين، دحمبِم آمن نمو

  ، ﴿–Š uθ ó¡ n@ uρ ×νθã_ ãρ ﴾ ]ن[ به كَذَّب نمو ، هودالي جوهو )٤(، ﴿ $ ¨Β r'sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ôN ¨Š uθ ó™ $# 

öΝ ßγ èδθã_ ãρ ﴾  مقَالُ لَه٥(فَي( : ﴿ Λän ö x x. r& y‰ ÷è t/ öΝ ä3 ÏΡ$ yϑƒ Î) ﴾ ]ت[ موا لهدم شهَألن دحم 

وا بهكَفَروه وليهم كَذَّبع ا قَدمفَلم ، ةبو٦(بِالن( ، ﴿  (#θ è%ρä‹ sù z># x‹ yè ø9 $# $ yϑÎ/ ÷Λä⎢Ζ ä. tβρ ã à õ3 s? ﴾ 

  ] .كـ [

                           
  . ١/٤٥٢:به معاين القرآن وإعرا  ) ١(
  . ٣/٧٢٨: تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن احلسن   ) ٢(
  . ١/٤٥٣:معاين القرآن وإعرابه : وانظر . عن مقاتل ، مصدر سابق :  هتفسريرواه ابن أيب حامت يف   ) ٣(
والوسـيط يف   ، ٣/١٢٤: تفسـري الـثعليب    .حكاه الثعليب والواحدي عن ابن عباس مـن روايـة عطـاء      ) ٤(

  .  ١/٤٧٥:تفسري القرآن ايد 
ومعاين ،  ٥٠: وجماز القرآن ، ٢٢٩ -١/٢٢٨:معاين القرآن للفراء : انظر . احملذوف ) أما ( هذا جواب   ) ٥(

  . ١/٤٥٤:القرآن وإعرابه 
  . ١/٤٧٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(



  

∩⊇⊃∠∪ ﴿ $ ¨Β r& uρ t⎦⎪ Ï%©! $# ôM Ò u‹ ö/ $# öΝ ßγ èδθã_ ãρ ’ Å∀ sù Ïπ uΗ ÷q u‘ «! öΝ ﴿ ، )١( جنته]ن[ ﴾]٣[ #$ èδ $ pκ Ïù 

tβρ à$Î#≈ yz   ﴾]  ٢( ]م(.  

∩⊇⊃∇∪  ﴿ y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u™ «!$# ﴾ عنِي٣(القُرآنَ:ي(، ﴿ $ yδθè=÷G tΡ y7 ø‹ n=tã Èd, ys ø9 $$Î/ ﴾]ن[ ا بِاحلقهثَّبِتن

$﴿، )٤(والصدقِ  tΒ uρ ª!$# ß‰ƒ Ì ãƒ]٣[$Vϑ ù=àß t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèù=Ïj9 ﴾] رمٍ ]مم بِالَ جهعاقب٥(فَي(.  

∩⊇⊃®∪  ﴿¬! uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ ’]ن[ #$ n< Î) uρ «! $# ßì y_ ö è? â‘θãΒ W{   ].    م أو[﴾ #$

∩⊇⊇⊃∪  ﴿ öΝ çGΖ ä. u ö yz >π ¨Β é& ﴾  عنِي؛ ي فوظي اللَّوحِ املَحاِهللا ف ندع : حمدةَ مأُم )٢٠، )٦  

٢٠   أَي : ةر أُميم خت٧(أَن( ، ﴿ ôM y_Ì ÷z é&﴾   ، أُظْهِرت ﴿ Ä¨$̈Ψ= Ï9﴾ ةً فَماسِ أُماُهللا للن رجا أَخ

حمدم أُّمة نرياً مةً خأُم  )صالِ فقَالَ،  )٨اخل نيهم ما فم بِمحهدم ثُم : ﴿   tβρ â ß∆ ù' s? 

Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$Î/ ]ن[öθ s9 uρ š∅ tΒ# u™ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# 

tβ% s3 s9 # Z ö yz Ν ßγ ãΝ]ن[ 9© ßγ÷Ζ ÏiΒ šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ãΝ èδç sY ò2 r& uρ tβθ à) Å¡≈ x ø9  ائةٌم، كـ أو عج [ ﴾ #$

وعر ش[ .  

                           
  . ٤/٤١: تفسري الطربي  :انظر   ) ١(
فهم ، فاجلنة أثر من آثار رمحته تعاىل ؛ وإذا كانوا خالدين يف الرمحة :  ((  ١/١٤٣:قال ابن سعدي يف تفسريه   ) ٢(

  . )) خالدون فيها مبا فيها من النعيم املقيم والعيش السليم يف جوار أرحم الرامحني 
  . ١/٢٦٢:تفسري السمرقندي   ) ٣(
  .مصدر سابق : ري السمرقندي تفس: انظر   ) ٤(
  .٣/١٢٦: تفسري الثعليب   ) ٥(
  . ١/٤٥٦:معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  .  ١/٢٢٩:معاين القرآن : انظر . وهو قول الفراء ،  ١/٩٦:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  . ٣/١٢٧: يب لتفسري الثع  ) ٨(



  

∩⊇⊇⊇∪ ﴿ ⎯ s9 öΝ à2ρ• ÛØ tƒ ﴾  عنِيي : هود١(الي( ، ﴿ Hω Î) ” ]Œ r&  ﴾  ] سرياً ]كـاراً يرإِالَّ ض

(βÎ ﴿، )٢(الوعيد ، والبهت : بِاللِّسان ؛ مثلُ  uρ öΝ ä.θè=Ï?$ s) ãƒ ãΝ ä.θ—9 uθ ãƒ u‘$ t/ ÷Š F{ . منهزمني ] خ[﴾ #$

وصدق وعده فَلم يقاتلْ يهود املَدينة ،واملُؤمنني النصرةَ على اليهود نبيه /وعد اُهللا عز وجلَّ

Ν§ ﴿، )٣(إِالَّ انهزموا  رسولَ اِهللا  èO Ÿω šχρç |ÇΖ ãƒ ﴾ ]  كـ. [  

∩⊇⊇⊄∪ ﴿ ôM t/ Î àÑ ãΝ Íκ ö n= tã èπ ©9 Ïe%! ⎦t ﴿، )٤(مضـى الكَـالم فـي هـذا      ﴾ #$ ø⎪ r& $ tΒ (# þθ à É) èO   

ــودفُوا ،  ﴾ صوا  وــد ω﴿وجِ Î) 9≅ ö6 pt ¿2 z⎯ ÏiΒ «! $# 9≅ ö6 ym uρ z⎯ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ψ9 ــن : أَي ]ن[ ﴾ #$ لَك

كُـلِّ مكـان إِالَّ إِنهـم    أَنهـم أَذالَء فـي   : يعتصمون بِالعهد إِذا أَعطـوه ، واملَعنـى   
العهـد والذِّمـةُ واألمـانُ الـذي     :يعتصمونَ بِالعهد ، واملراد بِحبلِ اِهللا  وحبـلِ النـاسِ  

ــإذن اهللاِ    ــؤمنني بِ ــن املُ م ــه ذُونأْخ٥(ي(،  ﴿ρ â™ !$ t/ uρ 5= ŸÒ tó Î/ z⎯ ÏiΒ «! $# ôM t/ Î àÑ uρ ãΝ Íκ ö n= tã 

èπ uΖ s3 ó¡ yϑ ø9 šن  #$ Ï9≡ sŒ öΝ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ çΡ% x. tβρ ã à õ3 tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# tβθ è= çG ø) tƒ uρ u™ !$ uŠ Î; /Ρ F{ $# Î ö tó Î/ 

9d, ym ]ن[ y7 Ï9≡ sŒ $ yϑ Î/ ( #θ |Á tã (#θ çΡ% x. ¨ρ tβρ ß‰ tG ÷è tƒ   ﴾ ] ـي    ]خ ثا صبف ـذكورـذا مه

 البقرة ورةينِهم فَقَالَ )٦(سي دساوِين فتم م غَريهر أَنأَخب ثُم ،:  

∩⊇⊇⊂∪ ﴿ (#θÝ¡øŠ s9 [™ !# uθ y™ ﴾ ]فَقَالَ ] ن م املُؤمننيهنأَنَّ م ربأخو: ﴿ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# ×π ¨Β é& 

×π yϑ Í←!$ s% ﴾  أَي : احلَق لى٧(ع(،﴿ tβθ è= ÷Gtƒ ﴾ ، َقْرؤوني﴿ÏM≈ tƒ# u™ «!$# ﴾ ،اِهللا تابك﴿u™ !$tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# ﴾ 

                           
  . ٣/١٢٩: يب لتفسري الثع  ) ١(
  .مصدر سابق : يب لتفسري الثعو،  ٤٥٧ – ١/٤٥٦:لقرآن وإعرابه معاين ا: انظر   ) ٢(
  . ١/٤٨٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  (     ) .صفحة ، من سورة البقرة )  ٦١( عند اآلية رقم   ) ٤(
  .مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٤٥٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  (     ) .صفحة ، من سورة البقرة )  ٦١( ية رقم عند اآل  ) ٦(
  . ١/٣٤٣:تفسري البغوي : انظر .   حكاه الغوي عن ابن مسعود   ) ٧(



  

﴾  هاتاع١(س( عنِيي ، :تابِاِهللا عبدأَهلِ الك نم عهم نمالمٍ ، وس بن )٢، )٢ مهو :عبد  اِهللا بن
أربعون : هم ثَمانونَ رجالً : أَو ،)٥(وأَصحابِهم)٤(وأُسيد بن شعية ، وثعلبةَ أسد،، و)٣(صوريا

، ٦، )٧(هم املُسلمونَ :وأَ، )٦(أربعون من نجران ، وأربعونَ قَدموا في السفينة تقَدم ذكْرهم 

öΝ﴿ ٦،  )٨(ساعاته ، وأَحدها أَنى وإِنى وإِنى : أَناَء اللَّيلِ  ٠٢، ٦ èδ uρ tβρ ß‰ àfó¡ o„﴾] كـ [

  .)٩(يصلُّون 

∩⊇⊇⊆∪ ﴿ šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# šχρã ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$Î/ tβ öθ yγ ÷Ψ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑø9 $# 

šχθ ãã Ì‘$ |¡ç„ uρ ’ Îû ÏN≡ u ö y‚ ø9 š] ن[ #$ Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9    ] .كـ ف [﴾   #$

∩⊇⊇∈∪ ﴿ $ tΒ uρ (#θ è=yè ø t? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz ⎯ n= sù çνρ ã x ò6 ã?﴾]ن[زاَءهوا جمدعت أَ،)١٠(فَلنقَر﴿ $ tΒ uρ 

(#θè=yè ø tƒ ô⎯ ÏΒ 9 ö yz ⎯ n=sù çνρ ã x ò6 ãƒ ﴾ ختلفصرٍ مبو،ابح١١(ص(،﴿ ª! $# uρ 7ΟŠ Î= tæ 

š⎥⎫ É) −F ßϑø9 $$ Î/﴾] م.[  

                           
  . ٥١: جماز القرآن   ) ١(
  .  ٥٣ – ٤/٥٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس وابن جريج   ) ٢(
إالَّ أنه قد ارتد ، يقال أنه أسلم ، وكان من أحبار اليهود ، ائيلي بن صور اإلسر: ويقال ، عبد اهللا بن صوريا   ) ٣(

  .٤/١٣٣:اإلصابة  :انظر .   وجحد نبوة النيب 
تويف ، م سالمهإوحسن ،  ن أسلم من اليهودمم،من بين قريظة ، و ثعلبة ابن سعية سعية القرظي  ابناأسيد وأسد   ) ٤(

  . ١/٩٦:االستيعاب و،١/٥٢:اإلصابة : انظر .   أسيد بن سعية وثعلبة بن سعية يف حياة النيب
  ... هو عبد اهللا بن سالم وثعلبة بن سعية وأسد بن سعية وأخوه أسيد : وفيه ،  ٣٤:التعريف واإلعالم   ) ٥(
  (     ) .صفحة ، من سورة البقرة ) ١٢١( عند اآلية رقم   ) ٦(
  . ٤/٥٣:ري الطربي تفس: انظر . والسدي   رواه ابن جرير عن ابن مسعود   ) ٧(
  . مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . وهو قول أيب عبيدة ،  ٦٩: غريب القرآن   ) ٨(
السجود يف هذا املوضع اسم للصالة ال للسجود ؛ ألن التالوة ال  : (( ١/٢٣١:قال الفراء يف معاين القرآن   ) ٩(

  . ))  تكون يف السجود وال يف الركوع 
  . ١/٤٨١:القرآن ايد الوسيط يف تفسري   ) ١٠(
  .  ٩٠:التيسري يف القراءات السبع و،  ٢١٥:السبعة يف القراءات : انظر   ) ١١(



  

∩⊇⊇∉∪ ﴿ ̈β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ⎯ s9 z© Í_ øó è? öΝ ßγ ÷Ψ tã öΝ ßγä9# uθøΒ r& Iω uρ Ν èδ ßŠ sω ÷ρ r& z⎯ ÏiΒ «! $#/$ \↔ ø‹ x©]ن [

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ψ9 öΝ ]ن[ #$ èδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ﴾ ] م [ ي أَواآليةُ ف ذهه بقتس ذهلِ ه

 ةور١(الس(.  

 ∩⊇⊇∠∪﴿   ã≅ sV tΒ $ tΒ tβθ à) ÏΖ ãƒ ’ Îû Íν É‹≈ yδ Íο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 نفقةَ سفلة اليهود على : يعنِي  ﴾ #$

هم قُريظةُ والنضري واملُشركونَ ونفقَتهم في قتالِ املُسلمني ، والصد عن : أَو  ٢،)٢(علمائهِم 

≅È﴿ ٦،  )٣(سبيلِ اِهللا sV yϑŸ2]٣[8xƒ Í‘ $ pκ Ïù ; ÅÀ ﴾ يددش رد٤(ب(،﴿ôM t/$|¹ r& y^ ö ym 7Θöθ s% (# þθ ßϑ n=sß 

(# þθ ßϑ n=sß öΝ ßγ |¡àΡr& ﴾ ةيصاملَع٥( بِالكُفْرِ و(،﴿çµ ÷G x6 n=÷δ r' sù ﴾]ليهِم ] نهِم عفَقتن رراهللاُ أَنَّ ض أَعلم

$ ﴿،)٦(عليهِم كَضررِ هذه الريح على هذا الزرعِ tΒ uρ ãΝ ßγ yϑ n= sß ª! $# ﴾  بِخلقه ا فَعلهَألنَّ كُلَّ م

 ذابع نهم فُهو ،﴿ô⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ ßγ |¡ àΡr& tβθßϑ Î=ôà tƒ  ﴾ ]  م [ العصيانهى )٧(بِالكُفرِ ون ثُم ،

   :املُؤمنني عن مباطَنتهم فَقالَ 

∩⊇⊇∇∪ ﴿ $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −G s? Zπ tΡ$sÜ Î/ ﴾  أَي :واصخالَء وخبطانةُ  ٠٢، )٨(دو

 تهدوبِمو ِبه قثيو إِليه كُنسي نمم هرلَ سلِ أَهجبطانةُ الر٢،  )٩(و ِاليهود باطنةم نوا مهن 

                           
  (     ) .صفحة ، من السورة )  ١٠( عند اآلية رقم   ) ١(
    . ٣/١٣٣:تفسري الثعليب و،  ١/١٨٨:تفسري مقاتل بن سليمان  :انظر . قاله مقاتل   ) ٢(

تفسـري ابـن أيب   و ، ٤/٥٩:تفسـري الطـربي   : انظـر  . يب حامت عن جماهـد  رواه ابن جرير وابن أ  ) ٣(
   .٣/٧٤١:حامت 

  . ١/٤٦١:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٤(
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  . ١/٤٨٢:فسري القرآن ايد والوسيط يف ت، مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٧(
  . ١/٤٨٣:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٨(
  . ١٣١: غريب القرآن   ) ٩(



  

)١(  افقنياملنو)٦، )٢ ﴿ ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ  ﴾ كُملَّتغَريِ أَهلِ م ن٣(م( ،﴿Ÿω öΝ ä3 tΡθä9 ù' tƒ Zω$t6 yz ﴾ ]ن [

ρ–Š#)﴿، )٤(الَ يدعونَ جهدهم في مضرتكُم وفَسادكُم ] ن[ uρ $ tΒ ÷Λ—⎢ ÏΨ tã ﴾ ]كُم ] ناللوا إِضنمت

‰ô﴿، )٥(عن دينكُم  s% ÏN y‰ t/ â™ !$ŸÒ øó t7 ø9 ⎯ô﴿ظَهرت العداوةُ ،  ﴾ #$ ÏΒ öΝ Îγ Ïδ# uθøù r&  ﴾  يمةتبِالش

 ، ي املُسلمنيف قيعةالوو﴿$ tΒ uρ ‘ Ï ÷‚è? öΝ èδ â‘ρß‰ ß¹ ﴾  يانةاخلو داوةالع ن٦(م( ،﴿ç t9 ø. r& ]ن [ô‰ s% 

$̈Ψ ¨ t/ ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# ﴾  دوانِكم:أَيي عف هودالي المات٧(ع(،﴿β Î) ÷Λä⎢Ζ ä. tβθè= É) ÷è s?﴾]كـ[وقعم 

tβθ è=É) ÷è s?﴾]كـ[وقعم ] فع٨(]ن(  يانالب.  

∩⊇⊇®∪ ﴿ öΝ çFΡ r'̄≈ yδ ﴾  ) اه (َخلد نبِيهلَى  تع ) متأَن ( ،﴿ Ï™Iω 'ρ é& ﴾ ىعني مف ) : ينالذ ( ،

öΝ﴿،)٩()هأَنتم الذين : ( كَأنه قيلَ  åκ tΞθ™7 Ït éB Ÿω uρ öΝ ä3 tΡθ™6 Ïtä† ﴾  أَي : مهو ، ريدونَ لَهم اِإلسالمت

لما كَانَ بينهِم من بعِ ؛لُونَ إِلَيهم بِالطَّتمي:تحبوم ؛أَي  ٢٠،)١٠(وهم يريدونكُم على الكُفْرِ 

 ةاَبالقَرو لْف١١(احل(،﴿tβθ ãΨ ÏΒ÷σ è? uρ É=≈ tGÅ3 ø9 $$Î/ ⎯ Ï& Íj#ä.﴾]ن[ جِنسٍ:أَي و اسمهبِ،و١٢(بِالكُت(، ﴿

                           
تفسـري ابـن   و،  ٤/٦١:تفسـري الطـربي   : انظر . وابن أيب حامت عن حممد ،رواه ابن جرير عن ابن عباس  ) ١(

  .مصدر سابق : ين القرآن وإعرابه معا: وانظر  ،  ٣/٧٤٣: أيب حامت 
: معـاين القـرآن وإعرابـه    : وانظـر  ، ٣/٧٤٢: تفسري ابن أيب حـامت  : انظر . رواه ابن أيب حامت عن جماهد ) ٢(

  .مصدر سابق : 
  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد  ،٣/١٣٤:يب لتفسري الثع  ) ٣(
  . ١/٤٦٢:معاين القرآن وإعرابه : وانظر ، سابق  مصدر: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .٣/٧٤٣: تفسري ابن أيب حامت و، ٤/٦٢:تفسري الطربي: انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي   ) ٥(
  .٣/١٣٥:تفسري الثعليب : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  .وهي يف األصل ساقطة ، سيط املطبوعتني كذا يف نسخة الوجيز والو  ) ٨(
  . ١/٤٦٣:معاين القرآن وإعرابه   ) ٩(
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن املفضل   ) ١٠(
  . ١/٩٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١١(
  . ))  لهاتصدقون بكتب اهللا ك :  ((مصدر سابق : قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ١٢(



  

# sŒ Î) uρ öΝ ä.θà) s9 (# þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ# u™]ن [# sŒÎ) uρ (# öθ n=yz (#θ‘Ò tã ãΝ ä3 ø‹ n=tæ/Ÿ≅ ÏΒ$ tΡF{ $# ﴾  ي أَطرافهو

⎯z﴿اَألصابعِ، ÏΒ Åá ø‹ tó ø9 وذَلك لما يرونَ من ؛)١(عضوا اَألناملَ من الغيظ عليكُم:التقدير]ن[ ﴾#$

املُؤمنني الفتهم  ائتاجتماعِ كَلم٢(و( ،﴿ö≅ è% (#θè?θãΒ öΝ ä3 Ïà øŠ tó Î/ ﴾ ]ن [ هبين هبحاناُهللا س رأم 

 هِم إِىل أَنْ يليِهِم بِدوامِ غَيظو ععدوا ، أَنْ يوتم﴿¨β Î) ©!$# 7Λ⎧Î= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρß‰ Á9 $#  ﴾ ] 

  .)٤(حاجة الصدورِ : أَو  ٠٢، )٣(بِما فيها من خريٍ وشر ] كـ خا 

∩⊇⊄⊃∪ ﴿ β Î) öΝ ä3 ó¡ |¡ øÿ sC ×π uΖ |¡ ym  ﴾ ٌغَنِيمةو صر٥(ن( ،﴿ öΝ èδ ÷σ Ý¡ s? ﴾]هم ، ] نزِنحت ﴿ β Î) uρ 

öΝ ä3 ö7 ÅÁ è? ×π t⁄ ÍhŠ y™ ﴾دض ٦(ذَلك(،﴿#θãm t ø tƒ $ yγ Î/ ]ن[β Î) uρ (#ρç É9óÁ s?﴾ ،من أَذَاهونَ معسما تلى مع 

(θà#)﴿ أَذَاهم، −G s? uρ ﴾،مهالَطَتخمم وهتبقَارم﴿Ÿω öΝ à2 ' ÉØ tƒ öΝ èδ ß‰ø‹ x.﴾ هماوتدع٧(و(، ﴿

$º↔ ø‹ x©﴾]أَ] نقَر ﴿Ÿω öΝ à2 ' ÉØ tƒ﴾ام٨(س(،﴿¨β Î) ©! $# $ yϑ Î/ šχθ è=yϑ ÷è tƒ ÔÝŠ Ït èΧ﴾] ائةٌ ،م عجم

  . )٩(فَلن تعدموا جزاءه  ؛عالم به] وعشرون

∩⊇⊄⊇∪  ﴿øŒ Î) uρ |N÷ρ y‰ xî  ﴾ عنِيي :أُحد وم١٠(ي(  ،٢٠  اَألحزابِ: أَو ومي)١( ٍدرب ومي أَو،)٢( ،
)٢( ،﴿ô⎯ ÏΒ š Î=÷δ r&   ﴾هاني اُهللا عضائشةَ ررتلْ عم ن٣(م( ،  ﴿ä— Èhθ t7 è?  ﴾يه٤( ئُت( ، ﴿

                           
  . ))  ففيه تقدمي وتأخري : ((مصدر سابق : قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  . ٣/١٣٦:تفسري الثعليب و،  ٤/٦٦:تفسري الطربي : انظر   ) ٢(
  . ٣/١٣٦: يب لتفسري الثع  ) ٣(
  .٢٢٩: غريب القرآن   ) ٤(
  .  ٥/٥٣:يب لتفسري الثع  ) ٥(
  . ١/٤٦٤:وإعرابه  معاين القرآن  ) ٦(
  . ١/٤٨٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
  .  ٩٠:التيسري يف القراءات السبع و،  ٢١٥: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٩(
اسم اجلبل الذي كانت عنده  وثانيه معاً د بضم أولهحأُو،  من اهلجرة  غزوة أحد يف شوال سنة ثالثكانت   ) ١٠(

وعنده كانت الوقعة ، وهو أمحر ليس بذي شناخيب وبينه وبني املدينة قرابة ميل يف مشاليها ، غزوة أحد 



  

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# y‰ Ïã$s) tΒ ÉΑ$tF É) ù=Ï9﴾ ، ثابِتمو راكزكراً  ٠٢مسعمو افصم مذُ لَهخت٦،  )٥(ت  ﴿

ÉΑ$tFÉ) ù= Ï9 ]ن [ª! $# uρ  ììŠ Ïÿ xœ ﴾  كُمبِقَول ،﴿ îΛ⎧Î= tæ ﴾ ]  ي قُلوبِكُم ] كـ عا فبِم.  

∩⊇⊄⊄∪ ﴿ øŒ Î) M £ϑ yδ È⎯≈ tG x Í←!$ ©Û öΝ à6Ψ ÏΒ  ﴾نارِثةَ بنو حبلمةَ وس اخلَزرجِ  ٢، )٧) (٦(و نم

β ﴿ ٦،  )١)(٨(واَألوسِ لَما هموا بِالرجوعِ عن أُحد مع عبداُهللا بن أُبي r& Ÿξ t±ø s? ﴾]أَنْ ] ن

                                                                             
وشج وجهه ،  وكسرت رباعية النيب ، وسبعون من املسلمني  الفظيعة اليت قتل فيها محزة عم النيب  

.  ٤/٩: البداية والنهاية و، ١/١٠٩:معجم البلدان :انظر.بالء ومتحيص وكان يوم ، وكلمت شفته ، الشريف 
ورجحه ، رواه ابن جرير وابن أيب عن جماهد ومقاتل والربيع والسدي  –أعين من قال يوم أحد  –وهذا القول 

  .٣/٧٤٨:تفسري ابن أيب حامت و،  ٤/٧٠:تفسري الطربي  :انظر . ابن جرير 
وهذا . ٢/٢٨٣:تاريخ اإلسالم :انظر  .من السنة اخلامسة للهجرة  انت يف ذي القعدةوك،  اخلندقوهي غزوة   ) ١(

: تفسري الطربي  :انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن احلسن  –أعين من قال يوم األحزاب  –القول 
  .مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت و،  ٤/٧٠

  .٣/١٣٧: ثعليب تفسري ال: انظر . حكاه الثعليب عن احلسن   ) ٢(
زوجها ت، عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنها وعن أبيها  ،أم عبد اهللا ، أم املؤمنني ، الصحابية اجلليلة   ) ٣(

هلا ،  ودخل ا باملدينة وهي بنت تسع، يف شوال سنة عشر من النبوة وهي بنت ست سنني   رسول اهللا  
وصلى عليها ،  سنة مثان ومخسنيسبع عشرة من رمضان عنها ليلة رضي اهللا توفيت ، مناقب عظيمة ال ختفى 

: املنتظم و،٨/٥٨:طبقات ابن سعد  :انظر . ودفنت بالبقيع وهي بنت ست وستني سنة ، أبو هريرة بعد الوتر 
  .  ٨/١٦: اإلصابة و،  ٥/٣٠٢

  .١/٢٦٨:تفسري السمرقندي   ) ٤(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : نظر ا. وهو قول أبو عبيدة ،  ١٦٢: غريب القرآن   ) ٥(
هم بنو سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن : هم بنو حارثة بن احلارث بن اخلزرج ، وبنو سلمة: بنو حارثة    )٦(

  . ٣٥٨،  ٣٤٠:ابن حزم ، مجهرة أنساب العرب : انظر. سادرة بن مزيد بن جشم بن اخلزرج 
رقم ،  ﴾إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال  باب ﴿، تفسري كتاب ال، ٤/١٤٨٨: رواه البخاري يف صحيحه   ) ٧(

،  كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم: كتاب ، ٤/١٩٤٨: :ومسلم يف صحيحه ، )  ٣٨٢٥( احلديث 
كالمها عن جابر بن عبداهللا رضي ، )  ٢٥٠٥(رقم احلديث ، باب من فضائل األنصار رضي اهللا تعاىل عنهم 

  . اهللا عنهما 
عبد اهللا بن أيب بن مالك بن احلارث بن عبيد اخلزرجي، املشهور بابن سلول، وسلول جدته ، احلباب  هو أبو  ) ٨(

ألبيه، رأس املنافقني يف اإلسالم، أظهر اإلسالم بعد معركة بدر تقية، وملا مات سنة تسع للهجرة صلى عليه 
أحد منهم مات أبداً وال تقم على  ﴿وال تصل على: ومل يكن ذلك من رأي عمر، فأنزل اهللا تعاىل،  النيب 



  

!ª ﴿،  ، وذَلك أَنَّ هؤالِء هموا بِاالنصراف عن احلربِ ، فَعصمهم اُهللا عز وجلَّ)٢(تجبنا  $# uρ 

$ uΚåκ ‘ Ï9 uρ ﴾]ا ]نمموالٍ لَها وماصره٣(ن(  ، ﴿’ n? tã uρ «!$# È≅ ©. uθ tG uŠ ù=sù tβθ ãΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 ] كـ  [ ﴾   #$

  .فَليعتمد في الكفَاية املُؤمنونَ 

∩⊇⊄⊂∪  ﴿ ô‰s) s9 uρ ãΝ ä. u |Ç tΡ ª!$# 9‘ ô‰ t7 Î/ öΝ çFΡr& uρ ×'©! ÏŒ r&  ﴾  ] ض خ[ دالعو ددالع بِقلة  ٤(ة(     ،

٢  درب  و : أَو ، فَاريالغ درا بفرهبِئرٍ ح اسم : خلد ابنبنِ م قُريش بن احلَارث بن درب

(θà#)﴿٦،)٦(اسم الوادي املَعروف بِها بني مكَّةَ واملَدينة: ، أَو )٥(نصرِ بن كنانة  ¨?$$ sù ©!$# öΝ ä3 ª= yè s9 

tβρ ã ä3 ô± n@   ﴾ ]  كـ [ ي: أَيتكُر نِعمش هقُونِي فَإن٧(ات( .  

∩⊇⊄⊆∪ ﴿  øŒ Î) ãΑθà) s? ]٣[/š⎥⎫ ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9  ﴾  ، ٍدرب ومي﴿  ⎯ s9 r& öΝ ä3 uŠ Ï õ3 tƒ β r& öΝ ä. £‰ Ïϑãƒ Ν ä3 š/ u‘ 

Ïπ sW≈ n= sW Î/ 7#≈ s9# u™ z⎯ ÏiΒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# t⎦⎫ Ï9 u”∴ ãΒ   ﴾ ]  أَ ]كـ صجقَر ﴿ t⎦⎫ Ï9 §”∴ ãΒ ﴾ ا٨(مٍ ش(.   

∩⊇⊄∈∪ ﴿ #’ n? t/]ن[β Î) (#ρç É9 óÁs? ﴾  ،ودقاِء العلَى لع ﴿ (#θ à) −G s? uρ﴾  َعاليةَ اِهللا تصعى ،م الفَةخمو

 بِيالن)٩(،﴿ Ν ä.θè?ù' tƒ uρ ⎯ ÏiΒ öΝ Ïδ Í‘ öθ sù # x‹≈ yδ ﴾ ٢٠  هِهِم : أَيجو ن١٠(م( مفرِهسو)٦، )١  نم

                                                                             
  .  ٤/٦٥:األعالم ، ٤/١٣:، والبداية والنهاية ٢/٦٥٩:تاريخ اإلسالم : انظر. قربه﴾ 

  . ٣٦ - ٣٥: التعريف واإلعالم   ) ١(
  . ١/٤٦٥:معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  . ١/٤٨٦:يد و الوسيط يف تفسري القرآن ا، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  . ١/٤٦٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  . ٣٦: التعريف واإلعالم   ) ٥(
  . ٣/١٣٩: تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن الواقدي عن عبداهللا بن جعفر وحممد بن صاحل   ) ٦(
  . ١/٤٨٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع  ، صدر سابق م: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٩(
ورواه ابـن جريـر عـن عكرمـة وقتـادة والربيـع والسـدي        ،  ٩٨: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١٠(

تفسـري ابـن   : انظـر  ، ورواه ابن أيب حامت عن ابـن عبـاس والضـحاك    ، واحلسن وابن عباس وابن زيد 



  

 ذا؛أَيم هغَ:فَورِه نذا مبِهِم ه٢(ض(،٠٢  إِذَا غَضب رهفَائ قَالُ فَاري)٦،)٣ ﴿öΝ ä. ÷Š Ï‰ôϑ ãƒ Ν ä3 š/ u‘ 

Ïπ |¡ ôϑ sƒ¿2 7#≈ s9# u™ z⎯ ÏiΒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# t⎦⎫ ÏΒÈhθ |¡ ãΒ  ﴾]كـ[علَّمني٤( م(، تمسوت املالئكةُ قَد كَانتو

أَذْني اخلَيلَ وواصي ناَألبيضِ ف وفدرٍ بِالصب ومها يأَ  )٥(ابقَر ،﴿t⎦⎫ ÏΒÈhθ |¡ ãΒ﴾  ماصعو ق٦(ح( ،

 وماملؤمنونَ ي ربص رٍ [ ثُمدني )٧(]بمسوم ن املَالئكةاآلف م وا بِخمسةدفَأُم ، .  

∩⊇⊄∉∪ ﴿ $ tΒ uρ ã& s# yè y_ ª! $#﴾  أَي : اِإلمداد ك٨(ذَل(،﴿ ω Î) 3“ u ô³ ç0﴾ ،ًةاربِش﴿ öΝ ä3 s9 ¨⎦ È⌡ yϑôÜ tG Ï9 uρ 

Ν ä3 ç/θè=è% ⎯ Ïµ Î/ ﴾ ]ن[  ، ودالع ن كَثرةم جزعفَالَ ت﴿ $ tΒ uρ ç óÇ̈Ζ9 $# ω Î) ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# Í“ƒ Í• yèø9 $# 

ÉΟ‹ Å3 pt ø:$# ﴾]  ع[  أَنصاره إِنْ كَثُرتخذُولٌ وم اُهللا فُهو هرصني لَم ن٩(َألنَّ م(.  

∩⊇⊄∠∪ ﴿ yì sÜ ø) u‹ Ï9 $ ]ù t sÛ ﴾أَي:كُم بِبصرطَرفاً،ن يقطَعدرٍ ل ﴿z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρã x x.﴾  أَي : يهدمل

ρ÷﴿ ٦، )١(من قُتلَ منهم بِبدرٍ: يعنِي  ٢، )١٠(ركناً من أَركان الشرك بِالقتلِ واَألسرِ  r& 

                                                                             
معـاين القـرآن وإعرابـه    : انظـر  . وهو اختيار الزجاج ،   ٣/٧٥٣:تفسري ابن أيب حامتو،  ٤/٨٠:جرير 

:١/٤٦٧ .  
: انظـر  . ورواه ابـن أيب حـامت عـن ابـن عبـاس       ، مصدر سـابق  : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(

  .مصدر سابق :  أيب حامت تفسري ابن
ورواه ابـن أيب حـامت   ، وجماهـد والضـحاك    –مـوىل أم هـانئ    –ير عن عكرمة وأبا صاحل رواه ابن جر  ) ٢(

 وتفسـري ابـن  ،  ٨١ – ٤/٨٠:تفسـري ابـن جريـر    : انظر . عن ابن عباس وعكرمة وجماهد والضحاك 
  . مصدر سابق :  أيب حامت

  . ٣٦٠: غريب القرآن   ) ٣(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٤(
  . ٤/٨٢:تفسري الطربي و،  ١/١٩٠:تفسري مقاتل بن سليمان : نظر ا. قاله مقاتل   ) ٥(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢١٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .ولعل هذا اخلطأ الواضح يرجع إىل الناسخ ، يوم أحد : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٧(
  . ١/٤٦٧:إعرابه معاين القرآن و  ) ٨(
  . ٤٩٠ – ١/٤٨٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٩(
  .٣/١٤٥: تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن السدي   ) ١٠(



  

öΝ åκ tJ Î6õ3 tƒ ﴾ زيهم: أَيخعنِي  )٢(يلَّهم ؛ يذيوا ، : ومهزان ين٠٢الذ هكْبِتقالُ : م ييم ، ويظَهغي

 : م أَيهكْبِتهِم : يوهجوم لهعرص٣(ي( ،م  ٢٠كَهلهي أَو)٤( ،﴿(#θç6 Î=s)Ψ uŠ sù t⎦⎫ Î6Í← !% s{ ﴾]خ[ 

٠٢  م الظَّفَره٥(فَات(.  

∩⊇⊄∇∪﴿ }§ øŠ s9 š s9 z⎯ ÏΒ Ì øΒ F{ $# í™ ó© x«﴾ َا كم ن املُشركنيم أُحد وما كَانَ يوا لَمرانَ ؛ كَس

 بِيةَ النياعبر  َه ، قَالوجشوهم إِلَى «: ، وعدي وهبيهِم ، ون جهبوا وضخ قَوم فْلُحي كَيف
: واملَعنى ،)٧(؛ لعلْمه أَنَّ كَثرياً منهم سيؤمنونَ )٦(، فَأنزلَ اُهللا عز وجلَّ هذه اآليةَ  »! ربِهِم ؟ 

، وهو )٨(لَيس لَك من اَألمر فَي عذابهم أَو استصالَحهم شيٌء حىت تقع إِنابتهم ، أَو تعذيبِهم 

                                                                             
تفسـري  : انظـر  . ورواه ابن أيب حـامت عـن قتـادة والربيـع     ، رواه ابن جرير عن قتادة والربيع واحلسن   ) ١(

  . ٣/٧٥٦: يب حامت تفسري ابن أو،  ٤/٨٥: الطربي 
،  ٤/٨٦: تفسري الطربي : انظر . ورواه ابن أيب حامت عن الربيع ابن أنس ، رواه ابن جرير عن قتادة والربيع   ) ٢(

  .مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت و
جاج يف ونقله عنه الز، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . واألخري هو قول أيب عبيدة .  ٥٠٥: غريب القرآن   ) ٣(

  .مصدر سابق : معاين القرآن 
، إىل أيب عبيدة ، مصدر سابق : ونسبه الثعليب يف تفسريه ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(

أما هذه الكلمة فقد فسر ، واملوجود عند أيب عبيدة يف هذا املوضع ما نقله عنه صاحب غريب القرآن والزجاج 
: انظر .  ))  ليهلك الذين كفروا: أي  :  ((﴾ ؛ حيث قال  قطع طرفا من الذين كفروالي ﴿: ا قوله تعاىل 
       .مصدر سابق : جماز القرآن 

  . ٢٠٥: غريب القرآن   ) ٥(
عن أنس بن ، مصدر سابق : ورواه ابن أيب حامت يف تفسريه ، عن  قتادة   ٤/٨٧: رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٦(

، ) ٤٠٢٧(رقم احلديث ، باب الصرب على البالء ، كتاب الفنت ، ،٢/١٣٣٦:هسننجه يف ورواه ابن ما،  .مالك
ختريج  قال الزيلعي يف ، )  ١٢٨٥٤(رقم احلديث ،  مسند أنس ،  ٣/١٧٨:   همسندورواه اإلمام أمحد يف 
باين هذا وقد صحح األل،))رواه عبد الرزاق يف تفسريه أنا معمر عن قتادة :(( ١/٢٢١:األحاديث واآلثار

   . ٣٧٢/ ٢ :صحيح ابن ماجة احلديث يف 
:   -بعد أن ساق رواية الطربي عن الربيع بن أنس  -  ٢/٧٤٩ :قال ابن حجر يف العجاب يف بيان األسباب   ) ٧(

هذا :  -يعين ابن حجر  –قلت ، لعلمه أن كثريا منهم سيؤمن : ونقل الثعليب حنوه عن ابن الكليب وزاد (( 
  . )) يف الصحيح أنه دعا عليهم مردود ملا ثبت 

: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٢٣٤:معاين القرآن للفراء : انظر ، حىت  : مبعىن ) أو ( هذا القول على أن   ) ٨(
١/٤٦٨ .  



  

قُوله : ﴿÷ρ r& z>θ çG tƒ öΝ Íκ ö n= tæ ÷ρ r& öΝ ßγ t/ Éj‹ yèãƒ öΝ ßγ ¯ΡÎ* sù šχθ ßϑÎ=≈ sß ﴾] فَى  ٠٢] كـ أو ثبا نلَمو

 هبِين نع اَألمر/ ذَكَراَألمرِ لَه ميع؛أَنَّ ج اَء غَفَر لَهش نمو ، هذَّباَء عش ١(فَمن(، قُوله وهو:  

∩⊇⊄®∪ ﴿¬! uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ ã ]ن[#$ Ï øó tƒ ]٣[⎯ yϑ Ï9 â™!$ t± o„ ﴾  يمظالع الذَّنب

دحولْمينل، ﴿ Ü> Éj‹ yè ãƒ uρ]٣[⎯ tΒ â™!$ t± o„﴾]ن كـ[ريدريِ ،:يغالذَّنبِ الص لىع املُشركني ﴿ ª! $# uρ 

Ö‘θà xî ﴾  َألوليائه، ﴿ÒΟ‹ Ïm   .)٢(بِهِم ]  مثب[ ﴾ ‘§

∩⊇⊂⊃∪﴿ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θè=à2 ù' s? (# #θ t/ Ìh9 $# $ Zù$yè ôÊ r& Zπ x yè≈ ŸÒ •Β﴾]م ]ن ضهأَن وه

(θà#)﴿، )٣(كُلَّما أُخر أَجلٌ إِلَى غَريه زِيدت زِيادةٌ يزِيدونَ على املَالِ ويؤخرونَ اَألجلَ ،  ¨?$# uρ 

©! $# öΝ ä3 ª= yè s9 tβθßs Î=ø è? ﴾  ] ثَالثُون ، كـ أو عجائةٌ وم[  ةي اجلَنقَوا فبتوا ودسعي ت٤(ك(.  

∩⊇⊂⊇∪ ﴿  (#θà) ¨?$# uρ u‘$ ¨Ζ9 $# ﴾  استحالَلَه ركتا وب٥(بِتحريِم الر( ،﴿ û© ÉL ©9 $# ôN£‰ Ïã é& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9   ﴾ 

  . دونَ أَهلِ اإلميان  ]كـ أو عج    [ ﴾

∩⊇⊂⊄∪﴿ (#θãè‹ ÏÛ r& uρ ©!$# tΑθß™ §9 $# uρ]٣[öΝ à6 ¯= yè s9 šχθ ßϑ ymö è?  ﴾]كـ أو ثب[ . 

∩⊇⊂⊂∪ ﴿ (# þθ ãã Í‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;ο t Ï øó tΒ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘   ﴾  رةَ: أَياملَغف وجِبي يالذ ١(اِإلسالم( ،

#) ﴿، قَرأَ )٣(أَداَء الفَرائضِ : ، وقيلَ )٢(التوبة : وقيلَ  þθ ãã Í‘$ y™﴾  م٤(ع( ، ﴿>π ¨Ψ y_ uρ $ yγ àÊ ó tã 

                           
  . ١/٤٥٧:زاد املسري   ) ١(
  . ١/٤٩١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
 ﴿: الربا قليله وكثريه قد حرم يف قوله جل وعز  :  ((ر سابق مصد: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(

فإذا بلغ األجل زادوا . ﴾ ؛ وإمنا كان هذا ألن قوما من أهل الطائف كانوا يربون  وأحل اهللا البيع وحرم الربا 
  . ))فيه وضاعفوا  

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .مصدر سابق : عرابه معاين القرآن وإ: انظر   ) ٥(



  

ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾ ]٠٢] ن  ا ؛ أَيهرضع : الفخ وي هالذ رضالع رِدي لَما ، وهتعس

ôN ﴿ ٦، )٥(الطُّولِ  £‰ Ïã é& t⎦⎫ É) −G ßϑù=Ï9 ﴾]  أَولياَء اِهللا  ]أوخ نم احدكُلِّ ول.  

∩⊇⊂⊆∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ à) ÏΖ ãƒ ’Îû Ï™ !# § œ£9 $# ﴾  سر٠٢، )٦(الي  ىبِمعن سراليو وررالساُء ورالسو

داح٦ ، )٧(و ﴿ Ï™ !# § œØ9 $# uρ ﴾   ، ِلَةَ املَالقو رسالع﴿t⎦⎫ Ïϑ Ïà≈ x6 ø9 $# uρ xá ø‹ tó ø9 الكَافِّني غَيظَهم  ﴾ #$

 هائن إِمض٨(ع(،﴿tt⎦⎫ Ï≈ yèø9 $# uρ Ç⎯ tã Ä¨$̈Ψ9$# ﴾ ]اَء إِليِهم] نأَسم وهظَلَم نمعيك والاملَم ن٩(ع( : 

﴿ ª!$# uρ = Ït ä† š⎥⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9   .)١٠(املوحدين الذين هذه اخلصالُ فيهِم] خ [﴾ #$

∩⊇⊂∈∪ ﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ # sŒ Î) (#θè=yè sù ºπ t± Ån$sù ﴾  عنِيار: يمهان التبي نف لَتزا ، نن١١(الز(  هتأَت ،

 بِيى النفَأت ، ذَلك لىع دمن ا ، ثُملَهقبو فسها إِلَى نهممراً ؛ فَضت نهم اعتبسناَء تامرأةٌ ح 

                                                                             
  . ٣/١٤٨:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن ابن عباس   ) ١(
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن عكرمة   ) ٢(
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر .  حكاه الثعليب عن علي   ) ٣(
  .مصدر سابق : لتيسري يف القراءات السبع ا ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٣٣١: غريب القرآن    ) ٥(
: وقال أبو الليث السمرقندي يف تفسريه ، ٤/٩٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٦(

  .وهذا قول الكليب :  ١/٢٧٢
  . ٢٥٩: غريب القرآن   ) ٧(
  .١/٤٩٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
  .  ٣/٧٦٣: تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن الربيع عن أيب العالية   ) ٩(
  .مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . نسبه الواحدي عن ابن عباس   ) ١٠(
ا فاحشة أو ظلموا والذين إذا فعلو ﴿ :نبهان التمار أبو مقبل ذكره أبو نعيم يف الصحابة وقال نزلت فيه    ) ١١(

غوامض و،  ٦/٤١٨:اإلصابة : انظر .   ﴾وأقم الصالة طريف النهار وزلفا    ﴿ :ونزلت فيه ،﴾ أنفسهم  
: حممد بن عبدالغين البغدادي : تكملة اإلكمال و،  ١/٢٩٥: أبو القاسم بن بشكوال ، األمساء املبهمة 

١/٤٧٦.   



  

ρ÷ ﴿  :، وقَولُه )١(ة فَذَكر ذَلك لَه ، فَرتلت هذه اآلي r& (# þθ ßϑ n=sß öΝ æη |¡ àΡr& ﴾/ عنِيا : ينونَ الزا دم

ρã#)﴿،  )٢(الزنا من قُبلَة ، أَو لَمسة ، أَو نظَرٍ x. sŒ ©!$# ﴾  اِهللا : أَي قاب٣(ذَكُروا ع( ، ﴿

(#ρã x øó tG ó™ $$ sù öΝ Îγ Î/θçΡä‹ Ï9 ]ن [⎯ tΒ uρ ã Ï øó tƒ šUθ çΡ—%! $# ωÎ) ª! $# öΝ s9 uρ (#ρ• ÅÇ ãƒ ﴾   لَموا ويمقي لَمو

’4﴿ يدوموا ، n? tã $ tΒ (#θè=yè sù ﴾ وافَرغاستوا ولْ أَقَر٤(ب(،﴿ öΝ èδ uρ šχθ ßϑ n=ôè tƒ﴾]ي ] كـأَنْ الذ

  .)٥(أَتوه معصيةٌ 

∩⊇⊂∉∪ ﴿   y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ν èδäτ !# t“ y_ ×ο t Ï øó̈Β ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ ×M≈ ¨Ψ y_ uρ “Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγÏF øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# 

š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù]ن [zΝ ÷èÏΡ uρ ã ô_ r& t⎦, Î#Ïϑ≈ yèø9   . ]م أو ثب  [﴾ #$

∩⊇⊂∠∪ ﴿ ô‰ s% ôM n=yz ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% ×⎦ s⎞ ß™ ﴾ ]ن [ ضتم ٦(قَد( اُألممِ الكَافرة نقَبلَكُم م يمنف

ف هلتي أَجوا اَألجلَ الذلغى بتم حي إِياهبِإِمهال ننا  سنيي الدف م آثارلَه بقيتهم ، وي إِهالك

ρç#)  ﴿ ، فيها أَعظم االعتبارِ Å¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#ρã ÝàΡ$$sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t6É%$tã ﴾ مأَمرِه ر٧( آخ( ،                  

                           
 ،مقاتل بن سليمان يف تفسريه عن الضحاك عن بن عباس ه ذكر(:  (مصدر سابق : قال ابن حجر يف اإلصابة   ) ١(

وهكذا أخرجه عبد الغين بن سعيد الثقفي يف تفسريه عن موسى بن عبد الرمحن عن بن جريج عن عطاء عن بن 
وأورد هذه ، وعبد الغين وموسى هالكان ، والضحاك مل يسمع من بن عباس ، ومقاتل متروك ، عباس مطوال 
  . ))بعض هذا خمتصراً  لكن ذكر قتادة ، واملهدوي ومكي واملاوردي يف تفسريهم بغري سند القصة الثعليب 

  . ٣/١٦٩:تفسري الثعليب :انظر . حكاه الثعليب عن مقاتل و الكليب   ) ٢(
  . ١/٤٩٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .قاله أكثر املفسرين : مصدر سابق : ه قال الثعليب يف تفسري،  ١/٤٧٠: معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
. مصـدر سـابق   : تفسـري الـثعليب   : انظـر  . ابن عباس واحلسن ومقاتل وابن يسـار  حكاه الثعليب عن   ) ٥(

  . ١/١٩٢:تفسري مقاتل بن سليمان : وانظر 
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٦(
  .٣/١٧١: تفسري الثعليب   ) ٧(



  

﴿t⎦⎫ Î/ Éj‹ s3 ßϑ ø9 فَأنا أَمهِلُهم حتى :  تعالَى منهم ، نزلت في قصة يوم أُحد ، يقولُ اُهللا ]م  [﴾ #$

 بِيالن صرةي نف لتي أَجي الذوا أَجللُغبي  أَعدائه هالكو ، ائهأَولي١(و(.   

∩⊇⊂∇∪ ﴿ # x‹≈ yδ ×β$ u‹ t/ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ﴾  عنِيةٌ : ياماسِ علنيانٌ لالقُرآنَ ب ، ﴿“ Y‰ èδ uρ ×π sà Ïã öθ tΒ uρ 

š⎥⎫ É) −G ßϑù=Ïj9   ﴾ ]  م[  م اُهللا بِفضلهداهه ينم الذهاصةً ؛ و٢(خ(.  

∩⊇⊂®∪ ﴿ Ÿω uρ (#θ ãΖ Îγ s? ﴾ فُواعض٣(ت(،اهلزِيِمة نالَكُم ما نوِكُم بِمدع جِهاد نع﴿Ÿω uρ (#θçΡt“ øt rB ﴾ 

﴾  نيمةالغ نكُم ما فَاتلى م٤(ع(، ﴿ ãΝ çFΡr& uρ tβ öθ n=ôã F{ $# β Î) Ο çGΨ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ﴾ ]  عنِي  ]كـي :

 ناحلَزو هنالو ركن تم را ذُكم وجب٥(أَنَّ اِإلميانَ ي(.  

∩⊇⊆⊃∪ ﴿ β Î) öΝ ä3 ó¡ |¡ ôϑ tƒ ﴾ ، كُمبصي  ﴿Óy ö s% ﴾ اهآلَمو ٦(جِراح(  ، دأُح ومي ﴿ ô‰ s) sù ¡§ tΒ 

¡§ tΒ tΠ öθ s) ø9 $# Óy ö s% … ã&é# ÷V ÏiΒ ﴾ ]عنِي ] ني :ومي رِكنيدرٍ  املُشأَ  ،)٧(بقَر﴿ Óy ö ã%﴾ ةحب٠٢، )٨(ص 

 ﴿ ٦، )٩(القَرح بِالفتحِ اجلراح ، والقُرح بِالضمِ آلَم اجلراحِ : قَرح وقُرح جِراح ، ويقَالُ 

y7 ù=Ï? uρ ãΠ$−ƒF{ $ ﴿، )١٠(أَيام الدنيا : يعنِي  ﴾#$ yγ ä9 Íρ# y‰çΡ ﴾ ، افُهرصن﴿t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9$# ﴾] ةً  ]حرم

                           
  . )) هكذا قال ابن إسحاق هذا الذي ذكرت :  (( مث قال ، مصدر سابق : ذكره الثعليب يف تفسريه   ) ١(
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٢(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٣(
  .٣/١٧٢: تفسري الثعليب و، ٤/١٠٢:تفسري الطربي : انظر   ) ٤(
  . ١/٤٩٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . ١/٤٧٠:معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  . ٣/٧٧٢: وتفسري ابن أيب حامت ،  ٤/١٠٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن احلسن   ) ٧(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع  ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  .در سابق مص: وهو قول الفراء يف معاين القرآن ،  ٣٧٤: غريب القرآن   ) ٩(
  . ١/٤٩٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١٠(



  

tzΝ﴿ ، )١(لفرقَة ومرةً عليها  n=÷è u‹ Ï9 uρ ª! $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ﴾   م ؛ أَيغَريِه نم بِاإلميان يزينمم :

 :املُؤمن زيميل لْكُفَّارِ علَى املُسلمنيولةَ لجعلُ الدا نمينِ إِذَا /  إِننِ الدع دتري نمم املُخلص

›tx﴿ ،)٢(ليعلمهم مشاهدةً كَما علَمهم غَيباً : صابته نكبةٌ ، واملعنى أَ Ï‚ −G tƒ uρ öΝ ä3Ζ ÏΒ u™ !# y‰ pκà−﴾ 

#$!ª ﴿، وليكْرم قَوماً بِالشهادة] ن[ uρ Ÿω = Ït ä† t⎦⎫ ÉΚÎ=≈ ©à9 : أَي  ]ون عبأرو ائةٌم، خ ضد [  ﴾  #$

 . )٣(إِنما يديِلُ املُشركني على املُؤمنني لما ذُكْر ؛ الَ َألنه يحبهم أَنه: املُشركني ؛ يعنِي 

∩⊇⊆⊇∪ ﴿ }È Åcs yϑ ãŠ Ï9 uρ ª!$# t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΨ tΒ# u™  ﴾ ن : أَيليهِم مع قعا يوبِهم بِمذُن نم مهلصخيل

يمحص محصاً إِذَا ذَهب ما فيه من  محص احلَبلُ: يقالُ  ٠٢، )٤(قَتلٍ وجرحٍ وذَهابِ مالٍ 
لِّصمى يتبرٍ ، حأَ،وو لصمو حصمو حصحبلٌ مهم ملص،وقَولا ؛ : ووبنا ذُننع صحا مبنر

 وبِ : أَيالذُّن نا مبِن علَّقا تا من٥(أَذْهب ع( ،﴿ t, ys ôϑ tƒ uρ š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ø9 صلَهم يستأ ]م  [﴾#$

أَنه يديلُ على املُؤمنني لما ذُكر ، ويديلُ علَى الكَافرين ِإلهالكهم : إِذَا أدالَ عليهِم ، يعنِي 
  .)٦(بِذُنوبِهم 

∩⊇⊆⊄∪ ﴿ ôΘ r& ÷Λä⎢ ö7 Å¡ ym ﴾  مِسبتلْ ح٧(ب( ؛ أَي :بسحواالَ ت،﴿ β r& (#θè=äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yfø9 ϑ£$]خ[#$ s9 uρ 

ÉΟ n= ÷è tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρß‰ yδ$y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ zΝ n=÷è tƒ uρ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 ولَما يقعِ العلم بِاجلهاد : أَي  ]كـ  [﴾ #$

أَحِسبتم أَنْ : مع العلمِ بِصربِ الصابِرين ، واآليةُ خطاب للَّذين اَزموا يوم أُحد ، قيلَ لَهم 

                           
  . ١/٤٢٦:تفسري املاوردي : انظر . حكاه املاوردي عن احلسن   ) ١(
  . ٤٧١ – ١/٤٧٠:معاين القرآن وإعرابه : وانظر . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  .٩/١٦:لكبري التفسري ا  ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .منسوباً إىل حممد بن يزيد  ١/٤٧١:وذكره الزجاج يف معاين القرآن .  ٥٣٠: غريب القرآن   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : وانظر .  ١/٤٩٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  . ١/٢٨٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(



  

ن قُتلوا ، وثَبتوا على ألَمِ اجلراحِ والضربِ من غَريِ أَنْ تسلُكُوا تدخلوا اجلَنةَ كَما دخلَ الذي
  .)١(طَريقَهم ، وتصبروا صربهم 

∩⊇⊆⊂∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ ÷Λ ä⎢Ψ ä. tβ öθ ¨Ψ yϑ s? |N öθ yϑ ø9 : ويقُولُون  كَانوا يتمنونَ يوماً مع رسولِ اِهللا  ﴾ #$

لَنفْعلَنو لنفْعلَن،قابحقُوا العفَاست دأُح وموا يمَزا عالَى،)٢(ثُمت قولُهو:﴿⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& çν öθ s) ù= s? ﴾ 

‰ô ﴿من قَبلِ يوم أُحد ،: يعنِي  ]ض[ s) sù çνθßϑ çG÷ƒ r& u‘ ﴾  أَي ، املُوت نونَ منمتم تا كُنتم مأيتر :

 هاببم أَسأيت٣(ر(، ﴿ ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ tβρ ã ÝàΖ s? ﴾ ]  م[  ي ذَلكلُونَ احلاَلَ فأَماَء تترصم بأَنتو : كَيف

   )٤(!هيِ فَلم انهزمتم ؟

∩⊇⊆⊆∪ ﴿ $ tΒ uρ î‰ £ϑ ptèΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ]خ[ô‰ s% ôM n=yz ⎯ ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ ß™ ”9 يموت كَما : أَي  ]ن[﴾ #$

 هلل قَبسالر اَتت٥(م( ،﴿⎦ '⎪ Î* sù r& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λ ä⎢ ö6 n=s)Ρ $# #’ n? tã öΝ ä3 Î/$ s) ôã r& ﴾]ن[ عدم كُفَّاراً بتددتار

يوم أُحد ، وأُشيع أَنه قُتلَ ، قَالَ ناس من  ؛ وذَلك أَنه لَما نعي رسولَ اِهللا )٦(بعد إِميانِكُم 
فَأنزلَ اُهللا تعالَى هذه ،قُتلَ فَاحلَقُوا بِدينِكُم اَألولِإِنْ كَانَ محمد قَد :للمؤمنني/أَهلِ النفاقِ

⎯ ﴿ ،)٧(اآليةَ  tΒ uρ ó= Î=s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t6É) tã ⎯ n= sù § ÛØ tƒ ©!$# $\↔ ø‹ x© ﴾ ]ن[ أَي  : هفسن رضا يمإِنو

                           
  . ٤/٢٢٠:وتفسري القرطيب ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
وتفسري ابن أيب ،  ٤/١٠٩:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن ابن عباس ، رواه ابن جرير عن احلسن   ) ٢(

  . ٣/٧٧٦: حامت 
ومعاين القرآن ،  ١/٤٧٣:معاين القرآن للفراء : وانظر ، مصدر سابق : يد الوسيط يف تفسري القرآن ا  ) ٣(

  . ١/٤٧٣:وإعرابه 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه .  ١/٤٩٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  . عن الضحاك  ٤/١١٣:رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٧(



  

“﴿  ،)١(بِاستحقَاقِ العقَابِ  Ì“ ôf u‹ y™ uρ ª! $# t⎦⎪ Ì Å6≈ ¤±9 عنيِ ِهللا من املُهاجرين الطَّائ ]م [﴾ #$

  :، ثُم عاتب املُنهزمني بِقوله )٢(واَألنصارِ بِما يستحقُونَ من الثَّوابِ 

∩⊇⊆∈∪ ﴿ $ tΒ uρ tβ$Ÿ2 C§ø uΖ Ï9 β r& |Nθßϑ s? ω Î) ÈβøŒ Î* Î/ «! ما كَانت نفس لتموت إِالَّ :  يأَ﴾ #$

≈Y7$ ﴿ كَتب اُهللا ذَلك ،؛ بِقضاِء اِهللا وقَدره )٣(بِإذن اِهللا  tF Ï. Wξ §_ xσ •Β ﴾]ن[  ري قُدالذ إِلَى أَجله

تمَزا فَلم ، م ؟لَه،ي احلَياةف زيداهلزِميةُ الَ تو﴿∅ tΒ uρ ÷ŠÌ ãƒ ﴾،لهعمو بِطاعته﴿z># uθ rO $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $#  ﴾

⎯ ﴿وزِينتها وزخرفَها ، ÏµÏ? ÷σ çΡ $ pκ ÷] ÏΒ﴾]ا قُ ]نا منهم عطهعنِي ني ، ا لَهرنطَلباً : د هؤالِء املنهزمنيل

،نيمةلغل﴿⎯ tΒuρ ÷Š Ì ãƒ z># uθ rO Íο t ÅzFψ ⎯﴿،)٤(الذين ثَبتوا حتى قُتلُوا : يعنِي ﴾ #$ Ïµ Ï? ÷σ çΡ $pκ ÷] ÏΒ ﴾]ن[  ثُم

 هقَول عدب لى املُنهزمنيع جاحت ثُم: ﴿“ Ì“ ôf uΖ y™ uρ t⎦⎪ Ì Å3≈ ¤±9   :وله بِق] أو ثج م[﴾ #$

∩⊇⊆∉∪ ﴿ ⎦ Éi⎪ r' x. uρ ⎯ ÏiΒ %c© É< ¯Ρ ﴾  أَي : بِين نم كَمأَ )٥(وقَر ،﴿ '⎦ ÉÉ⎪-x. uρ﴾  ّك٠٢، )٦(م  وكأَئِّن ،

 ، نوكآئ ،كَاعٍ وكَعٍ  ؛ بِمعنن ويعلى وزن كَع ىوكَئن: ٦،)٧(كَم ﴿ Ÿ≅ ÉG ã%﴾]ق[  ركَةعي مف

≅Ÿ ﴿ معركَة ، قَرأَ  ÉGã% ﴾  ام٨(س( ،﴿… çµ yè tΒ tβθ •‹ În/ Í‘ × ÏW x. ﴾ ] كَثريةٌ ] ن ع ماعات٩(ج(، ﴿$ yϑ sù 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  . ١/٥٠٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  . ١/٤٧٤:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٣(
  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/١٧٩:تفسري الثعليب : نظر ا  ) ٤(
  .  ١/٤٧٥:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٢٣٧/ ١:معاين القرآن للفراء   ) ٥(
  . ١/٩٩:وإبراز املعاين ، ١٧٥: حجة القراءات : انظر   ) ٦(
  . ٣٨٩: غريب القرآن   ) ٧(
  .مصدر سابق : وحجة القراءات ، ٢١٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  . ١/٤٧٦:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٩(



  

$ yϑ sù (#θãΖ yδ uρ ﴾ بِيهِمقَتلَ ن عدفُوا بع١(ض(،﴿!$ yϑ Ï9 öΝ åκ u5$ |¹ r& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# $ tΒ uρ (#θà ãè |Ê $ tΒuρ 

(#θçΡ% s3 tG ó™ #$!ª﴿  ٦،)٢(خضعوا : استكَانوا  ٠٢] ن ع [﴾ #$ uρ = Ït ä† t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9   ]. كـ [ ﴾  #$

∩⊇⊆∠∪ ﴿ $ tΒ uρ tβ% x. óΟ ßγ s9 öθ s% ﴾ بِيهم:أَيقَتلِ ن احلربِ بعد ندولِ عاملقت بِيالن قَولَ أَصحاب  ،

﴿ Hω Î) β r& (#θä9$ s% $ uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# $ uΖ s9 $ oΨ t/θçΡèŒ $ oΨ sù# u ó  Î) uρ þ’ Îû $ tΡÌ øΒ r& ﴾ ]ا  ]ثلن دا حا منزاوج٣(ت( ،  

 ﴿ôM Îm6 rO uρ $ oΨ tΒ# y‰ ø% r&]ث[$ tΡö ÝÁΡ$# uρ ’ n? tã ÏΘöθ s) ø9$# t⎦⎪ Í Ï≈ x6 ø9 بِالقوة من عندك ]كـ [﴾#$

 ةصرالنو.  

∩⊇⊆∇∪ ﴿ ãΝ ßγ9 s?$ t↔ sù ª! $# z># uθ rO $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ﴾ ،الظَّفَرو صرالن﴿ z⎯ ó¡ ãm uρ É># uθ rO Íο t ÅzFψ  ] ن [﴾ #$

!ª﴿، )٤(اَألجر واملغفرة  $# uρ = Ït ä† t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós çR ùQ  .]م  [﴾ #$

∩⊇⊆®∪ ﴿ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ βÎ) (#θãè‹ ÏÜ è?/š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ﴾ ود٥(اليه(املشرِكنيو)٦( 
)٥(املشرِكنيو)٦( دأُح وميثُ قَالُوا لَكُم يح:قَولُه وهكم ، وين آبائوا إِلَى دارجِع:﴿ôΜ à2ρ–Š ã tƒ 

قَولُه:﴿ôΜ à2ρ–Š ã tƒ #’ n? tã öΝ ä3 Î/$s) ôã r&﴾  لِ: أَيوكم إِلَى أَورجعبِاِهللا  ي ركالش ن٧(أَمرِكُم م(  ،

﴿(#θç6 Î=s)Ζ tF sù t⎦⎪ Î Å£≈ yz ﴾  ]  م. [  

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  . ١٠٢: غريب القرآن   ) ٢(
  . ١/١٨٢:تفسري الثعليب : انظر   ) ٣(
  . ١/٤٧٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  . ٤/١٢٣:تفسري الطربي : انظر . جرير ابن جريج رواه ابن   ) ٥(
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ٦(
  . ٣/١٨٣: تفسري الثعليب   ) ٧(



  

∩⊇∈⊃∪ ﴿È≅ t/ ª!$# öΝ à68 s9 öθ tΒ]ن[uθ èδ uρ ç ö yz z⎯ƒ Î ÅÇ≈ ¨Ζ9 ] التسع اَألولِ،مائةٌ وخمسون،م[﴾ #$

 ن: أَيستركُم فَال تاصا نالكُفَّارِ ، فَأن واالةم نوا عغناملشركونَ فَاست ا انصرفلَموهم ، وصر
من أُحد هموا بِالرجوعِ الستئصالِ املسلمني ، وخاف املسلمونَ ذَلك ، فَوعدهم اُهللا تعالَى 

 ائهِم بِقولهذالنَ أَعدخ:  

∩⊇∈⊇∪ ﴿  ‘ É) ù=ãΖ y™ ’ Îû É>θè= è% š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. |= ôã ”9 $# ]٣[ ﴾  ى الَ يحت وا اخلَوفرجِع

=| ﴿ ، قَرأَ )١(إِليكُم ßã å9 $! ﴿  ،)٢(شامٍ وعلٍ ﴾ #$ yϑÎ/ (#θà2 u õ° r& ﴾  هم : أَياك٣(بِإشر( ،﴿ «! $$Î/ 

«! $$Î/ $tΒ öΝ s9 öΑ Íi” t∴ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ ﴾] عنِي ] ناناً ؛ يرهبةً وجاِهللا : ح عها موندعبي يالت اَألصنام

 ةج٤(بِغريِ ح( ،﴿ãΝ ßγ1uρ ù' tΒ uρ ﴾ همجعرم،﴿ â‘$ ¨Ψ9 §{ ]ن[  #$ ø♥ Î/ uρ “ uθ ÷V tΒ ﴾  قَام٥(م(،﴿ 

š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9   ]. م  [ ﴾ #$

∩⊇∈⊄∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ]٣[ ãΝ à6 s% y‰ |¹ ª!$# ÿ… çν y‰ ôã uρ  ﴾ ِالظَّفَرصرِ و٦(بِالن( ،﴿  øŒ Î) Ν ßγ tΡθ ¡ßs s?  ﴾

⎯﴿،)٧(تقْتلُونَ املُشركني يوم أُحد في أَولِ اَألمرِ  Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ ﴾] ن [هتإِراد٨(بِعلمِ اِهللا و( ،﴿ #_ ¨L ym 

                           
وتفسري ابن أيب ،  ٤/١٢٤:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن ابن عباس ،  رواه ابن جرير عن السدي   ) ١(

  . ١/٧٨٥:حامت 
  . ٩١: التيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  . )) باهللا   بإشراكهم: تقديره ؛ املصدر  )ما  (هو  :  (( مصدر سابق : قال الثعليب   ) ٣(
  . ١/٤٧٨:معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  . ١/٥٠٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  .مصدر سابق : ثعليب تفسري ال  ) ٦(
رواه ابن جرير عن عبدالرمحن ابن عوف وابن عباس واحلسن وجماهد وقتادة والسدي وعبيداهللا بن عبداهللا   ) ٧(

وتفسري ،  ٤/١٢٧:تفسري الطربي : انظر . ورواه ابن أيب حامت عن حممد ابن إسحاق، والربيع وابن إسحاق 
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، سابق مصدر : وجماز القرآن ،  ١/٧٨٥:ابن أيب حامت 

  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٨(



  

#_ ¨L ym # sŒÎ) óΟ çF ù=Ï± sù ﴾  ، كمدون عم عتنبج﴿ öΝ çF ôã t—$ oΨ s? uρ﴾  ملفتت١(اخ( ، ﴿’ Îû Ì øΒF{ يعنِي ﴾  #$

زوا أَمر الَ تجاوِ: وقَولَ بعضهِم ! ما مقَامنا وقَد ازم القوم الكَافرون ؟: قَولَ بعضهم : 

öΜ ﴿، )٢(، وهذا االختالف كَانَ بني الرماةَ والذين كُانوا عند املركَزِ  رسولِ اِهللا  çG øŠ |Á tã uρ 

öΜ çG øŠ |Á tã uρ ﴾ ِاملَركَز ولَ بِتركسالر ، ﴿  .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ !$ tΒ Ν ä31 u‘ r& $̈Β šχθ ™6Ås è? ﴾ ]ش ن[  نم

Ν ﴿   ،م الظَّفَرِ على أَعدائكُ à6Ψ ÏΒ ⎯ ¨Β ß‰ƒ Ì ãƒ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 وهم الذين تركُوا املركَز ، وأَقْبلُوا ﴾  #$

Ν ﴿إِلَى النهبِ ، à6Ψ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ß‰ƒ Ì ãƒ nο t Åz Fψ  ﴿ ،)٣(الذين ثَبتوا في املركزِ : يعنِي ]  ن [﴾]٣[ #$

§Ν èO öΝ à6 sù t |¹ ﴾ ،كُم بِاهلزِميةدر﴿öΝ åκ ÷] tã ﴾ِن الكُفَّار٤(ع(،﴿ööΝ ä3 uŠ Î= tFö; uŠ Ï9﴾]ا ]كـربكُم بِميختل

 ائرةالد نليكُم معلَ عاجلَازعِ)٥(ج نم ابِرالص بِنيقِ ، ، فَين املُنافم املُخلصو ، ﴿ öô‰ s) s9 uρ $x tã 

öΝ à6Ψ tã ﴾ ]كُم ]كـ نبذَن  

!öª/﴿،)٦( وبِاهلزِمية بِعصيان الرسولِ  $# uρ ρ èŒ @≅ ôÒ sù ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#﴾] كـ ثج صه خب [

  .بِاملغفرة ] خب

∩⊇∈⊂∪   ﴿ øŒ Î) šχρß‰ Ïè óÁè? ﴾  ي اهلَزِميةون فدعباإل ٠٢، )٧( ت ادفرِ، : صعي السداُء فاالبت

 داراالحنفرِ، والس : وعج٦، )٨(الر ﴿ Ÿω uρ šχ… âθ ù=s? #’ n? tã 7‰ ym r& ﴾  قيمونَ علَىالَ تو

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : وانظر . عن الربيع  ٤/١٢٩:رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ١(
  . ٣/١٨٤:تفسري الثعليب   ) ٢(
  .٤/١٣٠:تفسري ابن جرير  : انظر . ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود والضحاك واحلسن والسدي  رواه  ) ٣(
  ..مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٤(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٥(
  . ١/٥٠٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
/ ٤:ايـة األرب يف فنـون األدب   و،  ٣/١٨٥: الـثعليب  تفسـري : انظر . نسبه الثعليب والنويري إىل املربد   ) ٧(

٤٢٦ .  
  . ١/٢٣٩:معاين القرآن للفراء : انظر . وهو قول الفراء ،  ١٦٢: غريب القرآن   ) ٨(



  

١(أَحد(،٢٠  أَو :ونَ عجعرت لى أَحد)٢( ،﴿ Û^θß™ §9 $# uρ öΝ à2θ ãã ô‰ tƒ þ’ Îû öΝ ä31 t ÷z é& ﴾  نم

öΝ﴿وأنتم الَ تلتفتونَ إليه،،)٣(»إِيلَّ عباد اِهللا ، إِيلَّ عباد اِهللا  «: خلفكُم يقولُ  à6 t/$rO r' sù﴾  أَي

: ن الثَّوابِ ؛ أَيونَ مرجا تكانَ معلَ ماكُم : جاز٤(ج(،﴿$ Cϑ xî﴾ اهلزمية غَم وهو ، ظَفرو

 ، 5﴿املُشركنيdΟ tóÎ/ ﴾   عنِيولَ اِهللا : يسكُم رمبِغ  وهمصيت٢٠،)٥(إِذَ ع ؛ أَي بِغم : ع غَمم
ي ما فَاتهم من الغنيمة ، وأَصابهم من القَتلِ ، والثَّانِ: ، والغم األولُ )٧(علَى غَم :وقيلَ ،)٦(

ŸξøŠ﴿، )٨(حني سمعوا أَنَّ النبِي قُتلَ : x6 Ïj9 (#θçΡ t“ ós s?﴾ نكُ:  أَيفَا عمع،﴿Ÿ4’ n? tã $tΒ öΝ à6 s?$ sù﴾ 

نيمةالغ ن٩(م(،﴿ŸŸω uρ﴾ لَى١٠(ع(، ﴿!$tΒ öΝ à6 t7≈ |¹ r&﴾]راحِ ]ناجلالقَتلِ و ن١١(م(،﴿Ÿª!$# uρ 7 Î6 yz 

$ yϑÎ/ tβθ è=yϑ ÷è s?﴾]كـ أو خب[ . 

∩⊇∈⊆∪﴿ §Ν èO tΑ t“Ρ r& Ν ä3 ø‹ n=tæ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ ÉdΟ tó ø9 $# Zπ uΖ tΒ r& $ U™$ yè œΡ﴾ ،نيةَ املُشركافُوا كَرهم خأَن ذَلكو

متأَهبني للقتالِ ، فَأَمنهم اُهللا تعالَى أَمناً ينامونَ معه ، وكانَ ذَلك )١٢(وكَانوا تحت احلَجف 
وهو قُولُه  ٦، )١(مصدر أمنت أمنةً وأمناً وأَماناً كُلهن سواء :  أَمنةً ٠٢،)١٣(خاصاً للمؤمننيِ 

                           
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ١(
  . ١/١٠٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  . ١٣٤ -٤/١٣٣:تفسري الطربي : انظر  .رواه ابن جرير عن السدي وقتادة وابن عباس   ) ٣(
  . ١/٣٢٨:تفسري ابن زمنني   ) ٤(
  . ١/٤٩٦:ومعاين القرآن للنحاس ،  ١/٤٧٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو معىن قول الزجاج   ) ٦(
  . ١/٢٣٦:معاين القرآن لألخفش : انظر . قاله األخفش   ) ٧(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
  . ١/١٨٦:تفسري الثعليب   ) ٩(
  . ١/٢٤٠:معاين القرآن للفراء   ) ١٠(
  . ١/٢٨٢: تفسري السمرقندي   ) ١١(
وهي ؛ وهي احلجفة ، احلاء واجليم والفاء كلمة واحدة ال قياس :  (( ٢/١٤٠: قال ابن فارس يف مقاييس اللغة   ) ١٢(

  . )) واجلمع حجف  ؛ رس الصغري يطارق بني جلدين وجتعل منهما حجفة الت
  . ٤/١٤٠:تفسري ابن جرير: انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ١٣(



  

 4﴿ : قُولُه© y´ øó tƒ Zπ x Í← !$ sÛ öΝ ä3Ζ ÏiΒ﴾]أَ ] خ4﴿قَر© y´øó t@﴾  4﴿ ،)٢(أَخ×π x Í←!$ sÛ uρ ô‰ s% öΝ åκ ÷J£ϑ yδ r& öΝ åκ ß¦ àΡ r& 

šχθ‘Ζ×4﴿،)٣(كَانت نِيتهم خالص أَنفُِسهم ،وهم املنافقُونَ] ث[﴾ Ýà tƒ «! $$Î/ u ö xî Èd, ys ø9 $# ﴾  أَي

 : حمدم ونَ أَنْ أَمرظُني صرنه الَ يأَنلٌّ ، وحمض٤(م(،﴿ £⎯ sß Ïπ §‹ Î=Îδ$ yfø9 : أَي ] خ[﴾  #$

 الكُفَار مهو ، اجلَاهلية ٥(كَظَن( ،﴿  šχθ ä9θà) tƒ ≅ yδ $ oΨ ©9 z⎯ ÏΒ Ì øΒ F{ $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x«  ﴾  ] ن [ أَي

 :ندعيٌء كَما والظَّفرِ شصرِ والن نا ملن يبِ ا،لَيسكذالت جهلى وع قُولونَ ذَلكفَقالَ اُهللا ،)٦(ي

≅ö ﴿:تعالَى è% ¨β Î) t øΒF{ $# … ã&—# ä.  ¬! ﴾]كـ [ أَي :القضاُء والقَدرو ، صرأَ )٧(النقَر،﴿… ã& —#ä.﴾ 

tβθ ﴿،)٨(بصرٍ à øƒ ä† þ’ Îû Ν Íκ Å¦ àΡr& ﴾ ِفاقالنو كالش ن٩(م( ،﴿ $ ¨Β Ÿω tβρ ß‰ ö6 ãƒ š s9 ]خ[ tβθ ä9θà) tƒ 

öθ s9 tβ% x. $ oΨ s9 z 

⎯ ÏΒ Ì øΒ F{ $# Ö™ ó© x«  ﴾ أَي :إِلين كَانَ االختيار الَو،﴿$̈Β $ uΖ ù= ÏGè%/ $ oΨ ßδ$yδ﴾]عنونَ ]نوا : يرِجم أُخهأَن

فَرد اُهللا تعالَى عليهِم ،وهذا تكذيب منهم بِالقدرِ،)١٠(جواولُو كَانَ اَألمر بِيدهم ما خررهاً ،كُ

بِقوله : ﴿ ≅ è% öθ©9 ÷Λä⎢Ψ ä. ’ Îû öΝ ä3 Ï?θã‹ ç/ y— u y9 s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# |= ÏG ä. ãΝ Îγ øŠ n= tæ ã≅ ÷F s) ø9 $# 4’ n<Î) öΝ ÎγÏè Å_$ ŸÒ tΒ ﴾]ن[ 

’u ﴿ ،)١١( ولَم يكن لينجِيهِم قُعودهم ، مصارعهم Í? tFö; uŠ Ï9 uρ ª! $# $ tΒ ’ Îû öΝ à2 Í‘ρß‰ß¹ ﴾   ظهِرليو

                                                                             
  . ٦١:غريب القرآن   ) ١(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  . ١٤٢ – ٤/١٤١:تفسري ابن جرير: انظر . دة والربيع وابن إسحاق وابن زيد رواه ابن جرير عن قتا  ) ٣(
  . ١/٤٧٩:معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  .مصدر سابق : تفسري ابن جرير: انظر . رواه ابن جرير عن قتادة والربيع   ) ٥(
  . ١/٥٠٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : ظر ان. حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق : تفسري ابن جرير: انظر   ) ٩(
  . ١/٤٨١:تفسري املاوردي : انظر . قاله احلسن   ) ١٠(
  . ٣/١٨٨:وتفسري الثعليب ،  ١/٢٨٣:تفسري السمرقندي : انظر   ) ١١(



  

È{ ﴿ ،)١(ليختربه بِأعمالكُم فيعلمه شهادةً كَما علمه غَيباً  ٢٠وليكشف ،  Åcs yϑ ã‹ Ï9 uρ $ tΒ ’ Îû 

öΝ ä3 Î/θè=è% ﴾]ا بِقضاِء اِهللا ] ن أو ثدضالر نا املُؤمنونَ مه٢(أَي(،﴿ª! $# uρ 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρß‰ Á9 $#  ﴾ 

  .بِضمائرهم ] كـ  و ثد أ[ ﴾

∩⊇∈∈∪ ﴿ ̈β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (# öθ©9 uθ s? öΝ ä3Ζ ÏΒ ﴾  َها املُؤمنون٣(أَي(،﴿ tΠ öθ tƒ ‘ s) tGø9 $# Èβ$ yèôϑ pg ø: : ييعنِ] ع[﴾#$

، )٥(عثمانَ بن عفَّانَ ، والوليد بن عقبة: هم أَربعةٌ : أَو٢،)٤(الذين ازموا يوم أُحد : ييعنِ
ارجةُ بنخو  يد٦(ز(املُعلَّى رفَاعة بنو،)٧(ًعيداوضعاً بم ي اهلَزميةوا فلغب)٨( ي املُنهزمنياقا بأَمو،

                           
  . ١/٤٨٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ، ١/١٠١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
. ويرجح ابن جرير أن املقصود هنا املنافقون دون املؤمنني ،  ١/٥٠٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(

  .  ٤/١٤٤:ربي تفسري ابن جرير الط: انظر 
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
، وأسلم يوم الفتح، أخو عثمان بن عفان ألمه، الوليد بن عقبة بن أيب معيط بن أيب عمرو ذكوان بن أميةهو   ) ٥(

   .٦/٦١٤:، واإلصابة ٤/١٥٥٢:االستيعاب: انظر
، قتل يوم أحد شهيداً، ن زيد بن أيب زهري بن مالك بن امرئ القيس بن مالك األنصاري اخلزرجيخارجة بهو   ) ٦(

  . ٣/٥٢٤:والطبقات الكربى  ،٢/٢٢٣:اإلصابة : انظر
شهد ،  يرافع بن املعلى بن لوذان بن حارثة بن عدي بن زيد بن ثعلبة اخلزرج، أبو سعيد ، الصحايب اجلليل   ) ٧(

  . ٧/١٧٥:واإلصابة ،  ٢/٤٨٤:االستيعاب : انظر . جهل  أيبقتله عكرمة بن  يداًوقتل يومئذ شه، بدرا 
من طريق الكليب ، أخرجه ابن منده يف الصحابة :  ٢٦:قال السيوطي يف مفحمات األقران يف مبهمات القرآن   ) ٨(

ويف إراد : لت ق. وخارجة بن زيد ، ورافع ابن املعلى ، نزلت يف عثمان : عن أيب صاحل عن ابن عباس قال 
ألن أغلب كتب السري والتراجم أمجعت على ، عند هذه اآلية نظر  - عدا عثمان بن عفان  –هذه األمساء 

 -وأن رافع بن املعلى ، وأن خارجة بن زيد استشهد يف معركة أحد ، الوليد بن عقبة أسلم يوم الفتح : أن 
  . استشهد يوم بدر –ولعله تصحيف من الناسخ ) رفاعة ( وقد ورد يف األصل 

كان سعد بن عثمان هذا ممن فر :  ((٢/٦٠٠: يف االستيعاب :ما قاله ابن عبدالرب  –واهللا أعلم  –والصحيح         
عقبة بن عثمان بن خلدة : (( ٣/١٠٧٤: وقال يف موضع آخر ،  )) يوم أحد هو وأخوه عقبة بن عثمان 

وقد : قال ابن إسحاق ، وسعد بن عثمان ، أبو عبادة  زريق األنصارى الزرقى شهد بدرا هو وأخوهابن ...
وفر عثمان ، يعىن يوم احد حىت انتهى بعضهم إىل املنقى دون األعوص ؛  كان الناس ازموا عن رسول اهللا  

األعوص فأقاموا به  يليحىت بلغوا اجلبل مما ، بن عفان و عقبة بن عثمان وسعد بن عثمان أخوان من األنصار 
  . ))   رجعوا إىل رسول اهللا  ثالثا مث 



  

 يببِهم الن لَحقو ، ندهمعوا علْ أَجوا اجلَبلَ ؛ بدعفَلم ي املُنهزمني  ماعةي جف أَنْ ثَبت عدب
، ديهي لُوا بنيسريٍ ، فَقُتفرٍ يي نقي فبن وسبعةٌ من املُهاجِرين،وبعةٌ مجالً،سر شربعةَ ع؛أَر 

$﴿ ٦، )١(اَألنصارِ  yϑ̄Ρ Î) ãΝ ßγ ©9 u” tI ó™ $# ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ﴾  لةلى الزملهم ع٢(ح( ،  ﴿ÇÙ ÷è t7 Î/ $ tΒ (#θç7 |¡ x. 

‰ô﴿،)٣(بِترك املَركزِ معصيتهم  النبِي : يعنِي ] ن [ ﴾ s) s9 uρ $ x tã ª! $# öΝ åκ ÷] tã﴾]ن[ لكت

،اخلَطيئة ﴿ ¨β Î) ©! $# î‘θà xî ÒΟŠ Î= ym﴾ ] م.[  

∩⊇∈∉∪ ﴿ $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θçΡθä3 s? t⎦⎪ Ï%©! $% x. (#ρã x x. ﴾  عنِيي :، افقنياملُن ﴿ (#θ ä9$s% uρ 

öΝ Îγ ÏΡ# uθ÷z #﴿،قَالوا في شأن إِخوانِهم : ؛ أَي )٤( في النسبِ ﴾  {\ sŒ Î) (#θç/ u ŸÑ  ﴾ ، واافَرفَس﴿ ’ Îû 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ ρ÷﴿ ،)٥(فَماتوا ، أَو هلكُوا ﴾ #$ r& (#θçΡ% x. “ x“ äî ﴾ ،ٍغَاز معج ﴿öθ ©9 (#θçΡ% x. $ tΡ y‰Ψ Ïã $ tΒ 

(#θè?$ tΒ $ tΒuρ (#θè=ÏF è% ﴾]القَدرِ ،]نم بِالقضاِء ونهيباً مكذت  ﴿Ÿ≅ yè ôf uŠ Ï9 ª! $# y7 Ï9≡ sŒ Zο u ô£ ym ’ Îû öΝ Íκ Í5θè=è% 

ليجعلَ اُهللا ظَنهم أَنهم لَو لَم يحضروا احلرب الَندفَع عنهم القَتلُ حسرةً في :أَي] ن[ ﴾
نهى املُؤمنني أَنْ يكُونوا كَهؤالِء الكُفَّار في هذا القَولِ منهم ؛ ليجعلَ اُهللا ذَلك ، )٦(قُلوبِهم 

!ª﴿ وبِ املُؤمنني ،حسرةً في قُلوبِهم دونَ قُل/ $# uρ ⎯ Ç‘ øt ä† àM‹ Ïÿ ä‡ uρ  ﴾]اإلنسانَ ]ن عمني لَيس

                           
وطلحة بن ، وسعد بن أيب وقاص ، وعلي بن أيب طالب ، وعبد الرمحن بن عوف ، أبو بكر  :املهاجرين هم   ) ١(

  . والزبري بن العوام ، وأبو عبيدة بن اجلراح ،  عبيد اهللا
، وسهل بن حنيف ، حلارث بن الصمة وا، وعاصم بن ثابت ، وأبو دجانة ، احلباب بن املنذر : واألنصار هم        

  . ١٠/١٩٦: كرت العمال وعنه يف ، ٢٤٠ :لواقدي ل، غازي امل:انظر .   وسعد بن معاذ، وأسيد بن احلضري 
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . قاله املفضل   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله مقاتل   ) ٣(
  . ١/١٨٩:تفسري الثعليب : انظر   ) ٤(
: والتقدير ، يف اآلية حمذوف يدل عليه الكالم  :  (( ١/٥١١:قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(

  . ))  إذا ضربوا يف األرض فماتوا 
  . ١/٤٨٢:معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(



  

 أَجلَه ن إِتيانم هزحر١(ت(،  ﴿ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθè= yϑ ÷è s? × ÅÁ t/ ﴾] أَ ] كـقَر﴿ $ yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷è s„ × ÅÁ t/ 

  ﴾ وأخ مك ٢(بصر(.  

∩⊇∈∠∪ ﴿ ⎦ È⌡ s9 uρ óΟ çF ù=ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$#  ﴾ َأ ها املُؤمنونَ ، : يأَي هادي اجلف﴿÷ρ r& óΟ šF ãΒ  ﴾  يف

óΟ ﴿، قَرأَ )٣(سبيلِ اِهللا لَيغفَرنَّ لَكُم  jÉFÉΒ﴾،﴿ $ uΖ ÷FÏΒ ﴾)٤(فصا حناهإالَّ ه افَقوو ، وأخ نمد)٥( ،

فص٥(ح( ،  ﴿ ⎦ È⌡ s9 uρ óΟ çF ù=ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ÷ρ r& óΟ šF ãΒ ×ο t Ï øó yϑ s9 z⎯ ÏiΒ «! $# îπ yϑ ôm u‘ uρ × ö yz $ £ϑÏiΒ 

šχθ ãè yϑøf s?  ﴾   ]  ا ] كـنين أَعراضِ الدأَ)٦(مقَر ، ﴿ χθ ãè yϑøg s†  ﴾ فص٧(ح( . 

∩⊇∈∇∪  ﴿ ⎦ È⌡ s9 uρ öΝ šF •Β ﴾  هاداجل لىع يمنيقم ، ﴿ ÷ρ r& öΝ çFù=ÏF è% ﴾ ، يناهدجم ﴿’ n<Z} «! $# 

tβρ ç |³ øt éB  ﴾]  ني ] كـي حلَال٨(ف(.  

∩⊇∈®∪﴿ $ yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z⎯ ÏiΒ «! $#﴾  ؛)٩(فَبِرمحة أَي :،إِليك نهم إِحسانن اِهللا وم بِنعمة﴿ |MΖ Ï9 

|MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ﴾ ]ن [ ؛ أَي دمحا مم : يلت لَههمالك ، ساحت كَثرو القَك١٠(أَخ(،﴿ öθ s9 uρ |MΨ ä. 

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات  :انظر   ) ٢(
  . ١/٥١١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
ويف اآلية ، من سورة الصافات )  ٥٣،  ١٦( ويف اآلية رقم ، من سورة املؤمنون )  ٨٢( وردت يف آية رقم   ) ٤(

  . من سورة الواقعة )  ٤٧( ويف اآلية رقم ، من سورة ق )  ٣( رقم 
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، ٢١٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  . ١/٣٣٠:تفسري ابن زمنني : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  . ١/٥١٢:ايد الوسيط يف تفسري القرآن   ) ٨(
بإمجاع النحويني صلة ال متنع الباء من  :  ((هنا كما قال الزجاج ) ما ( ألن ،  ١/٤٨٢:معاين القرآن وإعرابه   ) ٩(

  .٢٤٥-٢٤٤/ ١:معاين القرآن للفراء : وانظر ،  ))  عملها فيما عملت
  . ١/٣٦٥:وتفسري البغوي ،  ٣/١٩٠:تفسري الثعليب   ) ١٠(



  

$̂à sù ﴾ ، ِي القولالفَظُّ ٢٠فليظُ اجلَانِبِ : و١(الغ(،﴿ xá‹ Î=xî É= ù=s) ø9  ،)٢(في الفعلِ  ﴾ #$

﴿(#θ‘Ò xΡ]ω﴾ ُق٠٢، والَتفَر لُ الفَضأَصق: وفَريُء تالش إذَا انكَسرو ، ر٣(الكَس(،﴿ô⎯ ÏΒ 

y7 Ï9 öθ ym ]ن[ß# ôã $$ sù öΝ åκ÷] tã ﴾ ، دأُح وما فَعلُوا يم  ﴿ö Ï øó tG ó™ $# uρ öΝ çλ m;  ﴾  يهِمف فِّعكى أُشت٤(ح(، 
)٤(، ﴿  öΝ èδö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í ö∆ F{ ، )٦( تطييباً لنفُوسهم ٦، )٥(استخرج آراَءهم : أَي  ٢٠]ن[ ﴾ #$
#﴿،)٨(، ولتصري سنةً )٧(، ورفَعاً من أَقدارِهم )٦( sŒ Î* sù |M øΒ z• tã ö﴾ ٠٢  أيكر تححلى ٦،)٩(صع
)٦،)٩،اَءهإِمض ريدا تلى مع﴿ ö≅ ©. uθ tG sù ’ n? tã «!$#  ﴾]ل] نالَ ع ١٠(ى املُشاورة( ،  ﴿¨β Î) ©! $# = Ïtä† 

= Ït ä† t⎦, Î# Ïj. uθ tG ßϑ ø9   ].كـ [﴾   #$

∩⊇∉⊃∪ ﴿ β Î) ãΝ ä. ÷ ÝÇΖ tƒ ª! $# Ÿξ sù |= Ï9$ xî öΝ ä3 s9 ﴾]ــاسِ ،  ] ن ــن الن م﴿ β Î) uρ öΝ ä3 ø9 ä‹ øƒ s† 

⎯ yϑ sù # sŒ “ Ï% ©! $# Ν ä. ç ÝÇΖ tƒ .⎯ ÏiΒ ⎯ Íν Ï‰÷èt/ ﴾  ] ـى     ] ناملعنو ، عـدهـن بم ركُم أحـدصنالَ ي

ــرِي   :  ــاس َألم ــوا الن ارفُضاسِ،ولنــرِي ل ــوا أَم ’﴿،)١١(الَ تتركُ n? tã uρ «! $# È≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù 

                           
  . ١/٤٨٣:معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ، ١/١٠١:يف تفسري الغريب تذكرة األريب   ) ١(
  . )) غليظ القلب يف الفعل  ، يف القول  فظاً: قال الكليب :  (( مصدر سابق : قال الثعليب يف تفسريه   ) ٢(
ولعله ،  )) ه أي كسرتهومنه فضضت عنه خامت، وأصل الفض الكسر : (( إالَّ أنه قال، ١٠٢: غريب القرآن   ) ٣(

  .من اختالف النسخ كما مر يف غري هذا املوضع 
  .مصدر سابق : وتفسري البغوي ،  ٣/١٩١: تفسري الثعليب   ) ٤(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  . ١/٤٣٣:تفسري املاوردي : انظر . قاله قتادة والربيع   ) ٦(
  .مصدر سابق : سري املاوردي تف: انظر . قاله الضحاك   ) ٧(
: وتفسري الثعليب ، مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : تفسري املاوردي : انظر . قاله سفيان   ) ٨(

  .مصدر سابق 
  . ٣٣١: غريب القرآن   ) ٩(
  . ١/٥١٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١٠(
  . ٤/١٥٤:تفسري ابن جرير : انظر . رواه ابن جرير عن ابن إسحاق   ) ١١(



  

tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   ].ونتسو ائةٌم، م [ ﴾ #$

∩⊇∉⊇∪ ﴿ $ tΒ uρ tβ% x. @c© É< oΨ Ï9 β r& ¨≅ äó tƒ﴾]ن[ أَي: ، أَصحابه نع نِيمةالغ نيٌء مش ونُ بِكتمانخي

ف زلتن بِياسِ لَعلَّ النالن درٍ،فَقالَ بعضب ومي مراَء فُقدتح ي قَطيفة  أَخذَها ، فَنفَى اُهللا

≅¨  ﴿قَرأَ /،)١(ما كَانَ لنبي غُلولٌ : عز وجلَّ عنه الغلُولَ ، وبين أَنه ما غلَّ نبِي ، واملعنى  só ãƒ﴾ 

¨≅ só ãƒ﴾  ٢(عم وأخ( ،٢٠  باسٍقَالَ ابنع: ))  ولِ اِهللاسن رم ن اَألشرافم قوم طَلب  ْأَن

صخنائمِ،ين الغم بِشيٍء ماآليةُه ذهه فَرتلت ((
)٣(،﴿ ⎯ tΒ uρ ö≅ è=øó tƒ ÏNù' tƒ $ yϑ Î/ ¨≅ xî﴾ لىع امالً لَهح

٤(ظَهره( ،﴿tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 Ν§ ]خ[]٣[ #$ èO 4’ ¯û uθ è? ‘≅ à2 <§ ø tΡ $̈Β ôM t6 |¡ x. ﴾ َأ ي : ى ثَوابازجت

öΝ﴿ ،)٥(عملها èδ uρ  Ÿω tβθ ßϑ n=ôà ãƒ  ﴾ ] يئاً ]كـهِم شن ثَوابِ أَعمالونَ منقَص٦(الَ ي(.  

                           
: ورواه الترمذي يف سننه ، ) ٣٩٧١(رقم احلديث ،كتاب احلروف والقراءات،  ٤/٣١: يف سننه داودأبو  رواه    )١(

: والطربي يف تفسريه ، )   ٣٠٠٩( رقم احلديث ، باب ومن سورة آل عمران ، كتاب التفسري ،  ٥/٢٣٠: 
: وأبو يعلى يف مسنده ، )  ١٢٠٢٩، ١٢٠٢٨( قم احلديث ر،  ١١/٣٦٤:والطرباين يف الكبري ،  ٤/١٥٤
: وابن أيب حامت يف تفسريه ، )  ٢٦٥١( رقم احلديث ،  ٥/٦٠:ويف ، )  ٢٤٣٨( رقم احلديث ،  ٤/٣٢٧
  . ١٢٦:والواحدي يف أسباب الرتول ،  ٣/٨٠٣
رواه البزار : (( ٦/٣٢٨ :ئد وقال اهليثمي يف جممع الزوا،  ))  هذا حديث حسن غريب :  ((قال الترمذي         

اإلسناد جيد ،و يزداد قوة : (( ٦٨٤/ ٦ :السلسلة الصحيحة وقال األلباين يف .  )) ورجاله رجال الصحيح 
    .؛ يعين الطرق اليت أوردها يف خترجيه للحديث  )) مبا قبله من الطرق 

  .مصدر سابق : السبع والتيسري يف القراءات ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  . ١/١٠٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  . ٩/٩٥:والتفسري الكبري ،  ١/٣٦٧: وتفسري البغوي ،  ٣/١٩٧: تفسري الثعليب : انظر . قاله الكليب   ) ٤(
  . ١/٥١٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٥(
  .٤/١٦١:تفسري الطربي : انظر   ) ٦(



  

∩⊇∉⊄∪ ﴿Ç⎯ yϑ sùr& yì t6 ©? $# tβ# uθ ôÊ Í‘ «! ⎯.﴿،املُؤمنِني: بِاإلميان به والعملِ بِطاعته ، يِعنِي  ﴾ #$ yϑ x. 

u™ !$ t/ 7Ý y‚ |¡Î0 z⎯ ÏiΒ «! çµ1﴿  ،)١(املُنافقني: ه بِالكُفرِ به ، والعملِ بِمعصيته ، يعنِي احتملَ ﴾ #$ uρ ù'tΒ uρ 

æΛ ©⎝ yγ y_  ن}§ ø♥ Î/ uρ ç ÅÁ pR ùQ$#  ﴾ ]  كـ أو ثد[ .  

∩⊇∉⊂∪ ﴿öΝ èδ ìM≈ y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã «!$# ﴾ ]ن [ ريدازِل : يلفُوا املنختم مهرِضوانَ : أَن من اتبعفَل

!öª﴿،)٢(واب ، ولمن باَء بِالسخط املهانةُ والعذاباِهللا الكَرامةُ والثَّ $# uρ 7 ÅÁ t/ $ yϑÎ/ šχθ è=yϑ ÷è tƒ﴾ 

  .فيه حثٌّ على الطَّاعة ، وتحذير من املَعصية  ]م أو ثد  [

∩⊇∉⊆∪ ﴿ô‰ s) s9 £⎯ tΒ ª! $# ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) y] yè t/ öΝ Íκ Ïù Zωθß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡àΡr& ﴾  احداً : أَيو

 ربوخ أَمره رفم عنها[مأَمو دقهصته٤)(٣(] ن( ،أنسبِهِم  ٢٠ نم هِم أَوماعتن جم)٦، )٥  لَيس

 ، نِي آدمب ن غَريم الَ أَحدو بِملك لَيس﴿  (#θè=÷G tƒ öΝ Íκö n=tæ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑÏk= yè ãƒ uρ 

|=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø:$# uρ   ﴾ ]خ [ البقرة ورةي سف فسريهى تض٦(م(،  ﴿ β Î) uρ (#θçΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 

’ Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê A⎦⎫ Î7 •Β   ﴾ ]  م[  بنيٍ : أَياللٍ مي ضف هن قبلِ بِعثَتوا مكَان فَقد.  

∩⊇∉∈∪ ﴿ !$£ϑ s9 uρr& ﴾ نيحأَو ،﴿ Ν ä3 ÷G u/$ |¹ r& ×π t7Š ÅÁ•Β ﴾  عنِيأُ: ي ومم يهابا أَصمد٧(ح( ، ﴿ô‰ s% 

ô‰ s% Λä⎢ ö6 |¹ r&  ﴾ متأَن  ،﴿$ pκ ö n= ÷VÏiΒ ﴾ ]ع[  ، بعنيوا سرأَسو ، بعنيلُوا سم قَتهأَن ذلكدرٍ ، وب ومي

                           
  . ١/٤٨٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  . ٣/١٩٧: تفسري الثعليب : انظر . قاله ابن عباس    ) ٢(
  .أمانته وصدقه : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٣(
  . ١/٤٨٧:معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  : (      ) .صفحة ، من السورة )  ١٥١( ية رقم عند اآل  ) ٦(
  . ٣/١٩٩: تفسري الثعليب   ) ٧(



  

Λ÷ ﴿ ، )١(وقُتلَ منهم يوم أُحد سبعونَ  ä⎢ ù= è% 4’̄Τ r& # x‹≈ yδ ﴾ ]ن[  ذا القَتلُ : أَيا هأَصابن أَين نم

ة ، واهلزميولُ اِهللا وسرسلمونَ ، وم حنن  اين؟)٢(ف !﴿ ö≅ è% uθ èδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã öΝ ä3 Å¡ àΡ r& ﴾ ]ن[ 

 أَي :راَء الشكُم جلبن قنيمةَ ، فَمالغ طَلبتمو ، كزم املَرركتكُم ت٣(أَن(، ﴿ ̈β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 

&™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% ﴾ ]كـ أوثد[طَاع عصرِ من النمكُم إِياهخالفتصرِ مع مالن ترككُم،وبِيكُم ن٤(ت(. 

٤(إِياه(. 

∩⊇∉∉∪  ﴿ !$ tΒ uρ öΝ ä3 t/$|¹ r&/ tΠ öθ tƒ ‘ s) tG ø9 $# È⎯≈ yè ôϑ pg ø:$# ﴾ ، أُحد ومي ﴿ Èβ øŒ Î* Î6 sù «! بِقضاِء اِهللا  ﴾ #$

 رهقَدلِّيهم بِذلكَ ،)٥(وسي ، ﴿zΝ n=÷è u‹ Ï9 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9   .)٦(ني صابِرين ثَابت ]س  [﴾ #$

∩⊇∉∠∪ ﴿ zΝ n=÷è u‹ Ï9 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ]٣[(#θà) sù$tΡ ﴾ ]زل بِهم ،  ]نا نمِازِعني مج قنيافَقُوا ٠٢املُنافن :

 أَي ، ربو السهفقِ ، ون النقالُ : ميبِ ، وري السجلُ فالر رستترونَ بِاإلسالمِ كَما يتستي :
نافق الريبوع ونفق إِذا دخلَ نافَقاءه ، فَإذَا طُلب من النافقاِء خرج من : لعربِ هو من قَولِ ا

القَاصعاِء ، وإِذا طُلب من القَاصعاِء خرج من النافَقاِء،والنافقاُء والقَاصعاُء والرهطاُء والداماُء 

Ÿ≅Š﴿ ٦، )٧(أَسماء جحرة اليربوعِ  Ï% uρ öΝ çλ m;﴾ عبداليومِ  ل رفُوا ذَلكصا انلَم أصحابهو أَبِي اِهللا بن

$?θè=Ï#)﴿،ؤمننياليومِ عن املُ s% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Íρ r& (#θãè sù ÷Š عنا القوم بِتكثريِكُم سوادنا إِنْ لَم ]ن[﴾#$

θä9$#) ﴿ ،واتقاتلُ s% öθ s9 ãΝ n=÷è tΡ Zω$ tFÏ% öΝ ä3≈ oΨ ÷è t7 ¨? ^ω﴾]ن[ قاتكُم تبعناكُأَنالت الَ م ،لون اليوم لكنو

                           
  . ١٦٦ -٤/١٦٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة وعكرمة والسدي والضحاك   ) ١(
: رابه ومعاين القرآن وإع، مصدر سابق :تفسري الطربي : وانظر ،  ١/٥١٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(

١/٤٨٨ .  
  . ١/٤٩٦:زاد املسري : انظر . قاله ابن عباس ومقاتل يف آخرين   ) ٣(
  . ١/٥١٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  . ٤٣٦: آن غريب القر  ) ٧(



  

öΝ  ﴿:ى، قَالَ تعالَ)١(؛ َألنهم لَو علموا ذَلك ما اتبعوهمهذاونافَقُوا بِ،يكونُ اليوم قتالٌ èδ 

Ì ø à6 ù=Ï9 >‹ Í≥ tΒöθ tƒ﴾ ، املُؤمنني ذالنخ نوا مرا أَظْهبِم﴿ Ü> t ø% r& öΝ åκ ÷] ÏΒ Çβ$yϑƒ M∼Ï9 ﴾]ن[ هم َألن

 لكفرِ أَقرباروا لذَلُوا املُؤمنني صا خهِم ، فَلمالبِظاهرِ ح إِلَى اِإلميان أَقرب وا قَبلَ ذَلككَان

 يثُ الظَّاهرن ح٢(م( ،  ﴿šχθä9θà) tƒ Ν Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ $̈Β }§ øŠ s9 ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è=è% ]ن[ª! $# uρ ãΝ n= ÷æ r& ]٣[ $ oÿ Ï3 

tβθ ßϑçF õ3 tƒ ﴾] خ. [  

∩⊇∉∇∪﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θä9$ s%﴾ِعنافقني :يياملُن،﴿ töΝ Íκ ÍΞ# uθ ÷z\}﴾ ِفَاقن أَهلِ النهم مَألمثَال،﴿ (#ρß‰ yè s% uρ﴾ 

   ، هاداجل نع ) لحالِ ،) الواول ﴿ töθ s9 $ tΡθãã$sÛ r& ﴾  َعنونن : يع ي االنصرافف دهداَء أُحش

$﴿والقُعود ،رسولِ اِهللا  tΒ (#θè=ÏFè%﴾ ]ن[، ليهِ فَردماُهللا ع:﴿ö≅ è%﴾ ، دمحا مم يلَه﴿ (#ρâ™ u‘÷Š $$ sù  ﴾

⎯öô﴿،)٣(فَادفَعوا tã ãΝ à6 Å¡àΡ r& |N öθ yϑ ø9$# β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ إِنْ صدقْتم أَنَّ احلذَر ينفع ] كـ[﴾ ¹|

  .)٤(ينفع من القَدرِ 

∩⊇∉®∪ ﴿  Ÿω uρ ¨⎦ t⎤ |¡ øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè=ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ﴾  عنِيي :، دهداَء أُحأَ شقَر ﴿ (#θè= iÉFè% ﴾ 

#?O$﴿،  )٥(شامٍ  uθ øΒ r& ]خ[ ö≅ t/ í™ !$ uŠ ôm r&  ﴾أَحياٌء ملْ ه٦( ب(، ﴿y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ ﴾  َّ؛ َألن ارِ كَرامةي دف

tβθ ﴿ َألنَّ أَرواحهم في أَجواف طَريٍ خضرٍ ، è% y—ö ãƒ﴾ ] أكُلونَ ] ع٧(ي(.  

                           
  . ٣/٢٠٠:وتفسري الثعليب ،  ٤/١٦٧:تفسري الطربي : انظر   ) ١(
  . ١/٤٣٥:تفسري املاوردي : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٣(
  . مصدر سابق : تفسري الثعليب : وانظر ،  ١/٥١٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ،  ٢١٩: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٦(
باب ما أعده ، اإلمارة  : كتاب ،  ٣/١٥٠٢:  هصحيححديث ما أعده اهللا للمجاهد يف اجلنة رواه مسلم يف   ) ٧(

  . عن عبداهللا بن مسعود ، ) ١٨٨٧(رقم احلديث ، اهللا للمجاهد يف اجلنة من الدرجات 



  

∩⊇∠⊃∪ ﴿t⎦⎫ ÏmÌ sù﴾ ،سرورينم﴿/ !$ yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?# u™ ª! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î#ôÒ sù]خ[tβρ ç Å³ ö; tGó¡ o„ uρ t⎦⎪ Ï%©! $$Î/ öΝ s9 

(#θà) ys ù=tƒ Ν Íκ Í5 ô⎯ ÏiΒ öΝ Îγ Ï ù=yz﴾]ع[ ين فَارقُوهون بِإخوانِهم الذيفرحهادةَ م ،وم الشونَ لَهيرجو ،

ω ﴿  ،)١(فَينالُوا مثلَ ما نالُوا  r& ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ ós tƒ﴾ ]ثد ن،بعسائةٌ وونم.[  

∩⊇∠⊇∪﴿  tβρ ç Å³ ö; tG ó¡ o„ 7π yϑ ÷è ÏΖ Î/ z⎯ ÏiΒ «! $# 9≅ ôÒ sù uρ]ن ق[¨β r& uρ ©! $# Ÿω ßìŠ ÅÒ ãƒ t ô_ r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $#  ﴾ 

β̈ ﴿ قَرأَ ] . خ أو ثد  [ É) uρ ©!   .)٢(علٍ  ﴾  #$

∩⊇∠⊄∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/$ yf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §9 $# uρ﴾ ــ ∅-﴿،اأَجابوهمـ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ !$ tΒ ãΝ åκ u5$ |¹ r& 

ßy ö s) ø9 ــات  ]خ[ ﴾ #$ ⎪⎦t﴿،)٣(اجلراحـ Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ |¡ ôm r& öΝ åκ ÷] ÏΒ﴾  ِــول ــة الرسـ بِطاعـ

،﴿(# öθ s) ¨? $# uρ﴾ ،ــه خالفتم ﴿í ô_ r& îΛ⎧ Ïà tã﴾]ـــ ــاعوا  ]ك ــذين أط ــي ال ف ــت نزل

بِيالني طَلبِ أبِي سروجِ فلخهم لدبني ن٤(فيانَح(   ـدأُح ـومـفيانَ    ،يـو سأَب ـما هلَم
 دحمإِلَى م بِاالنصراف،حابهأَصو ملُوهأصيست٥(ل( .  

∩⊇∠⊂∪ ﴿⎦⎪ Ï% ©! $# tΑ$ s%]٣[ãΝ ßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 أَنْ  كَانَ أبـو سـفيانَ واعـد رسـولَ اِهللا      ﴾#$

د بِبِدرٍ الصأُح وماملُقبلَ ي العام وافيهفَلغرىي،       ـيم بـنععـثَ نـام املُقبـل با كَـانَ العم

⎪⎦﴿:ىليثَبطَ املُؤمنني عن لقائه ، وهـو قَولـه تعـالَ    )٦(مسعود اَألشجعي Ï% ©! : يعنِـي   ﴾ #$

                           
  . ١/٣٧٢: وتفسري البغوي ،  ١/٥٢١:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٢٠٥:تفسري الثعليب : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  . ١/٤٨٩:معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
م عام الفتح لأس ، األموي، القرشي ، عبد مشس بن عبد مناف  صخر بن حرب بن أمية بن، أبو سفيان هو   ) ٤(

، مات سنة إحدى أو اثنتني أو وكان قبل ذلك رأس املشركني يوم أحد ويوم األحزاب، والطائف وشهد حنيناً
  .  ٣/٤١٢: ، واإلصابة ٤/١٦٧٧:االستيعاب : انظر. أربع وثالثني 

  . ١٨٠، ٤/١٢٤: ن جرير تفسري اب: انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ٥(
، أسـلم زمـن اخلنـدق    ، الغطفـاين األشـجعي    ،نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة ،  أبو سلمة  ) ٦(

،  مـات يف خالفـة عثمـان    ،   مث سكن املدينـة روى عـن الـنيب     ، وهو الذي خذل األحزاب 



  

، املُؤمنني﴿ tΑ$ s% ãΝ ßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 β¨ ﴿، )١(نعـيم بـن مسـعود    : يعنِي  ﴾#$ Î) }¨$ ¨Ζ9 يعنِـي   ﴾ #$

 :ــفيانَ و ــا س أَب هاب٢(أَصــح( ،﴿ ô‰ s% (#θ ãè uΚ y_ öΝ ä3 s9 öΝ èδ öθ t± ÷z $$ sù ﴾ ]م ،] عوهــأْت الَ تو 

﴿öΝ èδ yŠ# t“ sù ﴾  ، ُالقَول ذَلك﴿$ YΡ$ yϑƒ Î)﴾]ن[        صـرةلَـى نإِقَامـةً عيـنِهِم ، وـي دـاً فثُبوت

θ#)﴿ ،)٣(نبِيهِم ä9$ s% uρ $ uΖ ç6 ó¡ ym ª! $# zΝ ÷è ÏΡ uρ ã≅‹ Å2 uθ ø9  .إِليه اَألمر املَوكُولُ ] كـ [﴾ #$

∩⊇∠⊆∪ ﴿ (#θç7 n=s)Ρ $$ sù 7π yϑ ÷è ÏΖ Î/ z⎯ ÏiΒ «! $# 9≅ ôÒ sù uρ ﴾  ولَ اِهللاسأَنَّ ر ذَلكو  املُوعد ذلكل رجخ

وقافَقُوا السوو، املُشركني نأَحداً م لقي وقٍ،فَلمس وضعكَان م هأَن ذَلكوا ، ،وربِحوا ورجفَات

öΝ﴿:ى املدينة ساملني غَانِمني ، وهو قُوله عز وجلَّوانصرفُوا إِلَ ©9 öΝ æη ó¡ |¡ôϑ tƒ Ö™ þθ ß™  ﴾  قَتلٌ : أَي  

 ، الَ جِراحو﴿(#θãè t7 ¨? $# uρ tβ≡ uθ ôÊ Í‘ «! !ª  / ﴿،)٤(في طَاعة رسولِ اِهللا  ]ن[ ﴾ #$ $# uρ ρ èŒ @≅ ôÒ sù 

AΟŠ Ïà tã ﴾ ] كـ. [  

∩⊇∠∈∪ ﴿ $ yϑ ¯ΡÎ) ãΝ ä3 Ï9≡ sŒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ß∃Èhθ sƒ ä† … çν u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ﴾]  كـ [  أَي :فكُم بِأوليائهخو؛ )٥(ي

Ÿξ﴿ الكُفَّار،: يعنِي  sù öΝ èδθ èù$y‚ s? ]ن[‘ ÉΡθèù% s{ uρ]كُم أَمرِي ﴾]يفركي تأَ)١( فقَر،﴿ ‘ ÉΡθèù% s{ uρ ﴾

Λ (βÎ﴿، )٢(بصرٍ  ä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ﴾]  ي ]كـني بِوعدقصد٣(م( .  

                                                                             
  . ٤/١٥٠٨:االستيعاب  ١٠/٤١٥: هتذيب التهذيب : انظر  .وقيل غري ذلك 

: وتفسري الثعليب ،  ١/٢٤٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله جماهد وعكرمة ومقاتل والواقدي والفراء   ) ١(
  . ١/٥٠٤:وزاد املسري ،  ١/٥٢٢: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٢١٠

  .  ١/٥٠٥:وزاد املسري ،  ١/٥٢٣: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٢١١: تفسري الثعليب : انظر   ) ٢(
  . ١/٤٩٠:معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
وزاد ، مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٢١٤: تفسري الثعليب : انظر . قاله جماهد والسدي   ) ٤(

  . ١/٥٠٦:املسري 
ة أا قراء ة أيب بن كعب عن علي بن خزمي ٣/٢١٥:وذكر الثعليب يف تفسريه ،  ١/٢٤٨:معاين القرآن للفراء   ) ٥(

 .  



  

∩⊇∠∉∪﴿Ÿω uρ y7Ρ â“ øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθãã Ì‘$ |¡ ç„ ’ Îû Ì ø ä3 ø9 ، )٤(املُنافقُون:وهم ؛ في نصرته: أَي ]ن[﴾#$

 اليهود٥(و(َاملشركونو ،)أَ،)٦قَر﴿Ÿω uρ y7Ρ É“ øs æ„﴾ وهحنإِالَّ ،و﴿Ÿω ãΝ ßγçΡ â“ øt s† äí t“ x ø9 $# ç y9 ò2 F{ $# ﴾)٧( 

 ٨(مدن(،﴿öΝ ßγ ¯ΡÎ) ⎯ s9 (#ρ• ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ øŠ x©﴾]ن[ ليهم ، : أَيع بالُ ذَلكو عودما يإِنأَولياَء اِهللا ، و

﴿ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# ω r& Ÿ≅ yèøg s† öΝ ßγ s9 $ yà ym ’ Îû Íο t ÅzFψ ﴿ ،)١٠(نصيباً:ظّاًح٠٢،)٩( اجلَنةَ: يعنِي]ن[﴾ #$

óΟ ßγ s9 uρ ë># x‹ tã îΛ⎧Ïà tã ﴾] كـ. [  

∩⊇∠∠∪﴿¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ãρ u tI ô© $# t ø ä3 ø9 $# Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ ⎯ s9 (#ρ” àÒ tƒ ©! $# $\↔ ø‹ x©]ن[óΟ ßγ s9 uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&﴾ 

  . ]م صز [

∩⊇∠∇∪ ﴿  Ÿω uρ ¨⎦ t⎤ |¡ øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. $ yϑ ¯Ρ r& ’ Í? ôϑ çΡ öΝ çλ m;  ﴾  ــم ؛  : أَي ــا لَه إِمالَءن

  ريــأخ التــالُ و ــو اإلمه هأَ )١١(وــر Ÿω ﴿، قَ uρ ¨⎦ t⎤ |¡ øs s@ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x.  ﴾ ،﴿ Ÿω uρ ¨⎦ t⎤ |¡ øs s@ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è= y‚ ö7 tƒ ﴾)ة  )١٢ــز ــاِء حم ١٣(بِالت(،﴿ × ö yz öΝ Íκ Å¦ àΡ X{ ]ن[$ yϑ ¯Ρ Î) ’ Í? ôϑ çΡ öΝ çλ m;﴾  أَي :

                                                                             
  . ١/٥٢٤: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : تفسري الثعليب  ) ١(
  . ١/٤٠٩:إبراز املعاين من حرز األماين و،  ٢٢٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .ق مصدر ساب: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٣(
  . ١٨٥ -٤/١٨٤:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد وابن إسحاق   ) ٤(
  . ٤/٢٨٤:وتفسري القرطيب ،  ١/٢٩١:تفسري السمرقندي : انظر . قاله الكليب   ) ٥(
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . قاله الضحاك   ) ٦(
  .من سورة األنبياء )  ١٠٣( جزء من اآلية رقم   ) ٧(
  . ٩٢ - ٩١:والتيسري يف القراءات ،  ٢١٩: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  . ١/٣٣٦:وتفسري ابن زمنني ،  ١/٢٩٢:تفسري السمرقندي   ) ٩(
  . ٥٣:جماز القرآن : انظر . وهو قول أيب عبيدة ،  ١٨٦:غريب القرآن   ) ١٠(
: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٤٩١:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ١١(

  .مصدر سابق 
  .وتأيت قريباً ، من هذه السورة )  ٨٠( جزء من اآلية رقم   ) ١٢(
  . ٩٢: والتيسري يف القراءات ،  ٢٢٠: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١٣(



  

#) ﴿ ،)١(نطــولُ أَعمــارهم  ÿρ ßŠ# yŠ ÷” z Ï9 $ Vϑ øO Î)  ] ن خــج[öΝ çλ m; uρ Ò># x‹ tã ×⎦⎫ Îγ •Β  ﴾ ] 

، نزلت هذه اآليـةُ فـي قُـومٍ مـن      لرسولِ اِهللا بِمعاندتهم احلَق ، وخالفهم ل]م

   . )٢(الكُفَّارِ علم اُهللا أَنهم الَ يؤمنونَ أَبداً ، وأَنَّ بقائَهم يزِيدهم كُفراً

∩⊇∠®∪﴿ $ ¨Β tβ% x. ª! $# u‘ x‹ uŠ Ï9 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# 4’ n? tã !$ tΒ öΝ çFΡr& Ïµ ø‹ n=tã﴾ ِن التباسها املُؤمنونَ ماملُنافقِ  أَي

©4 ﴿ بِاملؤمنِ ، واملؤمن بِاملنافقِ ، ®L ym u” Ïϑ tƒ y]Š Î7 sƒ ø:$# z⎯ ÏΒ É= Íh‹ ©Ü9 املُنافق من املؤمنِ ، : أَي ]ن[﴾ #$

دأُح ومي هم؛ فَفَعلَ ذَلكلُّفخبِت فاقوا النأَظهر قنيأَ، )٣(َألنَّ املُنافقَر﴿ u” É `vϑ æƒ ﴾ ،و﴿ u” É `vϑ å‹ Ï9 ﴾)٤( 

﴾)٤( أخ )٥( ،٢٠  ألطَّيب : قَوالن ي اخلَبيثفو ، املؤمن وما : هدهأَح : رالكَاف)الثَّانِي )٦و ،
 ٦،)٧(أَنه املُنافق ؛ فَعلى اَألولِ يميز بينهما بِالقتالِ واهلجرة ، وعلى الثَّانِي بِاجلهاد : والثَّانِي 

﴿$ tΒ uρ tβ% x. ª! $# öΝ ä3 yè Î=ôÜ ãŠ Ï9 ’ n? tã É= ø‹ tó ø9 كَانَ ٢٠ ،)٨(فَتعرفُوا املُنافق من املؤمنِ قَبلَ التميِيزِ ﴾ #$

⎯£/﴿٦ ،)٩(أَخربنا بِمن يؤمن ومن الَ يؤمن ، فَرتلت هذه اآلية: كُفَّار قُريشٍ قَد قَالُوا  Å3≈ s9 uρ 

©! $# © É< tGøg s†  ﴾ أَي : ، ذَلك معرفةي لطفصبِي  ٠٢٠يجتي : تارخ١٠(ي(،﴿⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ß™ •‘ ⎯ tΒ 

                           
  .  ١/٥٢٥: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . ٣/٨٢٤:وتفسري ابن أيب حامت ، ٤/١٨٧: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ٣(
  .من سورة األنفال )  ٣٧( مطلع اآلية رقم   ) ٤(
  .١/٤٠٥:إبراز املعاين من حرز األماين ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٦(
  .١/١٠٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  . ١/٥٢٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
، ن جرير وابن أيب حامت عن السدي وهذا السبب رواه اب، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(

:  ٢/٧٩٨:ويف العجاب يف بيان األسباب ، ٣/٨٢٤:وتفسري ابن أيب حامت،  ٤/١٨٨:تفسري ابن جرير : انظر 
  . ١/٢٠٦:هو يف تفسري مقاتل : قلت . وعن مقاتل ، حكاه عن الكليب من رواية أيب صاحل عن ابن عباس 

جماز : انظر . وهو قول أيب عبيدة ، مصدر سابق : يف تفسري الغريب  تذكرة األريب و،  ٥٠٥:غريب القرآن   ) ١٠(
  .مصدر سابق : القرآن 



  

â™ !$t± o„  ﴾]ن[ دمحكانَ مو ، ِلملَّ بِهذَا العجو زاُهللا ع اصطفاه نمم﴿ (#θãΨ ÏΒ$ t↔ sù «! $$Î/ 

⎯ Ï& Î#ß™ â‘ uρ ]ن[ β Î) uρ (#θãΨ ÏΒ÷σ è? (#θà) −G s?uρ öΝ ä3 n=sù í ô_ r& ÒΟŠ Ïà tã ﴾] كـ أو خج. [  

∩⊇∇⊃∪ ﴿ Ÿω uρ ¨⎦ t⎤ |¡ øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è= y‚ ö7 tƒ  ﴾ ــوا   : أَي ــذين بخلُ ــلَ ال $!﴿ ،)١(بخ yϑ Î/ 

ãΝ ßγ9 s?# u™ ª! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î# ôÒ sù]كاةُ  ﴾]٣الز فيـه جبا تمكـاةَ      ،مـا نِعـي الزـي مف زلـتن
)٢(،﴿uθ èδ﴾  ــلَ : أَي # ﴿ ،)٣(البخ Z ö yz Ν çλ ≅ö]خ[;° t/ uθ èδ @ Ÿ° öΝ çλ ــتحقونَ  ﴾ ;° ــم يس هَألن

، )٥(فـي التـوراة   هم اليهود بخلُوا بِبيان صـفةَ الـنيب   : أَو  ٢، )٤(بِذلك عذاب اِهللا 

 ـبيلِ اهللاِ : أَوي س٦(بِإنفاقِ املالِ ف( أَو ، :  وا الزـانِعم ـم٦كـاة ، ه﴿tβθ è% §θ sÜ ã‹ y™ $ tΒ (#θ è= Ïƒ r2 

⎯ Ïµ Î/ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 املَالِ حيةً يطوقَهـا يـوم القيامـة     وهو أَنه يجعلَ ما بخلَ به من]ن[ ﴾ #$

 إِلَى قَدمه ن قَرنهم نهشهت نقهي ع٢٠،)٧(ف  بِـيالن نع ي احلديثف حص  :»    ـنـا مم
      ـوهو ، نـهم فـري ـجاعاً أَقـرعش القيامة ومي ثِّلَ لَهإِالَّ م الهكاةَ مي زؤدجلٍ الَ ير نم

تح بعهتي  نقـهي عف طوقُه٨(»ى ي(،     َـذه اآليـةقَـرأَ ه ثُـم)٦،)١﴿t¬! uρ ß^# u ÏΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

                           
  . ١/٤٩٢:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٢٤٨:معاين القرآن للفراء   ) ١(
. ٣/٨٢٦:وتفسري ابن أيب حامت ، ٤/١٩٠: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي   ) ٢(

قال . أن مجهور املفسرين أمجعوا على أا نزلت يف ما نعي الزكاة ،  ١٣٢:لواحدي يف أسباب الرتول وذكر ا
بن مسعود وبن عباس وأبو : منهم ، ذهب إىل هذا مجاعة من املتأولني ((   ٤/٢٩١:اإلمام القرطيب يف تفسريه 

  .   )) وائل وأبو مالك والسدي والشعيب 
  . ٣/٢٢٠: تفسري الثعليب   ) ٣(
  . ١/٥٢٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله احلسن   ) ٤(
: وتفسري ابن أيب حامت ، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٥(

  .مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو اختيار الزجاج . مصدر سابق 
  .مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت : انظر . أيب حامت عن احلسن رواه ابن   ) ٦(
، عن أيب وائل ، وز بن حكيم عن أبيه عن جده ، ) حجر ( وأيب قزعة ، رواه ابن جرير عن مالك العبدي   ) ٧(

،  ١٩٢ -٤/١٩١: تفسري الطربي : انظر . ورواه ابن أيب حامت عن ابن مسعود ، وابن مسعود ، والسدي 
  .  ٣/٨٢٧:  ابن أيب حامت وتفسري

رقم ، باب التغليظ يف حبس الزكاة ، كتاب الزكاة ،  ٥/١١:روى هذا احلديث ذا اللفظ النسائي يف سننه   ) ٨(



  

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾ ]ن أو ثه [ ـ : أَي فنِي أَهلَهي هعـالَ    ا ،أَناألمـوالُ ِهللا تو ـى اَألمـالكبقيى و

ــا إِالَّ اُهللا، لَه ــك !tª﴿ ،)٢(والَ مال $# uρ $ oÿ Ï3 tβθ è= yϑ ÷è s? × Î6 yz ﴾] ــانون ــة ومث ــرأَ ]م مائ ،قَ

﴿tβθ è= yϑ ÷è s„ × Î6 yz  ﴾  ق٣(ح(. 

∩⊇∇⊇∪ ﴿ô‰ s) ©9 yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθ s% š⎥⎪ Ï%©! $# (# þθ ä9$s% ¨β Î) ©! $# × É) sù ß⎯ øt wΥ uρ â™ !$u‹ ÏΖ øî r& ﴾]خ ن[   زلتن

⎯ ﴿:ىلَما نزلَ قَوله تعالَ - في اليهود حني قَالوا  ¨Β # sŒ “ Ï% ©! $# ÞÚ Ì ø) ãƒ ©! $# $·Ê ö s% $YΖ |¡ ym…﴾  

،  )٥(ولَو كَانَ غَنياً ما استقرضنا أَموالنا ، ونحن أَغنياُء ، إِنَّ اَهللا فقري يستقْرِضنا:  - )٤( اآلية

﴿  Ü= çGõ3 oΨ y™ $ tΒ (#θä9$s% ãΝ ßγ n=÷F s% uρ u™ !$ uŠ Î; /Ρ F{ $# Î ö tó Î/ 9d, ym ]ن ق[ ãΑθà) tΡ uρ ﴾  ،َأقَر ﴿  Ü= çG õ3 æ y™ ﴾ ،    

                                                                             
باب ما ورد من الوعيد فيمن كرت ، كتاب الزكاة  ٤/٨١:والبيهقي يف السنن الكربى ، )  ٢٤٤٢( احلديث 

وروى احلديث بنحو ،   كالمها عن عبداهللا بن مسعود )  ٧٠١٦( رقم احلديث ، مال زكاة ومل يؤد زكاته 
والذين يكرتون  ﴿: وقوله ، باب أمث مانع الزكاة ، كتاب الزكاة ،  ٢/٥٠٨: هذا اللفظ البخاري يف صحيحه 

من آتاه اهللا ماالً ومل يؤد  «: ونصه ،  عن أيب هريرة ) ١٣٣٨( رقم احلديث ،  ﴾ ...الذهب والفضة 
مث _ يعين شدقيه _ مث يأخذ لزميه ، مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، زكاته 
  . اآلية  ﴾ ...وال حيسنب الذين يبخلون  ﴿: مث تال ، »  أنا كرتك ، أنا مالك : يقول 

  .١/١٠٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  . ١/٢٤٩:معاين القرآن للفراء : وانظر ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  .مصدر سابق   : والتيسري يف القراءات ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .من سورة احلديد )  ١١( واآلية رقم ، من سورة البقرة )  ٢٤٥( جزء من اآلية رقم   ) ٤(
ومن طريقـه رواه ابـن جريـر الطـربي يف تفسـريه      ،  ٩٧ – ٣/٩٦ :أخرجه ابن إسحاق كما يف السرية   ) ٥(

ــريه  ، ٤/١٩٤: ــامت يف تفس ــن أيب ح ــة  ، / ٣:واب ــن عكرم ــريه  ، ع ــثعليب يف تفس ــاه ال وحك
 :وذكـره السـيوطي يف الـدر املنثـور     ، عـن عكرمـة   ،  ١٣٣: والواحدي يف أسباب الرتول،٣/٢٢٢:
وروى ((   :بقولـه  ٨/٢٣١: الفـتح   وقد حسـنه ابـن حجـر يف   .  املنذر وزاد نسبته إىل ابن، ٢/٣٩٦

  . وذكره ،  ))  عن ابن عباس بن أيب حامت وبن املنذر بإسناد حسن



  

﴿ ãΝ ßγç= ÷F s% uρ﴾ ،﴿ ãΑθà) tƒ uρ ﴾  مزة١(ح(،﴿(#θè%ρèŒ šU# x‹ tã È,ƒ Í y⇔ ø9 نأمر احلفَظةَ : أَي ] كـ[﴾#$

  . )٢(بِإثبات ذَلك في صحائف أَعمالهم

∩⊇∇⊄∪ ﴿ y7 Ï9≡ sŒ ﴾  أَي :،العذاب ذَلك﴿$ yϑ Î/ ôM tΒ£‰ s% öΝ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& ﴾ ،همن إِجرامم لفا سبِم 

﴿¨β r& uρ ©! $# }§ øŠ s9 5Θ ξ sà Î/ Ï‰‹ Î7 yèù=Ïj9  ﴾ ] رمٍ ] خن غَريِ جهم مَاقب٣(فيع(.  

∩⊇∇⊂∪ ﴿  / š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% ¨β Î) ©!$# y‰ Îγ tã !$ uΖ øŠ s9 Î) ω r& š∅ ÏΒ ÷σ çΡ ]٣[ @Αθß™ t Ï9 4© ®L ym $ oΨ t Ï? ù'tƒ 

5β$ t/ ö à) Î/ ã& é#à2 ù' s? â‘$ ¨Ψ9 أَمر بنِي إِسرائيلَ في التوراة أالَّ  اليهود ، وذلك أَنَّ اَهللا: يعنِي  ]ن[ ﴾ #$

دحممو إِالَّ املسيح،ارالن أكلهت أتيهم بِقربانى ياءهم حتوالً جقُوا رسدصا  -يليهِملَّى اُهللا عص
ار ؛ َألنَّ اَهللا عهد الَ نصدقك حتى تأتينا بِقربان تأكله الن :فَكَانوا يقولونَ لَمحمد  -وسلَّم

 ا ذَلك٤(إِلين(،قُربانٌ ٠٢ : ن القُربةالنٌ مفُع ، غريهبحٍ ون ذم عالَى بهإلَى اِهللا ت تقربا يم)٥(، 

≅ö﴿:)٦(قَالَ اُهللا تعاىل إِقامةً للحجة عليهِم ٦ è% ô‰ s% öΝ ä. u™ !% y` ×≅ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ ‘ Î=ö7 s% ÏM≈ oΨ Éi t6 ø9 $$ Î/ “ Ï%©! $$Î/ uρ 

“ Ï% ©! $$Î/ uρ óΟ çFù=è% zΟ Î= sù öΝ èδθßϑçF ù=tF s% βÎ) óΟ çGΨ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ عن  ثُم عزى رسولَ اِهللا  ]ن كـ[﴾  ¹|

  :  )٧(تكذيبهم بِقوله تعالَى

∩⊇∇⊆∪ ﴿ β Î* sù x8θç/ ¤‹ Ÿ2 ô‰ s) sù z> Éj‹ ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö7 s% ρ â™!% y` ÏM≈ oΨ Éi t6 ø9 $$Î/ Ì ç/ –“9 $# uρ ﴾  عنِيي :

٠٢ب ،الكُتبالز وربالزو ، وربالز معر ج :تابالك ،تابرت الكبن ز؛مأَي:هتبولٌ ،كَتو فَعهو

                           
  .مصدر سابق   : والتيسري يف القراءات ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  . ١/٥١٥:وزاد املسري ،  ١/٢٠٧:تفسري مقاتل : انظر . قاله مقاتل   ) ٢(
  . ١/٥٢٨:تفسري القرآن ايد الوسيط يف   ) ٣(
  .عن السدي  ١/٥٢٩: والواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٣/٢٢٣:حكاه الثعليب يف تفسري   ) ٤(
  . ٣٨٣:غريب القرآن   ) ٥(
  .مصدر سابق   : تفسري الثعليب   ) ٦(
  .مصدر سابق   : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(



  

Ì﴿قَرأَ  ،)٢(كُلُّ كتابٍ ذي حكمة:الزبور٢٠،)١(بِمعنى مفعولٌ ç/ –“9% ÅÅÉ/ρ﴾ ٍام٣( ش(،﴿ É=≈ tG Å3 ø9 $# uρ 

Î ÏΨ ßϑ ø9 $#   ﴾ ] أَي [ ي إِلَى احلَق٤(اهلَاد( ٢٠؛  عنِي بهاهنيِ: يريةَ بِالربالن الكُتب)٥(.  

∩⊇∇∈∪ ﴿ ‘≅ ä. <§ ø tΡ èπ s) Í← !# sŒ ÏN öθ pR ùQ $ ]ن[ #$ yϑ ¯Ρ Î) uρ šχ öθ ©ù uθ è? öΝ à2 u‘θ ã_ é& tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $#  ⎯ yϑ sù yy Ì“ ôm ã— Ç⎯ tã Í‘$ ¨Ψ9 $# ﴾ ٠٢٠  ــزِح حز :ــد عبو ــي ج٦(ن(،  ﴿ Ÿ≅ Åz ÷Š é& uρ 

sπ ¨Ψ yf ø9 $# ô‰ s) sù y—$ sù ﴾ ]ن[  ــرِ : أَيــن الشــا مجن٧(ظَفَــر بِــاخلَريِ و(،  ﴿ $ tΒ uρ äο 4θ uŠ y⇔ ø9 $# 

!$ u‹ ÷Ρ ‘$! $#  ﴾  أَي :     ، ارِ الفَانيـةالـد ـذهـي هف العـيش ﴿ω Î) ßí$ tF tΒ Í‘ρ ã äó ø9  ]م  [﴾]٣[#$

نع نقَطعي وهن طُولِ البقاِء ؛ وم يهمناإلنسانُ بِما ي غري ه٨(قَريبٍ  َألن(.  

∩⊇∇∉∪ ﴿ χ âθ n=ö7 çF s9 ﴾ َا املُؤمنونهنَّ أَيربتخلَت ، ﴿  þ’ Îû öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r& ﴾ ا ضِبِالفرائيهف ،     

 ﴿öΝ à6 Å¡ àΡr& uρ ﴾  اداجلهو احلَجو الة٩(بِالص(، ﴿ ∅ ãè yϑ ó¡ tF s9 uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# ⎯ ÏΒ 

⎯ ÏΒ öΝ à6 Î=ö6 s% ﴾ ، ودم اليههو ﴿ z⎯ ÏΒ uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ä. u õ° r& ﴾ ، املُشركني ﴿ ” ]Œ r&/# Z ÏW x. ] ش

                           
  . ٢٥١:غريب القرآن   ) ١(
معـاين القـرآن وإعرابـه    : انظـر  . وهو قول الزجـاج  ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(

:١/٤٩٥.  
  .مصدر سابق   : والتيسري يف القراءات ،  ٢٢١: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق   : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .مصدر سابق :  الغريب تذكرة األريب يف تفسري  ) ٥(
معاين : انظر . وهو قول الزجاج ، مصدر سابق  : تذكرة األريب يف تفسري الغريب و،  ٢٥٥: غريب القرآن   ) ٦(

  .مصدر سابق : القرآن وإعرابه 
 :وتفسري الثعليب ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : وانظر ،  ١/٥٣٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(

٣/٢٢٤  .  
 ))قاله أكثر املفسرين : ((٤/٣٠٢:قال اإلمام القرطيب يف تفسريه، مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(

.  
  . ٣/٢٢٧:تفسري الثعليب : انظر . قاله احلسن   ) ٩(



  

(βÎ ]خ uρ (#ρç É9 óÁ s? ﴾ املُعارضة اَألذى بِترك لَى ذَلك١(ع(،﴿(#θà) −G s?uρ ¨β Î* sù š Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÏΘ÷“ tã 

Í‘θãΒW{  . )٣(عزم عليه لظهوره ورشدهمما ي: أَو  ٢٠، )٢(من حقيقة اإليِمان ] م ثه  [  ﴾ #$

∩⊇∇∠∪﴿øŒ Î) uρ x‹ s{ r& ª!$# t−$ sVŠ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# … çµ ¨Ζ ä⊥ ÍhŠ u;çŠ s9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿω uρ … çµ tΡθ ßϑçG õ3 sƒ﴾]خ[ 

 دحمأنَ مش ننبيلَت وراةي التف وداليه يثاقأَخذَ اُهللا م خفونوالَ ت مبعثهو نعتهفَنبذُوا ، و ، ه

Ÿçνρ﴿ : ، وذلك قُوله عز وجلَّ )٥(به )٤(]يعملُوا [ امليثاق ولَم  ä‹ t7 uΖ sù u™ !# u‘ uρ öΝ ÏδÍ‘θßγ àß (# ÷ρ u tI ô© $# uρ 

⎯ Ïµ Î/ $ YΨ oÿ sS WξŠ Î=s% ﴾] عنِي  ]ن صجه: يتهم بِرئاسفَلتن سم هذونأخوا يا كَانلمِ  ممي العأَ)٦(فقَر ، 

… ﴿ قَرأَ çµ ¨Ζ ä⊥ ÍhŠ u; çŠ s9  ﴾،﴿ Ÿω uρ … çµ tΡθßϑ çG õ3 sƒ﴾  ُعبةشو قنِي ٢٠، )٧(حعي هننيبلي : ابكتمن ، الو

 دحمم صفَة إِظهار يها فيِينهم مبت رورةض  ،ٍجِنس اسم تاب٦، )٨(والك﴿ }§ ø♥ Î7 sù $ tΒ 

šχρç tI ô± o„ ﴾ ]وا  ]مسرخهم وراؤش ح٩(قُب( .  

 ∩⊇∇∇∪﴿ω ¨⎦ t⎤ É¡ øs sƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ãm t ø tƒ !$ yϑ Î/ (#θ s? r& tβθ ™6 Ït ä† ¨ρ β r& (#ρ ß‰ yϑ øt ä† $ oÿ Ï3 öΝ s9 

(#θ è= yè ø tƒ ﴾       ـى العلـمِ ؛م إلـاهـاسِ إِيالن بنسـبةاسِ ، ووا بِإضاللِ النهود ؛ فَرحالي مه

نحـن  :تمسـك بِاحلق،وقَـالُوا  وليسوا كَذلك ، وأَحبوا أَنْ يحمدوا بِما لَم يفعلُوا مـن ال 

                           
  . ١/٥٣١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  .ر سابق مصد: تفسري الثعليب : انظر . قاله عطاء   ) ٢(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  .وهو ال شك تصحيف لعله من الناسخ ، ومل يعلموا به : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٤(
  .مصدر سابق : ذكره الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
، مصـدر سـابق   : الوسيط يف تفسـري القـرآن ايـد    : وانظر . ١/١٤٠:تفسري جماهد :انظر. قاله جماهد   ) ٦(

  . ١/١٧٥: ابن حجر اهليثمي،  الزواجرو
  . ٩٣:والتيسري يف القراءات ، مصدر سابق  : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  . ١/١٠٦:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
: لإلمـام الـذهيب   : الكبـائر  و ،مصـدر سـابق   : رآن ايد الوسيط يف تفسري الق: انظر . قاله ابن عباس   ) ٩(

١٤٧.  



  

، فَرحوا بِمـا أَتـوه مـن كتمـان احلَـق     : أَو ٢، )١(أَصحاب التوراة وأُلُوا العلمِ القَدميِ 
هم بعـض املُنـافقني تخلَّفُـوا فـي     : ، أَو )٢(وأَحبوا أَنْ يحمدوا بِتمسكهم بِدينِ موسى 

فَرحو ، وا      غَزاةـا اعتـذروا بِممـدحـوا أَنْ يأحبلفُـوا ، وحوا واعتذر هم ، ثُموا بِتخلُّف

  أَ  ٦،)٣(بـهقَـر ﴿Ÿω ¨⎦ t⎤ |¡ øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ãm t ø tƒ  ﴾    ـاِء كُـوف٤(بِالت( ،﴿  ŸŸξ sù Ν åκ ¨] Éç;¡ øs sƒ 

;ο y—$ x yϑ Î/ ﴾  اةن الفُوزِ ٠٢،)٥(بِمنجفْعلة مقالُ ،مـ  : ي نجـا ، والفـوز   : النٌ ؛ أَي فَـاز فُ

β¨  ﴿ :الظَّفر أَيضاً ، كَقولـه تعـالَى   Î) t⎦⎫ É) −F ßϑ ù= Ï9 # ·—$ x tΒ ﴾)٦( أَي :    ، ـهونريدـا يظَفَـراً بِم

Ν ﴿قَـرأَ   ٦، )٧(فَاز فُـالنٌ بِـاألمرِ إِذا ظَفَـر بـه     : يقالُ  åκ ¨] ç; É¡ øs uƒ  ﴾  ـق٨(ح(، ﴿ z⎯ ÏiΒ 

É># x‹ yè ø9 öΝ]ن[#$ ßγ s9 uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ﴾]  م. [  

 ∩⊇∇®∪﴿ ¬! uρ Û ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾ ]ن[  لى : أَيا عتصرِيفها ، ودبريهت ملكي

!ª﴿ ،)٩(ما يشاُء  $# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« íƒ Ï‰ s% ﴾ ]  م. [  

                           
وتفسري ابن أيب ،  ٢٠٧ – ٤/٢٠٦: تفسري الطربي : انظر ، رواه ابن جرير ورابن أيب حامت عن عن عكرمة   ) ١(

  . ٣/٨٣٨:حامت 
.   عيد بن جبري ورواه ابن أيب حامت عن س، رواه ابن جرير عن الضحاك والسدي و سعيد بن جبري وابن عباس   ) ٢(

  .مصدر سابق : وتفسري ابن أيب حامت ، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر 
،  ﴾  ... حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا ال ﴿باب  ، كتاب التفسري ،  ٤/١٦٦٤: هصحيحرواه البخاري يف   ) ٣(

، الباب العاشر ، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم ،  ٤/٢١٤٢ هصحيحومسلم يف ، ) ٤٢٩١(رقم احلديث 
  . كالمها عن أيب سعيد اخلدري ، ) ٢٧٧٦(رقم احلديث 

  . ٩٢:والتيسري يف القراءات ، مصدر سابق  : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
الدر و،  ٤/٢٠٩: تفسري الطربي : انظر .  ابن املنذر عن الضحاك  هأخرجو، رواه ابن جرير عن ابن زيد   ) ٥(

  . ٢/٤٠٦:املنثور 
  .من سورة النبأ )  ٣١( آية رقم   ) ٦(
  . ٤١٢: غريب القرآن   ) ٧(
  . ١٨٦:وحجة القراءات ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  . ١/٥٣٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٩(



  

∩⊇®⊃∪﴿ χ Î) ’ Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É∃ nξ ÏF÷z $# uρ /È≅ øŠ ©9 $# Í]٣[‘$ pκ ¨]9 $# uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í<'ρ T[{ 

É>$ t6ø9 F{    .)١(مضت في سورة البقرة  ]ون عستو ائةٌم، كـ [﴾  #$

∩⊇®⊇∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ã ä. õ‹ tƒ ©! $# U$Β$uŠ Ï% # YŠθãè è% uρ 4’ n? tã uρ öΝ ÎγÎ/θãΖ ã_ ﴾ ]عنِي  ]نصلُّونَ : يين يالذ

هلى قَدرِ إِمكاناألحوالِ ع ذهلى ه٠٢، )٢(م ع  أَجه لى ثَالثةياماً ؛ عق : رصدمقَائمٍ ، و معج

ãΝ ﴿:ما يقوم به ، وقَوله تعالَى: ومصدر قُمت قياماً ، وقيام األمرِ وقَوامه  ä3 s9# uθ øΒ r& © ÉL ©9 $# Ÿ≅ yè y_ 

ª! $# ö/ ä3 s9  U$Β$uŠ Ï% ﴾)٣(  قَواماً : أَي)٦، )٤ ﴿ tβρ ã ¤6 x tG tƒ uρ ’ Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾ 

$ ﴿ ،)٥(ليكونَ ذَلك أَزيد في بصريتهم  ]ن[ uΖ −/ u‘﴾  يقُولونَ : أَيا: ونب٦(ر(،﴿$ tΒ |M ø) n=yz 

# x‹≈ yδ﴾  واألرضِ ،: أَي مواتلقِ السن خم راهي نالذ ذا اخلَلقه ﴿WξÏÛ$t/﴾]ن[  لقاً : أَيخ

y7 ﴿،)٧(وكَمالِ قُدرتك،ته دليالً على حكْمتكأَنك خلق: يباطالً ، يعنِ oΨ≈ ys ö6ß™ $ oΨ É) sù z># x‹ tã 

z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9   ].ن [﴾]٣[#$

∩⊇®⊄∪ ﴿ !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) ⎯ tΒ È≅ Åz ô‰è? u‘$ ¨Ζ9 ‰ô﴿  ،)٨(للخلود فيها ﴾  #$ s) sù … çµ tF ÷ƒ t“ ÷z r&  ﴾]ن[  فَقد

،  باعدته من اخلريِ (( :  -صاحب ثَعلب  -  )١١( ومروقَالَ أَبو ع ٠٢، )١٠(وأَهنته  )٩( أَهلكته

                           
  (    ) .صفحة ، من السورة )  ١٦٤( عند اآلية رقم   ) ١(
  . ١/٤٩٩:معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .من سورة النساء )  ٥( جزء من اآلية رقم   ) ٣(
  . ٣٨٥: غريب القرآن   ) ٤(
  .مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  . ٥٤: جماز القرآن   ) ٦(
  . ١/٥٣٣:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(
  . ٣/٨٤٢:تفسري ابن أيب حامت : انظر . أيب حامت عن قتادة عن أنس  رواه ابن  ) ٨(
  . ٣/٢٣٢: تفسري الثعليب : انظر . قاله املفضل   ) ٩(
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ١٠(
فاهللا ، ) أبا عمرو ( وهنا املؤلف ال يستخدم إال ، أبو عمر : فيما اطلعت عليه من كتب التراجم تقول أنه    ) ١١(



  

tΠ ﴿:ومنه قَوله تعالَى öθ tƒ Ÿω “ Ì“ øƒ ä† ª!$# ¢© É< ¨Ζ9 $# ...﴾)١(  أَي :بِياُهللا الن دباعالَ ي ومي  ((
)٦،)٢  ،

٢٠  اججقَالَ الز٣(و(  : ))  فُالناً أَي زيتقالُ أَخجةً أَذْلَ: يه حتمهاأَلزعه ملْت  ((
)٦، )٤﴿  $ tΒ uρ 

t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ﴾ عنِيي :، الكُفَّار ﴿ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡr&  ﴾] ذابِ اِهللا  ]كـن عم مهونمنع٥(ي(.  

∩⊇®⊂∪﴿!$ oΨ −/ §‘ $ oΨ ¯ΡÎ) $ oΨ ÷èÏϑ y™ $Zƒ ÏŠ$ oΨ ãΒ ﴾ِعنداً :ييحمم)٦(،َالقرآنو)٧(،﴿ !“ ÏŠ$oΨ ãƒ Çβ$ yϑƒ M∼Ï9﴾  

٨(إِلَى اِإلميان(،﴿!÷β r& (#θãΨ ÏΒ# u™ öΝ ä3 În/ t Î/ $ ¨Ψ tΒ$t↔ sù]ن[$ oΨ −/ u‘ ö Ï øî $$ sù $ uΖ s9 $ oΨ t/θçΡèŒ ö Ïe Ÿ2 uρ $ ¨Ψ tã $ oΨ Ï?$ t↔ Íh‹ y™﴾ 

$﴿ واستر عنا سيئتنا بِقبولِ الطَّاعات حتى تكونُ كَفارةً لَها ، oΨ ©ù uθ s? uρ yì tΒ Í‘# t ö/ F{  ]كـ[ ﴾ #$

  .)٩(هِم حتى نصري معهم في جملت: اَألنبياَء ، أَي : يعنِي 

                                                                             
املعروف ، حممد بن عبد الواحد بن أيب هاشم البغدادي ، بالصواب يف كنيته ؛ إذاً هو أبو عمر أو عمرو أعلم 

إحدى وستني ومائتني ، له تصانيف كثرية، تويف يف ذي القعدة سنة مخس وأربعني ولد سنة ،  بغالم ثعلب
  .   ٣/٨٧٣: ة احلفاظ تذكر،  ١٥/٥٠٨:سري أعالم النبالء : انظر. رمحه اهللا تعاىل، وثالث مائة 

  .من سورة التحرمي )  ٨( جزء من اآلية رقم   ) ١(
  . ٥٣: غريب القرآن   ) ٢(
  . ١/٥٠٠:يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . ١/٢٩٩:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٥(
: تفسري ابن جرير : انظر .  . واه ابن أيب حامت عن ابن جريج رواه ابن جرير عن ابن جريج وابن زيد ور  ) ٦(

  . ٣/٨٤٣: وتفسري ابن أيب حامت ،  ٤/٢١٢
  . مصدر سابق : تفسري ابن جرير : انظر . رواه ابن جرير عن حممد بن كعب القرظي   ) ٧(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٨(
  . ١/٥٣٤:ن ايد الوسيط يف تفسري القرآ: انظر . قاله ابن عباس   ) ٩(



  

∩⊇®⊆∪﴿ $ oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u™ uρ $ tΒ $ oΨ ¨?‰ tã uρ 4’ n? tã y7 Î=ß™ â‘﴾ أَي:تلَى أَلْسنهم؛عصرِ لنالن نام ذالناخلو ،

Ÿω﴿ ،)١(لعدونا uρ $ tΡÌ“ øƒ éB tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 y7﴿ والَ تهلكْنا بِالعذابِ ،: أَي  ]كـ[﴾ #$ ¨Ρ Î) Ÿω ß# Î=øƒ éB 

yŠ$yèŠ ÎR ùQ  .]كـ [﴾ #$

∩⊇®∈∪ ﴿ z>$ yf tF ó™ $$sù öΝ ßγ s9 öΝ ßγ š/ u‘ ’ ÎoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊ é&/Ÿ≅ uΗ xå 9≅ ÏΒ$ tã Ν ä3Ψ ÏiΒ ⎯ ÏiΒ @ x. sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρé&]ن[ 

Ν ä3 àÒ ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù ÷è t/  ﴾ ] ن [ أَي  :ا أَفعلُ بِكُم ميمكُم فنم احدو كمكُم حميعج كمن ح

⎪⎦t ﴿،)٢(أَعمالكُم وترك تضيِيعها لَكُم مجازاتكُم على  Ï% ©! $$ sù (#ρã y_$ yδ (#θã_Ì ÷zé& uρ ⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ì‘$ tƒ ÏŠ 

öΝ Ïδ Ì‘$ tƒ ÏŠ (#ρèŒρé& uρ ’Îû ’ Í?‹ Î6 y™ (#θè= tG≈ s% uρ (#θè=ÏF è% uρ ¨β t Ïe x. _{ öΝ åκ ÷] tã öΝ Íκ ÌF≈↔ Íh‹ y™ öΝ ßγ ¨Ψ n=Ï{ ÷Š _{ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ 

“ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ %θè=ÏFè#) ﴿ قَرأَ ]خ[ ﴾ #$ uρ (#θè= tG≈ s% uρ  ﴾  أَخ ، ٌ﴿ (#θè= tG≈ s% uρ (#θè=ÏhF è% uρ ﴾  ٣(ابن(، 
)٣(، ﴿$ \/# uθ rO ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! !ª ]ن[#$ $# uρ … çν y‰Ψ Ïã ß⎯ ó¡ ãm É># uθ ¨W9   ].م  [﴾   #$

∩⊇®∉∪ ﴿Ÿω y7 ¯Ρ§ äó tƒ Ü= = s) s? t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρã x x. ﴾  ، جاراتصرفهم للتت﴿ ’ Îû ÏŠ nξÎ6 ø9  ]ش ن[﴾ #$

إِنَّ أَعداَء اِهللا فيما نرى من اخلَريِ ، : فَقالَ بعض املؤمننيون،نهم كَانوا يتجِرونَ ويتنعموذلك أَ
   . )٤(وقَد هلَكْنا من اجلوعِ واجلَهد ، فَرتلت هذه اآلية

∩⊇®∠∪ ﴿ Óí$ tF tΒ ×≅Š Î=s% ﴾ ] ش [ قَليلٌ: أَي تاعم الربحو الكَسب عٍ )٥( ذَلكقَطنم فَان ه؛ َألن

Ο¢ ﴿منقَطعٍ  èO öΝ ßγ1 uρ ù' tΒ ãΜ ¨Ζ yγ y_]ن[ }§ ø♥Î/ uρ ßŠ$ yγ ÎR ùQ   . ]م[  ﴾#$

                           
  .١/٤٩٩:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .قاله الكليب والزجاج  ) ١(
  . ٣/٢٣٥: تفسري الثعليب : انظر . قاله الكليب   ) ٢(
  . ١٨٧:وحجة القراءات ،  ٢٢١: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
والواحدي يف ،  ٢/٨١٨:وعنه ابن حجر يف العجاب يف بيان األسباب ،  ٣/٢٣٦:فسريه ذكره الثعليب يف ت  ) ٤(

  . كل ذلك دون سند أو عزو ،  ١/٥٣٦:ويف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١٣٩:أسباب الرتول 
  .١/٥٠١:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(



  

∩⊇®∇∪ ﴿ Ç⎯ Å3≈ s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (# öθ s) ¨?$# öΝ ßγ −/ u‘ öΝ çλ m; ×M≈ ¨Ψ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ uη ÏFøt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $pκ Ïù 

Zω â“ çΡ ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# ﴾ ]زلُ  ]نالن :ّهيا يم معناهو ، يفلضثواباً: أُ لزاًء و١(ج(،﴿ $ tΒ uρ y‰Ψ Ïã «! $# 

× ö yz Í‘# t ö/ F| Ïj9﴾] صط أو ثو  م [ الكُفَّار فيه تقلبا يمتابِ فَقالَ . منِي أَهلِ الكؤمم ذَكر ثُم

  :تعالَى 

∩⊇®®∪  ﴿ ̈β Î) uρ ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# ⎯ yϑ s9 ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& öΝ ä3 ö‹ s9Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& öΝ Íκ ö s9 Î) 

t⎦⎫ Ïè Ï±≈ yz]ي ٢ ]أون[ ﴾ !¬ ]ثاشجو الن٢( ه(عبد ه ، أَوحابأصالمٍ وس اِهللا بن)٣(، ﴿ Ÿω 
tβρ ç tI ô± o„ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# $ YΨ yϑ rO ¸ξŠ Î=s%]ن[š Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ ßγ s9 öΝ èδ ã ô_ r& y‰Ψ Ïã óΟ ÎγÎn/ u‘]ن[χ Î) ©! $# ßìƒ Î |  

É>$ |¡Ås ø9   ].م [ ﴾ #$

∩⊄⊃⊃∪﴿ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρç É9ô¹ علَى :  وقيلَ،)٤(فَالَ تدعوه لشدة م ،على دينِكُ﴾ #$

 هاد٥(اجل( ، ﴿ (#ρã Î/$|¹ uρ  ﴾ كُمنم أَصرب نكُونكُم ، فَال يدو٦(ع(،﴿(#θäÜ Î/# u‘ uρ ﴾لى :أَيوا عيمأَق

لى جِهادع ةاحلُجكم بِاحلربِ ودوابِطُوا ٠٢/،)٧(عر :ومدوا وتوا،اثْباطبالر أصلُ املُرابطةأَنْ ،و

                           
  .مصدر سابق : وجماز القرآن ، مصدر سابق : لوسيط يف تفسري القرآن ايد ا: انظر . قاله الكليب وأبو عبيدة   ) ١(
،  ٢/٣٢٩: واحلاكم يف املستدرك ، وقتادة وابن جريج ، عن جابر ، ٤/٢١٨:رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٢(

م رق،  ٢٢/١٣٦ :والطرباين يف الكبري ، ) ٣١٧٥(رقم احلديث ، تفسري سورة آل عمران ، كتاب التفسري 
: جممع الزوائد  وقال اهليثمي يف،  )) حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :  ((قال احلاكم ) .  ٣٦١(احلديث 

التعريف واإلعالم : وانظر .  )) رواه البزار والطرباين يف األوسط ورجال الطرباين رجال الصحيح :  (( ٣/٣٨
  . ١/١٢٠: الدماثة و ترويح أويل، ٢٨:ومفحمات األقران يف مبهمات القرآن ،  ٣٨: 

، مصدر سابق  :والتعريف واإلعالم ، ٤/٢١٩:تفسري الطربي : رواه ابن جرير عن ابن جريج وابن زيد  انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق  : و ترويح أويل الدماثة ،مصدر سابق  : ومفحمات األقران يف مبهمات القرآن 

  . ١/٥٣٧:د الوسيط يف تفسري القرآن اي: انظر . قاله احلسن   ) ٤(
  . ٤/٢٢١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن زيد بن أسلم   ) ٥(
  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٢٥١:معاين القرآن للفراء : أنظر . قاله الفراء   ) ٦(
  .١/٥٠٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(



  

اطبي الثَّغرِ،الرم فولَهيهؤالِء خم وولَهيؤالِء خربطَ هأَنْ ي  ،صاحبهل دكُلٌّ يع  ، ى املُقامسمي

(θà#)  ﴿ ٦ ،)٢(املُرابطةُ على الصالة :  أُريد به: وقيلَ  ٢٠، ٦ ،)١(بِالثَّغرِ رِباطاً  ¨? $# uρ ©!$# 

öΝ ä3 ª= yè s9 šχθ ßsÎ=ø è?   ﴾] ائتان ، م ثولِ ، ماألو الثُّمن. [   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                           

  .مصدر سابق : جماز القرآن : انظر و،  ٢٣٦:غريب القرآن   ) ١(
  .١/١٠٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(



  

  

  )١(سورةُ النساِء
آيات تسبعونَ وسائةٌ و٢( م(   

  )٣( مدنِيةٌ

ijk  

∩⊇∪ ﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 (θà#)﴿، )٤(مكَّةَ أَهلَ : يعنِي  ﴾  #$ ®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “ Ï% ©! $# / ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ ø ¯Ρ 

;ο y‰ Ïn# uρ ﴾ م٥(آد(، ﴿t, n=yz uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ y_ ÷ρy—﴾  ن أَضالعهلعٍ من ضم لقتاُء ؛ خو٦(ح(، ﴿£] t/ uρ﴾ 

شرنو ق٧(فَر(،﴿ £] t/ uρ $uΚ åκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ # Z ÏW x. [™ !$|¡ ÎΣ uρ]ن[(#θ à) ¨?$# uρ ©! $# ﴾ خ، أطيعوهو افوه﴿ “ Ï% ©! $# 

tβθ ä9 u™ !$œ¡ s? ⎯Ïµ Î/ ﴾  َقوقَكُم ، فَتقولونحكُم ووائجيما بِينكَم حف تساءلونَ بهت باِهللا : أَي أَسألك

                           
رقم احلديث ، مرياث الكاللة : باب ، كتاب الفرائض ،  ٣/١٢٣٦:فقد ثبت يف صحيح مسلم، امسها توقيفي   ) ١(

.  ))  ساءيا عمر أال تكفيك آية الصيف اليت يف أواخر سورة الن : (( لعمر  قول الرسول ، ) ١٦١٧(
  .فإن األدلة مستوفاة هناك ،  ١٧٥:أمساء سور القرآن :وانظر 

عند أهل الشام مئة و، مئة وسبعون ومخس آيات  عند املدنيني واملكيني والبصريني  وهي، هذا عند أهل الكوفة   ) ٢(
تضلوا السبيل أن  ﴿:  اختالفها آيتان:  (( ومنشئ االختالف كما قال أبو عمرو الداين ،وسبعون وسبع آيات

)).  عدها الشامي ومل يعدها الباقون ﴾فيعذم عذابا أليما  ﴿ ،عدها الكويف والشامي ومل يعدها الباقون  ﴾
  .١٤٦ :البيان يف عد آي القرآن : أنظر 

ركم إن اهللا يأم ﴿: مستنداً على قوله تعاىل ، ومل يشذ يف ذلك إالّ اإلمام النحاس ، أمجع العلماء على مدنيتها   ) ٣(
لكن رد عليه بأن آية واحدة مكية ال ، فإن سبب نزوهلا يدل على أا مكية ،  ﴾ أن تؤدوا األمانات إال أهلها
: كما ذكر ذلك اإلمام املاوردي يف تفسريه ، أا مدنية إالَّ هذه اآلية : بل يقال ، جيعل السورة بأكملها مدنية 

ومن تبني أحكامها علم أا مدنية ال  : (( ١/٥: _ يتهامؤكداً على مدن_ يقول اإلمام القرطيب ،  ١/٤٤٦
  .٤١٠ - ١/٣٩٩:املكي واملدين يف القرآن الكرمي : وانظر تفصيل هذه املسألة .  ))  شك فيها

  . ٢/٣:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٣٠٣:تفسري السمرقندي : انظر . قاله ابن عباس   ) ٤(
  . ٤/٢٢٤:تفسري الطربي : انظر . قتادة وجماهد رواه ابن جرير عن السدي و  ) ٥(
  .مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن وقتادة وجماهد   ) ٦(
  . ٢/٥:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٢٥٢:معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٧(



  

βθä9 ﴿ قَرأَ ،)١(، وأنشدك اَهللا  u™!$ |¡ s? ﴾  ٢(كُوف( قولهو ،: ﴿tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ ﴾ ]خ[  اتقُوا : أَيو

%ËΠ﴿، قَرأَ )٣(تقطعوها اَألرحام أَنْ  tn ö‘F{ $# uρ ﴾  ةزم٠٢، )٤(ح  ا : األرحامدهاحو ، القرابات

رحم ، والرحم في غريِ هذا املوضعِ ما يشتملُ على ماِء الرجلِ من املرأة ، ويكونُ فيه احلَملُ 
)٦،)٥ ﴿t¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3 ø‹ n= tæ $Y6Š Ï% u‘ ﴾] ظاً ير]كـافا حيمف الكُم ، فَاتقوهليكُم أَعمع قب

 هنهاكُم عنو ، ٦(أَمركُم به(.  

∩⊄∪ ﴿ #θè?# u™ uρ #’ yϑ≈ tF u‹ ø9 $# öΝ æη s9# uθ øΒ r& ﴾  األولياِء ، أَيألوصياِء ول طابم :اخلم أَموالَهأُعطوه

Ÿω﴿ ،)٧(إِذا بلغوا uρ (#θä9 £‰ t7 oK s? y]Š Î7 sƒ ø:$# ﴾  نليكُم مع هم ،احلَرامأَموال ﴿ É= Íh‹ ©Ü9 $$ Î/ ﴾ ]خ[ 

ويجعلُ مكانه ، وهو أَنه كَانَ ويلُّ اليتيمِ يأخذُ اجليد من ماله؛)٨(احلَاللَ من أَمولكُم

Ÿω ﴿،)٩(الرديء uρ (# þθ è=ä. ù' s? öΝ çλ m;# uθ øΒ r& #’ n< Î) öΝ ä3 Ï9# uθøΒ r&﴾]ي األكلِ إلَى أَموالكمِ إنْ ]نا فيفُوهضالَ ت

… ﴿  ٦،)١١(مع :إلَى ؛ بِمعنى ٢٠، )١٠(حتجتم إِليها ا çµ ¯ΡÎ)﴾ ، إِنْ أَكلَ أَموالَهم ﴿tβ% x. $\/θãm 

                           
  . ٢/٤: والوسيط يف تفسري القرآن ايد،  ٢/٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع ،  ٢٢٦: السبعة يف القراءات : أنظر   ) ٢(
. رواه ابن جرير عن السدي وقتادة وابن عباس واحلسن وعكرمة وجماهد والضحاك والربيع ابن أنس وابن زيد   ) ٣(

مصدر :معاين القرآن للفراء  :انظر . وهو اختيار الفراء والزجاج ،  ٢٢٨ -٤/٢٢٧:تفسري الطربي : انظر 
  . مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، سابق 

  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٥٤-٥٣:غريب القرآن   ) ٥(
  .مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد وابن زيد   ) ٦(
  . ٢/٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  . ٣/٢٤٣ :تفسري الثعليب ) ٨(
: وتفسري الثعليب ،٢٢٩/ ٤:تفسري الطربي : انظر . قاله سعيد بن املسيب والنخعي والزهري والسدي والضحاك  ) ٩(

  .مصدر سابق 
  . ٢/٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١٠(
  .١/١٠٩: تفسري الغريب تذكرة األريب يف  ) ١١(



  

# Z Î6 x. ﴾ ] م  ٠٢ ، ]كـبِالض احلُواب: ١(االسم( ِبِالفتح احلُوابو ، :راملصد)٢(.  

∩⊂∪ ﴿ ÷β Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r& (#θäÜ Å¡ ø) è? ﴾ُلعدواأَالَّ ت،﴿/’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $#﴾  كُم ذَلكمه٢٠،)٣(و أَي :

 :نوهمتكَحإِالَّ ن هنقَاتدي صقيلَ،فو:لَهن حبةوِء الصبِس هني نِكاحعدلُوا فأَالَّ ت، غبةالر قلَّةو
نواهوا سقيلَ؛ فَانكحاآلية :،و عىندداً كَ: مونَ عاوجتزوا يم كَانهي أَنساِء فالن نثرياً م

نهينالعدلِ ب ركن تونَ متحرجالَ يو ،اجلاهلية ، أنن تركه يف شونَ متحرجوا يكَانو
امتم ى،اليحذَ: فَقيلَ لَها تساِء كمالن لِ بنيالعد ركوا من تى احذَرامي اليتف هترك ونَ منر ،

، )٤(فَأُمروا بِالتحرجِ من الزنا بِالنكاحِ احلَاللِ امى،تحرجونَ من وِالية اليتبلْ كَانوا ي :وقيلَ 

٦ ﴿ (#θßsÅ3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 ﴾  أَي : لَكُم ب٥(الطَي(،لَّ  ٢٠ا حم أَو)٦(، ﴿z⎯ ÏiΒ Ï™ !$|¡ ÏiΨ9 $#﴾ 

فَكَما تخافُونَ أَالَّ : ا أنَّ اَهللا تعالَى قَالَ لَن : واملعنى،  من الالتي تحلُّ دونَ املُحرمات:ييعنِ
أَالَّ تعدلُوا بني النساِء إِذا نكَحتموهن  -أَيضاً  -تعدلُوا بني اليتامى إِذا كَفلتموهم ؛ فَخافُوا 

)٧( ، ﴿ 4© o_ ÷W tΒ ﴾ ني ٠٢٠ ، اثنتنيتاثْن ، ﴿ y]≈ n=èO uρ ﴾ ، ًاًثَالث ٠٢٠أي ثَالثا ،﴿ yì≈ t/ â‘ uρ﴾]ن[ أَي

yì≈ t/ â‘ uρ﴾]ن[ عاً ،: أَيبعاً  ٠٢٠أَرب٨(أَر(،  ﴿ ÷β Î* sù óΟ çF ø Åz ω r& (#θä9 Ï‰ ÷è s? ﴾ ِي اَألربعف أَي ، ﴿ 

¸ο y‰ Ïn# uθ sù ﴾ احدةً:  أَينكُم وم كح كُلُّ واحدالواو يف قوله  ٢٠،  )٩(فَلينو﴿y]≈ n= èO uρ  

                           
معاين : انظر . اإلمث العظيم : واملصدر يعين ، خان خوناً : حاب حوباً ؛ كقولك : تقول ، فعل الرجل : يعين   ) ١(

  . ٢/٨:القرآن وإعرابه 
  . ٩٩: غريب القرآن   ) ٢(
  . ٣/٢٤٥: تفسري الثعليب : انظر   ) ٣(
  .بق مصدر سا: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . ٩-١/٨:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٢٥٤ -١/٢٥٣:معاين القرآن للفراء : انظر . قاله الفراء والزجاج   ) ٥(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر   ) ٧(
، مصدر سابق : ألريب يف تفسري الغريبتذكرة ا و،٤١٢:غريب القرآن : هذا الرمز يدل على املرجعني  ٠٢٠  ) ٨(

  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : معاين القرآن للفراء : انظر . وهو قول الفراء والزجاج 
  . ١/٢٥٥:معاين القرآن للفراء : انظر . قاله الفراء   ) ٩(



  

yì≈ t/ â‘ uρ﴾ ؛ أَي اَء الَ : ِإلباحةش ٦، )١(اجلَمع األعداد ﴿÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΡ$yϑ ÷ƒ r&]ن[y7 Ï9≡ sŒ ﴾ أَي

﴾ أَي:، هنددع لةلى قسوة عؤالِء النه نِكاح ﴿ #’ oΤ ÷Š r&﴾  عالَىت قُوله وهإِلَى العدلِ ، و أَقرب

 :﴿ ω r& (#θä9θãè s?  ﴾] كـ ش خد[ أَي : يلوا ، أَوموا : تورجا قَولُ ٠٢،)٢(تأَمن قَالَ  وم

 :﴿ω r& (#θä9θãè s?  ﴾ لماِء : أَيالع عضقَالَ بو ، ةأَهلِ اللَّغ نيب عروفم يالُكم ؛ فَغريع كثرالَ ي :

 بقوله ا أَرادمإِن : يالُكم ، أَيع كثرى : أَنْ يتيالٍ حلى عع نفقي ليسيالٍ ، ولى عقُوا عفنالَ ت
كونُ ذَا عي أَراد هعولُ قَوماً : يالٍ ؛ فَكأَنن يموا مكونى أَالَّ تأَدن ٣(ذَلك(.  

  

 ∩⊆∪٦ ﴿(#θè?# u™ uρ u™ !$ |¡ ÏiΨ9$# ﴾  ، ا األزواجهأَي﴿£⎯ Íκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ ﴾ ، نههورم﴿\' s#øt ÏΥ ﴾]خ [

أَرثُك وترثينِي ، : تزوج بِالَ مهرٍ ، فَيقولُ كَانَ الرجلُ ي(( : )٥(قَالَ مقَاتل٢٠ُ،)٤(فَريضةً وتديناً 
)) اهلبةُ من اِهللا تعالَى للنساِء: النحلةُ  (( : )٦(، قَالَ الزجاج  ))  ، فَرتلت هذه اآليةُ

ويقالُ ٠٢،)٧(

((
β ﴿،)٨( ما دينك ؟:ما نِحلَتك ؟ أَي: قالُ ديانةٌ ، وي: نِحلةٌ ؛ أَي : ويقالُ ٠٢،)٧( Î* sù t⎦ ÷⎤ ÏÛ 

t⎦ ÷⎤ ÏÛ öΝ ä3 s9﴾لَكُم:أَي نهفُسأَن ٩(طَابت( ، ﴿⎯ tã &™ ó© x« çµ ÷Ζ ÏiΒ $T¡ ø tΡ ﴾  أَي : نم

çνθè=ä3﴿الصداقِ، sù $ \↔ ÿ‹ ÏΖ yδ ﴾ ، ٌلطانليكُم سع ى بهقضنيا ، الَ يي الدف﴿ $ \↔ ÿƒ Í كـ ش  [﴾ ∆£

                           
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
،  ٦٥: جماز القرآن ، مصدر سابق : معاين القرآن للفراء : وانظر،  ٢/٩:فسري القرآن ايد الوسيط يف ت  ) ٢(

  .  ١/١١: ومعاين القرآن وإعرابه 
  . ١٣٩ - ١٣٨: غريب القرآن   ) ٣(
  . ١/١٢: معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  .١/٢١٥:يف تفسريه   ) ٥(
  .مصدر سابق : يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  . ١/١١٠:ذكرة األريب يف تفسري الغريب ت  ) ٧(
  . ٤٧٧: غريب القرآن   ) ٨(
  . ١/٢٥٦:معاين القرآن للفراء   ) ٩(



  

 الذي الَ ينغصه شيٌء:يُء اهلَنِ ٢٠،  )١(في اآلخرة، الَ يؤاخذكُم  اُهللا به/ ]أو ثو
  . )٢(أَمرأَ الطَّعام إِذا اَضم وحمدت عاقبته : يقالُ ،احملمود العاقبة:واملريُء،

∩∈∪ ٦﴿Ÿω uρ (#θ è?÷σ è? u™ !$yγ x ¡9 خفةُ احللم ، وقَد :السفَه  ٢٠،)٣(النساَء والصبيانَ : يعنِي  ﴾#$

الَ تطيعوهن في تسليمِ :ىالنساُء ؛ فَاملعن:فَمن قَالَ ؛ بِالنساِء والصبيانوقَد فَسروا السفَهاَء 
 قي حفعلَ في أَنْ ينبغي يصالو كَذلكو ، األوالد كذلكا ، ويهنَ فبذِّرفَي اَألموالِ إِليهن

فَهلسل حجورٍ عليهكُلِّ متيمِ ، وا ؛اليفَإنْ قُلن: األوالدساُء والن مفَـ ه﴿ŸãΝ ä3 s9# uθøΒ r&﴾  لَىع

ŸãΝ﴿:أَموالَهم ،وإِنما قَالَ : اليتامى ، واملَحجور عليهِم ؛ فَاملَعنى : حقيقَته ، وإِنْ قُلنا  ä3 s9# uθøΒ r& 

ŸãΝ ﴿ ٦ ، )٤( ذكراً للجِنسِ الذي جعله اُهللا أَمواالً للناسِ ﴾ ä3 s9# uθ øΒ r& © ÉL ©9 $# Ÿ≅ yè y_ ª! $# ö/ä3 s9 $Vϑ≈ uŠ Ï% 

وجعله لَك معيشةً ،الَ تعمد إلَى مالك الذي خولك اُهللا:يقولُم،لمعاشكُم وصالحِ دنياكُ ﴾
ليكقومونَ عي ينم الذوا هفَيكون بنيكو أتكامر عطيهفَت،ي أَيدا فإِلَى م نظرت يهم ،ثُم لكنو

هم  امسكرزقهم وسوتي كليهِم فع نفقي تالذ أَنت كنو ، هأصلحو الكقرأ)٥(م ،  ﴿ $Vϑ tŠ Ï% 

$Vϑ tŠ Ï% ﴾  م٦(ع(،﴿öΝ èδθè% ã— ö‘ $# uρ $ pκ Ïù ﴾  يها رِزقاً : أَي٢٠،)٧(اجعلُوا لَهم ف ﴿ $ pκ Ïù ﴾  ىبِمعن :

öΝ  ﴿، )٨(منها  èδθÝ¡ ø. $# uρ ]ن[ (#θä9θè% uρ öΝ çλ m; Zω öθ s% $]ùρâ ÷ê ¨Β ﴾]  ن أو خذ [ ميلةً : أَيدةً جع

 لةالصو رن الب٩(م(.  

                           
  . ٢/١١:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٢٥٠:تفسري الثعليب : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه .مصدر سابق :  القرآن للفراء معاين: انظر . قاله الفراء والزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
: وتفسري ابن أيب حامت ، ٤/٢٤٩: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٥(

٣/٨٦٤ .  
  . ٩٤: التيسري يف القراءات السبع ،  ٢٤٨: السبعة يف القراءات : أنظر   ) ٦(
  . ٣/٢٥٣:تفسري الثعليب   ) ٧(
  .١/١١١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
  . ٢٥١ -٤/٢٥٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٩(



  

∩∉∪ ﴿(#θè= tG ö/ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 ©# ﴿،)١(اختربوهم في عقولهم وأديانِهم ﴾#$ ¨L ym # sŒ Î) (#θäó n= t/ yy% s3 ÏiΖ9 $#﴾ 

yy% s3 ÏiΖ9 *βÎ÷ ﴿  ،)٢(حالَ النكاح من االحتالمِ : أَي ] خ[ ﴾#$ sù Λä⎢ ó¡nΣ# u™ ﴾ ٠٢٠، )٣(م أَبصرت  أَو

دتجوم ولمتع وم ،أَو﴿àM ó¡ nΣ# u™ # Y‘$ tΡ ﴾  أَي :اِإليناها،أَبصرتوس  : اإلحساسو العلمؤيةُ والر

öΝ﴿  ،)٤(بِالشيِء åκ ÷] ÏiΒ # Y‰ ô© â‘ ﴾ ِلمالفظاً لح٥(إِصالحاً و(،﴿ö(# þθ ãè sù÷Š $$ sù öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ çλ m;# uθøΒ r& ]ن[Ÿω uρ 

!$ yδθè=ä. ù' s? $]ù# u ó  Î) # ·‘# y‰Î/ uρ β r& (#ρç y9 õ3 tƒ ﴾]ن[  همالروا بِأكلِ مبادالَ ت]َهم  )٦(]قَبلشدهم وركُرب

⎯ö﴿ ، )٧(حذراً أَنْ يبلغوا ؛ فَيلزمكُم تسليم املالِ إِليهم  tΒ uρ tβ% x. $|‹ ÏΨ xî  ﴾ ن اَألوصياِءم 

﴿öô# Ï ÷è tG ó¡ uŠ ù=sù  ﴾]ن[ أكلُ مالَ يالِ اليتيمِ ، ون ميئاً ،مش نه﴿ö⎯ tΒ uρ tβ% x. # Z É) sù ö≅ ä. ù' uŠ ù= sù 

Å∃ρá ÷è yϑ ø9 $$Î/]ن[﴾]٣[  ملهع ٨(بِقدرِ أُجرة(،﴿# sŒ Î* sù öΝ çF÷è sù yŠ ﴾ ا األولياُءهأَي، ﴿/ööΝ Íκ ö s9 Î) ﴾  إلَى

ööΝ﴿اليتامى ، çλ m;# uθ øΒ r& (#ρß‰ Íκ ô− r' sù öΝ Íκ ö n=tæ﴾ ]ن[ يلالو أَمكن اختالف قعي إِنْ وكل  ةنيقيم البأَنْ ي

 املالِ إليه دلى ر4 ﴿ ، )٩(ع‘ x x. uρ «!$$ Î/ $Y7Š Å¡ ym﴾]سيِء  ]م أو ثولمجازياً لمباً واسحم

 ٢٠، )١١(، ومقتدر ، وعالم ، ومحاسباف كَ:  فيه أربعةُ أقوالٍ ٠٢ ،)١٠( واحملسنِ

                           
  . ٣/٢٥٤:عليب وتفسري الث،  ٢/١٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله احلسن وقتادة وجماهد   ) ١(
  . ٢/٣٥٨:أحكام القرآن للجصاص : انظر . ابن عباس وجماهد والسدي قاله   ) ٢(
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٣(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب و،  ٥٤: غريب القرآن   ) ٤(
  . ٤/٢٥٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن احلسن وابن عباس   ) ٥(
، وهي يف نسخة الوسيط يف تفسري القرآن ايد املطبوعة ، ساقطة من األصل ومن نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٦(

  . ؛ إذ ال يستقيم املعىن إالَّ ا _ واهللا أعلم _ والذي يف نسخة الوسيط هو الصحيح 
  . ٤/٢٥٤:تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير الطربي   ) ٧(
  . ٢/١٣:يف تفسري القرآن ايد الوسيط : انظر   ) ٨(
  . ٢/١٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٩(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ١٠(
  . ١٨٧: غريب القرآن   ) ١١(



  

 احلَسيب : هِيد١(الش(  .  

∩∠∪ ﴿ÉΑ% y` Ìh=Ïj9 Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ x8 t s? Èβ# t$ Î!≡ uθ ø9 $# tβθç/ t ø% F{ $# uρ]ض[Ï™ !$|¡ ÏiΨ= Ï9 uρ Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑ ÏiΒ x8 t s? 

Èβ# t$ Î!≡ uθ ø9 $# šχθ ç/ t ø% F{ $# uρ $ £ϑÏΒ ¨≅ s% çµ ÷Ζ ÏΒ ÷ρ r& u èY x.  ]خ[$ Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρã ø ¨Β  ﴾]  كـ صى [

والَ الصُغار شيئاً ، فَأبطلَ اُهللا ذَلك ، وأعلم أَنَّ  كَانت العرب في اجلَاهلية الَ يورثُونَ النساَء
  .)٢(حق املرياث على ما ذُكر في هذه اآلية من الفَرضِ 

∩∇∪ ﴿# sŒÎ) uρ u |Ø ym sπ yϑ ó¡É) ø9 θä9#)﴿قسمةُ املالِ بني الورثة ،: يعنِي  ﴾  #$ 'ρé& 4’ n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ 

ß⎦⎫ Å6≈ |¡ yϑø9 $# uρ Ν èδθè% ã— ö‘$$ sù çµ÷Ψ ÏiΒ ﴾]ى  ]خي القُرببِأول ذا : أَرادهرثُونَ ، والَ يون ومحري ينالذ

رضخأَنْ ي لوارثل ستحبي االستحبابو دبن الذَّهبِ  )٣( النم سمةروا القضهؤالِء إِذَا حل

θ#)﴿،)٤(والورِقِ ä9θè% uρ óΟ çλ m; Zω öθ s% $]ùρã ÷è ¨Β ﴾] كـ  [ رضخأَنْ ي مكنا الَ يمإِذَا كَانَ املرياثُ م

  .)٦(الدعاُء لَهم : والقُولُ ملعروف  ٢٠،)٥(منه ؛ كَاَألرضني ، والرقيقِ 

∩®∪ ﴿|· ÷‚ u‹ ø9 uρ š⎥⎪ Ï%©! $# öθ s9 (#θä. t s? ô⎯ ÏΒ óΟ Îγ Ï ù=yz﴾  افخ ارغص لدو كَانَ لَه نم ليخشو

ن بعدهليهِم مع  هأقاربو ، املساكنيى واماليت عطيها ييمف ي بِاإلسرافاملُوص أمريعةَ أَنْ يالض
الذين الَ يرثُون ، فَيكونُ قَد أَمره بِما لَم يكن يفعله لَو كَانْ هو املَيت ، وهذَا قَبلَ أَنْ يكونَ 

                           
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
وتفسري ابن أيب ،  ٤/٢٢٩:تفسري الطربي : انظر . ابن أيب حامت عن قتادة  ورواه، رواه ابن جرير عن ابن زيد   ) ٢(

  . ٣/٨٧٢: حامت 
  ) .رضخ ( مادة ،  ٣/١٩:لسان العرب : انظر . العطية القليلة : وقيل ، العطاء : الرضخ   ) ٣(
تفسري سورة : ب با، كتاب التفسري ،  ٢/٣٣١: يف املستدرك واحلاكم ،  ٤/٢٦٨:رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٤(

من ، داود يف ناسخه  أيب إىل ٢/٤٤٠:الدر املنثور وزاد السيوطي نسبته يف ، )  ٣١٨٣( رقم احلديث ، النساء 
  . ))  ومل خيرجاه، هذا حديث صحيح اإلسناد  :  ((قال احلاكم .  طريق عكرمة عن ابن عباس

  . ٢/١٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله احلسن والنخعي   ) ٥(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(



  

 ي الثُّلث١(الوصيةُ ف(،﴿|Zπ −ƒ Íh‘ èŒ $̧≈ yè ÅÊ ﴾  اراً،: أَيغص﴿|(#θèù% s{ öΝ Îγ øŠ n= tæ ﴾]ن ض[  أَي :، الفَقر 

 ﴿(#θà) −G u‹ ù= sù ©! $# ﴾ ، املَوت ضرهح منقولونَ لا ييمف﴿|(#θä9θà) u‹ ø9 uρ Zω öθ s% # ´‰ƒ Ï‰ y™﴾]كـ[؛ دالًع

ثُم ذَكر الوعيد ، )٢(و بِالثُّلث وهو أَنْ يأمره أَنْ يخلف مالَه لولده،ويتصدق بِما دونَ الثُّلث أَ
  :فَقالَ ، علَى آكلِ مالِ اليتيمِ ظُلماً 

∩⊇⊃∪ ﴿¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è=à2 ù' tƒ tΑ≡ uθ øΒ r& 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# $ ¸ϑù=àß $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ è=à2 ù' tƒ ’Îû öΝ Îγ ÏΡθäÜ ç/ # Y‘$ tΡ  ﴾  

šχ﴿، )٣(تؤول عاقبته إىل النار  ]خ[ öθ n=óÁ u‹ y™ uρ # Z Ïè y™﴾] م ،علَهبٍ ،  /]رش اراً ذَاتن

 ها : أَيتدشا وهرونَ حقَاسقَرأَ )٤(ي ،﴿šχ öθ n= óÁæ‹ y™ uρ ﴾ ُعبةامٍ وش٥(ش(.  

∩⊇⊇∪  ﴿  ÞΟ ä3Š Ï¹θãƒ ª!$# ﴾  أَي : ن اِهللا فَرضةَ مصيليكُم ؛ َألنَّ الوع فرض٦(ي( ،  ﴿ þ’ Îû 

öΝ à2 ÏŠ sω ÷ρ r& ﴾]واِإلناثُ ]ن ٧( الذُّكور(، ﴿ Ì x. ©%# Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeá ym È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡW{ β ]ن[ #$ Î* sù £⎯ ä. ﴾  أَي :

 : األوالد﴿[™!$ |¡ÎΣ s− öθ sù È⎦ ÷⎫ tG t⊥ øO $#﴾ )نيِ بِإجِماعٍ )فَوقالثُّلث رثانلةٌ ؛ َألنَّ البِنتنيِ تا صناهاليومِ  ه
⎯£﴿ :، وهو قُوله تعالَى )٨( ßγ n= sù $ sV è=èO $ tΒ x8 t s? ﴾]ج ]نياالثننيِ بِاجلمعِو سميةت ٩(وز(،﴿ β Î) uρ 

                           
  . ٢٧٠ – ٤/٢٦٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس وقتادة والسدي وسعيد بن جبري   ) ١(
  . ١/٣٩٨:تفسري البغوي : وانظر ،  ٢/١٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  . ٢٦٤ -٣/٢٦٣:تفسري الثعليب : انظر   ) ٣(
  . ٢/١٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ،  ٢٢٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  . ٢/١٩:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/١٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  . ١/٣١٠:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٧(
فأما ما ذكر عن ابن  :  (( ٢/٢٠:يقول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ، انفرد عن هذا اإلمجاع ابن عباس  ) ٨(

وهو يستحيل يف القياس ؛ ألن مرتلة ، عباس من أن البنتني مبرتلة البنت فال أحسبه صحيحاً عن ابن عباس 
ويعتذر ((  ١٢/١٦: يقول احلافظ بن حجر يف الفتح و،  ))  فالواحد خارج عن االثنني، االثنني مرتلة اجلمع 

النتفاء الزيادة على الثلثني ال ﴾فوق اثنتني ﴿:بن عباس بأنه مل يبلغه فوقف مع ظاهر اآلية وفهم أن قوله اعن 
  )). ثبات ذلك للثنتنيإل

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٩(



  

ôM tΡ% x. ﴾ ُ١(املَتروكةُ املخلفَة(، ﴿ Zο y‰ Ïm# uρ  ﴾ َأقَر﴿ ×ο y‰ Ïm#ρ ﴾  ن٢(مد(، ﴿$yγ n= sù ß#óÁ ÏiΖ9 $# 

Ïµ ﴿: وتم بيانُ مرياث اَألوالد ، ثُم قَالَ ]ن[﴾ ÷ƒ uθ t/ L{ uρ  ﴾  أَي:، توِي املَيَألب ﴿Èe≅ ä3 Ï9 7‰ Ïn# uρ 

$ yϑåκ ÷] ÏiΒ â¨ ß‰ ¡9 $# $ £ϑ ÏΒ x8 t s? β Î) tβ% x. … çµ s9 Ó$ s! uρ]ن[ÈeβÎ* sù óΟ ©9 ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! Ó$ s! uρ ÿ… çµ rO Í‘ uρ uρ çν# uθ t/ r& Ïµ ÏiΒT| sù 

ß] è=›W9 β]ن[#$ Î* sù tβ% x. ÿ… ã& s!   ﴾ أَي :،تيلمل﴿×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒT| sù â¨ ß‰ ¡9 ⎯.]كـ[#$ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ 

© Å»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A⎦ ø⎪ yŠ ﴾]عنِ؛   إِخوةٌ] نأَنَّ اَألخوين ين ؛ أَخوِ: ي ي معتأج ةَ اليومَألنَّ اُألم

⎯.﴿:وقولُه،)٣(يحجِبان اُألم عن الثُّلث إِىل السدسِ  ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ﴾  ا :أَيماَألقضيةُ إِن ذهه

تاملَي ةيصو إِنفَاذينِ ، وقَضاِء الد بعد مقْس٤(ت(،﴿öΝ ä. äτ!$ t/# u™]كـ[öΝ ä. äτ !$oΨ ö/ r& uρ Ÿω tβρ â‘ ô‰ s? öΝ ßγ•ƒ r& 

Ü> t ø% r& ö/ ä3 s9 $ Yè ø tΡ﴾]خ[ فَرض اَهللا قَد لكنو ، قحستا يم رياثن املم طُوهعا ، فَتنيي الدف

يهم أَنفع لَكُم ؛ الفَرائض على ما هو عنده حكْمةٌ ، ولو وكَلَ ذَلك إِليكُم لَم تعلموا أَ

Zπ﴿، )٥(فَأفسدتم وضيعتم ŸÒƒ Ì sù š∅ ÏiΒ «! β¨ ]ن[ #$ Î) ©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã ﴾ ِلقها بِاألشياِء قَبلَ خ، 

﴿ .$VϑŠ Å3 ym ﴾ ]  كـ ثز[ نم ربا ديمف ]ِأَ )٧( )٦(]الفَرائضقَر ،﴿ µ ÏiΒÈ∼ sù ﴾  ، أخ حوهون ،

 ، ﴿ ’ Îû ÈβθäÜ ç/﴾)و )٨﴿َ ÏNθã‹ ç/ öΝ ä3 Ï?$ yγ ¨Βé&﴾ )علٍ ،   )٩﴿ © }»θ ãƒ﴾  ، ُشعبةو ابن عدها بمو

                           
  .٤/٢٧٧:تفسري الطربي : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات  :انظر   ) ٢(
،  ٣/٢٦٨:تفسري الثعليب ،  ٢/٢٢: معاين القرآن وإعرابه : انظر . حكى اإلمجاع غري واحد من املفسرين   ) ٣(

  .   ٧٢/٥:تفسري القرطيب 
  . ٢/٢٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  . ٢/٢٤: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  .من الفرض : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٦(
    . ٢/٢٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . ورجحه الزجاج ، قاله احلسن   ) ٧(
من )  ٣٢( اآلية ويف ، من سورة الزمر )  ٦( ويف اآلية ، من سورة األنعام )  ١٣٩( وردت يف اآلية رقم   ) ٨(

  .سورة النجم 
  .من سورة النساء )  ٦١( جزء من اآلية رقم   ) ٩(



  

 ي الثَّانيةف فصم حافَقَه١(و( .  

∩⊇⊄∪ ﴿   öΝ à6 s9 uρ ß# óÁÏΡ $ tΒ x8 t s? öΝ à6 ã_# uρø— r& β Î) óΟ ©9 ⎯ ä3 tƒ £⎯ ßγ ©9 Ó$ s! uρ ]ن[ β Î* sù tβ$ Ÿ2 

 ∅ ßγ s9 Ó$ s! uρ ãΝ à6 n=sù ßì ç/ ”9 $# $£ϑ ÏΒ z⎯ ò2 t s?  .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ š⎥⎫ Ï¹θãƒ !$yγ Î/ ÷ρ r& &⎥ ø⎪ yŠ ]ن[ 

 ∅ ßγ s9 uρ ßì ç/ ”9 $# $ £ϑÏΒ óΟ çFø. t s? β Î) öΝ ©9 ⎯ à6 tƒ öΝ ä3 ©9 Ó‰ s9 uρ ]ن[ /β Î* sù tβ$ Ÿ2 öΝ à6 s9 Ó$ s! uρ £⎯ ßγ n= sù 

ß⎯ ßϑ ›V9$# $ £ϑÏΒ Λ ä⎢ ò2 t s?  .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ šχθ ß¹θè? !$ yγ Î/ ÷ρr& &⎦ ø⎪ yŠ]ن[β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ 

»' s#≈ n= Ÿ2 ﴾  ُلَد : الكَاللةالَ وو له الدن الَ و٢(م( فَهو تيلمل لدالَ وو بِوالد لَيس ارثكُلُّ وو ،

ومنه سمي ، هي مصدر من تكَلَّلَه النسب إِذا أَحاطَ به: ويقالُ  ٠٢، )٣(فَهو أيضاً كَاللةٌ 
فَإذَا مات ولَم يخلُفْهما فَقد مات ،رأسِ ، فَاألب واالبن طَرفان للرجلِاِإلكْليلُ ِإلحاطته بِال
 ذَهابِ طَرفَيه نالطَّرفنيِ كَاللةٌ، ع ذَهاب يمسبِ  فَسكَلُّلِ الني تف لمصيبةل اسم هكأَنو، ،

 نهوذٌ مأخم ،ججِري مياحةمالسو اعةجرى الش، ارهصإِذَا : واخت كَلَّلَهن تأَنَّ الكَاللةَ م

Íρ ﴿ ٦ ، )٤( أَطَاف به ، واألب واالبن خارِجان من ذَلك َألنهما طَرفان للرجلِ r& ×ο r& t øΒ $# ÿ… ã&s! uρ 

îˆ r& ÷ρr& ×M ÷z é& Èe≅ ä3 Î= sù 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑßγ ÷Ψ ÏiΒ â¨ ß‰¡9 β ]ن[ #$ Î* sù (# þθçΡ% Ÿ2 u sY ò2 r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜ ßγ sù 

â™ !% Ÿ2 u à° ’Îû Ï] è=›W9 $#  .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ 4© |»θãƒ !$pκ Í5 ÷ρr& A⎦ ø⎪ yŠ ﴾]ت ؛ ]عاملَي اآلية ذهي هالكاللةُ فو

 أَي :أُخت أَو أَخ لَهو لدالَ وو لَه الدجلٌ الَ ور اتإِنْ موريدبِإمجاعِ :؛ي ن األمم
ة٥(اُألم(،فَل دسا السنهمم احدكُلِّ و ،اُألم لدن وم الواحد و فَرضهو، نم وا أَكثرفَإنْ كَان

                           
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ،  ٢٢٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
: الكـربى  يف السـنن  البيهقـي  و،٣/٨٨٧: هتفسـري وابن أيب حامت يف ،٤/٢٨٠: هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ٢(

حجب األخوة واألخوات من قبل األم بـاألب واجلـد والولـد وولـد     : باب ، كتاب الفرائض ، ٦/٢٢٥
)  ٣١٦٠١(رقـم احلـديث   ،  ٦/٢٩٨:  همصـنف وابن أيب شـيبة يف  ، )  ١٢٠٥٧( رقم احلديث ، االبن

  . اجلميع عن ابن عباس ، 
  . ٢/٢٦: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٢٥٧:معاين القرآن للفراء   ) ٣(
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٥٧ -٥٦:جماز القرآن : وانظر ،  ٣٩٠:يب القرآن غر  ) ٤(
 :وابـن قدامـة يف املغـين    ،  ٢/٢٣:حكى اإلمجاع الواحـدي يف الوسـيط يف تفسـري القـرآن ايـد        ) ٥(



  

 قَولهواٌء ، وس اُألنثَى فيهو ؛ الذَّكَري الثُّلثكُوا فاشتر احدو :﴿Í u ö xî 9h‘ !$ŸÒ ãΒ ﴾]ن[  أَي :

 Í﴿؛ يريد بِذلك ضرر الورثة،)٢(ي بِدينٍ لَيس عليه؛ وهو أَنْ يوص)١(الضرر على الورثة  مدخلٍ

Zπ §‹ Ï¹ uρ z⎯ ÏiΒ «! !ª]ن[ #$ $# uρ íΟŠ Î= tæ ﴾ ، ِالفَرائض ذهه نم ربا ديمف﴿Í ÒΟŠ Î= ym ﴾]كـ صبا أو ثر[  

 هقوبتبِتأخريِ ع صاهع نم٣(ع(.  

∩⊇⊂∪ ﴿ š ù= Ï? ßŠρß‰ ãm «! ∅]ن[ #$ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã&ù# Åzô‰ ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ” Ì ôf s? ⎯ ÏΒ 

$ yγ ÏFós s? ã≈ yγ ÷ΡF{ $# š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $yγŠ Ïù]ن[ š Ï9≡ sŒ uρ ã— öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9   ] .كـ [ ﴾ #$

∩⊇⊆∪ ﴿  ∅ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ £‰ yè tG tƒ uρ … çν yŠρß‰ ãn ã& ù#Åz ô‰ ãƒ # ·‘$ tΡ # V$ Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù … ã& s! uρ 

#ÑU ]ض[ x‹ tã Ñ⎥⎫ Îγ •Β ﴾] قَرأَ ] م﴿ ã& ù#Åz ô‰ãΡ ;N$̈Ζ y_  ﴾  و﴿ ã&ù# Åzô‰ ãΡ # ·‘$ tΡ ﴾  م٤(ع(.  

∩⊇∈∪ ﴿ © ÉL≈ ©9 $# uρ š⎥⎫ Ï? ù' tƒ sπ t± Ån$ x ø9 ⎯/﴿، )٥(يفعلن الزنا ﴾ #$ ÏΒ öΝ à6 Í←!$ |¡ ÎpΣ (#ρß‰Îη ô± tF ó™ $$ sù 

£⎯ Îγ øŠ n= tã Zπ yè t/ ö‘ r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ﴾ ]ن [ أَي :ن املُسلمني٦(م( ، ﴿β Î* sù (#ρß‰ Íκ y− ﴾  ، انبِالز ليهنع

﴿( ∅ èδθä3 Å¡ øΒr' sù﴾ ،نوهفَاحبِس ﴿(’Îû ÏNθã‹ ç6 ø9 في السجونِّ ، وهذَا كَانَ في أَولِ اإلسالمِ  ﴾ #$

: أَو  ٢٠، )٧(؛ إِذَا كَانَ الزانِيان ثَيبنيِ حبسا ومنعا من مخالطة الناسِ ، ثُم نسخ ذَلك بِالرجمِ

                                                                             
٦/١٦٣.  

  . ٣/٢٧٠:تفسري الثعليب   ) ١(
  .ق مصدر ساب: تفسري الثعليب : انظر . قاله احلسن   ) ٢(
  . ٢/٢٧: معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٢/٢٨:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٤/٢٩١:تفسري الطربي : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
: الناسخ واملنسوخ للنحاس ،  ١٣٢:أبو عبيد القاسم بن سالم ، يف القرآن العزيز  الناسخ واملنسوخ: انظر   ) ٧(

كتاب ، ٣/١٣١٦: الذي أخرجه مسلم يف صحيحه  ناسخها السنة ؛ وهو قول الرسول : وقيل ،  ٣٠٦
         ) :١٦٩٠(رقم احلديث ، باب قطع السارق الشريف وغريه والنهي عن الشفاعة يف احلدود  ،احلدود 



  

 ٦، )١(انَ احلبس للمرأة خاصةً ، فَنسخ ذَلك ، والظَّاهر أَنه نسخ بِوحي لَم تستقر تالوته كَ

﴿4© ®L ym £⎯ ßγ8 ©ù uθ tF tƒ ßNöθ yϑ ø9 $# ÷ρ r& Ÿ≅ yè øg s† ª!$# £⎯ çλ m; Wξ‹ Î6 y™ ﴾]كـ [ جمالري )٢(والذ نبِيلهس وه

 اُهللا لَهن علَهج .  

∩⊇∉∪﴿ Èβ# s%©! $# uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠ Ï? ù' tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ﴾ زنِيانينِ يعنِي البِكرالفَاحشةَ،،ي يأتيانو﴿ 

$yϑ èδρ èŒ$ t↔ sù﴾ ]ا  ]نقالُ لَهمأَنْ ي وهوبيخِ ؛والتو عنِيفا ، : بِالتمصيتعاِهللا و رماتما حتهكْتان

قابهما عبت٣(واستوج(،﴿ χ Î* sù $ t/$s?﴾  ،ن الفَاحشةم﴿$ ys n=ô¹ r& uρ﴾ ،عدا بيمملَ فالع﴿ 

(#θàÊ Ì ôã r' sù !$ yϑ ßγ÷Ψ tã ﴾ ]ن[ كرهما،فَاتركُوا ذ زع قَوله سخهن ي ابتداِء اإلسالمِ ،ثُمهذا كَانَ فو

èπ ﴿ : )٤(وجلَّ u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρà$ Î#ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ÷] ÏiΒ ...﴾ أَ،)٥(اآليةقَر  ﴿ Èiβ# s% ©! $# uρ ﴾، ﴿ 

Èiβ# xŒ$ yδ﴾،و﴿َ iÈ⎦ ÷⎫ t?$ yδ ﴾ و ﴿ iÈ⎦ ø⎪ s% ©! š ﴿و ﴾ #$ ÏnΡ# x‹ sù  ﴾)ي  )٦بصرٍ ف افقو ، كم﴿ š ÏnΡ≡ x‹ sù 

                                                                             
ورد ، »  والثيب بالثيب الرجم، البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام ، خذوي عين قد جعل اهللا هلن سبيال  «

ألنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة ؛ وهذا قول مطرح : (( هذا القول بقوله ١٢٢:نواسخ القرآن ابن اجلوزي يف 
وهو من ، قرآن بأخبار اآلحاد فال جيوز ذلك فأما أن ينسخ ال، لكان ينبغي أن يشترط التواتر يف ذلك احلديث 

  .ورجح أن احلكم نسخ بوحي مل تستقر تالوته ،  )) أخبار اآلحاد 
  .١/١١٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
، ويقصد بذلك الرجم ) وهو سبيلهن(فاملوجود عند الواحدي ، املؤلف هنا بني أنه تصرف يف كالم الواحدي   ) ٢(

مث أثبت ما عند الواحدي يف احلاشية مشرياً إليه بعالمة ، ) وهو ( مكان الضمري ) الرجم ( كلمة واملؤلف أثبت 
  ) . ــ ( 

  . ٢/٢٩:معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
يف السنن البيهقي ورواه ، عن جماهد وعكرمة واحلسن البصري وابن عباس  ٤/٢٩٧:رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٤(

رقم ، باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيني ورجم الثيب ، احلدود  كتاب،  ٨/٢١١:الكربى 
عن ابن ،  ١٣٣: ورواه أبو عبيد القاسم بن سالم يف الناسخ واملنسوخ ، عن ابن عباس ، ) ١٦٦٩١(احلديث 

  . عباس 
  .من سورة النور )  ٢( جزء من اآلية رقم   ) ٥(
 ﴾ هاتني و﴿، من سورة احلج )  ١٩( ويف اآلية رقم ، من سورة طه )  ٦٣( وردت يف اآلية رقم  ﴾ هذان ﴿  ) ٦(

،  من سورة فصلت ) ٢٩(وردت يف اآلية رقم  اللذين ﴾ و﴿، من سورة القصص )  ٢٧( وردت يف اآلية رقم 
  .من سورة القصص )  ٣٢( وردت يف اآلية رقم  فذنك﴾ ﴿



  

﴾)١( ، ﴿  ̈β Î) ©! $# tβ$Ÿ2 $ \/# §θ s? $ ¸ϑ‹ Ïm§‘ ﴾] كـ.[  

∩⊇∠∪ ﴿ $ yϑ ¯Ρ Î) èπ t/ öθ −G9 $# ’ n? tã «! $# ﴾  قَ: أَي بِفضله اُهللا على نفسه ي أَوجبوبةَ التا التولَهب ،

﴿š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 tβθè= yϑ ÷è tƒ u™ þθ ¡9 $# 7' s!$yγ pg ¿2﴾  ريدي : نههلٌ ماملؤمنِ ج با  - )٢(إِنَّ ذَني كُلُّهاملَعاصو

لَم يرد به اجلَهلَ بِاملعصية ؛ ولكنهم سموا جهالٌ ٢٠،)٣(ومن عصى ربه فَهو جاهلٌ  -جهالةٌ 

Ο¢﴿،)٤(اجلَ على اآلجلِالع مِإليثَاره èO  šχθ ç/θçG tƒ ⎯ ÏΒ 5=ƒ Ì s%﴾  عنِيي :بِفواقِ ،قَبلَ املوت لَوو

اقَة٥( ن(، ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù Ü>θ çG tƒ ª! $# öΝ Íκ ö n=tã  ﴾ ]ن[ محةليهِم بِالرع عودي ،  ﴿ šχ% x. uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î=tã 

$̧ϑŠ Î= tã $\ΚŠ Å6 ym ﴾]ن ا] كـم ننيي قُلوبِ املؤما فم لمع وبةم بِالتيقِ ، فَحكَم لَهصدلت

 اقةن بِقدرِ فَواق قَبلَ املوت.   

∩⊇∇∪ ﴿ ÏM |¡ øŠ s9 uρ  èπ t/ öθ −G9 $# š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 tβθ è=yϑ ÷è tƒ ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9 ©# ]ع[ #$ ¨L ym # sŒ Î) u |Ø ym ãΝ èδ y‰ tn r& 

ÝV öθ yϑ ø9 $# tΑ$ s% ’ ÎoΤ Î) àM ö6 è? z⎯≈ t↔ ø9 Ÿω ﴿، )٦(فقني املُشركني واملنا: يعنِي   ﴾  #$ uρ t⎦⎪ Ï%©! $# šχθ è?θßϑ tƒ 

šχθ è?θßϑ tƒ öΝ èδ uρ î‘$ ¤ à2 ﴾ ]عنِي  ]خي :لى كُفرِهوا عاتهؤالِء إِذا موبةَ لالَ توبةَ /م ؛وَألنَّ الت

 ي اآلخرةقبلُ ف٧(الَ ت(،﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& $ tΡô‰ tF ôã r&  ﴾ ا: أَيأَعددنا وأني٨(ه(،﴿ öΝ çλm; $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& ﴾ 

                           
  . ٩٥ - ٩٤: لقراءات السبع والتيسري يف ا،  ٢٢٩: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  . ٢/٢٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٢(
والوسيط يف تفسري ،  ٢/٤٢:للنحاس معاين القرآن و، ١/٩٢:تفسري جماهد : انظر . قاله جماهد وقتادة والسدي   ) ٣(

  . مصدر سابق : القرآن ايد 
مصدر : معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ، مصدر سابق : ب تذكرة األريب يف تفسري الغري  ) ٤(

  .سابق 
 )) رجوع اللنب يف ضرعها بعد حلبها : فواق الناقة : وقال الليث : ((  ٩/٢٥٤:هتذيب اللغة قال األزهري يف   ) ٥(

احدي يف الوسيط يف ونسبه الو،  هذا القول إىل أيب موسى األشعري  ٣/٢٧٣:ونسب الثعليب يف تفسريه . 
  .  ١/٥٢٠:وتبعه يف ذلك الزخمشري يف الكشاف ، إىل عطاء ،  ٢/٢٧:تفسري القرآن ايد 

  . ٢/٢٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله سعيد بن جبري   ) ٦(
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٢٥٩:معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٧(
  .٥٧: القرآن جماز   ) ٨(



  

  .]م[ ﴾

∩⊇®∪﴿ $yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω ‘≅ Ït s† öΝ ä3 s9﴾  نه مرِثَ قَرِيبو اتجلُ إِذَا مكَانَ الر

ه امرأتبتصه،عن غَريهبِها م أَحق صارو،فَأبطلَ اُهللا ذَلك، نجلَ الَ يرثُ املرأةَ  مأَنَّ الر فَأعلم

توقوله )١(املَي ،:﴿ β r& (#θèO Ì s? u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ﴾   ريدساِء ،: يالن نيع ﴿ $ \δ ö x. ﴾ ]ن[ أَي : نهو

 أَ)٢(كَارهاتقَر ، ﴿ $ \δö è. ﴾ وبةي التف٣(، و(  أخ)٤( ،﴿Ÿω uρ £⎯ èδθè=àÒ ÷è s? (#θç7 yδõ‹ tG Ï9 ÇÙ ÷è t7 Î/ !$ tΒ 

!$ tΒ £⎯ èδθ ßϑçF ÷ s?# u™ ﴾  يها حف له ليساملرأةَ و مسكلُ يجي كَانَ الرفتدى تتراراً بِها حاجةً ؛ إِض

ن ذَلكهوا عا ، فُنى فَقالَ)٥(بِمهرهاستثن ثُم ،:﴿Hω Î) β r& t⎦⎫ Ï?ù' tƒ 7π t± Ån$x Î/ 

7π oΨ Éi t6 •Β﴾]عنِي]نا:ين٦(الز( ، ختلعى تها حتارضأَنْ ي أسفَاحشةً فَال ب ن امرأتهجلُ مالر أَيفَإِذَا ر

 نهم ختلع٧(ت(، أَ قَر﴿ π oΨ Éi t6 •Β ﴾ ، ﴿ ;N$oΨ Éi t7 ãΒ﴾)٨(  ُعبةشو كها محوٍ،فَتحن)٩(،﴿ £⎯ èδρ ç Å°$tã uρ 

£⎯ èδρ ç Å°$ tã uρ Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$ Î/]ن[ ﴾]٣ [ أَي : ن احلَقم لَهن جبا ي١٠(بِم( أتنيهذَا قَبلَ أَنْ يو ،

β﴿ الفَاحشةَ ، Î* sù £⎯ èδθßϑçF ÷δ Ì x. #© |¤ yè sù β r& (#θèδ t õ3 s? $ \↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè øg s† uρ ª! $# ÏµŠ Ïù # Z ö yz 

                           
ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال  ﴿ باب ،التفسري : كتاب ، ٤/١٦٧٠ :أخرجه البخاري يف صحيحه   ) ١(

باب ، كتاب اإلكراه ،  ٦/٢٥٤٨: و ، )  ٤٥٧٩( رقم احلديث ،  ﴾تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 
  .كالمها عن ابن عباس ، )  ٦٥٤٩(رقم احلديث  ،من اإلكراه 

  . ١/٢٢١:تفسري مقاتل : انظر . قاله مقاتل   ) ٢(
  . ﴾قُلْ أَنفقُوا طَوعا أَو كَرها لَن يتقَبلَ منكُم إِنكُم كُنتم قَوما فَاسقني ﴿:؛وهي قوله تعاىل )٣٥(يعين اآلية رقم  ) ٣(
    .مصدر سابق : ات السبع والتيسري يف القراء، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر    )٤(
: تفسري الطربي : انظر . ورواه ابن أيب حامت عن زيد بن أسلم ، رواه ابن جرير عن عكرمة واحلسن البصري   ) ٥(

  .  ٣/٩٠٣:وتفسري ابن أيب حامت ،  ٤/٣٠٥
  . ٢/٢٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله عطاء واحلسن والسدي   ) ٦(
  . ٣/٢٧٦: الثعليب تفسري: انظر   ) ٧(
  .من سورة الطالق )  ١١( ويف اآلية رقم ، من سورة النور )  ٤٦،  ٣٤( وردت يف اآلية رقم   ) ٨(
    .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٩(
  .صدر سابق م: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ١٠(



  

# Z ÏW Ÿ2﴾]ن[أَي: الكَثري اخلريو ،ظيمع ثوابو كَثري ريعالَى رِضاً خوِ ِهللا تا هم ما كَرهتيمِف

 ةوهاملَكر ي املرأةاحلاً : فا ولداً صنهعالَى ماُهللا ت رزقه١(أَنْ ي(.  

∩⊄⊃∪﴿ ÷β Î) uρ ãΝ ›?Š u‘ r& tΑ# y‰ ö7 ÏG ó™ $# 8l ÷ρ y— šχ% x6 ¨Β 8l ÷ρ y—﴾]ع[  امرأة جلُ طَالقالر إِذَا أَراد

óΟ  ﴿ : وهو قَوله تعالَى ، )٢( ، وتزوج غَريها لَم يكن لَه أَنْ يرجع فيما أَتاها من املهرِ çF ÷ s?# u™ uρ 

óΟ çF ÷ s?# u™ uρ £⎯ ßγ1 y‰ ÷n Î) # Y‘$ sÜΖ Ï% ﴾]ش[ االً كَثرياً:أَي٣(م(،﴿ξ sù (#ρä‹ è{ ù' s? çµ ÷Ζ ÏΒ $ º↔ ø‹ x©]ن[ 

… çµ tΡρ ä‹ äz ù' s?r& $YΡ$ tGôγ ç/ $ VϑøO Î) uρ $YΨ Î6 •Β﴾ ] كـ ،عشي  ]أو ثج ،ون ررارِ فن الضع هيذا ني هفو

 بِفاحشة كونَ أَتتن غَريِ أَنْ تم نهي مدتفتها لارضأَنْ ي وه؛ و الِ الفَاحشةغَريِ ح.  
∩⊄⊇∪﴿ y#ø‹ x. uρ … çµ tΡρ ä‹ è{ ù' s?﴾؟املَه:أَي نهيئاً مش أَو ر﴿ô‰ s% uρ 4© |Óøù r& öΝ à6 àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ ﴾  

 ماعِ : أَياجل عداملهرِ ب نيٍء مي شف جوعالر جوزالَ يو ، عهم امعةبِاملُج صلَ إِليه٠٢، )٤(و 

﴿  4© |Ó øù r& öΝ à6 àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/  ﴾   : أَي :ب كني فَلم ، ى إليهانته اجزا حم٢٠، )٥(ينه 

)) واخللوةُ إِفضاٌء أَيضاً((  :)٦(قَالَ الفَراُء٢٠/،وهو كنايةٌ عن اجلماعِ
)٧( ،﴿ šχ õ‹ yz r& uρ Ν à6Ζ ÏΒ 

Ν à6Ζ ÏΒ $̧%$ sV‹ ÏiΒ $Zà‹ Î= xî  ﴾] كـ [ إِمساك نساِء ملنجالِ للى الرعالَى عا أَخذَ اُهللا تم وهو

بِإحسان سريحت أَو ٨( بِمعروف(.   

∩⊄⊄∪﴿ Ÿω uρ (#θßs Å3Ζ s? $ tΒ yx s3 tΡ Ν à2 äτ !$t/# u™ š∅ ÏiΒ Ï™ !$|¡ ÏiΨ9$#﴾ وجتزن العربِ يجلُ مكَانَ الر

، )٩(ونهى عنه ى،بِامرأة أَبيه من بعده ، وكانَ ذَلك نِكَاحاً جائزاً في العربِ ، فَحرمه اُهللا تعالَ

                           
  .مصدر سابق : و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٢٧٧:تفسري الثعليب : انظر   ) ١(
  .  ٤/٣١٣: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد  ) ٢(
  . ٢/٣١:معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
  . ٢/٣٠: د و الوسيط يف تفسري القرآن اي، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر   ) ٤(
  . ٥٤:غريب القرآن   ) ٥(
  . ١/٢٥٩:يف معاين القرآن   ) ٦(
  . ١/١١٣: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
: وتفسري ابن أيب حامت ،  ٤/٣١٥: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٨(

٣/٩٠٩  .  



  

)١( قولهو ،: ﴿ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n=y™ ﴾]عنِ]نيي:نهع جاوزفَإِنَّ اَهللا ت لفا قَد سم ٢(لَكن(﴿ … çµ ¯ΡÎ) ﴾ 

… çµ ¯ΡÎ) ﴾  أَي :، كاحالن ذَلك﴿tβ$Ÿ2 Zπ t± Ån$ sù ﴾ ، ند اِهللازِناً ع﴿ $\F ø) tΒ uρ ﴾]ديداً  ]عغضاً شب
)٠٢، )٣  أَي :الر زوجإِذا ت ي اجلَاهليةف العرب يتكم ، كَانتسمي تقْتاً فم جلُ امرأةَ أَبيه

™u ﴿ ٦، )٤(مقْىت : يقولونَ للولد ، فَأولَدها  !$ y™ uρ ¸ξ‹ Î6 y™ ﴾] عل طَريِقاً ] مذا الفه حقَبو
    :، ثُم ذَكر املُحرمات من النساِء فَقالَ )٥(

∩⊄⊂∪ ﴿ ôM tΒ Ìh ãm öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Βé& öΝ ä3 èF≈ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡ uθ yz r& uρ öΝ ä3 çG≈ £ϑ tã uρ öΝ ä3 çG≈ n=≈ yz uρ 

ßM≈ oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $# ßM≈Ψ t/ uρ ÏM ÷z W{ ãΝ ]ن[ #$ à6 çF≈ yγ ¨Βé& uρ û© ÉL≈ ©9 $# öΝ ä3 oΨ ÷è |Ê ö‘ r& Ν à6 è?≡ uθ yz r& uρ š∅ÏiΒ 

Ïπ yã$|Ê §9 ≈àM ]ث[ #$ yγ ¨Β é& uρ öΝ ä3 Í←!$ |¡ ÎΣ ]ن[  ãΝ à6 ç6 Í←-/ u‘ uρ © ÉL≈ ©9 $# ’Îû Ν à2 Í‘θàfãm ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎpΣ 

© ÉL≈ ©9 $# Ο çFù= yz yŠ £⎯ Îγ Î/ ]خ[  β Î* sù öΝ ©9 (#θçΡθä3 s? Ο çF ù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö Ν à6 ø‹ n=tæ ﴾ ]خ ن[ 

 بائبالر :ريهن غلِ مجالر امرأة ي بِنتهو ، بيبةالر مع٦(ج( ، ﴿’ Îû Ν à2 Í‘θàf ãm﴾  ي : أَيف

≅ã  ﴿، )٨(وتربِيتكُم )٧(]ضمانِكُم [في  Í←‚muρ ﴾  ، ال ٠٢أَزواج ليلَةح معج جلِ ؛ أَير :

 أَي : لمرأةيل لا قموإن ، هجلِ :امرأَتلرلو ، يلتهلا :حعهحلُّ ميو عهحلُّ مها تا ؛ َألنيلهلح
ومنه قُولُ  (( :محله ؛ ألنها تحلُّ لَه ويحلُّ لَها ، وقَالَ أَبو عمرو: حليلته  بِمعنى : ،ويقالُ 
  :  )٩(عنترةُ 

                           
  . وهو صحيح رجاله رجال الصحيح .  ٤/٣١٨: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ١(
  . ٢/٣١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  . ٢/٣٢:معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر .  ٤١٢: غريب القرآن   ) ٤(
  .ر سابق مصد: و معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٥(
  . ٢/٣٤: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٦(
  .ضمائركم : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز والوسيط املطبوعتني   ) ٧(
  . ٣/٣٨٣: تفسري الثعليب   ) ٨(
ات، عده ابن من أشهر فرسان العرب وشجعام، أحد أصحاب املعلق، عنترة بن عمرو بن شداد العبسي : هو    ) ٩(

: ، وطبقات فحول الشـعراء ١٥٣: الشعر والشعراء: انظر.ابن سالم يف الطبقة السادسة لفحول شعراء اجلاهلية



  

 تمكُوا فَرِيصته كَشدقِ اَألعلَمِ  وحليلِ غَانية تركت مجدالً
 ي احلَليلةف قالَ غَريه١(و(:  

ـَار ساطـع فَتلَبب  إِني َألكْره أَنْ تقُولَ حليلَتي   هذَا غُب

٦ ﴿  ãΝ à6 Í←!$ oΨ ö/ r& t⎦⎪ É‹ ©9 $# ô⎯ ÏΒ öΝ à6 Î/ nξ¹ r& ﴾ ] تبنيتموه ،]خ ع نالَ م﴿β r& uρ (#θãè yϑôf s? 

š⎥ ÷⎫ t/ È⎦ ÷⎫ tG ÷z W{ $# ﴾  اُألختنيِ ،: أَي بني اجلمعو﴿ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n=y™﴾]ي ] خكُم فنى مضم

 ،اجلَاهلية  

ذُونَ بهاخؤاِإلسالمِ/فَالَ ت عد٣(ب( ﴿χ Î) ©! $# tβ% x. # Y‘θà xî $VϑŠ Ïm§‘﴾] خ ،ابعِ اجلزُء الر ،

 . ]٢خه صيب ثج 

∩⊄⊆∪﴿àM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$|¡ ÏiΨ9 $# ω Î) $tΒ ôM s3 n=tΒ öΝ à6 ãΡ$yϑ ÷ƒ r&﴾]خ [اَألزواجِ ، :أَي ذَوات

وهن محرمات علَى كُل أَحد غَري أَزواجِهن إِالَّ ما ملكْتموهن بِالسبِي من دارِ احلربِ ؛ فَإِنها 

≈=| ﴿ ، )٤(لكها بعد االسترباِء بِحيضةتحلُّ لما tGÏ. «! $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ ﴾]خ ق[ ا ذُكرم محريت كَتب

àN$oΨ﴿، قَرأَ)٥(من النساِء عليكُم  ÎÁ ósßϑ ø9 $# uρ ﴾ -  ساِءلَ النلٍ  -إِالَّ أَو١(ع( ،﴿ ¨≅ tm r& uρ Ν ä3 s9 $ ¨Β 

                                                                             
  :وهذا البيت من قصيدته املشهورة اليت مطلعها  .١/١٥٢

ــردم  ــن مت ــعراء م ــادر الش ــل غ أم هل عرفت الـدار بعـد تـوهم ه

 : ديـوان عنتـرة   ٥/٣٤٤:مقـاييس اللغـة   ،  ٢/١٥٢:العـني  ،  ١٤٣ :مجهرة أشعار العرب : انظر       
١٧٦.  

نسبه  ٥٣٤: إىل عنترة ؛ إالَّ أن اجلاحظ يف البيان والتبيني  -أيضاً  -يف بعض كتب األدب نسب هذا البيت   ) ١(
ان وقال ابن بري هذا البيت خلزز بن لوذ: ((  ٣٣/٥٢٥:تاج العروس ويقول الزبيدي يف ، إىل خزر بن لوذان 

؛ وهو من قصيدة له خياطب فيها امرأته يقول يف  السدوسي زز بن لوذان؛ وعليه فالبيت خل )) السدوسي 
  : مطلعها 

ــا ــري وم ــذكري مه ــهال ت  األجـرب فيكون جلـدك مثـل جلـد      أطعمت
  
  . ١٨٧ -١٨٦: غريب القرآن    ) ٢(
  . ٢/٣٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله الكليب   ) ٣(
  . ٢/٣٥:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٢٦٠:معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٤(
والوسيط يف تفسري القرآن  ،٣/٢٨٥: تفسري الثعليب و،  ٥٨: جماز القرآن : انظر . قاله ابن عباس وأبو عبيدة   ) ٥(



  

u™ !# u‘ uρ öΝ à6 Ï9≡ sŒ﴾  ساالن نكُم موى ذَلا سقَرأَ )٢(ِءم،﴿§≅ Ïm é& uρ﴾ حاب٣(ص( ، ﴿β r& (#θäó tFö6 s?﴾  ْأَن

Ν ﴿تطْلبوا، ä3 Ï9# uθ øΒ r'Î/ ﴾ٍوِثَمن بِملك اقٍ ، أَوصدا بِنكاحٍ و٤(إِم(،﴿t⎦⎫ ÏΨÅÁ øt ’Χ ﴾ ،حنياكن﴿ u ö xî 

š⎥⎫ ÅsÏ≈ |¡ãΒ﴾]انِني ، ]نز﴿ $ yϑ sù Λ ä⎢ ÷è tG ôϑ tGó™ ⎯  ﴿فَما انتفَعتم وتلذَّذْتم ،  ﴾ #$ Ïµ Î/ £⎯ åκ ÷] ÏΒ ﴾  نم

⎯£﴿النساِء بِالنكاحِ الصحيحِ، èδθ è?$ t↔ sù  ∅ èδ u‘θã_ é& ﴾  أَي : نورهه٥(م( ،﴿ Zπ ŸÒƒ Ì sù﴾]فَإنْ ]خ

امى بِاملهرِ تبِالدخولِ بِها أَت املَهرِاً ، استمتع ى بِنصفكاحِ أَتالن بِعقد إِنْ استمتع٦(و( ، ﴿ Ÿω uρ 

yy$ oΨã_ öΝ ä3 ø‹ n=tæ $yϑŠ Ïù Ο çF÷ |Ê# t s? ⎯ Ïµ Î/ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ Ïπ ŸÒƒ Ì x ø9 من حطٍّ من املَهرِ وإِبراٍء من ] ن [ ﴾ #$

داقِ أوكُلِّهعضِ الص٧(ب( ، ﴿  ¨β Î) ©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3 ym ﴾]كـ [ قدن عم ملَه نيا بيمف

  .)٨(النكاحِ 

∩⊄∈∪﴿⎯ tΒ uρ öΝ ©9 ôì ÏÜ tG ó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ω öθ sÛ﴾أَي:ىنغ٩(قُدرةً و(،﴿ β r& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Á ósßϑ ø9 $#﴾   

 ٠٢، )١٠(احلَرائر  معان ثالثةستعملُ لي ميعاً ؛ : املُحصناتلحرائرِ جاألزواجِ ، ول ذواتل

لعفَائفلو ، جاتزوكن مي إنْ لَم٦،)١١(و﴿ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ⎯ Ïϑ sù $ ¨Β ôM s3 n= tΒ Ν ä3 ãΡ$ yϑ ÷ƒ r&﴾  أَي :

                                                                             
  . ٢/٣٤: ايد 

  .مصدر سابق : ات السبع والتيسري يف القراء،  ٢٣٠: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  . مصدر سابق : جماز القرآن ،  ١/٢٦١:معاين القرآن للفراء   ) ٢(
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، ٢٣١ - ٢٣٠: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .  ٢/٣٥: والوسيط يف تفسري القرآن ايد  ، ٣/٢٨٦: تفسري الثعليب   ) ٤(
  .مصدر سابق :  تفسري الثعليب  ) ٥(
  . ٢/٣٨:معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
وتفسري ،٥/١٤:تفسري الطربي :انظر . وحكاه ابن زمنيني عن احلسن ، رواه ابن جرير عن ابن زيد ورجحه   ) ٧(

  . ١/٣٦١: ابن زمنني 
  . ٢/٣٩:معاين القرآن وإعرابه   ) ٨(
  . ٢/٤٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٩(
  . ٢/٣٩:قرآن وإعرابه معاين ال  ) ١٠(
  . ٤٣٥ -٤٣٤: غريب القرآن   ) ١١(



  

كُمانأَمي لكتا مموا مفَلتتزوج ، ﴿ ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ﴾ كُملُوكَاتم١(م( ، ﴿ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 !ª ]ن[ #$ $# uρ 

ãΝ n= ôã r& ]٣[ Ν ä3 ÏΡ$ yϑƒ Î* Î/ ﴾]خ [ أَي : ا ظَهردونَ بِمتعبكُم مفَإن ، ي اِإلميانلى الظَّاهرِ فاعملُوا ع

Ν ﴿،)٢(السرائر واُهللا يتولَى  ä3 àÒ ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù ÷è t/﴾ ]ن[ ن :أَيتساوونَ مم م؛ فَأنت احدكُم ويند

اَألمة جتزو لَه ازرورةُ جكُم الضَألحد قعى وفَمت ، ذه اجلهة٢٠،)٣(هأَو: لدكُلكُم و

٤(آدم(،﴿£⎯ èδθ ßs Å3Ρ $$ sù ÈβøŒ Î* Î/ £⎯ Îγ Î=÷δ r&﴾ ايِدها إِلَى س٥(أَخطبه(،﴿ ∅ èδθè?# u™ uρ £⎯ èδ u‘θã_ é&﴾ 

،هنهورم﴿/Å∃ρá ÷è yϑ ø9 $$Î/﴾ ، ٍضررطلٍ وغريِ م نم﴿BM≈ oΨ |Áøt èΧ ﴾  فائفع،﴿u ö xî ;M≈ ys Ï≈ |¡ ãΒ ﴾ 

Ÿω ﴿غَري زوان عالنيةً ، uρ ÅV≡ x‹ Ï‚−G ãΒ 5β# y‰ ÷{ r&  ﴾ ]اً  ]نرس وانالَ زاَألخدانُ  ٢٠، )٦(و :

اَألخدانُ ٠٢،)٧(في اجلاهلية تتخذُ صديقاً تزنِي معه دونَ غَريه اَألخالُء ، وكانت املرأةُ

#! ﴿، )٨(اَألصدقاُء ، واحدهم خدنٌ: sŒ Î* sù £⎯ ÅÁ ômé& ﴾ َأقَر ، وجنزت﴿ £⎯ }Áôm r& ﴾  حبة٩(ص( ،

٠٢  نأَحص : نصأُح ، نجتزو :، جنو٢٠ز  نصأو أُح:نزوجت،فَتح منو  أَراد األلف

:لَمن٦،)١٠(أَس﴿ ÷β Î* sù š⎥ ÷⎫ s? r& 7π t± Ån$ x Î/ £⎯ Íκ ö n= yè sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Á ósßϑ ø9 اَألبكارِ  ﴾#$

∅š﴿احلرائرِ، ÏΒ É># x‹ yè ø9 y7﴿،احلَد]ن[﴾#$ Ï9≡ sŒ﴾  أَي :اَألمة نِكاح،﴿ ô⎯ yϑÏ9 }‘ Ï± yz |M uΖ yè ø9 $# 

öΝ ä3Ζ ÏΒ ﴾ ]ن[ شد حملهأَنْ ت افخ منللمة١١(ةَ الغ(  احلَد وه؛ و ا ، فَيلقَى العنتنلى الزع

                           
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ١(
  .  ٢/٤٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . ٢/٣٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  . ١/١١٤: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  .مصدر سابق : وسيط يف تفسري القرآن ايد ال: انظر . قاله ابن عباس   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله قتادة والضحاك   ) ٦(
  . ١/١١٥: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  . ٥٤: غريب القرآن   ) ٨(
  .مصدر سابق : بع والتيسري يف القراءات الس، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٩(
  .مصدر سابق : غريب القرآن   ) ١٠(
  ) . غلم ( مادة ،  ١٢/٤٣٩:لسان العرب : انظر . هيجان شهوة النكاح من املرأة والرجل وغريمها : الغلمة   ) ١١(



  

 ي اآلخرةف العذابا ، وني الزبِشرطنيِ . ف اَألمة عالَى نِكاحاُهللا ت ما : أَباحأَحده : دمع
شقةُ ، وِمنه اهلالك ، وأصله الصعوبةُ وامل: العنت  ٠٢، )١(خوف العنت: الطَّولِ، والثَّانِي 

β﴿ :ثُم قَالَ تعالَى  ٦، )٢(؛ إِذَا كَانت صعبةَ املسلَك  ))  أَكَمةٌ عنوت (( :قَوهلُم  r& uρ (#ρç É9óÁ s?﴾ 

 أَي : ، نِكاحِ اَألمة نع﴿× ö yz öΝ ä3 !ª﴿، )٣(لئَّالَ يصري الولد عبداً  ]ن[ ﴾9© $# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘  ﴾ 

  . ]كـ [ ﴾

∩⊄∉∪  ﴿ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# t⎦ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9]٣[öΝ ä3 s9﴾  صالَح أَمرِكُممينِكُم ، ود رائع٤(ش(،﴿ öΝ à6 tƒ Ï‰ öη tƒ uρ 

z⎯ oΨ ß™ z⎯ƒ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î=ö6 s%  ﴾ َوإِمساعيل ديِن إبراهيمةاحلنِيفي ين٥(؛د(﴿،z>θ çG tƒ uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ﴾]ن [

!ª ﴿،)٦(اعتهويرجع بِكم عن معصيته التي كُنتم عليها إِىل طَ $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3 ym﴾]كـ[.  

 ∩⊄∠∪﴿  ª! $# uρ ß‰ƒ Ì ãƒ β r& z>θ çG tƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ﴾]ا  ]كـإِلَى م كرها يكُلِّ م نكُم مخرجأَنْ ي

رضيو بحى ي، ﴿  ß‰ƒ Ì ãƒ uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθãè Î7 −G tƒ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 وأهلُ الباطلِ في ،  )٧(وهم الزناةُ ﴾ #$

β﴿،)٨(مدينِهِ r& (#θè=Š Ïÿ sC﴾   ن احلَقع ] بيلِ بِاملعصيةالس قَصد٩(]و(،﴿ ̧ξ øŠ tΒ $ VϑŠ Ïà tã  ﴾] كـ

  . )١٠(فَتكُونوا مثلَهم ] كـ [

∩⊄∇∪ ﴿ ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# β r& y# Ïe sƒ ä† öΝ ä3Ψ tã  ﴾]رعِ ، ]ني كُلِّ أَحكامِ الشِف ﴿t, Î=äz uρ ßβ$ |¡ΡM}$# 

                           
  . ٢/٤٢:معاين القرآن وإعرابه : وانظر ،  ١/٣٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  . ٣٣١: غريب القرآن   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ٣/٢٩٠:تفسري الثعليب   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
    .مصدر سابق : تفسري الثعليب ،  ٥/٢٧:تفسري الطربي  :انظر . قاله ابن جرير   ) ٦(

تفسـري ابـن أيب حـامت    و،٥/٢٨:تفسـري الطـربي  : انظر . اهد رواه ابن جرير وابن أيب حامت  عن جم   )٧(
:٣/٩٢٦  .  
  .٥/٢٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن زيد   ) ٨(
  .وتصدوا عن السبيل باملعصية : يف األصل و، كذا يف نسخة الوجيز والوسيط املطبوعتني   ) ٩(
  . ٢٩١: تفسري الثعليب : انظر . قاله جماهد   ) ١٠(



  

$Z‹ Ïè |Ê ﴾  ] كـ[فضعي ساِء/نعربِ عن الن١(الص(.  

 ∩⊄®∪﴿ $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθ è=à2 ù' s? Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÛ$t6 ø9 $$Î/  ﴾  ُّكُل هوو

Hω ﴿،)٢(واخليانة،والسرقة،والقُمار، ما الَ يحلُّ في الشرِع ؛ كَالزنا ، والغصبِ Î) β r& šχθ ä3 s? 

šχθ ä3 s? ×ο t‘$ pg ÏB  ﴾   ٌجارةت تإِنْ كَان أَ )٣(لَكنقَر ،﴿ ¸ο t‘$ pg ÏB  ﴾ ٤(كوف(، ﴿ ⎯ tã <Ú# t s? 

öΝ ä3Ζ ÏiΒ   ﴾]اللٌ  ]نن فَهو حيعيى الب٥(بِرض(،﴿ Ÿω uρ (# þθ è=çFø) s? öΝ ä3 |¡ àΡr& ﴾]كم ]نعضقتلْ بالَ ي

β̈  ﴿،)٦(بعضاً  Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ﴾ ] كـ  .[  

∩⊂⊃∪ ﴿⎯ tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9≡ sŒ﴾  فسِ : أَيقتلَ الن٧(أَكلَ املَالِ بِالباطلِ ، و(،﴿$ZΡ# uρ ô‰ ãã﴾  وهو

به را أُمو معد٨(أَنْ ي(،﴿ $ Vϑù=àß uρ t∃ öθ |¡ sù ÏµŠ Î=óÁ çΡ ﴾ ، لهدخن﴿ # Y‘$ tΡ]ن[tβ% Ÿ2 uρ š Ï9≡ sŒ ’ n? tã 

«! $# # · Å¡ o„ ﴾] ٢أو ثج  ، ونالثُثَ، ن [  أَي :أَنعليه تعذَّرالَ ي لى ذَلكع ٩(ه قَادر( .   

∩⊂⊇∪ ﴿ β Î) (#θç6 Ï⊥ tFøg rB t Í← !$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ ÷] è? çµ ÷Ψ tã﴾  ، ٍغَضب اُهللا بِنارٍ، أَو تمهكُلُّ ذَنبٍ خ وهو

ي القرآنف عيدو ذابٍ ، أَوع أَو ، لَعنة ١٠(أَو(  ،﴿ ö Ïe s3 çΡ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 ÏF≈ t♥ Íh‹ y™  ﴾ ون الي دت

                           
: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر .  طاوس والكليب قاله ابن عباس و  ) ١(

٢/٣٨  .  
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  .  )) ولكن جتارة عن تراض : أي ؛ منقطع  استثناءهذا : (( ٥/١٥١: هتفسريقال اإلمام القرطيب يف    ) ٣(
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٢/٤٤:معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(
  . ٢/٤٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٩(
فصل يف بيان  ،  ١/٢٧٠:شعب اإلميان ورواه البيهقي يف ، عن ابن عباس  ٥/٤١:رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ١٠(

  ) . ٢٩٠( رقم احلديث ، كبائر الذنوب وصغائرها 



  

Ν  ﴿ ، )١( الكبائرِ بِالصلوات اخلمسِ à6 ù=Åz ô‰ çΡuρ Wξ yz ô‰•Β $Vϑƒ Ì x. ﴾ ]عنِ] كـةَ: ي ياجلن 
Wξ﴿ قَرأَ،  )٢( yz ô‰−Β﴾ ي الَحجف٣( ، و(  دنم)٤(.        

∩⊂⊄∪ ﴿ Ÿω uρ (# öθ ¨Ψ yϑ tG s? $ tΒ Ÿ≅ Ò sù ª! $# ⎯ Ïµ Î/ öΝ ä3 ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ﴾]ل ]نس أُم ٥(مةَ قَالت( : 

فَرتلت ،  )) يا رسولَ اِهللا ، لَيتنا كُنا رِجاالً ، فَجاهدنا وغَزونا ، وكانَ لنا مثلُ أَجرِ الرجالِ (( 

%ÉΑ﴿، )٦(هذه اآليةُ  y` Ìh=Ïj9 Ò=Š ÅÁ tΡ  ﴾ ثواب﴿، $ £ϑÏiΒ (#θç6 |¡ oK ò2 ™Ï ﴿من اجلهاد، ]ن[﴾#$ !$ |¡ÏiΨ= Ï9 uρ 

Ò=Š ÅÁ tΡ ﴾  ثَواب  ،﴿ $ ®ÿ ÊeΕ t⎦ ÷⎤ |¡ tG ø. =θè#)  ﴿من حفظ فُروجهن ، وطاعة أَزواجِهن ،]ن[﴾#$ t↔ ó™ uρ 

©! $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ï& Î#ôÒ sù ﴾ ]ن[ ن فضلهكُم معطيالِ غَريكُم  فَيم إِلَى مجتأَ )٧(إِنْ احتقَر ،﴿ (#θè=t™ uρ ﴾ 

﴿ ö≅ t™ uρ ﴾،﴿ È≅ t¡ sù﴾ )٨(ٍلعو كم)١(،﴿ ¨β Î) ©! $# šχ% Ÿ2 Èe≅ ä3 Î/ >™ ó_ x« $VϑŠ Î= tã﴾ ]كـ .[  

                           
  . ٢/٤٢: ن ايد الوسيط يف تفسري القرآ  ) ١(
  .عن السدي  ٥/٤٦:رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٢(
  . ﴾لَيدخلَنهم مدخلًا يرضونه وإِنَّ اللَّه لَعليم حليم  ﴿:وهو قوله تعاىل ، من السورة )  ٥٩( اآلية رقم : يعين   ) ٣(
  .مصدر سابق : راءات السبع والتيسري يف الق،  ٢٣٢: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
بعد أيب   تزوجها النيب  ،هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم املخزومية، هي أم سلمة   ) ٥(

  .٨/١٥٠:، واإلصابة٤/١٩٢٠:االستيعاب : انظر. هـ رضي اهللا عنها٦٢سنة  ماتت ،سلمة سنة أربع
، ٥/٢٣٧: يف سننه الترمذي و، ) ٢٦٧٧٩( رقم احلديث ، ند أم سلمة مس،  ٦/٣٢٢:رواه أمحد يف مسنده   ) ٦(

مسند ،  ١٢/٣٩٣: يف مسنده يعلى  وأبو،)  ٣٠٢٢( رقم احلديث ، باب ومن سورة النساء ، كتاب التفسري 
كتاب ،  ٢/٣٣٥:املستدرك واحلاكم يف ،  ٥/٤٦:وابن جرير يف تفسريه ، ) ٦٩٥٩( رقم احلديث ، أم سلمة 
كتاب ،  ٩/٢١:الكربى يف السنن البيهقي و، )  ٣١٩٥(رقم احلديث ، باب تفسري سورة النساء  ،التفسري 
هذا حديث صحيح اإلسناد على :  (( قال احلاكم ) .  ١٧٥٨٤(رقم احلديث ، باب أصل اجلهاد ، السري 

اه بعضهم ورو، هذا حديث مرسل : ((ويقول الترمذي ،  )) شرط الشيخني إن كان مسع جماهد من أم سلمة
ويظهر واهللا أعلم أن جماهد مسع من أم .  )) كذا وكذا : أن أم سلمة قالت ؛ عن بن أيب جنيح عن جماهد مرسل 

وإذا ، كما هو يف ترمجتها ) هـ  ٦٢( ووفاة أم سلمة كانت سنة ، ) هـ ٢١( سلمة ؛ إذ كانت ولداته سنة 
واهللا  –فاحلديث ، انتفت ، واليت هي اإلرسال وعلة الترمذي ؛ ، كان األمر كذلك فإن شرط احلاكم حتقق 

  .صحيح  –أعلم 
  . ٤٤ -٢/٤٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
، ٩٤: يونس:﴾ وردت يف سورفَاسأَلِ  و﴿،١٠:املمتحنة ويف سورة، ٣٢:النساء : ﴾وردت يف سورواسأَلُوا ﴿  ) ٨(



  

  ]. كـ[

∩⊂⊂∪ ﴿ 9e≅ à6 Ï9 uρ ﴾ ساِء،:  أَيالنجالِ ون الرخصٍ مكلِّ شول ﴿$ oΨ ù=yè y_ u’ Í<# uθ tΒ﴾ ًصبة٢(ع( 

ϑ£$ ﴿،)٣(وورثةً  ÏΒ x8 t s? Èβ# t$ Î!≡ uθ ø9 $# šχθ ç/ t ø% F{ $# uρ﴾]ن[  أَي : ؛أَي وهأَقربو هم والدركَها تمم: 

⎪⎦t /﴿ : ثُم ابتدأَ فَقالَقربني ، لعصبة والورثة عن الوالدين واَألتشعيب ا Ï% ©! $# uρ ôN y‰ s) tã 

öΝ à6 ãΡ$ yϑ÷ƒ r&﴾  احلُلفاء مهن القَسمِ ،  )٤(ومنيٍ مي معج وهانكُم ، وملفَكُم أَيح اقَدتع ؛ أَي

دمي دمك ، وحربِي حربك ، وسلمي : ه وكانَ الرجلُ في اجلاهلية يعاقد الرجلَ ، ويقولُ لَ

öΝ ﴿:ىسلمك ، فَلما قَام اِإلسالم جعل للحليف السدسِ ، وهو قَوله تعالَ èδθ è?$ t↔ sù öΝ åκ z: ÅÁ tΡ ﴾ 

θä9#)  ﴿: ذَلك بقوله تعالَى )٥(ثُم نسخ  ]ن[ 'ρé& uρ ÏΘ% tn ö‘ F{ $# öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù÷è t7 Î/  ...﴾)أَ )٦قَر ،

                                                                             
  .٤٥:الزخرفو،  ٨٢:يوسف: ﴾وردت يف سورلِ واسأَ و﴿ ، ٥٩:الفرقانو،١١٣:املؤمنونو،١٠١:اإلسراءو

  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
والذين عقدت أميانكم فآتوهم  ﴿: باب قول اهللا تعاىل ، كتاب التفسري ،  ٢/٨٠٢: هصحيحرواه البخاري يف   ) ٢(

  .عن ابن عباس ، )  ٢١٧٠(رقم احلديث ،  ﴾نصيبهم   
عـن ابـن   ، ٣/٩٣٧: هتفسـري ورواه ابـن أيب حـامت  يف   ، عن قتادة ،  ٥/٥٠: هتفسريرواه ابن جرير يف    )٣(

وابـن املنـذر   ، إىل النحاس يف الناسـخ واملنسـوخ    ٢/٥٠٩:الدر املنثور وزاد السيوطي نسبته يف ، عباس 
  .  ٢٣٣ :الناسخ واملنسوخ للنحاس ورد يف : قلت ، وابن مردويه 

تفسـري  : انظـر  . والضـحاك   سعيد بن جـبري وعكرمـة وقتـادة   رواه ابن جرير عن احلسن وابن عباس و  ) ٤(
  . ٥٣ -٥/٥٢: الطربي 

يعين  - فتبني ذا احلديث :  (( ووجه ما ورد يف ذلك من أحاديث وآثار بقوله ، رجح النحاس عدم النسخ )   ٥(
أن احللف  - » حلف كان يف اجلاهلية فإن اإلسالم مل يزده إال شدة وأميا ، ال حلف يف اإلسالم  «: حديث 

 ، وتبني من احلديث األول وقول جماهد وسعيد بن جبري أنه يف النصر والنصيحة والعون والرفد، غري منسوخ 
ألن الناس كانوا يتوارثون ﴾؛ولكل جعلنا موايل﴿:ويكون ما يف احلديث األول من قول ابن عباس نسختها يعين

  . ))  اجلاهلية بالتبين وتوارثوا يف أول اإلسالم باإلخاء مث نسخ هذا كله فرائض اهللا عز وجل باملواريث يف
وهذا القول أعين نسخ اآلية ذه اآلية :  (( والقول بالنسخ هو قول اجلمهور كما قرر ذلك ابن اجلوزي  بقوله        

هذا احلكم : وقال أبو حنيفة ، الشافعي وأمحد بن حنبل ومالك و عيقول مجهور العلماء منهم الثوري واألوزا
به  أحقليس مبنسوخ غري أنه جعل ذوي األرحام أوىل من موايل املعاقدة فإذا فقد ذوي األرحام ورثوا وكانوا 

  . ١٢٨: نواسخ القرآن و،  ٣٣٥: الناسخ واملنسوخ للنحاس : انظر )). من بيت املال 
  .من سورة األنفال )  ٧٥( جزء من اآلية رقم   ) ٦(



  

﴿ N y‰ s) tã ﴾١(كوف(، ﴿ ¨β Î) ©! $# tβ% Ÿ2 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« # ´‰‹ Îγ x© ﴾]زصا [ ريدي : هأَن

 لقا خم لمع هنع غبي ٢(لَم(.  

∩⊂⊆∪ ﴿ ãΑ% y` Ìh9 $# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# ﴾أَيديهن فوق األخذو يبهِنأدلى ت٣(ع(،﴿  $ yϑ Î/ 

Ÿ≅ Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/  ﴾ ، فرصي التف العلمِ ، والقوةساِء بِالعقلِ ولى النجالُ عالر

املرياثو ، هادةالشو ، اجلهاد٤(و(،﴿ !$yϑ Î/ uρ (#θà) xΡ r& ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ï9# uθøΒ r&﴾]عنِي ]ني : اِإلنفاقو ، املَهر

 ، ليهنع اِإلنفاقو﴿àM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $$ sù ﴾ نم  قَوله وهو ، َألزواجهن طيعاتي مساِء اللَّواتالن :﴿   

ìM≈ tG ÏΖ≈ s% ×M≈ sà Ï≈ ym É= ø‹ tó ù=Ïj9 ]أَزواجِهن  ﴾]٣ ي غَيبةف فُروجهن حفظن٥(ي(،﴿$ yϑ Î/ xá Ï ym 

ª! © ﴿ ، بِما حفظهن اَهللا في إِجيابِ املَهرِ ، والنفقة لَهن ، وإِيصاِء الزوجِ بِهن ]ن[﴾#$ ÉL≈ ©9 $# uρ 

tβθ èù$sƒ rB ]علمونَ  ﴾ ]٣٦(ت(، ∅ èδ y—θà± èΣ ®]ن[ ﴾ نهصيان٠٢، )٧(ع  لى : أَوع هنعاليت

أَزواجهن ، شوزالنقالُ: وي ، لمرأةل الزوجوجِ ، ولزل املرأة غضب: صتشزت املرأةُ إِذَا عن
ارتفعت،وع فُالنٌ إِذَا قَعد نشزلى ون األرضِنشزٍ م،و املكانُ املرتفعهعالَ،وت قولهىو: ﴿ 

© ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$sƒ rB  ∅ èδ y—θà± èΣ ﴾  أَي : ن طَاعةم ليهناُهللا ع ا أَوجبمع نهيتعالو ، نعصيتهم

∅   ،﴿)٨(األزواجِ  èδθÝà Ïè sù ﴾  نها أَمرماَهللا ، و نوهذَكِّربِكتابِ اِهللا ، و ٩(به( 

                           
  . ٩٦: والتيسري يف القراءات السبع ، ٢٣٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  . ٢/٤٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله عطاء   ) ٢(
تفسـري  و،  ١/٣٢٥:تفسـري السـمرقندي   : عـن السـدي  وانظـر     ٥٨ /٥:ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٣(

  . ٣/٣٠٢: الثعليب 
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر هذه األقوال   ) ٤(
. وروى ابن جرير حنوه عن السدي ،  ٢/٤٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ذا اللفظ أبو روق   ) ٥(

  . ٥/٦٠:تفسري الطربي : انظر 
  . ١/٢٦٥:معاين القرآن للفراء : انظر . قاله الفراء   ) ٦(
  .  ٣/٣٠٣: تفسري الثعليب و ١/٣٢٦:تفسري السمرقندي و،  ١/٢٢٨:ل بن سليمان تفسري مقات  ) ٧(
  .  ٤٧٣ – ٤٧٢: غريب القرآن   ) ٨(
  . ٥/٦٢:تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير   ) ٩(



  

﴿،£⎯ èδρ ã àf÷δ $# uρ ﴾  أَي : ، نهينبكُم وينقُوا بفَر ﴿ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# £⎯ èδθç/ Î ôÑ$# uρ ﴾]رباً  ]نض

يعظُها بِلسانه ، فَإنْ لَم تنته : ، وللزوجِ أَنْ يتالفَى نشوز امرأته بِما أَذنَ اُهللا فيه )١(غَري مبرحٍ

*βÎ÷ ،﴿)٢(، فَإنْ أَبت أَنْ تتعظ بِالضربِ بعثَ احلكَمان هجر مضجعها  sù öΝ à6 uΖ ÷è sÛ r&﴾  ايمف

 ، ننهم لتمسي﴿ Ÿξ sù (#θäó ö7 s? £⎯ Íκö n=tã ¸ξ‹ Î6 y™ ﴾ ] العللَ ]كـ ليهنبحثُوا ع٢٠،)٣(الَ ت  الَ : أَي

β¨/﴿،)٤(الَ تكلفُوهن املَحبةَ  Î) ©! $# šχ% x. $ wŠ Î=tã # Z Î6 Ÿ2﴾ ]  كـ[ .  

∩⊂∈∪ ﴿ ÷β Î) uρ óΟ çF ø Åz﴾ ملمتع ،® s−$ s) Ï©﴾  الف٥(خ(،﴿$ uΚ ÍκÈ] ÷ t/ ﴾ِوجنيالز نيب ،﴿(#θèW yè ö/ $$ sù 

،﴿(#θèW yè ö/ $$sù $Vϑ s3 ym ô⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î#÷δ r&﴾أَي:ن أَقاربهن الظُّلمِ مم املَانع وهماً ؛ واك٦(ح(،﴿$Vϑ s3 ym uρ 

ô⎯ ÏiΒ !$ yγ Î=÷δ r&]ن[ β Î) !# y‰ƒ Ì ãƒ﴾ َأ ي :،احلَكمان﴿$[t tξ¹ Î) È, Ïjù uθ ãƒ ª!$# !$ yϑ åκ s] øŠ t/﴾]وجِ  ]نالز نيب

β¨ ﴿،  )٧(واملرأة بِالصالحِ Î) ©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã # Z Î7 yz  ﴾] وجنيِ  ]أو ثا  مي قُلوبِ الزا فبِم

 .)٨(واحلَكَمنيِ 

∩⊂∉∪ ﴿ (#ρß‰ ç6 ôã $# uρ ©! $# Ÿω uρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ $\↔ ø‹ x© ﴾ ]لَّ،  ]نجو زع قولهو : ﴿  È⎦ ø⎪ t$Î!≡ uθø9 $$ Î/ uρ 

$YΡ$ |¡ôm Î)﴾ ا إِحساناً :أَيوا إِليهم٩(أَحسن( يثلنيِ احلَد عم البِر وه؛ و)١٠(،﴿ “ É‹ Î/ uρ 4’ n1ö à) ø9 $# ﴾ 

                           
  . ))  شديداً: ضربه ضرباً مربحاً  ) :  ((برح ( مادة ،  ٢/٤٢٠:قال يف لسان العرب   ) ١(
  . ١٧٢:والكبائر ،  ٢/٤٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  .قاله ابن عباس   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٣(
  .١/١١٦:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . ١/٣٦٧: تفسري ابن زمننيو ،١/٢٢٨:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر   ) ٥(
  . ١/٢٦٧:معاين القرآن للفراء : وانظر ، مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد الوسيط   ) ٦(
   .أن هذا قول عامة املفسرين :  مصدر سابق  : ذكر الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
  . ٢/٥٠:معاين القرآن وإعرابه   ) ٩(
  . ٨/٥٤: وروح املعاين ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ١٠(



  

﴾  ليهع طَّفتعيلُه وصي ، ذُو القَرابة وه4﴿ ،)١(و’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ ﴾بِهم و قرفنِيهم ،يدي﴿È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ 

،﴿È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ ﴾ ٍسريميلٍ،بِبذْلٍ يج در ٢(أَو(،﴿Í‘$ pg ø: $# uρ “ÏŒ 4’ n1 ö à) ø9 $#﴾  قح عم ي لَهالذ وهو

، القُرابة قوارِ حاجل ﴿Í‘$ pg ø:$# uρ  É= ãΨàf ø9 =É﴿ البعيد عنك في النسبِ ، ﴾ #$ Ïm$ ¢Á9 $# uρ ]٣[ 

É= /Ζ yfø9 $$ Î/  ﴾ فالر وفَرِ هي السف ٣(يق(،٢٠ املََرأَة : أَو)٤(،﴿È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 عابر السبيلِ  ]ع[﴾#$

$﴿، )٥(يعطيه ويؤويه حتى يرحلُ  tΒ uρ ôM s3 n=tΒ öΝ ä3 ãΡ$yϑ ÷ƒ r&﴾]عنِي  ]ني :اليكاملَم،﴿¨β Î) ©! $# Ÿω 
= Ït ä† ⎯ tΒ tβ% Ÿ2 Zω$ tFøƒ èΧ # ·‘θã‚sù ﴾ ]ع[  ختاالً ؛ أَيم :عفسهي نيماً فبِحقوقِ ،ظ قومالَ ي

  .  )٦(فَخوراً على عباده بِما خوله اُهللا من نِعمته، اِهللا عز وجلَّ

∩⊂∠∪ ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè= y‚ ö7 tƒ ﴾ ِعنعالَى:يياِهللا ت ي طَاعةقُوها فنفهم أَنْ يلُوا بِأموالخب وده٧(الي( ،

tβρ ﴿، )٨( ي وبِإظهارِ صفة النبِ ٢٠، )٧(تعالَى â ß∆ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9 $# È≅ ÷‚ ç7 ø9 $$Î/  ﴾  وا األنصاررأَم

                           
  . ٧٨ - ١٠/٧٧:التفسري الكبري : انظر . قاله ابن عباس   ) ١(
موىل عمر بن اخلطاب  –عن عبد الرمحن السليماين ،  ٢/٢٦١:ه تفسريهذا مأخوذ من حديث ذكره الثعليب يف   ) ٢(

  ، عن عمر  قال رسول اهللا  : قال   :»  إذا سأل السائل فال تقطعوا عليه مسألته حىت يفرغ منها مث
ردوا عليه بوقار ولني أو بذل يسري أو برد مجيل فإنه قد يأتيكم من ليس بأنس وال جان ينظرون كيف 

مام القرطيب ذكره يف إالَّ أن اإل، ومل أقف له على إسناد أو ختريج ،  »صنيعتكم فيما خولكم اهللا عز وجل  
  . دون إسناد ،  ٣/٣١٠ :تفسريه 

رواه ابن جرير وابن أيب حامت والبيهقي يف الشعب عن ابن عباس وقتادة وجماهد وعكرمة وسعيد بن جبري   ) ٣(
: وتفسري ابن أيب حامت ، ٥/٨٠:تفسري ابن جرير: انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل ابن املنذر ، والكليب 

  . ٢/٥٣١: والدر املنثور ،  ٧/٧٣: اإلميان  وشعب،  ٣/٩٤٩
علي وعبد اهللا وابن أيب عن  ٣/٣٠٤: هتفسريوحكاه الثعليب يف . ١/١١٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(

  . ليلى والنخعي 
  . ٢/٥٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٥(
: وذكر ابن جرير الطربي حنوه يف تفسريه ،  ٢/٥١:ط يف تفسري القرآن ايد الوسي: انظر . قاله ابن عباس   ) ٦(

٥/٨٤ .  
تفسري : انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل عبد بن محيد وابن املنذر ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٧(

  .  ٢/٥٣٨:الدر املنثور و،  ٣/٩٥٢:تفسري ابن أيب حامت و ،  ٥/٨٥:الطربي 
: انظر . وهذا القول رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي،مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب    )٨(



  

≅È﴿ ،قَرأَ)١(إِنا نخشى الفَقَر:وا،وقَالُاألنصار أَالَّ ينفقُوا أمواهلم على رسولِ اِهللا  t‚ t7 ø9 $$Î/﴾ 

ي احلَديدف٢(و(  أخ)٣( ،﴿  šχθ ßϑçF ò6 tƒ uρ !$ tΒ ãΝ ßγ9 s?# u™ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î#ôÒ sù  ﴾]عنِي  ]ني : يف

 دحمن أَمرِ مم وراةالت  عتهن٤(و( ،﴿  $ tΡô‰ tF ôã r& uρ t⎦⎪ Ì Ï≈ x6 ù=Ï9 $ \/# x‹ tã $ YΨ‹ Îγ •Β  ﴾ ]  خ[.  

∩⊂∇∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχθà) ÏΨ ãƒ öΝ ßγ s9# uθ øΒ r&  /u™ !$ s Í‘ Ä¨$̈Ψ9 $# Ÿω uρ šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ ø9 $$Î/ 

Ì Åz Fψ ⎯  ﴿، )٥(املُنافقني: ي يعنِ]ن[ ﴾  #$ tΒ uρ Ç⎯ ä3 tƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# … çµ s9 $YΨƒ Ì s%  ﴾  ايعملُ بِمو لُ لَهوسي

 ٦(أَمره( ، ﴿u™ !$ |¡ sù $ YΨƒ Ì s%  ﴾ ]  طَان ]كـ ثايالش احبالص ٧(بِئس( .  

∩⊂®∪ ﴿ # sŒ$tΒ uρ öΝ Íκ ö n= tã﴾  عنِيي : ؛ أَي املنافقنيو اليهود :ضا كَانَ يممه٨(ر(،﴿ öθ s9 (#θãΖ tΒ# u™ 

«! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# (#θà) xΡ r& uρ $£ϑ ÏΒ ÞΟ ßγ s% y—u‘ ª! %tβ]ن[ #$ x. uρ ª! $# óΟ Îγ Î/ $̧ϑŠ Î= tã ﴾ ]هم  ]ميبثالَ ي

  .اُهللا بِما ينفقُونه رِياَء الناسِ 

∩⊆⊃∪﴿¨β Î) ©! $# Ÿω ãΝ Î=ôà tƒ]٣[tΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ﴾]ق]نأَحداً م نقصالَ يةذَر الذَّرةُ ٠٢،)٩(دارو :

وإِنْ كَانَ ،واَألجر في اآلخرةِ ا ،إِنْ كَانَ مؤمناً أَثابه عليها الرزق في الدني٦،)١٠(أَصغر النملِ 

                                                                             
   .مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت و ، مصدر سابق :تفسري الطربي 

بن عباس ومن طريق ابن إسحاق رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ا،  ٣/٩٧ :رواه ابن إسحاق كما يف السرية   ) ١(
،  ٣/٩٦٤:تفسري ابن أيب حامت و ،  ٥/٨٦:تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل ابن املنذر ، 
  .  ٢/٥٣٨:الدر املنثور و

لَّذين ا ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة احلديد )  ٢٤( واليت وردت يف اآلية رقم ) بالبخل ( يعين لفظة   ) ٢(
  . ﴾الناس بِالْبخلِ ومن يتولَّ فَإِنَّ اللَّه هو الْغنِي الْحميد   يبخلُونَ ويأْمرونَ

  . مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  . ١/٢٢٩:تفسري مقاتل : انظر . قاله مقاتل   ) ٤(
  . )) نزلت يف املنافقني : قال اجلمهور :  (( ٥/١٩٣: ه تفسري قال اإلمام القرطيب يف  ) ٥(
  . ٢/٥١:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  . ٢/٥٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  .  ١/٤٩٨: تفسري ابن كثري : انظر   ) ٨(
  . ٥٩:ز القرآن جما: وانظر ، ٣/٩٥٤:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري  ) ٩(
  . ٤٥٥:غريب القرآن   ) ١٠(



  

β﴿،)١(كَافراً أَطعمه بِها في الدنيا Î) uρ à7 s? Zπ uΖ |¡ ym﴾ ، ٍؤمنن مم﴿$yγ ø Ïã$ŸÒãƒ﴾ هعافأَض ةشرابِع ،

هعافاأَض ،﴿  ÅV ÷σ ãƒ uρ ⎯ ÏΒ çµ ÷Ρà$ ©!   ﴾  ندهن ع٢(م(،﴿ # · ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã  ﴾ ] أربعون، م  [ وهو

β  ﴿ ، قَرأَ)٣(اجلَنةُ  Î) uρ à7 s? ×π uΖ |¡ ym ﴾  ٍرم٤(ح(.  

∩⊆⊇∪ ﴿ y# ø‹ s3 sù  ﴾  ذا : أَيهو ، القيامة ومي قنياملنافو ؤالِء اليهودالُ هكونُ حت فَكيف

فهاماست  عناهوبيخ : م٥(الت( ،﴿ # sŒ Î) $ uΖ ÷∞ Å_ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ¥π ¨Βé& 7‰‹ Îγ t± Î0  ﴾  عنِيي : شهدي ةكُلِّ أُم بِين

uΖ$ ﴿،)٦(عليها ولَها  ÷∞ Å_ uρ y7 Î/ ﴾ ، دمحا م4 ﴿ي’ n? tã Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ ﴾ ،املُشركنيو املُنافقني﴿ # Y‰‹ Íκ y−﴾ 

# Y‰‹ Íκ y−﴾ ]  ا فَعلُو]كـليهِم بِمع شهد٧(ا ي(.  

∩⊆⊄∪ ﴿  7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ ﴾  اليومِ : أَي ي ذَلكف﴿،  –Š uθ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#ρã x x. (# âθ |Á tã uρ tΑθß™ §9 $#  ﴾  قَدو

öθ﴿عصوه في الدنيا ،  s9 3“ §θ |¡è? ãΝ Íκ Í5 ÞÚ ö‘ F{ يكُونونَ تراباً فَيستوون مع األرضِ  : أَي ]خ [﴾ #$
)٨( ،٢٠  وا: أَواخلَو س)٩( ا فيه)أ٦َ، )١٠احداً ،قَريئاً وش هيو مصريوا هى يحت ﴿öθ s9 

                           
باب جزاء املؤمن حبسناته يف الدنيا ،  كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، ٤/٢١٦٢:رواه مسلم يف صحيحه   ) ١(

: قال : قال  أنس بن مالك عن ، )  ٢٨٠٨(رقم احلديث ،  واآلخرة وتعجيل حسنات الكافر يف الدنيا
وأما الكافر فيطعم ، يظلم مؤمنا حسنة يعطى ا يف الدنيا وجيزى ا يف اآلخرة  إن اهللا ال «:   رسول اهللا 

  .» حبسنات ما عمل ا هللا يف الدنيا حىت إذا أفضى إىل اآلخرة مل تكن له حسنة جيزى ا 
  . ))  عندإالَّ أا ال تتمكن متكن ، من قبله : ومعناه  :  (( ٢/٥٣:قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  . ٢/٥٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله الكليب   ) ٣(
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  .مصدر سابق : فسري القرآن ايد الوسيط يف ت  ) ٧(
  . ٢/٥٥: :والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٣٣٠:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٨(
)٩ (   مادة ،  ٣/٢٧:لسان العرب : انظر . غاصوا داخل األرض : أي ) سوخ. (  
  ،مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١٠(



  

3“ §θ |¡t?﴾ ، أخ ﴿öθ s9 3“ §θ−¡ t? ﴾  ١(عم( ،﴿  Ÿω uρ tβθ ßϑ çFõ3 tƒ ©! $# $ ZVƒ Ï‰ tn﴾ ]  م[ ملوها عَألنَّ م

 تمانهلى كقدرونَ علَّ الَ يجو زاِهللا ع ندع ظَاهر ملوهى  ٢٠، )٢(عاملعنونَ: ودوى  يسوأَنْ ت

Ÿω﴿  :بِهم األرض وأنهم الَ يكتمونَ ؛ َألنهم لَما كَتموا نطقت جوارحهم ، وقيلَ  uρ 

tβθ ßϑçF õ3 tƒ ﴾  ستأنف٣(م(                                          .  

∩⊆⊂∪ ﴿$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θç/ t ø) s? nο 4θ n=¢Á9 $# ﴾ ا:أَيهعواضعنِي )٤( م؛ ي:ي املَساجدف  ،  

 ،  ﴿óΟ çFΡr& uρ 3 “ t‘$ s3 ß™﴾ ِكْرالِ السي حف خولِ املَسجدد نعو الةنِ الصوا عهذَا ،)٥(نكانَ هو

سكر فَكانَ املُسلمونَ بعد نزولِ هذه اآلية يجتنبونَ السكْر واملُ/ قَبلَ نزولِ تحرِميِ اخلَمرِ ، 
 لواتالص كرانُ )٦(أَوقاترى : ، والسأَالَ ت ، هكَالم رمستالَ يي ، وهذي يقلِ الذاملُختلطُ الع

©4  ﴿: ترى أَنَّ اَهللا تعالَى قَالَ  ®L ym (#θßϑ n=÷è s? $ tΒ tβθ ä9θà) s? ﴾  َكرانس كني قولُ لَما يم لمفَإذَا ع ،

Ÿω﴿،)٧(ودخولُ املَسجد ، وتجوز لَه الصالةُ  uρ $·7 ãΨ ã_﴾  أَي :نبم جأَنتا ووهقربالَ ت٨( و( ،

٠٢  قالُ : اجلُنبي نهمابةَ ، واجلن تهأَصاب ي قَدالذ: ن اجلَنابةم بأَجنجلُ والر بنج

هي،و:ن اجلَنابةم بنجتو بنتأجو ، ياملَن  ،هي و :عالب ٦ ، )٩(د ﴿ ω Î) “ Ì Î6≈ã @≅‹ Î6 y™ ﴾  َّإِال

 فيه ن غَريِ إِقامةم وهمدخلتو ، م بِاملسجدرتب4 ،﴿إِالَّ إِذَا ع© ®L ym (#θ è=Å¡ tFøó s?﴾]ن[ ، ن اجلَنابةم﴿ 

                           
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ،  ٢٣٤: اءات السبعة يف القر: انظر   ) ١(
  .مستأنف :  ﴾ وال يكتمون اهللا حديثا على أن ﴿،  ٢/٥٤: معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  .٢/٢٦٦: للماوردي ،  احلاوي الكبري: انظر . هذا على مذهب الشافعي   ) ٤(
ال يعلم ما يقول ال جتوز  الذيصالة السكران : (( ٢٢/٦: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى    ) ٥(

وقربان ، فإن النهى عن قربان الصالة ؛ ن من دخول املسجد هلذه اآلية وغريها كَّمبل وال جيوز أن ي؛  باتفاق
  . )) مواضع الصالة  

   . ١/٥٠١:تفسري ابن كثري و،  ٥/٩٦:تفسري الطربي : انظر . د وقتادة رزين وجماه عن أيبرواه ابن جرير   ) ٦(
  . ٣/١٦٧: أحكام القرآن للجصاص : انظر   ) ٧(
  . ١/٢٧٠:معاين القرآن للفراء   ) ٨(
  .١٧٨: غريب القرآن   ) ٩(



  

β Î) uρ Λä⎢Ψ ä. #© yÌ ó ρ÷ ﴿،)١(مرضاً يضره املَاُء ؛كَالقروحِ ، واجلُدرِي ، واجلراحات: يعنِي  ﴾∆£ r& 

4’ n? tã @ x y™ ﴾  رين ، : أَيسافم﴿  ÷ρ r& u™ !$y_ Ó‰ tn r& Ν ä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í← !$ tó ø9 $#﴾  ، ن احلَدث٠٢م 

فَكَنى عنِ احلدث ،املُطمئن من األرضِ،وكانوا إِذا أَرادوا قَضاَء احلَاجة أَتوا غَائطاً :والغائطُ

٦، )٢(بِالغائط ﴿÷ρ r& ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9 ρ÷﴿ ، قَرأَ)٣(لَمستموهن بأيديكُم ﴾ #$ r& ãΛ ä⎢ ó¡ yϑs9 ﴾ يفو،

٤(املَائدة(  أخ)٥( ،ماعِ  ٠٢ن اجلنايةٌ عم كتسالَمم وتسلَم)٦(،﴿öΝ n= sù (#ρß‰ Åg rB [™ !$ tΒ (#θßϑ £ϑu‹ tF sù 

# Y‰‹ Ïè |¹ $ Y7 ÍhŠ sÛ (#θßs |¡øΒ $$ sù öΝ ä3 Ïδθã_ âθ Î/ öΝ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ﴾ ]وا ]نحميس نبِتب م٠٢، )٧(بتراب طي أَو

٠٢ أَو : عيداَألرضِ : الص جه٨(و(،﴿ ̈β Î) ©! $# tβ% x. # ‚θ à tã # ·‘θà xî  ﴾ ]  م[.   

∩⊆⊆∪ ﴿öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& $Y7Š ÅÁtΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# ﴾ م اليهوده٢، )٩(و  رِفاعةُ : أَو وه

tβρ ﴿ ٦،)١)(١٠(رِفاعةُ بن زيد بن التابوت اليهودي  ç tI ô± o„ s ' s#≈ n=Ò9 $#﴾  لى اهلُدىها عختاروني

                           
، )  ٢٣٨( رقم احلديث ،  ١/١٧٧الصغرى يف السنن البيهقي و،  ٣/٩٦٠: ه تفسريرواه ابن أيب حامت يف   ) ١(

، ) ١٠٧٤(رقم احلديث ،  ١/٩٦:ه مصنفوابن أيب شيبة يف ،)٩(رقم احلديث ، ١/١٧٧: هسننوالدار قطين يف 
  .كلهم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  . ٣٤٩:  غريب القرآن   ) ٢(
، ماع و اجلمهور يرون أن املالمسة يقصد ا اجل، ١/١٨٧:احلاوي الكبري : انظر ، هذا على مذهب الشافعي   ) ٣(

  .١/١٢٤:املغين : انظر 
أَو جاَء أَحد  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة املائدة ) ٦( واليت وردت يف اآلية رقم ) المستم ( يعين لفظة   ) ٤(

  . ﴾منكُم من الْغائط أَو لَامستم النساَء فَلَم تجِدوا ماًء فَتيمموا صعيدا طَيبا 
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : ظر ان  ) ٥(
  . ٤٠٠: غريب القرآن   ) ٦(
  . ٣/٣٢٠: تفسري الثعليب   ) ٧(
ال أعلم بني أهل اللغة اختالفاً يف أن  :  ((قال الزجاج ، وهو قول أيب عبيدة والزجاج ،  ٢٩٨:غريب القرآن   ) ٨(

  . ٢/٥٦:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٦٠:جماز القرآن : انظر .  ))ض  وجه األر: الصعيد 
  . ٢/٦٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٩(
قال وهو قافل من غزوة بين  وذكر أن النيب  ، قاله حممد بن إسحاق ، هو رفاعة بن زيد بن التابوت   ) ١٠(

وهو ، فلما قدم املدينة فإذا منافق عظيم من املنافقني قد مات ، » ت منافق بعثت هذه الريح ملو « : املصطلق
   . ١/٢٠١:غوامض األمساء املبهمة : انظر . رفاعة بن زيد 



  

 دمحبِتكذيبِ م﴿،tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ β r& (#θ=ÅÒ s?﴾ ،َا املُؤمنونهأَي﴿ Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9 طَريق ] ف كـ[﴾#$

  .)٢(اهلُدى 

∩⊆∈∪ ﴿  ª! $# uρ ãΝ n= ôã r& ]٣[ öΝ ä3 Í← !# y‰ ôã r' Î/  ﴾ ]ل ]نع ما هكُم مملعو يهو4﴿،)٣(يه’ s∀ x. uρ «!$$ Î/ 

$wŠ Ï9 uρ 4’ s∀ x. uρ «! $$Î/ # Z ÅÁtΡ﴾]كـ[ ن : أَيم غَريه ننِيكُم عغاكُم ته إِيترصنو هتالَيأَنَّ و

  .)٤(اليهود، ومن جرى مجراهم 

∩⊆∉∪ ﴿z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρßŠ$yδ tβθ èùÌh pt ä† ﴾  حرفونَ: أَيي ٥(قَوم( ،﴿  zΝ Î= s3 ø9 $# ⎯ tã ⎯ Ïµ Ïè ÅÊ# uθ̈Β ﴾ 

/ أَي : دحمرونَ صفةَ ميغي تابِهمي كف هتبونو ، همانز٢٠، )٦(، و  حريفالت : ، يريغالت

الكَلم و: كَلمة مع٦،)٧(ج﴿tβθ ä9θà) tƒ uρ $oΨ ÷è Ïÿ xœ﴾ ، قَولَك﴿$ uΖ øŠ |Átã uρ﴾  ، ركأَم﴿ôì oÿ ôœ$# uρ ]٣[u ö xî 

8ì yϑ ó¡ ãΒ  ﴾ بِيلنقُولُون لوا يكَان  : ِسهِمفي أَنقولُون فيمع،واس :عتم٨(الَ س(، ﴿ $ uΖ Ïã# u‘ uρ 

$CŠ s9 ]٩( ]ـ(öΝ Íκ ÉJ t⊥ Å¡ø9 r' Î/ $YΨ ÷è sÛ uρ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 وراعنا ، ويوجهونها إِلَى شتمِ :يقولُون : يعنِي ]ن[ ﴾ #$

 دحمم َا أذَكرنو ، عونةهِمبِالرتاً بلُغبذا كَانَ س١٠(نَّ ه(،﴿ öθ s9 uρ öΝ åκ ¨Ξ r& (#θä9$ s% $ oΨ÷è Ïÿ xœ $ uΖ ÷è sÛ r& uρ 

                                                                             
التعريف : وانظر . عن ابن عباس  ٣/٩٦٣: ه تفسريوابن أيب حامت يف ،  ٥/١١٦: ه تفسريرواه الطربي يف   ) ١(

  . ٣٠:ان يف مبهمات القرآن ومفحمات األقر،  ٣٩ -٣٨:واإلعالم 
  . ٢/٥٧:معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
  . ٢/٦١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
   .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قوم : واملوصوف حمذوف تقديره ، ﴾ صفة  حيرفون على أن ﴿  ) ٥(
  . ٢/٦١:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ١/٢٣٢:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . لكليب ومقاتل قاله ا  ) ٦(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
جممع ل اهليثمي يف قا، عن ابن عباس ) . ١٢٦٥٩(رقم احلديث ،  ١٢/١٢٣:املعجم الكبري رواه الطرباين يف   ) ٨(

  . )) رث وهو ضعيف اوفيه بشر بن احل، رواه الطرباين :  (( ٧/٥: الزوائد 
ومل يتبني يل مراد املؤلف من ذلك ؛ لكن أتوقع أن هذا كان خطأ من ، كذا كتبت يف األصل ؛ خطٌ مستقم   ) ٩(

  .الناسخ  
  (    ) .صفحة ، من سورة البقرة ) ١٠٤(عند اآلية رقم   ) ١٠(



  

ôì﴿،اسمعنا وعصين: مكَانَ قَولهم  ﴾ oÿ ôœ $# uρ ﴾  قَالُوامع ،: واس﴿$ tΡ ó ÝàΡ$# uρ﴾ ا ، :أَيإِلين ظرأَن

%tβ﴿،ناراع: بدلَ قَولهم  s3 s9 # Z ö yz öΝ çλ °; tΠ uθ ø% r& uρ﴾]اِهللا، ]خ ن ندع﴿ ⎯ Å3≈ s9 uρ ãΝ åκ s] yè©9 ª! $# ÷Λ¿ε Ì ø ä3 Î/ ﴾  

لَه ريو خا هقولُونَ مالَ ي كمفَلذَل،﴿ Ÿξ sù tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ ω Î) WξŠ Î=s%﴾]م خا [ ا قَليالً : أَيان١(إِمي( ،
شيٍء مع كُفرهم ، وهذا القَليلُ لَيس بِ)٢(اُهللا ربنا ، واجلنةُ والنار حق : ، وهو قَولُهم )١(

 بِمحمد محٍ لَهدبِم ليس٣(، و(  ،المٍ : إِالَّ قَليالً  ٢٠م كَابنِ سهنم آمن نم مهو)٤( .  

∩⊆∠∪٦﴿ $pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3 ø9 $# (#θãΨ ÏΒ# u™ $ oÿ Ï3 $uΖ ø9 ¨“ tΡ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 Ν ä3 yè tΒ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& 

}§ Ïϑ ôÜ ¯Ρ $ \δθã_ ãρ﴾  اجِبٍ: أَيحو أَنففَمٍ ونيٍ ون عا ميها فو ممحعريِ،نالب فلَها كَخفَنجع، 

 ابةكَحافرِ الد ٥(أَو( ،﴿ $ yδ ¨Šç t∴ sù #’ n? tã !$ yδ Í‘$ t/ ÷Š r&﴾ مورِهلَ ظُهبا قلُهوح٠٢٠، )٦(ن  ها : أَوريصن

ρ÷﴿،)٨(دبر الوجه: والقَفَا ،)٧( نصيرها كَاألقفاِء r& öΝ åκ s] yè ù= tΡ $ yϑ x. !$ ¨Ψ yè s9 |=≈ pt õ¾ r& ÏM ö6¡¡9 : أَي ]ن[﴾#$

%tβ﴿،)٩(نجعلهم قردةً وخنازِير ، كَما فَعلنا بِأَوائلهم:  x. uρ ã øΒ r& «! $# »ωθãè ø tΒ ﴾ ]  الَ [ ] م

 َألمره الَ ناَقضو حكْمهل اد١٠(]ر(.  

                           
  . ٢/٥٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله السدي   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  . ١/١١٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
:  وتفسري البغوي ،  ٢/٦٢:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٣٢٤ :تفسري الثعليب : انظر . قاله ابن عباس   ) ٥(

١/٤٣٨ .  
،          ١/٢٧٢:ومعاين القرآن للفراء ،  ٣/٩٦٩:تفسري ابن أيب حامت : انظر  .رواه ابن أيب حامت عن قتادة   ) ٦(

  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد 
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  . ٤٦٠: غريب القرآن   ) ٨(
. ورواه الطربي عنه وعن احلسن والسدي وابن زيد ،  ١/٢٣٣:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . قاله مقاتل   ) ٩(

   . ١٢٥ -٥/١٢٤:تفسري الطربي : انظر 
: ويف األصل ،البن عباس وهذا القول منسوب،ويف التفسري الكبري ، كذا يف نسخة الوجيز والوسيط املطبوعتني   ) ١٠(

 حكْمهل الَ ناَقضو ، قضائهل عقِّبالَ مو ، َألمره ادالَ ر.  



  

∩⊆∇∪ ﴿ ¨β Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/ ﴾  َونا دمغفرةَ م اآلية ذهي هعالَى فاُهللا ت عدو

، وهو قَوله )١(ويغفر لمن يشاُء ، إالَّ الشرك تكذيباً للقَدرِية، الشرك ، فَيعفُوا عمن يشاُء 

ã﴿:تعالَى Ï øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑ Ï9 â™!$ t± o„ ]ن[/⎯ tΒ uρ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ Ï‰ s) sù #“ u tI øù$# $̧ϑ øO Î) $ ¸ϑŠ Ïà tã ﴾ 

  .)٢(اختلق ذَنباً غَري مغفورٍ : أَي ] م  [

∩⊆®∪ ﴿ öΝ s9 r& t s? ’ n<Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ’. t“ ãƒ Ν åκ |¦àΡr& ﴾ ]عنِي ]ني :أبناُء اِهللا : ؛ قَالُوا )٣( اليهود حنن

ع هارِ كُفِّربِالن ملناهما عو ، اؤهبأَحا بِاللَّيلِاِهللا وهارِ،نا بِالننع بِاللَّيلِ كُفِّر اهملنا عم٤(و(، ﴿È≅ t/ 

È≅ t/ ª! $# ’ Éj1 t“ ãƒ ⎯ tΒ â™!$ t± o„﴾]ن[الحِ:أَيي الصياً فامياً طَاهراً نكشاُء زن يجعلُ معنِ،يأَهلَ :يي

وحيد٥(لت(، ﴿Ÿω uρ tβθ ßϑ n=ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏG sù﴾]ن الثَّوابِ]كـونَ منقصالَ ي واةفَتيلِ الن ؛ قَدر هيو

  ، ثُم عجب النبِِي )٧(ما في شق النواة : أَو الفَتيلُ  ٢٠، )٦(القشرةُ الرقيقةُ التي حولَها 
  :من كَذبِهِم فَقَال تعالَى 

∩∈⊃∪ ﴿  ö ÝàΡ$# y# ø‹ x. tβρ ç tI ø tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 يكفِّر اهللاُ عنا  ذُنوبنا،  :يعنِي قَولَهم ]ن[﴾#$

﴿4’ s∀ x. uρ ÿ⎯ Ïµ Î/﴾ ٨(بافترائهم(،﴿$Vϑ øO Î) $ ·Ζ Î7 •Β﴾ ] م ،خمونس [ عظيمِ: أَيي التف ٩(كَفَى بِذلك( .  

                           
قد افترقت و،  هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله وال يرون الكفر واملعاصي بتقدير اهللا تعاىل: القدرية   ) ١(

،  التعريفاتو، ١٨ : عبدالقاهر البغدادي،  الفرقالفرق بني : انظر  . عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرها
الندوة العاملية للشباب ، واملوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ،  ٢٢٢ : على اجلرجاين

  .  ٢/١١١٤:اإلسالمي 
  . ٢/٦٠:معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  . ١٢٧ - ٥/١٢٦:تفسري الطربي : ظر ان. رواه ابن جرير عن قتادة واحلسن والضحاك والسدي   ) ٣(
  .مصدر سابق:تفسري الطربي . رواه ابن جرير عن السدي   ) ٤(
  . ٢/٦٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٥(
  .مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن السكيت   ) ٦(
وقد رواه ابن جرير عن ابن عباس وعطاء وجماهد وقتادة ،  ١/١١٨:ريب تذكرة األريب يف تفسري الغ  ) ٧(

  . مصدر سابق : وذكره أبو عبيدة يف جماز القرآن ، ٥/١٢٩:تفسري الطربي : انظر . والضحاك وابن زيد 
  . ٢/٦١:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٨(



  

  . )١(التعظيمِ

∩∈⊇∪﴿öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& $ Y7Š ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å6 ø9 tβθ ﴿علماَء اليهود،:ييعنِ ﴾#$ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 

ÏM ö6 Éf ø9 $$Î/ ﴾   عنِيي :، اَألصنام﴿ ÏNθäñ$©Ü9 $# uρ ﴾  عنِيا: يتهراجِمتا وهنتد٢، )٢(س  بتاجل : مه

وأَخوه ربيع، ووحوح ،وحيي بن أَخطب ، وسالم بن أبِي احلُقَيقِ، فهم كَعب بن األشر
)٣( أَو ، :الطَّاغُوتو ، بتاجل:م بدا عكلِّ مل اِهللا اسم وند ن)٤( ما : ، أَولَه جدس نمانص

حيي بن :اجلبت:،أَو)٥(ترضياً َألبِي سفيانَ لَما دعاه علَى وقعة اَألحزابِ فكَعب بن األشر
أَخطبالطَّاغُوتاَألشر:، و بن كَعبا ، )٦( فمهاعببِهم أَت املؤمنالف٦ُ، وم حهأَن ذلكوا و

أَنتم أَهدى سبيالً من : وقَالُوا لَهم،وسجدوا َألصنامِ قُريشٍ،قُريشاً على حربِ رسولِ اِهللا 

 دحمم َعالت و قَولههيناً ، ودطَريقةً و أقومى، و:﴿tβθä9θà) tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρã x x.﴾  عنِيقُريشاً : ي

، ﴿ Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ 3“ y‰ ÷δ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΨ tΒ# u™ ¸ξ‹ Î6 y™  ﴾ ]  كـ[.   

∩∈⊄∪﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ åκ s] yè s9 ª! ⎯]ن[#$ tΒ uρ Ç⎯ yèù= tƒ ª!$# ⎯ n= sù y‰ Åg rB … çµ s9 # · ÅÁ tΡ ﴾]كـ.[  

Π÷﴿: وقوله  ∪⊃∋∩ r& öΝ çλm;﴾  أَي:]لْ أَلَه٧(]مب( ،﴿Ò=Š ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ Å7 ù=ßϑø9 لَيس لليهود : يعنِي  ﴾ #$

لكم ودهلييئاً  لوا أَحداً شؤتي م لَملُو كَان إِذاً لَهعالَ)٨(، وت و قُولههى، و:﴿ # ]Œ Î* sù ω/tβθ è?÷σ ãƒ 

                           
  .٥/٢٤٨:قرطيب تفسري الو،  ٢/٦٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
حامد عبد / أمحد الزيات / املعجم الوسيط إبراهيم مصطفى : انظر . مجع املترجرم والترمجان : تراجم وترامجة   ) ٢(

  .٥/١٣٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس  وهذا القول، ١/٨٣: حممد النجار/ القادر 
، عن ابن عباس ٥/١٣٥:ومن طريقه رواه ابن جرير يف تفسريه ، ٣/٩٩ النبويةرواه ابن إسحاق كما يف السرية   ) ٣(

  ) .١٨٦٣٦( رقم احلديث  ، ٩/٢٣٢:سنن الكربى والبيهقي يف ال
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة والزجاج   ) ٤(
: زاد السيوطي نسبته يف الدر املنثور ، زاد السيوطي نسبته ، كرمة عن ع٥/١٣٤: ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٥(

  .  إىل عبدالرزاق  ٢/٥٦٣
  . ٢/٢٧٣:وبه قال الفراء يف معاين القرآن ، ٥/١٣٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٦(
  .بل هلم : ويف األصل  ،ومعاين القرآن وإعرابه ، كذا يف نسخة الوجيز والوسيط املطبوعتني   ) ٧(
  . ٢/٦٢:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٢٧٤-  ٢/٢٧٣:معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٨(



  

}¨$̈Ζ9 $# # · É) tΡ ﴾ ]  كـ أو ثب [ وا بِالقليلِ : أَينلَّ بِالبخلِ . )١(لَضجو زم اُهللا عصفَهو

 قريالناآليةُ ، و ذهي هف :ثالً لم بضري نبتا تنهم واةي ظَهرِ النقرةٌ فن وهيِء القَليلِ،ولش
  . )٢(النخلةُ

∩∈⊆∪﴿ôΘ r& tβρ ß‰ Ý¡øt s† }¨$̈Ζ9# 4’ n? tã !$ tΒ ÞΟ ßγ9 s?# u ª! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î#ôÒ sù﴾]داً ]نحمم اليهود سدتح

  لَه احا أَبمو ، بوةن النلَّ مجو زاُهللا ع اها أَتلَى مساِءعن النقَالُوا ، مو : اً لَشغلهبيكَانَ ن لَو

‰ô﴿:ىأَمر النبوة عن النساِء ، فَقالَ اُهللا تعالَ s) sù !$ oΨ ÷ s?# u™ tΑ# u™ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑõ3 Ït ø:$# uρ﴾  عنِيي :

Μ﴿النبوةَ، ßγ≈oΨ ÷ s?# u™ uρ % ¸3 ù=•Β $ VϑŠ Ïà tã﴾] عنِ]كـيي:و داود لكليمانَمساِء،سن النوا ما أُوتمو 

: ى واملعن،)٣( ولسليمانَ ألف من بنيِ حرة ومملوكة،  وكانَ لداود تسع وتسعونَ، 
 بِيحسدونَ النأَي  يف كَانَ ذَلك قدساِء والن كَثرةو ، بوةلى النن آلِ ؛)٤(]آله[عم هَألن

 إِبراهيم )٥(  .  

∩∈∈∪ ﴿  Ν åκ ÷] Ïϑ sù ﴾  ، ِتابأَهلِ الك نم﴿ô⎯ ¨Β z⎯ tΒ# u™ ⎯ ÏµÎ/ ﴾  دحمبِم  ،٢٠ ﴿  Ν åκ ÷] Ïϑ sù ﴾ 

 قَوالن يهف :دهما أَح:م َآلُ إِبراهيمهفَيكونُ،أَن ﴿ô⎯ ¨Β z⎯ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/﴾ الثَّانِيو ،إِلَى إِبراهيم رجعي :

⎯ô﴿ أَنهم اليهود ، وهاُء  Ïµ Î/﴾ ا تنبِيإِلَى ن رجع )٦،)٦﴿ Ν åκ ÷] ÏΒ uρ ⎯ ¨Β £‰ |¹ çµ ÷Ψ tã  ﴾]ن[  أَعرض

 ؤمني فَلم نه4  ﴿،)٧(ع’ s∀ x. uρ tΛ ©⎝ yγ pg ¿2 # · Ïè y™  ﴾ ]كـصج[ ؤمنمن الَ يذاباً ل١(ع(.   

                           
  .مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
، ٣/٩٧٧: تفسري ابن أيب حامت و،٥/١٣٦:تفسري الطربي : انظر .رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٢(

مصدر : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : وجماز القرآن ، مصدر سابق : رآن للفراء معاين الق: وانظر 
  .سابق 

وقد ضعفه ابن ، ١/٤٤٢:يف تفسريه البغوي وعلى وجه التضعيف ذكره ،  ٣/٣٢٩: ه تفسريذكره الثعليب يف   ) ٣(
  . ٢/٨٨٩:العجاب يف بيان األسباب  حجر يف

  .وقد كان ذلك يف اآلية : ويف األصل ، املطبوعتني  كذا يف نسخة الوجيز والوسيط  ) ٤(
  . ٢/٦٤:معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
  .١/١١٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  .٣/٣٢٩: تفسري الثعليب   ) ٧(



  

∩∈∉∪  ﴿ ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ t∃ ôθ y™ öΝ Íκ Î=óÁ çΡ # Y‘$ tΡ ]ن[ $ yϑ ¯=ä. ôM pg ¾Ö mΩ Ν èδ ßŠθè=ã_ 

öΝ ßγ≈ uΖ ø9 £‰ t/ # ·Šθ è=ã_ $ yδ u ö xî ﴾  عنِيإِلَى : ي رد؛ بِأَنْ ت تددج ترقتواح ضجتهم إِذَا نلودأَنَّ ج

 حترقةم ا غَريليهع ي كَانت٢(احلالِ الت(، ﴿(#θè%ρä‹ u‹ Ï9 z># x‹ yè ø9 χ ﴿ليقُاسوه وينالُُوه،]ن[﴾#$ Î) 

©! $# tβ% x. # ¹“ƒ Í• tã ﴾  يٌءه شبلغقَوياً الَ ي،  ﴿$ VϑŠ Å3 ym  ﴾] م أوعد [ ربا ديم٣(ف(.  

∩∈∠∪  ﴿  t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΨ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ]٣[óΟ ßγ è=Åz ô‰ãΖ y™ ;M≈ ¨Ψ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB 

ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$pκ Ïù # Y‰ t/ r&]ن[öΝ çλ°; !$ pκ Ïù Ól# uρø— r& ×ο t £γ sÜ •Β]خ[öΝ ßγ è=Åz ô‰ çΡuρ yξÏß ¸ξŠ Î= sß﴾] م

    .)٤(دائم الَ تنسخه الشمس : يعنِي ظالً في اجلَنة ، وهو ظَليلٌ ؛ أَي / ]ثب

∩∈∇∪ ﴿  ¨β Î) ©! $# öΝ ä. ã ãΒ ù'tƒ β r& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n< Î) $ yγ Î=÷δ r&  ﴾ ] فتاحِ ]ن خم دي رف زلتن

احلجبِي حني أُخذَ منه قَسراً يوم فَتحِ مكَّةَ ، ثُم أَمر اُهللا تعالَى )٥(ة إِلَى عثمانَ بن طَلحةَ الكَعب

 هبِين ليهع هبِرد ،ا كَانم ها كَيفإِلَى أَصحاب اَألمانات دي رةٌ فاماآليةُ ع ذهه واثُم، ﴿ # sŒ Î) uρ 

Ο çF ôϑ s3 ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# β r& (#θßϑä3 øt rB ÉΑ ô‰ yè ø9 $$Î/]ن[¨βÎ) ©! $# $−Κ ÏèÏΡ / ä3 Ýà Ïè tƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ ﴾]ن[يئاً :أَيش نِعم

β¨ ﴿يعظكُم به ؛ وهو القرآنُ، Î) ©! $# tβ% x. $Jè‹ Ïÿ xœ﴾ ، ِاحلُكمو ي اَألمانةقولونَ فا تمل﴿ # Z ÅÁ t/﴾ 

: لعثمانَ ، فَقالَ  »أَعطنِي «:  قَالَ النبِي : )٦(بِما يعملونَ فيها ، قَالَ أَبو روق ]م [
 يبالن فَأراد ، إِليه دفعهاِهللا ، و بِأمانة اكه  ذهجلَّ هو زإِلَى العباسِ ؛ فَأنزلَ اُهللا ع دفعهأَنْ ي

                                                                             
  . ٢/٦٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  .٥/١٤٣:تفسري الطربي : انظر   ) ٢(
  . ٢/٦٦:معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
  . ١/٣٦١:غريب احلديث البن قتيبة : انظر . قاله أبو عبيدة   ) ٤(
انتقل إىل ، شهري  ،عثمان بن طلحة بن أيب طلحة بن عثمان بن عبد الدار العبدري احلجيب ، الصحايب اجلليل   ) ٥(

،  ١/٣٨٤:ب تقريب التهذي:انظر .   استشهد بأجنادين  : وقيل، سنة اثنتني وأربعني  ااملدينة ومات 
  . ٢٧:البن حبان ، مشاهري األمصار و

وهو صاحب ،  من أهل الكوفة، من بطن منهم يقال هلم بنو وثن ، عطية بن احلارث اهلمداين  ،أبو روق   ) ٦(
:  البن حبان ، الثقات و،  ٦/٣٦٩:طبقات ابن سعد :انظر .  التفسري وروى عن الضحاك بن مزاحم وغريه 

٧/٢٧٧.  



  

 بِياآليةُ ، فَقالَ الن  َعثمانالدةً «:لالدةً تاك خ١( ه(،ها مالَ يرتعمنكُم إِالَّ ظَال«)إِنَّ )٢ ثُم ،
  .)٤(، فَهو في ولده إلَى اليومِ)٣(عثمانَ هاجر ودفع املفتاح إِلَى أَخيه شيبةَ 

∩∈®∪﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í< 'ρé& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ﴾]م  ]نهو

لماُء و٥(الفُقهاُءالع( َيلقو ، :الطنيالساُألمراُء و)٦(احلق افقا ويمم فتهطَاع ؛ فَتجب)٧(،﴿  βÎ* sù 

β Î* sù ÷Λä⎢ ôã t—$uΖ s? ’ Îû &™ ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) «! $# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ β Î) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ  ]ن[ ﴾ #$

فَردوا األمر في ذَلك إِلَى كتابِ اِهللا ،يالقَولُ قَول: كُلُّ فَريقٍ  فَإنْ اختلفتم وتجادلتم ، وقالَ

 هبِين نةسو ،﴿ y7 Ï9≡ sŒ × ö yz﴾  كُكم : أَيرتو ، نةالستابِ وى الكإِل فيه ا اختلفتمكُم مدر

 لَ خريادجالت ،﴿ ß⎯ |¡ ôm r& uρ ξ̧ƒ Íρù' s?﴾]  بةً ]ماقع مدأح٨( و(.  

∩∉⊃∪ ﴿   öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑãã ÷“ tƒ öΝ ßγ ¯Ρ r& (#θãΨ tΒ# u™ !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρé& ⎯ ÏΒ 

y7 Î=ö6 s%﴾  فَقالَ اليهوِدي ، نافقمو هوديي نم نِزاع قعو :و القَاسا أَبنينم ،بافققالَ املن؛ الَ:و

                           
: هتذيب اللغة : انظر . وهو نقيض الطارف ، أو أصلي ولد عنده ، كل مال قدمي يرثه الرجل عن آبائه : التالد   ) ١(

  ) .تلد ( مادة ،  ٣/٩٩:ولسان العرب ، ) د ت ل ( مادة ، ١٤/٦١
رقم ، ١/١٥٥:املعجم األوسط ويف ، ) ١١٢٣(رقم احلديث ،  ١١/١٢٠:املعجم الكبري رواه الطرباين يف   ) ٢(

رواه الطرباين يف الكبري : ((  ٣/٢٨٥: جممع الزوائد قال اهليثمي يف ، عن ابن عباس ، ) ٤٨٨(يث احلد
 وضعفه مجاعة ، ووثقه ابن معني يف رواية ، خيطيء : وثقه ابن حبان وقال ؛ واألوسط وفيه عبد اهللا ابن املؤمل 

(( .  
مات  ،وله صحبة ، من مسلمة الفتح ، جيب املكي شيبة بن عثمان بن أيب طلحة العبدري احل، الصحايب اجلليل   ) ٣(

  . ٤/٣٣٥:أبو حممد الرازي ، اجلرح والتعديل و، ١/٢٦٩:تقريب التهذيب : انظر .   سنة تسع ومخسني 
  .وهو فيهم إىل اليوم : قلت   ) ٤(
د بن منصور وعبد وزاد السيوطي نسبته إىل سعي، وابن أيب حامت عن جماهد ، رواه ابن جرير عن جماهد وعطاء   ) ٥(

  . ٢/٥٧٥:الدر املنثور  ، ٣/٩٨٩:تفسري ابن أيب حامت و،  ٥/١٤٩:تفسري الطربي : انظر . بن محيد 
تفسري : انظر  .ومكحول ، وابن زيد ، وشهر ،  وعلي بن أيب طالب ، رواه ابن جرير عن زيد بن أسلم   ) ٦(

  .٥/١٤٤:الطربي 
  . ٢/٧١:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٦٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(
  . ٢/٦٨:معاين القرآن وإعرابه   ) ٨(



  

اكَمتحلْ نب اآليةُ،إِلَى كَعبِ األشرف ذهه عالَ،)١(فَرتلتو قَولُه تهى و: ﴿ tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ β r& 

(# þθ ßϑ x.$y⇔ tF tƒ / ’ n< Î) ÏNθäñ% ©Ü9 ‰ô ﴿،)٢(ذُو الطُّغيان : ومعناه  ]خ[﴾#$ s% uρ (# ÿρâ É∆é& β r& (#ρã à õ3 tƒ 

⎯ Ïµ Î/﴾]ينِهم ]نأَهلِ د والُوا غَريوا أَنْ الَ ير٣(أُم( ،﴿ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& öΝ ßγ ¯=ÅÒ ãƒ Kξ≈ n= |Ê 

# Y‰‹ Ïè t/﴾] كـ ،سونت[  بِيلنل عجِبذَا تهينِ اِهللا أَبداً ، وإِلَى د نهرجِعونَ عالَ ي  ِهلج نم

 رسولهبِاِهللا و ؤمنم هأنب عمهز عم ، كمِ الطَّاغوتكمِ اِهللا إِلَى حح نعدلُ عي ن٤(م( .  

∩∉⊇∪ ﴿# sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï%]٣[ öΝ çλ m;﴾  قني ،: أَينافلمل﴿(# öθ s9$ yè s? 4’ n<Î) !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª!$#﴾  أَي : ي القرآنف

’﴿من احلكَمِ ، n<Î) uρ ÉΑθß™ §9 M|﴿،وإِلَى حكَمِ الرسولِ ﴾]٣[ #$ ÷ƒ r& u‘ t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# tβρ ‘‰ÝÁ tƒ šΖ tã 

# YŠρß‰ ß¹﴾]  كـ ،الساَأل بعينِ  )٥(]٠٢[،]دع،  لِولدداوةً لع إِلَى غَريِك نكونَ ععرِضي.  

.  

∩∉⊄∪﴿y# ø‹ s3 sù ﴾  الُون : أَيحتيصنعونَ وي ٦(فَكيف(،﴿!# sŒ Î) Ν ßγ ÷Fu/$|¹ r& 8π t7Š ÅÁ •Β ﴾  ٌجازاةم

$ ﴿:لَهم على ما صنعوا ، وهو قَولُه تعالَى yϑ Î/ ôM tΒ £‰ s% öΝ Íγƒ Ï‰÷ƒ r&﴾ الكالم متو  طفع ا، ثُمناهه

Ν§﴿:)٧(علَى معنى ما سبق فَقالَ èO x8ρ â™!% y` tβθ à Î=øt s† ]خ[ «! $$ Î/﴾ أَي  :،وا إِلَى الطَّاغوتحاكَمت 

،الطَّاغوت  نكوا عدصو ، بِيوا النأَت أَنَّ املُنافقني ذلكحلفونَ بِاِهللا ، وجاؤوك ي ثُم 
،ادا أَرم مهلفُوا أَنحواخلُصومِ؛أَي نيوفيقاً بإِالَّ ت ي املُحاكمةف أليفاً :وا بِالعدولِ عنهتمعاً وج

                           
أسباب :وانظر ، ١٥٥ - ٥/١٥٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن الشعيب جماهد والربيع ابن أنس   ) ١(

  . ٢/٧٣:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١٦١: الرتول 
  .٥/٢٦٣:تفسري القرطيب   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٣(
  . ٧٤ – ٢/٧٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
أن وضع هذه العالمة يف هذا املكان كان خطأٌ من الناسخ ؛ ألن هذا كالم الواحدي كما  –واهللا أعلم  –يظهر   ) ٥(

ين حبثت فيما اطلعت عليه من نسخ غريب القرآن للسجستاين فلم أجد تلك كما أ، يف نسخة الوجيز املطبوعة 
  . على الرغم أن العالمة تدل على االقتباس من كتاب السجستاين اآلنف الذكر ، املعلومة فيها 

  . ٢/١٢٠:زاد املسري و، مصدر سابق : البسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  .٣/٣٣٨:تفسري الثعليب : انظر   ) ٧(



  

$! (βÎ÷﴿:وإِحساناً بِالتقرِيبِ في احلُكمِ دونَ احلملِ على مر احلَق،وذلك قَولُه tΡ ÷Š u‘ r& Hω Î) $YΖ≈ |¡ôm Î) 

$̧)‹ Ïùöθ s? uρ﴾]م ؛ َألنَّ] كـنهم كَذب كُلُّ ذَلكعالَى قَالَ  و١(اَهللا ت(:   

∩∉⊂∪ ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& š⎥⎪ É‹ ©9 $# ãΝ n= ÷è tƒ ª! $# $ tΒ ’ Îû óΟ Îη Î/θè=è% ﴾ ]ن[  فاقِ: أَيالنو ركن الشم ،  

 ﴿óÚ Ì ôã r' sù öΝ åκ ÷] tã ﴾  م ، : أَينهع فَاصفح﴿ öΝ ßγ ôà Ïã uρ ﴾ ٢٠، )٢( بِلسانِك  بِآية نسوخهذَا مو

يف٣(الس(،﴿ ≅ è% uρ öΝ çλ °; þ_ Îû öΝ Îη Å¡àΡr& Kω öθ s% $ZóŠ Î= t/﴾]كـ أوعد [م بِاِهللا  :أَيوفهخ

  .؛ كَيالَ يستِسروا الكُفر )٤(وازجرهم على ما هم عليه بأبلغِ الزجرِ 

∩∉⊆∪ ﴿  !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) tí$ sÜ ã‹ Ï9 ﴾  حكموِي به أمرا ييمف ،عالَ لي طلبيى وص

 قولهو ، ن غَريهم احلكم :﴿  Âχ øŒÎ* Î/ «! وأمر ، َألنَّ اَهللا قَد أَذنَ في ذَلك : أَي ]كـ  [﴾  #$

 ٥(بِطاعته( ، ﴿öθ s9 uρ öΝ ßγ ¯Ρr&  ﴾/ ني ، : أَياملُنافق﴿Œ Î) (# þθ ßϑ n=¤ß öΝ ßγ |¡ àΡr&  ﴾  ، ِحاكُمِ إِلَى الكُفَّاربِالت

 ،﴿x8ρ â™ !$y_ (#ρã x øó tG ó™ $$ sù ©! t﴿ نزعوا،وتابوا إِلَى اِهللا عز وجلَّ ، ﴾ #$ x øó tG ó™ $# uρ]٣[ÞΟ ßγ s9 ãΑθß™ §9 $# 

]٣[(#ρß‰ y` uθ s9 ©! $# $\/# §θ s? $VϑŠ Ïm§‘  ﴾ ]  كـ أوعد صد. [  

∩∉∈∪ ﴿Ÿξ sù y7 În/ u‘ uρ ﴾  ككمخالفُونَ حم يهوا ، وهم أَمنونَ أَنزعما يكَم األمر ٦(لَيس(، 

﴿Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ﴾ ،قيقةَ اِإلميان4﴿ح© ®L ym x8θßϑÅj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù t yf x©﴾َلطاختو لف٧(اخت(،﴿óΟ ßγ oΨ ÷ t/ 

                           
  . ٢/٦٩:معاين القرآن وإعرابه : وانظر ، مصدر سابق : البسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  . ٣/٣٣٩:تفسري الثعليب : انظر   ) ٢(
نواسـخ  و،  ٣٤: الناسـخ واملنسـوخ البـن حـزم     : وانظر ، ١/١٢٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(

  . ١٣١: القرآن 
القول البليغ أن : قال احلسن :  (( ١/٤٤٨:ه تفسريقال اإلمام البغوي يف ، ٥/٢٦٥:تفسري القرطيب : انظر   ) ٤(

  .  )) إن أظهرمت ما يف قلوبكم من النفاق قتلتم ألنه يبلغ من نفوسكم كل مبلغ  : يقول هلم 
  . ٢/٧٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
وهذا قول عطاء وجماهد  : (( ٢/٧٥: القرآن ايد قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري،  ٣/٣٤٠:تفسري الثعليب   ) ٦(

  . ))  وهي متصلة مبا قبلها، إن اآلية نازلة يف قصة اليهودي واملنافق : والشعيب 



  

óΟ﴿،)١(واختلطَ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡àΡr& % [` t ym ﴾ ًيقا٢( ض( ،ًكَّاشو)٣(،﴿  $£ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% 

(#θßϑÏk= |¡ç„ uρ $ VϑŠ Î=ó¡ n@ ﴾  ] عالَى] كـإِلَى اِهللا ت اَألمر  ولهإِلَى رسو  بِشيٍء عارضةن غَريِ مم
)٤(.   

∩∉∉∪﴿öθ s9 uρ $̄Ρ r& $ oΨ ö; tF x. öΝ Íκ ö n= tã﴾أَي :،ن اليهودم ؤالِء املُنافقنيلى هع ﴿Èβ r& (# þθ è=çF ø% $# öΝ ä3 |¡àΡr&﴾ 

Íρ ﴿كَما كَتبنا ذَلك علَى بنِي إِسرائيلَ، r& (#θã_ã ÷z$# ⎯ ÏΒ Ν ä. Ì‘$ tƒ ÏŠ﴾ اا كَتبنكَم لى املُهاجرين٥(ع( ،

٥(املُهاجرين( ،﴿$ ¨Β çνθè= yè sù]ق[ ω Î) ×≅Š Î= s% öΝ åκ ÷] ÏiΒ﴾]خ[ فعلوهي أَنْ ينبغكَانَ ي هأَن عم فيه لمشقَّةل  

ω  ﴿ قَرأَ،  Î) »ξŠ Î=s%﴾ ٍام٦(ش(،﴿öθ s9 uρ öΝ åκ̈Ξ r& (#θ è=yè sù $ tΒ tβθ Ýà tãθãƒ ⎯ Ïµ Î/﴾ ؤمرونَ بهن أَحكامِ  )٧(يم

،القرآن﴿ tβ% s3 s9 # Z ö yz öΝ çλ°; ﴾ ي ثَوابِهمفهِم واشعي مف ،  ﴿£‰ x© r& uρ $\G Î7 ÷V s? ﴾ ]م  ]خنهم

  .)٨(، وتصديقاً بأمرِ اِهللا  َألنفُِسهِم في الدينِ

∩∉∠∪ ﴿  # ]Œ Î) uρ Ν ßγ≈ oΨ ÷ s? `ψ ⎯ ÏiΒ !$̄Ρ à$ ©! ﴾  ا ، : أَيغَرين ليهع قدرا الَ يمم﴿  # · ô_ r& $VϑŠ Ïà tã  ﴾ 

  .)٩(اجلَّنةَ : يعنِي ] شن  [

∩∉∇∪ ﴿ öΝ ßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰ yγ s9 uρ $WÛ# u ÅÀ $Vϑ‹ É) tG ó¡•Β﴾]و ]كـهستقيمٍ ؛وينٍ مم إِلَى داهأَرشدن

                           
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ١(
ومعاين ، مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر ،  ٢/٧٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٢(

  .مصدر سابق : القرآن وإعرابه 
  .٥/١٥٨:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
وزاد السيوطي نسبته ، وروى حنوه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد ، ٢/٧٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(

  .  ٢/٥٨٦:الدر املنثور و،  ٣/٩٩٥:تفسري ابن أيب حامت و،  ٥/١٦٠: تفسري الطربي : انظر .بن محيد إىل عبد 
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع ،  ٢٣٥: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
  . ١/٣٤١:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٩(



  

 وديةاليه الَ دين ةياحلَنِيف ين١(د(.  

∩∉®∪ ﴿⎯ tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# ﴾  بِيلنقَالَ املسلمونَ ل  :، انيإِالَّ الد كنا ما لني  مفَإذَا كَانَ ف

⎯ ﴿،  )٢( فَرتلت ،وا فَحزنَ وحزِن ، اآلخرة رفعت في اَألعلى tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©!  ، في الفَرائضِ ﴾ #$

﴿ tΑθß™ §9 $# uρ ﴾   ِنني الس٣(ف( ،﴿y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù yì tΒ t⎦⎪ Ï%©! $# zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# Ν Íκö n= tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $#  ﴾  أَي :

⎫⎦t ﴿، )٤(ع بِرؤيتهِم وزِيارتهِم، فَالَ يتوهم أَنه الَ يراهم أَنه يستمت É)ƒ Ïd‰ Å_Á9 أَفاضلَ : يعنِي  ﴾ #$

™Ï﴿،)٥(-صلَّى اُهللا عليهِم وسلَّم  - أَصحاب اَألنبياِء  !# y‰ pκ ’¶9 $# uρ﴾ ِعنبيلِ اِهللا :ييي س٦(القَتلَى ف( ،
)٦( ، ﴿t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $# uρ ﴾ ] عنِي ] كـي :، ائرِ املُسلمنين سم ةأَهلَ اجلن﴿z⎯ Ý¡ ym uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ﴾ 

Š(Z$  ﴿، )٧(اَألنبياء وهؤالء  Ïù u‘﴾ ] كـ [/ رفقَاَء : أَياباً و٨(أَصح(.  

∩∠⊃∪ ﴿š Ï9≡ sŒ﴾  ني: أَيبِيالن عو الكَونُ مهالثَّوابِ؛و ذَلك -  لَّمسلَيهِم ولَّى اُهللا عص - ، 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ١(
برويات خمتلفة عن سعيد بن جبري ومسروق وقتادة والسدي ، ١٦٤-٥/١٦٣: ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٢(

وزاد ابن ، مسروق وعكرمة برويات خمتلفة عن ،  ٣/٩٩٨: ه تفسريورواه ابن أيب حامت يف تفسريه ، والربيع 
: ه مصنفورواه ابن أيب شيبة يف  ،إىل عبد بن محيد  ٢/٩١٤:حجر نسبته يف العجاب يف بيان األسباب 

رقم احلديث ،  ١/٤٧٧:املعجم األوسط ورواه الطرباين يف ، عن مسروق ،  )٣١٧٧٤(رقم احلديث ٦/٣٢٤
قال اهليثمي يف جممع ، عن عائشة رضي اهللا عنها )  ٥٢( احلديث رقم ،  ١/٥٣:املعجم الصغري ويف ، ) ١٥٢(

وقال ابن حجر يف ،  )) ورجاله رجال الصحيح غري عبداهللا بن عمران العابدي وهو ثقة : (( ٧/٧: الزوائد 
رقم حلديث ،  ١٢/٨٦:ورواه الطرباين يف الكبري ،  )) رجاله موثقون :  ((٢/٩١٤:العجاب يف بيان األسباب 

عطاء بن السائب رواه الطرباين وفيه  :  (( ٧/٧:جممع الزوائد  قال اهليثمي يف، عن ابن عباس ، ) ١٢٥٥٩(
وذكر الثعليب بغري إسناد قال :  ٩١٥ -٢/٩١٤:قال ابن حجر يف العجاب يف بيان األسباب ،  )) وقد اختلط 

  . ٣/٣٤١:  يف تفسريه الثعليبذكره : قلت .  نزلت يف ثوبان موىل رسول اهللا  : 
  .٣/٣٤٢:تفسري الثعليب   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  . ٢/٧٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله الكليب   ) ٥(
  .١/٢٤٠:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ٦(
  . ٢/٧٣:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(
  . ٦١: جماز القرآن   ) ٨(



  

﴿  ã≅ ôÒ x ø9 $# š∅ ÏΒ «! ’4 ﴿فَضلٌ من اِهللا عز وجلَّ يفضلُ به على من أَطاعه ،]ن[﴾#$ s∀ x. uρ «! $$Î/ 

$Vϑ‹ Î= tã﴾] ون، مبعس [ ؛ أَي هلقملٌ: بِخع ندهع يعضيٌء ، فَالَ يش ليهخفَى عالَ ي مالع هأَن  ،

لى اجلع املؤمنِني بادهثَّ عح فَقالَثُم ١(هاد( :  

∩∠⊇∪﴿$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρä‹ è{ öΝ à2 u‘ õ‹ Ïm﴾ ودقاِء العل كم عندالح٢(س(،﴿#ρã ÏΡ$$ sù ﴾ 

﴾  دوقاِء العوا إِلَى لهض٣(فَان(،﴿ BM≈ t6 èO ﴾  نيتفرقم اتماعسولُ )٤(جعكُم الرم كني إِذَا لَم 

 ،  ﴿ρ r& (#ρã ÏΡ$# $Yè‹ Ïϑ y_  ﴾ ]  سولُ ] كـالر رجإِذا خ  ٥(إِلَى اجلهاد(.   

∩∠⊄∪  ﴿ ̈β Î) uρ óΟ ä3Ζ ÏΒ ⎯ yϑ s9 ¨⎦ s⎮ ÏeÜ t7 ã‹ عن اجلهاد ؛ وهم )٧(ويتثاقَلن  )٦(لَيتخلفَن] ن ش [﴾  9©

وا تحت وهم املُنافقونَ ،وجعلَهم من املُؤمنني من حيثُ أَنهم أَظهروا كَلمةَ اإلسالمِ فَدخلُ

β÷ ﴿،)٨(حكمهِم في الظَّاهرِ  Î* sù /ä3 ÷G t/$|¹ r& ×π t7Š ÅÁ •Β  ﴾ ِيشن العم دهجو ودن الع٩(م(، ﴿ tΑ$ s% 

tΑ$s% ô‰ s% zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# ¥’ n? tã øŒÎ) óΟ s9 ⎯ ä. r& öΝ ßγ yè ¨Β # Y‰‹ Íκ y−﴾]كـ[ أَحضر يثُ لَمح بِالقعود

  .  )١٠(فَيصيبنِي ما أَصابهم

                           
  . ٧٩ – ٢/٧٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : ر انظ  ) ١(
: تفسري الثعليب و، ١/٢٤١:تفسري مقاتل بن سليمان : وانظر ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(

٣/٣٤٢  .  
  . ٥٠١ :املفردات يف غريب القرآن : وانظر ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
: معاين القرآن للفراء : وانظر  .عن ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك  ٥/١٦٥: ه تفسرياه ابن جرير يف رو  ) ٤(

  . ٢/٧٥:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : وجماز القرآن ،  ١/٢٧٥
  . ٥/١٦٥: ابن جرير  تفسري: انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ٥(
، ١/٢٤١:تفسري مقاتل بن سليمان و،  ٣/٩٩٩:تفسري ابن أيب حامت : انظر  .رواه ابن أيب حامت عن مقاتل   ) ٦(

  . إىل ابن املنذر  ٢/٥٩٢:الدر املنثور وزاد السيوطي نسبته يف 
  .٣/٣٤٣:تفسري الثعليب و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله الكليب   ) ٧(
  .مصدر سابق : يد الوسيط يف تفسري القرآن ا: انظر   ) ٨(
: الدر املنثور وزاد السيوطي نسبته يف ، مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت :انظر. رواه ابن أيب حامت عن مقاتل   ) ٩(

  .إىل ابن املنذر ، مصدر سابق 
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ١٠(



  

∩∠⊂∪ ﴿  ÷⎦ È⌡ s9 uρ öΝ ä3 t/$¹ r& ×≅ ôÒ sù z⎯ ÏiΒ «! ⎯£ ﴿،)١(فَتح وغَنِيمةٌ  ﴾ #$ s9θà) u‹ s9  ﴾ َق قَولذَا املُنافه

 داسحادمٍ و٢(ن(،﴿  β r' x. öΝ ©9 .⎯ ä3 sƒ öΝ ä3 oΨ ÷ t/ … çµ oΨ ÷ t/ uρ ×ο ¨Š uθ tΒ ﴾٢٠  لَى أَنْ : أَيكُم عدعاقي كَأنْ لَم

β  ﴿ قَرأَ ٦،)٣(أَنْ يجاهد معكُم  r' x. öΝ ©9 .⎯ ä3 s?  ﴾ وحفص ٤(مك( ، ﴿  © Í_ tGøŠ n=≈ tƒ àMΨ ä. öΝ ßγ yè tΒ 

y—θèù r' sù # ·—öθ sù $VϑŠ Ïà tã  ﴾ ]  وقوله ] كـ ، نيمةن الغم وا بهدعا سثلَ مم َألسعد :﴿  β r' x. 

öΝ ©9 .⎯ ä3 sƒ öΝ ä3 oΨ ÷ t/ … çµ oΨ ÷ t/ uρ ×ο ¨Š uθ tΒ ﴾  ى بِقولهي املَعنتصلٌ فم: ﴿ ô‰ s% zΝ yè ÷Ρr& ª! $# ¥’ n? tã øŒ Î) óΟ s9 ⎯ ä. r& 

öΝ ßγ yè ¨Β  ﴾، ﴿β r' x. öΝ ©9 .⎯ ä3 sƒ öΝ ä3 oΨ÷ t/ … çµ oΨ ÷ t/ uρ ×ο ¨Š uθ tΒ  ﴾  لى اِإلسالمِ :أَيكُم عدعاقي كَأنْ لَم

، ثُم أَمر املؤمنني )٥(ويعاضدكُم على قتالِ عدوكُم ، ولَم يكن بينكُم وبينه مودةٌ في الظَّاهرِ 
 :  قتالِ فَقالَ بِال

∩∠⊆∪ ﴿ ö≅ Ï?$) ã‹ ù= sù ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# z⎯ƒ Ï% ©! $# šχρç ô³ tƒ ﴾ َونبِيع٦( ي( ، ﴿  nο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

Íο t ÅzFψ $$Î/ ﴾ ]ن [ ؛ أَي ةبِاجلَن :نيي الدقاِء فلى البةَ عون اجلنارختا ي،﴿ ⎯ tΒ uρ ö≅ Ï?$ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ 

«! $# ö≅ tF ø) ã‹ sù﴾ ، شهِدستيو﴿ ÷ρ r& ó= Î=øó tƒ  ﴾  واٌءما سفَكاله ، ظفرعاىل )٧(فيت ى قَولهعنم وهو ، :

 :﴿t∃ öθ |¡ sù Ïµ‹ Ï? ÷σ çΡ # · ô_r& $ \Κ‹ Ïà tã﴾] ثجكـ [لى ،)٨(ثَواباً الَ صفةَ لهع املؤمنني ضح ثُم

ن أَيدعفاَء املؤمنِني مض الستنقاذ بيلهي سف هاداملُشركني فَقالَ /ياجل  :   

∩∠∈∪   ﴿$ tΒ uρ ö/ ä3 s9 Ÿω tβθ è=Ï?$) è? ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# t⎦⎫ Ï yè ôÒ tFó¡ ßϑ ø9 $# uρ š∅ ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# Ï™!$ |¡ ÏiΨ9 $# uρ 

                           
  .١/٥٦٥:الكشاف و،  ٢/٧٦:وإعرابه معاين القرآن : وانظر ،  ٢/٨٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٢(
  .١/١٢٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٢/٧٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  . ٢/٧٧:معاين القرآن وإعرابه : وانظر . عن السدي  ٥/١٦٧:فسريه رواه ابن جرير يف ت  ) ٦(
  .مصدر سابق : تفسري الطربي : وانظر  ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٨(



  

Èβ#$ ø! Èθ ø9$# uρ ﴾ واذِّبعوا وبِسفُوا فَحعضبِمكَّةَ است م قَومه١(و(، ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ä9θà) tƒ !$ oΨ−/ u‘ $ oΨ ô_Ì ÷z r& ﴾ 

⎯ô﴿لَى دارِ اهلجرة ،إِ ÏΒ Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ö s) ø9 ÉΟ ﴿مكَّةَ، ﴾ #$ Ï9$©à9 $# $ yγ è=÷δ r&﴾]ن[  ركاَء ،: أَيش لهعلُوا لج 

﴿≅ yè ô_$# uρ $ uΖ ©9 ⎯ ÏΒ šΡ à$ ©! $ |‹ Ï9 uρ﴾ أَي:ينوالي ن املُؤمننيجالً ما رلينالِّ عاو،﴿ ≅ yè ô_ $# uρ $ oΨ ©9 ⎯ ÏΒ 

šΡà$ ©! # · ÅÁ tΡ﴾]كـ أو ثج [كودلى عا عرنصنولَّى ، يهم ، وعاؤعالَى داُهللا ت فَاستجاب

فَكَانوا أَعز بِها من الظَّلَمة قَبلَ ، وأَغَاثَهم اُهللا بِه ،  )٢( عتاب بن أُسيد عليهم رسول اِهللا 
ك٣(ذَل( .   

∩∠∉∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ tβθ è=Ï?$ s) ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! ⎪⎦t  ﴿ ، في طَاعة اِهللا ]ن[ ﴾ #$ Ï% ©! $# uρ (#ρã x x. 

tβθ è=Ï?$) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ ÏNθ äñ$Ü9 #)﴿في طَاعة الشيطان،]ن[﴾#$ þθè= Ï?$) sù u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 عبدةَ ]ن[﴾#$

β¨ ﴿،)٤(اَألصنامِ  Î) y‰ øŠ x. Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tβ% x. $̧Š Ïè |Ê﴾]عنِي ] مي :م ياهإِي هذالنخ لُوا بِبدرقُت وم

 ،٢٠  كَيده : كْره٥(م(.  

∩∠∠∪﴿óΟ s9 r& t s? ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿ≅Š Ï%]٣[öΝ çλ m; (# þθ ’ ä. öΝ ä3 tƒÏ‰ ÷ƒ r&﴾أَي:قَتلِ املُشركني نع ، ﴿(#θßϑŠ Ï% r& uρ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θè?# u™ uρ nο 4θ x. ¢•9 نزلت في قَومٍ من وأَدوا ما فُرض عليكُم من الصالة والزكاة ، ]ن[﴾ #$

Η¬$﴿ ،)٦(وهم بِمكَّةَ في قتالِ املُشركني،فَلم يأذنْ لَهم  املؤمنني استأذَنوا رسولُ اِهللا  s> sù |= ÏGä. 

                           
: تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن جماهد ، وابن زيد  عباس بنجماهد والسدي واعن رواه ابن جرير   ) ١(

  .٣/١٠٠٢:تفسري ابن أيب حامت و، ١٦٩، ٥/١٦٨
 ، وكان أمري مكة يف عهد النيب  ،له صحبة، عتاب بن أسيد بن أيب العيص بن أمية األموي  ،أبو عبد الرمحن   ) ٢(

 :االستيعابو، ٥/٤٤٦:طبقات ابن سعد : انظر .  فيما ذكر الواقدي ومات يوم مات أبو بكر الصديق 
  .  ١/٣٨٠:تقريب التهذيب و، ٣/١٠٢٣

 - ٣/٣٤٤: ه تفسري: انظر  .الكليب عن أيب صاحل  حكاه الثعليب والواحدي والزخمشري عن ابن عباس من طريق  ) ٣(
ا الطريق وهتافته ؛ وال خيفى وهن هذ. ١/٥٦٦:الكشاف و،  ٢/٨٢: و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣٥٥

  . فالكليب وأبو صاحل متهمان بالكذب كما مر 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٤(
  .١/١٢١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
ويف ، ) ٣٠٨٦( يث رقم احلد، وجوب اجلهاد باب ،  كتاب اجلهاد ،   ٦/٢: ) اتىب( رواه النسائي يف  ) ٦(



  

|= ÏG ä. ãΝ Íκ ö n= tã ãΑ$tFÉ) ø9 $# ﴾ ، ينةبِاملد ﴿ # sŒ Î) ×,ƒ Ì sù öΝ åκ ÷] ÏiΒ tβ öθ t± øƒ s† }¨$̈Ζ9 $# ﴾ اسِ :  أَيالن ذابع

Ïπ﴿ ، بِالقَتلِ u‹ ô± y‚ x. «! ρ÷﴿  كَما يخشى عذاب اِهللا، ﴾ #$ r& £‰ x© r&﴾ ،أَكثر أَو﴿Zπ u‹ ô± yz ﴾]ن[ 

 ﴿ ،)١(وهذه اخلَشيةُ إِنما كَانت لَهم من حيثُ طَبع البشرِية الَ على كَراهية أَمر اِهللاِ بِالقتالِ

(#θä9$s% uρ ﴾ لى احلَيارصاً عحو ن املوتزعاً مج ، ة﴿$ oΨ −/ u‘ zΟ Ï9 |M ö6 tG x. ﴾ فَرضت ، ﴿$ uΖ øŠ n=tã 

tΑ$tF É) ø9 Iω ]خ[]٣[#$ öθ s9 !$ oΨ s? ö ¨z r& #’ n<Î) 9≅ y_ r& 5=ƒ Ì s%﴾]ن ش[ املوت وهو ، ى :أَيا حتنركتالَّ ته

البِآج موتن القَتلَ نا،نا منافَيتع٢(و( ،﴿ ö≅ è% ﴾  دمحا مي لَهم:﴿ßí$ tF tΒ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ×≅‹ Î= s%﴾] كـ خ

äο  ﴿وعيشها قَليلٌ ، /أَجلُ الدنيا قَريب ، ]ن t ÅzFψ $# uρ ﴾  ، ُةاجلَن﴿ × ö yz Ç⎯ yϑ Ïj9 4’ s+ ¨? اَهللا ] ث[﴾#$

Ÿω  ﴿، )٣(ولَم يشرك به شيئاً ، uρ tβθ ßϑ n=ôà è? ¸ξ‹ ÏG sù ﴾]ن ثَوابِ  ]كـنقصونَ مت الو

 واةثلَ فَتيلِ النم كمأَ )٤(أَعمالقَر ،﴿ Ÿω uρ tβθßϑ n= ôà èƒ ﴾  وهشام أخ م أَنَّ  )٥(مكأَعلَمه ثُم ،

وا بِأمنعِ احلُصوننحصلَو تم ، وئهخطالَهم الَ تفَقالَ  )٦(آج:  

∩∠∇∪ ﴿ $ yΒ o⎥ ÷ƒ r& (#θçΡθ ä3 s? ãΝ œ3. Í‘ ô‰ ãƒ ÝV öθ yϑ ø9$# öθ s9 uρ ÷Λ ä⎢Ζ ä. ’ Îû 8lρã ç/  ﴾ ٍقُصورو صون٧(ح( ،

                                                                             
: ه تفسريوابن أيب حامت يف ،  ٥/١٧٠ه تفسريوالطربي يف ، )  ٤٢٩٣(رقم احلديث ،  ٣/٣: الكربى 

وأخرجه أيضاً ،)  ٢٣٧٧(رقم احلديث ، كتاب اجلهاد،  ٢/٧٦ :املستدرك واحلاكم يف ،  ١٠٠٤ - ٣/١٠٠٣
 يف السنن البيهقيو، )  ٣٢٠٠(ث رقم احلدي، باب تفسري سورة النساء ، كتاب التفسري ،  ٢/٣٣٦: يف 

هذا حديث صحيح على : (( قال احلاكم ، كلهم عن ابن عباس ، ) ١٧٥١٩(رقم احلديث ، ٩/١١الكربى 
  .   )) شرط البخاري ومل خيرجاه 

  .١/٤٤٨:تفسري السمعاين و،  ٢/٨٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله احلسن   ) ١(
  . ٢/٧٩:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : رآن جماز الق: انظر   ) ٢(
  ٣/٣٤٦:تفسري الثعليب   ) ٣(
: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر .  ابن عباس وعلي بن احلكم  هقال  ) ٤(

٢/٨٣  .  
  .مصدر سابق : ع والتيسري يف القراءات السب، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٧(



  

﴿;ο y‰§‹ t± •Β ﴾]ن [رفُوعةم لةطَو١(م(،٢٠  أَو :صةصجم)٢( ، ﴿β Î) uρ öΝ ßγ ö6 ÅÁè?  ﴾  عنِيي : قنياملُناف

، هوداليو﴿×π uΖ |¡ ym ﴾ ،ٍعرس خصرو صبخ ﴿(#θä9θà) tƒ ⎯ Íν É‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «!$#]ن[β Î) uρ öΝ ßγö6 ÅÁ è? 

×π y∞ ÍhŠ y™  ﴾ ،غالٌءو دبج﴿(#θ ä9θà) tƒ ⎯ Íν É‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ x8 Ï‰Ζ Ïã]قولوا  ﴾]ن][٣ي : دحمؤمِ من شم ذهه

  بِيأَنَّ الن ذلكو ،  َسطا كَانَ قَد بم منهاُهللا ع ؛ أَمسك ودكَفرت اليهاملَدينةَ و ا قَدملَم
، )٣(ا منذُ قَدم علينا ،وغَلت أَسعارنانقصت ثمارنذا؛ما رأينا أَعظم شؤماً من ه:وافَقالُم ،عليهِ

≅ö ﴿:ى، فَقالَ اُهللا تعالَ)٣( è% @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã «! ﴿ اخلَصب واجلدب من قبل اِهللا ،: أَي ] ن[﴾ #$

ÉΑ$yϑ sù Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ ÏΘöθ s) ø9 $# Ÿω tβρ ßŠ% s3 tƒ tβθßγ s) ø tƒ $ ZVƒÏ‰ tn  ﴾]  فهمونَ القُرآنَ]كـ٠٢، )٤(الَ ي 

  . )٥(ا فَهمته حق فَهمه ، وبِهذَا سمي الفَقيه فَقيهاًفَقُهت الكَالم إِذ: تقولُ  ٠٢

∩∠®∪٦﴿ !$ ¨Β  y7 t/$|¹ r& ﴾ ، آدم ا بني﴿  ô⎯ ÏΒ 7π uΖ |¡ ym ﴾ ،ٍصبخو غَنِيمةفَتحٍ و﴿z⎯ Ïϑ sù 

«! $!﴿فَمن تفَضلِ اِهللا عز وجلَّ،]ن خ [ ﴾#$ tΒuρ y7 t/$ |¹ r& ⎯ ÏΒ 7π y∞ Íh‹ y™﴾ هزِميةدبٍ ون جأَمرٍ  مو

⎯ ﴿ تكْرهه، Ïϑ sù y7 Å¡ ø ¯Ρ ﴾]ن [آدم ا بني ٦(فَبِذَنبِك(،﴿y7≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& uρ ﴾،دمحا مي﴿Ä¨$̈Ζ= Ï9 

Zωθß™ u‘]4 ]كـ’ s∀ x. uρ «! $$Î/ # Y‰‹ Íκ y−  ﴾ ] م[  كالَتلَى رِس٧(ع( .  

∩∇⊃∪ ﴿ ⎯ ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©! طَاعةٌ ِهللا  لمحمد  إنَّ طَاعتكُم:أَي ] ن[﴾ #$

                           
  .١٢٨: غريب القرآن و،مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
والبسيط يف ،الواحدي يف الوجيز كما هنا: وتبعه يف ذلك ،دون إسناد  ٣/٣٤٦: ذكره الثعليب يف تفسريه   ) ٣(

والرازي يف ،  ١/٤٥٤:والبغوي يف تفسريه ،  ١/٤٥٠:يف تفسريه السمعاين و،  ٢/٨٣:تفسري القرآن ايد 
دت اإلمام ومل أقف له على إسناد؛إالَّ أين وج،  ٢/٢٠٥:وأبو السعود يف تفسريه ،  ١٠/١٥٠: التفسري الكبري 
بن عباس كاهذه أقوال املفسرين وعلماء التأويل :((يقول عند هذا السبب: ٥/٢٨٤:هتفسري القرطيب يف

  )).وغريه
  .مصدر سابق : البسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  . ٥٠٦ – ٥٠٥: غريب القرآن   ) ٥(
  . ٢/٨٤:يد والبسيط يف تفسري القرآن ا،  ٢/٨٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(



  

⎯﴿،)١(عز وجلَّ tΒ uρ 4’̄< uθ s?﴾  ن طَاعتهع ٢(أَعرض(،﴿!$yϑ sù y7≈ oΨù= y™ ö‘ r& öΝ Îγ øŠ n= tæ $ZàŠ Ï ym﴾]مثَ،مونان[ 

 أَي: ؛ أَي قعى الَ تتي حن املَعاصم مظاً لَهافلْ : حرست لَم كيهِم ؛ َألنولتل بأس ليكع فَليس
يحن املَعاصليهِم م٣(فيظاً ع(  .  

∩∇⊇∪ ﴿šχθä9θà) tƒ uρ ×π tã$ sÛ ﴾  ]ن خ/[ افقُون : أَييقولُ املنو :٤(طَاعةٌ َألمرِك(،﴿  # sŒÎ* sù 

(#ρã— t t/ ﴾ ، وارجخ﴿ô⎯ ÏΒ x8 Ï‰Ψ Ïã |M ¨Š t/ ﴾ ،أَضمرو رقَد ﴿×π x Í← !$sÛ öΝ åκ ÷] ÏiΒ u ö xî “Ï% ©! $# ãΑθà) s?  ﴾]ن [

م لَك ؛ أَي اراً : ن الطَّاعةهن ا أَعطوكم الفوا لَيالً خرقَدوا ،ورا أَظهم الفوا خر٥(أَضم( ،
)٥( ،﴿  ª! $# uρ Ü= çG õ3 tƒ $ tΒ tβθ çGÍhŠ u; ãƒ ﴾ ] ش ن [ وا بهازيجليهِم لحفظُ عقالُ  ٠٢،  )٦(يي : تيب

بيتهم العدو إِذَا أَتاهم لَيالً ، والبيات من : بيت فُالنٌ رأيه إِذَا فَكَّر فيه لَيالً،ويقالُ 

ك٦،)٧(ذَل﴿ óÚ Í ôã r' sù öΝ åκ÷] tã ö≅ ©. uθ s?uρ ’ n? tã «! ’4]ن[#$ s∀ x. uρ «!$$ Î/ ¸ξ‹ Ï. uρ  ﴾ ]  كـ [ أَي :

لك بِقوله فَاصفح عنهم ، وذلك أَنه نهى عن قَتلِ املُنافقني في ابتداِء اِإلسالمِ ، ثُم نسخ ذَ

‰Ï ﴿ :تعالَى  Îδ$y_  u‘$ ¤ à6 ø9 $# t⎦⎫ É) Ï≈ oΨ ßϑø9 $# uρ   ...﴾)٠٢، )٩)(٨ ﴿¸ξ‹ Ï. uρ ﴾ ًيالكَف ياً ، أَوكَاف 
)١٠(.     

                           
: تفسري الطربي و، مصدر سابق : البسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس وابن جرير الطربي   ) ١(

٥/١٧٧  
    .٢/٨٥:ايدوالبسيط يف تفسري القرآن ،١/٢٤٤:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر.قاله ابن عباس ومقاتل ) ٢(
    .مصدر سابق : البسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٨١:معاين القرآن وإعرابه : انظر   )٣(

تفسـري  و، مصـدر سـابق   : ومعاين القـرآن وإعرابـه   ،  ١/٢٤٤:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر   ) ٤(
    ٣/٣٤٩:الثعليب 

    .مصدر سابق : والبسيط يف تفسري القرآن ايد       
  . مصدر سابق : تفسري الثعليب و، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر .  القتييب وأبو عبيدة  هقال  ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  . ١١٩: غريب القرآن   ) ٧(
  .من سورة التحرمي )  ٩( ومن اآلية رقم ، من سورة التوبة )  ٧٣( جزء من اآلية رقم   ) ٨(
  . ١٣١:  نواسخ القرآن: انظر   ) ٩(
  . ٤٨٠:غريب القرآن   ) ١٠(



  

∩∇⊄∪ ﴿ Ÿξ sù r& tβρ ã −/ y‰ tF tƒ tβ# u™ ö à) ø9 ، )١(املُنافقني : أَفَال يتأملُونَ ويتفكرونَ فيه ، يعنِي ]ن[﴾ #$
)٠٢، )١﴿  tβρ ã −/ y‰ tF tƒ tβ# u™ ö à) ø9 تدبرت اَألمر إِذَا نظرت في : ينظرونَ إِلَى عاقبته ، يقالُ  ﴾#$

ةي اللُّغف دبرالتو ، اقبتهع:لهالكَالمِ بقُب ربد سقَي،لْ يه نظَرى يتح،ييزٍ ختلفمعلُوا كُلَّ تج ثُم

öθ ﴿ ٦، )٢(تدبِرياً s9 uρ tβ% x.﴾ ، ُالقُرآن﴿ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «! $# (#ρß‰ y` uθ s9 ÏµŠ Ïù $Zù nξÏF ÷z $# 

# Z ÏW Ÿ2﴾] ناقُضِ  ]٢ن أو ثدالكذبِ ، بِالتاطلِ ، والبو ،األلفَاظ فَاوتت٣(و(  .  

∩∇⊂∪  ﴿ # sŒÎ) uρ öΝ èδ u™!% y` Ö øΒ r& z⎯ ÏiΒ Ç⎯ øΒF{ $# Íρ r& Å∃ öθ y‚ø9 $# (#θãã# sŒ r& ⎯ Ïµ Î/ ﴾]ي أَصحابِ ]نف زلتن

ولِ اِهللا  اَألراجيفسا رايررجفونَ بِسوا يكَان افقنين املنم م قومه؛ و  قعا وخربونَ بِميو ،
 بِيالن به خرببِها قَبلَ أَنْ ي  ،ننياملُؤم فُونَ قُلوبعضفَي  ، بِيؤذونَ النيو  اههِم إِيقببِس

Ö﴿:، وقَولُه )٤(بِاِإلخبارِ øΒ r& z⎯ ÏiΒ Ç⎯ øΒF{ $# ﴾ :، أمن يهديثٌ فح﴿ Íρ r& Å∃ öθ y‚ø9 اهلَزِميةَ ، : يعنِي :  ﴾ #$

 ،﴿ (#θãã# sŒ r& ⎯ Ïµ Î/  ﴾ : أَي : وه٥(أَفْش( ،﴿ öθ s9 uρ çνρ –Š u‘ ’ n< Î) ÉΑθß™ §9 ولَو سكَتوا عنه حتى  ﴾ #$

†#﴿ هو الذي يفشيه ،يكونَ الرسولُ  n< Î) uρ ’Í< 'ρé& Ì øΒ F{ $# öΝ åκ ÷] ÏΒ ﴾  مركرٍ وعثلُ أَبِي بم

 ليعثمانَ وعو)٦(ُقاليو ،:ةيرراُء السأُم)٧(، ﴿çµ yϑÎ= yè s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθäÜ Î7 /Ζ oK ó¡ o„ öΝ åκ÷] ÏΒ﴾]ن[ 

                           
  . ٢/٨٦:البسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  . ٥٢٤: غريب القرآن   ) ٢(
  .مصدر سابق : البسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
نذر من طريق وزاد السيوطي يف الدر املنثور نسبته إىل ابن امل، عن ابن جريج ٥/١٨١: هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ٤(

 ، ١/٣٤٧ :والسمرقندي يف تفسريه ،  ١/٢٧٩:وذكره الفراء يف معاين القرآن ، جريج عن ابن عباس 
 :والبغوي يف تفسريه ،  ٢/٨٧:والواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٣٥٠ :والثعليب يف تفسريه 

رواه أبو ((    :مث قال ،  ٢/١٤٦:زاد املسري إالّ أن ابن اجلوزي ذكره يف ، كل أولئك دون إسناد ،  ١/٤٥٦
غري معتد ا عند أهل  - أعين من طريق أيب صاحل  –والرواية من هذا الطريق ،  )) صاحل عن ابن عباس 
  .احلديث كما ال خفاء 

  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٥(
  . ٢/١٤٧:زاد املسري : انظر . قاله ابن عباس   ) ٦(
تفسري و، مصدر سابق : زاد املسري و، ١/٢٤٥:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . قاتل قاله ابن زيد وم  ) ٧(



  

Ÿω ﴿؛ من الرسولِ وأُولي اَألمرِ،)١(يتبِعونه ويطلبونَ علم ذَلك منهم  öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# öΝ à6 øŠ n= tã 

﴾   أَي : اِإلسالم ،  

﴿/  … çµ çG uΗ ÷q u‘ uρ ﴾ُ٢(القُرآن(،﴿ ÞΟ çF ÷è t6̈? ]ω z⎯≈ sÜ øŠ ¤±9 $# ω Î) WξŠ Î=s% ﴾ ]عالَى] ماُهللا ت مهصع نم٣(م( 

مرو بن زيد بن ع: كَالذين اهتدوا بِعقولهم لترك عبادة اَألوثان بِغريِ رسولٍ والَ كتابٍ نحو 
، فَهذَا تذكري للمؤمنني بِنعمة اِهللا عليهِم حتى )٦(، وطُالب الدينِ)٥(، وورقةَ بنِ نوفلٍ )٤(نفيل 

  .سلموا من النفَاقِ ، وما ذَم به املُنافقُونَ 

∩∇⊆∪ ﴿  ö≅ Ï?$ s) sù ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! #Ÿω ß]ن[#$ ¯=s3 è? ω Î) y7 |¡ø tΡ  ﴾ َى إِالَّ فعنلَى مع فِْسكعلَ ن :

ادن اجلهع الَّفختن يم لُّفخبِت متهوالَ ت ، ي فعلِ غَريِكف ليكع ررالَ ض ه٧(أَن( ،﴿ ÇÚ Ìh ym uρ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ çR ùQ ، )٩(حرض وحضض وحثَّ بِمعنى واحد  ٠٢، )٨(حضضهم على القتالِ]ش ن[﴾  #$

٦ ﴿  © |¤ tã ª! β ﴿،)١٠(واجب من اِهللا ﴾  #$ r& £# ä3 tƒ ﴾ ، منعيو صرفي ﴿ }¨ ù' t/ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

                                                                             
  .٥/٢٩١:القرطيب 

تفسري ابن أيب و، ٥/١٨٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن الضحاك وان أيب حامت عن أيب العالية   ) ١(
  .  ٣/١٠١٦: حامت 

  .مصدر سابق : و البسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٣٥١:تفسري الثعليب : انظر . قاله ابن عباس   ) ٢(
  .مصدر سابق : البسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس يف رواية عطاء   ) ٣(
، كان على  ابن عم عمر بن اخلطاب ،والد سعيد بن زيد أحد العشرة، زيد بن عمرو بن نفيل العدوي هو   ) ٤(

  . ٢/٦١٣:اإلصابة : انظر.  بل البعثة خبمس سننيمات ق دين إبراهيم، 
ذكره  ، زوج النيب ؛ بن عم خدجية ا، ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي األسدي هو   ) ٥(

وذكر ابن حجر يف ترمجته لورقة جزء من ،  الطربي والبغوي وابن قانع وابن السكن وغريهم يف الصحابة
فهذا ظاهره أنه أقر بنبوته ،ومل ينشب ورقة أن توىف:ويف أخره:(( مث قال،عن ورقة  حديث البخاري يف صحيحه

  .٦/٦٠٧:اإلصابة:انظر ))اإلسالم فيكون مثل حبريا إىلالناس   ولكنه مات قبل أن يدعو حبريا رسول اهللا
  . ٢/٨٨:البسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .قاله ابن األنباري   ) ٦(
  .مصدر سابق : بسيط يف تفسري القرآن ايد ال: انظر   ) ٧(
  . ٦٢:جماز القرآن   ) ٨(
  . ١٩٠: غريب القرآن   ) ٩(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ١٠(



  

(#ρã x x.﴾ ]م ، ] نهوكَتشم وهتدش﴿  ª! $# uρ ‘‰ x© r& $U™ ù' t/ ‘‰ x© r& uρ WξŠ Å3Ζ s?  ﴾ ]  قوبةً ]م١(ع(.  
)١(.  

∩∇∈∪ ﴿⎯ ¨Β ôì x ô± o„ ºπ yã$x x© Zπ uΖ |¡ ym ﴾  وزجت فاعةي كُلُّ شهينِ وي الد٢(ف( ،﴿ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! 

Ò=Š ÅÁ tΡ $pκ ÷] ÏiΒ﴾]ن[ ، ا أَجريهف كَانَ لَه﴿ ⎯ tΒ uρ ôì x ô± o„ Zπ yã$ x© Zπ y∞ ÍhŠ y™ ﴾  عنِيأَنْ : ي جوزا الَ يم

 ، يهف شفَعي﴿⎯ ä3 tƒ … ã&©! ×≅ ø Ï. $ yγ ÷Ψ ÏiΒ﴾]ن[ اإلمثِ ، : أَين الوزرِ وم صيبن﴿ tβ% x. uρ  ª! $# 4’ n? tã 

Èe≅ ä. &™ ó© x«  $ \F‹ É) •Β﴾]راً ] مقتد٣(م( ،٠٢  اعرقَالَ الش)٤(:  

 فَسالن نٍ كَفَفْتغي ضذو هـاَءتسلَى مع تكُنو
  دراً: أَيقْتيلَ،مقو: بادالع ألقْوات راملُقَد ٥(املَقيت( َيلق قَدو ، : داهالش املُقيت)٦( ، 

  : )٢(، قَالَ الشاعر )١(، واملَقيت املَوقوف على الشيِء  )٧( واملُقيت احلَافظُ للشيِء

                           
مصدر : وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، عن قتادة  ٥/١٨٥:رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ١(

  . ١/١٧١:التبيان يف تفسري غريب القرآن و، ١/٣٩١:فسري ابن زمنني ت: وانظر . عن احلسن وقتادة ، سابق 
والوسيط يف تفسري ،  ١/٣٩٢:تفسري ابن زمنني : انظر . التعريف الوارد للشفاعة احلسنة والسيئة قاله احلسن   ) ٢(

  .٥/٢٩٥:تفسري القرطيب و،  ٢/٨٩:القرآن ايد 
معاين القرآن للفراء : انظر . والفراء وأبو عبيد وابن قتيبة واخلطايب ابن عباس وابن جريرقاله السدي وابن زيد و  ) ٣(

زاد و ، ١/٥١٢:وتفسري املاوردي ،  ٥/١٨٧:تفسري الطربي و، مصدر سابق : وجماز القرآن ،  ٢/٢٨٠:
  .٢/١٥١:املسري 

تفســري :انظــر. لــزبري بــن عبــد املطلــب عــم رســول اهللا ا:األغلــب أن هــذا الشــاعر هــو   ) ٤(
ــرطيب  تفســريو،  ١/٥٧٤: الكشــافو،٥/١٨٨:الطــربي : تفســري البحــر احملــيط و ، ٥/٢٩٦:الق

زاد املسـري  : انظـر  ، أحيحـة بـن اجلـالح    : ومنـهم مـن قـال    ،  ٥/٥١:تاج العروس و،  ٣/٣١٦
ملعجـم الكـبري   ا: انظـر  ، النابغـة  : ومنهم مـن قـال   ،  ١/٣٦٠:اإلتقان يف علوم القرآن و،  ٢/١٥٠:
  . ٦/٣٠٦: جممع الزوائد : انظر  ،امرىء  القيس :  ومنهم من قال،١٠/٢٥٢:

زاد و، مصدر سابق : تفسري الطربي و،  ١/٢٤٥:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . قاله مقاتل بن سليمان  ) ٥(
  .مصدر سابق : املسري 

: تفسري الطربي و ،١/١٦٧:تفسري جماهد : انظر .واختاره أبو سليمان الدمشقي، رواه ابن أيب جنيح عن جماهد   ) ٦(
  .مصدر سابق : زاد املسري و، مصدر سابق 

ومعاين ، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر .  رواه ابن أيب طلحة عن ابن عباس وبه قال قتادة والزجاج  ) ٧(
  .مصدر سابق : زاد املسري و، مصدر سابق : وتفسري املاوردي ،  ٢/٨٥:القرآن وإعرابه 



  

  قَربوها منشـورةً ودعيتلَيت شعـرِي وأَشعـرنَّ إِذَا 
  يتإِنِي علَى احلسـابِ مقأَلي الفَضلُ أَم علَي إِذَا 

 سابِ : أَيلى احلع وقوفي م٣(إِن( .  

∩∇∉∪ ٦﴿ # sŒ Î) uρ Λ ä⎢Š Íh‹ ãm 7π ¨Š Ås tF Î/﴾  ٍكُم بِسالمليلِّم عإِذا س ،﴿ (#θ–Š ys sù z⎯ |¡ ôm r'Î/ !$ pκ ÷] ÏΒ ﴾  أَي :

ةحيلى التع ةوا بِزيادن أَهلِ اِإلسالمِ،؛أَجِيبم لِّمإِذَا كَانَ املُس﴿÷ρ r& !$ yδρ –Š â‘﴾]إِذَا كَانَ ] خ كـ ن

β¨﴿،)٤(من أَهلِ الكتابِ  Î) ©! $# tβ% x. 4’ n? tã Èe≅ ä. >™ ó© x« $ ·7Š Å¡ ym﴾]  ازِياً]م ثدج٥(م( .  

∩∇∠∪ ﴿ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ]ن[ öΝ ä3 ¨Ψ yè yϑ ôf u‹ s9﴾  ي القُبورِ:أَيكُم فنعماِهللا لَيج4  ﴿،)٦(و’ n< Î) 

ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘]٣[ ÏµŠ Ïù]ن[/ô⎯ tΒ uρ ä− y‰ô¹ r& z⎯ ÏΒ «! $# $ ZVƒÏ‰ tn  ﴾ ] م أوثد [ قَوالً : أَي

⎯ø﴿، قَرأَ )٨(أَنه الَ خلْف لوعده : ؛ يريد )٧(وخرباً  tΒ uρ ä− yŠ ø— r&  ﴾  أخ وهحن٩(، و(.  

∩∇∇∪ ﴿ $ yϑ sù ö/ ä3 s9 ’ Îû t⎦⎫ É) Ï≈ oΨ çR ùQ $# È⎦ ÷⎫ tF y∞ Ïù ﴾ ]ي قَ ]خف زلتولِ اِهللا نسلى روا عمومٍ قَد 

لَهم أَنْ  املَدينةَ ، فَأذَنَ رسولُ اِهللا )١٠(إِنا اجتوينا : بِاملدينة ، فَقاموا ما شاَء اُهللا ، ثُم قَالُوا 
ونَ فيهِم؛ يخرجوا ، ولَم يزالُوا يرحلونَ مرحلةً مرحلةً حتى لَحقُوا بِاملشركني ،فَاختلف املؤمن

هم مسلمونَ حتى نعلم أَنهم بدلُوا ، فَبين : وقالَ آخرونَ ،إِنهم كُفار مرتدونَ:فَقالَ بعضهم 

                                                                             
  .مصدر سابق : زاد املسري و،  ١/٥١٣:تفسري املاوردي : انظر .  عن جماهد يروو، قاله ابن احلجاج   ) ١(
: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . هذا الشاعر هو السموأل بن عادياء اليهودي   ) ٢(

  . ٢/٧٥:لسان العرب و،  ٨٦ – ٢/٨٥
  . ٤٣٥: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٢/٩٠:فسري القرآن ايد الوسيط يف ت: انظر   ) ٤(
: تفسري السمرقندي : وانظر . عن ابن عباس ، مصدر سابق :حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ) ٥(

  . ٣/٣٥٤: تفسري الثعليب و،  ١/٣٤٩
  . ٢/٨٧:معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  . ٣/٣٥٥:يب تفسري الثعلو ،٥/١٩١:تفسري الطربي : انظر . قاله الطربي   ) ٧(
  . ٢/٩١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٨(
  . ٩٧: التيسري يف القراءات السبع و، ١٠٦: السبعة يف القراءات : انظر     )٩(
  . ٥٠ :خمتار الصحاح : انظر  . إذا كرهت املقام به وإن كنت يف نعمة: اجتويت البلد    ) ١٠(



  

مالَكُم مختلفني في هؤالِء املُنافقني علَى فرقَتنيِ : ، واملَعنى )١(اُهللا تعالَى فَي هذه اآلية كُفْرهم 
: هم عبداِهللا بن أُبي وأصحابه الذين رجعوا يوم أُحد ، قَالَ بعض املُسلمني : أَو  ٢فرقَتنيِ ، 

 قَالَ قَومم ، وورِ نِفَاقُهظُهم للَهقْتم : نهنع كُف٢(ن( هم : ، أَووا أَنمعكَّةَ زن أَهلِ مم قَوم مه
 هاجرينوا املَدينةَ ممهم قَدا أَننهوا مجِرتهِم فَيعائضوا بِبيأتكَّةَ لهم إِلَى موعجي روا فأذَنفَاست ،

!ª﴿ ٦، )٣(، فَاختلف املسلمونَ في نِفَاقهِم  $# uρ Ν åκ |¦ x. ö‘ r&  ﴾   ِن الذِّلم إِلَى أَحكامِ الكُفَّارِ مهدر

yϑ$  ﴿، )٤(الذِّلِ  والصّغارِ والسبي والقَتلِ Î/ (# þθ ç7 |¡ x.  ﴾]ا  ]نعدمب دادتن االروا مرا أَظْهبِم

tβρ ﴿كَانوا على النفاقِ ،  ß‰ƒ Ì è? r& ﴾ ، َا املُؤمنونهأَي﴿  β r& (#ρß‰ ôγ s?  ﴾ ،وادرشأَنْ ت﴿ ô⎯ tΒ ¨≅ |Ê r& 

ª!    ﴿، )٥(أَضلَّهم  هؤالِء مهتدونَ واُهللا قَد: تقُولونَ : من لَم يرشده اُهللا ؛ أَي   ]ن[ ﴾  #$

⎯ tΒ uρ È≅ Î=ôÒãƒ ª! $# ⎯ n= sù y‰ Åg rB … çµ s9 Wξ‹ Î6 y™  ﴾ ]  كـ [ةطَريقاً إِلَى احلُجيناً و٢٠، )٦(د  ثُم

   :)٧(أَخربهم بِما في ضمائرِ أَولئك لئَّالَ يحِسنوا الظَّن بِهم فَقالَ 

∩∇®∪  ﴿ (#ρ–Š uρ  ﴾  عنِيؤالِء : يه ،﴿  öθ s9 tβρ ã à õ3 s? $ yϑ x. (#ρã x x. tβθ çΡθ ä3 tF sù  ﴾  مهم وتأَن ،

                           
،  ٢/٩١: وذكره الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  السديعن ٥/١٩٤:ه تفسرييف رواه ابن جرير   ) ١(

  .كلهم دون إسناد ،  ١٠/١٧٤:التفسري الكبري والرازي يف ،  ١/٥٧٧:الكشاف والزخمشري يف 
: ويف ، ) ١٧٨٥(رقم احلديث ،باب املدينة تنفي اخلبث ، كتاب احلج ،  ٢/٦٦٦: ه صحيحرواه البخاري يف   ) ٢(

فما  ﴿:باب، كتاب التفسري : ويف ، )  ٣٨٢٤( رقم احلديث ،  ٤/١٤٨٨: باب غزوة أحد ، كتاب املغازي 
ورواه مسلم يف ، )  ٤٣١٣( رقم احلديث ،  ٤/١٦٧٦: ﴾ لكم يف املنافقني فئتني واهللا أركسهم مبا كسبوا 

كالمها عن زيد بن ، )  ٢٧٧٦(رقم احلديث ،  ٤/٢١٤٢: كتاب صفات املنافقني وأحكامهم  :ه صحيح
  . أرقم 

تفسري : انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل عبد بن محيد وابن املنذر ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ٣(
  .  ٢/٦١٠:الدر املنثور و،  ٣/١٠٢٤:تفسري ابن أيب حامت و ، ١٩٣ -٥/١٩٢:الطربي 

  ،  ٢/٨٨:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : وجماز القرآن ،  ٢/٢٨١:معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٤(
: تفسري الثعليب :وانظر،عن ابن عباس، مصدر سابق : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(

٣/٣٥٦.  
  .مصدر سابق  : معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  .١/١٢٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(



  

﴿ [™ !# uθ y™]ن[ Ÿξ sù (#ρä‹ Ï‚−G s? öΝ åκ ÷] ÏΒ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r&﴾ ، موهناطبالَ تم ووالُه4 ﴿الَ ت© ®L ym (#ρã Å_$ pκ ç‰ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ 

«!  ، ﴿ βحتى يرجِعوا إِلَى رسولِ اِهللا  ]ن[ ﴾ #$ Î* sù (# öθ©9 uθ s? ﴾ نع جرة١( اهل(، ﴿ öΝ èδρ ä‹ä⇐ sù ﴾ 

óΟ ﴿ ، )٢(بِاألسرِ èδθè= çFø% $# uρ ß] ø‹ ym öΝ èδθ ßϑ ›?‰y` uρ] نض[ Ÿω uρ (#ρä‹ Ï‚ −G s? öΝ åκ ÷] ÏΒ $ wŠ Ï9 uρ Ÿω uρ # · ÅÁtΡ ﴾ 

   .)٣(الَ تتولَّوهم والَ تستنصروا بِهم على عدوكم ] ع[

∩®⊃∪ ﴿ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è=ÅÁ tƒ﴾ م  : أَيوهمدتجيثُ وم حلُوهفَاقْت،﴿/ω Î) t⎦⎪ Ï%©! $# tβθè= ÅÁ tƒ ﴾  :

’4  ﴿يلْتجِئُونَ، n< Î) ¤Θöθ s% öΝ ä3 oΨ ÷ t/ Ν æη uΖ ÷ t/ uρ î−$sV‹ ÏiΒ ﴾ ِاجلوارو يهم بِاحللفلونَ فو  ٢، )٤(فَيدخنب مهو

جلدو من٥(ب(  ةاعزلحِ خي صلُوا فخد)٦(َك ينالذ القَوم م؛ ه يبالن نيانَ ب يثاقم مهينبو)٧( ،

يثاق٦، )٧(م ﴿  ÷ρ r& öΝ ä.ρâ™ !$ y_ ôN u ÅÇ ym öΝ èδ â‘ρß‰ß¹ β r& öΝ ä.θè=Ï?$ s) ãƒ ÷ρ r& (#θè=Ï?$) ãƒ 

öΝ ßγ tΒ öθ s%﴾]عنِ]نيي :و  أَونب مهكُم ، والم بِقتهوردص اقَتض قَداؤوكُم ولُونَ بِقومٍ جصي

، وهذا بيانٌ أَنَّ من انضم إِلَى قُومٍ ذُوِي عهد مع رسولِ اهللا )٨( للنبِي مدلجٍ كَانوا صلحاً 
ِاملالو مقنِ الدي حهِم فكمثلُ حم ٩(فَله( يفالس بِآية ذا كُلهه سخن ثُم ،)اللُ  ٢، )١٠ه أَو

                           
  . ٢/٩٢: و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق  : معاين القرآن وإعرابه :  انظر  ) ١(
  .٣/٣٥٦:تفسري الثعليب  و، ١/٣٥١:تفسري السمرقندي و،  ١/٢٤٧:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ٢(
 تفسـري : وانظـر  ، عـن ابـن عبـاس    ، مصدر سابق : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(

  . ١/٥٣٤: ابن كثري 
،  ٢/٨٩: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : وجماز القرآن ، مصدر سابق : معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٤(

  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد 
مجهرة : انظر.  لقيافةا علم كان همومن ،كنانة بن مناة عبد بن مرة بن مدجل بنووهم كنانة،  من بطن :مدجل بنو  ) ٥(

   .٣٧٢:، واية األرب يف معرفة أنساب العرب ١٨٧:أنساب العرب 
: قبيلة عدنانية، وهم بنو حلي بن عامر بن قمعة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، انظر: خزاعة  ) ٦(

  .٢٢٨:  العرب نسابأ معرفة يف األرب اية، و ٤٨٠:مجهرة أنساب العرب 
  . ٤٣ -٤٢:التعريف واإلعالم : انظر . ه السهيلي قال  ) ٧(
  .  ١/٤٧٩:إعراب القرآن و، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج والنحاس   ) ٨(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٩(
  . ١٣٣: نواسخ القرآن و،  ٣٤٣:الناسخ واملنسوخ للنحاس : انظر   ) ١٠(



  

öθ ﴿ : ى منته بِكف بأس املعاهدين فقالثُم ذَكر اُهللا تعالَ ٦، )١(هاللُ بن عويمر اَألسلَمي s9 uρ 

u™ !$ x© ª! $# öΝ ßγ sÜ ¯= |¡ s9 ö/ä3 ø‹ n= tæ öΝ ä.θè=tG≈ s) n= sù﴾]عنِي  ]نو : يا همكُم إِنن قَتالورِهم عدص يقإنَّ ض

Èβ﴿،مولَو قَوى اُهللا قُلوبهم علَى قتالكُم لقَاتلُوكُ،)٢(لقذف اُهللا الرعب في قُلوبِهم Î* sù öΝ ä.θä9 u” tI ôã $# 

öΝ ä.θä9 u” tI ôã öΝ﴿في احلَربِ،﴾ #$ n= sù öΝ ä.θè=Ï?$ s) ãƒ (# öθ s) ø9 r& uρ ãΝ ä3 øŠ s9Î) zΝ n= ¡¡9 $ ﴿الصلح ،] ن خ[﴾#$ yϑ sù Ÿ≅ yè y_ 

ª! $# ö/ä3 s9 öΝ Íκ ö n= tã Wξ‹ Î6 y™﴾ ] كـ ،تسهِ] ونعمائد فكسهِم والتي قعالَى م ،فاُهللا ت أَمره ثُم

ي ن لَمؤالِء فَقالَبِقتالِ مبيل هثل سلى مع ٣(كن( :  

∩®⊇∪ ﴿tβρ ß‰ Éf tF y™ t⎦⎪ Ì yz# u™ tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ β r& öΝ ä.θãΖ tΒ ù' tƒ (#θ ãΖ tΒ ù' tƒ uρ öΝ ßγ tΒ öθ s%﴾]وا ]نكَان ؤالِء قَومه

 بِيلنل ونَ اِإلسالمظهرين الكُفَّارِ ، وهِم مقَومنَ املُوافَقةَ لظْهِروي  املُؤمننيو ونَ بِذلكريد؛ ي

=¨﴿،)٤(على نِفاقهم فَأَطْلَع اُهللا تعالَى نبِيه ،اَألمن في الفَريقنيِ ä. $tϑ (# ÿρ–Š â‘ ’ n<Î) Ïπ uΖ ÷F Ï ø9 $# (#θÝ¡ Ï. ö‘ é& 

(#θÝ¡Ï. ö‘ é& $ pκ Ïù﴾]ن[أَي:يهوا فعجر ركوا إِلَى الشدا ر٥(كُلَّم(،﴿ β Î* sù öΝ ©9 óΟ ä.θä9 Í” tI ÷è tƒ (# þθà) ù= ãƒ uρ 

â/ ä3 ø‹ s9 Î) zΝ n= ¡¡9 $# (# þθ ’ ä3 tƒ uρ óΟ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& öΝ èδρ ä‹ ã‚ sù öΝ èδθè=çG ø% $# uρ ß] øŠ ym]٣[öΝ èδθßϑ çGø É) rO ﴾]٠٢]ن  

شجر ، : السلَف ، والسلم : االستسالم واالنقياد ، والسلَم : السلَم بِفَتحِ السنيِ والالَّمِ 

öΝ﴿:ىلوقوله تعا ٦،  )٦(سلَمةٌ /واحدتها  ä3 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ $uΖ ù=yè y_ öΝ ä3 s9 öΝ Íκ ö n= tã $ YΖ≈ sÜ ù=ß™ 

                           
: انظر . وذكره السهيلي حكاية عن النحاس ، وحكاه املاوردي عن عكرمة . روا ابن أيب حامت عن جماهد   ) ١(

وأما هالل بن عومير ،  ٤٣: والتعريف واإلعالم ، ١/٥١٦:وتفسري املاوردي ، ٣/١٠٢٤:تفسري ابن أيب حامت 
على أن ال  حلف كان بينه وبني النيب ،  هالل بن عومير األسلمي، بردة أبوهو فلم أقف له من ترمجته إالّ أنه 

: ابن تيمية ، الصارم املسلول على شامت الرسول ، ٢/١٥٤:للنحاس معاين القرآن  :انظر . يعينه وال يعني عليه 
٣/٧١٧ .  

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  . ٢/٩٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
: تفسري ابن أيب حامت : انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل عبد بن محيد وابن املنذر ،  حامت عن جماهد رواه ابن أيب  ) ٤(

  . ٢/٦١٤:الدر املنثور و،٣/١٠٢٩
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . ٢٥٩: غريب القرآن   ) ٦(



  

$YΨ Î6 •Β﴾]م[ هم:أَيالتي قنةً فيةً بجفونَ لَكُم ؛ حةٌ الَ يرم غَدهن ٢،)١(َألنم ؤالِء قومه

د٢(أَس(َغَطَفَانو)؛)٣نيأمم لهوافَقتهم مقوملو ، اإلسالم لمسلمنيوا لأَظهر بن عيمنوا الفَريقنيِ ،و
كَان يأتي بِأخبارِ املُشركني ، ويأتي املُشركني بأخبارِ املُسلمني ؛ ليأمن  )٤(مسعود الثَّقَفي

 هدع لَه كنلَم ي٥(الفَريقنيِ ، و(.                     

∩®⊄∪ ٦ ﴿$ tΒ uρ šχ% x. ?⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 β r& Ÿ≅ çFø) tƒ $·Ζ ÏΒ÷σ ãΒ﴾ تةالب ، ﴿ ω Î) $ \↔ sÜ yz﴾]كـ [ قَد هإِالَّ أَن

مصدق عباده ما وعد ، : أَي مصدق،واُهللا تعالَى مؤمن ؛: مؤمن ٠٢،)٦(يخطئُ املؤمن بِالقتلِ

 ؛ أَي ن اَألمانكونُ مي أَو ، : هنأَم نإِالَّ م أْمن٦،)٧(الَ ي ﴿ ⎯ tΒuρ Ÿ≅ tF s% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz﴾  ُثلم :

هابفَأَص هي غَريمبِالر دقْص٨( أَنْ ي(، ﴿ ãƒ Ì ós tG sù]٣[7π t7 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β ×π tƒÏŠ uρ îπ yϑ̄= |¡ •Β #’ n< Î) ÿ⎯ Ï&Î# ÷δ r&﴾ 

HωÎ) β﴿جميع ورثَته ،: يعنِي  r& (#θè% £‰¢Á tƒ﴾ ]ةَ ، ] نيكُوا الدرتيفُوا وعإِالَّ أَنْ ي﴿ β Î* sù šχ% x. 

⎯ ÏΒ BΘ öθ s% 5iρ ß‰ tã ﴾،ٍربن قُومِ حفَإن كَانَ املَقتولُ م أَي﴿ öΝ ä3 ©9 uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σ ãΒ﴾ ًؤمناكَانَ مو،﴿  

ãƒ Ì óstG sù ]٣[7π t6 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β ﴾]لقَتلِ]نرثُون ،كَفارةٌ لالَ يو كُفار أَهلَهو هبتصيةَ ؛ َألنَّ عالَ دو

تيهد،﴿ β Î) uρ šχ% Ÿ2 ⎯ ÏΒ ¤Θ öθ s% öΝ à6 oΨ ÷ t/ Ο ßγ oΨ ÷ t/ uρ ×−$sV‹ ÏiΒ ﴾ ةكَأَهلِ الذِّم ، ﴿  ×π tƒÏ‰ sù îπ yϑ ¯=|¡ •Β 

                           
  . ٢/٩٠:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
مجهرة أنساب العرب : انظر. مدركة بن خزمية بن أسد بنو وهم العدنانية، من خزمية بين من حي :أسد بنو  ) ٢(

  . ٤٧:، واية األرب يف معرفة األنساب العرب ١٩٠:
 يلي مما منازهلم، عيالن بن قيس بن سعد بن غطفان بنو وهم العدنانية، من عيالن قيس من بطن: غطفانبنو   ) ٣(

، واية األرب يف معرفة األنساب ٢٤٨:مجهرة أنساب العرب : انظر.  وسلمى جاأ:  طي وجبلي القرى وادي
  . ٣٤٨:العرب 

  : (     ) .صفحة : انظر ، وليس من بين ثقيف كما مر يف ترمجته ، الصحيح أنه من بين أشجع   ) ٤(
  . مصدر سابق : الدر املنثور و، مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن السدي   ) ٥(
، مصدر سابق : وجماز القرآن ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : وانظر ،  ٣/٣٥٩: تفسري الثعليب   ) ٦(

  . ٢/٩٤: والوسيط يف تفسري القرآن ايد 
  . ٤٣١:غريب القرآن   ) ٧(
  . ١/٤٦٣:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٨(



  

#’ n< Î) ⎯ Ï&Î# ÷δ r& ãƒ Ì øt rB uρ]٣[7π t6 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β ﴾]الكَفَّارةُ ]نةُ ويالد يهف جِبفَت،﴿⎯ yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Éftƒ﴾ َقَبةالر 

،﴿ãΠ$u‹ ÅÁsù È⎦ ø⎪ t ôγ x© È⎦ ÷⎫ yè Î/$ tFtF ãΒ]خ[Zπ t/ öθ s? z⎯ ÏiΒ «! يقبلُ اُهللا توبةَ القَاتل حيثُ لَم يبحثْ :أَي]ن[﴾#$

%šχ﴿،)١(عن املَقْتولِ وحاله ، وحيثُ لَم يجتنب حتى الَ يخطَئَ x. uρ ª! $# $̧ϑŠ Î= tã $VϑŠ Å6 ym﴾ 

يد بن أَبِي ، واملَقتولُ احلَارثُ بن ز)٢(القَاتلُ عياش بن أَبِي ربيعة املَخزومي ٢] كـ  [
يعذِّبانه على اِإلسالمِ ، فَنذر قَتلَه ، فَأسلَم احلَارثُ ،  )٤( ، كَانَ هو وأَبو جهلٍ)٣(أَنِيسة 

القَاتلُ أَبو :، وقيلَ)٥(وهاجر ،فَلقيه عياش فَقتلَه ، ولَم يعلم بِإسالمه ، فَرتلت هذه اآليةُ
  .)٨(قَتلَه خطأً  )٧(املقتولُ راعٍ،و)٦(الدرداِء

  ∩®⊂∪ ٦ ﴿⎯ tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β … çν äτ !# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_/# V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù |= ÅÒ xî uρ ª! $# Ïµ ø‹ n= tã 

… çµ uΖ yè s9 uρ ]خ[ £‰ tã r& uρ … çµ s9 $ ¹/# x‹ tã $VϑŠ Ïà tã  ﴾ ]  لِ املُؤم] مقَات عيدعالَى وداً غَلظَّ اُهللا تمنِ ع

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
كان من السابقني األولني وهاجر اهلجرتني مث خدعه  ،بن عم خالد بن الوليدا ،عياش بن أيب ربيعة بن املغريةهو   ) ٢(

 هـ١٥مات سنة  ،يدعو له يف القنوت وكان النيب  ،أبو جهل إىل أن رجع من املدينة إىل مكة فحبسه
  ، ٤/٧٥٠:واإلصابة ، ٥/٤٤٣:الطبقات الكربى : انظر.    شام يف خالفة عمربال

من بين معيص بن عامر بن لؤي القرشي ، ويقال بن أيب أنيسة ، ويقال بن نبيشة ، احلارث بن يزيد بن أنيسة   ) ٣(
ان على تعذيبه يف وكان ممن أع –فلقيه عياش بن أيب ربيعة بظاهر احلرة ، أسلم وهاجر إىل املدينة ،  العامري

وما كان ملؤمن أن يقتل وفيه ويف عياش نزلت هذه اآلية ﴿ ، فعاله بالسيف فقتله ؛ظناً منه أنه مل يسلم  -مكة 
  . ١/٦٠٩:اإلصابة  :انظر .  ﴾مؤمنا إال خطأ 

 ،صحابهكان أشد الناس عداوة للنيب وأكثرهم أذى له وأل ،أبو جهل بن هشام املخزوميوأبو ،  أبو احلكم هو  ) ٤(
وأجهز عليه عبد اهللا بن  معاذ ومعوذ قتل ببدر قتله ابنا عفراء ،وأما أبو جهل فاملسلمون كنوه به ،وامسه عمرو

  .١/٥٩٤:الكامل يف التاريخ : انظر. رضي اهللا عنهم  مسعود
  ) ط دار الكتب . (  ٥/٢٠٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد وعكرمة   ) ٥(
وأما هو فمشهور ، خمتلف يف اسم أبيه ، عومير بن زيد بن قيس األنصاري ، أبو الدرداء ، لصحايب اجلليل هو ا  ) ٦(

: انظر.   مات يف أواخر خالفة عثمان ، وكان عابدا ، أول مشاهده أحد  ،امسه عامر : وقيل ، بكنيته 
  .  ١/٤٣٤:تقريب التهذيب و،  ٤/١٦٤٦:االستيعاب و،  ٧/٣٩١:طبقات ابن سعد 

  .٣/١٣٨٦:االستيعاب : انظر . مرداس بن يك الفزارى : الراعي املقتول   ) ٧(
  . ٥/٢٢٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن زيد   ) ٨(



  

  .)١(؛ للمبالَغة في الردعِ والزجرِ 

∩®⊆∪ ﴿ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çF ö/ u ŸÑ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $#  ﴾  ي اَألرضِ ، : أَيم فترس

﴿ (#θãΖ ¨Š u; tF sù ﴾ ]ن[  وا : أَيأَنوا وتتثَباحنَا،)٢(ت جلٍ كَانَ قَدي رف زلتي نبلٍ فَلقإِلَى ج بِغنمٍ لَه ز

يدز ةَ بنامليِهم أُسع ومئذاملسلمونَ ي؛ و ن املُسلمنييةً مري سجلُ،)٣(فَلقفَقالَ الر : المالس
يدز امةَ بنأُس سولُ اِهللا ، فَقَتلَهر دمحإِالَّ اُهللا ، م ليكُم ، الَ إِلهع ،اقُوا غَنمهاستو، زلتاآليةُ فَن

احلَالة ذهثلِ هلى مع نمِ مد فكن سهياً عأَ)٤(نقَر،﴿(#θ ãF̈: s[tF sù﴾ي احلُجراتف٥(،و( أخ)٦(، ذَلكو

امةَ قَالَ ،)٦(أخأَنَّ أُس ذَلكعالَى :ووذاً ، فَقالَ اُهللا تتعا قَالَها ممإِن: ﴿ Ÿω uρ (#θä9θà) s? ô⎯ yϑ Ï9 #’ s+ ø9 r& 

ãΝ à6 øŠ s9 Î) zΝ≈ n=¡¡9 $# |M ó¡ s9  $ YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ﴾   أَي : ةحيالت اكُم بِهذهي٢، )٧(ح  ابن رداسو ماملَقتولُ ه

القَاتلُ : أُسامةَ وشدد ، وقيلَ  ، ولَما أُنزلت هذه اآليةُ عاتب النبِي )٨(نهيك الغطفَانِي 

                           
  . ٢/٩١:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
وهي ،  ٢/٢٨٣:ء يف معاين القرآن هذا املعىن هو على القراءة الثانية اليت قرأ ا ابن مسعود كما ذكر ذلك الفرا  ) ٢(

  .أيضاً قراءة محزة وغريه من القراء كما سيأيت قريباً 
ولد يف ، أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب ،  أبو حممد وأبو زيد ،احلب ابن احلب ، الصحايب اجلليل   ) ٣(

 أن مات يف أواخر خالفة معاوية اعتزل الفنت بعد قتل عثمان إىل ،وله عشرون سنة  ومات النيب ، اإلسالم 
،  ١/٤٩:اإلصابة و،  ١/٧٥:االستيعاب : انظر .   سنة أربع ومخسني وهو بن مخس وسبعني باملدينة

  .  ١/٩٨:تقريب التهذيب و
أسامة بن زيد إىل احلرقات من  باب بعث النيب  ، كتاب املغازي ، ٤/١٥٥٥:ه صحيحرواه البخاري يف   ) ٤(

باب حترمي قتل الكافر ، كتاب اإلميان ،  ١/٩٧: ورواه مسلم يف صحيحه ،  ) ٤٠٢١(يث رقم احلد،  جهينة
ورواياه  خمتصراً دون التصريح ، كالمها عن أسامة بن زيد  ،) ٩٦(رقم احلديث ،  ال إله إال اهللا: بعد أن قال 
، ﴾ السالم لست مؤمنا وال تقولوا ملن ألقى إليكم﴿:باب ،  كتاب التفسري،٤/١٦٧٧:البخاري : باسم أسامة 
كالمها عن ابن ) ٣٠٢٥:( رقم احلديث ، كتاب التفسري ،  ٤/٢٣١٩: ومسلم يف  ، ) ٤٣١٥(رقم احلديث 

  .  عن السدي  ٥/٢٢٤: رواه الطربي يف تفسريه ، عباس 
الَّذين َآمنوا إِنْ  يا أَيها ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة احلجرات )  ٦( يف اآلية رقم ) فتبينوا ( يعين كلمة   ) ٥(

  نيمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةها بِجموا قَويبصوا أَنْ تنيبإٍ فَتببِن قفَاس اَءكُمج﴾ .  
  . ٢٠٩: حجة القراءات و،  ٢٣٦:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .٢/١٠٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
فيه ، ورجح ابن حجر األول ، وقيل غطفاين ، أسلمي : وقيل ، ابن عمرو : وقيل ، ضمري مرداس بن يك ال  ) ٨(



  

عامر بن األضبط :،واملقتولُ)٢(بن جثامةَ )١( محكم:أَبو الدرداِء ،وقيلَ: املقداد ، وقيلَ 

Ν ﴿، قَرأَ )٤)(٣(اَألشجعي n= ¡¡9 šχθäó﴿،)٥(عم وحمزةُ  ﴾#$ tG ö; s? š⇓ t tã Íο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 ن [﴾#$

y‰Ζ﴿متاعها من املَغانِمِ ، :أَي ]خ Ïè sù «! $# ÞΟ ÏΡ$tó tΒ ×ο tŠ ÏV Ÿ2﴾]ن[ أَي : ركت منقَتلَ ثَواباً كَثرياً ل

 المالس أَلْقَى إِليه ننِيمةُ : مغامن  ٠٢،)٦(مالغو منالغو املَغنممٍ ، وغنم معن : جم ا أُصيبم

 ٦،)٧(أَموالِ املُحاربني ﴿ š Ï9≡ x‹ x.]٣[ Ν çGΨ à2 ⎯ ÏiΒ ã≅ ö6 s% ﴾  َالَّالً كُفَّاراً كَهذَا املَقتولِ قَبلض

 ، إِسالمه﴿  ∅ yϑ sù ª!$# öΝ à6 ø‹ n=tã﴾  ذالَى هاُهللا ع نا مليكُم بِاإلسالمِ ، كَماُهللا ع نم ثُم

                                                                             
فهجمت عليه سرية ، اآلية كان يرعى غنما له  ﴾وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا  ﴿ نزلت

: انظر .بالشهادتني ظناً منه أنه متعوذ افقتله أسامة بعد أن أسلم ونطق ، وفيها أسامة بن زيد ،  رسول اهللا  
  .  ٦/٧٤:إلصابة و، ٣/١٣٨٦:االستيعاب 

والذي يظهر أنه ، فكل كتب التراجم اليت وقفت عليها كما سيأيت تثبت هذا ) حملم بن جثامة ( الصحيح أنه   ) ١(
  .واهللا أعلم ، خطأٌ من الناسخ 

أنه من قتل عامر بن األضبط دون أن يعلم : قيل ،  الليثيحملم بن جثامة أخو الصعب بن جثامة بن قيس     ) ٢(
بل نزل محص : وقيل ، بسبب قتله مؤمناً  أنه الرجل الذي لفظته األرض يف حياة النيب : وقيل ، بإسالمه 

  . ٥/٧٨٥:اإلصابة و،  ٤/١٤٦١:االستيعاب : انظر . آخر حياته ومات ا يف زمن ابن الزبري 
داه فال إله إال اهللا ف: يظنونه متعوذا يقول  هو الذي قتلته سرية رسول اهللا ، ألشجعي عامر بن األضبط ا   ) ٣(

يا أيها الذين  ﴿ :فأنزل اهللا فيه ، » فهال شققت عن قلبه  «: وقال ، وقال لقاتله قوال عظيما  رسول اهللا  
وذكر ابن حجر أن ،  ﴾ست مؤمنا آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم ل

، ٤/٢٨٢:طبقات ابن سعد : انظر  . قتل حني أسلم قبل أن يلقى النيب بعض القصص تدل على أنه 
  . ٣/٥٧٦:اإلصابة و،  ٢/٧٨٥:االستيعاب و

: ل قي،  واالختالف يف املراد ذه اآلية كثري مضطرب فيه جداً((  ٤/١٤٦٢:االستيعاب : قال ابن عبد الرب يف   ) ٤(
نزلت يف :  ((وقال ابن عباس ، يف حملم بن جثامة : وقيل ، بن زيد  أسامةنزلت يف : وقيل ، نزلت يف املقداد 

 :نزلت يف رجل من بين ليث يقال له: وقيل ، نزلت يف غالب الليثي : وقيل ، ومل يسم أحدا ،   )) سرية 
ومعلوم أن قتله كان ،  اضطراب شديد جداً وهذا، نزلت يف أيب الدرداء : وقيل ، كان على السرية  ،فليت

التعريف واإلعالم : وانظر يف هذا االختالف ،  )) واهللا أعلم ، ألن قاتله مل يصدقه يف قوله ؛  خطأ ال عمداً
  . ١٣١-١/١٢٩:وترويح أويل الدماثة ، ٣٣:ومفحمات األقران يف مبهمات القرآن ،  ٤٢ -٤١:

  .٩٧: التيسري يف القراءات السبع و، صدر سابق م: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  . ٤١٣: غريب القرآن   ) ٧(



  

أَنَّ كُلَّ من أَسلم ممن كَانَ كَافراً بِمرتلة هذَا الذي تعوذَ بِاإلسالمِ قُبِلَ منه : املَقتولِ ؛ يعنِي 

#)﴿: )١(ثُم أَعاد اَألمر بِالتبينِ فَقالَ ظَاهر اِإلسالمِ ، þθãΖ ¨ t7 tF sù]ن[χ Î) ©! $# šχ% x. $ yϑÎ/ 

šχθ è=yϑ ÷è s? # Z Î6 yz﴾]عنِ] مسولُ اِهللا :ييلَ رمح ثُم ، الهلى مع كُم قَتلتموهلمٍ أَنلَى عع 

 ةقببِعتقِ ر أمرهامةَ ، وألُِس استغفرو،هميهم غَنلع ردو، إِلَى أَهله هيت٢(د( .  

∩®∈∪ ﴿ω “ Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ç ö xî/ ’ Í< 'ρé& Í‘ u œØ9 اَألصحاَء الذين :يعنِي  ﴾#$

هاداجل نم عهقْطَعتم وهرضلَّةَ بِهِم تأَ،  الَ عقَر ﴿ t ö xî ’ Í< 'ρé& ﴾ ٍم وعلؤالِء، ، )٣(عوِي هستالَ ي

tβρ ﴿هؤالِء،  ß‰ Îγ≈yf çR ùQ $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# óΟ Îγ Ï9# uθ øΒ r'Î/ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& uρ ]ن[ Ÿ≅ Ò sù ª! $# t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ yfçR ùQ $# 

óΟ Îγ Ï9# uθ øΒ r'Î/ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& uρ ’ n? tã t⎦⎪ Ï‰Ïè≈ s) ø9 $# Zπ y_ u‘ yŠ﴾]ذرِ ؛ َألنَّ  ]نن أَهلِ العم ينلَى القَاعدع

انوا في النِية واهلمة على قَصد املُجاهدين باشروا الطَّاعةَ ، والقَاعدون من أَهلِ العذر ؛ وإِنْ كَ

 هاداجل ،ةيا بِالنهقَصد فَوق ةرةُ الطَّاعباش٤(فَم(،﴿ yξ ä. uρ﴾ ِاملَعذُور القَاعدو املُجاهد ن٥(م(، 

﴿y‰ tã uρ ª!$# 4© o_ ó¡ çt ø:$#﴾ ]ة  ]ن٦(اجلَن(،﴿Ÿ≅ Ò sù uρ ª! $# t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈yf ßϑ ø9 $# ’ n? tã t⎦⎪ Ï‰Ïè≈ s) ø9 من غَريِ  ﴾#$

#﴿ ،)٧(عذرٍ · ô_ r& $VϑŠ Ïà tã﴾ ]  ع. [  

                           
  . ٢/٩٢:معاين القرآن   ) ١(
والوسيط  ، ٣/٣٦٧:تفسري الثعليب :انظر . حكاه الثعليب والبغوي والواحدي عن ابن عباس من طريق الكليب    ) ٢(

ال   - عدا ابن عباس  –وهذا اإلسناد ،  ٤٦٦/: ١تفسري البغوي و، مصدر سابق : لقرآن ايد يف تفسري ا
  . يعتد به عند أهل احلديث كما ال خيفى 

  .مصدر سابق :  التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٣٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  . ٢/١٠٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
وحكاه الواحدي والبغوي عن ، ٣/١٠٤٤:تفسري ابن أيب حامت : انظر . ه ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري روا  ) ٥(

تفسري و ،مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد  ،١/٢٥١:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . مقاتل 
  .١/٤٦٨:البغوي 

 ، ٥/٢٣١:تفسري الطربي : انظر . عن أيب بن كعب وابن أيب حامت ، رواه ابن جرير عن قتادة والسدي   ) ٦(
  . مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت و

 ،مصدر سابق :تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن سعيد بن جبري ، رواه ابن جرير عن ابن جريج   ) ٧(



  

∩®∉∪  ﴿ ;M≈ y_ u‘ yŠ çµ ÷Ζ ÏiΒ﴾ أَي: ةنازلَ الكَرامن معضٍ مب ها فَوقعضنازلَ ب١(م(،﴿  Zο t Ï øó tΒ uρ 

Zπ uΗ ÷q u‘ uρ]ن[ tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θà xî $ ¸ϑ‹ Ïm   ].م  [ ﴾  ‘§

∩®∠∪﴿ ̈β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ù uθ s? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $#]٣[﴾أَي: وا قَدي قَومٍ كَانف زلتهم ، ناحوأَر تقَبض

فَخرجوا معهم فَقُتلُوا يوم بدرٍ، فَضربت ،أَسلموا ولَم يهاجِروا حتى خرج املُشركونَ إِلَى بدرٍ

‘þ﴿:وقَوله،)٢(املَالئكةُ وجوههم وأَدبارهم Ïϑ Ï9$sß öΝ Íκ Å¦ àΡ r&﴾اخلُروجِ بِاملُق:أَيو ارِ الشركي دامِ ف

قتالِ املُسلمنيل نيع املُشرك٣(م( ، ﴿ (#θä9$s% zΝŠ Ïù ÷Λ ä⎢Ζ ä. ﴾]خ[  ؤالَ : أَيهؤالِء ساملالئكةُ ل قَالت

فَاعتذَروا بِالضعف عن مقاومة أَهلِ )٤(!أَكُنتم في املشركني أَو في املُسلمني ؟ : توبيخٍ وتقرِيعٍ

θä9$#)﴿،ملشرك في دارِها s% $̈Ζ ä. t⎦⎫ Ï yè ôÒ tG ó¡ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ فَحاجتهم املَالئكةُ ،في مكَّةَ:أَي]ن[﴾#$

ارِهإِلَى غَريِ د م بِاهلجرة، ﴿ (# þθ ä9$ s% öΝ s9 r& ô⎯ ä3 s? ÞÚ ö‘ r& «! $# Zπ yè Å™# uρ (#ρã Å_$ pκ çJ sù $ pκ Ïù ]ن[ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù 

öΝ ßγ1 uρù' tΒ æΛ©⎝ yγ y_ ]ن[ôN u™!$ y™ uρ # · ÅÁ tΒ﴾]أَهلِ  ]ثه كـ ع نؤالِء معالَى أَنَّ هاُهللا ت أَخرب

$ ﴿ : )٥(ثُم استثنى من صدق في قَوله النارِ، ¨Ζ ä. t⎦⎫ Ï yè ôÒ tG ó¡ãΒ  ﴾  َفَقال:  

∩®∇∪ ﴿  ω Î) t⎦⎫ Ï yè ôÒ tFó¡ ßϑø9 $# š∅ ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# Ï™!$ |¡ ÏiΨ9$# uρ Èβ# t$ ø! Èθø9 $# uρ ﴾   وندوجي ينالذ نم

)) كُنت أَنا وأُمي من املُستضعفني(( :قَالَ ابن عباسٍ ٢ضعفاُء ، 
)٦(هأُمو ،/ الفَضلِ لُبابةُ بِنت أُم

                                                                             
  . مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت و

  . مصدر سابق : طربي تفسري ال: انظر . قاله ابن جرير الطربي   ) ١(
وذكره الثعليب دون . حيىي عن قرة بن خالد عن الضحاك بن مزاحم عن  ٤٠١ /١:ذكره ابن زمنني يف تفسريه   ) ٢(

والوسيط ،  ١٧٧: وأسباب الرتول ،  ٣/٣٧١:تفسري الثعليب : انظر . إسناد وتبعه يف ذلك الواحدي والبغوي 
  . ١/٤٦٩: البغوي تفسري و،  ٢/١٠٥:يف تفسري القرآن ايد 

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  . ٢/٩٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
رقمه ،  ى عليهباب إذا أسلم الصيب فمات هل يصل، كتاب اجلنائز ،  ١/٤٥٥: هصحيحرواه البخاري يف   ) ٦(

وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني من  ﴿ باب ،٤/١٦٧٥: ورواه يف كتاب التفسري ،  ) ١٢٩١(
  ،)  ٤٣١١(رقمه ،   ﴾الرجال والنساء 



  

Ÿω tβθ ﴿ ٦، )٢(، أُخت ميمونة )١(احلَارِث اهلالَليةُ  ãè‹ ÏÜ tG ó¡ o„ \' s#‹ Ïm ﴾ يلةلَى حونَ عرقْدالَ ي  ،

Ÿω﴿،)٣(والَ نفَقَة والَ قُوة للْخروجِ uρ tβρ ß‰ tG öκ u‰ Wξ‹ Î7 y™﴾]ن[ ةينعرفونَ طَرِيقاً إِلَى املَد٤(الَ ي(.  
)٤(.  

∩®®∪ ﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù © |≈¤ tã ª! $# β r& uθ à ÷è tƒ öΝ åκ ÷] tã]ن[ šχ% x. uρ ª! $# # ‚θ à tã # Y‘θà xî ﴾]  م.[   

∩⊇⊃⊃∪﴿⎯ tΒ uρ ö Å_$ pκ ç‰ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ô‰Åg s† ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $Vϑ xî≡ t ãΒ # Z ÏW x.﴾ ًرااجه٥(م(ًالوحتمو)٦( ،

Zπ﴿،)٧(متزحزحاً عما يكره: أَو  ٢٠، )٦(ومتحوالً)٥(مهاجراً yè y™ uρ﴾]زقِ]ني الر٨(ف(،﴿⎯ tΒ uρ 

⎯﴿،)٨(الرزقِ tΒ uρ ól ã øƒ s† .⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏF÷ t/ # · Å_$ yγ ãΒ ’ n< Î) «! $# ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ §Ν èO çµ ø. Í‘ ô‰ãƒ ßN öθ pR ùQ $# ô‰ s) sù yì s% uρ 

… çν ã ô_r& ’ n? tã «! ، وكَانَ شيخاً كَبرياً خرج )٩(نزلت في حبيب بن ضمرةَ اللَّيثي  ]ن[﴾  #$

                           
أول امرأة أسلمت مبكة بعد ، بنت احلارث بن حزن اهلاللية ) الكربى ( أم الفضل لبابة ، الصحابية اجلليلة   ) ١(

فولدت له ، تزوجها العباس بن عبداملطلب ،  يزورها ويقيل يف بيتها وكان رسول اهللا  ، ت خويلد خدجية بن
 ماتت يف خالفة عثمان قبل زوجها العباس ، وقثم وعبد الرمحن وأم حبيب الفضل وعبد اهللا وعبيد اهللا ومعبداً

  .٨/٢٧٦:اإلصابة و،  ٨/٢٧٧:طبقات ابن سعد  :انظر . رضي اهللا عن اجلميع 
  تزوجهاو، ميمونة  كان امسها برة فسماها النيب  ،اهلالليةبن حزن ميمونة بنت احلارث ، هي أم املؤمنني   ) ٢(

  .٨/١٢٦:، واإلصابة ٤/١٩١٤:االستيعاب : انظر. هـ٥١سنة ا وماتت ودفنت ، بسرف سنة سبع 
  . ٣/٣٧٢: تفسري الثعليب   ) ٣(
،     ١/٤٧٠:تفسري البغوي : انظر . ابن عباس وعكرمة وجماهد  زي عنوابن اجلو، حكاه البغوي عن جماهد   ) ٤(

  . ٢/١٧٩:زاد املسري و
  . ٢/٩٦:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٦٣:جماز القرآن   ) ٥(
  . ٥/٢٤١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن الضحاك وقتادة والربيع    ) ٦(
  .١/١٢٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  . ١/٥٢٢:تفسري املاوردي : انظر . قاله ابن عباس   ) ٨(
بن ضمرة بن زنباع ، أو ابن جندب ، ضمرة بن العيص : معظم كتب التراجم اليت وقفت عليها ذكرت أنه   ) ٩(

 ﴾ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله مث يدركه املوت  ﴿سعيد بن جبري يف قوله تعاىل قال  ، اخلزاعي 
وكان مصاب ، أحد بين ليث . ن رجل من خزاعة يقال له ضمرة ابن العيص بن ضمرة بن زنباع كا: قال 

ملا أمروا باهلجرة كان مريضا فأمر أهله أن يفرشوا له على سريره وحيملوه إىل رسول اهللا  و،  البصر وكان موسراً
 ،  مسه أربع عشرة سنة حىت وقفت قال عكرمة طلبت ا، ففعلوا فأتاه املوت وهو بالتنعيم فرتلت هذه اآلية



  

لَو وافَى املدينةَ لَكانَ  متوجهاً إِلَى املَدينة ، فَمات في الطَّريقِ ، فَقالَ أَصحاب رسولِ اِهللا 
، وأخرب أَنْ من قَصد طَاعةً ثُم أَعجزه العذر عن )١(يةَ أَتم أَجرأً ، فَأنزلَ اُهللا تعالَى فيه هذه اآل

yì ﴿إِتمامها كَتب اُهللا لَه ثَواب تمامِ تلك الطَّاعة ، ومعنى s% uρ … çν ã ô_ r& ’ n? tã «! $#﴾: ذَلك بجو

،ابهقيل٢َبِإِجيو:ح وكَّةَ ، فَلبيب،هبِم نيفاملُستضع نكانَ مو ي اهلجرةزلَ فا نم معا سم- 
 ريضو مهونِ: قَالَ  -ورجنعيمِ ي ،أَخبِالت قيلَ )٢(فَماتو ، فَرتلت ،: زام بنح الد بنو خه

هاجر إلَى احلَبشة فَلدغَته حيةٌ قَبلَ بلوغَها ،  - وهو ابن أَخي خدجية  - )٣(خويلد

فَمات، ٤(فَرتلت(،﴿ tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θà xî $VϑŠ Ïm§‘﴾]ائة،مأو ثه،م.[   

∩⊇⊃⊇∪ ﴿ # sŒ Î) uρ ÷Λä⎢ ö/ u ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# }§ øŠ n= sù ö/ä3 ø‹ n=tæ îy$ uΖ ã_ β r& (#ρç ÝÇø) s? z⎯ ÏΒ Íο 4θ n=¢Á9 $# ﴾ زلتن 

 ستباحوظاهر القرآن يدلُ على أَنْ القَصر ي،  هذه اآليةُ في إِباحة قَصرِ الصالة في السفرِ

                                                                             
  . ٣/٤٩١:اإلصابة و،  ٢/٧٥٠:االستيعاب : انظر .  عليه

: املعجم الكبري والطرباين يف ، )  ٢٦٧٩( رقم احلديث ، مسند ابن عباس ،  ٥/٨١:رواه أبو يعلى يف مسنده   ) ١(
: ه تفسري وابن أيب حامت يف،  ٥/٢٣٩:وابن جرير يف تفسريه ، )  ١١٧٠٩( رقم احلديث ، ١١/٢٧٢
رواه : (( ٧/١٠:جممع الزوائد قال اهليثمي يف . كلهم من طريق أشعث عن عكرمة عن ابن عباس ،  ٣/١٠٥١

ورواه ،  ١/١١٣:تقريب التهذيب إالَّ أن ابن حجر ضعف أشعث بن سوار يف ،  )) جاله ثقات رأبو يعلى و
وزاد السيوطي نسبته إىل ابن ، باس بنحوه ابن جرير وابن أيب حامت من طريق عمرو دينار عن عكرمة عن ابن ع

الدر املنثور و ،٣/١٠٥٠: تفسري ابن أيب حامت و ،٥/٢٤٠:تفسري الطربي : انظر . وهذا السند صحيح ، املنذر 
:٢/٦٥٠ .  

ومسي بذلك ألن جبال عن ميينه ، موضع مبكة يف احلل وهو بني مكة وسرف على فرسخني من مكة :  التنعيم  ) ٢(
ومن التنعيم أحرمت عائشة رضي اهللا عنها مع ، م وآخر عن مشاله يقال له ناعم والوادي نعمان يقال له نعي

وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق ،   بعمرة بأمر النيب  عبدالرمحن ابن أيب بكر 
  .  ١٣٨: والروض املعطار،  ٢/٤٩:معجم البلدان : انظر .  املدينة منه حيرم املكيون بالعمرة

، كان ممن هاجر إىل أرض احلبشة ، أخو حكيم بن حزام القرشي األسدي ، خالد بن حزام بن خويلد بن أسد   ) ٣(
قد روى أن ، فنهشته حية فمات يف الطريق قبل أن يدخل ارض احلبشة ،  وكانت هجرته إليها يف املرة الثانية

: انظر .  ﴾مث يدركه املوت فقد وقع أجره على اهللا  ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله ﴿فيه نزلت 
  . ٢/٢٢٩:اإلصابة و، ٢/٤٣١:االستيعاب 

ذكر  ،كتاب معرفة الصحابة ،  ٣/٥٥٢:املستدرك واحلاكم يف ، مصدر سابق : ه تفسريرواه ابن أيب حامت يف   ) ٤(
وذكر : أن الزبري قال : ه من طريق هشام بن عروة عن أبي، )  ٦٠٥٢ (رقم احلديث ،  مناقب خالد بن حزام

  .احلديث 



  

β÷﴿بِالسفرِ واخلَوف؛لقوله  Î) ÷Λ ä⎢ ø Åz β r& ãΝ ä3 uΖ ÏF ø tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (# ÿρ ã x x. ﴾]ن[  أَي : اإلمجاعقْتلكُم ، وي

، )١( منعقد على أَنَّ القَصر يجوز في السفرِ من غَريِ خوف ، وثَبتت السنة بِهذَا عن النبِي 

اخلُوف ذَكر لَكنو  قتالو ي ذَلكم فالِ أَسفارِهح لى غَالبع ي اآلية٢(ف( ،﴿¨βÎ) t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# 

(#θçΡ% x. ö/ ä3 s9 # xρß‰ tã $ YΖ Î7 •Β ﴾] فَقالَ  ،  ]صج/كـ صالَة اخلُوف ذَكر ثُم:  

∩⊇⊃⊄∪ ﴿ # sŒ Î) uρ |MΖ ä. öΝ Íκ Ïù  ﴾  املُؤ: أَي عم بِيا النهأَي هم إِذَا كُنتاتي غَزوف منني

M| ﴿وخوفهِم،  ôϑ s% r' sù ãΝ ßγ s9 nο 4θ n= ¢Á9 $#﴾  أَي :ا لَههدأتمابت،﴿  öΝ à) tF ù=sù ×π x Í←!$ sÛ Ν åκ ÷] ÏiΒ y7 tè ¨Β ﴾ 

 ، عكصلونَ مم ينِصفُه﴿ (# ÿρä‹ äz ù' u‹ ø9 uρ öΝ åκ tJ ys Î=ó™ r& ﴾]ن[ م ،: أَيهتاقُونَ أَسلَحذَ البيأَخل﴿ # sŒ Î* sù 

(#ρß‰ y∨ y™﴾  أَي :، عكت مي قَامالطَّائفةُ الت تدجفَإِذَا س ﴿ (#θ çΡθä3 uŠ ù=sù ⎯ ÏΒ öΝ à6 Í← !# u‘ uρ  ﴾] ض

'ÏNù﴿الذين أُمروا بِأخذ السالحِ، :أَي  ]ن tG ø9 uρ]٣[îπ x Í← !$sÛ 2” t ÷z é& óΟ s9 (#θ=|Á ãƒ ﴾ِعنيي: ينالذ

θ=|Á#)﴿كَانوا من ورائهم يحرسونهم، ã‹ ù= sù y7 yè tΒ (#ρä‹ è{ ù' uŠ ø9 uρ öΝ èδ u‘ õ‹ Ïn öΝ åκ tJ ys Î=ó™ r& uρ ﴾]ن[ 

Š¨ ﴿، الذين صلُّوا أوالً :ييعنِ uρ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#ρã x x. öθ s9 šχθ è=à øó s? ô⎯ tã öΝ ä3 ÏF ysÎ= ó™ r& ö/ ä3 ÏG yè ÏG øΒ r& uρ﴾  يف

tβθ ﴿ صلواتكُم ، è=‹ ÏϑuŠ qù Ν à6 ø‹ n=tæ \' s#ø‹ ¨Β Zο y‰ Ïn# uρ  ﴾]تالِ  ]نبِالق،﴿Ÿω uρ yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tã β Î) 

tβ% x. öΝ ä3 Î/ ≡“]Œ r& ⎯ ÏiΒ @ sÜ ¨Β ÷ρ r& Ν çFΖ ä. #© yÌ ö ¨Β β r& (# þθ ãèŸÒ s? öΝ ä3 tG ys Î=ó™ r&﴾]ن[ ركي تم فلَه يصرخت

،الةي الصالحِ فمل السهِم حعضب ندع فَرض ملُههِم )٣(وحعضب ندؤكَدةٌ عةٌ منسو ،

                           
الصالة من أربع إىل اثنتني إال املغرب يف  وقصر رسول اهللا: (( ١١/١٦٥:قال ابن عبد الرب يف التمهيد   ) ١(

كسائر ما ؛ زيادة منه يف أحكام اهللا  فكان ذلك منه سنة مسنونة، أسفاره كلها آمنا ال خياف إال اهللا تعاىل 
وهو ثابت عند أهل العلم ، مما لو ذكرنا بعضه لطال الكتاب بذكره ، ه يف القرآن ذكر سنه وبينه مما ليس ل

إمنا نفعل كما رأينا : ((فحديث ابن عمر يف هذا الباب قوله ، أشهر من أن حيتاج فيه إىل القول يف غري موضعه 
من غري خوف عن القصر يف السفر  مع حديث عمر حيث سأل رسول اهللا ،  )) يفعل   رسول اهللا  

يدالن على أن اهللا عز وجل قد يبيح يف » تلك صدقة تصدق اهللا تعاىل ا عليكم فأقبلوا صدقته  «: فقال له 
  . ))بغري ذلك الشرط   مث يبيح ذلك الشيء على لسان رسوله، كتابه الشيء بشرط 

  . ٢/١٠٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  .٢/١٣٧:املغين  :انظر . أحد أقواله  داود والشافعي يفهذا قول   ) ٣(



  

ى لَهم في تركه لعذرِ املَطرِ واملرضِ؛َألنَّ السالح يثُقلُ على فَرخص اُهللا تعالَ،)١(

›ρä#) ﴿ويفْسد في املَطرِ،،)٢(املَريضِ è{ uρ öΝ ä. u‘ õ‹ Ïn ﴾ ]ن[ كَيالَ :أَي الةي الصذرٍ فلى حوا عكُون

!© (βÎ¨﴿،)٣(يتغفَّلَكُم العدو $# £‰ tã r& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 $ \/# x‹ tã $ YΨ‹ Îγ •Β ﴾]كـ[.  

∩⊇⊃⊂∪﴿# sŒ Î* sù ÞΟ çF øŠ ŸÒ s% nο 4θ n= ¢Á9 $#﴾ اخلوف الةص نم مغْتفَر،﴿(#ρã à2 øŒ $$ sù ©! $# Z$Β$ uŠ Ï% # YŠθãèè% uρ 

4’ n? tã uρ öΝ à6 Î/θ ãΖ ã_﴾]كُم] نميعِ أَحوالي جف كْرِهشو هوحيد٤(بِت(،﴿# sŒ Î* sù öΝ çGΨ tΡ ù' yϑ ôÛ رجعتم  ﴾#$

θ#) ﴿ ، )٥( إِلَى أَهلكُم واَقَمتم ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n=¢Á9 β¨ ﴿ ، )٦( أَتموها] ن[ ﴾ #$ Î) nο 4θ n=¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# $Y7≈ tFÏ. $ Y?θè% öθ ¨Β ﴾]م [  هضقَّتاً فَرؤوضاً مفر٧(م(.   

∩⊇⊃⊆∪ ﴿  Ÿω uρ (#θ ãΖ Îγ s? ﴾ ، فُواضعالَ تو ﴿  ’ Îû Ï™ !$ tóÏG ö/ $# ÏΘöθ s) ø9 أَبا سفيانَ ومن : يعنِي  ]ن[﴾ #$

هعم  ،هبِيعالَى ناُهللا ت أَمر دن أُحرفُوا مانص نيح   /ٍبِأيام اقعةالو عدم بي آثَارِهف سريأَنْ ي  ،

 اتراحن اجلا بِهم مم هحابكَى أَصعالَ،  )٨(فَاشتى فَقالَ اُهللا ت: ﴿ β Î) (#θçΡθä3 s? tβθ ßϑ s9 ù's? óΟ ßγ ¯ΡÎ* sù 

óΟ ßγ ¯ΡÎ* sù šχθ ßϑ s9 ù'tƒ $ yϑ x. šχθ ßϑ s9 ù's?﴾]خ[ثلِ :أَيي مم أَيضاً فكُم فَهاتكُم جِراحتإِنْ آلَم

tβθ ﴿ ،حالَتكُم من أَلمِ اجلراحِ ã_ ö s? uρ z⎯ ÏΒ «! من نصرِ اِهللا إِياكُم بِإظهارِ دينِكُم وثَوابِكُم  ﴾ #$

                           
  .مصدر سابق : املغين : انظر .  أيب حنيفة وأكثر أهل العلم وأحد قويل الشافعي احلنابلة وقول هذا   ) ١(
  . ٢/١١٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٢(
  .٥/٣٧٣:تفسري القرطيب و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  . ٣/٣٧٩:تفسري الثعليب   ) ٤(
  .٥/٢٦٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير بنحوه عن قتادة والسدي   ) ٥(
  .  ٢/٩٩:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٦(
والوسيط يف تفسري القرآن ، سابق  مصدر: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله جماهد وابن عباس والزجاج   ) ٧(

  . ١/٤٧٦: تفسري البغوي و، مصدر سابق : ايد 
من ) ١٤٠( وسبق ذكر القصة عن اآلية رقم . ٤/١٠٤:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٨(

  (   ) .فحة ص، ﴾إن ميسسكم قرح أي جراح فقد مس القوم قرح مثله ﴿:وهي قوله تعاىل، سورة آل عمران 



  

$  ﴿ ،)١(في العقْبى tΒ Ÿω šχθ ã_ö tƒ﴾]ن[ ،مه﴿tβ% x. uρ ª!$# $ ¸ϑŠ Î=tã﴾ 

،بِخلقه﴿$ ¸ϑŠ Å3 ym﴾]نم[كَما حيمف.   

∩⊇⊃∈∪﴿ !$ ¯ΡÎ) !$uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $#]٣[Èd, ys ø9 $$Î/﴾  صةي قف زلتا نعدهما باآليةُ و ذهه

 أُبريق ٢(طُعمةَ بن(د رقرعاً،؛ سا طُلبياً ، فَلمهودى بِها يمر لَى  ثُمأَحالَ ع رعالد ندهع
هودولُ اِهللا ياليسوا رفَأت ، يهودالي قَومطُعمة و قُوم فَاجتمع ، رِقةبِالس اهرمو ،  َفَسأل ،

 يبِطُعمةَ الن قُوم ئَهربأَنْ يبهم ، واحص نجادلَ عقَالُ، أَنْ يواو:فعلَ افْتت إِنْ لَم كإِن ضح

$! ﴿  :، فَرتلَ قَولُه تعالَى )٣(أَنْ يفعلَ  صاحبنا وبرئ اليهودي ، فَهم رسولُ اِهللا  ¯Ρ Î) !$ uΖ ø9 t“Ρr& 

y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# Èd, ys ø9 $$Î/  ﴾  أَي :،يهي فدعي احلُكمِ الَ بِالتف بِاحلَق﴿zΝ ä3 ós tG Ï9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# !$ oÿ Ï3 

y71 u‘ r& ª! Ÿω ﴿ ،أَعلمك اُهللا  ]ن[ ﴾#$ uρ ⎯ ä3 s? t⎦⎫ ÏΖ Í← !$ y‚ ù=Ïj9  ﴾  ، قومهطُعمةُ و ﴿$Vϑ‹ ÅÁ yz ﴾ 

  .مخاصماً بني الناسِ عنهم ] خ[

∩⊇⊃∉∪ ﴿Ì Ï øó tGó™ $# uρ ©! اليهودي  ٢من جِدلك عن طُعمةَ ،وهمك بِقطعِ اليهودي ،  ]ن[﴾ #$

، )١(،وكانَ طُعمةُ قَد سرق درع رِفَاعةَ بن زيد )٥(زيد بن السمنيِ:،وقيلَ)٤(هو لَبيد بن سهلٍ 

                           
  .٣/٣٨٠: تفسري الثعليب : انظر   ) ١(
ذكره أبو إسحاق املستملي يف الصحابة وقال شهد : قال ابن حجر ، طعمة بن أبريق بن عمرو األنصاري   ) ٢(

  . ٣/٥١٨:اإلصابة  . املشاهد كلها إال بدراً
وال خيفى وهن ، يب عن أيب صاحل عن ابن عباس من طريق الكل ٣/٣٨٠: ه تفسريحكاه ذا اللفظ الثعليب يف   ) ٣(

باب ومن سورة ، كتاب التفسري ، ٥/٢٤٤:  هسننلكن يشهد لصحة القصة ما رواه الترمذي يف ، هذا الطريق 
، ) ٨١٦٤(رقم احلديث ،كتاب احلدود ،  ٤/٤٢٦ :واحلاكم يف املستدرك ، ) ٣٠٣٦ (رقم احلديث ، النساء 

حديث صحيح على شرط مسلم :  (( قال احلاكم ، )  ١٥(حلديث رقم ا، ١٩/٩:املعجم الكبري والطرباين يف 
  . )) ومل خيرجاه 

 ،دري هو من أنفسهم أو حليف هلم يال  و،لبيد بن سهل بن احلارث بن عروة بن رزاح بن ظفر األنصاري   ) ٤(
هو أبو لبيد بن  مناإلكن قال العدوي انه وهم من بن الكليب و ،القبيلة  إىلوقد نسبه بن الكليب : قال ابن حجر 

التفسري عند قوله تعاىل  يفجاء ذكره . سهل رجل من بين احلارث بن مازن بن سعد العشرية من حلفاء األنصار
  . ٥/٦٨٠:اإلصابة و، ٣/١٣٣٩:االستيعاب :انظر  . ﴾ومن يكسب خطيئة أو إمثا مث يرم به بريئا  ﴿: 

وأما زيد بن السمني فلم أقف له على ترمجة سوى  .٥/٢٦٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٥(



  

وجرابِه وأَودعه إِياُه ، فَلما اطَّلع عليه رمى به اليهودي املُودع ، وحلف عليه ، وجادلَ ، )١(

يودهعالَى اليأَ اُهللا تربو ، هنع هيلَ، قَومقو  : لمأَس ه٦،)٣) (٢(إِن ﴿ χ Î) ©! $# tβ% x. # Y‘θà xî 

$VϑŠ Ïm   . ]م[﴾ ‘§

∩⊇⊃∠∪﴿Ÿω uρ öΑ ÏŠ$ pg éB Ç⎯ tã š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ çΡ$tF øƒ s† öΝ æη|¡ àΡ r&﴾]بالَ  ]ن؛ َألنَّ و ها بِاملعصيةونونخي

لع اجعهم رتيانعنِيخيهِم،ي:قومهطُعمةَ و،﴿¨β Î) ©!$# Ÿω = Ïtä† ⎯ tΒ tβ% x. $ ºΡ# §θ yz $VϑŠ ÏO r& ﴾ 

  .وأَثم في رميه اليهودي ، طُعمةَ ؛ َألنه خانَ في الدرعِ : يعنِي ] أو ثد كـ [

∩⊇⊃∇∪ ﴿  tβθ à ÷‚ tG ó¡ o„ ﴾  همتيانرونَ بِختتسي ،﴿ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω uρ tβθà ÷‚ tG ó¡ o„ z⎯ ÏΒ «! $# uθ èδ uρ 

öΝ ßγ yè tΒ﴾  ٌاملفُونَ،عخبِما ي﴿/øŒ Î) tβθçG ÍhŠ u;ãƒ ﴾ ،َونرقَدينَ وئويهي﴿ $ tΒ Ÿω 4© yÌ ö tƒ z⎯ ÏΒ ÉΑ öθ s) ø9$#﴾]ن[ 

أَرمي اليهودي بِأَنه سارق الدرع،وأَحلف أَني لَم أَسرِق، فَتقبلُ يمنِي ؛  :وهو أَنَّ طُعمةَ قَالَ 

%tβ﴿،)٤(َألني على دينِهِم  x. uρ ª! $# $yϑ Î/ tβθ è= yϑ÷è tƒ $̧ÜŠ ÏtèΧ﴾]م[ قوم بِه اطَبا خماً بِمالع

  :طُعمةَ، ثُم قَالَ 

∩⊇⊃®∪﴿óΟ çFΡ r'̄≈ yδ Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ óΟ çF ø9 y‰≈ y_﴾ تماصمخ،﴿öΝ åκ ÷] tã ﴾ ، ذَوِيهطُعمةَ و نع ﴿’ Îû Íο 4θ uŠ ysø9 $# 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9 ⎯]ن[#$ yϑ sù ãΑ ÏŠ$yf ãƒ ©! $# öΝ åκ ÷] tã uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Π r& ⎯ ¨Β ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκ ö n= tã WξŠ Å2 uρ﴾]ن[ أَي

                                                                             
  . )) بن سريين اوممن قال كان يهوديا :  (( ٥/٢٧٤: ه تفسريقال ابن جرير يف ، أنه من اليهود 

يف نزول  ذكر ابن حجر يف ترمجته عن حديث قتادة،  بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب األنصاريرفاعة   ) ١(
وكان قد عشا يف ، فأتيت عمي بسالحه : قال قتادة ، ويف آخره ،  ﴾ لخائنني خصيماًوال تكن ل ﴿قوله تعاىل 

يا بن أخي هو يف سبيل اهللا فعرفت أن إسالمه : فلما أتيته به قال : قال ،  اجلاهلية وكنت أظن إسالمه مدخوالً
  .٢/٤٩٠:اإلصابة و،  ٢/٤٩٩:االستيعاب : انظر . كان صحيحا 

يف الصحابة لبيد بن  -يعين ابن عبد الرب  -وقد أدخل أبو عمر  :  (( ٤٥:تعريف واإلعالم قال السهيلي يف ال  ) ٢(
وكذلك إدخال ابن حجر له يف الصحابه يدل على : قلت ،  ))  سهل فدل ذلك على صحة إسالمه عنده

  .٥/٦٨٠:اإلصابة و، ٣/١٣٣٩: االستيعاب :انظر . صحة إسالمه عنده 
ومفحمات األقران يف مبهمات ،  ١٣٧ - ١/١٣٣:ترويح أويل الدماثة : يف كتاب  انظر بسط هذا االختالف  ) ٣(

  . ٣٥:األقران 
  .٢/١٩٣:زاد املسري و،  ٢/١٠٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(



  

الَ أَحد يفعلُ ذَلك ، والَ يكونُ في ذَلك اليومِ عليهم وكيلٌ يقوم بِأمرِهم ، ويخاصم عنهم : 
  :، ثُم عرض التوبةَ على طُعمةَ وقَومهِِ بِقوله تعالَى 

∩⊇⊇⊃∪ ﴿ ⎯ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ # ¹™þθ ß™﴾  ، َطُعمة ا فَعلَ قَومعصية ؛ كَمم ﴿÷ρ r& öΝ Î=ôà tƒ … çµ |¡ø tΡ﴾  ٍبِذنب

Ο¢ ﴿كَفعلِ طُعمةَ ، èO Ì Ï øó tGó¡ o„ ©! $# Ï‰ Éf tƒ ©! $# # Y‘θà xî $VϑŠ Ïm§‘﴾] شرة،م صطعائةٌ وم[، ذَكر ثُم

  :الَى من املعصية ضرر ، فَقالَ أَنَّ ضرر املعصية إِنما يلحق العاصي ،والَ يلحق اهللاََ تع

∩⊇⊇⊇∪ ﴿⎯ tΒuρ ó= Å¡ õ3 tƒ $Vϑ øO Î) $ yϑ̄Ρ Î* sù … çµ ç7 Å¡õ3 tƒ 4’ n? tã ⎯ Ïµ Å¡ ø tΡ]ن[tβ% x. uρ ª! $# $ ¸ϑŠ Î= tã﴾  ،ِارقبِالس

﴿$ VϑŠ Å3 ym﴾] لى طُعمةَ ]  مبِالقَطعِ ع كمح .  

∩⊇⊇⊄∪﴿⎯ tΒ uρ ó= Å¡ õ3 tƒ ºπ t↔ ÿ‹ ÏÜ yz﴾ َعالاِهللا ت بنيو هينى،ذَنباً ب رقا سم هالكَاذبةَ أَن هينمعنِي يي ،

﴿ ÷ρ r& $ \ÿ ùS Î) ﴾ ، هاسِ بِسرقَتالن بنيو هينذَنباً ب﴿ ¢Ο èO ÏΘ ö tƒ ⎯ Ïµ Î/ ﴾  أَي :، هبِإثْم﴿  $ \↔ ÿƒ Ì t/﴾  َا فَعلكَم

رقَةبِالس يودهى اليمر نيطُعمةَ ح ﴿ Ï‰ s) sù Ÿ≅ yϑ tG ôm$# $YΡ$ tFöκ æ5 ﴾ ِريِء،بي البرم ﴿ $ VϑøO Î) uρ $YΨ Î6 •Β ﴾ 

  . )١(بِاليمنيِ الكَاذبةَ والسرقة ] م أو ثد   [

∩⊇⊇⊂∪ ﴿ Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n=tã … çµçG uΗ ÷q u‘ uρ﴾ ةمصالعو بوة٢(بِالن(،﴿M £ϑ oλm; ×π x Í←!$©Û óΟ ßγ ÷ΨÏiΒ﴾ 

χ ﴿، من قَومِ طُعمةَ  r& x8θ=ÅÒ ãƒ ﴾ ُطِّئخي احلُكمِ يف ٣(وك( بِيألُوا النم سهأَن ذَلكو ،  ْأَن

، يودهالي قطعيو هنجادلَ عي﴿ $ tΒ uρ šχθ =ÅÒãƒ  Hω Î) öΝ åκ |¦ àΡ r&  ﴾ العدوانلى اِإلمثِ ونِهم عبِتعاو

،هتانالبورِ وهم بِالزتادهشو﴿$ tΒ uρ š tΡρ • ÛØ o„ ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ﴾]بِغريِ َألنَّ ا]ن شهدي نلَى مع ررلض

tΑ﴿:حق ، ثُم من عليه فَقالَ t“Ρr& uρ ª! $# š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø:$# uρ﴾/ي:  أَياَء بِالوح٤(القَض( ،

š ﴿ ، وبين لَك ما فيه احلكْمةُ yϑ©= tã uρ $ tΒ öΝ s9 ⎯ ä3 s? ãΝ n= ÷è s? ]ن[ šχ% x. uρ ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã 

                           
  . ١١٣ - ٢/١١٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : سري القرآن ايد الوسيط يف تف: انظر . قاله ابن عباس   ) ٢(
  . ٢/١٠٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .٣/٣٨٣:يب لتفسري الثع  ) ٤(



  

$VϑŠ Ïà tã ﴾ ]فأنزل اهللا تعاىل ] ٠٢م ثو ،أنهي شف همي قَواجنطُعمةُ ت ارقانَ أَنَّ السا بفَلم:  

∩⊇⊇⊆∪ ﴿ω u ö yz ’ Îû 9 ÏV Ÿ2 ⎯ ÏiΒ öΝ ßγ1 uθ ôf ¯Ρ  ﴾  هم: أَيتارس١(م(،﴿ ω Î) ô⎯ tΒ t tΒ r& >π s% y‰ |ÁÎ/ ÷ρ r& 

>∃ρã ÷è tΒ ÷ρ r& £yξn¹ Î) š⎥ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ψ9  : وقَالَ مجاهد ،)٢(إِالَّ في نجوى من أَمر بِصدقة:أَي]ن[﴾#$

)) هذه اآليةُ عامةٌ للناسِ ((
ويخوضونَ فيه من ،  أَنه الَ خري فيما يتناجى فيه الناس:  يريد ؛ )٣(

لَكن : تثناُء لَيس من اجلنسِ ، ومعناه االس: وقيلَ  ٢٠احلَديث إِالَّ ما كَانَ من أَعمالِ اخلَريِ،
ند اِهللا عز ثُم بين أَنَّ ذَلِك إِنما ينفَع من ابتغى بِه ما ع ٦، )٤(من أَمر بِصدقَة فَفي نجواه خير 

⎯ ﴿:وجلَّ فَقَال tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ š Ï9≡ sŒ u™ !$tó ÏF ö/ $# ÏMŠ≈ |Ê ó s∆ «! $# t∃ öθ |¡ sù ÏµŠ Ï? ÷σ çƒ # · ô_ r& $\Κ‹ Ïà tã 

∃t ﴿ قَرأَ] م[﴾ öθ |¡ sù ÏµŠ Ï? ÷σ çƒ  ﴾  ُمزةحو صرولُ اِهللا )٥(بسر حكَمو ،  َلَى طُعمةبِالقطعِ ع

  :  )٦(، فَخاف على نفسه الفَضيحةَ ، فَهرب إِلَى مكَّةَ،ولَحق بِاملشركني ، فَرتلَ قُوله تعالَى

∩⊇⊇∈∪   ﴿⎯ tΒ uρ È, Ï%$t± ç„ tΑθß™ §9 $# ﴾  فه ، : أَيخالي﴿.⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ]٣ [ã& s! 3“ y‰ ßγø9 $#  ﴾

 هبِياُهللا ن ا أَطلعالغٌ بِمب ا فيهم ن اآليةم لَه ظَهر هأَن ذَلكو ، ولهسراِإلميانُ بِاِهللا و  نم ليهع

 بِيى النادفَع ، أَمره عدليلِ، بقيامِ الدو ةحِ احلُجضوو ﴿ôì Î6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $#]٣[﴾ 

⎯ ﴿غَري دينِ املوحدين ،  Ï& Îk! uθ çΡ $ tΒ 4’̄< uθ s? ﴾  نفسهل ا اختارمو عهد٧(ن(،﴿⎯ Ï& Î#óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ﴾]ن[ 

ôN  ﴿ندخلْه إِياها ، ونلزِمه النار ،  ]ن[﴾ u™!$ y™ uρ # · ÅÁ tΒ  ﴾]بِاِهللا طُعمةُ ] م أَشرك ثُم ،

                           
  .مصدر سابق  : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  ،٢/١١٥:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة   ) ٢(
  . ١/٤٧٩:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .١٢٧ - ١/١٢٦:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع  و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
،  ٣/٣٨٥:ه تفسريوتبعه يف ذلك الثعليب يف ، دون إسناد ٢/١٠٦:ذكره الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(

، عن ابن عباس  ٢/١١٦:وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٤٨٠ :والبغوي يف تفسريه 
  . ابن عباس وقتادة وابن زيد والسديعن  ٢/٢٠٠:زاد املسري وابن اجلوزي يف 

  . ٢/١٠٧: معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(



  

 اتنماً إِلَى أَنْ مص عبدكانَ ي٢، )١(و  احلَائطُ فَمات ليهفَسقطَ ع رقَهيسيتاً لب قبن هيلَ أَنقو
)٦،)٢  يهعالَى ففَأنزلَ اُهللا ت  :  

∩⊇⊇∉∪ ﴿¨β Î) ©!$# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/ ã Ï øó tƒ uρ $tΒ šχρßŠ š Ï9≡ sŒ ⎯ yϑ Ï9 â™!$ t± o„]كـ[⎯ tΒ uρ 

õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n=|Ê # ´‰‹ Ïè t/ ﴾ ]كَّةَ ،]كـي أَهلِ مزلَ فن ثُم :  

∩⊇⊇∠∪﴿β Î) šχθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ﴾ اِهللا ونن دعبدونَ ما يم ٣(أَي(،﴿Hω Î) $ZO$ tΡÎ)﴾]عنِي]ني: 

$ZO$ tΡÎ)﴾]عنِي]ني:  أَصنام:اة /الالَّتمنى وزالع٥)(٤(و(،﴿β Î) uρ šχθãã ô‰ tƒ ωÎ) $YΖ≈ sÜ ø‹ x© 

# Y‰ƒ Ì ¨Β﴾]اِهللا ]ع طَاعة نارجاً عيطَاناً خا إِالَّ شهم لَهدونَ بِعبادتعبا يم ، مه؛َألنإِبليس وهو

وظَهر شره ،د عرِي من اخلَريِأَنه قَ: مرِيداً ؛ يعنِي  ٠٢،)٦(أَطَاعوه فيما سولَ لَهم من عبادتها
شجرةٌ مرداَء إِذا سقطَ ورقُها،وظَهرت عيدانها ،وغُالم أَمرد الَ شعر على : ومنه قَولُهم ،

جهه٧(و( .  

∩⊇⊇∇∪ ﴿çµ uΖ yè©9 ª! $^š﴿،)٨(دحره وأَخرجه ]ز[﴾#$ s% uρ]عنِي  ﴾]٣ي : ، إِبليس﴿¨β x‹ ÏƒªB V{ ô⎯ ÏΒ 

ô⎯ ÏΒ x8 ÏŠ$ t6 Ïã﴾ اللإِضي وائيبِإغْو،﴿$ Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρã ø ¨Β﴾]علُوماً] ععنِ،)٩(ميي: عهبات نم

                           
  .دون إسناد ، مصدر سابق : ذكره البغوي يف تفسريه   ) ١(
  . ٥/٣٨٥تفسري القرطيب و ،٢/١٩٠: للنحاس معاين القرآن : انظر . قاله سعيد بن جبري   ) ٢(
  . ٢/١٠٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
   ﴾أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثَى   *ومناةَ الثَّالثَةَ الْأُخرى  *عزى أَفَرأَيتم اللَّات والْ ﴿: ينظر معانيها عند قول اهللا تعاىل    )٤(

  . فقد بسط املؤلف رمحه القول هناك ، من هذا الكتاب ،  ]٢٢- ١٩/النجم[
تفسري : انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل عبد بن محيد وابن املنذر ، رواه ابن جرير عن أيب مالك والسدي   ) ٥(

  . ٢/٦٨٧:الدر املنثور و،  ٥/٢٧٨:الطربي 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  . ٤١٣: غريب القرآن   ) ٧(
  .٢/٢٠٤:زاد املسري و،  ٢/١١٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٨(
تفسري و،  ٥/٢٨١:تفسري الطربي : انظر . ري وابن أيب حامت عن سعيد بن جب، رواه ابن جرير عن الضحاك   ) ٩(

  . ٣/٨٧٣:ابن أيب حامت 



  

هأطَاع١(و(.  

∩⊇⊇®∪ ﴿ öΝ ßγ ¨Ψ ¯=ÅÊ _{ uρ ﴾  احلَق ن٢(ع(،﴿öΝ ßγ ¨Ψ t ÏiΨ tΒ _{ uρ﴾  ارالَ نةَ ونالَ ج هقيلَ،)٣(أَنو : كوبر

öΝ﴿،)٤(ركوب اَألهواِء  ßγ ¯Ρ t ãΒUψ uρ £⎯ à6 ÏnG u; ã‹ n= sù šχ# sŒ# u™ ÉΠ$yè ÷ΡF{ ويأتي ، البحائَر : يعنِي   ﴾#$

املَائدة ورةي سف يانٌ ذَلك٥( ب( ،٢٠  كُنتبي : قِّقُنشي)٦،)٦﴿öΝ åκ̈Ξ z ß∆ Uψ uρ χ ç Éi tó ãŠ n=sù šY ù= yz 

šY ù= yz «!$# ﴾]ن[ ونَ احلَاللَ : أَيمرحي؛ فَيكْفُرونَ و هينحلِّلُونَ ، دي٢٠ ،)٧(احلَاللَ  و أَو  :

⎯﴿، )٨( هو اخلصاُء:  tΒ uρ É‹ Ï‚ −F tƒ z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $wŠ Ï9 uρ ⎯ ÏiΒ ÂχρßŠ « ! $#﴾  وا إِليهدعا ييمف طعهي نم

‰ô﴿،من الضاللِ s) sù t Å¡ yz $ZΡ# t ó¡äz $YΨ Î6 •Β﴾ ] ا ] كـ أوخذهيمعنةَ واجلَن سر٩(خ(.   

∩⊇⊄⊃∪﴿öΝ èδ ß‰Ïè tƒ ﴾ طُولَ النيي الدمرِ فاع،﴿öΝ Íκ ÏiΨ yϑ ãƒ uρ﴾]ا ،]ننهم يلَ املُرادن﴿ $ tΒ uρ ãΝ èδ ß‰Ïè tƒ 

ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ω Î) # ·‘ρá äî ﴾] كـ،شرعائةٌ وونم [ فعِ بِما فيهن إِيهامِ النهم معدا يإِالَّ م

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله بن عباس   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله بن عباس   ) ٢(
: تفسري السمرقندي : وانظر ، عن الكليب  ٢/١١٨: حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(

  . ٣/٣٨٨:يب لتفسري الثعو،  ١/٣٦٥
  . ١/٤٨١:تفسري البغوي : انظر   ) ٤(
ما جعلَ اللَّه من بحرية ولَا سائبة ولَا وصيلَة ولَا  ﴿: من السورة ؛ وهي قوله تعاىل )  ١٠٣( عند اآلية رقم   ) ٥(

نلَكامٍ ولُونَ   حقعلَا ي مهأَكْثَرو بالْكَذ لَى اللَّهونَ عرفْتوا يكَفَر ينصفحة ،  ﴾الَّذ. (     )  
  . ٢/١٠٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
تفسري : انظر . وجماهد وقتادة واحلسن والسدي وابن زيد  ابن عباس وإبراهيم النخعي رواه ابن جرير عن  ) ٧(

  .٥/٢٨٣:الطربي 
، وشهر بن حوشب ، ورواه ابن جرير عن أنس بن مالك ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(

من  ما كان: أي - اخلصاء أن تسل أنثييه سالً:  (( قال أبو زيد . ٥/٢٨٢:تفسري الطربي : انظر . وعكرمة 
فإن شققت الصفن ،  وقد وجأته وجأً؛ ومل خترجهما فذلك الوجاء  فإن رضضتهما رضاً،  -يمة األنعام 

وإن شددهتما حىت تسقطا من غري نزع فهو ، فهو ممثون  وقد مثنته مثناً؛ فأخرجتهما بعروقهما فذلك املثن 
  .٤/٤٥:الم غريب احلديث البن س: انظر .  )) العصب وقد عصبته عصبا فهو معصوب 

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٩(



  

  .)١(الضر

∩⊇⊄⊇∪ ﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ﴾ عنِيي:يليطانَ وخذُوا الشات يناً،الذ ﴿óΟ ßγ1 uρ ù' tΒ  ﴾ ، مهريصمم  وهرجعم

﴿ ÞΟ ¨Ψ yγ y_ Ÿω uρ tβρ ß‰ Åg s† $ pκ ÷] tã $ TÁŠ Ït xΧ  ﴾ ] الً ] م خذدع٢(م(.  

∩⊇⊄⊄∪﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΨ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $#]٣[óΟ ßγ è=Åz ô‰ãΖ y™ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øt rB 

ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# t⎦⎪ Ï$Î#≈ yz !$ pκÏù # Y‰ t/ r&]ن[y‰ ôã uρ «! $# $y) ym]ن[ô⎯ tΒ uρ ä− y‰ô¹ r& z⎯ ÏΒ «! $# WξŠ Ï%﴾ ] كـ[ .   

∩⊇⊄⊂∪﴿}§ øŠ ©9 öΝ ä3 Íh‹ ÏΡ$ tΒ r'Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$tΒ r& È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 ، نزلت في كُفَّارِ قُريشٍ واليهود]ن[﴾ #$

قُريش قَالت:باسحالَ نثُ وعبالَ ن،هودالي قَالتا: ومسنت لَن عدودةً ، فَرتلتاً مامإِالَّ أَي ارالن: 

﴿}§ øŠ ©9 öΝ ä3 Íh‹ ÏΡ$tΒ r' Î/﴾ أَي :ودهالَ أَمانِي اليانِي الكُفَّارِ،وبِأَم اَألمر ٣(لَيس(،﴿ ⎯ tΒ ö≅ yϑ ÷è tƒ # [™ þθß™ ﴾ 

“t ، ﴿كُفْراً أَو شركاً  ﴾ øgä† ⎯ Ïµ Î/ ]ع[ Ÿω uρ ô‰ Åg s† … çµ s9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $wŠ Ï9 uρ   ﴾مي هعن،  ﴿Ÿω uρ # Z ÅÁ tΡ 

  :  ، ثُم بين فَضيلةَ املُؤمنني على غَريِهم بِقوله تعالَى )٤(ينصره ] كـ /[ ﴾

∩⊇⊄⊆∪  ﴿  ∅ tΒ uρ ö≅ yϑ÷è tƒ z⎯ ÏΒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ @ Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρé& uθ èδ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù 

tβθ è=tz ô‰ çƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿω uρ tβθ ßϑ n=ôà ãƒ]٣[ # Z É) tΡ﴾]أ ] مقَر﴿ qβθ è=tz ô‰ çƒ﴾، محو رميي مفو

  :، وبقوله )٦(حق وشعبةُ  )٥(املُؤمن

∩⊇⊄∈∪ ﴿ ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& $YΨƒ ÏŠ ô⎯ £ϑ ÏiΒ zΝ n=ó™ r& … çµ yγ ô_ uρ ¬! ﴾  عاً : أَياضإِلَى اِهللا خ بِعبادته هوجت

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  . ٢/١١١:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٢(
. وعبد بن محيد وابن املنذر  وزاد السيوطي نسبته إىل سعيد بن منصور،رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد  ) ٣(

  . ٢/٦٩٣:الدر املنثور و،  ٤/١٠٧٠:تفسري ابن أيب حامت و،  ٥/٢٩٠:تفسري الطربي : انظر 
: تفسري السمرقندي : وانظر ، عن ابن عباس  ٢/١٢٠: حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(

١/٣٦٧.  
إِلَّا من تاب وَآمن وعملَ صالحا  ﴿: الوارد يف قوله تعاىل  ﴾دخلُونَ الْجنةَ ي أَي أن حق وشعبة يقرؤون قوله ﴿  ) ٥(

ولَا يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلج الْجملُ في سم  ﴿، ] ٦٠/مرمي[ ﴾فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ شيئًا 
 اطيا  ]٤٠/األعراف[  ﴾الْخيقرؤو :﴿ ةَ ينلُونَ الْجخبالبناء للمجهول  ﴾د.  

  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع  و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(



  

 ١(لَه( ،ه  ٢٠يند أَخلص)٢(،﴿  uθ èδ uρ Ö⎯ Å¡øt èΧ ﴾ مدح٣(و(،﴿ yì t7 ¨? $# uρ s' ©# ÏΒ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) $ Z‹ ÏΖ ym ﴾]ن[ 

 دحمم لَّةي ملةٌ فاخد لَّةُ إِبراهيمم  دحمم بِملة أَقَر فَمن ،  لةَ إِبراهيمم اتبع فَقد )٤( ،
)٤( ،﴿‹ sƒªB $# uρ ª! $# zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) WξŠ Î=yz ]م[﴾]صي [النو الةساً بِالريفص الصخ حباً لَهم، بوة

: صديقاً ، فُعيالً من اخلُلَّة ، وهي الصداقةُ واملودةُ ، وخليالً أَيضاً : خليالً  ٠٢، )٥(احلُبِ
 ن اخلَلَّةرياً ، فُعيالً مسوُء احلَالِ، فَقو الفَقر هي٦(و( .  

∩⊇⊄∉∪٦﴿¬! uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ %šχ]ن[#$ Ÿ2 uρ ª! $# Èe≅ ä3 Î/ &™ó_ x« $VÜŠ Ït’Χ﴾  

  ] .م  [

∩⊇⊄∠∪ ﴿y7 tΡθçG ø tG ó¡ o„ uρ ﴾  ، ىوالفَت كنطلبونَ مي ﴿’ Îû Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 في تورِيثهِن ، وكانت ]ن[﴾#$

رياثن امليئاً مبيانَ شالصساَء وورِثُّ النالَ ت ٧(العرب(،كيمٍ ٢ح ولةُ بِنتي خه )ن )٨ع ألتس

نرياثَهم نهمع نهعنا ما لَمأَخيه ناتن ب٦،  )٩( ع ﴿   È≅ è% ª!$# öΝ à6‹ ÏG ø ãƒ £⎯ ÎγŠ Ïù ]خ[ $ tΒ uρ 

4‘ n= ÷Fãƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# ﴾ أَي:يكُم أَيضفتعنِاً،القُرآنَ ييي: ورةلِ السي أَوف آيةَ امليِراث

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
: تفسري السمرقندي : وانظر ، عن ابن عباس ،مصدر سابق: واحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد حكاه ال  ) ٣(

  . ١/٤٨٤:تفسري البغوي و ،٣/٣٩٢: تفسري الثعليب و،  ١/٣٦٧
  . ٧/٣٦:تفسري الثعليب : انظر   ) ٤(
  . ١١٤ -٢/١١٢: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
ولعل ذلك من ، وهي الصداقة واملودة فقط : إىل قوله غريب القرآن قفت عليها من املوجود يف النسخ اليت و  ) ٦(

، مصدر سابق : واملعىن اآلخر قاله الزجاج يف معاين القرآن ، اختالف النسخ كما مر يف أكثر من موضع 
  .  ٢٠٥: غريب القرآن : وانظر 

  . ٣/٢٤٥:تفسري البحر احمليط : انظر . ابن عباس وقتادة  هقال  ) ٧(
، كانت من الالئي وهنب أنفسهن لرسول خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، أم شريك ، هي الصحابية اجلليلة   ) ٨(

: ، والطبقات الكربى ٧/٦٢١:اإلصابة : فمات عنها ، انظر حتت عثمان بن مظعون كانت قبلو ، اهللا 
٨/١٥٨ .  

  . ٣/٣٩٤:يب لتفسري الثع: ر انظ. حكاه الثعليب يف تفسريه عن عبداهللا بن عبيدة   ) ٩(



  

ازِلة١(الن( ،﴿ ’ Îû ≡‘ yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$|¡ ÏiΨ9$# ﴾  صةي قف زلتا نهَألن هنرياثي مف ] ةكَج ٢(]أُم(  كَانت

 ، ناتلَها ب﴿ © ÉL≈ ©9 $# Ÿω £⎯ ßγ tΡθè? ÷σ è? $ tΒ |= ÏG ä. £⎯ ßγ s9﴾ ،رياثن املم نلَه ا فُرضم﴿ tβθ ç6 xî ö s? uρ β r& 

£⎯ èδθßs Å3Ζ s?﴾ ع قَالت ، هِنتامذَما لهني اُهللا عضا  (( :ائشةَ رليهو رغبي ، ةيمتي اليف زلتن

ن ذَلكى عها،فَنهرياثي ما طَمعاً فلهها،فَيعضنكحال يها،ونِكَاح نع ((
)٣( ،﴿t⎦⎫ Ï yè ôÒ tFó¡ ßϑø9 $# uρ 

š∅ ÏΒ Èβ#$ ø! Èθ ø9 $# ﴾  اجلَوارِي:أَيو لمانن الغغارِ مي الصيكُم ففتيم  وعطُوهأَنْ ت

χ ﴿،)٤(حقُوقهم r& uρ (#θãΒθà) s?  ﴾ وا:أَيقُومي أَنْ تف4 ﴿،)٥(و’ yϑ≈ tF u‹ ù= Ï9 ÅÝ ó¡ É) ø9 $$Î/﴾]بِالعدلِ ]ن

يف/هِنوارِيثمو نورِهه٦(م(،﴿ $ tΒ uρ (#θè= yèø s? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz ﴾  كَمرتا أَميمنٍ فسح نمبِه،﴿¨β Î* sù ©! $# 

tβ% x. ⎯ Ïµ Î/ $ VϑŠ Î= tã ﴾]  م [ليهازِيكُم عجي .  

∩⊇⊄∇∪ ﴿ Èβ Î) uρ îο r& z ö∆ $# ôM sù% s{  ﴾ ، لمتع﴿.⎯ ÏΒ $ yγ Î=÷è t/﴾ ، اوجِهز﴿ # ·—θà± çΡ ﴾  ا ؛ليهرفُّعاً عت

هعتامجم تركأَنْ ي وها ، وهضبغال،﴿÷ρ r& $ZÊ# { ôã Î)﴾ اهنع ا ، ٢٠،)٧(بِوجهِههشرتِسيُء عأَنْ ي وه

Ÿξ  ﴿، )٨(و يعرض عنها إِلَى غَريها ، أَ sù yy$ oΨ ã_ !$yϑ Íκ ö n= tæ β r& $ys Î=¡≈Á §ƒ $ yϑ æη uΖ ÷ t/ $[s ù=ß¹ ﴾]خ[ 

                           
  .اآلية  ﴾...﴿ يوصيكم اهللا يف أوالدكم : وهي قوله تعاىل ،من هذه السورة) ١٠(يعين اآلية رقم   ) ١(
، ويبدو أنه خطأ من الناسخ ، أم جلة :ويف األصل ، وما وقفت عليه من كتب التراجم ، كذا يف نسخة الوجيز   ) ٢(

ثالث هلا وترك عنها زوجها تويف ، أوس بن ثابت األنصاري  زوجة،ارية أم كجة األنص، والصحابية اجلليلة 
  .  ٨/٢٨٤: اإلصابة : انظر .  فيها ويف بناهتا وأعمامهن نزلت آية املواريث،  بنات

رقم احلديث ، إذا كان الويل هو اخلاطب ب: باب ، كتاب النكاح  ٥/١٩٧٢: هصحيحرواه البخاري يف   ) ٣(
كالمها عن ، )  ٣٠١٨( رقم احلديث ، كتاب التفسري ،  ٤/٢٣١٥: ه صحيح ورواه مسلم يف، ) ٤٨٣٨(

  .عائشة رضي اهللا عنها 
  . ٢/١١٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
ويفتيكم يف أن تقوموا لليتامى : موضع خفض على قوله :  )أَنْ (  :  (( ٢/٢٩٠:قال الفراء يف معاين القرآن   ) ٥(

  . ))بالقسط 
  .١/٤٨٥:تفسري البغوي  و،  ٢/١٢٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ابن عباس  قاله  ) ٦(
  .١/٤٨٦:تفسري البغوي و،  ٣/٣٩٤:يب لتفسري الثع: انظر . حكاه الثعليب عن الكليب وتبعه يف ذلك البغوي   ) ٧(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(



  

$ ﴿قَرأَ  ysÎ=óÁ ãƒ﴾ ١(كُوف( ركتت ا ، أَوقِّهح ي بِدونى هرضأَنْ ت وه؛ و فَقةالنو سمةي القف ،

الز يوسييئاً لا شرِههم نمسمةي القا فهرتض بنيها وبِين وج، كراهةل بِذلك ضيتذا إِذَا ره
وجِهراقِ زا،فلى هع جربالَ توجِ أَنْ ذا؛ولى الزع اجبقِّها كَانَ الوح بِدون رضت ا إِنْ لَمهَألن

يتاملبو فقةن النا مقَّها حهوف٢(ي(،٢ز ةُ بنتودي سةَ همع)٣( بِيالن طَالق افَتخ ،  فَوهبت
خافت أَنْ يطَلقُها زوجها )٤(هي بِنت محمد بن مسلَمة : فَوهبت يومها لعائشةَ ، وقيلَ 

ßx﴿٦،)٦(، أَو سعد بن الربيعِ)٥(رافع بن خديجٍ ù=Á9 $# uρ × ö yz﴾]اِإلعراضِ ]نوزِ وشالن ننِي ،معي

 ﴿ ،)٧(نْ يتصالَحا على شيٍء خري من أَنْ يقيما على النشوزِ والكَراهية بِينهماإِ: يعنِي ،

                           
  . مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ،  ٢٣٨: قراءات السبعة يف ال: انظر   ) ١(
يف واحلاكم ، )  ٢١٣٥( برقم باب يف القسم بني النساء ، كتاب النكاح ،  ٢/٢٤٢: يف سننه وأبو داود رواه   ) ٢(

برقم         ، ٧/٢٩٦: والبيهقي يف السنن الكربى ، )  ٢٧٦٠( برقم ، كتاب النكاح ،  ٢/٢٠٣:املستدرك 
  . )) هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :  ((قال احلاكم ، )  ١٤٥١١ (

بعد خدجية وهو  تزوجها النيب ، سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس العامرية القرشية، هي أم املؤمنني   ) ٣(
رضي اهللا ويقال ماتت سنة أربع ومخسني ورجحه الواقدي ،  وماتت آخر زمان عمر بن اخلطاب  ،مبكة

  . ٧/٧٢٠:، واإلصابة ٤/١٨٦٧:االستيعاب : انظر. عنها 
 شهد بدراً ،حممد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن األنصاري األوسي، أبو عبداهللا ، هو الصحايب اجلليل   ) ٤(

: ،واإلصابة ٣/١٣٧٧:االستيعاب : هـ، انظر٤٧أو ٤٣، مات سنة وكان ممن اعتزل الفتنة ، وصحب النيب 
٦/٣٣ .  
ه مصنفوقد روى هذا اخلرب ابن أيب شيبه يف ، وبنت حممد بن مسلمة امسها خولة وزوجها رافع بن خديج         
،  ٢/٢٠٦: يف مسنده بن راهويهاو، ) ٥٤٨(برقم ، ٢/١١٤٥: يف املوطأ مالك و، ) ١٦٤٦٩(برقم ،٣/٥٠١

  ) . ٧١١(برقم 
عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة األنصاري رافع بن خديج بن رافع بن ، أبو عبداهللا ، الصحايب اجلليل   ) ٥(

انتقضت جراحته يف  ، مع رسول اهللا   مث شهد املشاهد كلها، استصغر يوم بدر شهد ،  األوسي احلارثي
زمن عبد امللك ابن مروان فمات قبل ابن عمر بيسري سنة أربع وسبعني وهو ابن ست ومثانني سنة وقال 

  .٢/٤٣٦:اإلصابة و،  ٢/٤٧٩:االستيعاب :انظر .   وهو باملدينةالواقدي مات يف أول سنة أربع وسبعني 
القيس بن مالك بن  امرئبن عمرو بن أيب زهري بن مالك بن سعد بن الربيع ، أبو عمرو، هو الصحايب اجلليل   ) ٦(

قتل شهيداً يوم ، بينه وبني عبدالرمحن بن عوف  ، آخى النيب  نصاري اخلزرجي البدريثعلبة بن كعب األ
عن الكليب  ٣/٣٩٤:ذكر الثعليب يف تفسريه  .٣/٦١٢: ، والطبقات الكربى ٣/٥٨:االصابة : انظر.  أحد 

  .  ٢/٨٦٨:العجاب يف بيان األسباب وعنه ابن حجر يف ، أن امسها عمرة أو عمرية بنت حممد بن مسلمة 
  . ٢/١٢٥:تفسري القرآن ايد  الوسيط يف: وانظر . عن بعض البصريني  ١/٥٣٣:حكاه املاوردي يف تفسريه   ) ٧(



  

ÏN u ÅØ ômé& uρ Ú[ àΡF{ $# £x ’±9 شح املَرأة بِنصيبها من زوجِها ،وشح الرجلِ على : أَي ]ن[ ﴾ #$

β ﴿ ،)١(املَرأة بِنفسه إِذَا كَانَ غَريها أَحب إِليه منها Î) uρ (#θãΖ Å¡ ósè?﴾ ، َحبةالصشرةَ والع﴿(#θà) −G s? uρ 

χ ﴿ ، )٢( اجلور وامليلَ ﴾ Î* sù ©! $# šχ% x. $ yϑ Î/ šχθ è=yϑ ÷è s? # Z Î6 yz  ﴾]كـ [ ضيعالَ ي

   .عنده شيٌء 

∩⊇⊄®∪ ﴿  ⎯ s9 uρ (# þθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ n@ β r& (#θä9 Ï‰÷è s? t⎦ ÷⎫ t/ Ï ™ !$ |¡ÏiΨ9 öθ )٣(]ـ[#$ s9 uρ öΝ çFô¹ t ym  ﴾]ن[  أَي : لَن

Ÿξ﴿،)٤(لَن تقْدروا على التسوية بينهن في املَحبة ولو اجتهدتم  sù (#θè=Š Ïϑ s? ¨≅ à2 È≅ øŠ yϑø9 إِلَى  ﴾ #$

سمةالقو فَقةي النوا فورج٥(إِلَى أَنْ ت(،﴿ $ yδρ â‘ x‹ tG sù Ïπ s) ¯= yèßϑ ø9 $$ x. ﴾]ها  ]نى كَأنروا اُألخعفَتد

علقةٌ الَ أَيعلٍ مب الَ ذَات٦(ماً و(،﴿  β Î) uρ (#θßsÎ=óÁ è? ﴾ ،سمةي القبِالعدلِ ف ﴿(#θà) −G s? uρ ﴾  اجلَور

،﴿  χ Î* sù ©! $# tβ% x. # Y‘θà xî $VϑŠ Ïm§‘ ﴾ ]  كـ [ ا بِقلبكهحبي تإِلَى الت لتما م٧(ل( ،

تجا أَنْ يا إِنْ أَحبمينهلحِ بالص وازج ا ذَكرلَمو راقاالفت عدهب ا ذَكَرعفَقالَ ، م:  

∩⊇⊂⊃∪ ﴿β Î) uρ $s% § x tG tƒ﴾  أَي :لحاملرأةُ الكَبريةُ الص إِنْ أَبتو ،/ بنيها وينسويةَ بإِالَّ الت أبتو

ن صاحبه بعد الطَّالقِ من فَقد وعد اُهللا لَهما أَنْ يغين كُلَّ واحد ع،  الشابة فَتفرقَا بِالطَّالقِ

اسعالو ٨(فَضله(]بِقوله[)٩(:﴿Ç⎯ øó ãƒ ª! $# yξ à2 ⎯ ÏiΒ ⎯ ÏµÏG yè y™]ن كـ[tβ% x. uρ ª! $# $ ·è Å™# uρ ﴾  ِجميعل

                           
  . ٢/١١٦:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  .ومل أصل إىل مراد املؤلف منها ، هذه الشرطة كُتبت بِاملداد األمحر   ) ٣(
،      ٥/٣١٤:تفسري الطربي :انظر . وحكاه املاوردي عن جماهد ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن احلسن   ) ٤(

  .مصدر سابق : وتفسري املاوردي ،  ٤/١٠٨٣:تفسري ابن أيب حامت و
  .٣/٣٩٦:تفسري الثعليب   ) ٥(
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا  باب ﴿، كتاب التفسري ، ٤/١٦٨٠:روى هذا األثر البخاري يف صحيحه   ) ٦(

  . وغريمها عن ابن عباس ، ٥/٣١٦ :وابن جرير الطربي يف تفسريه ،  ﴾أو إعراضا
  . ١٢٦ - ٢/١٢٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
  .١/٢٦١:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . قاله مقاتل   ) ٨(
  .لقوله : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٩(



  

$ ﴿لجميعِ خلقه في الرزقِ والفَضلِ، VϑŠ Å3 ym﴾] ثالثُون ، م ثنائةٌ وعظَ]موو كما حيم١(ف(.  

∩⊇⊂⊇∪﴿¬! uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ ‰ô]ن[#$ s) s9 uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ 

öΝ à6 Î=ö6 s% öΝ ä.$−ƒ Î) uρ Èβ r& (#θà) ®?$# ©! (βÎ ]ن[ #$ uρ (#ρã à õ3 s? ¨β Î* sù ¬! $tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

%tβ ]ن[ x. uρ ª!$# $†‹ ÏΖ xî # Y‰Š ÏΗ xq ﴾ ]  م.[  

∩⊇⊂⊄∪ ﴿ ¬! uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ ’4]ن[ #$ s∀ x. uρ «!$$ Î/ ¸ξŠ Ï. uρ﴾ ]م أو ثن .[  

∩⊇⊂⊂∪ ﴿ β Î) ù' t± o„ öΝ à6 ö7 Ïδ õ‹ ãƒ $ pκ š‰ r& â¨$̈Ζ9 'ÏNù ﴿ ، )٢( املُشركني واملُنافقني: ي يعنِ  ﴾ #$ tƒ uρ 

š⎥⎪ Í t}$ t↔ Î/ ﴾ ]نكُم ]نِهللا م ِأطوع٣(أَمثلَ و(،﴿ tβ% x. uρ ª! $# 4’ n? tã y7 Ï9≡ sŒ ]٣[# \ƒ Ï‰ s%﴾]م.[  

∩⊇⊂⊆∪ ﴿⎯ ¨Β tβ% x. ß‰ƒ Ì ãƒ]٣[z># uθ rO $u‹ ÷Ρ‘‰9 y‰Ζ﴿، )٤(متاعها : يعنِي  ﴾ #$ Ïè sù «! $# Ü># uθ rO $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο t ÅzFψ $# uρ ﴾]ن[  أَي: نهم طلب ذَلكفَلي ، هندع اآلخرةا ونيالد ري٥(خ( عريضهذَا تو ،

وما لَهم في ،آتنا في الدنيا:يؤمنونَ بِالبعث وكَانوا يقولونَ تعريض بِالكفارِ الذين كَانوا الَ

%tβ  ﴿، اآلخرة من خالقٍ  x. uρ ª!$# $ Jè‹ Ïϑ y™ # Z ÅÁ t/  ﴾]  م.[ 

∩⊇⊂∈∪﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θçΡθä. t⎦⎫ ÏΒ≡ §θ s% ÅÝ ó¡É) ø9 $$ Î/﴾ ِبِالعدل ٦(قَائمني(،﴿ u™ !# y‰ pκ à− ¬! öθ s9 uρ 

öθ s9 uρ #’ n? tã öΝ ä3 Å¡ àΡr& Íρ r& È⎦ ø⎪ y‰ Ï9#θø9 $# t⎦⎫ Î/ t ø% F{ $# uρ ﴾]ن[  لَ:أَيو واِ ِهللا بِاحلقدو اشه لىع كَانَ احلَق

 أَقاربه أَو ، الديهلى وع أَو ، اهدفسِ الش٧(ن(،﴿β Î) ï∅ ä3 tƒ $ †‹ ÏΨ xî ÷ρ r& # Z É) sù ﴾  أَي : املَشهود

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
   .٢/٢٢١:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس    )٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٤٧:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . قاله مقاتل   ) ٣(
  .بق مصدر سا: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٤(
  . ٢/١١٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  . ٢/١١٨:معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(



  

!ª ﴿،)٣)(٢(]لفَقره[الفَقريِ  )١(]على[واغَنِياً لغناه ، والَ تحيفُ عليه ، فَال تحابوا $$ sù 4’ n<÷ρ r& 

$ yϑÍκ Í5﴾]ن[ نكُ: أَيبِها م همم ؛أَعلمأَحوال لمتولَى عي ه٤(َألن(،﴿ Ÿξ sù (#θãè Î7 −F s? #“ uθ oλ ù; في  ﴾#$

β﴿: )٥(الشهادة ، واتقُوا  r& (#θä9 Ï‰÷è s?﴾]م ]نواأَنْ تورجت٦(يلُوا و(،﴿ β Î) uρ (# ÿ… âθù= s? ﴾  وا : أَيعافدت

β ﴿تدافعوا الشهادةَ ، قَرأَ  Î) uρ (# âθ è=s?﴾ ُمحزةشامٍ و ، اليةن الوكَّامِ،  ملْحل ٧( فَيكونُ اخلطاب( ، 

، ﴿/ ÷ρ r& (#θàÊ Ì ÷è è? ﴾ اوهكْتمتوها وجحد٨(ت(، ﴿¨β Î* sù ©! $# tβ% x. $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ ÷è s? # Z Î6 yz ﴾] م

  . فَيجازِي املُحسن بِإحسانه ، واملُسيَء بِإساءته ] صيا

∩⊇⊂∉∪ ﴿ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θãΨ ÏΒ# u™ «! $$ Î/ ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ﴾  أَي : لى اِإلميانوا عت٢٠،)٩(اثب أَو :

بِهِم : أَو املُراد :تابِ ؛ فَيكَونُ املَعنىأَهلُ الك:وا بِعيسىنوا  آمنى آموسمو

ديلَ،بِمحمقى :ووا بِقلوبِكم :املُنافقونَ؛ فَيكونَ املَعنن١٠(آم(،﴿  É=≈ tFÅ3 ø9 $# uρ “ Ï%©! $# tΑ iÈ“ çΡ 4’ n? tã 

⎯ Ï& Î!θß™ u‘ ﴾ عنِي١١(القُرآنَ : ي( ،﴿ É=≈ tF Å6 ø9 $# uρ ü“ Ï%©! $# tΑ È“Ρé& ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ﴾]عنِ ]نكُلِّ كَتابٍ :يي

                           
  . وال حتيفوا عن الفقري : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ١(
  .ويف األصل ساقطة ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٢(
سنن و،  ٣٢٢ - ٥/٣٢١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت والبيهقي عن ابن عباس    )٣(

   .٤/١٠٨٨:تفسري ابن أيب حامت و، ) ٢٠٣٧٧(برقم ، ١٠/١٥٨:البيهقي الكربى 
بغناهم اهللا أعلم : وهذا معىن قول احلسن  :  (( ٢/١٢٧:قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(

  . ))  وفقرهم 
و ، ١/٢٦٣:تفسري مقاتل بن سليمان  ،مصدر سابق :تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن جرير عن مقاتل   ) ٥(

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٦(
: احلجة يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ،  ٢٣٨: يف القراءات  السبعة: انظر   ) ٧(

١٢٧ .  
  .٥/٣٢٤:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ٨(
  .١/٣٧٢:تفسري السمرقندي   ) ٩(
  .١/١٣٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١٠(
  .٥/٣٢٦:تفسري الطربي و، ٢/١٢٨: يط يف تفسري القرآن ايد الوس: انظر . قاله ابن عباس   ) ١١(



  

Α ﴿بلَ القُرآن ، قَرأَ أُنزِلَ على نبِي قَ iÈ“ çΡَ ﴾ و﴿ Α È“Ρé&﴾َ  ١(نفر(،﴿ ⎯ tΒ uρ ö à õ3 tƒ «! $$Î/ ⎯ Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ 

⎯ Ïµ Î7 çF ä. uρ ⎯ Ï& Î#ß™ â‘ uρ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹ Ïè t/  ﴾ ]  كـ[.  

∩⊇⊂∠∪﴿¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™﴾ ِعنيي:وراةوا بِالتنآم ودهالي ، ﴿¢Ο èO (#ρã x x. ﴾  ،اهالفَتبِمخ ﴿¢Ο èO 

(#θãΖ tΒ# u™ ﴾  ، ِبِاِإلجنيل﴿ ¢Ο èO (#ρã x x.﴾ ،هالفَتبِمخ ﴿ ¢Ο èO (#ρßŠ# yŠ ø—$# # \ ø ä.﴾  دحمم بِمخالفة )٢( ،
)٢٠، )٢ وا بِموسآمن ىأَوى ، ثُموا بِعيسكَفر وا بِعزير ، ثُمآمن ثُم ، عدهكَفُروا ب وا  ،ثُمادازد

 دكُفراً بِمحم )وا ٢، )٣آمن ناً ، ثُماطوا بكَفر وا ظَاهراً نِفاقاً ، ثُمناملُنافقونَ آم مه أَو

óΟ ﴿ ٦، )٤(ظَاهراً ، ثُم كَفروا باطناً ، ثُم ازدادوا كُفراً بِإصرارِهم  ©9 Ç⎯ ä3 tƒ ª! $# t Ï øó u‹ Ï9 ]٣[öΝ çλ m; 

]٣[öΝ çλ m; ﴾ وا عا أَقَامم ، ليهع ما هلى م﴿ Ÿω uρ öΝ åκ u‰ Ï‰ öκ u Ï9 Kξ‹ Î6 y™ ﴾ ]ى ، ] كـاهلُد طَريق

 نيقاملُناف أَحلَق هم ، فَقالَ بِهِمثُملَّونتووا يم كَانهَألن ،:   

∩⊇⊂∇∪﴿Î Åe³ o0 t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $#﴾٢٠ أَي : هم العذابكانَ بِشارت٥(اجعلْ م( ،﴿ ¨β r' Î/ öΝ çλ m; $¹/# x‹ tã 

$¹/# x‹ tã $ ¸ϑŠ Ï9 r&﴾ ]ع خ[.  

∩⊇⊂®∪ ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ä‹Ï‚ −F tƒ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 هذه اآليةُ في صفة  ]ن[﴾ #$

 ى ،املُنافقنيعنم وهعةَ ، واملنم القُوةَ وونَ أَنَّ لَهموهتي سلمنيلمخالفةً لم ودهوالُونَ اليوا يكَانو

šχθ﴿:ىلُه تعالَقَو äó tGö; tƒ r& ãΝ èδ y‰Ψ Ïã nο ¨“ Ïè ø9 $#﴾أَي: دحملى مالقُوةَ بِالظُّهورِ ع ،﴿ ̈β Î* sù nο ¨“ Ïèø9 $# 

                           
  .  ٩٨: والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
،  ٤/١٠٩١:تفسري ابن أيب حامت و،  ٥/٣٢٧:فسري الطربي ت: انظر . رواه ابن جرير وابن حامت عن قتادة   ) ٢(

  .٣/٤٠٢:تفسري الثعليب و
حكا هذا القول أبو الليث السمرقندي عن مقاتل من رواية  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(

  . ١/٣٧٣:تفسري السمرقندي : انظر . الكليب 
،  ٢/١١٩:وحكاه الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ،  ١/٥٣٧:هذا قول جماهد كما عند املاوردي يف تفسريه   ) ٤(

   .مصدر سابق :  هتفسريليث السمرقندي يف وعنه أبو ال
  . ٢/١٢٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(



  

 ﴾ القُوةَ : أَيلبةَ و١(الغ( ، ﴿ ¬! $YèŠ ÏΗ sd﴾ ]كـ[.  

∩⊇⊆⊃∪ ﴿ô‰ s% uρ tΑ iÈ“ çΡ öΝ à6 ø‹ n= tæ﴾  َأا املُؤمنونَ ، قَرهأَي﴿ô‰ s% uρ tΑ ¨“ tΡ﴾ ع٢(اصم(،﴿ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ﴾ 

 ي القُرآنف، ﴿÷β r& # sŒ Î) ÷Λä⎢ ÷è Ïÿ xœ/ÏM≈ tƒ# u™ «! $# ã x õ3 ãƒ $ pκ Í5  ﴾، الكُفر﴿ é& t“ öκ tJ ó¡ ç„ uρ $ pκ Í5 ﴾  ، االستهزاَء بِهاو

﴿  Ÿξ sù (#ρß‰ ãè ø) s? óΟ ßγ yè tΒ 4© ®L ym (#θàÊθèƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰ tn ÿ⎯ Íν Î ö xî ﴾]االستهزاِء]نالكُفرِ و غَري ، عنِي ي

# ﴿ : قَوله تعالَى في سورة األنعامِ sŒ Î) uρ |M ÷ƒ r& u‘ t⎦⎪ Ï%©! $# tβθ àÊθèƒ s† þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™...﴾ ة٣(اآلي( ، قَولُهو

/ö ﴿ :تعالَى  ä3 ¯Ρ Î) # ]Œ Î) óΟ ßγ è=÷V ÏiΒ ﴾ ]كـأو [ ن الكُفرِ : أَيم ون بهأتا يبِم اضنيم رعهم مإِنْ قَعدت

وذلك أَنَّ املُنافقني كَانوا يجلسونَ إِىل أَحبارِ اليهود ، فَيسخرونَ من ،تهزاِء بهبِالقرآن ، واالس

β̈ ﴿ ،)٥(في العصيان : أَي  ٢٠،)٤(القرآن ، فَنهى اُهللا عز وجلَّ املُسلمني عن مجالَستهم Î) ©! $# 

©! $# ßì ÏΒ% y` t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ø9 $# uρ ’ Îû tΛ ©⎝ yγ y_ $·èŠ ÏΗ sd ﴾]أربعونَ،خائةٌ وم [ريدا : يم كَمهأَن

  . )٦(اجتمعوا على االستهزاِء بِاآليات يجتمعونَ في جهنم على العذَبِ

∩⊇⊆⊇∪ ﴿ t⎦⎪ Ï%©! $# tβθ ÝÁ−/ u tI tƒ öΝ ä3 Î/  ﴾]عنِي ]خوائرِ : يون بِكم الدرتظني ٧(املُنافقني( ،﴿  βÎ* sù 

β Î* sù tβ% x. öΝ ä3 s9 Óx ÷Fsù z⎯ ÏiΒ «! $#  ﴾  ، لى اليهودع ظُهور ﴿(# þθ ä9$s% ﴾  ملَه :﴿ óΟ s9 r& ⎯ ä3 tΡ öΝ ä3 yè̈Β  

β ﴿فَأعطُونا من الغنِيمة ، ]خ[﴾ Î) uρ tβ% x. t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 Ò=Š ÅÁ tΡ ﴾  لى املُسلمنين الظَّفرِ ع٨(م(، ﴿

                           
: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٤٠٣:تفسري الثعليب و،  ١٢١ – ٢/١٢٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(

١٢٩ -٢/١٢٨ .  
  .مصدر سابق  : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .من السورة )  ٦٨( جزء من اآلية رقم   ) ٣(
  .٣/٤٠٣:تفسري الثعليب و ، ٥/٣٣٠:تفسري الطربي : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  . ١١/٦٥:التفسري الكبري و ، ٢/١٣٠: القرآن ايد  الوسيط يف تفسري  ) ٦(
: تفسري السمرقندي : وانظر ، مصدر سابق عن الكليب : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(

  .مصدر سابق : تفسري الثعليب و،  ١/٣٧٥
  :وانظر ، ن عباس مصدر سابق عن اب: حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(



  

(# þθ ä9$s% ﴾  ملَه :﴿ óΟ s9 r& øŒÈθ ós tG ó¡ tΡ  ﴾  لبغ١(ن( ،٢٠  ولِ : أَوتسن)٢(،﴿öΝ ä3 ø‹ n=tæ  ﴾ نعكم ممننو

، املُؤمنني ملةي جخولِ فن الدم ﴿ Ν ä3 ÷è uΖ ôϑ tΡ uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 بِتخذيلهم ]ش خ[﴾  #$

!ª ﴿،)٣(ومراسلتنا إِياكُم بِأَخبارِهم م،عنكُ $$ sù ãΝ ä3 øt s† ]٣[öΝ à6 oΨ ÷ t/ ﴾ ،املُنافقنيو املُؤمنني نيب﴿ 

،املُنافقنيو﴿ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 أَنه أَخر عذابهم إِلَى ذَلك اليومِ ، ويرفَع عنهم : يعنِي  ]كـ[ ﴾ #$

⎯ ﴿ ،)٤(السيف في الدنيا s9 uρ Ÿ≅ yè øg s† ª! $# t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ çR ùQ $# ¸ξ‹ Î6 y™ ﴾]  م[ ةً : أَيجح

 القيامة ومةً يجه)٥(حدفْرم يه؛ َألن ، ن الكَراماتم يهشاركونَ فبِما الَ يعيمِ ، وم بِالن
  .بِخالف الدنيا 

∩⊇⊆⊄∪ ﴿ ¨β Î) t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# tβθ ãã Ï‰≈ sƒä† ©! يَظهرونه ويبطنونَ  يعملونَ عملَ املُخادعُِ بِما  ﴾ #$

uθ  ﴿خالفه ،  èδ uρ öΝ ßγ ãã ÏŠ$ yz  ﴾]هم ؛ ]نداعزاَء خجازِيهم جعطونَ مي القيامة ومم يهأَن ذلكو

# ﴿،)٦(فَإذَا مضوا قَليالً طُفئَ نورهم ، وبقُوا في الظُّلمة/، نوراً كَما يعطى املؤمنونَ sŒ Î) uρ (# þθãΒ$ s% 

(# þθ ãΒ$s% ’ n< Î) Íο 4θ n=¢Á9 $#﴾ املؤمنني عم، ﴿ (#θãΒ$s% 4’ n<$|¡ ä.﴾ ]ع[لنيتثَاق٧( م(،﴿ tβρ â™!# t ãƒ }¨$̈Ζ9 $#﴾ 

لاسالن ذَلك اِهللا،ريى عنِ، ال إلتباعِ أَمريي:صلِّنيم م الناسرياهاِهللا،ل جهريدونَ و٨(الَ ي(،﴿Ÿω uρ 

šχρã ä. õ‹ tƒ ©! $# ωÎ) WξŠ Î= s% ﴾]جه اِهللا ]خو وا بهلَو أَرادمعةً ، وه رِياًء وسعملونم يهَألن

                           
  . ٢/١٢٢:معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن ،  ٢/٢٩٢:معاين القرآن للفراء   ) ١(
وهذا تعريف االستحواذ يف اللغة كما قال ذلك الزجاج يف ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه 
  . ٥/٣٣٢:تفسري الطربي : انظر . ابن جرير عن ابن جريج روى حنوه   ) ٣(
: التفسري الكبري : وانظر ، عن ابن عباس ، مصدر سابق : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(

١١/٦٦.  
  . ٥/٣٣٤:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن السدي   ) ٥(
  . ٢٣٥:  الكبائرو ، ٢/١٣١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . يب عنهوحكاه الذه، ذكره الواحدي   ) ٦(
  . ٣/٤٠٥: تفسري الثعليب   ) ٧(
  .مصدر سابق : و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر   ) ٨(



  

  .)١(لَكانَ كَثرياً 

∩⊇⊆⊂∪﴿t⎦⎫ Î/ x‹ö/ x‹ •Β t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ﴾]كـ[اإلميانالكُفرِ و نيب ينددرم،خلصوا بِمؤمنني منيلَيس،   

 ركبِالش حنيرصم شركنيال م٢(و( ، ﴿ Iω ‘<Î) Ï™Iω àσ ¯≈ yδ Iω uρ ’ n< Î) Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ﴾]ن اَألنصارِ  ]نالَ م

 ودهن اليالَ م٣(اَألنصارِ و( ،﴿ ⎯ tΒ uρ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª! $# ⎯ n= sù y‰ Åg rB … ã& s! Wξ‹ Î6 y™﴾]اُهللا ]م لهأَض نم

  . )٤(فَلن تجد لَه ديناً

∩⊇⊆⊆∪﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™﴾  عنِيي :، اَألنصار﴿ Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 وذلك أنه كَانَ لبعضِ اَألنصارِ ٢،)٥(الَ توالُوا اليهود من قُريظةَ والنضريِ:يقولُ ]ن[﴾#$

 ﴿٦،)٦( فُنهوا عن مواالتهم كَفعلِ املُنافقني،  اَألنصارِ حلف ومواالةٌ ورضاع من قريظةَ

tβρ ß‰ƒ Ì è? r&  β r& (#θè=yè øg rB ¬! öΝ à6 ø‹ n=tæ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ $ ·Ψ Î6 •Β ﴾]  كُم ]مقابِكم بِمواالتي عنةً فيةً بجح

أَي ، هودقابِ:  اليي العليكُم فةُ عاحلُج ارتص كُم إِذا فَعلتم٧(أَن( .  

∩⊇⊆∈∪ ﴿ ¨β Î) t⎦⎫ É) Ï≈ oΨ çR ùQ $# ’ Îû Ï8 y‘¤$! $# È≅ x ó™ F{ $# z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 ، )٨(في أَسفلِ درجِ النارِ: أَي ]ن[ ﴾#$

الدرج  (( : )٩(واحد اَألدراك ؛ وهي املنازلُ واألطباق ، قَالَ الضحاك:الدرك  ٢٠، )٨(النارِ

                           
و الوسيط يف ،  ١/٣٧٥:لسمرقندي تفسري ا: وانظر ، عن احلسن وقتادة  ٥/٣٣٥: ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ١(

  . ٢/٢٣٢:زاد املسري و،  ١/٤٩٢:تفسري البغوي و، مصدر سابق : تفسري القرآن ايد 
  . ٤/١٠٩٧:تفسري ابن أيب حامت و، ٥/٣٣٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٢(
وال إىل هؤالء ،  ال إىل أصحاب حممد :  (( إالَّ أنه قال ،  عن جماهد،  ٥/٣٣٦: هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ٣(

  .عن ابن عباس ،  ٢/١٣٢: وحكاه ذا اللفظ الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  )) اليهود
  .عن ابن عباس ، مصدر سابق : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .٣/٣٩٥: تفسري البحر احمليط و، ١١/٦٩:التفسري الكبري و،  ٢/١٣٣: سري القرآن ايد الوسيط يف تف: انظر   ) ٥(
مصدر :التفسري الكبري و، مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٤١٦:تفسري ابن زمنني : انظر   ) ٦(

  .مصدر سابق : تفسري البحر احمليط و،  سابق 
  .١/٤٩٢:تفسري البغوي : وانظر ، مصدر سابق : يد الوسيط يف تفسري القرآن ا  ) ٧(
  .مصدر سابق : معاين القرآن للفراء   ) ٨(
كان من و، إمام يف التفسري ، الضحاك بن مزاحم اهلاليل ، أبو حممد ويقال ،  أبو القاسم، هو التابعي اجلليل   ) ٩(

: انظر .د وفاة الضحاك يف سنة اثنتني ومئةنقل غري واح، وبنيسابور  وكان يكون ببلخ وبسمرقند ،أوعية العلم 



  

))  إِلَى فَوقٍ ، والدرك إِىل أَسفلٍ
’ ﴿، قَرأَ  )١( Îû Ï8 ö‘ ¤$! $#  ﴾ ٢(كُوف( ،﴿  ⎯ s9 uρ y‰ Åg rB öΝ ßγ s9 # · ÅÁtΡ  

  .)٣(مانعاً يمنعهم من عذابِ اِهللا  ]خ  [﴾

∩⊇⊆∉∪  ﴿ ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θç/$ s? ﴾ ِفاقن النم ، ﴿ (#θßs n=ô¹ r& uρ ﴾ ِعنملَ: ي يوا العأَصلح ،   

﴿ (#θßϑ |Á tGôã $# uρ «! $$ Î/ ﴾ أوا إِليهجالتو،﴿(#θ ÝÁ n=÷z r& uρ óΟ ßγ oΨƒ ÏŠ ¬!﴾ ،ياِءائبِ الرن شم﴿  š Í× ¯≈ s9 'ρé' sù 

yì tΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 هم أَدنى منهم بعد هذا كُله ، ثُم أَوقَع أَجر املُؤمنني في التسويف :أَي]ن[﴾#$

∃t﴿: فَقالَ ، )٤(ضمامهم إِليهِمالن ôθ y™ uρ ÏN÷σ ãƒ ]٥( ]ح(ª! $# t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# # · ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã﴾]م                 .[

∩⊇⊆∠∪ ﴿ $ ¨Β ã≅ yè ø tƒ ª! $# öΝ à6 Î/# x‹ yè Î/ ﴾  لقه٦(بِعذابِ خ(،﴿/ β Î) óΟ è?ö s3 x©  ﴾  م : أَياعترفت

بِإحسانه، ﴿ öΝ çGΨ tΒ r& uuρ﴾]ن[  هبِيبِن،﴿ tβ% x. uρ ª! $# # · Å2$ x© ﴾كُمالأَعم نيلِ ملْقَل٧(ل(،﴿$ VϑŠ Î=tã ﴾ 

  .)٨(بِنِياتكُم ]صيب خه ، السدس األولِ ، اجلُزُء اخلَامسِ ، م ثج [

∩⊇⊆∇∪ ﴿   ω = Ït ä† ª! $# t ôγ yf ø9 $# Ï™ þθ ¡9 $$ Î/ z⎯ ÏΒ ÉΑ öθ s) ø9 $#  ﴾ نزلت ترخنْأَ لمظلومِيصاً ل يجهر 

 خصةًر اآليةُ ذهه رتلتفَم،اهاشتكَفَ،وا قراهأساُءفَ قومٍبِ زلَيفاً نض نَّأَ ذلكو ؛ املِى الظَّشكوبِ

نْي أَف ي٩(اوكُش(،وقوله ىعالَت:﴿ ωÎ) ⎯ tΒ zΟ Î=àß﴾]أَ]نلَ:  يكن مظُ نإِفَ لمنه يالسوِءبِ جهر من 

                                                                             
  .  ٩/٢٢٣:البداية والنهاية و،  ٤/٥٩٨:النبالء سري أعالم 

: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر ، ١/١٣١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
٢/١٢٤ .  

  .مصدر سابق  : يف القراءات السبع  والتيسري، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .١/٣٧٦:تفسري السمرقندي   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
ومل يتضح يل مراد املؤلف من ذلك ؛ ولعلها من ، حرف احلاء وعليه شرطة ) يؤت ( هنا كتب على كلمة   ) ٥(

  .عالمات الترقيم املستخدمة يف عصر املؤلف 
  . ٢/١٣٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . اه الواحدي عن ابن عباس من رواية عطاء حك  ) ٦(
  .٢/٢٣٦:زاد املسري ، مصدر سابق : تفسري السمرقندي ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  . مصدر سابق:  زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
وحكاه الطربي ،  )) سنده ضعيف :  (( وقال ، عن جماهد ،  ٤/١٤٢٣: رواه سعيد بن منصور يف سننه  ) ٩(



  

 ؛)٢( ليهع در مراراً، ثُم نهع سكتفَ ، جلٌر تمهش  كرٍو ببأَ وه ٢، )١( لكذَ له، و ولِالقَ
ا م:ىاملعنفَاء ؛الظَّ تحفَمن ، و هلَ صخر قد، فَ لمهظَ نلى مع لومظْو املَدعي نْأَ الَّإِ:  يأَ ٢٠

الَّم إِكُابِعذَبِ اُهللا فعلُي ن ظَم٣( لم( ،﴿  tβ% x. uρ ª! $# $ ·è‹ Ïÿ xœ﴾ ظلومِاملَ قولِل ،﴿ $ ¸ϑŠ Î=tã﴾]كـ 

  .)٤(فيه هلَ ذنَا أُى معدتي الَ، و احلق ليقلِفَ؛  مرهضما يبِ] 

∩⊇⊆®∪ ﴿ β Î) (#ρß‰ ö6è? # · ö yz  ﴾ ٥(الربِ عمالِن أَم(، ﴿ ÷ρ r& çνθà øƒ éB ÷ρ r& (#θà ÷è s? ⎯ tã &™ þθß™ ﴾ يأتيك 

ن أَمخيك  ،﴿  ̈β Î* sù ©! $# tβ% x. # vθ à tã ﴾ لمن ا ، فَع﴿ # ·ƒ Ï‰s%﴾]م [لى ثَعوابه .  

∩⊇∈⊃∪﴿ ̈β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ã à õ3 tƒ «!$$ Î/ Ï&Î#ß™ â‘ uρ﴾هم كَ؛اليهودعيسى وا بِفرجنيلِاِإلوو ،محمد 

٦(القرآنَو(،﴿ šχρ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ β r& (#θè% Ìh x ãƒ t⎦ ÷⎫ t/ «! $# Ï&Î# ß™ â‘ uρ ﴾ َنْأ يؤماِهللاوا بِن يكفُووا بِرالرلِس 

 ،﴿ šχθ ä9θ à) tƒ uρ ß⎯ ÏΒ÷σ çΡ <Ù ÷è t7 Î/ ﴾ َأبعضِبِ:ي سلِالر،﴿  ã à ò6 tΡ uρ <Ù ÷è t7 Î/ ﴾ ]٢]عم ه

اليهود ؛ آمبعضٍوا بِن و ،هم  :موسى وهارون ، ووا بِكفرعيسى ومحمد  وا ذَذُاختَّ، ولك 

٧(يناً د( ،﴿ tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ β r& (#ρä‹ Ï‚ −G tƒ t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ ﴾ َأي  :بني البعضِبِ اإلميان البعضِبِ فرِالكُو،﴿ 

                                                                             
 ٦/٣:تفسري الطربي و، ١/١٧٩:تفسري جماهد : انظر . والثعليب وابن اجلوزي وابن كثري وابن حجر عن جماهد 

،  ٥/٩٩:فتح الباري و،  ١/٥٧٢:تفسري ابن كثري و، ٢/٢٣٦: زاد املسري و،  ٣/٤٠٧:يب لتفسري الثعو ،
  . إىل عطاء عن ابن عباس  ٢/١٣٤:وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد 

  . ١٢٦ -٢/١٢٥:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٢٩٣:معاين القرآن للفراء : انظر . على أن االستثناء منقطع   ) ١(
 ، ١/٣٧٧: هتفسريوذكره السمرقندي يف ،  ))  كر لناذُ :  ((بقوله ٢٤/١٢٠:ه تفسريذكره الطربي يف   ) ٢(

البحر وأبو حيان يف ، ٢/٢٣٧:زاد املسري  ونسبه ابن اجلوزي يف، دون إسناد ، ٣/١٦٧: ه تفسريوالثعليب يف 
  .إىل مقاتل  ٣/٣٩٧: احمليط 

  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  . ٢/١٣٥:آن ايد الوسيط يف تفسري القر: انظر   ) ٤(
تفسري البحر و ، ٢/٢٣٩:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٥(

  . ٣/٤٠٠:احمليط 
وذكره أبو الليث السمرقندي والثعليب والواحدي ، عن ابن عباس   ٢/٢٤٠:زاد املسري حكاه ابن اجلوزي يف   ) ٦(

: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٤٠٨:يب لتفسري الثعو،١/٣٧٧:تفسري السمرقندي  :ظر ان. دون إسناد 
  .مصدر سابق 

: تفسري السمعاين  :وانظر ، احلسن وقتادة والسدي وابن جريج عن ،  ٣/٤٠٠:هتفسريحكاه أبو حيان يف   ) ٧(



  

¸ξ‹ Î6 y™ ﴾ ]ع،ائةٌم وخأَ ]ونمسي  :ديناً يدونَين ١(به(.  

t∩⊇∈⊇∪  ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# $ y) ym]ن[$ tΡô‰ tF ôã r& uρ t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 $ \/# x‹ tã $ YΨŠ Îγ •Β﴾]أَ]مي 

  : ؤمننيي املُف زلَن م، ثُ)٢( فرِم اسم الكُهنع يلُزِي الَ سلِالر بعضِم بِهميانإِ نَّإِ: 

∩⊇∈⊄∪﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΨ tΒ# u™ «! $$Î/ ⎯ Ï& Î#ß™ â‘ uρ óΟ s9 uρ (#θè% Ìh x ãƒ t⎦ ÷⎫ t/ 7‰ tn r& öΝ åκ÷] ÏiΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t∃ ôθ y™ öΝ Îγ‹ Ï? ÷σ ãΡ 

/ öΝ èδ u‘θã_é&]ن[tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θà xî $ VϑŠ Ïm ∃t ﴿أَرقَ،]م  [﴾‘§ ôθ y™ öΝ Îγ‹ Ï? ÷σ ãƒ ﴾ ٣(حفص(.  

∩⊇∈⊂∪ ﴿ š è= t↔ ó¡ o„ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# β r& tΑ Íi” t∴ è? öΝ Íκ ö n=tã $ Y7≈ tF Ï. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9  هودالي ألتس]خ[﴾ #$

اِهللا سولَر  َنْأ يكتابٍيهم بِأت جملةً مكَ ماِءن السا أَمتى به مى وس َاُهللا أنزلَ، ف ى عالَت

ه٤( اآليةَ ذه(،قَووله:﴿ ô‰ s) sù (#θä9 r' y™ #© y›θ ãΒ u y9 ø. r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ]ن[(#þθ ä9$ s) sù $ tΡÍ‘ r& ©! $# Zο t ôγ y_﴾ي عنِي :

السبعني الذين ذُكري قَوا فوله ىعالَت :  ﴿ øŒ Î) uρ óΟ çFù=è% 4© y›θßϑ≈ tƒ ⎯ s9 z⎯ ÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym “ t tΡ ©!$# 

Zο t ôγ y_ ...﴾ ٥(ةاآلي(،﴿  ÞΟ ßγ ø? x‹ yz r' sù èπ s) Ïç$Á9 $# öΝ Îγ Ïϑù=Ýà Î/]ن[¢Ο èO (#ρä‹ sƒ ªB $# Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $#﴾يعنِي:الذين 

فَلَّخهم موسى مارونع ه،﴿ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ÞΟ ßγ ø? u™ !% y` àM≈ oΨ Éi t6ø9 $#﴾ العصاا ، ود ،ليفَولق ٦(حرِالب( ،

﴿ $ tΡ öθ x yè sù ⎯ tã y7 Ï9≡ sŒ  ﴾]لَ]نم صلَستأَن عبةَد ٧(جلِالع(،﴿  $ oΨ ÷ s?# u™ uρ 4© y›θãΒ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ $ YΖ Î7 •Β  ﴾ 

ع ى موسم مهفَلَّخ يني الذعنِي،عاداهو هأَاون نلى ما عهبِ يوِقَ؛)٨(ةً نيةً بجح]كـ[

                                                                             
  .١/٢٥٨:تفسري النسفي و،  ٦/٥:تفسري القرطيب و،  ١/٤٩٦

  . ٦/٦:تفسري الطربي : انظر . ابن جرير عن ابن جريج رواه   ) ١(
  .٢/٢٤٠:زاد املسري و ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  . مصدر سابق  : والتيسري يف القراءات السبع ،  ٢٤٠: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
وزاد السيوطي نسبته إىل ، أيب حامت عن السدي وابن ، رواه ابن جرير عن السدي وحممد بن كعب القرظي   ) ٤(

  .  ٢/٧٢٦:الدر املنثور و ،٤/١١٠٣:تفسري ابن أيب حامت و،  ٦/٨:تفسري الطربي : انظر . ابن املنذر 
  (    ) .صفحة ، من سورة البقرة )  ٥٥( يعين اآلية رقم   ) ٥(
  . ٢/١٣٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  .٢/٢٤٢:زاد املسري و ،مصدر سابق : ري القرآن ايد الوسيط يف تفس  ) ٧(
: تفسري ابن زمنني و،  ١/٣٧٨:تفسري السمرقندي و، ٢/١٥٨:معاين القرآن و،  ١/١٧٩:تفسري جماهد : انظر   ) ٨(

١/٤١٨ .  



  

ارونه  .  

∩⊇∈⊆∪ ﴿$ uΖ ÷è sù u‘ uρ ãΝ ßγ s% öθ sù u‘θ’Ü9 $# öΝ Îγ É%$sV‹ Ïϑ Î/﴾ حني امتنعبولِن قُوا م شريعة التوراة ،قَووله 

 :﴿ öΝ Îγ É%$ sV‹ Ïϑ Î/﴾ َأأَبِ:  يخذ يثَمم ،هِاق﴿  $ oΨ ù=è% uρ ãΝ ßγ s9 (#θè=äz ÷Š$# z>$ t7 ø9 $# # Y‰̄g à $ oΨ ù=è% uρ öΝ çλ m; Ÿω 
(#ρß‰ ÷è s? ’Îû ÏM ö6 ¡¡9 ‰‘Ÿω (#ρ ﴿ قَرأَ،  )١(فيه مكالس اصِناقتوا بِدعتت الَ  ﴾  #$ ÷è s? ﴾ َالون ،ق ﴿ Ÿω 
(#ρ‘‰ yè s? ﴾ وش ، ر﴿  $ tΡ õ‹ s{ r& uρ Ν åκ ÷] ÏΒ $ ¸%$ sW‹ ÏiΒ $Zà‹ Î= xî  ﴾] أو ثج  كـ[ عهؤكَداً مي داً ف

بِالني  .  

∩⊇∈∈∪ ﴿ $ yϑ Î6 sù Ν Íκ ÅÕ ø) tΡ óΟ ßγ s%$sV‹ ÏiΒ ﴾ َأبِفَ:  يقْنم ، هِضما(و (ائدةٌز للتوكيد)٢(،﴿ Ν Ïδ Ì ø ä. uρ 

Ν Ïδ Ì ø ä. uρ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# ãΝ Îγ Î=÷F s% uρ u™ !$ uŠ Î; /ΡF{ $# Î ö tó Î/ 9d, ym óΟ Îγ Ï9 öθ s% uρ $ oΨç/θè=è% 7# ù=äî ]ن[ö≅ t/  yì t6 sÛ ª! $# 

$ uηø‹ n=tæ öΝ Ïδ Ì ø ä3 Î/﴾ َأي :خاُهللا تم هم ؛ فَلوبِلى قُعال تعي اً؛عظْولَ جازاةًمهلى كُم ع٣(مفره(، ﴿  

﴿   Ÿξ sù tβθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ ω Î) Wξ‹ Î=s%  ﴾ ] ض[ي عنِي :الذين ٤(وا آمن(.  

∩⊇∈∉∪ ﴿öΝ Ïδ Ì ø ä3 Î/ uρ  ﴾ ِاملسيحِب ، ﴿  öΝ ÎγÏ9 öθ s% uρ 4’ n? tã zΟ tƒ ö tΒ]٣[ $·Ρ$ tFöκ æ5 $VϑŠ Ïà tã﴾]ع[ 

حني رموا بِهالز٥(ا ن(.  

∩⊇∈∠∪ ﴿   öΝ ÎγÏ9 öθ s% uρ $̄Ρ Î) /$ uΖ ù=tG s% yx‹ Å¡ pR ùQ$# © |¤Š Ïã t⎦ ø⌠$# zΝ tƒ ó tΒ tΑθß™ u‘ «! $ ]ن[ #$ tΒ uρ çνθ è=tF s% $ tΒ uρ 

çνθç7 n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµ Îm7 ä© öΝ çλ m;  ﴾]أَ ]كـأُ:  يلقي شبه عيسى لى غَعريه ى ظَحتوا لَنما رأَ أوهنه   

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : وانظر ، عن الواحدي  ١١/٧٦:ه تفسريحكاه الرازي يف   ) ١(
رداً على  -٣/٢٢٥: قال ابن عطية يف تفسريه  ، ٢/١٢٧:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٢(

.  )) ألنه ليس يف القرآن شيء زائد لغري معىن؛ مردود وقوله :  ((  -النحاة الذين يقولون بالزيادة يف القرآن 
وهذا : (( -على النحاة الذين يقولون بالزيادة يف القرآن  يف رده أيضاً – ١/٤٥٩: ويقول ابن كثري يف تفسريه 
  . )) وهذا ممتنع ، فإنه ليس يف القرآن شيء زائد ال فائدة فيه ؛ غري مسلم ال هنا وال هناك 

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .١/٣٧٩:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٤(
  .٤/١١٠٩: تفسري ابن أيب حامت و،٦/١٢:تفسري الطربي : انظر . ر وابن أيب حامت عن ابن عباس رواه ابن جري  ) ٥(



  

β̈  ﴿،)٢(هلَتقَ نم ذابا عولُومعفَ يبِن تلوهي قَالذ نَّأَوا بِرفُاعت٢٠،)١(يح ِساملَ Î) uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θà n= tG÷z $# 

Ïµ‹ Ïù ﴾ َأي :ي قَفتله،وأَ ذلكنم لَهتلُا قَموا الشاملُ خصشهب به كانَ، و الشبأُ هلقي على وجهه ،

لَوم يلق على جسده شهب جسد عى ، فَيسا قَلمتلوه ونوا إِظرواالُقَ، ليه  :الوجه ع جهوىيس ،
واجلسد جغَ سدفَ ريه ،قالَفَ وا ؛لفُاخت بعضم ه :هيسى،ذا عالَقَو بعضلَ :م هبِ يس٣(ىعيس( ،

هذَوا مى قُعنوله عاىلت : ﴿  ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷Ζ ÏiΒ  ﴾]أَ]ني  :مقَ نتله ،﴿  $ tΒ Μ çλ m; ⎯ Ïµ Î/ ô⎯ ÏΒ AΟ ù= Ïæ ﴾ 

ي نِعي :أَ لَقُتلَ وقتلْ مي،﴿ω Î) tí$ t7 Ïo?$# Çd⎯ ©à9 $ ﴿ ، نالظَّ ونَعبِتم يهكنلَ]ن[﴾ #$ tΒ uρ çνθè=tF s% $ KΖŠ É) tƒ  ﴾ 

َألنَّ أَحدهم دخلَ إلى قُبته ٢٠،)٤(تلوا املَسيح على يقنيٍ من أَنه املَِسيحا قَمو:  يأَ] كـ[
 ،لُوا فَقَتخفَدانَكَ نْإِ:واقالُفَ،لُوه هذا صاحبفَا نأين عى؟يس!انَكَ نْإِو عى فَيسأين 
صاحب٥(!؟ان( .  

∩⊇∈∇∪ ٦﴿  ≅ t/ çµ yè sù §‘ ª!$# Ïµ ø‹ s9Î)  ﴾]أَ]نلَإِ:  يعِى املوض ي الَالذ ي َألجرِيس وى اُهللاحد 

عالَتى فيه حكم كانَ، و رى ذَلَإِ فعهلك فعاً إِر؛ َأل ليهنه رفع عنْأَ ن رجيي عليه حكم واحد 

من العب٦( اد( ،﴿  tβ% x. uρ ª! $# # ¹“ƒ Í• tã ﴾ في اقتداره على نجاة ميشاء ، ن﴿ $\ΚŠ Å3 ym ﴾] كـ

[ في تدبريه في النجاة .  

∩⊇∈®∪ ﴿ ôβ Î) uρ ô⎯ ÏiΒ  È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# ω Î) ¨⎦ s⎞ ÏΒ÷σ ã‹ s9 ﴾ َأي  :ما مهلِأَ ن إِأَ تابِالك لَ الَّحديؤمنن 

                           
  .٦/٩: تفسري القرطيب و، ٢/٢٤٤:زاد املسري و، ٢/١٣٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ٢/١٢٨:آن وإعرابه معاين القر: وهو معىن قول الزجاج يف ،  ١/١٣٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : وانظر ،  ٢/٢٤٥:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن السائب   ) ٣(

  .مصدر سابق 
  . ٢/١٢٩:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٢/٢٩٤:معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
:  ٤/٣٢٣:جمموع الفتاوى قال شيخ اإلسالم يف ،  عن بعض البصريني،  ١/٥٤٤:حكاه املاوردي يف تفسريه   ) ٦(

؛ انه يرتل بدنه وروحه : كما ثبت يف الصحيح ، يبني انه رفع بدنه وروحه  ﴾بل رفعه اهللا إليه﴿:فقوله هنا ((
وهلذا قال من قال من ؛  ﴾بل رفعه اهللا إليه﴿: فقوله، وما قتلوه وما صلبوه بل مات : إذ لو أريد موته لقال 

 ، توفيت احلساب واستوفيته: يقال ، قابض روحك وبدنك :  يأ؛ قابضك :  يأ؛  ﴾إىن متوفيك﴿: العلماء 
     . )) ال بقرينة منفصلة إ،  وال توفيهما مجيعا، ال يقتضى نفسه توىف الروح دون البدن )  التويف: ( ولفظ 



  

≅Ÿ ﴿، )١(ى عيسبِ ö6 s% ⎯ Ïµ Ï? öθ tΒ  ﴾]ذَإِ]نا عاين و، الَامللَك ينفعه حإِ ينئذميانهالَ، و يموت يهودي 

حتى يبِ ؤمن٢(ىعيس(،الَق٢٠َ ابن باسٍع: ))يؤمن اليهودبلَقَ ي موته،الَو ترجخ نفس ي صرانِالن

حتى ينَّأَ شهد عيسى عبد  ((
)٣( ،﴿ tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãβθä3 tƒ öΝ Íκ ö n=tã # Y‰‹ Íκ y− ﴾ ] كـ [لى ع

  .)٤( فسهلى نع ةالعبوديبِ رقَأَ، و سالةَالر غَلَّب دقَ نْأَ

∩⊇∉⊃∪ ﴿5Ο ù=Ýà Î6 sù z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρßŠ$yδ $oΨ øΒ§ ym öΝ Íκ ö n= tã BM≈ t7 ÍhŠ sÛ ôM ¯= Ïm é& öΝ çλm;]ن[ öΝ Ïδ Ïd‰ |ÁÎ/ uρ 

⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# # Z ÏW x.  ﴾  ]ائةٌم وسونت [ .  

∩⊇∉⊇∪ ﴿ãΝ ÏδÉ‹ ÷{ r& uρ /(# 4θ t/ Ìh9 $# ô‰ s% uρ (#θåκçΞ çµ ÷Ζ tã öΝ Îγ Î=ø. r& uρ tΑ# uθ øΒ r& Ä¨$̈Ζ9 $# È≅ ÏÛ$t7 ø9 $$ Î/]ن[ $ tΡô‰ tG ôã r& uρ 

t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 öΝ åκ ÷] ÏΒ $¹/# x‹ tã $VϑŠ Ï9 r&﴾]صا م[عاُهللا اقب عالَتى اليهود لى ظُعم هِلميهم ؛ غَو

’ ﴿  :ى عالَت ولهي قَا ذُكر فم هيم ، وليهِع شياَءأَ تحرميِبِ n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρßŠ$ yδ $ oΨ øΒ§ ym 

¨≅ à2 “ ÏŒ 9 à àß ... ﴾ )ثُ )٥ ،استثْ منى مقالَفَ، يهم نِؤم  :    

∩⊇∉⊄∪ ﴿  Ç⎯ Å3≈ ©9 tβθ ã‚Å™≡ §9 $# ’ Îû ÉΟ ù= Ïèø9 $#  ]٣[﴾ املُ: ي عنِيبالغني فلمِي ع تابِالك ،﴿ öΝ åκ ÷] ÏΒ 

tβθ  ﴿،ابهحأصو المٍبن س عبداِهللاكَ ﴾ ãΨ ÏΒ÷σ çR ùQ $# uρ﴾  من أصحاب حممد )٦( ،﴿ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ !$ oÿ Ï3 

tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ⎯ ÏΒ y7 Î=ö6 s%]ن[t⎦⎫ ÏϑŠ É) çR ùQ $# uρ nο 4θ n=¢Á9 $#﴾ ٢٠ املقيمنيلَى املَدحِ :وع صبن

šχθ ﴿ ٦،  )٧(أُذْكر املُقيمني : املَعنى ، è?÷σ ßϑ ø9 $# uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# tβθ ãΖ ÏΒ÷σ çR ùQ $# uρ  ﴾ م  ٢ونَ هنواملُؤم

                           
  .مصدر سابق : وإعرابه  معاين القرآن  ) ١(
  .٦/١١:تفسري القرطيب و، ٣/٤١٢:تفسري الثعليب   ) ٢(
: انظر . وحكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس من رواية الضحاك ،  ١/١٣٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(

   .٢/٢٤٧:زاد املسري 
  . ٤/١١١٤:تفسري ابن أيب حامت و ، ٦/٢٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن حامت عن قتادة   ) ٤(
  .٢/١٣٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر ، من سورة األنعام )  ١٤٦( جزء من اآلية رقم   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(



  

أَو ، هم املَآلئكَةُ: أَو ،)٢(واملقيمني منصوب علَى املَدحِ  ،)١(املُهاجِرونَ واَألنصار واملُسلمون 
 ﴿٦،)٤(يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِليك وبِاملُقيمني : وهو جمرور عطْفَاً علَى ما أُرسلَ؛أَي ، )٣(الرسلُ 

)٦،)٤﴿ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ y7 ]ن[#$ Í× ¯≈ s9'ρé& öΝ Íκ Ï? ÷σ ãΨ y™ # · ô_ r& $ ·Κ‹ Ïà tã ﴾]  قَ،  ]ثاكـأَر 

﴿öΝ Íκ Ï? ÷σ ãŠ y™﴾ ٥(مزة ح( .  

∩⊇∉⊂∪ ﴿!$ ¯ΡÎ) !$ uΖ ø‹ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) ]٣[!$yϑ x. !$ uΖ ø‹ ym ÷ρr& 4’ n<Î) 8yθçΡ z⎯↵Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/]خ[!$ uΖ øŠ ym ÷ρr& uρ 

#’ n< Î) zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ ÅÞ$t6 ó™ F{ $# uρ 4© |¤Š Ïã uρ z>θ •ƒ r& uρ }§ çΡθãƒ uρ tβρ ã≈ yδ uρ 

z⎯≈ uΚ ø‹ n= ß™ uρ]ن[ $ oΨ ÷ s?# u™ uρ yŠ… ãρ# yŠ]٣[ # Y‘θç/ y— ﴾]٢]كـ مريم ابن وى هيسبِالذِّكْرِ ، ع همقَدو

 ودهلى اليداً عم، )٦(رهعالكَالمِ م ياقَألنَّ سور،  وبالزاود:ود تابك، ِسنيمائَةٌ وخكَانَ م

#﴿ أَرقَ ٦،)٧(اللٍ والَ حرامٍ ؛ بلْ مواعظُ وحكَم لَيس فيها حكم ح، سورةً  Y‘θ ç/ ç—﴾ مزة ح
)٨( .  

∩⊇∉⊆∪ ﴿ Wξ ß™ â‘ uρ ô‰ s% öΝ ßγ≈oΨ óÁ |Á s% š ø‹ n= tã ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% Wξ ß™ â‘ uρ öΝ ©9 öΝ ßγ óÁÝÁ ø) tΡ š ø‹ n= tã]ن[ 

zΝ ¯= x. uρ ª!$# 4© y›θãΒ $ VϑŠ Î= ò6 s?  ﴾ ]خ[ ه ظَلُّا كُذَهاهاملَ رى عن.  

∩⊇∉∈∪ ﴿ Wξ ß™ •‘ t⎦⎪ Î Åe³ t6•Β﴾ َأوابِالثَّبِ: ي لى الطَّعاعة،﴿t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ﴾ ِالعقابِب ى املَلَععصية 

 ،﴿  ξ y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n? tã «! $# 8π ¤fãm y‰ ÷è t/ È≅ ß™ ”9 ا لينإِ لتسا أَرم: وا ولُيقُفَ]ن[﴾  #$

                           
  .١/٤٩٨:تفسري البغوي : انظر   ) ١(
  . ٢/١٣١:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
  .٢/٢٥٢:زاد املسري و ،٦/٢٦:تفسري الطربي : انظر   ) ٣(
ملكي ابن أيب ،  مشكل إعراب القرآنو،  ١/٤٢٠:تفسري ابن زمنني و،  ١/٣٨١:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٤(

  .  ١/٤٠٨:التبيان يف إعراب القرآن و، ١/٦٢٣:الكشاف و، ١/٢١٢: طالب
  .مصدر سابق  : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق  : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .٦/١٦:تفسري القرطيب   ) ٦(
  .٦/١٧:تفسري القرطيب   ) ٧(
  .مصدر سابق  : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق  : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(



  

رسعلِّوالً يا ، فَمنثْبعنقَ سلَا الرطعاً لرِذْع١(مه(،﴿  tβ% x. uρ ª! $# # ¹“ƒ Í• tã $VϑŠ Å3 ym﴾]كـ[.  

∩⊇∉∉∪﴿ Ç⎯ Å3≈ ©9 ª! $# ß‰ pκô¶ tƒ﴾ نزلت حقَ نيالت اليلَ -  هودما سلُئوا عن نبوة محمد  - 

 :ما نشهبِ داُهللا قالَ، فَ)٢( ذلك ىعالَت:﴿  Ç⎯ Å3≈ ©9 ª!$# ß‰ pκ ô¶ tƒ﴾،َأي  :بِيين نبوت٣(ك(،﴿  !$ yϑ Î/ 

tΑ t“Ρ r&   

š ø‹ s9 Î)﴾]ن[ مالقُ نرآن ودالئله ، ﴿  … ã& s! t“Ρr& ⎯ Ïµ Ïϑ ù=Ïè Î/ ﴾]أَ]ني  :وهو يأَ علمنِإل/هلٌأَ كنزاله 

عليك لقيامك ٤( به( ،أَ ٢٠و :وفيه لْعه م)٦،)٥﴿ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ tβρ ß‰ yγ ô± o„  ﴾]لَ ]نبِ كالنبونْإِ ة 

 هعجزتم هرتظَ من، فَ عجزةاملُ قيامِبِ ا تعرفمنإِ الئكةاملَ شهادةُ، و ودهالي دتحج نْإِ

شبِ ت املالئكةُهد4  ﴿،)٦(صدقه’ s∀ x. uρ «! $$Î/ # ´‰‹ Íκ y− ﴾ ]أَ ]مي اُهللافَكَ:  ي ٧(يداًهِش( .  

∩⊇∉∠∪ ﴿ ̈β Î) z⎯ƒ Ï% ©! $# (#ρã x x. (#ρ‘‰ |¹ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# ô‰ s% (#θ=|Ê Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹ Ïè t/﴾]كـ[.  

∩⊇∉∇∪ ﴿ ̈β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x.  ﴾ يعنِي: اليهود  ،﴿ (#θßϑ n= sß uρ  ﴾ محاًدم  ِبكتمان نعت٨( ه(    ،
)٨(    ،﴿ öΝ s9 Ç⎯ ä3 tƒ ª! $# t Ï øó u‹ Ï9 öΝ ßγ s9  ﴾ لميمن عذا فهلَى الكُفْرِ وع وتمي ه٩(أَن( ،﴿  Ÿω uρ 

                           
  . ٢/١٤٠:قرآن ايد الوسيط يف تفسري ال: انظر   ) ١(
والبيهقي يف ، ) موىل آل زيد بن ثابت ( وابن أيب حامت عن حممد ابن أيب حممد ، رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٢(

تفسري و ، ٦/٣١:تفسري الطربي يف : انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل ابن املنذر ، دالئل النبوة عن ابن عباس 
  .  ٧٥٠/ ٢:الدر املنثور و ، ٢/٥٣٥:  ل النبوةدالئو ،٤/١١٢٠: ابن أيب حامت 

  . ٢/١٣٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  .٣/٤١٥:تفسري البحر احمليط و،  ٦/١٩: تفسري القرطيب و،  ١/٦٢٥:الكشاف : انظر   ) ٤(
مصدر : به معاين القرآن وإعرا: انظر . وهو قول الزجاج ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(

  .سابق 
  . ٢/١٤١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(
  . ٦/٢٠: تفسري القرطيب و،  ١/٥٠١:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
، مصدر سابق: تفسري القرطيب و،  ١/٤٢٤:فسري ابن زمنني تو، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٩(

  . ٢/٢٥٨:زاد املسري و



  

öΝ ßγ tƒ Ï‰ öκ u Ï9 $̧)ƒ Ì sÛ  ﴾] أَ ] شي  :الَو لريشدلَم إِه١( سالمِاِإل ينِى د(.   

∩⊇∉®∪ ﴿ω Î) t,ƒ Ì sÛ zΟ ¨Ψ yγ y_ ﴾ طَ:ي عنِيريق اليهودي٢(ة(،وهالطَّ وريق الذي يلَإِ قودى جهنم، 

جهنم، ﴿ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r&]ن[tβ% x. uρ y7 Ï9≡ sŒ  ﴾ َأي  :لُخودم ، ه﴿  ’ n? tã «! $# # Z Å¡ o„ ﴾]م[ 

  .)٣( ليهع رذَّعتي الَ هنَأل

∩⊇∠⊃∪ ﴿  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $#  ﴾ املُ: ي عنِيشركني ، ﴿ ô‰ s% ãΝ ä. u™ !$ y_ ãΑθß™ §9 $# Èd, ysø9 $$ Î/  ﴾ 

⎯  ﴿،دقِالصى وداهلُبِ ÏΒ öΝ ä3 În/ §‘ (#θãΖ ÏΒ$t↔ sù # Z ö yz öΝ ä3 ن م مكُري لَخ به اإلميانوا بِتائْ: يأَ]ن[﴾ 9©

β  ﴿، )٤(الكفرِ Î) uρ (#ρã à õ3 s? ﴾ ذِّكَتبوا مداً حم وفُكْتاِهللا عمةَوا نِر ليكُع٥( م به( ، ﴿  ̈β Î* sù 

¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾]أَ]نالَ:  ي تأَ الَّإِ ونَضرفُننِغَ اَهللا نََّألم؛كُسي ع٦(مكُن(،﴿  

tβ% x. uρ ª! $# $·Κ‹ Î= tã﴾ ِبمصريونَا ت ٧( إليه(،﴿ $ VϑŠ Å3 ym﴾] ون، مبعسائةٌ وم [في تكليفه مع علمه 

عبِ لمهمكونُا ي ٨(منكُم( .  

∩⊇∠⊇∪ ﴿ Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tGÅ6 ø9$#  ﴾ يريد  :النصى ،ار﴿Ÿω (#θè=øó s? ﴾ َال تتجوا احلَاوز٩( د(الَ، و 

                           
تفسري و، ١/٣٨٣:تفسري السمرقندي و،  ٦/٣٢:تفسري الطربي و، ١/٢٧٢:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر   ) ١(

  .  مصدر سابق: تفسري البغوي و، مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٤١٨:الثعليب 
  . مصدر سابق : تفسري البغوي ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ،مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٢(
  . ١/٣٨٤:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٣(
إنَّ هذا حممول على : وقال اخلليل ومجيع البصريني  :  ((مصدر سابق : قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(

، انته وائْت خري لك : كأنك قلت ، إِنته خيراً ؛ فأنت تدفعه عن أَمر وتدخله يف غريه : ؛ ألنك إذا قلت  معنا
  . ))  وادخلْ فيما هو خري لك

  . ٦/٣٣:تفسري الطربي : انظر   ) ٥(
 ، ٢/٢٥٩: زاد املسري و ،مصدر سابق : تفسري السمرقندي و،٢/١٤٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(

  . ١/٥٩٠:تفسري ابن كثري و
  .مصدر سابق : تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  . مصدر سابق : زاد املسري و، مصدر سابق : تفسري القرآن ايد   ) ٨(
  . ٦٥: جماز القرآن   ) ٩(



  

الَو تشت٢٠وا ،د فراطُاِإل:لوالغ واحلَ جاوزةُمد غُ، ولو ولَقَ اليهودمه:عيسى غريِل ر١( شده( ،

غُولو النبِ ولَى قَصارهم عض :و اُهللاه  ،بِ قولُوهم عض :هو ٦،)٢(ابنه﴿  ’ Îû öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ Ÿω uρ 

(#θä9θà) s? ’ n? tã «! $# ωÎ) ¨, ys ø9 $ ﴿، يكرِش الَو،  وجةٌز الَو، د لو هلَ ليسفَ]ن[﴾  #$ yϑ ¯ΡÎ) ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# 

© |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ Ú^θ Þ™ u‘ «! …ÿ]ن[ #$ çµ çF yϑÎ= Ÿ2 uρ ﴾]٢ ]أون  ميرمل هتا ، )٣(بِشارسولٌ كَمأَو ر

  : كَما يقَالُ 

سانَ فُالنفُالنٌ ل، ﴿ !$yγŠ9 s) ø9 r& 4’ n< Î) zΝ tƒ ó tΒ ﴾ /أَ: ي عنِينلَ الَقَ هفَكُ:  ه ٤(كانَن(،﴿ Óyρ â‘ uρ çµ ÷Ζ ÏiΒ ﴾ 

ى لَإِ هلَسرأَ بداناَأل رواحِن أَم وحر:  يأَ ٢٠،)٥( ندهن عخلوق موح مر:  يأَ ]ن  خ[ ﴾

مرمي إِ، ونالَا قَم: ﴿çµ ÷Ζ ÏiΒ ﴾  ؛شريفاً بِتاإلضافة ٢، ٦،)٦( إليه  جِربِيلُ ؛ أَي وا اُهللا: هأَلْقَاه 

çµ÷Ζ﴿و،وجِربيِلُ إِلَى مريم ؛ َألنه نفَخ فيها ÏiΒ ﴾  أَي: قُولُها يرِ اَألرواحِ ؛الَكَمائكَس هلْقخ نم

θãΖ#) ﴿٦،)٧(يسمى من يظْهِر العجائب روحاً:وقيلَ، النصارى  ÏΒ$t↔ sù «! $$Î/  ⎯ Ï&Î# ß™ â‘ uρ]ن[Ÿω uρ 

(#θä9θà) s? îπ sW≈ n=rO ﴾ ]أَ]نالَ:  ي وا ولُقُت:آلهت؛)٨(ةٌ الثُا ثَن قَ: ي عنِيلَواُهللا: م ه و ،صاحبته و ،ابنه 

- ى اُهللاعالَت عذَ نلك برياً لواً كَع-،﴿ (#θßγ tFΡ$# # Z ö yz öΝ à6  نع االنتهاِءوا بِتائْ:  يأَ]ن[﴾  9©

هكُرياً لَذا خم ما أَمنتم ع٩( ليه( ،﴿ $yϑ ¯ΡÎ) ª! $# ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïm≡ uρ ]ن[ ÿ… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ ]١(]ـ( β r& 

                           
: أضواء البيان  :انظر . لنسب وأنه ليس ثابت ا، أنه ابن زىن :  -عليهم لعائن اهللا املتتابعات  -يعنون بذلك   ) ١(

١/٣٢١.  
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  ١/٥٠٢:تفسري البغوي   ) ٣(
، ٤/١١٢٣:تفسري ابن أيب حامت و ، ٦/٣٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٤(

  . سابق مصدر : وهو أيضاً قول أيب عبيدة يف جماز القرآن 
  .٣/٤١٩:تفسري الثعليب   ) ٥(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  . ٢٣ -٦/٢٢:تفسري القرطيب : انظر   ) ٧(
  . ٢/١٣٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(
  ) .سابقة مباشرة ال(     ) .( صفحة ، )  ٣( راجع حاشية رقم   ) ٩(



  

šχθ ä3 tƒ … ã& s! Ó$ s! uρ]ز[… ã&©! $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ ’4]ن[#$ s∀ x. uρ «!$$ Î/ WξŠ Å2 uρ  ﴾] 

  ]. م

∩⊇∠⊄∪ ﴿  ⎯ ©9 y# Å3Ψ tF ó¡ o„ ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# β r& šχθ ä3 tƒ # Y‰ ö7 tã °! ﴾ َألَ:  ين يأنف ي الذ

تزأَ مونَعنإِ هنْأَ له كونَي ع٢(ِهللا بد(، ﴿ Ÿω uρ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# tβθ ç/ § s) çR ùQ ،  اِهللا رامةكَن م ]ش ن[﴾ #$

وم أَهكرب مون ٢،  شرِن الببون :املُقَروبِيالكر مرشِ )٣(هولَ العح ينم ، الذهنمريلُ :وجِب
  ،   )٤(وإِسرفيل

٦ ﴿⎯ tΒ uρ  ô#Å3Ζ tG ó¡ o„ ô⎯ tã ⎯ Ïµ Ï? yŠ$t6 Ïã ÷ É9ò6 tG ó¡ tƒ uρ öΝ èδ ç à³ ós u‹ |¡ sù Ïµ ø‹ s9 Î) $ YèŠ ÏΗ sd ﴾] صب  م[ .  

∩⊇∠⊂∪ ﴿ $ ¨Β r' sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# öΝ ÎγŠ Ïjù uθ ãŠ sù öΝ èδ u‘θã_é& Ν èδ ß‰ƒ Ì“ tƒ uρ ⎯ ÏiΒ 

⎯ Ï& Î#ôÒ sù]ن[$̈Β r& uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θà s3Ζ tFó™ $# (#ρç y9 õ3 tF ó™ $# uρ óΟ ßγ ç/ Éj‹ yè ãŠ sù $¹/# x‹ tã $VϑŠ Ï9 r& ]ف[ Ÿω uρ tβρ ß‰ Åg s† 

Ν ßγ s9 ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# $ wŠ Ï9 uρ Ÿω uρ # Z ÅÁ tΡ  ﴾] م .[  

∩⊇∠⊆∪ ﴿  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä. u™ !% y` Öβ$ yδ ö ç/ ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ﴾ ي عنِي :بِالني  )أَ ٢،  )٥و  :

$!﴿،)٧(مِسالاِإل يند:وأَ،)٦( رآنَالقُ uΖ ø9 t“Ρr& uρ öΝ ä3 ö‹ s9 Î) # Y‘θçΡ $YΨ Î6 •Β﴾] خاأوكـ[ وه٨(رآنُالقُ و(.  

                                                                             
ولعله كما ذكرت سابقاً أن هذا من عالمات الترقيم يف عصر ، د املؤلف من وضع هذه الشرطة مل أصل ملرا  ) ١(

  .املؤلف 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
وهم املقربون ؛ واملالئكة الكروبيون فعوليون من الكروب : (( ٥/١٧٥:مقاييس اللغة قال ابن فارس يف معجم   ) ٣(

  . )) دنت للمغيب : كربت الشمس : يقال ، 
   .١/٦٢٩:الكشاف   ) ٤(
: تفسري ابن أيب حامت :انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل ابن عساكر ، رواه ابن أيب حامت عن سفيان الثوري   ) ٥(

  .  ٢/٧٥٣:الدر املنثور و، ٤/١١٢٥
الدر و، ٦/٣٩: جرير الطربي تفسري ابن :انظر . ذر وزاد السيوطي نسبته إىل ابن املن، رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٦(

  . مصدر سابق : املنثور 
  .  ١/٦٣١:الكشاف حكاه الزخمشري يف   ) ٧(
الدر و، ٦/٣٩: جرير الطربي تفسري ابن :انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل ابن املنذر ، رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٨(



  

∩⊇∠∈∪ ﴿  $ ¨Β r'sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ «!$$ Î/ (#θßϑ |Á tFôã $# uρ ⎯ Ïµ Î/ ﴾ َأي  :امتنوا بِعطاعته يغِن زِم 

الش١( يطان(،﴿öΝ ßγ è=Åz ô‰ã‹ |¡ sù ’ Îû 7π uΗ ÷q u‘ çµ ÷Ζ ÏiΒ﴾ اجلَ: ي عنِي9﴿ ، )٢( ةَن≅ ôÒ sù uρ ﴾ ]ع[ يفَتلُض م ليهِع

öΝ  ﴿، )٣(هم لوبِلى قُخطر عي ما لَمبِ Íκ‰Ï‰ öκ u‰ uρ Ïµ ø‹ s9 Î) $ WÛ# u ÅÀ $VϑŠ É) tG ó¡•Β  ﴾ ] خام[.   

∩⊇∠∉∪ ﴿y7 tΡθçFø tG ó¡ o„ ]ن[]٣[È≅ è% ª!$# öΝ à6‹ ÏF ø ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3 ø9  هلَ لدو الَو اتم/ منفَ ]ن[﴾ #$

الَو و٤( الد( ، ﴿Èβ Î) (# îτ â ö∆ $# y7 n=yδ }§ øŠ s9 … çµ s9 Ó$ s! uρ﴾ َأراد  :فَ الَو ، أَ ذكرِى بِاكتفَوالدحدما ؛ ه

…ÿ  ﴿ة ، لَالَالكَ هنَأل ã& s! uρ ×M ÷z é&  ﴾ ي عنِي :مبٍأَ ن أُوأَ م ،كْذُ نَّ؛ َأل بٍأَ ور واُأل لدقَ مد مى ض

ي أَفلِو ورالس٥( ة( ،﴿ $yγ n=sù ß#óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t s?]خ[  uθ èδ uρ ﴾ َأخَ اَأل:  ي، ﴿!$ yγ èO Ì tƒ﴾ اُأل رثُيخت 

βÎ) öΝ ﴿،  الِاملَ ميعجِ ©9 ⎯ ä3 tƒ $ oλ °; Ó$ s! uρ]ن[ β Î* sù $tF tΡ% x.﴾ َأاُأل:  يختان،﴿  È⎦ ÷⎫ tF uΖ øO $# $yϑ ßγ n= sù È⎯≈ sV è=›V9 $# 

$®ÿ ÊΕ x8 t s?]ن[β Î) uρ (# þθçΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% y` Íh‘ [™!$ |¡ÎΣ uρ Ì x. ©%# Î=sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá ym È⎦ ÷⎫ u‹ s[ΡW{ ⎦ß]ن[#$ Îi⎫ t6 ãƒ ª! $# öΝ à6 s9 

β r& (#θ=ÅÒ s? ﴾]أَ ]ننْأَ راهيةَكَ:  ي ت٦(وا لُض(،أَ ٠٢٠ي  :الَّئَل توا لُّض)٧( ،﴿ ª! $# uρ Èe≅ ä3 Î/ >™ó© x« 

7ΟŠ Î= tæ  ﴾ ] ثب  م[ . 

                                                                             
  . مصدر سابق : املنثور 

  . ١/٥٠٣:تفسري البغوي ، ٢/١٤٥: فسري القرآن ايد الوسيط يف ت  ) ١(
والوسيط يف ، ١/٢٧٤:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس ومقاتل   ) ٢(

  . ٢/٢٦٤: زاد املسري ، مصدر سابق : تفسري القرآن ايد 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
كتاب  ،باب الكاللة ،  ٦/٢٢٥: الكربى يف السنن البيهقي و، ٦/٢٩٨: ه مصنفرواه ابن أيب شيبة يف    )٤(

، )  ١٢٠٥٧( رقم احلديث ، االبن باب حجب األخوة واألخوات من كانوا باألب واالبن وبن ، الفرائض 
  .عن الشعيب ،  ١٠/٣٠٤:يف مصنفه عبد الرزاق  ورواه ، عن ابن عباس 

  (    ) .صفحة ، من السورة )  ١٢( آلية رقم عند ا  ) ٥(
  .  ٢/١٣٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر . هذا قول البصريني كما حكاه الزجاج   ) ٦(
ومل ،  ٢/٢٩٧:وهذا القول للفراء كما يف معاين القرآن ،  ١٣٤:  األريب  تذكرة األريب يف تفسري الغريب  ) ٧(

كما هو معلوم تدل على أنه ) ٠٢٠(مع أن عالمة ، القرآن للسجستاين أقف عليه يف النسخ املطبوعة يف غريب 
  . يوجد يف غريب القرآن وتذكرة األريب ؛ لكن عدم وروده  هنا لعله من قبيل اختالف النسخ 



  

* * *  
  

 )١( املَائدة سورةُ

ائةٌ و٢(عشرونَ آيةًم(   
   )٣( مدنِيةٌ 

ijk  

∩⊇∪ ﴿ $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# # þθ ãΨ tΒ# u™ #θèù ÷ρ r& ÏŠθ ã+ çèø9 $$ Î/ ﴾ ]ف م  [بِ: ي عنِيؤكَّاملُ العهوددة ي الت

عاهدتموهع اِهللاا م ى عالَتوثُ اسِالن ،م ابكَ دأَتقالَفَ الماً آخر:﴿ ôM ¯=Ïm é& Ν ä3 s9 èπ yϑŠ Íκ u5 ÉΠ$yè ÷ΡF{ $#﴾ 

 يلَق :هي األنعام نفسا ؛ه وبلُاِإل:  هي والبقر والغ٤(نم(،ا[، نعامِاَأل هيمةُبِ:  قيلَوهيشحو [: 
 لُّكُ هيمةُالب:  قالُي، و لُعقا يم ريغَ يواناحلَ لُّكُ: يمةُهِالب ٠٢ ، )٥(حشِالو قرِبو،  باِءالظِّكَ :

                           
، وابن عباس ، وعائشة ، يف كالم بعض الصحابة كعبداهللا بن عمرو ) املائدة ( وقعت تسميتها ذا املسمى )  ١(

، )  ٢٥٥٣٥( برقم ،  ٦/٢١٣:ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده  ؛ من ذلكنت يزيد وغريهم وأمساء ب
عن جبري بن )  ٣٢١٠( برقم ، باب تفسري سورة املائدة ، كتاب التفسري ،  ٢/٣٤٠:واحلاكم يف املستدرك 

أما : فقالت ، نعم : يا جبري تقرأ املائدة ؟ فقلت : حججت فدخلت على عائشة فقالت يل : (( قال  نفري 
  .  )) وما وجدمت من حرام فحرموه ، فما وجدمت فيها من حالل فاستحلوه ، إا آخر سورة نزلت 

وعشرون ، مئة وعشرون آية يف الكويف وهي : ((  ١٤٩ :يف عد آي القرآن قال أبو عمرو الداين يف البيان )  ٢(
،  ﴾ أوفوا بالعقود ﴿:اختالفها ثالث آيات، صرى وعشرون وثالث يف الب ، وآيتان يف املدنيني واملكي والشامي

عدها البصري ومل يعدها الباقون  ﴾ فإنكم غالبون ﴿ ،مل يعدمها الكويف وعدمها الباقون   ﴾ويعفو عن كثري  ﴿
،  ﴾قوما جبارين  ﴿،  ﴾اثين عشر نقيبا  ﴿ :مخسة مواضع ؛ وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإمجاع ، 
على قراءة   ﴾ من الذين استحق عليهم األوليان ﴿،﴾أفحكم اجلاهلية يبغون  ﴿ ، ﴾آخرين  مساعون لقوم ﴿

 )) .  من قرأ باجلمع
يف البيان : انظر . فإا نزلت بعرفات  ﴾اليوم أكملت لكم دينكم  ﴿: سورة املائدة كلها مدنية إال قوله تعاىل )  ٣(

 .٢/٥:تفسري البغوي و، مصدر سابق  :عد آي القرآن 
تفسري : انظر. وزاد السيوطي نسبته إىل عبد بن محيد وابن املنذر ، رواه ابن جرير عن احلسن وقتادة والسدي )  ٤(

  .٣/٦:الدر املنثور و،  ٦/٥٠:الطربي 
انظر . وذكره الفراء دون إسناد ، وابن اجلوزي عن ابن عباس من طريق أيب صاحل ، حكاه الثعليب عن الكليب )  ٥(



  

ω  ﴿ ٦،  )١(غلقتاس:  يأَ؛  اجلوابِ نم عهبا استم لُّكُ Î) $ tΒ 4‘ n= ÷Fãƒ öΝ ä3 ø‹ n=tæ ﴾ ولُي قَعنِيه 

ى عالَت :﴿ ôM tΒ Ìh ãm  ãΝ ä3 ø‹ n=tæ èπ tG øŠ yϑ ø9 $# ã ...﴾)اآلية  )٢، ﴿ u ö xî ’ Ìj? Ït èΧ Ï‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ îΠ ã ãm  ﴾]ن[ 

نْأَ إالَّ: ي عنِي تحلُّوا الصيد ف؛ فَ مِال اإلحراي حإنالَ ه ٠٢، )٣(مكُلَ حلُّي الصلُّكُ:  يد ا م
 هوفَ اللُاخلهذه  فيه معتذا اجتإِفَ، هلُّالالً كُح كانَمالك ، و هلَ كني ملَعاً ، ونِتمم انَكَ

ص مرح أَ ؛يدي  :مون ، ورمحاحد حر ٦،)٤(ام﴿  ̈β Î) ©! $# ãΝ ä3 øt s† $tΒ ß‰ƒ Ì ãƒ﴾]م أو ثب 

٠٢[ حلُّي مشاُءا ي  ،ويحرم م٥( شاُءا ي(.  

∩⊄∪ ﴿  $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# #θãΖ tΒ# u™ Ÿω #θ=Ït éB u È←-èx© «! $#  ﴾ اهلَ:ي عنِيدا املُايلَّعةُم بحِلذَّل 

، )٨(مامةى اليلَها إِبِ/ذهبفَ،  ةيندامل لى سرحِع غارأَ؛)٧(ي احلُطَمِف اآليةُ ذهه لتز، ن)٦(ةَكَّمبِ
ا ذَه:»يبِالن الَقَ،مامةالي جاجِلبيةَ حت معس يةضالقَ امع  اِهللا ولُسر رجا خلمفَ
ا لم، فَ عبةى الكَلَإِ أهداه، و ينةداملَ حِسر نم هبا نم دلَّقَ انَكَ دقَ، و)٩(»مكُوندفَطَم،احلُ

                                                                             
 . ٢/٢٦٨:زاد املسري ،  ٤/٧:تفسري الثعليب .  ٢/٢٩٨:ن معاين القرآ

  .  ١١٩: غريب القرآن )  ١(
 .من هذه السورة )  ٣( جزء من اآلية رقم )  ٢(
 . ٢/١٤٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد )  ٣(
  .  ١٩٩،  ٢٩٨: غريب القرآن   ) ٤(
  . ٢/١٤٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  :لقب باحلطم ألن رشيد بن رميض قال فيه ،  وأمه هند بنت حسان بن عمرو بن مرثد، شريح بن ضبيعة هو  ) ٧(

ــتدي زمي ــد فاشـ ــذا أوان الشـ ــم   هـ ــواق حط ــل بس ــا اللي ــد لفه  ق
وأسلم مث ارتد بعد وفاة رسول ، أدرك احلطم اإلسالم ،  مجعها من ربيعةيف مجوع وذلك بعد أن غزا اليمن          

  . ١٦/٨٤:الوايف بالوفيات : انظر . وآخر األمر قتل ومات كافراً ، اهللا  
ومسيت ، والعروض ، كان امسها جوا ، مدينة متصلة بأرض عمان من جهة املغرب مع الشمال : اليمامة   ) ٨(

وبني اليمامة والبحرين عشرة ، ) زرقاء اليمامة ( أو الزرقاء ،  مامة بنت سهم بن طسماليوهي ، اليمامة بأمرأة 
 وكان فتحها وقتل مسيلمة الكذاب يف أيام أيب بكر الصديق ، أيام وهي معدودة من جند وقاعدهتا حجر 

اض عاصمة وهي تعرف اليوم مبدينة الري، عنوة مث صوحلوا  وفتحها خالد بن الوليد ، للهجرة  ٢١سنة 
  . ٦١٩:والروض املعطار ،  ٥/٤٤٢:معجم البلدان : انظر . اململكة العربية السعودية

  .٢/٦:تفسري ابن كثري و، ٦/٥٨:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي وعكرمة وابن جريج   ) ٩(



  

توجهي طَوا فاُهللا نزلَ، أَ لبه ىعالَت:﴿ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# #θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω #θ=Ït éB u È←-èx© «! $#﴾ يريد  :ا م

ريةٌ ، عها شداح، و طاعتهماً للَع اُهللا علها جم:  اِهللا عائرش وأَ ٠٢، )١(أُعلم : ؛ أَي  ِهللاِ رعشأُ

رمِاحلَ ثلُم الَ:  قولُي تفَ حلوهتطَصاد٦ ،)٢( وا فيه ﴿  Ÿω uρ t öκ¤¶9 $# tΠ# t pt ø:$#  ﴾ ِبالقالِت ف٢، )٣( يه 

٢ وهو فذُ ي اآليةو القلَ عدة ،ا كَمانوا مبِ حرمنياحلُ عمرةد٤( يبية(، ﴿ Ÿω uρ y“ ô‰ oλ ù; $# ﴾ وهو 

Ÿω﴿  ، )٥( اةش، و بقرة، و اقةن نم اِهللا يتى بلَإِ ىهدا أُم لُّكُ uρ y‰ Í←̄‚+9 $# ﴾ اهلَ: ي عنِيدا اي

 لُلَّحت، و ريهغَ وأَ لٍعنبِ دلَّقَي نْأَ: ي هدالَ شعارإِو ٠٢، )٦( رمِاحلَ جرِش حاِءن لم ةَدلَّقَاملُ
وطْتعن في شق سنبِ مينِها اَألامأَ حديدةغَ وريها ؛ ليلَعبِ مأَ ذلكنه هدي ،القَ الَوانَكَ:الئد 

Iω ﴿ ٦ ،)٧( لكس يثُح ذلكبِ نيأمفَ ؛ رمِاحلَ جرِش حاِءن لم عريهب دلِّقَي لُجرلا uρ t⎦⎫ ÏiΒ !# u™ 

|M øŠ t7 ø9 $# tΠ# t pt ø:$#  ﴾ َقياصده ن املُمكَ: )٨( سرونَاملفُ الَ، قَ شركنياناحلَ ترب ي اجلَفاهلية 

شعراً م كونَي نْأَ الَّإِ، نهم صيبأُ ريهي غَد فجو من، فَ رامِاحلَ هرِي الشف الَّإِ العربِ نيب ائمةٌقَ
دنةً ، أَبو سائقاً هياً ، أَدو مقلداً نأَ فسهو بعريه محاِءن ل اً ، فَ رمِاحلَ جرِشرِمحالَ، أو م 
يتعرض لفَ ؤالِءه ،اُهللا  أمرسبحاناملُ هإقرارِبِ سلمني هاَأل ذهع ةلَمنا كَى مان؛تضربٍل ن م

                           
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٦٦ -٦٥: جماز القرآن   ) ١(
: شعارها إو، من الشعار وهي العالمة : واإلشعار ، هي اهلدايا املشعرة : شعائر اهللا و،  ٢٨٦: القرآن غريب   ) ٢(

وهو  ،البعري حبديدة حىت يسيل الدم  مة سناحصف يفأن يطعن : واإلشعار ههنا ، عالمها مبا يعرف أا هدي إ
، فإا ال حتتمل اجلرح لضعفها ؛ تشعر باجلرح وأما الغنم فال ،اإلشعار  يفوقاس الشافعي البقر على اإلبل ،سنة 

  .  ٢/٧:تفسري البغوي و،  ٦٥: جماز القرآن :انظر .  وعند أيب حنيفة ال يشعر اهلدي 
  .مصدر سابق : تفسري البغوي : انظر . حكاه البغوي عن اليزيدي   ) ٣(
ومفحمات األقران يف مبهمات  ، ٦/٥٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن جريج عن عكرمة   ) ٤(

  .  ٣٦:القرآن 
  . ٢/٢٧٣:زاد املسري و،  ٢/١٤٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  ٢٨٦: غريب القرآن   ) ٧(
تفسري و،  ٢/١٤٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : وانظر . عن قتادة  ٦/٥٦: ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٨(

  . ٢/٢٧٣:زاد املسري و، مصدر سابق : البغوي 



  

=θè#) ﴿:قولهها بِسخن نْى أَلَإِ صلحةاملَ çGø% $$sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰y` uρ  ﴾ )٢، )١﴿ t⎦⎫ ÏiΒ!# u™ 

|M øŠ t7 ø9 $# ﴾  :هو الب رِكْاحلُطَمي امس، وه  :شريح بيعة ، أَبن ضذَخته املُ يلُخسلمني وهو معتمر 
)٦، )٢ ولُقَوه : ﴿  tβθ äó tG ö6tƒ WξôÒ sù ⎯ ÏiΒ öΝ Íκ Íh5 #ZΡ$ ﴿،  ارةجالتحاً بِبرِ:  يأَ ﴾  ‘§ uθ ôÊ Í‘ uρ  ﴾]ن[ 

# ﴿ ،)٣(م هِعملى زع  جاحلَبِ sŒ Î) yρ ÷Λ ä⎢ ù=n= ym #ρßŠ$sÜ ô¹ $$sù﴾]ن[ ذا أَهإِ مر٤( باحة(،﴿ Ÿω uρ öΝ ä3 ¨Ζ tΒ Ì øg s† 

öΝ ä3 ¨Ζ tΒÌ øg s† ãβ$t↔ oΨ x© BΘöθ s% ﴾ َال يلَحمكُنم ب٥( ومٍقَ غض(هلَأَ: ي عنِ، ي ٠٢،  ةَكَّم الَو 

كسينم،كُبالنٌفُ:  قالُي أَ رميةُجهله،وارِجأَ؛ هم مكَ:  ياس٦(مبه( ،﴿ ãβ$ t↔ oΨ x© BΘ öθ s%  ﴾ محكةُر 

محكةُر النون:بومٍقَُء اغض ،﴿ ãβ$ t↔ OΨ x© BΘ öθ s%﴾ مكَّسةُن النون:بقَغ ومٍيض،هذا مذهب يِِّصرِالبني  ،  

الكُ الَقَويونَوف : ﴿  ãβ$ t↔ oΨ x©﴾ و﴿ ãβ$t↔ OΨ x© ﴾ مصدقَ ٦،)٧( رانأر َ﴿/  ãβ$ t↔ OΨ x©﴾وما بعدهامٍ ا ش

                           
؛ أنه ال ميكن القول بنسخ مجيع اآلية : وفصل اخلطاب يف هذا : ((  ١٤٢:نواسخ القرآن قال ابن اجلوزي  يف   ) ١(

ال تستحلوا نقض ما شرع فيه : ز القول بنسخ هذا إال أن يعين به وال جيو، متعبداته  أعالم: فإن شعائر اهللا 
وكذلك اآلمون للبيب فإنه ال جيوز ،وكذلك اهلدي والقالئد ، فعلى هذا يكون منسوخا ، املشركون من ذلك 

فال وجه  ﴾وإذا حللتم فاصطادوا ﴿ :فأما قوله ...وأما الشهر احلرام فمنسوخ ،صدهم إال أن يكونوا مشركني 
،  ﴾فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم ﴿: فمنسوخ بقوله  ﴾وال جيرمنكم شنآن قوم  ﴿ :وأما قوله  ، خة لنس

       )) وباقي اآلية حمكم بال شك
  . ٤٧ -٤٦: التعريف واإلعالم : انظر   ) ٢(
، ٦/٦٢: طربي تفسري ال: انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل عبد بن محيد ، رواه ابن جرير عن الربيع ابن أنس   ) ٣(

هو أن : وقال قتادة ، الرضوان  يفألن الكافرين ال نصيب له ؛ ))   بزعمهم :  ((وقال ،  ٣/١١:الدر املنثور 
، ابتغاء الفضل للمؤمنني واملشركني عامة : وقيل ، وال يعجل هلم العقوبة فيها  ، الدنيا يفيصلح معايشهم 

  .مصدر سابق :  البغوي تفسري: انظر . وابتغاء الرضوان للمؤمنني خاصة 
    . ٢/١٤٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
. وبه قال الفراء والزجاج وأبو عبيدة، عن ابن عباس وقتادة وابن زيد ،  ٦/٦٥: ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٥(

  .مصدر سابق : لقرآن وإعرابه ومعاين ا، مصدر سابق : وجماز القرآن ،  ١/٢٩٩:معاين القرآن للفراء : انظر 
  . ٥٠٦: غريب القرآن   ) ٦(
:  بن جرير اوقال ،ألم صدوكم؛ وال حيملنكم عداوة قوم على االعتداء : ومعىن اآلية  . ٢٨٥: غريب القرآن   ) ٧(

تفسري الطربي :انظر. وكان الصد قد تقدم ،))  احلديبية ال تدافع بني أهل العلم يف أا نزلت بعد يوم(( 
   .مصدر سابق  :تفسري البغوي و،  ٦/٦٥:



  

١(امٍ وشعبةُش(،﴿β Î) öΝ à2ρ‘‰ |¹ Ç⎯ tã Ï‰ Éf ó¡ yϑø9 $# ÏΘ# t pt ø:$#﴾ يعنِي:عاحلُ اميبِديقَ،ةأَر﴿β Î) 

öΝ à2ρ ‘‰|¹ ﴾ح٢( ق(،﴿β r& #ρß‰ tG ÷è s?﴾]ز ن[ لَعى حاجِج اليمامفَ،ةتستحلوا منهم مماً حر
)٣(،﴿ #θçΡ uρ$yè s? uρ ﴾  ليب عنكُعضم ب٤(اً عض(،﴿’ n? tã Îh É9 ø9 $# ﴾  وهو ا أُممرت3 ﴿ ،م به“ uθ ø+ −G9 $# uρ ﴾ 

Ÿω ﴿،  نهم عيتهِا نم ركت وهو ]ض ن[ uρ #θçΡ uρ$yè s? ’ n? tã ÉΟ øO M}  ﴿يعين معاصي اهللا ، ﴾ #$

Èβ≡ uρô‰ ãè ø9 $# uρ ﴾]ن[ التعدي في حدودثُ ه ،م ذَّحرقالَم فَه ىعالَت :﴿  #θç+ ¨? $# uρ ©!$# ﴾ َوال 

تستلُحوا محماً ، ر﴿  ¨βÎ) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ y+ Ïèø9   . باقَع نْإِ]  م[ ﴾  #$

∩⊂∪﴿ôM tΒÌh ãm ãΝ ä3 ø‹ n=tæ èπ tG øŠ yϑ ø9 $# ãΠ ¤$! $# uρ ãΝ øt m: uρ Íƒ Ì“Ψ Ïƒ ø: $# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& Î ö tóÏ9 «! $# ⎯ Ïµ Î/﴾سبق تفسريه 

في سورة الب٥( قرة(، ﴿èπ y+ ÏΖ y‚ ÷Ζ ßϑ ø9$# uρ ﴾ وي ه :التخي تنفَ قتمأَبِ وتي وأ٢٠َ،)٦(انَكَ جهي  :

 :اختنبِ قتِسفْنا ، أَهو نقَت٧( خ( ،﴿äο sŒθ è% öθ yϑ ø9$# uρ ﴾ َقتولةُامل ٠٢؛)٨(رباً ضوهنْأَ و ضربت 

حوقَتأَ؛ذُى تي:تشرف عثُ،لى املوتم تترك حتى تموت ،ولُوكَت ريِن غَم 

èπ﴿٦،)٩(كاةذَ tƒÏjŠ u tI ßϑ ø9$# uρ﴾ وهي ي التتقع ن أَمسفَى أَلَإِ بلِال اجلَعلفَ هتم١٠( وت(  ،﴿ 

èπ ys‹ ÏÜ ¨Ζ9 $# uρ ﴾ التي قُتلت ١١(حاًطْن(، ﴿  !$ tΒ uρ Ÿ≅ x. r& ßì ç7 ¡¡9 $#  ﴾ واقي البمنه حثُ،  )١٢( رامم 

                           
   .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٤٢:السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
   . ١/٣٩١:تفسري السمرقندي و ،١/٢٧٨:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . قاله مقاتل   ) ٣(
  . ٢/١٥٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٣٠٠:معاين القرآن للفراء : انظر . قاله الفراء   ) ٤(
    (    ) .صفحة ، من السورة )  ١٧٣( عند اآلية رقم   ) ٥(
  . ٢/١٤٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  . ١/١٣٦:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : وجماز القرآن ،  ١/٣٠١:معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٨(
  .  ٤١٤: غريب القرآن   ) ٩(
  .مصدر سابق : وجماز القرآن ، مصدر سابق : معاين القرآن للفراء : انظر   ) ١٠(
  . مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،مصدر سابق : جماز القرآن و، مصدر سابق : معاين القرآن للفراء :انظر  ) ١١(
  .وما أكل منه السبع : والتقدير : مصدر سابق : قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١٢(



  

اسثْتى نما تدركَذَ كه ماتميعِن ج هاملُ ذهحرمقالَفَ ات:﴿ω Î) $ tΒ ÷Λ ä⎢ øŠ ©. sŒ﴾ َأالَّإِ: ي ا ذَمبم حت

 ةغي اللُّالً فصأَا كَالذَّو، وهمتحبا ذَذَإِ ليهع اِهللا ذُكر اسم، و هدم رتمهأَنو هاجدوم أَتعطَق٠٢َ،
:تمام يِءالش م ،ذَ: ا نهأَ؛  نِكاُء السي  :تمام أَ نِالس ،ي  :النهاية فبابِي الش،كاُءالذَّو ي ف

ω﴿  : قولها ، فَهالعشإِ تممتا أَذَإِ ارالن تيكَذَ، وبولِالقُ ريعاماً سهماً تفَ كونَي نْأَ:  همِالفَ Î 

$ tΒ ÷Λ ä⎢ øŠ ©. sŒ ﴾ َأالَّإِ:  ي ا أَمدرم ذَكتبحه على التأَ الَ، قَ امِمو عمرب:وسألت املُبرد عقَ نوله 

ىعالَت: ﴿ωÎ $ tΒ ÷Λ ä⎢ øŠ ©. sŒ ﴾، َالَّإِ (( :قالَف ملَّا خمصبِ تفكُعلم ماملَ نى احلَلَإِ وتياة  (( ،ولَأَسه 

 ))  البالدةو ن اآلفاتص ملَّخم(( : قالَ، فَلبِالقَ يكالنٌ ذَفُ: هم ولقَ نع عمسا أَنأَ: )١( دهداهلُ
(( ، ذَكَوكَذَ لكيت النا أَذَإِ ارخرجتهاخلُ ابِن بِا ملَإِ مودابِى ب بِ عالِاالشتالَ، قَ الوقود ابن 
الَخو٢( يه( :سأَ ألتبا عمرو عقَ نوله  :انهقالَفَم ،رت :    

،  )) ةروم و، أَ ةارخب و، أَ فاليةبِ : ئتا شمبِ/مالد هرِان (( :باسٍع ابن ولُقَ نهم، وِ مم الدتلْسأَ ((
 ذلكي بِنِدثَع ، حموس:  يأَ،حلطْفَم ابيض املروةُو،جرٍش ار اسماخلَةٌ ، وادبةٌ حصقَ:  اليةُالفَفَ

)) )٣(يعرابِاَأل ابنِ عن علبثَ
)٦ ،)٤ ﴿$ tΒ uρ yx Î/ èŒ ’ n? tã É= ÝÁ ‘Ζ9  وه، فَ امِصناَأل ى اسمِلَع:  يأَ﴾  #$

 ونَحبذْوا يانكَ نصوبم نمصو جرح وهو:احدى ومعنوالنصب بِالنصب ٠٢،)٥(رامح وهفَ

                           
 ، يعرف بابن الصناع، من أهل بلنسية ، حممد بن ابراهيم بن حممد بن سعيد األزدي املقرىء ، بكر  هو أبو  ) ١(

، أخذ عن أيب داود املقرىء وكان من جلة أصحابه وأحد املتقدمني يف اإلقراء جودة ضبط ، ويلقب باهلدهد 
أقرأ جبامع بلنسية بعد وفاة شيخة أبو ، وغريمها ، مع املشاركة يف األدب واللغة ، وإحكام جتويد ، وحسن أداء 

التكملة لكتاب  :انظر . در سنة مثان ومخسمائة إنه انتقل إىل كورة باغة فتويف هنالك يف ص: يقال  ،داود 
  ١/٣٣٤:حممد بن عبد اهللا القضاعي  ،الصلة 

، من كبار أهل اللغة والعربية ، اللغوي النحوي  ،احلسني بن أمحد بن خالويه ابن محدان ، أبو عبد اهللا هو   ) ٢(
فيها أكابر العلماء وأخذ عنهم النحو  فلقي، أصله من مهذان ودخل بغداد طالبا للعلم سنة أربع عشرة وثالمثائة 

  .٣/٩٩: معجم األدباء : انظر . مات يف حلب سنة سبعني وثالمثائة ، وغري ذلك من العلوم ، واألدب 
 ،وتاريخ القبائل، أدبية : له مصنفات كثرية ، األحول النسابة، حممد بن زياد بن األعرايب اهلامشي موالهم هو   ) ٣(

  .١٠/٦٨٧:سري أعالم النبالء : انظر. هـ ٢٣١يف سنة  ءمات بسامرا ،وكان صاحب سنة واتباع
  .  ٢٢٨: غريب القرآن  ) ٤(
    ٢/١٤٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(



  

عندهو ، بصن :تعب و ،عياٌءإِ:  يلَق ،ولُقَوه 5 ﴿:ىعالَت= óÁ ãΖ Î/ A># x‹ tã uρ  ﴾)أَ )١بِ:  يشر 

و٦، )٢( الٍءب  ﴿β r& uρ #θßϑÅ¡ ø+ tF ó¡ s? ÉΟ≈ s9 ø— F{ $$ Î/ ﴾]ن[طلبونَت علم كُا قُسم لَمريِن اخلَم م ورِالش 

¡θßϑÅ# ﴿ ٠٢ مراً ،وا أَادرا أَذَإِ )٤(هاونلُييجِ ةلياهاجلَ هلُأَ انَي كَالت احدالق: )٣( األزالمِبِ ø+ tF ó¡ s? 

﴾ تسفْتوا لُع ،مقَ نأَ سمتاَأليرِم،الَزم :القال داحي كَتانوا يبِ ونَضربيسرِلى املَها ع،واحدا ه
لَمز لَم٥(وز(، لَقاَ ٢٠،  ٦ سعيد بن بريٍج)٦( :))هصاً بِ يحكَ يضا أَذَوا إِانروا غُاداً أَدوو 
رواً كَاحتبمرنِأَ:  دحٍلى قَوا عبِي ري ، وي اآلخرِف:هانِني ، ثُبِي رم يعملونَها فَبِ ضربونَي 

على ما يخرج  ((
)٧( ، ﴿öΝ ä3 Ï9≡ sŒ ﴾ َأي  :االستقسام ، ﴿î, ó¡Ïù ﴾]أَ]ني  :خع روجاللِاحلَ ن 

tΠ﴿ ،)٨(رامِى احلَلَإِ öθ u‹ ø9 $#﴾ ي عنِي :يوم ةَرفَع عام حج راِهللا ولُس  ب٩( تحِالفَ عد( ، ﴿}§ Í≥ tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# #ρã x x. ⎯ ÏΒ öΝ ä3 ÏΖƒ ÏŠ ﴾ َأنْأَ:  ي يرتدوا رلَإِ اجعنيأ٢٠َ،)١٠(همينِى دولُقَ وه :﴿tΠ öθ u‹ ø9 $# 

}§ Í≥ tƒ﴾ ِبىمعن:فذا اَألي ه٦ ،)١١(وان  ﴿Ÿξ sù öΝ èδ öθ t± øƒ rB  ﴾ يف مظاهرة حممد  وأتباع ،

                           
  ) .ص ( من سورة )  ٤١( جزء من اآلية رقم   ) ١(
  .  ٤٧٣: غريب القرآن   ) ٢(
  . ٢/٢٨٤:زاد املسري و ، ٦/٧٥: تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير الطربي   ) ٣(
، أجل السهام وأجال السهام بني القوم حركها وأفضى ا يف القسمة : يقال يف امليسر ، اإلدارة : اإلجالة   ) ٤(

  ) . جول ( مادة ،  ١١/١٣٣:لسان العرب : انظر . أجالوا الرأي فيما بينهم : ويقال 
  .  ٥٥: غريب القرآن   ) ٥(
األسدي الواليب ،الشهيد ، اإلمام احلافظ املقرئ املفسر ، حممد سعيد بن جبري ابن هشام  أبو، هو التابعي اجلليل   ) ٦(

هـ رمحه ٩٥قتله احلجاج سنة  ، وروى عن غريه،روى عن ابن عباس فأكثر ، أحد األعالم، موالهم الكويف 
  . ٣/٧٧: صفة الصفوة، و٤/٣٢١:سري أعالم النبالء : انظر. اهللا 

  . ١/١٣٧:تفسري الغريب تذكرة األريب يف   ) ٧(
  . ٢/١٤٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٨(
  . ٦/٧٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد وابن جريج وابن زيد   ) ٩(
،  ٦/٧٨:تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل ابن املنذر ، رواه ابن جرير عن ابن عباس والسدي   ) ١٠(

  .  ٣/١٦:ور الدر املنثو
: معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١١(

١٤٨ -٢/١٤٧.  



  

Èβ﴿،دينه öθ t± ÷z $# uρ﴾]ن[في عاَأل بادةوثان ،﴿tΠ öθ u‹ ø9 $#﴾ يعنِي:يوم ةرفَع  ، ﴿àM ù=yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ 

:  ينِالد كمالُإِ:  وأَ ٢٠، )١( رامح الَو اللٌح اآلية ذهه عدب رتلْي لمم فَكُينِد حكامأَ:  يأَ ﴾
ذ ئامع شركم جا حنه مَأل م ؛كُينِد صرم نكُلَ كملتأَ: ى املعنو ، هورهظُو هزعبِ هاممتإِ: 

م٢(م عه(،٢، ٦ ذَولك في حجة بِالني  نةَس شرٍ،عكانَو ياجلُ وممعة)٦،)٣﴿àM ôϑ oÿ øC r& uρ 

öΝ ä3 ø‹ n=tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ﴾ ِبولِدخ ةَكَّم نِآمكَ نيما وعدكم،ت ﴿ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M} $# $YΨƒ ÏŠ]ن[ 

Ç⎯ yϑ sù § äÜ ôÊ ’ ﴿،اآلية ذهي هف كرا ذُمم مرا حى ملَإِ﴾  #$ Îû >π |ÁuΚøƒ xΧ ﴾ م ٠٢، )٤(جاعة وعليه 

  :)٥( اعرِالش ولُقُ
ـن زم مكُانمز نَّإِفَ مكُنِطْب فصي نِف اولُكُ

 ﴿u ö xî 7#ÏΡ$ yf tG ãΒ 5Ο øO \b} ﴾  ] غَ]عري مترضٍع لمعصي٦( ة(و ،هنْأَ و فَ لَكُأْيوق الشعِب )أَ)٧ ،و 

أَنْ  وهو:  ي، أَ)١٠( مثٍِإل ائلٍم ريغَ:  يأَ ٢٠،)٩(ل ئامتم وأ٠٢َ، )٨( سفرهياً بِاصع ونَكُي وأَ

                           
  . ٢/١١: تفسري البغوي و،  ٤/١٦: تفسري الثعليب   ) ١(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
ومسلم  ،)  ٤٣٣٠(برقم  باب تفسري سورة املائدة، كتاب التفسري ،  ٤/١٦٨٣: ه صحيحرواه البخاري يف   ) ٣(

  . عن طارق بن شهاب عن عمر ، ) ٣٠١٧(برقم ، كتاب التفسري ،  ٤/٢٣١٢: ه صحيحيف 
عن ابن ،  ﴾اليوم أكملت لكم دينكم  ﴿ :باب  ،كتاب التفسري ،  ٤/١٦٨٢: ه صحيحرواه البخاري يف   ) ٤(

  .  عباس 
: دار قتيبة / ط، غريب القرآن : انظر . غريب القرآن بيت فيما وقفت عليه من املطبوع من نسخ مل يرد هذا ال  ) ٥(

وأيضاً مل أقف على قائل هذا البيت ؛ ،٤٣: مكتية دار التراث /وط،  ٣٩٩: دار الكتب العلمية /وط ،  ٤١٤
،  ١/٢١٠:سيبويه  كتاب:  انظر . فإن كل من وقفت عليهم ممن يستشهد ذا البيت يذكره دون قائله 

، ١/٢٨:زاد املسري و،  ١/١٥١:يلتفسري الثعو، ٤/١٠٨: للنحاس إعراب القرآنو،  ١/١٦٠:فسري الطربي وت
   . ٧/٥٢٥:خزانة األدب و،  ٣/١٨٧:تفسري البحر احمليط و

   .ل الشافعيوهو قو: ٤/١٧: قال الثعليب يف تفسريه ،  ٦/٨٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٦(
  .أن هذا قول أيب حنيفة : ٤/١٧: ذكر الثعليب يف تفسريه   ) ٧(
  . ٢/٩٢:أحكام القرآن للشافعي و،  ٢/٢٥٣:األم : انظر . هذا قول الشافعي   ) ٨(
  . ٤٣٦: غريب القرآن   ) ٩(
  . ٢/١٤٩:عرابه معاين القرآن وإ: انظر . وهو قول الزجاج ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١٠(



  

أكلَي بعد والِز الضرورة،﴿ ¨β Î* sù ©!$# Ö‘θ à xî﴾َله كلَا أَم ممرا حم عليه، ﴿ÒΟ‹ Ïm صج م[﴾‘§

  .)١(م هلَ صخر يثُح ؛ أوليائهبِ ]ثبأو

∩⊆∪  ﴿y7 tΡθè= t↔ ó¡ o„ !# sŒ$tΒ ¨≅ Ïm é& öΝ çλm; ﴾]ن[ألَس عدي بن ح٢(مات(راِهللا ولُس  َقالَف: )) ِإا ن

)) ا ؟هنا ملن حلُّا يماذَ، فَ ةَتاملي اُهللا مرح دقَو،)٣(زاةالبو الكالبِبِ صيدا ننإِ
)٤(،فنزلت هاآليةُ ذه 

≅ö﴿ :  اآليةُ è% ¨≅ Ïm é& ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 ÍhŠ ©Ü9 ي ف صلُو اَألا ههذَو،  ربالع يبهطتسا تم: ي عنِي]ع[﴾ #$

التحلُكُ؛ فَ يلِل حيوان طَاستابته العرب بابِكالض،ورابيعِالي ،فَ رانبِاَألوهو اللٌح،وا م

استخثَبته العفَ ربهو ح ٥(رام(،﴿ $tΒ uρ Ο çF ôϑ ¯=tæ﴾يعنِي :وصيد ملَّا عم٦( مت(،﴿z⎯ ÏiΒ Çy Í‘# uθ pgø: $# ﴾ 

وي الكَه٧(واسب( ريِن الطَّم والبِالك وباعِالس)٨(، ﴿t⎦⎫ Î7 Ïk=s3 ãΒ ﴾]خ[ ملِّعإِ منيياها الص٩( يد( ،
يد ص احبان صا كَذَإِ بكَالَّوب،كلِّجلٌ مر:قالُ، ي البٍك ابصحأَ:  وأَ ٠٢، )٩(
 لبٍكْمسةُ أَخ مٍاتح بنِ يعدل انَكَ ٢، )١( الكالبِم بِهيدص لبغَأَ انَكَو ٢٠ ،)١٠(الكالبِبِ

                           
  . ٦/٨٦:تفسري الطربي : انظر   ) ١(
عدي بن حامت بن عبد اهللا بن سعد بن احلشرج بن امرئ القيس بن عدي ، أبو طريف ، هو الصحايب اجلليل   ) ٢(

وثبت على إسالمه يف الردة وأحضر ، وكان نصرانيا قبل ذلك ، أسلم يف سنة تسع وقيل سنة عشر ، الطائي 
سنة  مات ،  وشهد فتح العراق مث سكن الكوفة وشهد صفني مع علي ،   بكر صدقة قومه إىل أيب
  .  ٤/٤٦٩:اإلصابة و،  ٣/١٦٢:سري أعالم النبالء : انظر .  مثان وستني وقد أسن

  ) .بوز ، بأز ( مادة  ١٥/٣٩: تاج العروس : انظر . مجع البازي : البزاة   ) ٣(
  . ٢/١٦: تفسري ابن كثري كما يف  رواه ابن أيب حامت عن عدي بن حامت  ) ٤(
: الطالبني  روضةو، ٩/٣٢٣:املغين و، ٧/١٦٣:للغزايل ، يف املذهب الوسيط : انظر . هذا قول اإلمام الشافعي   ) ٥(

  .  ٣/٣٦:الروضة الندية و، ٩/٢٥:اموع و، ٣/٢٧٦
  . ٢/١٤٩:معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
: تفسري املاوردي : انظر . كاسبهم : فالن جارحة أهله ؛ أي : وهلم من ق، مسيت كواسب لكسب أهلها ا   ) ٧(

٢/١٥ .  
،  ٦/٨٨:تفسري الطربي و،  ٦٨: جماز القرآن  :انظر ،أن هذا قول سائر العلماء ٤/٢٠:ذكر الثعليب يف تفسريه   ) ٨(

  .  ٢/١٥٦: يد والوسيط يف تفسري القرآن ا،  ١/٣٩٥:تفسري السمرقندي و،٢/٢٦٤:للنحاسمعاين القرآن و
  . ٦/٩١:تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير   ) ٩(
ومعاين القرآن ،  ١/٣٠٢:معاين القرآن للفراء : انظر . وهذا قول الفراء والزجاج .   ٤٣٧: غريب القرآن   ) ١٠(



  

﴿ ٦،)٢( ساعتناملُو اب ،ثَّوو س ،لتخاملُو ن ،عالَو ، لهبس :ا ماؤهسأَو ؛ مةٌلَّعم لبٍكْأَ

£⎯ åκ tΞθçΗ Íj> yèè?  ﴾ تؤدبونهن طلبِل الص٢٠ ،)٣( يد والَ نْو أَه كُأْيلن صيدهن هذَ، وا فوارحِي ج 

البم ، فَهائرا جواأمفَ ريِالطَّ حيجلَكَأَ وز كَا أَملت مالكَ نََّأل، نهلب يلَّعبِ مكلِاَأل ترك  ،

الطَّو٦ ،)٤(األكلِبِ ائر  ﴿$®ÿ ÊΕ ãΝ ä3 yϑ ¯= tæ ª! =θè# ]خ[ #$ ä3 sù !$®ÿ ÊΕ z⎯ õ3 |¡ øΒ r& öΝ ä3 ø‹ n=tæ ﴾هاجلَ ذهوارح -

قَ نْإِوا لَذَإِ تلنم يأكلن مأَ إنْفَ؛- نهالظَّفَ كلناهأَ رنه ح٥( رام( ، ﴿#ρã ä. øŒ $# uρ tΛ ôœ$# «! $# Ïµ ø‹ n= tã  ﴾

+θà# ﴿، )٦( وارحِاجلَ رسالِإِ ندع]ض ن[ ¨?$# uρ ©! β¨ ]ن[#$ Î) ©! $# ßìƒÎ |™  É>$|¡ Ït ø:$# ﴾ ]ن٥[ .  

∩∈∪﴿tΠ öθ u‹ ø9 $# ¨≅ Ïm é& ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $ãΠ﴿،اهنم علتأَي سالت]ن[﴾#$ yè sÛ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# #θè?ρé& |=≈ tG Å3 ø9 $#﴾ 

وهو اسم جميعِل م٧( لُؤكَا ي( ،٢٠ وذَ:  املرادبائم هِح)٨(،﴿@≅ Ïm ö/ ä3 öΝ ]ض[ 9© ä3 ãΒ$ yè sÛ uρ @≅ Ïm 

                                                                             
  . مصدر سابق : وإعرابه 

  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
: هذا القول عند املاوردي يف تفسريه : قلت . حكاية عن املاوردي ،  ٤٧: التعريف واإلعالم  قاله السهيلي يف  ) ٢(

إالَّ أنه مل ينسب هذه الكالب لعدي ابن حامت ؛ بل ذكر ، وذكر أنه من حكاية هشام عن ابن عباس ،  ٢/١٦
  .واهللا أعلم . أا لدريح وأيب دجانة 

: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : معاين القرآن للفراء : انظر . ج قاله سعيد بن جبري والفراء والزجا  ) ٣(
والتعليم هو أن يوجد :  (( مصدر سابق :  هتفسريقال البغوي يف .   ٢٩٣ -٢/٢٩٢:زاد املسري و،  ٢/١٥٠

ا إذف، وإذا أخذت الصيد أمسكت ومل تأكل ، وإذا زجرت انزجرت ، إذا أشليت استشلت : فيها ثالثة أشياء 
  .  )) حيل قتلها إذا خرجت بإرسال صاحبها ؛ كانت معلمة  -وأقلها ثالث مرات  - وجد ذلك منه مراراً

  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
:  بعد أن ساق أدلة اجلمهور على أن الكلب إذا أكل من الصيد فإنه حيرم مطلقاً ٢/١٧:قال ابن كثري يف تفسريه   ) ٥(

     . )) الصحيح من مذهب الشافعي وهو ((
ويف الصيد حالة ما يرسل اجلارحة أو ، فيه بيان أن ذكر اسم اهللا عز وجل على الذبيحة شرط حالة ما يذبح   ) ٦(

  .٢/١٣:تفسري البغوي : انظر . السهم 
ب حالل للمسلمني وقد أمجع املسلمون أن ذبائح أهل الكتا : ((٢/١٥١:قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(

أن مجيع طعمهم  –واهللا أعلم  –فالظاهر ، والذبائح هي من األطعمة ، واختلفوا فيما سواها من األطعمة ، 
  .  ))  حالل كالذبائح 

ابن جرير وابن املنذر أخرجه  :٣/٢٤قال السيوطي يف الدر املنثور ،  ١/١٣٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
  . ه عن ابن عباسننحاس والبيهقي يف سنوابن أيب حامت وال



  

öΝ çλ ≈àM﴿ ،)١(موهمعطْت نْم أَكُلَ لٌّح:يأَ ]ن خ[﴾ ;° oΨ |Á ósçR ùQ $# uρ﴾ العفائ٢(ف(،﴿/ z⎯ ÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# 

ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# àM≈ oΨ |Áós çR ùQ $# uρ  ﴾َاحل٣( رائر(،﴿z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# #θ è?ρé& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% ﴾  من أهل

#!﴿ ،الكتاب sŒ Î) £⎯ èδθßϑ çF ÷ s?# u™ £⎯ èδu‘θã_ é& ﴾ ي عنِي:مهورهن، ﴿t⎦⎫ ÏΨ ÅÁ øtèΧ﴾ متنيوجِز،﴿u ö xî 

t⎦⎫ ÅsÏ≈ |¡ãΒ ﴾ علنِمبِ نيالزا ، ن ﴿Ÿω uρ ü“É‹ Ï‚−G ãΒ 5β# y‰ ÷{ r& ﴾]ن[ِسمربِ ينالزا ، ن﴿ ⎯ tΒ uρ ö à õ3 tƒ 

Ç⎯≈ uΚƒ M} $$Î/ ﴾ ِاِهللاب الذي ياإلميانُ جب ٤( به(، ﴿ô‰ s+ sù xÝ Î6 ym … ã& é#yϑ tã ﴾]ذَإِ]خا مات لى ذَعلك  ،

 ، ﴿uθ èδ uρ ’ Îû Íο t ÅzFψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Î Å£≈ sƒ ø:   .)٥( وابسر الثَّخ نمم]م[ ﴾ #$

∩∉∪﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# # þθ ãΨ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟ çFôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n=¢Á9 ¡θè=Å#﴿،)٦(إليهاَ يامم القدترا أَذَإِ﴾#$ øî $$ sù  

¡θè=Å#﴿،)٦(إليهاَ øî $$ sù  öΝ ä3 yδθ ã_ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ ’ n< Î) È, Ïù# t yϑ ø9 $#  ﴾ ماملَ ع٧(افقِر(، ﴿ #θßs |¡ øΒ$# uρ 

öΝ ä3 Å™ρâ™ã Î/ öΝ à6 Î=ã_ ö‘ r& uρ ’ n< Î) È⎦ ÷⎫ t6÷è s3 ø9  أَر، قَ)٨(دمِيب القَانِج نم انزاشا النمهو]ن[﴾#$

﴿öΝ à6 n=ã_ ö‘ r& uρ﴾ ععلٍ م ووفَح ٩(ص(، ﴿β Î) uρ öΝ çGΖ ä. $Y6 ãΖ ã_ #ρã £γ ©Û $$ sù﴾]اغْفَ]ن١٠(والُِست(،﴿βÎ) uρ 

                           
  .   مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  . ٦/١٠٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن سفيان والسدي   ) ٢(
  .٦/١٠٤:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٣(
  . ٢/١٥٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد :  انظر. قاله ابن عباس وجماهد   ) ٤(
  . ٢/١٤:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله ابن عباس   ) ٥(
  . ٢/١٥٢: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
إالَّ أن الزجاج والشعيب ، ذكر ذلك ابن جرير  وهو قول الشافعي كما، الواو ) إىل ( هذا عند من قال أن معىن   ) ٧(

للغاية  ) إىل( ألن حرف ؛ ال جيب غسل املرفقني والكعبني يف غسل اليد والرجل وابن جرير وغريهم يرى أنه 
: وقيل ) ... مع : ( ليس هذا حبد ولكنه مبعىن :  (( قال البغوي رداً عليهم ، احملدود  يففال يدخل ، واحلد 
مث أمتوا الصيام  ﴿ :غري جنسه ال يدخل كقوله تعاىل   إىلحد  وإذا، إىل جنسه يدخل فيه الغاية  إذا حد الشيء

ومعاين القرآن  ،٦/١٢٤:تفسري الطربي : انظر )).  ألنه ليس من جنس النهار ؛ مل يدخل الليل فيه  ﴾إىل الليل 
  .٢/١٥:وتفسريه البغوي ، ٢/١٥٣: وإعرابه 

: و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ١/٢١١:هتذيب اللغة : انظر . ي عن األصمعي حكاه األزهري والواحد  ) ٨(
٢/١٦٠ .  

  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع  ، ٢٤٣- ٢٤٢:السبعة يف القراءات   ) ٩(



  

#ρã £γ ©Û $$ sù﴾]اغْفَ]ن١(والُِست(،﴿β Î) uρ Ν çGΨ ä. #© yÌó £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã @ x y™ ÷ρ r& u™ !% y` Ó‰ tn r& Ν ä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í←!$ tó ø9 $# 

ÅÝ Í← !$ tóø9 $# ÷ρ r& ãΜ çG ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# öΝ n= sù #ρß‰Åg rB [™ !$tΒ #θßϑ £ϑ u‹ tF sù # Y‰‹ Ïè |¹ $Y6 ÍhŠ sÛ #θßs |¡ øΒ$$ sù 

öΝ à6 Ïδθã_ âθ Î/ Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ çµ ÷Ψ ÏiΒ﴾]ن [مضى فريِِسفْي ت ورةُس ٢(ساِءالن(، ﴿ $ tΒ ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# Ÿ≅ yè ôf uŠ Ï9 

Ÿ≅ yè ôf uŠ Ï9 Ν à6 ø‹ n=tæ ô⎯ ÏiΒ 8l t ym  ﴾ من يقٍض ف؛  ينِي الدلَوكن جلَعه وعاً بِاسالرخصة ي ف

التي٣( مِم( ،  ﴿   ⎯ Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì ãƒ öΝ ä. t Îdγ sÜ ãŠ Ï9 ﴾ ماَأل نحداث واجلنابات الذُّونََّأل؛  )٤( وبِن 

الووَءض فِّكَيالذُّ رن٥( وب(، ﴿ §Ν ÏG ãŠ Ï9 uρ … çµ tG yϑ ÷èÏΡ öΝ ä3 ø‹ n=tæ﴾ ِبِبيان رائعِالش ، ﴿öΝ à6 ¯= yè s9 

šχρã ä3 ô± n@﴾ ]نِ] ٢وثبأ كـعمي ، فَتتطوا أَيع٦(ي رِم(.  

∩∠∪ ﴿#ρã à2 øŒ $# uρ sπ yϑ ÷èÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ ﴾ ِ٧(اإلسالم ب(،ِ ﴿çµ s%$ sV‹ ÏΒ uρ “ Ï% ©! $# Ν ä3 s+ rO# uρ ÿ⎯ Ïµ Î/ ﴾ 

 :تعالَىه ولُو قَهو،هيٍنو مرٍأَ لِّي كُف اعةالطَّو معِلى السع  اِهللا ولُسوا رعايب نيح:يعنِي]ع[

﴿øŒ Î) öΝ çG ù=è% $ oΨ ÷è Ïϑ y™ $ oΨ÷è sÛ r& uρ﴾]أ٢٠َ،)٨(]نو حالَقَ ني:à﴿ M ó¡ s9 r& öΝ ä3 În/ t Î/ ...﴾ )٦،)١٠)(٩﴿ 

#θç+ ¨?$# uρ ©! !© (βÎ¨] أون[#$ $# 7ΟŠ Î= tæ/ ÏN# x‹Î/ Í‘ρß‰ Á9   .)١١(لوبِالقُ فياتخبِ]م[ ﴾ #$

                           
 :تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل عبد بن محيد ، حكاه الواحدي عن مقاتل   ) ١(

  .  ٣/٣٠: الدر املنثور و ، ٢/١٦٠: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٢٨٢
  : (    ) .صفحة ، من السورة )  ٤٣( عند اآلية رقم   ) ٢(
  . ٢/٣٠٦:زاد املسري و ،١/٢٨٣: تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . قاله مقاتل وأبو سليمان   ) ٣(
: زاد املسري و،  ١/٣٩٧: تفسري السمرقندي و، مصدر سابق : سليمان  تفسري مقاتل بن :انظر : قاله مقاتل   ) ٤(

٢/٣٠٤ .  
  . ٢/١٦٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . ٢/١٦٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله عطاء   ) ٦(
  . مصدر سابق :  القرآن ايد والوسيط يف تفسري، مصدر سابق : تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . قاله مقاتل   ) ٧(
  . ٦/١٤٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٨(
  .من سورة األعراف )  ١٧٢( جزء من اآلية   ) ٩(
  . ١/١٣٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١٠(
  .سابق مصدر : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١١(



  

∩∇∪﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# #θãΨ tΒ# u™ #θçΡθä. š⎥⎫ ÏΒ≡ §θ s% ¬!﴾ قَتكلِبِ ِهللا ونَوم قٍح يكُلزمم القيام 

١( به( ، ﴿u™!# y‰ pκ à− ÅÝ ó¡É+ ø9 $$ Î/ ﴾]خ[ ٢( العدلِبِ شهدونَت( ، ﴿Ÿω uρ öΝ à6 ¨Ζ tΒÌ ôf tƒ ãβ$ t↔ oΨ x© BΘ öθ s% ﴾ 

’#﴿  ، ومٍقَ غضم بكُحملني الَ ﴾ n? tã ω r& #θä9 Ï‰÷è s? ﴾]ن [على ترك الع٣(لِد( ، ﴿ #θä9 Ï‰ ôã ] ن[ ﴾#$

uθ﴿ ،دوالعو يي الولف] ن[ èδ Ü> t ø% r& 3“ uθ ø+ ¨G=Ï9 ﴾]أَ]خ ني  :أَ لُالعدالتقاِءِ قرب ٤( ارِالن(،  ﴿

#θà+ ¨?$# uρ ©! χ]ن[#$ Î) ©! $# 7 Î6 yz $ yϑ Î/ šχθ è=yϑ ÷è s? ﴾ ]م[ .  

∩®∪﴿y‰ tã uρ ª! $# t⎦⎪ Ï%©! $# #θãΨ tΒ# u™ #θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 Μ]ع[#$ çλ m; ×ο t Ï øó ¨Β í ô_r& uρ 

ÒΟŠ Ïà tã﴾]م[.  

∩⊇⊃∪  ﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ #ρã x x. #θ ç/ ¤‹ x. uρ !$oΨ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ š Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟ‹ Ås pg ø:$# ﴾] م صد

  ].عشر  ، ٠٢، عا

∩⊇⊇∪  ﴿  $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# #θ ãΨ tΒ# u™ #ρã ä. øŒ $# |M yϑ÷è ÏΡ «!$# öΝ à6 ø‹ n=tæ øŒ Î) §Ν yδ îΠ öθ s% β r& # þθ äÜ Ý¡ö6 tƒ 

öΝ ä3 øŠ s9 Î óΟ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& £# s3 sù óΟ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& öΝ à6Ζ tã﴾]ن[يعنِي :ا أَماُهللا نعم لَعبِى نيه  حأَ نيتى اليهود 

هو وجن أَماعةٌ مصحابه يستعبِ ونَينهم في ديفَ،  ةآتمروا بيننْأَم ه طْيرحليهِوا عم رحى  ،
ا ملَ؛ )٦(يفانِطَاحلارث الغ ورث بنغَ وه:  وأَ ٢،  )٥( وارجى ختح ذلكى بِعالَت م اُهللامهأعلَفَ
ي نِم منعكي نم: ا استيقظَملَ هلَ الَقَو، جرةل شي ظف ائمن هوو   يبِالن يفس ا اخترطَملَ

                           
  . ٤/٣٩:للجصاص ، أحكام القرآن و،  ٢/١٦٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  . ٢/١٥٥: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٦٩: جماز القرآن   ) ٢(
  . ٢/١٥٦: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ٤/٤٠:آن للجصاص أحكام القرو، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
: انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل عبد بن محيد وابن املنذر ، رواه ابن جرير عن يزيد بن أيب زياد وجماهد   ) ٥(

  .  ٣/٣٧:الدر املنثور و،  ٦/١٤٤:تفسري الطربي 
ضع السيف من وفُ، » اهللا  «: قال ؟ من مينعك مىن :  لرسول اهللا الذي قال الغطفاين غورث بن احلارث   ) ٦(

وقد يتمسك من يثبت إسالمه ؛ ويف اجلملة هو على االحتمال :  (( قال ابن حجر ، واختلف يف إسالمه ، يده 
  .  ٥/٣٢٨: اإلصابة ،٢/١٩٣:الغابة  أسد: انظر .  )) جئتكم من عند خري الناس : بقوله 



  

 أعلمهفَ، يبِالن قتلِبِ ما هملَ)٢(يودهحاش اليج مرو بنع:  و، أَ)١( شهورةٌم صةُالقو ،؟ 

+θà#﴿،)٣( ذلكبِ ربيلُجِ ¨? $# uρ ©! ’] أو ن[#$ n? tã uρ «!$# È≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9  مثُ]ثج أوعا م[﴾#$

 بنيهم وينِان بِي كَالذَ هدالع بقةُالطَّ ذهه قضتما نكَ؛اِهللا هدع سرائيلَي إِنِبِ قضن نع خربأَ
راِهللا ولُس  حوا بِني هماالغت٤( قالَ، فَ يال به(:  

∩⊇⊄∪ ﴿ô‰ s+ s9 uρ x‹ yz r& ª! $# t−$sW‹ ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™, u ó™) Î ﴾ ]ن[نْأَلى ع وا بِعملُيما في الت٥(وراة( ،

الت٥(وراة( ، ﴿$uΖ ÷W yè t/ uρ ﴾ وا بِأقمنذلك ،  ﴿ÞΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ó© o_ øO $# u |³ tã $Y7‹ Ét+Ρ ﴾]أَ ]نفيالًكَ ي أَو؛ )٦(يناًم

أَو٦(يناًم(؛ ضمنوا عقَ نومبِ فاَءهم الو٠٢،  العهد والنفَ:  قيبالعرِ وقيف )٢، ٦،)٧هين م الذ
الذعثَين بهم موسكَى لأَ/ شفاجل مرب؛ ارين وهم  :شكوزموع بن ر و ،٨( ...بن  قطْس(  ،
وكالب بن يقنا ، ويوشع بن نون ، ويروك بن يوسف ، وبلطي بن عكَافو ، ودي بن 

وكدي أئل بن حىي بن وقسي،يخائيل ، وِور بن مسمل ، وسودي ، وعمى وائل بن كَ

%tΑ$s﴿٦،)٩(سوسي uρ ª! $#﴾ ى لَعالَتم ه :﴿ ’ ÎoΤ Î) öΝ à6 yè tΒ ﴾ ]بِ] كـالعون والنصرة ، ﴿÷⎦ È⌡ s9 

                           
ويف ، )  ٣٩٠٦( برقم ،  ات الرقاع باب غزوة ذ، كتاب املغازي  ،    ٤/١٥١٥: ه صحيحرواه البخاري يف   ) ١(

دون )  ٢٧٥٣( برقم ، من علق سيفه بالشجر يف السفر عند القائلة :باب ، ٣/١٠٦٥: كتاب اجلهاد والسري 
على اهللا تعاىل  توكله :  باب ، كتاب الفضائل ،  ٤/١٧٨٦: يف صحيحه مسلم  ورواه، ذكر اسم األعرايب 

  . كالمها عن جابر ، أيضاً دون ذكر السم األعرايب ، )  ٨٤٣ (م برق،  وعصمة اهللا تعاىل له من الناس
فأنذره   وهو األشقى الذي انبعث ليضع الرحى على رسول اهللا ، من بين النضري ، هو عمرو بن جحاش   ) ٢(

ذلك إىل ابن عمه الصحايب اجلليل يامني بن عمري بن كعب بن عمرو بن  وقد شكى الرسول ، جربيل 
، ٤/١٥٨٩:االستيعاب : انظر  . يامني لرجل جعال على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله فجعل، جحاش 

  . ٦/٦٤١:اإلصابة و
  . مصدر سابق :تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
زاد و،  ٢/١٦٦:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٢٨٧:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . قاله مقاتل   ) ٥(

  . ٢/٣١٠:املسري 
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٦(
  . ٦/١٤٨:تفسري الطربي : وانظر ،  ٤٦٠:غريب القرآن   ) ٧(
  .يف األصل بياض   ) ٨(
حكاية  ٤٨: ف واإلعالم وذكرها السهيلي يف التعري، دون إسناد  ٤/٣٦: ذكر الثعليب هذه األمساء يف تفسريه   ) ٩(



  

ãΝ çF ôϑ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ãΝ çF ÷ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# Ν çGΨ tΒ# uuρ ’Í? ß™ ã Î/ öΝ èδθßϑ è?ö‘ ¨“ tã uρ﴾ َأي  :قَّورت٠٢ ، )١(مموه 

أَوعنت٢(م موه(٢٠ والتعزير  :التعظيم )٣(،  ﴿ãΝ çGôÊ t ø% r& uρ ©! $# $·Ê ö s% $ YΖ |¡ ym ﴾ يريد  :

الصدقات لفقراِءل و٤(اكني املس( ، ﴿¨β t Ïe Ÿ2 é{ öΝ ä3 Ï?$ t↔ Íh‹ y™ öΝ ä3Ψ tã öΝ à6 ¨Ζ n=Åz ÷Š _{ uρ ;M≈ ¨Ψ y_ 

“ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ ⎯] ن[ #$ yϑ sù t x Ÿ2 y‰ ÷è t/ š Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ ﴾َأي : بعد هذا العهد 

امليثاقِو،﴿ô‰ s+ sù ¨≅ |Ê u™ !# uθ y™ È≅‹ Î6                          .           )٥( ريقِالطَّ صدقَ خطأَأَ ]كـ[﴾9$#¡¡

∩⊇⊂∪  ﴿$ yϑ Î6 sù Ν Íκ ÅÕ ø+ tΡ öΝ ßγ s%$ sV‹ ÏiΒ ﴾ َنقْبِفهِضاقَيثَم م؛)٦(م ه وهأَ ونذَّم كَهبسلَوا الر بعد 

مى وس َقَ، فوا األنبياَءلُت - ليهِعم السالم - و ،ضيعوا ك٧( اِهللا تاب( ،﴿ öΝ ßγ≈ ¨Ζ yè s9 ﴾]خ[ 

$﴿،)٨(ناتمرح نم ماهخرجنأَ oΨ ù= yè y_ uρ öΝ ßγ t/θè=è% Zπ u‹ Å¡≈ s%﴾]ن[ابسةًي عقَ،)٩(ن اإلميانأر  ﴿ Zπ §‹ Å¡ s% ﴾ 

 ١٠(أخ(،  ﴿šχθ èùÌh pt ä† zΟ Î= x6 ø9 $# ﴾ يغونَري ١١( اِهللا كالم(، ﴿⎯ tã ⎯ Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β  ﴾]ث[من 

                                                                             
وهذه األمساء فيها تباين : قلت .  ٦/١١٣: وتبعه يف ذلك القرطيب يف تفسريه ، عن حممد بن حبيب يف احملرب 

  . اليت ال تكذب وال تصدق  توال شك أا من اإلسرائيليا، بني املفسرين 
  . ١/٤٠٠:تفسري السمرقندي : انظر . قاله األخفش   ) ١(
  .٣/٤٠:الدر املنثور  : انظر . ابن أيب حامت عن ابن عباس حكاه السيوطي عن ،  ٣٣٢: غريب القرآن  ) ٢(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  . مصدر سابق : تفسري السمرقندي و، ٦/١٥٣:تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير   ) ٥(
مصدر : جماز القرآن : وانظر ، عن قتادة ٦/١٥٤:رواه ابن جرير يف تفسريه . صلة مؤكدة  ) ما ( على أن   ) ٦(

  . ٢/١٥٩:ومعاين القرآن وإعرابه ، سابق 
  . ٢/١٦٧:القرآن ايد  والوسيط يف تفسري، ٤/٣٨:يب لتفسري الثع: انظر . حكاه الثعليب والواحدي عن قتادة   ) ٧(
،  هو اختيار الزجاج : ((وقال ، عن عطاء ، مصدر سابق : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(

  .مصدر سابق : هو عند الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه : قلت ، )) باعدناهم من الرمحة  : قال 
وحكاه الواحدي يف الوسيط يف ، ) قاسية ( ق ؛ توجيها لقرأة من قرأ مصدر ساب: قاله ابن جرير يف تفسريه   ) ٩(

  . عن ابن عباس ، مصدر سابق : تفسري القرآن ايد 
  . ٩٩: التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ١٠(
  . ٢/١٦٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١١(



  

صفة محمد  فتابِي كهم ، وآية ١( جمِالر(،﴿ #θÝ¡ nΣ uρ $ yà ym $£ϑ ÏiΒ #ρã Ïj. èŒ ⎯ Ïµ Î/ ﴾]ن[ ووا ركُت

نصيباً ما أُممروا به فتابِي كهم مباعِن إت محمد )٢(، ﴿Ÿω uρ ãΑ# t“ s? ﴾ يا محمد ، ﴿

ßì Î=©Ü s?]٣[4’ n? tã 7π oΨ Í← !% sz öΝ åκ ÷] ÏiΒ﴾َأي :يانةًخ منأَ ٠٢،)٣(م هو  :بِ يانةٌخى معن:خائن اُءاهلَ، و 

دخلت لكَ ؛ لمبالغةما دخلت يف:الَّعمة و ،نسأَ،ابةو  :هو مبِ صدرى معن:اخل؛ يانة ثلُم :

الداهةَي ،والعاف٤(ة ي( ،٦ ثلَم ما خانوك حني هوا بِمقتلك)٥(،﴿ωÎ) Wξ‹ Î=s% öΝ åκ÷] ÏiΒ﴾]ن[يعنِي:من 

öΝ åκ ÷] ÏiΒ﴾]ن[يعنِي:مأَ نسلم منمه، ﴿ß# ôã $$ sù öΝ åκ ÷] tã ôx x ô¹ $# uρ  ﴾]ن[مبِ نسوخآية الس٦(يف(،﴿¨β Î) 

©! $# = Ïtä† š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9   . يناوزِجاملت:  يأَ ]كـ[﴾#$

∩⊇⊆∪﴿š∅ÏΒ uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# # þθ ä9$ s% $̄Ρ Î) #“ t≈ |Á tΡ $ tΡ õ‹ yz r& óΟ ßγ s%$sWŠ ÏΒ﴾َكا أَمخذنا ميثاق/اليهود  ،

﴿  #θÝ¡ oΨ sù $yà ym $£ϑ ÏiΒ #ρã Åe2 èŒ ⎯ Ïµ Î/﴾]تركُفَ] ضمرِا أُوا موا به ن اِإلمبِ ميانمحمد  )٧( ، 

                           
  . مصدر سابق : يط يف تفسري القرآن ايد الوس  ) ١(
وحكاه ، ١/٤٠١:يف تفسريه السمرقندي وذكره أبو الليث ، عن السدي  ٦/١٥٥: ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٢(

، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . الواحدي عن ابن عباس وتبعه يف ذلك الفخر الرازي 
  . ١١/١٤٨:التفسري الكبري و

: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٧٠: جماز القرآن : انظر . وهي قراءة األعمش ، حكاه الواحدي عن عطاء   ) ٣(
  .  ٢/٣١٤:زاد املسري و،  ٢/١٦٠

  .  ٢٠٦: غريب القرآن   ) ٤(
يف  جريروروى ابن ، عن عطاء ذا اللفظ ، مصدر سابق : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(

  . حنوه عن جماهد ، ٦/١٥٦ :ه تفسري
 :ثالثة أقوال  ايف ناسخهو ، ةمنسوخ أا  -وهو قول األكثرين  -:  األول :أختلف يف نسخها على قولني   ) ٦(

  . ﴾وإما ختافن من قوم خيانة    ﴿و ،  ﴾قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا  ﴿و ،  آية السيف 
وأرادوا قتل ، عهد فغدروا  ال بعض املفسرين نزلت يف قوم كان بينهم وبني النيب  ق،  ةحمكم اأ: الثاين        

جيوز أن : ٦/١٥٨: هتفسرييف قال ابن جرير ، ومل تنسخ ، مث أنزل هذه اآلية ، وأظهره اهللا عليهم ،  النيب  
فال يتوجه ، قرار بالصغار واإل، ومل ميتنعوا من أداء اجلزية ، يعفي عنهم يف غدرة فعلوها ما مل ينصبوا حربا 

  .١٤٥: نواسخ القرآن : وانظر . النسخ 
  . ٢/١٦٨:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٤/٣٨:تفسري الثعليب : انظر   ) ٧(



  

﴿$ oΨ ÷ƒ t øî r' sù﴾ َلقَأأَ ٠٢،)١(اينو  :هيجنا ، وأَ:  قالُيأَ؛ ا غرينأَ:  يلصذَ هما بِقن ،لك أْمخن وذٌ م

م٦،)٢( راِءن الغ ﴿ãΝ ßγ oΨ ÷ t/﴾ بني اليهود والن٣(ارى ص( ، ﴿nο uρ# y‰ yè ø9 $# u™ !$ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É+ ø9 ’|﴿ ،)٤(ضغالب:  البغضاُءو، اتيالنو لوبِالقُ باعدت:  داوةُالع ٠٢] ن[ ﴾ #$ ôθ y™ uρ 

ÞΟ ßγ ã⁄ Îm6t⊥ ãƒ ª! $# $ yϑ Î/ #θçΡ$Ÿ2 šχθ ãè oΨ óÁtƒ ﴾ ]خبأو كـ[لَو عيدم ، ثُهم دلَم إِعاهى اإلميان 

  : قالَفَ ،  دمحمبِ

∩⊇∈∪ ﴿ Ÿ≅ ÷δr' ¯≈ tƒ É=≈ tGÅ6 ø9$# ﴾ يعنِي:اليهود والنصىار، ﴿ô‰ s% öΝ à2 u™ !$y_ $ oΨ ä9θß™ u‘ Ú⎥ Îi⎫ t7 ãƒ 

öΝ ä3 s9 # Z ÏW Ÿ2 $£ϑ ÏiΒ öΝ çFΨ à2 šχθ à øƒ éB z⎯ ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $#  ﴾ كْتمونَت مي ا مفالتوراة اإلجنيلِو 

θà#﴿،)٥(  دحمم فةصو،جمِالر آيةكَ ÷è tƒ uρ ∅ tã 9 ÏV Ÿ2 ﴾]ف كـ[يتجاوز عال فَ ثريٍكَ ن

‰ô﴿ ،)٦( كتمانهم بِخربكُال يفَ s% Ν à2 u™ !% y` š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ ﴾ ي عنِي :بِالني  )٧( ، ﴿

Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ⎥⎫ Î7 •Β ﴾ ]ع[رآنَالقُ: ي عنِي بيانٌ ؛ فيه كلِّل مونَختلفُا ي فيه .  

∩⊇∉∪ ﴿“Ï‰ ôγ tƒ Ïµ Î/ ª!$#﴾ املُ الكتابِبِ :ي عنِيبني، ﴿Ç∅ tΒ yì t7 ©? $# … çµ tΡ# uθ ôÊ Í‘  ﴾اتبع ما رضيه 

≅ ، ﴿Ÿ دحميق مصدن تم اُهللا ç7 ß™ ÉΟ≈ n=¡¡9  لمها سلكَس ني مالت ةالمالس ريقطَ:  يأَ] خ[﴾#$

                           
، مصدر سابق : وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : قاله ابن جرير يف تفسريه   ) ١(

تفسري ابن زمنني و ،١/٤٠١:تفسري السمرقندي و،  ١/١٩٠:تفسري جماهد :  وانظر، عن الكليب ، سابق 
:٢/١٧ .  

  .  ٢/١٦١:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر ،  ٥٦: غريب القرآن   ) ٢(
     ني يف قوله امليم اللتأن اهلاء و: ورجح القول اآلخر ، رواه ابن جرير عن السدي وابن زيد وجماهد وقتادة   ) ٣(

  . ٦/١٥٩:تفسري الطربي : انظر . خاصة النصارى  ماعين   ﴾فأغرينا بينهم  ﴿
  .مصدر سابق : غريب القرآن  ) ٤(
:         الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي إىل ابن عباس من رواية عطاء   ) ٥(

  . ٢/٣١٦:زاد املسري و، ١٦٨/ ٢
  . مصدر سابق : زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٦(
وهو اختيار الزجاج كما ذكر ذلك الواحدي يف الوسيط يف . عن قتادة  ٦/١٦٠:ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٧(

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : وانظر ، ١٦٩/ ٢: تفسري القرآن ايد 



  

في د٠٢،)١( ينه﴿السالم ﴾ ى أَلَعأَ ربعةوجه  :الساُهللا:  الم سبحانه وى؛عالَتلقوله:﴿  ãΝ≈ n=¡¡9 $# 

ß⎯ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#  ﴾)٢( و ،السالم  :السة ؛ كَالمقوله ﴿ Í‘# yŠ ÉΟ≈ n=¡¡9 ي هو ؛ المةالس ارد:  يأَ )٣(﴾  #$

وي اجلَهةُن و ،السالم  :سليمِالت ، قالُي  :لَّسمت عليه سالماً وتسليماً ، والسالم  :شجر 
ظاعو ، احدمتها س٤(خطل اَأل الَ، قَ ةٌالم(:   

  )٥( لُمرحالم وس الَّح إِبش هلَ  اها بِمر فَفْقَ رانكْالس يةُرابِفَ

٢٠،  ٦  ،بلُس طُ:  المِالس؛ اِهللا رق وهي د٦،)٦(هين ﴿Ν ßγ ã_ Ì ÷‚ ãƒ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ﴾ 

†﴿ ،  فرِالكُ n< Î) Í‘θ–Ψ9 $# ﴾ اِإل ورِن٧( ميان( ﴿،⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ ﴾]بِ] نتوفيقه إِورادت٨(ه(، ﴿óΟ Îγƒ Ï‰ôγ tƒ uρ 

4’ n< Î) :Þ# u ÅÀ 5ΟŠ É+ tGó¡ •Β ﴾]م صه [ وهاِإل و٩( سالم( .  

∩⊇∠∪﴿ô‰ s+ ©9 t x Ÿ2 š⎥⎪ Ï% ©! $# # þθ ä9$ s% ¨β Î) ©! $#]٣[uθ èδ/ßxŠ Å¡ yϑø9 $# ß⎦ ø⌠$# zΝ tƒó tΒ﴾]ن[يعنِي: الذين 

خذُات١٠(هاًلَإِ وه(،﴿ö≅ è% ⎯ yϑ sù Û Î=ôϑ tƒ z⎯ ÏΒ «! $# $º↔ ø‹ x©﴾ َفمن ينْأَ قدر يدفع ماِهللا ذابِن ع يئاً ش

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . زجاج قاله ال  ) ١(
  .من سورة احلشر )  ٢٣( جزء من اآلية رقم   ) ٢(
  . من سورة يونس )  ٢٥( واآلية رقم ، من سورة األنعام )  ١٢٧( جزء من اآلية رقم   ) ٣(
، على أمراء بين أمية  كان كثري الدخول، نصراين  ،من بين تغلب ، غياث بن غوث بن الصلت ، هو أبو مالك   ) ٤(

: انظر .وكانت وفاة األخطل سنة تسعني هجرية، إنك ألخطل ياغالم : قول كعب بن جعيل له ل مسي األخطل
  .           ٤٣: ألدورد فنديك ، اكتفاء القنوع و،  ٢/٢٩٨:طبقات فحول الشعراء و،  ٣٢٥: الشعر والشعراء 

  :مطلعها ، هذا البيت من قصيدة المية له   ) ٥(
فمجتمع احلرين فالصرب أمجل  عفــا واســط مــن آل رضــوى فنبتــل 

  . ٢٦٠:غريب القرآن  ، ٣/٢٣٠:معجم البلدان  ،١٨٩: ديوان األخطل : انظر         
  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج ، ١/١٣٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
والوسيط يف تفسري القرآن ،  ٦/١٦٢:تفسري الطربي : انظر . وحكاه الواحدي عن ابن عباس  ،قاله الطربي   ) ٧(

  .مصدر سابق : ايد 
  . ٦/١١٩:تفسري القرطيب و ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
: تفسري السمرقندي : ظر وان، عن احلسن ، مصدر سابق : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد    ) ٩(

١/٤٠٣ .  
 ))وذلك أم اختذوه إهلا؛ هؤالء نصارى أهل جنران: قال ابن عباس : (( ٢/٣١٧:زاد املسريقال ابن اجلوزي يف   ) ١٠(



  

 ، ﴿ïχ Î) yŠ# u‘ r& β r& š Î= ôγ ãƒ yx‹ Å¡ yϑø9 $# š∅ ö/ $# z Ν tƒö tΒ﴾ َأي :عذِّيبه،لَوهاً لَلَإِ انَكَ وقدر لى ع

ذَ فعِدلك ، ﴿… çµ ¨Βé& uρ ∅ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ ÏΗ sd]ن[ ¬! uρ Û ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ 

$ yϑßγ uΖ ÷ t/ ]ن[ ß, è=øƒ s† $ tΒ â™ !$ t± o„]ن[ ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% ﴾]م [.  

∩⊇∇∪ ﴿ÏM s9$ s% uρ ßŠθßγ u‹ ø9 $# 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# uρ ß⎯ øt wΥ å™- oΨ ö/ r& «! $# … çν àτ$¬6 Ïm r& uρ﴾]أَ]نما اليإِفَ هودواالُهم قَن :

ى لَّص -ىيسع ولَوا قَلُوم أَهنإِى فَارصا النمأَو)١(شفقِاملُ األبِا كَلينع هفطْعو هتنح نم اَهللا نَّإِ
)) كماس سدقَتيل  ماِءي السي فا الذانبا أَي:واقولُفَ ميتلَّا صذَإِ(( :-ملَّسو عليها ونيبِلى نع اُهللا

)٢( ،
 اِهللا بناَءأَ حنن: وا ادرأَ:  يلَق، و حيمِالر األبِكَ حنيِالالص عبادهبِ همترحو هري بِف هنأَ:  ادأرفَ
ورسل٣( ه( ،أَ ٢٠أَ:  وروا اد :منا ابنه عى يس)٦، )٤ إِونالُا قَموا هذا حني ذَّحرهبِم الني  

اُهللا قالَ؛ فَ)٥( اِهللا قوبةَع عز ولَّج :﴿ö≅ è% zΝ Î= sù Ν ä3 ç/ Éj‹ yè ãƒ Ν ä3 Î/θçΡä‹ Î/  ﴾]أَ]نفَ:  يلم ذَّعب من 

≅ö﴿ ؟  مهريِغَو بتالس أصحابِهم ؛كَوبِذنم بِكُبلَقَ t/ Ο çFΡ r& × |³ o0 ô⎯ £ϑ ÏiΒ t, n=yz  ﴾]سائرِكَ]ن ي نِب

آدم، ﴿ã Ï øó tƒ ]٣[⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„﴾ لمن تاب من اليهود ، ﴿Ü> Éj‹ yè ãƒ uρ ]٣[⎯ tΒ â™!$ t± o„ ﴾]ن[من مات 

ع٦(اليه(، ﴿¬! uρ à7 ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒuρ $ yϑßγ uΖ ÷ t/] ن خ[ Ïµ ø‹ s9 Î) uρ ç ÅÁ yϑ ø9 م [﴾  #$

  .]خب

∩⊇®∪ ﴿Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# ô‰ s% öΝ ä. u™ !% y` $ uΖ ä9θß™ u‘ ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ]٣[ öΝ ä3 s9 4’ n? tã ;ο u øI sù z⎯ ÏiΒ È≅ ß™ ”9 $#  ﴾لى ع

                                                                             
.  

  . عن ابن قتيبة  ٢/١٧٠: حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
اجلواب و، ٤٩٢: للقرطيب ، الفساد واألوهام وإظهار حماسن اإلسالماإلعالم مبا يف دين النصارى من : انظر   ) ٢(

  . ٤/٤٤٢:ابن تيمية ، ملن بدل دين املسيح  الصحيح
 ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .هذا من باب حذف املضاف : قال الواحدي والقرطيب   ) ٣(

  . ٦/١٢٠:تفسري القرطيب 
  . ١/١٣٩:سري الغريب تذكرة األريب يف تف  ) ٤(
أحكام و ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي واجلصاص عن ابن عباس   ) ٥(

  . ٤/٤١:القرآن للجصاص 
  . ٤/١١٢٩:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن السدي   ) ٦(



  

اعِطَانق منََّأل ٠٢؛ )١( نبياِءاَأل ن بِالني  عثَب في انطاعٍق منَّ؛ َأل سلِن الر كَ سلَالرانت 
 يه، و  يبِالنى ويسع نيا بم ةُدم:  ترةُالفَ ٢، ٦، )٢( رةٌواتتم يسىع عفر قتى ولَإِ
ست ائةَم س٣( نة(و ،يلَق  :خمس مائة وسونَت نةًس )٤(، وعثَب فغَ نبياَءأَ ربعةَا أَيهري مرسلني 
مرسلالثةٌثَ : ني مسرائيلَي إِنِن ب و ،واحد من ربِالع ف؛  منِي اليهو خالد بن نانَس 

العِسب٦ ، )٦)(٥(ي  ﴿β r& #θä9θà+ s? /$ tΒ $ tΡ r'` ⎯ ÏΒ 9 Ï± o0 ﴾ َأي  :مبشر ،  ﴿Ÿω uρ 9ƒ É‹ tΡ ﴾ ] خ

‰ô﴿ ، )٧( رذِّحم:  يأَ؛  رٍذِّنم ٠٢]ن s+ sù Ν ä. u™ !% y` × Ï± o0 Öƒ É‹ tΡ uρ]ن[ ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% 

  .                                                    ]م[﴾

∩⊄⊃∪ ﴿øŒ Î) uρ tΑ$ s% 4© y›θãΒ ⎯ Ïµ ÏΒöθ s+ Ï9 ÉΘ öθ s+≈ tƒ #ρã ä. øŒ $# sπ yϑ ÷èÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ øŒ Î) Ÿ≅ yè y_ öΝ ä3Š Ïù u™ !$uŠ Î;/Ρ r& 

Ν ä3 n= yè y_ uρ % Z.θ è=•Β﴾]أَ ]ني  :م اخلَكُلَ علَجدم احلَوش٨( م(و ،هأَ ملُو من ماخلَ لكدم من ي نِب

٩( آدم( ، ﴿Ν ä39 s?# u™uρ $̈Β öΝ s9 ÏN÷σ ãƒ # Y‰ tn r& z⎯ ÏiΒ   t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9  مكُلَ حرِالب لقِفَ نم]عشرون،كـ [﴾ #$

راقِغَإِ، و ودكُعم ، وظْتيلِل مامِالغ املَ، ون والسلوى ، وذَ غريل١٠( ك(.  

∩⊄⊇∪﴿ÉΘöθ s+≈ tƒ #θ è=äz ÷Š$# uÚ ö‘ F{ $# sπ y™ £‰ s+ ßϑø9 $#﴾يعنِي:الش؛)١١(اموأَ ذلكنا طُههم رتن 

                           
  . ٢/١٦٢: معاين القرآن وإعرابه: انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ،  ٣٦٠:غريب القرآن   ) ٢(
  .٦/١٦٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٣(
  .مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٤(
ليست له صحبة ، وم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس العبسي خالد بن سنان بن غيث بن مريطة بن خمز  ) ٥(

 يروى أن ،  ووفدت ابنته على النيب  ، » قومه  عهنيب ضي « : فقال ذكره النيب  ،   وال أدرك النيب  
  .  ٢/٣٦٩:اإلصابة و،  ٢/١٤٦:املنتظم  :انظر  . اهللا بعثه بعد عيسى 

  . ١١/١٥٤:تفسري الكبري الو،  ١/٦٥٣:الكشاف : انظر    )٦(
  .  ٤٦٣: غريب القرآن   ) ٧(
  .عن ابن عباس  ٢/١٧١: حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
  . ٦/١٦٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٩(
   .١/١٩١:تفسري جماهد و، ٦/١٧٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ١٠(
الدر و، ٦/١٧٢:تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل عبد بن محيد ، رواه ابن جرير عن قتادة   ) ١١(

  . ٣/٤٧: املنثور 



  

الشرك ،وجلَعت مس١(نبياِءَألكناً ل(،﴿ © ÉL ©9 $# |= tG x. ª! $# öΝ ä3 s9﴾]أَ ]كـم بِركُمدخ٢(هاول(، ﴿Ÿω uρ 

Ÿω uρ #ρ‘‰ s?ö s? ’ n? tã ö/ ä. Í‘$ t/ ÷Š r& ﴾َال رجِتلَوا إِعبِ؛ م كُينِى دالش٣(اِهللابِ رك(، ﴿#θç7 Î= s+Ζ tF sù t⎦⎪ Î Å£≈ yz ﴾ 

  .]كـ[

∩⊄⊄∪﴿#θä9$ s% #© y›θßϑ≈ tƒ ¨β Î) $ pκ Ïù $YΒ öθ s% t⎦⎪ Í≈; y_﴾]ش خ[ي قُوِواالً ذَطوة كَ، وانوا مقَن با اي

ع٤(اد( لَ قالُ، يم ه :العمةقَال)٠٢،  )٥ اجلبالقَ:  ارهار اجلَ، وباملُ:  ار؛ كَ طُسلِّتقوله ى عالَت :

 :﴿  !$ tΒ uρ |MΡ r& Ν Íκ ö n= tã 9‘$ ¬6 pg  ﴿ :ى عالَت قوله؛ كَ ربِتكَاملُ:  ارباجلَ، و طلَّسمبِ : يأَ )٦( ﴾  2¿

# Y‘$ ¬7 y_ $|‹ É) x©﴾)أَ )٧ي  :مبِكَتر،اجلَوبالقَ:اركَ؛ الُتقوله ىعالَت: ﴿ # sŒ Î) uρ Ο çGô± sÜ t/ óΟ çF ô± sÜ t/ 

t⎦⎪ Í‘$ ¬7 y_﴾)٨( َأقَ:  يتالني ، واجلبويلُالطَ:  ار مخلِن الن)٢٠، ٦،)٩واجلبون ار :ين الذ

يونَجرب الناس على مريِا يد٢، )١٠(ه ون انَكَو ؤالِءه من نِبي عذ ،وِبن الَ مالقكَووا ان
جسامِاَأل ظماَءع ،نْأَ: يلَق بعضخذَم أَه قباَءالن اإلثني عشر ي كُفمه  ،ونثرهم بني دي ي
ملم  ، هِكقالَو  :الِءؤه الذغَ ريدونَين يزوان،ومنهم  :عوج انَكَنق؛بن ع السى لَإِ حاب
م هخريضى لوسم سكرِع قدرِبِ خرةًص قلعو، نةس ائةم تسواآلف  الثةُثَ مرهعاره ، وزرأَ

                           
  . ٤/٤٣:أحكام القرآن للجصاص و، ٢/٣٢٣:زاد املسري و،  ٢/١٧٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
والوسيط يف ، ٦/١٧٣:تفسري الطربي : انظر . حدي إىل ابن عباس ونسبه الوا، رواه ابن جرير عن السدي   ) ٢(

  . ٢/١٧٣:تفسري القرآن ايد 
  . مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ١/٢٧٩:تفسري السمرقندي   ) ٣(
)٤ (  للقبيلة اسم إرمو ،عوصِ بنِ إرم بن عاد هوقوله تعاىل يف سورة  وسيأيت كالم املؤلف رمحه اهللا عنه عند،  و

  . ﴾ إرم ذات العماد الفجر ﴿
وهم الذين يسمون العمالقة ،وعملق أبو قبيلة من العرب العاربة : (( ٢/١١٦٠: مجهرة اللغة قال ابن دريد يف   ) ٥(

  . )) وهو عملق بن الوذ بن سام بن نوح ، 
  .من سورة ق )  ٤٥(  جزء من اآلية رقم   ) ٦(
   .من سورة مرمي )  ٣٣(  جزء من اآلية رقم   ) ٧(
   .من سورة الشعراء )  ١٣٠(  اآلية رقم   ) ٨(
  . ١٧٤: غريب القرآن   ) ٩(
  .  ٢/١٦٣:معاين القرآن : انظر . وهو قول الزجاج . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١٠(



  

$﴿٦،)١(نقهي ععت فوقَفَا رهنقَفَرياً،طَ اُهللا بعثَها فَبِ ¯ΡÎ) uρ ⎯ s9 $ yγ n=äz ô‰ ¯Ρ 4© ®L ym #θã_ ã øƒ s† 

$ yγ ÷Ζ ÏΒ]ن[β Î* sù #θã_ã øƒ s† $ yγ ÷Ζ ÏΒ $ ¯ΡÎ* sù šχθ è=Åz≡ yŠ ﴾   

  . ]٠٢،أو ثد / كـ[

∩⊄⊂∪ ﴿ tΑ$s%]٣[È⎯ Ÿ≈= ã_ u‘﴾ وهام:يوشع بن ٢(ونن(،كَوالب قَنابن ي)٢،)٣ودعا موسلى ى ع

على باق؛ لَ باِءقَي النا أَموا بِخربحديث الطَّوا بِهلكُين ، فَارِاجلباع٤(ون(،﴿z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

šχθ èù$sƒ s† ﴾ اَهللا في مأَ خالفةمره ،  ﴿zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# $ yϑ Íκö n=tã ﴾ ِضلِالفَب ٥( اليقنيِو(،﴿#θè=äz ÷Š $# 

ãΝ Íκ ö n= tã šU$ t6 ø9 #﴿ ،)٦( ريةالقَ ابب ٢٠] ن[﴾ #$ sŒ Î* sù çνθßϑ çGù= yz yŠ öΝ ä3 ¯ΡÎ* sù tβθ ç7 Î=≈ xî ﴾]ف ن  كـ[ 

[ إِونذَ االَا قَملك تاِهللا نصرِناً بِقُي إِ، وجازِن وعده لبِنيه  )فَ .)٧الفُخبِوا نيم ،هوعوا أَصمر 

                           
 )) وغريهم ، ومكي ، والطربي ، ق ذكر هذا املعىن باختالف ألفاظ حممد بن إسحا: ((٦/١٢٧: قال القرطيب   ) ١(

وقد ،  )) وذكروا من وصف عوج وكيفية قتل موسى له ما ال يصح : ((٣/٤٧٢ :قال أبو حيان يف تفسريه ، 
ونقله ابن : ((١/٢٧٨:البداية والنهاية رد ابن كثري رمحه هذه الرواية واعتربها من الكذب ؛ يقول رمحه اهللا يف 

وكل هذه من وضع جهال ، مث هو مع هذا كله من اإلسرائيليات ، إليه نظر  جرير عن ابن عباس ويف إسناده
مث لو كان هذا صحيحا ، وال متيز هلم بني صحتها وباطلها ، ذبة قد كثرت عندهم ابين إسرائيل فإن األخبار الك

لى ترك وقد ذمهم اهللا على نكوهلم وعاقبهم بالتيه ع؛ لكان بنو إسرائيل معذورين يف النكول عن قتاهلم 
مشنعاً على من قال بوصف طول هؤالء القوم مبا  ٢/٣٩: ه تفسري ويقول يف ،  )) جهادهم وخمالفتهم رسوهلم 

: قال  مث هو خمالف ملا ذكر يف الصحيحني أن رسول اهللا  ، وهذا شيء يستحى من ذكره ((  :وصفوهم به 
؛ بل يشكك رمحه اهللا بوجود  ))»  حىت اآلن مث مل يزل اخللق ينقص ، إن اهللا خلق آدم وطوله ستون ذراعا  «

  . )) واهللا أعلم ، مث يف وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر :  ((عوج بن عنق فيقول : شخص يسمى 
وهو متفق ، ، بن إبراهيم اخلليل عليهم السالم  إسحاقيوسف بن يعقوب بن بن هو يوشع بن نون بن أفراثيم   ) ٢(

وهو الذي دخل بأبناء الذين ماتوا يف التيه من بين إسرائيل األرض املقدسة بعد ،  على نبوته عند أهل الكتاب
  .  ١/٣١٩:البداية والنهاية و،  ١/٣٧٧:املنتظم  :انظر . وانتصر على اجلبارين ،  موت موسى 

: انظر ) . وفنا كالب بن ي( فعنده ) كالب بن يقنا ( إالَّ أنه وقع اختالف يف اسم ، رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٣(
  .٦/١٧٦:تفسري الطربي 

  .مصدر سابق : التعريف واإلعالم : انظر . قاله السهيلي   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . قاله عطاء   ) ٥(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  . ٣/٤٧٠: تفسري البحر احمليط : انظر   ) ٧(



  

©# ﴿ : هم ولَو قَه؛ و وا بهسقُا فَمبِ ولِن القَوا متأَى ، وعالَت اِهللا y›θßϑ≈ tƒ $̄Ρ Î) ⎯ s9 !$ yγ n=äz ô‰̄Ρ  

﴾)١(، ﴿’ n? tã uρ «! $# # þθè= ©. uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. t ⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β  ﴾] كـأو ثد[.   

∩⊄⊆∪ ﴿#θä9$ s% #© y›θßϑ≈ tƒ $̄Ρ Î) ⎯ s9 !$ yγ n=äz ô‰ ¯Ρ # Y‰ t/ r& $ ¨Β #θãΒ# yŠ $ yγŠ Ïù ]ن[ó= yδ øŒ $$ sù |MΡ r& š š/ u‘ uρ 

Iξ Ï?$+ sù $ ¯ΡÎ) $oΨ ßγ≈ yδ šχρ ß‰Ïè≈ s% ﴾ ]قالَفَ .]صو كـ موسى عذَ ندلك :  

∩⊄∈∪  ﴿tΑ$s% ]٣[ Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) Iω à7 Î=øΒ r& ω Î) © Å¤ ø tΡ © Å r& uρ ﴾ ]ن[لَ: قولُيم يطنِعي منالَّم إِه 

ي ِسفْنأَو٢(ي خ( ،  ﴿ø− ã øù $$ sù $sΨ oΨ÷ t/ š⎥÷⎫ t/ uρ ÏΘ öθ s+ ø9 $# t⎦⎫ É+ Å¡≈ x ø9  بنيا ونينب اقضفَ] ن[ ﴾ #$

 يهي التهم فسبح، و ريةالقَ لكت خولَصوا دن عيلى الذى ععالَت اُهللا مرح، فَ)٣(نياصالع ومِالقَ
ه ولُقُ وهو،)٤(هموالدا أَخلها دمنإِ، و ؤالِءن هحد ما أَلهدخي ملَوا ، واتى محت؛  نةَس ربعنيأَ
ى عالَت :  

∩⊄∉∪   ﴿ tΑ$s% $ yγ ¯ΡÎ* sù îπ tΒ § pt èΧ öΝ Íκ ö n= tã ]خ[ z⎯Š Ïè t/ ö‘ r& Zπ uΖ y™ ]خ[ ﴾ ه ولُقَ، و: ﴿šχθ ßγ‹ ÏK tƒ ’Îû 

ÇÚ ö‘ F{ Ÿξ﴿  ،انهم روجاخلُ هتدونَي الَو ونَريحتي]ن[ ﴾ #$ sù }¨ ù' s? ’ n? tã ÏΘ öθ s+ ø9$# š⎥⎫ É+ Å¡≈ x ø9 $# ﴾ 

  .)٥(م هِالكهوم هِذابِى علَع حزنْت الَ ]م ثد[

∩⊄∠∪   ﴿ã≅ ø? $# uρ öΝ Íκ ö n= tã ﴾ ي عنِي :لى قَعومك  ، ﴿r' t6 tΡ ﴾ خرب ، ﴿ó© o_ ö/ $# tΠ yŠ# u™ ]٣[Èd, ys ø9 $$Î/ ﴾ 

øŒ﴿،يلُابِقَو يلُابِه ]ن[ Î) $ t/ § s% $ZΡ$ t/ ö è% Ÿ≅ Îm6 à+ çF sù ô⎯ ÏΒ $ yϑÏδ Ï‰ tn r& öΝ s9 uρ ö≅ ¬6 s+ tF ãƒ z⎯ ÏΒ Ì yz Fψ  برقَت]ن[ ﴾#$

بشٍكَ خريِبِ ى اِهللالَإِ يلُابِه ي غَففَ،نمهرتلت نم ارفَ ماِءن الساحتلَمتفَ ه ،هالكَ وبش الذى ي فُد
إِ بهماعيلُس  قَ، ورأَبِ يلُابِقَ ى اِهللالَإِ برأَد انَا كَم عنده ن الفَم؛)٦( يخِضكانَو صاحب 

                           
  . ٢/١٧٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ٢/١٧٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  . ٦/١٨١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٣(
يتيهون  ﴿الناصب لألربعني  وهذا املعىن على أن،  ٦/١٨٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٤(

   . ٢/١٦٥:والزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ، كما ذكر ذلك ابن جرير ،  ﴾يف األرض 
  . ٦/١٨٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس والسدي   ) ٥(
لكن هذا املعىن ليس املقصود هنا ، شراب يتخذُ من البسر : الفضيخ :  ٧/٥٤: قال األزهري يف هتذيب اللغة   ) ٦(



  

فَ رعٍز ،لم تحمل النقُ ارربان١( ه( ربانُالقُ، و  : اسم /كلِّل ما يى اِهللالَه إِبِ تقرب ى الَعت)٢( ، 
٢  نلُ ممأَج تكانة قَبِيل ؛ وأَموا اقلتما تمهنم جوزتي نيملَفَا فا اختمهأَن ذَلك ببكَان سو

$tΑ﴿   ٦، )٣(فَأمرهما آدم أَنْ يقَربا قُرباناً ؛ فَمن قُبِلَ منه تزوجها ، لَبوذا توأَمة هابِيل  s%]٣[﴾ 

ي لَالذم تقبلْي منه  ، ﴿y7 ¨Ψ n= çFø% V{]ن[﴾ ]٣[ سداً لَحه  ، ﴿tΑ$s% ﴾ يلُابِه  : ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) ã≅ ¬7 s+ tG tƒ 

ª! $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ É+ −F ßϑ ø9  .)٤(ي اصعملْل ]كـ[ ﴾ #$

∩⊄∇∪  ﴿ .⎦ È⌡ s9 |MÜ |¡ o0 ¥’ n< Î) x8 y‰ tƒ © Í_ n=çF ø+ tG Ï9 !$ tΒ O$ tΡ r& 7Ý Å™$ t6 Î/ y“ Ï‰ tƒ y7 ø‹ s9Î) y7 n= çFø% L{  ﴾]ن[ لئن 

بادما أَفَ تلِالقَي بِنِأتا بِني أَالذبدؤقَ، )٥(تلِالقَبِ كأَر ﴿ y“ Ï‰ tƒ ﴾ نحو و٦(حفص(، ﴿þ’ ÎoΤ Î) 

Ú’% s{ r& ©!$# ¡> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9   .)٧( كلتي قَف  ]كـ أو ثد[﴾ #$

∩⊄®∪  ﴿ þ’ ÎoΤ Î) ß‰ƒ Í‘ é& β r& r& þθ ç6 s? ‘ ÏϑøO Î* Î/ y7 Ïÿ ùS Îuρ ﴾ تحتقَ مثَإِ لَمي وأَتلمثك انَي كَالذ مبلَقَ نك 

 نْأَ بحا أُمي فمىت قتلتين ، ولنِقتت نْأَ بحا أُم:ي عنِيا ؛ همبِ رفصنت:  يأَ: وأَبت٠٢،)٨(يتلقَ

قْتي أَنِلَتحبنْأَ بت تنصقَ إمثِبِ رفتلثْإَي ومك الذي مأَ نلَ جلهتقَم يقُ لْبربان٦، )٩(ك﴿  tβθ ä3 tF sù 

ô⎯ ÏΒ É=≈ ysô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9 y7 ]ن[#$ Ï9≡ sŒ uρ # äτℜ t“ y_ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9   . ]كـ[ ﴾ #$

                                                                             
الفاء والضاد واخلاء تدل على :  ٤/٥٠٩:ما املقصود أصل الكلمة ؛ يقول ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة إن

أنه قدم حمصوالً رديئاً يغلب : وبناء على ما ورد يف بعض الروايات   –واهللا أعلم  -الشدخ ؛ وعليه فاملعىن 
  .عليه املشدوخ والكسري مما ال طمع للناس فيه 

، بألفاظ خمتلفة عن ابن عباس املعىن  فقد أورد روايات متعددة يف هذا ١٩٠ -٦/١٨٦: الطربي  تفسريانظر   ) ١(
  . وعبداهللا بن عمرو وغريمها 

  . ١١/١٦٢:التفسري الكبري و،  ١/٦٥٨:الكشاف : انظر   ) ٢(
  . ١/٦٥٧:الكشاف : انظر   ) ٣(
  . ٢/١٧٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد :وانظر ، عكرمة عن ٢/٣٣٤:زاد املسري وزي يف حكاه ابن اجل  ) ٥(
  . ٦٥:التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٥٠:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  . ٦/١٩٢:تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير   ) ٧(
  .  ١٩٣ -٦/١٩٢:تفسري الطربي : انظر . لضحاك رواه ابن جرير عن ابن مسعود وقتادة وجاهد وا  ) ٨(
  . ١٤٠:غريب القرآن   ) ٩(



  

∩⊂⊃∪﴿ôM tã §θ sÜ sù … çµ s9 … çµ Ý¡ ø tΡ Ÿ≅ ÷F s% ÏµŠ Åz r&﴾ سهه١(لت(وزينت)لَ )٢ذَ هلأ٠٢َ؛ كي :شجه ، عت

:شجعته ، وتابعته ، وطَ:  قالُيوتع : ؛ م لتفعوعِالطَ ن طَ: قالُ، يلَ اعذا أَا إِذَكَ هتاه 

…﴿ ٦،)٣( ادقَني الَ:  يأَا ؛كذَي بِعنِوِيطَ ي الَسانِلوطَوعاً ، ã& s# tG s+ sù yx t6 ô¹ r' sù z⎯ ÏΒ 

š⎥⎪ Î Å£≈ sƒ ø:  ليهى ععالَت اِهللا سخطه بِت، وآخر الديهو إسخاطبِ نياهد سرخ] كـ ثالثون[﴾#$
، ي آدمَ نِن بم األرضِ جهلى وع تيم لَوان أَكَ هنَأل؛به صنعا يدر مي ملَ تلها قَلم، فَ)٤(
 سجدم موضعِبِ:يلَقو،)٧( ةَمكَّبِ)٦(راٍءح بلِج عقبةبِ هتلَقَ ٢، )٥( هرهلى ظَع رابٍي جِف هلَحمفَ
مسجد الب٨( صرة)(٩(،اسيونَقَ جبلِبِ:  قيلَو)١٠( ِدمشبق )١)(٢(و ،يلَهابِل عونَشر نةًس  ،

                           
هتذيب اختياره يف : قلت .  ))  واختاره األزهري: ((  ٢/٧٧:قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(

قتل  مسحت وسهلت له نفسه : ﴾طوعت  ﴿ :واألشبه عندي أن يكون معىن : (( حيث قال، ٣/٦٧: اللغة 
  . )) أخيه 

:  تفسري الطربي: انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل عبد بن محيد وابن املنذر ، رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٢(
  . ٣/٦٠:الدر املنثور و، ٦/١٩٥

  .  ٣١٧ – ٣١٦: غريب القرآن   ) ٣(
تفسري و، مصدر سابق :  الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي وأبو حيان عن ابن عباس   ) ٤(

  . ٣/٤٧٩:البحر احمليط 
  . ٤/٥١:تفسري الثعليب : انظر   ) ٥(
 : (( ١٩٠: قال صاحب الروض املعطار ، الليايل ذوات العدد   هو اجلبل الذي كان يتحنث فيه الرسول   ) ٦(

ال ، قى وهو منيف صعب املرت، وهو جبل منفرد على طريق حنني من مكة ، بينه وبني مكة ميل ونصف 
: قلت ،  ))  وهو من مجيع نواحيه منقطع ال يرقاه راق، يصعد إىل أعاله إال من موضع واحد يف صفاة ملساء 

  .وهم خمتلفون يف أهدافهم من ذلك الرقي ،  واليوم الناس يرقونه ويصلون إىل مكان حتنثه 
  . مصدر سابق  :  تفسري الثعليب: انظر . حكاه الثعليب عن ابن عباس   ) ٧(
واختط عتبة بن ، سنة أربع عشرة  بنيت يف خالفة عمر ، كانت قبة اإلسالم ومقر أهله ، البصرة بالعراق   ) ٨(

ا ، ... أما بعد فإن الدنيا آذنت بصرم : وا خطب خطبته املشهورة ، وبىن مسجداً ا ، غزوان املنازل ا 
، ومسيت بذلك لوجود الصخور القاسية ا ، احلسن البصري نسب إليها مجع من العلماء من أمثال ، ر األبلة 

  . ١٠٥: والروض املعطار ،  ١/٤٣٠:معجم البلدان : انظر . وهي اليوم من أشهر مدن دولة العراق
  .مصدر سابق :  تفسري الثعليب: انظر . حكاه الثعليب عن جعفر الصادق   ) ٩(
قاسيون بالفتح وسني مهملة والياء حتتها نقطتان مضمومة (( : ٤/٢٩٥: معجم البلدان قال ياقوت احلموي يف ) ١٠(

ويف سفحه ، وكهوف ، وآخره نون وهو اجلبل املشرف على مدينة دمشق وفيه عدة مغاور وفيها آثار األنبياء 



  

وتزوج أَتومت٣(ما اقلي ه(.  

 ∩⊂⊇∪٦ ﴿ y] yè t7 sù ª! $# $\/# { äî ß] ysö7 tƒ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $#  ﴾ ثيِير التراب رضِن اَألم رابٍلى غُع 

مي ٤(ت(، ﴿… çµ tƒ Î ã Ï9 y# ø‹ x. ” Í‘≡ uθ ãƒ nο u™ öθ y™ Ïµ‹ Åz r&﴾]أَ]ني  :يست٠٢، رأَ وءةَسأَ : خيهفَ:  يرج 

©# %tΑ$s ﴿:لكذَ يأَا رلمفَ ٦، )٥( خيهأَ tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ ßN ÷“ yf tã r& ÷β r& tβθ ä. r& Ÿ≅ ÷W ÏΒ # x‹≈ yδ É># { äó ø9 $# y“ Í‘# uρé' sù 

nο u™öθ y™ © Å r& ]ن[ yx t7 ô¹ r' sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΒ Ï‰≈ ¨Ψ9   .  )٦( به افوطْالتو ملهلى حع  ]ن[﴾ #$

∩⊂⊄∪ ﴿ô⎯ ÏΒ È≅ ô_ r& y7 Ï9≡ sŒ]أون[﴾]٣[ مذَ ببِن سلك أَ ٠٢،ابيلَقَ علَي فَالذو  :ن جِمناية 

$﴿،)٧(القصرِو داملَ، بِ زاِءج نم:  و، أَ لكذَ oΨ ö; tF Ÿ2 ﴾َفرض4﴿،)٨(ا ن’ n? tã û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™, u ó™ É) Î … çµ ¯Ρ r& ⎯ tΒ 

                                                                             
قال شيخ اإلسالم يف ،  )) وللصاحلني فيه أخبار ، وهو جبل معظم مقدس يروى فيه آثار ، مقربة أهل الصالح 

 : مثل، لكان هذا عند أكابر الصحابة الذين قدموا الشام  أصلفلو كان هلذا :  (( ١٥/١٥٣:فتاوى لا جمموع
، وأمثاهلم ، بل ومثل أيب عبيدة بن اجلرح أمني األمة ؛ وعبادة بن الصامت ، ومعاذ بن جبل ، بالل بن رباح 

 إتباعينقل عن أحد منهم  جاز فلمغري احل؛ فقد دخل الشام من أكابر الصحابة أفضل ممن دخل بقية األمصار 
وال كانوا يتحرون الصالة فيها ، فلم يتخذوها مساجد ، من آثار األنبياء ال مقابرهم وال مقاماهتم  شيء

،  يصلون فيه  ينتابون مكاناً فرأى قوماً، سفر  يفأنه كان  بل قد ثبت عن عمر بن اخلطاب ؛والدعاء عندها 
إمنا هلك  ، أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد:  ((قال ، فيه رسول اهللا صلى : قالوا ! ؟ما هذا : فقال 

  . )) )) من أدركته الصالة فيه فليصل وإال فليمض، من كان قبلكم ذا 
،  مسيت باسم دمشق بن قاين بن مالك بن ارفخشد بن سام بن نوح ،هي قاعدة الشام ودار ملك بين أمية   ) ١(

وهي جنة األرض : (( ٢/٤٦٣:معجم البلدان يقول ياقوت احلموي يف ، قاسيون والغوطة ا ر بردى وجبل 
وا اجلامع األموي الذي بناه الوليد بن عبد امللك سنة مثان ،  فتحها خالد بن الوليد ،  )) بال خالف

  ٢٣٧:الروض املعطار :  وانظر . وهي اآلن عاصمة دولة سوريا ، ومثانني من اهلجرة 
بدمشق جبل يقال :  ((قال   النيب   أن  ابن عساكر عن علي عن ٣/٦١:الدر املنثور اه السيوطي يف حك  ) ٢(

  . )) فيه قتل ابن آدم أخاه ، قاسيون : له 
  . ٤/٥١:تفسري الثعاليب : انظر   ) ٣(
  . ٢/١٧٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .  ٢٦١: غريب القرآن   ) ٥(
  .مصدر سابق : الثعاليب تفسري : انظر   ) ٦(
  .  ٧١: جماز القرآن : وانظر .  ٥٥: غريب القرآن   ) ٧(
  . ٢/١٧٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٨(



  

Ÿ≅ tF s% $G¡ ø tΡ Î ö tó Î/ C§ø tΡ ﴾ َقود ، ﴿÷ρ r& 7Š$|¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{  ستحقاداً يسفَ ٢٠،)١( ركش:  يأَ﴾  #$

٢( تلَالقَ به( ، ﴿$ yϑ ¯Ρ r' x6 sù Ÿ≅ tF s% }¨$ ¨Ζ9 $# $Yè‹ Ïϑ y_ ﴾]لُ  ]نقتلَ امكَ يتلَقَ وهم جميعاً ، وى صلَي

النكَ ارمصلَا يو قَا لَه٣(م تله( ، ﴿ô⎯ tΒ uρ $ yδ$uŠ ômr& ﴾ حرمها ، ونزع ن قَعتلأَ ٢٠، )٤(اهو  :

استذَقَنها من ه٥( لكة( ، ﴿!$ uΚ̄Ρ r' x6 sù $ uŠ ôm r& }¨$̈Ψ9 $# $Yè‹ Ïϑ y_﴾]بِ  ]نسالمتهم م؛ َأل)٦( نهنالَ ه 

‰ô ﴿ م ،همائَد لُّحستي الَ s+ s9 uρ óΟ ßγ ø? u™!$ y_  ﴾ ي عنِي :سرائيلَي إِنِب ،  ﴿$ uΖ è=ß™ â‘ 

ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/]بِ] خ[﴾]٣ملَ انَا بهم صدق ٧(ِ به مءوهاجا م( ، ﴿ ¢Ο èO ¨β Î) # Z ÏW x. Ο ßγ ÷Ψ ÏiΒ 

y‰ ÷è t/]٣[š Ï9≡ sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# šχθ èùÎ ô£ ßϑ s9 ﴾  ]أَ ]مي  :مونَزِجاو حاحلَ د٨( ق(.  

∩⊂⊂∪  ﴿$ yϑ̄Ρ Î) # äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©!$# … ã& s!θß™ u‘ uρ﴾ َأي  :يعصونهمالَا ، و يطيعونا ، هم

اخلَ: ي عنِيارجني مامِلى اِإلع،واُأل علىمبِ ةالسيف ،نزلت هاآليةُ ذه في قصرنِ ةالع؛ يني وهي 
٩( عروفةٌم( ٢؛هقَ موم مرينةَن ع )سلَأَ،)١موا وهاجلَوا إِرفَ، ى املدينةاجتووأُفَا ،هماخلروجِوا بِر 

                           
  . ١/٤٠٩:تفسري السمرقندي : انظر   ) ١(
  . ١/١٤٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
: زاد املسري و ،٢/٢٩٩: للنحاس معاين القرآن و ،٦/٢٠١:تفسري الطربي : انظر . هد رواه ابن جرير عن جما  ) ٣(

٢/٣٤٠ .  
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
عن بن عباس وعن مرة اهلمداين عن عبد اهللا ورواه ابن جرير ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(

ومعاين القرآن ، ٦/٢٠١:تفسري الطربي : انظر . وهو اختيار الزجاج ،  النيب صحاب وعن ناس من أ
  .  ٢/١٦٩:وإعرابه 

  . ٦/٢٠٤:تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
 ٦/١١٨:روح املعاين ونسبه األلوسي يف ، مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد ذكره الواحدي يف الوسيط   ) ٨(

  .الكلىب إيل 
برقم ،  باب أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرابضها،  ١/٩٢ :كتاب الوضوء : رواه البخاري يف صحيحه يف   ) ٩(

 :والتفسري ، ) ٢٨٥٥( قم بر، باب إذا حرق املشرك املسلم هل حيرق  ،٣/١٠٩٩: وكتاب اجلهاد ، )  ٢٣١(
:  وكتاب احملاربني  ، ) ٤٣٣٤(برقم ،  ﴾ ...إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ﴿باب   ،  ٤/١٦٨٥



  

ي ، اعوا الرلُتقَحوا ، فَصوا ، فَعلُفَها ، فَانِألبو هاوالبن أَم ربِشل، وا دقةالص بلِى إِلَإِ اخلروجِبِ
وارتدوا ، وطُ، فُ بلَاقوا اِإلاستلهم ، فَيء بِجِوا ، فَبقُ، فَ اآليةُ رتلتطأَ عتيديهرجلَأَم وم ، ه
وسمأَ لتعينم ،هوقُ:يلَقه اللٍوم بن انَكَ،)٢(وميرع بينهم واملُ بنيسلمني ع،فَهدهم قَبِ مر وم
قطَ، فَسلمونَمعم الطَّليهِوا عأ٦ُ،)٣(ريقنزلت هاآليةُ ذه تعليماً لاِهللا ولِرس  قوبةَع معلَفَ ن 

ثلَم فعمهِلولُقَ، وه ى عالَت: ﴿tβ öθ yè ó¡ tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$ |¡ sù ﴾ َأالقتلِبِ:  ي و٤( موالِاَأل أخذ( ،

 ﴿β r& # þθ è=−G s+ ãƒ ÷ρ r& # þθç6 ¯= |Áãƒ ÷ρ r& yì ©Ü s+ è? óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r& Ν ßγè= ã_ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ A∃ nξÅz ÷ρr& # öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $#  

ρ÷ ﴿: ى عنم ]ن[﴾ r& ﴾ هاها ن:لإلب٥(احة(،ِإللنْأَ امِم فعلَي ا أَمراد من هذه 

ن م خرجاملُ مرتلةبِ سجونَاملَ/نَّ؛ َأل جنِي السف سيحب:  رضِن اَألي مفالن:ىعنموشياء،اَأل
الد٢٠،)٦(ا نيوقُعوبتهم على التنْإِ:  يبِرت قَتأَلوا وأَ الَوا املَذُخ ،قَتلُ ولَوا وم يوا ذُأخ :وا لُقُت

                                                                             
ورواه مسلم يف ، )  ٦٤٢٠ ، ٦٤١٧( برقم أعني احملاربني  مسر النيب  : باب ، ٦/٢٤٩٦و،  ٦/٢٤٩٥

برقم ، باب حكم احملاربني واملرتدين ، والديات كتاب القسامة واحملاربني والقصاص ،  ٣/١٢٩٦: صحيحه 
  . كالمها عن أنس بن مالك ، )  ١٦٧١(

، هذه النسبة إىل عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن أمنار بن أراش  -ي بضم العني وفتح الراء وبعدها نون نِرلعا  ) ١(
وينسب إليه أيضا احلسن ابن عبد ، تووها جااملدينة ف منه النفر الذين قدموا على رسول اهللا  ، بطن من جبيلة 

احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن أليب  :اللباب يف هتذيب األنساب : انظر . يروي عن ابن عباس  اهللا العرين
  . ٢/٣٣٦:  حممد الشيباين اجلزري

، بينه وبني املسلمني عهد كان ،هالل بن عومير األسلمي ، أو برزة ، أبو بردة : مل أقف له على ترمجة إالَّ أنه   ) ٢(
روى ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد ، وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل املسلمني وكره أن يقاتل قومه 

: تفسري الطربي : انظر .  يقاتل قومه أويقاتل املؤمنني  أنهو الذي حصر صدره  أن هالل بن عومير األسلمي
  .٨/٢٥٦:فتح الباري و،  ٣/١٠٢٨:تفسري ابن أيب حامت و، ٥/١٩٣

تفسري : انظر . وحكاه الثعليب عن الكليب ، حكاه أبو الليث السمرقندي عن ابن عباس من رواية أيب صاحل   ) ٣(
وال خيفى وهن هذا الطريق فمداره على الكليب وأيب : قلت .  ٤/٥٥:يب لتفسري الثعو،  ١/٤١٠:السمرقندي 

  .ويف الصحيح غنية ، صاحل 
   .٦/٢١١:تفسري الطربي : انظر . جرير عن جماهد  رواه ابن  ) ٤(
  . ٢/١٨١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . اإلباحة : ومعناها ، دخلت للتخيري ) أو (   ) ٥(
،  ١٢/٢٥٦:املعجم الكبري ورواه الطرباين يف ، عن ابن عباس والضحاك  ٦/٢٠٦: ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٦(

رواه :  ((٧/١٥:جممع الزوائد قال اهليثمي يف . ن ابن عباس من رواية علي بن طلحة ع، ) ١٣٠٣٢(برقم 
  . )) اهللا بن أيب طلحة مل يدرك ابن عباس  وعبد ،الطرباين



  

وصوا ، لبنْإِو وا املالَذُأَخ لَوم يطقُ: لوا قتأَ عتيديأَهم ولَرجهم من خالف لَ نْإِ، وم 

يذوا املالَأخ لَ، وم قْيفُ: وا لُتنوا ؛ وهالَّ نْأَ و يكُترأْوا يونَو في ب ١(لد( ، ﴿š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ s9 

Ó“ ÷“ Åz ﴾ َأي  :وانٌ هفَويحةٌ ،ض  ﴿’ Îû $ u‹ ÷Ρ óΟ ]ن[ ‰9$#‘ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ë># x‹ tã 

íΟŠ Ïà tã﴾]خ[هذَوارِفَّلكُا ل الذين نزلت نََّأل ؛ يهم اآليةُف العنِريني ارتدوا عن ينِالد  ،

وذَإِ املسلموقببِ ا عجنايته في الدنيا صارت قوبةُالع فِّكَمرةً ع٢( نه(.  

∩⊂⊆∪  ﴿ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# #θç/$ s? ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& #ρâ‘ Ï‰ ø+ s? öΝ Íκ ö n= tã﴾]ن[آمننْأَ بلَن قَوا م تعاقبموه ،

 ﴿# þθ ßϑ n=÷æ $$ sù χ r& ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm  بلَقَ ا آمنذَإِ حاربِاملُ شركي املُذا فه ]كـ[﴾ ‘§

 درةالقُ لِبقَ نم نمأْاستو ابا تذَإِ حارباملُ سلما املُمأَ، فَ دوداحلُ ميعج نهع قطَس ليهع درةالقُ
عليه قطَس عنه حاِهللا د الَ، و يقطُس عنه حنِبِ قوقي آد٣( م(  .  

∩⊂∈∪  ﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# #θ ãΖ tΒ# u™ #θà+ ®? $# ©! #﴿  ، اعةالطَّبِ اِهللا ذابع:  يأَ ﴾ #$ þθäó tG ö/ $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) 

s' s#‹ Å™ uθ ø9 $ρß‰Îδ#﴿  ،)٤( اعةالطَّبِ ليهوا إِبرقَت]خ[ ﴾#$ y_ uρ ’ Îû ⎯ Ï& Î#‹ Î6y™  ﴾ي طَفاعته  ، ﴿öΝ à6 ¯= yè s9 

šχθ ßsÎ=ø è? ﴾ ]كَ]صزمي تسعدوا ، وبقُتي اجلَوا فن٥( ة(.  

∩⊂∉∪ ﴿ ¨β Î) z⎯ƒ Ï% ©! $# #ρã x Ÿ2 öθ s9 χ r& Ο ßγ s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ ÏΗ sd … ã& s#÷W ÏΒ uρ … çµ yè tΒ #ρß‰ tG ø u‹ Ï9 

⎯ Ïµ Î/ ô⎯ ÏΒ É># x‹ tã ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É+ ø9 $# $ tΒ Ÿ≅ Îm6 à+ è? óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ]ن[ öΝ çλ m; uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&  ﴾]كـ[ هذه 

  .ى عناملَ اهرةُظَ اآليةُ

                           
وهذا قول : (( ١١/١٧٠:التفسري الكبري قال الرازي يف  ،مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(

  . )) مذهب الشافعي رمحه اهللا وهو ، األكثرين من العلماء 
  . ٢/١٨٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  . ١٣/٣٧١:احلاوي الكبري و، ٦/١٥٢:األم : انظر . قاله اإلمام الشافعي   ) ٣(
: تفسري الطربي  :انظر . عبد اهللا بن كثريرواه ابن جرير عن أيب وائل وعطاء وجماهد واحلسن والسدي و  ) ٤(

٦/٢٢٦.   
  . ٥/٤٥٤:زاد املسري و،  ٢/١٨٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(



  

∩⊂∠∪  ﴿šχρß‰ƒ Ì ãƒ ﴾ يت١(همقلوبِبِ ونَمن(، ﴿β r& #θã_ ã øƒ s† z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9 $# $ tΒ uρ Ν èδ š⎥⎫ Å_Ì≈ sƒ ¿2 

$ pκ ÷] ÏΒ ]ن[  óΟ ßγ s9 uρ Ò># x‹ tã ×Λ⎧ É+ •Β ﴾ ]م[.  

∩⊂∇∪ ﴿ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ # þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒÏ‰ ÷ƒ r&﴾يريد:يمني ذا هويمني ا ، فَذَهج٢(مع( ،

﴿L™ !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x.﴾ َأي  :جزاِءل فهِعل٣(ام( ﴿،Wω$ s3 tΡ﴾ قُع٤( ةًوب(﴿،z⎯ ÏiΒ «! !ª ]ن[#$ $# uρ î“ƒ Í• tã ﴾ 

فقَي انتامه  ،﴿ÒΟŠ Å3 ym  ﴾ ]كـ[ فا أَيموجب ٥( طعِن القَم(.  

∩⊂®∪﴿⎯ yϑ sù z>$ s? .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/]٣[⎯ Ïµ ÏΗ ø>àß﴾ الناس،﴿yx n=ô¹ r& uρ﴾ العلَم بعد قَرِالسة،﴿/ χÎ* sù  

 ©! $# ÛUθçG tƒ Ïµ ø‹ n= tã﴾ ]ن[ يعود عبِ ليهالر٦( محة( ، ﴿¨β Î) ©! $# Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm§‘ ﴾]كـ[    

∩⊆⊃∪  ﴿óΟ s9 r& öΝ n=÷è s? ¨β r& ©!$# … ã& s! Û ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Ü> Éj‹ yèãƒ]٣[⎯ tΒ â™ !$ t± o„ ﴾ لى ع

ã﴿ ،ريِغالص نبِالذَّ Ï øó tƒ uρ ⎯ uΚ Ï9 â™!$ t± o„  ﴾]الذَّ]ننب الع٧(يمِظ(، ﴿ª!$# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% ﴾ 

  .  ]م ثه خج أربعون[ ﴾

∩⊆⊇∪ ﴿  $yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# Ÿω y7Ρ â“ øt s† š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã Ì‘$ |¡ ç„ ’ Îû Ì ø ä3 ø9 داً ووعم نتا كُذَإِ ﴾ #$

⎯z ﴿ :ى عالَت قولهبِ لكذَ بانَو، )٩(ون قُنافم املُهو، )٨( مليهِع صرِالنبِ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# # þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ# u™ 

                           
  . ٢/٣٤:تفسري البغوي و،  ٢/١٨٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
ومعاين ،  ٧٢:وجماز القرآن ،  ٣٠٧ -١/٣٠٦:معاين القرآن للفراء : انظر . قاله القراء وأبو عبيدة والزجاج    ) ٢(

  . ١٧٣ – ٢/١٧١:القرآن وإعرابه 
  .٢/١٧٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة   ) ٤(
  .٢/٣٦:تفسري السمعاين و،  ٢/١٨٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
: انظر ،وحكاه الثعليب عن ابن عباس من رواية طاووس ، أبو الليث السمرقندي والواحدي عن الضحاك  حكاه  ) ٧(

  . مصدر سابق : و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٣٠٣:تفسري الثعليب و،  ١/٢٧٠:تفسري السمرقندي 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(
وزاد السيوطي نسبته إىل ، وابن أيب حامت عن ابن عباس وجماهد ، ه ابن جرير عن عبداهللا بن كثري وجماهد روا  ) ٩(



  

$̈Ψ tΒ# u™ óΟ Îγ Ïδ# uθ øù r'Î/ óΟ s9uρ ⎯ ÏΒ÷σ è? öΝ ßγ ç/θè= è%  ] خ [š∅ÏΒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# #ρßŠ$ yδ  š χθ ãè≈ £ϑ y™﴾  َأي  :

))  داِءتاالببِ وعرفُم (( :)٢(ويه يبس الَقَ ٢٠،  )١(ونَاعمس يقرِفَ
؛  ذبِلكَل ونَلُابِقَ:  يأَ ٠٢، )٣(

<É﴿،)٤( هولَقَ النن فُم سمعت الَ: قولُت ماَكَ É‹ x6 ù=Ï9﴾]ث[يسمونَع منك ليكذوا ب

عليك،ونَولُقُي :سمعنا مكَ نهذا،كَذا ولَوم يسم٥(واع(،﴿šχθãè≈ £ϑ y™ BΘ öθ s+ Ï9 t⎦⎪ Ì yz# u™] ش خ

óΟ]ع s9 š‚θ è?ù' tƒ﴾  ]أَ] ني  :هم يونٌع ِألولئك بِالغي ٦(مليهِإِ لونَنقُي(، ﴿tβθ èù Ìh ptä† zΟ Î= s3 ø9 $# .⎯ ÏΒ 

Ï‰ ÷è t/ ⎯ Ïµ ÏèÅÊ# uθ tΒ ﴾ ]ن[ بنْأَ عد واُهللا ضعه موضع٧( ه(آيةَ :ي عنِ، ي جمِالر )ه ولُقَ ٢،)٨: ﴿ 

šχθ ãè≈ £ϑ y™ ﴾ هم بو قَنقاع ،ينوةَريظَقُ:يلَق ،واآلخأَ:ونَرلُه خ٩(يرب(،ويلَق:السمونَاع ن م

                                                                             
  . ٣/٧٤: الدر املنثور و، ٤/١١٣٠:تفسري ابن أيب حامت و،٢٣٤ -٦/٢٣٣تفسري الطربي ج: انظر . ابن املنذر 

، مشكل إعراب القرآن : انظر .فريق مساعون : ره تقدي، على أنه صفة حملذوف مرفوع باالبتداء وما قبله اخلرب    )١(
   .١/٢٢٥: ملكي بن أيب طالب القيسي 

مث موىل آل الربيع بن ، موىل بين احلارث بن كعب  ،ويقال أبو احلسن عمرو بن عثمان بن قنرب ، أبو بشر هو   ) ٢(
عمل كتابه ، ه بذلك يف صغره كانت أمه ترقص: يقال ، رائحة التفاح : ومعناه ، وسيبويه لقب ، زياد احلارثي 

فكان يقال ،  ماًلَوكان كتابه لشهرته عند النحويني ع، الذي مل يسبقه أحد إىل مثله وال حلق به من بعده 
اثنتني وثالثني  له كانو،  سنة أربع وتسعني ومائة مات، سيبويه قرأ فالن للكتاب فيعلم أنه كتاب : بالبصرة 

  . ٤/٤٩٩:معجم األدباء و،  ٩/٥٣:املنتظم و،  ١٢/١٩٨:بغداد تاريخ : انظر . رمحه اهللا سنة 
، ولعل ذلك من قبيل اختالف النسخ ، مل أجده فيما اطلعت عليه من نسخ تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(

: انظر .وهذا القول حكاه الزجاج عن سيبويه،  ٢/٣٥٧:زاد املسري إالَّ أين وجدت ابن اجلوزي رمحه ذكره يف 
  .  ٢/١٧٥:اين القرآن وإعرابه مع

  .  ٢٦١:غريب القرآن   ) ٤(
  .مصدر سابق : غريب القرآن و،  ٢/١٧٤ :معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : غريب القرآن و،  ٢/١٧٥ :معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(
  . ٤/١١٣١: تفسري ابن أيب حامت و، ٦/٢٣٧:تفسري الطربي : انظر . ن أيب حامت عن السدي رواه ابن جرير واب  ) ٨(
يطلق هذا االسم ، وهي ناحية على مثانية برد من املدينة ملن يريد الشام  خيرب املوضع املذكور يف غزاة النيب   ) ٩(

: ما لفظ خيرب فهو بلسان اليهود وأ، على الوالية وتشتمل هذه الوالية على سبعة حصون ومزارع وخنل كثري 
؛ كلها عنوة   رسول اهللا وقد فتحها ، ولكون هذه البقعة تشتمل على هذه احلصون مسيت خيابر ، احلصن 

  . ٢/٤٠٩:معجم البلدان : انظر  .أجالهم ويف عهد الفاروق ،  قريبا من شهر مث صاحلوه اليهود نازلإذ 



  

 يعنِي ملم الكَهفُحريِتو،)١(راً بكوسداً ح هرونحضي وا الَانين كَالذ:  ونَراآلخو،حضرهي انَكَ

الكَ : يعنِيم بِالني  )أَ)٢ ،و  :الرى اجلَلَإِ جم٦،لد  ﴿tβθ ä9θ à+ tƒ ÷β Î) óΟ çF Ï?ρé& # x‹≈ yδ çνρ ä‹ ã‚ sù ﴾ 

ي عنِي :يهود خيرب و ،هم الذي قَين ذُكروا فوله:﴿BΘ öθ s+ Ï9 t⎦⎪ Ì yz# u™ óΟ s9 š‚θ è?ù' tƒ﴾،ذلَوأَ كنم ه

ريظةَى قُلَوا إِعثُب لفْيستتوا ماًدحم  فانِي الزاملُ نيِيحصنيِن،وا لَالُقَوفْأَ نْإِ:م هى بِتفَ اجللدوا لُأقب

،أَ نْإِوى بِفتفَ جمِالرال تفَ)٣(والُقب ،ولُقَ ذلكه ىعالَت: ﴿β Î) uρ óΟ ©9 çν öθ s?÷σ è? #ρâ‘ x‹ ÷n $$ sù﴾ ]نْأَ ]ن 

تلُعموا به ،  ﴿⎯ tΒ uρ ÏŠ Ì ãƒ ª! $# … çµ tF t⊥ ÷FÏù ﴾ اللَضت٤(ه(فَكُوره )٥(، ﴿⎯ n= sù y7 Î=ôϑ s? … çµ s9 š∅ ÏΒ «! $# 

$º↔ ø‹ x©﴾]ن[ لن تفَدع عنه ع٦( اِهللا ذاب( ،﴿š Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï%©! م ه؛ فَ هتنتف اُهللا ادرأَ نم:  يأَ ﴾#$

ينالذ:﴿/óΟ s9 ÏŠ Ì ãƒ ª! $# β r& t Îdγ sÜ ãƒ óΟ ßγ t/θè=è% ﴾ ]ن [ هِ: أَياتنِي خلِّص٧(م ي(، ﴿öΝ çλ m; ’Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 

Ó“ ÷“ Åz ﴾ ]بِ ]كـهتك سورِت٨(م ه( ، ﴿óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ëU# x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã ﴾ ]كـ[وهو 

 .  ارالن وهو]كـ[

∩⊆⊄∪  ﴿šχθ ãè≈ £ϑ y™ É> É‹ s3 ù=Ï9 tβθ è=≈ 2 r& ÏM æs¡=Ï9  ﴾]ن[ وهو ي احلُكمِ  شوةُالر؛ )٩(ف

 هنمويأَخذُونَ الرشوةَ ،ود يسمعون الكَذب ممن يأْتيهِم مبطالً حكَّام اليه:يعنِي

                           
  .١/٦٦٦:الكشاف  حكاه الزخمشري يف  ) ١(
  . ٢/٣٥٨:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن احلسن   ) ٢(
، )  ٤٤٤٨(برقم ،  باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزىن، كتاب احلدود ، ٣/١٣٢٧ :رواه مسلم يف صحيحه   ) ٣(

  . عن الرباء بن عازب 
  . ٤/١١٣٣:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٤(
  . ٢/١٧٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر . حكاه الزجاج   ) ٥(
  . ٢/١٨٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
  . ٣/٥٠١:تفسري البحر احمليط و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
، وابن أيب حامت عن عبداهللا بن مسعود وعطاء بن أيب رباح ، رواه ابن جرير عن جماهد والضحاك وابن زيد   ) ٩(

   . ١١٣٥-٤/١١٣٤:تفسري ابن أيب حامت و،  ٢٤١ -٦/٢٣٩:تفسري الطربي : انظر 



  

M| ﴿ أَرقَ، )١(هاونلُكُأْيفَ æs¡9 $# ﴾حق و٢(لٍ ع(،  ﴿βÎ* sù x8ρ â™!$ y_ Ν ä3 ÷n $$sù öΝ æη uΖ ÷ t/ ÷ρ r& óÚ Í ôã r& 

öΝ åκ ÷] tã ﴾]ن[خباُهللا ر عالَتبِى نيه  كمِي احلُف بهلِأَ ني ا ذَإِ تابِالكحاكَتوا إِمثُ ليه ،م نسخ 

Èβ﴿ : ىعالَت قولهبِ لكذَ r& uρ Ν ä3 ôm $# Ν æη uΖ ÷ t/...﴾)٤(اآلية)٣(،٢٠ وهكمذا ح لَ اقٍبم يسخن)٥(،﴿  

ي٥(سخن(،﴿  βÎ) uρ óÚ Ì ÷èè? óΟ ßγ ÷Ψ tã ⎯ n=sù x8ρ • ÛØ o„ $ \↔ ø‹ x©]ن[÷βÎ) uρ |M ôϑ s3 ym Ν ä3 ÷n $$ sù Ν æη uΖ ÷ t/ 

ÅÝ ó¡ É+ ø9 $$Î/]ن[¨β Î) ©! $# = Ïtä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ø+ ßϑ ø9   . ]كـ[ ﴾ #$

∩⊆⊂∪﴿y# ø‹ x. uρ y7 tΡθ ãΚÅj3 pt ä† ÞΟ èδ y‰Ζ Ïã uρ èπ1u‘ öθ −G9 $#﴾ عجاُهللا ب نبيه  من حكيمِت اليهإِ ودياه 

بعد عم بِهِلمما في التوراة مكمِن ح ي ، انِالزدحو٦( ه(ولُقَ، وه :  ﴿$ pκ Ïù ãΝ õ3 ãm «! $# ﴾ يعنِي : 

Ο¢﴿،)٧(جمِالربِ : èO šχ öθ ©9 uθ tG tƒ .⎯ ÏΒ]٣[Ï‰÷è t/ š Ï9≡ sŒ﴾]ن[فَ،حكيمِالتقبلونَال ي كْحمبِ كجمِالر 

$!﴿ ،  جمِالربِ tΒ uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ﴾ الذين يرِعونَض عجمِن الر  : ﴿š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $$Î/ ﴾ ]م صح[.  

∩⊆⊆∪﴿!$ ¯ΡÎ) $ uΖ ø9 t“Ρ r& sπ1 u‘ öθ −G9 $# $ pκ Ïù ∑“ W‰ èδ﴾كمِاحلُ يانَب الذي جاءوك يسفْتتونك فيه،﴿Ö‘θçΡ uρ﴾ 

ãΝ﴿ ، قح مركأَ نَّأَ يانٌب]خ[ ä3 øt s† ]٣[$ pκ Í5 šχθ –Š Î; ¨Ψ9 $# ﴾ مدنْلَ ن ملَى إِوسى عى يس- ليهِعا م

                           
: زاد املسري و، در سابق مص: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن احلسن   ) ١(

٢/٣٦٠ .  
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .وستأيت قريباً ، من سورة املائدة )  ٤٩( جزء من اآلية رقم   ) ٣(
  . ٢٤٦ -٦/٢٤٥:الطربي تفسري : انظر . ورجح عدم النسخ ، رواه ابن جرير عن السدي وجماهد وعكرمة   ) ٤(
وممن قال بالنسخ اإلمام ، وذا يرجح ابن اجلوزي أا منسوخة ،  ١٤١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(

فثبت أن قول : ((  -بعد أن ساق األدلة واآلثار على النسخ  -٣٩٩: يقول يف الناسخ واملنسوخ، النحاس 
  .١٤٨: ل عنه ابن اجلوزي هذا يف نواسخ القرآن وقد نق،  )) أكثر العلماء أن اآلية منسوخة 

  . ١٩٠ -٢/١٨٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
. وابن أيب حامت عن جماهد ، ٢٤٧ -٦/٢٤٦:تفسري الطربي :انظر. رواه ابن جرير عن إبراهيم التيمي والسدي   ) ٧(

  . ٤/١١٣٧:تفسري ابن أيب حامت  : انظر 



  

الس١( -  الم(و ،هم  : ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# #θßϑ n=ó™ r& ﴾ قَانادحكمِوا ل التوراة، ﴿t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 #ρßŠ$yδ ﴾ تابن وا م

،  ﴿tβθيسى ع منِى زلَإِ سرائيلَو إِنم بهو ؛ )٢( فرِالكُ –Š ÏΨ≈ −/ §9 $# uρ  ﴾لماُءالع ، ﴿â‘$ t6 ôm F{ $# uρ﴾ 

$﴿ ، )٣( اُءقهالفُ yϑÎ/ #θÝà Ï ós çGó™ $# ﴾ استودع وا: وا ؛ أَيرعت٤(اس(،  ﴿⎯ ÏΒ É=≈ tF Ï. «! $# #θçΡ% Ÿ2 uρ 

#θçΡ% Ÿ2 uρ Ïµ ø‹ n= tã u™ !# y‰ pκ à−﴾]ن [من عثُ اِهللا ند ،م خاطب اليهقالَفَ ود:﴿Ÿξ sù # âθ t± ÷‚ s? }¨$̈Ψ9 $# ﴾ 

ظهارِي إِف صفة محمد  وجمِالر  ، ﴿’ ÎΤ öθ t±÷z $# uρ]ن[﴾]يف [في كذَ تمانقَ، )٥( لكأَر  ﴿

’ ÎΤ öθ t±÷z $# uρ  ﴾٦(صرب(، ﴿ Ÿω uρ #ρç tI ô± n@ © ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/﴾ أحكَبيام فَورائيض،﴿/$ YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% ﴾]ن[يريد 

 :متاع الداني،  ﴿⎯ tΒ uρ óΟ ©9 Ο ä3 øt s† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβρ ã Ï≈ s3 ø9  زلتن ]كـ[﴾ #$

فغَ يمنير حاِهللا كم عالَتى من اليهود  ،وليس سالمِاِإل هلِي أَف ما نهوماللَّ ننيِت بعدهيٌءا ش 
)٧(.  

∩⊆∈∪﴿$ oΨ ö; tF x. uρ öΝ Íκ ö n= tã !$ pκ Ïù﴾وراةي التلَيهِم فا عنضفَرو،﴿¨β r& }§ ø ¨Ζ9 §Ä﴿،)٨(تقْتل﴾#$ ø ¨Ζ9 $$Î/﴾ 

}§ ø ¨Ζ9 §Ä﴿،)٨(تقْتل﴾#$ ø ¨Ζ9 $$Î/﴾ ]ن ق[﴿š⎥ ÷⎫ yè ø9 $# uρ È⎦ ÷⎫ yèø9 $$ Î/ y#ΡF{ $# uρ É#ΡF{ $$Î/ šχ èŒ W{ $# uρ 

                           
: تفسري ابن أيب حامت : انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل أيب الشيخ ، عن مقاتل بن حيان رواه ابن أيب حامت   ) ١(

  . ٣/٨٥:الدر املنثور و،  ٤/١١٣٨
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٢(

  .  ٢/٣٦٤:املسري
تفسري ابن أيب و،  ٦/٢٥٠:تفسري الطربي : انظر . ورواه ابن أيب حامت عن جماهد ، رواه ابن جرير عن احلسن   ) ٣(

  .٤/١١٣٩:حامت 
جماز : انظر . وحكاه الواحدي وابن اجلوزي عن عباس ، والزجاج ، وابن جرير الطربي ، قاله أبو عبيدة   ) ٤(

والوسيط يف تفسري ، ٢/١٧٨: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٦/٢٥١: تفسري الطربي و، مصدر سابق : القرآن 
  . ٢/٣٦٥:زاد املسري و، مصدر سابق : القرآن ايد 

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . ١٠١: التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
، ) ١٧٠٠(برقم ،  رجم اليهود أهل الذمة يف الزىنباب ، كتاب احلدود ، ٣/١٣٢٧ :رواه مسلم يف صحيحه   ) ٧(

  .  عن الرباء بن عازب 
تفسري : انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل ابن املنذر ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت والبيهقي عن ابن عباس   ) ٨(



  

Èβ èŒ W{ $$Î/﴾،َقأَر﴿šχ OŒ W{ $# uρ﴾١(مدن(،  ﴿£⎯ Åb¡9 $# uρ Çd⎯ Åb¡9 $$Î/﴾ ]لُّكُ ]ن ق شخصني جرى 

القصاص بينهما ففسِي الن ؛ جرى القصاص بينهما فعضاِءاَأل ميعِي ج ماثَال األطراوإِذَا ت ف

المةي الس٢(ف(قولُهو،:﴿âyρã àf ø9 $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% ﴾ ]ن[ لِّي كُف ما ينْأَ مكن قْيتص فيه 

ثلْم:تنيِفَالش،رِكَالذَّو،اُألوثَن٣(نيِي(،اِإلونيِليت)٤(اليدينِ، و ؛  القدمنيِ، وذَها تعميم بعد فصيلٍت 

⎥š ﴿:  قولهبِ ÷⎫ yè ø9 $# uρ È⎦ ÷⎫ yèø9 $$ Î/ y#ΡF{ $# uρ É#ΡF{ $$Î/ ﴾ )أَ)٥قَر ، ﴿ Ú⎥ ÷⎫ yè ø9 $# ﴾ وما بعدها رع لٍ فع

 ،﴿ âyρã àf ø9 $# uρ ﴾ َطْقَف ٦(ر فَن( ، ﴿⎯ yϑ sù šX £‰ |Á s? ⎯ Ïµ Î/ uθ ßγ sù ×ο u‘$ ¤ Ÿ2 … ã& ا فَع نم ]ن[﴾ !©

وترك القصفَ اصهو لَ غفرةٌمه عاِهللا ند ثَ، وع وابظ ٧(يم( ، ﴿⎯ tΒ uρ óΟ ©9 Ν à6 øt s† !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& 

ª! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθßϑ Î=≈ ©à9   .   ]كـ[﴾  #$

∩⊆∉∪ ﴿ $ uΖ ø‹ ¤ s% uρ #’ n? tã Ν ÏδÌ‘% rO# u™ ∑© |¤Š ÏèÎ/ È⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ]أَ ﴾ ]٣ي  :جعلناه فُقْيوا آثار بِالني؛ ني 

ي عنِي :بعثناه من بعدهرِثَلى آم ع٨(مه(، ﴿$]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑÏj9 t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9  قدصي ]ن[﴾ #$

≈çµ﴿ : اهنيتأَا ، وليهوا إِعديوها امحكَأَ oΨ ÷ s?# u™ uρ Ÿ≅Š ÅgΥM}$# ÏµŠ Ïù ]٣[∑“ W‰ èδ Ö‘θçΡ uρ]ع[$]% Ïd‰ |Á ãΒ uρ $ yϑ Ïj9 

t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# ∑“ Y‰èδ uρ Zπ sà Ïã öθ tΒ uρ﴾َأي :هياً ادوو٩(ظاًاع(، ﴿t⎦⎫ É+ −G ßϑù= Ïj9 ﴾] ع ق[.   

                                                                             
، ) ١٥٨٧٣(برقم ،  ٨/٦٤: سنن البيهقي الكربى و، ٤/١١٤٤:تفسري ابن أيب حامت و ،٦/٢٥٩:الطربي 

  . ٣/٩١: الدر املنثور و
  .٩٩: التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٤٤ :السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .١٢/١٤٩:احلاوي الكبري : انظر   ) ٢(
  .ومها أيضاً األذنان ، اخلصيتان : واألنثيان ) : أنث ( مادة ،  ٢/١١٢:قال ابن منظور يف لسان العرب   ) ٣(
  . العجيزة للناس وغريهم : واأللية بالفتح :  ٤٢/ ٤:يقول ابن منظور يف لسان العرب ، ألية : مفردها   ) ٤(
  . ١٩٣ - ٢/١٩٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق  :السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  . ٢/١٩٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : نظر ا. حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
   .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،١/٤١٨:تفسري السمرقندي و، ٦/٢٦٤:تفسري الطربي :انظر  ) ٨(
ومصدقاً ملا  عن تكرار قوله تعاىل يف آلية ﴿ ١٩٤ -٢/١٩٣:يقول الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٩(

والثاين لإلجنيل ؛ ألن اإلجنيل أنزل وفيه ، ليس هذا تكراراً لألول ؛ ألن األول لعيسى :  ﴾ ديه من التوراةبني ي



  

∩⊆∠∪ ﴿ö/ ä3 ós u‹ ø9 uρ  ﴾ َأقَر ﴿ö/ä3 ós u‹ Ï9 uρ  ﴾ ١( مزةُح(، ﴿ã≅ ÷δ r& È≅Š ÅgΥM}$# !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# 

ÏµŠ Ïù]ن[ ⎯ tΒ uρ óΟ ©9 Ν à6 øt s† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθà+ Å¡≈ x ø9 ا نلْقُ:  يأَ ]كـ [﴾ #$

  .)٢( قتذا الوي هف تابِهذا الكوا بِمكُيحم لهلَ

∩⊆∇∪ ﴿!$ uΖ ø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î |=≈ tGÅ3 ø9 $#]٣[ Èd, ys ø9 $$Î/ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑÏj9 š⎥ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ z⎯ ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# 

$·Ψ Ïϑ ø‹ yγ ãΒ uρ Ïµ ø‹ n=tã ﴾]أَ ]ني  :شاً داهأَومتبِلى الكُيناً ع ي قَالتما أَ، فَ بلههلُأَ خرب أمرٍبِ تابِالك 

نا ، وقم:  وأَ يباً ،قر:  و، أَ داهالش:  هيمنامل٠٢ُ،)٣(وابذِّكَفَ الَّإِووا،قُدصفَ ي القرآنف انَكَ نْإِفَ
فَقَ:  قيلَوا ،ان/انٌقفَّ النٌفُ : قالُي لى فُعا كَذَإِ النان يظُ أُحفَّتمفَه،وريلَق لانٌفَّقَ:  لقرآن لى ع
ائم ى القَعالَت اِهللا مساِءي أَف:  املهيمن، و قيمِالس قمس، و حيحِالص صحةاهد بِش هن؛ َأل تبِالكُ
لى عخبِ لقهأعمالهم ، وآجالهم ، وزقَأرم ،اهصلُأَو مهيمن:مؤتمن فْ؛ ميلٌع ما ، كَ منيٍن أَم
ما ما ، كَهخرجم ربِقُهاًء ل مزةُاهلَ بتلقُفَ(( :مروو عبأَ الَقَ،يطارٍبِ نمر ؛طيبمطري ، وبِ: وا الُقَ
ي الذ ِ)٤(ازلْحزلِ ربيههو ريهبِأَ ات ، وهيهات وهِيأَو اكيهو،اكيإِ، و هترقْهو اَءاملَ تقْرأَ: وا الُقَ

كونُي فأسِي الر  ((
)٦ ،)٥ ﴿Ν à6 ÷n $$ sù Ο ßγ oΨ ÷ t/ ﴾ بني اليهود  ، ﴿!$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª!  القرآنبِ ]ع[﴾ #$

وجمِالر ، ﴿Ÿω uρ ôì Î6®K s? öΝ èδ u™ !# uθ ÷δr& $ £ϑ tã x8. y` z⎯ ÏΒ Èd, ys ø9  نم ندكا عم عمهبعتت الَ:  ولُقُي]ن[﴾ #$

فَ ، احلقتتكَره وتتبع9﴿ ، )٦(م ه e≅ ä3 Ï9 $ oΨ ù=yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ ﴾ مأُ نمة مى وسوعى يسومحمد  )٧(، 

                                                                             
  .  كما أن عيسى جاء يدعو الناس إىل التصديق بالتوراة ، ذكر التصديق بالتوراة 

  . ابق مصدر س: التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق  :السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  . ٦/٢٦٦:تفسري الطربي . رواه ابن جرير عن ابن جريج   ) ٣(
مادة    ،  ٥/٢٨٤:لسان العرب : انظر . ما تعلق بأسفل الشعر مثل النخالة من وسخ الرأس : اإلبرية واهلربية   ) ٤(

  ) .هرب ( 
  .  ٤٣٧: غريب القرآن   ) ٥(
  .٢/١٩٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
، مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي وابن اجلوزي إىل قتادة   ) ٧(

  . ٢/٣٧٣:زاد املسري و،  ٢/٤٣:تفسري البغوي و



  

 ﴿Zπ tã ÷ Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ  ﴾]ن ش[ يالً بِسوسفَ ؛)١( ةًنللتوراة ريعةٌش و ،لجيلِإلن شريعةٌ ، وللقرآن 

٠٢،)٢(ريعةٌ ششةٌرع وبِ يعةٌرِشمعنى وأَ ؛ احدي  :سةٌن ةٌ ،يقَرِطَوواملنهرِالطَّ:  اجيق الواضح ،

وقالُي الشرةُع  :يقِرِالطَّ تداُءاب و ،املنهالطَّ:  اجاملُ ريقس٣( يمِتق( ، ﴿öθ s9 uρ u™ !$x© ª! $# öΝ à6 n= yè yf s9 

öΝ à6 n= yè yf s9 Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡ uρ ﴾ علَّلى مسالمِاِإل ة  ، ﴿⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ ä. uθ è=ö7 uŠ Ïj9 ’ Îû !$ tΒ öΝ ä38 s?# u™ ﴾ ]كـ[ 

ليختكُربم فاكُعطَا أَيمم من الكابِت والسنِن، ﴿#θà+ Î7 tF ó™ $$ sù ÏN≡ u ö y‚ ø9 ي وا فعارِس  ]ن[ ﴾ #$

’﴿،  حةالالص األعمالِ n<Î) «! $# öΝ à6 ãè Å_ ö tΒ $Yè‹ Ïϑ y_ ﴾ َأنتهلُأَم و تابِالك ، ﴿Ν ä3 ã∞ Îm6 t⊥ ãŠ sù $ yϑÎ/ 

óΟ çGΨ ä. ÏµŠ Ïù tβθ à Î=tF øƒ rB ﴾ ]خ أوثو[مينِ نالد رائضِالفَو والس٤(نِن(اَأل نَّأَ:يعنِ،يمر سيى لَإِ لُوؤ

  .)٥( قنيِن اليم صلَا حمبِ وككُه الشعم ا يزولُى ملَإِ

∩⊆®∪ ﴿  Èβ r& uρ Ν ä3 ôm $# Ν æη uΖ ÷ t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! Ÿω] ن[ #$ uρ ôì Î7 ®K s? öΝ èδ u™!# uθ ÷δ r& öΝ èδö‘ x‹ ÷n $# uρ β r& 

š‚θ ãΖ ÏF ø tƒ .⎯ tã ÇÙ ÷è t/ !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª! $# y7 ø‹ s9Î ﴾]ن[ يسلُّزِتوك ن احلَعى أَلَإِ قهو٦(م هِائ(و ،نزلت 

حالَقَ ني ؤساُءر اليهبعضهم لبعض  - ود-  :طَانوا بِقُللَا إِنى محمد  َعلَّلنفْا نتنه و ،نرده 
عما هو عفَ ليه ،أتوه وا لَالُقَ، وقَلَ:  هد عأَ لمتنْا إِن اتبعناك اتبعك الناس و ،لنصومةٌا خ  ،
،   اِهللا ولُسر لكى ذَأب، فَ كبِ نمنؤ حنن، و ليكإِا منكَاحا تذَا إِنصومخ/لى ا علن اقضفَ

اُهللا أنزلَو عز و٧( لَّج(: ﴿β Î* sù # öθ©9 uθ s? öΝ n=÷æ $$ sù $ uΚ ¯Ρr& ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# β r& Ν åκ z: ÅÁãƒ ÇÙ ÷è t7 Î/ öΝ Íκ Í5θ çΡèŒ ﴾]ن[ 

                           
 و ،٢٧١- ٦/٢٧٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس وجماهد والسدي   ) ١(

  . ٤/١١٥١:تفسري ابن أيب حامت 
: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل أيب الشيخ ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٢(

  . ٣/٩٦:الدر املنثور و، ٤/١١٥٢:تفسري ابن أيب حامت و ،٦/٢٦٩
  . ٢٩٢: غريب القرآن   ) ٣(
  .مصدر سابق :تفسري القرآن ايد  الوسيط يف  ) ٤(
  . ١٢/١٣:التفسري الكبري : انظر   ) ٥(
  . ٧٣: جماز القرآن   ) ٦(
: ه تفسريومن طريقه ابن جرير يف  ، ١٠٦ - ٣/١٠٥:السرية النبوية رواه ابن إسحاق عن ابن عباس كما يف   ) ٧(

نسبته إىل البيهقي يف  ٣/٩٦:املنثور وزاد السيوطي يف الدر ، ٤/١١٥٤: ه تفسريوابن أيب حامت يف ،  ٦/٢٧٣



  

 اَهللا نَّأَ جلِن أَم لكذَ نَّأَ اعلم؛ فَ القرآنبِ احلكمِ، و ميانن اِإلوا ععرضأَ نْإِو:  يأَ ]ن[﴾
ينْأَ ريد لَ جعلَيهقُم العةَوب في الدبعضِبِا ني ا كَمسبوا ، ويازِجيهم فبِ ي اآلخرةجم١(ايعه( ،

β¨﴿،)٢(فْيالنو الُءاجلَا نيي الدهم فيبعذت انَكَ مثُ Î) uρ # Z ÏW x. z⎯ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# tβθ à+ Å¡≈ x s9﴾]ـ ك

  .)٣( ودهالي : يعنِي ]ف

∩∈⊃∪  ﴿zΝ õ3 ßssù r& Ïπ ¨Š Î=Îγ≈ yf ø9 $# tβθäó ö7 tƒ﴾]أَ] ش كـي  :طْيلب اليهود مانِن الزنيِي كماً لَحم 

ياُهللا أمر عالَتى به و ،هلُم أَه ؛ كَ تابِالكماجلَ هلُأُ فعلُا يأَ ٢، )٤( اهليةو  :هم بن؛ ضريِو الن

tβθ﴿قَرأَ، )٥(اهليةي اجلَم فهِتادلى عع ريظةَى قُتلَلى قَم عتالهقَ يلِفضتبِ كموا احلُألُس املَ äóö7 t?﴾ 

٦(امٍش(، ﴿ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ôm r& z⎯ ÏΒ «! $# $Vϑ õ3 ãm 5Θöθ s+ Ïj9 tβθ ãΖ Ï%θãƒ﴾] ون،مسمأَ]صط ثو، خي  :م ن

  :   قولها بِليهع دوعأَ، فَ ودهالي واالةم نع ؤمننيى املُهن م، ثُ)٧( كمهي حف اِهللا دلَع نيبت نيقَأَ

∩∈⊇∪  ﴿$pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# #θãΨ tΒ# u™ Ÿω #ρä‹ Ï‚−G s? yŠθåκ u ø9 $# #“ t≈ |Á ¨Ζ9 $# uρ u™!$ u‹ Ï9 ÷ρ r&]ن[ öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ â™ !$uŠ Ï9÷ρ r& 

<Ù ÷è t/]ن[ ⎯ tΒ uρ Ν çλ °; uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ ¯ΡÎ* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ  ﴾]٢٠]ن ومن يلَّتوهم مكُنم فإِفَ ينِي الدنه منم ه

                                                                             
  . الدالئل 

  . ٢/١٩٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ١/٤٢٠:تفسري السمرقندي : انظر . حكاه السمرقندي عن الكليب   ) ٢(
 تفسريو،  ٤/٧٥:تفسري الثعليب و،  ٢/٣٢:تفسري ابن زمننيو،  ١/٣٠٥:تفسري مقاتل بن سليمان: انظر   ) ٣(

  .٢/٤٣:تفسري البغوي و،  ٦/٢١٤:القرطيب 
  . مصدر سابق : تفسري السمرقندي   ) ٤(
والنسائي يف ، )  ٤٤٩٤( برقم ، النفس بالنفس : باب ، كتاب احلدود ،  ٤/١٦٨:رواه أبو داود يف سننه   ) ٥(

برقم ،  ﴾بالقسط وإن حكمت فاحكم بينهم ﴿:تأويل قول اهللا تعاىل، كتاب القسامة ، ٨/١٨) :اتىب ( سننه 
 ه تفسريوابن جرير يف ، )  ٥٠٥٧( برقم ، كتاب القضاء ،  ١١/٤٤٢:  هصحيحوابن حبان يف ،  )  ٤٧٣٢(
والبيهقي ، )  ٨٠٩٤(برقم ، ٤/٤٠٧:املستدرك واحلكم يف ،  ٤/١١٣٦: وابن أيب حامت يف تفسريه  ،٦/٢٥٨:

  . )) يث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هذا حد:  ((قال احلكم ،  )١٥٦٥٨( برقم ،  ٨/٢٤:  هسننيف 
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق  :السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  . ٢/١٨١:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(



  

٦ ،)١( فرِي الكُف ﴿¨β Î) ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγ tƒ tΠ öθ s+ ø9 $# t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9  .  ] ٠٢كـ أو ثو [ ﴾ #$

∩∈⊄∪ ﴿  ∑“ u tI sù z⎯ƒ Ï% ©! $# ’ Îû Ν Îγ Î/θè=è% ÖÚ t ¨Β  ﴾ ي عنِي :اِهللا بدع ي بِأُ بنأَوصح٢(ه اب(  ،     

﴿ šχθ ãã Ì‘$ |¡ ç„ öΝ ÍκÏù ﴾ في مودهلِأَ ة تابِالك ومعاونتلى املُهم عخبارِأَ إلقاِءبِ)٣( سلمنيم ه

tβθ﴿م ،ليهِإِ ä9θ à+ tƒ]٣[#© y´ øƒ wΥ β r& $ oΨ t7 ÅÁè? ×ο t Í← !# yŠ ﴾ ]أَ]ني  :يداَأل ورمر على حي التهالت كونُي 

ع٤(ا ليه(اجلَ:  عنونَ؛ يفَ دب ،تقَنطع عنريةُا امل )٥( القُورض)٦(،﴿© |¤ yè sù ª!$# β r& u’ ÎAù' tƒ Ëx÷F x ø9 $$ Î/﴾ 

Ëx ÷F x ø9 $$Î/﴾ يفتح لمحمد  عميعِلى ج من قالَخ٧(ه(، ﴿÷ρ r& 9 øΒ r& ô⎯ ÏiΒ ⎯ Íν Ï‰Ψ Ïã﴾ ِاملُ قتلِبنافقني 
)٨( وهتك سورِتمه،﴿#θßs Î7 óÁ ã‹ sù 4’ n? tã !$ tΒ #ρ• |™ r& þ’ Îû öΝ Íκ Å¦ àΡr& š⎥⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ﴾]ن ق ع [

هلَأَ:يعنِي فاقِالن عا أَلى مضمرن وِوا مالية اليهود و ،دإِ خبارِاَأل سفَ ٢٠، )٩(م ليها أَلمى لَج
 -ؤمن املُ قريبهل قولُي قنافاملُ علَجو،قنيِنافلى املُع لكذَ دت؛ اش ريضالن  اِهللا/ ولُسى رلَجأَ
 ةَيظَرا قُتلت قُلم، فَ كنطْوا بعبشأَ دقَ، و كنم مزاؤهذا جه:  - ليهوده لاوتدي عأَا رذَإِ

اشتد األمر لى املُعناففَ قني ،لُجعأَ:  قولونَوا يربع مائة صحدي لَوا ففَ يلة ،باملؤمنونَ عج 
١٠( ومِالقَ فاقِنِ هورِن ظُم(.  

∩∈⊂∪﴿zΑθà+ tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# # þθ ãΖ tΒ# u™﴾ املؤمن قولُي تراُهللا س تكونَ إِذَا ه

                           
  .١/١٤٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
وزاد السيوطي نسبه إىل ابن إسحاق وابن املنذر والبيهقي ، دة بن الصامت رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن عبا  ) ٢(

  . ٣/٩٨:الدر املنثور و، ٤/١١٥٨:تفسري ابن أيب حامت و،  ٦/٢٧٥:تفسري الطربي : انظر . وأيب الشيخ 
  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق : لقرآن وإعرابه معاين ا: انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  ) .مري ( مادة ،  ٥/١٨٨:لسان العرب : انظر . جلب الطعام : املرية   ) ٥(
  .  ٢/٣٧٩:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس وابن قتيبة   ) ٦(
: تفسري البغوي و، ٢/١٩٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن قتادة ومقاتل   ) ٧(

٢/٤٤ .  
  . ٦/١٨١٢:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن قتادة   ) ٨(
  . مصدر سابق : تفسري البغوي و، ٢/١٩٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٩(
  . ١٤٣ - ١/١٤٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١٠(



  

قنيقَ،)١(املُنافأَر﴿ãΑθà+ tƒ uρ﴾ ُك ، وف ﴿zΑθà+ tƒ uρ ﴾ ٢(صرٍ ب(، ﴿Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ r& ﴾ املُ:  عنونَينافقني، ﴿

t⎦⎪ Ï% ©! $# #θßϑ |¡ø% r& «!$$ Î/ y‰ ôγ y_ öΝ ÍκÈΡ$ yϑ÷ƒ r& ﴾ أَوا بِلفُحاَإل غلظ٣(ميان(،  ﴿öΝ åκ ¨Ξ Î) öΝ ä3 yè pR mQ ﴾]إِ] ننم ه

ؤمنونَم أَ، وكُعوانم على من ٤(م كُفَالَخ( ، ﴿ôM sÜ Î6 ym öΝ ßγè9$yϑ ôã r& ﴾ لُّكُ لَطُب ريٍخ عوه لُم

θ#﴿ ،مهفرِكُبِ ßs t7 ô¹ r' sù t⎦⎪ Î Å£≈ yz﴾ ]م[ صلَوا إِارارِى الن و ،املؤمنونَ رثَو ملَنازهي م ف

  .)٥( ةناجلَ

∩∈⊆∪  ﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# #θãΖ tΒ# u™ ⎯ tΒ £‰ s? ö tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ t∃ öθ |¡ sù ’ ÎAù' tƒ ª! $# 5Θöθ s+ Î/ öΝ åκ ™: Ït ä† 

ÿ… çµ tΡθ™6 Ït ä† uρ ﴾]قَ ]عأَر  ﴿ OŠ Å‰ s?ö tƒ ﴾  م٦(ع(لْ، عاِهللا م قَ نَّى أَعالَترجِوماً يونَع سالمِن اِإلع بعد 

موت بِنمهِي  )فَ)٧ ،أخربم أَهنه سقومٍي بِيأت يحبهم ويحبونه،وهأَ مبكرٍو ب  ، أَوصحه اب
أَوصحابه الذقَ ينهلَوا أَلُات الر٢،)٨( دةالذين ارتدوا في زي بِمن الن َالثُث رقٍف :بنو مج دل
؛ واملتلَ بئُنم اَألهسود كَأهلَ، فَ اليمنِبِ )٩(يِسالعناُهللا ه عالَتي آخرِى ف حياة بِالني  و ،بو ن

                           
  . ٢/١٨٢:القرآن وإعرابه معاين : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٤٥:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  . ٢/٤٥:تفسري البغوي و،  ٢/١٩٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  . ٢/١٨١:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .مصدر سابق : تفسري البغوي و، مصدر سابق : قرآن ايد الوسيط يف تفسري ال: انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
،  ٢/١٩٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .حكاه الواحدي والبغوي وابن اجلوزي والرازي عن احلسن   ) ٧(

  . ١٢/١٨:التفسري الكبري و،  ٢/٣٨٠:زاد املسري و،  ٢/٤٥: تفسري البغويو
ورواه ابن أيب حامت عن الضحاك ، والضحاك وقتادة وابن جريج  رواه ابن جرير عن علي بن أيب طالب   ) ٨(

وزاد السيوطي نسبته إىل عبد بن محيد وابن املنذر وأيب الشيخ وخيثمة االترابلسي يف فضائل الصحابة ، واحلسن 
 – ١١٦٠ص/٤:تفسري ابن أيب حامت و ، ٢٨٣ – ٦/٢٨٢:تفسري الطربي : انظر . بيهقي يف الدالائل وال

  .  ١٠٣ -٣/١٠٢: الدر املنثور و، ١١٦١
 ،قوم من غري عنس أيضاًواتبعه ،فاتبعه عنس ، قد تكهن وادعى النبوة ، األسود بن كعب بن عوف العنسي هو   ) ٩(

اسجد لربك : سيلمة رمحان اليمامة وكان له محار معلم يقول له ومسى نفسه رمحان اليمن كما تسمى م
 ألنه كان متخمرا معتماً؛ وقال بعضهم هو ذو اخلمار ، فسمي ذا احلمار ، ابرك فيربك : ويقول له ، فيسجد 

ن ملك أهل اليمن وجترب عليهم إىل أ، وإن امسه عبهلة ، أنه كان أسود الوجه فسمى األسود للونه  وقيل،  أبداً



  

١( نيفةَح(؛ ولَ ئُبِاملتنهسيلمةَم م)٢( ِباليمامة ،وبو أَنسد ؛ ولَ بئُاملتنليحةَم طُه )قَ، فَ)٣لَاتم أَهو ب
كرٍب  قيلَ، و  :تلَقَ سيلمةُمه وح٤(يش( َقلُات مزةَح )٥(ا، ورتد فأَبِي منِي ز كرٍب سبع 
٦( زارةُفَ:رقٍف(ليم ، وس)٧(و ،تميم )٨(و ،يربوع )٩(و ،ةُكند )١(طفانُغَ، و و ،بنكرٍو ب )٢( ،

                                                                             
   . ١١٣: للبالذري ، فتوح البلدان : انظر  .وكان فريوز قد أسلم ، فقتله فريوز بن الديلمي ، خطط لقتله 

 حنيفة بين منازل وكانت ،، من العدنانيةوائل بن بكر بن علي بن صعب بن يمجل بن حنيفة بنوهم : بنو حنيفة  ) ١(
   .٢٢٣: معرفة األنساب العرب ، واية األرب يف٣٠٩:مجهرة أنساب العرب : انظر. اليمامة

متنبئ من املعمرين، ولد ونشأ باليمامة، أظهر ، هو أبو مثامة، مسيلمة بن مثامة بن كبري بن حبيب احلنفي الوئلي   ) ٢(
على رأس جيش هاجم ديار بين  انتدب خالد بن الوليد  اإلسالم مث ادعى النبوة، وملا كان أبو بكر 

: األعالم : انظر. على يد وحشي قاتل محزة :هـ قيل ١٢تل مسيلمة سنة حنيفة، وانتصر املسلمون وق
  . ١/٧٦:، وتاريخ اخللفاء ٧/٢٢٦

، ومن يضرب بشجاعتة املثل ،  البطل الكرار صاحب رسول ،  سديطليحة بن خويلد ابن نوفل األهو   ) ٣(
ومتت له حروب ، وتنبأ بنجد  ،مث ارتد وظلم نفسه ، أسلم سنة تسع ، كان يعد بألف فارس لشجاعته وشدته 

مث ارعوى وأسلم وحسن إسالمه ملا تويف ، مث ازم وخذل وحلق بآل جفنة الغسانيني بالشام ، مع املسلمني 
؛ يا طليحة ال أحبك بعد قتلك عكاشة بن حمصن وثابت بن أقرم : وأحرم باحلج فلما رآه عمر قال ، الصديق 

وكتب عمر إىل سعد بن ، مث شهد القادسية واوند ، ا طليحة وأخوه فقتلهم، وكانا طليعة خلالد يوم بزاخة 
أبلى يوم اوند مث استشهد : قال الذهيب رمحه اهللا  ، أيب وقاص أن شاور طليحة يف أمر احلرب وال توله شيئا

   ١/٣١٦:سري أعالم النبالء : انظر . وساحمه  .  
كان من أبطال املوايل يف  ،صحايب، من سودان مكة:  نوفل، وحشي بن حرب احلبشي، موىل بين أبو دمسةهو   ) ٤(

شهد الريموك وشارك يف ، أسلم مث ، حني كان كافرا قتله يوم أحد  وهو قاتل احلمزة عم النيب  ، اجلاهلية
األعالم و،٤/١٥٦٤:االستيعاب : انظر  . ، فمات ا يف خالفة عثمان  سكن محص ، قتل مسيلمة

  .١١١/  ٨ :للزركلي 
،  عم النيب  ،محزة بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي ،أبو عمارة، هو الصحايب اجلليل   ) ٥(

، ٢/١٢١:اإلصابة : انظر. حزناً شديداً  ، استشهد يوم أحد، وحزن عليه النيب وأخوه من الرضاعة
  . ٣/٨:والطبقات الكربى 

بن بغيض بن ريث بن غفطان  ن القحطانية، وهم بنو فزارة بن ذبيانبطن من ذبيان من غطفان م :بنو فزارة    ) ٦(
، كانت منازل فزارة بنجد ووادي القرى، ومل  بن اسعد بن قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  .٣٥٢ :اية األرب يف معرفة األنساب العرب و، ٢٥٥ :مجهرة أنساب العرب : انظر  . يبق بنجد أحد
  .٢٦١ :مجهرة أنساب العرب : انظر  .بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن  بنو سليم  ) ٧(
، جند بأرض منازهلم وكانت طاخبة، بن أد بن مر بن متيم بنو وهم ،العدنانية من وطاخبة طاخبة من بطن :متيم نوب  ) ٨(

  .١٧٧:، واية األرب يف معرفة األنساب العرب ٢٠٦: مجهرة أنساب العرب : انظر
بن هو يربوع وبطن من ذبيان من العدنانية،  -ايضاً –وهم ، بنو يربوع بطن من حنظلة من متيم من العدنانية   ) ٩(



  

وارتد فمنِي ز مر ع  :َ٣( سانُغ(َ؛ قوم بلةَج )٥( )٤(. القَووم الذي يحبهم ويحبونأَ:  هو ب

كرٍب أَوصحابأَ ه ،قَ:  وبِأَ ومي م٦(ىوس( َأ ،قَ:  ووم لمانَس )٧(َأ ،اَأل:  ونصار )١( ، ﴿A' ©! ÏŒ r& 

                                                                             
اية األرب يف معرفة األنساب و، ٢٢٤ :مجهرة أنساب العرب : انظر . حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم 

  .٣٩٨:العرب 
مجهرة : انظر باليمن، كندة وبالد ،عفري بن عدي بن احلارثوكندة هو ثور بن  كهالن، من قبيلة :كندة  ) ١(

   .٣٦٦:واية األرب يف معرفة األنساب العرب .  ٤٢٥:العرب أنساب 
 بن معد بن نزار بن ربيعة بن أسد بن جديلة بن دعمي بن أفصى بن هنب بن قاسط بن وائل بن بكر بنوهم   ) ٢(

  . ٤٦٩،  ٣٠٧:مجهرة أنساب العرب : انظر.  عدنان
مسوا غسانا ملاء امسه غسان : بنو غسان حي من االزد من القحطانية، وهم بنو جفنة بن عمرو بن مزيقيا، قال   ) ٣(

و فيهم يقول حسان ، ، منهم كانت ملوك الشام من غسان على العرب للقياصرة  بني زبيد وربع، شربوا منه
  األولالطراز من  األنوفشم ...  أبيهمجفنة حول قرب  أبناء  :  بن ثابت

 :نساب العربأاية األرب يف معرفة : انظر . يف البلقاء طائفة منهم وبالريموك اجلم الغفري، وحبمص منهم مجاعة       
٣٤٨ .  

فلما كان ، هدية  أسلم وأهدى للنيب  ، ملك آل جفنة بالشام  ،جبلة بن األيهم الغساين ، أبو املنذر هو   ) ٤(
الطمه بدهلا : فقال عمر ، بقتله  فلكمه الرجل فهم رجالً اسوكان د، الروم وحلق ب، ارتد  زمن عمر 

: املنتظم : انظر . لكن كتب السري مل تذكر أنه أسلم بعدها ، ندم على ردته وقد  ، مث ارتد وارحتل ، فغضب 
  .  ٣/٥٣٢:سري أعالم النبالء و،  ٥/٢٥٦

  . ١٦١ -١/١٥٨:اثة ترويح أويل الدم: انظر ما ورد عن من ارتد   ) ٥(
فقدم عليه عند  النيب   إىلهاجر ،  عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار األشعري اليماين، الصحايب اجلليل   ) ٦(

وكان من أطيب ، ولئن قصرت مدة صحبته فلقد كان من جنباء الصحابة ، وحفظ القرآن والعلم ، فتح خيرب 
:  قال الذهيب رمحه اهللا ، » دلقد أويت هذا مزمارا من مزامري آل داو «: قراءته فقال  مسع النيب ، الناس صوتا 

: معرفة القراء الكبار : انظر .  )) تويف يف ذي احلجة سنة أربع وأربعني على الصحيح ، وحماسنه كثرية ((
١/٣٩ .  

وابن أيب ، ٤/١١٦٠ :ه تفسريوابن أيب حامت يف  ،ورجحه ،  ٦/٢٨٤: ه تفسريوهذا القول رواه ابن جرير يف        
قال  ،) ١٠١٦( برقم  ،١٧/٣٧١:املعجم الكبري والطرباين يف ، )  ٣٢٢٦١(برقم ،  ٦/٣٨٧: ه صنفشيبة يف م

  .  )) رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح :  (( ٧/١٦:جممع الزوائد اهليثمي يف 
أول مشاهده اخلندق  ،صله من فارسأ ،يعرف بسلمان اخلري، سلمان الفارسي  ،أبو عبد اهللا، الصحايب اجلليل   ) ٧(

  .٧/٣١٨:، والطبقات الكربى ٢/٦٣٤:االستيعاب : انظر.  هـ ٣٥تويف سنة ، وهو الذي أشار حبفره
وهذا يف غري هذه اآلية فروى البخاري ومسلم من ، غريب  :١/٤١٢:ختريج األحاديث واآلثار قال الزيلعي يف        

:       فأنزلت عليه سورة اجلمعة إىل قوله  رة قال كنا جلوسا عند النيب حديث أيب الغيث سامل عن أيب هري
 - فلم يراجعه حىت سأل مرتني أو ثالث ، من هم يا رسول اهللا : فقيل ،  ﴾وآخرين منهم ملا يلحقوا م ﴿



  

’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ﴾ كَ لمؤمنِلالولد لوالده و ،العبد لأَ ٠٢، )٢( سيدهي  :يللَ ونَينهن م ؛ م

  ولٌ ؛ لُذَ ةٌابد:  كولقَ

ο<﴿، )٣( فقِن الرا ممنإِ وانن اهلَذا مه يسهلٌ ، لَسهين :  يأَ ¨“ Ïã r& ’ n? tã t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 ] ش خ [/﴾ #$

غم كَليهِالظٌ عالسعِب لى فَعأ٠٢َ،)٤( ريستهي  :عازأَ؛ارِفَّالكُ ونَيي  :يغالبونم هومانِيعهم ، ون

قالُي:عزه يعزه عذا غَإِ اًزلبه،ومولُقَ نهمه:نم ع؛ ززأَبي:مغَ نلب س٦)(٥(لب(،﴿ šχρß‰ Îδ$pg ä† 

’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿω uρ tβθ èù$ sƒ s† sπ tΒöθ s9 5Ο Í←Iω  ﴾ ]كَ الَ] ناملنافقني ين كَالذانوا يالكَ ونَقُوافافرين  ،

ويلَ ونَافُخومتهم في نصرة ٧(نِيالد( ﴿،y7 Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒ sù «! $# ÏµŠ Ï?÷σ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ ﴾]أَ]ني  :محبتم ه

                                                                             
ا لناله لو كان اإلميان منوطا بالثري «: مث قال ، يده على سلمان  وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول اهللا 

من حديث العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن  -أيضا  -وروى الترمذي ، » رجال من هؤالء 
وكان سلمان إىل ،  ﴾القتال  وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم  ﴿تال قوله تعاىل يف آخر سورة  رسول اهللا  

نفسي بيده لو كان اإلميان منوطا بالثريا هذا وقومه والذي  «: وقال ، قال فضرب على فخذ سلمان ، جنبه 
  .»فارس  لتناوله رجال من أبناء

  . ١/٦٧٩: وكل هذه األقوال حكاها الزخمشري يف الكشاف،عن السدي،٦/٢٨٥:هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ١(
سري القرآن والوسيط يف تف،  ٤/٧٩:تفسري الثعليب : انظر . والواحدي عن ابن عباس ، حكاه الثعليب عن عطاء   ) ٢(

  .  ٢/٢٠٠:ايد 
  . ٥٦ – ٥٥: غريب القرآن   ) ٣(
والوسيط يف تفسري ، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . والواحدي عن ابن عباس ، حكاه الثعليب عن عطاء   ) ٤(

  . مصدر سابق : القرآن ايد 
: من عز بز رجل من طيء يقال له : قال وأول من : قال املفضل :  (( ٢/٣٠٧:جممع األمثال قال امليداين يف   ) ٥(

، حىت إذا كانوا بظهر احلرية ، أنه خرج ومعه صاحبان له  وكان من حديثه ، جابر بن رأالن أحد بين ثعل 
، وصاحبيه  فلقي يف ذلك اليوم جابراً، ال قتله إ وكان للمنذر بن ماء السماء يوم يركب فيه فال يلقى أحداً

فاقترعوا ، وقتلت الباقني ، اقترعوا فأيكم قرع خليت سبيله : فقال ، يت م املنذر فأخذهتم اخليل بالسوية فأ
 فأرسلها مثال )) من عز بز: ((فلما رآمها يقادان ليقتال قال،فخلى سبيله وقتل صاحبيه،فقرعهم جابر بن رأالن

.((  
  .  ٣٣٢،  ٥٦: غريب القرآن   ) ٦(
  .٢/١٨٣:عرابه معاين القرآن وإ: انظر . قاله الزجاج   ) ٧(



  

!ª﴿،)١(مليهِع ن اِهللام لٍضفَت؛رينافلى الكَم عهتدشو، لمسلمنيم لهِبِانِج نيِل، و ِهللاِ $# uρ ìì Å™# uρ 

íΟŠ Î= tæ ﴾ ]م[   .  

∩∈∈∪﴿$ uΚ ¯ΡÎ) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª! $# … ã&è!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï%©! $# uρ #θãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É+ ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è?÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# 

öΝ èδ uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘﴾]كـ[نلَ زلتما هجر اليهود مأَ نسلم مناِهللا عبد قالَفَم ،ه بن المٍس : )) 

يا رقَ نَّ؛ إِ اِهللا ولُسنا قَومد هجرا،ونأقْوسالَّوا أَم يجالساون ((،َفرتلت هقالَفَ،اآليةُ ذه : )) 

رضاِهللاا بِين بِ، ورسوله بِ، و٢( ))  ولياَءأَ املؤمنني(قَ، ووله: ﴿öΝ èδ uρ tβθ ãèÏ.≡ u‘ ﴾ يعنِي: الةَص 

٣( وعِطَالت( .  

∩∈∉∪ ﴿⎯ tΒuρ ¤Α uθ tG tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ t⎦⎪ Ï%©! $# uρ #θãΖ tΒ# u™ ﴾ تولَّيى القبِ ياماِهللا طاعة ونصرة رسوله 

 املُوؤمنني،﴿¨β Î* sù z> ÷“ Ïm «!$#]٣[﴾ ج٤(اِهللا ند(،وأنصار دينه)٥(، ﴿ÞΟ èδ tβθç7 Î=≈ tóø9 $# ﴾ 

وا لُّوين تالذ هابحأصو المٍس بن اِهللا بدع يقبوم،هيارِد نم عوهلَأجفَ ودهوا اليلبغَ ]كـ[
  .)٦( صرةالنو اعةالطَّبِ  هولَسرو اَهللا

∩∈∠∪﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# #θãΖ tΒ# u™ Ÿω #ρä‹Ï‚ −G s? t⎦⎪ Ï% ©! $# #ρä‹ sƒ ªB $# óΟ ä3 uΖƒ ÏŠ #Yρ â“ èδ $ Y6 Ïè s9 uρ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

#θè?ρé& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 Î=ö6 s% hÉ‘$ ¤ ä3 ø9 $# uρ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& ﴾  ] ن [نزلت كَ جالٍي رِفانوا يونَواد مقي ناف

الي٧(وده(  ،ومولُى قَعنه ى عالَت: ﴿ #ρä‹ sƒªB $# óΟ ä3 uΖƒ ÏŠ #Yρ â“ èδ $ Y6 Ïè s9 uρ  ﴾ ِظْإهارم ذَهاللِّبِ لكسان  ،

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
والوسيط ،  ١٩٩: وأسباب الرتول ، ٤/٨٠: تفسري الثعليب : انظر .   حكاه الثعليب والواحدي عن جابر   ) ٢(

  .  ٢/٢٠١: يف تفسري القرآن ايد 
والوسيط يف ، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . لبغوي وذكره الثعليب وا، حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(

  . ٢/٤٧:تفسري البغوي و ، ٢/٢٠٢: تفسري القرآن ايد 
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن احلسن   ) ٤(
  . مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة   ) ٥(
  .مصدر سابق :  تفسري القرآن ايد الوسيط يف  ) ٦(
: انظر .وزاد السيوطي نسبته البن إسحاق وابن املنذر وأيب الشيخ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٧(



  

وانِطَاستبم الكُهفر تباً العواست١(زاًء ه(فَّالكُ، وار  :ي عنِي:مشركي العفَّكُرب ، وار ةَكَّم )٢( ،

$‘Éh ﴿قَرأَ  ¤ ä3 ø9 $# uρ  ﴾ ٍلعرٍ وص٣(ب(،٢ يدرِفَاعةَ ابنِ زو بنِ احلَارِث ويدي سف لَتزن)ا  )٤لَما أَسلَم

+θà#﴿  ٦، )٥(ثُم نافَقَا  ¨?$# uρ ©! $# ﴾ الَو تتذُخوا من٦( ولياَءم أَه(، ﴿β Î) Λ ä⎢Ψä./ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ﴾]كـ[ 

  . )٧( يدهعوو وعدهبِ

∩∈∇∪﴿# sŒ Î) uρ öΝ çG ÷ƒ yŠ$tΡ ’ n< Î) Íο 4θ n=¢Á9 $#﴾ دعوتم النإِ اسا بِليه٨(األذان(،﴿$ yδρ ä‹ sƒ ªB $# # Yρâ“ èδ $Y6 Ïè s9 uρ﴾ 

﴿  ، )٩( اجهيالً ألهلهت؛  جوناملُو خفالس ريقِلى طَوا عزامغتوم ، هينا بيموا فكُاحضت] ن[

š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρr' Î/ ÓΘöθ s% ω tβθ è=É+ ÷è tƒ ﴾ ]كـ[الَمهي إِم فو أَم لَهِجابتجوا إِابليها ، ومم ليهِا ع

ف١٠(ها هم بِي استهزائ(.  

∩∈®∪﴿ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# ö≅ yδ tβθ ßϑÉ+Ζ s? !$ ¨Ζ ÏΒ Hω Î) ÷β r& $̈Ζ tΒ# u™ «! $$ Î/ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& $ oΨ øŠ s9 Î !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& 

⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s%﴾]أَ]عتى نم ن افرليهلَإِ وداِهللا سولِى ر  َفسألوه عمن يؤمن به مقالَ، فَسلِن الر: 

⎯ß ﴿:ولهى قَلَإِ،براهيملى إِع نزلَا أُموا،لينع زلَنا أُمو،اِهللابِ نمؤأُ«  øt wΥ uρ … çµ s9 tβθ ãΚ Î=ó¡ ãΒ﴾)١١( « ،

                                                                             
  . ٣/١٠٧:الدر املنثور و ،  ٤/١١٦٣:تفسري ابن أيب حامت و، ٦/٢٩٠:تفسري الطربي 

  . ٢/٢٠٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  .١/٤٢٤:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٢(
  . ١٠٠: التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق  :السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .أما سويد بن احلارث فلم أقف له على ترمجة ، سبق ترمجته رفاعة بن زيد بن عامر   ) ٤(
  . ٦/٢٩٠: تفسري الطربي: انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٥(
الذين  ﴿: باخلفض على النسق على  ﴾من قبلكم والكفار  ﴿ :عمرو والكسائي   أيبهذا املعىن على قراءة   ) ٦(

  .٢٣٠:حجة القراءات :انظر . من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار : املعىن  ،  ﴾أوتوا الكتاب 
  . ٢/٢٠٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  . ١/٤٢٥:تفسري السمرقندي : نظر ا  ) ٨(
  . ٦/٢٢٤:تفسري القرطيب و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٩(
  .٢/٣٨٦:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١٠(
  .  ل عمرانآمن سورة )٨٤(واآلية رقم ،  البقرةمن سورة ) ١٣٦(جزء من اآلية رقم   ) ١١(



  

: ى عالَت اُهللا أنزلَ، فَ)١(م كُينِن دراً مش يناًد معلا نم: وا الُقَ، و هبوتوا نحدى جيسع كرا ذَلمفَ

 : ﴿ö≅ yδ tβθ ßϑ É+Ζ s? ﴾ َأي  :لْه تونَكره وتنكونَر مإِ الَّا إِنمياننا ، وفسأَ م ؛كُقإِ ينا م

م كُتبحمم ؛ لكُينِلى دم عتمقَأَ نْأَم بِتسقْم فَكُنَأل؛لى احلقا عنأَ علمونَم تأنتوا،نميانم إِترهكَ

ئاسةَالر ٢(اَألموالَها م بِكُسبِكَ، و(،وتقَ قديروله ىعالَت:﴿¨β r& uρ ö/ä. u sY ø. r&  ﴾ :نََّألو 

+tβθà﴿،)٣(مركُكثَأَ Å¡≈ sù ﴾ ] كـ[والواو ائدةٌز و ،ى املعن :لقَم نِكُفسقمتم ع٤(ميانَا اِإللين( 

  :ه قولُ، و )٤(ميانَاِإل

∩∉⊃∪ ﴿ö≅ è% ö≅ yδ Ν ä3 ã⁄ Îm; tΡé&﴾ َأ9﴿ م ،ركُخبِأُ:  ي h |³ Î0 ⎯ ÏiΒ y7 Ï9≡ sŒ ﴾ َأي  :من استهزدينِم بِكُائ 

ºπ﴿ م ،ليهِم عنتعين طَالذ ؛ سلمنياملُ t/θèW tΒ ﴾ ج٥( واباًثَزاًء و(،﴿y‰Ψ Ïã «! ⎯]خ [#$ tΒ çµ uΖ yè ©9 ª! $#  ﴾

=|﴿ ،  محتهن رم اُهللا عدهبأَ:  يأَ؛ )٦( اُهللا عنهن لَم وه:  يأَ ÅÒ xî uρ Ïµ ø‹ n= tã Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝ åκ ÷] ÏΒ nο yŠ t É+ ø9 $# 

nο yŠ t É+ ø9 $# tƒ Î—$uΖ sƒ ø:$# uρ ﴾ أَ: ي عنِيصحاب الس٧( بت( ، ﴿y‰ t7 tã uρ |Nθ äò$©Ü9 : لى ع سقن ]ن [﴾ #$

 ،)٨( هلَ لَوا سيمفَ يطانَالش طاعأَ:  يأَ ؛ اغوتعبد الطَّ، و اُهللا عنهن لَم: ى عن، املَ اُهللا عنهلَ

                           
وابن أيب حامت يف  ٦/٢٩٢: هتفسريومن طريقه ابن جرير يف ،  ٣/١٠٨: رواه ابن إسحاق كما يف الدر املنثور   ) ١(

و الوسيط ، ٢٠١: وحكاه الواحدي عن ابن عباس يف أسباب الرتول ، عن ابن عباس به  ٤/١١٦٤: ه تفسري
   .سبته إىل ابن املنذر وأيب الشيخ وزاد السيوطي ن، مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد 

  . ١٨٧ - ٢/١٨٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
هل : تقديره  ، هو تعليل معطوف على تعليل حمذوف: (( ١/١٨١:التسهيل لعلوم الترتيل قال ابن جزي يف   ) ٣(

  . )) وألن أكثركم فاسقون ، تنقمون منا إال لقلة إنصافكم 
: معاين القرآن للفراء : وانظر . عن احلسن  ٢/٢٠٤:ه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد حكا  ) ٤(

١/٣١٣ .  
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
: انظر . هو من لعنه اهللا : من ذلك؟ فَقيل : كأن قائالً قال ، رافع  بإضمار هو  ))  من ((على من جعل    ) ٦(

  .مصدر سابق : عاين القرآن وإعرابه م
  . ٢/٣٨٧:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي إيل ابن عباس   ) ٧(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(



  

‰y﴿  قَرأَ ç7 tã uρ |Nθäò$©Ü9 $# ﴾ املَ ٢٠، )١(مزة حذْإِ: ىعن علَج منهردةَم الق،ومن عوت، اغُالطَّ بد

ومعنى قراءة مزةَح  :علَج منةَ الطَّهمد؛م خ اغوتوو اَأله٦،)٢( صنام ﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& @ Ÿ° $ZΡ% s3 ¨Β﴾ 

$ZΡ% s3 ¨Β﴾ نََّأل مكانقَهم س٣( ر(،﴿‘≅ |Ê r& uρ ⎯ tã Ï™!# uθ y™ È≅‹ Î6  ريقِالطَّ صدقَ]/ستون،كـ صي[﴾9$#¡¡

 خوانَا إِي :وا الُقَ، و ودهالي سلمونَر املُيع اآليةُ ذهه زلتا نلم، فَ ةيفنِاحلَ يند وهو ؛ ريقِالطَّ
القردة سكَ، فَ يرِنازِاخلَوتافْوا ، وتض٤(وا ح(  .  

∩∉⊇∪﴿# sŒ Î) uρ öΝ ä.ρâ™ !% y` # þθä9$ s% $̈Ψ tΒ# u™﴾ ي عنِي :منافقي اليهود  ، ﴿‰ s% uρ #θè= yz̈Š Ì ø ä3 ø9 $$ Î/ öΝ èδ uρ 

ô‰ s% #θã_ t yz ⎯ Ïµ Î/﴾]أَ]ني:خلُدوا وخوا كَرجافرين،الكُوفر معهم في كلت٥(ميهِالَا ح(، ﴿ª! $# uρ 

ÞΟ n= ÷æ r& ]٣[ $ yϑ Î/ #θçΡ% x. tβθ ßϑ çFõ3 tƒ ﴾ ] كـ[ .  

∩∉⊄∪﴿3“ t s? uρ # Z ÏW x. öΝ åκ ÷] ÏiΒ tβθ ãã Ì‘$ |¡ç„ ’ Îû ÉΟ øO M} $# Èβ# uρô‰ ãè ø9 $# uρ﴾ جترئونَي لى اخلَعطأ لمِالظَّو ،

وإِ بادرونَيأَ ٢، )٦( ليهكَ:ولمة الشبِ ركهم قول :عزير اِهللا بن مثُاِإل:  قيلَ، و ما يهم ، بِ ختص

العدوانُ، و ما يتعد٦ ، )٧( ماه ﴿ ÞΟ Îγ Î=ò2 r& uρ |M ós¡9 ا شن الرم هونذُأخوا يانا كَم]ن[﴾  #$

على كاحلَ تمانثُ ق ،ذَ معلهم بِفَ مقوله عز ولَّج:﴿š[ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ #θçΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ﴾] كـ

   . ]أوحد 

∩∉⊂∪  ﴿Ÿω öθ s9 ãΝ ßγ8 pκ ÷] tƒ ﴾ أَ ٢٠ي  :الَّه ينه٨(م اه( ،٦ عبحِقُ ن فعمهِل)٩(، ﴿šχθ –Š ÏΨ≈−/ §9 $# 

                           
  . ١٠٠:التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٤٦: السبعة يف القراءات السبع : انظر   ) ١(
  . مصدر سابق :  تفسري الغريب تذكرة األريب يف  ) ٢(
: التفسري الكبري و،٢/٢٠٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد . حكاه الواحدي والرازي وأبو حيان عن ابن عباس   ) ٣(

  .٣/٥٣١:تفسري البحر احمليط و،  ١٢/٣٢
  . ٤/٨٦:تفسري الثعليب : انظر . ذكره الثعليب يف تفسريه دون إسناد   ) ٤(
  .  ١/٦٨٦:الكشاف و، مصدر سابق  :والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٢/٥٢٩:عراب القرآن مشكل إ:انظر  ) ٥(
  .مصدر سابق  :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
  . ١/٦٨٧:الكشاف حكاه الزخمشري يف   ) ٧(
  . مصدر سابق  :تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
  .٢/١٨٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر    )٩(



  

šχθ –Š ÏΨ≈−/ §9 $# â‘$ t7 ômF{ $# uρ ﴾ علماؤهقَفُم وهاؤم ه ﴿،⎯ tã ÞΟ ÏλÎ; öθ s% zΟ øO M} $# ÞΟ Îγ Î=ø. r& uρ |M ós ¡9  ]ن[#$

š[ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ #θçΡ% x. tβθ ãè oΨ óÁ tƒ ﴾] كـ[حني ركَتوا النكري م ليهِع.  

∩∉⊆∪  ﴿ÏM s9$s% uρ ßŠθåκ u ø9 $# ß‰ tƒ «! $# î' s!θè= øó tΒ﴾]خ[قبوضةٌم عطاِءن الع،سباغِإِو عمةَالن ع١(الين( ،

علُ، قاَ)١(الينوا هذا حكَ نياُهللا ف عنرِفْكُم بِهم بِهمحمد  قَ انَا كَمد سطَب ليهِعن م م

‰ß﴿ : )٢( البخلِبِ هة الوصفلى جِع - م اُهللاهعنلَ -وا قالُ، فَ عمةالنو صبِاخلَ tƒ «!$# î' s!θè=øó tΒ  

﴾ولُقَ، وه ى عالَت : ﴿ôM ¯=äî öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& ﴾ َأي  :علُجخالُءوا ب لزِأُ، وم؛ فَ خلَوا البم أَهخلُب 

θãΨ#﴿ ،)٣(ومٍقَ Ïè ä9 uρ $ oÿ Ï3 #θä9$s%﴾]ذِّ ]زعبوا في الدنا بِياجلزية،وفبِ ي اآلخرة٤(ارِالن(،ولُقَوه: ﴿ö≅ t/ 

çν≡ y‰ tƒ È⎯≈ tG sÛθÝ¡ ö6tΒ﴾ ]يلَقَ]ع  :معناه  :الوبِ صفاملبالغة ي اجلَفنعامِاِإلو ودة و ،يلَق  :معناه  :

بسوطةٌم و ،لَّدت التةُثني لى الكَعكَ؛ ثرةلَ: هم قولبيك وسعد٥( يك(،قيلَو  :نِ:  معناه؛  عمتان

,ß ﴿،)٦(سوطتانبم اآلخرة نعمةَ، وانيالد عمةَنِ:  ي؛ أَ ÏΨ ãƒ]٣[ y# ø‹ x. â™ !$ t± o„ ﴾]ن[ يما كَ رزق

                           
مصدر :معاين القرآن وإعرابه : و انظر ،  ١/٣١٥:معاين القرآن للفراء : انظر . وحكاه الزجاج ، قاله الفراء   ) ١(

  .سابق 
: تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن ابن عباس ، رواه ابن جرير عن ابن عباس وجماهد والضحاك وقتادة   ) ٢(

  . ٤/١١٦٧:تفسري ابن أيب حامت و،  ٦/٣٠٠
  . ٢/١٩٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ٢/٣٩٣:زاد املسري و،  ٢/٢٠٦ :الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
يف   -مثالً –فعند البخاري  ،وردت هذه العبارة يف أحاديث عدة يف صحيح البخاري ومسلم وغريمها   ) ٥(

وعند مسلم يف  ،) ٣١٧٠(برقم ،  باب قصة يأجوج ومأجوج، كتاب األنبياء ،  ٣/١٢٢١: ه يحصح
  ) . ٢٢٢(برقم ،  باب كون هذه األمة نصف أهل اجلنة، كتاب األنباء ، ١/٢٠١: هصحيح

سنة املؤلف عفا اهللا عنه أول اليد على طريقة األشاعرة ومن حنا حنوهم ، والذي عليه احملققون من أهل ال  ) ٦(
حسبما دلت عليه هذه اآلية وغريها من اآليات واألحاديث النبوية   –عز وجل  –واجلماعة إثبات صفة اليد هللا 

ففي قول اهللا ((   ٦/٣٠٢:يف تفسريه  –رمحه اهللا  -قال الطربي  .على الوجه الذي يليق جبالل اهللا وعظمته 
 حتصى ، مع ما وصفنا من أنه غري معقول يف مع إعالمه عباده أن نعمه ال ﴾ بل يداه مبسوطتان ﴿: تعاىل 

معىن اليد يف هذا املوضع  النعمة : كالم العرب أن اثنني يؤديان عن اجلميع ما ينىبء عن خطأ قول من قال 
وقال به  وبذلك تظاهرت األخبار عن رسول اهللا ... هي له صفة " يد اهللا " إن : وصحة قول من قال 
ويد اهللا صفة من :  (( مقرراً عقيدة السلف  – ٢/٥٠: يقول البغوي يف تفسريه و)). العلماء وأهل التأويل 



  

ينْ، إِ ريد اء قَشتر نْإِ، و شاء وس١( ع(  ،﴿χ y‰ƒ Í” z s9 uρ # Z ÏV x. Ν åκ ÷] ÏiΒ !$ ¨Β tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ 

$YΡ$ u‹ øó èÛ # \ ø ä. uρ ﴾ ]ن[   

$﴿ ، )٢(م هفريزيد كُ؛ فَ فروا بهكَ ن القرآنم يٌءش ليكع نزلَا أُلمكُ/ uΖ øŠ s+ ø9 r& uρ ãΝ æη uΖ ÷ t/ nο uρ≡ y‰ yèø9 $# 

u™ !$ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É+ ø9 ، )٣(نضيتباغم ختلفنيِم م اُهللاهجعلَو، هودالي وائفطَ نيب ]ن[﴾  #$

óΟ ﴿:ىعالَال تما قَكَ ßγ ç6 |¡ øt rB $Yè‹ ÏΗ sd óΟ ßγ ç/θè=è% uρ 4© ®L x© ﴾)٤(،﴿!$yϑ ¯=ä. #ρß‰ s% ÷ρr& # Y‘$ tΡ É> ö ysù=Ïj9 

$ yδ r' x ôÛ r& ª! tβ﴿، )٥( وفم اخلُهمألز، و م اُهللاهدك رحاربتوا مرادا أَلمكُ]ع ن[﴾ #$ öθ yè ó¡tƒ uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# # YŠ$|¡ sù  ﴾ ]ن[ جتهدونَي فسالمِاِإل فعِي د و ،محو ذي بِكر الن مكُ ن٦(م هِبِت( ، 

 ﴿ª! $# uρ Ÿω = Ït ä† t⎦⎪ Ï‰ Å¡ø ßϑ ø9   .  ]كـ [﴾  #$

∩∉∈∪  ﴿öθ s9 uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# #θãΨ tΒ# u™﴾ ِبمحمد ، ﴿#öθ s+ ¨?$# uρ ﴾ اليهةَودي والنصرةَاني  ،

 ﴿$ tΡ ö ¤ x6 s9 öΝ åκ ÷] tã öΝ ÍκÌE≈ t↔ ÍhŠ y™﴾ُلَّك ما صنْأَ بلَوا قَنع أت٧(ميهِت(،﴿óΟ ßγ≈ oΨ ù=s{ ÷Š V{ uρ ÏM≈ ¨Ψ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $#﴾ 

  . ]كـ[

                                                                             
كلتا  « : وقال النيب   ، ﴾ بيديملا خلقت  ﴿ :وقال جل ذكره  ، كالسمع والبصر والوجه ؛ صفات ذاته 

هل السنة يف هذه وقال أئمة السلف من أ، والتسليم  اإلميانفعلى العباد فيها ، علم بصفاته واهللا أ، » يديه ميني 
  .   )) أمروها كما جاءت بال كيف  : الصفات 

 :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : وانظر ، ٢/٣٩٣:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ١(
٢/٢٠٧  .  

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
عن  ٢/٣٩٤:زاد املسري وحكاه ابن اجلوزي يف ،  ٢/٢٠٧: يف تفسري القرآن ايد  ذكره الواحدي يف الوسيط  ) ٣(

: للنحاس معاين القرآن و ،مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو اختيار الزجاج والنحاس ، قتادة 
٢/٣٣٥.  

  .من سورة احلشر )  ١٤( جزء من اآلية رقم   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . س حكاه الواحدي عن ابن عبا  ) ٥(
  . ٢/١٩١:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  . ٢/٢٠٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(



  

∩∉∉∪  ﴿öθ s9 uρ öΝ åκ ¨Ξ r& #θãΒ$s% r& sπ1u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥM}$# uρ﴾وا بِملُعما فيهما مبِ صديقِن الت١(ك(، ﴿!$ tΒ uρ 

tΑ Ì“Ρé& Ν Íκ ö s9 Î ⎯ ÏiΒ öΝ Íκ Íh5 §‘ ﴾ أَ تبِن كُمنبِي٢(همائ(، ﴿  ⎯ ÏΒ #θ è=Ÿ2 V{ óΟ Îγ Ï% öθ sù ⎯ ÏΒ uρ ÏM øt rB Ο Îγ Î=ã_ ö‘ r& 

öΝ﴿)٣(واادرا أَملَّكُ األرضِ باتم نهلَ جترخأَو،طرهم القَليِت علْزنَأل]ن[ ﴾ åκ ÷] ÏiΒ ×π̈Β é& 

×ο y‰ ÅÁ tF ø+ •Β﴾  ]ن[ ٢، )٤( ؤمنةٌم وهم  :عبداهللا بن المٍس وأصحه ، أَابائفةٌطَ:  و منم كَهوا ان

قْمتصدين في عاملُ داوة٥( سلمني( ،﴿ × ÏV x. uρ öΝ åκ ÷] ÏiΒ u™ !$ y™ $ tΒ tβθ è= yϑ÷è tƒ ﴾]ثز م[ .  

∩∉∠∪﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& š ø‹ s9 Î ⎯ ÏΒ y7 Îi/  نكَترت الَوحداً ،أَ نبراقُت الَ يأَ]ن[﴾‘¢

شيئاً مإِ نزلَا أُمليك تخوفاً منْأَ ن أْيتيك كْم٦( روه(  ،اجلَ غْلِّبميع مبِه راً جاه)٧(، ﴿ β Î) uρ óΟ ©9 

óΟ ©9 ö≅ yè ø s? $ yϑsù |M øó ¯= t/ … çµ tG s=≈™ Í‘  ﴾]كَ نْإِ ]نتآيةً مت مإِ نزلَا أُملَ ليكم رِ بلغْتس؛)٨(ي الت 

                           
: انظر . ج وهو اختيار الزجا،عن ابن عباس، مصدر سابق : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه 
الوسيط يف تفسري ، ٤/٩٠:يب لتفسري الثعو،١/٤٢٨:تفسري السمرقندي و،  ١/٣١١:مقاتل بن سليمان  :انظر   ) ٢(

  ، مصدر سابق : القرآن ايد 
وزاد ، ابن عباس وابن أيب حامت عن ، رواه ابن جرير عن ابن عباس وجماهد وقتادة والسدي وابن جريج    ) ٣(

الدر و،٤/١١٧١:تفسري ابن أيب حامت و،  ٦/٣٠٥:تفسري الطربي : انظر . السيوطي نسبته إىل أيب الشيخ 
  . ٣/١١٥:املنثور 

: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل أيب الشيخ ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي   ) ٤(
  . مصدر سابق : الدر املنثور و، مصدر سابق  :تفسري ابن أيب حامت و،  ٦/٣٠٦

قال ، وذكرمها الزجاج والزخمشري ، عن ابن عباس وجماهد ،  ٢/٣٩٥:زاد املسري حكامها ابن اجلوزي يف   ) ٥(
أنه ال يسمي اهللا من كان على شيء من  –واهللا أعلم  –والذي أظنه  : (( -مستبعداً القول اآلخر  - الزجاج 

  .١/٦٩١:الكشاف و،  ٢/١٩٢:معاين القرآن : انظر .   ))  الكفر مقتصداً
قال : ((٢/٣٩٧:زاد املسري قال ابن اجلوزي يف ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(

  . )) ﴾ واهللا يعصمك ﴿  :يدل على هذا احملذوف قوله : ابن قتيبة 
  .  ٢/٢٠٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
: تفسري ابن أيب حامت و،  ٦/٣٠٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٨(

٤/١١٧٣ .  



  

نَّإِ: ي عنِي تبالغَإِ رك كَ انَكَ عضِالبملَ نم يأَ،)١(غْلِّبقَر﴿µ É? sω$v™ Í‘ É﴾عم و٢(عبةُش(،﴿ª!$# uρ 

š ßϑÅÁ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$#﴾]نْأَ ]ن يالُنانَكَ:  فسرونَاملُ الَقَ،)٣( سوٍءبِ وك راِهللا ولُس  يشفق 

يشفق لَعى نائلةَغَ فسه اليهود الَ كانَ، فَ ارِفَّالكَو يجاهعيبِم بِره ينِدهم ، وسلَأَ بهتم ، ه

$﴿ :ى عالَت اَهللا أنزلَفَ pκ š‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& š ø‹ s9 Î/ ⎯ ÏΒ y7 Îi/  يفكَ باري« : قالَ، فَ﴾ ‘¢

(βÎ﴿ :ىعالَت اُهللا أنزلَ، فَ »؟  ليوا ععمتجي نْأَ خافاحد أَا ونأَ، و نعصأَ uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø s? $ yϑ sù 

|M øó̄= t/ … çµ tG s=≈™ Í‘   ª! $# uρ š ßϑÅÁ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# ﴾)٤(،  ﴿¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s+ ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ﴾ 

 قدرونَي الَ، فَ اسِن النم كعنمي:  يأَ ؛ كمصعي ٠٢،)٥( كبذَّكَ نم دشير الَ ]م[ ﴾

عليك و ،من ذا ه :صمةُع العإِ بدنما هي منع العبد ن املَم٦( عصية( .  

∩∉∇∪٦﴿ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# ÷Λ ä⎢ ó¡ s9 4’ n? tã >™ ó© x« 4© ®L ym #θßϑŠ É+ è? sπ1 u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥM}$# uρ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& 

Ν ä3 ø‹ s9 Î ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/  مياناِإل نم تابنيِي الكا فملوا بِعمى تتح ينِالد نم يٍءلى شم عتسلَ:يأَ]ن[﴾‘§

                           
أجاب ((  :١٢/٤١:التفسري الكبري قال الرازي يف ، عن احلسن بن الفضل ،  ٤/٩٣:رواه الثعليب يف تفسريه   ) ١(

وهذا اجلواب عندي ، منها  منها كنت كمن مل يبلغ شيئاً حداًلغ وابن مل تإنك إ: مجهور املفسرين بأن املراد 
إن :  -أيضا  -ولو قيل ، إنه ترك الكل لكان كذبا : ألن من أتى بالبعض وترك البعض لو قيل ؛ ضعيف 

 .فسقط هذا اجلواب، حمال ممتنع  -أيضا  -مقدار اجلرم يف ترك البعض مثل مقدار اجلرم يف ترك الكل فهو 
أن : ومعناه ،  )) أنا أبو النجم وشعري شعري :  ((إن هذا خرج على قانون قوله : أن يقال واألصح عندي 

شعري قد بلغ يف الكمال والفصاحة إىل حيث مىت قيل فيه إنه شعري فقد انتهى مدحه إىل الغاية اليت ال ميكن 
فإن مل تبلغ تنبيها على غاية : ا هنافكذا ه، فهذا الكالم يفيد املبالغة التامة من هذا الوجه ، أن يزاد عليها 

  . )) واهللا أعلم . التهديد والوعيد 
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات السبع : انظر   ) ٢(
  .٢/٣٣٩: للنحاس معاين القرآن و،  ٦/٣٠٩:تفسري الطربي : انظر . قال ابن جرير والنحاس   ) ٣(
  . ٩٤ :لباب النقول و،  ٢/٧٩:تفسري ابن كثري ابن أيب حامت عن جماهد كما يف رواه   ) ٤(
  . ٢/٢١٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
   . ٥٠٦: غريب القرآن   ) ٦(



  

χ﴿،)١(هعتن بيانو،دحممبِ y‰ƒ Í” z s9 uρ # Z ÏV x. Ν åκ÷] ÏiΒ !$̈Β tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ $YΡ$ u‹ øó èÛ # \ ø ä. uρ﴾ 

Ÿξ﴿ ،)٢( سريهفْى تضم ]ن[ sù }¨ ù' s? ’ n? tã ÏΘöθ s+ ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 لى ع حزنْت الَ قولُي  ]م [﴾ #$

  .     )٣( وكبذَّكَ نْإِ تابِالك هلِأَ

∩∉®∪ ﴿  ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# #θãΨ tΒ# u™ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ #ρßŠ$ yδ tβθ ä↔ Î6≈ ¢Á9 $# uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# uρ ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ 

«! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [sÎ9$|¹ Ÿξsù ì∃öθ yz óΟ Îγ øŠ n=tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθçΡ t“ øt s† ﴾] م صيا[ 

سبق تفسريه في سال ورةب٤( قرة(.  

∩∠⊃∪  ﴿ ô‰ s+ s9 $ tΡõ‹ s{ r& t−$ sV‹ ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™, u ó™) Î !$ uΖ ù= y™ ö‘ r& uρ öΝ Íκ ö s9 Î Wξ ß™ â‘ ]ن[ $ uΗ ©>à2 öΝ èδ u™!% y` 

7Αθß™ u‘ $ yϑÎ/ Ÿω #“ uθôγ s? öΝ åκ ß¦ àΡ r&]ع[$Z+ƒ Ì sù #θç/ ¤‹Ÿ2 $Z+ƒ Ì sù uρ tβθè= çGø+ tƒ ﴾] ون، كـعبس[ .  

∩∠⊇∪  ﴿ # þθç7 Å¡ ym uρ ω r& Úχθ ä3 s? ×π uΖ ÷G Ïù ﴾  واظَنقَودالَّوا أَر تهِبِ قعقوبةٌم ع عذ، وف ي اب

θßϑ#﴿ ، )٥(ل سالر يبِذِّكْت، و نبياِءاَأل قتلِبِ فرِلى الكُع صرارِاِإل yè sù #θ‘ϑ |¹ uρ ﴾]خ[ عاهلُ نى د

Ο¢﴿ ، )٦( وهلُعفْي لمى فَداهلُ èO z>$ s? ª! $# óΟ Îγ øŠ n= tæ ﴾ ِبإرساله مداً حم لَاً إِاعيدى الصراط 

Ν§﴿    ،)٧(ستقيمِاملُ èO #θßϑ tã #θ‘ϑ |¹ uρ × ÏV Ÿ2 öΝ åκ ÷] ÏiΒ ﴾]ن[ بعد تباحلَ نِيلَ قم بِهمحم د )٨( ،

 ﴿ª! $# uρ 7 ÅÁ t/ $ yϑÎ/ šχθ è= yϑ÷è tƒ ﴾] م[ منبياِءاَأل تلِقَ ن و ،تيبِكذ الرأَ، )٩( لِسقَر ﴿ω r& 

                           
  . مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  .من السورة )  ٦٤( عند اآلية رقم   ) ٢(
  .١/٤٢٩:تفسري السمرقندي   ) ٣(
  (  ) .صفحة ، من سورة البقرة )  ٦٢( عند اآلية رقم   ) ٤(
  . ٢/٤٠١:زاد املسري : انظر . ذكره ابن اجلوزي   ) ٥(
  . ٢/١٩٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر . بنحوه قال الزجاج   ) ٦(
  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : قرآن وإعرابه معاين ال: انظر   ) ٧(
  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٨(
  . ١/٢٩٤:تفسري النسفي و،  ١٢/٥٠:التفسري الكبري و ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٩(



  

Úχθ ä3 s? ﴾ ١(أخ بصرٍ و(.  

∩∠⊄∪﴿ô‰ s+ s9 t x Ÿ2 š⎥⎪ Ï% ©! $# # þθ ä9$s% χ Î ©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡ yϑø9 $# ß⎦ ø⌠$# zΟ tƒó tΒ]ن[tΑ$s% uρ/ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $#  

û© Í_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™, u ó™) #ρß‰ç6 ôã $# ©! $# ’ În1u‘ öΝ à6 −/ u‘ uρ  ] ن [… çµ ¯ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰ s+ sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã 

sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $ ]ن[ #$ tΒ uρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à=Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡr&  ﴾] كـ[ .  

∩∠⊂∪   ﴿ô‰ s+ ©9 t x Ÿ2 t⎦⎪ Ï%©! $# # þθ ä9$s% χ Î ©! $# ß] Ï9$ rO]٣[7π sW≈ n=rO ﴾]ن ز[من اآللهة ،وىاملعن :

 ؤالِءه نيب ركةٌتشم ةَيهِلَاِإل نَّوا أَمزع، فَ رميم، و املسيح، و وه :)٢( هةآلَ الثةثَ حدأَ وا اُهللاالُقَ

$﴿ ،)٣(ذلكوا بِركفَ، فَ الثةالثَّ tΒ uρ ô⎯ ÏΒ >µ≈ s9 Î) Hω Î) ×µ≈ s9 Î Ó‰Ïn≡ uρ]ن[β Î) uρ óΟ ©9 #θßγ tG⊥ tƒ $ £ϑ tã šχθ ä9θ à+ tƒ 

šχθ ä9θà+ tƒ £⎯ ¡¡ yϑ u‹ s9 š⎥⎪ Ï% ©! $# #ρã x x. óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ﴾ ] كـ[.  

∩∠⊆∪ ﴿Ÿξ sù r& šχθ ç/θçG tƒ † n< Î) «!$# … çµ tΡρ ã Ï øó tG ó¡ o„ uρ]ن[ ª! $# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm  ]كـ [﴾ ‘§

 .  

∩∠∈∪ ﴿$ ¨Β ßxŠ Å¡ yϑ ø9$# Ú∅ ö/ $# zΟ tƒö tΒ ωÎ) ×Αθ ß™ u‘]ن[ô‰ s% ôM n=yz ⎯ ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ ß™ ”9 :  يأَ ]ن[﴾#$

…،﴿ الًسوا رانكَ هبلَقَ نم نَّا أَم، كَ هإلَبِ يسولٌ لسر هنأَ çµ •Βé& uρ ×π s+ƒ Ïd‰Ï¹ ﴾]ن[صقَدبِ تكلمات 

ربكُها وت٤( به(، ﴿$ tΡ% Ÿ2 È⎯ Ÿ≈= à2 ù' tƒ tΠ$ yè©Ü9 ، شربانيو النأكُم ، يدوحم ما لَه: ريدي ]ن[﴾ #$

ويشربانو ،يتبوالن ويوطَتغ٥( ان(و ،لَ هذهيست ن أَمهِلَاِإل وصافية )٦( ، ﴿ö ÝàΡ$# y# ø‹ Ÿ2 

                           
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٤٧: السبعة يف القراءات السبع : انظر   ) ١(
  .  ٢/١٩٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
ألنه ما من ؛ ومل يرد اآلهلة ، هو ثالث ثالثة : ألنه ال يكفر من قال ؛ ألن املعىن مفهوم ؛ حذف ذكر اآلهلة   ) ٣(

الوسيط يف تفسري : انظر .  ﴾ وما من إله إال إله واحد ﴿وقد دل على احملذوف قوله   ، ثنني إال وهو ثالثهما ا
  . ٢/٤٠٣:زاد املسري و ، ٢/٢١٣: القرآن ايد 

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق :  القرآن ايد الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
ية عن احلدث وذلك أن من أكل وشرب ال اكن هو: نقل الواحدي والسمعاين والبغوي وغريهم عن ابن قتيبة   ) ٦(

مصدر : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  .بد له من البول والغائط ومن هذه صفته كيف يكون إهلا 



  

Ú⎥ Îi⎫ t6 çΡ]٣[ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# ]٣[﴾ فَنلَس رم أَهمر روبِبي١(ي ت( ، ﴿¢Ο èO ö ÝàΡ$# 4† ¯Τ r& šχθ ä3 sù ÷σ ãƒ 

:  ونَؤفَكُي:  وأَ ٠٢، )٢( اآليات بردت ليهي إِؤدي يالذ قاحلَ نع ونَفُرصي ]كـ[ ﴾
دحيون ، وون: ى معندحونَ:  يمحري م ،قَ نهم ول :رلٌج أَم ودحدي  :م ٣(حروم(.  

∩∠∉∪ ٦  ﴿ö≅ è% ﴾ للنصى ، ار ﴿šχρß‰ ç7 ÷è s? r& ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω à7 Î=ôϑ tƒ öΝ à6 s9 # u ŸÑ 

Ÿω uρ $ Yè ø tΡ﴾]ن[ املَ: ي عنِي؛ َأل سيحنالَ ه يذَ ملكاُهللا الَّإِ لك ىعالَت، ﴿ª! $# uρ ]٣[uθ èδ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ﴾ 

م ، كُرِفْكُل ﴿ãΛ⎧ Î=yè ø9   . )٤(م ريكُمضبِ]كـ [﴾   #$

∩∠∠∪  ﴿ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6 ø9 $# ﴾ ي عنِي :اليهود والنصىار،﴿Ÿω #θè= øó s? ’ Îû öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ﴾ َال 

تخرونَج عاحلَ ند في عغُيسى ، ولو اليهود فبِ يهتهم إِيبِكذياه نِ، وسبتى أَلَإِ هنه غريِل  ، دهشر

غُلوو النصارى ي إِفدعهِلَهم اِإلائلَ ةَي٥( ه(،ولُقَوه:﴿u ö xî ÈdY ys ø9$#﴾]أَ]/ني :مخالفني للحق  ،

 ﴿Ÿω uρ # þθ ãèÎ6 ®K s? u™ !# uθ ÷δ r& 7Θöθ s% ô‰ s% #θ=|Ê ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% #θ= |Ê r& uρ # Z ÏV Ÿ2 ﴾يعنِي:رؤاَءسهم الذين موا ض

أَ ؛ ريقنيِن الفَمالَ:ي تبِتوا أَعكُالفَسم فيما ابتدوا بِعأهو٦(همائ(، ﴿#θ=|Ê uρ ⎯ tã Ï™ !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 

  . )٧( ريثهم الكَلالَإض؛ بِ ريقِالطَّ صدقَ نع] كـ [ ﴾ ]٣[

                                                                             
مضعفاً  ١٢/٥٢:التفسري الكبريقال الرازي يف . ٢/٥٥:تفسري البغوي و،  ٢/٥٦:تفسري السمعاين و، سابق 

فإن أهل اجلنة يأكلون ، أنه ليس كل من أكل أحدث : األول : وهذا عندي ضعيف من وجوه ((  :هذا القول
، ه أن األكل عبارة عن احلاجة إىل الطعام وهذه احلاجة من أقوى الدالئل على أنه ليس بإل: الثاين ، وال حيدثون 

فلو كان إهلا ،  واإلجيادأن اإلله هو القادر على اخللق : الثالث ، آخر  فأي حاجة بنا إىل جعله كناية عن شيء
كيف ، فما مل يقدر على دفع الضرر عن نفسه ، لقدر على دفع أمل اجلوع عن نفسه بغري الطعام والشراب 

  .  )) أظهر من أن حيتاج فيه إىل دليل  وباجلملة ففساد قول النصارى ، يعقل أن يكون إهلا للعاملني 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  . ٢/٢١٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  . ٧٥: جماز القرآن : انظر . وهو قول أيب عبيدة ،  ٥٣٤ -٥٣٢: غريب القرآن   ) ٣(
  .مصدر سابق : وسيط يف تفسري القرآن ايد ال: انظر   ) ٤(
  . ٦/٢٥٢:فسري القرطيب وت،  ٢/٢٦٠:زاد املسري : انظر و و،  ٦/٣١٦:تفسري الطربي قاله ابن جرير يف   ) ٥(
  . ٢/٢١٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(



  

∩∠∇∪﴿š∅ Ïè ä9 t⎦⎪ Ï% ©! $# #ρã x Ÿ2 .⎯ ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™, u ó™)﴾أَ:يعنِيصحاب السبت  ،وأصحاب 

’4﴿ ،  ائدةاملَ n? tã Èβ$|¡ Ï9 yŠ… ãρ# yŠ ﴾ َألنم لَهما اعتالَا ، قَود داللَّ: ود اولْم أَهعنهم ، واجلَعم آيةً ه

للْخقِسفَ،كمخردةًوا ق،﴿⊕© |¤Š Ïã uρ Ç⎯ ö/ $# zΟ tƒ ö tΒ﴾]َأل]ننلَ هعن ملَ نم يؤمن ماملَ صحابِأَ نائدة  ،

y7﴿ ،)١( يرازِنوا خخمِسفَ.بتالس صحابأَ تنعما لَم ؛ كَهنلعم أَهاللَّ:  قالَفَ Ï9≡ sŒ $ yϑÎ/ #θ|Á tã 

#θçΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρß‰ tF ÷è tƒ ﴾ ] كـ[.   

∩∠®∪  ﴿  #θçΡ$Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$uΖ oK tƒ ⎯ tã 9 x6Ψ •Β çνθè= yè sù  ] ن [š[ ø⁄ Î6 s9 $ tΒ #θçΡ$Ÿ2 

šχθ è=yè ø tƒ ﴾] كـ.[  

∩∇⊃∪   ﴿3“ t s? # Z ÏV Ÿ2 óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ ﴾ َأي :ماليِ ن٢(هود(، ﴿šχ öθ ©9 uθ tG tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# #ρã x Ÿ2 ﴾]ن[ 

§{﴿،)٣( ةَكَّم ارفَّكُ ø⁄ Î6s9 $tΒ ôM tΒ£‰ s% óΟ çλ m; öΝ åκ ß¦ àΡr& β r& xÝ Ï‚ y™ ª! $# óΟ Îγ øŠ n= tæ ﴾ ِبئس ا قَمدموا من 

مالعملِ ن لمعادهم في اآلخرة اُهللا خطَس ٤(مهِليِع(،﴿’ Îû uρ É># x‹ yè ø9 $# öΝ èδ tβρ à$ Î#≈ yz﴾] كـ

  ].مثَانون

∩∇⊇∪  ﴿  öθ s9uρ #θçΡ$Ÿ2 šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Äc_ É< ¨Ψ9 $# uρ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& Ïµ ø‹ s9 Î $ tΒ öΝ èδρ ä‹ sƒ ªB $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρr& 

£⎯ Å3≈ s9 uρ # Z ÏV Ÿ2 öΝ åκ ÷] ÏiΒ šχθ à+ Å¡≈ sù﴾]اجلزُء،كـ أوخه٢صيب ثج ،ادسالس،العشر 

  .]يانِالثَّ

∩∇⊄∪ ﴿¨β y‰ Éf tG s9﴾ دحما مي،﴿ £‰ x© r& Ä¨$̈Ψ9 $# Zο uρ# y‰ tã t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 #θãΨ tΒ# u™ yŠθßγ u‹ ø9 $# ﴾ وأَ ذلكنم ه

                           
عن احلسن  ٢/٢١٥:وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٤/٩٦: الثعليب يف تفسريه  ذكره  ) ١(

  . ١/٣١٥: تفسري مقاتل بن سليمان : وانظر . عن جماهد ٢/٤٠٥:زاد املسري وابن اجلوزي يف ، وقتادة وجماهد 
: تفسري الثعاليب و ،١/٤٣٣:رقندي تفسري السمو، ١/٣١٦:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . قاله مقاتل   ) ٢(

  . ٦/٢٥٤:تفسري القرطيب و،  ٢/٥٦: تفسري البغوي و،  ٤/٩٧
تفسري و ، مصدر سابق : تفسري السمرقندي و، مصدر سابق : تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . قاله مقاتل   ) ٣(

  .مصدر سابق : البغوي 
  .  ١٢/٥٥:التفسري الكبري و، مصدر سابق :  البغوي تفسريو،  ٢/٢١٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(



  

⎪⎥š ﴿ ، )١( ي بِلنسداً لح ؤمننيى املُلَع شركنيوا املُراهظَ Ï% ©! $# uρ #θä. u õ° r&]ن[χ y‰ Éf tG s9 uρ 

Ο ßγ t/ t ø% r& Zο ¨Š uθ̈Β z⎯ƒ Ï%©# Ïj9 #θãΨ tΒ# u™ š⎥⎪ Ï% ©! $# # þθ ä9$s% $̄Ρ Î) 3“ t≈ |ÁtΡ ﴾]ن[ يعنِي:النجي اشووفده ين الذ

š﴿  ،)٢(نوا به ، ولَم يرِد جميع النصارى آم، و  اِهللا سولِلى رع بشةن احلَوا ممدقَ Ï9≡ sŒ 

¨β r' Î/ óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ š⎥⎫ Å¡‹ Åb¡Ï% $ZΡ$ t7 ÷δâ‘ uρ﴾ َأي  :بِ لماَءعوصاية عى يس ِاِإلببِ/ميانمد حم)٣( ،

٠٢والقيِسونَس  :رؤوس النصارى ، واحدِسهم قو ، الَقَيس بعض ٤(لماِءالع(:هو أخوذٌم من 
،  )٥( يهانِعم آثارو،  هابتكَ هعبتتل ذلكبِ يسم يسِسالق، فَ هتعبتا تذَإِ هتصصقَو يَءت الشسسقَ

٦  ﴿óΟ ßγ ¯Ρ r& uρ Ÿω tβρ ç É9ò6 tG ó¡ tƒ ﴾ ]٢ كـ خه أو ثج [عا ناحلَ باعِتكَ قما استكرب اليهود 

اَأل عبدةَو٦(وثان( . 

∩∇⊂∪  ﴿# sŒ Î) uρ #θ ãèÏϑ y™ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& ’ n<Î) ÉΑθß™ §9 $#﴾ لَعسولِى الر ي عنِ، ي:النجاشأَي وصهحاب ،

üÈ ﴿:)٧(احلبشةبِ  البٍي طَبِأَ بن عفرهم جليِأ عرقَ ÿè‹γ  ونَعبالس هصحابم أَه:وأ٢َ،)٨(﴾2!

السبونَع ين قَالذدموا املدينرأَقَ؛ فَ ة ليهِعبِم الني  ورةَس فَ ٦،)٩(سيالُما زوا يونَكُب،وهو 

                           
  . ٢/١٩٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
، ٧/٢:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن عطاء ، رواه ابن جرير عن سعيد بن جبري والسدي وعطاء   ) ٢(

  . ٤/١١٨٣:تفسري ابن أيب حامت 
  . ٢/٢١٧:لقرآن ايد الوسيط يف تفسري ا  ) ٣(
  . ٨/٢١٢:هتذيب اللغة : أنظر . هو أبو عبيد   ) ٤(
  . ٣٨٥: غريب القرآن   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
: ه تفسريوابن أيب حامت يف ، ) ٢٢٥٥١(، )  ١٧٤٠( برقم  ٥/٢٩٠،  ١/٢٠١:ه مسندرواه اإلمام أمحد يف   ) ٧(

جممع قال اهليثمي يف ، إىل البيهقي يف دالئل النبوة  ٥/٤٧٦:سيوطي نسبته يف الدر املنثور وزاد ال، ٤/١١٨٥
  . )) وقد صرح بالسماع ، جاله رجال الصحيح غري إسحق رو، رواه أمحد :  (( ٦/٢٧:الزوائد 

  .اآلية األوىل من سورة مرمي   ) ٨(
مصدر : تفسري ابن أيب حامت و ،٧/٤:تفسري الطربي :  انظر. رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن سعيد بن جبري   ) ٩(

الشيخ وابن  عبد بن محيد وابن املنذر وأيبإىل  ٣/١٣٠:الدر املنثور وزاد السيوطي نسبته يف ،  ٦٦٧٩، سابق 
  .مردويه 



  

“#﴿  :ىعالَه تولُقَ t s? óΟ ßγ uΖ ãŠ ôã r& âÙ‹ Ï s? š∅ ÏΒ Æì øΒ ¤$! $# $£ϑ ÏΒ #θèù z tä z⎯ ÏΒ Èd, ys ø9$# ﴾]ض[ الذزلَي ن 

على محمد  وو احلَه٠٢،  ق تفيض  :٦ ، )١( يلُِست ﴿ tβθ ä9θ à+ tƒ !$ uΖ −/ u‘ $ ¨Ψ tΒ# u™ $ uΖ ö; çGø. $$ sù yì tΒ 

t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 :  وأَ ٢٠،)٢( احلقبِ دونَشهي ينالذ  دحمم ةمع أُم] ٢ ثجكـ أو [ ﴾ #$

الشاهنبياُءاَأل: وند  ٣( املؤمنونَو(.  

∩∇⊆∪ ٦  ﴿$ tΒ uρ $ uΖ s9 Ÿω ß⎯ ÏΒ÷σ çΡ «! $$ Î/ ﴾ َأأَ:  يي لَ يٍءشذَا إِنا ت٤( اِهللابِ ميانَا اِإلركن( ، ﴿$ tΒuρ 

$ tΒ uρ $ tΡ u™!% y` š∅ ÏΒ Èd, ysø9 ßì﴿ ،  رآني القُف قن احلَا ماءنا جمبِو ]خ[﴾ #$ yϑôÜ tΡ uρ β r& $ uΖ n=Åz ô‰ãƒ 

$ oΨ š/ z’ ﴾ ٥( ةَاجلن(،﴿yì tΒ ÏΘöθ s+ ø9 $# t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9  الَ هنأَ:  ونَنع، ي)٦(  دمحم ةمأُ عم ]كـ[﴾ #$

  .  ةناجلَ خولِي دهم فعمطَ ققَتحي الَ، و القرآنوا بِنؤمي ما لَذَم إِهلَ يَءش الَ

∩∇∈∪  ﴿  ÞΟ ßγ t/$ rO r' sù ª! $# $yϑ Î/ #θä9$s% ﴾ بِ: ي عنِيموا اَهللاألُا س مقَ نهم ول: ﴿  $uΖ ö; çGø. $$ sù yì tΒ 

t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $#﴾  قَ، وهم ول : ﴿ßì yϑôÜ tΡ uρ β r& $ uΖ n= Åzô‰ ãƒ ﴾ َ؛ أثَأَ:  يابم بِهذلك  ، ﴿;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB 

⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $pκ Ïù]ن[š Ï9≡ sŒ uρ â™ !# t“ y_ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9  م، ثُ)٧( ينوحداملُ ]م[﴾ #$

  :  قالَفَ، م هريِغَو تابِالك هلِن أَم فركَ منل عيدالو كرذَ

∩∇∉∪  ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ #ρã x x. #θç/ ¤‹ Ÿ2 uρ !$oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ pt õ¾ r& ÉΟŠ Ås pg ø:$# ﴾]م[ .  

∩∇∠∪﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# #θãΖ tΒ# u™ Ÿω #θãΒÌh pt éB ÏM≈ t6 Íh‹ sÛ !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# öΝ ä3 s9﴾ م قَهم صحابِأَ/نوم 

ي بِالن تعاهنْوا أَد يحرملى أَوا عنطَم املَهِِسفاعالطَ ميبة،نْأَو يصوموا النهار،وقُييلَوا اللَّوم ، 

                           
  .١٤١:غريب القرآن   ) ١(
  . ٧/٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن جريج   ) ٢(
  . ١/١٤٦:يب يف تفسري الغريب تذكرة األر  ) ٣(
  . ٢/٢٠٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  . )) نطمع أن يدخلنا ربنا اجلنة : أي ؛ ويف الكالم إضمار :  (( ٦/٢٥٩: ه تفسريقال القرطيب  يف   ) ٥(
  .٢/٥٨:تفسري البغوي و،  ٤/١٠٠:يب لتفسري الثع: انظر   ) ٦(
  .  ٢/٢١٩: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ١/٤٣٥:لسمرقندي تفسري ا: انظر   ) ٧(



  

نْأَو يخوا أَصنفسهم ، وسمصا )١(َءاي اخلداًء ، فَعتلما نزلت هاآليةُ ذه :  ﴿Ÿω uρ # ÿρ ß‰ tG ÷è s?]ن[ 

χ Î) ©! $# Ÿω = Ït ä† t⎦⎪ Ï‰ tF ÷è ßϑø9   ] .أوثج ـك[﴾ #$

∩∇∇∪٢﴿ #θè= ä. uρ $ £ϑÏΒ x% y— u‘]٣[ Ν ä3 ª!$# Wξ≈ n=ym $Y7 Íh‹ sÛ]ض ن[ #θà+ ¨?$# uρ ©! $# ü“ Ï%©! $# Ο çFΡr& ⎯ Ïµ Î/ 

šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãΒ﴾]٢ -:واالُقَ]كـ وهأَ : مبكرٍو ب و ، علي و ،ابن م٢( سعود(و ،ابن 

٣(مرع(و ،سارِم القَالئ أَبِي[ى ولَم[ )٤( يفةَذَح)٥(أَ، ورٍو ذَب)٦( ،وقْاملداد و ،عقلُم بن مقرن)٧( 
م٦   – )٨( )٧(قرن  :يا رإِ اِهللا ولُسا كُنا قَند لفْحنلى ذَا عرتلَ، فَ لك  :  

                           
وفعلهم هذا من أجل إعتزال ، ) خصاه ( مادة ، : املعجم الوسيط : انظر . سل اخلصيتني ونزعهما : اخلصاء   ) ١(

  .النساء فمن خصي فال يبقى له أرب يف النساء 
ومن كبار ، من السابقني األولني ، ن مسعود بن غافل اهلذيلعبد اهللا ب، أبو عبد الرمحن ، هو الصحايب اجلليل   ) ٢(

: ، انظر هـ ٣٢ومات سنة ، وأخباره كثرية مشهورة  ، ره عمر على الكوفةأم، العلماء من الصحابة
  .٤/٢٣٣:، واإلصابة ٣/٩٨٧:االستيعاب 

واستصغر ، لد بعد املبعث بيسري و ،عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي ، أبو عبد الرمحن ، الصحايب اجلليل   ) ٣(
 ، لألثر إتباعاًوكان من أشد الناس ، وهو أحد املكثرين من الصحابة والعبادلة ، يوم أحد وهو بن أربع عشرة 

: اإلصابة و، ٤/١٤٢:طبقات ابن سعد  :انظر .  مات سنة ثالث وسبعني يف آخرها أو أول اليت تليها 
  . ٣١٥ :تقريب التهذيب و، ٤/١٨١

  .ولعله سهو من الناسخ ، وهو ال شك أنه خطأ ، موىل ابن حذيفة : يف األصل   ) ٤(
كان يؤم  ،أحد السابقني األولني ،سامل موىل أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، هو الصحايب اجلليل   ) ٥(

مات يوم ، ورين رضي اهللا عنهم ، أحد القراء املشه املهاجرين األولني يف مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر
  .٢/٨٥:، والطبقات الكربى ٣/١٣:اإلصابة : انظر.  اليمامة

 ،فلم يشهد بدراً، تقدم إسالمه وتأخرت هجرته  الغفاري، جندب بن جنادة، ذر  وأب، هو الصحايب اجلليل   ) ٦(
  . ٧/١٢٥:، واإلصابة ١/٢٥٢:االستيعاب : انظر.  هـ ٣٢مات سنة 

سبعة كلهم كان بنوا مقرن ،أخو النعمان بن مقرن ،  املزينمعقل بن مقرن ، عمرة  وأب، هو الصحايب اجلليل   ) ٧(
: انظر  .  سكن الكوفة وروى عن النيب ، وليس ذلك ألحد من العرب سواهم ،    النيبهاجر وصحب 

  . ٦/١٨٣:اإلصابة و،  ٣/١٤٣٢:االستيعاب 
وعلي بن أيب ، عثمان بن مظعون : وذكر أم  ، هذا اخلرب عن عكرمة  ٧/١١: هسريحكى ابن جرير يف تف  ) ٨(

 ٧/٢٨:  -أيضاًً - وروى ،  رضي اهللا عنهم وساملا موىل أيب حذيفة ، وبن مسعود واملقداد بن األسود ، طالب 
نسبة ٣/١٤٤:الدر املنثور وزاد السيوطي يف ، قصة معقل بن مقرن مع ابن مسعود رضي اهللا عنهماعكرمة عن 

فورد ، وأما اسم أيب بكر وأيب ذر رضي اهللا عنهما ، سعد وعبد بن محيد وابن املنذر والطرباينابن هذا اخلرب إىل 



  

∩∇®∪  ﴿Ÿω ãΝ ä. ä‹ Ï{# xσ ãƒ ª! $# Èθ øó̄=9 $$Î/ þ’ Îû öΝ ä3 ÏΡ$ yϑ÷ƒ r& ﴾ )١( فَوسرنذَا ها في سورة البقرة )٢(  ،

 ﴿⎯ Å3≈ s9 uρ Ν à2 ä‹ Ï{# xσ ãƒ $ yϑ Î/ ãΝ ›?‰¤+ tã zβ$ yϑ÷ƒ F{  دقعي، و اِهللابِ فلحيفَ،مرقصد اَألي نْأَ وه]ن[﴾#$

عليه اليالقلبِبِ مني متعقَ،)٣(داً مأَر﴿Ν ›?‰t+ tã﴾ صبةُح ، ﴿Ν ›?‰tt%$tã ﴾ كْذ ٤(و(  ، ﴿ÿ… çµ è? t‘$ ¤ s3 sù 

ãΠ$ yèôÛ) Î Íο u |³ tã t⎦⎫ Å3≈ |¡ tΒ ﴾ ِنِثْ نْإحتلِّكُم ل سكنيٍم و ، مدهثُ ولثاً م٥( ن( و ،هه ولُقَ و: ﴿ô⎯ ÏΒ 

ÅÝ y™ ÷ρ r& $tΒ tβθ ßϑÏè ôÜ è? öΝ ä3Š Î=÷δ r& ÷ρ r& óΟ ßγ è?uθ ó¡ Ï. ﴾ نََّأل ذا القَهدر سطٌو في الش٦(عِب(و ،يلَق  :من 

ريِخ مطْا تعون أَمهم كَيكُلاحلطَنأَ ةو أَ،  )٧( مرِالتو  :كسوتهم ؛ وهلُّقَأَ و ما يقع عليه اسم 

الكسوة ن إِمارٍز  ،رِواٍءد  ،٨(ميصٍقَو(، ﴿÷ρ r& ãƒ Ì øt rB]٣[ 7π t6 s% u‘ ﴾]ن[ يعنِي:٩(ؤمنةًم(كفِّاملُ، ور 

                                                                             
طريق السدي الصغري عن إىل بن عساكر يف تأرخيه من  ٩٧: يف الرواية اليت نسبها السيوطي يف لباب لنقول 

وأما ،   -عدا ابن عباس  –وال خيفى فساد هذا الطريق عند أهل احلديث ،  أيب صاحل عن ابن عباس عنالكليب 
  .عن قتادة  ٧/٩:فقد ورد يف الرواية اليت أخرجها ابن جرير يف تفسريه  اسم علي 

  . ٧/١٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ١(
  (    ) .صفحة ، من السورة )  ٢٢٥(عند اآلية رقم   ) ٢(
  .  ٧/١٤:تفسري الطربي : انظر . حلسن رواى حنوه ابن جرير عن جماهد وقتادة وا  ) ٣(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات السبع : انظر   ) ٤(
وأثبت حمقق الوجيز ،  ١٢/٦٣:التفسري الكبري ويف ،  ٢/٢٢١:كذا وردت يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(

أي النسخ األخرى  –عبارة األصل ويف البواقي ) رطلٌ وثلث ( أن : يف حتقيقه وقال ، ) رطلٌ وثلث ( كلمة 
 –اليت اطلعت عليها  -ومل يبني من حقق نسخ الوسيط أو الوجيز ).ثلثا من : (  - اليت اعتمد عليها يف التحقيق 

   .رطل وثلث : ا مبعىن وكذلك مل أقف هلا على معىن إالَّ أن يكون ما أثبته حمقق الوجيز أ، ) ثلثا من ( معىن 
عبد اهللا بن عمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة رضي اهللا ابن عباس ووبه قال من الصحابة ، هذا مذهب الشافعي   ) ٦(

 :انظر . وابن املسيب والقاسم وسامل وسليمان بن يسار وعطاء واحلسن  ومن التابعني عطاء وقتادة، عنهم 
  . ١٥/٣٠٠: احلاوي الكبريو، ٤/١٠٣:تفسري الثعليب 

  . مصدر سابق : احلاوي الكبري و، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . هذا مذهب أيب حنيفة   ) ٧(
،      ٧/٦٥:األم : انظر . وإليه ذهب الشافعي ، وهو قول ابن عباس واحلكم واحلسن وجماهد وعطاء والباقر   ) ٨(

  .٤/١٠٤: يب لتفسري الثعو
  . ٦/٢٨٠:تفسري القرطيب : انظر   ) ٩(



  

فمنيِي الي مخري بني ه١(الثة الثَّ ذه(،﴿⎯ yϑ sù óΟ ©9 ô‰Åg s†﴾لَي عنِيم ضلْفْي ن قُموته وقوت عياله 

يومه لَولَيته مطْا يعم شرةَع م٢(نيساك( :  ﴿ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$−ƒ r& ﴾]أَ ]كـفَ:  يعليه صيام 

y7﴿  ، امٍيأَ الثةثَ Ï9≡ sŒ  ]٣ [äο t‘$ ¤ x. öΝ ä3 ÏΡ$yϑ ÷ƒ r& # sŒ Î) óΟ çF ø n= ym ]ن [# þθ Ýà x ôm $# uρ öΝ ä3 oΡ$ϑ÷ƒ r& ]ن[﴾ الَو 

تح٣(وا فُل(َأ ،أَ وظُحفوها عاحلَ ننث)٤(، ﴿y7 Ï9≡ x‹ x. ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ ª!$# öΝ ä3 s9 ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷/ ä3 ª= yè s9 tβρ ã ä3 ô± n@﴾ 

tβρ ã ä3 ô± n@﴾ ] م[            .  

∩®⊃∪﴿$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# # þθ ãΨ tΒ# u™ $ yϑ ¯ΡÎ ã ôϑ sƒ ø: $#﴾اَأل: يعنِيربةَش التي تخمر حتى تشتد سوتك٥(ر( ،

سوتك٥(ر( ، ﴿ç Å£ øŠ yϑ ø9 $# uρ﴾ القأَ جميعِبِ مارنواعه،﴿Ü>$ |ÁΡF{ $# uρ﴾ ٦(وثانُاَأل(،﴿ãΠ sω ø—F{ $# uρ ﴾قداح 

قداح سامِقْاالست ي ذُالتكرت ي أَفلِو الس٧( ورة( ، ﴿Ó§ ô_Í‘﴾/َقَق ذربيح  ، ﴿ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑ tã 

Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 çνθç7  ﴿ ،)٨( ي آدمبنِل يطانُالش لهسوا يمم]ن[﴾ #$ Ï⊥ tGô_ $$ sù  ﴾ ُكونانِوا جباً من٩(  ه( ، ﴿  

﴿  öΝ ä3 ª=yè s9 tβθ ßsÎ=ø è? ﴾ ] ون ، كـ أوثاعست[  

∩®⊇∪   ﴿$yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì ãƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& yì Ï%θãƒ ãΝ ä3 uΖ ÷ t/ nο uρ# y‰ yè ø9 $# u™!$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ ’ Îû Ì ÷Κ sƒ ø:$# Î Å£ ÷ yϑø9 $# uρ ﴾ 

                           
  .٤/١٠٥:يب لتفسري الثع  ) ١(
والوسيط يف تفسري ، ٧/٢٩:تفسري الطربي : انظر . وحكاه الواحدي عن قتادة ، قاله به ابن جرير ورجحه   ) ٢(

  . مصدر سابق : القرآن ايد 
تفسري و ،٢/٢٢٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . وذكره البغوي ، حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(

  .٢/٦٢:البغوي 
، ٢/٢٢٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   : انظر . ورجح البغوي هذا املعىن  ، ذكره الواحدي والبغوي  )٤(

  .  ٢/١٦٣:أحكام القرآن البن العريب و، ٢/٦٢:البغوي  تفسريو
  . ٢/١٦٦:تفسري البحر احمليط : وانظر ، ٢/٢٢٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . ٦/٧٥:تفسري الطربي : انظر   ) ٦(
  (    ) .صفحة ، من السورة )  ٣( عند اآلية رقم   ) ٧(
  . ٢/٢٠٣:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(
واشتقاقه ، اتركوه :؛ أي ) فاجتنبوه ( ومعىن  :  (( ٢٠٦ – ٢/٢٠٥:قال الزجاج  يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٩(

  . ))  يف ناحية: أي ، ونوا جانباً منه ك: يف اللغة 



  

وذلك لمصلُحا ي بأَ نيهلها من العداوة حِاملقابِ، و قدامِاِإل، و على ما يمنع منه ٢٠،  قلَالع 
، قمورِاملَ نع املالِ روجِخبِفَ:يسرِي املَا فمأَ، و ومةصن اخلُكر مه السثُدحا يمبِفَ:  مرِي اخلَا فمأَ

öΝ﴿ ،)١(رِامالقَ عاداةَم لكذَ بيوجِفَ ä. £‰ ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã Ì ø. ÏŒ «! $# Ç⎯ tã uρ Íο 4θ n=¢Á9  غلَتاش نم نََّأل ]ن[﴾ #$

اشبِ غلَتهما منعاه ماِهللا كرِن ذ ومن الص٢( الة( ، ﴿ö≅ yγ sù Λ ä⎢Ρ r& tβθ åκ tJΖ •Β ﴾]وا الُقَ ]كـ :

انته٣(ا ين( ،ظُفْلَ ٢٠فظُلَ ه امٍاستفه ، واَأل:  معناهمر ت ،قديره  :انتوا ه)ثُ ٦، )٤أَ مالطَّبِ مراعة 
  :  قالَفَ ، اعةالطَّبِ

∩®⊄∪  ﴿#θãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# #θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# #ρâ‘ x‹÷n $# uρ  ﴾]ن [ياملَناهو ٥(املَحارم( ،  ﴿βÎ* sù 

öΝ çG øŠ ©9 uθ s? ﴾  ، عن الطاعة ﴿# þθ ßϑ n=÷æ $$ sù $ yϑ ¯Ρr& 4’ n? tã $ uΖ Ï9θ ß™ u‘ à≈ n= t7 ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑø9  كـ[ ﴾ #$

 زلَا نلم، فَ ذابم العتقْحقَاست الَّإِم ، وتعطَأَ نْإِ؛ فَ الغُالب الَّإِ ليهع يسلَ:  يأَ  ]٢صاأوثج
يِحرِتواالُ؛ قَ مرِاخلَ م:))ياِهللا سولُا ر  ،ا مي  قولُتإِفخواننا الذين مضوا وهم يشربها ، ون
واملَ لونَأكُي٦(رتلَ، فَ ))!؟يسر( :  

                           
  . ١/١٤٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  .٢/٦٢:تفسري البغوي و، ٢/٢٢٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
: ورواه ابن جرير يف تفسريه ،  عن أيب هريرة ، )  ٨٦٠٥(برقم ،  ٢/٣٥١:رواه اإلمام أمحد يف مسنده   ) ٣(

  . بريدة عن أبيه عن أيب  ٧/٣٤
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . ٢/٦٣:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
عن الرباء بن ) ٣٠٥١(برقم ،  باب ومن سورة املائدة، كتاب التفسري  ، ٥/٢٥٤:رواه الترمذي يف سننه   ) ٦(

وابن ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ،  )٢٠٨٨ (برقم ، ١/٢٣٤: يف مسندهأمحد  ورواه اإلمام ،  عازب 
برقم ، كتاب األشربة ،  ٤/١٦٠:املستدرك واحلاكم يف  ،) ٥٣٥٠(برقم ، ١٢/١٧٢: هصحيححبان يف 

عن الرباء )  ١٧١٩( برقم ،  ٣/٢٦٥:وأبو يعلى يف مسنده ،  رضي اهللا عنهما عن بن عباس، )  ٧٢٢٥(
حديث :  ((ويقول احلاكم يف املستدرك ،  )) هذا حديث حسن صحيح ((  : قال الترمذي .   عازب 

 ٢/٨٦٩فقد روى البخاري يف صحيحه ، وله شواهد يف الصحيحني : قلت .  )) صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 
  فأمر ، وكان مخرهم يومئذ الفضيخ ، كنت ساقي القوم يف مرتل أيب طلحة :  (( من حديث أنس 

، فخرجت فهرقتها ، اخرج فأهرقها : فقال يل أبو طلحة : قال ، أال إن اخلمر قد حرمت : مناديا ينادي 
ليس على الذين  ﴿  :فأنزل اهللا ، قد قتل قوم وهي يف بطوم  : فقال بعض القوم، فجرت يف سكك املدينة 

  .  )) اآلية   ﴾آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا 



  

∩®⊂∪   ﴿}§ øŠ s9 ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# #θãΖ tΒ# u™ #θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$#]٣[ Óy$ uΖ ã_ $ yϑŠ Ïù # þθ ßϑ Ïè sÛ ﴾ 

مرِن اخلَم بلَقَ يسرِاملَو مي ، حرِالت ﴿# sŒ Î) $ tΒ #θs+ ¨? θãΖ#﴿ ،  ركالشوي اصعاملَ ﴾ #$ tΒ# u™ ¨ρ  #θè=Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 Ν§ ]ع[ #$ èO #θ s+ ¨?$# #θãΖ tΒ# u™ ¨ρ ﴾ وداموا على تم ، قواه ﴿§Ν èO #θs+ ¨? $# #θãΖ |¡ ôm r&̈ρ]ثُ ﴾]نم 

ظُوا قَاتلم العباد م ،ع ضاِإل مإِ حسان٢٠،  )١( ليه ذَإِوا موا قُا ات :بالتحرمي ، أَ عدو َ:آموا ن
 مرِى اخلَلَإِ ودالعوا قَات م، ثُ وخِساملنو خِاسالنبِوا نوآمى،وقْلى التوا عامد: وا قُات م، ثُمحريِالتبِ

بعد حرِالتأَمي ، وحسوان العبِ لَمترك شرب٦، )٢(اه   ﴿ª! $# uρ = Ït ä† t⎦⎫ ÏΨ Å¡ ósçR ùQ   . ]م[﴾ #$

∩®⊆∪﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# #θãΖ tΒ# u™ ãΝ ä3 ¯Ρ uθ è=ö7 uŠ s9 ª! $# &™ ó© y´ Î/ z⎯ ÏiΒ Ï‰ øŠ ¢Á9 ، ةيبِيِداحلُ اما عذَه انَكَ﴾]٣[#$

 :ى عالَت ن اِهللام تالًءابِ؛  مونَرِمح مهو،   ثريةٌم كَهِالرِح/ يم فاهشغت ريالطَّو حشالو انتكَ

 ﴿ÿ… ã& è!$oΨ s? öΝ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r&  ﴾ي عنِي :الفراخ الصارغ، ﴿öΝ ä3 ãm$ tΒ Í‘ uρ ﴾ ي عنِي :الك٣(بار(، ﴿zΟ n=÷è u‹ Ï9 ª! $# ﴾ 

لىري،﴿⎯ tΒ … çµ èù$sƒ s† Í= ø‹ tó ø9 $$Î/ ﴾]أَ ]ني  :من ياَهللا خاف لَوم ي٤( ره( ، ﴿Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tG ôã  لمظَ ﴾ #$

‰y﴿  ، يدالص أخذب لمظَ ÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ ﴾ بعد ي ،هِالن  ﴿… ã& s# sù ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ï9 r& ﴾ ]كـ[ .  

∩®∈∪﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# #θãΨ tΒ# u™ Ÿω #θè= çGø+ s? y‰ øŠ ¢Á9$# öΝ çFΡ r& uρ ×Πã ãm]ن[﴾حرتلَقَ اُهللا م الصيد ى لَع

⎯﴿،)٥(اًمرِحم اما دم؛ جوهن الوم وجهبِ يدلصِل ضرعتي نْأَ هلَ ليس، فَ مِرِحاملُ tΒ uρ  … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ 

Ν ä3Ζ ÏΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β  â™ !# t“ yf sù Ä≅ ÷W ÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9  نم ولِتقْملْل لٌاثمم زاٌءج عليهفَ]  ع[  ﴾ #$

النمِع ي فقَلْاخلفَ : ةفي النعامة دنةٌب و ،فمارِي ح حشِالو قرةٌب،فَوكَ بعِي الض،بشوعذا لى ه

قْالتقَ ،)٦(يردأَر ﴿Ö™!# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ﴾ ُك١(وف(، ﴿ãΝ ä3 øt s†]٣[ ⎯ ÏµÎ/ # uρsŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ ﴾ حكُيم ي ف

                           
  .٢/٤٢٠:زاد املسري و،  ٢٢٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد  :انظر   ) ١(
  .لتفصيل تلك األقوال ، مصدر سابق : زاد املسري : وانظر ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  . ٧/٣٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٣(
  .  ٢/٢٢٨:والوسيط  يف تفسري القرآن ايد ،  ٤/١٠٨:يب لتفسري الثع،  ٣٢١ص/١:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ٤(
  . ٢/٢٢٩:الوسيط  يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  .  ٤/١٠٩:تفسري الثعليب و،  ٢/٢٠٦:األم : انظر   ) ٦(



  

الصزاِءاجلَبِ يد رجالن صالحان مهلِأَ ن لَّمفَم،كُتلَإِ ينظرانى ششياِءاَأل به به معمِن الن 
 مدالع صا خمنإِو،ارةفَّي الكَواٌء فس ئُطخاملُو يدالص قتلِل دمعتاملُو ٢٠ ،)٢( به يحكمانفَ
 زلَن (( :  )٣( يرِهالز الَ، قَ امدالعبِ صتخم لكذَ، و عيدن الوم اآلية ثناِءي أَف كرذَا مل كرِالذَّبِ
)) طأي اخلَف نةُالس جرت، و العمدبِ رآنُالقُ

 جوبِي ود فامالعبِ خطئُاملُ تقَحلْأُ:  ي، أَ )٤(
 همحلَ ؤكلُي يوانن حم دلِّوتاملُ وأَ، حماللَّ ولِأكُاملَ يدالص قتلِبِ زاُءاجلَ جبا يمنإِ، و زاِءاجلَ
ريه كَغَومعِ فَالسإنه من الضعِب فَ،بِئَالذَّوقتلِبِ الواجب الصيد يما لَفه ثلٌم نعامِن اَألم ه ، لُثْم
وفا الَيم لَ ثلَمه قيمتالَ، قَ ه ابن ع٥(اسٍب( :))ي الظَّفبية اةٌش و ،في النعامة ب٦، )٦( ))  عري  ﴿

$Nƒ ô‰ yδ x Î=≈ t/ Ïπ t7 ÷è s3 ø9 ρ÷﴿،)٧(به قدصتو،هحبذَ كةَى متا أَذَإِ:  يأَ ﴾ #$ r& ×ο t‘$ ¤ x. ßΘ$yè sÛ 

]٣[t⎦⎫ Å3≈ |¡ tΒ﴾،َقأَر﴿÷ρ r& çο t‘$ ¤ x. ÉΘ$ yè sÛ  t⎦⎫ Å3≈ |¡ tΒ﴾ ع ٨(م(،﴿÷ρr& ãΑ ô‰ tã y7 Ï9≡ sŒ﴾ َأي:ذَ ثلُملك 
)٩(، ﴿$YΒ$ u‹ Ï¹ ﴾املُورِحتلَا قَذَإِ م يداً كَصنْإِ ؛خرياً ان م اَءش جازبِ اهمثله من النمِعنْإِ، و اَءش 

 دم لِّكُ نع امص اَءش نْإِ، و به قصدتي معاماً ، ثُم طَاهرالدرى بِاشت م، ثُ راهمد ثلَامل موقَ

                                                                             
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط  يف تفسري القرآن ايد : انظر . الواحدي عن ابن عباس  حكاه  ) ٢(
ولد يف ، القرشي املدين شهاب الزهري بن  عبيداهللا بن عبداهللا حممد بن مسلم بن، أبو بكر ، هو التابعي اجلليل   ) ٣(

أحد احملدثني ، هللا عنها رضي ا سنة مثان ومخسني يف آخر خالفة معاوية وهي السنة اليت ماتت فيها عائشة
مات لسبع عشرة ، وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق ، يف آخر حياته مرض ، واحلفاظ املتقنني ، األعالم 

: التاريخ الكبري : انظر . رمحه اهللا مخس وسبعني سنة  ابنخلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة وهو 
   ،٢/١٣٦: صفة الصفوة ، ١/٢٢٠

  . ٧/٤٢:تفسري الطربي : انظر . رير عن الزهري رواه ابن ج  ) ٤(
: أحكام القرآن للجصاص و،  ٢/٤٢٥:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي واجلصاص عن ابن عباس   ) ٥(

٤/١٣٤ .  
  . ١/١٤٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
زاد و، مصدر سابق :القرآن ايد الوسيط  يف تفسري : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٧(

  . مصدر سابق : املسري 
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٤٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  . ٧٥: وجماز القرآن ،  ١/٣٢٠:معاين القرآن للفراء : انظر . قاله الفراء وأبو عبيدة   ) ٩(



  

١(وماً ي(، ﴿sρä‹ u‹ Ïj9 tΑ$t/ uρ ⎯ Íν Í ö∆ r& ﴾]ن[ زاَءج ما صنع ،  

 ٠٢ ﴿tΑ$t/ uρ ⎯ Íν Í ö∆ r&﴾َأي/:عأَ بةَاقمره في الش٢(ر(،والوالُب:الوةُخام ،ووُءس العاقبة ،قالُي  :اٌء م

ميلٌبِاٌء و ٌألكَ، و ؛ أَيلٌ بِوي  :وخالَ يم يسمرأُت ،ضروي عاقبته،يلُالوبِو:الوخ؛  يمضد 

$﴿  ٦،  )٣(يءرِاملَ x tã ª!$# $ £ϑ tã y# n= y™  ﴾]بلَقَ ]ن التميِرِح ، ﴿ô⎯ tΒ uρ yŠ$ tã ãΝ É+ tFΖ uŠ sù ª! $# çµ ÷Ζ ÏΒ  

!ª﴿  ، )٤( يدعالو بِصدد وهياً ، وانِثَ ليهع مماً حكرِحم يدالص تلِى قَلَإِ ادع نم:  يأَ]ن[﴾ $# uρ 

ª! $# uρ Ö“ƒ Í• tã ﴾ نِميع ،  ﴿ρèŒ BΘ$s+ ÏGΡ$# ﴾ ]كـ ثا[ مهلِأَ ن معصيته .  
∩®∉∪ ﴿¨≅ Ïm é& öΝ ä3 s9 ß‰ø‹ |¹ Ì ós t7 ø9 $#﴾ ا أُمصيب من د٥( اخله(،وحاللُذا اِإله عام أَ كلِّلحد 

…﴿ ،حالًم وأَ انَماً كَرِحم حدأَ çµ ãΒ$yè sÛ uρ﴾ هو ما تغيب عاُءاملَ نه لَوم يص، أَ الَق٢٠َدبكرٍو ب 

وعمر: )) هو ما نبذه متاًي  (( )٦(، قالَو سعيد سيبِاملُ بن)٧(: )) مالهح  (( ،لَقاَو النخعي)٨( : )) 

                           
  .  ٢/٢٣٠:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٤/٢٩٩:كبري احلاوي ال: انظر . قاله الشافعي   ) ١(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٢(
  .  ٤٧٩: غريب القرآن   ) ٣(
، عن عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبري ، مصدر سابق : حكاه الواحدي بنصه يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(

   .٧/٥٩: وبنحوه روى عنهم الطربي يف تفسريه 
  . ٢/٢٣١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
   ٤٢٨ص/٢زاد املسري ج  ) ٦(
سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم القرشي ، هو التابعي اجلليل   ) ٧(

ال أعلم يف التابعني : قال بن املديين ، ه أصح املراسيل مرسالت ،أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار ، املخزومي 
املنتظم و،  ٥/١١٩:طبقات ابن سعد : انظر . رمحه اهللا مات بعد التسعني وقد ناهز الثمانني ، أوسع علما منه 

  . ١/٢٤١:تقريب التهذيب و،  ٦/٣١٩
: تفسري الثعاليب : كاه الثعليب عنه  انظر وح ، ٧/٦٨:تفسري الطربي : انظر . وهذا القول رواه ابن جرير عنه         
٤/١١١.  

كان  :قال األعمش ، فقيه العراق  ،الكويف ، النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود ، هو أبو عمران   ) ٨(
. مات إبراهيم يف آخر سنة مخس وتسعني كهال قبل الشيخوخة رمحه اهللا تعاىل ، إبراهيم صريفيا يف احلديث 

   .١/١٥٥:هتذيب التهذيب و ، ١/٧٤:كرة احلفاظ تذ: انظر 
مرجحاً  -٧/٦٨: هتفسريقال ابن جرير يف . ٧/٦٧:تفسري الطربي : انظر . وهذا القول رواه ابن جرير عنه        

طعامه ما قذفه البحر أو حسر عنه فوجد : وأوىل هذه األقوال بالصواب عندنا قول من قال ((  -بني األقوال 



  

)) ما نبذه و ،مالهح  ((
)١(،﴿$Yæ$FtΒ öΝ ä3 ©9 Íο u‘$ §‹ ¡¡=Ï9 uρ ﴾]ن[ نفعةًم لْلميمِق املُو؛ رِساف]َونبِيع٢(]ي( ،

ويتزوثَ ونَد ،أَ معاد تحرمي الصيد فقالَفَ حرامِاِإل الِي ح:﴿tΠ Ìh ãmuρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ß‰ ø‹ |¹ Îh y9 ø9$# $ tΒ 

óΟ çF øΒßŠ $YΒ ã ãm]ن[ #θà+ ¨? $# uρ ©! $# ü” Ï%©! $# Ïµ øŠ s9 Î) šχρ ç |³ øt éB ﴾]م[ افُخي إِوا الذليه تبونَثُع  .  

∩®∠∪  ﴿Ÿ≅ yè y_ ª! $# sπ t6 ÷è s3 ø9 $# |M øŠ t7 ø9 $# tΠ# t ys ø9 $# ﴾ ي عنِي :البيت الذي حرنْأَ م يصاد عنده  ،

ويختلى ما عنده مالٍءن خ ،وما عطف من حرمت٣(ه(، ﴿$Vϑ≈ uŠ Ï% Ä¨$̈Ζ= Ïj9﴾قياماً لهمينِدي ،ون قوم

Vϑ$﴿ قَرأَ  ،)٤( سكالن ضاِءقَو ، جلحل ليهإِ uŠ Ï% ﴾ ش٥( ام(،  ﴿t öκ ¤¶9$# uρ tΠ# t ys ø9 $#  ﴾اَأل : يعنِيشهر 

“y ﴿ ، )٦( نسِاجل لفظبِ ركذُفَ،  رمِاحلُ ô‰ oλù; $# uρ y‰ Í← nξ s+ ø9 $# uρ ]ذَ] ن[ ﴾] ٣كرني أَا فلِو السورة 

تفسري٧(ه(، وملةُاجلُ هذه ذُكرت بعد كرِذ البَأل يتنها مسبابِأَ ن حج البذُ؛ فَيتكرت معه، 

 ﴿y7 Ï9≡ sŒ ﴾َأي:ي أَالذنبأتكم به في هذه السورة نبياِءاَأل خبارِن أَم،املُ أحوالِونافقني،واليهود  ،

ذَ ريِغَول٨(ك(﴿،# þθ ßϑ n=÷è tG Ï9 ¨β r& ©! $# ãΝ n=÷è tƒ]٣[$ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# χ r& uρ ©! $# Èe≅ ä3 Î/ 

>™ ó© x« íΟŠ Î= tæ ﴾ ]أو ثج م[  . 

∩®∇∪ ﴿# þθ ßϑ n=ôã $# χ r& ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s+ Ïè ø9 $# ¨β r& uρ ©! $# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm   .  ]م[﴾ ‘§

                                                                             
  . )) ه  ميتا على ساحل

  . ١/١٤٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
: انظر . رواى حنوه ابن جرير عن قتادة  .تشبعون : ويف األصل . كذا يف نسخة الوجيز والوسيط املطبوعتان   ) ٢(

   .٧/٦٩:تفسري الطربي 
   .٢/٤٢٩:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
: تفسري ابن أيب حامت و، ٧/٧٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس    )٤(

٤/١٢١٤ .  
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  . ١/٧١٤:الكشاف و ،٢/٦٩:تفسري السمعاين : انظر   ) ٦(
  (   ) .صفحة ، )  ٢( م عند اآلية رق  ) ٧(
والوسيط يف تفسري ،  ٢/٢١٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . وحكاه الواحدي عن ابن األنباري ، قاله الزجاج   ) ٨(

  .  ٢/٢٣٢:القرآن ايد 



  

∩®®∪ ﴿$ ¨Β ’ n? tã/ ÉΑθß™ §9 $# ω Î) à≈ n= t6ø9 #$!ª]ن[#$ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ]٣[$ tΒ tβρ ß‰ ö7 è? $ tΒ uρ tβθßϑ çFõ3 s? 

  . )١( يٌءش ليهخفى عي الَ هنلى أَع لككم ذَلُدي:  يأَ] م[﴾

∩⊇⊃⊃∪﴿≅ è% ω “ Èθ tGó¡ o„ ß]Š Î7 sƒ ø: $# Ü= Íh‹ ©Ü9 $# uρ﴾ َأي  :احلرام ٢( احلاللَو(،﴿ öθ s9 uρ y7 t7 yf ôã r& ]٣ [

]٣ [äο u øY x. Ï]Š Î7 sƒ ø: ﴿ ، )٣(ا ينالد ةُينزِو، الِاملَ ثرةُهم كَبعجِيا ينالد هلَأَ نَّأَ لكذَو ]ن[﴾ #$

#θà+ ¨?$$ sù ©!$# ’ Í< 'ρé' ¯≈ tƒ É>$ t6 ø9 F{ $# öΝ ä3 ª= yè s9 šχθ ßsÎ=ø è? ﴾] مائةٌ ، م[ .  

∩⊇⊃⊇∪  ﴿$pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# #θãΖ tΒ# u™ Ÿω #θè=t↔ ó¡ n@ ô⎯ tã u™ !$ u‹ ô© r& β Î) y‰ ö6 è? öΝ ä3 s9 öΝ ä. ÷σ Ý¡ n@ ﴾]خ[ نزلت 

حني سلَئ بِالني  حى أَتفَحسأَاملَبِ)٤(ه وفَ لة ،قام مغباً،ضخيباً،طالَقَو:»الَي ،ونِلُس تي لونِأَس
تلونِأَسي في مقامي هذا عأَ الَّإِ يٍءن شخبكُرتفَ»  م به ،قام جلٌر منِن ب٥(همٍي س( طْ، يعن 
في نقالَ؛ فَ سبه  :مأَ«: الَي ؟ قَبِأَ نبوك افةَذَح«،قَوام أَ:  قالَ،فَ آخرأَ ينقالَا ؟ ، فَن :»ي ف
٦(» ارِالن( ،فَ ٢٠قام عمر  َقالَف: )) رضاِهللاا بِين راإلسالمِبِباً ، و دبِيناً ، ومحمد بِناً ، إِيا ن

                           
  . ٢/٢١١:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
تفسري : انظر . ني والثعليب والبغوي وذكره السمرقندي وابن زمن، حكاه الواحدي والقرطيب عن احلسن   ) ٢(

: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،٤/١١٣:يب لتفسري الثعو ،٢/٤٩:تفسري ابن زمنني و، ١/٤٤٣:السمرقندي 
     .٦/٣٢٧:القرطيب وتفسري ،  ٢/٦٩:تفسري البغوي و،  ٢/٢٣٣

  .مصدر سابق :  الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  ) .حفا ( مادة ،  ٥/١٦٧:هتذيب اللغة : انظر . مثل اإلحلاف سواًء ؛ وهو اإلحلاح : اإلحفاء يف املسألة   ) ٤(
  . بينته الروايات األخرى يف الصحيحني وغريمها ،  الرجل هو الصحايب اجلليل عبداهللا بن حذافة السهمي  ) ٥(
  :٢/١٠٦ :قال ابن كثري يف تفسريه ،  عن أيب هريرة  ٧/٨٢:ه رواه ذا اللفظ ابن جرير يف تفسري  ) ٦(

وقد ورد .  )) منهم أسباط عن السدي ؛ وقد ذكر هذه القصة مرسلة غري واحد من السلف ، إسناده جيد ((
باب ، كتاب العلم ، ١/٤٧: مارواه البخاري يف صحيحه: حنو هذه القصة يف الصحيحني بألفاظ متعددة منها 

كتاب ، ٤/١٨٣٤:ومسلم يف صحيحه ، )  ٩٢( برقم ،  املوعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهالغضب يف 
 وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به تكليف وما ال يقع وحنو ذلك باب توقريه  ، الفضائل 

عليه  رثكْلما أُف، عن أشياء كرهها  سئل النيب  : قال  من حديث أيب موسى األشعري ) ٢٣٥٩(برقم ، 
فقام آخر ، » أبوك حذافة  «: قال ؟ من أيب : قال رجل ،  »سلوين عما شئتم  «: مث قال للناس ، غضب 

يا :  ((فلما رأى عمر ما يف وجهه قال ، » أبوك سامل موىل شيبة  «: فقال  ؟ من أيب يا رسول اهللا: فقال 
  .  )) رسول اهللا إنا نتوب إىل اهللا عز وجل 



  

يثُحدبِوا ع هدجاهلية أَ اُهللا، وعلم ن آباؤنام  (( َف ،غَ سكنضبه )اُهللا أنزلَفَ ٦،)١ ىعالَت هذه 
،  عهوضن مع ألَن سم سؤالِ؛ كَ اؤهيذَإِو،هوابم جهحزنا يموا عسألُي نْم أَهاهن، و اآليةَ

β﴿ ، » ارِي النف«: الَقَفَ Î) uρ #θè= t↔ ó¡ n@ $ pκ ÷] tã ﴾ َأي  :عشياَءأَ ن ، ﴿t⎦⎫ Ïm ãΑ ¨” t∴ ãƒ ãβ# u™ ö à+ ø9 $# y‰ ö7 è? öΝ ä3 s9 

 ، يانهى بلإِ ةُاجاحلَ تسمو؛  مٍكْح و، أَ يٍهِن، و رضٍفَ نم القرآن يهف زلَا ني معنِي  ]ن[﴾

$﴿،)٢( مكُلَ دبت ئذينا حهنم عتلْأَا سذَإِفَ x tã ª! $# $ pκ ÷] tã ﴾]أَ]ني  :عن مألَسكُتم مرِا كَمهه 

بِالني  الَ، و لَم إِكُبِ اجةَحيانِى با ه. نهنْأَ م اُهللااه يعلَوا إِودذَ ثلِى ملك و ،أَ أخربنه فا ع

عا فَملُعوه   ،﴿ª!$# uρ î‘θà xî ÒΟŠ Î= ym ﴾ ]الَ]كـ يل بِجِعثُ العقوبة ،أَ مخبرهم عن الِح من 

كلَّتف سالَؤ ا لَمم قالَوا ، فَفُلَّكَي     :  

∩⊇⊃⊄∪  ﴿ô‰ s% $ yγ s9 r' y™  ﴾َأي  :اآليات ، ﴿×Π öθ s% ⎯ ÏiΒ öΝ à6 Î=ö6 s% ¢Ο èO #θ ßs t7 ô¹ r& $ pκ Í5 š⎥⎪ Ì Ï≈ x. ﴾ 

،  اقةَوا النألُس احلٍص ومقَها ، ووا بِرفَكَ م، ثُ)٣( ائدةَوا املَلُأَسى يسع ومقَ: ي عنِي ]كـ [
  . )٤(ا وهرقَع مثُ

∩⊇⊃⊂∪  ﴿$ tΒ Ÿ≅ yè y_ ª!$# .⎯ ÏΒ ;ο u Ït r2 ﴾ َأي  :ا أَموجبأَ الَها ، وبِ مرها ، وحريةُالب  :ا ذَإِ اقةُالن

 امساخلَ انَكَ نْإِ ٠٢، )٥(ا هحبذَو/ها ،وبِكُن روا معنتامها ، ونوا أُذْقُّش نٍطُبأَ مسةَخ تجتنأَ
ا ، وهقَّش:  يأَ ها ؛نوا أُذْحرى بثَنأُ انَكَ نْإِ، و ساُءالنو جالُالر هلَكَأَ، فَ وهرحكراً نذَ امساخلَ

وكانت حراماً علَ ساِءلى النحما هلَوبنإذَا ، فَها ماتت لَّحت ل٦،)٦(ساِءلن ﴿Ÿω uρ 7π t6Í← !$ y™ ﴾ هو 

                           
وقد ذكر ابن اجلوزي الرواية كاملة ؛ لكن املؤلف هنا أكمل ما ، ١/١٥٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(

  . أورده الواحدي من الرواية فقط 
  . ٢/٢٣٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
لوسيط يف تفسري وا،  ٤/١١٤:تفسري الثعاليب : وانظر ، عن ابن عباس :  ٧/٨٦: هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ٣(

  . ٢/٧٠:تفسري البغوي و، مصدر سابق : القرآن ايد 
 ، ٧/٨٥ :تفسري ابن جرير: انظر . ونسبه ابن اجلوزي إىل السدي ، قاله ابن جرير والثعليب والواحدي والبغوي   ) ٤(

مصدر : غوي تفسري البو، مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : تفسري الثعاليب و
  . سابق 

  . ٢/٢١٣:معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
  .  ١٢٠ -١١٩:  غريب القرآن   ) ٦(



  

ا كَمانوا يسيبونآل هلههِتم فذرٍي ن يلزنْهم إِم فَشأَرِي م ، يضقُ وضيت الَفَ ٠٢، )١(اجةٌ ح 

يحبس عن ريٍع الَو اٍءم الَ، و يكَربأَ ه٦،)٢(حد ﴿Ÿω uρ 7' s#‹ Ï¹ uρ ﴾ َكانت ذَإِ اةُالشلَا ودأُ تى ثَن

ا ، اهخأَ لتصو: واالُى قَثَنأُكراً وذَ دتلَو نْإِوم،هِتهلآل وهلُعكراً جذَ دتلَو نْإِ، ومهي لَهِفَ
لَوم ذْيبوا الذَّحآل كرله٠٢، )٣(هم ت ذَها فطنِي الب بِكراً ذُذَ انَكَ نْإِ، عِابِالسلَأكَ، فَ حه 
الرالُج وساِءالن أُ انَكَ نْإِ، وثَنكَرِى تت في الغمِن  ،كَذَكَانَ  نْإِوأُراً ووا الُى قَثَن :وصلت 
لى راماً عى حثَناُأل ابنو،ساِءلى النراماً عا حمهومحلُ انَكَها ، وكانِمبح لذْي لمفَا ، اهخأَ

نْأَ الَّإِ ؛ ساِءالن يموت منهلَيأكُفَ يٌءما شه جالُالر و٦،)٤( ساِءالن  ﴿Ÿω uρ 5Θ% tn ﴾]ا ذَإِ ]خ ن

ال م ، فَهِامصنَأل بيسو، هرهى ظَمح دقَ: وا لُاقَ،نٍطُبأَ شرةَع حلِالفَ لبِن صم تجتنأَ

حملُي ع٥(ليه(، ﴿£⎯ Å3≈ s9 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# #ρã x x. tβρ ç tI ø tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 لى ع ونَلُوقَتي:  يأَ] خ[ ﴾  #$

اَأل لى اِهللاعاطيلَ بفي ترِحهِميم هاَأل ذهنعام ،  ﴿ öΝ èδ ç sY ø. r& uρ Ÿω tβθè= É+ ÷è tƒ  ﴾ ]نَّأَ ] كـ صب 

  . )٦( ؤساِءن الرم ِهللالى اافتراٌء عب ، وذكَ لكذَ

∩⊇⊃⊆∪ ﴿# sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï%]٣[óΟ çλ m; # öθ s9$ yè s? 4’ n<Î) !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª! $# ﴾ في القرآن من تيلِحل ما حرم٧(مت( ،

حرم٧(مت( ، ﴿’ n< Î) uρ ÉΑθß™ §9 $# #θä9$s% $uΖ ç6ó¡ ym $tΒ $ tΡô‰ y` uρ Ïµ ø‹ n=tã !$tΡ u™ !$ t/# u™  ﴾]ن[ م٨( ينِن الد( ، ﴿

 ﴿öθ s9 uρ r& tβ% x. öΝ èδ äτ!$ t/# u™ Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ tβρ ß‰ tG öκ u‰ ﴾ ]م[فَمسف ري سورة الب٩( قرة( .  

                           
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٧٦:جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة   ) ١(
  .مصدر سابق : غريب القرآن   ) ٢(
  .مصدر سابق : قاله الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
  . ١/٣٢٢:معاين القرآن للفراء : وانظر ، مصدر سابق : غريب القرآن   ) ٤(
وبنحوه روى ،  ٢/٢٣٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي ذا اللفظ عن ابن عباس   ) ٥(

  . ٤/١٢٢٤: تفسري ابن أيب حامت و،٧/٩١:تفسري الطربي : انظر . الطربي وابن أيب حامت عن سعيد بن املسيب 
  . ٤/١٢٢٥: تفسري ابن أيب حامت و،  ٧/٩٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن الشعيب   ) ٦(
  . ١/٤٤٥:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٧(
  .مصدر سابق : تفسري السمرقندي : انظر   ) ٨(
  (   ) .صفحة ، من سورة البقرة )  ١٧٠( عند اآلية رقم   ) ٩(



  

∩⊇⊃∈∪  ﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# #θãΖ tΒ# u™ öΝ ä3 ø‹ n= tæ öΝ ä3 |¡ àΡr& ﴾]أَ ]نظُفَحوها مالَن مباملَ سة١(يعاص( ،

اِإلوصارِر لى الذُّعوبِن  ، ﴿Ÿω Ν ä. • ÛØ tƒ ⎯ ¨Β ¨≅ |Ê ﴾ مهلِأَ ن تابِالك ، ﴿# sŒ Î) óΟ çF ÷ƒ y‰ tF÷δ  ﴾]ن[#$

’﴿ م ، تنأَ n< Î) «! $# öΝ ä3 ãè Å_ó tΒ $ YèŠ ÏΗ sd ﴾ مصكُريم ، ومصري من ٢(م كُفَالَخ( ، ﴿Ν ä3 ã∞ Îm; uΖ ãŠ sù $ yϑÎ/ 

öΝ çGΖ ä. tβθ è=yϑ ÷è s? ﴾ ]م[يأَم بِيكُازِجعم٣(م كُال( .  

∩⊇⊃∉∪ ﴿ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# #θãΖ tΒ# u™ äο yŠ$ pκ y− öΝ ä3 ÏΖ ÷ t/ ﴾  /نزلت هذه اآليات في قصة ٤( ميمٍت(  ،

يود٥(ع(يلدوب ،)؛  )٦خرجوا تلَاراً إِجفَامِى الش،يلٌ مرضدب  ،ودليهِإِ فعما متاعه  ،وأوىص 
وأوليهِإِ ىصنْا أَم يفَدعى أَلَإِ اهإِ هلهذا رأخذَفَعا ، ج من متاعناٍءإِ ه ن فَمضة  ،ورد البى لَي إِاق
 : )٧(اآليات  ذهى هعالَت اُهللا أنزلَ، فَ  اِهللا ولِسى رلما إِفعوهرما ، وهتيانخوا بِعلمفَ،  هلهأَ

                           
تأويله ، هذا أمر اهللا : قال الفراء وابن األنباري  : (( ٢/٢٣٧:ل الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد قا  ) ١(

  .مصدر سابق :قول الفراء يف معاين القرآن : قلت ،   ))احفظوا أنفسكم من مالبسة املعاصي  : 
  . ١٢/٩٤:التفسري الكبري : وانظر ، اء عن عط:  ٢/٢٤٠:حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  .مصدر سابق : التفسري الكبري و، مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
متيم بن أوس بن خارجة بن سود بن ، مل يولد له غريها رقية بابنة له تسمى رقية اأبيكىن  ،هو الصحايب اجلليل   ) ٤(

وهو بطن من ،دار بن هاين بن حبيب بن منازه ابن خلم بن عدي ينسب إىل الدارجذمية ابن دراع بن عدي بن ال
مث انتقل منها إىل الشام بعد مقتل ، وكان يسكن املدينة ، سنة تسع من اهلجرة مث أسلم ، كان نصرانيا  ،خلم 

  .١٩٣ /١:االستيعاب و،  ٧/٤٠٨:طبقات ابن سعد : انظر  . ومات ا ،  عثمان 
 ، ﴾يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت  ﴿يف قصة متيم الداري يف نزول قوله تعاىل له ذكر   ) ٥(

أنكر عليه ذلك أبو و، له صحبة وأخرجه بن منده  :قال بن حبان ،نصرانيني خيتلفان بالتجارة  كان هو ومتيمو
وضعه بعضهم يف ، ي صحبة وقد ال يصح لعدي عند: بن عطية اقال ، ال يعرف له إسالم : وقال ، نعيم 

  .٤/٤٦٨:اإلصابة : انظر  . مات نصرانيا. الصحابة وال وجه لذكره عندي فيهم 
بديل ويقال بريل بالراء بدل الدال ويقال برير براءين وقيل غري ذلك بن أيب مرمي وقيل بن أيب مارية السهمي   ) ٦(

يف تفسريه أنه ال خالف بني املفسرين أنه كان  وذكر بن بريرة:  (( قال ابن حجر ،  موىل عمرو بن العاص
  .١/٢٧٤:اإلصابة  . )) مسلما من املهاجرين 

وابن جرير يف  ،) ٣٠٥٩(برقم ،  ومن سورة املائدة :باب ، كتاب التفسري ، ٥/٢٥٨:رواه الترمذي يف سننه   ) ٧(
كلهم عن  ، ٤٠٩ :نسوخ الناسخ واملوالنحاس يف ،  ٤/١٢٣١:هتفسريوابن أيب حامت يف ،  ٧/١١٥: تفسريه

  .  الشيخ وابن مردويه  أيبإىل ،  ٣/٢٢٠:الدر املنثور وزاد السيوطي نسبته يف ، متيم الداري 
وأبو النضر الذي روى عنه حممد بن ، وليس إسناده بصحيح ،هذا حديث غريب :  ((قال اإلمام الترمذي         



  

:  ﴿# sŒ Î) u |Ø ym ãΝ ä. y‰ tn r& ßNöθ yϑ ø9 $# t⎦⎫ Ïm Ïπ§‹ Ï¹ uθ ø9 ،  وتم املُركَضا حذَم إِدكُهشيل:  يأَ ﴾ #$

أَوردتم الوصي١(ة(،﴿È⎯≈ uΖ øO $# # uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ζ ÏiΒ﴾]ن[ مهلِأَ ن لَّمكُتشم تهِدونهما على الوصية 
)٢( ، ﴿÷ρ r& Èβ≡ yz# u™ ô⎯ ÏΒ öΝ ä. Î ö xî ﴾ ِلن غَريِ أَهينِكُم  مأ٢٠َ،)٣(دي  :مالذِّ هلِأَ نمة عفَ ندقد 

β÷﴿ ، )٤(سلمنياملُ Î) óΟ çFΡ r& ÷Λä⎢ ö/ u ŸÑ ﴾ افَسرم ت، ﴿’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ν ä3 ÷G t/$|¹ r' sù èπ t6Š ÅÁ •Β ÏNöθ yϑ ø9 $#]٣[﴾ 

 ونَد بِتالك هلِأَ فرهي سف هحبيصفَ رسافي نم اسِن النمأَنَّ ى عالَت اُهللا ملَع ]ن[

ρ÷﴿ :  قالَ، فَ سلمنين املُم هتيصلى وع دهشي نم جدي الَ، فَوتاملَ رهحضيو،سلمنياملُ r& 

Èβ≡ yz# u™ ô⎯ ÏΒ öΝ ä. Î ö xî ﴾ َالذَّفميان ففرِي الس ا لَذَإِ اصةًخم يوجغَ دريهما ي٥(شهدان(ولُقَ،وه : ﴿

$ yϑßγ tΡθÝ¡Î; øt rB .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ Íο 4θ n=¢Á9$# È⎯≈ yϑÅ¡ ø+ ãŠ sù]ن[«!$$ Î/ Èβ Î) óΟ çG ö6 s?ö‘ $# Ÿω “ Î tI ô±tΡ ⎯ Ïµ Î/ $YΨ yϑ rO﴾ َأنْإِ: ي 

ارتبتم في شهادتاهو ،كْكَشم توخشنْم أَيت يا قَكوند خا ؛ انحبستموهملى اليمنيِا ع بعد 
صفَ،  العصرِ الةاهللا ، بِ يحلفانيقوالَويف ن ينِمالَ : اهم ناَهللا بيع عرضٍب من الدا ، نيال و

ي أَحابِنحداً في شهادت٦(ان( ، ﴿öθ s9 uρ tβ% x. # sŒ 4’ n1 ö è%   ﴾]أَ ]عي  :املَ انَكَ ولَولَ شهودا ذَ ه

                                                                             
وهو ، وقد تركه أهل احلديث ، يكىن أبا النضر ؛ إسحاق هذا احلديث هو عندي حممد بن السائب الكليب 

حممد بن السائب الكليب يكىن أبا النضر وال نعرف لسامل أيب : مسعت حممد بن إمساعيل يقول ، صاحب التفسري 
وقد روي عن بن عباس شيء من هذا على االختصار من غري ، النضر املدين رواية عن أيب صاحل موىل أم هانئ 

  . )) هذا الوجه 
  . ٢/٤٤٥:زاد املسري : انظر . نسبه ابن اجلوزي إىل ابن األنباري   ) ١(
: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن املسيب وحيىي بن يعمر وعبيدة وجماهد   ) ٢(

٧/١٠١ .  
 ))  قول عامة املفسرين من غري أهل ملتكم يف :  (( ٢/٢٤١:قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(

.  
  . ١/١٥٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
   .٢/٤٥٢:زاد املسري   ) ٥(
  . ٢/١١٣:تفسري ابن كثري : انظر   ) ٦(



  

Ÿω﴿ ، )١(ىربقُ uρ ÞΟ çF õ3 tΡ nο yŠ$ pκ y− ]ث[«! $!﴿  ا ،هِتإقامى بِعالَت اُهللا مري أَالت هادةَالش:  يأَ ﴾ #$ ¯ΡÎ) 

# ]Œ Î) z⎯ Ïϑ ©9 t⎦⎫ Ïϑ ÏO Fψ  ذهه نزلت، و اِهللا سولِى رلَما إِعوهفَا رملَوا، اهنمتكَ نْإِ ]كـ[ ﴾ #$

 انَكَ ، وبديلٌ نِييصرانِا نانما كَهنأَ ذلكوا ، وفُلَحتسي نْأَ  اِهللا ولُسم ررهم، أَ اآليةُ
محلفَاً ، فَلمسلى أَا عنهما قَا ما لَبضغَ هري ما دلَا إِفعى الورثة ، كَ الَوتميئاً،ا شوى لَّخ
يلَبِسهثُا،ماطُّ ملع ناِءلى اِإلع ي أَفييهِدقاالَا ، فَم :اشتريناه مفَا نه ،روا إِفَِتلَعى راِهللا ولِس  
  : )٢( ولهقَ رتلَفَ، 

∩⊇⊃∠∪ ﴿÷β Î* sù u ÏY ãã﴾ َأظَ:  يهر /لَاطَّو٣(ع(، ﴿#’ n? tã $ yϑ ßγ ¯Ρ r& !$¤+ ys tGó™ $# $ Vϑ øO Î)﴾ َأي  :استوجباه 

≡Èβ﴿ ،منيِي اليف ثاحلن، و يانةاخلبِ t yz$ t↔ sù È⎯≈ tΒθà+ tƒ $ yϑ ßγ tΒ$s+ tΒ š∅ ÏΒ﴾ الوثَرة﴿،t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨, És çGó™ $# 

ãΝ Íκ ö n= tã ﴾  َأي  :استحق ليِعهم الوصية ؛  صاءاِإلوذَونَّأَ لك الوصية تستحق لَعى الورثة     ،

 ﴿Ç⎯≈ uŠ s9 ÷ρF{  جالنا رمهامقَم منيِي اليف امقَ: ى عناملَو،  ليهإِ ربانقَاَأل:  يأَ،امليتبِ ]كـ ش[﴾#$

ن قَماملَ رابةياَأل٢٠،)٤(توليان  :ها الموليان،قالُي  :ى بِولَا اَألذَهثُ، فالنم حذَتبِ:  ففالن  ،

,¨﴿ قَرأَ ٦،)٥(مهنم: ى معنبِ؛  ى ، وعليهِمولَذا اَأله:  يقالَ، فَ ys tGó™ $# ﴾  ، حفص ﴿t⎯Š É9 ¬ρF{ $# 

﴾ مزة حو٦( عبةُش(،َفيحلقَلَ اِهللابِ فانظَ دهرنا على خالذِّ يانةمين ي هِبِذَكَوا موتبيِدهِلا م)٧( ،

وهقُ ووله ى عالَت: ﴿È⎯≈ yϑ Å¡ ø+ ãŠ sù «!$$ Î/ !$ oΨ è? yŠ$κ y¶ s9 Y ym r& ⎯ ÏΒ $ yϑÎγ Ï? yŠ$ηx©﴾]أَ ]ني  :يمينا ن

$﴿ ،)٨(ا مهِينِمن يم قحأَ tΒ uρ !$ oΨ ÷ƒ y‰ tFôã $# ﴾ فا قُيمالن، ﴿!$ ¯ΡÎ) # ]ŒÎ) z⎯ Ïϑ©9 t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 كـ أو  [﴾ #$

                           
  . ٢/٧٤:تفسري البغوي و، مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
: تفسري مقاتل بن سليمان :وانظر  .عكرمة عن قتادة وابن سريين و٧/١١٥: ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٢(

١/٣٢٨ .  
  . ٢/٢١٦: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٧٧:وجماز القرآن ،  ١/٣٢٤:معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٣(
  . ٢/٢١٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٤٩ - ٢٤٨:السبعة يف القراءات   ) ٦(
  . ٢/٤٥٢:زاد املسري : انظر   ) ٧(
عن ابن  ٢/٢٤٢:وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٤/١٢١: ه تفسريذكره الثعليب يف   ) ٨(



  

 عفدا ، فَبذَكَوا انا خمهنا أَحلفَ، فَ يتاملَ رثةن وم اثنان امقَ، اآليةُ ذهه زلتا نلمفَ ]ثج خا
  .)١( يتاملَ ولياِءى أَلَإِ اُءناِإل

∩⊇⊃∇∪  ﴿y7 Ï9≡ sŒ ﴾ َأي  :ما حكم به في هذه القصة و ،بينه من رد ٢( منيِالي( ، ﴿#’ oΤ ÷Š r& β r& 

#θè?ù' tƒ Íο yŠ$κ ¤¶9 $$Î/ 4’ n? tã !$ yγ Îγ ô_ uρ ÷ρ r& # þθ èù$sƒ s† β r& ¨Š t è? 7β$ÿ ÷‡ r& y‰ ÷è t/ öΝ Íκ ÈΡ$yϑ ÷ƒ r& ﴾ ]أَ] نأَ:  يى لَى إِدن

 ولياِءلى أَع ميانٌأَ ردت نْوا أَافُخي نْى أَلَإِ قربأَ:يأَ:وا افُخي وأَت،انا كَلى مع ادةهالشبِ تياناِإل

+θà#﴿ وا ،حضتفْيم ؛ فَهِبِذكَهم وتيانلى خع ونَيحلفُفَ،)٣( وصياِءاَأل مانيأَ عدب تياملَ ¨?$# uρ ©! $# ﴾ 

θãè#﴿،)٤( ةًانموا أَونخت وأَ،  اذبةًماناً كَيوا أَفُحلت نْأَ yϑ ó™ $# uρ﴾]املَ ]نةَظَوع  ،  ﴿ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ 

tΠ öθ s+ ø9 $# t⎦⎫ É+ Å¡≈ x ø9   . يةعصلى مع انَكَ نم درشي الَ ]كـ ثب [ ﴾ #$

∩⊇⊃®∪  ﴿tΠ öθ tƒ ßì yϑ øg s† ª! $# Ÿ≅ ß™ ”9$# ﴾ َأكُذْأَ:  يوا ذَرلك الي٥(وم(، ﴿ãΑθ à+ uŠ sù !# sŒ$tΒ óΟ çG ö6Å_ é&  ﴾ 

θä9$#﴿ )٦(؟  وحيدي التم فكُومم قَكُابجا أَم ]كـ[ s% Ÿω zΟ ù=Ïã !$uΖ s9  ﴾]ن[ مذَ ولِن هاليومِ لك  

ذْيونَلُه ثُ،وابِن اجلَعم جِيونَيب بعد ما تؤليهِإِ وبولُقُم عفَم،هيشهدون لمن صقَدمهو ،لى ع

مذَّكَ نب٧(م ه( ،  ﴿y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& ÞΠ ¯ξtã É>θã‹ äó ø9       .]م [﴾ #$

∩⊇⊇⊃∪ ﴿/ øŒ Î) tΑ$ s% ª! $# ∑© |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ ö à2 øŒ $# © ÉL yϑ ÷è ÏΡ y7 ø‹ n= tã 4’ n? tã uρ y7 Ï?t$ Î!# uρ ]ن[øŒ Î) 

š ›?‰−ƒ r& Çyρã Î/ Ä¨ ß‰ à+ ø9 $# ÞΟ Ïk= s3 è? }¨$̈Ψ9 $# ’ Îû Ï‰ ôγ yϑ ø9 $# Wξ ôγŸ2 uρ ]ن[ øŒ Î) uρ š çF ôϑ ¯=tæ |=≈ tF Å6 ø9 $# 

                                                                             
  .عباس 

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب عطية يف حكاه ابن  .عمرو بن العاص واملطلب بن أيب وداعة السهميان : مها   ) ١(
  . عن الواقدي  ٢/٢٥٠:العزيز 

  . ٢/٢٤٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  . ٢/٢١٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  . ٢/٧٦:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  . ٢/٢١٨:لقرآن وإعرابه معاين ا: انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
عن  ٢/٢٤٤: وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٤٤٨: ه تفسريذكره السمرقندي يف   ) ٦(

  . الكليب 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : وانظر .السديواحلسن وجماهد عن ٤/١٢٢: ه تفسريحكاه الثعليب يف   ) ٧(



  

sπ yϑõ3 Ït ø: $# uρ sπ1u‘ öθ −G9 $# uρ Ÿ≅‹ ÅgΥM}$# uρ ]ن[ øŒÎ) uρ ß, è=øƒ rB z⎯ ÏΒ È⎦⎫ ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. Î ö ©Ü9 $# ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ]ن ع[ã‡ àΖ tF sù 

$ pκ Ïù ãβθ ä3 tF sù # M ö sÛ ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ]ن[ ä— Î ö9è? uρ tµ yϑ ò2 F{ $# š⇑ t ö/ F{ $# uρ ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ]ن[ øŒ Î) uρ ßl Ì øƒéB 4’ tAöθ yϑ ø9 $# 

’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ﴾]ن[مضفْى تسري هاآليةُ ذه في سمرانَ ورة١( آلِ ع( ، ﴿øŒ Î) uρ àM ø x Ÿ2 û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™, u ó™ Î) 

šΖ tã﴾ عقَ نتلك،﴿øŒ Î) Ο ßγ tG ø⁄ Å_ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ ]ن[tΑ$ s+ sù t⎦⎪ Ï%©! $# #ρã x x. öΝ åκ ÷] ÏΒ ÷β Î) !# x‹≈ yδ ωÎ) Ö ós Å™ 

Ñ⎥⎫ Î7 •Β﴾] ر ،كـشعقَ،]مائةٌ وأَر ﴿Ö Ét  $u™ Ñ⎥⎫ Î7 •Β﴾،فَوي ه٢(ود(فَ، وي الصف)٣( َأخ)٤( .  

  . )٤(خأَ

∩⊇⊇⊇∪  ﴿øŒ Î) uρ àM ø‹ ym÷ρ r& ’ n< Î) z⎯↵ÎiƒÍ‘≡ uθ ys ø9 β÷ ﴿، )٥(م هتمهلْأَ ﴾ #$ r& #θãΨ ÏΒ# u™ †Î1 ’Í<θ ß™ t Î/ uρ ]ن[ 

# þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ# u™ ô‰ pκ ô− $# uρ $ oΨ ¯Ρr' Î/ tβθßϑ Î=ó¡ ãΒ ﴾] م أو ثب[   .  

∩⊇⊇⊄∪  ﴿øŒ Î) tΑ$s% šχθ •ƒ Í‘≡ uθ ys ø9 $# ∑© |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠$# zΟ tƒ ö tΒ ö≅ yδ ßì‹ ÏÜ tG ó¡ o„ š •/ u‘ β r& tΑ Íi” t∴ ãƒ $ oΨ øŠ n=tã 

Zο y‰ Í← !$tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9  لْه، و كعاَءد كبر قبلُي لْه:  عناهم كنلَو ه ؛تدري قُوا فكُّشي ملَ]ن[﴾#$

يسلَ لُهنزالَإِ ك مةًائد مماِءن الس،ماً لَلَعك واللةًد على صدقأَ، )٦(!؟ كقَر  ﴿ö≅ yδ ßì‹ ÏÜ tG ó¡ o? 

ßì‹ ÏÜ tGó¡ o? š §/ u‘ ﴾ ٧( لٍع(، ﴿tΑ$ s% ﴾ عى يس :﴿#θ à+ ®?$# ©!  ممله اُألسأْت ميئاً لَش وهلُأَست نْأَ ﴾#$

β﴿  ،)٨(م كُلَبقَ Î) Ν çGΨ à2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ﴾] كـ صج[      

                           
  (    ) .صفحة ، من السورة )  ٤٩ -٤٥(عند اآليات رقم   ) ١(
ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد املوت ليقولن الذين كفروا إن هذا إال ساحر  ﴿: قوله تعاىل ، )  ٧( اآلية رقم  ) ٢(

   ﴾ مبني  
   ﴾ فلما جاءهم بالبيانات قالوا هذا ساحر مبني...  ﴿: قوله تعاىل ، )  ٦( اآلية رقم  ) ٣(
  .  ١٣٥: احلجة يف القراءات السبع و ، مصدر سابق :  القراءات السبعة يف: انظر   ) ٤(
  . ))  أهلمتهم: أي : قال عامة املفسرين  :  (( ٢/٢٤٥:قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  .عن ابن األنباري ، مصدر سابق : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  . مصدر سابق : احلجة يف القراءات السبع و ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  . عبيد أيبعن  ،٢/٤٥٧:زاد املسري حكاه ابن اجلوزي يف   ) ٨(



  

∩⊇⊇⊂∪  ﴿ #θä9$ s% ß‰ƒ Ì çΡ β r& Ÿ≅ à2 ù' ¯Ρ $ pκ ÷] ÏΒ  ﴾  َأي  :ريِند ؤالَالس نْأَ جلِن أَم أكلَن مناه  ،

 ﴿¨⎦ È⌡ uΚ ôÜ s? uρ $ oΨ ç/θè=è% zΝ n=÷è tΡ uρ β r& ô‰ s% $ uΖ tFø% y‰ tβθ،﴿  كصدقيناً بِقي ريدن:  يأَ﴾ ¹| ä3 tΡ uρ $ uηøŠ n=tæ z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9   .)١( وةبالنبِ ك، ول وحيدالتبِ ِهللا ]كـ أو ثب [﴾ #$

∩⊇⊇⊆∪   ﴿tΑ$s% ∑© |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ ¢Ο ßγ ¯=9 $# !$ oΨ −/ u‘ öΑ Ì“Ρ r& $oΨ ø‹ n=tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ãβθä3 s? $ oΨ s9 

# Y‰Š Ïã/$ tΡ Ì Åz# u™ uρ $ oΨÏ9 ¨ρ X{﴾َأي:نخذُت اليوم الذزلُنِي ت فيه يداً،عنظِّعمه نحن ومن يأتي بعد٢(ان( ،

بعد٠٢، )٢(ان العلُّكُ:  يد ومٍي مجمع و ،يلَق  :يوم العيد معناه  :اليوم الذي يف عودالفَ يه رح

و ،العيد عند ربِالع  :الوقت الذي يعود فالفَ يه حأَراحلَ و٦، )٣( نُز  ﴿Zπ tƒ# u™ uρ y7Ζ ÏiΒ ﴾]ن[ 

داللةً على توحيدك صدقِ، و بِني٤( ك(، ﴿$ oΨ ø% ã— ö‘ $# uρ﴾ َطلَكُأْعاماً ن٥( ه(،﴿|MΡ r& uρ ç ö yz 

t⎦⎫ Ï% Î—≡ §9    .]كـ[﴾#$

∩⊇⊇∈∪  ﴿tΑ$s% ª! $# ’ ÎoΤ Î) $yγ ä9 Í” O∴ãΒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ﴾]قَ ]نأَر ﴿$ yγ ä9 Íi” t∴ ãΒ ﴾ مٍع وعامل٢َ،)٦(ماصكَ ةُائدانت 

ح ، لْها مسأَر ند، ع وكش الَ، و فلُوسٍ الَ، بِ ةًيوِشم مكةًا سليه، ع مراَءح فرةًس انتكَ
وعذَ ندبِنلٌّ ، وحولَها خها مجِ نراثْالكُ الَّ؛ إِ قولِميع الب و ،أَ مسةُخرغفة،لى أَعها حد

زونٌيترِ، واَألخ سلٌع وآخر ، سمن وآخر قَ، وآخر ج ، نبد ٦ ،)٨()٧(يد  ﴿⎯ yϑ sù ö à õ3 tƒ 

                           
  . ٢/٢٤٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
، مصدر سابق :لقرآن ايد الوسيط يف تفسري ا: وانظر ، عن السدي  ٢/١١٧:حكاه ابن كثري يف تفسريه   ) ٢(

  . ١٢/١٠٩:التفسري الكبري و
  .  ٣٤٤: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٢/٤٥٨:زاد املسري و، مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . ٤/١٢٩:تفسري الثعليب   ) ٥(
   .١٠١:التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٥٠:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
واللحم اململوح افف يف ، وما قطع من اللحم طوالً ، وما قطع من اللحم وشرر ، اللحم املقدد : القديد   ) ٧(

  ) .  قدد ( مادة ،  ٣/٣٤٤:لسان العرب : انظر .  الشمس 
  . ١/٧٢٥:الكشاف و،  ٢/٧٩ :تفسري البغوي و، ٤/١٢٩:يب لتفسري الثع: انظر   ) ٨(



  

ß‰ ÷è t/ öΝ ä3Ζ ÏΒ ﴾ َأي  :املَ نزالِعد إِبائدة،﴿þ’ ÎoΤ Î* sù … çµ ç/ Éj‹ tã é& $ \/# x‹ tã Hω ÿ… çµ ç/ Éj‹ tã é& # Y‰ tn r& z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 ، )١(همانِمن علَمي زم مهريغَ به بعذَّي الَ ابِن العذَنساً مجِ:  رادأَ] م أوثب[﴾#$

 لُّى كُغنتاسا ، وهنم كلَأَ ريضٍم لُّكُ حصانٌ ، فَمرمر ، وت:  مقدا تلى ما عيهف انَكَ وأَ ٢٠
 الَووا،ونخي الَّوا أَرمأُ:  يلَقو، املسخِوا بِبذِّعحر ، فَذا سه: وا قالُوم ؛ فَر قَكفَ، و قريٍفَ
يدخفَوا،رخوا ،انوادخفَوا،رِسم٢(واخ(؛ وهو العاملذَ ذابكور في اآلية )٣(    .  

∩⊇⊇∉∪٦ ﴿ øŒÎ) uρ tΑ$s% ª! $# ∑∑∑© |¤Š Ïè≈ tƒ∑∑∑∑ t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ ﴾ َأي  :كُاذْور يا محمد حني اُهللا ولُقُي يوم 

القيامة لعىيس: ﴿|MΡ≡ r& |M ù=è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ ÎΤρä‹ Ïƒ ªB $# u’ ÍhΓé& uρ  Î⎯ ÏΒ ⎦ ÷⎫ yγ≈s9 Èβρ ßŠ «! ام هتفْذا اسه ]ن[﴾ #$

معناه  :التوبيخ لمن ادى ذَعلك عيسى ؛لى ع لذِّكَيهم املَبفَ سيحتقوم م احلُهِليعقَ  ، )٤( ةُجأَر 

’u﴿  أَرقَ ÍhΓé& uρ ﴾  ٍحنوحفْو٥( ص( ، ﴿tΑ$s% y7 oΨ≈ ys ö6ß™  ﴾]خ[ بأْرتك م٦( وِءن الس( ، ﴿$ tΒ ãβθ ä3 tƒ 

ãβθä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& tΑθè% r& $ tΒ }§ øŠ s9 ’ Í<]ض[ @d, ys Î/ ]ن[ β Î) àMΖ ä. … çµ çF ù=è% ô‰ s+ sù … çµ tGôϑ Î= tæ]ن[ 

ãΝ n= ÷è s?]٣[$ tΒ ’ Îû © Å¤ø tΡ﴾ َأي  :ما في سي روا أُمضمره، ﴿Iω uρ ÞΟ n= ôã r& ]٣[$ tΒ ’ Îû y7 Å¡ ø tΡ 

y7﴿ ، )٧( ليها عنعلطْت ما لَم، و هملْع دكنا عم، و تنيه أَفخا تم:  يأَ]ن[﴾ ¨ΡÎ) |MΡr& ãΠ ¯ξã 

/É>θ ã‹ äó ø9   .  ]كـ[﴾ #$

∩⊇⊇∠∪ ﴿ $ tΒ àM ù=è% öΝ çλ m; ω Î) !$ tΒ © Í_ s?ó s∆ r& ÿ⎯ Ïµ Î/ Èβ r& #ρß‰ ç6 ôã $# ©! $# ’ În1u‘ öΝ ä3 −/ u‘ uρ ]ن [àMΖ ä. uρ öΝ Íκ ö n= tã 

# Y‰‹ Íκ y− ﴾ َأكَ:  ينأَ تشهد على مفْا يون ، لُع ﴿$̈Β àM øΒ ßŠ öΝ ÍκÏù ﴾]أَ ]ني  :ا كُمنت ميماً ق

                           
   .١٢/١١٠:التفسري الكبري ،  ٢/٢٤٦:ايد الوسيط يف تفسري القرآن   ) ١(
  .٢/٤٦٢:زاد املسري : انظر .  عمار بن ياسر عن النيب  إىل  نسب ابن اجلوزي روايته  ) ٢(
  . ١/١٥٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن كعب   ) ٣(
  . ٢/٢٢٢: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق :السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  . ٢/٢٤٧:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(



  

يهم ،ف ﴿$£ϑ n= sù © Í_ tG øŠ ©ù uθ s? ﴾ ِلَإماِءى الس  ﴿،|MΨ ä. |MΡr& |=‹ Ï% §9 öΝ﴿، )١(يظُفاحلَ ﴾ #$ Íκ ö n= tã]ن[|MΡr& uρ 

4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« î‰‹ Íκ y−﴾]أَ]ني:شهدت قالَمتيهم ،ي فوبعد ما رنِفعتي شبِ هدتمقولونَا ي 

ب٢(ي عد( .  

∩⊇⊇∇∪  ﴿β Î) öΝ åκ ö5 Éj‹ yè è? ﴾ َأي  :مكَ نبِ فرك ، ﴿öΝ åκ ¨Ξ Î* sù x8 ßŠ$t6 Ïã  ﴾]ن[ وأنت العلُاد يهم ، ف

﴿β Î) uρ ö Ï øó s? Ν ßγ s9﴾ َأي  :مأَ نقلع منهم و٢٠،)٣(آمنوأَ:ىاملعنفَ وذَ علتلك - لَواعالً ؛ فَ ست

؛ لمهِوتفَ -  فرِلى الكُم عال اعتراض ع٦،)٤(ليك﴿y7 ¯ΡÎ* sù |MΡ r& â“ƒÍ• yè ø9 ا م ليكع متنعي الَ﴾#$

تريد ، ﴿ÞΟŠ Å3 pt ø:   .)٥( كلي ذَف ]م[﴾  #$

∩⊇⊇®∪﴿tΑ$s% ª! $#]٣[﴾ عز ولَّج:﴿# x‹≈ yδ ãΠ öθ tƒ ßì xΖ tƒ﴾يعنِي:يوم القيامة فَعني، ﴿t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $﴾ 

في الداني،﴿öΝ ßγ è% ô‰ Ï¹﴾]َأل ]ننه يثَاِإل ومابة أ،)٦( زاِءاجلَوقَر﴿ uΠ öθ tƒ ﴾ ندنِي  ٢، )٧(معي : املَِسيح

يما أَخف هي صدقف املَِسيحبه رب، ي قَولهف ئذومي دقُهص يسلإب فَعني لَمو﴿ χ Î) ©! $# 

öΝ à2 y‰ tã uρ y‰ ôã uρ Èd, pt ø:$# ﴾  ٩)(٨(اآلية(، ﴿öΝ çλ m; ×M≈ ¨Ψ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù 

# Y‰ t/ r&]ن[z© ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ÷] tã #θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã ﴾]بِ]نثوابه  ﴿،y7 Ï9≡ sŒ ã—öθ x ø9 $# ãΛ⎧ Ïà yè ø9 م هنَأل]م[﴾ #$

                           
  . ٧٨: جماز القرآن   ) ١(
  . ٢/٢٤٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ن ابن عباس حكاه الواحدي ع  ) ٢(
والوسيط ، ٢٢٤ - ٢/٢٢٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري واختاره الزجاج   ) ٣(

  .مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد 
إىل ابن  ٤٦٥ /٢:املسري وزي هذا القول يف زاد وقد نسب ابن اجل، ١/١٥٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(

  .األنباري 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
مصدر : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٧/١٤٢:تفسري الطربي : انظر . بالنصب  ﴾ يوم هذا املعىن على من قرأ ﴿  ) ٦(

  . سابق 
  .مصدر سابق : ري يف القراءات السبع التيسو، مصدر سابق :السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  .من سورة إبراهيم )  ٢٢( جزء من اآلية رقم   ) ٨(
  . عن قتادة  ٤/١٣٠: ه تفسريحكاه الثعليب يف   ) ٩(



  

  .)١(ةناجلَوا بِازفَ

∩⊇⊄⊃∪  ﴿¬! à7 ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ £⎯ Íκ Ïù ﴾]ن[ظَّعفْم نسه لَتاا قَعم النصى ار :

uθ﴿ ، )٢(هاً لَإِ عهم نَّإِ èδ uρ ’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« 7ƒ Ï‰ s% ﴾ ] م أو عا ،ائةٌم وعشونر[           .  

* * *  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )٣(سورة األنعام

                           
مصدر : تفسري الثعليب : انظر . وحكاه الثعليب والواحدي عن احلسن ، ١/٤٥٤:ه تفسريذكره السمرقندي يف   ) ١(

  .  ٢/٢٤٩: لقرآن ايد و الوسيط يف تفسري ا، سابق 
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب   ) ٢(
: املعجم الصغري فقد أخرج الطرباين يف  وهو توقيفي من رسول اهللا ،ليس هلا إالّ هذا االسم فيما وقفت عليه   ) ٣(

نزلت علي  «:  قال رسول اهللا  : قال من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ، )  ٢٢٠( برقم ، ١/١٤٥



  

   )١(آيات سمخَو تونَسو مائةٌ
مك٢(ةٌي(   

ijk  

∩⊇∪ ﴿ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿ≅ yè y_ uρ/ÏM≈ uΗ ä> —à9 $# u‘θ ‘Ζ9 $# uρ 

Ο¢﴿،)٣(هارالنو يلَاللَّ لقخ] ف خ[﴾ èO t⎦⎪ Ï% ©! $# #ρ ã x x.﴾ بعد يـامِ ق  الـديلِل ـ ع ـ يانِدحى ولَ ه ت

ـ  كـر ا ذَمبِ من خ نِـي  ٢ ، لقـهعيشٍ  : يقُـر ٤(، كُفَّـار( ﴿öΝ Íκ Íh5 t Î/ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ﴾]م [

                 .                  )٥(ا نهيالً مدع هلَ جعلونَي:  يأَ ٢٠ ، عهها موندبيعفَ ؛ جارةَاحلو صناماَأل

∩⊄∪ ﴿ uθ èδ t) n= yz“ Ï% ©! $#]٣[ ⎯ ÏiΒ  Ν ä3  &⎦⎫ ÏÛ ﴾]ف[ـ ي ـ أَ آدم: ي عنِ ب٦( شـرِ ا الب( ، ﴿

¢Ο èO #© |Ó s% Wξ y_ r&﴾]ن[ احلَ جـلَ أَ:يعنِي ـ إِ يـاة ـ لَ ≅×﴿،وتى املَ y_ r& uρ ∑‘ ‡Κ |¡ •Β … çν y‰Ψ Ïã﴾  ـ من 

                                                                             
جممع قال اهليثمي يف ، » ة األنعام مجلة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك هلم زجل بالتسبيح والتحميد سور

  . )) وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف ، رواه الطرباين يف الصغري : (( ٧/٢٠:الزوائد 
وست يف ، آية يف الكويف وهي مئة ومخس وستون : (( ١٥١: البيان يف عد آي القرآن قال أبو عمرو الداين يف   ) ١(

عدها  ﴾وجعل الظلمات والنور  ﴿ : اختالفها أربع آيات ،وسبع يف املدنيني واملكي ، البصري والشامي 
كن  ﴿ ، عدها الكويف ومل يعدها الباقون﴾ قل لست عليكم بوكيل  ﴿ ،املدنيان واملكي ومل يعدها الباقون  

وكلهم ، مل يعدمها الكويف وعدها الباقون  ﴾دينا قيما  ﴿:  الثاين بعده﴾ صراط مستقيم  ﴿: إىل   ﴾فيكون 
  . )) األول   ﴾إىل صراط مستقيم  ﴿عد 

اإلمجاع على مكيتها   ١/١٤٦:يف التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  –رمحه اهللا  –نقل ابن عبد الرب   ) ٢(
وانظر تفصيل ،  )) وسنن عظيمة ، ا قرءان كثري وقد نزل بعده، سورة األنعام مكية  أنوقد امجعوا : (( فقال 

  . ٣٠٥ -١/٢٨٨:املكي واملدين :املسألة 
،  )) خلق  : فهو ) جعل ( كل شيء يف القرآن :  (( عن أيب روق قال  ١/١٩٩:روى ابن جرير يف تفسري   ) ٣(

  . ٧/١٤٣:  -أيضاً  –وانظر 
  . ١/٣٣٦:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ٤(
  .  ٢/٢٢٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ،  ١/١٥٥:ب يف تفسري الغريب تذكرة األري  ) ٥(
: انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل ابن املنذر ، رواه ابن جرير عن قتادة وجماهد والسدي والضحاك وابن زيد   ) ٦(

  . ٣/٢٤٨:الدر املنثور و ،١٤٦ -٧/١٤٥:تفسري الطربي 



  

ــاملَ مــإِ ات ــوت جــلُأَ:  وأ٢٠َ ،)١(عــثى البلَ ــةالق أجــلُو امل ــ:  وأَ،)٢( يام وم الن

٤(،)٣(وتاملَو(﴿¢Ο èO óΟ çFΡ r& tβρ ç tI ôϑ s?﴾ ]كـ[ ـ ت ونَكُّش وـ ت  : ريـد ، ي)٥(البعـث بِ بونَذِّكَ

  . تهعادلى إِادر عقَ لقاخلَ دأَتي ابالذ نَّإِ :

∩⊂∪﴿ uθ èδ uρ ª! ــعاملَ:  يأَ ]خ[﴾ #$ ــود ، املُب ــ، املُ معظَّ ــبِ ردنفَ ٦(دبريِالت(،  ﴿’ Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ’ Îû uρ ÇÚ ö‘ F{ ãΝ ]خ[ #$ n= ÷è tƒ öΝ ä. § Å™ öΝ ä. t ôγ y_ uρ ]ن[ãΝ n= ÷è tƒ uρ ]٣[ $ tΒ tβθ ç7 Å¡ õ3 s? 

  .  ]كـ صد[﴾

 ∩⊆∪﴿$ tΒ uρ Ο ÎγŠ Ï? ù' s? ô⎯ ÏiΒ 7π tƒ# u™ ô⎯ ÏiΒ ÏM≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Íh5 u‘﴾ الةُالد على وانِحدـ ي مـا ذَ كَه ؛ت كـر 

ملقِن خ آدم و ،يـلَ اللَّ لقِخ والن هـار،﴿ω Î) #θ çΡ% x. $ pκ ÷] tã t⎦⎫ ÅÊ Í ÷è ãΒ﴾] ـ ـ  ]كـ تاركني 

لرِكُفَلت ف٧(ا يه( .  

∩∈∪ ﴿ô‰ s+ sù #θ ç/ ¤‹ x.﴾ ــي ــي مشــركم:يعنِ ,Èd﴿، ةَكَّ ys ø9 $$ Î/ $ £ϑ s9 öΝ èδ u™ !% y`﴾]ن[ــي : ي عنِ

ــ ∃t ﴿ ،)٨(رآنَالقُ öθ |¡ sù öΝ Íκ Ï? ù' tƒ # àσ ¯≈ t6 /Ρ r& $ tΒ #θ çΡ% x. ⎯ Ïµ Î/ tβτ… Ì“ öκ tJ ó¡ o„﴾]ـــ ــارأَ:  يأَ]ك  خب

استههم  زائوج٢٠،  زاؤه وى املعن :يعلَسونَم اقبةَع استهز٩(هم ائ(.  

                           
عن ابن  وحكاه الواحدي وابن اجلوزي  ،عن احلسن وقتادة والضحاك  ٧/١٤٦: تفسريه رواه ابن جرير يف  ) ١(

: زاد املسري و،٢/٢٥٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد . عباس واحلسن وابن املسيب وقتادة والضحاك ومقاتل 
٣/٣.  

  .مصدر سابق :تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٢(
  .٧/١٤٧:تفسري الطربي : انظر . جرير عن ابن عباس  رواه ابن  ) ٣(
مل أجد هذه األقوال فيما اطلعت عليه من نسخ تذكرة األريب املطبوعة  ؛ بل هي عند ابن اجلوزي يف زاد   ) ٤(

  . مصدر سابق : املسري 
  . ٢/٢٢٨:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٥(
و الوسيط ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . وزاد الواحدي نسبته إىل ابن األنباري ، قاله الزجاج   ) ٦(

  .مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد 
  .٢/٢٥٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
  . ٤/١٣٥:تفسري الثعليب   ) ٨(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . الزجاج  وهو قول،  ١/١٥٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(



  

∩∉∪ ﴿ öΝ s9 r& # ÷ρ t tƒ  ﴾ــي ــ: ي عنِ ــالكُ ؤالِءه öΝ﴿ ار ،فَّ x. $ uΖ õ3 n= ÷δ r& ⎯ ÏΒ Ο Îγ Î= ö7 s% ⎯ ÏiΒ 5β ö s% ﴾ 

يلٍن جِم وأمة وجنُالقَ ٢٠،  )١( ماعةر  :قْمدار التـ  وسط ـ ذَ عمـارِ ي أَف لك الز ٢( مـان( 
)٢( ، ﴿ öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3 ¨Β ’ Îû Ä⇓ ö‘ F{ $# $ tΒ óΟ s9 ⎯ Åj3 yϑ çΡ ö/ ä3 ــطَعأَ ﴾ 9© ينــاه ــم م ــدالعو الِن املَ  بي

اَألوـ  عامِن ـ  ام ـ طعن ملَ ـ كَّم ٠٢، )٣(م كُ نأََ: م اهثَ:  يبـ ت ناهـ أَم ، و سكناهيهـا  م ف ،

ولَّمكناهقالُم ، ي  :كَّمن ـكت وـ كَّم ـ ن $﴿ ،  )٤( كت لَ uΖ ù= y™ ö‘ r& uρ u™ !$ yϑ ¡¡9  طـر املَ:  يأَ ﴾ #$

، ﴿Ν Íκ ö n= tã # Y‘# u‘ ô‰ ÏiΒ ﴾]كَ]ضثري ؛)٥(رِالد وهإِ وقباله وزولُنكَبِ ه ٠٢ ، ثـرة ـ ي  نـد ع: ي عنِ

عاحلَ ندنْأَ الَ،  اجة ـ ي ـ هـاراً ، و نيالً ودر لَ مدرلْاراً لـ بالَم غ٦،)٦( ة ﴿$ uΖ ù= yè y_ uρ / t≈ yγ ÷Ρ F{ $# 

“ Ì øg rB ⎯ ÏΒ öΝ Íκ ÉJ øt rB Ν ßγ≈ uΖ õ3 n= ÷δ r' sù öΝ Íκ Í5θ çΡ ä‹ Î/ ﴾]رِفْـــكُبِ ]نمه،﴿$ tΡ ù' t±Σ r& uρ  ﴾َأـــوجدان، ﴿.⎯ ÏΒ 

öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ $ ºΡ ö s% t⎦⎪ Ì yz# u™ ﴾ ]كـ[ وهذا احتجاج على منكعثَري الب .  

∩∠∪﴿öθ s9 uρ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ﴾ َالَق مكُرِشلَ: ةَكَّوا من نؤمن  ـ  لـك حتى تـ أت ـ  كتـابٍ ا بِين ن م

öθ﴿  :ى عــالَت اُهللا لَ، قــاَ )٧( ةًاينــعم هعاينــن ماِءالســ s9 uρ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ y7 ø‹ n= tã]٣[ $ Y7≈ tF Ï. ﴾ َأي  :

كْمتاً وب ، ﴿’ Îû <¨$ sÛ ö Ï%﴾ ـ ي ـ : ي عنِ ـ ف ي صح٨( يفة(  ، ﴿çνθ Ý¡ yϑ n= sù öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ ﴾ َـ ف عايوا ن

                           
  . ٢/٢٢٩:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ،  ١/١٥٦:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
وزاد السيوطي نسبته إىل عبدالرزاق وعبد بن محيد وابن املنذر وأيب ، عن قتادة رواه ابن جرير وابن أيب حامت   ) ٣(

  . ٣/٢٥٠:الدر املنثور ، ٤/١٢٦٣:تفسري ابن أيب حامت و،  ٧/١٤٩:تفسري الطربي : انظر . الشيخ 
  . مصدر سابق : وهو قول أيب عبيدة يف جماز القرآن ،  ٤١٤: غريب القرآن   ) ٤(
  .  ٩١:للنووي ، اظ التنبيه حترير ألف: انظر   ) ٥(
  . ٤٥٥:غريب القرآن   ) ٦(
والوسيط يف ، ٤/١٣٥: الثعليب  تفسري: انظر . ذكره الثعليب والواحدي والبغوي معلقاً عن الكليب ومقاتل   ) ٧(

  . ٢/٨٥: تفسري البغوي و،  ٢١٤:وأسباب الرتول ،  ٢/٢٥٣:تفسري القرآن ايد 
انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل عبدالرزاق وعبد بن محيد وأيب الشيخ ، مت عن قتادة رواه ابن جرير وابن أيب حا  ) ٨(

  . مصدر سابق : الدر املنثور و، ٤/١٢٦٤:تفسري ابن أيب حامت و،  ٧/١٥١:تفسري الطربي : 



  

ــكذَ ــم ل ةًعاين و ،ــم وسأَبِ هــد $tΑ﴿، )١(يهم ي s+ s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# # ÿρ ã x x. ÷β Î) !# x‹≈ yδ ω Î) Ö ós Å™ ×⎦⎫ Î7 •Β 

ـ  ليلَالـد  ونَعفَدم يهنى أَعالَت اُهللا خربأَ]كـ[﴾ ـ حت ـ ي تـاب وا الكأَو رى لَ نـ  لُز ن م
وا قالُلَ ماِءالس :س ٢(حر(.  

∩∇∪ ﴿ #θ ä9$ s% uρ Iω öθ s9 tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ n= tã Ô7 n= tΒ﴾]طَ]نلبلَوا مـ كاً ي رونه ـ ي شهـ  د ـ الربِ هلَ سالة 
öθ ﴿:ى عــالَت قــالَ، فَ)٣( s9 uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r& % Z3 n= tΒ z© ÅÓ à+9 â ö∆ F{ $# ﴾ ُألهئ عــذابِوا بِكُــلــاالستالِص 

ـ طَ نمم مهبلَن قَم ةنسكَ لب فَ وا اآليـات لـم يـ ؤم ٤(وان(،﴿¢Ο èO Ÿω tβρ ã sàΖ ãƒ﴾] ـ  الَ]كـ

يمونَلُه ل٥( توبة(،الَو ذَ غريِللك .  

∩®∪  ﴿öθ s9 uρ çµ≈ uΖ ù= yè y_ $ Z6 n= tΒ ﴾ َألَ: يو جعلنسولَا الر الذي ينلُز ع ليـه ـ ي شهـ  د  هلَ

ــالربِ سالة ــاً كَلَم ــا يك ــطْم ونَلب،﴿çµ≈ oΨ ù= yè yf ©9 Wξ ã_ u‘﴾ أ٢٠َــ:  ي ــف ي صورة 

َأل٦؛)٦(جلٍرنم الَه يستطنْأَ ونَيع يروا املَلَك في صـ أَ نََّأل؛ورته عيلـقِ اخلَ ن ت ـ  حـار ن ع
راملَ ؤيةالئكة،لَوـ  ذلك ـ  ربيـلُ ج انَكَ يأتـ ي ر اِهللا ولَس   ـ ـ ف ي صورة دـ ح ةَي 

$﴿،)٨()٧(يلبِالكَ uΖ ó¡ t6 n= s9 uρ Ο Îγ øŠ n= tæ $ ¨Β šχθ Ý¡ Î6 ù= tƒ﴾] كـ ثـج [لَوـ لطْخ نمـا  م كَلـيهِ ا ع

                           
: انظر . ر وزاد السيوطي نسبته إىل عبد بن محيد وابن املنذ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد وقتادة   ) ١(

  . مصدر سابق : الدر املنثور و، مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت و،  ٧/١٥٠:تفسري الطربي 
  . ٢٣٠ - ٢/٢٢٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
 :تفسري ومن طريقه ابن أيب حامت يف  ٥/٢٧٤: ) واملغازي املبتدأ واملبعث(: يف سريته ابن إسحاق رواه   ) ٣(

   .نسبته البن املنذر  ٣/٢٥١:الدر املنثور  وزاد السيوطي يف، ٤/١٢٦٥
   .٦/٣٩٣:تفسري القرطيب : انظر . حكاه القرطيب عن احلسن وقتادة   ) ٤(
: زاد املسري و،  ٢/٢٥٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٥(

٣/٨  .  
  . ١/١٥٦:ريب يف تفسري الغريب تذكرة األ  ) ٦(
كان جربيل يأيت على صورته ، وكان رجالً  ،دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكليب، هو الصحايب اجلليل   ) ٧(

: ، واإلصابة ٢/٤٦١:االستيعاب : انظر. رضي اهللا عنهما  ومات يف خالفة معاوية، نزل املزة ،  مجيالً أبيضاً
٢/٣٨٤.  

عن أنس ، ) ٧٥٨(برقم ، ١/٢٦٠ :املعجم الكبري ويف ، ) ٧(برقم ،  ١/٧:املعجم األوسط ين يف رواه الطربا  ) ٨(



  

ـ موا أَردال يوا فَكُشى يتم حهِِسفُنلى أَع ونَطُلخما يكَ ـ لَ ه أَو كـ  م آدم١( ي( إِ، وـ ن ا م
  : ى عالَت قولهبِ  هيبِن ى اُهللازع مثُ ، يانال بح لبسٍ الَ الَوا حلبطَ

∩⊇⊃∪﴿Ï‰ s+ s9 uρ x— Ì“ öκ çJ ó™ $# 9≅ ß™ ã Î/ ⎯ ÏiΒ y7 Î= ö6 s%﴾]خ[ذَّكَوبم،وهونســــبى لَــــم إِوه

ــ حرِالس، ﴿s−$ ys sù﴾ َفــلَّ و ــزلَح ــاطَأَ:  وأَ ٠٢٠، )٢(ن ⎪⎥š﴿ ،)٣( ح Ï% ©! $$ Î/ #ρ ã Ï‚ y™ 

Ο ßγ ÷Ψ ÏΒ﴾ ــ مــلِن الر $﴿،س ¨Β #θ çΡ$ Ÿ2 ⎯ Ïµ Î/ tβ çτ… Ì“ öκ tJ ó¡ o„ ﴾] ــر، م شــ ]ع ــم ذابِن الع 

وينرونَك قُوه وع.  

∩⊇⊇∪ ﴿ ö≅ è% ﴾ َـــلـــهم يا مـــحمد : ﴿#ρ ç Å™ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ Ο¢﴿ ،وارافســـ ﴾ #$ èO 

#ρ ã ÝàΡ #y ﴿وا ، ربِتاعفَــ/﴾#$ ø‹ Ÿ2 šχ% x. èπ t6 É%$ tã t⎦⎫ Î/ Éj‹ s3 ßϑ ø9 ي بِذِّكَــم ]كـــ[﴾ #$

الر٤( لِس(أَ: ي عنِ، ينذَم إِهافَا سروا آثَأَوا راخلَ ممِاُأل ار املُ اليـةـ لَه ـ ، ي ةكَ  ثـلَ م مهذِّرح
ما وهم بِ قع.   

∩⊇⊄∪﴿≅ è% ⎯ yϑ Ïj9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ﴾]ــــأَ نْإِفَــــ ]نجوا؛ابالَّإِو : ﴿≅ è% 

=| ]ن[!° tG x. 4’ n? tã Ïµ Å¡ ø tΡ sπ yϑ ôm §9 ــبأَ:  يأَ] خ[﴾ #$ ــى نع وج ــهل ــذَو،محةَالر فس ا ه

لطُّتـ  ف ـ ف ي االسـ إِ دعاِءت öΝ﴿  ،)٥( ابـة نى اِإللَ ä3 ¨Ζ yè yϑ ôf u‹ s9 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É+ ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù 

ي الــذ ذا اليــومِى هــلَــم إِكُمنضــيلَ:  يأَ، )٦(م كُنعــمجيلَ اِهللاو] ن[ ﴾

                                                                             
  ، جممع قال اهليثمي يف .  إىل أيب الشيخ عن شريح بن عبدان  ١/٢٢٧:الدر املنثور زاد السيوطي نسبته يف

   )) رواه الطرباين وفيه عفري بن معدان وهو ضعيف ((   :٨/٢٥٧:الزوائد 
مصدر سابق عن : وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٤/١٣٦: ه تفسريذكره الثعليب يف   ) ١(

  .الضحاك 
  . مصدر سابق : تفسري الثعاليب : انظر . حكاه الثعليب عن الربيع وعطاء   ) ٢(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب و، ١٨٧: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٢/٢٥٥:ط يف تفسري القرآن ايد الوسي  ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . ١/٢٩٣:لألخفش ، معاين القرآن   ) ٦(



  

ـ بم وكُينب نعجمليو،)١(موهرتكَنأَ ينـ ، ه ـ اب مثُ قـالَ فَ دأَت: ﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# # ÿρ ç Å£ yz öΝ åκ |¦ àΡ r& ﴾ 

óΟ﴿ ،)٢( ركالشا بِوهكُلَهأَ ßγ sù Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾ ]م[  .   

∩⊇⊂∪﴿… ã& s! uρ $ tΒ z⎯ s3 y™ ’ Îû È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ﴾]أَ]نــ:  يــملَّا ح ــيهِفمــا واشتمال عليــه 
)٣( ،يعنِــي  : جاملَ ميــعأَ ٢٠،خلوقــاتي  :لَــوــ هــما سكن ـ و ا مـ

تحرفَ؛كاختصر٦،)٤(ه﴿uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9   . ]كـ أو ثج[ ﴾#$

∩⊇⊆∪ ﴿ ö≅ è% u ö xî r& «! $# ä‹ Ïƒ ªB r& $ |‹ Ï9 uρ Ì ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾]ـــ ــقهالخ]كـ ا مـ

ــ ابت٥(اًء د( ، ﴿uθ èδ uρ ãΝ Ïè ôÜ ãƒ Ÿω uρ ÞΟ yè ôÜ ãƒ ﴾]ن [ ــرزق يوــرز ال ي٦( ق( ،﴿ ö≅ è% þ’ ÎoΤ Î) ßN ó É∆ é& 

÷β r& šχθ à2 r& tΑ ¨ρ r& ô⎯ tΒ zΟ n= ó™ r& ]كــــــــــ[Ÿω uρ ⎥ sðθ à6 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# 

  .  ]كـ[﴾

∩⊇∈∪  ﴿ ö≅ è% þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã ’ În1 u‘ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã ﴾]كـ[  .  

∩⊇∉∪  ﴿⎯ ¨Β ô∃ u óÇ ãƒ çµ ÷Ψ tã ﴾ َأــ:  ي العــ،  ذاب ⎯﴿  أَرقَ ¨Β ô∃ É óÇ tƒ ﴾ ــ ٧(حبة ص( ، ﴿

 ﴿7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ ﴾ يوم ـ الق يام٨( ة( ،﴿ ô‰ s+ sù … çµ yϑ Ïm u‘﴾]فَ ]ن ـ أَ قـد وجـ  اُهللا ب  الَ مـةَ حالر هلَ

                           
  .٢/٢٣٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .  ٢/٢٥٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
: لسان العرب : وانظر ، عن ابن األعرايب ، مصدر سابق : تفسري القرآن ايد  حكاه الواحدي يف الوسيط يف  ) ٣(

  ) .سكن ( مادة ،  ١٣/٢١١
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : وانظر ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . ٤/١٣٨:تفسري الثعاليب: انظر   ) ٥(
،  ٧/١٥٩: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته أليب الشيخ ،أيب حامت عن السدي رواه ابن جرير وابن  ) ٦(

  . ٣/٢٥٥:املنثور و ،٤/١٢٧٠:تفسري ابن أيب حامت و
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، ٢٥٤: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  . ٢/٢٣٣:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٨(



  

١(حالةم(،﴿y7 Ï9≡ sŒ uρ ã— öθ x ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑ ø9   . ]كـ[﴾ #$

∩⊇∠∪  ﴿β Î) uρ y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ ª! $# 9h ÛØ Î/ Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 ÿ… ã& s! ω Î) uθ èδ]أَ]ن[﴾]٣نْإِ: ي 

 ل الضرعج-ـ و هـ  و ـ مي - والفَقـر  رضاملَ س٢(ك(،﴿β Î) uρ y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ 9 ö sƒ ¿2 uθ ßγ sù 4’ n? tã Èe≅ ä. 

&™ ó© x« Öƒ Ï‰ s%﴾ ]كـ خب[   .  

∩⊇∇∪﴿uθ èδ uρ ã Ïδ$ s+ ø9 ــي ي الَالــذ رادالقَــ ﴾#$ −s﴿ ، يٌءشــ هزعجِ öθ sù ⎯ Íν ÏŠ$ t6 Ïã ﴾]أَ ]ني 

uθ﴿، )٣(ريِخســحــت التم تهــفَ؛ م لــيهِى علَعاســت دقَــ ههــرقَ نَّأَ:  èδ uρ ãΛ⎧ Å3 pt ø: $# ç Î7 sƒ ø: $# 

  .       ]م صه[﴾

∩⊇®∪ ﴿ ö≅ è% ‘“ r& >™ ó© x« ç t9 ø. r& Zο yŠ$ pκ y− ﴾]هلُأَ الَقَ ]ن ـ م ـ لنل ةَكَّ ـ بِنأَ:   يبِ ا بِئن مـن 

يلَ شهدك   
ـ كني تابِالك/ هلَأَ نَّإِ؛ فَ بوةالنبِ رونـ  ك ـ عـالَ ت اُهللا أنزلَ، فَ ى هأَ ؛)٤( اآليـةَ  ذه اُهللا مـر 

عالَتى ماًدحم  َنْأ ـ ي لَأَسـ ه ≅È﴿:)٥(يقـولُ م فَهيـب جِي نْأَ مـره أَ مم ، ثُ è% ª! ›‰7]ن[ #$ Íκ y− 

© Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷ t/ uρ ﴾]أَ ]ناُهللا:  ي ــذ ــي اعال رفْتــأَم بِت نــ ه خــ الق السموات األرضِو  ،

الظُّولمات و؛  ورِالنيبِ شهدالنبِ بوةـ  إقامة راهنيِالب ـ  نـزالِ إِ، و ـ ع رآنَالقُ ©z﴿،)٦(يلَ Çrρ é& uρ 

                           
  . ٢/٢٥٧:لوسيط يف تفسري القرآن ايد ا  ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
وهو منع غريه ؛ وىف القهر زيادة معىن على القدرة ، القاهر الغالب :  (( ٢/٨٩:قال اإلمام البغوي يف تفسريه   ) ٣(

هو صفة االستعالء الذي :  ﴾فوق عباده  ﴿، ه هو املنفرد بالتدبري جيرب اخللق على ماد: وقيل ، عن بلوغ املراد 
  .  )) تفرد به اهللا عز وجل  

،  ٢١٤:وأسباب الرتول ، ٤/١٤٠:تفسري الثعليب : انظر . ذكره الثعليب والواحدي والبغوي عن الكليب معلقاً   ) ٤(
  .مصدر سابق : تفسري البغوي و

وعبد بن ، وابن أيب شيبة ،  إياسآدم بن أيب طي نسبته إىل وزاد السيو، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ٥(
تفسري و، ٧/١٦٢:تفسري الطربي : انظر . والبيهقي يف األمساء والصفات ، الشيخ  وأيب، وابن املنذر ، محيد 

  . ٣/٢٥٦:الدر املنثور و،  ٤/١٢٧١:ابن أيب حامت 
  . ٢/٢٣٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر .  قاله الزجاج   ) ٦(



  

¥’ n< Î) # x‹≈ yδ ãβ# u™ ö à+ ø9 ـ ع خبـاره إِو ظمهنو لفظهبِ عجزاملُ ﴾#$ ـ م ـ و انَا كَ م١( كـونُ ا ي( ،  ﴿

Ν ä. u‘ É‹Ρ T{ ⎯ Ïµ Î/ ﴾ُألخكُفَوم به عاِهللا قاب فـرِ لـى الكُ ع ،  ﴿.⎯ tΒ uρ x n= t/﴾]ن[ـ ي ـ و:يعنِ من 

بلغه ذا القرآنُه من بلُّكُ، فَ)٢(مكُعد من ب ـ  لغـه ـ أنكَفَ رآنُالقُ مأَا رـ ى م داً حم )٣( ، 

﴿ öΝ ä3 §Ψ Î← r& tβρ ß‰ pκ ô¶ tF s9 χ r& yì tΒ «! $# ºπ yγ Ï9# u™ 3“ t ÷z é& ﴾ ]ــ] ن اسفْته؛  اممــاه ــاجلَ:  عن حد 

ــار ≅﴿،)٤(ُواِإلنكَـــ è% Hω ß‰ pκ ô− r&]ن[ ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) uθ èδ ×µ≈ s9 Î Ó‰ Ïn# uρ © Í_ ¯Ρ Î) uρ Ö™ ü“ Ì t/ $ ®ÿ ÊeΕ tβθ ä. Î ô³ è@ 

  . ]م[﴾

∩⊄⊃∪﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# … çµ tΡθ èù Í ÷ê tƒ $ yϑ x. šχθ èù Ì ÷è tƒ ãΝ èδ u™ !$ oΨ ö/ r&] ن

⎪⎦t]ز Ï% ©! $# # ÿρ ç Å£ yz öΝ åκ |¦ àΡ r& óΟ ßγ sù Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾] ــب ــرون،  ٠٢م ع ــ ]عش هــةُ ذه  اآلي

فَمرةٌس في سورة الب٥( قرة( .  

∩⊄⊇∪ ﴿ ô⎯ tΒ uρ ÞΟ n= øß r& ]٣[Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x.  ﴾َأأَ الَ:  يــد ــرأَ ح ــم كف ن م

اختلق ـ  لـى اهللاِ ع ـ ي ؛)٦(ذباً كَ ـ  م اُهللاهكـر ذَ ينالـذ : ي عنِ ي قَف ولـه  :﴿ # sŒ Î) uρ (#θ è= yè sù 

Zπ t± Ån$ sù (#θ ä9$ s% $ tΡ ô‰ y` uρ !$ pκ ö n= tæ $ tΡ u™ !$ t/# u™ ...﴾ )٧(  ــة ρ÷﴿،اآليـــــــــ r& z> ¤‹ x.]٣[ 

ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/﴾]ــ]ن ــمبِو القرآنبِ حمد  )٨(،﴿ … çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø ãƒ tβθ ßϑ Î=≈ ©à9 ـــ[﴾ #$  الَ ]ك

يسعد من جحد روبِبية ربه عز ولَّج ذَّكَ، وب ـ ر لَسه - ـ لـيهِ ع م الس٩( - الم(ـ ، و م ه

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  . ٢/٣٢٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الفراء   ) ٢(
  . ٧/١٦٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن حممد بن كعب القرظي   ) ٣(
  . ٢/٢٥٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  (   ) .صفحة ،  من السورة)  ١٤٦( عند اآلية رقم   ) ٥(
  . ٤/١٤١:يب لتفسري الثع: انظر . حكاه الثعليب عن احلسن   ) ٦(
  .من سورة األعراف )  ٢٨( جزء من اآلية رقم   ) ٧(
  . ٣/١٥:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن السائب   ) ٨(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٩(



  

وهم الذظَ ينوا أَلمفُنسإِم بِههالكالعذابِا بِه .   

∩⊄⊄∪﴿tΠ öθ tƒ uρ öΝ èδ ç à³ øt wΥ $ YèŠ ÏΗ sd §Ν èO ãΑθ à+ tΡ]قَــــــ ﴾ ]٣أَر  ﴿Ν èδ ç à³ øs tƒ  ﴾ َإالّ ألُو 

ـ  افـق فص ، وح)١( سوني لُوأَو نعامِاَأل ـ م ف ي الفُك ٣()٢( رقـان( ،﴿ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 # þθ ä. u õ° r& t⎦ ø⎪ r& 

t⎦ ø⎪ r& ãΝ ä. äτ !% x. u à° ﴾ َــأ صنكُامم وــآل هكمت، ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ çFΖ ä. tβθ ßϑ ãã ÷“ s? ﴾ ]ـــ ــ ]ك ي الت

  .)٥( وبيخٍت ؤالُذا سه، و)٤(م كُلَ شفعا تهنأَ مونَعزم تتنكُ

∩⊄⊂∪ ﴿ ¢Ο èO óΟ s9 ⎯ ä3 s? öΝ æη tF t⊥ ÷F Ïù ﴾ َأي  :عــ بــةَاقداِءاقتاآلثــارِم بِه ــ، وحــم لَهِبا ه ،

ـ تف جـه و، و مةًئم آلهتادز؛ فَ ةَجم احلُهتملزي أَم التهِتيلب:  يأَ ٢٠ نتأَ: هـذا  م بِهـ ن م ه

ـ  هونفُرِعوا يانا كَيموا فبذَكَ ـ م ن الشـ /٦،)٦( رك óΟ﴿ أَرقَ s9 ⎯ ä3 sƒ﴾ ، أخ﴿ Ν æη çF t⊥ ÷F Ïù﴾   ابـن

ــص Hω﴿،)٧(وحفـ Î) β r&﴾ ــت ــهرؤا مبـ θ#﴿ ، )٨(ا نـ ä9$ s% «! $# uρ $ oΨ În/ u‘ $ tΒ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Ï. Î ô³ ãΒ ﴾ 

!»﴿  أَرقَ ]كـ[ $# uρ $ oΨ −/ u‘ ﴾  ٩(أخ( .  

∩⊄⊆∪ ﴿ö ÝàΡ $#﴾ يا مـ ح مد،﴿y# ø‹ x. #θ ç/ x‹ x. #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡ r&﴾ِبـ ج حـ د هم شكَرـ ه ي م ف

                           
ويوم حنشرهم مجيعا مث نقول للذين أشركوا  ﴿: من سورة يونس ؛ وهي قوله تعاىل )  ٢٨( يعين اآلية رقم    ) ١(

  .اآلية  ﴾ … مكانكم أنتم وشركآؤكم
 ﴾ …شرهم وما يعبدون من دون اهللاحنويوم  ﴿: من سورة الفرقان ؛ وهي قوله تعاىل )  ١٧( يعين اآلية رقم   ) ٢(

  .اآلية 
  .١٠٧: التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات: انظر   ) ٣(
  
  . ٢/٩٠:تفسري البغوي و،  ٢/٢٦٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .  ٦/٤٠١:تفسري القرطيب و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . ١/١٥٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  .١٠٢: التيسري يف القراءات السبع و ، ٢٥٥ - ٢٥٤: السبعة يف القراءات: انظر   ) ٧(
  . ٢/٢٣٦:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٧٩:جماز القرآن : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق :  السبعة يف القراءات: انظر   ) ٩(



  

١(اآلخــرة( ،﴿¨≅ |Ê uρ Ν åκ ÷] tã﴾ هِمــن ــلَ ع ــلَّ ذَلــك وبطُ ض كَيــفــ ٢٠،و أَ؛لَّضي  :

$﴿،)٢(هبذَ ¨Β #θ çΡ% x. tβρ ç tI ø tƒ﴾  ]بِ ]كـ٣( صنامِاَأل عبادة( .  

∩⊄∈∪  ﴿Ν åκ ÷] ÏΒ uρ ﴾ ــ ــن الكُم ⎯﴿ ،  ارِفَّ ¨Β ßì Ïϑ tG ó¡ o„ y7 ø‹ s9 Î  ﴾]ــذَإِ ]خ ــ رأتا قَ  رآنَالقُ

، ﴿$ uΖ ù= yè y_ uρ 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% ºπ ¨Ζ Ï. r& ﴾ َغْأـــط٤( ةًي( ،٠٢٠ ـــواحدا ه :نـــانٌك )٥( ، ﴿β r& 

çνθ ßγ s+ ø tƒ ﴾ الََئَل فْيهموه الَو يـ رِع ـ ا وفُ ’þ﴿،)٦( قاحلَ Îû uρ öΝ Íκ ÍΞ# sŒ# u™ # \ ø% uρ﴾]ـ ثُ ]ن ـ الً وقْ صماً م
β﴿ ، )٨( بـه  عونَنتفي الَ، و يئاًش نهم عونَي الَ؛ فَ)٧( Î) uρ # ÷ρ t tƒ ¨≅ à2 7π tƒ# u™  ﴾ـ  المـةً ع تلُد 

تلُد على صدق٩(ك(،﴿ω #θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ $ pκ Í5﴾ ـ ذَه الُا حـ ه م في الب ـ  عـد ن اِإلع ميـان  ،﴿#© ¨L ym 

# sŒ Î) x8ρ â™ !% y` y7 tΡθ ä9 ÏŠ$ pg ä† ãΑθ à+ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# # ÿρ ã x x. ﴾ ــ ن كَمــر ــ ف منم ه، ﴿ ÷β Î) !# x‹≈ yδ ﴾ ــ ا م

ا ذَه ،﴿ Hω Î) ç ÏÛ$ y™ r& t⎦, Î! ¨ρ F{ ـ [﴾ #$ ـ دقَتاملُ مـمِ اُأل يـثُ حادأَ ]كـ مـ  ة ـ الت وا اني كَ

يطِّسروني كُها فأَ ٠٢،  )١٠( مهِبِتساَأل اطري ـ أَ:  ولـني باطم ، هِيلوتـ ر ههم ،  اتو احـدا ه
 بـن  لقمـةَ ع بـن  لـدةَ ك بن احلارث بن ضرالن هالَي قَالذ٢، ٦، )١١(ارةٌ طَسأَو ورةطُسأُ
مناف بن دعب ارِالد قُ بن١٢(يص(و،يثُح جـ اء ذ ـ اتقَ -لـه  ائقَ هوفَ،سـاطريِ اَأل ركْ  اُهللا هلَ

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . دة وعطاء حكاه الواحدي عن قتا  ) ١(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  . ٤/١٤١:تفسري الثعليب   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  . ١/١٥٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب و،  ٥٧: غريب القرآن   ) ٥(
  .مصدر سابق : اين القرآن وإعرابه مع: انظر   ) ٦(
  .٤/١٢٧٦: ابن أيب حامت و، ٧/١٧٠:تفسري تفسري الطربي : انظر .رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي   ) ٧(
  . ٢٣٧ -٢/٢٣٦:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٨(
  .مصدر صادق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٩(
  . ١٨/١٨٣: ري الطربي تفس  ) ١٠(
  .  ٥٧: غريب القرآن   ) ١١(
وكان أشد قريش يف  ،يكىن أبا قائد ،بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدارا هو النضر بن احلارث  ) ١٢(



  

- ؛ لزيهد الناس سالمِي اِإلف تلَقُ، و با أُعدمسر يوم ١(افراً كَ درٍب(    .  

∩⊄∉∪٦ ﴿öΝ èδ uρ tβ öθ yγ ÷Ψ tƒ çµ ÷Ψ tã﴾ ينـ  ونَه النـ  اس عبـاعِ ن ات ـ م حمد ،﴿šχ öθ t↔ ÷Ζ tƒ uρ 

çµ ÷Ζ tã﴾ ]ن[ ويتباعدون عنـ  ه ـ ؤمال ي؛ فَ ٢(وا ن( ،﴿ β Î) uρ ﴾ َأي  :ـ و ٣(ا م( ﴿،tβθ ä3 Î= ôγ ãƒ Hω Î) 

öΝ åκ |¦ àΡ r& ﴾ ِبتمـ يهِاد م فـ عي م صياِهللا ة  ، ﴿$ tΒ uρ tβρ ã ãè ô± o„ ﴾] ـ  علمـونَ مـا ي و] كـ

  .)٤( لكذَ

∩⊄∠∪ ﴿ öθ s9 uρ #“ t s? ﴾ ــ يــا م حمد ،﴿øŒ Î) #θ à Ï% ãρ ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 ــبِح: يأَ ﴾ #$ ســى وا ع ل

الصفَ راطـ  وق ٥( ارِالن( ، ﴿#θ ä9$ s+ sù $ uΖ oK ø‹ n=≈ tƒ –Š t çΡ ﴾]ن[ تـ م ـ  نْوا أَن يوا إِرـ د ا ؛ ينى الـد لَ

ـ ووا ،نميؤفَ ـ و قَه Ÿω ﴿:  هولُ uρ ç> Éj‹ s3 çΡ ]أَ﴾]٣ي  :ون الَ حـن ـ ن ≈ÏM﴿، بذكَ tƒ$ t↔ Î/ $ oΨ În/ u‘﴾ 

باملُ عـــدعاينـــة ،﴿çβθ ä3 tΡ uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ çR ùQ وا بذِّكَـــي الَّ نْأَضـــمنوا ]كــــ[ ﴾#$

ويؤماُهللا قالَفَ/،)٦(وان لَ: ى عالَتاَأل يسـ علَ مر ى ما تـ م ـ  ،)٧(وا ن tβθ ﴿َ رأقَ ä3 tΡ uρ ﴾  ـ امٍش  ،

 ﴿Ÿω uρ z> Éj‹ s3 çΡ ﴾  ، ﴿tβθ ä3 tΡ uρ ﴾ مزةُح و٨(ص فْح( .  

 ∩⊄∇∪﴿ö≅ t/ # y‰ t/ Μ çλ m; $ ¨Β #θ çΡ% x. tβθ à øƒ ä† ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s%﴾]ن[ وهأَ وـ ن م أَهـ ن ـ ركَ ركَوا شم ه

ـ عالَت اُهللا طقأن، فَ وارِى جحـ هم ؛ ح ـ ت هِى شدت ـ لـيهِ ع  هـرت ظَ: ى عناملَو،فرِالكُم بِ

                                                                             
أسره املقداد يوم ، وكان ينظر يف كتب الفرس وخيالط اليهود والنصارى ،واألذى له وألصحابه تكذيب النيب 
: الطبقات الكربى : ، انظرصربا باألثيل بضرب عنقه فقتله علي بن أيب طالب ل اهللا بدر وأمر رسو

  . ٦/٤٣٠:اإلصابة ،  ١/٥٩٤:، الكامل يف التاريخ ٥/٤٧٨
  . ١/١٦٩:وترويح أويل الدماثة ،  ٥٣: التعريف واإلعالم : انظر . قاله السهيلي   ) ١(
  . ٧/١٧٢:تفسري الطربي : انظر . ورجحه ، س والسدي وقتادة رواه ابن جرير عن حممد بن احلنفية وابن عبا  ) ٢(
  . ٧/١٧٤:تفسري الطربي   ) ٣(
  . ٢/٢٦٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .٣/٢٢:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن السائب   ) ٥(
  .  ٢/٢٣٩: معاين القرآن وإعرابه: انظر . هذا والذي قبله قاله الزجاج   ) ٦(
  . ٢/٩٢:تفسري البغوي و،  ٢/٢٦٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق :  السبعة يف القراءات: انظر   ) ٨(



  

ـ أَ كـت تهت، و ي اآلخـرة م فهتيحضفَ ستار١(م ه(، ﴿ öθ s9 uρ #ρ –Š â‘ #ρ ßŠ$ yè s9 $ yϑ Ï9 #θ åκ çΞ çµ ÷Ψ tã ﴾ 

من الش٢( رك(لقضاِء؛ ل ـ  ابقِالس ـ يهِف ـ نأَ، و ذلكم بِ هم خـ ل ـ وا لقُ لش٣( قاوة( ،﴿ öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ 

tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 ﴾]كـ[  ي قَفهم ول : ﴿Ÿω uρ ç> Éj‹ s3 çΡ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ $ oΨ În/ u‘ ﴾ .  

∩⊄®∪﴿# þθ ä9$ s% uρ﴾ ــي β÷﴿،  ارفَّـــالكُ: ي عنِـ Î) }‘ Ïδ ω Î) $ oΨ è?$ uŠ ym $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $]ن[#$ tΒ uρ ß⎯ øt wΥ 

t⎦⎫ ÏOθ ãè ö7 yϑ Î/ ﴾ ]أَ ]كـكَنر٤(عثَوا الب(.   

∩⊂⊃∪  ﴿öθ s9 uρ #“ t s? øŒ Î) #θ à Ï% ãρ 4’ n? tã öΝ Íκ Íh5 u‘ ﴾]ن[  ــع ــبوا ررفُ ــه م ضرةًور و ،ــلَق :  ي

فُقَولَوا عأسى ملة م هِبِروـ وبِت يخـ إِ ه ياهم ، وـ ي ؤكـ  د ـ ا قَذَه $tΑ﴿:ىعـالَ ه تولُ s% }§ øŠ s9 r& 

# x‹≈ yδ Èd, ys ø9 $$ Î/ ﴾]أَ ]ني  :هعث ، فَذا البيقـ  ونَر حـ  الَ ني يفَنعم ذَه لـك  ،﴿ #θ ä9$ s% 4’ n? t/ 

$ uΖ În/ u‘ uρ﴾]ــولُيفَ]أون ــلَ اُهللا قـ $tΑ ﴿:مهـ s% #θ è%ρ ä‹ sù z># x‹ yè ø9 $#]٣[$ yϑ Î/ öΝ çFΖ ä. tβρ ã à õ3 s? ﴾] م

  .)٥(م كُرِفْكُبِ  ]ثَالثُون، 

∩⊂⊇∪ ﴿ ô‰ s% u Å£ yz t⎦⎪ Ï% ©! $# #θ ç/ ¤‹ x. Ï™ !$ s+ Î= Î/ «! ــثبِ  ]ن[﴾ #$ ــريِ، و البع ــإِ املص  ى اِهللالَ
)٦( ، ﴿#© ¨L ym # sŒ Î) ãΝ åκ øE u™ !% y` èπ tã$ ¡¡9 $# Zπ tF øó t/ ﴾ ــالق٧( جــأةًفَ ةُيام( ، ﴿#θ ä9$ s% $ oΨ s? u ô£ ys≈ tƒ 4’ n? tã 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . عباس حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن   ) ٢(

  . ٣/٢٤:املسري 
هذه اآلية من األدلة الظاهرة على املعتزلة على : قال الواحدي : ((  ٤/١٠٨: قال أبو حيان يف البحر احمليط   ) ٣(

مث بني أم لو شاهدوا النار ، وذلك أنه تعاىل أخرب عن قوم جرى عليهم قضاؤه يف األزل بالشرك ؛ فساد قوهلم 
وإال فالعاقل ال ، وذلك للقضاء السابق فيهم ، والعذاب مث سألوا الرجعة وردوا إىل الدنيا لعادوا إىل الشرك 

يف كتابه  –واهللا أعلم  –كالم الواحدي هذا مل أقف عليه يف الوسيط ؛ وهو : قلت .  )) يرتاب فيما شاهد 
  . إىل اآلن  –فيما أعلم  -ومل يطبع ، لمية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية البسيط الذي حقِّق رسائل ع

  . ٢/٢٤٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
   .٤/١٤٣:تفسري الثعليب : انظر   ) ٦(
  . ٢/٢٤١:وإعرابه ومعاين القرآن ،  ٨٠:جماز القرآن : انظر   ) ٧(



  

4’ n? tã $ tΒ $ uΖ ôÛ § sù $ pκ Ïù ﴾]قَ  ]عصرنا ، وضيعنمـلَ ا ع  ـ  اآلخـرة ف ي الـدف٠٢َ،)١(انيـ طْر ا ن

فقَ: ا يهدمنا الع جـز ـ ف يهـ قَا ، و $﴿ : ى عـالَ ه تولُ ¨Β $ uΖ ôÛ § sù ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x«﴾ )أَ)٢ي 

 :مـ ا ت ا ،ركنـ غَ الَو ا،فلنالَو ضيا،عنأصـلُ و الت فـريط  :قْتمـةُ د الع ٣( جـز( ، ﴿öΝ èδ uρ 

tβθ è= Ïϑ øt s† öΝ èδ u‘# y— ÷ρ r& ﴾ َالَقَـــثْأم هآثَـــوام4﴿ ،)٤(م ه’ n? tã öΝ Ïδ Í‘θ ßγ àß ﴾]ن[  ذَونَّأَ لـــك 

ـ أَ:  يقـولُ ، فَ يـحٍ رِ خبثأَ، و ورةص قبحِي أَف هملَع لهبقْاست ربهن قَم رجا خذَإِ افرالكَ ا ن

علُمك الَ؛ طَ يئُالسما ركبـ نِت ي ف ي الـدا ني ،ـ أَو ا أَنـ كَر بك  ٥( اليـوم(، ﴿ Ÿω r& u™ !$ y™ $ tΒ 

tβρ â‘ Ì“ tƒ ﴾ ]بِ  ]كـئس ملُاحل ٦(وا ملُح( .  

∩⊂⊄∪﴿$ tΒ uρ äο 4θ u‹ ys ø9 $# !$ uŠ ÷Ρ ‘$! $# ω Î) Ò= Ïè s9 ×θ ôγ s9 uρ﴾]َأل ]ننهـ فْا ت نى ، وتـ قَن عـبِ للَّاي كَض 

هوِاللَّو  ،ذةًلَ كونُي فانيةً ع٧( ريبٍقَ ن(، ﴿â‘# ¤$# s9 uρ äο t Åz Fψ $# ﴾ ـ ي ـ اجلَ: ي عنِ ـ  ،)٨( ةَن ﴿  أَرقَ

 ﴿â‘# t‰9 uρ Îο t Åz Fψ ــ  ﴾ #$ ٩(ام ،ش(﴿/ × ö yz t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ à+ −G tƒ ﴾]ـــ ق ــا  ]ك لشرك ،﴿ Ÿξ sù r& 

tβθ è= É+ ÷è sƒ ﴾ ]أَ ]منا كَهذلفَ ك ،فْال يرونَت فـ لَ ملِي الع ـ  مها ، ثُ عزـ بِى ن يه  لـى  ع

                           
  . مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ١(
  .وترد قريباً ، من هذه السورة )  ٣٨( جزء من اآلية رقم   ) ٢(
  ٣٦١- ٣٦٠:غريب القرآن   ) ٣(
تفسري و،  ٢/٢٦٤: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٥٧: غريب القرآن و، مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٤(

  . ٢/٩٣:البغوي 
تفسري ابن أيب و،  ٧/١٧٩:تفسري الطربي : انظر . عمرو بن قيس املالئي رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن   ) ٥(

  . ٣/٢٦٣: الدر املنثور و، ٤/١٢٨١:حامت 
تفسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن ابن عباس   ) ٦(

  .مصدر سابق : البغوي 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
   .٤/١٢٨٢:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن عكرمة   ) ٨(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ، ٢٥٦:  السبعة يف القراءات: انظر   ) ٩(



  

إِ ريشٍقُ كذيبِتيقَ - اهأَر  ﴿ tβθ è= É+ ÷è s? ﴾ م وذكو دنو قالَفَ -)١(حفص ى عالَت:  

∩⊂⊂∪﴿ô‰ s% ãΝ n= ÷è tΡ … çµ ¯Ρ Î) y7 çΡ â“ ós u‹ s9 “ Ï% ©! $# tβθ ä9θ à+ tƒ﴾]ن ش[في الع ـ إِ النيـة نـ  ك اذب كَ

ــرٍ öΝ﴿،  ومفت åκ ¨Ξ Î* sù Ÿω š tΡθ ç/ Éj‹ s3 ãƒ ﴾ ــ فــ؛  ي الســر ــلع دقَ ــم وا صقَدــ،  ك  ﴿ أَرقَ

š tΡθ ç/ É‹ O3 ãƒ﴾   ٍــل ــدن وع ⎯£﴿  ،م Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# tβρ ß‰ ys øg s† ﴾] ـــ ك

ـ ت ينالذ دينعانِي املُف زلت، ن عرفةاملَ عدب القرآنبِ]صو٢أو ثد  ـ ل وا االنقيـاد ركُ لح٢( ق( 
ـ كَ، )٢( ـ م ρ#) ﴿  :ى عـالَ ت الَا قَ ß‰ ys y_ uρ $ pκ Í5 !$ yγ ÷F oΨ s) ø‹ oK ó™ $# uρ öΝ åκ ß¦ àΡ r& …﴾)ـ ٢،)٣ هـ أَ و و ب

؛ لَ هلٍجالَا قَم  :يا محمد مذِّكَا نبك إِ، ونك عا لَندنـ م صقٍد ؛ وـ ل كنكـذِّ ا نـ  ب ا م
ـ رنِبِخأَ:  قالَريق ؛ فَس بن خنساَأل به الَخ:  يلَق، و)٤(به ئتجِ ي عـ ن م حمـ أَ د صاد ق
ـ ب هـب ا ذَذَإِ كـن لَو؛طٌّقَ ذبا كَم،وصادقلَ هنإِ:قالَ؟ فَ اذبكَ مأَو ق هادصأَ و قُن صـي 

ـ  سـائرِ ل كـونُ ا يماذَ، فَ بوةالن، و)٦( ةابجاحل، و انةدالس، وواِءاللِّبِ)٥(  رتلـت فَ! ؟ ريشٍقُ

                           
  .مصدر سابق :  القراءات السبع التيسري يفو ،مصدر سابق :  السبعة يف القراءات: انظر   ) ١(
  . ٢/٢٦٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس وقتادة والسدي ومقاتل   ) ٢(
  .من سورة النمل )  ١٤( جزء من اآلية رقم   ) ٣(
والضياء ، )  ٣٠٦٤( برقم ، باب ومن سورة النساء ، كتاب التفسري ،  ٥/٢٦١: هسننرواه الترمذي يف   ) ٤(

يف ابن أيب حامت و،  ٧/١٨٢:يف تفسريه  الطربيو، )  ٧٤٨( برقم  ٢/٣٦٥:األحاديث املختارة املقدسي يف 
  . عن علي  ) ٨٤٢١(برقم ،كتاب الفنت واملالحم،  ٤/٥٠٦:واحلاكم يف املستدرك ، ٤/١٢٨٢: تفسريه 

حدثنا إسحاق بن منصور أخربنا عبد الرمحن بن ((  : قال الترمذي بعد أن ساق الرواية األوىل إىل علي        
ومل يذكر فيه ، فذكر حنوه  ))  : ...  أن أبا جهل قال للنيب : مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق عن ناجية 

  .املرسل أصح : أي ،  )) وهذا أصح :  ((مث قال ، عن علي 
نسبته  ٣/٢٦٣: الدر املنثور وزاد السيوطي يف ،  )) ومل خيرجاه ، حديث صحيح اإلسناد :  (( قال احلاكم         

  .الشيخ وابن مردويه  أيبإىل 
سيد قريش ورئيسهم، ، نو قصي بطن من قريش من العدنانية،وهم بنو قصي بن كالب ، واسم قصي زيد،ب  ) ٥(

اخلسران  فضرب به املثل يف ، بعد أن سقاه زق من مخر ، انتقلت سدانة البيت إليه من أيب غبشان من خزاعة 
اية : انظر . فيها إالأخسر من صفقة أيب غبشان، وبىن دار الندوة لقريش، فكانوا ال يربمون أمراً : فقيل 

  . ٣٥٧ :األرب يف معرفة األنساب العرب 
احلاجب حيجب وإذنه : والفرق بينهما كما قال ابن بري ، هي خدمة الكعبة وتويل أمرها : السدانة واحلجابة   ) ٦(

  ) .سدن ( مادة ،  ١٣/٢٠٧: لسان العرب : انظر . والسادن حيجب وإذنه لنفسه  ،لغريه 



  

  .)١( اآليةُ

∩⊂⊆∪ ﴿ ô‰ s+ s9 uρ ôM t/ Éj‹ ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î= ö7 s% #ρ ç y9 |Á sù 4’ n? tã $ tΒ #θ ç/ Éj‹ ä.﴾يوابِثَــ جــاَءر، ﴿

#ρ èŒρ é& uρ ﴾ــ حني ــن شوا بِرــريِاملن ــحرو،  اش ــوا بِقُ ٢( ارِالن( ،﴿ #© ¨L ym öΝ ßγ9 s? r& $ tΡ ç óÇ tΡ  

Ÿω﴿،مهبذَّكَــ نمــ هالكإِم بِــاهيــا إِتنــونعم]ن[﴾ uρ tΑ Ïd‰ t7 ãΒ]٣[ÏM≈ yϑ Î= s3 Ï9 «!  الَ ]أون[﴾ #$

ناقض لكْحمه،وكَقد حنبياِءاَأل نصرِبِ م - ـ لـيهِ ع م السـ  - الم ي قَف ولـه ى عـالَ ت:  ﴿ 

|= tF Ÿ2 ª! $# ⎥ t⎤ Î= øî V{ O$ tΡ r& þ’ Í? ß™ â‘ uρ...﴾)٣(، ﴿ ô‰ s+ s9 uρ x8 u™ !% y` ⎯ ÏΒ &“ Î* t6 ¯Ρ 

š⎥⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 ـ جنأَ يـف كَ ؛ رآني القُم فهربخ:  يأَ] كـ أو ثد[﴾#$ ينماهو ،دـ م ا رن

  .)٤(م هومقَ

∩⊂∈∪ ﴿β Î) uρ tβ% x. u ã9 x. y7 ø‹ n= tã öΝ åκ ÝÎ# { ôã Î) ﴾ ظُــعم ، قــلَثَو عإِ ليــكــعرــاضن هم ع

وا كـان ، فَ ومـه قَ ميـان لـى إِ ع صرِحي انَكَ  يبِالن نَّأَ ذلكو؛ )٥( القرآنبِوك بِ مياناِإل

ـ  طَ؛كلذَ اُهللا يهمرِي نْأَ بحأَ آيةً ألوهذا سإِ اُهللا قـالَ فَ،)٦(همميـانِ ي إِمعـاً ف ىعـالَ ت:﴿Èβ Î* sù 

|M ÷è sÜ tG ó™ $# β r& z© Èö tG ö; s?﴾ لُــــطْتب ، ﴿$ Z+ x tΡ  ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ ρ÷﴿،ســــرباً﴾   #$ r& $ Vϑ ¯= ß™ ’ Îû 

Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ﴾ــمصــعــداً ف٧(ماِءي الس(،﴿Ν åκ u Ï? ù' tF sù 7π tƒ$ t↔ Î/ ﴾ ]ــافْفَ]نذَ لْع٨(لــك(،ــاملَوى عن

ـ  بيلَس الَفَ،)٩(اآلياتبِ تيانلى اِإلع قدرت الَ شرب/كنأَ: ـ  الَّإِ كلَ الصرب ـ ح تـ ى ي  اُهللا محكُ

                           
  . ٩٤ -٢/٩٣:تفسري البغوي ،  ٤/١٤٤:يب لتفسري الثع: انظر . ذكره الثعليب والبغوي معلقاً عن السدي   ) ١(
  .٤/١١٧:احمليط تفسري البحر و،   ٣/٣٠: زاد املسري: انظر . حكاه ابن اجلوزي وأبو حيان عن ابن عباس   ) ٢(
  .من سورة اادلة ) ٢١(جزء من اآلية رقم   ) ٣(
  . ١٢/١٧٠:التفسري الكبري . ٢/٢٦٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . ٢/٢٤٣:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
: تفسري البغوي و،صدر سابقم: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ذكره الواحدي والبغوي دون إسناد   ) ٦(

٢/٩٤.  
  . ٧/١٨٤:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٧(
  . ٢/٢٤٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(
  . ٢/٢٤٣:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٩(



  

öθ ﴿، اُهللا s9 uρ u™ !$ x© ª! $# öΝ ßγ yè yϑ yf s9 ’ n? tã 3“ y‰ ßγ ø9 ــنإِ:  يأَ ﴾ #$ مــا ت ــانَوا اِإلركُ ــابقِكَ مي  س

ـ متالج ئتش ولَويهم ، ي فضائقَ عوا ع  ١( لـى اإلميـان( ، ﴿ Ÿξ sù ¨⎦ sðθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î= Îγ≈ yf ø9 $#﴾ 

t⎦⎫ Î= Îγ≈ yf ø9 وأَنهـم الَ يجتمعـونَ   ،بِأنه يؤمن بِك بعضهم دونَ بعـضٍ ] ٠٢كـ ثد[ ﴾#$

  .وغَلَّظَ اخلطَاب زجراً لَه عن هذه احلَال ، )٢(علَى اهلُدى

∩⊂∉∪ ﴿ $ yϑ ¯Ρ Î) Ü=‹ Éf tG ó¡ o„  ﴾َأي  :ـــيجيبى اِإللَـــإِ كميـــان ،  ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ãè yϑ ó¡ o„ 

ـ لُقبيت؛ فَ)٣( كرالـذِّ  سـمعونَ ي ينالـذ  ؤمنونَاملُ مهو ]كـ[﴾ ونه وينتف  ٤( عـون بـه( ،

الكَوافر  ـ الـذ ي خاُهللا تم ـ  ع لـى سكَ معه يـف ي ـ ي إِصـغ ـ لَ ’4﴿!؟ قى احلَ tA öθ yϑ ø9 $# uρ ﴾

فَّكُ:يعنِي٥(ريشٍقُ ار(،﴿ãΝ åκ çZ yè ö7 tƒ ª! ـ و:  يأ٢٠َ]ن[﴾#$ ـ  يبونَسـتجِ ي ى الَوتاملَ حتهم بعـثُ ى ي

فَ،هم اُهللابعــثُيضــربــهم م٦(ارِفَّــلكُثالً ل(،﴿§Ν èO Ïµ ø‹ s9 Î) tβθ ãè y_ ö ãƒ ﴾]م أو ثــد[ ــريونَد 

   .)٧( مهِالأعميهم بِزِجيفَ

∩⊂∠∪﴿#θ ä9$ s% uρ ﴾ــي ــر: ي عنِ ــ اَءؤس Ÿω ﴿، )٨( ريشٍقُ öθ s9 tΑ Ìh“ çΡ  ﴾، َّــال ه  ﴿Ïµ ø‹ n= tã ×π tƒ# u™ 

⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ În/ ـ  شـهد ي لـك م زولَن:  ونَعني ]كـ[ ﴾‘§ ـ  هلَ ≅ö﴿،ةبوالنبِ è% χ Î) ©! $# î‘ ÏŠ$ s% #’ n? tã 

β r& tΑ Íi” t∴ ãƒ Zπ tƒ# u™ £⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u sY ò2 r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾]ـ  ]كـ مـ لـيهِ ا ع ي ذَم ف ـ  لـك نم 

؛  الِءالبوها ذَو مكرني قَا فوله عز ولَّج  :﴿ öθ s9 uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r& % Z3 n= tΒ z© ÅÓ à+9 â ö∆ F{ $# ﴾ )٩(  .  

                           
  . ٧/١٨٥:تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير الطربي   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  . ٧/١٨٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٣(
وجعل من مل يقبل مبرتلة ، يسمعون مساع قابلني : أي  :  (( ٢/٢٤٥:قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(

  . ))  األصم
  . ١/٤٦٦:تفسري السمرقندي و،  ١/٣٤٥:ان تفسري مقاتل بن سليم: انظر   ) ٥(
  . ١/١٥٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  .  ٢/٢٦٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : تفسري مقاتل بن سليمان   ) ٧(
  . ٣/٣٤:زاد املسري : انظر . أا نزلت يف رؤساء قريش : حكى ابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٨(



  

)١(  .  

∩⊂∇∪﴿$ tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 9 È∝ ¯≈ sÛ ç ÏÜ tƒ Ïµ ø‹ ym$ oΨ pg ¿2 ﴾ــي ــعج:يعنِــ  ميــ

ـ خت ا الَهن؛ َأليواناتاحلَ ـ لُ ـ وا م ـ  اتنيِن ه Hω﴿،)٢(نيِتالَاحلَ Î) íΝ tΒ é& Ν ä3 ä9$ sV øΒ r&﴾]أَ]ن صـناف 

مصبِ ةٌفَن عرفتأسـ فَ،  )٣(ها مائ ـ  لُّكُ ـ جِ نسٍ مـ أُ هـائمِ ن الب ـ : ةًم  بـاءِ الظِّو، ريِالطَكَ
،وبابِالد اُأل، وسود لُّكُ، و صنف ن احلَمـ أُ يوان ةًم ثـلُ م ـ ب ـ  عرفـونَ ي ي آدمنِ  اإلنسِبِ
ـ ف تبكَّما رعضٍ ؛ بِن به عقَفْها يضعب نَّأَ:  يأَ ٢٠،)٤( لـذَ ا ؛ فَيهلك ـ كَّر باَأل ت فهـام 

$﴿،)٥( ججــوا احلُرتــدبيل شــركنيي املُفــ ¨Β $ uΖ ôÛ § sù ﴾ــمــا ت٦(ا ركن(، ﴿’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ 

&™ ó© x«﴾]بِ]نإِ العبادليه حالَّةٌ إِاج قَود بينإِ اهاًم :ـ ن اً ،صـ إِو مالَا د ـ إِلـةً ، و مـ ا م الً ، جم

ــإِومــفَا مالً ؛ كَصقولــه ىعــالَت:﴿ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ ó© x«…﴾)٧( 

؛ يــاج ــهإِ حت ــ لي ــرِي أَف ــد م Ο¢﴿،)٨(ينِال èO 4’ n< Î) öΝ Íκ Íh5 u‘﴾َأــ:ي هــاُأل ذه مم، ﴿

šχρ ç |³ øt ä†﴾]م[بِلحسال زاِءاجلَو .  

∩⊂®∪  ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ #θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/  ﴾ِــب ــم اَءا ج ــه ــم ب حمد  ، ﴿ @Ο ß¹  ﴾ــ ن ع

ÖΝ﴿، انتفاعٍ ماعس هسمعوني الَ،  رآنالقُ/ õ3 ç/ uρ ﴾ ـ ع الَ ، ن القـرآن نطقـونَ ي  ٩( بـه( ، ﴿

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : ظر ان  ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . ٧/١٨٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : يب تذكرة األريب يف تفسري الغر  ) ٥(
  . ٨٠: جماز القرآن   ) ٦(
  .من سورة النحل )  ٨٩( جزء من اآلية رقم   ) ٧(
  . ٢/٢٦٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
وبكم ، وقد يسمعون غريه ، ألم ال يسمعون احلق والدين  :  ((مصدر سابق : قال أبو عبيدة يف جماز القرآن   ) ٩(

  . ))  وا خبرسوهم ليس، ال يقولونه 



  

’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9 ـ  هتمشـيئَ م بِهنأَ خربأَ مثُ ]ن[﴾  #$ صـ ار ⎯ ﴿ :  قـالَ ؛ فَ )١( ذلكوا كَ tΒ Î* t± o„ 

ª! $# ã& ù# Î= ôÒ ãƒ ]ن[ ⎯ tΒ uρ ù' t± o„ çµ ù= yè øg s† 4’ n? tã :Þ# u ÅÀ 5ΟŠ É+ tG ó¡ •Β ﴾]م[ .  

∩⊆⊃∪  ﴿ö≅ è%  ﴾ــ يــا م حمد ــؤالِءل ــركنياملُ ه ــ ش öΝ﴿ ، اِهللابِ ä3 tF ÷ƒ u™ u‘ r&  ﴾مــاه :  عن

ــرخبِأَ β÷﴿ ، )٢(يونِ Î) öΝ ä38 s? r& Ü># x‹ tã «! $#  ﴾يــد ــوت:  ري ρ÷﴿،)٣(امل r& ãΝ ä3 ÷G s? r& èπ tã$ ¡¡9 $#  ﴾

ــالق ةُيام ، ﴿u ö xî r& «! $# tβθ ãã ô‰ s?  ﴾َأــأَ:  ي تدــ ونَع هــناماَأل ذه ــاراَألو ص ــ حج ي الت

عبدتموها من د٤(اِهللا ون(، ﴿β Î) óΟ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ـ ]أَربعـون ، كــ  [ ﴾¹| جـ قَ واب ه ول: ﴿

÷ρ r& ãΝ ä3 ÷G s? r& èπ tã$ ¡¡9 ـ خأَ ادقنيم صتنكُ نْإِ: ى عن، املَ﴾  #$ ـ بِ روا مـ  ن دعونَت ع ـ  نـد زولِن 

٥(م كُبِ الِءالب(.  

∩⊆⊇∪ ﴿ö≅ t/ çν$ −ƒ Î) tβθ ãã ô‰ s? ﴾]أَ]خــ الَ: ي ــ عونَدتـ #ß﴿، هريغَـ Ï± õ3 u‹ sù $ tΒ tβθ ãã ô‰ s? 

Ïµ ø‹ s9 Î)﴾ َأي  :ــيكشــ فالضر ــالــذن أَي مجلــه دعــوتوه ،م﴿β Î) u™ !$ x©]ن[tβ öθ |¡Ψ s? uρ  ﴾

وتونَركُت ،﴿$ tΒ tβθ ä. Î ô³ è? ﴾]م[ به فَ صنامِن اَألمال تدعون٦(ه( .  

∩⊆⊄∪  ﴿  ô‰ s+ s9 uρ !$ uΖ ù= y™ ö‘ r& #’ n< Î) 5Ο tΒ é& ⎯ ÏiΒ y7 Î= ö6 s%﴾ َأأَ:  يــرســيهِا إِلن وا ركفَــســالً فَم رل

ــبِ Ο﴿،          )٧( مهِ ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r' sù Ï™ !$ y™ ù' t7 ø9 $$ Î/  ﴾ــو ــه و شــرِالفَ ةُد ™Ï﴿ ،  ق !# § œØ9 $# uρ  ﴾

                           
  . ٢/٢٦٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  .  ١/٣٣٣:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الفراء   ) ٢(
  . ٢/٢٧٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  . ٢/٢٤٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
   .٣/٣٧:زاد املسري و، در سابق مص: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  .  ٢/٢٤٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر معىن اآلية كامالً   ) ٦(
ولقد أرسلنا إىل : يف اآلية حمذوف تقديره  : ((مصدر سابق : قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(

  . ))  أمم من قبلك رسالً فخالفوهم



  

öΝ﴿ ،)١(اعِاألوجو مراضِاَأل ßγ ¯= yè s9 tβθ ãã § |Ø tG tƒ ﴾] ـ ـ كـي ي ل  ]كـ وا لُلَّذَتويتـ خ شوا ع
)٢( .  

∩⊆⊂∪﴿Iω öθ n= sù ﴾َــف الّّه،﴿øŒ Î) Ν èδ u™ !% y` $ uΖ ß™ ù' t/ ﴾ــ ذَعابان،﴿#θ ãã § |Ø s?﴾]ــ]ن٣(والُلَّذَت( ،

ــاملَو ــ: ى عن ــتي ملَ ضروا ، ع ﴿⎯ Å3≈ s9 uρ ôM |¡ s% öΝ åκ æ5θ è= è%  ﴾َــف ــى كُوا عامأقَ ــرِل ، )٤( مهف

﴿z⎯ −ƒ y— uρ]٣[ÞΟ ßγ s9 ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ tΒ #θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾]ــ  ]كـــــ اللةَالض ــالت م ي ه

عأَا ؛ فَليهص٥(وار( .  

∩⊆⊆∪ ﴿ $ £ϑ n= sù #θ Ý¡ nΣ $ tΒ #ρ ã Åe2 èŒ ⎯ Ïµ Î/﴾ ــت ــوركَ ــوا ا م ــها وعظ $ ﴿ ، )٦( ب oΨ ós tF sù 

óΟ Îγ øŠ n= tæ z># uθ ö/ r& Èe≅ à2 >™ ó_ x«﴾]ــ]نمن النعمــة ــو؛رورِالسبــ عدالضر ي كَــالــذوا ان

فـ ،)٧(يه $﴿ أَرقَ oΨ ós ¨F sù﴾ ـ م ـ  الَّدداً ؛ إِش مـ ( ع ـ )٨( )ابٍب ٩(امٍ، ش(،﴿#© ¨L ym # sŒ Î) #θ ãm Ì sù !$ yϑ Î/ 

# þθ è?ρ é& Ν ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r& Zπ tG øó t/ ﴾ـ ف ـ  الِي ح ـ أَ يكـونَ هم ؛ لرحفَ شد لتـ ح رِس١٠(مه(،﴿# sŒ Î* sù Ν èδ 

                           
  . ٧/١٩٢:تفسري الطربي : انظر   ) ١(
  . ٢/٢٤٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : و معاين القرآن وإعرابه ،  ١/٣٣٤:للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
، مصدر سابق : وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد،  ١٩٣ -٧/١٩٢:تفسري الطربي : انظر   ) ٥(

  . إىل ابن عباس 
الوسيط يف : انظر . وحكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس ،  ١/٤٦٩: ه تفسريذكره السمرقندي يف   ) ٦(

  . ٣/٣٩:زاد املسري و،  ٢/٢٧١: تفسري القرآن ايد 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(
أي ابن عامر يف هذه  – وحجته، مرة بعد مرة : أي ؛ التشديد بِ:  ((  ٢٥٠:ات حجة القراءقال ابن زجنلة يف   ) ٨(

مفتحة هلم  ﴿:  كما قال؛ د شدفذكر األبواب ومع األبواب ت،  ﴾أبواب كل شيء  ﴿: قوله  -القراءة 
  .  ))  ﴾األبواب

  .صدر سابق م: التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق :  السبعة يف القراءات: انظر   ) ٩(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١٠(



  

tβθ Ý¡ Î= ö7 •Β ﴾]آيسونَ  ]كـ ـ م ـ  لِّن كُ أَ ٠٢، )١( ريٍخـ :  و ـ :  بلساملُ ـ  زيناحلَ النادم 
  .)٤()٣( ةجاحلُ طعقَ، املن تاكالس ريحتاملُ:  و، أَ)٢(

∩⊆∈∪ ﴿ yì ÏÜ à+ sù ã Î/# yŠ ÏΘ öθ s+ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $#  /#θ ßϑ n= sß ﴾ ]أَ] نــ:  ي ــذهرابِغَ ــتخي يم ال  فلَّ

٥(ومِالقَ ي آخرِف(، املَوى عن :ؤاستوا بِلُصفَ اهلالك لـم ت ـ  بـق منهم ب٦(يـة  اق(، ﴿ ß‰ ôϑ pt ø: $# uρ 

¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9   .)٧(منيالالظَّ هالكإِ، و سلِالر صرِلى نع ]م[ ﴾ #$

∩⊆∉∪  ﴿ö≅ è% óΟ çF ÷ƒ# u™ u‘ r# ÷β Î) x‹ s{ r& ª! $# öΝ ä3 yè øÿ xœ öΝ ä. t‘$ |Á ö/ r& uρ  ﴾َأـــــــأَ:  يصم كُم

وأعأَ ،)٨(م اكُمأَ ﴿ قَرأَرم يت﴾ و ،نحوه لَمبِ  مـزِ اهلَ نـةَ ي ، ـ مـدن تركـ  ه ٩(لٍع(، ﴿tΛ s⎢ yz uρ 

4’ n? tã Ν ä3 Î/θ è= è% ﴾]ن[ ــح ى الَت ــت ــعرفُ يئاً،وا شذْأَ:يعنِيــ هــب هــ عضــاَءاَأل ذه عم كُن

ــأَ ١٠(الًص(،﴿ô⎯ ¨Β îµ≈ s9 Î) ç ö xî «! $# Ν ä3‹ Ï? ù' tƒ Ïµ Î/﴾]أَ ]نــبِ:  ي ــذَا أَم ــ خ ع١(مكُن(،﴿ ö ÝàΡ $# 

                           
: ه تفسريوقال ابن كثري يف ، مصدر سابق عن ابن عباس :حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(

  .  )) اآليس : املبلس : قال الواليب عن ابن عباس :  (( ٢/١٣٣
  .مصدر سابق : رآن جماز الق: انظر . قاله أبو عبيدة   ) ٢(
  . ١/٣٣٥:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٣(
  . ٤٣٨: غريب القرآن   ) ٤(
: جماز القرآن : وانظر هذا املعىن . عن الكليب ،  ٢/٢٧٢: حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(

  .مصدر سابق 
   . ٢/٩٧:تفسري البغوي و، مصدر سابق :يد الوسيط يف تفسري القرآن ا: انظر   ) ٦(
،  تفسري اجلاللني و ،مصدر سابق :و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٢٤٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(

  . ١٦٨ :للسيوطي واحمللي 
  . مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٨(
، باأللف من غري مهز  ﴾يتم اأر ﴿و  ﴾يتكماقل أر ﴿ نافع قرأ ((  ٢٥٠:حجة القراءات قال ابن زجنلة يف  )٩(

: وحجته ، بغري مهزة وال ألف  ﴾أريتكم  ﴿وقرأ الكسائي ... أنه كره أن جيمع بني مهزتني : وحجته يف ذلك 
إمجاع العرب على ترك اهلمزة يف املستقبل يف وقوهلم ترى ونرى فبين املاضي على املستقبل مع زيادة اهلمزة يف 

  .مصدر سابق : السبعة يف القراءات : وانظر ،  )) ا أوهل
  .مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١٠(



  

y# ø‹ Ÿ2 ß∃ Îh |Ç çΡ  ﴾ــن ــلَ نيبِ ــه ــم ف ≈ÏM﴿،)٢(رآني القُ tƒ Fψ $#]٣[ ¢Ο èO öΝ èδ tβθ èù Ï‰ óÁ tƒ 

  .  )٣(م هلَ هرا ظَمع يعرضونَ]كـ[﴾

∩⊆∠∪ ﴿ ö≅ è% öΝ ä3 tF ÷ƒ u™ u‘ r& ÷β Î) öΝ ä39 s? r& ÛU# x‹ tã «! $# ºπ tG øó t/ ÷ρ r& ¸ο t ôγ y_  ﴾ــ ــاراً ن ويالً أَلَـ هـ
)٤(، ﴿ö≅ yδ à7 n= ôγ ãƒ ω Î) ãΠ öθ s+ ø9 $# šχθ ßϑ Î=≈ ©à9   . ركاَءش ِهللاواِ علُج ينالذ  ]م صز[﴾ #$

∩⊆∇∪ ﴿ $ tΒ uρ ã≅ Å™ ö çΡ t⎦⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $# ω Î) t⎦⎪ Î Åe³ u; ãΒ z⎯ƒ Í‘ É‹Ζ ãΒ uρ ]ن ش[ ô⎯ yϑ sù z⎯ tΒ# u™ 

yx n= ô¹ r& uρ Ÿξ sù ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö n= tã]ن[ Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“ øt s† ﴾]م[  .  

∩⊆®∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ #θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ãΝ åκ ¦ yϑ tƒ Ü># x‹ yè ø9 $#]٣[ $ yϑ Î/ #θ çΡ% x. tβθ à+ Ý¡ ø tƒ 

  .   ]م[﴾

∩∈⊃∪﴿≅ è% Hω ãΑθ è% r&]٣[ óΟ ä3 s9 “ Ï‰Ζ Ïã ß⎦ É⎩ !# t“ yz «! ــ ]ن[﴾ #$ ــهي مالتـ ــرا نـ  قزيـ

ــوطعيي ،  ﴿Iω uρ ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 Iω﴿ ،ليــهإِ ريونَصــا تمــ عاقبــةم بِكُربِخأُفَــ ]أون[﴾ #$ uρ 

ãΑθ è% r&]٣[ öΝ ä3 s9 ’ ÎoΤ Î) î7 n= tΒ ﴾ ]ن[ يشاهد ـ  اِهللا مـرِ ن أَم ا الَم ي شـاهده الب شـر،﴿ ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& 

ω Î) $ tΒ #© yrθ ãƒ ¥’ n< Î) ﴾]أَ ]نــ:  ي ــا أُم ــا أَبِ الَّم إِكُرخبِ ــم ــيع اُهللا هنزلَ ≅ö ﴿،)٥( ل è% ö≅ yδ 

“ Èθ tG ó¡ o„ 4‘ yϑ ôã F{ $# ç ÅÁ t7 ø9 $# uρ  ﴾]ــ ]ن ــو رافالكَـ Ÿξ ﴿ ،)٦( ؤمناملُـ sù r& tβρ ã ©3 x tG s?  ﴾] م أو

  .)٧( ويانستي ما الَهنأَ] خمسون، حج 

                                                                             
  . ١/٢٩٩: معاين القرآن لألخفش : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  . ٤/١٢٩٤: تفسري ابن أيب حامت و،  ٧/١٩٧:ي تفسري الطرب: انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ٣(
، مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والزخمشري والبغوي عن احلسن   ) ٤(

  . ٢/٩٨:تفسري البغوي و،  ٢/٢٤:الكشاف و
  . ٢/٢٥٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر هذا املعىن وما قبله من املعاين يف اآلية   ) ٥(
تفسري : انظر . الشيخ  عبد بن محيد وابن املنذر وأيبوزاد السيوطي نسبته إىل ، رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٦(

  . ٣/٢٧٢:الدر املنثور و،  ٧/١٩٩: الطربي 
،  ٢/٢٧٣:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٢/٧٠:تفسري ابن زمنني و، ١/٣٤٧:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ٧(



  

∩∈⊇∪ ﴿ö‘ É‹Ρ r& uρ Ïµ Î/  ﴾ـــوخبِـــ ف١(القرآن(،  ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ èù$ sƒ s† β r& # ÿρ ã t± øt ä† 4’ n< Î) óΟ Îγ În/ u‘ 

  ﴾ياملُ:  ريدؤمنني ونَخافُ؛ ي يوم الق يامـة ـ ، و مـ ا ف ـ يه أَ ٢، هـوالِ ن اَألا مهـلَ أَ:  و 

٢( تــابِالك(،﴿ }§ øŠ s9 Ο ßγ s9 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ @’ Í< uρ Ÿω uρ Óì‹ Ï x© ﴾ــ:يعنِــيإِ فاعةَالشــنمكــونُا ت 

ـ  حـد َأل اصرن الَو/فيعش الَو ، إذنهبِ فـ ي الق يامـ  الَّإِ ة öΝ﴿،اِهللا إذنبِ ßγ ¯= yè ©9 tβθ à+ −G tƒ﴾] م

  . )٣(مهيتها نوا عمهتنيوا،يني الدوا فخافُي يكَ]خج

∩∈⊄∪  ﴿Ÿω uρ ÏŠ ã ôÜ s? t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ tƒ Ο ßγ −/ u‘  ﴾نزلت ـ  قـراءِ ي فُف ـ و٢؛)٤(ؤمننيِاملُ م ه :

عم٥(ار(اللُبِ، و )٦(أُ، ومه )٧(جبري، و)٨(ُغالفَ المات املُ ك ابـن غـرية )؛ كَ)١ ـ  انـت  ريشقُ
                                                                             

  . مصدر سابق : غوي تفسري البو
عن ،  ٢/٢٧٤:وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ١/٤٧٠:يف تفسريه السمرقندي ذكره   ) ١(

  . ابن عباس 
هو عند : قلت ، املؤمنني : حكا الزخمشري وابن اجلوزي هذا القول والذي قبله عن الزجاج ؛ أي املراد   ) ٢(

  . ٣/٤٣:زاد املسري و،  ٢/٢٦:الكشاف : وانظر ،  ٢/٢٥١: ه الزجاج يف معاين القرآن وإعراب
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
ه من حديث سعد بن أيب وقاص صحيحأصح ما ورد يف هذه اآلية من سبب نزول ما أخرجه اإلمام مسلم يف   ) ٤(

   :بن أيب وقاص يف فضل سعد باب ، كتاب فضائل الصحابة ،  ٤/١٨٧٨  ، قال ، ) ٢٤١٣(برقم :
وبن ، وكنت أنا : قال ، اطرد هؤالء ال جيترؤن علينا :  فقال املشركون للنيب ، ستة نفر  كنا مع النيب  ((

ما شاء اهللا أن  فوقع يف نفس رسول اهللا  ، ورجالن لست أمسيهما ، وبالل ، ورجل من هذيل ، مسعود 
 )) ﴾وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه ﴿: عز وجل فأنزل اهللا، فحدث نفسه ، يقع 

.  
، وأمه مسية، كان من أول من أظهر إسالمه عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الوذميهو   ) ٥(

، ٤/٥٧٥:بة اإلصا: انظر. هـ٣٨بصفني سنة رضي اهللا عنهما أمجعوا على أنه قتل مع علي فأوذي يف اهللا، 
  . ١/٤٠٦:وسري أعالم النبالء 

ولني الذين عذبوا يف من السابقني األ،  مؤذن رسول اهللا  ،  موىل أيب بكر الصديقهو بالل بن رباح ،   ) ٦(
وسري  ،١/٣٢٦:اإلصابة : انظر.  هـ ٢٠، تويف سنةعلى التعيني باجلنة وشهد له النيب  ،شهد بدراً ،اهللا

  . ١/٣٤٧:أعالم النبالء 
  .محامة : أن اسم أم بالل ،  ٥٤: ذكر السهيلي يف التعريف واألعالم   ) ٧(
كان نصرانيا ، غالم الفاكه بن املغرية ؛  جرب: وعند السهيلي والقرطيب وغريمها ، ) جبري ( كذا يف األصل   ) ٨(

إمنا : قالوا  -قرأ مع أنه أمي مل ي -وما هو آت  ، ما مضى إذا مسعوا من النيب  املشركون وكان، فأسلم 



  

تأنف مجالَن مسهِتم عنده كانَ، و يرغب في مـ  جالسة ـ إِ جـاءَ ر ريشٍقُ س٦،)٢(هم الم 
ـ  نـح   يبِلنل ارِفَّالكُ ؤساُءر التا قَملَ ؤالِءه ـ ع ـ الجنل كن سك ـ ، و نـ  ؤمن ،  كبِ

ــوىمعن﴿ tβθ ãã ô‰ tƒ Ο ßγ −/ u‘ Íο 4ρ y‰ tó ø9 $$ Î/ Äc© Å´ yè ø9 $# uρ ﴾  :ــيبِ اَهللا دونَعبكْاملَ الصــلواتت٣(  وبــة( 

، ﴿ tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ … çµ yγ ô_ uρ ﴾]ن [ــونَي ــ طلب ــ،  )٤( اِهللا وابثَ Íο﴿ أَرقَ tρ O‰ çó ø9 $$ Î/ ﴾ ــ، و ي ف

$ ﴿،)٥(امٍ ش هفالكَ tΒ š ø‹ n= tã ô⎯ ÏΒ Ν Îγ Î/$ |¡ Ïm ⎯ ÏiΒ &™ ó© x«  ﴾ما ع ـ  ليـك ن رِمزـ  ق ن هـم م

ـ  يٍءش ـ توم هلُّمتفَ $﴿،مهدرطْ tΒ uρ ô⎯ ÏΒ y7 Î/$ |¡ Ïm Ο Îγ øŠ n= tæ ⎯ ÏiΒ &™ ó© x«﴾ َأـ :  ي ـ زر يسلَ  كقُ

ليهِعرِ الَم ، وقُزهم ع؛ ليكإِونما يقُرزك إِويم اُهللااه  الـرـ ،ازق ـ  مهدعفَ يدنـ وا م نك،﴿ 

öΝ èδ yŠ ã ôÜ tG sù tβθ ä3 tF sù z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 ـــ [﴾ #$ ــ] ك ــرت الَفَ ــونَفَم هدط ــ تك ن م

  .)٦(مهطردبِ منيِالالظَّ

∩∈⊂∪ ﴿ š Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ $ ¨Ψ tG sù Ν åκ |Õ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/  ﴾ابــلَت ينــا الغ ــ، و قريِالفَبِــ ينِ الشريف 

#﴿ ، الوضيعِبِ þθ ä9θ à+ u‹ Ïj9  ﴾ـ ي ™Ï﴿،ؤسـاءَ الر: ي عنِ Iω àσ ¯≈ yδ r&﴾ ُـ  قـراءُ الف عفاُءالض ،﴿ ∅ tΒ ª! $# 

Ο Îγ øŠ n= tæ .⎯ ÏiΒ !$ uΖ ÏΨ ÷ t/ ﴾ ]أَ ]نكَننْوا أَر كُيونوا سقُبـ فَم بِوه ضأَ،يلةـ  و صوا بِخ قـالَ فَ؛ نعمـة 

                                                                             
  .١٠/١٧٧: تفسري القرطيب : انظر  . وهو أعجمي، يعلمه جرب 

الفاكه بن املغرية بن عبد : والزركلي يف األعالم ، وعند ابن حبيب يف احملرب ، ) الفاتك ( كذا ورد يف األصل   ) ١(
ا لعوف بن عبد عوف كان ندمي،  من قريش يف اجلاهلية أحد الفصحاء املقدمني،  اهللا بن عمر ابن خمزوم

 :احملرب :  انظر .  قتل بالغميصاء، " العميان " هو يف و، " خالد بن الوليد " وهو عم ) أيب عبد الرمحن(الزهري 
  . ٥/١٣٣ ،األعالم  ،٤٣٧

  . ١/١٧١:وترويح أوىل الدماثة ، مصدر سابق : التعريف واألعالم : انظر   ) ٢(
: تفسري الطربي : انظر .ابن عباس وجماهد وقتادة والضحاك والنخعي واحلسنرواه ابن جرير وابن أيب حامت عن   ) ٣(

  . ٤/١٢٩٨:تفسري ابن أيب حامت و،  ٧/٢٠٤
تفسري و،  ٢/٢٧٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي وأبو حيان عن ابن عباس   ) ٤(

  . ٤/١٤٠:تفسري البحر احمليط و،  ٢/٩٩:البغوي 
  . ٤١٥: حجة القراءات و، ٢٥٨: السبعة يف القراءات : انظر    )٥(
  . ٢/٢٧٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(



  

ىعالَت:﴿}§ øŠ s9 r& ª! $# zΝ n= ÷æ r' Î/]٣[ t⎦⎪ Ì Å6≈ ¤±9 $$ Î/ ﴾ ]أَ ]كـإِ:  ينما ي ـ إِ يهـد  ينـه ى دلَ

من يأَ علمنه يكُش١(ر( .  

∩∈⊆∪﴿# sŒ Î) uρ x8 u™ !% y` š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/﴾ــي ــ:يعنِ ــرِ - حابةَالص اِهللا وانَض 

م ليهِع-  ،٢( قـراءَ الفُ هـؤالءِ و(،﴿ö≅ à+ sù íΝ≈ n= y™ öΝ ä3 ø‹ n= tæ﴾]أَ]نـ :ي لِّسم  ـ م بِلـيهِ ع تحية 

=|﴿ ،ســلمنياملُ tG x. öΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? tã Ïµ Å¡ ø tΡ sπ yϑ ôm §9 ابــاً جيإِ ةَمحــم الركُــلَ جــبأَو ]ن ق[﴾ #$

٣(ؤكداً م(، ﴿ … çµ ¯Ρ Î) ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã öΝ ä3Ψ ÏΒ # L™ þθ ß™ 7' s<$ yγ pg ¿2  ﴾ي ـ ذُ نَّأَ:  ريـد نكُوبـ  هـلٌ م ج  يسلَ

ـ  مقـدارِ اهلٌ بِي جاصالع نَّ؛ َأل حودال جو فرٍكُبِ ـ  ذابِالع فـ ي م عصيت٤( ه(، ﴿¢Ο èO z>$ s? 

.⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ ﴾ــرجــ عن ذَعنبــه،﴿/ yx n= ô¹ r& uρ  ﴾عهلَــم، ﴿… çµ ¯Ρ Î* sù Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘  ﴾

…﴿  أَرقَ ]كـ[ çµ ¯Ρ r& ﴾  ، ﴿… çµ ¯Ρ Î* sù ﴾ بِم ، دنفتحها شامٍ وعاص ٥(م(.            

∩∈∈∪﴿y7 Ï9≡ x‹ x. uρ   ﴾َأي:كَوما بيا لَنك ي فهـ  ذه السورة دـ الئ لنلـى املُ ا ع شـركني 

، ﴿ã≅ Å_Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $#  ﴾ــن ــ نيبِ ــتجح كلَ ا ،نأَودلتــا ل ــريظَن ــ ه ⎫⎦t﴿،)٦(قاحلَ Î7 oK ó¡ oK Ï9 uρ ﴾

ولتعرف يا محمد ، ﴿ã≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 ـ  ]ثه م[﴾ #$ ـ ف ي شـ هِرك ـ  اِهللام بِ ف ي الـدا ني

،وما يإِ ونَصريليه زِن اخلَمي يوم الق ؛ بِ يامـةـ إخ ـ ي إِارِب يـ ،  )٧( اك ⎫⎦t﴿ أَرقَ Î7 oK ó¡ o Ï9 uρ  ﴾

، أخ ﴿t≅‹ Î6 y™ ﴾ م ٠٢ ، )٨(دن﴿t⎦⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9   .)١( نيبِنِذْاملُ : يأَ﴾  #$

                           
  . ٢/١٠٠:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر معىن اآلية كاملة   ) ١(
  . ٧/٢٠٧:تفسري الطربي : انظر   ) ٢(
  . ٢/٢٥٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر  .قاله الزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق :  السبعة يف القراءات: انظر   ) ٥(
  . ٨١: جماز القرآن   ) ٦(
  . ٢/٢٧٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
  . ١٠٣: التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق :  السبعة يف القراءات: انظر   ) ٨(



  

∩∈∉∪﴿ö≅ è% ’ ÎoΤ Î) àMŠ Íκ çΞ ÷β r& y‰ ç6 ôã r& š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!  صـــــناماَأل ]ن[﴾  #$

التي ت ـ  عبـد من د٢( اِهللا ون(، ﴿≅ è% Hω ßì Î7 ¨? r& öΝ à2 u™ !# uθ ÷δ r&﴾]أَ]خـ :  ي ام ـ ع بدتمالَّا إِوه 

اهلَ ريقِلى طَعالَ وى ريقِلى طَع البـ )٣( رهان ـ أَ الَ؛ فَ بِتـ  عكم ع مواكُلـى ه،﴿ ô‰ s% àM ù= n= |Ê 

# ]Œ Î)  ﴾ِأَ نْإا فَنعلت ،﴿ !$ tΒ uρ O$ tΡ r& š∅ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰ tF ôγ ãΚ ø9 ـ [﴾  #$ ـ  ينالـذ  ]كـ ـ لكُس ى دوا اهلُ
)٤(.  

 ∩∈∠∪﴿ ö≅ è% ’ ÎoΤ Î) ’ n? tã 7π uΖ Éi t/ ﴾ ـ ي نيٍق ـ  مــرٍأَو بنٍي، ﴿⎯ ÏiΒ ’ În1 ﴿ ،)٥(وىهــتبــع لم الَ﴾ ‘§

Ο çF ö/ ¤‹ Ÿ2 uρ ⎯ Ïµ Î/ ﴾]أَ ]نبِ:  ي٦(ي بِـــــــر(، ﴿$ tΒ ” Ï‰Ζ Ïã $ tΒ šχθ è= É∨ ÷è tG ó¡ n@ ÿ⎯ Ïµ Î/ 

ـ  اآليات و، أَ ذابالع: ي عنِي ]ن[﴾ التي اقترحتـ  م ـ ذَ نَّأَعلَـم أَ  موهـا ، ثُ لك ع نـده ، 

ــالَفَ Èβ ﴿:  ق Î) ãΝ õ3 ß⇔ ø9 $# ω Î) ¬! ]خ[ ÇÙ O+ tƒ ]ــي ,¨ ]ح ys ø9 ــولُي:  يأَ ]ن[﴾ #$ ــ ق ،  قاحلَ

ومن قرأُي  ﴿ÇÙ O+ tƒ ¨, ys ø9 ـ ي:  معناهفَ ﴾  #$ ـ ي القَقض ـ  اَءض ـ ، )٧( قاحلَ È﴿  أَرقَ à+ tƒ ¨, ys ø9 $#  

﴾ رمٍ حوع٨(مٍاص(،﴿ uθ èδ uρ ç ö yz t⎦, Î# ÅÁ≈ x ø9 ـ ي ينالـذ   ]كـ[ ﴾ #$ ـ  ونَلُفص بـ  ني  قاحلَ

و٩( اطلِالب(.  

∩∈∇∪ ﴿ ≅ è% öθ ©9 ¨β r& “ Ï‰Ζ Ïã $ tΒ tβθ è= É∨ ÷è tG ó¡ n@ ⎯ Ïµ Î/  ﴾؛ لَ ن العـذابِ معج ـ لَ لـت م ؛ كُ

ـ بمـا   لَصفَْأل ـ ، و وبـة قُالع يـلِ عجِتم بِكُيـنِ بي وينِ هو ـ م ى عن: ﴿z© ÅÓ à+ s9 ã øΒ F{ $# © Í_ øŠ t/ 

                                                                             
  . ٤٣٨: غريب القرآن   ) ١(
  . ٢/٢٥٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  .  ٢/٢٥٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر . لزجاج قاله ا  ) ٥(
  . ٤/١٥٣:تفسري الثعليب   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . صفة للمصدر ) احلق ( على أن   ) ٧(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،٢٥٩:  السبعة يف القراءات: انظر   ) ٨(
  . ٢/٢٧٩:القرآن ايد  الوسيط يف تفسري: انظر   ) ٩(



  

ôΜ à6 oΨ ÷ t/ uρ]ن[ª! $# uρ ãΝ n= ôã r& š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $$ Î/  ﴾]ـ  ]كـ هأَ و بِ علـم وقـت ع قـوبم ؛ كُت

   .)١( لكذَ علمأَ ا الَنأَ، و قتهى ولَإِ رهؤخو يهفَ

∩∈®∪﴿… çν y‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$ x tΒ É= ø‹ tó ø9 $#﴾ خزائن ما غاب عـ ن ب نـ  ي آدم ن مالرقِز،طـرِ املَو 

،وزولِن ذابِالع وابِالثَّ، و والَق٢٠َ،)٢( قابِالع ـ ر اِهللا ولُس  )ـ  «: )٣ هن خ  مـس :
ـ  علمي الَ، و اُهللا الَّإِ اعةُالس ومقُى تتم معلَي الَ:  ما ت اَأل غـيض اُهللا الَّإِ رحـام الَ، و ي علـم 
ام إِي غَف اُهللا الَّد الَ، و يأَبِ علمرضٍأَ ي تموت ن اُهللا الَّإِ/فـس ، الَو ي ـ  علـم ـ مت رتلُى ي 

ــثَالغ $! Ÿω﴿ ،)٤(» اُهللا الَّإِ يـــــ yγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) uθ èδ ]ن[ ]٣[ ÞΟ n= ÷è tƒ uρ]٣[ $ tΒ † Îû Îh y9 ø9 $#  ﴾

ارِفَالق،﴿Ì ós t7 ø9 $# uρ﴾]قَ لُّكُ ]نرية ف؛ الَ)٥( اٌءيها م حـدثُ ي ـ ف ـ يهم علـم اهللاِ بِ الَّإِ يٌءا ش ، 

﴿ $ tΒ uρ äÝ à+ ó¡ n@ ⎯ ÏΒ >π s% u‘ uρ ω Î) $ yγ ßϑ n= ÷è tƒ  ﴾ــ سطةً اقــلَقَو ــت نْأَ ب ٦( طُقُس(،  ﴿Ÿω uρ 7π ¬6 ym ’ Îû 

ÏM≈ yϑ è= àß ÇÚ ö‘ F{ $#  ﴾ـ ف Ÿω﴿ ،)٧(األرضِ حـت رى تي الثَّ uρ 5= ôÛ u‘  ﴾ـ و ـ ه و ما يـ ن بت،  ﴿

Ÿω uρ C§ Î/$ tƒ  ﴾وهاالَو م ينب٨(ت(، ﴿ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. &⎦⎫ Î7 •Β﴾ ] الثَّـانِي  ، م سـعالت[   أَثْبـت

   .)٩( لقاخلَ قلُخي نْأَ بلَقَ تابٍكأَثْبت اُهللا عز وجلَّ ذَلك كُلَّه في 

∩∉⊃∪ ﴿ uθ èδ uρ “ Ï% ©! $# Ν à69 ©ù uθ tG tƒ È≅ ø‹ ©9 $$ Î/﴾ َأي  :بِقْـــيأَ ضروـــكُـــاحي م ف

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ٤/١٣٠٤: تفسري ابن أيب حامت و ،٧/٢١٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي   ) ٢(
عن ابن ، ) ٤٤٢٠(برقم  ،باب تفسري سورة الرعد ، كتاب التفسري ، ٤/١٧٣٣:رواه البخاري يف صحيحه   ) ٣(

  .عمر رضي اهللا عنهما 
  . ١/١٥٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٤/١٥٤: تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي عن جماهد   ) ٥(

٢/٢٨٠  .  
  . ٢/٢٥٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : ري القرآن ايد الوسيط يف تفس  ) ٧(
و ، مصدر سابق : يب لتفسري الثع: انظر . وحكاه الواحدي عن ابن عباس ، حكاه الثعليب والبغوي عن عطاء   ) ٨(

  . ٢/١٠٢:تفسري البغوي و ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد 
  .ق مصدر ساب: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٩(



  

مــام ãΝ﴿ ،)١(مكُن n= ÷è tƒ uρ ]٣[ $ tΒ Ο çF ôm t y_  ﴾َــك سبــت م مــلِن الع $‘Í ﴿  ، م pκ ¨]9 $$ Î/ §Ν èO 

öΝ à6 èW yè ö7 tƒ ÏµŠ Ïù  ﴾يإِر م أَلـيكُ دروـ اح ـ كُ م ف٢( هـارِ ي الن(،﴿ #© |Ó ø∗ ã‹ Ï9 ×≅ y_ r& ∑‘ wΚ |¡ •Β﴾]ن [

∑‘ wΚ |¡ •Β﴾]ن [احلَ جلَأَ: ي عنِيلَإِ ياةأَ، )٣(ى املوتي  :ـ ل يسوا أَوفُت كْم املَكُعمـارـ ت وب٤( ة( 
)٤( ، ﴿ ¢Ο èO Ïµ ø‹ s9 Î) öΝ ä3 ãè Å_ ó tΒ §Ν èO Ν ä3 ã⁄ Îm; oΨ ãƒ $ yϑ Î/ ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? ﴾ ] ون، م صحتس[.   

∩∉⊇∪﴿ uθ èδ uρ ã Ïδ$ s+ ø9 $# s− öθ sù ⎯ Íν ÏŠ$ t6 Ïã﴾]ن[ ــم ضى تــري ــ فس ٥(اذَه(،﴿ ã≅ Å™ ö ãƒ uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

öΝ ä3 ø‹ n= tæ ºπ sà x ym﴾ ]ــ] أون ماملَ نــة ــونَي الئك ــأَ حص ٦( مكُالَعم( ، ﴿ #© ¨L ym # sŒ Î) u™ !% y` 

ãΝ ä. y‰ tn r& ÝV öθ yϑ ø9 $# ]٣ [çµ ÷F ©ù uθ s? $ uΖ è= ß™ â‘﴾ َــوانُأ ــم عـ ــ كلَـ öΝ﴿،)٧( وتاملَـ èδ uρ Ÿω 
tβθ èÛ Ìh x ãƒ﴾]الَ]كـ يزونَعج  ،الَو يضقَ ،)٨( عونَيأَر  ﴿çν$ ©ù uθ s? ﴾ ٩( مزةُح(.   

∩∉⊄∪ ﴿ §Ν èO # ÿρ –Š â‘ ﴾ ــي ــادالع: ي عنِ ــ ب يرــ ونَد ’﴿  ،)١٠( وتاملبِ n< Î) «! $# ãΝ ßγ9 s9 öθ tΒ 

Èd, ys ø9 Ÿω]ن[#$ r& ã& s! ãΝ õ3 çt ø: ــاُءالقَ:  يأَ﴾  #$ ــ ضـ uθ﴿  م ،يهِفـ èδ uρ äí u ó & t⎦⎫ Î7 Å¡≈ pt ø: م [﴾ #$

                           
تفسري : انظر . ونسبه الواحدي وابن اجلوزي إىل ابن عباس ، ذكره السمرقندي والثعليب يف تفسريمها   ) ١(

: زاد املسري و،  ٢/٢٨١: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٤/١٥٥:تفسري الثعليب و،  ١/٤٧٤:السمرقندي 
٣/٥٥.    

  . ٢/٢٥٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
  . ٧/٢١٥:تفسري الطربي : انظر . اه ابن جرير عن السدي رو  ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  (   ) .صفحة ، من هذه السورة )  ١٨( عند اآلية رقم   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
وابن أيب حامت ،  ٧/٢١٧: ه تفسريوابن جرير يف ،  ) ٣٤٧٨٢(برقم ، ٧/١٣٦:  همصنفيبة يف رواه ابن أيب ش  ) ٧(

إىل ابن املنذر  ٣/٢٨١:وزاد السيوطي نسبته يف الدر املنثور ، كلهم عن ابن عبا س ، ٤/١٣٠٧: ه تفسرييف 
  . وأيب الشيخ 

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق :  عة يف القراءاتالسب: انظر   ) ٩(
  . ٢/١٠٣:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١٠(



  

  .ين ازِجاملُ ردقْأَ  ]أوثد

∩∉⊂∪ ﴿ ö≅ è% ⎯ tΒ / ä3Š Édf uΖ ãƒ﴾ ــــ ؤالُسوبيخٍت  ،واَهللا نَّأَ قريــرٍت ــذَ فعــلُيلك  ﴿ ،⎯ ÏiΒ 

ÏM≈ uΗ ä> àß Îh y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ  ﴾َأه١(مــاهِوال(ــوشدائدها م)٢(،﴿… çµ tΡθ ãã ô‰ s? % Yæ • |Ø n@ Zπ uŠ ø äz uρ﴾]خ[ 

Zπ uŠ ø äz uρ﴾]خ[ عـ النيةً و ـ ، )٣(راً س Zπ﴿ أَرقَ uŠ ø Ïz uρ﴾،ـ و ي اَألف ـ  )٤(عـراف ٥(عبة ش(،﴿÷⎦ È⌡ ©9 

$ uΖ uF O pgΥ r& ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν É‹≈ yδ ﴾،قَالشـــــدائدأَر ﴿$ tΡ$ pgΥ r& ﴾ كُـــــ٦(وف(،﴿¨⎦ sðθ ä3 uΖ s9 z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ Ì Å3≈ ¤±9 ـ م]كـ[﴾#$ ـ  ؤمننين املُ ـ ؛ فَ ائعنيالطَّ كانـ  ت ـ  رسـاف ت/ريشقُ ـ ف ي البر 

وــإذَفَــ،حــرِالبوا الطَّلُّّا ضريق،ــووا اهلَــافُخالك عــوا اَهللاد ملَــ خلصــنيه الــدين  ،
  :  ى عالَت هولُو قَه، و)٨)(٧(]ماهجأنفَ[

∩∉⊆∪﴿È≅ è% ª! $# Ν ä3‹ Éf OΖ ãƒ $ pκ ÷] ÏiΒ ⎯ ÏΒ uρ Èe≅ ä. 5> ö x. §Ν èO öΝ çFΡ r& tβθ ä. Î ô³ è?﴾]ـــ ــعأَ]ك  ملَ

ـ م شـركونَ م يه مثُ، م يهِجني يو الذه وهعي دالذ اُهللا نَّى أَعالَت اُهللا عاَأل ه صـنـ  ام ي الت
ـ ت الَوأَنهـا  ،مـن صـنعتهِم  ا هنوا أَملع دقَ ضر الَو تـ ن ـ و،)٩(عفَ ـ أَ:ربالكَ شـ  د الغم 
Ν﴿أَرقَ،)١٠( ä3‹ Édf uΖ ãƒ﴾ ُك وفو١١(هشام(ُث ،أَ مأَ خربنقَ هادع رلى تهم يبِعذ)قالَفَ، )١ :  

                           
عن ،  ٢/٢٨٢: وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ١/٤٧٥: هتفسريذكره السمرقندي يف   ) ١(

  ابن عباس 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . اله الزجاج ق  ) ٢(
  . مصدر سابق : تفسري السمرقندي  :انظر . حكاه السمرقندي عن الكليب ) ٣(
  . ﴾فْيةً إِنه لَا يحب الْمعتدين  ادعوا ربكُم تضرعا وخ ﴿: وهي قوله تعاىل ، )  ٥٥( يعين اآلية رقم   ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق :  السبعة يف القراءات: انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق :  السبعة يف القراءات: انظر   ) ٦(
  .وأناجاهم : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز والوسيط املطبوعتني   ) ٧(
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . بن اجلوزي عن ابن عباس حكاه الواحدي وا  ) ٨(

  . ٣/٥٨:املسري 
  . ٢/٢٥٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٩(
  . ٤٢٨: املفردات يف غريب القرآن و،  ٥/١٧٤:مقاييس اللغة و،  ١/٣٢٧مجهرة اللغة : انظر   ) ١٠(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق :  ة يف القراءاتالسبع: انظر   ) ١١(



  

:  

∩∉∈∪﴿ö≅ è% uθ èδ â‘ ÏŠ$ s+ ø9 $# #’ n? tã β r& y] yè ö7 tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ \/# x‹ tã ⎯ ÏiΒ 

öΝ ä3 Ï% öθ sù﴾َكالصيحة،واحلجارة قـومِ ك٢َ ، اِءامل، و  و ، أصـحابِ لـوط يـلِ الف ،  ﴿÷ρ r& ⎯ ÏΒ 

ÏM øt rB öΝ ä3 Î= ã_ ö‘ r&  ﴾َكــف ــةالز، و اخلس ــفاخلَ ٢؛  لزل ــاركَ:  س ــرقِ و، أَ ونَق :  الغ

ـ ، و لـوك املُ ورج: وق ن فَم:  و، أَ)٢(فرعونَكَ من ت ـ :  حـت جور الع بيـد ـ و فَالسلة 
)٣(، ﴿÷ρ r& öΝ ä3 |¡ Î6 ù= tƒ $ Yè u‹ Ï© ﴾ يخكُطَلـ م ف ـ ؛ )٤( اًرقَ ـ  بـثُ ي نْأَبِ املُ هـواءَ م اَأليكُفخلفـةَ ت 

ـ تو ونَفُالَختفَ ـ و، )٥( ونَلُاتقَ هو ـ م ـ ى قُعن t,ƒ ﴿: )٦(ه ولُ É‹ ãƒ uρ / ä3 ŸÒ ÷è t/ }¨ ù' t/ CÙ ÷è t/ ]ن [

ö ÝàΡ $# y# ø‹ x. ß∃ Îh |Ç çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $#  ﴾ــن ــلَ نيبِ ــه ــم ف öΝ﴿  ، رآني القُ ßγ ¯= yè s9 šχθ ßγ s+ ø tƒ ﴾ 

  .)٧(وا ملَعي يكل ]كـ[

∩∉∉∪﴿z> ¤‹ x. uρ]٣[⎯ Ïµ Î/ y7 ãΒ öθ s%﴾َأبِـــــ:يالقرآن،﴿uθ èδ uρ ‘, ys ø9 ≅]ن[#$ è% àM ó¡ ©9 Ν ä3 ø‹ n= tæ 

9≅‹ Ï. uθ Î/ ﴾ ]َأ ]كـ فإِ:  يـ ن ا أَمـ د ـ م إِوكُع ـ ، و ى اِهللالَ ـ وم أُلَ ـ ر بِم م،كُربِحالَو 

  .)٩( يفالس آيةبِ خسونذا مه، و)٨(اإلميانم بِذكُخأَ

                                                                             
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
وزاد السيوطي نسبته . ورواه ابن أيب حامت عن جماهد ، ورجحه ، رواه ابن جرير عن السدي وجماهد وابن زيد ) ٢(

  . ٣/٢٨٣: الدر املنثور و، ٤/١٣١١:تفسري ابن أيب حامت و،  ٧/٢٢٠: تفسري الطربي : انظر . البن املنذر 
تفسري : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر وأيب الشيخ . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس  )٣(

  . مصدر سابق : الدر املنثور و، مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت و، مصدر سابق : الطربي 
  . ٢/٢٦٠:و معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : وجماز القرآن ،  ١/٣٣٨:معاين القرآن للفراء :  انظر  ) ٤(
  . ٧/٢٢٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس وجماهد والسدي وابن زيد   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  . ٢/٢٨٤:يف تفسري القرآن ايد الوسيط : انظر   ) ٧(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٨(
 ، حفيظ ورقيب : ﴾وكيل  ﴿ومعىن ، هذا خرب ال جيوز أن ينسخ (( ٤١٦: الناسخ واملنسوخ قال النحاس يف   ) ٩(

وتبعه ابن اجلوزي يف  ، )) ليس هو عليهم حبفيظ إمنا عليه أن ينذرهم وعقام إىل اهللا عز وجل  والنيب  
أنه اقتضى االقتصار يف حقهم : األول : للمفسرين فيه قوالن :  ((   ١٥٣: ذلك جيث قال يف نواسخ القرآن 



  

∩∉∠∪ ﴿  Èe≅ ä3 Ïj9 :* t7 tΡ @ s+ tG ó¡ •Β  ﴾]ن خ[ لِّكُل ربٍخ ي اُهللا خـربه ى عـالَ تـ و مكـانٌ  وت قْ

يقع فيه ريِن غَم  لْف١(خ(، ﴿t∃ ôθ y™ uρ tβθ ßϑ n= ÷è s?﴾]  ـ  ]٢م أوثـد ـ م ـ  نـه م انَا كَ ي ف

الدا فَنيستفُرِعونه،وانَا كَم مهن ي اففَ آلخرةسوف يبـ وا لَد ـ ي،)٢(مكُ ي الـذ  ابالعـذَ :يعنِ
  .)٣(ا واآلخرةنيي الدم فعدهي انَكَ

∩∉∇∪  ﴿ # sŒ Î) uρ |M ÷ƒ r& u‘ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ àÊθ èƒ s† þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™  ﴾ِبكـــذيبِالت وهزاِءاالســـت  ، ﴿

óÚ Í ôã r' sù öΝ åκ ÷] tã﴾َأاُهللا مــر عــالَتــى ره ولَس َذَإِ:قــالَفا راملُ أيــتشــركني بونَذَّكَــي 

ــ ــيو،كبِو،القرآنبِ ستــؤنَزِه ــالجم/  ركات؛ فَ ©4﴿م ،هتس ®L ym #θ àÊθ èƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰ tn 

⎯ Íν Î ö xî﴾]ن[ حتكونَى ي خوضـ ه ـ م ف ـ  ريِي غَ $﴿ ، رآنالقُ ¨Β Î) uρ y7 ¨Ζ uŠ Å¡Ψ ãƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9  نْإِ﴾  #$

نــيت ــدفَ س y7﴿أَرقَ،تقع ¨Ζ uŠ Åc¡ tΨ ãƒ﴾ ٍــام Ÿξ﴿،)٤(ش sù ô‰ ãè ø+ s? y‰ ÷è t/ 3“ t ò2 Éj‹9 $# yì tΒ ÏΘ öθ s+ ø9 $# 

t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 ـ :  سلمونَاملُ قالَفَ،)٥(كرتا ذَذَإِ مقُفَ:يأَ]كـ[﴾#$ ـ كُ نئلَ ـ لَّا كُن م هزأَا اسـت 

ـ م ؛ نها عمنقُ يهوا فاضخو،  القرآنبِ شركونَاملُ ـ ن ملَ ستطنْأَ ع ن ـ  جلـس ي املَف سـجد 
ـ  لمـؤمنني ل اُهللا صرخ، فَ البيتبِ وفطُن نْأَ، و رامِاحلَ ي القُف عـود مـ ع ـ ه كِّذَم يرونم ه

  : قالَفَ ،)٦(

                                                                             
وهذا املعىن يف رواية الضحاك عن ابن عباس رضي اهللا ، مث نسخ بآية السيف ، على اإلنذار من غري زيادة 

فعلي ، كم إمنا أطلبكم بالظواهر من اإلقرار والعمل ال باألسرار لست حفيظا علي: أن معناه : والثاين ،  عنهما
أبو جعفر : منهم ، تنسخ وهذا اختيار مجاعة ال وهذا هو الصحيح يؤكد أنه خرب واألخبار ،هذا هو حمكم 

  . )) النحاس 
  . ٤/١٥٦:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن مقاتل   ) ١(
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر  .حكاه الثعليب عن الكليب   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ، ٢٦٠:  السبعة يف القراءات: انظر   ) ٤(
: انظر . د وزاد السيوطي نسبته لعبدالرزاق وعبد بن محي،روى هذا النهي ابن جرير عن قتادة وجماهد والسدي   ) ٥(

  . ١/٣٥٢:تفسري مقاتل بن سليمان و ،٣/٢٩١:الدر املنثور و،  ٧/٢٢٨:تفسري الطربي 
: والوسيط يف تفسري القرآن ايد، ٤/١٥٧:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي معلقاً عن ابن عباس  ) ٦(

٢٨٦ – ٢/٢٨٥  .  



  

∩∉®∪ ﴿$ tΒ uρ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ à+ −F tƒ  ﴾ــ الشرك الكَوــائر ⎯ô﴿ ،ب ÏΒ Ο Îγ Î/$ |¡ Ïm  ﴾ــ من 

ــ ⎯﴿ ،  )١(م هِامآثَ ÏiΒ &™ ó_ x«]ن[ ⎯ Å6≈ s9 uρ 3“ t ò2 ÏŒ  ﴾ــولُي ــذَ:  ق ــهرِكِّ ،  القرآنم بِ

بِومحمد   ـ ـ لَ صرخ؛ فَ ـ ه ي القُم ف بِ عـود ـ  شـرط ذكريِالت املُو وعظـة، ﴿óΟ ßγ ¯= yè s9 

šχθ à+ −F tƒ ﴾]م[ليرجنهِى مقْم الت٢(ىو(.  

∩∠⊃∪ ﴿ Í‘ sŒ uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# #ρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ åκ s]ƒ ÏŠ $ Y6 Ïè s9 # Yθ ôγ s9 uρ ÞΟ ßγ ø? § sï uρ äο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

ـ ذَإِ ينالذ ارفَّالكُ : يعنِي ]ن[﴾ ا س اِهللا معوا آيـات  اسـتهزا بِوؤ هـا ، وتـ الع بوا ع نـد 
كرِذ٢، )٣(ا ه م ه :ـ ع بصـنامِ اَأل اد و ،د يـنم املُهـ ت عبـاً  لَ ذُخ :عبادت هـا ، وحـرميِ ت 
وائبِالس ونأَ حوه ،و اِإل: و ه؛ أَ سالمي :دينه م الـذي يـ ن نْي أَبغ ـ كُي ونوا ع ٤( ليـه(، 

ـ الي:  مه وأَ ٢٠،  ٦ هود وـ الن ص٥(ى ار(،  ﴿ö Åe2 sŒ uρ ÿ⎯ Ïµ Î/ ﴾ـ  و β﴿،)٦( القرآنعـظْ بِ r& 

Ÿ≅ |¡ ö6 è? 6§ ø tΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. ﴾]خ[ لَّستم للَله٧( كة(و ،ت ـ  حـبس في ج ـ  م هـن ـ ت الَفَ  ردقْ

على الت٨( صِلُّخ(و ،معنى اآلية  :كِّذَوـ ره ـ  سـالم إِ القرآنم بِ ـ جِبِ نيانِاجلَ نايـ علَّلَم هِت م ه

ون فَخــافُيي٩(ون قُــت( ،أَ ٢٠ــ:  يالَئَّل تســل ب)٦ ،)١٠  ﴿}§ øŠ s9 $ oλ m; ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# @’ Í< uρ 

@’ Í< uρ Ÿω uρ Óì‹ Ï x© ]ن[β Î) uρ öΑ Ï‰ ÷è s? ¨≅ à2 5Α ô‰ tã﴾ ي عنِــي:فْالــناملُ ســبنْأَ ةَلَس فْــتكُــلَّ د 

                           
  .١٣/٢٣:التفسري الكبري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ) ١(
  . ٢/٢٦١:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . ٢/١٠٦:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ) ٣(
  .  ٣٥ -٢/٣٤:الكشاف : انظر   ) ٤(
  . ١/١٦٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  . ٤/١٥٨:تفسري الثعاليب   ) ٦(
الوسيط ، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . احلسن وجماهد وعكرمة والسدي حكاه الثعليب والواحدي عن   ) ٧(

  . مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٨(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ) ٩(
  .مصدر سابق : تفسري الغريب تذكرة األريب يف   ) ١٠(



  

فـ داٍء ، ي ـ ت نْأَ:ي عنِ ـ ا ونيالـد بِ دفْ مـ ا ف ١( ايه(، ﴿ ω õ‹ s{ ÷σ ãƒ !$ pκ ÷] ÏΒ ]ن [y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# 

#θ è= Å¡ ÷0 é& $ yϑ Î/ #θ ç7 |¡ x. ﴾ ]ــ] ن أُسملــلْوا ل ه٢( الك( ، ﴿ óΟ ßγ s9 Ò># u Ÿ° ô⎯ ÏiΒ 5ΟŠ ÏΗ xq  ﴾ــو و ه

ـ  ريبالقَ:  -يضاً أَ - يماحلمو ٠٢،  اراحلَ اُءاملَ ف ؛ي النسـبكَةقوله ىعـالَ ت:﴿ Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡ o„ 

íΟŠ ÏΗ xq $ VϑŠ ÏΗ xq﴾ أَ؛قَقَ:  ي ريباً،ريبو ـ :  -أيضاً /-احلميم ـ عد: قـالُ ؛ ي اصاخلَ ـ ين ي ا ف

ـ أَ الَقَ، و قالعر:-أيضاً  - يمماحلَو، ةامي العف الَ ةاماحلَ بـ احلَ ((: مـرو  و ع مـ :  يم  اُءاملَ
ارِالبد و ،قالُي لخاحلَ:  بلِاِإل اصةميم قالُ، ي  :ـ املُ اَءج صأخـذَ فَ دق حمـ يم ا ، أَهي  :
خيارا ، هوجفَ اء آخرنِ ذَأختاشأَا ، هي :شرهاار((  ،وأنشد اِءي املَف البارد)٤()٣(:  

ياغَ لسو   كُنـتو ابرالش اتاِء الْفُـربِالْم أَغُص أَكَاد 

٦ ﴿ë># x‹ tã uρ 7ΟŠ Ï9 r& $ yϑ Î/ #θ çΡ% x. šχρ ã à õ3 tƒ ﴾] ون، م أو ثوعبس[ .  

∩∠⊇∪ ﴿  ö≅ è% #θ ãã ô‰ tΡ r& ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω $ oΨ ãè xΖ tƒ Ÿω uρ $ tΡ • ÛØ tƒ ﴾ َـــأنعبـــ دا الَم 

يملك لنفعاً ا نالَو راً ؛ َألضنه ج الَق٢َ )٥(؟مادأَ هبكرٍو ب َلما دـ أَ عاه بـ إِ وه  بـادة ى علَ

عاَأل بادة٦(وثان(، ﴿–Š t çΡ uρ #’ n? tã $ oΨ Î/$ s+ ôã r& y‰ ÷è t/ øŒ Î) $ uΖ1 y‰ yδ ª! ـ ﴾  #$ نرـا  داَءنـ إِ ور ـ لَ ى الشرك 

ـ  دسذ فَفُنياء لا جذَإِ بهقلى عع النٌفُ رد:  قالُي ٠٢،)٧( اِهللابِ بيلُسه ـ ح تـ ى ر جـ  ع  م، ثُ
يلَق كلِل ملَ نم يـ بِ ظفر ما ي ـ :  ريـد ـ ع رد دقَ ـ حالُ تكـونُ فَ ٦، )٨( يـه قبى علَ ا ن: ﴿

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  . مصدر سابق : تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ) ٢(
  :يت املشهور يف رواية هذا الب:  (( ١/٤٠٩: قال البغدادي يف خزانة األدب   ) ٣(

ــبالً ــت قَ ــراب وكُن الش ــي ــاغَ ل ســيمِ     وــاِء الْحمبِالْم أَغُــص أَكَــاد 
  )).  عبد اهللا بن يعرب بن معاوية بن عبادة بن البكاء بن عامر وكان له ثأر فأدركه فأنشده: قائله : قال العيين    
  . ١٨٨: غريب القرآن   ) ٤(
  . ٢/٢٨٧:يدالوسيط يف تفسري القرآن ا: انظر   ) ٥(
  . )) نزلت يف عبد الرمحن بن أيب بكر حني دعا أباه إىل الكفر : (( ٤/١٥٩: الذي عند الثعليب يف تفسريه   ) ٦(
  .مصدر سابق  : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٧(
   . ٨٢ -٨١: جماز القرآن : وانظر ،  ٤٧٤ :غريب القرآن   ) ٨(



  

“ É‹ ©9 $% x. çµ ø? uθ ôγ tF ó™ $# ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#  ﴾ــتغو ــتو تهاس ــ تهزفَاس ــ )١(يالنُالغ ي ف

ـ :  يأ٠٢٠َ،)٢(ههاماملَ هوت به،أذْوهـ ب تأَ ،)٣(هقَـر﴿çν# uθ ôγ tF ó™ $#﴾ ٤( مـزةُ ح(،﴿tβ# u ö ym﴾  ] ن

ـ حى املَلَي إِهتدي الَداً درتم ]ن خ[ جأ٠٢َ، )٥( ةـ :  ي حائر ـ :  قـالُ ، ي حي ار  ، حـار

وترحي يتحيا لَذَإَ  رم يلَ كنه مخرج ن أَمـ ، فَ مره مضـ ى و ـ إِ ادع …ÿ﴿ ، )٦( الـه ى حلَ ã& s! 

Ò=≈ ys ô¹ r& ÿ… çµ tΡθ ãã ô‰ tƒ ’ n< Î) ∑“ y‰ ßγ ø9 $# $ oΨ ÏK ø ـ م ثلُذا مه ]ن[﴾#$ لَّن ض ب ـ  عـد  جيـب ى ، يداهلُ

الشياطني التى استهوته ي املَففَفازة ، ـ  يصـبح فضـلَ ي مـ  ة رضِن اَألم يه لـك ـ ف ا ، يه

وييعص من يدعونى املَلَإِ هحجـ ؛  ة ـ  ذلككَ ـ م لَّن ض ـ  ب ≅ö ﴿، )٧(ى دعـد اهلُ è% χ Î) 

“ y‰ èδ «! $# ]٣[uθ èδ 3“ y‰ ßγ ø9 ـ عـا إِ ن دلى مع در]ن[﴾  #$  الَ:  ي،  أَ صـنامِ اَأل بـادة ى علَ

ــلُي ــذَ فع لــ نَّ؛ َأل ك ــ دى اِهللاه ــه ــ دى الَو اهلُ $ ﴿ ، )٨( ريغَ tΡ ó É∆ é& uρ zΝ Î= ó¡ ä⊥ Ï9 Éb> t Ï9 

š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9   .  ]٠٢ع أو ثو [ ﴾#$

∩∠⊄∪ ﴿ ÷β r& uρ #θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# çνθ à+ ¨? $# uρ]ن[uθ èδ uρ ü” Ï% ©! $# Ïµ ø‹ s9 Î) šχρ ç |³ øt éB 

  .  ]كـ صط أو ثو[﴾

∩∠⊂∪ ﴿ uθ èδ uρ   ” Ï% ©! $# ÉN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# u, n= yƒ š⇓ ö‘ F{ $# uρ/Èd, ys ø9 $$ Î/  ﴾]أَ]ني 

ـ  تقانإِ، و لمهع مولِش، و تهدرقُ كمالِبِ: صنعته ـ ، و tΠ﴿،حـق  لـك ذَ لُّكُ öθ tƒ uρ ãΑθ à+ tƒ  ﴾

                           
،  ١١/٥٠٨:لسان العرب : انظر . هي جنس من اجلن والشياطني : وقيل ، مردة اجلن والشياطني : الغيالن   ) ١(

  ) .غول ( مادة 
  ) .مهه ( مادة ،  ١٣/٥٤٢:لسان العرب : انظر . وهي األرض املقفرة البعيدة ، مجع مهمه : املهامه   ) ٢(
   . ١/١٦١:الغريب  تذكرة األريب يف تفسري،  ١٠٣: غريب القرآن   ) ٣(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق :  السبعة يف القراءات: انظر   ) ٤(
  . ٧/٢٣٥:تفسري الطربي : انظر   ) ٥(
  . ١٨٨: غريب القرآن   ) ٦(
  . ٧/٢٣٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٧(
)٨ (  ٣/٦٧:زاد املسري و، مصدر سابق : يدالوسيط يف تفسري القرآن ا .  



  

واذكر يا محمد يوم ـ ي ـ ل لُوقُ يء لش : ﴿⎯ à2] ـ ãβθ ]كـ à6 u‹ sù  ﴾]مف [ ـ ي : ي عنِ

يوم الق يامـة قـولُ ؛ ي لخلـقِ ل  :انـ ت شفَوا رينـ ت ش١(وا ر( ، ﴿ã& è! öθ s% ‘, ys ø9 &ã]كــ خ  [#$ s! uρ 

Û ù= ßϑ ø9 $# tΠ öθ tƒ ã‡ xΖ ãƒ ’ Îû Í‘θ Á9 ãΝ ]ن[#$ Î9$ã É= ø‹ tó ø9 $# Íο yŠ$ yγ ¤±9 $# uρ]ن[ uθ èδ uρ ãΝ‹ Å6 pt ø: $# 

ç Î6 y‚ ø9   .  ]م ثو[﴾ #$

∩∠⊆∪ ﴿øŒ Î) uρ tΑ$ s% ÞΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ÏµŠ Î/ L{ ]ق[u‘ y—# u™﴾٢ آزــ ر وه ــم ــهأَ اس ــلَ، و)٢( بي :  قي

اسـ  مه تارخ ، وآزر  ـ  اسـم صنأَ؛  مهي  :دع أَ )٣( آزر ،و  :آزلمـةٌ كَ ر مـ عن ا اه- 
ــع نم ده-  :ــالز جأَ ٢٠ ، )٥()٤( رــ:  و و لَهــب ــأَ ق ــو،براهيمي إِبِ اسمــ ه تخ ار
)٦(،﴿ä‹ Ï‚ −G s? r& $ ·Β$ uΖ ô¹ r& ºπ yγ Ï9# u™ ﴾]أَ ٠٢]نصاماً ن :ج ـ  مـع نمٍص ـ ، و الصنـ : م نَا كـاَ م 

مصوراً مأَجرٍن ح ،و فرٍ ، أَصري ذَغَ ولك و ،ثَالون  :ـ م ـ  انَا كَ ـ م ـ ن غَ ري ص٧( ورة( ،

يريد  :ـ م ـ  ان خا كَ ـ طوطـاً ف ي حأَ ائطو تـابٍ ك  ، ﴿ þ’ ÎoΤ Î) y71 u‘ r& y7 tΒ öθ s% uρ ’ Îû 9≅≈ n= |Ê 

&⎦⎫ Î7 •Β ﴾ ]كـ[      .  

∩∠∈∪ ﴿ š Ï9≡ x‹ x. uρ ü“ Ì çΡ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î)]أَ﴾  ]٣ي  :كَوـ ا أَم ا إِرين بـراهيم  اسـتـ  قباح ا م

                           
  . ٢٦٤ -٢/٢٦٣:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
،  ٧/٢٤٢:تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته أليب الشيخ ، رواه ابن جرير عن حممد بن إسحاق   ) ٢(

  . ٣/٣٠٠:الدر املنثور و
، عن ابن عباس وجماهد والسدي  ٤/١٣٢٥:حامت يف تفسريه  وابن أيب، عن جماهد : رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٣(

   .نسبته إىل ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر ، مصدر سابق  : الدر املنثور وزاد السيوطي يف 
  .كالمها عن سليمان التيمي :   وابن أيب حامت يف تفسريه ، : رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٤(
: ترويح أويل الدماثة : وعنه ، ٥٥:التعريف واإلعالم : ما وردت يف األصل السهيلي يف ذكر هذه األقوال ك  ) ٥(

  .ورجح ابن جرير الطربي والسهيلي القول األول ؛ أي أنه اسم أليب إبراهيم ،  ١/١٧٤
   . ١/٣٤٠:معاين القرآن للفراء : انظر ، وهو قول الفراء ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
، وما بعده ال يوجد فيما وقفت عليه من النسخ املطبوعة ،  ٦٦: غريب القرآن إىل هنا انتهى كالم صاحب   ) ٧(

  . واهللا أعلم ، أو يكون بسبب اختالف النسخ ، ومل توضع العالمة الدالة على ذلك ، ولعله من كالم املؤلف 



  

Nθ|﴿ ريـه ؛ ن بـادة األصـنامِ  ن عوه مبأَ ليهع انَكَ ä3 n= tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  ﴾ـ ي : ي عنِ

ـ ، و اجلبـالِ ، و جـومِ الن، و القمـرِ ، و مسِالشها ؛ كَملْكَ جرِالش أَ،البحـارِ ، واُهللا راه 
ـ عالَت ى هـ  شـياءُ اَأل ذه حتى ن ـ إِ ظـر ليهـ ا م قهـا  اللـى خ هـا ع الً بِسـتد راً ، معتبِ
٠٢،)١(ىعالَتلْ: وت لكُممك ، و  ـاءُ والـواوالت ـ ف يهـ ا ز ائدتان ثـلُ ، م  :الرـ ح وت م
والرهوت؛بمن الرمحة والرهبة و ،العرب قولُت:ـ  ر ـوت خـ هب م رين رمـوت ، أَ حي  :

ـ قَو ٦، )٣()٢(م حرتأَنْ ن ري مخ رهبت نْأَ ـ  هولُ لَّج ـ ذ tβθ﴿ :  هركْ ä3 u‹ Ï9 uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΨ Ï%θ ßϑ ø9 $# 

t⎦⎫ ÏΨ Ï%θ ßϑ ø9 ـ لـى املَ ف عطْع ]كـ[ ﴾ #$ ى ، أَعني  :يل سـتبِ لَّد هـا ، وـ  يكـونَ ل ن م

  .)٤( نيوقنِاملُ

∩∠∉∪  ﴿$ £ϑ n= sù £⎯ y_  ﴾َأــــ:  يستر أَو٥( ظلــــم( ، ﴿Ïµ ø‹ n= tã ã≅ ø‹ ©9 $#]٣[ r& uu‘ى $ Y6 x. öθ x. 

ـ املُ: يل ق، و)٦( ةُرهالز:  وه ٢ ]ن[﴾ ـ  ،)٧(ي ترِش  رِإِى﴿ ،  رشٍووصـرٍ  ب ﴾ رإِى﴿  أَرقَ

ـ ات نْإِ ﴾ مِجالنو ﴿ الَّكو إِذ قافَة ، وحبص ﴾ رِإِى لَص ب أَ كـافـ  و ـ  اٍءه ،  كـو ذ ريغَ

ـ و اَءالـر  سـر صـلٍ كَ لف وأَ تهقَّلَا تإذَفَ ـ و مـزةُ ح مـزةَ اهلَ تحفَ ٨( عبةُش(،﴿tΑ$ s% # x‹≈ yδ 

’ În1 u‘﴾]أَ ]ني:في زعـ كُم هـ م أي ـ نأَ ذلـك ؛ و جمِالـن  حكـمِ بِ ائلونَا القَ ـ ه وا انم كَ

ـ ، جـومٍ ن/صحابأَ ـ  رونَي التـ  دبري ـ ليِي اخلَف $! ﴿، )٩(هـا  لَ ةقَ £ϑ n= sù Ÿ≅ sù r&  ﴾ ـ ، )١٠( ابغَ

                           
  . ٢/٢٦٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
رهبوتى خري من : قال املربد ، ألن ترهب خري من أن ترحم : أي ((   :١/٢٨٨:جممع األمثال  حبقال صا  ) ٢(

  . )) ومثله يف الكالم جربوت وجربويت ، رمحوتى 
  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : وانظر ،  ٤١٥ -٤١٤: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٢/١٠٨:غوي البوتفسري ،  ٢/٢٩٠:قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري  ) ٤(
  . ٢/٢٦٦:و معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٥(
  . ٤/١٣٢٨:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن زيد بن علي   ) ٦(
  .مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن السدي   ) ٧(
  . ٢٥٧ -٢٥٦: حجة القراءات و،  ٢٦١ – ٢٦٠:ات السبعة يف القراء: انظر   ) ٨(
  . ٢/٢٦٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر . بنحوه قال الزجاج   ) ٩(
  . ٢/٢٦٦: و معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن   ) ١٠(



  

﴿tΑ$ s%]٣[Iω = Ïm é& š⎥⎫ Î= Ïù Fψ ــ ]كـــ[﴾#$ عفَرهم جلَهم،هوــخ ــهأَطَّ م فعظــيمِي ت 

شأن جومِالن و ،لَد نَّلى أَع ا غَماب بكَ هورِالظُّ عدان ح ـ ادثـاً م سخراً ، و ـ  لـيس  رببِ
)١( .  

∩∠∠∪ ﴿$ £ϑ n= sù r& uu‘ى t yϑ s+ ø9 $# $ Zî Î—$ t/  ﴾َــاً ط $tΑ﴿ ،)٢(العــــ s% # x‹≈ yδ ’ În1 u‘]ن[!$ £ϑ n= sù Ÿ≅ sù r& 

tΑ$ s%]٣[⎦ È⌡ s9 öΝ ©9 ’ ÎΤ Ï‰ öκ u‰ ’ În1 u‘﴾للَ ئنم ثَيبـ ت ـ  ي عنِ ⎥﴿،)٣(ىدلـى اهلُ sðθ à2 V{ ÏΘ öθ s+ ø9 $# z⎯ ÏΒ  

ÏΘ öθ s+ ø9 $# z⎯ ÏΒ  t⎦, Îk! !$ Ò9   .]كـ[﴾#$

         ∩∠∇∪ ﴿ $ £ϑ n= sù r& uu‘ى }§ ôϑ ¤±9 $# Zπ xî Î—$ t/ tΑ$ s% # x‹≈ yδ ’ În1 u‘  ﴾ِإــن ــم ــل الَا قَ مسِلش 

 : ﴿# x‹≈ yδ﴾ لَ، وقلْم ي  :هـ  فظَلَ نَّ؛ َأل  ذه ـ  سِمالش ذَّمكر ـ  نََّأل، و الشمس ـ ب ى معن :

ورالن ـ و ـ  حمـلَ ياء ، فُالض ـ لـى املَ ع المالكَ ٤(ى عن( ، ﴿!# x‹≈ yδ ç t9 ò2 r& ﴾]أَ]نـ :  ي ن م

ـ لـيهِ ع بـه  جا احـت م مثلِبِ مسِالشو مرِي القَم فليهِع جاحت، و مرِالقَو واكبِالكَ ي م ف

٥( جمِالن(، ﴿ !$ £ϑ n= sù ôM n= sù r&  ﴾َـ ف لما تـ هـت احلُ وج ةُج لـى قَ ع ومـه  ، ﴿tΑ$ s% ÉΘ öθ s+≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) 

Ö™ ü“ Ì t/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ä. Î ô³ è@ ﴾]كـ[  .  

∩∠®∪﴿ ’ ÎoΤ Î) àM ôγ §_ uρ ‘ Îγ ô_ uρ  ﴾َأي  :جقَ علت ي بِصـد عبـادي توتوح ـ  ي ِهللايـد عز 

و٦( لَّج(و ،باقي اآلية مف فسريما مىض)ـ  ،)٧ ‘{﴿رأَ قَ Îγ ô_ uρ ﴾  فـصحـم و٨(ع(، ﴿“ Ï% ©# Ï9 

                           
  .بق مصدر سا: قرآن ايد ال والوسيط يف تفسري، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  . ٨٣: جماز القرآن   ) ٢(
  . ٢/٢٦٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ٢/٢٩١:قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٤(
  . ٢/٢٦٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  . ٢/٢٦٨:لقرآن وإعرابه معاين ا: انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  (    ) .صفحة ، من سورة البقرة ) ١٣٥(عند اآلية رقم   ) ٧(
  .١٠٨: التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٧٥:السبعة يف القراءات : انظر   )٨(



  

“ Ï% ©# Ï9 t sÜ sù ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# š⇓ ö‘ F{ $# uρ $ Z‹ ÏΖ ym  !$ tΒ uρ O$ tΡ r& š∅ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ﴾ 

  .]كـ[

∩∇⊃∪﴿… çµ §_ !% tn uρ … çµ ãΒ öθ s%﴾]خ[ جلُادوه،وخاصموه فـ ي ت ركآ هـ ل هتمه،وع اِهللا  ةُبـاد، 

وخــو ــت نْأَ وهفُ صيبآ هــل هتــوٍءم بِه $tΑ﴿،)١(س s% ’ ÎoΤ þθ ’f ¯≈ pt éB r& ’ Îû «! ــ:يأَ﴾#$ في عــباد ته 

وتوحــده ’﴿رأَقَ،يـ ÎΤ þθ ’f ¯≈ pt éB r&﴾ ـــ خــف الن ــ ونفيـ ــوذودن مـ ‰ô﴿،)٢(كـ s% uρ 

Ç⎯1 y‰ yδ]فَ]ن[﴾]يفــ كيــفتأمي بِنِرونــ تــركمــ ا بــهاهتدأَ)٣(يتقَــر ، 

﴿’ ÎΤ# t‰ yδ﴾٤(صرٍب(،﴿Iω uρ ß∃% s{ r& $ tΒ šχθ ä. Î ô³ è@ ÿ⎯ Ïµ Î/ ﴾ ـ ـ ش نْأَ صـنامِ ن اَأليئاً م ـ ت صي نِيب

Hω﴿ ،ســــوٍءبِ Î) β r& u™ !$ t± o„ ’ În1 u‘ $ \↔ ø‹ x©﴾]أَ]نأَ الَ:  يالَّإِ خــــاف ــــمنْأَ اِهللا يئةُش 

ــذِّي yì﴿،)٥(ينِبع Å™ uρ ’ În1 u‘ ¨≅ à2 >™ ó© x« $ ¸ϑ ù= Ïã ﴾ ]أَ] ني  :ــلْع مه عــاً ت ــلم اً ام، ﴿ Ÿξ sù r& 

tβρ ã 2 x‹ tF s? ﴾ ] مثانون، كـ[ تتفَ ونَظُعتتونَكُر ٦( األصنامِ بادةَع(.  

∩∇⊇∪﴿y# ø‹ Ÿ2 uρ ß∃% s{ r& !$ tΒ öΝ çG ò2 u õ° r& ﴾ــي ــنأَ صــناماَأل:يعنِ ــاافَخي نْأَ ركَ Ÿω﴿،ه uρ 

šχθ èù$ sƒ rB /öΝ ä3 ¯Ρ r& Ο çG ø. u õ° r& «! $$ Î/ $ tΒ öΝ s9 öΑ Íi” t∴ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ öΝ à6 ø‹ n= tæ $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ ﴾]ــ ]نلَــ اميس 

ـ كُامصـن أَ خـاف أَ يـف كَ:  يأَ ٢٠، )٧( رهانٌبو ةٌجح اِهللابِ شراكهي إِم فكُلَ زةَاجِم الع 

،ــأَو نم الَت ــ خــافونَت “‘ ﴿ ،! ؟ رادالقَ r' sù È⎦ ÷⎫ s+ƒ Ì x ø9 $# ‘, ym r& Ç⎯ øΒ F{ $$ Î/ ﴾]ــ  ]ن ــ نْأَبِ يأمن 

                           
زاد و، مصدر سابق : قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ١(

   .٣/٧٦: املسري
  .١٠٤: التيسري يف القراءات السبع و، ٢٦١:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ٤٨: التيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٢٦٩ – ٢/٢٦٨: القرآن وإعرابه  معاين: انظر . بنحوه قال الزجاج   ) ٥(
  . ٢/٢٩٢:قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(



  

العاملُ ذابـ و حأَ دـ املُ م رِش١(!؟  ك(،﴿ β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. šχθ ßϑ n= ÷è s? ﴾] ـ  ٢٠ ]م زأو خـد م ثُ

بن اَأليحبِ ق٢(قوله( :  

∩∇⊄∪﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# #θ ãΖ tΒ# u™ óΟ s9 uρ # þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î AΟ ù= Ýà Î/﴾ــ ــي ملَـ ــانوا إِطُالخـ م هميـ

ــركبِ y7 ﴿،)٣(ش Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 ß⎯ øΒ F{ ــ  ]ن[﴾ #$ ــم ذابِن الع  ،﴿ Ν èδ uρ tβρ ß‰ tG ôγ •Β ﴾] م

  .)٤( ين اِهللاي دلإِ]خد 

∩∇⊂∪﴿y7 ù= Ï? uρ !$ uΖ çF ¤f ãm ﴾ ي عنِي :ما احتج  بـه لـى قَ ع ومـه ، ﴿ !$ yγ≈ oΨ øŠ s?# u™ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ﴾ 

ــلْأ همناه  ،وــد ــإِ ناهأرش 4 ﴿ ، )٥( اليه’ n? tã ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s%]ن[ßì sù ö tΡ ÎM≈ y_ u‘ yŠ ⎯ ¨Β â™ !$ t± ®Σ ﴾ ]ن [

ــ:  يأَ مراتبــه ــالفَو العلمِم بِ ــ، )٦( مِه ≈M;﴿  أَرقَ y_ u‘ yŠ ﴾  ــوف β¨ ﴿  ،)٧(ك Î) š −/ u‘ 

íΟ‹ Å3 ym ÒΟŠ Î= tæ ﴾ ]كـ[.  

∩∇⊆∪ ﴿$ uΖ ö6 yδ uρ uρ ÿ… ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θ à+ ÷è tƒ uρ]ن[ˆξ à2 $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ ﴾]ــ  ]ن ــذَ مثُ ــاً ر نكَ وح

وــ مــنــهــ نبيــاِءن اَألدى من أَمقــالَفَ ،)٨( والده:﴿$ ·mθ çΡ uρ $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s%]ن[⎯ ÏΒ uρ 

⎯ Ïµ ÏG −ƒ Íh‘ èŒ yŠ… ãρ# yŠ z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ uρ šUθ •ƒ r& uρ ﴾ ٢ هأَ ويوب بن م وص بـن رـ عو ـ  ي يص ل بـن ع

                           
  . ٢/٢٦٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ، ١/١٦٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
واختذ اهللا إبراهيم  ﴿: باب قول اهللا تعاىل، كتاب األنبياء ،  ٣/١٢٢٦:  هصحيحيؤيد هذا ما رواه البخاري يف   ) ٣(

الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام  ﴿: ملا نزلت : قال  من حديث ابن مسعود  ) ٣١٨١( برقم ،  ﴾خليال 
    ﴾ومل يلبسوا إميام بظلم  ﴿،ليس كما تقولون  «:  الَقَ! ؟أينا ال يظلم نفسه ، يا رسول اهللا : قلنا ،  ﴾بظلم 

  .»  ﴾يا بين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم  ﴿  :أومل تسمعوا إىل قول لقمان البنه ، بشرك 
  . ٢/٢٩٣:قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  . ٢/١٣٥:فتح القدير و،  ٢/٢٩٤:قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
،  ٣/٧٨:زاد املسري و، ٢/١١٢:تفسري البغوي و، مصدر سابق : قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر   ) ٦(

  . ٧/٣٠:تفسري القرطيب و
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : بعة يف القراءات الس: انظر   ) ٧(
  . ))  لنوح -ذريته : يعين اهلاء يف قوله  –هذه اهلاء  :  (( ١/٣٤٢:قال الفراء يف معاين القرآن   ) ٨(



  

ــن ــنرازِ ب ــن إِ ح ب ــحاقروم ب #y﴿  ، )١( س ß™θ ãƒ uρ 4© y›θ ãΒ uρ tβρ ã≈ yδ uρ]ن[  y7 Ï9≡ x‹ x. uρ 

“ Ì“ øg wΥ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9   .]ح[ ﴾ #$

∩∇∈∪ ﴿ $ −ƒ Ì x. y— uρ 4© z øt s† uρ 4© |¤Š Ïã uρ }¨$ u‹ ø9 Î) uρ ]ن[  @≅ ä. z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $#  ﴾

  .]ن[

∩∇∉∪ ﴿Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ yì |¡ uŠ ø9 $# uρ }§ çΡθ ãƒ uρ $ WÛθ ä9 uρ]ن[yξ à2 uρ ﴾َأي  :ــــون كــــالً م

$﴿ ،  انا هه ورينكُاملذْ oΨ ù= Ò sù ’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 ـ [﴾ #$ ـ ع] كـ ـ لَ الَى عم٢(م هِمـانِ ي ز( ،

yì ﴿ أَرقَ |¡ OŠ ©=9 $# uρ ﴾ و ،٣(ص ي ف( َأ خ)٤(.  

∩∇∠∪﴿ô⎯ ÏΒ uρ óΟ Îγ Í← !$ t/# u™﴾َأي:ــو هدينا بــض ــ ع آب٥(همائ(،﴿öΝ Íκ ÉJ≈ −ƒ Íh‘ èŒ uρ öΝ Íκ ÍΞ≡ uθ ÷z Î) uρ﴾]خ[ 

ـ  )مـن (فَـ  هـ ا ه نا للتـ ب ٦(يضِع(، ﴿ ÷Λ àι≈ uΖ ÷ t7 tG ô_ $# uρ óΟ ßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰ yδ uρ 4’ n< Î) :Þ# u ÅÀ 5ΟŠ É+ tG ó¡ •Β ﴾ 

  .]كـ صي[

∩∇∇∪ ﴿ y7 Ï9≡ sŒ ∑“ y‰ èδ «! $#  ﴾دــن ــذ اِهللا ي ــم ي ال هعــه “﴿ ،)٧( لي Ï‰ öκ u‰ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ 

â™ !$ t± o„  ﴾يرشاُهللا د  /من ـ ي اُءش ، ﴿ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$ t6 Ïã] ـ öθ]كـ s9 uρ #θ ä. u õ° r& ﴾ـ ع بـ د ﴿ ي ،ريِوا غَ

                           
: البغوي تفسري و ،٧/٢٦١:تفسري الطربي : وانظر ، عن وهب بن منبه  ٦/٢٨٧: حكاه الثعليب يف تفسريه  ) ١(

  .مصدر سابق : والتعريف واإلعالم ، ٢/١١٣
  
  . ٤/١٦٧:تفسري الثعليب و،  ٢/٨٣:تفسري ابن زمنني   ) ٢(
واذْكُر إِسماعيلَ  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة ص )  ٤٨( الواردة يف اآلية رقم ) واليسع ( يعين كلمة   ) ٣(

  . ﴾خيارِ  والْيسع وذَا الْكفْلِ وكُلٌّ من الْأَ
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٦٢: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٢/٢٦٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  . ٢/٢٩٦:قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري  ) ٦(
  .مصدر سابق : يد قرآن اال الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(



  

xÝ Î6 ys s9 Ο ßγ ÷Ζ tã $ ¨Β #θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾]لَ] كـلَطُب ع١(هم لُم( .  

∩∇®∪ ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 ــيِ﴾  #$ ــبالكُ:ي عنِ ــ ت ي أَالتنــزلن ا اه

ــيهِع /u﴿ ،مل õ3 çt ø: $# uρ nο §θ ç7 ‘Ζ9 $# uρ  ﴾]ن[ العــم ــهالفو ل β ﴿،ق Î* sù ö à õ3 tƒ $ pκ Í5  ﴾َأا:  يبآيــات ﴿ ،ه

Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ  ﴾َهلُأ ـ م ‰ô، ﴿  ةَكَّ s+ sù $ uΖ ù= ©. uρ $ pκ Í5  ﴾َأـ ر صهـا ، ا لَدن  ﴿$ YΒ öθ s%  ﴾ـ فَّو قنهـا  م لَاه، 

وواَأل رونَهاجِاملُ:مه ،ن٢( صار(، ﴿#θ Ý¡ øŠ ©9 $ pκ Í5 š⎥⎪ Ì Ï≈ s3 Î/ ﴾]كـ[  .  

∩®⊃∪ ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# “ y‰ yδ ª! $#   ﴾ي عنِــي :بِــالنيني الــذين تقــدم كْــذرم ، ه ﴿

ãΝ ßγ1 y‰ ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰ tF ø% ـ :  يأَ ]كـ[﴾  #$ ـ  ر كَبِاص مـا صـ )٣(وا رب ـ  نَّإِ؛ فَ ـ هومقَ وهم بذَّم كَ

‘﴿ أَر، قَرواصبفَ Îφ Î‰ tF ø% $#  ﴾ هشـ اق٠٢ْ،)٤( ام تدأَ؛  هي  :ـ ات ـ الْ(و، عبِ لَ )اُءه ـ  يسـت ن م

ـ ا أَمنإِ؛لمـة الكَ صلِأَ صـ اقْ:  له ت، دـ و ـ  ( كذلكَ ـ  ) اُءاهلَ ي قَف ولـه : ﴿÷µ u‹ Î6≈ tF Ï.  ﴾،و ﴿

÷µ u‹ Î/$ |¡ Ïm  ﴾و ،َ﴿÷µ uŠ ÏΖ≈ sÜ ù= ß™   ﴾و،﴿÷µ u‹ Ï9$ tΒ ﴾)٥( و ، ﴿$ tΒ ÷µ u‹ Ïδ  ﴾)ــ؛ )٦ ــ اُءاهلَ ــف ي هذه 

ـ أَ كـانَ ، و ركـة احلَ ثبـات ِإلي ا همنإِ؛ و لمةصل الكَن أَم يستا لَهلُّكُ واضعِاملَ لُصه  :

يتابِكو ،ي ،سـابِ حـ كـذلَ و ك البي،اق﴿≅ è% Hω öΝ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã ﴾ـ  ع  ليـغِ بِتو رآنلـى القُ

الرــالة #﴿،س · ô_ r&﴾]ــاالً ]ن ــونطُتع[م β÷﴿ ،)٧(]هي Î) uθ èδ ﴾ــي ــ:يعنِ ω﴿ ،رآنَالقُ Î) 3“ t ø. ÏŒ 

                           
  . ٧/٣٤:تفسري القرطيب و، مصدر سابق : قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر   ) ١(
: تفسري السمعاين و،  ١١٤ - ٢/١١٣:تفسري البغوي ، مصدر سابق : قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر   ) ٢(

   .٧/٣٥:تفسري القرطيب و،  ٢/١٢٣
  . ٢/٢٧٠:معاين القرآن وإعرابه  :انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
   . ١٠٥: التيسري يف القراءات السبع و، ١٨٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .من سورة احلاقة )  ٢٨،  ٢٩،  ٢٠،  ١٩( جزء من اآليات رقم   ) ٥(
  .من سورة القارعة )  ١٠( جزء من اآلية رقم   ) ٦(
  .تعطونه : ويف األصل ،  كذا يف نسخة الوجيز والوسيط املطبوعتني  ) ٧(



  

š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ï9 ﴾ ] ون، كـ أو ثزعست[ وعظةٌم أَ لخلقِلجم١( عني(.  

∩®⊇∪ ﴿ $ tΒ uρ #ρ â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ÿ⎯ Íν Í‘ ô‰ s%  ﴾ــمــظَّا عــ وا اَهللامحق تعظ٢( يمــه( ــ، وام 

ــو فُصــ وه حــ ق فَصت٣( ه(،﴿øŒ Î) #θ ä9$ s% !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 4’ n? tã 9 |³ o0 ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« ﴾]ن[ ذَوــك  نْأَ ل

اليهأَ ودكَنوا إِرـ  اِهللا زالَن ـ م ماِءن الس تابـاً ؛ إِ كـ ن ≅ö﴿،)٤( لقـرآن اراً لكَ è% ﴾َـ ل ـ ه ا م ي

ــم حمد:﴿ô⎯ tΒ tΑ t“Ρ r& |=≈ tG Å3 ø9 $# “ Ï% ©! $# u™ !% y` ⎯ Ïµ Î/ 4© y›θ ãΒ﴾ــي ــ:يعنِ وراةَالت،﴿# Y‘θ çΡ ∑“ Y‰ èδ uρ 

Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9]ق[… çµ tΡθ è= yè øg r† }§Š ÏÛ# t s% ﴾كْتــت بونه وتوــد ونه إِعــا ،ي $﴿ ه pκ tΞρ ß‰ ö6 èƒ  ﴾ــي : ي عنِ

tβθ﴿ ،  يسراطالقَ à øƒ é† uρ # Z ÏW x.  ﴾]ق[دونَتب محبونَا ت و ،كْتـ ت مونـ  ه ـ ف ي صفة ـ م حمد 

 )٥( ،  ﴿ Ο çF ôϑ Ïk= ãæ uρ $ ¨Β óΟ s9 # þθ çΗ s> ÷è s? óΟ çFΡ r& Iω uρ öΝ ä. äτ !$ t/# u™  ﴾]ــيف التــوراة فَ]/ نضيعتوه م

ـ ووه متعيضفَ ـ فتنت ملَ ع ـ ، )٦( وا بـه … ﴿ أَرقَ çµ tΡθ è= yè øg r†﴾ و ، ﴿$ pκ tΞρ ß‰ ö6 èƒ  ﴾و ، َ ﴿tβθ à øƒ é† uρ ﴾ 

ــ ح٧( ق( ،﴿È≅ è% ª! ــزنأَ اُهللا:  يأَ ]خ ع[﴾#$ Ο¢ ﴿، هلَ èO öΝ èδ ö‘ sŒ ’ Îû öΝ Íκ ÅÎ öθ yz  ﴾ِفْإم هِــك 

وحهِديث٨(اطلم الب(،  ﴿tβθ ç7 yè ù= tƒ ﴾ ][  الَفَ ]مدجيئاً  ]ي يليهِم ش٩(ع(.  

                           
  . ٢/٢٩٧:قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
والوسيط يف ، ٧/٢٦٦:تفسري الطربي : انظر . وحكاه الواحدي عن ابن عباس ، وابن كثري ، قاله ابن جرير   ) ٢(

  .٢/١٥٧:تفسري ابن كثري و، مصدر سابق : قرآن ايد ال تفسري
التفسري و، مصدر سابق : قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي والرازي عن أيب العالية   ) ٣(

  . ١٣/٦٠: الكبري 
  . ٧/٢٦٨:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٤(
  . ١/٣٤٣:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٥(
: تفسري البغوي و،  ٢/٢٩٨:قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر . احدي والبغوي عن احلسن حكاه الو  ) ٦(

٢/١١٥ .  
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، ٢٦٢:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  .مصدر سابق : قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر   ) ٨(
  . ٣/٥٨ :لنحاس ل،  معاين القرآن: انظر   ) ٩(



  

∩®⊄∪ ﴿ # x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. ﴾ ـ : ي عنِي ≈çµ﴿،  رآنَالقُ oΨ ø9 t“Ρ r& Ô8 u≈6 ãΒ  ﴾ ـ ـ كَ خ ثريريه د ، ائـم 

منفعته ي ،بشوابِالثَّبِ ر و ،يزجر ـ ى لَ، إِ بيحِن القَع ا الَم ـ ي ـ حص ى من ب ١( ركاتـه(،  ﴿

ä− Ïd‰ |Á •Β “ Ï% ©! $# t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ  ﴾موافق ـ ل ـ ا قَم ـ  هبلَ تـبِ ن الكُم  ، ﴿u‘ É‹Ζ çF Ï9 uρ ¨Π é& 3“ t à+ ø9 $#  ﴾

‘u﴿  أَرقَ، )٢( ةَكَّم هلَأَ É‹Ζ ç9 uρ ﴾  ـ ٣( عبةُش( ، ﴿ô⎯ tΒ uρ $ oλ m; öθ ym ﴾]ن[ ـ ي ـ  هـلَ أَ: ي عنِ ائرِس 

⎪⎦t ﴿، )٤( اقِاآلفَـــ Ï% ©! $# uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$ Î/  ﴾ِإميانـــاً حقيـــاًيق،﴿tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ⎯ Ïµ Î/﴾]ث[ 

öΝ﴿، القرآنبِ èδ uρ 4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ Ýà Ïù$ pt ä† ﴾]كـ ثز[ .  

∩®⊂∪﴿ô⎯ tΒ uρ ãΝ n= øß r&]٣[Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x.﴾ نــت ــ زل فسيلمةَي م،اَألوــو  دس

العي؛ اِسندعيبوةَا الن ،اَهللا أنَّو عز وقَ لَّجأَ دـ ليهِي إِوح ٥(ا م(ـ ، و هـ ذا م ـ ى قَعن ﴿ : هولُ

÷ρ r& tΑ$ s% z© Çrρ é& ¥’ n< Î) öΝ s9 uρ yyθ ãƒ Ïµ ø‹ s9 Î) Ö™ ó© x«﴾٢كانَو مسيلةَم يـ ت ـ  بذَّكَ ـ م بـلَ قَ بوةالنبِ ولد 

بِأَ بداِهللاعي الني ب و ،عمر مراً طَعويالً حـ  تلَى قُت في الي مامـة ـ  كـانَ ، و ينَّي أَدع 

⎯ ﴿،)٦(يـه أتي ربيلَجِ tΒ uρ tΑ$ s% ãΑ Ì“Ρ é' y™ Ÿ≅ ÷W ÏΒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! ـ ي]ن[﴾#$ ين الـذ  زئنيهسـت ي املُعنِ

öθ﴿:واالُقَ s9 â™ !$ t± nΣ $ oΨ ù= à) s9 Ÿ≅ ÷W ÏΒ !# x‹≈ yδ﴾)أ٢َ،)٧ـ و و هالن ـ  ضـر ـ  نب ـ ؛  ارثاحلَ ـ  ورذكُاملُ ي ف

ـ أَ : قـولُ ي كـانَ ، فَهانسحتواسم، تسر خبارِأَ معلَّتو،ارسفَ خلَد دقَ انَكَ؛  اطريِساَأل ا ن

                           
: التفسري الكبري ،٢/٢٩٩:قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي والرازي عن أهل املعاين   ) ١(

١٣/٦٦ .  
قال الواحدي يف ،  ))  أهل أم القرى: أم القرى ؛ أي : ومعىن  :  (( ٢/٢٧١:قال الزجاج يف معاين القرآن   ) ٢(

  . ))  فحذف املضاف :  ((مصدر سابق : يد قرآن اال الوسيط يف تفسري
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، ٢٦٣:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  . ٤/١٣٤٦:تفسري ابن أيب حامت و،  ٧/٢٧٣: الطربي تفسري: انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٥(
  . ٥٦:التعريف واإلعالم : انظر . حكاه السهيلي عن عن املؤرخ وثيمة بن موسى بن الفرات   ) ٦(
: وحكى هذا القول الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، من سورة األنفال )  ٣١(جزء من اآلية رقم   ) ٧(

 )) لو نشاء لقلنا مثل هذا﴾ ﴿:هذا جواب لقوهلم: قال ، وهو اختيار الزجاج  :((وقال،عن ابن عباس ٢/٣٠٠
  .  ٢/٢٧٢:قول الزجاج هذا يف معاين القرآن وإعرابه : قلت ، 



  

ـ : قيـلَ ، و)١( خبـارِ اَأل تلـك بِ ثُحـد ي، و دحمكم مثُحدا يمم أحسنِكم بِثُدحأُ و ه

بداِهللاع ـ بِأَ بن ـ ؛ لَ)٢( رحِي الس ا كَم تـب :﴿ ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡Σ M} $# ⎯ ÏΒ 7' s#≈ n= ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ 

﴾)٣( قالَ، فَ اآلية  :تأَ اُهللا باركـ  حسن ـ الن قـالَ قني ، فَالاخلَ ـ هفَ،ابـه تكْاُ«:  يبِ ذا كَ

ــتزِنأُ ــ، فَ»ل شك و ،ــار تد ــ، و ــذَ الَقَ ل٦،)٤( ك﴿öθ s9 uρ #“ t s? ﴾ــ يــا م حمد ،﴿ÏŒ Î) 

šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 $# ﴾ـ ي ’ ﴿م ، رهكَــين ذَالــذ: يعنِ Îû ÏN≡ t yϑ xî ÏN öθ pR ùQ  هوالــأه، و دهائدشــ﴾  #$

، ﴿èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ # þθ äÜ Å™$ t/ óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r&  ﴾ِــيهِإ ــم بِلـ ــذيبِالتو ربِالضـ #﴿،)٥(عـ þθ ã_ Ì ÷z r& 

ãΝ à6 |¡ àΡ r& ﴾]أَ ]ني  :ذَ قولونَيلك  فَـسـ  ، ون هـا  نَأل؛كُرهو ةمشـقَّ بِ خـرج ر يافالكَ

تى أَلَإِ صريشد ذابِالع،ـ  املالئكةُو كرِهيونهـ  م ع زعِلـى ن وحِالر،أَ:  ولـونَ يقُوـ رِخ وا ج

tΠ ﴿ ، )٦( رهـاً م كُكُسفُنأَ öθ u‹ ø9 $# šχ ÷ρ t“ øg éB z># x‹ tã Èβθ ßγ ø9 ـ :  يأَ ﴾ #$ العذاب  الـذي ي قـع 

وانُاهلَ به الشد٧(يد(،﴿$ yϑ Î/ öΝ çFΖ ä. tβθ ä9θ à+ s? ’ n? tã «! $# u ö xî Èd, pt ø: ـ ﴾ #$ مـ أَ ن ـ ه أُن م لـيكُ إِ يوح

                           
وذكره السهيلي ورجح هذا القول ، وزاد السيوطي نسبته إىل عبد بن محيد ، رواه ابن أيب حامت عن عكرمة   ) ١(

، ... إىل النضر بن احلارث  أو أوحي إيل ومل يوح إليه شيء ﴾ ﴿: إن اإلشارة بقوله : وقد قيل  :  ((بقوله 
،  ٥٣:والتعريف واإلعالم ، ٤/١٢٧٣:تفسري ابن أيب حامت : انظر .  ))  -إن شاء اهللا  –وهذا القول أصح 

  .  ١/١٨١:وترويح أوىل الدماثة ، ٣/٣١٨:الدر املنثور و،  ٥٦
عبد اهللا بن سعد بن أىب السرح بن احلارث بن حبيب بن جذمية بن نصر بن مالك ، بو حيىي أ، الصحايب اجلليل   ) ٢(

مث ،  أسلم قبل الفتح وهاجر وكان يكتب الوحى لرسول اهللا  ، بن حسل بن عامر بن لؤى القرشى العامرى 
د اهللا بن سعد بن أىب ففر عب، بقتله  ارتد مشركا وصار إىل قريش مبكة فلما كان يوم الفتح أمر رسول اهللا  

وهو أحد النجباء ، حسن إسالمه ووأسلم  ،  حىت أتى به رسول اهللا  فغيبه عثمان ، السرح إىل عثمان 
االستيعاب : انظر .  توىف بعسقالن سنة ست وثالثني ، فتح على يديه إفريقية  ،العقالء الكرماء من قريش 

  .٤/١٠٩:اإلصابة و،  ٣/٩١٨: 
  .من سورة املؤمنون )  ١٢( ة رقم جزء من اآلي  ) ٣(
وقد سبق الكالم ، وهو من رواية الكليب عن ابن عباس ، معلقاً ،  ٢٢٠: ذكره الواحدي يف أسباب الرتول   ) ٤(

  .ًعلى مثل هذا 
  .مصدر سابق : قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر   ) ٥(
  . ١٣/٧٠:التفسري الكبري و،  مصدر سابق: قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر   ) ٦(
  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(



  

لَوم حيو،﴿/öΝ çGΨ ä. uρ ô⎯ tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ tβρ ç É9 õ3 tF ó¡ n@ ﴾]ـ  ]كـ ن اِإلع بِ ميـان هـا تتمـونَ ظَّع 
)١(.  

∩®⊆∪﴿ô‰ s+ s9 uρ $ tΡθ ßϑ çG ÷∞ Å_ 3“ yŠ# t èù  ﴾قالُي ـ لكَل ـ  ارِفِّ ف ئْجِ:  ي اآلخـرةـ ت ـ مون ى ادرا فُ

ـ ٠٢،)٢(وهمتمدقَ يٍءش الَوالٍ،م الَوهلٍ ال أَبِ ـ  مـع ج:ى ادرفُ ـ ى قَعنمويـد، رِفَو ردفَ  هولُ

ىعالَت:﴿ô‰ s+ s9 uρ $ tΡθ ßϑ çG ÷∞ Å_ 3“ yŠ# t èù ﴾ َأفَ:  يداً فَررـ اً،د ـ م احـد و لُّكُ ـ  ردنفَ ـ ع ن شقيقه 

ورِشيكه في الغ٣(ي(، ﴿$ yϑ x. öΝ ä3≈ oΨ ø+ n= yz tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ﴾َكـ م ا خرجـ ت م من ب أُ طـونـ م هم كُات

، ﴿Ν çF ø. t s? uρ $ ¨Β öΝ ä3≈ oΨ ø9 §θ yz u™ !# u‘ uρ öΝ à2 Í‘θ ßγ àß ﴾]ن[ ــكْلَّمم اكُن ،أَوــطَعــاكُينالِن املَــم م 

وــد ــواملَو العبيـ $ ﴿ ، )٤(ي اشـ tΒ uρ 3“ t tΡ öΝ ä3 yè tΒ ãΝ ä. u™ !$ yè x ä© t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ çG ôϑ tã y— öΝ åκ ¨Ξ r& öΝ ä3Š Ïù 

# àσ ¯≈ x. u à° ﴾  ] ن [واملُ نَّأَ ذلككَ شركنيانوا ياَأل دونَعب صـنام لـى أَ عـ ن ـ ه اِهللا ركاَءم ش 

عز ولَّج،ـ و فَشعاؤهم ع نـد٥(ه(،﴿‰ s+ s9 yì ©Ü s+ ¨? öΝ ä3 æΨ ÷ t/﴾] ـ ـ وم كُصـلَ و]كـ م٦(متكُود( ،

٠٢ والبني  :ن اَألمضداد لَصـاَ الوِ كـونُ ؛ ي ، وـ  كـونُ ي الفـ  ،)٧( راق Ν﴿  أَرقَ ä3 oΨ ÷ t/ ﴾ 

ــ عــلٍ مو دنو ٨(حفــص(،﴿ ¨≅ |Ê uρ  ﴾َذهــب، ﴿Ν à6Ψ tã $ ¨Β öΝ çGΨ ä. tβθ ßϑ ãã ÷“ s? ﴾]م[  

كَتذونَب فأَ ٢٠نيا ، ي الدو الذي زعمآلَ فاعةُوا شهت٩(م ه( .  

                           
  . ٤/١٧٠:يب لتفسري الثع: انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر . حكا حنوه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
و معاين ،  ١/٣٤٥:للفراء ، ومعاين القرآن ، مصدر سابق :  جماز القرآن: وانظر ،  ٣٦٩: غريب القرآن   ) ٣(

  .  ٢/٢٧٣:القرآن وإعرابه 
  . ٢/٣٠١:قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  . ٤/١٧١:تفسري الثعليب   ) ٥(
مصدر : و معاين القرآن وإعرابه ، بق مصدر سا: للفراء ، ومعاين القرآن ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٦(

  . سابق 
  . ١٢١: غريب القرآن   ) ٧(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  . ١/١٦٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(



  

∩®∈∪ ﴿ ¨β Î) ©! $# ß, Ï9$ sù Éb= pt ø: ــ﴾  #$ اقَّشبِ هالنــات ”2﴿ ،  ب uθ ¨Ζ9 $# uρ ﴾]بِ ]نالنــة  ﴿ ،)١(خل

ßl ﴿ ،)١(خلــةالنبِ Ì øƒ ä† ¢‘ pt ø: $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 $#  ﴾يــ خــرجمن النطفــة بــشــراً حاًي،﴿ßl Ì øƒ èΧ uρ 

ÏM Íh‹ yϑ ø9 $#  ﴾طفَالن٢(ة(،﴿z⎯ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 ـ  خرجي:  قيلَو  ]ن[ ﴾#$ ـ  رافالكَ ـ م  املـؤمن ، و ؤمنِن املُ

ــ ــ نم ãΝ﴿ ،)٣(افرِالكَ ä3 Ï9≡ sŒ ª! $#  ﴾ــذ ــلَي فَال ــ ع هــياُءاَأل ذه ــ ش التــي ت شاهدها ون

ر4﴿،)٤(مكُب’ ¯Τ r' sù tβθ ä3 sù ÷σ è? ﴾]فَ  ]ن كـأَ منين صرفونَت ن احلَعق ب ـ  عـد هذا الب يـان 

الب؟)٥( يان!  

∩®∉∪ ﴿ ß, Ï9$ sù Çy$ t6 ô¹ M} ـ  بحِالص مودع اقش] ن ق[ ﴾ #$ عظُ ن يـلِ للَّا لمـة ـ و سواده 
)٦( ،على مأَ :ىعننه خقُاله وبِم ، دئـه ﴿ß≅ yã y$_ uρ Ÿ≅ øŠ ©9 $# $ YΖ s3 y™  ﴾للـقِ لخ سـكنونَ ي ف يـه 

كونَس الرقَ، )٧(احةأَر﴿Ÿ≅ yè y_ uρ Ÿ≅ øŠ ©9 ـ وواِإلصـباح  ٢٠،)٨(وفكُ﴾#$ الصباح و ـ ؛ قَاحـد  هالَ

§{﴿ ،)٩(اججــالز هالَــقَ ôϑ ¤±9 $# uρ t yϑ s+ ø9 $# uρ $ ZΡ$ t7 ó¡ ãm   ﴾]أَ] نحســابٍ الَبِ:  ي ياوِجــزونه 

فيما يدفَ ٢٠،  )١٠(ان ورهما يبِ جريان  ، حسـبان /ويرج ـ إِ عـان  صـان قْنو يـادة ى زِلَ
)٠٢، )١١ احلُوسبان :جمع سـابٍ ح ثـلُ ؛ م  : ـهبانَش ج ـ  مـع ١( هابٍش(، ﴿ y7 Ï9≡ sŒ 

                           
  . ٢/٣٠٢: قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر . حكا حنوه الواحدي عن الكليب   ) ١(
: تفسري ابن أيب حامت و، ٧/٢٨٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٢(

٤/١٣٥٢ .  
  . مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن عمر   ) ٣(
  .مصدر سابق : قرآن ايد ال سريالوسيط يف تف: انظر . حكا حنوه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . قاله الطربي   ) ٦(
  .مصدر سابق : قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر   ) ٧(
  .مصدر سابق : يف القراءات السبع  التيسريو، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  .  ٢/٢٧٤:وهو عند الزجاج يف معاين القرآن ، ١/١٦٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(
  . ١/٤٨٨:تفسري السمرقندي : انظر . حكاه أبو الليث السمرقندي عن الكليب   ) ١٠(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١١(



  

ãƒ Ï‰ ø+ s? Í“ƒ Í• yè ø9 $#  ﴾في ملكه ؛ يصنع ا أَمراد  ، ﴿ÉΟŠ Î= yè ø9 ـ بِ  ]كــ صـيا  [﴾ #$ ـ م  ردا قَ

ملْن خهِق٢(ا م(.  

∩®∠∪  ﴿uθ èδ uρ “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_]٣[ãΝ ä3 s9 tΠθ àf ‘Ζ9 $# #ρ ß‰ tG öκ tJ Ï9 $ pκ Í5 ’ Îû ÏM≈ yϑ è= àß Îh y9 ø9 $# 

Ì ós t7 ø9 $# uρ]ن[ô‰ s% $ uΖ ù= ¢Á sù ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s+ Ï9 šχθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾]كـ[  .  

∩®∇∪  ﴿uθ èδ uρ ü“ Ï% ©! $# Ν ä. r' t±Ρ r& ⎯ ÏiΒ <§ ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ  ﴾ي عنِـــــي :آدم ،﴿@ É+ tG ó¡ ßϑ sù  ﴾

@﴿  أَرقَ،رحـامِ ي اَألف)٣(ستقرم مكُلَفَ:  يأَ É+ tG ó¡ ßϑ sù  ﴾ ـ ح٤( ق(، ﴿×í yŠ öθ tF ó¡ ãΒ uρ  ﴾]ـ  ]ن ي ف

‰ô ﴿ ،)٥( صالبِاَأل s% $ uΖ ù= ¢Á sù ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s+ Ï9 šχθ ßγ s+ ø tƒ ﴾ ]كـ[.  

∩®®∪ ﴿ uθ èδ uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$ tΒ  ﴾]ن[ــي ــراملَ: ي عنِـ $﴿  ، طـ oΨ ô_ t ÷z r' sù 

⎯ Ïµ Î/ |N$ t7 tΡ Èe≅ ä. &™ ó© x« ﴾]ن[ ينبــت  ، ﴿$ oΨ ô_ t ÷z r' sù çµ ÷Ψ ÏΒ  ﴾ــن ذَملــك النبــات ، ﴿# Z ÅØ yz 

ـ م،و رةالذُّ، و عريِالش، والقمحِكَ)٦(خضرأَ﴾  ـ طبـاً أَ ان را كَ خضر ـ م ما يـ ن بـ  ت ن م

ßl﴿ ،بوبِاحلُ Ì øƒ Υ çµ ÷Ψ ÏΒ  ﴾ـ ن اخلَم رِض  ،﴿$ {6 ym $ Y6 Å2# u tI •Β﴾]ن ق[ ـ ب عضه ع عـضٍ  لـى ب

ـ ف ي سنلَبو ـ ة اح٧(دة(،﴿z⎯ ÏΒ uρ È≅ ÷‚ ¨Ζ9 $# ⎯ ÏΒ $ yγ Ïè ù= sÛ﴾  َأـ  لُو ما ي طلـع م ٨(انـه(،﴿×β# uθ ÷Ζ Ï% ﴾

                                                                             
، ومعاين القرآن ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . وهو قول أبو عبيدة واألخفش ، ١٩٩ : غريب القرآن  ) ١(

  .  ١/٣٠٨:لألخفش 
   .١/٣٦١:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ٢(
  . ٢/٣٠٣:قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٣(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، سابق مصدر : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
وسعيد بن ، )  ٣٨٧٧(برقم ، تفسري سورة القيامة ، كتاب التفسري ،  ٢/٥٥٢:رواه احلاكم يف املستدرك   ) ٥(

 :وابن أيب حامت يف تفسريه ، ٧/٢٨٨:والطربي يف تفسره ، )  ٨٩٢(برقم ، ٥/٤٥:ه سننمنصور يف 
 أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر وأيبنسبته إىل ابن  ٣/٣٣١:الدر املنثور وزاد السيوطي يف  ،٤/١٣٥٥

  . )) هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :  ((قال احلاكم ، كلهم عن ابن عباس .  الشيخ
  . ٢/٢٧٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  . ١٣/٨٨:التفسري الكبري و،  ٢/٣٠٤:قرآن ايد ال الوسيط يف تفسري: انظر   ) ٧(
  . ٦/٣٣: للنحاس ، معاين القرآن   ) ٨(



  

ي عنِي:العا راجنيي قَلتد تـ لَّد م ٠٢٠،)١(لـعِ ن الطَّت وـ :  نـوانُ الق عذوق ٢(خـلِ الن(، ﴿

×π uŠ ÏΡ# yŠ  ﴾َأــةٌرِقَ: ي ــم يب من ييهــا؛نِجيعنِي:ــق صار ــالن ــالالَّ[لِخ قَصــ  ة وقَذُع٣(] اه( 

ــ ≈M;﴿،)٤(األرضِبِ ¨Ψ y_ uρ ﴾َأي  :أَوخــر ــاِءا بِجن ــج امل ن٥(ات( ، ﴿ô⎯ ÏiΒ 5>$ oΨ ôã r& tβθ çG ÷ƒ ¨“9 $# uρ 

tβ$ ¨Β ”9 $# uρ  ﴾َأي:ــو شجر الزــون ــانالرو يت $﴿،م Yγ Î6 oK ô± ãΒ u ö xî uρ >µ Î/$ t± tF ãΒ﴾]ن[ــم شهاً بِت

وقُرها،مثَ ختلفاًممأ٠٢٠َ، )٦(مارهو:مـ  هاًبِشت ـ ي املَف ـ رِنظَ ـ  تشـابِه م ري، غَ عـمِ ي الطَّف 
والصور؛ فَ)٧( ةمنه  :حوِ لو ،منه حامأَ ض ،و مشـ  هاًبِت ـ ف  غـري ، و يـبِ الطِّو ودةي اجلَ

مـ  تشابه ف ي األلـوان ـ الطُّو ٨( ومِع(، ﴿# ÿρ ã ÝàΡ $# ’ n< Î) ÿ⎯ Íν Ì yϑ rO !# sŒ Î) t yϑ øO r& ﴾ن ظـر  داللِاالسـت 

،والعلَربة أو مـ ا ي ٩(د عق(،﴿ ÿ⎯ Ïµ Ïè ÷Ζ tƒ uρ﴾]ن[ ـ ن جِضأَ ٠٢، )١٠( هو  :مـ در كه و ، احـدا ه

واحدها ي؛ م انعثل ترٍ وجاجرٍت قالُ، ي  :ـ ي نعالفَ تهـةُ  اكأَويـ ن عذَإِ تـ ا أدر ، )١١(ت كَ

﴿¨β Î) ’ Îû öΝ ä3 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s+ Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ﴾]م[ ينَّأَ قونَصد ي أَالذ ـ  خـرج هذا الن بـات 

’ ﴿  أَرقَ، )١٢(ىوتاملُ/ ييحي نْلى أَادر عقَ n< Î) ÿ⎯ Íν Ì çϑ èO ﴾ و ،ما ب عـدهـ ا ، و ـ ف أَ )١(سي ي خ

                           
  . ١٣/٨٨:التفسري الكبري : انظر . حكاه الرازي عن ابن عباس   ) ١(
  .  ٣٨٥: غريب القرآن   ) ٢(
  .  الالحقة عروقها باألرض : ويف األصل ، كذا عند عامة املفسرين   ) ٣(
: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته إىل ابن املنذر ، عن ابن عباس رواه ابن جرير وابن أيب حامت   ) ٤(

  . ٣/٣٣٣: الدر املنثور و ،٤/١٣٥٩: تفسري ابن أيب حامت و، ٧/٢٩٣
  . ٢/٢٧٦: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
. د وابن املنذر وأيب الشيخ وزاد السيوطي نسبته إىل عبد بن محي، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٦(

  . مصدر سابق : الدر املنثور و ،مصدر سابق :تفسري ابن أيب حامت و، ٧/٢٩٤: تفسري الطربي : انظر 
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  .  ٤٣٨: غريب القرآن   ) ٨(
  . ٣/٩٥:سري زاد املو،  ١/٣٤٨:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٩(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١٠(
  .  ٨٤ -٨٣: وهو قول أبو عبيدة يف جماز القرآن ،  ٥٠٧: غريب القرآن   ) ١١(
 ،٢/٨٨:تفسري ابن زمنني : انظر . والواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس ، حكاه ابن زمنني عن احلسن   ) ١٢(

  .٣/٩٦:زاد املسري و،  ٢/٣٠٥: والوسيط يف تفسري القرآن ايد



  

    .)٢(خ أَ

∩⊇⊃⊃∪﴿#θ è= yè y_ uρ ¬! u™ !% x. u à° £⎯ Åg ø: ــأَ ]ع[﴾#$ ــاعطَ ــ يطانَوا الش في عــادة ــاناَأل ب  وث

ــعلَجفَ ــه ٣(ِهللاِ ركاَءم ش(،﴿öΝ ßγ s+ n= yz uρ]ن[#θ è% t yz uρ … çµ s9 t⎦⎫ ÏΖ t/ ¤M≈ oΨ t/ uρ Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïæ ﴾]ـــ  ]ك

ـ الذي ؛ عنِفراً ، يكُباً وذكَ كلوا ذَلُعتفْا ـ  - اِهللا نـات ب الئكـةُ املَ: وا الُين قَ سبحانه -  ،

واليهود والنصاره ولُقَى ، و :﴿ Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïæ ﴾ َأـ :  ي ـ  ملَ كُذْيروه ع ؛ إِ لـمٍ لـى عـ ن ا م

θ#﴿  أَرقَ، )٤(يباًكذت وهكرذَ è% ¥ yz uρ﴾  ـ دم ٠٢، )٥(ن خـ ر ـ عفَ:  يوا ؛ أَقُ ـ لُ وا مةًر عـد  ب

ـ  صلَأَ ا الَوا ملُعفَ:  يوا ؛ أَقُرخى ، وخرأُ ـ ، و هلَ ـ ه ابـنِ  راءةُي ق ٢٠، ٦،)٦(بـاس ع 

ولُــقَوه :﴿öΝ ßγ s+ n= yz uρ﴾ َأي:اُهللاو خلــق اجلفَ؛نكيــف ــ كــونُييكُرِش٧(وقــاً خلُه م( ،﴿ 

… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã šχθ à ÅÁ tƒ ﴾ ] ائةٌ، مم[.  

∩⊇⊃⊇∪ ﴿ßìƒ Ï‰ t/ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ]4]ن’ ¯Τ r& ãβθ ä3 tƒ … çµ s9 Ó$ s! uρ óΟ s9 uρ ⎯ ä3 s? … ã& ©! ×π t6 Åt  

$ ـ  الَّإِ لدالو كونُي ، والَ هلَ كونُي ينن أَم:  يأَ ]ن[﴾¹| ـ م ن صاحبة ـ  الَ؛ و صـ  بةَاح  هلَ

,t ﴿، !؟ n= yz uρ ]٣[ ¨≅ ä. &™ ó© x«  ﴾]أَ ]ني  :ــو ــه و خالــ ق ــ لِّكُ ٨( يٍءش(، ﴿ uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ 

>™ ó© x« ×Λ⎧ Î= tæ ﴾ ]كـ[.  

                                                                             
رِه وما مليأْكُلُوا من ثُ ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة يس )  ٣٥( الواردة يف اآلية رقم ) مثره ( يعين كلمة   ) ١(

  . ﴾عملَته أَيديهِم أَفَلَا يشكُرونَ  
  .مصدر سابق : ات السبع التيسري يف القراءو،  ٢٦٤ -٢٦٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
الوسيط يف تفسري القرآن : انظر . وهو اختيار الزجاج ، حكاه الواحدي وابن اجلوزي وأبو حيان عن احلسن   ) ٣(

  . ٤/١٩٦:تفسري البحر احمليط و ،مصدر سابق : زاد املسري ،  ٢/٣٠٦:ايد 
  . ٢٧٨ - ٢/٢٧٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر . بنحوه قال الزجاج   ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .  ٢٠٧: غريب القرآن   ) ٦(
  . ٢/٢٧٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  . ٢/٢٧٨:وإعرابه  معاين القرآن: انظر . قاله الزجاج   ) ٨(



  

∩⊇⊃⊄∪﴿ ãΝ à6 Ï9≡ sŒ ª! $# öΝ ä3 š/ u‘]ن[Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ]ن[ß, Î<$ yz Èe≅ à2 &™ ó_ x« 

çνρ ß‰ ç6 ôã $$ sù ]ن [uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« ×≅‹ Å2 uρ ﴾]كـ[.  

∩⊇⊃⊂∪ ﴿ ω çµ à2 Í‘ ô‰ è? ã‘$ |Á ö/ F{  يامــةي القفــ عــدو هنــَألا ؛ نيي الــدفــ] ن خ[﴾ #$

بِ ؤيــةَالرقولــه     :﴿ ×νθ ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ ، 4’ n< Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ  ﴾)١(طْاملُ، ولــق حمــلُي 

لى املُعقيدو ،الَ:  يلَق كُبِ حيطُتنهه وحـ يقَق ه اَألت بصـار ،ـ و هي تراه،اَألوـ ب صـ  ار رى ت

البـ  - ارئ سبحانه - الَو ـ ت uθ﴿ ه ، حيطُ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ ãƒ t‘$ |Á ö/ F{ ـ ري  ]خ[﴾ #$ اها ، وحـيطُ ي 

ـ  الَو،  صرِالب قيقةون حكُدرِي ين الَالذ خلوقنياملَكَ لماً ؛ الَها عبِ ـ  ونَكُدرِي ـ م يُءا الش 

الذي صنسانُاِإل،  ار به يبصـ  ر من عين يـه نْأَ ونَد ي ـ  بصـر غَن مـ ريه ٢(ا م( ،﴿ uθ èδ uρ 

ß#‹ ÏÜ ¯=9 $#  ﴾الربِ فيقأوليائه  ، ﴿ç Î6 sƒ ø:   .)٣( همبِ  ]٢م أوثج[﴾ #$

∩⊇⊃⊆∪ ﴿ ô‰ s% Ν ä. u™ !% y` ã Í← !$ |Á t/ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 În/  ﴿، )٤( رآنالقُــ اتنــيب: ي عنِــي  ]ن[﴾ ‘§

ô⎯ yϑ sù u |Ç ö/ r&  ﴾ــاه ⎯ ﴿ى ، دتـ Ïµ Å¡ ø uΖ Î= sù ﴾]ن[  ــع ⎯ô ﴿،  لَمـ tΒ uρ }‘ Ïϑ tã $ yγ øŠ n= yè sù   ﴾]م[ 

ــفَ ــفْى نعلَ ــه جِس نــذاب $! ﴿، ى الع tΒ uρ O$ tΡ r& Ν ä3 ø‹ n= tæ 7á‹ Ï pt ــبٍرقبِ  ]ن[﴾ 2¿ ــى ع ي ل

                           
  .من سورة القيامة ) ٢٣، ٢٢( اآليتان رقم   ) ١(
، ٢/٣٠٧:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٧/٣٠٠:تفسري الطربي :انظر ،هذا هو معىن اإلدراك عند السلف  ) ٢(

  .١/٢٦٨:تفسري السعدي و،  ٢/١٢٠:تفسري البغوي و
يتمسك أهل االعتزال بظاهر هذه اآلية يف نفي رؤية اهللا عز ((   :٢/١١٩:ه هلذه اآلية تفسريويقول البغوي عند        

إىل ، وجوه يومئذ ناضرة  ﴿ :قال اهللا تعاىل ، ومذهب أهل السنة إثبات رؤية اهللا عز وجل عيانا ، وجل عيانا 
رم يوم  لو مل ير املؤمنون:  قال مالك  ،   ﴾كال إم عن رم يومئذ حملجوبون  ﴿  :قال   ﴾را ناظرة  

وفسره بالنظر إىل ،  ﴾للذين أحسنوا احلسىن وزيادة    ﴿:  وقرأ النيب  ، القيامة مل يعري اهللا الكفار باحلجاب 
   . )) وجه اهللا عز وجل 

: تفسري البغوي و، ٢/٣٠٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن ابن عباس   ) ٣(
 - ومعناه ، اللطيف اسم من أمساء اهللا العظيم ((   :١٣/٢٣٥: هتذيب اللغة األزهري يف قال ، مصدر سابق 

  .  )) الرفيق بعباده :  -واهللا أعلم 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٤(



  

  .)١(هام بِيكُازِجى أُتم حكُمالعأَ

∩⊇⊃∈∪ ﴿ š Ï9≡ x‹ x. uρ ß∃ Îh |Ç çΡ ÏM≈ tƒ Fψ ـ نيا بكمو:  يأَ/﴾  #$ ـ ا ف ـ ي ه ذه السورة ـ ن بن ي

اآليات ي ف  

θ#﴿،)٢(همفُوخنوها م بِوهدع؛ ن رآنالقُ ä9θ à+ u‹ Ï9 uρ |M ó™ u‘ yŠ  ﴾ ـ هذا ع ع ـ طـف ـ م ىل مرٍ ض

ــ ــي املَف عنى ، والتــدير ــرن:  ق ــات فص ــل اآلي هم احلُجــزِم ــل، و ةَنل : وا يقولُ
درس٣(ت(؛علَّتم متلمانَن سو ،حرب اليهود )٤( و ،ـ م ىعن  )دـ :  )رس ـ  ع أَرقَ  ريهلـى غَ

و ،معنى هالالَّ ذهـ  م يف: ﴿#θ ä9θ à+ u‹ Ï9 uρ﴾ :ـ م ى الَعنم العـ اق ب؛ أَ ةي  :ن صـرف  اآليـات 

لكونَت عمرِأَ بةُاقهـ  اوةَقَم الش ي لَالتقَح ـ ، )٥(متـه M|﴿ أَرقَ ó™# u‘ yŠ  ﴾ ـ ق ، ح ﴿ôM u™ u‘ yŠ  ﴾

٠٢، )٦(امٍ ش ؛ أَدر تسـ :  ي ـ ارد، و ترأَقَ س؛ أَ تـ :  ي ،  ليـك ع ئقـرِ ، و أتارقَ
ر؛ أَود تسقْأُ:  يرِئت و ، ـتسودر ، لِّمت؛ أَ عي  :دـ ر ـ س ه تاَأل ذه ـ  خبـار ي الت

أْتتأَها ؛ا بِينا:  يم ، ـتحوـ ذه ب، تـ و ـ  دقَ ـ تان يكَ حـ بِ ثُد ٧(اه(، ﴿… çµ uΖ ÍhŠ u; ãΨ Ï9 uρ 5Θ öθ s+ Ï9 

šχθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾ ]كـ[أَ: ي عنِييائَوله ـ الذ ين ه٨( م اُهللاداه(و ، ـ الـذ وا بِين سدعـ ت  نِيبِ

  . قاحلَ

 ∩⊇⊃∉∪ ﴿  ôì Î7 ¨? $# !$ tΒ z© Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ š Îi/ ≈Iω tµ ]ن[ ‘¢ s9 Î) ω Î) uθ èδ]٣[ 

óÚ]أون[ Ì ôã r& uρ Ç⎯ tã t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9   .]كـ[ ﴾ #$

                           
  . مصدر سابق : ايد الوسيط يف تفسري القرآن : انظر . حكاه الواحدي عن احلسن   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي ابن عباس   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي ابن األنباري   ) ٣(
  . ٢/٣٣١:احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ذكره ابن عطية يف   ) ٤(
  . ٢/٣٠٩:و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٢٨٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .  مصدر سابق: وانظر هذه املعاين عند الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ، ١/٢١٩:غريب القرآن   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي ابن عباس   ) ٨(



  

∩⊇⊃∠∪﴿öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# !$ tΒ #θ ä. u õ° r&﴾]أَ ]ني  :ــلَــوــجعلَلَ اَءو شــه١(نيؤمنِم م(، ﴿$ tΒ uρ 

y7≈ oΨ ù= yè y_ öΝ Îγ øŠ n= tæ $ ZàŠ Ï ym ﴾ ]لَ] نم بعـثْ ت ل املُ حفـظ ـ  شـركني ـ م إِ؛  ذابِن العـ ن ا م

بلِّغاً ؛ عثْبم فَتال تهتم لـ هِشرك $!﴿ ، )٢(ىعـالَ ت اِهللا مشـيئة بِ لـك ذَ نَّإِم فَ tΒ uρ |MΡ r& Ν Íκ ö n= tã 

9≅‹ Ï. uθ Î/ ﴾]م[  .  

∩⊇⊃∇∪﴿Ÿω uρ #θ ™7 Ý¡ n@ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ﴾أَ: ي عنِـــــيصـــــنامم ه

ومعبودهم ؛ واملُ نَّأَ ذلككَ سلمنيانوا يسأَ ونَبفَ ارِفَّالكُ صنام ، نـهم اهللاُ اهـ عـالَ ت ن ى ع

θ#﴿،)٣(لـــكذَ ™7 Ý¡ uŠ sù ©! $# # Jρ ô‰ tã Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïæ﴾]ـــ ]نالَّئَل ـــيوا اَهللاسلمـــاً ظُ ب

y7﴿،)٤(اجلهلِبِ Ï9≡ x‹ x. ﴾]أَ ]ني  :وكما زينهـؤالءِ ا ل ع بـادةَ األوثان،ـ  طاعـةَ و الشيطان 

ــانبِ ــذالنو احلرم اخل،﴿$ ¨Ψ −ƒ y— Èe≅ ä3 Ï9 >π ¨Β é& óΟ ßγ n= uΗ xå﴾]ــ]ن ــم ــو ريِن اخلَ ٥(رِالش(،  ﴿ §Ν èO 4’ n< Î) 

Ν Íκ Íh5 u‘ óΟ ßγ ãè Å_ ó £∆ Ο ßγ ã∞ Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑ Î/ #θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾]كـ[.             

∩⊇⊃®∪﴿#θ ßϑ |¡ ø% r& uρ «! $$ Î/ y‰ ôγ y_ öΝ Íκ ÈΡ$ϑ ÷ƒ r& ﴾اجتــهــدي املُوا فــ بالغــةف٦( منيِي الــي(، ﴿

⎦ È⌡ s9 öΝ åκ øE u™ !% y` ×π tƒ# u™ ¨⎦ ä⎞ ÏΒ ÷σ ãŠ ©9 $ pκ Í5 ﴾]ن[ وـ أَ ذلك نـ لَ ه ـ م زلَا ن  :﴿ β Î) ù' t± ®Σ öΑ Íi” t∴ çΡ Ν Íκ ö n= tã ... 

ـ  ٢٠/،)٨(هـا  بِ ننؤميلَ م آيةٌهاءتج ئنل اِهللابِ شركونَاملُ قسمأَ؛)٧(﴾ هـ  سـتهزؤنَ املُ م ن م

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  . ٢/١٢١:تفسري البغوي : انظر . حكاه البغوي عن عطاء   ) ٢(
 عبد الرزاق وعبد بن محيد وابن املنذر وأيبي نسبنته إىل وزاد السيوط، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٣(

  . ٣/٣٣٩:الدر املنثور ،  ٤/١٣٦٦:تفسري ابن أيب حامت ،  ٧/٣٠٩:تفسري الطربي : انظر . الشيخ 
  . ٣/١٠٢:زاد املسري و، ٢/٣١٠: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٢/٢٨١: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  .٢/١٢٢:تفسري البغوي و، مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد  الوسيط  ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  .من سورة الشعراء )  ٤( جزء من اآلية رقم   ) ٧(
  . ٣/١٠٣:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس من طريق أيب صاحل   ) ٨(



  

ريشٍن قُم اآليةُ، و نْأَ: ي ه ـ ي حـ و ـ هبـاً ؛ لَ ا ذَفَلَ الص مـ ا اقتر حـ وه ع :  و، أَ)١( هلي
ـ ي فالت قترحاتاملُ ـ ي س ٦، )٣)(٢( بحانَورة س ـ و ذَ سـلمونَ املُ ألَس لـك و ،ع اُهللا لـم 

ى أَعالَتنم الَه ؤمنونَي ـ  أنزلَ، و ذه اآليـةَ ه :﴿ ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) àM≈ tƒ Fψ $# y‰Ζ Ïã «! ـ ﴾  #$ ـ  لْقَ و ه

$ ﴿ها ، بِ تيانلى اِإلع ادرالقَ tΒ uρ öΝ ä. ã Ïè ô± ç„ ﴾]ن ق[ ـ و ـ م م إِيكُدرِا يي مـانم ؛ أَهـ :  ي م ه

ـ إِ جيء اآليةع مم ؤمنونَي الَ يـ اه ـ  مم ، ثُ قـالَ فَ دأَابت : ﴿!$ yγ ¯Ρ É) # sŒ Î) ôN u™ !% y` Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾ 

ـ كَ األلـف  فتحِبِ) اهنأَ(رأ قَ نمو  ]كـ أوخه[ انـ بِ ت ـ علَّلَ: ى معن ها ، وي ـوزنْأَ ج 

الَ( جعــلَي( ــزــ؛ دةٌائتحِع فَــم )َأَ ،)٤()نَّأقَــر﴿!$ yγ ¯Ρ r& # sŒ Î) ôN u™ !% y`﴾ ــحق ــوعبةُش،﴿Ÿω 
tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ã? ﴾ امٍ شو٢٠ ،)٥( مزةُح﴿!$ yγ ¯Ρ É) # sŒ Î) ôN u™ !% y`﴾ َك نم  فَ سـر األلـف بــ   اخلطـاب

$﴿بـ  tΒ öΝ ä. ã Ïè ô± ç„ ﴾:للمشركني ،املَوى عن :وـ م م أَيكُدرِا يـ ن ـ إِ ؤمنـونَ م تكُ ذا جاءت  ،

و  ﴿!$ yγ ¯Ρ É) ﴾ كسورةٌم عائنلى االستف ،اِإلو ـ  خبـار عالَن ح ـ هـا ، و ـ م  األلـف  تحن فَ

$ ﴿ـ بِ اخلطابفَ tΒ öΝ ä. ã Ïè ô± ç„ ﴾  :لبِلني أَ، وصحابه ، وـ أن ـ ا بِه لَ: ى معنهـا ، لَّع ـ و  الَقَ

  .)٧())ةٌلص:  )الَ( (( :  )٦(اُءرالفَ

∩⊇⊇⊃∪ ﴿ Ü= Ïk= s+ çΡ uρ öΝ åκ sE y‰ Ï↔ øù r& öΝ èδ t‘$ |Á ö/ r& uρ  ﴾نولُح ب يـنهم و بـني  ـ  اإلميـان ـ لَ و جاءتم ه

                           
 ٧/٣١١: تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن جماهد ، ابن جرير عن جماهد وحممد بن كعب القرظي رواه   )١(

  . ٤/١٣٦٨:تفسري ابن أيب حامت و، 
و أَ ،وقَالُوا لَن نؤمن لَك حتى تفْجر لَنا من الْأَرضِ ينبوعا  ﴿: قوله تعاىل ]٩٣-٩٠[اآليات من سورة اإلسراء   ) ٢(

أَو تسقطَ السماَء كَما زعمت علَينا كسفًا أَو  ،تكُونَ لَك جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍ فَتفَجر الْأَنهار خلَالَها تفْجِريا 
في السماِء ولَن نؤمن لرقيك حتى تنزلَ علَينا  أَو يكُونَ لَك بيت من زخرف أَو ترقَى ،تأْتي بِاللَّه والْملَائكَة قَبِيلًا 

  . ﴾كتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت إِلَّا بشرا رسولًا 
  . ٢/٢٨٢: معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ، ٣/١٠٤:زاد املسري   ) ٣(
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٣٥٠:للفراء  معاين القرآن: انظر   ) ٤(
  . ١٠٦: التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٦٥: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : للفراء ، معاين القرآن   ) ٦(
  . ١/١٦٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(



  

تقُ تقليبِبِ اآليةُ لكلوبم،هوأبصارهم عن وجهه ا الـذي ي نْأَ جـب كـونَ ت ع ـ  ليـه ال فَ

ــونَي ــ ؤمن $﴿،القرآنبِ yϑ x. óΟ s9 #θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ ﴾ ــ ــبِ، و القرآنبِ محمد  ،  ﴿ tΑ ¨ρ r& ;ο § s∆  

ــهتأَ  ]ن[﴾ ــاتت ــلُ؛ م م اآلي ــرِالقَ انشــقاق ث öΝ﴿،)١(هغــريو م èδ â‘ x‹ tΡ uρ ’ Îû óΟ Îγ ÏΡ$ uŠ øó èÛ 

tβθ ßγ yϑ ÷è tƒ ﴾] ائةٌكـ ، م وعـ  زُءر ، اجلُش صـيب خـه  ٢، ثـج  ابعِالس[   ـذُلْهم ، أخ

وأدعهم في ضاللتهم يتم٢( ونَاد(. 

∩⊇⊇⊇∪ ﴿ öθ s9 uρ $ oΨ ¯Ρ r& !$ uΖ ø9 ¨“ tΡ ãΝ Íκ ö s9 Î) sπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 ÞΟ﴿ يانـــاً ، م عرأوهفَـــ﴾  #$ ßγ yϑ ¯= x. uρ 4’ tA öθ pR ùQ $# 

ـ بِ وا لهدهِشفَ﴾  دقِالص والن بـوة ، ﴿$ tΡ ÷ |³ ym uρ öΝ Íκ ö n= tã ﴾وـ ج معنم ،لـيهِ ا ع﴿¨≅ ä. &™ ó© x« ﴾

في الدا ،ني ﴿Wξ ç6 è%﴾ ، َالً ؛ أبوقي  :مـ ع ةًاين ومـ ، )٣( هـةً واج Wξ﴿  أَرقَ u6 É% ﴾  ـ ٤(مع(،﴿$ ¨Β 

٤(مع(،﴿$ ¨Β #θ çΡ% x. # þθ ãΖ ÏΒ ÷σ ã‹ Ï9 ﴾لـ م ا سبق ـ لـيهِ ع ـ م م قاِءن الش ،  ﴿Hω Î) β r& u™ !$ t± o„ ª!  ]ن[﴾ #$

⎯£﴿ ،يهمدهي نْأَ ]ن[﴾ Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u sY ò2 r& tβθ è= yγ øg s† ﴾ ]أَ ]كـنـ ه ـ و أَم لَ كـلِّ وا بِت  آيـة 

ما آمقوله  ٢٠، )٥(وا ن: ، ﴿Wξ ç6 è% ﴾ :ج؛ أَ يلٍبِقَ معي  :ـ ص ـ نفاً ص  مـع ج:  الًبنفاً ، وقُ

جبيل ؛ أَقَ معي  :ضمني  الً ، وقُـب :ملـةً قاب ـ ، و قالً ب :ع اسـتئنافاً : قـبالً  يانـاً ، و  ،

/وولُا قَأمه ى عالَت :﴿ ω Ÿ≅ t6 Ï% Μ çλ m; $ pκ Í5  ﴾ )٦(َفهاهم بِلَ اقةَطَ الَ:  معناه)٧(.  

∩⊇⊇⊄∪ ﴿ y7 Ï9≡ x‹ x. uρ $ oΨ ù= yè y_ Èe≅ ä3 Ï9 @c© É< tΡ # xρ ß‰ tã  ﴾َــك مــالَا ابت ينــؤالِءبِ ك ــ ه ؛  ومِالقَ

                           
  . ٤/١٣٦٩:تفسري ابن أيب حامت و،  ٧/٣١٤:تفسري الطربي : نظر ا. رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ١(
: تفسري البغوي و،  ٢/٣١١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن عطاء   ) ٢(

٢/١٢٣ .  
، مصدر سابق : تفسري البغوي ،  ٢/٣١٢: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٤/١٨١:تفسري الثعليب : انظر   ) ٣(

  . ٢/٢٨٣:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٨٤: جماز القرآن ) : قبال ( وانظر يف معىن 
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٦٦ -٢٦٥: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٣/١٠٧:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ) ٥(
  .من سورة النمل )  ٣٧( ية قم جزء من اآل  ) ٦(
  .  ٣٨٣: غريب القرآن   ) ٧(



  

ـ اهو هدالع، و هوابم ثَظُيععداًء ؛ لأَ بلكقَ يبِن كلِّا لعلنج ذلككَ ـ ا ن يراد  اجلَ بـه ١(مـع( ،

⎫⎦t﴿ :  قالَفَ؛ ممن ه نيب مثُ ÏÜ≈ u‹ x© Ä§Ρ M} $#  ﴾ـ عنِي نـسِ اِإل ردةَي م ـ ، و ـ :  يطانُالش  لُّكُ

مــ تمــرد عــ ات نــسِن اِإلم و٢(اجلــن( ، ﴿Çd⎯ Éf ø9 $# uρ © Çrθ ãƒ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ t∃ ã ÷z ã— 

ÉΑ öθ s+ ø9 $# # Y‘ρ á äî  ﴾]ن[ ي عنِي :شياطني اجلن - الذين هـ  م من ج بلـيس  إِ نـد- ـ ي ونَوح 

ـ  خـرف ز، و)٣( املؤمننيم بِهغرونيفَ، هم تردمو نسِاِأل ارِفَّى كُلَإِ ـ اطب:  ولِالقَ ي الـذ  هلَ
يزن ، ووشالكذبِبِ ي و ،أَ: ى املعننهيزـ لَ نـونَ م ي القَ عمـالَ م اَأله ـ  بيحـة ، )٤(روراً غُ

٠٢٠ ي عنِي :ـ  اطلَالب ـ حاملُ نزياملُ ن ، س﴿ ÏN x‹ s{ r& ÞÚ ö‘ F{ $# $ yγ sù ã ÷z ã— ﴾)أَ )٥زِ : يينهـا  ت

ـ  ج م، ثُ هبالذَّ: رفخالز لُأص، و هبِالذَّها بِتينزِ ـ  لَّعلـوا كُ مينٍز زمخر فـاً ، و منـه 

$ ﴿:ى عـالَ ت هولُقَ oΨ ù= yè yf ©9 ⎯ yϑ Ï9 ã à õ3 tƒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $$ Î/ öΝ Íκ ÌEθ ã‹ ç6 Ï9 ... ﴾ِـ إ $ ﴿:ولـه ى قَلَ ]ù ã ÷z ã— uρ﴾)٦( 

$ ]ù ã ÷z ã— uρ﴾)أَ )٦ي  :ولَ علُجنم ه  ـكهبـاً ، ذَذَلـ قَو ρ÷ ﴿ هولُ r& tβθ ä3 tƒ y7 s9 ×M øŠ t/ ⎯ ÏiΒ >∃ ã ÷z ã— 

>∃ ã ÷z ã— ﴾)٧( َأــ:  يهــبٍن ذَم)٨(،﴿ öθ s9 uρ u™ !$ x© y7 •/ u‘ $ tΒ çνθ è= yè sù ﴾ ]ــلَ] خ الش ــعمنياطني 

الشياطني من الوسوسة ل٩(سِإلن(، ﴿ öΝ èδ ö‘ x‹ sù $ tΒ uρ šχρ ç tI ø tƒ ﴾  ]ن[  .  

∩⊇⊇⊂∪﴿#© xö óÁ tG Ï9 uρ Ïµ øŠ s9 Î) äο y‰ Ï↔ øù r& t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$ Î/ ﴾ولــلَت ــإِ مي ــى ذَلَ لك 

                           
  . ٢/٢٨٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  . ١٣/١٢٦:التفسري الكبري : انظر . عطاء وجماهد واحلسن وقتادة نسبه الرازي إىل ابن عباس من رواية   ) ٢(
.   الشيخ عن جماهد وأيب، نصر السجزي يف االبانة  الفريايب وعبد بن محيد وابن املنذر وأبونسبه السيوطي إىل   ) ٣(

  .  ٣٤٣ -٣/٣٤٢:الدر املنثور : انظر 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .من سورة يونس )  ٢٤( جزء من اآلية رقم   ) ٥(
  .من سورة الزخرف )  ٣٥ -٣٣( اآليات   ) ٦(
  . من سورة اإلسراء  ) ٩٣( جزء من اآلية رقم   ) ٧(
  .  ٢٥٥: غريب القرآن   ) ٨(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٩(



  

الزخرف وقُ رورِالغ لـوب  ين الَالـذ ـ ي صبِ ونَقُد ١(البعـث(، ﴿çν öθ |Ê ÷ z Ï9 uρ  ﴾حـوه وليب، ﴿

#θ èù Î tI ø+ u‹ Ï9 uρ  ﴾لــواي $ ﴿، عملُ tΒ Ν èδ šχθ èù Î tI ø+ •Β﴾]ـــ ــ]ك ع٠٢،)٢(لونامقْيــت  ونَرفُ

:يكسونَب،االقْوتاالكْ:  رافتساب و ،قـالُ ي  :لـ يقت ـ ل:  يوا ؛ أَرفُ يدعرفَـةُ القَوا ، و  :
التهةُ مواالد٣( اُءع( .  

∩⊇⊇⊆∪ ﴿u ö tó sù r& «! ـ م هـلِ َأل لْقُ:  يأَ﴾ #$ ©﴿ : اِهللا غـري فَأَ:  ةَكَّ Èö tG ö/ r& $ Vϑ s3 ym ﴾]أَ ]خي 

ــقَ:  اضــياً ب ــنبي وينِ uθ﴿ ، )٤(م كُي èδ uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& ãΝ à6 øŠ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 ــ﴾  #$ ﴿ ،  رآنَالقُ

Wξ ¢Á x ãΒ ﴾]ن[ بييـه أَ ناً ف ـرمه وهن ـهي ، ﴿  t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 ـ ﴾  #$ من الي هـود 

وــالن tβθ ﴿ ،ى ارصـ ßϑ n= ôè tƒ … çµ ¯Ρ r&  ﴾َــ نَّأ Α× ﴿ ،رآنَالقُـ u” O∴ ãΒ ⎯ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ Èd, pt ø: $$ Î/  Ÿξ sù ¨⎦ sðθ ä3 s? 

š∅ ÏΒ t⎦⎪ Î tI ôϑ ßϑ ø9 ÖΑ ﴿ قَــرأَ ،)٥( كلــذَ علمــونَي م الَهــنأَ/  نياكِّالشــ] م[ ﴾ #$ ¨” t∴ ãΒ ﴾ 

امٍ شوفْح ٦(ص( .  

∩⊇⊇∈∪﴿ôM £ϑ s? uρ àM≈ yϑ Î= x. y7 În/ u‘ ﴾َقْأضيه توعـه ألَ دواتـ ل هيائ أَوعد أَ  ،)٧( ائـهقَـر﴿M £ϑ s? uρ 

àM yϑ Î= x. ﴾ ــ $﴿  ،)٨(وف كُ ]% ô‰ Ï¹  ﴾ف ــد عــا و Zω﴿ ،يم ô‰ tã uρ﴾]ن[ ــف يمــا ح ، )٩( مكَ

املَوصـادقةً  : ى عنعـ اد ω tΑ ﴿  ، ةًلَ Ïd‰ t6 ãΒ]٣[⎯ Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9  ﴾]الَ ]ن ـ م غير ل حكمـه الَ، و 

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  . ٢/٢٨٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . مصدر سابق : جماز القرآن ،  ١/٣٥١:للفراء ،  معاين القرآن: وانظر ،  ٥٠٧: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٢/٣١٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب والعويف   ) ٤(
  . ٢/١٢٥:تفسري البغوي و، مصدر سابق  :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  . ٢/٤١٥:  بن اجلوزيالكشف املشكل من حديث الصحيحني، و، ٣/١١١:زاد املسري   ) ٧(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
تفسري ابن : انظر . الشيخ  أيبوعبد بن محيد وابن املنذر إىل وزاد السيوطي نسبته ، رواه ابن أيب حامت عن قتادة   ) ٩(

  .  ٣/٣٤٤:الدر املنثور و، ٤/١٣٧٤:أيب حامت 



  

ل لْفخ ١( وعـده(،﴿uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $#  ﴾لـ ت عِضأَ رويل ائـه و ،أَ قـولِ ل عدائـه  ، ﴿ÞΟŠ Î= yè ø9 $# 

  .)٢( ريقنيِالفَ لوبِي قُا فمبِ ]أوثجم[﴾

∩⊇⊇∉∪﴿β Î) uρ ôì ÏÜ è? u sY ò2 r& ⎯ tΒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ﴾ــي ــركنياملُ:يعنِـ x8θ﴿،شـ = ÅÒ ãƒ ⎯ tã 

È≅‹ Î6 y™ «! ـ نأَ لـك ذَو؛كلَ ضيهي رالذ اِهللا ينِد ]ن[ ﴾#$ ـ ه م جـ لُاد ـ املَ كـلِ ي أَوا ف يتة  ،

وا الُقَو :لونَكُأْت ا قَملْتتـ  الَم ، و ـ  لونَأكُت تـلَ ا قَم رـ ب β ﴿  ،)٣(م كُ Î) tβθ ãè Î7 −F tƒ ω Î) £⎯ ©à9 $# 

£⎯ ©à9 $#  ﴾فـ املَ حليـلِ ي ت يتة ، ﴿  ÷β Î) uρ öΝ èδ ω Î) tβθ ß¹ ã øƒ s†  ﴾ ] ـ ـ ي ]كـ ـ  ونَبذكْ ي ف

حليلِت ما حرم٠٢،  )٤( اُهللا  ه يخرونَص  :يحـونَ دس ؛ ي ريـد  : الـتخمني ـ ، و م هولُقَ
  .)٥( خطأَا أَمبر، و صابا أَمبر حقيقٍت ريِن غَم نالظَّبِ

∩⊇⊇∠∪ ﴿ ¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ãΝ n= ôã r& ]٣[⎯ tΒ ‘≅ ÅÒ tƒ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™]ن[uθ èδ uρ ãΝ n= ôã r& 

š⎥⎪ Ï‰ tG ôγ ßϑ ø9 $$ Î/ ﴾ ]م[    .  

∩⊇⊇∇∪﴿#θ è= ä3 sù $ £ϑ ÏΒ t Ï. èŒ ãΛ ôœ $# «! $# Ïµ ø‹ n= tã﴾َأي:مـ م β﴿،)٦(اِهللا لـى اسـمِ  ع يا ذُكِّ Î) Λ ä⎢Ψ ä. 

                           
وحكاه الواحدي يف الوسيط يف ،  ٣/٣٠٣:معاين القرآنوالنحاس يف ،  ١١/١٣٨: هتفسريذكره الطربي يف   ) ١(

  . عن ابن عباس ، مصدر سابق  :تفسري القرآن ايد 
  . ٣١٥ -٢/٣١٤:يف تفسري القرآن ايد  الوسيط  ) ٢(
تفسري : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر وأيب الشيخ ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٣(

وورد هنا ، كلهم عن ابن عباس ،  ٣/٣٤٩:الدر املنثور ،  ٤/١٣٨٠: تفسري ابن أيب حامت و، ٨/١٧:الطربي 
يقول ابن كثري يف ، هم اليهود ؛ لكن ذكر اليهود غري صواب  يها أن اادل للرسول روايات متعددة ذكر ف

 ، أن اليهود ال يرون إباحة امليتة حىت جيادلوا: أحدمها : وهذا فيه نظر من وجوه ثالثة :  (( ٢/١٧٢: تفسريه 
مذي  عن حممد بن موسى احلرشي أن هذا احلديث رواه التر: الثالث ، وهي مكية ، أن اآلية من األنعام : الثاين 

:  ورواه الترمذي ، عن زياد بن عبد اهللا البكائي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 
  . )) حسن غريب : وقال ، فذكره    ... ))  بلفظ أتى ناس النيب  ((

  . ٤/١٨٤:تفسري الثعليب و، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٤(
  .  ٥٠٧: القرآن  غريب  ) ٥(
  . ٢/١٢٦:تفسري البغوي و،  ٢/٣١٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(



  

Λ ä⎢Ψ ä. ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ﴾]كـ[تأكستحاللِيداً ال ا أَمباُهللا احه ـ ى ،عالَت ـ  لـغَ بأَ مثُ ي ف

  :ى عالَت)١(] قولهبِ[؛  اِهللا لى اسمِع حا ذُبِم باحةإِ

∩⊇⊇®∪ ﴿$ tΒ uρ öΝ ä3 s9 ω r& #θ è= à2 ù' s? $ £ϑ ÏΒ t Ï. èŒ ÞΟ ó™ $# «! $# Ïµ ø‹ n= tã ﴾عــد ــذَّ نـ ‰ô﴿،بحِالـ s% uρ 

Ÿ≅ cÉÁ äù]٣[﴾  نبـــي ،﴿Ν ä3 s9 $ ¨Β tΠ § ym öΝ ä3 ø‹ n= tæ  ﴾ـــي قَفولـــه  :﴿ôM tΒ Ìh ãm ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ... 

﴾قَ،)٢(اآليةأَر  ﴿Ÿ≅ ¢Á sù Ν ä3 s9 $ ¨Β tΠ § ym ﴾  ـ فَبِ، حبةُصـ هِتح م نـدا م و ٣(حفـص(،﴿ω Î) $ tΒ 

óΟ è? ö‘ Ì äÜ ôÊ $# Ïµ ø‹ s9 Î﴾]ن[ ــد عــكُت م الضــى   رورة ــهكْأَإِلَ ــم ل ــلُّيِ ا الَم ــدع ح  ن

β¨﴿،)٤(االختيـــارِ Î) uρ # Z ÏW x. tβθ = ÅÒ u‹ ©9 Ο Îγ Í← !# uθ ÷δ r' Î/ ﴾َأي  :الـــذين ـــاملَ حلـــونَيةَيت  ،

ويناظكُروني إِم فـ حالل وا بِلُّها ؛ ضـ أَ بـاعِ ات هأَ  م ، هِوائقَـر﴿tβθ = ÅÒ ã‹ ـ  ﴾ 9©  ﴿وف ، كُ

Î ö tó Î/ AΟ ù= Ïæ ﴾]إِ]ننما يبِتونَع فـ  يه β¨﴿،)٥(لـم ع الَوم هنـد ع صـريةَ ب الَ، و وىاهلَ Î) š −/ u‘ 

uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r&]٣ [t⎦⎪ Ï‰ tG ÷è ßϑ ø9 $$ Î/ ﴾]جاوزِاملُ  ]كـ٦( رامِى احلَلَإِ اللَاحلَ ين(.  

∩⊇⊄⊃∪﴿#ρ â‘ sŒ uρ t Îγ≈ sß ÉΟ øO M} $# ÿ… çµ oΨ ÏÛ$ t/ uρ﴾]ن/[ــالنِع يته ــو سرأ٢٠َ،)٧( هــ:  و  اإلمثِ اهرظَ

ـ ٦،)٨(رار بـه ساالست:  هناطبا ، ونالز:  اإلمثِ ـ  وعـد أَ مثُ β¨﴿:قـالَ فَ اجلزاِءبِ Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ zΟ øO M} $# tβ ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ $ yϑ Î/ #θ çΡ% x. tβθ èù Î tI ø+ tƒ ﴾ ]أوثـج   كـ ،ائـةٌ م وـ ع شونر[  
.  

                           
  .لقوله : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ١(
  .من سورة املائدة )  ٣( جزء من اآلية رقم   ) ٢(
  .مصدر سابق :  التيسري يف القراءات السبعو، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  . ٢٨٧ – ٢/٢٨٦: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  . ٢/٢٨٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  . ٥/١٤٢:تفسري الثعليب   ) ٦(
: تفسري الطربي : انظر . وهو اختيار ابن جرير والزجاج ،رواه ابن جرير عن جماهد وقتادة والربيع بن أنس  ) ٧(

  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١٤-٨/١٣
  . عن السدي ، مصدر سابق :روى هذا القول ابن جرير يف تفسريه، ١/١٦٦:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(



  

∩⊇⊄⊇∪  ﴿ Ÿω uρ #θ è= à2 ù' s? $ £ϑ ÏΒ óΟ s9 Ì x. õ‹ ãƒ ÞΟ ó™ $# «! $# Ïµ ø‹ n= tã  ﴾ــم ــمـ ــذَّ ما لَـ  كيـ

ــو١(اتم(، ﴿… çµ ¯Ρ Î) uρ ﴾َأي  :لَــكَأَ نْإِوه  ،﴿ ×, ó¡ Ï s9 ﴾]ن[ ــن احلَــقع ــروج٢(خ(،﴿¨β Î) uρ 

š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# tβθ ãmθ ã‹ s9  ﴾إِ: يعنِي بلـيس وج ـودهن ـ و سو٣(وس(،﴿ #’ n< Î) óΟ Îγ Í← !$ u‹ Ï9 ÷ρ r&  ﴾ ـ من 

ماملُ نشركني ، ﴿öΝ ä.θ ä9 ÏŠ$ yf ã‹ Ï9 ﴾]ن[ليخاصـ موا م اًدحم  ـ و أصحابه   ـ كـلِ ي أَف 

β÷﴿،ةيتاملَ Î) uρ öΝ èδθ ßϑ çG ÷è sÛ r& ﴾ ـ ف حالَي اسـتـ هم املَل ٤(ةَيت(، ﴿öΝ ä3 ¯Ρ Î) tβθ ä. Î ô³ çR mQ ﴾ ]  كــ م

  . )٥( شركم هوى فَعالَت اُهللا مرا حميئاً مش حلَّأَ نم نََّأل ]أوثج صا

∩⊇⊄⊄∪  ﴿ ⎯ tΒ uρ r& tβ% x. $ \G øŠ tΒ çµ≈ oΨ ÷ uŠ ôm r' sù  ﴾ــــفَافراً كَــاالً ضهديناملُــ ٢٠، )٦( اهراد بــه 

:٧( مزةُح(َأ ،و  مـرع )أَ)٨ ،و  :ـ ع مار  ـ بـن ي أَ ٢،  ٦ ،)٩(ر اسو  :ـ الن ﴿ ،)١٠(  يبِ

$ oΨ ù= yè y_ uρ … çµ s9 # Y‘θ çΡ  ﴾ــاً د ــإِوين اً ميان،﴿ © Å´ ôϑ tƒ ⎯ Ïµ Î/ † Îû Ä¨$ ¨Ψ9 ــ﴾  #$ ماملُ عــلمني  س

مستما قَيئاً بِضاُهللا ذف عالَتي قَى ف ـ  لبـه ـ م ورِن ن احل كمـة و اإلميـان، ﴿⎯ yϑ x. … ã& é# sW ¨Β ’ Îû 

                           
  .  ٢/٣١٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ١(
  .مصدر سابق : وإعرابه  معاين القرآن: انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . ١٣/١٣٩:التفسري الكبري   ) ٣(
  . ٣/١١٦:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
: تفسري ابن أيب حامت : انظر . الشيخ  وزاد السيوطي نسبته البن املنذر وأيب، رواه ابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٦(

  . ٣/٣٥١:الدر املنثور و،  ٤/١٣٨١
، ٢/١٢٨: تفسري البغوي و، ٤/١٨٦:تفسري الثعليب : انظر .حكاه الثعليب والبغوي وابن اجلوزي عن ابن عباس  ) ٧(

  . ٣/١١٦:زاد املسري و
تفسري : انظر . البن املنذر وأيب الشيخ وزاد السيوطي نسبته ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن الضحاك   ) ٨(

  .٣/٣٥٢: الدر املنثور  و،٤/١٣٨١:تفسري ابن أيب حامت و،  ٨/٢٢:الطربي 
: انظر . وزاد السيوطي نسبته البن أيب شيبة وابن املنذر وأيب الشيخ ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن عكرمة   ) ٩(

  . مصدر سابق: الدر املنثورو، مصدر سابق : امت تفسري ابن أيب ح ،مصدر سابق : تفسري الطربي 
  . مصدر سابق : زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن مقاتل   ) ١٠(



  

ÏM≈ yϑ è= —à9 ـ  منكَ﴾ #$ ـ ه ي ظُو ف فـرِ الكُ لمـات ـ و الض١(اللة(،  ﴿}§ øŠ s9 8l Í‘$ sƒ ¿2 $ pκ ÷] ÏiΒ﴾]ن[ 

لأَ مؤمنٍبِ يسبداً ، نزلت بِي أَفلَ - هلٍي جاُهللا عنه - ،ومـزةُ ح  ابـن طلـبِ املُ بـد ع  
)٢، )٢ واآليةُ هذه مأَ نَّ؛ َأل ن املعجزاتبلَ هلٍا جـ  م ي؛ فَ ؤمن لـم ي خـرج م مـا  ا كَنـه

ـ  لَّكُ نهع خربأَ ؤمنٍم أَ كـافرٍ و ،اآليـةُ :  و ـ ع ٦ ،)٣( ةٌام ﴿ š Ï9≡ x‹ x.﴾    يـنـا زكَم

ــانُ  ــؤمنني اإلمي لم٤(ل( :﴿ z⎯ Îiƒ ã—]٣[ t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 $ tΒ #θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾]ـــ ــ] ك ن م

٥( األصنامِ عبادة(.  

∩⊇⊄⊂∪ ﴿ y7 Ï9≡ x‹ x. uρ $ uΖ ù= yè y_ ’ Îû Èe≅ ä. >π tƒ ö s% u É9≈ Ÿ2 r& $ yγŠ ÏΒ Ì ôf ãΒ  ﴾عنِـــيؤســـاَءي را ه

ومترفا يه،   ﴿#ρ ã à6 ôϑ u‹ Ï9 $ yγŠ Ïù﴾]بِ]نصد ـ  اسِالن ن اِإلع أَ ٢٠، ميـان كـابر مـ جرم ا ؛ يه

 يلـةُ احلو عـةُ ديِاخلَ: واملكـر  ،  مـاءُ ظَالع مهو: ر كابِيها ، أَجرمم ريةقَ لِّي كُف: ى عناملَ
)٦(،قَ شركونَاملُ كانَوأَ دـ لَج قْوا أَس ريـقِ لـى الطَّ وامـاً ع ـ ي ـ /ونَحدقْ فـ ي ر اِهللا ولِس 

،ونَيقولُو  :ش اعر ؛ ل ـ كـاهن يصـ د وا ع ن اإلميـان  ٨)(٧( بـه(،﴿$ tΒ uρ tβρ ã à6 ôϑ tƒ ω Î) 

                           
  . ٢/٢٨٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . بنحوه قال الزجاج   ) ١(
: وأسباب الرتول ، بق مصدر سا:  ليبتفسري الثع:انظر . حكاه الثعليب والواحدي والبغوي معلقاً عن ابن عباس   ) ٢(

  . مصدر سابق: تفسري البغوي و،  ٢٢٤
: زاد املسري و،  ٢/٣١٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن احلسن   ) ٣(

 :  ((مصدر سابق : قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ، وهو اختيار الزجاج وابن كثري ، مصدر سابق 
: ه تفسريويقول ابن كثري يف ،  ))ز أن تكون هذه اآلية عامة لكل من هداه اهللا ولكل من أضله اهللا  وجيو
  . )) والصحيح أن اآلية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر :              (( ٢/١٧٣

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
تفسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : نظر ا. حكاه الواحدي والبغوي عن ابن عباس   ) ٥(

  . مصدر سابق : البغوي 
  . ٨٥ -٨٤: جماز القرآن : انظر   ) ٦(
، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : وانظر . نسبه الواحدي وابن اجلوزي والبغوي إىل جماهد   ) ٧(

  . در سابق مص: تفسري البغوي و،  ٣/١١٨: وزاد املسري 
  . ١/١٦٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(



  

öΝ Íκ Å¦ àΡ r' Î/﴾نََّأل بــالَو كــرِمهم يعــود م ،لــيهِع  ﴿$ tΒ uρ tβρ á ãè ô± o„ ﴾ ]أَ ]كـــــنم ه

مكَيون بِر١(ا ه(.  

 ∩⊇⊄⊆∪ ﴿ # sŒ Î) uρ öΝ ßγ ø? u™ !% y` ×π tƒ# u™  ﴾ملَطْا أَماُهللا ع عليه ـ بِن يه  ـ م م خـربا يه م بـه  ،﴿ 

#θ ä9$ s% ⎯ s9 z⎯ ÏΒ ÷σ œΡ 4© ®L ym 4’ tA ÷σ çΡ Ÿ≅ ÷V ÏΒ !$ tΒ u’ ÎAρ é& ã≅ ß™ â‘ «! ــ] ن[﴾#$ حــ ىت وحى إِيالينو،يــأت ا ين

ـ  نَّأَ ذلـك ، و)٢( به قدصنفَ  ربيلُجِ ـ  احـد لَّ وكُ ـ م ـ  ومِن القَ نْأَ ألَس   ـصخي

ـ مكَ؛  )٣(يالوحبِ ـ  اُهللا الَا قَ عز ـ و لَّج : ﴿ ö≅ t/ ß‰ƒ Ì ãƒ ‘≅ ä. <› Ì øΒ $# öΝ åκ ÷] ÏiΒ β r& 4’ tA ÷σ ãƒ $ Z ßs ß¹ 

$ Z ßs ß¹ Zο u ¤³ oΨ •Β ﴾)٤( ،٢ يلَق:وه الوليد املُ بنغرية)ـ ؛ لَ )٥ ـ م ـ :  الَا قَ  بـوةُ الن انـت كَ ولَ

قاً كُحأَن ها ؛ َألى بِولَتأَ ينكرب ناً،سوأكثر مـ  قيـلَ االً ، و هـ أَ:  و بـ  و ج :  الَهـل ؛ قَ
زاحمننِا بي عبد م٦(ناف( في الشرف ؛ حى إِتذا صـ ا فَرن ي رِرس ـ )٧(هـان ـ م: وا الُ، قَ ا ن
منبِا نوحي ى إِيالَ ؛ ليه الَ اِهللاو نرضى به الَ، و نتبعه حتى يأتينكَ ا و حـي مـا ي ٨(أتيـه( ،

ي اُهللا قـالَ فَ ٦، )٨(أتيـه ى عـالَ ت : ﴿ ª! $# ãΝ n= ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yè øg s†]٣[  Éµ ÉG s≈=≈ y™ Í‘﴾]ن[ ـ ي : ي عنِ

                           
  . مصدر سابق : تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
: التفسري الكبري ،  ٢/٣٢٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ك حكاه الواحدي والرازي عن الضحا  ) ٣(

١٣/١٤٣ .  
  .من سورة املدثر )  ٥٢( اآلية رقم   ) ٤(
هو الوليد ابن املغرية بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم، من قضاة العرب يف اجلاهلية، ومن زعماء قريش، وكان ممن ) ٥(

فعاداه وقاوم دعوته، وهلك بعد اهلجرة بثالثة ، سالم وهو شيخ هرم ممن حرم اخلمر يف اجلاهلية، وأدرك اإل
  . ٨/١٢٢: األعالم : انظر. أشهر، ودفن باحلجون 

مجهرة أنساب : بطن من قريش من العدنانية، وهم بنو عبد مناف بن قصي بن كالب، انظر: بنو عبد مناف  ) ٦(
  . ٣١١:، واية األرب يف معرفة األنساب العرب ١٤:العرب 

؛ وهذا التشبيه يقع يف االبتداء ال يف االنتهاء ، لالثنني إىل غاية يستبقان فيستويان  يضرب) كفرسي رهان (   ) ٧(
  .٢/٣٩١:جممع األمثال : انظر .  ألن النهاية جتلي عن سبق أحدمها ال حمالة 

وحكاه أبو حيان  ، ةدون نسب ٢/٦١٨: والسيوطي يف الفتح السماوي ، ٢/٥٩:الكشاف ذكره الزخمشري يف   ) ٨(
   .عن مقاتل  ٤/٢١٨:تفسري البحر احمليط يف 



  

ـ ، )٢( سـالة الربِ صتخمن يبِ علمو أَ، ه)١(ا هلَ أهلٍوا بِيسم لَهنأَ …﴿  أَرقَ çµ tG s9$ y™ Í‘ ﴾  ـ م ك

Ü=Š ﴿ ،)٣(فــص حوك مــ ÅÁ ã y™ t⎦⎪ Ï% ©! $# #θ ãΒ t ô_ r& î‘$ tó |¹ ﴾ لــةٌذَم ــووانٌ ه،﴿y‰Ψ Ïã «! $# ﴾

ــتثَ:  يأَ ــم ذَلَ اب ــك عه ــد اِهللال #<Ò﴿ ، )٤( ن x‹ tã uρ 7‰ƒ Ï‰ x© $ yϑ Î/ #θ çΡ% x. tβρ ã ä3 ôϑ tƒ ﴾ 

  .]كـ[

∩⊇⊄∈∪ ﴿ ⎯ yϑ sù ÏŠ Ì ãƒ ª! $# β r& … çµ tƒ Ï‰ ôγ tƒ ÷y u ô³ o„ … çν u‘ ô‰ |¹ ÉΘ nξ ó™ M∼ Ï9 ﴾ ]ن [ــيوســقَ علبه 

وفْيــت حه  ــلَل ــالماِإل يقب ⎯﴿،  س tΒ uρ ÷Š Ì ãƒ β r& … ã& ©# ÅÒ ãƒ ö≅ yè øg s† … çν u‘ ô‰ |¹ $ ¸+ Íh‹ |Ê % [` t ym  ﴾

شديد ـ ، )٥( يقِالض $﴿ أَرقَ ¸+ ó‹ |Ê﴾،ـ و ي الفُف ـ  )٦(رقـان م، ك﴿% [` È ym﴾  ـ م ندـ و عبةُ ش
)٧(،﴿$ yϑ ¯Ρ r' Ÿ2 ß‰ ¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9 ـ ؛ ل ميانَاِإل فلِّا كُذَإِ ]ن[ ﴾ #$ شدته وث قلـه ع ٨( ليـه( ،
‰ß﴿ قَــرأَ، )٨( uè óÁ tƒ  ﴾ ــم، ك ﴿ßß‰ uã$ ¢Á tƒ﴾ ــ٩( عبةُش(، ﴿š Ï9≡ x‹ Ÿ2 ﴾َأي  :ــ ثــلَما م

≅ã﴿  ،)١٠(ليـــكا عصـــنصقَ yè øg s† ª! $# }§ ô_ Íh9 ’﴿ ، )١١(ذابالعـــ﴾  #$ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω 
šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾]ثا م[.  

                           
  . مصدر سابق : زاد املسري ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ٢/٢٨٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
   .مصدر سابق : السبع  التيسري يف القراءاتو،  ٢٤٦:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  . ٢/٤٨٦: للنحاس ، معاين القرآن   ) ٥(
وإِذَا أُلْقُوا منها مكَانا  ﴿: من سورة الفرقان ؛ وهي قوله تعاىل ) ١٣( الواردة يف اآلية رقم ) ضيقاً ( يعين كلمة   ) ٦(

  . ﴾رنِني دعوا هنالك ثُبورا  ضيقًا مقَ
   .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٦٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  .  ٢/٢٩٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . بنحوه قال الزجاج   ) ٨(
  . ١٠٧ -١٠٦ :التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٦٩ -٢٦٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٩(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١٠(
  . ٨٥: جماز القرآن   ) ١١(



  

∩⊇⊄∉∪ ﴿# x‹≈ yδ uρ äÞ≡ u ÅÀ y7 În/ u‘  ﴾هي أَذا الذنت عـ  ليه يـ ا م حمد د يـن ـ ر ب١( ك(، ﴿

$ VϑŠ É+ tG ó¡ ãΒ ]ن[ ô‰ s% $ uΖ ù= ¢Á sù ÏM≈ tƒ Fψ $# /5Θ öθ s+ Ï9 tβρ ã ©. ¤‹ tƒ ﴾]كـ[  وؤمنونَم املُه .  

∩⊇⊄∠∪﴿öΝ çλ m; â‘# yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9 y‰Ζ﴿، ةُنــاجلَ﴾ #$ Ïã öΝ Íκ Íh5 u‘﴾]ن[ ــمضمــلَ ةٌونهــم حى ت

ــ يدخهالون،﴿ uθ èδ uρ Ο ßγ •‹ Ï9 uρ ﴾ــي ــالَى إِولَت ــاتالكَ يص ــيهِإِ رام $﴿،م ل yϑ Î/ #θ çΡ% x. 

tβθ è= yϑ ÷è tƒ﴾]م أوثا [ن الطَّم٢(اعات(.   

∩⊇⊄∇∪  ﴿ tΠ öθ tƒ uρ óΟ èδ ç à³ øt s† $ YèŠ ÏΗ sd ﴾ ]ــ] ناجلن فَنــس ؛ اِإلوــلَ قــالُيم ه: ﴿ u |³ ÷è yϑ≈ tƒ 

Çd⎯ Åg ø: $# Ï‰ s% Ο è? ÷ sY õ3 tG ó™ $# z⎯ ÏiΒ Ä§Ρ M} $tΑ ﴿،هملضـــالإِوهم غـــوائن إِمـــ:  يأَ ]ن[﴾#$ s% uρ 

Ν èηŠ℘ uŠ Ï9 ÷ρ r&  ﴾ــذ ــين أَال لَّضــه م اجلن  ، ﴿z⎯ ÏiΒ Ä§Ρ M} $# $ oΨ −/ u‘ yì tF ôϑ tG ó™ $# $ uΖ àÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/  ﴾

نسِاِإل اعةَطَ: ي عنِي لجِلن قَ، وبولهم مـ نه ـ م م ـ  م بـه هوا يغـوون انا كَ ـ م ن الضاللة 

،ويِزِتني اجلن ـ  شياَءأَ إلنسِل ـ نووهيوا انكَ هـ ا ح تسـهلُ ى ي فـ ع ٣(الُه(، ﴿ !$ oΨ øó n= t/ uρ $ uΖ n= y_ r& 

ü“ Ï% ©! $# |M ù= §_ r& $ uΖ s9 ﴾ ]ن[ املَ: ي عنِيـ ، )٤(وت  ﴿ ،)٦(عـثُ واحلشـر   الب )٥(]أَنـه [ اهروالظَّ

﴿ tΑ$ s% â‘$ ¨Ψ9 $# öΝ ä31 uθ ÷W tΒ ﴾ــف يهــا م ⎪⎦t﴿ ،)٧(مكُامقَ Ï$ Î#≈ yz !$ yγŠ Ïù ω Î) $ tΒ u™ !$ x© ª! ــ ]ن[ ﴾#$ من 

                           
،  ٢/٣٢٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . والرازي إىل ابن عباس ، حكاه الواحدي إىل عطاء   ) ١(

  . ١٣/١٥٣:التفسري الكبري و
  . ٣/١٢٢:زاد املسري و، مصدر سابق : ايد  الوسيط يف تفسري القرآن: انظر   ) ٢(
، وهذا معىن قول ابن عباس يف رواية عطاء  :  (( ٢/٣٢٣: قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(

واهللا اعلم  –والذي يدل عليه اللفظ  : (( ٢/٢٩١:قال الزجاج يف معاين القرآن : قلت .  ))  واختيار الزجاج
  . ))   ﴾ استكثرمت من اإلنس ﴿: اإلنس من اجلن ما كانوا يغووم به لقوله هو قبول  –

،  ٨/٣٤: وابن جرير يف تفسريه ، عن حممد بن كعب ،) ٩١٩(برقم ،  ٥/٨٩:رواه سعيد بن منصور يف سننه   ) ٤(
يف وزاد السيوطي نسبته ، عن حممد بن كعب والسدي  ٤/١٣٨٨: وابن أيب حامت يف تفسريه ، عن السدي 
   .بن املنذر ال ٣/٣٥٧:الدر املنثور 

  .وهي يف نسخة الوجيز املطبوعة ، ساقطة من األصل   ) ٥(
  . ٢/١٦٨:ذكره املاوردي يف تفسريه   ) ٦(
  .  مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(



  

من اء اُهللاش ؛ وهم من سبق فأَ اِهللا لمِي عنهأَ ٢٠، )١( سـلمونَ م مـذْ :  وم الَّإِ بعثـونَ ي 

ماء اُهللاا ش مشرِاحلَ قدارِن م ٢(احلسـابِ و(،﴿¨β Î) y7 −/ u‘ íΟ‹ Å3 ym﴾ـ ح ـ ل مكَ ى نين اسـتثْ ذلَّ

ÒΟŠ﴿ ، يقِصدالتو التوبةبِ Î= tæ ﴾ ]كـ[ لَعم مهِلوبِي قُا فن البِم م٣( ر( .  

∩⊇⊄®∪ ﴿ y7 Ï9≡ x‹ x. uρ ’ Ík< uθ çΡ uÙ ÷è t/ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# $ KÒ ÷è t/  ﴾َــك ــم ا خذلنــ ا عــاةَ اجل صن 

اإلنسِو كنالظَّلُ ب عضالـ إِ مني ـ ؛ ح عـضٍ ى بلَ تـ ى ي لَّض بـ ع ضه٤(عضـاً  م ب( ، ﴿$ yϑ Î/ 

#θ çΡ% x. tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ ﴾ ]م[      .       

∩⊇⊂⊃∪ ﴿ u |³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd⎯ Åg ø: $# Ä§Ρ M} $# uρ óΟ s9 r& öΝ ä3 Ï? ù' tƒ ×≅ ß™ â‘ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ﴾ َــلُ ك ســالر ــان ن ت م

ـ  سـلِ الر)٥(]عن[م هنم نوا اجلغلَّب ينالذ؛ ونس اِإل ـ انكَ ـ وا م ن اجل؛ نـ و ـ ه م الن؛  ذر

ـ  رآنَوا القُعمين استالذكَ ـ م ن اجلـ  ن ـ  وهغلَأبفَ tβθ﴿ ،)٦(م هومقَ Á à+ tƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ © ÉL≈ tƒ# u™ 

ö/ ä3 tΡρ â‘ É‹Ψ ãƒ uρ u™ !$ s+ Ï9 öΝ ä3 ÏΒ öθ tƒ # x‹≈ yδ]ن[ #θ ä9$ s% $ tΡ ô‰ Íκ y− #’ n? tã $ uΖ Å¡ àΡ r& ]ن [ÞΟ ßγ ø? § sï uρ 

äο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 ρ#] خ[ #$ ß‰ Íκ y− uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡ r& óΟ ßγ ¯Ρ r& #θ çΡ% x. š⎥⎪ Ì Ï≈ Ÿ2 ﴾]  ـــ كــــ

ـ ثَو ائةٌم،  صب ـ أَ:  يأَ   ٢٠]/ونالثُ ـ رقَ وا حني ـ طَن ـ  تقَ وارِجحم أَهـ ن ـ ه انوا م كَ
  . )٧(رينافكَ

                           
و الوسيط يف تفسري ،  ٣/٣٢٠: للنحاس ، معاين القرآن :  انظر. حكاه النحاس والواحدي عن ابن عباس   ) ١(

  .  مصدر سابق : القرآن ايد 
  .  ٢/٢٩٢:معاين القرآن وإعرابه :انظر . وهو قول الزجاج ، ١/١٦٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  .  مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٣(
  . ٢/١٣١:تفسري البغوي و، مصدر سابق : تفسري القرآن ايد  الوسيط يف: انظر  ) ٤(
  .من : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٥(
، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي والبغوي وابن اجلوزي عن جماهد   ) ٦(

   .٣/١٢٥:زاد املسري و، مصدر سابق : تفسري البغوي و
تفسري مقاتل بن : انظر . وهذا القول حكي عن مقاتل ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(

: زاد املسري و،  ٢/١٣٢:تفسري البغوي و، ٢/٣٢٤: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٣٧١:سليمان 
٣/١٢٦ .  



  

∩⊇⊂⊇∪ ﴿š Ï9≡ sŒ β r&  ﴾َأذَ:  يلك ي قَالذصصنا عليك مـرِ ن أَم ـ ، َأل سـلِ الر ن١(ه(﴿ 

öΝ ©9 ⎯ ä3 tƒ y7 š/ §‘ y7 Î= ôγ ãΒ 3“ t à+ ø9 $# 5Ο ù= Ýà Î/ ﴾ َأبِ:  يهم وبِذنوـ عم ـ يهِاص ـ  نْأَ بـلِ ن قَم م تأتيم ه

فَ سلُالرتنه٢(ماه(و ،هو مولُى قَعنه  : ﴿$ yγ è= ÷δ r& uρ tβθ è= Ï≈ xî ﴾] ـ  عـث ب بـلَ قَ يأَ  ]كـ

سولِالر .  

∩⊇⊂⊄∪﴿9e≅ à6 Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘ yŠ $ £ϑ ÏiΒ #θ è= Ïϑ tã﴾]أَ ]ن قي  :وــل ــلٍ بِع لِّكُ ــةام  اِهللا طاع

دف أَ ٢٠، )٣(وابِي الثَّرجاتو  :لِّكُل املٍع لُنازِم بلُيهـا بِ غ ـ  نْ؛ إِ عملـه رياً فَخ  ، خـري

نْإِو راً فَشو ، إِشرنم؛:يـلَ ا قدرجاتلـ فَت اضـ ل ي االرتفـاعِ ها ف و ، ٤(االحنطـاط(،﴿$ tΒ uρ 

š •/ u‘ @≅ Ïù$ tó Î/ $ £ϑ tã šχθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾ ]م[ هذا ول عيد٥(لمشركني(.  

∩⊇⊂⊂∪﴿š š/ u‘ uρ © Í_ tó ø9 ρ﴿ ،لقــهخ بــادةع نعــ﴾ #$ èŒ Ïπ yϑ ôm §9  الَ؛ فَــ خلقــهبِ]ن[﴾   #$

يعلُج م بِليهِعالعقوبة ،﴿β Î) ù' t± o„ öΝ à6 ö7 Ïδ õ‹ ãƒ  ﴾ـ ي ـ م هـلَ أَ:ي عنِ #ô﴿ ةَ ،كَّ Î= ÷‚ tG ó¡ o„ uρ .⎯ ÏΒ 

Ν à2 Ï‰ ÷è t/ $ ¨Β â™ !$ t± o„  ﴾ويــن ــ ئُش من بــد ــرم خكُع ــاً آخ $! ﴿ ، لق yϑ x. Ν à2 r' t±Ρ r& ﴾ 

⎯  ﴿،  )٦(خلَقَكُم ابتـداًء   ÏiΒ Ïπ −ƒ Íh‘ èŒ BΘ öθ s% š⎥⎪ Ì yz# u™﴾]م[  ـ ي ـ : ي عنِ ائَآبـ م املَه ني اض
)٧(.  

∩⊇⊂⊆∪  ﴿  χ Î) $ tΒ šχρ ß‰ tãθ è? ;N Uψ ]ـــ $!] خ ن كــ tΒ uρ Ο çFΡ r& š⎥⎪ Ì“ Éf ÷è ßϑ Î/ ﴾ 

                           
معاين : انظر . ه مل يكن ربك مهلك القرى بظلم قيل ذلك ؛ ألن: واملعىن ، يف موضع نصب ) ذلك ( على أن   ) ١(

  . ٢٩٣ - ٢/٢٩٢:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٢/٣٥٥:للفراء ، القرآن 
: تفسري البغوي و،مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي والبغوي عن الكليب   ) ٢(

  . مصدر سابق 
  . مصدر سابق : زاد املسري و، مصدر سابق: يد الوسيط يف تفسري القرآن ا: انظر  ) ٣(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  . ٢/١٣٢:تفسري البغوي و، مصدر سابق : ايد  الوسيط يف تفسري القرآن: انظر  ) ٧(



  

  .)١(بِفَائتني ٠٢] م[

∩⊇⊂∈∪ ﴿ ö≅ è% ÉΘ öθ s+≈ tƒ #θ è= yϑ ôã $# 4’ n? tã öΝ à6 ÏG tΡ% s3 tΒ ﴾ ، قَـــأَر ﴿ öΝ à6 Ï?$ tΡ% s3 tΒ ﴾ ـــعبةُش 
)٢( ،ى لَعاالَحكُتي أَم التنتـ م ع ٠٢، )٣(ا ليه ـ م ـ مكم ، وتانكَ  احـد معـىن و م بِكُانكَ
،٢٠ على مواضكُعاملَم ، وىعن:عا أَلى منتم ع ليـه ـ ؛ و هذا و عيـدو،ى املعن :ـ ارت ضم يت

ـ :  قيلَ، و)٤(م كُتالَح لىوا عيمأقفَ العذابِبِ هو م بِ نسـوخ ـ  آيـة الس٥(يف(،﴿’ ÎoΤ Î) ×≅ ÏΒ$ tã 

×≅ ÏΒ$ tã ﴾]ن[ على مكاني،توه، هتديد ذا أمر قولُي  :ـ لُاعم ـ ا أَوا م نـ ت م عـ إِلون ؛  ام ي ن

ــع ــا أَامــلٌ م ن٦(امــلٌ ا ع( ، ﴿ t∃ öθ |¡ sù šχθ ßϑ n= ÷è s?]ع ش[⎯ tΒ  Üχθ ä3 s?  … çµ s9 èπ t7 É+≈ tã 

Í‘# ¤$! ــا تأي]ن[﴾#$ ــن ــرأَ،)٧(ةُ اجلنــ هكــونُ لَ ⎯﴿قَ tΒ Üχθ ä3 sƒ﴾،ــوأَ )٨(صــصِي القَف خ
)٩(،﴿… çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø ãƒ šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 ـ  سعدي الَ ]م[﴾#$ ن كَم ـ  فـر  شـرك أَو ىعـالَ ت اِهللابِ

١٠(به( .  

∩⊇⊂∉∪﴿#θ è= yè y_ uρ ¬! $ £ϑ ÏΒ r& u‘ sŒ š∅ ÏΒ Ï^ ö ys ø9 $# ÉΘ$ yè ÷Ρ F{ $# uρ $ Y7Š ÅÁ tΡ #θ ä9$ s+ sù # x‹≈ yδ ¬! 

                           
  . ٤٣٨:  غريب القرآن  ) ١(
  . مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  . ٢/١٣٣:تفسري البغوي : انظر . حكاه البغوي عن عطاء   ) ٣(
  . مصدر سابق : رآن وإعرابه معاين الق: انظر . هذا معىن قول الزجاج   ) ٤(
للمفسرين (( ١٥٧: نواسخ القرآن قال ابن اجلوزي يف  ،١٦٩ - ١/١٦٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(

أن املراد ا التهديد : والثاين ، أن املراد ا ترك قتال الكفار فهي منسوخة بآية السيف : األول :  فيها قوالن
  . )) األصح   وهذا هو، فعلى هذا هي حمكمة 

  . ٢٩٤ - ٢٩٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  . ٢/٣٢٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
وقَالَ موسى  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة القصص )  ٣٧( الواردة يف اآلية رقم )  كُونُ لَهيومن ( يعىن   ) ٨(

  . ﴾كُونُ لَه عاقبةُ الدارِ إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ يأَعلَم بِمن جاَء بِالْهدى من عنده ومن ربي 
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ،  ٢٧٠: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٩(
: تفسري البغوي و، مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد الوسيط : انظر.حكاه الواحدي والبغوي عن ابن عباس  ) ١٠(

  . ٤/٢٢٩:تفسري البحر احمليط  :انظر . وحكاه أبو حيان عن عطاء ، مصدر سابق 



  

óΟ Îγ Ïϑ ôã t“ Î/﴾  ــ óΟ ﴿ أَرقَ Îγ Ïϑ ôã ç“ Î/ ﴾ ــف ــيهم ١( لٍا ع( ، ﴿ # x‹≈ yδ uρ $ oΨ Í← !% x. u à³ Ï9 ﴾]ــ]ن  انَكَ

صـيباً  ن لألوثـان وصـيباً ، هم نمـارِ ثم ، وهِعامنأَو  ،همروثن حم ِهللاِ جعلونَي ونَركُشاملَ
ـ و يفانلضل معأُطْ ِهللاانِ كَ، و ليهع قفِأُن نمِلصل انَما كَفَ؛ اكنيِاملس ،/ـ  و قطَمـا س ـ م ا م
جِهللاِ علوه فاَأل صيبِي نوثان ركُتوه ـ ، و ـ اهللا غَ نَّإِ: وا الُقَ ـ  نْإِو،نـه ع ينِ قطَس ـ م ا م
جعلوه لألوثان فاِهللا صيبِي ن التقطوه و ،ردـ إِ وه ـ  صـيبِ ى نلَ نمِالص ـ ، و ـ إِ: وا الُقَ نه 

ــقَ ذلك؛ فَــ)٢(قــري فَ $ ﴿:ى عــالَه تولُ yϑ sù šχ% Ÿ2 öΝ Îγ Í← !% Ÿ2 u à³ Ï9 Ÿξ sù ã≅ ÅÁ tƒ † n< Î) «! $# 

$ ]ن[ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ¬! uθ ßγ sù ã≅ ÅÁ tƒ 4† n< Î) óΟ Îγ Í← !% Ÿ2 u à° ﴾]٢٠]ن ــو ــونَوا يانكَـ  جعلـ

نعامِن اَألم يئاً ِهللاش ت إِإذَ؛ فلدا واثُنهـ كَيتـاً أَ ا م ـ إِ، و وهلُ ـ  لـك ذَ دن وجِ نعـامِ ي أَف 

ـــآلهظَّتهم عنْأَ مـــوه يثُـــ ٦، )٣( كلـــوهذَ مقـــالَهـــم فَعلَفَ م :﴿u™ !$ y™ $ tΒ 

šχθ ßϑ à6 ós tƒ﴾]أَ  ]كـي  :اء احلُسكْكم حهم ؛ حـ  م ـ رفُيـثُ ص وا معلـوا  ا ج

  . )٤(وثانى اَأللإِ هة التربرى جِلَع ِهللا

∩⊇⊂∠∪ ﴿ š Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ ﴾ وــلُم ــكذَ ث ــيحِالقَ عــلِالف ل ⎥š ﴿ ، ب ¨⎪ y— 9 ÏW x6 Ï9 š∅ ÏiΒ 

š⎥⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ø9 $# Ÿ≅ ÷F s% öΝ Ïδ ÏŠ sωρ r& öΝ èδ äτ !$ Ÿ2 t ä©  ﴾ـ :يعنِي الشـ ؛ أَ ياطني منْهم أَرو ـ ي وا دئْ

⎥š  ﴿ قَـرأَ  ،)٦( )٥(يلـةَ الع شـيةَ م خهوالدأَ nÍ⎪ ç—﴾ ﴿ ã≅ ÷F s% öΝ ãδ tŠ sωρ r& öΝ Íη É !$ Ÿ2 t ä©  ﴾ ـ امٍش 

ــ ٧( امٍش(، ﴿öΝ èδρ ßŠ ÷ ã Ï9 ﴾لهلــي ــوهكُ ــم ف ارِي الن  ، ﴿#θ Ý¡ Î6 ù= u‹ Ï9 uρ óΟ Îγ ø‹ n= tæ öΝ ßγ uΖƒ ÏŠ ﴾]ن[ 

                           
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
وابن أيب حامت ،  ٨/٤٠:  هتفسريوابن جرير يف  ،) ١٩٤٩٥(م برق، ١٠/١٠:سنن الكربى رواه البيهقي يف ال  ) ٢(

  . كلهم عن ابن عباس ، ٤/١٣٩١: ه تفسرييف 
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  .  ٢/٣٢٦:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٤/١٩٤:تفسري الثعليب : انظر  ) ٤(
  ) . عيل ( مادة ،  ١٩٥:خمتار الصحاح :  انظر. الفاقة واالفتقار : العيلة   ) ٥(
: انظر . وزاد السيوطي نسبته البن أيب شيبة وابن املنذر وأيب الشيخ ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ٦(

  . ٣/٣٦٣:الدر املنثور و، ٤/١٣٩٣: تفسري ابن أيب حامت و، ٨/٤٣:تفسري الطربي 
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، در سابق مص: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(



  

ليخطُلوا وليدلُخليهِوا عم الشف كثُ)١(هم ينِي د ،أَ م نَّأَ خـرب ج ـ  ميـع ا فَم ـ  علـوه  انَكَ

ــبِ ــالَفَ ، هتيئَمشــ öθ ﴿ :  قــ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# $ tΒ çνθ è= yè sù ]ن[ öΝ èδ ö‘ x‹ sù $ tΒ uρ šχρ ç tI ø tƒ ﴾ 

  .يكاً رِش ِهللا نَّن أَم ]كـ خا[

∩⊇⊂∇∪ ﴿ #θ ä9$ s% uρ ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ ÒΘ$è ÷Ρ r& î^ ö ym uρ Ö ôf Ïm ﴾ ]خ ع [حــر وا أَمنــاً ع ــاً حوام رث

وجــوه ــَأل عل صنــالُفَ، م هِام $!  ω﴿ :وا ق yγ ßϑ yè ôÜ tƒ ω Î) ⎯ tΒ â™ !$ t± ®Σ öΝ Îγ Ïϑ ôã t“ Î/ ﴾َأــم  اُهللا عل

نَّى أَعالَت هحرِذا التكَ ميم ـ ن جِذب ه٠٢، )٢(م هِت وـ احل جل ر سـتة م  عـان :ح  جـر :

ــ ح؛ كَ رامــه ــالَت قول ^î ﴿:ى ع ö ym uρ Ö ôf Ïm ﴾ و ،ــه ــالَت قول # ﴿: ى ع \ ôf Ïm # Y‘θ àf øt ¤Χ 

‰ô ﴿:ىعـالَ ت قولـه ؛ كَ مـود ثَ يارد:  رجاحل، و ةَم اجلنليكُماً عحرراماً مح: يأَ)٣(﴾ s) s9 uρ 

ô‰ s) s9 uρ z> ¤‹ x. Ü=≈ pt õ¾ r& Ì ôf Ït ø: $# t⎦⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $#  ﴾)٤(،واحلج ر :؛ كَقـلُ الع قولـه ىعـالَ ت:﴿ö≅ yδ 

ىعالَت:﴿ö≅ yδ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ×Λ | s% “ Ï% Îk! @ øg Éo ﴾)أَ)٥ي :لذقولُوي الع ،ـ واحل جر:ح ـرالكَ جع بـة 

ـ و؛)٦(غتـان ه لُجـر وح يصِمر القَجى ، وحنثَرس اُألالفَ: ر جاحل، و بةعالكَ  فصـح أَ تحالفَ
ـ املَو ٢٠،  ٦، )٧(ا ذَي هف فصحأَ أَ: ى عنـ ن هم حـ ر وا أَمعامـاً ؛ ن ـ و ي ه : حريةُالـب  ،

وصيلةُالو  ،ـ و íΘ$è﴿، )٨(هم امصـن َأل علـوه رثـاً ج حوي ،  اماحلَ ÷Ρ r& uρ ôM tΒ Ìh ãm $ yδ â‘θ ßγ àß  ﴾

ـ ، و الـبحرية ، و السائبةكَ﴾  ـ نإِ:  وأَ ٢٠ي ، اماحلَ ـ م ـ ا ه ÒΘ$è﴿  ،)٩(يامي احلَ ÷Ρ r& uρ ω 
                           

 – ٢/٣٢٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ١(
  . ٣/١٣١:زاد املسري و،  ٢/١٣٤:تفسري البغوي و،  ٣٢٨

  .ق مصدر ساب: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .من سورة الفرقان ) ٢٢(جزء من اآلية رقم   ) ٣(
  .من سورة احلجر )  ٨٠( آية   ) ٤(
  .من سورة الفجر )  ٥( آية   ) ٥(
  .١٠٩: املفردات يف غريب القرآن : انظر  . اسم ملا جيعل فيه الشيء فيمنع: القميص حجر   ) ٦(
  . ٢٠٣:  غريب القرآن   ) ٧(
  . مصدر سابق : يب تذكرة األريب يف تفسري الغر  ) ٨(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(



  

tβρ ã ä. õ‹ tƒ /zΟ ó™ $# «! $# $ yγ øŠ n= tæ  ﴾قْيلُتــا ِألون ــله ههِتم خــاً ن ــووق ™¹﴿ ، )١(ذاً قْ !# u ÏI øù $# Ïµ ø‹ n= tã  

ـ نأَ وهو ؛ لى اِهللاع االفتراُء لكذَ فعلونَي:  يأَ ]ن[﴾ هم زـ ع اَهللا نَّأَوا م ـ ى أَعـالَ ت مم ره
:  فيـه  بـالغَ مـالً فَ مـل ع ع منل قالُم ي، ثُ ذبِن الكَم ظيمِالع االفتراُء ٠٢،  )٢(ذلكبِ

ــإِ نه ــل ــريفْ ــيقْل:  يي ؛ أَري الفَ Ο﴿،)٣(عطَ Îγƒ Ì“ ôf u‹ y™ $ yϑ Î/ #θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ç tI ø tƒ﴾  

  .  ]كـ أو خا[

∩⊇⊂®∪ ﴿ #θ ä9$ s% uρ $ tΒ † Îû Èβθ äÜ ç/ Íν É‹≈ yδ ÉΘ$ yè ÷Ρ F{ $# ﴾ ـ أَ: ي عنِي ـ  ةَجن ما حـ ر مـ  وه ن م

حائرِالب ـ و ٤( وائبِالس( ،٢٠ أَولبهـا  ان)٥(،  ﴿ $ tΡ Í‘θ à2 ä% Îk! ×π |Á Ï9% sƒ   ﴾ ـ حـ اللٌ ل الِلرج 

خةًاص ونَد ساِءالن نْذا إِ؛ ه خاَأل رجتحيـاءً أَ ةُجن ـ  نْإِ، و ـ  يتـةً م انَكَ اشترك يهـا  ف

جالُالر وسـاءُ الن ؛ و ـ قَ ذلـك îΠ﴿ :)٦(ىعـالَ ت هولُ § pt èΧ uρ #’ n? tã $ uΖ Å_# uρ ø— r& ]ن[ β Î) uρ ⎯ ä3 tƒ Zπ tG ø‹ ¨Β 

Zπ tG ø‹ ¨Β óΟ ßγ sù Ïµ‹ Ïù â™ !% Ÿ2 u à°  ﴾]أَ ]نــر β﴿  قَـ Î) uρ ⎯ ä3 t? ﴾  ُــعبة ــامٍ وشـ π×﴿،شـ tG ø‹ ¨Β﴾ 

ــن öΝ﴿،)٧(اب Îγƒ Ì“ ôf uŠ y™ öΝ ßγ x ô¹ uρ﴾]ــ ]ن ــ م اُهللازيهِيجِس زاَءج ــو صم هِفــذ ــال و ي ه

ـ الـذ ؛ حـرميِ التو حليلِن التم به صفوهما وبِ هم اُهللابذِّعيس:يأَ،)٨(ذبكَ ـ و ي ه ، ذبكَ

 ﴿ … çµ ¯Ρ Î) íΝŠ Å6 ym ÒΟŠ Î= tæ ﴾]أَ ]م ثبـ :  ي هـ أَ و ـ  لـم عأَو محكَ نْن أَم ـ  فعـلَ ي ا م

٩( ولونَقُي(.  

                           
  ) .وقذ ( مادة ،  ٣/٥١٩:لسان العرب : انظر . شدة الضرب : الوقذ   ) ١(
  . مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٢/١٠١:تفسري ابن زمنني   ) ٢(
  . ١٠٣: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٢/١٣٤:تفسري البغوي . عباس وقتادة والشعيب  ابنحكاه البغوي عن   ) ٤(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  . مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، ٢٧١ – ٢٧٠السبعة يف القراءات : انظر    )٧(
  . ٢/٢٩٥:ين القرآن وإعرابه معا: انظر . قاله الزجاج   ) ٨(
  . ٢/٣٢٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٩(



  

∩⊇⊆⊃∪  ﴿ ô‰ s% u Å£ yz t⎦⎪ Ï% ©! $# # þθ è= tG s% öΝ èδ yŠ sω ÷ρ r&  ﴾ــ ــرأَ ، )١( دالوأَبِ # ﴿قَ þθ è= §G s%﴾ ــن ﴿ ،)٢( اب

)٢(، ﴿$ Jγ x y™  ﴾ــل ّلس٣(فه(،﴿ Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïæ (#θ ãΒ § ym uρ $ tΒ ÞΟ ßγ s% y— u‘ ª! $# ¹™ !# u ÏI øù $# ’ n? tã «! ــ﴾  #$ ن م

‰ô ﴿، )٤(ا عهــم مــا ذُكــرو حريةَالــب: ي عنِــ؛ ي نعــامِن اَألمــ s% #θ = |Ê $ tΒ uρ #θ çΡ$ Ÿ2 

š⎥⎪ Ï‰ tG ôγ ãΒ﴾ ] أربعونَ، م أو ثبائةٌ وم[.   

∩⊇⊆⊇∪ ﴿ uθ èδ uρ ü“ Ï% ©! $# r' t±Σ r&  ﴾َأ بــدع وخ لــق ، ﴿ ;M≈ ¨Ψ y_ ;M≈ x©ρ á ÷è ¨Β  ﴾ـ ي : ي عنِـ

ـ بِ شـات عروشـات ومعر م٠٢، )٥( طـيخ البو ٢٠  رمالكَ معنى و احـد،قالُي:  شـترع

الكَرم وعرشذَه إِتا جعلت تأَ صباًقَ حته ،ـ  و شبهه لـ يم تع د ٦(ليـه(،﴿u ö xî uρ ;M≈ x©ρ â ÷ê tΒ  ﴾

 ﴾ا قَمام عاقٍلى س ـ ، و ـ   ملَ ـ و خـلِ الن؛ كَ هيعـرش لَ ٧( جرِالش(، ﴿Ÿ≅ ÷‚ ¨Ζ9 $# uρ tí ö‘ ¨“9 $# uρ 

$ ¸ Î= tF øƒ èΧ … ã& é# à2 é&﴾]أَ]خلِّكُ أُكلُ:  ي وم احدنهلِّكُ، فَام وعٍن ـ  مـرِ ن الثَّم ـ  عـم طَ هلَ  ريغَ

ـ  رعِالز بوبِن حب مح لُّكُو،اآلخرِ وعِالن عمطَ ـ  طَ هلَ  ﴿ ، )٨( اآلخـرِ  عـم ري طَعـم غَ

šχθ çG ÷ƒ ¨“9 $# uρ šχ$ ¨Β ”9 $# uρ $ \κ È/$ t± tF ãΒ u ö xî uρ 7µ Î/$ t± tF ãΒ]ن[ #θ è= à2 ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ì yϑ rO !# sŒ Î) t yϑ øO r& 

θ#﴿،)٩( ةاحــبر إِمــأَ ]ن[﴾ è?# u™ uρ … çµ ¤+ ym uΘ öθ tƒ ⎯ Íν ÏŠ$ |Á ym﴾]ن[ يعنِــي :/ــالعش رنِو صــف

⎯ ﴿ قَرأَ  ،)١٠( العشرِ Íν ÏŠ$ |Á ym ﴾   ٍلُغـووـ ع اص ١(م(، ﴿Ÿω uρ # þθ èù Î ô£ è@﴾]فَ ]ثتـ ع وا كُلَّـه  طُ

                           
  . ٨/٥١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ١(
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  . مصدر سابق:معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . ١/١٧٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  . ٤١٥: غريب القرآن   ) ٦(
  .مصدر سابق :  غريب القرآن  ،مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٨(
  . ٣/١٣٥: زاد املسري و، مصدر سابق : تفسري القرآن ايد الوسيط يف   ) ٩(
برقم ،  ٢/٤٠٧:ه مصنف وابن أيب شيبة يف ، ) ٩٢٨(برقم ، ٥/١٠٢:  يف سننهسعيد بن منصور رواه   ) ١٠(



  

حى الَت بقَيعى لـ يال ش أَ ٢٠، يٌء  كمـ :  و و اِإله ـ  نفـاق ي املَف ٢( عصـية( ، ﴿ … çµ ¯Ρ Î) Ÿω 
= Ït ä† š⎥⎫ Ïù Î ô£ ßϑ ø9   .ى عالَت اِهللا مرأَ جاوزيناملُ ] ٠٢خ صح أوثب [﴾ #$

∩⊇⊆⊄∪ ﴿ š∅ ÏΒ uρ ÉΘ$ yè ÷Ρ F{ ــلُاِإل﴾  #$ ــرالبو ب ــو ق ــ اُءالش ــامِن اَألم '\﴿ ،  نع s!θ ßϑ ym  ﴾

ولُّكُ: ي ه محملُا ي عليها ما أَمطاق مـلَ الع ومـلَ احل، ﴿$ V© ó sù uρ﴾]خ[ ـ و ـ :وه الص غار

ي الالتحملُ عي الغنمِا ؛ كَليه  ،قرِوالب،ـ  بـلِ اِإلو ٠٢،)٣(غارِالص قـالَ و  الع لمـاءُ بعـض 
فَن املُمسولةُاحلَ (( :)٤(رينبلُاِإل: م و ،البقر و ،اخليلُ ، و احلَالبغـالُ ، و و ، ـ مـري ـ  لُّكُ ا م

حمل عليه ـ ، و )) الغـنم : رش الفَ
)٥( ، ﴿ #θ è= à2 $ £ϑ ÏΒ x% y— u‘]٣[ãΝ ä3 ª! ـ لَ حـلَّ أَ:يأَ﴾ #$  مكُ

Ÿω﴿،هحبذَ uρ #θ ãè Î7 −F s? ÏN≡ uθ äÜ äz Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 ـ  حـرميِ ي تف]ن[﴾#$ يٍءش ـ م ـ ا أَم …﴿،اُهللا هحلَّ çµ ¯Ρ Î) 

öΝ ä3 s9 Aρ ß‰ tã ×⎦⎫ Î7 •Β ﴾]ــ]خ بيــ ن الع؛ أَ داوةــأَ خــرج ــاكُب ــن اجلَم م ن٦( ة(ــ، و  الَقَ

:﴿ ∅ s3 ÏΨ tF ôm V{ ÿ… çµ tG −ƒ Íh‘ èŒ   ﴾)ثُ)٧ ،فَ مساحلَ رولةَ والفَمقالَ؛ فَ رش :  

∩⊇⊆⊂∪ ﴿sπ uŠ ÏΖ≈ yϑ rO 8l≡ uρ ø— r& ﴾َّالذكر ز،وجاُألوـ ن ـ ، و)٨(وج ى زثَ ـ : ي ه أنُالض املَو عـز  ،

قَوذُ دكرا في هذه اآلية بلُاِإل، و وذُ البقركـ را ف يما ب عـد و ،ج علـهـ َأل؛  مانيـةً ا ثَم نه 

                                                                             
الناسخ والنحاس يف  ،٥/١٣٩٨: ه تفسريوابن أيب حامت يف ، ٨/٥٣: ه تفسريوابن جرير يف ، )  ١٠٤٧٢(

  . نسبته البن املنذر والبيهقي  ٣/٣٦٧: الدر املنثور وزاد السيوطي يف ، هم عن ابن عباس كل، ٤٢٠:واملنسوخ 
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، مصدر سابق السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .٢/٢٩٨:عرابه معاين القرآن وإ: انظر . وبنحوه قال الزجاج ، مصدر سابق :تذكرة األريب يف تفسري الغريب  ) ٢(
، مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : وجماز القرآن ،  ١/٣٥٩:معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٣(

  . ٥/١٤٠٠:تفسري ابن أيب حامت و ، ٨/٦٣: وتفسري ابن جرير 
، مصدر سابق : ي تفسري الطرب: انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس من رواية أيب طلحة   ) ٤(

  . مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت و
  .  ١٨٩ -١٨٨: غريب القرآن   ) ٥(
  . ٢/٣٣٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ٦(
  .من سورة اإلسراء )  ٦٢( جزء من اآلية رقم   ) ٧(
  . ))  لذي يكون معه آخر والزوج يف اللغة الواحد ا :  (( ٢/٢٩٩:قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٨(



  

ـ ى مثَناُألكر ود الذَّارأَ ـ  لِّن كُ صنف ، ـ و ـ و قَه ∅š﴿)١(:ىعـالَ ه تولُ ÏiΒ Èβ ù' Ò9 $# È⎦ ÷⎫ uΖ øO $# 

š∅ ÏΒ uρ Ì“ uè yϑ ø9 $# È⎦ ÷⎫ uΖ øO ــو]ن[﴾#$ ذَ:  أنُالضوات ــوف ــ الص ــم نمِن الغ  ،و ــز املع : ذَوات

َأَ ،)٢(رِعالشقَر ﴿“ uè yϑ ø9 $# ﴾ ٣(رفَن( ،﴿ ö≅ è%﴾ يا محمد ل لمشـركني  الـذحرمـونَ ين ي لـى  ع

لى أَعنسهِفم ما حرموا م مِ ن الـنع: ﴿ È⎦ ø⎪ t Ÿ2 ©%! !# u™  ﴾ ـ ـ م ن الضأن املعـزِ و ، ﴿ tΠ § ym  ﴾

ÏΘ﴿ م ، ليكُع اُهللا r& È⎦ ÷⎫ uŠ s[Ρ W{ ـ  نمِن الغم محر نْإِفَ﴾  #$ ـ ا فَذُكُوره ـ ورِكُذُ لُّكُ ـ ه ا ح،رامنْإِو 

ـ  انَكَ حراُأل مثَنـ فَ،نيِي ـ  نـاث اِإل لُّكُ حرام،﴿$ ¨Β r& ôM n= yϑ tG ô© $# Ïµ ø‹ n= tã ãΠ% tn ö‘ r& È⎦ ÷⎫ uŠ s[Ρ W{ $#]٣[ ﴾ 

ـ  قـد ؛ فَ عـزِ املَو أنن الضم ]ن[ حَألم اروكُلُّهـا أَ كُلَّهـا ؛  والدـ لُّكُفَ؛ والد ـ ه ا ح رام

،﴿’ ÎΤθ ä↔ Îm7 tΡ ﴾َأفَ:  يسوا مرا حرم٤(مت(،﴿AΟ ù= Ïè Î/ ﴾ِـ لَ نَاكَ نْإ ـ  كُ ف لـمم عي ت حرميـه،وو ه

β﴿ : ى عالَه تولُقَ Î) óΟ çGΖ à2 t⎦⎫ Ï% Ï‰≈    .  ]خ كـ[﴾ ¹|

∩⊇⊆⊆∪  ﴿ z⎯ ÏΒ uρ È≅ Î/ M} $# È⎦ ÷⎫ uΖ øO $# š∅ ÏΒ uρ Ì s+ t7 ø9 $# È⎦ ÷⎫ uΖ øO ≅ö ]ن[#$ è% È⎦ ø⎪ t Ÿ2 ©%! !# u™ tΠ § ym ÏΘ r& 

È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡ W{ $# $ ¨Β r& ôM n= yϑ tG ô© $# Ïµ ø‹ n= tã ãΠ% tn ö‘ r& È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡ W{ Π÷]/ن خ[#$ r& óΟ çGΨ à2 u™ !# y‰ pκ à− øŒ Î) 

ãΝ à68 ¢¹ uρ ª! $# # x‹≈ yγ Î/ ﴾ ]ن[ اُهللا لْه سبحانـ  ه ـ  محـر  دقَ ـ كُ نْا إِذَه نم الَت ؤمنـونَ ت 

ـ  لكعلوا ذَم فَهنى أَعالَت اُهللا نيب ةُجم احلُهمتزِا لَلم، فَ)٥(رسولٍبِ ى ؛ عـالَ ت لـى اهللاِ ذباً عكَ

ــالَفَ؛  ⎯ô﴿ : قــــ yϑ sù ÞΟ n= øß r&]٣[Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù $# ’ n? tã «! $# $ \/ É‹ Ÿ2 ¨≅ ÅÒ ã‹ Ïj9 }¨$ ¨Ζ9 $# Î ö tó Î/ 

AΟ ù= Ïæ]ن[¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s+ ø9 $# š ⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 ـ مـر ع: ي عنِي  ]م[﴾#$ و ب ؛ )٦(ن لُحـي

                           
  . ٢/٣٣١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ١(
، ٣/١٣٨:زاد املسري و،  ١٣٧ – ٢/١٣٦: تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ) ٢(

  . ١٣/١٧٧:التفسري الكبري و
  . ١٠٨: لقراءات السبع والتيسري يف ا، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . بنحوه قال الزجاج   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(



  

١(لُحي(؛ وهي غَو الذير دإِ ينماعيلَس،وسن ه٢مي ، حـرِ ذا الت ع ـ مـر لُن و ب  حـي
 معه،قَبنوهو الذي بحر البحائر و ،سيب السوائب و ،ذَ سنـ  لك ي العـربِ ف ـ ، و و ه
ـ  حرماتذَكَر املُ مثُ ٦ ،)٢(ةَ مكَّبِ بادةَ األوثانع ن سنلُ موأَ  قـالَ ى ؛ فَعـالَ ت اِهللا وحيِبِ
:  

∩⊇⊆∈∪﴿≅ è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z© Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β § pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ… çµ ßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) β r& 

šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ﴾  رأَقَــ  ﴿Hω Î) β r& šχθ ä3 t?﴾  ابــنمحــزة ،و﴿×π tG øŠ tΒ﴾ ــ٣(امٍ ش(،﴿÷ρ r& $ YΒ yŠ 

% ·nθ à ó¡ ¨Β ﴾ــي ــ:يعنِ ٢٠ ،)٤(ائالًس ــاملَو ســاملَ:  فوح صوب٥( ب( ، ﴿ ÷ρ r& zΝ ós s9 9ƒ Í”∴ Åz 

… çµ ¯Ρ Î* sù ê[ ô_ Í‘ ÷ρ r& $ ¸+ ó¡ Ïù ¨≅ Ïδ é& Î ö tó Ï9 «! $# ⎯ Ïµ Î/﴾]ن[ ي عنِــي :ذُبــح ع٦(صــبِلــى الن( ، ﴿

Ç⎯ yϑ sù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã ¨β Î* sù š −/ u‘ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm   .]كـ[ ﴾ ‘§

∩⊇⊆∉∪﴿ ’ n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# #ρ ßŠ$ yδ $ oΨ øΒ § ym ¨≅ à2 “ ÏŒ 9 à àß ﴾]ن[  ــي ــلَاِإل: ي عنِـ  بـ

و٢٠، )٧(عامةالنوهو ـ م ∅š﴿،)١(طالـب و، اإلوزِو، هذينِكَ؛صـابعِ اَأل منفـرجِ بِ يسا لَ ÏΒ uρ 

                           
اخلزاعي، أول من غري دين إبراهيم اخلليل بالشرك  زدياأل عامر بن عمرو بن حارثة بن حلىي بن عمروهو   ) ١(

عرضت  « قال رسول اهللا  : قال  روى احلاكم يف املستدرك من حديث أيب هريرة ، ا أحله اهللاوحترمي م
وهو أول من ، وهو جير قصبه يف النار ، أبو عمرو ، علي النار فرأيت فيها عمرو بن حلي بن قمعه بن خندف 

:  فقال أكثم: قال ، » جلون وأشبه من رأيت به أكثم بن أيب ا، وغري عهد إبراهيم عليه السالم ،سيب السوائب
: املستدرك على الصحيحني : انظر. » إنك مسلم وإنه كافر ، ال  «: قال ؟  هيا رسول اهللا يضرين شبه

  .  ٥/٨٤:واألعالم ،  ٤/٦٤٧
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٢(

   .٣/١٣٩: املسري 
  .مصدر سابق : والتيسري يف القراءات السبع ، ٢٧٢: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  . ٤/٢٠١:تفسري الثعليب و،  ٢/١٠٤:تفسري ابن زمنني و،  ١/٥٠٩:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٤(
مصدر : از القرآن جم: انظر . وهو قول أبو عبيدة والزجاج ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(

  .  ٢/٣٠٠:ومعاين القرآن وإعرابه ، سابق 
 )) وما أهل لغري اهللا به هو واحد، ما ذبح على النصب :((عن ابن زيد قال  ٦/٧٥: ه تفسريروى ابن جرير يف   ) ٦(

.  
حامت  وابن أيب، ٨/٧٢: ه تفسريوابن جرير يف ،  )١٩٤٨٧( برقم ،  ١٠/٨:الكربى يف السنن البيهقي رواه   ) ٧(



  

،وــب ∅š﴿،)١(طالـــــ ÏΒ uρ Ì s+ t7 ø9 $# ÉΟ oΨ tó ø9 $# uρ $ oΨ øΒ § ym öΝ Îγ ø‹ n= tæ !$ yϑ ßγ tΒθ ßs ä© ω Î) $ tΒ ôM n= yϑ ym 

!$ yϑ èδ â‘θ ßγ àß Íρ r& !$ tƒ# uθ ys ø9 $# ﴾وراملَ:يهأ٠٢٠َ،)٢(باعاحلَ واوي :اسل  ـ  جميعِم مـ  ا ت ن حـوي م

ـ احلَ وأَ ٠٢ ، )٣( داراسـت :  وأَ،  معاِءاَأل ا وي :ب ـ  نـات ـ و،)٤(نبِاللَّ هي متـ ح أَ؛ةُويي  :

ميرةٌستد ،واحدتاويةٌها ح ،وـ ح ةٌوي  ،وحـ او ٥(اُءي(، ﴿÷ρ r& $ tΒ xÝ n= tG ÷z $# 5Ο ôà yè Î/﴾]ـ ] ن ي نإِفَ

ـ : ي عنِه ؛ يمحرأُ ملَ مـ ا ت ـ  قعلَّ ـ م بِ حمِن الش شـياءَ اَأل هـذه،﴿ y7 Ï9≡ sŒ  ﴾مي ،حـرِ الت 

﴿Ο ßγ≈ oΨ ÷ƒ z• y_  öΝ Íκ È øó t7 Î/ ﴾]خ[ اقَعــب نــاه $﴿هم ،وبِذنم بِ ¯Ρ Î) uρ tβθ è% Ï‰≈ |Á s9 ﴾ ]ــ ]كـــي ف

ـ   اِهللا سـولُ م رهر لَكَا ذَلمم ، فَهِيِغعن ب، و)٦( حرميِن التع خبارِاِإل م ـرا حم لـى  ع
ـ ، و صبتا أَم:  هوا لَالُ؛ قَ دلى اليهوع ما حرم، و سلمنياملُ ـ ،  وهبذَّكَ ى عـالَ ت اُهللا أنزلَفَ
)٧(:  

∩⊇⊆∠∪  ﴿β Î* sù x8θ ç/ ¤‹ Ÿ2 ≅ à+ sù öΝ à6 š/ §‘ ρ èŒ 7π uΗ ÷q u‘ /7π yè Å™# uρ ﴾]أَ  ]نالَ:  ي 

يلُعج م بِليكُعالعقوبة ،﴿ Ÿω uρ –Š t ãƒ … çµ ß™ ù' t/  ﴾ـ ذَع ابـ ذَإِ ه اَءا ج الو ٨( قـت(، ﴿Ç⎯ tã ÏΘ öθ s+ ø9 $# 

š⎥⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9   .     ولُقُما تبِ وكبذَّين كَالذ: ي عنِي  ]م[﴾ #$

                                                                             
   . نسبته البن املنذر  ٣/٣٧٧:الدر املنثور وزاد السيوطي يف ، كلهم عن ابن عباس ، ٥/١٤١٠: يف تفسريه 

    .عن ابن عباس،مصدر سابق : ابن أيب حامت روى هذا القول ،١/١٧١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   )١(
بن أيب شيبة وعبد بن محيد ال اد السيوطي نسبتهوز، وابن أيب حامت عن الضحاك ، رواه ابن جرير عن السدي   ) ٢(

  . ٣/٣٧٩:الدر املنثور و، ٥/١٤١١: تفسري ابن أيب حامت و، ٨/٧٦: تفسري الطربي : انظر . وابن املنذر 
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب و،  ١٨٩: غريب القرآن   ) ٣(
: تفسري ابن أيب حامت ، مصدر سابق : تفسري الطربي : نظر ا. رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن زيد   ) ٤(

  . مصدر سابق 
ومعاين ،  ٨/٧٥: ابن جرير  تفسري: انظر . وهو قول ابن جرير والزجاج  .مصدر سابق : غريب القرآن   ) ٥(

 ما: و بنات اللنب ، البعر :  يمعبنات : (( ١٤/٩٣ :قال صاحب لسان العرب .  ٢/٣٠١: القرآن وإعرابه 
  . )) صغر منها 

  . ٤/٢٠٢:تفسري الثعليب : انظر   ) ٦(
  . ٣/١٤٤:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٧(
  . ١/٣٧٦:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ٨(



  

∩⊇⊆∇∪﴿ãΑθ à+ u‹ y™ t⎦⎪ Ï% ©! $# #θ ä. u õ° r& ﴾ِزِا لَذَإمــه ــت، و ةُجــم احلُت يقنــ اطــلَوا بــم م ا ه

عليـــــه،﴿ öθ s9 u™ !$ x© ª! $# !$ tΒ $ oΨ ò2 u õ° r& Iω uρ $ tΡ äτ !$ t/# u™ Ÿω uρ $ uΖ øΒ § ym ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ﴾]أَ  ]ني  :

ولَوا قَعلُجلَ: م هو اُهللا اَءش ا أَمركْشا نحلَ ةًجهقَلى إِم عامهِتـ  م ع لـى الشرك ،ـ و : وا الُقَ
ـ ، و ا بـه مرنأَا ، ونم هادأر، و ليهع حنا ني مضر اَهللا نَّإِ ـ لَ ـ ب رضـه حلـالَ  ي مو لَ ا ينن
وبينه،الَو حة لَجهم فذا َألي هنهـ م ت ـ علَّت، و اِهللا مـر وا أَركُ ـ وا بِقُ يئَمشته اهللاِ أَ، و مـر 
ـ مـا يريـد ، فَ   جميـعِ ، غري آمرٍ بِ ائناتالكَ جميعِريد لم هن؛ َأل رادتهن إِع معزلٍبِ ى علَ
العنْأَ بد اَأل حفظَيمر ،ويتبعه،ولَ ليسنْأَ ه يبِ تعلق املشـيئة ب و عـدقـالَ ، فَ)١( مـرِ اَأل رود 

š﴿:ىعـــــــالَ ت اُهللا Ï9≡ x‹ Ÿ2]٣[ z> ¤‹ x. š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Ï= ö7 s% 4© ®L ym #θ è%# sŒ $ uΖ y™ ù' t/ 

ـ م ، وهيـائَ بِنأَ اليـة اخلَ مـمِ اُأل ارفَّكُ بذَّكَ ؤالِءه بكذَّا كَمكَ:  يأَ]ن[﴾  ضتعـر ي ملَ

لــول öθ﴿:م هِقـ s9 u™ !$ x© ª! ــيٍءبِ ﴾ #$ ≅ö ﴿ ،  شـ è% ﴾ َــل ≅ö﴿:م هـ yδ Ν à2 y‰Ζ Ïã ô⎯ ÏiΒ 5Ο ù= Ïæ 

çνθ ã_ Ì ÷‚ çG sù !$ uΖ s9 ﴾]ن[ متابٍن ك ـ  زلَن فـ  حـرميِ ي ت ـ م ا حر٢(ممت(،﴿ β Î) šχθ ãè Î7 −G s? ω Î) 

£⎯ ©à9 $# ﴾ما تبِتعـ ون ف ـ ا أَيم نتم ع ـ  الَّإِ ليـه β÷﴿ ،قنيالـي  الَولـم َ الع الَ؛ نالظَّ Î) uρ óΟ çFΡ r& ω Î 

tβθ ß¹ ã øƒ rB ﴾ ]كـ[ وا أَمنكَ الَّم إِتاذبني .  

∩⊇⊆®∪ ﴿ö≅ è% ¬T sù èπ ¤f çt ø: $# èπ tó Î<$ t6 ø9 öθ ﴿ ،)٣(البيانو،ســـــولِالرو،الكتابِبِ]ن[﴾#$ n= sù u™ !$ x© 

u™ !$ x© öΝ ä31 y‰ yγ s9 t⎦⎫ Ïè uΗ ød r&﴾]أَ]كـ صدخرب عن تـ ع ـ م قِلُّ ـ كُبِ اِهللا يئةُش  لـك ذَ نَّأَوم،هرِفْ

بِ لَصحمشيلَ ذْ؛إِهئتلَ اَءو شهدم اه .  

∩⊇∈⊃∪﴿ö≅ è% §Ν è= yδ ãΝ ä. u™ !# y‰ uη ä© t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ ß‰ yγ ô± o„ ¨β r& ©! $# tΠ § ym # x‹≈ yδ ]ن[  β Î* sù 

                           
: تفسري البغوي و،  ٢/٣٣٤: والوسيط يف تفسري القرآن ايد،  ٢/٣٠٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(

  . ٣/١٤٥: زاد املسري و،  ١٤٠ -٢/١٣٩
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٢(

  . مصدر سابق : املسري 
: تفسري أيب السعود و، مصدر سابق : تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ٣(

٣/١٩٦.   



  

#ρ ß‰ Íκ y− Ÿξ sù ô‰ yγ ô± n@ óΟ ßγ yè tΒ]ن[Ÿω uρ ôì Î6 −F s? u™ !# uθ ÷δ r& š⎥⎪ Ï% ©! $# #θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ 

Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$ Î/ ]ع[Ν èδ uρ óΟ Îγ În/ t Î/ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ ﴾] ئـــةٌ ، ثـــج ])١([...مما

    .ى عناملَ اهرا ظَهذَو ]وخمسون

 ∩⊇∈⊇∪﴿ ö≅ è% # öθ s9$ yè s? ã≅ ø? r& $ tΒ tΠ § ym öΝ à6 š/ u‘]خ[ öΝ à6 øŠ n= tæ  ﴾َأي  :ــالَت ــرأُوا أَعـ  قـ

ليكُعم الذـ ي حر ـ )٢(ه اُهللام ـ ذَ م، ثُ ω/ ﴿:قـالَ فَ ركَ r& #θ ä. Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹ x© ﴾]الَ(٢٠]خ( 

ةٌ زــد ⎦È﴿ ،)٣(ائ ø⎪ t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/ uρ $ YΡ$ |¡ ôm Î)﴾]أَ ]ني:ــأَو ــدينِم بِيكُوص ــحإِ الوال ٤(اناًس(،﴿Ÿω uρ 

# þθ è= çF ø+ s? Ν à2 yŠ sω ÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9− nξΒ Î) ﴾ ]ــ ]ن ــةن ممـ ــرِالفَ خافـ ⎯ß ﴿،)٥(قـ ós ¯Ρ]٣[ 

ßöΝ à6 è% ã— ö tΡ öΝ èδ$ −ƒ Î) uρ]ن[Ÿω uρ #θ ç/ t ø+ s? |· Ïm#θ x ø9 $# $ tΒ t yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ $ tΒ uρ š∅ sÜ t/﴾]ن[ 

ِي عنِي :سر الزا نوالنِعيتأَ ٢٠،)٦( هـ :  و ـ :  واحشالفَ ـ  لُّكُ ظُـم م٧(ا ع( ، ﴿ Ÿωuρ #θ è= çG ø+ s? 

#θ è= çG ø+ s? š[ ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# tΠ § ym ª! $# ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ ﴾]ن[يــد ــ:ريــ /ö﴿،)٨(اصالقصــ ä3 Ï9≡ sŒ 

Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ ÷/ ä3 ª= yè s9 tβθ è= É+ ÷è s? ﴾ ]ن ثج[.  

∩⊇∈⊄∪ ﴿ Ÿω uρ #θ ç/ t ø+ s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# ω Î) © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r&  ﴾ــو نْأَ: و ه ــت صلح ــم  هالَ

                           
  .الرمز هنا مطموس ومل أتبينه   ) ١(
تفسري و، مصدر سابق : تفسري الثعليب و، ٨/٨١:تفسري الطربي و ،١/٣٧٧:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر   ) ٢(

  .مصدر سابق : البغوي 
  . ١/١٧٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  . ٢/٣٠٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
: تفسري ابن أيب حامت و،  ٨/٨٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس    ) ٥(

٥/١٤١٤ .  
تفسري : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر وابن مردويه ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٦(

  . ٣/٣٨٣:الدر املنثور و، ٥/١٤١٦: تفسري ابن أيب حامت و،  ٨/٨٣:الطربي 
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  .  ٢/٣٣٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٨(



  

و ،تقوم بِ فيه ـ ثَمـا ي مـ ،)١(ره ـ  أكـلُ ي مثُ ©4﴿،)٢(ليـه إِ احتـاج  نْإِ املعروفبِ ®L ym x è= ö7 tƒ 

… çν £‰ ä© r&﴾]أَ]نأَ:  يفَحظــوه عــه ــح لي تى يحــتله ٠٢،)٣( مــد أش :منــت ــه بابِى شه 

قُووته،واحدد ه؛)٤(ا شثلُم  :ف ـ فْأَلـسٍ ، و ـ : هم قـول سٍ ، وشـد ؛ كَ لُ ي ، ود النُفُ
ـ اَأل:  قـالُ ي، و عـم نأَوعمةٌ نِ:  ثلُ؛ م شدأَو، وشدةٌ  والقوم أودي شد  اسـم الَ و احـد 

مع لَج٥(ه(ِ؛ بمرتلة اآلنك)؛)٦وهو الرصاص برواُألس ،ـ و هو القزد ٧(يـر(ـ ذُ، و كـ  ر ن ع

عن مجاهد ي قَف ولـه :  ﴿ $ £ϑ s9 uρ x n= t/ … çν £‰ ä© r& ﴾)ـ  )٨ ،       ))  سـنةً  ثالثـني الثـاً و ثَ (( : الَقَ

“# ﴿و uθ tG ó™ $# uρ  ﴾ )أَ(( :الَقَ )٩ربعني س((، )١٠( ))  ةًن ـ أُو شد ـ الي مـانِ ثَ:  يمِتسـنةً  شـرةَ ي ع  

((
)١٢)(١١( ،﴿#θ èù ÷ρ r& uρ Ÿ≅ ø‹ x6 ø9 ــتأَ﴾ #$ مــ وه ــم ــصٍن ريِن غَ #tβ﴿،ق u” Ïϑ ø9 $# uρ ÅÝ ó¡ É+ ø9 $$ Î/﴾]ن[ 

ـ ب ؛ الَالعـدلِ بِ يـزان امل نَزو:يأَ سٍ خــ الَوشطط،﴿Ÿω ß# Ïk= s3 çΡ $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ﴾]الَّإِ]ن 

ما يها ،سعالَو يضيق عا؛ليه وـ و أَه نـ  ه ـ و كُلَ ـ املُ فلِّ عطـ لَ يـادةَ ي الز اقَضت ـ فْن ه س

عنه،كذَولـ كُولُ ك ـ اآل فلِّ نْأَ ذَخ بِ أخـذَ يالن ١٣(قصـان( ، ﴿ # sŒ Î) uρ óΟ çF ù= è% #θ ä9 Ï‰ ôã $$ sù  ﴾ِا ذَإ

                           
  . ٣٠٥ – ٢/٣٠٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  . ٢/٣٣٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . له الزجاج قا  ) ٣(
  . ٢/٣٢١:إعراب القرآن : انظر . حكاه النحاس عن الكسائي   ) ٤(
والوسيط يف ، مصدر سابق : إعراب القرآن : انظر . والواحدي عن الفراء ، حكاه النحاس عن أيب عبيدة   ) ٥(

   .مصدر سابق : تفسري القرآن ايد
  .بعض البصريني عن  ٨/٨٥: ه تفسريلطربي يف حكاه ا  ) ٦(
  . عن كراع النمل  ١٠/٣٩٤:لسان العرب حكاه ابن منظور يف   ) ٧(
  .من سورة القصص )  ١٤( واآلية رقم ،  يوسفمن سورة )  ٢٢( جزء من اآلية رقم   ) ٨(
  .من سورة القصص )  ١٤( جزء من اآلية رقم   ) ٩(
الشيخ  عبد بن محيد وابن املنذر وأيبوزاد السيوطي نسبته إىل ، عن ابن عباس رواه ابن جرير وابن أيب حامت   ) ١٠(

  . ٦/٣٩٧:الدر املنثور و، ٧/٢١١٨:تفسري ابن أيب حامت و، ٢٠/٤٢:تفسري الطربي : انظر .  واحملاملي 
  . ٥/١٤٢٠:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري   ) ١١(
  .  ٦٤: آن غريب القر  ) ١٢(
   . ٢/٣٣٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ١٣(



  

شهدتم ، وكلَّتمـ قُم ؛ فَت ـ ولُ ـ  و قوا احلَ öθ﴿ ،  انَلـو كَ s9 uρ tβ% Ÿ2  ﴾َـ امل شـ  هود  وأَ هلَ

عــه #﴿،)١(ليــــ sŒ 4’ n1 ö è%]ن ف[Ï‰ ôγ yè Î/ uρ «! $# #θ èù ÷ρ r&]أون[öΝ à6 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ ÷/ ä3 ª= yè s9 

šχρ ã ©. ¤‹ s? ﴾]قَ  ]كـ قأَر  ﴿šχρ ã ©. x‹ s? ﴾ خفيف ص٢(اب ح(.  

∩⊇∈⊂∪﴿¨β r& uρ # x‹≈ yδ ﴾ــ نََّألو ــ،)٣(ذاه ôβ﴿أَرقَ r& uρ # x‹≈ yδ ﴾ــ امٍ ش،﴿¨β Î) uρ # x‹≈ yδ﴾َأ٤(خ(،﴿ 

# x‹≈ yδ﴾َأ٤(خ(،﴿ ‘ ÏÛ# u ÅÀ $ VϑŠ É+ tG ó¡ ãΒ ﴾يــد ــد:  ريـ ــيفنِاحلَ يندي؛ينِـ ــوم  ةيـ ، أَقْـ

ــان ــ)٥(األديــ ‘u﴿  أَر،قَــ ÏÛ# u ÅÀ﴾ ــ çνθ﴿  ،)٦(امٍشــ ãè Î7 ¨? $$ sù ]ن ق[Ÿω uρ #θ ãè Î7 −F s? 

Ÿ≅ ç6 ¡9 $#﴾/اليهــود ةَي ،والنــر ــجاملَو، ةَيانِص وسةَي ،وــادةُع ــاناَأل ب ــ٢٠،)٧(وث بلُالس  :

−s﴿،)٨(الالتالضــ § x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™﴾]فَ ]نــكُــضــلَّ بِتم عن دينــه ،﴿ öΝ ä3 Ï9≡ sŒ ﴾

ــذ ــال ي ذُكر ، ﴿Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ ﴾َــأ ركُمــه ــ م ب فــابِي الك öΝ﴿،)٩(ت à6 ¯= yè s9 

tβθ à+ −G s?﴾]كَ ]كـ مي تقُتلَ وا السب.  

∩⊇∈⊆∪ ﴿¢Ο èO $ oΨ ÷ s?# u™ ﴾َأي:بِأُخـ م أَكُر نـ ا آت أ٢٠َ،)١٠(اينـ :ي ـ  مثُ ـ آتي دقَ ١(ان(،﴿∑© y›θ ãΒ 

                           
  . ٢/٣٠٥:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٧٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
: قال سيبويه يف الكتاب :  قلت.عن سيبويه، مصدر سابق : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(

 ﴾وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون  ﴿:وسألت اخلليل عن قوله جل ذكره : (( ١٢٧ -٣/١٢٦
  . )) وألن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون : كأنه قال ؛ إمنا هو على حذف الالم : فقال 

  .مصدر سابق : سري يف القراءات السبع التيو، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
تفسري و،  ١/٣٦٤:للفراء ، معاين القرآن : انظر . عباس  وحكاه الواحدي عن ابن، وابن جرير ، قاله الفراء   ) ٧(

  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٨/٨٨: الطربي 
  مصدر سابق: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
  . ١/٥١٢:تفسري السمرقندي   ) ٩(
لتأخري اخلرب ال لتأخري الرتول ؛ )  مث( ت دخل :  (( ٢/٣٣٩:قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١٠(



  

|=≈ tG Å3 ø9 $#  ﴾٢٠ ـ : ي عنِي ٢( وراةَالت(،﴿$ ·Β$ yϑ s? ’ n? tã ü” Ï% ©! $# z⎯ |¡ ôm r&  ﴾َأي  :ع  ي لـى الـذ

ـ ع:  يأَ؛ مـةُ دقَتاملُ تـب اهللاِ كُ، و احلكمـة ، و لمِن العى موسم هنحسأَ لمه ـ ، و ى معن :

تملى ذَاماً عزِ: ؛ أي  لكيادةً عليه حتى تـ  م ›Wξ﴿،)٣(ينـاه مـا آت بِ لـم ه العلَ ÅÁ ø s? uρ ﴾َأي 

:ــاه ــانُو التهــ؛و )٤(صــيلُفْالتو مــامالت آتين ≅Èe﴿ ،بي ä3 Ïj9 &™ ó© x« “ Y‰ èδ uρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ ﴾أ٢٠ََو  :

$﴿:هولُقَ ·Β$ yϑ s?﴾ ي عنِي:تاًامم لـ كرام ته لـى إِ ع ـ  حسـانه ف ي الـد٥(اني( ، ﴿ Ν ßγ ¯= yè ©9 Ï™ !$ s+ Î= Î/ 

óΟ Îγ În/ u‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾ ]م [لكي يؤموا بِنالبعث  ،ويوابِالثَّوا بِقُصد و٦(قابِالع(.  

∩⊇∈∈∪﴿# x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. ﴾ـ :يعنِي ≈çµ﴿،رآنَالقُ oΨ ø9 t“Ρ r& Ô8 u≈ t6 ãΒ ﴾م ـ ضـى ت ريفسـ  ه ـ ف ي هذه 

الس٧( ورة( ، ﴿çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ]كـ ن[#θ à+ ¨? $# uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xq ö è? ﴾]ع[ .  

∩⊇∈∉∪ ﴿β r& # þθ ä9θ à+ s?  ﴾ــ ئَّلــال ت ــاباخل، و)٨(وا قولُ ــلِِأل ط ــم ه $!﴿ ،  ةَكَّ yϑ ¯Ρ Î) tΑ Ì“Ρ é& 

Ü=≈ tG Å3 ø9 $# 4’ n? tã È⎦ ÷⎫ tG x Í← !$ sÛ ⎯ ÏΒ $ uΖ Î= ö7 s%﴾]ض ن[ ــي ــالي:يعنِ هود وــالن صىار، ﴿β Î) uρ $ ¨Ζ ä. ⎯ tã 

öΝ Íκ ÉJ y™# u‘ ÏŠ š⎥⎫ Î= Ï≈ tó s9﴾ ]ع[ ـ ما كُو ا اَألن ـ  غفلـني ـ ع ن تـ كُ الوة الَ ٢٠، )٩(م هِبِت 

نعلم مي ؛ َألا هنا لَهلُبِ يستغت٦ ،)١٠(ان ـ و اخلطهـلِ َأل اب ـ م  ثبـات إِ:  املـراد ، و ةَكَّ

                                                                             
، مث حكاه عن الزجاج وابن األنباري ،  ))فدخلت  ، أخربكم بعد ما أخربتكم برتول التوراة على موسى : أي 

  .  ٣٠٦ - ٢/٣٠٥:قاله الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه : قلت 
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  .مصدر سابق : ألريب يف تفسري الغريب تذكرة ا  ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  . مصدر سابق : القرآن ايد الوسيط يف تفسري : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
  (   ) .صفحة ، من السورة )  ٩٢( عند اآلية رقم   ) ٧(
  .  ١/٣٦٦:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٨(
  . ٢/٣٠٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٩(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١٠(



  

ـ   دحملى مع نرآالقُ إنزالِم بِليهِع ةَجاحلُ ؛ كـ يال ي ـ قولُ وا يوم الق ـ  نَّإِ:يامـة وراةَالت 
جنيلَاِإلو ائفتنيِلى طَأُنزلَ ع قَن مبلا،نكُوا غَنافلني عميهِا ف١(ام(  .  

∩⊇∈∠∪ ﴿ ÷ρ r& #θ ä9θ à+ s? öθ s9 !$ ¯Ρ r& tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ n= tã Ü=≈ tF Å3 ø9 $# !$ ¨Ζ ä3 s9 3“ y‰ ÷δ r& öΝ åκ ÷] ÏΒ ]ن [ô‰ s+ sù 

Ν à2 u™ !% y` ×π oΨ Íh‹ t/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ “ Y‰ èδ uρ ×π yϑ ôm u‘ uρ]ن[ô⎯ yϑ sù ÞΟ n= øß r&]٣[ ⎯ £ϑ ÏΒ 

z> ¤‹ x.]٣[ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# t∃ y‰ |¹ uρ $ pκ ÷] tã﴾]أَ: أي  ]نــرض ــ، قَ عــ $! ﴿٢٠: هولُــ ¨Ζ ä3 s9 

3“ y‰ ÷δ r& öΝ åκ ÷] ÏΒ﴾ َأي:ــعِل ــانِهذْأَ موض ا نفْأَوهــام ٢(ان( ،﴿ “ Ì“ ôf uΖ y™ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ èù Ï‰ óÁ tƒ ô⎯ tã 

$ uΖ ÏG≈ tƒ# u™ u™ þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $#]٣[$ yϑ Î/ #θ çΡ% x. tβθ èù Ï‰ óÁ tƒ ﴾ ]م صه[     .  

∩⊇∈∇∪﴿ö≅ yδ tβρ ã ÝàΖ tƒ﴾أ٢٠َي :ــرِي ــ/ ذَإ٦ِ،)٣(ونَنتظـ Hω﴿ذَّبوك ،كَـ Î) β r& ÞΟ ßγ u‹ Ï? ù' s? 

èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $#  ﴾عند  أَ قـبضِ بِ املـوتهـم ،  رواحـ ذَو كرنـ ا م ىعن ﴿ö≅ yδ tβρ ã ÝàΖ tƒ  ﴾ ـ ي ف

سورة الب أَ ، )٤( قـرةقَـر ﴿ Hω Î) β r& ÞΟ ßγ u‹ Ï? ù' sƒ ﴾ ـ ، و ف٥(حـلِ ي الن( َأ خ)٦( ، ﴿÷ρ r& u’ ÎA ù' tƒ y7 •/ u‘ 

y7 •/ u‘  ﴾َأأَ:  يمر٧( ه(، ﴿÷ρ r& š† ÎA ù' tƒ âÙ ÷è t/ ÏM≈ tƒ# u™ y7 În/ u‘  ﴾]ن[ـ ي ـ  لـوع طُ:ي عنِ مسِالش 

مسِالش مغربِن م٨(ا ه(و ،نَّأَ: ى املعن ِءؤاله ـ الذ ـ وك ؛ إِبذَّين كَ نْا أَم ـ ي ـ يقَوا ؛ فَموت وا ع

                           
: زاد املسري و، مصدر سابق : و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : عاين القرآن وإعرابه م: انظر   ) ١(

  . ١٤/٦:التفسري الكبري و،  ٣/١٥٥
  . ١/١٧٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  . (   )صفحة ، )  ٢١٠( عند اآلية رقم   ) ٤(
هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة النحل )  ٣٣( الواردة يف اآلية رقم )  إِلَّا أَنْ تأْتيهم(يعىن   ) ٥(

كبر رأَم يأْتي كَةُ أَولَائالْم مهيأْتاآلية   ﴾ ... ت.  
  . ١٣٧: ري يف القراءات السبع التيسو، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
والذي عليه أهل السنة واجلماعة أم يثبتون هللا جل وعال ، هذا التفسري خمالف ملذهب أهل السنة واجلماعة   ) ٧(

يقول اإلمام البغوي ، ايء واإلتيان من غري تكييف وال حتريف ؛ إمنا هو على وجه يليق جبالله وعظيم سلطانه 
  . )) لفصل القضاء بني خلقه يف موقف القيامة ؛ يأيت ربك بال كيف : (( ٢/١٤٤:  يف تفسريه هلذه اآلية

  . ))  هذا قول عامة املفسرين :  (( ٢/٣٤٠: قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(



  

ـ  رؤمي:  وأَ، ذابِي العوا فعيقَفَ ـ م بِيهِف السأَ،  يفو  :ـ  مهلـونَ ي ـ  درقَ مدة  الـدا ؛ ني

ـ تمتيون ، ودالَويتفَ عـ  ون ف tΠ ﴿ : يامـة الق مـارات أَ هـرت ا ظَإذَيهـا ، فَ öθ tƒ ’ ÎA ù' tƒ âÙ ÷è t/ 

ÏM≈ tƒ# u™ y7 În/ u‘ Ÿω ßì xΖ tƒ $ ²¡ ø tΡ $ pκ ßΡ$ yϑƒ Î) óΟ s9 ô⎯ ä3 s? ôM uΖ tΒ# u™ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ÷ρ r& ôM t6 |¡ x. þ’ Îû 

$ pκ ÈΡ$ yϑƒ Î) # Z ö yz ﴾ ]قَ ]ندطَم اعةً توهؤمنـةٌ ي م ،  ﴿È≅ è% # ÿρ ã Ïà tGΡ ـ  حـد أَ﴾ #$ هشـياءُ اَأل ذه 

، ﴿ $ ¯Ρ Î) tβρ ã Ïà tFΨ ãΒ ﴾ ]م أَكُبِ] م خبحد١(ا ه(.  

∩⊇∈®∪ ﴿¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# #θ è% § sù öΝ åκ s]ƒ ÏŠ  ﴾ي عنِي :اليهود وـ الن ـ أَ؛)٢(ارىص ـ ذُخ ـ  بعضِوا بِ ا م

أُمروا به و ،ركُتـ وا ب عضكَ؛هـ  إِ- قوله خبـاراً عنمه-:﴿ ß⎯ ÏΒ ÷σ çΡ <Ù ÷è t7 Î/ ã à ò6 tΡ uρ <Ù ÷è t7 Î/ 

ـ لى إِع هودالي ترقَتافْ«  ٢،)٣(﴾ حـ دى و سبعني رقـةً ف ،]وـ الن ص٤(]ىار(ـ  ع تنيِلـى اثن 

وسبعني أَ ،)٥(»رقـةً فقَـر ﴿#θ è% u‘$ tù ﴾ ـ و ف ٦( ومِي الـر(  أخ)٧( ، ﴿#θ çΡ% x. uρ $ Yè u‹ Ï© ﴾َحزابـاً  أ

                           
  .   ٣٤١ – ٢/٣٤٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : أنظر   ) ١(
: انظر . وزاد السيوطي نسبته لعبد الرزاق وعبد بن محيد وابن املنذر ، امت عن قتادة رواه ابن جرير وابن أيب ح  ) ٢(

  . ٣/٤٠٣:الدر املنثور و،  ٥/١٤٣٠:تفسري ابن أيب حامت و، ٨/١٠٥:تفسري الطربي 
  .من سورة النساء )  ١٥٠( جزء من اآلية رقم   ) ٣(
  .خلطأ كان من الناسخ ولعل هذا ا، واليهود على اثنتني وسبعني : يف األصل   ) ٤(
باب ما جاء يف افتراق ،  كتاب اإلميان عن رسول اهللا  ،٥/٢٥: هسننهذه قطعة من حديث رواه الترمذي يف   ) ٥(

برقم   ، باب شرح السنة ، كتاب السنة ،  ٤/١٩٧: ورواه أبو داوود يف سننه ، ) ٢٦٤٠(برقم ، هذه األمة 
ابن و، )  ٤٤١(برقم ، فصل يف توقري العلم ، كتاب العلم ، ١/٢١٧: واحلاكم يف املستدرك ، )  ٤٥٩٦( 

كلهم عن أيب ) . ٦٢٤٧(برقم ، ذكر افتراق اليهود والنصارى فرقا خمتلفة ،  ١٤/١٤٠: يف صحيحه  حبان
وافترقت النصارى على ، افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة  «:  قال رسول اهللا  : قال  هريرة 

 )) هذا حديث حسن صحيح :  ((قال الترمذي ، » وتفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة ،ةاثنتني وسبعني فرق
  .  )) وله شواهد ، ومل خيرجاه ، هذا حديث صحيح على شرط مسلم :  ((وقال احلاكم ، 

قُوا دينهم رافَ من الَّذين ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة الروم )  ٣٢( الواردة يف اآلية رقم )  رقُواافَ(يعىن   ) ٦(
  . ﴾وكَانوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ 

  .١٠٨: التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٧٤: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(



  

ختلفةًم بعضفِّكَهم يب ١(عضاًر(،﴿|M ó¡ ©9 öΝ åκ ÷] ÏΒ ’ Îû >™ ó© x«﴾]ن[ـ : قـولُ  ي م هِقتـال تـؤمر بِ  ملَ

ـ قتالبِ ا أُمرِلم، فَ ه سخأَ ٢٠،)٢(ذا هم نأَ:  ي ـ  نـت ـ ب ريٌء من٣(م ه(  ،﴿ !$ yϑ ¯Ρ Î) öΝ èδ á øΒ r& 

’ n< Î) «! $# §Ν èO Ν åκ ã♦ Îm6 t⊥ ãƒ $ oÿ Ï3 #θ çΡ% x. tβθ è= yè ø tƒ ﴾ ]م[   .  

∩⊇∉⊃∪ ﴿ ⎯ tΒ u™ !% y` Ïπ uΖ |¡ pt ø: $$ Î/  ﴾ــ مــن ع ــل م ــؤمننيم ــنةًح ن امل …﴿ ،  س ã& s# sù ç ô³ tã 

$ yγ Ï9$ sW øΒ r& ﴾]ــكُ ]ن ــب لَ ⎯﴿،ســناتشــر حه عت tΒ uρ u™ !% y` Ïπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $$ Î/  ﴾َاخلــط Ÿξ﴿ ،  ةيئَ sù 

#“ t“ øg ä† ω Î) $ yγ n= ÷W ÏΒ  ﴾َال أَ كونُي كثـر م ا ، نـه ﴿öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôà ãƒ ﴾] ونَ  ، مـتسائـةٌ وم[ 

  .)٤(همعمالأَ وابثَ صنقَي الَ

∩⊇∉⊇∪ ﴿ö≅ è% © Í_ ¯Ρ Î) © Í_1 y‰ yδ þ’ În1 u‘ 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É+ tG ó¡ •Β ] ف خ[$ YΨƒ ÏŠ ﴾َأي  :عــر ي فَنِــ

٥(يناًد(، ﴿$ Vϑ iÉŠ Ï%﴾ ـ م ستـ ، )٦(يماًق $﴿ أَرقَ Vϑ iÉŠ Ï%﴾  ـم٧(اس(،﴿s' ©# ÏiΒ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î $ ZŠ ÏΖ ym]ن[$ tΒ uρ tβ% x. 

tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9   .]كـ[ ﴾#$

                           
  .  ٢/٣٠٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
ألنه معروف يف ؛ ليس يف هذا نسخ ((   :بقوله على من قال بالنسخ ٤٤٣: الناسخ واملنسوخ رد النحاس يف   ) ٢(

روى أبو غالب  ...، عليه ما هو فيه  إذا كنت خمالفا له منكراً؛ لست من فالن وال هو مين : اللغة أن يقال 
هم  «: قال ،  ﴾إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا  ﴿: يف قول اهللا عز وجل  عن أيب أمامة عن النيب  

فرقة  إالافترقت على إحدى وسبعني فرقة وتزيد هذه األمة واحدة كلها يف النار  سرائيلإاخلوارج وإن بين 
وبظاهر اآلية أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ، فتبني ذا احلديث ، » واحدة وهي اجلماعة والسواد األعظم 

وهي الظاهرة ؛ وال الفرقة الناجية ،  ألم إذا ابتدعوا جتادلوا وختاصموا وتفرقوا فليس النيب ؛ هم أهل البدع 
  . )) فهذا من الناسخ واملنسوخ مبعزل ، خمالفون هلم ، ألم منكرون عليهم ما هم فيه  ؛ منهم يف شيء

  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  .  ٢/٣٤٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٤(
  . ٢/٣١١:اين القرآن وإعرابه مع: انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
: لألخفش ، معاين القرآن : انظر . والطربي ، والزجاج ، وبه قال األخفش ، حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(

: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،٨/١١١:تفسري الطربي و، مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٣١٨
٢/٣٤٤  .  

  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : القراءات  السبعة يف: انظر   ) ٧(



  

∩⊇∉⊄∪ ﴿ö≅ è% ¨β Î) ’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ  ﴾عــاد ــتب ن ي ؛ مــح ي جــقًو ٢٠، )١(يانِرب 

والنكس  :جمع يكةٌِسن الـذَّ  هيِ؛ وبائح و ،م قصـود  أَ:اآليـة ي فعـالو الَ/ي ِهللاأحـوال 

لكَ؛ غــريهــون أَكُشــرِمــا تن٢(م ت( ، ﴿y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9  يأَ]ع[﴾#$

 :هو ييينِحي ، وهميتنِو يي ، وا أَأنتوجبِ ه ي صـالتو سـائر ـ املن اسـ إِ ك ـ إِ الَ ى اِهللالَ ى لَ
  . )٣( ريهغَ

∩⊇∉⊂∪ ﴿ Ÿω y7ƒÎŸ° …çµs9﴾]أَ  ]نــر  y7Ï9≡x‹Î/uρ ﴿ ، )٤(مـــدنô“$u‹øtxΧuρ ~†ÎA$yϑtΒuρ ﴾  ﴿ قَـ

ßNöÏΒé& ﴾]ن[ إِلَي يأُوح ٥(بِذلك( ، ﴿O$tΡr&uρ ãΑ̈ρr& t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çRùQ$# ﴾ ]م [ ةاُألم ذهن ه٦(م(.  
)٦(.  

∩⊇∉⊆∪﴿ö≅ è% u ö xî r& «! $# © Èö ö/ r& $ |/ u‘ ﴾ــ سداً يــاًلَإِو uθ﴿،)٧(ه èδ uρ > u‘ Èe≅ ä. &™ ó© x«﴾]ن[مــال  هكُ

&™ ó© x«﴾]ن[مــال ــو هكُ سه ، يد ﴿ Ÿω uρ Ü= Å¡ õ3 s? ‘≅ à2 C§ ø tΡ ω Î) $ pκ ö n= tæ  ﴾]الَ ]ن ــت ي جنِ

ذَن الَّنبــاً إِفــس بــه أُخــذت ، ﴿ Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& ﴾ ]الَ] ن حمــلُي أحــد 

ـ ح ريهغَ نايةَجِ ى الَت ـ  بِ ؤاخـذُ ي Ν§ ﴿ ،)٨(يانِهـا اجلَ èO 4’ n< Î) / ä3 În/ u‘ ö/ ä3 ãè Å_ ó £∆ / ä3 ã∞ Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑ Î/ 

                           
: تفسري البغوي و، مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(

٢/١٤٦ .  
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
: تفسري البغوي و، مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،مصدر سابق : رابه معاين القرآن وإع: انظر   ) ٣(

  .مصدر سابق 
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٢/٣٤٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
: تفسري الطربي : انظر .وزاد السيوطي نسبته البن املنذر وعبد الرزاق ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٦(

  . ٣/٤١٠:الدر املنثور و ،٥/١٤٣٥:تفسري ابن أيب حامت و،  ٨/١١٢
تفسري و، بق مصدر سا: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن ابن عباس   ) ٧(

  . ٢/١٤٧:البغوي 
  . ٢/٣١٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٨(



  

öΝ çFΖ ä. ÏµŠ Ïù tβθ à Î= tG øƒ rB ﴾]م[  .  

∩⊇∉∈∪ ﴿uθ èδ uρ “ Ï% ©! $# öΝ à6 n= yè y_ ﴾ــيا مــحمد  ، ﴿y# Í× ¯≈ n= yz ÇÚ ö‘ F{ $#  ﴾خالئــف 

ـ ثَورأَوم هكَلَهأَ نْأَبِ؛ضِي األرف يةاضاملَ ممِاُأل ـ  رضم اَألكُ من ب ٠٢،)١(معـدهخ الئـف 

yì﴿ ، )٢(ليفــةٌ هم خداحــعضــاً ، وم بهعضــب خلــف؛ ي األرضِ انُكَّســ:رضِاَأل sù u‘ uρ 

öΝ ä3 ŸÒ ÷è t/ s− öθ sù <Ù ÷è t/ ;M≈ y_ u‘ yŠ  ﴾بِــــالغى نو٣( زقِالــــر( ،﴿ öΝ ä. uθ è= ö7 uŠ Ïj9 ’ Îû !$ tΒ ö/ ä38 s?# u™ 

ــيختل ]ن[﴾ ــا رم فركُبِ ــزيم β¨ ﴿، )٤(م قكُ Î) y7 −/ u‘ ßìƒ Î |   É>$ s+ Ïè ø9 ــهَأل ]خ[﴾ #$  ، عدائ

﴿… çµ ¯Ρ Î) uρ Ö‘θ à tó s9  ﴾َأل7 ﴿ ،  وليائهΛ⎧ Ïm   .)٥(هم بِ ]ثدأوعج م[﴾ ‘§

* * * 

  
  
  
  
  
  
  

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .  ٢٠٧: غريب القرآن   ) ٢(
: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته أليب الشيخ ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي   ) ٣(

  . ٣/٤١١:الدر املنثور و ،٥/١٤٣٦: تفسري ابن أيب حامت و، ٨/١١٤
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  . ٢/٣٤٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(



  

  
  
  

اَأل ورةُس١(عراف(  
ائَمتان وست ٢(آيات(  

٣(ة كّيم(.  

ijk  

∩⊇∪  ﴿üÈ ýϑ   . )٤( لُصعلم ، وأُفَ، أَ ا ، اُهللانأَ] خ ف [ ﴾ 9#!

                           
ما  ؛ من ذلك وزيد بن ثابت ، يف كالم بعض الصحابة كعائشة ) األعراف ( وقعت تسميتها ذا املسمى   ) ١(

، ) ٩٩١(برقم ، القراءة يف املغرب بآملص : باب ، كتاب االفتتاح ،  ٢/١٧٠:رواه اإلمام النسائي يف سننه
باب ما جاء ، كتاب الصالة ،  ٢/١١٣:والترمذي يف جامعه ، ) ٢٣٥٣٤(برقم ، ٥/٥٨١:وأمحد يف مسنده 

برقم ، باب التأمني ، اب الصالة كت،   ١/٣٦٣: واحلاكم يف املستدرك ، ) ٣٠٨(يرقم ، يف القراءة يف املغرب 
يف صالة املغرب بسورة األعراف  قرأ رسول اهللا  :  ((قالت  -رضي اهللا عنها -كلهم عن عائشة ، ) ٨٦٦(

  .   ١٩٢:أمساء القرآن وفضائلها : انظر .   ))  فرقها يف ركعتني
، ومخس آيات يف البصري والشامي  نتامائوهي : (( ١٥٥:البيان يف عد آي القرآن قال أبو عمرو الداين يف   ) ٢(

،      عدها الكويف ومل يعدها الباقون  ﴾املص  ﴿ :اختالفها مخس آيات، وست يف املدنيني واملكي والكويف 
عدها الكويف ومل  ﴾كما بدأكم تعودون  ﴿ ، عدها البصري والشامي ومل يعدها الباقون﴾ خملصني له الدين ﴿

  ﴾احلسىن على بين إسرائيل  ﴿،عدها املدنيان واملكي ومل يعدها الباقون ﴾نار ضعفا من ال ﴿ ،يعدها الباقون 
ومل ، األول والثاين  ﴾بين إسرائيل  ﴿وكلهم عد  ،ومل يعدها الباقون -أيضا  -الثالث عدها املدنيان واملكي 

   . ))  ر﴾من اجلن واإلنس يف النا ﴿الرابع و ﴾بين إسرائيل  ﴿يعد 
وقال ،  ))  وجابر، وعكرمة ، وعطاء ،مكية كلها يف قول احلسن  :  ((٢/١٩٨:تفسريه  قال املاوردي يف  ) ٣(

،  ))ومل يستثنيا شيئا، وأخرج غري واحد عن ابن عباس وابن الزبري أا مكية : (( ٨/٧٤:األلوسي يف تفسريه
  .  ١/٣٠٩:املكي واملدين يف القرآن الكرمي :وانظر 

: انظر . واختاره الزجاج، بن اجلوزي عن ابن عباس من رواية أيب الضحى حكاه السمرقندي والواحدي وا  ) ٤(
،  ١/٣٤٨:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٥١٩: تفسري السمرقندي و،  ٢/٣١٣:معاين القرآن وإعرابه 

  . ٣/١٦٤:زاد املسري و



  

∩⊄∪  ﴿ë=≈ tG Ï.  ﴾َأــ:  ي هذا ك ، ــاب tΑ﴿ ت Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ﴾ــ من رــك Ÿξ﴿ ،  ب sù ⎯ ä3 tƒ 

’ Îû x8 Í‘ ô‰ |¹ Ól t ym çµ ÷Ζ ÏiΒ  ﴾َالَف يضيق صدرـ  إبالغِبِ ك م ا أُرسـلت  بـه  ، ﴿u‘ É‹Ζ çF Ï9 ⎯ Ïµ Î/  ﴾

ـ  ر بـه نـذ تل أُنزلَ:  يأَ الن3﴿ ، )١( اس“ t ø. ÏŒ uρ š⎥⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 ﴾]   كــ[ مـواعظَ و 

للمص٢(قني د(.  

∩⊂∪ ﴿ (#θ ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3 øŠ s9 Î) ⎯ ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘  ﴾رآنَالقُــ: ي عنِــي ،  ﴿Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? ⎯ ÏΒ 

ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ  ﴾الَو تتـ ذُخ وا من د ونـه  ،﴿ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r&  ﴾]ـ ]/ن ›Wξ ﴿،اِهللا ريغَ Î= s% $ ¨Β tβρ ã ©. x‹ s? ﴾] 

tβρ﴿  أَرقَ ،)٣(م كُعاظات شركنياملُ عشرا مليالً يقَ ]م ã ©. x‹F sƒ  ﴾  ٍ٤(شام( .  

∩⊆∪ ﴿ Ν x. uρ ⎯ ÏiΒ >π tƒ ö s% $ yγ≈ uΖ õ3 n= ÷δ r&  ﴾ــي ــهلَأَ: ي عنِــ $﴿ ،)٥(اهــ yδ u™ !$ y∨ sù $ uΖ ß™ ù' t/  ﴾

ــ عذابان، ﴿$ \?$ u‹ t/ ﴾ــ ــات بالو٠٢،)٦(الً يلَ ــاِإل: ي ــلِاللَّاع بِيقَ ρ÷﴿،)٧(ي r& öΝ èδ šχθ è= Í← !$ s% ﴾ 

ـ  من، الـثُّ  ولِاَأل بـع ، الر صو أوثد عج كـ[ ـ ]ي انِالثَّ نمونَائ هـاراً ،  نـ ي : ي عنِ
اَءجهم بنا وأسم غَهري توقِّملَ عني٨(ه(.  

∩∈∪ ﴿ $ yϑ sù tβ% x. óΟ ßγ1 uθ ôã yŠ  ﴾ ــاؤهم ــاملو ٢٠،)٩(وتضــرعهمدع ــ: ى عن ــم  انَا كَ

                                                                             
  
، قاله الفراء والزجاج . صدرك حرج منه فال يكن يف ، كتاب أنزل إليك لتنذر به : واملعىن ، هنا تقدمي وتأخري   ) ١(

  . ٢/٣١٣:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٣٧٠:للفراء ، معاين القرآن :  انظر 
  . ١٤/١٥:التفسري الكبري : انظر . حكاه الرازي عن ابن عباس   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  . ١٠٨: التيسري يف القراءات السبع و ، ٢٧٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . فحذف املضاف ، أهلكنا أهلها : املعىن   ) ٥(
  . ٢/٣١٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  . ١/١١٩:غريب القرآن   ) ٧(
  . ٢/٣١٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(
  .مصدر سابق : و معاين القرآن وإعرابه ،  ٨٦:جماز القرآن : انظر   ) ٩(



  

تد١(ميهِاع(،  ﴿øŒ Î) Ν èδ u™ !% y` !$ uΖ ß™ ù' t/ Hω Î) β r&  ﴾َقَأرلـى أَ وا عـ ن ـ م بِهِفُِس الش٢( رك( ، ﴿(# þθ ä9$ s% 

(# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ sß ﴾. ]كـ[          

∩∉∪  ﴿ £⎯ n= t↔ ó¡ oΨ n= sù š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ Îγ ø‹ s9 Î)  ∅ n= t↔ ó¡ oΨ s9 uρ t⎦⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $# ﴾] 

ـ : سـلَ  الر سـألُ ن؟ و سلُالر به اءتيما جلوا فماذا عم:  ممسألُ اُألن]ن لْه ـ لَّب وا غ
م٣(وا به ؟لُا أُرس(   

∩∠∪  ﴿ £⎯ ¢Á à) uΖ n= sù Ν Íκ ö n= tã 5Ο ù= Ïè Î/  ﴾ ] أَ] أونلَ:  ينــربن خم بِهــا ع ــوا بِمم ــمٍل  عل

م٤(ان( ،﴿ $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. š⎥⎫ Î7 Í← !$ xî﴾]ـ ] وثدأ م عسـلِ ن الر ـ  مـمِ اُأل، و ؛ ملَّاذا ب غـت  ،

ومع دم قَليهِاذا روم٥(مه(.  

∩∇∪  ﴿ãβ ø— uθ ø9 $# uρ >‹ Í× tΒ öθ tƒ  ﴾ي عنِي :عمالِاَأل زنَو يوم ؤالِالس ـ  ي ذُالذ ي قَكـر ف ولـه 

ى عالَت :﴿£⎯ n= t↔ ó¡ oΨ n= sù﴾)٦(،﴿‘, ys ø9 ـ  عمـالَ أَ نَّأَ لـك ذَ؛ و)٧( دلُالع ]ن[﴾#$  رصـو تت ؤمننياملُ

تتصور في صورة حسنة ارِفَّالكُ أعمالَ، و تت صـوـ  ر ـ ف ي صقَ ورة فَ،بيحـةوزنُت ت لـك 

⎯ ﴿:ىعـــالَت هولُـــقَ ذلك، فَـــ )٨( ورةَالصـــ yϑ sù ôM n= à) rO … çµ ãΖƒ Î—# uθ tΒ š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ 

                           
: جماز القرآن : انظر. وقد ذكر هذا القول أبو عبيدة والزجاج ، ١/١٧٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(

  . مصدر سابق : و معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق 
  . ٢/٣٤٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٢(
  . ٨/١٢١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن الطربي   ) ٣(
  . ٣/١٦٩: زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . ق مصدر ساب: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ١/٥٢٠:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٥(
  . ٨/١٢٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ٦(
: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر وأيب الشيخ ،رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد  ) ٧(

  . ٣/٤١٧:الدر املنثور و ،٥/١٤٤٠:تفسري ابن أيب حامت و، مصدر سابق 
وحكاه الواحدي ، عن ابن عباس من رواية الكليب عن أيب صاحل ١/٢٦٣: شعب اإلميان حكاه البيهقي يف   ) ٨(

: قلت . ٢/١٤٩: تفسري البغوي و، ٢/٣٥٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . والبغوي عن ابن عباس 
  . وال خيفى هتافت رواية الكليب عن أيب صاحل عند أهل احلديث 



  

tβθ ßs Î= ø ßϑ ø9    .  ونَؤمنم املُه؛ و ائزونَ،الفَ اجونَالن]كـ[﴾ #$

∩®∪ ﴿ ô⎯ tΒ uρ ôM ¤ yz … çµ ãΨƒ Î—# uθ tΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã Å¡ yz Ν åκ |¦ àΡ r&  ﴾ــ ــوا إِارصـ ى لَـ

$﴿ ،  العذابِ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθ ßϑ Î= ôà tƒ  ﴾]م[ـ  بِ جحـدونَ ي مـا ج اء بـه ـ م حمد 

)١(.   

∩⊇⊃∪ ﴿ô‰ s) s9 uρ öΝ à6≈ ¨Ζ ©3 tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#  ﴾ــلَّمماكُكن ــف ــيما بني ــيمنِىل إِ ةَكَّــم ،  ال

لَإِوامِِى الش شرِ: ي عنِ؛ يمكـ ي م $﴿،)٢(ةَكَّ uΖ ù= yè y_ uρ öΝ ä3 s9 $ pκ Ïù |· Íƒ$è tΒ﴾]ـ ]ن معيشـونَ ا ي 

عيشونَي ـ  به م زقِن الـر ،املـالِ و و ،الت ٣(جـارة(،﴿Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ã ä3 ô± s?﴾]ـر ،مشأَ]عي  :

ـ ن؛ َأل همـز ت الَ:  عـايش م ٠٢، )٤(م ليكُع نعمتا أَمل اكرينش ريم غَكُنإِ هـلُ ؛  ا مفاع
ميشِن الع و ،احها دت :ميشةٌع أَ، وها لُص : ؛ ع ـيِشعم لـى وفْ زنم ـل ؛ وـ ع و مـاَ ه 
يعاش/ن  بهمالنبات احلَو٥( يوان(.  

∩⊇⊇∪  ﴿ ô‰ s) s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n= yz ﴾ ــي Ν§ ﴿،  آدم: ي عنِ èO öΝ ä3≈ tΡ ö‘ §θ ــ ﴾ ¹| ي ظَفــره ، )٦( ه
ـ نإِ، و اهرنوص:  وأَ ٢٠، )٦( ـ م öΝ﴿: الَا قَ ä3≈ tΡ ö‘ §θ Ν§﴿ ،)٧( نـه م لـق اخلَ نََّأل ﴾ ¹| èO $ uΖ ù= è% 

Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ ]خ[ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) ]ن[óΟ s9 ⎯ ä3 tƒ z⎯ ÏiΒ 

š⎥⎪ Ï‰ Éf≈ ¡¡9   . ]كـ [﴾ #$

                           
  .مصدر سابق : ري القرآن ايد الوسيط يف تفس: انظر   ) ١(
: معاين القرآن وإعرابه : وانظر . عن ابن عباس ، ٢/٣٥٢: حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(

  . ٤/٢١٧:تفسري الثعليب  ، ٢/٣٢٠
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
زاد و ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٤(

  . ٣/١٧٢:املسري 
  .  ٤١٦ -٤١٥: غريب القرآن   ) ٥(
  . ٨/١٢٧: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٦(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(



  

∩⊇⊄∪﴿tΑ$ s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ ω r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó s∆ r&]ـــ[﴾]٣ ــدةٌز : )) الَ(( ]ك ــاهم، ائ :  عن

ــ ما مــك ــجدت نْأَ نع ــو،)١(س هــ و ــس وبيخٍؤالُ ت وعنِتــف $tΑ﴿،)٢(ي s% O$ tΡ r& × ö yz 

çµ ÷Ζ ÏiΒ]ن[© Í_ tF ø) n= yz ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çµ tG ø) n= yz uρ ⎯ ÏΒ &⎦⎫ ÏÛ﴾] ـــ ش ــاهم]ك ــعنم:  عن ــي نِ ن م

السأَلَ جود هني خم ريكُ ذْ؛ إِ)٣(نهن ارِنتيـ اً ، و ـ ط انَكَ اً ، فَيني اَأل تـرك مـر ـ ، و  اسقَ
  . )٤(ى عصفَ

∩⊇⊂∪ ﴿tΑ$ s% ñÝ Î7 ÷δ $$ sù $ pκ ÷] ÏΒ  ﴾َـ  أُنزلَف ـ ن اجلَم ّن٥( ة(ـ  قيـلِ ، و ـ م ٦( ماِءن الس(، ﴿$ yϑ sù 

ãβθ ä3 tƒ y7 s9 β r& t ¬6 s3 tF s? $ pκ Ïù  ﴾ــ ــرِن أَعـ ــتي ، ومـ ól﴿ ي ، ينِعصـ ã ÷z $$ sù y7 ¨Ρ Î) z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ Ì Éó≈ ¢Á9   . )٧( اعةالطَّ تركبِ ِء الذَألا ]كـ [﴾ #$

∩⊇⊆∪ ﴿ tΑ$ s% þ’ ÎΤ ö ÏàΡ r&  ﴾َأــم ’4﴿ ي ، هلنِ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ ﴾] ـــ ــدي ]ك :  ري

يةَانِالثَّ فخةَالن .  

∩⊇∈∪ ﴿ tΑ$ s% y7 ¨Ρ Î) z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì sàΖ ßϑ ø9   . )٨(]كـ [﴾ #$

∩⊇∉∪  ﴿tΑ$ s% !$ yϑ Î6 sù ‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθ øî r&  ﴾يـ فَ:  ريد ـ ا أَبم ؛ أَ)١(يللتنِضبِ:  ي ـ إِ إغوائـك ياي، ﴿

                           
أن يف القرآن زائد ال معىن : وسبق رد هذا الكالم ؛ أعىن ،  ١/٣٧٤:فراء لل، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ١(

  .له 
  . ٢/٣٢٢: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
  . ٢/٣٢٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
التفسري ه الرازي يف وعنه حكا، عن ابن عباس ،  ٢/٣٥٣: حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(

  . ١٤/٢٩:الكبري 
  . ٨/١٣٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ٥(
  . ٣/١٧٥:  زاد املسريو،  ٢/٢٠٤:تفسري املاوردي : انظر .  حكاه املاوردي وابن اجلوزي عن احلسن  ) ٦(
  . ٢/٣٢٤: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(
قال فإنك  ،إىل يوم يبعثون  رب فأنظرين ﴿: (( عن السدي قال  ١٣٣ -٨/١٣٢: ه سريتفروى ابن جرير يف   ) ٨(

وهو يوم ؛ ولكن أنظره إىل يوم الوقت املعلوم ، فلم ينظره إىل يوم البعث ﴾ من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم 
  . )) فصعق من يف السماوات ومن يف األرض فمات ، ينفخ يف الصور النفخة األوىل 



  

ــإِ β¨﴿ ،اييـ y‰ ãè ø% V{ öΝ çλ m; y7 sÛ# u ÅÀ tΛ⎧ É) tF ó¡ ãΚ ø9 ـــ ع[﴾ #$ ــىع]كـ ــ لـ  راطالصـ

   .  اطلَالب همن لَأُزي أنْ؛ بِ ةنى اجلَلَإِ هسلكوني يالذ)٢(ستقيمِاملُ

∩⊇∠∪﴿§Ν èO Ο ßγ ¨Ψ u‹ Ï? Uψ .⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& ﴾ــين ــا ؛  :يع ــردون عليه ــيت ي ــرتهم ال آخ

⎯ô﴿ ، ايهم فهكَكِّشأُفَ ÏΒ uρ öΝ Îγ Ï ù= yz  ﴾ ـ نياَهم التخلِّدي يـ   فُون هم فيها ، هـا فـأُرغب ﴿ô⎯ tã uρ 

öΝ Íκ ÈΡ$ yϑ ÷ƒ r&  ﴾أُشبه م أَليهِعمر مينـهِ د،﴿⎯ tã uρ öΝ Îγ Î= Í← !$ oÿ w¬﴾]ـ ]ن أُشـ ي لَه ـ م املَه اص٢٠،)٣(يع 

 ىَأل :أواملعنترفَصلَ نـ ه ـ ي اإلم ف ـ  اللِض مميـعِ ن ج اجل ٤( هـات( ،﴿ Ÿω uρ ß‰ Åg rB öΝ èδ t sV ø. r& 

š⎥⎪ Ì Å3≈ x© ﴾ ]٢وثدأ كـ [.  

∩⊇∇∪ ﴿ tΑ$ s% ól ã ÷z $# $ pκ ÷] ÏΒ  ﴾ــة٥( مــن اجلن( ، ﴿ $ YΒρ â™ õ‹ tΒ  ﴾َأــ:  يــموماً ببلغِأَذم 

# ﴿  ، )٦( مِالذَّ Y‘θ ãm ô‰ ¨Β   ﴾]ن[طْموداً رمونـ  ٢٠، )٧( اًلع ـ  بعـد املُ:  ورحداملَ من ر محـة 

ــالَت اِهللا ⎯ ﴿ ،)٨(ى عــ yϑ ©9 y7 yè Î7 s? öΝ åκ ÷] ÏΒ  ﴾ــ ⎯¨﴿ ،  آدم والدن أَمِــ q♥ r= øΒ V{ tΛ ©⎝ yγ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

                                                                             
تفسري :انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر والاللكائي يف السنة ، رواه ابن جرير عن ابن عباس وابن زيد   ) ١(

  . ٣/٤٢٥:الدر املنثور و،  ٨/١٣٣: الطربي 
، حمذوفة ) على ( وال خالف بني النحويني يف أن  :  ((مصدر سابق : قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(

  . ))  ضرب زيد الظهر والبطن: قولك ومن ذلك 
  . ٢/٣٥٥:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
مصدر : معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(

  .  سابق 
   .٥/١٤٤٦:تفسري ابن أيب حامت : انظر . عن إبراهيم النخعي  رواه ابن أيب حامت  ) ٥(
: زاد املسري و،  ٢/٣٥٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن قتيبة   ) ٦(

٣/١٧٨ .  
  . ٤/٢٢٢:يب لتفسري الثع: انظر   ) ٧(
مصدر : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قول الزجاج  وهو، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(

  .  سابق 



  

t⎦⎫ Ïè uΗ ød r& ﴾ ]وثدأ كـ [ي عنِي :ن الكَمافرين قُ، ورنم هِائمن الش١( طان(.  

 ∩⊇®∪ ﴿ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ uρ ô⎯ ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿξ ä3 sù ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym]٣[/$ yϑ çF ø⁄ Ï© 

Ÿω ]خ[ uρ $ t/ t ø) s? Íν É‹≈ yδ nο t yf ¤±9 $# $ tΡθ ä3 tF sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 ي فــ فســريهت بقســ ]كـــ[ ﴾ #$

سورة الب٢( قرة(.  

  ∩⊄⊃∪  ﴿}¨ uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 ــ: يأَ﴾  #$ حلَ ثَدــه ــا ف  ٠٢، )٣(ا مســهِفُي أُنم

ـ إِ:  ريِن اخلَم فسِي النف قعا يمل:  قالُراً ، يا شمفسيهِي نى فلقَأَ ـ ل، و امهلَ ما ي ـ  قـع ن م
و ، الشرا الَم خفَ ريوِ:  يهسواس و ،لما يـ  قع ـ م ـ إِ وفن اخلُ جياس ،وـ ل ما ي ـ  قـع ن م

يلَ قديرِتملٌأَ:  ريِاخلَ ن و ،لما ي قـع ـ م ا الَم لـى اإلِ عن سـان ـ  الَو ـ : ه لَ خاط ٤(ر(، ﴿

y“ Ï‰ ö7 ãŠ Ï9 $ yϑ çλ m;  ﴾هذه  المالعاقبة ذَ، ونَّأَ لك اقبةَع تلك الوسـ و سأَ ةدـ إِ ت ـ  نْى أَلَ بدت 

ـ ، و)٧(ا منـه ع باسِاللِّ تتهافُبِ؛  )٦( امفَروجه :ي عنِ، ي)٥( اهمتوأَا سهملَ ـ و قَه  ﴿:  هولَ

 :﴿ $ tΒ y“ Í‘… ãρ  ﴾َأـــ:  يـــما ستر ، ﴿$ yϑ åκ ÷] tã ⎯ ÏΒ $ yϑ Îγ Ï?≡ u™ öθ y™]خ[tΑ$ s% uρ $ tΒ $ yϑ ä38 uη tΡ 

$ yϑ ä3 š/ u‘ ô⎯ tã Íν É‹≈ yδ Íο t yf ¤±9 ــ:  يأَ﴾  #$ ــلكْن أَعـ Hω﴿ ا ،هـ Î) β r& $ tΡθ ä3 s? È⎦ ÷⎫ s3 n= tΒ ﴾ ))َال ((  :

ها هنأَ ضمرةٌا م ،نْأَ الَّإِ:  ي تكونلكـنيِ ا م ت بقيـان الَو ت ـ ؛ كَ موتـان ا الَم ت مـوت 

٨(كــة املالئ(لَّ، د ــع ــى ه ــذا املَل ــى قَعن ρ÷﴿ : ه ولُ r& $ tΡθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ sƒ ø: ، كـــ [﴾  #$

عرونش[.  

                           
  .  مصدر سابق : زاد املسري و، مصدر سابق  : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  (     ) .صفحة ، من السورة )  ٣٥( عند اآلية رقم   ) ٢(
  .مصدر سابق  : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .  ٤٨٣: غريب القرآن    )٤(
  . ٣/١٧٩:زاد املسري و، ٢/١٥٢:تفسري البغوي و، مصدر سابق  : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ٢/٣٢٧: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٨٧:جماز القرآن   ) ٦(
  .بق  مصدر سا: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
  .مصدر سابق  : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٨(



  

∩⊄⊇∪ ﴿ !$ yϑ ßγ yϑ y™$ s% uρ  ﴾لــــف لَحــه ’﴿ ، )١(ا مــ ÎoΤ Î) $ yϑ ä3 s9 z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎫ Ï⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 $# 

  . ]خ[﴾

∩⊄⊂∪ ﴿ $ yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρ á äó Î/ ﴾]غَ ]كـــ شرــه ــم ــم، و اليمنيِا بِ ى عن :الَّدمــا ه: 

جرأهكلِلى أَما ع الشما غَبِ جرةرهـ  ما به من ي أَ ٠٢، )٢(ِ مينـهغَ:  يرـ ه باطـلٍ ا بِم  ،

قالُي  :لِّكُل ـ  ى إِلقَن أَم نسـاناً في ب ـ  ليـة $  ﴿ ، )٣( غـرورٍ ه بِالَّد دقَ £ϑ n= sù $ s%# sŒ nο t yf ¤±9 $# 

ôN y‰ t/ $ yϑ çλ m; $ yϑ åκ èE≡ u™ öθ y™  ﴾هافُتت لباسهما عـ ن ما فَه ـ  أبصـر ـ  هنم احـد و لَّكُ ورةَمـا ع 

$  ﴿ ، )٤( اييحتاســـفَ احبهصـــ s) Ï sÛ uρ È⎯≈ ÅÁ øƒ s† $ yϑ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ø:  بالَقْـــأَ]ن[﴾#$

ورقِّرِجعا يعان كَ الورقوبِالثَّ هيئة ل يسـتت ٠٢،)٥(را بـه عـالَ ج ي لصـقان ليهِع مـا و رق
نيِالت ؛ وهو تهافَيت عنهمطَ:  قالُا ، يالنٌفُ فق ذا ،كَ علُفْيبـلَ أقْو ـ  فعـلُ ي ـ ذا بِكَ ى معن
واحد و ،يلْ:  خصفانيقاصن الورق بعضه عـ  لى ب ـ ن قَعـضٍ ؛ م ه ول:ـ خ ـ ص لعن ي فت

$ ﴿، )٦(لـى طـاقٍ   اقـاً ع طَ قـت أطبا رقعـةً ، و ليهع بقتطْذا أَإِ yϑ ßγ1 yŠ$ tΡ uρ !$ yϑ åκ ›5 u‘ óΟ s9 r& 

$ yϑ ä3 pκ ÷Ξ r& ⎯ tã $ yϑ ä3 ù= Ï? Íο t yf ¤±9 $# ≅ è% r& uρ !$ yϑ ä3 ©9 ¨β Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ yϑ ä3 s9 Aρ ß‰ tã ×⎦⎫ Î7 •Β ﴾ 

  . ]كـ[

∩⊄⊄∪ ﴿ Ÿω$ s% $ uΖ −/ u‘ !$ oΨ ÷Η s> sß  /$ uΖ |¡ àΡ r& ] خ[β Î) uρ  óΟ ©9 ö Ï øó s? $ uΖ s9 $ oΨ ôϑ ym ö s? uρ ¨⎦ sðθ ä3 uΖ s9 

z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Î Å£≈ y‚ ø9     ]كـ[ ﴾ #$

∩⊄⊆∪ ﴿ tΑ$ s% (#θ äÜ Î7 ÷δ /ö ]ن[ #$ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰ tã ]ن[ ö/ ä3 s9 uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

                           
   .٥/١٤٥٣:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ١(
  . ١٤/١٢٢: هتذيب اللغة: انظر   ) ٢(
  . ٢١٨: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٤/٢٢٤:تفسري الثعليب : وانظر . يب عن الكل،  ٢/٣٥٧: حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
 ابن أيب شيبة وعبد بن محيد ابن املنذر وأيب وزاد السيوطي نسبته إىل، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ٥(

  . ٣/٤٣٢:الدر املنثور و ،٥/١٤٥٢:تفسري ابن أيب حامت و، ٨/١٤٢:تفسري الطربي : انظر .  الشيخ
  .  ٣١٧: غريب القرآن   ) ٦(



  

@ s) tG ó¡ ãΒ   ﴾َأقَــ:  يرار  ، ﴿ìí$ tF tΒ uρ ’ n< Î) &⎦⎫ Ïm  ﴾]ثُــ  ]صــز كـــ ،ــفَ مسذَ رلــك 

  :  قولهبِ

∩⊄∈∪  ﴿  tΑ$ s% $ pκ Ïù tβ öθ u‹ øt rB $ yγ‹ Ïù uρ tβθ è?θ ßϑ s? $ pκ ÷] ÏΒ uρ tβθ ã_ t øƒ éB ﴾]أَ، ]مــر  ﴿قَــــ

tβθ ã_ ç øƒ rB  ﴾ و ،فومِي الر و ،الز خـرف اجلَ، و ١(اثيـة(  أخ)٢(ـ لَ،و ـ ا ذَم آدم  ر عـرِي كَ

نوحواُء ؛ م عا بِلينما خلق لنقالَ؛ فَ)٣( باسِن اللِّا م :  

∩⊄∉∪  ﴿û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 ﴾  َأي  :ــخ ــا لَلقن ــاً م لكُ ﴿ ،  )٤(باس

 ﴿“ Í‘# uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u™ öθ y™ ﴾يــ ســترعمكُورات،﴿$ W±„ Í‘ uρ﴾]أَ]ن قي:االً،مــوما يتلــونَحم بــه 

يابِن الثِّم  ةر٠٢ِ ،)٥(احلسن يـش رِو ـ :  يـاش ا ظَم ـ  هـر بـاسِ ن اللِّم،ـ و ٦( ارةُالش( ،

والراخلَ:  -أيضـاً   -ياش  صـباملَو ٧(عـاش(، ﴿ â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 ـ :  يأَ] ن ق[﴾  #$ ستر 

$¨u ﴿ أَقَــر، )٩(تــه ورع يوارِيــفَ اَهللا )٨(]لمــن يتقــي [ ةورالعــ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9  معــ﴾ #$

علٍو،﴿y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ﴾]ن[ لخـذَ ا أَذَإِ صاحبه  أَ، بـهـ  و ـ خ م رين الت عـرذَي ؛ و نَّأَ لـك 

                           
  :الواردة يف اآليات التالية ) خترجون ( يعين كلمة   ) ١(

يخرِج الْحي من الْميت ويخرِج الْميت من الْحي ويحيِي  ﴿: وهي قوله تعاىل ، ) ١٩(يف الروم اآلية رقم         
رخت ككَذَلا وهتوم دعب ضونَ  الْأَرلَ  ﴿: وهي قوله تعاىل ، ) ١١(اآلية رقم ويف الزخرف ،  ﴾جزي نالَّذو

رخت كا كَذَلتيةً ملْدب ا بِهنرشرٍ فَأَناًء بِقَداِء ممالس نونَ موهي قوله تعاىل ، ) ٣٥(ويف اجلاثية اآلية رقم ،  ﴾ج :
﴿  ...رخلَا ي موفَالْيبتعتسي ملَا ها وهنونَ مونَ  ج﴾ .  

  . ١٠٩: التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  . ٣/١٨١:زاد املسري و، مصدر سابق  : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  . ٢/١٥٤:تفسري البغوي : انظر   ) ٤(
  . ١/٥٢٥:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٥(
  . ٨٧:جماز القرآن : انظر . دة قاله أبو عبي  ) ٦(
  . ٢٤٦: غريب القرآن   ) ٧(
  ...ستر العورة تبقا اهللا : أي : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٨(
: و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٣٢٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . هذا املعىن على قراءة النصب   ) ٩(

٢/٣٥٨  .  



  

جن املُماعةً مكَ شركنيانوا يتعببِ ونَدالتعري ، وـ  يـابِ الثِّ لعِخ ـ ف ،  البيـت بِ وافي الطَّ

٢٠املَوى عن :لال باسـ ت ـ قَ ـ وى خ م يـابِ ن الثِّري،و ﴿y7 Ï9≡ sŒ ﴾ ١( ائـدةٌ ز(،﴿š Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ 

ÏM≈ tƒ# u™ «! ـ آيا بِهبجوي أَالت رائضهن فَم:  يأَ﴾  #$ اته ـ ؛ ي ـ : ي عنِ سـ  تر العورة ، ﴿óΟ ßγ ¯= yè s9 

tβρ ã ©. ¤‹ tƒ ﴾ ]كَ]  كـي يت٢(وا ظُع( .   

∩⊄∠∪  ﴿ û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏF ø tƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 ، )٣(مكُلنضــي الَوم كُنعدخــي الَ﴾  #$

ــي $!﴿ ، )٣(مكُلنضـــ yϑ x. yl t ÷z r& Ν ä3 ÷ƒ uθ t/ r& z⎯ ÏiΒ Ïπ ¨Ζ yf ø9 $# äí Í”∴ tƒ ]٣[$ yϑ åκ ÷] tã $ yϑ åκ y$ t7 Ï9 $ yϑ ßγ tƒ Î ã Ï9 

!$ yϑ Íκ ÌE≡ u™ öθ y™ ﴾]أَ ]نضاف إِالن زعليه - لَ نْإِوم يذَ ولَّتلـ ؛ َأل - ك نـ  ه  منـه ِ سـببٍ بِ انَكَ
)٤( ،﴿ … çµ ¯Ρ Î) öΝ ä31 t tƒ uθ èδ]٣[ … çµ è=‹ Î6 s% uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω öΝ åκ tΞ ÷ρ t s?  ﴾]ن[ ــي ــ: ي عنِ مــ ن  انَكَ

ــ بِن قَمــه $ ﴿ ،  يل ¯Ρ Î) $ uΖ ù= yè y_ t⎦⎫ ÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾ ]ـــ ــه  ك ث

[اهلَّطْنسلـيهِ م عيزِم ؛ ل ـ يـد ـ وا ف ـ  كَ، )٥(م هِيي غَ $! ﴿: ى عـالَ ال تمـا قَ ¯Ρ r& $ uΖ ù= y™ ö‘ r& 

t⎦⎫ ÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# ’ n? tã t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $#  …﴾ ٦( اآلية( .  

 ∩⊄∇∪﴿# sŒ Î) uρ (#θ è= yè sù Zπ t± Åt  $ sù ﴾وافَطَ:يعنِيم بِه ـ  البيـت ع٢ين،ارـ  كـانَ و هذا د  يـن

ـ :  مـس احلُ، و اهليةي اجلَمس فاحلُ/غَريِ ـ ؛ و)٧( قيـف ثَ، و ريشقُ  الَ:  قولـونُ وا يانكَ

                           
: معاين القرآن وإعرابه : انظر : انظر . وهذا على قراءة الرفع ، ١/١٧٦:ة األريب يف تفسري الغريب تذكر  ) ١(

  .   ٢/٣٥٩: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : ري القرآن ايد الوسيط يف تفس: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  . ١٤/٤٥:التفسري الكبري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . ٢/٣٢٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  .من سورة مرمي ) ٨٣(جزء من اآلية رقم   ) ٦(
 بنا بكر بن منبه بن قيس وامسه ،ثقيف:  هلم فيقال أبيهم باسم اواشتهرو العدنانية، من هوازن من بطن: ثقيف   ) ٧(

  .٣٩١:، واية األرب يف معرفة األنساب العرب ٢٦٦:مجهرة أنساب العرب : ، انظرهوزان



  

نـ  اَهللا عبد فذْأَ يـابٍ ي ثـ ن بنـ ا ف ١(ايه( ، ﴿(#θ ä9$ s% $ tΡ ô‰ y` uρ !$ pκ ö n= tæ $ tΡ u™ !$ t/# u™ ª! $# uρ $ tΡ z s∆ r& $ pκ Í5]ن[ 

$ pκ Í5]ن[ ö≅ è% χ Î) ©! $# Ÿω â ß∆ ù' tƒ Ï™ !$ t± ós x ø9 $$ Î/ ]ن[ tβθ ä9θ à) s? r& ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω 
šχθ ßϑ n= ÷è s? ﴾]أوخج ثه  كـ[.  

∩⊄®∪ ﴿ ö≅ è% z s∆ r& ]٣[’ În1 u‘ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ﴾]خ[ اً لردم هِقـــــــول: ﴿ª! $# uρ $ tΡ z s∆ r& $ pκ Í5﴾ 
)٢(و،ـــ:  ســـطُالقدلُالع)٣(،﴿ (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ y‰Ζ Ïã Èe≅ à2 7‰ Éf ó¡ tΒ  ﴾وـــوا جه

وجوا وهوهكُجم حا كُيثُ منتـ م ف ي الصـ إِ الة ـ :  وأَ ٢٠،)٤( عبـة ى الكَلَ يوا أَلُّصـ ن ا م

حــرت ــ ض ٥(الةُ الص(، ﴿çνθ ãã ÷Š $# uρ š⎥⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! ـــ[﴾ #$ ــو] ف ك حو ، وهالَد 

كُشرِتوا به يئاًش،﴿ $ yϑ x. öΝ ä. r& y‰ t/  ﴾ ـ ـ  لـقِ ي اخلَف شقيـ اً و فَعيداً؛ س كـذلك: ﴿tβρ ßŠθ ãè s? 

  :ىعالَت هولُقَ ىعنذا املَه حةلى صدلُّ ع؛ ي)٦( ياَءقشأَو داَءعس]خ ف[﴾

∩⊂⊃∪ ﴿ $ ¸)ƒ Ì sù 3“ y‰ yδ $ ¸)ƒ Ì sù uρ ¨, ym ãΝ Íκ ö n= tã ä' s#≈ n= Ò9 ــو ]ن[﴾  #$ ــاُءم أَه ــ ولي الشيطان 

،﴿ ÞΟ ßγ ¯Ρ Î) (#ρ ä‹ sƒ ªB $# t⎦⎫ ÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# šχθ ç7 |¡ øt s† uρ Ν åκ ¨Ξ r& šχρ ß‰ tG ôγ •Β ﴾ 

 : قالَفَ ،)٧(وا تعري الَم ، وهيابوا ثسلبي نْم أَهمرأَ مثُ] ثَالثُون ، م [

                           
تفسري : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر وأيب الشيخ ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد والسدي   ) ١(

  . ٣/٤٣٦:الدر املنثور و،  ٥/١٤٦١: تفسري ابن أيب حامت و، ٨/١٥٤: تفسري الطربي : انظر 
  . ٢/٣٣٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . ٨/١٥٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد والسدي   ) ٣(
  .سابق مصدر : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد والسدي وابن زيد   ) ٤(
مصدر : معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(

  .مصدر سابق : 
قال الواحدي يف الوسيط يف ، ١٥٧ -٨/١٥٦: تفسري الطربي . رواه ابن جرير عن حممد بن كعب القرظي   ) ٦(

بدأكم يف اخللق شقياً وسعيداً : ار القفال ؛ قال وهذا القول اختي : (( ٢/٣٦١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد 
  .  ))  وكذلك تعودون على الشقاء والسعادة، 

: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن مردويه ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٧(
  . ٣/٤٤٠: الدر املنثور و، ٥/١٤٦٤:تفسري ابن أيب حامت و ،٨/١٦٠: الطربي 



  

∩⊂⊇∪ ﴿ û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρ ä‹ è{ ö/ ä3 tG t⊥ƒ Î—  ﴾ ـ : ي عنِي ما وـ ار ٠٢، )١( ورةَى الع ينـةُ الز  :

ما يتزي ـ  اإلنسـانُ  ن بـه ـ ن م بسٍل و ،حلي،ـ و ρ#)﴿:ىعـالَ ه تقولُ ä‹ è{ ö/ ä3 tG t⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 

7‰ Éf ó¡ tΒ﴾َأي  :لكُباسم علِّكُ ند صالة ؛ واجلَ نَّأَ ذلكـ  اهل ـ وا يانيـة كَ  البيـت ون بِطوفُ

راةً ؛ الرجالُ بِعهـارِ الن و ،احلُ الَّ؛ إِ يـلِ اللِّبِ سـاءُ الن ؛ و ـ مـس ـ ه  انَمـن د و ريشم قُ
ـ هم ، ويابِي ثف ونَوفُطُوا يانم كَهنإِفَم؛هِدينِبِ سموا ح مسـاً ل دـ تشـد ي أَهم فهم ، يـانِ د
احلماسةُو  :جاعةُالش كَ؛ وانت املرأةُ تخـذُ ت ن ـ  سـائج ـي مفَ )٢(ورِن الست علـق لـى  ع
قْحويها ، وي ذَفلك قولُت العامةُري :  

اليوم يبوا بدع ـهأَ ضـ كُ و ـ فَ هنم ادا بمو هلُّ  )٣( ـهال أُحلُّ
  
أَ الَقَوبو عرو م: )) نَّقالُ أَي  مآد َطبِ اف البيـت رعـ انـاً ؛ ألَ ي نه ـ م شبِب يـومِ ه 

 ةاميثُالق ،م اَءج بِالني  َف ذَ نسـخ لـك  (( و ، قولـه ى عـالَ ت : ﴿öΝ ä. ß‰ Ïã öθ tΒ ãΠ öθ tƒ Ïπ uΖƒ Ìh“9 $# 

ــ:  يأَ)٤( ﴾... يوم العــد y‰Ζ﴿، )٥( ي Ïã Èe≅ ä. 7‰ Éf ó¡ tΒ ﴾]خ [لــواف ــالةل وأَ ط ﴿ ، )٦( ص

 ﴿(#θ è= à2 uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ ﴾ اجلَ هلُأَ كانَو ـ  الَ اهليـة ـ أَ أكلونَي يام حـ ج ـ قُ الَّإِ/مهِ وتالَاً ، و 

لونَأكُي دماً؛سمونَعظِّي بذلك هم،حسلمونَاملَ قالَفَج :ن أَ أَ حـن نْحـق ـ  فعـلَ ن  أنزلَ، فَ

                           
: انظر . وزاد السيوطي نسبته لعبد بن محيد وابن املنذر وأيب الشيخ  ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ١(

  . ٣/٤٣٩: الدر املنثور و، ٥/١٤٦٥:تفسري ابن أيب حامت و ،٨/١٦١: تفسري الطربي 
  ) .سري ( ة ماد،  ٤/٣٩٠:لسان العرب : انظر . وهو ما قد من اجللد ، مجع السري : السيور   ) ٢(
خذوا زينتكم عند كل  ﴿ : تعاىل يف قوله باب، كتاب الفسري ، ٤/٢٣٢٠: حه صحيروى اإلمام مسلم يف   ) ٣(

فتقول ، كانت املرأة تطوف بالبيت وهى عريانة :  ((بن عباس قال من حديث ا ،) ٣٠٢٨( برقم ،  ﴾مسجد
  )) . فما بدا منه فال أحله         ه أو كله اليوم يبدو بعض: جتعله على فرجها وتقول ، من يعريىن تطوافا 

  .من سورة طه )  ٥٩( جزء من اآلية رقم    ) ٤(
  .  ٢٥٧ -٢٥٦: غريب القرآن   ) ٥(
  . ٢/٣٦٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٦(



  

θ#)﴿ .)١(ىعالَت اُهللا è= à2 uρ﴾ اللَّ: ي عنِيحم وسمالد و ،ـ أشرب ـ ، و املـاءَ و نبوا اللَّ ـ م لَّا أُح 

θ#)﴿٢م ،كُلَ è= à2 uρ (#θ ç/ u õ° $# uρ ﴾ َأـ :  ي ـ ي أَف ـ  امِي ـ ب نَّ؛ َأل جاحلَ ـ نِ ـ )٢( امرٍي ع  وا الَانكَ

أكلونَي ي احلَفج دسماً ، وفَوتاً قُ الَّإِ أكلونَال ي ،سـلمونَ املُ أراد ـ الت بِش هـوا  هـم ؛ فَ بهن

، هنع  ﴿Ÿω uρ (# þθ èù Î ô£ è@﴾]بِ]نكُرِظْحلى أَم عـ كُِسنف ـ م م ـ لْلَحأَ دا قَ ـ ه لَت ـ كُ حـمِ ن اللَّم م 

و٣( سمِالد(، ﴿ … çµ ¯Ρ Î) Ÿω = Ït ä† t⎦⎫ Ïù Î ô£ ßϑ ø9 ـ ي الَ] خج ن[﴾#$ م عـل ذَ ن فَحب ؛ أَ لـكي 

  .ةَناجلَ لهخدي الَوه ،يبيث الَ: 

∩⊂⊄∪ ﴿ö≅ è% ô⎯ tΒ tΠ § ym sπ oΨƒ Î— «! $# û© ÉL ©9 $# yl t ÷z r& ⎯ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 ﴾ــ ــن ح مرنْأَ م تــلب ــس ي وا ف

≈ÏM﴿ ،)٤(مكُرسـت ا يم مكُوافطَ t6 Íh‹ ©Ü9 $# uρ z⎯ ÏΒ É− ø— Ìh9 ـ ي] ن[﴾]٣[#$ ـ :يعنِ ما حـ ر موه لـى  ع

ـ جح اميم أَسهِفنأَ ≅ö ﴿ ، )٥(مهِ è% }‘ Ïδ ﴾َأالطَّ:ي ـ  يبـات م زقِن الـر ،﴿t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ ’ Îû 

Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 ـ م،هباحـةٌ لَ م] كـ ق[ ﴾ #$ م ـ  ع اشـتراك ـ م افرينالكَ عهـ م ف ـ يه ي ا ف

الد٦(اني(،﴿Zπ |Á Ï9% s{ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 ـ  لمـؤمننيِ صـةٌ ل الي خه مثُ]ن[﴾#$ ـ ف ومِي ي ـ الق ،  ةيام

وليس للكافرين ف٧( يٌءيها ش(ـ ، و هـ و م ـ ى قَعن Zπ﴿ :ىعـالَ ت هولُ |Á Ï9% s{ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ﴾، 

                           
، ٤/٢٢٩: يب لتفسري الثع: انظر . ون إسناد وذكره الزخمشري د، ذكره الثعليب والواحدي عن الكليب معلقاً   ) ١(

  . ٢/٩٦:الكشاف و،  ٢٢٦:وأسباب الرتول 
حسل : ي بن غالب من قريش من العدناينة، وهم بنو عامر بن لوي، كان له من الولد ؤطن من لب: بنو عامر   ) ٢(

  .٣٠٠ :اية األرب يف معرفة األنساب العرب  :انظر .  وبغيض
  .مصدر سابق : تفسري القرآن ايد  الوسيط يف: انظر   ) ٣(
  . ٢/٣٣٣:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٣٧٧:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء والزجاج   ) ٦(
: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر ، ر وابن أيب حامت عن ابن عباس بنحوهرواه ابن جري  ) ٧(

  . ٣/٤٤٦:الدر املنثور و، ٥/١٤٦٨:تفسري ابن أيب حامت و ،٨/١٦٤



  

π×﴿  قَرأَ |Á Ï9% s{ ﴾ م١(دن(،﴿y7 Ï9≡ x‹ x. ã≅ Å_Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $#  ﴾فَنسم حلَا أَر لـت ـ و ما حر  مـت

 ، ﴿5Θ öθ s) Ï9 tβθ çΗ s> ôè tƒ ﴾] إِ ]كـي أَنالَ ا اُهللان شريك ٢(ي ل( .  

∩⊂⊂∪ ﴿ ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) tΠ § ym }‘ În/ u‘ |· Ïm# uθ x ø9 ‘ö﴿ قَـــرأَ  ، بـــائحالقَو بـــائرالكَ﴾  #$ În/ u‘ 

|· Ïm#θ x ø9 ــزة [  ﴾ #$ م٣(]ح(، ﴿$ tΒ t yγ sß $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ z⎯ sÜ t/  ﴾ــ سرا هوالنِعــيت ٤(ا ه( ، ﴿

zΝ øO M} $# uρ  ﴾عصيةَاملَ: ي عنِ، ي التـ ي ت  وجـب ي ي الَنب الـذ الـذَّ :  مثُاِإل ٢٠،  مثَاِإل بوج

 ٥(احلد(، ﴿z© øö t7 ø9 $# uρ Î ö tó Î/ Èd, y⇔ ø9 ـ  طلـب ي نْأَ: و ه، و اسِالن لمظُ﴾  #$ ـ م ـ  يسا لَ β﴿  ، هلَ r& uρ 

β r& uρ (#θ ä. Î ô³ è@ «! $$ Î/  ﴾تلُعدـ  وا به في الع بـادة  ، ﴿$ tΒ óΟ s9 öΑ Íi” t∴ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ ﴾ ـ يـرتلْ   ملَ

به ك تابـاً ف ـ  يـه جةٌح،﴿β r& uρ (#θ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s?﴾ ]ـ  ]م ـ ن أَم نـ  ه حرم 

  . )٦( اِهللا ناتاملالئكةَ ب نَّن أَماألنعام ، وورثَ احلَ

 ∩⊂⊆∪﴿Èe≅ ä3 Ï9 uρ >π ¨Β é& ×≅ y_ r&﴾]ن[ وقــت مضــرل عذَوبابــه وه٧(مهِــالك(،﴿# sŒ Î* sù u™ !% y` 

öΝ ßγ è= y_ r&  ﴾لعــــــــذابل،﴿Ÿω tβρ ã Åz ù' tG ó¡ o„ Zπ tã$ y™ ( Ÿω uρ šχθ ãΒ Ï‰ ø) tG ó¡ o„ ﴾]م[ 

  .)٨(ى يعذَّبوا تحون قدمتي الَو،رونَتأخي/الَ

∩⊂∈∪ ﴿  û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ $ ¨Β Î) öΝ ä3 ¨Ζ t Ï? ù' tƒ ×≅ ß™ â‘ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβθ Á à) tƒ ö/ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL≈ tƒ# u™ ﴾]ع[ 

                           
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٨٠:السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  . ٢/٣٦٤:ايد  الوسيط يف تفسري القرآن  ) ٢(
. مل يكتب يف األصل من قرأ بالتسكني؛ لكن بالرجوع إىل كتب القراءات املعتمدة اتضح أن الذي قرأ ا محزة   ) ٣(

  .١١٥:التيسري يف القراءات السبع ،  ٣٠١:السبعة يف القراءات : انظر 
  . ٨/٨٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٤(
عن ابن عباس  ٣/١٩١:حكاه ابن اجلوزي يف زاد املسري ، ١/١٧٧:األريب يف تفسري الغريب تذكرة   ) ٥(

  . مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٣٧٨:للفراء ، معاين القرآن : وانظر .والضحاك والفراء
  .بق مصدر سا: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن مقاتل   ) ٦(
  . ٣٦٥ -٢/٣٦٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن عطاء واحلسن وابن عباس   ) ٧(
  . ١/٣٨٩:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ٨(



  

ـ أَوي ، ضرائفَ ⎯Ç ﴿ ،)١(ي امحكَ yϑ sù 4’ s+ ¨? $#  ﴾ـ ات ـ وي انِقَ ي ،نِافَخ ﴿yx n= ô¹ r& uρ ﴾ ـ مـ ا ب ي ينِ

وــبين٢( ه(،  ﴿Ÿξ sù ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö n= tã  ﴾ِــذَإا خاخلَ افــ لــقــفومِي ي القيامــة ،  ﴿Ÿω uρ öΝ èδ 

tβθ çΡ t“ øt s†  ﴾]ذَإِ] مـــزِا حنه قولُـــوا ، و     :﴿ $ ¨Β Î) öΝ ä3 ¨Ζ t Ï? ù' tƒ ×≅ ß™ â‘ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ...﴾ ٢٠ 

  .)٣(م وهيعأطفَ: ى عناملَ

∩⊂∉∪ ﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρ ç y9 õ3 tF ó™ $# uρ !$ pκ ÷] tã y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& 

Í‘$ ¨Ψ9 öΝ]ن[#$ èδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ﴾] م[   .  

∩⊂∠∪﴿ô⎯ yϑ sù ÞΟ n= øß r&]٣[Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x. ﴾َلَــ جعــلَفه وــلــداً ، وكاً ريِش
)٤(، ﴿÷ρ r& z> ¤‹ x.]٣[ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/]ن [y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ çλ é;$ oΨ tƒ Ν åκ â: ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 ا مـــــــ]ن[﴾#$

ـ :  وأ٢٠َ،)٥(العيون رقةُزو،هالوج وادس وه؛ ون العذابِم مهلَ تبكُ م ا قُـدـ لَ ر ـ ه ن م م

ريٍخ وـ ش ـ رٍ ف ©#﴿ ،)٦(ظحفـو املَ وحِي اللَّ ¨L ym # sŒ Î) öΝ åκ øE u™ !% y` $ uΖ è= ß™ â‘ öΝ åκ tΞ öθ ©ù uθ tG tƒ﴾]ع[   ريـدي :

ــةَ:  ــي املالئك أَ ونَقبضــرواح ٧(مه(، ﴿(# þθ ä9$ s% t⎦ ø⎪ r& $ tΒ óΟ çGΨ ä. tβθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $#  ﴾ 

ــ] ن[ ؤالُس تبكــت ــعٍتو ي tβθ ﴿٢٠، )٨( قري ãã ô‰ s? ﴾  أَي :ــت ٩(دونَعب(،﴿(#θ ä9$ s% (#θ = |Ê 

                           
تفسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن ابن عباس   ) ١(

  . ٢/١٥٨:البغوي 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
: تفسري أيب السعود و،  ١٤/٥٩:التفسري الكبري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(

٣/٢٢٦.   
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
والوسيط يف تفسري ،  ٤/٢٣٢:يب لتفسري الثع:انظر .وحكاه الواحدي عن ابن عباس ، ذكره الثعليب والبغوي   ) ٧(

  . ٢/١٥٩:تفسري البغوي و ،٢/٣٦٦: القرآن ايد 
   .٣/١٩٤:زاد املسري و، مصدر سابق : تفسري البغوي و، مصدر سابق : آن ايد الوسيط يف تفسري القر  ) ٨(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(



  

$ ¨Ζ tã ﴾َطوا لُـــبذَوـــه١(واب(،﴿(#ρ ß‰ Íκ y− uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡ r& öΝ åκ ¨Ξ r& (#θ çΡ% x. t⎦⎪ Ì Ï≈ x. ﴾] كــــ

ـ هِِسنفلى أُقروا عأَ، و وتاملَ عاينةم ندوا عرفُاعت]صج ـ و٢،)٢(فرِالكُم بِ ـ ه ‰ô﴿ :همولُو قَ s% 

ô‰ s% $ tΡ u™ !% y` Öƒ É‹ tΡ $ uΖ ö/ ¤‹ s3 sù  ﴾ )٣(   .  
∩⊂∇∪﴿tΑ$ s% (#θ è= äz ÷Š ’þ﴿، لـوا النـار  خاد: مهلَ ال اُهللاقَ:يأَ﴾#$ Îû 5Ο tΒ é&  ﴾ ـ ـ ع أُم ٤( مٍم(، ﴿

ô‰ s% ôM n= yz ⎯ ÏΒ Ν à6 Î= ö6 s% z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Éf ø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $]ن ش[#$ yϑ ¯= ä. ôM n= yz yŠ ×π ¨Β é& 

ôM uΖ yè ©9 $ pκ tJ ÷z é&]ن[﴾اُأل: يعنِيةَم التي سبقتـ لَا إِه َأل؛ ارِى النـ ن ـ ه وا بِلُّم ضأت ٥(م هِبـاع(، ﴿ 

#© ¨L ym # sŒ Î) (#θ à2 u‘# ¨Š $# $ pκ Ïù  ﴾ــ تدكُاروا ، وتــالح ــماجتوا ، وقُ ٦(واع( ، ﴿$ YèŠ ÏΗ sd ﴾]ع[ 

فارِي الن  ، ﴿ôM s9$ s% óΟ ßγ1 t ÷z é&   ﴾آخرـ ه خـ م د ار ،والً الن ﴿öΝ ßγ9 s9ρ T{  ﴾ ـ خدـ والً ؛ ي ي عنِ

$﴿،)٧( لقادةاع لبتاَأل الَقَ:  oΨ −/ u‘ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ $ tΡθ = |Ê r&  ﴾َألـ ن ـ ه م شرـ ع نْا أَوا لن نـ  ت ن خـذَ م

ــ ــاً لَإِ كدنِ ــ:  يأَ ٢٠؛ )٨(ه ــاللَش ــا الض عوا لن٩( ر( ،﴿ öΝ Íκ ÌE$ t↔ sù $ \/# x‹ tã $ Z ÷è ÅÊ  ﴾

ـ شد مأَبِ م العذابليهِع فعضأَ/ معـذِّ ا تنب ١٠(ا بـه(، ﴿z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $tΑ  ]ف ن[#$ s%]اُهللا﴾  ]٣ 

                           
، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : وانظر ،  ٢/٣٣٥:قاله الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ١(

  . ١٤/٦٠:التفسري الكبري و، مصدر سابق : املسري زاد و، مصدر سابق : تفسري البغوي و
  . مصدر سابق : التفسري الكبري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  .من سورة امللك )  ٩( جزء من اآلية رقم   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  . ٢/٣٣٦: القرآن وإعرابه معاين : انظر . بنحوه قال الزجاج   ) ٥(
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٨٧:جماز القرآن : انظر   ) ٦(
  . ١/٥٣٠:تفسري السمرقندي  ) ٧(
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٨(

  . ٣/١٩٥:املسري 
  . ١/١٧٨:تفسري الغريب  تذكرة األريب يف  ) ٩(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١٠(



  

9﴿ :ى عالَتe≅ ä3 Ï9 ×# ÷è ÅÊ  ﴾لابعِلت ـ  تبـوعِ املَو عم ذاب ـ ٠٢، )١(ضـاعف ضـ ع الش يِءف 

لُثْمه ،وـ : قالُي مثاله ،ـ قَو #y﴿ :ىعـالَ ت هولُ ÷è ÅÊ Íο 4θ uŠ ys ø9 $# y# ÷è ÅÊ uρ ÏN$ yϑ yϑ ø9 $# ﴾)٢( ـ ي : ي عنِ

 :عالد ذابنيا ، وعذاب  اآلخـرة ـ ، و الضـ  -أيضـاً   - عف ـ ن أَم ؛  ابِالعـذَ  ماِءس

$tΑ﴿ :ىعــالَت قولــهكَ s% 9e≅ ä3 Ï9 ×# ÷è ÅÊ ﴾ )٣( ، ﴿⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßϑ n= ÷è s? ﴾] م[ أهــلَي 

الدنيا مقْا مدذَ ارلأَ  ،)٤( كقَر ﴿tβθ ßϑ n= ÷è sƒ  ﴾ ٥(عبةُ ش(.  

 ∩⊂®∪ ﴿  ôM s9$ s% uρ óΟ ßγ9 s9ρ é& óΟ ßγ1 t ÷z T{ $ yϑ sù šχ% x. ö/ ä3 s9 $ uΖ øŠ n= tã ⎯ ÏΒ 9≅ ôÒ sù ﴾  ] خ

ـ و نحنفَا؛فرنما كَم كَفرتم كَكُنَأل]  أنـ ت ـ  فـرِ ي الكُم ف ٦( واٌءس( ، ﴿ (#θ è%ρ ä‹ sù z># x‹ yè ø9 $# 

]٣ [$ yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. tβθ ç7 Å¡ õ3 s? ﴾]وثوأ م.[  

∩⊆⊃∪﴿¨β Î) š⎥⎪ É‹ ©9 $# (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/﴾ِبحجتنـ ا الت ي تلُّد لـى  عت اِهللا وحيـد،وـ ن بوة 

ρ#)﴿ ، )٧(نبياِءاَأل ç y9 õ3 tF ó™ $# uρ $ pκ ÷] tã ﴾تفَّرعن اِإلوا عهـا ، بِ ميانو حكََأل االنقيـادـ ام  Ÿω﴿ ،)٨(اهِ
Ÿω ßx tG ø è?  öΝ çλ m; Ü>#θ ö/ r& Ï™ !$ uΚ ¡¡9 ــعدت الَ﴾   #$ ــرواحأَ ص م ، هــالَأَ الَو ــ الَوم ، هعم يٌءش 

مدونَمريا ي اَهللا به  عـز ـ إِ  جـلَّ و ـ لَ أَ  ،)٩(ماِءى السقَـر ﴿ßx tG ø è?﴾  ٍـرصب،﴿ßx tG ø èƒ﴾ أخ
)١٠(،﴿Ÿω uρ tβθ è= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4© ®L ym yk Î= tƒ ã≅ yϑ pg ø: $# ’ Îû ÉdΟ y™ ÅÞ$ u‹ Ïƒ ø:  بـــرةاِإل قـــبِثُ]ش ن[﴾#$

                           
  . ٢/٣٣٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .من سورة اإلسراء )  ٧٥( جزء من اآلية رقم   ) ٢(
  .  ٣١٥: غريب القرآن   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  . ١١٠:التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : ظر ان  ) ٥(
  . مصدر سابق : تفسري البغوي و ،مصدر سابق : تفسري السمرقندي   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(
  . ٧/٢٧١:سري القرطيب تفو، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٨(
  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٩(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ١٠(



  

)١(،ــي ــأَ:يعنِ ٢(داًب(،﴿š Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ ﴾ــكَو مــا و صافن ، ﴿“ Ì“ øg wΥ t⎦⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 ـــ [﴾#$ ك

،ونأربأَ]عكذِّاملُ:  يبِ بنيثُ)٣( اِهللا آيات ،أَ مخرب عإِ نحاطة ـ بِ ارِالن ـ هم م  انـبٍ ج لِّن كُ
قالَ، فَ)٤( انبٍج عز ولَّج :  

∩⊆⊇∪ ﴿ Μ çλ m; ⎯ ÏiΒ tΛ ©⎝ yγ y_ ]٣ [×Š$ yγ ÏΒ ⎯ ÏΒ uρ óΟ Îγ Ï% öθ sù :\# uθ xî﴾]ن [ــي ــلَ: ي عنِـ م هـ

مطاٌءنها غ طاٌءوِو و ،فوِ راشلغَ ٠٢،  حافاشةٌ ي :مـ  لـةٌ لِّج ـ م اِهللا ذابِن ع ى ، عـالَ ت

ــقَو ــالَت هولُ Μ ﴿: ى ع çλ m; ⎯ ÏiΒ tΛ ©⎝ yγ y_ ×Š$ yγ ÏΒ﴾ َأــ:  ي ــف م ــرش ارِن الن ،﴿⎯ ÏΒ uρ óΟ Îγ Ï% öθ sù 

:\# uθ xî ﴾َأي :ما يغشم فَاهيغـ يهِط ـ  نـواعِ ن أَم م ذابِالع ـ قَ، و ≅ö ﴿:ىعـالَ ت هولُ yδ 

y79 s? r& ß]ƒ Ï‰ ym Ïπ u‹ Ï©$ tó ø9 $#﴾)٥(ي عنِي :القـ ي ـ  ةَام ؛ سم ـ يت ـ نَأل ذلكبِ ها تـ غ ش٦(ماه(،﴿ 

y7 Ï9≡ x‹ x. uρ “ Ì“ øg wΥ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9   .)٧(اِهللاوا بِركُشأَ ينالذ: ي عنِي ]م[﴾ #$

 ∩⊆⊄∪  ﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Ÿω ß# Ïk= s3 çΡ $ ²¡ ø tΡ ω Î) !$ yγ yè ó™ ãρ 

ـ ، و نـه ع عجزت الَو/ه،يقُا تطم الَّإِ:  يأَ ]كـ[﴾ الَ: ىاملعن ـ ن ـ  ف نكلُ فسـاً منالَّم إِه 

ــو س٨(هاع(،﴿ š Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ζ pg ø: öΝ ]ن[#$ èδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ﴾] ــ ]كـــ  خــربأَ مثُ

في اآلية ما لَعم ه:  

                           
 وكل ثقب من عني، ثقب اإلبرة : أي  ﴾ يف سم اخلياط ﴿ :  ((مصدر سابق : قال أبو عبيدة يف جماز القرآن   ) ١(

  . ))  واجلميع مسوم، أو أنف أو أذن أو غري ذلك فهو سم 
  . ٢/٣٣٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  . ١٤/٦٤:التفسري الكبري و،  ٢/١٦٠:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .اآلية األوىل من سورة الغاشية   ) ٥(
  .  ٣٥١ – ٣٥٠:غريب القرآن   ) ٦(
: التفسري الكبري و،  ٢/٣٦٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والرازي عن ابن عباس   ) ٧(

١٤/٦٥ .  
؛ والعائد حمذوف ، عن ذلك املبتدأ موضعه خرب : وقال قوم : (( مصدر سابق :قال الرازي يف التفسري الكبري   ) ٨(

  . )) وإمنا حذف العائد للعلم به  ، ال نكلف نفسا منهم إال وسعها : كأنه قيل 



  

∩⊆⊂∪ ﴿  $ uΖ ôã t“ tΡ uρ $ tΒ ’ Îû Ν Ïδ Í‘ρ ß‰ ß¹ ô⎯ ÏiΒ 9e≅ Ïî ﴾ َــذْأ ا اَألهبنــاد ــ حق ــي كَالت انت 

لبعضهم على بعضٍ فارِي د ٠٢، )١(نيا الد لُّالغ  :داوةُالع ـ و حناُءالش و ،ـ :  قـالُ ي لُّالغ 

“ ﴿، )٢(ســداحلَ:  Ì øg rB ⎯ ÏΒ ãΝ Íκ ÉJ øt rB  ﴾ــمن تحــت نــازِمم هِلــقُوورِصم ، ه ﴿

ã≈ pκ ÷Ξ F{ θ#)]ن[#$ ä9$ s% uρ  ﴾ــ ــتذَإِفَ ــرقَا اس وا فــازِي م ــلن ‰ß﴿ :واالُهم قَ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# $ uΖ1 y‰ yδ 

# x‹≈ yγ Ï9 ﴾]أَ ]ني  :هدانا لما صيـ ا إِرن ـ لَ ـ ذَى ه ـ )٣(وابِا الثَّ ؛ ممـلِ ن الع  الـذى ي أد

ـ ي مدهتاملُ نَّوا أَرقَأَو،ليهإِ ن هاُهللا داه ؛ ل قولـه ٤(ى عـالَ ت(:  ﴿$ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. y“ Ï‰ tF öκ s] Ï9 Iω öθ s9 ÷β r& 

÷β r& $ uΖ1 y‰ yδ ª! $ ﴿ قَـرأَ ، ]ن[ ﴾ #$ tΒ $ ¨Ζ ä. y“ Ï‰ tF öκ s] Ï9 ﴾ ِباوٍ ، غــري وـ و في قــاحلٍ صــةص : ﴿ 

tΑ$ s% _| yϑ ø9 ـ أَر حنيو،)٦(امٍش الواوِبِ)٥(﴾#$ وا مـ ا و عدهم الر ـ  سـلُ ع ‰ô ﴿ :الوا يانـاً قَ s) s9 

ôN u™ !% y` ã≅ ß™ â‘]٣ [$ uΖ În/ u‘ Èd, pt ø: $$ Î/ ]ن [(# ÿρ ßŠθ çΡ uρ β r& ãΝ ä3 ù= Ï? èπ ¨Ψ yf ø9 $#   ﴾ــلَق ــلَ ي ــه م هذه تــك  ل

$﴿      ، )٧(م ي وعدتالت ةُناجلَ yδθ ßϑ çG øO Í‘ρ é&﴾ِثْأُورتـ  هـلِ نازلَ أَم م ارِالن ـ ف ـ يه ـ مو عا لَ وا لُ

$﴿،ىعـالَ ت اِهللا طاعةبِ yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? ﴾]٢وثـو أ م[ـ ت وحون اَهللاد و ،عظِّتـ م ه ، ون

وتطيعون٨( ه(.  

∩⊆⊆∪ ﴿#“ yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ pg ø: $# |=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# β r& ô‰ s% $ tΡ ô‰ y` uρ $ tΒ $ tΡ y‰ tã uρ $ uΖ š/ u‘  ﴾

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .  ٣٥٥: غريب القرآن   ) ٢(
  . ٢/٣٣٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ١٤/٦٧: التفسري الكبري و،  ٢/٣٦٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد  :انظر   ) ٤(
قَالَ الْملَأُ الَّذين استكْبروا من قَومه للَّذين  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة األعراف )  ٧٥( يعين اآلية رقم   ) ٥(

مهنم نَآم نمفُوا لعضتوستأيت الحقاً ،  ﴾ …اس.  
  . ١١١: التيسري يف القراءات السبع و، ٢٨٤:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  . ٢/٣٤٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٨(



  

$﴿،)١(وابِن الثَّــا مــنيي الــدفــ y) ym]ن[ö≅ yγ sù Ν ›?‰ y` uρ $ ¨Β y‰ tã uρ öΝ ä3 š/ u‘ ﴾ــن م

ذابِالع،﴿$ y) ym﴾]ن[وـ ذَه ؤالُا س عـبريٍ ت وفَ)٢( قريـرٍ ت ، ـ  هـلُ أَ أجـاب ارِالن: ﴿(#θ ä9$ s% 

óΟ yè tΡ﴾]قَــ] نأَر ﴿óΟ Éè tΡ  ﴾ٍــل٣(ع(  ، ﴿ tβ ©Œ r' sù 8β ÏiŒ xσ ãΒ öΝ æη uΖ ÷ t/  ﴾ــنادى مو ــنــادهم ؛ طَس

ـ ؛ و ريقنيِالفَ معسأَنِداًء  ـورِ  هالص ـاحب٤(و ص( : ﴿χ r& èπ uΖ ÷è ©9 «! $# ’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $#  ﴾

χ﴿  أَرقَ]وثوأ خ[﴾  r& èπ uΖ ÷è ©9 «! $#﴾ حوٍ نوعاصم كم ، ٥(ختلفم( .  

∩⊆∈∪  ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ  ﴾ــي ونَمنع  ، ﴿⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $#  ﴾دــن ــاعطَو اِهللا ي ته  ، ﴿

$ pκ tΞθ äó ö7 tƒ uρ % [` uθ Ïã﴾]خ[وطلُيها بِبونالصاِهللا لغريِ الة و ،ـ  عظـيمِ ت ـ م Ν﴿،)٦(مـه يعظُّ ما لَ èδ uρ 

Íο t Åz Fψ $$ Î/ tβρ ã Ï≈ x. ﴾]كـ أوثو[.  

∩⊆∉∪ ﴿ $ yϑ åκ s] ÷ t/ uρ Ò>$ pg Éo ﴾]ن[ ب   ـاجزـارِ حأَهلِ النو ةأَهلِ اجلَن ٧(ني(  ـورـو سه؛و /

’﴿، عرافاَأل n? tã uρ Å∃# z ÷ä F{ $# ﴾ي ـ :  ريـد سـ اجلَ ور ن٠٢،)٨(ةـ و سـ م  فاعـه الرت ذلكى بِ

،وكُلُّ مرتفع أَ ن األرضِم ٩(عراف(؛ واحد ـرفها ع ،وم ـ  نـه سم ـرفي ع  الـديك 

                           
: التفسري الكبري و،  ٢/٣٧٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والرازي عن ابن عباس   ) ١(

١٤/٦٩ .  
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .١١٠: التيسري يف القراءات السبع و، ٢٨١:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  . ١٤/٧٠: التفسري الكبري : انظر . حكاه الرازي عن ابن عباس   ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
تفسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن ابن عباس   ) ٦(

  . ٢/١٦٢:البغوي 
: تفسري ابن أيب حامت و،  ٨/١٨٩:سري الطربي تف: انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٧(

٥/١٤٨٣ .  
  . ٢/٣٧١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٨(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة   ) ٩(



  

رفاً الرعتفاعه و ،يستعملُ في الش رفاملَجوو ، أَدلُصه ٢٠،)١( نـاءِ ي البِفـ و ـ ه و السور 

السور 9 ﴿ : الَي قَالذ‘θ Ý¡ Î0 … ã& ©! 7>$ t/﴾)٢(، ﴿×Α% y` Í‘  ﴾ـ و ه م الـذ ين اسـتوت ـ ح هم اتنس

سحنهم اتوئَيِسثُ ٢٠، )٣(هم اتهم إِ ملُ أمرـ لَيؤ ى اجلن٢،  )٤( ة ـ و ـ ه ر املُم آخ سـلمني 

دةَخوالً اجلن ورِلأَ قص٥(هم عمال(،﴿tβθ èù Í ÷ê tƒ Dξ ä. öΝ à‰8 yϑ‹ Å¡ Î0 ﴾]ن[ ـ عرِي ـ  هـلَ أَ ونَفُ اجلنة 

اجلنبِ ةياضِب جوهالو،ـ  هـلُ أَو بِ ارِالن ها؛سـوادذَونََّأل لك م ـ وضـع هم ع؛ الٍ مفَرتفـعم ه

ــ ــ رونَي #) ﴿ ،)٦(ريقنيِالفَ ÷ρ yŠ$ tΡ uρ |=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ pg ø: $# β r& íΝ≈ n= y™ öΝ ä3 ø‹ n= tæ﴾]ذَإِ]خــا ن ــروا إِظَ ى لَ

óΟ﴿ م ،يهِلَوا عمسلَّ ةناجلَ هلِأَ s9 $ yδθ è= äz ô‰ tƒ ﴾أَ: ي عنِي اَأل صـحاب ـ  عـراف ـ  م؛ لَ يلوا دخ

ةَاجلن، ﴿öΝ èδ uρ tβθ ãè yϑ ôÜ tƒ﴾]كـ ثو[في دخول٧(اه(.   

  ∩⊆∠∪ ﴿ # sŒ Î) uρ ôM sù Î ÝÀ öΝ èδ ã‘$ |Á ö/ r& u™ !$ s) ù= Ï? É=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 هم ، ائقَـــل ةَهـــجِ:  يأَ﴾  #$

٠٢ ـ  صحابِجاه أَت ـ نِ، وِ ارِالن ـ  صـحابِ و أَح ارِالن ـ قَ، و ™u ﴿:  هولُ !$ s) ù= Ï? š⎥ t⎪ ô‰ tΒ  

ـ جـاَ ت:  يأَ)٨(﴾ ه مدين و ،ـ ن ـ ح و مدين ـ ، و ⎯ ﴿:  هقولُ ÏΒ Ç› !$ s) ù= Ï? û© Å¤ ø tΡ  ﴾)أَ )٩ي  :

من ع١٠(ي ِسفْند ن( ، ﴿(#θ ä9$ s% $ uΖ −/ u‘ Ÿω $ uΖ ù= yè øg rB yì tΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9   .]م[ ﴾ #$

                           
  .  ٥٩ - ٥٨: غريب القرآن   ) ١(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب  .من سورة احلديد ) ١٣( جزء من اآلية رقم ) ٢(
وهناد بن ، وسعيد بن منصور ، عبد الرزاق وزاد السيوطي نسبته ل، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن حذيفة   ) ٣(

، ٨/١٩٠:تفسري الطربي : انظر . والبيهقي يف البعث ، الشيخ  وأيب ،وابن املنذر ، وعبد بن محيد ، السري 
  . ٣/٤٦٢:الدر املنثور و،  ٥/١٤٨٥:أيب حامت  تفسري ابنو

  . ١/١٧٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب  ) ٤(
  . ٢/١٠٢:الكشاف   ) ٥(
  . ٢/٣٤٣:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
  .من سورة القصص ) ٢٢(جزء من اآلية قم   ) ٨(
  .من سورة يونس ) ١٥(ن اآلية قم جزء م  ) ٩(
  . ١٦٦: غريب القرآن   ) ١٠(



  

∩⊆∇∪ ﴿  #“ yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ pt õ¾ r& Å∃# { ôã F{ $# Zω% y` Í‘  ﴾ــ ــلِن أَم ــ ه ارِالن  ، ﴿Ν åκ tΞθ èù Í ÷è tƒ 

÷Λ àι9 yϑ‹ Å¡ Î0 ﴾ ــ مــاِءن ر ــركنياملُ ؤس θ#)﴿،ش ä9$ s% ﴾َــونَف ــلَ يقول مه:﴿!$ tΒ 4© o_ øî r& öΝ ä3Ζ tã 

ö/ ä3 ãè ôϑ y_﴾ َالَاملو،ــتكثار ــهم مكُاس $  ﴿ ، ن tΒ uρ öΝ çGΨ ä. tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ n@ ﴾ ]ــط ـــ ص  ]ك

عن عثُ،  ة اِهللابادم ياَأَ قسمالن أَ نَّأَ رِصحاباَأل صحابعراف اخلـونَ د ـ م ـ عه م النار  ،
  : )١(عرافاَأل صحابوا أَسبين حالذ املالئكةُ تقولُفَ

∩⊆®∪ ﴿ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ r& t⎦⎪ Ï% ©! $# óΟ çF ôϑ |¡ ø% r&  ﴾ــ ــلَا أَي ــ ه ارِالن  ، ﴿Ÿω ãΝ ßγ ä9$ oΨ tƒ ª! $# >π yϑ ôm t Î/  ﴾

ـ  اُهللا قـولُ ي وأَ، عـراف اَأل صحابَِأل قولونَي م، ثُ]ن[ عز ـ و ـ لَ لَّج ٢(م ه(:﴿(#θ è= äz ÷Š $# 

sπ ¨Ψ pg ø: $# Ÿω ì∃ öθ yz ö/ ä3 ø‹ n= tæ Iω uρ óΟ çFΡ r& šχθ çΡ t“ øt rB  ﴾]م[.  

∩∈⊃∪ ﴿ #“ yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# |=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψ pg ø: $# ÷β r& (#θ àÒŠ Ïù r& $ uΖ øŠ n= tã z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ø9 $# 

÷ρ r& $ £ϑ ÏΒ ãΝ à6 s% y— u‘ ª! ــي] ن[﴾#$ ــامالطَّ: ي عنِ ــ، و)٣( ع هلُّ عــد ــذا ي ــى ج م هِوعل

وــطَع٤(مهِش(، ﴿(# þθ ä9$ s% χ Î) / ©! $# $ yϑ ßγ tΒ § ym ’ n? tã š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ø9  ]خمســون، خ ع [﴾#$

  .)٥( نعٍم حرميت ]خمسون

∩∈⊇∪ ﴿  š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ ßγ uΖƒ ÏŠ  ﴾ــذ ــال ي شــلَ رع م ، ه ﴿# Yθ ôγ s9 $ Y7 Ïè s9 uρ ãΝ ßγ ø? § xî uρ 

äο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 ــي]ن[﴾ #$ ــتهزئنياملُ:ي عنِـ ــتقْاملُ سـ tΠ ﴿ ،)٦( منيِسـ öθ u‹ ø9 $$ sù óΟ ßγ8 |¡⊥ tΡ  ﴾

                           
  . ٢/٣٧٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ٣٤٤ -٣٤٣/ ٢:ذكر القولني الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
، ٨/٢٠١: الطربي  تفسري:انظر. وزاد السيوطي نسبته أليب الشيخ ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي   ) ٣(

  . ٣/٤٦٩:الدر املنثور و، ٥/١٤٩١:تفسري ابن أيب حامت و
أن ابن آدم غري مستغن عن  –عز وجل  –أعلم اهللا  : ((مصدر سابق : قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(

  . ))  الطعام والشراب ؛ وإن كان معذباً
  .ر سابق مصد: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
: التفسري الكبري و،  ٢/٣٧٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والرازي عن ابن عباس   ) ٦(

١٤/٧٧ .  



  

تــركُنــهم في ج١(م هــن(،   ﴿$ yϑ Ÿ2 (#θ Ý¡ nΣ u™ !$ s) Ï9 óΟ Îγ ÏΒ öθ tƒ  # x‹≈ yδ  ﴾]ــكَ]عموا ركُــا ت

ــلَالع ــذَل م ــومِه $ ﴿،  ا الي tΒ uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ šχρ ß‰ ys øg s†  ﴾]ــوأ م :  يأَ] وث

كَوما جوا بِحدآياتنلَا ، وم يصقُد٢(اوه(.  

∩∈⊄∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ Ν ßγ≈ uΖ ÷∞ Å_﴾ املُ:ي عنِي 5﴿،شـركني=≈ tG Å3 Î/  ﴾  ـ ـ ه ≈çµ﴿ ، رآنُو القُ oΨ ù= ¢Á sù 

﴾ بين4﴿،  اه’ n? tã AΟ ù= Ïæ  ﴾ي عنِي :مف ا أُودعيه ملـومِ ن الع و حكـامِ اَأل بيـان ، ﴿∑“ W‰ èδ ﴾ 

هياً ،اد ﴿Zπ uΗ ÷q u‘ uρ ﴾ ذَوا رح5 ﴿ ،)٣( مةΘ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ  ﴾]م[أُ قومٍل ريـد  ـ  بـه هدايتم ه

إِوميان٤(مه(.  

∩∈⊂∪ ﴿  ö≅ yδ tβρ ã ÝàΖ tƒ ω Î) … ã& s#ƒ Íρ ù' s? ﴾ ]ن [ـ  اقبةَع ما و عـدم اُهللاه  عـز ـ  جـلَّ و ي ف

ـ  تابِالك ن مالب عـث و٥( شـورِ الن( ، ﴿ tΠ öθ tƒ ’ ÎA ù' tƒ … ã& é#ƒ Íρ ù' s?  ﴾ـ و ـ ه و يوم يالق ٦( امـة(، ﴿

ãΑθ à) tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $#]٣[çνθ Ý¡ nΣ ⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s% ﴾ميـانَ وا اِإلركَت  بـه،ـ  العملَو ـ  هلَ إِ بـلِ ن قَمتـ ي انه 
)٧(،﴿ô‰ s% ôN u™ !% y` ã≅ ß™ â‘]٣[$ uΖ În/ u‘ Èd, ys ø9 $$ Î/ ﴾]ــبِ]ن ــانالبو دقِالصــ ≅﴿،يــ yγ sù $ uΖ ©9 ⎯ ÏΒ 

u™ !$ yè x ä© (#θ ãè x ô± uŠ sù !$ uΖ s9 ﴾لْه يشفع ـ لن ا شافع ، ﴿÷ρ r& ﴾ ـ لْه  ، ﴿–Š t çΡ  ﴾ِـ إ ﴿ ،)٨(ا نيى الـد لَ

Ÿ≅ yϑ ÷è uΖ sù u ö xî “ Ï% ©! $# $ ¨Ζ ä. ã≅ yϑ ÷è tΡ   ﴾]ن[نوحاَهللا د و ، ـ  نتـرك رالشك قـولُ ؛ ي ىعـالَ ت: ﴿

                           
بن املنذر والبيهقي يف األمساء وزاد السيوطي نسبته ال، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس وجماهد   ) ١(

  . ٣/٤٧٠:الدر املنثور و، ٥/١٤٩٢:تفسري ابن أيب حامت و،  ٨/٢٠٢: تفسري الطربي :انظر . والصفات 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  . ٢/٣٤١:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : لقرآن وإعرابه معاين ا: انظر : انظر   ) ٥(
: تفسري ابن أيب حامت و،  ٨/٢٠٤:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٦(

٥/١٤٩٤ .  
  . ٢/٣٤٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(
  . مصدر سابق : وإعرابه  و معاين القرآن،  ١/٣٨٠:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء والزجاج   ) ٨(



  

ô‰ s% (# ÿρ ç Å£ yz öΝ åκ |¦ àΡ r&  ﴾ــ حــ ني ــاروا إِص ــلَ ≅¨﴿ ،)١(الكى اهلَ |Ê uρ Ν åκ ÷] tã $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχρ ç tI ø tƒ ﴾ ]م[قطَس عنها كَم ماننَّ؛ أَ ونَقولُوا ي لَإِ ع اِهللام٢(هاً آخر(.  

∩∈⊆∪ ﴿χ Î) ãΝ ä3 −/ u‘ ª! $# “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& ﴾َأي: 

فقدارِي م سأَ تةامٍي ن اَأل؛ مـ لَإِ حد ى السبت،واجتـ  اخلَ مع ف ي اجلُلـق أ٢٠َ،)٣( معـةو  :
ـ ظْأَ األولُو ٢، )٤( نةس لفأَ دارِقْمبِ ومٍي لُّكُ هر و ،ت ـ  خصـيص ـ ه ذا العدد ل حكمـة 
عا اُهللالمه سبحانه وى،عالَتويلَق  :لقَخهما في هاملُ ذهدـ  ة ع قُم درتـه ـ  لـى ذَ ع ي لـك ف
ـ  ذهه قدارم:  رادامل، و)٥(فقالر خلقهعليماً ل؛ ت رفةطَ ـ ؛ َأل ةَداملُ نـ  ه يـلٌ  لَ اكذَّإِ كـن ي ملَ

الَو ن٦(هار(،﴿§Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 ـ إِ صـد قَو،لقهلـى خ ع قبـلَ أَ]كـ[﴾#$  لـك ى ذَلَ

بــد ــخ ع ــق الس ©﴿،)٧(واألرضِ مواتل Å´ øó ãƒ/Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $#﴾ــلبِي ه ســه ع ــهويدخلُ  لي

                           
  . ٨٨: جماز القرآن : انظر   ) ١(
  . ٢/٣٧٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
، كالمها عن جماهد،٨/٢٠٥: ه تفسريوابن جرير يف ،)٣٥٨٩٤(برقم  ،٧/٢٦١: ه مصنفرواه ابن أيب شيبة يف   ) ٣(

يف األمساء  ابن املنذر وابن أيب حامت والبيهقيسعيد بن منصور ونسبته ل٣/٤٧٢: الدر املنثور وزاد السيوطي يف 
  . والصفات عن جماهد 

تفسري ابن : انظر . وهذا القول رواه ابن أيب حامت عن ابن عباس  ،١/١٧٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . ٥/١٤٩٦:أيب حامت 

  . سعيد بن جبري  عن ٣/٢٩٤: الكشاف حكاه الزخمشري يف   ) ٥(
  . ٣/١٧٤:فسري النسفي ت: انظر   ) ٦(
فأما أهل السنة ((  ٢/١٦٥:تفسري البغوي قال البغوي رمحه اهللا يف ،هذا التفسري خمالف ملذهب السنة واجلماعة   ) ٧(

ويكل العلم فيه إىل اهللا ، جيب على الرجل اإلميان به ، بال كيف ؛ االستواء على العرش صفة هللا تعاىل : يقولون 
فأطرق ، ؟ كيف استوى  ﴾الرمحن على العرش استوى  ﴿  : بن أنس عن قوله الكوسأل رجل م، عز وجل 
والسؤال ، واإلميان به واجب،والكيف غري معقول، االستواء غري جمهول : مث قال ، وعاله الرحضاء ، رأسه مليا 
ذهب السلف مقرراً م ٢/٢٢١:هتفسرييف  -رمحه اهللا  - ويقول ابن كثري ،  )) وما أظنك إال ضاال ، عنه بدعة 

وإمنا نسلك يف هذا املقام ؛ ليس هذا موضع بسطها  فللناس يف هذا املقام مقاالت كثرية جداً: (( الصاحل 
، وإسحاق بن راهوية،وأمحد ،والشافعي ،والليث بن سعد ،والثوري،واألوزاعي،مالك: مذهب السلف الصاحل 

 تشبيه وال جاءت من غري تكييف والوهو إمرارها كما ؛ وحديثاً وغريهم من أئمة املسلمني قدمياً
 ليس كمثله شيء ﴿و،فإن اهللا ال يشبهه شيء من خلقه،والظاهر املتبادر إىل أذهان املشبهني منفي عن اهللا،تعطيل



  

)٢٠،)١ــو ــلَ نَّأَ:ىاملعن ــ اللي يأتي عالن ــى ــارِل ــغطِّيفَ ه ــرأَ،)٢(هي ©﴿ قَ Åi´ qó ãƒ﴾ ــي فو،

عــد٣(الر(ٌــحبةص)٤(، ﴿… çµ ç7 è= ôÜ tƒ $ ZW ÏW ym﴾]دائبــاً ال غفلــة ]ق ن الليــلُ النــهار يطلــب

ــه ــث ٠٢٠،)٥(َل ــريع  : واحلثي §{ ﴿ ،)٦(الس ôϑ ¤±9 $# uρ  ﴾وــق ــ خل الش، مس﴿t yϑ s) ø9 $# uρ 

tΠθ àf ‘Ζ9 $# uρ]٣[¤N≡ t ¤‚ |¡ ãΒ ÿ⎯ Íν Í ö∆ r' Î/ ﴾]ــ] كـــمذلالت لــرادمــا ي مــنــهلــوعٍن طُا م 

ولٍ،أفُوسريٍو  ورأَ،)٧( وعٍجقَر﴿§ ôϑ ¤±9 $# uρ Ý ﴾    ٍشـام رفـع ه٨(وما بعـد( ،﴿ Ÿω r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# 

â ö∆ F{ $# uρ  ﴾]ن[وــه ــاَأل ل ف ــر ــيهِم بِم ؛ ي ــا أَأمر x8 ﴿راد ، م u≈ t6 s? ª! $# > u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $#  ﴾

  .ى عالَت، وفعارت، و)٩(مظَّعت، و دجمت]م[

∩∈∈∪ ﴿ (#θ ãã ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ % Yæ • |Ø n@  ﴾ أي :تــاً ، لُّم ºπ﴿ قـ uŠ ø äz uρ ﴾]ــ ]ن … ﴿راً ، سـ çµ ¯Ρ Î) 

Ÿω = Ït ä† š⎥⎪ Ï‰ tF ÷è ßϑ ø9   .)١٠( وا بها أُمرم جاوزيناملُ] خذ،  م[ ﴾ #$

                                                                             
من شبه اهللا خبلقه : قال ، نعيم بن محاد اخلزاعي: بل األمر كما قال األئمة منهم ؛  ﴾وهو السميع البصري 

فمن أثبت  ، وليس فيما وصف اهللا به نفسه وال رسوله تشبيه، به نفسه فقد كفر وصف اهللا ومن جحد ما،كفر
وردت به اآليات الصرحية واألخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق جبالل اهللا ونفي عن اهللا تعاىل  هللا تعاىل ما

  . )) النقائص فقد سلك سبيل اهلدى 
  .٧/٢٢١٩:تفسري ابن أيب حامت و، ١٣/٩٦:تفسري الطربي: ر انظ. رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ١(
  .  ٢/٣٤٢:وهو قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ،  ١/١٨٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
ض وهو الَّذي مد الْأَر ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة الرعد ) ٣(الواردة يف اآلية رقم ) يغشي( يعين كلمة   ) ٣(

غنِ يينِ اثْنيجوا زيهلَ فعج اتركُلِّ الثَّم نما وارهأَنو ياسوا ريهلَ فعجوش اتلََآي كي ذَلإِنَّ ف ارهلَ الني اللَّي
  .  ﴾لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

  .١١٠:التيسري يف القراءات السبع و، ٢٨٢:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .عن ابن عباس  ٢/٣٧٦:حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
 :  ه تفسريوقد رواه الطربي يف ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب و،  ١٨٩: غريب القرآن   ) ٦(

   .عن ابن عباس  ٨/٢٠٦
  .٣/٢١٤:زاد املسري و، مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
   .٦٨: للنووي ، حترير ألفاظ التنبيه : انظر . حكاه النووي عن اخلليل   ) ٩(
  . ٢/٣٤٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١٠(



  

∩∈∉∪﴿Ÿω uρ (#ρ ß‰ Å¡ ø è? † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ $ yγ Åt nξ ô¹ Î) ﴾َأي:فْوــال ت ــدِسـ ي وا فـ

ـ  اِهللا صـالحِ إِ عـد ؛ بماء الد فكسوي عاصاملَو ركالشبِ رضِاَأل سبحانإِ هـ ي ا بِاه بعـث 

١(ســلِالر(، ﴿çνθ ãã ÷Š $# uρ $ ]ù öθ yz  ﴾ــمن عقابــه  ، ﴿$ ·è yϑ sÛ uρ ﴾]ــ ]ني ثَفأَ ٢٠، )٢( وابــهو 

خوفاً مو ، دـ  ن الر ي اِإلطمعـاً ف ٣( جابـة(  ،﴿ ¨β Î) |M uΗ ÷q u‘ «! ـ ﴾  #$ Ò=ƒ﴿،)٤( اِهللا وابثَ Ì s% 

)٤(،﴿Ò=ƒ Ì s% š∅ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9   . مرا أَيمف اَهللا طيعونَين يم الذهو ]م[﴾#$

∩∈∠∪﴿uθ èδ uρ ” Ï% ©! $# ã≅ Å™ ö ãƒ yy$ƒ Ìh9 $# U# ã³ çΣ  ﴾َطــةٌي ــةٌيلَ ب ــ ن م ،ــرِن الن ــ؛ و ش و ه

الطَّ ائحةُالربةُي و ،يلَق  :ةٌتفرقَم لِّي كُف ٥( بٍانِج(ـ ؛ ي ـ و ٠٢،شـر تناملُ: ي عنِ هي الر يـاح 

الرياح التي تأَ  ، )٦( طرِاملَي بِأتقَـر﴿  yxƒ Ìh9 ـ ﴾  #$ م ، ـ ك µ# ﴿  أَرقَ ô³ çΣ ﴾ ـ امٍش ،﴿  µ# ô³ tΣ ﴾ 

، أخ﴿ µ# ô³ ç0 ﴾عــم ⎥š ﴿، )٧( اص ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ ⎯ Ïµ ÏG uΗ ÷q u‘﴾]ن[ــد ــرهم امقُ ©#﴿،)٨(ط ¨L ym !# sŒ Î) 

                           
  .٨/٢٠٧: تفسري الطربي : انظر   ) ١(
عن ابن  ٢/٣٧٧:وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق :  هتفسريذكره الطربي يف   ) ٢(

  . عباس 
معقباً على  ٤/٣١٤:تفسري البحر احمليط قال أبو حيان يف ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(

  . )) وفاً من الرد وطمعاً يف اإلجابة  خ: وأبعد من ذهب إىل أن املعىن :  ((هذا القول 
والذي عليه أهل التحقيق من أهل السنة واجلماعة إثبات صفة الرمحة ، هذا التفسري للرمحة على طريقة األشاعرة   ) ٤(

قال ابن كثري يف ، على الوجه الالئق به سبحانه  وكما أثبتها رسوله ، هللا جل وعال كما أثبتها اهللا لنفسه 
  :كما قال تعاىل ، إن رمحته مرصدة للمحسنني الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره  : (( ٢/٢٢٣: هتفسري
ألنه ضمن ؛ قريبة : ومل يقل ، قريب : وقال ، اآلية  ﴾ورمحيت وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون  ﴿

  . )) فلهذا قال قريب من احملسنني ، ألا مضافة إىل اهللا ؛ الرمحة معىن الثواب 
  . ٨٨: وجماز القرآن ،  ١/٣٨١:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء وأبو عبيدة   ) ٥(
  . ٣٠٢: غريب القرآن   ) ٦(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، ٢٨٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
معاين : انظر . وبه قال الزجاج ، لكليب عن ا ٢/٣٧٩:حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(

  . ٢/٣٤٥:القرآن وإعرابه 



  

ôM ¯= s% r& ﴾َأي :حملت هذه الري١(اح(،﴿$ \/$ ys y™ Zω$ s) ÏO﴾  ِـ ب مـ ا ف ـ يه ٠٢،ن املـاءِ ا مقـالُ ي 

ـ ، و ملـه حو طاقهذا أَإِ به لَّقَاستو، يَءالنٌ الشفُ قلَّأَ:  : ي؛ أَ حملـه بِ لُّقسـت ي النٌ الَفُ
ـ  )٢(يـزانُ الك تميا سمنإِو،  هيقُطي الَ َأل؛ اللٌ قـ ن ـ ه  تحمـلُ :  يي ؛ أَيـد األبِ لُّا تقَ

شربفي ف٣(ا يه(،﴿ çµ≈ oΨ ø) ß™  ﴾ي عنِي :الس7﴿  ، حاب$ s# t6 Ï9 ;M ö‹ ¨Β  ﴾ِلَإى م ـ  كـان ليس ف يـه 

فــه ــات ،  ي $﴿ نب uΖ ø9 t“Ρ r' sù Ïµ Î/﴾ َأــ ي ــدالب ذلكبِ ™u﴿، ل !$ yϑ ø9 $# $ oΨ ô_ t ÷z r' sù ⎯ Ïµ Î/ ﴾ــ  ذلكبِ

ــ ⎯﴿اء،املَ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ ¨V9 š ]ن[ #$ Ï9≡ x‹ x. ßl Ì øƒ éΥ 4’ tA öθ yϑ ø9 ــن : يأَ ﴾  #$ ــحيِ ــلَ ي املُ وتى مث

   صـفناهي واِإلحياُء الـذ ـ / ذَلك لـد املَ ي البِف ٤(يـت(،﴿öΝ ä3 ª= yè s9 šχρ ã 2 ¤‹ s?﴾]م[ 

ـ و زع اِهللا وحيدلى تع لونَدستتو ، ونَظُعتا تنيما بم لكُعلَّلَ لَّج قُ، ودر تـه ع لـى الب عـث 
  : قالَفَ، )٦(افرِالكَو لمؤمنِثالً لم ربض م، ثُ)٥(

∩∈∇∪﴿à$ s# t7 ø9 $# uρ Ü= Íh‹ ©Ü9 $#﴾ ــي ــ: ي عنِ م ــذْب ــالع ٧( رابِن الت(،﴿ ßl ã øƒ s† … çµ è?$ t6 tΡ Èβ øŒ Î* Î/ 

⎯ Ïµ În/ u‘﴾]ن[ وهذا ممؤمنِلثلٌ ل القرآنَي ؛ فَ سمع ينتفـع  بـه و ،ي أَ حـس ثـره ع ليـه ، ﴿ 

“ Ï% ©! $# uρ y] ç7 yz  ﴾ــت رابــأَه ، و ه ، لُص ﴿Ÿω ßl ã øƒ s†  ﴾ــن ه ، بات ﴿ω Î) # Y‰ Å3 tΡ ﴾]ن[ ــراً ع ِس

                           
  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
و كزته أكوزوه ، مجعه :  كاز الشيء كوزاً) : (( كوز ( مادة ،  ٥/٤٠٢:لسان العرب قال ابن منظور يف   ) ٢(

 ))  وكوزةٌ،  وكيزانٌ،  أكواز: واجلمع ، شتق من ذلك وهو م، والكوز من األواين معروف ، مجعته :  كوزاً
.  

  .  ٥٩: غريب القرآن   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . ٢/٣٤٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
والبلد  ﴿ : يف قولهعن ابن عباس  ٥/١٥٠٤: ه وابن أيب حامت تفسري،  ٨/٢١٢: ه تفسرييف أخرج ابن جرير  )٦(

كما أن البلد ؛ وعمله طيب ، هو طيب : يقول ، هذا مثل ضربه اهللا للمؤمن :  (( قال ، اآلية  ﴾الطيب 
، كالبلد السبخة املاحلة اليت ال خيرج منها الربكة ؛ للكافر  رب مثالًوالذي خبث ض، الطيب مثرها طيب 
    . )) وعمله خبيث ، والكافر هو اخلبيث 

  . ١/٥٣٩:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٧(



  

،؛)١(بطئاً م وهو ملكافرِثلٌ ل القُي رآنَسمع ـ  الَ، و يؤثر  فيـه  أثـراً مـ ح كَوداً ؛م البلـد 

ــثاخلَ ــ الَ بي يؤثر ــه ــراملَ في y7 ﴿،)٢(ط Ï9≡ x‹ Ÿ2 ß∃ Îh |Ç çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $#  ﴾نبــي ه5﴿ ا ، نΘ öθ s) Ï9 

tβρ á ä3 ô± o„ ﴾]عظِّ عم اِهللانِ ]موي ،همون .  

∩∈®∪ ﴿ ô‰ s) s9 $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s) sù ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7 ôã $# ©!  ٢ ]خ[﴾  #$

نوح و هملَ ابنك بن ممت لكان بن إِ وشلخ بـن ـ دريـس ؛ و و أَهـ خ $﴿ ، )٣(وخ ن tΒ Ν ä3 s9 

Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç ö xî  ﴾ــ ⎯ô﴿ أَرقَ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) Ìν Ì ö xî  ﴾ ــ عــلٍ ، و ــف ’þ﴿ ، )٥(أخ  )٤(اطرٍي فَ ÎoΤ Î) 

ß∃% s{ r& öΝ ä3 ø‹ n= tæ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã ﴾ ]كـ[ .  

∩∉⊃∪  ﴿ tΑ$ s% _| yϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% $ ¯Ρ Î) y71 u t∴ s9 ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫ Î7 •Β ﴾]  صـــىكــــ ،

سونت[ .  

∩∉⊇∪  ﴿ tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ }§ øŠ s9 ’ Î1 ×' s#≈ n= |Ê © Íh_ Å3≈ s9 uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ ÏiΒ Éb> §‘ š⎥⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# 

  .]كـ[﴾

∩∉⊄∪   ﴿öΝ ä3 äó Ï= ö/ é& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ ’ În1 u‘  ﴾ـ لُّا كُذَه öΝ﴿  قَـرأَ اهر ، ه ظَ ä3 äó Ï= ö/ é&  ﴾  ٍ٦(بصـر( ، ﴿

 ﴿ßx |ÁΡ r& uρ ö/ ä3 s9  ﴾]أَ] خأَ:  يــوكُد ــم إِع ــلَ ى مــانِا د ــالَت ي اُهللاع ــهى إِع ﴿  ، )٧( لي

                           
  .عن ابن األنباري ، مصدر سابق :حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
عن ابن عباس وجماهد واحلسن وقتادة ،مصدر سابق : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(

  .والسدي  
وزد السيوطي نسبته إىل الزبري بن بكار يف املوفقيات وابن ،  ١/٥٤:طبقات الكربى الأخرجه بن سعد يف   ) ٣(

  . ٢/٧٤٨:الدر املنثور : انظر . عساكر 
هلْ من خالقٍ غَير اللَّه  ...﴿ : وهي قوله تعاىل ، من سورة فاطر ) ٣(الواردة يف اآلية رقم ) غري( يعين كلمة   ) ٤(

مالس نم قُكُمزرضِ يالْأَراآلية   ﴾...اِء و.  
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، ٢٨٤: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .١١١:التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  . عن ابن عباس ٢/٣٨٠:حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(



  

ÞΟ n= ÷æ r& uρ]ن[š∅ ÏΒ «! $# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s?﴾]ـ  ]كـ ـ ن أَم نغَ ه ل فـور مـن ر ـ  جـع ن ع

معاصيه ،أنَّو ذَعابأَ هليم لأَ منصر ع١(اليه(.  

∩∉⊂∪  ﴿óΟ çF ö6 Éf tã uρ r& β r& óΟ ä. u™ !% y` Ö ø. ÏŒ ⎯ ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘  ﴾ـــ مــةٌ م ’﴿  ، )٢(ن اِهللاوعظـ n? tã 

9≅ ã_ u‘  ﴾على ل سـان ـ ر ٣( لٍج(  ، ﴿óΟ ä3Ζ ÏiΒ  ﴾ـ ت öΝ﴿ ، )٤(نسـبه   ونَعرفُ ä. u‘ É‹Ζ ãŠ Ï9 (#θ à) −G tF Ï9 uρ 

(#θ à) −G tF Ï9 uρ ö/ ä3 ¯= yè s9 uρ tβθ çΗ xq ö è?﴾ ]كـ[ .  

∩∉⊆∪﴿çνθ ç/ ¤‹ s3 sù çµ≈ uΖ øŠ yfΡ r' sù t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ … çµ yè tΒ ’ Îû Å7 ù= à ø9 $]ن[#$ oΨ ø% { øî r& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 !$ oΨ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ]ن [öΝ åκ ¨Ξ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 $ ·Β öθ s% š⎥⎫ Ïϑ tã ﴾ ] ـــ ــز أو مكــ  ثــ

[قُع تميلوبهم عن ماِهللا عرفة ىعالَت قُودرت٥( ه(. 

∩∉∈∪ ﴿ ’ n< Î) uρ >Š% tæ  ﴾وأرسلَا إِلنى ع ٢، )٦(اد م هبـ ن بـن أَ اد و ع ـ  رم بـن ام ابـن  س

ــ ٧(وح ن( ،  ﴿ôΜ èδ% s{ r&  ﴾/ــن ــأَ اب #﴿ ، )٨(م يهِبِ YŠθ èδ]ن[ tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7 ôã $# ©!  ]ن[﴾  #$

ـ  مـائر بـن  ع ابـن :  يلَقياح ، ورِ بن اِهللا عبد ابن ودهو هو ٢، )٩( دوهوح ]ن[﴾ اخلش 
اخلش بن فَارخشد بن سكانَام ، و بني وحٍن وهمـانُ ثَ ود م ـ  ائـة سنة و ، ـ  عـاش هود 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .عن ابن عباس ، مصدر سابق : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . وابن اجلوزي عن ابن قتيبة  حكاه الواحدي  ) ٣(

  . ٣/٢٢١:املسري 
  .١٤/١٢٤:التفسري الكبري و،  ١/٥٤١:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٤(
،  ٢/٣٨١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . والبغوي وابن اجلوزي عن ابن عباس  حكاه الواحدي  ) ٥(

  . مصدر سابق : زاد املسري و،  ٢/١٦٩:تفسري البغوي و
  . ٢/٣٤٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
وزد السيوطي نسبته إىل الزبري بن بكار يف املوفقيات ، مصدر سابق : الطبقات الكربى أخرجه بن سعد يف   ) ٧(

  . مصدر سابق: الدر املنثور : انظر . وابن عساكر 
، ليس بأخيهم يف الدين : قال الكليب  :  ((مصدر سابق : قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(

  .  ))  سبولكن يف الن
  .٥/١٥٠٥:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٩(



  

$﴿  ،)١(سـتني سـنةً   أربعـاً و و ائـة م ربـع أَ tΒ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç ö xî]ن[ Ÿξ sù r& tβθ à) −G s? ﴾] 

  .)٢( همقَنِ خافونَت فالَأَ ]كـ

∩∉∉∪ ﴿tΑ$ s% _| yϑ ø9 ــاُء ﴾  #$ ــةُوالرؤسـ ⎪⎥š﴿ ،  اجلماعـ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% $ ¯Ρ Î) 

š1 u t∴ s9 ’ Îû 7π yδ$ x y™  ﴾مــــقٍح ــلٍو $ ﴿، جهــ ¯Ρ Î) uρ y7 ‘Ζ Ýà uΖ s9 š∅ ÏΒ š⎥⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9 $# ﴾ 

  .)٣(فيما جئت به من إدعاء النبوة  ]كـ[

∩∉∠∪ ﴿ tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ }§ øŠ s9 ’ Î1 ×π yδ$ x y™ © Íh_ Å3≈ s9 uρ ×Αθ ß™ u‘ ⎯ ÏiΒ Éb> §‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# 

  .  ]كـ[﴾

∩∉∇∪ ﴿öΝ à6 äó Ïk= t/ é& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ ’ În1 u‘ O$ tΡ r& uρ ö/ ä3 s9 îw ¾¾$ tΡ î⎦⎫ ÏΒ r& ﴾] ــز ـــ ثـ : أي   ]كـ

   .ا  يهف كذبأَ الَ)٤( سالةى الرلَمني عأَ

∩∉®∪  ﴿ óΟ çF ö6 Éf tã uρ r& β r& öΝ ä. u™ !% y` Ö ò2 ÏŒ ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ’ n? tã 9≅ ã_ u‘ öΝ ä3Ζ ÏiΒ 

öΝ à2 u‘ É‹Ζ ãŠ Ï9 ]ن [(# ÿρ ã à2 øŒ $# uρ øŒ Î) öΝ ä3 n= yè y_ u™ !$ x n= äz .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ÏΘ öθ s% 8yθ çΡ ﴾ َأي  :

ـ كُخلفَاست رضِي اَألم ف ب إِ عـدـ هالك öΝ﴿ ، )٥(م هِ ä. yŠ# y— uρ ’ Îû È, ù= y⇐ ø9 $# Zπ sÜ öÁ t/  ﴾]أَ ]ني  :

#) ﴿ ،)٦( ي الطُّـولِ ف لةًيضفَ:  ÿρ ã à2 øŒ $$ sù u™ Iω# u™ «! $#﴾ن اِهللا عـم ٠٢،)٧(ملـيكُ عو أَىلً :هااحـد

٧(مليكُع(،٠٢و إِأَىلً :هااحـدإِ ىلًويلٌو)٨(،﴿÷/ ä3 ª= yè s9 tβθ ßs Î= ø è?﴾]  كــ كـي[ ت وا سـعد

                           
وترويح أويل ،  ٧/٣١:تفسري البحر احمليط و،  ٢/١٦٩:تفسري البغوي و،  ٤/٢٤٥:تفسري الثعليب : انظر   ) ١(

  .  ١٨٧ -١/١٨٥:الدماثة 
    .مصدر سابق : ري البغوي فسوت، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   )٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
والوسيط يف تفسري ،  ٤/٢٤٥:الثعليب تفسري : انظر . وابن اجلوزي عن الضحاك  حكاه الثعليب والواحدي  ) ٤(

  . ٣/٢٢٢:زاد املسري و،  ٢/٣٨١:القرآن ايد 
  . ٢/١٧٠:تفسري البغوي و ،مصدر سابق : ن ايد الوسيط يف تفسري القرآ: انظر   ) ٥(
  . مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ١/٥٤١:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٦(
  . ٢/٣٤٨: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٧(
  . ٥٩: غريب القرآن   ) ٨(



  

تسعدوا ، وبقُتوا في اجلن١(ة(.  

∩∠⊃∪ ﴿ (# þθ ä9$ s% $ uΖ oK ÷∞ Å_ r& y‰ ç7 ÷è uΖ Ï9 ©! $# … çν y‰ ôm uρ u‘ x‹ tΡ uρ $ tΒ tβ% Ÿ2 ß‰ ç7 ÷è tƒ $ tΡ äτ !$ t/# u™]ن[ 

$ oΨ Ï? ù' sù $ yϑ Î/ !$ tΡ ß‰ Ïè s? ﴾َأــ: ي ــذابِم β﴿،ن الع Î) |MΨ ä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 ــبعون،كـــ[﴾#$ نَّأَ]س 

  . )٢(انازلٌ بِن ابالعذ

∩∠⊇∪﴿tΑ$ s% ô‰ s% yì s% uρ]٣[Ν à6 ø‹ n= tæ ﴾وــب ع ــيكُجــ ⎯﴿،ملــ ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ Ó§ ô_ Í‘ 

ë= ŸÒ xî uρ﴾]كـــ [و ــعــذاب٣( خطٌس(،  ﴿© Í_ tΡθ ä9 ÏŠ$g éB r& þ_ Îû &™ !$ yϑ ó™ r& !$ yδθ ßϑ çG øŠ £ϑ y™ 

óΟ çFΡ r& Ν ä. äτ !$ t/# u™ uρ  ﴾َكلَ انتهس م أصنامما أَوهماَءس ـ م ـ فَ ، ةًختلف لما د عـاهسـولُ  م الر

ـ :  وأَ ٢٠، )٤(وحـده   بادةَ اِهللاوا عراستكب وحيدى التلَإِ هـ ي ت سميتـ هم احل ارةَ آهلـةً  ج
)٥( ، ﴿$ ¨Β tΑ ¨“ tΡ ª! $# $ pκ Í5 ⎯ ÏΒ 9⎯≈ sÜ ù= ß™ ﴾]ن[ مـ ن ح جة و ـ لَ برهـان ـ كُ م في عهـا  بادت، ﴿ 

(# ÿρ ã Ïà tFΡ $$ sù  ﴾ــالعذاب ، ﴿  /’ ÎoΤ Î) Ν à6 yè tΒ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ì Ïà tGΨ ßϑ ø9 ي فــ لــكذَ ]كـــ[ ﴾ #$

تم إِيبكُكذي٦( اي(.  

∩∠⊄∪﴿çµ≈ uΖ ø‹ pgΥ r' sù š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ … çµ yè tΒ 7π uΗ ÷q t Î/  $ ¨Ψ ÏiΒ]ن[ $ oΨ ÷è sÜ s% uρ t Î/# yŠ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ]ن[$ tΒ uρ (#θ çΡ% x. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ﴾]م[.  

∩∠⊂∪﴿’ n< Î) uρ yŠθ ßϑ rO﴾م هــ٢ــبــو ثَنود بــن عــوصم عــاد بــن أرم بــن  ابــن

دث٠٢َ،)٧(امسولٌ: موفَع ن الثَّمد ؛ ومليـلِ القَ املاُء: و ه  ج ـنـ ، م  و، أَ بيلـة قَ اسـم  هعلَ

                           
  .عن ابن عباس ، مصدر سابق : ري القرآن ايد حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفس  ) ١(
  . ٤/٢٤٥:تفسري الثعليب و،  ١/٣٩٨:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ٢(
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . وابن اجلوزي عن ابن عباس  حكاه الواحدي  ) ٣(

  . ٣/٢٢٣:املسري 
  . مصدر سابق : تفسري البغوي و، مصدر سابق : ايد الوسيط يف تفسري القرآن : انظر   ) ٤(
  . ١/١٨١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  . مصدر سابق : زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
  . ٢/١٧٣:تفسري البغوي و، ٨/٢٢٧:تفسري الطربي : انظر   ) ٧(



  

ـ  بٍأَ واسمَ حـي ، أَ  جعلهي منوا،هصرفْي ملَ رضٍأَ صفَرـ ؛ َأل ه نه   ـذَكَّر١(م( ،﴿öΝ èδ% s{ r& 

$ [s Î=≈ بـن   عـود  اد بـن ععبيد بن  بن بن أشعب بن ماسح بيدع ح بنالو صه٢]ن[﴾¹|

ـ  عـاش ، و نةس ائةُم حٍصالود وه بني، و عوض  صالـ  ح ائتنيِم ثَو ٢(سـنةً   مـانني( ،﴿ 

tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7 ôã $# ©! $]ن خ[ #$ tΒ Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç ö xî]ن[ ô‰ s% Ν à6 ø? u™ !$ y_ ×π uΖ Íh‹ t/ 

⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/ ⎯]ن[‘§ Íν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «! $# öΝ à6 s9 Zπ tƒ# u™]ن[$ yδρ â‘ x‹ sù ö≅ à2 ù' s? þ’ Îû ÇÚ ö‘ r& 

«! ـ م أَليكُع اُهللا لَهس: يأَ]ن[﴾#$ فَ،امرهليس هـا  زقُم رِلـيكُ عالَو مؤ٢، )٣(هـا  نت  اسـم 

ي طَالذلب خروج الن ـ  اقـة ـ م ن الصخرة  :ج نـدع  بـن مرو،عـ و ـ  ماس الصخرة  :

ـ ندع وج أمر، فَ)٤(بةُاتالكَ ن قَرهطٌ م ـ لَ ومـه ـ م اءت اآليـةُ ا ج : ﴿Ÿωuρ $ yδθ ¡ yϑ s? &™ þθ Ý¡ Î0 

öΝ ä. x‹ äz ù' u‹ sù ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ﴾]كـ صيا[.  

∩∠⊆∪ ﴿  (# ÿρ ã à2 øŒ $# uρ øŒ Î) ö/ ä3 n= yè y_ u™ !$ x n= äz .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7Š$ tã öΝ à2 r& §θ t/ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ﴾ 

ـ لَ جعلَم ، وكُنكَسأَ:  يأَ šχρ ﴿، سـاكن يهـا م م فكُ ä‹ Ï‚ −G s? ⎯ ÏΒ $ yγ Ï9θ ßγ ß™ # Y‘θ ÝÁ è%  ﴾

تــب ــالقُ ونَن صكــلِبِ ور ــ٢٠،)٥(وضــعٍم ــالس هلُ ضن، داحلَزوالقصــر:ــي ــا ش مد 

لِّي٦(وع(،﴿tβθ çG Ås ÷Ζ s? uρ tΑ$ t6 Éf ø9 $# $ Y?θ ã‹ ç/﴾ ]ن[ي ـ :ريد يوتاً فب؛بالِي اجلـ ي هاقُسـ فَ، فُون وا انكَ

ـ القُصـور بِ  يسـكنونَ وتاًء،ها شنونسكُوا يانكَفَ الص٧(يف(، ﴿ (# ÿρ ã à2 øŒ $$ sù u™ Iω# u™ «! $# Ÿω uρ 

                           
  .  ٢/٣٤٨:معاين القرآن وإعرابه : وانظر  ، ١٦٩: غريب القرآن   ) ١(
  .١/٣٠:تاريخ مدينة دمشق : انظر   ) ٢(
  . ٢/٣٨٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
مصدر : تفسري الطربي  :وانظر ، ٦/٢٠٤٩:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن ابن إسحاق   ) ٤(

  .سابق 
  . عن ابن عباس ، مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد حكاه الواحدي يف الوسيط   ) ٥(
  . ١/١٨٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  ٢/٣٧:التسهيل لعلوم الترتيل و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٧(



  

Ÿω uρ (# öθ sW ÷è s? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# š⎥⎪ Ï‰ Å¡ ø ãΒ ﴾ ]كـ[     .  

 ∩∠∈∪﴿tΑ$ s% _| yϑ ø9 ــرافاَأل﴾ #$ ⎪⎦t﴿ ،)١(شـ Ï% ©! $# (#ρ ç y9 ò6 tF ó™ $# ∅ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s%  ﴾ــ ن عـ

ــادة ⎪⎦t ﴿ ، اِهللا عب Ï% ©# Ï9 (#θ à Ïè ôÒ çG ó™ $#  ﴾يــد ⎯ô ﴿ ، املســاكني:  ري yϑ Ï9 z⎯ tΒ# u™ öΝ åκ ÷] ÏΒ ﴾ ــ لٌ بد

ن قَم  ولـه: ﴿ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ à Ïè ôÒ çG ó™ ـ نَأل؛﴾#$ ٢( ؤمنـونَ م املُه(،﴿šχθ ßϑ n= ÷è s? r& χ r& $ [s Î=≈ |¹ 

×≅ y™ ó ‘∆ /⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ În/ #)] ن[ ‘§ þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) !$ yϑ Î/ Ÿ≅ Å™ ö‘ é& ⎯ Ïµ Î/ šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãΒ  ﴾] كـ.[  

∩∠∉∪  ﴿ tΑ$ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ç y9 ò6 tF ó™ $# $ ¯Ρ Î) ü“ Ï% ©! $$ Î/ Ν çGΖ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ šχρ ã Ï≈ x. 

  .  ]كـ[﴾

∩∠∠∪ ﴿ (#ρ ã s) yè sù sπ s%$ ¨Ψ9 $#  ﴾نحر٢، )٣(ا وه عقرها مقيـلَ صطع ، و :م صـدع هـرج  ب

بهرج ، وقرار بن سالف ، ون لَزي   هـا امرأتـانقْرـم عه  أً ؛ اسـم ما حـده :نـربةُ ع  ،
ـ لـيهِ ع نزلَ، و األربعاِء وما يهرقْع كانَدفة ، وص: ى خرواَأل ـ م الع ي ذابـ  وم السبت 

)٤( ، ﴿(# öθ tG tã uρ ô⎯ tã Í ö∆ r&]٣[ óΟ Îγ În/ u‘ ن  ﴾ـ ع ا اَهللاصو و ،ـ ت ـ  مـره وا أَركُ في الن٠٢،)٥( اقــة 

ـ : ي العاتا ، وورجبتووا ربكَت:  يأَ؛  عتوا الشديد  خـ  ولَالـد ي الفَف املُ سـاد ، تمـر د

ي الَالذ يقبلُ م٦(ظـةً  وع(، ﴿(#θ ä9$ s% uρ ßx Î=≈ |Á≈ tƒ $ oΨ ÏK ø $# $ yϑ Î/ !$ tΡ ß‰ Ïè s?  ﴾ ـ ـ م ذابِن الع  ، ﴿β Î) 

β Î) |MΨ ä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9   .  ]كـ[ ﴾ #$

∩∠∇∪﴿ ÞΟ ßγ ø? x‹ s{ r' sù èπ x ô_ §9 $#  ﴾ــوي ه :الزــ لــةُلز٠٢، )٧( ديدةُالش ــوهركــةُي ح 

                           
  .٥/١٥٠٥:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن أيب مالك   ) ١(
   .١٤/١٣٤:التفسري الكبري و،  ٣/٢٢٥:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٢(
  . ٤/٢٥١:تفسري الثعليب   ) ٣(
  . ٢/١٧٧:تفسري البغوي و، ٢٥٨ -٤/٢٥٢:تفسري الثعليب : انظر   ) ٤(
  . ٢/١٧٥:تفسري البغوي و،  ٢/٣٨٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٥(
  . ٣٣٣ - ٣٣٢غريب القرآن   ) ٦(
  . ٢/٣٥١:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(



  

θ#)﴿ ،        )١(األرضِ ßs t7 ô¹ r' sù ’ Îû öΝ Ïδ Í‘# yŠ  ﴾بلـــدم ، ه ﴿t⎦⎫ Ïϑ ÏW≈ y_ ﴾]كــــ[  

خاميند ميت٠٢، )٢( ني ـ ب عضهم ع عضٍلـى ب،ـ و جاثـ :  مني باركني ع كـبِ لـى الر  ،
اجلُول ثُوماسِلن بِ الطائرِومرتلة روكالب ٣(لبعريِل(  .  

∩∠®∪  ﴿ 4’ ¯< uθ tF sù öΝ åκ ÷] tã tΑ$ s% uρ ÉΘ öθ s)≈ tƒ ô‰ s) s9 öΝ à6 çG øó n= ö/ r& s' s!$ y™ Í‘ ’ În1 u‘ àM ós |Á tΡ uρ 

öΝ ä3 s9   ﴾خوفتكم ع٤( اِهللا قاب( ،وذا كَهاَا خم طـب سـولُ اهللاِ ر  َـ  ق ٥(درٍتلـى ب(، ﴿ 

﴿ ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθ ™7 Ït éB š⎥⎫ Ï⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9   .]م[ ﴾ #$

∩∇⊃∪﴿$ »Ûθ ä9 uρ ﴾وأر٦(وطاًا لُسلن(وطاً روا لُكُاذْ، و)٢، )٧ ـ و ـ : و ه هـاران   وط بـن لُ

ان ابناره ين بنأزر تارخ ، وأَه ـ و ابن ي إِخ بـراهيم  )٨( ـ  كـانَ ، و ـ ب احلٍني ص 
إِوبراهيم - ليهِعما السالم - ست مائة ـ  ونَالثُثَو ٩(نة س(ِإل كـانَ ، و ثَ بـراهيم الـثٌ  أخ

øŒ﴿ ، )١٠( سـحاق إِ فعـة زوجـةَ  رِ و جـد ه؛ و اجورب:  مهالثٌ اسثَ Î) tΑ$ s%]٣[ÿ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 

tβθ è? ù' s? r& sπ t± Åt  $ x ø9 $﴿ كران ، الــذُّ تيــانَإِ: ي عنِــي ]ن[﴾ #$ tΒ t7 y™]٣[ Ν ä3 s) $ pκ Í5 ô⎯ ÏΒ 7‰ tn r& 

š∅ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 ـ ذَ زاا نم: وا الُقَ  ]٢أوثج، مثانون ، كـ [ ﴾ #$ ـ ذَلَـى  ع ركَ ـ رٍ حكَ ى ت

                           
  . ٢٣٧: غريب القرآن   ) ١(
مصدر : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ونسبه الواحدي إىل ابن عباس ، ذكره السمرقندي دون نسبه   ) ٢(

  . ٢/١٦٠:تفسري السمرقندي و، سابق 
  . ١٧٥: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٢/٣٨٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
عن ) ١٣٠٤(برقم ، باب ما جاء يف عذاب القرب ، كتاب اجلنائز ، ١/٤٦٢:ه صحيحروى اإلمام البخاري يف   ) ٥(

فَقيلَ ، » وجدتم ما وعد ربكُم حقًّا  «: قَليبِ فقال على أَهلِ الْ قال اطَّلَع النيب :  ابن عمر رضي اهللا عنهما
  .» ما أَنتم بِأَسمع منهم ولَكن لَا يجِيبونَ  «: فقال ، تدعو أَمواتا : له 

  .مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  . ١/٣٣١:لألخفش ،  معاين القرآن: انظر . قاله األخفش   ) ٧(
  . ٢/١٧٧:تفسري البغوي و، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق : تاريخ مدينة دمشق   ) ٩(
  . ٦/٢٨٣:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن حممد بن إسحاق   ) ١٠(



  

   .)١(وط وم لُان قَكَ

∩∇⊇∪  ﴿öΝ à6 ¯Ρ Ï™ r& tβθ è? ù' tG s9 tΑ$ y_ Ìh9 $# Zο uθ öκ y− ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 ـــ [  #$ ≅ö] كــــ t/ 

óΟ çFΡ r& ×Π öθ s% šχθ èù Ì ó¡ •Β ﴾ ]أَ /  ]٢كـ أوجقَـر ﴿öΝ à6 ¯Ρ Î) tβθ è? ù' tG s9﴾    وحفـص مـدن
)٢(   .  

∩∇⊄∪﴿$ tΒ uρ šχ% Ÿ2 z># uθ y_ ÿ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% Hω Î) β r& (# þθ ä9$ s% Ν èδθ ã_ Ì ÷z r& ⎯ ÏiΒ 

öΝ à6 ÏG tƒ ö s%﴾]خ ن [ي لُعنِي وطـاً وـ أتب اعه،﴿ öΝ ßγ ¯Ρ Î) Ó¨$ tΡ é& tβρ ã £γ sÜ tG tƒ  ﴾] ـ ـ  ]كـ ن ع

  .)٣(همدبارِي أَف جالِالر تيانإِ

∩∇⊂∪ ﴿ çµ≈ oΨ ø‹ yfΡ r' sù ÿ… ã& s# ÷δ r& uρ ﴾ابنتيــــه ،  ﴿ω Î) … çµ s? r& z ö∆ ôM]خ[#$ tΡ% x. š∅ ÏΒ t⎦⎪ Î É9≈ tó ø9 $# ﴾ 

  .)٥( ضدادن اَألو مه؛ و نياضاملَ وأ٠٢َ، )٤( اِهللا ذابِي عف اقنيالب ]كـ[

∩∇⊆∪ ﴿ $ tΡ ö sÜ øΒ r& uρ Ν Îγ øŠ n= tæ # \ sÜ ¨Β ﴾]م[ ــي ــح: ي عنِــ ö﴿ ،ارةً جــ ÝàΡ $$ sù y# ø‹ Ÿ2 

šχ% x. èπ t7 É%$ã š⎥⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9   . ]م كـ[﴾ #$

∩∇∈∪﴿’ n< Î) uρ š⎥ t⎪ ô‰ tΒ ﴾وـ  يلةٌبقَ: م ه من و إِ لـد بـراهيم  )٢٠، )٦   نيـدأو م :

 :انَاٌء كَم عـعيب، قَ ليهش أَومـ  و ه و اسـم ٧(جـلٍ ر(،﴿öΝ èδ% s{ r& $ Y7 øŠ yè ä© ﴾]٢ ]ن ـ و و ه

                           
ابن أيب شيبة وابن أيب الدنيا وابن  وزاد السيوطي نسبته ال، رواه الطربي وابن أيب حامت عن عمرو بن دينار   ) ١(

: تفسري ابن أيب حامت و، ٢٠/١٤٤:تفسري الطربي : انظر . الشيخ والبيهقي وابن عساكر  املنذر وأيب
  . ٣/٤٩٥:الدر املنثور و، ٩/٣٠٥٤

  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، ٢٨٥: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
: انظر . وزاد السيوطي نسبته لعبد الرزاق وابن املنذر ، ابن أيب حامت عن ابن عباس وجماهد رواه ابن جرير و  ) ٣(

  . ٣/٤٩٦:الدر املنثور و،  ٥/١٥١٨:تفسري ابن أيب حامت و،  ٨/٢٣٥:تفسري الطربي 
  . ٥/١٥١٩:تفسري ابن أيب حامت و،  ٨/٢٣٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٤(
  .  ٣٥٠:غريب القرآن   ) ٥(
  .٨/٢٣٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن إسحاق   ) ٦(
  .١/١٨٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(



  

ــ شــن ــ عيب ب ١( يفونص(، ﴿  tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7 ôã $# ©! $] ن[ #$ tΒ Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç ö xî 

‰ô] ن[ s% Ν à6 ø? u™ !$ y_ ×π oΨ Éi t/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ θ#)﴿  وعظــــــــةٌ ،م ]ن[﴾ ‘§ èù ÷ρ r' sù Ÿ≅ ø‹ x6 ø9 $# 

šχ# u” Ïϑ ø9 $# uρ  ﴾]ن[ أمتُّوهكَا ، وفـرٍ هل كُوا أَان وخـسٍ ب لمكيـالِ ل و ٢( امليـزان( ،﴿ Ÿω uρ 

(#θ Ý¡ y‚ ö7 s? }¨$ ¨Ψ9 $# öΝ èδ u™ !$ u‹ ô© r& Ÿω uρ (#ρ ß‰ Å¡ ø è? † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ $ yγ Ån nξ ô¹ Î) ﴾  ] ن [

ــوا فعمت الَ ــا بِل ــيه املعاصــد أَنْ أَي ب ــع لَصبِ ها اُهللاحــة ــ بعث عيباً ش ،وــر  األم

öΝ﴿،)٤(قصالــن:خسالــب٠٢٠،)٣(العــدلِبِ à6 Ï9≡ sŒ × ö yz öΝ ä3 ©9 β Î) Ο çFΖ à2 š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β﴾] 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β﴾] كـ[.  

∩∇∉∪ ﴿ Ÿω uρ (#ρ ß‰ ãè ø) s? Èe≅ à6 Î/ :Þ# u ÅÀ tβρ ß‰ Ïãθ è? ﴾  ] الَ] ش تقعــــدلــــى وا ع

ـ ص اسِراط الن ؛ تـ خو ﴿ ،  لـك حـو ذَ ن، وِ)٥( القتـلِ بِ شـعيبٍ بِ ميـان اِإل هـلَ ون أَفُ

šχρ ‘‰ ÝÁ s? uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/  ﴾وـ صرفُت ـ  سـالمِ ن اِإلون ع م ن آمـن 

ــعيبٍبِ $﴿،ش yγ tΡθ äó ö6 s? uρ $ [_ uθ Ïã ﴾]ن [تلتــون لَم ســا الز ــغَه #) ﴿، )٦( ي ÿρ ã à2 øŒ $# uρ øŒ Î) 

óΟ çFΖ à2 Wξ‹ Î= s% öΝ à2 u ©Y s3 sù  ﴾]خ ض[ بعد القلة أَ، و كُعـزعـد الذِّ م ب ؛ لـةو ـ أَ ذلـك نه 

ـ ولـدت ح ، فَ وطلُ نتا بِرِيث زوجتهو براهيمإِ ابن دينم انَكَ ى كَت أَ  ثـر دعـدهـا  والد
)٧( ،﴿ (#ρ ã ÝàΡ $# uρ y# ø‹ x. šχ% x. èπ t6 É%$ tã t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9   . ]كـ[﴾ #$

                           
  . ١/٣٤:الروض االنف ذكره السهيلي يف   ) ١(
  . ٢/١٨٠:تفسري البغوي و،  ٢/٣٨٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر    )٣(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب و،  ١٢٣: غريب القرآن   ) ٤(
: تفسري ابن أيب حامت و،  ٨/٢٣٨:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس وقتادة   ) ٥(

٥/١٥٢٠ .  
 ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر وأيبوزاد السيوطي نسبته ال ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ٦(

  . ٣/٥٠٢:الدر املنثور و، ٥/١٥٢١: تفسري ابن أيب حامت و،  ٨/٢٣٩:تفسري الطربي : انظر .الشيخ 
  .مصدر سابق : سري القرآن ايد الوسيط يف تف: انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٧(



  

∩∇∠∪  ﴿  β Î) uρ tβ% x. ×π x Í← !$ sÛ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θ ãΖ tΒ# u™ ü“ Ï% ©! $$ Î/ àM ù= Å™ ö‘ é& ⎯ Ïµ Î/ ×π x Í← !$ sÛ uρ óΟ ©9 

(#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (#ρ ç É9 ô¹ $$ sù 4© ®L ym /zΝ ä3 øt s† ª! $# $ uΖ oΨ ÷ t/  ﴾]ـــاملُ إجنـــاِءبِ  ]٢نصدقني و ،عـــذيبِت 

uθ ﴿، )١( بنيكــذِّاملُ èδ uρ ç ö yz š⎥⎫ Ïϑ Å3≈ pt ø:  اجلــزُء، ٠٢ثــج خــهيب صــ كـــ[﴾ #$

   .]امنالثَّ

∩∇∇∪ ﴿ tΑ$ s% _| yϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ç y9 õ3 tF ó™ $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% y7 ¨Ζ y_ Ì ÷‚ ãΖ s9 Ü= ø‹ yè à±≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 

(#θ ãΖ tΒ# u™ y7 yè tΒ ⎯ ÏΒ !$ oΨ ÏK tƒ ö s% ÷ρ r& ¨β ßŠθ ãè tG s9 ’ Îû $ uΖ ÏG ¯= ÏΒ  ﴾]ن[ م ــاه ــنأَ: عن ــه ــعيبٍوا لالُم قَ  ش

وأصحابويكُلَ:  هناألمرينِأَ ن ؛ إِ حدا اِإلمخراج م أَ، ن القريـةـ  و عودـ كُت م في مـ لت ا ، ن

الَو قَنكُارم عفَخالَلى مت٢(ان( .٢ أَ كانَو صـحابه م ائـةً وشـرة  ع)٣( ،﴿ tΑ$ s%  ﴾ ـ شعيب 

: ﴿öθ s9 uρ r& $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Ïδ Ì≈ x. ﴾]أَ]خ كـــي  :جبِترونــنــا علــى العــ ودفي مكُلــتنْإِم و 

  .)٤( لكا ذَهنرِكَ

∩∇®∪﴿Ï‰ s% $ oΨ ÷ƒ u tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x. ÷β Î) $ tΡ ô‰ ãã ’ Îû Ν à6 ÏG ¯= ÏΒ y‰ ÷è t/ øŒ Î) $ uΖ8 ¤f tΡ ª! $# 

$ pκ ÷] ÏΒ]ن[$ tΒ uρ ãβθ ä3 tƒ !$ uΖ s9 β r& yŠθ ãè ¯Ρ !$ pκ Ïù Hω Î) β r& u™ !$ t± o„ ª! $# $ uΖ š/ u‘ ﴾]ن[ ــد ــونَ قَـ إِالَّ أَنْ يكَـ

ف قبـا  سيهف ودعأَنْ ن هيئَتشملمِ و٥(ي ع( ،﴿ yì Å™ uρ $ uΖ š/ u‘ ¨≅ ä. >™ ó© x« $ ¸ϑ ù= Ïæ ﴾]ن[ ع ـ  لـم ا م

ما ي نُ قبـلَ أن يكـونَ ،  كو﴿ ’ n? tã «! $# $ uΖ ù= ©. uθ s?]ن[$ uΖ −/ u‘ ôx tF øù ـ  ﴾ #$ ﴿  ،)٦(اقـضِ م واحكُ

$ uΖ oΨ ÷ t/ t⎦ ÷⎫ t/ uρ $ uΖ ÏΒ öθ s% Èd, ys ø9 $$ Î/ ]ن[|MΡ r& uρ ç ö yz t⎦⎫ Ås ÏG≈ x ø9   .]٢أوثج ن م[﴾  #$

                           
  . ٣/٢٣٠: زاد املسري و، ٢/١٨١:تفسري البغوي و،  ٢/٣٨٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
   .٢/١١٧:الكشاف   ) ٣(
  . ٤/٢٦١:تفسري الثعليب   ) ٤(
  . ٢/٣٥٦:معاين القرآن وإعرابه :  انظر. قاله الزجاج   ) ٥(
: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .  عباس واحلسن وقتادة والسديابن  حكاه الواحدي والرازي عن  ) ٦(

  . ١٤/١٤٧:التفسري الكبري ، مصدر سابق 



  

∩®⊃∪  ﴿ tΑ$ s% uρ _| pR ùQ $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% È⎦ È⌡ s9 öΝ çF ÷è t7 ¨? $# $ ·6 ø‹ yè ä© ö/ ä3 ¯Ρ Î) # ]Œ Î) 

tβρ ç Å£≈ y‚   .]تسعون، كـ [﴾  9©

∩®⊇∪ ﴿ ãΝ åκ øE x‹ s{ r' sù èπ x ô_ §9 $# (#θ ßs t7 ô¹ r' sù ’ Îû öΝ Ïδ Í‘# yŠ š⎥⎫ Ïϑ ÏW≈ y_  ﴾]خ[.  

∩®⊄∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. $ Y6 ø‹ yè ä© β r( x. öΝ ©9 (# öθ uΖ øó tƒ $ yγ‹ Ïù  ﴾]أَ ]نــ: ي ــ أنْكَ ــيق ملَ وا يم

فلَيها ، وم أَ ٢٠،)١(وا لُرتِيأن لَكَ: وم عيِيشأَيهـا؛ وا فـ :ي فـ ي د ارِيـ ٠٢،)٢(مه ـ  أنْكَ  ملَ

عيِيشوا فيها مغنِستني املَ، وـ : ي انِغ ازلُاملن  ،و ها احـد :مـ غ ن ، ىـ قَو β ﴿   : هولُ r( x. öΝ ©9 

š∅ øó s? Ä§ øΒ F{ $$ Î/ ﴾)أَ )٣لَ  أنْ،كَ يم ـ ت ـ كَو ٢،  )٤( نكُ انأَلفـاً  ت وخ مـس م ارٍائـة د 
)٥( ، ﴿  š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. $ Y6 ø‹ yè ä© (#θ çΡ% x. ãΝ èδ š⎥⎪ Î Å£≈ y‚ ø9   .]كـ[﴾ #$

∩®⊂∪  ﴿4’ ¯< uθ tG sù öΝ ßγ ÷Ψ tã tΑ$ s% uρ ÉΘ öθ s)≈ tƒ ô‰ s) s9 öΝ à6 çG øó n= ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ ’ În1 u‘ àM ós |Á tΡ uρ 

öΝ ä3 s9]خ[ y# ø‹ s3 sù 4† y›# u™ 4’ n? tã 7Θ öθ s% š⎥⎪ Ì Ï≈ x. ﴾]أَ ]مكَ:  يــف ــي ي شتح ــد ي زنِ

ليهِعم ، واِإل:  معناه؛ أَن كارالَ:  ي ٦(ى آس(.  

∩®⊆∪ ﴿ !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ’ Îû 7π tƒ ö s%  ﴾ــفي مد٧( ينــة( ، ﴿⎯ ÏiΒ @c© É< ¯Ρ  ﴾ :َذَّكَفــهأَ بــلَه٨(ا ه( ،
)٨( ، ﴿Hω Î) !$ tΡ õ‹ s{ r& / $ yγ n= ÷δ r& Ï™ !$ y™ ù' t7 ø9 $$ Î/ Ï™ !# § œØ9 $# uρ  ﴾الفقرِبِــــ ١(اجلــــوعِو( ، ﴿óΟ ßγ ¯= yè s9 

                           
  . ٢/١٢٤:الكشاف و ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .١/١٨٣:ريب يف تفسري الغريب تذكرة األ  ) ٢(
  .من سورة يونس ) ٢٤(جزء من اآلية رقم   ) ٣(
  .  ٣٩٠، ٥٠٧: غريب القرآن   ) ٤(
  . ٢/١١٨:الكشاف   ) ٥(
  . ٢/١٢٤:الكشاف و ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
وبه قال الزجاج يف معاين القرآن ، ابن عباس  عن ٢/٣٨٩:حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(

  . ٢/٣٥٩: وإعرابه 
هو حمذوف الصفة ؛ ألن التقدير من نيب  : ((مصدر سابق : قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(

  . ))  أو فكذبه أهلها، فكذب 



  

tβθ ãã § œØ o„ ﴾]كَ ]كـي يكُسوان ويرجوا  ع.  

∩®∈∪ ﴿§Ν èO $ uΖ ø9 £‰ t/ tβ% s3 tΒ Ïπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $# sπ oΨ |¡ pt ø: ى نـــالغ املـــرضِو ؤسِبـــبـــدلَ ال﴾  #$

و4﴿،)٢(حةَالص© ®L ym (#θ x tã ﴾]ثُكَ ]خـ روا ، و سمنـ وا ، و أَس مـوالُ منت٠٢، )٣(مه وقـالُ  ي

 :فَعثُا كَذَإِ يُءا الشر ذَإَ، وا زأَ ادـ عفَيضاً ، و ذَإِ يُءا الشا درس ذَو هـب ، ـ و ـ ه ن و م

ــداداَأل θ#)﴿ ، )٤( ض ä9$ s% ¨ρ   ﴾ــ ــم همن غتر ــو ‰ô﴿ : م جهلهِ s% ¡§ tΒ $ tΡ u™ !$ t/# u™ â™ !# § œØ9 $# 

â™ !# § œ£9 $# uρ  ﴾َققَ: ا الوأَ دأَ صاببائنا فهرِي الد ثلُم ـ ا أَم صابنا ، وت ـ  لـك ع هرِادةُ الـد  ،

لَوم يكن ما مسان عن اِهللاقوبةً م كُى ، فَعالَتونوا عـ ا أَلى م نتم ع ـ ، فَ)٥( ليـه ا فَلم وا سـد

مرينِلى اَألع خـذَ ميعاً أَجهـ م اُهللا ؛ و ـ و قَه Μ ﴿ : ى عـالَ ه تولُ ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r' sù Zπ tG øó t/ öΝ èδ uρ Ÿω 
tβρ á ãè ô± o„ ﴾]رتولِبِ ]كـ ذابِالع و ،هذا توِخل مشرِيفي قُك٦( ريش(.  

∩®∉∪  ﴿ öθ s9 uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& #“ t à) ø9 $# (#θ ãΖ tΒ# u™  ﴾ـــحووا اَهللاد  ، ﴿(# öθ s) ¨? $# uρ  ﴾ـــالش٧(رك(، ﴿

$ uΖ ós tG x s9 Ν Íκ ö n= tã ;M≈ x. t t/ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  ﴾ــ ــم ــ ماِءن الس ــ، و املطرِبِ رضِن اَألم 

⎯﴿  ، )٨(مـارِ الثِّو باتالنبِ Å3≈ s9 uρ (#θ ç/ ¤‹ x.  ﴾ـلَ الرس، ﴿Μ ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r' sù  ﴾ِاجلُب دوبـة القَو حـط 

 ، ﴿$ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ ﴾ ]كـ[فرِن الكُم املَو٩(عصية(.  

                                                                             
  . ٤/٢٦٤:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن السدي   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  .  ٣٣٣: غريب القرآن   ) ٤(
  . ٢/١٨٣:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
،  ١/٥٤٩:تفسري السمرقندي : انظر . ونسبه الواحدي البن عباس ، ذكره السمرقندي والثعليب دون نسبة   ) ٧(

  .مصدر سابق : و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٤/٢٦٥:تفسري الثعليب و
  . ٢/٣٦٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(
  . ١٤/١٥١:التفسري الكبري و، مصدر سابق : لقرآن ايد الوسيط يف تفسري ا: انظر   ) ٩(



  

∩®∠∪ ﴿z⎯ ÏΒ r' sù r& ã≅ ÷δ r& #“ t à) ø9 $#  ﴾ــي ــم: ي عنِ ــو ةَكَّ مــولَا ح ١(اه(، ﴿β r& Ν åκ u Ï? ù' tƒ $ uΖ ß™ ù' t/ 

$ \G≈ uŠ t/ öΝ èδ uρ tβθ ßϑ Í← !$ tΡ ﴾]ن ق[  

∩®∇∪ ﴿ z⎯ ÏΒ r& uρ r& ã≅ ÷δ r& #“ t à) ø9 $# β r& Ν ßγ u‹ Ï? ù' tƒ $ uΖ ß™ ù' t/ ∑© Y∏ àÊ öΝ èδ uρ tβθ ç7 yè ù= tƒ 

 كـذيبِ ت عـد هـاراً ب ن الَويالً وا لَنأمي نْم أَهلَ جوزي ه الَنأَ:  ى اآليتنيِعنم ]كـأو[﴾

محمد  )٢(،ولُقَوه :﴿ öΝ èδ uρ tβθ ç7 yè ù= tƒ ﴾ َأي  :ـ  ريِي غَف مـ ا ي يجد أَ  ،)٣(م لـيهِ عقَـر ﴿  

﴿  z⎯ ÏΒ r& öρ r& ﴾ ح٤(از ج(.  

∩®®∪﴿(#θ ãΖ ÏΒ r' sù r& t ò6 tΒ «! ــ ]خ[﴾#$ عــ نْأَ اِهللا ذاب يأتيهــةً م ب ــفَغت ٥(أةً ج(،﴿Ÿξ sù 

ß⎯ tΒ ù' tƒ t ò6 tΒ «! $# ω Î) ãΠ öθ s) ø9 $# tβρ ç Å£≈ y‚ ø9   . ]ن[﴾ #$

∩⊇⊃⊃∪﴿óΟ s9 uρ r& Ï‰ ôγ tƒ ﴾يـــتب٦(ني(،﴿z⎯ƒ Ï% ©# Ï9 šχθ èO Ì tƒ uÚ ö‘ F{ $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ !$ yγ Î= ÷δ r&﴾ُفَّـــكار 

ةَكَّـــم ـــوـــمولَن حم ، ه ﴿β r& öθ ©9 â™ !$ t± nΣ Ν ßγ≈ uΖ ö7 |¹ r&  ﴾ـــذَّعبن٧(م اه( ، ﴿

óΟ Îγ Î/θ çΡ ä‹ Î/]ن[ßì t7 ôÜ tΡ uρ ]٣[4’ n? tã öΝ Îη Î/θ è= è% óΟ ßγ sù Ÿω šχθ ãè yϑ ó¡ o„ ﴾ ] ــا ــةٌ ، ص ــ]مائ  مثُ

نطبع ٨(هم لوبِلى قُع(،أَ ٢٠وِ:  ون حـن ن طبـع )٦، )٩ـ ح تى يـ م وتفـرِ لـى الكُ وا ع  ،

ـ فَ شـاءُ ن وا لَنوا أَعلمي ملَأَ: ى املعن، و ارالن/لوا يدخفَ ـ ا ذَعلن لـ قَ ٢٠،  ك óΟ ﴿:  هولُ ßγ sù 

                           
: تفسري البغوي : وانظر . عن ابن عباس ، مصدر سابق : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(

  . ٧/٢٥٣:تفسري القرطيب و،  ٢/١٨٣
  . عن احلسن،  ٢/٣٩٠: حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، ٢٨٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  . ١/٣٣٣:لألخفش ، معاين القرآن : انظر . قاله األخفش   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : ر انظ  ) ٧(
  . ٢/٣٦١:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٨(
  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ، ١/١٨٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(



  

Ÿω šχθ ãè yϑ ó¡ o„ ﴾ َأالَ:  ي قْي١(ون لُب(.  

∩⊇⊃⊇∪ ﴿y7 ù= Ï? 3“ t à) ø9 ــ﴾ #$ أَالت ــك ــي أُهل ا ،هلُه﴿È à) tΡ y7 ø‹ n= tã ô⎯ ÏΒ $ yγ Í← !$ t6 /Ρ r& ﴾]ن[ 

نلُتوا عليك ـ ن أَم ا ؛ كَخباره يـف أُهل كَـت، ﴿ô‰ s) s9 uρ öΝ åκ øE u™ !% y` Ν ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$ Î/ ﴾]خ[ 

ي عنِي : الـذـ ين أُر م لـيهِ وا إِلُس، ﴿ $ yϑ sù (#θ çΡ$ Ÿ2 (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ã‹ Ï9 $ yϑ Î/ (#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 ∅ ÏΒ ã≅ ö6 s% ﴾ 

ـ الر رسـالِ إِ ندوا عنيؤمار لفَّالكُ ولئكأَ انَا كَمفَ] ن [  ـ  ل بِس ـ بذَّمـا كَ وا يخـذَ أَ وم 

اقَيثَمفَم ؛ هاللِّوا بِأقرسان  ،ـ و أضوا مرالت ٢(كـذيب(، ﴿ š Ï9≡ x‹ x.  ﴾َأي  :ذَ ثـلُ م لـك 

ي طَالــذاُهللا بــع ــاُأل ارِفَّــكُ لــوبِلــى قُعمم،  ﴿ßì t7 ôÜ tƒ ª! $# ’ n? tã É>θ è= è% t⎦⎪ Í Ï≈ x6 ø9 $# 

  .)٣(داًبوا أَنؤمي الَّم أَليهِع كُتب ينالذ ]كـ[﴾

∩⊇⊃⊄∪ ﴿  $ tΒ uρ $ tΡ ô‰ y` uρ Ν Ïδ Î sY ò2 L{ ô⎯ ÏiΒ 7‰ ôγ tã  ﴾]ن[ ي عنِــي :بِ فــاَءالوالعهــد ي الــذ

عاهدهم يامل ٤( يثاقِوم( ، ﴿ β Î) uρ !$ tΡ ô‰ y` uρ óΟ èδ u sY ò2 r& t⎦⎫ É) Å¡≈ x s9 ﴾ ]م ن[.  

∩⊇⊃⊂∪﴿§Ν èO $ oΨ ÷W yè t/ .⎯ ÏΒ Ν Ïδ Ï‰ ÷è t/  ﴾ــمن بــاِءاَأل عــد ﴿ م ، هركْــرى ذين جــالــذ نبي

4© y›θ •Β !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ 4’ n< Î) tβ öθ tã ö Ïù ⎯ Ïµ 'ƒ Z∼ tΒ uρ (#θ ßϑ n= sà sù $ pκ Í5﴾]فَ ]نجوا حـــدكَـــوواذَّب، ﴿ö ÝàΡ $$ sù 

#y﴿  ،)٥(لبكقَ عنيِبِ﴾  ø‹ x. šχ% x. èπ t7 É%$ã t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9   . م هِا بِعلنفَ يفكَ]م[﴾ #$

∩⊇⊃⊆∪ ﴿ tΑ$ s% uρ 4† y›θ ãΒ ãβ öθ tã ö Ï≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) ×Αθ ß™ u‘ ⎯ ÏiΒ Éb> §‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9   .]ن ق[ ﴾ #$

∩⊇⊃∈∪ ﴿î,‹ É) ym ]أون ق[#’ n? tã β r& Hω tΑθ è% r& ’ n? tã «! $# ω Î) ¨, ys ø9 ــأَ:  يأَ]ن[ ﴾  #$ ا نـــ

                           
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  . ٢/١٨٤:تفسري البغوي : انظر . عن ابن عبسا والسدي  حكاه البغوي  ) ٢(
  .مصدر سابق : تفسري البغوي و،  ٢/٣٩١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي والرازي عن ابن عباس   ) ٤(

  . ١٤/١٥٣:التفسري الكبري و،  ٣/٢٣٦:زاد املسري و
  . ٩/١٣:تفسري الطربي : انظر   ) ٥(



  

حب قولَأَ الَ أنْقيق الَّإِ لى اِهللاع م؛ و احلَا ه قوـ و أَه نه الَ و ـ  احـد شـ  ريك  ٢٠،  )١(ه لَ

﴿ î,‹ É) ym  ﴾ َأي   :رِحأ٠٢َ،)٢(يصـ :ي حع ق و لـيو ع اجـب أَ  ،)٣(لـيقَـر ﴿î,‹ É) ym 

−’ n? tã﴾ ــ من٤(د( ، ﴿ô‰ s% Ν à6 çG ø⁄ Å_ 7π uΖ Éi t7 Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 În/ ــو]خ[﴾‘§ هي  :ــالع ٥(اص(،﴿ö≅ Å™ ö‘ r' sù 

ö© Éë tΒ ö© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™, u ó  Î) ﴾]ــأَ]كـــ ــق ع ــم ؛ وهنطل ــانَم ، وخله ــونُف ك ــ رع  دقَ

استخدمعمالِي اَألهم ف الش أَ ،)٦(اقةقَر  ﴿z© Éë tΒ ﴾  ٧(حفص(.  

∩⊇⊃∉∪  ﴿ tΑ$ s% β Î) |MΨ ä. |M ÷∞ Å_ 7π tƒ$ t↔ Î/ ÏN ù' sù !$ pκ Í5 β Î) |MΨ ä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# 

  . ]كـ[﴾

∩⊇⊃∠∪ ﴿4† s+ ø9 r' sù çν$ |Á tã # sŒ Î* sù }‘ Ïδ  ﴾َأي  :ــالع ا ، ص ﴿×β$ t7 ÷è èO  ﴾ــو و أَهــ عظــم ا م

كونُي من احلي٨(ات(،٢٠هو ذَكر من احليات ع ظـيم)٩(،﴿×⎦⎫ Î7 •Β ﴾] ـ ـ  ]كـ بيـ أَ ن نه 

  .)١٠( بس فيهلَ الَ ةٌيح هنأَ

∩⊇⊃∇∪ ﴿  tí t“ tΡ uρ … çν y‰ tƒ  ﴾َأخرـ ج ــا مــ ــهن جِهـ # ﴿ ، )١١( يبـ sŒ Î* sù }‘ Ïδ â™ !$ ŸÒ ø‹ t/ 

                           
واألوىل  :  ((واختار األخفش القول األول بقوله ، ذكر أبو عبيدة واألخفش القولني املترتبني على القراءتني   ) ١(

   ١/٣٣٤:لألخفش ، ومعاين القرآن ،  ٩١:جماز القرآن : انظر .   ))  أحسنهما عندنا
وهذا املعىن ، مصدر سابق : ذكره أبو عبيدة يف جماز القرآن ، مصدر سابق : ريب يف تفسري الغريب تذكرة األ  ) ٢(

  ) .على ( بإرسال الياء وختفيفها يف ، داخل يف معىن قراءة اجلمهور 
  . بتشديد الياء ونصبها ) علي ( وهذا املعىن على قراءة نافع والذي قرأ ،  ١٨٩: غريب القرآن   ) ٣(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، ٢٨٧: السبعة يف القراءات : ظر ان  ) ٤(
  .  ٢/٣٩٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
،  ٣/٢٣٧:زاد املسري و، ٢/١٨٥:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(

  . ٧/٢٥٦:ري القرطيب تفسو
  .٢/٤٨٧:إبراز املعاين من حرز األماين و،  ٣٠١:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  . ٢/٣٦٣: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٨(
  . ١/٣٨٧:وهو قول الفراء يف معاين القرآن ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ١٠(
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ١١(



  

/t⎦⎪ Ì Ïà≈ ¨Ζ= Ï9  ﴾]أَ ٢٠] مدخلها جيبثُ،  هأَ مخرجلَها وه١(عاعٌ ا ش( .  

∩⊇⊃®∪ ﴿  tΑ$ s% _| yϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ ÏΘ öθ s% tβ öθ tã ö Ïù χ Î) # x‹≈ yδ í Ås≈ |¡ s9 ×Λ⎧ Î= tæ ﴾ ]ع[.  

∩⊇⊇⊃∪ ﴿ ß‰ƒ Ì ãƒ β r& / ä3 y_ Ì øƒ ä† ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 ÅÊ ö‘ r&  ﴾]هذَ ]نـ ا م ـ  شـراف ول اَألن قَ ن قـومِ م 

وا الُ؛ قَ رعونَف :يريد منْى أَوس ي م كُخـرجـ  م الق ـ )٢( بطْعشـر ـ ن أَم م ،كُرضوزيـلُ ي 

م بِكُكَلْمتقوية عوكُدـ م ب ـ لَ رعـونُ ف قـالَ م ، فَلـيكُ ع سـرائيلَ ي إِنِ ٣(م ه( : ﴿ # sŒ$ yϑ sù 

tβρ â ß∆ ù' s? ﴾] وثا أ كـ ،ائةٌم وأَ ]شرةعي يٍءش شريونَت به ؟ع ٤(لي(  

∩⊇⊇⊇∪﴿(# þθ ä9$ s% çµ ÷⁄ É_ ö‘ r&  çν% s{ r& uρ  ﴾َأأَ:  يخأَ ر مـرو أَه أَ مـر خيـه الَ، و ٠٢، )٥( عجـلْ ت 

Ïµ﴿ ،عـلٍ رش وو ﴾أرجهِـي  ﴿ قَـرأَ  ،)٦( همرر أَأخو سهبِحأَ وأَ Å_ ö‘ r& ﴾ م ـ  خـتلس الون قَ

، ﴿÷µ Å_ ö‘ r& ﴾ ر ٧(كــن( ، ﴿ö≅ Å™ ö‘ r& uρ ’ Îû È⎦ É⎩ !# y‰ yϑ ø9 ــ﴾  #$ ــف ــ دائنِي م صعيد ٨(صــر م( ، ﴿

t⎦⎪ Î Å³≈ ym ﴾]ع[.  

∩⊇⊇⊄∪ ﴿ š‚θ è? ù' tƒ Èe≅ ä3 Î/ @ Ås≈ y™ 8Λ⎧ Î= tæ ﴾ ]رِ]كـجإِ حشـرونَ االً ي ـ  ليـك ـ م ي ن ف

الصعيد من السأَ ،)٩( حرةقَر  ﴿@‘$ ¥s y™ ﴾و ،في ي١( ونس(َأ خ)أرسلْ، فَ)٢ .   

                           
الوسيط : انظر . وقد حكى هذا القول الواحدي عن الكليب ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(

  .مصدر سابق : لقرآن ايد يف تفسري ا
مجعها ، ويقصد ا اليوم املسيحيون من املصريني ، سكان مصر األصليون : كلمة يونانية األصل مبعىن : القبط   ) ٢(

  ) .قبط ( مادة ،  ٢/٧١١:واملعجم الوسيط ،  ٩/٣٣: هتذيب اللغة : انظر . والنسبة إليها قبطي ، أقباط 
  . ٢/٣٦٤: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٣(
: زاد املسري و، ٢/٣٩٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٤(

٣/٢٣٨ .  
  . ٢/٣٦٥: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٥(
  .  ١/٣٨٩:وهو قول الفراء يف معاين القرآن ،  ٥٩: غريب القرآن   ) ٦(
  . ١٥٩:احلجة يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  . ٢/٣٩٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٨(
  .مصدر سابق : لقرآن ايد الوسيط يف تفسري ا: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٩(



  

∩⊇⊇⊂∪ ﴿ u™ !% y` uρ äο t ys ¡¡9 $# šχ öθ tã ö Ïù (# þθ ä9$ s% χ É≡ r& $ uΖ s9 # · ô_ V{ β Î) $ ¨Ζ à2 ß⎯ øt wΥ 

t⎦⎫ Î7 Î=≈ tó ø9 ـ إِ رعـونُ هم فُابأجفَوا ، لبنْ غَإِ اجلوائزِ، و املالِوه بِبالََطَ ]كـ[ ﴾ #$  لـك ى ذَلَ

  :ى عالَه تولُو قَهو؛ 

∩⊇⊇⊆∪ ﴿ tΑ$ s% öΝ yè tΡ]خ[öΝ ä3 ¯Ρ Î) uρ z⎯ Ïϑ s9 t⎦⎫ Î/ § s) ßϑ ø9 ـ لَو: يأَ ]كـ[﴾ #$ ـ كُ جـرِ ن اَألم م 

و ،املرتلة الرفيعة عأَ ،)٣(ي ندقَر  ﴿χ É) $ uΖ s9 # · ô_ V{ ﴾  ٍحرمو ٤(حفص( .  

∩⊇⊇∈∪ ﴿ (#θ ä9$ s% #© y›θ ßϑ≈ tƒ !$ ¨Β Î) β r& u’ Å+ ù= è?  ﴾ــع $!﴿  ، اكصــــ ¨Β Î) uρ β r& tβθ ä3 ¯Ρ ]٣[ß⎯ øt wΥ 

t⎦⎫ É) ù= ßϑ ø9   . ي  صالعو بالِاحل نى منعا مم]كـ[﴾  #$

∩⊇⊇∉∪ ﴿ tΑ$ s% (#θ à) ø9 r&]ن[!$ £ϑ n= sù (# öθ s) ø9 r& (# ÿρ ã ys y™ š⎥ ã⎫ ôã r& Ä¨$ ¨Ζ9 ن ا عــــوهــــلبقَ﴾  #$

ــ صإِ حةدرــاك ها حــثُ ر ــي أوهــا ح ي٥(ات(، ﴿öΝ èδθ ç7 yδ ÷ tI ó™ $# uρ﴾ ــأَ ٠٢ افُخم ؛ وه

فْاستلُعوهم من الر بـة٦(ه(،﴿ ρ â™ !% y` uρ @ ós Å¡ Î/ 5Ο‹ Ïà tã ﴾  ] ـ ـ نأَ ذلـك و] ثـا   كـ م ه

  .)٧(ي ادالو ألتم دات قَي حيا هذَإِفَ ؛الظاً وا حباالً غلقَأَ

∩⊇⊇∠∪ ﴿  !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ 4’ n< Î) #© y›θ ãΒ ÷β r& È, ø9 r& š‚$ |Á tã]خ[ # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ß# £) ù= s?  ﴾َأي 

تبتل٠٢،  ع تلقف ولقَتم ولَتم بِهمعىن و احـد قـالُ  ، وي :ـ قَّلَت ا أخـذَه  ذَإِ فَـه قَالت، و هفَ

$﴿ ، )٨(يعاً رِذاً سخأَ tΒ tβθ ä3 Ïù ù' tƒ ﴾]كـ [ي كـذونَب  ؛ فيـهو أَ ذلـكـ ن هم زنَّمـوا أَ ع 

                                                                             
وقَالَ فرعونُ ائْتونِي  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة يونس ) ٧٩(الواردة يف اآلية رقم ) سحار(يعين كلمة   ) ١(

حيمٍ ابِكُلِّ سلرٍ ع﴾.  
  . ١١٢: التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٨٩:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .  ٢/٣٦٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر . ج قاله الزجا  ) ٣(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ١٤/١٦٦: التفسري الكبري وعنه الرازي يف ، مصدر سابق : ذكره الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  .  ١٠٤: غريب القرآن   ) ٦(
  . ٩/٢٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن إسحاق   ) ٧(
  . ١٤٠:غريب القرآن   ) ٨(



  

بالَحهم ، وعصهياتم حيذَكَ، وـ ب ي ذَوا ف أَ  ،)١( لـكقَـر ﴿ ß# s) ù= s?  ﴾ـ ، و ـ ف عراِءي الش 

ح ٢(فص( .  

∩⊇⊇∇∪  ﴿ yì s% uθ sù /‘, pt ø: ≅Ÿ﴿ ، )٣( لــــبغَو هــــرظَ﴾  #$ sÜ t/ uρ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ 

  . ]كـ[﴾

∩⊇⊇®∪ ﴿  (#θ ç7 Î= äó sù y7 Ï9$ uΖ èδ (#θ ç7 n= s)Ρ $# uρ  ﴾وــــانوا ، رفُص ﴿t⎦⎪ Ì Éó≈  ]كـــــ[﴾ ¹|

  . )٤(نييللذَ

∩⊇⊄⊃∪ ﴿ u’ Å+ ø9 é& uρ äο t ys ¡¡9 $#]٣[ t⎦⎪ Ï‰ Éf≈ y™ ﴾ ] ون، خــر ــةٌ وعشـ ــ]مائـ  وا ِهللارخـ

عينابد سامعني مط٥( يعني(،٢ وحرةُالس مسخألفـاً  ةَ ع شر)٦(ـ :  قيـلَ ، و سون ألفـاً  بع
ـ :  قيـلَ ، و)٨(ائة م ربعأَ:  قيلَ، و)٧(ألفاً  سبع ٩(ائـة  م(ـ كَ، و انـ  ت : ربعـة  هم أَدوتقُ
عون ، وادسابور ، وطْحطْح ١٠(ىصفَّاملُ، و( .  

∩⊇⊄⊇∪  ﴿ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ζ tΒ# u™ Éb> t Î/ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9   .]ع[ ﴾ #$

 ∩⊇⊄⊄∪ ﴿Éb> u‘ 4© y›θ ãΒ tβρ ã≈ yδ uρ ﴾]كـ[ .  

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،   ٢٩٠: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
 أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر وأيبوزاد السيوطي نسبته البن ، أيب حامت عن جماهد  رواه ابن جرير وابن  ) ٣(

  . ٣/٥١٥:الدر املنثور و، ٥/١٥٣٦:تفسري ابن أيب حامت و ،٩/٢٢:تفسري الطربي : انظر .  الشيخ
   .٤/٢٧٠:تفسري الثعليب   ) ٤(
  . ٢/٣٩٥: قرآن ايد الوسيط يف تفسري ال: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  . ٩/٢٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن إسحاق   ) ٦(
  . ٩/٢٣:روح املعاين : انظر . حكاه األلوسي عن أيب بزة   ) ٧(
  .٣/٢٤١:زاد املسري :انظر . حكاه ابن اجلوزي عن الثعليب   ) ٨(
: التسهيل لعلوم الترتيل قال ابن جزي  يف  .ر سابق مصد: زاد املسري : انظر . ذكره ابن اجلوزي دون نسبة   ) ٩(

وكل ذلك ال أصل له ؛  إىل سبعني ألفاً ن سبعني رجالًم متبايناً اختالفاًواختلف يف عدد السحرة :  (( ٢/٤١
  . )) يف صحة النقل 

  . ٣/٥١٥:الدر املنثور : انظر . حكاه السيوطي عن ابن أيب حامت عن ابن إسحاق   ) ١٠(



  

∩⊇⊄⊂∪ ﴿ tΑ$ s% ãβ öθ tã ö Ïù Λ ä⎢Ψ tΒ≡, ⎯ Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s% ÷β r& tβ sŒ# u™ ö/ ä3 s9  ﴾]ــ ]ن أَصقْدمت ــم ــوس ن ى م

Λ ﴿ أَرم ؟ قَاكُيي إِمرِأَ بلِقَ ä⎢Ψ tΒ# u™ ﴾ ِبـ  لفظ ـ  همـزتنيِ فـص ، بِ ح ربِاخلَ ١(حبةُ ص( ، ﴿ ¨β Î) 

¨β Î) # x‹≈ yδ Ö õ3 yϑ s9 çνθ ßϑ è? ö s3 ¨Β ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 ـ ف موهنعتص نيعٍصلَ﴾  #$ يما ب كُيـنم و بـني ـ م ى وس

في مـ قَ صر ـ كم إِروجِبلَ خ ـ لَ ذا املوضـعِ ى ه،﴿(#θ ã_ Ì ÷‚ çG Ï9 !$ pκ ÷] ÏΒ $ yγ n= ÷δ r&﴾]خ [لـ ت سوا ولُت

على مخرِ)٢(صر؛ فتجوا ما أَنه هلـها ، وتتـ غ لبـ وا ع م ،كُسـحرِ ا بِليه  ﴿t∃ öθ |¡ sù tβθ çΗ s> ÷è s? 

  . م كُظهر لَا يم ]ش كـأو[﴾

 ∩⊇⊄⊆∪﴿ £⎯ yè ÏeÜ s% _{ öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& Ν ä3 n= ã_ ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ 7∃ nξ Åz  ﴾ـــعلـــى خالف لـــى ، ع

مخالفة ؛ ونْأَو ه يـ  قطع ـ م ـ  لِّن كُ ش فطـر ٣(ق( ، ﴿§Ν èO öΝ ä3 ¨Ζ t7 Ïk= |¹ _{ š⎥⎫ Ïè uΚ ô_ r& ﴾ 

  . ]صيب كـش [

∩⊇⊄∈∪ ﴿  (# þθ ä9$ s% !$ ¯Ρ Î) 4’ n< Î) $ oΨ În/ u‘ tβθ ç7 Î= s)Ζ ãΒ ﴾]ـــ ــاجِر ]كـ ــد التبِ ونَعـ وحيـ

ِ٤(خالصِاِإلو(.  

∩⊇⊄∉∪ ﴿$ tΒ uρ ãΝ É)Ζ s? !$ ¨Ζ ÏΒ ﴾ــو ما تــن ــع طع ا،لينوال تــره ــم ك ان، ﴿Hω Î) ïχ r& $ ¨Ζ tΒ# u™ 

ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ $ uΖ În/ u‘ ﴾ا أَمت ى بـه ـ  م ن وسـى مـ الع صا ، و اليـد ،﴿$ £ϑ s9 $ uΖ ø? u™ !% y`]ن[!$ uΖ −/ u‘ ùø Ì øù r& 

$ oΨ ø‹ n= tã # Z ö9 ـ  ؛ طـعِ القَو لبِالص ندع ا الصربلينع ببصأُ﴾  ¹| ى الَحت ـ ن ـ رج  ،)٥(اراً ع كُفَّ

                           
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق : السبعة يف القراءات :  انظر  ) ١(
تفسري : انظر . وحكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن السائب الكليب ، ذكره السمرقندي والبغوي دون نسبة   ) ٢(

زاد و ،٢/١٨٨: تفسري البغويو،  ٣٩٦ -٢/٣٩٥:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١/٥٥٥:السمرقندي 
  . ٣/٢٤٣:املسري 

  . مصدر سابق : تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
: التفسري الكبري و، مصدر سابق :  القرآن ايد الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي والرازي عن جماهد   ) ٥(

١٤/١٧١ .  



  

﴿$ uΖ ©ù uθ s? uρ t⎦⎫ Ïϑ Î= ó¡ ãΒ ﴾ ]م[ على دوسى ، ثُين مأَ ماملُأل غراه ن قَمبِ ومهى موس:  

∩⊇⊄∠∪﴿tΑ$ s% uρ _| pR ùQ $# ⎯ ÏΒ ÏΘ öθ s% tβ öθ tã ö Ïù â‘ x‹ s? r& 4© y›θ ãΒ … çµ tΒ öθ s% uρ (#ρ ß‰ Å¡ ø ã‹ Ï9 ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# ﴾ليــدــعوا النلَــإِ اســفَخالَى متك و ،عغَــ بــادةريك،﴿x8 u‘ x‹ tƒ uρ 

š tF yγ Ï9# u™ uρ]خ[﴾]٣[ ونَّأَ ذلك ـ قَ انَكَ رعونَف د صنع ل ـ  أَ قومـه غاراً،صـناماً صأَوم مره

ـ قَ لـك ذَو/، صـنام اَأل ذهه ربوا ربكم نأَ:قالَوها،عبادتبِ $O ﴿:  هولُ tΡ r& ãΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? ôã F{ $#  ﴾ 

)٠٢، )٢)(١ ﴿ š tF yγ Ï9# u™ uρ ﴾ ــع ــى ق ــ راءةل مــ ن x8 ﴿ رأَقَ u‘ x‹ tƒ uρ š xF yλ xω) uρ ﴾ َأي  :

عبادتك ؛ وهرأةُي ق  ـ  ابـن ٣(اسٍعب(، ﴿tΑ$ s% ﴾َرعـونُ ف:  ﴿ã≅ ÏnG s) ãΖ y™ öΝ èδ u™ !$ uΖ ö/ r& ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ nΣ uρ 

öΝ èδ u™ !$ |¡ ÏΡ  ﴾]أَ ]خقَر  ﴿ã≅ çG ÷) uΖ y™ ﴾ ٤(رمح(قَ، وانَكَ د تبنـاءَ أَ تـلَ قَ رك ـ ب ،  سـرائيلَ ي إِنِ

ـ قَ لـك ذَ، و)٥(تـلَ م القَلـيهِ ع عـاد ؛ أَ انَا كَم ى وسم مرِن أَم انَا كَلمفَ ﴿  : هولُ

ã≅ ÏnG s) ãΖ y™ öΝ èδ u™ !$ uΖ ö/ r& ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ nΣ uρ öΝ èδ u™ !$ |¡ ÏΡ  ﴾ لِــة ــداخلو لمهنــ $﴿  ة ،مــ ¯Ρ Î) uρ óΟ ßγ s% öθ sù 

šχρ ã Îγ≈ s% ﴾ ]كـ [إِونلى ذَا عـ  لك ـ ون ، فَرادقَ كَشـ ى ب سـرائيلَ وا إِن لـ م ى وس

 ِتلِالقَ عادةَإ لى أَعبنم هِائ :  

∩⊇⊄∇∪  ﴿ tΑ$ s% 4© y›θ ãΒ Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 (#θ ãΨ‹ Ïè tG ó™ $# «! $$ Î/ (# ÿρ ç É9 ô¹ $# uρ ﴾]ن[ ـ ع  يفعــلُا لــى مـ

ــبِ χ ﴿،مكُ Î) uÚ ö‘ F{ $# ¬! $ yγ èO Í‘θ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$ t6 Ïã ﴾  ] طْأَ] نمــع هــم م ى وس

                           
  .من سورة النازعات )  ٢٤( جزء من اآلية رقم   ) ١(
:  انظر. وحكاه القرطيب عن عطاء ، حكاه الثعليب والواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس من رواية الكليب   ) ٢(

تفسري و، ٣/٢٤٤: زاد املسري و،  ٣٩٧ -٢/٣٩٦:د الوسيط يف تفسري القرآن اي،  ٤/٢٧١:تفسري الثعليب 
  .  ١٩/٢٠٢:القرطيب 

  .  ١/٣٩١:قاله الفراء يف معاين القرآن ،  ١٠٤: غريب القرآن   ) ٣(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٩٢ - ٢٩١: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
: تفسري السمرقندي : انظر . والواحدي والبغوي عن ابن عباس  وحكاه الثعليب، ذكره السمرقندي دون نسبة   ) ٥(

: تفسري البغوي و، مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد  ،٤/٢٧٢:تفسري الثعليب و، ١/٥٥٥
٢/١٨٩ .  



  

ـ لكَم م اُهللاهييعط نْأَ مه ـ و الَم١(مه(،  ﴿èπ t7 É%$ yè ø9 $# uρ š⎥⎫ É) −F ßϑ ù= Ï9 ﴾] ـ ـ  : يأَ] كـ ةَاجلن 

ل٢( ى اَهللاقَمن ات( ، ويلَق  :النو الظَّصرفر)٣(  .  

∩⊇⊄®∪ ﴿ (# þθ ä9$ s% $ oΨƒ ÏŒρ é&  ﴾ِــلِب ⎯﴿ ،  لِواَأل القتـ ÏΒ È≅ ö7 s% β r& $ uΖ u‹ Ï? ù' s?  ﴾ِبالرــالة ﴿ ،  سـ

.⎯ ÏΒ uρ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ $ oΨ oK ø⁄ Å_  ﴾]بِ ]نتــلِالقَ إعــادة ــعلينــ تعــابِاِإلا ، وفمــلِي الع  ،﴿ tΑ$ s% 

4© |¤ tã öΝ ä3 š/ u‘ β r& š Î= ôγ ãƒ öΝ à2 ¨ρ ß‰ tã ﴾ فـــونَ وـ قَرع öΝ ﴿ ، هومــ à6 x Î= ÷‚ tG ó¡ tƒ uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ ــونُ  ﴾  #$ عرف  ــك لمــانَ ي ــا كَ ــم م t﴿، )٤(يملِّكَكُ ÝàΖ u‹ sù y# ø‹ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è s? ﴾ 

  .)٥(م نكُم لكذَ وقوعِل لكذَ ريىفَ ]ن[

∩⊇⊂⊃∪  ﴿ ô‰ s) s9 uρ !$ tΡ õ‹ s{ r& tΑ# u™ tβ öθ tã ö Ïù t⎦⎫ ÏΖ Åb¡9 $$ Î/  ﴾ِــدبِب ــلَِأل اجل ــ ه البي ،واد  ﴿

<È ø) tΡ uρ z⎯ ÏiΒ ÏN≡ t yϑ ¨V9 ـ نيب: ا اآليـات صرفنو[ ،  )٦( رىالقُ هلَِأل ﴾ #$ ـ ا لَاه ـ ه ـ م م  لِّن كُ

٧(]  وعٍن( ، ﴿ óΟ ßγ ¯= yè s9 tβρ ã 2 ¤‹ tƒ﴾ ]خا  م ،ائةٌم ونَالثُثَو [كي يتظُوا ع .  

∩⊇⊂⊇∪﴿ # sŒ Î* sù ÞΟ ßγ ø? u™ !% y` èπ uΖ |¡ pt ø: ــب اخلَ﴾  #$ ــوص ســر θ#)﴿ ،  زقِعةُ ال ä9$ s% $ uΖ s9 ⎯ Íν É‹≈ yδ 

ـ ، و عمةن النا ملن رتي جالت لى العادةا عوهستحقُا منإِ]م[﴾  ـ يمْ لَ ـ وا أَعلم نـن  هاِهللا م 

                           
  . ٧/٢٦٣:تفسري القرطيب و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
: تفسري القرطيب ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ابن عباس  حكاه الواحدي عن  ) ٢(

  . مصدر سابق 
مصدر : تفسري البغوي و، مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٤/٢٧٢:تفسري الثعليب : انظر   ) ٣(

   .٤/٣٦٧:حر احمليط تفسري البو،  ٣/٢٤٥:زاد املسري و،  ٢/٢٠٦:تفسري السمعاين و، سابق 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
ال  –جل وعز  - يرى ذلك بوقوعٍ منكم ؛ ألن هللا : أي  : (( ٢/٣٦٧:قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(

  . ))زيهم على ما وقع منهم جيازيهم على ما يعلمه منهم من خطيئاهتم اليت يعلم أم عاملوها ال حمالة ؛ إمنا جيا
،  ٢/٣٩٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . وحكاه البغوي عن قتادة ، ذكره الواحدي دون نسبة   ) ٦(

  .٢/١٩٠:تفسري البغوي 
وهذا الوهم ، ولعله سبق قلم من الناسخ ، هذه العبارة ال حمل هلا هنا ؛ إذ ليس يف اآلية ما يدل على ذلك   ) ٧(

  . وقد علق عليه احملقق ، أيضاً يف نسخة الوجيز املطبوعة  موجود



  

β ﴿ ،   )١(ليهروا عيشكُفَ Î) uρ öΝ åκ ö: ÅÁ è? ×π y∞ ÍhŠ y™  ﴾َحـطٌ  قو ٢(جـدب(، ﴿(#ρ ç ¨ ©Ü tƒ  ﴾يشـاءَ توا م
)٠٢، )٣  ﴿(#ρ ç ¨ ©Ü tƒ ﴾ َأهالُص :يـ طَت يأُوا ؛ فَر ـ  دغمـت ـ  اُءالت ـ ف ©4 ﴿، )٤( اِءي الطَّ y›θ ßϑ Î/ 

⎯ tΒ uρ ÿ… çµ yè ¨Β  ﴾]ن[ وا الُقَو :إنا أَم ـ صـابن ـ ا ه بِذا الش ر م ، هِشـؤم ﴿Iω r& $ yϑ ¯Ρ Î) öΝ èδ ç È←- sÛ 

y‰Ψ Ïã «! ــ﴾  #$ شؤمــه م جكُم بِاءهــر ــهف ⎯£﴿ ،)٥( اِهللام بِ Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u sY ò2 r& /Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ 

  .  ن اِهللاهم مابصي أَالذ نَّأَ ]كـ[﴾

   ∩⊇⊂⊄∪﴿ (#θ ä9$ s% uρ  ﴾ــلى موس : ﴿$ yϑ ôγ tΒ $ uΖ Ï? ù' s? ⎯ Ïµ Î/  ﴾َأي  :ــمــا[ىت٦(]م( تــأتان)٧( ،

تأتأَ ٠٢، )٧(انو  :ما تأتنا به و ،اجلـزاءِ  حروف ـ  وصـلُ ت  نْإِ:  قولـك ؛ كَ )مـا  ( ـ بِ
تأتنا به إِ، وما تأتنا به و ،متى تأتنا به و ،متى ما تأتنفَ،  ا بهوص مـا  (  بـِـ  )مـا  ( لَت
ـ ، فَ فظُ بـه اللَّ لَثقتاس، فَ )ماما (  : صارتفَ ) أبلَد   ـا  ( ألـفـ اُأل )م ـ ى ولَ اًء ، ه

⎯ô﴿  ، )٨(امهمـــــ:  تصـــــارفَ ÏΒ 7π tƒ# u™ $ tΡ t ys ó¡ tF Ïj9]ع[$ pκ Í5 $ yϑ sù ß⎯ øt wΥ]٣[ y7 s9 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/﴾]فَ ]كـدعليهِا عـ م م اُهللا أرسـلَ ى ، فَوس ع ـ لـيه ؛  املـاءِ بِ ماَءم الس

ى امتَألحتت بيوت القماًء ، بط لَوم دخلْي بيوت ـ ب ـ  سـرائيلَ ي إِنِ ؛  طـرةٌ قَ ن املـاءِ م
  :  ىعالَه تولُقَ ذلكفَ

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ٢/٣٦٨:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٣٩٢:للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
يف ) يطريوا ( وهي مشاة لكلمة ، ) يطهرن ( رآن ذكر هذه املعلومة عند كلمة وجدت صاحب غريب الق  ) ٤(

   . ٥٠٣: غريب القرآن : انظر  .هذا الشأن 
: تفسري البغوي ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .حكاه الواحدي والبغوي عن ابن عباس  ) ٥(

٢/١٩٠ .  
  خة الوجيز والوسيط املطبوعتني وهي يف نس، ساقطة من األصل   ) ٦(
  . ٢/٣٦٩:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٣/٥٩: لسيبويه، كتاب وال، ٣/٣٥٨:العني : انظر   ) ٧(
، كتاب وال، مصدر سابق : العني : انظر . وعنهما الزجاج ،وعنه سيبويه ، قاله اخلليل ،  ٤١٦: غريب القرآن   ) ٨(

  . مصدر سابق : رابه ومعاين القرآن وإع، مصدر سابق : لسيبويه



  

∩⊇⊂⊂∪﴿$ uΖ ù= y™ ö‘ r' sù ãΝ Íκ ö n= tã tβ$ sùθ ’Ü9 $#  ﴾وــذَ دام ــامٍبعةَ أَلــك س ــمقــالُوا ل، فَ ي ى وس :

ــ دعاَ لنا رــك ب يــف ــ كش عنا الرفَ؛جزــؤمن ــ،لك ن ــدعا رفَ بفُ هــف  لم،فَكش
يؤموفانُالط٢٠ُّ،وان :يلُالس الشأيضـاً   – وفـانُ والطُّ، )١( ديد-: رِالـذَّ  املـوت؛ أَ يعي  :

ـ  دةُش: يلِاللَّ وفانُطُ،وريثالكَ س٢(واده(،﴿yŠ# t pg ø: $# uρ  ﴾َبعـثَ ف ـ لـيهِ ع لـت  أكَراد ؛ فَم اجلَ

عامرِةَ زهم عومارِثم ، فَهـ و عنْوه أَد ـ نْ كُؤمنـوا إِ ي شف ع ـ كُم ، فَنـه شفَ ف ، لـم 

يؤموا ،ن ﴿Ÿ≅ £ϑ à) ø9 $# uρ  ﴾واُهللا لَأرس ـ لـيهِ ع م القُمـ لُ ، و و ه : ـ الـد ـ باء الص الت ي الَغار 

ـ ا بم عفَتتب،  )٣(ها لَ ةَنحجأَ ـ ق ـ ي م ن حهم روثـ أَو شارِجـ فَم ، ه صوا رخـ و صوا ، اح
ـ ؤمي لـم م ، فَنهع شفكُفَ ـ ٢٠ ، وان ـ :  لُوالقُم الس؛ ي ـ  وس ف قـعي احلـ ن ﴿ ،)٤(ة طَ

tí ÏŠ$ x Ò9 $# uρ  ﴾َاُهللا أرســلَف ــلــيهِعم الضــ فادعــ، تي طَدخلُ فم ، هِعــام

وهم،ابِشرفعاهدوا موسى أَنْ يكُفَنوا،ؤم ـ  شـف عنم ، فَه عـادـ وا ل tΠ﴿ م ،هرِكفْ ¤$! $# uρ  ﴾

 ؛)٥(مـاً  هـا د لُّم كُهيـاه م صـارت م دمـاً ، و ليهِيلُ عالن سالَفَ مم الدليهِع اُهللا أرسلَفَ

≈M;﴿:ىعـالَ ه تقولُ ذلكفَ tƒ# u™ ;M≈ n= ¢Á x •Β  ﴾]خ[ مبي  ٢٠، )٦(نـات ـ و كانـ  اآليـةُ  ت ن م

                           
  .٩/٣١:تفسري الطربي : انظر . نسبه الطربي إىل بعض أهل العربية من أهل البصرة   ) ١(
والصواب من القول :  (( وقد مجع ابن جرير بني القولني بقوله ، عن عطاء  ٩/٣١: رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٢(

وأنه مصدر من قول ، يان أنه أمر من اهللا طاف م ما قاله بن عباس على ما رواه عنه أبو ظب، يف ذلك عندي 
وإذا كان ذلك كذلك ،  نقص هذا الشيء ينقص نقصاناً: كما يقال ؛طاف م أمر اهللا يطوف طوفاناً: القائل 

وظاهر هذين القولني ،  )) وجاز أن يكون املوت الذريع  ، جاز أن يكون الذي طاف م املطر الشديد 
: وقد حل هذا اإلشكال الفخر الرازي يف تفسريه ، وا مل يكن إلرسال بقية اآليات فائدة إذ لو أميت، التعارض 

من أن  أي اخلرب املروي عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب  –لو صح هذا اخلرب :  (( بقوله  ١٤/١٧٨
ل العظيم والسي، مثل املطر الشديد ، لوجب محل لفظ املوت على حصول أسباب املوت  -الطوفان املوت 

  .١/١٨٦:تذكرة األريب يف تفسري الغريب : انظر  ،   )) وغريمها 
  . ٩/٣٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس من رواية على ابن أيب طلحة   ) ٣(
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس من رواية سعيد بن جبري    ) ٤(
تفسري ابن و ،٩/٣٨:تفسري الطربي : انظر . صة بكاملها رواها ابن جرير وابن أيب حامت عن سعيد بن جبري والق  ) ٥(

  .  ١٥٤٨ - ٥/١٥٤٧:أيب حامت 
  . ٢/١٣٩:الكشاف و،  ١٨/١٣٤:تفسري الطربي : انظر   ) ٦(



  

هذه تمكثُ من السلَإِ بتى السثُ بت ،م ترتيبقونَ، فَ فع في ع ـ   افيـة ـ شـهراً ، ثُ ت مي أت

ــةٌ أُ ــرىآي ρ#)﴿  ،)١(خ ç y9 ò6 tG ó™ $$ sù  ﴾ــ عــادة اِهللان ع θ#)﴿ ، ب çΡ% x. uρ $ YΒ öθ s% š⎥⎫ ÏΒ Í ÷g ’Χ﴾ 

  .]كـ[

∩⊇⊂⊆∪﴿$ £ϑ s9 uρ yì s% uρ]٣[ÞΟ Îγ øŠ n= tæ â“ ô_ Ìh9 ـ ه؛ و ذابالع: يأَ﴾ #$ ٢(]كَـانوا [او م(ف ـ  يـه ن م

ـ و راداجلَ ا ذُم كـر ه بعـد،﴿(#θ ä9$ s% © y›θ ßϑ≈ tƒ äí ÷Š $# $ uΖ s9 y7 −/ u‘ $ yϑ Î/ y‰ Îγ tã x8 y‰Ζ Ïã﴾]مـا  بِ]خ

ــأَ وصاك  ،وتــد ــكم إِق ــ نْأَ لي تد٣(ُ وهع( ، ﴿ ∅ Í× s9 |M ø t± x. $ ¨Ψ tã t“ ô_ Ìh9 $# ¨⎦ s⎞ ÏΒ ÷σ ãΖ s9 y7 s9 

£⎯ n= Å™ ÷ ã∴ s9 uρ š yè tΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™, u ó  Î) ﴾ ]كـ[.  

∩⊇⊂∈∪ ﴿ $ £ϑ n= sù $ oΨ ø t± Ÿ2 ãΝ åκ ÷] tã t“ ô_ Ìh9 $# /#’ n< Î) @≅ y_ r& Ν èδ çνθ äó Î=≈ t/  ﴾ى لَـــإِ: ي عنِـــي

#﴿  ،)٤( م فيـه هي غَـرقَ الذ جلِاَأل sŒ Î) öΝ èδ tβθ èV ä3Ζ tƒ ﴾] ـ ـ ي ]كـ ا ونَنقضلع الَهـد و 

٥(ونوفُي( .  

∩⊇⊂∉∪ ﴿$ uΖ ôϑ s) tFΡ $$ sù öΝ åκ ÷] ÏΒ ﴾ سلبنـ ا ن عمتالعـذابِ م بِه  ،﴿öΝ ßγ≈ oΨ ø% t øî r' sù ’ Îû ÉdΟ uŠ ø9 ـ  ﴾ #$ ي ف

٢؛  حرِالبوهو بالقَ حر٦( لزم(،يلَقَو:ب حـر ـ :قـالُ ي öΝ﴿،)٧(سـاف ه إِلَ åκ ¨Ξ r' Î/ (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

$ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ﴾ زاَءج ت مهِيبِكـذ ،﴿(#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ pκ ÷] tã š⎥⎫ Î= Ï≈ xî ﴾] ـ ـ  ]كـ  عتـربين م ريغَ

  . )٨(اهبِ

                           
: السمرقندي  تفسريو، ٩/٣٨:تفسري الطربي : وانظر ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(

١/٥٥٩ .  
  .واهللا أعلم ، وال شك أن هذا اخلطأ من الناسخ ،وهو ما ذكره ا: ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٢(
  . ٢/٢٥٣:وتفسري املاوردي ،  ٢/٤٠٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  . ٣/٢٥٢:زاد املسري و، مصدر سابق : القرآن ايد  والوسيط يف تفسري،  ٢/١٣٩:تفسري ابن زمنني : انظر   ) ٤(
  . ٢/١٩٣:تفسري البغوي و، ١/٥٥٩:تفسري السمرقندي و، ٩/٤٢:تفسري الطربي : انظر   ) ٥(
  .٤/٣٧٦:تفسري البحر احمليط : انظر   ) ٦(
  . ٢٠/٧٨:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٧(
  .  ٢/٣٧١: رابه معاين القرآن وإع: انظر   ) ٨(



  

∩⊇⊂∠∪﴿$ uΖ øO u‘ ÷ρ r& uρ tΠ öθ s) ø9 $#﴾ ــــــــــــــــملكنماه،﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ çΡ% x. 

šχθ à yè ôÒ tF ó¡ ç„﴾]ــلِبِ]ف ــائأَ قت ــتخدامِ، وهمبن ــائنِ اس šX﴿م ،هِس Í‘$ t± tΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 

$ yγ t/ Ì‘$ tó tΒ uρ ﴾ ِجــ هــاتــ هــلِأَ رقِشامِالش ، جِو١(هــاربِغَ هــات(،﴿© ÉL ©9 $# $ uΖ ø. t≈ t/ $ pκ Ïù 

ــز خراجِإِبِــ]ن[﴾ ــونو  ،ــارِاَألو،  مــارِوالثَّ،  رعِال ôM﴿، )٢(العي £ϑ s? uρ àM yϑ Î= x. š În/ u‘ 

4© o_ ó¡ ßs ø9 $# 4’ n? tã û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™, u ó  Î) ﴾]ف[مواعيــدــ هي الَالت خلــف ــفــبِ )٣(ا يهوا ا كَــمان

ونَيحب ، ﴿ $ yϑ Î/ (#ρ ç y9 ـ  عوذَلك جزاَء صـبرِهم   ]ن كـ[ ﴾ ¹| يعِنِلـى ص هـم  بِ رعـونَ ف

،٢،  ٢٠ ــكَو ه احلُلمتــن ــس ــقَي ى ه ß‰ƒ ﴿:)٤( هولُ Ì çΡ uρ  β r& £⎯ ßϑ ¯Ρ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θ à Ïè ôÒ çG ó™ $# † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ﴾ ــة $ ﴿ ،)٥(اآليــــ tΡ ö ¨Β yŠ uρ $ tΒ šχ% x. ßì uΖ óÁ tƒ Üχ öθ tã ö Ïù 

… çµ ãΒ öθ s% uρ﴾ َهألكنا مملَا ع فقَرعونُ وومأرضِبِ ه ـ  ٢٠؛  )٦( صرم ن مالع مـارة ـ و  زارعِاملَ

٧( زارعِاملَو( ، ﴿ $ tΒ uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ä© Ì ÷è tƒ ﴾]صـح ٢ثب وأ كـ[ـ و مـ ا ب ـ ن ن وا م

šχθ﴿قَرأَ،)٨(البيوتو نازلِاملَ ä© æ ÷è tƒ﴾،وف٩(حلِي الن( ٍشاموعبةُش)١٠(.  

                           
  . ٢/٢٥٤:تفسري املاوردي : انظر . حكاه املاوردي عن قتادة   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
،  ٤/٢٧٣:تفسري الثعليب و،  ٩/٤٤:تفسري الطربي : وانظر  ،١/١٨٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(

  .٢/١٤٠:الكشاف و
  .من سورة القصص )  ٥( جزء من اآلية رقم   ) ٥(
  . ٢/٤٠٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر : انظر . حكاه الواحدي عن مقاتل   ) ٦(
  . ٩/٤٤:تفسري الطربي : انظر  .ير الطربي قاله ابن جر، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٨(
وأَوحى ربك إِلَى  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة النحل) ٦٨(الواردة يف اآلية رقم ) يعرشون (يعين كلمة   ) ٩(

الش نما ووتيالِ بالْجِب ني مذخات لِ أَنحونَ النرِشعا يممرِ وج﴾  .  
    . ١١٣: التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر  )١٠(



  

∩⊇⊂∇∪ ﴿  $ tΡ ø— uρ$ y_ uρ û© Í_ t7 Î/ Ÿ≅ƒ Ï™, ó  Î) t ós t7 ø9 $# ﴾ ــعا بِربنهــم الب١( حــر( ، ﴿ (# öθ s? r' sù 

4’ n? tã 7Θ öθ s% tβθ à ä3 ÷è tƒ #’ n? tã 5Θ$ oΨ ô¹ r& öΝ çλ ــدوني ]ن[﴾ ;° ــع قيمنيمها؛عب ٢،)٢(اليهــو ــه  ومم قَ

منعان،ن كويلَق ٣(خمٍن لَم(؛ وفيه لَ نََّألعد؛بخماً مـ  تأخر مـنِ ن زِع ـ م فَى ،وس كيـف 

ــوه ؟بأَ،)٤(!نقَــر﴿ tβθ à Ï3 ÷è tƒ  ﴾ َأ ٥(خ(، ﴿ (#θ ä9$ s% © y›θ ßϑ≈ tƒ ≅ yè ô_ $# !$ uΖ ©9 $ Yγ≈ s9 Î) ﴾  ــنم

$ ﴿،دون اِهللا yϑ x. óΟ ßγ s9 ×π yγ Ï9# u™]ن[tΑ$ s% öΝ ä3 ¯Ρ Î) ×Π öθ s% tβθ è= yγ øg rB ﴾]اِهللا عمــــةَنِ ]كـــــ 

ليكُعم ، وما صكُبِ نعم ؛ حيثُ توهمم أَتنع جوزةُ غَباده ت٦(ريه(.  

∩⊇⊂®∪  ﴿ ¨β Î) Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ ﴾ ي عنِــي :كَفُــالــذع ينلــى أَوا عصــنم ، هِام﴿ × £9 tG ãΒ $ ¨Β öΝ èδ 

ÏµŠ Ïù ﴾]ن[  لَــكهموــدمم٧( ر(،﴿×≅ ÏÜ≈ t/ uρ $ ¨Β (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ﴾]كـــ [أَنَّ : ي عنِــي

علَمهم للشلَ يطانِهللا يس عالَتى فيه نص ٨(يب(. 

∩⊇⊆⊃∪ ﴿ tΑ$ s% u ö xî r& «! $# öΝ à6‹ Éó ö/ r& $ Yγ≈ s9 Î) ﴾ َلَطْأ ــب ــل ــاً ملَم إِكُ ــه ٩(وداًعب( ،﴿uθ èδ uρ 

öΝ à6 n= Ò sù ’ n? tã š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 مـا  بِم؛كُانِمعلمـي ز ]/مائـةٌ وأربعـون  ،ثـب  كـ[﴾ #$

  . راماتالكَن م معطاكُأَ

                           
  . ٢/٣٦٦:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : قرآن ايد الوسيط يف تفسري ال: انظر : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
وهو خلم بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن  :  (( ٥٩ -٥٨: قال السهيلي يف التعريف واإلعالم   ) ٣(

وخلم : ((  ١/٥٨:الروض االنف  وقال يف، ))   اهلميسع بن عمرو بن غريب بن يعرب بن زيد بن كهالن
: وقال قطرب ،  فعضه اآلخر يف يده فجذمها جذاماً، لطمه : أي ؛ ألنه خلم أخاه ؛ ومسي خلما ، أخو جذام 

  . ))اللخم مسكة يف البحر ا مسي الرجل خلما 
  . ١٩١ -١/١٩٠:وترويح أويل الدماثة ، مصدر سابق : التعريف واإلعالم : انظر . قاله السهيلي   ) ٤(
    .مصدر سابق : ءات السبع التيسري يف القراو، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(
  . ٢/٤٠٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٨(
  . ٢/٣٧٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٩(



  

∩⊇⊆⊇∪ ﴿øŒ Î) uρ Ν à6≈ uΖ øŠ pgΥ r& ô⎯ ÏiΒ ÉΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù öΝ à6 tΡθ ãΒθ Ý¡ o„ u™ þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $#  

øŒ ﴿   قَــــرأَ ]خ[﴾ Î) uρ Ν à2$ pgΥ r& ﴾ ــــ١(امٍ ش( ،﴿ tβθ è= ÏnG s) ãƒ öΝ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& šχθ ãŠ ós tF ó¡ tƒ uρ 

]٣[öΝ ä. u™ !$ |¡ ÎΣ  ﴾]أَ  ]نقَــــر     ﴿ tβθ è= çG ÷) ãƒ ﴾  ن٢(مــــد(، ﴿ ’ Îû uρ Ν à6 Ï9≡ sŒ Ö™ Iξ t/ ⎯ ÏiΒ 

öΝ à6 În/ §‘ ÒΟŠ Ïà tã ﴾]م[.  

∩⊇⊆⊄∪ ﴿ $ tΡ ô‰ tã uρ uρ 4© y›θ ãΒ š⎥⎫ ÏW≈ n= rO \' s# ø‹ s9 ﴾ يترقب انقضاءها لمن ـ رِ اجـاة به ؛ ي ريـد 

ـ ؛ )٤( خلـوف فيـه  ب مـه لِّكَيل ةجي احلن ذم شرةًع صيامِبِ مرأَفَ، )٣(اخلُلوف  زالةَإِ  ذلكفَ

ـ قَ ذلكفَ $﴿:   ى عـالَ ه تولُ yγ≈ uΖ ôϑ yϑ ø? r& uρ 9 ô³ yè Î/ §Ν tG sù àN$)‹ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ ﴾ ِـ إ ي الـذ  ى الوقـت لَ

ـ  م:  يقـات م ٠٢وسـى، صوم مي رهدقَ فعـالٌ م ٥( ن الوقـت( ،﴿š∅Š Ïè t/ ö‘ r& \' s# ø‹ s9 ﴾]ن[ 

ـ ، و ومـه لـى قَ ع ارونَه خاهأَ استخلف ىل اجلبلِإِ االنطالق رادا أَلمفَ هـ و م ـ ى قُعن ه ولُ

ى عـــالَت:﴿ tΑ$ s% uρ 4© y›θ ãΒ ÏµŠ Åz L{]٣[šχρ ã≈ yδ © Í_ ø è= ÷z $# ’ Îû ’ ÍΓ öθ s% ôx Î= ô¹ r& uρ﴾َأـــأَ: يرفق 

ــبِ Ÿω﴿،)٦(مهِ uρ ôì Î6 −G s? Ÿ≅‹ Î6 y™ t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9 ــن ع الَ]كـــ[﴾ #$ ــع م ــتط ى اَهللاص الَ، و 

تقْوافه ى أَلَعمره .  

∩⊇⊆⊂∪﴿$ £ϑ s9 uρ u™ !% y` 4© y›θ ãΒ $ uΖ Ï?$)Š Ïϑ Ï9﴾َأي :ف ي الوقـت  الـذـ قَّي و نـ ت …﴿،ها لَ çµ yϑ ¯= x. uρ 

… çµ š/ u‘﴾ ]ــفَ ]ع ــلم ا ســ مع ــالَت اِهللا المكَ $tΑ ﴿ى ع s%]٣[Éb> u‘ þ’ ÎΤ Í‘ r& ö ÝàΡ r& š ø‹ s9 Î) ﴾ ]ن[ 

                           
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٩٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .  ٢٩٤: حجة القراءات و، مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع : انظر   ) ٢(
  ) .خلف ( مادة ،  ١/٢٥٠:الوسيط املعجم : انظر . تغري رائحة الفم وفساده : اخللوف   ) ٣(
كالمها ، ٥/١٥٥٦: ه تفسريوابن أيب حامت يف  ،) ١١٣٢٦(برقم ، ٦/٣٩٦:الكربى  رواه النسائي يف السنن  ) ٤(

  .  نسبته إىل الديلمي  ٣/٥٣٥:الدر املنثور زاد السيوطي يف ، عن ابن عباس من رواية سعيد بن جبري 
  .  ٤٥٦: غريب القرآن   ) ٥(
  : تفسري البغوي ،  ٢/٤٠٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .ه الواحدي والبغوي عن ابن عباسحكا  ) ٦(



  

وإِ: ى املعنـ ن ي سـ كَ معت المـ أَك ، و أَ ن أَ نْا أُحـب١( راك(،﴿ tΑ$ s%]٣[⎯ s9 © Í_1 t s?﴾]خ[ 

في الد٢(اني(،﴿ Ç⎯ Å3≈ s9 uρ ö ÝàΡ $# ’ n< Î) È≅ t6 yf ø9 $#﴾وعلْاج لكن ـ ب ـ  بينـك ي وينِ ـ م ا هأَ و قـوى 

م؛نكو٣(بـلُ و اجلَه(،﴿Èβ Î* sù § s) tG ó™ $# … çµ tΡ$ x6 tΒ﴾ َأـ :  ي سكن ثَو بـت  ،﴿ t∃ öθ |¡ sù © Í_1 t s? 

يطيــق  الَ اجلبــلَ نَّا أَمــكَي؛تؤير تطيــق الَ كنــإِفَ هكانــم ســتقري ملَــ نْإِو،]ن[﴾

رــؤي ٤(يت(،﴿ $ £ϑ n= sù 4’ ©? pg rB]٣[… çµ š/ u‘ È≅ t7 yf ù= Ï9 ﴾ َأظَ:  يــر ــانَو  ه …﴿، )٥( ب ã& s# yè y_ $ y2 yŠ 

ـ د اقـةٌ ن:  نـه مو ٠٢،)٦(رابـاً ت،كَِسـرياً  ع األرضِوكاً مكُدم:  يأَ ﴾ ـ ا كَذَإِ اَءكَّ انت 
فْمتةٌرش السنام ي ظَفا ، أَهرهاملَ:  وـ  وبـةُ جب نامِالس أَ، ود ـ رض ، )٧( سـاءَ لْم:  ياء ؛ أَكَّ
ــ، )٧( $™u ﴿ أَرقَ y2 yŠ ﴾  ٨(أخ( ،﴿§ yz uρ ﴾ ــ 4﴿،  قطَس© y›θ ãΒ $ Z) Ïè ــغم ]ش ن[﴾  ¹| شاً ي

مغشياً ع ٩( ليـه( ،﴿ !$ £ϑ n= sù s−$ sù r&]٣[tΑ$ s% / š oΨ≈ ys ö6 ß™ ﴾ ـ  رتِت ـ  كيهـاً لَ ـوءِ من الس  ،﴿ 

àM ö6 è? š ø‹ s9 Î)﴾ من مؤيةَسألتي الر في الد٢٠ ،)١٠(ا ني ـؤ  :أَيـن سم  ـا لَـمـأَذَنْ    الِ مت

                           
  . ٢/٣٧٣:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
: انظر . وحكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس من رواية عطاء ، ذكره الثعليب والبغوي دون نسبة   ) ٢(

:  زاد املسريو، ٢/١٩٦:تفسري البغوي و، ٢/٤٠٦: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٤/٢٧٥:تفسري الثعليب 
٣/٢٥٦ .  

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .حكاه الواحدي عن مقاتل   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . مصدر سابق: معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
  . ٦/١٩٩:تفسري الثعليب : وانظر ، عن ابن عباس  ٩/٥٣:رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٦(
  .  ٩٠ -٨٩:جماز القرآن : وانظر ،  ٢١٨: غريب القرآن   ) ٧(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  .٩/٥٣:تفسري الطربي : انظر  .رواه ابن جرير عن ابن زيد   ) ٩(
وحكاه الواحدي واملاوردي والبغوي عن ابن عباس واحلسن ، عن جماهد ،  ٩/٥٥: هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ١٠(

: تفسري البغوي و،  ٢/٢٥٨:وتفسري املاوردي ،  ٢/٤٠٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . وابن زيد 
٢/١٩٨ .  



  

يه١(ف(،﴿O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   .)٢(لُ قومي إمياناًوأَ]كـ[﴾#$

∩⊇⊆⊆∪ ﴿ tΑ$ s% #© y›θ ßϑ≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) y7 çG øŠ x sÜ ô¹ $# ﴾ ــذْات ــ كتخـ ’﴿،)٣(فوةًصـ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

© ÉL≈ n=≈ y™ Í Î/ ‘ ÏΒ nξ s3 Î/ uρ﴾ ]أَ]نبِ:  يي إِوحليك لَّأنْ كَبِ، وـ م تـ  ك ن غـريِ م و اسـطة  ،﴿ 

õ‹ ä⇐ sù !$ tΒ y7 çG ÷ s?# u™ ﴾ ــ ن الفَمــيلة ــو ض الشرف،﴿⎯ ä. uρ š∅ ÏiΒ t⎦⎪ Ì Å3≈ ¤±9 ـــ[﴾#$ ] ك

’u﴿قَرأَ ،)٤(يمعنَأل ÎoΤ Î) y7 çG øŠ x sÜ ô¹ $# ﴾ حق  ،﴿ © ÉL n<$ y™ Í Î/ ﴾ م٥( حر(.   

∩⊇⊆∈∪ ﴿ $ oΨ ö; tF Ÿ2 uρ … çµ s9 ’ Îû Çy# uθ ø9 F{ $# ﴾ أَ: ي عنِي ـ ا لـواح لت٢،)٦( وراة ـ كَو انـ  ت ن م

زبرج٧(د(و ،يلَق  :مـ ن ز م٨(د ر(ـ كَ، و انـ  ت ٩( بعةٌس(ـ :  قيـلَ ، و ⎯﴿، )١٠( وحنيِلَ ÏΒ 

                           
  . ١/١٨٨:فسري الغريب تذكرة األريب يف ت  ) ١(
: انظر .  الشيخ عبد بن محيد وابن املنذر وأيبوزاد السيوطي نسبته ل، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ٢(

  . ٣/٥٤٧:الدر املنثور و، ٥/١٥٦٢:تفسري ابن أيب حامت و،  ٩/٥٦:تفسري الطربي 
  . ٢/٣٧٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ٢/٤٠٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
تفسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن ابن عباس   ) ٦(

  . ٢/١٩٩:البغوي 
تفسري ابن أيب و، ٩/٦٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس وسعيد بن جبري   ) ٧(

  . ٥/١٥٦٣:حامت 
تفسري و، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن سعيد بن جبري ، رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٨(

  . مصدر سابق: ابن أيب حامت 
  .٣/٢٥٨:زاد املسري  .رواه سعيد بن جبري ابن اجلوزي عن ابن عباس يف حكاه   ) ٩(
واختاره الفراء قال :  ((قال  . أيب صاحلرواه مصدر سابق عن ابن عباس يف : زاد املسري حكاه ابن اجلوزي يف   ) ١٠(

ا حلكمهم شاهدين وكن ﴿:وإمنا مساها اهللا تعاىل ألواحا على مذهب العرب يف إيقاع اجلمع على التثنية كقوله: 
قلت الذي عند الفراء يف النسخة املطبوعة ،  ))  ﴾فقد صغت قلوبكما  ﴿وقوله   ، داود وسليمان : يريد  ﴾

وجاز أن ، ذكر أما كانا لوحني  ﴾ وألقى األلواح ﴿: وقوله تعاىل  :  ((ما نصه  ١/٣٩٤:ملعاين القرآن 
إن تتوبا إىل اهللا فقد  وكما قال ﴿، ومها أخوان  ﴾ إخوةفإن كان له  ﴿: األلواح لالثنني كما قال : يقال 

  .  ))  ومها قلبان ﴾ صغت قلوبكما 



  

Èe≅ à2 &™ ó© x« ﴾    ، إليـه يف دينـه حيتاج﴿Zπ sà Ïã öθ ¨Β ﴾   ـ يـاً عههـلِ ن اجلَن  ،﴿Wξ‹ ÅÁ ø s? uρ 

Èe≅ ä3 Ïj9 &™ ó© x« ﴾]ن[ ـ م $ ﴿،  واحلـرامِ  اللِن احلَ yδ õ‹ ä⇐ sù ;ο §θ à) Î/ ﴾ ِب جـد و ، صـحة ـ ع زمية 
)١( ،﴿ö ãΒ ù& uρ y7 tΒ öθ s% (#ρ ä‹ è{ ù' tƒ $ pκ È] |¡ ôm r' Î/  ﴾ ]أَ]نبِ:  يــح ــلُّكُا ؛ ونهِسـ ــن هـ ا حسـ
)٢(،﴿ö/ ä3ƒ Í‘ 'ρ é' y™ u‘# yŠ t⎦⎫ É) Å¡≈ x ø9 ـ  كـونَ تلو : يأَ؛)٣(مهـن ج:يعنِي ]م[﴾ #$ مكُنلـى  م ع

؛كرٍذتحذَلنْوا أَر تكونوا من٢٠م ،ه ﴿$ pκ È] |¡ ôm r' Î/  ﴾ : ُـ ك لُّ مـ ا ف يهـ  ا ح  نَّأَ ريسـن ؛ غَ

بحسها أَعضن مـنِ ، فَ عضٍن بمرتبةُ احلس  : اجلـواز اإلباحـةُ ،و اَأل مرتبـةُ ، و حسـن  :
و ، النــدباالســتحباب ،ثــلُم  :االنتالصرب،صــار والقَوصــاص و٢٠،)٤(فــوالعودار 

ـ  نازلَم ماهرأَ:  يلَق، و)٥(صر مهي  اسقنيالفَ من ه ـ  لـك ن اجلَم بـابرة و ، ؛  العمالقـة
  .)٦( اموا الشنطَا قَملَ

∩⊇⊆∉∪﴿ß∃ Î ñÀ r' y™ ô⎯ tã z© ÉL≈ tƒ# u™ ﴾ ــي ــ: ي عنِ السموات وــرفُ؛ أَ)٧( األرض ــهص ن م ع

ـ بِ االعتبارِ مـ ا ف أَ،ايهقَر﴿ô⎯ tã ÉN$ tƒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! ⎪⎦t﴿،)٨(مـزةُ حوشـامٍ   ﴾#$ Ï% ©! $# šχρ ã ¬6 s3 tG tƒ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# Î ö tó Î/ Èd, ys ø9 ــي ]ن[ ﴾ #$ ــركنياملُ: ي عنِ ــي، ش ــهم بِاقأُع: ولُ قُ ــانب  حرم

                           
: تفسري ابن أيب حامت و، ٩/٥٨:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس والسدي  ) ١(

٥/١٥٦٥ .  
تفسري و،  ٢/٤٠٩: يط يف تفسري القرآن ايد الوس: انظر . حكاه الواحدي والبغوي وابن اجلوزي عن قطرب   ) ٢(

  . ٣/٢٥٩:زاد املسري و،  ٢/٢٠٠:البغوي 
تفسري ابن أيب و، ٩/٥٩:تفسري الطربي : انظر . واختاره ابن جرير ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن احلسن   ) ٣(

  . ٥/١٥٦٦: حامت 
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
الدر و ،٣/٢٦٠:زاد املسري : انظر . وزاد السيوطي نسبته أليب الشيخ ، كاه ابن اجلوزي عن عطية العويف ح  ) ٥(

  . ٣/٥٦٢:املنثور 
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٦(
   . ٢/٤١٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن جريج   ) ٧(
  . ٢/٤٨٨:إبراز املعاين من حرز األماين و،  ٣٠٢ -٣٠١:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(



  

اهلــداي١(ة(،﴿β Î) uρ (# ÷ρ t tƒ ¨≅ à2 7π tƒ# u™ ω (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ $ pκ Í5]ن[β Î) uρ (# ÷ρ t tƒ Ÿ≅‹ Î6 y™ Ï‰ ô© ”9 $#﴾ ى اهلُــد

ــوالبيــان الــذَء اي جــ بــهــ ن اِهللامسبحانأَ،هقَر ﴿ Ï‰ t© §9 Ÿω  çνρ﴿،)٢(خ أَ ﴾ #$ ä‹ Ï‚ −G tƒ 

Wξ‹ Î6 y™﴾]ن[ــاًد β﴿،ين Î) uρ (# ÷ρ t tƒ Ÿ≅‹ Î6 y™ Äc© xö ø9 ــةَطَ ﴾#$ ــ اع الشيطان ،﴿çνρ ä‹ Ï‚ −G tƒ Wξ‹ Î6 y™ ﴾ 

y7/﴿يناً ،د]م[ Ï9≡ sŒ ﴾ َأهـم ذَ بِ عـلَ اهللاُ فَ:  ي ؛)٣(لـك﴿öΝ åκ ¨Ξ r' Î/ (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/﴾ ـ ج وا حد

θ#)﴿،ميانَاِإل çΡ% x. uρ $ pκ ÷] tã t⎦, Î# Ï≈ xî ﴾]غَ ]خري ناظرين فيهالَا ، و م٤(ها بِ عتربين(.  

∩⊇⊆∠∪ ﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Ï™ !$ s) Ï9 uρ Íο t Åz Fψ $# ﴾ ي الثَّـــــ: ريـــــد واب

وــاب ôM﴿،العق sÜ Î6 ym  öΝ ßγ è<$ϑ ôã r& ﴾]ــ ]ن ــ لَّض سعميه،﴿ö≅ yδ šχ ÷ρ t“ øg ä† ω Î) $ tΒ (#θ çΡ% x. 

šχθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾]أَ ]مي  :زاَءج ا كَمانوا ي٥(ون لُعم(.   

∩⊇⊆∇∪ ﴿ x‹ sƒ ªB $# uρ ãΠ öθ s%]٣[4© y›θ ãΒ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ ﴾ َأي  :من ب عـد انط ـ إِ القـه  ى اجلبـلِ لَ

 ،﴿ ô⎯ ÏΒ óΟ Îγ ÍhŠ Î= ãm﴾ التـ ي ب ف تي أَقي يهِيـدـ م م ـ م ـ تعارا اس وه م أَ )٦(ن القـبطقَـر ،﴿ 

Ο Îγ ÍhŠ Î= Ém﴾  ٧(أخ(،﴿ Wξ ôf Ïã # Y‰ |¡ y_﴾ َلــاً و ــاًدحم …﴿،)٨(م ã& ©! î‘# uθ äz﴾]ــ]ن ص٠٢،)٩(وت 

î‘# uθ äz﴾]ن[صأَ ٠٢،)٩(وتي  :ورةٌ الَص روح ـ ف ا ؛ إِيهـ ن ـ م ا هفَ ي ج ـ  سـد ه قـط لَ

                           
  . ٢/٣٧٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،   ٢٩٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
إن أمرهم ذلك : أي ، يصلح أن يكون رفعاً ) ذلك( :  ((مصدر سابق : عرابه قال الزجاج يف معاين القرآن وإ  ) ٣(

  . ))  فعل اهللا م ذلك بأم كذَّبوا بآياتنا: على معىن ، وجيوز أن يكون نصباً ، 
  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : وسيط يف تفسري القرآن ايد ال: انظر   ) ٥(
  . ٧/٢٨٤:تفسري القرطيب و، ٤/٢٨٥:تفسري الثعليب و، ٩/٤٩:تفسري الطربي : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٩٤: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
تفسري ابن أيب : انظر .  الشيخ بد الرزاق وابن املنذر وأيبعوزاد السيوطي نسبته ل، رواه ابن أيب حامت عن قتادة   ) ٨(

  . ٣/٥٦٣:الدر املنثور و، ٥/١٥٦٨:حامت 
  . ٢/٣٧٧:معاين القرآن وإعرابه   ) ٩(



  

ـ   فيه دخلُت يحالر تانكَخوار؛ ـ ووار،خ هفيسـمع لَ ـ أَ الَقَ بـ و ع روم  : )) و أصـحاب 

احلديث قولونَي:اُهللا علَج اخلُوار ف يـه،اخلُو ـ : وار صوت قـر الب ((
)١(،﴿ óΟ s9 r& (# ÷ρ t tƒ … çµ ¯Ρ r& Ÿω 

Ÿω öΝ ßγ ßϑ Ïk= s3 ãƒ Ÿω uρ öΝ Íκ‰ Ï‰ öη tƒ ¸ξ‹ Î6 y™ ﴾]ن ز[الَو هرشــدلَــم إِيينِى الــد،﴿çνρ ä‹ sƒ ªB هــاً ، لَإِ ﴾#$

وموداً ،عب ﴿ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ sß ﴾ ] صد ٢م ش[ ٢(شركني م(.  

∩⊇⊆®∪﴿$ ®R mQ uρ xÝ É) ß™ þ_ Îû öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& ﴾ َأــ:  ي ندموا عــى ع ــادتل ــلَهم العب  ٠٢،)٣(ج

قالُي  :كلِّل من ندم و ،عجز عيٍءن ش،وحو ذَنلقَ: كـ  د ـ  قطَس في يده،طَ وـ  أُسـق ي ف

#)﴿، )٤(غتــانلُ، دهيــ ÷ρ r& u‘ uρ öΝ ßγ ¯Ρ r& ô‰ s% (#θ = |Ê ﴾]ع[وــعوا أَلمــنم قَــهلُــوا بِ دابتمعصــية 

ـ و،اِهللا ـ م رجـوعِ  عـد ب انَهذا كَ ىوس ِ٥(م لـيهِ إ(،﴿(#θ ä9$ s% ⎦ È⌡ s9 öΝ ©9 $ oΨ ôϑ ym ö tƒ $ oΨ š/ z’ 

ö Ï øó tƒ uρ $ uΖ s9 ¨⎦ sðθ à6 uΖ s9 š∅ ÏΒ š⎥⎪ Î Å£≈ y‚ ø9 $ ﴿ قَــــرأَ  ]ن[ ﴾ #$ oΨ ôϑ ym ö t? $ oΨ §/ z’ ö Ï øó t? uρ 

$ uΖ s9 ﴾  ٦(أخ(                                 .        

∩⊇∈⊃∪ ﴿ $ £ϑ s9 uρ yì y_ u‘ #© y›θ ãΒ 4’ n< Î) ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% uβ$ t7 ôÒ xî ﴾ م ، لــيهِ ع﴿$ Z Å™ r& ﴾ زينــاً ؛  ح

ـ أَ ٠٢، )٧(م هنتفَ اَهللا نََّأل ـ : فاً س شديد ضـبِ الغ ـ اَأل، و سـ واَأل ف س ـ : يف  زيناحلَ

                           
  .  ٢١٣،  ٣٤٦: غريب القرآن   ) ١(
: املسري زاد و،  ٢/٤١١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٢(

٣/٢٦٢ .  
: تفسري الثعليب : وانظر . البن عباس ، مصدر سابق : نسبه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(

  . ٢/٢٠١:تفسري البغوي و،  ٤/٢٨٥
: و معاين القرآن وإعرابه ،  ٩٢: وجماز القرآن ،  ١/٣٩٣:معاين القرآن للفراء : انظر ،  ٢٧٥: غريب القرآن   ) ٤(

٢/٣٧٨  .  
التفسري و ،٣/٢٦٣:زاد املسري و،  ٢/٢٠١:تفسري البغوي ،  ٢/٤١٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(

  . ١٥/٩:الكبري 
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
: تفسري ابن أيب حامت و ،٦٤ -٩/٦٣:تفسري الطربي : انظر .  رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس  ) ٧(

٥/١٥٦٩ .  



  

$tΑ﴿، )١(اًيضأَ s% $ yϑ |¡ ø⁄ Î/ ’ ÎΤθ ãΚ çF ø n= yz .⎯ ÏΒ ü“ Ï‰ ÷è t/﴾]ـ ]ن ـ  ئسبِ ما ع ملـتم ب ـ عـد ي ؛حني 

اتخذتهاًلَإِ جلَم العكَ،وـ فرت ـ تلفْخ٠٢ ،)٢(اِهللام بِ ـ قُ: ي  ونِم متم م ٣(يقـام(،﴿óΟ çF ù= Éf tã r& 

z ö∆ r&]٣[öΝ ä3 În/ u‘ ﴾]أَ ]نبقْسم بِتاتخاذ جلِالع مكُبِرِ يعادري اَألعنِم ؛ ي ؛ يلـةً لَ بعـنيذَو لـك 

ـ لمليلةً ، فَ الثنيعد ثَب/ م هيأتي نْم أَهدعو دقَ انَكَ هنأَ ـ  ما لَ أْيهِتم ع الـثَّ  أسِلـى رالثني 

ـ  دقَ هنأَ: وا الُقَ م٤(ات(،﴿’ s+ ø9 r& uρ yy# uθ ø9 F{ ـ  ﴾#$ التـ ي ف ـ يه وراةُا الت،﴿ x‹ s{ r& uρ Ä¨ ù& t Î/ Ïµ‹ Åz r&﴾ 

…ÿ ﴿،)٦( عرهشو )٥(هتابؤذُبِ çν ” èg s† Ïµ ø‹ s9 Î) ﴾]إِ ]نكَناراً عـ  ذْإِ ليه ـ  فـه رعيفَ لحقْـه ي ملَ عـلَ ا فَم 

بكَ؛سرائيلَو إِنـ م ـ  الَا قَ ـ ف ورة طـه ي س: ﴿ tΑ$ s% ãβρ ã≈ yγ≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖ tΒ ...﴾  ـ ٧(ة اآلي( ،

ـ  قـام ا أَمنإِ هنأَ ارونُه لمهأعفَ بني  ـرأظهمه خ وفـاً ع لـى ن ـ  فسـه تـلِ ن القَم،وو ه

$tΑ﴿:هولُقَ s% t⎦ ø⌠ $# ¨Π é& ﴾ أَ كانَوَأل خاهبيه أُومه لَ؛ وكنـ  ه ـ  :  الَقَ يابن ؛   أمليـ قِّر  ليـه ع هقَ
$tΑ﴿ قَــرأَ ،)٨( s% t⎦ ø⌠ $# ËhΠ é& ﴾ ــ، و٩(ه ي طَــف( ــامٍ شــوحبةُص )١٠(، ﴿¨β Î) tΠ öθ s) ø9 $# 

’ ÎΤθ à yè ôÒ oK ó™ ρ#)﴿، )١١(يونِـــرهقَوي ونِلُتذَاســـ ﴾ #$ ßŠ% x. uρ © Í_ tΡθ è= çG ø) tƒ﴾ ]خ[ ـــهنْوا أَم 

                           
    .٩/٦٣:تفسري الطربي : انظر . وروى هذا ابن جرير عن أيب الدرداء ،  ٦٠ - ٥٩: غريب القرآن   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  . ٢٠٦:  غريب القرآن  ) ٣(
: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي والرازي عن ابن عباس واحلسن    ) ٤(

  . ١٥/١٠:التفسري الكبري و،  ٣/٢٦٤:زاد املسري و ،مصدر سابق 
  ) . ذأب ( مادة ، ٢/١٥١:البن اجلزري ، النهاية يف غريب األثر : انظر .  املضفور من شعر الرأس  :الذؤابة   ) ٥(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب    ) ٦(
  ) . ٩٣( جزء من اآلية رقم   ) ٧(
  . ١/٥٦٦:تفسري السمرقندي : وانظر ،  ١/٣٩٤:قاله الفراء يف معاين القرآن   ) ٨(
لَا تأْخذْ بِلحيتي  قَالَ يا ابن أُم ﴿: وهي قوله تعاىل ، سورة طه من ) ٩٤(الواردة يف اآلية رقم ) أم(يعين كلمة   ) ٩(

  .اآلية   ﴾ ... ولَا بِرأْسي
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٩٥: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١٠(
  . ٢/٤١٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب    ) ١١(



  

يــونِقت Ÿξ﴿ي ، ل sù ôM Ïϑ ô± è@ š† Î1 u™ !# y‰ ôã F{ $# ﴾ ــي ــحابأَ: ي عنِ ــلِالع ص ــربِ؛ بِ ج  يض

إِوهــان٠٢،)١(يت﴿ ôM Ïϑ ô± è@ š† Î1 u™ !# y‰ ôã F{ $#﴾ تهم ،ســرــوالشــ:  ةُماتبِالس رورمكــاره 

ــداِءاَأل Ÿω﴿، )٢( ع uρ © Í_ ù= yè øg rB ﴾ ــ فــي م ذَؤاخك توعــقوب تك،﴿yì tΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# 

ـ ، فَ جـلَ بدوا العع ينالذ ]مائةٌ وخمسون، كـ [﴾ ـ لم ا عـ  رف ـ  راءةَب هونَار ـ م ا م
يوجب العتب عبلغَ ذْإِ؛  ليه ن إِمنكاره عبدةَلى ع جلِالع ما خاف ع لـى ن تـلَ القَ فسـه 
)٣( :  

∩⊇∈⊇∪ ﴿ tΑ$ s%]٣[Éb> u‘ ö Ï øî $# ’ Í< ﴾ مإِا ص ـ لَنعت يى أخ،﴿ © Å L{ uρ ﴾    ـيف ـرإنْ قَص

oΨ$﴿، اإلنكــارِ ù= Åz ÷Š r& uρ † Îû y7 ÏG uΗ ÷q u‘ ﴾]ن[ جن٤( تــك( ،﴿ |MΡ r& uρ ãΝ ym ö‘ r& š⎥⎫ ÏΗ ¿q≡ §9 $# ﴾ 

  .]م[ ﴾

∩⊇∈⊄∪ ﴿¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ä‹ sƒ ªB $# Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $#﴾ يعنِي:اليهود  ـ الـذ ـ ين كُ انوا في ع ـ صـر الن  يبِ

  و ،بناُءم أَه يالذن اتذُخـ  لَإِ جـلَ وا الع هـاً ، فأُضـ إِ يف يهِلـ رياً لَعـي م ت فعـلَ م بِه 

ــ ٥(ائهمآب(،﴿öΝ çλ é;$ uΖ t y™ Ò= ŸÒ xî ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ ــ ﴾ ‘§ ــع ف ذابــرة '×﴿،  ي اآلخ ©! ÏŒ uρ ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# 

$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 y7 ﴿،)٦(زيـة  اجلي هو]ن[﴾ #$ Ï9≡ x‹ x. uρ “ Ì“ øg wΥ t⎦⎪ Î tI ø ßϑ ø9 ـ ]م[ ﴾  #$ ـ أُع ذلككَ اقب 

أُعاقب مإِ خذَن اتهلاً م٧(ي ونِن د(.  

                           
  . ٢/٢٠٢:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ١٦٢: غريب القرآن   ) ٢(
  .مصدر سابق : تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
و ، ١/٥٦٦:تفسري السمرقندي : انظر .  عطاء ونسبه الواحدي إىل، ذكره السمرقندي  يف تفسريه دون نسبة   ) ٤(

  .  ٢/٤١٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد 
  . مصدر سابق : تفسري البغوي و،  ٢/٤١٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد  : انظر   ) ٥(
  . ٤/٢٨٦:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن ابن عباس   ) ٦(
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . عن ابن عباس   حكاه الواحدي وابن اجلوزي  ) ٧(

  . ٣/٢٦٦:املسري 



  

∩⊇∈⊂∪﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ è= ÏΗ xå ÏM≈ t↔ Íh‹ ¡¡9 ــ ﴾]٣[ #$ Ο¢﴿،)١( ركالشــــ èO (#θ ç/$ s? .⎯ ÏΒ $ yδ Ï‰ ÷è t/ ﴾ 

رجعوا عانه ،﴿(# þθ ãΖ tΒ# u™ uρ﴾]ـ  ]خ ن صـ وا أَقُد نإِ الَ ه ـ  لـه β¨﴿،يريِغَ Î) y7 −/ u‘ .⎯ ÏΒ $ yδ Ï‰ ÷è t/﴾ 

من بعد التوبة ،﴿ Ö‘θ à tó s9 ÒΟ‹ Ïm    .]م[﴾ ‘§

∩⊇∈⊆∪ ﴿$ £ϑ s9 uρ |M s3 y™ ﴾ َأـــــ:  يس٢(كن(،﴿⎯ tã © y›θ •Β Ü= ŸÒ tó ø9 $# x‹ s{ r& yy# uθ ø9 F{ $#  

ـ الت ]ن[﴾ ـ لقَأَ انَي كَ ا اه﴿ /’ Îû uρ $ pκ ÉJ y‚ ó¡ èΣ ﴾ وـ ف يم ـ ا كُتـب ف ا ، يه﴿“ W‰ èδ ﴾  ـ ن م

ــ الضاللة  ،﴿ ×π uΗ ÷q u‘ uρ ﴾ ِ ــــن الع ⎪⎦t ﴿،  ذابِم Ï% ©# Ïj9 öΝ èδ öΝ Íκ Íh5 t Ï9 tβθ ç7 yδ ö tƒ ﴾]ـــ ] ك

للخائفني ٣(م هِبِن رِم(.  

∩⊇∈∈∪ ﴿ u‘$ tG ÷z $# uρ 4© y›θ ãΒ … çµ tΒ öθ s% ﴾ ــن قَمومــه  ،﴿t⎦⎫ Ïè ö7 y™ Wξ ã_ u‘ $ oΨ Ï?$)‹ Ïϑ Ïj9  ﴾]ن[ 

أمنْأَ اُهللا ره يأتيه فاسٍي ن مسـرائيلَ ي إِنِن ب إِ عتـذرونَ ؛ ي ـ  ليـه من ع بـادة جـلِ الع  ،
وعودذَه للك وعداً ، فَماختار موسى سبعني ر ـ جـالً ل يعتذـ وا ، فَر ـ لم ـ ا س  الممعوا كَ

$!﴿؛)٤(هــرةً ج ا اَهللانــرِأَ: ى موســوا لالُى ؛ قَــعــالَت اِهللا £ϑ n= sù ãΝ åκ øE x‹ s{ r& èπ x ô_ §9 $#﴾ ــوي ه

ــةُاحلَ ــ رك الشد٥(ةُيد(،﴿tΑ$ s%]٣[﴾ ــم ىوس:﴿ Éb> u‘ öθ s9 |M ø⁄ Ï© Ο ßγ tF õ3 n= ÷δ r& ⎯ ÏiΒ ã≅ ö6 s% }“$ −ƒ Î) uρ 

}“$ −ƒ Î) uρ ﴾]بلَقَ]ن خوجرلَا إِنى املـو إِ  كـانَ فَ،  يقاتسـرائيلَ بن ـ ذَ عـاينونَ ي لك الَ، و 

يتهمنِونظَي ، وأَ ننهـ م أُهل $﴿: قـالَ فَ جـلَ هم العصـحابِ أَ خـاذ اتوا بِكُ uΖ ä3 Î= öκ èE r& $ oÿ Ï3 Ÿ≅ yè sù 

â™ !$ yγ x ¡9 $# !$ ¨Ζ ÏΒ﴾]ن[ إِوــن مــا أُهل ــةَم الرهِتمســألَوا بِكُ β÷﴿،)٦(ؤي Î) }‘ Ïδ ω Î) y7 çG t⊥ ÷G Ïù ﴾]ن[ 

                           
  . ٥/١٥٧٢:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري   ) ١(
  .  ٢/٣٧٩: و معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٢(
  . ٢/٢٠٣: تفسري البغوي و، مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد  الوسيط : انظر   ) ٣(
: تفسري البغوي و ،١/٥٦٨:تفسري السمرقندي  :وانظر . عن السدي  ٩/٧٢: ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٤(

  . كلهم حكوه عن السدي ، ٢/٢٥٠:تفسري ابن كثري و، مصدر سابق 
  . ٢/٣٨٠:معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
  . ١/٣٩٥:للفراء ، معاين القرآن : انظر . اله الفراء ق  ) ٦(



  

ـ ف عقَي والت ةُتنالف لكت:  يأَ ـ يه ـ  فهاُءا الس ـ نتف الَّإِ كـن ت م؛ لَ ت؛ أَ كي  :اخت يـارك 
وأَتالؤك،ابافْوماً فَها قَبِ ضللتتتنوا ، وقَ عصمت ١( وماً آخـرين(ـ ، و هـ ذا م ـ ى قَعن :  هولُ

﴿‘≅ ÅÒ è? $ pκ Í5 ⎯ tΒ â™ !$ t± n@ ” Ï‰ öκ sE uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± n@]ن[ |MΡ r& $ oΨ •‹ Ï9 uρ ö Ï øî $$ sù $ uΖ s9 $ uΖ ÷Η xq ö‘ $# uρ]خ[ 

|MΡ r& uρ ç ö yz t⎦⎪ Ì Ï≈ tó ø9   ]كـ ثج[ ﴾ #$

∩⊇∈∉∪ ﴿ ó= çG ò2 $# uρ $ uΖ s9 ’ Îû Íν É‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ ym ’ Îû uρ Íο t Åz Fψ :  يأَ ]كـــــ[﴾ #$

ـ  وجـب أَ:  يأَ ٢٠، )٢( محـة الرو املغفرةا بِندرا ، ونتادفَوِ لْقبأَ لنا ح ـ سـنةً ؛ و ي ه :

ـ ، و حةُالالص عمالُاَأل ف ـ اجلَ ي اآلخـرة ٣( ةُن( ،﴿$ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) ﴾]ن[ ـ ت ا إِبن ليـك  ،

ورا إِجعنبِ ليكالت ٤(وبـة(،﴿ tΑ$ s% þ’ Î1# x‹ tã Ü=Š Ï¹ é& ]٣[⎯ Ïµ Î/ ô⎯ tΒ â™ !$ x© r&﴾]ن[   ـ  آخـذُ بـه ن م

شـاءُ ن أَم نبِلـى الـذَّ  ع ٥(سـريِ الي(،﴿ © ÉL yϑ ôm u‘ uρ ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. &™ ó© x« ﴾]خ[ ـ ي  نَّأَ: ي عنِ

رحمتيف هروالفاجر ؛  الدنيا وسعت البوهي ف ي اآلخـرة لمـؤمننيِ ل ٦( اصـةً خ(ـ ، و ذا ه

مولُى قَعنىعالَه ت:﴿ $ pκ â: çG ø. r' |¡ sù﴾ َسـأُوجِ فبـ ه ا ف ي اآلخـرة :﴿t⎦⎪ Ï% ©# Ï9  tβθ à) −G tƒ ﴾  ـ الشرك 
)٧(؛ يأَ:  ريدةَم محمد   )٢، )٨ و  آمـن ـ  مـن مـ ن ب šχθ ﴿، )٩( سـرائيلَ ي إِنِ è? ÷σ ãƒ uρ 

šχθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 ــ/ ﴾#$ صدقات ــو ــد الِاألم عن ــحلَّم اه،﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ν èδ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

                           
  . ١٥/١٧:التفسري الكبري وعنه الرازي يف ،  ٢/٤١٥: ذكره الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد    ) ١(
تفسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وأبو السعود عن ابن عباس    ) ٢(

  . ٣/٢٧٨:يب السعود أ
  . ١/١٩٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ذكر الواحدي أن هذا قول مجيع املفسرين   ) ٤(
 تفسريو، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وأبو حيان عن ابن عباس    ) ٥(

  .  ٤/٤٠٠:البحر احمليط 
.  الشيخ عبد الرزاق وابن املنذر وأيبوزاد السيوطي نسبته ل، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن احلسن وقتادة   ) ٦(

  . ٣/٥٧١:الدر املنثور و،  ٥/١٥٧٨:تفسري ابن أيب حامت و،  ٩/٨٠:تفسري الطربي : انظر 
  . ٩/٨١:ري الطربي تفس: انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٧(
  ٨٢ص/٩تفسري الطربي ج. ٩/٨٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٨(
  .٢/١٥٦:الكشاف : انظر   ) ٩(



  

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾ ]خب كـ[  صيما أُنزلَبِ قونَد على محمد  وبِالنيني  .  

∩⊇∈∠∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãè Î7 −F tƒ tΑθ ß™ §9 $# ¢© É< ¨Ζ9 $# ¥_ ÍhΓ W{ $# ﴾ ــذ ــبي ي الَال ــي الَو كت  رأُقْ
ـ  انتكَو٦،)٢( دحمم: وهو ٢ ؛ )١( هـ اخلُ ذه ـ ةُ ملَّ ؤكدةً ل ـ  معجزتـه ـ ف  رآني القُ

،﴿“ Ï% ©! $# … çµ tΡρ ß‰ Åg s†﴾ ِبنعتــــــه ــــــوصفته،﴿$ ¹/θ çG õ3 tΒ öΝ èδ y‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# 

È≅‹ ÅgΥ M} $# uρ]كـــ[Ν èδ ã ãΒ ù' tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/﴾ِبالتوحيــدســالمِاِإل شــرائعِ، و ، ﴿öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒ uρ Ç⎯ tã 

Ì x6Ψ ßϑ ø9 $# ﴾ عباداَأل ةوثان ـ ، و ـ   ا الَم ف عـرفـ ي ي ش٣( ريعة(، ﴿ ‘≅ Ït ä† uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# 

ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# ﴾ ي عنِي:مرا حع ليهِمم في التوراة بـلِ اِإل حـومِ ن لُمـ ، و ـ  حومِش الض٢، أن 

ـ و صيلةُالوو ائبةُالسو حريةُالب:  وأَ ãΠ﴿،)٤(ياماحلَ Ìh pt ä† uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9 ـ املَ ﴾ #$ ةَيت و الـدم 

والدم و ،ما ذُكر فورةي س  ٥( املائـدة(،﴿ßì ŸÒ tƒ uρ]٣[öΝ ßγ ÷Ζ tã öΝ èδ u ñÀ Î) ﴾ سـقطْ وي ع م نـه

عقلَم ثُنه العهد  ي أُخـذَ الـذ ٦(ملـيهِ ع(،﴿Ÿ≅≈ n= øñ F{ $# uρ © ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. óΟ Îγ øŠ n= tæ﴾]ـ  ]ن الشدائد 

الشدائد كَ يالتانت ـ  ثرِأَ قطعِكَم؛ليهِع ولِالب ـلِ ، وقَت  ـ  فسِالـن في الت وبـة طـعِ قَ، و 

⎪⎥š ﴿ ،)٧( اطئـــةاخلَ األعضـــاَء Ï% ©! $$ sù (#θ ãΖ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/﴾ـــمـــن اليهود ، ﴿çνρ â‘ ¨“ tã uρ﴾ 

                           
   .٩/٣٠٧١:تفسري ابن أيب حامت .رواه ابن أيب حامت عن إبراهيم النخعي   ) ١(
   .٥/١٥٨١:تفسري ابن أيب حامت .رواه ابن أيب حامت عن قتادة   ) ٢(
  . ٢/٢٠٥:تفسري البغوي : انظر   ) ٣(
  . ٩/٨٤:تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير   ) ٤(
:     والذي ورد يف املائدة قوله تعاىل ، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٥(

وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنطيحةُ وما  حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخنزِيرِ ﴿
  .  ]٣/املائدة[ ﴾أَكَلَ السبع إِلَّا ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَى النصبِ وأَنْ تستقِْسموا بِالْأَزلَامِ  

  . ٢/٣٨١:قرآن وإعرابه معاين ال: انظر   ) ٦(
: معاين القرآن وإعرابه : وانظر . أليب الشيخ عن سعيد بن جبري  ٣/٥٨٣:الدر املنثور نسبه السيوطي يف   ) ٧(

  . مصدر سابق 



  

ــو ــو٠٢،)١(وهرقَّ ٢(وه عظَّم(،﴿çνρ ã |Á tΡ uρ ﴾ ــع ــى ع θ#)﴿،هدول ãè t7 ¨? $# uρ u‘θ ‘Ζ9 $# ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& 

ÿ… çµ yè tΒ ﴾]ع[ رآنَالقُ: ي عنِي،﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9   .]م[ ﴾ #$

∩⊇∈∇∪ ﴿  ö≅ è% $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# öΝ à6 ö‹ s9 Î) $ ·èŠ ÏΗ sd “ Ï% ©! $# … çµ s9 

Û ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ]ن [Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ⎯ Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑ ãƒ uρ ]ن [(#θ ãΨ ÏΒ$ t↔ sù 

«! $$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Äc© É< ¨Ψ9 $# Çc’ ÍhΓ W{ $# ” Ï% ©! $# Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ⎯ Ïµ ÏG≈ yϑ Î= Ÿ2 uρ çνθ ãè Î7 ¨? $# uρ öΝ à6 ¯= yè s9 

šχρ ß‰ tG ôγ s? ﴾]م صه[  .  

∩⊇∈®∪﴿⎯ ÏΒ uρ ÏΘ öθ s%]٣[#© y›θ ãΒ ×π ¨Β é& šχρ ß‰ öκ u‰ Èd, pt ø: $$ Î/﴾ ــ يــإِ ونَدع ــلَ ⎯﴿،قى احلَ Ïµ Î/ uρ 

tβθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ ﴾ ]كـ[ بِواحلق حكُيونَم ،وم قَهو ـ  راَءوم ـ الص ـ ني آمن ـ ، يبِالنوا بِ  ملَ

إِ صلْيلينا مم أَنهو ، الَحد م٣(م ليهِا إِن( .  

∩⊇∉⊃∪ ﴿ ãΝ ßγ≈ oΨ ÷è ©Ü s% uρ ó© tL oΨ øO $# nο u ô³ tã $ »Û$ t7 ó™ r& $ Vϑ tΒ é&]ن[!$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& uρ 4’ n< Î) #© y›θ ãΒ ÏŒ Î) 

/çµ8 s) ó¡ oK ó™ $# ÿ… çµ ãΒ öθ s% Âχ r& > Î ôÑ $# š‚$ |Á yè În/ t yf y⇔ ø9 ôM ]ن[#$ |¡ yf t7 /Ρ $$ sù ﴾ 

ــ çµ﴿،)٤(جرتفَانفَــ ÷Ψ ÏΒ $ tF t⊥ øO $# nο u ô³ tã $ YΖ øŠ tã]ن[ô‰ s% zΝ Î= tæ ‘≅ à2 <¨$ tΡ é& öΝ ßγ t/ u ô³ ¨Β]ن[$ uΖ ù= ¯= sß uρ 

öΝ ßγ t/ u ô³ ¨Β]ن[$ uΖ ù= ¯= sß uρ ãΝ Îγ øŠ n= tæ zΠ$ yϑ tó ø9 $# $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ ãΝ Îγ ø‹ n= tæ  ∅ yϑ ø9 $# 3“ uθ ù= ¡¡9 $# uρ]ن[(#θ è= à2 

⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟ à6≈ oΨ ø% y— u‘]ن[$ tΒ uρ $ tΡθ ßϑ n= sß ⎯ Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝ åκ |¦ àΡ r& šχθ ßϑ Î= ôà tƒ 

  .]مائةٌ وستون، كـ [ ﴾

                           
  . ٤١٨ – ٢/٤١٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد    ) ١(
   . ٣٣٢: غريب القرآن   ) ٢(
وضعف هذه :  (( ٩/٨٥:روح املعاين قال األلوسي يف  .جريج  عن ابن ٩/٨٧: ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٣(

وال أظنك جتد هلا سندا يعول عليه ولو ابتغيت نفقا يف األرض أو ، وأنا ال أراها شيئا ، احلكاية ابن اخلازن 
  .  )) سلما يف السماء 

  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٤(



  

∩⊇∉⊇∪ ﴿øŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï%]٣[ ãΝ ßγ s9 (#θ ãΖ ä3 ó™ $# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ö s) ø9 $# (#θ è= à2 uρ $ yγ ÷Ψ ÏΒ 

ß] ø‹ ym]٣[óΟ çG ø⁄ Ï© (#θ ä9θ è% uρ ×π ©Ü Ïm (#θ è= äz ÷Š $# uρ z>$ t7 ø9 $# # Y‰ ¤f ß™ ö Ï øó ¯Ρ öΝ ä3 s9 öΝ à6≈ uŠ≈Ü yz ﴾ 

  ﴿ قَــرأَ،  ]ن [  t øó ç? ﴾ ــم ع،    ﴿öΝ à6 ç?- t↔ ÿŠ ÏÜ yz  ﴾ مــدن  ،﴿ öΝ à6 ÏG t↔ ÿŠ ÏÜ yz ﴾ــامِ ش

، ﴿ öΝ à2$ tƒ$ ÏsÜ yz  ﴾ ١(صرٍ ب( ،﴿ ß‰ƒ Í” t∴ y™ š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9   .  ]كـ[﴾ #$

∩⊇∉⊄∪ ﴿ tΑ £‰ t6 sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß öΝ åκ ÷] ÏΒ »ω öθ s% u ö xî ” Ï% ©! $# Ÿ≅Š Ï%]٣[óΟ ßγ s9 

$ uΖ ù= y™ ö‘ r' sù öΝ Îγ øŠ n= tæ # Y“ ô_ Í‘ š∅ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑ Î= ôà tƒ ﴾  ]كـــــ [ 

مضى تفسري هذه اآليات في سبال ورة٢( قرة(.  

∩⊇∉⊂∪ ﴿ öΝ ßγ ù= t↔ ó™ uρ ﴾ ـ  ؤالُس وبيخٍت ٣( تقريـرٍ و(، ﴿Ç⎯ tã Ïπ tƒ ö s) ø9 $# ﴾ ـ ي ـ يأَ: ي عنِ ، )٤(ه لَ

٢ ـ طَ : قيلَو يكـونُ ؛ فَ)٥(ة ربي  البحـر  :ن اْأل هـرردن،﴿© ÉL ©9 $# ôM tΡ$ Ÿ2 nο u ÅÑ% tn Ì ós t7 ø9 $#﴾ 

ــي øŒ﴿، )٦(هرتــجاوِم: ي عنِ Î) šχρ ß‰ ÷è tƒ ’ Îû ÏM ö6 ¡¡9 $# ﴾ظلُمــونَي ــه  مكالســ صــيدبِ في
)٧(،٠٢ عدونَي:يتونَعد ويتجزونَاو ا أُممروا به )٢، )٨ـ  كـانَ و اعتدـ اؤ ـ هم ف ي السبت 

                           
  .  ١١٤:  يف القراءات السبع التيسريو،  ١٥٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  (     ) .صفحة ، من السورة )  ٥٩( عند اآلية رقم   ) ٢(
  . ٢/٣٨٤:معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
تفسري : انظر .  الشيخ ابن املنذر وأيب وزاد السيوطي نسبته ال، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٤(

  . ٣/٥٨٧:الدر املنثور و،  ٥/١٥٩٧: تفسري ابن أيب حامتو،  ٩/٩٠:الطربي 
  .مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن ابن شهاب الزهري   ) ٥(
خيرج ،طربية : فعربتها العرب إىل ، بناها طيباريوس أحد ملوك الروم ، مدينة من بالد األردن بالشام : وطربية         

مث نقضوا يف خالفة ،  صلحا ٣١وفتحت طربية على يد شرحبيل بن حسنة يف سنة  ،منها ر األردن املشهور 
ينسب إليها اإلمام ، اً فسري أبو عبيدة إليهم عمرو بن العاص يف أربعة آالف وفتحها على مثل صلح،  عمر 

  .  ٣٨٦ -٣٨٥:والروض املعطار ، ٤/١٧:معجم البلدان : انظر  .،اجلليل أبو جعفر حممد بن جرير الطربي 
  . ٣/٢٧٦:زاد املسري و،  ٢/٤٢٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد  : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(
  .  ٥٠٨:  غريب القرآن  ) ٨(



  

øŒ﴿،)١( وداد مــنِي زفــ بتالســ Î) óΟ ÎγŠ Ï? ù' s? öΝ ßγ çΡ$ tF‹ Ïm tΠ öθ tƒ öΝ Îγ ÏF ö; y™ $ Yã § ä©﴾ ــ  اهرةًظَ

٢( لى املاِءع( ،﴿ tΠ öθ tƒ uρ Ÿω šχθ çF Î6 ó¡ o„ ﴾]يفعلونَ الَ ]ع مـ  فعـلُ ا ي ـ ف ي السبت ـ ؛ ي ي عنِ

 :سيـامِ اَأل ائر  ،﴿ Ÿω óΟ Îγ‹ Ï? ù' s?  ﴾]ن[ يتـانُ احل  ،﴿ y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 ﴾ ]أَ]ني  :ـ  ثـلُ م ا ذَه

بارِاالخت الشديد،﴿Ν èδθ è= ö6 tΡ ﴾ ن ٣(مختـربه(،﴿ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ à) Ý¡ ø tƒ ﴾ ]  كــ أوثـد[ 

ـ ك٢َ،)٤(مهِفسـق ل م احملنةَليهِت عددش:  ي؛ أَ هم اَهللاعصيانِبِ ]أوثد انت ـ  يتـانُ احل تي أت
يوم السبت يضاً بماناًس رىـ  ، ال ي م ن كَالبحرهـا ، فَ ثرتـ ات ذُخوا ح سـوقونَ ياضـاً ي 

ـ ، فَ لى اخلـروجِ قدر عي الَ، فَ بتالس ا يومليهإِ احليتانَ ذُيأخون ها يـوم  ـ ، فَ األحـد ا لم
رلَ أوا العذابعا ملجِيهم صادي يومِوا ف السبت  ، /ـ أكَو ـ لَّموا ، ولُ حـ وا ، و ب٥(وا اع( ،
)٦، )٥ لَوعلُوا ذَا فَملك ار أهلُ القريةثَ صرق الَثَ ف :رقـةٌ ف  و تـادأَص كلـت و ،رقـةٌ ف 
ورقةٌف نو هتزجو ، رتأَ رقةٌفمسع ـ كت ن الص٦( يد(ـ ؛ و ه م الـذـ  ين ى عـالَ ت اُهللا الَقَ
م يهِف :  

∩⊇∉⊆∪ ﴿øŒ Î) uρ ôM s9$ s% ×π ¨Β é& öΝ åκ ÷] ÏiΒ﴾ ــ ــةوا لالُقَ ــةالن لفرق zΝ﴿: اهي Ï9 tβθ Ýà Ïè s? $ ·Β öθ s%]ع[ª! $# 

öΝ ßγ ä3 Î= ôγ ãΒ﴾ َالموهم على مـ  وعظة ـ نأَ علمـونَ ي ومٍقَ ـ ه ـ م ريم غَ ρ÷ ﴿،)٧( لعنيتقْ r& öΝ åκ æ5 Éj‹ yè ãΒ 

$ \/# x‹ tã # Y‰ƒ Ï‰ x© ]كـــ [(#θ ä9$ s% ﴾ َفقالــت رقــةُالف اهيــةُالن :﴿×ο u‘ É‹ ÷è tΒ 4’ n< Î) óΟ ä3 În/ u‘ 

ـ اجب عو فاملعرواألمر بِ:يأَ﴾ ـ ا ؛ فَلين علينـ  وعظـةَ ا م ـذراً إِ  ؤالِءهـ ع ـ  ى اِهللال عز 

                           
  . ٢/٢٠٨:تفسري البغوي و،  ٢/١٦٢:الكشاف  ،٢/١٤٨: تفسري ابن زمنني : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : رابه معاين القرآن وإع: انظر   ) ٢(
  . ٢/٣٨٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
: وزاد الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(

  . نسبته البن األنباري ، مصدر سابق 
  ١٦٢ص/٢الكشاف جوذكره ا، ٤/٢٩٦:تفسري الثعليب:انظر . حكاه الثعليب عن ابن زيد   ) ٥(
  . ٥/١٦٠٣:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن عطاء   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(



  

وأَ ،)١(لَّجقَـر﴿¸ο u‘ É‹ ÷è tΒ﴾ ح ٢(فـص(،﴿óΟ ßγ ¯= yè s9 uρ tβθ à) −G tƒ ﴾]  فَ ]٢كــ أوثـديتـ ر وا كُ

الصيد في السبت .  

∩⊇∉∈∪﴿$ £ϑ n= sù (#θ Ý¡ nΣ $ tΒ (#ρ ã Åe2 èŒ ÿ⎯ Ïµ Î/﴾َأي:ــركُــتــوا معظا و٣(وا بــه(،﴿$ uΖ øŠ pgΥ r& t⎦⎪ Ï% ©! $# 

šχ öθ pκ ÷] tƒ Ç⎯ tã Ï™ þθ ¡9 $]ن[#$ tΡ õ‹ s{ r& uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß﴾ ــ اعتــد ــوا ف ي السبت،﴿ ¥># x‹ yè Î/ 

¤§Š Ï↔ t/﴾ ش ٤(ديد(؛ واملَو ه أَ،سـخقَر ﴿C§ ø♥ t/﴾  ، ٍشـام﴿C§ t♥ øŠ t/﴾  ـ ٥( عبةًش(،﴿$ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. 

(#θ çΡ% x. šχθ à) Ý¡ ø tƒ﴾]ـ ] كـ أوثد زاًءج ل م ، هِفسـقـ هِخـروجِ و ٢، اِهللا مـرِ ن أَم ع 

اعتزلَو الفرقتان اطئةَاخلَ رقةَالف و ،بنوا بينهم في املدينة ائطـاً ، فَ ح أصـبحوا ي ومـاً و قـد 
سخمت الف٦(ردةً رقةُ اخلاطئةُ ق( و ،ـ :  يلَق ش سخمبابه ـ م قـردةً ، و شيوخهم خ نـازير 

)٧( .  

∩⊇∉∉∪ ﴿$ £ϑ n= sù (# öθ tG tã﴾ َــطَ: ي أ وا غــو استكبوار،﴿⎯ tã $ ¨Β (#θ åκ çΞ çµ ÷Ζ tã ﴾ َأــ:  ي ع ن

ترك    ـهنهـوا عـا نـ  م ـ م ن صيد احل يتـان  ـ  يـوم الس٨( بت( ،﴿$ uΖ ù= è% öΝ çλ m; (#θ çΡθ ä. ¸ο yŠ t Ï% 

š⎥⎫ Ï↔ Å¡≈ yz ﴾]كـ[ فَمسر في سورة الب٩( قرة(.  

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٩٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
تفسري السمرقندي  :انظر . ونسبه الواحدي إىل ابن عباس ، ذكره السمرقندي وابن زمنني والثعليب دون نسبة   ) ٣(

مصدر : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٤/٢٩٧:تفسري الثعليب و، ٢/١٤٩:تفسري ابن زمنني و، ١/٥٧٤:
  .سابق 

  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : ظر ان  ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
احملرر الوجيز يف و،  ٢/١٦٣:الكشاف : وانظر ، عن أشهب عن مالك  ٧/٣٠٦:حكاه القرطيب يف تفسريه   ) ٦(

  .٢/٤٧٠: كتاب العزيز تفسري ال
  . مصدر سابق : تفسري القرطيب : انظر . حكاه القرطيب عن قتادة   ) ٧(
  .  ٢/٤٢١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٨(
  (     ) .صفحة ، من السورة ) ٦٥( عند اآلية رقم   ) ٩(



  

∩⊇∉∠∪ ﴿øŒ Î) uρ šχ ©Œ r' s?]٣[ y7 •/ u‘ ﴾ َأأََ:  ي كبر ـلَ  ٠٢، )١(علمتفعـ  و تـ ي بِأت ى معن

ـ تي وعـدنِ وأَ: م هِقـول ؛ كَ فعلَأَ: ى معنبِ نِوعدنِ قْأَي ، وعـدي وـدنِ ت٢(يقع(،﴿¨⎦ m⎟ yè ö6 u‹ s9 

öΝ Îγ øŠ n= tæ ﴾ عـــلـــى اليه4 ﴿ ، ود’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ∅ tΒ öΝ ßγ ãΒθ Ý¡ o„ u™ þθ ß™ É># x‹ yè ø9  ]ن[﴾ #$

ي عنِي :ماًدحم   أُومت؛ ي هقاتلونم ، أَهعطُ وي٢، )٣(زيـةَ  وا اجل ـ املَو ـ ج م بـلُ  ن قَوس
)٤( ،﴿¨β Î) š −/ u‘ ßìƒ Ì |¡ s9 ÅU$ s) Ïè ø9 ــنل ]خ[﴾  #$ ــت م ــهت حقاس …﴿، )٥( عجيل çµ ¯Ρ Î) uρ Ö‘θ à tó s9 

Ö‘θ à tó s9 ÒΟ‹ Ïm   . ]صو أو ثد كـ[﴾ ‘§

∩⊇∉∇∪﴿÷Λ àι≈ oΨ ÷è ©Ü s% uρ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ Vϑ tΒ é&﴾]فَ]نقْرناهم ف فَ/؛ي الـبالد لـم ت ـ لَ جتمـع م ه

ÞΟ ﴿، )٦(لمةٌكَ ßγ ÷Ψ ÏiΒ šχθ ßs Î=≈ ¢Á9 ـ ين آمم الذهو ]ن[﴾ #$ ٢،)٧(وا ن بـداهللاُ ع  ـ  بـن المٍس 

وأَأصــحابه ،ــ وم ه :الــذــين و٨(ني راء الص(، ﴿öΝ åκ ÷] ÏΒ uρ tβρ ßŠ š Ï9≡ sŒ ﴾]ن خ[الــذين 

ــكَ Ν ﴿وا ،رفَ ßγ≈ tΡ öθ n= t/ uρ ﴾ عــام لناهــةَم م ــتخاملُ عامل ≈ÏM ﴿ ،)٩(ربِ oΨ |¡ ys ø9 $$ Î/ ﴾ ِاخلصــبِب 

والعــة ↔≈ÏM ﴿ ، افي Íh‹ ¡¡9 $# uρ ﴾ ــ ــو دبِاجلَ الشدائد  ،﴿öΝ ßγ ¯= yè s9 tβθ ãè Å_ ö tƒ ﴾ ]ـــ ] ك

يت١٠(وا وب(.  

                           
  . ٢/٣٨٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  .  ١٤١ -١٤٠: غريب القرآن   ) ٢(
: تفسري ابن أيب حامت و،  ١٠٣ -٩/١٠٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٣(

١٦٠٤ - ٥/١٦٠٣ .  
  . مصدر سابق : الكشاف ذكره الزخمشري يف   ) ٤(
  . ٢/٤٢٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ٢/٢٦٠:فتح القدير و،  ٢/٢٠٩:تفسري البغوي و، مصدر سابق : ايد  الوسيط يف تفسري القرآن: انظر   ) ٦(
   .٥/١٦٠٥:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن جماهد   ) ٧(
  . مصدر سابق : الكشاف ذكره الزخمشري يف   ) ٨(
  . ٤/٩٥:التفسري الكبري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٩(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١٠(



  

∩⊇∉®∪ ﴿ y# n= y⇐ sù .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ×# ù= yz ﴾ من بعد ؤالِءه  ـ طَّين قَالـذ عنـ  اه م لْـفن م خ

اليهود أَ:يعنِ؛ يوالد٢؛ )١(م ه ـ الذ ـ انين كَ وا فمـنِ ي ز ـ الن اخللْـف  و ٢٠، )٢( ي بِ

الرـ د ـ يُء م ٣(اسِن الن( ،﴿(#θ èO Í‘ uρ |=≈ tG Å3 ø9 ـ  وهخـذُ أَ ﴾ #$ ـ ع ن آبهم ،ائ﴿tβρ ä‹ è{ ù' tƒ uÚ z tä 

# x‹≈ yδ 4’ oΤ ÷Š F{ $#﴾ أخذونَي ا أَمـ لَ شرف ـ ه ـ م م ـ نيدن ال ا حالالً و٤(رامـاً ح(،﴿tβθ ä9θ à) tƒ uρ 

ã x øó ã‹ y™ $ uΖ s9﴾]ن[ويـــتونَمن غفـــرةَاملَ لـــى اِهللاع،﴿ β Î) uρ öΝ Íκ ÌE ù' tƒ ÖÚ { tã … ã& é# ÷W ÏiΒ çνρ ä‹ è{ ù' tƒ 

ـ  لـك هم توتشرِ ثلُما ؛نين الدتاعاً مم: رضاً وا عابصأَ نْإِو]ن[﴾ ي أَالت ـ صـاب  األمسِوا بِ
ـ ي الَ:ى عناملَ ٢٠، )٥(ا نيلى الدهم عرصن حخبار عا إِهذَو ،لوهبِقَ بِشعـ ه ـ ؛ فَ يٌءم ش هم 

óΟ﴿، )٦(اجـة ح غـريِ ل أخـذونَ ي مهفَ s9 r& õ‹ s{ ÷σ ãƒ Ν Íκ ö n= tã ß,≈ sV‹ ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# β r& ω (#θ ä9θ à) tƒ ’ n? tã 

’ n? tã «! $# ω Î) ¨, ys ø9 ــأَو]ن[﴾#$ ــيهِع اُهللا دكَّ ــل ــم ف ي التالَّأَ وراة ــقُي ــى اِهللاوا عولُ  الَّإِ ل

ـ  ليسا ، ولن يغفرس: هم ولُو قَه؛ و اطلَوا البالُقَفَ،)٧(قاحلَ ـ ف ي التوراة م ل يعـاد لمغفـرة 

٨(صرارِع اِإلم(،﴿(#θ ß™ u‘ yŠ uρ $ tΒ ÏµŠ Ïù﴾ ]أَ]أونفَ:  يم ذَه ون لـ اكـر ا أُخـذَ م ـ لـيهِ ع ن م م

َأل؛ )٩(يثــاقِاملــند قَــم قَــهروؤه ، ﴿ â‘# ¤$! $# uρ äο t Åz Fψ $# × ö yz š⎥⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ à) −G tƒ ]كـــ ق [

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ٢/١٦٤:الكشاف   ) ٢(
  . ١/١٩١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
   .٥/١٦٠٧: تفسري ابن أيب حامت و،  ٩/١٠٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ٤(
: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ونسبه الرازي إىل احلسن ، ذكره الواحدي والبغوي دون نسبة   ) ٥(

  . ١٥/٣٧:التفسري الكبري و، ٢/٢١٠:تفسري البغوي و،  ٢/٤٢٣
  . مصدر سابق: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
زاد و ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٧(

  . ٣/٢٨١:املسري 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٨(
  . ٢/٣٨٨: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٩(



  

Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è sƒ ﴾ ]أَ،  ]كـقَر ﴿ tβθ è= É) ÷è s?  ﴾م دنذكو ووح ١(فص(.    

∩⊇∠⊃∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχθ ä3 Åb¡ yϑ ãƒ É=≈ tF Å3 ø9 $$ Î/ ﴾ ؤمنونَي  بـه و ،يـ بِ مـونَ كُح م ٢( ا فيـه( 

ـ ؛ ي ـ : ي عنِ مهـلِ ي أَنِؤم أَ  ، )٣( تـابِ الكقَـر﴿ šχθ ä3 Å¡ öϑ ãƒ ﴾  ـ بةُ ش٤(ع( ،﴿ (#θ ãΒ$ s% r& uρ 

nο 4θ n= ¢Á9 ـــ[﴾ #$ ــ ]ك ــالت ي شرعــها م حم د   ،﴿$ ¯Ρ Î) Ÿω ßì‹ ÅÒ çΡ t ô_ r& t⎦⎫ Ï⇔ Ï= óÁ èR ùQ $# ﴾ 

  .)٥(م هنم] / يانِالثَّ بعالس، ثد ٢عد، ون عبسو ائةٌم،  م[

∩⊇∠⊇∪﴿øŒ Î) uρ $ uΖ ø) tG tΡ Ÿ≅ t6 pg ø: $# ôΜ ßγ s% öθ sù … çµ ¯Ρ r( x. ×' ©# àß ﴾ رـ  فعناه ـ بِ ـ  هاقتالعٍ لَ ن أَم ؛ )٦( صـله

ي عنِي :ا ذُمكر ع قَ نـد ولـه ىعـالَ ت:﴿ $ uΖ ÷è sù u‘ uρ ãΝ ßγ s% öθ sù u‘θ ’Ü9 $#...﴾  أَ ٠٢؛)٧( اآليـةي  :

روقَفَ بلَا اجلَفعنهنم ، ويش٨(د( :   
يأَن قـ قْت ـ ت الش ادليلِ نقـاً ت 

 قـالُ ي، و)٩( عريِجـز الـب  لـى ع لقى عي يح الذاملس:ليلُالشو،هرهن ظَع رفعهي:  يأَ
 :ن؛ أَ ا اجلبلَتقني  :اقتلعناه ن أَمفَ،صلهوقَفً جعلناهم كَهظَامل لـة ـ ، و ـ  لُّكُ يٍءش ـ اقت لعته 
ي ا فــمــ تقــتها نكأنفَالولــد؛ كثــرتا أَذَرأةُ إِملَــا تقَــتن:  نــهم، و هتــقْتن قــدفَ

                           
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٥٦: قراءات السبعة يف ال: انظر   ) ١(
  . ٢/٣٨٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
 ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر وأيب وزاد السيوطي نسبته ال، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ٣(

  . ٣/٥٩٥:الدر املنثور و، ٥/١٦٠٩:تفسري ابن أيب حامت و، ٩/١٠٨:تفسري الطربي : انظر .  الشيخ
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٩٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
وهو ، إنا ال نضيع أجر املصلحني منهم : قال قوم  :  (( ٣٨٩ -٢/٣٨٨:قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(

  . ))  من كان غري مؤمن وأصلح فأجره ساقط الذي خنتار ؛ ألن 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
  .من سورة النساء )  ١٥٤( جزء من اآلية رقم   ) ٧(
  :وهو عجز بيت من الرجز صدره ، قائل هذا البيت هو العجاج   ) ٨(

                                       وناديات بابٍذُ نم زاقَر  
  . ٤/٣٠١:تفسري الثعليب و،  ١/٤٠٨:مجهرة اللغة و، ٩/١٠٩:تفسري الطربي : انظر         

  .١/٣٥٨:مجهرة اللغة   ) ٩(



  

رحأَا؛مهي:لعاقتته اقتالعاً ، ونمولَقَ ه الن١(ابغة(:  
اِء موا حسـن الغـذَ  رحي ملَ
ُ

ــفَطَ حع ــلَت يــبِ ك نقٍ ات
 ةُ لَّالظُّو :جـ  مع ظـ اللٍ ؛ و ـ ه ـ  لُّو كُ ـ ا غَم ـ ى وطَّ ستر قُ، و ولـه ى عـالَ ت :﴿  

öΝ èδ x‹ yz r' sù Ü># x‹ tã ÏΘ öθ tƒ Ï' ©# —à9 $# ... ﴾)٢(  ،إِ:  يلَقهم لَنـ م ـ صـاب وا شـعيباً أَ بذَّا كَ م هم غَ

شد يدورح و ، ـ لَ رفعـت ـ ه ـ فَ حابةٌم س خرجفَهـا ، بِ سـتظلونَ وا ي سـالت م لـيهِ ع

ــهكَلَأهفَ #)﴿،)٣(مت þθ ‘Ζ sß uρ﴾ وــأي ٤(واقن(،﴿… çµ ¯Ρ r& 7ì Ï%# uρ   öΝ Íκ Í5﴾ ]ــ نْإِ ]ن وا الفُخ، ﴿ (#ρ ä‹ è{ 

!$ tΒ Ν ä3≈ oΨ ÷ s?# u™ ;ο §θ à) Î/ (#ρ ã ä. øŒ $# uρ $ tΒ ÏµŠ Ïù ÷/ ä3 ª= yè s9 tβθ à) −G s? ﴾ ]م [مضى ت فسـريه ـ ف ـ يم ا سبق 
)٥(.  

∩⊇∠⊄∪  ﴿  øŒ Î) uρ x‹ s{ r& y7 •/ u‘ .⎯ ÏΒ û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™  ]٣  [⎯ ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θ ßγ àß öΝ Ìκ É?$ −ƒ Íh‘ èŒ 

öΝ èδ y‰ pκ ô− r& uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡ r& ﴾]أَ ]خاُهللا خرج ى ذُعالَتيةَر آدم بـ ع ضـ ه ن ظَم م عـضٍ  هـر ب

ـ أَ لـك ذَ ميعجو، ن اآلباِءم بناُءاَأل والدتا يم حوِلى نع؛ خرجـ  ه ـ م لبِن ص آدم ثـلُ م 
ـ نأَم ، وهقُاله خنيثاق أَم املليهِع أخذَ،و)٦(رالذَّ هو م مونَصـنفَ،عـ رفُاعت ـ بِقَو، ذلكوا بِ وا لُ

ـ  بكَّر نْأَ عدب لكذَ يهِفقـوالً ، م عذَو ـ قَ لـك öΝ ﴿: ىعـالَ ه تولُ èδ y‰ pκ ô− r& uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡ r& 

                           
  :هذا البيت للنابغة الذبياين من قصيدة له من البحر الكامل مطلعها   ) ١(

ــا  ــفاهةُ كامسه ــةَ والس ــت زرع ــعار   نبئ ــب األشـ ــدي إيلّ غَرائـ يهـ
  :     هتذيب اللغة و،  ١/٣٩:ديوان النابغة الذبياين و،  ٥/٣٨٧:مقاييس اللغة و، ٩/١١٠:تفسري الطربي : انظر        
       ٤/٢٣.   

  .من سورة الشعراء )  ١٨٩( جزء من أآلية رقم   ) ٢(
  .  ٣٢٦،  ٤٦١:غريب القرآن : انظر   ) ٣(
ومن شأن العرب أن تضع الكلمة مكان غريها إذا تقارب : (( ٢٥/١٣٧: ه تفسريقال ابن جرير الطربي يف   ) ٤(

 ))  أو خرباً كوضعهم الظن موضع العلم الذي مل يدرك من قبل العيان وإمنا أدرك استدالالً ... معنيامها وذلك
.  

  .من سورة البقرة )  ٦٣( عند اآلية رقم   ) ٥(
  . ٢/٤٢٥:القرآن ايد الوسيط يف تفسري : انظر . حكاه الواحدي عن الكتاين   ) ٦(



  

ــرأَ  ، )١(﴾ öΝ ﴿قَ Ìκ É?$ −ƒ Íh‘ èŒ ﴾ ــ ٢(راقٍع(، ﴿àM ó¡ s9 r& öΝ ä3 În/ t Î/﴾ ]ـــ ــ يأَ ]ك ــأَ:  الَقَ لس ت

θ#)﴿،مكُبِربِ ä9$ s% 4’ n? t/﴾]قَأَفَ]خـ ر $!﴿: ندئـذ ع الئكـةُ املَ قالـت فَ، وبيـة بالربِ هوا لَ tΡ ô‰ Îγ x©﴾ 

ــرلــى إِع:  يأَ ]خ[ χ﴿،)٣(هم ارِق r& (#θ ä9θ à) s?﴾ ــ ئَّلــواقُال ي tΠ﴿،ول öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 ــ ﴾#$ الَئَّل 

ـ الكفَّ قولَي ي ار ـةالقيام وم :﴿$ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 ô⎯ tã # x‹≈ yδ ﴾ يثـاقِ امل ،﴿t⎦, Î# Ï≈ xî﴾ ]ـ  ]ع  ملَ

ظْحفَنلَه ، وم كُذْنره و ،رونَذكُي املذَ يثاق لـك  ـ ،  اليـوم ـ  نكـار هم اِإلال يمكـن فَ ع م
شاملَ هادةالئكة  ،واآليةُ هذه ت ذكري  
كلَّاملُ جميعِلذَ/  فنيلك امل؛ َأل يثاقنها وردت ع سـا لـى لـ  ن املُ احبِصـ فَ،عجزة قامت 
ي ففوسِالن مم قاما هو على ذكرٍ م٢٠،  )٤( انه ـ :  ائلٌقَ الَقَ نْإِو مـ ا ف ـ ين ا من  يـذكر 
ـ بِ خربى أَعالَت اَهللا نَّأَ:اجلوابفَ؟  اليومو قاماملَ لكذَ ما جرى ع لـى ل ـ  سـان فَ؛ادقِالص قام
الذِّم فَ،كرِقامصا حبه ٥( الحتجاج(.  

∩⊇∠⊂∪﴿÷ρ r& (# þθ ä9θ à) sƒ﴾ َأيـ رِا الذُّه ةَي م حـتجـ  ني يوم الق أَ ،يامـةقَر﴿÷β r& (# þθ ä9θ à) sƒ ﴾  ،﴿÷ρ r& 

(# þθ ä9θ à) sƒ ﴾  ٍ٦(بصــر( ،﴿ !$ oÿ ©ς Î) x8 s õ° r& $ tΡ äτ !$ t/# u™ ⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s%﴾ َأــقَ:  ي بلنا ، وــن قضوا العهــد  ،

                           
تفسري ،  ٢/٣٥٤: ما رواه يف كتاب التفسري :يف هذا املعىن أخرج اإلمام احلاكم يف املستدرك عدة أحاديث منها  ) ١(

وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم ﴿:سئل عن هذه اآلية  أن عمر بن اخلطاب :سورة األعراف
فقال عمر ﴾بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 

خلق اهللا آدم مث مسح ظهره بيمينه  «:  وسئل عنها فقال رسول اهللا   مسعت رسول اهللا  : بن اخلطاب 
مث مسح على ظهره فاستخرج ، وبعمل أهل اجلنة يعملون ، خلقت هؤالء للجنة : فقال ، فاستخرج منه ذرية 

فقال ، يا رسول اهللا ففيم العمل : فقال رجل ، » خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار يعملون : ذرية فقال منه 
احلديث صحيح : قال احلاكم ،  »إن اهللا إذا خلق الرجل للجنة استعمله بعمل أهل اجلنة « :  رسول اهللا  

  . على شرط مسلم ومل خيرجاه
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٩٨-٢٩٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد  : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٣(
  
  .٣/٢٨٥: زاد املسري و، ٢/٢١٣:تفسري البغوي و،  ٢/٤٢٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد  : انظر   ) ٤(
  . ١/١٩٢:لغريب تذكرة األريب يف تفسري ا  ) ٥(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٩٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(



  

﴿ $ ¨Ζ à2 uρ Zπ −ƒ Íh‘ èŒ .⎯ ÏiΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/  ﴾]ــ ]نــغاراً ؛ فَصاقتدهــم ،ا بِين﴿$ uΖ ä3 Î= öκ çJ sù r& $ oÿ Ï3 Ÿ≅ yè sù 

tβθ è= ÏÜ ö7 ßϑ ø9 ـ منإِو؛وحيـد التبِ بونَكـذِّ املُ شـركونَ املُ علَما فَا بِبنعذِّتافَ] كـ[﴾#$ ا اقتا دين

ـ  مهعـذرِ طـع ل قَ اآليـةُ  هـذه ، و يثـاقِ ن املع فلةي غَا فنكُهم ، وبِ هم مكـن ال ي، فَ
بِ االحتجاجاآلباِء كون لى اِإلعشراك بعد اِهللا ذكريِت ببِ ثاقِامليِ أخذالت وحيـد ـ  ع  لِّلـى كُ

وم رِن الذُّاحدي١( ة( .  

∩⊇∠⊆∪ ﴿ y7 Ï9≡ x‹ x. uρ ﴾ َأي  :ــو كما بــي ــن ــرِي أَا ف ــاقِ م ≅ã﴿،  امليث Å_Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $#﴾ 

نبينها ليتدبرها الع  ، بـاد﴿ öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχθ ãè Å_ ö tƒ ﴾ ] ـ ـ رجِكـي ي ل]كـ عـ وا ع مم اه

عليه ٢(فرِن الكُم( .  

∩⊇∠∈∪ ﴿ ã≅ ø? $# uρ öΝ Îγ øŠ n= tæ ﴾ اقْوأَر اقْ، وصص يـ ا م حمد لـى قَ ع ومـك ،﴿ r' t6 tΡ ﴾  ـ خرب 

 ،﴿ü“ Ï% ©! $# çµ≈ oΨ ø‹ s?# u™ $ oΨ ÏF≈ tƒ# u™ ﴾ لَّعــ منــاهجحال جتوحيــد ،﴿y‡ n= |¡Σ $$ sù ﴾ ــخرج  ،﴿$ yγ ÷Ψ ÏΒ﴾ 

ــكَ ما ينــلخ ــانُاِإل س ــ نس ن ثَمــه ــ، و وب ــ ةُاحلي ن جِمــد çµ﴿،اهل yè t7 ø? r' sù 

ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 %tβ﴿،هكَردأَ﴾#$ s3 sù z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Íθ≈ tó ø9 ـ ، ي)٣(النيالض] كـ[ ﴾#$ لعـم بـن   ب: ي عنِ

اِهللا عداَءأَ عانَأَ؛ )٤(اعوراب لى أَعبِ وليائهعائهفَ؛دنزع عأ٢َ،  اإلميـانُ  نهـ  و و أَهـ م ةَي  ابـن 
لـم  ع، و دميـة القَ تـب الكُو، واإلجنيـلَ  وراةَالت رأَقَ دقَ انَكَ؛)٥(يفقَالك الثَّم لتي الصبِأَ
ـ  لُو أوهوو،ه كونَي نْأَ طمع، و ي بِمر النأَ ن كَم ـ بِ(( :تـب اسمـ اللَّ ك هم (( ،وم نـه 

                           
  . ٣/٢٨٦: زاد املسري و، مصدر سابق: تفسري البغوي و، مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد  : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد  : انظر   ) ٢(
  .  ٢/٤٢٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد  : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
. الشيخ وابن مردويه  عبد بن محيد وأيبوزاد السيوطي نسبته ل، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٤(

   .٣/٦٠٨: الدر املنثورو ،٥/١٦١٧:تفسري ابن أيب حامت و، ٩/١٢٠:تفسري الطربي : انظر 
، وحرم على كان قد قرأ الكتب املتقدمة ورغب عن عبادة األوثان ، أمية بن أيب الصلت ربيعة بن عوفهو   ) ٥(

فلما بلغه  ،وكان يؤمل أن يكون هو ذلك النيب ،قد أظل زمانه وأنه سيخرج وأخرب أن نبياًنفسه شرب اخلمر، 
، ٦٠:املعارف : ، مات سنة ثالث للهجرة، انظرهل خروج رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم كفر به حسداً

  . ٩/٢٢٥:، والوايف بالوفيات ٣/١٤٢:واملنتظم 



  

  .)١( هسداً لَكَفَر ح  يبِالن ا بعثَلم، فَ لكذَ ريشخذت قُأَ

∩⊇∠∉∪ ﴿öθ s9 uρ $ oΨ ø⁄ Ï© çµ≈ uΖ ÷è sù t s9 $ pκ Í5﴾ فَّ: ي عنِــيول بِ لعمــلِقنــاهــ؛ فَ اآليــاتكنا ن رفــع

…ÿ﴿،  هرتلتم ذلكبِ çµ ¨Ζ Å3≈ s9 uρ t$ s# ÷z r& † n< Î) ÇÚ ö‘ F{ ـ  ﴾ #$ ـ إِ الَم ـ إِ سـكن ا ، ونيى الـد لَ ا ليه

،وقَ نَّأَ/ذلكومأَ هدوا إِهليه شوةً لر يـدعـ  وا ع ـ م ومِلـى قَ ـ ى ؛ فَوس ذَأخ٠٢، )٢(ا ه﴿ 

t$ s# ÷z r& † n< Î) ÇÚ ö‘ F{ ـ إِ أنَّاطم:  يأَ ﴾ #$ ا ليهلَوهـا  زموتقاعس،ـ :  قـالُ ي خلـد  م النٌفُ

؛ أَ يبِالشي :بيُءط أَ؛ كَ يبِالشنه تـ  قاعس عنْأَ ن ـ ي شيب و ،ت ـ  قـاعس شهـ  عر ن ع

ـ ن فيه ابي شالذ قتي الوف ياضِالبِ yì﴿،)٣(اؤه رظُ t7 ¨? $# uρ çµ1 uθ yδ  ﴾ ]ن[ ان قـاد ـ ل ما د  عـاه

ــهإِ ــ ليـ …﴿،وىاهلَـ ã& é# sV yϑ sù È≅ sV yϑ x. É= ù= x6 ø9 $# β Î) ö≅ Ïϑ øt rB Ïµ ø‹ n= tã ô] yγ ù= tƒ ÷ρ r& çµ ò2 ç øI s? ] yγ ù= tƒ  

ـ  ملَ هجرتنْ زإِ افرذا الكَه نَّأَ:  ادرأَ ]ن[﴾ ـ ت نْإِو،رينزجِ ركتـ  ه ـ ي ملَ هتفَ د ، احلالتـان 
عس ؛ كَ واٌءندهالالَّ لبِي الكَحالتإِ؛ فَ ثُهنمـلَ إِ هنْ ح ع ـ  ليـه ـ  الطردبِ ـ الَ انَكَ اً ، هث
نْإِو ركت فورهثالَ -يضاً أَ - انَكَ ضـ كذَاً ، ه ـ  رافا الكَ ـ ف ـ  التنيِي احلَ ضالٌّ ؛ و ذلـك 
 اُهللا ضـرب ،فَدهتي لـم فَ تـرك ور،زجِنلـم ي وسـى فَ لى مع عاِءن الدع ي املنامِر فه زجِنأَ
ى لَعالَتأَ هش يٍءخس ي أَفأَ خس ؛ )٤(حوالـهـ و ـ ه ـ اللُّ الُو ح هـ  ث ثالً ،مـ و إِ:وهالَدع 
ـ ف لكذَ فعلُي الكلبو،طشِالعو عياِءن اِإلم ساناللِّ ـ  الِي ح  احـة الر حـالِ ، و اللِالكَ

y7﴿:قـالَ فَ؛  اِهللا آيـات بِ بنيكـذِّ املُ ميـع ج مثيلِا التهذَمع بِج م، ثُ)٥( Ï9≡ ©Œ ã≅ sV tΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/﴾]ن[هلَأَ:يعنِي ـ  ةُكَّم ـ تيوا انكَ ونَمن ه اديـاً ي ـ فَيهم ،هـد ا لم

جاءهم مالَّ ن ونَشكُّي في صذَّكَ دقهبلَوه وم ـ ي هتـ وا لَد ـ م ـ ي لَـم ووا ، ا تركُ هتوا د- 

                           
  . ١/١٩٣:وترويح أويل الدماثة ،  ٦٢: التعريف واإلعالم : انظر . قاله السهيلي   ) ١(
  . ٢/٤٢٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد  : انظر   ) ٢(
  . ٩٣: يدة يف جماز القرن وهو قول أبو عب،  ٦٠: غريب القرآن   ) ٣(
: تفسري البغوي و ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن جماهد   ) ٤(

٢/٢١٦  .  
  ) . هلث ( مادة ،  ٢/١٨٤:لسان العرب   ) ٥(



  

ـ انكَو،سولِالرا دعوا بِملَ -يضاً أَ وا ضـ  الني عن الر ـ  شـد ـ ف ÄÈ﴿،)١(نيِالتي احلَ ÝÁ ø% $$ sù 

}È |Á s) ø9 $#﴾ ــي ــذ صــصقَ:يعنِ ــال ــائَبِنوا أَبذَّين كَ öΝ﴿ ، )٢(م هي ßγ ¯= yè s9 tβρ ã ©3 x tF tƒ ﴾]م 

  . ظُونَعتيفَ ]صز

∩⊇∠∠∪ ﴿u™ !$ y™ ¸ξ sW tΒ]ف[ãΠ öθ s) ø9 ـ :  يهم ؛ أَثلُم مذَ ﴾#$ ـ  ثـلُ م ئسبِ ـ ي٢٠،)٣(ومِالقَ ي عنِ

:مـثَ  اَءسـ  الً م z⎯ƒ﴿، )٤( ضـاف املُ حـذف ، فَ ومِثـلُ القَ Ï% ©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ åκ |¦ àΡ r& uρ 

(#θ çΡ% x. tβθ ãΚ Î= ôà tƒ ﴾ ]بِ ]مذلك كذيبِالت إِ: ي عنِ، ينمخسرونَا ي هم ظَّح .  

∩⊇∠∇∪﴿⎯ tΒ Ï‰ öκ u‰ ª! $# uθ ßγ sù “ Ï‰ tG ôγ ßϑ ø9 ⎯]ن[#$ tΒ uρ ö≅ Î= ôÒ ãƒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ 

tβρ ç Å£≈ sƒ ø:   .]أو عد م[﴾#$

∩⊇∠®∪﴿ô‰ s) s9 uρ $ tΡ ù& u‘ sŒ﴾ ــخ zΟ﴿،)٥(القنـــــــــ ¨Ψ yγ yf Ï9 # Z ÏW Ÿ2 š∅ ÏiΒ Çd⎯ Åg ø: $# 

Ä§Ρ M} $# uρ﴾]ن[ــوم هالــذقَّــين حت /ــلــيهِعةُ م الشقاو، ﴿ öΝ çλ m; Ò>θ è= è% ω šχθ ßγ s) ø tƒ 

$ pκ Í5 ﴾ َال ــونَي ــري وبِ عقل ــا اخل ــه öΝ﴿ ،)٦(ىداهلُ çλ m; uρ ×⎦ ã⎫ ôã r& ω tβρ ç ÅÇ ö7 ãƒ $ pκ Í5﴾]ــبلَ  ]خ س

öΝ﴿،ىداهلُــ çλ m; uρ ×β# sŒ# u™ ω tβθ ãè uΚ ó¡ o„  !$ pκ Í5 ]ــ ﴾]نالقُــ واعظَمرآن ، ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é&]٣[ 

                           
تفسري و ،مصدر سابق : د الوسيط يف تفسري القرآن اي: انظر . حكاه الواحدي وأبو حيان عن ابن عباس   ) ١(

  . ٤/٤٢٣:البحر احمليط 
زاد و ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عطاء   ) ٢(

  . ٣/٢٩١:املسري 
: لبغوي تفسري ا: وانظر . عن ابن عباس   ،مصدر سابق : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(

  . ٤/٤٢٤:تفسري البحر احمليط و، مصدر سابق 
  .  ٢/٣٩١:وهو قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ، ١/١٩٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٥(

  . ٣/٦١٣:الدر املنثور و، ٥/١٦٢١:ابن أيب حامت  تفسريو،  ٩/١٣١
  . ٢/٤٣٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٦(



  

ÉΘ$ yè ÷Ρ F{ $% x.﴾ ــ أكلونَي ــربونَو ــلتي الَ، و يش ــإِ ونَفت ــرةلَ ≅ö ﴿، )١( ى اآلخ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 

ـ  نعـام اَأل نََّألو٢٠،)٢(طيـعٍ ري مغَ الكافر، و طيعةٌ ِهللام األنعام نََّأل ]ن[﴾ بصتم رنافهـا  ع

ومضــار٣(ا ه( ،﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ è= Ï≈ tó ø9 ن مــ ي اآلخــرةا فــمــع ]م خــج[﴾ #$

ذابِالع .  

∩⊇∇⊃∪ ﴿¬! uρ â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çt ø: $#﴾ ــي ــعةَ والت: ي عنِـ ــعنيالتسـ çνθ﴿،)٤(سـ ãã ÷Š $$ sù 

$ pκ Í5﴾]كَ]ضقولك :ـ  ُهللا اي ـ  ا، ي ـ  ديرقَ ا، ي ع ٥( لـيم( ،﴿ (#ρ â‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû 

⎯ Ïµ Í←-ϑ ó™ r&  ﴾]ن[ ميلونَي ن القَعصد و ،ـ  شركونَم املُه ؛ عا بلوـ  اِهللا أمسـاءِ د ـ عم ي ا ه

عوا بِ، فَ ليهـ هـا أَ سم ـ وا فادزم ، وهانوثَ ا يهوـ قَن ـ ص ـ  تتقُّوا الـالَّ وا ، واش ن اِهللام  ،
وى مزالعزيزِن الع ناةَم، و من املنـ  ٢٠، )٦(ان نسـوخةٌ  م هـذه و ((  :)٧( يـد ابـن ز  الَقَ

ــةبِ ــ آي السيف  (( 
ــرأَ ، )٨( šχρ ﴿قَ ß‰ us ù= uƒ﴾ حــزةُ ، و ــم فــلِي الن  ﴿  ،)١(أخ  )٩(ح

                           
عن   ،مصدر سابق : وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ١/٤٢٦:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ١(

  . مقاتل 
  . ١٥/٥٤:التفسري الكبري و،  ٧/٣٢٥:تفسري القرطيب و،  ١/٥٨١:دي تفسري السمرقن: انظر   ) ٢(
  . ٢/٣٩٢:وهو قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه  ،مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
      برقم، باب فَضلِ ذكْرِ اللَّه عز وجل ، كتاب الدعوات ،  ٥/٢٣٥٤: ه صحيحهي ما ذكره البخاري يف   ) ٤(

باب الْحثِّ على ، كتاب الذِّكْرِ والدعاِء والتوبة والاستغفَارِ ، ٤/٢٠٦٢: ه صحيحومسلم يف ، ) ٦٠٤٧( 
للَّه تسعةٌ وتسعونَ اسما  «: قال  عن النيب   من حديث أيب هريرة ، ) ٢٦٧٧(برقم ،  ذكْرِ اللَّه تعالَى

  .واللفظ ملسلم ، » من أَحصاها  «:ويف رِواية بن أيب عمر،»وإِنَّ اللَّه وِتر يحب الْوِتر ، الْجنةَ من حفظَها دخل 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  . ٢/٢١٨: تفسري البغويو،  ٤/٣١١:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والبغوي عن ابن عباس وجماهد   ) ٦(
طبقات : انظر. هـ ٨٢، مات سنة   ، موىل عمر بن اخلطاب عبد الرمحن بن زيد بن أسلم املدينهو   ) ٧(

   .١/١١:املفسرين، للداودي 
وخالفه غريه : ((  ٥٧٠: الناسخ واملنسوخ قال النحاس يف  ،مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(

هتديد  ﴾ وذروا الذين يلحدون يف أمسائه  ﴿: ألن قول اهللا عز وجل ؛ خ واملنسوخ هنا للناساال معىن ه: فقال 
  . )) ينسخ  وهذا ال، هلم 

لَقَد نعلَم أَنهم و ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة النحل) ١٠٣(الواردة يف اآلية رقم ) دونَيلْح(يعين كلمة   ) ٩(



  

tβ ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ ﴾ ــ زاَء ج﴿$ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾ ] ــد ــانون، كـــ أو ع ــةٌ وثَم ــ] مائ ي ف

اآلخرة.  

∩⊇∇⊇∪ ﴿ ô⎯ £ϑ ÏΒ uρ !$ oΨ ø) n= yz ×π ¨Β é& tβρ ß‰ öκ u‰ Èd, ys ø9 $$ Î/ ⎯ Ïµ Î/ uρ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ ﴾]م[ ي عنِـــــي :

ـ  الَا قَمكَ؛  دحمةَ ممأُ ـ ف ـ م ومِي قَ ىوس﴿⎯ ÏΒ uρ ÏΘ öθ s% #© y›θ ãΒ ×π ¨Β é& ...﴾ )أ٢َ،)٢ـ :و م ه

  . )٣(لماُءالع:وأَ،نبياُءاَأل

∩⊇∇⊄∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/﴾ ِبمحمد  و ، بـالقرآن ـ ؛ ي ـ م هـلَ أَ: ي عنِ ةَ كَّ
)٤(،       ﴿ Ν ßγ ã_ Í‘ ô‰ tG ó¡ t⊥ y™ ﴾ نسبِكُم ـ ر ـ :  يأَ ٠٢؛  )٥(م هِ نأَسذَخلـيالً لـيالً قَ م قَه  ،

الَو نباغكَ؛ هم تما يرتقى الراقي فري الد؛ فَج ةيتدرج شيئاً ب  شـيٍء ؛ ح ـ عـد تصـلَ ى ي 
ـ  وا خددا جملَّكُ:  فسريِي التف، و)٦( لوِى العلَإِ طيئـةً جددـ ا لَن م نِه عمـةً ، و أنسـينم اه

٧(االستغفار(، ﴿ ô⎯ ÏiΒ ß] ø‹ ym Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾ ]ن[.  

                                                                             
 رشب هلِّمعا يمقُولُونَ إِنيلْحي يانُ الَّذسل بِنيم بِيرانٌ عسذَا لهو يمجأَع هونَ إِلَيد﴾  .  

  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
بد بن محيد وابن لع٣/٦١٧:الدر املنثور ونسبه السيوطي يف ، عن قتادة ٩/١٣٥:روى ابن جرير يف تفسريه  ) ٢(

 -يقول   بلغنا أن نيب اهللا   ﴾وممن خلقنا أمة يهدون باحلق وبه يعدلون  ﴿: قوله :  (( املنذر عن قتادة قال 
ومن قوم موسى أمة يهدون باحلق وبه  ﴿: وقد أعطي القوم بني أيديكم مثلها ، هذه لكم « -إذا قرأها 
  . ))»  ﴾ يعدلون 

املاوردي يف نسخة تفسريه : قلت ،)) ذكر القولني املاوردي : (( ٣/٢٩٤:املسري زاد قال ابن اجلوزي يف   ) ٣(
ومل يرد ذكر ، أم هذه األمة : الثاين ، العلماء : األول : ذكر قولني مها  ٢/٢٨٣:املطبوعة اليت وقفت عليها 

  . واهللا أعلم ، فلعله يرجع الختالف النسخ ، لألنبياء 
  . ٢/٤٣١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .  حكاه الواحدي عن الكليب  ) ٤(
: تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن عطاء   ) ٥(

  . مصدر سابق 
  .٩/٢٢٤و ، ١٠/٣٣٩:هتذيب اللغة   ) ٦(
: الدر املنثور : انظر . شيخ عن حيىي بن املثىن وهذا القول نسبه السيوطي أليب ال،  ٢٦٢:غريب القرآن   ) ٧(

٣/٦١٨ .  



  

∩⊇∇⊂∪ ﴿ ’ Í? øΒ é& uρ öΝ ßγ s9 ﴾]أون[ يلُ لَأُطهةَ عدمـرِ م مهم لـ يت ـ م وا فـ ي املَاد ١(ي عاص(، 

﴿ χ Î) “ Ï‰ ø‹ x. î⎦⎫ ÏG tΒ ﴾]أوثه كـ[  ديدكرِي ش٢(م( ،ـ ن ي املُزلت ف ـ  سـتهزئني ن م

ـ لَهمأَ نْعـد أَ ؛ ب احدةو/  ي ليلةف م اُهللاهتلَ؛ قَ ريشٍقُ ـ ه ’ ﴿٠٢،)٣(ويالً م طَ Í? øΒ é& uρ öΝ ßγ s9 ﴾ 

  .)٤(هار النو يلُاللَّ:  امللواناحلني ، و:  املالوةُ، وهرِن الدالوةً مهم مكُرتأَ: ﴾

∩⊇∇⊆∪ ﴿öΝ s9 uρ r& (#ρ ã ©3 x tG tƒ﴾]فَ  ]منَّلمـــوا أَيع :﴿$ tΒ Ν Íκ È: Ïm$ |Á Î/﴾ مـــحمد   ،﴿⎯ ÏiΒ  

>π ¨Ζ Å_  ﴾ ]ن[ ــون ن٠٢،  ج وــاجل ــ:  ةُن اجلــاً أَ - ن ــهكَ-يض ⎯z ﴿:  قول ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éf ø9 $# 

Ä¨$ ¨Ψ9 $# uρ﴾ )٥(،﴿ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Öƒ É‹ tΡ î⎦⎫ Î7 •Β ﴾]م[    .  

∩⊇∇∈∪ ﴿ óΟ s9 uρ r& (#ρ ã ÝàΖ tƒ ’ Îû ÏNθ ä3 n= tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾ يــت ــا عوا بِلُّدس ــى ه ل

ــد ــ اِهللا توحي عز ــو لَّج ــفَ، و سا رن﴿ ÏNθ ä3 n= tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾ ــ ــف ي سورة 

$﴿، )٦(نعامِاَأل tΒ uρ t, n= y{ ª! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ﴾]ع[ وفيما خُهللا لق ـ عـالَ ت ـ لَّكُ شـياءِ ن اَألى م ا ه

 ،﴿÷β r& uρ #© |¤ tã β r& tβθ ä3 tƒ Ï‰ s% z> u tI ø% $# öΝ ßγ è= y_ r& ﴾]ن[ ــ عــلَلَ أنْوالَآجوا كُــيهلَريبــةٌ فَم قَه

فرِلى الكُع و ،يـ وا إِصري ـ لَ ٧(ارِى الن( ، ﴿ Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn … çν y‰ ÷è t/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾ ] ـ  ]كـ

ـ ي؟  ونقُدصي  دحمم اء بها جم ريغَ رآنقُ أيبِفَ ]كـ[ ـ َأل: يعنِ نـ  ه خاتسـلِ م الر 

                           
  . مصدر سابق : تفسري البغوي و،  ٢/٤٣٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي والرازي عن ابن عباس   ) ٢(

   .١٥/٦١:التفسري الكبري  و، ابق مصدر س: تفسري البغوي و
: انظر . الشيخ  عبد بن محيد وابن املنذر وأيبوزاد السيوطي نسبته ل، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٣(

  . ٣/٦١٨:الدر املنثور و،  ٥/١٦٢٤:تفسري ابن أيب حامت و،  ٩/١٣٦:تفسري الطربي 
  .  ٩٢: غريب القرآن   ) ٤(
  ) .  ٦( رقمها ، واآلية يف سورة الناس ،  ١٨٣:  غريب القرآن  ) ٥(
  : (  ) .صفحة ، من السورة )  ٧٥( عند اآلية رقم   ) ٦(
  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(



  

الَ، و وحي بثُ عده ،ذَ مإِ لَّةَكر عهِعراضن اِإلم ع١(قالَفَ ميان( :  

∩⊇∇∉∪﴿⎯ tΒ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª! $# Ÿξ sù y“ ÏŠ$ yδ … çµ s9]خ ق[öΝ èδ â‘ x‹ tƒ uρ  ’ Îû öΝ Íκ ÈΡ$ uŠ øó èÛ tβθ à‰ yϑ ÷è tƒ 

öΝ ﴿ قَرأَ  ]م[ ﴾ èδ â‘ x‹ tƒ uρ ﴾  ٍبصروعاصم  ،﴿ öΝ èδ ö‘ x‹ tƒ uρ ﴾   ٢(أخ(.  

∩⊇∇∠∪ ﴿y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ïπ tã$ ¡¡9 عنـونَ  ؛ ي)٣(لـق يهـا اخلَ مـوت ف ي يالت اعةَالس:يأَ ﴾#$

ـ  زلـت ، نةاميالقَ:  ـ ف ـ ل الـت ؛ قَ ريشٍي قُ محمد   :َـ أ سـ إِ ر لينـ ا م ـ ت وع ى وقُ

الس٤(اعة(،﴿tβ$ −ƒ r&  $ yγ8 y™ ó ß∆﴾]خ[ ـ م تقُى وـ وع هثُا وبـ وت ـ ٠٢، )٥(ا ه متثْى مـ ب هـ ت ا من 

ـ  ليسو،يامـة الق فيـه  قـوم ي تالذ قتى الوتم:  ي؛ أَ ا اُهللاهتبِثْأَ:  ي؛ أَ ا اُهللااهسرأَ ذا ه

ميامِن الق لٍلى رِعإِ؛ وِ جنما هكَ وقولـ :  ك ـ  امقَ ≅ö ﴿،)٦( بـت ثَو هـر ظَ :ي؛ أَ قاحلَ è% 

$ yϑ ¯Ρ Î) $ yγ ãΚ ù= Ïæ ﴾ العلــم بوقــتا هوقُوهــا ،وع﴿y‰Ζ Ïã ’ În1 u‘]خ[ Ÿω $ pκ Ïk= pg ä† !$ pκ ÉJ ø% uθ Ï9 ω Î) uθ èδ 

ôM ﴿،)٧(وهــ الَّهــا إِقتي وا فــرهــهِظْي الَ ]ن[﴾ n= à) rO ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾]كـــ[ 

ـ ؛ ل األرضِو مواتالس هلِلى أَع ربكَا ، ووعهقُو لَثَقُ مـ ا ف ـ يه ٠٢،)٨( هـوالِ ن اَألا م 
  ا هلمفي عخ وأَ

هلِلى أَع السموات األرضِو،ـ  ذَإِو الش فـي٩(قُـلَ يُء ثَا خ(،﴿Ÿω ö/ ä3‹ Ï? ù' s? ω Î) Zπ tG øó t/﴾]ن[ /

Zπ tG øó t/﴾]ــفَ/ ]ن y7﴿ ،)١٠(أةًجـ tΡθ è= t↔ ó¡ o„]٣[y7 ¯Ρ r( x. ;’ Å∀ ym $ pκ ÷] tã  ﴾]ــ ]خ ــابِ لماعـ  هـ

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ١١٥: التيسري يف القراءات السبع و، ٢٩٩ - ٢٩٨: السبعة يف القراءات :  انظر  ) ٢(
  . ٢/٣٩٣:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .٩/١٣٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  .  ٦١ – ٦٠: غريب القرآن   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(
  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(
  . ٩٤:وهو قول أبو عبيدة يف جماز القرن ،  ١٦٨: غريب القرآن   ) ٩(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١٠(



  

)١(َسلٌ عوؤانه)٠٢، )٢ معناه  :يسألونك عنا كَهأنك ـ ح فـ بِ ي  يـت حفَّت:  قـالُ م ، يهِ
حفَّتبِ يتفالن ي املَفذَإِ سألةا سألتؤاالً أَ هظْسف هرتيه الع حبـةَ  املَنايـةَ و؛  و الـربوم نـه 

ــقُ ــالَه تولُ … ﴿:ىع çµ ¯Ρ Î) šχ% x. ’ Î1 $ |‹ Ï ym﴾ )أَ)٣ــ:  ي باراً مــنِع اً ،يوــالُي ــم ق ىعن :﴿ 

y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ y7 ¯Ρ r( x. ;’ Å∀ ym $ pκ ÷] tã ﴾ َأأَكَ: ينقَ كأَ دـ  كثرت ؤالَالس ع ـ نـه تا حى عتمهـا ،  ل

ى فُحفَأَ:  قالُيي املَالنٌ ف سـألة  ،ـ لْأَو حـ ا أَذَإِ ف ـ ف حلَ يهبـالغَ ا ، و ـ ف واحلَا،يهفَي  :
ـ م اليهو ٢،  )٤(اٍء قصتاسالسؤالُ بِ ه ـ ؛ ود سألوه ع نـها ؛ امتـ  ح انـاً مع ـ ع  نَّم أَلمهِ

علمأَ،)٥(ند اِهللاها عو:فَّم كُهـ  ار ـ  ريشٍقُ ؛ سع ألوه نـه ٦(هزاًءا اسـت(،﴿ ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) $ yγ ßϑ ù= Ïæ 

$ yγ ßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã «! ـ  نيح]ن[﴾ #$ ألُسـ وا م اًدحم   ـ ـ ن ذَع لك ، ﴿£⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ﴾]٢٠]مفَّكُ:يعنِيار ؛ الَ ةَكَّم علمونَي ها كَأَن٧( نةٌائ(.  

∩⊇∇∇∪ ﴿ ≅ è% Hω à7 Î= øΒ r& © Å¤ ø uΖ Ï9 $ Yè ø tΡ Ÿω uρ # … ŸÑ ﴾َهلَأَ نَّأَك ـ م ـ  ةَكَّ ـ :واالُقَ يـ ا م حمد 

ـ رِتشتو ؛ فَلُغي نْأَ بلَقَ خيصِالر عرِالسبِ كبر خربكي الَأَ ي م خيصِن الـر ل تـربح ع ليـه  ،
باألرضِو التي تنْأَ ريد جدبترحلَفَ ت عاُهللا أنزلَا ، فَنه ـ عالَت ى هـ ، فَ)٨( اآليـةُ  ذه ى معن

                           
 ، لضحاك عن ابن عباس نسبته ل٣/٢٩٨:زاد املسري وزاد ابن اجلوزي يف ،  ١/٣٩٩: معاين القرآن قاله الفراء يف  ) ١(

  .ابن زيد و
  . عن عكرمة  ٣/٢٩٩:زاد املسري حكاه ابن اجلوزي يف   ) ٢(
  .من سورة مرمي )  ٤٧( جزء من اآلية رقم   ) ٣(
  .  ٢/٣٩٤: ومعاين القرآن وإعرابه ، ق مصدر ساب: جماز القرآن : وانظر ،  ١٩٠-١٨٩: غريب القرآن   ) ٤(
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٥(
والصواب من القول يف :  (( قال ابن جرير ، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٦(

، وجائز أن يكون كانوا من قريش ،فأنزل اهللا هذه اآلية،  الساعة سألوا رسول اهللا   إن قوماً: أن يقال  ذلك
  .  )) ذلك كان  يوال خرب بذلك عندنا جيوز قطع القول على أَ، وجائز أن يكونوا كانوا من اليهود 

 ، ١/٤٢٧:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . وهو قول مقاتل ، ١/١٩٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  . مصدر سابق  :زاد املسري و

: تفسري البغوي و، ٤/٣١٣:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والبغوي وابن اجلوزي معلقاً عن ابن عباس   ) ٨(
  . مصدر سابق : زاد املسري و،  ٢/٢٢٠



  

Hω à7  ﴿ : هولُى قَمعنفَ Î= øΒ r& © Å¤ ø uΖ Ï9 $ Yè ø tΡ ﴾ َأي  : اجـتالب ـ  فـعٍ ن أَ نْأَ؛ ب ربـح  ،﴿ Ÿω uρ 

# … ŸÑ ﴾ ِأَ أنْبرـ  حلَت ـ  ن األرضِم الت ريـدنْأَ ي ت   ، بجـدت﴿ω Î) $ tΒ u™ !$ x© ª!  نْأَ ]ن[﴾  #$

ــكمأَ ــلمتبِ ل يكه  ،﴿öθ s9 uρ àMΖ ä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 ــ ﴾ #$ مــونُا ي ــل أَقَ ك ــونَي نْب  ك

:﴿ßN ÷ sY ò6 tG ó™ ]ω z⎯ ÏΒ Î ö y‚ ø9 $# $ tΒ uρ z© Í_ ¡¡ tΒ â™ þθ ¡9 ـــن [ ﴾  #$ ــو ]ك ا أَمــاب ــنص ي الضر 

الفَو١( قر( ،﴿ ÷β Î) O$ tΡ r& ω Î) Öƒ É‹ tΡ ﴾ ل الَ مـن ي ـ صـد م ا جِق ئـت  ٢( بـه( ،﴿ × Ï± o0 uρ 5Θ öθ s) Ïj9 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾ ]م ثه[  لمن اتيعنِب وي بِ آمن.   

∩⊇∇®∪ ﴿uθ èδ “ Ï% ©! $# t) n= s{]٣[ Ν ä3 ⎯ ÏiΒ <§ ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn# uρ ﴾ آد: ي عنِــــيم  ،﴿ 

Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y—﴾ اُءح؛  وـ  لقَخ ـ هـا م ن ضلعه،﴿z⎯ ä3 ó¡ uŠ Ï9 $ pκ ö s9 Î)﴾]ن[ ل هـا  بِ يـأنس

،ــو ــي إِأوِي ٣(اليه(،﴿  $ £ϑ n= sù $ yγ8 ¤± tó s?﴾ جــام ٤(ا عه(،﴿ôM n= yϑ ym ¸ξ ôϑ ym $ Z‹ Ï yz﴾ ــي ي عنِ

:الناملَطفةَ و ، نِـي﴿ ôN § yϑ sù ⎯ Ïµ Î/﴾ ]ن[  اسـترتـ /م ـ قَ، و فيـف اخلَ مـلِ احلَ كذلبِ امت 

ولَ قعدتم ثقلْه٥(اي(،﴿ !$ £ϑ n= sù  M n= s) øO r&﴾ إِص ـ لَارت قـلِ الثُّ الِى ح و ،ـ د نالَوِ تـ دت اه،﴿ 

# uθ tã ¨Š ©! $# $ yϑ ßγ −/ u‘ ﴾  آدمــواَءو ⎦÷ ﴿،)٦(ح È⌡ s9 $ oΨ tG øŠ s?# u™ $ [s Î9$ |¹ ﴾ ــ بــراً س ــثلَاً مويش ا ن

،﴿¨⎦ sðθ ä3 uΖ ©9 z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ì Å3≈ ¤±9 ـ تأَ بلـيس إِ نَّأَ ذلـك و  ]صـج  كـ[﴾#$ ـ اه ـ ا ف  ريِي غَ

صورته الترفَي عتلَ قالَا ؛ فَها ه :ما الذي في ب ؟ ،قَ طنـك ـ :  الـت ـ درِا أَم :  الَي ، قَ
 لـم فَ،  آلدم لـك ذَ كـرت ذَويراً،رتِخ وأَلبـاً ، كَ و، أَ هيمـةً ب كونَي نْأَ خافي أَنِإِ
الَازي في هم ن ذَمثُ لك ،أَ متا اه ،نِإِ:قالَوي ساَهللا ألت نْى أَعـالَ ت ي جعلـه ـ  خ وياً لقـاً س

                           
  . هذه املعاين مبنية على سبب الرتول السابق : قلت .  ٢/٤٣٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  .عن ابن عباس ، مصدر سابق : الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد حكاه   ) ٢(
  .  ٣/٣٠١:زاد املسري و، مصدر سابق : تفسري البغوي و، ٤/٣١٤:تفسري الثعليب : انظر   ) ٣(
  . ))  كناية عن اجلماع أحسن كناية :  (( ٢/٣٩٥:قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(



  

مثلك  ،أَتسيمنه عاحلَ بد؟  ارث ،كانَو إِ اسمف ي املَبليسـ  الئكة ـ و، رثَ ااحلَ يـزلْ   ملَ
ـ ا ولدت ولمفَ، ها رى غَها حتبِ لداً سـ  لـقِ اخلَ وي سمهت  عبـد  ـ ، بِ احلـارث رضا آدم 
 َف ،ولُقَ ذلكى عالَه ت :  

∩⊇®⊃∪﴿!$ £ϑ n= sù $ yϑ ßγ9 s?# u™ $ [s Î9$ |¹﴾ ـ ب Ÿξ ﴿،اًويشــراً سـ yè y_ … çµ s9 u™ !% x. u à° ﴾ ي عنِــي :

%¸ ﴿قَـرأَ ، مـعِ اجلَ وقعم احدالو أوقع، فَ - اُهللا عنهلَ - بليسإِ x. ö Å°﴾  ـ مدن ـ و ١(عبةُش(، ﴿ 

!$ yϑŠ Ïù $ yϑ ßγ9 s?# u™ ﴾]ن[ من الوذْإِ؛ لد سميع اه ـ  بـد ـ ي الَو، ارثاحلَ نْي أَنبغ كـونَ ي ع  بـد

ـ ه كني ملَو ،بليسإِ هنأَ اُءوح عرفت ملَ، و ِهللا الَّإِ ـ ذا ش ـ  هنَأل؛ اِهللاركاً بِ ـ  ممـا لَ يا ذهب
ـ ، و)٢( جاتـه سبب ن انَكَ هنى أَلَدا إِصا قَمهنكلَا؛مبهارثَ راحلَ نَّى أَلَإِ تم  الكـالم ع نـد 

                           
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
باب ، تفسري كتاب ال، ٥/٢٦٧:والترمذي يف سننه ، ) ٢٠١٢٩(برقم ، ٥/١١: ه مسندأخرج اإلمام أمحد يف   ) ٢(

كتاب تواريخ املتقدين من ،  ٢/٥٩٤:املستدرك   واحلاكم يف ، )  ٣٠٧٧(برقم ، ومن تفسري سورة األعراف 
وابن أيب حامت يف ، ٩/١٤٧: هتفسريوابن جرير يف ، )  ٤٠٠٣(برقم  ، ذكر آدم عليه السالم  ، األنبياء 
كلهم عن مسرة ،  الشيخ وابن مردويهأليب ، ٣/٦٢٣: : وزاد السيوطي يف الدر املنثور ،  ٥/١٦٣١: ه تفسري

لَما حملَت حواُء طَاف ا إِبليس وكان لَا يعيش هلا ولَد فقال سميه  «: قال   عن النيب   بن جندب 
 طَانييِ الشحذلك وكان ذلك من و اشفَع ارِثالْح دبع هتمفَس ارِثالْح دبوورد عدد من الروايات ، » ع

  .   معظمها حنو هذه الروية 
هذا حديثٌ حسن غَرِيب لَا نعرِفُه مرفُوعا إال من حديث عمر بن إبراهيم عن قَتادةَ ورواه :  ((قال الترمذي        

 رِيصب خيبن إبراهيم ش رمع هفَعرومل ي دمعن عبد الص مهضعحديث صحيح اإلسناد : (( وقال احلاكم ،)) ب
أن عمر بن إبراهيم : بثالث علل ٢٧٦ - ٢/٢٧٥:وقد أعل ابن كثري احلديث يف تفسريه ،)  ومل خيرجاه

عند أنه قد روي من قول مسرة نفسه ليس مرفوعا كما : الثانية ،البصري ال حيتج به كما قال أبو حامت الرازاي 
مث حكم ،نفسه فسر اآلية بغري هذا فلو كان هذا عنده عن مسرة مرفوعا عدل عنهالثالث أن احلسن  ، جرير ابن

 وحيتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب،فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحايب:((على هذا احلديث بقوله
(( .  

وهذا األثر هو من :  ((  مث قال، واملسكوت عنه ، واملردود ، املوافق : مث ذكر رمحه أقسام أخبار أهل الكتاب        
وأما حنن ، فأما من حدث به من صحايب أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث ، القسم الثاين أو الثالث فيه نظر 

وإمنا املراد من ذلك ، وأنه ليس املراد من هذا السياق آدم وحواء ،فعلى مذهب احلسن البصري رمحه اهللا يف هذا
 ٧/٣٣٨: ه تفسريويقول القرطيب يف ، )) ﴾ فتعاىل اهللا عما يشركون  ﴿:ال اهللا وهلذا ق، املشركون من ذريته 

فال ، ويف اإلسرائيليات كثري ليس هلا ثبات ، وحنو هذا مذكور من ضعيف احلديث يف الترمذي وغريه :  ((



  

$ ﴿:ىعـالَ ت ولهقَ yϑ ßγ9 s?# u™ ﴾)قولـه  ٢،)١:﴿ Ÿξ yè y_ … çµ s9 u™ !% x. u à° ﴾ َأـ :  ي في الت الَ سـمية ، 

في العقيدة والعبادة و ،فـ ا إِذَي ه كالٌ ش !َأل، و نَّأَ جلـه الت ـي   قـديرف:  ﴿ Ÿξ yè y_ ﴾  :

أَ علْجوالدهكَما ، وي ذا ف :آتاهما ، وفيه تفعس ـ ولَاَأل، و ى مـ  يـلَ ا ق ماملَ نَّأَ ن  نِـيع

ــهبِ ⎯ ﴿: قول ÏiΒ <§ ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn# uρ ﴾ :ــي ≅Ÿ ﴿،قُص yè y_ uρ $ pκ ÷] ÏΒ ﴾َأــ:  ي ــن جِم  ﴿َ و ا ،هنِس

Ÿξ yè y_ … çµ s9 u™ !% x. u à°﴾ تسميته  :عبد نمافو ،ـ  عبد العزاُهللا أَى ، و ـ ٦،)٢( علـم ـ ذَ مثُ ر كَ

’  ﴿ :قالَ ةَ فَكَّار مفَّكُ n?≈ yè tG sù ª! $# $ £ϑ tã tβθ ä. Î ô³ ç„ ﴾ ]ون ،  كـسعمائةٌ وت[.  

∩⊇®⊇∪ ﴿ tβθ ä. Î ô³ ç„ r& $ tΒ Ÿω ß, è= øƒ s† $ \↔ ø‹ x© öΝ èδ uρ tβθ à) n= øƒ ä† ﴾]ـــ ــدي  ]ك ــدونَأَ:  ري  يعب

االَم ينْأَ قدر يخلق شيئاً ، وهم موقونَلُخ اَأل: ي عنِ؛ يصنام .  

∩⊇®⊄∪﴿Ÿω uρ tβθ ãè‹ ÏÜ tG ó¡ o„ öΝ çλ m; # Z óÇ tΡ﴾َال ـــ صـــرونَينطَـــن أَماعمه،﴿Iω uρ öΝ åκ |¦ àΡ r& 

šχρ ç ÝÇΨ tƒ﴾  ]كـ[الَو دفعونَي ن أَعـ ن ـ  كـروه م مهِفُِس ن أَمرـ اد أَبكسـرٍ ، /مهو 

حوِنثُ،)٣(هم خقالَفَ ؤمنونَاملُ اطب :  

∩⊇®⊂∪ ﴿  β Î) uρ öΝ èδθ ãã ô‰ s? ’ n< Î) 3“ y‰ çλ ù; $# Ÿω öΝ à2θ ãè Î6 −G tƒ]ـــ ™í]كـــــ !# uθ y™ ö/ ä3 ø‹ n= tæ 

öΝ èδθ ßϑ è? öθ tã yŠ r& ÷Π r& óΟ çFΡ r& šχθ çF Ïϑ≈ öΝ  ﴿ أَرقَ]م[ ﴾ ¹| à2θ ãè t6 öG tƒ ﴾  م٤( دن(.  

∩⊇®⊆∪ ﴿ ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# îŠ$ t6 Ïã öΝ à6 ä9$ sW øΒ r& ﴾  ] ن [ي عنِــــي :

                                                                             
ن من جحر فإن آدم وحواء عليهما السالم وإن غرمها باهللا الغرور فال يلدغ املؤم؛ يعول عليها من له قلب 

  )). مرتني
  . ٩/١٤٨:تفسري الطربي : انظر . قاله بن جرير يف معرض احتجاجه على أن املراد ذه اآلية آدام وحواء   ) ١(
أن اخلطاب على : أحدمها : لوجهني ؛ وهذا القول بعيد : ((  ٢/٥٧:التسهيل لعلوم الترتيل قال ابن جزي يف   ) ٢(

  ﴾وجعل منها زوجها﴿أن قوله : واآلخر ، أن اخلطاب عام لبين آدم  والظاهر،هذا خاص بذرية قصي من قريش
  . )) ألا خلقت من ضلع آدم وال يصح يف زوجة قصي ؛ فإن هذا يصح يف حواء 

: تفسري البغوي و،  ٢/٤٣٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن احلسن   ) ٣(
٢/٢٢٢ .  

  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : ة يف القراءات السبع: انظر   ) ٤(



  

ــناماَأل ــلُمم صــ ــلُخم،)١(ونَوكُــ öΝ﴿،ونَوقُــ èδθ ãã ÷Š $$ sù (#θ ç6‹ Éf tG ó¡ uŠ ù= sù óΟ à6 s9 ﴾ 

ــدوهم؛فَ ــوي[ لْهاعبـ ــاوِي و، أَ)٢( ]مكُنثيبـ β ﴿! ؟)٣(م كُونبجـ Î) óΟ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ 

ـ  فاعةًش وأَ واباً ،ثَ وأَنفعةً م صنامِاَأل ندم عكُلَ نَّأَ ]كـ[﴾ ـ  م، ثُ بيـلَ فَ نض ـ اآلد مي 
قالَم ؛ فَليهِع :  

∩⊇®∈∪ ﴿ öΝ ßγ s9 r& ×≅ ã_ ö‘ r& tβθ à± ôϑ tƒ !$ pκ Í5  ﴾]ن[ ــم ــب يشــ ôΘ ﴿، ي آدمنِــ r& öΝ çλ m; 7‰ ÷ƒ r& 

tβθ à± ÏÜ ö7 tƒ !$ pκ Í5 ﴾ ]خ[ ــيبطشِكَــهــا ؛بِ اولُونَتن نِــبي آدم ،﴿ôΘ r& óΟ ßγ s9 ×⎦ ã⎫ ôã r& šχρ ç ÅÇ ö7 ãƒ 

!$ pκ Í5]خ[ ÷Π r& óΟ ßγ s9 Òχ# sŒ# u™ tβθ ãè yϑ ó¡ o„ $ pκ Í5]م[È≅ è% (#θ ãã ÷Š $# öΝ ä. u™ !% x. u à° ﴾ ــذ ــدونَت ينالـ  عبـ

Ν§ ﴿،  اِهللا ن دونمــ èO ÈΤρ ß‰‹ Ï. ‘ ]ــأَ ﴾ ]يفنتــم وأَ م ،اؤكُركَشقَــر ﴿ ÈΤρ ß‰‹ Ï. ‘ ﴾  ٍبصــر

)٤(، ﴿Ÿξ sù Èβρ ã ÏàΖ è? ] مهِ الَفَ]م[ ﴾ ]حيونِيلُتو ،لُوجِاعي كَا ف٥(ي يد( .  

∩⊇®∉∪ ﴿¨β Î) }‘ Ïd↵ Ï9 uρ ª! $#﴾ ــذ ــي يالـ ــى حولَتـ ــنوي فظـ “﴿ي،رتصـ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ 

|=≈ tG Å3 ø9 ــ]ن[﴾#$ uθ ﴿ ،رآنَالقُ èδ uρ ∑’ ¯< uθ tG tƒ t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 ــذ ]م [﴾ #$ ــدلونَ الَ ينال ــ يع  اِهللابِ

٦( يئاًش(.  

∩⊇®∠∪ ﴿  z⎯ƒ Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜ tG ó¡ o„]٣[öΝ à2 u óÇ tΡ Iω uρ 

öΝ åκ |¦ àΡ r& šχρ ç ÝÇΨ tƒ ﴾]كـ[  .  

                           
  . ٢/٤٣٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ١(
  . ينبؤنكُم: ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز والوسيط املطبوعتني   ) ٢(
تفسري البغوي و، مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . س حكاه الواحدي والبغوي عن ابن عبا  ) ٣(

  . مصدر سابق : 
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  ١٥/٧٦:الكبري التفسري و،  ٢/٢٢٣:تفسري البغوي و، مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
: تفسري البغوي و، مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .حكاه الواحدي والبغوي عن ابن عباس  ) ٦(

  . مصدر سابق 



  

∩⊇®∇∪﴿β Î) uρ öΝ èδθ ãã ô‰ s? ’ n< Î) 3“ y‰ çλ ù; $# Ÿω 
(#θ ãè yϑ ó¡ o„﴾]٢٠]نــي ــناماَأل:يعنِ ــركنياملُ:يلَقو،ص öΝ  ﴿، )١(ش ßγ1 t s? uρ tβρ ã ÝàΖ tƒ y7 ø‹ s9 Î) ﴾ 

ــتحسبهــم يرونك  ،﴿ öΝ èδ uρ Ÿω tβρ ç ÅÇ ö7 ãƒ ﴾ ]م [وــلَ نَّأَ ذلــكا أَهعنــاً موعةً يصــن

واهرِاجلَبةً بِركَم ؛ حتى يأَ نسانُاِإل حسبنها تنإِ ظُر٢٠،  )٢( ليه وـ  ع ـ  ولِلـى القَ ي انِالثَّ
 :املُي نهِبِ شركونَنظُرأعيالَم ، و ٣(هم قلوبِبِ بصرونَي(.  

∩⊇®®∪﴿É‹ è{ uθ ø yè ø9 ـ  يسوراملَ قبلْأَ ﴾]٣[#$ ـ  خـالقِ ن أَم اسِالن ،الَو ت سـتِقص م لـيهِ ع
)٤(و ،نْأَ:  يلَق عفُيوا عمظَ نلمه،ـ  يصلَو ن قَم  ـهأ٢٠َ،)٥(طعاملَ قبـلَ أَ:  و ـ  يسـور ن م

ó ﴿، )٦(كاةالزبِ سخن مثُ،الِاملَ ß∆ ù& uρ Å∃ ó ãè ø9 $$ Î/ ﴾ ِباملعروف  ؛ الـذـ ي ي رِعح ـ ف ـ س لُّ نه كُ

óÚ ﴿،دحأَ Ì ôã r& uρ Ç⎯ tã š⎥⎫ Î= Îγ≈ pg ø: ـ /لقابِت الَ]م[ ﴾ #$ بِالس ـ فيه هِفَس٢٠، هن بِ سـخ آيـة 

يفف٦َ،)٧( السلما ن ـ  زلـت هـ  اآليـةُ  ذه ـ ال ر؛ قَ اِهللا ولُس    :» َك ـ  يـف يا رب 

                           
  .١/١٩٦:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  .هذا املعىن على أن الضمري يعود على األصنام   ) ٢(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  . ٣/٣٠٨:زاد املسري و،  ٣/١٤١:هتذيب اللغة   ) ٤(
عن سفيان بن عيينة عن رجل قد :  ٥/١٦٣٨:وابن أيب حامت يف تفسريه ،  ٩/١٥٥:روى ابن جرير يف تفسريه   ) ٥(

 : « قال رسول اهللا  ،  ﴾خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني  ﴿: ملا نزلت هذه اآلية : مساه قال 
يا حممد إن اهللا يأمرك أن :  ((قال جربيل  مثُ: قال  ، )) يا جربيل ما هذا  :  ((:قال ،  » ؟ يا جربيل ما هذا

  .  )) تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك 
 قولوال: ((  ٤٤٨: الناسخ واملنسوخقال النحاس يف ،  مصدر سابق: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(

، من أخالق الناس  ﴾خذ العفو ﴿إمنا أنزل اهللا عز وجل : قال ...  عبداهللا وعروة ابين الزبري  مس قولاخلا
وإذا جاء الشيء هذا ايء مل ،  اآليةوأنه عن صحايب خيرب برتول ؛ لصحة إسناده ؛ وهذا أوىل ما قيل يف اآلية 

وال تعنف ، ال تغلظ عليهم ، من أخالق الناس  السهل: أي  ﴾ خذ العفو ﴿  :واملعىن عليه  ،يسع أحدا خمالفته
  .  ))  وال ضرب أحداً، قط مبكروه يف وجهه  أحداً لقيأنه ما ،   وكذا كانت أخالقه  ، م 

أي  – فيهم: (( ١٦٣: نواسخ القرآن قال ابن اجلوزي يف  ، مصدر سابق: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
أنه  :والثاين ،  مث نسخ ذلك بآية السيف، أم املشركون أمر باإلعراض عنهم  :األول : قوالن   - اجلاهلني 

وعلى هذا تكون ، وأن واجب اإلنكار عليهم ، عام فيمن جهل أمر بصيانة النفس عن مقابلتهم على سفههم 



  

والغفَ»  ب ؟ض ،ن١( زلت( :  

∩⊄⊃⊃∪ ﴿  $ ¨Β Î) uρ š ¨Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $#]٣[Øø ÷“ tΡ ﴾ ــرِي ــ ضع ــن  كلَ ــم الشيطان 

ــ ع ٢(ارض(و ،ــين ــه أذى م كالَ ــسوون ٠٢،)٣(ةٌ وس ﴿ š ¨Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Øø ÷“ tΡ  

﴾ :يستخفنك منه فةٌخ وغض بوجلةٌع و ،قـالُ ي ﴿š ¨Ζ xî u”∴ tƒ﴾  :حـ كَرِي نك ـ ل رِلش  ،

الَو الَّالرتْغُ إِ كونُي في الش٤(ر(، ﴿ õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «! $$ Î/﴾]أُ]نطلب ـ  جـاةَ الن من ت لـك الب ليـة 

…﴿، اِهللابِ çµ ¯Ρ Î) ìì‹ Ïϑ y™﴾ لعائد، ك﴿ íΟŠ Î= tæ ﴾ ] ان، مبِ]مائتما علَ رضك .  

 ∩⊄⊃⊇∪﴿  χ Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (# öθ s) ¨? $# ﴾ ــي ــ: ي عنِ # ﴿، )٥(نيؤمنِاملُ sŒ Î) öΝ åκ ¡¦ tΒ ﴾ َــأ صابم ه

،﴿ ×# ö‹ xÛ z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ﴾ عم ارضن وس الطَّ ٠٢، )٦(وسة ـ اللَّ:  يـف مو ، ـ م ف ئاالطَّ

   :)٧(يت ذا البه نشدي، و فائطَ وهيفاً ، فَطَ اف يطفطَ:  ولكن قَماعلٌ ؛فَ
ـ ك اخلَيالُ يطبِ ملَأَ ىنأَ ــطَمو في ــ هافُ ــ كلَ ةٌ رذكْ

٢٠ قالَو م الطَّ ((  :جاهديف  : ـبالغض (( 
#× ﴿قَـرأَ  ، )٨( ö‹ xÛ ﴾   ١(وعـلٍ  حـق(، ﴿ 

                                                                             
  . )) وهو الصحيح ، اآلية حمكمة 

،  ٤/٣١٩:تفسري الثعليب : انظر . وفاً دون إسناد موق عبد الرمحن بن زيدحكاه الثعليب والواحدي والبغوي عن   ) ١(
  .  ٢/٢٢٤: تفسري البغوي و، ٢/٤٣٨: والوسيط يف تفسري القرآن ايد 

  . ٢/٤٣٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .حكاه الواحدي عن ابن عباس  ) ٢(
  . ٢/٣٩٦: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر ،  ٥٠٨: القرآن غريب   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .حكاه الواحدي عن ابن عباس  ) ٥(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .حكاه الواحدي عن ابن عباس  ) ٦(
  : بحر الكامل يقول يف البيت الذي يلي هذا البيت مطلع قصيدة لكعب بن زهري من ال  ) ٧(

ــرعنين  ــات إيلّ فـ ــري حباجـ ــروف  يسـ ــا مع ــة كلُّه ــن آلِ خول م
  :وتفسري الطربي ، ٢٦١:وإصالح املنطق ، مصدر سابق : وجماز القرآن ،  ٢٧:  ديوان كعب بن زهري: انظر         
  .  ٢٤/١١٠:وتاج العروس ،  ٩/١٥٨        

: انظر . وروى هذا القول عن جماهد ابن جرير وابن أيب حامت ، مصدر سابق: ب يف تفسري الغريب تذكرة األري  ) ٨(
  . ٥/١٦٤٠:تفسري ابن أيب حامت و ،٩/١٥٨:تفسري الطربي 



  

(#ρ ã 2 x‹ s? ﴾ ـ عاذُاست # ﴿،  اِهللاوا بِ sŒ Î* sù Ν èδ tβρ ç ÅÇ ö7 •Β ﴾] ـ ـ خ واقـع م ]كـ م ، هِئطَ

  .)٢(ى عالَتو بحانهس اِهللا خالفةن مع عونَزِنيفَ

∩⊄⊃⊄∪ ﴿  öΝ ßγ çΡ# uθ ÷z Î) uρ ﴾ ـ الكُ:ي عنِي ـ ، و ارفَّ إِه ـ  خـوانُ م الش٣(نيياط(،﴿  öΝ åκ tΞρ ‘‰ ßϑ tƒ 

’ Îû Äc© xö ø9 $# ﴾ طَيلَ ونَلُوغـواءَ م اِإله ـ و أَ ، )٤( اللةَالضقَـر﴿ öΝ åκ tΞρ ‘‰ Éϑ æƒ ﴾   نـد٥(م(،﴿ ¢Ο èO Ÿω 
tβρ ç ÅÇ ø) ãƒ ﴾]كـ[ عن الضاللة الَ، و ي ونبصـركَا،ها أَم املُ قصـرـ ت قي ع ـ نـه ا حني 

ـ  ضعـرِ أَو:  قـديره ا ؛ تبلـه قَ لـى اآليـات  ع مةٌدقَم اآليةُ ذهه وأ٢٠َ،)٦(ا هبصرأَ ن ع

öΝ﴿،نياهلاجلَ خوانَإِو، اهلنياجلَ åκ tΞρ ‘‰ ßϑ tƒ ’ Îû Äc© xö ø9   .)٧(م هلَ ونَنيزي:  يأَ  ﴾ #$

∩⊄⊃⊂∪﴿# sŒ Î) uρ öΝ s9 Ν Îγ Ï? ù' s?﴾ ــي ــلَأَ: ي عنِ ــم ه 7π﴿، ةَكَّ tƒ$ t↔ Î/﴾ ــ وكَلُأَساه، ﴿(#θ ä9$ s% Ÿω öθ s9 

$ yγ tF ø‹ u; tG ô_ ــا تلقْتاخ ]ن[ ﴾#$ ــنأَو،)٨(ه شــأت ها مــلِن ق ≅ö﴿ ،)٩(فســكن ب è% !$ yϑ ¯Ρ Î) ßì Î7 ¨? r& $ tΒ 

#© yrθ ãƒ ¥’ n< Î) ⎯ ÏΒ ’ În1 ـ  اآليـات ي بِست آتلَ:  يأَ ]ن[﴾ ‘§ مبـلِ ن ق ـ ن #﴿،يفِس x‹≈ yδ﴾ َأي  :

ـ ه ã ﴿،بـه  تيـت ي أَالـذ  رآنُذا القُ Í← !$ |Á t/ ⎯ ÏΒ öΝ à6 În/ §‘ ∑“ Y‰ èδ uρ ×π uΗ ÷q u‘ uρ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾ 

  .)١٠( قى احلَلَتقُود إِ الئلٌدو ججح ]م[

∩⊄⊃⊆∪ ﴿  # sŒ Î) uρ ˜ Ì è% ãβ# u™ ö à) ø9 $# (#θ ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù … çµ s9 (#θ çF ÅÁΡ r& uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xq ö è? 

                                                                             
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٠١: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  . ٤٣٩ -٤٣٨: يد الوسيط يف تفسري القرآن ا: انظر   ) ٢(
  . ٢/٣٩٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . ٣٠٦: حجة القراءات  و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
: تفسري البغوي و، مصدر سابق: يد الوسيط يف تفسري القرآن ا: انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن مقاتل   ) ٦(

٢/٢٢٥ .  
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  . ١/٤٠٢:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاهلا الفراء   ) ٨(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن قتادة وابن زيد    )٩(
  .مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد الوسيط : انظر   ) ١٠(



  

ـ  ونَمتكلَّوا يانكَو،الةي الصف المِكَال حرميِي تف زلتن ]م[/﴾ ـ ف ي الصـ  الة ـ ف  دِءي بِ
ـ  هـرِ اجلَ ركي تف زلتن:  يلَق، و)١(مرِاَأل ـ  زلـت ن:  يـلَ قو،)٢(اإلمـامِ  راَءو القراءةبِ ي ف

السكوت ف٣(ي اخلُطبة(،ـ قَو ـ و عـز  هولُ لَّج  :﴿  (#θ çF ÅÁΡ r& uρ ﴾ َأي  :ـ ع ما ي مـ  حـر ن م

ـ  فـعِ ن رع و، أَ الةي الصف الكالمِ الصوت خ أو  مـامِ اِإل لـف ، :ـ و كُاستسـماعِ وا ل 
  .)٤( ةبطْاخلُ

∩⊄⊃∈∪ ﴿  ä. øŒ $# uρ š −/ §‘ ’ Îû š Å¡ ø tΡ ﴾ ــي ــ: ي عنِ ــ راءةَالق ــف ي الص٥(الة(،﴿ % Yæ • |Ø n@ 

Zπ x‹ Åz uρ ﴾ اسكَتانةً لي ، وـ  خ ـ وفـاً م ٦(يذابِن ع(،﴿ tβρ ßŠ uρ Ì ôγ yf ø9 $# ﴾ ونَد فـعِ الر،﴿ z⎯ ÏΒ 

z⎯ ÏΒ ÉΑ öθ s) ø9 $#﴾ ن القُمرآن ،﴿ Íiρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ﴾  ـ ـ العو البكربِ شيـ ؛ أُ)٧(ات منْأَ ر قـرأَ ي 

في نفسه في صسرارِاِإل الةهرِاجلَ دونَ، و فيما رفع ـ  فيه الصـ :صـيلُ اَأل٠٢،وت ـ م ا بني 

                           
وابن املنذر  ،بن أيب شيبة يف املصنف وزاد السيوطي نسبته ال،  رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب هريرة   ) ١(

 و، ٥/١٦٤٥:تفسري ابن أيب حامت و،  ٩/١٦٣:تفسري الطربي : انظر .  الشيخ وابن مردويه والبيهقي وأيب ،
  . ٣/٦٣٦:الدر املنثور 

الشيخ  بن أيب شيبة  وأيبوزاد السيوطي نسبته ال،   رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن عبداهللا بن مسعود   ) ٢(
مصدر : الدر املنثور  و، ٥/١٦٤٦:تفسري ابن أيب حامت و، مصدر سابق: تفسري الطربي : انظر . وابن مردويه 

  . سابق 
 بن أيب شيبة  وعبد بن محيد وابن املنذر وأيبوزاد السيوطي نسبته ال،  رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد  ) ٣(

قال ابن .  ٣/٦٣٧:الدر املنثور  و، ٥/١٦٤٦:تفسري ابن أيب حامت و،  ٩/١٦٦: تفسري الطربي : انظر . الشيخ
يف أمروا باستماع القرآن : األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال وأوىل :  ((جرير مرجحا بني األقوال 

وإمنا قلنا ذلك أوىل بالصواب لصحة اخلرب ، الصالة إذا قرأ اإلمام وكان من خلفه ممن يأمت به يسمعه ويف اخلطبة 
وإمجاع اجلميع على أن من مسع خطبة اإلمام ممن ، » أنه قال إذا قرأ اإلمام فأنصتوا  «:   عن رسول اهللا  

وأنه ال وقت جيب  خبار باألمر بذلك عن رسول اهللا  مع تتابع األ، عليه اجلمعة االستماع واإلنصات هلا 
  . )) على أحد استماع القرآن واإلنصات لسامعه من قارئه إال يف هاتني احلالتني

  . هنا تعدد معاين اإلنصات مترتب على تعدد األقوال يف معىن االستماع   ) ٤(
  . ٢/٤٤٠: ايد الوسيط يف تفسري القرآن : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  . ٢/٤٤١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن زيد   ) ٦(
  . ٢/٣٩٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(



  

يلِاللَّ ىلَإِ صرِالع و ،جلٌ ، ثُمأُص عهم الٌ ، ثُأَاْصـ أَ م صلٌائ ؛ ج مـع ١( مـعِ اجلمـعِ  ج(، 

﴿ Ÿω uρ ⎯ ä3 s? z⎯ ÏiΒ t⎦, Î# Ï≈ tó ø9   .هم التي صف نَوقرؤي الَ ينالذ] م[﴾ #$

∩⊄⊃∉∪ ﴿ ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# y‰Ζ Ïã š În/ u‘﴾ املالئكةَ: ي عنِي ـ ؛ و هـ  م ـ  القربِبِ من ر اِهللا محـة 
)٢(،﴿ Ÿω tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ⎯ Ïµ Ï? yŠ$ t7 Ïã ﴾ َأي  :هم مـ ع م لَزِنهِتم ، وـ د رجهِتـ م ي اَهللا دونَعب 

ـ يأَ نـك كـرب م و أَه نم:  يلَق هأن؛ كَ الَ نسـانُ ا اِإله ـ  ي ع سـتكربن ع ة٣(اِهللا بـاد(،﴿ 

… çµ tΡθ ßs Îm6 |¡ ç„ uρ ﴾ ينـ ز ونهــوِء هالس ــنع ،﴿… ã& s! uρ šχρ ß‰ àf ó¡ o„ ﴾ ]٠٢ثــو صــط م  ،

جدةٌس [                       .  

* * *  

  

٤(نفالِاَأل ورةُس( 

سونَبع وخمس ٥(آيات(   

                           
  .  ٧٠:غريب القرآن   ) ١(
  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .مصدر سابق : ن ايد الوسيط يف تفسري القرآ: انظر   ) ٣(
وسعيد بن ،  يف كالم بعض الصحابة والتابعني كسعد بن أيب وقاص ) األنفال( وقعت تسميتها ذا املسمى   ) ٤(

 همصنفوابن أيب شيبة يف ، ) ١٥٥٦(برقم ،  ١/١٨٠:ه مسندمن ذلك ما رواه اإلمام أمحد يف ، جبري وغريمها 
: ه مسندوالبزار يف ، ) ٢٦٨٩(برقم ،  ٢/٣٠٠: يف سننه نصور سعيد بن مو، ) ٣٣٠٨٥(برقم ،  ٦/٤٧٨: 
ملا كان :  (( قال    عن سعيد بن أيب وقاص، ٩/١٧٣:ه تفسريوابن جرير يف ، ) ١٢٣٩(برقم ،  ٤/٧٢

فجئت به إىل ، وكان يسمى ذا الكتيفة ،وأخذت سيفه ، وقتلت سعيد بن العاص ، يوم بدر قتل أخي عمري 
ورجعت ويب ما ال يعلمه إال اهللا من قتل أخي وأخذ ،» هب فاطرحه يف القبض فطرحته قال اذ « )) النيب 
وانظر يف ، » اذهب فخذ سيفك  «: فما جاوزت إال قريبا حىت نزلت عليه سورة األنفال فقال  : قال، سليب 

  .  ١٩٩:أمساء سور القرآن وفضائلها :تسميتها 
وست ، وهي سبعون ومخس آيات يف الكويف : (( ١٥٨: د آي القرآن البيان يف ع: قال أبو عمرو الداين يف   ) ٥(

عدها البصري   ﴾مث يغلبون  ﴿ : اختالفها ثالث آيات، وسبع يف الشامي ، يف املدنيني واملكي والبصري 



  

 منِد١( ةٌي(   

ijk  

∩⊇∪ ﴿ y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã ÉΑ$xΡF{ الغنائم لمنِ هي ؟ نزلت حني اختلفُوا في غَنائم ]خ[ ﴾  #$

كُنا رِدءاً لَكُم ؛َألنا وقفنا :هي لنا ؛ َألنا باشرنا احلرب،فَقَالت اَألشياخ : فَقالَ الشبانُ ، بدرٍ 
، ولُو انهزمتم الَنحزتم إِلينا ،فَال تذهبوا بِالغنائمِ دوننا ، فَأنزلَ  في املَصاف مع رسولِ اِهللا 

≅È﴿:)٢(اُهللا تعالَى è% ãΑ$xΡF{ $#]٣[¬! ÉΑθß™ §9 $# uρ﴾]ا ، ]نيهف شاركةن غَريِ مشاُء ميثُ يا حهضعي

 ، سويةم علَى التهينا بها : اَألنفالُ  ٠٢فَيقِْسمهاحدفلُ /والنفلٌ ، وا : نماَألنفالُ ميادةُ ، والز
؛ َألنه كَان محرماً على من قَبلَهم ، سميت النافلةَُ من  زاده اُهللا تعالَى هذه اُألمةَ في احلَاللِ

نافلَةٌ ؛ َألنه زِيادةٌ على الولد ، وقيلَ : لولد الولد : الصالة َألنها زِيادةٌ على الفَرضِ ، ويقالُ 

uΖ$ ﴿:في قَوله تعالَى ö6 yδ uρ uρ ÿ… ã& s! t,≈ ysó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ uρ \' s# Ïù$ tΡ  ﴾)٣(  أَي: جيبفَاست عا بِإِسحاقد هأَن

هلفَضتإنْ كَان كُلٌ بعالَى ؛ون اِهللا تفَضلٌ مت ه؛كَأَن عقوبي زِيدو ٤(لَه(،﴿(#θà) ¨? $$ sù ©! $# ﴾  بِطاعته

 عاصيهاجتنابِ م٥(و( ،٢٠  الفاخل بِترك)٦(  ، ﴿(#θßsÎ=ô¹ r& uρ |N# sŒ öΝ à6 ÏΖ ÷ t/ ﴾]قيقَةَ ]ن ضح

                                                                             
بنصره  ﴿،مل يعدها الكويف وعدها الباقون  ﴾ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال  ﴿ ،والشامي ومل يعدها الباقون 

  . )) مل يعدها البصري وعدها الباقون      ﴾منني وباملؤ
هي مدنية كلها كذا قال أكثر : ((   ٢/٤٩٦:قال ابن عطية يف احملرر الوجيز ، أمجع أهل التفسري على مدنيتها   ) ١(

  . )) وال خالف يف هذه السورة أا نزلت يف يوم بدر وأمر غنائمه ... الناس
 :النسائي  هسننوالنسائي يف ،  )٢٧٣٧(برقم ، باب يف النفَلِ ، كتاب اجلهاد ،  ٣/٧٧: يف سننه أيب داود رواه   ) ٢(

( برقم ،  ١١/٤٩٠: هصحيحوابن حبان يف ،  ٩/١٧٢: ه تفسريوابن جرير يف ،  ) ١١١٩٧(برقم ،  ٦/٣٤٩
،    ٦/٣١٥:البيهقي الكربى  هسننوالبيهقي يف  ،) ٣٢٦٠(برقم ،   ٢/٣٥٦:  املستدركواحلاكم يف  ،) ٥٠٩٣

الشيخ  ابن أيب شيبة وأبو داود وابن املنذر وأيبنسبته ال  ٤/٦:الدر املنثور زاد السيوطي يف ، )  ١٢٥٩٧(برقم 
  . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: قال احلاكم . وابن مردويه 

  .من سورة األنبياء )  ٧٢( جزء من اآلية   ) ٣(
  .  ٢/٣٩٩:القرآن وإعرابه  معاين: وانظر ،  ٦١: غريب القرآن   ) ٤(
  . ٢/٤٤٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . ١/١٩٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(



  

›θãè#)﴿الَ تخالفُوا ، : ؛ أَي )١(وصلكُم  ÏÛ r& uρ ©! $# ÿã…&s!θß™ u‘ uρ﴾  ماهي اَألنفالِ ؛ فَإِنوا لَهما فلِّمس

β ﴿، )٢(يحكمان فيها ما أَرادا Î) Ο çFΖ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ﴾]فَقالَ ] م املُؤمنني صفو ثُم:  

∩⊄∪﴿$ yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) t Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_ uρ öΝ åκ æ5θè=è%﴾]ن[ أَي: وفإِذَا خ املُؤمن

 َألمره انقَادو ، هقَلب ق٣(بِاِهللا فَر( ،﴿# sŒÎ) uρ ôM u‹ Î=è? öΝ Íκ ö n=tã … çµ çG≈ tƒ# u™ öΝ åκ øE yŠ# y— $YΡ$yϑƒ Î)  ﴾]يقاً ] نصدت

’4﴿ ، )٤(ويقيناً  n? tã uρ óΟ Îγ În/ u‘ tβθè= ©. uθ tG tƒ ﴾]كـ [ ونَ غَريهرجثقُونَ ، الَ ي٥(بِاِهللا ي(.  

∩⊂∪  ﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n=¢Á9 $# $£ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y—u‘ tβθ à) ÏΖ ãƒ ﴾]كـ [ .  

∩⊆∪ ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ y) ym  ﴾]ن[املُنافقني ؛ الَ كَإميان كن غَريِ شدقاً م٦(ص( ،

٦(املُنافقني( ،﴿öΝ çλ °; ìM≈ y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ ﴾  عنِيي :ةاجلَن رجات٧(د(،﴿×ο t Ï øó tΒ uρ ×− ø—Í‘ uρ ÒΟƒÌ Ÿ2 

ÒΟƒ Ì Ÿ2  ﴾]كـ [ ةاجلَن و رِزقهو.  

∩∈∪﴿!$ yϑ x. y7 y_ t ÷z r& y7 •/ u‘ ﴾  أَي : م ؛ ذَلكهعضب نائمِ ؛ وإِنْ كَرهي الغامضِ َألمرِ اِهللا ف

ستوا أَنْ يانُ أَرادبعالَى َألنَّ الشوا بِها ، فَقالَ اُهللا تبِد: ضيتا موا كَمإِنْ كَرهو ئتن شم أَعط

                           
  . ٢/٤٠٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
  .ر سابق مصد: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
وقد استدل البخاري أول اإلميان وغريه من األئمة ذه اآلية وأشباهها : (( ٢/٢٨٦: قال ابن كثري يف تفسريه   ) ٤(

بل حكى اإلمجاع عليه غري واحد من ، كما هو مذهب مجهور األمة ؛ على زيادة اإلميان وتفاضله يف القلوب 
  . )) األئمة كالشافعي وأمحد بن حنبل وأيب عبيد 

: تفسري ابن أيب حامت و،  ١٧٩ -٩/١٧٨:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٥(
٥/١٦٥٦.   

والوسيط يف تفسري القرآن ،  ٤/٣٢٧:تفسري الثعليب و،  ٢/٤:تفسري مقاتل بن سليمان : انظر . قاله مقاتل   ) ٦(
  . ٣/٣٢١:زاد املسري و، مصدر سابق : ايد 

والوسيط يف تفسري القرآن ،  ٤/٣٢٨:تفسري الثعليب و: انظر . حكاه الثعليب والواحدي وابن اجلوي عن عطاء   ) ٧(
  . مصدر سابق : زاد املسري و، مصدر سابق : ايد 



  

$!﴿:، ومعنى)١(َألمرِ اِهللا في اخلُروجِ وهم لَه كَارهون  yϑ x. y7 y_ t ÷z r& y7 •/ u‘ .⎯ ÏΒ y7 ÏG ÷ t/ Èd, ysø9 $$ Î/ ﴾

الوحي الذي أَتاك به جِربيلُ صلوات اِهللا أَمرك بِاخلروجِ من املَدينة لعريِ قُريشٍ بِاحلق بِ ]خ ن[

β¨ ﴿، )٣(من بيتك بِمكَّةَ إِلَى املَدينة : أَو  ٢، )٢(عليهِما  Î) uρ $Z)ƒ Ì sù z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# tβθ èδÌ≈ s3 s9  ﴾

الَ يظفرونَ اخلُروج معك ؛ كَراهةَ الطَّبعِ الحتمالِ املَشقَة ؛ َألنهم علموا أَنهم ] خ[﴾ 
  .)٤(بِالعريِ دونَ القتالِ 

∩∉∪ ﴿/ y7 tΡθ ä9 ÏŠ$ pg ä† ’ Îû Èd, ys ø9 $# y‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t7 s? ﴾  مهأَن ذلكو ، به ا أُمرتعدمتالِ بي القف

م ذَلك ، وطَلبوا خرجوا للعريِ ، ولَم يأخذُوا أُهبةَ احلربِ ، فَلما أُمروا بِحربِ النفريِ شق عليهِ

$﴿الرخصةَ في ترك ذَلك ، وهو جِدالُهم، yϑ ¯Ρ r( x. tβθ è%$ |¡ç„ ’ n<Î) ÅV öθ yϑ ø9 $# öΝ èδuρ 

tβρ ã ÝàΖ tƒ﴾]م [  ياناً : أَيع ساقونَ إِلَى املوتما يلقاِء القَومِ كَأنهم ليتكَراه ةشد٥(ل(.  

∩∠∪ ﴿ øŒ Î) uρ ãΝ ä. ß‰ Ïè tƒ ª! $# “ y‰ ÷n Î) È⎦ ÷⎫ tG x Í←!$ ©Ü9 $# $ pκ ¨Ξ r& öΝ ä3 s9 ﴾ رفيالن أَو ، ي  ٢٠، )٦(العريعني :

šχρ–Š ﴿،)٨(أَبا جهلٍ وما معه من قُريشٍ )٧( ]و [ أَبا سفيانَ وما معه من املَالِ :  uθ s?uρ ¨β r& 

u ö xî ÏN# sŒ Ïπ Ÿ2 öθ ¤±9 $#]٣[ Üχθ ä3 s? ö/ ä3 s9 ﴾]ن[ ال: أَيي الَ سالت رياالعيهف وكَةٌ ٠٢، )٩(حش :

                           
  . ١/٤٠٣:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ١(
  ٩/١٨١:تفسري الطربي : انظر . واختاره ، رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٢(
  . دون نسبة  ٣/٣٢٢:زاد املسري وابن اجلوزي يف ،  ٢/٢٩٥:ذكره املاوردي يف تفسريه   ) ٣(
  . ٣/٣٢٣:زاد املسري و،  ٢/٤٤٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ١٥/١٠٣:التفسري الكبري ، مصدر سابق : سري القرآن ايد الوسيط يف تف: انظر   ) ٦(
ولعله ) أو : ( ويف األصل ، وكذلك يف تفسري الطربي وابن أيب حامت ، كذا يف نسخة تذكرة األريب املطبوعة   ) ٧(

  . سق قلم من الناسخ 
: تفسري الطربي : انظر . تادة ورواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ق .١/١٩٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(

  . ٥/١٦٦١:تفسري ابن أيب حامت و، ٩/١٨٦
  . ٢/٤٠٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٩(



  

 : الحسو د١(ح(، ﴿ß‰ƒ Ì ãƒ uρ ª! $# β r& ¨, Ït ä† ¨, ys ø9 $#  ﴾  ، ليهعيو ظْهِرهي﴿⎯ Ïµ ÏG≈ yϑÎ= s3 Î/﴾  يالت هاتدبِع

yì ﴿،)٢(سبقت بِظهورِ اِإلسالمِ  sÜ ø) tƒ uρ t Î/# yŠ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 آخر من بقي :أَي  ]دخأو ع[﴾ #$

  :  ؛ أَي )٣(أَنه إِنما أَمركُم بِحربِ قُريشٍ لهذَا  :منهم ،يعنِي

∩∇∪ ﴿ ¨, ÅsãŠ Ï9 ¨, ys ø9 $# ﴾  أَي :، يعليهو ، احلق يظهر؛ ل رينالكَاف ابرد يقطعو ﴿Ÿ≅ ÏÜ ö7 ãƒ uρ 

Ÿ≅ ÏÛ$t7 ø9 $# ﴾  ، فنِيهيو ، الكُفر هلكيو﴿öθ s9 uρ oν Ì x. šχθ ãΒÌ ôfßϑ ø9 لَو كَره و: أَي ] كـ[﴾ #$

 ك٤(املُشرِكُونَ ذَل(.  

∩®∪ ﴿ øŒ Î) tβθ èW‹ Éó tG ó¡ n@ öΝ ä3 −/ u‘ ﴾  ، كُمقلَتل ودلى العصرِ عاملعونةَ بِالن نهطلبونَ ما  ٢٠تلَم

 يبالن ظرن ُقولعلَ يدرٍ جب ومي أَصحابه لةنِي « :إِلَى قعدتا وي مل جزم أنفَرت)٥(»اللَّه ، لت

$<z﴿ : )٦(لت هذه اآليةُ فَرت yf tFó™ $$ sù öΝ à6 s9 ’ ÎoΤ r& Ν ä. ‘‰ ÏϑãΒ 7#ø9 r' Î/ z⎯ ÏiΒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# š⎥⎫ ÏùÏŠ ó ß∆  ﴾

أَردف اُهللا :أَراد بِألف)الدالَ ( متتابِعني جاءوا بعد املُسلمني ،ومن فَتح ]كـ خذ[
ردفته : رادفني ؛ يقالُ : ُهللا بِغريِهم ، ومردفني أَردفَهم ا: مردفني أَراد ٠٢،)٧(املسلمني بِهم

 هعدب إِذَا جِئت هفتدأَرقَ، )٨(وأَر  ﴿š⎥⎫ Ïù tŠ ó ß∆  ﴾ دن٩(م(.  

∩⊇⊃∪ ﴿$ tΒ uρ ã& s# yè y_ ª!$# ﴾ اِإل: ي عنِيرداف ،﴿ω Î) 3“ t ô± ç/ ¨⎦ È⌡ yϑôÜ tFÏ9 uρ ⎯ Ïµ Î/ öΝ ä3 ç/θ è=è%]ن[ $tΒ uρ 

                           
  .  ٢٨٦: غريب القرآن   ) ١(
  . ٣/٣٢٤:زاد املسري ،  ٢/٢٣٣:تفسري البغوي ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : سري القرآن ايد الوسيط يف تف: انظر   ) ٣(
   .مصدر سابق : و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٩/١٨٩:تفسري الطربي : انظر   ) ٤(
باب الْإِمداد بِالْملَائكَة يف غَزوة بدرٍ وإِباحة  ،كتاب اجلهاد والسري ، ٣/١٣٨٣: ه صحيحرواه اإلمام مسلم يف   ) ٥(

  . عن عمر بن اخلطاب ، )  ١٧٦٣( قم احلديث ر، الْغنائمِ 
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  . ٤٤٧ -٢/٤٤٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
ومعاين القرآن ،  ٩٦: وجماز القرآن ،  ١/٤٠٤:للفراء ، معاين القرآن : وانظر ،  ٤٣٩: غريب القرآن   ) ٨(

  . مصدر سابق: وإعرابه 
  . ١١٦: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٠٤: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٩(



  

ç óÇ ¨Ζ9 $# ω Î) ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! χ]ن[#$ Î) ©! $# î“ƒ Í• tã íΟŠ Å3 ym  ﴾] ر، مشع[مضى تفسريه في سورة 

  . )١( مرانَع آلِ

∩⊇⊇∪ ﴿ øŒ Î) ãΝ ä3Š≈ t± øó tƒ }¨$yè ‘Ζ9 $# Zπ uΖ tΒ r& çµ ÷Ψ ÏiΒ ﴾ ]ن[/ذَواَهللا نَّأَ لك عالَتى آمنناً غَهم أمشم يه

النم عاسعه و ،ذا كَها كَمان يوم أحو ، قَدذَ دا ذَكرنلك في سآلِ ورة قَ، )٢(مرانَعأَر ﴿ øŒ Î) 

øŒ Î) ãΝ ä3Š Ïe± tó ãƒ }¨$yè ‘Ζ9 $# ﴾، نمد﴿ãΝ ä0$t± øó tƒ ﴾ح٣( ق(،﴿ ãΑ Íi” t∴ ãƒ uρ Ν ä3 ø‹ n=tæ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$ tΒ 

Ν ä. t Îdγ sÜ ã‹ Ïj9 ⎯ Ïµ Î/﴾ وأَ ذلكنم لَهما بايوا املُتصبدرٍ أَبِ شركنيابت جماعةً منهم جو ، كانَنابات 

 قدو فرالظَّ رجونَت يفكَ: قالَ؛ فَ يطانُم الشليهِإِ وسوسفَ،ى املاِءلَم إِوهبقُس دقَ ونَشركُاملَ
م يكُف، و اِهللا ولياُءم أَكُنأَ زعمونَت، و حدثنيمو بنينِجم صلُّونَم تتنأَ، و لى املاِءم عوكُلبغَ
بِنهاُهللا أنزلَ، فَ ي عالَتى مالَطراً س منه الوادي حتى اغتوا ، لُسوزالت الووسةُس و ،ولُقَ ذلكه 

عز ٤( جلَّو(  : ﴿Ν ä. t Îdγ sÜ ã‹ Ïj9 ⎯ Ïµ Î/ ﴾من األحداث و ،اجلنابات  ،﴿ |= Ïδ õ‹ãƒ uρ ö/ ä3Ζ tã t“ ô_ Í‘ 

Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 xÝ﴿، اِهللا ذابع كسبي تالت هتوسسي وف] ش[ ﴾ #$ Î/ ÷ z Ï9 uρ 4’ n? tã öΝ à6 Î/θè=è% ﴾ ِاليقنيِب 

و٥( صرِالن( أَ ٢٠؛ي  :ليشدالصربِا بِه )٦( ،﴿ |M Îm7 sW ãƒ uρ Ïµ Î/ tΠ# y‰ ø% F{ م هنأَ ذلكو ]كـ[﴾ #$

  . )٨( قداماَأل ليهع تتبى ثَحت راملط)٧(ه دبلَم ؛ فَرجلُهأَ غوص فيهت ثيبٍكَعلَى وا زلُن دوا قَانكَ
∩⊇⊄∪ ﴿øŒÎ) © Çrθ ãƒ y7 •/ u‘ ’ n< Î) Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $#﴾ الذأَ ينمم ،هِبِ د﴿’ ÎoΤ r& öΝ ä3 yè tΒ ﴾ ِبالعون صرةوالن  ،

                           
  (   ) . صفحة ، من السورة )  ١٢٦( عند اآلية   ) ١(
  (   ) .صفحة ، من السورة )  ١٥٤( عند اآلية   ) ٢(
  .ق مصدر ساب: التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
: انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر وابن مردويه ، وابن أيب حامت عن قتادة ،رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٤(

  . ٤/٢٦:الدر املنثور و ، ٥/١٦٦٥:تفسري ابن أيب حامت و،  ٩/١٩٥:تفسري الطربي 
  . ٢/٤٤٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  .  ١/٢٠٠:يف تفسري الغريب تذكرة األريب   ) ٦(
  ) .لبد ( مادة ،  ٣/٣٨٥:لسان العرب : انظر . جعله قوياً متماسكاً : أي   ) ٧(
: تفسري ابن أيب حامت و،  ٩/١٩٥:تفسري الطربي : انظر .وابن أيب حامت عن السدي ، رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٨(

٥/١٦٦٧.  



  

﴿(#θçG Îm; sW sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ﴾]بِ ]كـبشريِالت بِ، وصرِالن انَكَ، و ي املَلَكأَ سريمام الصف لى ع

صورة جلٍر أَ: قولُ ياَهللا نَّإِروا فَبش عالَتى نر١(م كُاص( ،﴿ ’Å+ ø9 é' y™ ’ Îû É>θ è=è% š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. 

|= ôã ”9 /θç#)﴿،)٢(ييائولن أَم وفاخلَ]ن[﴾#$ Î ôÑ $$ sù s− öθ sù É−$oΨ ôã F{ /θç#)﴿، )٣(ؤوسالر: يأَ ﴾ #$ Î ôÑ $# uρ 

﴿(#θç/ Î ôÑ $# uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ ¨≅ à2 5β$ uΖ t/﴾]أَ]كـاَأل: يطراف ن اليدينِم 

و٤(جلنيِالر(،٠٢أَ:نانُبصابع و ،احدتها بةٌ نان)٥( .  

∩⊇⊂∪ ﴿ š Ï9≡ sŒ﴾ ، ربالض﴿ öΝ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θ—% !$ x© ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ  ﴾]ن[ باينوها موفُالَخوها ، م

٠٢ وا اَهللااقُّش  :حاروا اَهللاب و ،جانبوا دينطَه واع٦(هت(يقالُ، و  :؛ أَ وا اَهللااقُّشي  :صاري وا ف

في شغَ قري شاملُ ق٧( ؤمنني( ،﴿ ⎯ tΒ uρ È, Ï%$t± ç„ ©!$# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ  χÎ* sù ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9$# ﴾ 

  . ]صي كـ[

∩⊇⊆∪﴿öΝ à6 Ï9≡ sŒ﴾ َببدرٍالق تلُ والضرب،﴿çνθè%ρä‹ sù]ف[χ r& uρ z⎯ƒ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $#﴾ 

  .)٨( عناقِاَأل ربِن ضهم مزلَ بِا نعدمب ]م[

∩⊇∈∪ ﴿/$ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒÎ) ÞΟ çGŠ É) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. $ Z ôm y— ﴾ مجتمعني متانِدم ليكُإِ ني

                           
: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ه الواحدي والبغوي وحكاه عن،  ٢/٢٢: قاله مقاتل يف تفسريه   ) ١(

  .  ٢٣٥ -٢/٢٣٤:تفسري البغوي و، مصدر سابق 
: تفسري البغوي و،  ٢/٤٤٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن عطاء   ) ٢(

  . مصدر سابق 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : ظر ان. حكاه الواحدي عن عطاء وابن األنباري   ) ٣(
: تفسري ابن أيب حامت و،  ٩/١٩٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٤(

٥/١٦٦٨ .  
  .  ٢/٤٠٥: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر ،  ١٢١: غريب القرآن   ) ٥(
وهو مروي عن ابن عباس كما عند الواحدي يف الوسيط يف ، مصدر سابق : له أبو عبيدة يف جماز القرآن قا   ) ٦(

  . مصدر سابق : تفسري القرآن ايد 
  .مصدر سابق : وهذا القول قاله الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ،  ٢٨٦: غريب القرآن   ) ٧(
  . مصدر سابق  :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٨(



  

١(لقتالِل(،٠٢والزحف يقارب ومِى القَلَإِ القوم ربِي احلَف)٢(،﴿Ÿξ sù ãΝ èδθ—9 uθ è? u‘$ t/ ÷Š F{ $#﴾ 

  . )٣(ال جتعلوا ظهوركم مما يليهم ] ن[

∩⊇∉∪ ﴿⎯ tΒ uρ öΝ Îγ Ïj9 uθ ãƒ 7‹ Í× tΒöθ tƒ﴾ َأي يوم ارِفَّالكُ قاِءل،﴿ÿ… çν t ç/ ßŠ ωÎ) $ ]ù Ìh ys tG ãΒ @Α$tGÉ) Ïj9﴾ منعفاً ط

مستطرداً ؛ يالعودةَ طلب  ،﴿÷ρ r& # ¸” Éi ys tG ãΒ ﴾ من4﴿، ماًض† n<Î) 7π t⁄Ïù ﴾ ِجماعة العودةَ ريدونَ؛ ي 

‰ô ﴿ ،تالِى القلَإِ s) sù u™ !$ t/ 5= ŸÒ tó Î/ š∅ÏiΒ «! $# çµ1uρ ù' tΒ uρ ãΝ ¨Ψ yγ y_]ن[ š[ ø♥ Î/ uρ ç ÅÁ pR ùQ $# ﴾ 

اصاً خ كانَيوم بدرٍ ، و رمن فَل انَا كَمنذا الوعيد إِه نَّلى أَع فسريناملُ أكثرفَ ]كـ[
لمنهزمِل يوم ٤( درٍب( .  

∩⊇∠∪ ﴿ öΝ n=sù öΝ èδθè=çF ø) s? ﴾ ٍبدر يوم،﴿ ∅ Å3≈ s9 uρ ©!$# óΟ ßγ n= tG s% ﴾ ]بِ]ض نتسبِبه ذَ، ولك ن م

املعونة عليه،لبِالقَ تشجيعِو،﴿$ tΒ uρ |M ø‹ tΒu‘ øŒ Î) |M ø‹ tΒ u‘ ﴾وربيلَجِ نَّأَ ذلك صاِهللا لوات سالَومه ،

 صباِءن حبضةً مقَ  سولُ اِهللار أخذَ، فَ» ها بِ همِارمفَ رابِن تبضةً مقَ ذخ :» يبِلنل الَقَ
الوي فَادى بِرمها في ووهفَ،ومِالقَ جلم يبق إِم الَّشرِك خلَد في عينيه منهذَ كانَ، فَ يٌءا شلك 

سه زيِببماُهللا قالَ، فَ)٥(م هِت ىعالَت:﴿ $tΒ uρ |M ø‹ tΒ u‘ øŒ Î) |M ø‹ tΒ u‘  ∅ Å3≈ s9 uρ ©!$# 4’ tΓ u‘ ﴾]أَ] خي  :

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  .  ٢٥١: غريب القرآن   ) ٢(
  . ١٥/١١١:التفسري الكبري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
جرير قال ابن ،  ٢٠٢ - ٩/٢٠١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن سعيد اخلدري والضحاك وقتاد   ) ٤(

:  -ومن قال أا عامة ،أعين من قال أا خاصة يف أهل بدر كما هنا –جامعاً بني القولني  ٩/٢٠٣:يف تفسريه 
حكمها حمكم وأا نزلت يف أهل بدر وحكمها : وأوىل التأويلني يف هذه اآلية بالصواب عندي قول من قال ((

لقوا العدو أن يولوهم الدبر منهزمني إال لتحرف القتال  وأن اهللا حرم على املؤمنني إذا، ثابت يف مجيع املؤمنني 
وأن من والهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزما ، حيث كانت من أرض اإلسالم ، أو لتحيز إىل فئة من املؤمنني 

،  )) بغري نية إحدى اخللتني اللتني أباح اهللا التولية ما فقد استوجب من اهللا وعيده إال أن يتفضل عليه بعفوه 
خطاب للمؤمنني حبكم كلي جار فيما سيقع من الوقائع ((   :٩/١٨٠: ويقول األلوسي يف روح املعاين 

  . )) واحلروب جيء به يف تضاعيف القصة إظهارا لإلعتناء به وحثا على احملافظة عليه 
: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي البن املنذر وابن مردويه ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٥(

   .٤/٢٦:الدر املنثور و،  ٥/١٦٧٣:تفسري ابن أيب حامت و،  ٩/٢٠٥



  

ى ولَت لَّجو زع اَهللا لكنو،  شرٍب يةرمبِ ريِثالكَ يشِاجل لكذَ يونَمُأل عي صاً الَن حاً مفَّكَ نَّأَ: 

’u ﴿، )١(م هينعى أَلَإِ لكذَ يصالَإِ Í? ö7 ãŠ Ï9 uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ¹™Iξ t/ $ ·Ζ |¡ ym ﴾]ن[ ولينعم م ليهِع

χ﴿،لكذَ علَ؛ فَ يمةنِالغو صرِالنيمةً بِظعمةً عنِ Î) ©! $# ìì‹ Ïϑ y™﴾ لدهمعائ،﴿ÒΟŠ Î= tæ﴾ ]كـ[ 

  .)٢(م هِاتينِبِ

∩⊇∇∪  ﴿ öΝ ä3 Ï9≡ sŒ χ r& uρ ©! $# Ö⎯ ÏδθãΒ t‰ ø‹ x. t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9  إيهانهبِ هولَسر ئُيهن ]كـ[﴾  #$

⎯Ö﴿ قَرأَ ،)٣(م هشرافَأَ م ، وأُسرهرتابِبى قُتلَت جتح هدويد عكَ ÏδθãΒ t‰ ø‹ x.  ﴾ ٍةُشامبحصو، ﴿

ß⎯ ÏδθãΒ Ï‰ø‹ x.  ﴾ح ٤(فص( .  

∩⊇®∪﴿βÎ) (#θßs ÏGø tGó¡ n@﴾ ذَها خل طاب؛لمشركنيذَولأَ نَّأَ كبالَقَ هلٍا ج يوم اللَّ (( :درٍبم ه

رفضلَأَ انص نِينالدي و ،أهدئَى الفاُهللا قالَ، فَ )٥( ))  نيِت ىعالَت:﴿ β Î) (#θßsÏG ø tG ó¡ n@ ﴾ تروا ستنص

‰ô ﴿،  ئتنيِى الفَهدَأل s) sù ãΝ à2 u™ !% y` ßx÷G x ø9 (βÎ﴿ صر ،الن ]ن[/﴾ #$ uρ (#θåκ tJΨ s? ﴾ عن الشاِهللابِ رك  ،

﴿uθ ßγ sù × ö yz öΝ ä3 (βÎ]ن[9© uρ (#ρßŠθãè s? ﴾ قتالِل محمد ،﴿ô‰ãè tΡ﴾]كـ[القتلِم بِليكُع سرِاَأل، و  ،

﴿⎯ s9 uρ z© Í_ øó è? ö/ ä3Ζ tã öΝ ä3 çG t⁄ Ïù﴾ َلن تدفع عكُنم جماعمكُت،﴿$\↔ ø‹ x© öθ s9 uρ ôNu èY x.﴾]ق ن[في العدد  ،

﴿¨β Î) uρ ©! $# yì tΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 β¨﴿ قَرأَ ، )٦(هم لَ صرِي النف] أوثوم[ ﴾ #$ r& uρ ©! $# yì tΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $#   ﴾

                           
  .  ٤٠٧ - ٢/٤٠٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .٢/٢٣٨:تفسري البغوي و،  ٢/٤٥٠: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٤/٣٣٩:تفسري الثعليب   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ن ابن عباس حكاه الواحدي ع  ) ٣(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
تفسري ابن و،  ٩/٢٠٨:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن عطية ، رواه ابن جرير عن السدي وعطية   ) ٥(

: عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري العدوي حليف بين زهرةوأصح من هذا ما رواه الطربي عن . ٥/١٦٧٥: مت أيب حا
، فأحنه الغداة ، وآتانا مبا ال يعرف ، أينا أقطع للرحم : أن املستفتح يومئذ أبو جهل وأنه قال حني التقى القوم 

  .  ﴾ءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جا ﴿فأنزل اهللا يف ذلك ، فكان ذلك استفتاحه 
  . ٢/٤٥١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(



  

 ﴾م عو ١(حفص(.  

∩⊄⊃∪ ﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ Ÿω uρ (# öθ ©9 uθ s? çµ ÷Ψ tã ﴾ ِعرال تضوا عنه 

خالفةً َألممره  ،﴿óΟ çFΡ r& uρ tβθãè yϑ ó¡ n@ ﴾] كـ ،عونشر[  مزلَا ن م٢( ن القرآن(.  

∩⊄⊇∪﴿Ÿω uρ (#θçΡθ ä3 s? š⎥⎪ É‹©9 $% x. (#θä9$ s% $ uΖ ÷è Ïϑ y™ öΝ èδ uρ Ÿω tβθãè yϑ ó¡ o„﴾ ]م ثز[سابلٍقَ ماع 

لَ، ووا كَيسذلك املُ: ي عنِ؛ ي٣( نافقني(و ،أَ:  يلَقاملُ رادَأل؛ شركنينهم سمعلَوا وم كَّتفَيوا ر
فيما سمعكَوا ، ووا بِانمرتلة ملَ نم ٤(سمع ي(.  

∩⊄⊄∪ ﴿ ¨β Î) § Ÿ° Éb> !# uρ£‰9 $# y‰Ζ Ïã «! $# •Μ Á9$# ãΝ õ3 ç6ø9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθè= É) ÷è tƒ ﴾]كـ[يريد 

 :نن املُفراً مشرككَ نيانوا صماً عفَ  ن احلقال يونسمعه كْماً عنِ، ب كلمِالت به ب ،ياُهللا ن 
نَّى أَعالَت ؤالِءه شم را دب رضِلى اَألع ن احلَم٥( يوان( ،٢وم ه :بنو عبد ارِالد)كَ )٦وا ان
قولونَي  :نحن صم كْبم عا جِمئت به لَ، وم مسلي منالَّم إِه رجالن  :مصعب ٧(مريٍبن ع( ،
وسويد بن ح٨( لةَرم(،اوتوا أَباللَّواِء صحاب منهم يوم دقُفَ، أحلُتميعاًوا ج)أَ،)١و:هلَم أَه 

                           
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٠٥: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .  حكاه الواحدي عن مقاتل  ) ٣(
  .٢/٤٠٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
وابن  ،) ٤٣٦٩(برقم ، باب فضل من شهد بدرا ، كتاب املغازي ، ٤/١٧٠٣:  هصحيحرواه البخار يفي   ) ٥(

. كلهم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، ٥/١٦٧٧:وابن أيب حامت يف تفسريه ، ٩/٢١٢: جرير يف تفسريه 
  .لفريايب وابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر وابن مردويه ل٤/٤٣:الدر املنثور وزاد السيوطي نسبته يف 

بطن من قصي بن كال ب من العدنانية ، ،وكان لعبد الدار من الولد عثمان بن طلحة ابن عبد  :بنو عبد الدار   ) ٦(
وهو الذي أخذت منه مفاتيح ، ن بن طلحة بن ايب طلحة ابن العزى بن عثمان بن عبد الدار العزى بن عثما

  .٣٠٦ :اية األرب يف معرفة األنساب العرب و، ١٢٥ :مجهرة أنساب العرب  :انظر . الكعبة مث أعيدت له 
أحد  ، د الدار بن قصيمصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن عب،  عبد اهللا أبو، هو الصحايب اجلليل    )٧(

: االستيعاب : انظر.  كان معه اللواء فاستشهد و،  مث شهد أحداً،  شهد بدراً ، السابقني إىل اإلسالم
    .٦/١٢٣، واإلصابة ٤/١٤٧٣

، وهو ناقل عن الكشاف بالنص ،إال عند املؤلف رمحه ، مل أجد اسم سويد فيما وقفت عليه من كتب التراجم   ) ٨(
سويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة بن السباق ، الصحايب اجلليل : تب التراجم أنه واملوجود يف ك

وكان مزاحا يفرط يف  شهد بدراً، أمه امرأة من خزاعة ، بن عبد الدار بن قصي ابن كالب القرشي العبدري 



  

٢(تابِالك(َأ ،املُ وونَقُناف )٣(   . 

∩⊄⊂∪ ﴿öθ s9 uρ zΝ Î= tæ ª!$# öΝ Íκ Ïù # Z ö yz﴾َلو عأَ اُهللا لمنهصلُم يبِ ونَحورِما يه عليهِدم من حجِجه 

وآياته،﴿öΝ ßγ yè yϑ ó™ öθ﴿،  مٍهفَّماع تا ساهيإِ]ن[﴾}` s9 uρ öΝ ßγ yè yϑ ó™ r& ﴾ بنْأَ عد عالَ نَّأَ لم خري م يهِف

مفَا انتوا بِع٤( ذلك( ،﴿(#θ©9 uθ tG s9 Ν èδ̈ρ šχθ àÊ Ì ÷è •Β﴾ ]م[  .  

∩⊄⊆∪ ﴿ $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θç7Š Éf tG ó™ $# ¬! ÉΑθß™ §=Ï9 uρ ﴾ ِأجوا لَيبالطَّما بِه٥( اعة( ،﴿# sŒ Î) 

öΝ ä.$tã yŠ $ yϑ Ï9 öΝ à6‹ ÍŠ øtä† ﴾]ن[ ي عنِي :اجل؛ هاد]نََّأل بِه [يحأَ ايمرم هوقْي٦( ىو(َأل، ونه سبب 

الشهادة ؛ وأَ هداُءالشحياٌء عند ٧(هم بِر(،َألونه سبب احلياة الدائمة ي اجلَفنة )٨(،﴿ (# þθ ßϑ n=ôã $# uρ 

χ r& ©! $# ãΑθ çt s† š⎥ ÷⎫ t/ Ï™ ö yϑ ø9 $# ⎯ Ïµ Î7 ù=s% uρ﴾ َأي  :يولُ بحاِإل نينسان و؛ فَ قلبهال ينْأَ ستطيع 

يبِ الَّإِ ؤمن٩( إذنه(نْأَ الَ، و كفُي؛ فَ ربِ القلوباِهللا يد عالَتلِّقُى يا كَبهيف شاُءي  ،﴿/ ÿ… çµ ¯Ρ r& uρ Ïµ øŠ s9 Î) 

šχρç |³ øt éB ﴾ ]كـ أوعد[لجزاِءل ١٠( عمالِلى اَألع(.  

∩⊄∈∪ ﴿ (#θà) ¨?$# uρ Zπ uΖ ÷F Ïù﴾]أَ]عاُهللا مر ى املُعالَتقَ الَ نْأَ ؤمننيياملُ رنكر بظْأَ نيرِهم ؛ فَهيعمم ه

⎦¨ ω﴿: ى عالَت هولُقَ، و)١١( هلَ يريِغالت ترك، و نكرِاملُ قرارإِ: ا نتنةُ هالف، و العذابِبِ t⎤‹ ÅÁ è? 

                                                                             
  . ٣/٢٢٢ :واإلصابة ،  ٢/٦٨٩: االستيعاب : انظر . الدعابة 

  .٢/١٩٩:الكشاف : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الكشاف : انظر . حكاه صاحب الكشاف عن احلسن   ) ٢(
  .مصدر سابق : الكشاف : انظر . حكاه صاحب الكشاف عن ابن جريج   ) ٣(
  . ٤٥٢ – ٢/٤٥١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . ٢/٤٠٩:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٩٧: جماز القرآن : انظر   ) ٥(
  . ١/٤٠٧:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن قتيبة   ) ٧(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(
  . ٩/٢١٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ٩(
  . ٣/٣٤٠:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١٠(
  . ٢/٢٠١:الكشاف : وانظر ، عن ابن عباس  ٢/٣٠٩:حكاه املاوردي يف تفسريه   ) ١١(



  

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n=sß öΝ ä3Ψ ÏΒ Zπ¢¹ !% s{﴾]أَ]ني:تالظَّ صيبالم املظُولوم الَ، و الظَّبِ كونُتو لَمةهم حد

خاصلَةً ؛ وكنها ع١(ةٌ ام(و ،التقدير  :وقُاتنْ الَإِ تنةًوا ف توها الَقُت تصيب ين ظَالذوا خلمةًاص 
خأَ، ةًاصالَ:  ي يالظَّبِ قعالمني ريِغَ ونَدم ، هلَوكنها تبِ قعالصاحلني الطَّوال٢( حني( ، ﴿ 

(# þθ ßϑ n=÷æ$# uρ χ r& ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïèø9  ةتنن الفوفاً مخ االستقامةَ ومِزلى لُع ثٌّح] كـ[ ﴾ #$

 ،ومبِ اِهللا قابِن عاملعصية ف٣(ا يه(.  

∩⊄∉∪ ﴿ (# ÿρã à2 øŒ $# uρ ﴾ هاجراملُ: ي عنِيين  ،﴿øŒ Î) óΟ çFΡ r& ×≅‹ Î= s% ﴾ ي عنِي :حكَ نيوا بِانةَكَّم 

في عنْأَ بلَقَ سالمِاِإل نفوان كْيوا أَلُم٤( ربعني(، ﴿ tβθ à yè ôÒ tGó¡ •Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ﴾ أَ :ي عنِيرض 

٥( ةَكَّم( ، ﴿ šχθ èù$sƒ rB β r& ãΝ ä3 x ©Ü y‚ tG tƒ â¨$̈Ζ9  ،)٦( هانم مترجو خلَ العربو شركونَاملُ ﴾ #$

﴿ öΝ ä31 uρ$ t↔ sù ﴾ كُلَ علَجم مأوى إِ رجعونَتليه ، وضنصارِى اَأللَم إِكُم،﴿ Ν ä. y‰ −ƒ r& uρ ⎯ Íν Î óÇ uΖ Î/ ﴾ 

يب بِ درٍوم٧( املالئكة(،﴿% y— u‘ uρ]٣[ Λ äl z⎯ ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# ﴾ ي عنِي:الغأَ نائملَّح٨(مكُا لَه(، ﴿öΝ à6 ¯= yè s9 

﴿öΝ à6 ¯= yè s9 tβρ ã ä3 ô± s? ﴾ ]كَ]م صياي تطوا يع.  

∩⊄∠∪  ﴿ $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θçΡθèƒ rB ©! $# tΑθß™ §9 $# uρ  ﴾ َال تخبِ وا اَهللاونفَ تركرائضه  ،

وبِ سولَالرترك سنلَ ٢٠، )٩( نهما حاصر راِهللا ولُس  ُريظةَق سصالَ نْأَ ألوهيحهم عا لى م

                           
  . ٢/٤٥٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ١(
  . ٢/٢٤١:تفسري البغوي  :وانظر ، عن ابن األنباري  ٣/٣٤٢:حكاه ابن اجلوزي يف زاد املسري   ) ٢(
  . ٤/٤٧٩:تفسري البحر احمليط و،  ١٥/١٢٠:التفسري الكبري : انظر   ) ٣(
  .٤/٣٤٥:تفسري الثعليب : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس  ) ٥(
  . ٢/٣١٠:تفسري املاوردي : انظر . ن عكرمة وقتادة حكاه املاوردي ع  ) ٦(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٧(
  . ٣/٣٤٣:زاد املسري و، مصدر سابق : تفسري املاوردي : انظر . حكاه املاوردي وابن اجلوزي عن السدي   ) ٨(
: تفسري الطربي :انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر ، حامت عن ابن عباس  رواه ابن جرير وابن أيب  ) ٩(

   .٤/٤٩:الدر املنثور و،  ١٦٨٤ - ١٦٨٣ /٥:تفسري ابن أيب حامت و،  ٩/٢٢٣



  

الَصلح عيه نِبفَ ضريِي الن ،نْأَ الَّى إِأب يلُزِنوا عكمِلى ح سبنِ عد مأَ: وا قالُ، فَ)١( عاذرإِ لْسا لين
 عدس كمِلى حع زولِي النوه فاراستشفَ،هبعثَفَ- مهنده عدلَوو هلُهأَ انَكَو -)٢( ابةَبا لُبا أَلينإِ

#) ﴿ : )٣( رتلت، فَ نهيانةً مخ لكت تكانوه ، فَاعطَأَح ، فَبالذَّ هنأَ:  لقهى حلَإِ أشارفَ þθçΡθèƒ rB uρ ﴾ 

öΝ﴿ ،وا ونخت الَو:  يأَ ﴾ ä3 ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& ﴾ولُّكُ:يه ما ائتمن اُهللا عليها الع ٤(باد(،أَ لُّكُوحد مؤمتن 

على ما افترض اُهللا عليه ورولُسه  )٥( ، ﴿öΝ çFΡ r& uρ tβθßϑ n= ÷è s? ﴾]أَ] كـنا أَهمةًان ريِن غَم 

بش ٦(هة(قيلَ، و  :نزلت كَ بابةَي لُبِي أَفمقَّا تدم )٧(.  

 ∩⊄∇∪﴿/(# þθ ßϑ n=÷æ $# uρ !$ yϑ ¯Ρ r& öΝ à6 ä9# uθ øΒ r& öΝ ä. ßŠ sωρ r& uρ ×π uΖ ÷G Ïù﴾َأي  :مةٌ يبِحن ظهرها ما ففسِي الن 

ماهلَ باعِن إتأَ وىو تجبهن و ،لذلك و لُ الَمى قُلَبابةَ إِأبي إِريظةَ فهِطالعم عكمِلى ح ؛ س عد

χ ﴿م ،يهِا فانكَ ولدهو الهم نََّأل r& uρ ©! $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã í ô_ r& ÒΟŠ Ïà tã  ﴾]م [من أَلمانةَى اَألد 

  .)٨( خني مولَ

∩⊄®∪ ﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ β Î) (#θà) −G s? ©! $#﴾ اجتناب اخليانة فا ذُيمكر ،﴿ ≅ yè øg s† öΝ ä3 ©9 

                           
 ،شهد بدراً ،سيد األوس ، سعد بن معاذ بن النعمان األنصاري األشهلي، أبو عمرو ، هو الصحايب اجلليل   ) ١(

مث انتقض ، حىت حكم يف بين قريظة وأجيبت دعوته يف ذلك  فعاش بعد ذلك شهراً، خلندق ورمي بسهم يوم ا
  . ٣/٤٢٠:، والطبقات الكربى ٣/٨٤:اإلصابة : انظر.  جرحه فمات

شهد ،  كان نقيباً، وقيل رفاعة ، امسه بشري :  قيل،أبو لبابة بن عبد املنذر األنصاري ، هو الصحايب اجلليل    ) ٢(
مات  ،  وكانت معه راية بين عمرو بن عوف يف غزوة الفتح، وما بعدها من املشاهد  أحداًو د بدراًالعقبة وشه

  .  ٧/٣٤٩:اإلصابة و، ٤/١٧٤٠:االستيعاب : انظر  .أبو لبابة يف خالفة علي رضي اهللا عنهما 
زاد السيوطي و، وأخرج هذا السبب ابن جرير عن الزهري ،  ١/٢٠١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(

  . ٤/٤٨: الدر املنثور و، ٩/٢٢١:تفسري الطربي :انظر.نسبته لسنيد
: تفسري الطربي :انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٤(

  . مصدر سابق : الدر املنثور و،  مصدر سابق: تفسري ابن أيب حامت و،  ٩/٢٢٣
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . لواحدي عن الكليب حكاه ا  ) ٥(
  . ٢/٤٥٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
ذكر ما عند ابن اجلوزي يف تذكرة  –رمحه اهللا  –ومبا أن املؤلف ، ذكر الواحدي يف الوجيز خرب أبا لبابة هنا   ) ٧(

  . كما تقدم : وقال ، كتفى به ا، األريب يف خرب أيب لبابة 
  . مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٢/١٧:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٨(



  

$ZΡ$ s% ö èù﴾ فُيرق ينكُبم وبني مفَ ونَخافُا تتونَن١(ج(،﴿ö Ïe s3 ãƒ uρ öΝ à6Ζ tã öΝ ä3 ÏK≈ t↔ Íh‹ y™﴾َأي  :يموا ح

عكُنم ما سلف ن ذُم٢(مكُوبِن(،﴿ö Ï øó tƒ uρ öΝ ä3 s9]ن[ª! $# uρ ρèŒ È≅ ôÒ x ø9 $# ÉΟŠ Ïà yèø9  الَ]م[﴾#$

يمنكُعم ما وى طَم علَكَعداعته  .  

∩⊂⊃∪ ﴿øŒ Î) uρ ã ä3 ôϑ tƒ y7 Î/ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#ρã x x. ﴾ونَّأَ ذلك مريشٍي قُشرك تأمروا فارِي د الن٣( دوة( 
)٣( في شأن محمد  َقالَ؛ ف بعضقَ: م هيدوه نترببه ص ريب ون ،املنالَقَو بعضم ه :
 كنلَ، و رأيٍذا بِا هم:  - اُهللا هعنلَ - هلٍو جبأَ قالَ، فَ ذاهن أَوا محيرِتستم لكُنوه عجرِخأَ
اقتأنْ؛ بِ لوه يجتمع عليه لِّن كُم طنٍب فَجلٌ ، ريضربوه ضجلٍربةَ ر وا قَذَإِفَ،  احدتلتموه 
فَترق دمبائلِي القَه ف ،الَو يو ه٤( اشمٍقوى بن( علَّكُ ريشٍقُ ربِلى حا ، فَهى لَإِ ى اُهللاأوح

بِنيه  ِبذلك و ،أمربِ هفَ)٥( اهلجرة ،ولُقَ ذلكه:﴿x8θ çGÎ6 ø[ãŠ Ï9 ﴾ َأي  :ليوثقُوك ويشودك 
 الَ:ثبتريض مم، و هسبح:  ي؛ أَ هتبأثْماه فَر: قالُ ي،)٧( يتي بف وكسيحبِل:  وأَ ٠٢،)٦(

                           
  . ٢/٢٤٣:تفسري البغوي : انظر . حكاه البغوي عن عكرمة   ) ١(
  . ٩/٢٢٤:تفسري الطربي : انظر . قاله الطربي   ) ٢(
وكان ال يكون لقريش شيء ، الندوة بناها قصي بن كالب دار ((:   ٣/٣١٠: أخبار مكة قال الفاكهي يف   ) ٣(

يعقد هلم ذلك بعض ولد ، وال يعقدون لواء احلرب وال يربمون أمرا إال فيها ، تناظروا فيها ألمرهم  إالحيدثونه 
 دار الندوة فجاب عليها فيها درعها عامر بن هاشم بن عبد مناف بن أدخلتوكانوا إذا بلغت اجلارية ، قصي 

كانت قريش  وإمنا، وكانت بيده من بني بين عبد الدار ، مث انصرفت إىل أهلها فحجبوها ، عبد اجلار بن قصي 
وكان ذلك من فعل أهل ، ألنه مجعهم مبكة وخط هلم فيها الرباع ؛ تفعل ذلك يف دار قصي تيمنا عندهم بأمره 

  . )) اجلاهلية 
  .١٢٦:مجهرة أنساب العرب : قصي بن كالب، انظرهم بنو هاشم بن عبد مناف بن : بنو هاشم   ) ٤(
وزاد السيوطي نسبته البن ، رواه بن جرير وابن أيب حامت والبيهقي عن ابن عباس من طريق حممد بن إسحاق   ) ٥(

: دالئل النبوة و،  ٥/١٦٨٦:تفسري ابن أيب حامت و،  ٩/٢٢٧:تفسري الطربي :  انظر . املنذر وأبو نعيم 
  . ٤/٥١:نثور الدر املو ، ٢/٤٦٧

: تفسري الطربي :انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٦(
   .٤/٥٣:الدر املنثور و،  ١٦٨٨ /٥:تفسري ابن أيب حامت و،  ٩/٢٢٦٣

مصدر : سري القرآن ايد وحكاه الواحدي عن السدي يف الوسيط يف تف،  ١/٤٠٩:قاله الفراء يف معاين القرآن   ) ٧(
  .سابق 



  

ρ÷﴿،)١(به حركةَ r& x8θ è=çG ø) tƒ﴾ بمعهِأجتم قلٍلةَ رج ، اللَّ الَما قَكَواحدأَ عنيب٢،هلٍو جدخلَو 

وا الُا قَم سمعفَأياً،ي رنِوا ممعدت نلَ:  قالَ؛ فَ ديجِن يخٍش ورةي صف ؤامرةاملُ الَح بليسإِ

ρ÷ ﴿،)٢(أي و الرذا هه:  - اُهللا هعنلَ -  بليسإِ قالَ، فَذاه هالمكَ هلٍجو بأَ الَقَ نْى أَلَإِ، r& 

x8θã_ Ì øƒ ä† ﴾]ن[ مى طَلَإِ ةَكَّن مم ن أَرفرضِاَأل طراف،﴿tβρ ã ä3 ôϑ tƒ uρ]أون[ã ä3 ôϑ tƒ uρ 

ª! !ª﴿، )٣(م ليهِع ؤمننياملُ نصرِبِم كرهزاء مهم جيِجازِي: يأَ]ن[﴾#$ $# uρ ç ö yz t⎦⎪ Ì Å6≈ yϑø9 $# ﴾ 

  نبيهين نووا لالذ ؤالِءه هلكأَ هنأَ ذلك، و قوبةَالع السيئةبِ جازيناملُ فضلَأَ] ثَالثُون، م[

  . )٤(نهم صه ملَّخيد ، والكَ

∩⊂⊇∪ ﴿ # sŒ Î) uρ 4‘ n= ÷Gè? óΟ Îγ ø‹ n= tæ $ oΨ çF≈ tƒ# u™ /(#θä9$ s% ô‰ s% $ oΨ ÷è Ïϑ y™ öθ s9 â™ !$t± nΣ $ oΨ ù=à) s9 Ÿ≅ ÷W ÏΒ !# x‹≈ yδ ]خ ن [

ïχ Î) !# x‹≈ yδ Hω Î) ç ÏÛ$y™ r& t⎦⎫ Ï9̈ρ F{ ى لَإِ جخر بن احلارث ضرالن انَكَ]كـ[﴾#$

٥(احلرية(راًاجِتو ،اشتى أَركَيثََ حادليلةَ وة دنم)كانَ، فَ)٦ يقعد ع املُميقرأُفَ ستهزئني م ، ليهِع
ذا نْ هإِذا؛ثلَ هم لتقُلَ ئتش ولَ:ضرالن الَ، قَ اضيةاملَ رونالقُ أنَش  اِهللا سولُر صا قَلم، فَ
  .)٧(م هِبِتي كُف ولونَاَأل هرطَّا سم:  ي، أَولنياَأل ساطريأَ الَّإِ

                           
  .  ٥٠٩:غريب القرآن   ) ١(
  . فلريجع إىل خترجيه ،  هذه تكملة اخلرب السابق الذي يذكر لنا مؤمرة قريش على املصطفى   ) ٢(
  . ٢/٤١٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .  مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
 .كانت مسكن ملوك العرب يف اجلاهلية ، مدينة كانت على ثالثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف  ) ٥(

  . ٢/٣٢٨:معجم البلدان : انظر 
مث نقله برزويه بفتح الزاي اليت بعدها واو ، وضعه لديلم ملك اهلند ، يف األصل لبيدبا الفيلسوف : كليلة ودمنة   ) ٦(

ترمجه املوىل املعروف ، مث نقله عبد اهللا بن هالل األهوازي من الفارسية إىل العربية ، ىل الفارسية من اهلندية إ
بضم اهلاء ، ) مهايون نامه ( ـ وهو الكتاب املعروف ب؛ بواسع عليني من علماء دولة السلطان سليمان خان 

بد اللطيف لع، أمساء الكتب : انظر . فارسيةبل إنه عريب من ال؛ وما قيل إنه البن املقفع غلط ، اليت بعدها ميم 
  . ٢٤٦ بن حممد رياض زادة،

: تفسري الثعليب : انظر . والثعليب والبغوي عن ابن عباس ، عن الكليب ٢/١٧٥:ه تفسريحكاه ابن زمنني يف   ) ٧(
  . ٢/٢٤٥:تفسري البغوي و،  ٤/٣٥١



  

∩⊂⊄∪﴿ øŒ Î) uρ (#θä9$ s% ﴾ قالَو الن أيضاً  - ضر-  :﴿¢Ο ßγ ¯=9 $# β Î) šχ% x. # x‹≈ yδ ﴾ الذقولُ ي ي

محم د﴿uθ èδ ¨, ys ø9 $# ô⎯ ÏΒ x8 Ï‰Ζ Ïã ö ÏÜ øΒr' sù $ uΖ øŠ n=tã Zο u‘$ yfÏm z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9  ومِلى قَها عمطرتا أَمكَ﴾  #$

$ &Íρr﴿ ، وطلُ oΨ ÏK ø $# A># x‹ yè Î/ 5ΟŠ Ï9 r& ﴾]بعضِبِ ]كـ ا عذَّمبت اُأل به١( مم(.ملَحُته شةُ د

عداوته لبِلني  لى إِعظهار ثلَم ؛  ولِذا القَهلم أَيوهنه على بصرية ن أَممره  ،الثَّ غايةَوقة 
مرِي أَف محمد  َأنلَ هيس ب٢( حق( .  

∩⊂⊂∪﴿$ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ã‹ Ï9 |MΡr& uρ öΝ Íκ Ïù﴾]أَ]ني:واُهللا انَا كَم املُذَّيعل بشركني 

وأنت مب قيمأَ نيرِظهَأل؛  )٣( مهنلَ هم عذِّياُهللا قَ بريةً حتى يخرج بِالني والذين آمنوا معه 

م٤(ا نه( ،﴿ $ tΒuρ šχ% x. ª!$# öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ãΒ ﴾ واُهللا انَا كَم عذَّمب فَّالكُ ؤالِءهار وؤمنونَم املُيهِف 

قولُ، فَ فرونَستغيه  :﴿öΝ èδ uρ tβρ ã Ï øó tG ó¡ o„ ﴾ ِاملُ: ي عنِيثُ)٥( سلمني ،الَقَ م :  

∩⊂⊆∪﴿$ tΒ uρ óΟ ßγ s9 ω r& ãΝ åκ u5 Éj‹ yè ãƒ ª! ى ن عنم وجخر عدب يفالسبِ م اُهللابهعذِّي م الَلَو: يأَ ﴾#$

öΝ﴿:قولهبِ èδ uρ tβρ ã Ï øó tGó¡ o„﴾ ممهِينِن ب،﴿öΝ èδ uρ šχρ ‘‰ ÝÁ tƒ﴾منعونَي بِالني  واملؤمنني،﴿ Ç⎯ tã 

Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $﴿، وا بهوفُطُي نْأَ ﴾ #$ tΒ uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 ÿ… çν u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ﴾]ن[ وأَ ذلكنوا الُم قَه :نحن 

β÷﴿ :لَّجو زع قالَ، فَ)٦(مليهِاُهللا ع رد، فَ رامِاحلَ سجداملَ ولياَءأَ Î) ÿ… çν äτ!$ u‹ Ï9 ÷ρ r& ω Î) tβθ à) −Gßϑ ø9 ] ش[﴾#$

tβθ à) −Gßϑ ø9 ⎯£﴿،نصاراَألو هاجريناملُ: ي عنِي] ش[﴾#$ Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u sY ò2 r& Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ﴾ 

  .ي ضائي قَبق فا سمي ، ويبِغَ لمع]كـ[

                           
  . ٥/١٦٩٠: تفسري ابن أيب حامت و،٩/٢٣٣:الطربي تفسري : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي   ) ١(
  .  ٢/٤٥٥:الوسيط يف تفسري لقرآن ايد : انظر   ) ٢(
  . ٢/٢٤٦:تفسري البغوي و،  ٩/٢٣٨:تفسري الطربي : انظر .وحكاه البغوي عن الضحاك ، قال الطربي   ) ٣(
والوسيط يف تفسري ، مصدر سابق :  تفسري الطربي: انظر . وحكاه الواحدي عن ابن عباس ، قاله الطربي   ) ٤(

  . ٢/٤٥٧:القرآن ايد 
  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
: تفسري البغوي و،  ٢/٤٥٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . وحكاه الواحدي والبغوي عن احلسن   ) ٦(

٢/٢٤٧ .  



  

∩⊂∈∪﴿$ tΒ uρ tβ% x. öΝ åκ èE Ÿξ |¹ y‰Ψ Ïã ÏM ø t7 ø9 $# ω Î) [™!% x6 ãΒ Zπ tƒ Ï‰ óÁs? uρ﴾]أَ]ني:صرياً ،فوتيقاًصف  ،

كَوانقُ تريش بِ طوفونَيراةٌ/ البيتع ي ،نَفِّصر وي١( قونَفِّص(،علوا ذَجلك لَّ الةًصكانَم ، فَه 

تقربى اِهللالَم إِه ى بِعالَتصفريِالت و٢( صفيقِالت(، ﴿ (#θè%ρä‹ sù z># x‹ yèø9 $ ﴿، بدرٍ بِ﴾ ]٣[#$ yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. 

šχρã à õ3 s?  ﴾]كـ[جحدونَت تاِهللا وحيد عز و٣( لَّج(.  

∩⊂∉∪ ﴿ ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. tβθ à) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9# uθ øΒ r& (#ρ‘‰ ÝÁ u‹ Ï9 ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! ] خ كـ[ ﴾ #$

نزلت ي املُفنفقني عربِلى ح سولِر ه الل َأب يامكَدرٍ ، وانوا اثنالً ي عاُهللا الَ، قَ)٤(شر رج 

yγ$ ﴿:ىعالَت اُهللا tΡθà) ÏΖ ãŠ |¡ sù §Ν èO Üχθ ä3 s? óΟ Îγ ø‹ n= tæ Zο t ó¡ ym ﴾ ِاألموالِ ذهابِب و ،فوات املراد،﴿ 

§Ν èO šχθ ç7 n= øóãƒ]كـ[ z⎯ƒ Ï% ©! $# uρ (# ÿρã x x. 4’ n<Î) zΟ ¨Ψ yγ y_ šχρç |³ øt ä† ﴾ ]ع[.  

∩⊂∠∪﴿u” Ïϑ u‹ Ï9 ª! $# y]Š Î6 y‚ ø9 $# z⎯ ÏΒ É= Íh‹ ©Ü9  هلِأَ نيب يزلمل مهنى جلَإِ حشرونَا يمنإِ:  يأَ ﴾ #$

الشقاوة أهلِو السعادة ،﴿Ÿ≅ yèøg s† uρ y]Š Î6 y‚ ø9 …﴿، )٥( هو اسم اجلنسِو؛  الكافر:  يأَ ﴾#$ çµ ŸÒ ÷è t/ 

4’ n? tã  <Ù ÷è t/ ﴾ يلحق بعض٦( بعضٍم بِه( ، ﴿ … çµ yϑ à2 ÷ z sù $YèŠ ÏΗ sd ﴾ َأي  :يجمعه حتى يصري 

… ﴿،  ومِركُاملَ حابِالسكَ ã& s# yèôf uŠ sù ’ Îû tΛ ©⎝ yγ y_]ن[š Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχρç Å£≈ y‚ ø9 ] م[ ﴾ #$

                           
، عن ابن عباس ،)١٢٣٢٤(برقم ،١٢/١٣:املعجم الكبري اين يف والطرب، ٩/٢٤١: رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ١(

: ٧/٢٣: قال اهليثمي يف جممع الزوائد .  الشيخ وابن مردويه نسبته أليب ٣/٤٤٦:وزاد السيوطي يف الدر املنثور 
  .  )) وفيه حيىي احلماين وهو ضعيف ، رواه الطرباين ((

  . ٢/٤١٢:معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
والوسيط يف تفسري ،  ٤/٣٥٥:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي والرازي عن مقاتل والكليب   ) ٤(

وشيبة ابنا ربيعة بن ، عتبه   :وهؤالء املنفقون هم ، ١٥/١٢٩:التفسري الكبري و ،مصدر سابق : القرآن ايد 
وأيب بن ، وحكم بن حزام ، والنضر بن حارث ، البحتري بن هشام ، ومنبه ابنا احلجاج ، وبنيه ،  عبد مشس

  .  كلهم من قريش،والعباس بن عبد املطلب ، ونوفل ، رث بن عامر اواحل، وزمعة بن األسود ، خلف 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ٢/٤١٣:وإعراب القرآن وإعرابه ،  ٩٨: آن جماز القر: انظر   ) ٦(



  

  .)١( ي اآلخرةف اِهللا ذابهم عأموالوا بِرم اشتهنَأل

∩⊂∇∪﴿≅ è% z⎯ƒ Ï% ©#Ïj9 (# ÿρ ã x Ÿ2﴾ َفيانَبِأي س وأصحاب٢(ه(،﴿β Î) (#θßγ tG⊥ tƒ﴾ عن الشرك قتالِ، و 

ö﴿،  ؤمننياملُ x øó ãƒ Ο ßγ s9 $̈Β ô‰ s% y# n= y™  ﴾ ]أي ]ن :ما تقدم ن مالزنا ، والشي ربِاحلَ نَّ؛ َأل رك

(βÎ﴿، مهته أُدلوم وي مثلهم كَسلَا أَذَإِ uρ (#ρßŠθãè tƒ ﴾ لقتالك ،﴿ô‰ s) sù ôM ŸÒ tΒ àM ¨Ψ ß™ š⎥⎫ Ï9 ¨ρF{ $# ﴾ 

 ينم الذه:  وأَ ٢،)٣(ن كفر لى مع منآ من، و المم السليهِع ى رسلهعالَت اِهللا نصرِبِ ]م[

لُقُتوا ، وأُسروا ي٤(درٍ وم ب(.  

∩⊂®∪ ﴿öΝ èδθè=Ï?$ s% uρ 4© ®L ym Ÿω šχθ ä3 s? ×π uΖ ÷G Ïù﴾  ٥(كفر( ،﴿ tβθà6 tƒ uρ ß⎯ƒ Ïe$! $# … ã&—# à2 ¬! ﴾ 

Âχ ﴿ ، زيرة العربِي جفر فم كُكُينِع دم يكونُ الَ]ن[ ﴾ Î* sù (# öθ yγ tGΡ$#﴾ عن الشرك ،﴿ 

 χÎ* sù ©!$# $ yϑÎ/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ × ÅÁ t/ ﴾]٢أوثج كـ[جازيِيجازاةَهم م هم ، بِ صريِالب

بِوأعم٦(هم ال(.  

∩⊆⊃∪﴿β Î) uρ (#öθ ©9 uθ s?﴾ َأنْوا أَب يوادع الشرك،وتالَق محمد ،﴿(# þθ ßϑ n=÷æ $$ sù ¨β r& ©! $# öΝ ä39 s9 öθ tΒ﴾ 

zΝ﴿،)٧( ؤمننياملُ رعشا مم يركُاصن]ن[ ÷è ÏΡ 4’ n< öθ yϑø9 $# zΝ ÷èÏΡ uρ /ç ÅÁ ¨Ζ9  اجلزُء، ثج ، ون ربعأَ، م [ ﴾#$

  .  ]العشر الثَّالثُ، صيب خه ،  عاسالت اجلزُء

∩⊆⊇∪ ﴿(#þθ ßϑ n=÷æ $# uρ $ yϑ̄Ρ r& Ν çG ôϑÏΨ xî ⎯ ÏiΒ &™ó© x« ﴾ َخذْأهراً موه قَتقَوسارِفَّن الكُراً م  ،﴿ ¨β r' sù ¬! 

                           
  . ٢/٢٤٨:تفسري البغوي و، مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
: زاد املسري و، ٤/٣٥٦:تفسري الثعليب : انظر . وحكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس ، ذكره الثعليب دون نسبه   ) ٢(

٣/٣٥٦  .  
  .مصدر سابق :ري القرآن ايد الوسيط يف تفس: انظر   ) ٣(
  . ٩/٢٤٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٤(
ويدل على معىن فتنة كفر ، حىت ال ينت الناس فتنة كفر : أي  :  ((مصدر سابق : قال الزجاج يف معاين القرآن   ) ٥(

  . ))   ﴾ ويكون الدين كله هللا  ﴿: قوله عز وجل 
  .مصدر سابق :سيط يف تفسري القرآن ايد الو: انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(



  

… çµ |¡ çΗ è~ ﴾ هذا تالفْ زينيتالمِالكَ احِت  ،ومصراخلُ وفلَس إِمذُ يثُى ح١( كر(  ،وولُو قَهه : 

﴿ÉΑθß™ §=Ï9 uρ﴾َلَ انَكه اخلُخ مسِمس يصنع يِفه مشاُءا ي،وإِ اليوم صرفلَيصاحلِى م 

“﴿ ،)٢(سلمنياملُ Ï% Î! uρ 4’ n1ö à) ø9 $#﴾ وهم بناشمٍو ه،وب٣(طلبِو املُن(الذرين حمت ليهِعم الصدقات 

الصفْاملَ دقات؛ لَ)٤(وضةُرهاخلُم خ مسِمس منِن الغ4  ﴿،  يمة’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ﴾ وهاملُ طفالُأَ مسلمني 

⎫⎦È﴿،مسِمس اخلُم خليهِع نفقي  ؛)٥(مهاؤآب كلَين هالذ سلمنياملُ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ ﴾ هلَأَ: ي عنِي 

∅Ç ﴿،مسِمس اخلُخ -يضاً أَ - )٦(مهلَ سلمنين املُم ةاجاحلَو ةاقَالفَ ö/ $# uρ 

È≅‹ Î6  اُهللا كرهما ذَكَ؛ماسٍخأَ مسةلى خع قفَني نيمةالغ مسخ، فَ)٧(فرهس به نقطعاملُ]ع[﴾9$#¡¡

عز ولَّج ،أَ ربعةُأَوخماسهكونُا ت بني انِالغمني ،ولُقَوه : ﴿ β Î) óΟ çGΨ ä. Ν çGΨ tΒ# u™ «!$$ Î/﴾ َأي  :

$! ﴿،)٨( اِهللام بِنتمم أَنتنْ كُإِ نيمةي الغف م بها أُمرتوا ملُباقْفَ tΒ uρ $ uΖ ø9t“Ρ r& 4’ n? tã $ tΡÏ‰ ö6 tã﴾ ي عنِي :ي ف

                           
:  ٢/٢٤٩: هتفسرييقول البغوي يف ، ١٠/٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن احلسن وابن عباس   ) ١(

وإضافة هذا املال إىل ، على سبيل التربك  افتتاح كالم ﴾اهللا  ﴿: ذهب أكثر املفسرين والفقهاء إىل أن قوله ((
وهو ، فإن الدنيا واآلخرة كلها هللا عز وجل ؛ وليس املراد منه أن سهما من الغنيمة هللا منفردا ، نفسه لشرفه 

والغنيمة تقسم مخسة ، سهم اهللا وسهم الرسول واحد : قالوا ، قول احلسن وقتادة وعطاء وإبراهيم والشعيب 
  . )) واخلمس خلمسة أصناف ، اسها ملن قاتل عليها أربعة أمخ، أمخاس 

  . ٤/١٤٠:األم : انظر   ) ٢(
  . ٧٢: مجهرة أنساب العرب : هم بنو املطلب بن عبد مناف بن قصي بن كالب، انظر: بنو املطلب  ) ٣(
كنا نقول حنن :  ((أم مجيع قريش قال ابن عباس : أحدها : على ثالثة أقوال ) ذوي القرىب ( اختلف يف معىن   ) ٤(

بنو هاشم وبنو املطلب و به قال أمحد و الشافعي : والثاين  )) هم فأىب علينا قومنا وقالوا قريش كلها ذوو قرىب 
: املغين و،  ١٠/٦:تفسري الطربي : انظر  .قاله أبو حنفية ، أم بنو هاشم فقط : و الثالث ، ورجحه الطربي 

  .  ٣/٣٦٠:املسري زاد و،  ٨/٤٣١:احلاوي الكبري و،  ٦/٣١٧
  . ١٠/٨:تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير   ) ٥(
والوسيط يف تفسري ، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . وحكاه الواحدي عن ابن عباس ، قاله ابن جرير   ) ٦(

  . ٢/٤٦١:القرآن ايد 
  .مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير   ) ٧(
  . ٢/٤١٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر . زجاج قاله ال  ) ٨(



  

في هذه السورة،﴿tΠ öθ tƒ Èβ$s% ö à ø9 $#﴾اليوم ي فَالذقْرفيه ت باحلَ نيق ٢؛ )١(الباطلِو وهو يوم 

٢(درٍب(،﴿tΠ öθ tƒ ‘ s) tGø9 $# Èβ$ yè ôϑ yf ø9$#﴾]ن[حاِهللا زب  ،والش حزبيطان ، ﴿ ª!$# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 

&™ ó© x« íƒ Ï‰ s% ﴾ ]ذْإِ]كـ م اُهللاركُصن وأن٣(ذلةٌ ةٌ ، أَقلَّم أَت(. 

∩⊆⊄∪ ﴿ øŒ Î) Ν çFΡ r& Íο uρ ô‰Îè ø9 $$Î/ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#﴾ ولٌ بِن٤( شفريِز( الوي اَألاددى املَلَى إِندينة ، ﴿ Ν èδ uρ Í 

Íο uρ ô‰Îè ø9 $$ Î/ 3“ uθ óÁà) ø9 $# ﴾ ووكُعدولٌ بِم نشفريِز الوي اَألادلَى إِقصأَ  ،)٥(ةَكَّى مقَر﴿  Íο uρ ô‰ Îèø9 $$Î/  ﴾

 ﴾ قا حيهِم٦(ف( ، ﴿ Ü= ò2 §9 $# uρ ﴾ َأأَ:  يبفيانَو س أَ، وصحابه ؛ وم أَهين؛ يعبلِاِإل صحاب 

≅Ÿ﴿،)٧(العري  : ينيع x ó™ r& öΝ à6Ζ ÏΒ   ﴾]أَ]نساحلِبِ:  ي ٠٢،)٨( حرِالبدكسرِبِ؛ وةُالع نيِالع 

وضما ه :شاطئ الوادي ، والدنيالقُا وصى و :اَأل أنيثُتدنقْاَألى و٢، )٩(ى ص والرأَ:  كببو 
 الثةلى ثَع لِاحالسي بِادن الوم سفلَوا أَانكَ، و)١٠( ربعنيوا أَانكَ؛ و هأصحابو فيانَس بوأَ

öθ﴿ ، )١١( ميالٍأَ s9 uρ óΟ ›?‰tã# uθ s?﴾ لالِلقت،﴿óΟ çG ø n= tG÷z ]ω ’Îû Ï‰≈ yèŠ Ïϑø9  يعادم املتنقضم فَتأخرتلَ]ع[﴾#$

ثَكْ؛ لرتهم ، وتم ،كُقل﴿ ⎯ Å3≈ s9 uρ ﴾ جم اُهللاكُمع ريِن غَم م، يعاد ﴿z© ÅÓ ø) u‹ Ïj9 ª! $# # X ö∆ r& 

                           
  . ٢/٤١٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
   .٥/١٧٠٦:تفسري ابن أيب حامت و ، ١٠/٨:تفسري الطربي :انظر. رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٢(
  .  ٢/٤٦٢:د الوسيط يف تفسري القرآن اي: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  . مصدر سابق :جماز القرآن : انظر . حافة الوادي : الشفري   ) ٤(
  .  ٢/٤١٧:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١٠/١٠:تفسري الطربي : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٠٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
تفسري ابن أيب و ،مصدر سابق : تفسري الطربي :انظر. حامت عن ابن عباس  وابن أيب، روا ابن جرير عن جماهد   ) ٧(

  .٥/١٧٠٧:حامت 
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ٨(
عن ابن  ٤٦٣ – ٢/٤٦٢:وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣٤٥: غريب القرآن   ) ٩(

  . السكيت 
  . ٢/٢١٢:شاف الك  ) ١٠(
  . ٢/٢٥٢:تفسري البغوي   ) ١١(



  

šχ% Ÿ2/Zωθãè ø tΒ ﴾ ]ف ع[في علمه ،وحكمه مصرِن ن النيب  املُو١(ؤمنني(،﴿ 

š Î=ôγ uŠ Ïj9﴾َأعل ذَفَ:  يلك لل وكَيض من يكفرفر بعد حقَ ةًجامع تليه قَ، وهذرع طعت  ،

ويؤمن مآمن ن عذَ ثلِلى م٢( لك(و ،بِ أرادالبينة  :املُ صرةَنؤمنني مع قهِلتلى ذَم علك معِاجل 

⎯ô ﴿ ،مهِتوكَشهم وتثركَ عم ثريِالكَ tΒ š n= yδ .⎯ tã 7π oΨ Íh‹ t/ 4© z ós tƒ uρ ô⎯ tΒ  † yr .⎯ tã 

7π oΨ Íh‹ t/]ن[χ Î) uρ ©! $# ìì‹ Ïϑ |¡ s9 ﴾ لدمكُعائ،﴿íΟŠ Î= tæ﴾ ]نِبِ]كـ خي٣(م كُات(.  

∩⊆⊂∪﴿øŒ Î) ãΝ ßγ s3ƒ Ì ãƒ ª! $# ’ Îû š ÏΒ$oΨ tΒ]٣[﴾ عينك ؛ وهو موضأَ ٢٠،)٤(ومِع النم يهِأُرِ:  و

يف ]منام٥(] ه( يف قفَ لة ،أَ أخربصحابه ذَ كانَ، ولك يتاً لَبِثْتمه)٦(،﴿WξŠ Î= s%﴾]ن[ ليحقرم ، وه

و ،يرؤجتو٧(م ليهِا ع(،﴿öθ s9 uρ öΝ ßγ s31 u‘ r& # Z ÏW Ÿ2 óΟ çF ù=Ï± x  )٨(هم ربِن حم عرتأختلَم ، وتنبجلَ ﴾9©
)٨( ، ﴿óΟ çFôã t—$uΖ tG s9 uρ † Îû Ì øΒF{ $# ﴾ ولفَاختكَ تلم٩(م كُت(،﴿ £⎯ Å6≈ s9 uρ ©!$# zΝ ¯=y™﴾ 

…  ﴿، )١٠(م كُينا بيمف فةخالَن املُم مكُمصع]ن[ çµ ¯ΡÎ) 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρß‰ Á9 م لع]كـ[﴾  #$

                           
: تفسري ابن أيب حامت و،١٠/١١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن حممد بن إسحاق   ) ١(

٥/١٧٠٨ .  
: تفسري ابن أيب حامت و،١٠/١٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن حممد بن إسحاق   ) ٢(

  . سابق مصدر 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
تفسري و،  ٢/٤١٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . حكاه الزجاج والسمرقندي والزخمشري والبغوي عن احلسن   ) ٤(

   .٢/٢٥٢:تفسري البغوي و،  ٢/٢١٣:الكشاف و ،٢/٢٣:السمرقندي 
  .يف منامهم : صل ويف األ، كذا يف تذكرة األريب   ) ٥(
وابن أيب حامت ، وقد روى هذا القول ابن جرير ورجحه  ، ٢٠٥ -١/٢٠٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(

تفسري ابن أيب و،  ١٠/١٢:تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته لعبد الرزق وابن املنذر  ، عن جماهد 
  . ٤/٧٤:الدر املنثور و،  ٥/١٧٠٩: حامت 

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٨(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٩(
  .  ١٥/١٣٦:التفسري الكبري و، مصدر سابق : تفسري البغوي : انظر   ) ١٠(



  

مي ا فكُدورِصم مثُ)١( قنيِن الي ،خ ماملُ اطبؤمنني هذا املَميعاً بِجقالَى ؛ فَعن  :  

∩⊆⊆∪ ﴿øŒ Î) uρ öΝ èδθßϑ ä3ƒ Ì ãƒ ÏŒ Î) öΝ çG øŠ s) tGø9 $# þ’ Îû öΝ ä3 ÏΖ ã‹ ôã r& WξŠ Î= s%﴾ َالَق ابن مسعود: )) َللُقُ قدّوا ل

ي أَفينِعنا يوم بدرٍ حى قُتل لَمن إِلتيبِنِى ج : تراهم سأَ:قالَفَ! ؟ بعنيتراهفَ! ؟ ائةًم ما أسرن

لْقَجالً فَركُ: ا نكُ مفاًلْأَ:  الَتم ؟ قَن  ((
)٢( ، ﴿ óΟ à6 è=Ïk= s) ãƒ uρ þ’ Îû öΝ Îγ ÏΖ ãŠ ôã r& ﴾ لوترِؤيجم ، ليكُا ع

الَو رجعونَي عن ق٣(م كُتال(،﴿z© ÅÓ ø) u‹ Ï9 ª! $# # \ øΒ r& šχ% Ÿ2 Zωθ ãèø tΒ ﴾]ن ش[ في عنصرِبِ لمه 

† ﴿ ، أهلهو ركالش ذُلِّ، و أهلهو سالمِاِإل نصرِبِ n< Î) uρ «!$# ßì y_ö è? â‘θãΒW{ ذا ه بعدو] م[﴾ #$

  . )٤(يائدعأُعاقب أَي ، ويائلوم ؛ فأُكرم أَكُصريم يلَإِ

∩⊆∈∪﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒÎ) óΟ çGŠ É) s9 Zπ t⁄Ïù﴾ افرةًعةً كَماج،﴿ (#θçFç6 øO $$ sù﴾ لهم ،قتالالَو 

تهزِن٥(وا م( ، ﴿ (#ρã à2 øŒ $# uρ ©! $# # Z ÏW Ÿ2 ﴾ ِب وهوادعصرِالن ٦( مليهِع(،﴿öΝ ä3 ¯= yè ©9 šχθ ßsÎ=ø è?﴾ 

šχθ ßsÎ=ø è?﴾ ]كَ]أوثج كـي تسعوا،د وبقُتي اجلَوا فنإِفَ،)٧(ةنما هما خإِ:صلتانا م

نيمةُالغ،إِوا مهادةُالش.  

∩⊆∉∪ ﴿ (#θãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ]ن[Ÿω uρ (#θãã t—$uΖ s?﴾ الَو تختوا ،فُل﴿  (#θè=t± ø tG sù ﴾ تنوا ، جب

﴿ |= yδ õ‹ s?uρ ö/ ä3 çt†Í‘]كـ[﴾]٣[ لَد٨(مكُج(،/وجأتم كُر)٩(و ،دلَومكُت)١(،﴿  (# ÿρ ç É9 ô¹ $# uρ]أوكـ [

                           
تفسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . اه الواحدي والبغوي عن ابن عباس حك  ) ١(

  . مصدر سابق : البغوي 
وابن أيب حامت ، ١٠/١٣:ه تفسريوابن جرير يف ،  ) ٣٦٦٩٨(برقم ،  ٧/٣٦٠:ه مصنفرواه ابن أيب شيبة يف   ) ٢(

  . نسبته أليب الشيخ وابن مردويه ، مصدر سابق : نثور وزاد السيوطي يف الدر امل،  ٥/١٧١٠: ه تفسرييف 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  . ٢/٤٦٤:وسيط يف تفسري القرآن ايد ال: انظر . حكاه الواحدي عن الكليب  ) ٥(
  . ١٥/١٣٧:التفسري الكبري و،  ٢/٢٥٣:تفسري البغوي و ،٤/٣٦٣:تفسري الثعليب : انظر   ) ٦(
  . ٥/٤٥٤:زاد املسري   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق : رآن ايد الوسيط يف تفسري الق: انظر . حكاه الواحدي عن السدي   ) ٩(



  

(# ÿρç É9ô¹ $# uρ]أوكـ [¨β Î) ©! $# yì tΒ š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9$# ﴾ ]كـ.[  

∩⊆∠∪ ﴿  Ÿω uρ (#θ çΡθä3 s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θã_ t yz ⎯ ÏΒ  Ν ÏδÌ‘$ tƒ ÏŠ﴾ ي عنِي :النفري ،﴿  # \ sÜ t/ ﴾ ُطياناً غ

في الن٢( عمة(؛ وأَ ذلكنهم خوا بِرجالقيان و ،املعازف اخلُ شربونَ، ي٢،  مور جاءهسولُ م ر
 نشرببدراً، و ردى نتح رجعن الَ:هلٍو جبأَ قالَفَم،ريكُجا عن قدفَ؛ وا عجِرنْ أَأَ:  فيانَي سبِأَ

™u﴿،)٣(يانُا القلينع عزفتو، ربالع طعمن، و موراخلُ !$ s Í‘ uρ Ä¨$̈Ψ9  بطانع إِم لجميلِظهاراً لإِ ﴾ #$

‰‘šχρ﴿،)٤( بيحِالقَ ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! !ª﴿،مهِتالقو مننيؤاملُ معادةل]ن[﴾ #$ $# uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ ÷è tƒ 

ÔÝ‹ ÏtèΧ  ﴾]كـ[عالفَ ميهِازِيج٥( م به( .  

 ∩⊆∇∪﴿øŒ Î) uρ z⎯ −ƒ y—]٣[ÞΟ ßγ s9 ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# óΟ ßγ n9$yϑôã r& tΑ$s% uρ Ÿω |= Ï9$ xî ãΝ à6 s9 tΠ öθ u‹ ø9 $#]٣[š∅ÏΒ 

Ä¨$̈Ζ9 $# † ÎoΤ Î) uρ Ö‘% y` öΝ à6 ي نِب،و )٦(نانةَك افتخ سرياملَ معتجا أَمريشاً لَقُ نَّأَ ذلكو]ن[﴾9©

مجٍدل كَ )٧( طوايلَ؛ لانت م ، فَينهِبتى لَبدإِه ملَ - بليساُهللا عنه - في صراقةَ ورةس بن مالك 
بن م الكعشجي ثُانِنم وا لَقالُفَ،)٨(يجِاملُدله:نحن نق ريدتالَ هجلِذا الر،ونم قَ نخافومك ،

ϑ£$ ﴿ ،)٩(اس ن النم كم اليوملَ البال غَفَي،ومن قَافظٌ مح:  يم ؛ أَكُار لَي جنِإِ:  قالَفَ n= sù 

                                                                             
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن األخفش   ) ١(
  . ٤/١٥٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . ١٠/١٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٣(
  .مصدر سابق : القرآن وإعرابه  معاين: انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  . ٢/٤٦٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ٣٦٦:اية األرب يف معرفة األنساب العرب : انظر.  القحطانية من مضر من بطن ،كنانة نوهم ب  ) ٦(
   ) .طال ( مادة .  ٢/٥٧٢:املعجم الوسيط : انظر . العداوة والترة والثأر : والطائلة ، مجع طائلة   ) ٧(
 ،سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن كنانة املدجلي الكناين  ،أبو سفيان ، هو الصحايب اجلليل   ) ٨(

سواري كسرى حتقيقاً لنبوة  ألبسه عمر، ويقال إنه سكن مكة ، يعد يف أهل املدينة ،  كان يرتل قديداً
: االستيعاب  :انظر . رضي اهللا عنهما  الفة عثمانومات سنة أربع وعشرين يف صدر خ،  رسول اهللا 

  .  ٢/٥٨١:االستيعاب و،  ٢/٥٨٢
  .١٠/٢٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن حممد بن كعب   ) ٩(



  

ÏN u™!# t s? È⎯≈ tG t⁄ Ï ø9 $#]٣[ ﴾ ى اجلَقَالتمعان  ،﴿ }È s3 tΡ ’ n? tã Ïµ ø‹ t7 É) tã ﴾ رجع ملَ قيلَفَ، ياً ول ه :ا ي

%tΑ$s﴿)١(!؟ تالَق ريِن غَراراً مفسراقةُ أَ uρ ’ ÎoΤ Î) Ö™ ü“Ì t/ öΝ à6Ζ ÏiΒ þ’ ÎoΤ Î) 3“ u‘ r& $ tΒ Ÿω tβ ÷ρ t s?﴾]ن[ وذلك 

وأَ ذلكنه ربيلَأى جِر صاِهللا لوات عليه وسالمه مع املالئكة ليهِعم السالم ؛ جنصرِاءوا ل 

È{ ﴿: عىنمو ٠٢،)٢(ه ارظَني إِهِتنيفَ،  يامةالقَ كونَت نْأَ افخ٢٠،  ؤمننياملُ s3 tΡ ﴾ :رجع 

’þ ﴿ ،)٣(ى رقَهالقَ ÎoΤ Î) Ú’% s{ r& ©! #$!ª ﴿،)٤(هلكي يمني فنِكَلهي نْأَ]ن[﴾ #$ uρ ß‰ƒ Ï‰ x© ÅU$ s) Ïè ø9 $# 

ÅU$ s) Ïè ø9   .]كـ[﴾  #$

∩⊆®∪ ﴿  øŒ Î) ãΑθ à) tƒ tβθ à) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ ’ Îû Ν Îγ Î/θè=è% íÚ t ¨Β  ﴾وأَم قَه وملَسةَمكَّوا بِم  ،

لَوم هاجِيوا ، فَرلما خقُرج تريش حربِل اِهللا سولِر  خرجوا معهالُقَم ، وونُكُوا ن ع م

§﴿:وا الُقَ سلمنيلةَ املُأوا قا رلم، فَ ئتنيِالفَ كثرِأَ xî Ï™Iω àσ ¯≈ yδ óΟ ßγ ãΨƒ ÏŠ  ﴾]ذْإِ ]ن خرجوا مع قهم لت

ياجلَ ونَلُقاتالكَ معثُ/ ،  ثريم قُتلوا جميعاً ماملُ عال اُهللا، قَ)٥( شركني ىعالَت:﴿  ⎯ tΒ uρ ö≅ 2 uθ tG tƒ 

ö≅ 2 uθ tG tƒ ’ n? tã «! *χÎ  ﴿، ليهإِ مرهم أَيسلِّ ﴾ #$ sù ©! $# î“ƒÍ• tã ﴾ َقم نِوي يع ، ﴿ÒΟ‹ Å6 ym ﴾ 

  .)٦( لقهي خف ]كـم[

∩∈⊃∪ ﴿ öθ s9 uρ #“ t s? ﴾ يا محمد ،﴿ øŒ Î) ⊕’ ®û uθ tG tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2] ق خ[èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# ﴾ جرونَي 

                           
، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي وابن اجلوزي عن الكليب   ) ١(

  .٣/٣٦٧:زاد املسري و،  ٢/٢٥٤:تفسري البغوي و
  . ١/٢٠٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  . عن ابن قتيبة ، مصدر سابق : وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١٥٠:غريب القرآن   ) ٣(
: سري البغوي تفو،٢/٤٦٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن عطاء   ) ٤(

٢/٢٥٥  .  
تفسري ابن أيب و،  ١٠/٢١:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن ابن إسحاق ، رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٥(

  . ٥/١٧١٦:حامت 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(



  

øŒ﴿ أَرقَ،بدرٍوا بِلُتن قُم:يعنِيم؛هرواحأَ Î) ⊕’ ®û uθ tG t?  ﴾١(امٍش(،﴿šχθ ç/ Î ôØ o„ öΝ ßγ yδθã_ ãρ öΝ èδ t‘$ t/ ÷Š r& uρ﴾ 

θ#) ﴿،والَّا وذَم إِهريِخمآ، و سلمنيى املُلَوا إِلُبقْا أَذَهم إِميادقَم] كـ[ è%ρèŒ uρ﴾ َأي :لَ يقولونَوم ه

بعد واوقُذُ: )٢( املوت ﴿  šU# x‹ tã È,ƒÍ y⇔ ø9   .]ونمسخ، كـ صا[  ﴾ #$

 ∩∈⊇∪ ﴿ š Ï9≡ sŒ ﴾ َأي  :ذَها العذاب،﴿$ yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% öΝ à6ƒ Ï‰ ÷ƒ r& ﴾ِبا كَمسبتم ، وجنميت، 

﴿ χ r& uρ ©! $# }§ øŠ s9 5Θ ¯ξ sà Î/ Ï‰Š Î6 yè ù=Ïj9 ﴾ ]َأل ]خنه حكيم فيما يي قض.  

∩∈⊄∪﴿É> ù& y‰ x. ÉΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù]ع[t⎦⎪ Ï%©! $# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö7 s%]كـ[(#ρã x x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# ãΝ èδ x‹ s{ r' sù 

ª! $# óΟ Îγ Î/θçΡ ä‹Î/]ن[¨β Î) ©! $# A“ Èθ s% ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïèø9 ي ف ؤالِءادةُ هع:  ريدي]كـ[﴾ #$

كَ؛ كذيبِالتآلِ عادة اُهللا لَأنز، فَ رعونَف ى بِعالَتهم عقوبتكَ؛ هآلِبِ نزلَا أَم اَهللا نَّإِ،)٣(رعونَف 
  .  )٤(هسلَر بكذَّ، و به فرمن كَل قابِديد الع، ش يٌءه شلبغي ر الَادقَو ويقَ

∩∈⊂∪  ﴿ y7 Ï9≡ sŒ  χ r'Î/ ©! $# öΝ s9 à7 tƒ # Z Éi tó ãΒ ºπ yϑ ÷è ÏoΡ $ yγ yϑ yè ÷Ρr& 4’ n? tã BΘ öθ s% 4© ®L ym (#ρç Éi tó ãƒ $ tΒ 

öΝ Íκ Å¦ àΡr' Î/ ]خ[χ r& uρ ©! $# ìì‹ Ïϑ y™ ÒΟŠ Î= tæ  ﴾ ]اَهللا نَّأَ] خ ى أَعالَتهلَأَ طعم ةَكَّم موعٍن ج 

و ،آمنهم من خوف ليهِإِ بعثَ، وم ماًدحم   روالً ،سكانَو لَّذا كُهه ما أَماُهللا نعم م ليهِع
لَ، وم يكن يغير عنها لَم مم يغيروا هم و ،تيِغكُ: م ريهفرم بِهها ، وترك كْشا ، فَرها لم
    .)٥(م هذَخأَ، و عمةَم النهلبسهم فَا بِم اُهللا ريغَ لكروا ذَيغَ

∩∈⊆∪ ﴿ É> ù& y‰ Ÿ2 ÉΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù ]ع[ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ óΟ ÎγÏ= ö7 s% ]كـ[ (#θç/ ¤‹ x. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ Íκ Íh5 u‘ 

                           
  .  ٣١١: حجة القراءات ،  ٣٠٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
تفسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن ابن عباس    ) ٢(

  . ٢/٢٥٦:البغوي 
  . ٢/٤٢٠:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٤١٣:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء و الزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق  :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
نعمة اهللا :  ((عن السدي  قوله  ٥/١٧١٨:وابن أيب حامت يف تفسريه ،  ١٠/٢٤:روى ابن جرير يف تفسريه   ) ٥(

نسبته  ٤/٨١:وزاد السيوطي يف الدر املنثور  )) انعم اهللا ا على قريش فكفروا ونقله اىل االنصار  حممد 
  .أليب الشيخ 



  

Ν ßγ≈ oΨ õ3 n= ÷δr' sù óΟ Îγ Î/θçΡä‹ Î/ ]ن[ !$ oΨ ø% { øî r& uρ tΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù]ن[ @≅ ä. uρ (#θçΡ% x. š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ sß ﴾ 

  :)١( ةَريظَقُ هودي يف زلَن مثُ]م[

∩∈∈∪ ﴿  ¨β Î) § Ÿ° Éb> !# uρ£‰9 $# y‰Ψ Ïã «!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ôΜ ßγ sù Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ﴾]كـ[ .  

∩∈∉∪﴿š⎥⎪ Ï% ©! $#/£N‰yδ$tã öΝ åκ ÷] ÏΒ ﴾ وَأل ذلكنهقَم نضوا عهد راِهللا ولِس ،وأعانوا عليه 

مشركبِ ةَكَّي مثُ الحِالس ،م ذَاعترأَ: وا الُقَوا ، وطَخا ، فَأنهفَ انيةًم ثَعاهد ،نقضوا العهد يوم 

Ν§﴿:ىالَعه تولُقَ ذلكو، ندقِاخلَ èO šχθ àÒà)Ζ tƒ öΝ èδ y‰ ôγ tã ’ Îû Èe≅ à2 ;ο § s∆ öΝ èδ uρ Ÿω šχθ à) −F tƒ  ﴾

  .)٢( لكي ذَف اِهللا قابع]كـ[

∩∈∠∪ ﴿$ ¨ΒÎ* sù öΝ åκ ¨] x s) ÷W s? ’ Îû É> ö ysø9 Š÷ ﴿،)٣(م هترسأَو،تالِي القم فهتركْدأَ نْإِفَ﴾  #$ Îh |³ sù Ο ÎγÎ/ 

ô⎯ ¨Β öΝ ßγ x ù=yz ﴾َبِ علْافْفعالًهم ف منكيلِن الت والعقوبة تفرق به لِّمع كُج يعتبِ؛ فَ اقضٍنما بِ نَور

óΟ﴿:ىعالَه تولُقَ ذلكفَ،)٤( هدالع ضونَنقُي الَو،  هؤالِءبِ علتفَ ßγ ¯=yè s9 šχρã 2 ¤‹ tƒ﴾ 

  . )٥( ريشٍقُ لغةبِ؛ هم سمّع بِ: هم بِ درش وأَ ٠٢] كـ[

∩∈∇∪﴿$ ¨ΒÎ) uρ  ∅ sù$sƒ rB﴾ لمنع٦(ت(،﴿⎯ ÏΒ BΘöθ s% Zπ tΡ$uŠ Åz ﴾ نقضاً لبِ)٧( لعهددليلٍ يلَ ظهرك  ،

 ،﴿õ‹ Î7 /Ρ$$ sù óΟ Îγ ø‹ s9 Î) 4’ n? tã >™ !# uθ y™ ﴾]ن[ بذْأن عهدهم الذي عاهدتهم ع؛  ليهأَ تكونَلنت وم ه

واًءس في العفَ)٨( داوة ،ال يتوهوا أَمنك نقضت الع؛ أَ ربِاحلَ نصبِبِ هدأَ:  يعلمتم أَهنك 

                           
: انظر . الشيخ  أيب شيبة وابن املنذر وأيب وزاد السيوطي نسبته ال،  عن جماهد رواه ابن جرير وابن أيب حامت  ) ١(

  . ٤/٨١:الدر املنثور و، ٥/١٧١٩:تفسري ابن أيب حامت و ،١٠/٢٥:تفسري الطربي 
  . ٢/٤٦٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  . مصدر سابق : آن ايد الوسيط يف تفسري القر: انظر . حكاه الواحدي عن مقاتل   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : و انظر ، مصدر سابق : قاله الزجاج يف معاين القرآن   ) ٤(
  .  ٢٨٧: غريب القرآن   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس    ) ٦(
  .مصدر سابق : رآن وإعرابه معاين الق: انظر   ) ٧(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه ،  ٩٩: جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة الزجاج   ) ٨(



  

نع قضتهدهئَّم لال يتوهوا بِمك الغ١(در(،﴿¨β Î) ©!$# Ÿω = Ïtä† t⎦⎫ ÏΨ Í←!$ sƒ ø:  ينالذ]كـ أوثا[ ﴾ #$

يخونَون في العهد و٢(ا غريه(.  

 ∩∈®∪ ﴿ Ÿω uρ ¨⎦ t⎤ |¡ øt sH t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. (# þθ à) t7 y™ ﴾ ]ن ق [ ،أَ قَر﴿ Ÿω uρ ¨⎦ t⎤ |¡ øt s†  ﴾امٍ شمزةُ وح

وح ٣(فص(،﴿ öΝ åκ ¨Ξ Î) Ÿω tβρ â“ Éf ÷èãƒ  ﴾]قَ، ]كـ ثاأَر  ﴿(#þθ à) t7 y™ öΝ åκ ¨Ξ r&  ﴾٤(امٍ ش(و ،نَّأَ ذلك 

مأَ نفلت من حرب بارِفَّن الكُدرٍ م نْوا أَافُخ بِ رتلْتهم هلكةٌ في الوفَ،  قتا لَلمم رتلْت 
 الَوا،نونزعجِي م الَهنإِفَ؛هم اآلنَتسالما بِونبقُم سهنحسبت الَ: ى عالَت اُهللا قالَوا ، فَغبو واغطَ
فُيوتوننا فيمستقبلونَا ي م٥( ن األوقات( .   

∩∉⊃∪ ﴿(#ρ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 ﴾ خدذُوا العةَ لوم ، كُعد﴿$ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $# ⎯ ÏiΒ ;ο §θè% ﴾ ِبما تونَقُوت به 

عربِلى حهم مالحِن الس،وِسالق٦(ي(،غريِواه)٧(،أ٢٠َو:هبلُي الن)٨(،﴿∅ ÏΒ uρ ÅÞ$t/ Íh‘ È≅ ø‹ y⇐ ø9 $#﴾ 

È≅ ø‹ y⇐ ø9$#﴾ ]ن [مما يبطُرت رسٍن فَم ف٢٠، بيل اِهللاي س وهو رطُبا ه، اقْوتناؤهوِا لز٩(لغ(، ﴿ 

šχθ ç7 Ïδö è? ⎯ Ïµ Î/﴾ تخبِ ونَفُومطَا استع١٠(مت(،﴿¨ρß‰ tã «! $# öΝ à2 ¨ρß‰ tã uρ﴾]خ[مشركةَ كَّي م

فَّكُوار ربِالع ،﴿ t⎦⎪ Ì yz# u™ uρ /⎯ ÏΒ óΟ ÎγÏΡρ ßŠ ﴾ ]خ[وم املُهونقُناف ،﴿ Ÿω ãΝ ßγ tΡθßϑ n=÷è s? ]ن[ ª! $# 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . ١١٧: التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : لقراءات السبعة يف ا: انظر   ) ٣(
  .  ٣١٢: حجة القراءات ،  ٣٠٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن األنباري    ) ٥(

  . ٣/٣٧٤:املسري 
  ) باب القاف والسني( مادة ، ٩/١٧٧:هتذيب اللغة : انظر . ألقواس هي ا: القسي   ) ٦(
  . ٨/٣٥:تفسري القرطيب : انظر . حكاه القرطيب عن ابن عباس   ) ٧(
  . ١/٢٠٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
: ايد وهو قول الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(

  . مصدر سابق 
  . ٢/٢٥٩:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١٠(



  

öΝ ßγ ßϑ n=÷è tƒ  ﴾]َأل ]ننهم مكُعإِ الَ:  قولونَم ؛ ي١( اُهللا الَّإِ له(و ،يونَغز م،عكُماملُونافق رهيبه 

$﴿،)٢( ودهم اليه:  وأَ ٢٠،  سلمنيعدد املُ tΒ uρ (#θà) ÏΖ è? ⎯ ÏΒ &™ ó© x«﴾ م ن آلةوالحٍس،صفراَءو 

يضاَءبِو،﴿† Îû È≅‹ Î6 y™ «! ∃¤ ﴿ ، اِهللا اعةَطَ ﴾ #$ uθ ãƒ öΝ ä3 ö‹ s9 Î) ﴾ يخكُلَ لفم فلِاجِي الع  ،ووفِّير 

óΟ ﴿ ، ي اآلخرةجره فم أَكُلَ çFΡ r& uρ Ÿω šχθ ßϑ n=ôà è? ﴾] كـ ،سالَ]ونت نقَتونَص ٣(وابِن الثَّم(.     

     .)٣(وابِالثَّ

∩∉⊇∪ ﴿βÎ) uρ (#θßs uΖ y_ ÄΝ ù=¡¡=Ï9﴾ الُموا ل٠٢؛ )٤( لحِلص ح ؛ أَانِاجلَ ائرِن الطَّمائلَاملَ:  ي لى ع

لى أَعحد جناحأَ ،)٥( يهقَر﴿ÄΝ ù= cÅ¡=Ï9﴾ شةُ ،عب﴿ôx uΖ ô_ $$ sù $ oλ m;﴾ َفإِ لْما؛ليهاملُ:يعنِيواليهود  شركني

≈θè=ÏG#) ﴿:)٧( قولهبِ سخن م، ثُ)٦(واليهود  s%  š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ﴾ )١( ، ﴿ ö≅ ©. uθ s? uρ 

                           
  . ٢/٤٦٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن احلسن وابن زيد   ) ١(
،  ٢/٢٥: فسري مقاتل بن سليمان ت: انظر .وهو قول مقاتل ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(

  . ٢/٢٩:تفسري السمرقندي و
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .  ٢/٤٢٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
:   غريب القرآن  :انظر  )) مالوا للصلح : وا للسلم حجن:  ((غريب القرآن املوجود فيما وقفت علية من نسخ   ) ٥(

:  - مثالً –انظر ، واملعلومة الواردة هنا موجودة يف كتب املعاجم العربية ، ولعله من اختالف النسخ ،  ١٧٥
  . ١/٤٤٢: مجهرة اللغة 

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن احلسن وقتادة والكليب   ) ٦(
فأما ما : (( ١٠/٣٤: ربي وابن اجلوزي والزخمشري أا حمكمة ؛ فيقول الطربي يف تفسريهيرجح ابن جرير الط  ) ٧(

وال قاله قتادة ومن قال مثل قوله من أن هذه اآلية منسوخة فقول ال داللة عليه من كتاب وال سنة وال فطرة 
نفي حكم املنسوخ من  وقد دللنا يف غري موضع من كتابنا هذا وغريه على أن الناسخ ال يكون إال ما ،عقل 

فاقتلوا املشركني حيث  ﴿: وقول اهللا يف براءة  ،فأما ما كان خبالف ذلك فغري كائن ناسخا ،  كل وجه 
 ﴾وإن جنحوا للسلم  ﴿ألن قوله ﴾؛ وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا﴿غري ناف حكمه حكم قوله  ﴾وجدمتوهم 

، د أذن اهللا جل ثناؤه للمؤمنني بصلح أهل الكتاب وق، أهل كتاب  وكانوا يهوداً، إمنا عين به بنو قريظة 
فإمنا عين به  ﴾فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم  ﴿وأما قوله ، ومتاركتهم احلرب على أخذ اجلزية منهم 

فليس يف إحدى اآليتني نفي حكم األخرى ، مشركو العرب من عبدة األوثان الذين ال جيوز قبول اجلزية منهم 
: ٣٧: املصفى من علم الناسخ واملنسوخ ابن اجلوزي يف  )) ما حمكمة فيما أنزلت فيه بل كل واحدة منه؛ 



  

ö≅ ©. uθ s? uρ ’ n? tã «! …  ﴿،  باِهللا قث ]ن[﴾ #$ çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $#﴾ لمكُقول،﴿ ãΛ⎧ Î=yè ø9 ا مبِ]كـ[﴾  #$

٢(مكُلوبِي قُف(.  

∩∉⊄∪ ﴿ β Î) uρ (# ÿρß‰ƒ Ì ãƒ β r& š‚θ ãã y‰ øƒ s†﴾ ِبلحِالص لكُتف عنم ،ه﴿  χÎ* sù y7 t7 ó¡ ym ª! $# 

uθ ﴿،)٣( كتايفَى كتولَي يالذ ]ن[﴾]٣[ èδ ü“Ï% ©! $# š‚ y‰ −ƒ r& ﴾ َقو٤(اك(،﴿⎯ Íν Î óÇ uΖ Î/﴾ يوم درٍب ،

﴿ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $$Î/ uρ ﴾]ف[ياَأل: ي نِعنصار .  

∩∉⊂∪ ﴿ y# ©9 r& uρ š⎥ ÷⎫ t/ öΝ Íκ Í5θ è=è% ﴾ بوسِاَأل لوبِقُ ني ؛اخلزرجِووم اَألهنصار،﴿ öθ s9 |M ø) xΡ r& 

$ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $YèŠ ÏΗ sd !$̈Β |M ø ©9 r& š⎥ ÷⎫ t/ óΟ Îγ Î/θè= è% ﴾ لاوةلعد بِي كَالت انتينمه،﴿ £⎯ Å6≈ s9 uρ ©! $# 

y# ©9 r& öΝ æη uΖ ÷ t/﴾]قُ نََّأل]نم بِهلوبيده ي ،ها كَفُؤل٥(شاُءيف ي(،﴿… çµ ¯ΡÎ) î“ƒ Í• tã﴾ َال يع متنعيٌءليه ش، 

﴿ÒΟŠ Å3 ym ﴾ ]كـ[عبِ ليمما يفعله .  

∩∉⊆∪ ﴿ $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# šç7 ó¡ ym]ن[ ª! $# Ç⎯ tΒ uρ y7 yè t7 ¨?$# z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ﴾ 

 ذهه رتلتفَمر ، ع سلمأَ مثُ، سوةنِ تسو،جالًون رثالثُالثةٌ وثَ  يبِع النم سلمأَ]كـ[
  .)١( ؤمننين املُم بعكن اتي ميكف، و اُهللا كفيكي: ىعناملَو،)٦(اآليةُ

                                                                             
ويقول الزخمشري يف الكشاف ،  ))حمكمة  فهي، إا نزلت يف ترك حماربة أهل الكتاب إذا بذلوا اجلزية ((
، ب أو سلم والصحيح أن األمر موقوف على ما يرى فيه اإلمام صالح اإلسالم وأهله من حر(( ،   ٢/٢٢١:

؛ إالَّ أن النحاس يرى خالف ما يري ابن جرير  )) وليس حبتم أن يقاتلوا أبداً أو جيابوا إىل اهلدنة أبداً 
 إىل باإلجابةألنه أمر ؛ القول يف أا منسوخة ال ميتنع : (( ٤٦٨:الناسخ واملنسوخ فيقول يف ، والزخمشري 

حظر  ﴾فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون  ﴿: ل فلما قال اهللا عز وج، بغري شرط  واهلدنةالصلح 
  . )) الصلح واهلدنة مع قوة اليد واالستعالء على املشركني 

  .من سورة التوبة )  ٢٩( جزء من اآلية رقم   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  . ٤٢٣ – ٢/٤٢٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
تفسري ابن أيب : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر وابن مردويه ، رواه ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري   ) ٦(



  

∩∉∈∪ ﴿ $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ÇÚ Ìh ym š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ’ n? tã ÉΑ$tF É) ø9 ين د صرِلى نم عهضضح ]ن[﴾ #$

β﴿،)٢( اِهللا Î) ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ ç ô³ Ïã tβρ ç É9≈ |¹ (#θç7 Î=øó tƒ È⎦ ÷⎫ tG s ($ÏΒ﴾]كـ[يريد  :جلَالر نكُمم بعشرة 

منه٣( ربِي احلَم ف(  ،﴿ β Î) uρ ⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ÏiΒ (# þθ ç7 Î=øó tƒ $Z ø9 r& /z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. óΟ ßγ̄Ρ r' Î/ 

×Π öθ s% ω šχθ ßγ s) ø tƒ﴾]أَ]صب كـي  :هم عهالى ج،الَفَلة ذَإِ ثبتونَيا صقْدتموهم القالَت 

ر ابِماناً ؛ يصذا زلى هاحلُكم ع كانَ، فَ اِهللا وابوا ثَرجي؛ينٍد صرةلى نع لُقاتن يم خالف، بِ
الوم احدن املسلمني شرةَالع فَ،ارِفَّن الكُمتضروا،عوى اِهللالَوا إِكَش عالَتى في ض٤(فرتلَم،هِعف(:  

∩∉∉∪ ﴿ z⎯≈ t↔ ø9$# y# ¤ yz ª!$# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î= tæ uρ χ r& öΝ ä3Š Ïù $Z ÷è |Ê ﴾ ]خ [هنَو ؛ )٥( مليكُاُهللا ع

β ﴿قَرأَ ،ارِفَّن الكُم لنيِرجبِ سلمنين املُم جلُالر صارفَ Î) ⎯ ä3 t?  ﴾فا كُيهم،وفوافق ى ولَي اُألف

صرٍ ب، ﴿$ Z ÷è |Ê ﴾ وف٦( ومِي الر(ركن )٧(،﴿βÎ* sù ⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ ÏiΒ ×ο t Î/$|¹ (#θç7 Î=øóƒ t È⎦ ÷⎫ tG s ($ÏΒ ﴾

θç7#)﴿ : هولُقَ ٢٠]ن[ Î=øó tƒ È⎦ ÷⎫ tG s($ ÏΒ ﴾ َلربِاخلَ فظَلَ فظه ،واَأل: معناهمر،وقَ:ىاملعنيلُاتوا م٨( نيِائت(، 

﴿ β Î) uρ ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ×# ø9 r& (# þθ ç7 Î=øó tƒ È⎦ ÷⎫ x ø9 r& Èβ øŒ Î* Î/ «! !ª﴿، إرادتهبِ:  يأَ]ن[﴾ #$ $# uρ yì tΒ t⎦⎪ Î É9≈¢Á9 $# ﴾ 

                                                                             
  .  ٤/١٠١:الدر املنثور و، ٥/١٧٢٨:حامت 

  . ١/٤١٧:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ١(
  . ٢/٤٧٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
وتظاهرت الروايات عن ابن عباس وغريه من الصحابة أنّ : (( ٤/٥١٢:تفسري البحر احمليط قال أبو حيان يف   ) ٣(

  .  ))  فرضاً للعشرة كان ثبات الواحد
الْآنَ خفَّف اهللا عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم  ﴿: باب ، كتاب التفسري ، ٤/١٧٠٧: ه صحيحرواه البخاري يف   ) ٤(

  .عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، ) ٤٣٧٦(برقم ،   ﴾واللَّه مع الصابِرِين    ﴿ :الْآيةَ إىل قَوله   ﴾ضعفًا
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . كاه الواحدي عن الكليب ح  ) ٥(
اللَّه الَّذي خلَقَكُم من  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة الروم ) ٥٤(الواردة يف اآلية رقم ) ضعفاً ( يعىن كلمة   ) ٦(

نلَ معج ةً ثُمقُو فعض دعب نلَ معج ثُم فعض   يرالْقَد يملالْع وهاُء وشا يم لُقخةً يبيشفًا وعض ةقُو دعب﴾ .  
  . ١١٧: التيسري يف القراءات السبع و، ٣٠٩ - ٣٠٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(



  

  .)١(راره الفلَ ازوا جادز نْإِ، فَ رجلنيِثبت لي نْأَ جلِلى الرع ضرِفُفَ ٢٠ ]م[

∩∉∠∪ ﴿$ tΒ šχ% x. @c© É< oΨ Ï9 β r& tβθ ä3 t? ÿ… ã& s! 3“ u ó™ r& ﴾ نزلت فأُ داِءي فسارفَ)٢( درٍى ب ،ادم وه

$ ﴿: لَّجو زع قولهبِ لكذَ  هيبى نلَى ععالَت اُهللا كرأنَ، فَ)٣( اآلف أربعةم بوهادفَ tΒ šχ% x. 

@c© É< oΨ Ï9 β r& tβθ ä3 t? ÿ… ã& s! 3“ u ó™ r& ﴾  َألَ:  يم يكن لبِننْأَ ي يافراً ، قَكَ حبسدر عليه ال ، فَ لفداِءل

لَ كونُيأَ كأَ ، )٤(اً يضقَر ﴿β r& tβθ ä3 t? ÿ… ã& s!  ﴾4﴿، )٥(صرٍ ب© ®L ym š∅ Ï‚ ÷W ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{  ]ن[﴾  #$

يبغَال أَ تلِي قَفعد٦( ائه( ،﴿ šχρß‰ƒ Ì è? uÚ t tã $u‹ ÷Ρ‘‰9 #$!ª﴿،  داَءالف:  يأَ ]أون[﴾ #$ uρ ß‰ƒ Ì ãƒ 

nο t Åz Fψ  خاذي اتف بنتجي نْأَ جبا يميانٌ عب يةُاآل هذهم ، وهِقتلبِ ةَنم اجلَكُلَ ريدي ]ن[﴾ #$

 ملَ، ودرٍب ومذا يه كانَو،عداِءاَأل قتلِبِ رضِي اَألف ثخاناِإل بلَقَ داِءالف وأَ لمنى لرساَأل

كُيثْوا أَونخلذَ؛ فَوانلأَ كنكر اُهللا عز ولَّج ثُ )٧(م ليهِعم زلَن عد إِبتلِالقَ ثبات :  ﴿ $ ¨ΒÎ* sù $ CΖ tΒ 

ß‰ ÷è t/ $̈Β Î) uρ ¹™!# y‰ Ïù  ﴾ )٨( ،﴿ ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym  ﴾]كـ[.  

∩∉∇∪  ﴿ Ÿω öθ©9 Ò=≈ tG Ï. z⎯ ÏiΒ «! $# t, t7 y™ ﴾ يا مأَحم نَّد الغنائم واَأل داَءفسى لَرك ألُِومتك 

أ٢َاللٌ ،حو و أَهنالَ ه يعذهلَأَ ب بِ درٍبقوله  : »اعلُموا ما شأَ)٩(» م ئت ،و هأَ ونالَ ه عذِّي ب

                           
  .صدر سابق م: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
، باب الْإِمداد بِالْملَائكَة يف غَزوة بدرٍ وإِباحة الْغنائمِ ،كتاب اجلهاد والسري، ٣/١٣٨٣:  هصحيحرواه مسلم يف   ) ٢(

  .  عن عمر ابن اخلطاب ،  ) ١٧٦٣( برقم 
الوسيط يف تفسري القرآن : انظر  .وحكاه الواحدي عن قتادة ، عن قتادة   ١٠/٤٣:ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٣(

  .  ٢/٤٧٢:ايد 
  . ٣/٣٨٠:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  . ٢/٤٢٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  . ١٠/٤٢:تفسري الطربي : انظر   ) ٧(
  .من سورة حممد )  ٤( جزء من اآلية رقم   ) ٨(
ومسلم يف ،  )٢٨٤٥(برقم ،  باب الْجاسوسِ، كتاب اجلهاد ،  ٣/١٠٩٥: ه صحيحرواه البخاري يف   ) ٩(

عنهم وقصة حاطبِ بن  باب من فَضائلِ أَهلِ بدرٍ رضي اهللا، كتاب فضائل الصحابة ، ، ٤/١٩٤١: هصحيح



  

عذِّيم نب/ملَع ءاً بِوس١(جهالة(،﴿öΝ ä3 ¡¡ yϑ s9 !$ yϑ‹ Ïù öΝ è?õ‹ s{ r&﴾ مداِءن الف ،﴿ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã ﴾ 

  : )٢(ىعالَت هولُقَ رتلَم ، فَنائن الغوا مذُخا أَم عميهِيدوا أَكُسمذا أَه زلَا نلمفَ] كـ[

∩∉®∪ ﴿ (#θè=ä3 sù $£ϑ ÏΒ öΝ çFôϑ ÏΨ xî Wξ≈ n=ym $Y7 Íh‹ sÛ]ن[(#θà) ¨? $# uρ ©!  (χÎ ﴿،  طاعتهبِ ]أوكـ[﴾  #$

©! $# Ö‘θà xî ﴾ َغكُلَ فرا أَم مخذتم مداِءن الف ،﴿ ÒΟ‹ Ïm رحمكُم ؛ َألنكُم ]خام[﴾ ‘§

أَولياؤه.  

∩∠⊃∪ ﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% ⎯ yϑ Ïj9 þ’ Îû Ν ä3ƒ Ï‰÷ƒ r& š∅ ÏiΒ #“ t≈ ó™ W{ β]ع[#$ Î) ÄΝ n=÷è tƒ ª!$# ’ Îû öΝ ä3 Î/θè= è% 

# Z ö yz﴾ ِرادةًإ أَ،إلسالمِلقَر ﴿#“ t‘$ ó™ W{ $# š∅ ÏiΒ ﴾ٍصر٣(ب(،﴿ öΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ # Z ö yz !$ £ϑÏiΒ x‹ Ï{ é& öΝ à6Ζ ÏΒ ﴾ 

مداِءن الف نْ أَإِ: ي عنِ؛ يلَسم ، متوعاُهللا إِ لمم ؛ كُلوبِقُ سالمخلف ليكُعم خرياً ما أُخذَم 

٤(منكُم(،﴿ö Ï øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 ﴾]ن[ا كانَم كُفرِن كُمم ، وقتكُالاِهللا سولَم ر  )٥(،﴿ ª! $# uρ Ö‘θà xî 

ÒΟ‹ Ïm                          .]سبعون، كـ [﴾  ‘§

∩∠⊇∪﴿βÎ) uρ (#ρß‰ƒ Ì ãƒ y7 tG tΡ$ u‹ Åz﴾وأَ ذلكنالُم قَهوا لي بِلن:َأما بِنك و ،أَن شهدنك سولُر 

‰ô ﴿يانةً ، ذا خهم هولُقَ كانَ، و وكاننْ خإِ: ى عالَت اُهللا قالَ، فَ اِهللا s) sù (#θçΡ$yz ©!$# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ﴾ 

⎯z﴿،)٦( وا بهفركَ s3 øΒ r' sù öΝ åκ ÷] ÏΒ ﴾]بدرٍبِ ]ن و ،هلَذا ت هديدم إِهنْ علَوا إِاد٢ ،)٧(تالِى الق﴿ β Î) uρ 

                                                                             
  . كالمها عن علي ) ٢٤٩٤(برقم ،  أيب بلْتعةَ

  . ٢/٢٦٢:تفسري البغوي :انظر . حكاه البغوي عن ابن جريج   ) ١(
تفسري ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ذكره الواحدي والبغوي والرازي دون إسناد   ) ٢(

  . ١٥/١٦٢: التفسري الكبري و، بق مصدر سا: البغوي 
   . ٣١٤:حجة القراءات و،  ٣٠٩:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  . ٢/٢٦٣: تفسري البغوي ،  ٢/٤٧٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .٣/٣٨٤:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن الزجاج   ) ٥(
: تفسري البغوي ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .بن جريجحكاه الواحدي والبغوي عن ا  ) ٦(

  .مصدر سابق 
  . مصدر سابق : تفسري البغوي ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(



  

(#ρß‰ƒ Ì ãƒ y7 tG tΡ$ u‹ Åz﴾ شركونَم املُه همنعِوا بِم إِوِ، داِءالفذا ما ضمنه مونه  ،قيلَو : هين م الذ

هنقضِوا بِم ما عاهدسالمِن اِإلوه م،و١(البيعة(،﴿ª!$# uρ íΟŠ Î= tæ﴾ ِإنْ خواان،﴿íΟŠ Å3 ym﴾ 

  .)٢(اهميف تدبريه ، وجمازته إي] كـ[

∩∠⊄∪  ﴿ ¨β Î) z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#ρã y_$ yδ uρ (#ρß‰ yδ$ y_ uρ óΟ Îγ Ï9#θøΒ r' Î/ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρuρ# u™ (# ÿρç |Ç tΡ̈ρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ â™ !$u‹ Ï9 ÷ρr& <Ù ÷è t/ ﴾]ن[نزلت فكَ؛ ي املرياثانوا يونَثُتوار 

بِ سالمِاِإل داِءي ابتفاهلجرة و ،النكانَفَ،صرة جلُالر يسلهاجِم ور فَال يرثُ أَال يفَ،)٣(خاهذلك 

z⎯ƒ﴿:ىعالَت هولُقَ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#ρã y_$ yδ uρ ﴾َأي:وهجوا قَرومهم ، وديارم ،هوأمالَومه، ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 

(#ρ uρ# u™  ﴾اَأل:يعنِيأَ نصاركَسوا املُنهاجرين دارهم ، ونوه٤(م صر(، ﴿/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ â™!$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 

â™ !$u‹ Ï9 ÷ρr& <Ù ÷è t/ ﴾ َأي  :ؤالِءه الذين يرثُ بهم معضعضٍن ب  ، ﴿t⎦⎪ Ï%©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ öΝ s9 uρ (#ρã Å_$ pκ ç‰ 

$ tΒ / ä3 s9 ⎯ ÏiΒ Ν Íκ ÉJ uƒ sω uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« 4© ®L ym (#ρã Å_$ pκ ç‰﴾]أَ]نلَ: يأولياٍءم بِكُوا لَيس الَ، و يثبت 

وارثُالت بكُينم وبينهم حتى ياجِه٥( وار( ، ﴿  Èβ Î) uρ öΝ ä.ρç |ÇΖ oK ó™ $# ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ãΝ à6 ø‹ n=yè sù ç óÇ ¨Ζ9 $# 

ç óÇ ¨Ζ9 $# ω Î) 4’ n? tã ¤Θöθ s% öΝ ä3 oΨ ÷ t/  Ν æη uΖ ÷ t/ uρ ×−$ tVŠ ÏiΒ ﴾]ن[يعنِي :إِون استنركُصؤالِءم ه ن لَيالذم 

روا فَهاجِيلُخذُال توهم ، واننْإِ الَّإِوهم ، صر استنصوكُرومٍلى قَم ع ينكُبم وبينهم م يثاق

فَو عهدال تغد٦( وار( ، ولُقَ ٠٢ه )٧(:﴿$tΒ / ä3 s9 ⎯ ÏiΒ Ν Íκ ÉJ uƒ sω uρ ﴾َالفتحِبِ:  يةُالو 

؛اوِالوصرةُالن،كسرِبِ:  الوِاليةُو اِإل؛اوِالوارةُم ؛ مصدر  :وِو يةًالَليت ،وقالُي  :ما لُهغتان 

                           
  .١٥/١٦٤:التفسري الكبري : انظر   ) ١(
  : زاد املسري: انظر . حكاه ابن اجلوزي عن الزجاج   ) ٢(
  . ١٠/٥٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٣(
  ٤٧٤ -٢/٤٧٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكا الواحدي حنوه ن ابن األنباري   ) ٥(
  . ٣/٣٨٦:زاد املسري و، سابق مصدر : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
يف األصل يف تفسري ﴾ حمزةُ ،  من وال يتهمقَرأَ ﴿ : إىل قوله ، وردت هذه املعلومة من كتاب غريب القرآن   ) ٧(

  . واهللا أعلم ، أو خطأ من الناسخ ، ولعله سبق قلم ، وحقها أن تكون كما أثبتها هنا ،اآلية التالية 



  

y7 ﴿:ىعالَه تولُقَ نهمو،- يضاً أَ - ية وبِبالر:  الفتحِبِ الواليةُ،وةالدالل، و اللةمرتلة الدبِ Ï9$uΖ èδ 

èπ u‹≈ s9 uθø9 ⎯﴿، قَرأَ )٢( عبدونَوا يانا كَمم تربؤونَي، و به نونَؤمي، و هنتولوي:  يأَ)١(﴾!¬ #$ ÏiΒ 

Ν Íκ ÉJ uƒ sω Éρ ﴾ ُمزة٣(ح(،﴿ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷è s? × ÅÁ t/  ﴾]م[.  

∩∠⊂∪ ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρã x x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ â™!$ uŠ Ï9 ÷ρ r& CÙ ÷è t/ ﴾ ]فَ: أي ]نال تكُينِوارثَ بم وبينهال م ، و

=ωÎ) çνθè﴿،سلمِونَ املُد رالكاف يلو رافالكَ، و اليةَوِ yè ø s?﴾ َالَ نْأ تعاووا نوتناص٤(وا ر(و ،وا ذُتأخ

وذُتأخوا فما أَبِ ي املرياث٥(كممرت(،﴿⎯ ä3 s? ×π uΖ ÷GÏù † Îû ÇÚ ö‘ F{ $#﴾ ش رك﴿×Š$|¡ sù uρ 

× Î7 Ÿ2﴾] ثب أومكـ[ونَّأَ ذلك ذَإِ املسلما هقَ جرالكَ ريبهذَ انَ،كَافرأَ لكعإِى لَد ى لَه

  .)٦( فرهلى كُع الكافر ا يقيموارثَت، و هجرهي مذا لَإِو،سالمِاِإل

∩∠⊆∪   ﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ (#ρã y_$ yδuρ (#ρß‰ yδ$y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# t⎦⎪ É‹ ©9 $# uρ (#ρuρ# u™ (# ÿρç |Ç tΡ̈ρ 

š Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $]ن[#$ y) ym﴾]أَ]خي:هم الذين يِوا إِقُقَّحمانم بِهما يقتضيه من اهلجرة 

والنصرة خ ،الف ن قَمدارِبِ ام الش٧( رك( ،﴿ Ν çλ °; ×ο t Ï øó ¨Β ×− ø— Í‘ uρ ×Λq Ì x.  ﴾]كـ[.  

∩∠∈∪ ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ -∅ ÏΒ ß‰ ÷è t/ (#ρã y_$ yδ uρ ((#ρß‰ yδ$y_ uρ öΝ ä3 yè tΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù óΟ ä3Ζ ÏΒ ﴾ ]ن [ 

                           
  .من سورة الكهف  )٤٤( جزء من اآلية رقم   ) ١(
  .  ٤٨٠: غريب القرآن   ) ٢(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
والوسيط يف ، ٤/٣٧٥:تفسري الثعليب : انظر .حكاه الثعليب والواحدي والبغوي وابن اجلوزي عن ابن عباس  ) ٤(

وهذا املعىن على . مصدر سابق : زاد املسري و،  ٢/٢٦٤: تفسري البغوي و،سابق مصدر : تفسري القرآن ايد 
  . يعود للمرياث  ﴾ تفعلوه أن الضمري يف ﴿

والوسيط ، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر .حكاه الثعليب والواحدي والبغوي وابن اجلوزي عن ابن جريج  ) ٥(
وهذا املعىن . مصدر سابق : زاد املسري و، مصدر سابق : البغوي  تفسري، مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد 
  .  يعود للتناصر  ﴾ تفعلوه على أن الضمري يف ﴿

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
  . ٣/٣٨٧:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(



  

ي عنِي :الذين هاجروا باحلُ عدديبية ؛ و١( انيةُالثَّ جرةُي اهلُه( ،﴿ (#θä9 'ρé& uρ ÏΘ% tn ö‘ F{ $# öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ 

4’ n< ÷ρ r&/ <Ù ÷è t7 Î/ ﴾ نل سخبِ لمرياثاهلجرة واحللْف بفَ عدتح ٢( ةَكَّم( ؛ راُهللا ت واريثَ ى املُعالَد

’ ﴿،)٣(ما غريهو ، العم، و األخِن م رحامِي اَألوِى ذَلَإِ Îû É=≈ tFÏ. «!  ،)٤( اِهللا كمِي حف ]ن[﴾ #$
)٤(، ﴿ ¨β Î) ©! $# Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« 7Λ⎧ Î= tæ  ﴾]٠٢م أوثج صج ثد[.  

* * *  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

ورةُس الت٥(وبة(  

                           
التفسري وعنه الرازي يف ، عن ابن عباس ، مصدر سابق : يط يف تفسري القرآن ايد حكاه الواحدي يف الوس  ) ١(

  . ١٥/١٦٩:الكبري 
  .  ٤٧٤: الناسخ واملنسوخ للنحاس : انظر . رواه النحاس عن قتادة   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
)٤ (  عن الزجاج  ، مصدر سابق : يد حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ا.  
فاالسم الذي أورده املؤلف هنا وهو        ، هذه السورة تعد السورة الثانية بعد الفاحتة من حيث كثرة األمساء   ) ٥(

أخرج اإلمام احلاكم يف ، وغريمها  كحذيفة وابن عباس ، قد ورد يف كالم بعض الصحابة ) التوبة ( 
ما : (( قال  عن حذيفة ) ٣٢٧٤(برقم ، تفسري سورة التوبة ، التفسري كتاب ،  ٢/٣٦١: املستدرك 



  

ائةٌم وعشونَر وتسع ١(آيات(   
 منِد٣( )٢( ةي(  

       ∩⊇∪ ﴿ ×ο u™ !# t t/ z⎯ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ ’ n<Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yδ$tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 ]  كـ[  ﴾ #$

نقض ي نْأَ وجلَّ اُهللا عز رهأمفَ، اِهللا سولُر بنيم وهينهوداً بع ونَنقضي شركونَاملُ ذَخأَ

                                                                             
هذا :  (( قال احلاكم )) . وهي سورة العذاب ، وإنكم تسموا سورة التوبة ، براءة : يعين ؛ تقرؤون ربعها 

ابة واليت وردت أيضاً عن بعض الصح –ومن األمساء هلذه السورة ،  )) ومل خيرجاه ، حديث صحيح اإلسناد 
، املثرية ، احلافرة ، املنقرة ، البحوث ، املقشقشة ، العذاب ، الفاضحة ، براءة : - وبعض املفسرين ، والتابعني 

    .   ٢٢٠-٢٠٤:أمساء سور القرآن وفضائلها :انظر . املشردة ، املنكلة ، املخزية ، املدمدمة ، املبعثرة 
وثالثون ، وهي مئة وتسع وعشرون آية يف الكويف ((   :١٦٠:رآن البيان يف عد آي الققال أبو عمرو الداين يف   ) ١(

   ، عدها البصري ومل يعدها الباقون ﴾أن اهللا بريء من املشركني ﴿ :اختالفها ثالث آيات  ، يف عدد الباقني
عدها ﴾ وعاد ومثود  ﴿ ، وهو األول عدها الشامي ومل يعدها الباقون  ﴾إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما  ﴿
  . )) ملدنيان واملكي ومل يعدها الباقون ا

ال أعلم  :  ((٤٧٧: يقول النحاس يف الناسخ واملنسوخ ، حكى اإلمجاع على مدنيتها غري واحد من املفسرين   ) ٢(
،  ))  وهي مدنية إمجاعاً ((  ٢/٣٣٦:ويقول املاوردي يف تفسريه ،  ))  خالفاً أا من آخر ما نزل باملدينة

  .  ٤٤٤ -٢/٤٣٦:واملدين يف القرآن الكرمي املكي : وانظر 
: أحدها :  ٣٩٠- ٣/٣٨٩:زاد املسري يف عدم البسملة يف أول هذه السورة أقول عدة ذكرها ابن اجلوزي يف   ) ٣(

ما محلكم على أن عمدمت إىل األنفال وهي من املثاين وإىل براءة : قلت لعثمان بن عفان : قال ؛ رواه ابن عباس 
إذا أنزل  كان رسول اهللا : فقال ؟ فقرنتم بينهما ومل تكتبوا بينهما بسم اهللا الرمحن الرحيم  وهي من املئني

وكانت ، » ضعوا هذا يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا  « :عليه الشيء يدعو بعض من يكتب فيقول 
وقبض رسول اهللا  ، بقصتها  وكانت قصتها شبيهة، وبراءة من آخر القرآن ، األنفال من أوائل ما نزل باملدينة 

  ا منهاا منها ، ومل يبني لنا أفمن مث قرنت بينهما ومل أكتب بينهما بسم اهللا الرمحن الرحيم ، فظننا أ ،
والشبه الذي بينهما أن يف األنفال ذكر العهود ويف :  ((قال الزجاج ، وذكر حنو هذا املعىن عن أيب بن كعب 

قول الزجاج هذا يف معاين القرآن : قلت .  )) مها سورة واحدة :  ((ة يقول وكان قتاد، ))براءة نقضها 
   . ٢/٤٢٧: وإعرابه 

يا : فقال  ؟ تكتبوا يف براءة بسم اهللا الرمحن الرحيم ملَ مل: قلت أليب : قال ، رواه حممد بن احلنفية : والثاين        
ألن : وسئل سفيان بن عيينة عن هذا فقال ، الرحيم أمان وإن بسم اهللا الرمحن ، إن براءة نزلت بالسيف ! بين 

   . وهذه السورة نزلت يف املنافقني، التسمية رمحة والرمحة أمان 
فما ، مل يقبلوها وردوها ، بسم اهللا الرمحن الرحيم : ملا كتب يف صلح احلديبية  أن رسول اهللا  : والثالث       

  . حيىي املكي قاله عبد العزيز بن، ردها اهللا عليهم 



  

هم ائعطَن إِوله مسراُهللا و رئبِ دقَ:ىاملعنو،)١( اآليةَ ذهه أنزلَم ، وليهِا إِهبذَني، وعهودهم
العهدالوفاِء، و إِ بهثُ)٢(واثُكَذا ن ،م خاملُ اطبقالَفَ شركني :  

∩⊄∪ ﴿ (#θßs‹ Å¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& ﴾ سريوا فيها آم٣( نني(؛ حئْيثُ شتي عنِم ، ي :

شاالً إِو٤(فرٍىل ص(؛ وهيلٌأجِذا ت ن اِهللام عالَتى لا انقَذَإِفَ،لمشركنيضه تاملُ ذهةَد لُقُتيثُ وا ح

م٥(واكُرِا أُد(،﴿(# þθ ßϑ n=÷æ $# uρ ö/ä3 ¯Ρ r& ç ö xî “ Ì“ Éf ÷èãΒ «!$#﴾]الَ]ع فُتوتونه إِ؛ ونْ أُجلتم ه٦(ذه(، ﴿¨β r& uρ 

©! $# “Ì“ øƒ èΧ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9  رادامل٢٠ُ،ي اآلخرةف العذابِوا،نيالدي ف القتلِم بِهلَّذم]كـ[﴾ #$

ο﴿ :قولهبِ u™ !# t t/   ﴾ :َقاملُ طعواالة و ،ارتالع فاعصمة اَألومان،﴿ (#θßs‹ Å¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ :  يأَ﴾  #$

طَانقُلنِوا آمني مكْن مروه يكُبِ قعم منا ، ومانُذا اَأله للَ منم يأَلَ كن هانٌم الَو عقَه ، الَد 
مجاهد : )) أولُ هاَأل ذهشرِه :النحو ، رآخراه:العاشر مبيعِن ر ٧( )) راآلخ(.  

∩⊂∪ ﴿ ×β# sŒ r& uρ š∅ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ﴾ ِإعم الم هنورسول ٨(ه( ،﴿ ’ n< Î) Ä ¨$̈Ζ9 $#﴾ ي عنِي :

الع ، رب﴿ tΠ öθ tƒ Ædk ptø: $# Î y9ò2 F{ رب كْاَأل جاحلَ، و)١( حرِالن ومي:  قيلَ، و)٩(ه رفَع ومي]ق[ ﴾ #$

                           
تفسري و،  ٢/٤٧٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ذكره الواحدي والبغوي وابن اجلوزي دون إسناد   ) ١(

  .٣/٣٩٠:زاد املسري و،  ٢/٢٦٦:البغوي 
  . ٢/٤٢٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . ٣/٣٩٣: زاد املسريو،  ١/٤٢٠:للفراء ، معاين القرآن   ) ٣(
: تفسري الطربي :انظر.وزاد السيوطي نسبته لعبد الرزاق. رواه ابن جرير وابن أيب حامت والنحاس عن الزهري   ) ٤(

قال ، ٤/١٢٦:الدر املنثور و،  ٤٨٧: الناسخ واملنسوخ للنحاس و، ٦/١٧٤٧:تفسري ابن أيب حامت و،  ١٠/٦٢
والدليل على ، وال أعلم أحدا قال هذا إال الزهري :  (( ية النحاس معقباً على هذا القول بعد أن أورده بالروا

يف   يأمر رسول اهللا   إليهمإمنا قرأ عليهم هذا ونبذ العهد  غري قوله صحة الرواية أن علي بن أيب طالب 
  .   )) فيجب أن يكون هذا أول الشهور ، ذي احلجة يوم احلج األكرب 

  . ١٥/١٧٥:التفسري الكبري و، مصدر سابق : يد الوسيط يف تفسري القرآن ا: انظر   ) ٥(
  . ٢/٤٢٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
تفسري : انظر . روى هذا القول عن جماهد ابن جرير وابن أيب حامت  .١/٢٠٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(

  . ٦/١٧٤٦:تفسري ابن أيب حامت و،  ١٠/٦٢:الطربي 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . اله الزجاج ق  ) ٨(
: تفسري الطربي  :انظر . عمر بن اخلطاب وابن الزبري وطاووس وعطاءرواه ابن جرير وابن أيب حامت عن   ) ٩(



  

#β ﴿ ٠٢، )٢(العمرةُ  األصغرِ، و عمالهأَ ميعِجِرب بكْاَأل sŒ r& š∅ ÏiΒ «! ،  اِهللا نعالم مإِ:  ﴾ #$

ذانَُألو وأذيِالتاِإل:  نو ، صلُأَعالمه :ذْن اَألمن آذَ:  قولُ، تنتاألمرِبِ ك ؛ توقَأَ:  ريدعته ي ف

β¨﴿، )٣(كنِأُذْ r& ©! $# Ö™ü“ Ì t/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 … ]ع ف[  #$ ã& è!θß™ u‘ uρ ﴾]لَ]خما نأَ اآليةُ زلتراد 

راِهللا ولُس     
 أَرى قَتح اً عليّ بعثَم ؛ فَههودن عم رباءتهبِ كربِاَأل جاحلَ ومِي يف/ربي العشركم ميعلِّ نْأَ

صدر بم م ليهِراءة عويثُ،)٤(حرِالنم خاملُ اطبقالَفَ شركني:﴿β Î* sù öΝ çFö6 è? ﴾رجعتم عن الشرك  ،

﴿uθ ßγ sù × ö yz öΝ à6 β ﴿،عليه قامةن اِإلم]ن[﴾ 9© Î) uρ öΝ çGøŠ ©9 uθ s? ﴾ ن اِإلعميان ،﴿(# þθ ßϑ n=÷æ $$ sù öΝ ä3 ¯Ρ r& ç ö xî 

“ Ì“ Éf÷è ãΒ «! Î﴿:قالَفَ اآلخرة عذابِم بِهدعو مثُ،)٥(ذابِن العم عكُِسفأنبِ هنوتفُت الَ]ن[﴾#$ Åe³ o0 uρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. >U# x‹ yè Î/ AΟŠ Ï9 r& ﴾ ]ثُ]عم ى قَاستثنن بِوماً مراءة الع٦(قالَفَ هود(:  

∩⊆∪﴿ ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yδ$tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 Ν§]ف[#$ èO öΝ s9 öΝ ä.θÝÁ à)Ζ tƒ $\↔ ø‹ x© ﴾من شروط 

الع؛  هدوهم بن٧( مرةَو ض(وبن٢، نانةَو كئلوبنو الد)٨( دجلوبنو م)١(،﴿öΝ s9 uρ (#ρã Îδ$ sà ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

                                                                             
  .٦/١٧٤٨:تفسري ابن أيب حامت و،  ٦٨ - ١٠/٦٧

وابن ، ) ٣٠٨٨(برقم ، ومن سورة التوبة باب ، كتاب التفسري ، ٥/٢٧٤: الترمذي هسننرواه الترمذي يف   ) ١(
: وزاد السيوطي يف الدر املنثور ،  ٦/١٧٤٧: هتفسريوابن أيب حامت يف  ، ١٠/٦٩:تفسري الطربي جرير يف 

وأوىل هذه األقوال بالصواب : ((  ١٠/٧٦:قال ابن جرير يف ترجيحه بني القولني . نسبته البن املنذر  ٤/١٢٧
لتظاهر األخبار عن مجاعة من أصحاب رسول اهللا  ؛ يوم احلج األكرب يوم النحر : قال من يف ذلك عندي قول 

 ًنادى مبا أرسله به رسول اهللا   أن عليا   من الرسالة إىل املشركني وتال عليهم براءة يوم النحر ((  .  
  . ١٠/٧٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن عطاء والشعيب   ) ٢(
   . ٦٢: غريب القرآن   ) ٣(
  .  ١٠/٦٥:تفسري الطربي : انظر .  رواه ابن جرير عن علي   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  . ٢/٤٧٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
اية األرب :  انظر. بطن من كنانة من العدنانية، وهم بنو ضمرة بن بكر ابن عبد مناة بن كنانة :بنو ضمرة   ) ٧(

  . ١٨٥ :مجهرة أنساب العرب و ،٢٩٣ :يف معرفة األنساب العرب 
 . حي من كنانة بن خزمية ومن العدنانية، وهم بنو الدئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية: بنو الدئل   ) ٨(



  

# Y‰ tn r& ﴾ َلم عاوِينليكُوا عاً ، م عود﴿(# þθ‘ϑ Ï?r' sù öΝ Îγ øŠ s9 Î) óΟ èδ y‰ ôγ tã 4’ n< Î) öΝ Íκ ÌE £‰ ãΒ ﴾ ]لَإِ]نقضاِءى ان 

دمم  هِت ،قَ انَكَود قي لَبهم مدن متفَ،شهرٍأَ سعةَهم تأمر الن يب  ِإمتَبها لَامفَ ٢، )٢(مهأتها م
و نب كثَما نوا كَثُنكُي ملَ، و ديبيةاحلُ ومهم يلحي صف ريشٍع قُم دخلواً مهعهدهم بِائوفَهم للَ

٣(رٍكب(في قتالزاعةَهم خ ،بِ ريشٍقُوإعانهِتلى ذَم علك )٤(،﴿¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ É) −G ßϑø9 $# 

  .)٥( طاعتهبِ قاهن اتم] كـ[﴾

∩∈∪ ﴿ # sŒÎ* sù y‡ n=|¡Σ$# ã åκô− F{ $# ãΠ ã çt ø:$# ﴾ ي عنِي :مةَد يلِأجِالت  ،﴿(#θè=çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym 

óΟ èδθßϑ ›?‰y` uρ ﴾ فأَ لٍي حو رمٍح  ،﴿óΟ èδρ ä‹ äz uρ﴾ ِسرِاَألب،﴿ öΝ èδρ ç ÝÇ ôm$# uρ  ﴾ِنْإ واتن٦(حص( ،

٠٢بِاحسوهم وامنعوهم من الت٧(صرف(،﴿(#ρß‰ ãèø% $# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ ó s∆﴾]ن[ريقٍطَ لِّلى كُع 

أخذونَت ٨( فيه(،﴿β Î* sù (#θç/$s?﴾ رجعوا عن الشرك،﴿(#θ ãΒ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# ﴾ َاملوضةَفر  ،﴿(# âθ s?# u™uρ 

nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $#﴾ ن العنيِم املَوي واشمارِالثِّو،﴿(#θ=y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™﴾]فَ]ندعوهذْم يهبيثُوا ح واشاؤ ،

﴿¨β Î) ©! $# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ﴾ ]ن[لمن تاب و٩( آمن(.  

∩∉∪ ﴿ ÷β Î) uρ Ó‰ tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ﴾ الذأَ ينمرتبِ كم ،هِقتل﴿x8 u‘$ yf tF ó™  نكم لبطَ ﴾#$

çν ﴿،  تلِن القَم مانَاَأل ö Å_ r' sù ﴾ َفاجعله 4﴿ منٍ ،ي أَف© ®L ym yì yϑ ó¡ o„ /zΠ nξ x. «!$# ﴾ ُ؛ فَ رآنَالقتقيم 

                                                                             
  .٦١ :اية األرب يف معرفة األنساب العرب : انظر 

  . ٥/١٤:تفسري الثعليب : انظر . ن إسحاق والكليب حكاه الثعليب عن السدي واب  ) ١(
  . ١٥/١٧٨:التفسري الكبري و،  ٢/٢٣٥:الكشاف : نظر . حكاه الزخمشري والرازي عن ابن عباس   ) ٢(
 بن نزار بن ربيعة بن أسد بن جديلة بن دعمي بن أفصى بن هنب بن قاسط بن وائل بنهم بنو بكر :  بكر بنو  ) ٣(

   .٤٦٩:مجهرة أنساب العرب  :، انظرعدنان بن معد
  .  ٢٦٧ -٢/٢٦٦:تفسري البغوي : انظر . حكاه البغوي عن حممد بن إسحاق وجماهد   ) ٤(
  .  ٢/٤٧٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
  .  ٩٢: غريب القرآن   ) ٧(
  . ١/٣٥٣:لألخفش ، ومعاين القرآن ،  ١٠٠: جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة واألخفش   ) ٨(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٩(



  

عةَ ليهجاِهللا ح و ،بِتلَ نيه داِهللا ين ،﴿¢Ο èO çµ øó Î=ö/ r& … çµ uΖ tΒù' tΒ ﴾]ا لَذَإِ]نم يع رجعن الشرك روا تنظُل

ي أَفمره،﴿y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ ¨Ξ r'Î/ ×Π öθ s% ω šχθ ßϑn=ôè tƒ﴾]لَّكُ]كـ ذا َألهنههلةٌ الَم ج ؛ أَ علمونَيي 

  .)١( يدهوحتو اِهللا يند عقلونَي الَ: 

∩∠∪ ﴿  y# ø‹ Ÿ2 ãβθä3 tƒ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ù=Ï9 î‰ ôγ tã y‰Ψ Ïã «! $# y‰Ζ Ïã uρ ÿ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ ﴾ مضمارِإِ عم ه

الغدر و ،نهِكثم العهد،﴿ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# óΟ ›?‰yδ$ tã y‰Ψ Ïã Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t pt ø: ين الذ: ي عنِي]ن[﴾ #$

استثناهم م٢ ، ن الرباءة  ةَ أَشهرٍ: أَوعبحرِ أَرالن ومي ىلُونَ بِمنجم املُؤ٢( ه(،﴿$ yϑ sù (#θßΒ$s) tFó™ $# 

(#θßΒ$s) tF ó™ $# öΝ ä3 s9 (#θßϑŠ É) tG ó™ $$ sù öΝ çλ m; ﴾]أَ ]ني  :قَا أَمامبِ لى الوفاِءوا عم فَعهدهأقوا أَيم٣(م نت( ،

﴿ ¨β Î) ©! $# = Ït ä† š⎥⎫ É) −G ßϑ ø9   .]كـ[ ﴾ #$

∩∇∪ ﴿y# ø‹ Ÿ2﴾ َأكَ:  ييف لَ كونُيهم ع، هد﴿β Î) uρ (#ρã yγ ôà tƒ öΝ à6 ø‹ n=tæ﴾ هم أَحالُوهم  ن

Ÿω (#θç7﴿،مليكُوا عردقْيوم ،كُروا بِظفُم ؛ يليكُوا عرظهن يإِ è% ö tƒ﴾ َال واظُحفَي،﴿öΝ ä3‹ Ïù ~ω Î) Ÿω uρ 

Zπ ¨ΒÏŒ ﴾]قَ]خالَرابةً و إلٌّ ٠٢هداً،ع على خأَ مسةوجه  :٤(عالَإلٌّ  اُهللا ت(،وإلٌّ ع،هدرابةٌ، لٌّ قَإِو

، ى حميو حفظَي نْجب أَا يم لُّكُ:  ةُمالذهد ، وع:  ةٌوذملٌّ جِوار، إِولٌّ حلف ، إِرابةٌ، وقَ
))  هد لهع الَ نمم ممذَّالت:  ةُمالذِّ (( :)٥( بيدةَو عبأَ الَقَ

 فسهن نسانُلزم اِإلي نْو أَهو؛)٦(
ذأَاماً؛مي :حقاً يوجبه عليه ري مجيجةاهدرى املع ريِن غَم مةعاهد الَو 

                           
  . ٥/١٣:تفسري الثعليب   ) ١(
  . كانت عامة من الرسول  يعىن بذلك مجيع املشركني ؛ ألن الرسالة اليت محلها علي   ) ٢(
  . ٢/٣٤٢:تفسري املاوردي : وانظر ،  ٢/٤٣٢:قاله الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
مث علق على املعىن الذي ذكر هنا من أن ألٌّ اسم ،  ٢/٤٣٣:ذكر الزجاج هذه املعاين يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(

فة معلومة كما سمعت يف القرآن وتليت وهذا عندنا ليس بالوجه ؛ ألن أمساء اهللا جل وعز معرو : ((هللا فقال 
، يا رب ، يا رمحن ، يا اهللا : فالداعي يقول ،  وهللا األمساء احلسىن فادعوه ا﴾ ﴿: قال جل وعز ، يف األخبار 

  . ))  ومل يسمع يا إلٌّ يف الدعاء ، يا مهيمن ، يا مؤمن 
طبقات : انظر. هـ رمحه اهللا ٢٠٨مات سنة معمر بن املثىن التيمي موالهم البصري النحوي اللغوي هو   ) ٥(

  . ٥/٢٣٥:، ووفيات األعيان ١/٣٠:املفسرين، للداوودي 
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٦(



  

ت١(حالف(،﴿Ν ä3 tΡθ àÊ ö ãƒ öΝ Îγ Ïδ#θøù r' Î/ ﴾ بِ قولونَيألسلواً ،م كَهِنت4﴿الماً ح’ n1 ù's? uρ 

óΟ ßγ ç/θè=è%﴾]ن[فاَءالو به  ،﴿öΝ èδ ç sY ò2 r& uρ šχθ à) Å¡≈ sù ﴾ ]كَ]كـاذبون ، نضونَاق للعهد 
)٢(.  

∩®∪ ﴿ (# ÷ρ u tI ô© $# ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# $YΨ yϑ rO WξŠ Î=s% ﴾ استوا بِلُبدالقرآن متاع الد٣(اني(،﴿(#ρ‘‰ |Á sù ⎯ tã 

ÿ⎯ Ï& Î#‹ Î6 y™ ﴾]فَ]نأعرضن طَوا عاعته،﴿ öΝ åκ ¨Ξ Î) u™ !$ y™ $ tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθ è= yϑ÷è tƒ ﴾]كـ[ن م

اشتهم الكُرائبِ فر٤( اإلميان(.  

∩⊇⊃∪ ﴿ Ÿω tβθ ç7 è% ö tƒ ’ Îû ?⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ ~ω Î) Ÿω uρ Zπ ¨ΒÏŒ ﴾  ] كـ [ي عنِي :ؤالِءه الناقضني ل٥(لعهد(، 

﴿ š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ šχρß‰ tG ÷èßϑ ø9  نقضِبِ ى احلرامِلإِ احلاللَ جاوزونَاملُ:  يأَ]عشر ، كـ [﴾ #$

الع٦( هد( .   

∩⊇⊇∪﴿β Î* sù (#θç/$ s?﴾ عن الشرك،﴿(#θãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ /nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# öΝ ä3 çΡ# uθ ÷zÎ* sù ﴾ َأي  :

’﴿، )٧(م كُخوانم إِهفَ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! ≅ã]ن[#$ Å_Á x çΡ uρ ÏM≈ tƒFψ $# ﴾ بِنين القُ آيات5﴿،  رآنΘöθ s) Ï9 tβθ ßϑ n=ôè tƒ 

   . )٨(اِهللا ندن عا مهنأَ ]كـ[﴾

∩⊇⊄∪ ﴿ β Î) uρ (# þθ èW s3 ¯Ρ Ν ßγ uΡ$yϑ ÷ƒ r& ﴾ قَنضوا عهود٩(م ه(  ،﴿.⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ Ïδ Ï‰ôγ tã (#θãΖ yè sÛ uρ ’ Îû 

ôΜ à6 ÏΖƒ ÏŠ﴾ ْاغتوكم،ابوعابوا دمكُين،﴿(# þθ è=Ï?$ s) sù sπ £ϑ Í← r& Ì ø à6 ø9 ؛ اللةالض ؤساَءر]خ ق كـ[﴾#$

                           
  .  ٢٣٢ -٢٣١،  ١٠٥ -١٠٤: غريب القرآن   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .٨/٨٠:ري القرطيب تفس: انظر . حكاه القرطيب عن جماهد   ) ٣(
  . ١٠/٨٦:تفسري الطربي : انظر . قاله الطربي   ) ٤(
ولو كان ، ولو كان املراد منه املشركني لكان هذا تكراراً حمضاً : ((١٥/١٨٥:التفسري الكبري قال الرازي يف   ) ٥(

  . )) فكان ذلك أوىل ، املراد منه اليهود مل يكن هذا تكراراً 
  . ٥/١٤٢:تفسري الثعليب   ) ٦(
  . ١/٤٢٥:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٧(
  . ٢/٤٨٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : أنظر   ) ٩(



  

ي عنِي :ص١(ريشٍقُ ناديد(،﴿ öΝ ßγ ¯ΡÎ) Iω zβ$ tϑ ÷ƒ r& óΟ ßγ s9 ﴾ َال علَ هودأَ ،)٢(مهقَر ﴿¸π£ϑ Í← r&  ﴾سام،﴿Iω 
سام،﴿Iω zβ$ tϑ ÷ƒÏ) óΟ ßγ s9  ﴾٣(امٍش(،﴿öΝ ßγ ¯= yè s9 šχθ ßγ tG⊥ tƒ ﴾]كَ]ني ينتهوا عن الش٤(اِهللابِ رك( ،

  : قالَم فَليهِع ؤمننياملُ ضرح م، ثُ)٤(اِهللابِ

∩⊇⊂∪ ﴿ Ÿω r& šχθ è=Ï?$ t) è? $YΒ öθ s% (# þθ èW s3 ¯Ρ óΟ ßγ uΡ$ yϑ÷ƒ r& ﴾ فَّكُ: ي عنِيار ةَكَّم قَ؛ نضوا عهودماه ،

﴿(#θ‘ϑ yδ uρ Æl# t ÷z Î* Î/ ÉΑθß™ §9 $# ﴾ مةَكَّن م  ،﴿Ν èδ uρ öΝ à2ρâ™ y‰ t/ š^ ¨ρ r& Bο § tΒ  ﴾]ن[  نيالِ حبِالقت

óΟ ﴿، فَبدؤوا بِنقضِ العهد ، قَاتلُوا حلفَائَكم خزاعةَ  ßγ tΡ öθ t± øƒ rB r&  ﴾]نْأَ ]أون كُنالَيم من قهم تال

كْمرتتركونَ؛ فَ وه تالَقمه،﴿ ª! $$ sù ‘, ym r& β r& çν öθ t± øƒ rB ﴾ هأَ عذابِ اِهللا فمكرونْأَ حق خيشي ى ف

ك قرهم ، تتال﴿βÎ) Ο çFΖ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ﴾ ]كـ خ[مصداِهللا عقابِبِ قني و٥( ثوابه(.  

∩⊇⊆∪ ﴿ öΝ èδθè=Ï?$ t% ÞΟ ßγö/ Éj‹ yè ãƒ ª! $# öΝ à6ƒ Ï‰ ÷ƒ r'Î/﴾ قْيتم بِلهم يكُسيوفرِوممكُاح،﴿ öΝ Ïδ Ì“ øƒä† uρ ﴾ 

القهرِهم بِلُذِّي سرَِألاو،﴿öΝ ä. ÷ ÝÇΖ tƒ uρ óΟ Îγ øŠ n=tæ É#ô± o„ uρ u‘ρß‰ ß¹ 7Θ öθ s% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β﴾]ع ش[ي عنِي

 :زاعةَ ؛ أَخعانبنِقُ ت ريشكرٍي ب ليهِعم حتكَى نؤشفَفَم؛يهِوا فورى اُهللا صدهكرٍن بِم م 
  . )٦( املؤمنني، و ي بِالنبِ

∩⊇∈∪ ﴿ ó= Ïδ õ‹ ãƒ uρ xá ø‹ xî óΟ Îγ Î/θè= è% ﴾] كَ]ن كـ قربها بِها ، ودجوب قريش نِمعونةكرٍي ب 

٧(مليهِع(،﴿Ü>θ çF tƒ uρ ª! $# ’ n? tã ⎯ tΒ â™ !$t± o„ ﴾ ]ن[ن املُمأبِ؛ كَ شركنيفيانَي س و ،ي أبِ عكرمةَ بن

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .صدر سابق م: للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٢(
   .١١٧: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣١٢: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  . ٢/٤٨١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  .  ٢/٤٣٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  . ٤٨٢ – ٢/٤٨١:يد الوسيط يف تفسري القرآن ا: انظر   ) ٦(
زاد و، ٢/٢٧٣:تفسري البغوي و، مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٥/١٧:تفسري الثعليب   ) ٧(

  . ٣/٤٠٦: املسري 



  

 ٦؛  ةَكَّهل من أَم مغريهو،)٤( فوانَص، و)٣( عاويةَمو٢،)٢(مروٍ ع بن هيلُسو،)١(هلٍي جأبِ

هداهعالَم اُهللا تإلسالمِى ل  ،﴿ ª! $# uρ îΛ⎧ Î=tæ íΟŠ Å3 ym ﴾]كـ[ .  

∩⊇∉∪﴿ôΘr& óΟ çF ö6 Å¡ ym﴾ َأيا املُهونقُناف،﴿β r& (#θä. u øI è?﴾ عا أَلى منتم عليه ملبيسِن التو ،كتمان 

فاقِالن،﴿$ £ϑs9 uρ ÄΝ n=÷è tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $#/(#ρß‰ yδ$t_ öΝ ä3Ζ ÏΒ ﴾ ةبني ص؛ ي ي عنِادقة :الذ العلْمعلَّي تهم بِ ق

بعد اجلهاد ذَ؛ وأَ لكنملَّ ها فُرض تالُالق تاملُ بنينافق ن غَمريه و ،من يي املُوالؤمنني ممن يي وال

óΟ﴿،)٥(مهعداَءأَ s9 uρ (#ρä‹Ï‚ −G tƒ﴾َأي :لَوماُهللا علمِا ي الذلَ ينم يواذُتخ﴿⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# Ÿω uρ ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ 

⎯ Ï& Î!θß™ u‘ Ÿω uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# Zπ yf‹ Ï9 uρ﴾]أَ]نلياَءو و٠٢،خالَءدولُّكُ:   يجةٌل أَ يٍءشدخلته فيٍءي ش 

óΟ﴿:هولُقَو،)٦(ميهِف ةٌيجلو وهفَ: م هنم ليسو ومِي القَف كونُي جلُالروةٌ،يجلو هوفَ نهم يسلَ s9 uρ 

٦(ميهِف(،ولُقَوه:﴿óΟ s9 uρ (#ρä‹ Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# Ÿω uρ ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ Ÿω uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# Zπ yf‹ Ï9 uρ  ﴾ َأي  :

!ª ﴿، )٧(مهونوديوم هطونخالي  ؛ شركنياملُن م الَءدخوطانةً بِ $# uρ 7 Î7 yz $ yϑ Î/ šχθ è=yϑ ÷è s? ﴾ 

                           
كان  ، عكرمة بن أيب جهل عمرو بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم القرشي، الصحايب اجلليل   ) ١(

: انظر.  هـ ١٣، استشهد يوم أجنادين سنة  مث أسلم عام الفتح،   لناس على رسول اهللا ا كأبيه من أشد
  . ١/٣٢٣:، وسري أعالم النبالء ٤/٥٣٨:اإلصابة 

كان أحد األشراف  ،سهيل بن عمرو بن عبد مسش بن عبد ود القرشي العامري ، أبو يزيد ، الصحايب اجلليل   ) ٢(
عمر يا رسول اهللا انزع ثنيته : أسر يوم بدر كافرا وكان خطيب قريش فقال  ،من قريش وساداهتم يف اجلاهلية 

فكان ذلك أنه ملا ماج أهل مكة ، » دعه فعسى أن يقوم مقاما حتمده «:  فال يقوم عليك خطيبا أبدا فقال  
أن هذا الدين  واهللا إين أعلم:  ((وارتد من ارتد من العرب قام سهيل ابن عمرو خطيبا فقال  عند وفاة النيب  

  . وقيل بل مات يف طاعون عمواس ، قتل بالريموك ف، خرج إىل بالد الشام  ، ... ))سيمتد امتداد الشمس 
  .٣/٢١٢:اإلصابة  ، ٢/٦٦٩:االستيعاب : انظر 

، أسلم قبل الفتح  ،اخلليفة  ،معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية األموي، هو الصحايب اجلليل   ) ٣(
  .٧/٤٠٦:، والطبقات الكربى ٦/١٥١:اإلصابة : انظر.  هـ ٦٠ومات سنة  ، الوحي وكتب

.  هـ ٤٢سنة من املؤلفة مات  ،صفوان بن أمية بن خلف القرشي اجلمحي املكي ، هو الصحايب اجلليل   ) ٤(
  .٣/٤٣٢:، واإلصابة  ٢/٧١٨:االستيعاب : انظر

  . ٢/٤٣٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة    )٦(
  .  ٤٨٠:غريب القرآن   ) ٧(



  

  .]كـ ثج[

∩⊇∠∪﴿$tΒ tβ% x. t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ù=Ï9 β r& (#ρã ßϑ÷è tƒ y‰ Éf |¡tΒ «! $#﴾ نزلت ف١(باسِي الع(حني عيالكفرِبِ ر 

 لكذَ اُهللا رد، فَ اجي احلَسقن، و عبةَالكَ حجباحلرام ، ون سجدنعمر املَنا لَإِ:  قالَ؛ فَا أُسرملَ

عبِ ليهقوله ٢(ى عالَت(:﴿$ tΒ tβ% x. t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ù=Ï9 β r& (#ρã ßϑ÷è tƒ y‰ Éf¡ tΒ «! ؛  فيه القعود، و دخولهبِ ﴾ #$

β﴿ أَرقَ،)٣(لكن ذَع وعونَنمم مهنَأل r& (#ρã ßϑ÷è tƒ y‰ Éf¡ tΒ «! $#﴾ حاملَ ٢٠،)٤(قى عن :يع لى جب

على املُسلمني مهم من ذَنع٥( لك(،﴿z⎯ƒ Ï‰Îγ≈ x© #’ n? tã Ν Îγ Å¡àΡr& Ì ø ä3 ø9 $$ Î/ ﴾]بِ ]نجودهم س

ألصنامِل و ،اتخاذه٦(هةًا آل(،أ٢٠َي:مقرين عالكفرِا بِليه)قولِكَ؛)٧ اليهأَ: يودنا يوده ي
)٨(،﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è9$ tϑôã r&  ﴾]هم أَكُ نََّأل ]نثَذْفْر هبواب٩(ا ه( ، ﴿ ’ Îûuρ Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ èδ 

šχρà$ Î#≈ yz ﴾ ]كـ[ .  

∩⊇∇∪ ﴿ $ yϑ ¯ΡÎ) ã ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# tΠ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# ’ tA# u™uρ 

nο 4θ Ÿ2 ¨“9  نم نَّأَ: ى املعن، و منيها من أَف القعودها ، وتزياربِ اِهللا ساجدم عمرا يمنإِ:  يأَ ﴾ #$

                           
، شهد بدراً مع املشركني، مث أسلم  عم رسول اهللا  ،العباس بن عبد املطلب بن هاشم، هو الصحايب اجلليل   ) ١(

  .٤/٥:الكربى ، والطبقات ٣/٦٣١:اإلصابة : انظر.  هـ٣٢قبل الفتح، مات سنة  وهاجر إىل النيب 
  . ٢/٢٧٣:تفسري البغوي و، ٥/١٧:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والبغوي عن ابن عباس دون إسناد   ) ٢(
: تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن احلسن   ) ٣(

  .مصدر سابق 
  . ١١٨: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣١٣:اءات السبعة يف القر: انظر   ) ٤(
  . ١/٢١١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس والبغوي عن الضحاك عن ابن عباس   ) ٦(

  .  ٢/٢٧٤: تفسري البغوي و،  ٢/٤٨٣
  . ٢/٤٣٧:القرآن وإعرابه معاين : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٩(



  

óΟ﴿،)١(سجدة املَمارع هلِن أَم هوفَ فةالص هذهبِ انَكَ s9 uρ |· øƒ s† ﴾ فابِي ب ٢( ينِالد(،﴿ω Î) ©! $# 

©! †# ]كـ[ #$ |¤ yè sù y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& β r& (#θçΡθ ä3 tƒ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï‰ tFôγ ßϑ ø9 م ه أولئكفَ:  يأَ] م[﴾#$

   . )٣( ةى اجلنلَي إِؤدي تالت اِهللا طاعةبِ ونَكُتمساملُ  هتدونَاملُ

∩⊇®∪ ﴿ ÷Λ ä⎢ ù= yè y_ r& sπ tƒ$s) Å™ Ædl !$ pt ø:$# ﴾ َركونَشاملُ الَق  :مارةُع يت اِهللاب و ،القيام على السقاية 

خم ن اِإلريميان واُهللا أنزلَفَ، اجلهاد عالَتى ه٢، اآليةُ ذههو العباس،ويبةُش ٤(ثمانَبن ع( السن اد
السن لَادما أُسرا يوم بدرٍ ، ونفَعقامِلى املُا ع قاالَفَ، فرِلى الكُع  :نكأَ حنأَ ثرجراً ؛ ني سق
وم اس يبالع الَق٢٠َ،)٥( اآليةُ رتلت، فَ احلرام سجداملَ عمرنو، عبةَب الكَجحن، و يججِاحلَ
درٍب:لكُ ئننتم سبقتماإلسالمِا بِون واهللَ جرةكُ قدنا نعمر املسجد احلرامو،ني احلَسق،اجوفُنك 

فَيانِالع ،٦،)٦( اآليةُ رتلتواحلَ قايةُساج:م الشقيهسف وسمِي املُراب ،ولُقَوه:﴿ nο u‘$ yϑÏã uρ 

Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t pt ø:$# ﴾ يريد  :تجمريه وقَه تي٧(حل(،﴿ô⎯ yϑ x. z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/﴾ َأإِكَ:  يميان من آمن 

ÏΘöθ﴿،اِهللابِ u‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# y‰ yδ$ t_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! …Ÿω tβ]ن[#$ âθ tFó¡ tƒ y‰Ζ Ïã «!  ﴿ ، ضلِي الفَف ﴾]ن[#$

ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 م اهمس، مارةالع هلَم أَهنوا أَمعز ينالذ: ي عنِي]مكـ[﴾#$

                           
  . ٢/٤٨٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ٢/٤٣٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .مصدر سابق : وسيط يف تفسري القرآن ايد ال: انظر   ) ٣(
شيبة بن عثمان بن أيب طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي ، أبو عثمان ، الصحايب اجلليل   ) ٤(

تويف يف آخر خالفة معاوية سنة تسع  ، أسلم يوم فتح مكة وشهد حنيناً ،القرشي العبدري احلجيب املكي 
  .٣/٣٧٠:اإلصابة و ، ٢/٧١٢:االستيعاب : انظر .    ومخسني 

: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٥(
  . ٤/١٤٥:الدر املنثور و،  ٦/١٧٦٨:تفسري ابن أيب حامت و، ١٠/٩٥

  . رجيه يف احلاشية السبابقة وانظر خت، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
زاد و،  ٢/٤٨٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٧(

واخللوق طيب معروف يتخذ ، طليه باخللوق : وختليقه ، تبخريه بالطيب : جتمريه : ومعىن ،  ٣/٤١١:املسري 
  ) خلق ، مجر ( مادة ،  ١٠/٩١، ٤/١٤٥:لسان العرب : انظر . لطيب من الزعفران وغريه من أنواع ا



  

  .)١(بشركهم منيالظَ

∩⊄⊃∪﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#ρã y_$ yδ uρ (#ρß‰ yδ$t_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ôΜ ÏλÎ;#θøΒ r'Î/ öΝ Íκ Å¦ àΡr& uρ]ع[ ãΝ sà ôã r& 

ºπ y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã «! y7 ﴿، اجقي احلَسو، عمارة البيتوا بِرخين افتن الذم:  يأَ] ن[﴾ #$ Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ç/ èφ 

tβρ â“ Í←!$ x ø9   .)٢(م هِتينِأموا بِرفَظَ ينالذ]ونشرع، كـ صه [ ﴾ #$

∩⊄⊇∪ ﴿ öΝ èδç Åe³ t6 ãƒ Ο ßγ š/ u‘ 7π yϑ ôm t Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ 5β≡ uθôÊ Í‘ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ uρ ]ن [öΝ çλ °; $pκ Ïù ÒΟŠ Ïè tΡ íΟŠ É) •Β ﴾ 

  .]عخب[

∩⊄⊄∪﴿š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # ´‰ t/ r&]ن[¨β Î) ©! $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã í ô_r& ÒΟŠ Ïà tã﴾ ]أَ]مأوخبي :

علُميهم في الدنيا لَا مي م هف٣( اآلخرة(.  

∩⊄⊂∪﴿$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (# ÿρä‹ Ï‚ −F s? öΝ ä. u™ !$ t/# u™ öΝ ä3 tΡ# uθ ÷zÎ) uρ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ﴾ َلما أُمر سولُر 

 دكشنن: يقولونَو،هأقاربه ولدوه وتوجز به تعلقن يم اسِن النم انَكَ دينةى املَلإِ اهلجرةبِاِهللا

اَهللا أنْ تضنا،يفَعرِيلَ قهم واُهللا زلَأنفَ،اهلجرةَ يدع ٤(ىعالَت(:﴿Ÿω (# ÿρ ä‹ Ï‚−F s? öΝ ä. u™ !$ t/# u™ öΝ ä3 tΡ# uθ ÷z Î) uρ 

öΝ ä3 tΡ# uθ ÷z Î) uρ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r&﴾ َصدقاَءأ،املُ ؤثرونَتب قامأَ نيرِظههم على اهلجرة،﴿Èβ Î) 

(#θ™6ys tG ó™ $#﴾اختواار،﴿ t ø à6 ø9 $# ’ n? tã Çβ$ tϑƒ M}$# ]ن[⎯ tΒ uρ Ο ßγ ©9 uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ 

šχθ ßϑÎ=≈ ©à9  حننْ نإِ اِهللا يبا نِي: وا الُقَ؛اآليةُ زلتا نلمم ، فَهثلَم شركونَم: يأَ]كـ[﴾#$

اعتزلنا من الَخافن/فأَ ينِي الد نقطعائَبنا ، وعشائرنا ، وتذهب تنا ،جارت وتخرب دا ، يارن

                           
: تفسري ابن أيب حامت و، ١٠/٩٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ١(

٦/١٧٦٩ .  
  . ٢/٤٨٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  . ٢/٤٣٩:ن وإعرابه معاين القرآ: انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
: انظر . حكاه أبو الليث السمرقندي والثعليب والواحدي والبغوي عن ابن عباس من رواية أيب صاحل معلقاً   ) ٤(

-٢/٢٧٦:تفسري البغوي و،  ٢٤٥: وأسباب الرتول ،   ٥/٢١:تفسري الثعليب و،  ٢/٤٧:تفسري السمرقندي 
٢٧٧  .  



  

  :)١(ى عالَت اُهللا أنزلَفَ

∩⊄⊆∪ ﴿ ö≅ è% β Î) tβ% x. öΝ ä. äτ!$ t/# u™ öΝ à2 äτ!$ oΨ ö/ r& uρ öΝ ä3 çΡ# uθ÷z Î) uρ ö/ ä3 ã_# tρ ø— r& uρ óΟ ä3 è? u Ï±tã uρ îΑ# tθ øΒ r& uρ 

$ yδθßϑ çGøù u tI ø% Ο﴿قَرأَ ا ، وهمتبساكت:  يأَ ﴾ #$ ä3 è?# u Ï± tã uρ﴾ ٢(عبةُش(،﴿×ο t‘$ tg ÏB uρ tβ öθ t±øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡ x. 

ß⎯ Å2$ t¡ tΒ uρ !$ yγ tΡöθ |Ê ö s? ¡= ym r& Ν à6 ø‹ s9Î) š∅ ÏiΒ «! $# ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ 7Š$yγ Å_ uρ ’ Îû ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ (#θÝÁ −/ u tI sù﴾ 

م٢٠، ةَمكَّبِ قيمني وان املُنْ كَإِ: ى املعنقام ي أَفيكُهلكَم ، وكُموالُأَ انتم ، وتجاركُتي م الت

كَ خشونَتسادفراقِها ل بأَم ؛كُلدحليكُأَ بن اهلَم مفَ جرةأقغَوا يمثابِ ريم4 ﴿، ني© ®L ym š† ÎAù' tƒ 

ª! $# ⎯ Íν Í ö∆ r'Î/﴾]فَ ]نتح فَ يسقطُ، فَ ةَكَّماهل رض٣( جرة(ذا أَ، همر تهديد )٤( ،﴿ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰öκ u‰ 

tΠ öθ s) ø9 $# š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9   . دايةاهل حرمانبِ هؤالِءهديد لت ]كـ[﴾ #$

∩⊄∈∪ ﴿ ô‰ s) s9 ãΝ à2 u |Ç tΡ ª! $# ’ Îû z⎯ ÏÛ# uθ tΒ ﴾  ناك٥(أَم(،﴿;ο u ÏW Ÿ2  ] ن ع[tΠ öθ tƒ uρ A⎦ ÷⎫ uΖ ãm ﴾ 

öΝ (øŒÎ﴿،قيفاًثَو)٧(وازنَه  ي اِهللابِن ليهع لَات؛ قَ)٦(ائفالطَّو ةَكَّم نياد بو وهو]ع[ à6 ÷G t6 yf ôã r& 

öΝ à6 ÷G t6 yf ôã r& öΝ à6 è? u øY x.  ﴾ وأَ ذلكنلَ: وا الُم قَهن نغلب اليوم من قلة كَ، ووا اانثني عشر 

 تانكَ ٢، )١( تهلمى كَلَلُوا إِكو، فَ)٩( قسٍو بن المةَس بن لمةَس:  لكال ذَي قَالذ، و)٨(لفاً أَ

                           
: تفسري الثعليب : انظر . والواحدي عن ابن عباس  معلقاً، عن ابن عباس ذكره الثعليب عن جويرب عن الضحاك   ) ١(

  . مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق 
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .  مصدر سابق: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  ٢/٤٨٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  .  ٣/٨٢:هتذيب االمساء و،  ٢/٣١٣:معجم البلدان ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
: مجهرة أنساب العرب : انظر. ة، من العدنانيقيس بن خصفة بن عكرمة بن منصور بن هوازن بنوهم : هوازن  ) ٧(

٢٤٦.  
الوسيط : انظر . قتادة وابن زيد وابن إسحاق والواقدي وحكاه ابن اجلوزي عن ، حكاه الواحدي عن قتادة   ) ٨(

  .٣/٤١٤:زاد املسري و، مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد 
عوراء بن عبد األشهل األنصاري سلمة بن سالمة بن وقش بن زغبة بن ز، أبو عوف ، الصحايب اجلليل   ) ٩(



  

 اسمِى بسم )٣(أوطاسِب وضعٍسم ماَ:  ننيح، و)٢( مانثَ نةَس والٍي شف ننيٍح زاةَغَ تانكَ
رلٍ مجن العانَكَ مالقة ٤(فيه(كَ ؛ما عبِثَ رفري)٥(ِبجلٍاسم ر مذيلن ه)٦( ،أَوو ب

öΝ﴿،)٨(فيه هلكي فَمرهرو اجلُمن عم ليهإِ رب؛ هميرهاجلُ خٍالش بنِ قبيسِبِ)٧(بيسٍقُ n= sù Ç⎯ øó è?﴾ 

öΝ﴿،عدفَت لمفَ à6Ζ tã $ \↔ ø‹ x© ôM s%$ |Ê uρ ãΝ à6 ø‹ n=tæ Ù⇓ ö‘ F{ $# $ yϑ Î/ ôM t6 ãm u‘ ﴾ لشدة م كُحقَا لَم

نم اخلوف و ،ضاقت م اَألليكُعع رضلى سعتلَا ، فَهم جِتدوا فيها موضعاً ي صلح

٢٠،)٩(مكُقرارِل﴿ô$ yϑÎ/ ôM t6 ãm u‘ ﴾ َأبِ:  يبهرحبِ الباُءا ، وى معن :١٠(يف(،﴿ §Ν èO Ν çG øŠ ©9 uρ 

š⎥⎪ Ì Î/ ô‰ •Β﴾] كـ[ انهزمم ، أَتعلمأَ م اُهللاهنم لَهوا يغلونَيسبِ بهم ، إِكثرتنمبونَا يغل 

  .)١١( هبحانس اِهللا نصرِبِ

∩⊄∉∪ ﴿ §Ν èO tΑ t“Ρ r& ª!$# … çµ tG t⊥‹ Å3 y™ ﴾وهو ما سإِ كنالقَ ليهلب ن لُماِهللا طف و4﴿ ،رمحته’ n? tã 

                                                                             
مث تويف سنة مخس ، على اليمامة   واستعمله عمر، مث شهد بدرا واملشاهد كلها ، تني شهد العقب ،األشهلي 

  . ٣/١٤٨:اإلصابة و،  ٢/٦٤١:االستيعاب  : انظر .  وهو ابن سبعني سنة، وأربعني باملدينة 
الوسيط ،  ٥/٢٢:تفسري الثعليب : انظر . ابن اجلوزي إىل ابن عباس ونسبه الواحدي و، ذكره الثعليب دون نسبة   ) ١(

  . مصدر سابق : زاد املسري و، ٢/٢٧٨:تفسري البغوي و ، مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد 
  . ٢/٣٤٤:تفسري ابن كثري و ،٢/١٤٩:الطبقات الكربى : انظر   ) ٢(
وهناك عسكر واهم وثقيف إذا أمجعوا على حرب ، ديار هوازن بفتح أوله وبالطاء والسني املهملتني واد يف   ) ٣(

  .١/٢١٢:معجم ما استعجم : انظر . فالتقوا حبنني ورئيسهم مالك بن عوف النصري ،   رسول اهللا
  . للبكري يف املعجم  ٦٨:نسبه السهيلي يف التعريف واإلعالم   ) ٤(
  . ١/٣٣٥:معجم ما استعجم : انظر . جبل مبكة : ثبري   ) ٥(
مجهرة أنساب : ، انظرلياسإ بن مدركة بن هذيل بنو وهم مضر، من خندف من بطن ،هذيل بنوهم  :هذيل  ) ٦(

  . ٣٨٧:، واية األرب يف معرفة األنساب العرب ١٩٦: العرب 
  . ١/٨٠:معجم البلدان : انظر. جبل مشهور مبكة مشرف على الكعبة من ناحية الشرق: أبو قبيس   ) ٧(
  .مصدر سابق : إلعالم التعريف وا  ) ٨(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٩(
  . ١/٢١٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١٠(
  . ٢/٤٤٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١١(



  

⎯ Ï& Î!θß™ u‘ ’ n? tã uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# tΑ t“Ρr& uρ # YŠθãΖ ã_ óΟ ©9 $ yδ ÷ρt s? ﴾ ي١( الئكةَاملَ:  ريد( ، ﴿ z> ¤‹ tã uρ 

/š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ﴾]أَبِ]نسيمكُاف رِوممكُاح ، ﴿ š Ï9≡ sŒ uρ â™ !# t“ y_ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9   . ]كـ[﴾ #$

∩⊄∠∪ ﴿ ¢Ο èO Ü>θ çG tƒ ª! $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/]٣[š Ï9≡ sŒ 4’ n? tã ⎯ tΒ â™!$ t± o„  ﴾]ن[ ؛ فَ ارِفَّن الكُميهم يهِد

#$!ª ﴿ ، سالمِى اِإللَإِ uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ﴾]لَ ]ممن ٢( آمن(.  

∩⊄∇∪ ﴿ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ $ yϑ̄Ρ Î) šχθ ä. Î ô³ ßϑ ø9 $#]٣[ Ó§ pg wΥ﴾َال غتسلونَي من جنابة ،

الَو يئونَتوض من ح٢٠،)٣(دث﴿ Ó§ pg wΥ﴾ َأقَ:  ي٤( ذر(املَ، وى عن :يجب اجتاجتنابِهم كَابِن 

/Ÿξsù (#θç ﴿، )٦( تباعِلى اِإلع كنجس اسن رجس:  يلَا قذَإِفَ ٠٢، )٥( جاسِناَأل اجتنابِكَ t ø) tƒ 

(#θç/ t ø) tƒ y‰ Éf ó¡ yϑ ø9$# tΠ# t ysø9 $# y‰ ÷è t/ öΝ Îγ ÏΒ$tã # x‹≈ yδ﴾]أَ]نالَ: ي يلوا احلَدخ ،نِرممعخولِوا من د 

 خولِن دا منِعوا ملمفَ،تحِالفَ ماع:يعنِذا ؛ يم ههِامعد عب شركنيلى املُرام عح احلرم، واحلرمِ
 ﴿:)٨(ىعالَت اُهللا أنزلَ، فَ اجرنقطع املتت آلنَا، و )٧(امليرِبِ أتونَوا يانم كَهنإِ: سلمونَاملُ الَقَ رمِاحلَ

٨(ىعالَت(:﴿ ÷β Î) uρ óΟ çF ø Åz \' s#øŠ tã ﴾ َراًقَف،﴿t∃ öθ |¡ sù ãΝ ä3‹ ÏΖ øó ãƒ ª! $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ï& Î#ôÒ sù β Î) u™ !$ x©﴾]فَ]نأسلم 

وا انا كَى معالَت م اُهللااهكفَ، و ةَكَّى ملَإِ عاموا الطَّلُمح، و)١(رشجو)٩(عاَءصنو دةَجِ هلُأَ

                           
  . ٢/٤٨٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . دة اوالرزاي  عن ابن عباس وقت، حكاه الوحدي عن ابن عباس   ) ٣(

  . ١٦/٢١:لتفسري الكبري وا، مصدر سابق 
  . ١٠١:جماز القرآن   ) ٤(
  . سابق  مصدر: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .  ٤٦٢: غريب القرآن   ) ٦(
  ) .مري ( مادة ،  ٥/١٨٨:لسان العرب : انظر . جلب الطعام : املرية  ) ٧(
تفسري ابن أيب و، ١٠/١٠٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن عكرمة وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٨(

  . ٦/١٧٧٧:حامت 
وصنعاء ، عدن مثانية وستون ميال بني و هابين، حسناء  ذاهتا كقوهلم امرأةصنعاء منسوبة إىل جودة الصنعة يف   ) ٩(

وهي اآلن عاصمة اجلمهورية العربية ، مياهها  قصبة اليمن وأحسن بالدها تشبه بدمشق لكثرة فواكهها وتدفق



  

يتخ٢( ونَفُو(، ﴿ χ Î) ©! $# íΟŠ Î= tæ ﴾ ِبما يم ،لحكُص﴿ ÒΟŠ Å6 ym ﴾ ]أوثدم[فيما حكم 

ي املُفثُ)٣(شركني ،م زلَن ي جِفهلِأَ هاد ابِتالك من اليهود والنولُارى قَصى عالَه ت:  

∩⊄®∪﴿(#θè=Ï?$ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì Åz Fψ $#﴾كَ:يعنِياملُ إميانينوحد ،

Ÿω﴿،)٤(دمحموا بِنؤمي ملَ ذْإِ ينوحداملُ ميانإِريهم غَميانإِفَ uρ tβθãΒ Ìh ptä† $ tΒ tΠ § ym ª! $# … ã&è!θß™ u‘ uρ﴾  

اخلَ: ي عنِيمر وامليسر ، ﴿ Ÿω uρ šχθ ãΨƒ Ï‰ tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd, ysø9 ⎯z ﴿،)٥( سالمِاِإل دينِبِ ونَيندي الَ ﴾ #$ ÏΒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6 ø9 $# 4© ®L ym (#θäÜ ÷è ãƒ sπ tƒ÷“ Éf ø9 $#﴾ وهو مى املُعطَا يعاهد على ع٠٢،  )٦(هده 

اخلَ:  زيةُاجلاملَ راججعولُ عالذِّ أسِلى رمي ؛ سي بِمَأل ذلكنضاٌءقَ ه منهم لمليهِا عم ، ومنه 

“ ω ﴿ :ىعالَه تولًقَ Ì“ øg rB ë§ ø tΡ ⎯ tã <§ ø ¯Ρ $ \↔ ø‹ x© ﴾)٧(  أي :قْضيال ت الَو تي نِغ)٨(، ﴿⎯ tã  

7‰ tƒ öΝ èδ uρ šχρã Éó≈ نهم قبض مي تالذ املوضعِ/ى لَإِ ونَيجر ، ونَورهقْم ونَيلُلذَ ]م[﴾ ¹|

فبِ يهالعنف ؛ حتى يؤدوها من يد٩(م ه(.  

∩⊂⊃∪﴿ÏM s9$ s% uρ ßŠθßγ u‹ ø9 $# æ ÷ƒ t“ ãã ß⎦ ø⌠ $# «! æ﴿أَرقَ ﴾#$ ÷ƒ t“ ãã ﴾ع١٠(ني(،﴿ÏM s9$ s% uρ “ t≈ |Á ¨Ψ9 $# 

                                                                             
  .٣/٤٢٥:معجم البلدان : انظر . اليمنية 

بضم أوله وفتح ثانيه وبالشني املعجمة موضع : جرش : ((  ١/٣٧٦:معجم ما استعجم قال البكري يف   ) ١(
  . )) وعنب جرشي جيد بالغ ، ناقة جرشية أي محراء جيدة :  معروف باليمن والعرب تقول

  .مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن مقاتل   ) ٢(
  . ٣/٤١٨: زاد املسري و، مصدر سابق :قرآن ايد الوسيط يف تفسري ال: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  . ٢/٤٤١:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  . ٢/٤٨٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ١٦/٢٥:التفسري الكبري و، مصدر سابق :والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٥/٢٩:تفسري الثعليب   ) ٦(
  .من سورة البقرة ) ١٢٣،  ٤٨( زء من اآلية رقم ج  ) ٧(
  . ١٨٢: غريب القرآن   ) ٨(
مصدر :والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٤٤٢:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٩(

  .  سابق 
  .  مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق :السبعة يف القراءات : انظر   ) ١٠(



  

ßxŠ Å¡ yϑø9 $# Ú∅ ö/ š]ن[#$!» #$ Ï9≡ sŒ]٣[Ο ßγä9 öθ s% óΟ ÎγÏδ≡ uθøù r' Î/ ﴾ ]لَ] خيس رهانٌ فيهب الَو إِ يانٌبنا م

١(قطْفَ الفمِبِولٌ و قَه(،﴿šχθδ$tÒ ãƒ﴾ يتشباملُ قولِبِ ونَهشركني حاملالئكةُ:واالُقَ ني ب نات

%θè#)﴿ : قولهم بِنهع خربأَ دقَ، و)٢( اِهللا t yz uρ … çµ s9 t⎦⎫ ÏΖ t/ M≈ oΨ t/ uρ ﴾)٣(،﴿ tΑ öθ s% t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρã x Ÿ2 ⎯ ÏΒ 

⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% ﴾ ]٢]ن هأَ م٤(هم فُالَس(و ،شركونَاملُ:  لَيق )٥(قيلَ، و:ونَاملضاه هصارى م الن

وكَ الذينفروا م وداملُ ٠٢،)٦(ن قبلُ اليهاهاةُض  :مبِ علِعارضةُ الفمثله قالُ، ي  :ضئْاهالناً فُ ت

šχθ﴿ أَرقَ، )٧( علهف ثلَم علتا فَذَالناً إِفُ ä↔ Îδ$tÒ ãƒ﴾ عاص٨(م(،﴿ÞΟ ßγ n=t?$ s% ª!$#﴾ َلعنم اُهللاه 
)٩(،﴿4’ ¯Τ r& šχθ à6 sù ÷σ ãƒ﴾ ] كَ]ونالثُثَ، كـ أوثدفونَ يفصري ن احلَعق بوحِ  عدضو

ليلِالد حتاِ ى يِهللاجعلو و ، لدالوذَهعجِا تيب لي بِلن ول١٠( لمؤمنني( .  

∩⊂⊇∪﴿(# ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6ôm r& öΝ ßγ uΡ$t6 ÷δ â‘ uρ ﴾ لمائَعم هوعبادمه،﴿$ \/$ t/ ö‘ r&﴾ هةًآل،﴿⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ 

«! $# ﴾ طَيثُ أَحاعوهم فحليلِي ت ما حراُهللا ، و مميِتلَّ حرا أح١١(اُهللا م(، ﴿yx‹ Å¡ yϑ ø9 $# uρ  

                           
  . ٢/٤٤٣:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .   ٢/٤٩٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .من سورة األنعام ) ١٠٠(جزء من اآلية رقم   ) ٣(
  .٣/٤٢٥:ري زاد املس،  ٢/٣٥٣: تفسري املاوردي : انظر  .حكاه املاوردي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٤(
  .  مصدر سابق : زاد املسري و،مصدر سابق : تفسري املاوردي : انظر .حكاه املاوردي وابن اجلوزي عن الزجاج   ) ٥(
زاد و، مصدر سابق : تفسري املاوردي : انظر . وابن اجلوزي عن قتادة والسدي ، حكاه املاوردي عن الطربي   ) ٦(

  .  مصدر سابق : املسري 
  .  ٥٣٢: ن غريب القرآ  ) ٧(
  .  مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣١٤:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٩(
  .مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١٠(
برقم      ، باب ومن سورة التوبة ، كتاب التفسري ، ٥/٢٧٨: ذي رواه الترمذي يف سننه هذا معىن احلديث ال  ) ١١(

يا عدي اطْرح  «: فقال ، ويف عنقي صليب من ذَهبٍ  أَتيت النيب  : عدي بن حاتمٍ قال عن ) ٣٠٩٥( 
 ثَنهذا الْو كنع « ،رب ةورأُ يف سقْري هتعمساَءةٌ و﴿  اللَّه ونا من داببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخقال ﴾ات   :  

 وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ، استحلُّوه  أَما إِنهم مل يكُونوا يعبدونهم ولَكنهم كَانوا إذا أَحلُّوا هلم شيئاً(( 



  

š∅ ö/ $# zΝ tƒ ö tΒ﴾]ن[اتذُخ١(باًوه ر(،﴿!$ tΒ uρ (# ÿρã ÏΒé&﴾ في التوراة جنيلِاِإلو،﴿ωÎ) (#ÿρ ß‰ ç6÷è u‹ Ï9 $ Yγ≈s9 Î) 

# Y‰ Ïm# uρ ﴾ ]ن[وو اُهللاه إِ ي الَالذغَ لهريه،﴿Hω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ]ن[… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ $£ϑ tã 

šχθ à2 Ì ô± ç„﴾]كـ أوثدصو[تيهاً لَزِنع هن ش٢(م هِرك(.  

∩⊂⊄∪﴿ šχρß‰ƒ Ì ãƒ β r& (#θä↔ Ï ôÜ ãƒ u‘θçΡ «! $# óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ ﴾خيمدوا دبِ سالمِاِإل ين٣(مهِيبِتكذ( ،

٢٠﴿ u‘θçΡ «!$#﴾ :ُرآنُالق اِإلو٤( سالم(،﴿ ∑† p1ù' tƒ uρ ª! $# Hω Î) β r& ¢Ο ÏF ãƒ … çν u‘θçΡ﴾ ِنْأَ الَّإ د ظهريهين ،

﴿ öθ s9 uρ oν Ì Ÿ2 šχρã Ï≈ s3 ø9   .] ٠٢كـ أوثد[﴾  #$

∩⊂⊂∪﴿uθ èδ ü” Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r&]٣[… ã& s!θß™ u‘﴾ حداً م3﴿م“ y‰ ßγ ø9 $$Î/ ﴾ِبالقرآن ،﴿ È⎦⎪ ÏŠ uρ Èd, ys ø9 $#  ﴾

… ﴿ ،يفية احلنبِ çν t Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã Ç⎯ƒ Ïe$! $# ⎯ Ï& Íj#à2 ﴾ عليهلي عاَأل ميعِلى ج٥( ديان( ، ﴿ öθ s9 uρ oν Ì Ÿ2 

šχθ ä. Î ô³ ßϑ ø9   .]م ثد[﴾  #$

∩⊂⊆∪ ﴿ $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ ¨βÎ) # Z ÏW Ÿ2 š∅ ÏiΒ Í‘$ t6ôm F{ $# Èβ$ t7 ÷δ ”9 $# uρ ﴾ /هلِأَ قهاِءن فُم 

تابِالك وعلمهم ، ائ﴿tβθ è=ä. ù' u‹ s9 tΑ# uθ øΒr& Ä¨$̈Ψ9$# È≅ ÏÛ$ t6 ø9 $$Î/ ﴾ ي عنِي :ما يذُأخونه مشن الري ا ف

‰‘šχρ﴿،  كمِاحلُ ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! ، )٦(  دمحمبِ ن اإلميانع اسالن ونَصرفُيو ]ن[﴾  #$

⎪⎥š ﴿:)٧( بلةالق هلِن أَم كاةَعي الزانِي مف نزلَأَ مثُ Ï% ©! $# uρ šχρã” É∴ õ3 tƒ |= yδ ©%! $# sπ Ò Ï ø9 $# uρ Ÿω uρ 

                                                                             
وغُطَيف بن أَعين ليس ، حديثٌ غَرِيب لَا نعرِفُه إال من حديث عبد السلَامِ بن حربٍ  هذا :الترمذي قال  ))

  . بِمعروف يف احلديث
  . ٢/٤٩١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  . ٢/٤٤٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  . ١/٢١٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ٢/٤٩٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
عن زيد بن  )١٣٤١(برقم ،  باب إِثْمِ مانِعِ الزكَاة، كتاب الزكاة ، ٢/٥٠٩: ه صحيحأخرج البخاري يف   ) ٧(

، كنت بالشام : قال ؟ ما أَنزلَك منزِلك هذا : فقلت له  فإذا أنا بِأَبِي ذَر ، مررت بِالربذَة : وهبٍ قال 



  

$ pκ tΞθà) ÏΖ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! كرتٍ ، بِ ليسه فَاتكَت زيالٍ أُدم لُّك٠٢ُ ،)١(ها كاتز ونَؤدي الَ ]ع[﴾ #$

انَكَ نْإِو فُدملُّكُوناً ، و ا لَمم تؤد كَزه فَاتو كَهظَ انَكَ نْإِرتٌ و٢(راً اه( ،﴿ Ν èδ ÷ Åe³ t7 sù A># x‹ yè Î/ 

5ΟŠ Ï9 r& ﴾ ]أَ]خخربلَ نَّم أَههذاباً أَم عيماًل .  

∩⊂∈∪ ﴿tΠ öθ tƒ 4‘ yϑ øtä† $ yγøŠ n= tæ ’ Îû Í‘$ tΡ zΟ ¨Ζ yγ y_﴾ يدخلْ ومكُ تنوزهم ففَ ارِي النتى،حموتشتد 

حرار2﴿ها ، ت” uθ õ3 çG sù $ pκÍ5 ﴾ َفتلصق ،﴿ öΝ ßγ èδ$ t6Å_ öΝ åκ æ5θ ãΖ ã_ uρ öΝ èδ â‘θßγ àß uρ  ﴾]خ[ حتى يلتي ق

#﴿:مهلَ قالُيم ، وهِجوافي أَف راحلَ x‹≈ yδ﴾  يالذكْوتونَ به ،﴿ $ tΒ öΝ è? ÷” t∴ Ÿ2 ﴾ هو ما جم ، معت

﴿ö/ ä3 Å¡ àΡL{﴾وبخلتم عن به حاِهللا ق،﴿(#θè%ρä‹ sù﴾ ع٣( ذاب(،﴿$ tΒ ÷Λä⎢Ζ ä. šχρ â“ ÏΨ õ3 s?﴾]م[.  

∩⊂∉∪ ﴿¨β Î) nο £‰ Ïã Í‘θåκ ’¶9 $# y‰Ζ Ïã «!$# $ oΨ øO $# u |³ tã # \ öκ y−﴾ عدد سلمنيِاملُ هورِش التي  ي؛ ونَعد

هلُ ه أَا يعدمكَ ، الَ هلةاَأل استهاللُو، مرِالقَ نازلِلى مهراً عر ششا عنثْم اهِتسنا لجعلوهي نْأَبِ

ومِالر و٤( فارس( ، ﴿ ’ Îû É=≈ tF Å2 «!$# ﴾ ٥( مامِي اِإلف( الذكَ ند اِهللاي عهبت )٦( ، ﴿ tΠ öθ tƒ t, n= y{ 

                                                                             
معاوِيةُ : قال ،  ﴾يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ وال ينفقُونها يف سبِيلِ اللَّه  والذين   ﴿ : فَاختلَفْت أنا ومعاوِيةُ يف
 ،يشكُونِي وكَتب إىل عثْمانَ ، فَكَانَ بينِي وبينه يف ذَاك ، نزلَت فينا وفيهِم : فقلت ، نزلَت يف أَهلِ الْكتابِ 

ثْمإيل ع بةَ  أقدمانُ أَنْ فَكَتيندا ، الْمهتمنِي قبل ذلك ، فَقَدورمل ي مهالناس حىت كَأَن لَيع فَكَثُر ، ذَاك تفَذَكَر
حبشيا  فَذَاك الذي أَنزلَنِي هذا الْمنزِلَ ولَو أَمروا علَي، إن شئْت تنحيت فَكُنت قَرِيبا : فقال يل ، لعثْمانَ 

تأَطَعو تعملَس .  
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
برقم ،  ٢/٤١١:وهذا أثر عن ابن عمر رضي اهللا عنهما رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ،  ٥٠٩:  غريب القرآن  ) ٢(

الدر وزاد السيوطي يف ، ٦/١٧٨٨:وابن أيب حامت يف تفسريه ، ١٠/١١٨:وابن جرير يف تفسريه ، ) ١٠٥١٩(
  . نسبته ملالك وابن املنذر وأيب الشيخ ٤/١٧٧:املنثور 

  . ٤٩٣ - ٢/٤٩٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  . ٤٤٦ – ٢/٤٤٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .يف اللوح احملفوظ : يعين   ) ٥(
: زاد املسري و،  ٢/٤٩٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٦(

٣/٤٣٢ .  



  

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# š⇓ ö‘ F{ $# uρ !$ pκ ÷] ÏΒ îπ yè t/ ö‘ r& ×Πã ãm ﴾]ن[رجب،ذُوو القعدة،ذُوو احلجة املُ، و١(حرم( ،

ياملَ عظم حارمِانتهاك أَيها بِفشد ممعظُا يي غَم ف٢( اريه(،﴿ š Ï9≡ sŒ ß⎦⎪ Ïe$! $# ãΝ ÍhŠ s) ø9  ]ف ن[ ﴾ #$

احلاملُ سابستقيم ، ﴿ Ÿξ sù (#θßϑÎ=ôà s? £⎯ Íκ Ïù öΝ à6 |¡ àΡ r&  ﴾]خ[حفَظُّوات كُنفُِسن أَم؛  ي احلرمِم ف

، اهاللَح تحرميِبِ شري عي اإلثنف:  وأَ ٢٠،)٣( يئاتالس كذلك، و فعضا تيهف سناتاحلَ نَّإِفَ

وحليلِت ح٤(ها رام( ،﴿(#θè=Ï?$ t% uρ š⎥⎫ Å2 Î ô³ ßϑø9 $# Zπ ©ù !% x. ﴾ م ، وهلوالَقات تحابوا بعضم بِهترك 

٥(تالِالق(،﴿$ yϑŸ2 öΝ ä3 tΡθ è=Ï?$ s) ãƒ Zπ©ù !$ Ÿ2 ﴾]كَ]/نا أَمنهستحلونَم ي تالَ قجمكُميع،﴿(# þθßϑ n= ÷æ$# uρ 

جمكُميع،﴿(# þθ ßϑ n=÷æ$# uρ ¨β r& ©! $# yì tΒ t⎦⎫ É) −GãΚø9   . هونخافُين يالذ وليائهع أَم]م[ ﴾ #$

∩⊂∠∪ ﴿$ yϑ̄Ρ Î) â™ û© Å¤¨Ψ9 $#﴾ تأخري رمةح شهرٍ حرماُهللا ه لَى إِعالَتلَ ى أشهرٍ آخرم يمحراُهللا ه ،

ذَونَّأَ لك العرب ي اجلَفاهلية ربا كََمانت تستاملُ لُحح ، رموتحرب دلَمه فَفراً ، صاُهللا  أخرب

سبحانذَ نَّأَ ه٦( لك(:﴿ ×ο yŠ$tƒ Î— ’ Îû Ì ø à6 ø9 $# ﴾أَ يثُحلُّحوا ما حاُهللا،ر موحرم٧(اُهللا حلَّا أَوا م( ،

وا انكَ:يلَقوته ،موا حررخا أَي مف ارةالغو ن احلربِوا منيتمكَل لكذَ فعلونَوا يانك٢َ، )٧(اُهللا
ياحلَ ونَؤخرج لِّي كُف ستنيِن ٨(هراًش(،املُ انَكَوي بِنادِسالنيئُ ينادي به يتفرقونَفَ،وسمِي املَف 
قَود علوا مما تقرم ن أَررِشه لِّاحل واحلُرمة احلَو٩(ج(،أَولُو مأَ نسأَن:ع ي بندامرٍع علبةَثَ بن 

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  . ٢/٣٦٠:وتفسري املاوردي ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . احدي عن ابن عباس حكاه الو  ) ٣(
  . ١/٢١٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
التفسري و ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والرازي عن ابن عباس   ) ٥(

  . ١٦/٤٤:الكبري 
  . ٢/٤٤٧: عرابه معاين القرآن وإ: انظر   ) ٦(
  . ٢/٤٩٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
  .١/١١٤:الروض االنف ذكر القولني السهيلي يف   ) ٨(
  . ١٠٣:وجماز القرآن ،  ٤٣٧ -١/٤٣٦:للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٩(



  

ي حمرو بن لُع:  قيلَ، و)٢( نانةَك بن الكم:  يلَق، و)١( نانةَك بن الكم بن احلارث بن علبةَثَ
 ﴿ ،)٥(سالم اِإل امقَ عليه، و)٤(ي نانِالك عوف بن نادةُج مامةَو ثُبأَ:  أَسنأَ نم ، وآخر)٣(ي حلُ
)٥(، ﴿ ‘≅ ÅÒ tƒ  Ïµ Î/ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x.﴾ ِبذلك التأخأَ،  ريقَر ﴿ ‘≅ ŸÒãƒ ﴾ ص ٦(حاب(،﴿ … çµ tΡθ=Ït ä† 

… çµ tΡθ= Ïtä† $YΒ% tæ … çµ tΡθãΒ Ìh pt ä† uρ $YΒ% tæ ﴾ ِا قَذَإلُاتحلُّأَ وا فيهوه وحروا ممكانه فراً ،ص لَ نْإِوم قَيلُوا ات

فيه حوهرم،﴿(#θä↔ ÏÛ# uθ ã‹ Ïj9 nο £‰ Ïã $ tΒ tΠ § ym ª! وا مرح الَّإِ ن احلرامِهراً موا شم يحلِّلَ هنو أَهو]ع[﴾#$

مكانه شاللِن احلَهراً م لَ، وم حرِيموا شحلُّأَ الَّإِ اللِن احلَهراً موا مكانه ش؛  رامِن احلَهراً م

ئَّلأَ كونَال ي ماحلركثر ن اَألمكَ ربعةما حرتكونَفَ،  اُهللا م افقةٌوم ل٧( لعدد( ، ﴿ (#θ=Ås ã‹ sù $ tΒ 

tΠ § ym ª! š∅Îiƒ] ن[ #$ ã— ]٣ [óΟ ßγ s9 â™þθ ß™ óΟ Îγ Î9$ yϑôã r&﴾]ن[زيلَ نهيطانُ ذَم الش٨(لك(،﴿ª! $# uρ Ÿω 
“ Ï‰ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9 $# š⎥⎪ Í Ï≈ x6 ø9   .]م[﴾#$

                           
وعدي بن عامر مل ،  ٢/٣٦١:تفسري املاوردي : انظر . غفاري حكاه املاوردي يف تفسريه عن أيوب بن عمر ال  ) ١(

عدي بن عامر بن ثعلبة بن احلارث بن مالك بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن : أقف له على ترمجة إالَّ أنه 
  .١/١٦٠:السرية النبوية : انظر .  لياس بن مضرإ

وبنو مالك بن ، ١٠/١٣١:تفسري الطربي : انظر . كنانة بنو مالك بن : رواه ابن جرير عن قتادة ؛ إالَّ أنه قال   ) ٢(
 :اية األرب يف معرفة األنساب العرب :انظر. ديارهم جبهات مكةو،  بطن من مضر من القحطانية: كنانة هم 

٣٦٦ .  
  . ٥/٤٥:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن ابن عباس من طريق جويرب عن الضحاك   ) ٣(
: أخبار مكة لألزرقي : وانظر . مصدر سابق عن أيوب بن عمر الغفاري : ي يف تفسريه حكاه املاورد  ) ٤(

الكناين  ،جنادة بن عوف بن أمية بن قلع بن عباد بن حذيفة بن مالك بن كنانة ، وهو أبو مثامة ،  ١/١٨٣
حضر احلج يف ،  وقد وجدت خربا يدل على إسالمه: قال السهيلي ، قام اإلسالم  إال أن كان ممن ينسأ الشهور

، فخفقه عمر بالدرة ، إين قد أجرته منكم : فنادى الناس ، فرأى الناس يزدمحون على احلج  زمن عمر 
  .١/٥٠٥:اإلصابة و،  ١/١١٥:الروض االنف : انظر . إن اهللا قد أبطل أمر اجلاهلية ، وحيك : وقال 

  . ١/١٦٢:السرية النبوية قاله ابن إسحاق كما يف   ) ٥(
  .  مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : ظر ان  ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
تفسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن ابن عباس   ) ٨(

  . ٢/٢٩١:البغوي 



  

∩⊂∇∪  ﴿ $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ﴾ نزلت في حاملُ ثؤمنني غَ لىعزوة تبوك ؛ وذلك 

م ليهع شقفَ،ن احلرِم ةشد، و ن البالدمدبٍ ج، و اسِن النم عسرة ماني زا فليهم دعوا إِهنأَ

/tΒ ö$﴿:)١(ىعالَت اُهللا أنزلَفَروج،اخلُ ä3 s9 # sŒÎ) Ÿ≅Š Ï% â/ä3 s9 (#ρã ÏΡ$# ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ﴾أُخرجوا في اجلهاد 

حربِل ودالع  ،﴿óΟ çF ù=s%$̄O $# ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{ Ú ﴿٢م املُقام ،تببحأَ ]ن[﴾  #$ ö‘F{ $# ﴾ أَي هطَوان٢(مه( ،

óΟ﴿٠٢/،)٣(وعهمرزم وهمارث:قيلَ، و)٢(مهانطَوأَ çFù= s%$̄O Ο ﴿،)٤(متلْاقَثَت:  هلُصأَ﴾ #$ çF ÅÊ u‘ r& 

Íο 4θ u‹ ysø9 $$ Î/ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $#﴾ دالً ،ب﴿š∅ ÏΒ Íο t Åz Fψ $ ﴿،ةَاجلن:يعنِي ]ن[﴾ #$ yϑ sù ßí$ tF tΒ Íο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $#﴾ 

 ريدي :الدا كُلَّها ،ني ﴿ ’ Îû Íο t ÅzFψ $# ωÎ) î≅‹ Î= s% ﴾]ن[ عند يٍءش ن اجلَمن٥( ة(.  

∩⊂®∪ ﴿ ω Î) (#ρã ÏΖ s?﴾ تخرجوا مم يكُبِع ن ِلَإى اجل٦(هاد(،﴿ öΝ à6 ö/ Éj‹ yè ãƒ $¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9r&﴾ 

$VϑŠ Ï9 r&﴾ ]بِ ]فالقحط املطرِ حبسِو  ، ﴿öΑ Ï‰ö7 oK ó¡ o„ uρ $ ·Βöθ s% öΝ à2 u ö xî ﴾ يبِ أتقومٍ آخرين 

يصنبِ رهم رولَسه  ،﴿Ÿω uρ çνρ ” àÒ s? $\↔ ø‹ x©﴾]اُهللا نْإِ] ن عصمه ماسِن الن الَ، و خذلُينْ إِ ه

اقَثَتما لَم ، كَلتم يق هضراصرِلةُ نيه حةَمكَّبِ كَانَ ني،وهم فَّالكُ بهتولَفَ،ارى اُهللا ن صره
)٧(،﴿ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó_ x« íƒ Ï‰ s% ﴾] كـ صز[ وولُو قَهى عالَه ت:  

∩⊆⊃∪ ﴿ ω Î) çνρ ã ÝÁΖ s? ô‰ s) sù çν t |Á tΡ ª! $# øŒ Î) çµ y_ t ÷z r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 š† ÎΤ$ rO È⎦ ÷⎫ oΨ øO :  يأَ﴾  #$

                           
، ٦/١٧٩٦: تفسري ابن أيب حامت و،١٠/١٣٤:تفسري الطربي : انظر . روه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ١(

اإلمجاع يف الروايات أن هذا  :  (( ٢/٤٤٧:فقال يف معاين القرآن وإعرابه ، وحكى الزجاج اإلمجاع على هذا 
  .  ))  فيه على ضيقة شديدة شاقة  وذلك أن الناس خرجوا، يف غزوة تبوك 

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . ٢/٣٦٢:ذكره املاوردي يف تفسريه   ) ٣(
  . مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر ،  ١٠٥: غريب القرآن   ) ٤(
  . ٢/٤٩٦:القرآن ايد الوسيط يف تفسري : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن مقاتل   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(



  

اضإِوطر لَ روجِى اخلُلَهوا بِمما هكَفَ،قتلهانوا سبباً لجهخرو مةَكَّن م هارباً من١( مه(،﴿ š† ÎΤ$ rO 

È⎦ ÷⎫ oΨ øO $# ﴾  :وننيِاثْ احد ؛ هو   أَ، وكرِو بِب   املَ، وى عن :اُهللا م رهالَّنفرداً إِنص ي بِن أَم

٢( كرٍب( ،﴿ øŒ Î) $ yϑèδ † Îû Í‘$ tó ø9$# ﴾ و غَهف اربلٍي ج بالِن جِم ةَكَّم لَ قالُي ه : ٣(ثور( ،﴿øŒ Î) 

ãΑθà) tƒ ]٣[ ⎯ Ïµ Î7 Ån$|Á Ï9 ﴾ َبِأكرٍي ب  ،﴿ Ÿω ÷β t“ øt rB ﴾] ن[... ذَوأَ لكنه خاف عسولِلى ر 

!© (χÎ ﴿ ،)٤(» نْزحت الَ« :  اِهللا سولُر قالَفَلب،الطَّ   اِهللا $# $ oΨ yè tΒ ﴾]ن[ يمنهم معا ن

ما نويانرن٥(ص(،﴿ tΑ t“Ρr' sù ª!$# … çµ tG t⊥‹ Å6 y™ Ïµ ø‹ n= tã﴾]قَلْأَ]كـبِأَ لبِي قَى فكرٍي ب  ما سكن 

٢٠،  به وهكونُو الس الَ،قَينةَمأنِالطُّو  علياسٍ وعب ابن -ري اُهللاض عنهام-: ))بِلى أَعكرٍي ب (( 
)٦(الَقَ، و ملٌقات : )) عاِهللا سولِلى ر   ((

)٧(،﴿… çν y‰ −ƒ r& uρ﴾ وأيولَه  درس ،﴿7ŠθãΨ àf Î/ öΝ ©9   

$ yδ÷ρ t s?﴾ ]قَ ]نو اهأَوعانه باملالئكة يوم أَ؛ درٍبأَ خربنه صرف هنأَكَ ع يدثُ،عدائهأَ مظهر نهصر 

وه جو الئكةُاملَ تربضارِ؛ الغ ومي:  قيلَو،  حزابِاَألويوم بدرٍ  ٢٠ ، )٨( درٍوم بي املالئكةبِ

≅Ÿ﴿ ،)٩(لَبِالطَّ yè y_ uρ sπ yϑ Î=Ÿ2 š⎥⎪ Ï% ©! $#/(#ρã x Ÿ2﴾ولمةُي كَه الش4﴿،رك’ n? ø ¡9 خ ف [#$

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ٢/٤٤٩:عرابه معاين القرآن وإ: انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
أحد جبال مكة يف : وثور ،  ٢/٤٩٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن قتادة   ) ٣(

. يوم اهلجرة  وصاحبه أبو بكر  ويف أعاله الغار الذي دخله النيب ، بينه وبني مكة ميالن ، اجلنوب منها 
  . ١٥١:الروض املعطار : انظر 

، )  ٣٤١٩(برقم ،  باب علَامات النبوة يف الْإِسلَامِ ،كتاب املناقب ، ٣/١٣٢٣: ه صحيحري يف رواه البخا  ) ٤(
  . عن أيب بكر ، )  ٢٠٠٩(برقم ، باب يف حديث الْهِجرة ،  ٤/٢٣٠٩:ومسلم يف صحيحه 

  . ٢/٤٤٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  . ٣/٤٤٠:زاد املسري و،  ٦/١٨٠١:تفسري ابن أيب حامت : انظر . امت عن ابن عباس رواه ابن أيب ح  ) ٦(
 - والقولني السابقني ذكرمها ابن اجلوزي    .مصدر سابق : زاد املسري : وانظر ، ٢/٤٨: هتفسريقاله مقاتل يف   ) ٧(

  . ١/٢١٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب يف  -أيضاً
  . ٢/٤٩٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .  حكاه الواحدي عن الكليب  ) ٨(
  .  ٢/٣٦٥:وذكر هذين لقولني املاوردي يف تفسريه ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(



  

èπ] كـ yϑÎ=Ÿ2 uρ «! $#]٣[š†Ïφ $ u‹ ù= ãèø9  ومذا يه كانَفَ،هرتظَفَ لتا عهنَأل ]ن[﴾ #$

!ª﴿،)١(بدرٍ $# uρ î“ƒ Í• tã íΟŠ Å3 ym﴾   ]أَ، أوخج ٠٢عا مربونع[.  

∩⊆⊇∪﴿(#ρã ÏΡ$# $]ù$ x Åz Zω$s) ÏO uρ﴾ ًانابشوشوخ٢(اًي(،﴿(#ρß‰ Îδ$t_ uρ öΝ à6 Ï9# uθ øΒ r'Î/ öΝ ä3 Å¡àΡr& uρ ’Îû 

’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$#]ن[öΝ ä3 Ï9≡ sŒ × ö yz öΝ ä3 ©9﴾ مرضِى اَأللَإِ اقلِثَن الت،﴿β Î) óΟ çFΖ ä. šχθ ßϑ n=÷è s? ﴾ 

 ةزوالغ ذهن هوا عفُُلَّخت ينالذ قنينافي املُف زلَن م، ثُ زاِءاجلَو وابِن الثَّم مكُا لَم ]كـ[
)٣( :  

∩⊆⊄∪﴿öθ s9 tβ% x. $ZÊ { tã $Y7ƒ Ì s%﴾َألَ:يانَكَ و وا إِمعا د٤(ريبةًغنيمةً قَ ليه(،﴿# \ x y™ uρ # Y‰ Ï¹$ s%﴾ 

# Y‰ Ï¹$ s%﴾ َيباً رِقيئاً ، نِه﴿x8θ ãè t7 ¨? ^ω ﴾ َطمعاً في الغنيمة ،﴿.⎯ Å3≈ s9 uρ ôN y‰ ãè t/ ãΝ Íκ ö n= tã 

èπ ¤) šχθ﴿،)٦(عنيِوضاملَ نيا بم عدب: قةُ الش ٠٢ ،)٥(افةُساملَ]ن[﴾±9$#’ à Î=ós u‹ y™ uρ «! $$Î/﴾ عندك 

عذَإِ ندكا رمليهِإِ جعت،﴿ Èθ s9 $ oΨ ÷è sÜ tF ó™ $# $ uΖ ô_ t sƒ m: öΝ ä3 yè tΒ ﴾]لَ ]كـقَ ودرنلَ انَكَا ، ونعةٌ ا س

الِي املَف ، ﴿ tβθä3 Î=öκ ç‰ öΝ åκ |¦ àΡr&﴾ ]الكذبِبِ ]ن و ،فاقِالن ،﴿ª!$# uρ ãΝ n= ÷è tƒ öΝ åκ ¨Ξ Î) tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 

  .)٧(روج اخلُ ستطيعونَوا يانم كَهنَأل]كـ خج[﴾

∩⊆⊂∪ ﴿ $ x tã ª! $# šΖ tã]كـ[ zΝ Ï9 |MΡÏŒ r& óΟ ßγ s9 ﴾]انَكَ ]خ راِهللا ولُس   َأنَذ لطائفة 

في التخلف عنه ريِن غَم مؤامرة لَ، وم يلَ كننْأَ ه مضيبِ الَّيئاً إِي شح؛ فَ يٍوعاتاُهللا به ى ، عالَت

©4﴿، خلفي التم فهلَ ذنتأَ مل نكفا اُهللا عع:قالَفَ ®L ym t⎦ ¨⎫ t6 tG tƒ š s9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè% y‰ |¹ zΜ n= ÷è s?uρ 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
   .١٠/١٣٨:الطربي تفسري : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد ومقاتل واحلسن   ) ٢(
  . ٦/١٨٠٤: تفسري ابن أيب حامت و، ١٠/١٤١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٣(
  . مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٤(
  . ٢/٥٠٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ولعله من قبيل اختالف النسخ ،  بعيد سفر: شقة :   ٢٩١: غريب القرآن ذي  يف ال) ٦(
  .عبد بن محيد وابن املنذر عن قتادة ل ٤/٢١٠:الدر املنثور نسبه السيوطي يف   ) ٧(



  

š⎥⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9  ذنكإِ يكونُه ؛ فَلَ ذرع الَ مننهم ، وم ه العذرن لَم علمى تحت]ثه م[﴾ #$

للَ منالعذر ١( ه(.  

∩⊆⊆∪ ﴿ Ÿω š çΡÉ‹ ø↔ tFó¡ o„ t⎦⎪ Ï%©! $# šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# ﴾ في القعود ،والتخلف 

عن اجلكَ هادرةَاه﴿β r& (#ρß‰ Îδ$tf ãƒ óΟ Îγ Ï9#θøΒr' Î/ öΝ Íκ Å¦ àΡr& uρ]ن[ ª! $# uρ 7ΟŠ Î=tæ t⎦⎫ É) −Gßϑ ø9 $$Î/﴾]كـ[.  

∩⊆∈∪ ﴿ $ yϑ̄Ρ Î) š çΡÉ‹ ø↔ tFó¡ o„ ﴾ في التخلف  ،﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 

ôM t/$s? ö‘ $# uρ óΟ ßγç/θè=è%  ﴾كُّشوا ف٢(م هِينِي د(،﴿óΟ ßγ sù ’ Îû /óΟ Îγ Î6 ÷ƒ u‘ šχρßŠ ¨Š u tI tƒ ﴾]كـ أوثه[ 

فهِكِّي شم يتمونَاد           .  

∩⊆∉∪ ﴿ öθ s9 uρ (#ρßŠ# u‘ r& ylρã ã‚ ø9 $# (#ρ‘‰ tã V{ … ã& s! Zο £‰ ãã ﴾ من الزاد ؛ َأل )٣( وبِركُاملَونم كَهوا ان

⎯﴿،)٤( ريياسوا مانكَ Å3≈ s9 uρ oν Ì Ÿ2 ª! $# öΝ ßγ rO$yè Î7 /Ρ öΝ﴿،عكم موجهراُهللا خ درِي ملَ ﴾#$ ßγ sÜ ¬7 sV sù﴾ 

Ÿ≅Š ﴿،)٦( نهبسه عا حذَإِ مرهن أَع ثبطه:  قالُم ، يسهبح:  يأ٠٢َ،)٥(م هلَسكَوم هلَذَخفَ Ï% uρ 

Ÿ≅Š Ï% uρ (#ρß‰ ãèø% $# ﴾ ٧( هملوبِىل قُحياً إِو(  ؛اَهللا نَّأَ: ي عنِي لَى أَعالَتهمم أَهسبذالناخل اب)٨(،﴿yì tΒ 

ذالن٨(اخل(،﴿yì tΒ  š⎥⎪ Ï‰ Ïè≈ s) ø9  رهكَ ملَ نيب م، ثُ ررِي الضولأُ، و )٩(ينِمالز]كـ[ ﴾#$

خروجقالَم فَه : 

                           
  . ١٠/١٤٢:تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير الطربي   ) ١(
  . ٢/٥٠١:ط يف تفسري القرآن ايد الوسي: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  . ١٦/٦٣:التفسري الكبري : انظر . حكاه الرازي عن ابن عباس   ) ٣(
  .مصدر سابق : التفسري الكبري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .ر سابق مصد: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  .  ١٦٨: غريب القرآن   ) ٦(
والسمعاين ، مصدر سابق : وعنه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٥٠:هتفسريقاله مقاتل يف   ) ٧(

  . ٢/٣١٤: ه تفسرييف 
  . ٢/٢٩٨:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
  ) .زمن ( مادة ،  ١٩٩/ ١٣:لسان العرب : انظر . العاهة : والزمانة ، ذو الزمانة : والزمن، مجع زمن    ) ٩(



  

∩⊆∠∪ ﴿ öθ s9 (#θã_ t yz / ä3‹ Ïù $̈Β öΝ ä.ρßŠ# y— ω Î) Zω$t6 yz ﴾ لَ:  قولُيو خفْوا َألرجسدم ليكُوا ع

θ#)﴿، )١( مكُمرأَ ãè |Ê ÷ρ V{ uρ öΝ ä3 n=≈ n=Ï{ ﴾ َألسرعوا بالنِإل ميمةذَ فسادات ٠٢،)٢(م كُينِب والو ضع :

 :عةُ العوِسد أَ الَقَ، وبمروٍ و ع: )) اِإلواعأَ يضي ، دقالُ جو :وضع البعري أَ، ووضعه أَتا ن 

((
)٣(و ،اللَخ يارِالد  :بني يارِالد )٤(،﴿ ãΝ à6 tΡθ äóö7 tƒ sπ uΖ ÷F Ï ø9  قونَرفَي، وم ؤنكُطِّيب ]خ[﴾#$

óΟ﴿،)٥(كُمها لَبغوني:  يأَ ٢٠وا ؛ نتفتتوا فَعنازى تم ؛ حتتكُملكَ ä3‹ Ïù uρ tβθãè≈ £ϑ y™ öΝ çλ m;  ﴾]ن[ 

من يكَ سمعهم ، وطيعهم ، ويالملو صهم هأَ نافقونَاملُ ؤالِءحبفسدمليكُوهم ع يونٌ، ع 

ليهِإِ قلونَينم أخ٦(كُم بار( ،﴿ª! $# uρ 7ΟŠ Î= tæ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $$ Î/ ﴾]املُ ]كـنافقني .  

∩⊆∇∪ ﴿ Ï‰ s) s9 (# âθ tó tF ö/ $# sπ uΖ ÷F Ï ø9 $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ﴾ َطوا لَلبك الشر و ،العقَ نتبلَ تبوك ؛ ونَّو أَه 

جماعةً منم أَهوا الفَرادتك به ليلةَ العة٧(قب(،﴿(#θç7 ¯=s% uρ š s9 u‘θãΒ W{ $#﴾اجتهدوا في احليلة عليك ،

عليكو ،بِ الكيد٨( ك(  ،أَ ٢٠ي  :غوا لَبك وائلَالغ )4 ﴿ ، )٩© ®L ym u™ !$y_ ‘, ys ø9 $# t yγ sß uρ â ö∆ r& «! $# 

«! $# öΝ èδ uρ šχθ èδÌ≈ Ÿ2﴾]أَ]كـأَ:يخزاحلَ إظهارِبِ م اُهللاهق عزازِإِو ينِالد لى كُعره 

م١٠(منه(.  

∩⊆®∪ ﴿ Ν ßγ ÷Ζ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ãΑθà) tƒ β x‹ ø $# ’Ík< ﴾ نف ي جِزلت؛ املُ)١١(يسٍقَ بنِ دنافلَ الَقَ، قه 

                           
  . ٢/٣٦٨:تفسري املاوردي : انظر . حكاه املاوردي عن ابن عباس   ) ١(
  . ٣/٤٤٨:زاد املسري و،  ٢/٣٦٩:تفسري املاوردي : انظر . حكاه املاوردي وابن اجلوزي عن احلسن   ) ٢(
  . ٤٩٧: غريب القرآن   ) ٣(
  .  ٢١٥: غريب القرآن   ) ٤(
  .  ١/٤٤٠:للفراء ، معاين القرآن : انظر . وهو قول الفراء ،  ١/٢١٦:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  . مصدر سابق : زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن جماهد وابن زيد   ) ٦(
  .بق مصدر سا: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
  . ١٦/٦٧:التفسري الكبري و،  ٢/٥٠٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١٠(
،  كان منافقاً،  اهللا خال جابر بن عبد  ،اجلد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان األنصاري السلميهو   ) ١١(



  

:  قالَ، فَ»  فاَءصووي رِراَم سهنخذْ مت، ت صفرِي اَألنِب ي جِالدف كلَ لْه  : » رسولُ اِهللا

Ÿω﴿ي،مالبِ كين، وأُع نكع عودي القُف اِهللا سولُا ري يل ذنْئْإِ uρ/ û© Íh_ ÏG ø s?﴾]ن[ ِببنات]نِيب [

 اُهللا قالَفَ، )٢(نهنع صربأَ الَ نْأَ هنأيتنْ رى إِخشي أَنِإِ، فَ)١(ساِءالنبِ ستهتري مإنِاألصفر ؛ فَ

ى عالَت:﴿ Ÿω r& ’ Îû Ïπ uΖ ÷G Ï ø9$# ]٣[(#θäÜ s) y™﴾]أَ]ني  :في الشرك قَووا،عي نِفهِفاقم وخم أَهالفمرك 

، ﴿ χ Î) uρ zΟ ¨Ψ yγ y_ 8π sÜŠ Ås ßϑ s9 š⎥⎪ Í Ï≈ x6 ø9 $$ Î/﴾]كـ صج [مبِ قةٌحدكَ مناِهللابِ فر  ،

لَ امعةٌج٣(م ه(.  

∩∈⊃∪ ﴿ β Î) š ö7 ÅÁ è? ×π uΖ |¡ ym ﴾ نو ، يمةٌ ،نِغَصر﴿ öΝ èδ ÷σ Ý¡ s?]ن[β Î) uρ š ö7 ÅÁè? ×π t6Š ÅÁãΒ ﴾ 

ن قَمتلٍ ، وهزمية  ،﴿(#θä9θà) tƒ ô‰ s% !$ tΡ õ‹ s{ r& $ tΡ t øΒ r& ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ﴾ َقأَ دذَخذَنا حرنا ، وعاحلزمِا بِملن 

حني ت٤(ا خلَّفن(،﴿(#θ©9uθ tG tƒ uρ﴾ وافُينصرِو،﴿ öΝ èδ ¨ρ šχθ ãm Ì sù ﴾]أوعا كـ ،خونمس[ عجبونَم 

  .)٥(وِء ن السم الكما نبِذلك ، وبِ

∩∈⊇∪﴿≅ è% ⎯ ©9 !$ uΖ u;‹ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# $uΖ s9﴾]لَ]خن يصيبنا خو إِري الَّشر وهو قَمد ور

كْمتع وبا ،لين﴿uθ èδ $ uΖ9 s9 öθ tΒ﴾]ن[ ننااصر،﴿’ n? tã uρ «!$# È≅ 2 uθ tG uŠ ù=sù šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $#﴾ 

  .)٦( جلَّو عز اِهللا تدبريِا بِضلى الرم عهمورأُ املؤمنونُ ضوفُليفَ ]كـ[

                                                                             
  . ١/٤٦٨:، واإلصابة ١/٢٦٦:االستيعاب : انظر.  مات يف خالفة عثمان،  مث حسنت توبته

: لسان العرب : انظر . وال يفعل غريه ،ال يتحدث بغريه ، أولع به : استهتر بأمر كذا وكذا ؛ أي : يقال   ) ١(
  ) . هتر ( مادة ،  ٥/٢٤٩

كالمها عن ،  ١٠/١٤٨:وابن جرير يف تفسريه ، ) ١٢٦٥٤(برقم ، ١٢/١٢٢:جم الكبري املعرواه الطرباين يف   ) ٢(
وزاد السيوطي ، عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما ٦/١٨٠٩: ه تفسريابن أيب حامت يف  ورواه، ابن عباس 
: ي يف جممع الزوائد قال اهليثم،ن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهمابن مردويه عال ٤/٢١٣:الدر املنثور نسبته يف 

  . )) وفيه حيىي احلماين وهو ضعيف ، رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ((  : ٧/٣٠
، مصدر سابق :وحكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،١٠/١٤٩:تفسري الطربي ذكره الطربي يف   ) ٣(

   .عن ميان  
  . ٢/٤٥٢: معاين القرآن وإعرابه: انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  . ٨/١٥٩:تفسري القرطيب و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ٥٠٣ -٢/٥٠٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(



  

∩∈⊄∪  ﴿ ö≅ è% ö≅ yδ šχθ ÝÁ −/ t s? !$ uΖ Î/﴾لْه نْأَ نتظرونَت يبِ قعان،﴿ Hω Î) “ y‰ ÷n Î) È⎦ ÷⎫ uŠ t⊥ ó¡ ßsø9 $#﴾ 

⎯ß﴿، هادةالش وأَ،نيمةَالغ ]ن[ øt wΥ uρ]٣[ßÈ −/ u tI tΡ öΝ ä3 Î/ ﴾ نبِنت كم ،ظر﴿β r& â/ ä3 t7Š ÅÁ ãƒ ª! $# 5># x‹ yè Î/ 

ï∅ ÏiΒ ÿ⎯ Íν Ï‰Ζ Ïã﴾ِبقارعة مماِءن الس،﴿÷ρr& $ oΨƒ Ï‰÷ƒ r' Î/﴾]ن[أذنُي لني قَا فم فَكُتلقْنمكُلَت،﴿(# þθÝÁ −/ u tI sù 

$ ]أون[ ¯ΡÎ) Ν à6 yè tΒ šχθ ÝÁÎn/ u tI •Β ﴾]فَ]كـانتظروا مواعيد الش؛ إِ يطانننتظرونَا م 

ماِهللا واعيد عز إظهارِبِ جلَّو دينه و ،هالك مالَن خ١(فه(.  

∩∈⊂∪ ﴿ö≅ è% (#θà) ÏΡr& % ·æöθ sÛ ÷ρ r& $\δ ö x. ⎯ ©9 Ÿ≅ ¬6 s) tGãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ]خ[öΝ ä3 ¯ΡÎ) óΟ çFΖ à2 $YΒ öθ s% t⎦⎫ É) Å¡≈ sù﴾ 

  . ]كـ[

∩∈⊆∪ ﴿$ tΒ uρ óΟ ßγ yè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ t6 ø) è?﴾ َأقَر﴿Ÿ≅ t6 ø) èƒ﴾ ٢(أخ(،﴿öΝ åκ ÷] ÏΒ óΟ ßγ çG≈ s) x tΡ Hω Î) óΟ ßγ ¯Ρr& (#ρã x Ÿ2 

«! $$Î/ ⎯ Ï& Î!θß™ t Î/ uρ Ÿω uρ tβθ è? ù'tƒ nο 4θ n=¢Á9 $# ω Î) öΝ èδ uρ 4’ n<$|¡ à2]ن[Ÿω uρ tβθà) ÏΖ ãƒ ωÎ) öΝ èδ uρ tβθ èδ Ì≈ x.﴾ 

ن م منهم نََّأل؛ اجلهاد/ينفقُوه فا أَم منهم قبلُي الَ هنأَ اآليتنيِ اتنيي هن اُهللا فيب ]كـ [
 علوهفَ؛لكذَ لُقبي الَ هنى أَعالَت اُهللا أخربفَ،مايلبِ ، وأعينك نكأقعد ع : ه الل رسولِل الَقَ
ي هم فسلكَ، و   رسولهو ، اِهللام بِفرهكُ: ن القبولِم املانع نبي، و)٣( كرهنيم وأَ ائعنيطَ
الص؛ َأل الةنم الَه ثَلَ رجونَي هكَواباً ، وراهم اِإلهِيتنفاق فَأل؛  اِهللا بيلِي سنم يهعودم هماً نغر

)٤(.  

∩∈∈∪ ﴿ Ÿξ sù y7 ö7 Éf ÷è è? óΟ ßγ ä9# uθ øΒ r& Iω uρ öΝ èδ ßŠ sω÷ρ r& ﴾ ]فَ] نال تستحسن ا أَمنعمنليهِا عن م م

$﴿،)٥(والداَألو،الكثرية موالِاَأل yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ª!$# Ν åκ u5 Éj‹ yè ã‹ Ï9 $ pκ Í5 ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#﴾املصائبِبِ:يعنِي 

                           
  . ٢/٣٠٠:تفسري البغوي و ،٥/٥٣:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والبغوي عن احلسن   ) ١(
  .  مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣١٥: القراءات  السبعة يف: انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
: التفسري الكبري و،  ٣/٤٥٢:زاد املسري و، مصدر سابق : تفسري البغوي و،  ٥/٥٤:تفسري الثعليب : انظر   ) ٤(

١٦/٧٣.   
  . مصدر سابق : زاد املسري و، مصدر سابق : تفسري البغوي و،  ٥٠٤ /٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(



  

$ u‹ ÷Ρ‘‰9 $#﴾املصائبِبِ:يعنِي في لَهِفَ ؛ا يههم عو،للمؤمنِذاب ١(أجر(،﴿t, yδ ÷“ s? uρ öΝ åκ ß¦ àΡ r& öΝ èδuρ 

tβρ ã Ï≈ x. ﴾]كـ[ وتخرج هأرواحم و٢( فرِلى الكُهم ع(.  

∩∈∉∪ ﴿ šχθ à Î=øt s† uρ «! $$ Î/ öΝ åκ ¨Ξ Î) öΝ à6Ζ Ïϑ s9 ﴾ َأإِ:  ينه٣(ؤمنونَم م(،﴿ $ tΒ uρ Ν èδ óΟ ä3Ζ ÏiΒ ﴾ 

öΝ﴿،  مؤمننيوا بِيسلَ ßγ ¨Ζ Å3≈ s9 uρ ×Π öθ s% šχθ è% t ø tƒ ﴾]كـ[ ةً  يحلفونَون ؛ فَخافُييقت.  

∩∈∠∪﴿ öθ s9 šχρß‰ Åg s† $·↔ yf ù= tΒ ﴾ ٤(هرباً م( ،﴿÷ρr& BN≡ t≈ tó tΒ ﴾ ٠٢٠مغارات  :ما يورونَغ 

أَ فيه ،ي  :ييبونَغ فيه و ،احدها مغارةٌ ، و؛ أَ غارةٌمي  :ما يغور ؛ أَ نسانُاِإل فيهي  :يغيب 

فيه ويستت٥( ر( ، ﴿÷ρ r& Wξ yz£‰ ãΒ ﴾ وجهاً يدخلون٦( ه( ،أَ ٢٠لونَ يفِقُ:  وخدي وم م تهِملَج)٧( ،
)٧( ،﴿(# öθ ©9 uθ ©9 Ïµ ø‹ s9Î) ﴾ َلرجوا إِع٨(ليه(،أ٢٠َى أَلَإِ:يحد هشياُءاَأل ذه)٩(،﴿öΝ èδ uρ tβθ ßs yϑ øg s† 

 نيِن بِم رارم الفهنكَمو أَلَ:  ي؛ أَ)١٠(يٌء وجوههم ش ردي سراعاً الَإَ سرعونَي ]كـ[﴾
هب ذا ذَي إِلذل حورس جمفَ:  قالُي ٠٢م ،ينهقيموا بي ملَفروا ، وان لَجه كَأي وبِ سلمنياملُ

وهدلَ يف عثْيِ منه ١١(يٌء ش(.  

                           
  . ٦/١٨١٣:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن جرير عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم   ) ١(
  . ٢/٤٥٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .ر سابق مصد: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
والوسيط ،  ٥/٥٤:تفسري الثعليب : انظر . وحكاه الواحدي عن ابن عباس ، حكاه الثعليب والبغوي عن عطاء   ) ٤(

  . ٢/٣٠١:تفسري البغوي و ،مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد 
القرآن  وهو قول الزجاج يف معاين. ١/٢١٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب و،  ٤١٧: غريب القرآن   ) ٥(

  . مصدر سابق : وإعرابه 
والوسيط يف تفسري القرآن ، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي والبغوي عن احلسن  ) ٦(

  . مصدر سابق : تفسري البغوي و ،مصدر سابق : ايد 
  .  ٢/٤٥٥: القرآن وإعرابه  وهو قول الزجاج يف معاين، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١٠(
  . سابق مصدر : وهو قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ،  ٥٠٩: غريب القرآن   ) ١١(



  

∩∈∇∪  ﴿ Ν åκ ÷] ÏΒ uρ ﴾ ن املُمنافقني ،﴿⎯ ¨Β x8 â“ Ïϑ ù=tƒ ﴾ يبعيك و ،يطعن ع١( ليك(، ﴿’ Îû﴾  ِأَمر ،

 ،﴿ ÏM≈ s% y‰¢Á9$# ﴾ ُإِ:يقولنما يعطي مم ن أَحمد ٢(حب( ،٢ و ه :ثعلبةُ بن اطبٍح)٣( ،

وأَ: يلَق( : الَ؛ قَ)٤( و اخلوارضِب) يقسم مص دقَحمداتكم في رعاة نمِالغ و ،أَ يزعمنعدلُه ي  (( 

(( )٥( و ،يلَق  :أَ وهذ اخلُ[ي بنرةويص [التمييم)٦( لالَا قَم: )) لْاعد يا محمد  ((
)٧(،﴿ ÷βÎ* sù 

÷β Î* sù (#θäÜ ôã é& $pκ ÷] ÏΒ (#θàÊ u‘ βÎ) uρ öΝ ©9 (# öθ sÜ ÷è ãƒ !$ pκ ÷] ÏΒ # sŒ Î) öΝ èδ/ šχθ äÜ y‚ ó¡ tƒ ﴾]٠٢كـ أوثو[ 

:  انيةالثَّ ي اآليةف كرذَ م، ثُ)٨(وا طُخليالً سم قَهيتعطَأَ نْإِرحوا ، وفَ لكن ذَم مهكثرت لَأَ إنْفَ
  : ى عالَوله تو قَهم ، وهخرياً لَ كانَلَ لى اِهللاوا علُوكَت، و ذلكضوا بِو رم لَهنأَ: 

∩∈®∪ ﴿öθ s9 uρ óΟ ßγ ¯Ρ r& (#θàÊ u‘ !$ tΒ ÞΟ ßγ9 s?# u™ ª! $# … ã& è!θß™ u‘ uρ (#θ ä9$s% uρ $ uΖ ç6ó¡ ym ª!$# ]ن[ $ oΨŠ Ï? ÷σ ã‹ y™ ª! $# 

                           
  . ٢/٤٥٦:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١٠٤: وجماز القرآن ،  ١/٤٤٣:للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ١(
: زاد املسري و،  ٢/٣٧٣:تفسري املاوردي : انظر . ذكره املاوردي وابن اجلوزي يف تفسريمها دون إسناد   ) ٢(

٣/٤٥٤ .  
آخى رسول اهللا بني ثعلبة بن حاطب هذا وبني  ،زيد بن مالك  ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن امية بن  ) ٣(

:    وهو مانع الصدقة فيما قاله قتادة وسعيد بن جبري وفيه نزلت ،  شهد بدراً،  معتب بن عوف بن احلمراء 
ويرى ابن حجر أن املانع  غريه ،االيات إىل آخر السورة   ﴾ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن  ﴿
 و، ١/٢٠٩:االستيعاب : انظر .  وقيل يف خالفة عثمان بن عفان  تويف يف خالفة عمر بن اخلطاب ، 

  .٤٠٠ /١:اإلصابة 
  .مل أقف له على ترمجة   ) ٤(
قال . دون إسناد ،  ٢/٢٦٨:وذكره صاحب الكشاف، عن ابن عباس  ٢/٦٦:حكاه السمرقندي يف تفسريه   ) ٥(

  .   ))  غريب :  ((٢/٧٩:ثار ختريج األحاديث واآلالزيلعي يف 
حرقوص بن زهري وهو، ذو اخلويصرة : ويف كتب احلديث والتراجم ، هو ابن ذو احلويص : يف األصل   ) ٦(

وذكر الطربي أن عتبة بن غزوان كتب إىل ، هروان نرأس اخلوارج املقتول بال، السعدي له ذكر يف فتوح العراق 
وأمره على القتال على ما غلب عليه ففتح سوق ، انت له صحبة عمر يستمده فأمده ب حرقوص بن زهري وك

اذكره بن األثري يف الصحابة مستدركا على من قبله ومل يورد يف ترمجته سوى ما أخرجه البخاري من ، األهواز 
  .٢/٤١١،  ٢/٤٩:اإلصابة  :انظر . وهو هذا الذي معنا ، حديث أيب سعيد 

من ترك قتالَ : باب ،  كتاب استتابة الْمرتدين والْمعانِدين وقتالهِم، ٦/٢٥٤٠: ه صحيحرواه البخاري يف   ) ٧(
  . عن أيب سعيد )  ٦٥٣٤( برقم ، الْخوارِجِ للتأَلُّف ولئال ينفر الناس عنه 

  . ١٦/٧٩:فسري الكبري التو ،٦/١٨١٦:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن الضحاك   ) ٨(



  

⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î# ôÒsù ÿ… ã& è!θß™ u‘ uρ﴾]٢٠]ن ع وج لَ(وابو(محذوف تكانَلَ:  قديره رياً لَخمه)١( ،﴿ !$̄Ρ Î) 

’ n< Î) «! $# šχθ ç6Ïî≡ u‘ ﴾ ]ثُ] أوثو مم بين لفَمن الص قالَدقات :  

 ∩∉⊃∪﴿$ yϑ̄Ρ Î) àM≈ s% y‰¢Á9 $# Ï™!# t s) à ù=Ï9﴾ وونَفُتعفِّم املُه ن العؤالِس ، ﴿ È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ  ﴾ وم ه

الذسألونَين ي و ،ونَوفُطُي عأ٠٢َ،)٢(اسِلى النقراُءالفُ:  و:ين لَالذب مهالب عضلغة ،واملساكني :
،واملساكني :ين الَالذ لَ يَءشأ٢٠َ،)٣(مهأَ:  قراُءالفُ وح مسساكنيِن املَاجةً م 
)٤(،﴿t⎦, Î#Ïϑ≈ yè ø9 $# uρ $ pκ ö n=tæ﴾ وهعاةُم الس جِلباية الص٢٠،)٥(دقاتعطونَي ما نه

Ïπ﴿،)٦(مهورجأُ x ©9 xσ ßϑø9 $# uρ öΝ åκ æ5θ è=è%﴾ َكووا قَانن أَماً مشراف ربِالع اسألفَتهسولُ م ر لريوا د

عقَ نههم،ومع وهينعلَويى عود٢٠، )٧(ه وحهم بكمبِالفاً َألاقٍ ؛ خةَنيفي ح والشافعي الَقَ، و 

الَقَو و حالَ (( :  نيفةَأب الفُ الَّى إِعطَيم قراُء م٨( )) نه( ، ﴿ † Îûuρ É>$ s% Ìh9 $# ﴾ م املُهكات٩( ونَب( 
⎫⎦t ﴿، )١٠( قابِالر كي فَفو : يأَ  ٠٢، )٩( ÏΒÌ≈ tó ø9 $# uρ ﴾ ههلُأَ م ٢٠؛)١١( ينِالدالذلَ ين همزم

و ينالَالد ١٢(ضاَءالقَ جدونَي(،﴿† Îûuρ È≅‹ Î6 y™ «! $# ﴾ زاةُهم الغ ٢٠،)١٣(طونَرابِاملُو وينْأَ جوز 

                           
  . ١/٢١٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  . ١٠/١٥٨:تفسري الطربي : انظر . ورجحه ، رواه ابن جرير عن احلسن وابن عباس وجماهد وابن زيد   ) ٢(
  . ٣٦٨: غريب القرآن   ) ٣(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . ٢/٥٠٦:آن ايد الوسيط يف تفسري القر  ) ٥(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٩(
   . ٣٦٨: غريب القرآن   ) ١٠(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١١(
  . ١/٢١٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١٣(



  

غنياُءى اَألعطَي منهقراُءالفُم و أَ الَقَ، وبعطَ الَ (( : نيفةَو حقراَءالفُ الَّى إِي ممنه ((
)١(،﴿È⎦ ø⌠ $# uρ 

È≅‹ Î6 Zπ  ﴿، )٣( لدهي بالٌ فم هلَ انَكَ نْإِو ٢٠ ،)٢(فرهي سف نقطع بهو املُه]خ[﴾ 9$#¡¡ ŸÒƒ Ì sù 

š∅ ÏiΒ «! !ª ﴿هم ، موالي أَف غنياِءلى اَألها عرضتافْ ]ن[ ﴾  #$ $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟ‹ Å6 ym ﴾]ثو  م

 .  ]ستون، 

∩∉⊇∪ ﴿  ãΝ åκ ÷] ÏΒ uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ èŒ ÷σ ãƒ ¢© É< ¨Ζ9 $# ﴾ ِنقلِب حديثه وغيبته ، ﴿ šχθ ä9θ à) tƒ uρ uθ èδ 

×β èŒ é& ﴾]ن[وأَ ذلكنلًم قاَهوا فيما بم ينه : قولُن ما شثُا ،ئنم نفَ أتيهنحلف فَ له ،يصقُدا ؛ َألننه 

، )٦( الدخ بن حزامو،يدز بن رفاعةُو،  يدز بن اكمسو، )٥(ريٍقُش بن ابتع وه ٢/،)٤(ذنٌأُ
قيلَو  :فيلُن احلَ بن٧(ارث(ن ،ى أَلَإِ سبوهنه احلَي سمعو قكَ، اطلَالبوا لَذبم اُهللا ،عقالَفَ  ٦ نه 

≅ö ﴿ : هبحاناُهللا س قالَفَ è% ãβ èŒ é& 9 ö yz öΝ à6 شرٍ بِ معستم الَ،صالحٍو ريٍخ معتسم:  يأَ ﴾ 9©

فَوثُ ساد ،أَ مكد هذا وبينقالَفَ ه :﴿ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ﴾ َأي  :يستمع ما بيلَ اُهللا ن؛ فَ هيصدق به، 

                           
  .ق مصدر ساب: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
  . ١/٢١٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
وابن أيب ، ١٠/١٦٨:هتفسريوعنه ابن جرير يف ، ٣/٥٤: رواه ابن إسحاق عن ابن عباس كما يف السرية النبوية   ) ٤(

  . نسبته البن املنذر  ٤/٢٢٧:وزاد السيوطي يف الدر املنثور ، ٦/١٨٢٦: حامت يف تفسريه 
معتب بن قشري بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة  :وغريها من مصادر التراجم هو  ٦/١٧٥:يف اإلصابة   ) ٥(

وقيل ، شهد العقبة  ذكر أنه ممن، بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن األوس األنصاري األوسي 
وقد ، إنه تاب : وقيل ، لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ها هنا  :وإنه الذي قال يوم أحد ، إنه كان منافقا 

  . ذكره بن إسحاق فيمن شهد بدراً
  .ومل أقف هلما على ترمجة ، ٥/٦٢: ه تفسريمساك بن زيد وخالد بن حزام ذكرمها الثعليب يف   ) ٦(
نبتل بن احلارث بن قيس بن زيد  :أنه وعند ابن إسحاق وغريه ،  ٣/٥٥:السرية النبوية قاله ابن إسحاق كما يف   ) ٧(

وهو الذي قال له رسول اهللا ، زيد بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف األنصاري األوسي
  ))  : وكان رجال جسيما ثائر شعر الرأس ،  )) من أحب أن ينظر إىل الشيطان فلينظر إىل نبتل بن احلارث
، مث ينقل حديثه إىل املنافقني ، يتحدث إليه فيسمع منه  يأيت رسول اهللا  وكان ، أمحر العينني أسفع اخلدين ، 

  . ٦/٤١٨: اإلصابة يف متييز الصحابة : وانظر  . إمنا حممد أذن من حدثه شيئا صدقه: وهو الذي قال 



  

﴿ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ ]٣[š⎥⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ï9 ﴾]ش[ ويصدق املؤمنني فيما يونخربالكَ الَ؛هافرين،﴿×π uΗ ÷q u‘ uρ 

z⎯ƒ Ï% ©#Ïj9 (#θãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ﴾]أَ]ني :وهو رَأل؛  مةٌحنانَكَ ه إِس أَ ، )١(همنِميابب7﴿قَر π uΗ ÷q u‘ uρ﴾ 

٢(مزةُح(،﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβρ èŒ ÷σ ãƒ tΑθß™ u‘ «! $# öΝ çλ m; ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ï9 r&   ﴾]كـ صط[.  

∩∉⊄∪ ﴿  šχθ à Î=øt s† «!$$ Î/ öΝ ä3 s9 öΝ à2θàÊ ÷ ã Ï9 ﴾ ]٢]ن هو ويعةُد ثَ بن٣( ابت(و ،اجلُالس 

واجلُالس بن س٤(ويد(و ،نم ن املُفرنافواالُقَ؛قني:)) لانَكَ ئن مقولُا يه محمد قاً لَحنحن شر ن م
ن احلمريِم(( كانَ، و فم نصارِن اَأليهم غُالم حقَاستروه ؛ اسمه  :عامر يسٍقَ بن)قالَ، فَ)٥: 
))نَّإِ اِهللاو ما يح قولهق أَ، ونتم شر فَ، ))  مريِن احلَمأخرب بِالني   ،َنَّوا أَفُحلف امراً كَعذب 
اُهللا أنزلَم ، فَليهِع تصدفَ يقه ،آمن اجلُالس وفَتاب ،حسنت توبت٦( ه(و ،يلَق:هو عاِهللا بد ابن 
بِأُ ابنف ي قَي٦، )٧(  لئن رجعنا إىل املدينة :  وله يه املُ ؤالِءحلفقونَناف فيما بكُلغم عم نه

ذَن أَمى راِهللا ولُس  الطُّ، وعن أَ عليهنا أَهم م؛لك وا ذَتمبي وكمرض٨(ينهملي(،﴿ª! $# uρ 

                           
  . ٢/٤٥٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .  مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، سابق  مصدر: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
مالي أَرى : وهو الذي قال ، وهو الذي قال إمنا كنا نخوض ونلْعب ، بن ثَابِت بن عمرِو بن عوف وديعة   ) ٣(

  .٣/١٦٦:بري املعجم الك: انظر  . اءنا هؤالِء أَرغَبنا بطُونا وأَجبننا عند اللِّقَاِءرقُ
زوج أمه وقصته ، وهو ربيب عمري بن سعد ، كان متهما بالنفاق ، اجلالس بن سويد بن الصامت األنصارى   ) ٤(

تاب وقد ،  ﴾حيلفون باهللا ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا  ﴿:معه مشهورة ىف التفاسري عند قوله تعاىل
قال ابن ، ته أنه مل يرتع عن خري كان يصنعه إىل عمري وكان من توب، اجلالس وحسنت توبته وراجع احلق 

  .١/٢٦٤:االستيعاب : انظر . مل ير بعد ذلك من اجلالس شئ يكره : سريين 
ذكره موسى بن عقبة يف املغازي وأنه أحد من مسع ، بن عم اجلالس بن سويد ا، عامر بن قيس األنصاري : هو   ) ٥(

  .٣/٥٩٥:اإلصابة  :ظر ان. مقالة الكفر اجلالس بن سويد يقول 
وعنه أبن جرير يف ، عن هشام بن عروة عن أبيه  ٥/٢٣٩:السرية النبوية رواه ابن إسحاق كما يف   ) ٦(

وينبغي أن يالحظ أن ، عن كعب بن مالك ٦/١٨٤٣: ه تفسري ورواه ابن أيب حامت يف ، ١٠/١٨٥:تفسريه
حيلفون باهللا ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر  ﴿: ىل مجهور املفسرين وأهل السري أوردوا هذه القصة عن قوله تعا

والذي ذكر أنه ، ويذكرون أن الغالم الذي فضح اجلالس هو ربيبه عمري بن سعد ،  ﴾وكفروا بعد إسالمهم 
  . ٢/٢٧٧:والكشاف  ،٣/٤٦٠:زاد املسري : انظر . عامر بن قيس ابن اجلوزي والزخمشري وغريمها 

   .٦/١٨٤٣: تفسري ابن أيب حامت و ،١٠/١٨٦:تفسري الطربي : انظر . يب حامت عن قتادة رواه ابن جرير وابن أ  ) ٧(
  . ٢/٤٥٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(



  

ÿ… ã& è!θß™ u‘ uρ Y ym r& β r& çνθàÊ ö ãƒ﴾ َفيؤموا بِنا،هم ويصوا بِقُد١(اهم(،﴿β Î) (#θçΡ$Ÿ2 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ﴾] قكـ[على مهِظْا يون ر.  

∩∉⊂∪ ﴿ öΝ s9 r& (#þθ ßϑ n=÷è tƒ … çµ ¯Ρr& ⎯ tΒ ÏŠ ÏŠ$pt ä† ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ ﴾أَ ٠٢ي  :أَ ٢٠ ، )٢(حارب يو  :

خي٣(ف ال(،﴿ χ r' sù … çµ s9 u‘$ tΡ zΟ ¨Ζ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù]ن[šÏ9≡ sŒ ß“ ÷“ Ï‚ ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9   .]كـ[﴾ #$

  .]كـ[﴾

∩∉⊆∪ ﴿  â‘ x‹ øt s† šχθà) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# β r& tΑ ¨” t∴ è? óΟ ÎγøŠ n=tæ ﴾َأي  :لى املُعؤم٢٠،)٤( نني ذا إِه خبار

ο× ﴿ ،)٥(رِاحلذم بِهمرأَ: يلَقهم ، والن حخبار عإِ u‘θß™ Ν ßγ ã∞ Îm; uΖ è? ﴾ َأي :خبِتم ،ره﴿ $yϑ Î/ ’ Îû 

öΝ Íκ Í5θ è=è% ﴾ ]ن[ن احلَماِهللا سولِلرِ سد ،وللمؤمنني،ذَوأَ لكنم كَهانفرقونَوا ي ممهِن هتك 

فَوضيحمهِت ،﴿  È≅ è% (# ÿρ â™Ì“ öκ tJó™ χ ﴿،أمر وعيد] خ[﴾ #$ Î) ©! $# Ól Í øƒ èΧ ﴾ ظهرم،﴿$̈Β 

šχρâ‘ x‹øt rB﴾]كـ[ ورظه٦( ه(.  

∩∉∈∪﴿⎦ È⌡ s9 uρ óΟ ßγ tF ø9 r' y™﴾ عا كَمانوا فيه ن االستهزاِءم ،﴿  ∅ä9θ à) u‹ s9 $ yϑ ¯ΡÎ) $ ¨Ζ à2 ÞÚθèƒ wΥ 

Ü= yè ù= tΡuρ ﴾]ن[ ونَّأَ ذلك رن املُجالً مالَقَ نافقني غَ/ يفزوة ت٧( بوك( : )) ما رأيت ثلَم ؤالِءه 

، فأُخرب رسول   اِهللا ولَسر:يعنِ؛ ي ))  قاِءاللَّ ندع جنبأَ الَناً ، ولسكذب أَأَناً ، ووطُرغب بأَ
ا اِهللا إِنم يا رسولُ :بذلك ، فجاء هذا القائلُ ليعتذر ، فوجد القرآن قد سبقه ، فقال  اهللا 

بلَعنو وضخا ناَء الطَّرِيقِ ،كُننع به قْطَعكَبِ نالر ثدثُ بِححدتنعالَى ،وت ى قُولُهنعم وهو :

                           
فحذف ، يرضومها ؛ ألن املعىن يدل عليه : ومل يقل  :  ((مصدر سابق : قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ١(

  . ))  ورسوله أحق أن يرضوه، واهللا أحق أن يرضوه :  املعىن، استخفافا 
  .  ١٠٤: وهو قول أبو عبيدة يف جماز القرآن ،  ٥٣٣: غريب القرآن   ) ٢(
  . ١/٢١٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  . ٢/٥٠٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .  ٢/٤٥٩:ر الوجهني الزجاج يف معاين القرآن وإعرابهوقد ذك،مصدر سابق :تذكرة األريب يف تفسري الغريب  ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  . ٥/١٩٥:السرية النبوية : انظر . كانت غزوة تبوك يف شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة   ) ٧(



  

﴿ $ ¨Ζ à2 ÞÚθ èƒ wΥ  ﴾  ، أَي : كَبالر وضخا ين الكَالَمِ كَملِ ماطي البف، فَقالَ لَهراِهللا ولُس 

 )١(:﴿ö≅ è% «! $$Î/ r& ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ uρ ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρ â™ Ì“ öκ tJó¡ n@ ﴾ ]ن[  

∩∉∉∪ ﴿ Ÿω (#ρâ‘ É‹ tG ÷è s? ]أون [ô‰ s% Λ än ö x x. y‰ ÷è t/ óΟ ä3 ÏΡ$yϑƒ Î) ﴾ ]أَ] نقَ:  يظَ دكُ هركُفرم بعد 

β﴿،)٢(ميانَم اِإلكُظهارِإِ Î) ß# ÷è̄ƒ  ⎯ tã 7 π x Í← !$sÛ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ó> Éj‹ yè çΡ Oπ x Í← !$ sÛ﴾ وأَ ذلكنم كَهالثةَوا ثَان 

هِفرٍ ؛ فَنزئ اثنان ،وضحك واحدو،عفُو املَهو عفَنه،لما نزلت هبِ اآليةُ ذهرئ م٣( فاقِن الن(، 
β﴿ قَرأَ ،)٣( Î) ß# ÷è̄Ρ ﴾،﴿y> Éj‹ yè çΡ Zπ x Í←!$ sÛ ﴾عاصعفُامل٢َ،)٤(مو عنه  :مخشي ابن مري ح

 م الضعفةُه:  يلَق، و تاب اآليةُ زلتا نلمفَ،معا سعض مم بليهِع نكرأَ دقَ انَ؛ كَ)٥(عيشجاَأل
ولُ سم رهجخرين أَالذ:  يلَقو،األراجيفبِ علنونَم املُهاَءؤسب راملعذَّ، و نافقنين املُم الضعفةُ

öΝ  ﴿، )٦(مهمرأَ ضحفَ، و ن املسجدم  اِهللا åκ ¨Ξ r' Î/ (#θçΡ$Ÿ2 š⎥⎫ ÏΒÌ øg èΧ ﴾ ]أوثو م[.  

∩∉∠∪ ﴿ tβθ à) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# àM≈ s) Ï≈ oΨ ßϑ ø9$# uρ Ο ßγ àÒ ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù ÷è t/ ﴾]ن[لى دينِع ك٢َ،)٧( عضٍبوا ان
šχρ ﴿،)٨(امرأةً  سبعنيمائةً ورجلٍ ، و ائةم الثَوا ثَانك٢َ،)٧( ã ãΒ ù'tƒ Ì x6Ζ ßϑ ø9 $$Î/ ﴾ ِالكفرِب 

                           
الشيخ وابن  يبوزاد السيوطي نسبته أل، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما   ) ١(

  . ٤/٢٣٠:الدر املنثور و ،٦/١٨٢٩:تفسري ابن أيب حامت و،  ١٠/١٧٢:تفسري الطربي : انظر .  مردويه
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
، مصدر سابق : تفسري القرآن ايد الوسيط يف : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن الكليب ومقاتل وقتادة   ) ٣(

  . ٢/٣٠٨:تفسري البغوي و
  . ١١٩ -١١٨: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣١٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
، إىل تبوك  وسار مع النيب  ، كان من املنافقني ، حليف بين سلمة ، خمشي بن محري األشجعي : هو   ) ٥(

عبد اهللا بن : فسماه ، غري امسي واسم أيب : قال يا رسول اهللا ، ان ممن عفى عنه فك، مث تاب  ،وأرجفوا به 
رمحه اهللا ،  فقتل يوم اليمامة ومل يعلم له أثر، فدعا خمشي ربه أن يقتل شهيدا حيث ال يعلم به ، عبد الرمحن 
  . ٦/٥٣:اإلصابة و، ٥/٢٢٦:األنساب : انظر . ورضي عنه

  . ٥/٦٨:تفسري البحر احمليط   ) ٦(
: زاد املسري و،  ٢/٥٠٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٧(

٣/٤٦٧.  
  . عن ابن عباس  ٢/٣٢:ه تفسريحكاه العز بن عبد السالم يف   ) ٨(



  

  ،﴿ šχ محمدبِ الكفرِبِ öθ pκ ÷] tƒ uρ Ç⎯ tã Å∃ρã ÷è yϑø9 $# ﴾ عن إتباعه ،﴿šχθ àÒÎ6 ø) tƒ uρ öΝ åκ u‰ Ï‰÷ƒ r& 

﴾[...] )١(نِع النفقة فاِهللا بيلِي س ،﴿ (#θ Ý¡ nΣ ©! $#﴾ وا أَركُت٢( اِهللا مر(،﴿ öΝ åκ u Å¡ t⊥ sù﴾]ن[ ركَتم ه

لِّن كُم ريٍخو ،ذلَخم ه، ﴿ χ Î) t⎦⎫ É) Ï≈ oΨ ßϑ ø9$# ãΝ èδ šχθ à) Å¡≈ x ø9 ا عم ونَجارِاخلَ]كـ[﴾#$

  .)٣(ىعالَت اُهللا مرأَ

∩∉∇∪ ﴿y‰ tã uρ ª! $# š⎥⎫ É) Ï≈ oΨ ßϑ ø9$# ÏM≈ s) Ï≈ oΨ ßϑø9 $# uρ u‘$ ¤ ä3 ø9 $# uρ u‘$ tΡ/tΛ ©⎝ yγ y_ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù]ن[}‘ Ïδ 

óΟ ßγ ç6 ó¡ ym ]أون[ÞΟ ßγ uΖ yè s9 uρ ª! óΟ ]ن[ #$ ßγ s9 uρ Ò># x‹ tã ×Λ⎧ É) •Β ﴾]كـ خ أوثج [ هاآليةُ ذه 

  : قالَم فَهباطَخ مى ، ثُعناملَ اهرةُظَ

∩∉®∪ ﴿š⎥⎪ Ï% ©! $% x. ⎯ ÏΒ ôΜ ä3 Î=ö6 s% ﴾  فَ: أَيأفعالِم كَعلت الذين ن قَمم ،كُبل﴿ (# þθ çΡ% Ÿ2 £‰ x© r& 

öΝ ä3Ζ ÏΒ Zο §θ è% t sW ø. r& uρ Zω≡ uθ øΒ r& # Y‰≈ s9 ÷ρr& uρ]كـ[(#θãè tF ôϑ tGó™ $$ sù óΟ Îγ É)≈ n=sƒ ¿2 ﴾ رهِنصيبِوا بِضم من الد٤(اني( ،

الد٤(اني( ،﴿ Λ ä⎢ ÷è tG ôϑ tGó™ $$ sù ö/ ä3 É)≈ n= sƒ ¿2 $yϑ Ÿ2 yì tFôϑ tF ó™ $# š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ Ν ä3 Î=ö6 s% óΟ Îγ É)≈ n=sƒ  ]ع[﴾ 2¿

Λ÷ ﴿،)٥(علواا فَم ثلَم -اً يضأَ -م نتم أَعلتفَفَ ä⎢ ôÒäz uρ  ﴾عنِي الطَّف عبِلى الني  ،﴿ “ É‹ ©9 $% x. 

(# þθ àÊ$yz ﴾]كَ ]نما خاضوا هعنِي الطَّم ف نبِلى أَعهميائ،﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ôM sÜ Î7 ym öΝ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο t ÅzFψ $# uρ﴾ ]َأل]ننا الَه قبلُت منهالَم ، و ثابونَي ع٦(اليه(،﴿ š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ 

tβρ ç Å£≈ y‚ ø9   .]كـ خد[ ﴾ #$

∩∠⊃∪ ﴿  óΟ s9 r& öΝ Íκ ÌE ù' tƒ é' t6tΡ š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Î=ö6 s% ﴾ َلَأم يأتهم خالذ ربكُين أُهلوا فنيا ي الد

                           
  .هنا رمز مل يتبني يل ؛ ألنه يف األصل مطموس   ) ١(
  . ٢/٤٦٠: القرآن وإعرابه معاين: انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  .٦/١٨٣٤:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن السدي   ) ٤(
  . ٥/٦٦:تفسري الثعليب : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(



  

ÏΘ﴿:قالَم فَهركَذَ مثُ،)١(واظُعيتهم ، فَذنوبِبِ öθ s% 8yθçΡ 7Š$ tã uρ yŠθßϑ rO uρ]ف[ÏΘ öθ s% uρ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î)﴾ ي عنِي :

وذَن٢(مر(،﴿É=≈ ys ô¹ r& uρ š⎥ t⎪ ô‰ tΒ﴾ُومِق عيبش،﴿ÏM≈ x6 Ï s?÷σ ßϑ ø9 $# uρ﴾]ن[واملُ أصحاب؛ ؤتفكات

ولُ ومِقَ ريةُي قَهإ٠٢ِ،  وطتأَهم ؛بِ فكتي  :قَان٣( لبت(،﴿öΝ ßγ ÷G s? r& Ν ßγ è=ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ ]ن[$ yϑ sù 

tβ% Ÿ2 ª! $# öΝ ßγ yϑ Î=ôà u‹ Ï9﴾ يعذَّلببلَم قَه عثَب سولِالر )٤(،﴿⎯ Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% x. öΝ åκ |¦ àΡr& tβθ ãΚÎ=ôà tƒ﴾ 

tβθ ãΚÎ=ôà tƒ﴾ ]م  ،ستكذيبِبِ ]ونبع سولِالر  .  

∩∠⊇∪ ﴿ tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# uρ àM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ â™ !$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù ÷è t/ ﴾ ]زخ[في الرمحة املَو٥(حبة( ،

﴿ šχρ â ß∆ ù'tƒ Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ ﴾ يسالمِى اِإللَون إِدع ، ﴿ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζ ßϑø9 $# ﴾ الشاِهللابِ رك  ،

﴿  šχθ ßϑŠ É) ãƒ uρ nο 4θ n=¢Á9 $# šχθ è?÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# šχθ ãèŠ ÏÜ ãƒ uρ ©!$# ÿ… ã& s!θß™ u‘ uρ  ] ن [y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 

ãΝ ßγ çΗ xq ÷ z y™ ª!$#]ن[ ¨β Î) ©! $# î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym  ﴾]كـ صى[                                     .  

 ∩∠⊄∪﴿  y‰ tã uρ ª! $# š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ]٣[;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏG øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# 

t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù z⎯ Å3≈ |¡ tΒuρ Zπ t6 ÍhŠ sÛ ﴾ يقُ:  ريدصور الزبرجد والدر والي٦( اقوت(، ﴿  † Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ 

ÏM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã ﴾]ن[ه ،ةُ اجلَقَ يصبنة و ،فُقْسها عالر رش٠٢،)٧( منِح ندإِ:  عي ، قالُقامة 

                           
  . ٢/٤٦١:ين القرآن وإعرابه معا: انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
مصدر : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : وهو قول أبو عبيدة يف جماز القرآن ،  ٤٣٩:  غريب القرآن  ) ٣(

  . سابق 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
والوسيط ،  ٥/٦٨:تفسري الثعليب : انظر . وحكاه الواحدي عن ابن عباس ، حكاه الثعليب عن عطاء اخلرساين   ) ٦(

   .مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد 
التفسري و، ٢/٥١٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والرازي والقرطيب عن ابن عباس   ) ٧(

   .٨/٢٠٤:تفسري القرطيب و،  ١٦/١٠٦:الكبري 



  

 :نَعبِ دذا أَإِ املكانقام ١( به( ، ﴿  ×β≡ uθ ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «! $# ç t9 ò2 r&  ﴾]ن[ مما ي٢( وصف(،﴿ 

y7 Ï9≡ sŒ uθ èδ ã—öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9   . ]م[﴾ #$

∩∠⊂∪  ﴿$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# Ï‰ Îγ≈ y_ u‘$ ¤ à6 ø9 $# t⎦⎫ É) Ï≈ oΨ ßϑø9 $# uρ ﴾ ُفَّالكبِ ارالسيف،املُواللِّبِ نافقنيسان 

احلُوج٣( ة(،﴿õá è=øñ$# uρ öΝ Íκ ö n= tã ﴾]ن[ يريد:االنتهارِ دةَش،وبِالن ظرةالبغض املَو٤(قت( ،﴿öΝ ßγ1 uρ ù'tΒ uρ 

﴿öΝ ßγ1 uρ ù' tΒuρ ÞΟ ¨Ψ yγ y_]ن[}§ ø♥ Î/ uρ ç ÅÁ yϑ ø9   .]كـ[﴾  #$

∩∠⊆∪ ﴿ šχθ à Î=øt s† «!$$ Î/ $ tΒ (#θä9$ s% ﴾]ن [نزلت حاملُ ساَءأَ نيالقولَ ونَقُناف فاِهللا سولِي ر 

 طَ، وعنوا فينِي الد ا قَذَإِ:واالُقَ، ودمنا املدينةَ عقدناِهللا عبد لى رأسِا ع بِأُ بني تباهي اجاً ي

به اِهللا سولَر  ،َفعي بِسلَإِ ذلكبِى الني  َف ،دعاِهللاوا بِحلفُم ، فَاه ٥(وا الُا قَم( ، ﴿ô‰ s) s9 uρ 

(#θä9$s% sπ yϑ Î=x. Ì ø ä3 ø9 $# (#ρã x Ÿ2 uρ y‰ ÷è t/ ö/ ÏS Ïϑ≈ n= ó™ Î) ﴾ ي عنِي:سبهسولَم الر ،طَوعنهم فينِي الد، 

﴿ (#θ‘ϑ yδ uρ $ yϑ Î/ óΟ s9 (#θä9$ oΨ tƒ﴾]ن[ من عقد اجِالت عأسِلى ر أُ أبنبي ، قيلَو  :بِ تيالُاالغسولِالر 

  )٦(،أَ ٢و  :هقتلِوا بِم لَ يسٍقَ بنِ امرِعمقلَا ن عمنه)٧(،﴿$ tΒ uρ  (# þθ ßϑ s) tΡ ﴾َرِكواه ،﴿ Hω Î) ÷β r& 

÷β r& ãΝ ßγ9 uΖ øî r& ª! $# … ã&è!θß™ u‘ uρ ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î#ôÒ sù﴾]بِ]نالغنيمة حتى صلَ ارتأَ؛ موالَم اَألهإِ:يم  نه

                           
  . مصدر سابق : و وهو قول أبو عبيدة يف جماز القرآن ،  ٣٣٤: غريب القرآن   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ن عباس حكاه الواحدي عن اب  ) ٢(
: سنن الكربى والبيهقي يف ال،  ٦/١٨٤١: ه تفسريوابن أيب حامت يف  ،١٠/١٨٣:ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٣(

  . نسبته البن املنذر وابن مردويه ٤/٢٣٩:الدر املنثور وزاد السيوطي يف ، )  ١٧٥٢٠(برقم ، ٩/١١
 :زاد املسريو،  ٢/٥١٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . كاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس ح  ) ٤(

٣/٤٧٠ .  
: تفسري البغوي و،  ٥/٧٠:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والبغوي عن السدي دون معلقا دون إسناد   ) ٥(

٢/٣١٢ .  
الوسيط يف : انظر . وحكاه الواحدي عن الضحاك ، مصدر سابق :  ذكره الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه  ) ٦(

  .مصدر سابق : تفسري القرآن ايد 
  . ٢/٧٤:تفسري السمرقندي   ) ٧(



  

عوا بِلُمجعلُ، فَ الواجبِ ضدوا موضع شكر الغى أَنثُ نْ نقَموه ،م عرض ليهِعقالَفَ وبةَم الت : 

﴿ β Î* sù (#θç/θçG tƒ à7 tƒ # Z ö yz öΝ çλ β ]ن[;° Î) uρ (# öθ ©9 uθ tG tƒ ﴾ ِعريضوا ع١( ن اإلميان(،﴿ ãΝ åκ ö5 Éj‹ yè ãƒ ª!$# $ ¹/# x‹ tã 

$VϑŠ Ï9 r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 Íο﴿،  القتلِبِ ﴾ #$ t Åz Fψ $# uρ ﴾]ن[ /وفبِ ي اآلخرةارِالن ، ﴿ $ tΒ uρ öΝ çλ m; ’ Îû 

Ä⇓ ö‘ F{ $# ⎯ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ 9 ÅÁ tΡ ﴾]الَ ]كـ ثز الَتويم أَهم ن املُحد٢( سلمني(.   

∩∠∈∪﴿Ν åκ ÷] ÏΒ uρ ô⎯ ¨Β y‰ yδ$ yã ©! $#﴾ علبةَثَ: يعنِي بن اطبٍح عاهد ربلَ هئن وسع عنْأَ ليه يي ؤت

 زع هولُى قَعنا مذَه، و)٣( كاةَالز منع، و اهدما عبِ في لم، فَ لكذَ فعلَ، فَ حقَّه قٍي حذ لَّكُ

عز جلَّو:﴿ï⎥ È⌡ s9 $ oΨ9 s?# u™ ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î#ôÒ sù £⎯ s% £‰ ¢Á oΨ s9﴾ ليعطين دقةَالص،﴿£⎯ tΡθä3 uΖ s9 uρ z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9  .)٤(هم موالي أَف الصالحِ هلُعملُ أَا يم لننعملَ]كـ[﴾ #$

∩∠∉∪ ﴿!$ £ϑn= sù Ο ßγ9 s?# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î#ôÒ sù (#θè=Ïƒ r2 ⎯ Ïµ Î/ (#θ©9 uθ s? uρ Ν èδ ¨ρ šχθ àÊ Ì ÷è •Β  ﴾]كـ[.  

∩∠∠∪ ﴿ öΝ åκ z: s) ôã r'sù $]%$ x ÏΡ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è=è% ﴾ َفبين مرِأَ اقبةَع٥( ]إِلَى[ م ه(َذبِ لكحرمان التوبة )٦( 
)٦( حتى ماتوا عفاقِلى الن زاًء ِإل؛ جخالفهم الوو ، دكَعذبهم في العهد ،وو قُهوله ىعالَت:﴿ 

4 ﴿:ىعالَت’ n<Î) ÏΘöθ tƒ … çµ tΡ öθ s) ù= tƒ !$ yϑÎ/ (#θà n= ÷z r& ©! $# $tΒ çνρ ß‰ tã uρ $ yϑÎ/ uρ (#θçΡ$Ÿ2 šχθ ç/ É‹ õ3 tƒ 

  . ]كـ[﴾

∩∠∇∪ ﴿ óΟ s9 r& (# þθ çΗ s> ÷è tƒ χ r& ©! $# ãΝ n=÷è tƒ óΟ èδ § Å  óΟ ßγ1 uθ ôf tΡ uρ χ r& uρ ©! $# ÞΘ̄ξ tã É>θ ã‹ äóø9 $# ﴾ 

  . ]أوثز كـ[

                           
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
وأبن أيب حامت ، ١٠/١٨٩:ه تفسري وابن جرير يف، )  ٧٨٧٣(برقم ، ٨/٢١٨:املعجم الكبري رواه الطرباين يف   ) ٣(

رواه الطرباين : ((٧/٣٢:جممع الزوائد قال اهليثمي يف ،  كلهم عن أيب أمامة الباهلي ،٦/١٨٤٧: هتفسرييف 
  .  )) وهو متروك ، وفيه علي بن يزيد األهلاين ، 

  . ٢/٥١٤: قرآن ايد الوسيط يف تفسري ال: انظر   ) ٤(
  .ويف نسخة الوجيز املطبوعة مثبته ، يف األصل ساقطة   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن جماهد   ) ٦(



  

∩∠®∪ ﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# šχρâ“ Ïϑ ù=tƒ ﴾ عيِيون بويغتونَاب ،﴿š⎥⎫ Ïã Èhθ ©Ü ßϑ ø9 $#﴾ طَاملت؛ أَ وعنيي  :

⎯z ﴿،)١(فلنينتاملُ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# † Îû ÏM≈ s% y‰ ¢Á9 $# ﴾ ونَّأَ ذلك اِهللا سولُر  َّحث على الصدقة ،

م هاباغتفَ، -  قراُءلفُم اهو -؛القليلِهم بِبعضو، ثريِالكَ املالِم بِليهِع اِهللا ضوانُرِ حابةُالص جاَءفَ
:  )٢(ى عالَت اُهللا أنزلَ، فَ هفسن ذكري نْأَ رادأَ من أقلَّياًء ، ورِ كثرن أَم نَّإِ: وا الُقَ، و نافقونَاملُ

﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω tβρ ß‰ Åg s† ω Î) óΟ èδ y‰ôγ ã_﴾ وليلُو القَه الذي يتعيش املُ ٢،)٣( بهطَاملُبِ رادوعني  :

بدع الرمحن بن ع٤( وف(؛ تصدبِ قأَ أربعة،لفوعاصم بن عدي )٥(تصدبِ قمائة سقٍو تمر  ،
 نصارياَأل بحابح قيلٍو عبو أَه:مهدهج الَّإِ جدونَي ين الَالذورآٍء،و مه:نافقونَاملُ قالَ، فَ

)٦(و ،فاعةُرِ:يلَق سهلٍ بن)؛)٧/صاعبِ ملَح شفَ ريٍع ،تصدانَد كَقَ: وا قالُفَ؛ق به اُهللا غنياً عن 
عن اعِص ٨(ذا ه( ،٠٢جهدم ه :وسم عهاقَطَوتم ،هبِو داملَ: الفتحِاجلَهقَّشبالَاملُةُ وغة )١(  ،﴿ 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
برقم   ، ﴾ الَّذين يلْمزونَ الْمطَّوعني  ﴿ :باب قَوله ، التفسري كتاب ،  ٤/١٧١٤: ه صحيحرواه البخاري يف   ) ٢(

الْحثِّ على الصدقَة ولَو بِشق تمرة أو كَلمة  :باب، كتاب الزكاة ،  ٢/٧٠٦: ه صحيحوسلم يف ، ) ٤٣٩١(
  .  عن ابن مسعود كلهما ، ) ١٠١٨( برقم ،   طَيبة وأَنها حجاب من النارِ

  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الليث   ) ٣(
أحد  ،بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة القرشي الزهريعبد الرمحن ، هو الصحايب اجلليل   ) ٤(

  . ٤/٣٤٦:، واإلصابة ٢/٨٤٤:االستيعاب : انظر. هـ ٣٢مات سنة  ،أسلم قدمياً املبشرين باجلنة، العشرة
عاصم بن عدي بن اجلد بن العجالن بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البلوي ، أبو عمرو ، هو الصحايب اجلليل   ) ٥(

أهل ؛ ملا خرج إىل بدر على قباء  خلفه رسول اهللا  ،كان سيد بين عجالن، العجالين حليف األنصاري 
واملشاهد كلها مع ،  وشهد أحداً، وكان كمن شهدها ، ب له بسهمه وأجره وضر، العالية لشيء بلغه عنهم 

وتويف وهو ابن ، من تبوك ومعه مالك بن الدخشم فأحرقا مسجد الضرار  وبعثه رسول اهللا   رسول اهللا  
  .٣/٥٧٢:اإلصابة و،  ٥/٢١٦:املنتظم : انظر .   مائة ومخس عشرة سنة 

، حثجاث  :وقيل ، حبحاب ، قيل امسه ، صاحب الصاع الذي ملزه املنافقون ، قيل أبو ع، هو الصحايب اجلليل   ) ٦(
وقال ابن اسحاق أبو عقيل صاحب الصاع أحد بين أنيف األراشي حليف بين عمرو بن عوف أتى ، مساه قتادة 
 انظر . إن اهللا لغين عن صاع أيب عقيل : املنافقون وقالوا  بصاع متر فأفرغه يف الصدقة فتضاحك به :

  . ٧/٢٧٩:اإلصابة و،  ٤/١٧١٧:االستيعاب 
رفاعة بن سهل وقع عند النووي يف شرح مسلم أنه ((  : ٢/٤٩١:اإلصابة يف متييز الصحابة قال ابن حجر يف   ) ٧(

  . )) أحد ما قيل يف اسم الذي تصدق بالصاع فلمزه املنافقون 
  . ١٧٨: غريب القرآن   ) ٨(



  

﴿ tβρ ã y‚ó¡ t sù öΝ åκ ÷] ÏΒ]خ ن[t Ï‚ y™ ª! $# öΝ åκ ÷] ÏΒ ﴾ جازاهزاَءم ج س؛ م هِخريتيحى لَاروا إِثُ ص

٢( ارِالن(، ﴿ öΝ çλ m; uρ ë># x‹ tã îΛ⎧ Ï9 r& ﴾]ثُ] كـ نيأَأَ مس اِهللا سولُر  ن إِمهم انِميومغفرتم ، ه

  : قالَفَ

∩∇⊃∪ ﴿ ö Ï øó tG ó™ $# öΝ çλ m; ÷ρ r& Ÿω ö Ï øó tG ó¡ n@ öΝ çλm; ﴾]ن[هذَوا تل اِهللا رسولِخيري  )ثُ ،)٣الَقَ م  :

﴿β Î) ö Ï øó tGó¡ n@ öΝ çλ m; t⎦⎫ Ïè ö7 y™ Zο § s∆﴾َأإِ:ينْ استم كثرتاالستغفارِبِ عاِءن الد لنافقنيلم﴿⎯ n= sù t Ï øó tƒ 

ª! $# öΝ çλ m; ]ن [y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ ¨Ξ r'Î/ (#ρã x Ÿ2 «! $$Î/ ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ ]ن [ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ É) Å¡≈ x ø9$# ﴾ 

  . ]ونانمثَ،  م[

∩∇⊇∪ ﴿ yy Ì sù šχθ à ¯=y‚ ßϑø9 $# ﴾ ي عنِي :الذخلفُين توا عاِهللا سولِن ر  ن املُمنافقني  ،

﴿öΝ Ïδ Ï‰ yè ø) yϑ Î/ ﴾ بقعودم ، ه﴿y#≈ n=Åz ÉΑθ ß™ u‘ «! $# ﴾ خالفةً لَمه   ،﴿(# þθ èδÌ x. uρ β r& (#ρß‰ Îδ$tg ä† 

óΟ Ïλ Î;# uθ øΒ r'Î/ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! %θä9$s#)]ن[ #$ uρ Ÿω (#ρã ÏΖ s? ﴾ َأالَ:  ي نفُتروا مع محمد  ِى لَإ

بوكت، ﴿ ’ Î û Ìh ptø: ≅ö] ن[ #$ è% â‘$ tΡ zΟ ¨Ζ yγ y_ ‘‰ x© r& # v ym ]كـ [öθ ©9 (#θçΡ% x. tβθ ßγ s) ø tƒ ﴾ ] كـ

  .)٤( بوكن توا عخلفُجالً تر مانونَثَربعةٌ وون أَفُخلَّاملُو ٢ا ، ليهم إِهصريم نَّأَ ونَعلمي] صيا

                                                                             
  . ١/٢٢٤:وترويح أوىل الدماثة ،  ٧١: التعريف واإلعالم: انظر   ) ١(
  . ٨/٢١٥: تفسري القرطيب : انظر . حكاه القرطيب عن ابن عباس   ) ٢(
استغفر هلم أو لَا تستغفر هلم إن تستغفر هلم  ﴿ :باب  ،كتاب التفسري ، ٤/١٧١٥: هصحيحروى البخاري يف   ) ٣(

لَما توفِّي عبد اللَّه بن أُبي : بن عمر رضي اهللا عنهما قال عن )  ٤٣٩٣(برقم ،  ﴾هلم  سبعني مرةً فَلَن يغفر اهللا
  إىل رسول اللَّه بن عبد اللَّه عبد اللَّه هنجاء اب   اهفيه أَب كَفِّني هيصقَم هيطعأَنْ ي أَلَهفَس ، طَاهأَنْ ، فَأَع أَلَهس ثُم

يا رسولَ اللَّه تصلِّي : فقال  فَقَام عمر فَأَخذَ بِثَوبِ رسول اللَّه  ، ليصلِّي  فَقَام رسول اللَّه  ، ي عليه يصلِّ
ا استغفر هلم أو لَ ﴿  :إمنا خيرنِي اهللا فقال  « فقال رسول اللَّه  ، عليه وقد نهاك ربك أَنْ تصلِّي عليه 

فَصلَّى عليه : قال ، إنه منافق : قال ،  »وسأَزِيده على السبعني  ، ﴾تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرةً 
  رسول اللَّه  لَ اهللازفَأَن:  ﴿   رِهعلى قَب قُما وال تدأَب اتمنهم م دلِّ على أَحصوال ت﴾ .  

  .٥/٨١:تفسري البحر احمليط لك أبو حيان يف ذكر ذ  ) ٤(



  

∩∇⊄∪ ﴿ (#θä3 ys ôÒu‹ ù=sù Wξ‹ Î= s% ﴾ في الدا ؛ َألنينها تع نقطعلَ ٢٠، )١(م نهمرِفظُ اَأللَ فظُه  ،

ومعناه  :التهد٢( يد(، ﴿(#θä3 ö7 uŠ ø9 uρ #Z ÏV x.﴾]خ[ فارِي الن كاًء الَب ي٣( نقطع(،﴿ L™ !# t“ y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. 

tβθ ç7 Å¡õ3 tƒ ﴾ ]كـ[في الدنين الا م٤( فاقِن(.  

∩∇⊂∪﴿β Î* sù š yè y_ §‘ ª!$#﴾ ر4﴿، ك اُهللاد’ n<Î) 7π x Í←!$ sÛ öΝ åκ ÷] ÏiΒ﴾ ي عنِي :الذوا بِفُخلَين تاملدينة ،

﴿ x8θ çΡx‹ ø↔ tGó™ $$ sù Ælρã ã‚ù=Ï9 ﴾ ِلَإزوِى الغ معك  ، ﴿≅ à) sù ⎯ ©9 (#θã_ã øƒ rB ó© Éë tΒ # Y‰ t/ r&﴾ ِى غَلَإأَ ، زاةقَر

 ﴿z© Éë tΒ # Y‰ t/ r& ﴾ ص٥(بةُح(،﴿ /⎯ s9 uρ (#θè=Ï?$ t) è? ó© Éë tΒ # ‡ρß‰ tã ﴾]ن[هلِن أَم تابِالك،﴿ö/ ä3 ¯Ρ Î) Ο çF ÅÊ u‘ 

ÏŠθãèà) ø9 $$ Î/ tΑ ¨ρ r& ;ο § s∆ ﴾ ِلَإى تبوك ، ﴿ (#ρß‰ ãèø% $$sù yì tΒ t⎦⎫ Ï Î=≈ sƒ ø:  بيانَالصو ساَءالن: يعنِي]كـ[﴾ #$

ين ؛ ومالزن الذَّالذلُفوخين ياهلَإِ بني٦(فَرِى الس(،أ٢٠َو فُتخلِّم املُهون لذرلع)أَ ٢، ٦، )٧و م ه
م املُه؛ قونَنافوههطُم ر لَ )٨(لفيالطُّ بنِ امرِعغَ نْإِ:وا الُا قَمزونأَا م عكأَ غارتطَعر يٍء اب
على حالئا لنأوالَودا ،نومواشقالَفَ،اين:غنِسيأَ،)٩(منكُي اُهللا عو هم الذين بِ أعذارٍوا بِخلفُتإذن 
بِالني  )ثُ ٦ ، )١٠م هى نولَرسه  عن الصالة ذَم إِليهِعا ما ، واتولَ عاُءالدهم عند 
الوقوف قالَ، فَ ربِلى القَع :  

∩∇⊆∪ ﴿ Ÿω uρ Èe≅ |Á è? #’ n? tã 7‰ tn r& Ν åκ÷] ÏiΒ |N$̈Β # Y‰ t/ r& Ÿωuρ öΝ à) s? 4’ n? tã ÿ⎯ Íν Î ö9 s%]ن[öΝ åκ ¨Ξ Î) (#ρã x x. «!$$ Î/ 

                           
  . ٢/٥١٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ١/٢٢٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .١٦/١١٩:التفسري الكبري و، صدر سابق م: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .  ٦٥: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٢٠:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن احلسن والضحاك وقتادة   ) ٦(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
وذكر ،   كان وافد قومه إىل رسول اهللا  : عامر بن الطفيل بن احلارث قال وثيمة قال ابن إسحاق هو   ) ٨(

  .٢/٧٩٢:االستيعاب : انظر . مقامه يف األزد وقت الردة يوصيهم بلزوم اإلسالم وحيرضهم عليه 
  . ٢/٣١٨:بغوي تفسري الو،  ٥/٨٠:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والبغوي عن الضحاك   ) ٩(
  . ٣/٦٦:احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز   ) ١٠(



  

⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ (#θè?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ šχθ à) Å¡≈ sù ﴾] كـ[ .  

∩∇∈∪ ﴿ Ÿω uρ y7 ö7 Éf ÷è è? öΝ çλ é;# uθ øΒ r& öΝ èδßŠ sω÷ρ r& uρ]خ[$ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# β r& Ν åκ u5 Éj‹ yèãƒ $ pκ Í5 ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 

t, yδ÷“ s? uρ öΝ åκ ß¦ àΡr& öΝ èδ uρ tβρ ã Ï≈ Ÿ2 ﴾ ]ـك[مضِسفْى ت١( ريه(.  

∩∇∉∪  ﴿  !# sŒ Î) uρ ôM s9Ì“Ρé& îο u‘θß™ ÷β r& (#θãΖ ÏΒ# u™ «! $$Î/ (#ρß‰Îδ$ t_ uρ yì tΒ Ï&Î!θß™ u‘ y7 tΡ x‹ ø↔ tG ó™ $# (#θä9 'ρé& 

ÉΑ öθ ©Ü9 $# óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ﴾ أَ: ي عنِيصالغ حابنالقدرةَى و ؛ يستأذنونك في الت٢،  خلف واُهللا و عبده 

بِأُ بنو ، ياجلد ٢( يسٍقَ بن( ،﴿(#θä9$ s% uρ $ tΡö‘ sŒ ⎯ ä3 tΡ yì ¨Β t⎦⎪ Ï‰Ïè≈ s) ø9   .]كـ[ ﴾ #$

∩∇∠∪ ﴿ (#θàÊ u‘ β r'Î/ (#θçΡθä3 tƒ yì tΒ É# Ï9# uθ y‚ ø9   ٠٢، )٣(النساء ألآليت خيلفن في البيت ]خ[﴾ #$

،٠٢  قالَو و عأبعلبٍن ثَمرو ع ي عرابِاَأل ن ابنِع : )) ف ي اخللُوف :القوو جدتخ لوفاً م
،  قيمنيم ساُءالنو جالُالر انَا كَذَلوفاً إِالقوم خ وجدت، و ساُءقي النبجالُ ، والر رجا خذَإِ
وأنشد :  

 )٤(وفخلُ يي ححوالْ ...  .................

﴿yì Î7 èÛ uρ]٣[’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è=è% ﴾ ِبفاقِالن ،﴿óΟ ßγ sù Ÿω šχθ ßγ s) ø tƒ﴾]اِإلميانَ  ]ـكوشرائعه 

و ،اِهللا أمر عز جلَّو .  

∩∇∇∪ ﴿ Ç⎯ Å3≈ s9 ãΑθß™ §9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ … çµ yè tΒ (#ρß‰ yδ$ y_ óΟ Ïλ Î;#θøΒr' Î/ óΟ Îγ Å¡àΡr& uρ ]كـ [

š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ  /ãΝ ßγ s9 ÝV≡ u ö y⇐ ø9 y7]خ[#$ Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ tβθßs Î=ø ßϑø9   . ]كـ[﴾ #$

                           
  (    ) .صفحة ، من هذه السورة )  ٥٤( عند اآلية رقم   ) ١(
   .٣/٦٨:احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز : انظر   ) ٢(
  . ٢/٥١٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  :يد الطائي يقول فيه هذا جزء من بيت أليب زب  ) ٤(

 ــانيآلِ ب ــتيب ــتيالب حــبأَص   ــوف ــي خلُ ح ــي ــعراً والْح  مقْش

: غريب القرآن و، ٥/١٩٩:احملكم واحمليط األعظم و،  ٢٣/٢٤٢:تاج العروس و، ٧/١٧١:هتذيب اللغة : انظر       
٢٠٦ .  



  

∩∇®∪  ﴿ £‰ tã r& ª! $# öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù]ن[y7 Ï9≡ sŒ ã—öθ x ø9 $# 

ãΛ⎧ Ïà yè ø9   . ]م[﴾  #$

∩®⊃∪﴿u™ !% y` uρ tβρ â‘ Éj‹ yè ßϑø9 $# š∅ ÏΒ É># { ôã F{ وا رذَاعت عرابِن اَألم ومم قَه؛ و رونَعتذاملُ ﴾#$

tβ﴿:ىعالَه تولُو قَهو ،)١(فَعذَرهم  فخلي التف  اِهللا سولِى رلَإِ sŒ ÷σ ã‹ Ï9]٣[öΝ çλ m;﴾املعذّرون٠٢ :

:  -يضاً أَ -  عذِّرونَاملُهم ، ولَ عذر الَوهم عذراً،لَ نَّّأَ مونَوهي:يأَ؛ نَوعذرين يرون الذقصاملُ
ين الذ: ون رعذاملُ، و باطلٍبِ كونُي دقَو،حقٍبِ االعتذارو، الِي الدف اُءالت أدغمت؛ فَ رونَذعتاملُ

‰y﴿، )٢(حيحٍ عذرٍ صوا بِتأَ:  ي؛ أَ وارذعأُ yè s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θç/ x‹ x. ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ ﴾]لَ ]نم يوا قُصد

بِنيه ، واتوا إِذُخسالمهن٣(ةً م ج( ،﴿ Ü=Š ÅÁ ã y™ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 öΝ åκ ÷] ÏΒ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ﴾] كـ 

  : قالَذر فَهلَ العأَ كرذَ مثُ ]ونسعت، أوثج 

∩®⊇∪﴿}§ øŠ ©9 ’ n? tã Ï™!$ x yè‘Ò9 $#﴾يعنِي :مالزي نوايِاملشخ والعجىز، ﴿Ÿω uρ ’ n? tã 4© yÌ ö yϑ ø9 $# Ÿω uρ 

’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχρß‰ Åg s† $ tΒ šχθ à) ÏΨ ãƒ ël t ym # sŒ Î) (#θßs |Á tΡ ¬! ⎯ Ï& Î!θß™ u‘ uρ﴾]خلَأَ ]نوا ص

 الفسادي بِعالس قصدبِ خلفن تم نَّصح ؛ َألالن رطَا شنمإِو ٢٠،)٤(ا هملَ شن الغم مهعمالَأَ

$﴿ ،)٥(وم ذمو مهفَ tΒ ’ n? tã š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ 9≅Š Î6 y™ ﴾]ن[ ؛ َأل العقابِبِ ريقٍن طَمنقَ هد سد 

!ª﴿،)٦( إحسانهبِ ريقهطَ $# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm   .صالِاخل ذهلى هع انَكَ منل ]خ[﴾ ‘§

∩®⊄∪ ﴿ Ÿω uρ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) !$ tΒ x8 öθ s? r& óΟ ßγ n=Ïϑ ós tG Ï9 ﴾ نزلت في سبعة فرٍن ألُسسولَوا ر 

؛  اكنيِوا بفُانصر، فَ » ليهكم علُمحا أَم دجِأَ الَ« :  قالَ، فَ وابِلى الدم عهحملَي نْأَ  اِهللا

                           
  . مصدر سابق  :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .  ٢/٤٦٤:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١/٤٤٧:للفراء ، معاين القرآن : وانظر ،  ٤٤٠: غريب القرآن   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  . ٢/٥١٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . ١/٢٢٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(



  

لَوقاً إِشى اجلهاد ،وذَ ضيقِحزناً لات ١(اليد(،وولُقَ ذلكه ىعالَت: ﴿|M ù=è% Iω ß‰ Å_ r& !$ tΒ öΝ à6 è= ÏΗ ÷q r& 

Ïµ ø‹ n= tã]ض[(#θ©9 uθ s? óΟ ßγ ãΖ ã‹ ôã r& ¨ρ âÙ‹ Ï s? z⎯ ÏΒ Æì øΒ¤$! $# $ ºΡt“ ym ω r& (#ρß‰ Åg s† $ tΒ tβθ à) ÏΖ ãƒ ﴾ ] كـ خه  

 قيلَ، و)٢(قرنْم بنو مهو٢]/يانِالثَّ دسالس، الثالثَّ سع، الت اشرِالع زُء، اجلُ ولُاَأل لثَالثُّ، ج ث
بعةٌس  :بداِهللاع بن ٣(لٍ غفَّم(ئذُعا، و ع مروٍ بن)٤(و ،ةُعلي ز بنيد )٥(أَ، وىيلَو لَب)٦(،سالَوم  بن

ع ٧(مريبن(،وس بن ريةَاالعرباض)٨(و،عقل املُمينِز)٩(،أَ:  قيلَوبو مى اَألوسري شع

                           
،  ١٠/٢١٣:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن السدي ، رواه ابن جرير عن حممد بن كعب القرظي   ) ١(

  . ٦/١٨٦٤:تفسري ابن أيب حامت و
 : انظر .  بد بن ثور بن هذمةوهم بنو مقرن بن عامر بن صبح بن هجري بن نصر بن حبيشة بن كعب بن ع  ) ٢(

  .٩٠ :مجهرة أنساب العرب 
عبد اهللا بن مغفل بن عبد غنم ويقال ابن عبد م بن عفيف بن اسحم بن ربيعة بن عداء بن ، الصحايب اجلليل   ) ٣(

سكن ، كان من أصحاب الشجرة ، عدى بن ثعلبة بن ذؤيب بن سعد بن عداء بن عثمان ابن عمرو املزىن 
: انظر .   توىف بالبصرة سنة ستني وصلى عليه أبو برزة  ،حتول عنها إىل البصرة املدينة مث 
  ٥/٢١٣: اإلصابة و، ٣/٩٩٦:االستيعاب

، وكان ممن بايع بيعة الرضوان حتت الشجرة  ،عائذ بن عمرو بن هالل املزين ، أو هبرية ، الصحايب اجلليل   ) ٤(
 ا دارا وتويف يف إمرة عبيد اهللا بن زياد أيام يزيد بن معاويةسكن البصرة وابتىن ، وكان من صاحلي الصحابة 

    . ٢/٧٩٩:االستيعاب : انظر .  
وهو احد البكائني  ،أهل املدينة  يفيعد ، من بين بن حارثة ، علبة بن زيد احلارثى األنصارى ، الصحايب اجلليل   ) ٥(

  .٣/١٢٤٥:االستيعاب : انظر . قون الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أال جيدوا ما ينف
، وما بعدها  ممن شهد أحداً، عبد الرمحن بن كعب بن عمرو األنصاري املازين ، أبو ليلى ، الصحايب اجلليل   ) ٦(

  .٤/١٧٤٢:االستيعاب : انظر  .رضي اهللا عنهم مات يف آخر خالفة عمر أو أول خالفة عثمان 
شهد بدرا وأحدا  ،ثابت بن النعمان بن أمية بن امرىء القيس بن ثعلبة سامل بن عمري بن ، الصحايب اجلليل   ) ٧(

 .  وتويف يف خالفة معاوية بن أيب سفيان وهو أحد البكائني،   واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا  
  .٢/٥٦٧:االستيعاب : انظر 

ومات ا سنة ، سكن الشام  ،الصفة  كان من أهل ،العرباض بن سارية السلمى ، أبو جنيح ، الصحايب اجلليل   ) ٨(
  . ٣/١٢٣٨:االستيعاب : انظر .  مخس وسبعني 

 ، كانوا سبعة كلهم هاجر وصحب النىب وبنو مقرن  ،معقل بن مقرن املزىن ، أبو عمرة ، الصحايب اجلليل   ) ٩(
م ابن إسحاق وهؤالء السبعة نفر ذكره. ٣/١٤٣٢:االستيعاب  :انظر . وليس ذلك ألحد من العرب سواهم 

  . ٥/١٩٧:السرية النبوية كما يف 



  

وأصح١(ابه( .  

∩®⊂∪﴿$ yϑ̄Ρ Î) ã≅Š Î6 ¡¡9$# ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# š tΡθçΡ É‹ ø↔ tF ó¡ o„ öΝ èδ uρ â™ !$ u‹ ÏΖ øî r&]ن[ (#θàÊ u‘ β r'Î/ (#θçΡθ ä3 tƒ 

yì tΒ É# Ï9# uθ y‚ ø9 $# ]Ε ن[yì t7 sÛ uρ ª! $# 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è=è% óΟ ßγ sù Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ  ﴾]كـ صيب أوثج[.     

∩®⊆∪﴿šχρ â‘ É‹ tF ÷è tƒ öΝ ä3 ö‹ s9 Î) ﴾ ِباطيلِاَألب  ،﴿ # sŒ Î) óΟ çF ÷è y_ u‘ öΝ Íκ ö s9 Î)  ﴾]ن[ من هذه الغزوة  ،

﴿ ≅ è% ω (#ρâ‘ É‹ tG ÷è s? ]ن[ ⎯ s9 š∅ ÏΒ÷σ œΡ]٣[öΝ à6 s9 ﴾]لَ ]نن نصكم ، قَد﴿  ô‰ s% $ tΡ r'¬6 tΡ ª! $# ô⎯ ÏΒ 

öΝ à2 Í‘$ t6 ÷z r&﴾]قَ]نأَ دبِ ا اُهللاخربنم،ركُسرائوخفما تي ص٢ ،)٢(م كُدور عالَى : أَوت قَولُه هو :

 :﴿öθ s9 (#θã_ t yz /ä3‹ Ïù﴾)٤( اآلية)٣(،﴿“ u z y™ uρ ª! $# öΝ ä3 n= yϑtã … ã&è!θß™ u‘ uρ﴾]ن[فأنِفُونَا يمتس؛ )٥(ت

Ν§﴿،؛ تبتم من النفَاقِ أَو أَقَمتم)٥(تستأنِفُونَ èO šχρ–Š t è? 4’ n< Î) ÉΟ Î<$tã É= ø‹ tóø9 $# Íο yŠ$tγ ¤±9 $# uρ﴾ ِلَإن ى م

من يعلم ا غَماب عنا من ضركُم مائ، ﴿  Ν ä3 ã∞ Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. tβθè= yϑ ÷è s?  ﴾  ]كـ  [

  . )٦(رونَتِسو مونَكتم تتنم كُم بِفيخبركُ

∩®∈∪ ﴿ tβθ à Î=ós u‹ y™ «!$$ Î/ öΝ à6 s9 # sŒ Î) óΟ çFö6 n= s)Ρ $# ﴾ رجم ، عت﴿ öΝ Íκ ö s9 Î) ﴾ من ت؛ أَ بوكنها م م

θàÊ#)﴿،)٧(يسٍقَ بن بتعمو ، يسٍقَ بن دو اجله٢،روجِلى اخلُوا عردقَ Ì ÷è çF Ï9 öΝ åκ ÷] tã﴾]إِ ]نعراض 

θàÊ#)﴿،فحِالص عراضإِ Ì ôã r' sù öΝ åκ ÷] tã﴾]ن[الَوا كَكُاترمم هوسالمم،ه﴿ öΝ åκ ¨Ξ Î) Ó§ ô_Í‘ ﴾]ن خ[ 

óΟ﴿،)٨(يطانالش ملِن عم يحبِم قَهملَع نَّإِ ßγ1 uρù' tΒ uρ ÞΟ ¨Ψ yγ y_ L™!# t“ y_ $ yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 

                           
  . ١٦/١٢٩:التفسري الكبري و،  ٣/٤٨٦:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي والرازي عن احلسن   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .٢/٦٦:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ٣(
  .ذه السورة من ه) ٤٧(جز من اآلية رقم   ) ٤(
  . ٨/٢٣٠:تفسري القرطيب و،  ٢/٨٢:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
  . ٣/٤٨٧:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن مقاتل   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٨(



  

šχθ ç7 Å¡õ3 tƒ﴾]كـ[.  

∩®∉∪﴿ tβθ à Î=øt s† öΝ à6 s9 (# öθ |Ê ÷ tI Ï9 öΝ åκ ÷] tã]ن[ β Î* sù (# öθ |Ê ö s? öΝ åκ ÷] tã  χ Î* sù ©! $# Ÿω 4© yÌ ö tƒ Ç⎯ tã 

ÏΘöθ s) ø9$# š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9   :)١( طفانَغَسد ، وأَ عرابِي أَف زلتن م، ثُ ]كـ[﴾ #$

∩®∠∪  ﴿ Ü># { ôã F{ $# ‘‰ x© r& # \ ø à2 $ ]%$ x ÏΡuρ ﴾ َأ ناملُ هلِمَأل؛  دننم أَهج فىوأقْس ٢(ى( ، 

﴿ â‘ y‰ ô_ r& uρ﴾ ولَأَوى،﴿ω r& (#θ ßϑ n=÷è tƒ yŠρß‰ ãn !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª! $# 4’ n? tã ⎯ Ï&Î!θ ß™ u‘﴾]ن[واحلرامِ ن احلاللِم ،

﴿  ª! $# uρ íΟŠ Î=tæ ×Λ⎧Å3 ym  ﴾]كـ[.  

∩®∇∪ ﴿  z⎯ ÏΒ uρ É># { ôã F{ $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚ −G tƒ $ tΒ ß, ÏΖ ãƒ $ YΒ t øó tΒ ﴾  ًثوابا ٠٢ /،)٣(ألنه ال يرجوا له 

و بأَ الَقَ، و واجبٍبِ ليس؛ و ريهيلزمه غَ و، أَ فسها يلزم اإلنسانُ نم هوأي غُرماً ؛ و: مغرماً 

املَ (( :مرو عي كونُغرم اجباً ووغري الَ، قَ اجبٍو ٤(ىعالَت(:﴿Ο ßγ sù ⎯ ÏiΒ 5Θ t øó̈Β tβθ è=s) ÷W •Β  ﴾)٥(((   ،

  ،﴿ ßÈ −/ u tI tƒ uρ â/ ä3 Î/ t Í← !# uρ¤$! ، )٦(  سولِالر موتم لليكمر عنقلب اَألنْ يأَ نتظرونَي ]ن[﴾#$

٠٢ دوائر الزمان  :روفُصه التي تأتخريٍبِ رةًي م بِ مرةً، وشرٍ ، وبِ حاطَا أَهو ماإلنسان م هن
)٧(  ،﴿ óΟ ÎγøŠ n= tæ äο t Í← !# yŠ Ï™ öθ“¡9 ،   دحمي مف ال يرونَ، و احلزنُو الُءدور البم يليهِع ]ن[﴾ #$

ديِوالَّإِ نه ما يسوأَ،)٨(م ؤهقَر﴿äο t Í←!# yŠ Ï™ öθ“¡9 $#﴾و ،١(تحِي الفَف( حق)٢(،﴿ª! $# uρ ìì‹ Ïϑ y™ ÒΟŠ Î= tæ ﴾ 

                           
وزاد السيوطي ، وحكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس ، دون إسناد  ٥/٨٢:ه تفسريعليب يف ذكره الث  ) ١(

، ٣/٤٨٨: زاد املسري و،  ٢/٥١٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . نسبه أليب الشيخ من رواية الكليب 
  . ٤/٢٦٦:الدر املنثور و

  . ٢/٤٦٥: معاين القرآن إعرابه: انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  .من سورة القلم )  ٤٦( جزء من اآلية رقم   ) ٤(
  .  ٤١٧: غريب القرآن   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
  .  ٢١٩: غريب القرآن   ) ٧(
  .بق مصدر سا: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(



  

  :م نهم سلمأَ يمنف زلَن م، ثُ ]م[ ﴾

∩®®∪  ﴿ š∅ ÏΒ uρ É># t ôã F{ $# ⎯ tΒ Ú∅ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì ÅzFψ $# ä‹Ï‚ −G tƒ uρ $ tΒ ß, ÏΖ ãƒ  ]٣  [

BM≈ t/ ã è% y‰Ψ Ïã «! $# ﴾ بِي تقربى اِهللالَإِ ذلك ، ﴿ ÏN# uθ n=|¹ uρ ÉΑθß™ §9  اخلريِبِ هدعاَء: ي عنِي] ن[ ﴾ #$

والربكة و ،أَ: ى املعننه بِي تقربقتهصد و ،عاِءد ى اِهللالَإِ سولِالر  ،﴿Iω r& $pκ ¨Ξ Î) ×π t/ ö è% öΝ çλ°; ﴾]ن[ 

π× ﴿  أَرقَ، )٣( اِهللا دنكرمةٌ عموور ن:  يأَ t/ æ è% ﴾ و ٤(رش(،٢نزلت فنِي بنْقري م من زينةَم )٥( ،

ويلَق يف عاهللا ذَ بدي الن٦(ي زنِين املُجاد(؛ مات ي غَفزوة تبوك،ودفنه بِالني  ِبيده و ،اولَنه 
؛ جاد ي نوه فركُتو،  سلما أَملَ ليهوا عقُيه ضومقَ نََّأل جادينا الني ذَمسعمر ، وو كرٍو ببأَ
وفَسح ، و املَههرب ماملَ ىلَإِ نهفَ،  دينةلمصلَا وا فَهتق نجاده جعلَوه جادين ؛ فَنسمي به ، 

﴿ÞΟ ßγ è=Åz ô‰ ã‹ y™ ª! $# ’ Îû ÿ⎯ Ïµ ÏF uΗ ÷q u‘]ن[¨β Î) ©! $# Ö‘θà xî ×Λ⎧Ïm   . ]م[﴾ ‘§

∩⊇⊃⊃∪ ﴿ šχθ à) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρF{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# ﴾ ي عنِي:الذين هِشدن املُوا مهاجرين، 

﴿ Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ ﴾ ي عنِي :الذين آمنوا مدومِقُ بلَم قَنه سولِالر  هؤالِءم ؛ فَليهِع السم ن وابق

                                                                             
ويعذِّب الْمنافقني  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة الفتح ) ٦(الواردة يف اآلية رقم )  دائرةُ السوِء(يعىن عبارة   ) ١(

  .اآلية  ﴾ …والْمنافقَات والْمشرِكني والْمشرِكَات الظَّانني بِاللَّه ظَن السوِء علَيهِم دائرةُ السوِء  
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .ق مصدر ساب: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣١٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٥/٨٣:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن جماهد   ) ٥(

 عرفوا امهما ومزينة طاخبة، بن أد بن عمرو ابين وأوس عثمان بنو وهم العدنانية، من طاخبة من بطن :مزينةو        
  .  ٣٧٥:، واية األرب يف معرفة األنساب العرب ٤٨٠:مجهرة أنساب العرب : ، انظرهابِ

  . مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . اه الثعليب عن الضحاك حك  ) ٦(
، ذو البجادين املزىن ،عبد اهللا بن عبد م هو عم عبد اهللا ابن مغفل، وعبد اهللا ذو النجادين هو الصحايب اجلليل        

؛ هلا  طته أمه جباداًأع مسى ذا البجادين ألنه حني أراد املسري إىل رسول اهللا ، ذو النجادين كما هنا :وقيل 
تويف يف ، وقيل هو البجاد الذي حبسه قومه فيه ، وهو كساء شقه باثنني فاتزر بواحد منهما وارتدى باآلخر 

  .٤/١٦١:اإلصابة و،  ٣/١٠٠٣:االستيعاب : انظر .  ودعا له ،   غزوة تبوك ودفنه الرسول 



  

 صحبةبِ ةَماُأل ذهبقُوا هم سهلَّم كُهنأَبِ  صحابهن أَم هكَدرن أَم لَّكُ رادأَ:يلَقو،)١(ريقنيِالفَ
بِالني  و ،رؤيت٢( ه( ،أَ ٢و هم الذين لَوا إِلُّصبلتنيِى الق )٣(َأ ،و هلُم أَه بيعة العقبة )أَ)٤ ،و 

ى رِلَإِ قونَابِالسبِ اِهللا ضواناملوت والش٥( هادة( ،﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ν èδθãè t7 ¨? $# 9β$ t¡ ômÎ* Î/ ﴾]خ[ ي عنِي :

 :من اتبعهم على ملَم إِهِجِناهومِى ي القيامة ممالقولُ ن حسني ٦(م يهِف(،﴿ š† ÅÌ §‘ ª! $# 

öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã ]ن[ £‰ tã r& uρ öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì ôf s? $ yγ tF øt rB/ ã≈ yγ ÷ΡF{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$pκ Ïù # Y‰ t/ r&  ﴾]ن[ 

⎯ö﴿   قَرأَ  ÏΒ $ yγ ÉFøt rB ﴾ ك٧(، م( ﴿  y7 Ï9≡ sŒ ã—öθ x ø9 $# ãΛ⎧ Ïà yè ø9   . ] ائةٌم، م  [﴾ #$

∩⊇⊃⊇∪ ﴿ô⎯ £ϑ ÏΒ uρ / ä3 s9 öθ ym š∅ ÏiΒ É># t ôã F{ $# tβθ à) Ï≈ oΨ ãΒ ﴾]ن ق كـ[يعنِي:زينةَم هينةَ و٨(ج( 
)٨( وفاراًغ)٩(،٢ أَوسلم )١٠(وأشجع)١١( قُافَنوا بسالمِاِإل عد )١٢(،﴿ô⎯ ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& 

                           
  . ٢/٣٩٥:ذكره املاوردي يف تفسريه   ) ١(
   .٣/٤٩٠:زاد املسري : انظر . جلوي عن حممد بن كعب القرظي حكاه ابن ا  ) ٢(
،    ١١/٧: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب موسى األشعري وسعيد بن املسيب   ) ٣(

  . ٦/١٨٦٨:تفسري ابن أيب حامت و
  . ٢/٢٨٩:الكشاف : انظر . ذكره صاحب الكشاف   ) ٤(
    .مصدر سابق : زاد املسري وعنه ابن اجلوزي يف ، مصدر سابق :  تفسريه ذكره املاوردي يف   )٥(
  . ٢/٥٢١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكى الواحدي حنو هذا عن ابن عباس   ) ٦(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
ن قضاعة من القحطانية، وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث ابن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن حي م: جهينة   ) ٨(

  .٢٠٤ :اية األرب يف معرفة األنساب العرب و ،٤٤٤ :مجهرة أنساب العرب  :انظر . احلايف بن قضاعة
، ومجهرة ٤/٣٠٤:نساب األ: انظر. كنانة بن مناة عبد بن بكر بن ضمرة بن مليل بن غفار بنوهم : بنو غفار  ) ٩(

  . ١٨٦:أنساب العرب 
اية األرب يف : انظر. عمرو بن حارثة بن قصي بن أسلم بنو وهم القحطانية، من خزاعة من بطن :أسلم بنو  ) ١٠(

  . ٤٩:معرفة األنساب العرب 
: نظرا. حي من غلفان من العدنانية، وهم بنو أشجع بن ريث بن غلفان بن سعد بن قيس عيالن : وأشجع  ) ١١(

  .  ٥٠:، واية األرب يف معرفة األنساب العرب ٢٤٩: مجهرة أنساب العرب 
وزاد السيوطي نسبته البن ، وحكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس ، ذكره الثعليب والواحدي والبغوي دون نسبه   ) ١٢(

: تفسري البغوي و،٢/٥٢١:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٥/٨٧:تفسري الثعليب : انظر . املنذر عن عكرمة 
  . ٤/٢٧٣:الدر املنثور و، ٣/٤٩١:زاد املسري و، ٢/٣٢٢



  

Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 ρßŠ#)﴿،زرجاخلَو وساَأل: ي عنِي]ن[﴾#$ t tΒ ’ n? tã É−$ x ÏiΖ9 ،  وا فيهحألَووا امد:  يأَ]ن[﴾#$

ووا غَأب١( ريه( ،٠٢٠ ومروا نوعوات)٢( ،﴿ Ÿω ö/ àS ßϑ n=÷è s? ]ن [ß⎯ øt wΥ ]٣ [öΝ ßγ ßϑ n=÷è tΡ ]ن [

Ν åκ æ5 Éj‹ yè ãΖ y™ È⎦ ÷⎫ s?§ ¨Β ﴾ ِاألمراضِب املصائبِو في الدنيأ٢َ،)٣( ربِالقَ عذابِا ، وثُ سرِاَألبِ وتلِالقَ م 
Ν§  ﴿، )٥( ربِالقَ عذابِوا نيالد ضيحةفَ:  و، أَ)٤( èO šχρ–Š t ãƒ 4’ n< Î) A># x‹ tã 8Λ⎧ Ïà tã  ﴾

  . ارِي النف لودو اخلُهو]كـ[

∩⊇⊃⊄∪ ﴿tβρ ã yz# u™ uρ (#θèù u tI ôã $# öΝ Íκ Í5θ çΡä‹ Î/ ﴾ في التخلف ف٢ ؛ زوِي الغ وهبعةًم س من عشرة 

ن املُمؤمنني فُخلَّتوا عن تبوك م ،و لُ: م نهبابةَأب بن نذرِاملُ عبد و ،أوس ٦( علبةَثَ بن(و ،ديعةُو 
وديعةُو بن ٧( رامٍح(آخرونَ، و فُخلَّتوا عن تفَ،  بوكندموا ، وروا أَطُبفُنسهم في وارِي س
م هرعذُى يم حتهأُطلقُ الَو ، مهرذُأع الَ« :الَقَفَ ،  يبم النلقهطْي نْى أَلَإِ سجداملَ

                           
  . ١/٤٥٠:للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ١(
  .  ١٠٥:وهو قول أبو عبيدة يف جماز القرآن ،  ٤١٧: غريب القرآن   ) ٢(
: ري ابن أيب حامت تفسو،  ١١/١١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن زيد  ) ٣(

٦/١٨٧١ .  
مصدر : تفسري ابن أيب حامت و،  ١١/١٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ٤(

  . سابق 
: تفسري ابن أيب حامت و، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٥(

إن اهللا أخرب أنه يعذب : وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب عندي أن يقال ((  :ن جرير قال اب. مصدر سابق 
وجائز أن ، نتوصل به إىل علم صفة ذينك العذابني  ومل يضع لنا دليالً، الذين مردوا على النفاق مرتني  هؤالء

على أن يف قوله جل ،  ين أَم لكذَ يأَبِ وليس عندنا علم، يكون بعض ما ذكرنا عن القائلني ما أنبئنا عنهم 
واألغلب ، داللة على أن العذاب يف املرتني كلتيهما قبل دخوهلم النار  ﴾مث يردون إىل عذاب عظيم  ﴿: ثناؤه 

  . )) من إحدى املرتني أا يف القرب  
نفسه يف السارية وأحد من ربط ، أحد املتخلفني عن غزوة تبوك ، أوس بن ثعلبة األنصاري ، الصحايب اجلليل   ) ٦(

التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة : انظر .  ،  ﴾وآخرون اعترفوا بذنوم  ﴿كأيب لبابة حىت نزلت   
  . ١/١٤٦:اإلصابة و،  ١/٢٠١:

ذكره املستغفري وأخرج من طريق بن ، بن حرام األنصاري  -كما يف اإلصابة  –وداعة ، هو الصحايب اجلليل   ) ٧(
: انظر .سارية يف املسجد  إىلأيب صاحل عن بن عباس فيمن ختلف عن تبوك فربط نفسه هو وأبو لبابة الكليب عن 

  . ٦/٦٠١:اإلصابة 



  

θäÜ#)﴿م ، هقَطلَأَ زلتا نلم، فَ »م هطلقَي،واُهللا n=yz Wξ yϑ tã $ [sÎ<$ t¹ ﴾ وو جِههادهم مبِع الني 

 َبلَق ذا ، ه﴿ t yz# u™ uρ  $·⁄ ÍhŠ y™﴾]نΕ[وهقَو تاعدهم عن هذه الغزوة ،﴿© |¤ tã ª! $# β r& z>θ çG tƒ 

öΝ Íκ ö n= tã﴾]أَ]ني  :اجِوع لى اِهللاب ،﴿ ¨β Î) ©! $# Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm§‘ ﴾]ثُ ]كـم تاُهللا اب لى ع

ؤالِءه و ،ذرِعوا الُقَم ، فَه :يا راِهللا ولُس هموالُأَ ذهنا التلَّي خنا عفَتفَ؛ نكخذها مندقةً ا ص
رِهطَوا،نواستغفر قالَفَا،لن راِهللا ولُس   : »منْأَ ا أُمرت ذَآخ ن أَمكُموالأنزلَ، فَ» يئاً م ش 
  : )١(ىعالَت اُهللا

∩⊇⊃⊂∪ ﴿ õ‹ è{ ô⎯ ÏΒ öΝ ÏλÎ;# uθ øΒ r& Zπ s% y‰  فارةًكَ تكانهم فَموالأَ لثَثُ  اِهللا سولُر أخذَفَ ﴾ ¹|

لذُّلوبِن ي أَالتصابوها ؛ وولُو قَهى عالَه ت :﴿  öΝ èδ ã Îdγ sÜ è? ﴾ ي عنِي :هذه دقةُالص تطهرهن م م

Ν﴿،)٣( كاةُي الزه:  يلَقو ٢، )٢( نوبِالذَّ Íκ Ïj. t“ è?uρ  $ pκ Í5﴾]أَ ]ني  :رفَتهم أَعنت يا محمبِ دهذه 

≅Èe  ﴿،  نافقنياملُ/ نازلَن مم دقةالص هذهبِ |¹ uρ öΝ Îγø‹ n=tæ ﴾]لُهم  ]ن ع٤(اد( ،﴿  ¨β Î) y7 s?#θn= |¹ 

Ö⎯ s3 y™ öΝ çλ  قَرأَ ، )٥(م ليهِع اُهللا ابت دقَ نْأَ؛ بِ ليههم إِوسفُن كنسا تمم كعوتد نَّإَ ]كـ[ ﴾  ;°

 ﴿¨β Î) y7 s?ξ|¹ ﴾،وفي هود  ﴿š è?nξ |¹ r&﴾)٦( صحاب)٧(،﴿ ª! $# uρ ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ ﴾] كـ

وا وبتي مين لَالذ الَقَ ؤالِءه وبةُت تزلا نلمفَم،هِتندامليم بِعهم،قولل ميعس ]صا كـ ن[﴾

                           
:   انظر . وزاد السيوطي نسبته البن مردويه والبيهقي يف الدالئل، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ١(

  . ٤/٢٧٥:الدر املنثور و، ٦/١٨٧٢:تفسري ابن أيب حامت و، ١١/١٢:تفسري الطربي 
وكأنه قال ،نعتاً للصدقة ) تطهرهم ا ( يصلح أن تكون  :  (( ٢/٤٦٧:قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(

  . ))    واألجود أن يكون تطهرهم للنيب ، خذ من أمواهلم صدقة مطهرة : 
تفسري و ،٣/٤٩٦:زاد املسري : انظر .  عن ابن عباس حكاه ابن اجلوزي والقرطيب عن عكرمة من طريق جويرب  ) ٣(

   . ٨/٢٤٤:القرطيب 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  . ١/٤٥٠:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٥(
قَالُوا يا شعيب  ﴿: وهي قوله تعاىل  ،) هود ( من سورة )  ٨٧( الواردة يف اآلية رقم ) أصالتك ( يعين كلمة   ) ٦(

تلَأَن كاُء إِنشا نا منالوي أَملَ ففْعأَنْ ن ا أَوناؤَآب دبعا يم كرتأَنْ ن كرأْمت كلَاتأَص   يدشالر يملالْح﴾ .  
  .مصدر سابق : ءات السبع التيسري يف القراو، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(



  

ن املُمتخلفني كَ ؤالِءهاألمسِوا بِان ما الَعن كلَّمونَي،جالَ الَويمالَفَ ونَسم ؟هونَّأَ ذلك النيب 
  :   )١(ىعالَاُهللا ت زلَأنم ؛ فَهِستجالَم، و نافقنياملُ مةكالَن مع هى املؤمننيِن ى املدينةلَإِ جعا رملَ

∩⊇⊃⊆∪ ﴿ óΟ s9 r& (# þθ ãΚn= ÷è tƒ ¨β r& ©!$#  ]٣ [uθ èδ ã≅ t7 ø) tƒ sπ t/ öθ−G9 $# ô⎯ tã ⎯ Íν ÏŠ$t7 Ïã ä‹ è{ ù' tƒ uρ ÏM≈ s% y‰ ¢Á9 $# ﴾ 

قْيلُبا ، ه﴿  χ r& uρ ©! $#]٣[uθ èδ Ü># §θ−G9 $# ÞΟŠ Ïm §9  ليهإِ جعن رلى مرجع عي ]كـ[﴾ #$

بالرمحة و٢( املغفرة(.  

∩⊇⊃∈∪  ﴿ È≅ è% uρ (#θè=yϑ ôã $# ﴾ يا معشر عي ؛ املُبادو ٣( سيُءاملُحسن(،﴿ “ u z |¡ sù ª! $# ö/ä3 n= uΗ xå 

… ã& è!θß™ u‘ uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ ﴾  ] أَ] كـاَهللا نَّأَ:  ي يهطلعم على مخوانِإِ لوبِي قُا فريِن اخلَهم م 

وفَرِ ؛ الشونَياملُ حبحسن  ،واُهللا إيقاعِبِ سيَءاملُ ضونَبغي عز وذَ لَّجلك ٤(هم لوبِي قُف( ،     

﴿šχρ –Š u äI y™ uρ 4’ n< Î) ÉΟ Î<$tã É= ø‹ tóø9 $# Íο yŠ$ pκ ¤¶9 $# uρ / ä3 ã∞ Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑÎ/ ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ è=yϑ ÷è s? ﴾]قَ ]كـد سبق 

ِسفْت٥(ريه( .  

∩⊇⊃∉∪﴿šχρã yz# u™ uρ tβ çσ y_ö ãΒ  Í ö∆L{ «! $#﴾ رجئونَم لي اُهللايقض عالَتيهِى فم ماضٍو قَا ه  ،

وكَ: م هم بن عب٦( الك(و ،أُه اللُ بنمةَي )٧(و ،رارةُم الر بيعِبن )كَ)٨انخلفُوا تريِن غَوا م 
سول ر وقفهم ، فَأموالوا بِقُصدين تالذ ولئكأَ علَما فَكَ ي االعتذارِوا فغم يباللَ م، ثُعذرٍ ريِغَ

                           
  . ٦/١٨٧٦:تفسري ابن أيب حامت و،١١/١٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن زيد   ) ١(
  . ٢/٥٢٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .من هذه السورة )  ٩٤( عند اآلية رقم   ) ٥(
، كعب بن مالك بن أيب كعب عمرو بن القني بن األنصاري اخلزرجي العقيب األحدي، هو الصحايب اجلليل   ) ٦(

، واإلصابة ٣/١٣٢٣:الستيعاب ا: انظر.  هـ٤٠تويف سنة .  شهد العقبة ،وصاحبه  رسول اهللا  شاعر
  .٢/٥٢٣:وسري أعالم النبالء ،  ٥/٦١٠:

هالل بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد األعلم بن عامر بن كعب بن واقف األنصاري ، هو الصحايب اجلليل   ) ٧(
  . ٦/٥٤٦:اإلصابة و، ٤/١٥٤٢:االستيعاب  :انظر .  وما بعدها  شهد بدراً، الواقفي 

 ، ويقال إن أصله من قصاعة،من بين عمرو بن عوف، مرارة بن الربيع األنصاري األوسي ، اجلليل  هو الصحايب   )٨(
  .٦/٦٥:اإلصابة  :انظر .  على الصحيح  شهد بدراً، حالف بين عمرو بن عوف  ،



  

’ ﴿:)١(ىعالَت ولهقَ زلَى نحت هجورونَم مهم ، وهمرأَ  اِهللاُ n? tã uρ Ïπ sW≈ n= ¨W9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θà Ïk=äz 

...﴾ أَ ،  اآلياتقَر ﴿ tβ öθ y_ ö ãΒ    ﴾ نمدو ٢(صحاب( ،﴿ $ ¨ΒÎ) öΝ åκ æ5 Éj‹ yè ãƒ ﴾ ِبعقابه م ،زاًء لَجه﴿ 

،﴿ $̈Β Î) uρ Ü>θ çG tƒ öΝ Íκ ö n= tã ﴾]بِ ]نفضله ،﴿ ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ  ﴾ِبلُ إِما توؤليه الَحم ،ه﴿ ÒΟŠ Å3 ym﴾ 

  . )٣(همبِ فعلها يي مف ]كـ[

∩⊇⊃∠∪﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρä‹ sƒ ªB $# # Y‰ Éfó¡ tΒ # Y‘# u ÅÑ﴾ومنهم الذين اتذُخ؛)٤(سجداًوا مكَواني وا أثن

أثني عشر رن املُجالً منافقني ا موسجبنونَداً يضار به م٥(باٍءقُ سجد(و،ولُو قَهه 

ىعالَت:﴿# Y‘# u ÅÑ ﴾،  َأقَر﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρä‹ sƒ ªB ن م؛ و)٦( الدخ بن رامح : مه ٢،  ماوٍ عو غريِبِ﴾ #$

ومن داره أُخرج مسجد رارِالض علبةُثَ، و بن اطبٍح ،/وويعةُد ثَ بن٧( ابت(و ،معتب بن 
و أبو، )١٠( جبخدو، )٩( ونع بن جادبو،  ارثاحلَ بن فيلُن، و)٨(نيف ح بن ادبع، و يسٍقَ
حاَأل بيب بن١١( زعر(  ،وثةُارِح بن امرٍع و ،ابناه  :زيد ومجمع )١(انَكَ؛ و إِم جمعمامم ، ه

                           
:  الطربي تفسري: انظر .وزاد السيوطي نسبته البن املنذر وأيب الشيخ ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ١(

  . ٤/٢٨٤:الدر املنثور و، ٦/١٨٧٨:تفسري ابن أيب حامت و، ١١/٢٢
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، ٢٨٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .   ٢/٤٦٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
ابن عباس وجماهد وقتادة وعامة أهل وحكاه الرازي عن الواحدي عن ، ذكره الطربي والبغوي دون إسناد   ) ٥(

  . ١٦/١٥٣:التفسري الكبري و ،٢/٣٢٦:تفسري البغوي و، ١١/٢٣:تفسري الطربي : انظر .  التفسري
ومن داره ، يد أحد بين عمرو بن عوف خذام بن خالد من بين عبيد بن ز:  ١١/٢٣: ه تفسريعند الطربي يف   ) ٦(

  . أخرج مسجد الشقاق
  . وهو إىل بين أمية رهط أيب لبابة بن عبد املنذر، وديعة بن ثابت :  مصدر سابق : ه تفسريعند الطربي يف   ) ٧(
ء ويقال ابن خنسا، واهب بن العكيم بن ثعلبة بن جمدعة بن احلارث بن عمرو بن خناس بن حنيف بن عباد هو   ) ٨(

 ،٢/٦٦٢:االستيعاب : انظر . أخو سهل بن حيف ، بن عوف بن عمرو بن عوف ابن مالك بن األوس 
  . ٣/٦١٣:اإلصابة و

  . وهو من بين ضبيعة، جباد بن عثمان :  مصدر سابق : ه تفسريعند الطربي يف   ) ٩(
  . خبدج وهو إىل بين ضبيعة:  مصدر سابق : ه تفسريعند الطربي يف   ) ١٠(
أبو حبيبة بن األزعر بن زيد بن العطاف بن  : ٧/٨٥:اإلصابة ويف ،  مصدر سابق : ه تفسريلطربي يف عند ا  ) ١١(

  . إنه ممن شهد أحداً يقال ، ضبيعة األنصاري 



  

و ،أَأقرم ،هكَوانوا بنوقَ هريباً مسجن مباٍءقُ د عنِلطَّل سالمِلى اِإلع و ،بدؤا به عند روجِخ 
بِالني  ِلَإى تفَ،بوكرجع قَورغُفَ دوا منه،وولَّصمعةَ اجلُ ا فيهوالسبت اَألواُهللا أنزلَفَ،حد 
خبعثَفَ،ربه مالك بن جع٢(م ش(صعا، وم بن ي فَعدقاهحر،أَ:قيلَونا هار ي يومِف 

#﴿،)٣(هتوبنت تسجمع وحم تابو،االثننيِ \ ø à2 uρ﴾ ِببِالني  بِ، وما ج٤( اء به(،﴿$K)ƒ Ì ø s?uρ 

š⎥ ÷⎫ t/ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $#﴾ فَيقُرون به جماعتم ؛ َألهنم كَهانونَصلُّوا ي جميعاً في مباٍءقُ سجد  ،

#﴿،)٥( لكذَ سببِوا بِفُليختفَم ، هعضب ي فيهليصل رارِالض سجدبنوا مفَ YŠ$|¹ ö‘ Î) uρ﴾ 

⎯ô﴿،انتظاراًوِ yϑ Ïj9 šU u‘% tn ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s%﴾]كـ[أَ: يعنِيبامرٍا ع الرقَ انَكَ؛)٦(اهبد 

خرج مامِن الش لي بِيأتجند بِي حارباِهللا سولَهم ر  ،ى املُلَإِ أرسلَونْأَ نافقني وا ابن
ل٢٠َسجداً ،ممخذَا ات بنو عمرو ابن ع٧( وف( مباٍءقُ سجد ،وأتاهاِهللا سولُم ر  َى صلَّف
فيه،حسدم إِهخوتهم بنبنِ ميمِو ت عوف ،كَوانوا من منافي اَألقواقالُفَ،نصار :نسجداً ، بين م

                                                                             
وهم من ، وزيد بن جارية ، وأبناه جممع بن جارية ، جارية بن عامر :  مصدر سابق : ه تفسريعند الطربي يف   ) ١(

  . بين ضبيعة
مالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم بن غنم بن : صحيح واهللا اعلم كما يف كتب التراجم والسري أنه  ال  ) ٢(

وما  مل خيتلفوا أنه شهد بدراًو،قول ابن إسحاق وموسى والواقدى  يفشهد العقبة ، عوف ابن عمرو بن عوف 
النفاق وقد ظهر من حسن إسالمه ما  ال يصح عنه: قال ابن عبد الرب ، وكان يتهم بالنفاق ، بعدها من املشاهد 

  .٣/١٣٥٠:االستيعاب : انظر .،مينع من اهتامه
  . ٢/٥٠:تفسري العز بن عبد السالم : انظر   ) ٣(
  . ٢/٥٢٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
وهو ، كانت أمه من الروم فكان يتعبد يف اجلاهلية فسمي الراهب  ،عبد عمرو املعروف بالراهب ، أبو عامر   ) ٦(

 ،فلما جاء اهللا باإلسالم نافق، وكان سيدا نظريا وقريبا من عبد اهللا بن أيب ابن سلول ،أبو حنظلة غسيل املالئكة
مث خرج يف مجاعة من املنافقني فحزب على ،  »سق الفا «:  فسماه رسول اهللا  ، ومل يزل جماهرا بذلك 

فلما فتح اهللا مكة هرب إىل ، أقام مبكة مظهرا لعداوته ، فلما ردهم اهللا بغيظهم ، األحزاب  رسول اهللا  
: انظر . وبقية سريته موجودة يف األصل  ، اً فلما أسلم أهل الطائف خرج هاربا إىل الشام يريد قيصر ،الطائف 
  .٣/٨١:جيز يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الو

 :اية األرب يف معرفة األنساب العرب : انظر  . بطن من اخلزرج، وهم بنو عوف بن اخلزرج :بنو عمرو   ) ٧(
٣٣٥.  



  

ولَإِ رسلُنفَ اِهللا سولَى رصلِّيي فيه و ،صلِّيأَ ي فيهبو عامر الرا قَذَإِ اهبدم مامِن الش  ،انَكَو 
،  امِى الشلَإِ خرجفَ ، اداهع املدينةَ  اِهللا سولُر دما قَلمفَ، اهليةي اجلَرهب فد تقَ امرٍو عبأَ
ىل ذهب إِي أَنإِسجداً فَوا مابنالح ، وسون قوة م ما استطعتوا معدأَ :  نافقنيِى املُلَإِ أرسلَفَ
 يصلِّي فيهل  سولُ اِهللاوا رأتسجداً ، ووا مبن، فَ داً حمرج مأخ، فَ ومِالر جندي بِآت، و يصرقَ
،  رينِي آخشم فخالد بن مالكي ، وعن بن عدم  سولُ اِهللاا ردع، فَ)١( القرآنُ رتلَ، فَ
قالَو :  »طَانلَوا إِقُلى هالظَّ ذا املسجدفَهلُم أَال ، هاهدموه ، وهأحرو  فعلوا ،، فَ» قُوأب ومات

ريباً بِامرٍ غَع٢(امِالش(،﴿£⎯ à Î=ós uŠ s9 uρ ÷β Î) !$ tΡ÷Š u‘ r& ω Î) 4© o_ ó¡ ßs ø9 علةَ الف الَّإِ نيانهبِا بِردنا أَم ]ن[﴾  #$

#$!ª﴿،)٣(مليهِع وسعةُالتو/،املسلمنيِبِ فقو الرهوسىن ؛ احلُ uρ ß‰ pκ ô¶ tƒ öΝ åκ ¨ΞÎ) šχθç/ É‹≈ s3 s9﴾ 

ي م فهلِّي لَصيم فَيهأتي نْأَ  اِهللا رسولِوا لالُقَو،  سجداملَ لكوا ذَنا بلم، فَ ]٢كـ أوثج[
  : الَقَى وعالَت اُهللا نهاه، فَ سجداملَ لكذَ

∩⊇⊃∇∪﴿Ÿω óΟ à) s? Ïµ‹ Ïù # Y‰ t/ r&]ن[î‰ Éfó¡ yϑ ©9 }§ Åc™ é&﴾ نيتب ه،جردوفرقَ عتواعد٤( ه(،﴿ ’ n? tã 

3“ uθ ø) −G9 $# ﴾ لى طَعاِهللا اعة ،﴿ ô⎯ ÏΒ ÉΑ ¨ρ r& BΘöθ tƒ ﴾ َأي  :ن أَمونِ ومٍل يببِ حدثَي ، وناؤه ؛ وو ه

مولُ اِهللا سجدسر   )٥( و ،يلَق  :مقباٍء سجد )٢، )٦ هو مباٍءقُ سجد و ،هو أولُ مسجد 
منِ سجدبسالمِي اِإلي ف أَ، وولُ من وضع فيه حجراً راِهللا ولُس  ُث ،أَ مبثُ كرٍو ب ،م عمر 

                           
: تفسري ابن أيب حامت و ،١١/٢٤:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ١(

٦/١٨٧٨ .  
  .  ٢٢٦ - ١/٢٢٥:ألريب يف تفسري الغريب تذكرة ا  ) ٢(
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير   ) ٣(
  .٨/٢٥٩:تفسري القرطيب :انظر   ) ٤(
بيان أَنَّ الْمسجِد الذي أُسس على التقْوى هو : باب ، كتاب احلج ، ٢/١٠١٥: ه صحيحرواه مسلم يف   ) ٥(

  . عن أيب سعيد اخلدري ) ١٣٩٨( برقم ، لْمدينة بِا مسجِد النيب  
ويؤيد هذا ،  ابن عباسعن ٦/١٨٨٢:فسري ابن أيب حامت وابن أيب حامت يف ت،  ١١/٢٧:رواه الطربي يف تفسريه  ) ٦(

 ، ) ٣٦٩٤(برقم ،  باب هجرة النيب ، كتاب فضائل الصحابة ،  ٣/١٤٢١:  هصحيحما عند البخاري يف 
يف بنِي عمرِو بن عوف بِضع عشرةَ لَيلَةً وأُسس الْمسجِد  فَلَبِثَ رسول اللَّه  (( ...   :بري عن عروة بن الز

ثُم ركب راحلَته فَسار يمشي معه الناس حىت بركَت عند  وصلَّى فيه رسول اللَّه  ، الذي أُسس على التقْوى 
الر جِدسمةيندولِ  صلى اهللا عليه وسلم  بِالْمس ...  (( .   



  

و ،يلَق :هو مسجد اِهللا سولِر ،والقوالن صأُ سجدينِاملَ نََّأل؛حيحانسس لىع 

١(وىقَالت(،﴿ ‘, ym r& β r& tΠθà) s? Ïµ‹ Ïù ﴾]ن[ للصالة ، ﴿ Ïµ‹ Ïù ×Α% y` Í‘ šχθ ™7 Ïtä† β r& (#ρã £γ sÜ tG tƒ ﴾ 

 عدب املاِء استعمالُ ي االستنجاِءهم فادتن عم كانَو،املاِءبِ املخرجِ سلَغَ: ي عنِي ]كـ[

!ª ﴿،)٢( حجارِاَأل $# uρ = Ïtä† š⎥⎪ Ì Îdγ ©Ü ßϑ ø9   .)٣(فاقِالنو ركن الشم ينرِطَّهاملُ:يأَ ]كـ تا[﴾ #$

∩⊇⊃®∪ ﴿  ô⎯ yϑ sù r& š[ ¢™ r& … çµ uΡ$ u‹ ø⊥ç/ 4’ n? tã 3“ uθ ø) s? š∅ÏΒ «! $# Aβ#θôÊ Í‘ uρ ﴾ اِهللا خافةًم رجاَءو 

î ﴿، )٤( رضاتهم طلب، و وابهثَ ö yz Π r& ô⎯ ¨Β }§ ¢™ r& … çµ uΖ≈ u‹ ø⊥ ç/ 4’ n? tã $x x© >∃ ã ã_ 9‘$ yδ ﴾]ن[مهواة، 

ا م:  اجلرف، و)٥( يادرف الوطَ: فا الش، و اقطاد سو رفلى طَع:  يأَ ٠٢ ،مهواة]ن[﴾
تجرفه ولُالسي ن اَألم٦( ودية(،اهلارِو:مقلوب أَر؛ايِهي :ساققالُط ، ي:هناُءالبِ ار وانهار 

وتهوذَإِ رأَ  ، )٧(قطَا سقَر ﴿}§ hÉ™ é& … çµ uΖ≈ u‹ ø⊥ ç/  ﴾يهِفما عم ،  ﴿>∃ ö ã_  ﴾امٍ شومزةُ حةُ وعبش
)٨(،﴿ u‘$ pκ ÷Ξ $$ sù ⎯ Ïµ Î/﴾ َأبِ وقع ، نيانه﴿  ’ Îû Í‘$ tΡ tΛ ©⎝ yγ y_  ﴾]ن[ وهذا ماملَثلٌ ، وناَءبِ نَّإِ: ى عن ذا ه

املكَ سجدبناٍء على حرف جهنم ي ،تهوبِ رأهله ؛ َأل)٩(يها فنه معصيةٌ ورما كَفعلٌ لاُهللا ه ن م

رارِالض،﴿  ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9   . ]ن[﴾ #$

∩⊇⊇⊃∪ ﴿Ÿω ãΑ# t“ tƒ ÞΟ ßγ ãΖ≈ uŠ ø⊥ ç/ “ Ï% ©! $# (# öθ uΖ t/ Zπ t7ƒ Í‘﴾ اًكّش،﴿’ Îû óΟ Îγ Î/θè=è% Hω Î) β r& yì ©Ü s) ç? óΟ ßγç/θè=è% ﴾ 

                           
  . ٢/٥١:تفسري العز بن عبد السالم : انظر   ) ١(
،  ١١/٢٩:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن عبد اهللا وأنس بن مالك ، رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٢(

  . ٦/١٨٨٢:تفسري ابن أيب حامت و
  . ٢/٥٢٥:القرآن ايد  الوسيط يف تفسري: انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٤٦٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  .٢٨٧: غريب القرآن   ) ٥(
  .١٧٨: غريب القرآن   ) ٦(
  . ٤٩١:غريب القرآن   ) ٧(
  .  ١٢٠ -١١٩ :التيسري يف القراءات السبع و، ٣١٩ - ٣١٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  . ٢/٤٧٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٩(



  

 نائهي بِوا فانم كَهنأَ حسبونَ؛ ي)١( ى املوتلَإِ ك منهي شف يزالونَ الَ: ى املعن، و املوتبِ ]ن[

yì﴿  قَرأَ/ ني ،محسنِ نائهبِ ©Ü s) s?  ﴾و امٍشمزةُ وح ٢(حفص(،﴿  ª! $# uρ íΟŠ Î=tæ ﴾ ِبخلقه  ،﴿ 

íΟŠ Å3 ym ﴾ ] شر،  معائةٌ وم[  فيمعلَا ج أَ كلِّل حد.  

∩⊇⊇⊇∪  ﴿ ¨β Î) ©! $# 3“ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡr& Ν çλ m;# uθøΒ r& uρ  χ r'Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yfø9 $# 

$?šχθè=Ï]كـ[ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! tβθ]ن[#$ è=çG ø) uŠ sù šχθ è=tF ø) ãƒ uρ﴾ نزلت في بيعة العلَ،قبةما بايعت 

ر اِهللا سولَاألنصار  نْلى أَع يعبوا اَهللاد ،الَو شركُيوا به يئاً ،شنْأَو يمنعوه مما يمنعوا م نه
البيع  بحر:وا الُ، قَ» ةُاجلن«:  الَ، قَ ا ؟ ا لنماذَفَ اِهللا ولُسا ري لكا ذَعلنذا فَإِو: وا لُم قاَهسفُنأَ

“3﴿ىمعنو،)٣(اآليةُ رتلتفَ،ستقيلُن الَو قيلُن الَ u tI ô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡ àΡr& Ν çλ m;# uθøΒ r& uρ 

Ν çλ m;# uθ øΒ r& uρ  χ r' Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9 ي ف نفقأَ و، أَ ى يقتلَحت اِهللا بيلِي سف اتلَا قَذَإِ ؤمناملُ نَّأَ:  ﴾ #$

خذَأَ اِهللا بيلِس ن اِهللام ةَاجلن في اآلخرة زاًءج ل٤( علَا فَم(قولُ، وه ى عالَت:﴿ # ´‰ ôã uρ ﴾ َأي  :

واجلن همعد٥(عداً ةَ و( ،﴿Ïµ ø‹ n=tã $ y) ym ﴾ َال فيه لفأَ، خقَر﴿tβθ è=tG ø) çŠ sù šχθè=çF ø) tƒ uρ﴾  أخ
)٦(،﴿† Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# È≅‹ ÅgΥM}$# uρ Éβ# u™ö à) ø9 $# uρ  ﴾]أَ ]ناَهللا نَّأَ:  ي ى قَعالَتد بين فأَ تابنيِي الكنه 

اشترن أُى مةَم محمد  َأفُنسم هأموالَوم بِهةكَ اجلنما بين في القرآن ،﴿ ô⎯ tΒ uρ 4† nû ÷ρ r& 

⎯ Íν Ï‰ ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «! ρç#)﴿،)٧(جلَّو عز ن اِهللام عدما وى بِفَوأَ حدأَ الَ: يأَ  ]ن[﴾  #$ Å³ ö6 tF ó™ $$ sù 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
. وحكاه عن القرظي الواحدي والبغوي وابن اجلوزي ، الطربي عن حممد بن كعب القرظي  رواه ابن جرير  ) ٣(

،  ٢/٥٢٦: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢٦٠:وأسباب الرتول ،  ١١/٣٥:تفسري الطربي : انظر 
  . ٣/٥٠٤:زاد املسري و،  ٢/٣٢٩:تفسري البغوي و

  .مصدر سابق  :الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . ٢/٤٧١:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(



  

ãΝ ä3 Ïè ø‹ u;Î/ “ Ï% ©! $# Λ ä⎢ ÷è tƒ$ t/ ⎯ Ïµ Î/]ن[ š Ï9≡ sŒ uρ uθ èδ ã—öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9  : قالَم فَهدحم مثُ  ]كـ[﴾ #$

∩⊇⊇⊄∪ ﴿ šχθ ç6Í→-F9 šχρ﴿  ،)١( ركن الشم ائبونَم الته:  يأَ ﴾ #$ ß‰ Î7≈ yèø9 $#  ﴾رونَي بادةَع 

‰šχρß﴿،اجبةٌو اِهللا Ïϑ≈ ptø: šχθ﴿،الٍح لِّلى كُع اَهللا﴾#$ ßsÍ→-¡¡9 $#﴾الص٠٢،)٢(مونَائ وياحةُالس 

في هاُأل ذهمة الص٣(وم(،٢٠ويلَق  :م طُالَّهب لمِالع )٤(،﴿šχθãè Å2≡ §9 $# šχρß‰ Éf≈ ¡¡9 $# ﴾ 

﴾ فرائضِي الف ، ﴿ tβρ ã ÏΒFψ $# Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$Î/ ﴾ ِباإلميان فَورائضه وحدوده  ،﴿  šχθ èγ≈̈Ψ9 $# uρ 

Ç⎯ tã Ì x6Ψ ßϑ ø9 $# ﴾ الشرك و ،فَ تركاِهللا رائض ، ﴿ tβθÝà Ï≈ ysø9 $# uρ ÏŠρß‰ çt Î: «!  لونَامالع ]ن[/ ﴾ #$

Î﴿، )٥(م ليهِع هبحانس اُهللا رضفَما بِ Åe³ o0uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9   .  ]صيب م[﴾ #$

∩⊇⊇⊂∪ ﴿  $tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u™ β r& (#ρã Ï øó tG ó¡ o„ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑù=Ï9 öθ s9 uρ (# þθçΡ% Ÿ2 

’ Í<'ρ é& 2† n1ö è% .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫ t7 s?]٣[öΝ çλ m; öΝ åκ ¨Ξ r& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pg ø:$#﴾] م[نزلت ي ف

غفارِاست بِالني لعمالبٍ،ي طَبِأَ هوأبيه وأُم ،ه ،املُ استغفارِوسلمني آلبهم املُائشركني هن ،ن وا ع
 نبي، فَ)٧(»بيهَأل براهيمإِ ا استغفرمي كَبِرنَّ َألغفستَأل«:الَقَ دقَ  اِهللا سولُر انَكَو، )٦(لكذَ

                           
املدح ؛ : يصلح أن يكون رفعه على وجوه أحدها  :  ((ر سابق مصد: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ١(

وهذا مذهب أهل ، يقاتل التائبون : املعىن ، وجيوز على البدل ، أو هم التائبون ، هؤالء التائبون : كأنه قال 
، ء رفع على االبتدا ﴾ التائبون العابدون أن قوله ﴿ –واهللا أعلم  –والذي عندي  :  ((مث قال ،  ))  اللغة 

  . ))  التائبون العابدون إىل آخر اآلية هلم اجلنة أيضاً: املعىن ، وخربه مضمر 
تفسري و،  ١١/٣٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس وأبو هريرة وغريمها   ) ٢(

  . ٦/١٨٩٠:ابن أيب حامت 
  . ٢٧٠:غريب القرآن   ) ٣(
ومل أجده يف نسخة تذكرة األريب اليت اطلعت ، عن عكرمة ، مصدر سابق : ه فسريترواه ابن أيب حامت يف   ) ٤(

  . عليها 
  . ٢/٩٠:تفسري السمرقندي : انظر   ) ٥(
برقم          ،  لَا إِلَه إال اهللا : باب إذا قال الْمشرِك عند الْموت، كتاب اجلنائز ،  ١/٤٥٧:صحيح البخاري   ) ٦(

  .بن املسيب عن أبيه عن سعيد ، ) ١٢٩٤(
  . ١١/٤٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٧(



  

  : قالَفَ لكذَ انَكَ كيف اُهللا نبيفَ

∩⊇⊇⊆∪ ﴿$ tΒuρ šχ% x. â‘$ x øó ÏG ó™ $# zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ÏµŠ Î/ L{ ω Î) ⎯ tã ;ο y‰Ïã öθ ¨Β !$yδ y‰ tã uρ çν$−ƒ Î)﴾]ن[ وذلك 

 سالمِى اِإللَإِ فرِن الكُه ملَ استغفارهبِ نقلهي أنْو،سالمهإِ جاَءه رلَ ستغفري نْعده أَو دقَ انَكَ هنأَ

و ،ذا ظَهاهر ي قَفوله  : ﴿ã Ï øó tG ó™ r'y™ y7 s9  ﴾)١(و ،قوله : ﴿¨β t Ï øó tG ó™ V{ y7 s9 ﴾)فَ)٢ ،لمات ا م

$﴿:ىالَعه تولُقَ ذلكو،)٣(االستغفار قطع، و نهأ مربشركاً تبوه مأَ £ϑ n=sù t⎦ ¨⎫ t7 s? ]٣[ ÿ… ã&s! … çµ ¯Ρr& Aρ ß‰ tã 

Aρß‰ tã °! r& § y9 s? çµ ÷Ζ ÏΒ]٣[¨β Î) zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) îν# ¨ρ V{﴾َاٌء كعدثري ٢٠،)٤(كاِءالباهاً :اَألوعرضت عرضاملُت

غات مس لُخ فيهو،أو:  قولَي نْأَ هأوالتفَرقاً ، وقاً ، وفَ؛ ش وجعالت : أوهالتو ٠٢، )٥(وخوفَاً
:  ي؛ أَ ىأويتوه ،تأوو يه: لُقايها ، وأوآه ، و، و هأوأَو ، وووه،أَ: 

يتوج٦(ع(،﴿ÒΟŠ Î= ym﴾]لَ ]مم يالَّحداً إِأَ عاقب ي اِهللاف لَ، وم ينتصر إِن أَم ا فَ، )٧( ُهللا الَّحدلم

م أنه هلَ نبيت دقَ كنم يلَ هنعلوا ؛ َألما فَهم بِؤاخذُي بين أَنه الَ لمشركنيل لما حرم االستغفارفَ
  :     قالَ، فَ)٨( لكذَ جوزي الَ

∩⊇⊇∈∪  ﴿ $tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# ¨≅ ÅÒã‹ Ï9 $ JΒöθ s% y‰ ÷è t/ øŒ Î) öΝ ßγ1 y‰ yδ ﴾ ليوقع اللةَالض هم لوبِي قُف

عد اهلُب4 ﴿ى ، د© ®L ym š⎥ Îi⎫ t7 ãƒ]٣[ Ο ßγ s9 $̈Β šχθ à) −G tƒ  ﴾]الَفَ  ]ش كـ يتفَ قوه ،ذَ عندلك 

٩( ضاللُاِإل ونَستحقُّي( ،﴿ ¨β Î) ©! $# Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« íΟŠ Î= tæ ﴾] كـ[  .  

∩⊇⊇∉∪﴿¨β Î) ©!$# … çµ s9 à7 ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ Ç‘ øt ä† àM‹ Ïϑ ãƒ uρ]ن[$ tΒ uρ Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ 

                           
  .من سورة مرمي )  ٤٧( جزء من اآلية رقم   ) ١(
  .من سورة املمتحنة )  ٤( جزء من اآلية رقم   ) ٢(
  . ٢/٥٢٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : ظر ان. حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  .١/٢٢٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  . ٦٢: غريب القرآن   ) ٦(
  . ٢/٥٢٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٨(
  . ٨/٢٧٧:تفسري القرطيب : ظر ان  ) ٩(



  

«! $# ⎯ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ 9 ÅÁ tΡ ﴾]م[   .  

∩⊇⊇∠∪ ﴿ ‰ s) ©9 šU$̈? ª! $# ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9$# ﴾ ل لمنافقنيِمن إذْنه /في التخلف هن١( ع(و ،ها و م

تم في قَقدوله عز جلَّو:﴿$ x tã ª! $# šΖ tã  ﴾، اآلية ﴿š⎥⎪ Ì Éf≈ yγßϑ ø9 $# uρ Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

çνθãè t7 ¨?$# ’ Îû Ïπ tã$y™ Íο t ó¡ ãèø9 $# ﴾ في زمان رةسرة املاِء عسرِ ،وعالظَّهرةسا ،وعلز٢٠،)٢( اد وذلك 

وذلك ي غَفزوة ت٣(بوك(  ،﴿.⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ yŠ$Ÿ2]٣[ àƒ Ì“ t? Ü>θè=è% 9,ƒ Ì sù óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ﴾]خ[  من بعد 

هم بِمبعض ا همالتخلف ه ، ونعثُ،العصيانلَ محقوأَ، )٤(ا بهقَر  ﴿yŠ$Ÿ2 àƒ Ì“ tƒ ﴾ مزةُ ح

و٠٢، )٥(حفص كَ:  قالُياد ذاَكَ فعلُي الَ، و كَ:  قالُينْأَ اد ذَكَ فعلَيا ، ومكَى عن اد :ه م

لَوفعلْم ي و ،مىعن زيغُت   :٦(ميلُ ت(، ﴿¢Ο èO z>$ s? óΟ Îγ øŠ n=tæ  ﴾]ن[ ازداد ع٧(ضاًم رِنه(، ﴿… çµ ¯ΡÎ) 

óΟ Îγ Î/ Ô∃ρâ™ u‘ ÒΟŠ Ïm   .  ]أو ع خ[﴾ ‘§

∩⊇⊇∇∪  ﴿ ’ n? tã uρ Ïπ sW≈ n=̈W9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θà Ïk=äz ﴾]ن[عن التوبة ٨(مليهِع(ي عنِ؛ ي :مذَ نكرنم اه

šχρã  ﴿:  ولهي قَم فاهكرنذَ yz# u™ uρ tβ öθ y_ ö ãΒ    ﴾ ،٢لٍّفُوا عخن السبعة في التوبة ى ؛ حت

                           
  . ٢/٣٠٢:الكشاف و، ٣/٥١١:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
تفسري الطربي : انظر .  وزاد السيوطي نسبته البن املنذر وابن مردويه ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جابر   ) ٢(

  . ٤/٣٠٩:الدر املنثور و، ٦/١٨٩٨: تفسري ابن أيب حامتو، ١١/٥٥:
  . ١/٢٢٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
قال الزجاج يف معاين ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب    ) ٤(

إمنا هو  يزيغ عن اإلميان ؛ليس أنه ، من بعد ما كادوا يقفلون من غزوهتم للشدة  :  (( ٢/٤٧٤:القرآن وإعرابه 
  . ))أن كادوا يرجعون فتاب اهللا عليهم بأن أقفلهم من غزوهتم 

  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  . ٣٩٠:غريب القرآن   ) ٦(
  . ١٦/١٧١:التفسري الكبري : انظر . حكاه الرازي عن ابن عباس   ) ٧(
تفسري ابن و ، ١١/٥٦:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن الضحاك ، رواه ابن جرير عن عكرمة وقتادة   ) ٨(

  . ٦/١٩٠٥:أيب حامت 



  

ع يبليهِتم بخ عديلةًلَ مسني مقدمِن م وكتب و ،قصتهورةٌ م م١(شه(، ﴿#© ¨L ym # sŒ Î) ôM s%$ |Ê 

ãΝ Íκ ö n= tã ÞÚ ö‘ F{ $# $ yϑÎ/ ôM t6 ãm u‘ ﴾ َألنم كَهوا مانين ؛ الَورِهج يونَلُعام ونَ الَ، وكلَّمي  ،﴿ 

ôM s%$ |Ê uρ óΟ Îγ øŠ n=tæ óΟ ßγ Ý¡àΡr&  ﴾ِلْابهم الذصلَي ح فا ، يه﴿ (# þθ‘Ζ sß uρ  ﴾َأقَيوا ،ن﴿ β r& ω r' yf ù=tΒ 

z⎯ ÏΒ «! $# Hω Î) Ïµ ø‹ s9Î) ﴾ ]نْ الَأَ ]كـ مم مصعتالَّاِهللا إِ ذابِن ع به  ،﴿ ¢Ο èO z>$ s? óΟ Îγ øŠ n= tæ (# þθç/θçF u‹ Ï9  

#) ﴿٢٠، )٢(ها م لَهقَفَو، و وبةي التهم فطف بِلَ:  يأَ ]ن[﴾ þθ ç/θçF u‹ Ï9 ﴾ َأي  :ليستق٣(وا يم( ،﴿ 

﴿ ¨β Î) ©! $#]٣[ uθ èδ Ü># §θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm §9   . ]م[﴾ #$

∩⊇⊇®∪﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™﴾هلَأَ:يعنِي ٤(تابِالك( ، ﴿(#θà) ®? .θçΡθä#)﴿، طاعتهبِ ﴾ #$!© #$ uρ 

،﴿(#θçΡθä. uρ yì tΒ š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ﴾ ]أوثب خا م[محمد  أَوصحابه  ي ،أمنْم أَره 

كُيونوا معهم في اجلهاد والشدة و٥( خاِءالر(.  

∩⊇⊄⊃∪﴿$ tΒ tβ% Ÿ2 È≅ ÷δ L{ Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ô⎯ tΒ uρ Ο çλ m; öθ ym z⎯ ÏiΒ É># { ôã F{ $# β r& (#θà ¯=y‚ tG tƒ ⎯ tã ÉΑθß™ §‘ 

«! $# Ÿω uρ (#θç7 xî ö tƒ öΝ Íκ Å¦àΡr' Î/ ⎯ tã ⎯ ÏµÅ¡ ø ¯Ρ ﴾]الَ ]ن يوا َألرضناخلفضِم بِسهِف وو ، عةالدسولُر 

š﴿، شقَّةاملَي احلر وف  اِهللا Ï9≡ sŒ﴾ َأذَ:  يا لكلنهي  نعالت٦(خلف( ،﴿óΟ ßγ ¯Ρr' Î/ Ÿω óΟ ßγ ç6 ÅÁ ãƒ 

óΟ ßγ ç6 ÅÁãƒ Ø' yϑ sß ﴾ وهو شةُد طَشِالع، ﴿Ÿω uρ Ò= |Á tΡ ﴾ ِإعياٌء معبِن الت  ،﴿ /Ÿω uρ ×π |Á yϑøƒ xΧ﴾ 

٧(جاعةٌم( ، ﴿ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$#]ع[Ÿω uρ šχθ ä↔ sÜ tƒ $ Y∞ ÏÛ öθ tΒ ﴾َيقفونَ ال وقفاًم،﴿àá‹ Éó tƒ 

                           
، حديثُ كَعبِ بن مالك باب ، كتاب املغازي ، ٤/١٦٠٣:ه صحيحروى البخاري هذه القصة بطوهلا يف   ) ١(

  . عن كعب بن مالك ، )  ٤١٥٦(برقم 
  . ٥٣٣ - ٢/٥٣٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  . ١/٢٢٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن مقاتل والكليب    ) ٤(
  . ٢/٤٧٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  . ٢/٥٣٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : و معاين القرآن وإعرابه ،  ١٠٦:جماز القرآن : انظر   ) ٧(



  

u‘$ ¤ à6 ø9 Ÿω ﴿، يغضبهم  ﴾#$ uρ šχθ ä9$ uΖ tƒ ô⎯ ÏΒ 5iρß‰ tã ¸ξ ø‹ ¯Ρ﴾َأَسراً أأ٢٠َ،)١(تالًقَ وو 

٢(زميةًه(،﴿ωÎ) |= ÏG ä. Ο ßγ s9 ⎯ Ïµ Î/ ×≅ yϑ tã ìx Î<$ t¹ ﴾ ]ربةً لَلك قُذَ كانَ الَّإِ] ند اِهللاهم عن ، ﴿ 

χ Î) ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t ô_ r& t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9   . ]ونَشرعو ائةٌم، خ [﴾  #$

∩⊇⊄⊇∪  ﴿ Ÿω uρ šχθ à) ÏΨ ãƒ ]٣[Zπ s) x tΡ Zο u Éó |¹ Ÿω uρ Zο u Î7 Ÿ2 ﴾ وقَما فَمرةً فَت٣(ا ه( ،﴿ Ÿω uρ 

šχθ ãè sÜ ø) tƒ $ºƒ ÏŠ# uρ ﴾ جاوِيزف ونهريِِسي مم ،ه ﴿ ω Î) |= ÏG à2 öΝ çλ m; ﴾ َآثارهم وطَخ؛ )٤(م اه

ÞΟ﴿، )٥( لكذَ ميعِلى جأنه يثيبهم ع: ى املعن، و لكم أجر ذَهأُثبت لَ:  يأَ ٢٠ ßγ tƒ Ì“ ôf u‹ Ï9 ª! $# 

z⎯ |¡ôm r& $ tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθ è=yϑ ÷è tƒ ﴾]فَ ]ملما عيب من تخلف عن تؤمنونَاملُ الَقَ،  بوك  :

الَ اِهللاو نتخلف ن غَعب زوةذاعد ه،الَو عن سأَري فَبداًة،ا أَلممر راِهللا ولُس  ِبالسى لَا إِراي
دوِالع ن ،سلمونَاملُ فر لَميعاً إِجوِى الغز و ،ركُتاِهللا سولُوا ر  وهبِ حداُهللا أنزلَفَ،  املدينة 
٦(ىعالَت( :  

∩⊇⊄⊄∪﴿$ tΒ uρ šχ% x. tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#ρã ÏΨ uŠ Ï9 Zπ ©ù !$Ÿ2﴾]ن[ليخرجلَميعاً إِوا جزوِى الغ،﴿ Ÿω öθ n=sù 

t x tΡ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 7π s% ö Ïù öΝ åκ ÷] ÏiΒ ×π x Í← !$sÛ ﴾ َهالَّف خماعةٌ ،إِ رجج ن كُلِّ قَبيلةزوِ ملَى الغ ﴿ (#θßγ¤) x tG uŠ Ïj9 

’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! $# ﴾ لعلَّيترآنَوا القُم والسنن حلُا، وودد ي عنِ، ي :القَ رقةَالفيناعد،﴿(#ρâ‘ É‹Ψ ãŠ Ï9 uρ óΟ ßγ tΒöθ s% 

# sŒ Î) (# þθ ãè y_ u‘ öΝ Íκ ö s9 Î)  ﴾ َأي : ويعلِّلوهم بِمزلَما ن من القرآن وخوفُيون ٧(هم به( ، ﴿ óΟ ßγ ¯=yè s9 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  .مصدر سابق : يط يف تفسري القرآن ايد الوس: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس    ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . ١/٢٢٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
: تفسري البغوي  ،٥/١١١:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والبغوي عن ابن عباس من رواية الكليب   ) ٦(

٢/٣٣٩ .  
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد :  انظر  ) ٧(



  

šχρâ‘ x‹øt s†﴾ ]الَفَ ]٠٢أو ثب   جص م بِ عملونَيخالف ١( القرآن(. 

∩⊇⊄⊂∪﴿ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ï?$ t% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ä3 tΡθ è=tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¤ à6 ø9 $#  ﴾يونَقرب منكُم .

أُماَأل قتالِوا بِرى فَدناألدنى من عوهدن املَم م٢( دينة( ،﴿(#ρß‰Éf u‹ ø9 uρ öΝ ä3Š Ïù Zπ sà ù=Ïñ  ﴾]ن[ ةً شد

و٣(نفاً ع( ،٠٢ قلةَو لَر م محةه)٤( ،٢ املُ قيلَوراد  :قَالع بلَرب ومِالر )٥( ،﴿ (# þθßϑ n=÷æ $# uρ ¨β r& ©!$# 

©! $# yì tΒ š⎥⎫ É) −G ßϑø9   . ]أوثب كـ[﴾  #$

∩⊇⊄⊆∪ ﴿ # sŒÎ) uρ !$ tΒ ôM s9 Ì“Ρé& ×ο u‘θ ß™ Ο ßγ ÷Ψ Ïϑsù ⎯ ¨Β ãΑθà) tƒ öΝ à6 •ƒ r& çµ ø? yŠ# y—]٣[ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ  $YΡ$ tϑƒ Î)  ﴾ 

Β̈$ ﴿:ىعالَت اُهللا/ قالَزؤاً ، فَبعضٍ هعضهم لب قونَنافاملُ قولهي]ن[ r' sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝ ßγ ø? yŠ# t“ sù 

$YΡ$ yϑƒ Î) ﴾ ت؛ َأل يقاًصدنهم صاألولَوا بِقُدالثَّبِى وانية ،﴿óΟ èδ uρ tβρ ã Ï± ö; tGó¡ o„ ﴾]كـ[ يونَفرح 

  .)٦( ورةالس رتولِبِ

∩⊇⊄∈∪ ﴿ $ ¨Β r& uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# ’ Îû Ο Îγ Î/θè=è% Ð⇓ t ¨Β ﴾ شو نِكفاق  ، ﴿öΝ åκ øE yŠ# t“ sù $²¡ ô_ Í‘ 4’ n<Î) 

óΟ Îγ Å¡ô_ Í‘ ﴾ ُفرِى كُلَفراً إِكم ؛ َألهنلَّم كُهفَا كَموا بِرسورة ازكُ داده٧(مفر(،﴿(#θ è?$ tΒ uρ  öΝ èδ uρ 

šχρã Ï≈ Ÿ2 ﴾]كـ ق[ .  

∩⊇⊄∉∪ ﴿ Ÿω uρ r& tβ ÷ρ t tƒ óΟ ßγ ¯Ρ r& šχθ ãΖ tF ø ãƒ ’ Îû Èe≅ à2 5Θ$ tã ¸ο § ¨Β ÷ρ r& É⎥ ÷⎫ s? § tΒ﴾]ع[ متيحونَن 

                           
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس    ) ١(
. وحكاه الواحدي عن ابن عباس ،  ٤/٣٢٤:الدر املنثور كما عند السيوطي يف ، رواه ابن أيب حامت عن قتادة   ) ٢(

  .  ٢/٥٣٥: القرآن ايد الوسيط يف تفسري: انظر 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن جماهد والضحاك    ) ٣(
  .  ٣٥٦: غريب القرآن   ) ٤(
  . ٦/١٩١٤:تفسري ابن أيب حامت : انظر .  عبد الرمحن بن زيد بن اسلم رواه ابن أيب حامت عن  ) ٥(
  .مصدر سابق : ري القرآن ايد الوسيط يف تفس: انظر   ) ٦(
  . ٢/٤٧٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(



  

Ÿω ﴿ قَرأَ ،)٢( زوِالغبِ نَبتلوي وأَ ٢٠،)١( املوت وائدر نه؛ و األوجاعِو األمراضِبِ uρ r& tβ ÷ρ t t?  ﴾

مزةُح  ،﴿ §Ν èO Ÿω šχθ ç/θ çG tƒ  ﴾مفاقِن الن،﴿Ÿω uρ öΝ èδ šχρã 2 ¤‹ tƒ ﴾]كـ[ الَو 

كَ ونَتعظُّيتعظُما ي بِ املؤمنضِاملر .  

∩⊇⊄∠∪﴿# sŒÎ) uρ !$ tΒ ôM s9 Ì“Ρé& ×ο u‘θß™﴾َذَإِ انَكا أُنزلت ورةٌس فيها عل يبلمنافقني،وتالهم ليهِا ع

راِهللا ولُس  ذَش قلك م ، ليهِع﴿ t sà ¯Ρ óΟ ßγàÒ ÷è t/ 4’ n< Î) CÙ ÷è t/﴾]كـ[ اهلَ ريدونَيرب من عند 

لِراِهللا سو  ،َقالَف بعضهبعضٍم ل:﴿ö≅ yδ Ν à61 t tƒ ï∅ÏiΒ 7‰ tn r& ﴾ ِنْ قُإمتلَ نْْإِم ، وم يرهم 

 ،)٣( ن خطبتهم ى يفْرغَهم حتكانوا مبتم ثَراهحداً يأَ نَّوا أَملع نْإِو،سجدن املَوا مرجحد خأَ
)٣(، ﴿§Ν èO (#θèù t |ÁΡ$#﴾]كـ ن[عفرِالكُ زمِلى ع و٤(كذيبِالت(،﴿š’ u |À ª! $# Ν åκ u5θè=è%﴾لِّن كُع 

öΝ ﴿ هدى ،شد ور لِّكُ åκ̈Ξ r'Î/ ×Π öθ s% ω tβθßγ s) ø tƒ ﴾]م[زاًء لَجهم ع٥(م علهِلى ف( ؛ وهأَ ونم ه

  . ليهم إِعاها دمو هيند ن اِهللاع فقهونَي م الَهنأَ

∩⊇⊄∇∪ ﴿ ô‰ s) s9 öΝ à2 u™ !% y` Ñ^θ ß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& ﴾  ] خ [ن العربِم ممساعيلَي إِنِن ب 

تفْلهموا عه٦( ن(،﴿î“ƒ Í• tã Ïµ ø‹ n=tã $ tΒ óΟ šGÏΨ tã﴾َأي:شدع يدليه شقَمم ،كُتلُّكُو مضرة تص٧(م كُيب( ،
î“ƒ﴿: هولُقَوم،كُالكَه:  يم ؛ أَتكْلَا هم ليهديد عش:  يأَ ٠٢، )٧( Í• tã Ïµ ø‹ n=tã ﴾ َأي  :ديِش د

يص بغلربه قالُ، ي  :عزي هعزه اً إِعا غَذَزه ، ولبمولَقَ نهمه: )) من بز ؛ أَ)) عزي :من غلَب 

 لَب٨(س( ،﴿ëÈƒ Ì ym Ν à6 ø‹ n=tæ  ﴾]نْأَ ]ن تؤموا،نوهذا خل لكفارِطاب وملَ نم يؤمن به  ،

                           
  . ٥/١١٣:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن عطية   ) ١(
  . ١/٢٢٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  .مصدر سابق :  الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن احلسن   ) ٤(
  .  ٢/٤٧٧:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  . ٢/٥٣٦:تفسري القرآن ايد  والوسيط يف، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(
  .  ٣٣٢: غريب القرآن   ) ٨(



  

⎫⎥š﴿:  هنر أَكَّذَ مثُ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $$Î/ Ô∃ρâ™ u‘ ÒΟŠ Ïm   .]م[﴾  ‘§

∩⊇⊄®∪ ﴿ β Î* sù (# öθ ©9 uθ s?  ﴾َأعرضي عنِوا ؛ ي:ن اِإلعميان املُ:يعنِ، يشركني واملن١(افقني(،﴿ ö≅ à) sù 

š_ É< ó¡ ym ª! ≈Iω tµ ﴿،)٢(ي اُهللاينِكفي يالذ:  يأَ]/ن خ[﴾#$ s9 Î) ω Î) uθ èδ]كـ[Ïµ ø‹ n= tã àM ù=2 uθ s? ﴾ 

﴾ به وقْث ، ت﴿ uθ èδuρ > u‘ Ä¸ ö yè ø9 $# ÉΟŠ Ïà yè ø9 ا عظم مأَ هنَأل الذكرِخص بِو ]م أوثب[﴾ #$

خلق اُهللا عز ٣( جلَّو(.   

* * *  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

ورةُس ي٤(سون( 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
فيدخل ، ألنه األعظم خص العرش بالذكر  :  ((مصدر سابق : قال الواحدي يف الوسيط يف تفسر القرآن ايد   ) ٣(

  . ))  فيه األصغر
وحممد بن سريين ،  يف كالم بعض الصحابة والتابعني كابن عباس ) يونس ( وقعت تسميتها ذا املسمى   ) ٤(

: الدر املنثور وزاد السيوطي نسبته يف ،  ٥٢٩: الناسخ واملنسوخ من ذلك ما رواه النحاس يف ، وغريمها 



  

ائةٌم وتسع ١( آيات(  
 مك٢( ةٌي(  

ijk  

∩⊇∪  ﴿ Í﴿ قَرأَ ، )٣( ىرأَ ا اُهللانأَ]ش خ[﴾   9#! !9#   ﴾صرٍب حبةٌص و ،و ٤(رش(، ﴿ y7 ù=Ï? 

àM≈ tƒ# u™ É=≈ tG Å3 ø9 $#  ﴾هذه اآليات التزي أَنهلتا عليك القُ آيات٥(رآن(،﴿ÉΟ‹ Å3 pt ø: $#   ﴾

  .)٦(املُحكم :  يلَقو ٢٠،  اسِالن نيب ماكاحلَ]م[

∩⊄∪ ﴿ tβ% x. r& Ä¨$̈Ζ= Ï9 ﴾ َهلِأ ٧( ةَكَّم(،اَأل٢٠لف لوبيخِلت نكارِاِإلو)6·$﴿،)٨ yf tã ÷β r& !$ uΖ ø‹ ym÷ρ r& 

4’ n< Î) 9≅ ã_ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ ﴾ وأَ ذلكنوا الُم قَه :ما واُهللا جد من رسلَيإِ هالَّا إِلين ي؟ )٩(البٍي طَبِأَ تيم! ،

                                                                             
وانظر يف تسميتها ذا ،  )) نزلت سورة يونس مبكة :  ((ابن عباس قال  ويه عنالشيخ وابن مرد أليب ٤/٣٣٩

  .  ٢٢٢:أمساء القرآن وفضائلها : املسمى 
هي مكية كلها عن  :  ((٢/٤٢٠:يقول املاوردي يف تفسريه ، حكى اإلمجاع على مكيتها مجهور املفسرين   ) ١(

 - ١/٣١٦:املكي واملدين يف القرآن الكرمي :ل يف مكيتها وانظر تفصيل القو.  ))  احلسن وعكرمة وعطاء وجابر
٣٢٢ .  

وتسع يف ، وهي مئة وعشر آيات يف الشامي :  ((  ١٦٣: البيان يف عد آي القرآن قال أبو عمرو الداين يف   ) ٢(
ن لنكونن م ﴿، عدها الشامي ومل يعدها الباقون  ﴾خملصني له الدين  ﴿ :اختالفها ثالث آيات ، عدد الباقني 
 )) عدها الشامي ومل يعدها الباقون ﴾وشفاء ملا يف الصدور  ﴿ ،مل يعدها الشامي وعدها الباقون ﴾الشاكرين 

.  
الشيخ والبيهقي يف األمساء  بن املنذر وأيبوزاد السيوطي نسبته ال، رواه ابن جرر وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٣(

الدر و، ٦/١٩٢١:تفسري ابن أيب حامت و،  ١١/٧٩:الطربي تفسري : انظر . والصفات وابن النجار يف تارخيه 
  . ٤/٣٣٩: املنثور 

  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٢٢:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٣/٥:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١٠٦: جماز القرآن : انظر   ) ٥(
  . ١/٢٣٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج    )٧(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
بعد البلوغ كما  قد يطلق جمازاًواسم اليتيم ، ٨/٣٠٦:تفسري القرطيب : انظر . حكاه القرطيب عن ابن عباس   ) ٩(



  

β÷﴿، )١( دحمم ثلُشراً مب رسلَنْ يأَ اُهللا أعظم: وا الُا قَملَ ربم العه:  وأَ ٢ r& Í‘ É‹Ρr& }¨$̈Ζ9 $# 

Î]خ[ Åe³ o0uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™﴾ َأي بعثناه بشرياً وذيراًن،﴿¨β r& óΟ ßγ s9 tΠ y‰ s% A− ô‰Ï¹ y‰Ψ Ïã öΝ Íκ Íh5 u‘]ن[﴾ 

عمالَاَأل: ي عنِي الص٢( احلة( ،أ٠٢َو هو محم د يلَ شفعهند اِهللام ع يوم القيامة)أَ ٢٠، )٣و 

≅Ÿ﴿ : قولهوح؛كَدمو مهفَ دقِى الصلَإِ يفأُض يٍءكلُّ شو،دقِالص وابثَ yz ô‰ ãΒ 5− ô‰ Ï¹  ﴾)٤( ،

 ﴿Ï‰ yè ø) tΒ A− ô‰Ï¹ ﴾)٥(،﴿ tΑ$ s% tβρ ã Ï≈ x6 ø9 $# χ Î) # x‹≈ yδ ﴾ رآنَالقُ: ي عنِي ،﴿ Ö ös Î¡ s9  î⎦⎫ Î7 •Β  ﴾

Ö ﴿ أَرقَ] م[ ösÎ¡ s9   ﴾ع٦(ق ار(.  

∩⊂∪ ﴿ ¨β Î) ÞΟ ä3 −/ u‘ ª! $# “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$−ƒ r& §Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã 

Ä¸ ö yè ø9 $# ﴾ مف فسري ساَأل ورة٧( عراف(ولُقَ، وه  :﴿ ã În/ y‰ãƒ t øΒF{ $﴿،)٨(قضيهي  ]ن[﴾  #$ tΒ ⎯ ÏΒ 

?ì‹ Ï x© ωÎ) .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î) ﴾]ن[  رل داَأل: هم قولش صنامفعاؤنا عاِهللا ند  ،﴿ ãΝ à6 Ï9≡ sŒ ª! $# 

öΝ à6 š/ u‘ çνρ ß‰ç6 ôã $$ sù]ن[  Ÿξ sù r& šχρã ©. x‹ s? ﴾]كـ[  

∩⊆∪ ﴿ Ïµ ø‹ s9 Î) öΝ ä3 ãè Å_ ö tΒ $YèŠ ÏΗ sd]ن[y‰ ôã uρ «! $# $̂) ym]ق كـ[… çµ ¯Ρ Î) (# äτ y‰ ö7 tƒ t, ù= sƒø: $# ¢Ο èO  … çν ß‰‹ Ïèãƒ 

“y]ع[ Ì“ ôfu‹ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $#/ÅÝ ó¡ É) ø9 $$Î/]ن[ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρã x Ÿ2 óΟ ßγ s9 Ò># u Ÿ° 

                                                                             
: النهاية يف غريب األثر : انظر  .نه رباه بعد موت أبيهأل؛ وهو كبري يتيم أيب طالب   كانوا يسمون النيب

٥/٢٩١.  
  .  ١١/٨١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ١(
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٢(
  .  ١١/٨٢:تفسري الطربي : انظر . وقد رواه ابن جرير عن قتادة واحلسن ،  ٣٧٥: غريب القرآن   ) ٣(
  .من سورة اإلسراء )  ٨٠( جزء من اآلية رقم   ) ٤(
من )  ٥٥( جزء من اآلية رقم  ﴾ مقعد صدق و ﴿،  ٢٣١ -١/٢٣٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(

  .سورة القمر 
  . مصدر سابق: التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  (   ) .صفحة ، منها )  ٥٤( عند اآلية رقم   ) ٧(
  . ٢/٥٣٨:وعنه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ١/٢٩٢:تفسري جماهد : انظر . قاله جماهد   ) ٨(



  

ô⎯ ÏiΒ 5ΟŠ ÏΗ xq ë># x‹ tã uρ 7ΟŠ Ï9 r& $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. šχρã à õ3 tƒ ﴾ ]كـ صه[.  

∩∈∪ ﴿ uθ èδ “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ š[ ôϑ ¤±9 $# [™ !$u‹ ÅÊ ﴾َأذَ:  يات ياٍء ، ض﴿ t yϑ s) ø9 $# uρ # Y‘θçΡ ﴾ َا ذ

ورٍن  ،﴿… çν u‘ £‰ s% uρ﴾ وقدلَ ر١( ه(،﴿ tΑ Î—$oΨ tΒ]٣[﴾ لَعى عيامِأَ دد ٢٠، هرِالشلَ لَّرتلُ كُييلة ما نه

مرتالً ؛ وي هالنجوم التي يالع إِنسب ربا اَألليهواَءن م ،قعةُاهلُ: ا نه وةُ اهلنعالثَّوا ريولدةُالب 

والس ٢(ماك( ، ﴿(#θßϑ n=÷è tF Ï9 yŠ y‰ tã t⎦⎫ ÏΖ Åb¡9 $# z>$ |¡Ås ø9 $# uρ]كـ[ $ tΒ t, n= y{ ª! $# š Ï9≡ sŒ ﴾ ي عنِي :ا م

ما تقدذكره ،  م﴿ω Î) Èd, ys ø9 $$Î/ ﴾ ] أَ العدلِبِ]قكـ ،ي  :هو عادلٌ فلْي خق؛ لَ هم يخلُقْه 

≅ã ﴿ ،لماًظُ Å_Á x ãƒ ÏM≈ tƒ Fψ $# ﴾ يبينقَ ا ،هأَر ﴿ ã≅ Å_Á x ãƒ ﴾  قحوح 5 ﴿ ،)٣(فصΘ öθ s) Ï9 tβθ ßϑ n=ôè tƒ 

  .)٤( اِهللا درةلى قَها عبِ ونَستدلُي] م[﴾

∩∉∪ ﴿  ¨β Î) ’ Îû É∃ nξÏG ÷z $# È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ $ tΒ uρ t, n= yz ª! $# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ;M≈ tƒ Uψ 

5Θöθ s) Ïj9 šχθ à) −G tƒ ﴾]م[ .   

∩∠∪ ﴿ ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ã_ö tƒ $ tΡ u™!$ s) Ï9 ﴾ َال خافونَي ٥(عثَالب(،﴿(#θàÊ u‘ uρ Íο 4θ u‹ ys ø9 $$Î/ 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9 $#﴾ بدالً من اآلخرة  ،﴿ (#θœΡ r'yϑ ôÛ $# uρ $ pκ Í5﴾ وا إِرليِكنا ، ه﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ öΝ èδ ô⎯ tã $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ 

tβθ è=Ï≈ xî ﴾ ]ع[عمزلتا أن ماللِاحلَ ن غَ احلرامِو٦( ونَلُاف(.  

∩∇∪ ﴿ š Í× ¯≈ s9 'ρé& ÞΟ ßγ1 uρ ù' tΒ â‘$ ¨Ψ9 $# $ yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθ ç7 Å¡õ3 tƒ ﴾]م[  .  

                           
هيأ : واملعىن ، فحذف اجلار ، قدر له : أي  :  (( ٢/٥٣٩:قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(

  . ))  ر له منازلويس
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  . ١٢١: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٢٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : القرآن ايد  الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس ومقاتل   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(



  

∩®∪ ﴿¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟ Îγƒ Ï‰öκ u‰ Ν åκ ›5 u‘ öΝ Íκ ÈΡ$yϑƒ Î* Î/  ﴾]إِ ]نى ل

اجلواباً لَثَ نانإِم بِه١( ميانه( ،﴿ ”Ì ôf s? ⎯ ÏΒ ãΝ ÍκÉJ øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$# ﴾]خ[ .  

∩⊇⊃∪﴿öΝ ßγ1 uθ ôã yŠ﴾عد٢(هماؤ(،أ٠٢َولُقَ: يكالَهم وممه و،الداُء:ىعوعيضاً أَ -  االد - )٣( ،

﴿$ pκ Ïù š oΨ≈ ys ö6ß™ §Ν ßγ ¯=9 هم اَءجفَ،مهاللَّ بحانكس:وا الُقَ شياَءوا أَها اشتملَّم كُهنأَ وهو ]ن[﴾ #$

ما يشتا طَذَإِفَون،هعموا ما يوا الُقَ ونَشته: ِهللا احلمد رب املَالع٤(ني(،﴿öΝ åκ çJ§‹ Ït rB uρ $ pκ Ïù 

ÖΝ≈ n= y™]ن[ã Åz# u™ uρ óΟ ßγ1uθ ôã yŠ Èβ r& ß‰ ôϑ ptø: $# ¬! Éb> u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9   ]شرع،  أوثج م[﴾ #$

∩⊇⊇∪ ﴿ öθ s9 uρ ã≅ Édf yè ãƒ ª! $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 § ¤±9 $# Ο ßγ s9$ yf÷è ÏG ó™ $# Î ö y‚ ø9 $$Î/]٣[﴾ /نزلت اِءفعي د جلِالر 

على نفسه أَوهله ووبِ لدهأَما ي لَ نْكره ستجابي ٥(ه(،ولَ:ىاملعنلَ و استجابهم فكَي الش ما ر

©z﴿،ريِي اخلَهم فستجاب لَي نْأَ ونَحبما يكَ ÅÓ à) s9 öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ ßγ è=y_ r&﴾]لَ]نموا اتغَرِفُو ن م

ه٦(مهِالك(، نزلت فبنِ ضرِي الن الَقَ حنيِ احلارث:﴿¢Ο ßγ ¯=9 $# βÎ) šχ% x. # x‹≈ yδ uθèδ ¨, ys ø9 $# 

‘â ﴿ : ه ولُقَذا لى هدل ع، ي)٨( اآليةُ )٧(﴾... x‹ oΨ sù z⎯ƒ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ã_ ö tƒ $ tΡ u™!$ s) Ï9 ’ Îû öΝ Íκ È]≈ uŠ øóèÛ 

šχθ ßγ yϑ÷è tƒ﴾]م[ فَّالكُ:ي عنِيار الذالَ ين خافونَي أَ،)٩(عثَالبقَر ﴿ z© tÓ t) s9 öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ ßγ x=y_ r& ﴾ 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ٣/٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . ٢٢٠:غريب القرآن   ) ٣(
وروى الطربي عن ابن ، عن ابن عباس ، مصدر سابق : القرآن ايد حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري   ) ٤(

فيأتيهم ، وذلك دعواهم ، سبحانك اللهم : إذا مر م الطري فيشتهونه قالوا : (( ١١/٨٩:ه تفسريجريج يف 
محدوا فإذا أكلوا : قال ،  ﴾وحتيتهم فيها سالم  ﴿: فذلك قوله ، فيسلم عليهم فريدون عليه ، امللك مبا اشتهوا 
   )) ﴾ وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني  ﴿: قوله ، اهللا رم فذلك 

  . ٦/١٩٣٢:تفسري ابن أيب حامت ،  ١١/٩٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٥(
  . ٤/١٣٦:تفسري الثعليب : انظر   ) ٦(
  .٥/١٢٢:تفسري الثعليب و ،٢/١٠٦:السمرقندي  تفسري: انظر . حكاه السمرقندي عن مقاتل   ) ٧(
  .من سورة األنفال )  ٣٢( جزء من اآلية رقم   ) ٨(
  . ٢/٥٤٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٩(



  

  .)٢(])١(شام[ ﴾

∩⊇⊄∪﴿# sŒ Î) uρ ¡§ tΒ z⎯≈ |¡ΡM}$# ﴾ الكَ: ي عنِيافر،﴿• ‘Ø9$# ﴾ َاملو البالُءرض،﴿ $ tΡ% tæ yŠ ÿ⎯ Ïµ Î7 /Ψ yf Ï9﴾ 

ρ÷ ﴿،)٣(جعاًطَضم:  يأَ r& # ´‰ Ïã$s% ÷ρ r& $Vϑ Í← !$s%]ن[$£ϑ n= sù $ uΖ ø t± x. çµ ÷Ζ tã … çν § àÑ § tΒ ﴾ َطاغياً على ترك 

الشرك  ،﴿ β r( Ÿ2 óΟ ©9 !$ oΨ ãã ô‰ tƒ 4’ n< Î) 9h àÑ … çµ ¡¡ ¨Β ﴾]أَ]نيانِ:  يلنِسه معا اَهللاا د لَعاتى فيه ،وا م

صاُهللا نع ٤(به(،﴿y7 Ï9≡ x‹ x. z⎯ Îiƒ ã—]أَ ﴾]٣كَ: ييما زهذَن لعاَء ا الكافرالد عالبالِء ند ، و اإلعراض

وع اإلعراضند ن ؛ خاِءالريز ﴿ t⎦⎫ Ïù Î ô£ ßϑ ù=Ï9 $ tΒ (#θçΡ% x. šχθ è=yϑ ÷è tƒ﴾]كـ[ملَع٥(مه(،وم ه

سرفُين أَالذوا على أَنذَم إِسهِفا عوا الوبد٦( ثن(.  

∩⊇⊂∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ $ uΖ õ3 n= ÷δ r& tβρ ã à) ø9 $# ⎯ ÏΒ ôΜ ä3 Î=ö6 s% $ £ϑ s9 (#θßϑ n= sß ﴾ ]ع [يففَّكُ خوار مثلِبِ ةَكَّم 

املَ ممِاُأل ذابِع٧(اضية(،﴿ öΝ åκ øE u™ !% y` uρ Ο ßγ è=ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ $ tΒ uρ (#θçΡ% x. (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ã‹ Ï9  ﴾]اَهللا نَّأَ الَّإِ]ن 

ى طَعالَتبع لوبِلى قُعزاًء لَهم جفرِلى كُهم ع٨(م ه( ، ﴿ y7 Ï9≡ x‹ x. “ Ì“ øg wΥ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ ÏΒÌ ôfßϑ ø9 $# ﴾ 

  . )٩(م هبلَمن قَا بِعلنا فَمكَ  دحممذَّب بِمن كَبِ فعلُن ]أوخت كـ[

∩⊇⊆∪ ﴿ §Ν èO öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ y# Í× ¯≈ n= yz]٣[ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷è t/ ﴾ هلَأَ:يعنِي ةَكَّم، ﴿ t ÝàΖ oΨ Ï9 

y# ø‹ x. tβθ è= yϑ÷è s? ﴾]أَ  ]كـ تربخ١٠(مكُعمالَلن( .  

                           
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٢٤ -٣٢٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .ىل ابن عامر الشامي بالرجوع إىل كتب القراءات ونسبت القراءة إ، ساقطة من األصل   ) ٢(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن احلسن   ) ٤(
  .در سابق مص: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن كيسان   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
  .٣/١٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(
  . ٢/٥٤١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٩(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١٠(



  

∩⊇∈∪  ﴿ # sŒ Î) uρ 4’ n? ÷Gè? óΟ Îγ øŠ n= tæ ﴾ عاملُ ؤالِءلى هشركني ،﴿$ uΖ è?$ tƒ# u™ ;M≈ oΨ Éi t/ ]ع[tΑ$ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# 

Ÿω tβθã_ ö tƒ $tΡ u™!$ s) Ï9 ﴾ الذالَ ين ونَخافُي ١(عثَالب(،﴿ ÏM ø $# Aβ# u™ ö à) Î/ Î ö xî !# x‹≈ yδ ﴾ َليس فيه ع يب

عآل هِيب٢(ا تن(،﴿÷ρ r& ã&ø! Ïd‰ t/  ﴾]ن[ كلَّتم به ن ذَمات فِسنفَ كبدلْ منه ما نهكره، ﴿ö≅ è% $tΒ 

Üχθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& … ã& s! Ïd‰ t/ é& ⎯ ÏΒ Ç› !$ s) ù= Ï? û© Å¤ ø tΡ  ﴾]ي أَنْ أُ]ني لنبغا ينمم غريه/لقاِءت ٣(يفِسن(،﴿ 

٣(يفِسن(،﴿ ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& ω Î) $ tΒ #© yrθãƒ  † n< Î)﴾ ]ن [الَّم إِا أُخربكُم ي اُهللاخربنِا أَم أَ،  )٤(بهي 

:ي أَالذتيت به مالَ اِهللا ن عند من عند أُي فَفِسنبلَد٥( ه(،﴿þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷βÎ) àM øŠ |Á tã ’ În1u‘ 

z># x‹ tã BΘöθ tƒ 5Ο‹ Ïà tã﴾] خ كـ[   .  

∩⊇∉∪ ﴿ ≅ è% öθ©9 u™ !$ x© ª!$# $ tΒ … çµ è?öθ n= s? öΝ à6 ø‹ n=tæ﴾ ا قَمرأت ٦(رآنَم القُليكُع(،﴿Iω uρ Ν ä31 u‘ ÷Š r& 

Ν ä31 u‘ ÷Š r& ⎯ Ïµ Î/ ﴾ أَ الَوعكُلمم اُهللا به ،﴿ô‰ s) sù àM ÷V Î7 s9 öΝ à6Š Ïù # \ ßϑ ãã ⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ï&Î# ö6s% ﴾]أَ]ن قمت

م أَيكُفن سنةً الَربعي كُثَأُحد٧(ئاً يم ش( ،﴿Ÿξ sù r& šχθ è=É) ÷è s? ﴾]ه لَ  ]صه ثجمأنيس  نم

بقي ل .  

∩⊇∠∪﴿ô⎯ yϑ sù ÞΟ n=øß r&]٣[Ç⎯ £ϑ ÏΒ 2” u tI øù $# ’ n? tã «! $# $¹/ É‹ Ÿ2 ÷ρ r& šU ¤‹ x.]٣[ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ﴾ ]الَ]ن 

أَ أحدظلم ممظُن ي الكُظلم أَلم ، فرلَ: يافْ مرِت لى اِهللاع أَ الَ، وع كذبليه،أَوم فَنتم ذَعلتلك 

                           
  .٣/١١:معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : ط يف تفسري القرآن ايد الوسي: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
زاد و، مصدر سابق : ايد  الوسيط يف تفسري القرآن: انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٧(

  . ٤/١٥:املسري 



  

حيثُ زنَّم أَعمت مش ١(ريكاًعه(،﴿… çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßxÎ= ø ãƒ šχθ ãΒÌ ôfßϑ ø9 سعد ي الَ:  يأَ]كـ[﴾ #$

اِهللا نبياَءب أَذَّن كَم ى اُهللالَّص ليهِعم ولَّس٢( م(.  

∩⊇∇∪ ﴿ šχρß‰ ç7 ÷è tƒ uρ ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝ èδ • ÛØo„ ﴾ ِنْ لَإم يوهعبد،﴿ Ÿω uρ óΟ ßγ ãè xΖ tƒ ﴾

šχθ ﴿،)٣(هوبدنْ عإِ ä9θ à) tƒ uρ Ï™Iω àσ ¯≈ yδ $ tΡ àτ-yè x ä© y‰Ψ Ïã «! ؛ نياي الدم فهِعاشم صالحِي إِف]ن[﴾#$

؛ َألنياالدنم الَه يقبِ ونَرالبعث،﴿ ö≅ è% šχθ ä↔ Îm6uΖ è? r& ©! $# $yϑ Î/ Ÿω ãΝ n= ÷è tƒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’Îû 

ÇÚ ö‘ F{  مواتي السريكاً فش نفسهعلم اُهللا لي الَوريك،ش ِهللا نَّأَ خربونَتأَ]ق خ كـ[ ﴾#$

٤( !؟األرضِو( ،﴿… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $£ϑ tã šχθ ä. Î ô³ ç„ ﴾ ]كـ خب[ نزه نفسه عا م

قَ،  افتروهأَر  ﴿$ £ϑ tã šχθ ä. Î ô³ ç@ ﴾و ،ف٥(حلِي الن( وومِالر)٦(  أخ)٧(.  

∩⊇®∪ ﴿ $ tΒ uρ tβ% x. â¨$̈Ψ9 $# Hω Î) Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïm# uρ ﴾ ي عنِي :ن لَمنْد عإِ هدبراهيم  ِغَ نْى أَلَإر ي

الدين علُ مرو بن٨(يح( ،أَ ٢و :هلُم أَه سفينة وحٍن)أَ)٩،و:فمنِي ز 

١٠(آدم(،﴿(#θà n= tF÷z $$sù﴾]ن[ واتوا اَألذُخصنام  ،﴿ Ÿω öθ s9 uρ ×π yϑ Î=Ÿ2 ôM s) t7 y™ ⎯ ÏΒ š Îi/  تأخريِبِ ﴾ ‘¢

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
: زاد املسري و،  ٢/٥٤٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حدي وابن اجلوزي عن الضحاك حكاه الوا  ) ٤(

٤/١٦ .  
أَتى أَمر اللَّه فَلَا  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة النحل )  ١( الواردة يف اآلية رقم ) شرِكُونَ تعما (يعين   ) ٥(

   ﴾شرِكُونَ تعما تستعجِلُوه سبحانه وتعالَى 
للَّه الَّذي خلَقَكُم ثُم  ﴿:وهي قوله تعاىل ، من سورة الروم )  ٤٠( الواردة يف اآلية رقم ) شرِكُونَ تعما (يعين   ) ٦(

يش نم كُمذَل نلُ مفْعي نم كُمكَائرش نلْ مه يِيكُمحي ثُم كُميتمي ثُم قَكُمزا رمالَى ععتو هانحبٍء سرِكُونَتش﴾.    
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  .٥/١٢٥:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن عطاء   ) ٨(
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب :تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن ابن عباس وأبو روق    ) ٩(
   .مصدر سابق : تفسري الثعليب :تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن جماهد والسدي   ) ١٠(



  

عذاب هاُأل ذهملَإِ ةومِى ي القيامة  ،﴿z© ÅÓ à) s9 óΟ ßγ oΨ÷ t/ $ yϑŠ Ïù ÏµŠ Ïù šχθ à Î=tF øƒ s† ﴾]رتولِبِ  ]م 

١( ذابِالع(.  

∩⊄⊃∪﴿šχθä9θ à) tƒ uρ﴾/هلَأَ: ي عنِي ةَكَّم،﴿Iω öθ s9 ﴾ الَّه،﴿tΑ Ì“Ρé& Ïµ ø‹ n=tã ×π tƒ# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ În/  ]ن[﴾ ‘§

ثلُم العصا ، وما جاءت نبياُءاَأل به ليهِعم السالم  ،﴿ö≅ à) sù $ yϑ ¯ΡÎ) Ü= ø‹ tóø9  نَّأَ:  يأَ]أون[ ﴾ !¬ #$

،  لكحد لم لَم يفعلُ ذَأَ علمي الَ ِهللا يبا الغمنإِِيب ، وغَ  ن ربهم آيةٌ ليهع الَّ أُنزلَه: م كُولَقَ

﴿ (# ÿρ ã Ïà tGΡ$$sù ﴾]ن[ زولَن ٢( اآلية( ،﴿’ ÎoΤ Î) Ν ä3 yè tΒ š∅ ÏiΒ t⎦⎪ Ì Ïà tFΨ ßϑø9   .  ]ونرشع،  م [﴾ #$

∩⊄⊇∪﴿!# sŒ Î) uρ $oΨ ø% sŒ r& }¨$̈Ζ9 Zπ﴿، كَّةَم ارفَّكُ ﴾#$ tΗ ôq y‘ ﴾ مخصباً ،طراً و﴿ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/]٣ [u™ !# § ŸÑ 

öΝ åκ ÷J¡¡ tΒ ﴾ َفو قربؤس،﴿# sŒ Î) Ο ßγ s9 Ö õ3 ¨Β þ’ Îû $ uΖ Ï?$ tƒ# u™﴾]ولٌ بِقَ]نأَكذيبِالت،ا أَذَإِ:يخصبوا بطوا، ر

 نوِءا بِطرنم:  همقول،كَ لَّجو زع اِهللا ريِى غَلَإِ عمِالن إضافةبِ ٢٠،  )٣( اِهللا آيات دفعِلوا الُاحتفَ

≅È ﴿  ،)٤(ذاكَ è% ª! $# äí u ó™ r& # · õ3 tΒ﴾]أَ ]ن ق كـنقمةً ، ي نَّأَ :ي عنِسرع ما ييهِأتم مقابِن الع 

أَ قابِالعف ي إِسرعهِهالكم ما أَمتوه ن املكرِم بطالِي إِف ٥(اِهللا آيات(،﴿¨β Î) $ oΨ n=ß™ â‘ ﴾ ي عنِي :

tβθ﴿ ة ،ظَفَاحلَ ç7 çFõ3 tƒ $tΒ šχρã ä3 ôϑ s? ﴾]كـ[ للمجازاة في اآلخرة .  

∩⊄⊄∪ ﴿ uθ èδ “ Ï% ©! $# ö/ ä. ç Éi¡t„  ’ Îû Îh y9ø9 $# ﴾ هورِلى الظُّع  ،﴿ Ì ós t7 ø9 $# uρ  ﴾]ن[ وفحرِي الب لى ع

/ö ﴿ قَرأَ،  السفنِ ä. ç± öΖ ç„  ﴾٦(امٍ ش( ،﴿ #© ¨L ym # sŒ Î) óΟ çFΖ ä. † Îû Å7 ù= à ø9 ⎦t]خ[#$ ø⎪ t y_ uρ Ν Íκ Í5 ﴾ ي عنِي :

 :وجرت السبِ فنمن ركبها ف8﴿ ،حرِي البxƒ Ì Î/ 7π t6 ÍhŠ sÛ (#θãm Ì sù uρ $ pκ Í5﴾ راٍء لَخي، نة﴿ $ pκ øE u™!% y` 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٥/١٢٦:تفسري الثعليب : انظر   ) ٢(
  . مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ١١/٩٩:تفسري الطربي : انظر   ) ٣(
  . ١/٢٣٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  .٨/٣٢٤:تفسري القرطيب : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٢٥: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(



  

ìxƒ Í‘ ×# Ï¹$ tã  ﴾شيدةٌد ، ﴿ ãΝ èδ u™!% y` uρ ßl öθ yϑ ø9 $# ﴾ وهو ما ارتفع ن املاِءم ، ﴿⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 5β% s3 tΒ ﴾ 

#)﴿،حرِن البم ]ن[ þθ‘Ζ sß uρ öΝ åκ ¨Ξ r& xÝ‹ Ïmé& óΟ Îγ Î/﴾]ع[دنن اهلَوا م٢٠،)١( الك﴿(# þθ‘Ζ sß uρ ﴾َأيقَأَ:  يوان 
)٢(، ﴿ (# âθ tã yŠ ©! $# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! ،  )٣( وبيةبالربِ وا ِهللاصأخلَو، ركوا الشركُت ]ن خ[﴾ #$

وا الُقَو: ﴿ ÷⎦ È⌡ s9 $ uΖ oK ø‹ pgΥr& ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν É‹≈ yδ ﴾ ِالريح العاصف،﴿⎥ sðθä3 uΖ s9 z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì Å3≈ ¤±9$# ﴾ 

  .)٤( ائعنيالطَّ يندوحاملُ] كـ ف[

∩⊄⊂∪ ﴿ !$£ϑ n= sù ﴾ دنن اهلَوا مالك  ،﴿öΝ ßγ8 pgΥ r& # sŒ Î) öΝ èδ tβθäó ö7 tƒ/’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Î ö tó Î/ Èd, ys ø9 $#  ﴾ 

$﴿ ،)٦(ركى الشلَإِ دعونَي:  وأَ ٢٠،)٥(لى اِهللاع اجلرأةُي وعاصاملَو الفسادبِ عملُونَي]كـ[ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ﴾ هلَأَ: ي عنِي ةَكَّم  ،﴿$ yϑ̄Ρ Î) öΝ ä3 ãŠ øó t/ #’ n? tã Ν ä3 Å¡ àΡr& ﴾]أَ]خ قي  : يبغ

بكُعضم على ب ٧(عض( ،أَ ٢٠ي  :بِ اقبةُعيكُغم ليكُم ع)٨( ،﴿çí$tG ¨Β Íο 4θ u‹ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9  ]ن[﴾  #$

$yí﴿ أَرقَ، )٩(الدنيا  ي احلياةف به ونَمتعتا تمنإِ يغالبو سادا الفَهذَوه بِنالُا تم:  يأَ tG̈Β Íο 4θ u‹ ysø9 $# 

 ﴾ح١٠(فص( ، ﴿¢Ο èO $uΖ ø‹ s9 Î) öΝ ä3 ãè Å_ ó tΒ Ν ä3 ã⁄ Îm7 t⊥ ãΖ sù $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. šχθ è=yϑ ÷è s?  ﴾]كـ[.  
∩⊄⊆∪﴿$ yϑ ¯ΡÎ) ã≅ sW tΒ Íο 4θ u‹ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#﴾ انيةَالفَ احلياةَ: ي عنِي في هذه ارالد،﴿ >™ !$ yϑ x. ﴾َمطرٍك ،

                           
  . ٢/٥٤٣: ري القرآن ايد الوسيط يف تفس: انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٣(

  . ٤/٢٠:املسري 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    )٤(
  .مصدر سابق : تفسري القرآن ايد  الوسيط يف  ) ٥(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
  . ٣/١٤:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٩(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٢٥: القراءات  السبعة يف: انظر   ) ١٠(



  

﴿çµ≈ uΖ ø9 t“Ρ r& z⎯ ÏΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9$# xÝ n= tG ÷z$$ sù ⎯ Ïµ Î/﴾ ِباملَ ذلكطر ، وهو سبب ﴿ ßN$ t6tΡ ÇÚ ö‘ F{ $# $£ϑ ÏΒ ã≅ ä. ù' tƒ 

â¨$̈Ζ9 $# ﴾ مقولِن الب بوبِاحلُ، و مارِالثَّ، و،﴿ÞΘ$è÷Ρ F{ $# uρ  ﴾]ن[من املرعالكِألى و ،﴿#© ¨L ym !# sŒ Î) 

ÏN x‹ s{ r& ÞÚ ö‘ F{ $# $ yγ sù ã ÷z ã—﴾ ِزينتها وسحن١(اه(،﴿ôM oΨ −ƒ ¨—$# uρ ﴾ ِبنباتا ،ه﴿  ∅sß uρ !$ yγ è=÷δ r&  ﴾َهلُأ 

öΝ ﴿،)٢(وانيقَأَ:يأ٢٠َ،األرضِ لكت هلُأَ åκ ¨Ξ r& šχρ â‘Ï‰≈ s% !$ pκ ö n= tæ﴾]ع[لَعى حصادهاالنتفاعِا و 

$!﴿ ،)٣(هابِ yγ9 s? r& $ tΡâ ö∆ r&﴾ ناذَع٤(اب(،أ٢٠َقَ:  يضا بِاؤنإهالكاه)٥(،﴿¸ξø‹ s9 ÷ρ r& # Y‘$ pκ tΞ $ yγ≈ uΖ ù= yè yf sù 

# Y‰Š ÅÁ ym﴾ َال يَءش فا ، يه﴿β r( x. öΝ ©9 š∅ øó s? Ä§ øΒF{ $$ Î/  ﴾]لَ أنْكَ ]نم تكن 

 لكذَ ثرذا كَى إِحت، نيا الد زهرةو املالِ بب الجتماعِنيا سي الدف احلياةُ ذلككَ،)٦(األمسِبِ

عند صاحبه،وأَ ظننه متمتبه ذَ ع بلسلك عبِ نهأَ،موتهبِ وهلت حادثة٧(كه(،قولُوه: ﴿y7 Ï9≡ x‹ x. 

ã≅ Å_Á x çΡ ÏM≈ tƒFψ 5Θöθ﴿،القُرآن آيات ن اُهللايبي ذلكا كَنيالد لحياةثلَ لذا املَا هنيا بمكَ﴾ #$ s) Ï9 

tβρ ã ¤6 x tG tƒ﴾]٢أوثدم[ي املَفعاد.   

∩⊄∈∪ ﴿ ª! $# uρ (# þθ ãã ô‰ tƒ 4’ n<Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈ n=¡¡9 $# ﴾ هي اجلَو؛ بِ ةُنبعث سولِالر اَأل نصبِ، و٨(دلة( ،

“﴿ ، )٨(دلةاَأل Ï‰öκ u‰ uρ ⎯ tΒ â™ !$t± o„ 4’ n< Î) :Þ# u ÅÀ 8Λ⎧É) tFó¡ •Β ﴾]كـ أوثدصو[  بِ عمالدعوة  ،

وبِ خصاهلداية م٩( شاُءن ي( .     

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  . ١/٢٣٤: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  . ٣/١٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. ي عن ابن عباس حكاه الواحد  ) ٤(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  . ٢/٥٤٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن ابن قتيبة   ) ٦(
  . ٤/٢٢:ري زاد املسو، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
  . ٥/١٢٨:تفسري الثعليب   ) ٩(



  

∩⊄∉∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θãΖ |¡ ôm r& ﴾ َإِ الَ:وا الُق4 ﴿،)١( اُهللا الَّإِ له© o_ ó¡ çt ø:$# ﴾ ةُاجلن ،﴿ ×ο yŠ$tƒ Î— uρ ﴾]/ن[  

Ÿω ﴿ ،)٢( رميِالكَ اِهللا جهى ولَظر إِالن  ]ن/[﴾ uρ ß, yδ ö tƒ  ﴾ي٠٢، )٣(ىغش ومنه  :م غُالم ، راهق

öΝ ﴿ ،)٤( االحتالم لغَب دقَ:  ي، أَ ßγ yδθã_ ãρ × tI s% ﴾ سم واد٢٠،  )٥(ن الكآبة القَو غَ:ترربةٌ ما عه

معها س٦( واد(، ﴿Ÿω uρ î' ©! ÏŒ ﴾ ]كَ ]نمأَا ت هلَصيب جهن٧( م(و ،هذا بعد ظرِنلَم إِههمبِى ر،﴿ 

همبِر،﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ pg ø: öΝ]ن[ #$ èδ $pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ﴾]م[  .  

∩⊄∠∪  ﴿ z⎯ƒ Ï% ©! $# uρ (#θç7 |¡ x. ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9 $#]٣[﴾ علُموا الش٨( رك(،﴿ â™!# t“ y_ ¥π t⁄ ÍhŠ y™ ﴾ َأفَ:  يم له

زاُءج  ٩(سيئة(﴿ $ yγ Î=÷W Ïϑ Î/]ع[ öΝ ßγ à) yδ ö s? uρ ×' ©! ÏŒ ﴾]م[ يصيبهلٌّ م ذوخ زيووانٌ ،ه﴿ $̈Β Μ çλ m; z⎯ ÏiΒ 

z⎯ ÏiΒ «! $# ﴾ ماِهللا ذابِن ع  ،﴿ ô⎯ ÏΒ 5Ο Ï¹% tæ ﴾]خ[ مانعِن م يمنعم ،ه﴿ !$ yϑ ¯Ρ r( x. ôM uŠ Ï±øî é&  ﴾

أُلبست ،﴿ óΟ ßγ èδθã_ ãρ $ Yè sÜ Ï%﴾َ٠٢، )١٠( ائفةًططعاً ق:جق معطعة،اِءالطَّ تسكنيِبِطْعاً وق  : اسم

ما قُطع قَقَ:قولُ، ت الفتحِطْعاً بِطْعت صدرِي املَف،واسم طَي قَالذسقطَفَ عت ،قطْعاجلَو مع :

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
باب إِثْبات ، ان كتاب اإلمي،   ١/١٦٣: هصحيحأخرج اإلمام مسلم حديث رؤية املؤمنني لرم يف اآلخرة يف   ) ٢(

  . عن صهيب ، ) ١٨١(رقم احلديث ،  رؤية الْمؤمنِني يف الْآخرة ربهم سبحانه وتعالَى
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  . ١٤٢: غريب القرآن   ) ٤(
  . ٢/٥٤٥: ايد  الوسيط يف تفسري القرآن: انظر. حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
مصدر : معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(

  .سابق 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
: زاد املسري و، در سابق مص: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر.حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس  )٨(

 :٤/٢٥.    
  . ١/٤٦١:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٩(
  . ٨/٣٣٣: هتفسريوعنه القرطيب يف ،  ٨: إصالح املنطق قاله ابن السكيت يف   ) ١٠(



  

ق أَ ،)١(طاعقَر  ﴿$ YèøÜ Ï% ﴾ ٍلوع ك٢(م(،﴿z⎯ ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# $̧ϑ Î=ôà ãΒ﴾]ن[وهو م ٣(ظلم(،﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é&  

Ü=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 öΝ ]ن[ #$ èδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ﴾]كـ[.  

∩⊄∇∪ ﴿  tΠ öθ tƒ uρ öΝ èδ ç à³ øt wΥ ﴾  مهعمجن ،﴿ $YèŠ ÏΗ sd ﴾ ُفَّالكار وآلهت٤(م ه(،﴿ §Ν èO ãΑθà) tΡ]٣ [

t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θä. u õ° r& öΝ ä3 tΡ% s3 tΒ ﴾ فُقوا والزموا م٥(م كُكان( ، ﴿ óΟ çFΡ r& ö/ä. äτ!% x. u à° uρ]خ[$uΖ ù=−ƒ t“ sù öΝ æη uΖ ÷ t/ ﴾ 

 واصلِن التم مينهب ا كانَم طعقَانم ، وهركائَشو شركنياملُ نيم ؛ بهينا بزنيموا قنرفَ ]ن[ ﴾

ف٦(نيا ي الد( ،﴿ tΑ$s% uρ Ν èδ äτ!% x. u à° ﴾ ووثانُي اَأله  ،﴿ $ ¨Β ÷Λ ä⎢Ψ ä. $ tΡ$−ƒ Î) tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾]كـ[ 

  .هذا ا بِهقُطنى يعالَت اُهللاو. عبدون ا تانيم إِكُأنبِ شعرا ننا كُم: وا الُقَ، و)٧(هم بادتوا عركَنأَ

∩⊄®∪ ﴿ 4’ s∀ s3 sù «! $$Î/ # J‰‹ Íκ y− $ uΖ oΨ ÷ t/ öΝ ä3 uΖ ÷ t/ uρ β Î) $ ¨Ζ ä. ô⎯ tã öΝ ä3 Ï? yŠ$t6 Ïã š⎥⎫ Î=Ï≈ tó s9﴾] 

لني افغَ الَّم إِكُبادتن عا عنا كُا مينف لمهلى عع د اَهللاهِشن: وا الُقَ؛ركاُءالش المذا كَه ]كـ
  .)٩(ا روح ينف كني مماداً لَا جنا كُن؛ َأل)٨(

∩⊂⊃∪ ﴿ y7 Ï9$ uΖ èδ ﴾ ي ذَف١٠( لك الوقت(  ،﴿(#θè=ö7 s? ﴾ ، ختربأَتقَر ﴿(#θè=öG?﴾  أخ)١١(، ﴿ ‘≅ ä. 

<§ ø tΡ !$̈Β ôM x n= ó™ r& ﴾ زاَءج ا قَمد نم خريٍ أَ/متو شر ، ﴿ (# ÿρ–Š â‘ uρ ’ n<Î) «! $# ÞΟ ßγ9 s9 öθ tΒ Èd, ys ø9 $# ﴾ 

                           
   . ١٠٩:وهو معىن كالم أبو عبيدة يف جماز القرآن ،  ٣٨٦: غريب القرآن   ) ١(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : القراءات  السبعة يف: انظر   ) ٢(
  . ٣/١٦:معاين القرآن وإعرابه : انظر . حاالً من الليل ) مظلماً ( على أن   ) ٣(
  . ٢/٥٤٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن ابن عباس ومقاتل   ) ٤(
  .مصدر سابق : به معاين القرآن وإعرا: انظر   ) ٥(
، ٢/٣٥٢:تفسري البغوي و، مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٥/١٣١:تفسري الثعليب : انظر   ) ٦(

  . ١٧/٦٧:التفسري الكبري و
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
  .مصدر سابق : القرآن وإعرابه  معاين: انظر . قاله الزجاج   ) ٨(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٩(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١٠(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ١١(



  

≅¨﴿، احلقيهم بِجازِيم ، ومرهولِّي أَملك تي يالذ:  يأَ ]ن[ |Ê uρ ﴾ طُبزالَلَ و  ،﴿ Ν åκ ÷] tã $̈Β 

(#θçΡ% x. šχρ ç tI ø tƒ  ﴾]ونالثُثَ، ثد  م[ في الدنيا م١( كذيبِن الت( ،أَ ٢٠و  :من اآلهلة )٢(.  

∩⊂⊇∪ ﴿ ö≅ è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã—ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾ من ينزلُ ماملَ ماِءن السطر و ،يخ رج

النبات رضِن اَألم  ،﴿⎯ ¨Β r& à7 Î=ôϑ tƒ yì ôϑ ¡¡9 $# t‘$ |Áö/ F{ $# uρ  ﴾من جعلها ولقَخمكُا لَه لَعى مىعن :

مي نلْقَ ملكخاه،﴿ ⎯ tΒuρ ßl Ì øƒä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 ،  رضِن اَألم باتالنو،افرِن الكَؤمن ماملُ﴾  #$

اإلنسانَو من النطفة،﴿ßl Ì øƒ ä† uρ  |M Íh‹ yϑø9 $# š∅ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $#  ﴾وعلى الضد ن ذَملك  ،﴿⎯ tΒuρ  ã În/ y‰ ãƒ 

z ö∆ F{ tβθ ﴿،اآلخرةَا ونيالد ]خ[﴾ #$ ä9θà) uŠ |¡ sù ª! وا رقَا أَذَإِ، فَ ياُءشاَأل ذهفعلُ هي اُهللا:  يأَ]ن[﴾ #$

عد االحتجاجِب ٣(مليهِع(،﴿ ö≅ à) sù Ÿξ sù r& tβθ à) −G s? ﴾]فَأَ]كـاَهللا خافونَال ت الَو تشرك٤(وا به(.  

٤(به(.  

∩⊂⊄∪  ﴿ â/ ä3 Ï9≡ x‹ sù ª!$# ÞΟ ä3 š/ u‘ ‘, pt ø:  ؤالِءه يسلَ قو احلَعلُه هف لهذا كُي هالذ:  يأَ ]ن[﴾  #$

الذين جعلتم مش ه٥(ركاَءع(،﴿ # sŒ$ yϑ sù y‰ ÷è t/ Èd, ys ø9 $# ﴾بعد عاِهللا بادة ،﴿ω Î) ã≅≈ n=Ò9 : يعنِي]ن[﴾ #$

’4﴿، )٦( يطانبادةََ الشع: يعنِي]ن[﴾ ¯Τ r' sù šχθ èù u óÇè? ﴾]كـ[ يكَ:  ريديف تصرف 

لَم إِقولكُعى عبادة ا الَم يرزق الَو ي ميت٧(حيي وي(.  

                           
  .مصدر سابق : ري القرآن ايد الوسيط يف تفس: انظر  ) ١(
  . ١/٢٣٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  . ٥٤٧ -٢/٥٤٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  .مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد  الوسيط: انظر. حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
الوسيط يف تفسري : انظر. وحكاه الواحدي عن مقاتل ، دون نسبة ، ٢/١١٥: ه تفسريذكره السمرقندي يف   ) ٦(

  . مصدر سابق : القرآن ايد 
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٧(

  . ٤/٢٩:املسري 



  

∩⊂⊂∪ ﴿ y7 Ï9≡ x‹ x. ﴾ ذاكَه،﴿ôM ¤) ym ﴾ ص ١(دقت(،أَ ٢٠و  :وجبت )٢(،﴿ àM yϑÎ= x. y7 În/ u‘ ﴾ 

$àN ﴿ أَر، قَ ذالناخلو قاوةالشبِ yϑÎ= x. y7 În/ u‘ ﴾ وما بعده و ،ي ف )٣(ؤمناملُ)  مح( مع )٢٠،)٤ 

’﴿،)٥(اؤهضقَ:يأَ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ à) |¡ sù﴾ تمرد٦(فرِي الكُوا ف(،﴿ öΝ åκ ¨Ξ r& Ÿω tβθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 

  .]كـ[﴾

∩⊂⊆∪ ﴿ ö≅ è% ö≅ yδ ⎯ ÏΒ / ä3 Í← !% x. u à° ﴾ ي عنِي :آلهم ،كُت﴿⎯ ¨Β (# äτ y‰ö7 tƒ t, ù= sƒø: $# §Ν èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ]ن[È≅ è% 

ª! $# (# äτy‰ ö7 tƒ t, ù= sƒø: $# §Ν èO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ]4]ن’ ¯Τ r' sù tβθä3 sù ÷σ è? ﴾]كـ[ .  

∩⊂∈∪ ﴿ ö≅ è% ö≅ yδ ⎯ ÏΒ / ä3 Í← !% x. u à° ⎯ ¨Β ü“Ï‰ öκ u‰﴾ يرشد ،﴿ ’ n<Î) Èd, ys ø9 ، اإلسالمِ ى دينِلَإِ]ن[﴾ #$

﴿ È≅ è% ª!$# “ Ï‰ öκ u‰ Èd, ys ù=Ï9 ﴾]أَ ]نلَإِ:  يى احلق ،﴿⎯ yϑ sù r&/ ü“ Ï‰öκ u‰ ’ n< Î) Èd, ys ø9 $# ‘, ym r& χ r& yì t6 −Gãƒ 

⎯ ¨Β r& ω ü“ Ïd‰ uκ u‰ Hω Î) β r& 3“ y‰ öκç‰ ﴾]أَ ]كـ خاُهللا : ي الذي يهدي ويى احلَلَإِ رشدأَ ق ،نْأَ حق 

ي؟ أَأَ تبع مرهصنامِاَأل و ي الَالت تحداً ؟ي أَهد﴿ Hω Î) β r& 3“ y‰ öκ ç‰ ﴾ رشيد ،ويه-إِودنْ هيت - 

ا نههةً عبر عا آلوهخذُا اتمم لَهن؛ َأل دتاهت يتنْ هدا إِهنى أَلَدلُّ عي الكالم كنلَو؛ دهتت ملَ

⎯﴿قَرأَ ،)٧(علم ن يما يعبر عمكَ ¨Β r& ω ü“ Ï‰öκ u‰  ﴾خفيف ، أخاهلاِء اكنةُس مشةُدد ونَالُقَ الِالد ،

“ü﴿،صرٍب اجلزمِو تحِالفَ نيب، ونَالُقَ Ïd‰Íκ u‰﴾ حفص،﴿ü“ Ïd‰Íκ Í‰﴾ ٠٢ ،)٨(ةُ شعب﴿ ü“ Ïd‰ uκ u‰﴾  :َأصله 

                           
  .الشيخ عن الضحاك أليب  ٤/٣٦٣:الدر املنثور نسيه السيوطي يف   ) ١(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
وكَذَلك حقَّت  ﴿:  وهي قوله تعاىل ، من سورة غافر )  ٦( الواردة يف اآلية رقم ) كلمات ربك ( يعىن   ) ٣(

مكَلات كبارِ  رالن ابحأَص مهوا أَنكَفَر ينلَى الَّذع﴾ .  
  .١٢٢: التيسري يف القراءات السبع و، ٣٢٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .١١/١١٢:روح املعاين و،  ٤/١٤٢:تفسري أيب السعود : انظر   ) ٦(
  ،مصدر سابق : ط يف تفسري القرآن ايد الوسي: انظر  ) ٧(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(



  

 الَّإِ كانهن مم نتقلُي نْأَ قدري الَ هنأَ: ى املعنو ٢٠، )١(ي الدالِف اُءالت متأُدغي فَدهتي صلهأَ

$ ﴿ ، )٢(ينقَلُ نْأَ yϑ sù ö/ä3 s9 ﴾]أَ]خي لَ يٍءشف كمي عاَأل بادةوثان،وذا كَه الم ٣(تام(،﴿ y# ø‹ x. 

y# ø‹ x. šχθ ßϑ ä3 øt rB﴾ ]كَ ]ميف ونَتقض حني زنَّم أَعمت ع اِهللام ٤(كاً ريِش(.  

∩⊂∉∪﴿$ tΒ uρ ßì Î7 −G tƒ óΟ èδç sY ø. r&﴾ ساَء:يعنِيؤنََّأل؛ الر السفَلةَ يتم ،قَ ونَبعولَه ﴿ω Î) $ ‡Ζ sß ﴾ ]ن[ 

يون أَظُننأَ ٢٠هةٌ ،ها آلي  :ما يستيقأَ ونَنن٥(هةٌ ها آل(،﴿¨β Î) £⎯ ©à9 $# Ÿω © Í_ øó ãƒ z⎯ ÏΒ Èd, pt ø: $# $º↔ ø‹ x© ﴾ 

β¨ ﴿،)٦(لمِالع قامم قومي الَ نالظَّ نَّأَ:يعنِ؛ ي اليقنيِن كَالظَّ يسلَ]ن[ ﴾ Î) ©! $# 7Λ⎧Î= tæ $yϑ Î/ tβθ è=yè ø tƒ 

tβθ è=yè ø tƒ ﴾ ]م[ن كُمم فره.  

∩⊂∠∪﴿$ tΒ uρ tβ% x. # x‹≈ yδ ãβ# u™ö à) ø9 $# β r& 3“ u tI ø ãƒ ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «! $#﴾هذا جل وابهمقول:﴿ ÏM ø $# 

Aβ# u™ ö à) Î/ Î ö xî !# x‹≈ yδ ﴾)٧(قولُ، ي  :انَا كَم رآنُذا القُه افتراًء من داِهللا ون )أ٢٠َ،)٨ي:ما ينبي غ

ينبغالقُ مثلِي لنْأَ رآن ]يخ٩(]لق ت(و ،إِي اِهللا ريِى غَلَضاف )١٠(،﴿⎯ Å3≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰óÁ s? “ Ï% ©! $# t⎦ ÷⎫ t/ 

Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ﴾ تبِن الكُم،﴿Ÿ≅Š ÅÁ ø s? uρ É=≈ tG Å3 ø9 $#﴾ يعنِي :كتوبِاملُ فصيلَت من الوعد لمن آمن  ،

والوعيد لمن عأ٢٠َ،ىصي:الكتاب ي كَالذتبه اُهللا على أُمة محم،دالفَورائض ي فَالتها رض

                           
  .٥١٠:غريب القرآن   ) ١(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  . ٣/٢٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن مقاتل   ) ٤(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن عطاء   ) ٦(
  .من هذه السورة )  ١٥( جزء من اآلية رقم   ) ٧(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . لزجاج قاله ا  ) ٨(
  . أن خيتلف : ويف األصل ، كذا يف نسخة تذكرة األريب املطبوعة   ) ٩(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١٠(



  

١(مليهِع(،﴿ Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù ﴾ َالشك في نزوله ، ﴿ ⎯ ÏΒ ﴾ عند  ،﴿ Éb> §‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 كـ [ ﴾#$

  . ]صز

∩⊂∇∪ ﴿ ÷Π r& tβθ ä9θà) tƒ çµ1 u tI øù ≅ö ﴿،)٢( دحمم هاافتر:  قولونَي لْب]أون[﴾  #$ è% (#θè? ù' sù ;ο u‘θÝ¡ Î/ 

⎯ Ï& Î#÷V ÏiΒ﴾ ِانَنْ كَإ فْمرىت،﴿ (#θãã ÷Š $# uρ Ç⎯ tΒ Ο çF÷è sÜ tGó™ $# ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $#﴾ ولَوا إِادععاونى مكُتلى م ع

β﴿،ليهع ونَقدرت/نم لَّعارضة كُاملُ Î) ÷Λ ä⎢Ψ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈  قهلَاخت اً دحمم نَّي أَف ]كـ [﴾¹|

من عند ن٣( فسه(و ،نظري هذه اآلية في سورة البقرة : ﴿β Î) uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ ﴾)٤( .  

∩⊂®∪﴿ö≅ t/ (#θç/ ¤‹ x. $ yϑÎ/ óΟ s9 (#θ äÜŠ Ït ä† ⎯ Ïµ Ïϑ ù=Ïè Î/﴾َأبِ:يمي القُا فرآن ن اجلَمنة وارِالن و ،البعث 

و٥( القيامة( ،٢٠  أَي: يهاكُّونَ فم شه؛ َألن كذيبِ بهبِعلمِ الت)٦(،﴿$ £ϑ s9 uρ öΝ Íκ ÌE ù'tƒ … ã& é#ƒ Íρù' s?﴾ ]ن[ 

y7 ﴿،)٧(تابِي الكا فحقيقةُ ما وعدو عدم بهِأتي ملَ ]ن[ Ï9≡ x‹ x.]٣[z> ¤‹ x. t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ 

óΟ Îγ Î=ö6 s%﴾ ، بالبعث والقيامة﴿ ö ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. šχ% x. èπ t7 É%$uã š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9   . ]كـ أوخج[﴾ #$

∩⊆⊃∪ ﴿ Ν åκ ÷] ÏΒ uρ ﴾ ارِفَّن كُم ٨( ةَكَّم( ،﴿⎯ ¨Β ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ ⎯ Ïµ Î/﴾ قَ: ي عنِيوملم أَاً عنم يؤمنونَه  ،

 ،﴿ Ν åκ ÷] ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ω Ú∅ ÏΒ÷σ ãƒ ⎯ Ïµ Î/]ن[ y7 š/ u‘ uρ ÞΟ n= ÷æ r&]٣[t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑø9 $$ Î/ ﴾]٢كـ أوثد ،

  .م هيد لَهدذا ته، و كذبنياملُ:  ريدي  ]ونعبرأَ

∩⊆⊇∪ ﴿ β Î) uρ x8θ ç/ ¤‹ x. ≅ à) sù ’Ík< ’ Í? yϑtã öΝ ä3 s9 uρ öΝ ä3 è=yϑ tã]ن[Ο çFΡr& tβθä↔ ÿƒÌ t/ !$£ϑ ÏΒ ã≅ yϑ ôã r& O$ tΡ r& uρ 

                           
  . ١/٢٣٦:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  . ٣/٢١:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  .من السورة )  ٢٣( جزء من اآلية رقم   ) ٤(
  . ٢/٥٤٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٥(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. دي عن الكليب حكاه الواح  ) ٨(



  

Ö™ ü“Ì t/ $ £ϑÏiΒ tβθè= yϑ ÷è s? ﴾]كـ [ نسخها آيةُت اجل١( هاد(.  

 ∩⊆⊄∪﴿Ν åκ ÷] ÏΒ uρ ⎯ ¨Β tβθ ãè Ïϑ tG ó¡ o„ y7 ø‹ s9 Î)﴾]ن[نزلت ي املُفكَ ستهزئنيانوا يستمونَع 

الستهزاِءل  والتالَ، قَ)٢( يبِكذ ى عالَاُهللا ت :﴿ |MΡ r'sù r& ßì Ïϑ ó¡è@ §Μ Á9 $# ﴾ يأَ:  ريدنم بِهمرتلة 

ل  مالصةشد ع٣(م هِداوت( ،﴿öθ s9 uρ (#θçΡ% x. Ÿω šχθè= É) ÷è tƒ ﴾]أَ ]كـي  :و كَلَوانع وا م

  .  وا عمما سوا بِعقتنِي ما لَذَالصم اجلُهال إِ مرتلةم بِهنى أَعالَت اُهللا خربهم صما جهاالً أَونِكَ

∩⊆⊂∪﴿Ν åκ ÷] ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ã ÝàΖ tƒ š ø‹ s9 Î)﴾]ن[متجِعباً مغَ )٤( نكري نظَبِ نتفعٍمره،﴿|MΡr' sù r& ” Ï‰öκ sE 

” Ï‰ öκ sE }‘ ôϑ ãè ø9 $# öθ s9 uρ (#θçΡ% x. Ÿω šχρç ÅÇ ö7 ãƒ﴾]كـ[ينَّأَ:ريد اَهللا عز أَ جلَّوى قُعمهم لوب

öθ ﴿:  هولُقَ ٢٠، )٥(ى دن اهلُيئاً مش بصرونَال يفَ s9 uρ ﴾ ِب٦(ا ذَإِ: ى معن( .  

∩⊆⊆∪ ﴿ ¨β Î) ©! $# Ÿω ãΝ Î=ôà tƒ }¨$̈Ψ9 $# $\↔ ø‹ x©  ﴾]لَ ]نا ذَمهلُأَ كر الشةذكَ قوأَ رنلَ هم يهم ظلم

⎯£﴿ ،لكهي مف فتصري هنَألم ؛ليهِع قوةالش مِتقُدبِ Å3≈ s9 uρ }¨$̈Ζ9 $# öΝ åκ |¦ àΡ r& tβθãΚ Î=ôà tƒ 

  .)٧(ي اصعم املَهِكسبِبِ] كـ[﴾

                           
   :ال وجه للنسخ يف هذه اآلية كما بني ذلك ابن اجلوزي من ثالثة وجوه   ) ١(

واملنسوخ ال يصح ، أنه ليس بني اآليتني تناف : والثاين ، ذلك ال يصح و ،مروي عن ابن عباس  أنه: األول        
مفهومها منسوخ عندهم : بل إن قيل ؛ أنه ال يصح أن يدعي نسخ هذه اآلية : والثالث  ، سخاجتماعه مع النا

يل جزاء عملي فإن : إمنا معىن اآلية ؛ وليس األمر كذلك ، واقتصر على ذلك وال تقاتلهم  ﴾فقل يل عملي  ﴿
وهو أقرب إىل ، قتاهلم  وفائدة هذا ال مينع من، ولكم جزاء عملكم يف تكذيبكم يل ، كنت كاذبا فوباله علي 

  .١٧٩: نواسخ القرآن : انظر  . فال وجه للنسخ، ما يفهم منها 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  . ٣/٢٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. باس حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن ع  ) ٤(

  . ٤/٣٥:املسري 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٥(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  . ٢/٥٤٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٧(



  

∩⊆∈∪ ﴿ tΠ öθ tƒ uρ /öΝ èδ ç à³ øt sΥ β r( x. óΟ ©9 (# þθ èV t6 ù=tƒ ω Î) Zπ tã$y™ z⎯ ÏiΒ Í‘$ pκ ¨]9 م هي قبورِوا فثُلبي ملَ أنْكَ﴾#$

، القيامةو عثالب مرِي أَوا فلُقبستاا املدةَ لهولِ م لكوا ترقصاست،)١( هارِن الناعة مدر سقَ الَّإِ

tβθèù ﴿،)٢(اي الدنيوا فلبثُي ملَ أنْكَ:  وأَ ٢٠ u‘$ yè tG tƒ öΝ æη uΖ ÷ t/  ﴾]ن[يعرف بهم بعضعضاً ت عارف

ريقٍفَ لَّكُ نَّ؛ َأل وبيخٍت أَ:  آلخرِيقُولُ لنت للْضينِت ،وما يشبه ذا هعند هِروجِخبورِن القُم م ،

﴿ ô‰ s% u Å£ yz ﴾ اجلن ثواب ة، ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. Ï™!$ s) Î=Î/ «! $ ﴿،)٣(البعثبِ ﴾ #$ tΒuρ (#θ çΡ% x. t⎦⎪ Ï‰ tG ôγ ãΒ ﴾ 

  .]كـ[ ﴾

∩⊆∉∪ ﴿ $ ¨ΒÎ) uρ y7 ¨Ζ tƒ Ì çΡ uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# öΝ èδß‰ Ïè tΡ ﴾ ي ريد :ما ابتلوا به يوم ٤(درٍ ب(، ﴿ ÷ρ r& 

y7 ¨Ψ u‹ ©ù uθ tG tΡ ﴾ َذَ بلَقلك،﴿$ uΖ øŠ s9 Î* sù óΟ ßγ ãèÅ_ ó s∆ ﴾]أَ ]نفَ:  يعذِّنهبي م فاآلخرة  ،﴿§Ν èO ª!$# î‰‹ Íκ y− 

4’ n? tã $ tΒ šχθ è=yè ø tƒ﴾]خجم[ من محاربتك وتكذفَ يبك ،م بِيهِجزِنها ، ومعننْ إِ:  ى اآلية

  .)٥( ي اآلجلِم فنهنتقم مي اجلِي العم فنهِم اُهللا نتقمم يلَ

∩⊆∠∪ ﴿Èe≅ à6 Ï9 uρ 7π ¨Βé& ×Αθß™ # ﴿،)٦(مليهِيرسلُ إِ ]ن[﴾  ‘§ sŒ Î* sù u™ !$y_ óΟ ßγ ä9θ ß™ u‘ z© ÅÓè% Ο ßγ oΨ ÷ t/ 

ÅÝ ó¡ É) ø9 $$Î/﴾ وهو هالك ذَّن كَمبه و ،نجاةُ من ت، هبع﴿öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ßϑ n=ôà ãƒ ﴾]الَ ]كـ 

  .)٧( تكذيبهب بِيجازى املكذِّقِ ، وصدواب املُينقَص ثَ

∩⊆∇∪ ﴿ tβθ ä9θà) tƒ uρ 4© tL tΒ # x‹≈ yδ ß‰ôã uθø9 $ ﴿ :م هال لَقَ نيح لكوا ذَالُقَ ﴾ #$ ¨ΒÎ) uρ y7 ¨Ζ tƒ Ì çΡ ... ﴾

واقالُفَ ، اآلية:متى هذا العالذ ذابي تعدنا يدحم؟ ا م! ﴿β Î) óΟ çFΨ ä.﴾ ِأَنْ كُإ نتي نت دحما م

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. اس حكاه الواحدي عن ابن عب  ) ١(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٤(
  . ٣/٢٣:ابه معاين القرآن وإعر: انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٦(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن عطاء   ) ٧(



  

وأتباعك ﴿ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈   . ]كـ أو[﴾ ¹|

∩⊆®∪ ﴿ ≅ è% Hω à7 Î=øΒ r& © Å¤ ø uΖ Ï9 # u ŸÑ Ÿω uρ $ ·è ø tΡ ωÎ) $ tΒ u™ !$ x© ª! ≅Èe ]ن[#$ ä3 Ï9 >π ¨Βé& î≅ y_ r&]ن[# sŒ Î) 

u™ !% y` óΟ ßγè= y_ r& Ÿξ sù tβρ ã Ï‚ ø↔ tF ó¡ tƒ Zπ tã$y™  Ÿω uρ tβθ ãΒ Ï‰ø) tF ó¡ o„ ﴾ ]كـ ثه[  مي آيتنيِفسرةٌ ف ن م

ساَأل ورة فَ)١(عراف ،لما استلُعجوا العق ذابيل لبِلني  :  

∩∈⊃∪  ﴿ ö≅ è% óΟ çF ÷ƒ u™ u‘ r& ﴾ متملأع،﴿÷β Î) öΝ ä38 s? r& … çµ ç/# x‹ tã﴾ اِهللاع ¹$﴿،  ذاب?$ uŠ t/ ﴾ َيالً ،ل﴿ ÷ρ r& 

# Y‘$ pκ tΞ # sŒ$̈Β ã≅ Éf ÷è tGó¡ o„ çµ ÷Ζ ÏΒ tβθãΒ Ì ôf ãΚø9  جرمونَاملُ ستعجلُيٍء يش/أَي :  يأَ ]ونمسخ،خ [﴾ #$

٢(؟ن العذابِم(هذَوم ا استفهامعناه:التهويلُ والتفظأَ،يعي:ا أَمم عظملتمسونَا ي وونَلُستعجِي !
كذِّب ن: وا الُقَذا،كَه  يبِم النهلَ الَا قَلمفَ)٣(!؟فسكلى نِي عجنِا تاذَأَعلمت م:قولُ ا تمكَ
بِن العذابِكذِّب ولَستعجِنذَإِ، فَ ها وأَ قعمناُهللا قالَ، فَ ا به ى عالَت:  

∩∈⊇∪ ﴿ ¢Ο èO r& # sŒ Î) $ tΒ yì s% uρ ﴾ م ،كُبِ حلَّو﴿ Λ ä⎢Ζ tΒ# u™ ÿ⎯ Ïµ Î/  ﴾]ن[ بن عدوزفَ له ،قبلُ مم نكُال ي

≈⎯z ﴿: م كُلَ قالُي، و اإلميانَ t↔ ø9 !# u™ ﴾ َأآآلنَ:  ي ت٤( نونَؤم(  ،﴿  ô‰ s% uρ Λ ä⎢Ψä. ⎯ Ïµ Î/ tβθ è=É∨ ÷è tG ó¡ n@  ﴾

  . ستهزئنيا مي الدنيف]كـ[﴾ 

∩∈⊄∪  ﴿ §Ν èO Ÿ≅Š Ï% t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ßϑ n=sß (#θè%ρèŒ z># x‹ tã Ï$ ù#èƒ ø:$#  ] خ [ö≅ yδ tβ ÷ρt“ øg éB ω Î) $ yϑÎ/ ÷Λ ä⎢Ζ ä. 

tβθ ç7 Å¡õ3 s? ﴾]كـ[ .  

∩∈⊂∪﴿š tΡθä↔ Î6 .⊥ tFó¡ tƒ uρ﴾ ستخبِيرون٥( ك(،﴿<, ym r& uθ èδ﴾] كـن[ا أَمخربتالعذابِ منِ نا به 

≅ö ﴿،البعثو العذابِ è% “ Î) ﴾ ]أَ]خي  :ن٦( عم(،٠٢  إِي :تل بِ لقسمِوكيد ،ى معن :عم ن)٧( ،

                           
  ) .،    (    صفحة )  ١٨٨( ، )  ٣٤( عند اآلية رقم   ) ١(
  . ٣/٢٤:معاين القرآن وإعرابه :  انظر. قاله الزجاج   ) ٢(
  . ٨/٣٥٠:تفسري القرطيب و،  ٢/٥٥٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ٣/٢٥:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(



  

)١( ،﴿þ’ În1 u‘ uρ ]أون[… çµ ¯Ρ Î) A, ys s9  ﴾]ن[ نَّإِ: ي عنِي العن م ، كُازلٌ بِذاب﴿ !$ tΒ uρ Ο çFΡ r& 

š⎥⎪ Ì“ Éf÷è ßϑ Î/﴾ ]م[  بعد أَ املوت ،فَ:  يت٢(كُم كفرِبِ ونَجاز(. 

∩∈⊆∪ ﴿ öθ s9 uρ ¨β r& Èe≅ ä3 Ï9 <§ ø tΡ ôM yϑ n= sß ﴾ َشرأكت  ،﴿$ tΒ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ôN y‰ tFøù ]ω ⎯ Ïµ Î/ ﴾]ن[ 

ρ•#)﴿ا ، نهع العذابِ دفعِل بذَلتهلَ |™ r& uρ sπ tΒ# y‰ ¨Ψ9  ن السفلةم ؤساَءالر:  يوا ، أَمتكَوا وفَخأَ ﴾ #$

الذأَ ينلُض٣(م وه( ،٢٠ أَ الَقَوببيدةَو ع )وا  ((:)٤رظْأَ: أسهوار ((
)٥( ،﴿$ £ϑ s9 (# ãρr& u‘ z># x‹ yè ø9  ]ن[#$

z># x‹ yèø9 †š ]ن[#$ ÅÓè% uρ Ο ßγ oΨ ÷ t/﴾بني السفلة وؤساِءالر،﴿ÅÝ ó¡É) ø9 $$ Î/﴾ِالعدلِب،﴿öΝ èδ uρ Ÿω 
tβθ ßϑ n=ôà ãƒ﴾]فَ ]صح مي كُجازِيلٌّ على ص٦( نيعه(.  

∩∈∈∪﴿Iω r& ¨β Î) ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ]ن[Iω r& ¨β Î) y‰ ôã uρ «! $# A, ym﴾ما ووليائَأل عده 

َألو٧( عدائه( ،﴿£⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u sY ø. r& Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ ﴾]كـ[ شركنيِاملُ: ي عنِي .  

∩∈∉∪ ﴿ uθ èδ ⎯ Ç‘ øt ä† àM‹ Ïϑãƒ uρ Ïµ øŠ s9 Î) uρ šχθ ãè y_ ö è? ﴾]م[  .  

∩∈∠∪﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $#﴾ قُ:يعنِي٨(شاًري(،﴿ô‰ s% Ν ä3 ø? u™ !$ y_/×π sà Ïã öθ ¨Β ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/  ،)٩(رآنُالقُ ﴾‘§

™Ö ﴿ ،)٩(رآنُالقُ !$x Ï© uρ $ yϑ Ïj9 ’ Îû Í ‘ρß‰ Á9 “﴿،)١(هلِاجلَ داِءواٌء لد]ق[﴾#$ Y‰ èδ uρ ﴾ بن يانٌ م

                           
  . ١٠٥: غريب القرآن   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  . ١٧٣: يف جماز القرآن   ) ٤(
  .١/٢٣٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .در سابق مص: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن ابن عباس  ) ٧(
: زاد املسري و،مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس  ) ٨(

٤/٤٠ .  
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٩(



  

الضاللة ،﴿×π uΗ ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ïj9 ﴾] كـ[ نِوصحابَِأل ن اِهللاعمةٌ م محمد  و ، ي رض

عم ن٢(ه(.  

∩∈∇∪﴿ö≅ è% È≅ ôÒ x Î/ «! $# ⎯ ÏµÏF uΗ ÷q t Î/ uρ﴾ُِإلا:اِهللا ضلُفسالم،ورح٣(رآنُالقُ:مته(، ﴿ y7 Ï9≡ x‹ Î7 sù ﴾ 

θãm#) ﴿، محةالرو ضلِالفَ t ø u‹ ù=sù ]ن[uθ èδ ﴾ َأي  :ما آتم اُهللااه سالمِن اِإلم والقرآن،﴿ × ö yz $£ϑ ÏiΒ 

tβθ ãè yϑøg s† ﴾]كـ[خم ريمغَا ي جمعريهم منيأَ ا ،ن الدقَر ﴿tβθãè yϑ øg sB ﴾٤(امٍش(.   

∩∈®∪ ﴿ ö≅ è% ﴾ كفَّارِل ةَكَّم ،﴿ Ο çF÷ƒ u™ u‘ r& !$ ¨Β tΑ t“Ρr& ª! $# ﴾ خو نشأَأَلقَهه ، ﴿Ν ä3 s9 ∅ ÏiΒ 5− ø— Íh‘ 

Ο çF ù=yè yf sù çµ ÷Ζ ÏiΒ $YΒ# t ym Wξ≈ n= ym uρ﴾]ن[يعنِي:ما حره مومما هاللٌ لَو حهم من البحرية ها ، أمثالُو

حلُّأَووه مما هو حم املَ نرامو أمثالُيتةا ه، ﴿ ö≅ è% ª! !# u™ šχ ÏŒ r& ]٣ [öΝ ä3 s9 ﴾ ي ذَفلك حرميِالت  

و٥( حليلِالت( ،﴿ ôΘ r& ﴾  ْل٦(ب( ،﴿’ n? tã «! $# šχρç tI ø s? ﴾]كـ[ .  

∩∉⊃∪ ﴿$ tΒuρ  ⎯ sß š⎥⎪ Ï% ©! $# šχρç tI ø tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ x6 ø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 :  يأَ  ]ن[﴾ #$

ا ظَمهم ذَنبِ لك اِهللاليوم وقد افتروا ع٢٠؟  ليه فيه مت حذوفقديره  :وا ظَمننْم أَه فعلَ ي

χ ﴿، )٧(هم بِ Î) ©! $# ρä% s! @≅ ôÒ sù ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 ى لَحرمٍ إِمنٍ وي أَم فهعلَج نيح كَّةَم هلِأَ ﴾ #$

سا أَائر ماُهللا نعم به أَ ٢٠م ،ليهِعلَ ذْإِ: وم يعل بِج٨(العقوبة(،﴿ £⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u sY ø. r& Ÿω tβρ ã ä3 ô± o„﴾ 

                                                                             
  .مصدر سابق : زاد املسري و، مصدر سابق : وسيط يف تفسري القرآن ايد ال: انظر  ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٢(
: تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن ابن عباس ، رواه ابن جرير عن هالل بن يساف وقتادة وجماهد   ) ٣(

  . ٦/١٩٥٩:تفسري ابن أيب حامت و ،١١/١٢٥
  . ١٢٢: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٢٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٢/٥٥١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٥(
  .٥/١٣٦:تفسري الثعليب   ) ٦(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
: هو قول الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد و، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(

  . مصدر سابق 



  

  . ونَيعطال يو ونَوحدي الَ  ]ونتس،٢عب م[

∩∉⊇∪ ﴿ $ tΒ uρ ãβθ ä3 s? ﴾ يا محمد  ،﴿ ’ Îû 5β ù' x© ﴾ َأي  :ي أَفن أُمرٍ مأَ ٢٠، )١( موركو  :

ف٢(ملٍ ي ع( ،﴿$ tΒ uρ (#θè=÷G s? çµ ÷Ζ ÏΒ ﴾ أَ ٢٠،  ن اِهللامو  :من الشأن و ،املعناَأل ولِلى القَى علِو  :

 :وما تلُتوا من ن٣( ن اِهللاازلٍ م(،﴿⎯ ÏΒ 5β# u™ ö è% ﴾ َأنزله ع٢٠،  ليكول اخلطاببِلني   ،

ولَ: ىاملعنه ُألومته و ،الَقَ لذلك  :﴿ Ÿω uρ tβθ è= yϑ÷è s? ô⎯ ÏΒ @≅ yϑ tã ﴾ )٤(اطَخبه وأُمته  ،﴿ω Î) 

$̈Ζ à2 ö/ ä3 ø‹ n= tæ # ·Šθåκ à−﴾ نشاهد معملونَا ت،﴿ øŒ Î) tβθ àÒ‹ Ï è? ﴾ تأَ ٠٢،)٥( ذونَأخي  :

تخ٦( ونَوض(، ﴿ Ïµ‹ Ïù ]ن[$ tΒ uρ Ü> â“ ÷è tƒ ﴾ غيبي/وأَ  ،)٧( يبعدقَر ﴿Ü> Í“ ÷è tƒ ﴾ ٍل٨(ع(،﴿ ⎯ tã y7 Îi/ ¢‘ 

y7 Îi/ ¢‘ ⎯ ÏΒ ÉΑ$ s) ÷W ÏiΒ ﴾ وزن ،  ﴿;ο §‘ sŒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9 Iω]خ[#$ uρ t tó ô¹ r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ 

Iω uρ u y9 ø. r&﴾ َأقَر﴿ω uρ ç tó ô¹ r& ﴾ ،﴿Iω uρ ç y9 ø. r&  ﴾٩( مزةُح(،﴿ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. A⎦⎫ Î7 •Β ﴾] م[ ي ريد :

  .)١٠( ائناتالكَ فيه لَّجو عز اُهللا ثبتي أَحفوظَ الذاملَ وحاللَّ: 

∩∉⊄∪ ﴿ Iω r& χ Î) u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! ’Ÿω ê﴿،)١١(هم الذين تولَى اُهللا هداهم  ﴾ #$ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ 

Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡt“ øt s† ﴾]كـ[ .  

                           
  . ٢/٥٥٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ١(
  . ١/٢٣٨: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن ابن عباس  ) ٥(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  . ٣/٢٦: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(
  . ١٢٣ -١٢٢: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٢٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : ر انظ  ) ٩(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر. حكاه الواحدي عن ابن عباس  ) ١٠(
  . ٥/١٣٨:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن ابن كيسان   ) ١١(



  

∩∉⊂∪ ﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ﴾ صقُدبِوا الني    ،﴿(#θçΡ% Ÿ2 uρ šχθà) −G tƒ  ﴾ ][وا افُخ

مم بهقامني دي اِهللاي ١(ى عالَت(.  

∩∉⊆∪ ﴿ ÞΟ ßγ s9 3“ t ô± ç6 ø9 $# ’ Îû Íο 4θ u‹ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ﴾ عند املوت تبِ الئكةُيهم املَأتالبشرن اِهللاى م 

٢(ىعالَت(،أَ ٢٠و  :هي الرؤيا الصحةُال يراهجلُ ، أَا الرو رى لَته )٣(،﴿† Îû uρ Íο t Åz Fψ  ]خ[﴾ #$

Ÿω Ÿ≅ƒ ﴿، تهنجو اِهللا ثوابِبِ ونَيبشرِ ]خ[﴾ Ï‰ö7 s? ÏM≈ uΗ Í> x6 Ï9 «! ، )٤( مواعيدهل لفخ الَ]ن[﴾  #$
)٤( ،٠٢ بديلُالت  :تغيري يَءالش عن حالته بدالُاِإل، و  :علَج يَءالش كانَم يِءالش )٥( ،

﴿š Ï9≡ sŒ uθ èδ ã—öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9   . ]م[﴾  #$

∩∉∈∪ ﴿Ÿω uρ šΡâ“ øt s† óΟ ßγ ä9 öθ s% ﴾]بِ ]ن زهم إِيبِتكذياك  ،﴿¨β Î) nο ¨“ Ïè ø9 ،  القدرةَو القوةَ نَّإِ ﴾#$

èŠ·$ !¬﴿،)٦(لبةَالغ:  وأَ ٢٠ Ïϑ y_﴾]ن[وهو ناصرك،﴿uθ èδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $#﴾ يولَقَ سمعمه،﴿ ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ﴾ 

  .)٧(م هالُح قتضيهما يهم بِيِازِجيم فَهمريِي ضا فمبِ ]م[ ﴾

                           
  .  ٢/٥٥٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : رانظ. حكاه الواحدي عن ابن عباس  ) ١(
: تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن الضحاك وزيد بن أسلم ، رواه ابن جرير عن الزهري وقتادة   ) ٢(

    .٦/١٩٦٥:تفسري ابن أيب حامت و، ١١/١٣٨
 ،٢/١٦٥: هسننلدارمي يف واإلمام ا، )  ٢٢٧٣٩( برقم ،   ٥/٣١٥ :مسند : رواى اإلمام أمحد يف مسنده  ) ٣(

واإلمام ، )  ٢١٣٦( برقم ،  ﴾هلم الْبشرى يف الْحياة الدنيا ﴿:باب يف قَوله تعالَى ، كتابِ الرؤيا ومن 
،  ) ٢٢٧٥(برقم ،  ﴾هلم الْبشرى يف الْحياة الدنيا  ﴿:  باب قَوله، كتاب الرؤيا ، ٤/٥٣٤: الترمذي يف سننه

: املستدرك واحلاكم يف ،) ٤٧٥٣(برقم ،٤/١٨٥:والبيهقي يف شعب اإلميان،١١/١٣٣:هتفسريوالطربي يف 
: قال  كلهم عن عبادة بن الصامت ،) ٣٣٠٢(برقم ،باب تفسري سورة يونس ، كتاب التفسري ،  ٢/٣٧٠

  ولَ اللَّهسر أَلْتس  هلا ﴿: عن قَو اةيى يف الْحرشاهلم الْبينقال  ﴾ لد :»  نمؤا الْماهرةُ يحالا الصيؤالر يه
، هذا حديث صحيح اإلسناد : (( وقال احلاكم ،   )) هذا حديثٌ حسن :  (( قال الترمذي .  »أو ترى له 
  .     )) ومل خيرجاه 

: زاد املسري و،  ٢/٥٥٤: القرآن ايد  الوسيط يف تفسري: انظر. حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس  ) ٤(
٤/٤٤ .  

  .  ١٤٢: غريب القرآن   ) ٥(
  . ٣/٢٧:وهو قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٧(



  

∩∉∉∪﴿Iω r& χ Î) ¬! ⎯ tΒ † Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ⎯ tΒ uρ † Îû ÇÚ ö‘ F{ م يهِفهم وبِ فعلُي ]ن ف[﴾#$

م١( شاُءا ي(،﴿ $ tΒ uρ ßì Î7 −G tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# u™ !% Ÿ2 u à° ﴾]أَ]خلَ:  يو يس

يبعونَت ركاَءش لى احلَع؛ َأل قيقةنهم يونعدركاَءها ش لَ فعاَءشم ه ،وع ليستا لى مونَيظن  ،

﴿ β Î) šχθ ãè Î7 −F tƒ ω Î) £⎯ ©à9 $# ﴾  ما يالَّإِ بعونَت هم أَظننلَها ت شفع٢( مه( ، ﴿  ÷β Î) uρ öΝ èδ ω Î) 

šχθ ß¹ ã øƒ s† ﴾]كـ[ قولونَي ا الَم أَ ٢٠،  كونُيي  :كْيذ٣(ون ب(.  

∩∉∠∪ ﴿ uθ èδ “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_]٣[ ãΝ ä3 s9 Ÿ≅ øŠ ©9 $#/(#θãΖ à6 ó¡ oK Ï9 ÏµŠ Ïù u‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ # · ÅÁö6 ãΒ ﴾]ن[ ضيئاً م

لتهتوا بهد فم كُوائجِي ح،  ﴿  ¨β Î) † Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 šχθ ãè yϑó¡ o„ ﴾ ]م [س ماع

  .)٤(اعتبارٍ

∩∉∇∪ ﴿(#θä9$s% x‹ y‚ ¨?$# ª! $# # Y‰ s9 uρ﴾ ولَقَ: ي عنِيالئكةُاملَ: م ه باِهللا نات ، ﴿ … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ ]٣[﴾ 

uθ﴿،الوها قَرتيهاً له عمت ]خ[ èδ © Í_ tó ø9$#﴾]نْأَ ]أوكـ لَ كونَتزوجةٌ أَ هو و، لد ﴿ … çµ s9 $ tΒ † Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ βÎ) Ν÷]ن[#$ à2 y‰Ζ Ïã ⎯ ÏiΒ ¤⎯≈ sÜ ù=ß™ !# x‹≈ pκ Í5 ﴾]ن[ مندكُا عم مةن حج 

šχθ﴿، )٥(ذا  ä9θà) s?r& ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ﴾ ]أوثوصط كـ[.  

∩∉®∪ ﴿ ö≅ è% χ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρç tI ø tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# Ÿω šχθ ßsÎ=ø ãƒ ﴾ ]كـ ش 

  .]٢أوثو

∩∠⊃∪ ﴿ Óí$tF tΒ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 Ο¢﴿،)٦(سريةًأياماً ي تمتعونَا يي الدنيتاع فم مهلَ:  يأَ ]ش[﴾ #$ èO 

                           
  .مصدر سابق : قرآن وإعرابه معاين ال: انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٢(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر  ) ٤(
  .  مصدر سابق : إعرابه ومعاين القرآن و،  ١١٠:جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة والزجاج   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(



  

$ uΖ ø‹ s9 Î) öΝ ßγ ãèÅ_ ó s∆ ¢Ο èO ÞΟ ßγà)ƒ É‹ çΡ z># x‹ yè ø9$# y‰ƒ Ï‰ ¤±9 $# $ yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 tβρ ã à õ3 tƒ ﴾]ثو  م،سونبع[ .   

∩∠⊇∪﴿ã≅ ø?$# uρ öΝ Íκ ö n= tã r' t6 tΡ ?yθçΡ]ز[ øŒ Î) tΑ$s%]٣[⎯ Ïµ ÏΒöθ s) Ï9 ÉΘöθ s)≈ tƒ β Î) tβ% x. u ã9x. /ä3 ø‹ n= tæ ’ ÍΓ$s) ¨Β ﴾

“  ﴿م ، يكُبثي فلُكثي وم مليكُشق عظُم وع:  يأَ Î Ï. õ‹ s? uρ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# ﴾ وعظي وخوِتي يف

óΟ﴿:هولُو قَه:وأ٢َ،)١(ىعالَت قوبةَ اِهللام عاكُيإِ s9 r& (# ÷ρ t s? y# ø‹ x. t, n=y{ ª! $# yì ö7 y™ ;N≡ uθ≈ yϑ y™ $]%$t7 ÏÛ﴾)٢( 

٣( اآليات( ،﴿ ’ n? yè sù «! $# àM ù=2 uθ s? ﴾]خ [و قَولُههم ،وئْتا شلُوا مفَا فْع:﴿ (# þθ ãèÏΗ ød r' sù öΝ ä. { øΒ r& ﴾ 

öΝ﴿، عليه جتمعونَمحكمٍ ت مرٍلى أَموا ععزِأَ:  يأَ ]ف[ ä. u™!% x. u à° uρ ﴾ مركَع ش٤(م كُائ(،ويلَق :
)٤(،ويلَق :م عناه :وادعكُاَءركَوا شي عنِم ، ي :آلم كُهت)٥( ،﴿  ¢Ο èO Ÿω ô⎯ ä3 tƒ öΝ ä. á øΒ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ 

Zπ £ϑäî ﴾ َأي  :لأَ يكنكَكم ظَمر٦(شفاً اهراً من(تتونَمكن فيه مما شكَ م الَئتمن يمراً م أَكت

ويأَ، فَخفيه نْال يقْدر فعلَي ما ي ، ةٌ  ٠٢ريدلمةٌظُ: غم و ،غُ:  قالُيمبِغَةٌ و ممعنى واحد  ،

Ο¢ ﴿، )٧(كربةٌ وكَرب :  قالُما يكَ èO (# þθ àÒ ø% $# ¥’ n< Î) ﴾ ُثافْ ملُعوا ما تونَريد  ،ولَوا إِاقض ي

ÇÙ﴿:قوله،كَمسكُفني أَا فوا مأمض:  يأ٠٢َ،)٨(مكُمكروهبِ ø% $$ sù/!$ tΒ |MΡ r& CÚ$s%... ﴾

Ÿω ﴿ ،)١٠(ممضٍ  نتا أَم أمضِفَ:يأَ)٩( uρ Èβρ ã ÏàΖ è? ]كـ [﴾ ]حي[ رؤخي ، مرِوا أَال ت

                           
  .٢/٥٥٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  . ٢/١٢٥:تفسري السمرقندي   ) ٢(
  .من سورة نوح )  ١٥( اآلية رقم   ) ٣(
  . ٣/٢٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
وهذا غلط ؛ ألن الكالم ال فائدة فيه ؛ ألم كانوا  :  ((مصدر سابق : عاين القرآن وإعرابه قال الزجاج يف م  ) ٥(

  . ))  يدعون شركاءهم ألنْ جيمعوا أمرهم 
  .  مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  .  ٣٥٤: غريب القرآن   ) ٧(
  .  ابق مصدر س: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٨(
  .من سورة طه )  ٧٢( جزء من اآلية رقم   ) ٩(
  .  ١٠٦: غريب القرآن   ) ١٠(



  

والَ: ى املعن ألُتمعِاجلَي وا ف وةإِ؛ فَ القوم الَكُن قدرونَت على منَّي ؛ َألساءت لَي إِلنِهاً يي ، منع
وفي هذا تقلبِقويةٌ ل محمد  نَّ؛ َأل سبيله منبياِءاَأل سبيلِكَ ع قومه ن قَمبله ى اُهللالَّص 
ليهِعم و١( سلَّم(. 

∩∠⊄∪  ﴿β Î* sù öΝ çF øŠ ©9 uθ s?﴾ َأعرضتن اِإلم عميان،﴿$yϑ sù / ä3 çG ø9 r' y™ ô⎯ ÏiΒ @ ô_ r&﴾]ن[ معطونِاالً تيه  ،

وهولِن قَذا م وحٍن لقومه ،﴿  ÷β Î) y“ Ì ô_ r& ω Î) ’ n? tã «! β÷ ﴿  قََرأَ ]ن ع[﴾  #$ Î) y“ Ì ô_ r&  ﴾  ٍراقع

وح ٢(فص( ،﴿  ßN ö ÏΒ é& uρ ÷β r& tβθ ä. r& š∅ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗ Í> ó¡ ßϑø9   . ]كـ[﴾ #$

∩∠⊂∪ ﴿çνθç/ ¤‹ s3 sù çµ≈ uΖ ø‹ ¤f uΖ sù ⎯ tΒ uρ … çµ yè ¨Β ’ Îû Å7 ù=à ø9 $# óΟ ßγ≈ uΖ ù= yè y_ uρ y# Í× ¯≈ n= yz]ن[$ oΨ ø% { øî r& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/]ن خ[ ö ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t7 É%$uã t⎦⎪ Í‘ x‹Ψ çR ùQ   .  ]م[﴾ #$

∩∠⊆∪ ﴿§Ν èO $ oΨ ÷W yè t/ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/ ¸ξß™ â‘ 4’ n<Î) óΟ Îγ ÏΒöθ s% Λèερ â™ !$ yf sù ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ $ yϑ sù (#θçΡ% x. (#θãΖ ÏΒ÷σ ã‹ Ï9 

$ yϑÎ/ (#θç/ ¤‹ x. ⎯ Ïµ Î/ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s%  ﴾]قَ ]نوله :  ﴿$ yϑ sù (#θçΡ% x. (#θãΖ ÏΒ÷σ ã‹ Ï9﴾ أَ: ي عنِينبياِءاَأل مم وسلِالر 

وا ملع دقَم ، وأولُوه به ذَّبما كَوا بِنؤمم يلَ ونَاآلخر ؤالِءه:  يأَ، وحٍومُ  نقَ به بذَّما كَبِ

y7  ﴿ : الَقَ م، ثُ)٣(هم يبِتكذم بِهقَغرى أَعالَت اَهللا نَّأَ Ï9≡ x‹ x. ﴾ َأ كَ: يا طَمبعنهم ، لوبِلى قُا ع

﴿ ßì t7 ôÜ tΡ ]٣[4’ n? tã É>θ è=è% t⎦⎪ Ï‰tG ÷è ßϑø9   . اطلِى البلَق إِين احلَجاوزِاملُ ]كـ[﴾ #$

∩∠∈∪  ﴿¢Ο èO  $ oΨ ÷W yè t/ .⎯ ÏΒ Ν Ïδ Ï‰ ÷è t/ 4© y›θ•Β šχρã≈ yδ uρ 4’ n< Î) tβ öθ tã ö Ïù ⎯ Ïµ 'ƒ Z∼ tΒuρ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

(#ρç y9 õ3 tG ó™ $$ sù (#θ çΡ% x. uρ $ YΒöθ s% t⎦⎫ ÏΒÍ ÷g ’Χ ﴾]كـ[ .   

∩∠∉∪ ﴿ $£ϑ n= sù ãΝ èδ u™ !% y` ‘, ysø9 $# ô⎯ ÏΒ $ tΡ Ï‰Ψ Ïã (# þθ ä9$s% ¨βÎ) # x‹≈ yδ Ö ós Å¡ s9 ×⎦⎫ Î7 •Β ﴾]كـ[ .  

∩∠∠∪ ﴿  tΑ$s% #© y›θãΒ tβθ ä9θ à) s? r& Èd, ysù=Ï9 $ £ϑ s9 öΝ à2 u™ !% y`]خ[í ósÅ™ r& # x‹≈ yδ ]م[ Ÿω uρ ßx Î=ø ãƒ 

                           
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٥/١٤٢:تفسري الثعليب و، ١١/١٤٣:تفسري الطربي : انظر   ) ١(
  . ١٢٤: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٣٠:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  . ٢/١٢٦:تفسري السمرقندي : انظر . حكى السمرقندي حنوه عن مقاتل   ) ٣(



  

tβρ ã Ås≈ ¡¡9   . ]كـ[﴾ #$

∩∠∇∪ ﴿  (# þθ ä9$s% $ uΖ oK ÷∞ Å_ r& $ oΨ tGÏ ù= tGÏ9 ﴾ لتنا ، رأَ ٠٢دي  :صرفُتنا ، وااللتفات /:االنصراف 

عا كُمم نتقبالً ع١(ليه(،﴿ $¬Η xå $ tΡô‰ y` uρ Ïµ ø‹ n= tã $ tΡ u™!$ t/# u™ tβθ ä3 s? uρ $yϑ ä3 s9 â™ !$ tƒ Î ö9 Å3 ø9 ، زالعلك واملُ ﴾ #$

٠٢ إِونميلَا ق للمك ؛ َأل ربياٌءكنأَ هكرب يٍءش يف طلبي الد٢(يان(،﴿ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ ي ف ]كـ[﴾ #$

çβθ﴿ قَرأَ ،  )٣(صرم رضِأَ ä3 s? uρ $ yϑ ä3 s9 ﴾ ُ٤(شعبة(،﴿ $tΒ uρ ß⎯ øt wΥ]٣[$yϑ ä3 s9 t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑÎ/ ﴾]كـ[ 

.  

∩∠®∪ ﴿  tΑ$s% uρ ãβ öθ tã ö Ïù ’ ÎΤθ çGø $# Èe≅ ä3 Î/ @ Ås≈ y™ 5ΟŠ Î= tæ ﴾]كـ[ .  

∩∇⊃∪ ﴿ $£ϑ n= sù u™ !% y` äο t ys ¡¡9 $# tΑ$s% Ο ßγ s9]٣[ #© y›θ•Β (#θà) ø9 r& !$ tΒ Ο çFΡr& šχθ à) ù=•Β ﴾]  كـ

  . ]ونمانثَ، خد 

∩∇⊇∪ ﴿ !$ £ϑ n=sù (# öθ s) ø9 r& tΑ$s% 4© y›θãΒ $ tΒ Ο çG ø⁄ Å_ Ï µ Î/]ن ق[ã ós Åb¡9, ]كـ[¨βÎ) ©! $# ÿ… ã& é#ÏÜ ö6ãŠ y™ ﴾ 

 ابن الَقَ! ؟ وسحر هأَ به ئتمجِ يٍءش يأَ: ىعناملَ ؟حر أآلس به ئتما جِم ٢٠، )٥( هلكَهيس ]ن[
عظم و أَه:  يأَ ؟ تيتي أَذا الذه أخطَأٌ: قولُما ت، كَ وا بهتما أَعظيم لذا ته (( : )٦( ينبارِاَأل

الشي اخلَأن فطأ ((
β¨ ﴿ ، )٨(صرٍب﴾  أآلسحر ﴿ قَرأَ،  )٧( Î) ©! $# Ÿω ßx Î=óÁ ãƒ Ÿ≅ uΗ xå t⎦⎪ Ï‰ Å¡ø ßϑ ø9 $# ﴾ 

                           
  .١٤٢: غريب القرآن   ) ١(
  .  ٣/٢٩:وهو قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ،  ٣٩٨: غريب القرآن   ) ٢(
  .مصدر سابق : و الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٢/١٢٧:تفسري السمرقندي   ) ٣(
)٤ (    
  . ١٧/١١٥:التفسري الكبري و، مصدر سابق : قندي تفسري السمر  ) ٥(
 ،حممد بن القاسم ابن حممد بن بشار النحوي األنباري احلافظ العالمة شيخ األدب صاحب ثعلب، أبو بكر   ) ٦(

وكان حيفظ ثالمثائة ألف بيت شاهدا ، كان من أفراد الدهر يف سعة احلفظ مع الصدق والدين من أهل السنة 
مات ليلة عيد النحر ببغداد سنة مثان وعشرين وثالمثائة عن سبع و ،سنة إحدى وسبعني ومئتني ولد  ،يف القرآن 

  .١/٢٨٠:معرفة القراء الكبار ،  ٣٥٠:طبقات احلفاظ : انظر . رمحه اهللا ومخسني سنة 
  .  ٢٤٠ - ١/٢٣٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  .  ٣٢٧: القراءات حجة و،  ٣٢٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(



  

  .)١(م هعنفَي جعلهي الَ] كـ[

∩∇⊄∪ ﴿  ‘, Ït ä† uρ ª! $# ¨, ysø9 $# ﴾ وبِ يظهرهالئلِالد اضالوحة ، ﴿ ⎯ Ïµ ÏG≈ yϑ Î=s3 Î/ ﴾ ِبوعده،﴿ öθ s9 uρ 

oν Ì Ÿ2 tβθ ãΒÌ ôf ãΚø9   .]كـ [﴾ #$

∩∇⊂∪﴿!$ yϑ sù z⎯ tΒ# u™]٣[ #© y›θ ßϑÏ9 ω Î) ×π −ƒ Íh‘ èŒ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s%﴾ يعنِي:من آمن به مسرائيلَي إِنِن ب ،

كَورِوا ذُانأَ ةَيوالد يأَ ٢، )٢( عقوبملُاَ:  وراد  :ومِن قَم نَرعوف ،وهمسةٌم خ  :آسيةُ أمرأته  ،

و ،مطَا شهت،وازِخنه وامرأته،و4﴿،)٣(رعونَفَ آلِ مؤمن† n? tã 7∃ öθ yz ⎯ ÏiΒ šχ öθ tã ö Ïù 

óΟ Îγ 'ƒ Z∼ tΒuρ﴾ و٢٠، )٤(هم رؤسائ ألئَمم ؛ أَهي  :َألم رعونَف إِ، ونمر بِا ذُكنََّأل معِاجلَ لفظ 

β﴿،)٥(عهن مى ملَإِو ليهإِ همالو هبكر ذَا ذُذَك إِلاملَ r& óΟ ßγ oΨ ÏG ø tƒ﴾]ن[صرفَيهم عهم ينِن د

β¨ ﴿، )٦(يب عذالت:  يلَق، و تلَالقَ:  تنةُالفو ٢٠ا ، يهبلية يوقعهم فمحنة وبِ Î) uρ šχ öθ tã ö Ïù 

5Α$yè s9 ﴾ ماولٌ ، طَت﴿ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ … ﴿، )٧( صرم رضِي أَف ]كـ[﴾  #$ çµ ¯Ρ Î) uρ z⎯ Ïϑ s9 t⎦⎫ ÏùÎ ô£ ßϑø9 $# ﴾ 

  .)٨(ى الربوبيةَ ادعبداً فَان عيثُ كَح]كـ صي[

                           
  . ٢/٥٥٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
وأوىل هذه األقوال :  (( مث قال مرجحاً بني األقوال . عن ابن عباس ،  ١١/١٥٠: هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ٣(

وهو أن الذرية يف هذا املوضع أريد ا ذرية من أرسل إليه ؛ ي ذكرته عن جماهد عندي بتأويل اآلية القول الذ
فأدركت ذريتهم فآمن منهم من ذكر اهللا ، موسى من بين إسرائيل فهلكوا قبل أن يقروا بنبوته لطول الزمان 

فألن ، موسى ألنه مل جير يف هذه اآلية ذكر لغري ؛ وإمنا قلت هذا القول أوىل بالصواب يف ذلك ؛  مبوسى 
من ذكر موسى لقرا من ذكره أوىل من أن تكون من ذكر فرعون لبعد  ﴾من قومه  ﴿: تكون اهلاء يف قوله 

  .  )) ذكره منها إذ مل يكن خبالف ذلك دليل من خرب وال نظر  
  . ٣/٣٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب    )٦(
: زاد املسري و، مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر. حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس  ) ٧(

٤/٥٣ .  
  . ٨/٣٧٠:تفسري القرطيب و،  ٤/٥٣:زاد املسري و، مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ٨(



  

∩∇⊆∪ ﴿  tΑ$s% uρ 4© y›θãΒ ÇΠ öθ s)≈ tƒ β Î) ÷Λä⎢Ψ ä. Λ ä⎢Ψ tΒ# u™ «! $$ Î/ Ïµø‹ n=yè sù (# þθè= ©. uθ s?  /βÎ) Λ ä⎢Ψ ä. t⎦⎫ Ïϑ Î=ó¡•Β ﴾ 

  . ]كـ[

∩∇∈∪ ﴿(#θä9$s) sù ’ n? tã «!$# $ uΖ ù=©. uθ s?]خ[ $ uΖ −/ u‘ Ÿω $uΖ ù=yè øg rB Zπ uΖ ÷FÏù ÏΘöθ s) ù=Ïj9 š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ﴾] 

وا انو كَلَ: وا ولُيقُو، غياناً وا طُاديزدا ، فَنري مم خهنلينا فَريوا أَم عرههِظْت الَ:  يأَ ]ع
عم لى حقلِّطْنا سا عفْليهم ، فَيت١(وا ن(  .  

∩∇∉∪ ﴿  $ oΨ Ång wΥ uρ š ÏG oΗ ôq t Î/ z⎯ ÏΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9   . ]كـ أوثز[﴾ #$

∩∇∠∪ ﴿!$ uΖ ø‹ ym÷ρ r& uρ 4’ n<Î) 4© y›θãΒ Ïµ‹ Åz r& uρ﴾َلا أُرسلَم موسف ررعونُ بِى أَممساجد سرائيلَي إِنِب 

وفاً ا خيهيصلُّوا فهم ، ويوتي بف ساجدوا مذُختي نْروا أَأُمفَ،الةن الصمنِعوا موا ،هلَّت كُخربِفَ

مفَ)٢( رعونَن ف ،ولُقَ ذلكه ى عالَت :﴿ β r& # u™ §θ t7 s? $ yϑä3 ÏΒ öθ s) Ï9  ﴾َأي  :أتذَا لَخم ، ه﴿ u óÇÏϑ Î/ 

$Y?θ ã‹ ç/ ﴾ ورِفهم،ي د﴿(#θè= yè ô_$# uρ öΝ à6 s?θã‹ ç/ \' s# ö6Ï% (#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 كم يتي بوا فلُّص:  يأَ ]ن[﴾#$

لتأمنن اخلَوا م٣( وف( ،﴿  Î Åe³ o0uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9   . ]كـ ن[﴾ #$

∩∇∇∪ ﴿š^$ s% uρ 4© y›θãΒ !$ uΖ −/ u‘ š ¨ΡÎ) |M øŠ s?# u™ šχ öθ tã ö Ïù … çν V| tΒ uρ Zπ oΨƒ Î— Zω# uθ øΒ r& uρ ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9 $ ]ع[#$ uΖ −/ u‘ (#θ=ÅÒ t‹ Ï9 ⎯ tã y7 Î=‹ Î6y™﴾]ن[ اَألموا: أَي ذهه علتباًجبلُ س لم ؛ َألهِضاللنم ه

بطروا واستكبرن اِإلوا ع٤( ميان( ،٢٠ وهذه الم العاقبة )أَ، )٥قَر ﴿#θ =ÅÒã‹ Ï9 ﴾ُك٦(وف( ،﴿$ uΖ −/ u‘ 

﴿$ uΖ −/ u‘ ó§Ïϑ ôÛ $# #’ n? tã óΟ Îγ Ï9# uθ øΒ r&﴾ امسخهاذْا وهبها عورِن صفَاه،صارت دراهمهم ودانِنم ريه

                           
تفسري ابن أيب : انظر . الشيخ  بن أيب شيبة وابن املنذر وأيبوزاد السيوطي نسبته ال، رواه ابن جرير عن جماهد   ) ١(

  . ٤/٣٨٢:الدر املنثور و، ٦/١٩٧٦:حامت 
التفسري و، ٤/٥٤:زاد املسري و،  ٢/٣٦٥:تفسري البغوي و، مصدر سابق :الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ٢(

  . ١٧/١١٩: الكبري
  . ٣/٣٠:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ٢/٥٥٧:والوسيط يف تفسري القرآن ايد، مصدر سابق :معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  .١/٢٤١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .  ١٢٣: بع التيسري يف القراءات السو،  ٢٦٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(



  

ارةًحج نقُموشةً صحاحاً وأنافاً ،صوكذلك سأَ ائرمساط٠٢ْ،)١(همموال:امح واذهب بهن ، م

Š÷ ﴿ ، )٢( رسدا وفَذا عإِ ريقالطَّ مسطُ:  ولكقَ ß‰ ô© $# uρ 4’ n? tã óΟ ÎγÎ/θè=è%  ﴾ أطبع عليهى الَا حت 

تلني الَو تنشرح ل٣( إلميان( ، ﴿ Ÿξ sù (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ﴾ عاٌء ع4 ﴿،)٤(مليهِد© ®L ym (# ãρt tƒ z># x‹ yè ø9 $# 

tΛ⎧ Ï9 F{  هدركَى أَحت رعونَف ؤمني لم، فَ لكي ذَف يبجِاست، فَ رقالغ  :يعنِي] كـ[﴾#$

الغرق  .  

∩∇®∪  ﴿ tΑ$s% ô‰ s% M t6‹ Å_é& $ yϑà6 è?uθ ôã ¨Š ﴾ ونَّأَ ذلك مى وس عا دوأمن ٥(ارونُه( ،

﴿$ yϑŠ É) tG ó™ $$ sù﴾]ن[على الرسالة والدعوة،﴿Ÿω uρ Èe⎯≈èÎ7 −F s? Ÿ≅‹ Î6y™ š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω 
tβθ ßϑ n=ôè tƒ﴾]ال]ثز  كـ/ا طَسلُكَتريق الذجهلونَين ي قيقةَح وي،عدوال تستعج

Ÿω ﴿ قَرأَ ، )٧(هومقَرعونُ وف: علمونَي الَ ينالذ٢٠،)٦(يضائقَ uρ Èβ$èÎ7 −F s?  ﴾الن يفون شامٍ خف
)٨( .   

∩®⊃∪  ﴿ $ tΡø— uρ$u_ uρ û© Í_ t7 Î/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó™ Î) t ós t7 ø9 $# óΟ ßγ yè t7 ø? r' sù ãβöθ tã ö Ïù … çν ßŠθãΨ ã_ uρ $ \‹ øó t/ # ·ρô‰ tã uρ ﴾]ن[ 

©#﴿لماً ، ظُ: واً دع، و قح غريِبِ الستعالِءلباً لغياً ؛ طَهم بوا بِلحقُي نْوا أَلبطَ ¨L ym !# sŒ Î) çµ Ÿ2 u‘ ÷Š r& 

ä− t tó ø9 tΑ$s% àMΖ]ع][٣[#$ tΒ# u™ ]ف[… çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) ü“ Ï% ©! $# ôM uΖ tΒ# u™ ⎯ ÏµÎ/ (# þθ ãΖ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó™ Î) O$ tΡ r& uρ z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ ÏϑÎ= ó¡ßϑ ø9 àMΖ﴿  أَرقَ ]تسعون، كـ [﴾ #$ tΒ# u™ … çµ ¯Ρ Í)  ﴾ ٩(أخ(ما أَبِ لفَّظَ، تخرب نهاُهللا ع حلَ نيم 

                           
  . ٥/١٤٥:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن ابن عباس وابن زيد وقتادة والسدي   ) ١(
  .  ١٠٦: غريب القرآن   ) ٢(
  . مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد،  ٣/٣١:معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
  . ٥/١٤٥:تفسري الثعليب   ) ٦(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٢٩: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق :  يف القراءات السبع التيسريو،  ٣٣٠: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٩(



  

فعهذَ ين؛ َأل لكنه أَرى البأس وعاين١( ه(ف ،لَ يلَقه  : 

∩®⊇∪ ﴿ z⎯≈ t↔ ø9 !# u™ ô‰s% uρ |M øŠ |Á tã ã≅ ö6 s% |MΖ ä. uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰Å¡ ø ßϑø9  ؤمنت آآلنَ: ي أَ ]كـ[﴾ #$

، )٢(غرقي نْن أَأناً مظم شعو أَه:واالُقَغَرقَه، سرائيلَي إِنِعض بِب حداُهللا ج هرقَغَ لمافَ؟توبو تأَ
قيفَ)٢(غر ،أخرجاُهللا ه ن املاِءم حتفَى ر ، أوهولُقَ ذلكه ى عالَت :  

∩®⊄∪ ﴿tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù y7Š Édf uΖ çΡ ﴾ نخرجك محرِن الب برقِعد الغ  ، ﴿y7 ÏΡ y‰ t7 Î/ ﴾ ِبجسدك ي الذ

ty7Š ﴿٠٢، وح فيهر الَ ÉdfuΖ çΡ y7 ÏΡ y‰ t7 Î/ ﴾ َ؛ أي  :نلقيك على نجوة أَ ، ن األرضِمي  :فاعٍارت 

ن األرضِم قولُ، وه  : ﴿y7 ÏΡ y‰ t7 Î/ ﴾ َأي  :وأَ، حدكو  :اللةٌد عروجِلى خ وحِالر منهو ،يلَق :

 ﴿y7 ÏΡ y‰ t7 Î/ ﴾ َأدرِبِ:  يعك البدنُ، و  :عر٣(الد(، ﴿ šχθ ä3 tG Ï9 ô⎯ yϑ Ï9 y7 x ù=yz Zπ tƒ# u™  ﴾ ]ن[  

ن٢٠،)٤(عربةً كاالً و﴿y7 x ù= yz ﴾ َأي  :ب٥(عدك(،﴿¨β Î) uρ # Z ÏV x. z⎯ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ﴾ يأَ:  ريدةَ ،كَّهلَ م 

، ﴿ô⎯ tã $ uΖ ÏG≈ tƒ# u™ ﴾ عبِم رادهم ، ا ي﴿šχθ è=Ï≈ tó s9  ﴾]م[ .  

∩®⊂∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ $ tΡù& §θ t/ û© Í_ t/ Ÿ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó™ Î) r& §θ t7 ãΒ 5− ô‰ Ï¹ ﴾ َأريظةَا قُنزلن وضريِالن م٦(دقٍرتِلَ ص( ،

 رتلُامل: بوأُاملُو ٠٢،  امِالشو املدينة نيا ب، م ثربي رضِن أَم: ختاراً ، يريد وداً محمم: ي أَ

Ο ﴿ ، )٩( صرمو امالش وأَ ٢ ، )٨(قدسِاملَ بيتو امو الشه وأَ ٢٠ ، )٧( وملزاملَ ßγ≈ oΨ ø% y—u‘ uρ z⎯ ÏiΒ 

                           
  . ٢/٥٥٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكى الواحدي حنوه عن ابن عباس   ) ١(
،  ٢/٣٥٠:الكشاف : وانظر ، مصدر سابق : حكاه الواحدي عن ابن عباس يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ) ٢(

  . ٥/١٨٩:تفسري البحر احمليط و
  ٣/٣٢: معاين القرآن وإعرابه : وانظر ،  ٤٧٤: لقرآن غريب ا  ) ٣(
  . ٢/٥٥٩: حكاه الواحدي عن الكليب  يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد  ) ٤(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
  . ١٢٢: غريب القرآن   ) ٧(
    .٦/١٩٨٥:تفسري ابن أيب حامت ،  ١١/١٦٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٨(
: انظر . وزاد السيوطي نسبته البن أيب شيبة وابن املنذر وأيب الشيخ ،رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن الضحاك  ) ٩(

  . ٤/٣٨٩:الدر املنثور و، مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت ، مصدر سابق: تفسري الطربي 



  

z⎯ ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $ ﴿،  ي الرزقِم فليهِا عسعنوو، والثِّمارِن النخلِ م]ن[﴾#$ yϑ sù (#θà n= tG ÷z$# ﴾ ي ف

صديقِت يبالن  هوأن/ر4﴿بعوثٌ ،سولٌ م© ®L ym ãΝ èδ u™!% y` ÞΟ ù= Ïèø9 وا انا كَقيقةُ مح:  يأَ ]ن[﴾  #$

يونعلمه و ،هو محمد  ِنعبته و١( صفته(القرآنُ، و )؛ )٢وأَ ذلكنم كَهوا يخربونَان ن ع

زمانه ونتهبو يؤمنونَ، و فَ به ،ا أَلمتاهفَوا،لفُم اختكثَأَ كفر به٣(مره(،﴿ ¨β Î) y7 −/ u‘ © ÅÓ ø) tƒ 

öΝ æη uΖ ÷ t/ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ yϑŠ Ïù (#θçΡ% x. ÏµŠ Ïù tβθ à Î=tG øƒ s† ﴾] كـ م[ .  

∩®⊆∪ ﴿ β Î* sù |MΖ ä. ’Îû 7e7 x© !$ £ϑÏiΒ !$uΖ ø9 t“Ρ r& š ø‹ s9 Î) ﴾]خ[ ذَهاهرِي الظَّا ف خل طابي بِلن ،

واملراد غَ بهريه ماكنين الش ينِف٤(ي الد(،ولُقَوه :﴿È≅ t↔ ó¡ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ â™ t ø) tƒ |=≈ tF Å6 ø9 $# ⎯ ÏΒ 

y7 Î=ö6 s%  ﴾]ن[ي عنِي :من آمن هلِن أَم كَ تابِالك،بنِ اِهللا عبد المٍس وفَ)٥( أصحابه ،سيشهون د

 ورةُالس نَّظر ؛ َألذا ني هف ٢،   نبوتهبِ كخربوني، و دحمم صفلى وون عديشهسفَ

مك٦(ةٌي(،﴿ ô‰ s) s9 š‚ u™ !% y` ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ š Îi/ ¢‘ Ÿξ sù £⎯ tΡθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Î tI ôϑ ßϑø9   . ]عن [﴾  #$

∩®∈∪﴿Ÿω uρ £⎯ tΡθ ä3 s? z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θç/ ¤‹ x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# šχθä3 tG sù z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Î Å£≈ y‚ ø9 $# 

  . ريهغَ به املراد، و ي لنبِطاب لخ لَّهذا كُه ]م[﴾

∩®∉∪  ﴿ ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# ôM ¤) ym öΝ Íκ ö n= tã àM yϑÎ=Ÿ2 y7 În/ u‘ ﴾ وجبت لمةُم كَليهِع ٧(ذابِالع( ،

                           
  . ١/٤٧٨:للفراء ، معاين القرآن :انظر . قاله الفراء   ) ١(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  . ١٦/٥١٢:جمموع الفتاوى   ) ٣(
وهذا مذهب ابن عباس واحلسن وأكثر  :  ((مصدر سابق : تفسري القرآن ايدقال الواحدي يف الوسيط يف   ) ٤(

  . ))  أهل التأويل
  . ١١/١٦٨:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن زيد   ) ٥(
وإمنا أسلم هؤالء باملدينة ، ألن اآلية مكية ؛ وهذا بعيد : (( ٢/٩٩:التسهيل لعلوم الترتيل قال ابن جزي يف   ) ٦(

  .  )) فحمل اآلية على اإلطالق أوىل  



  

١(ذابِالع( ،﴿Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ﴾] ع[ .  

∩®∠∪ ﴿ öθ s9 uρ öΝ åκ øE u™!% y` ‘≅ à2 >π tƒ# u™ ﴾ وهم كَ ذلكأنانسألونَوا ي اِهللا سولَر  َنْأ تأتم يه

Ÿω tβθãΖ ﴿:ىعالَت قالَفَوا ،نؤمى يحت ياتاآل ÏΒ÷σ ãƒ  öθ s9 uρ öΝ åκ øE u™!% y` ‘≅ à2 >π tƒ# u™ 4© ®L ym (# ãρt tƒ z># x‹ yè ø9 $# 

zΟŠ Ï9 F{   .)٢( رعونَنفع في مما لَكَ اإلميانُ ينئذعهم حنفَال يفَ ]م صيا[﴾ #$

∩®∇∪﴿ Ÿω öθ n=sù ôM tΡ% x. îπ tƒö s% ﴾ َما كَفانأ٢٠َ،)٣( ريةٌقَ تهالَّ كَفَ وانقَ تريةٌ آمنت في وقت 

نفَيعا إِه٤(ها ميان(،﴿ôM uΖ tΒ# u™ !$ yγ yè x uΖ sù !$pκ çΡ$ yϑƒ Î) ﴾ عند العذابِ زولِن ،﴿ω Î) tΠ öθ s% }§ çΡθãƒ]خ[ !$ £ϑ s9 

!$£ϑ s9 (#θãΖ tΒ# u™ ﴾ عند أَ ٢٠، العذابِ زولِنلَ:  يقَ كني وم٥(س ون(،﴿$ uΖ ø t± x. öΝ åκ ÷] tã z># x‹ tã 

Ä“ ÷“ Ï‚ø9 $# ’ Îû Íο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $#﴾ يعنِي:٦( اِهللا/خطس(،﴿÷Λ àι≈ oΨ ÷è −G tΒuρ 4’ n< Î) &⎦⎫ Ïm﴾]م[ يريد  :حني 

آجالم ، هذَوأَ لكانهم لَم أوا اآلريةَ التي تربِلى قُدلُّ ع خلَأَ ذابِالعصوبةَوا الت  ،ووا ترآد
 )٨(ىوينن هلُم أَه ونسي ومق٢َ،)٧(ذابم العنهع شفكُى ، فَعالَت ى اِهللالوا إِتضرع، و مظالاملَ
نين٨(ىو( وصلِاملَ عمالِن أَم)عثَ إِ،)٩كذَّم فَليهِبفَوه،بخرج عنهم ، فَغاضباً لَم مها فَلمقدوه 
افُخلبِ، فَوا العذابوا املُسوحس و ،وا بِضجالتوبة،لَ:قيلَوهم أَأجيلةً فَلَ ربعنيلما مخ ضت مس
غَ ونَالثُثَوامت يماً أَغَ ماُءالسه سودائالً يدخن خداناً شيداً،ديغشى مدينفَهم،تلبسوحوا املس 
وا املَترآ، وظالَدم حتى يقلع جلُ احلَالرم جرن تبِ ساسِأَ حت٢٠،)١٠(نائهذَولك هم عأنوا اين

                           
  . ٢/٥٦٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي عن مقاتل   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ٢(
  .بق مصدر سا: الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس يف رواية عطاء   ) ٣(
  .  ٣/٣٤:وهو قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ،  ١/٢٤٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  .مصدر سابق : وهو قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .مصدر سابق : آن ايدالوسيط يف تفسري القر: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ٧(
  . ٥/٣٣٩:معجم البلدان : انظر.  هي قرية باملوصل وبسواد الكوفة، يقال إا قرية يونس بن مىت : نينوى  ) ٨(
  .٥/٢٢٣:ن معجم البلدا: انظر. هي املدينة املشهورة على طرف دجلة يف العراق : املوصل  ) ٩(
عبد اهللا بن مسعود وسعيد بن وحكاه الثعليب عن ، حنوه عن أيب جنيح  ١١/١٧٢: رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ١٠(



  

فَ العذابتابوا صبِ؛ م نهِادقني فقُبلَ مخالف مت نقدمممِن اُألهم م هم مفإنا تابوا صني ، ادق
قيلَو  :ذَ لْبلك لَخ اصهم ، ويلَق  :لْب لكون العذاب ما باش١(مره( .  

∩®®∪ ﴿  öθ s9 uρ u™ !$x© y7 •/ u‘ z⎯ tΒUψ ⎯ tΒ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ ßγ =à2 $·èŠ ÏΗ sd]ن[|MΡr' sù r& çν Ì õ3 è? }¨$̈Ζ9 $# 

4© ®L ym (#θçΡθä3 tƒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ﴾]انَكَ ]م اِهللا سولُر  ريِحنَّلى أَصاً ع يؤمن اس جالن ميع ،

 آيةوخ بِسنذا مهو ٢٠، )٢(عادةالس ن اِهللام هلَ بقن سم الَّن إِؤمي الَ هنأَ هانبحس اُهللا أخربهفَ
الس٦، )٣( يف وولُو قَهه ى عالَت :  

∩⊇⊃⊃∪ ﴿ $ tΒuρ šχ% x. C§ ø uΖ Ï9 β r& š∅ ÏΒ÷σ è? ω Î) Èβ øŒ Î* Î/ «!  ن اِهللاه ملَ بقا سمبِ الَّإِ]خ ق[﴾  #$

اِهللا ضاِءن قَم وقد٤(ره(،﴿ã≅ yè øg s† uρ š[ ô_ Íh9 $# ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθè= É) ÷è tƒ﴾] كـ ،ائةم[ ن ع

≅ã ﴿ قَرأَ،)٥( الغضبو ذابالع:  سجالر٢٠ِ،ليهوهم إِدعا يم،وهيهنو مرهأَ yè øg sΥ uρ š[ ô_ Íh9 $# ﴾

  .)٦(شعبةُ 

∩⊇⊃⊇∪  ﴿  È≅ è%  ﴾ للمشركني الذين يسألوناآلي كات : ﴿  (#ρã ÝàΡ$# # sŒ$ tΒ ’ Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾ ]ن[من اآليات العربِو التي تدلُّ على واِهللا حدانية عز وتعلَفَ،لَّجذَ نَّوا أَملَّه كُ لك

يقتضانعاً الَي ص به اَأليشياَءش الَ، و تثُ)٧(شبهه ،م ننَّأَ بي غنِ الَ اآلياتي تنعم سبق فلم ي ع

$﴿:  قالَفَ  نؤمي أنه الَ اِهللا tΒ uρ © Í_ øóè? àM≈ tƒ Fψ $# â‘ ä‹ –Ψ9$# uρ ﴾ جمع ذيرٍن، ﴿⎯ tã 7Θöθ s% ω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾ 

                                                                             
  .  ١٥٢ -٥/١٥١:تفسري الثعليب : انظر . جبري والسدي ووهب 

  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  .مصدر سابق : لوسيط يف تفسري القرآن ايدا: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
زعم قوم :  ((  ١٨٠:نواسخ القرآن قال ابن اجلوزي يف ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(

أن اإلميان ال يصح مع : وبيان ذلك ، والصحيح أا حمكمة ، منهم مقاتل ابن سليمان أا منسوخة بآية السيف 
  .  )) وإمنا يتصور اإلكراه على النطق ال على العقل  ، من أعمال القلب ألنه ؛ اإلكراه 

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  . ١/٤٨٠:وهو قول الفراء يف معاين القرآن ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : يف القراءات  السبعة: انظر   ) ٦(
  . ٢/٥٦١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ٧(



  

  .)٢(اِهللا لمِي عف ؤمنونَي الَ: ي أَ ٢٠/،)١(هؤالِءل افعٍري نغَ نذاراِإل: قولُ ي ]كـ[

∩⊇⊃⊄∪﴿ö≅ yγ sù šχρã Ïà tG⊥ tƒ﴾َأي:أَي جبالَّ ينتظروا بعد تكذيبك،﴿ω Î) Ÿ≅ ÷W ÏΒ ÏΘ$−ƒ r& š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(# öθ n= yz ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Î=ö6 s%  ﴾]إِ ]نثلَالَّ م اِهللا قائعِو فيمن سبلَقَ لفه٣(ن الكفَّارم م(،﴿ ö≅ è% (# ÿρ ã Ïà tGΡ $$sù 

’ ÎoΤ Î) Ν ä3 yè tΒ š∅ ÏiΒ š⎥⎪ Ì Ïà tGΖ ßϑø9   . ]كـ[ ﴾ #$

∩⊇⊃⊂∪ ﴿ ¢Ο èO © Édf uΖ çΡ $ oΨ n=ß™ â‘ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ ﴾]خ أو[ ذا إِهع خبارانَا كَم فعلُاُهللا ي ي ف

y7 ﴿ ، فرمن كَ عذِّب بها يمهم ملَ دقنيصاملُو سلَالر جناِءن إِم اضيةاملَ ممِاَأل Ï9≡ x‹ x. ﴾]ن[ أي :

جناُءلك اِإلذَ ثلُم،﴿$ ˆ) ym $ uΖ øŠ n=tã ÆkΨ çΡ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9  قَرأَ، )٤( يذابِن عم  دمحمبِ]خ كـ[﴾ #$

kΨ﴿  قَرأَ çΡ ⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9   .)٥(وحفص علٍ ﴾ #$

 ∩⊇⊃⊆∪﴿ ö≅ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $#﴾ ي هلَأَ: ريد ةَكَّم،﴿β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. ’ Îû 7e7 x© ⎯ ÏiΒ © Í_ƒ ÏŠ  ﴾ي جِالذ ئت

به ، ﴿ Iξ sù ß‰ ç6ôã r& t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! ،  اِهللا ريعبد غَأَ ي الَينِي دم فكِّكُشبِ: ي أَ ﴾ #$

﴿ô⎯ Å3≈ s9 uρ ß‰ ç6 ôã r& ©! $# “ Ï% ©! $# öΝ ä38 ©ùuθ tG tƒ﴾]ن[ يذُ أَأخكُرواحم ، وفي هلَذا ت نَّهم ؛ َألهديد فاةَو 

ÝV﴿، )٦(هم ذابِيعاد عم شركنياملُ ö ÏΒ é& uρ ÷β r& tβθ ä. r& z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9   . ]ع [﴾ #$

∩⊇⊃∈∪﴿ ÷β r& uρ óΟ Ï% r& y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ ÏΖ ym﴾]خ[م بِقْاستإقبالك على ما أُمرت وجِبِ بههك ،

Ÿω ﴿، )٧(تقيم املس:  يفاحلنِ، و ملكع خلصأَ: ي أَ ٢٠ uρ ¨⎦ sðθä3 s? š∅ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ﴾ 

  . ]كـ[

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ١(
  . ١/٢٤٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  .مصدر سابق : يدالوسيط يف تفسري القرآن ا: انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ٦(
  .ق مصدر ساب: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(



  

∩⊇⊃∉∪﴿Ÿω uρ äíô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $tΒ Ÿω y7 ãè xΖ tƒ Ÿω uρ x8 • ÛØ tƒ﴾]أَ]ني:يئاً ؛ َألشنالَ ه تحقَيق 

β﴿يئاً ، ش اِهللا ن دونم عدت الَو:  الَكأنه قَ، فَ ن اِهللاالَّ مالنفع والضر إِ Î* sù |M ù= yè sù y7 ¯Ρ Î* sù # ]ŒÎ) 

z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9    .]كـ[ ﴾ #$

∩⊇⊃∠∪ ﴿ β Î) uρ y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ ª! $# 9h ÛØ Î/ ﴾ ِب١(فقرٍ مرضٍ و( ،﴿Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 ÿ… ã& s! ﴾َال لَ زيلَمه ،

﴿ω Î) uθ èδ]ن[χ Î) uρ x8 ÷Š Ì ãƒ 9 ö sƒ¿2 ﴾ َأ ي :إِونْ يبِ ردك اخلري،﴿Ÿξ sù ¨Š!# u‘ ⎯ Ï&Î# ôÒx Ï9﴾]الَ ]ن مانع 

لما تلَ بهفض عليك من رخاٍء ونعمة ،﴿ Ü=Š ÅÁ ãƒ]٣[⎯ ÏµÎ/ ﴾ ِبكلِّ وم احدا ذُم٢( كر( ،﴿/⎯ tΒ 

â™ !$t± o„ ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$ t6Ïã]ن[uθ èδ uρ â‘θà tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §9   . ]م [﴾ #$

∩⊇⊃∇∪ ﴿ö≅ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $#﴾ يهلَأَ: ي عن ةَكَّم ،﴿ ô‰ s% ãΝ à2 u™ !% y` ‘, ys ø9 ⎯﴿،  رآنَالقُ ﴾ #$ ÏΒ 

öΝ ä3 În/ ⎯Ç﴿،فاُءالشو يانُالب فيهو]ن[﴾ ‘§ yϑ sù 3“ y‰ tF÷δ $#﴾ من الضاللة، ﴿$ yϑ ¯ΡÎ* sù “ Ï‰ tG öκ u‰ ⎯ Ïµ Å¡ø uΖ Ï9 ﴾ 

⎯﴿، )٣( نفسهحتاطُ لا يإنمد فَحمم ن صدقم: ريد ي ]ن[ tΒ uρ ¨≅ |Ê﴾ ِبتكذيبه،﴿$ yϑ̄Ρ Î* sù ‘≅ ÅÒ tƒ 

‘≅ ÅÒ tƒ $pκ ö n=tæ ﴾]ن[مإنا يكونُ وبالُ ضالله على نفسه،﴿ !$ tΒ uρ O$ tΡ r& Ν ä3 ø‹ n=tæ 9≅‹ Å2 uθ Î/﴾ 

  .)٤( يفالس نسوخ بآيةم عدها بمذا وهوا ، وكُهلَت ى الَحت الكن اهلَم حفيظبِ]م[

∩⊇⊃®∪ ﴿ ôì Î7 ¨? $# uρ $ tΒ #© yrθãƒ y7 ø‹ s9 Î) ÷ É9 ô¹ $# uρ 4© ®L ym zΝ ä3 øt s† ª! كم ى حعالَت اَهللا نََّأل؛نسخ ]ن[﴾ #$

uθ ﴿،)٥( تابِالك هلِلى أَع اجلزيةبِ، و شركنياملُ قتلِبِ èδ uρ ç ö yz t⎦⎫ ÏϑÅ3≈ pt ø:                      . ]ثج صيبم[﴾ #$

                           
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ٢(
  . ٢/٥٦٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
، هذا خرب ال جيوز أن ينسخ : (( مث تعقبه بقوله  ،عن ابن عباس  ٤١٦: الناسخ واملنسوخ رواه النحاس يف   ) ٤(

إمنا عليه أن ينذرهم وعقام إىل اهللا عز ؛ ليس هو عليهم حبفيظ  والنيب  ، حفيظ ورقيب ) : وكيل ( ومعىن 
  . ١٥٤: اختيار ابن اجلوزي يف نوسخ القرآن  -أيضاً  -وهو ،  )) وجل 

نواسخ قال ابن اجلوزي يف ،  ٢/٥٦٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . عباس  حكاه الواحدي عن ابن  ) ٥(



  

.                                   

* * * 

  

  
  
  
  
  
ورةُس ١(وده( 
ائةٌم عشرونَو ثالثُو ٢(آيات(   
ةٌم١(كي(  

                                                                             
مث إن األمر بالصرب ها هنا مذكور إىل غاية وما بعد الغاية ، هذا ال يثبت عن ابن عباس : (( ١٨١: القرآن 

  .  ))  فال وجه للنسخ،  ...خيالف ما قبلها 
 ٥/٥٤٥: منها ما رواه الترمذي يف سننه، ا ورد ذلك يف عدة أحاديث كم اسم السورة توقيفي من الرسول   ) ١(

قال  :  ((عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ، )  ٣٣٠٨( برقم ، ومن سورة الوقعة : باب ، كتاب التفسري ، 
 إذا(و) عم يتساءلون (شيبتين هود والواقعة واملرسالت و  «: قال ، يا رسول اهللا قد شبت :  أبو بكر 

  .  ملزيد من التفصيل ،  ٢٢٤:أمساء سور القرآن وفضائلها : وانظر .  ))»  )لشمس كورت 
وهي مئة وإحدى وعشرون آية يف املدين األخري : ((  ١٦٥: البيان يف عد آي القرآن قال أبو عمرو الداين يف   ) ٢(

إين بريء  ﴿ :اختالفها سبع آيات ، وثالث يف الكويف ، واثنتان يف املدين األول والشامي ، واملكي والبصري 
وهو الثاين مل يعدها البصري  ﴾جيادلنا يف قوم لوط  ﴿ ،عدها الكويف ومل يعدها الباقون   ﴾مما تشركون 

عدها املدين األخري واملكي ومل  ﴾من سجيل   ﴿ ،وهو األول   ﴾إىل قوم لوط  ﴿ وكلهم عد، وعدها الباقون 
عدها  ﴾إن كنتم مؤمنني  ﴿ ، ها املدين األخري واملكي وعدها الباقونمل يعد﴾ منضود  ﴿ ،يعدها الباقون 

إنا  ﴿ ، مل يعدها املدنيان واملكي وعدها الباقون ﴾وال يزالون خمتلفني  ﴿ ،املدنيان واملكي ومل يعدها الباقون 
  . )) مل يعدها املدين األخري واملكي وعدها الباقون ﴾عاملون 



  

ijk  

 ∩⊇∪  ﴿ ≈=ë﴿ ، )٢(محن ا اُهللا الرنأَ]ش[ ﴾9#! tG Ï. ﴾ هذا ك٣(تاب(، ﴿ ôM yϑÅ3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u™﴾ 

Ν§ ﴿ ، )٥(ن الباطلِنعت عم:  وأَ ٢٠، )٤( األلفاظ رصنيِي ، وعانِاملَ بديعِ، و النظمِ عجيبِبِ èO 

ôM n=Å_Áèù ﴾ نتياألحكامِبِ ب اللِن احلَم احلرامِو و،ميعِج محتاجإِ ا ي٦(ليه(،﴿⎯ ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3 ym﴾ 

في خلقه  ،﴿A Î7 yz ﴾ ]ع [نبي قصدي نه بِم  كذِّبهي ن٧(وبِم(.  

∩⊄∪ ﴿ ω r& ﴾ أنْ الَب و ،التقدير  :هذا كتاب أنْ الَب ﴿ (# ÿρ ß‰ç7 ÷è s? ω Î) ©! :  وأَ ٢٠]ن[ ﴾ #$

التبِ:  قدير لتأنْ الَفُص ت٨( الَّ اَهللاوا إِعبد( ،﴿© Í_ ¯ΡÎ) / ä3 s9 çµ ÷Ζ ÏiΒ Öƒ É‹ tΡ × Ï± o0 uρ ﴾ ]ع[.  

∩⊂∪ ﴿ Èβ r& uρ ﴾ أنْبِو ، ﴿(#ρã Ï øó tF ó™ $# ö/ ä3 −/ u‘ ﴾ ن ذُنوبِمالفةَكم الس  ،﴿§Ν èO (# þθç/θè? Ïµ ø‹ s9Î) ﴾ ن م

م املستأنفةتقَى و ٩(عت( ، ﴿Ν ä3 ÷è ÏnG yϑ ãƒ $ ·ã$ tG̈Β $·Ζ |¡ ym ﴾ لُيتفض زقِم بِليكُعالر والسعة، ﴿#’ n<Î) 

9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ﴾ َجلِأ ١٠( املوت( ،﴿ÏN÷σ ãƒ uρ ¨≅ ä. “ÏŒ 9≅ ôÒ sù ﴾ يلَّ كُ ؤت / لَتفَض نم

                                                                             
مكية يف قول  :  (( ٢/٤٥٥:قال املاوردي يف تفسريه ، غري واحد من أهل التفسري حكى اإلمجاع على مكيتها   ) ١(

  . ))  احلسن وعكرمة وعطاء وجابر
حكاه  ))  أنا اهللا الرمحن ((ولفظ  ،  ))  أنا اهللا أرى :  ((رواه ابن أيب حامت عن ابن عباس ؛ إالَّ أنه قال   ) ٢(

 ٢/٥٦٣:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٦/١٩٩٤:أيب حامت تفسري ابن : انظر .  الواحدي  عن ابن عباس 
.  

  . ٣/٣٧: ومعاين القرآن إعرابه ،  ٢/٣:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء والزجاج   ) ٣(
  . ١/١٤٥:اإلتقان يف علوم القرآن : انظر   ) ٤(
  .١/٢٤٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن إعرابه ، مصدر سابق : للفراء ، معاين القرآن : انظر . الزجاج قاله الفراء و  ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
: يف معاين القرآن وهو قول الفراء ، ولعله من قبيل اختالف النسخ ، مل أجده يف املطبوع من تذكرة األريب   ) ٨(

  . ٤/٧٤:وعنه ذكره ابن اجلوزي يف زاد املسري ، مصدر سابق 
  . ٤/٧٥:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٩(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١٠(



  

حسناته على سيئاته، ﴿… ã& s#ôÒ sù﴾]ن[ي عنِي :ةَ ، واجلنضلُ اِهللاي فَه عز و١( لَّج(،﴿ β Î) uρ (# öθ©9 uθ s? 

(# öθ ©9 uθ s? ﴾ تن اِإلتولَّوا عميان  ،﴿ þ’ ÎoΤ Î* sù ß∃% s{ r& ö/ä3 ø‹ n= tæ z># x‹ tã 5Θ öθ tƒ A Î6 x. ﴾ ]كـ[ وهو يوم 

القيامة .  

∩⊆∪  ﴿ ’ n< Î) «! $# ö/ä3 ãèÅ_ ó tΒ]خ[uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« íƒ Ï‰ s% ﴾]أوثج كـ[ .  

∩∈∪ ﴿ Iω r& öΝ åκ ¨Ξ Î) tβθ ãΖ ø[ tƒ óΟ èδ u‘ρß‰ ß¹  ﴾ نزلت ي طَفائفة ن املُما أَذَإِ: وا الُقَ شركنيا غلقن

؟  علمي يف؛ كَ دحمم داوةلى عدورنا عا صطوينوا،ابنيا ثاستغشينوا،تورنا سأرخينا ، ووابنبأَ

Iω ﴿:  )٢(ىعالَت اُهللا أنزلَفَ r& öΝ åκ ¨Ξ Î) tβθ ãΖ ø[ tƒ óΟ èδ u‘ρß‰ ß¹﴾  أَي :يعطفُونها ويطوونها على عداوة 

محمد  )٣(،٠٢رهم؛أَييثُنون صد:يطوونها على ما فا،يهوقرئت  ﴿ هم تثنونِيصدور﴾)٤( 

﴾)٤(  أَي:تستتر،والتقدير: ل؛توعفعوهي للمبالغة )أو٢٠،)٥﴿tβθ ãΖ ø[ tƒ óΟ èδ u‘ρß‰ ß¹﴾ِذَإا نى اج

بعضهم بمرِي أَعضاً ف اِهللا سولِر  )أَ ٢،  )٦و و اَألهخنس بن كَريق ؛ شان يل ظهر يبلن 
 َةَاملحب ويخفثنِي ما يي عليه صدره من العداوة أَ، )٧(البغضاِءوو م قَهم ن املُومشركني 
 الَو،روهي يالَكَم؛ورهوا صدنثَهم ، وانموا آذَصهم ، وؤوسطَّوا رغَ أوا النيب ذا روا إِانكَ

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . عباس وابن مسعود  حكاه الواحدي عن ابن  ) ١(
وذكره ،  ٤/٧٧:وعنه ابن اجلوزي يف زاد املسري ، دون إسناد  ٣/٣٨:ذكره الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(

  .دون إسناد ،  ٢/٥٦٤:يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد  -أيضاً -الواحدي 
  . ٣/٢٢٠:تفسري البيضاوي : انظر   ) ٣(
أال إم يثنون صدورهم ليستخفوا منه أال  ﴿باب ، كتاب التفسري ،  ٤/١٧٢٣:ه صحيحروى البخاري يف   ) ٤(

عباد بن جعفَرٍ أَنَّ بن عباسٍ عن ،  ﴾حني يستغشون ثيام يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
كان الرجلُ يجامع : قال ؟ يا أَبا الْعباسِ ما تثْنونِي صدورهم  : قلت﴾ صدورهم  ثْنونِيأال إِنهم ت ﴿: قَرأَ 

  . ﴾أال إِنهم تثْنونِي صدورهم  ﴿فَنزلَت ، أو يتخلَّى فَيستحي ، امرأَته فَيستحي 
  .  ٣/٣٩:اج يف معاين القرآن وإعرابه وهو قول الزج،  ٥١٠:غريب القرآن   ) ٥(
وهذا القول رواه ابن جرير الطربي ، ولعله من قبيل اختالف النسخ ، مل أجده يف املطبوع من تذكرة األريب   ) ٦(

  . منسوب البن زيد   ٤/٧٧:وذكره ابن اجلوزي يف زاد املسري  ،١١/١٨٤:ه تفسريعن ابن زيد يف 
  . ٥/١٥٧:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن ابن عباس   ) ٧(



  

سمعوا كَي؛ِ  المهمن بغ١( ضه(،﴿(#θà ÷‚ tF ó¡ u‹ Ï9 çµ ÷Ζ ÏΒ﴾]كـ[ليته،وارنوا عيكوتموا عداوته،﴿ Ÿω r& 

t⎦⎫ Ïm tβθ à± øó tG ó¡ o„ óΟ ßγ t/$uŠ ÏO﴾ ]ع[يدثَّتهاون بِر،﴿ ãΝ n=÷è tƒ]٣[ $ tΒ šχρ• Å£ ãƒ $tΒ uρ tβθ ãΨ Î=÷è ãƒ ﴾ ] ش

…﴿،)٢(رائرهم يعلمها كَما يعلم مظهراتهمس نَّعلم اهللاُ  عز وجلَّ أَأَ]كـ çµ ¯ΡÎ) 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹ Î/ 

Í‘ρß‰ Á9     .الشر و ريِن اخلَم )٣(ي النفوسِما فبِ]٢أوثج خه، شر ي عاحلاد زُءاجلَ م[﴾#$

∩∉∪ ﴿ $ tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ  ﴾ ح ، يدب يوان﴿  ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ω Î) ’ n? tã «! $# $yγ è% ø—Í‘  ﴾ َضالً الَف 

و٤(وباً ج( ، ٢٠ ويلَق  ) :على  (ِبى معن : نم)٥(،﴿ ÞΟ n= ÷è tƒ uρ $ yδ § s) tF ó¡ãΒ $yγ tã yŠ öθ tF ó¡ãΒ uρ ﴾ ]ن [

≅@ ﴿ ،)٦(موت يثُ تح: ا هعودستم، و ليهي إِأوِحيثُ ت: مستقرها ] ن[ ä.  ’ Îû 5=≈ tGÅ2 

&⎦⎫ Î7 •Β)٧(﴾ /ياللَّ:  ريدحفوظَاملَ وح املَ، ونَّ ذَأَ: ى عنثَ لكف لْمِ[يابتع[)وجلَّ  اِهللا )٨ عز.  

∩∠∪ ﴿ uθ èδ uρ “ Ï% ©! $# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$−ƒ r& ﴾ َذكرنا تفسريه في سورة 

%šχ  ﴿ ، )٩( عرافاَأل Ÿ2 uρ … çµ ä© ö tã ’ n? tã Ï™ !$ yϑø9 $#  ﴾ بلَقَ: ي عنِي خلق السموات اَألورض  ،

﴿ öΝ à2 uθ è= ö7 uŠ Ï9 ﴾  أَي:لقَخهكَا لم بِركُختبِي ياملصنوعات فيها م؛ن آياتهلحسنِاملُ حسانَإِ يعلم 

يِءِسساءةَ املُإِو ولُهو قَ، وه ى عالَت :﴿ öΝ ä3 •ƒ r& ß⎯ |¡ôm r& Wξ yϑ tã ﴾ ]ن[ أَعملُ بِ: أَياِهللا طاعة 

                           
  . مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن عبد اهللا بن شداد   ) ١(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٢(
  .مصدر سابق : ن ايد الوسيط يف تفسري القرآ: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .٥/١٥٨:تفسري الثعليب   ) ٤(
  مصدر سابق :ه تفسريوهو عند الثعليب يف ، مل أجده يف تذكرة األريب   ) ٥(
  . ٢/٤:قاله الفراء يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  . هنا الرمز مطموس وغري واضح   ) ٧(
  .يف حفظ : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز والوسيط   ) ٨(
  (    ) .صفحة ، من السورة )  ٥٤( عند اآلية رقم   ) ٩(



  

)١( ،﴿  ⎥ È⌡ s9 uρ |M ù=è% ﴾ لكفَّارِل بعد لقِخ السموات األرضِو ،وقُ بياندرته:﴿ Ν ä3 ¯Ρ Î) 

šχθ èOθãèö6 ¨Β .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ÏN öθ yϑ ø9 $# £⎯ s9θà) u‹ s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρã x Ÿ2  ﴾َكوا بِذَّبذلك وا الُقَ، و :﴿  ÷βÎ) 

!# x‹≈ yδ ωÎ) Ö ós Å™ ×⎦⎫ Î7 •Β  ﴾ ]٢أوثج كـ [ ٢(باطلٌ وخداع(.  

∩∇∪ ﴿÷⎦ È⌡ s9 uρ $ tΡö ¨z r& ãΝ åκ ÷] tã z># x‹ yè ø9 $# #’ n< Î) 7π ¨Βé& ;ο yŠρß‰ ÷è̈Β ﴾ِإى أَلجلٍ وإ٢٠َ،)٣(علومٍحنيٍ مي :

٣(علومٍم(،إ٢٠َلَإِ: يى مجيئ ةٌ وأُ انقراضِأمخىر )٤(،﴿   ∅ä9θ à) uŠ ©9 $ tΒ ÿ… çµ Ý¡Î6 øt s† ﴾]ن[ا م

يا ؟ تعن العذاب حبساُهللا قالَاستهزاًء ، فَكذيباً و ى عالَت:﴿Ÿω r& tΠ öθ tƒ óΟ ÎγŠ Ï?ù' tƒ š[ ø‹ s9 

$̧ùρ ç óÇ tΒ öΝ åκ ÷] tã  ﴾ ِذَإوفيذَهتُم  ساملُ ا أَخفَ سلمنيال تغمد عنهأَم حت بادفرِالكُ هلَى ي ،ووا علُت

%šX﴿،خالصِلمةُ اِإلكَ tn uρ ﴾ زلَن حاطَأَو ،﴿  Ν Íκ Í5 $ ¨Β (#θçΡ% x. ⎯ Ïµ Î/ šχρâ™ Ì“ öκ tJó¡ o„  ﴾ 

  .)٥(تلُالقَو العذاب وهو]م[

∩®∪ ﴿ ÷⎦ È⌡ s9 uρ $ oΨ ø% sŒ r& tβ$|¡Σ M}$#  ﴾ ي عنِي :الوليد بن ٦( املغرية(،أَ ٢٠و  :جِو ه نسٍاسم)٧(،  

Ψ̈$ ﴿  ،)٧(نسٍجِ ÏΒ Zπ yϑôm u‘ ﴾  ًقا٨(رِز( ، ﴿§Ν èO $ yγ≈ oΨ ôã t“ tΡ çµ ÷Ψ ÏΒ ]خ[ … çµ ¯Ρ Î) Ó¨θä↔ uŠ s9 ﴾  سيؤم

Ö‘θà﴿،قانطٌ Ÿ2﴾  ]بِكَ] كـ افرالنعمة ي ،ريد  :ه بِأَنبِ جهلهسعة راِهللا محة ي تشعرس

وطَ والقناليأس عند زولِن  ةدالش.  

                           
  . ٢/٥٦٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  . ٣/٤٠: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
: انظر . باس وجماهد وحكاه الواحدي عن ابن ع، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد 
،  ٥/١٥٩: ونقله الثعليب يف تفسريه،١٢/٦:وهو يف األصل قول الطربي يف تفسريه، مل أجده يف تذكرة األريب   ) ٤(

  .  ٤/٨٠:وابن اجلوزي يف زاد املسري 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
  . ٣/٤١:معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ،  ١/٢٤٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(



  

∩⊇⊃∪ ﴿ ÷⎦ È⌡ s9 uρ çµ≈ oΨ ø% sŒ r& u™ !$ yϑ ÷è tΡ y‰ ÷è t/ u™ !# § |Ê çµ ÷G¡¡ tΒ  ﴾ معناه  :ه يفَأن نظرينسالةَى ح ةدالش  ،

ويترك حاِهللا مد عالَتى على ما صرف عهن و ،ولُو قَهه:﴿£⎯ s9θà) u‹ s9 |= yδsŒ ßM≈↔ ÍhŠ ¡¡9 $# û© Íh_ tã﴾ ]ن [

…   ﴿قر ، الفَي الضر ونِارقَفَ çµ ¯ΡÎ) Óy Ì x s9 î‘θ ã‚ sù  ﴾]٠٢خ أوثج ،فَ]شرعياخر بِ املؤمننيما وعس 

١( اُهللا عليه( ،/٢٠بِإِو ما ذُمَألهذا ؛ننلَ هم ياَهللا بِ عرفنعمه،لَوع حمدهي رملى صقمِ فالن )٢( ،
  :  الَقَفَ ؤمننياملُ كرم ذَثُ ٦، )٢(

∩⊇⊇∪ ﴿ ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρç y9 |¹  ﴾ لَ: ي عنِيكن الذين صربوا عةدلى الش واملكاره اِء في السر

θè=Ïϑ#) ﴿، )٣(والضراِء  tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 y7]كـ[ #$ Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ο ßγ s9 ×ο t Ï øó ¨Β Ö ô_ r& uρ × Î7 Ÿ2 ﴾]م[.  

∩⊇⊄∪﴿y7 ¯= yè n=sù 88 Í‘$ s? uÙ ÷è t/ $ tΒ #† yrθ ãƒ š ø‹ s9 Î) ﴾ َشركونَاملُ الَق اِهللا رسولِل   :تنا ائ

 ليك ملَك يشهد لكالَّ أُنزلَ عه: م هعضب قالَ، و عكبِتى نا حتنهتسب آل كتابٍ ليس فيهبِ
 م ،هتهأَنْ يدع سب آل  اِهللا سولُهم رفَ،كاعتبأَنت وأَ ي بهستغنِرتاً تكَ أو تعطىبالصدقِ،

y7﴿:ىعالَت اُهللا أنزلَفَ ¯= yè n=sù 88 Í‘$ s? uÙ ÷è t/ $ tΒ #† yrθ ãƒ š ø‹ s9 Î)﴾ َأي:عظمِل مع ردلى قَا يم ن لبك

تهم بِخليطتومِه زيلُونكهم يأن ععضِن ب عليه ا أنتم رِ مرِن أَمبك  ،وبه يضيق ص٤( درك( ،
)٤( ،﴿7, Í←!$ |Ê uρ ⎯ Ïµ Î/ x8 â‘ ô‰ |¹ β r& (#θä9θ à) tƒ﴾راهيةَك٢٠َ اقُأَنْ ي٥(ولو(:﴿  Iω öθ s9 tΑ Ì“Ρé& Ïµ ø‹ n= tã î”∴ x. ÷ρr& 

                           
  . ٢/٥٦٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . احدي عن ابن عباس حكاه الو  ) ١(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
: املعىن ،  -منقطع : أي  –استثناء ليس من األول  :  ((مصدر سابق : قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(

  . ))   ﴾ مغفرة وأجر كبري هلم لكن الذين صربوا وعملوا الصاحلات ﴿
ه اجلواهر تفسريقال الثعاليب يف  . ٤/٨٢:زاد املسري وعنه ابن اجلوزي يف ،  ٢/١١١ :ه تفسريقاله مقاتل يف   ) ٤(

وليس املعىن أنه عليه السالم هم بشيء من ذلك فزجر عنه فإنه مل يرد : ((  ٢/١٩٩ :احلسان يف تفسري القرآن 
وإمنا كان يضيق صدره بأقواهلم وأفعاهلم وبعدهم عن ؛ وال ضاق صدره به ،  قط ترك شيء مما أوحي إليه

خبالف ؛ وألن ضائق وصف عارض ؛ وعرب بضائق وإن كان أقل استعماال من ضيق ملناسبة تارك  ...، اإلميان 
  .  )) والصاحل هنا األول بالنسبة إليه  ، ضيق فإنه يدل على الثبوت 

مصدر : معاين القرآن وإعرابه : انظر . وهو قول الزجاج ، مصدر سابق : الغريب  تذكرة األريب يف تفسري  ) ٥(
  .سابق 



  

÷ρ r& u™ !$y_ … çµ yè tΒ î7 n= tΒ] ن[ !$ yϑ̄Ρ Î) |MΡr& Öƒ É‹ tΡ ﴾  ] ن ش [عنْأَ ليك هم وذرنتليس عنْأَ ليك 

تأتم بِيهما يرح١( ونَقت(،﴿ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« î≅Š Å2 uρ﴾]ع أوثج [حكلِّافظٌ ل يٍءش.  

∩⊇⊂∪ ﴿ ÷Π r& šχθ ä9θà) tƒ çµ1 u tI øù$# ﴾]افْ]أونرى القرآنَت و ،أتى به ملَ نبن قفسه،﴿ ö≅ è% (#θè?ù' sù 

Î ô³ yè Î/ 9‘ uθß™ ⎯ Ï& Î#÷V ÏiΒ﴾ثلَم القرآن في البالغة،﴿ ;M≈ tƒ u tI ø ãΒ ﴾ ِبمكُزعم،﴿(#θãã ÷Š $# uρ  Ç⎯ tΒ Ο çF÷è sÜ tG ó™ $# 

⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! β﴿ ، عارضةلى املُع املعاونة ىلَإِ ﴾ #$ Î) óΟ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈   .)٢( راهافت أنه]كـ[﴾ ¹|

∩⊇⊆∪ ﴿óΟ ©9 Î* sù (#θ ç7Š Éf tFó¡ o„ öΝ ä3 s9 ﴾ َلَ نْإِفم لَي تجبكُست نم مدعلَإِ ونهى املعاونة هيأَ  الَوت

#)  ﴿م احلجةُ ، ليكُع امتقَ قدفَ عارضةُم املَكُلَ þθ ßϑ n=÷æ $$ sù !$ yϑ ¯Ρ r& tΑ Ì“Ρé& ÄΝ ù=Ïè Î/ «! $#  ﴾  أَي  :﴿ β r& uρ 

Hω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ]ن[ ö≅ yγ sù Ο çFΡr& šχθ ßϑ Î=ó¡•Β ﴾]م[استفهم ام اَأل: )٣(عناهكَ مر،قوله 

ىعالَت : ﴿/ö≅ yγ sù Λä⎢Ρ r& tβθ åκ tJΖ •Β ﴾)٤(.  

∩⊇∈∪  ﴿ ⎯ tΒ tβ% x. ß‰ƒ Ì ãƒ nο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $ uη tF t⊥ƒÎ— uρ ﴾  أَي: مانَكَ ن ها مريدارِفَّالكُن ي،الَو 

بِي ؤمنالبعث الثَّبِ الَووابِ و٥(قابِ الع( ،﴿ Åe∃ uθçΡ öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ ßγ n9$yϑ ôã r& $ pκ Ïù  ﴾ أَ زاَءجعمالي هم ف

ني٦(ا الد( ،أَأَ: ي عنِي ننَّ متى فنيا من الكَي الدافرين فسناًعالً ح طعامِإِن م جائعٍ ، وك سوة

ارٍع، ونصرة ظلُمن املُومٍ مثَ سلمني لَ لهجذَ؛ ع وابلك بِف نياهي دف يادةالزي م، اله﴿ óΟ èδ uρ 

$ pκ Ïù ﴾ نيا ، في الد﴿ Ÿω tβθÝ¡ y‚ ö7 ãƒ ﴾ ]قُّون ، فَ]كـحتما يس ون ثوبنقَصوا ذَإِال يدرا و

  :  ى عالَه تولُقَ وه، و)٧( هم هناكسنةَ لَح ذْ الَ، إِ سرةاحلَ اجلِلى عدوا عور اآلخرةَ

                           
  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  . ٥٦٧ – ٢/٥٦٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .من سورة املائدة )  ٩١( جزء من اآلية رقم   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس يف رواية عطاء   ) ٥(
  . ٣/٤٢:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  .مصدر سابق : ري القرآن ايد الوسيط يف تفس: انظر . حكاه الواحدي عن سعيد بن جبري   ) ٧(



  

∩⊇∉∪  ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# }§ øŠ s9 öΝ çλ m; ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ω Î) â‘$ ¨Ψ9 xÝ ]ن[ #$ Î7 ym uρ $ tΒ (#θãè uΖ |¹ $ pκ Ïù]خ[ 

×≅ ÏÜ≈ t/ uρ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 tβθ è=yϑ ÷è tƒ  ﴾ ]م[.  

∩⊇∠∪ ﴿ ⎯ yϑ sù r& tβ% x.  ﴾  نِيعي : يبالن )أَ ٢، )١و هو ابن ؛ المٍس دعب يهفورةَ ، وألنَّ الس

ةٌمكي كَسالَإ، و بِ انَمه ، 4 ﴿املدينة’ n? tã 7π oΨ Éi t/ ﴾ بيان  ،﴿⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ În/ §‘﴾ وو القرآنُه  ،﴿ çνθ è=÷G tƒ uρ 

Ó‰ Ïδ$x© ﴾ وربيلُو جِه صاِهللا عليه لوات وس ٢(المه( ،﴿ çµ ÷Ψ ÏiΒ ﴾ ]خ[ رِيدن اِهللا ، يم : هبعيت هأن

، هدهويش هديؤوي ﴿ ⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ï& Î#ö7 s% ﴾ ُل القن قَبمرآن،﴿ Ü=≈ tF Ï. #© y›θãΒ ﴾ وراةالت ُ . لوهأيضاً  -يت

- فيقِ ؛ ألنَّ مصدي التى وس ف به رشبي التوراة ي ،لوا الت يبن فصديقِي الت ه ولُقَ، و :

﴿ $ YΒ$tΒ Î) ºπ yϑôm u‘ uρ  ﴾]نِي ]كـعوسى كَ: يم ان إِإنَّ كتابماماً لورمحةً ، و قومهتاآلية قدير : 

y7﴿،)٣(ر املضاد لهكُذَ تركفَ هذه الصفة،يس بِمن لَالصفة كَ هذهانَ بِمن كَفَأَ Í× ¯≈ s9 'ρé& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

⎯ Ïµ Î/ ﴾ ]نِي]نعأهلِ الكتابِ  : ي نم به آمن ن٤(م(،أ٢٠َأَ: و يبالن صحاب)٥(،﴿ ⎯ tΒ uρ ö à õ3 tƒ 

ö à õ3 tƒ ⎯ Ïµ Î/ z⎯ ÏΒ É># t“ ômF{ لى م عنهحزب ممن تةَ وكَّهلُ مم أَه:  وأَ ٢،  ارِأصناف الكفَّ ﴾ #$

 يبالن )٦(،﴿â‘$ ¨Ψ9 $$ sù … çν ß‰Ïã öθ tΒ]خ[ Ÿξ sù à7 s? ’ Îû 7π tƒó É∆ çµ ÷Ζ ÏiΒ  ﴾ ]كـ[من هذا الوعد، ﴿çµ ¯ΡÎ) 

‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$̈Ψ9 $# Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ  ﴾ /]نِي ]معهلَأَ :ي ٧(ةَ كَّم(.  

                           
ابن عباس وحممد بن علي بن احلنفية وجماهد واىب صاحل وابراهيم رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب العالية و  ) ١(

  . ٦/٢٠١٣:تفسري ابن أيب حامت و،  ١٢/١٤:تفسري الطربي : انظر . وعكرمة والضحاك وقتادة والسدى 
تفسري و،  ١٢/١٦:تفسري الطربي : انظر . ورجحه ابن جرير ، حامت عن ابن عباس  رواه ابن جرير وابن أيب  ) ٢(

  . ٦/٢٠١٤:ابن أيب حامت 
  . ))  ذكر املضاد له ؛ ألن فيما بعده دليالً عليه : (( ٣/٤٣: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
  . ٢/٤١٩:تفسري السمعاين : انظر   ) ٤(
  . ١/٢٤٦:ري الغريب تذكرة األريب يف تفس  ) ٥(
  . ٣/٢٢٧:تفسري البيضاوي و، ٤/١٩٥:تفسري أيب السعود   ) ٦(
  . ٢/١٤٣:تفسري السمرقندي   ) ٧(



  

∩⊇∇∪  ﴿ ô⎯ tΒ uρ ÞΟ n= øß r&]٣[Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù $# ’ n? tã «! $# $¹/ É‹ Ÿ2 ﴾]ولداً ]ن فزعم أنَّ لهوريكاًش ،

﴿ š Í× ¯≈ s9 'ρ é& šχθ àÊ t ÷èãƒ 4’ n? tã öΝ Îγ În/ u‘ ﴾] أوكـ[ يالق وم ، يامة﴿  ãΑθà) tƒ uρ ßŠ$ yγ ô© F{ $#﴾ وم ه :

Ï™Iω﴿،  نَواملؤمنو )١( املالئكةُو نبياُءاَأل àσ ¯≈ yδ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θç/ x‹ x. 4’ n? tã óΟ Îγ În/ u‘]ن كـ[ Ÿω r& èπ uΖ ÷è s9 

«! ’ ﴿،  ةمحن الره مبعادإِ ﴾ #$ n? tã t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9   .)٢( كنيرِشاملُ ]ع[ ﴾  #$

∩⊇®∪  ﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ‘‰ÝÁ tƒ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# $pκ tΞθäó ö7 tƒ uρ % [` uθÏã ]كـ[ Ν èδuρ Íο t ÅzFψ $$ Î/ öΛèε 

tβρ ã Ï≈ x.  ﴾ ]كـ ثا [ه م تفْسريتقد٣(اآلية  ذه(.  

∩⊄⊃∪﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ s9 (#θçΡθä3 tƒ š⎥⎪ Ì“ Éf÷è ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ ونا عجزي ملَ ائتنيفَ ابقنيس:أَي ]ن[﴾ #$

هم فذِّبعأَنْ ننيا ، وهمي الدترنا عقوبلكن أَخ،﴿  $ tΒ uρ tβ% x. Ο çλ m; ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# ô⎯ ÏΒ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r&﴾ ]ز[ 

#ß ﴿،اِهللا ذابِن عم مهونعمنيِ yã$ŸÒãƒ ãΝ ßγ s9 Ü># x‹ yè ø9 : يعنِي ٢٠،)٤(اعتبم اَألهِضاللِإل]ن أو[﴾ #$

$﴿،)٥(اِهللا بيلِن سع الصادينو، الرِِؤساَء: يعنِي tΒ (#θçΡ% x. tβθ ãè‹ ÏÜ tG ó¡ o„ yì ôϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ (#θçΡ$Ÿ2 

tβρ ç ÅÇö7 ãƒ﴾ ]م  ،عرونش[ب لْتي حألنينهم واِإل بنيفَ ميان ،كاناً عمفَوا ص ال ن احلق

صبفال ي هنمياً عوع ، معونهون يسدتونه وال يه٦(ر( .  

∩⊄⊇∪ ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ç Å£ yz öΝ åκ |¦ àΡr&  ﴾]ارِ  ]ناروا إىل الن٧(بِأَنْ ص(،﴿  ¨≅ |Ê uρ Ν åκ ÷] tã 

$̈Β (#θçΡ$Ÿ2 tβρ ç tI ø tƒ  ﴾ ]هم شيئاً ]كـفَعني نيا ، فَلَمبطل افتراؤهم يف الد.  

                           
  . ٢/٥٦٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس وجماهد   ) ١(
  .مصدر سابق : د الوسيط يف تفسري القرآن اي: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  (     ) .صفحة ، من سورة األعراف )  ٤٥( عند اآلية رقم   ) ٣(
  . ٢/٥٦٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٤(
  .  ٢/٨:وهو قول الفراء يف معاين القرآن ، ١/٢٤٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . عن ابن عباس وقتادة حكاه الواحدي   ) ٦(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(



  

∩⊄⊄∪  ﴿ Ÿω tΠ t y_  ﴾  ًقّا١(ح(،﴿  öΝ åκ ¨Ξ r& ’ Îû Íο t ÅzFψ $# ãΝ èδ šχρç y£ ÷z F{   . ]م[﴾ #$

∩⊄⊂∪﴿¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# (# þθ çF t6 ÷z r& uρ 4’ n<Î) öΝ Íκ Íh5 u‘﴾]وا ]عاطمأنوس٢(واكن( 

،ويلَق  :ت٣(وا اب(،أ٠٢َو تواضعوا وخشعم هِربِوا ل)٤(، واخلَبت :ا اطمأنَّم رضِاَأل نم)٢٠، )٥ 

٢٠ املَوىعن  :وهجوا تواضعهم وخشهلَم إِوع٦(هم بِى ر(، ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9 öΝ]ن[#$ èδ 

Ïπ ¨Ψ yf ø9 öΝ]ن[#$ èδ $pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz  ﴾]م[ .     

 

∩⊄⊆∪ ﴿ ã≅ sW tΒ È⎦ ÷⎫ s)ƒ Ì x ø9 ‘4﴿،  سلمنياملُ فريقو ينافرِالكَ ريقفَ ﴾ #$ yϑ ôã F{ $% Ÿ2 ÉdΟ |¹ F{ $# uρ ﴾ 

و الكَهافر ،﴿Î ÅÁ t7 ø9 $# uρ ÆìŠ Ïϑ ¡¡9 $# uρ  ﴾ /]ن[و املُهؤمن ،﴿ ö≅ yδ È⎯≈ tƒ Èθ tFó¡ o„ ¸ξ sW tΒ ﴾]ن[  أَي :ي ف

Ÿξ﴿؟  هانابشتل يه: ثلِ ، أَي املَ sù r& tβρ ã ©. x‹ s? ﴾]م[ ظُونَ يا أَهلَ مع٧(؟ ةَكَّأفالَ تت(  

∩⊄∈∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n<Î) ÿ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s%﴾ ]لَ الَقَفَ]زم ه:  ﴿’ÎoΤ r& öΝ ä3 s9 Öƒ É‹ tΡ ê⎥⎫ Î7 •Β ﴾ 

’﴿  أَرقَ،  ]ع[ ÎoΤÎ) öΝ ä3 s9  ﴾  ٍق٨(وعلٍ ح(.  

                           
ة كانت كلم :  ((يقول الفراء ،  ٣/٤٥:ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ١(

وكثر استعماهلا ؛ حتى صارت ، فجرت على ذلك ، وال حمالة أنك ذاهب ، البد أنك قائم : يف األصل مبرتلة 
  . ))حقاً : مبرتلة 

  . ٦/٢٠١٩: تفسري ابن أيب حامت و،  ١٢/٢٤:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ٢(
تفسري ابن أيب و،  مصدر سابق:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن قتادة ، اس رواه ابن جرير عن ابن عب  ) ٣(

  . ٦/٢٠٢٠:حامت 
وهذه األقوال متقاربة املعاين وإن اختلفت :  (( وقال . عن قتادة ، مصدر سابق : رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٤(

؛ تواضع هللا بالطاعة والطمأنينة إليه من اخلشوع له وال،ألن اإلنابة إىل اهللا من خوف اهللا ومن اخلشوع ؛ ألفاظها 
  . )) غري أن نفس اإلخبات عند العرب اخلشوع والتواضع 

  .  ٦٣: غريب القرآن   ) ٥(
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  . ٢/٥٧٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
  .  ١٢٤: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٣٢:  السبعة يف القراءات: انظر   ) ٨(



  

∩⊄∉∪ ﴿ β r& ω (# ÿρß‰ ç7 ÷è s? ωÎ) ©! بادةَ وا عكُترتأُنذركم لتوحدوا اهللا عز وجلَّ و: أَي ]ن[﴾ #$

’þ ﴿،  ريهغَ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& öΝ ä3 ø‹ n= tæ ﴾  ، بِكُفْرِكُم﴿z># x‹ tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ï9 r& ﴾]كـ[ مؤل١( م(.  

∩⊄∠∪  ﴿ tΑ$s) sù _| yϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΒöθ s% ﴾ وم اَألهو شراف٢(ؤساُء الر( ،﴿ $tΒ 

š1 t tΡ ω Î) # \ t± o0 $ oΨ n=÷V ÏiΒ﴾ أَي :ساناً مثُلنضلَ لَفَ الَ)٣(ا إنك عا ،لين﴿ $ tΒ uρ š1 t tΡ š yè t7 ¨?$# ω Î) 

ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ $oΨ ä9 ÏŒ# u‘ r&  ﴾َأخاؤن٤(ا س(.نونَيع  :الَالذ ين شلَ رفم هالَو الَم )٠٢،)٥ 

يةً مانثَ: قيلَ ، و)٧( ماننيوا ثَانكَو، عفاُء الضقراُء والفُ: وهم  ٢، )٦(ا ينقدار فالناقصوا اَأل

و٨(سبعني(، ويلَق  :شرةٌع)٩(،وذكَتر فعراِءي الش،﴿y— ÏŠ$ t/ Ä“ù& §9  يِالرأَ اهرِي ظَف بعوكات]ن[﴾#$

$﴿،)١٠(لكذَ الفلى خم عهناطَبو،  يِالرأَ tΒ uρ 3“ t tΡ öΝ ä3 s9 $uΖ øŠ n= tã﴾ نوحٍل وقومه عا،لين﴿⎯ ÏΒ 

¤≅ ôÒ sù﴾وهذا تكذم م ؛يبهالفَ نََّألنبويف الن أَ،  )١١(ة ضلَ كُلَّهقَر  ﴿y— ÏŠ$t/ Ä“ ù& §9 $#﴾ ١٢(صرٍب(، 

٢٠نم  ز أرادمه :ل مأو هم اتبعوكأنا ابنظرونَتدؤا ي ي أَففَاملَ مرك زمهملَْ ي نمو ،ىعن:ا م
نم إِراها فنالَّ سفَلَتي بادكُلِّ ناظرٍ، أيِي الرلأَ: قيلَورادهم اتوا أنبعوك اهرِالظَّي ف قُوهم لوب

                           
  . ٣/٤٦: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  . ٣/٤٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق :  القرآن وإعرابه معاين: انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  .  ٦٣: غريب القرآن   ) ٦(
  . ٥/١٦٩:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن ابن عباس   ) ٧(
  . ر سابق مصد: تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن مقاتل   ) ٨(
  . مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن ابن إسحاق   ) ٩(
ومل يفكروا ، ومل يتدبروا ما قلت ، اتبعوك يف ظاهر الرأي : واملعىن اآلخر ، هذا أحد املعنيني ملن قرأ بغري اهلمز   ) ١٠(

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . فيه 
  . ٢/٥٧١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . دي عن ابن عباس حكاه الواح  ) ١١(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١٢(



  

معك ١(ليست(،﴿ö≅ t/ öΝ ä3 –ΨÝà tΡ š⎥⎫ Î/ É‹≈ x. ﴾]لَ ]كـم يسا أتيتنا به ن اِهللام .  

∩⊄∇∪ ﴿ tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ ÷Λ ä⎢ ÷ƒ u™ u‘ r& ﴾ َأعلم ، مت﴿ β Î) àMΖ ä. 4’ n? tã 7π oΨ Éi t/ ⎯ ÏiΒ ’ În1§‘﴾ يقنيٍ وب ، رهان

﴿© Í_9 s?# u™ uρ Zπ tΗ ôq y‘ ô⎯ ÏiΒ ⎯ Íν Ï‰Ζ Ïã﴾ ةًونبو،﴿ôM uŠ Ïzϑ ãè sù ö/ä3 ø‹ n=tæ ﴾]م[ ع تيفم ؛ ألنَّ اَهللاليكُفَخ ى عالَت

سلْمها،كُلبم عومكُنععرفَم مت احلق كمادنعأَ،)٢(ها لقَر﴿ôM uŠ Ïzϑ ãè sù ﴾٣(صحاب(،﴿$yδθßϑ ä3 ãΒ Ì“ ù=çΡ r&﴾ 

٣(صحاب(،﴿$yδθßϑ ä3 ãΒ Ì“ ù=çΡ r&﴾ وهلا ، وكم قَبلْزِمأَنلَم إِطركُنضعرفَى م٤( ا ؟ته( ﴿óΟ çFΡr& uρ $ oλ m; 

tβθ èδÌ≈ x.﴾] م ]كـتإذا كَرِه.  

∩⊄®∪ ﴿ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ Iω öΝ à6 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n=tã ﴾ عبليغِلى ت  ، سالةالر﴿»ω$ tΒ ]ن[ ÷β Î) y“ Ì ô_ r& ω Î) 

’ n? tã «! $! ]ن[#$ tΒ uρ O$ tΡ r&/ ÏŠ Í‘$ sÜ Î/ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™]خ[Ν ßγ ¯ΡÎ) (#θà)≈ n= •Β öΝ Íκ Íh5 u‘ ﴾ وألُساملؤمنني ا طرد ه عن

ليؤمنوا به أَنْ ي نفَةً مكُأَنونوا معهم عهم إِ الَ: قالَ واٍء ، فَلى سدي طرل وزجذْ كَيانلقونَوا ي 

©û﴿ ، )٥(هم وصغر شؤونهم من ظَلَمهم مفيجازِيهم بإميانِهم ، ويأخذُ لَ اَهللا Ío_ Å3≈ s9 uρ ö/ ä31 u‘ r& $ YΒöθ s% 

$YΒ öθ s% šχθ è=yγ øg rB ﴾]أَ ]كـؤالِءنَّ ه خم ميانِم ؛ ِإلنكُريم كُفرِكُهم و.  

∩⊂⊃∪ ﴿ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ ]٣[⎯ tΒ ’ ÎΤ ã ÝÁΖ tƒ z⎯ ÏΒ «! $# ﴾ يمنعناِهللا ن عذابِي م ،﴿ β Î) öΝ åκ –EŠ { sÛ ]ن [

Ÿξ sù r& tβρ ã 2 x‹ s? ﴾] ونالثُثَ، كـ[ .  

∩⊂⊇∪﴿Iω uρ ãΑθè% r& öΝ ä3 s9 “ Ï‰Ψ Ïã ß⎦ É⎩ !# t“ yz «! $#﴾ نِييع:مفاتيح يبِالغ ،وهذا جل وابهم قول :

اتبعوك اهرِي ظَف ما ترى منهم ، وهم فاطنِي الب على خالفجيباً لَ قالَفَ، كممه:﴿Iω uρ  

ãΑθè% r& öΝ ä3 s9 “ Ï‰Ψ Ïã ß⎦ É⎩!# t“ yz «!$# ﴾ ُغاِهللا يوب ، ﴿ Iω uρ ãΝ n=÷æ r& |= ø‹ tóø9 $# ﴾ أَ الَوم علمغيا يع ي بن

                           
  . مصدر سابق : وهذا قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ،٢٤٨ -١/٢٤٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب  ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : ظر ان  ) ٢(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : يد الوسيط يف تفسري القرآن ا: انظر . حكاه الواحدي عن ابن جريج   ) ٥(



  

رونتا يسممه ففُوسم ، فَهِي نبِسيلولُ ما ظَي قَبم هرمنه،﴿Iω uρ ãΑθè% r& ’ÎoΤ Î) Ò n= tΒ﴾ ج واب

لهمقول: ﴿$ tΒ š1 t tΡ ω Î) # \ t± o0 $ oΨ n=÷V ÏiΒ﴾ )١(،﴿Iω uρ ãΑθè% r&]٣[š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 ü“ Í‘ yŠ ÷“ s?﴾ تستصغر 

وتستحق٢(ر(، رِي  ٢٠دزوت :فْتتن أَعل ، مزو راهأزرا قَذَإِ ى بهصر به وأزرى عليه علَفه )٣(  ،

﴿ öΝ ä3 ãΖ ã‹ ôã r&﴾  نِيعاملُ: يؤمنني ، ﴿ ⎯ s9 ãΝ åκ u Ï? ÷σ ãƒ ª!$# # · ö yz﴾]أَ الَ ٢٠]نع ٤( شيٍءبِ مليهِقطع(، 

﴿ª! $# ãΝ n= ÷æ r&]٣[ $ yϑ Î/ þ’ Îû öΝ Îγ Å¡àΡr&  ﴾]ن[  أَي :بِضمائرهلَم ، وع يسأَنْ أطَّلع ع ليلى مي ا ف

فُوسم ، هِن﴿ þ’ ÎoΤ Î) # ]Œ Î) z⎯ Ïϑ ©9 t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9  هرا ظَم عدم بهيباً لَكذهم تترإِنْ طَ ]كـ صب[﴾ #$

م٥( م اإلميانُنه( .  

∩⊂⊄∪﴿ (#θä9$s% ßyθãΖ≈ tƒ ô‰ s% $ oΨ tF ø9 yŠ$ y_ |N ÷ sY ò2 r' sù $ oΨ s9# y‰ Å_]خ[$ oΨ Ï? ù' sù $ yϑÎ/ !$ tΡ ß‰Ïè s? β Î) |MΨ à2 

z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9   .]كـ[ ﴾ #$

∩⊂⊂∪ ﴿ tΑ$s% $ yϑ ¯ΡÎ) Ν ä3Š Ï?ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# β Î) u™ !$ x©]ن[!$tΒ uρ Ο çFΡr& t⎦⎪ Ì“ Éf ÷èßϑ Î/ ﴾]كـ[  .                          

∩⊂⊆∪ ﴿Ÿω uρ ö/ä3 ãè xΖ tƒ û© Å∏ óÁ çΡ ÷β Î) ‘NŠ u‘ r& ÷β r& yx |ÁΡ r& öΝ ä3 s9 β Î) tβ% x. ª! $# ß‰ƒ Ì ãƒ β r& öΝ ä3 tƒ Èθ øó ãƒ﴾ 

uθ﴿،قُلوبِكم؛لما سبق لَكُم من الشقاِءي ي فالغ عوقيو)٦(يضلَّكم : أَي ]ن[ èδ öΝ ä3 š/ u‘﴾ خم كُقَال

خكُقَالكمم ولَفَ ،)٧( سيَِده أَنْ يفتصر م كَيكُفمشاُءا ي ، ﴿ Ïµ ø‹ s9 Î) uρ šχθ ãè y_ö è? ﴾ ]/خ[.  

  .]خ/[

∩⊂∈∪ ﴿ ôΘ r& šχθ ä9θà) tƒ çµ1 u tI øù$# ﴾]ن[ م ا أَاختلقتى به من الو، حي ﴿  ö≅ è% Èβ Î) … çµ çG÷ƒ u tI øù $# 

                           
  .٤/٩٩:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  .  ١٤٢: غريب القرآن   ) ٣(
  . ١/٢٤٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس يف رواية عطاء   ) ٦(
  . ٢/٥٧٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس  ) ٧(



  

¥’ n? yè sù ’ÍΓ# t ô_Î)﴾ قوبةُ إِعي ، جرام﴿ O$ tΡ r& uρ Ö™ ü“ Ì t/ $ £ϑÏiΒ tβθ ãΒÌ øg éB ﴾]أوخا كـ[ فرِن الكُم 

به و١( كذيبِالت( .  

∩⊂∉∪ ﴿š† Çpρé& uρ 4’ n< Î) ?yθçΡ … çµ ¯Ρ r& ⎯ s9 š∅ ÏΒ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ y7 ÏΒöθ s% ω Î) ⎯ tΒ ô‰ s% z⎯ tΒ# u™ Ÿξ sù ó§ Í≥ tF ö; s?﴾ 

 الَ: أَي ٢( حزنْت(الَو تغت، ٠٢ موتبتئس  :فْتتن البؤسِعلُ ، م وه و الفقروالشةُ ، أَيالَ :  د

yϑ$﴿، )٣(يلحقك بؤس بِالذي فَعلُوا  Î/ (#θçΡ% x. šχθè= yè ø tƒ ﴾]كـ[ .  

∩⊂∠∪ ﴿ Æì oΨ ô¹ $# uρ y7 ù= à ø9$# $ uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r' Î/ ﴾ ِبم ا مرأى٤(ن(و ،تأويله :ي ناك حفظَ محبفظنا إيراك  

يراك  ويملك دالسوِء ع فعكن  ،﴿$ oΨ ÍŠ ôm uρ uρ﴾]خ[ ذَوه لَ لكأنم يصنعةَ الفُ علملك ى حت

Ÿω﴿،)٥(ا هعصني يفكَ ليهى إِعالَت ى اُهللاوحأَ uρ © Í_ ö7 ÏÛ$sƒ éB ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ßϑ n=sß ﴾]الَ]خ ي عنِراجِت

الَو حاورنِتي إِي فمههِالتأخريِم ، و ذابِالع ع٦(م نه( ،﴿Ν åκ ¨Ξ Î) tβθ è% t øó •Β ﴾]خاكـ[ .  

∩⊂∇∪ ﴿ ßì uΖ óÁ tƒ uρ šù= à ø9 $# ﴾٢ وهي السينةُف كانَ، و ها مبشاجِخ٧( ن الس(مكثَ، و ي ف

في عملها م٨( ائةَ سنة(،قيلَو :ستني)٩(،ولُطُ كانَوالثَا ثَه مائة،أَ:قيلَوربع مائة راعٍذ  ،
وعرضهون ، ا خمسارتفَواع١٠(ونَالثُا ثَه(  ،وها أَولَطُ انَكَ: يلَقلفاً وائَمتراعٍي ذ و ،عرضا ه
ست مائة ١١( راعٍذ( و ،الثُ طَثَ كانتفَ؛بقاتفلىالس :لشِولوح باعِوالس واهلوام 

                           
  .مصدر سابق : يد الوسيط يف تفسري القرآن ا: انظر   ) ١(
  . ٣/٥٠:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٢/١٣:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء والزاج   ) ٢(
  .  ١٤٤: غريب القرآن   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس  ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد :  انظر. حكاه الواحدي عن ابن عباس  ) ٥(
  . ٢/٥٧٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
: انظر . ومجعه السيجان ، والواحدة منه ساجة ، وهو من أجوده ، الساج بتخفيف اجليم نوع من اخلشب   ) ٧(

  .٣/١٥٠:هتذيب االمساء 
  . ٦/٢٠٢٦:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن زيد بن أسلم   ) ٨(
   . ١٢/٥٠:روح املعاين ذكره األلوسي يف   ) ٩(
  . ١٢/٣٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ١٠(
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن احلسن   ) ١١(



  

،وىطَالوس :لوابِ ولداألنعامِ ، والعا لي :ل١(ريِالطَّإلنسِ و(،﴿$yϑ ¯=à2 uρ § tΒ Ïµ ø‹ n= tã d| tΒ ⎯ ÏiΒ 

⎯ Ïµ ÏΒöθ s% (#ρã Ï‚ y™ çµ ÷Ζ ÏΒ﴾]ا اقَ ٢٠ ]نلو :رتص بةبوالن عد اراً ؟ن٢(!ج(﴿tΑ$s% βÎ) (#ρã y‚ ó¡ s? $ ¨Ζ ÏΒ 

﴾  أَي :لمرونا ت مالفُن ص نعة ، لك﴿$̄Ρ Î* sù ã y‚ó¡ tΡ öΝ ä3Ζ ÏΒ ﴾ ونعجم ن غَبفلتا قَكم عمد 

yϑ$﴿ .)٣( ن العذابِم مأظلَّكُ x. tβρ ã y‚ ó¡ n@ ﴾]كـ ش[ .  

∩⊂®∪﴿t∃ öθ |¡ sù šχθ ßϑ n=÷è s?]ع ش[⎯ tΒ Ïµ‹ Ï? ù' tƒ Ò># x‹ tã Ïµƒ Ì“ øƒä† ‘≅ Ït s† uρ Ïµ ø‹ n= tã ÑU# x‹ tã íΟŠ É) •Β﴾ 

  .فسوف تعلمونَ من أحسن عاقبةً :  أَي ]كـ[

∩⊆⊃∪ ﴿ #© ¨L ym # sŒ Î) u™ !% y` $ tΡâ ö∆ r& ﴾ ، مبعذا ﴿u‘$ sù uρ â‘θ‘Ζ −F9 ، )٤(ابزِتنور اخلَ:،يعنِي املاِءبِ ]ع[﴾#$

ي ف ي يخبز فيهو التنور الذه: وأ٢َ،  السفينة ركبفَ، نوحٍالمةً لذلك ع كانَ، و)٤(ابزِاخلَ
في د٥(اره(كانَ، و مم وضعالكُ سجدوفة ؛ عن ياخلِمني الد مما يلي بندةَاب ك)٦( /قيلَ، و 
قيلَو  :هو ورنت اَءحو صل إِوليه  ،قيلَو  :ه٧( حبو الص( قيلَ،و:هآدم ورن؛ و تبِ كانَوامِالش 
رست و،  )١٠( جبٍر هرِش اشرمعة عوم اجلُي ةُالسفين فعتد ، ومن هناك)٩)(٨( ردهو عنيِبِ

                           
  . ٢/٤٧٠:دي تفسري املاور، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر   ) ١(
وهو قول ابن إسحاق كما حكاه عنه الواحدي يف الوسيط يف ، ١/٢٤٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(

  .  ٢/٥٧٣:تفسري القرآن ايد 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٣(
  . ٣/٣٤٨: للنحاس ، معاين القرآن : انظر . حكاه النحاس عن جماهد   ) ٤(
  . ١٢/٣٩:تفسري الطربي : انظر . ورجحه ، رواه ابن جرير عن ابن عباس  )٥(
: تفسري ابن أيب حامت : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر وأيب الشيخ ،  رواه ابن أيب حامت عن علي   ) ٦(

  . ٤/٤٢٢:الدر املنثور و،  ٦/٢٠٢٨
: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته أليب الشيخ ،  رير وابن أيب حامت عن علي رواه ابن ج  ) ٧(

  . ٤/٤٢٣:الدر املنثور و، مصدر سابق :  تفسري ابن أيب حامت و، ١٢/٣٨
مدينة كبرية مشهورة من مدن اجلزيرة بني حران ونصيبني ودنيسر وبينها وبني وهي ، وتسمى أيضاً رأس عني  ) ٨(

عيون كثرية عجيبة صافية جتتمع  فيها،  كانت فيها وقعة للعرب ويوم من أيامهم، مخسة عشر فرسخا نصيبني 
  .٤/١٨٠،  ٣/١٤:معجم البلدان : انظر  . كلها يف موضع فتصري ر اخلابور

  . ٢/٣٨٤:تفسري البغوي و، ٥/١٦٩:تفسري الثعليب  :انظر . حكاه الثعليب والبغوي عن مقاتل   ) ٩(
  . ١٢/٤٧:تفسري الطربي : انظر . ابن جرير عن قتادة رواه   ) ١٠(



  

لى اجلُع؛ ود يبِ بلٌج١(يباقرد( من اجلزيرة )٢(نزلَ، و عنها ياجلُ وممعة كانَ؛ و يوم 
عوراء،اشووا ثَكانمانني بنوا لَ، فَ ولٍلى قَعما خوفةَ ريةَوا القَرجبِ املعربِ )٣(ثماننيا ناحيةجلزيرة 
 فعا ارتذَإِ ردالق ارتفَ:  نهمقد فارْ ، وى غلَاج ويٍء هش كلِّل قالُيو ٠٢ ، املوصلِو جلزيرةا

ما فيه٤(ىلَغَا و(،﴿$ oΨ ù=è% ö≅ ÏΗ ÷q $# $ pκ Ïù ﴾ ، يف الفُلْك﴿⎯ ÏΒ Ì≅ à2  È⎦ ÷⎫ y` ÷ρ y— ﴾  ، شيٍء له روح نم

⎯ ﴿قَرأَ  ÏΒ 9e≅ à2﴾ و ،٥(ؤمننيِي املُف( ح فص)٦( ،﴿ È⎦ ÷⎫ uΖ øO š﴿كراً وأُنثى ، ذَ ﴾ #$ n=÷δ r& uρ ﴾ 

ω﴿ ،)٧(م هساؤنِ، و الثةُالثَّ هأوالدو سائيهعض نِم بهو ٢،  هوعيالَ: يعنِي  Î) ⎯ tΒ t, t7 y™ Ïµ ø‹ n=tã 

ãΑ öθ s) ø9 ه لدولةُ ، واعو هتو امرأَهو؛كفرهبِ غرقي أنه اِهللا لمِي عف انَن كَم: يعنِي  ﴾#$

⎯ô ﴿،)٨(انُنعكَ tΒ uρ z⎯ tΒ# u™ ﴾]ن[وقكصد نامحلْ م، ﴿ !$ tΒ uρ z⎯ tΒ# u™ ÿ… çµ yè tΒ ωÎ) ×≅‹ Î=s% ﴾ ] كـ ثب

يها ف نوحٍكن لي ملَ: قيلَو،سائيهبعض نِم ، وهساؤنِو أوالدهو ٢ نساناً ،ون إِمانثَ ]ونعربأَ، 
،  جالٌهم رِصفُ؛ نِ ماننيثَ:  يلَق، و)١٠(سبعنيمانيةً وثَ: يلَقو،)٩(رةًشوا عانكَ:قيلَو،امرأةً

                           
ا جبل موبالقرب منه ،وباقردي شرقيه ، غربية  بازبديف، على ر دجلة كورتان متقابلتان وبازبدي باقردي   ) ١(

  .١/٣٢١:معجم البلدان : انظر .   ومها يف قصة سفينة نوح ، اجلودي وقرية مثانني 
  .  )) اجلودي املذكور يف الترتيل جبل باملوصل أو باجلزيرة :  (( ١/٤٠٣:ستعجم معجم ما اقال البكري يف   ) ٢(
ملا خرج من  كان أول من نزله نوح ، بليدة عند جبل اجلودي قرب جزيرة ابن عمر التغليب فوق املوصل   ) ٣(

معجم : انظر . م  فسمي املوضع، وأقاموا به ، فبنوا هلم مساكن ذا املوضع ، السفينة ومعه مثانون إنسانا 
  . ٢/٨٤: البلدان 

  .  ٣٦٢: غريب القرآن   ) ٤(
أَوحينا إِلَيه أَن ف ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة املؤمنون )  ٢٧( الواردة يف اآلية رقم ) من كل زوجني ( يعين   ) ٥(

فَارا ونراَء أَما فَإِذَا جيِنحوا ونِنيبِأَع عِ الْفُلْكناص أَن  قبس نإِلَّا م لَكأَهنِ وينِ اثْنيجوكُلٍّ ز نا ميهف لُكفَاس ورنالت
  .  ﴾علَيه الْقَولُ منهم ولَا تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ 

  . مصدر سابق  :التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٣٣:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
   .٥/١٦٩:تفسري الثعليب : انظر . قتادة واحلكم وابن جريج وحممد بن كعب القرضي حكاه الثعليب عن   ) ٧(
  . ٩/٣٥:تفسري القرطيب و،  ٢/٣٨٤:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(
  . ٤/١٠٧:زاد املسري و، ٥/١٦٩:تفسري الثعليب : انظر و. عن ابن اسحاق  ١٢/٤٢:ه تفسريروه ابن جرير يف   ) ٩(
  . مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن مقاتل   ) ١٠(



  

صفُنِو١( ساٌءم نِه(.  

∩⊆⊇∪ ﴿ tΑ$ s% uρ﴾ نل وحقومه الذبِح ين أُمرم ، هِمل﴿ (#θç7 Ÿ2 ö‘ pκ$﴿ ، ماَءالْ: يعنِي  ﴾ #$ Ïù ﴾ 

ي الفُفلك،﴿ ÉΟ ó¡ Î0 «! $# $ yγ1 1 øg èΧ !$yγ8 y™ ö ãΒ uρ﴾]ن[يريد :اسم اِهللابِ جريِت رس٢( اِهللا اسمِي بِ، وت( ،
سم بِ: الَقَي ترس نْأَ رادا أَذَإِو، رتج، فَ سم اِهللابِ:الَقَ ي السفينةُجرِنْ تأَ رادا أَذَإِ كانَ، فَ)٢(

$﴿ قَرأَ  ، ثبتت:  أَي ،)٣( فَرست ، اِهللا yγ1 1 øg xΧ  ﴾ص ٠٢، )٤(حاب جراهإِ: ا مراؤها ، ج

رسومإِ: ا اهاؤسرقرأ بِها ، و نفتحِ الْمأَ يمِمراد  :يهرجا ، ومرساه ا ؛ أَي :استقرار٥(ا ه( ،

﴿ ¨β Î) ’ În1u‘ Ö‘θà tó s9 ﴾ صحابَِأل ، فينةالس﴿×Λ⎧Ïm   . م هِبِ ]كـ[ ﴾ ‘§

∩⊆⊄∪﴿}‘ Éδuρ “ Ì øg rB óΟ ÎγÎ/ ’ Îû 8l öθ tΒ﴾جمع موج،ةوهاو م يم ٦(ماِءن الْرتفع(،﴿ ÉΑ$ t6 Éfø9 $$ x.﴾ 

ÉΑ$t6 Éfø9 $$ x.﴾  ، ِظَم3 ﴿يف الع“ yŠ$tΡ uρ îyθ çΡ … çµ oΨ ö/ ، )٨(و نامه:  يلَقو٢، )٧(افراً كَ انَكَو نعانَكَ ﴾#$

٨(نام(و ،يلَق  :ابن زوج ته)٩( ،﴿ šχ% Ÿ2 uρ ’ Îû 5Α Ì“ ÷è tΒ﴾ ن الم ؛ أَي فينةس : احيةي نف

                           
: زاد املسري و، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر  و. عن ابن عباس ،  ١٢/٤٣:ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ١(

وما آمن  ﴿: والصواب من القول يف ذلك أن يقال كما قال اهللا ( : (قال ابن جرير رمحه اهللا  .مصدر سابق 
فال ، وال خرب عن رسول اهللا صحيح ، ومل حيدد عددهم مبقدار ، يصفهم بأم كانوا قليال   ﴾معه إال قليل 

  . )) ينبغي أن يتجاوز يف ذلك حد اهللا إذ مل يكن ملبلغ عدد ذلك حد من كتاب اهللا أو أثر عن رسول اهللا 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ٥/١٧١:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي عن الضحاك   ) ٣(

   .مصدر سابق 
  .مصدر سابق : اءات السبع التيسري يف القرو، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .  ٣/٥٢:ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١١٣: جماز القرآن : وانظر ،  ٤٤٠:غريب القرآن   ) ٥(
  .  ٩/٣٨:تفسري القرطيب   ) ٦(
  .  ))  وهو قول األكثرين :  (( ٤/١٠٩:وقال ابن اجلوزي يف زاد املسري ، ٥/١٧١:هتفسريذكره الثعليب يف   ) ٧(
وبه قال عبيد :  (( وقال ، مصدر سابق عن ابن عباس من رواية أيب صاحل : زي  يف زاد املسري حكاه ابن اجلو  ) ٨(

   )) . بن عمري وابن إسحاق 
،  ٦/٢٠٣٩: تفسري ابن أيب حامت و،١٢/٥٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن احلسن   ) ٩(

ونادى  ﴿: أنه ابنه فقال  هللا تعاىل ذكره قد أخرب نبيه حممدا  ألن ا؛ وكان ابنه : ((  ١٢/٥٢:قال ابن جرير 
 ﴾إنه ليس من أهلك  ﴿: وليس يف قوله ، وغري جائز أن خيرب أنه ابنه فيكون خبالف ما أخرب ،  ﴾نوح ابنه 



  

عيدة٢٠،/ ب املَك:  املعزلُو ١(انَ املُنقَطع(،﴿ Äb© o_ ç6≈ tƒ = Ÿ2 ö‘ ©¢﴿  قَرأََ ﴾ #$ o_ ç6≈ tƒ = Ÿ2 ö‘ $#  ﴾ع اصم

وح٢(فص(، ﴿$ oΨ yè ¨Β Ÿω uρ ⎯ ä3 s? yì ¨Β t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9   . ]كـ[﴾ #$

∩⊆⊂∪ ﴿ tΑ$s% ü“ Íρ$t↔ y™ ﴾  ، 4﴿انضم’ n< Î) 9≅ t6 y_ © Í_ ßϑÅÁ ÷è tƒ ﴾ ، ينعنمي﴿š∅ÏΒ Ï™ !$yϑ ø9  ]ن[ ﴾#$

Ÿω tΛ﴿نوح ،  ﴾]٣[%tΑ$s﴿،  رقغَ الَفَ ÄŒ$ tã tΠ öθ u‹ ø9 $#]٣[ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& «!  ذابِن عانع اليوم مم الَ ﴾ #$

ω ﴿،)٤( عصومم الَ:  وأَ ٢٠، )٣( اِهللا Î) ⎯ tΒ zΟ Ïm§‘ ﴾]خ[ ه ماُهللا فإن، عصوم﴿ tΑ% tn uρ $ yϑ åκ s] ÷ t/﴾ 

بني ابن نوحٍ و٥(بلِاجلَ بني(،﴿ ßl öθ yϑø9 $#﴾وهو ما ارتفع أ٢٠َ،ن املاِءمو:حن ال بنيوحٍ و٦(ابنه(  ،

﴿ šχ% s3 sù z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï% t øó ßϑø9   .]كـ [﴾ #$

∩⊆⊆∪ ﴿ Ÿ≅Š Ï% uρ ÞÚ ö‘ r' ¯≈ tƒ © Éë n=ö/ $# Ï8 u™ !$ tΒ﴾ يربِاش،﴿â™ !$yϑ |¡≈ tƒ uρ © Éë Î=ø% r&﴾]خ[ِسامإِك نزالِي عن 

›uÙ﴿،  املاِء Ïî uρ â™ !$yϑ ø9 $#﴾ ن، ٠٢قص وغاض املاُء نهفس  :نقص،﴿ z© ÅÓ è% uρ ã øΒ F{ $# ﴾  قوم أُهلك

وحٍ ، وفُرِغَ من ذَنلك  ،﴿ôN uθ tF ó™ $# uρ ﴾  ، ُفينةالس﴿’ n? tã Äd“ ÏŠθèg ø: ،  اجلزيرةبِ بلٌو جهو ]ن[﴾ #$

﴿Ÿ≅Š Ï% uρ #Y‰ ÷è ç/﴾ ر نماِهللا محة  ،﴿ ÏΘöθ s) ù= Ïj9 t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9  ]٠٢وثبأ كـ صجالثمن الثالث [﴾ #$

ونه إهلاً املتمن د ٧(خذين(.  

∩⊆∈∪ ﴿ 3“ yŠ$ tΡ uρ ÓyθçΡ … çµ −/ §‘ tΑ$s) sù]٣[Å_U u‘ ¨β Î) © Í_ ö/ ⎯ô﴿،  كنعانَ: يعنِي  ﴾ #$ ÏΒ ’ Í? ÷δ r& ¨β Î) uρ 

                                                                             
من وحمتمال أنه ليس ، حمتمال من املعىن ما ذكرنا  ﴾ليس من أهلك  ﴿: داللة على أنه ليس بابنه إذ كان قوله 

  . )) ﴾ واسأل القرية اليت كنا فيها  ﴿: كما قيل ، إنه ليس من أهلك : فيقال ، مث حيذف الدين ، أهل دينك 
  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٣٤: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .  ٢/٥٧٤:سري القرآن ايد الوسيط يف تف: انظر   ) ٣(
  .  ٣/٥٤:وهو قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . ٢/١٧:للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٥(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  . ٢/٥٧٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . س حكاه الواحدي عن ابن عبا  ) ٧(



  

x8 y‰ ôã uρ ‘, ys ø9 &MΡr|﴿،  رقِن الغم جهأنفَ: ي ، أَي أهلي وينِنْ تنجِي أَنِعدتو]ن[﴾ #$ uρ ãΝ s3 ôm r& 

t⎦⎫ ÏϑÅ3≈ ptø:   .)١( لنيادالع عدلُأَ ]ـك [﴾ #$

∩⊆∉∪ ﴿ tΑ$s% ßyθãΖ≈ tƒ … çµ ¯Ρ Î) }§ øŠ s9 ô⎯ ÏΒ š Î=÷δ r& ﴾]ق ن[ الذين وعدتأَ كنْ أُنم جيه، ﴿… çµ ¯ΡÎ) 

î≅ uΗ xå ç ö xî 8x Î<$ t¹ ﴾ ِنَّإ سإِ ؤالكاي أَنْ أُنياِهللاافراً بِى كَج صاحلٍ ع ٢(ملٌ غري( ، ونَّإِ:  يلَق 

منَّأَ:  عناه ابنك ريِغَ ملٍذُو ع أَ )٣(احلٍ صقَر ،﴿… çµ ¯ΡÎ) t≅ ÎΗ xå t ö xî  ﴾٢٠، )٤(لٍ ع ن نونَّ الالَّمم 

بِ: ي نِعؤالِالس فيه ،فَو نمتحأَ هأَ:  رادش٥( رك(،﴿Ÿξ sù ‘ ÉΖ ù= t↔ ó¡ n@]يف[$tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΝ ù=Ïæ ﴾ 

 فرِلى الكُع صرارهع إِم ليهحظور عم لدهجاةَ ون بهه رنَّ سؤالَعلم أَم يأَنَّ نوحاً لَ لكذَو ]ن[ ﴾
حت ،لمى أعاُهللا ه ى ذَعالَتلك و ،فَ: ى املعنسلنِال تا لَي ميس لك به عبِ لمجواز مأسقَ لته ،أَر 

﴿Ÿξ sù Ç⎯ ù=t↔ ó¡ n@  ﴾وند الندشم عم و ،بِمفتوحٍ م ، إكالياِء ثبات ب٦(ورشٍصرٍ و(،﴿ þ’ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& 

β r& tβθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î= Îγ≈yf ø9  لواتوح صن اعتذر، فَ)٧( منين اآلثأَنهاك أَنْ تكونَ م ]كـ[﴾ #$

  . لكذَ سألَجوز له أَنْ يي جلَّ أَنه الَعز و اُهللا هعلمما أَلَ هالمسو ليهع اِهللا

∩⊆∠∪ ﴿ tΑ$s%]٣[Éb> u‘ þ’ ÎoΤ Î)/ èŒθãã r& š Î/ ÷β r& š n= t↔ ó™ r& $ tΒ }§ øŠ s9 ’ Í< ⎯ Ïµ Î/ ÖΝ ù=Ïã]ن[ω Î) uρ ö Ï øó s? 

’ Í< ﴾ جي ، هل﴿û© Í_ ôϑ ym ö s? uρ ⎯ à2 r& z⎯ ÏiΒ z⎯ƒ Î Å£≈ y‚ø9   . ]كـ[﴾ #$

∩⊆∇∪﴿Ÿ≅‹ Ï% ßyθ ãΖ≈ tƒ ñÝ Î7 ÷δ $#﴾ مفينة5﴿، ن السΟ≈ n=|¡ Î0﴾ ِرضِى اَأللَإ و ،يلَق  : ، ةبتحي ﴿$ ¨Ζ ÏiΒ 

                           
: انظر . وحكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس ، دون نسبة  ٢/١٥٣: ه تفسريذكره السمرقندي يف   ) ١(

   .٤/١١٣:زاد املسري و، مصدر سابق  :الوسيط يف تفسري القرآن ايد 
  . ٢/٥٧٦:يد قاله الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ا  ) ٢(
  . ٣/٥٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج . على أنه حذف املضاف وأقام العمل مكانه   ) ٣(
  . ١٢٥: التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ١/٢٥٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .مصدر سابق: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٣٥: لقراءات السبعة يف ا: انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(



  

BM≈ x. t t/ uρ y7 ø‹ n= tã ﴾ شرِ ؛ا البأَب اره صأَن ذَلكوَألنَّ جميع مب ني كَقانن نوا م١( سله( ،﴿#’ n? tã uρ 

5Ο tΒ é& ⎯ £ϑÏiΒ š tè ¨Β  ﴾]ن[ أَي :ن أَموالداتيهم وذُرهم ، وؤمنونَم املُه إِو عادةلَأهلُ السومِى ي 

القيامة ،﴿ ÖΝ tΒé& uρ öΝ ßγ ãè ÏnF yϑãΨ y™ ﴾  نِيعنيا ، ياُأل: يف الدافرةَالكَ مم إِم تهيلَن ذُرومِى ي الق٢( يامة( ،

﴿§Ν èO Ο ßγ ¡yϑ tƒ $̈Ζ ÏiΒ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ﴾]كـ[ .  

∩⊆®∪﴿š ù=Ï?﴾ القةص ي أَالتخربتها ،بِ ك﴿ô⎯ ÏΒ Ï™ !$ t7 /Ρ r& É= ø‹ tó ø9 عن و عنك ابغَا م خبارِأَ ﴾#$

$! ﴿ ، ومكقَ pκ ÏmθçΡ y7 ø‹ s9 Î)]ن[$ tΒ |MΖ ä. !$ yγ ßϑ n=÷è s? |MΡ r& Ÿω uρ y7 ãΒ öθ s% ⎯ ÏΒ È≅ ö6s% # x‹≈ yδ]ن[ ÷ É9 ô¹ $$ sù ﴾ 

β¨﴿،ومهذى قَلى أَع وحرب نما صكَ]نأو[ Î) sπ t6É%$tè ø9 $# š⎥⎫ É) −F ßϑù=Ï9﴾]م[مرِاَأل آخر 

  .)٣(وحٍ ن ي قَومِمؤمنِل انَما كَ، كَ قومكلو كلَ الظَّفرِبِ

∩∈⊃∪﴿4’ n< Î) uρ >Š% tæ öΝ èδ% s{ r& # YŠθ èδ]ن[tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã $# ©! $]ن[#$ tΒ Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç ö xî 

β÷ ]ن[ Î) óΟ çFΡ r& ω Î) šχρç tI ø ãΒ ﴾] أوثب  كـ ،خمونس[ ا أَمم إِالَّ كَنتبونَاذ ي إِفم كُشراك

 ]اِهللا م وثانَاَأل )٤(]ع .  

∩∈⊇∪ ﴿ ÉΘ öθ s)≈ tƒ Iω ö/ ä3 è=t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # · ô_r&]ن[÷β Î) š” Ì ô_ r& ω Î) ’ n? tã “ Ï% ©! $# þ’ ÎΤ t sÜ sù ﴾]قَ ]نأَر 

 ﴿t’ ÎΤ t sÜ sù ﴾ مو يدن٥( البز(، ﴿Ÿξ sù r& tβθ è=É) ÷è s? ﴾] كـ[ .  

∩∈⊄∪ ﴿  ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ (#ρã Ï øó tF ó™ $# öΝ ä3 −/ u‘ ¢Ο èO (# þθ ç/θè? Ïµ ø‹ s9 Î) È≅ Å™ ö ãƒ u™ !$ yϑ ¡¡9 $# Ν à6 ø‹ n=tæ # Y‘# u‘ ô‰ ÏiΒ  ﴾ 

 رالد نِي )٦(كثريعي ، :املطر ،﴿öΝ à2 ÷Š Ì“ tƒ uρ ¸ο §θ è% 4’ n<Î) öΝ ä3 Ï? §θè% ﴾]نِي  ]نعاملالَ: ي والولد كانَ، و 

                           
  . ١٨/٦:التفسري الكبري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/١٨:للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٢(
  . ٢/٥٧٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
وال شك أن هذا خطأ بني ؛ إذ اخلطاب على لسان هود ، معي : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوسيط املطبوعة   ) ٤(

   ، واهللا أعلم ، ولعله سبق قلم من الناسخ.  
  .  ١٢٦: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٤١ - ٣٤٠:يف القراءات  السبعة: انظر   ) ٥(
  . ٣/٥٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(



  

اُهللا كانَو ى قَعالَتد حبس عم املَنهثَ طرنِالثَ سو ، نيأَ أعقمنِ رحاملَ قالَ،فَهمسائهم هإِنْ :ود

آمم أَنتبِ ى اُهللاحيكُالدم ، وم املالَقكُرز و١( الولد( ،﴿Ÿω uρ (# öθ©9 uθ tG s? š⎥⎫ ÏΒÌ øg èΧ ﴾]كـ[ .  

∩∈⊂∪ ﴿ (#θä9$s% ﴾ موته  نكرينبن:﴿ßŠθà‰≈ tƒ $ tΒ $ oΨ oK ø⁄ Å_ 7π uΖ Éi t7 Î/ ﴾]/بِ ]نو ةحج ، اضحة﴿$tΒ uρ 

ß⎯ øt wΥ þ’É1 Í‘$ tFÎ/ $ oΨ ÏG yγÏ9# u™ ⎯ tã š Î9 öθ s% ]ن[ $ tΒ uρ ß⎯ øt wΥ]ن[y7 s9 š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑÎ/ ﴾]كـ[ .  

∩∈⊆∪﴿β Î) ãΑθà) ¯Ρ ω Î) y71 u tI ôã  صداكقَ وسوٍء ، أَبِ كلَ رضع :أَي ٠٢، سكمو كابصأَ﴾#$

âÙ ﴿ ، )٣(عقلك  ، فَعيبك األصنام لنقصِ جنونبِ: أَي  ٢٠، )٢( بسوٍء ÷è t/ $ uΖ ÏF yγ Ï9# u™ &™þθ Ý¡ Î0 ﴾ 

$tΑ ﴿، )٤(حق عقلك من التغيري يبها لما لَي تظهر من عالذ، و قلكع أفسدجبنون فَ ]ن[ s% ﴾ 

’þ﴿:عند ذلك نيب اهللا  ﴾ ÎoΤ Î) ß‰ Íκô− é& ©!$# (# ÿρß‰ pκ ô− $# uρ ’ ÎoΤ r& Ö™ ü“ Ì t/ $ £ϑÏiΒ tβθ ä. Î ô³ è@ ﴾]ف[.  

∩∈∈∪ ﴿⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ﴾]انَا كَذَإِ]ن ندكُعم تبعاقطعنِي بِني عإِفَا،ليهاآلنَي أَن زيد ي الطَّعنِف ،

﴿’ ÎΤρß‰‹ Å3 sù $YèŠ ÏΗ sd﴾ وا أَالُاحتنتأوثَم وكُانم في عيداوت،﴿ ¢Ο èO Ÿω Èβρ ã ÏàΖ è?]كـ[﴾]حي 

   .ؤخرونت الَ ]ن

∩∈∉∪  ﴿’ ÎoΤ Î) àM ù=©. uθ s? ’ n? tã «! $# ’ În1u‘ Ο ä3 În/ u‘ uρ]ن[$ ¨Β ⎯ ÏΒ >π −/ !# yŠ ω Î) uθ èδ 8‹ Ï{# u™ !$pκ ÉJ uŠ Ï¹$ uΖ Î/﴾]ن[ 

 أَي:هي قَي فبضته و ،ها بِالُينقُ اَءما ش نم٥(هدرت(،﴿ ¨β Î) ’ În1u‘ 4’ n? tã :Þ# u ÅÀ 8Λ⎧É) tGó¡ •Β﴾ 

  .)٦( ستقيمم يند به ي اُهللانِعثَي بالذ: أَي  ]وثبأ كـ[

                           
: تفسري البغوي و. مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/١٩: معاين القرآن للفراء : انظر   ) ١(

٢/٣٨٨ .  
  .  ١٠٦: غريب القرآن   ) ٢(
  . مصدر سابق : ب يف تفسري الغريب تذكرة األري  ) ٣(
والوسيط يف تفسري القرآن ، مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٤(

  . ٢/٥٧٨:ايد 
ة أي كل داب –هو سبحانه وإن كانت قدرته تناهلا : أي  :  (( ٣/٥٨: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(

  . ))  مبا يشاء ؛ فهو ال يشاء إال العدل –
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس من رواية عطاء   ) ٦(



  

∩∈∠∪  ﴿ β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ﴾ ١(اتولَّوت(ى ، بِمعن :تعرضاوا عم وتعكم إِدم ن اِإلليهميان  ،﴿ô‰ s) sù 

/ ä3 çG øó n=ö/ r& !$ ¨Β àM ù=Å™ ö‘é& ÿ⎯ Ïµ Î/ óΟ ä3 ö‹ s9 Î) ﴾ ]فَ ]نثَ قدبتةُاحلُ ت٢(ج(م بِليكُعيإبالغ،﴿ß# Î=÷‚ tGó¡ o„ uρ ’ În1u‘ 

$·Β öθ s% ö/ ä. u ö xî﴾ خلقنكُم يلَه م هو أَطْوع نعدكُم م٣(ب(،﴿Ÿω uρ … çµ tΡρ • ÛØ s?﴾ِعإِبمكُراض ،﴿$ º↔ ø‹ x©﴾ 

În1’ (βÎ¨﴿،)٤(مكُإنما تضرون أنفُس]ن[ u‘ 4’ n? tã Èe≅ ä. >™ ó© x« ﴾عمالِن أَم العباد،﴿Ôá‹ Ï ym﴾ 

  .)٥(ا ليهيهم عى يجازِحت ]وثجأ كـ[

∩∈∇∪  ﴿ $£ϑ s9 uρ u™ !% y` $ tΡ â ö∆ r& ﴾ ِبإهالك ع ، اد ﴿$ oΨ øŠ ¯g wΥ # YŠθèδ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ … çµ yè tΒ 7π yϑôm t Î/ 

$̈Ζ ÏiΒ ﴾]خ[حيثُ هديناهم لإلميان ،وعصمنالكُاه ن٦(فرِم م(،﴿ Λ èι≈ oΨ ÷Š ¯g wΥ uρ ô⎯ ÏiΒ A># x‹ tã 7áŠ Î=xî ﴾ 

  .)٧(وا رفَكَ ينالذ ما عذَّب به: يعنِي  ]كـ صد[ ﴾

∩∈®∪ ﴿y7 ù=Ï? uρ ×Š% tæ﴾  نِيعبيلةَالقَ: ي،﴿(#ρß‰ ys y_ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ öΝ Íκ Íh5 u‘ ﴾َبوا بِذَّكلَها وقا ، م يوا بِهر

﴿ (# öθ |Á tã uρ … ã& s#ß™ â‘﴾  نِيعوداً ؛ َأل: ينَّه من كذَّب رقد كَاحداً فَسوالً وسلِ جميعِبِ فر٨(الر( ،

#) ﴿، )٨(الرسلِ þθ ãè t7 ¨?$# uρ/  ö∆ r& Èe≅ ä. A‘$ ¬7 y_ 7‰Š ÏΖ tã ﴾ ]كـ[ بعؤساَء  اتالسفَلةُ الر ،والعنيد  :

يقْبلَ  ي الَالذ دانِالع: العنيد د ، والي فاتي طالَ والذ:اجلبارو٢٠،)٩(اخلالفبِ عارض لكاملُ

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
: وزاد الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ابق مصدر س: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(

  .نسبته البن األنباري ، مصدر سابق 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  . ٢/٣٨٩:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : نظر ا  ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
  . ٣/٥٩:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(
  . ٢/٥٧٩:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٨(
تفسري و،  ٥/١٧٥:تفسري الثعليب :  انظر . وابن اجلوزي عن ابن قتيبة ، والبغوي عن أيب عبيدة  حكاه الثعليب  ) ٩(

  . ٤/١٢١:زاد املسري و، مصدر سابق : البغوي 



  

 ٠٢، )١(احلق عنيد وعودن عانِوعانِد وم لَ:د ؛ أَي عارضمبِ كاخلالف عليك،وجلٌ ر
عانِد ؛أَي:جع ائرادلٌ عو ، ن احلقمنه ع َ، ودنع قعنوطَرإِةٌ ع ذَنودا خرج منها الدم لى ع
٢(بٍانِج(  .  

∩∉⊃∪﴿(#θãè Î7 ø? é& uρ ’ Îû Íν É‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ uΖ ÷è s9﴾أَي:أُروا لَفُدلحقُعنةً تهم وتنرِصف مم ،عه ﴿tΠ öθ tƒ uρ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 θãΖ#)﴿  : الَما قَ،كَ يامةالق ومِي يفو : أَي]ن[﴾  #$ Ïè ä9 ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ ﴾)٣(، ﴿ Iω r& 

¨β Î) # YŠ% tæ (#ρã x x. öΝ åκ ®5 u‘ ﴾]ن[ هِبِ:  يلَقربم ، وفَكَ:  يلَقرهموا نعمةَ رب،﴿ Ÿω r& # Y‰ ÷èç/ 7Š$yè Ïj9 ÏΘöθ s% 

7Šθèδ ﴾] كـ ثج م ،سونت[  ريدي :وا مدعبن ر٤( اِهللا محة(.  

∩∉⊇∪ ﴿ 4’ n<Î) uρ yŠθßϑrO öΝ èδ% s{ r& $[s Î=≈ tΑ$s% ÉΘöθ ]زن[ ¹| s)≈ tƒ (#ρß‰ ç6 ôã $# ©! / tΒ$ ]ن[ #$ ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) 

… çν ç ö xî]ن][٣[uθ èδ Ν ä. r' t±Ρ r& ﴾ أَي :مكُلقَخ،﴿z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# ﴾م، ن آدموآدم مرضِاَأل رابِن ت ،

﴿óΟ ä. t yϑ ÷è tG ó™ $# uρ $ pκÏù ﴾ كُعلَجم٥(ها اراً لَم ع(،﴿çνρ ã Ï øó tF ó™ $$ sù ¢Ο èO (# þθ ç/θè? Ïµ ø‹ s9Î)]ن[¨β Î) ’ În1u‘ Ò=ƒ Ì s% 

Ò=‹ Åg ’Χ ﴾ ]كـ[. 

∩∉⊄∪ ﴿ (#θä9$s% ßx Î=≈ |Á≈ tƒ ô‰ s% |MΨ ä. $ uΖŠ Ïù # vθ ã_ ö tΒ Ÿ≅ ö6 s% !# x‹≈ yδ ﴾ ونَّأَ ذلك صحاً ال َانَك 

 رظهلما أَ، فَ هشريتع ينِى دلَإِ هجوعر رجونَوا يانكَم ، وهامصنسب أَيهم ، وينِن دعدلُ عيِ

$! ﴿ ، )٦( نهم اءهم انقطعجر نَّوا أَمعزلَّ جعز و ى اِهللالَم إِهدعاَء uΖ9 yγ ÷Ψ s? r& β r& y‰ ç7 ÷è̄Ρ $ tΒ ß‰ ç7 ÷è tƒ 

$ tΡäτ !$ t/# u™ $ uΖ ¯ΡÎ) uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $£ϑ ÏiΒ !$ tΡθãã ô‰ s? Ïµ ø‹ s9 Î) 5=ƒ Í ß∆ ﴾]كـ[ موقعٍ فيبِي الر .  

                           
   .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  .  ٣٣٤: غريب القرآن   ) ٢(
  .من سورة النور )  ٢٣( جزء من اآلية رقم   ) ٣(
   .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . ١١٤: جماز القرآن   ) ٥(
: زاد املسري قال ابن اجلوزي يف ،  ٢/٣٩٠:تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(

   . )) وإىل حنو هذا ذهب مقاتل :  (( ٤/١٢٣



  

∩∉⊂∪ ﴿ tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ óΟ çF ÷ƒ u™ u‘ r& ﴾ َأعلمم ، ت﴿β Î) àMΖ à2 4’ n? tã 7π oΨ Éi t/ ⎯ ÏiΒ ’ În1 §‘ © Í_8 s?# u™ uρ çµ ÷Ζ ÏΒ 

Zπ tΗ ôq y‘ ⎯ yϑ sù ’ ÎΤ ã ÝÁΖ tƒ š∅ ÏΒ «! $# ﴾  أَي :ي نممننِعاِهللا ن عذابِي م ،﴿÷βÎ) … çµ çFøŠ |Átã﴾]ن[ بعد  

م نةبييبِن ر،﴿$ yϑ sù © Í_ tΡρ ß‰ƒ Ì“ s? u ö xî 9 Å¡ øƒ rB ﴾]كـ ع[أَي :مزِا تي بِنِيدوناحتم كُاجِج

$! ﴿ :م كُولقَو، / صنام كم اَألآبائ عبادةبِ uΖ9 yγ ÷Ψ s? r& β r& y‰ ç7 ÷è̄Ρ $ tΒ ß‰ ç7 ÷è tƒ $ tΡäτ !$t/# u™ ﴾ ِالَّ نِإسبي ت

ا م:  ى اآليةعنم يلَق، و)١(خسرياًم تكُادشيٍء زم بِرتذَلَّما اعتكُ: ، أَي  سارةاخلَى لَم إِاكُيإِ
تي غَنِزيدونري و كُخسريٍ لَتم أَنتي،ارِنصومعنريخسضليلُ:  ى التالت وم ٠٢،)٢(ريِاخلَن اإلبعاد 

 أَي: انٌنقص  أَي ، :كلَّما دعلَم إِكُوتاز دىى هددتكذيباً فَم تزادت خسار٣(م كُت(.   

∩∉⊆∪ ﴿ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρ ⎯ Íν É‹≈ yδ èπ s%$tΡ «! $# öΝ à6 s9 Zπ tƒ# u™ ]ن[ $ yδρ â‘ x‹ sù ö≅ à2 ù' s? þ’ Îû ÇÚ ö‘ r& «!  ]ن[ #$

Ÿω uρ $ yδθ ¡yϑ s? &™ þθ Ý¡Î0 ö/ ä. x‹ è{ ù' u‹ sù Ò># x‹ tã Ò=ƒ Ì s% ﴾]كـ[ .  

∩∉∈∪﴿$ yδρ ã s) yè sù]ث[tΑ$ s) sù (#θãè−G yϑ s? ’ Îû öΝ à2 Í‘# yŠ sπ sW≈ n= rO 5Θ$−ƒ r&﴾]ن[أَي:عيشوا في بمكُلد ،

﴿š Ï9≡ sŒ î‰ ôã uρ ﴾ لعذابِل  ،﴿ç ö xî 5>ρä‹ õ3 tΒ ﴾]غَ ]كـذبٍ كَ ري.  

∩∉∉∪﴿$ £ϑ n=sù u™ !$ y_ $ tΡ â ö∆ r& $ uΖ ø‹ ¯g wΥ $[s Î=≈ |¹ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ … çµ yè tΒ 7π yϑ ôm t Î/ $̈Ψ ÏiΒ ô⎯ ÏΒ uρ Ä“ ÷“ Åz 

]٣[>‹Í≥ ÏΒöθ tƒ ﴾]ن[  أَ: أَينجيناهن العذابِم م ي أَالذقَ هلكومه و ،زِخلَن امالذ زِي لَيمم ، ه

وبفيه قي العار مأثوراً عم ، فَنهالواو ي ف ﴿⎯ ÏΒuρ  ﴾نع سقلى محذوف و ،هو الع٤(ذاب(  ،

⎯ô﴿ قَرأَ  ÏΒ uρ Ä“ ÷“ Åz >‹Í≥ ÏΒöθ tƒ  ﴾و ،ي املَفعارج  ﴿É># x‹ tã D‹ Í× ÏΒ öθ tƒ ﴾)٥( موعلٍ دن)٦(،﴿¨β Î) š −/ u‘ 

š −/ u‘ uθ èδ ‘“ Èθ s) ø9 $# â“ƒÍ“ yèø9   . ]ن[﴾ #$

                           
  . ٢/٢٠:قاله الفراء يف معاين القرآن   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  . ١٤٣: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٢/٥٨٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد :  انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٤(
  ) . ١١( جزء من اآلية رقم   ) ٥(
  .  ٢١٤، ١٢٥:سبع التيسري يف القراءات الو،  ٣٣٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(



  

∩∉∠∪ ﴿ x‹ s{ r& uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n=sß èπ ys øŠ ¢Á9$# ﴾ َا أَلمصبحالر أَ ابعِوا اليومتتهم صن يحةٌ م

ي م فهلوبقُ طَّعتقَتفَ،  رضِاَألي ف يٍءلِّ شوت كُصو،  اعقةلِّ صكُوت ا صيهف السماِء

ورِص١(همد( ،﴿(#θßs t7 ô¹ r' sù ’ Îû öΝ Ïδ Ì‘$ tƒÏŠ š⎥⎫ ÏϑÏW≈ y_ ﴾ ]ع[.  

∩∉∇∪ ﴿ β r( x. öΝ ©9 (# öθ uΖ øó tƒ !$ pκ Ïù]ن[Iω r& ¨β Î) ´# yŠθßϑrO (#ρã x Ÿ2 öΝ åκ ®5 u‘﴾]أَ]كـقَر ﴿¨βÎ) (# yŠθßϑ rO ﴾  ،

وي الفُف ٢(رقان(و العنكبوت)٣( ِمجوالن)٤(َغري مح نون، مزةُ وحفصوافق فم شجعبةُي الن)٥( ،

٥(عبةُش( ،﴿ Ÿω r& # Y‰ ÷èç/ yŠθßϑ sV Ïj9 ﴾ ]أَ ] م9﴿ قَرŠθßϑ sV Ïj9  ﴾ ٍنٌ عل٦(منو(.  

∩∉®∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ ôN u™!% y` !$ uΖ è=ß™ â‘ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) ﴾ نِيعاملَ: يين أَالئكةَ الذوا إِتبراهيم  على صورة 

”2﴿ضياف ،اَأل u ô³ ç6 ø9$$ Î/ ﴾ ِبارةبِ البش٧( الولد(،﴿ (#θä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ﴾]ن[ أَي:سلَّم٨(الماًوا س( ، 

، ﴿ tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ ﴾]ن[ أَي :م ليكُعقَس ، المأَر ﴿ ÖΝ ø= É™  ﴾و ،ي الذَّف٩(اريات( أخ)٢/،)١٠ ومه 

وربيلُجِ:  مه و١١(يكائيلُم(،وإِ:  يلَقثنا عشر مربيلع جِلكاً م)١(،﴿$ yϑ sù y] Î7 s9 β r& u™ !% y` @≅ ôf Ïè Î/ 

                           
. وزاد السيوطي نسبته أليب الشيخ ،وحكاه الثعليب عن ابن إسحاق ،ه ونسبه البن جريجتفسريذكره الطربي يف   ) ١(

  .٣/٤٨٩:الدر املنثور ،  ٤/٢٥٧: وتفسري الثعليب  ، ١٢/٦٦:الطربي  :انظر 
وعادا وثَمود وأَصحاب  ﴿: قوله تعاىل  وهي، من السورة )  ٣٨( الواردة يف اآلية رقم ) مثود ( يعين كلمة   ) ٢(

  . ﴾الرس وقُرونا بين ذَلك كَثريا 
وعادا وثَمود وقَد تبين لَكُم  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من السورة )  ٣٨( الواردة يف اآلية رقم ) مثود ( يعين كلمة   ) ٣(

 ملَه نيزو نِهِماكسم نم  رِينصبتسوا مكَانبِيلِ ونِ السع مهدفَص مالَهمطَانُ أَعيالش﴾ .  
   .﴾ وثَمود فَما أَبقَى  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من السورة )  ٥١( الواردة يف اآلية رقم ) مثود ( يعين كلمة   ) ٤(
  .١٢٥: ت السبع التيسري يف القراءاو،  ٣٣٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  . ٣/٦٠: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(
ذْ دخلُوا علَيه فَقَالُوا سلَاما إِ ﴿: وهي قوله تعاىل ، من السورة )  ٢٥( ة رقم الواردة يف اآلي) سالم( يعين كلمة  )٩(

  . ﴾قَالَ سلَام قَوم منكَرونَ 
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر    ) ١٠(
  . ٤/١٢٧:سري زاد امل: انظر . حكاه ابن اجلوزي عن مقاتل   ) ١١(



  

@≅ ôf ÏèÎ/ 7‹Š ÏΨ ym﴾ ]كـ خب[ موش ٠٢، ي يف حد ن األرضِ بِمالرصف،وةُ هاري احلج

  .)٢(احملماةُ

∩∠⊃∪ ﴿ $¬Η s> sù “, u™ u‘ öΝ åκ u‰Ï‰ ÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁ s? Ïµ ø‹ s9 Î) ﴾  ِإِلَي العجل،﴿ öΝ èδ t Å6 tΡ ﴾ َنكَأ٠٢م ، ره 

نِكرهأَم وكَنرهم وكَاستنم بِرهمعنى و٣(احد(،﴿ }§ y_ ÷ρr& uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ Zπ x‹ Åz  ﴾]أَ] كـضمر م منه

٤(وفاً خ( ،لَوم يكونوا جاؤا لَبالٍء وا للَمم يتحموا بِر٢٠، طعامهحذنْأَ ر كُيوصاً وا ونلُص)٥( ،

θä9$#)﴿،  جههي وف المةَ اخلوفأوا علما رفَ ٦ s%  Ÿω ô# y‚ s? !$̄Ρ Î) !$ uΖ ù=Å™ ö‘ é& 4’ n< Î) ÏΘöθ s% 7Þθä9 ﴾]كـ ،

سبالعذابِبِ ]ونع .  

∩∠⊇∪﴿… çµè? r& z ö∆$# uρ﴾سب٢ِة،ارنت عهم هإِون،ار أملَسحاق ، وم تغَلَ لد هري٦( ه(،﴿ ×π yϑ Í←!$ s% ﴾ 

ترِ راِءوالس إِت معلَستسلِى الر  ،﴿ ôM s3 Ås ŸÒ sù ﴾]خ [األمنِروراً بِس حوا الُقَ ني : ﴿Ÿω ô# y‚ s? 

!$̄Ρ Î) !$ uΖ ù=Å™ ö‘é& 4’ n< Î) ÏΘöθ s% 7Þθä9﴾،ذَوأَ لكها خكَن افتما خإِ افبراهيم  َها لَ قيلَ، ف :تها يا أي

$﴿:هولُقَ ذلكغُالماً ، فَ تلدينس ةُكالضاح yγ≈ tΡö ¤± t6 sù t,≈ ys ó™ Î* Î/﴾]ن ق[،﴿ ⎯ ÏΒ uρ Ï™ !# u‘ uρ t,≈ ys ó™ Î)﴾ 

 أَي :بعده ،﴿æ>θ à) ÷è tƒ﴾]ن أوخب صه [وذلك هم أنبروهشها تا بأننْى أَلَإِ عيش رى ت

وو لَلدهأَ)٧(ا دقَر ،﴿z>θ à) ÷è tƒ ﴾ شامٍ وح ٨(مزةُ وحفص(،٢٠  و﴿æ>θà) ÷è tƒ ﴾ ر؛ ع لى فع

مى عن: ي قوبعلَ حدثَويإِ ن وراِءها مفَ،سحاقهو م ؛ ؤخر معناه :مقد٩( الت(.  
                                                                             

وزاد ،  ٢/٤٨٢: تفسري املاوردي : انظر . حكاه املاوردي وابن اجلوزي عن ابن عباس من رواية أيب صاحل   ) ١(
  . مصدر سابق : املسري 

  . ١٩١: غريب القرآن   ) ٢(
  .  ٤٦٣: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٣/٦١: لقرآن وإعرابه ومعاين ا، مصدر سابق : جما القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة والزجاج   ) ٤(
  . ٥/١٧٨: هتفسريوذكر الثعليب هذا القول يف ،  ١/٢٥١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .  ٢/٣٩٢:تفسري البغوي و، ٥/١٧٨:تفسري الثعليب و، ١٢/٧١:تفسري الطربي : انظر   ) ٦(
  .  ٣/٦٢: ومعاين القرآن وإعرابه ،٢/٢٢:لفراءل،معاين القرآن:انظر. هذا املعىن والذي قبله ذكره الفراء والزجاج   ) ٧(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٣٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  . مصدر سابق : وقد ذكره الفراء يف معاين القرآن ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(



  

∩∠⊄∪ ﴿ ôM s9$s% #© tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ à$ Î! r& u™ O$tΡ r& uρ ×—θàf tã ﴾ وكانبِ تنت سعٍت وتسعني ٢،)١(نةً سويلَق  :

 :ت٢( سعني( ،﴿# x‹≈ yδ uρ ’ Í? ÷è t/ $̧‚ ø‹ x© ﴾]ن [ابن مائة  ٣(سنة(،أَ ٢و مائة ورينعش )٤( أَو ،

وسبع ٥(شرةع(،تسعة أَو وتسعني )٢٠،)٦و﴿ $̧‚ ø‹ x©﴾ مع ٧(حالِلى الْنصوب(هاولُقَ، و: ﴿

© tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ ﴾َكلمةٌ تخع لى أَفةساِء لسنالن عبِ ندعجالت،لَوالد ردعاَءم ت عِسفْلى ن٨(اه(،﴿ 

χ Î) # x‹≈ yδ﴾ ي يذْكرونَالذ ن وِمالدتربِلى كُي ع سي ونب سنيعل﴿í™ó© y´ s9 

Ò=‹ Éf tã﴾]كـ[مجِع٩(ب(.  

∩∠⊂∪  ﴿ (# þθ ä9$ s% t⎦⎫ Î7 yf ÷è s? r& ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& «!$#  ﴾]ضاُء اِهللاقَ ]ن وقُدرته  ،﴿àM uΗ ÷q u‘ «! $# … çµ çF≈ x. t t/ uρ 

ö/ ä3 ø‹ n=tæ Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9  سباطَنَّ اَألأَ/ركاتالب لكن تم كانَفَ،  براهيميت إِب: يعنِي  ]ن[﴾  #$

وجكَ نبياِءاَأل ميعانن إِوا مبراهيم اوسركانَة ، و هذا دعاٌء مملَ ن املالئكة١٠(ه(،ولُقَوه:﴿… çµ ¯ΡÎ) 

Ó‰Š ÏΗ xq﴾  أَي :ف ودمحي أَمفعاله  ،﴿ Ó‰‹ Åg ¤Χ ﴾]رِكَ ]كـ ، ٠٢مي  أَي: رِشر يفف ، يع

زِيش يدرع لِّلى كُفه شرف رِ، وفعته لِّ رِلى كُعم ، ن قَفعةب: هم ولالد دأَجم لَفاً ؛ أَيةَ ع :

                           
  .  ١٢/٧٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ١(
تفسري ابن أيب و ،مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن حممد بن إسحاق   ) ٢(

  . ٦/٢٠٥٦:حامت 
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٣(
تفسري ابن أيب و ،مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن حممد بن إسحاق   ) ٤(

  . مصدر سابق : حامت 
  . ٤/٤٥٣:الدر املنثور : انظر . املسجد الشيخ عن ضرار بن مرة عن شيخ من أهل نسبه السيوطي أليب   ) ٥(
  . ٤/١٣٢:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس من رواية أيب صاحل   ) ٦(
  .  ٣/٦٣: وهو قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : األريب يف تفسري الغريب تذكرة   ) ٧(
  . ٥/٢٤٤:تفسري البحر احمليط و، ٩/٦٩:تفسري القرطيب و ،مصدر سابق : زاد املسري : انظر   ) ٨(
  . ٢/٥٨٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٩(
  .مصدر سابق  : :الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١٠(



  

و هزِأكثرد ١(ه( .  

∩∠⊆∪﴿$ £ϑn= sù |= yδ sŒ ô⎯ tã tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) äí ÷ρ§9 çµ﴿، زعالفَ ﴾ #$ ø? u™!% y` uρ 3“ u ô³ ç6 ø9 $﴿،الولدبِ﴾ #$ uΖ ä9 ÏŠ$pg ä†﴾ 

 أَي :أَقبلَ وذَأخا يسجادلُ ر٢(ا لن( ،﴿’ Îû ÏΘ öθ s% >Þθä9 ﴾]كـ ف[ .  

∩∠∈∪ ﴿ ¨β Î) tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) îΛ⎧ Î=y⇔ s9 ×ν# ¨ρ r& Ò=Š ÏΨ •Β ﴾]كـ[ ذَوهم لَأَ لكا قَنوا ِإلالُمبراهيم 

صاِهللا لوات عليه وسالمه  : ﴿$ ¯ΡÎ) (# þθ ä3 Î=ôγ ãΒ È≅ ÷δ r& Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ö s) ø9  انَكَ نْم إِيترأَأَ: م هلَ قالَ ﴾ #$

نَخمسو ن املُمهم ؟ قَ سلمنيكُونلهبعونَ : الَقَ،  الَ: وا الُأَتفَ، الَ:وا الُ؟ قَ فأَر قُصنما زالَ ي

؟ قَفَ: الى قَحت فَ،الَ: وا الُواحدع م بِليهِاحتج لوط  ﴿tΑ$ s% χ Î) $ yγ‹ Ïù $ WÛθä9  (#θä9$ s% 

Ú∅ øt wΥ ÞΟ n=÷æ r& ⎯ yϑ Î/  $ pκ Ïù ... ﴾فَ. )٣( اآليةهذا مدالَى جِعنه ، وعقَذَ ند الئكةُالت املَلك :  

∩∠∉∪ ﴿ ãΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î* ¯≈ tƒ óÚ Í ôã r& ô⎯ tã !# x‹≈ yδ ﴾]دالِاجلَ ]خ،﴿… çµ ¯Ρ Î) ô‰ s% u™ !% y` â ö∆ r&]٣[y7 În/ u‘ ]كـ[ 

öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ öΝ Íκ Ï?# u™ ë># x‹ tã ç ö xî 7ŠρßŠ ó s∆ ﴾] كـ[وخرجع نوا منده ،وريةَ قومِ لَوا قَأتوط ،

قَو ولُذلكى عالَه ت:  

∩∠∠∪ ﴿ $£ϑ s9 uρ ôN u™!% y` $ uΖ è=ß™ â‘ $WÛθä9 u™ û© Å› öΝ Íκ Í5 ﴾ َزنيئهِمجِبِ حه رم ؛ ألنآهسنِ ي أَم فح

 ورةي صف وهتد أَوا قَانكَوم ،نهع دافعةى املُلَحتاج إِأنه ي ملع، و هم قَومليهِع خافصورة ، فَ

s−$|Ê﴿ ، ضيافاَأل uρ öΝ ÍκÍ5 % Yæ ö‘ sŒ ﴾ راً ،: أَيدص﴿tΑ$ s% uρ # x‹≈ yδ îΠ öθ tƒ Ò=Š ÅÁ tã 

 ومهقَ لمما علَو٦،)٤(يد دش: ب ؛ أَي صبصعيب وصوم عي: قالُ ي ٠٢، يددش]كـ[﴾
  :جلَّ ه عز وولُقَ لكذَ، و هاروا دصدقَ لوطضيافاً لأَ الوجوه سانومٍ حيء قَمجِبِ

∩∠∇∪ ﴿ … çν u™ !% y` uρ … çµ ãΒöθ s% tβθ ãã t öκ ç‰ Ïµ ø‹ s9 Î) ﴾ ِسريفَ ٠٢،  ونَعأوقع هِبِ علُالفم وو لَهي هم ف

ى ، كَاملعنمفُ:  قالُا يالنٌ أُولكذَبِ عيها ، وز زع دوأُرع ، يدم مهو نيولفْعلُوا معفَج ، رو

                           
  .  ٤١٨: غريب القرآن   ) ١(
  . ٣/٦٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . واختاره ، قاله الزجاج   ) ٢(
  . ٤/١٣٤:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن حممد بن إسحاق   ) ٣(
  .  ٣٣٤: غريب القرآن   ) ٤(



  

لُون ، وفَاعاملَ ذلكإِ: ى عنمنأَو ا هوهطَ لَعهه وجبلَّتبع  ،وهزم الُاه أَهو هلُج وأَ، هرع هغَدضبه 
/وه ، وجعه وأَهرعفُخوو هعر؛ فَب هلهذه العلة خرجت همساُءاَأل ذه مقالُفعولِاملَ خرجوي، :
اإلهراع إالَّ  ونُكي الَ (( : راُءالفَّو يسائالك الَقَ، و)١(] ورِذعاملَ[ سراع الَّ إِاإلهراع إِ كونُي الَ

)) ع رعدةسراعاً مإِ
)٢(،﴿⎯ ÏΒ uρ ã≅ ö7 s% ﴾ قبل م نلَم إِيئهِجِومى لوط،﴿(#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $#﴾ 

$tΑ﴿ فعلَهم املنكر ، : يعنِي  ]ن[ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ Ï™Iω àσ ¯≈ yδ ’ ÎA$ uΖ t/ ﴾ جكُأُزو ، نوهم﴿£⎯ èδ ã yγ ôÛ r&]٣[ 

öΝ ä3 s9 ﴾ كاحِنِ نم أَ جالِالر ،أَ رادضيافَقي أَنْ يبِ هأَ ٢٠، )٣( بناتهما أَإِ ونشار م بِليهِعزويجِالت  

(θà#)﴿،)٤(فَهم إِليه َألنه كَاألبِ لُألمة اأض؛ و النساِءبِ ¨?$$ sù ©! $# Ÿω uρ ρâ“ øƒ éBنِي ’ Îû]يف[þ‘ Ï ø‹ |Ê﴾]ن[ 

 :ا مه هبناتو ٢ ، ضيحةُالفَ حقتهلَ املكروهبِ ضيافهلى أَوا عمجا هذَ؛ ألنهم إِ ي فيهفضحونِت الَ

Ÿω ﴿أَرقَ،عروفتاناملُ ريتانَيت القَا سمهمبِ، و)٨( والرية)٧(غرز:  يلَق، و)٦(اء وثَعرو)٥(]ميثا رِ[ uρ 

Ÿω uρ ρ â“ øƒ éBصرٍ﴾  نِي٩(ب(،﴿ }§ øŠ s9 r& óΟ ä3Ζ ÏΒ ×≅ ã_ u‘ Ó‰‹ Ï© ن ى عينهو املعروفبِ أمري]كـ[﴾ ‘§

  . )١٠(د رشاملُ: والرشيد بِمعىن  ٢٠، نكرِاملُ

∩∠®∪ ﴿ (#θä9$s% ô‰ s) s9 |M ÷Η Í> tã $ tΒ $ uΖ s9 ’ Îû y7 Ï?$ uΖ t/ ô⎯ ÏΒ 9d, ym ﴾]لَ]خفَزواجِأَا بِسن هننحقَستهن، 

                           
  . املذكورة : كذا يف نسخ غريب القرآن املطبوعة ويف األصل   ) ١(
  .  ٥٣٤ -٥٣٣: غريب القرآن   ) ٢(
  .  ١٢/٨٤:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٣(
: تفسري الطربي :انظر.ورواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد ،١/٢٥٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(

  . ٦/٢٠٦٢: تفسري ابن أيب حامت  .مصدر سابق 
  .وهي يف عدد من كتب التفسري ، ساقطة من األصل   ) ٥(
 :ه تفسريوابن أيب حامت يف  ١٢/٨١: وروى ابن جرير يف تفسريه ،  ٥٠/٣١٣:تاريخ مدينة دمشق : انظر   ) ٦(

  .أما ريثا وزغرتا  عن السدي ،٩/٣٠٥٧
ال ق،  ١/٢٢:تاريخ مدينة دمشق  :وانظر. عن سهل األحول ، ٢/٦٩٩:معجم ما استعجم حكاه البكري يف   ) ٧(

: قال ... زغر قرية مبشارف الشام ((   :عن أيب منصور اللحياين ٣/١٤٣: معجم البلدان ياقوت احلموي يف 
  . )) نزلت ذه القرية فسميت بامسها   زغر اسم بنت لوط : وقيل 

  . مصدر سابق : تاريخ مدينة دمشق : انظر   ) ٨(
  . ١٢٧: لقراءات السبع التيسري يف او،  ٣٤١:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٩(
  . ١/٢٥٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١٠(



  

y7﴿،)١(اجةن حم وأَ ٢٠ ¯ΡÎ) uρ ÞΟ n=÷è tG s9]٣[$tΒ ß‰ƒ Ì çΡ ﴾]كـ[إِ:أَيجالَنالر ا نريدالَ)٢(م 

  .  النساَء

∩∇⊃∪ ﴿ tΑ$s%]٣[öθ s9 ¨β r& ’ Í< öΝ ä3 Î/ ¸ο §θ è%﴾ َو أَلنَّ مماعةً أَعي جبِ قوىمليكُها ع،﴿ ÷ρ r& ü“Íρ# u™﴾ 

انض4﴿،  م’ n< Î) 9⎯ ø. â‘ 7‰ƒ Ï‰ x© ﴾]  ثَ، كـمونان [ شريةًع صرنِتني وتعنِمنكُم وبين لْتي لَحبني 

  .)٣( را ذُكم:  رهقديِحذوف ، تم) و لَ(  وابجو ٢٠،  صيةعاملَ

∩∇⊇∪ ﴿ (#θä9$ s% äÞθè=≈ tƒ $ ¯ΡÎ) ã≅ ß™ â‘ y7 În/ u‘ ⎯ s9 (# þθ è=ÅÁ tƒ y7 ø‹ s9Î)﴾]إِسوٍء فَبِ ]نا ننحولُ بينهم وبني 

Î﴿،لكذَ ó  r' sù š Ï=÷δ r' Î/ 8ì ôÜ É) Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# ﴾ي ظُفقَ)٤(يلِاللَّ لمة،أَر﴿ Î ó  ø$ sù ،﴾﴿Î ó  ø# sρ ﴾ ٍمر٥(ح( ،
)٥( ،٠٢  م ليالً ، يقال : أَي سرى وأسرى ؛ لغتان :سر)٦(، ﴿Ÿω uρ ôM Ï tG ù=tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ î‰ tn r& 

î‰ tn r& ﴾ َال يو نظرذَإِ راءها خرج ن قَمريته  ،﴿ωÎ) y7 ç? r& z ö∆ ا خلِّفه ها ، وسر بِال تفَ] كـ[﴾ #$

مقَ عومنَّإِا ؛ فَه هأَ ليهِا إِواهم ، قَر﴿ω Î) y7 ç? r& z ö∆$# ﴾ حى٢٠،)٧( قنإِفَ:املعنويكونُ ه ، تفا تلْت

أهلك إِالَّ اسر بِفَ: ى عناملَ؛ فَ ، ومن نصب فعمن ر راءةلى قنقطعاً عاالستثناُء م/ويكونُ 

ك٨( امرأت( ،﴿ … çµ ¯ΡÎ) $pκ â: ÅÁ ãΒ !$ tΒ öΝ åκ u5$ |¹ r&﴾]كـ[ن م٢،ذابِالعواسم امرأته  :و٩(هة ال(و ،يلَق 

ويلَق  :و١٠(اعله( ، ﴿ ¨βÎ) ãΝ èδ y‰ Ïã öθ tΒ ßx ö6 Á9$#﴾]ن [قال لُوطٌفَ،لعذابِل  :أَع أُريدن جلَ م

                           
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  .٦/٢٠٦٤: تفسري ابن أيب حامت و،١٢/٨٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي   ) ٢(
: وهو قول الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد . ابق مصدر س: تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(

٥٨٤ -٢/٥٨٣ .  
  .  ٢/٥٨٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  .١٢٥: التيسري يف القراءات السبع و ، ٣٣٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .  ٦٣: غريب القرآن   ) ٦(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات :  انظر  ) ٧(
  . ٧٠- ٣/٦٩: وهو قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
  . ٧٨: ذكره السهيلي يف التعريف واإلعالم   ) ٩(
  .  ١/٥٤٥: سريه يف تفالسمرقندي  ذكره أبو الليث  ) ١٠(



  

§{ ﴿: )١(وا له قالُ، فَربيلجِ االساعة ي لْب ؛ لكذَ øŠ s9 r& ßx ö6Á9 $# 5=ƒ Ì s) Î/ ﴾]كـ. [  

∩∇⊄∪﴿$ £ϑn= sù u™!$ y_ $ tΡ â ö∆ r&﴾ عناذاب،﴿$ oΨ ù=yè y_ $yγ uŠ Î9$tã $yγ n=Ïù$ y™﴾ذَولربيلأنَّ جِ ك صاِهللا  لوات

عو ليهالَسمأَ هدخلَ جناحه تحتى قَها حتا، لعهوماِءلَها إِبِ صعدثُ، ى السقَلبه رضِى اَأللَا إِم  ،

﴿$ tΡ ö sÜ øΒ r& uρ $ yγ øŠ n= tã Zο u‘$ yf Ïm ﴾ َلبِقَ بلَقرضِى اَأللَا إِه  ،﴿⎯ ÏiΒ 9≅Š Édf Å™﴾]ف ع [من طنيٍ طُبخ 

حتار كَى صرِاآلج ،وهو سنك وِ٢(لْك(ِارِالفَبسبرفَع ، ية )٠٢،)٣جيلٌس وجِسني  :الص لب
الصم لبو ، ارةن احلجالضف بِأَ ولِي قَرب٤(بيدةَ ي ع(غَ الَقَ، وريه: ))يل جِس:جارةٌح ن م

نيٍط لبٍص شديد  (( الَقَ، و ابن عاسٍب :)) جيلُس  : رآج ((
)٦()٥(،﴿7ŠθàÒΖ ¨Β ﴾]ف أوثد [

  .)٧(يتلوا بعضه بعضاً ٠٢] أوثد

∩∇⊂∪﴿ºπ tΒ §θ |¡•Β﴾علَّمةً بِمعري بِعالمة ها لَفها أنم يستن ح ارةجالد٢٠،)٨(انيوعها المت

بف ياضي ح ٩(مرة(، ﴿ y‰Ζ Ïã šÎn/ u‘ ﴾]ن[ في خزائنه ي الَالت ف رفصتييٍء إِالَّ بِي شإذنه  ،

﴿$ tΒ uρ }‘ Ïδ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# 7‰‹ Ïè t7 Î/ ﴾]نِي  ]م ثدعقُ: ي ؛  ريشٍكفَّاريهربم بِه١٠( اه(.  

∩∇⊆∪ ﴿ 4’ n< Î) uρ t⎦ t⎪ ô‰ tΒ óΟ èδ% s{ r& $ Y6 ø‹ yè ä©]ن[ tΑ$s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7 ôã $# ©! $]ن[ #$ tΒ Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
: زاد املسري قال ابن اجلوزي يف ، ٦/٢٠٦٨:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٢(

  . ))  الطني:  والكل، احلجر : السنك :  ((  ٤/١٤٤
  . ١٢/٩٤: تفسري الطربي : ر انظ. رواه ابن جرير عن سعيد بن جبري   ) ٣(
  . ١١٥: جماز القرآن   ) ٤(
  .٤/٢٨٨:تفسري ابن زمنني : انظر . حكاه ابن زمنني عن ابن عباس    )٥(
  . ٢٨١-٢٨٠: غريب القرآن   ) ٦(
   . ٢/٢٤: وهو قول الفراء يف معاين القرآن ،  ٣١٩: غريب القرآن   ) ٧(
  . ٣/٧٢: ابه معاين القرآن وإعر: انظر . ذكره الزجاج   ) ٨(
عن ابن ٦/٢٠٦٩:هتفسريوقد روى هذا القول ابن أيب حامت يف ،١/٢٥٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب  ) ٩(

  .عباس 
  . ٢/٥٨٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١٠(



  

… çν ç ö xî ] ن [ Ÿω uρ (#θÝÁ à)Ζ s? tΑ$ u‹ ò6 Ïϑ ø9$# tβ# u” Ïϑø9 $# uρ ﴾ ]ذَ ]نكرنا تفسري هذه اآلية ي فسورة 

 عراِءي الشفم ، وهنو مهو،النسبِم بِهألنه عرفَم؛اهخا أَنه هعلَعيباً جش مخاهأ٢َ،)١( عرافاَأل

اَألبِ عراِءالشيكة ي أَالتصابهم فيهفَا الع ذابأخرجنهع ٢(م ه(، ﴿ þ’ ÎoΤ Î) Ν à61 u‘ r& 9 ö sƒ¿2 ﴾  نِيعي :

 :النعمةَ واخلصب قولُ ، ي :ح بِأَي لَم إِكُاجةى التطف يف -  أَي :يلِالكَ قصانُن  - ما ع م

’þ﴿،)٣( سعارِاَأل خصِرو الِن املَم مليكُع اُهللا به نعمأَ ÎoΤ Î) uρ ß∃% s{ r& öΝ à6 ø‹ n=tæ z># x‹ tã 5Θöθ tƒ 

7Ý‹ Ït’Χ﴾] كـ[ يوعحيطُ بِ/  عذابٍهم بِدهم فَيم تفْلال ينم أَه ٤(حد(. 

∩∇∈∪ ﴿ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ (#θèù ÷ρr& tΑ$ u‹ ò6 Ïϑ ø9 $# šχ# u” Ïϑø9 $# uρ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$Î/ ﴾]ن[ وهما بِأَتلِالعد  ،﴿Ÿω uρ 

(#θÝ¡ y‚ö7 s? }¨$̈Ζ9 $# öΝ èδ u™!$ u‹ ô© r& Ÿω uρ (# öθ sW ÷è s? † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# t⎦⎪ Ï‰ Å¡ø ãΒ ﴾]كـ[ .  

∩∇∉∪ ﴿ àM §‹ É) t/ «! $# ﴾ ا أَمكُقى لَبإيِم ب يلِفاِء الكَعد و٠٢،)٥(الوزن  أَي :ا أَمم كُقى لَب

اللِن احلَم لَوم يحرع هم ليكُمفيه مقن عرِو٦(ضى(، ﴿× ö yz öΝ ä3 ©9 ﴾ منِي ِ،  خسرين التعي :ن م

عجلِت به فعالن ، ﴿β Î) Ο çFΖ à2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β  ﴾]ف [هم إِ ميانَاِإل رطَش؛ ألنما يفُعرِنحةَ ون ص

ما كَذَقولُ إِا يانوا مؤم٧( نني( ،﴿ !$tΒ uρ O$tΡ r& Ν ä3 ø‹ n=tæ 7á‹ Ï pt م كُالقتر بِمؤأُ ملَ:  أَي]كـ[﴾ 2¿

إِوكركُاهم ع٨( لى اِإلميان(.  

∩∇∠∪ ﴿ (#θä9$s% Ü= ø‹ yè à±≈ tƒ š è?#θn= |¹ r& š‚ â æ∆ ù' s? β r& x8 ç øI ¯Ρ $ tΒ ß‰ ç7 ÷è tƒ !$ tΡäτ !$t/# u™ ﴾]أ] أيفدينك 

                           
  (    ) .صفحة ، من السورة )  ٨٥( عند اآلية رقم   ) ١(
  . ١/١٦٢:الربهان يف علوم القرآن : وانظر ، سابق مصدر : قاله السهيلي يف التعريف واإلعالم   ) ٢(
: والذي عند الفراء يف معاين القرآن ، عن الفراء  ٢/٥٨٦: حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(

  . ))  رخيصةً أسعاركم: يقال ، وأموالكم كثرية ، كثريةً أموالكم فال تنقصوا املكيال  :  (( ٢/٢٥
  .مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد  الوسيط  ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  . ١٢٢: غريب القرآن   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٨(



  

ρ÷﴿ )١(ا ؟ذَر بِماآل r& β r& Ÿ≅ yè ø ¯Ρ þ’ Îû $ oΨ Ï9# uθøΒ r& $ tΒ (# àσ ¯≈ t± nΣ ﴾]ن[ من البالظُّخسِ ولمِ ، ونكيالِقصِ امل 

وامليزان ،﴿š ¨ΡÎ) |MΡV{ ÞΟŠ Î= y⇔ ø9 $# ß‰Š Ï© §9 وا الُقَ، و اهلُاجلَ يهالسف:أَي ]٢كـ صوأوثد[﴾ #$

  .)٢( االستهزاِء ريقِلى طَيد عليم الرشاحلَ: 

∩∇∇∪ ﴿ tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ óΟ çF ÷ƒ u™ u‘ r& ﴾ أَعلم ،مت﴿βÎ) àMΖ ä. 4’ n? tã 7π oΨ Éi t/ ﴾ بو يان ، ةجح﴿⎯ ÏiΒ ’ În1§‘ 

© Í_ s% y—u‘ uρ çµ ÷Ζ ÏΒ $»% ø—Í‘ $YΖ |¡ ym﴾]ن[الالً؛حذَوهان كَكَ لك أنثالِاملَ ري،وجإنْ( واب (حذُموف لى ع

مى عن :م نةعلى بي إِنْ كنتبِن راللَاحلَ الَي املَنِرزقَي و ابتغفَ اللَي الضأبوأُطفِّف ٣( ؟خس( 
)٣(  ريدنَّ اَهللاأَ: ي عو زلَّ قَجبِأَ د اللِاحلَ املالِغناه ، ﴿!$ tΒ uρ  ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& öΝ ä3 x Ï9% s{ é& 4’ n< Î) !$ tΒ 

öΝ à69 yγ ÷Ρ r& çµ ÷Ζ tã  ﴾]ن[  الَ: أَي أَناكُهم عن شدخلُأَيٍء و ؛ فيه لَو ما أَختاركُإِنا أَم م ختار

β÷ ﴿، )٤(ي لنفِس Î) ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) yy nξô¹ M}$# $ tΒ àM ÷è sÜ tG ó™ وا دعبم ؛ بأنْ تكُينبي وينِا بيمف ]ن[﴾  #$

م ثُ، ارذَناِإلاإلبالغُ و:  تهاقَطَو؛ )٥(يتاقَطَ قدرِخاف اَهللا بِن يفعلُ ما يوا ملُفعتده ، وحو اَهللا

$﴿:)٦(ة اِهللا إِالَّ بِتوفيقِ اِهللا، فَقَالَ اعلى طَع ريهغَ الَو وقدر هي أنه خربأَ tΒ uρ þ’ Å+Š Ïù öθ s? ω Î) 

«! $$Î/]ن[Ïµ ø‹ n= tã àM ù= ©. uθ s? Ïµ ø‹ s9 Î) uρ Ü=Š ÏΡ é& ﴾]أَ ]أوثد كـجِرف ي املَععاد .  

∩∇®∪  ﴿ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ Ÿω öΝ ä3 ¨Ψ tΒÌ øg s†/u’ Í∋$s) Ï© ﴾ َكْ الكُِسيبنم خالفي وعداوأَي ،تقَر ﴿u’ Í∋$ s) Ï©﴾ 

ما ،س﴿β r& Ν à6 t7Š ÅÁãƒ ﴾ عالع اجِذاب٧(لة(،﴿ã≅ ÷W ÏiΒ !$ tΒ z>$ |¹ r& tΠ öθ s% ?yθçΡ ﴾ مرقِن الغ  ،﴿÷ρ r& 

                           
فكنى عن ، دينك يأمرك : يريد  :  ((مصدر سابق عن عطاء : احدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد قال الو  ) ١(

  . ))  الدين بالصالة ؛ ألا من أمر الدين
  . ٣/٧٣: ذكر الوجهني الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج    )٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
  . ٧٤ - ٣/٧٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(



  

﴿÷ρ r& tΠ öθ s% >Šθèδ﴾ يحِمن الر قيمِالع  ،﴿ ÷ρ r& tΠ öθ s% 8x Î=≈ $ ﴿،ةالصيحو ن الرجفةم ]ن[﴾ ¹| tΒ uρ ãΠ öθ s% 

7Þθä9 Ν à6Ζ ÏiΒ 7‰‹ Ïè t7 Î/ ﴾]كـ[م،ي افهينبكُم ويني بالذ مانلزهالكُإِ كانَوم أَه قرب

اإلهالكات الترفُي ع١(ا وه(.  

∩®⊃∪ ﴿ (#ρã Ï øó tG ó™ $# uρ öΝ à6 −/ u‘ ﴾ ْلُاطبوا مهغفرةَاملَ ن  ،﴿ §Ν èO (# þθ ç/θè? Ïµ ø‹ s9 Î) ﴾]ن[ لُتوا إِوسليه 

† (βÎ¨ ﴿التوبة  بِ În1u‘ ÒΟŠ Ïm u‘ ﴾ ِبأوليائه  ،﴿ ×ŠρßŠ uρ ﴾] أوثد  كـ ،تونسع[  لَم ٢(همحب(.  

∩®⊇∪ ﴿ (#θä9$ s% Ü= ø‹ yèà±≈ tƒ $tΒ çµ s) ø tΡ ﴾  أَي :مفْا نه، م﴿ # Z ÏV x. $£ϑ ÏiΒ ãΑθà) s? ﴾  أَي:ته؛ صح 

Ρ̄$﴿،)٣(البعث والنشورِوحيد ون التا يذْكر مم:يعنون Î) uρ y71 u t∴ s9 $ uΖŠ Ïù $Z‹ Ïè |Ê  ﴾]ش ن[ذَولك 

Ÿωöθ﴿ ، )٤(ىمعان أَأنه كَ s9 uρ y7 äÜ ÷δ u‘ ﴾ عشريكت،﴿ y7≈ oΨ ÷Η sd t s9 ﴾] قَ ]نختلن٥(اك(،﴿ !$ tΒ uρ |MΡr& 

|MΡr& $ uΖ øŠ n= tã 9“ƒ Ì“ yè Î/ ﴾] يعٍمنِبِ ]كـ .  

∩®⊄∪ ﴿ tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ u‘ ÏÜ ÷δ u‘ r& –“ tã r& Ν à6 ø‹ n=tæ z⎯ ÏiΒ «!  ؟ ن اِهللام مليكُأَمنع ع: يرِيد  ]ن[﴾ #$

هكأن فْظكُم إِ:  قولُيأَحيي اِهللااي ف سبحانولَأَ هى منه في رهأَي ، طقَر  ﴿ u‘ ÏÜ ÷δ u‘ r&   ﴾حجاز 

٦(بصرٍ و( ،﴿ çνθßϑè? õ‹ sƒ ªB $# uρ öΝ ä. u™ !# u‘ uρ $‡ƒ Ì ôγÏß ﴾ ]لقَأَ]نيتموه كُظُهورِ راَءوم ، وامتنعتن قَم مي تل

χ ﴿،)٧(لقهميع خن جأكرب ماُهللا أعز ووي،ومقَ خافةَي متلقَ Î) ’ În1u‘ $ yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? 

                           
  .مصدر سابق : اين القرآن وإعرابه مع: انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  . ٢/٥٨٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٣(
قال ، مصدر سابق : يط يف تفسري القرآن ايد الوس: انظر . حكاه الواحدي عن سعيد بن جبري وقتادة   ) ٤(

ضرير ؛ : وهذا كما قيل ، ومحري تسمي املكفوف ضعيفاً  :  ((مصدر سابق : الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه 
  . ))  وكذلك قد كُف عن التصرف بذهاب بصره، قد ضر بذهاب بصره : أي 

  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  مصدر سابق: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  . ١٢٧: التيسري يف القراءات السبع  و،  ٣٤١ -٣٤٠:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(



  

ÔÝ‹ ÏtèΧ﴾]كـ[ بِبِخ أعمالِري العباد حتها ، ثُيهم بِجازِى يدهد مقالَم فَه :  

∩®⊂∪ ﴿ ÏΘöθ s)≈ tƒ uρ (#θè= yϑôã $# 4’ n? tã öΝ à6 ÏG tΡ% s3 tΒ ﴾عا أَلى منتم عليه،﴿’ ÎoΤ Î) ×≅ ÏΒ$tã﴾]ن[لَعا ى م

∃t ﴿ :ه ولُو قَهوي،رتلتم من مكُترتلَون مرتسو،اِهللا اعةن طَم ليها عنأَ ôθ y™ šχθ ßϑ n=÷è s?]ش ع[ 

⎯ tΒ Ïµ‹ Ï?ù' tƒ Ò># x‹ tã ÏµƒÌ“ øƒ ä† ﴾ فْيضحه ذلُوي ه، ﴿ ï∅ tΒ uρ uθ èδ Ò> ÉŒ$ x. ﴾]ا  ]ننم ،﴿(# þθ ç7 É) s?ö‘ $# uρ﴾ 

٢٠ العذاب  ،﴿ ’ ÎoΤ Î) öΝ à6 yè tΒ Ò=Š Ï% u‘ ﴾ ي مإنرتم ن اِهللاقب الر١( مةَح(.  

 ∩®⊆∪﴿$ £ϑs9 uρ  u™ !$ y_ $ tΡ ã øΒ r& $ uΖ øŠ ¯g wΥ $ Y6 ø‹ yè ä© t⎦⎪ Ï%©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ … çµ yè tΒ 7π uΗ ÷q t Î/  $ ¨Ζ ÏiΒ]ن[ÏN x‹ yz r& uρ   

 /t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n= sß èπ ysøŠ ¢Á9 ي وا فماتيحةً فَه صالمسو ليهع لوات اِهللاربيلُ صهم جِصاح بِ ﴾ #$

كأمن٢(م هِت( ،﴿(#θßs t7 ô¹ r' sù ’ Îû öΝ Ïδ Ì‘$ tƒÏŠ š⎥⎫ ÏϑÏW≈ y_ ﴾ ]ع[.  

∩®∈∪﴿β r( x. óΟ ©9 (# öθ uΖ øó tƒ !$ pκ Ïù]ن[Ÿω r& # Y‰ ÷èç/ t⎦ t⎪ ô‰ yϑÏj9 $ yϑ x. ôN y‰Ïè t/ ßŠθßϑ rO﴾]م[قَ: أَيد 

بوا معدن رح٠٢،  اِهللا مة﴿ ôN y‰Ïè t/ ßŠθßϑrO ﴾ أَي:ه، لكتإِبِ: قالُ ي ديبع ذَعدا هلك،وبعد 

يبدع مدع٣( ن الب( .  

∩®∉∪﴿ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& 4© y›θãΒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/﴾يريد:وراةَالت وم9﴿،حكامِن اَألا أَنزلَ اُهللا م⎯≈ sÜ ù=ß™ uρ 

A⎦⎫ Î7 •Β ﴾] ع [ ح نةبي ة٤(ج(؛ وي ه :العا ص)٥(.  

 ∩®∠∪﴿ 4’ n< Î) šχ öθ tã ö Ïù ⎯ Ïµ 'ƒ Z∼ tΒuρ ]  خ[ (# þθ ãè t7 ¨?$$ sù z ö∆ r& tβ öθ tã ö Ïù ]ن[!$ tΒ uρ â ö∆ r& šχ öθ tã ö Ïù 

7‰Š Ï© t Î/ ﴾ ]بِ ]كـدرشريِى اخلَلَإِ م .  

                           
مصدر : اه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد وحك،  ١/٢٥٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(

  . عن ابن عباس ، سابق 
  . ٣/٧٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .  ١٢٣: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٣/٧٦: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  . ٢/٥٨٨: يف تفسري القرآن ايد  الوسيط: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(



  

 ∩®∇∪﴿ãΠ ß‰ø) tƒ  … çµ tΒöθ s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9  :ى عالَه تولُقَو هو؛  )١(ى النارِلَيتقدمهم إِ ]ع[ ﴾ #$

﴿ãΝ èδ yŠ u‘ ÷ρ r' sù﴾  أَ:أَيدلَخمه،﴿u‘$ ¨Ζ9 §{]ن[#$ ø♥Î/ uρ ßŠ ö‘ Èθ ø9 $# ßŠρâ‘ öθ yϑ ø9  لَدخاملَ]كـ[﴾ #$

  .)٢(ولُخداملَ

∩®®∪ ﴿ (#θãèÎ7 ø? é& uρ ’ Îû ⎯ Íν É‹≈ yδ Zπ uΖ ÷è s9  ﴾]نِي  ]نعي :الغرق  ،﴿tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 و هو ]نأو[﴾  #$

عج ذابمهن ،﴿}§ ø♥ Î/ ß‰øù Ìh9 $# ßŠθèùö yϑ ø9  دفْرِ ٠٢، )٣(عد اللَّعنةاللَّعنةَ ب: يعنِي  ]كـ [﴾]٣[#$

 :طاٌءع فْرِ، ووِنٌ دع  بِ: ، أَيئس طاُء املُالعى ، أَطَعبِ: وئس انُ الع٤(ونُ املُع( .  

∩⊇⊃⊃∪ ﴿y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ Ï™ !$ t6 /Ρr& 3“ t à) ø9 $# … çµ Á à) tΡ š ø‹ n= tã  $ pκ ÷] ÏΒ ÒΟ Í←!$ s% Ó‰‹ ÅÁ ym uρ ﴾]  كـ ،ائةٌم[ 

 أَي :ن القُمقَرى الت كَتلائي أُه بِ: مقيت يطَحه،انوح صيد :مبه خسوف حم ي أَقدثر٥(ه(.  

  .)٥(هثرأَ

∩⊇⊃⊇∪ ﴿ $ tΒ uρ öΝ ßγ≈ oΨ ôϑ n=sß ﴾ ِالعذابِب اِإلوهالك  ،﴿⎯ Å3≈ s9 uρ (# þθßϑ n= sß öΝ åκ |¦ àΡ r&  ﴾]الكفرِبِ ]ن 

املَوعصية  ،﴿!$ yϑ sù ôM uΖ øî r& öΝ åκ ÷] tã﴾ ما نهفعتم ومع فعتا دنم ، ه﴿ ãΝ åκ çJ yγ Ï9# u™ © ÉL ©9 $# tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ 

Èβρ ßŠ «! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ﴾ بدونَيع وى اِهللاس  ،﴿$£ϑ ©9 u™ !% y` â ö∆ r& y7 În/ u‘]ن[$ tΒ uρ  öΝ èδρ ßŠ# y—﴾ ما زادتم ه

u ﴿عبادتها ،  ö xî 5=Š Î7 ÷G s? ﴾]كـ[ بالٍء وهو الك٦(سارٍ خ(.  

∩⊇⊃⊄∪ ﴿ š Ï9≡ x‹ x. uρ﴾  أَي :ما ذُكَورك اُألن إِم هالكمِم،﴿ ä‹ ÷{ r& y7 În/ u‘ ﴾ ِبالعقوبة،﴿/!# sŒÎ) 

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
تفسري و،  ٥/١٨٧:تفسري الثعليب و،  ٢/١٦٩:تفسري السمرقندي و،  ٢/١٣١:تفسري مقاتل بن سليمان   ) ٢(

  . ٩/٩٣:القرطيب 
وزاد السيوطي نسبته البن األنباري يف ، بن األزرق  حكاه الواحدي والرازي عن ابن عباس يف سؤاالت نافع  ) ٣(

، ١٨/٤٥: التفسري الكبري و،  ٢/٥٨٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .  والطسيت ، الوقف واالبتداء 
  . ٤/٤٧٢:الدر املنثور و

  .  ٢٤٧: غريب القرآن   ) ٤(
  . ٣/٧٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(



  

x‹ s{ r& 3“ t à) ø9 $# }‘ Éδ uρ îπ uΗ Í>≈ sß ﴾]نِي]نعأهلَها : ي ، ﴿ ¨βÎ) ÿ… çν x‹ ÷{ r& ÒΟŠ Ï9 r& î‰ƒ Ï‰ x© ﴾]م.[  

∩⊇⊃⊂∪ ﴿ ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ﴾نِيعي:ا ذُكمر ماخلَ ممِاُأل ذابِن عالية،﴿Zπ tƒ Uψ ﴾ًلعربة،﴿ô⎯ yϑ Ïj9 t∃% s{ 

z># x‹ tã Íο t ÅzFψ y7 ]ن[ #$ Ï9≡ sŒ ×Π öθ tƒ ×íθ ßϑøg ¤Χ ]ع[ çµ ©9 â¨$̈Ψ9 م يحشرون لق كُلَّهنَّ اخلََأل]كـ[﴾ #$

جويمونَع لذلك ومِالي  ،﴿y7 Ï9≡ sŒ uρ ×Π öθ tƒ ×Šθßγ ô± ¨Β ﴾] كـ صز[ و الرب هداجِالفَيشه١( ر(.  

∩⊇⊃⊆∪ ﴿ $ tΒ uρ ÿ… çν ã ½jz xσ çΡ ﴾  وماذَ نؤخرفَ اليومِ لكع قيمهم ، ليكُال ن﴿ω Î) 9≅ y_L{ 7Šρß‰ ÷è ¨Β ﴾ 

  .)٢( ري اِهللاغَحد أَ علمهي علومٍ الَوقت مل ]كـ[

∩⊇⊃∈∪ ﴿ tΠ öθ tƒ ù' tƒيذَ ﴾ ]يف[ تأَ اليومِ لكقَر ، ﴿ tΠ öθ tƒ ù' tƒيت  ﴾نيِالَي احلَف مف ، كصلِي الو 

ن٣(علٍ حوٍ و( ،﴿Ÿω ãΝ ¯= x6 s? ë§ ø tΡ ω Î) ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/]خ[ óΟ ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ﴾ َفنفسِاَأل من ي ذَفاليومِ  لك :

﴿@’ Å+ x© Ó‰‹ Ïè y™ uρ ﴾] كـ[ .   

∩⊇⊃∉∪ ﴿ $̈Β r' sù t⎦⎪ Ï%©! $# (#θà) x© ’ Å∀ sù Í‘$ ¨Ζ9 $#]٣[öΝ çλm; $pκ Ïù × Ïù y— î,‹ Îγ x© uρ  ﴾][وهمن ا م

ي ه فددا رذَآخره إِ الشهيقو، حمارِال هيقِأول ن ثلُم فريالزو،حزوننياملَ كروبنياملَ صواتأَ
  .)٤(وفاجلَ

∩⊇⊃∠∪﴿š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾َبداً،أوهن أَو ملفاظ بِأَالتيد  ،

﴿ω Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘  ﴾]ن[ خأَنْ يرجم ؛ هه الَولكن ذَ شاُءيلك،املعولَ:ىنو نْأَ اَءش خالَّ يهم لِّد

ω﴿:  يلَقو،)٥( قَدرلَ Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ ﴾ يإِ: ي عنقدارِالَّ م كثمهم فنيي الدالربزخِا و والوقوف 

                           
  .  ١٨/٤٨: التفسري الكبري : انظر . حكاه الرازي عن ابن عباس   ) ١(
  . ٢/٥٩٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .  ١٢٧: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٣٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  . ٣/٧٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر . الزجاج عن أهل اللغة من البصريني والكوفيني حكاه   ) ٤(
  . ٢/٨٩١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٥(



  

والوقوف ابِلثُ لحس ،ي ارِلَإِ صريونَمأَ ى النو ٢٠،)١(داً ب ﴿ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ ﴾ مروجِن خ 

β¨ ﴿، )٢( فاعةالشبِ ن النارِم نيارجاخلَ Î) y7 −/ u‘ ×Α$̈è sù $yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì ãƒ ﴾ ]كـ خج.[  

 ∩⊇⊃∇∪﴿ $̈Β r& uρ t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρß‰ Ïèß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾ 

 تطَّوأ ماُءالس ادامتا مذَه فعلَأَ الَ:قولونَم يه، و ما يعلمونَهم بِبخاط، ي بداَأل:  رادأَ ٢٠

ω﴿،)٥( بداَأل:  ؛ يعنونَ)٤( ةُراختلفت اجلرةُ والد، و)٣( اإلبلُ Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ ﴾]٢٠] ن وذا ه

وذا االستثناُءه إِي ى لُلَرجعبثَ مل نم ن املُبثدينةَ ، ثُ وحأُدخلَ اجلن ¹ ﴿،)٦(م™ !$sÜ tã u ö xî 

7Œρä‹ øg xΧ ﴾ ]م [/ ٠٢مقْطوعٍ ، : أَي قالُي  :جددالش يَءت وذْذَجإِت طَا قَذَهعت٧( ه(.  

∩⊇⊃®∪﴿Ÿξ sù à7 s?﴾ ، ديا حمم﴿’ Îû 7π tƒ ö ÏΒ ﴾ ، شك﴿$£ϑ ÏiΒ ß‰ ç7 ÷è tƒ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ﴾]ن[  أَي :مالِن ح 

مبدونَا يع ها الَفي أن تو الَضر  ، فعنت﴿ $tΒ šχρß‰ ç6÷è tƒ ω Î) $ yϑ x. ß‰ ç7 ÷è tƒ Ν èδ äτ !$ t/# u™ ⎯ ÏiΒ ã≅ ö7 s% ﴾ 

، مهِائآب عبادةكَ وثانَاَأل عبدونَي التقليد ريقِلى طَنهم عأَ: ريد هم ، يائَآب عبادةالَّ كإِ: أَي ]ن[

﴿ $ ¯ΡÎ) uρ öΝ èδθ—ù uθ ßϑ s9 öΝ åκ z: ÅÁ tΡ u ö xî <Éθà)Ζ tΒ ﴾]نِي ]معي  :نصيب٨( ن العذابِهم م(.  

∩⊇⊇⊃∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷ s?# u™ © y›θãΒ |=≈ tFÅ6 ø9 $# y# Î=çG ÷z$$ sù]٣[ÏµŠ Ïù ﴾]ن[هاآليةُ ذه تعزيةٌ ل يبلن 

وبِسليةٌ لَت هومِقَ اختالف موسى في كتابه،﴿ Ÿωöθ s9 uρ ×π yϑ Î=x. ôM s) t7 y™ ⎯ ÏΒ y7 Îi/  ذابِالع تأخريِبِ ﴾ ‘¢

                           
  . ٨٠ -٣/٧٩: ذكر القولني الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
   .١/٢٥٦:يب تذكرة األريب يف تفسري الغر  ) ٢(
  . )) أصواهتا وحنينها : أطيط اإلبل :  (( ٧/٢٥٦:لسان العرب قال يف   ) ٣(
بالكسر : والدرة ، ما يفيض به البعري من كرشه فيأكله ثانية : أي ، بالكسر ما خيرجه البعري لالجترار : اجلرة   ) ٤(

قال صاحب جممع ) . درر ، ر جر( مادة ،  ٤/٢٧٩، ٤/١٣٠:لسان العرب : انظر .  كثرة اللنب وسيالنه 
  .  )) فهما خمتلفتان ، جلرة تعلو وا،  وذلك أن الدرة تسفل:  (( ٢/٢٣٢: األمثال 

  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  .  ٤١٨: غريب القرآن   ) ٧(
  . ٢/٨٩٢: رآن ايد الوسيط يف تفسري الق: انظر   ) ٨(



  

ن قَعومك ،﴿z© ÅÓ à) s9 öΝ æη uΖ ÷ t/﴾]ن[لَ عجقَلعابن ذَ غَفُرِهم ، وملك ،﴿ öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷Ζ ÏiΒ ﴾ 

م5 ﴿،  ن القرآن=ƒ Ì ãΒ ﴾]ثه م ،ائةٌم وعرش[  يبةوقعٍ يف الر١(م(.  

∩⊇⊇⊇∪﴿¨β Î) uρ yξä.﴾ ، ِوالفاجرِ ، واملؤمنِ والكافر من الرب﴿ $ xϑ x9 ﴾ نِيعي :  )لمن  (ولِي قَف 

öΝ﴿،)٣(الً نَّ كُإِو:ىاملعنائدةٌ ، وز) ام( صرينيالب ولِي قَفو،)٢(الفراِء åκ ¨] uŠ Ïjù uθ ã‹ s9 y7 •/ u‘ óΟ ßγ n9$ xϑôã r& ﴾ 

øβ ﴿قَرأَ م، هِأعمال زاَءهم جلَيتمن لَ: أي  ]من[ ﴾ Î) uρ yξ ä. ﴾ حرم عبةُوش،﴿$ £ϑ ©9﴾ و ،ي ف

…﴿،)٧(ركنامٍ وش)٦(ارقِالطَّو)٥(خرفالزو )٤(يس çµ ¯ΡÎ) $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è tƒ × Î6 yz ﴾]م[.  

∩⊇⊇⊄∪ ﴿ öΝ É) tG ó™ $$ sù﴾ لَعملِى الع مرِأَب ربك عاء إِوالدليه  ،﴿ !$ yϑ x. |Nö ÏΒé& ﴾ ي القُف٨( رآن( ،
)٨( ،﴿⎯ tΒ uρ z>$ s? y7 yè tΒ ﴾  نِيعأَ: يصحابه )٩( أَي ،:يمقتواوليس م أَهيضاً عوالى ما أُمر،﴿ 

Ÿω ﴿،أُمروا uρ (# öθ tó ôÜ s?  ﴾]ن[  أَي :تواضوا ِهللاع الَو تتوا عرلى أَجب ، حد﴿ … çµ ¯ΡÎ) $ yϑÎ/ 

                           
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
، لمن ما ليوفينهم : أراد  -واهللا أعلم –فإنه ) ملَّا ( وأما من شدد  :  (( ٣/٢٩: قال الفراء يف معاين القرآن   ) ٢(

فأدغمت يف ، ة فبقيت اثنتان حذف واحد –تقلب ميما ) من ( أن نون : أي  –فلما اجتمعت ثالث ميمات 
ال ) من ( وهذا القول ليس بشيء ؛ ألن  :  (( ٣/٨١: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه .  ))  صاحبتها

  . ))  ؛ ألا على حرفني -حذف شيء منها : أي  –جيوز حذفها 
  .مصدر سابق : ذكره الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
وإِنْ كُلٌّ لَما جميع لَدينا  ﴿:  وهي قوله تعاىل ، من سورة يس ) ٣٢(الواردة يف اآلية رقم ) ما لَ( يعين كلمة   ) ٤(

  .  ﴾محضرونَ 
وزخرفًا وإِنْ كُلُّ  ﴿:  وهي قوله تعاىل ، من سورة الزخرف ) ٣٥(الواردة يف اآلية رقم ) لَما ( يعين كلمة   ) ٥(

اعتا ملَم كذَل  نيقتلْمل كبر دنةُ عرالَْآخا وينالد اةيالْح﴾  .  
إِنْ كُلُّ نفْسٍ لَما علَيها  ﴿:  وهي قوله تعاىل ، من سورة الطارق ) ٤(الواردة يف اآلية رقم ) لَما ( يعين كلمة   ) ٦(

  . ﴾حافظٌ 
  . ١٢٦: القراءات السبع  التيسري يفو،  ٣٣٩:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  . ٢/٥٩٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٩(



  

šχθ è=yϑ ÷è s? × ÅÁ t/ ﴾  ] الَ ]أوثه م تخفى عأَ ليهنِعمالُ ب١( ي آدم(.  

∩⊇⊇⊂∪ ﴿ Ÿω uρ (# þθ ãΖ x. ö s? ’ n<Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n=sß ﴾ َال دتاهونهالَم و ترضوا بنِي )٢(هم أعمالعي ، :

ãΝ﴿ ، )٣(هم قوالى أَلَوا إِسكنتم وليهِتطْمئنوا إِ الَ: أَي  ٠٢، فَّارالكُ ä3 ¡¡ yϑ tG sù â‘$ ¨Ψ9 ] ع ن[﴾ #$

$ ﴿ا ، هفحفَيصبكم لَ tΒ uρ Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# ô⎯ ÏΒ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ﴾]ع [من عٍانِم ماِهللا ذابِن ع  ،

﴿¢Ο èO Ÿω  /šχρç |ÇΖ è? ﴾] م[ استئن اف.  

∩⊇⊇⊆∪ ﴿ ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $#]٣[Ç’ nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# ﴾ الصغربِاملَبح و،﴿$Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9  الةُص ]ن[﴾ #$

أَ شاِءالعلِ قربيلِاللَّ أو و ،لفلُأَ:  الزو س٤(اللَّيلِ اعات(.ويلَق  :الة طَصهارِرفالفَ:  ي النجر 
: أَي  ٠٢،  يلِاللَّ لفز الةن صا منهمإِفَ شاُءالعو غربأما املَو، )٥(صرالعو الظُّهرو جرالفَ

اعةًس ب،ساعة عدولفَةًاحدها ز٦( ت(،﴿¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø:$# t⎦ ÷⎤ Ïδ õ‹ãƒ ÏN$t↔ ÍhŠ ¡¡9 $#]٣[ 

y7  ﴿ ، )٨( بائرالكَ ذا أُجتنبتإِ نوبِن الذُّها مينا بِم كفِّرت مسِاخلَ )٧(]لواتالص[إنَّ]ن[﴾ Ï9≡ sŒ 

y7 Ï9≡ sŒ 3“ t ø. ÏŒ ﴾  أَي :هذه وعظةٌ م ،﴿š⎥⎪ Ì Ï.≡ ©%# Ï9 ﴾]ن[ .  

∩⊇⊇∈∪﴿÷ É9 ô¹ $# uρ﴾ على الصالة ،﴿ ¨β Î* sù ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒãƒ t ô_ r& t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9 يعنِي  ]كـ[﴾ #$

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
،  ٥/١٩٣:تفسري الثعليب : انظر . جلوزي عن السدي وابن زيد حكاه الثعليب والواحدي والبغوي وابن ا  ) ٢(

    .٤/١٦٥:زاد املسري و، ٢/٤٠٤:تفسري البغوي و
  . عن ابن كيسان ، مصدر سابق :  هفسريوقد حكاه الثعليب يف ت،  ١٤٣: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٢/٥٩٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . ٣/٨٢: معاين القرآن وإعرابه : ر انظ. قاله الزجاج   ) ٥(
  .  ١١٧:جماز القرآن : وانظر ، ٢٥٥: غريب القرآن   ) ٦(
  .وهي يف نسخة الوجيز املطبوعة ، ساقطة من األصل   ) ٧(
باب الصلَوات الْخمس والْجمعةُ إىل الْجمعة ورمضانُ ، كتاب الطهارة ،  ١/٢٠٩: ه صحيحروى مسلم يف   ) ٨(

 رائالْكَب تنِبتما اج نهنيا بمل اتكَفِّرانَ مضم٢٣٣(برقم ، إىل ر(  ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرعن أيب ه كان يقول :   
»  سمالْخ اتلَوالص ، ةعمةُ إىل الْجعمالْجإذ، و نهنيما ب اتكَفِّرانَ مضمانُ إىل رضمرو رائالْكَب بنتا اج « .  



  

 :١( املُصلِّني(.  

∩⊇⊇∉∪  ﴿ Ÿωöθ n= sù tβ% x. z⎯ ÏΒ Èβρ ã à) ø9 $# ⎯ ÏΒ ôΜ ä3 Î=ö6 s% ﴾  أَي :ا كَمان م٢(منه(،﴿(#θä9 'ρé& 7π ¨Š É) t/﴾  ٍدين

دينٍ وت٣(ضلٍفَميزٍ و( ،٢٠  فَ: أَي ةهالَّ أُولوا بقي)٤(، ﴿ šχ öθ pκ ÷] tƒ Ç⎯ tã ÏŠ$|¡ x ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ﴾ 

﴾ عركن الش االعتداِءو ع اِهللا ي حقوقِفو زجلَّ واملعصية،﴿ωÎ) WξŠ Î=s%﴾ َلليالً قَ كن
)٥(،٢٠االستثناُءو نقَمطع )٦( ، ﴿ ô⎯ £ϑÏiΒ $ uΖ øŠ pgΥr& óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ﴾]ن[وم أَهنبياِءاَأل تباع صاِهللا لوات 

ليهِعم وسالم هأَوهلُ احلق هوا عاد ن الفَنس، ﴿ yì t7 ¨? $# uρ š⎥⎪ Ï%©! $# (#θßϑ n=sß !$ tΒ (#θèù Ì ø?é& Ïµ‹ Ïù ﴾ 

:  أَي٠٢،)٧(اهعيمن نوا ما أُعطُمو األموالِا وى الدنيلَوا إِنكَرو،اآلخرة مرِلى أَع وا اللَّذاترآثَ
نعموا وبقوا في املُلك ،و املترف :قلِّاملتف بنيِي ل يشِالع يقالُ، و:املترف:املتروك يم ا صنع

شاُء،يميلَا قَوإن للمتنمِع  :الَم ه؛ ألن ترف منيم عن تنعفَ مه ،هو مفيه ٨( طلق(، ﴿ (#θçΡ% x. uρ 

š⎥⎫ ÏΒÌ øg èΧ﴾ ]م.[  

∩⊇⊇∠∪ ﴿ $tΒ uρ tβ% Ÿ2 š •/ u‘ š Ï=ôγ ãŠ Ï9 3“ t à) ø9$#﴾  لُها: أَي8 ﴿،أَهΝ ù=Ýà Î/ ﴾ ِبشرك،﴿$yγ è=÷δ r& uρ 

šχθ ßsÎ=óÁ ãΒ ﴾ ]كـ[فيما بينمه، لَ: أَييس ما قَذَإِ فَّارِالكُ بيلِن سصدف ي وا احلق

عذِّبوا  عيبٍش قومِ، و قومِ لوط عذِّبوا باللِّواط، كَ ذاب االستئصالِهم عيرتِّلَ اُهللا بِ نْأَ عاملةاملُ
  .)٩( كيالِامل بخسِبِ

                           
  . ٢/٥٩٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  . ٢/٥٩٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  . ٢/٨٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ١/٢٥٧:ألريب يف تفسري الغريب تذكرة ا  ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  .مصدر سابق : وهو قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  . ٢/٣١: للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٧(
  . ٩٣ -٩٢،  ٧٠:ريب القرآن غ  ) ٨(
  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٩(



  

∩⊇⊇∇∪  ﴿ öθ s9 uρ u™ !$x© y7 •/ u‘ Ÿ≅ yè pg m: }¨$̈Ζ9 $# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡ uρ  ﴾]ن[ م١(كُلَّهم  سلمني( ،﴿ Ÿω uρ 

tβθ ä9# t“ tƒ š⎥⎫ Ï Î= tGøƒ èΧ ﴾]ف[ في األديان .  

∩⊇⊇®∪﴿/ω Î) ⎯ tΒ zΜ Ïm§‘ y7 •/ u‘ ﴾]نِي  ]كـعأهلَ: ي ، احلق﴿ y7 Ï9≡ s% Î! uρ óΟ ßγ s) n= yz ﴾]ن[  أَي :

أَخ هلُلق االختالف لالختالف و ،ل محةأهلُ الرمحة٢( لر(،﴿ôM £ϑ s? uρ èπ yϑ Î= x. y7 În/ u‘ ]ن[¨β V| øΒV{ 

β¨]ن[ V| øΒV{ zΟ ¨Ψ yγ y_]٣[z⎯ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éf ø9 $# Ä¨$̈Ζ9 $# uρ t⎦⎫ Ïè uΗ ød r& ﴾]م. [  

∩⊇⊄⊃∪ ﴿yξ ä. uρ È à) ¯Ρ y7 ø‹ n=tã ﴾  كُ: أَيإِلُّ الذ حتاجي تليه ،﴿ô⎯ ÏΒ Ï™ !$t6 /Ρ r& È≅ ß™ ”9 $# ﴾ نقص 

عليك  ،﴿$ tΒ àM Îm7 sV çΡ ⎯ Ïµ Î/ x8 yŠ# xσ èù ﴾]ن [رتيليناً دكق٣(ي( ،﴿ x8 u™ !% y` uρ ’ Îû Íν É‹≈ yδ ﴾  أَي :في هذه 

هذه ورةالس  ،﴿‘, ys ø9 م ، هظَواعمو م السالمهِليع نبياِءاَأل يصاصقَن أَم ما ذُكر: يعنِي  ﴾ #$

وذعادالس كرة وقاوالش٤(ة(،وهذا تل شريفورةألنَّ غَ؛هذه السريها مقَ ورِن السد جاء فا يه

٥(احلق( ،﴿×π sà Ïã öθ tΒ uρ 3“ t ø. ÏŒ uρ t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ï9 ﴾]ونَ ،مشرعائةٌ وعظُ]صج، مإِ ونَيتذا سمعوا هذه 

ورة ، والسما كَلَ األممِبِ زلَا نمنبياَءوا أَذَّبم ه  .  

∩⊇⊄⊇∪  ﴿ ≅ è% uρ t⎦⎪ Ï%©# Ïj9 Ÿω tβθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ (#θè=yϑ ôã $# 4’ n? tã öΝ ä3 ÏG tΡ% s3 tΒ ﴾]ن [ت أمرهديد ، ] ٦(]أَي( :

لُاعما أَوا منتم ع٧( لونَام( ،٢٠ وهذا منبآية سوخ يفالس)٨(،﴿$̄Ρ Î) tβθè= Ïϑ≈ tã ﴾] عمف 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن قتادة   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الضحاك وقتادة واحلسن ومقاتل   ) ٢(
  . ٢/٥٩٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس واحلسن وجماهد   ) ٤(
  . ٩/١١٦:تفسري القرطيب و، مصدر سابق : يد الوسيط يف تفسري القرآن ا: انظر   ) ٥(
  .وهي يف نسخة الوجيز املطبوعة ، ساقطة من األصل   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
للمفسرين فيها : (( ١٥٧: نواسخ القرآن قال ابن اجلوزي يف ،   ١/٢٥٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(

 ؛ أن املراد ا التهديد: والثاين  ، فهي منسوخة بآية السيف؛ أن املراد ا ترك قتال الكفار : ول األ:  قوالن 



  

.[  

∩⊇⊄⊄∪ ﴿ (# ÿρ ã Ïà tGΡ$# uρ﴾]خ [ما ييطانُكُعدم الش  ،﴿$̄Ρ Î) tβρ ã Ïà tFΖ ãΒ ﴾]  نا ] خمدعما ي

نربا مصرِن الن  .  

∩⊇⊄⊂∪﴿¬! uρ Ü= ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ﴾]ن[أَي :اعم لم ع غَابن العباد فايهم،﴿Ïµ ø‹ s9 Î) uρ 

ßì y_ ö uƒ ã øΒF{ $# … ã& —#ä. ﴾ ي املَفعاد ى الَحت كونُي أَس واهأَ،  )١( مرقَر ﴿  ßì y_ö ãƒ ã øΒF{ $#  ﴾  م  دن

فص٢(وح(،﴿çν ô‰ ç6ôã $$sù ö≅ 2 uθ s? uρ Ïµ ø‹ n= tã]ف كـ[$ tΒ uρ y7 •/ u‘ @≅ Ïù$tó Î/ $£ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è sƒ﴾ ]أوعجم [

 أَي :ي هي املُجزِأنبِ حسنإحسانه بِ املسيُء، وأَ،إساَءتهقَر ﴿$ £ϑ tã tβθè= yϑ ÷è s? ﴾عم و٣( حفص(. 

 * * *  

  

  
  
  

  
  
  
  

                                                                             
  . )) وهذا هو األصح ، فعلى هذا هي حمكمة 

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ١٢٦: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٤٠:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(



  

  
 )١(فوسي سورةُ

   )٢(مائة وإحدى عشرة آية
   )٣(مكية 

ijk  

∩⊇∪ ﴿  y7 ﴿، )٤(أَنا اُهللا الرمحن ]ش خ[ ﴾ 9#! ù=Ï? ﴾  ، ذهه ﴿àM≈ tƒ# u™ É=≈ tGÅ3 ø9 $# È⎦⎫ Î7 ßϑ ø9 $# ﴾ 

  .القُرآنَ : للحاللِ واحلرامِ ، واَألحكامِ ، يعنِي ]/كـ[

∩⊄∪ ﴿ !$ ¯ΡÎ) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& ﴾ عرآنَالقُ:نِيي،﴿$ ºΡ≡ u™ ö è% $wŠ Î/ t tã﴾ ِبالعربِ لغة، ﴿öΝ ä3 ¯= yè ©9 šχθ è=É) ÷è s?﴾ 

  .)٥( كَي تفْهموا]م ٣[

∩⊂∪﴿ ß⎯ øt wΥ È à) tΡ]٣[y7 ø‹ n=tã z⎯ |¡ ôm r& ÄÈ |Á s) ø9 $# ﴾  يانالب أَحسن لَك نبي٦(ن(،  ﴿!$ yϑ Î/ 

!$ uΖ ø‹ ym÷ρ r& ﴾ ِإِبحيائا ، ن﴿ y7 ø‹ s9Î) # x‹≈ yδ tβ# u™ ö à) ø9 β]ن[#$ Î) uρ |MΨ à2 ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î#ö7 s% z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎫ Î=Ï≈ tó ø9 $# ﴾ 

                           
،  ٤/١٦٥: فقد أخرج احلاكم يف املستدرك ، وهو توقيفي ، سورة يوسف هو االسم الوحيد هلذه السورة   ) ١(

أنه خرج هو وابن خالته :  ي عن رفاعة بن رافع الزرق، )  ٧٢٤١( برقم ، كتاب الرب والصلة ، وصححه 
واقرأ  و ﴿، علمهما سورة يوسف  أن رسول اهللا : وذكر يف آخر القصة ، معاذ بن عفراء حىت قدما مكة 

  . ٢٣٠-٢٨٨: أمساء القرآن وفضائلها : انظر . مث خرجا إىل املدينة  ﴾ باسم ربك
ليس فيها اختالف ، ي مئة وإحدى عشرة آية وه:((١٦٧: البيان يف عد آي القرآن قال أبو عمرو الداين يف   ) ٢(

 .((  
،  ))  مكية كلها :  (( ٣/٥:قال املاوردي يف تفسريه ، حكى غري واحد من أهل التفسري اإلمجاع على مكيتها   ) ٣(

  . ))  مكية باإلمجاع :  (( ٤/١٧٦:وقال ابن اجلوزي يف زاد املسري 
: قال حمقق كتاب الوسيط ،  ٢/٥٩٩:يف تفسري القرآن ايد  الوسيط: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(

  . ))  موضوع :  ((وقال الشهاب على البيضاوي ،  ))  واهي :  (( ١/٢٦٠: قال الفريوز آبادي يف البصائر 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  . ٣/٨٨: معاين القرآن وإعرابه : نظر ا. قاله الزجاج   ) ٦(



  

  . لنيافن الغإالَّ م ليكى إِيوح نْبلِ أَن قَنت ما كُم ]م[

∩⊆∪ ﴿ øŒ Î) tΑ$s% ﴾ َإذْ ق ١(ال أُذكر( ﴿ ß# ß™θãƒ Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/ r'̄≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) àM ÷ƒ r& u‘ y‰ tn r& u |³ tã $Y6 x. öθ x. 

}§ ôϑ ¤±9 $# uρ t yϑ s) ø9 $# uρ]٣[öΝ åκ çJ÷ƒ r& u‘ ’ Í< š⎥⎪ Ï‰ Éf≈ y™﴾]كـ[رأى يه وسفذه الرا فَا،ؤيلم

M﴿أَرقَ ،)٢( خوتهإِ سدن حم ليهأَشفق ع بيهلى أَصها عقَ t/ r' ¯≈ tƒ u ﴾٢٠،)٣(امٍ شلَوانَا كَم 

ف جودعلُالس من عقلُي م عمج معجقلُن يع،سلَ كانَو بهس عنني حني ى ذَأَر٢، )٤( لك 
الكَويثٌواكوي حدر ب هاأن:تانَرخ ،والطَّارق ،يالُالذَّو ،وقابس ،عمودان ،ووالفياق 
،واملصبح ،والضروح الفرغُ، و و ،وثاب ذُ، و٥( فلنيِو الك(.  

∩∈∪ ﴿  tΑ$s% ﴾  له:﴿ ¢© o_ ç6≈ tƒ Ÿω óÈ ÝÁ ø) s? x8$ tƒ ö™â‘ #’ n? tã y7 Ï? uθ÷z Î) (#ρß‰‹ Å3 uŠ sù y7 s9]ن[# ´‰ øŠ x.﴾ 

معون ، ش، و روقني:م ه خوتهإِو ٢ ،)٦(ا هأويلُت ؛ ألنهم يعلمونَ كالكي هف يحتالونَ ]ن[

ويهوفَ يوِالَذا ، وور ،ولون ، ودان ، ويسخر ني، وبِنيامكَاد، وي ، ونِفتالو ، ٧(أَشر(،﴿ ¨β Î) 

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  . ٢/٦٠٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .  ١٢٧: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٤٤: السبعة يف القراءات   ) ٣(
  .١/٢٥٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
وابن أيب ،  ١٢/١٥١: ه تفسريوابن جرير يف ، ) ١١١١(برقم ،  ٥/٣٧٦:يف سننه سعيد بن منصور رواه   ) ٥(

رواه البزار :  (( ٧/٣٩:جممع الزوائد قال اهليثمي يف ،  عن جابر بن عبد اهللا ،  ٧/٢١٠١: ه تفسريحامت يف 
تفرد به احلكم بن ظهري الفزاري : (( ٢/٤٧٠ :ه تفسريوقال ابن كثري يف ،)) وفيه احلكم بن ظهري وهو متروك 

وقد وردت بألفاظ خمتلفة بني .  )) ساقط  : وقال اجلورجاين، وتركه األكثرون ، وقد ضعفه األئمة ، 
كما ذكر ذلك صاحب حتقيق كتاب ترويح أويل  –نقالً عن الشهاب  –اجلمل  –وقد ضبطها ، املفسرين 

بقاف : وقابس ، تح اجليم وكسر الراء املهملة وتشديد الياء التحتية بف: جريان : فقال  - ١/٢٤٧: الدماثة 
بفاء : والفرع ، ما يطلع قبل الفجر : واملصبح ، جنم منفرد : والفليق ، تثنية عمود : وعمودان ، موحدة وسني 

 -: كتفني وذو ال،  - سريع احلركة  –بتشديد املثلثة : ووثاب ، جنم عند الدلو  –العني ، وراء مهملة ساكنة 
  . جنم كبري  –تثنية كتف 

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
: فسري مقاتل بن سليمان وت،٢/٤٢٠:الكشاف و،٢/٤١١:تفسري البغوي و، ٥/١٩٩:تفسري الثعليب: انظر   ) ٧(

٢/١٣٩.   



  

¨β Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Çβ$ |¡ΣM∼Ï9 Aρ ß‰ tã Ñ⎥⎫ Î7 •Β ﴾] أوعج كـ[ .  

∩∉∪ ﴿ y7 Ï9≡ x‹ x. uρ ﴾  أَي :وثلُم ما ر، أيت﴿ šŠ Î; tF øg s† y7 •/ u‘ ﴾ و طفيكصيي١( ختارك(، 

﴿y7 ßϑÏk= yè ãƒ uρ ⎯ ÏΒ È≅ƒ Íρ ù' s? Ï]ƒ ÏŠ% tn F{ $# ﴾ حالمِاَأل تفْسري ، ﴿ Ο ÏF ãƒ uρ … çµ tF yϑ ÷èÏΡ š ø‹ n= tã ﴾ ِببوةالن  ،

﴿#’ n? tã uρ ÉΑ# u™ z>θ à) ÷è tƒ ﴾  نِيعاملُ: يختنيص مم بِنهالنبوة  ،﴿ !$ yϑx. $ yγ £ϑ n@r& #’ n? tã y7 ÷ƒ uθ t/ r& ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 

tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) t,≈ ptô Î) uρ]ن[¨β Î) y7 −/ u‘ íΟŠ Î= tæ﴾ حبوةَيثُ يالن عض ، ﴿ ÒΟŠ Å3 ym ﴾]كـ[ في خلقه 
)٢(.  

∩∠∪ ﴿ ô‰ s) ©9 tβ% x. ’ Îû y# ß™θ ãƒ ÿ⎯ Ïµ Ï? uθ ÷zÎ) uρ﴾  أَي :في خربهم وقتم ،هِص﴿ ×M≈ tƒ# u™ ﴾ / ٌرةعب

وع، قَجائبأَر ﴿ ×π tƒ# u™  ﴾٣(مك(،﴿t⎦, Î#Í← !$¡¡=Ïj9 ﴾]كـ[الذين سولَ اهللا ألوا رس ن ع

  .)٤( دقهلى صاللة عوضح دلك أَي ذَف كانَفَ؛  قْرأْم يلَا نهافلٌ عو غَهها ، وم بِأخربه، ولكذَ
)٤(.  

∩∇∪ ﴿øŒ Î) (#θä9$ s%﴾ نِيعسف إخوةَ:يوي،﴿ß# ß™θã‹ s9 çνθäz r& uρ﴾ ،ه٢٠ألبيه وأُموهبِ و٥(نينيام( ،

=﴿، )٥(نينيامبِ ym r& #’ n< Î) $ oΨŠ Î/ r& $ ¨Ψ ÏΒ ß⎯ øt wΥ uρ îπ t7 óÁ ãã ﴾ ]خ[٠٢ماعةٌ ، ج وبةُالعماعةُاجلَ : ص ن م

العى اَأللَإِ شرة٦( ربعني(،﴿¨β Î) $ tΡ$t/ r& ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê A⎦⎫ Î7 •Β﴾]كـ[ لَّ بِضإيثاره فوسي وأخاه 

عا؛ليناللٍض  :٧(أ طَخ(.  

                           
والوسيط يف تفسري ، ٣/٩١: ين القرآن وإعرابه معا: انظر . وزاد نسبته الواحدي البن األنباري ، قاله الزجاج   ) ١(

  .مصدر سابق : القرآن ايد 
  .٢/٦٠١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات   ) ٣(
  .٣/٩٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  . مصدر سابق : يب يف تفسري الغريب تذكرة األر  ) ٥(
  . ٣٤٢: غريب القرآن   ) ٦(
إمنا عنوا أن أباهم ضالٌّ ، هذا موضع ينبغي أن يتفهم  :  ((مصدر سابق : قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(

  . ))  يف حمبة هذين ولو وصفوه بالضاللة يف الدين كانوا كفَّاراً 



  

∩®∪ ﴿ (#θè=çG ø% $# y# ß™θãƒ Íρ r& çνθ ãm t ôÛ $# $ ZÊ ö‘ r& ﴾ ي أَفرضٍ يبعد فيهن أَا ع١(بيه(، ﴿ã≅ øƒ s† öΝ ä3 s9 

öΝ ä3 s9 çµô_ uρ öΝ ä3‹ Î/ r& ﴾ لُ بِقْبِيكُلِّيته م ، ليكُع﴿ (#θçΡθä3 s? uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/ $YΒ öθ s% t⎦⎫ Ås Î=≈ |¹ ﴾] 

  . )٢(م كُنجلَّ معز واُهللا ها قبلَي لكعد ذَوبةً بوا تثُدتح ]كـ

∩⊇⊃∪ ﴿ tΑ$s% ×≅ Í← !$s% öΝ åκ÷] ÏiΒ ﴾ وهإِهوذا أَو ي ركبوتهخ  :﴿Ÿω (#θè=çG ø) s? y# ß™θãƒ]خ[çνθ à) ø9 r& uρ ’ Îû 

ÏM t6≈ uŠ xî Éb= àf ø9 $N﴿  أَر، قَ)٣( رينالناظ ظره نلحقُي الَ ئرِي البِظلمٍ فم وضعٍي مف]خ[﴾ #$ t/$ uŠ xî ﴾ 

N$t/$uŠ xî ﴾ م٠٢،)٤( دنكلُّ مع با غُينك هو غَئاً فُشةٌ ،يابغَواجلُ ابةُي ئرِلمةُ البِظُ: ب  ،

ور اجلبك٥( ةٌي( َلم  طْوت)٦(َفَذَإِ، ف ا طُوِيتو بِه ئْر)٧(،﴿ çµ ôÜ É) tG ù= tƒ âÙ ÷è t/ Íο u‘$ §‹ : يعنِي  ﴾ 9$#¡¡

çµ ﴿ى معنو ٠٢ طَّريقِ ،مارةَ ال: يعنِي  ôÜ É) tG ù= tƒ ﴾:يأخذه لبٍطَ ريِن غَم إِقَ الَو صدليه،قالُي  :

يلَقه التقَتاطاً ، وواملاَء ردت ا لَذَاطاً إِقَالترِدهفَ م تع هجمتليه و ،مقَ نه٨( اجزِولُ الر(:   
  )٩(راطاًوردته فُلَم أَلْق إِذ   ومنهلٍ وردته التقَاطَا

   ﴿β Î) óΟ çGΨ ä. t⎦, Î#Ïè≈ sù ﴾]أوثو  كـ ،عرش[ا قَمصدتفريقِم من الت بهين وأَ بنيا ، فَ بيهلم

تآموا بِرذلك و ،عزملى طَوا عرحه ئرِي البف :  

∩⊇⊇∪ ﴿(#θä9$s%﴾ ميهِبَِأل:﴿$ tΡ$t/ r' ¯≈ tƒ $tΒ y7 s9 Ÿω $̈Ζ 0Βù' s? 4’ n? tã y# ß™θãƒ ﴾ ا عافُنخت مل؟ ليه!﴿ $ ¯ΡÎ) uρ 

                           
  .  مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .  مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  .١٨/٧٧:التفسري الكبري و،٩/١٣٢: تفسري القرطيب و،مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٤٥:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
   . )) واجلمع ركي وركايا ، البئر حتفر : الركية ) :  (( ركا ( مادة ،  ١٤/٣٣٤: لسان العرب قال يف   ) ٥(
  . )) وطَوى الركيةَ طَياً عرشها باحلجارة واآلجر ((   : ٣٨/٥١٦: تاج العروس قال صاحب   ) ٦(
   .١٧٩،  ٣٥٠:قرآن غريب ال  ) ٧(
تاج و ، ٧/٣٩٤:لسان العرب و ،٤/٢٧٧: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز : انظر . هو نقادةُ األسدي   ) ٨(

   .١٩/٥٣٨:تاج العروس و
  .  ٥١١:غريب القرآن   ) ٩(



  

… ã& s! tβθ ßs ÅÁ≈ oΨ s9 ﴾ ]كـ[فحي الرمة وو فَالربالشقة .  

∩⊇⊄∪ ﴿ã&ù# Å™ ö‘ r& $ oΨ yè tΒ # Y‰ xî﴾ ِحراِء ،لَإى الص﴿ ôì s? ö tΡ ó= yè ù=tΡ uρ  ﴾]ن [عى  وسنننأَ بِسطُ ، قَر

﴿ ôì s?ö tƒ ó= yè ù=tƒ uρ ﴾ ببكسرِ العيِنالياء مد ، ن وكوف/٠٢،)١(رمح﴿ ôì s?ö tΡ ó= yèù= tΡ uρ ﴾ ننعم  لْهون

و ، لْهونالقَم هيد ،ونيعةُالر ضربي مصبِي اخلَثالً ف اجلدبِو و ،قالُي  : ؛ أَي عرتن :أكلُن  ،
ومولُقُ نه ٢(اعرِالش( :  

  تعي رمِه لَحوا لَا يخلُذَإِو  هتقَيا الَي إِذَويحيينِ

 لَأَكَ: أَي ،و﴿ ôì s? ö tΡ ﴾  أَي :نإِ رتعوا،بلن﴿ Æì s?ö tΡ ﴾ ِبنيِكسرِ الع  ؛ أَي :نفتلُع ن م

$﴿، )٣(الرعي ¯ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ ys s9 ﴾ ]كـ[كُم نلِّ مخافُا تع ه٤( ليه(.  

∩⊇⊂∪ ﴿ tΑ$ s% ’ ÎoΤ Î) û© Í_ çΡâ“ ós u‹ s9 β r& (#θç7 yδ õ‹ s? ⎯ Ïµ Î/ ﴾  فارقين ،  )٥(]به [ ذهابكمي هزنين ؛ ألنحي

 ، فال أراه ،﴿ß∃% s{ r& uρ β r& ã& s#à2 ù' tƒ Ü= ø Ïe%! óΟ ﴿،)٦(مذْأَبةً  تانم كَهرضوذلك أنَّ أَ ﴾ #$ çFΡ r& uρ 

çµ ÷Ψ tã šχθ è=Ï≈ xî ﴾]غلونَ بِ ]كـتشمم يكُرع.  

∩⊇⊆∪ ﴿(#θä9$ s% ÷⎦ È⌡ s9 ã& s#Ÿ2 r& Ü= ø Ïe%! $# ß⎯ ós tΡ uρ îπ t7 óÁãã﴾ج، رهضحماعةٌ ن﴿!$̄Ρ Î) # ]Œ Î) tβρ ç Å£≈ y‚ ©9﴾ 

  .)٧( ونَزاجِعلَ ]  صط٢أوثو كـ[

                           
  .  ١٢٨: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٤٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
ويد بن أيب كاهل شبيب بن حارثة بن حنبل بن مالك بن عبد سعد بن جشم ابن ذبيان بن كنانة سالشاعر هو   ) ٢(

  : وهذا البيت من قصيدة له مطلعها ،بن يشكر أبو سعد شاعر مقدم من خمضرمي اجلاهلية واإلسالم 
ــدما  ــقاطي بع ــون س ــف ترج جلـــل الـــرأس بيـــاض وصـــلع  كي

  :                خزانة األدب و،  ١٢/١٦٢:تاريخ مدينة دمشق و،  ١٦/٣٠: بالوفيات الوايفو، ١٩١:املفضليات : انظر       
       ٦/١١٧.  

  . ٤٦٤: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٢/٦٠٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  . وهي يف املطبوع من نسخ الوجيز والوسيط ، ساقطة من األصل   ) ٥(
  . ٢/٣٦٨:مقاييس اللغة : انظر . كثرية الذئاب : أرض مذأبة   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(



  

∩⊇∈∪﴿$£ϑ n= sù (#θç7 yδ sŒ ⎯ Ïµ Î/ (# þθ ãè uΗ ød r& uρ β r& çνθè=yè øg s† ’Îû ÏM t6≈ uŠ xî Éb= èg ø: $#﴾  أَي :معزلك ، لى ذَوا ع

٢ وهو جف اُأل رضِي أَب١( ردن(و ،يلَق  :في بقاملَ يتْسِد)٢( املَ، ووراآلن بِ شهذلك ج ب

$!﴿إميالٍ ،من غربيها بِ ةَربيطَ قربِ بحريةبِ uΖ øŠ ym ÷ρr& uρ Ïµ øŠ s9Î) ﴾ َلَإف فوسي البئرِى ي تقْويةً ل٣(قلبه(: 

ل٣(قلبه(: ﴿Ο ßγ ¨Ζ t⁄Îm6 t⊥ çF s9 öΝ Ïδ Ì øΒ r' Î/ # x‹≈ yδ﴾لَتصدر قنخبِرنَّ  ؤياكإِولَتخوتك هم هنِيعبِصذا ب عد

öΝ﴿،اليومِ èδ uρ Ÿω tβρ á ãè ô± o„ ﴾ ] بِ] ثوكـكأن ف فوسيي وإِ قتإِ خباركاهم ي.  

∩⊇∉∪ ﴿ ÿρ â™ !% y` uρ öΝ èδ$ t/ r& [™ !$t± Ïã šχθä3 ö7 tƒ ﴾ ]ش ثوصط  ن .[  

∩⊇∠∪ ﴿(#θä9$ s% !$ tΡ$t/ r'̄≈ tƒ $̄Ρ Î) $ oΨ ö7 yδ sŒ ß, Î7 oK ó¡ nΣ ﴾ و تدنشنواً عددع رعنا أَسن أَييبتن٠٢، )٤(وا ل     

﴿ ß, Î7 oK ó¡ nΣ ﴾:باق،أَيفْتعل من السن:نا ببعض سابق٥(عضاًي(،﴿$ uΖ ò2 t s? uρ y# ß™θ ãƒ y‰Ζ Ïã $ oΨ Ïã$ tG tΒ﴾ 

$ oΨ Ïã$ tG tΒ﴾ ثابِيا ، ن﴿ ã& s# Ÿ2 r' sù Ü= ø Ïe%! $! ]ن[#$ tΒ uρ |MΡr& 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑÎ/ ﴾ دصقٍ ، بِم﴿$uΖ ©9 öθ s9 uρ $̈Ζ à2 

t⎦⎫ Ï% Ï‰≈  دوإِنْ كُنا قَ:  أَي ٢٠، )٦(القصة  ذهي ها ف؛ التهمتن لِّ األشياِءي كُف]كـ[ ﴾ ¹|

صد٧(ا قن(.  

∩⊇∇∪﴿ρâ™ !% y` uρ 4’ n? tã ⎯ Ïµ ÅÁŠ Ïϑ s% 5Θ y‰ Î/ 5> É‹ x.﴾]مه،]خكُن ده ملْ يما كََألنانَإن س دملَخ٨(ة( ،

سلَخ٨(ة( ، ﴿tΑ$s% ﴾/قوبعي:﴿ ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝ ä3 s9 ﴾ تنزي،﴿ öΝ ä3 Ý¡ àΡr& ﴾ في شأنه  ،

﴿# \ øΒ r&﴾]غَ ]خري ما تفُونَص ، ﴿ × ö9|Á sù ×≅Š ÏΗ sd ﴾ ]ش ن[  شأنِفَ: أَيي صج ميلٌ ؛ ربوو ه

                           
  . ٥/٢٠٠:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن وهب   ) ١(
  .مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن قتادة   ) ٢(
  . ٩/١٤٢:تفسري القرطيب و،  ٢/٦٠٣: تفسري القرآن ايد الوسيط يف   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن مقاتل   ) ٤(
  .  ٤٦٤: غريب القرآن   ) ٥(
  . ٣/٩٦: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  .  ١/٢٦٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . الواحدي عن ابن عباس حكاه   ) ٨(

  ) .سخل ( مادة ،  ١١/٣٣٢:لسان العرب :انظر.  ولد الشاة من املعز والضأن ذكرا كان أو أنثى: السخلة و        



  

ي الَالذ جزع فيه الَو ش١(ىكو( ،﴿ª! $# uρ ãβ$yè tG ó¡ ßϑø9 $# 4’ n? tã $ tΒ tβθ à ÅÁ s? ﴾] أوثو كـ 

  .)٢( مرِذا اَأله كابدةي معني فاست به: أَي  ]جوعأ

∩⊇®∪ ﴿ ôN u™ !% y` uρ ×ο u‘$ §‹ y™ ﴾ ِفَرقةٌ تفرِ ، سري للس﴿(#θè=y™ ö‘ r' sù öΝ èδ yŠ Í‘# uρ ﴾ وهو الذاملَي ي اَء رد

ل سقيي4﴿،)٣( لقومِل’ n<÷Š r' sù … çν uθ ø9 yŠ ﴾]أَ ]خسرلهبِي البِا ف فوسثَ يبئرِ فتشالرفَ)٤( ءاش ،أخرجه 

#“tΑ$s% u﴿ :آه لما رارد ، فَالو هرجأخفَ u ô³ ç6≈ tƒ﴾ ا فَيأَ )٥(ا رحتقَر ، ﴿tΑ$s% 3“ u ô³ ç6≈ tƒ﴾ 

# ﴿،)٦(وفكُ x‹≈ yδ ÖΝ≈ n= äî]ن[çνρ • |  r& uρ Zπ yã$ŸÒ Î/ ﴾]أَ] نهسر كَالو نوم انَارد معه ارِمجن الت ن م

ن غَمريهوا الُقَم ، و :ه بِوضاعةٌ استبضاهعأَا ب ٢،)٧(املاِء  هلِعض يارةُ كانَوقَ الس اصدين

م،صرووا بِمرب اجلبإِ عدلقائه فبِ يهأيامٍ ، ثالثةوواردهم هو مالك  عرٍ اخلُذبن٨(يزاع(،﴿ª! $# uρ 

7ΟŠ Î= tæ $ yϑ Î/ šχθ è=yϑ ÷è tƒ﴾ ]كـ[ وسففَ،)٩(بيا علم إِلموتخذَ هأَ لكتوهوا الُقَم ، و :ذا ه

عم نا آبِقا ،بدوا لَالُقَفَنم ه :وها ، فَ فبيعنمباعوه منم ، فَهه ولُقَ ذلك١٠(ى عالَت( :  

∩⊄⊃∪ ﴿çν ÷ρ u Ÿ° uρ ¤∅ yϑ sV Î/ <§ øƒ r2﴾نَّ ثََألرامٍ؛حح احلُر من ١١(رام(،٢٠سِساخلَ:والبخيس)١( ،
)١١(،٢٠سِساخلَ:والبخيس)١( ،﴿zΝ Ïδ# u‘ yŠ]٣[ ;ο yŠρß‰÷è tΒ ﴾]ننيِاثْ] ن وعشرين ده٢٠، ،)٢(ماً ر 

                           
وعزاه ، ربي صرب مجيل فص: والثاين ، وعزاه للخليل وأصحابه ، األول املذكور هنا : ذكر الزجاج وجهني   ) ١(

   .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . ، لقطرب 
  . ٢/٦٠٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  . ٣/٩٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ٣/١١٥:  األمساءهتذيب : انظر . ومجعه أرشية ، بكسر الراء وباملد هو احلبل : الرشاء   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع  و،  ٣٤٧ -٣٤٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٢/٤٠: للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٧(
ومل يكن له ، من العرب العاربة ، هو مالك بن ذعر اخلزاعي  :  (( ٨٠: ف واإلعالم قال السهيلي يف التعري  ) ٨(

  . ))  أعقب كل واحد منهم قبيلة ، فرزق اثين عشر ولداً ، فدعا له ، ولد فسأل يوسف أن يدعوا له بالولد 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٩(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن وهب   ) ١٠(
: تفسري البغوي و،  ٥/٢٠٥:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والبغوي عن مقاتل والضحاك والسدي   ) ١١(



  

%θçΡ#)﴿، )٤(ا لى قلتهع ؛ ليستدلَ عدودةٌم:  يلَإنما ق؛ و)٣(رمهاً د شرينع وأَ ٢٠، Ÿ2 uρ ﴾ 

ÏµŠ﴿،  خوتهإِ: يعنِي  Ïù ﴾ ف ، فوسي ي﴿ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï‰ Ïδ≡ ¨“9 م لَ ]ونشرع، ٠٢كـ عج [﴾ #$

رفُيعوا موضعه ن اِهللام عو زجلَّ وكرامته عليه .  

∩⊄⊇∪﴿tΑ$ s% uρ “ Ï% ©! $# çµ1u tI ô© $# ⎯ ÏΒ u óÇ ÏiΒ ÿ⎯ Ïµ Ï? r& t øΒ eω﴾وهو العص وِزيز احبم كلم زارة ، صر

٢ واسقَ: مه٥(ريطف(،ويلَق:وطفري)؛)٦اشترِ راهوكاً وسم نِهزبوقاً وَأليراً؛رِحنَّ الناس رافَتعي وا ف
حت ثَمنهذَ لغَى ب٧(لك( ،وهكانَ سن رةَ سنةً، سعش بعانَكَو كاملل حيانُ:ينئذالر بن الوليد)٨(  ،

وسيأتي ذكره ،﴿/’ÍΓ Ì ò2 r& çµ1 uθ ÷W tΒ ﴾ ِسدناأَحعن قامهطُولَ م ٩(نِي إليه( ،﴿#© |¤ tã β r& !$ oΨ yè xΨ tƒ ﴾

ينا :أَيكْفاُألذَإِي ا بلغَ وفَهِمؤونش ضبع مورا،ن﴿÷ρr& … çν x‹ Ï‚ −G tΡ # V$ s! uρ﴾]ن[كانَو وراً الَحص  ولدي

 ١٠(له( ،٠٢ أَي  : بناهنت)١١( ،﴿ y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 uρ ﴾  أَي :وكما نينجم تلِن القَاه البئرِو ، ﴿$ ¨Ψ ©3 tΒ 

 y# ß™θã‹ Ï9]٣[’ Îû ÇÚ ö‘ F{ …﴿، لغَ ا بلغَ مى بصر حترض مأَ: يعنِي  ]خ[﴾  #$ çµ yϑ Ïk= yèãΨ Ï9 uρ ⎯ ÏΒ 

                                                                             
٢/٤١٦  .  

  .١/٢٦١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
: تفسري ابن أيب حامت و،١٢/١٧٣:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن السدي  ،رواه الطربي عن جماهد   ) ٢(

٧/٢١١٦   
: تفسري ابن أيب حامت و، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٣(

إن اهللا تعاىل ذكره : يقال  والصواب من القول يف ذلك أن((   :مصدر سابق : قال ابن جرير .  مصدر سابق
ومل حيد ذلك بوزن وال عدد وال وضع عليه داللة يف كتاب وال ، أخرب أم باعوه بدراهم معدودة غري موزونة 

  . )) خرب من الرسول 
  . ٢/٤٠: وهو قول الفراء يف معاين القرآن ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . ١٢/١٧٤:تفسري الطربي : انظر . ربي عن ابن عباس رواه ابن جرير الط  ) ٥(
  . ١٢/١٧٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن إسحاق   ) ٦(
  . ٥/٢٠٥:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن وهب بن منبه   ) ٧(
  . ٢/٤٢٨:الكشاف : انظر   ) ٨(
  . ٣/٩٨: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٩(
  . ٩/١٦٠:تفسري القرطيب : انظر . حكاه القرطيب عن ابن عباس وابن إسحاق   ) ١٠(
  .  ٤٦٤: غريب القرآن   ) ١١(



  

È≅ƒ Íρù' s? Ï]ƒ ÏŠ$ym F{ y7﴿:بيهأَ قولِصديقاً لت لكا ذَعلنفَ]ن[﴾#$ ßϑ Ïk= yèãƒ uρ ⎯ ÏΒ È≅ƒ Íρ ù' s? Ï]ƒ ÏŠ% tn F{ $# ﴾ 

،﴿ ª!$# uρ ë= Ï9% yñ #’ n? tã ⎯ Íν Ì øΒ r&﴾ عا أَلى مراد ن قَمالَ،  )١( ضائه غَي لبهغ ، الببطلُ إِ الَويه رادت

نازِمع ، ﴿ £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# ﴾ والَه نركونَ ومبِ م املُش القَدرِيؤمن،﴿Ÿω 
šχθ ßϑ n=ôè tƒ﴾] نافذةٌ أنَّ قَ ]كـ خد هيئتومش ، باِهللا غال ٢(در(  .  

∩⊄⊄∪ ﴿ $ £ϑs9 uρ x n= t/ ÿ… çν £‰ ä© r& ﴾ َثالثني ٣(نةً س( ،أ٢َثَ: وةَشرامن ع سنة )٤(،َأو  :عشرين)٥( ،

ع٥(شرين(َأ ،الثةًثَ:  و ثَوالثني )٦(،َأأَ:وربعني)٧(،﴿çµ≈ oΨ÷ s?# u™ $Vϑ õ3 ãm $Vϑ ù=Ïã uρ﴾]ماً ]نعقالً وفَه،﴿ 

y7 ﴿،وفَهماً Ï9≡ x‹ x. uρ ﴾  أَي :ومثل ما وصفنص نربِا م فوسي ،﴿“ Ì“ øg wΥ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑø9 $# 

  . )٨(يوسف  ربصما كَ لى النوائبِع الصابرين ]كـ[﴾

∩⊄⊂∪ ﴿ çµ ø? yŠ uρ# u‘ uρ © ÉL ©9 $# uθ èδ † Îû $ yγ ÏF÷ t/ ⎯ tã ⎯ ÏµÅ¡ ø ¯Ρ ﴾  نِيعطَ العزيزِ امرأةَ: يم لبتأنْ  نه

واقي٩(ا عه( ،٢ واسا مه :اعيل ر)١(و ،يلَق  :زا ليخ)٢( ، ﴿ÏM s) ¯=yñ uρ šU# uθ ö/ F{  ﴿ ا ،تهقَلَأَغْ ﴾ #$

                           
  . ٢/٦٠٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .  ٣/٢١: تفسري املاوردي : انظر . ي عن السدي حكاه املاورد  ) ٣(
: تفسري املاوردي :انظر . وابن اجلوزي عن ابن عباس من رواية أيب صاحل ، حكاه املاوردي عن سعيد بن جبري   ) ٤(

  . ٤/٢٠٠:زاد املسري و، مصدر سابق 
    .١٢/١٧٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن الضحاك   ) ٥(
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . ن جرير عن جماهد رواه اب  ) ٦(
مصدر : زاد املسري و، مصدر سابق : تفسري املاوردي : انظر . حكاه ابن املاوردي وابن اجلوزي عن احلسن   ) ٧(

إن اهللا : وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب أن يقال : ((  ١٧٨ - ١٢/١٧٧: ه تفسريقال الطربي يف  .سابق 
وجائز أن يكون آتاه ذلك ، هو انتهاء قوته وشبابه : واألشد ،  وعلماً آيت يوسف ملا بلغ أشده حكماً أخرب أنه

وجائز أن يكون آتاه وهو بن ثالث ، وجائز أن يكون آتاه وهو بن عشرين سنة ، وهو بن مثاين عشرة سنة 
  . )) ع األمة على أي ذلك كان وال يف إمجا وال داللة يف كتاب اهللا وال أثر عن الرسول  ، وثالثني سنة 

والوسيط يف تفسري القرآن ،  ٥/٢٠٧:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي والبغوي عن الضحاك   ) ٨(
  . ٢/٤١٧:تفسري البغوي و،  ٢/٦٠٦: ايد 

  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر   ) ٩(



  

، ﴿ ôM s9$ s% uρ |M ø‹ yδ š s9]ن[﴾]٣[ وتعالَ: أَي لُمأ، )٣(هقَر َ﴿M ø‹ yδَ  ﴾عم ، ﴿M ø∞ Îδُ  ﴾شامه 

،  ﴿M ø‹ yδُ  ﴾ ٠٢ ،)٤(مك ﴿ |M ø‹ yδ š s9﴾  إِ أَقْبلْ: أَيلى ا أَموكدع إليه ولُقَ، وه  : ﴿uM ø∞ Îδ  

š s9﴾  إِ: أَيرا لَي بِهذَادت ، ك وقُرِبت ﴿M ø∞ Îδ ُš s9﴾  أَي :أتهيت  ٥(لك( ،﴿ tΑ$s% sŒ$yè tΒ 

«! : وعياذَ اِهللا ؛ أَي ،وعوذَ اِهللامعاذَةَ اِهللا،عاذَ اِهللا ، وم ٠٢،)٦(ذا أَعوذُ باِهللا أَنْ أفعل ه] ن[﴾ #$

بِجِاست ٧(اِهللاري(،﴿ … çµ ¯ΡÎ) þ’ În1u‘ ﴾ ِإنَّ الذرانِي اشتي هو سدأ٢٠َي،ينِي:واَهللا:يع ىعالَت،﴿z⎯ |¡ ôm r& 

y“# uθ ÷W tΒ﴾ ]بِ ]ن علي معإكَأَنال أَي ، فَرامخونف هرمي حت ، ه﴿ … çµ ¯ΡÎ) Ÿω ßx Î=ø ãƒ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9 $#﴾ 

  .)٨(ال يسعد الزناةُ   ]كـ[

∩⊄⊆∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ ôM £ϑ yδ ⎯ Ïµ Î/]خ[ §Ν yδ uρ $ pκ Í5  ﴾ ]طَ]أوخو فيه معتف طمعا ، يه﴿/Iω öθ s9 β r&  

 “# u™ §‘ uβ$ yδö ç/ ⎯ Ïµ În/ u‘  ﴾]ن [وثِّلَ لَهم هو أَني هاضع لى أَعقوباً عي أَتعملُ عملَ : قولُ صابعه

كَفّاً :وأَ،)١٠(ربيلَجِ أىر:  وأَ ٢، )٩(منه  حاتاس، فَ نبياِءي اَألوب فكْتأنت م، و الفجارِ
كْمتوباً عليه ما يزجره عراده١١(ن م(،َذ أو غريلك )١٢( ،٦ وج واب )َوالَل (مع لى حذوف

                                                                             
  .٧/٢١١٧:تفسري ابن أيب حامتو،١٢/١٧٥:تفسري الطربي:نظرا.رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن إسحاق) ١(
  . ٥/٢٠٥:تفسري الثعليب : انظر . رواه الثعليب عن أيب هشام الرفاعي ) ٢(
  . ٣/٩٩: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٣(
  . مصدر سابق : ات السبع التيسري يف القراءو، ٣٤٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ١٠٠ -٣/٩٩: معاين القرآن وإعرابه : وانظر ،  ٤٩١: غريب القرآن   ) ٥(
  . ١٠١ – ٣/١٠٠: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  .  ٤١٨:  غريب القرآن  ) ٧(
  . ٢/٦٠٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٨(
  .٤/٢٠٧:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٩(
  . ٤/٢٠٨:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ١٠(
  . ٣/٢٢:تفسري السمعاين : انظر . حكاه امسعاين عن ابن عباس   ) ١١(
إن اهللا جل ثناؤه أخرب : واب أن يقال وأوىل األقوال يف ذلك بالص:  (( ١٢/١٩١: قال ابن جرير يف تفسريه   ) ١٢(

وذلك آية من آيات ، عن هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه لوال أن رأى يوسف برهان ربه 
وجائز أن ، وجائز أن تكون تلك اآلية صورة يعقوب ، اهللا زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة 



  

منْأَ والَلَ: ى عن رأى رهانَ ربهَأل ب، به ا همى ممض﴿y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 ﴾  انَ : أَيهرالب أَريناه، ﴿ 

t∃ Î óÇ uΖ Ï9 çµ ÷Ζ tã u™ þθ ¡9 $# ﴾ وهو خ ، احبهيانةُ ص﴿ u™ !$t± ós x ø9 $# uρ ﴾]الفَاح ]ن كوبر ةش، ﴿ 

… çµ ¯ΡÎ) ô⎯ ÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã š⎥⎫ ÅÁ Î=ø⇐ ßϑø9 ﴿ ، قَرأَ )١(م ِهللا وا دينهين أخلصالذ]  كـ[﴾ #$

⎥⎫ ÅÁÎ= ø⇐ ßϑ ø9 $# ﴾ ٢(فر ن(.  

∩⊄∈∪﴿$ s) t6 tG ó™ $# uρ z>$ t7 ø9$# ﴾]بادراً إِ]ثرهانَ قام ما رأى البلَم فوسأنَّ ي ى البابِلَوذلك  ،

بعتهوات املرأةُ تي البغ،ثَ بهشبفَتت ر قَإِ صلْلمبالَّ دمفقد ، يصه، ته﴿ ôN£‰ s% uρ … çµ |ÁŠ Ïϑ s% ⎯ ÏΒ 9 ç/ ßŠ 

$ ]أون[ uŠ x ø9r& uρ $ yδ y‰Íh‹ y™ # t$ s! É>$ t7 ø9 يس ، ئالر: والسيد ٠٢،عند البابِ وج املرأةدا زووج] ن[﴾#$

و دالسي : دوالسي ، كاملال :الذي يف قَ ريِاخلَي فوق ه٣(وم(،فَ ٦حضرهكَا ف ي الوقت يد)٤(  ،
    من يوسف ، ا الَنهم انَى البابِ كَلَإِ مع من العدو واملُبادرةي سنَّ الذها أَوجمت زأوهفَ

﴿ ôM s9$ s% $ tΒ â™ !# t“ y_ ô⎯ tΒ yŠ# u‘ r& y7 Ï=÷δ r'Î/ # ¹™ þθ ß™ ﴾  ريدنا : ت٥(الز(  ،﴿Hω Î) β r& z⎯ yfó¡ ç„ ﴾ بسحي ي ف

#ρr& ëU÷﴿،السجنِ x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ﴾ ، ِرببالض فوسي بغض ذلك ا قالتفلم  :  

∩⊄∉∪ ﴿ tΑ$s% }‘ Ïδ © Í_ ø? yŠ uρ# u‘ ⎯ tã © Å¤ø ¯Ρ] نخ[y‰ Îγ x© uρ ]٣[Ó‰Ïδ$ x© ﴾ حح كم نوبي ، اكم

 ، نبيم﴿ô⎯ ÏiΒ !$ yγ Î=÷δ r& ﴾وهو ابن املَع م٦( رأة(  ،٢ يلَق  :هو ابن خالهكانَا ، و ي املَفهد)٧(  ،

                                                                             
وال حجة للعذر ،  الزنايد يف اآليات اليت ذكرها اهللا يف القرآن على وجائز أن يكون الوع، تكون صورة امللك 

واإلميان به وترك ما عدا ذلك ، والصواب أن يقال يف ذلك ما قاله اهللا تبارك وتعاىل ،  قاطعة بأي ذلك من أي
  . )) إىل عامله 

  . ٣/١٠٢: معاين القرآن وإعرابه : ر انظ. وجواب لوال حمذوف  إىل اية تفسري اآلية قاله الزجاج : من قوله   ) ١(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، ٣٤٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .  ٢٦٢: غريب القرآن   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  . ٢/٦٠٩:  تفسري القرآن ايد الوسيط يف: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٦(
 ،١٢/١٩٣:تفسري الطربي : وابن أيب حامت عن ابن عباس أنظر ، ورجحه ، رواه ابن جرير عن سعيد بن جبري   ) ٧(



  

β ﴿ ، )١( شعر بهت ي الَها وآهبري رها كَعم لَ ابن: وقيل  Î) šχ% x. … çµ ÝÁŠ Ïϑ s% £‰è% ⎯ ÏΒ 9≅ ç6è% 

ôM s% y‰ |Á sù uθ èδ uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9   .  ]م[﴾ ]٣[#$

∩⊄∠∪  ﴿β Î) uρ tβ% x. … çµ ÝÁŠ Ïϑ s% £‰ è% ⎯ ÏΒ 9 ç/ ßŠ ôM t/ x‹ s3 sù uθ èδ uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# ﴾] كـ [.  

∩⊄∇∪ ﴿ $£ϑ n= sù “# u™ u‘ ﴾ ز ، املرأة وج﴿ … çµ |ÁŠ Ïϑ s% £‰ è% ⎯ ÏΒ 9 ç/ ßŠ tΑ$ s% … çµ ¯ΡÎ) ⎯ ÏΒ £⎯ ä. Ï‰ ø‹ Ÿ2﴾ 

$ ﴿: قولك : أَي  ]ن[ tΒ â™ !# t“ y_ ô⎯ tΒ yŠ# u‘ r& y7 Ï= ÷δ r'Î/ # ¹™ þθß™ ...﴾ ٢( اآلية( ،﴿¨βÎ) £⎯ ä. y‰ ø‹ x. ×Λ⎧ Ïà tã ﴾ 

  . ]كـ[

∩⊄®∪ ﴿/ ß# ß™θ ãƒ ﴾ وسفيا ي،﴿óÚ Ì ôã r& ô⎯ tã # x‹≈ yδ﴾]ن[  وال تذْكُره ٣(اترك هذا األمر( ،

﴿ “ Ì Ï øó tG ó™ $# uρ Å7 Î7 /Ρ x‹Ï9]خ[Å7 ¯ΡÎ) ]٣[ÏMΖ à2 z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï↔ ÏÛ$ sƒø:  الَقَ ٠٢،  منياآلث  ]م[﴾ #$

لِّ ي كُأخطَأَ في الدين ، وخطئَ ف(( :ريهغَ قالَو،)) احدمعىن وخطَأَ بِأَطئَ وخ (( :)٤( بيدةَو عبأَ
ذَإِ يٍءشا ساخلَطَ لك ريقطأ عامداً وغري ع امد ((

صر م دينةي مف امينهرى با جاع مم شث٦ُ،)٥(
حتبِى ت ثتحدساُء ذلكالن و ،خضن فيه و ،ولُو قَهه ى عالَت:  

∩⊂⊃∪ ﴿ tΑ$s% uρ ×ο uθ ó¡ ÎΣ ’ Îû Ïπ oΨƒÏ‰ yϑ ø9$# ßN r& t øΒ$# Í“ƒ Í• yè ø9 $# ßŠ Íρ≡ t è? $ yγ9 tG sù ﴾ ُغالم٠٢ا ،ه و العرب

⎯ ﴿ ، )٦(ىتيخاً فَش وأَ انَاباً كَش ملُوكتسمي املَ tã ⎯ Ïµ Å¡ø ¯Ρ﴾]٢]نسوةُوالن خ مس :رأةُام 

اقالساجِاحلَي ، وب و ،ازاخلب و ،النارج و ،وابالد احب٧(ص(،﴿ ô‰ s% $ yγ x tó x© $ ‰7 ãm﴾]قَ]ند 

                                                                             
  . ٧/٢١٢٨:تفسري ابن أيب حامت و

تفسري ابن و، ١٢/١٩٥:تفسري الطربي : انظر . وابن أيب حامت عن زيد بن أسلم ، جرير عن السدي  رواه ابن  ) ١(
  .  ٧/٢١٢٩: أيب حامت 

  . ٣/١٠٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . ٣/١٠٤: معاين القرآن وإعرابه : انظر : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ١٢٢:  يف جماز القرآن  ) ٤(
  . ٢٠٧: غريب القرآن   ) ٥(
  .  ٣٦١:غريب القرآن   ) ٦(
: الكشاف و،٢/٤٢٢:تفسري البغوي : انظر . وذكره صاحب الكشاف دون إسناد  ،حكاه البغوي عن مقاتل   ) ٧(



  

هخلَ حبد شقَ غافبهلا ؛ وهو ممِ وضعالد الذي ي٠٢، )١( لبِالقَ اخلَكونُ د أَي  : ابأص
هحب شبها،قَ غافكَلمقولُ كَا تهبد  ؛ أَي :،هبدك ابأَصو، رأَسه إِذا أَصاب هرأَسالوغافش :
غقالُ، لبِالقَ الفوي  :ةُ القلبِ،هو حيوهلقَي عةٌ سوداَء في صميمه و ،فَشعاً هبا ح :ارتفع 
فُالنٌ : هم ولَقَ، و بالِاجل ؤوسر:جبالِ ؛أَي ن شعفَات الوذٌ مأخما،لبهن قَوضعٍ مى مى أَعلَلَإِ

بِم شغوف ؛ أَي ى املَهذَ: فالنةأَقص احلب به ٢( ذاهبِب( ،﴿  $̄Ρ Î) $ yγ1u t∴ s9 ’Îû 9≅≈ n=|Ê &⎦⎫ Î7 •Β ﴾ 

 .عن طريقِ الرشد بِحبها إياه  ]ونالثُثَ، كـ [

∩⊂⊇∪ ﴿  $ ¬Η s> sù ôM yèÏϑ y™ ﴾  ، ِامرأةُ العزيز﴿ £⎯ Ïδ Ì õ3 yϑÎ/ ﴾ وس ، بِمقالتهنيتم كراً املقالةُ م

قََألن نَ بِهنمقاصدل ، فوسي نريهأَنْ ت هنلَلت يقومف ها العذرإِذاَ ر هبي حو ، مالَهج كُأين ن

ôM ﴿ ، )٣(اجلمالِ وصف لَهن بِ ؛ َألنَّ يوسف  لكيشتهني ذَ n=y™ ö‘ r& £⎯ Íκ ö s9 Î) ﴾  ، نوهعدت

﴿ ôN y‰ tG ôã r& uρ ﴾  أَي :، تدأَع﴿ £⎯ çλ m; $\↔ s3 −GãΒ ﴾ َقَطاماً يبِطَّع عكاكني٤(الس(،َقيل:و اُألهترج)٥( ،

٠٢  أَي :ترقاً يمنكأُ ع٦(ليه(ُقالوي،  :متكأُ فيهساً يجل )٧(يلَ ، وطَ: ق، عاموقرئت  ﴿$ \3 öG ãΒ ﴾ 

ôM ﴿،)١()٩(رداوِمالز: قيلَ ، و)٨( رجتو اُأله: قيلَ  s?# u™uρ ﴾ اولتن،﴿ ¨≅ ä. ;ο y‰ Ïn# uρ £⎯ åκ ÷] ÏiΒ $ YΖŠ Åj3 Å™ 

                                                                             
٢/٤٣٦ .  

  . ٢/٦١٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
ومعاين القرآن ،  ١١٩: وجماز القرآن ،  ٢/٤٢: لفراء ل، معاين القرآن : وانظر ،  ٢٨٧: غريب القرآن   ) ٢(

  .  ٣/١٠٥: وإعرابه 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن إسحاق   ) ٣(
: تفسري الطربي : انظر .  علي بن احلكم وعبيد بن حكيم وحكاه الثعليب عن، رواه ابن جرير عن الضحاك   ) ٤(

  . ٥/٢١٧:تفسري الثعليب و،  ١٢/٢٠٣
  . ١٢/٢٠٢: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس    ) ٥(
  . مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة   ) ٦(
مصدر : وذكره الفراء يف معاين القرآن . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٧(

  .ق ساب
  .مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٨(
مصدر : وذكره الفراء يف معاين القرآن . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن الضحاك   ) ٩(

  . سابق 



  

$YΖŠ Åj3 Å™ ]ش[ ÏM s9$ s% uρ ﴾  فوسيل:﴿/ól ã ÷z $# £⎯ Íκ ö n= tã]ن[$¬Η s> sù ÿ… çµ uΖ ÷ƒ r& u‘ … çµ tΡ ÷ y9 ø. r& ﴾  نالَهه وهنأَعظم

 هِنتوب ٢(أمره( ،قالُ ٠٢وي : أكربنَ ؛ أَي : حضن)٣( اعرقال الش ،)٤(:  
ساَء عي النأْتىلَن ] نارِهنَ] أَطْهرساَء إذا أَكْبي النأْتإكْباراً  ن

 أَي : ضن٥(ح( ،﴿ z⎯ ÷è©Ü s% uρ £⎯ åκ u‰ Ï‰÷ƒ r& ﴾ كاكني ، وا بالسهنززنَ أَلَحجِدي شغلِ َأللَمل م

⎯z ﴿،)٦(لوبِهن بِيوسفقُ ù=è% uρ |¸$ym ¬! $tΒ # x‹≈ yδ # · |³ o0 ﴾]خ[ نع دعب أَ ،شراًأَنْ يكونَ بقَر ﴿ 

|$©$ ym  ﴾٠٢، )٧(صرٍ ب﴿ |¸$ym ¬! ﴾ َو﴿|$©$ ym ¬! ﴾ ُلرونَاملُ الَقَ، غتانفس  :م اذ : عناهمع

ونَ  الَقَاِهللا ، وِاللُّغوي :﴿ |$©$ ym ﴾ م عنِلهيان  :التو ، زِيهاالستثناُءن،قَو نم اشتقاقهم هِول :

ف تكُني حشا فُالن  ؛ أَي :في ناح، يتهاحلَدرِأَ الَو شاي أَي  ذَ ، أَياحيةُ أَخذَ : أَخ٨(الن( ،
  :)٩(راعال الشقَ

                                                                             
 ٢/١٠٦٤: املعجم الوسيط وقال يف ،  )) اورد املُتك اُألترج واملُتك الزم:  ((  ١٠/٩١:هتذيب اللغة قال يف         

لقمة القاضي ولقمة : أو طعام يقال له ، أو الرقاق امللفوف باللحم ، هو طعام من البيض و اللحم : الزماورد : 
   .  اخلليفة

  . ٤٤١: غريب القرآن   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
: وذكره أبو عبيدة يف جماز القرآن ، عبد الصمد عن أبيه عن جده عن ، ١٢/٢٠٥: ه تفسري رواه ابن جرير يف  ) ٣(

  .وأنكره أيضاً ، عن جماهد ،  ٣/١٠٦: وحكاه الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ، وأنكره ،  ١٢٠
:  مصدر سابق  :هتفسريقال ابن جرير الطربي يف ،كل من استشهد ذا البيت فيم اطلعت عليه ذكره دون نسبة  ) ٤(

  . )) ألنه ليس باملعروف عند الرواة ؛ ال أحسب أن له أصال (( 
ولعله من قبيل اختالف ، ؛ إالَّ أن البيت مل أجده فيما اطلعت عليه من نسخ غريب القرآن  ٦٤: غريب القرآن   ) ٥(

  . النسخ 
مصدر : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٥/٢١٨:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي عن جماهد   ) ٦(

  . سابق 
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات   ) ٧(
: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : وجماز القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٨(

٣/١٠٧ .  
،  ٥/٩٢: هتذيب اللغة و،  ٢/٦٥:مقاييس اللغة و،٢/١٠٤٩:مجهرة اللغة : وهذا البيت يف ، هلذيل هو املعطل ا  ) ٩(

  .  ١/٣٨٥:مشكل إعراب القرآن و



  

 ى احلَزنلَيقُولُ الَّذي أَمسى إِ
ُ

سى اخلليطُ مي احلَشا أَأَبِ
ُ قَوهم ول:حالنٌ ى فَاش زِلُ فُ: ؛ أَيأعو نالناً مومِ بِالقَ صفاحلش ا ، أَي :لهال أُدخ ي ف

جهم ، ويقالُ ملت :حاشا لو ، فُالنحا فَاشالنٌ ، وحا فُاشن نالناً ، فَمأَ) الناً فُ( صبضمر 
في حاشرفُا موعاً ، والت قدير :حاشم فُعلُهِا ف خفض ناإلضمفَ) الناًفُ(الناً ،ومار لِ الالَّمِ لطو
صح حبتها ،اشو آخر لَ: جوابح لتا خماش،االسم صاحبٍ أشبهت نإِلَفَا م أُضيفَتا ى م

ها ، ودأَ الَقَبعبمروو ع: ))سي رداملب قالَ: قولُ معت نم :حاشأَفَ يداً ؛ى ز ناهمعي حن اشيت

١( )) يداً ز( ،﴿ ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ω Î) Ô7 n= tΒ ÒΟƒÌ x. ﴾ ]فَ]كـا رامرأةُلم العزيزِ ذَ أتلك :  

∩⊂⊄∪  ﴿  ôM s9$ s% £⎯ ä3 Ï9≡ x‹ sù “ Ï% ©! © ﴿ي ، و الذهفَ ﴾ #$ Í_ ¨Ζ çFôϑ ä9 ÏµŠ Ïù ﴾]ن[ فو هبي ح غفالش

‰ô﴿: قالت علت ، فَما فَندهن بِقرت عم أَبه ، ثُ s) s9 uρ … çµ ›?Š uρ# u‘ ⎯ tã ⎯ ÏµÅ¡ ø ¯Ρ zΝ |Á÷è tF ó™ $$ sù ﴾]ن[ 

امتنأَع وبى ، وبِت هتجنِ واعدقَفَ، الس الت :﴿ ⎦ È⌡ s9 uρ öΝ ©9 ö≅ yè ø tƒ !$ tΒ … çν ã ãΒ# u™ £⎯ uΖ yf ó¡ãŠ s9 $ZΡθä3 u‹ s9uρ 

z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ì Éó≈ ¢Á9   . م وهي املظلومةُ إِنك الظَّال: فأَمرنه بِطاعتها ،وقلن له  ]كـ[﴾ #$

∩⊂⊂∪ ﴿  tΑ$s%]٣[ ﴾  فوسي :﴿ Éb> u‘ ß⎯ ôf Åb¡9 $# = ym r& ¥’ n< Î) $£ϑ ÏΒ û© Í_ tΡθãã ô‰ tƒ Ïµ ø‹ s9 Î) ﴾]ن[  نم

 ، كتيمعص﴿ω Î) uρ/ô∃ Î óÇ s? © Íh_ tã £⎯ èδ y‰ ø‹ x. ﴾ ، ةوسمجيع الن كَيد﴿ Ü= ô¹ r& £⎯ Íκ ö s9 Î) ﴾ لْ إِليهنأَم ،

⎯ ﴿،)٢(الصيب ففعلت علُفَما يهلُ ولَنِي اجلحم: أصباين فَصبوت ؛ أَي :  يقالُ ٠٢ ä. r& uρ z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫ Î=Îγ≈ pg ø:$# ﴾]٣(املُذْنِبِني  ]كـ(.  

∩⊂⊆∪ ﴿ z>$ yf tF ó™ $$sù … çµ s9 … çµ š/ u‘ t∃ u |Ç sù çµ ÷Ζ tã £⎯ èδ y‰ø‹ x.  ﴾]نِي  ]نعي :يف شيٍء م ملْ يقَعا م

ه بهبنطالي  ،﴿ … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ﴾  ، عائهلد﴿  ÞΟŠ Î= yèø9   .)٤(خاف من اإلمثِ ما يبِ ]كـ[﴾ #$

)٤(.  

                           
   . ١٩٢ - ١٩١:غريب القرآن   ) ١(
  . ٦٥: غريب القرآن   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(



  

∩⊂∈∪ ﴿  ¢Ο èO # y‰ t/ Μ çλ m; ﴾ العو أَزيز ، صحابه﴿ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (# ãρ r& u‘ ÏM≈ tƒ Fψ $# ﴾ براءة آيات 

 فوس٢٠،ي ووه القَش ميصِق ، كَو١(فلِالطِّ الم(،﴿ … çµ ¨Ζ ãΨàf ó¡ uŠ s9 4© ®L ym &⎦⎫ Ïm ﴾]كـ ثز[  

فسه ، دته عن ناوي الناسِ ؛ يخربهم أَني ري فحنِضذا العبد فَإِنَّ ه: الت قَ املرأةَ وذلك أَنَّ

©4﴿ :ى عالَت هولُقَ ذلك، فَ)٢( ةقالاملَ ذهى تنقطع هأَحبِسه حتفَ ®L ym &⎦⎫ Ïm  ﴾ أَي :إِىل انطاعِ ق

  . ئمةالالَّ

∩⊂∉∪ ﴿Ÿ≅ yz yŠ uρ çµ yè tΒ z⎯ ôfÅb¡9 $# Èβ$u‹ tF sù ﴾]غُ ]خالمان اَألل ككربِلمل احبأَنَّ ص إِليه فعر ، 

 ، همسأَنْ ي ريدي طعامهوصاحب ش رابهع اَألهلى ذَمخلَدأَ، فَ لكه٢،  )٣(جنما الس اسم 
، )٥(و اخلبازهو وارياويي ، اقو السهو أَسبايا:  يلَق، و)٤(راهم ش: اآلخرشرهم ، و: ما حدهأَ
ومها ساقكي املل و،ازهخبشوأَن إِليه ي،اهمسأَنْ ي ريدانهما ياهبسفَحخولِماعةَ دا س  فوسي

و ، جنالسيلَق  :فَاتقا على سثُ م ، كامللر مجع اقي والسأخرب كلَ امللا جمازالطَّعامِبِ اء اخلب 
يا يوسف يعبر أَرو٦ ، )٦( لم يضرهفَ ي الشرابالساق ربشوحيوان فوجِد مسموماً ،بِ هجربفَ

ؤيالر ربعقاالَا ، فَي  :ا لنجإنبر هالع ذا العبدبانِرفَ ي ،حالَتما شيرغريِ أَنْ ي ن٧(يئاًا م(  ،وو ه

$! %tΑ$s﴿:ىعالَه تولُقَ yϑèδ ß‰ tn r&﴾ وهاقيو الس:﴿þ’ ÎoΤ Î) û© Í_1u‘ r& ç ÅÇ ôã r& # \ ôϑ yz﴾]ن[ نباً :أَي٠٢،)٨(ع 

 ؛: أَي اخلمر استخرجالعنب صرإِذاَ ع هَألن ما يفإن،اخلمر تخرجسيقالُو:بِعينه بالعن اخلمر ،
كى اَألحصمعي:عن معتمر بن لَ:الَقَ )٩( ليمانَسبنع عهاً ومرابيأَع قْ، فَقيت؟ :  لت كعا مم

                           
  .  ١/٢٦٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
الوسيط : انظر . وحكاه الواحدي عن وهب والسدي ، عن السدي ، ١٢/٢١٣: هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ٢(

  .مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد 
   .١٢/٢١٤:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ٣(
  . ٩/١٨٩:تفسري القرطيب و،  ٨١: التعريف واإلعالم : انظر .  حكاه السهيلي والقرطيب عن النقاش   ) ٤(
  .مل أقف على من قال به   ) ٥(
  . ٢/٤٢٥:تفسري البغوي و،  ٥/٢٢٢:تفسري الثعليب : انظر . ذكره الثعليب والبغوي دون نسبة   ) ٦(
  . ٧/٢١٤٣:تفسري ابن أيب حامت و،  ١٢/٢١٤:تفسري الطربي : انظر . لطربي وابن أيب حامت عن السدي رواه ا  ) ٧(
  . ))  اخلمر يف لغة عمان اسم للعنب: قال أهل اللغة  :  (( ٣/١٠٩: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٨(
سنة سبع ومثانني  وتويف ، ولد سنة ست ومائة ،  يلقب الطفيل، معتمر بن سليمان التيمي البصري ، أبو حممد   ) ٩(



  

%tΑ$s ﴿ ،)١( )) مر خ (( : الَ؟ قَ uρ ã yzFψ $# ﴾ والطَّعامِه احبو ص،﴿þ’ ÎoΤ Î) û© Í_1 u‘ r& ã≅ Ïϑ ôm r& s− öθ sù 

© Å› ù& u‘ # Z” ö9äz ã≅ ä. ù' s? ç ö ©Ü9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ﴾]ن[كَر فَ/أَنَّ أيتر أَوقسي خبالطَّذَإِزاً ، و باعا س هشريِ تن

م هن، ﴿ $ uΖ ø⁄Îm; tΡ ÿ⎯ Ï& Î#ƒ Íρù' tG Î/﴾]خ[ ا بِتفسريهبِرنأَخ،﴿$̄Ρ Î) š1 t tΡ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9 ؤثر ت]ش[﴾#$

لى ودلَّهما أَوالً عا ، مهِلتسأَعدلَ يوسف عن جوابِ مفَ،  )٢(فعالِ ميلَ اَألي جأتت، واإلحِسانَ
هأَن بِالَع ا  تفسريِمؤيالر  .  

∩⊂∠∪ ﴿tΑ$s%]٣[Ÿω $ yϑä3‹ Ï?ù' tƒ ×Π$yè sÛ ÿ⎯ ÏµÏΡ$ s% y— ö è? ﴾ اكُمنامي مف هنم تأَكُالَن،﴿ ω Î) $ yϑä3 è?ù' ¬6tΡ 

⎯ Ï& Î#ƒ Íρù' tG Î/ ﴾ ف، ي اليقظَة﴿ Ÿ≅ ö6 s% β r& $ yϑ ä3 u‹ Ï? ù' tƒ ﴾]ث[أويلُالت،﴿$ yϑ ä3 Ï9≡ sŒ $£ϑ ÏΒ © Í_ yϑ ¯= tæ þ’ În1u‘﴾ ]ن[ 

، )٣(عز وجلَّ وعلمٍ ن اِهللابوحيٍ م لكإنما ذَجهة التكهنِ والتنجمِ ، ما عن ست أُخربكُإني لَ

’ ﴿:  قولهبِ فراجتنابه الكُعن إِميانه و م أَخربثُ ÎoΤ Î) àM ø. t s? s'©# ÏΒ 7Θ öθ s% ω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ﴾ ٠٢ أَي :

رع غبتانه ع كروالت ،أَ: ربنيِ لى ضحدها م :فارقةُم ماِإل كونُا يو ، نسانُ فيهاآلخر  :ت رك

يِءالش رغريِ د نه منخولٍ كَغبةً ع ٤(انَ فيه( ،﴿ Ν èδ uρ Íο t Åz Fψ $$ Î/ öΝ èδ tβρ ã Ï≈ x. ﴾] كـ. [  

∩⊂∇∪ ﴿  àM ÷è t7 ¨? $# uρ s' ©# ÏΒ u“ Ï™ !$ t/# u™ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ]ن[$ tΒ šχ% x. !$ uΖ s9 β r& x8 Î ô³ Σ 

«! $$Î/ ⎯ ÏΒ &™ó© x« ﴾]ن[ درياَهللا أَنَّ: ي به رِكشا أَنْ ننمصأَ،)٥(عقَر ﴿u“ Ï™ !$ t/# u™ ﴾ و﴿u’ Ìj? yè ©9 ﴾جازٍ ح

٦(بصرٍو(،﴿ š Ï9≡ sŒ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒ sù «! $# $ uΖ øŠ n=tã ﴾  ا اإلميانَ بِ: أَيباعنتوفيقِ اِهللات لهفَضوجلَّ وت عز 

                                                                             
  . ٥٣٩: تقريب التهذيب و،  ٧/٢٩٠:طبقات ابن سعد : انظر . وقد جاوز الثمانني ، بالبصرة ، ومائة 

  .  ٦٥: غريب القرآن   ) ١(
  . ٢/٦١٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  . ٣/١١٠: ابه معاين القرآن وإعر: انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ١٤٣: غريب القرآن   ) ٤(
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٥(

  .  ٤/٢٢٥:املسري 
   . ١٣١: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٥٤: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(



  

ع١(ا لين(،﴿’ n? tã uρ Ä¨$̈Ζ9 ⎯£ ﴿ى اتبع دينه ،لى من عصمه من الشرك حتعو]ن[﴾#$ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& 

Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβρ ã ä3 ô± o„﴾]م[ةَ اِهللا تمبِ ىعالَنِع، توحيدهولِ ،بِ اإلميانا إِلَثُالرسماهعد ى م

لَقافَ اِإلميان :  

∩⊂®∪ ﴿  Ä© t< Ån$ |Á≈ tƒ Ç⎯ ôf Åb¡9 $<Ò ﴿: يه يا ساكنِ: يعنِي  ﴾ #$ t/ ö‘ r& u™ šχθ è% Ìh x tG •Β ﴾  نِيعي :

 ، امناألص﴿ î ö yz ÏΘ r& ª! $# ß‰ Ïn≡ uθ ø9 $# â‘$ £γ s) ø9   .الذي يقْهر كُلَّ شيٍء  ]ن[﴾ #$

∩⊆⊃∪  ﴿  $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾ ع نا ومتملى مثلِ أَنالا ، حكُم﴿ ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ ﴾  ، اِهللا وند نم

﴿ Hω Î) [™ !$ yϑó™ r& ﴾ َال يعانِم َا ،وراءه ﴿ !$ yδθßϑ çGøŠ £ϑ y™ óΟ çFΡr& Ν à2 äτ !$ t/# u™ uρ !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª!$# $ pκ Í5 ⎯ ÏΒ 

?⎯≈ sÜ ù=ß™]/ن[Èβ Î) ãΝ õ3 ß⇔ ø9 $# ω Î) ¬! ﴾]ا الفَ]نإِالَّ ِهللا صلُم هيالن٢(بِاألمرِ و(،﴿ t tΒ r& ω r& (# ÿρß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) 

çν$−ƒÎ)]ن[y7 Ï9≡ sŒ ß⎦⎪ Ïe$! $# ãΝ Íh‹ s) ø9 ⎯£ ﴿املُستقيم ،  ﴾ #$ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑ n=ôè tƒ ﴾]  كـ

كر تأويلَ رؤياهما م ذَ، ثُ)٣(قابِ من الع لعاصنيليعني من الثَّوابِ ، وطلمما ل ]ونعربأَ، صا 
  : قوله بِ

∩⊆⊇∪ ﴿  Ä© t< Ån$ |Á≈ tƒ Ç⎯ ôf Åb¡9 $# !$̈Β r& $ yϑ ä. ß‰tn r& ’Å+ ó¡ uŠ sù … çµ −/ u‘ # \ ôϑ yz]ن[$̈Β r& uρ ã yz Fψ $# Ü= n= óÁãŠ sù 

ã≅ à2 ù' tF sù ç ö ©Ü9 $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ Å™ ù& ©z ﴿:  قالَيئاً ، فَا شأينا رم قاالَفَ ]ن[﴾  ‘§ ÅÓè% ã øΒF{ $# “ Ï% ©! $# ÏµŠ Ïù 

Èβ$ u‹ ÏGø tGó¡ n@ ﴾]نِي  ]كـعبِسيقَ: ي علَكم رتا عبكُا مكَم ـُما أم   .)٤(ا متبذَا ، صدقْت

∩⊆⊄∪ ﴿tΑ$s% uρ]٣[﴾ فوسي،﴿“Ï% ©# Ï9 £⎯ sß … çµ ¯Ρ r& 8l$ tΡ $ yϑßγ ÷Ψ ÏiΒ﴾ وهاقي و الس :﴿ ’ ÎΤ ö à2 øŒ$# 

y‰Ψ Ïã š În/ u‘﴾]خ[كد امللنع صاحبكوقُلْ لَه،:وساً ظُلْماًإِنَّ يف السبحغُالماً م جن،﴿  çµ9 |¡Σr' sù 

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه  :انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
زاد و،  ٦١٤ -٢/٦١٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن الكليب   ) ٤(

  .  ٤/٢٢٦:املسري 



  

ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# t ò2 ÏŒ]٣[⎯ ÏµÎn/ u‘﴾ االس فوسيطانُ يسى الشأَنبهتعانةَ بر و ،ف االستعانةَ واقع ي قَلبه

[y ﴿،)١(امللكبِ Î7 n= sù ﴾  َبأنْ لَبِث وقبفَع:﴿’ Îû Ç⎯ ôf Åb¡9 $# yì ôÒ Î/ t⎦⎫ ÏΖ Å™ ﴾]كـ ش[ نِني سبعس

)) ني الثَّالثة إِىل التسعة  ا بو مه (( : )٣(والزجاج )٢(خفشاَأل الَضع ؛ قَالبِ ٠٢٠، 
وقيلَ ٢٠،)٤(

 :مريأَنَّ الض ي قَفوله  : ﴿µ9 |¡Σ r' sùُ  ﴾ ، ىوصإِىل الْم وديعن فوسي ذْكُرأَنْ ي ا  ٦،  )٥(ِسيفلم

  :  ى عالَه تولُو قَها ، وؤير أى امللكصه رالَاُهللا عز وجلَّ خ أرادو دنا فَرجه

∩⊆⊂∪ ﴿ tΑ$s% uρ à7 Î= yϑø9 $# þ’ ÎoΤ Î) 3“ u‘ r& yì ö7 y™ ;N≡ t s) t/ 5β$yϑ Å™ £⎯ ßγ è=à2 ù' tƒ ìì ö7 y™ Ô∃$yf Ïã yì ö7 y™ uρ 

BM≈ n= ç7 /Ψß™ 9 ôØäz t yzé& uρ ;M≈ |¡ Î0$ tƒ ]  نش [ $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ _| yϑ ø9 $# ’ ÎΤθçF øùr& ’ Îû }“$ tƒ ö™ â‘ βÎ) óΟ çGΨ ä. $tƒ ö™ ”=Ï9 

šχρç ã9÷è s? ﴾]فَ ]كـا استفْلمتاهم فا يه:  

∩⊆⊆∪ ﴿(# þθ ä9$s% ß^$tó ôÊ r& 5Θ nξ ômr& ﴾]ن[تخم المنا،أحدنطَةٌ ال تأْويلَ هلَا عمثلُ أَضغاثُ  ٠٢ل

يشِ ، يمعها اإلنسانُاحلَشيكونَفَ ج فيها ضم ختلفةٌروب،/هاواحد:ثٌ ؛ وغضهلُْء الكفو م 
 هن٢ ،)٦(م  كوامللهانُ بنو الري بن الوليد مرو ابن أَعالع نرشه ، ممالقة ، وثُ آمن فوسبي م
يوسف إِىل  دعاهفَ،أراشة الريان بن وس بن مصعب بنابوملَك بعده قَ،ي حياتهف اتم مثُ

فَ اِإلميان هجبي ثُ)٧(لم ، ملَك أَم هى،بعدوسعونُ مرف خوهوهمصعب بن ليدثُبن عمرو، و الو م

                           
  .  ٣/١١٢: وهو اختيار الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ،  ١٢/٢٢٣:تفسري الطربي : انظر   ) ١(
أحد أئمة النحاة من  ،املعروف باألخفش األوسط البصري ،موىل بين جماشع سعيد بن مسعدة أبو احلسنهو   ) ٢(

: انظر. هـ٢١٥تويف سنة ، كتاب تفسري معاين القرآن :كثرية منها وله تصانيف ،أخذ عن سيبويه ،البصريني
  . ٣/٣٨٢:، ومعجم األدباء  ١/٣١:طبقات املفسرين للداوودي 

  .مصدر سابق : يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
إالَّ أنه مل يرد ذكر لألخفش وال ،  ١/٢٦٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب و،  ١٣١: غريب القرآن   ) ٤(

و صاحب تذكرة ، فصاحب غريب القرآن ذكره دون نسبة ، لزجاج يف املطبوع من املصدرين السابقني ل
  .ولعله من قبيل اختالف النسخ ، األريب ذكره منسوب لألصمعي 

  . ١/٢٦٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  . ١٢٠: وهو قول أيب عبيدة يف جماز القرآن ،  ٦٥: غريب القرآن   ) ٦(
  .٢/٤٢٨:الكشاف  و، ٥/٢٠٥:تفسري الثعليب و،  ١/٢١٨:تاريخ الطربي : انظر    )٧(



  

 وس امللكابأَنَّ قَ:قيلَو،)١(جِيبةٌصر آثار عي مها فلَولول،مها داس عده امرأةٌم ملَك بثُعمرو،

ه بِفى ، وأَنوسعونُ مرهو ف فوسي قي أَي زمانم ربع؛ ل سنة ائةقوله ىعالَت: ﴿ô‰ s) s9 uρ 

öΝ à2 u™ !% y` ß# ß™θãƒ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ... ﴾٢(اآلية(،﴿$tΒ uρ ß⎯ øt wΥ È≅ƒ Íρ ù' tGÎ/ ÄΠ nξ ômF{ $# 

t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ yèÎ/﴾]وا بِ]كـأَقَرت نالعجزِ عا أويله.  

∩⊆∈∪ ﴿  tΑ$s% uρ “ Ï% ©! $# $ pg wΥ $ yϑåκ ÷] ÏΒ﴾ وهي واقالس،﴿ t x. ¨Š $# uρ y‰ ÷è t/ >π̈Βé& ﴾ وت فوسي أمر ذكر

$O﴿،ن الدهرِنيٍ مبعد ح tΡ r& Ν à6 ã⁄ Îm; tΡ é& ⎯ Ï&Î#ƒ Íρ ù' tGÎ/ Èβθ è=Å™ ö‘ r' sù]لَ]كـ[﴾]حيسفأُر، فوسفأتى ي

 َقالَ ف  :  

∩⊆∉∪ ﴿  ß# ß™θ ãƒ ﴾  أَي : فوسا ي٣(ي( ،﴿ $ pκ š‰ r& ß,ƒ Ïd‰ Å_Á9$# ﴾ دقالص ري٠٢،  الْكث ثلُ م :

$ ﴿، )٤(شريب سكِّري ، وت ، ويسكِّ uΖ ÏF øù r& ’ Îû Æì ö7 y™ ;N≡ t s) t/ 5β$yϑ Å™ £⎯ ßγ è=à2 ù' tƒ ìì ö7 y™ Ô∃$yf Ïã 

Æì ö7 y™ uρ BM≈ n=ç7 /Ψ ß™ 9 ôØ äz t yzé& uρ ;M≈ |¡ Î0$ tƒ u’ Ìj? yè©9  ßì Å_ ö‘ r& ’ n< Î) Ä¨$̈Ζ9   امللك وأصحابه ،: يعنِي  ﴾#$

﴿  óΟ ßγ ¯= yè s9 tβθ ßϑ n=ôè tƒ ﴾]كـ [تأويلُ رك ؤيجِهت نم ك٥(ا املل(.  

∩⊆∠∪ ﴿  tΑ$s% tβθãã u‘ ÷“ s? ﴾  أَي :رازأ٢٠َ،واعلَ:  ومقَا س كاملل امنم فوسي الَمع  :هذه 

و ، باتصخم سنني فَسبع ، دهنبع ددش قالَسبع  كلَ قلْفَ: املل ؟: ه نعيص قالَفَ! كيف  :

yì ﴿،  )٦(تزرعونَ ö7 y™ t⎦⎫ ÏΖ Å™ $ \/ ù& yŠ ﴾]ابعةً]ختمت ، و ،هذه ت بعأويلُالس أَ البقَر ، مانالس قرات

                           
  .مصدر سابق : ذكره السهيلي يف التعريف واإلعالم   ) ١(
  . مصدر سابق : الكشاف ذكره الزخمشري يف   ) ٢(
 ))رفة حذف ياء منه والنداء جيوز يف املع،يا يوسف: أراد  :  (( ٣/١١٣: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(

.  
  .  ٣١١: غريب القرآن   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
  . ١/٢٦٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(



  

 ﴿$ \/ r& yŠ  ﴾ح ٠٢، )١(فصأَي:اً فةً،جدتابعوم راعةي الز أَي :ت أبةُ املُ: دأَبونَ دأَباً ، والدالزم

لشيِءل و٢( العادة( ،﴿ $ yϑ sù ôΜ ›?‰|Á ym﴾ ما زممرعت،﴿çνρ â‘ x‹ sù ’ Îû ÿ⎯ Ï& Î#ç7 .⊥ ß™﴾ أََأل هنى لَقَبو ه أبعد

 ، ادن الفسم﴿ ω Î) Wξ‹ Î=s% $£ϑ ÏiΒ tβθ è=ä. ù' s? ﴾]كـ[  هونسردكم ت٣(فإِن(                                 .  

∩⊆∇∪﴿/§Ν èO ’ ÎAù' tƒ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ Óì ö7 y™ ×Š# y‰ Ï© ﴾ جمدو ، ابعص باتهذه أويلُت  البقرات

العجاف  ،﴿ z⎯ ù= ä. ù'tƒ $ tΒ ÷Λ ä⎢ øΒ£‰ s% £⎯ çλ m; ﴾  ، بالْح نم﴿ ω Î) Wξ‹ Î=s% $£ϑ ÏiΒ tβθ ãΨ ÅÁøt éB ﴾ ]كـ [

  .)٤(تحرِزون وتدخرونَ 

∩⊆®∪﴿§Ν èO ’ ÎA ù' tƒ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/]٣[y7 Ï9≡ sŒ ×Π% tæ ÏµŠ Ïù ß^$ tóãƒ â¨$̈Ζ9 $#﴾طَرونَ ومييصخونَب،﴿ ÏµŠ Ïù uρ 

tβρ ç ÅÇ÷è tƒ﴾]م[حتروا مصى يع،هنسمِ الدمن العن السوم،نبِ اخلمرو يتونن الزم

يتفَ ، )٥(الزولُ بِرجسع الرتأويلِ الرا إِلَؤي، كأنَّ ذَفَى املل كاملل عرفتأويلٌ ص لكح،قالَفَيح 

صح،قالَفَيح  :ِي بِونِائتالذي عبر رأَ )٦(اي ؤيقَر ،﴿ βρ ç ÅÇ÷è æƒ ﴾٧( أخ(.     

∩∈⊃∪﴿tΑ$s% uρ à7 Î= pR ùQ $# ’ ÎΤθçG ø $# ⎯ Ïµ Î/]∴ن[$£ϑ n=sù çν u™ !% y` ãΑθ ß™ §9 $# tΑ$s% ﴾َجاَءف فوسولُ يسالر ،

ôì ﴿:لرسولِل قالَ، فَ أَجِب امللك:  قالَفَ Å_ ö‘$# 4’ n<Î) š În/ u‘﴾نِيعاملَ:يكل،﴿ ã& ù# t↔ ó¡ sù ﴾ َألأَنْ يس :

﴿ $ tΒ ãΑ$t/ Íο uθó¡ ÏiΨ9 $# © ÉL≈ ©9 $# z⎯ ÷è ©Ü s% £⎯ åκ u‰Ï‰ ÷ƒ r& ﴾]ن[ ةَ بصح ؛ ليعلم هنوشأن الُهنا حمراءتا ي مم

به قُذفت و ،سوةَ ذلككُ أَنَّ النع رفَنن ببِراءت إقرارِه العزيزِ ع امرأةنده،نوهاولُو قَه: ﴿ô‰s) s9 uρ 

… çµ ›?Š uρ# u‘ ⎯ tã ⎯ Ïµ Å¡ø ¯Ρ zΝ |Á ÷è tFó™ $$ sù  ﴾َفامتناً أَ، فَ عظُلم بِسح هأَن كاملَل لَمعأَنْ ي وسفي بح ،

                           
  . ١٢٩: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٤٩: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .   ٣/١١٤: وإعرابه  معاين القرآن: وانظر ،  ٢٢٠: غريب القرآن   ) ٢(
  . ٢/٦١٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .١٢/٢٣٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات :  انظر  ) ٧(



  

 بِه فا قُذمرِيٌء مب هأَنو،كذَل نسوةَ عالن معلتسأَنْ ي أَلهفَس،﴿ ¨β Î) ’ În1u‘ £⎯ Ïδ Ï‰øŠ s3 Î/ ﴾ َا فبِمعلن 

يف شأنِي حر نينِأيني وا قُمي لنل،﴿ ×Λ⎧ Î=tæ ﴾] ون،كـسمفَ]خسولُ إِلَ رجعبِالر كى املل رسالة

  :)١(ا امللك النسوةَ دعيوسف ، فَ

∩∈⊇∪﴿tΑ$ s% $ tΒ £⎯ ä3 ç7 ôÜ yz ﴾ما قتصو كنشأن كن،﴿ øŒÎ) ¨⎦ —∫Š uρ# u‘ y# ß™θãƒ ⎯ tã ⎯ Ïµ Å¡ ø ¯Ρ﴾]ن[ 

مجعف ن؛ي املُهلَراودة هَألني معلم ممكَ ندةُاملُ انت٢(راو(،﴿  š∅ ù=è% |¸$ ym ¬! ﴾ ف بوسي دع

عبه همتا يم،﴿ $ tΒ $uΖ ôϑÎ= tæ Ïµ ø‹ n= tã ⎯ ÏΒ &™þθ ß™ ﴾]زِناً،]ن نفَمتأَقر هأْنا برامرأةُ العزيزِ لم،﴿ÏM s9$ s% 

ßN r& t øΒ $# Í“ƒ Í• yè ø9 $# z⎯≈ t↔ ø9 $# }È ys óÁym ‘, ysø9 نْ افت إِلك أنها خذَوضح ؛ اتانَ وب:أَي ] كـ[﴾  #$

ش كَذَبتع هدسوةُليهفَ،)٣(ا النقالت:﴿O$ tΡ r& … çµ ›?Š uρ# u‘ ⎯ tã ⎯ ÏµÅ¡ ø ¯Ρ … çµ ¯ΡÎ) uρ z⎯ Ïϑ s9/š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $#﴾ 

z⎯ Ïϑ s9/š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 ‘{﴿ :ه ولفي قَ ]كـ[ ﴾#$ Ïδ © Í_ ø? yŠ uρ# u‘ ⎯ tã © Å¤ø ¯Ρ  ﴾.  

∩∈⊄∪ ﴿  y7 Ï9≡ sŒ ﴾  ا: أَي رد نم فوسلَه يما فع،كولِ إِىل امللسلر﴿ zΝ n=÷è u‹ Ï9 ﴾ و كاملل زير

- وهو الذي اشت راه- ﴿ ’ ÎoΤ r& öΝ s9 çµ ÷Ζ äz r& ﴾  ، هي زوجتف﴿ Í= ø‹ tó ø9 $$Î/ ¨β r& uρ ©! $# Ÿω “Ï‰ öκ u‰ y‰ øŠ x. 

t⎦⎫ ÏΖ Í← !$ sƒø: كيد من يرشد  ال]ابعشر الرالع، صيب خه ، اجلزُء الثَّانِي عشر، ٠٢ كـ ثج[﴾ #$

أَ انَخمهانت  بِ: ، أَي ي العاقبةف حضفْتي هأَنوجلَّ ،  حرمان من اِهللا عز ا قَاهلدايةالَفلم  فوسي

  :﴿  y7 Ï9≡ sŒ zΝ n=÷è u‹ Ï9 ’ ÎoΤ r& öΝ s9 çµ ÷Ζ äz r& Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ ﴾ َربيلُجِ الَق  :)) الَو حني بِه ها ممت

)) يا يوسف ؟ 
   : قالَ فَ، )٤(

                           
  . ٦١٧ -٦١٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٢(
، مل يبق إال أن يقبل علي بالتقرير : قالت ، ملا دعا النسوة فربأنه  :  (( ٢/٤٨: قال الفراء يف معاين القرآن   ) ٣(

  . ))  فأقرت 
: ه تفسريوابن أيب حامت يف ، ،  ١٣/٢ :وابن جرير يف تفسريه ، ٥/٣٩٦:رواه سعيد بن منصور يف سننه   ) ٤(

كلهم ،  ٢/٧٢٥: ائد واهليثمي يف الزو، )  ٧٢٩٠(برقم ،  ٥/٤٦١:شعب اإلميان والبيهقي يف  ، ٧/٢١٥٨
 لفريايب وابن املنذر وأيبل ٤/٥٤٨:الدر املنثور وزاد السيوطي نسبته يف ،  -رضي اهللا عنهما  –عن ابن عباس 



  

∩∈⊂∪ ﴿ !$ tΒ uρ ä— Ìh t/ é& û© Å¤ ø tΡ ﴾ فِْسيا أُزكِّي ن١(م(،﴿ ¨β Î) }§ ø ¨Ζ9$# 8ο u‘$ ¨Β V{ Ï™ þθ¡9 $$Î/ ﴾  ِبِالقبح

اُهللا ،  ما الَو بحي﴿ω Î) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ’În1 u‘ ﴾]ن[ همصفَع،﴿¨β Î) ’ În1u‘ Ö‘θ à xî ×Λ⎧ Ïm§‘ ﴾] أوثجن[ 

. 

∩∈⊆∪ ﴿ tΑ$s% uρ à7 Î= yϑø9 $# ’ ÎΤθçG ø$# ÿ⎯ Ïµ Î/ ﴾ ، فوسبي﴿çµ óÁ Î=÷‚ tGó™ r& © Å¤ ø uΖ Ï9﴾]خالصاً ]ن لْهأجع

لأَحد ارِكُنِي فيهش٢(ي ال ي(،﴿$£ϑ n= sù … çµ yϑ ¯= x.﴾ فوسي، ﴿tΑ$s% y7 ¨Ρ Î) tΠ öθ u‹ ø9 $# $ uΖ ÷ƒ t$ s! î⎦⎫ Å3 tΒ ×⎦⎫ ÏΒ r& ﴾ 

مثَّ  ٦، )٤( خاص املرتلة مكني ٠٢،)٣(كرءاتبمانتك ونا أَرفَد عوجيه ذُو مكانة  ، قَ]كـ[
ما ترى أَنْ نصنع ؟ : ه لَ قالَفَ، كذلبِ ، فأجابه يوسف  سألَه امللك أنْ يعبر رؤياه شفاهاً

ومن :  الَك ، قَمكْلق فيمتاروا منك بِحاخلَ يكيأتجمع الطَّعام في السنِني املخصبة لت: قال 
      )٥(ذا ، ومن يجمعه ؟بِه لي

∩∈∈∪  ﴿ tΑ$s%﴾  وسفي :﴿ © Í_ ù=yè ô_ $# 4’ n? tã È⎦ É⎩ !# t“ yz ÇÚ ö‘ F{ على حفظها ، : أَي ] خ[﴾  #$

لو ملْ يقلْ ذَلك الستعمله من « : ديث ي احلَفو ٢، )٦(أرض مصر ) : األرضِ ( وأراد بـ 
 سنةً، ساعته ذلك ه أَخرثَ)٧(» ولكن روزتبِ، وكان عمره حني اس ما أَقامالثني سنةً بعد مصر

                                                                             
وهو ،  فإن فيه خصيفا وهو ضعيف جداً؛ هذا إسناد ال يصح :  ((  ٢/٧٢٥:قال اهليثمي يف زوائده  . الشيخ

وهم معصومون قبل البعثة ، ال سيما فيما رواه يف حق األنبياء و ما رواه خصيف إىلوال يلتفت ،  موقوف أيضاً
  . )) وبعدها هذا هو احلق 

  . ٢/٦١٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  . ٣/١١٦: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .مصدر سابق : قرآن وإعرابه معاين ال: انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .  ٤١٨: غريب القرآن   ) ٤(
  . ٢/٦١٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
 والوسيط يف تفسري،   ٥/٢٣١:تفسري الثعليب : انظر . وعنه الواحدي والبغوي ، رواه الثعليب عن ابن عباس   ) ٧(

برقم ،  ١/٤٩٩:السلسلة الضعيفة قال األلباين يف  . ٢/٤٣٢:تفسري البغوي و ،مصدر سابق : القرآن ايد 
أخرجه الثعليب عن ابن عباس  :  (( ٤/٩٠:قال احلافظ ابن حجر يف ختريج الكشاف ، موضوع  ) :  (( ٣٢٩(

  .  ))  وهذا إسناد ساقط، من رواية إسحاق بن بشر عن جويرب عن الضحاك عنه 



  

’ ﴿،)١(وفي السجنِ ثالثَ عشرةَ سنةً عند العزيزِ ، ÎoΤ Î) îáŠ Ï ym ÒΟŠ Î= tæ ﴾]كـ 

  .)٢(كاتب حاسب ]٢أوثج

∩∈∉∪ ﴿ y7 Ï9≡ x‹ x. uρ ﴾ أَي:جنوالس باخلالصِ من ا عليهمنا أَنعكم/،﴿$ ¨Ψ ©3 tΒ y# ß™θ ã‹ Ï9]٣[﴾ 

أَقدرنع اه، ريدا يم لى ﴿’ Îû ÇÚ ö‘ F{ &é﴿صر ،م رضاَ]خ[﴾ #$ §θ t6 tG tƒ $ pκ ÷] ÏΒ ß] ø‹ ym â™!$ t± o„﴾]ق كـ[ 

هي األرضِذا تمكنيِ فالت أَ  ، )٣( فسريقَر﴿ ß] ø‹ ym â™!$ t± qΣ  ﴾ ك٤( م( ، ﴿ Ü=Š ÅÁ çΡ]٣[$uΖ ÏF uΗ ÷q t Î/ 

Ü=Š ÅÁ çΡ]٣[$ uΖ ÏF uΗ ÷q t Î/ ⎯ tΒ â™!$ t±®Σ ﴾ ]خ كـ[ أشاُء برمحيتأتفض ن٥( لُ على م( ، ﴿ Ÿω uρ ßì‹ ÅÒ çΡ 

ßì‹ ÅÒ çΡ t ô_ r& t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9   .ثواب احملِْسنِني  ]كـ أوثج  [     ﴾ #$

∩∈∠∪   ﴿ã ô_ V{ uρ Íο t ÅzFψ $# × ö yz t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θçΡ% x. uρ tβθ à) −G tƒ ﴾]كـ[  طَيِ : أَيعا يم

ل خري لمؤمننيِاُهللا من ثوابِ اآلخرة  ،ى وناملع :م خري ي اآلخرةف فوسطي اُهللا يعا يأَنَّ ما م
وه أتجاعةُ ، فَ،وأصاب إِخوةَ يوسف املَم القحط على الناسِعواخلَ أَم د،ثُ)٦(أَعطاه في الدنيا 

  :   ى عالَذلك قوله توه ممتارين ، فَأتفَ

∩∈∇∪﴿u™ !$ y_ uρ äο uθ ÷z Î) y# ß™θãƒ (#θè= yz y‰ sù Ïµ ø‹ n= tã óΟ ßγ sù t yè sù öΝ èδ uρ … çµ s9 tβρ ã Å3Ζ ãΒ ﴾]كـ[ 

هم رَألنع لى زِأَوهو ، املُلُوك قَ انَكَيت درقر فُوسي نهم فه فوسي يلَ و، )٧(الكهم :قَألن
وراِء س نم ٨(ترٍ رأَوه(  .  

∩∈®∪ ﴿ $ £ϑs9 uρ Ν èδ t“ £γ y_ öΝ ÏδÎ—$yγ pg : واجلَهاز ٠٢عرياً ، جلٍّ منهم بكلِّ رلَ لمح: يعنِي  ﴾ 2¿

                           
  .  ٤/٢٦٢:تفسري أيب السعود   ) ١(
  . ٥/٢٣١:تفسري الثعليب   ) ٢(
  . ٢/٦١٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات   ) ٤(
  .مصدر سابق : آن ايد الوسيط يف تفسري القر: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن عطاء    ) ٨(



  

الَ اإلنسانح لَحا أَص١(م(،﴿ tΑ$s% ’ ÎΤθçG ø $# 8ˆ r'Î/ Ν ä3 ©9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r& ﴾]نِي ] نعبِ: ينيام؛ ني و ذلك

س هألَأَنهع نم عهم فَددأخربوه ا أَ:واالُقَ، وخلَّفنخأَان ندبِا عالَقفَا،ين ي ففَ:وسأتم يكُونِي بأَخ

الذم ، يكُبِن أَي م﴿Ÿω r& šχ ÷ρ t s? þ’ ÎoΤ r& ’ Îûρé& Ÿ≅ ø‹ s3 ø9$# O$ tΡ r& uρ ç ö yz t⎦, Î! Í”∴ ßϑ ø9 أُتمه من  ]كـ[﴾ #$

غريِ بكانَخسٍ ، و حلَ نيزأَنهض نسيافَم أَحتثُ)٢(م ه ،هأَوعد مم على ترك األخِبِ اِإلتيان 
  :قوله بِ

∩∉⊃∪ ﴿ β Î* sù óΟ ©9 ’ ÎΤθè? ù' s? ⎯ Ïµ Î/ Ÿξ sù Ÿ≅ ø‹ x. öΝ ä3 s9 “Ï‰Ζ Ïã Ÿω uρ Èβθ ç/ t ø) s?  ﴾] ون، كـتس.[  

∩∉⊇∪ ﴿ (#θä9$ s% ßŠ Íρ# u ã∴ y™ çµ ÷Ψ tã çν$t/ r& ﴾  ، انعم لَهسرأَنْ ي سأَلهون همن طْلُبن﴿$ ¯ΡÎ) uρ tβθ è=Ïè≈ x s9 ﴾ 

  .الْمراودة ما وعدناك من ] ٢كـ أوثج[

∩∉⊄∪ ﴿ tΑ$s% uρ﴾]٣[  فوسي﴿Ïµ ÏL uŠ ÷GÏ Ï9 ﴾  لْمانهغأَ -)٣(لقَر  ﴿µ ÏΡ$uŠ ÷G Ï Ï9  ﴾ حاب٤(ص(  -  :

 :﴿(#θè=yè ô_$# öΝ åκ tJ yã$ŸÒÎ/ ﴾ و ، ةثمنِ املريا لوا بِهكَاليت أتانت دريلَ ٢، )٥(ماهكَ:وقن انت م

أُد٦(مٍ نِعالٍ و( ،﴿/’ Îû öΝ Ïλ Î;% tn Í‘ ﴾  ، مهتيعأَو﴿óΟ ßγ ¯= yè s9 !$pκ tΞθèùÌ ÷è tƒ ﴾ عسها اهرفُوا أَنم أَنْ يع

#﴿ا ، هم بِعينِهتضاعبِ sŒ Î) (# þθ ç7 n= s)Ρ $# #’ n<Î) óΟ Îγ Î=÷δ r& ﴾ فَوتحوا أَوعيتم ، ه﴿óΟ ßγ ¯= yè s9 šχθ ãèÅ_ ö tƒ 

  . )٧(اكَها سستحلِّونَ إِمي هم الَك ؛ َألنلوا ذَذا عرفُوا إِعرجِعساهم أَنْ ي ]كـ[﴾

∩∉⊂∪ ﴿ $£ϑ n= sù (# þθ ãè y_ u‘ #’ n<Î) óΟ Îγ‹ Î/ r& (#θä9$ s% $ tΡ$t/ r' ¯≈ tƒ yì ÏΖ ãΒ $̈Ζ ÏΒ ã≅ øŠ s3 ø9 $#﴾ كم عا بِحالكيلِ  منعِلين

ه بعديننذْهب بِأخ مونَ قَذا إِنْ لنعولَا ، يه  : ﴿Ÿξ sù Ÿ≅ ø‹ x. öΝ ä3 s9 “ Ï‰Ζ Ïã  ﴾، ﴿ ö≅ Å™ ö‘ r' sù !$ oΨ yè tΒ 

                           
  . ١٧٥: ن غريب القرآ  ) ١(
  . ٣/١١٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . ٧/٢١٦٥:تفسري ابن أيب حامت و،  ١٣/٩: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٣(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٢/٦٢٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن عطاء   ) ٥(
  . ٢/٤٥٧:الكشاف : انظر . ذكره الزخمشري دون نسبة   ) ٦(
  .  مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء والزجاج   ) ٧(



  

$ tΡ$yz r& ö≅ tG ò6 tΡ﴾  ، اأَ نأخذُ كَيلنقَر﴿ö≅ tGò6 tƒ﴾  ١(أَخ(،﴿ $̄Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ ys s9 ﴾] 

  ].كـ

∩∉⊆∪ ﴿ tΑ$s% ö≅ yδ öΝ ä3 ãΨ tΒ# u™ Ïµ ø‹ n= tã ω Î) !$ yϑŸ2 öΝ ä3 çGΨ ÏΒ r& #’ n? tã Ïµ‹ Åz r& ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s%  ﴾]يقُولُ ] ن :

فإِنهم خانوه ، م ينفعه ذلك اَألمن،أَنه لَ: يرِيد كأمنِي على يوسف،مني إالَّ ال آمنكم على بنيا

!ª ﴿: الَم قَ، ثُ)٢(خاف خيانتهم أيضاً ي –وإنْ أَمنهم في هذا  - فهو  $$ sù î ö yz $ Zà ÷ Ém ﴾]ض[ 

Zà$﴿ قَرأَ  Ï≈ ym  ﴾ ابح٣(ص( ،﴿uθèδ uρ ãΝ ym ö‘ r& t⎦⎫ ÏΗ ¿q≡ §9   . ]كـ[﴾ #$

∩∉∈∪ ﴿ $ £ϑs9 uρ (#θßs tG sù óΟ ßγ yã$ tF tΒ ﴾ مملُا حم نوه م ، صر﴿ (#ρß‰y` uρ óΟ ßγ tF yã$ŸÒÎ/ ôN¨Š â‘ 

öΝ Íκ ö s9 Î)]كـ[(#θ ä9$s% $tΡ$ t/ r' ¯≈ tƒ $ tΒ © Èö ö7 tΡ﴾]خ[ نردشيئاً ت كنما به لَنا إِتصرفَوى م ، صر﴿⎯ Íν É‹≈ yδ 

$ oΨ çG yã$ŸÒ Î/ ôN¨Š â‘ $oΨ øŠ s9 Î)﴾]بِ]خ رِفصنا ،فَنه﴿ç Ïϑ tΡ uρ $ uΖ n=÷δ r&﴾  ، الطَّعام إِليهم لبجقَالُ  ٠٢ني :

àá ﴿،)٤(وتهم من غريِ بلَدهمم قُفُالنٌ يمري أَهلَه إِذا حملَ إِليهِ x øt wΥ uρ $ tΡ% s{ r& ßŠ# yŠ ÷“ tΡ uρ Ÿ≅ ø‹ x. 9 Ïè t/﴾ 

9 Ïè t/﴾ ]ش كـ[ملُ بحكالُ لكانَ ي هن الطَّعامِ ؛ َألنرجلٍ وِكلِّ عريٍ مب قْرعريه،﴿y7 Ï9≡ sŒ 

]٣[×≅ ø‹ Ÿ2 × Å¡ o„ ﴾]كـ  [ سخائها ليكيلُ لَن نعلى م رسيت٥(م(.  

∩∉∉∪﴿tΑ$s%]٣[ô⎯ s9 … ã& s#Å™ ö‘ é& öΝ à6 yè tΒ 4© ®L ym Èβθè?÷σ è? $Z) ÏO öθ tΒ š∅ÏiΒ «! $#﴾فُوا بِحتلحاِهللا ،ى ت 

﴿ © Í_ ¨Ψ è?ù' tF s9 ÿ⎯ Ïµ Î/ Hω Î) β r& xÞ$ pt ä† öΝ ä3 Î/ ﴾]ن [ وتوا كُلُّكُممقَ)٦(إِالَّ أَنْ ت ،أَر  ﴿‘Τθ è?÷σ è?  ﴾ح ٧(ق( ،
)٧( ،﴿ !$ £ϑ n=sù çν öθ s?# u™ óΟ ßγ s) ÏO öθ tΒ ﴾/همعينمم ويههد،﴿tΑ$ s%﴾]ن[قُوبعي:﴿ª!$# 4’ n? tã $ tΒ ãΑθà) tΡ 

                           
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٥٠ -٣٤٩:  القراءات السبعة يف: انظر   ) ١(
  . ٢/٦٢١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .  ٤٦٤: غريب القرآن   ) ٤(
  .مصدر سابق : القرآن ايد  الوسيط يف تفسري: انظر   ) ٥(
  . ٧/٢١٦٧:تفسري ابن أيب حامت و،١٣/١٢: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد   ) ٦(
  .  ١٣١:التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٥٤: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(



  

×≅‹ Ï. uρ﴾ ]كـ[  هِيد١(ش(.  

∩∉∠∪ ﴿ tΑ$s% uρ﴾ نع نم ا أرادوا اخلُروجقَفَلَم الَده :﴿ ¢© Í_ t6≈ tƒ Ÿω (#θè=äz ô‰ s? ﴾ م ، صر﴿.⎯ ÏΒ 

5>$ t/ 7‰Ïn# uρ (#θ è=äz ÷Š$# uρ ô⎯ ÏΒ 5>#θö/ r& 7π s% Ìh x tG •Β  ﴾]ن كـ [ع العني م فَليهِخافأمم بِره ، قةالتفر

﴿ !$ tΒ uρ © Í_ øî é& Ν ä3Ζ tã š∅ ÏiΒ «! $# ⎯ ÏΒ >™ó© x« ﴾]نِي ] نعال: ي نم فعال ين ٢(قدرِ إِنْ احلذَر(،﴿Èβ Î) 

ãΝ õ3 çt ø:$# ω Î) ¬!]ن[Ïµ ø‹ n=tã àM ù=©. uθ s?  Ïµ ø‹ n=tæ uρ È≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù tβθè= Åe2 uθ tF ßϑø9   ].كـ صا[﴾  #$

∩∉∇∪  ﴿$£ϑ s9 uρ (#θè=yz yŠ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym öΝ èδ t tΒ r& Ν èδθç/ r& ﴾]كـ[ م دخلُوا مصرنم تفرقني  بعةأَر

%Β šχ̈$ ﴿،وابٍأب Ÿ2 © Í_ øó ãƒ Ο ßγ ÷Ζ tã z⎯ ÏiΒ «! $# ⎯ ÏΒ >™ó© x«﴾  ، اُهللا قضاًء قضاه دلري ما كانَ ذلك

﴿ω Î) Zπ y_% tn ﴾ ح ن٣(اجةًلَك(،﴿’ Îû Ä§ ø tΡ z>θ à) ÷è tƒ $ yγ9 ŸÒ s%﴾]نِي]نعولَ قضى :يخالد أَنَّ ذلك

قضى حاجةً فقوبعي خولَ،  ي نفسأَنْ يكونَ د هتادوهي إِرن أَهم مش قةفقةً بوابٍ متفر

م ليهِع،  ﴿ … çµ ¯ΡÎ) uρ ρ ä% s! 5Ο ù=Ïæ $yϑ Ïj9 çµ≈ oΨ ôϑ̄= tæ ﴾ َذُلو يبِفمعرقنيٍ و ٤(اِهللا ة( ، ﴿ £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& 

Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑ n=ôè tƒ ﴾]بِأَ ]كـ أوثا قُوبعنَّ ي فةالص هذه.  

∩∉®∪ ﴿ $ £ϑs9 uρ (#θè=yz yŠ 4’ n? tã y# ß™θãƒ #” uρ# u™ Ïµ ø‹ s9 Î) çν$ yz r&﴾]إِ]ن هضم ، فْسهن دنع زلَهوأَن ليه

﴿tΑ$s% þ’ÎoΤ Î) O$tΡ r& x8θäz r&﴾ َسبِ،وقالبالن له الَ:اعترف إِليك ا ألقَيتبِرهم بِمخت،﴿Ÿξ sù ó§ Í≥ tF ö; s?﴾ 

فال تح متغالَ تزنْ ، و،﴿ $ yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθ è=yϑ ÷è tƒ ﴾]كـ[ نم  وجه فرص ا ولَن داحلَس

ا عن٥(ا أبين(.  

∩∠⊃∪ ﴿ $£ϑ n= sù Ν èδ t“ £γ y_ öΝ ÏδÎ—$yγ pg ¿2 Ÿ≅ yè y_ sπ tƒ$s) Åb¡9  وهو إِناٌء من ذهبٍ مرصع باجلواهرِ ،﴾#$

                           
  . مصدر سابق : بن أيب حامت تفسري ا: انظر . رواه ابن أيب حامت عن أيب جنيح   ) ١(
  . ٥/٢٣٧:تفسري الثعليب   ) ٢(
  . ٣/١١٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ٢/٦٢٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(



  

٠٢  كَالُ بِهالٌ يكْيم وهو ، يهف برشي١(و( ،﴿ ’ Îû È≅ ôm u‘ Ïµ‹ Åz r&  ﴾]بِ] ننيامني  ،﴿§Ν èO tβ ©Œ r& 

îβ ÏiŒ xσ ãΒ ﴾ نادنادى م ، ﴿ $ yγ çF−ƒ r& ç Ïèø9 öΝ﴿،  )٢(القوم على اِإلبلِ :  العري ٢٠الرفقَةُ ،  ﴾ #$ ä3 ¯Ρ Î) 

tβθ è% Ì≈ |¡ s9 ﴾] كـ أوثج ،سونبع[ .  

∩∠⊇∪ ﴿ (#θä9$ s% (#θè=t6 ø% r& uρ Ο Îγ øŠ n=tæ # sŒ$̈Β šχρß‰ É) ø s? ﴾ ]كـ[.  

∩∠⊄∪ ﴿/ (#θä9$ s% ß‰ É) ø tΡ]٣[tí# uθ ß¹ Å7 Î= yϑø9 اع صصواع امللك و٠٢السقَايةَ ،يعنونَ  ]ن[﴾  #$

èø ﴿)٣(عمري ى ابنحيي رأَقَهيئة املكُّوك من فضة ، وام كَالصواع ج:امللك واحد ، ويقالُ  öθ t¹ 

Å7 Î= yϑø9 ⎯﴿،)٤(وذهب إِىل أَنه كانَ مصوغاً من الذَّهبِ فسماه باملصدرِبالغني املُعجمة، ﴾ #$ yϑ Ï9 uρ 
u™ !% y` ⎯ Ïµ Î/ ã≅ ÷Η ¿q 9 Ïè t/ ﴾]ش[  الطَّعامِ ،: أَي نم﴿O$ tΡr& uρ ⎯ Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïã y—﴾]٠٢كفيلٌ ،]كـ  يمعز

 ،وح ، نيموض واحد يلٌ  مبعىنيلٌ ، وقَبِيلٌ ، وكَف٥(م(  .  

∩∠⊂∪﴿(#θä9$s% «! $$ s? ô‰ s) s9 Ο çF ôϑÎ= tæ $ ¨Β $ uΖ ÷∞ Å_ y‰ Å¡ø ãΖ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒuρ $ ¨Ζ ä. 

t⎦⎫ Ï% Ì≈ y™﴾]حلَفُوا ]كـ لمونَعهم يعلى أَن الَصبهحجن؛هم وت ادم الفس كَو همأَن ذلكوا ان

روفنينَ معؤزرمونَ أَحداً ، والَ يظْلالَ ي هم٦(بأَن(ش يئاً َألحد  .  

∩∠⊆∪ ﴿ (#θä9$s% $ yϑ sù ÿ… çν äτ# t“ y_ ﴾  ارق: أَيزاُء السا ج؟م﴿β Î) óΟ çGΖ ä. t⎦⎫ Î/ É‹≈ Ÿ2 

  . قنيارِا كُنا سم: في قولكم ] كـ[﴾

                           
  . ١٢١: عبيدة يف جماز القرآن  وهو قول أيب،  ٢٨١: غريب القرآن   ) ١(
  .  ١/٢٦٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
ومسع ابن عباس وابن ، أخذ القراءة عرضا عن أيب األسود الدؤيل  حيىي بن يعمر العدواين البصري ، أبو سليمان   ) ٣(

اء أهل زمانه وأكثرهم واله قتيبة بن مسلم القضاء ا وكان من فصح، سكن مرو  ،عمر وعائشة وأبا هريرة 
،  ١/٦٧:معرفة القراء الكبار : انظر . رمحه اهللا وقيل بعدها ، قبل املائة  مات ،علما باللغة مع الفضل والورع 

  .  ١/٥٩٨:تقريب التهذيب و
  . ٣٠٩: غريب القرآن   ) ٤(
  .  ٢٥٢: غريب القرآن   ) ٥(
  ) . رزأ ( مادة ،  ١/٨٥:لسان العرب  : انظر.  منه ونصينقمن ماله شيئا وال  ال يصيبون: أي   ) ٦(



  

∩∠∈∪  ﴿ (#θä9$s% … çν äτ# t“ y_ ⎯ tΒ y‰ É` ãρ ’ Îû ⎯ Ï&Î# ôm u‘ ﴾  أَي :ج هلي رحف جِدو نارق مزاُء الس

وقراملس  ،﴿uθ ßγ sù … çν äτ# t“ y_﴾]ن[ فَ: أَيج ارققِالسرِ زاَءالس،﴿y7 Ï9≡ x‹ x. “ Ì“ øg wΥ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ﴾ 

هم  إِىل يوسف بِ فرِص كمِوا بِهذاَ احلُلما أَقر، فَ)١(رق السارق استرِق إِذا س: أَي ]كـ[
  .  لتفْتشِ أَمتعتهم 

∩∠∉∪ ﴿ r& y‰t6 sù ﴾  ، فوسي﴿óΟ Îγ ÏG u‹ Ïã ÷ρr' Î/ ﴾ وو كُها اسلُّ متودع واَشجرابٍ وج نيئاً ملق 

ومخ٢(الة(،﴿Ÿ≅ ö6 s% Ï™ !% tæ Íρ Ïµ‹ Åz r& ﴾ همةنفْياً للت،﴿§Ν èO $ yγ y_ t ÷‚ tG ó™ ⎯﴿السقايةَ ، :يعنِي ﴾ #$ ÏΒ Ï™ !% tæ Íρ 

Ïµ‹ Åz r&]كـ[š Ï9≡ x‹ x.]٣[$tΡ ô‰Ï. y# ß™θ ã‹ Ï9 ﴾]ن[أَي:حت الكيد مثلَ ذلك اهنمألْه اها أَخنممى ض

 ٣(إِليه(،٢٠الَقَو قُ ابنيبةَت : ))َا لَألنتحه ((
)٠٢٠،)٤ أَي :حت وتهإخ نا لهدكمى ضمأَخاه ا إِليهن ،

أَخاهاملخلوقني نم ى  ، والكيدنعبِم االحتيالُ:يقع ،ى واملكرنعبِم قعاِهللا ي نم والكيد واملكْر :

الت املشيئةا الكيدبِه ٦()٥( ي يقَع(،﴿$ tΒ tβ% x. x‹ è{ ù' uŠ Ï9 çν$yz r&﴾ إِليه هوجِب ضمتسيو،﴿ ’Îû È⎦⎪ ÏŠ 

Å7 Î= yϑø9 $# ﴾ كْمهي حف  وعادته ٧(وسريته(،﴿ Hω Î) β r& u™ !$ t± o„ ª!$# ﴾]ق ن[ اِهللا ت ئةشى ؛ عالَإِالَّ بِم

/أَذَو لكرمغوي ربضارقِ أَنْ يي السف كاملل كمنَّ ح ا سفي معفَرق ، ضي لم مكَّنتي كن
 نم فوسيلَح ككمِ امللي حف والَبسِ أَخيِه اُهللا ت ا كادعالَمت لطُّفاً ، ى لهحتبيلَ ى والس جد

ßì﴿،)٨(اقرقَاالست لى ألِْسنة إِخوته أَنَّ جزاَء السارقِرى عا جهو مولك ؛ ى ذَإِلَ sù ö tΡ ÉM≈ y_ u‘ yŠ 

⎯ ¨Β â™ !$ t±®Σ﴾ ]ن[روبِ الكراماتلومِ كَ بِضوأبوابِ العا دنفَعا رمع فوسي رجةَ يف وتهلى إِخ

                           
  . ١٨/١٤٤:التفسري الكبري : انظر   ) ١(
،  ١٤/٢٤٣، ١٠/٣٦:لسان العرب : انظر  .اجلراب واجلواليق واملخالة أوعية توضع فيها األطعمة وغريها   ) ٢(

  .  ٤٢: وخمتار الصحاح ، ) وخال ، جلق ( مادة 
  . ٢/٦٢٤: يد الوسيط يف تفسري القرآن ا: انظر   ) ٣(
  . ١/٢٦٦:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
   .  )) ومن اهللا ا لتدبري باحلق ، والكيد من اخللق ا حليلة :  (( ٢/٤٤٠: ه تفسريقال الغوي يف   ) ٥(
  .  ٣٩٧: غريب القرآن   ) ٦(
  .مصدر سابق : يد الوسيط يف تفسري القرآن ا: انظر . حكا حنوه الواحدي عن ابن عباس وقتادة   ) ٧(
  . ٥/٢٤٢:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن الضحاك   ) ٨(



  

≈M;﴿قَرأَ   ، )١(شيٍء كلِّ y_u‘ yŠ  ﴾٢(كُوف( ،﴿s− öθ sù uρ Èe≅ à2 “ ÏŒ AΟ ù=Ïæ ÒΟŠ Î=tæ  ﴾]يكونُ ]ن

هم هذا ،ذا أَعلم ن وه نم لمذا ذا أَعههِحتتوجلَّى ين إِىل اِهللا عز ٣(ي العلم(، ا خفلم رج
   :   نينيامالصواع من رحلِ بِ

∩∠∠∪ ﴿ (# þθ ä9$s%﴾  فوسيل :﴿ β Î) ø− Ì ó¡ o„ ﴾ ، واعالص﴿ô‰ s) sù s− t y™ Óˆ r& … ã&©! ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s%  ﴾]ن [

به في يوسف ، وذلك أَنه كانَ قد أَخذا الطَّعام من مائدة أبيه سراً منهم ، فيتصدق : يعنونَ 

yδ$ ﴿،)٥(سرق صنماً فكَسره ، فَعيروه به : وقيلَ  ٢٠، )٤(جاعة حىت فطن له إِخوتهاملَ § y™ r' sù 

$ yδ§ y™ r'sù ß# ß™θãƒ]٣[’ Îû ⎯ Ïµ Å¡ø tΡ﴾ أَي:الكلمةَ الت ي كَأَسرانقَت ج وابولاذَهم ه،﴿öΝ s9 uρ 

$ yδÏ‰ ö6 ãƒ óΟ ßγ s9 ﴾ ]ن[وه هو أَن﴿ tΑ$s% ﴾ ي نفْسهف  :﴿óΟ çFΡr& @ x© $ ZΡ% x6 ¨Β  ﴾]اِهللا بِ] كـ ما عند

صتنعظُلمِ أَخيك نم مو مقوقِ أَبيِع٦(كم(،﴿ª! $# uρ ãΝ n=ôã r& $ yϑÎ/ šχθ à ÅÁ s? ﴾]كـ ثا[  أَي  :

 : بكَذ هذْكُرونأَنَّ الذي ت لمع ٧(قد(  .  
∩∠∇∪  ﴿  (#θä9$ s% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â“ƒ Í“ yè ø9 $# ¨β Î) ÿ… ã& s! $\/ r& $V‚ ø‹ x© # Z Î6 x.  ﴾  ني السف، ﴿  õ‹ ã‚sù $ tΡ y‰ tn r& 

ÿ… çµ tΡ% x6 tΒ﴾ ]ه بدله ،]نبِدعتسا تنواحداً م﴿$ ¯ΡÎ) y71 t tΡ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑø9 : أَي ]كـ[﴾#$

  .)٨(إِذا فعلت ذلك فقد أَحسنت إِلينا 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
   .١٠٤: التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٦١:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
الشيخ والبيهقي  لفريايب وابن املنذر  وأيبد السيوطي نسبته لرواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس و وزا  ) ٣(

: الدر املنثور و،  ٧/٢١٧٧:تفسري ابن أيب حامت و،  ١٣/٢٧:تفسري الطربي : انظر . يف األمساء والصفات 
٤/٥٦٢  .  

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
: تفسري الطربي : انظر . وروى هذا القول ان جرير عن قتادة ،مصدر سابق: األريب يف تفسري الغريب  تذكرة  ) ٥(

١٣/٢٩  .  
  . ٤/٢٦٤:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٦(
  .٣/٦٥: تفسري املاوردي : انظر . حكاه املاوردي عن قتادة   ) ٧(
  . ٢/٦٢٥: ن ايد الوسيط يف تفسري القرآ: انظر   ) ٨(



  

∩∠®∪﴿tΑ$s% sŒ$yè tΒ «!$# β r& x‹ è{ ù' ¯Ρ ω Î) ⎯ tΒ $ tΡô‰ y` uρ $ oΨ yã$tF tΒ ÿ… çν y‰Ψ Ïã]خ[!$ ¯ΡÎ) # ]Œ Î) šχθ ßϑÎ=≈ sà ©9﴾  

  .  ]كـ[

∩∇⊃∪ ﴿ $£ϑ n= sù (#θÝ¡ t↔ øŠ tF ó™ ¡θÝ#)﴿ ، قَرأَ يئسوا  ﴾ #$ tƒ$tF ó™ $# ﴾  ونيه البز٠٢،)١(حو وا واستيأس

تسئي نا ملوفْعت٢(اس(،﴿çµ ÷Ψ ÏΒ (#θÝÁ n= yz $ wŠ Åg wΥ  ﴾]ن [ناجنيتفَردوا مان  ني ذهابِهم إِىل أَبِيهم مف

٣(يهمغريِ أَخ(،﴿ tΑ$s% öΝ èδç Î7 Ÿ2 ﴾/، وبيلوهو راً انَكَونم سيلَ ٠٢،)٤(أَكْربهم ، : وقيسهئر

و ،هون و ش٥(مع(َيلكَ:،وقف بريأيِ ؛ ي الروهذاو يهو)٦(، ﴿öΝ s9 r& (# þθßϑ n=÷è s? χ r& öΝ ä.$t/ r& ô‰ s% 

x‹ yz r& Ν ä3 ø‹ n= tæ $Z) ÏO öθ̈Β z⎯ ÏiΒ «! ⎯ ﴿،في حفظ األخِ ، ورده إليه]خ[﴾ #$ ÏΒ uρ ã≅ ö6s% $ tΒ óΟ çFÛ § sù ’ Îû 

y# ß™θãƒ ]ما(و ]كـ[﴾]٣ (ائدةٌ ز)٧(ي أَ:،أَيمتْ فرقصيهف وهمتنوخ فوسمرِ ي،﴿ ô⎯ n= sù yy t ö/ r& 

                           
  . ١٣٠ -١٢٩:التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٥٠: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .  ١٠٧: غريب القرآن   ) ٢(
  . ٣/١٢٤: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
،  ١٣/٣٤:تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته أليب الشيخ ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٤(

  . ٤/٥٦٥:الدر املنثور و، ٧/٢١٨١:تفسري ابن أيب حامت و
: انظر . وزاد السيوطي نسبته ألبن أيب شيبة وابن املنذر وأيب الشيخ ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٥(

  . مصدر سابق : املنثور  الدرو، مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت و، مصدر سابق : تفسري الطربي 
زاد : انظر .  ))وبه قال الضحاك ومقاتل : ((وقال، حكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس من رواية أيب صاحل   ) ٦(

وأوىل األقوال يف ذلك بالصحة قول من :   ((مصدر سابق : تفسري الطربي قال الطربي يف .  ٤/٢٦٦: املسري 
وال تفهم العرب يف ،  إلمجاع مجيعهم على أنه كان أكربهم سناً؛ يل روب ﴾قال كبريهم  ﴿: عىن بقوله : قال 

وإما ، إما يف الرياسة عليهم والسؤدد : فالن كبري القوم مطلقا بغري وصل إال أحد معنيني : املخاطبة إذا قيل هلم 
إذا أطلق بغري صلته فأما ، هو كبريهم يف العقل : فأما يف العقل فإم إذا أرادوا ذلك وصلوه فقالوا ؛ يف السن 

  . )) بذلك فال يفهم إال ما ذكرت 
ويعين ا   ، يف أكثر من موضع ) لغو ( وقد استخدم لفظة ،  ٣/١٢٤: قاله الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(

، واستخدم نفس اللفظة ، مصدر سابق : وقد تبعه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، ) زائدة ( 
: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز يقول ابن عطية يف ، وهو مردود ،  ا ال يليق بالكتاب العزيز وهذ
        : ٣/٢٦٩ :ووجه إعراا بقوله ، ))  ألنه ليس يف القرآن شيء زائد لغري معىن ؛ مردود وقوله : ((  ٣/٢٢٥

ويصح أن تكون يف موضع رفع باالبتداء  ،إلعراب صلة يف الكالم ال موضع هلا من ا) ما ( يصح أن تكون (( 



  

uÚ ö‘ F{ ©4﴿،)١( لن أَخرج من أرضِ مصر: ي أَ ﴾#$ ®L ym tβ sŒ ù' tƒ]٣[þ’ Í< þ’ Î1 r& ﴾  عث إيلَّ أَنْ : أَيبي

 ، آتيه﴿ ÷ρr& zΝ ä3 øt s† ª! $# ’Í< ﴾]ي أَمري شئاً ، ] ني اُهللا فقْضنِي  ٢٠يعي :ي عليأَخ در٢(فَي(، ﴿ 

uθ èδ uρ ç ö yz t⎦⎫ Ïϑ Å3≈ pt ø:$# ﴾ ] ون، كـ صبانثَم [هلم ، وِإل قالَأَعدخوته  :  

∩∇⊇∪ ﴿ (# þθ ãè Å_ö‘ $# #’ n< Î) öΝ ä3‹ Î/ r& (#θä9θà) sù !$ tΡ$t/ r' ¯≈ tƒ χ Î) y7 uΖ ö/ $# s− t y™ ﴾ ] ي ظَ ] ننونَ فعاهرِي 

$﴿،األمرِ tΒ uρ !$ tΡô‰ Íκ y− ωÎ) $yϑ Î/ $ uΖ ôϑ Î=tæ﴾ ُرقةالس جِدتو هَألن في ر،لهحونن حننظر،﴿$ tΒuρ $̈Ζ à2 

É= ø‹ tóù=Ï9 t⎦⎫ Ïà Ï≈ ym ﴾]ا ]كـم ا نكُن ا إذا غَحفظُهنع ٢٠ ، )٣(اب  لَ: أَي لم أَنْ ابنكعن م

رقي٤(س(.  

 ∩∇⊄∪﴿ È≅ t↔ ó™ uρ sπ tƒ ö s) ø9$# © ÉL ©9 $# $̈Ζ à2 $ pκ Ïù ﴾  صأَهلَ م: أَي ، ر﴿u Ïèø9 $# uρ û© ÉL ©9 $# $ uΖ ù= t6 ø% r& $pκ Ïù     ﴾

$﴿،)٦(م من كنعان جريانٌ لعقُوبوهم قو٢،)٥(أهل الرفقة: يريد  ]كـ[  ¯ΡÎ) uρ šχθ è% Ï‰≈ |Ás9 ﴾

  .ذا ه هوا لَالُقَ يعقوب ىعوا إِلَجلما رفَ]كـ[

∩∇⊂∪﴿ tΑ$s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 Ý¡àΡ r& # X ö∆ r& ﴾]ن[ لَزي هكُنتم حترجى أَخم بِتنيامني  نم

ي ردنه ، فَعتفَعجاَء منذ نم عادو شر لكض ظ ٢٠،)٧(رري لُّفخأَنْ ت يعقوب نوذَهيلةٌ ا ح

لقَهميص٨(د(،﴿ × ö9 |Á sù î≅Š ÏΗ sd]ن ش[© |¤ tã ª! $# β r& © Í_ u‹ Ï? ù' tƒ óΟ Îγ Î/ $ ·èŠ ÏΗ sd ﴾]نِي ٢٠]نعي : فوسي

                                                                             
  . ))   ﴾يف يوسف  ﴿: واخلرب قوله 

  . ٣/١٢٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  . ١/٢٦٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  . ٢/٥٣: للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٣(
: انظر . وهذا القول رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة ، مصدر سبق : فسري الغريب تذكرة األريب يف ت  ) ٤(

  . ٧/٢١٨٣:تفسري ابن أيب حامت و،  ١٣/٣٧:تفسري الطربي 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ٢/٤٤٣:تفسري البغوي و،  ٥/٢٤٦:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والبغوي عن ابن عباس   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٧(
  .مصدر سبق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(



  

و وبنيامني١(ا هوذَي(،﴿ … çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ÞΟŠ Î=yè ø9 $# ÞΟŠ Å6 ys ø9   ] .كـ[﴾  #$

∩∇⊆∪ ﴿ 4’ ¯< uθ s? uρ öΝ åκ ÷] tã ﴾ وسفبِي هدوِج ددجوت ، نِيهب نع ٢(أَعرض( ، ﴿ tΑ$ s% uρ 4’ s∀ y™ r' ¯≈ tƒ 

4’ s∀ y™ r' ¯≈ tƒ 4’ n? tã y# ß™θãƒ ﴾ نِيزا طُولَ حي/ع ٠٢، )٣(ليه او ا : ألسفنُ علَى ماحلُز

٤(فَات(،﴿ôM Ò u‹ ö/ $# uρ çν$ uΖ øŠ tã﴾ ا إلَى حانقلبتا ، ياضِ ، فَالِ البر بِهمصبي لم﴿ š∅ ÏΒ Èβ ÷“ ßs ø9 $# ﴾ 

﴾ البكاِء ، و﴿ uθ ßγ sù ÒΟŠ Ïà x.  كـ ﴾  مكْروب موم٥(مغ(هنزح ظْهِرجزعٍ أَبِ ، ال يو كْشى و

كْشى و.  

∩∇∈∪﴿(#θä9$s% «! $$ s? (# àσ tG ø s? ã à2 õ‹ s? y#ß™θ ãƒ ﴾فوسي زالُ تذْكرال ت كرهذ نم ٦(ال تفتر( ،

كره٠٢، )٦(ذ ﴿ ! $$ s?  ﴾ الوا: معناه بتواِهللا ، قُلتاًء م ع اسمِو اِهللا دونَ ساس ائر ٧(مائه(،  ﴿

)٧(،  ﴿# àσ tG ø s?  ﴾ القسمِ : أَي زالُ ، وجوابتاِهللا ال تفتأُ : املضمرةُ اليت تأويلها ) ال ( ال ت

 فوسي ذْكُر4﴿، )٨(ت© ®L ym šχθ ä3 s? $·Ê t ym ﴾ َنِفاً ، يانِفض  ٠٢اً داحلر : أَذابه الذي قد

قشاحلزنُ والع اعر٩(، قالَ الش(:  

                           
  .مصدر سبق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  .  ١٣/٣٨:لطربي تفسري ا: انظر . رواه ابن جرير عن ابن إسحاق   ) ٢(
: زاد املسري و،  ٢/٦٢٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٣(

  . ٤/٢٧٠: املسري 
  .  ٥١١: غريب القرآن   ) ٤(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
.  الشيخ يب شيبة وابن املنذر وأيببن أوزاد السيوطي نسبته أل، ر وابن أيب حامت عن ابن عباس رواه ابن جري  ) ٦(

  .  ٤/٥٧١:الدر املنثور و، ٧/٢١٨٧:تفسري ابن أيب حامت و،  ١٣/٤١:تفسري الطربي  : انظر 
  .مصدر سابق : وهو قول أيب عبيدة يف جماز القرآن ،  ١٤٤: غريب القرآن   ) ٧(
  . ٣/١٢٦: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٢/٥٤: للفراء ، معاين القرآن : انظر . راء والزجاج قاله الف  ) ٨(
يقول ، ؛ انتقاماً منها ، هذا البيت للعرجي من قصيدة له يتشبب فيها بكالبة موالة عبد اهللا بن القاسم العبلي   ) ٩(

  : يف مطلعها 
ــور ــثن ح ــوالً بع ــةيف مرس ــاً  الطف ــلَإذا غَثقف ــاءةُ ف ــوهم  النس ال

  .١/٣٧٣:األغاين و،  ١٣/٤٢: تفسري الطربي و،  ١٢٢: جماز القرآن : انظر        



  

بي حف لَج ؤري امإِنقَمفَّنِي السى شتحو تيلى بت١(ح( 

﴿÷ρ r& tβθ ä3 s? š∅ ÏΒ š⎥⎫ Å3 Î=≈ yγø9 زن احلُتزالُ تذْكره بِ الَ:ىاملعن، و)٢(امليتني] كـ[ ﴾ #$

وكاِءالب حتى تإِلَبِ صري رضٍ ذلكى م ، همع بِنفسك عنتفأَالَ تو  : هبِغم وتما فَ، )٣(تلم
  :  )٤( ولِه في القَوا لَأَغْلظُ

∩∇∉∪ ﴿tΑ$s% !$ yϑ ¯ΡÎ) (#θä3 ô© r& © Éo\ t/﴾ ، ِّالبث نا بِي موهو اهلماحبكإِىل ص فضي بهالذي ت م ،

د أَش: احلُزنُ و، يشكُوه: ه ، أَي ى يبثَّه حتباحليه صيصرب ع ي الَالذ أَشد احلزن: البثُّ  ٠٢

٥( اهلَم( ،﴿t’ ÎΤ ÷“ ãm uρ ’ n<Î) «! ’t﴿الَ إِليكم ، قَرأَ ] خ[﴾ #$ ÎΤ ÷“ ãm uρ ’ n< Î) «! ãΝ ﴿ ،)٦(عراقٍ ﴾ #$ n=ôã r& uρ]٣[ 

ãΝ n= ôã r& uρ]٣[ š∅ ÏΒ «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s?  كـ ﴾ رهبأَخ ، حي فوسأَنَّ ي ملع هوهو أَن 

علم أَنَّ : أو  ٢٠،)٧(اطلبه من هنا ، وأَشار إِلَى ناحية مصر : ذلك ملَك املوت ، وقالَ له بِ
  :فلذلك قالَ  ٦، )٨(رؤيا يوسف صادقةٌ 

∩∇∠∪ ﴿ ¢© Í_ t7≈ tƒ (#θç7 yδ øŒ$# (#θÝ¡ ¡¡ ys tF sù ⎯ ÏΒ y# ß™θãƒ ÏµŠ Åz r& uρ ﴾  هنثُوا عحب٠٢ ، )٩(ت وا تسسح

 ؛ أَي ى واحدوا بِمعنسسجتوا : وربختثُوا وحب١٠(ت( ،﴿Ÿω uρ (#θÝ¡ t↔ ÷ƒ ($ s? ⎯ ÏΒ Çy ÷ρ§‘ «! من ]ن[﴾ #$

                           
  .  ١٩٢: غريب القرآن   ) ١(
: انظر . جماهد واحلسن والضحاك والربيع بن انس وقتادة السدي رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس و  ) ٢(

   .٧/٢١٨٨:ن أيب حامت تفسري ابو،  ١٣/٤٤: تفسري الطربي 
  . ١٨/١٥٧:التفسري الكبري و،  ٢/٦٢٨: البسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  . ١٣/٤٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن إسحاق   ) ٤(
  . مصدر صادق : جماز القرآن : وانظر ،  ١٢٣: غريب القرآن   ) ٥(
  . ١٣١:  لتيسري يف القراءات السبعاو،  ٣٥٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  . ٩/٢٥٢:تفسري القرطيب : وانظر . عن الكليب  ٢/٦٢٩: حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
: انظر . وهذا القول رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس ،  ١/٢٦٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(

  . ٧/٢١٨٩: تفسري ابن أيب حامت و، ١٣/٤٥:تفسري الطربي 
  .مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٩(
  .١٤٤: غريب القرآن   ) ١٠(



  

… ﴿،)١(الفرجِ الذي يأتي به اُهللا çµ ¯Ρ Î) Ÿω ß§ t↔ ÷ƒ ($ tƒ ⎯ ÏΒ Çy ÷ρ §‘ «!$# ω Î) ãΠ öθ s) ø9 $# tβρ ã Ï≈ s3 ø9 كـ [﴾ #$

مغفرته : روح اِهللا ٠٢ ،)٢(كذلك يسوالكافر لَيرجوا اَهللا في الشدائد، نأَنْ املؤم: يرِيد   ]خا
 هترفمغ/وةُ رحاحوح الروأَصلُ الر ، ٦، )٣(مته  عوا إِىل مصرفَرج:  

∩∇∇∪﴿ $£ϑ n= sù (#θ è=yz yŠ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ä9$s% $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â“ƒ Í“ yè ø9 $# $ uΖ ¡¡ tΒ $ uΖ n=÷δ r& uρ • ‘Ø9 $# ﴾ أَصابن تصخي نما و

 ، ا اجلُوعبِن﴿$ uΖ ÷∞ Å_uρ 7π yã$ŸÒ Î7 Î/ 7ο$y_ ÷“•Β ﴾ا اَألبِه دافعنو ، يامنتتقو،لَيستا ،  وبِه عستا يمم

كَود يوفاًانتز ٤(راهم(،ناً : أو ٢مسوفاً وص)٥(اخلَضراِء :، أو ةنوبرِ وحبالص حب)أَو )٦ ، :

 :الْم وِيق٧(قْل س( ،٢٠  اة ؛ أَيجزقَ: وميلةٌل )٨(،  ﴿Å∃ ÷ρr' sù $ uΖ s9 Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $# ﴾ اسسم هم ألوههلَت

−ø﴿ا من اجلياد ،ما يعطَى بِغريه ثلَمهم ماهإِعطاَءهم بِدرهلَتهم في النقْد ، ومسا £‰ |Á s? uρ 

!$ uΖ øŠ n=tã ﴾]ن[نِنيِبِما بالثَّم ٢٠،ني  أَو :بِرينأَخ ٩(ا د(،﴿ ¨β Î) ©! $# “ Ì“ øg s†﴾  ولَّىتي

                           
: الدر املنثور و،١٣/٤٩:تفسري الطربي: انظر . وزاد السيوطي نسبته أليب الشيخ ، رواه ابن جرير عن ابن زيد   ) ١(

٤/٥٧٥  .  
  .مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد  الوسيط: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
ولعله من قبيل اختالف النسخ كما مر يف أكثر من ، مل أقف عليه فيما اطلعت عليه من نسخ غريب القرآن   ) ٣(

  . موضع 
: تفسري ابن أيب حامت و،  ١٣/٥٠: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٤(

، أو رداءة ، صارت مردودة لغش فيها : يقال زافت عليه درامهه أي، زيف من وصف الدراهم الو.  ٧/٢١٩١
  ) .زيف ( مادة ، ٩/١٤٢: لسان العرب : انظر .  زيوفوواجلمع زيف 

: تفسري ابن أيب حامت و ،١٣/٥١:تفسري الطربي : انظر . روا ابن جرير وابن أيب حامت عن عبد اهللا بن احلارث   ) ٥(
  . ق مصدر ساب

: تفسري ابن أيب حامت و ،مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . روا ابن جرير وابن أيب حامت عن أيب صاحل   ) ٦(
  . مصدر سابق 

: وتفسري املاوردي ،  ٥/٢٥١:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب واملاوردي وابن اجلوزي عن الضحاك   ) ٧(
 ، واملقل محل الدوم) : (( مقل ( مادة  ، ١١/٦٢٨:ان العرب سقال يف ل .٤/٢٧٧:زاد املسري و،  ٣/٧٣

؛ املقل الصمغ الذي يسمى الكور : قال أبو حنيفة ، شجرة تشبه النخلة يف حاالهتا : والدوم ، واحدته مقلة 
  .  )) وهو من األدوية 

  . مصدر سابق :  وهو قول أيب عبيدة ي جماز القرآن، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
تفسري : انظر . وروى هذا القول ابن جرير عن ابن جريج ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(



  

⎫⎥š﴿،جزاَء Ï% Ïd‰ |Á tF ßϑø9   .ته الرقةُ ودمعت عيناه فلما قالوا له هذا أَدركَ] كـ[ ﴾#$

∩∇®∪﴿ tΑ$s%﴾  لواا فَعمبِيخاً لَهم وتعظيماً لوت،﴿ ö≅ yδ Λ ä⎢ ôϑÎ= tæ $ ¨Β Λ ä⎢ ù=yè sù y# ß™θã‹ Î/ Ïµ‹ Åz r& uρ ﴾ 

الِ مإِدخ نمالْغ  ، فوسي نم بإِفراده يهلع﴿øŒ Î) óΟ çFΡr& šχθ è=Îγ≈ y_ ﴾]قُوقِ ] كـمونَ بِعآث

ا قالَ لَهم هذه املقالةَ ركم ، ولَمنالً مهيكم جمِ أَخحأَبِيكم ، وقطعِ ر اباحلج فع  .  

∩®⊃∪﴿(# þθä9$ s% y7 ¯Ρ Ï™ r& |MΡV{ ß# ß™θãƒ]ن[tΑ$ s% O$ tΡ r& ß#ß™θãƒ﴾الذي فعلتم لْتما فَعم به،﴿!# x‹≈ yδ uρ  

© Å r&﴾]كم ، ]ختجِه نم املظلُوم ﴿ô‰ s%  ∅ tΒ ª! $# ﴾ ى ،عالَت ﴿!$ uΖ øŠ n=tã ﴾]خ [ ا بعديننبِاجلمعِ ب

قْ[امفَر١(] مت(، ﴿ … çµ̄Ρ Î) ⎯ tΒ È, −G tƒ]ذي[÷ É9 óÁ tƒ uρ ﴾ ٢(صائبِ لى املَع( ، ﴿  χÎ* sù ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒãƒ 

t ô_ r& š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9 y7﴿ اله ، قَرأَذا حأَجر من كانَ ه]تسعون، كـ [﴾#$ ¯ΡÎ) |MΡV{  ﴾٣(مك( .  

∩®⊇∪﴿ (#θä9$ s% «! $$ s? ô‰ s) s9 x8 t rO# u™ ª! : أثَرةٌ وأَثر ؛ أَي )٤(]عليه:[يقالُ له٠٢فضلَك اُهللا ، ﴾ #$

uΖ$﴿،)٥(فضلٌ øŠ n= tã﴾ ِبنِالعقلِ والعلمِ ، والفضلِ واحلُس،﴿ βÎ) uρ $ ¨Ζ à2 š⎥⎫ Ï↔ ÏÜ≈ y‚ s9 ﴾]كـ[ 

 ركي أَمف نيم٦(آث(.  

∩®⊄∪﴿ tΑ$s%]٣[Ÿω |=ƒ Î øY s? ãΝ ä3 ø‹ n=tæ tΠ öθ u‹ ø9 ذا عد هم بليكُالَ تأَنيب والَ تعيري ع ]نأو[﴾  #$

ã﴿ :قالَفَ،)٨(سألَ لَهم املغفِّرةَ لٍّ ، وفي ح/معلهم ج، ثُ)٧(اليومِ  Ï øó tƒ ª! $# öΝ ä3 s9]خ[uθ èδ uρ ãΝ ym ö‘ r& 

                                                                             
  .  ١٣/٥٤:الطربي 

  .فرقهم : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ١(
  . ٢/٦٣١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  . ١٣٠:التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٥١:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .على أثرة وأثر : ويف األصل ،بتحقيق املرعشلي ، كذا يف مطبوعة دار املعرفة   ) ٤(
  .  ٦٦: غريب القرآن   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٨(

  . ٤/٢٨٣:املسري 



  

š⎥⎫ ÏϑÏm≡ §9   : قالَ ذَهبت عيناه ، فَ: وا الُقَم فَم عن أَبيهِهمثَّ سأَلَ ]كـ أوثب[﴾ #$

∩®⊂∪﴿(#θç7 yδ øŒ$# © ÅÂ‹ Ïϑ s) Î/ # x‹≈ yδ﴾جربيلُ و نزلَ به كانَ قد اِهللا علَى إِبراهيم ص لوات

ارِ،مليهِعي النف ا أُلْقيا لَمو يهكانَ فو تلىبعلَى م قَعالَ ي ةاجلن الَريح س١(قيمٍ إِالَّ صح(، وذلك

(çνθà ﴿ : قوله ø9 r' sù 4’ n? tã Ïµ ô_ uρ ’ Î1 r& ÏNù' tƒ # Z ÅÁ t/ ﴾ ] ش  ن[  هرصب دعيو رجع٢(ي( ،﴿ † ÎΤθ è?ù& uρ 

† ÎΤθè? ù& uρ öΝ à6 Î=÷δ r' Î/ š⎥⎫ Ïè yϑ ô_r& ﴾]كـ[ .  

 ∩®⊆∪﴿ $£ϑ s9 uρ ÏM n=|Á sù ç Ïè ø9 $# ﴾ عانَ ،خي كَنةً إِلهوجتم مصر نم رجت﴿š^$ s% öΝ èδθç/ r&﴾ 

 حضره نمل :﴿’ ÎoΤ Î) ß‰Å_ V{ yxƒ Í‘ y# ß™θ ãƒ ﴾  هأَن وذلكيصِ هالقَم ريح ملتفَح الريح اجت

فَوات ، قوبعبي صلتريح اجلن ننيا مي الدف ليس هأَن ملفَع ، ةاجلن ريح وجد نا كَانَ مإِالَّ م ة

Iωöθ ﴿، )٣(ميصِ يحِ القَرِ s9 β r& Èβρ ß‰ ÏiΖ x è?]ون ]كـ[ ﴾ ]حيلهجت فِّهون وس٢٠، )٤(ت  أَي

 قْلِ : أَيالع فعوننِي إِلَى اهلَرمِ وضِسبن٥(ت( .  

∩®∈∪﴿(#θä9$ s% «! $$ s? y7 ¨ΡÎ) ’ Å∀ s9 š Î=≈ n=|Ê﴾ ٦(شقَائَك(،﴿ÉΟƒ Ï‰ s) ø9 صج كـ  [﴾#$

ليه علَى بعد عهده منك اَألحزان علَى يوسف وخطَئُك من النزاعِ إِ بِما تكابد من ]٠٢بأوث
 ،م دهم أَنْ قدوكانَ عن٧( ات(.  

                           
معقباً  -٢/١٢٧:لعلوم الترتيل التسهيل قال ابن جزي يف . عن جماهد ،  ٥/٢٥٤: حكاه الثعليب يف تفسريه   ) ١(

والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي مبرتلة قميص ، وهذا حيتاج إىل سند يوثق به :   ((   -على هذا اخلرب 
  . )) كل أحد 

  . ١٢٣: وجماز القرآن ،  ٢/٥٥: للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٢(
وال ، حيتاج إىل سند يوثق به  :كما قال ابن جزي وهذا  .عن جماهد ،  ٥/٢٥٥: حكاه الثعليب يف تفسريه   ) ٣(

  .  اليت ال دليل عليها  تسند ؛ بل هي من اإلسرائيليا
  . ٣/١٢٨: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .١/٢٦٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
وتفسري ،  ٢/٦٣٣: سيط يف تفسري القرآن ايد الو: انظر .حكاه الواحدي واملاوردي وابن اجلوزي عن مقاتل   ) ٦(

  . ٤/٢٨٦:زاد املسري و،  ٧٨/ ٣: املاوردي 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن احلسن   ) ٧(



  

∩®∉∪ ﴿ !$ £ϑn= sù β r& u™ !% y` ç Ï± t6 ø9 $# çµ9 s) ø9 r& 4’ n? tã ⎯ Ïµ Îγ ô_ uρ ﴾ ٢ وذَههكَا ؛ و ي هبِانَ َألن رأكلِ بش

‰£﴿،)١(لك بِهذهيوسف ليكَّفِّر ت بِمآلِ رشوطَلب ليب، ليوسف  ئبِالذَّ s?ö‘ $$ sù # Z ÅÁ t/ ﴾]ش ن[ 

 أَي :عو ادر، جع﴿tΑ$ s% öΝ s9 r& ≅ è% r& öΝ à6 ©9 þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n= ÷æ r& z⎯ ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ﴾]كـ[ .  

∩®∠∪﴿ (#θä9$s% $ tΡ$t/ r' ¯≈ tƒ ö Ï øó tG ó™ $# $ uΖ s9 !$ uΖ t/θçΡèŒ $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. t⎦⎫ Ï↔ ÏÜ≈ yz ﴾]كـ[ .  

∩®∇∪﴿ tΑ$s% š’ ôθ y™ ã Ï øó tG ó™ r& öΝ ä3 s9 þ’În1 u‘﴾]إِلَى  ]ن رِ ؛ ليكونَ أقْربحإِلَى الس ذلك رأُأَخ

٢( اِإلجابة( ، ﴿ … çµ ¯Ρ Î) ]٣[ uθ èδ â‘θà tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §9  بعثَ يوسف مع البشريِ وكانَ قد]م[﴾#$

  :  رج مع أَهله إِليه ، فذلك قوله خو/ريِ إِليه ، فتهيأَ يعقُوبيعقوب عدةَ الْمسإِلَى 

∩®®∪ ﴿ $ £ϑn= sù (#θè=yz yŠ 4’ n? tã y# ß™θãƒ #“ uρ# u™ Ïµø‹ s9 Î) Ïµ ÷ƒ uθ t/ r& ﴾ ضأَبويه إِليه م ؛ أَباه والَخ ٣(ته( ،

كَور هأُم انتم احيل قدات٤(ت(،﴿ tΑ$s% uρ (#θè=äz÷Š $# u óÇÏΒ ﴾است كانَ قد هأَن قْوذلكلَبقالَ م ، فَه

β﴿: صر بلَ دخولِ مم قَهقالَ لَفَ Î) u™ !$ x© ª! $# t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ# u™ ﴾]افون  ]نخي وكانَ قبلَ ذلك

  .)٥( دخولَ مصر إِالَّ بِجوازٍ من ملوكهم

∩⊇⊃⊃∪ ﴿ yì sù u‘ uρ Ïµ ÷ƒ uθ t/ r& ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $#﴾لَسريرِ أَجا علَى السم٠٢،ه والعرش :املُلْك رِير٦(س( ،

٦(املُلْك( ،﴿ (#ρ” yz uρ … çµ s9 # Y‰ £∨ ß™﴾]كـ[ س فوسيدوا لجةَسجد ةحي؛   التوهحناُء ، و االن

٢٠ كَوايونَ بِانححناِءاالنِوا يت ا ونى نبيهفَن ، مانالز ي ذلكف جودالس نع ٧(ذلك( ،ال قَو

                           
  . ٧/٢١٩٦:تفسري ابن أيب حامت و،١٣/٦٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن السدي   ) ١(
  . ١٣/٦٤:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن عبد اهللا بن مسعود   ) ٢(
  . ١٣/٦٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن السدي   ) ٣(
  . ١٣/٦٨:تفسري الطربي : رواه ابن جرير عن زيد بن أسلم انظر   ) ٤(
  . ٢/٦٣٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ٣/١٢٩: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر ،  ٣٣٥: غريب القرآن   ) ٦(
، كتاب الرضاع ،  ٣/٤٦٥: والترمذي يف سننه ، ) ١٩٤٢٢( برقم ،  ٤/٣٨١: روى اإلمام أمحد يف مسنده   ) ٧(

، كتاب القسم والنشوز ،  ٧/٢٩٢: الكربى يف السنن البيهقي و، باب ما جاء يف حق الزوج ، ) ١١٥٩(برقم 
 عن عبد اهللا بن أيب أوىف أن معاذ بن جبل ) ١٤٤٨٨(برقم ،  باب ما جاء يف عظم حق الزوج على املرأة



  

قَو١( طاُءال ع(  : )) ﴿ (#ρ” yz uρ﴾  نِيعِهللا: ي ((
)٢( ،﴿tΑ$s% uρ ÏM t/ r' ¯≈ tƒ # x‹≈ yδ ã≅ƒÍρ ù' s?]٣[}‘≈ tƒ ö™â‘ ⎯ ÏΒ 

ã≅ ö6 s%]خ[ô‰ s% $ yγ n= yè y_ ’ În1u‘ $y) ym]ن[ô‰ s% uρ z⎯ |¡ ôm r& þ’ Î1 øŒ Î) © Í_ y_ t ÷z r& z⎯ ÏΒ Ç⎯ ôfÅb¡9 $# u™ !% y` uρ Ν ä3 Î/ z⎯ ÏiΒ 

Íρô‰ t7 ø9 واشٍ هلِ منعانَ ؛ أَرض كأَلده بِويعقوب وكانَ يِطُ من األرضِ ، ووهو البس ﴾#$

ورِبة٣(ي(،﴿ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ β r& sø t“ ¯Ρ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ﴾ ،د٠٢أَفْسا وننبيحضعملَ ب٤(عضٍنا علَى ب(،﴿ © Í_ ø‹ t/ 

t⎦ ÷⎫ t/ uρ þ† ÎA uθ÷z Î)﴾]أَ ]ند، قَرباحلَس﴿ t† ÎA uθ÷z Î) ﴾ ٥(ورش(،﴿ ¨β Î) ’ În1u‘ ×#‹ ÏÜ s9 $ yϑÏj9 â™ !$ t± o„ 

… ﴿،)٦(عالم بدقائقِ األمورِ]ن[﴾ çµ ¯ΡÎ) ]٣[uθ èδ ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ﴾ هبِخلْق،﴿ ãΛ⎧ Å3 pt ø:  ]مائَة، كـ ثب [﴾ #$

  :فيهم بِما يشاُء ، ثُم دعا ربه وشكَره فقالَ 

∩⊇⊃⊇∪ ﴿ Éb> u‘ ô‰ s% © Í_ tF ÷ s?# u™ z⎯ ÏΒ Å7 ù=ßϑ ø9$# ﴾ مصر لْكم،﴿ © Í_ tFôϑ ¯=tã uρ ⎯ ÏΒ È≅ƒ Íρ ù' s? Ï]ƒ ÏŠ% tn F{ $#﴾ 

t ﴿اَألحالمِ ، تفْسري: يريد  ]ن[ ÏÛ$sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾  امقَهالابتداًء)٧(خ،﴿|MΡ r& ⎯ Çc’ Í< uρ 

’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ]ن][٣[ © Í_ ©ùuθ s? $Vϑ Î=ó¡ ãΒ © Í_ ø) Åsø9 r& uρ t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $$ Î/ ﴾] أوثبم [ني  مآبائ

                                                                             
ي نفسه أن يفعل ذلك للنيب قدم الشام فوجدهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فروى ف  ، فلما قدم سجد

دخلت الشام فوجدهتم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فرويت  يا رسول اهللا إين: قال ، فأنكر ذلك ،  للنيب 
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن  «  : فقال رسول اهللا ، يف نفسي أن أفعل ذلك لك 

تسجد لزوجها فوالذي نفسي بيده ال تؤدي املرأة حق را عز وجل حىت تؤدي حق زوجها كله حىت إن لو 
  .» قتب أعطته أو قال مل متنعه  سأهلا نفسها وهي على

وكان موىل لبين ، وعلم الكتابة ا ، شأ مبكة ن،  أسلم القرشي موالهم املكي؛ عطاء بن أيب رباح ، أبو حممد   ) ١(
: طبقات املفسرين للداودي : انظر . رمحه اهللا تويف سنة مخس عشرة ومائة  ،وكان عاملا بالقرآن ومعانيه  ،فهر 
  . ٧/١٦٥: املنتظمو،  ١/١٤

  . ١/٢٦٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
    .٧/٢٢٠٣:تفسري ابن أيب حامت و،  ١٣/٧١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٣(
  . مصدر سابق : وهو قول أيب عبيدة يف ماز القرآن ،  ٤٦٤: غريب القرآن   ) ٤(
  . ١٣١: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٥٣: ءات السبعة يف القرا: انظر   ) ٥(
  .٥/٢٦٠: تفسري الثعليب   ) ٦(
   .٧/٢٢٠٤:تفسري ابن أيب حامت و، ٧/١٥٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٧(



  

إِبراهيم وإساعيلَم إِوهصلَّى اُهللا علي سحاقريدي ، لَّموس م:هِماتنِي إِلَى درجفَع٢،)١(ار وعاش
فوسي مائة ورين سعشهتبةُ غَيدأربعونَ /نةً ، وم أَبيه ن٢(ع( َيلثَمانونَ سنةً : ، وق)٣(.  

∩⊇⊃⊄∪﴿y7 Ï9≡ sŒ﴾ صالذي قص ، غَائبةً عنك ي كانتارِ التباألخ نم فوسي أَمر نم ليكنا ع

وهولُقَ و ه :﴿ ô⎯ ÏΒ Ï™!$ t6 /Ρ r& É= ø‹ tóø9 $# Ïµ‹ Ïmθ çΡ y7 ø‹ s9 Î)]ن[$ tΒ uρ |MΨ ä. öΝ Íκö‰ y‰ s9 ﴾ َلوةدى إخ  ، فوسي

﴿øŒ Î) (# þθ ãè uΗ ød r& öΝ èδ { øΒ r& ﴾  ، همرموا علَى أَمزع﴿öΝ èδ uρ tβρ ã ä3 øÿ s‡ ﴾]كـ [ فوس٤(بِي(.  

∩⊇⊃⊂∪﴿ !$ tΒ uρ ç sY ò2 r& Ä¨$̈Ψ9 لَما  يرجوا أَنْ تؤمن به قريش واليهود كانَ رسولُ اِهللا  ﴾ #$

$! ﴿:)٥(الَ اُهللا تعاىلقَفَظنه،سأَلوه عن قصة يوسف ، فشرحها لَهم فَخالفوا  tΒ uρ ç sY ò2 r& Ä¨$̈Ψ9 $# 

Ä¨$̈Ψ9 $# öθ s9uρ |M ô¹ t ym ﴾  انِهمعلَى إمي ،﴿ t⎦⎫ ÏΨÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ﴾ ]كـ[كَألن  تأَحبب ني مدهالَ ت

  .)٦(ولكن اَهللا يهدي من يشاء 

∩⊇⊃⊆∪﴿ $ tΒ uρ óΟ ßγ è=t↔ ó¡ n@ Ïµ ø‹ n= tã ﴾ علَى القرآن  ،﴿ô⎯ ÏΒ @ ô_ r&  ﴾]ن[ ، طُونكعالٍ يم﴿ ÷β Î) uθ èδ﴾  

ا هو ، م﴿ ω Î) Ö ò2 ÏŒ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ù=Ïj9 ﴾]م[ ا هو صالَحبِم تذْكرةٌ لَهم٧(م ه( ريدا : ، ينحا أَزأَن

الَ يؤمن هأَن رٍ ، غريلِّغاً بِال أَجبم اكيبِ حيثُ بعثْنكْذي التا العلَّةَ فنحاَء اُهللا وإِنْ  أَزش نإِالَّ م
 يبالن حرص  علَى ذَلك .  

∩⊇⊃∈∪﴿ ⎦ Éi⎪ r( Ÿ2 uρ ﴾ ، وكَم ،﴿ô⎯ ÏiΒ 7π tƒ# u™ ﴾ وحيدلُّ علَى التدت ٨(داللة( ،  ﴿’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

                           
  . ٢/٦٣٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
: تفسري ابن أيب حامت و،  ١٣/٧٠:تفسري الطربي : انظر . حامت عن سلمان الفارسي  رواه ابن جرير وابن أيب  ) ٢(

٧/٢٢٠٢  ،  
: تفسري ابن أيب حامت و،  مصدر سابق: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن احلسن   ) ٣(

  . مصدر سابق  
  . ٢/٦٣٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق  : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٥(
  . ٣/١٣٠: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(
  . ٣/١٣١: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(



  

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾ مالش نجومِ واجلبالِمسِ والقَمرِ والن، ﴿šχρ ” ßϑ tƒ $ pκ ö n= tæ öΝ èδ uρ $pκ ÷] tã 

tβθ àÊ Ì ÷èãΒ  ﴾]كـ [ بِرينتعوالَ م فَكِّرينم ا غريهنزاوجترِكُو)١(يشا : نَ ، فقالَ الْمفإِن

  :   نؤمن باِهللا الذي خلق هذه األشياَء ، فقالَ اُهللا تعاىل 

∩⊇⊃∉∪﴿$ tΒ uρ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ Ν èδ ç sY ò2 r& «! $$ Î/ ﴾  بأَنَّ اَهللا ي إِقْرارهفواألرض مواتالس وخلق خلقَه ،

﴿ω Î) Ν èδ uρ tβθ ä. Î ô³ •Β ﴾]الوثنِ ]كـ ٢( بِعبادة(.  

∩⊇⊃∠∪﴿(# þθ ãΖ ÏΒ r' sù r&﴾ِنعي ي :شرِكنيالْم،﴿β r& öΝ åκ u Ï? ù' s? ×π u‹ Ï©$ xî ô⎯ ÏiΒ É># x‹ tã «! عقوبةً تغشاهم ﴾ #$

ρr& ãΝ÷﴿،)٣(وتنبِسطُ عليهم  åκ u Ï?ù' s? èπ tã$¡¡9 $# Zπ tF øó t/ öΝ èδ uρ Ÿω šχρâ ßê ô± o„ ﴾]كـ. [  

∩⊇⊃∇∪ ﴿ ö≅ è%﴾  ملَه :﴿ ⎯ Íν É‹≈ yδ﴾ ا علَيها ، الطَّرِيقَةُ التي أَن﴿þ’ Í?Š Î6 y™ ﴾ ، هاجِينمي وتنس 

﴿(# þθ ãã ÷Š r& ’ n< Î) «! ’4/﴿: م قال ، ثُ)٤(المالكَ متو ]خ[﴾ #$ n? tã >ο u ÅÁ t/ ﴾ ٍقني٥(علَى دينٍ وي(،﴿O$ tΡ r& 

)٥(،﴿O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ≈⎯z ﴿،)٦(وا علَى أَحسنِ طَريقةانكَو ،أصحابه : يعنِي ]ن[﴾#$?¨ ys ö6ß™ uρ 

«! $# ﴾بح:وقلْ: أَيركُوا ، سا أَشمزِيهاً ِهللا عانَ اِهللا تن﴿!$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 ] ن[﴾ #$

الذ يناتاً ذُخاِهللا نِد ٧(وا مع(.  

∩⊇⊃®∪﴿ !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ š Î=ö6 s% ω Î) Zω% y` Í‘ û© trθæƒ  Ν Íκ ö s9 Î) ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δ r& #“ t à) ø9  ﴿ قَرأَ  ]ن[ ﴾  #$

û© Çrθ œΡ  ﴾٨(حفص(،  ريدإِالَّ رِلَ: ي لكث قَبعيب جاالً غَم، ري امرأةكَوصارِانأَهلِ األم نوا م ،

                           
  . ٢/٦٣٧: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
  . ١٨/١٧٩:التفسري الكبري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن األنباري   ) ٤(
  .١٢٣: جماز القرآن : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
  .  ١٣٠: يسري يف القراءات السبع التو،  ٣٥١:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(



  

وا علَى انالرسلَ من قَبلك كَأَنَّ : يريد م نبوته ،هذا رد إلنكارِهادية ، ونبياً من ب م نبعثْولَ
،اُألممِمثلِ حالك نم قبلك نكَ ومواان علَى مثلِ حفَ،همالأهلكن؛ )١(م اهت قوله ى عالَفذَلك :

﴿ óΟ n=sù r& (#ρç Å¡ o„ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#ρã ÝàΖ uŠ sù y#ø‹ x. šχ% x. èπ t7 É%$ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ óΟ ÎγÏ= ö7 s% ﴾ ]ى  ]نإِل

#‘â﴿فَيعتبِروا بِهم ، املُكَذِّبة مصارع اُألممِ t$ s! uρ Íο t Åz Fψ ×﴿،ةَاجلن: يعنِي  ﴾#$ ö yz š⎥⎪ Ï% ©#Ïj9 (# öθ s) ¨? $#﴾ 

Ÿξ﴿الشرك من الدنيا ،  ]ن ق[ sù r& tβθè= É) ÷è sƒ ﴾]صد ن [ذَهؤمنوا ؟ا حتقَ! ى تأَر ﴿βθè=É) ÷è s? 

 ﴾و نمدو ذكوع٢(م اص(.   

∩⊇⊇⊃∪ ﴿ #© ¨L ym # sŒ Î) }§ t↔ ø‹ tF ó™ $# ã≅ ß™ ”9$# ﴾ ئيقَس نوا مومهم أنْ يؤم٣(وان(،﴿ (# þθ ‘Ζ sß uρ öΝ åκ ¨Ξ r& ô‰ s% 

(#θç/ Éj‹à2 ﴾ َأَيقوا أَنْ قَنومم كَهذَّبأَ م ،وهقَر ﴿#θç/ É‹à2  ﴾ُك ٢٠، )٤(وف وى عاملعنلى هذه 

هالقَ ذهوا :  راءةكذَب سلَ قدأَنَّ الر اَألمم ت٥(ظن( ،﴿ôΜ èδ u™!$ y_ $ tΡç óÇ tΡ]كـ[ z© Éf ÷Ζ ãΖ sù ⎯ tΒ 

â™ !$t± ®Σ ﴾   ]ق كـ ن[ وهم املؤمنونَ أَتاَألنبياِء ص باعاِهللا ع ليهِلواتم وسقَالم ، هأَر ﴿ 

© Édf ãΖ sù ﴾ شامٍ وعاص ٦(م(،﴿ Ÿω uρ –Š t ãƒ $ uΖ ß™ ù' t/ ﴾ ، انذَبع﴿Ç⎯ tã ÏΘ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ ÏΒÌ ôfßϑ ø9 ،  نم [﴾ #$

  .  ]  مائةٌ وعشر

∩⊇⊇⊇∪ ﴿ ô‰ s) s9 šχ% x. ’ Îû öΝ Îη ÅÁ|Á s% ﴾ ِنعي ي : ، فوسوةَ يإِخ﴿×ο u ö9 Ïã ﴾  ، ردبتكْرةٌ وف

﴿’ Í< 'ρT[{ É>$ t6 ø9 F{ مصر بعد ما كانَ  مليكهتيوسف و وذَلك أَنَّ من قَدر علَى إعزازِ]نش [ ﴾ #$

%tΒ tβ$ ﴿وينصره  ، ادر علَى أَنْ يعز محمداً قَ أَهلها ؛عبداً لبعضِ  x. ﴾ ُنُ ، رآالق﴿ $ZVƒ Ï‰ tn 

                           
  . ٦٣٨ – ٢/٦٣٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٥٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .  ١٣/٨٣: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٣(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٥١: القراءات  السبعة يف: انظر   ) ٤(
ومعاين ،  ٢/٥٦: للفراء ، وانظر توجيه القراءتني يف معاين القرآن ،  ١/٢٦٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(

  .  ٣/١٣٢: القرآن وإعرابه 
  . مصدر سابق : ع التيسري يف القراءات السبو،  ٣٥٢: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(



  

2” u tI ø ãƒ ﴾  ، بشر لهقَوتي﴿/⎯ Å6≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰ óÁs? “ Ï% ©! $# t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ﴾ كَو ا لكنم قدصانَ ت

›≅Ÿ﴿قبلَه من الكُتبِ ،  ÅÁ ø s? uρ Èe≅ à2 &™ ó© x« ﴾ ِينأُمورِ الد نم إِليه اجتحي  ،﴿“ Y‰èδ uρ﴾ ًانايب، 

﴿ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ﴾]م[   دمحم ا جاَء بهقونَ بِمدصي )١(.  

* * *  

عدورةُ الر٢(س( 

   )٣(الثُ آياتثَونَ وعبرأَ
 م ةٌ أَوكيمةٌنِد٤(ي(  

ijk  

∩⊇∪﴿  ýϑ y7﴿،)٥(ىأَرأَنا اُهللا أَعلم و]ش خ[﴾ 9#! ù=Ï?﴾ نِيعارِ واَألحكَامِ :ياألخب نا ذُكر مم

                           
  . ٢/٦٣٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
سورة الرعد هو االسم الذي اشتهرت :  ((  ٢٣٢ - ٢٣١: قال صاحب كتاب أمساء سور القرآن وفضائلها   ) ٢(

إذ مل خيتلفوا يف امسها ؛ فهو توقيفي  وذلك يدل على أا مسماة بذلك من عهد رسول اهللا ، به عند السلف 
ما : مث استدل على ما سبق بعدة آثار ؛ منها ،  ))  وبذلك كتبت يف املصاحف وكتب التفسري واحلديث ،

عن ابن عباس وابن الزبري رضي ، وعزاه أليب الشيخ وابن مردويه ،  ٤/٥٩٩: أورده السيوطي يف الدر املنثور 
  . ))  نزلت سورة الرعد باملدينة: (( اهللا عنهم 

وأربع يف ، وهي أربعون وثالث آيات يف الكويف : ((  ١٦٩: البيان يف عد آي القرآن لداين يف قال أبو عمرو ا  ) ٣(
مل يعدها ﴾لفي خلق جديد  ﴿: اختالفها مخس آيات ، وسبع شامي ، ومخس بصري ، املدنيني واملكي 

أم هل  ﴿ ، عدها الشامي ومل يعدها الباقون ﴾قل هل يستوي األعمى والبصري  ﴿ ، الكويف وعدها الباقون
عدها الشامي ومل  ﴾أولئك هلم سوء احلساب  ﴿، مل يعدها الكويف وعدها الباقون  ﴾تستوي الظلمات والنور 

  . )) مل يعدها املدنيان واملكي وعدها الباقون ﴾من كل باب  ﴿، يعدها الباقون 
: ثانياً ، تها أقوى من اليت تقول مبدنيتها أن الروايات اليت تقول مبكي: أوالً : الراجح واهللا أعلم أا مكية لآليت   ) ٤(

،  ٣/٣٢٠: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز قال ابن عطية يف ، أن القول بأا مكية هو قول اجلمهور 
أن املتأمل يف آيات السورة جيد : ثالثاً ،  ))واجلمهور على أا مكية  :  ((٦/٤٠٢:وأبو حيان يف البحر احمليط 

  .  ٤٨٥ -١/٤٨٤: وانظر تفصيل املسألة يف املكي واملدين يف القرآن الكرمي . ص السور املكية فيها خصائ
عنه   رواه أبو الضحى:  ((قال ابن اجلوزي ، عن ابن عباس ، حكاه السمرقندي والثعليب والواحدي والبغوي   ) ٥(



  

≈àM﴿ة ،هذه اآلي واَألحكَامِ قبلَ tƒ# u™ É=≈ tG Å3 ø9 “ü﴿،رآنُالقُ] خ[﴾#$ Ï% ©! $# uρ tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ 

‘, ys ø9 $# ﴾ لِ نبق نم ي بهتأْت كركونَ أَنا يقولُ املشكم لَيساطالً ،فِْسك ب ﴿£⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& 

Ä¨$̈Ζ9 Ÿω tβθ ﴿، )١(أَهلَ مكَّةَ : يعنِي  ﴾ #$ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾ ]م.[  

∩⊄∪ ﴿ ª! $# “ Ï% ©! $# yì sù u‘ ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# Î ö tó Î/ 7‰ uΗ xå﴾ جمع ع،ماداألساطني ٢(وهي(،﴿ $pκ tΞ÷ρ t s? ﴾

Î﴿ :قوله  ٢٠ذلك مرفوعةً بغريِ عماد،أَنتم كَ] خ[ ö tó Î/ 7‰ uΗ xå ﴾ و ، تام كالم ﴿$ pκ tΞ ÷ρ t s?  ﴾ : خرب

مستأنى فنماَء : ، املعالس ِسكها، رفعمت امةقَ بِالَ دع الَثُم :  ﴿$ pκ tΞ ÷ρ t s? ﴾  ىتكم : واملعنؤير

Ν§﴿،)٣(إِياها تكْفي عن الدليِلِ èO 3“ uθ tGó™ $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 استواُء : استوىل واقْتدر ، وأصله ]خ[﴾ #$

ا أَنَّ أَصلَ القيامِ االنتصابدبري ، كَمالت،قَالُ  ثُمي :بالت دبريِ ،قامدلُ علَى حداالستيالِء  ثُووي

يهلوىل عتشِ املُسرلق العخ بعد ، لَ علَى خرشِ لقِأقْبالع  ىل عليهوت٤(املُس( ،﴿t ¤‚ y™ uρ }§ ôϑ¤±9 $# 

t yϑ s) ø9 $# uρ  ﴾]اذَلَ] نمهنم رادا يما لملَه، ﴿@≅ ä. “ Ì øg s† 9≅ y_ L{ ‘ wΚ |¡ •Β ﴾]ن [عم ى وقتلومٍ ، إل

ã ﴿وهو فناُء الدنيا ،  În/ y‰ãƒ t øΒ F{ $# ﴾ ، بِحكْمته فهرصي﴿ ã≅ Å_Á x ãƒ ÏM≈ tƒ Fψ يبين الدالالت التي  ﴾ #$

تثوالبع وحيدلُّ علَى التد،﴿Ν ä3 ¯= yè s9 Ï™ !$ s) Î=Î/ öΝ ä3 În/ u‘ tβθ ãΖ Ï%θè?﴾]ا أَهلَ ] كـنوا يوقكي تل

                                                                             
 ٣/٣: ط يف تفسري القرآن ايد والوسي،  ٥/٢٦٧: تفسري الثعليب و،  ٢/٢١٥:تفسري السمرقندي : انظر  )).
  .  ٤/٣٠٠: زاد املسري و،  ٣/٥: تفسري البغوي و، 

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
ساويني و يف اهلندسة جسم صلب ذو طرفني مت، العمود والسارية : االسطوانة  :١/١٧:املعجم الوسيط قال يف   ) ٢(

على هيئة دائرتني متماثلتني حتصران سطحا ملفوفا حبيث متكن متابعته خبط يتحرك موازيا لنفسه و ينتهي طرفاه 
:   واجلمع ...وكل جسم أو شيء ذي شكل أسطواين يسمى أسطوانة أيضا ، يف حميطي هاتني الدائرتني 

    .أساطني 
  .١/٢٧٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
وتعطيل وحتريف لصفات اهللا ؛ فاملتقرر من مذهب أهل السنة ، د مر يف غري هذا املوضع أن هذا التفسري باطل ق  ) ٤(

أن اهللا جل يف عاله يستوي على عرشه استواء حقيقياً يليق جبالله وعظيم سلطانه من غري تشبيه وال : واجلماعة 
  .متثيل وال تعطيل وال حتريف 



  

 ١(مكَّةَ بالبعث(.  

∩⊂∪ ﴿ /uθèδ uρ “ Ï% ©! $# £‰ tΒ uÚ ö‘ F{ $# ﴾ طَبسعهاها وس٢(و(، ﴿ Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ Ïù z© Å›# uρ u‘  اهدتو

#﴿اجلبالِ ، بِ \≈ pκ ÷Ξ r& uρ]ن[⎯ ÏΒ uρ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ̈V9 $#]٣[Ÿ≅ yè y_ $ pκ Ïù È⎦ ÷⎫ y` ÷ρ y— È⎦ ÷⎫ uΖ øO  ،ضاًامححلواً و ]ن[﴾ #$

﴿© Å´øó ãƒ Ÿ≅ øŠ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 β¨]ن[#$ Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβρ ã ©3 x tG tƒ ﴾]كـ [مضى ت٣(فسريه(.  

∩⊆∪ ﴿ ’ Îû uρ ÇÚ ö‘ F{ $# Óì sÜ Ï% ÔN≡ u‘ Èθ≈ yf tG •Β ﴾  ضٍ ،قُرىبع نم ا قَرِيبهض٢٠بعوه ي األرض

≈M×﴿،)٤(ذه والَ تنبِت ه ذهتنبِت ه ؛ األرض العذْبةُو السبخةُ ¨Ζ y_ uρ ﴾ نياتسب  ،﴿ô⎯ ÏiΒ 5>$ uΖ ôã r& 

í×]ن ق[ ö‘ y— uρ ×≅Š Ïƒ wΥ uρ ×β# uθ÷Ζ Ï¹﴾وهو أَنْ يفَواحداً، صلَُألاا كون عفرتي ثُمملنحيالً يخن يصري  ،

و نلُهوأَص٥(احد(،﴿ç ö xî uρ 5β# uθ ÷Ζ Ï¹﴾]ث[وهقةُ وفَرأَاحدةً واحدةً ،ي املُتقَر ﴿í ö‘ y— uρ ٌ ﴾هدعا بوم 

 قح4 ﴿ ،)٦(وحفص’ s+ ó¡ ç@ ﴾ يخوالن اتواجلن القطع أَ لُ ، هذه4﴿قَر’ s+ ó¡ç„  ﴾  ٧(شامٍ وعاصم( ،
)٧( ،﴿ &™ !$ yϑÎ/ 7 ‰ Ïn# uρ ] ن ق [ ã≅ ÅeÒ x çΡ uρ $ pκ |Õ ÷è t/ 4† n? tã <Ù ÷è t/  ﴾  نِيعي :ومِ ، اخالطُّع تالف

≅ã﴿  قَرأَ ÅeÒ x çƒ uρ ﴾ ٨(أَخ(، ﴿’ Îû È≅ à2 W{ وجيد  ، حامضلوٍ ور فَمن حموهو الثَّ ]ن[﴾ #$

يٍء ،ودر ﴿ ¨β Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ ﴾ ، دالالت5﴿لΘ öθ s) Ïj9 šχθ è=É) ÷è tƒ﴾]م [ أَهلُ اِإلميان
)٩(اِهللا ين عقَلُالذ نوا ع.   

                           
  . ٣/٤:  القرآن ايد الوسيط يف تفسري: انظر   ) ١(
  . ٣/١٣٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
  : (   ) .صفحة ، من سورة األعراف )  ٥٤( عند اآلية رقم   ) ٣(
  . ١/٢٧١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
ومعاين ،  ١٢٤: ن وجماز القرآ،  ٢/٥٨: للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء وأبو عبيدة والزجاج   ) ٥(

  .  ٣/١٣٨: القرآن وإعرابه 
  . ١٣١: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٥٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .  مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٥٧ - ٣٥٦ :السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  .  مصدر سابق : ري يف القراءات السبع التيسو، مصدر سابق  :السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  . ٣/٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٩(



  

∩∈∪ ﴿ β Î) uρ ó= yf ÷è s?﴾ بعد يبِكوتكْذ ، والَ يضر فعهم ماالَ ينعبادت نم دمحيا م ، البيان

،وهو معنى قوله عز )٢(يضاً من إِنكَارهم البعثَفَتعجب أ ٦، )١(من هذه املخلوقات : أَو  ٢٠

=Ò﴿ :عز وجلَّ  yf yè sù öΝ çλ é; öθ s% # sŒÎ) $̈Ζ ä. $ ¹/≡ t è? $̄Ρ Î) r& ’ Å∀ s9 9, ù= yz >‰ƒ Ï‰ y`﴾]أَ]ن فذَا ﴿ قَرأَئ  ﴾

متسفهم  ،﴿ $̄Ρ Î)  ﴾ٍلوع دنم ه شامٍ  خربوضد ،،ي س٣(بحانوف(،ي املؤمننيوف)٤( ةجدوالس،

٤(املؤمنني( ةجدوالس،)٥(ثْلهم)٦(، ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. öΝ Íκ Íh5 t Î/]ن[ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ã≅≈ n=øñ F{ $# þ’ Îû 

þ’ Îû óΟ Îγ Ï%$uΖ ôã r&  ﴾]األغاللُ ]ن:جلٍ ، وغ معو طَهاليد به دقَيت ى إِلَ وق

y7﴿،)٧(العنقِ Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ/Ü=≈ ptõ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 öΝ]ن[#$ èδ $pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ﴾ ]كـ ثج. [  

∩∉∪ ﴿ y7 tΡθè= Éf ÷è tGó¡ o„ uρ Ïπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $$Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ïπ uΖ |¡ ys ø9$# ﴾ نِيعي:ي مشركمكَّةَ حني ألُسووا رلُ س

، )٩(م أُعاجِلْهم بهي لَذَابِ الذالعستعجلونك بِي:قولُي.)٨(اًء العذابِ استهزأنْ يأْتيهم بِ اِهللا 

٩(به(و ،الَولُو قَهعت ى ه:  ﴿Ÿ≅ ö6 s% Ïπ uΖ |¡ ys ø9 أْخريِ العقوبة عنهم إِىل م في ته إِليهِإِحسان: يعنِي  ﴾ #$

إِىل يومِ القي ، امة ﴿ô‰ s% uρ ôM n=yz ⎯ ÏΒ ÞΟ Îγ Î=ö6 s% àM≈ n=èV yϑ ø9 ضت من قَبلهم العقوبات قد مو] ن[﴾ #$

                           
  .  مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  .  مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
وقَالُوا أَئذَا  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة اإلسراء )  ٩٨،  ٤٩( اردة يف اآلية رقم الو) أئنا  –أئذا ( يعين   ) ٣(

لك جزاؤهم بِأَنهم كَفَروا بَِآياتنا وقَالُوا أَئذَا كُنا عظَاما  ﴿ و،  ﴾كُنا عظَاما ورفَاتا أَئنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جديدا 
  .  ﴾أَئنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جديدا  ورفَاتا

قَالُوا أَئذَا متنا وكُنا  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة املؤمنون )  ٨٢( الواردة يف اآلية رقم ) أئنا  –أئذا ( يعين   ) ٤(
  . ﴾ترابا وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ 

وقَالُوا أَئذَا ضلَلْنا  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة السجدة )  ١٠( اآلية رقم  الواردة يف) أئنا  –أئذا ( يعين   ) ٥(
  . ﴾في الْأَرضِ أَئنا لَفي خلْقٍ جديد بلْ هم بِلقَاِء ربهِم كَافرونَ 

  . ١٣٢: التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ١٢٥: جماز القرآن : انظر   ) ٧(
: تفسري ابن أيب حامت و،  ١٣/١٠٥: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٨(

٧/٢٢٢٣ .  
  . ٣/٦:  والوسيط يف تفسري القرآن ايد،  ١٥/٧٢:هتذيب اللغة : انظر . قاله األزهري   ) ٩(



  

ت اَألشباه واَألمثَالُ الْمثُالُ: ، ويقَالُ  مثُلَةٌ: ا هداحو٠٢،)١(م يعتبِروا بِها،لَ ممِ الْمكذِّبةاُألفي 

ثَالُ ماواَألمبِه ربتعا ي٢(م(،﴿¨β Î) uρ y7 −/ u‘ ρä% s! ;ο t Ï øó tΒ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 4’ n? tã óΟ Îγ ÏΗ ø>àß﴾]ن[ وبةنِي بالتع؛ي

:يترجنِ املُشع اوزوا ، كنيإِذا آمن﴿¨β Î) uρ š −/ u‘ ß‰ƒ Ï‰ t± s9 É>$ s) Ïèø9 لمن : يعنِي ]  كـ[﴾ #$

 علَى الكفر أَصر.  

 ∩∠∪﴿ ãΑθà) tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. Iω öθ s9 tΑ Ì“Ρé& Ïµ ø‹ n= tã ×π tƒ# u™ ⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ïµ În/ ما بآية كَ هالَّ أتى] ن[﴾  ‘§

الع نوسى ما مى بِهأتصا و٣(اليد(،﴿!$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡ r& Ö‘ É‹Ζ ãΒ ﴾]كـ [ع نمارِ لبالنصلَى ، و لك يس

ش اآليات نم يٌء ،لك﴿ Èe≅ ä3 Ï9 uρ BΘöθ s% >Š$ yδ ﴾]كـ خب [ حانهبداعٍ إِلَى اِهللا س بِين

﴾  هاديمن ﴿ و ﴾هادي ﴿ ، قَرأَ)٤(يدعوهم بِما يعطَى من اآليات الَ بِما يريدونَ ويتحكَّمون

 ﴾)٥(ي﴿ واقو نم ﴾)٦( ي﴿  واقو ﴾ )٧(ي ﴿ [ والو  ﴾[ )٩()٨(،ِحلي النوف)١٠(و،م ح
    . )١(بياٍء في الوصلِ مك )١١(املؤمن

                           
  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : هتذيب اللغة : انظر . قاله األزهري   ) ١(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر ،  ٤١٨: غريب القرآن   ) ٢(
  . ٣/١٤٠: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
   .﴾ومن يضللِ اللَّه فَما لَه من هاد ﴿:وهي قوله تعاىل،من سورة الرعد ) ٣٣(الواردة يف اآلية رقم ) هاد( يعين   ) ٥(
لَهم عذَاب في الْحياة الدنيا  ﴿:وهي قوله تعاىل،من سورة الرعد ) ٣٤(الواردة يف اآلية رقم ) من واق(يعين   ) ٦(

  . ﴾ولَعذَاب الَْآخرة أَشق وما لَهم من اللَّه من واقٍ  
ولَئنِ اتبعت أَهواَءهم بعدما جاَءك  ﴿: وهي قوله تعاىل،من سورة الرعد ) ٣٧(الواردة يف اآلية رقم ) واق(يعين   ) ٧(

  . ﴾واقٍ  من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي ولَا
وهذا غري صحيح ؛ ألن املؤلف أراد أوالً  أن يذكر  ﴾ باقي ﴿: ويف األصل ، كذا يف كتب القراءات املعتمدة   ) ٨(

كما سيأيت يف احلاشية ، وهذه ليست منها ؛ بل هي يف سورة النحل ، الكلمات اليت وردت يف سورة الرعد 
  .ولعله سبق قلم من الناسخ ، بعد التالية 

وإِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوًءا فَلَا مرد  ﴿: وهي قوله تعاىل،من سورة الرعد ) ١١(الواردة يف اآلية رقم ) وال(ين يع  ) ٩(
  .  ﴾لَه وما لَهم من دونِه من والٍ 

     .﴾ينفَد وما عند اللَّه باقٍ ما عندكُم ﴿: وهي قوله تعاىل،من سورة النحل)٣٧(الواردة يف اآلية رقم ) باق(يعين   ) ١٠(
فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم وما كَانَ  ﴿: وهي قوله تعاىل،من سورة غافر ) ٢١(الواردة يف اآلية رقم ) واق(يعين   ) ١١(

  . ﴾لَهم من اللَّه من واقٍ 



  

∩∇∪ ﴿ ª! $# ãΝ n=÷è tƒ]٣[$tΒ ã≅ Ïϑ øt rB ‘≅ à2 4© s\Ρé& ﴾ وزا ، ةغضوم لَقةع نوناقصٍ ، وذكرٍ ئم د

$﴿،)٢(وأُنثَى tΒ uρ âÙ‹ Éó s? ﴾ هقصنت،﴿ãΠ$ym ö‘ F{ ، )٣(الْحملِ التي هي تسعة أَشهرٍ من مدة]ش[﴾#$

$﴿،)٤(لُ الولد آملِ فيتضفي احلَ الدم بإِراقة: أو  ٢٠ tΒ uρ ßŠ# yŠ ÷“ s? ﴾]ش خ[ ، أَو ٢٠علَى ذلك :

 الولد عظُمم فَيالد اكس٥(بإِم(،﴿‘≅ à2 uρ >™ ó© x« … çν y‰Ψ Ïã A‘# y‰ ø) ÏϑÎ/ ﴾]كُلِّ ]كـ صه لْمع

  .)٦( شيٍء يقَدره تقْديراً

∩®∪ ﴿ ÞΟ Î9$tã É= ø‹ tóø9 $# ﴾  ، لْقهيعِ خمج نع ا غابم﴿ Íο yŠ$pκ ¤¶9 $# uρ ﴾  ، اخللق ههِدا شوم

﴿ç Î7 x6 ø9 $# ﴾  القدر يم٧(العظ( ، ﴿ ÉΑ$yè tF ßϑø9  قَرأَ  /، )٨( عما يقُولُ الْمشركُونَ ]كـ[﴾ #$

  .)٩(مك ﴾  الْمتعالي﴿ 

∩⊇⊃∪ ﴿ Ö™ !# uθ y™ Ο ä3Ζ ÏiΒ ô⎯ ¨Β § |  r& tΑ öθ s) ø9 $# ⎯ tΒ uρ t yγ y_  ⎯ Ïµ Î/] خ [ô⎯ tΒ uρ  uθ èδ ¥#÷‚ tG ó¡ãΒ È≅ øŠ ©9 $$Î/ 

7> Í‘$ y™ uρ Í‘$ pκ ¨]9 $$Î/]ر، كـ  [﴾ ]٣شوالظَّا: يقولُ ] ع ، فْسهي نف رمواملُض ، هطْقبِن اجلَاهر هر

ع ، اتي الظُّلُمي ففختواملُس ، ي الطُّرقاتميعاً سواٌءفيهم جاِهللا ف ١٠(لْم(،تسوالْم اهنعي مفخ
سالك في سربِه ، أَي : سارب ؛ أَي  ٠٢ار علَى وجهِه ،الظَّاهر الْم: والسارب املُختفي ،: 

                                                                             
  . ١٣٣: ت السبع التيسري يف القراءاو،   ٣٦٠:السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
،  ١٣/١٠٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري   ) ٣(

  .  ٧/٢٢٢٦: تفسري ابن أيب حامت و
: انظر . قول رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن جماهد وهذا ال، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب  )٤(

  .مصدر سابق : تفسري ابن أيب حامت  و، ١٣/١١٠ :تفسري الطربي 
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
:  زاد املسريو،  ٣/٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٦(

٤/٣٠٨ .  
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن احلسن   ) ٨(
  . ١٣٤: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٥٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٩(
  . ٣/١٤٢: رآن وإعرابه معاين الق: انظر . قاله الزجاج   ) ١٠(



  

 :ي ، ومذْهبِه لكهسي مقَالُ ف : برسي بر١(س( .  

∩⊇⊇∪ ﴿ … çµ s9 ×M≈ t7 Ée) yèãΒ﴾ َاقعتِهللا مالئكةٌ حفَظةٌ تزي النف هم بِوبضعاللَّيلِ ، لِ إِلَى األرضِ ب

…﴿الضمري في :  وأ٢َ،)٢(النهارِوبعضم بِ çµ s9﴾ ع به القولَ وجهر أسر نعلَى م ي ائدفختواملُس ،

ي والسفخت٣(اربِواملُس(،ع الضمري حدوولى وداً ع ﴿⎯ ¨Β ﴾، َيلقو :الضع مري بِيعلَى الن ائد

)٤(،﴿ .⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ﴾ ، َانسي اِإلنبنيِ يد نم ﴿ô⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ïµ Ï ù= yz … çµ tΡθÝà x øt s† ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& «!$# 

⎯ô﴿:هولُقَو٢،)٥(ر خلَّوا بينه وبينهفإِذا جاَء القَدبأَمره مما ملْ يقَدر،: أَي ]ن[﴾ ÏΒ Ì øΒ r& «!$#﴾ لقعتي

«! ≈M﴿ يتعلق بـ﴾#$ t7 Ée) yè ãΒ﴾ أَي:م حة بإذنْ اِهللا لَهيلَ)٦(فظوق ،:﴿ ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& « ! $#﴾ أَي : نم

هبِ ؛ نِقَمدهِعائ ٧(م له(يلَ ، وات : قبقعالْم:هح ملطانالس رس)٨(،م فَظُّونهحيقَد اِهللا ن ر

،هوظَن همعبِزوزاِء و علَهههكمِ واالست٩(ى طريقِ الت(، ﴿χ Î) ©! $# Ÿω ç Éi tó ãƒ $ tΒ BΘ öθ s) Î/ 4© ®L ym]٣[ 

4© ®L ym]٣[ (#ρç Éi tó ãƒ $ tΒ öΝ Íκ Å¦ àΡr'Î/﴾]ن[قَوماً ن لُبسعمةًالَ ي حت ، يهاصعلوا بِممعى ي﴿!# sŒ Î) uρ yŠ# u‘ r& 

ª! $# 5Θöθ s) Î/ # [™ þθ ß™ ﴾ ًذَاباع،﴿Ÿξ sù ¨Š t tΒ … çµ s9﴾]ن [ ، لَه فَالَ راد﴿ $ tΒ uρ Ο ßγ s9 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ ⎯ ÏΒ @Α# uρ 

                           
  . مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر ،  ٢٦٣ -٢٦٢: غريب القرآن   ) ١(
برقم        ، باب فضل صالة العصر ، كتاب الصالة ،  ١/٢٠٣:ه صحيحيدل على هذا ما رواه البخاري يف   ) ٢(

بحِ والْعصرِ والْمحافَظَة باب فَضلِ صلَاتي الص، كتاب الصالة ،  ١/٤٣٩: هصحيحومسلم يف ، ) ٥٣٠(
يتعاقَبونَ فيكُم ملَائكَةٌ بِاللَّيلِ وملَائكَةٌ  «: قال  أَنَّ رسولَ اللَّه   عن أيب هريرةَ ، ) ٦٣٢(برقم ، علَيهِما 
وهو أَعلَم بِهِم كَيف ؛ يعرج الَّذين باتوا فيكُم فَيسأَلُهم  ثُم، ويجتمعونَ يف صلَاة الْفَجرِ وصلَاة الْعصرِ ، بِالنهارِ 

  .» وأَتيناهم وهم يصلُّونَ ، تركْناهم وهم يصلُّونَ : فَيقُولُونَ ؟ تركْتم عبادي 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
    . ٤/٣١٠:زاد املسري : انظر . كاه ابن اجلوزي عن ابن عباس من طريق أيب اجلوزاء ح  ) ٤(
  . ١٣/١١٩: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن أيب جملز   ) ٥(
  .مصدر سابق : وجماز القرآن ،  ٢/٦٠: للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٦(
  . ٢/٤٨٧: الكشاف: انظر . ذكره الزخمشري يف تفسريه   ) ٧(
  .١٣/١١٦:تفسري الطربي : انظر . ورجحه ، رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٨(
  . مصدر سابق : الكشاف   ) ٩(



  

  .)١(ذاب عنهم م ويمنع العهيلي أَمر]كـ [﴾

∩⊇⊄∪ ﴿ uθ èδ “ Ï% ©! $# ãΝ à6ƒ Ì ãƒ šX ÷ y9ø9 $# $]ù öθ yz﴾ ِافرسلْمل،﴿$Yè yϑ sÛ uρ﴾ِي املَطراضرِ فلْح٢(ل( ،

⋅à﴿ ، )٢(املَطرِ Å´Ψ ãƒ uρ﴾  ، لُقخي﴿ šU$ ys ¡¡9 $# tΑ$s) ÏoW9   .بِالْماِء ]  كـ[﴾ #$

∩⊇⊂∪ ﴿ ßx Îm7 |¡ ç„ uρ ß‰ ôã §9 هو اسم ملَك من مالئكة  ٢،)٣(لَك املُوكَّلُ بالسحابِ وهو املَ ﴾#$

 أُضيفت رعود املشرقِ فَلهذاأَعوانٌ علَى ذلك ،  /موكَّلٌ بالسحابِ وله  )٤(ثة السماِء الثَّال

 رِبِ إِليه٥(واملغ( ،﴿ ⎯ Íν Ï‰ ôϑ pt èπ ﴿وهو ما يسمع من صوته ، وذلك تسبِيح ِهللا ،  ﴾ 2¿ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ 

èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# uρ ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏG x‹ Åz﴾]ن [ املالئكةُ: أَي بحستو هتيشاِهللا وخ يفَةخ نم،﴿ã≅ Å™ ö ãƒ uρ 

t, Ïã# uθ ¢Á9 ألرضِ وتنتشر علَى االسحابِ، ق من برقِرتحوهي التي  ﴾ #$

Ü=Š﴿،صورةً ÅÁ ãŠ sù]٣[$ pκ Í5 ⎯ tΒ â™!$ t± o„ ﴾]ع [بداب أَرا أَص٦(كَم(  يبجادلَ الن نيح،٢ وذلك

: فقال  - قَاتلَهما اُهللا - يريد قَتلَه   على النيب  )٧(أَنْ أربد بن ربيعةَ قدم مع عامر الطُّفيلُ 
لت عليه صاعقةٌ فَلما خرجا نز! ؟أَمن حناسٍ هو أَم من حديديا محمد أَخبِرنِي عن ربنا ، 

،لَتهامرفَقَتع ريِوأَصابعالْب ةدةٌ كَغاً غُدس امرأة ي بيتات فلُ، فَمول٦، )١)(٨(ية  و قَولُههو

                           
  . ٣/٩:  الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ١٣/١٢٣: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٢(
تفسري و ، ١/١٥٠:تفسري الطربي : انظر . ابن أيب حامت عن ابن عباس و، رواه ابن جرير عن شهر بن حوشب   ) ٣(

  .  ١/٥٥:ابن أيب حامت 
  . عن ابن عباس ،  ٨٤: حكاه السهيلي يف التعريف واإلعالم   ) ٤(
  .مصدر سابق : قاله السهيلي يف التعريف واإلعالم   ) ٥(
مع عامر بن   أراد قتل رسول اهللا ، ألمه  وهو أخو لبيد بن ربيعة، أربد بن قيس بن جعفر بن كالب هو   ) ٦(

:  بن بشكوالاغوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة، : انظر . بصاعقة  ه اهللاقتلف الطفيل
  .  ٢/٢٩٥ :األعالم و ، ٢/٧٧٠

عر مشهور وفارس شا، كان من شعراء اجلاهلية وفرساا ، عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كالب هو   ) ٧(
وكان ، وكان عقيما مل يولد له ، وتقدم على العرب وأطيع يف السياسة ، مذكور أخذ املرباع ونال الرئاسة 

  . ١٦/٣٣٠:الوايف بالوفيات  :انظر . ومات كما بغدة ظهرت يف عنقه ، له أعور وأدرك اإلسالم ومل يوفق 
إلجتماع أصبح مثالً يضرب ،  )) وموت يف بيت سلولية ، أغدة كغدة البعري ((   :قول عامر بن الطفيل   ) ٨(



  

öΝ ﴿ :تعالَى  èδ uρ šχθ ä9 ÏŠ$ pg ä† ’ Îû «!$# ﴾ ]خ[ ولْحل  او٢(الِالْو(  ، يبلُ النادجي بدوكانَ أَر 

uθ ﴿فأَحرقَته الصاعقَةُ ، ! أَخبِرنِي عن ربنا أَمن نحاسٍ أَم من حديد ؟: فقالَ  èδ uρ ß‰ƒ Ï‰ x© 

ÉΑ$ysÎR ùQ الْكيد : ، أَو)٤(العقوبةُ والنكَالُ : حالُ أَو امل ٠٢،  )٣(القوة : أَي ] كـ[﴾ ]٣[#$

 قوهلم : ، أَو )٥(والْمكْر نهو م : هضوعر لطاني سي ذإِل به إِذاَ سعى حلَ فالنٌ بفالنم
  .)٧()٦(للقتلِ 

∩⊇⊆∪ ﴿ … çµ s9 äο uθ ôã yŠ Èd, ptø: الَ إِله : وحيد كَلمةُ الت من خلقه الدعوةُ احلق ؛ وهي ِهللا] ن[﴾  #$

⎪⎦t﴿، )٨(إِالَّ اُهللا  Ï%©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ ﴾  نِيععونَ: يدي ركنيالْمش  ﴿⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ ﴾ ، ِامناَألص  ﴿Ÿω 
tβθ ç7‹ Éf tG ó¡ o„ Ο ßγ s9 >™ ó© y´ Î/ ω Î) ÅÝ Å™$t6 x. Ïµ ø‹ ¤ x.﴾ ريشي طُ كَفَيهسبي يللَّذ جابتسا يإِالَّ كَم﴿’ n< Î) 

                                                                             
  : قال الشاعر يذكر ذلة سلول، من أذل العرب كانت وسلول ،  نوعني من الشر

ــاهراًإ ــت ط ــين ب ــكو أن ــي   ىل اهللا أش ــى رجل ــال عل ــلويل فب ــاء س فج
ــت  ــيكم: فقل ــارك اهللا ف ــا ب ــي   اقطعوه ــها رحل ــري مدخل ــرمي غ ــأين ك ف

: للعسكري ، مجهرة األمثال :انظر.ن هذا من التعصب املمقوت الذي حاربه اإلسالم ومل يقرهوال شك أ       
  .٢/٥٧:جممع األمثال و،   ١٠٣ -١/١٠٢

: تفسري ابن أيب حامت و ،١٣/١١٩: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن زيد بن أسلم   ) ١(
٧/٢٢٣٠ .  

 ))فيصيب ا من يشاء يف حال جداله يف اهللا: فيكون املعىن :((٣/١٤٣: قرآن وإعرابه قال الزجاج يف معاين ال  ) ٢(
.  

: تفسري الطربي :انظر . الشيخ  عبد الرزاق وابن أيب حامت وأيبوزاد السيوطي نسبته ل. رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٣(
  .٤/٦٢٨:الدر املنثور و،  ١٣/١٢٧

  .مصدر سابق : قاله أبو عبيدة يف جماز القرآن   ) ٤(
: معاين القرآن قال النحاس يف ،  ٤/٣١٦:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن الضحاك وابن قتيبة   ) ٥(

  . )) فهو إيصال املكروه إىل من يستحقه من حيث ال يشعر : فأما معىن املكر من اهللا :  ((  ٣/٤٨٥
  . ١/١٠: ابن األنباري ، الزاهر يف معاين كلمات الناس : انظر . العباس  أيب األنباري عنأبو بكر  هقال   ) ٦(
  . ٤٥٦: غريب القرآن   ) ٧(
  . ١٣/١٢٨: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٨(



  

Ï™ !$yϑ ø9 $# x è=ö6 u‹ Ï9 çν$sù﴾ ،يهى فإِل عوهديو﴿$ tΒ uρ uθ èδ ⎯ Ïµ Éó Î9$t7 Î/﴾]ن[اهإِي تهوعبِد غٍ فاهالا املَاء بِب١(وم(، 

﴿ $ tΒ uρ â™ !% tæ ßŠ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $#  ﴾نامادهتم األصبع ،﴿ ωÎ) ’Îû 9≅≈ n= |Ê ﴾]طْالن ]موب هالك.  

∩⊇∈∪ ﴿ ¬! uρ ß‰ àfó¡ o„ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $Yã öθ sÛ ﴾  نِيعي : ، نِنيالْمالئكة الْمؤم

 ﴿$ \δö x. uρ ﴾ نوهم م/جدفَس ودجوا علَى السأُكْرِهيفالس وفخ ن٢(وا ِهللا م( ، امواللَّفظُ ع ،

 ، وصالْخص به راديه: أو  ٢٠، والْمالقضاُء ف انيرجم لذَّللَّه٣(م هو ت( ،﴿ Ν ßγ è=≈ n=Ïß uρ Íiρ ß‰äó ø9 $$Î/ 

Íiρß‰ äó ø9 $$Î/ ÉΑ$|¹ Fψ $# uρ ﴾] م سجِهللا  ]ةٌد دجسي لَّهؤمنٍ أَو كافرٍ فَإِنَّ ظصٍ مخكُلُّ ش

ذَ، )٤(ىعالَت يةفلَى كَيع فقالَ ن نحونلك  .  

∩⊇∉∪ ﴿ ö≅ è% ﴾  نيرِكشلْمل دمحا مي :﴿⎯ tΒ > §‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾  همبِرأَخ ؟ ثُم :

﴿È≅ è% ª!$#﴾]رونَ ]نكنهم الَ يةََألنهم احلجألْزِم ثُم،ذلك:﴿ö≅ è% Μ è?õ‹ sƒ ªB $$ sù r& ⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ﴾ 

رب وليتم غرياماً تنواألرضِ أَص موات٥(الس(،﴿ Ÿω tβθ ä3 Î=ôϑ tƒ öΝ Îγ Å¡àΡL{ $Yè ø tΡ Ÿω uρ # u ŸÑ ﴾]ن [

≅ö ﴿ : قالَفَ، ضرب مثالً للَّذي يعبدها والذي يعبد اَهللا عز وجلَّ ثُم] ن[﴾ è% ö≅ yδ “ Èθ tGó¡ o„ 

4‘ yϑ ôã F{ $# ç ÅÁ t7 ø9 $# uρ﴾]ع ف[ ؤمنوالْم كرشالْم، ﴿ ÷Π r& ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ n@ àM≈ uΗ ä> —à9 $# â‘θ‘Ζ9 $# uρ﴾] ف

Π÷﴿قَرأَالشرك واِإليِمانُ ، ]ن r& ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ n„﴾  بةح٦(ص(،﴿÷Π r& (#θè=yè y_ ¬! u™ !% x. u à° (#θà) n= yz 

⎯ Ïµ É) ù=y⇐ x.﴾ نِيعركاء ؛ : يلوا ِهللا شعلَق اُهللاأَجا خهم خلقُوا مثلَ مَألن ،﴿tµ t/$t± tF sù ß, ù=sƒ ø:$# 

öΝ Íκ ö n= tã﴾]هم ؟] ندنركاِء بِخلقِ اِهللا عالش خلق شابهفَت!كارٍ،أَيإِن امفهتوهذا اس:األمر ليس 

                           
  . ٣/١٤٤: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  . ١٣/١٣١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن زيد   ) ٢(
  .١/٢٧٢:األريب يف تفسري الغريب  تذكرة  ) ٣(
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٤(
  . ٣/١٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  . ١٣٣: التيسري يف القراءات السبع و، ٣٥٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(



  

بِه األمرتى يشباخللقِعلَى هذا حت دفَرتوجلَّ )١(، بلْ اُهللا الْم عز وهو قوله ،: ﴿ È≅ è% ª! $# ß, Î9$ yz 

]٣[Èe≅ ä. &™ó© x« uθ èδ uρ ß‰ Ïn# uθ ø9 $# ã‘$ £γ s) ø9   ] .كـ[﴾ #$

∩⊇∠∪ ﴿ tΑ t“Ρr& š∅ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# [™ !$ tΒ ﴾  نِيعي : ، طرالْم﴿ ôM s9$|¡ sù 8π tƒ ÏŠ ÷ρ r& ﴾  ، واد عمج 

 ﴿$ yδ Í‘ y‰ s) Î/﴾ َألما يرِ مبِالْماِء القرآنَ ،بقَد ى ها ، أَرادنعوالْم ، القُلوب آناً : وباألوديةلَ قُرزأَن

، ما ملْ يرزق شيئاً ومنها ما رزِق القَليلَ ،ومنهامنها ما رزِق الْكَثري ،:قَبِلَته القُلوب بأَقدارها فَ

 ﴿Ÿ≅ yϑ tGôm $$ sù ã≅ ø‹ ¡¡9 $# # Y‰ t/ y—﴾ لوا الْماءعا يوهو م،﴿ $ \Š Î/# لزبد مثلُ الكافر ، واعالياً فَوقَه، ]ن[﴾‘§

 ريدي :ضِ األحوالِ فإنَّ اَهللا تي بعف علَى احلق اطلَ وإِنْ ظهرعالَأَنَّ الب ، لَهطبوي قَهحميى س

$﴿ : ى قوله عز وجلَّ، وهو معن)٢(علُ العاقبةَ للحق وأَهلَه ويج ¨Β r' sù ß‰ t/̈“9 $# Ü= yδõ‹ uŠ sù /[™!$ x ã_ ﴾ 

$﴿ ،)٣(وهو ما رمى به الوادي ¨Β r& uρ $ tΒ ßì xΖ tƒ }¨$ ¨Ζ9 [﴿ ، ى عرمما ينبت املَ﴾  #$ ä3 ôϑu‹ sù   ﴾

ض ي األرضِ ، ثُمقَى فبيمثالً آخ ربر،وو قَهت ىعالَوله:﴿ $ £ϑÏΒ uρ tβρ ß‰ Ï%θã? Ïµ ø‹ n=tã ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ﴾  ،

βρ﴿ قَرأَ  ß‰ Ï%θ ãƒ ﴾ ابحنِي)٤(صعا :؛ يموغريها م حاسوالن ةالذَّهبِ والفض نواهر األرضِ مج

ا وليهع وقَدارِ ، فَيل النخدا يمم،ليا الْحهنخذُ متوهو الذَّيهب والفض،تعةة ،أَو األم وهي

$!™u﴿:النحاس والرصاص وغريها،وهذا معنى قُوله تعاىل:انِي؛ يعنِياألو tó ÏG ö/ $# >π u‹ ù=Ïm ÷ρr& 8í$ tF tΒ 

Ó‰ t/ y— … ã&é# ÷W ÏiΒ﴾ ]ن [ أَي : ريدالْماِء ، ي دمثلُ زب : ، ريالْك يهفنها خبثٌ يضبع الْجواهر إِنَّ هذه

﴿y7 Ï9≡ x‹ x. ﴾ ا ذُك:أَياألشياءكم هذه نم ٥(ر(،﴿ Ü> Î ôØ o„ ª!$#﴾ ُثَلم،﴿¨, ys ø9 $# Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# uρ] نف[ 

$ ]ن ¨Β r'sù ß‰ t/ ¨“9 $# Ü= yδ õ‹ uŠ sù [™ !$ x ã_]ن[$̈Β r& uρ $ tΒ ßì xΖ tƒ }¨$̈Ζ9 $# ß] ä3 ôϑ u‹ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{  ٠٢ ]ن[ ﴾ #$

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ه الواحدي عن ابن األنباري حكا  ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  . ٣/١٤٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق :  التيسري يف القراءات السبعو، ٣٥٩: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ١٣ - ٣/١٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(



  

اشِ ثُم غثُّاُء ما عالَ السيلَ من الزبد والقموالإِلى جنباته من الغثُّاِء ،  ما رمى الوادي: اجلُفاء 

 ، ذَهبوي قفرتقَالُ يي :بِزابد القْدر فَاتاأَجهنها عدبز ١(ها إِذا ألْقت(، ﴿y7 Ï9≡ x‹ x. Ü> Î ôØ o„ 

ª! $# tΑ$ sW øΒF{ ما :معنىتقْدمي وتأخري في اللَّفظ،والْ فهذه اآليةُ فيها]ش صو م[ ﴾ ]٣[#$

 به كتربأَخ  .  

∩⊇∇∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#θç/$yf tG ó™ $# ãΝ Íκ Íh5 t Ï9 ﴾ ، م إِليهاهعا دإِلَى م وه4﴿أَجاب© o_ ó¡ ßsø9 اجلَنة ،  ]ن[﴾ #$

﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ öΝ s9 (#θç7Š Éf tF ó¡ o„ … çµ s9 ﴾ هم الكُفَّارو،﴿öθ s9 χ r& Ν ßγ s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $YèŠ ÏΗ sd … ã& s#÷W ÏΒ uρ 

… çµ yè tΒ (# ÷ρ y‰ tFøù ]ω ÿ⎯ Ïµ Î/ ﴾]ذابِ ، ] نالع نهم مفُسداَء أَنف لُوهعج﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ çλ m; â™ þθß™ É>$ |¡ Ïtø:$# ﴾ 

öΝ﴿،)٢(وال يتجاوز لَهم عن سيئةسنةٌ،و أَنْ ال تقْبلَ منهم حهو]ف[ ßγ1 uρ ù' tΒuρ æΛ ©⎝ yγ y_]ن[}§ ø♥ Î/ uρ 

ßŠ$ yγÎR ùQ   .] ٠٢م ثد[﴾ #$

∩⊇®∪ ﴿ ⎯ yϑ sù r& ÞΟ n= ÷è tƒ !$ yϑ ¯Ρ r& tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ‘, pt ø:$# ô⎯ yϑ x. uθ èδ #‘ yϑ ôã r&  ﴾]ن [ف لتزي ن

$ ﴿،)٣(مزةُ وح،-لَعنه اهللا  - أَبِي جهلٍ oÿ ©ς Î) ã ©. x‹ tG tƒ ﴾ عتيياصن الْمعع عدترظُ فَي،﴿ (#θä9 'ρ é& 

É>$ t6ø9 F{   .)٤( الْمهاجرين واَألنصارِ: نِي يع] خ كـ أوثد[/﴾ #$

∩⊄⊃∪ ﴿ t⎦⎪ Ï%©! $# tβθ èùθãƒ Ï‰ôγ yè Î/ «! $# Ÿω uρ tβθ àÒ à)Ζ tƒ t−$sWŠ Ïϑ ø9 :  يعنِي] عشرون، خ أوثد [﴾ #$

 لبِ آدمي صم فهو هم عليهاهدالذي ع العهد )٥(.  

∩⊄⊇∪ ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ è=ÅÁ tƒ !$tΒ t tΒ r& ª! $# ÿ⎯ Ïµ Î/ β r& Ÿ≅ |¹θãƒ ﴾ لِ عسيعِ الرماِإلميانُ بِج هوم ليهِو

                           
  . ١٢٧: وجماز القرآن ،  ٢/٦٢: للفراء ، معاين القرآن : وانظر .  ٣٥٤،  ١٧٩: غريب القرآن   ) ١(
  . ١٣/١٣٨:تفسري الطربي : انظر . روى حنوه ابن جرير عن شهر بن حوشب وإبراهيم النخعي   ) ٢(
الوسيط يف : انظر . الواحدي والبغوي وابن اجلوزي والقرطيب وأبو حيان عن ابن عباس ؛ دون إسناد  حكاه  ) ٣(

: تفسري القرطيب و،  ٤/٣٢٣:زاد املسري و، ٣/١٤:تفسري البغوي و، مصدر سابق : تفسري القرآن ايد 
  .  ٥/٣٧٥:تفسري البحر احمليط و،  ٩/٣٠٧

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : ظر ان. حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢/٣٥٣:تفسري ابن زمنني   ) ٥(



  

 الم١(الس( ،﴿ šχ öθ t± øƒ s† uρ öΝ åκ ®5 u‘ tβθ èù$ sƒ s† uρ u™ þθ ß™ É>$ |¡Ït ø:$# ﴾ ]كـ.[  

∩⊄⊄∪ ﴿  t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρç y9|¹ ﴾ ، ا أُمروا بهينهم وملَى دع﴿ u™ !$ tó ÏGö/ $# Ïµ ô_ uρ öΝ Íκ Íh5 u‘ ﴾ أَي : طلب

%θãΒ$s#)﴿ ، تعظيم اِهللا r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# (#θà) xΡr& uρ $ £ϑÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ # u Å  Zπ u‹ ÏΡŸξ tã uρ]ع[ šχρâ™ u‘ ô‰ tƒ uρ ﴾ 

Ïπ ﴿يدفعونَ ،  oΨ |¡ pt ø: $$Î/ ﴾  ، وبةبالت﴿ sπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 ، )٢(هم كُلَّما أَذْنبوا تابواوهو أَنالْمعصيةَ ، ]ع[﴾ #$

﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ çλ m; ∑© t< ø) ãã Í‘# ¤$!   .)٣(عقْباهم اجلنةُ : يريد ]كـ[ ﴾ #$

∩⊄⊂∪﴿àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã $ pκ tΞθè= äz ô‰ tƒ ⎯ tΒ uρ yx n= |¹ ô⎯ ÏΒ öΝ Íκ É″!$ t/# u™ öΝ Îγ Å_# uρø— r& uρ öΝ Íκ ÉJ≈ −ƒ Íh‘ èŒ uρ﴾]خ[ نمو

 قوا بهدا صبِم قا - )٤(صدمملَ مثلَ أَعكرامةً لَهم -هلم وإِن ملْ يع بِهم لْحقي،﴿ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ 

tβθ è=äz ô‰ tƒ Ν Íκ ö n= tã ⎯ ÏiΒ Èe≅ ä. 5>$ t/ ﴾]ن ف [وجلَّ ، و اِهللا عز نم ةحيبالتاهلد٥(ا اي(.  

∩⊄⊆∪ ﴿íΝ≈ n= y™ / ä3 ø‹ n=tæ ﴾ ىنعن العذابِ ، : والْماُهللا م كملَّمس﴿$ yϑ Î/ ÷Λ än ÷ y9 بِصربِكم ] ن[﴾¹|

zΝ  ﴿في دارِ الدنيا عما الَ يحلُّ ،  ÷è ÏΨ sù © t< ø) ãã Í‘# ¤$! فَنعم العقْبى عقْبى دارِكم الَّتي ] م[ ﴾ #$

 يهم فتي أَنكم الَّذقَبا أَعيها ملْتم فم٦(ع( .  

∩⊄∈∪ ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ àÒ à)Ζ tƒ y‰ ôγ tã «! $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ⎯ Ïµ É%$sV‹ ÏΒ šχθãè sÜ ø) tƒ uρ !$ tΒ t tΒ r& ª! $# ÿ⎯ Ïµ Î/ β r& 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
 ، ٣/١٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ن حكاه الواحدي والزخمشري وأبو حيان عن ابن كيسا  ) ٢(

  . ٥/٣٧٧:تفسري البحر احمليط و، ٢/٤٩٥:الكشاف و
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٣(

  .  ٤/٣٢٥:املسري 
التفسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد :  انظر. حكاه الواحدي والرازي عن ابن عباس   ) ٤(

  .  ١٩/٣٦: الكبري 
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٥(

  . مصدر سابق : املسري 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(



  

Ÿ≅ |¹θãƒ tβρ ß‰Å¡ ø ãƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ y7 ]ع[ #$ Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 èπ oΨ ÷è ¯=9 $# öΝ çλ m; uρ â™þθ ß™ Í‘# ¤$! هذه ]م[﴾ #$

ãΝ﴿:قوله  ٢٠،)١(سرةٌ في سورة الْبقَرة اآليةُ مفَ ßγ s9 èπ oΨ÷è ¯=9 $#﴾  يهم: أَيل٠٢، )٢(ع ﴿ â™þθ ß™ 

Í‘# ¤$!   .)٣(النار تسوُء داخلَها : ﴾  #$

∩⊄∉∪   ﴿ ª! $# äÝ Ý¡ ö6 tƒ s− ø—Îh9 $# ﴾ وسه ، يع﴿⎯ yϑÏ9 â™ !$ t± o„ â‘ Ï‰ø) tƒ uρ  ﴾]ن [، قيضي  ﴿(#θãm Ì sù uρ 

Íο 4θu‹ ysø9$$Î//$ u‹ ÷Ρ‘‰9 tΒ$ ﴿ ،)٤(نالوا من الدنيا وبطروا مشرِكي مكَّةَ فَرِحوا بِما: يعنِي  ]كـ[﴾#$ uρ 

äο 4θ u‹ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ’ Îû Íο t ÅzFψ $# ﴾ ف أَي ، اآلخرة اسِالقيبِ: ي حياة  ،﴿ω Î) Óí$ tFtΒ ﴾]م[  أَي :

  .)٥(قليلٌ ذاهب يتمتع به ثُم يفْنى 

∩⊄∠∪ ﴿ ãΑθà) tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. Iω öθ s9 ﴾ ، َّاله﴿tΑ Ì“Ρé& Ïµ ø‹ n=tã ×π tƒ# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ În/ نزلت في ] ن[﴾ ‘§

، )٦(وميعبداِهللا ابن أَبِي أُميةَ الْمخز:وهم٢باآليات  ،لَ اِهللا مشرِكي مكَّةَ حني طالبوا رسو
زخيالْمو جهلٍ )٦(وموأب، ضروالن ، ورةي سي فالت زالَ اآلياتإن م اخترعوا عليهوأَصحا

≅ö﴿ ،)٨(فَرتَلت اآليةُ  )٧(سبحان è% χ Î) ©! $# ‘≅ ÅÒãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ ﴾ ينهد نلَّ)٩(عا أَضما كم كَمبعد

                           
  : (   ) .صفحة ، من السورة )  ٢٧( عند اآلية رقم   ) ١(
  .١/٢٧٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  . ٢٧٥: غريب القرآن   ) ٣(
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٤(

  . ٤/٣٢٦:املسري 
  . مصدر سابق : زاد املسري و، مصدر سابق : سري القرآن ايد الوسيط يف تف: انظر   ) ٥(
كان ، وابن عمته عاتكة وأخو أم سلمة النيب  صهر ،عبد اهللا بن أيب أمية املخزومي، هو الصحايب اجلليل   ) ٦(

 ، فأسلمبطرف مكة  وهاجر قبل الفتح فلقي النيب  ، مث هداه اهللا إىل اإلسالم  ،لمسلمني شديد العداوة ل
  . ٤/١١:اإلصابة : انظر.  واستشهد فيه ، شهدا الفتح وحنينا والطائف 

  .عند تفسري السورة  –إن شاء اهللا  –وستأيت ، أي يف سورة اإلسراء   ) ٧(
والوسيط يف ،  ٥/٢٩٢:تفسري الثعليب : انظر . ذكره الثعليب والواحدي والبغوي والقرطيب دون إسناد أو عزو   ) ٨(

٩/٣١٥:تفسري القرطيب و، ٣/١٩:تفسري البغوي و،  ٣/١٥: يد تفسري القرآن ا .  
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٩(



  

اآليات نزلَ مما أَنبعدو ،حا ، كُرماالستداللِ بِه نم م﴿ü“ Ï‰öκ u‰ uρ Ïµ ø‹ s9 Î) ô⎯ tΒ z>$ tΡ r& ﴾]خ [

 أَي ، أَناب نم ينهي دإِل دشري : قإِلَى الْح ١(رجع(.  

∩⊄∇∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™﴾  قوله نلٌ مدب:  ﴿ô⎯ tΒ z>$ tΡ r& ﴾،﴿’⎦ È⌡ uΚôÜ s? uρ Ο ßγ ç/θè= è% Ì ø. É‹ Î/ «!$#  ﴾

Ÿω﴿ ،)٢( تعالَى حبوه واستأنسوا بهإِذا سمعوا بذِّكرِ اِهللا]ن[ r& Ì ò2 É‹ Î/ «!$# ’⎦ È⌡ yϑôÜ s? Ü>θ è=à) ø9 $# ﴾ 

  . )٣(تسكُن إِليه من غريِ شك : أَي  ٢٠قُلُوب الْمؤمنني ، : يريد ]   خ[ ﴾

∩⊄®∪ ﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $#]٣[4’ n1θèÛ óΟ ßγ s9 ﴾ وهجرةٌ غَراسش ا يه

شجرِ اجلَنة أَصلها في قَصرِ ي شجرةٌ من ه ٢، )٥( هم وقرةُ أَعينٍفَرح لَ: ، وقيلَ )٤(يدهاُهللا بِ
 يبالن فُروعه قَِسمنت ثُم،ةل اجلنازلَ أَهاِإلا علَى من شرا انتعلَى أَهلِ األرضِكم هن٦(ميانُ م( ،
اخلريةُ ، أَي :الفرح وقرةُ العنيِ ، أو: ا هي كلمةٌ مشتقةٌ من الطيبِ ، ومعناه: ، أو )٦(األرضِ

 راً وفرحاً وقرةَ عنيٍ: أَيخي وحتقيق،)٧(أَصبته:،طاب نم رها مصدلْفى ، أَنز شرى وكب
 ، فعالر أَو بصلُّها النحكَومسالماً وسو، وقنٍ الما كَملَها قَبياِء النضمامِ م نبةٌ عقَلا منهاوو

                           
  . ٣/١٤٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر .قاله الزجاج   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : وهو قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
،  عن أيب هريرة  ٢٧/١٨٢: ه تفسريوبن جرير يف ،  )٣٣٩٨٣(برقم ،٧/٣١:ه مصنفرواه ابن أيب شيبة يف   ) ٤(

  .عبد بن محيد ل  ٤/٦٤٩:الدر املنثور وعزاه السيوطي يف 
  .١٣/١٤٦:تفسري الطربي : انظر . واه ابن جرير عن ابن عباس ر  ) ٥(
روينا ذلك من طريق صحيح ذكره أبو عمر يف  :  ((مث قال ،  ٨٤: ذكره السهيلي يف التعريف واإلعالم   ) ٦(

هل أتيت الشام ؛ فإن فيها شجرة  «: فقال ، عن شجرة طوىب  كتاب التمهيد أن أعرابياً سأل رسول اهللا 
والذي ساق به احلديث ، والطريق الذي عند ابن عبد الرب يف التمهيد : قلت ،  ))  » ... اجلوزة  يقال هلا

حدثين أمحد بن عمر قال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن علي :  ((  ٣/٣٢٠: اآلنف الذكر هو قول ابن عبد الرب 
الرزاق قال أخربنا معمر عن قال حدثنا حممد بن فطيس قال حدثنا حممد بن إسحاق السجسي قال حدثنا عبد 

...   فسأله حيىي بن أيب كثري عن عمرو بن يزيد البكايل عن عتبة بن عبد السلمي قال جاء أعرايب إىل النيب  
((  .  

  . ١٣/١٤٦: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن إبراهيم النخعي   ) ٧(



  

⎯ß﴿،)٣()٢(اسم اجلَنة بِالْهِندية: ، أَوهو أَقْصى اُألمنِية : أَو  ٠٢، )١(وموسرٍ ó¡ãm uρ 

5>$ t↔ tΒ﴾]٠٢]م  آبوالْم : جِعر٤(الْم(.  

∩⊂⊃∪ ﴿ y7 Ï9≡ x‹ x. ﴾ا اَألنلنسا أَركَمكلقَب نبياَء م،﴿y7≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& þ’ Îû 7π ¨Βé& ô‰ s% ôM n=yz ⎯ ÏΒ !$ yγ Î=ö6 s% 

ÖΝ tΒ é& ﴾ قد ني قرون /فقُر هلقَب نم تض٥(م( ، ﴿(# uθ è=÷G tF Ïj9 ãΝ Íκö n=tã ü“Ï% ©! $# !$ uΖ ø‹ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î)﴾]كـ[ 

y7 ø‹ s9 Î)﴾]كـ[ نِي يالقرآنَ ، : ع﴿ öΝ èδ uρ tβρ ã à õ3 tƒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9$$ Î/ ﴾]هم قالوا ] نأَن ا : وذلكم

 مامةالْي احبإِالَّ ص محنالر رِفعوهم  ٢، )٦(ن : يِبيةدالْح هم يوملْحي صف ا كتبقريش،لَم
 يِبيةدعمروٍ : الْح هيلُ بنحيمِ ، فقَالَ سمحنِ الراِهللا الر بسم : محن ، اكُتبا الررِي مدا نم

وما الرمحن :رمحنِ،قَالُوااسجدوا للَّ:لَما قيلَ لَهم:،وقيلَ )٧(كَما كانت عادتهم. امسك اللهم  ب

≅ö ﴿)٨(؟الرمحن  è% uθ èδ ’ În1u‘﴾]كـ[   ي ، : أَيديإلَهِي وس هو رفَتهمت معكَري أَنمحن الَّذالر﴿ 

﴿ Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ]ن[ Ïµ ø‹ n=tã àM ù= 2 uθ s? Ïµ ø‹ s9 Î) uρ É>$ tG tΒ ]٢٠ ]ثَالثُون، صر  م[﴾ ]حي 

 ابتوالْم :تبر تدص٩( م(.  

∩⊂⊇∪ ﴿ öθ s9 uρ ¨β r& $ZΡ# u™ ö è% ﴾  يبقالوا للِّن حني زلتن  : ار عنقُولُ فسيا تاً كَمبين إِنْ كُنت

وابعثْ لَنا آباءنا رع ،أنهاراً حتى نغرس وونزواجعلْ لَنا فيها عيوناً ولَ مكَّةَ فَإنها ضيقةٌ ،جِبا

                           
  .٢/٤٩٧:الكشاف قاله الزخمشري يف   ) ١(
  . ١٣/١٤٧:تفسري الطربي : انظر . رير عن سعيد بن مشجوع رواه ابن ج  ) ٢(
  .  ٣٢٢: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٤١٢: غريب القرآن   ) ٤(
  . ٣/١٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  .  ٢٧٣:  وأسباب الرتول،  ١٩/٢٩:تفسري الطربي : انظر . يعنون بذلك مسيلمة الكذاب   ) ٦(
   ) .١٧٨٤(برقم ، باب صلح احلديبية ، كتاب اجلهاد والسري ،  ٣/١٤١١: ه صحيحروه مسلم يف   ) ٧(
وسيأيت بإذن ، وهذا يف سورة الفرقان ،  ٨/٢٧١٥:تفسري ابن أيب حامت : انظر . رواه ابن أيب حامت عن عطاء   ) ٨(

  .بإذن اهللا 
  . مصدر سابق : ه أبو عبيدة يف جماز القرآن قال،  ١/٢٧٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(



  

 يبن كا أَنونكَلِّمالْموتى ي نفَقَالَ اُهللا تعاىل  )١(م ، :﴿ öθ s9 uρ ¨β r& $ZΡ# u™ ö è% ôN u Éi ß™ Ïµ Î/ ãΑ$ t6 Éfø9 $# ÷ρ r& 

ôM yèÏeÜ è% Ïµ Î/ ÞÚ ö‘ F{ $# ÷ρ r& tΛ Íj> ä.]٣[Ïµ Î/ 4’ tAöθ yϑ ø9 ضيت أَنْ الَّ يقْرأ القرآنُ علَى اجلبالِ ولَو قَ:يريد]ن[﴾#$

  ،)٢(إالَّ سارت ، والَ علَى األرضِ إالَّ تخرقت بالعيون واألنهارِ ، والَ علَى الْموتى إِالَّ تكَلَّموا
 ٢٠، )٣(وهو حمذوف)لو ( ، وهذا جواب  ما آمنوا لما سبق عليهم في علْمي  ،)٢(تكَلَّموا

أَو  :جكانَلَ: ها واب ٤(اذَه(،﴿ ≅ t/ ﴾  ي قال: أَيالذ ذَلك عديريِ اجلبالِ وغريهست نوا م،﴿ °! 

°! ã øΒ F{ $# $·èŠ ÏΗ sd﴾ ]ِهللا مجيعاً ]ن ؤمنوا آلمنوا،فاألمرا وإذا لَ، لو شاَء أَنْ يم فَعنيشأْ فالَ ي م

وا علَى آيةً ليجتمع م رسولُ اِهللا هلَ مونَ قد أَرادوا أَنْ يظْهِر، واملسلوا من اآليات رحتاقْ

،ى فقالَ اهللا تعالَاِإلميان :﴿öΝ n= sù r& Ä§ t↔ ÷ƒ ($tƒ ﴾  لَ: أَيعأَفَلم يم )س ييأ ٠٢ ،)٥ : بلغة ويتبني لميع

  :)٧(، قال الشاعر)٦(النخع
نها ابأَنِي أَن امأَسِ اَألقْويي أَلَم  عن َتإِنْ كُناً ويائن ريةشضِ الْع٨(أَر(  

                           
 ٢٧٤ -٢٧٣: ومن طريقه الواحدي يف أسباب الرتول ، )  ٦٧٩( برقم ،  ٢/٤٠: ه مسندرواه أبو يعلى يف   ) ١(

وابن مردويه ، نعيم يف الدالئل  أليب ٤/٦٥٢: الدر املنثور وزاد السيوطي نسبته يف ،  عن الزبري بن العوام 
رواه أبو يعلى من طريق عبداجلبار بن عمر األيلي عن : ((  ٧/٨٥: جممع الزوائد اهليثمي يف  قال .يف تفسريه 

  . )) وقد ضعفهما اجلمهور ، وكالمها وثق ، عبداهللا بن عطاء بن إبراهيم 
  . ١٧ – ٣/١٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  . ٣/١٤٨: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ١/٢٧٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
: انظر . واختاره أبو عبيدة والزجاج ، تفسري الطربي عن ابن عباس  ١٣/١٥٤: رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٥(

  .  ٣/١٤٩: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١٢٨: جماز القرآن 
  . عن ابن عباس من رواية الكليب عن أيب صاحل  ٢/٦٤: اين القرآن حكاه الفراء يف مع  ) ٦(

سر بالفتح ابن عمرو بن علة بن جلد وهو ج، ومنها انتشر ذكرهم ، قبيلة من العرب نزلت الكوفة : النخع و       
  .٥/٤٧٣: األنساب : انظر . مسي النخع ألنه ذهب عن قومه ؛ بن بن أدد 

تفسري البحر و،  ٩/٣٢٠: تفسري القرطيب و،  ١٣/١٥٣:تفسري الطربي : انظر . ي قائل البيت رباح بن عد  ) ٧(
  . ٣/٨٤: فتح القدير و، ٥/٣٨٢: احمليط 

ولعله من ، ؛ إالَّ أن البيت املستشهد به غري موجود فيما وقفت عليه من النسخ املطبوعة  ٥١٢: غريب القرآن   ) ٨(
  .باب اختالف النسخ 



  

﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ β r& öθ©9 â™ !$t± o„ ª! $# “ y‰ yγ s9 }¨$̈Ζ9 $# $YèŠ ÏΗ sd﴾]ن[غَريِ ظهور اآليات نم،﴿ 

Ÿω uρ ãΑ# t“ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. Ν åκâ: ÅÁè?/ $ yϑ Î/ (#θ ãè oΨ îπ﴿بيثَة،من كُفْرهم وأَعمالهم اخلَ ﴾¹| tã Í‘$ s%﴾ 

ةٌاد١(هي( ن تهم مبِ ، ، القتلِ : قرعرِ ، واحلربِ ، واجلدواَألس﴿÷ρr& ‘≅ çt rB ﴾  ، دمحا مي تأَن

﴿$ Y7ƒ Ì s% ⎯ ÏiΒ öΝ Ïδ Í‘# yŠ 4© ®L ym u’ ÎA ù' tƒ ß‰ ôã uρ «! β¨ ﴿،)٣(كَّةَم تحفَ: ، وقيلَ )٢( ةَاميالق: يعنِي ] ن[﴾ #$ Î) 

¨β Î) ©! $# Ÿω ß# Î=øƒ ä† yŠ$yè‹ ÎR ùQ   . ]م[﴾ #$

∩⊂⊄∪  ﴿Ï‰ s) s9 uρ x— Ì“ öκçJ ó™ $# 9≅ ß™ ã Î/ ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% ﴾  ، كُذِّب و يأُوذ﴿àM ø‹ n=øΒ r' sù t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρã x x.﴾ 

Ν§ ﴿،ة ليتمادوا في الْمعصيةأَطلت لَهم الْمدةَ بتأخريِ العقوب èO öΝ åκ èE õ‹ s{ r& ﴾]ن[بالعقوبة،﴿ y#ø‹ s3 sù 

tβ% Ÿ2 É>$ s) Ïã ]م[﴾ ]حي[ كيف  نعأَص ي ، كَذلكلسهزأَ بِرتاس بِمن تعنا صم رأيت

 ي مكَّةَ قومكرِكش٤(بِم(.  

∩⊂⊂∪ ﴿ô⎯ yϑ sù r& uθ èδ íΟ Í← !$ s% 4’ n? tã Èe≅ ä. ¤§ ø tΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡ x. ﴾]خ [ أَي :نِي بِجعي ، متولٍ : زائه

، )٥(ىعالَاُهللا ت وكلِّ نفسٍ هوالَّه،والقائم علَى تو اهفَا كَذَإِذا؛قام فالنٌ بأمرِ كَ:ذَلك،كَما يقالُ
،  )٦(التي الَ تضر والَ تنفعأَفَمن هوا بِهذه الصفَة كمن ليس بِهذه الصفَة من األصنامِ :واملَعنى

 ،وجه وابت ي قولهىعالَذا االستفهامِ ف:﴿(#θè= yè y_ uρ ¬! u™ !% x. u à°]كـ[ ö≅ è% 

öΝ èδθ‘ϑ y™﴾]إلَى اِهللا]ن ضافا تركاَء ِهللا ، كَميهم إِنْ كانوا شهم إلالأَفْع بإضافة  بامسائه أَفْعاله

Π÷﴿: اخلالقِ والرازقِ ، فإِنْ سموهم قلْ : نحو احلُسىن ، r& … çµ tΡθä↔ Îm6 t⊥ è?﴾  اهللا ،: أَي﴿$yϑ Î/ Ÿω 
                           

  .مصدر سابق : ن جماز القرآ: انظر   ) ١(
  . ١٣/١٥٧: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن احلسن   ) ٢(
. والبيهقي ، وأيب السيخ ، وابن املنذر ، وزاد السيوطي نسبته البن أيب شيبة ، رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٣(

  . ٤/٦٥٥: الدر املنثور و،  ١٣/١٥٦:تفسري الطربي : انظر 
  . ٢/١٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ن ابن عباس حكاه الواحدي ع  ) ٤(
  . ١٣/١٥٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة وابن عباس والضحاك   ) ٥(
  . ١٩/٤٥:التفسري الكبريو،  ٤/٣٣٣:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(



  

ãΝ n= ÷è tƒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $#﴾  بِرونَ ا: أَيختي األرضِ وف له كرَهللا بِشنِيهع؟ ي هلَمعو الَ ي: ليس هأَن

شريك له ،﴿Π r& 9 Îδ$ sà Î/ z⎯ ÏiΒ ÉΑ öθ s) ø9$# ﴾]نِي ]نعي :يقُولونَ م أَمن القولِ وازاً مجاطالً الَ ب

فَه ، يقةَ لهقحكَ وي الظَّاهرِ وف ي الباطنِالمف يقةَ لهققالَ،)١(الَ ح ثُم:﴿ ö≅ t/]أَ ﴾]٣ي: دع

يها فا كُنم ذكر،﴿ z⎯ Îiƒ ã— t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρã x x. öΝ èδ ã õ3 tΒ ﴾]خ ق[  الكفر يطانُ لَهمالش نزي
)٢(،﴿(#ρ‘‰ u¹ uρ Ç⎯ tã È≅‹ Î6 ¡¡9 ρ‘‰ß¹#﴿ صدهم اُهللا عن سبيلِ اهلُدى ، قَرأَ و] كـ[﴾#$ uρ ﴾ يوف ،

٣( ؤمنم املُح(  كوف)٤(، ﴿⎯ tΒ uρ È≅ Î=ôÒãƒ ª! $# $yϑ sù … çµ s9 ô⎯ ÏΒ 7Š$yδ ﴾] كـ. [  

∩⊂⊆∪ ﴿ öΝ çλ °; Ò># x‹ tã ’ Îû Íο 4θ uŠ ptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 #<Ü﴿سرِ ، اَألالقتلِ وبِ]ن[﴾ #$ x‹ yè s9 uρ Íο t Åz Fψ $# ‘, x© r&  ﴾

$ ﴿،)٥(لظُوأَغْ/أَشد ] ن[ tΒ uρ Μ çλ m; z⎯ ÏiΒ «!$# ﴾ ع نذابِ اِهللا ، م﴿⎯ ÏΒ 5X# uρ ﴾] خج م

   .مانعٍ اجزٍ وح ]أوثه

  

∩⊂∈∪ ﴿ ã≅ sW ¨Β Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# ﴾  ، ةفَةُ اجلنص﴿© ÉL ©9 $# y‰ Ïã ãρ tβθ à) −G ßϑø9 “ ]ن[#$ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ uηÏG øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# 

$]ن[ yγ è=à2 é& ÒΟ Í← !# yŠ ﴾  ريدا الَ:يهارمنياأَنَّ ثي الدا فكَم عقَطتن ،﴿$ yγ =Ïß uρ﴾]خ[زولُ ، والَالَ ي 

مسالش هخسن٦(ت(، ﴿ y7 ù=Ï? ∑© t< ø) ãã š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θs) ¨? _]ن[#$ q< ø) ãã ¨ρ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# â‘$ ¨Ψ9 ثه م[ ﴾ #$

 ] .أوعد

                           
  . ٢/٦٥: للفراء ، القرآن معاين : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
وكَذَلك زين لفرعونَ  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة غافر ، )  ٣٧( الواردة يف اآلية رقم ) وصد ( يعىن   ) ٣(

  . ﴾يلِ وما كَيد فرعونَ إِلَّا في تبابٍ سوُء عمله وصد عنِ السبِ
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ١٢٩: جماز القرآن : انظر   ) ٥(
: زاد املسري و،سابق  مصدر: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه ابن الواحدي وابن اجلوزي احلسن   ) ٦(

٤/٣٣٤ .  



  

∩⊂∉∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ãΝ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 عبداِهللا بن : وهم  ٢مؤمنِي أَهلِ الكتابِ ، : يعنِي  ﴾ #$

ليهود ، وثَمانونَ من مسلمي النصارى ، وأربعونَ من جنرانَ ، سالَمٍ وأَصحابه من مسلمي ا

šχθ﴿،)١(وثَمانيةٌ من الرومِ نان وثالثونَ من احلَبشة،وإثْ ãm t ø tƒ !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9Î)﴾]ن [ وذلك

وراةي التف كْرهذ كثْرة مع ي القرآنمحنِ فالر كرهم ساءهم قلةُ ذتعاىل  أَن ا نزلَ قولهفلم ، :

 ﴿È≅ è% (#θãã ÷Š $# ©! $# Íρr& (#θãã ÷Š $# z⎯≈ uΗ ÷q §9 فكفر املشركون ذلك مؤمنوا أَهلِ الكتابِ،بِ حرِفَ )٢(﴾... #$

وا الُقَبالرمحنِ ، و :الر رفعا نم،مامةالي إالَّ رمحن محنذَوولُقَ لكت ىعالَه:﴿z⎯ ÏΒ uρ É># t“ ôm F{ $# ﴾ 

نِي يولِ اِهللا : عسوا علَى ربزحت الذين الكُفَّار ، ﴿⎯ tΒ ã Å3Ζ ãƒ … çµ ŸÒ÷è t/﴾]نِي ] كـعي : ذكر

، )٤(والعاقب، والسيد ، وابن الضيف ، وفنحاص ، هم كَعب اَألشراف : أَو  ٢، )٣(الرمحنِ 

باقالع٤(و( ،﴿  ö≅ è% !$ yϑ ¯ΡÎ) ÝV ó É∆ é& ÷β r& y‰ ç6ôã r& ©! $# Iω uρ x8 Î õ° é& ÿ⎯ ÏµÎ/  [...])٥(
Ïµ ø‹ s9 Î)  (#θãã ÷Š r& Ïµ øŠ s9 Î) uρ 

Ïµ øŠ s9 Î) uρ É>$ t↔ tΒ  ﴾       ]  كـ . [  

∩⊂∠∪ ﴿ y7 Ï9≡ x‹ x. uρ ﴾  انِهم ، : أَيسعلَى األنبياِء بِل ا الكُتبلنزا أَنكَمو﴿çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& $̧ϑ õ3 ãm 

$wŠ Î/ { tã  ﴾ ]نِي ]نعي :فْصوي كَمحي به هالعربِ ، القرآنَ ؛ َألن والباطلِ ، وهو بلغة احلق لُ بني

﴿È⎦ È⌡ s9 uρ |M ÷è t7 ¨?$# Ν èδ u™ !# uθ ÷δ r& $ tΒ y‰÷è t/ x8 u™ !% y` z⎯ ÏΒ ÉΟ ù=Ïè ø9 دعوه إلي  وذلك أَنَّ املُشركني]ع[ ﴾ ]٣[#$

،٦(ملَّةَ آبائه(ي ال: أو ٢٠فساملقْد ي بيتإِل الةص)٦،)١ بقوله اُهللا على ذلك دهوجلَّفتوع عز  :
                           

؛ بدالً من  ))  ومثانية من أهل اليمن:  (( إالَّ أنه قال ، دون إسناد ،  ٢/٥٠١: الكشاف ذكره الزخمشري يف   ) ١(
  . مثانية من أهل الروم : 

  .من سورة اإلسراء )  ١١٠( جزء من اآلية رقم   ) ٢(
  . ١٩ - ٢/١٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
العاقب أمري القوم وصاحب مشورهتم ف ،وناظره  السيد والعاقب مها رؤساء وفد جنران الذي وفد على النيب   ) ٤(

، مثاهلم وصاحب رحلهم وجمتمعهم ،والسيد ، من كندة ، عبد املسيح : وامسه ، الذي ال يصدرون إال عن رأيه 
، فأسلما ،   إال يسريا حىت رجعا إىل النيب   ايلبثفلم ،  بعد املناظرة رجعوا إال بالدهم ، األيهم  : وامسه 

  .  ٣/٢٣٦:اإلصابة يف متييز الصحابة  :انظر . رضي اهللا عنهم مجيعاً  وأنزهلما دار أيب أيوب األنصاري
  . الرمز هنا غري واضح    ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(



  

 :﴿$ tΒ y7 s9 z⎯ ÏΒ «! $# ⎯ ÏΒ <c’Í< uρ Ÿω uρ 5X# uρ  ﴾]م.[  

∩⊂∇∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& Wξß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% $ uΖ ù= yè y_ uρ /öΝ çλ m; % [`# uρø— r& ﴾ نهحونكني، ﴿Zπ −ƒ Íh‘ èŒ uρ﴾ 

: بكثرة النساِء ، وقالوا  اِهللا وأَوالَداً أَنسلوهم ، وذلك أَنَّ اليهود عيرت رسولَ : أَي ] ن[

كاحساُء والنةٌ إِالَّ النمه الَه٢( م(،﴿ $ tΒ uρ tβ% x. @Αθß™ t Ï9 β r& u’ ÎA ù' tƒ >π tƒ$t↔ Î/ ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «! : أَي ]ن[﴾ #$

≅Èe﴿واب للَّذين سأَلوه أنْ يوسع لَهم مكَّةَ ،ا جذَه، و بإِطالَقه لَه اآليةَ ä3 Ï9 9≅ y_ r&﴾   ،اُهللا رهقَد

﴿Ò>$ tG Å2 ﴾]م[  أَي : فال تكونُ آيةٌ إِالَّ بأَجلٍ قد ، يهف أُثْبِت اُهللا كتاب كلِّ أَمرٍ قضاهل

  .)٣(قضاه اُهللا في كتابٍ 

∩⊂®∪ ﴿ (#θßsôϑ tƒ ª!$# $ tΒ â™!$ t± o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ ﴾]أَ ] نقَر ﴿M Î6 ÷V ãƒ uρُ  ﴾وعاصم ٤(حق(،﴿ ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ 

‘Π é& É=≈ tGÅ6 ø9 فظاهر ما يشاُء  ويثْبت ما يشاُء،)٥(]منه[وح احملفوظُ ، يمحوااللَّ  ]م[﴾ #$

  .   )٧(إِالَّ السعادةَ والشقاوةَ، والْموت والرزق ، واخلُلُق : ، وقالَ قوم )٦(اآلية علَى العمومِ 

                                                                             
وهو قول حممد بن السائب الكليب كما عند السمرقندي يف ،  ١/٢٧٦: تفسري الغريب تذكرة األريب يف  ) ١(

  . ٤/٣٣٦:زاد املسري و ابن اجلوزي يف ،  ٢/٢٣٠: تفسريه 
الوسيط يف : انظر . وابن اجلوزي عن ابن عباس من رواية أيب صاحل ، حكاه الواحدي وأبو حيان عن الكليب   ) ٢(

  . ٥/٣٨٧:تفسري البحر احمليط و،  ٤/٣٣٦:زاد املسري و ،سابق مصدر : تفسري القرآن ايد 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  . ١٣٤: التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .وهي يف نسخ الوجيز والوسيط املطبوعة ، ساقطة من األصل   ) ٥(
  . ١٣/١٦٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن عمر وشقيق وأيب وائل   ) ٦(
وقد ذكر الطربي أقواالً عديدة غري ، ١٣/١٦٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس وجماهد   ) ٧(

ل اآلية وأشبهها وأوىل األقوال اليت ذكرت يف ذلك بتأوي: (( ١٣/١٧٠:  مث رجح بينها بقوله ، هذين القولني 
وذلك أن اهللا تعاىل ذكره توعد املشركني الذين سألوا ؛ بالصواب القول الذي ذكرناه عن احلسن وجماهد 

وما كان لرسول أن يأيت بآية إال بإذن اهللا لكل أجل  ﴿: وقال هلم ، رسول اهللا اآليات بالعقوبة وهتددهم ا 
مث قال ، يف كتاب هم مؤخرون إىل وقت جميء ذلك األجل  يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجال مثبتا ﴾كتاب 

أو اتضاعه من ، أو حان هالكه ، فإذا جاء ذلك األجل جييء اهللا مبا شاء ممن قد دنا أجله وانقطع رزقه : هلم 
  . )) رفعة أو هالك مال فيقضي ذلك يف خلقه فذلك حموه 



  

∩⊆⊃∪ ﴿ β Î) uρ $ ¨Β y7 ¨Ζ tƒÌ çΡ uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# öΝ èδ ß‰Ïè tΡ﴾  نذَّبِ ،املع﴿÷ρ r& y7 ¨Ζ uŠ ©ù uθ tG tΡ﴾  ، قَبلَ ذلك

﴿$ yϑ ¯ΡÎ* sù š ø‹ n=tã à≈ n= t6 ø9 $# ﴾  ريدي : ، بلَّغت قد﴿$uΖ øŠ n= tæ uρ Ü>$ |¡ Ïtø:  ]أَربعون، صج م [﴾ #$

  .مهالَليس عليك إِالَّ البالغ كيف ما صارت ح: إِلى مصريهم ، فأُجازيهم ، أَي 

∩⊆⊇∪ ﴿ öΝ s9 uρ r& (# ÷ρ t tƒ ﴾  نِيعي مكَّةَ ، : يرِكشم﴿$̄Ρ r& ’ ÎAù' tΡ uÚ ö‘ F{ نقْصد أَرض مكَّةَ ،  ﴾ #$

﴿$ pκ ÛÄ à)Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ $ yγ Ïù# t ôÛ r& ﴾]ن [وحِ علَى الْميقولُ بالفت ، منيلس :فْتا نأَهلُ مكَّةَ أَن ير لَمأَو ح

 دمحمل َا حولالقُم نا مأَ)١(رى ه ، ، دمحا مناهلم يخافونَ أَنْ تفَالَ ي﴿ ª! $# uρ ãΝ ä3 øt s† ﴾  ام

=| Ÿω﴿يشاُء ،  Ée) yè ãΒ ⎯ ÏµÏϑ õ3 ßs Ï9  ﴾]ىن ] نعر ، والْمغيفَي به ا حكمم بعتتي الَ أحد : الَ ناقض

 حكمه٢(ل( له والَ راد)٠٢، )٣  أَي :عفالَ يت ، كْماً فأَمضاهح قْضٍ إِذا حكمبِن هدبع أَحد هقَب

uθ﴿،)٤(بعد حكْمه بِغريه  ه إِذا حكمكمِ من قَبلَعقَّب احلاكم علَى ح: والَ تغيريٍ ، يقالُ èδ uρ 

ßìƒ Ì y™ É>$ |¡ Ït ø:$# ﴾]م[   املُجازاة : أَي.  

∩⊆⊄∪ ﴿ ô‰ s% uρ t s3 tΒ t⎦⎪ Ï%©! $# ⎯ ÏΒ óΟ ÎγÎ= ö6s%﴾ ِنعاُألممِ: ي ي كُفَّار ،روا بأنبيائهمكَفَاخلالية،﴿¬T sù 

ã õ3 yϑ ø9$# /$YèŠ ÏΗ sd  ﴾]نِي ] خ كـعي :اكرينالْم أَنَّ مكر  أَي ، له :، خلَقه نهو مج ميعاً فاملكر

 خمْلوقإالَّ بإِذْنه هنم يضر ٥(ليس(،﴿ÞΟ n=÷è tƒ $ tΒ Ü= Å¡ õ3 s? ‘≅ ä. <§ ø tΡ﴾]ن[ج لومسابِ معاالكْت ميع

 ، له لوممع﴿ÞΟ n= ÷è u‹ y™ uρ ã≈ ¤ ä3 ø9 ã﴿ قَرأَ،)٦(وهو اسم جنسٍ ﴾]٣[#$ Ïù$w3 ø9 $# ﴾٧(ماس(،﴿ô⎯ yϑ Ï9 ∑© t<ø) ãã 

                           
  . ١٣/١٧٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ١(
تفسري : انظر . وبه قال الطربي . عن ابن عباس  ٣/٢١: حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(

  .١٣/١٧٥:الطربي 
  . ٢/٦٦: قاله الفراء يف معاين القرآن   ) ٣(
  .  ٤٤٢: غريب القرآن   ) ٤(
  . مصدر سابق : آن ايد والوسيط يف تفسري القر، مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر   ) ٥(
  . ٣/١٥١: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(



  

∑© t< ø) ãã Í‘# ¤$!   .لمن العاقبةُ باجلنة ]م[ ﴾#$

∩⊆⊂∪ ﴿ ãΑθà) tƒ uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. |M ó¡ s9 Wξ y™ ö ãΒ ] كـ [ ö≅ è% 4’ s∀ Ÿ2 «! $$Î/ # J‰‹ Îγ x© © Í_ ø‹ t/ 

öΝ à6 uΖ ÷ t/ uρ]ع[ô⎯ tΒ uρ … çν y‰Ψ Ïã ãΝ ù=Ïæ É=≈ tG Å3 ø9 هم مؤمنو أَهلِ الكتابِ ، وكانت  ]أوثدم[﴾ #$

هو : ، أَو )٢(القرآن : ى ، والكتاب الَهو اُهللا تع: أو  ٢، )١(شهادتهم قاطعةً لقولِ اخلُصومِ 
 سالمٍ ، والكتاب ا : عبداِهللا بنيهف فَتهلَمونَ صهم يع؛ َألن وراة٣(الت(.  

* * *  

  )٤(سورةُ إِبراهيم

آيتانونَ وسم٥(خ(   
   )٦(مكيةٌ 

                           
  .عن ابن األنباري ، مصدر سابق : حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  . ٣/١١٩: تفسري املاوردي : انظر . حكاه املاوردي عن احلسن وجماهد والضحاك   ) ٢(
  . ١٣/١٧٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد وقتادة   ) ٣(
  ومل أقف على إطالق هذا االسم عليها يف كالم النيب  :  (( ١٣/١٧٧:قال ابن عاشور يف التحرير والتنوير   ) ٤(

بعض اآلثار عن الصحابة  ٥/٣: وقد أورد السيوطي يف الدر املنثور ،  ))  صابه يف خرب مقبولوال يف كالم أ
:  (( رضي اهللا عنهما أنه قال  أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: من ذلك قوله ، تدل على تسميتها ذا االسم 

  .  ٢٣٥: أمساء سور القرآن وفضائلها : وانظر ،   )) مبكة  نزلت سورة إبراهيم 
 وآيتان يف الكويف، وهي مخسون وآية يف البصري : (( ١٧١: البيان يف عد آي القرآن قال أبو عمرو الداين يف   ) ٥(

﴾ لتخرج الناس من الظلمات إىل النور ﴿ : اختالفها سبع آيات، ومخس يف الشامي ،وأربع يف املدنيني واملكي ،
وعاد ومثود  ﴿ ، مها الكويف والبصري وعدمها الباقونمل يعد﴾أن أخرج قومك من الظلمات إىل النور  ﴿و  ،
عدها املدين األول والكويف والشامي ومل  ﴾خبلق جديد  ﴿ ،مل يعدها الكويف والشامي وعدها الباقون       ﴾

      ﴾وسخر لكم الليل والنهار  ﴿ ، مل يعدها املدين األول وعدها الباقون ﴾وفرعها يف السماء  ﴿ ، يعدها الباقون
  . )) عدها الشامي ومل يعدها الباقون  ﴾عما يعمل الظاملون  ﴿  ، يعدها البصري وعدها الباقون مل

مكية من غري خالف قد علمناه  :  (( ٤/٣٤٣: قال ابن اجلوزي يف زاد املسري ، أمجع املفسرون على مكيتها   ) ٦(
وقال أبو حيان يف البحر احمليط ، اآليات من استثناء بعض : يعين ،  ))  بينهم إال ما روي عن ابن عباس وقتادة

املكي واملدين يف : وملزيد من التفصيل انظر ،  ))  هذه السورة مكية كلها يف قول اجلمهور  :  (( ٥/٣٩٢: 
  . ٣٤٥ -١/٣٤٠: القرآن الكرمي 



  

ijk  

∩⊇∪  ﴿ ≈=ë﴿،)١(أَنا اُهللا أَرى]ش خ[﴾ 9#! tG Å2 ﴾ ٢(هذا كتاب(، ﴿çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) yl Ì ÷‚çG Ï9 

}¨$̈Ζ9 $# z⎯ ÏΒ ÏM≈ yϑ è=—à9 $# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$#﴾]ف[إِلَى اِإلميان ركالش ن٣(م(،﴿Èβ øŒ Î* Î/ óΟ Îγ În/ u‘﴾بِهمبِقَض؛ اِء ر

’4﴿:َألنه الَ يهتدي مهتد إِالَّ بإِذن اِهللا عز وجلَّ ، ثُم بين ما ذَلك النورِ فقَالَ  n<Î) ÅÞ≡ u ÅÀ Í“ƒ Í“ yè ø9 $# 

Ï‰‹ Ïϑ ptø:   .  ]ف ن[﴾ #$

∩⊄∪﴿«! $# “ Ï% ©! $# … ã& s! $ tΒ † Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ !æ﴿رأَقَ] م[﴾#$ $# “ Ï% ©! $# ﴾م٤(ع( ،

م٤(ع( ،﴿×≅ ÷ƒ uρ uρ š⎥⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ïj9 ô⎯ ÏΒ 5># x‹ tã >‰ƒ Ï‰ x©  ﴾ ]خ ن.[  

∩⊂∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ™7 Ås tF ó¡ o„ nο 4θ uŠ ysø9 $ ﴿يؤثرونَ ويختارونَ احلياةَ  ﴾ #$ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ’ n? tã Íο t ÅzFψ $# 

šχρ‘‰ ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $﴿ِهللا ، ويمنعونَ الناس عن دينِ ا ﴾ #$ pκ tΞθäó ö7 tƒ uρ % ¹` uθÏã ﴾ ]أوخ [

 فِْسريهى ت٥(مض( ،﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ’ Îû ¤≅≈ n= |Ê ﴾ ي خ7﴿أ ، طَف‰‹ Ïè t/  ﴾]م [ احلق ن٦(ع(.  

∩⊆∪﴿!$ tΒ uρ $ uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘/ω Î) Èβ$ |¡Î=Î/ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s%﴾ُبِلهموا عنفْهيل قَومه ة٧(غ(،وى هنعو م :

 : ﴿š⎥ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9]٣[öΝ çλ m; ]ن[ ‘≅ ÅÒãŠ sù ª! $# ⎯ tΒ â™!$ t± o„ ﴾ بينيِ بإِيثارهالت الباطلَ ،  بعد﴿“Ï‰ ôγ tƒ uρ 

                           
البيهقي يف األمساء الشيخ و بن املنذر وأيبوزاد السيوطي نسبته ال، رواه ابن جرر وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ١(

الدر و، ٦/١٩٢١:تفسري ابن أيب حامت و،  ١١/٧٩:تفسري الطربي : انظر . والصفات وابن النجار يف تارخيه 
  .وقد تقدم يف سورة يونس ،  ٤/٣٣٩: املنثور 

  . ٣/١٥٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
  . ٣/٢٢: لقرآن ايد الوسيط يف تفسري ا: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٦٢: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  (    ) .صفحة ، من سورة األعراف )  ٤٥( عند اآلية رقم   ) ٥(
  . ٣/٢٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٦(
  . ٣/١٥٤: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(



  

⎯ tΒ â™!$ t± o„  ﴾]ن [ ، احلق باتباعه﴿ uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟ‹ Å3 ys ø9   .  ]م[﴾ #$

∩∈∪﴿ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& 4† y›θ ãΒ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/﴾ِلَّ الرباهنيِبي دعالَت تهتوبن ١(لَى صحة(،﴿ ïχ r& 

ól Ì ÷z r& y7 tΒ öθ s% š∅ ÏΒ ÏM≈ yϑ è=—à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 Ν ﴿ ،من الشرك إِلى اِإلميان  ]ف[ ﴾ #$ èδ ö Åe2 sŒ uρ ﴾  

ÄΠ$−ƒ﴿وعظْهم ،  r' Î/ «! ، )٣( بالترغيبِ والترهيبِ،والوعد والوعيد:  ونِقَمه ، أَي)٢(نعمه ]ن[﴾ #$

٢٠  ي اَألممِ: أَوف ٤(بِوقائعه(، ﴿χ Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ ﴾، امِ اِهللابِأي ريذكالت﴿ ;M≈ tƒ Uψ ﴾  ،دالَالَتل

 ،دالَالَتل﴿ Èe≅ ä3 Ïj9 9‘$ ¬7 θä3‘9 ﴿، )٥(وإِنما خص الصبارِ النتفَاعه  ٢٠علَى طاعة اِهللا   ﴾¹| x©  ﴾

  . لنعمه ]كـ[﴾ 

∩∉∪ ﴿ øŒ Î) uρ tΑ$ s% 4© y›θãΒ Ïµ ÏΒöθ s) Ï9 (#ρã à2 øŒ $# sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ à6 ø‹ n=tæ øŒ Î) Ν ä39 pgΥ r& ô⎯ ÏiΒ ÉΑ# u™ 

šχ öθ tã ö Ïù öΝ ä3 tΡθ ãΒθÝ¡ o„ u™ þθß™ É># x‹ yè ø9 $# šχθ çt¿o2 x‹ ãƒ uρ öΝ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& šχθ ãŠ ós tGó¡ tƒ uρ]٣[öΝ à2 u™ !$|¡ ÎΣ 

’ ]ن[ Îû uρ Ν à6 Ï9≡ sŒ Ö™Iξ t/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ÒΟŠ Ïà tã ﴾]البق]م ورةي سرةٌ ففَساآليةُ م هذه ٦(رة(.  

)٦(.  

∩∠∪﴿øŒ Î) uρ šχ ©Œ r' s?]٣[öΝ ä3 š/ u‘﴾  َّوجل عز علَى قوله طُوفعم ﴿øŒ Î) Ν ä39 pgΥ r&  ﴾ى وانعلْم :

⎦﴿،)٧(إِذْ أَعلم ربكُم È⌡ s9 óΟ è? ö x6 x© ﴾ ، متم وأَطَعتدوح﴿öΝ ä3 ¯Ρ y‰ƒ Î—V{ ﴾]خ [ كْرالش جِبا يمم

⎦﴿ الشكْر علَيِه ، وهو النعمةُ ،  È⌡ s9 uρ ÷Λän ö x Ÿ2 ﴾ قِّيم حتدحي جتمنِع وحق،﴿¨β Î) ’ Î1# x‹ tã 

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  . ١٣/١٨٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٢(
  . ٣/١٥٥: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٢/٦٨: للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٣(
: تفسري الطربي : انظر .وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن زيد،١/٢٧٧:فسري الغريب تذكرة األريب يف ت  ) ٤(

١٣/١٨٤.   
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  (    ) .صفحة ، من السورة )  ٤٩( عند اآلية رقم   ) ٦(
  .  ٢/٦٩: للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٧(



  

Ó‰ƒ Ï‰ t± s9 ﴾ ]كـ  [ مةعانَ النبالعذابِ علَى كُفْر يدده١(ت(.  

∩∇∪ ﴿ tΑ$s% uρ #© y›θãΒ β Î) (# ÿρã à õ3 s? ÷Λ ä⎢Ρ r& ⎯ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ ÏΗ sd]ع[ χÎ* sù ©! $# ;© Í_ tó s9 

î‰Š ÏΗ xq ﴾ ]خ ثوم.[  

∩®∪ ﴿ óΟ s9 r& öΝ ä3 Ï? ù' tƒ (# àσ t6tΡ š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ ôΜ à6 Î=ö6 s% ÏΘöθ s% 8yθçΡ 7Š$tã uρ yŠθßϑ rO uρ ] فخ [

š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ﴾]نِي ] نعا : يهدعم اُهللابلَكَهأَه والَ الذين،، ﴿Ÿω öΝ ßγ ßϑ n=÷è tƒ ωÎ) ª! $#﴾ 

öΝ﴿ها إِالَّ اُهللا ، ، فَالَ يعلَم تلك اُألمم وتعيين)٢(لكَثْرتهم ]ن[ ßγ ø? u™!% y` Ν ßγ è=ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ (# ÿρ –Š t sù 

óΟ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ﴾  فُِسهمأَن يدأَي، هم ، : أَيكانثَقُلَ عليهم مالغيظ ةدش نابِعهم موا أَصض٣( فَع( ،

þ’Îû óΟ ﴿، )٤(أَنْ اسكُتوا : أَومؤا إِلي الرسلِ  ٠٢ Îγ Ïδ# uθ øù r& ﴾،﴿/(# þθä9$ s% uρ $̄Ρ Î) $ tΡö x x. !$ yϑÎ/ Ο çF ù=Å™ ö‘ é& 

⎯ Ïµ Î/ $̄Ρ Î) uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $£ϑ ÏiΒ !$ oΨ tΡθãã ô‰ s? Ïµ ø‹ s9 Î) 5=ƒ Ì ãΒ ﴾]كـ صط أوثو. [  

∩⊇⊃∪ ﴿ ôM s9$ s% óΟ ßγ è=ß™ â‘ ’ Îû r& «! A7 ﴿،في توحيد اِهللا ﴾#$ x© ﴾ اهنمع وهذا استفهام: ، اإلنكار

أَي:كالَ ش ف،ي ذَلكهانِيتدلُّ علَى وحا يدتعاىل بِم نفسه فوص ٥(ثُم( ،وهوجلَّ  و عز قوله: 

: ﴿ Ì ÏÛ$sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ]كـ[ öΝ ä.θãã ô‰ tƒ ﴾ بِ إللِ والْكُتسبالر ى طاعته، 

﴿t Ï øó u‹ Ï9]٣[ Ν à6 s9  ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Î/θçΡèŒ ﴾٢٠  ) ن٦(زائدةٌ ) م( ،﴿ öΝ à2 t ½jz xσ ãƒ uρ #† n< Î) 9≅ y_ r& 

                           
  . ٣/٢٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  . ١٣/١٨٨:تفسري الطربي : انظر . ورجحه ،  رواه ابن جرير عن عبد اهللا بن مسعود   ) ٣(
: تفسري البغوي و،  ٣/٢٥: يف تفسري القرآن ايد الوسيط : انظر . حكاه الواحدي والبغوي عن الكليب   ) ٤(

٣/٢٧ .  
  . ٩/٣٤٦:تفسري القرطيب و،  ٤/٣٤٩:زاد املسري : وانظر ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(
وال ينبغي أن ،  ١٢٩: وهو قول أبو عبيدة يف جماز القرآن ،  ١/٢٧٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(

كما ،  ))  صلة :  ((واألوىل أن يقال ، وهو من تعبريات النحاة ، خدم هذا اللفظ ؛ إذ ال زائد يف القرآن يست
  . مصدر سابق : ذكر ذلك اإلمام البغوي يف تفسريه 



  

‘ wΚ |¡ •Β ﴾]ى ]ننعوالْم،قُوبةاجِلكُم بالععم:الَ يوجِلْتجِيبوا ع١(إِنْ ملْ ت(،﴿ (# þθä9$ s% ÷β Î) óΟ çFΡr& ω Î) 

× |³ o0 $uΖ è=÷W ÏiΒ tβρ ß‰ƒ Ì è? β r& $ tΡρ ‘‰ ÝÁ s? $ £ϑ tã šχ% x. ß‰ ç7 ÷è tƒ $ tΡäτ !$t/# u™ $ tΡθè?ù' sù 9⎯≈ sÜ ù=Ý¡ Î0 &⎥⎫ Î7 •Β 

 .]عشر، ٠٢أوثوكـ [﴾

∩⊇⊇∪﴿ôM s9$s% öΝ ßγ s9 öΝ ßγ è=ß™ â‘ β Î) ß⎯ øt ªΥ ω Î) Ö t± o0 öΝ à6 è=÷V ÏiΒ]خ[£⎯ Å3≈ s9 uρ ©! $# ⎯ ßϑ tƒ 4’ n? tã ⎯ tΒ â™ !$t± o„ 

ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$t6 Ïã]ن[$ tΒ uρ šχ% x. !$ uΖ s9 β r& Ν ä3 uŠ Ï? ù'̄Ρ ?⎯≈ sÜ ù=Ý¡ Î0 ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «! ’]ن[#$ n? tã uρ «! $# È≅ 2 uθ tG uŠ ù= sù 

šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9   ] .كـ[﴾ #$

∩⊇⊄∪ ﴿$tΒ uρ !$oΨ s9 ω r& Ÿ≅ 2 uθ tG tΡ ’ n? tã «!$# ô‰ s% uρ $ uΖ1 y‰ yδ $ oΨ n=ç7 ß™]كـ[ χ u É9óÁ uΖ s9 uρ 4’ n? tã !$ tΒ 

$ tΡθßϑ çF÷ƒ sŒ# u™]ن[’ n? tã uρ «! $# È≅ ©. uθ tG uŠ ù=sù tβθè=Ïj. uθ tGßϑ ø9   ] .٢كـ أوثو[﴾ #$

∩⊇⊂∪  ﴿ tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 öΝ Îγ Î=ß™ ã Ï9 Ν à6 ¨Ψ y_ Ì ÷‚ ãΖ s9 ô⎯ ÏiΒ !$uΖ ÅÊ ö‘ r& ÷ρr& χ ßŠθãè tF s9 ’ Îû 

$ uΖ ÏG ¯=ÏΒ]ن[ #© yr ÷ρ r'sù öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ åκ ›5 u‘ £⎯ s3 Î=öκ ß] s9 š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9   ] .خ[﴾ #$

∩⊇⊆∪ ﴿ ãΝ ä3 ¨Ψ oΨ Å6 ó¡ ä⊥ s9 uρ uÚ ö‘ F{ $# .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷è t/﴾]ظَ]ن ىهذا كلَّهناملع اهر،﴿ š Ï9≡ sŒ ô⎯ yϑ Ï9 

š’% s{ ’ ÍΓ$s) tΒ﴾  أَي :بني مقامه خاف ي٢(يد(،﴿ t∃% s{ uρ Ï‰‹ Ïã uρ]ن[﴾]ذي[ به ا وعدتم

›‰﴿  من العذابِ ، قَرأَ Ïã uρي  ﴾  ي الوصلِ ورش٣(ف(.  

 ∩⊇∈∪ ﴿ (#θßs tG ø tG ó™ $# uρ ﴾]أون[روا:أَيصنتواس/رِ،،)٤(مهِاَهللا علَى قَومصوا بالنففَاز﴿z>% s{ uρ 

%<z﴿بالنصرِ، s{ uρ ‘≅ à2 A‘$ ¬7 y_﴾  ، اِهللا طاعة نكَربٍ عت7 ﴿م‰Š ÏΨ tã ﴾]خ[ لحقل جانب٥(م(.  

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
: زاد املسري و،  ٣/٢٦: تفسري القرآن ايد الوسيط يف : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٢(

٤/٣٥٠  .  
  .  ١٣٥: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٦٤: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  . ٣/١٥٦: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١٣٠: جماز القرآن : وانظر ،  ١٣/١٩٣: رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٤(



  

)١(.  

 ∩⊇∉∪ ﴿ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Í←!# u‘ uρ ﴾  أَي :هام٢(أَم(،﴿æΛ ©⎝ yγ y_ ﴾ اهرِد4﴿،فَهو ي’ s+ ó¡ ãƒ uρ ⎯ ÏΒ &™!$ ¨Β 7‰ƒ Ï‰ |¹ ﴾

  . )٣(وهو ما يِسيلُ من اجلُرحِ مختلطاً بالدمِ والقَيحِ ] [

∩⊇∠∪ ﴿ … çµãã § yf tF tƒ﴾ ربالْج اهسحعِ يترارتهمل واحدة ةر٤(الَ بِم(، ﴿Ÿω uρ ßŠ% x6 tƒ … çµ äóŠ Å¡ç„﴾ 

›Ïµ ﴿في احللقِ إالَّ بعد إبطاٍء ، )٥(الَ يجِيزه ] كـ[  Ï?ù' tƒ uρ ßNöθ yϑ ø9 $# ﴾  أَي :بابأَس  نم الْموت

البالكَالي صيبي تا التارِ ، افري النف﴿⎯ ÏΒ Èe≅ à2 5β% s3 tΒ ﴾ كُلِّ شع ني مف رةهدس٦(ج(،﴿$ tΒ uρ 

هدس٦(ج(،﴿$ tΒ uρ uθ èδ ;M Íh‹ yϑÎ/  ﴾]احلياةُ ]ن هعم قَطعن٧( موتاً ت(،﴿ ∅ ÏΒ uρ ⎯ Ïµ Í←!# u‘ uρ﴾  بعد نوم

#<ë ﴿، )٨(بعد ذلك العذابِ x‹ tã ÔáŠ Î= yñ ﴾ مثالً ِألعمالِلَتصلُ اَألم ضرب قالَافرِ فَالكَ مِ ، ثُم 

 :  

∩⊇∇∪  ﴿ ã≅ sW ¨Β š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. óΟ Îγ În/ t Î/]خ[ óΟ ßγ è9$yϑ ôã r& >Š$ tΒt x. ôN £‰ tF ô© $# Ïµ Î/ ßw†Ìh9$# ’ Îû BΘ öθ tƒ 

7# Ï¹% tæ ﴾]ن [ ى اآلية : أَينعالرِيح ، وم هبوب يددي اِهللا : شإل الكُفَّار به بقرا تإِنَّ كلَّ م

ω tβρ﴿:،فذلك قوله عز وجلَّ)٩(ع بهتعاىل محبطٌ غَري منتفَ â‘ Ï‰ ø) tƒ $£ϑ ÏΒ (#θç7 |¡ Ÿ2 4’ n? tã &™ ó© x« ﴾

                           
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر  .رواه ابن جرير عن جماهد   ) ١(
،  ١٣/١٩٤: تفسري الطربي و،  ١٥٧ - ٣/١٥٦: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٢(

  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد 
  . ١٣/١٩٥: تفسري الطربي : انظر .  عن الضحاكرواه ابن جرير   ) ٣(
  . ٥/٣١٠:تفسري الثعليب : انظر   ) ٤(
  . ٣/٢٩:تفسري البغوي : انظر . حكاه البغوي عن ابن عباس   ) ٥(
.  بن أيب شيبة وابن املنذر وابن أيب حامتوزاد السيوطي نسبته ال، رواه ابن جرير الطربي عن إبراهيم التيمي   ) ٦(

  . ٥/١٦:الدر املنثور و، ١٣/١٩٦:تفسري الطربي : انظر 
  . ٤/٣٥٤:زاد املسري و،  ٣/٢٧: فسري القرآن ايد الوسيط يف ت  ) ٧(
  . ٣/١٥٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله لزجاج   ) ٨(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله لزجاج   ) ٩(



  

&™ ó© x« ﴾]ن [ لُوا: أَيما عم جِدونَ ثواب١(الَ ي(،﴿š Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅≈ n=Ò9 $# ß‰‹ Ïè t7 ø9 $#﴾] 

  .)٢(سرانُ الكَبِري ذلك اخلُ: ضاللَ أَعماهلم وذَهابها ، واملَعنى : يعنِي ] خ خد٢أوثوم

 ∩⊇®∪ ﴿ óΟ s9 r& t s? ﴾  ، دمحا مي﴿ χ r& ©! $# šY n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ Èd, pt ø:$$ Î/ ﴾]ن [

 أَي : ، حق وكلُّ ذلك ، وإرادته وعلمه تهعوصن هتربِقُد﴿ β Î) ù' t± o„ öΝ ä3 ö7 Ïδ õ‹ãƒ ﴾  اهكُم أَيتمي

 ، الكُفَّار﴿ÏNù' tƒ uρ 9, ù= sƒ¿2 7‰ƒ Ï‰ y` ﴾]ف خ [ كم وأَطْوعن٣(خريٍ م(.  

 ∩⊄⊃∪ ﴿ $ tΒuρ y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# 9“ƒÌ“ yèÎ/ ﴾ ]ون، صي  كـ أوخدرشع[ يددنِعٍ شتمبِم.  

 ∩⊄⊇∪ ﴿ (#ρã— t t/ uρ ¬! $ YèŠ ÏΗ sd ﴾ خرِ ، رجشورهم إلَى املَحقُب نوا م ﴿tΑ$s) sù (# àσ ¯≈ x yè ‘Ò9 $# ﴾ 

، األتباع وهم ﴿t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 ﴾ َِألكَابرين هم الذ﴿ (# ÿρç y9 õ3 tG ó™ $ ﴿عن عبادة اِهللا ، ﴾ #$ ¯ΡÎ) $ ¨Ζ à2 öΝ ä3 s9﴾ 

$﴿،في الدنيا Yè t7 s?/ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& tβθ ãΖ øó•Β ﴾ نافونع ،﴿ $ ¨Ψ tã ô⎯ ÏΒ ÅU# x‹ tã «! $# ⎯ ÏΒ &™ó© x«]ن [(#θä9$ s% 
 öθ s9 $ uΖ1 y‰ yδ ª! $# öΝ à6≈ uΖ ÷ƒ y‰ oλ m;﴾]ن[اللِ؛إِ:أَيي الضعوناكم إلما دنيهلا عا كُننا  َألندشولو أَر ،

™í﴿،)٤(اُهللا َألرشدناكم  !# uθ y™ !$ uΖ øŠ n=tã !$oΨ ôã Ì“ y_ r& ÷Π r& $ tΡ ÷ y9 $ ]ن[¹| tΒ $ uΖ s9 ⎯ ÏΒ <ÈŠ Ås¨Β ﴾]كـ.[  

 ∩⊄⊄∪ ﴿tΑ$s% uρ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 ϑ£$﴿،إبليس:يعنِي ﴾ #$ s9 z© ÅÓè% ã øΒ F{ $# ﴾  ، ةي اجلنف ةلُ اجلنأَه ارفَص

، - لَعنه اُهللا - علَى إبليس  مةئالالَّوذلك أَنَّ أُهلَ النارِ حينئذ يجتمعونَ بِالنارِ ، وأَهلُُ النارِ في

χ﴿:فَيقوم خطيباً ويقولُ Î) ©! $# öΝ à2 y‰ tã uρ y‰ ôã uρ Èd, pt ø: ، فَصدقَكُم  كونَ هذَا اليومِ:يعنِي ﴾ #$

، دهوع﴿ ö/ ä3 ›?‰tã uρ uρ ﴾ٍكائن غري ه٥(أَن(،﴿öΝ à6 çF ø n= ÷z r' sù]ن[$ tΒ uρ tβ% x. ö’ Í< Ν ä3 ø‹ n= tæ ⎯ ÏiΒ ?⎯≈ sÜ ù=ß™﴾ 

                           
  . ٣/٢٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  . ٩/٣٥٤:فسري القرطيب ت: انظر   ) ٢(
، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي والرازي عن ابن عباس   ) ٣(

  .  ١٩/٨٤:التفسري الكبري و،  ٤/٣٥٥: زاد املسري و
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . ٢٩ -٣/٢٨: ايد  الوسيط يف تفسري القرآن  ) ٥(



  

?⎯≈ sÜ ù=ß™﴾  أَي :ةحج نلَكم م رتا أَظْهأَ )١(مكم ، قَرتدا وععلَى م ﴿$ tΒuρ tβ% x. u’ Í<  ﴾

فْح٢(ص(، ﴿ Hω Î) β r& ÷Λ äl è?öθ tã yŠ ﴾ د لَكنعم ، كُوت﴿óΟ çG ö6yf tG ó™ $$ sù ’ Í< ﴾]ونِي ، ] نمقْتدفَص

﴿Ÿξ sù ’ ÎΤθãΒθè= s? (# þθ ãΒθä9 uρ Ν à6 |¡ àΡr& ﴾]ثُ]نيح هانرريِ بغ نونِي ممتبأَج  ، ﴿!$̈Β O$ tΡ r& 

öΝ à6 Åz Î óÇ ßϑ Î/ ﴾  كميثغ٣(بِم( ،﴿!$ tΒuρ Ο çFΡr&  † Å Î óÇ ßϑÎ/]ن[’ÎoΤ Î) ßNö x Ÿ2 !$ yϑ Î/ 

Èβθßϑ çG ò2 u õ° r&]إِ﴾]يف][يف كُمراكي الطَّابِإِشاِهللا ف مع اييأَنْ أَكُونَ شري،)٤(عة ي جحدتكاً إِن

bÂ†Å﴿  قَرأَِهللا فيما أَشركْتمونِي ،  Î óÇ ßϑÎ/ ﴾ ونِي﴿ مزةُ ،حمكْتر٥(بصرٍ﴾  أَش(،﴿⎯ ÏΒ 

ã≅ ö7 s%]ن[¨β Î) š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $#﴾  ريدي : ، نيركاملُش﴿öΝ ßγ s9 ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ﴾]م. [  

 ∩⊄⊂∪ ﴿ Ÿ≅ Åz ÷Š é& uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# ]٣[ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB 

ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $pκ Ïù Èβ øŒ Î*Î/ óΟ Îγ În/ u‘ ] ن [ öΝ åκ çJ̈Š Ït rB $ pκ Ïù íΝ≈ n= y™ ﴾]المِ  ]ش ماُهللا بالس هميحي

  . )٦(، ويحيي بعضهم بعضاً بالسالمِ 

 ∩⊄⊆∪ ﴿ öΝ s9 r& t s? y# ø‹ x. z> u ŸÑ ª!$# Wξ sW tΒ ﴾  َفَقَال هرفَس هاً ، ثُمبش نبي : ﴿Zπ yϑÎ= x. Zπ t6 ÍhŠ sÛ ﴾ 

 ريدإِالَّ اُهللا ، : ي اسٍ  ٢الَ إِلَهعب إِالَّ اُهللا: هي  (( :قالَ ابن لُها ر شهادةَ أَنْ الَ إِلَهي ، أَصف اسخ
))ماِءصاعد في الس/وقولُهاقلبِ املؤمنِ،

تسبيحٍ واستغفارٍ ودعاٍء :هي كلمة حسنة من:،وقيلَ)٧(

ο;﴿ ودعاٍء ونحوه ،  t yf t±x. Bπ t7 Íh‹ sÛ ﴾  نِيعخلةَ ، : ي٢الن  يبالن مر عنحديثُ ابن ع له هدشوي

                           
  . ٣/١٥٨: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله لزجاج   ) ١(
  . ١٣٥: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٦٤: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  . ٣/١٥٩: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١٣١: جماز القرآن   ) ٣(
  .٣/١٦٠: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  .  ١٣٥ -١٣٤: التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : نظر ا  ) ٥(
  .٤/١١:زاد املسري ذكر القولني ابن اجلوزي يف   ) ٦(
. بن املنذر وابن أيب حامت والبيهقي يف األمساء والصفات وزاد السيوطي نسبت ال، رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٧(

  . ٥/٢٠:الدر املنثور و ، ١٣/٢٠٣ :تفسري الطربي : نظر 



  

  : »سجرةٌ الَ يجرِ شالش نمثلُ املؤمن إِنَّ م ا ، هيقال ،  »قطُ ورقُه ال« :ثُّم خلةُ هين
إِنَّ : ويقالُ   ،)٣(زيادة تبين معنى املُماثَلَة  )٢(، وفي رواية رواها احلارثُ ابن أَبِي أُسامةَ)١(» 

 لةفض نم لقتخلةَ خالن ةينطآدم و ،ذَللوِىر رِأَكْ«: كموا عمقَ)٤(»م كُت الَ، ثُم : » هي

$﴿،)٥(ي كُلُّ شجرة طَيبة مثْمرةه: وقيلَ ، » النخلةُ yγ è=ô¹ r& ﴾  بةجرةُ الطَّيلُ هذه الشأَص﴿ 

×M Î/$rO ﴾  ، ِي األرضف﴿$yγ ãã ö sù uρ ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9    .أعالَها عالٍ في السماِء ]ف كـ[ ﴾ #$

 ∩⊄∈∪ ﴿þ’ ÎA÷σ è? ﴾ ، ُجرةالش هذه﴿$ yγ n= à2 é& ﴾رهاثَم،﴿¨≅ ä. ¤⎦⎫ Ïm Èβ øŒ Î* Î/ $ yγ În/ u‘﴾]ن[ كلَّ وقت

                           
، )  ٦١( برقم ، وأخربنا  باب قَولِ الْمحدث حدثنا ،كتاب العلم ،  ١/٣٤: هصحيحرواه البخاري يف   ) ١(

برقم     ،  باب مثَلُ الْمؤمنِ مثَلُ النخلَة،  كتاب صفَة الْقيامة والْجنة والنارِ،  ٤/٢١٦٤:  هصحيحومسلم يف 
إِنَّ من الشجرِ  «:  قال رسول اللَّه   :قال : ولفظه ، عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما   ) ٢٨١١( 

عبد : قال ، فَوقَع الناس يف شجرِ الْبوادي ، » ؟ فَحدثُونِي ما هي ، شجرةً لَا يسقُطُ ورقُها وإِنها مثَلُ الْمسلمِ 
  .» هي النخلَةُ  «: قال . حدثْنا ما هي يا رسولَ اللَّه : ثُم قالوا ، فَاستحييت ، اللَّه ووقَع يف نفِْسي أا النخلَةُ 

صاحب ، التميمي البغدادي احلافظ  اإلمام، داهر : وامسه ، احلارث بن حممد بن أيب أسامة ، أبو حممد هو   ) ٢(
عاش سبعا  ،أخذ الدراهم على الرواية ولذلك كثري البنات فقرياً  كان، ولد سنة ست ومثانني ومائة ،  املسند

: انظر  .رمحه اهللا ودفن يوم عرفة ضحوة النهار من سنة اثنتني ومثانني ومائتني ، وتوىف ليلة عرفة ، وتسعني سنة 
  .٢/٦٢٠:تذكرة احلفاظ و،  ٨/٢١٨:تاريخ بغداد 

: أي  –وزاد فيه احلارث بن أيب أسامة زيادة تساوي رحلة  :  (( ٨٥: يلي يف التعريف واإلعالم قال السه  ) ٣(
فبني ،  » وكذلك املؤمن ال يسقط له دعوة، ال يسقط هلا أمنلة ، وهي النخلة  «: قال  عن النيب  –لنفاستها 

  . ))ومعىن املماثلة  ، فائدة احلديث 
، ا والرامهرمزي يف األمثال عن علي مرفوع، رواه أبو نعيم : ((  ١/١٩٥: كشف اخلفاءقال العجلوين يف   ) ٤(

 فإا «: وبلفظ ،  »ولدت  «بدل  »نزلت  «: لكن بلفظ ؛ وأخرجه أبو يعلى يف مسنده عن ابن عباس 
:       وأخرجه عثمان الدارمي بلفظ ، » خلقت من الطني الذي خلق منه آدم وليس من الشجر يلقح غريها 

.  ))» طعموا نفساءكم الرطب فان مل يكن رطب فالتمر وهي الشجرة اليت نزلت مرمي ابنة عمران حتتها أ «
والعجلوين يف ،  ٤/٧٦٤:اإلصابة يف متييز الصحابة واحلديث ضعيف ويف سنده انقطاع كما عند ابن حجر يف 

قال ، تفرد به مسرور ((   :١/١٢٩:املوضوعات فقال يف  كشف اخلفاء ؛ بل عده ابن اجلوزي من املوضوعات
يروي عن األوزاعي املناكري :  ((وقال ابن حبان ،  )) مسرور غري معروف وهو منكر احلديث :  ((ابن عدي 

  .  ))  )) اليت ال جيوز االحتجاج مبا يرويها ومنها هذا احلديث 
   .٢/٥١٩:الكشاف ذكره الزخمشري يف   ) ٥(



  

بطي طبهرٍ روستةَ أَش، رخص هرٍ طلعستةَ أَش، ةني مجيعِ الس١(ف( دائم لةخبالن فاالنتفاع ،
وتسبيحه عالٍ مرتفع بِ املؤمنِ ، وعملُه ، وقولُه،في مجيعِ السنة ، كذلك اإلميانُ ثابت في قل

كَما ينالُ من ثَمرة  سب من بركة اإلميان وثوابهوع النخلة ، وما يكْتإِلَى السماِء ارتفاع فر

 نا مكُلِّه ةنالس ي أَوقاتف خلةرِالنموالت رسطَبِ والب٢(الر( ، ﴿ ÛU Î ôØ o„ uρ ª! $# tΑ$sW øΒ F{ $#]٣[ 

Ä¨$̈Ψ= Ï9 ﴾  ريد٣(أَهلَ مكَّةَ : ي( ،﴿óΟ ßγ ¯= yè s9 šχρã 2 x‹ tG tƒ ﴾]ثُ،  ٢أثومالثَّال بعالس[  

  .لكي يتعظُوا 

 ∩⊄∉∪ ﴿ã≅ sV tΒuρ >π yϑ Î=x. 7π sW Î7 yz ﴾ نِييباِهللا:ع رك٤(الش(،أو٢:قَبيحة كُلُّ كلمة)٥(،﴿ >ο t yf t± x. 

>π sV Î6 yz ﴾ الكشوثَا ٦( ءوهي( ، ظَلة : أو  ٢احلَن)٧( ، ﴿ ôM ¨V çG ô_$# ﴾ لتوصتواس تزِعت٨( أُن( ،
)٨(، وثُ كذلكوالكَش ،﴿⎯ ÏΒ É− öθ sù ÇÚ ö‘ F{ $ ﴿، عرقٍلَم يرسخ فيها ، وملْ تضرب فيها بِ ﴾ #$ tΒ 

$ tΒ $ yγ s9 ⎯ ÏΒ 9‘# t s%﴾]كـ أوعد[ريدي األرضِ،يقَرٍ فتسم: وليس ، بهاحص فَعنالَ ي ركأَنَّ الش

  . )٩(له حجةٌ والَ ثبات كَهذه الشجرة 

 ∩⊄∠∪﴿àM Îm6 sV ãƒ ª! $# š⎥⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ÉΑ öθ s) ø9 $$Î/ ÏM Î/$̈V9 ’ ﴿الَ إِله إِالَّ اُهللا ، :وهو﴾ #$ Îû Íο 4θ uŠ pt ø:$# 

                           
  . ١٣/٢٠٨: تفسري الطربي : انظر  .رواه ابن جرير عن عكرمة وقتادة   ) ١(
  . ٩/٣٦١:تفسري القرطيب و ، ٣/٣٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .١٣/٢١٠:تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير   ) ٤(
  . ٢/٥١٩:الكشاف يف  ذكره الزجاج  ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الضحاك   ) ٦(

وهو أصفر ،الشجر من غري أن يضرب بعرق يف األرض  بأغصانبالفتح والتخفيف نبت يتعلق : والكشوث         
: املغرب يف ترتيب املعرب و،١/٢٨٤:مع األمثالجمو،١٠/٨:هتذيب اللغة : انظر .ويجعلُ يف النبيذ، اللون 

٢/٢٢٠.  
  .  ١٣/٢١١: تفسري الطربي : انظر .  رواه ابن جرير عن أنس بن مالك   ) ٧(
  .  ١٣/٢١٢: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٨(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٩(



  

$ u‹ ÷Ρ‘‰9 $#﴾ ، علَى احلق﴿ † Îû uρ Íο t ÅzFψ يليقِّنهم كلمةَ احلق عند سؤالِ املَلَكَنيِ ، في القربِ،]ن[﴾#$

﴿/‘≅ ÅÒãƒ uρ ª!$# š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 ي قُبورهم حتى إِذا سئلُوا ف يلقِّن الْمشركني ذلك ،الَ]كـ ش[﴾#$

≅ã ﴿ ،)١(الَ ندرِي:قالوا yè ø tƒ uρ ª!$# $ tΒ â™ !$ t± tƒ ﴾]ش م[  ، وابالص لْقنيِ املؤمننيت نم

  .)٢( رينافوإضاللَ الكَ

 ∩⊄∇∪﴿öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θä9 £‰ t/ |M yϑ÷è ÏΡ «! $# # \ ø ä.﴾وجلَّ ع اُهللا عز ا أَنعملُوا مبد نيهم مل

م اُهللا بِجريته وبيته هكُفَّار مكَّةَ أَكرم:وهم٢يثُ كَفَروا به،فْراً حإِليهم كُ اإلميان بِبعثَ الرسولِ
وبِن ه؛ يلوا مدكْرها كُفْراً ، فَبى كانَ شنة: واملعمعالن كْرلوا شديلَ ،  )٣(فراًكُ بو : وقهم بن

θ=ym#)﴿،)٦()٥(وبنو أُميةَ )٤(املُغريةَ  r& uρ öΝ ßγ tΒöθ s% ﴾ وهمالذعبات ين،﴿u‘# yŠ Í‘# uθ t7 ø9 ، اهلَالك]خ[﴾#$

  : ثُم فَسرها فقالَ 

 ∩⊄®∪ ﴿ tΛ ©⎝ yγ y_ $yγ tΡöθ n=óÁ tƒ]كـ[ š[ ø♥ Î/ uρ â‘# t s) ø9   .الْمقَر ]كـ[﴾ #$

 ∩⊂⊃∪ ﴿ (#θè= yè y_ uρ ¬! # YŠ# y‰Ρ r& ﴾  نِيعي:امناألص،﴿(#θ=ÅÒ u‹ Ïj9 ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹ Î7 y™﴾]لُّ]نضيل اسوا الن

                           
، ) ١٨٥٥٧(برقم ،  ٤/٢٨٧:ه مسنداملشهور الذي رواه اإلمام أمحد يف  ث الرباء بن عازب يؤيد هذا حدي  ) ١(

وفيه قال الرباء ،  )) رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح وعند :  (( ٣/٥٠:جممع الزوائد يف  وقال عنه اهليثمي
فَجلَس ، فَانتهينا إىل الْقَبرِ ولَما يلْحد  ،يف جنازة رجلٍ من اَألنصارِ  خرجنا مع النيب :  (( بن عازب 
 رسول اللَّه  ِضيف اَألر كُتني ودع هدويف ي روكأن على رؤوسنا الطَّي لَهوا حنلَسجفقال ، و هأْسر فَعفَر           :

ثَالَثاً ثُم قال ان الْعبد الْمؤمن إذا كان يف انقطَاعٍ من الدنيا وإِقْبالٍ  استعيذُوا بِاللَّه من عذَابِ الْقَبرِ مرتينِ أو« 
ةراآلخ ناحلديث  ))»  ... م .  

  . ٣/٣١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  .٢/٥٢١:الكشاف : انظر   ) ٣(
  . ٧٠: جهرة أنساب العرب : انظر . ارث بن عبد املطلب هم بنو املغرية ابن نوفل بن احل: بنو املغرية   ) ٤(
بطن من قريش من العدنانية، وهم بنو أمية األكرب بن عبد مشس بن مناف، وبنو أمية هؤالء املراد ببين : بنو أمية   ) ٥(

ية ا: انظر  . وكان له عشرة أوالد أربعة منهم يسمون األعياص، وستة يسمون العنابس،  اإلطالقأمية عند 
  . ٨٥ :األرب يف معرفة األنساب العرب 

  .  ١٣/٢١٩:تفسري الطربي : انظر .  رواه ابن جرير عن عمر بن اخلطاب   ) ٦(



  

θ=ÅÒ#)﴿والالم في ٢٠عن دينِ اِهللا ، u‹ Ïj9﴾العاقبة أَ ،)١(المقَر﴿(#θ=ÅÒ u‹ Ïj9 ﴾ ٢(حق(،﴿ö≅ è%  (#θãè −G yϑ s?﴾ 

β¨﴿بِدنياكُم ،  Î* sù öΝ à2 u ÅÁ tΒ ’ n<Î) Í‘$ ¨Ζ9   ]  .ثَالثُون، أوعد  ن[﴾ #$

 ∩⊂⊇∪ ﴿ ≅ è% ö“ ÏŠ$t7 Ïè Ïj9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θ ßϑŠ É) ãƒ nο 4θ n=¢Á9$# (#θà) ÏΖ ãƒ uρ $ £ϑÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ # v Å™ 

Zπ u‹ ÏΡ Ÿξ tã uρ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& u’ ÎAù' tƒ]٣[×Π öθ tƒ ω Óì øŠ t/ Ïµ‹ Ïù ﴾  نِيعي : ، يهالَ شراَء ف ، القيامة يوم﴿Ÿω uρ 

î≅≈ n=Åz ﴾]كـ صيا[ أَي: ليها قومع ثَابالٌ يمأَع ا هيمإن ، يهالَّة وال قَرابةَ فخالَ م

، )٤(السم اخلُلَّةَ ؛ وهو الصداقةُمصدر خاللْت ، وا: اخلاللُ  ٢٠، )٣(ويعاقب عليها آخرون 

≅﴿  أَرقَ è% y“ ÏŠ$ t7 ÏèÏj9  ﴾  اصمما وع٥(س(  .  

 ∩⊂⊄∪  ﴿ª! $# “ Ï% ©! $# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ tΑ t“Ρ r& uρ š∅ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$tΒ yl t ÷z r' sù ⎯ Ïµ Î/ 

z⎯ ÏΒ ÏN≡ t yϑ ¨V9 $# $]% ø—Í‘ öΝ ä3 t]ن[9© ¤‚ y™ uρ ]٣[ãΝ ä3 s9 š ù=à ø9 $# y“ Ì ôf tGÏ9 ’ Îû Ì ós t7 ø9 $# ⎯ Íν Ì øΒ r' Î/]ن[t ¤‚ y™ uρ 

]٣[ãΝ ä3 s9 t≈ yγ ÷ΡF{   ] .كـ [﴾ #$

 ∩⊂⊂∪ ﴿ t ¤‚ y™ uρ]٣[ãΝ ä3 s9 }§ ôϑ¤±9 $# t yϑ s) ø9 $# uρ ﴾ امهنم رادا يما لمذَلَّلَه ، ﴿ È⎦ ÷⎫ t7 Í← !# yŠ  ﴾]ن [

ييمقي اجلَري ماِهللا ف نِ علَى طاعة، ﴿ t ¤‚ y™ uρ]٣[ãΝ ä3 s9 Ÿ≅ ø‹ ©9 $# ﴾/  يهوا فكُنستل، ﴿ u‘$ pκ ¨]9 $# uρ ﴾ 

ãΝ ﴿ لتبتغوا من فَضله ، ومعنى ]ف كـ[ ä3 s9﴾ ي هفاآلية ها :ذهأَن كُم ، ليسلَألج

  . )٦(مسخرةٌ لَنا ، إِنما هي مسخرةٌ ِهللا ألَِجلنا 

 ∩⊂⊆∪ ﴿ Ν ä39 s?# u™ uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ à2 $ tΒ çνθßϑ çG ø9 r' y™]ن[β Î) uρ (#ρ‘‰ ãè s? |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# ﴾ م اِهللا ، : أَينِع

                           
  .١/٢٤١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  .  ١٣٤: التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٦٧:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  . ٣/٣٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : نظر ا. حكاه الواحدي عن مقاتل   ) ٣(
، بن قتيبة ال ٤/٣٦٤:زاد املسري وعزاه ابن اجلوزي يف ، مل أقف عليه يف تذكرة األريب اليت وقفت عليها   ) ٤(

  ١٣/٢٢٤تفسري الطربي : وانظر 
  .  ١٣٥: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٦٤:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  . ٢٥/١٣٣:التفسري الكبري : ظر ان  ) ٦(



  

﴿Ÿω !$ yδθÝÁ øtéB﴾]ها] نديقُونَ عطالَ ت ،﴿χ Î) z⎯≈ |¡ΣM}$#﴾ نِيعي:ر١(الكَاف(،﴿×Πθ è=sà s9 ﴾ فِْسهنل ،

 ﴿Ö‘$ ¤ Ÿ2 ﴾]م[   هبمةَ رعن.  

 ∩⊂∈∪ ﴿øŒ Î) uρ tΑ$s% ãΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) Éb> u‘ ö≅ yè ô_ $# # x‹≈ yδ t$ s# t6ø9 $# $ YΨ ÏΒ# u™﴾٢هكةُ و م - حها اُهللا تى عالَرس

ا وفَهرش - ،ريفهعي توف ا ونهكنتشاكَ ريهم ي البقرة؛ ف دلُولهوم اللَّفظ لَةٌ بني َألنَّ هذه وذلك
    ، )٢(جاَء بلفظ منكَّرٍ للْغائبِ والبقرةُ مدنِيةٌ فَء بِلَفظ معرف للحاضرِ ، السورةَ مكيةٌ فَجا

﴿ © Í_ ö7 ãΨ ô_$# uρ ¢© Í_ t/ uρ β r& y‰ ç7 ÷è ¯Ρ tΠ$oΨ ô¹ F{ أَي واجعلْنِي منه علَى جانبٍ،عدنِي ب: أَي  ]كـ[﴾ #$

 : ٣(بعيد(.  

 ∩⊂∉∪ ﴿ Éb> u‘ £⎯ åκ ¨Ξ Î) z⎯ ù= n=ôÊ r& # Z ÏV x. z⎯ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 ⎯﴿ ضلُّوا بِسببِها،: أَي ] ن[﴾  #$ yϑ sù © Í_ yè Î6 s? ﴾ 

…﴿علَى ديين ، çµ ¯ΡÎ* sù © Íh_ ÏΒ﴾ ، ينِيبِد نييِنداملُت نم﴿ô⎯ tΒ uρ ’ ÎΤ$ |Á tã﴾ َا دونيمف  رك٤(الش(،﴿y7 ¯ΡÎ* sù 

)٤(،﴿y7 ¯ΡÎ* sù Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ﴾]كـ. [  

 ∩⊂∠∪ ﴿ !$ uΖ −/ §‘ þ’ ÎoΤ Î) àMΖ s3 ó™ r& ⎯ ÏΒ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ ﴾  نِيعماعيلَ : يإِس  ،٢ أوالَود؛  هكَووا ان

اثْنذَي ع شرامرأةًكراً و واحدةً ، وأُمدةُهبِ م السيأ الذَّ نتي ، أَممهمضاض اجلُرفَ:  كورنابت 
يذَقَ، ور أذيلَ، و و ،ممعس و ،ماسأدر فَي ، وطما ، ومنسق و ،وقيد شور ، وبيطُن ، اودم 
و ، اوبهومةُ ، مرفت دع ،واجلندل ، واختمة زسبن إِ العيصِ وجةُهم نسحاق ، وولدت  لَه

#Š<﴿،)٥(كانت فيه،واهللا أَعلَم لصفْرة؛ و العيص هو، اَألصفَرِ هم بنو قيلَ لَ، و الرومو يونانَ uθÎ/ 

لَم٥(أَع(،﴿>Š# uθÎ/ Î ö xî “ ÏŒ ?í ö‘ y— y‰Ψ Ïã﴾ وه٦(مكَّةَ  و( ، ﴿y7 ÏF÷ t/ ÇΠ § ys ßϑ ø9 ي الذ] ع ن كـ[﴾#$

                           
  . ))  هذا اسم للجنس ؛ يقصد به الكافر خاصة :  (( ٣/١٦٤: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
: وترويح أويل الدماثة ،  ١/٦٠:التسهيل لعلوم الترتيل : وانظر ،  ٨٦: قاله السهيلي يف التعريف واإلعالم   ) ٢(

١/٢٦٤ .  
  . ٣/٣٣: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق :  القرآن وإعرابه معاين: انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . مصدر سابق : والتعريف واإلعالم ،  ١/١٨٩:تاريخ الطربي : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : ايد الوسيط يف تفسري القرآن : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(



  

مضي هثُ فدحي هأَن لْمكي عي ،ذَى فا الْواد﴿ $ uΖ −/ u‘ (#θßϑ‹ É) ã‹ Ï9 nο 4θ n=¢Á9 $#﴾ يلعوكد١(ب(، ﴿

ö≅ yè ô_ $$ sù Zο y‰ Ï↔ øù r& š∅ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ü“Èθ öκ sE öΝ Íκ ö s9 Î) ﴾ بيتك زيارةإِليهم ل نحتهم وريدل٢َ،)٢(تالَقَ و  :

“ ﴿ ٠٢ ،)٣(د اهلنرك والتو/وا عليه حتى الروممحدالزأَفْئدةَ الناسِ  Èθöκ sE öΝ Íκ ö s9 Î) ﴾  همدقْصت

Ν ﴿،)٤(بهم وتهواهملَيهم ، تحوتهوِي إِ ßγ ø% ã—ö‘ $# uρ z⎯ ÏiΒ ÏN≡ t yϑ ¨W9 ر تفْسريه في سورة ذُك ﴾#$

٥(البقرة(،﴿óΟ ßγ ¯= yè s9 tβρ ã ä3 ô± o„ ﴾ ]كـ[ وكظِّمعيو كدحو٦(كَي ي(.  

 ∩⊂∇∪ ﴿ !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) ÞΟ n=÷è s?]٣[$ tΒ ’ Å∀ øƒ éΥ $tΒ uρ ß⎯ Î=÷è çΡ]ن[$ tΒ uρ 4‘ x øƒ s† ’ n? tã «! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ’Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ ’ Îû Ï™ !$ yϑ¡¡9   ] .ن[﴾ #$

 ∩⊂®∪﴿ ß‰ôϑ ys ø9 $# ¬! “ Ï% ©! $# |= yδ uρ ’ Í< ﴾  ، طانِيأَع﴿’ n? tã Î y9 Å3 ø9 $# Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) ﴾ لو هَألن له د

≈,t ﴿ ،تسعني سنةً و وهو ابن تسعٍ ysó™ Î) uρ ﴾]ن[ و له دلوهو م ابنائة واثن٧( عشرةَ سنةً يت( ،

،  فيكونُ بينهما ثالثَ عشرةَ أَو أربع عشرةَ سنةًوعشرين ،: ع عشرةَ ، وقيلَ وسب: قيلَ  و٢
مائة لَم يولد لَه إِالَّ بعد : ولد لَه إِسماعيلُ َألربعٍ وستني ، وإسحاق لتسعني ، وقيلَ : وقيلَ 

وعاش أَربع عشرة، :لَ إِلَى مكَّةَ وعمره سنتان،وقيلَإِبراهيم إِسماعي ونقلَ،)٨(وسبع عشرةَ سنةً
ائة وثَمانني وسبعاً وثالثني ، وعاش إِسحاق م: وعاش إِسماعيلُ مائةً وثالثني ، وقيلَ 

                           
  . ٣/٣٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر    ) ٢(
: الكشاف و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والزخمشري عن جماهد   ) ٣(

٢/٥٢٤  .  
  .١٤٥: غريب القرآن   ) ٤(
  : (   ) . صفحة ، من السورة )  ١٢٦( عند اآلية رقم   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
، مصدر سابق : د الوسيط يف تفسري القرآن اي: انظر . حكاه الواحدي والبغوي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٧(

  .٤/٣٦٨:زاد املسري و ، ٣/٣٨: تفسري البغوي و
  . ٢/٥٢٦:الكشاف ذكره الزخمشري يف   ) ٨(



  

β¨ ﴿، )١(وقيلَ غري ذلك سنةً، Î) ’ În1u‘ ßì‹ Ïϑ |¡ s9 Ï™!$ tã ‘$!   ] .م[﴾  #$

∩⊆⊃∪ ﴿Éb> u‘ © Í_ ù= yè ô_$# zΟŠ É) ãΒ Íο 4θ n=¢Á9 $# ⎯ ÏΒ uρ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ]ن[$ oΨ −/ u‘ ö≅ ¬6 s) s?uρ  !$ tã ßŠيكـ [﴾  ]يف[ ئ ،

≅﴿  أَرقَ] أَربعون ¬6 s) s? uρ  !$ tã ßŠيي الوصلِ ﴾  ئمزةُ وورشٌ  فوح ٢(حق( .  

∩⊆⊇∪   ﴿ $ oΨ−/ u‘ ö Ï øî $# ’Í< £“ t$ Î!# uθ Ï9 uρ ﴾ ، اإلميان رطا بِشملَه فَرغتأَ ٢٠اس ا : وملَه فرغتاس

ثُم أَخرب اُهللا أَنه تبرأَ من أَبِيه فدلَّ علَى أَنَّ أُمه مؤمنةٌ ، وهي  ٢،)٣(طَمعاً في أَنْ يسلما  حيينِ

⎫⎦t﴿ ، )٤(نوما بِنت كُوثا  ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ tΠ öθ tƒ ãΠθà) tƒ Ü>$|¡ Ås ø9   .  ]م[﴾ #$

∩⊆⊄∪ ﴿ Ÿω uρ ⎥ t⎤ |¡ós s? ©! $# ¸ξÏù$ xî $£ϑ tã ã≅ yϑ ÷è tƒ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9  :يريد ]ـف خ ق ك[﴾ #$

$﴿،الْمشركني من أَهلِ مكَّةَ yϑ ¯ΡÎ) öΝ èδ ã ½jz xσ ãƒ﴾ عاقفَالَ ينيابهي الد5﴿،م فΘ öθ uŠ Ï9 ßÈ y‚ ô± n@﴾ ذْهبت ،

﴿ÏµŠ Ïù ã‘$ |Áö/ F{   .)٥(أَبصار اخلَالئق إِلَى اهلواِء حريةً ودهشةً ] ع[﴾ #$

∩⊆⊂∪ ﴿š⎥⎫ Ïè ÏÜ ôγ ãΒ﴾ قني إِلَىطَلنم رعنيسي/ماع٠٢،)٦(الد ناظرين ، ي خوفف رعنيسم

©﴿،)٧(عي ، قد رفعوا رؤوسهم إِليهناظرين إلَى الدا Éë ÏΨ ø) ãΒ öΝ Îη Å™ρâ™ â‘ ﴾  هم إِلَىوسؤرافعي ر

 إِلَى أحد أَحد ظُرنماِء الَ يقالُ  ٠٢، )٨(الساً والَ أَقْن: يينمي تفيلْت فلم هبصإذاَ ن هرأَس ع

ي الصف اإلقْناع وكذلك ، يِهدي ا بنيمموازياً ل االً ، وجعلَ طرفَهمش٩(الة(،﴿Ÿω ‘‰ s?ö tƒ öΝ Íκ ö s9 Î) 

                           
  . ١/٥٧١:تفسري البحر احمليط : انظر   ) ١(
  . ١٣٥:التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٦٣ -٣٦٢:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  . ١/٢٧٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  . ٨٨: قاله السهيلي يف التعريف واإلعالم   ) ٤(
  . ٣/٣٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ١٣/٢٣٧:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٦(
  . ٤٤٢: غريب القرآن   ) ٧(
  . ١٣/٢٣٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن احلسن   ) ٨(
  .مصدر سابق : آن غريب القر  ) ٩(



  

óΟ ßγ èùö sÛ ﴾]ةٌ ، ] نصاخش ظرِ فَهيالن ةشد نارهم مصيهم أَبإل جعالَ تر﴿öΝ åκ èE y‰Ï↔ øù r& uρ Ö™ !# uθ yδ 

 -  مقْصور - هوى النفسِ  ٠٢وقلوم خاليةٌ عن العقولِ ، ذُهلُوا من الفَزعِ ،  ]ش م[﴾

 هولُقَومدود،م ما بني السماِء واألرضِ وكلُّ منخرقٍ:واهلواُءإِليه النفس وتحبه، ، وهو ما تميلُ

ىعالَت:﴿ öΝ åκèE y‰ Ï↔ øù r& uρ Ö™ !# uθ yδ  ﴾ َيلا : ققولَ لَهالَ ع يلَ )١(جوفي شيئاً : ، وقعرقةٌ الَ تخنم
)٣)(٢(.  

∩⊆⊆∪ ﴿ Í‘ É‹Ρr& uρ }¨$̈Ψ9 $# tΠ öθ tƒ ãΝ Íκ Ï?ù' tƒ Ü># x‹ yè ø9 ãΑθ]ش[#$ à) uŠ sù t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n=sß ﴾  كوا: أَيرأَش ،

﴿ !$ oΨ −/ u‘ !$ tΡö ½jz r& #’ n< Î) 9≅ y_ r& 5=ƒ Ì s% ó= Åg Υ y7 s? uθ ôã yŠ Æì Î7 ®K tΡ uρ Ÿ≅ ß™ ”9 استمهلَوا مدةً يسريةً كَي ] ن[﴾ #$

öΝ ﴿: يجيبوا الدعوةَ ، فَيقَالُ لَهم  s9 uρ r& (# þθ çΡθà6 s? Ν çFôϑ |¡ ø% r& ⎯ ÏiΒ ã≅ ö6 s% $ tΒ Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ 5Α# uρ y— ﴾ 

   :ى عالَه تولُقَ وهو،  )٤( حلَفْتم في الدنيا أَنكم الَ تبعثُونَ والَ تنتقلُونَ إِلى اآلخرة]عم[

 ﴿(#θßϑ |¡ø% r& uρ «! $$Î/ y‰ ôγ y_ öΝ Îγ ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r&   Ÿω ß] yèö7 tƒ ª! $# ⎯ tΒ ßNθßϑ tƒ  ... ﴾)اآلية  )٥.  

∩⊆∈∪ ﴿ öΝ çGΨ s3 y™ uρ ﴾، نياي الدف﴿ ’ Îû Ç⎯ Å2$ |¡ tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ßϑ n=sß óΟ ßγ |¡ àΡ r& ﴾  نِيعي : اُألمم

⎥š﴿افرةَ،الكَ ¨⎫ t6 s? uρ]٣[öΝ à6 s9 y# ø‹ x.]٣[$uΖ ù=yè sù óΟ Îγ Î/﴾واجِرزنت فَلَم، ﴿$oΨ ö/ u ŸÑ uρ ãΝ ä3 s9 tΑ$sV øΒF{ $#﴾ 

#y ﴿٢، )٦(في القرآن فَلَم تعتبِروا  ]م[ ø‹ x. $ uΖ ù= yè sù óΟ Îγ Î/ ﴾ ولُو قَه ه : ﴿Ν ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ô⎯ ¨Β $ uΖ ù= y™ ö‘ r& 

$ uΖ ù= y™ ö‘ r& Ïµ ø‹ n= tã $Y6 Ï¹% tn  ... ﴾)٧(.  

                           
  . ١٣٢: قاله أبو عبيدة يف جماز القرآن   ) ١(
  . ٣/١٦٦: قاله الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(
  .  ٤٩٢ -٤٩١: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٣/٣٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .من سورة النحل )  ٣٨( جزء من اآلية رقم   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . عن ابن عباس حكاه الواحدي   ) ٦(
  .من سورة العنكبوت )  ٤٠( جزء من اآلية رقم   ) ٧(



  

∩⊆∉∪﴿ô‰ s% uρ (#ρã s3 tΒ öΝ èδ t ò6 tΒ﴾  نِيعي :كْمرم بِه يبالن ومما هفْيِهون لهقَت نم ١(وا به( ،

y‰Ζ﴿،)٢(هو نمروذ حني أَراد صعود السماء:أو ٢٠ Ïã uρ «! $# öΝ èδã ò6 tΒ﴾  فىخالَ ي هو عاملٌ به

β﴿،علَيهعلَيِه ما فَعلوا ، فهو يجازيهم  Î) uρ šχ% x. öΝ èδ ã ò6 tΒ  ﴾همكْرا كَانَ مم٣(و( ،﴿tΑρ ã” tI Ï9 

﴿tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷ΨÏΒ ãΑ$t6 Åg ø:$#﴾]نِي]كـعي:يبالن أَمر/ ، لَ أَمراً : أَيطبيم لا كانَ مكرهي  مف

âΑρ﴿قَرأَ ، )٤(ثُبوته وقوته كاجلبالِ  ã” tI s9  ﴾ ٍاألولَى )٦( ٢٠، )٥(عل واملعىن علَى القراءة :هو 

   .)٧(كادت اجلبالُ تزولُ من مكْرِهم :ى الثَّانية ، أَراد أَضعف ، وعلَ

∩⊆∠∪ ﴿ Ÿξ sù ¨⎦ t⎤ |¡øt rB ©! $# ﴾  ، دمحا مي﴿ y# Î=øƒ èΧ ⎯ Íν Ï‰ ôã uρ ÿ… ã& s#ß™ â‘ ﴾]كـ [ نهم معدا وم

β¨ ﴿النصر والفتحِ ، Î) ©!$# Ö“ƒ Í• tã ﴾  ، نعتمم﴿ ρ èŒ 5Θ$ s) ÏFΡ$#  ﴾]الكُفَّارِ ،] خ نجازيهم  مي

  .)٨(بِما كانَ من سيئاتهم 

∩⊆∇∪﴿tΠ öθ tƒ ãΑ £‰ t7 è? ÞÚ ö‘ F{ $# u ö xî ÇÚ ö‘F{ ،  بيضاَء نقيةدلُ األرض بِأَرضٍ كالفضة تب]ش[﴾#$

≡ßN﴿،)٩(يحشر الناس علَيها uθ≈ yϑ¡¡9 $# uρ﴾]ذهبٍ]ن نماُء م٢٠،)١٠(والس أَو : األرض رغيت

                           
: زاد املسري و، مصدر سابق  : الوسيط يف تفسري القرآن ايد :انظر. ذكره الواحدي وابن اجلوزي دون نسبة   ) ١(

٤/٣٧٤.  
  . ١/٢٧٩:يب تذكرة األريب يف تفسري الغر  ) ٢(
  .مصدر سابق : قاله الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
  .مصدر سابق : قاله الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٤(
  . مصدر سابق : : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
ولعله ، والصحيح أن حملها ما أثبته ؛ إذ ال عالقة هلا باآلية التالية ،  وردت هذه املعلومة يف تفسري اآلية التالية  ) ٦(

  .سبق قلم من الناسخ رمحه اهللا 
  . ١/٢٨١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  .مصدر سابق  : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٨(
، )  ٨٦٩٩(برقم ، كتاب اإلميان ،  ٤/٦١٤:درك املستواحلاكم يف  ، ١٣/٢٤٩ :ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٩(

  . عن عبد اهللا بن مسعود 
وزاد ،  )) األرض من فضة واجلنة من ذهب  :  ((إالَّ أنه قال ،  رواه ابن جرير عن على ابن أيب طالب   ) ١٠(

،  ١٣/٢٥١:ربي تفسري الط: انظر . بن أيب الدنيا يف صفة اجلنة وابن املنذر وابن أيب حامت السيوطي نسبته ال



  

وتتناثَر السموات تكَّور شمسها،ووجِبلها ،وتمد مداً، ا وشجرِهابِذَهابِ آكامه

—ρã#)﴿،)١(نجومها t t/ uρ﴾  ت ن القُبورِ،كقولهىعالَخرجوا م:﴿(#ρã— t t/ uρ ¬! $YèŠ ÏΗ sd ...﴾)٢(،﴿¬! 

Ï‰ Ïn# uθ ø9 $# Í‘$ £γ s) ø9   ].كـ[﴾#$

∩⊆®∪﴿“ t s? uρ t⎦⎫ ÏΒÌ ôf ßϑ ø9 ›7 ﴿،)٣(أَنَّ ِهللا شرِيكاً وولداً الذين زعموا ﴾#$ Í≥ tΒ öθ tƒ﴾  ، القيامة يوم

﴿ t⎦⎫ ÏΡ § s) •Β ﴾  ٍّي غلف شيطان ينهم ، كلُّ كافرٍ معاطيبِش ولنيوص٤(م(،﴿ ’ Îû ÏŠ$ x ô¹ F{ $#]٣[ ﴾ 

  .)٦(صفَد : واحدها  ٠٢، )٥(سالسلُ احلديد واألغْاللُ : األصفاد ]  كـ[

∩∈⊃∪  ﴿ Ο ßγ è=‹ Î/# t y™ ﴾  ، همصقُم﴿⎯ ÏiΒ 5β# t ÏÜ s% ﴾]اِإلبل ، ]كـ طْلَى بهاُء الذي تنوهو اهل

نحاسٍ مذابٍ قد  :جعلَ لباسهم من قَطران  ، أَي  ٠٢، )٧(وذلك أَبلغُ الشتعالِ النارِ فيهم 

©4﴿، )٨(حره بلغَ منتهى  y´øó s? uρ ﴾  ، لواتع﴿ ãΝ ßγ yδθã_ ãρ â‘$ ¨Ψ9   ] .سونخم، وثج أ ع[﴾ ]٣[#$

∩∈⊇∪﴿y“ Ì“ ôfu‹ Ï9 ª! $# ¨≅ ä. <§ ø tΡ ﴾ ، ِالكُفَّار نم﴿$̈Β ôM t6|¡ x.  ﴾]ن [ م اجلزاُء : أَيلَه قَعيل

β¨ ﴿من اِهللا بِما كَسبوا ،  Î) ©! $# ßìƒÌ y™ É>$ |¡Ås ø9   ] .م[﴾ #$

∩∈⊄∪ ﴿ #x‹≈yδ ﴾  هذا القرآنُ ، : أَي ﴿Ô≈n=t/ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 ﴾]خ [ هم ، : أَيغلبتل إليك لْناهزأَن ﴿

                                                                             
  .  ٥/٥٧:الدر املنثور و

  . مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  .من هذه السورة )  ١٢( جزء من اآلية رقم   ) ٢(
  . ٣/٣٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
: التفسري الكبري و ،مصدر سابق : وسيط يف تفسري القرآن ايد ال: انظر . حكاه الواحدي والرازي عن الكليب   ) ٤(

١٩/١١٦ .  
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن عطاء   ) ٥(
  . ٣/١٧٠: والزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ، ١٣٣: وهو قول أبو عبيدة يف جماز القرآن ، ٦٦: غريب القرآن  ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(
  .  ٣٧٦ - ٣٧٥:غريب القرآن   ) ٨(



  

(#ρâ‘x‹ΖãŠÏ9uρ ⎯ÏµÎ/﴾  أَي :دمحا مي تهم أَنرذنتول)١(،﴿ (#þθßϑn=÷èu‹Ï9uρ $yϑ̄Ρr& uθèδ ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn#uρ﴾  يهف را ذُكبِم

ثج اجلُزُء الثَّالثَ م[﴾]٣[ #$}θä9'ρé& É>$t6ø9F#)﴿وليتعظَ ،/وليتذَكر: أَيt©.¤‹uŠÏ9uρ ﴾   ﴿من احلُججِ ، 

  .)٢(أَهلُ اللُّب والعقلِ والبصائرِ] صيب خه، عشر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )٣(سورةُ احلجرِ

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
عن ابن ،  ٥٣٩:  الناسخ واملنسوخفقد روى النحاس يف  ،جاءت هذه التسمية يف كالم بعض الصحابة   ) ٣(



  

آيات عستونَ وعس١(ت(   
  )٢(مكيةٌ 

ijk  

∩⊇∪ ﴿ y7﴿،)٣(أَنا اُهللا أَرى]ش خ[ ﴾ 9#! ù= Ï?  ﴾  أَي :، هذه ﴿àM≈ tƒ# u™ É=≈ tGÅ6 ø9 $# 5β# u™ ö è% uρ 

&⎦⎫ Î7 •Β ﴾]َألحكَامِ ]مل بِنيقرآنٌ م ي هوالذ.  

∩⊄∪ ﴿ $ yϑ §/ •‘ –Š uθ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 öθ s9 (#θçΡ% x. t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ ãΒ ﴾]كـ [ ي الكُفَّارنمي تف زلتن

  ، قَرأَ )٦(ي القيامة ف: ، أَو )٥(عند الْموت :أَو ٢،)٤(لِإلسالمِ عند خروجِ من يخرج من النارِ

 ﴿$ yϑ t/ •‘ ﴾  وعاصم ند٧(م(.  

∩⊂∪ ﴿ öΝ èδ ö‘ sŒ (#θè=à2 ù' tƒ (#θãè −G yϑ tG tƒ uρ﴾  ُقُولنياهم ، : يد نظُوظَهم ميأْخذوا ح دع الكُفَّار

٢٠ فيالس بآية سوخ٨(وهذا من(، ﴿ãΛ ÏιÎγ ù=ãƒ uρ ã≅ tΒF{ وظهم يشغلهم اَألملُ عنِ األخذ بِحظُ]ن[﴾#$

                                                                             
نسبته البن  ٥/٦١: وزاد السيوطي يف الدر املنثور ،  )) فهي مكية ؛ مبكة  نزلت سورة احلجر:  ((عباس قال 

  . مردويه 
 وال، وليس فيها اختالف ، وهي تسع وتسعون آية : ((  ١٧٣: البيان يف عد آي القرآن قال أبو عمرو يف   ) ١(

  . )) فيها شيء مما يشبه الفواصل 
وهي مكية كلها من غري :  (( ٤/٣٧٩: قال ابن اجلوزي يف زاد املسري ، أمجع أهل التفسري على مكيتها   ) ٢(

  .  ٣٥٠ -١/٣٤٩: املكي واملدين يف القرآن الكرمي : وملزيد من التفصيل انظر .  )) خالف نعلمه
  .سبق يف سورة يونس وإبراهيم   ) ٣(
  . ١٤/٢:تفسري الطربي : انظر .  رواه ابن جرير عن أيب موسى األشعري    )٤(
  .١٤/٤: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٥(
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن الضحاك   ) ٦(
  . ١٣٥: ع التيسري يف القراءات السبو،  ٣٦٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
معقباً على من قال  - ١٨٤: نواسخ القرآن قال ابن اجلوزي يف ،  ١/٢٨٢: تذكرة األريب يف تفسري الغريب  ) ٨(

وذلك ال ، والتحقيق أا وعيد وهتديد ، قد زعم كثري من املفسرين أا منسوخة بآية السيف ((   :-بالنسخ 
  . )) ينايف قتاهلم فال وجه للنسخ 



  

 ، والطَّاعة ن اإلميانم﴿ t∃ öθ |¡ sù tβθ çΗ s> ôè tƒ ﴾]وا]معنا صالَ مبردوا القيامةَ و١(إذاَ و(.  

∩⊆∪ ﴿ !$ tΒ uρ $ uΖ õ3 n= ÷δ r& ⎯ ÏΒ >π tƒ ö s% ﴾  نِيعا: يلَه٢(أَه(،﴿ω Î) $ oλ m; uρ Ò>$tG Ï. ×Πθ è=÷è ¨Β 

قرية أَجالً مؤقْتاً الَ يهلكُهم حتى يبلُغوه  إِنَّ َألهلِ كلِّ: أجلٌ ينتهونَ إليه ، يعنِي ]كـ[﴾
 .  

∩∈∪﴿$ ¨Β ß, Î7 ó¡ n@ ô⎯ ÏΒ >π ¨Βé& $ yγ n= y_ r&﴾ا،:أَيلَه قِّتي والذ الوقت متقدا يم﴿$ tΒ uρ tβρ ã Ï‚ ø↔ tF ó¡ tƒ﴾ 

  .)٣(والَ يتأَخرونَ عنه ]م[

∩∉∪ ﴿ (#θä9$ s% uρ $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ “ Ï% ©! $# tΑ Ìh“ çΡ Ïµ ø‹ n= tã ã ø. Ïe%! $#﴾ زاًء:أَيهت٤(القرآنُ ، قالوا هذا اس(،﴿y7 ¨Ρ Î) 

y7﴿،)٤(استهزاًء ¨Ρ Î) ×βθãΖ ôf yϑ s9 ﴾]كـ.[  

∩∠∪ ﴿ öθ ©9 $ tΒ ﴾  الَّ: أَي٥(ه(، ﴿$ oΨ Ï?ù' s? Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $$Î/ β Î) |MΖ ä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 ] كـ [﴾#$

  :إِنك نيب ، فقالَ اُهللا عز وجلَّ ] كـ

∩∇∪ ﴿ $ tΒ ãΑ Íi” t∴ ç? ãπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# ω Î) Èd, pt ø: $$Î/ ﴾]كـ[ بالعذابِ ،: أَي﴿$ tΒ uρ (# þθ çΡ% x. # ]Œ Î) t⎦⎪ Ì sàΖ •Β﴾ 

$﴿،قَرأَ)٦(إِنْ نزلت املالئكة ملْ ينظَروا وملْ يمهلُوا: أَي ]  م[ tΒ ãΑ Íi” t∴ çΡ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# ﴾ ،ابحص 

،ابحص ﴿ãΑ §” t∴ ç? ãπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9   .)٧(شعبةُ﴾  #$

∩®∪ ﴿ $ ¯ΡÎ) ß⎯ øt wΥ]٣[$ uΖ ø9 ¨“ tΡ/  t ø. Ïe%! Ρ̄$ ﴿،  رآنَالقُ] خ[﴾#$ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m:  ﴾]م  [ نم

                           
  . ٣٨/٣:تفسري القرآن ايد  الوسيط يف  ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  . ٣٩/٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن عطاء   ) ٤(
  . ٣/١٧٣: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : وجماز القرآن ،  ٢/٨٥: للفراء ، ين القرآن معا: انظر   ) ٥(
  . ٣/٤٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق : السبعة يف القراءات   ) ٧(



  

 قَصني أَو فيه زاد١(أَنْ ي(.  

∩⊇⊃∪ ﴿ ô‰ s) s9uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Î=ö6 s% ’ Îû Æì u‹ Ï© t⎦, Î! ¨ρF{   .قَومهم : أَي ] عشر، خ [﴾ #$

∩⊇⊇∪ ﴿$ tΒ uρ Ν Íκ Ï? ù'tƒ ⎯ ÏiΒ @Αθß™ §‘ ω Î) (#θçΡ% x. ⎯ Ïµ Î/ tβρ â™ Ì“ öκ tJ ó¡ o„ ﴾]كـ[ يبلنزيةً لعت )٢(.  

∩⊇⊄∪ ﴿ y7 Ï9≡ x‹ x. ﴾  لُ: أَيا فَع٣(واكَم(، ﴿… çµ ä3 è=ó¡ nΣ﴾ ل االستهزاَء والشخداللَ ، نوالض رك

 ،﴿ ’ Îû É>θ è=è% t⎦⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑø9 $#  ﴾][ ،أَي نبي ي قُلُوبِ ثُمالَقَم فَهِشيٍء ف :  

∩⊇⊂∪ ﴿ Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ⎯ Ïµ Î/﴾]خ [ ونَ: أَيولِ ال يؤمنسبِالر،﴿ô‰ s% uρ ôM n=yz﴾  ، تضم﴿èπ ¨Ζ ß™ 

t⎦, Î! ¨ρF{ أَو ٢٠قْتفُونَ آثَارهم في الكفرِ،فهؤالِء الْمشرِكونَ ي،)٤(بتكْذيبِ الرسلِ] كـ[﴾ #$

  .)٥(مضت سنةَ اِهللا في إِهالك الْمكَذِّبني: 

∩⊇⊆∪ ﴿  öθ s9 uρ $ oΨ ós tF sù Ν Íκ ö n=tã  ﴾  نيركشعلَى هؤالِء الْم، ﴿  $\/$t/ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9$# (#θ= sà sù ÏµŠ Ïù 

tβθ ã_ã ÷è tƒ ﴾]قُ] عفَطَف ى قولهمعن وهو ، دوا ذَلكحون لَجدعصي يهوا ف :  

∩⊇∈∪﴿(# þθä9$ s) s9 $ yϑ̄Ρ Î) ôN t Åj3 ß™ $ tΡã‘$ |Á ö/ r&﴾]خ[ أَي:تدرِ، سحا بالسارنا غري مصفتتخايل َألب

ôN ﴿  ، قَرأَ)٦(نرى  t Å3 ß™  ﴾ ٧(مك(،﴿ ö≅ t/ ß⎯ øt wΥ ×Πöθ s% tβρ â‘θßs ó¡̈Β ﴾]ا ]  مكـحرنس

 رصبفَالَ ن دمحم.  

                           
تفسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . الواحدي والبغوي عن مقاتل وقتادة حكاه   ) ١(

  .  ٣/٤٢١: البغوي 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
  . ٣/١٧٤: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  . نسبة  دون،  ٤/٣٨٥:زاد املسري ذكره ابن اجلوزي يف   ) ٤(
: تفسري الطربي : انظر . وهذا القول رواه ابن جرير عن قتادة ، ١/٢٨٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(

١٤/١٠ .  
الوسيط يف تفسري : انظر . والقرطيب عن ابن عباس والضحاك  ، حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن جماهد   ) ٦(

  .  ١٠/٨:تفسري القرطيب و ، ٤/٣٨٦:زاد املسري و،  ٣/٤١: القرآن ايد 
  .١٣٦: التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(



  

∩⊇∉∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= yè y_ ’ Îû Ï™!$ yϑ¡¡9 $# % [`ρã ç/﴾ نِيعي:نرزلَ اموالقَم سما٢،)١(الش روج وهيلب

$﴿،)٢(احلُوت:وآخرها احلَملُ،:؛ أَولُها اإلثْنا عشر املَعروفةَ yγ≈̈Ψ −ƒ y— uρ﴾ ،ِجومبالن ﴿š⎥⎪ Ì Ïà≈ ¨Ψ= Ï9 
  .)٣(املُعتبِرِين املُستدلني علَى توحيد صانِعها ] خ[ ﴾

∩⊇∠∪﴿$yγ≈ uΖ ôà Ï ym uρ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 9⎯≈ sÜ ø‹ x© AΟŠ Å_ كانوا الَ ٢،)٤(يرمى بالنجومِ]ع[﴾‘§

 يبالن دلا وفَلم ،اتومس ثالث نبوا عجى ، حيسع دلا وفَلم ، مواتالس نونَ عبجحي 
  .  )٥(حجبوا عن الباقي 

∩⊇∇∪﴿ωÎ) Ç⎯ tΒ s− u tI ó™ $# yì ôϑ ¡¡9 …﴿اخلَطْفَةَ اليِسرية ،:يعنِي ]خ[﴾#$ çµ yè t7 ø? r' sù﴾ قَهلَح،﴿ Ò>$ pκ Å−﴾ 

 ، ار٠٢ن  يٌء : أَيضم كَب٦(كَو( ،﴿×⎦⎫ Î7 •Β ﴾]َألهلِ األرضِ ]كـ ظاهر.  

∩⊇®∪ ﴿ uÚ ö‘ F{ $# uρ $ yγ≈ tΡ÷Š y‰ tΒ ﴾  ، املَاِء جها علَى واهطْنسب﴿$ uΖ øŠ s) ø9 r& uρ $ yγŠ Ïù/z© Å›# uρ u‘﴾  ًجباال

 اثَوابتهلبِأَه كحرتئَالَّ تل،﴿ $ uΖ ÷F u; /Ρ r& uρ $ pκÏù ﴾ نِيعاجلبالَ: ي،﴿⎯ ÏΒ Èe≅ ä. &™ ó© x« 5βρ ã—öθ ¨Β﴾]كـ 

  .)٨(مقَدر ، كأَنه قد وزِنَ : موزون ؛ أَي  ٠٢، )٧(كالذَّهبِ والفضة واجلواهرِ ] 

∩⊄⊃∪ ﴿ $ uΖ ù=yè y_ uρ ö/ ä3 s9 $pκ Ïù |· Íƒ$ yè tΒ ﴾  ِارن احلبوبِ والثِّمم، ﴿ ⎯ tΒ uρ ÷Λä⎢ ó¡ ©9 … çµ s9 t⎦⎫ Ï% Î—≡ t Î/ ﴾  

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
، األسد و، السرطان و، اجلوزاء و،ر الثوو، احلمل :  وهي،  ٨٩ -٨٨: ذكرها السهيلي يف التعريف واإلعالم   ) ٢(

: ترويح أويل الدماثة : وانظر . احلوت و، الدلو و، اجلدى و، والقوس ، العقرب و، امليزان و، السنبلة و
  .٣/١٢٥: فتح القدير و،  ١/٢٦٦

  . ١٩/١٣٤:التفسري الكبري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  . ٣/١٧٦: معاين القرآن وإعرابه : انظر . اج قاله الزج  ) ٤(
الوسيط يف تفسري : انظر . وحكاه املاوردي عن الكليب وضعفه ، حكاه الواحدي والبغوي عن ابن عباس   ) ٥(

  .  ٣/١٥٢: وتفسري املاوردي ،  ٣/٤٥:تفسري البغوي و، مصدر سابق : القرآن ايد 
  . ٢٩٣: غريب القرآن   ) ٦(
،   ١٤/١٦:تفسري الطربي : انظر . وحكاه الواحدي عن الكليب ، ي دون إسناد أو نسبة وضعفه ذكره الطرب  ) ٧(

  .  ٣/٤٢: والوسيط يف تفسري القرآن ايد 
: انظر . ورجحه ، وغريمها ، وسعيد بن جبري  جماهدوهذا القول رواه الطربي عن ،  ٤١٩: غريب القرآن   ) ٨(

   .١٤/١٧:تفسري الطربي 



  

  . )١(العبيد والدواب : يعنِي  ]عشرون،  ٢كـ أوثج[

∩⊄⊇∪ ﴿ β Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ﴾  نِيعاملطرِ: ي من،﴿ωÎ) $tΡ y‰Ψ Ïã … çµ ãΨ Í←!# t“ yz﴾]ن خ [ رِ: أَيي أَمفا ن

وكْحما ، ن﴿$ tΒ uρ ÿ… ã& è! Íi” t∴ çΡ ω Î) 9‘ y‰ s) Î/ 5Θθè= ÷è̈Β ﴾]زِي]كـوالَ ن قصهنالَ ن رفه  ؛دهصن هأَن غري

ن نشاُءإِىل م حيثُ ن٢(اء ش(   .  

∩⊄⊄∪﴿$ uΖ ù= y™ ö‘ r& uρ yy$ tƒ Ìh9 $# yx Ï%#θs9﴾لاملاَء فيه جمحابِ تى )٣(لسنع؛بِملواقح فَهي،:حاتلَقم ،

:حاتلَقيلَ مقو ، : لواقح : حابوالس رابلُ املاَء والتمحها توالذي  ٠٢، )٤(حواملٌ ؛ ألن

uθ﴿ :ح القولَ الثَّانِي قوله تعالَىوالذي يوض èδuρ ” Ï% ©! $# ã≅ Å™ ö ãƒ yy$ tƒ Ìh9 $# # M ô³ çΣ š⎥ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ 

⎯ Ïµ ÏG uΗ ÷q u‘ #© ¨L ym !# sŒ Î) ôM ¯= s% r& $\/$ys y™ ...  ﴾)٥(  أَي : محلت)أَ )٦قَر ، ﴿ yx tƒ Ìh9  ﴿، )٧(حمزةُ ﴾  #$
)٧( ،﴿ $ uΖ ø9t“Ρ r'sù z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$tΒ çνθßϑä3≈ oΨ øŠ s) ó™ r' sù ﴾ ]اً لكم ، ]نقْيس ما  ٠٢جعلناهقالُ لي

كانَ من يدك  يهإِلَى ف :قَيفَس ، هذَإِتبِا ج ضته َألنْ يشربباً أَو عررش له علتأَو بز فيه رعه
  : )٨(سقَى وأَسقَى بِمعىن واحد ، قالَ لَبيد: أَسقَيته ، ويقَالُ : لت قُ

                           
  . ٣/١٧٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر . لزجاج واختاره قاله ا  ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .  حكاه الواحدي والفخر الرازي عن ابن مسعود   ) ٣(

  . ١٩/١٣٩: التفسري الكبري و، 
تفسري و، ٣/٤٧: تفسري البغوي و،٥/٣٣٦: تفسري الثعليب : انظر . البغوي والقرطيب دون نسبة ذكره الثعليب و  ) ٤(

  .  ١٠/١٥:تفسري القرطيب و
  .من سورة األعراف )  ٥٧( جزء من اآلية رقم   ) ٥(
  . ٤٠٢: غريب القرآن   ) ٦(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٨٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
وأحد األشراف يف اجلاهلية ، شاعر من أصحاب املعلقات ، لبيد بن ربيعة بن مالك العامري ، هو أبو عقيل   ) ٨(

.  وتويف ا، ترك الشعر وسكن الكوفة ، ويعد من الصحابة ، أدرك اإلسالم ووفد على النيب ، واإلسالم 
   .٣/١٣٣٥:االستيعاب و،  ١٧١: الشعر والشعراء : انظر 

  : يقول يف مطلعها ، هذا البيت من قصيدة له يعاتب فيها قومه        
لســلْمى باملــذانِبِ فالقفــالِ  ألَم تلْمم على الدمنِ اخلَوايل 

: إعراب القرآن و،  ١٤/١٣١:تفسري الطربي و،  ١٣٥: وجماز القرآن ،  ٥٠:ديوان لبيد بن ربيعة العامري : انظر 



  

  )١(نميراً والقَبائلَ من هاللِ ى قَومي بنِي مجد وأَسقَىسقَ

﴿ !$ tΒ uρ óΟ çFΡ r& … çµ s9 t⎦⎫ ÏΡ Ì“≈ sƒ¿2 ﴾]م  [ افظني ، أَيبِح :بِأيد هخزائن ٢(يكم ليست( .  

∩⊄⊂∪ ﴿ $̄Ρ Î) uρ ß⎯ ós uΖ s9 ]٣[ ⎯ Ä© ôv éΥ àM‹ Ïϑ çΡ uρ ß⎯ øt wΥuρ tβθ èO Í‘≡ uθ ø9 ميع إِذا مات ج ]كـ[ ﴾ #$

  .)٣(اخلالئقِ

∩⊄⊆∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷Η Í> tã t⎦⎫ ÏΒÏ‰ ø) tG ó¡ ßϑø9 $# öΝ ä3Ψ ÏΒ ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷Η Í> tã t⎦⎪ Ì Ï‚ ø↔ tG ó¡ çR ùQ حض ] كـ[﴾ #$

علَى الصف األولِ في الصالة ، فازدحم الناس عليه ، فأَنزلَ اُهللا تعاىل هذه  رسولُ اِهللا 
: أَو  ٢نجزيهم علَى قدرِ نياهتم ،وإنا لنحن الوارثون قد علمنا جميعكم ، : ، يقولُ )٤(اآليةَ

في صفُوف اجلَماعة ؛ َألنَّ : ، أَو )٥(بقِ إِلَى اِإلسالمِ والطَّاعةفي الس: أَو /وت،في الوالدة وامل
ض القومِ يتقَدم كَيالَ يراها ، وبعضهم كانَ بعفَمرأةً حسناَء كانت من املصليات مع النيب ا

 زلتا ، فنراهر لي٦(يتأخ( :  

∩⊄∈∪ ﴿ ¨β Î) uρ y7 −/ u‘ uθ èδ öΝ èδ ç à³ øt s†]كـ[… çµ ¯ΡÎ) îΛ⎧Å3 ym ×Λ⎧ Î=tã ﴾]من. [  

                                                                             
٥/٥٠  .    

  .٦٧ - ٦٦: يب القرآن غر  ) ١(
  .  ٤/٣٩٥:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن مقاتل   ) ٢(
  . ١٩/١٤١: التفسري الكبري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
سري تف: انظر . وابن اجلوزي عن ابن عباس من رواية أيب صاحل ، حكاه الثعليب والواحدي عن الربيع بن أنس   ) ٤(

  . ٤/٣٩٦: زاد املسري و،  ٣/٤٣: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،٢٧٦: وأسباب الرتول ، ٥/٣٣٨:الثعليب 
  . ٢/٥٣٨:الكشاف : انظر . ذكر الزخمشري هذا القول والذي قبله دون نسبة   ) ٥(
باب ، كتاب التفسري ،  ٥/٢٩٦: ه سننيف  والترمذي، ) ٢٧٨٤(برقم ،  ١/٣٠٥: همسندرواه اإلمام أمحد يف   ) ٦(

،  الْمنفَرِد خلْف الصفباب ، كتاب األذان ،٢/١١: يف سننه النسائيو ،) ٣١٢٢(برقم ،  ومن سورة الْحجرِ
،  باب الْخشوعِ يف الصلَاة، كتاب إِقَامة الصلَاة والسنة فيها ،  ١/٣٣٢: يف سننه ابن ماجه و ،) ٨٧٠(برقم 

 ،) ٣٣٤٦(برقم ، تفسري سورة احلجر ، كتاب التفسري ،  ٢/٣٨٤:املستدرك واحلاكم يف  ، ) ١٠٤٦( رقم ب
وروى جعفَر بن سلَيمانَ هذا احلديث عن عمرِو بن :  (( قال الترمذي . كلهم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

 هوحاِء نزوعن أيب الْج كالاسٍ ومل يذكر فيه عن ، مبوحٍ ، بن عمن حديث ن حكُونَ أَصأَنْ ي هبذَا أَشهو ((  ،
مل يتكلم أحد يف نوح بن :وقال عمرو بن علي ، هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :  (( وقال احلاكم 

  .  )) وله أصله من حديث سفيان الثوري ، قيس الطاهي حبجة 



  

∩⊄∉∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ø) n= yz zβ$ |¡ΣM} $# ⎯ ÏΒ 9Α$|Á ù=|¹ ﴾ ،ٍنتننيٍ مط نالُ ٠٢٠ملصوالص : الطِّني

: صوت كما يصوت الفَخار ،والفَخار : أَي ار ، فإِذا نقَرته صلَّ ، ليابسِ الذي ملْ تمسه النا
صلَّ اللَّحم وأَصلَّ ، وصن وأَصن :صلصالٌ منتن ، من قولهم : ما طُبِخ من الطِّنيِ ، ويقالُ 

⎯ô﴿،)١(صالَّالً فَقُلبت إِحدى الالَّمنيِ صاداً:أَراَد نتن،وكَأَنهإِذا أَ ÏiΒ :* uΗ xq﴾5﴿،طنيٍ أسودβθãΖ ó¡̈Β ﴾ 

  .)٢(متغير الرائحة ]كـ[

∩⊄∠∪ ﴿ ¨β !$ pg ø:$# uρ ﴾  أَي : ، ٢٠اجلن  رِ :  اجلانَّ: أَوللبش فهو لَهم كآدم ، ن٣(أبو اجل(  ،

≈çµ﴿، )٤(هو إبليس :  أَو اجلَّانَّ uΖ ø) n= yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ﴾ ، لْقِ آدمخ﴿⎯ ÏΒ Í‘$ ¯Ρ ÏΘθßϑ¡¡9 وهي ]م[﴾ #$

ني سماِء الدنيا ولسمومها نار تكونُ بقيلَ لجهنم سموم،٠٢ها،وهي نار الَ دخانَ لَ]م[﴾

  .  )٥(، وهي النار التي تكُونُ منها الصواعق وبني احلجابِ

∩⊄∇∪ ﴿ øŒ Î) uρ tΑ$s%]٣[y7 •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) 7, Î9$yz # \ t± o0 ⎯ ÏΒ 9Α$|Á ù=|¹ ô⎯ ÏiΒ :* yϑ ym 5βθãΖ ó¡̈Β ﴾ 

  ] .كـ صا[

∩⊄®∪ ﴿ # sŒ Î* sù … çµ çF÷ƒ §θ y™ ﴾ ، هتورص لتدع﴿àM ÷‚x tΡ uρ ÏµŠ Ïù ﴾ ، يهف ريتوأَج ﴿⎯ ÏΒ © Çrρ•‘﴾ 

θãè#)﴿الْمخلُوقة لي ،  s) sù ﴾  ، وا لَهرفَخ﴿… çµ s9 t⎦⎪ Ï‰ Éf≈ y™ ﴾ ]كـ  [ يةحت ودج٦(س(.  

∩⊂⊃∪ ﴿ y‰ yf |¡ sù èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# öΝ ßγ =à2 tβθ ãè uΗ ød r& ﴾ ] ثَالثُون، ع. [  

                           
  .١/٢٨٤:ذكرة األريب يف تفسري الغريب ت: وانظر ،  ١/٣٠٦:غريب القرآن   ) ١(
  . ١٧٩ -٣/١٧٨: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١٣٥: وجماز القرآن ، مصدر سابق : معاين القرآن للفراء : انظر   ) ٢(
زاد : انظر . وحكاه ابن اجلوزي والقرطيب عن ابن عباس ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(

    . ١٠/٢٥:تفسري القرطيب و،  ٤/٣٩٩:املسري 
وقد ، ولعل هذا من قبيل اختالف النسخ ، مل أجده يف املطبوع من تذكرة األريب ؛ إمنا وجد القول األول   ) ٤(

: تفسري الطربي : انظر .عبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامتوزاد السيوطي نسبته ل، رواه ابن جرير عن قتادة 
  .  ٥/٧٨: الدر املنثور و،  ١٤/٣٠

  .٤٦٥ -٤٦٤: غريب القرآن   ) ٥(
والوسيط يف تفسري ،  ١٤/٣١:تفسري الطربي : انظر . واختاره ابن جرير الطربي ، حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٦(

  .  ٣/٤٥: القرآن ايد 



  

∩⊂⊇∪ ﴿ Hω Î) }§Š Î=ö/ Î) #’ n1 r& β r& tβθ ä3 tƒ yì tΒ š⎥⎪ Ï‰ Éf≈ ¡¡9   ].كـ[ ﴾ #$

∩⊂⊄∪  ﴿ tΑ$s% ß§Š Î=ö/ Î* ¯≈ tƒ $ tΒ y7 s9 ω r& tβθ ä3 s? yì tΒ t⎦⎪ Ï‰Éf≈ ¡¡9   ]  .كـ[﴾ #$

∩⊂⊂∪ ﴿ tΑ$s% ]٣[ öΝ s9 ⎯ ä. r& y‰ àf ó™ X{ @ t± u; Ï9 … çµ tF ø) n= yz ⎯ ÏΒ 9Α$|Á ù=|¹ ô⎯ ÏiΒ :* yϑ ym 5βθ ãΖ ó¡ ¨Β   ﴾

  ].كـ[

∩⊂⊆∪ ﴿ tΑ$s% ól ã ÷z$$ sù $ pκ÷] ÏΒ y7 ¯Ρ Î* sù ÒΟŠ Å_ u‘  ﴾ ]. [  

∩⊂∈∪ ﴿ ¨β Î) uρ š ø‹ n= tã/sπ oΨ ÷è ¯=9 $# 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ È⎦⎪ Ïe$! يلْعنك أَهلُ السماِء :يقولُ  ]كـ[﴾ #$

  . لُ حينئذ في عذابِ النارِ ، فَتحص)١(إِلَى يومِ اجلَزاِء  وأَهلُ األرضِ

∩⊂∉∪ ﴿ tΑ$s%]٣[Éb> u‘ þ’ ÎΤ ö ÏàΡ r' sù 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθèW yè ö7 ãƒ ﴾]كـ. [  

∩⊂∠∪ ﴿ tΑ$s% y7 ¯Ρ Î* sù z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì sàΖ ßϑ ø9   ]  .ع[﴾ #$

∩⊂∇∪ ﴿4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ ÏM ø% uθø9 $# ÏΘθ è=÷è yϑ ø9$# ﴾]نِي]كـعفخةَ اُأل:يالن وتمت وىل حني

٢(اخلالئق( .  

∩⊂®∪ ﴿tΑ$s%]٣[Éb> u‘ !$ oÿ Ï3 ‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθøî r&﴾ أَي:ايإِي ببِ إِغْوائك٣(بِس(،﴿£⎯ uΖ Îiƒ y—_{ öΝ ßγ s9﴾  ِألوالد

، يهوا فقَعى يالباطلَ حت آدم  ﴿’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# öΝ åκ ¨] tƒ Èθ øî _{ uρ t⎦⎫ Ïè uΗ ød r& ﴾]ع. [  

∩⊆⊃∪   ﴿ ωÎ) š‚ yŠ$t6 Ïã ãΝ åκ ÷] ÏΒ š⎥⎫ ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9  ينالذ ؤمننياملُ: أَي ] أَربعون، كـ  [﴾ #$

 ركالش نهم عينوا دلَصأَخ.  

∩⊆⊇∪   ﴿ tΑ$ s% # x‹≈ yδ îÞ# u ÅÀ ¥’ n? tã íΟŠ É) tG ó¡ãΒ ﴾]كـ [ فأُجازي إِلَي عهمرج هذا طريق

  .  )٤(طريق العبودية : ، يعنِي كُالً بِأَعماهلم 

                           
مصدر :  الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . وذكره ابن اجلوزي دون نسبة ، حكاه الواحدي عن الكليب   ) ١(

  .  ٤/٤٠١:زاد املسري و، سابق 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  .٥/٣٤١:تفسري الثعليب   ) ٣(
  . ١٩/١٥٠:التفسري الكبري و،  ١٠/٢٨:تفسري القرطيب : انظر   ) ٤(



  

∩⊆⊄∪   ﴿ ¨β Î) “ ÏŠ$t6 Ïã ﴾  نِيعم ، : ياهبتم واجاهده الذين﴿ }§ øŠ s9 y7 s9 öΝ Íκ ö n= tã í⎯≈ sÜ ù=ß™ ﴾ 

ω﴿ ، )١(قوةٌ وحجةٌ في إِغْوائهم ودعائهم إِلَى الشرك والضاللِ  Î) Ç⎯ tΒ y7 yè t7 ¨?$# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Íθ≈óø9 $# ﴾ 

  ].كـ[

∩⊆⊂∪ ﴿ ¨β Î) uρ tΛ ©⎝ yγ y_ öΝ èδ ß‰Ïã öθ yϑ s9 t⎦⎫ Ïè uΗ ød r&﴾]كـ[ريداوِين:يالغ نم عهبات نوم يسلإِب 

)٢(.  

∩⊆⊆∪  ﴿ $ oλ m;﴾  ، منجهل﴿ èπ yè ö7 y™ 5># uθö/ r& ﴾]ةُ أَ] نعقٍ طْسبطَب فوق ق٢، )٣(باقٍ ، طَب  هي

نم ، لسعري ، واجلَّحيم ، وسقَر ، واحلُطَمةُ ، ولظى ، وجهاهلاويةُ ، وا: وهي  ؛دركات النارِ 
بئة ، واخلَامسةُ للمجوسِ، والرابعةُ للصا،،والثَّالثَةُِ للنصارى والثانيةُ لليهودفأَعالَها للموحدين،

 افقنينلمةُ لابِعوالس،ركنيشلمةُ لساد٤(والس(.ابن ع نباسٍ وع:  ))ديلموحأَنَّ اهلاويةَ ل قَرن، وس
ل رعسو ،  ودهلينامِ ، لاَألص دةبعوسِ ، واحلُطَمةَ لجلمولَظَى ل ، نابِئلصل يمحصارى ، وجلن

هوج وبيةبي الرعدمل مأَيضاًن نافقنيلمبِأَنَ)٥( )) ول رعشالقرآنَ ت وظواهر ،  منهجل هذه صفات

≅Èe﴿  ،)٦( -أَعاذَنا اُهللا منها  - ä3 Ïj9 5>$ t/ öΝ åκ ÷] ÏiΒ ﴾ يسلباعِ إِبأَت نم،﴿Ö™÷“ ã_ ìΘθÝ¡ø) ¨Β 

                           
  .مصدر سابق : تفسري القرآن ايد  الوسيط يف: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
،  ١٤/٣٥: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن املنذر وابن أيب حامت ،رواه ابن جرير عن عكرمة  ) ٣(

  .  ٥/٨١:الدر املنثور و
والوسيط يف ،  ٥/٣٤٢:تفسري الثعليب : انظر . الثعليب والواحدي والبغوي وابن اجلوزي عن الضحاك حكاه   ) ٤(

   . ٤/٤٠٣:زاد املسري و ، ٣/٥١: تفسري البغوي و ، ٣/٤٦: تفسري القرآن ايد 
  .  ٢/٥٤٢:الكشاف : انظر . ذكره الزخمشري هكذا معزواً البن عباس   ) ٥(
وقع يف كتب الوعظ والرقائق أمساء هذه األبواب على ترتيب مل  :  (( ٨٩: يف واإلعالم قال السهيلي يف التعر  ) ٦(

ولكن ملا رأيت ظاهر ، وإن كنا مل نشترط يف هذا الكتاب على أن نقتصر على الصحيح ، يرد يف أثر صحيح 
واجلحيم ، السعري : حنو ، القرآن واحلديث الصحيح يدل على أن تلك األمساء اليت ذكروا إمنا هي أوصاف للنار 

فهذه أعالم ، ولظى ، وسقر ، جهنم : حنو ، ومنها ما هو اسم علم للنار كلها جبملتها ، واهلاوية ، واحلطمة ، 
أعاذنا  –فتأمله ، وسياقة الكالم تدل على ذلك ؛ فلذلك أضربت عن ذكرها ، ولكن ليست لباب دون باب 

  . ))  -اهللا من مجيعها مبنه 



  

  ].نام[/﴾

∩⊆∈∪  ﴿ χ Î) t⎦⎫ É) −G ßϑø9 $# ﴾ ١(لفَواحشِ ل(، ﴿’Îû ;M≈ ¨Ζ y_ AβθãŠ ãã uρ ﴾]نِي ] كـعي :

  :الُ لَهم ، يقَ)٢(عيونَ املاِء واخلَمرِ 

∩⊆∉∪  ﴿ $ yδθè=äz ÷Š$# AΟ≈ n=|¡ Î0 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ# u™ ﴾]كـ [ ذَابهاِهللا وع خطس ن٣(م(.  

∩⊆∠∪ ﴿ $ oΨ ôã t“ tΡuρ $ tΒ ’ Îû Ν Ïδ Í‘ρß‰ ß¹ ô⎯ ÏiΒ @e≅ Ïî ﴾ ]ض[ األعراف ورةي سف ناه٤( ذَكر( ، 

﴿$ ºΡ# uθ÷z Î) ﴾   ، نيآخت4﴿ م’ n? tã 9‘ ã ß™ ﴾  ، رِيرس مجع﴿t⎦, Î#Î7≈ s) tG•Β ﴾]هم ] كـضعى برالَ ي

  .  )٥(قَفَا بعضٍ 

 ∩⊆∇∪﴿Ÿω öΝ ßγ ¡ yϑ tƒ $yγ‹ Ïù Ò= |Á tΡ﴾ياٌءيها إِعيبهم فصالَ ي،﴿$ tΒuρ Ν èδ $pκ ÷] ÏiΒ t⎦⎫ Å_ t ÷‚ ßϑ Î/]٣[﴾ 

   ].ع[

∩⊆®∪﴿ ø⋅ Ém< tΡ ﴾  ، بِرأَخ﴿ü“ ÏŠ$ t6Ïã z’ ÎoΤ r& $ tΡ r& â‘θà tó ø9 ÞΟŠ﴿َألوليائي ،  ﴾ #$ Ïm §9 هم بِ] ع[﴾ #$

. 

∩∈⊃∪ ﴿ ¨β r& uρ ’Î1# x‹ tã uθ èδ Ü># x‹ yè ø9 $# ÞΟŠ Ï9 F{   .َألعدائي ] خمسون، أوعد م [﴾ #$

∩∈⊇∪﴿öΝ ßγø⁄ Îm; tΡ uρ ⎯ tã É#øŠ |Ê tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î)﴾]نِي]زعي:آلئكةَ الذينالْم  ورةي صف وهأَت

افياَألض.  

∩∈⊄∪ ﴿ øŒ Î) (#θè=yz yŠ Ïµ ø‹ n= tã (#θä9$ s) sù $Vϑ≈ n=y™ ﴾ لَّمالمس٦(اًوا س( ، ﴿tΑ$s%﴾يماهرإِب:﴿ $̄Ρ Î) öΝ ä3Ζ ÏΒ 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . دي عن الكليب  حكاه الواح  ) ١(
  .  ٤/٤٠٣:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس    ) ٣(
  : (    ) .صفحة ، ة من السور)  ٤٣( عند اآلية رقم   ) ٤(
وزاد ، عن جماهد ،  ١٤/٣٨: وابن جرير يف تفسريه ، ) ٣٤٠٧٧(برقم ،  ٧/٤٣: همصنفيف ابن أيب شيبة رواه   ) ٥(

  . وابن املنذر وابن أيب حامت نسبته هلناد  ٥/٨٥: السيوطي يف الدر املنثور 
  . ٣/١٨٠: معاين القرآن وإعرابه : انظر . منصوبة على املصدر   ) ٦(



  

öΝ ä3Ζ ÏΒ tβθ è=Å_ uρ ﴾]ونَ ] كـفَزِع.  

∩∈⊂∪ ﴿ (#θä9$s% Ÿω ö≅ y_ öθ s?  ﴾]ن [ ، فْزعالَ ت﴿$ ¯ΡÎ) x8 ç Åe³ u; çΡ AΟ≈ n=äó Î/ 5ΟŠ Î= tæ ﴾]كـ. [  

∩∈⊆∪﴿tΑ$s% ’ ÎΤθ ßϑè? ö ¤± o0 r& #’ n? tã β r& z© Í_ ¡¡ ¨Β ç y9Å6 ø9 $# ﴾أَي:بالك رِعلَى حالة،﴿ zΟ Î6sù tβρ ã Ïe± t6è?﴾ 

Îβρ﴿  قَرأَ،  )١( كأَنه عجِب من الولَد علَى الكبرِاستفْهام تعجبٍ ،  ]كـ[ ã Ïe± t6è? ﴾  نمد، 

 ﴿Îiβρ ã Ïe± t6 è?  ﴾  ٢(مك(.  

∩∈∈∪﴿ (#θä9$s% y7≈ tΡ ö ¤± o0 Èd, ys ø9 $$Î/ ﴾  ، َوجلَّ أَنْ يكون ى اُهللا عزا قَضبِم﴿ Ÿξsù ⎯ ä3 s? z⎯ ÏiΒ 

š⎥⎫ ÏÜ ÏΖ≈ s) ø9   .اآليسني ]كـ[ ﴾ #$

∩∈∉∪  ﴿ tΑ$s% ⎯ tΒ uρ äÝ ÎΖ ø) tƒ ﴾  َأقَر ، أَسيي نم ﴿äÝ ÎΖ ø) tƒ﴾ صرٍ ولٍب٣(ع(،﴿⎯ ÏΒ Ïπ yϑôm §‘ ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ 

ω Î) šχθ —9!$ Ò9$# ﴾ ]ون ]كـ أوثااملكَذِّب.  

∩∈∠∪﴿tΑ$s% $ yϑ sù öΝ ä3 ç6 ôÜ yz﴾أم لَشي جِئْتا الذكُم ، ومن٤(ه(،﴿$ pκ š‰ r& 

tβθ è=y™ ö ßϑø9   ].كـ[﴾#$

∩∈∇∪﴿ (# þθ ä9$s% !$̄Ρ Î) !$ oΨ ù=Å™ ö‘ é& 4’ n< Î) 7Θöθ s% š⎥⎫ ÏΒÍ ÷g ’Χ ﴾]ع [ لوط ونَ قومنعي.  

∩∈®∪ ﴿ Hω Î) tΑ# u™ ]٣[ >Þθä9 ﴾ ]خ[  الذين اعهبكَأَت ينهانوا علَى د، ﴿ $̄ΡÎ) öΝ èδθ’f oΨ ßϑ s9 

š⎥⎫ Ïè yϑ ô_r& ﴾ ]أَ ، ] عقَر ﴿ öΝ èδθçf ÷Ψßϑ s9  ﴾  ٥(أَخ(.  

∩∉⊃∪ ﴿ ω Î) … çµ s? r& t øΒ$# !$ tΡö‘ £‰ s%﴾  ى : أَيي حتقب نم بقى معتو لَّفختا تهرنا أَندبا وقَضين

                           
  .  ٣/٤٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ١٣٦: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٦٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : يط يف تفسري القرآن ايد الوس: انظر . حكاه الواحدي عن الكليب    ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(



  

 لَكه١(ت(،﴿/$ pκ ¨Ξ Î) z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎪ Î É9≈ tó ø9 $ ﴿ قَرأَ ] ستون، كـ  [﴾ #$ tΡö‘ z‰s%﴾ مي النفيفَ )٢( لِوفاً خ

  .)٣(شعبةُ 

∩∉⊇∪ ﴿ $ £ϑ n=sù u™ !% y` tΑ# u™ >Þθ ä9 tβθè= y™ ö ßϑ ø9   ] .ع[﴾ #$

∩∉⊄∪ ﴿ tΑ$s% öΝ ä3 ¯Ρ Î) ×Π öθ s% tβρ ã x6Ζ •Β ﴾]كـ [ أَي : نيوفرمع غري.  

∩∉⊂∪ ﴿ (#θä9$s% ö≅ t/ y7≈ oΨ ÷∞ Å_ $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. ÏµŠ Ïù šχρç tI ôϑ tƒ﴾]ي بِ]صيب نِالعذابِ الذ

كُّونَ فشوا يكَان هولز٤(ي ن(.  

∩∉⊆∪  ﴿ y7≈ oΨ ÷ s? r& uρ Èd, ys ø9 $$Î/ ﴾  ، كعذابِ قوم نم يهف ي الَ شكالذ باَألمرِ الثَّابت﴿ $ ¯ΡÎ) uρ 

šχθ è% Ï‰≈ |Ás9 ﴾]كـ. [  

∩∉∈∪  ﴿ Î ó  r' sù y7 Ï=÷δ r'Î/ 8ì ôÜ É) Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 ôì ﴿،)٥(مفَسر في سورة هود ﴾ #$ Î7 ¨? $# uρ öΝ èδ t‘$ t/ ÷Š r& ﴾ 

﴾  ، دم أَحهنم لَّفختئَالَّ يل كلأَهو كاتنامشِ علَى آثَارِ ب﴿Ÿω uρ ôM Ï tGù= tƒ óΟ ä3Ζ ÏΒ Ó‰ tn r& ﴾]ن [

يمظرى عئَالَّ يذَابِ لالع نلَ بِهم مزا ن٦(م(،﴿(#θàÒøΒ $# uρ ß] ø‹ ym tβρ ã tΒ÷σ è? ﴾]يثُ ]كـح

  .)٧(يقولُ لَكُم جِبرِيلُ 

∩∉∉∪﴿ !$ oΨ ø‹ ŸÒ s% uρ Ïµ ø‹ s9 Î) ﴾رناهبا وأَخينح٨(أَو(،﴿y7 Ï9≡ sŒ t øΒF{ $#﴾ يماهراملالئكةُ إِب رتهبي أَخالذ 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
فَأَنجيناه وأَهلَه إِلَّا  ﴿: قوله تعاىل  وهي، من سورة النمل )  ٧٥( الواردة يف اآلية رقم ) قدرناها ( يعين كلمة   ) ٢(

  ابِرِينالْغ نا ماهنرقَد هأَترام﴾ .  
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  . ٣/١٨٢: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  : (    ) .صفحة ، من السورة ) ٨١(ة رقم عند اآلي  ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
: التفسري الكبري و،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والرازي عن املفضل   ) ٧(

١٩/١٦٠ .  
  . ٣/٤٨: لوسيط يف تفسري القرآن ايد ا: انظر . حكاه الواحدي عن ابن قتيبة   ) ٨(



  

يماهرإِب ، عذابِ قَومه نم هالَموس اِهللا عليه صلوات﴿χ r& t Î/# yŠ Ï™Iω àσ ¯≈ yδ﴾ أَي:رقَى  آخبي نم

íθ× ﴿منِهم ،  äÜ ø) tΒ ﴾ ، لكهم﴿ t⎦⎫ ÅsÎ6 óÁ •Β ﴾]ا]كـد حِ ، أَيبالص ي وقتف هم : خلنيأَن

 الوقت ي ذَلكالِ فئْصتاالس لَكُونَ هالكه١(م(.  

∩∉∠∪ ﴿ u™ !% y` uρ ã≅ ÷δ r& Ïπ oΨƒ Ï‰ yϑø9 $#﴾ وممدوهي س،قومِ لُوط ينة٢(د(،﴿tβρ ç Å³ ö; tGó¡ o„﴾]كـ [

tβρ﴿،)٢(سدوم ç Å³ ö; tGó¡ o„﴾]بِروا أَ] كـأُخ حني كوبِ الفَاحشةي رهم فنعاً مفْرحونَ طَمنَّ ي

  .قَوماً حساناً  نَّ في بيت لوط أَ

∩∉∇∪ ﴿ tΑ$s% ﴾  ٌطلَهم لو : ﴿¨β Î) Ï™Iω àσ ¯≈ yδ ’Å∀ øŠ |Ê Ÿξsù Èβθßs ŸÒø s?]ع[﴾ ]حي [

 ركم قَددني عل سلَي هلَمونَ أَنعاهم ، فَيكم إِيدهم بِقَصدن٣(ع(.  

∩∉®∪ ﴿ (#θà) ¨?$# uρ ©! $# Ÿω uρ Èβρ â“ øƒ éB]كـ [﴾ ]حي [ود مه ورةي سف ٤(ذْكُور(.  

∩∠⊃∪ ﴿ (# þθä9$ s% öΝ s9 uρ r& y7 yγ ÷Ψ tΡ Ç⎯ tã š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 َألنا نريد ،)٥(عن ضيافَتهم]سبعون، كـ [﴾ #$

  .)٦(نريد منهم الفَاحشةَ ، وكانوا يقْصدونَ بِفعلهم الغرباَء 

∩∠⊇∪﴿ tΑ$ s% Ï™Iω àσ ¯≈ yδ ÷’ ÎA$ uΖ t/ β Î) óΟ çFΖ ä. t⎦, Î# Ïè≈ sù﴾/]أن وقَضاَء] كـذا الشالوطرِ، ه 

’z﴿  ، قَرأَ)٧(بِبناته  عليكم بِتزوجِهن ، وأَراد أَنْ يقي أَضيافَه: اللَّذَّةَ ، يقولُ : يعنِي ÎA$ uΖ t/  ﴾ ندم

 ند٨(م(.  

                           
  .  ٥/٣٤٥:تفسري الثعليب : انظر   ) ١(
أجور من قاضي : يقال ؛ فيقال له سدوم ويضرب به املثل ، كان قاضيها  سدوم مدينة من مدائن لوط   ) ٢(

معجم ما : وهي من أرض الشام، تبعد عن فلسطني مسرية يوم وليلة، انظر،  وأجور من سدوم، سدوم 
   .٣/٢٠٠: ومعجم البلدان ،  ٣/٧٢٩:استعجم 

  . ٣/٤٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  : (    ) .صفحة ، من السورة ) ٧٨(عند اآلية رقم   ) ٤(
  . ٣/١٨٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  . ١٠/٣٩:تفسري القرطيب : انظر . حكاه القرطيب عن احلسن   ) ٦(
  .  ١٤/٤٤،  ١٢/٨٤:تفسري الطربي : انظر . رواه الطربي عن قتادة   ) ٧(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٦٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(



  

∩∠⊄∪ ﴿ x8 ã ôϑ yè s9 ﴾ يد ، بِحمحا مك ي٠٢ات و رمعرمع ى ونعابِمحد  أَي ، :والَ  ياةًح ،

öΝ﴿ ، )١(يستعملُ في القسمِ إِالَّ املَفْتوح  åκ ¨Ξ Î) ﴾ إِنَّ قَومدمحا مي ك،﴿’ Å∀ s9 öΝ Íκ ÌE t õ3 y™ tβθßγ yϑ÷è tƒ﴾ 

  .)٣(قوم لوط : يعنِي : ، وقيلَ )٢(في ضاللتهم يتمادون ]كـ[

∩∠⊂∪﴿ãΝ åκ øE x‹ s{ r' sù èπ ys øŠ ¢Á9 ، صلوات اِهللا عليه وسالمه صيحةً أَهلَكَتهم ربيلُصاح م ج﴾#$

﴿ t⎦⎫ Ï% Î ô³ ãΒ ﴾ ] شر ] ع ي وقْتني فمسِداخل٤(وق الش(،مامأَنَّ ت كانَ  وذلك الكاإله

  .مع اِإلشراقِ

∩∠⊆∪  ﴿ $ oΨ ù=yè yf sù $ pκ u Î=≈ tã $ yγ n=Ïù$ y™ $ tΡö sÜ øΒ r& uρ öΝ Íκö n=tã Zο u‘$ y∨ Ïm ⎯ ÏiΒ @≅Š Édf Å™ ﴾]كـ.[  

∩∠∈∪ ﴿ ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒUψ t⎦⎫ Ïÿ ¿dœ uθ tG çΗ ø> Ïj9 ﴾]خ خا[  أَي :سنيفَرظرِ )٥(املُتي النف تنيثَباملُت

ذلك فيه ،  ت فيه اخلري إِذا رأيت ميسمتوسم: يقالُ ٠٢،)٦(النظرِ حتى يعرفوا سمةَ الشيء
واملسيمةُ العوالس الَم٧(ةُ م(.  

∩∠∉∪ ﴿$ pκ ¨Ξ Î) uρ ﴾  نِيعي : ، طةَ قومِ لويند9﴿م≅‹ Î6 |¡ Î6 s9 AΟŠ É) •Β ﴾]علَى طريقِ ] كـ

إِىل الش كفَى ، )٨(امِقومخوالَ ت رِسدنالَ ت طريق وهي  .  

∩∠∠∪﴿ ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ïj9 ﴾]نِي ] كـعقني ، يصدرةً للمبإِنَّ امل: لَع ؤمنني

                           
  .ونسبه لسيبويه واخلليل ،  ٣/١٨٣: وذكره الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ،  ٣٣٥: غريب القرآن   ) ١(
: تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . الواحدي والبغوي عن عطاء  حكاه   ) ٢(

٢/١٢٣ .  
: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . هذا قول عامة املفسرين كما ذكر ذلك الواحدي وابن اجلوزي   ) ٣(

  . ٤/٤٠٩:زاد املسري و، مصدر سابق 
  . ١٤/٤٥:تفسري الطربي : انظر . ابن جريج  رواه ابن جرير عن  ) ٤(
  . ١٤/٤٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٥(
  . ٣/١٨٤: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  .  ٤٤٢: غريب القرآن   ) ٧(
  .  ٣/٥٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٨(



  

  .)١(اعتبروا بِها 

∩∠∇∪﴿β Î) uρ tβ% x. Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ s3 ÷ƒ F{ ، وأَشجارٍ )٢(وكانوا أَصحاب غياضٍقوم شعيب،:يعنِي﴾#$

⎫⎦t﴿، وأَشجارٍ ÏϑÎ=≈ sà s9 ﴾ ]ع.[  

∩∠®∪ ﴿ $ uΖ ôϑ s) tFΡ$$ sù öΝ åκ ÷] ÏΒ ﴾ ِذاباماً ،بِالعأَي ذَاهم احلَرأَخ،عليهم املكانُ ن اضطَرم ٣(اراًثُم( ،

٣(اراًن( ،﴿$ yϑ åκ̈Ξ Î) uρ ﴾  نِيعي : ، ط8﴿األيكةَ ومدينةَ قومِ لوΠ$tΒ Î* Î7 s9 &⎦⎫ Î7 •Β ﴾]لَبِطَريقٍ ] م

  .)٤(واضحٍ 

∩∇⊃∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ z> ¤‹ x. Ü=≈ pt õ¾ r& Ì ôf Ïtø: الذي  ٢،)٥(يهماداسم و:ثَمود ، واحلجر : يعنِي  ﴾ #$

دينة والشامِ ، وبيوهتم املنحوتة أَو بعضها الذي كانت فيه مساكنهم ، وهو معروف بني املَ

⎫⎦t ﴿، )٦(باقيةٌ إِىل اآلن  Î= y™ ö ßϑ ø9 وذلك أَنَّ من كَذَّب نبياً /صاحلاً ،:يعنِي ]ثَمانون،كـ [﴾ #$

  . فقد كَذَّاب مجيع الرسل 

∩∇⊇∪  ﴿ öΝ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ uρ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™﴾  نِيعي :ا ظَهرلَهم م اقةي النن اآليات ف٧(م(،﴿(#θçΡ% s3 sù $ pκ ÷] tã 

$ pκ ÷] tã t⎦⎫ ÅÊ Ì ÷è ãΒ ﴾]خ. [  

∩∇⊄∪﴿(#θçΡ% x. uρ tβθçG Ås ÷Ζ tƒ z⎯ ÏΒ ÉΑ$ t6 Åg ø:$# $·?θ ã‹ ç/﴾ رهم كامطولِ علقوفهم السعقَى مبنَ الَ ي ،

ي اجلوفاً ف٨(بالِ فاختَذوا كُه( ،﴿š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ# u™ ﴾]يهم ] كـلع أَنْ تقع ن٩(م(.  

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
   ) .غيض ( مادة ،  ٧/٢٠٢:لسان العرب : انظر . مجع غيضة وهي الشجر امللتف : الغياض   ) ٢(
  .  ٣/١٨٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . ذكره الزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق : القرآن وإعرابه و معاين ،  ٢/٩١: للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  .وتسمى مبدائن صاحل بني تبوك واملدينة النبوية باململكة العربية السعودية ، وهي باقية إىل وقتنا احلاضر   ) ٦(
  .مصدر سابق : آن ايد الوسيط يف تفسري القر: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
  . ٣/٢٢٥:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٨(
  .مصدر سابق : للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٩(



  

∩∇⊂∪ ﴿ ãΝ åκ øE x‹ s{ r' sù èπ ys øŠ ¢Á9 ⎫⎦t﴿،صيحةُ العذابِ ﴾#$ Ï⇔ Î6 óÁãΒ﴾]ع[ ي وقتلوا فخد حني

   .الصبحِ 

∩∇⊆∪﴿!$ yϑ sù 4© o_ øî r& Ν åκ÷] tã﴾ مهم العذابعن ا دفع،﴿$̈Β (#θ çΡ% x. tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ﴾]ن ] مم

  .)١(األموالِ واَألنعامِ 

∩∇∈∪ ﴿ $ tΒ uρ $ oΨ ø) n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒuρ !$ yϑåκ s] øŠ t/ ωÎ) Èd, ysø9 $$Î/﴾] كـ [ للثَّوابِ : أَي

، وأُعاقب من كَفَر بِي ، واملُوعد لذَلك الساعةُ،  والعقَابِ ؛ أُثيب من آمن بِي وصدق رسلي

χ﴿:وهو قولُه عز وجلَّ Î) uρ sπ tã$¡¡9 $# ×π u‹ Ï?Uψ﴾]خ [يامةَ:قُولُ يي، إِنَّ القتأْت رِكنيازى املشجفَي

Ëx﴿،بِقَبِيحِ أَعماهلم x ô¹ $$ sù ﴾ همعن،﴿yx ø ¢Á9 $# Ÿ≅Š Ïϑ pg ø:$#﴾]قولُ ] كـراضاً : يإِع اعرض

  .)٣(وهو منسوخ بآية السيف  ٢٠، )٢(بغريِ فُحشٍ والَ جزعٍ 

∩∇∉∪  ﴿ ¨β Î) š −/ u‘ uθ èδ ß,≈ ¯=sƒ ø:$# ãΛ⎧ Î= yèø9   .بِخلْقه ]م[﴾ #$

∩∇∠∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ y7≈ oΨ÷ s?# u™ $ Yèö7 y™ z⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$sV yϑ ø9 ،وتثَّنى في وهي سبع آياتالفاحتةَ ،: يعنِي  ﴾ #$

٤(كلِّ صالة(. ولهالَى علَى رسعاُهللا ت امنت ،ورةالس هذلَبِهع كَما امنت حني يعِ القرآنمبِج يه

#tβ﴿:حني قالَ u™ ö à) ø9 $# uρ tΛ⎧ Ïà yè ø9 هي الفاحتةُ ؛ َألنَّ الثَّناَء :أَو٢العظيم القدرِ ،: أَي  ]كـ[﴾ #$

علَى اِهللا تيها،أَوف ركَرتالطِّوالُ:عاىل ي عبالس روفَالُ وبراءة ؛و، )٥(هي السابعةُ اَألنها السَألن

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ٣/٥١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
تفسري : انظر . وهذا القول رواه ابن جرير وبن اجلوزي عن قتادة  ، ١/٢٨٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(

  . ١٨٤: نواسخ القرآن و،  ١٤/٥١:الطربي 
: جممع الزوائد قال اهليثمي يف  ،) ١١٧٠٠(برقم ، عن ابن عباس ، ١١/٢٦٩:املعجم الكبري رواه الطرباين يف   ) ٤(

  . )) واه الطرباين وفيه أبو سعد البقال وهو مدلس ر((  : ٦/٣١١
، عن ابن عباس ،  ١٤/٥٢: هتفسريوابن جرير يف ،)١١٠٣٨(برقم ، ١١/٥٩:املعجم الكبري رواه الطرباين يف   ) ٥(

   . )) رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح : ((  ٧/٤٦: قال اهليثمي يف جممع الزوائد 



  

 لَةمسا بالبمهنيل بفْصملْ ي ولذلك ، ١(كَالواحدة(َأ،و  :ونسابعةُ يالس)احلواميم  )٢ يه أَو ،
بع٣(الس( أَو ، : القرآن باعأَس هي)٤(.  

∩∇∇∪ ﴿Ÿω ¨β£‰ ßϑ s? y7 ø‹ t⊥ ø‹ tã 4’ n< Î) $ tΒ $ uΖ ÷è −G tΒ ÿ⎯ Ïµ Î/﴾  ول اِهللاسى رهن  ،نياي الدف غبةالر نع

$﴿: هولُقَو،)٥(ا رغْبةً فيهافَحظر علَيه أَنْ يمد عينيه إِليه/ [_# uρø— r& óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ﴾ن الكُفَّارِ؛:أَينافَاً مأَص 

 ﴿الَ تنظُر إِىل ما متعناهم به من الدنيا ،: كاملُشركني ، واليهود ، وغَريهم ، يقُولُ  الكُفَّارِ؛

Ÿω uρ ÷β t“ øt rB öΝ Íκ ö n= tã ﴾]ؤمنوا]نإِنْ ملْ ي،﴿ôÙ Ï ÷z $# uρ y7 yn$uΖ y_ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9﴾]كـ[ جانبك نأَل

  .)٦(وأرفق

∩∇®∪ ﴿ ö≅ è% uρ þ† ÎoΤ Î) $ tΡr& ãƒ É‹ ¨Ζ9 $# Ú⎥⎫ Î6 ßϑ ø9 وأُبين لَكم أُنذركُم عقاب اِهللا ،  ] ع[﴾ #$

 قَرِبكم إِليها ي٧(م(.  

 ∩®⊃∪ ﴿ !$ yϑx. $ uΖ ø9 t“Ρr& ﴾  ، ًذَاباع﴿’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ Å¡ oK ø) ßϑø9 اقْتسموا وهم الذين ] تسعون، ع [﴾ #$

م كَّطُرق دمحمب ن اإلميانع اسون النةَ ، يصد  روا بِشاتاً ، فَمزيالَى بِهم خعزلَ اُهللا تفأَن ،
 ةيت٨(م( .  

                           
  .دون نسبة  ٢/٥٤٩: الكشافذكره الزخمشري يف   ) ١(
  . مصدر سابق :تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن سعيد بن جبري   ) ٢(
 ، الشورىو، السجدة و ،غافر :وسور احلوميم هي .دون نسبة ، مصدر سابق : الكشاف ذكره الزخمشري يف   ) ٣(

  . األحقافو، اجلاثية و، الدخان و، الزخرف 
:  ٥٨ - ١٤/٥٧:ه تفسريقال ابن جرير الطربي يف  .دون نسبة ، مصدر سابق :  الكشافذكره الزخمشري يف   ) ٤(

؛ عين بالسبع املثاين السبع اللوايت هن آيات أم الكتاب : وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال (( 
املثاين  أم القرآن السبع «: رسول اهللا : قال : قال  عن أيب هريرة  ...لصحة اخلرب بذلك عن رسول اهللا 

  . ))»  اليت أعطيتها 
  .  ٣/٥٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  . ١٠/٥٧:تفسري القرطيب و،  ٤/٤١٦:زاد املسري و ،مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد الوسيط : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
: معاين القرآن للفراء : انظر . وحكاه الواحدي والرازي والقرطيب عن مقاتل ، ذكره الفراء دون نسبة   ) ٨(

: تفسري القرطيب و، ١٩/١٦٨:التفسري الكبري و، مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٩٢-٢/٩١
١٠/٥٨ .  



  

 ∩®⊇∪﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè=yè y_ tβ# u™ ö à) ø9 $# t⎦⎫ ÅÒÏã﴾]كـ[زأَج ؤوهزاًء ، فقالوا ج : رحس

: نَّ قوماً من املُشركني قالوا وذلك أَ ٠٢،  )١(مفْترى : وقالوا األولني ، أَساطري   :،وقَالوا
قَابِ مقوا علَى عفَربِكم أَهلُ املَةَ؛كَّت رمحيثُ يمِوس،فَليقلْ فإِنْ سأَلوكم ع دمحم ن

و ه:مهو شاعر،وبعضك: عضكم هو ساحر ، وب: كاهن ، وبعضكم  وه:بعضكم
وقوله نهم اقْتسموا طُرق مكةَ ،َألوسموا الْمقْتِسمني؛،)٢(فأَهلَكَهم اُهللا  فَمضوا لذَلكمجنونٌ،

:﴿⎦⎫ ÅÒ Ïã﴾  رقاً : أَيف قوهاًء وفَرضأَع وهضقَالُ )٣(عو: ، ياةَ واجلَزالش يتضا عهلْتعإِذا ج ر

كهانةٌ : سحر،وقالوا :  وقَالواشعر،: ؛ فقالوا  فَرقوا القولَ فيه:  ويقَالُ،  )٤(أَعضاًء 
السحر بِلُغة قُريشٍ ، يقُولونَ للساحرة : الْعضةُ  (( :)٥(وقالَ عكْرمةُ أَساطري اَألولني ، :قالواو،

حبوا منه ، وكَفَروا بِالباقي فأَحبطَ كُفرهم آمنوا بِما أَ: عضوه ؛ أَي : ، ويقَالُ  )٦())ةالعاضه
ان٧(هم إِمي( ،وا اث٢ْوكَانر  ينشع)٨( يِيت صاحل  :، أَوبوا علَى تمساقْت الذين هم
)٩(ارى ا:،أَوصوالن ودههم اليبِيي أَمرِ النوا فمسقْت  ، اويكُونُ القرآنُ علَى هذا م
ؤونقْرين التم جيلِ؛هواإلن وباطلٍوراة إِلَى حق ؤهزهم ج١٠(َألن(       .  

                           
   . ١٤/٦٤:تفسري الطربي : انظر . ورجحه ، رير عن عطاء وقتادة وابن زيد رواه ابن ج  ) ١(
أيب حامت والبيهقي البن ، ٥/٩٨:الدر املنثور وزاد السيوطي نسبته يف  ، ٢/١٣٢: سرية ذكره ابن إسحاق يف ال  ) ٢(

  . وأبو نعيم معا يف الدالئل عن ابن عباس 
  . ١٣٧: قاله أبو عبيدة يف جماز القرآن   ) ٣(
  .مصدر سابق : للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٤(
أصله من الرببر من أهل  ،موىل عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، عكرمة بن عبد اهللا ، أبو عبد اهللا هو   ) ٥(

  .١/١٢: وطبقات املفسرين ،  ٣/٢٦٥:وفيات األعيان : انظر. هـ ١٠٥تويف سنة ، املغرب
: تفسري الطربي : انظر .  سعيد بن منصور وابن املنذروزاد السيوطي نسبته ل،  رواه ابن جرير عن عكرمة  ) ٦(

  . ٥/٩٩:الدر املنثور و،  ١٤/٦٦
  .  ٣٤٦ -٣٤٥: غريب القرآن   ) ٧(
   .٢/٥٥١:الكشاف : انظر   ) ٨(
  . ١٤/٦٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن زيد   ) ٩(
إذ مل يكن يف ف((   : ١٤/٦٤: ه تفسريقال ابن جرير يف  .مصدر سابق : ف الكشا: انظر . قاله الزخمشري   ) ١٠(

وال يف فطرة ،  وال يف خرب عن الرسول  ، الترتيل داللة على أنه عين به أحد الفرق الثالثة دون اآلخرين 
 بعضٍ بِهللا بتكذي بأن كل من اقتسم كتاباً ما وصفت وجب أن يكون مقتضياً وكان ظاهر اآلية حمتمالً، عقل 



  

 ∩®⊄∪﴿ š În/ u‘ uθ sù óΟ ßγ ¨Ψ n=t↔ ó¡ oΨ s9 t⎦⎫ Ïè uΗ ød r& ﴾]ع. [  

 ∩®⊂∪﴿ $¬Η xå (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ ﴾]٠٢صح أوثبم[ أَي : ي القرآنالقولِ ف نرِفونَ مقْتي

 ريدهم سؤالَ : ، يئَلنسقْريعٍ لَنت١(توبيخٍ و(.  

 ∩®⊆∪﴿/ ÷í y‰ ô¹ $$ sù $ yϑÎ/ ã tΒ÷σ è? ﴾]قُولُ ]نأُ: يا تؤمرم هرظ،، ر بأمرِك٠٢واجه  أَي : أَي :

، )٣(فاصدع باألمرِ: أَراد نه ذَهب إِلَى الْمصدرِ،بِما تؤمر به ؛ َأل: ، ولَم يقْل )٢(أَفْرق وامضِ

﴿óÚ Ì ôã r& uρ Ç⎯ tã t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 مستخفياً حتى  ولَم يزلْ النبِي الَ تبالي بِهم ، ]كـ[﴾ #$

Ú﴿: وقوله  ٢٠، )٤(نزلت هذه اآليةُ  Ì ôã r& uρ   ﴾  يفالس بآية وخسن٥(م( .  

∩®∈∪ ﴿ $ ¯ΡÎ) y7≈ oΨ ø‹ x x. š⎥⎪ Ï™Ì“ öκ tJó¡ ßϑ ø9 ملُغرية ، الوليد بن ا: وكَانوا خمسةَ نفَرٍ ] ع[﴾ #$

، واَألسود بن عبد )٨(، واَألسود بن عبد املُطَّلبِ )٧(، وعدي بن قَيسٍ )٦(والعاص بن وائلٍ 
حتى قَتلَ كلَّ واحد منهم بآفة ، وكَفَى نبِيه  ، سلَّطَ اُهللا تعاىل عليهم جربيلَ )٩(يغوث 

                                                                             
؛ واقتسم على معصية اهللا ممن حل به عاجل نقمة اهللا يف الدار الدنيا قبل نزول هذه اآلية ،  وتصديق بعضٍ

  . )) وللمتعظني م منهم عظة ، ألم ألشكاهلم من أهل الكفر باهللا كانوا عربة ؛ فداخل يف ذلك 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة    )٢(
  .١٠٧: غريب القرآن : وانظر ،  ٢/٩٣: قاله الفراء يف معاين القرآن   ) ٣(
وعند السيوطي يف نسبته البن جرير ذكر أن ابن جرير أخرجه عن أيب ، رواه ابن جرير عن عبد اهللا بن عبيدة   ) ٤(

فخرج ﴾ فاصدع مبا تؤمر  ﴿  :حىت نزل  مستخفياً ما زال النيب :  (( عبيدة أن عبد اهللا ابن مسعود قال 
  . ٥/٩٩:الدر املنثور و، ١٤/٦٨:تفسري الطربي : انظر .  )) هو وأصحابه

الناسخ واملنسوخ و ،١٤/٦٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير والنحاس وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٥(
  . ١٨٥: ن نواسخ القرآو،  ٥٣٩: للنحاس 

ثاين شهر    مات بعد هجرة النيب ،وكان من املستهزئني ،والد عمرو بن العاص ،العاص بن وائل السهميهو   ) ٦(
  .١/٥٩٣: الكامل يف التاريخ :انظر.  دخل املدينة وهو ابن مخس ومثانني سنة

  . ٥/١٧٠: ية السرية النبو: انظر. هو عدي بن قيس بن حذافة السهمي، من املؤلفة قلوم    ) ٧(
  .٣/٨٦٨:االستيعاب : انظر. زمعة هو ابن األسود بن املطلب بن عبد مناف، قتل يوم بدر كافراً   ) ٨(
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة واألسود ابن أخي آمنة أم رسول اهللا صلى اهللا عبد بن ا واألسود هو  ) ٩(

  . ١٣/١٧٥:، والوايف بالوفيات ٢/٢٥٦:السرية النبوية : ، انظرعليه



  

  همر١(ش( ،اسٍ  ٢عب قالَ ابن : ))  بِيرٍ ، قالَ جربيلُ للناتوا كُلَّهم قبلَ بدم  ْأَن أُمرت
فأَومأَ إِلى ساقِ الوليد فَتعلَّق بِثوبه سهم وأَصاب عرقاً في عقبِه فَقَطَعه فَمات ، : أَكْفيكَهم 

ىل أَخمصِ العاصِ فَدخلَ فيه شوكةٌ ، وأَشار إِلَى عيني اَألسود ابن املُطَلبِ فَعمي ، وأَشار إِ
لُدغَ  وانتفَخت رِجلَه فَمات ، وأَشار إِلى ابنِ احلارث فامتخطَ قَيحاً فَمات ، ولكن : فقالوا 

الشوك اَألسود ابن عبد يغوثَ وهو في أَصلِ شجرة فَنطَح بِرأسه الشجرةَ ، وضرب وجهه بِ
 ى مات٢( ))حت( َيلقيب بدرٍ : ، وقَل حابأَص زِئنهتسةَ : إِنَّ الْملٍ ، وأُميأَبو جه)ةَ ، )٣بتعو ،

  .  )٥()٤(، وزمعةَ بن اَألسود ، وعقْبةَ بن أَبي معيط 

 ∩®∉∪﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ è=yè øg s† yì tΒ «! $# $·γ≈ s9 Î) t yz# u™]ن[t∃ öθ |¡ sù šχθßϑ n=ôè tƒ﴾]  كـ
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  . ٢/٢٥٧:السرية النبوية : انظر . أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق   ) ١(
عن ابن ،  ٢/٣١٦:دالئل النبوة والبيهقي يف ،  ) ١١٢١٥( برقم ،  ١١/١١٣:املعجم الكبري رواه الطرباين يف ) ٢(

ورواه ابن جرير . ئل النبوة نسبته أليب نعيم يف دال ٢/٢٢٠: وزاد الزيلعي يف ختريج األحاديث واآلثار ، عباس 
  .  ١٤/٧٠:تفسري الطربي : انظر . عن سعيد بن جبري 

هو أمية بن خلف بن وهب اجلمحي، من بين لؤي، أحد جبابرة قريش وساداهتا، أدرك اإلسالم ومل يسلم، وهو   ) ٣(
الناس حيرضهم الذي عذب بالل بن رباح على إسالمه، أسره عبد الرمحن بن عوف يوم بدر فرآه بالل فصاح ب

  .٣/١١٢: ، واملنتظم ٢/٢٤: الكامل يف التاريخ : انظر. على قتله فقتلوه 
كان من أشد الناس و ،عقبة بن أيب معيط أبان بن أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف. هو أبو الوليد   ) ٤(

 سر ببدر فقتلأ ساجد، وهو ، وهو الذي ألقى سال اجلزور على رسول اهللا أذى لرسول اهللا وللمسلمني
، ١/٥٩٥:الكامل يف التاريخ : انظر.  وهو أول مصلوب يف اإلسالم ،بالصفراء بعرق الظبية وصلب صرباً

  .٢٠/٥٩:والوايف بالوفيات 
ابن مردويه وأبو نعيم وحكاه السيوطي عن ، عن ابن إسحاق  ٩١ -٩٠: حكاه السهيلي يف التعريف واإلعالم   ) ٥(

  .  ٥/١٠١:الدر املنثور : انظر . جويرب عن الضحاك عن ابن عباس  يف الدالئل من طريق
والوسيط يف تفسري القرآن ،  ٥/٣٥٧:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي والبغوي عن الضحاك   ) ٦(

  . ٣/٦٠: تفسري البغوي و،  ٣/٥٣: يد 



  

  .)١(الْمصلِّني ]خ[

 ∩®®∪ ﴿ ô‰ ç6ôã $# uρ y7 −/ u‘ 4© ®L ym y7 u‹ Ï?ù' tƒ Ú⎥⎫ É) u‹ ø9   .)٢(الْموت ] ثب م[﴾ #$

 ** *  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                           
  .مصدر سابق : لقرآن يد الوسيط يف تفسري ا: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  . ٥٤ – ٣/٥٣: هذا قول عامة املفسرين كما ذكر ذلك الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن يد   ) ٢(



  

  
  

 )١(سورةُ النحلِ

انُ آياترونَ وثَمش٢(مائةٌ وع(   
                                                                                         )٣( مكِّيةٌ

/ijk  

∩⊇∪  ﴿#’ tA r& ã øΒ r& «! $# ﴾  أَي : أَي ، ركعلَى الش أَقام نمل ذل: عذَابه بقَر قَد،ا ٢كم هوو

: عة،وعذابِ اِهللا تعاىل لَهم،كَيومِ بدرٍ، والْمعنى كَانوا يوعدونَ به و يستعجلونه من قيامِ السا

،بقَرقَعو قد بهقُر ةدشل ه٤( وكَاَن( ،﴿Ÿξ sù çνθè= Éf÷è tG ó¡ n@ ﴾]ازلٌ ، ]كـ قن هفإِن﴿… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™﴾ 

                           
كما يف الدر املنثور  فقد روى ابن جرير عن أيب بن كعب ، جاء االسم التوقيفي يف كالم بعض الصحابة   ) ١(

 ، وجاء رجالن فقرآ خالف قراءتنا، فقرأت سورة النحل دخلت املسجد فصليت : (( قال  : ٥/١٠٨: 
، » أصبت«:فقال ، فقرأ أحدمها ، يا رسول اهللا استقرئ هذين : فقلت  فأخذت بأيدمها فأتيت رسول اهللا  

فضرب ، فدخل قليب أشد مما كان يف اجلاهلية من الشك والتكذيب ، » أصبت«:فقال ، مث استقرأ اآلخر 
أتاين جربيل  «: قال ، فتصببت عرقا ، » أعاذك اهللا من الشك والشيطان  «: فقال  ،صدري  رسول اهللا  

: فقال يل . حىت قال سبع مرات ، إن أميت ال تستطيع ذلك : فقلت ، اقرأ القرآن على حرف واحد : فقال 
حكاه وهو اسم اجتهادي ، وتسمى سورة النِعم .  ))  »اقرأ على سبعة أحرف بكل ردة رددهتا مسألة 

- ٢٤١: أمساء القرآن وفضائلها : وانظر ،  ١/١٥٣:اإلتقان : انظر . السيوطي عن ابن أيب حامت عن قتادة 
٢٤٣   .  

 )) ليس فيها اختالف،وهي مئة ومثان وعشرون آية: (( ١٧٥: البيان يف عد آي القرآن قال أبو عمرو الداين يف   ) ٢(
 .  

قال املاوردي يف ، أا مكية ؛ إال ما روي ع قتادة من القول مبدنيتها مجهور املفسرين ال اختالف بينهم على   ) ٣(
املكي واملدين يف : وملزيد من التفصيل انظر ،  ))  مكية كلها يف قول احلسن وعكرمة وجابر :  ((تفسريه 

  . ٣٥٧ – ١/٣٥٣: القرآن الكرمي 
  .٢/٥٥٤:الكشاف و،  ٣/١٨٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(



  

’4﴿،)١(براءةٌ لَه من السوِء n?≈ yè s? uρ﴾فَاتهبِص فَعارت،﴿ $£ϑ tã šχθ ä. Î ô³ ç„﴾]كـم[ نع

   .إِشراكهم

∩⊄∪﴿ ãΑ Íi” t∴ ãƒ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9  هم  مالئكةُ:أَو ٢،)٢(جربيلَ وحده صلوات اِهللا وسالَمه :يعنِي ﴾#$

هعزِلُ مني نمزِ، الوحيِ ؛ جربيلُ وملْ ين لَكم ةحجربيل بِالفَات لَ معزن هأَن ويرلْ إِلَى األرضِ و
لَ ذَلك٣(قَب(،أتارِ كانَ يازنَ النكاً خالأَنَّ م يرِسي،وبان الْعنس اً باليي خالد بنبِيمنِ ، وكانَ ن

نأكلُ مفَت ، ارةغم ناسِ معلَى الن جرخت كانت ، ثاندا الْحقَالُ لَهاراً يأَنَّ ن هتوبالمِ نأَع نوم 
هديعونَ رطتسوالَ ي ، تهدجسنانو بن ا خالدهد٤(ا ، فَر(، الكبِم هيصصخت اسبنلَ هذا يولَع

ازنُ النخئَافيل الذزلُ علَى ذيِ القَرننيِ رنكانَ ي هأَن ويرار ، والقيامة يوم طْوِي األرضي ي ،
، فَلَما تعددت مالئكةُ الوحيِ )٥(وهذا أيضاً يناسب طي األرضِ لذي القرننيِ ، وقَطْعه لَها 

ãΑ ﴿: قَالَ بالنِسبة إلَى األنبياِء أَتى بِصيغة اجلمعِ فَ Íi” t∴ ãƒ sπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $#  Çyρ”9 $$ Î/ ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ì øΒ r&﴾  ِيحبِالو

’4 ﴿من أَمرِ اِهللا ،  n? tã ⎯ tΒ â™ !$t± o„ ô⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν ÏŠ$ t6Ïã﴾  ريدي :نبييالن  ، الةسهم بِالرخصي الذين﴿ ÷β r& 

(# ÿρâ‘ É‹Ρ r& ﴾  وحِ ، أَيالر ندلٌ موا أَهلَ: بملالكُفرِ  اع :﴿… çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ﴾  وِيفهمخت مع

(Èβθà﴿وا ، م يقرإِنْ لَ ¨? $$ sù ﴾ ]فَقَالَ ]م وحيدهلُّ علَى تدا يم ذَكَر ثُم ، والطَّاعة وحيدبِالت

  : )٦(عز من قَائلٍ

                           
  . ٣/١٩٠: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج    )١(
: التفسري الكبري و،  ٣/٥٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والرازي عن ابن عباس   ) ٢(

١٩/١٧٥ .  
الْفَاتحة وخواتيمِ سورة الْبقَرة  باب فَضلِ،  كتاب صلَاة الْمسافرِين وقَصرِها،  ١/٥٥٤: هصحيحرواه مسلم يف   ) ٣(

 ةقَررِ الْبنِ من آخيتالْآي اَءةرثِّ على قالْحعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، )  ٨٠٦( برقم ،  و.  
  .  ٩٣: التعريف واإلعالم : انظر . حكاه السهيلي عن بن أيب خيثمة يف كتاب البدء   ) ٤(
وهذا مشاكل بتوكيله بذي القرنني الذي قطع األرض  :  ((مصدر سابق  : لتعريف واإلعالم قال السهيلي يف ا  ) ٥(

كما أن قصة خالد بن سنان يف تسخري النار له مشاكلة حلال املَلَك املوكل به ؛ وهو مالك ، مشارقها ومغارا 
   (( .  

  . ٣/٥٦: القرآن ايد  والوسيط يف تفسري، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
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 ، ماصخم﴿×⎦⎫ Î7 •Β ﴾]كـ[ ،ومةاخلص ظَاهر بِيالن خاصم هأَن وذلك  َعثالب كَارهي إِنف

    )٢(!يا محمد أَترى اَهللا يحي هذا بعد ما قد رم ؟: فَقَالَ  جاَء بِعظمٍ رميمٍ ٢، 

 ∩∈∪ ﴿ zΘ$ yè ÷ΡF{ $# uρ $ yγ s) n= yz]خ[öΝ à6 s9 $ yγŠ Ïù Ö™ô∃ ÏŠ ﴾  نِيعي : ئونَ بِهفدتسا تنِي )٣(معي ، :

افوا وأَصارِهعأَش نةَ مبِياَألخةَ وااَألكِْسيارِهبأَوا وه،﴿ ßì Ïù$ oΨ tΒ uρ﴾ ِكُوبلِ،والرسوالن،رالد نم ،

﴿$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ tβθ è=à2 ù' s? ﴾]ض. [  

 ∩∉∪  ﴿öΝ ä3 s9 uρ $ yγŠ Ïù îΑ$uΗ sd ﴾ ، ٌةزِين﴿š⎥⎫ Ïm tβθ çt† Ì è? ﴾  ، شيها بِالعراحا إِلَى مهوندرت

﴿t⎦⎫ Ïn uρ tβθ ãm u ô£ n@ ﴾]ض [ اةدى بِالغا إِلَى املَرعهونرِجخ٤(ت(.  

 ∩∠∪ ﴿ ã≅ Ïϑ øt rB uρ öΝ à6 s9$ s) øO r& ﴾  ، كمتعتأَم﴿’ n< Î) 7$ s# t/﴾  ، ِعلَى غَريِ اإلبل لُوغَهكَلَّفتم بت لو

﴿ óΟ ©9 (#θçΡθä3 s? ÏµŠ ÉóÎ=≈ t/ ω Î) Èd, Ï± Î0 Ä§ àΡF{ χ ﴿،املَشقَّةُ:لَشق علَيكُم ، والشق  ]ن[﴾ #$ Î) öΝ ä3 −/ u‘ 

Ô∃ρâ™ t s9 ÒΟ‹ Ïm مكَّةُ : أَنَّ البلَد :عن عكْرمةَ ٢ثُ من علَيكم بِهذه الْمرافقِ ، حي] خ[﴾ ‘§
  .)٦(، والظَّاهر أَنه للعمومِ في البالد البعيدة كُلِّها )٥(

                           
ذكره أبو الليث السمرقندي والثعليب والواحدي والبغوي والزخمشري وابن عطية والقرطيب وابن اجلوزي يف   ) ١(

والوسيط يف تفسري القرآن ،  ٦/٧: فسري الثعليب وت، ٢/٢٦٦:تفسري السمرقندي : انظر . تفاسريهم دون نسبة 
: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز و،  ٢/٥٥٥:الكشاف و،٣/٦٢: تفسري البغوي و،مصدر سابق : ايد 
  .٤/٤٢٨:زاد املسري و،  ١٠/٦٨:تفسري القرطيب و ،٣/٣٧٩

  . ٣/١٧٩: تفسري املاوردي : انظر . حكاه املاوردي عن الكليب   ) ٢(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٤(
  . ١٤/٨٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن عكرمة   ) ٥(
: انظر . ورجحه ، وكذلك ابن اجلوزي ؛ إال أنه بين أنه قول األكثرين ، ذكره املاوردي يف تفسريه دون نسبة   ) ٦(



  

  ∩∇∪﴿Ÿ≅ ø‹ sƒø: $# uρ tΑ$ tóÎ7 ø9 $# uρ u Ïϑ ys ø9$# uρ $ yδθç6 Ÿ2 ÷ tI Ï9 Zπ uΖƒ Î— uρ]خ[ß, è= øƒ s† uρ $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è s? ﴾  لَم

 لَمه ، واُهللا أَعمس١(ي(.   

∩®∪ ﴿ ’ n? tã uρ «! $# ß‰óÁ s% È≅‹ Î6 مِ يؤدي ي، والطَّريق الْمستق)٢(اِإلسالَم : أَي ] ش[﴾ 9$#¡¡

#﴿ :عز وجلَّ ، كَقَوله تعاىل إِلَى رِضا اِهللا x‹≈ yδ îÞ# u ÅÀ ¥’ n? tã íΟŠ É) tG ó¡ãΒ  ﴾)٣( ﴿ ، $ yγ ÷ΨÏΒ uρ ﴾ أَي :

نبيلِ ،  ومالس﴿Ö Í← !$ y_  ﴾]م[ ةيودهائلٌ كَاليادلٌ م٤(ع(،﴿ öθ s9 uρ u™ !$ x© öΝ à61 y‰ oλ m; š⎥⎫ Ïè uΗ ød r& ﴾ 

  .حتى الَ تختلفُوا ]م[

∩⊇⊃∪ ﴿ uθ èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρr& š∅ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# [™ !$ tΒ]ن[ / ä3 ©9 çµ ÷Ζ ÏiΒ Ò># t x© çµ ÷Ζ ÏΒ uρ Ö yf x© ﴾  نِيعي :

ÏµŠ﴿،)٥(املَطَرِ ، وكُلَّ ما ينبت علَى اَألرضِ فَهو شجر ما ينبت بِ Ïù šχθßϑŠ Å¡è@ ﴾]  كـ ق ،

رشكم ] عتياشونَ معر٦(ت(.  

∩⊇⊇∪ ﴿ àM Î6 /Ζ ãƒ / ä3 s9 Ïµ Î/ tí ö‘ ¨“9 $# šχθ çG÷ƒ ¨“9 $# uρ Ÿ≅‹ Ï‚ ¨Ζ9 $# uρ |>$ uΖ ôã F{ $# uρ ⎯ ÏΒ uρ Èe≅ à2 ÏN≡ t yϑ ¨V9 $#﴾ 

àM ﴿قَرأَ ] ن[ Î6Ζ ãΡ  ﴾ ةبع٧(ش( ، ﴿¨β Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ/5Θöθ s) Ïj9 šχρã ¤6 x tG tƒ  ﴾]كـ.[  

∩⊇⊄∪﴿ t ¤‚ y™ uρ]٣[ãΝ à6 s9 Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ]ن ق[}§ ôϑ ¤±9 $# uρ t yϑ s) ø9 $# uρ]ن ق[ ãΠθàf ‘Ζ9 $# uρ 

                                                                             
  .٤/٤٣٠:زاد املسري و ، ٣/١٨٠: تفسري املاوردي 

لعله : قلت ،  )) هذا احلرف من أسرار القرآن : وقال الشعيب ((   : ٤/٤٣٢:زاد املسري قال ابن اجلوزي يف   ) ١(
واهللا ، ما ظهر يف هذا الزمان من وسائل النقل احلديثة كالسيارات والطائرات وغريمها مما هو موجود وما سيأيت 

  . أعلم 
  . ٢/٩٧: للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٢(
  .سورة احلجر  من)  ٤١( جزء من اآلية رقم   ) ٣(
  . ٣/٥٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٤(
  .  ٣/١٩٢: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٢/٩٨: للفراء ، ومعاين القرآن ،  ١٣٨: جماز القرآن : انظر   ) ٦(
  . ١٣٧: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٧٠:السبعة يف القراءات : ر انظ  ) ٧(



  

]٣[7N≡ t ¤‚|¡ ãΒ ÿ⎯ Íν Ì øΒ r'Î/ ﴾]قَرأَ ] ن ﴿ç§ ôϑ¤±9 $# uρ ç yϑ s) ø9 $# uρ ﴾ ١(امٍش(،﴿ χ Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 

5Θöθ s) Ïj9 šχθ è=É) ÷è tƒ ﴾] خ[ .  

∩⊇⊂∪ ﴿ $ tΒ uρ r& u‘ sŒ öΝ à6 s9 † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ﴾ضِ :أَيي اَألرف لَقا خلَكُم م رخسو ،﴿$ ¸ Î=tF øƒ èΧ 

ÿ… çµ çΡ# uθø9 r& ﴾]ن[ نِي : أَيع؛ ي هراظنمو هأتيا : ههروغَي ارجواَألش وابالد،﴿ χ Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ 

Zπ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 šχρã 2 ¤‹ tƒ ﴾ .  

∩⊇⊆∪ ﴿ uθ èδ uρ ” Ï% ©! $# t ¤‚ y™ t ós t7 ø9 θè=à2#) ﴿ ذَلَّلَه للركُوبِ والغوصِ ، ﴾ ]٣[#$ ù' tG Ï9 çµ ÷Ζ ÏΒ 

$Vϑ ós s9 $wƒ Ì sÛ ﴾  ، َانيتواحل مكالس﴿ (#θ ã_Ì ÷‚ tGó¡ n@ uρ çµ ÷Ψ ÏΒ Zπ uŠ ù=Ïm $ yγ tΡθÝ¡ t6 ù=s?﴾]واجلَ]ن رالدواهر ،

 ﴿” t s? uρ š ù=à ø9 $# t Åz# uθ tΒ ÏµŠ Ïù ﴾  أَي :ل واقش فناالسهئجؤبِج هفَعد٠٢،)٢(لْماِء تر ماخو :

رخم نل ، مفَواعةُ إِذ تينفالسرا جا ، ترِهداملاَء بِص قَّتفَش هنمو : ا هوماَألرضِ ؛ إِن رخم

θäó#)﴿،)٣(الَه شق املاِء tF ö7 tF Ï9 uρ ∅ ÏΒ ⎯ Ï& Î#ôÒ sù﴾ طْلبفَت ارةجا للتوهكَبرتلِ اِهللالفَض نم حب٤(وا الر( ،

öΝ﴿، )٤(اِهللا à6 ¯= yè s9 uρ šχρã ä3 ô± s? ﴾]صدم. [  

∩⊇∈∪ ﴿ 4’ s+ ø9 r& uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# † Å›# uρ u‘﴾االً ثَوابت٥(جِب(،﴿β r& y‰‹ Ïϑ s? öΝ à6 Î/﴾ يدمئَالَّ ت٦(ل( ،

يدم٦(ت( أَي ، :بِكُم ، ت كرحت﴿# \≈ pκ÷Ξ r& uρ ﴾ ا أَنيهلَ فعجوو يلِ والفُراتاراً كَالنه لةجد

،﴿Wξç7 ß™ uρ ﴾  ، ةلدقَاً إِلَى كُلِّ بطُر﴿öΝ à6 ¯= yè©9 tβρ ß‰ tG öηs? ﴾]ع [ ن البِالَدكم مدقَاصإِلَى م

  .)٧(فَالَ تضلوا 

                           
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .  )) جوجؤ السفينة والطائر صدرمها ) :  ((جأجأ ( مادة ،  ١/٤٢:لسان العرب قال يف   ) ٢(
  . ٤٢٣: غريب القرآن   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  . ٣/١٩٣: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة والزجاج   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
  . ٥٩ -٣/٥٨: سري القرآن ايد الوسيط يف تف  ) ٧(



  

∩⊇∉∪ ﴿ ;M≈ yϑ≈ n= tæ uρ﴾]نِي ]نعي :بهارِ،اجلقِ بِالنللطُر الَماتع يالَ ه﴿ ÄΝ ôf¨Ζ9 $$Î/ uρ ﴾  نِيعي :

الن يعم١(جومِ ج(  ،٢٠  وي هدالس ني: وعشٍ واجلَدعن ناتبا والفرقَدان ويالثُّر )٢(،﴿ öΝ èδ 

tβρ ß‰ tGöκ u‰﴾ ]صدم. [  

∩⊇∠∪ ﴿ ⎯ yϑ sù r& ß, è=øƒ s†]نِي  ﴾]٣عي :ف را ذُكالَى ، معاُهللا ت ؛ وهو ورةالس هذي ه﴿⎯ yϑ x. ω 
ß, è=øƒ s†﴾]نِي]نعثَانَ ،:يقُولُ اَألوى: يا سواٌء حتمما ؟/ أَههنيى بوسي !﴿Ÿξ sù r& šχρã 2 x‹ s?  ﴾

  . )٣(أَفَالَ يتعظونَ كَما اتعظَ الْمؤمنونَ]كـ[

∩⊇∇∪ ﴿ β Î) uρ (#ρ‘‰ ãè s? sπ yϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθÝÁ øtéB  ﴾]ن [ريهفْست ر٤(م(  ،﴿ χ Î) ©! $# Ö‘θà tó s9 

ÒΟ‹ Ïm م يقْطَعها عنكم رحيم بِكم حيثُ لَ،  هلتقْصريكم في شكْرِ نِعمتغَفُور  ]كـ[ ﴾ ‘§

  .)٥(لتقْصريكُم 

∩⊇®∪ ﴿ ª! $# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ ]٣[$ tΒ šχρ” Å¡è@ $ tΒ uρ šχθ ãΖ Î=÷è è?  ﴾] .ق ش ن[  

∩⊄⊃∪ ﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ t? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# Ÿω tβθ à) è=øƒ s† $\↔ ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθ à) n= øƒä† ﴾]  كـ

⎪⎥š ﴿قَرأَ ] عشرون ، التسع الرابع ، ش خ ق  Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ   ﴾ ماص٦(ع(.  

∩⊄⊇∪ ﴿ ìN# uθ øΒ r& ç ö xî &™!$ uŠ ôm r& ﴾]ن[ أَي:ا ؛ ييهف الَ روح م أَمواتنِي هع : ناماَألص ،﴿ç ö xî 

&™ !$uŠ ôm r& ﴾ يد٧(تأَك(،﴿$ tΒuρ šχρã ãè ô±o„]ش خ[tβ$−ƒ r& šχθ èW yè ö7 ãƒ﴾]م[ أَنَّ اَهللا عز ذَلكو

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  . ٥/٤٦٧:تفسري البحر احمليط : وانظر ،  ١/٢٨٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  : (    ) .صفحة ، سورة إبراهيم من )  ٣٤( عند اآلية رقم   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٧١:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  . ٣/١٦٥:تفسري السمعاين   ) ٧(



  

واحا أَرلَه امنثُ اَألصعبلَّ يجو،بتفَيريهموؤابِدع نى )١(نَ متم لَمعالَ ت ادمنيا جي الدف يهو،
بثُ، ت٢٠ع  أَو : ٢(هم الكُّفَار( .  

∩⊄⊄∪ ﴿ óΟ ä3 ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn# uρ ﴾]اُهللا]ن ذَكَر تانِيدحلَ والَئالَى دعت ، داحو هأَن ربأَخ ثُم ، ه

⎪⎥š﴿:يته بِقَوله عز وجلَّثُم أَتبع هذَا إِنكار الكُّفَّارِ وحدانِ Ï% ©! $$ sù Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$ Î/ Ν åκ æ5θ è=è% 

×ο t Å3Ζ •Β ﴾ ارفةع ةٌ غريداحج  ،﴿Ν èδ uρ tβρ ç É9õ3 tG ó¡ •Β ﴾]ن ش [ قولِ الْحقَب نونَ عنِعتمم.  

∩⊄⊂∪ ﴿ Ÿω tΠ t y_ ﴾  ًقَّا٣(ح(،﴿χ r& ©!$# ÞΟ n= ÷è tƒ]٣[$ tΒ šχρ” Å¡ç„ $ tΒ uρ šχθ ãΨ Î=÷è ãƒ  ﴾] ش

…﴿،ذَلكيجازِيهم بِ: أَي  ]كـ çµ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† š⎥⎪ Î É9 õ3 tG ó¡ßϑ ø9 الَ يمدحهم ] خ كـ[﴾ #$

  .الَ يثْنِي علَيهم ووالَ يثبهم 

∩⊄⊆∪ ﴿ # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï%]٣[Μ çλ m; !# sŒ$̈Β tΑ t“Ρ r&]٣[ö/ ä3 š/ u‘ ]ع[ (# þθ ä9$ s% ç ÏÞ$ y™ r& š⎥⎫ Ï9 ¨ρ F{ $# ﴾] 

  .)٤(ته في اَألنفَالِ نزلت في النضرِ بن احلارث ، وذَكَرنا قص] ع

∩⊄∈∪﴿ (# þθ è=Ïϑ ós u‹ Ï9 öΝ èδ u‘# y—÷ρ r&﴾ الَم ذهلَهم ه؛َألنَّ قَو اقبةاهم :العني ، أَدلاَألو رياطالقُرآنُ أَس

زارلُوا أَومإِلَى أَنْ ح٥(مه(،﴿\' s# ÏΒ$x. tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 بة أَصابتهم في لَم يكَفَّر منها شيٌء بِنكْ] ع[﴾#$

⎯ô﴿ في الدنيا لكُفْرِهم ، ÏΒ uρ Í‘# y— ÷ρr& š⎥⎪ Ï% ©! $# Ο ßγ tΡθ= ÅÒ ãƒ﴾/ هملَيفَع ، اللةاةَ الضعوا دم كَانهَألن

زارمالَىمثل أَوعت قَولههم ، وعبن ات:﴿Î ö tó Î/ AΟ ù=Ïã﴾]ن[وا :أَيا كَانهم بِمنهالً مهم جلُّونضي

Ÿω﴿:، ثُم ذَم صنِيعهم فَقَالَ  ن من اإلمثِيكِْسبو r& u™ !$y™ $ tΒ 

                           
زاد و، مصدر سابق : تفسري القرآن ايد الوسيط يف : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ١(

  .  ٤/٤٣٧:املسري 
عن  ٤/٤٣٨:زاد املسري وهذا القول حكاه ابن اجلوزي يف ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(

  .  مقاتل
  . ٣/١٩٤: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  : (   ) .صفحة ،  من السورة)  ٣١( عند اآلية رقم   ) ٤(
  .  ٣/٦٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٥(



  

šχρâ‘ Ì“ tƒ﴾]كـ[لُون:أَيمح١(ي( .  

∩⊄∉∪ ﴿ ô‰ s% t x6 tΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ óΟ ÎγÏ= ö7 s% ﴾ ُروذمهو نودعصياً طَويِالً لحرى سنإِلَى  ب هنم

†﴿ ، )٢(السماِء فَيقاتل أَهلَها  tA r' sù ª!$# ﴾  أَي : لةلْزالز لْقخو يحهو الراِهللا ، و رى أَم٣(أَت(  ،

 ﴿Ο ßγ uΡ$ uŠ ø⊥ ç/ ﴾ اَءبِنم ، ه ﴿š∅ ÏiΒ Ï‰ Ïã# uθ s) ø9 $# ﴾ ي ينيِ البناِء الذاطأَس نممع هأَنَّ )٤(د ذَلكو ،

يهف قَتللزلةَ خهالزتمدهبِالبِناِء و كترحى تا حت،وهوجلَّ و عز قُولُه:﴿ § y‚ sù ãΝ Íκö n=tã ß#ø) ¡¡9 $# 

⎯ ÏΒ óΟ ÎγÏ% öθ sù ﴾  نِيعي :هتحت همو،﴿ÞΟ ßγ9 s? r& uρ Ü># x‹ yè ø9 $# ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω tβρ ã ãè ô± o„﴾]ن[ نم

 هنم ي أَمانهم فوا أَنيثُ ظَنح.  

∩⊄∠∪ ﴿ ¢Ο èO tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# óΟ Îγƒ Ì“ øƒä† ﴾ لَهذم ، ي﴿ ãΑθ à) tƒ uρ t⎦ ø⎪ r& š” Ï™ !$Ÿ2 u à° ﴾  يف ينالذ

⎪⎦t﴿!أَين هم ليدفَعوا العذاب عنكم ؟،)٥(م أَنهم شركَائِدعواه Ï% ©! $# óΟ çGΨ ä. šχθ —%- t±è@ öΝ Íκ Ïù ﴾ 

Íχθ ﴿تخالفونَ املُؤمنِني فيهم ، قَرأَ ]ن[ ﴾ —%- t±è@  ﴾ دن٦(م( ،﴿ tΑ$s% š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& zΟ ù=Ïè ø9 $# 

zΟ ù= Ïèø9 $# ﴾ ونَ جري نيقُولونَ حونَ ، ينؤمالْم مهوامةيي الق٧(زاَء الكُفَّارِ ف(:﴿¨β Î) y“ ÷“ Ï‚ ø9 $# tΠ öθ u‹ ø9 $# 

tΠ öθ u‹ ø9 $# u™ þθ ¡9 $# uρ ’ n? tã t⎦⎪ Í Ï≈ x6 ø9   .علَيهم الَ علَينا ] خ ع ثج [﴾ #$

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
 )) وهو قول األكثر من املفسرين:  ((وقال الرازي ، وذكره البغوي دون نسبة ، حكاه السمرقندي عن الكليب   ) ٢(

أن هذا عام يف مجيع املبطلني الذين حياولون إحلاق الضرر واملكر  - وهو األصح  - والقول الثاين ((   :مث قال ، 
  . ٢٠/١٧:التفسري الكبري و،  ٣/٦٦: تفسري البغوي و،  ٢/٢٧٠:تفسري السمرقندي : انظر .  ))باحملقني 

بغوي والصواب أن يقال كما قال ال،هذا التفسري خمالف ملذهب أهل السنة واجلماعة ؛ إذ فيه نفي لصفة ايء   ) ٣(
  . )) قصد ختريب بنيام من أصوهلا : أي :   ((  ٣/٦٦: يف تفسريه 

  . ٣/١٩٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  .مصدر سابق : بع التيسري يف القراءات السو،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر    ) ٦(
: التفسري الكبري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . ذكره الواحدي والرازي دون نسبة   ) ٧(

٢٠/١٨ .  



  

∩⊄∇∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ù uθ tG s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $#]٣[þ‘ Ïϑ Ï9$sß öΝ Íκ Å¦ àΡ r& ﴾]ض [ ورةي سه فريفْست رم

#)﴿ ، )١(النساِء  âθ s) ø9 r' sù zΟ n= ¡¡9 $#]٣[ ﴾  وقَالوا :أَي ، الْموت دنلَموا عقَادوا وأَسان :﴿ $ tΒ $ ¨Ζ à2 

ã≅ yϑ ÷è tΡ ⎯ ÏΒ ¥™ þθ ß™  ﴾]ن  [فَقَالت ، كآلئكةُ شرالْم: ﴿#’ n? t/ ¨β Î) ©! $# 7ΟŠ Î=tæ $ yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. tβθè= yϑ ÷è s?  ﴾

  : من الشرك والتكْذيبِ ، ثُم قيلَ لَهم ]كـ أوثج[

∩⊄®∪ ﴿ (# þθ è=äz ÷Š $$ sù z># uθö/ r& tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù]ن[}§ ø⁄Î7 n= sù “ uθ ÷W tΒ š⎥⎪ Î Éi9s3 tG ßϑ ø9 $#  ﴾

   .)٢(عبادة اِهللا كَبِرِين عن التوحيد ومقَام الْمت] خبم[

∩⊂⊃∪ ﴿Ÿ≅Š Ï% uρ]٣[t⎦⎪ Ï% ©#Ï9/(# öθ s) ¨? $# !# sŒ$tΒ tΑ t“Ρ r&]٣[öΝ ä3 š/ u‘  ﴾]مِ ،  ]نوسامِ الْمي أَيذَا كَانَ فه

إِنه أَساطري اَألولني ، :، فَيقُولُونَ املُشرِكني عما أُنزِلَ علَى محمد  لُأَسييأْتي الرجلُ مكَّةَ فَ

ويؤمن لُأَسالْمذَلك نقُولُونَ ونَ عرياً :، فَي٣(خ(،﴿(#θ ä9$s% # Z ö yz﴾]ن[ باِهللا ، : أَي آمن نماباً لثَو

فَقالَ  ، ثُم اخلَري ذَلك رفَس: ﴿ š⎥⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θãΖ |¡ôm r& ’ Îû Íν É‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ‘‰9  الَ إِلَه إِالَّ اُهللا: قَالوا  ﴾ #$

)٤(، ﴿×π uΖ |¡ ym ﴾]ن[فاعضم اب٥(ثَو(،﴿ â‘# t$ s! uρ Íο t Åz Fψ × ﴿،وهي اجلَنةُ ﴾ #$ ö yz ﴾]نيا  ]نن الدم

zΝ ﴿الدنيا وما فيها ، ÷èÏΖ s9 uρ â‘# yŠ t⎦⎫ É) −G ßϑø9   . ]ثَالَثُون، خ  [﴾ #$

∩⊂⊇∪﴿àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã $ pκ tΞθè= äz ô‰ tƒ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ öΝ]٣][خ[#$ çλ m; $ pκ Ïù $ tΒ šχρâ™ !$ t± o„ 

y7 ]ن[ Ï9≡ x‹ x. “ Ì“ øg s† ª!$# š⎥⎫ É) −G ßϑø9   . ]ع خ[﴾ #$

∩⊂⊄∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ù uθ tG s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ]٣[t⎦⎫ Î6Íh‹ sÛ ﴾ ]ش ع[  ركن الشم قَرأَ،  )٦(طَاهرين 

                           
  : (    ) .صفحة ، من السورة )  ٩٧( عند اآلية رقم   ) ١(
  . ٣/٦١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
التفسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . لرازي والقرطيب دون نسبة ذكره الواحدي وا  ) ٣(

  . ١٠/١٠٠:تفسري القرطيب و،  ٢٠/٢٠:الكبري 
  . ٤/٤٤٣:زاد املسري ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  .مصدر سابق : ن ايد الوسيط يف تفسري القرآ: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
    .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٦(



  

﴿ ãΝ ßγ9 ©ù uθ tG sƒ  ﴾ زةمفَنيِ حي احلَر١(ف(، ﴿ šχθ ä9θà) tƒ íΟ≈ n= y™ ãΝ ä3 ø‹ n=tæ (#θè= äz÷Š $# sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ yϑ Î/ óΟ çFΨ ä. 

tβθ è=yϑ ÷è s? ﴾]كـ صه[ .  

∩⊂⊂∪﴿ö≅ yδ tβρ ã ÝàΖ tƒ Hω Î) β r& ãΝ ßγ uŠ Ï? ù' s? èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑø9 $#﴾ وقَبضِ أَرل٢(مهاح(،﴿ ÷ρr& u’ ÎAù' tƒ ã øΒ r&]٣[ 

š În/ u‘ ]ى ] ن[﴾ ]٣نعهم : بِالقَتلِ ، والْمياتار حقْدلَى الكُفْرِ إِالَّ مهم عتةُ إِقَامدكون مهلْ ت

y7﴿،و يقْتلواى أَنْ يموتوا أَإِلَ Ï9≡ x‹ x. Ÿ≅ yè sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Î=ö6 s%﴾]نِي ]نعي ، يبكْذو التهو : كُفَّار

 ةيالمِ الْخاُألم﴿ $tΒ uρ â/àS yϑn= sß ª! ⎯ ﴿بِتعذيبِهم ،  ﴾ #$ Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝ ßγ |¡ àΡ r& šχθ ßϑÎ=ôà tƒ ﴾ 

  .)٣(بِإقَامتهم علَى الشرك ]كـ[

∩⊂⊆∪ ﴿ óΟ ßγ t/$|¹ r' sù ﴾ َّي اللف رؤخذا مه يرقْد؛ َألنَّ الت ميقْدالت ناهعوم ، فَعلَ : فظ كَذلك

óΟ ﴿ الذين من قَبلهم ßγ t/$ |¹ r' sù ...﴾ اآلية ، ﴿$ tΒuρ â/ àS yϑ n=sß ª! $# ...﴾ هم، )٤( اآليةابى أَصعنمو   

﴿ ßN$ t↔ Íh‹ y™ $ tΒ (#θè=Ïϑ tã ﴾]ث [ أَي :ا ، جاؤهز﴿ s−% tn uρ Ν Îγ Î/ ﴾  ، أَحاطَ بِهم﴿ $ ¨Β (#θçΡ% x. ⎯ Ïµ Î/ 

šχρâ™ Ì“ öκ tJ ó¡ o„ ﴾]ذَابِ ] من الْع٥(م(.  

∩⊂∈∪﴿tΑ$s% uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä. u õ° r&﴾  نِيعكَّةَ: يلَ مأَه، ﴿ öθ s9 u™ !$ x© ª! $# $ tΒ $ tΡ ô‰t6 tã/⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ 

∅ ÏΒ &™ ó© x« ß⎯ øt ªΥ Iω uρ $ tΡäτ !$ t/# u™ ﴾  أَي :نا ، ولَككنرا أَشاملَن اءهش ه،﴿Ÿω uρ $ oΨ øΒ§ ym ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ 

⎯ ÏΒ &™ ó© x«  ﴾] ن كـ[  ةبائوالس ريةحن الب٦(م(، هزاًءتذا اسا قَالُوا هموإِن)الَى )٧عقالَ اُهللا ت ،: 

                           
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٧٢:السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  . ٣/١٩٦: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .مصدر سابق : وسيط يف تفسري القرآن ايد ال: انظر   ) ٣(
  .  ١٠/١٠٣:تفسري القرطيب و، ٢٠/٢٢:التفسري الكبري : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ٣/٦٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  . ٣/١٩٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(



  

: ﴿ y7 Ï9≡ x‹ x. Ÿ≅ yè sù š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Î=ö6 s% ﴾]كْ ]نن تملِ،وسيبِ الرلَّ اُهللا ،ذا أَحريِمِ محت﴿ 

ö≅ yγ sù ’ n? tã È≅ ß™ ”9$# ω Î) à≈ n= t7 ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑø9 وقد بلَّغوا ، أَو يس عليهم إِالَّ التبليغ ، لَ:يعنِي]م[﴾ #$

  :، وهو قَوله تعاىل )١(إِلَى اِهللا ، وقد حقَّق هذا فيما بعد  يبلَّغت ، فَأَما الْهِدايةَ فَهِ

∩⊂∉∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™ Âχ﴿ِء ، كَما بعثْناك في هؤال ﴾ ‘§ r& (#ρß‰ ç6 ôã $# 

©! $# (#θç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ |Nθ äñ$©Ü9 Ν ﴿ ، من يدعوا إِلَى الضالَلَةوهو الشيطَّانُ وكُلَّ ] ن[﴾  #$ ßγ÷Ψ Ïϑ sù ô⎯ ¨Β 

“ y‰ yδ ª!$#  ﴾،هدشأَر﴿Ν ßγ ÷Ψ ÏΒ uρ  ï∅ ¨Β ôM ¤) ym ﴾ ،تبجو﴿Ïµ ø‹ n=tã ä' s#≈ n= Ò9 الكُفر بِالقَضاِء ]ن[﴾#$

ρç#)﴿،)٢(السابقِ Å¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#﴾ بِرِينتعم مِ املُكذِّبةبِآثَارِ اُألم،﴿(#ρã ÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. šχ% x. èπ t7 É%$ tã 

š⎥⎫ Î/ Éj‹ s3 ßϑ ø9 ي ، وهو قَولُه يهتدن حقَت علَيه الضالَلةُ الَ نَّ مثُم أَكَّد أَ ]م[ ﴾ #$

  :)٣(تعالَى

∩⊂∠∪﴿β Î) óÉ Ì øt rB 4’ n? tã öΝ ßγ1 y‰ èδ﴾ أَي :كدهها بِجطْلُبت،﴿¨βÎ* sù ©! $# Ÿω “ t‰öκ ã‰ ⎯ tΒ ‘≅ ÅÒ ãƒ ﴾ 

⎯﴿:بِقَوله تعاَلَى ]ن[ tΒ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª! $# Ÿξ sù y“ ÏŠ$yδ … çµ s9﴾)أَ، )٤قَر ﴿Ÿω “ Ï‰öκ u‰ ﴾ ٥(كُوف( ،﴿ $ tΒ uρ 

$ tΒ uρ Ο ßγ s9 ⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Î ÅÇ≈ ¯Ρ  ﴾]كـ .[  

∩⊂∇∪  ﴿(#θßϑ|¡ ø% r& uρ «! $$Î/ y‰ ôγ y_ öΝ Îγ ÏΡ$yϑ÷ƒ r&  ]ع[ Ÿω ß] yè ö7 tƒ ª! $# ⎯ tΒ ßNθßϑ tƒ ﴾]ي  ]نغَلَّظُوا ف

 ثعلَى الباِهللا ع ةرقُدم لهنيباً مكْذت الَى )٦(اَألميانع4 ﴿: ، فَقَالَ اُهللا ت’ n? t/﴾] هم ،  ]أوكـثَنعبلَي

 ،﴿ # ´‰ôã uρ Ïµ ø‹ n=tã $ y) ym £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑ n=ôè tƒ ﴾]ع أوثد[ .  

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  .من سورة األعراف )  ١٨٦( جزء من اآلية رقم   ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٧٢: عة يف القراءات السب: انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(



  

∩⊂®∪ ﴿t⎦ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 ãΝ ßγ s9﴾ ثعبِالب،﴿“ Ï% ©! $# tβθà Î= tF øƒ s† ÏµŠ Ïù﴾  ام ، رهأَم نم يهلَفوا فتهم اخأَن وهو

بوا إِلَى خذَهإِليه با ذَهم نونَ/الَفماملُؤ،﴿zΟ n=÷è u‹ Ï9 uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ÿρã x x. öΝ åκ ¨Ξ r& (#θçΡ% x. t⎦⎫ Î/ É‹≈ Ÿ2 ﴾ 

لْق اَألشياِء علَيه ثُم أَعلَمهم سهولةَ خ ٦،  )١(موا علَيه من نفْي البعث فيما أَقْس ٢٠ ]م[
٢(بِقَوله(:  

∩⊆⊃∪ ﴿ $ yϑ̄Ρ Î) $ uΖ ä9 öθ s% >™ ó© y´Ï9 !# sŒ Î) çµ≈ tΡ ÷Š u‘ r& β r& tΑθà) ¯Ρ]٣[… çµ s9 ⎯ ä.]ق[ãβθ ä3 uŠ sù ﴾] ش أوثد م ،

  ] .أَربعون

∩⊆⊇∪ ﴿  t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρã y_$ yδ ’ Îû «! بِمكَّةَ إِلَى أَنْ  نزلت في قَومٍ عذَّابهم املُشرِكُونَ ﴾  #$

!» Îû’﴿ :وقَولُه ،)٣(هاجروا $#  ﴾ ا اِهللا ، : أَيي رِضف﴿.⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θçΗ Í>àß öΝ ßγ ¨Ζ s Èhθ t7 ãΨ s9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

Zπ uΖ |¡ ym  ﴾]ةً ؛  ]ننسةً حلْدباراً وة ديندي الْمه٤(و(،﴿ã ô_V{ uρ Íο t Åz Fψ $# ç t9ø. r&]نِي  ]ن[﴾]٣عي :

öθ ﴿،)٥(الْجنةَ:  s9 (#θçΡ% x. tβθ ßϑ n=ôè tƒ ﴾]ع[ .  

∩⊆⊄∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρç y9 ’4﴿أَذَى الْمشرِكني ، علَى ﴾ ¹| n? tã uρ óΟ Îγ În/ u‘ tβθ è=2 uθ tG tƒ ﴾ 

  .وهم في ذَلك واثقُونَ باِهللا متوكلُونَ علَيه ] أوثدم[

∩⊆⊂∪﴿ !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ∅ ÏΒ y7 Î=ö6 s% ω Î) Zω% y` Í‘ û© Çrθ œΡ öΝ Íκ ö s9 Î) ﴾ ورةرِ سي آخف هفِْسرا تنذَكَر

 فوسي )٦( ،﴿ (# þθè= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δr& Ì ø. Ïe%! أَهلَ التوراة فَيخبِروكم أَنَّ اَألنبِياَء كُلَّهم : يعنِي  ﴾  #$

                           
  . ١/٢٩١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
  . ٣/١٩٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن أيب حامت وابن مردويه ، ابن جرير عن ابن عباس  رواه  ) ٣(

  .  ٥/١٣١:الدر املنثور و،  ١٤/١٠٧
وبه قال احلسن ، روى هذا املعىن أبو صاحل عن ابن عباس :  ((  ٤/٤٤٨: قال ابن اجلوزي يف زاد املسري   ) ٤(

  .  ))  حسنةً وبلدةً حسنةً لنبوئنهم داراً: فيكون املعىن ، والشعيب وقتادة 
  . ٣/٦٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس من رواية عطاء   ) ٥(
  : (   ) . صفحة : انظر ، من السورة )   ١٠٩( عند اآلية رقم   ) ٦(



  

β﴿، )١(كَانوا بشراً  Î) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ﴾]ع صو[ .  

∩⊆⊆∪ ﴿ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ ﴾  أَي : أَي ، اتنياهم بِالبلْنسأَر :، ةحالواض ججالْح﴿Ì ç/ –“9 $# uρ ﴾]ن[ 

 أَي:ابت٢٠،الْكربالز:جابتالك وهورٍ،وبز ٢(مع(،﴿!$ uΖ ø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2 Ïe%! ⎦t﴿ ،الْقُرآنَ﴾#$ Îi⎫ t7 çF Ï9 

Ä¨$̈Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) ﴾ ذا الكي هف يداعوالو دعن احلَالَلِ واحلرامِ ، والوابِ مت،  ﴿öΝ ßγ̄= yè s9 uρ 

šχρã ©3 x tG tƒ ﴾]بِرونَ ] ٠٢أوثدمتعفَي كي ذَل٣(ف(.  

∩⊆∈∪ ﴿ z⎯ ÏΒ r' sù r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã s3 tΒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 وثَان ، وهم عبادةَ اَأل: عملُوا بِالفَساد ، يعنِي  ﴾ #$

β﴿،)٤(مشرِكوا مكَّةَ  r& y# Å¡ øƒ s† ª! $# ãΝ Íκ Í5 uÚ ö‘ F{ ρr& ÞΟ÷﴿،كَما خسف بِقَارونَ﴾ #$ ßγ u‹ Ï? ù' tƒ Ü># x‹ yèø9 $# 

Ü># x‹ yè ø9 $# ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω tβρ ã ãè ô± o„ ﴾]ع [ ؛ : أَي كونَ ، فَكَانَ كَذَلنيثُ يأْمح نهم /مَألن

  .  ، وما كَانوا ليقَدرونَ ذَلك )٥(أُهلكُوا يوم بدرٍ 

∩⊆∉∪ ﴿ ÷ρ r& öΝ èδ x‹ äzù' tƒ ’ Îû óΟ Îγ Î6 =s) s? ﴾ فَرِ ولسلارةج٦(الت(،﴿ $ yϑ sù Ν èδ t⎦⎪ Ì“ Éf ÷è ßϑÎ/ ﴾ ] 

  .بِممتنِعني علَى اِهللا  ]ع

∩⊆∠∪ ﴿ ÷ρ r& óΟ èδ x‹ äzù' tƒ 4’ n? tã 7∃ •θ sƒ rB ﴾]قُّصٍ]نن٧(ت(،ى يلَ حتلَ فاَألوذَ اَألوأَنْ يأَخ وهي وأْت

يعِيملَى الْجذُ عي اَألخأْت،﴿¨β Î* sù öΝ ä3 −/ u‘ Ô∃ρâ™ t s9 íΟ‹ Ïm إِذْ لَم يعجلْ علَيكُم ]أوثدم[﴾ ‘§

                           
  . ٢٠١ -٣/٢٠٠: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
،  )) وهو كل كتاب ذي حكمة ، مجع زبور :  (( إالَّ أنه قال ،  ١/١٠٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(

  .ولعله من قبيل اختالف النسخ 
  . ٦٤ – ٣/٦٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  . مصدر سابق : د الوسيط يف تفسري القرآن اي: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
 ))وسائر ما ينقلبون فيه ، يف تصرفهم يف أسفارهم : أي  :  (( ٣/٢٠١: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(

.  
  .مصدر سابق :  الوسيط يف تفسري القرآن ايد هذا قول عامة املفسرين كما ذكر ذلك الواحدي يف  ) ٧(



  

  .)١(بةبِالعقُو

∩⊆∇∪ ﴿ óΟ s9 uρ r& (# ÷ρ t tƒ 4’ n< Î) $ tΒ t, n= y{ ª! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ﴾ ،بِناٍءجرٍ وشبلٍ وج نلٌ مظ أَلَهقَر﴿ óΟ s9 uρ r& 

(# ÷ρ t t?  ﴾ أَخ وتكَبني الع٢(، وف(، ﴿(# àσ ¨Š x tF t? … ã&é#≈ n=Ïß﴾ َأل ، قَريمتت ﴿(# àσ ¨Š x tF t? ﴾  ٍرص٣(ب( ،﴿ Ç⎯ tã 

È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9 $# È≅ Í←!$ yϑ ¤±9 $# uρ ﴾  ًوجهاتم تالِ إِذَا كُنمنِ الشع ي آخرِهنيِ ، وفمنِ اليارِ عهي أَولِ النف

 لَةبكَّة٠٢َ، )٤(إِلَى القبِم لتزائلَ َألنَّ اآليةَ نمالش ومجع نمالي دا أَفْرما إِلَى  وإِنواَألطْالَلُ بِه ،

#﴿،)٥(إِلَى جِهة الشمالِ أَكْثَر منها إِلَى جِهة اليمنِ Y‰£∨ ß™ °!﴾َها قَالَ املُفالَنيرونَ مس

Ν ﴿ :، وهذَا كَقَوله تعالَى )٦(سجودها ßγ è=≈ n=Ïß uρ Íiρß‰ äó ø9 $$Î/ ÉΑ$|¹ Fψ $# uρ ﴾  يف هفِْسريت رم وقَد،

دع٧(الر(،﴿ óΟ èδ uρ tβρ ã Åz≡ yŠ ﴾] م [ اغر: أَيبِهمص رادا يلُونَ مفْعنِي)٨(ونَ يعي،: ذهه

  .  )٩(اَألشياُء التي ذَكَرها أَنها تسجد ِهللا 

∩⊆®∪ ﴿ ¬! uρ ß‰ àfó¡ o„﴾ عضخي ريِ لَهخسبالت قَادنيو،﴿$ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ †Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ﴾]خ[  رِيدي :با دضِ كُلَّ ملَى اَألر١٠(ع(،﴿èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uρ ﴾ ِكْرهم بِالذصخ

                           
  .  ))من رمحته أن أمهل فجعل فسحة للتوبة : أي  :  (( ٣/٢٠٢: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  . ١٣٨: التيسري يف القراءات السبع و،   ٣٧٤: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،   ٣٧٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  . ٣/٦٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٤(
  .واهللا أعلم ، ولعله من قبيل اختالف النسخ ،مل أقف عليه فيما اطلعت عليه من املطبوع من نسخ غريب القرآن  ) ٥(
إن اهللا أخرب يف هذه اآلية : وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب أن يقال ((  :١٤/١١٦: هتفسريقال ابن جرير يف   ) ٦(

وناحية إىل ناحية كما قال ، أن ظالل األشياء هي اليت تسجد وسجودها ميالا ودوراا من جانب إىل جانب 
  . )) وأسجد إذا أميل للركوب ، وسجد البعري ، من ذلك سجدت النخلة إذا مالت : يقال ؛ بن عباس 

  : (    ) .صفحة ، من السورة )  ١٥( عند اآلية رقم   ) ٧(
  . ١٣٩: جماز القرآن : انظر   ) ٨(
  . ))هذه األشياء جمبولة على الطاعة : أي  :  (( ٣/٢٠٢: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٩(
، مصدر سابق : ري القرآن ايد الوسيط يف تفس: انظر . حكاه الواحدي والرازي وأبو حيان عن ابن عباس   ) ١٠(

  .  ٥/٤٨٣:تفسري البحر احمليط و،  ٢٠/٣٦:التفسري الكبري 



  

öΝ﴿، )١(تفْضيالً èδ uρ Ÿω tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ﴾]ى املالئكةَ  ]كـاِهللا حت بادةي عف.  

∩∈⊃∪ ﴿tβθèù$ sƒ s† Ν åκ®5 u‘ ⎯ ÏiΒ óΟ Îγ Ï% öθ sù ﴾]نِي  ]ثعي :هكَةَ ، واملَآلئ ني اَألرضِ ما فم م فوق

tβθ﴿،)٢(نْ يخاف من دونهم أَولَىدابة ، وهم مع ذَلك يخافونَ اَهللا ، فََأل è=yè ø tƒ uρ $ tΒ tβρ ã tΒ÷σ ãƒ﴾ 

tβρ ã tΒ ÷σ ãƒ﴾ ]ون ٠٢ثدمسمجدةٌ ، خنِي ]، سعكَةَ : ياملآلئ.  

∩∈⊇∪ ﴿ tΑ$ s% uρ ª! $# Ÿω (# ÿρ ä‹ Ï‚ −G s? È⎦ ÷⎫ yγ≈ s9 Î) È⎦ ÷⎫ uΖ øO $]ن[#$ yϑ̄ΡÎ) uθ èδ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ]ن[}‘≈ −ƒ Î* sù Èβθç6 yδ ö‘ $$sù 

 ].كـ[﴾  ]حي[

∩∈⊄∪ ﴿ /… ã& s! uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ã& s! uρ ß⎦⎪ Ïe$! $# $·6 Ï¹# uρ ﴾]ن [ ماً ، أَيائد : طَاعته

u ﴿، )٣(واجِبةٌ أَبداً  ö tó sù r& «! tβθ ﴿،نْ الَّ يتخذَ معه إِلَهشيٍء ، وأَمر أَالذي خلق كُلَّ  ﴾ #$ à) −G s? ﴾ 

  ] . ٠٢كـ أوثد[ ﴾

∩∈⊂∪ ﴿ $ tΒ uρ Ν ä3 Î/ ⎯ ÏiΒ 7π yϑ ÷è ÏoΡ ﴾ ةعسمٍ ، أَوجِس ةحص نم لَدو تاعٍ بِمالٍ أَوإِم قٍ ، أَورِز، 

﴿z⎯ Ïϑsù «! Ο¢ ﴿فَكُّلُ ذَلك من اِهللا ،] ن[﴾  #$ èO # sŒ Î) ãΝ ä3 ¡¡ tΒ • ‘Ø9 $# ﴾ ةاَألسواحلاج ٤(قَام(،﴿Ïµ ø‹ s9 Î* sù 

Ïµ﴿،)٤(واحلاجة ø‹ s9Î* sù tβρ ã t↔ øg rB ﴾]كـ [ اثةغتكم باالسواتونَ أَصفَعر٥(ت(.  

∩∈⊆∪ ﴿ ¢Ο èO # sŒ Î) y# t± x. § ‘Ø9 $# óΟ ä3Ζ tã # sŒ Î) ×,ƒ Ì sù / ä3Ζ ÏiΒ öΝ Íκ Íh5 t Î/ tβθ ä. Î ô³ ç„ ﴾]نِي  ]ععي :

 هنع رالض فكَش دعب كرباِهللا ، وأَش كَفَر ن٦(م(.  

                           
أخرجهم بالذكر خلروجهم عن صفة  :  ((مصدر سابق : قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(

  . ))الدبيب مبا جعل هلم من األجنحة  
  . ١٠/١١٣:تفسري القرطيب و، صدر سابق م: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  . ٣/٢٠٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
،   مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وأبن اجلوزي والرازي عن ابن عباس   ) ٤(

  .  ٢٠/٤٢:التفسري الكبري و،  ٤/٤٥٧:زاد املسري و
  . ٣/٢٠٤: معاين القرآن وإعرابه : انظر . لزجاج قاله ا  ) ٥(
  . ))  هذا خاص فيمن كفر به :  ((مصدر سابق : قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(



  

∩∈∈∪ ﴿ (#ρã à õ3 u‹ Ï9 !$yϑ Î/ óΟ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™  ﴾]ن[، ل بِهِما فَعيممةَ اِهللا فدوا نِعحجيل﴿(#θãè −G yϑ tF sù  ﴾ 

 ، يددهت رأَم﴿ t∃ öθ |¡ sù tβθ ßϑ n=÷è s? ﴾]رِكُم ]كـةَ أَمباقع.  

∩∈∉∪ ﴿ tβθ è=yè øg s† uρ ﴾  نِيعي :ركنياملُش،﴿$ yϑ Ï9 Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ]٣[﴾  أَي :ي الَ عثَانَ التاَألو لم

βθ﴿: وإِنما قالَ ٢٠لَها ، ßϑ n=ôè tƒ﴾  ايهابِدمِ ععلَى زم عفْهي نى مرجا مهرأَج ه٢ ،)١(َألن  أَو :

اليقَةَ حقلَمونَ حعي الَ يهم التامنلونَ َألصعجا آهلةً ، يوهمهم سا ؛ َألنقَهتواع رضا تهدوا أَن

فَعنتلَ وو ،، كَذَلك تسي ايافَهم فهاللونَ بِحاهج يقَة٢(حلَق(، ﴿$ Y7Š ÅÁ tΡ $£ϑ ÏiΒ óΟ ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ ﴾]ع[ 

# ﴿ :ما ذُكر في قَوله تعالَى  :يعنِي  x‹≈ yδ uρ $ oΨ Í←!% x. u à³ Ï9 ﴾)٣(،﴿ «! $$ s? £⎯ è= t↔ ó¡ çFs9 ﴾ ٍبِيخوالَ تؤ٤(س(، 

$ ﴿ ،)٤(توبِيخٍ £ϑ tã óΟ çFΖ ä. tβρ ç tI ø s? ﴾] كـ [ ككم بِذَلرأَم هأَن نلى اِهللا مع.  

∩∈∠∪ ﴿ tβθ è=yè øg s† uρ ¬! ÏM≈ oΨ t7 ø9  ،)٥(ا أَنَّ املالئكةَ بنات اِهللازعمو؛كنانةَ خزاعةَ و:يعنِي ﴾]٣[#$

…﴿:ثُم نزه نفْسه فَقَالَ ،)٥(اِهللا çµ oΨ≈ ys ö7 ß™﴾]اً لَ] خزِيهنوا ،تمعا زمع ه﴿Ν ßγ s9 uρ $̈Β 

šχθ åκ tJô± tƒ﴾]نِي  ]كـعذَ: يوه ، نِنيالَى االْبعت هلكَقَو: ﴿÷Π r& ã& s! àM≈ oΨ t7 ø9   .)٧(اآلية)٦(﴾ ... #$
  .)٧(اآلية)٦(

∩∈∇∪ ﴿ # sŒ Î) uρ t Ïe± ç0 Ν èδß‰ ym r& 4© s\ΡW{ $$Î/ ﴾  ، ابنة بِوِالَدة بِرأُخ ﴿¨≅ sß ﴾  ، ارص﴿ … çµ ßγ ô_ uρ 

                           
  . ١/٢٩٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
   . ٢/٥٧١:الكشاف : انظر . قاله الزخمشري   ) ٢(
  .األنعام من سورة )  ١٣٦( جزء من اآلية رقم   ) ٣(
  . ٣/٢٠٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
: انظر . ذكره الثعليب والواحدي والبغوي والزخمشري وابن اجلوزي والرازي والقرطيب يف تفاسريهم دون نسبة   ) ٥(

تفسري الو،  ٤/٤٥٨:زاد املسري و،  ٢/٥٧٢: الكشافو،  ٣/٧٣:تفسري البغوي و،  ٦/٢٣:تفسري الثعليب 
  . ١٠/١١٦:تفسري القرطيب و،  ٢٠/٤٤:الكبري 

  . ٣/٢٠٦: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  .من سورة الطور )  ٣٩( جزء من اآلية رقم   ) ٧(



  

# tŠ uθ ó¡ãΒ ﴾  متغم ريغراً تيغت١(م( ،﴿uθ èδ uρ ×Λ⎧ Ïà x. ﴾]كـ/ [لتماً  ئٌمغَم.  

∩∈®∪ ﴿ 3“ u‘# uθ tG tƒ ﴾  يبغيي وفتخي، ﴿z⎯ ÏΒ ÏΘöθ s) ø9$# ]٣[⎯ ÏΒ Ï™ þθß™ $ tΒ u Åe³ ç0 ÿ⎯ ÏµÎ/﴾]راً ]خقَدم

 فِْسهن مع:﴿… çµ ä3 Å¡ ôϑãƒ r& 4’ n? tã Aχθ èδ﴾ حتسا أَيايِيهلَه هنم وانلَى هع،﴿ôΘ r& … çµ”™ ß‰ tƒ﴾  ، يهفخي

﴿ ’ Îû É># u —I9 Ÿω﴿فعلُ اجلَاهلية في الوأْد ،] ن[﴾ #$ r& u™ !$ y™ ﴾  ، أَالَ بِئْس﴿ $ tΒ tβθ ßϑ ä3 øt s† ﴾]م [

 الال: أَي اتنقُهم البالخ هرِفونَ أَنعي نملونَ لعجينلَهحي مل  تحذَا الْمه مهنم ، وهبسنو
 نِنيهم الْبفُسلُوا َألنعلَد ، وجالو اذخ٢(إِلَى ات(.  

∩∉⊃∪ ﴿ t⎦⎪ Ï%©# Ï9 Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Íο t ÅzFψ $$Î/ ã≅ sW tΒ Ï™ öθ ¡¡9 !¬﴿  ، العذَاب والنار ]ن[﴾  #$ uρ ã≅ sV yϑø9 $# 

4’ n? ôã F{ uθ﴿،)٣(ةُ أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاشهاد وهو والتوحيد ؛ الصاإلخ]ن[﴾#$ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟ‹ Å3 ys ø9 $# ﴾ 

  ] .ستون،م[ ﴾

∩∉⊇∪ ﴿ öθ s9uρ ä‹ Ï{# xσ ãƒ ª! $# }¨$̈Ζ9 $# ﴾  نيرِكش٤(الْم(،﴿/ÏS Ïϑ ù=Ýà Î/ ﴾  ، لَى اِهللاهم عرائبِفْت﴿$ ¨Β 

﴿$ ¨Β x8 t s? $ pκ ö n= tæ ﴾ ِلَى اَألرضع،﴿⎯ ÏΒ  7π −/ !# yŠ﴾]نِي ]ثعي:، نيرِكشن الْمداً مأَح﴿ ⎯ Å3≈ s9 uρ 

öΝ èδ ã ½jz xσ ãƒ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β﴾]رِهم ]نمضاُء عقان وهو، ﴿ # sŒ Î* sù u™ !% y` óΟ ßγè= y_ r& Ÿω 
šχρã Ï‚ø↔ tFó¡ tƒ Zπ tã$y™ Ÿω uρ tβθ ãΒ Ï‰ø) tGó¡ o„ ﴾]كـ. [  

∩∉⊄∪ ﴿ šχθ è=yè øg s† uρ ¬! $ tΒ šχθ èδ t õ3 tƒ ﴾] فُِسهم ] كـألَِن مه ك؛ذَل  ، اتنالب يهو

 أَي :، ونَ لَهكُمحي﴿ ß# ÅÁ s? uρ ÞΟ ßγ çF oΨ Å¡ ø9 r& z> É‹ s3 ø9 $# ﴾  همبِقَول بالْكَذ كذَل رفَس ثُم :﴿χ r& 

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  . ٣/٦٧:ن ايد الوسيط يف تفسري القرآ: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
: تفسري الطربي :انظر . عبد الرزاق وابن املنذر وابن أيب حامت وزاد السيوطي نسبته ل، رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٣(

   .٥/١٣٩:الدر املنثور و،  ١٤/١٢٥
  . ٣/٦٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(



  

ÞΟ ßγ s9 4© o_ ó¡ çtø: إِنْ كَانَ )١(يصفُونَ أَنَّ لََهم مع قَبِيحِ قَوهلم اجلَنةَ : اجلَنةَ ، واملَعنى : أَي ] ن[﴾  #$

tΠ﴿،)٢( لَيس اَألمر كَما وصفُوا: أَي ] خ[﴾Ÿω﴿ : البعثُ حقَّاً ، فَقَالَ اُهللا تعالَى  t y_﴾  بكَس

β¨ ﴿قَولُهم هذَا ، r& ãΝ ßγ s9 u‘$ ¨Ζ9 $# Ν åκ ¨Ξ r& uρ tβθ èÛ t ø •Β ﴾]ا  ]كـ ش صزيهوكُونَ فرتيلَ، )٣(مقو : 

ω َtΠ﴿، )٤(مقَّدمونَ إِلَيها  t y_ ﴾ دقَالَ أَ ٠٢محو مهم (( :)٥(بقَولل ادالَ ر  (( ، اَألمرُ  : أَي ليس

ا ذّكَرتكَم  ، ﴿tΠ t y_ ¨β r& ãΝ ßγ s9 u‘$ ¨Ζ9 $# ﴾  قَالُ : أَيهِم ، يلمبِع ارهم النبجلَ : كَسالر تبكس

   :)٦(الشاعرِ  ومنه قَولَُء إِذَا ملَّكْته إِياه ،الشي
جرمت فَزارةَ بعدها أَنْ   ولَقَد طَعنت أَبا عيينةَ طَعنةً

  / ب : أَيضهم الغتب٧(كَس( ، ﴿βθèÛ t ø •Β  ﴾ ارِ ، أَولُونَ إِلَى النجعونَ ممقَدم :

βθ﴿رِ ،متروكونَ منِسيونَ في النا èÛ t ø •Β ﴾اِءرِ الربِكَس:رِفونَ عسوبِ،مهم بِالذُّنفُسلَى أَنو ﴿

βθèÛ t ø •Β   ﴾ ونَ ورقَصونَ معيضأَ ، )٨(مقَر ﴿βθèÛ Í ø çΒ   ﴾ ند٩(م(.  

                           
  . ٣/٢٠٧: معاين القرآن وإعرابه : نظر ا. قاله الزجاج   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
، ١٤/١٢٧: يف تفسريه الطربي وابن جرير  ،) ٣٥٣٥٤(برقم ،  ٧/٢٠٣ :ه مصنفرواه ابن أيب شيبة يف   ) ٣(

لسعيد ،  ٥/١٤١: ه يف الدر املنثور وزاد السيوطي نسبت، ورجحه اإلمام الطربي ، كالمها عن سعيد بن جبري 
  .  وابن أيب حامت، وابن املنذر ، بن منصور 

الدر و،  ١٤/١٢٩:تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن أيب حامت ، رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٤(
  .  ٥/١٤١:املنثور 

مصدر : عند الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه  أبو حممد ؛ لكن هذا القول موجود: مل أقف على من عىن بقوله   ) ٥(
: زاد املسري ابن اجلوزي يف : مثل ، ومما يؤكد أنه قول الزجاج نسبة بعض املفسرين هذا القول له ، سابق 
  .  ٢٠/٥٠:التفسري الكبري الرازي يف  و،  ٤/٤٦٠

. وهو من شواهد سيبوية يف الكتاب  ،أو عطية بن عفيف ، نسب أبو عبيدة هذا البيت أليب أمساء بن الضريبة   ) ٦(
   .  ١٠/٣٠٦:خزانة األدب و،  ١٣٨: جماز القرآن  ، ٣/١٣٨:كتاب سيبويه :  انظر 

  . ٤٩٨: غريب القرآن   ) ٧(
  .  ٤٤٣: غريب القرآن   ) ٨(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٧٤: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٩(



  

∩∉⊂∪ ﴿ «! $$s? ]ن[ô‰ s) s9 !$ oΨù= y™ ö‘ r& #’ n< Î) 5Ο tΒé& ⎯ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% z⎯ −ƒ t“ sù]٣[ãΝ ßγ s9 ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# óΟ ßγ n=≈ uΗ ùå r& uθ ßγ sù 

ãΝ åκ ‘ Ï9 uρ tΠ öθ u‹ ø9 öΝ﴿،م اليومِ علَيه لشهرتهوأَطْلَق اسيوم القيامة،: يعنِي ]ث[﴾ #$ çλ m; uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ﴾ 

  ] .كـ[

∩∉⊆∪ ﴿ !$ tΒ uρ $ uΖ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# ω Î) t⎦ Îi⎫ t7 çF Ï9]٣[ÞΟ çλ m; “ Ï% ©! $# (#θà n=tG ÷z$# ÏµŠ Ïù ﴾ ]ع [أَي  :

الفإِلَى خ يهوا فبا ذَهم نيرِكشلْمل نيبيل قُومونَ،فَتملاملُس ا ذَهبةُ ماحلُج  ، انِكيبهِم بِتلَيع

﴿“ Y‰ èδ uρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θöθ s) Ïj9 šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ﴾]كـ [ أَي : نِنيؤملْمل ةمحوالر ةيلْهِدل١(و(.  

∩∉∈∪ ﴿ª! $# uρ tΑ t“Ρr& z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$tΒ $ u‹ ôm r' sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ !$ pκ ÌE öθ tΒ﴾]ن [رذَا ظَاهه،﴿ ¨β Î) 

’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθãè yϑ ó¡ o„ ﴾]خجم [ أَي : رِيدارٍ ، يبتاع اعمالَلةً : سد كي ذَلإِنَّ ف

 ثعلَى البع .  

∩∉∉∪﴿¨β Î) uρ ö/ ä3 s9 ’ Îû ÉΘ$yè ÷ΡF{ $# Zο u ö9Ïè s9 ﴾]ع ق[لَى قُدالَلَةً علَد هتانِيدحواِهللا و ةر، ﴿ / ä3‹ É) ó¡ Σ 

$®ÿ ÊeΕ ’ Îû ⎯ ÏµÏΡθ äÜ ç/ .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ 7^ ö sù ﴾ شرالك جِنيرس وه5 ﴿ ، )٢(وΘyŠ uρ $ ·Ψ t7 ©9 $ TÁÏ9% s{ $Zó Í← !$y™ 

t⎦⎫ Î/ Ì≈ ¤±=Ïj9 ﴾ َأهم ، قَرلُوقي حاً فزائج ﴿ / ä3‹ É) ó¡sΣ  ﴾نِنيي املُؤما ، وفن٣(ه(  ُةبعشو مع)٤(.  

∩∉∠∪﴿⎯ ÏΒ uρ ÏN≡ t yϑ rO È≅‹ Ï‚ ¨Ζ9 $# É>$ uΖ ôã F{ $# uρ﴾ ا:أَيا مهنلَكُم م، ﴿tβρ ä‹ Ï‚−G s? çµ ÷Ζ ÏΒ # \ x6 y™﴾ 

رِمي اخلَمرحلَ تذَا قَبلَ هزن ، رمالْخ وه٥(و(،﴿$ »% ø— Í‘ uρ $·Ζ |¡ ym﴾]ن [ وهو ، مروالت يتاخلَلُّ والز

 ،﴿ ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 tβθ è=É) ÷è tƒ ﴾ ]م[ رِيدي : هتراِهللا قُد نقَلُوا عع.  

                           
  . ٣/٦٩:والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٢٠٨: القرآن وإعرابه  معاين: انظر   ) ١(
  ) .فرث ( مادة ،  ٢/١٧٦:لسان العرب : انظر .  الفرث ما دام يف الكرش: السرجني    ) ٢(
ي إِنَّ لَكُم فو ﴿:  وهي قوله تعاىل ، من سورة املؤمنون )  ٢١( الواردة يف اآلية رقم ) نسقيكم ( يعين كلمة   ) ٣(

  . ﴾الْأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِها ولَكُم فيها منافع كَثريةٌ ومنها تأْكُلُونَ  
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٣/٢٠٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(



  

∩∉∇∪﴿4‘ ym÷ρ r& uρ y7 •/ u‘ ’ n< Î) È≅ øt ª[“ Èβ﴿، )١(أَلْهمها وقَذَف في أَنفُسها﴾#$ r& “ É‹ Ïƒ ªB $# z⎯ ÏΒ ÉΑ$ t6Åg ø: $# 

$Y?θ ã‹ ç/ z⎯ ÏΒ uρ/Ì yf ¤±9 فَإِذَا كَانت لَها ، )٢(ذا كَانت الَ أَصحاب لَها هي تتخذُ َألنفُسها بيوتاً إِ ﴾#$

ϑ£$﴿:ا،وهو قَوله عز وجلَّأَرباب اتخذَت بيوتاً مما يبني لَها أَربابه ÏΒ uρ tβθ ä© Ì ÷è tƒ 

  .قفُونَ لَها من اخلَالَيا يبنونَ ويس: أَي]خ[﴾

∩∉®∪﴿§Ν èO ’ Í? ä. ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ ¨W9 $# ’Å5 è=ó™ $$ sù Ÿ≅ ç7 ß™]٣[Å7 În/ u‘ Wξ ä9 èŒ﴾]ن[ طْلُبت ، بكر قطُر

يعا الريه٣(ف(، ﴿ξ ä9 èŒ﴾ ةً،ميعطرةً مخسةً مقَادلُ:الذَّلُول٠٢ُنهبٍ السعبِص سي لَيالذ ن٤(اللي( ،

ßl﴿،)٥(لُكي السبلَ مذَلَّلةً لَكاس:والْمعنى ٢٠ ã øƒ s† .⎯ ÏΒ $ yγ ÏΡθäÜ ç/ Ò># u Ÿ°﴾لسالع وهو، ﴿ì# Î= tFøƒ ’Χ 

ì# Î=tF øƒ’Χ … çµ çΡ# uθ ø9 r&﴾  فَروأَص ، ضيوأَب ، رمأَح هن٦(م(،﴿ÏµŠ Ïù ﴾ ابِ:أَيرالش كي ذَلف،﴿Ö™!$ x Ï© 

Ä¨$̈Ζ= Ïj9 ﴾ ]ي ] ناعِ التجاَألو نم يها فهفَاؤ٧(ش( ،﴿ ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβρ ã ©3 x tG tƒ 

   ] .م[﴾

∩∠⊃∪ ﴿ ª!$# uρ ) n= s{]٣[ ö/ ä3 s﴾ًيئاوا شكُونت لَمو،﴿¢Ο èO öΝ ä39 ©ù uθ tG tƒ﴾]كُم ، ]خالاء آجضقان دنع

                           
  . ١٤/١٣٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن معمر   ) ١(
  . ٣/٧١:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  . ٢٣٠: غريب القرآن   ) ٤(
  .١/٢٩٣: ب يف تفسري الغريب تذكرة األري  ) ٥(
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٦(

  . ٤/٤٦٦:املسري 
الوسيط : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن أيب حامت عن السدي ، حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن السدي   ) ٧(

: (( قال ابن اجلوزي  .٥/١٤٤:الدر املنثور و،  ٤/٤٦٧:زاد املسري و،٣/٧٢: ن ايد يف تفسري القرآ
الغالب على العسل أنه يعمل يف األدواء ويدخل يف : قال ابن األنباري ، والصحيح أن ذلك خرج خمرج الغالب 

وقد نرى ، ياة كل شيء املاء ح: وهذا كقول العرب ، األدوية فإذا مل يوافق آحاد املرضى فقد وافق األكثرين 
  . )) وإمنا الكالم على األغلب ؛ من يقتله املاء 



  

﴿ Ν ä3Ζ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β –Š t ãƒ #’ n< Î) ÉΑ sŒ ö‘ r& Ì ßϑ ãè ø9 $#]٣[ ﴾ أَهدأَر وهنِي،  وعي:، مر٢الْه و سمخ وهونَ وعبس

’ö ﴿،)٢(تسعونَ سنةً: ، أَو )١(سنةً  s5 Ï9 Ÿω zΟ n= ÷è tƒ]٣[y‰ ÷è t/ 5Ο ù=Ïæ $º↔ ø‹ x© ﴾]ي ] نالذ بِيكَالص ريصي

 قْلَ لَه٣(الَ ع( ز: ، قَالُوانالَ ي نملْمؤمنِ ؛ َألنَّ املُؤكُونُ لذا الَ يهو رإِنْ كَبو لْمهع هنع ع)٤( ،
)٤( ،﴿ ¨β Î) ©! $# ÒΟŠ Î= tæ ﴾  ، عنصا يبِم ﴿Öƒ Ï‰ s% ﴾]  ونعبم،س  [ ريدا يلَى مع.  

∩∠⊇∪﴿ª!$# uρ Ÿ≅ Ò sù ö/ ä3 ŸÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ’ Îû É− ø— Ìh9 عضكم يملك الْعبِيد ، حيثُ جعلَ ب]ن[﴾#$

$﴿،اًوجعلَ بعضكم مملُوكَ yϑ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè=ÅeÒèù﴾  َكُونالم الْمهو،﴿ “ ÏjŠ!# t Î/ óΟ Îγ Ï% ø—Í‘ 4’ n? tã $ tΒ 

ôM x6 n= tΒ öΝ åκ çΡ$yϑ ÷ƒ r&﴾ بِيدهمعهم لقي رِزلاعبِج، ﴿óΟ ßγ sù ÏµŠ Ïù í™ !# uθ y™﴾] كُونَ ]قنى يتحهم عبِيد

: فَقَالَ هم عباد اِهللا شركَاَء لَه،للْمشرِكني في تصيري فَهذَا مثَلٌ ضربه اُهللا تعالَىمعهم فيه سواٌء،
 )٥(!إِذَا لَم يكُن عبِيدكم معكم سواٌء في الْملْك فَكَيف تجعلُونَ عبِيدي معي سواٌء ؟

﴿Ïπ yϑ÷è ÏΖ Î6 sù r& /«! $# šχρß‰ ys øg s†﴾]كَاَء ]كـ ثهرش هعذُونَ مختثُ ييح

‰χρß﴿قَرأَ، ys øfs?﴾  ُةبع٦(ش(.  

∩∠⊄∪ ﴿ª! $# uρ Ÿ≅ yè y_]٣[Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ ö/ ä3 Å¡ àΡr& % [`≡ uρ ø—r& ﴾  نِيعاَء ، : يسالن ﴿Ÿ≅ yè y_ uρ Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ 

                           
  . ١٤/١٤٢:تفسري الطربي : انظر .  رواه ابن جرير عن علي   ) ١(
تفسري و،  ٣/٧٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الوحدي والبغوي وابن اجلوزي عن قتادة   ) ٢(

  . مصدر سابق : زاد املسري و،  ٣/٧٦:البغوي 
تفسري ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والقرطيب عن ابن عباس   ) ٣(

  . ١٠/١٤٠:القرطيب 
عن  ٤/٤٦٨:زاد املسري وابن اجلوزي يف ، مصدر سابق : حكى الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(

املسلم ال يزداد يف طول العمر والبقاء إال كرامة عند اهللا وعقال ، ا يف املسلمني ليس هذ: (( ابن عباس قوله 
  . )) ومعرفة 

  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٣١٢: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
    .ر سابق مصد: التيسري يف القراءات السبع و،  مصدر سابق: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(



  

Ν à6 Å_# uρ ø—r& t⎦⎫ ÏΖ t/ Zο y‰ x ym uρ  ﴾]نِي ] نعي : لَدالْو لَد٠٢،)١(و ﴿ο y‰ x ym uρ ﴾:  ًامديلَ )٢(خقو، :

،  )٦(بنِي الْمرأة من زوجها اَألولِ: ، وقيلَ )٥(أَعواناً : ، وقيلَ )٤(أَصهاراً : ، وقيلَ )٣(ختاناً أَ

%s﴿،)٨()٧(بنِي الرجلِ من نفَعه منهم: ، وقيلَ  y— u‘ uρ]٣[ Ν ä3 z⎯ ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 من أَنواعِ  ]ن[﴾#$

≅È﴿، )٩(، والْحيوان  والْحبوبِالثِّمارِ،  ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î6 sù r& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾]نِي ]ش نعي:امناَألص،﴿ 

ÏM yϑ÷è ÏΖ Î/ uρ «! $# öΝ èδ tβρ ã à õ3 tƒ ﴾]نِي ] كـ خعي : يدحوالت .  

∩∠⊂∪ ﴿ tβρ ß‰ ç6 ÷è tƒ uρ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω à7 Î=ôϑ tƒ óΟ ßγ s9 $ ]% ø— Í‘ z⎯ ÏiΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 ثَ الْغي: يعنِي  ﴾#$

ÇÚ﴿الذي يأْتي جِهتها ،  ö‘ F{ $# uρ﴾ نِي يع:اروالثِّم اتبالن،﴿$\↔ ø‹ x©  ﴾  رياً: أَييالً والَ كَث١٠(قَل( ،

﴿Ÿω uρ tβθ ãè‹ ÏÜ tG ó¡ o„ ﴾ ]يٍء ]كـلَى شرونَ عقْدالَ ي.  

∩∠⊆∪ ﴿ Ÿξ sù (#θ ç/ Î ôØ s? ¬! tΑ$ sV øΒF{ لك أَنَّ ضرب الْمثَلِ إِنما الَ تشبِهوه بِخلْقه ، وذَ] ن[﴾ #$

ذَات بِيهشت وه  أَو ، بِذَات :فصو صبِوكذَل ناىل اُهللا ععوت، ف،﴿¨βÎ) ©! $# ÞΟ n= ÷è tƒ﴾  ُكُونا يم

óΟ﴿، )١١(قَبلَ أَنْ يكُونَ  çFΡr& uρ Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ﴾]م [ هتظَمع ر؛قَد  م بِهكْترثُ أَشيح.  

                           
  . ١٤/١٤٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ١(
  . ١٤/١٤٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٢(
  . ١٤/١٤٣:تفسري الطربي : انظر .   رواه ابن جرير عن عبد اهللا بن مسعود   ) ٣(
  .  ١٤/١٤٤:لطربي تفسري ا: انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٤(
  .  مصدر سابق :تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٥(
  .  ١٤/١٤٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٦(
والراجح أن كل األقوال املذكورة هلا . مصدر سابق :تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٧(

كما ذكر ، وأن هذا عام يدخل فيه مجيع ما ذكر ؛ وذلك بالرجوع إىل معىن احلفيد يف اللغة ،  الصحة وجهه يف
  . ذلك ابن جرير 

  . ١٩٢: غريب القرآن   ) ٨(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٩(
  . ))  ال ميلكون رزقاً قليالً وال كثرياً: وهو يف معىن  :  (( ٢/٤١٨:قال األخفش يف معاين القرآن   ) ١٠(
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ١١(



  

∩∠∈∪ ﴿z> u ŸÑ ª! $# ¸ξsV tΒ﴾ ًاهباُهللا ش نيب ،ودقْصلْمانٌ ليب يهفَقَالَف كذَل ذَكَر ثُم : ﴿#Y‰ ö6 tã 

% Z.θè=ôϑ̈Β ω â‘Ï‰ ø) tƒ 4’ n? tã &™ó© x« ﴾  ، ًيئَاش كلمالَ ي لُوكمم اجِزع هَألن ﴿⎯ tΒ uρ çµ≈ oΨ ø% y—§‘ $̈Ζ ÏΒ $»% ø—Í‘ 

$YΖ |¡ ym uθ ßγ sù ß, ÏΖ ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ # u Å  # · ôγ y_ uρ]كـ[ ö≅ yδ šχ… âθ tG ó¡ o„  ﴾ ] اُهللا ]كـش هبرثَلٌ ضذَا مهو

العاجِز الذي الَ يقْدر أَنْ ينفق والْمالك الْمقْتدر علَى : تعالَى لنفْسه ولمن عبد دونه ، يقُولُ 
وِيانتسفَاقِ الَ يي  اِإلنلَّ ، الذجو زاِهللا ع نيوب كرحتي الَ تالت ارةجالْح نيى بوسي فَكَيف ،

ا يعبد ثُم بين أَنه الْمستحق للْحمد دونَ مجميع خلْقه ،/لِّ شيٍء قَدير ، وهو رازِقهو علَى كُ

ß‰ôϑ﴿:من دونه فَقَالَ pt ø:$# ¬!﴾]م َأل]ععنالْم هن،﴿ ö≅ t/ öΝ èδ ç sY ò2 r& Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ﴾]كـ صح [ 

هؤآلء الْمشرِكُونَ الَ يعلَمونَ أَنَّ الْحمد لي ؛ َألنَّ جميع النعَمة مني ، والْمراد بِاَألكْثَرِ : يقُلُ 
  :مؤمنِ والْكَافرِ فَقَالَ ، ثُم ضرب مثَالً للْ)١(الْجميع : هاهنا 

∩∠∉∪﴿z> u ŸÑ uρ ª! $# Wξ sW tΒ È⎦ ÷, s# ã_§‘ !$ yϑ èδß‰ tn r& ãΝ x6 ö/ r& Ÿω â‘ Ï‰ø) tƒ 4’ n? tã &™ ó_ x«﴾ِالكَالَم ن؛ م

 ، فْهِموالَ ي مفْهالَ ي هَألن﴿ uθ èδ uρ <≅ Ÿ2 ﴾  ، ٌالبويلٌ و4﴿ثَق’ n? tã çµ9 s9 öθ tΒ ﴾]ع[ ، هقَرِينو هباحص

﴿$ yϑ uΖ ÷ƒ r& –µγ Åh_ uθ ãƒ ﴾ لهسري،﴿Ÿω ÏNù' tƒ A ö sƒ ≅ö﴿ ، قَالُ لَه والَ يفْهم عنهَألنه الَ يفْهم ما ي]ن[﴾ 2¿ yδ 

“ Èθ tGó¡ o„ uθ èδ]ع[﴾]ن [ أَي : ، كَمذَا اَألبه﴿ ⎯ tΒuρ ã ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$Î/  ﴾]ع [ رأمي ، ؤمنالْم وهو

زِهللا ع يدحووجلَّ بِالت،﴿ uθ èδ uρ 4’ n? tã :Þ# u ÅÀ 8Λ⎧ É) tF ó¡•Β ﴾]نِي بِ]معيمٍ،يقتسينٍ مكَمِداَألب  :

ملَى قَوكَانَ كَالًّ عو ، لَفخ بن ييهم ، أُبؤذكَانَ ي ه؛ َألن ه﴿ ⎯ tΒ uρ ã ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$Î/  ﴾: وهو

  .)٢( حمزةُ بن عبد الْمطَّلبِ 

∩∠∠∪ ﴿ ¬! uρ Ü= ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾]ن [أَي  :و واتمغَيبِ الس لْمضِ ع٣(اَألر( ،

                                                                             
  . ٣/٤٣١:املسري 

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
    . ٤/٤٧٣:زاد املسري و،  ٣/٧٨:تفسري البغوي : انظر . وزي عن عطاء حكاه البغوي وابن اجل  ) ٢(
  . ٣/٢١٤: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(



  

 ، ادبالع ا عنيهف ا غَابم وهو ﴿!$ tΒuρ ã øΒ r& Ïπ tã$¡¡9 $# ﴾  رِيدةَ ، : ياميالق ﴿ω Î) Ëx ôϑ n=x. Ì |Á t6ø9 $# ﴾ 

 ةرعبِس ظْرة١(كَالن(،﴿÷ρr& uθ èδ Ü> t ø% r&  ﴾ ]ن[كذَل نم  رِيدي ، اهندرعِ :إِذَا أَري أَسا في بِهأتي هأَن

 رِ إِذَا أَرادصحِ البلَم ن٢(م( ،﴿ χÎ) ©!$# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% ﴾]أوثهم. [  

∩∠∇∪﴿ª! $# uρ Ν ä3 y_ t ÷z r& .⎯ ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3 ÏF≈ yγ ¨Βé& Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? $ \↔ ø‹ x©﴾]ع[أَي: ، نيمالع رغَي

﴿ Ÿ≅ yè y_ uρ]٣[ãΝ ä3 s9 yì ôϑ ¡¡9 $# t‘$ |Á ö/ F{ $# uρ nο y‰ Ï↔ øù F{ $# uρ ﴾]ع[ أَي:واسالْح لَقلُونَ ،  خمعا تي بِهالت

لُونَ وهجا تلَى مفُونَ عق٣(ت( ، ﴿öΝ ä3 ª=yè s9 šχρã ä3 ô± s? ﴾]كـ. [  

∩∠®∪ ﴿ óΟ s9 r& (# ÷ρ t tƒ ’ n< Î) Ì øŠ ©Ü9 $# ;N≡ t ¤‚ |¡ãΒ ﴾/ َأقَر ، ذَلَالَّتم﴿ óΟ s9 r& (# ÷ρ t t?  ﴾ ُةزمحامٍ و٤(ش( ،

 ﴿† Îû Èhθ y_ Ï™ !$yϑ ¡¡9 وذَلك يدلُّ علَى مسخرٍ سخرها ومدبرٍ دبرها ومكَّنها ،)٥(الْهواَء:يعنِي ﴾#$

 ، فرصن التم﴿ $ tΒ £⎯ ßγ ä3 Å¡ ôϑãƒ ω Î) ª!$# ﴾]ي] نف  ، فَافطواالص طسضِ والبالِ القَبح﴿ ¨β Î) 

’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 šχθ ãΨ ÏΒ÷σ ãƒ ﴾]م. [  

∩∇⊃∪ ﴿ ª!$# uρ Ÿ≅ yè y_ ]٣[ / ä3 s9 .⎯ ÏiΒ öΝ à6 Ï?θã‹ ç/ $ YΖ s3 y™ ﴾ ]ونَ ]نكُنسعاً تضوم  رتسي يهف

كُم وتروعباخلَش لَقخ هأَن كذَلكم ، ومرح  رد٦(، والْم( يفقسا تبِه نكمي يواآللةَ الت ،

≅Ÿ ﴿،)٧(البيوت  yè y_ uρ]٣[/ ä3 s9 ⎯ ÏiΒ ÏŠθè= ã_ ÉΘ$ yè ÷ΡF{ $﴿ ، )٢(واألدم  )١(اَألنطَاع: يعنِي  ﴾#$ Y?θã‹ ç/ ﴾ 

                           
  . ٣/٧٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن السدي   ) ١(
، يس يريد أن الساعة تأيت يف أقرب من ملح البصر ل :  ((مصدر سابق : قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(

  . ))  ولكنه يصف سرعة القدرة على اإلتيان ا
  . ٧٦ – ٣/٧٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٧٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : القرآن وإعرابه  ومعاين،  ١٤٠: جماز القرآن   ) ٥(
: لسان العرب : انظر . واحدته مدرة ، الطني العلك الذي ال رمل فيه : وقيل ، قطع الطني اليابس : املدر    ) ٦(

  ) .مدر ( مادة ،  ٥/١٦٢
  .  ٣/٧٦:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(



  

$Y?θ ã‹ ç/ ﴾ ، اميواخل بابالْق يهو ﴿$ yγ tΡθ ’ Ï‚ tGó¡ n@ tΠ öθ tƒ öΝ ä3 ÏΨ uè sß ﴾ مح لَيكُمع فخي يا فلُه

Ν﴿  ، قَرأَ)٣(أَسفَارِكُم ä3 ÏΨ ÷è sß  ﴾ ام٤(س( ،﴿tΠ öθ tƒ uρ öΝ à6 ÏG tΒ$s% Î) ﴾]ي ] عكُم فلَيلُ عثْقالَ ت

⎯ô﴿ الْحالَتنيِ ،  ÏΒ uρ $ yγ Ïù# uθô¹ r& ﴾  ، ُأنالض يهو﴿$ yδ Í‘$ t/ ÷ρr& uρ ﴾ ُاِإلبِل يهو،﴿!$ yδÍ‘$ yèô© r& uρ﴾ يهو

زع٥(الْم(، ﴿ $ ZO$ rO r&﴾ ساف٦(طَن( سبةَ وطَاً وأَكِْسي)هتَا : اَألثَاثُ ٠٢، )٧دواح ، يتالب اعمت :

$ã·$ ﴿،)٨(أَثَاثَةٌ  tG tΒ uρ ﴾  ، ونَ بِهعتمتا ي4﴿ م’ n< Î) &⎦⎫ Ïm ﴾]  ون، كـ أوثوانالْبِلَى  ]ثَم نيإِلَى ح
)٩(.  

∩∇⊇∪﴿ª!$# uρ Ÿ≅ yè y_]٣[/ ä3 s9 $£ϑ ÏiΒ šY n= y{﴾ ال ناممرِ والغجوالش وتيمِب،﴿Wξ≈ n= Ïß Ÿ≅ yè y_ uρ 

]٣[/ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÉΑ$t6 Éfø9 $# $ YΡ$oΨ ò2 r&﴾]نِي ] نعي : ، رابريانَ واَألسالْغ﴿ Ÿ≅ yè y_ uρ öΝ ä3 s9 Ÿ≅‹ Î/# u |  ﴾ 

ãΝ﴿ قُمصاً ،  à6‹ É) s? § ysø9 $# ﴾ ركفَت ، ردوالب كم احلرعنمقَ تا و؛ َألنَّ م الربد كْرقَذو احلر ي ي

 ١٠(الربد(،٢٠عوا يهم كَانَألن احلر صا خموإِنن الربدأَكْثَر م انونَ احلر)١١(،﴿Ÿ≅‹ Î/# t y™ uρ ﴾ 

Ο﴿ دروع احلَديد ، : يعنِي ä3Š É) s? ﴾ ، كمعنمت ﴿öΝ à6 y™ ù't/﴾]ربِ ]ننِ والضةَ الطَّعدش، ﴿

y7 Ï9≡ x‹ x.﴾ ]ن [ أَي :ثْلَ مياَء لَكُم ،ماَألش ذهه لقا خ ﴿Ο ÏFãƒ … çµ tG yϑ ÷èÏΡ öΝ à6 ø‹ n= tæ ﴾  ريدي :

                                                                             
  .٢/٩٣٠:املعجم الوسيط : انظر . ن اجللد كثريا ما كان يقتل فوقه احملكوم عليه بالقتل بساط م: األنطاع   ) ١(
  . ١/١٠:املعجم الوسيط : انظر . وهو اجللد ، مجع أدمي : األدم   ) ٢(
  . ٣/٢١٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق : لقراءات السبع التيسري يف او،  ٣٧٥: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(
وقيل هي البساط الذي له مخل ، النمرقة فوق الرحل : وهي ، سة بضم الفاء األخرية طنفُمجع مفرده : طنافس   ) ٦(

  ) . طنفس ( مادة ، ٦/١٢٧:لسان العرب : انظر .  رقيق
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . باس حكاه الواحدي عن ابن ع  ) ٧(
  . ٦٧: غريب القرآن   ) ٨(
  . ٤/٤٧٧:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن مقاتل   ) ٩(
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ٢/١١٢: للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء والزجاج   ) ١٠(
  . ٤/٤٧٨:زاد املسري : انظر . ونسبه ابن اجلوزي عن الزجاج ،  ١/٢٩٦:ريب يف تفسري الغريب تذكرة األ  ) ١١(



  

ينةَ الدمكَّةَنِعلِ مَأله طَاب١(ا ، واخل(،﴿öΝ ä3 ª= yè s9 šχθ ßϑÎ=ó¡ è@﴾]قَادونَ ]كـنت

هتوبِيبرل/هوندحوفَت.  

∩∇⊄∪ ﴿β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ﴾ ن اِإلوا عضرأَع ، انيالب دعب انمي﴿$ yϑ ¯ΡÎ* sù š ø‹ n= tã à≈ n= t7 ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑ ø9 $# ﴾ 

  .لَيس علَيك من كُفْرِهم وجحودهم شيٌء ] كـ [

∩∇⊂∪ ﴿ tβθ èùÌ ÷è tƒ]٣[|M yϑ ÷è ÏΡ «! Ο¢﴿ الكُفَّار ، ويقرونَ بِأَنها كُلَّها من اِهللا ، : يعنِي  ﴾ #$ èO 

$ pκ tΞρã Å6Ζ ãƒ ﴾  َقُولوني هم: ثُمكَارإِن ا ، فَذَلَكنتهفَاعةُ آل٢(ش(، ﴿ãΝ èδ ç sY ò2 r& uρ ﴾ هميعم٣(ج( ،

)٣( ، ﴿šχρ ã Ï≈ s3 ø9   ] .م[﴾ #$

∩∇⊆∪ ﴿ tΠ öθ tƒ uρ ﴾ ، ومرهم يذأَنو  ﴿ß] yèö7 tΡ ﴾  ، ةيامالق ومي وهو ﴿⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 7π ¨Β é& # Y‰‹ Îγ x© ﴾ 

Ο¢﴿ هدونَ علَى اُألممِ بِما فَعلُوا ، يش ؛وهم اَألنبِياُء  èO Ÿω Üχ sŒ ÷σ ãƒ]٣[t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#ρã x Ÿ2 ﴾  يف

Ÿω﴿ الكَالَمِ واالعتذَارِ ،  uρ öΝ èδ tβθç7 tG ÷è tG ó¡ ç„ ﴾]كـ [ جِعوا إِلَى : أَيرهم أَنْ ينم طْلَبالَ ي

  .)٤(ما يرضي اَهللا عز وجلَّ 

                           
  . ٣/٧٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
والوسيط يف ، مصدر سابق : للفراء ، معاين القرآن : انظر . وهو اختيار الفراء ، حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٢(

  .مصدر سابق : تفسري القرآن ايد 
، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي واملاوردي وابن اجلوزي عن احلسن   ) ٣(

: فإن قيل :  (( ٢٠/٧٧:التفسري الكبري قال الرازي يف .  ٤/٤٧٩:زاد املسري و،  ٣/٢٠٧: وتفسري املاوردي 
إمنا : األول : اجلواب من وجوه : قلنا ؟ مع أنه كان كلهم كافرين  ؟ ﴾وأكثرهم الكافرون  ﴿ :ه  ما معىن قول

كان ناقص العقل  أو، ألنه كان فيهم من مل تقم عليه احلجة ممن مل يبلغ حد التكليف   ﴾وأكثرهم  ﴿  :قال 
: وحينئذ نقول ، اجلاحد املعاند : بالكافر أن يكون املراد : الثاين ،  األصحاء نيالبالغ: فأراد باألكثر ، معتوها 
بل كان جاهال بصدق الرسول عليه الصالة ؛ ألنه كان فيهم من مل يكن معاندا  ﴾وأكثرهم  ﴿  :إمنا قال 
ألن أكثر الشيء ؛ اجلميع : واملراد ، أنه ذكر األكثر  : الثالث،من عند اهللا وما ظهر له كونه نبيا حقاً، والسالم 

 ﴾احلمد هللا بل أكثرهم ال يعلمون    ﴿   : وهذا كقوله، فذكر األكثر كذكر اجلميع ، ل يقوم مقام الك
  . )) واهللا أعلم ]  ٧٥/النحل[

  . ٧٨ – ٣/٧٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(



  

∩∇∈∪ ﴿ # sŒ Î) uρ # u™ u‘ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θßϑ n=sß ﴾  ، كُوارأَش ﴿z># x‹ yè ø9 $# ﴾ ، ارالن ﴿Ÿξ sù ß# ¤ sƒ ä† öΝ åκ ÷] tã ﴾ 

 ، ذَابالع ﴿Ÿω uρ öΛ èε šχρã sàΨ ãƒ ﴾]لُونَ ] كـهمي.  

∩∇∉∪ ﴿ # sŒ Î) uρ # u™ u‘ š⎥⎪ Ï%©! $# (#θä. u õ° r& öΝ èδ u™!$Ÿ2 u à°﴾ وند نا موهدبي عم التهثَانأَو﴿(#θä9$s% 

$ oΨ −/ u‘ Ï™Iω àσ ¯≈ yδ $ tΡäτ !% Ÿ2 u à° t⎦⎪ Ï%©! $# $̈Ζ ä. (#θãã ô‰ tΡ ⎯ ÏΒ š ÏΡρ ßŠ ]ن[ (# öθ s) ø9 r' sù ÞΟ Îγ øŠ s9 Î) tΑ öθ s) ø9 $# öΝ ä3 ¯Ρ Î) 

šχθ ç/ É‹≈ x6 s9 ﴾] ٠٢كـ صط أوثو[عبالَى يعأَنَّ اَهللا ت كذَلو ،ارهم النورِدى تتا حثُه

öΝ  ﴿ :هم فَقَالَ لَفإِذَا رأَوها عرفُوها ، ä3 ¯ΡÎ) šχθç/ É‹≈ x6 s9 ﴾  ،َاداً المج تا كَانهأَن كذَلو 

وهذَا ،)١(ن الَ يشعر بِالعبادةفَتظْهر عند ذَلك فَضيحتهم حني عبدوا م  ،تعرِف عبادةَ عابِديهم

tβρ﴿ : كَقَوله تعالَى  ã à õ3 u‹ y™ öΝ Íκ ÌE yŠ$t7 Ïè Î/  ﴾)٢(.   

∩∇∠∪﴿ (# öθ s) ø9 r& uρ ’ n<Î) «! $# >‹ Í≥ tΒöθ tƒ zΟ n=¡¡9 ≅¨ ﴿استسلَّموا لحكمِ اِهللا تعالَى ، ﴾ #$ |Ê uρ Ν ßγ ÷Ψ tã $̈Β 

(#θçΡ% x. tβρ ç tI ø tƒ ﴾] أَنَّ ] كـ نلُّونَ مأَموا يا كَانم مهنطُلَ عم أبلَه فَعشم تتهل .  

∩∇∇∪﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x./(#ρ‘‰ |¹ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# öΝ ßγ≈ tΡ÷Š Î— $ \/# x‹ tã s− öθ sù É># x‹ yè ø9 $# ]٣[ $ yϑÎ/ 

(#θçΡ$Ÿ2 šχρß‰ Å¡ ø ãƒ ﴾]أوثوم. [  

∩∇®∪ ﴿ tΠ öθ tƒ uρ ß] yèö7 tΡ ’ Îû Èe≅ ä. 7π ¨Βé& # ´‰‹ Îγ x© Ο Îγ øŠ n= tæ ô⎯ ÏiΒ öΝ Íκ Å¦ àΡr& ﴾  َثعبي ،ةاميالق ومي وهو

$ ﴿،نبِي بعثَ من قَومه  َألنَّ كُلُّهم،وهو نبِيهم؛علَيِهم من أَنفُس اُهللا في كُلِّ أُمة شهِيداً uΖ ø⁄ Å_ uρ 

š Î/ # ´‰‹ Íκ y− 4’ n? tã Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ﴾]ن[ كلَى قَوم٣(ع( ، انا هه الكَالَم متو)قَالَ)٤ ثُم ، : ﴿ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ 

š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $YΡ$ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ ó© x« ﴾ را أُممم و ، بِه ، هنع هِي٠٢ن ﴿ $YΡ$ u‹ ö; Ï?  ﴾ ناالً مفْعت

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .رة مرمي من سو)  ٨٢( جزء من اآلية رقم   ) ٢(
  . ٣/٧٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(



  

 اني١(الب( ،﴿“ Y‰èδ uρ Zπ yϑôm u‘ uρ ]3]خ“ u ô³ ç0 uρ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ ßϑ ù=Ï9 ﴾ ]ثو م.[   

∩®⊃∪ ﴿¨β Î) ©!$# ã ãΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/﴾ ،إِالَّ اُهللا ةَ أَنْ الَّ إِلَهادهش﴿Çβ$|¡ ômM} $# uρ﴾ اُءأَد ضِاالفَر٢(ئ( ،

، )٤(مراقَبةُ اِهللا : اِإلحسانُ : أَو  ٢٠، )٣(العدلُ في اَألفْعالِ ، واِإلحسانُ في اَألقْوالِ : وقيلَ 

﴿ Ç› !$ tGƒ Î) uρ “ ÏŒ 4† n1ö à) ø9 وصلَةُ الرحمِ ، فَتؤتي ذَا قَرابتك من فَضلِ ما رزقَك اُهللا ، ] ن[﴾ #$

﴿ 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ï™ !$ t±ós x ø9 Ì﴿الزنا ،  ﴾ #$ x6Ψ ßϑ ø9 $# uρ  ﴾  ، ركالش﴿Ä© øö t7 ø9 $# uρ]طَ] ن[﴾]٣تالةُ االس

öΝ ﴿،علَى الناسِ بِالظُلْمِ ä3 Ýà Ïè tƒ﴾ َا أكَم بِمرأَميو ، ذَا كُلِّهه ناكُم عهنيةاآلي هذي هف كُم بِهرم ،

﴿öΝ à6 ¯= yè s9 šχρã ©. x‹ s? ﴾ ] ون، أوثو كـعسظُوا ]تعتكَي ت٥(ل(. 

∩®⊇∪﴿(#θèù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγ yèÎ/ «! $# # sŒ Î) óΟ ›?‰ yδ$tã﴾]نِي]نعي:، فَاُء بِهالو ةرِيعي الشف جِبي دهكُلُّ ع 

﴿Ÿω uρ (#θàÒ à)Ζ s? sβ$ yϑ ÷ƒF{ $# y‰ ÷è t/]٣[$ yδ Ï‰‹ Å2 öθ s?﴾ا بِالوهمتكَّدا وم دعا بيهثُوا فنحمِ الَ تز٦(ع( ،
)٦( ،﴿ ô‰ s% uρ ÞΟ çF ù=yè y_ ©!$# öΝ à6 ø‹ n=tæ ¸ξŠ Ï x. ﴾]الِ ، ] نالْح واو اوم ، والولَفْتثُ حيفَاِء حبِالو

﴿ ¨β Î) ©! $# ÞΟ n=÷è tƒ $ tΒ šχθ è= yèø s? ﴾]كـ. [  

∩®⊄∪ ﴿ Ÿω uρ (#θ çΡθä3 s? © ÉL ©9 $% x. ôM ŸÒ s) tΡ $ yγ s9 ÷“ xî ﴾  أَي :ي امهو ، دتأَفْس قَاُء كَانتمأَةٌ حر

،كَانت )٧(ابن زيد مناةَ بن تميم/وهي رِيطَةُ بِنت سعد٢يومها ثُم تنقُضه وتفِْسده، تغزِلُ طُولَ

                           
  . ١٦٧: غريب القرآن   ) ١(
.  يف األمساء والصفاتاملنذر وابن أيب حامت والبيهقي  وزاد السيوطي نسبته البن، رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٢(

  . ٥/١٦٠:الدر املنثور و،  ١٤/١٦٣:تفسري الطربي : انظر 
  . ٦/٣٧:تفسري الثعليب : انظر . ذكره الثعليب دون نسبة   ) ٣(
  . ١/٢٩٧:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
: قول العرب : واحتج الواحدي ذه اآلية على أن ميني اللغو هي ((   : ٢٠/٨٦: الكبري التفسريقال الرازي يف   ) ٦(

، للفرق بني األميان املؤكدة بالعزم وبالعقد   ﴾بعد توكيدها  ﴿:  إمنا قال تعاىل: قال ، وبلى واهللا ، ال واهللا 
  . )) وبني لغو اليمني 



  

ثُم تأَمرهن ن الغداة إِلَى الظَّهِرية ،كَانت تغزِلُ هي وجوارِيها م،كَانت خرقَاَء ، )١(تميم

قُضننفَي ،لنا غَزيعاً ممي احلُمقِ جا فاملثَلَ بِه ربربت الع٣()٢(فَض(،﴿.⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ >ο §θ è% 

$ZO$ x6Ρ r&﴾]ن [دعب نم و ارهرلِ بإِمزللغ ا ، قُوةنا هه الكَالَم متاً ، وطَعق لَه٠٢فَت  معج

رِ وعلِ الشغَز نم ضقا نم وهو ، كْثن قَالَ  ٦،)٤(غَريه ثُم:﴿ šχρä‹ Ï‚ −F s? óΟ ä3 uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Kξyz yŠ 

Kξ yz yŠ öΝ ä3 oΨ ÷ t/ ﴾  ةً: أَييعدخاً وش٠٢ ،غ أَو :ةً دغَالً ويان٥(خ( ، ﴿β r& šχθ ä3 s? îπ ¨Βé& }‘ Ïδ 

4’ n1 ö‘ r& ô⎯ ÏΒ >π ¨Β é& ﴾]ن [ فُ: أَيالحوا يم كَانهأَن كذَلمٍ ، وقَو نى مأَغْن ونَ قَومجِدماً ، فَيونَ قَو

 كأُولَئ لْفونَ حقُضنفَي زأَعم وهنم أَكْثَر ؤالوفُونَ هالحي كذَل نهوا عفَن ، زم أَعه ينِء الذ
)٦(،﴿ $ yϑ ¯ΡÎ) ÞΟ à2θ è=ö7 tƒ ª! $# ⎯ Ïµ Î/ ﴾]ن[  ى ،: أَيهنو را أَم٢بِم ي:أَواُء فالْه﴿ ⎯ Ïµ Î/﴾ ِجرإِلَى ت ع

 ة٧(إِلَى الكَثْر( ْقُلي ا لَممي : ، وإِنيققبِح ا لَيسأْنِيثُها ؛ َألنَّ تبِه)٨(،﴿¨⎦ s⎞ Íh‹ u; ã‹ s9 uρ ö/ ä3 s9 tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ tΒ óΟ çGΨ ä. ÏµŠ Ïù tβθ à Î=tG øƒ rB ﴾ ]يا ]كـني الدف.  

∩®⊂∪﴿öθ s9 uρ u™ !$x© ª! $# öΝ à6 n= yè yf s9 Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡ uρ ⎯ Å3≈ s9 uρ ‘≅ ÅÒ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ “Ï‰ ôγ tƒ uρ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 

                           
)١ (  ا  موضع اجلعرانةن وأ، تلقب باجلعرانة  اوقد ذكر أ نزهة و ،٤/٢٦٣: األنفالروض : انظر . يسمى

  . ١/١٧٣:األلباب يف األلقاب 
جممع األمثال و،  ١/٤١٢:مجهرة األمثال : انظر .  )) أخرق من ناكثة غزهلا: (( املثل الذي يضرب فيها قوهلم   ) ٢(

  . ١/٩٩:للزخمشري ، املستقصى يف أمثال العرب و،  ١/٢٥٥: 
وحكاه ابن عطية وأبو حيان عن السدي وعبد اهللا بن ، اه الثعليب والبغوي وابن اجلوزي عن الكليب ومقاتل حك  ) ٣(

والوسيط يف تفسري ،  ٦/٣٨:تفسري الثعليب : انظر . وذكره الواحدي والزخمشري وغريمها دون نسبة ، كثري 
،  ٣/٤١٧: تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز يف و ، ٣/٨٢:تفسري البغوي و،  ٣/٨٠: القرآن ايد 

  .  ٥/٥١٤:تفسري البحر احمليط و،  ٤/٤٨٥:زاد املسري ،  ٢/٥٨٩:الكشاف 
  . ٦٧: غريب القرآن   ) ٤(
  . ٣/٢١٧: وهو قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ،  ٢٢٠:غريب القرآن   ) ٥(
، ١٤/١٦٧: تفسري الطربي : انظر . ن أيب حامت املنذر وابرواه ابن جرير عن جماهد  وزاد السيوطي نسبته البن   ) ٦(

  . ٥/١٦٣:الدر املنثور و
  . ٤/٤٨٦:زاد املسري : انظر . سعيد بن جبري وابن السائب ومقاتل حكاه ابن اجلوزي عن   ) ٧(
  .مصدر سابق : زاد املسري : انظر .  حكاه ابن اجلوزي عن ابن قتيبة  ) ٨(



  

⎯£]ن[ è=t↔ ó¡ çF s9 uρ $£ϑ tã óΟ çFΖ ä. tβθè= yϑ ÷è s?﴾]ولُ اِهللا ، ]كـسر حابى أَصهن ثُم  ينالذ

 نينِ عالد ةرصلَى نع وهداهعفَقَالَ أَي ةيعاخلَد ان١(م(:  

∩®⊆∪﴿Ÿω uρ (# ÿρä‹ Ï‚−G s? öΝ ä3 tΡ$ yϑ ÷ƒ r& Kξyz yŠ öΝ à6 oΨ ÷ t/ ¤Α Í” tI sù 7Π y‰ s% y‰ ÷è t/ $ pκ ÌEθç6 èO ﴾  اناِإلمي نزِلُّ عت

علَى نصرة   وهذَا إِنما يستحق في نقْضِ معاهدةَ رسولِ اِهللا ،)٢(معرفة باِهللا سبحانه بعد الْ

›θè%ρä#)﴿ نصرة الدينِ ،  s? uρ u™ þθ ¡9 $﴿ ،ابالْعذَ ﴾#$ yϑÎ/ óΟ ›?Š y‰ |¹ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# ﴾]خ [ كذَلو

دي لَم دهوا العقَضهم إِذَا نالَمِ ، أَني اِإلسهم فرلْ غَيينِ اِهللاخد نوا عدم صهوا كَأَنريصفَي 
)٣(،﴿ ö/ ä3 s9uρ /ë># x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã ﴾] كـ خد. [  

∩®∈∪ ﴿Ÿω uρ (#ρç tI ô± n@ Ï‰ ôγ yè Î/ «! $# $YΨ yϑ rO ¸ξŠ Î= s%  ﴾]ا ] نهقْضونَ بِنطْلُبكم ؛ تودهوا عقُضنالَ ت

$﴿ عوضاً من الدنيا ،  yϑ̄Ρ Î) y‰Ψ Ïã «! uθ﴿،من الثَّوابِ علَى الوفَاِء ﴾]٣[#$ èδ × ö yz ö/ ä3 ©9 β Î) óΟ çFΖ à2 

šχθ ßϑ n=÷è s? ﴾]كـ. [  

∩®∉∪ ﴿ $ tΒ óΟ ä. y‰Ψ Ïã ß‰ xΖ tƒ ﴾  ىفْن٤(ي(ينِي وعي ، عقَطا ، : نينالد﴿ $ tΒ uρ y‰Ζ Ïã «!$# 5−$ t/ ﴾ 

⎥ ﴿،رامة ، دائم الَ ينقَطعمن الثَّوابِ والْكَ] قمش[ t⎪ Ì“ ôf uŠ s9 uρ t⎦⎪ Ï%©! $# (# ÿρç y9|¹ ﴾  ، ينهملَى دع

أَ وم اُهللا ، قَراهها نمع ﴿⎥ t⎪ Ì“ ôf uΖ s9 uρ  ﴾ ماصع و ك٥(م( ،﴿ Ο èδ t ô_ r& Ç⎯ |¡ôm r' Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 

(#θçΡ$Ÿ2 šχθ è=yϑ ÷è tƒ ﴾ ]نِي ]معي : اتالطَّاع.  

∩®∠∪ ﴿ô⎯ tΒ  Ÿ≅ Ïϑ tã $ [sÎ9$|¹ ⎯ ÏiΒ @ Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρé& uθ èδ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ … çµ ¨Ζ t Í‹ ós ãΖ n= sù Zο 4θ u‹ ym Zπ t6 ÍhŠ sÛ  ﴾

                           
  .مصدر سابق : يد الوسيط يف تفسري القرآن ا: انظر   ) ١(
،  ٩١-٣/٩٠:الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر .وذكره القرطيب دون نسبة،حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(

  . ١٠/١٧٢:تفسري القرطيب و
  . ٣/٨١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : سبعة يف القراءات ال: انظر   ) ٥(



  

الرضا عن اِهللا تعالَى بِما : يلَ وق ٢، )٢(هي حياةُ اجلَنة : قيلَ ، و)١(هي القَناعةُ : قيلَ  ]خم[

óΟ﴿،)٤(الرزق احلَالَل : ، وقيلَ )٣(قَسمه  ßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖ s9 uρ Ν èδ t ô_ r& Ç⎯ |¡ôm r' Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθ è=yϑ ÷è tƒ ﴾   

  ] .م [

∩®∇∪ ﴿ # sŒ Î* sù |Nù& t s% tβ# u™ ö à) ø9 $# ﴾  آنَ : أَيأَ القُرقْرأَنْ ت ٥(إِذَا أَردت( ،﴿ õ‹ Ïè tGó™ $$ sù «! $$Î/ ﴾ 

و ذَكعلِ اَهللا أَنْ يفَس ، كعنمي﴿ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §9   ].كـ صي[ ﴾ #$

∩®®∪ ﴿ … çµ ¯ΡÎ) }§ øŠ s9 … çµ s9 í⎯≈ sÜ ù=ß™ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™﴾ أَي:هم وائي إِغْوةٌ فجهم حائعد

’4﴿،)٦(لَيكُم سلْطَانُ اِإلغْواِءلَيس لَه ع:لَى الضالَلِ،والْمعنىإِ n? tã uρ óΟ Îγ În/ u‘ tβθ è=2 uθ tG tƒ 

  .﴾كـ

∩⊇⊃⊃∪ ﴿ $ yϑ̄Ρ Î) … çµ ãΖ≈ sÜ ù= ß™ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡ öθ©9 uθ tG tƒ ﴾ هونيعط٧(ي(،﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ Ν èδ ⎯ ÏµÎ/﴾ 

 أَي : ، وهم إِلَيهعدا ييمف هتوطَاع بِهببِس﴿ šχθ ä. Î ô³ ãΒ ﴾]بِاِهللا  ]مائة م.  

∩⊇⊃⊇∪ ﴿ # sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u™ šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u™ ﴾]ع [ أَي : نوعٍ منا لها غَريلنزأَنا واهنفَعر

 ، ةلَحصالْم﴿ ª! $# uρ ÞΟ n=ôã r&]٣[ ﴾  ، ادبحِ العالصبِم ﴿$ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ ﴾]خِ ] خاسن النلُ مزنا ييمف

#) ﴿والْمنسوخِ ،  þθ ä9$ s% ﴾  نِيعي : ، الكُفَّار﴿ !$ yϑ̄Ρ Î) |MΡ r& ¤ tI ø ãΒ ﴾]قُ]/خت كَذَّابلو ، كدنع نم ه

                           
  . ١٤/١٧١:تفسري الطربي : انظر . ورجحه ،  رواه ابن جرير عن علي   ) ١(
  . مصدر سابق : تفسري الطربي :تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن احلسن وجماهد   ) ٢(
 ))أا الرضا بالقدر :-يعين من تأويالت احلياة الطيبة  –وحيتمل سابعاً  : (( ٣/٢١٢: قال املاوردي يف تفسريه   ) ٣(

 .  
  . ١٤/١٧٠: تفسري الطربي :تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٤(
مقدم  (: (١٤١: وقال أبو عبيدة يف جماز القرآن ،  ٣/٢١٨: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(

  . ))ومؤخر ؛ ألن االستعاذة قبل القراءة  
  . ٣/٨٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(



  

﴿ ö≅ t/ óΟ èδç sY ø. r& Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ ﴾]يلِ] كـدبخِِ والتسةَ الندوفَائ ، يقَةَ القُرآنق١(،ح( .  

∩⊇⊃⊄∪  ﴿ö≅ è% … çµ s9 ¨“ tΡ ﴾ ُلَ القزرآنَ ،ن ﴿ßyρâ‘ Ä¨ ß‰à) ø9 $#﴾  ، هالَمسو لَيهاِهللا ع لَواترِيلُ صجِب

﴿ ⎯ ÏΒ š Îi/ ¢‘ ﴾ ، بِّككََالَمِ ر نم﴿Èd, pt ø: $$Î/  ﴾  ، رِ احلَقبِاَألم ﴿|M Îm7 s[ã‹ Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ﴾  ابِم

 ، واآليات جاحلُج نم يهف﴿“Y‰ èδ uρ  ﴾  ، ىده وه2 ﴿و” t ô±ç0 uρ t⎦⎫ Ïϑ Î=ó¡ ßϑù=Ï9 ﴾ ]م. [  

∩⊇⊃⊂∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ ãΝ n= ÷è tΡ óΟ ßγ ¯Ρ r& šχθ ä9θà) tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) … çµ ßϑ Ïk=yè ãƒ ﴾  ، َالقُرآن﴿Ö t± o0﴾]داً ] نبونَ عنعي

رنِي احلَضبل،بقْرأُ الكُتي كَانَ ي٢ميشعي أَو ايِشع و٢(ه(ىزدالعبع بن بطيوح غُالَم ،  )٣( ،
مولَى : مولَى فَاكه بن املَغرية ، و قيلَ)٤(هو جرب : ، وكَانَ صاحب كُتبٍ فَأَسلَّم ، وقيلَ )٣(

آن كَانا يصنعان السويِق بِمكَّةَ ، ويقْرهما عبدان خري ويسار ،: عامر بن احلَضرميِ ، وقيلَ 
هو : إِذَا مر بِهِما وقَف يسمع ما يقْرآنِه ، فَقَالَ قُريش  وكَان النبِي يلَ،التوراةَ واِإلنجِ

أَنت : يقُولُ مولَى خري كَانَ يضرِبه وأَنَّ : ، وروِي  )٥(يتعلَّم منهما أَخبار ما مضى ويأَتي 
ثُم أَسلَم سيده بعد ذَلك . يهدينِي ، بلْ هو يعلِّمنِي و الَ واِهللا :تعلِّم محمداً ، فَيقُولُ 

$Üχ﴿ ،)٦(وهاجر |¡Ïj9 “ Ï% ©! $# šχρß‰ Ås ù=ãƒ ÏµøŠ s9 Î) @‘ Ïϑ yf ôã r& ﴾]ي ]نةُ الذيلُونَ القَولَ لُغمي

٧(إِلَيه(و،فْصالَ ي يمجأَع كلِّمعي هونَ أَنمعزي بِيةربِالع كَلَّمتوالَ ي ، ح)٨(  ،﴿ # x‹≈ yδ uρ ﴾  نِيعي :

$îβ ﴿القُرآنَ ، :  |¡Ï9 ﴾  ، ٌةلُغ ﴿ ?† Î1t tã ê⎥⎫ Î7 •Β ﴾]كُ] أوثز ما يم حأَفْص بِيةرالع نونُ م

                           
  . ٢٠/٩٣:التفسري الكبري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ١٤/١٧٨:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن عكرمة وقتادة   ) ٢(
وهو أحد الذين  ،من الصحابة الذين أسلموا يوم الفتح ،حويطب بن عبد العزى القرشي العامري املعمرهو   ) ٣(

ت ما ،عاش مئة وعشرين سنة ،وأحد من دفن عثمان ليالً ،أمرهم عمر بتجديد أنصاب حدود حرم اهللا
  . ٢/٥٤٠:، وسري أعالم النبالء ١/٣٩٩:االستيعاب : انظر.  هـ٥٤

   .مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن إسحاق   ) ٤(
  . ٢/٥٩٣:الكشاف : وانظر . عبد اهللا بن مسلم احلضرمي عن، مصدر سابق : ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٥(
  . ٢٧٧ - ١/٢٧٦: وترويح أويل الدماثة ،  ٩٦: التعريف واإلعالم : انظر  .حكاه السهيلي عن النقاش   ) ٦(
  . ٣/٢١٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(
  . ٣/٨٥:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن قتيبة   ) ٨(



  

يأَبو ه١(ن(.  

∩⊇⊃⊆∪﴿¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ]ع[ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# Ÿω ãΝ Íκ‰ Ï‰öκ u‰ ª!$#]ن[óΟ ßγ s9 uρ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ﴾ 

  :فَقَالَ : ثُم أَخبر أَنَّ الكَاذبني هم ] م[

∩⊇⊃∈∪ ﴿$ yϑ̄Ρ Î) “ Î tI ø tƒ z> É‹ s3 ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! َألنهم يقُولونَ لما ] ن[﴾#$

y7 /﴿:سماهم كَاذبِني بِقَوله،ثُم )٢(من قَولِ البشرِ هذَا:ه إِالَّ اُهللا عز وجلَّالَ يقْدر علَي Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ 

ãΝ èδ šχθç/ É‹≈ x6 ø9   ].م[ ﴾ #$

∩⊇⊃∉∪﴿⎯ tΒ t x Ÿ2 «! $$Î/ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ÿ⎯ Ïµ ÏΡ$yϑƒ Î)﴾اٌء لدتذَا ابهي قَولهف رهبخلْكَالَمِ و: ﴿óΟ Îγ øŠ n= yè sù 

Ò= ŸÒ xî š∅ ÏiΒ «! $#﴾ )٣(، تاس لَى الكُفْرِ فَقَالَ ثُمه عى املُكْرثن: ﴿ω Î) ô⎯ tΒ oν Ì ò2 é& ﴾  لَى : أَيع

هم قَوم فُتنوا بِمكَّةَ وارتدوا عن اِإلسالَمِ ، وقَوم ثَبتوا حتى  ٢علَى التلَفُظ بِكَلمة الكُفْرِ ، 
لٍ قُتلَ في اِإلسالَمِ ، ومنهم من ي، وهما أَولُ قَت عمار بواَأَ )٥(وسميةُ)٤(ياسر : قُتلُوا ، منهم 
انهسهم بِلابم  أَجهناً ، مهكْرم :ارمبِالَلٌ عو ، يبهصو ، اببخ٦(، و(،مالسو)١(و ،ريخ 

                           
  .مصدر سابق : القرآن ايد  الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
إمنا يفتري الكذب الذين إذا رأوا اآليات اليت ال : أي  :  (( ٣/٢١٩: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(

  . ))فهؤالء أكذب الكذبة  ، يقدر عليها إال اهللا كذَّبوا ا 
  .مصدر سابق : : معاين القرآن وإعرابه   ) ٣(
كان قد ، ،ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن احلصني بن الوذين ، أبو عمار ، يل هو الصحايب اجلل  ) ٤(

 ،أبو حذيفة أمة له يقال هلا مسية فولدت له عمارا قدم من اليمن وحالف أبا حذيفة بن املغرية املخزومي وزوجه
، وعائلته اهللا باإلسالم فأسلم  وجاء، فأعتقه أبو حذيفة ومل يزل ياسر وابنه عمار مع أيب حذيفة إىل أن مات 

مير م وهم يعذبون فيقول  وكان إسالمهم قدميا يف أول اإلسالم وكانوا ممن يعذب يف اهللا وكان رسول اهللا 
  .٤/١٥٨٨:االستيعاب : انظر . »   اللهم اغفر آلل ياسر، صربا يا آل ياسر  «: 

أسلمت مبكة قدميا  ،ت خياط موالة حذيفة بن املغرية مسية بن، أم عمار بن ياسر ، هي الصحابية اجلليلة   ) ٥(
، فماتت ، لها بفمر ا أبو جهل فطعنها يف ق،  وكانت ممن يعذب يف اهللا عز وجل لترجع عن دينها فلم تفعل

  .٢/٣٨٤:املنتظم : انظر . رضي اهللا عنها وأرضاها فهي أول شهيدة يف اإلسالم ، كبرية  وكانت عجوزاً
وهو أول من أظهر  ،خباب بن األرت بن جندلة بن سعد بن خزمية التميمي، أبو حيىي ، اجلليل هو الصحايب   ) ٦(

هـ وصلى ٣٧ونزل الكوفة ومات ا سنة  ،وما بعدها بدراً دوشه، ألجل ذلك شديداً إسالمه وعذب عذاباً



  

)٢( اآلية ذهيهم هف لَتزفَن ،)٦،)٣  ﴿… çµ ç6 ù=s% uρ B⎦ È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$Î/ ⎯ Å3≈ s9 uρ ⎯ ¨Β yy u Ÿ° Ì ø ä3 ø9 $$Î/ 

# Y‘ ô‰ |¹ óΟ Îγ øŠ n=yè sù Ò= ŸÒ xî š∅ ÏiΒ «! $# ﴾  ، ﴿y u Ÿ°َ  ﴾ أَي : ، هولبِقُب هعسوو هحفَت﴿óΟ ßγ s9 uρ 

ëU# x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã ﴾ ]كـ.[  

∩⊇⊃∠∪ ﴿ š Ï9≡ sŒ ﴾  أَي :، الكُفْر كذَل﴿ ÞΟ ßγ ¯Ρ r'Î/ (#θ™6 ys tF ó™ $# nο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 اختاروها ،  ﴾ #$

 ﴿’ n? tã Íο t Åz Fψ χ ]ع[#$ r& uρ ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ x6 ø9 الَ يرِيد هدايتهم ] كـ[﴾ #$

وأَنهم غَافلُونَ عما يراد وبِهم وسمعهم وأَبصارِهم ،، ثُم وصفَهم بِأَنهم مطْبوع علَى قُلُ
  :له بِقَو )٤(بِهم

∩⊇⊃∇∪﴿š Í× ¯≈ s9 'ρé& š⎥⎪ Ï% ©! $# yì t7 sÛ ª! $# 4’ n? tã óΟ Îγ Î/θè=è% óΟ Îγ Ïè ôϑy™ uρ öΝ Ïδ Ì‘$ |Áö/ r& uρ]خ[š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ 

ãΝ èδ šχθè=Ï≈ tó ø9   :ثُم حكَم لَهم بِالْخسارة ، وأَكَّد ذَلك بِقَوله ] كـ [﴾ #$

∩⊇⊃®∪﴿Ÿω tΠ t y_﴾ ًقاح،﴿óΟ ßγ ¯Ρ r& †Îû Íο t Åz Fψ $# ãΝ èδ šχρã Å¡≈ y‚ ø9 كـ [﴾#$

  .الْمغبونونَ]ثز

                                                                             
  .٢/٢٥٨:واإلصابة ، ٢/٣٢٣:سري أعالم النبالء : انظر.  عليه علي 

كان يؤم  ،أحد السابقني األولني ،سامل موىل أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، جلليل هو الصحايب ا  ) ١(
، ٣/١٣:اإلصابة : انظر. ، مات يوم اليمامة  املهاجرين األولني يف مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر

  .٢/٨٥:والطبقات الكربى 
فجاء مث أسلم ، قد أسلم فأكرهه عامر على الكفر وكان ، عامر بن احلضرمي لموىل كان ، هو صحايب جليل   ) ٢(

  . ٣/٥٧٩:اإلصابة  :انظر .  وهاجر هو ومواله مجيعاً، عامر بعد ذلك 
البن ،  ٥/١٦٩: ونسبه السيوطي يف الدر املنثور ، بنصه دون نسبة  ٢/٥٩٤:الكشاف ذكره الزخمشري يف   ) ٣(

 ﴿: عن قتادة بسنده  ١٤/١٨١: هتفسريى ابن جرير يف ورو، املنذر وابن أيب حامت وابن مردويه عن ابن عباس 
ذكر لنا أا نزلت يف عمار بن ياسر :  ((قال  ﴾من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان 

فأنزل هللا ، على ذلك وقلبه كاره ، اكفر مبحمد فتابعهم : وقالوا ، أخذه بنو املغرية فغطوه يف بئر ميمون ، 
من أتى الكفر على : أي  ﴾ اإال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن من شرح بالكفر صدر ﴿: اىل ذكره تع

  . )) وهلم عذاب عظيم، اختيار واستحباب فعليهم غضب من اهللا 
  . ٤/٤٩٧: زاد املسريو،٣/٨٧:الوسيط يف تفسري القرآن ايد:انظر.حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس  ) ٤(



  

∩⊇⊇⊃∪ ﴿ ¢Ο èO χ Î) š −/ u‘ š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 (#ρã y_$ yδ ﴾نِيعي:عضتسكَّةَالْموا بِمكَان ينالذ ني١(ف( ،

 ﴿.⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#θãΖ ÏF èù ﴾  وا: أَيذِّبى)٢(عتأُوذُوا حيهِم، وضرا يلَفَّظُوا بِمأَتقَر ﴿(#θ æΖ qF qù ﴾ٍام٣(ش( ،

﴿ ¢Ο èO (#ρß‰ yγ≈ y_ ﴾  بِيالن عم  ،﴿(# ÿρ ç y9 |¹ uρ نع ﴾  ، ادهينِ واجللَى الدا  ٢٠علَى مى عنواملَع

χ﴿ ،)٤(يشري إِلَى من أَسلَم من الْمشرِكنيوا الناس عن دينِ اِهللا،فَتن:  قَرأَ ابن عامرٍ Î) š −/ u‘ 

.⎯ ÏΒ $ yδ Ï‰÷è t/ ﴾ ، مهتابي أَصالَت ةنتالف لْكت دعب نم﴿ Ö‘θà tó s9 ÒΟ‹ Ïm مائةٌ ،٢عا م [﴾ ‘§

   .)٥(يغفر لَهم ما تلَفَّظُوا بِه من الكُفْرِ تقيةً ] وعشر

∩⊇⊇⊇∪﴿tΠ öθ tƒ ’ ÎA ù' s? ‘≅ à2 <§ ø tΡ ãΑ ÏŠ$ pgéB ⎯ tã $ pκ Å¦ ø ¯Ρ﴾  كم ذَلهالذَكِّر ،ةيامالق موي وهو،ومي

/كُلُّ أَح،فِْسهن نع جتحمو ماصخم و؛ فَه هفْسإِالَّ ن ههِمالَ ي لَداِهللا ع لواتص يماهرى إِبحت يه

’4﴿،)٧)(٦(]بِالْخلَّة[وسالَمه لَيدلي ®ûuθ è? uρ ‘≅ à2 <§ ø tΡ $̈Β ôM n=Ïϑ tã ﴾ اَء:أَيزج ،لَتما عم﴿öΝ èδ uρ 

                           
   .١٤/١٨٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد وقتادة   ) ١(
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٢(

  .٤/٤٩٨: املسري
  .ر سابق مصد: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٧٦ -٣٧٥: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .١/٢٩٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  .ليديل باحلجة : يف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز والوسيط وغريمها من التفاسري   ) ٦(
مصدر : ط يف تفسري القرآن ايد والواحدي يف الوسي،  ٦/٤٨: روه الثعليب يف تفسريه حديث هذا جزء من   ) ٧(

 ١٠/١٩٣: والقرطيب يف تفسريه ،  ٤/٤٩٩: وحكاه ابن اجلوزي يف زاد املسري ، عن كعب األحبار ، سابق 
:  فقال له كعب ،  )) نبهنا ، حدثنا ، هيجنا ، يا كعب خوفنا :  (( لكعب األحبار : أنه قال  عمر عن 
ده لو وافيت يوم القيامة مبثل عمل سبعني نبيا ألتت عليك تارات ال يهمك والذي نفسي بي، يا أمري املؤمنني (( 

حىت إن إبراهيم ؛ وإن جلهنم زفرة ال يبقى ملك مقرب وال نيب منتخب إال وقع جاثيا على ركبتيه ، إال نفسك 
يا كعب أين ( :  (قال ، )) يا رب أنا خليلك إبراهيم ال أسألك اليوم إال نفسي : اخلليل ليديل باخللة فيقول 
يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها وتوىف كل نفس ما  ﴿: قوله تعاىل : (( قال ،  ))؟  جتد ذلك يف كتاب اهللا

   ))  ﴾عملت وهم ال يظلمون 
منكر :  (( ٤/٢٧٣: فقد قال عنه البخاري يف التاريخ الكبري ، ويف سند هذا احلديث صاحل املري وهو ضعيف        

: تقريب التهذيب وابن حجر يف ،٤/٦٠:وضعفه ابن معني كما يف الكامل يف الضعفاء ،   )) احلديث 



  

،لَتمع﴿öΝ èδ uρ Ÿω šχθ ßϑ n=ôà ãƒ ﴾]وا ] كـنحتا اممكَّةَ ولِ مي أَهلَ فزأَن ونَ ، ثُمقَصنالَ ي

  :)١(بِه من القَحط واجلُوعِ 

∩⊇⊇⊄∪﴿z> u ŸÑ uρ ª! $# Wξ sW tΒ Zπ tƒ ö s% ôM tΡ$Ÿ2 Zπ oΨ ÏΒ# u™﴾ َاذلَيهع ارغنٍ الَ يأَم ٢(ات(، ﴿Zπ ¨Ζ Í≥ yϑôÜ •Β﴾ 

$ ﴿،)٣(ارةً بِأَهلها ، الَ يحتاجونَ إِلَى االنتقَالِ عنها لخوف أَو ضيقٍقَ yγ‹ Ï?ù' tƒ $ yγè% ø—Í‘ # Y‰ xî u‘ ⎯ ÏiΒ 

Èe≅ ä. 5β% s3 tΒ﴾ ِّكُل نا مإِلَيه لَبجالَى يعا قَالَ تكَم،كَانم: ﴿#© t< øg ä† Ïµ ø‹ s9 Î) ßN≡ t yϑ rO Èe≅ ä. &™ ó© x«﴾ )٤( ،

﴿ôN t x x6 sù ÉΟ ãè ÷Ρ r'Î/ «! $# ﴾  ولَهسوا ركَذَّب نيح، ﴿$ yγ s%# sŒ r' sù ª! $# }¨$t6 Ï9 Æíθàf ø9  عذَّبهم ﴾ #$

$¨{﴿:وإِنما قَالَ ٢٠بِاجلُوعِ ،  t6Ï9 Æíθ àf ø9 $#﴾ أَثَر نم ملَيهع رظْها يمونَ)٥(اجلُوعِ لرقَالَ املُفَس، :

نِنيس بعوا بِاجلُوعِ سذِّب٧( )٦( ع( ، ﴿ Å∃ öθ y‚ ø9 $# uρ ﴾  ِبِيا النايرس نم  يالتعبا كَانَ يثَهم إِليه

$﴿ ،)٨( فَيطُوفُونَ بِهم yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθ ãè uΖ óÁ tƒ ﴾] كـ [ بِيالن يبكْذت  هاجرإِخو ،

  .)٩(من مكَّةَ 

∩⊇⊇⊂∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ öΝ èδ u™!% y` ﴾  نِيعكَّةَ ،:يلَ مأَه ﴿×Αθß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ ﴾  هلبِأَص هرِفُونعهم يفُسأَن نم

بِهسن١٠(و(،﴿çνθç/ ¤‹ s3 sù ãΝ èδ x‹ s{ r' sù Ü># x‹ yè ø9 öΝ﴿،)١(اجلُوع:يعنِي ﴾#$ èδ uρ šχθ ßϑÎ=≈ sß﴾]صيام.[  

                                                                             
١/٢٧١ .  

  . ١٤/١٨٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ١(
  . ٢/١١٤: للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٢(
  . ))  تنتقل كما تنتجع العرب اخلصب بالنقلةال  :  ((مصدر سابق : قال الفراء يف معاين القرآن   ) ٣(
  .من سورة القصص )  ٥٧( جزء من اآلية رقم   ) ٤(
  . ٣/٨٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن قتيبة   ) ٥(
: فسري القرآن ايد والوسيط يف ت،  ٦/٤٨:تفسري الثعليب : انظر . ذكره الثعليب والواحدي والبغوي دون نسبة   ) ٦(

   . ٣/٨٨: تفسري البغوي ، مصدر سابق 
  .١/٢٩٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  .مصدر سابق : للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٨(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٩(
  . ٢٠/١٠٤:التفسري الكبري و، مصدر سابق : لوسيط يف تفسري القرآن ايد ا: انظر   ) ١٠(



  

šχθ ßϑÎ=≈ sß﴾]صيام.[  

∩⊇⊇⊆∪ ﴿(#θè= ä3 sù﴾ نِنياملُؤم رشعا مي،﴿$£ϑ ÏΒ ãΝ à6 s% y— u‘ ª! ≈Wξ﴿،من الغنائمِ ﴾#$ n=ym $Y7 Íh‹ sÛ ]ض[ 

(#ρã à6 ô© $# uρ |M yϑ÷è ÏΡ «! $# β Î) óΟ çFΖ ä. çν$−ƒ Î) tβρ ß‰ç7 ÷è s? ﴾] كـ. [  

∩⊇⊇∈∪ ﴿ $ yϑ̄Ρ Î) tΠ § ym ãΝ à6 ø‹ n= tæ sπ tGøŠ yϑ ø9$# tΠ ¤$! $# uρ zΝ ós s9 uρ Ìƒ Í”∴ Ï‚ ø9 $# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& Î ö tó Ï9 «! $# ⎯ Ïµ Î/]ن[ 

Ç⎯ yϑ sù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿω uρ 7Š$ tã  χÎ* sù ©! $# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm اآليتان سبق هاتان  ] م [ ﴾  ‘§

 ةقَرالب ورةي سا فمفِْسريِه٢(ت(.  

∩⊇⊇∉∪ ﴿Ÿω uρ/(#θä9θ à) s? $ yϑ Ï9 ß#ÅÁ s? ãΝ à6 çG oΨÅ¡ ø9 r& z> É‹ s3 ø9 $# ﴾أَي:لبكُم الكَذتنأَلْس فص٣(و( ،

#﴿،هغريِالَ ل الَ تقُولُ َألجلِ الكَذَبِ وسببه:والْمعنى x‹≈ yδ ×≅≈ n= ym # x‹≈ yδ uρ ×Π# t ym﴾ ِنعوا :ييا كَانم

و هلُّونحيمرحامِيعواَألن احلَرث نم هون، ﴿(#ρç tI ø tG Ïj9 ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 ليلِ بِنِسبة ذَلك التح] ن[﴾#$

،رِميِ إِلَيهحقَولُهم ٢والت وه:﴿ ($ tΒ † Îû ÈβθäÜ ç/ Íν É‹≈ yδ ÉΘ$yè ÷ΡF{ $# ×π |Á Ï9% sz $ tΡÍ‘θà2 ä% Îk! ﴾ ٤(اآلية( ،

ريِوحوائبِ ،ترِ ، والسائحالب ى منعل ، والْمائصلم  -والوا :  -واُهللا أَعمل بقُولُوا الكَذالَ تو

β¨﴿:، ثُم أَوعد الْمفْترِين فَقَالَ  ٦،)٥(لِْسنتكم بِاحللِ واحلُرمةتصفُه أَ Î)  t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ç tI ø tƒ ’ n? tã «! $# 

z> É‹ s3 ø9 $# Ÿω tβθßs Î=ø ãƒ ﴾]كـ. [  

∩⊇⊇∠∪ ﴿ Óí$tF tΒ ×≅Š Î= s% ]ش ض[ öΝ çλ m; uρ ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ï9 r& ﴾]يمٍ] كـذَابٍ أَلونَ إِلَى عدرت ثُم.  

∩⊇⊇∇∪ ﴿ ’ n? tã uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρßŠ$yδ $uΖ øΒ§ ym $ tΒ $ oΨ óÁ |Ás% y7 ø‹ n=tã ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ﴾]نِي ]  كـعي:  قَولُه

                                                                             
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  (     ) .صفحة ، من السورة )  ١٧٣،  ١٧٢( عند اآليتني   ) ٢(
  .  ٣/٢٢٢: ه معاين القرآن وإعراب: انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .من سورة األنعام )  ١٣٩( جزء من اآلية رقم   ) ٤(
  . ٢/٥٩٨:الكشاف : انظر . قاله الزخمشري   ) ٥(



  

’﴿ :في سورة اَألنعامِ n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρßŠ$ yδ $ oΨ øΒ§ ym ¨≅ à2 “ ÏŒ 9 à àß﴾)١(،﴿ $ tΒ uρ öΝ ßγ≈ oΨ ôϑ n= sß ﴾ 

⎯ ﴿بِتحرِميِ ما حرمنا عليهم ،  Å3≈ s9 uρ (# þθçΡ% x. öΝ åκ |¦ àΡ r& tβθßϑ Î=ôà tƒ ﴾]ي ]كـماصواعِ املَعبِأَن.  

∩⊇⊇®∪ ﴿ ¢Ο èO ¨β Î) š −/ u‘ š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 (#θè=Ïϑ tã u™ þθ ¡9 $# 7' s!$yγ pg ¿2﴾  ك:أَير٢(الش(،﴿ §Ν èO (#θç/$ s? .⎯ ÏΒ 

Ï‰ ÷è t/]٣[y7 Ï9≡ sŒ ﴾ وا ونقُوا ، آمدص ﴿(# þθ ßs n=ô¹ r& uρ ﴾]ن ع [وا ِهللا بِفَرفَقَام هض٣(ائ( نوا عهتوان ،

β¨﴿صيه ،معا Î) y7 −/ u‘ .⎯ ÏΒ $ yδ Ï‰÷è t/﴾عب نم،الَةاجلَه لْكت د﴿ Ö‘θà tó s9 îΛ⎧ Ïm§‘ ﴾]م. [  

∩⊇⊄⊃∪ ﴿¨β Î) zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) šχ% x. Zπ ¨Βé& ﴾ هدحاً ونؤم٤(م(، اس كُلُّهم كُفَّار٢٠،والن اً:أَوامإِم)٥( ،

F\$﴿ ، )٥(إِماماً: ÏΡ$s% ﴾  ، ًايعطم﴿ °! $ZŠ ÏΖ ym ﴾]ن [مب وقَام ، نتتاخ هَألناحلَج كاس٦(ن(، ﴿

óΟ s9 uρ à7 tƒ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9   ] .مائةٌ وعشرون، أوعا ع [﴾ #$

∩⊇⊄⊇∪ ﴿ # \ Å2$ x© Ïµ Ïϑãè ÷ΡX{]خ[çµ9 u; tG ô_ $# çµ1 y‰ yδ uρ 4’ n< Î) :Þ# u ÅÀ 8Λ⎧ É) tG ó¡•Β ﴾]كـ. [  

∩⊇⊄⊄∪﴿çµ≈ oΨ ÷ s?# u™ uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ ym﴾]نِي/]خعي: والذِّكْرف نساَء الْحاسِ كُلِّهمالثَّن٧(ي الن( ،

قَولُ الْمصلي :،وقيلَ)٨(هو تنوِيه اِهللا بِذكْره حتى أَنْ أَهلَ كُلِّ دينٍ يتولَونه ٢، )٧(كُلِّهم

                           
  .من سورة األنعام )  ١٤٦( جزء من اآلية رقم   ) ١(
  . ٣/٨٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . عباس حكاه الواحدي عن ابن   ) ٣(
  .بن املنذر وابن أيب حامت عن جماهد ال ٥/١٧٦:الدر املنثور نسبه السيوطي يف   ) ٤(
  . ١٤٢: هذا قول أيب عبيدة يف جماز القرآن ، ١/٢٩٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
التفسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر .  حكاه الواحدي والرازي عن ابن عباس  ) ٦(

  . ٢٠/١٠٨:الكبري 
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٧(

  . ٤/٥٠٤:املسري 
: الكشاف و، مصدر سابق :  القرآن ايد الوسيط يف تفسري: انظر . حكاه الواحدي والزخمشري عن قتادة   ) ٨(

٢/٦٠٠  .  



  

…﴿،)١(كَما صليت علَى إِبراهيم وعلَى آلِ إِبراهيمِ:منا çµ ¯Ρ Î) uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ Ïϑ s9 t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $#﴾] 

  .ذَا ترغيب في الصالَحِ ليصبِر صاحبه ه]كـ

∩⊇⊄⊂∪﴿§Ν èO !$uΖ øŠ ym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) Èβ r& ôì Î7 ¨? $# s'©# ÏΒ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) $ Z‹ ÏΖ ym]ن[$ tΒuρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑø9 $# ﴾ 

  . )٢(لَيِهِما السالَم هيم عاأَمر بِاتباعه في مناسك احلَج ، كَما علَّم جِبرِيلُ إِبر] خ ع [

∩⊇⊄⊆∪ ﴿ $ yϑ ¯ΡÎ) Ÿ≅ Ïè ã_ àM ö6¡¡9 $# ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θà n= tG÷z $# ÏµŠ Ïù ﴾]رِوا أَنْ ] خود ، أُمهم اليهو

وا رالَ نرِيد اليوم الذي فَرغَ اُهللا فيه من اخلَلقِ ، فَاختا: يتفَرغُوا للْعبادة يوم اجلُمعة ، فَقَالُوا 

 بت٣(الس(ى ، ونعم ﴿(#θà n=tG ÷z$# ÏµŠ Ïù  ﴾ بِيهِم : ، أَيلَى نع  ، ةعاجلُم ذي أَخف وهيعطي إِذْ لَم

بلَ السعفَج ، هم ، أَيلَيع لَيهِم: تع يهف راَألم ددش٤(غُلِّظَ و(،﴿ ¨β Î) uρ y7 −/ u‘ 

ÞΟ ä3 ós u‹ s9]٣[öΝ æη uΖ ÷ t/ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ yϑŠ Ïù (#θçΡ$Ÿ2 Ïµ‹ Ïù tβθ à Î=tF øƒ s† ﴾]م. [  

∩⊇⊄∈∪﴿äí ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™]٣[y7 În/ u‘ ﴾ بِكر ين٥(د(،﴿Ïπ yϑ õ3 Ït ø:$$ Î/ ﴾  وةَ: أَيبالن، ﴿Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ 

Ïπ sà Ïã öθ yϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø:$#  ﴾]نِي ] نعي : ظَ القُرآناعو٦(م(،﴿ Ο ßγ ø9 ÏŠ$ y_ uρ ﴾ ما همم عرِفْهأَص  لَيهع

 ، لَيهع ﴿© ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ôm r& ﴾]خ ن[ و ، ةناللي ةمالِ بِالكَلترِ بِالقلَ اَألمذَا كَانَ قَب٧(ه(، ﴿¨β Î) 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن مقاتل   ) ١(
  . ٣/٩١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما    ) ٢(
الوسيط : انظر . وابن اجلوزي والرازي عن ابن عباس من رواية الكليب عن أيب صاحل  حكاه الواحدي والبغوي   ) ٣(

: التفسري الكبري و، ٤/٥٠٥:زاد املسري و،  ٣/٩٠:تفسري البغوي و، مصدر سابق : يف تفسري القرآن ايد 
٢٠/١١٠  .  

: تفسري القرطيب و ،مصدر سابق : التفسري الكبري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
١٠/٢٠٠  .  

مصدر : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . وذكره لثعليب دون نسبة ، حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  . ٦/٥١:تفسري الثعليب ، سابق 

  . ٣/٢٢٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
اقتصر : ومل يقل له ، ألن اادلة ال تنايف القتال ؛ وفيه بعد :  ((  ١٨٨: القرآن نواسخ قال ابن اجلوزي يف   ) ٧(

  . )) فال يتوجه نسخ ، فإن أبوا فالسيف ، جادهلم : فيكون املعىن ، على جداهلم 



  

¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n= ôã r& ⎯ yϑ Î/ ¨≅ |Ê ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î6y™  uθ èδ uρ ÞΟ n= ôã r&]٣[t⎦⎪ Ï‰ tG ôγßϑ ø9 $$Î/ ﴾]قُولُ ] كـي :

  . )١(ك فيهِما بِما هو الصالَح فَهو يأَمر،  هو أَعلَم بِالفَرِيقَيِنِ

∩⊇⊄∉∪ ﴿ ÷β Î) uρ óΟ çG ö6s%% tæ (#θç7 Ï%$ yè sù È≅ ÷V Ïϑ Î/ $ tΒ Ο çF ö6Ï%θãã ⎯ ÏµÎ/ ﴾]ن خ [ بِيالن ظَرن نيح لَتزن

  َةزمإِلَى ح فَقَالَ و ، ثِّلَ بِهم قَد : »نيعببِس ثِّلَنك واِهللا ُألمكَانم مهنلَ )٢(»  مزفَن ،
، وكَفَّر عن يمينِه ، وأَمسك  فَصبر رسولُ اِهللا /وسالَمه بِهذه اآليات،جِبرِيلُ صلَوات اِهللا 

، دا أَرمى  ٢٠عنعم : والْمهنم واتثِّلُوا بِاَألمم فَمثَّلْت٣(إِنْ م(،﴿ ⎦ È⌡ s9uρ ÷Λ än ÷ y9|¹ ﴾  أَي : نع

 ، ثْلَةبِالْم ةازاملُج ﴿uθ ßγ s9﴾  أَي : ، ربللص﴿ × ö yz  š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á=Ïj9 ﴾]كـ[  هرأَم ثُم ،

  :بِالصبرِ عزماً ، فَقَالَ 

∩⊇⊄∠∪ ﴿ ÷ É9ô¹ $# uρ $ tΒ uρ x8 ç ö9 |¹ ω Î) «! $$Î/ ﴾]أون [أَي:هتونعمو هيقفوبِت،﴿Ÿω uρ ÷β t“ øt rB óΟ Îγ øŠ n= tæ ﴾ 

 ، كنهِم عاضربِإع نيرِكشلَى الْمع﴿ Ÿω uρ Û s? ’ Îû 9, øŠ |Ê $£ϑ ÏiΒ šχρã à6 ôϑ tƒ ﴾ ]٢أوعاثج[ 

,9 ﴿، قَرأَ )٤(الَ يضيق صدرك من مكْرهم øŠ ÅÊ﴾لِ،ومي الن٥(ف(  كم)9﴿ ٠٢،)٦, øŠ |Ê  ﴾ يففخت

ميت ، وهينٍ ، ولَينٍ ، ويجوز أَنْ : ينٍ ، ولَينٍ ، تخفيف ميت ، وه: تخفيف ضيقٍ ، مثْلَ 
 كقَولاً لردصكُونَ ما: يضيقَاً وضقَاً ويض يقضيُء يالش يقَةً ق٧(ض(  .  

                           
  . ٤/٥٠٦:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
كتاب معرفة ،  ٣/٢١٨:املستدرك واحلاكم يف   )٢٩٣٧(برقم ،  ٣/١٤٣: كبري املعجم الرواه الطرباين يف   ) ٢(

البن ،  ٥/١٧٩:الدر املنثور وزاد السيوطي يف  ،)٤٨٩٤(برقم ، ذكر إسالم محزة بن عبد املطلب ، الصحابة 
  .ويف سنده صاحل املري وهو ضعف كما مر . سعد والبزار وابن املنذر وابن مردويه 

  .  ١/٣٠٠:ب يف تفسري الغريب تذكرة األري  ) ٣(
والضيق ما يكون يف الذي يتسع ؛ ، فالضيق ما ضاق عنه صدرك  :  (( ٢/١١٥: قال الفراء يف معاين القرآن   ) ٤(

  . ))  وأشباه ذلك، والثوب ، الدار : مثل 
والَ تحزنْ علَيهِم  ﴿:  وهي قوله تعاىل ، من سورة النمل )  ٧٠( الواردة يف اآلية رقم ) ضيق ( يعين كلمة   ) ٥(

  . ﴾ضيقٍ مما يمكُرونَ  فيوالَ تكُن 
  . ١٣٩: التيسري يف القراءات السبع و، ٣٧٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  . ٣/٢٢٤: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن : وانظر ،  ٣١٣ – ٣١٢:غريب القرآن   ) ٧(



  

∩⊇⊄∇∪﴿¨β Î) ©! $# yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ s) ¨? $#﴾،ائروالكَب شاحالفَو﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨ρ Ν èδ šχθ ãΖ Å¡ øt’Χ﴾] م
  .     )١(في العملِ بِالنصرة واملَعونة ]اجلزُء الرابع عشر ، صيب ثح خه، 

  
  

* * * 
  
  

  
  
  
  

 )٢(سورةُ بنِي إِسرائيل

   )٣(مائةٌ وإِحدى عشرةَ آيةً 
 )٤(مكِّيةٌ 

                           
  . ))  فقد وعد يف هذه اآلية بالنصر :  ((مصدر سابق : لزجاج يف معاين القرآن وإعرابه قال ا  ) ١(
عن ،  )٤٤٦٢(برقم ،  باب تفسري سورةُ الْأَنبِياِء، كتاب التفسري ،  ٤/١٧٦٥: هصحيحأخرج البخاري يف   ) ٢(

 بن مسعود عبد اللَّه  يلَ :  ((قالائرنِي إِسب ، فالْكَهو ،مو ميطه ، رلِ ، واقِ الْأُوتمن الْع ناُء هبِيالْأَنو ،
ويؤيده ما رواه الترمذي يف صحيحه ، وهذا االسم كما مر يف هذا األثر توقيفي .  )) وهن من تلَادي 

:  (( عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ، )  ٢٩٢٠( برقم ، ) ٢١(باب ، كتاب فضائل القرآن ،  ٥/١٨١:
وللسورة أمساء اجتهادية اشتهرت ا ،  )) لَا ينام على فراشه حىت يقْرأَ بنِي إِسرائيلَ والزمر    ن النيب  كا

  .  ٢٥٠: أمساء القرآن وفضائلها : ملزيد من التفاصيل انظر . وسبحان ، اإلسراء : عند بعض املفسرين حنو 
عدها  ﴾لألذقان سجدا﴿: اختالفها آية  ، يف عدد الباقني وعشراً، يف وهي مئة وإحدى عشرة آية يف الكو  ) ٣(

  .١٧٧: البيان يف عد آي القرآن : انظر . ومل يعدها الباقون ، الكويف 
: املكي واملدين يف القرآن الكرمي : انظر تفصيل ذلك  . أمجع املفسرون على أن سورة بين إسرائيل مكية   ) ٤(



  

ijk  

∩⊇∪  ﴿z⎯≈ ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 3“ u ó  r& ﴾ اءةٌ لَهروِء ، بالس ن3 ﴿م“ u ó  r& ⎯ Íν Ï‰ ö7 yè Î/﴾  ًادمحم ريس

 )١(  ﴿Wξ ø‹ s9 š∅ ÏiΒ Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ# t ys ø9 وكَانَ  ٢، )٢(مكَّةَ ، ومكَّةُ كُلُّها مسجِد  :يعنِي  ﴾ #$

: قيلَ و/لعشرِين من شهرِ رجبٍ،وافي لَيلَة السابِعِ بِثَالَث،: سنة ، وقيلَ اِإلسراُء قَبلَ اهلجرة بِ
ولَما أَنكَره كُفَّار لَم يكُن فيه مزِيةٌ، واحلَق أَنه كَانَ بِجسده في اليقْظَة وإِالَّفي شهرِ رمضانَ ،

 يشقَالَ )٣(قُر نلَ قَولُ ممحلَى أَنْ يي ا: ، واَألوكَانَ ف هامِ،بِأَنملَن بِيكَانَ للن رآخ ىرسلَى مع
  ِامني الْميلَفامِ قاحلَر جِدواملَس ،:،ينِهبِع جِداملَسي احليلَ وكَانَ فقرِ،وكَانَ :جو ، احلَرم وه

’ ﴿،)٥()٤(في دارِ أَم هانِيٍء  n< Î) Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9 $# $ |Áø% F{ $# ﴾ قْدالْم يتيب وهى واَألقْص يلَ لَهقسِ ، و

هنيب افَةسالْم دعبام  لرالْح جِدسالْم نيب٦(و( ، ﴿ “ Ï%©! $# $ oΨ ø. t≈ t/ … çµ s9 öθ ym ﴾ ِارجاَألشارِ وبِالثِّم ، 

ام بِسام بن نوح، الش سمي: الطَّيِب ، وقيلَ : حولَه هو الشام ، والشام بِالسريانِية   الذي ٢
ماً ،واليينش نيالس تبرع طَان ،ثُمبن قَح برعي وه بِن هلَدو رتشتا انفَلَم يتمس البِالَد لكت

٧(بِه( ، َيلقو :َألن نمالي يمس ، ةبالكَع ةنميم نع هشم نع هَألن اموالشا أمهت)٨(، ﴿… çµ tƒ Î ã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ 

!$ oΨ ÏG≈ tƒ# u™﴾]كـ[  ةرلَى قُدلُ عدي تالت اتاآلي نم لَةاللّي لْكي تا رأَى فم وهالَىوعاِهللا ت، ﴿… çµ ¯ΡÎ) 

                                                                             
٣٦٦-١/٣٥٩ .  

  .  ٣/٢٢٥: انظر ك معاين القرآن وإعرابه . جاج قاله الز  ) ١(
  . ٩٤ - ٣/٩٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٢(
: تفسري الطربي : انظر . وهو قول عامة املفسرين ، ورجحه ،  رواه ابن جرير عن حذيفة ابن اليمان   ) ٣(

١٥/١٥ .  
   . ٦٠٦ -٢/٦٠٤:الكشاف و،  ٣/٩٢:تفسري البغوي : انظر   ) ٤(
 ، ابنة عم النيب ، بنت أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم اهلامشية فاختة ، أم هانئ ، هي الصحابية اجلليلة   ) ٥(

  . ٨/٣١٧: اإلصابة :انظر .رضي اهللا عنهاأحاديث يف الكتب الستة  روت عن النيب ، زوج هبرية بن عمرو 
  . ٢٠/١١٧:التفسري الكبري و،  ٥/٥:ملسري زاد او، ٣/٩٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  . ٩٧ -٩٦: التعريف واإلعالم : انظر . حكاه السهيلي عن ابن هشام   ) ٧(
  .مصدر سابق : التعريف واإلعالم : انظر . ذكره السهيلي دون نسبة   ) ٨(



  

]٣[uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 أَيضاً قَبلَه  ثُم ذَكَر أَنه أَكْرام موسى ، ] أوثجم[﴾ #$

  :، فَقَالَ الكتابِبِ

∩⊄∪ ﴿ $ oΨ ÷ s?# u™ uρ © y›θãΒ |=≈ tG Å3 ø9 ≈çµ ﴿ ، التوراةَ ﴾ #$ oΨ ù= yè y_ uρ]٣[“ W‰èδ û© Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™, u ó  Î)﴾]ش [

ω﴿ ،)١(دللناهم بِه علَى اهلُدى  r& (#ρä‹Ï‚ −G sƒ ﴾  افَقُلن :ذُوا ، وختى ) أَنْ ( الَ تنعةٌ ، والْمدائز :

⎯ ﴿،  تتوكَّلُوا علَى غَيرِي ، والَ تتخذُواالَ ÏΒ ’ ÎΤρßŠ/Wξ‹ Å2 uρ ﴾] اً  ]قخبأَ ،)٢(رقَر  ﴿ω r& 

ω r& (#ρä‹ Ï‚ −G sƒ ﴾  ٍرص٣(ب( ،ى  ٢٠نيالً ، أَي : واملَعكذُوا وختئَالَّ يم لاهيندرِيكَاً : هش)٤(.  

∩⊂∪ ﴿ sπ −ƒ Íh‘ èŒ ﴾  َةيا ذُر٥(ي( ، ﴿ô⎯ tΒ $ oΨ ù= yϑ ym yì tΒ ?yθçΡ ﴾ ]نِي ]نعوا : يكَانيلَ ، وائرنِي إِسب

، وفي هذَا تذْكري بالنعمة إِذْ أَنجاهم من  وكَانوا من ذُرية من كَانَ في سفينة نوح 

… ﴿: ، فَقَالَ  ، ثُم أَثْنى علَى نوح )٦(الغرقِ  çµ̄Ρ Î) šχ% x. # Y‰ ö6 tã # Y‘θä3 x© ﴾]كَانَ ] م

  .)٧(إِذَا أَكَلَ حمد اَهللا ، وإِذَا لَبِس ثَوباً حمد اَهللا 

∩⊆∪ ﴿!$ oΨ ø‹ ŸÒ s% uρ 4’ n<Î) û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™, u ó ) ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 ، )٨(أَوحينا إِليهِم وأَعلَمناهم في كتابِهِم  ﴾#$
)٨( ، ﴿¨β ß‰ Å¡ø çG s9 ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# È⎦ ÷⎫ s?§ tΒ ﴾ اصعبِالْمالَفخي و  ، اةروكَامِ الت٢أح  ﴿=≈ tGÅ3 ø9 $#   ﴾

                           
  . ٣/٢٢٦: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .١٣٩: التيسري يف القراءات السبع و ، ٣٧٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .١/٣٠١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . منصوبة على النداء   ) ٥(
  . سابق  مصدر: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
،  ٢/٣٩٢:واحلاكم يف املستدرك ،  عن سلمان وسعيد بن مسعود  ١٥/١٩ :ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٧(

. نسبته البن أيب حامت والطرباين  ٥/٢٣٧: وزاد السيوطي يف الدر املنثور  ،  عن سلمان ، )  ٣٣٧١(برقم 
  .  )) اه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرج:  (( قال احلاكم 

  . ٣/٢٢٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٨(



  

Ú﴿ ، و)١(هو التوراة ﴾  ö‘ F{ ⎦﴿  :قَولَه هي مصر ، و:  أَو ٢٠، )٢(بيت الْمقْدسِ ﴾  #$ ÷⎫ s? § tΒ ﴾ 

زكَريا َألنهم اتهموه بِمريم ، وإِنما قَتلُوا ، وفي الثَّانِية يحيى ، قَتلُوا في الْمرة اُألولَى زكَريا ﴾
 هتبِيبنِكَاحِ ر نم عكَهلى مهن هى َألنيحي٣(و(،٢  أَو : ةرجي الشا فيا بن إيصعلُوا شقَت)٤( ،

 الَما السلَيهِميا عحلق ا بنيموا أَركَذَّب٥(و( ،﴿ £⎯ è= ÷è tG s9 uρ # vθ è=ãæ # Z Î6 Ÿ2 ﴾]كـ [ نظُمعلَت

 نغبلَت٦(و( ،٢٠  أَي : ةنِ الطَّاعع عظُمنلَت)٧(.  

∩∈∪﴿ # sŒÎ* sù u™ !% y` ß‰ ôã uρ $ yϑßγ8 s9ρé& ﴾  نِيعي :أُولَى  ادي الفَستر٨(م( ،﴿ $ oΨ ÷W yè t/ ﴾  ، الْنسأَر ﴿

 ﴿öΝ à6 ø‹ n= tæ ﴾ ، الَّطْنسو﴿ # YŠ$t6 Ïã !$ uΖ سنجارِيب من أَهلِ : أَو  ٢قَومه ، جالُوت و: ي يعنِ ﴾ 9©

 هودنجوى ، وني٩(ن(، َيلقو :ر وصنتخم به هودنن[جابِلَ]ملِ بأَه)يهم ،)١٠لكَانَ عر ، وصنتخب
 ،لَى العالً عامكَانَ عب ؛ وكي لَهواس ةجِه نلُراقِ مم ضعب وهينيهوالكَم وا ،)١١(وكمس

الطَّوائف  وكَانَ بعدهم ملوكأَلْبهاء ، : ، ومعناه ) كي(أَوائلِ أَسماِءهم  بِذَلك َألنَّ في
 انِيةغاَألش ِسيحثَ الْمعهِم بامي أَيفو ،،َف،ةنس ائةم مسلَكُوا خلَمم لُوك ثُمم الْمهدعب ك

                           
  .٢/٣٠١:تفسري السمرقندي : انظر   ) ١(
  .٣/١٠٦:تفسري البغوي : انظر   ) ٢(
: انظر . وقد رواه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وابن زيد ،  ١/٣٠٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(

  . ١٥/٢١: تفسري الطربي 
  . ١٠/٢١٥:تفسري القرطيب : انظر . القرطيب عن ابن إسحاق  حكاه  ) ٤(
  . ٢/٣٨:البداية والنهاية : انظر . حكاه ابن كثري عن ابن إسحاق   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  .مصدر سابق : إعرابه معاين القرآن و: انظر   ) ٨(
    . ٣/١٠٦:تفسري البغوي : انظر . حكاه البغوي عن سعيد بن جبري  )٩(
  .  ١٥/٢٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن إسحاق   ) ١٠(
لوك والساسانية أمساء طبقات م، واألشغانية ، والكيانية ، الفيشداذية و.  ))  الكيانية ((  خالذي يف كتب التاري  ) ١١(

: انظر .  )) كانوا أعظم ملوك األرض قدميا وترتيبهم ال مياثلهم غريهم فيه :  (( قال ابن الوردي . الفرس 
  . ١/٣٤:تاريخ ابن الوردي و،  ١/٢٩٢:الكامل يف التاريخ 



  

اسانَ السثْمنِ عمي زرد فجدزرهم يآخو ، الَماِإلس لَيِهم قَامع؛ و انِية )١(،﴿ ’Í< 'ρ é& <¨ ù' t/ 

7‰ƒ Ï‰ x©﴾  ذَوِي قُوة يدةدش، ﴿ (#θß™$y∨ sù Ÿ≅≈ n=Åz Í‘$ tƒ Ïe$! وسطَ  / ترددوا وطَافُواي ]ن[ ﴾ #$

θ#﴿  ٠٢، )٢(منازِهلُم ليطْلُبوا من يقْتلُون  ß™$ y∨ sù  ﴾أَي  : اثُوا ، أَولُوا ،: عوا قَتاسج ككَذَلو

%šχ ﴿، )٣(وهاسوا وداسوا  x. uρ # Y‰ ôã uρ Zωθãè ø ¨Β ﴾]كـ [ لَيهِماُهللا ع اهاٌء قَضي قَض.  

∩∉∪ ﴿ ¢Ο èO $tΡ ÷Š yŠ u‘ ãΝ ä3 s9 nο § x6 ø9 $# öΝ Íκ ö n= tã ﴾ َلوا الدنددراكُم ونرصهِمةَ نلَيلِ  )٤( لَكُم عبِقَت

 ، الُوتج ﴿Ν ä3≈ tΡ ÷Š y‰ øΒr& uρ 5Α# uθ øΒ r'Î/ š⎥⎫ ÏΖ t/ uρ ﴾ َا ككم كَمرأَم ادى عت٥(انح( ،﴿ öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_ uρ 

öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ u sY ò2 r& # · Ï tΡ ﴾]كُم ]كـودع ناً مددع ٠٢، ي أَكْثَر  ريففْراً ، والناً نريفن :

ينالذ ريوا إِ القَومصيونَ لعمتجوهم يارِبحهم فَيائد٦(لَى أَع(.  

∩∠∪  ﴿÷β Î) óΟ çFΨ |¡ôm r&﴾  ا : أَيقُلْنم ،: وتنسإِنْ أَح﴿óΟ çFΨ |¡ôm r& ö/ ä3 Å¡ àΡL{﴾]م ] نتإِنْ أَطَع

β÷﴿،)٧(نهى عفَا عنكُم الْمساوئاَهللا فيما  Î) uρ öΝ è?ù' y™ r& ﴾ صعو ادبِالفَس الَمهِم السلَياءَِ عبِيانَ اَألني

$﴿ السالَم وقَتلهم ،  yγ n= sù﴾]ن[ الُ ،: ي أَيبالو قَعا يهلَيفَع ﴿# sŒ Î* sù u™!% y` ß‰ ôã uρ Íο t ÅzFψ الْمرةَ  ﴾ #$

، قَتلَه ، وقَتلُوا يحيى بن زكَرِيا  وذَلك حني ظَلَموا عيسى  ٢اَألخرة من إِفْسادكُم ،
 تالَخ هماس كليلَ )٨(مقى : ، ويحي مد يقا إرئيل ، فَبقَالُ لَهأَةٌ يرام لَيهع لَهموس ؛ حدوه

ي ، وومالر ردكَناِإلس م ، ثُماهى غَزتح فُوريي ولغيلَ يي،: قابِلالب وسدرم جهنلَ مقَتو
                           

: ثة وترويح أويل الدما،  ٩٩ -٩٨: التعريف واإلعالم : انظر . ذكر ذلك السهيلي حكاية عن الطربي والقتيب   ) ١(
٢٧٩ – ١/٢٧٨ .  

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
 - يعين صاحب غريب القرآن  –قاله بن عزيز :  ((  ١٠/٢١٦:ه تفسريقال القرطيب يف ، ١٧٥:غريب القرآن   ) ٣(

  .  )) وهو قول القتيب ؛ 
  . ٣/٢٢٨:رآن وإعرابه و معاين الق،  ١٤٢: جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة والزجاج   ) ٤(
  . ٣/٩٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  .  ٤٦٥: غريب القرآن   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
  . ١٠/٢١٨:يب تفسري القرط: انظر . حكاه القرطيب عن القتيب   ) ٨(



  

نيعبس  مالد كَن١(أَلْفَاً فَس(،ل٢٠ٌقَاتقَالَ مو: ))  يوموس الراخيطإِن ةراَألخ ةي املَرف هِملَيثَ ععب 

((
)٢(  ،٦  وابجو ) إِذَا ( هيرقْدت ذُوفحم : ماهثْنعب)٣(،﴿(#θä↔ ÿ⏐ Ý¡ uŠ Ï9 öΝ à6 yδθ ã_ãρ﴾ هأَن وهو

خلَيهِم بثَ ععى بنعملَ ، وقَتو ىبر فَسصنت ﴿(#θä↔ ÿ⏐ Ý¡ uŠ Ï9 öΝ à6 yδθ ã_ ãρ  ﴾ : ًايزوكُم خزخيل

شامٍ وحمزةُ ﴾ ليسوَء)﴿يظْهر أَثَره في وجوهكُم ؛ لسبيِ ذَرارِيكُم وإِخرابِ مساجِدكُم ، قَرأَ 

θè=äz#)﴿، )٤(علٍ﴾ لنسوَء﴿وشعبة ، ô‰ u‹ Ï9 uρ y‰ Éf ó¡yϑ ø9 $# $ yϑ Ÿ2 çνθè= yz yŠ tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ (#ρç Éi9tF ãŠ Ï9 uρ $ tΒ 

(# öθ n= tã﴾وارمديا  لوا مرِبخيو ، لَيهوا ع٠٢غَلَب  اربوالت : الَك٥(الْه( ،﴿ # · Î6÷K s? ﴾   ] كـ. [  

.  

∩∇∪  ﴿ 4© |¤ tã ö/ ä3 š/ u‘ β r& ö/ ä3 uΗ xq ö tƒ﴾]اً ] خضذَا أَيهى ونابِهم ، واملَعتي كف وا بِهبِرا أُخمم

                           
وقد روى ابن جرير يف هذا املكان حديثا أسنده عن حذيفة مرفوعا مطوال :(( ٣/٢٦: هتفسريقال ابن كثري يف   ) ١(

والعجب كل العجب ، ال يستريب يف ذلك من عنده أدىن معرفة باحلديث ؛ وهو حديث موضوع ال حمالة ، 
احلافظ العالمة أبو احلجاج املزي رمحه اهللا بأنه وقد صرح شيخنا ، كيف راج عليه مع جاللة قدره وإمامته 

وقد وردت يف هذا آثار كثرية إسرائيلية مل أر تطويل ، وكتب ذلك على حاشية الكتاب ، موضوع مكذوب 
، ومنها ما قد حيتمل أن يكون صحيحا ، ألن منها ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم ؛ الكتاب بذكرها 

ومل حيوجنا ، وفيما قص اهللا علينا يف كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله ، مد وحنن يف غنية عنها وهللا احل
وقد أخرب اهللا عنهم أم ملا طغوا وبغوا سلط اهللا عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم وسلك ، اهللا وال رسوله إليهم 

من  نوا قد متردوا وقتلوا خلقاًفإم كا؛ وما ربك بظالم للعبيد ،  وفاقاً خالل بيوهتم وأذهلم وقهرهم جزاًء
ظهر :  (( مسعت سعيد بن املسيب يقول : عن حيىي بن سعيد قال  ...وقد روى ابن جرير ، األنبياء والعلماء 

ما : فسأهلم ،  يغلي على كباً مث أتى دمشق فوجد ا دماً، وقتلهم ، خبتنصر على الشام فخرب بيت املقدس 
فقتل على ذلك الدم سبعني : قال ، وكلما ظهر عليه الكبا ظهر ، ءنا على هذا أدركنا آبا: فقالوا ؟ هذا الدم 

وأنه قتل ، وهذا هو املشهور ، وهذا صحيح إىل سعيد بن املسيب ،  )) فسكن ، من املسلمني وغريهم  ألفاً
األنبياء  ءأبناأسرى من  كثرياً وأخذ معه منهم خلقاً، أشرافهم وعلماءهم حىت أنه مل يبق من حيفظ التوراة 

، ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه جلاز كتابته وروايته ، وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها ، وغريهم 
  . )) واهللا أعلم 

  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  . ٢/١١٦: للفراء ، معاين القرآن : انظر   ))  ملن قرأ بالياء :  ((مث قال ، قاله الفراء   ) ٣(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٥٣٤: غريب القرآن   ) ٥(



  

β÷ ﴿،)١(يا بنِي إِسرائيلَ /لَعلَّ ربكُم أَنْ يرحمكُم ويعفُوا عنكُم بعد إِنتقَامه منكُم :  Î) uρ öΝ ›?‰ãã 

﴾  ، ةيصعبِالْم﴿$ tΡô‰ ãã﴾]ن ز [ ةقُوبا ،)٢(بِالعيني الدذَا فه ،﴿ $ uΖ ù= yè y_ uρ tΛ ©⎝ yγ y_ ﴾  يا ففَأَم

  منها جلْنعج فَقَد رةاآلخ ، ﴿t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 # · ÅÁym ﴾]اً ] مسبحماً ونج٣(س(.  

∩®∪ ﴿  ¨β Î) # x‹≈ yδ tβ# u™ö à) ø9 $# “ Ï‰öκ u‰ © ÉL ¯=Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø% r& ﴾ َإِل دشرلُ يدأَع يي هالَت ى احلَالة

 بوأَصي، وحوت وهو هلسانُ بِراِهللا واِإلمي ٤(د( ، ﴿ç Åe³ u; ãƒ uρ  t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ⎪⎦t ]ش[ #$ Ï%©! $# tβθè= yϑ ÷è tƒ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝ çλ m; # \ ô_ r& # Z Î6 x.﴾] ا]عدبِأَنَّ أَعو لُهقَو وهو،ةري اآلخونَ فذَّبعِءهم م

  :تعالَى

∩⊇⊃∪  ﴿ ¨β r& uρ t⎦⎪ Ï%©! $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$Î/ $ tΡ ô‰ tGôã r& öΝ çλ m; $¹/# x‹ tã $VϑŠ Ï9 r& ﴾] كـ

  ].  ، عشر٠٢أوثج

∩⊇⊇∪ ﴿ äí ô‰ tƒ uρ ß⎯≈ |¡ΡM} $# Îh ¤³9 $$ Î/ … çν u™ !% tæ ßŠ Î ö sƒø: $$Î/ ﴾]فِْس] نلَى نانُ عسوا اِإلنعدا يمبر دنع ه

، )٥(ا يدعوا لنفِْسه بِاخلَريِكَميحب أَنْ يستجاب لَه،بِما الَ وعلَى أَهله وولَدهالغضبِ والضجرِ،

øŒ ﴿: ضر بن احلَارِث في قَوله هو الن:باسٍوعن ابنِ ع ٢٠، )٥(بِاخلَريِ Î) uρ (#θä9$ s% ¢Ο ßγ ¯=9 $# β Î) 

šχ% x. # x‹≈ yδ uθèδ ¨, ys ø9 $# ô⎯ ÏΒ x8 Ï‰Ζ Ïã ...﴾)يلَ  )٧)(٦قا: ، وجعتاس وهلُ كُفَّار  ذَابيشٍ العقُر

                           
  . ٣/٩٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
ري القرآن الوسيط يف تفس،  ٦/٨٦:تفسري الثعليب : انظر . والواحدي عن احلسن ، حكاه الثعليب عن ابن عباس   ) ٢(

  . ٣/٩٨: ايد 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  . ٣/٢٢٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  . ١٠/٢٢٥:تفسري القرطيب : انظر . حكاه القرطيب عن ابن عباس   ) ٥(
  .من سورة األنفال ) ٣٣(جزء من اآلية رقم   ) ٦(
  . ٥/١٣:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن مقاتل   ) ٧(



  

%tβ﴿  ، )١(العذَاب استهزاًء  x. uρ ßβ$|¡ΡM} $# Zωθàf tã ﴾]م [جرِ عاِء بِالشعلُ بِالدجيع هلَت

  .بِالدعاِء في اخلَريِ

∩⊇⊄∪﴿$uΖ ù=yè y_ uρ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ̈]9 $# uρ È⎦ ÷⎫ tG tƒ# u™﴾ امقَهالخ ةرلَى قُدع الَندنيِ تتالَم٢(ع(، ﴿!$ tΡöθ ys yϑ sù 

sπ tƒ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# ﴾ ن السا ميها فلْنعا جا بِمهورا ننسطَم، ادنِي  ٢٠وعي :ر٣(القَم(، ﴿!$ uΖ ù= yè y_ uρ sπ tƒ# u™ 

sπ tƒ# u™ Í‘$ pκ ¨]9 $# Zο u ÅÇ ö7 ãΒ ﴾  ، ايهف رصبئَةً يضنِي  ٢٠معي : سم٤(الش( ،﴿ (#θäó tG ö; tG Ïj9 Wξ ôÒsù ⎯ ÏiΒ 

óΟ ä3 În/ §‘ ﴾ روا كَيفصبتكُم للمي أَعفُوا فرصت٥(ت(،﴿(#θ ßϑ n=÷è tG Ï9uρ yŠ y‰ tã t⎦⎫ ÏΖ Åb¡9 $# z>$ |¡Ït ø: $# uρ ﴾] ش

﴿ بِمحوِ آيةَ اللَّيلِ ، ولَوالَ ذَلك ما كَانَ يعرف اللَّيلُ من النهارِ ، فَكَانَ الَ يتبين العدد ، ] ن

¨≅ à2 uρ &™ó© x« ﴾ م ، إِلَيه اجتحا يم ﴿çµ≈ oΨ ù=¢Á sù WξŠ ÅÁ ø s? ﴾]م  [ هعم بِسلْتييناً الَ يبت اهنيب

 ريه٦(بِغ(.  

∩⊇⊂∪﴿¨≅ ä. uρ? β$ |¡ΣÎ)/çµ≈ oΨ øΒ t“ ø9 r& … çν u È∝̄≈ sÛ ’ Îû ⎯ Ïµ É) ãΖ ãã﴾]ن[لَيها عنبرٍ كَتشريٍ وخ نلُ ممعا ي٧(م( ،

ßl﴿ ، )٧(وشرٍ Ì øƒ éΥ uρ … çµ s9 ﴾  ، لَه ظْهِرن ﴿tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $Y7≈ tFÅ2 çµ9 s) ù= tƒ # ·‘θà±Ψ tΒ ﴾]كـ [

يفةَ عحةٌ،صورشنم هلأَمقَر ﴿ لَقَّاهامٍ ﴾  ي٠٢،)٨(ش  أَي هرى اُهللا: طَائي قَضالذ ظَهن  حم لَيهع
وهذَا لَك في عنقي قَد لَزِم عنقَه ،: نسانَ ما لَزِم اْإلل اخلَريِ والشرِ، فَهو الَزِم عنقَه ،ويقَالُ

 جرى أَختحهنرِ من اخلَريِ والشظِّ ميلَ للحا قمإِنربِ: ، وقَولِ الع؛ ل رطَائ  : فُالَنل  ىرج

                           
  . ٢/٦٠٩:الكشاف : انظر . ذكره الزخمشري دون نسبة   ) ١(
  .  ٣/٢٣٠: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  . ١/٣٠٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  .ولعله من باب اختالف النسخ ، ه من املطبوع من تذكرة األريب مل أجده فيما وقفت علي  ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  .٥/١٤:زاد املسري و،  ٣/٩٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
: انظر  ، ٦/٨٨:تفسري الثعليب  :انظر . حكاه الثعليب والواحدي والقرطيب وابن كثري عن ابن عباس وجماهد   ) ٧(

  .  ٣/٢٨: تفسري ابن كثري و ، ١٠/٢٢٩:تفسري القرطيب و،  ٣/٩٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد 
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(



  

ربِيلِ ا الطَّائلَى سرِ عن اخلَريِ والشكَذَا م أَلفَبِكَذَا أَورةا  لِ والطِّيلَّ بِمجو زم اُهللا عهاطَبفَخ ،
لُه يستعملُونه ، وأَعلَمهم أَنَّ اَألمر الذي يجعلُونه في الطِّيرة هو يلْزم أَعناقَهم ، ومثْلَه قُو

Iω﴿ : تعالَى  r& $ yϑ̄Ρ Î) öΝ èδ ç È∝̄≈ sÛ y‰Ψ Ïã «! $# ...  ﴾)٢)(١(.  

∩⊇⊆∪﴿ù& t ø% $# y7 t6≈ tGÏ.]ن[﴾]٣[ أَي :ي قَالُ لَه:كابتأَ ك4﴿،)٣(اقْر’ s∀ x.  y7 Å¡ ø uΖ Î/ tΠ öθ u‹ ø9 $# y7 ø‹ n= tã 

y7 ø‹ n= tã $Y7Š Å¡ym ﴾]ِس ]محقُولُ ماً ، يب : فِْسكن ةباسحي مف تأَن كَفَى بِك.  

∩⊇∈∪ ﴿ Ç⎯ ¨Β 3“ y‰ tF ÷δ$# $ yϑ ¯ΡÎ* sù “ Ï‰ tGöκ u‰ ⎯ Ïµ Å¡ø uΖ Ï9 ﴾]ثَ] ن ، فِْسهنل هائدتاه ابو ﴿⎯ tΒ uρ ¨≅ |Ê 

$ yϑ̄Ρ Î* sù ‘≅ ÅÒ tƒ $ pκ ö n= tæ﴾]ن[، هالَلةُ ضقُوبع فِْسهلَى نع﴿ Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“ t ÷z é& ﴾]ن [ كذَلو

قَالَ أَنَّ الْو ريةاملُغ بن يدبِ: لونِاتكُمعارزلُ أَوما أَحأَنالَى ، فَقَ)٤(ي وعالَ اُهللا ت:  ﴿Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘Î—# uρ 

×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“ t ÷z é& ﴾ َغ بذَن فْسلُ نمحا الَ ت٥(ريِه( ، ﴿ $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Î/ Éj‹ yè ãΒ 4© ®L ym y] yè ö6 tΡ 

Zωθß™ u‘ ﴾ ] صا كـ  [يبجِنا يم لَه نةجةً للحإِقَام لَيهع ب.  

∩⊇∉∪﴿!# sŒ Î) uρ !$tΡ ÷Š u‘ r& β r& y7 Î=öκ –Ξ]٣[ºπ tƒ ö s% $tΡ ö tΒ r& $ pκÏù u øI ãΒ﴾م عاهنرأَمةولٍ بالطَّاعسر انس٦(لَى ل( ،

ة٦(بالطَّاع(نيفرى بِاملُتنعو ،:ارِيناجلب ،واملُلُوك نيلَّطاملُسو عبهم ترِ َألنَ غَريم بِاَألمهصخ

(θà#) ﴿،)٧(لَهم |¡ x sù $ pκ Ïù﴾ َأ ي كُفْرِ: يدوا فرمي الكُفْرِ هم،تف قسإِلَى : والف وجاخلُر

                           
  .من سور األعراف )  ١٣١( جزء من آلية رقم   ) ١(
  .  ٣١٨: غريب القرآن   ) ٢(
) يقالُ (  –واهللا أعلم  –فيها  ﴾ اقرأ كتابك ﴿: وقوله تعاىل  :  (( ٢/١١٩: قال الفراء يف معاين القرآن   ) ٣(

  . ))  مضمرة
: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي والقرطيب عن ابن عباس   ) ٤(

  . ٥/١٧:زاد املسري و، ١٠/٢٣٠:رطيب تفسري القو، ٣/١٠٠
  . ٣/٢٣١: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  . ١٥/٥٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٦(
   .١٠/٢٣٤:تفسري القرطيب : انظر   ) ٧(



  

]هش١(] أَفْح( ،﴿¨, y⇔ sù $ pκ ö n= tæ ãΑ öθ s) ø9 $#﴾ذَابا العلَيهع بج٢(و(،﴿$ yγ≈ tΡö ¨Β y‰ sù # Z ÏΒô‰ s?﴾/] 

  . )٣(أَهلَكَناها هالَك استئْصالٍ]كـ

∩⊇∠∪ ﴿öΝ x. uρ $uΖ õ3 n=÷δ r& š∅ ÏΒ Èβρ ã à) ø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 8yθçΡ ] 4 ] ن’ s∀ x. uρ y7 În/ t Î/ É>θçΡ ä‹ Î/ ⎯ Íν ÏŠ$t6 Ïã 

# M Î7 yz # Z ÅÁ t/ ﴾]أوثام. [  

∩⊇∇∪ ﴿ ⎯ ¨Β tβ% x. ß‰ƒ Ì ãƒ ﴾  ، هالَمإِسو هتطَاعو هلمبِع﴿ s' s# Å_$ yè ø9 uΖ$﴿ الدنيا ، ﴾ #$ ù=¤f tã … çµ s9 

$ yγŠ Ïù $ tΒ â™!$ t± nΣ ﴾  ، اُءشي نالذ رالقَد ﴿⎯ yϑ Ï9 ß‰ƒ Ì œΡ]ئَاً ، ]ش ن[﴾ ]٣يش لَ لَهجعأَنْ ي ، ﴿¢Ο èO 

$ oΨ ù=yè y_ … çµ s9 tΛ ©⎝ yγ y_﴾]خ[  ثُم ةري اآلخف ارلُ النخدي،﴿$ yγ8 n= óÁ tƒ $ YΒθ ãΒõ‹ tΒ # Y‘θãm ô‰ ¨Β﴾]كـ[ 

  .)٤(َألنه لَم يرِد اَهللا تعالَى بِعمله ؛ مطْروداً 

∩⊇®∪ ﴿ ô⎯ tΒ uρ yŠ# u‘ r& nο t Åz Fψ ©4﴿اجلَنةَ ،  ﴾ #$ të y™ uρ $ oλ m; $ yγ uŠ ÷è y™ ﴾ لَ بِفَرمضِ اهللا ، اعئ ﴿uθ èδ uρ 

Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ﴾قْبالَى الَ يعنٍَألنَّ اَهللا تمؤن مةً إِالَّ منسلُ ح،﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù]٣[tβ% Ÿ2 Ο ßγ ã‹ ÷è y™ # Y‘θä3 ô± ¨Β﴾ 

  .)٥(تضاعف لَهم احلَسنات ] كـ[

 ∩⊄⊃∪  ﴿ yξä. ﴾  نيقَنيِ ،مالفَر ﴿‘‰Ïϑ œΡ ﴾  َا فَقَالمهذَكَر ثُم ، زِيدن :﴿ Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ Ï™Iω àσ ¯≈ yδ uρ 

ô⎯ ÏΒ Ï™ !$ sÜ tã y7 În/ u‘  ﴾]نِي ] نعالفَاجِرِ: يرِ والب نيةٌ بومقْسم يها ، ويني الد٦(ف(  ،﴿ $ tΒ uρ tβ% x. 

â™ !$sÜ tã š În/ u‘ # ·‘θÝà øt xΧ ﴾] ٢كـ أوثج رشون، ع[ ، رِينوالكَاف نِنيماملُؤ نا ميني الداً فوعنمم

 ةري اآلخف نِنيمبِاملُؤ صتخي ٧(ثُم(.  

                           
  . إىل أخسه: ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز والوسيط املطبوعتني   ) ١(
تفسري : انظر . وابن اجلوزي عن مقاتل ، وحكاه الواحدي عن ابن عباس ، ذكره الثعليب والبغوي دون نسبة   ) ٢(

  . ٥/١٩:زاد املسري و، ٣/١٠٩: تفسري البغوي و، ٣/١٠١: والوسيط يف تفسري القرآن ايد  ، ٦/٩٠:الثعليب 
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  . ٣/٢٣٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
   .١٥/٦٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن احلسن   ) ٦(
 ، الرب والفاجروإن اهللا عز وجل قسم الدنيا بني، منقوصا : أي :  ((مصدر سابق : روى ابن جرير يف تفسريه   ) ٧(



  

∩⊄⊇∪ ﴿ ö ÝàΡ$# y# ø‹ x.]٣[$ oΨù= Ò sù öΝ åκ |Õ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ﴾]رٍ ، ]نكْثملٍّ وقم نقِ ، فَمزي الرف

﴿ äο t Åz Eζ s9 uρ ç t9 ø. r& ;M≈ y_ u‘ yŠ ç y9ø. r& uρ Wξ‹ ÅÒ ø s? ﴾ ]م[ ةاجلَن اتجرا ؛ َألنَّ دينالد نم

  .)١(يقْتِسمونها علَى قَدرِ أَعمالَهم 

∩⊄⊄∪  ﴿ ω ö≅ yè øg rB ﴾  ، اطَبانُ املُخسا اِإلنهأَي ﴿yì tΒ «! $# $·γ≈ s9 Î) t yz# u™ y‰ãè ø) tG sù $YΒθ ãΒõ‹ tΒ ﴾ 

›Zωρä ﴿ملُوماً ،  øƒ ¤Χ ﴾ ] ثام[ لَك راصالَ ن.   

∩⊄⊂∪ ﴿ 4© |Ó s% uρ ﴾  أَي : رأَم٢(و(،﴿ y7 •/ u‘ ω r& (# ÿρß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) çν$−ƒ Î)]خ[È⎦ ø⎪ t$ Î!≡ uθ ø9 $$Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ ôm Î) ﴾

Β̈$/، ﴿ وصى بِالوالدينِ: أَي ] ش ن[ Î) £⎯ tó è=ö7 tƒ x8 y‰Ψ Ïã u y9 Å6 ø9 $# !$ yϑ èδß‰ tn r& ÷ρr& $ yϑ èδŸξ Ï.﴾ ُقُولي :

iÎβ$tó ﴿ إِنْ عاش أَحد ولديك حتى يشيب ويكْبر ، أَو هما جميعاً ، قَرأَ  è=ö7 tƒ  ﴾ ٣(أَخ( ، ﴿Ÿξ sù 

≅ à) s? !$ yϑçλ °; dÉ∃ é&﴾يدا رمقُلْ لَهالكَالَمِالَ ت نا ، ،)٤(ئَاً ممرِهأَم نلْ مثْقتسالَ تاُأل ٠٢و ف : خسو

∃7e﴿ قَرأَ ،)٥( أُف:لُ ويضجر منهثُم يقَالُ لما يستثْقَوسخ اَألظْفَارِ،: ُألذْن ، والتف ا é& ﴾  ندم

 ، فُصحو﴿¢∃ é&  ﴾ ٦(ابن( ، ﴿Ÿω uρ $ yϑèδ ö pκ ÷] s? ﴾ مواجِهالَ ت ا بِهمهرجزا بِكَالَمٍ ت،﴿ ≅ è% uρ $yϑ ßγ ©9 

Zω öθ s% $Vϑƒ Ì Ÿ2 ﴾ ًيفَااً لَطنلَي ،.  

∩⊄⊆∪﴿ôÙ Ï ÷z $# uρ $ yϑßγ s9 yy$ uΖ y_ ÉeΑ —%! ⎯z﴿،)٧(ألني لَهما جانِبك واخضع لَهما﴾#$ ÏΒ Ïπ yϑ ôm§9$#﴾ 

≅﴿ من رِقَّتك علَيهِما وشفَقَتك،:أَي ]ن[ è% uρ Éb> §‘ $ yϑ ßγ÷Η xq ö‘ $# $yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹ −/ u‘ # Z Éó |¹ ﴾ 

                                                                             
  . )) واآلخرة خصوصا عند ربك للمتقني 

  . ٣/١٠٢:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
    .١٥/٦٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٢(
  . مصدر سابق : بع التيسري يف القراءات السو ، ٣٧٩: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  .  ٣/٢٣٤:معاين القرن وإعرابه : وانظر ،  ٩٣ : غريب القرآن  ) ٥(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرن وإعرابه : ظر ان  ) ٧(



  

  .)١(إِياي في صغرِي حتى ربيانِي  مثْل رحمتهِما]ن[

∩⊄∈∪  ﴿ ö/ ä3 š/ §‘ ÞΟ n=÷æ r&]٣[$ yϑ Î/ ’Îû ö/ ä3 Å™θà çΡ  ﴾]قُوقِ ،] خالبِرِ والع نونَ مرمضا تبِم﴿ βÎ) 

(#θçΡθä3 s? t⎦⎫ ÅsÎ=≈ …﴿ طَائعني ِهللا ،  ﴾ ¹| çµ ¯ΡÎ* sù tβ% Ÿ2 š⎥⎫ Î/≡ ¨ρF| Ï9 ﴾ ي اِهللااصعم نع نياجِعالر  ،

٢  اباَألو :بالذَّن هنطَ مإِذَا فَر ةوبإِلَى الت راد٢(املُب(،﴿# Y‘θà xî﴾]م[ي ردا بم ملَه رفغ

فَإِذَا رجع عن ذَلك غَفَر اُهللا تعالَى وهو الَ يضمر عقُوقَاً،، وهذَا فيمن بدرت منه بادرةٌ منهم
 ، لَّ لَهجو زع لَهم قَوإِلَيه انسهِم بِاِإلحامحأَر لَةصي اَألقَارِبِ ولَ فزأَن ٣(ثُم(:  

∩⊄∉∪ ﴿ ÏN# u™ uρ # sŒ 4’ n1 ö à) ø9 $# … çµ ¤) ym t⎦⎫ Å3 ó¡ Ïϑ ø9 $# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ما جعلَ لَهما من احلَق في  ﴾ 9$#¡¡

Ÿω ﴿املَالِ ،  uρ ö‘ Éj‹ t7 è? # ·ƒ É‹ö7 s? ﴾  ي غَريِ احلَقق ففن٤(الَ ت(.  

∩⊄∠∪﴿¨β Î) t⎦⎪ Í‘ Éj‹ t6 ßϑø9 #)﴿املُنفقني في غَريِ طَاعة اِهللا، ﴾#$ þθ çΡ% x. tβ# uθ ÷zÎ) È⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 َألنهم ]ن[﴾  #$

 هيطَانَ بِقَولالش ذَم م بِه ، ثُمهونرأْما ييمفَقُوا فأَن : ﴿tβ% x. uρ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ⎯ Ïµ În/ t Ï9 # Y‘θà x.  ﴾

من التفْرِيق،: التبذير ٢٠فق في السرف كَفُور،وهذَا يتضمن أَنَّ املُن،)٥(جاحداً َألنعمه ]م[

،فْرِيقالت كلن قَوم: / ا البِذْر ، أَييهف قْتإِذَا فَر ضاَألر تذَرب : فَقَةي النف يرذبوالت ، احلَب

β¨﴿:تعالَى،وقَولُه تعالَىإِسرافُها وتفْرِيقُها في غَريِ ما أَحلَ اُهللا :  Î) t⎦⎪ Í‘ Éj‹ t6 ßϑø9 $# (# þθ çΡ% x. tβ# uθ ÷zÎ) 

È⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 هذَا : ك كَقَولةً واجتماعاً في الفعلِ،؛ اُألخوةُ إِذَا في غَريِ الوِالَدة كَانت مشاكَلَ ﴾ #$

                           
  . ٥/٢٦:زاد املسري و،  ٣/١٠٤:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . ٢/٦١٩:الكشاف : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
 والبيهقي يف،  )٩٠٠٩(رقم ،  ٩/٢٠٧:بري املعجم الكوالطرباين يف ،  ١٥/٧٣: ه تفسريرواه ابن جرير يف   ) ٤(

،  ٥/٢٧٤: وزاد السيوطي يف الدر املنثور ،  عن ابن مسعود ) ١١١٢٥(برقم ،  ٦/٦٣: سنن الكربى ال
 ،وابن أيب حامت ، وابن املنذر ، والبخاري يف األدب ، وابن أيب شيبة ، وسعيد بن منصور ، لفريايب نسبته ل

  .  )) ورجاله ثقات ، رواه الطرباين :  (( ٧/٥٠:مع الزوائد جمقال اهليثمي يف  .واحلاكم  
  .٣/١٠٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(



  

ذَا الثَّوبو هأَخ أَي ، : هبِهش١(ي( .  

∩⊄∇∪ ﴿ $̈Β Î) uρ £⎯ |Ê Ì ÷è è? ãΝ åκ ÷] tã ﴾  ولُ اِهللاسكَانَ ر  اُءفُقَر أَلَهإِذَا س]ةابح٢(]الص(   لَمو

نع ضريهِم أَعطعا يم هدنع كُني كَتسم ، وهناًء ميم ح٣(ه( جو زع قَولُه ولَّ ، فَه: ﴿ $ ¨ΒÎ) uρ 

£⎯ |Ê Ì ÷è è? ãΝ åκ ÷] tã u™ !$ tó ÏGö/ $# 7π uΗ ÷q u‘ ⎯ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ $ yδθã_ ö s? ﴾  ، يكأْتن اِهللا يقٍ مرِز ظَارتإِن ﴿≅ à) sù öΝ çλ °; 

Zω öθ s% # Y‘θÝ¡ øŠ ¨Β ﴾]كُ]  مي لَملَ وئالً  فَكَانَ إِذَا سهاً سي قَالَ لَيِنطعا يم هدنع قُ« :نزرا ين

 هلفَض ناكُم مإِيالَى وع٤( »اُهللا ت(.  

∩⊄®∪ ﴿ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB x8 y‰ tƒ »' s!θè=øó tΒ 4’ n<Î) y7 É) ãΖ ãã ﴾  ىتح اكسذْلِ كُلَّ اِإلمالب نا عِسكُهمالَ ت

Ÿω﴿،عنقك الَ تنبِسطُ بِخريٍكَأَنها مقْبوضةٌ إِلَى  uρ $ yγôÜ Ý¡ ö6s? ¨≅ ä. ÅÝ ó¡ t6 ø9 $#﴾  ، ةيطالعو فَقَةي النف

﴿ y‰ ãè ø) tF sù $YΒθ è=tΒ ﴾  ، الَمتو كفْسن لُومت﴿# ·‘θÝ¡ øt ¤Χ ﴾]م [ كلقَو نيٌء ، مش كدنع لَيس :

 أَلَةلَ باملَسجالر رتسح :بهو نيةُ حاآلي هذه لَتزن ، هدنا عم يعمج يتولُ اِهللا  إِذَا أَفْنسر

  يتي البف يقوجِ ، فَبرلخل هسلْبا يم جِدي لَمو ، هيص٠٢،)٥(قَم﴿# ·‘θÝ¡ øt¤Χ ﴾  اً : أَيعقَطنم

بِمنزِلَة البعريِ الْحِسريِ الذي قَد ذَهب السفَر بِقُوته ولَحمه ، فَالَ عن النفَقَة والتصرف ،منقَطعاً 

                           
  . ١٤٦: غريب القرآن   ) ١(
  .فقراء أصحابه : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٢(
  )). من املساكني  نزلت فيمن كان يسأل النيب ((   :قال الضحاك عن  ١٥/٧٥: فسريهتروى ابن جرير يف   ) ٣(
الوسيط يف تفسري : انظر . ذكره الواحدي والزخمشري وابن عطية والقرطيب وأبو حيان يف تفاسريهم دون سند   ) ٤(

 ، ٣/٤٥٠:احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز و،  ٢/٦٢٠:الكشاف و، مصدر سابق : القرآن ايد 
  .  ٦/٢٧:تفسري البحر احمليط و،  ١٠/٢٤٩:تفسري القرطيب و

عن  ٥/٢٩: وحكاه ابن اجلوزي يف زاد املسري ،  عن ابن مسعود  ٢٨٧: رواه الواحدي يف أسباب الرتول   ) ٥(
: ويف لباب النقول ، البن جرير وابن أيب حامت  ٥/٢٧٦: وزاد السيوطي نسبته يف الدر املنثور ، ابن مسعود 

، وهو ضعيف ، ويف السند الذي رواى به الواحدي هذا السبب سليمان بن سفيان اجلهين . البن مردويه  ١٣٦
يروي عن قيس بن ، سليمان بن سفيان اجلهين املدائين :  ((  ٢/١٩:الضعفاء واملتروكني قال ابن اجلوزي يف  

  . )) ضعيف : وقال الدارقطين ، ليس بثقة : قال حيىي والنسائي ، الربيع 



  

  .)١(نبِعاثَ به والَ نهضة ا

∩⊂⊃∪ ﴿ ¨βÎ) y7 −/ u‘ äÝ Ý¡ ö6 tƒ s− ø—Îh9 $# ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ â‘ Ï‰ø) tƒ uρ  ﴾]اُء ، ] نشي نلَى مع عسوي﴿… çµ̄Ρ Î) 

tβ% x. ⎯ Íν ÏŠ$t6 Ïè Î/ # M Î7 yz # Z ÅÁ t/﴾]ثَالَثُون، م[م عقَهى رِزريثُ أَجمحهالَحص يهف ملا ع٢(لَى م( .  

∩⊂⊇∪ ﴿ Ÿω uρ (# þθ è=çG ø) s? öΝ ä. yŠ sω ÷ρ r&/sπ u‹ ô± yz 9− nξøΒ Î) ]ن[ß⎯ øt ªΥ]٣[öΝ ßγ è% ã—ö tΡ ö/ä.$−ƒ Î) uρ  ﴾]ن [ قبس

öΝ (βÎ¨﴿ ،)٣(تفِْسريه في سورة اَألنعامِ  ßγ n=÷F s% tβ% Ÿ2 ¼' ñÜ Åz ﴾  أَ : أَياً ، قَرإِثْم ﴿¼' xÜ Åz ﴾  ، كم 

 ﴿¼' xÜ xxz ﴾  كْو٤(ذ(،قَالُ  ٠٢ئَ : يططَأَ : خأَخو ، مإِذَا أَث :إِذَا فَات وابالص ه)٥( ُقَاليو ،)٦( :
)٦( : داحو ىنعطَأَ بِمأَخئَ وطخ)٧( ،﴿# Z Î6 x. ﴾ ]كـ.[  

∩⊂⊄∪ ﴿ Ÿω uρ (#θ ç/ t ø) s? #’ oΤ Ìh“9 … ]ن[#$ çµ ¯ΡÎ) tβ% x. Zπ t± Åm$ sù ]ن[ u™ !$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ ﴾]كـ صب. [  

∩⊂⊂∪ ﴿ Ÿω uρ (#θ è=çFø) s? }§ ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# tΠ § ym ª! $# ωÎ) Èd, ys ø9 $$Î/  ﴾]الَمٍ] نإِس دعاً بِكُفْرٍ بزِن أَو ، 

معفْسٍ بِتلِ نقَت أَو ، انصإِح دعب٨(د(،﴿⎯ tΒ uρ  Ÿ≅ ÏF è%  $ YΒθè=ôà tΒ﴾  أَي : هذى هدريِ إِحبِغ

‰ô ﴿، اخلصال s) sù $ uΖ ù= yè y_ ⎯ Ïµ Íh‹ Ï9 uθ Ï9 $YΖ≈ sÜ ù=ß™ ﴾]لِ إِ]ش ن قلِ القَاتي قَتةً فجح لَ ،أَواَء قَتنْ ش

                           
  . ٤١٩: غريب القرآن   ) ١(
  . ٥/٣٠:زاد املسري و، ٣/١٠٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  : (     ) .صفحة ، من السورة )  ١٥١( عند اآلية رقم   ) ٣(
  . ١٤٠ -١٣٩التيسري يف القراءات السبع و، ٣٨٠ - ٣٧٩السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ٣/٢٣٦: إعرابه معاين القرآن و: انظر   ) ٥(
  . ١٤٣: جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة   ) ٦(
  .٢٠٧: غريب القرآن   ) ٧(
أَنَّ  ﴿ :باب قَولِ اللَّه تعالَى ، كتاب الديات ،  ٦/٢٥٢١: هصحيحمأخوذ من احلديث الذي رواه البخاري يف   ) ٨(

لَا يحلُّ   «:  رسول اهللا  :قال : عن عبد اللَّه قال ، ) ٦٤٨٤( رقم ب،  ﴾ ...النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ 
 ى ثَلَاثدإال بِإِح ي رسول اللَّهأَنإال اهللا و أَنْ لَا إِلَه دهشمٍ يلسرِئٍ مام مفْسِ : دبِالن فْسانِي ، النالز بالثَّيو ،

  .» اعة التارِك للْجم؛ واملفارق لدينه 



  

Ÿξ﴿ ، )١(، أَو العفْو أَخذَا الديةَ sù ’ Ì ó¡ç„ ’ Îpû È≅ ÷F s) ø9 الَ يتجاوز ما حد لَه ؛ وهو أَنْ ] أون[﴾ #$

قَرأَ ،)٣(كَفعلِ العرب في اجلَاهليةيلة القَاتلِ،من هو من قَبِأَو غَري القَاتلِ م،)٢(يقْتلَ بِالواحد اثْنني

ةيلأَ ،)٣(اجلَاهقَر﴿ ’ Ì ó¡ ç@﴾  ٤(أَخ( ،﴿… çµ ¯ΡÎ) ﴾  ي،: أَيلالو ﴿tβ% x. # Y‘θÝÁΖ tΒ﴾]بِقَتلِ ]كـ

# Y‘θÝÁΖ tΒ﴾]كـ[ هنِم اصصواالقْت هليلَ ويلَ )٥(بِقَتلِ قَاتقاً كَانَ : ، وولُ ظُلْماملَقْت هأَن

ورصنبِالثَّوابِ م ةري اآلخفو ، لَهلِ قَاتا بِقَتيني الد٦(اً ف(.  

∩⊂⊆∪﴿Ÿω uρ (#θç/ t ø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# ω Î) © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 4© ®L ym x è=ö7 tƒ … çν £‰ ä© r&﴾]نِي]ض نعي :

نذَكَرو ، وفرامِاَألكْلَ بِاملَععاَألن ةوري سذَا ف٧(ا ه(،﴿ (#θèù ÷ρr& uρ Ï‰ ôγ yè ø9 $$Î/﴾ ]ن[ وها وكُلُّ م رأُم

 هنع هِينو بِه ر٨(أُم( ،﴿¨β Î) y‰ ôγ yèø9 $# šχ% x. Zωθä↔ ó¡ tΒ ﴾]كـ [ هنع.  

∩⊂∈∪ ﴿ (#θèù÷ρ r& uρ Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 # ﴿أَتموه، ﴾#$ sŒ Î) ÷Λä⎢ ù=Ï. (#θçΡÎ— uρ Ä¨$ sÜ ó¡ ç) ø9 $$Î/ ËΛ⎧ É) tF ó¡ ßϑø9 بِأَقْومِ ] كـ[﴾ #$

$¨Ä﴿، قَرأَ املَوازِينِ  sÜ ó¡É) ø9 $$Î/ ﴾ ابح٩(ص( ،٠٢  طَاسسقو طَاسومِ : قُسالر ةان بِلُغيزم)١٠( ،
)١٠( ،﴿ y7 Ï9≡ sŒ × ö yz  ﴾  إِلَى اِهللا ب١١(أَقْر( ، ﴿ß⎯ |¡ôm r& uρ Wξƒ Íρ ù' s? ﴾ ]ةً ]كـباقع.  

                           
الوسيط يف : انظر .  بن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما والضحاكوالقرطيب عن ا، حكاه الواحدي عن الضحاك   ) ١(

  . ١٠/٢٥٥:تفسري القرطيب و، ٣/١٠٧: تفسري القرآن ايد 
  . ١٥/٨٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن سعيد بن جبري   ) ٢(
  . ١٥/٨٣:تفسري الطربي : انظر . ة رواه ابن جرير عن قتاد  ) ٣(
  .مصدر سابق  : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق  : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . مصدر سابق  : تفسري الطربي : انظر . ورجحه ، رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٥(
  .  صدر سابق  م: تفسري الطربي : انظر . ورجحه ، رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٦(
  : (     ) .صفحة ، من السورة )  ١٥٢( عند اآلية رقم   ) ٧(
  .  مصدر سابق  : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الزجاج   ) ٨(
  .مصدر سابق  : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق  : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٩(
وهو مأخوذ ؛ واألصح أنه لغة العرب :  ((  ٢٠/١٦٥:التفسري الكبري قال الرازي يف ،  ٣٨٣: آن غريب القر  ) ١٠(

  . )) وهو الذي حيصل فيه االستقامة واالعتدال ، من القسط 
  .  مصدر سابق  : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن عطاء   ) ١١(



  

∩⊂∉∪ ﴿Ÿω uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ ﴾]ي ]نف قُولَنا الَ تيٍء بِمش/ لَمع١(الَ ت(،﴿ ¨βÎ) 

¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρé&]٣[tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ﴾]كـ[ أَلِ اُهللا : أَيسي

  .)٣(فيما استعملُوا هذه احلَواس  )٢(]العباد [ تعالَى 

∩⊂∠∪ ﴿ Ÿω uρ Ä· ôϑ s? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ ·m t tΒ  ﴾]ن [ رِ ، : أَيرِ والفَخب٢٠بِالك  حةُ : واملَردش

y7﴿ ،)٤(الفَرحِ  ¨Ρ Î) ⎯ s9 s− Ì øƒ rB uÚ ö‘ F{ ∅ ﴿،)٥(بها حتى تبلُغَ آخرهالَن تنقُ ﴾ #$ s9 uρ x è=ö6 s? tΑ$ t6 Åg ø:$# 

tΑ$t6 Åg ø:$# Zωθ èÛ ﴾] الَ، ]ش كـبطَاوِلُ اجلالَ تى ونالَ: واملَع كتلَغِ ؛ إِنْ قُدرذَا املَبلُغ هبت 

  .أَنه لَيس ينبغي للعاجِزِ أَنْ يمرح ويستكْبِر : ، يرِيد )٧)(٦(]تيالِ خاال[ليكُونَ لَك وصلَةٌ في 

.  

∩⊂∇∪ ﴿ ‘≅ ä. y7 Ï9≡ sŒ]يعِ  ﴾]٣مةٌ إِلَى جارإِشم هِينو بِه را أُممم هكْرذ مقَدا ت، هنع ﴿tβ% x. 

ºπ t∞ ÍhŠ y™]ق[y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ $\δρ ã õ3 tΒ﴾] اُهللا]نكـ مرا حم وهى وهنلَّ وجو زع 

،هنأَعقَر﴿ºπ t∞ ÍhŠ y™﴾   ام٨(س(.  

∩⊂®∪  ﴿y7 Ï9≡ sŒ ﴾  نِيعي:،هكْرذ مقَدا تم﴿!$ £ϑÏΒ #© yr ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) y7 •/ u‘ z⎯ ÏΒ Ïπ yϑõ3 Ïtø: من ] ن[﴾ #$

Ÿω﴿ رآن ومواعظه ، القُ uρ ö≅ yè øg rB yì tΒ «!$# $·γ≈ s9 Î) t yz# u™ 4’ s+ ù=çF sù ’ Îû tΛ ©⎝ yγ y_ $YΒθè= tΒ]٣[# ·‘θãmô‰ ¨Β  ﴾

                           
  . ٣/٢٣٩: القرآن وإعرابه معاين : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .وهي يف نسخة الوجيز والوسيط املطبوعتني ، ساقطة من األصل   ) ٢(
. مردويه والبيهقي يف شعب اإلميان وزاد السيوطي نسبته البن ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس   ) ٣(

  . ٨/٦١٢:ر املنثور الدو،  ١٠/٣٤٦٠:تفسري ابن أيب حامت و،  ٣٠/٢٨٦:تفسري الطربي : انظر 
  .١/٣٠٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(
  . ٣/١١٥:تفسري البغوي و،  ٣/١٠٨: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٦/١٠٠:تفسري الثعليب : انظر   ) ٥(
  .االحتيال : ويف األصل ، والوجيز ، كذا يف نسخة معاين القرآن وإعرابه   ) ٦(
  . ٣/٢٤٠: معاين القرآن وإعرابه :  انظر. قاله الزجاج   ) ٧(
قال الزجاج يف ، مصدر سابق  : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق  : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(

: واملعىن ، إحاطة باملنهي عنه فقط ) كال ( ﴾ جعل  سيئة ومن قرأ ﴿ :  (( ٣/٢٤١: معاين القرآن وإعرابه 
  .  ))   سيئةً كل ما ى اهللا عنه كان



  

الْمآلئكَةُ :يمن قَالَ من املُشرِكني، ثُم نزلَ ف)١(مضى تفِْسريه في هذه السورة] ن خا[
  :بنات اِهللا 

∩⊆⊃∪﴿ö/ ä38 x ô¹ r' sù r& Ν à6 š/ u‘ t⎦⎫ ÏΨ t7 ø9 $$ Î/ ﴾  أَي : ، هوند نِنيلَكُم الب لَصأَخكُم وآثَر ﴿x‹ sƒ ªB $# uρ 

z⎯ ÏΒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# ¸$O$ tΡÎ)  ﴾]ات،] كـنالب فِْسهنلَ لعجو﴿ ö/ ä3 ¯Ρ Î) tβθ ä9θ à) tG s9 »ω öθ s% $VϑŠ Ïà tã ﴾ ]م  ،

  ] .أَربعون

∩⊆⊇∪﴿ ô‰s) s9 uρ $ uΖ øù § |À ﴾ ني٢(ا ب( ، ﴿’Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ö à) ø9 $# ﴾  به اربتاالع وجِبثَلٍ يكُلِّ م نم

، يهف فَكُّروالت﴿(#ρã ©. ¤‹ u‹ Ï9﴾]وا،] نربدتليظُوا وعيتأَلقَر ﴿(#ρã ä. õ‹ u‹ Ï9 ﴾قَاني الفُرف٣(و( أَخ)٤(، ﴿$ tΒuρ 

$ tΒ uρ öΝ èδ ß‰ƒ Ì“ tƒ ﴾ ، رِيفصانُ والتيالب كذَل﴿ ω Î) # Y‘θà çΡ ﴾]م ] منهأَن كذَلو ، نِ احلَقع

  .)٥(اعتقَدوا أَنها شبه وحيلٌ ، فَنفَروا مع البيان أَشد النفُورِ 

∩⊆⊄∪ ﴿≅ è%﴾ ، نيرِكشلْمل﴿öθ ©9 tβ% x. ÿ… çµ yè tΒ ﴾ ، اِهللا عم﴿×π oλÎ;# u™ $ yϑ x. tβθä9θ à) t?﴾  ، َأقَر﴿$ yϑ x. 

tβθ ä9θà) tƒ ﴾   فْصحو ك٦(م( ،﴿# ]ŒÎ) (# öθ tó tG ö/ ^ω 4’ n<Î) “ ÏŒ Ä¸ ó yê ø9 $#]٣[Wξ‹ Î7 y™﴾]إِذَاً /]م

  .)٨(إِلَى رِضاه : أَو  ٢٠، )٧(لهةُ أَنْ تزِيلَ ملك صاحبِ العرشِ البتغت اآل

∩⊆⊂∪  ﴿… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $¬Η xå tβθ ä9θà) tƒ # vθ è=ãæ # Z Î7 x.﴾]أَ]كـقَر ﴿$ ¬Η xå tβθ ä9θ à) t?﴾٩(أَخ(.  

                           
  : (    ) .صفحة ، ) ٢٢(عند اآلية رقم   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
ولَقَد صرفْناه  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة الفرقان )  ٥٠( الواردة يف اآلية رقم ) ليذكروا ( يعين كلمة   ) ٣(

  .  ﴾اْ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِالَّ كُفُوراً بينهم ليذَّكَّرو
  .مصدر سابق  : التيسري يف القراءات السبع و،   ٣٨١ -٣٨٠: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  . ١٠٩ – ٣/١٠٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق  : راءات السبع التيسري يف القو، مصدر سابق  : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
مصدر سابق ؛ : وهو معىن قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ،  ١/٣٠٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(

  .  ))  لتقربوا إىل ذي العرش: أي  :  ((حيث قال 



  

tβθ ä9θà) t?﴾١(أَخ(.  

∩⊆⊆∪ ﴿ ßx Îm6|¡ è@ ã& s! ßN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ßì ö7 ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ tΒ uρ £⎯ Íκ Ïù ]ن[β Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ó© x« ω Î) ßx Îm7 |¡ ç„ 

⎯ Íν Ï‰ ÷Κ pt¿2 ﴾  ةاآلي هذي هبِيحِ فسبِالت اداملُر  :الالَى خعلَى أَنَّ اَهللا تالَلَةُ عن الدع هزنم يمكح ق

ßx ﴿، واملَخلُوقُونَ واملَخلُوقَات كُلَّها تدلُ علَى هذَا ، قَرأَ )٢(اَألسواِء  Îm6|¡ è„  ﴾ُةعبشو ازج٣(ح( ،

⎯﴿:، وقَوله عز وجلَّ)٣(وشعبةُ Å3≈ s9 uρ ω tβθßγ s) ø s? öΝ ßγ ys‹ Î6 ó¡n@ ﴾]م ] نهلْكُفَّارِ ؛ َألنةٌ لاطَبخم

ونَ الَ يبِرتعنَ والَ يلودت٤(س( ، ﴿… çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= ym # Y‘θ à xî ﴾]م. [  

∩⊆∈∪ ﴿ # sŒ Î) uρ šV ù& t s% tβ# u™ö à) ø9 $# $ oΨ ù=yè y_ y7 uΖ ÷ t/ t⎦ ÷⎫ t/ uρ t⎦⎪ Ï%©! $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$Î/ $ \/$ pg Éo 

# Y‘θçGó¡ ¨Β﴾]ولَ اِهللا]خسؤذُونَ روا يي قَومٍ كَانف لَتزن   اُهللا هبجآنَ ، فَحأَ القُرإِذَا قَر

 هنورالَ يو ونَ بِهرموا يى كَانتح ، آنالقُر اءةرق دننِهِم عيأَع نالَى عع٥(ت(  قَولَهو ،:  ﴿

# Y‘θçGó¡ ¨Β  ﴾  اهنعاً : مرات٦(س(.  

∩⊆∉∪ ﴿ $ uΖ ù= yè y_ uρ 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è=è% ºπ ¨Ζ Ï. r& β r& çνθßγ s) ø tƒ þ’ Îû uρ öΝ Íκ ÍΞ# sŒ# u™ # \ ø% uρ ﴾]ي ] نف هفِْسريت قبس

# ﴿، )٧(سورة اَألنعامِ  sŒ Î) uρ |Nö x. sŒ y7 −/ u‘ ’ Îû Èβ# u™ ö à) ø9 $# … çν y‰ ÷n uρ ﴾  قُلْت : تأَنإِالَّ اُهللا ، و الَ إِلَه

#)﴿ تتلُوا القُرآنَ ،  öθ ©9uρ #’ n? tã óΟ Ïδ Ì≈ t/ ÷Š r& # Y‘θà çΡ ﴾]كـ ن [ رِينافن كنوا عضر٨(أَع(.  

                           
  . مصدر سابق  : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق   :السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  . ٣/٢٤٢: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .مصدر سابق  : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق  : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  . ٥/٤٠:املسري زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
الوسيط يف تفسري القرآن : انظر . وابن اجلوزي والقرطيب عن الكليب والزجاج ، حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٥(

  . ١٠/٢٧١:تفسري القرطيب و ، ٥/٤١:زاد املسري و، ٣/١١٠: ايد 
  . ٢/٤٢٤:لألخفش ، معاين القرآن : انظر . قاله األخفش   ) ٦(
  : (     ) .صفحة ، من السورة )  ٢٥( عند اآلية رقم   ) ٧(
  . ٣/٢٤٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(



  

∩⊆∠∪ ﴿ß⎯ øt ªΥ ÞΟ n= ÷æ r&]٣[$ yϑ Î/ tβθ ãèÏϑ tF ó¡ o„ ÿ⎯ Ïµ Î/﴾  يلا ععد نيح لَتزن ريشٍ اأَشقُر إِلَى ف

بِيلَيهِم النلَ عخدم،ولَه ذَهخامٍ اتطَع، َآنلَيهِم القُرأَ عقَرم إِ،واهعدالَى ىل اِهللاوعتو هانحبس، 

⎯ß ﴿:)١(فَأَنزلَ اُهللا تعالَىو ساحر ، وهو مجنونٌ،ه:  - متناجِني  -وهم يقُولُونَ فيما بينهم  øt ªΥ 

ÞΟ n= ÷æ $yϑ Î/ tβθ ãè Ïϑ tFó¡ o„ ÿ⎯ Ïµ Î/ øŒ Î) tβθ ãèÏϑ tG ó¡ o„ y7 ø‹ s9 Î)﴾ ِولسإِلَى الر /،﴿øŒÎ) uρ öΛ èε #“ uθ øg wΥ﴾ ونَ ياجنت

øŒ﴿،ذيبِ واالستهزاِءبينهم بِالتكْ Î) ãΑθà) tƒ tβθ çΗ Í>≈ ©à9 β﴿،املُشرِكُونَ ﴾ #$ Î) tβθ ãè Î6−G s?﴾ َونبِعتا ت٢(م( ،

ω ﴿، )٢(تتبِعونَ Î) Wξã_ u‘ # ·‘θ ßsó¡ ¨Β ﴾ ]اً]صجموعدخم إِنْ ات وهمتع٣(ب(.  

∩⊆∇∪﴿ ö ÝàΡ$# y# ø‹ x. (#θç/ u ŸÑ y7 s9 tΑ$sW øΒ F{ بينوا اَألشباه إِذْ شبهوك بِالكَاهنِ والساحرِ  ﴾ #$

θ=ŸÒ#)﴿ ، )٤(والشاعرِ  sù﴾ ، طَرِيقِ احلَق نع كبِذَل ﴿Ÿξ sù tβθ ãè‹ ÏÜ tGó¡ o„ Wξ‹ Î7 y™﴾] كـ

  .مخرجاً] أوثب

∩⊆®∪ ﴿ (# þθ ä9$s% uρ # sŒ Ï™r& $ ¨Ζ ä. ¸$Β$sà Ïã ﴾  ، تاملَو دعب ﴿¸$?$ sù â‘ uρ ﴾  ًاابراً  ٠٢، )٥(تاتفُتاً وفَاتر

Ρ̄$ ﴿، )٦(ما تناثَر من كُلِّ شيٍء : الرفَات : واحد ، ويقَالُ  Ï™ r& tβθèOθãè ö7 yϑ s9﴾ ؟ لَقخنثُ وعبأَن !

$﴿! ؟ Z) ù=yz # Y‰ƒ Ï‰ y` ﴾] كـ خ ثب. [  

∩∈⊃∪ ﴿ ö≅ è% (#θçΡθä. ¸ο u‘$ yf Ïm ÷ρ r& # ´‰ƒ Ï‰ tn ﴾]  ع ،ون ، أوثبخسقُولُ ] مكُم : يروا أَنقَد

 يددح أَو ارةجح نم مقْتل٧(لُو خ(. 

                           
،  ٦/١٠٥: تفسري الثعليب : انظر . ذكره الثعليب والواحدي وابن اجلوزي يف تفاسريهم دون سند أو نسبة   ) ١(

  .  ٥/٤٢:زاد املسري و،  ٣/١١١:والوسيط يف تفسري القرآن ايد 
  . ١٤٥: جماز القرآن   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  . ٥/٤٣:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٤(
  . ٢/١٢٥: للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٥(
  . ٢٤٤: غريب القرآن   ) ٦(
  . ٣/٢٤٤: اين القرآن وإعرابه مع: انظر . قاله الزجاج   ) ٧(



  

∩∈⊇∪ ﴿ ÷ρ r& $ Z) ù=yz $£ϑ ÏiΒ ç ã9 ò6 tƒ † Îû ö/ ä. Í‘ρß‰ ß¹ ﴾ ]ن[ تم املَوتكُن ١(أَو( رأَكْب وي هالذ

ورِكُم َألمدي صاِء فياكُم ؛اَألشيأَح كُم اُهللا ثُمَألاتأَكُم بِهشا أَني بِهةَ التركُمنَّ القُديدع٢(ا ي( ،

tβθ ﴿:وهذَا معنى قَولُه عز وجلَّ  ä9θà) uŠ |¡ sù ⎯ tΒ $ tΡ ß‰‹ Ïè ãƒ]أون[È≅ è% “ Ï% ©! $# öΝ ä. t sÜ sù ﴾  ، لَقَكُمخ

﴿tΑ ¨ρr& ;ο § tΒ]ن[tβθàÒ Éó÷Ζ ã |¡ sù y7 ø‹ s9 Î) öΝ åκ yρâ™ â‘﴾ رِكُونحاً ييبكْذا تذَا القَولِهه٣(ل(،﴿šχθ ä9θ à) tƒ uρ 

šχθ﴿،)٣(القَولِ ä9θà) tƒ uρ 4© tL tΒ uθ èδ ﴾]ن [ ثُ،: أَيعالبةَ واداِإلع ﴿ö≅ è% #© |¤tã β r& šχθ ä3 tƒ 

$Y6ƒ Ì s% ﴾ ]نِي ] معي : قَرِيب وه.  

∩∈⊄∪﴿tΠ öθ tƒ öΝ ä.θ ãã ô‰ tƒ﴾،كُمعمسي ياِء الذدةُ األبِالنفْخالن وهةوريخ ، ﴿šχθ ç7‹ Éf tG ó¡ tFsù﴾ 

⎯﴿،تجِيبونَ Íν Ï‰ ôϑ pt¿2﴾ أَن وهقُولُونَوتورِ،والقُب نونَ مجرخوا : كُم تدمح ، كدمبِحو كانحبس

 دهم احلَمفَعنالَ ي ني٢٠،  )٤(ح  ﴿⎯ Íν Ï‰ôϑ pt ¿2 ﴾  أَي :اججقَالَ الزو ، رِهونَ  (( : )٥(بِأَمجِيبتست

)) نه خالقَكُم تستجِيبونَ مقرين بِأَ
)٦(، ﴿tβθ‘Ζ Ýà s? uρ β Î) óΟ çF ø[Î6 ©9 ωÎ)/ Wξ‹ Î=s% ﴾ ]وا ]   مرقْصتاس

 ٢٠،)٧(ولِ لُبثهِم في اآلخرةاستقْصروا مدةَ لُبثهِم في الدنيا وفي البرزخِ مع ما يعلَمونَ من طُ
ةرذَا َأل ٢٠،)٧(اآلخهورِ ، وي القُبف ا ، أَويني الدف أَو ريمٍ فَقَصظذَابٍ عوا إِلَى عجرخ مهن

                           
 واحلاكم يف، ) ٣٤٦٣٩(برقم ،  ٧/١١٨:  همصنفوابن أيب شيبة يف ،  ١٥/٩٨: رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ١(

وزاد ، عن ابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهم ، )  ٣٣٧٧( برقم ،  ٢/٣٩٤:املستدرك على الصحيحني 
قال . وأيب حامت ، وابن املنذر ، بد اهللا بن أمحد يف زوائد الزهد لع ٥/٣٠٠: السيوطي نسبته يف الدر املنثور 

  .  )) هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ((    :احلاكم 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
، ١١٢ - ٣/١١١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . وزي عن سعيد بن جبريحكاه الواحدي وابن اجل  ) ٤(

  .   ٥/٤٥: زاد املسري و
  . ٣/٢٤٥: يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(
  .  ١/٣٠٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
وتفسري ، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي واملاوردي عن احلسن   ) ٧(

  . ٣/٢٤٩: املاوردي 



  

 لَهى قَبضا مهم مدن١(ع( .  

∩∈⊂∪ ﴿ ≅ è% uρ “ ÏŠ$t7 Ïè Ïj9 ﴾  ، نِنيماملُؤ﴿ (#θ ä9θà) tƒ © ÉL ©9 $# }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r&  ﴾]كَا ] نش نيح لَتزن

 بِيالن ابحأَص ف وهأْذَنتواس،نيرِكأَذَى املُش هم ،إِلَيهالتي ق يلَ لَهفَق :قُولُم قُلْ لَهللكُفَّارِ  واي
 نسأَح يي هةَ التم٢(الكَل(ُقُولأَنْ ي وهوا، و  :يكدهاُهللا  ي)٢٠،)٣ نِ : أَوسم بِأَحهنيوا بكَلَمتي

β¨﴿ ،)٤(نُ منسوخةٌ بِآية السيفتكُو: بِأَحسنِ اخلطَابِ ، وعلَى اَألولُ  Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# éø u”∴ tƒ ﴾  وه

ي يالذ وفِْسه ، د﴿ öΝ æη uΖ ÷ t/]ن[¨β Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# šχ% x. Ç⎯≈ |¡ΣM∼ Ï9 # xρß‰ tã $YΖ Î7 •Β ﴾]كـ[ .  

∩∈⊆∪ ﴿ ö/ ä3 š/ §‘ ÞΟ n= ôã r&]٣[ö/ ä3 Î/]ن[ β Î) ù' t± o„ ö/ ä3 ôϑ ym ö tƒ ﴾  ، وانؤمفقكُم فَتوي﴿ ÷ρ r& β Î) ù' t± o„ 

öΝ ä3 ö/ Éj‹ yè ãƒ ﴾]بِأَنْ ]نلَى الكُفْركُم عيتم٥(ي(،﴿ !$ tΒ uρ y7≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& öΝ Íκ ö n= tã Wξ‹ Å2 uρ ﴾]لَ ]نكا وم

  .وكلَ إِليك إِميانهم ، فَلَيس إِليك إِالَّ التبليغُ 

∩∈∈∪ ﴿ y7 š/ u‘ uρ ÞΟ n=ôã r&]٣[⎯ yϑ Î/ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾]م ،] نقُهالخ هَألن﴿ ô‰ s) s9 uρ 

$ uΖ ù=Ò sù uÙ ÷è t/ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 4’ n? tã <Ù ÷è t/  ﴾]ن [ ا بِهِمنلمٍ مع نلَى )٦(عهم عضعيلُ بفْضى تنعمو ،

محمداً وإِبراهيم صلَّى : يعنِي  ٢،)٧(نهم بِفَضيلة دونَ اَألخرِتخصيص كُلَّ واحد م: بعضٍ 

                           
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(
: تفسري الثعليب : انظر . وابن اجلوزي عن ابن عباس من طريق أيب صاحل ، حكاه الثعليب والواحدي عن الكليب   ) ٢(

  . ٥/٤٦:زاد املسري و، در سابق مص :والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٢٨٨: وأسباب الرتول ،  ٦/١٠٧
  . ١٥/١٠٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن احلسن   ) ٣(
: وميكن أن يقال هنا ما قاله ابن اجلوزي رمحه عند قوله تعاىل .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٤(

   ويرتَّل عليه ؛ فالكالم باحلسىن ﴾سيئة ادفع باليت هي أحسن ال ﴿: وقوله ،  ﴾وجادهلم باليت هي أحسن  ﴿
أن يأمر  اهللا نبيه  يأمرومل ، نايف القتال يال مع الكافر ما مل يضر بالدين ومل يؤد إىل إبطال حق وإثبات باطل 

. واهللا أعلم ،فإن أبوا فالسيف خاطبوهم باحلسىن :يكون الكالم باحلسىن ؛ بل املعىن على  رباالقتصا أصحابه
  .١٩٧،  ١٨٨:  نواسخ القرآن : انظر 

  . ٣/١١٩: تفسري البغوي و، مصدر سابق  :والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٦/١٠٧:تفسري الثعليب   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
وربك أعلم مبن يف السماوات  ﴿: قوله :  (( عن قتادة :  ١٥/١٠٣: ويؤيد هذا ما رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٧(

وجعل اهللا ، وكلم موسى تكليما ، اختذ اهللا إبراهيم خليال  ﴾واألرض ولقد فضلنا بعض النبيني على بعض 



  

،لَّمسا وهِملَياُهللا ع﴿$ oΨ ÷ s?# u™ uρ yŠ… ãρ# yŠ # Y‘θç/ y—﴾]م[ أَي : دمحيلَ مفْضوا تركنفَالَ ت 

خص داوود بِالذِّكْرِ للدالَلَة :أَو ٢ا في النبِيني ، فَقَد جرت سنتنا بِهذَ ،)١(وإِعطَاءه القُرآنَ 
 بِييلِ النفْضلَى تع صو ، هتلَ أُمفَضورِ ، وبي الزف بكُت هاِء ؛ َألنبِياَألن همتخو ، هتوبن ةح

 : دمحةُ ما أُمرِثُهت أَنْ اَألرض ، اِءبِياَألن ورةي سالَى فعا قَالَ تكَم: ﴿ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ö; tFŸ2 ’ Îû 

Í‘θç/ ¨“9 في سورة النساِء في إِثْبات  –أَيضاً  - كْره ، ويؤيِد هذَا املعنى ذ)٣(اآلية  )٢(﴾ .... #$

 رِهكنلَى مع دوالر ، الَى إِلَيهعاء اِهللا ت٤(إِحي( .  

∩∈∉∪ ﴿/ È≅ è% (#θ ãã ÷Š $# t⎦⎪ Ï%©! $# Ο çF ôϑ tã y— ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ ﴾  ،نِنيس طاً بِالقَحشيالَى قُرعلَى اُهللا تتاب

≅È ﴿:، فَأَنزلَ اُهللا عز وجلَّ ى رسولِ اِهللا فَشكُوا إِلَ è% (#θãã ÷Š $# t⎦⎪ Ï% ©! $# Ο çF ôϑ tã y— ...﴾)م ؛)٥يِتعاد

Ÿξ﴿ : أَنهم آلَهةٌ من دونِه ، ثُم أَخبر عن اآللهة فَقَالَ  sù šχθ ä3 Î=ôϑ tƒ y# ô± x. Îh ‘Ø9 $# öΝ ä3Ψ tã ﴾ 

Ÿω﴿  البؤس والشدةَ ،: يعنِي  uρ ¸ξƒ Èθøt rB ﴾  ىنوالغ ةحالفَقْرِ إِلَى الصقمِ والس ن٦(م( ذَكَر ثُم ،

  :أَولياَءه فَقَال 

∩∈∠∪﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ tƒ šχθ äó tGö6 tƒ 4’ n< Î) ÞΟ Îγ În/ u‘ s' s#‹ Å™ uθø9 يتضرعونَ إِلَى اِهللا  ﴾ #$

                                                                             
 ، وهو عبد اهللا ورسوله من كلمة اهللا وروحه، كن فيكون : مث قال له ، خلقه من تراب ؛ عيسى كمثل آدم 

كنا حندث دعاء علمه داود حتميد ومتجيد ؛ وآتى داود زبورا ، ملكا ال ينبغي ألحد من بعده وآتى سليمان 
  . )) وغفر حملمد ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وال فرائض وال حدود ، ليس فيه حالل وال حرام 

  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .٢/٦٢٩:كشاف القاله الزخمشري يف   ) ٢(
  .من السورة )  ١٠٥( جزء من اآلية رقم   ) ٣(
سماعيلَ إِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى نوحٍ والنبِيني من بعده وأَوحينا إِلَى إِبراهيم وإِ ﴿:يعين بذلك قوله تعاىل  ) ٤(

اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسا ووربز وداوا دنيَآتانَ وملَيسونَ وارهو سونيو وبأَيى ويسع١٦٣/النساء[﴾و[.  
. وحكاه ابن اجلوزي عن مقاتل ، ذكره الثعليب والواحدي والبغوي والقرطيب يف تفاسريهم دون سند أو نسبة   ) ٥(

، ٣/١٢٠:تفسري البغوي و، مصدر سابق  :ايد  والوسيط يف تفسري القرآن،  ٦/١٠٧:تفسري الثعليب : انظر 
  . ١٠/٢٧٩:تفسري القرطيب و،  ٥/٤٩: زاد املسري و

  . ٣/١١٣:الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(



  

 ، ةي طَلَبِ اجلَنف ﴿öΝ åκš‰ r& Ü> t ø% r& ﴾]الِ ] نمحِ اَألعالبِص يلَةَ إِليهسي الوغتباِهللا ي ةمح١(إِلَى ر( ،

، )٢(واملَآلئكَةُاملَِسيح ،والعزِيز،:هم :أُلَئك الذين يدعونهم آلهةً ، قَالَ املُفَسرونَ : واملَعنى  ٢٠

﴿ šχθ äó tG ö6tƒ 4’ n< Î) ÞΟ Îγ În/ u‘ s' s#‹ Å™ uθ ø9 $# ﴾لُونَ :أَيسوتفَي بم أَقْرهونَ أَيرظتنيو ، هنم بونَ القُرطْلُبي

، بِه إِليه ﴿tβθ ã_ö tƒ uρ … çµ tG yϑôm u‘ šχθèù$ sƒ s† uρ ÿ… çµ t/# x‹ tã﴾]٢]ن ، ةهاآلل فَاتص هذه سلَيو﴿ ¨β Î) 

z># x‹ tã y7 În/ u‘]٣[tβ% x. # Y‘ρä‹ øt xΧ ﴾]م. [  

∩∈∇∪ ﴿ βÎ) uρ ⎯ ÏiΒ >π tƒö s% ω Î) ß⎯ øt wΥ $yδθ à6 Î=ôγ ãΒ Ÿ≅ ö6s% ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ÷ρ r& $yδθ ç/ Éj‹ yèãΒ $ \/# x‹ tã 

# Y‰ƒ Ï‰ x©﴾] كـ [ م ، : أَيلُهأَصتسذَابٍ يا بِعإِمو ، وتا بِملَك ؛ إِمهتإِالَّ س يةلِ قَرأَه نا مم

احلَبشة ،  )٤( ]هاتخربفَ[أَما مكَّةُ :قيلَ  ٢، )٣(ا الطَّالحةُ فَبِالعذَابِ وأَمما الصالحةُ فَبِاملَوت ، أَ
ة بِالغرة بِاجلُوعِ ، والبصينواملد،كرقِ،والكُوفَة بِالتان راسرخو ، فاحوقِ والزاعوال بِالصبواجل

لَدقَاتلٌ با مهذَكَرو ، وبرا ضهذَاباً علَد٥(اً ب( ، ﴿tβ% x. y7 Ï9≡ sŒ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# # Y‘θäÜ ó¡ tΒ  ﴾]م [

  .)٦(مكْتوباً في اللَّوحِ املَحفُوظ ] م[

∩∈®∪ ﴿ $ tΒ uρ !$ oΨ yè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ Å™ ö œΡ ÏM≈ tƒ Fψ $$ Î/ Hω Î) β r& z> ¤‹ Ÿ2]٣[$ pκ Í5 tβθ ä9 ¨ρF{ لَما سأَلَ ] ن[﴾ #$

صلَوات  - أَتاه جِبرِيلُ علَ لَهم الصفَا ذَهباً،ويجنْ يوسع لَهم مكَّةَ ،أَ املُشرِكُونَ رسولَ اِهللا 
 هالمسو لَيهاِهللا ع–  هم : فَقَالَ لَهنلَكأَلُوا ، وا سكَانَ م ئْتوا ، /إِنْ شظَرني وا لَمنؤمي إِنْ لَم

                           
  .٣/٢٤٦: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
عن ابن  ١٥/١٠٤ :ه تفسريوهذا القول رواه ابن جرير يف ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(

  . عباس 
والوسيط ،  ٦/١٠٨:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي والرازي والقرطيب يف تفاسريهم عن مقاتل   ) ٣(

  . ١٠/٢٨٠:تفسري القرطيب و،  ٢٠/١٨٦:التفسري الكبري و، ، مصدر سابق  :يف تفسري القرآن ايد 
  .فَمخرجها : ويف األصل ، والبحر احمليط املطبوعتني ، كذا يف نسخة الكشاف   ) ٤(
أما مكة : وجدت يف كتب الضحاك بن مزاحم يف تفسريها : وعن مقاتل :  (( قال الزخمشري وأبو حيان   ) ٥(

  . ٦/٥١:احمليط  تفسري البحرو،  ٢/٦٣٠:الكشاف : انظر .  ... )) وهتلك املدينة باجلوع، فيخرا احلبشة 
  . ١٥/١٠٧: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن زيد   ) ٦(



  

اس ئْتإِنْ شبِهم،و يتأْنلَفَأَ[تزن[)١(هذالَى هعاُهللا ت ةاآلي )٢(،]ااهنعم٣(]و(: ا لَمأَن اتلَ بِاآليسرن
، )٦( فَيستحقُوا املُعاجلَةَ بِالعقُوبةمن قَبلَهم ، )٥(]الذين[يكَذِّب بِها هؤالِء كَما كَذَّب )٤(]لئَالَّ[
)٢، )٦  ا: أَيسإِر نم عنا مامبِه نيلاَألو يبكْذا إِالَّ تهل ،اءتا جلَمعو ةقُوبم بِالعالَههإِم دم

، ةقُوببِالعالَى ،كَمعةُ اِهللا تنس ياُألا ه هذه قَابع ريأَخت رقَد قَدو،ةاميومِ القإِلَى ي ةفَالَ م

$﴿:)٧(قَولهولذَلك نظَّر بِلعقُوبات،بةُ لتعجِيلِ ايرسلُ عليهِم اآليات املُوجِ oΨ ÷ s?# u™ uρ yŠθßϑrO sπ s%$̈Ζ9 $# 

Zο u ÅÇö7 ãΒ﴾ضةً م٨(يئَةًآي( ًةنيب)٩(  ،٠٢٠  ا : أَياً بِهرصبم)١٠(  ،﴿(#θßϑ n= sà sù $pκ Í5﴾]ا ]نهوا أَندحج

tΒ$ ﴿ ،أَنها من اِهللا  uρ ã≅ Å™ ö çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $$Î/ ﴾ أَي :و ربالع، الَالَتالد﴿ω Î) $Zƒ Èθ øƒ rB﴾  ملَهلَع ادبلْعل

  .يخافُونَ القَادر علَى ما يشاء 

∩∉⊃∪ ﴿ øŒ Î) uρ $ uΖ ù= è% š s9 ¨β Î) š −/ u‘ xÞ% tn r& Ä¨$̈Ζ9 $$Î/ ﴾]ن[ أَي :ةضي قَبم فهأَن  هرتقُد
)١١( ،حيالَةَ ، وسغَ الرلبى يتم حهنم كعنمي لُوكقْتم أَنْ يهنيبو كنيولُ ب)٢،)١٢  م كُفَّاره

                           
  .وأنزل : ويف األصل ،كذا يف نسخة الوجيز والوسيط املطبوعتني  )١(
 والنسائي يف ،  ١٥/١٠٨: هتفسريوابن جرير يف  ،) ٢٣٣٣(برقم ،  ١/٢٥٨: همسندرواه اإلمام أمحد يف   ) ٢(

عن ابن عباس رضي اهللا ) ٣٣٧٩(برقم ،  ٢/٣٩٤: ملستدركواحلاكم يف ، ) ١١٢٩٠(قم بر،  ٦/٣٨٠:  هسنن
  هذا حديث صحيح اإلسناد ((   :قال احلاكم . نسبته للبيهقي  ٥/٣٠: وزاد السيوطي يف الدر املنثور ، عنهما 

ال احلديث حيث ذكر أن رج، بالصحة   ٧/٥٠: جممع الزوائد وحكم اهليثمي عليه يف ،  )) ومل خيرجاه 
   .رجال الصحيح 

  .معناها : ويف األصل ،كذا يف نسخة الوجيز والوسيط املطبوعتني  ) ٣(
  .إال ليكذب :  ويف األصل ،كذا يف نسخة الوجيز والوسيط املطبوعتني  ) ٤(
  .ساقطة من األصل :   ويف األصل ،كذا يف نسخة الوجيز والوسيط املطبوعتني   )٥(
  .مصدر سابق : سري القرآن ايد الوسيط يف تف: انظر   ) ٦(
  . ٢/٦٣٠:الكشاف ذكر حنوه الزخمشري يف   ) ٧(
  . ٢/١٢٦: للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٨(
  . ١٥/١٠٩:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٩(
  . ١/٣٠٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب و،  ٤٤٣: غريب القرآن   ) ١٠(
نسبته  ٥/٣٠٨:الدر املنثور وزاد السيوطي يف . ١٥/١١٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ١١(

  . البن أيب حامت 
  .مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن احلسن    ) ١٢(



  

 هلي قَوف وه لَه لُهرٍ ، قَودب ومي يِشقُر: ﴿ãΠ t“ öκ ß y™ ßì ôϑ pg ø:$# tβθ —9 uθ ãƒ uρ t ç/ ‘$! ، ونحو ذَلك مما )١(﴾ #$

اللَّهم « : رِيشِ يوم بدرٍ انَ من دعائه في العولذَلك كَى بِه نبِيه بِالنصرِ ، مما وعد اُهللا تعالَ

 كدعوو كدهع أَلُكي أَس٣)(٢(»إِن( ،﴿ $ tΒ uρ $ uΖ ù=yè y_ $ tƒ÷τ9 $# û© ÉL ©9 $# y7≈ oΨ ÷ƒ u‘ r& ω Î) Zπ uΖ ÷FÏù Ä¨$̈Ζ= Ïj9 

 سمى،  هي اِإلسراُء: قيلَ  ٢،  )٤(ة أُرِي لَيلَةَ أُسرِي بِه ، وكَانت رؤيا يقْظَما : يعنِي ] ع[﴾
ىما ،  سيؤةَ ريؤقَالُوا الر ينالذ نيرِكاً بِاملُشكُمهت كا بِذَلاهمس ا : أَوهأَيتا ريؤر كلَّ ذَللَع

خ امِ ، أَوي املَنف ثْلَهم و ، يِلَ لَكالٌ خي:﴿sø# t sù #’ n< Î) öΝ Íκ ÉJ yγ Ï9# u™...﴾)٥(و،﴿ø− èŒ š ¨ΡÎ) |MΡr& 

â“ƒ Í“ yè ø9 $# ãΛqÌ x6 ø9 وسيذْكَر في سورة ،)٨(ه يدخلُ مكَّةَ آمناًهي رؤياه أَن: ، وقيلَ )٧)(٦(﴾ #$

Zπ﴿:،وقَولُه)٩(الفَتحِ uΖ ÷F Ïù  Ä¨$̈Ζ= Ïj9﴾  أَي :اراً ِإلميبتاخكهم بِذَليقدصتانِهِم،و ،﴿nο t yf ¤±9 $# uρ 

sπ tΡθãèù= yϑ ø9 $# ’ Îû Èβ# u™ ö à) ø9 ω ﴿،)١٠(وهي شجرةُ الزقُومِ ]ن[﴾#$ Î) Zπ uΖ ÷F Ïù Ä¨$̈Ζ= Ïj9﴾  يةُ فنتالف كَانتو

 ةصم بِقهلَمأَع نيح دتم ارهضعا أَنَّ بيؤالر  
ت الكُفَّار داداِء ، وازرَاِإلسكَانتاً،ويبةُ كْذنتم قَالُوا/الفهقُومِ أَني الزي : فأَنَّ ف معزاً يدمحأَنَّ م

، فَأَنزلَ اُهللا في  الَ نعلَم الزقُوم إِالَّ التمر والزبد: وقَالُوا والنار تأْكُلُ الشجر ، النارِ شجراً ،

                           
  .من سورة القمر )  ٤٥( اآلية رقم   ) ١(
برقم      ،   ما قيلَ يف درعِ النيب  : باب ، كتاب اجلهاد والسري ،  ٣/١٠٦٧:  هصحيحرواه البخاري يف   ) ٢(

  .عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، ) ٢٧٥٨(
  . ٢/٦٣١:الكشاف الزخمشري يف : انظر   ) ٣(
كتاب ،  ٥/٣٠٢:والترمذي يف سننه  ،) ٣٦٧٥(برقم ، باب املعراج ،  ٣/١٤١٢: هصحيحرواه البخاري يف   ) ٤(

عن بن ، مصدر سابق : ه تفسريوابن جرير يف ، )  ٣١٣٤(برقم ، باب ومن سورة بين إسرائيل ، التفسري 
  .ورجحه ، رضي اهللا عنهما  عباس

  .من سورة الصافات )  ٩١( جزء من اآلية رقم   ) ٥(
  .من سورة الدخان )  ٤٩( جزء من اآلية رقم   ) ٦(
  . ٢/٦٣٢:الكشاف : انظر   ) ٧(
  . ١٥/١١٢:تفسري الطربي : انظر . بن عباس رواه ابن جرير عن ا  ) ٨(
لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق لَتدخلُن  ﴿ :وهي قوله تعاىل ، من سورة الفتح ) ٢٧(عند اآلية رقم   ) ٩(

 اَء اللَّهإِن ش امرالْح جِدسمن املخطوط من اجلزء الثاين )  ٢١٨ -٢١٧( وتقع يف الورقة ،  ﴾الْم .  
  . ١٥/١١٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ١٠(



  

كذَل:﴿ $̄Ρ Î) $ yγ≈ oΨ ù=yè y_ Zπ uΖ ÷F Ïù t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ïj9   ﴾)ات ، )٢)(١٢اآليهنِ َألنبِاللَّع فَتصوو  نع ادعاِإلب

،ةمحيمِالرلِ اجلَحي أَصف هذهو ةمحالر نع كَانم دعأَب وونَ ، فَهامللْع ادا:، واملُروهم٣(طَاع(  ،
ارِ الدنيا ، ولَعلَّها من الزقَم ؛ وهو التقَيئُ بِلُغة اليمنِ ، الَ يعرف جِنسها من أَشج: ثُم قيلَ 

أُ مقَيتامٍ يكُلُّ طَعو قَالُ لَهي هن : قُّوم٤(ز(، َيلقاً : ومِ جِدالطَع رم ةرجش رثَم)يلَ )٥قو ، : وه
 نيتناُألفْس رج٦(ش(املَع وهيلَ ؛ وقو ،ةقِ احلَيا بِطَبندنع وفوث : رالكش رثَم وه)يلَ  )٧قو ، :

öΝ﴿ ،)٨(أَبو جهلٍ : أَنها الشيطَانُ، وقيلَ :  ßγ èùÈhθ sƒ éΥ uρ ﴾]قُومِ ،] عبِالز ﴿$ yϑ sù öΝ èδß‰ƒ Ì“ tƒ ω Î) 

¸$Ρ$ u‹ øó èÛ # Z Î7 x. ﴾]ون، متونَ إِالَّ كُ] ساددزاً فَالَ يوتع اً أَوفْر.  

∩∉⊇∪ ﴿ øŒ Î) uρ $ uΖ ù=è% Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑù=Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î=ö/ Î) ]خ[ tΑ$s% ß‰ ß∨ ó™ r& u™ 

ô⎯ yϑ Ï9 |M ø) n=yz $YΖŠ ÏÛ ﴾]صد ن. [  

∩∉⊄∪ ﴿ tΑ$s%﴾ نِيعي  : يسلاُهللا  –إِب هنلَع-،﴿ y7 tG ÷ƒ u™ u‘ r& ﴾  وا: أَي ، تأَيلأَر يدكوت كَاف

ةاطَبخلْم٩(ل(، ﴿# x‹≈ yδ “ Ï%©! $# |M øΒ§ Ÿ2 ¥’ n? tã ﴾]خ ن [ نِي : أَيعي ، هلْتفَض : ، م٢٠آد  أَي :

                           
  .من سورة الصافات ) ٦٣( اآلية رقم   ) ١(
: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته لعبد بن محيد ، رواه ابن جرير وابن أيب حامت عن قتادة   ) ٢(

   . ٧/٩٥:الدر املنثور و،  ١٠/٣٢١٦:تفسري ابن أيب حامت و،  ١٥/١١٤
  . ٢/٦٣٢:الكشاف : انظر . قاله الزخمشري   ) ٣(
  . ٩٩: قاله السهيلي يف التعريف وإلعالم   ) ٤(
  . ٤/٤٨:الكشاف :انظر . ذكره الزخمشري وصفاً لشجر األسنت   ) ٥(
أصول الشجر : األسنت و ، األسنت : مصدر سابق  ؛ إالَّ أنه ذكر أن امسه : قاله السهيلي يف التعريف وإلعالم   ) ٦(

وإذا نظر ، شجر يفشو يف منابته ويكثر ؛ على وزن أمحر : األسنت : وقال أبو حنيفة ، أستنه : واحدته ، البايل 
الناظر إليه من بعد شبسنت ( مادة ،  ١٣/٢٠٣:لسان العرب : انظر . بشخوص الناس  ةُه. (  

  . ١٥/١١٥:فسري الطربي ت: انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٧(
وهو ، ما عضدته الرواية  –واهللا أعلم  –والراجح ،  ٢/٦٣٢:الكشاف : انظر . ذكره الزخمشري دون نسبة   ) ٨(

  .  شجرة الزقوم : من أن املراد  -رضي اهللا عنهما –ما قاله ابن عباس 
  . ٣/٢٤٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٩(



  

⎦÷﴿ ،)١(لم كَرمته علَي: ره واجلَواب محذُّوف تقْديأَخبِرنِي ،:  È⌡ s9 ö ¨z r&نِي4]يف[ْت’ n< Î) ÏΘöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $#  ∅ s3 ÏΨ tFôm V{ ÿ… çµ tG−ƒ Íh‘ èŒ﴾ أصتالسهِم لَنلَيع نيلوتَألساِء وم بِاِإلغْوأَ )٢(هقَر ،

﴿نِيترا﴾ أَخمقَالُ  ٠٢، )٣(سإِذَا أَكَلَ:ي عرالز داجلَر كنتقَالُ احيو ، كُلَّه ه : كنح نم وه

ابدلٍ فببِح دإِذَا ش هت ؛ أَي ا بِههقُوديفَلِ لا اَألسكَهني ح:ئْتش فم كَيهناد٤(َألقْت(،﴿ω Î) 

WξŠ Î=s%﴾]نِي ] كـعاُهللا : ي همصع ن٢، )٥(م  هي قَولونَ فصلم املُخهو:﴿ ω Î) š‚ yŠ$ t6 Ïã 

ãΝ åκ ÷] ÏΒ š⎥⎫ ÅÁ n=ø⇐ ßϑ ø9 $#  ﴾)٦( .   

∩∉⊂∪ ﴿ tΑ$s% ﴾  الَىعاُهللا ت:﴿ ó= yδ øŒ$# ﴾  أَي : ، ةاميومِ القإِلَى ي كتظَرأَن ﴿⎯ yϑ sù y7 yè Î7 s?﴾ 

، كأَطَاع﴿óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ﴾ ، هيتذُر نم﴿  χÎ* sù zΟ ¨Ψ yγ y_ ö/ ä. äτ!# t“ y_ [™!# t“ y_ # Y‘θèùöθ ¨Β ﴾]اً ، ] كـرافو

٢٠  اً : أَوفَّرو٧(م( .  

∩∉⊆∪﴿ø—Ì“ ø tFó™ $# uρ/Ç⎯ tΒ |M ÷è sÜ tG ó™ $# Ν åκ ÷] ÏΒ﴾أَي:، كتابإِلَى إِج فَّهختواس هجعأَز ﴿y7 Ï? öθ |ÁÎ/ ﴾ 

اُء واملَزنالغ وهاو ري٨(م( ، ﴿ó= Î=ô_ r& uρ Ν Íκ ö n= tã ﴾ جضو  ﴿ ،y7 Î=ø‹ sƒ¿2 š Î=÷` u‘ uρ ﴾ او لَيهِمم عثُثْهح

لهيخاِء ، وباِإلغْو لَيهِماِهللا : ع ةيصعي مبٍ فاككُلُّ ر،   لُهجري : وف لَيهلَى رِجاشٍ عكُلُّ م

š ﴿قَرأَ حفْص  ،)٩(معصية اِهللا  Î=Å` u‘ uρ ﴾ )١(، ﴿ óΟ ßγø. Í‘$ x© uρ ’Îû ÉΑ#θ øΒF{ وهو كُلَّ ما  ﴾ #$

                           
  . مصدر سابق : وهو قول الزجاج يف معاين القرآن ،  ١/٣٠٦:ألريب يف تفسري الغريب تذكرة ا  ) ١(
وجماز ،  ٢/١٢٧: للفراء ، معاين القرآن : وانظر ، مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(

  . ١٤٦: القرآن 
  . ١٤١: ت السبع التيسري يف القراءاو،  ٣٨٢:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .  ٤٩٨: غريب القرآن   ) ٤(
: زاد املسري و،  ٣/١١٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٥(

٥/٥٧  .  
  .        من سورة احلجر )  ٤٠( اآلية رقم    ) ٦(
  . مصدر سابق : ل الزجاج يف معاين القرآن وهو قو، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(
  . ١٥/١١٨:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٨(
، كل خيل يسعى يف معصية اهللا فهي من خيل إبليس : ((  ٣/٢٥٠: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٩(



  

 ، قريِ حذَا بِغأُخ ﴿ÏŠ sω ÷ρF{ $# uρ ﴾ ًازِن لَد٢(كُلَّ و(،﴿öΝ èδ ô‰Ïã uρ ﴾]ن[ةَ ونالَأَنْ الَ ج ارالَ )٣(نو ،

اَألم نم واعاَألن هذهثَ،وعبيددهت را أَم٤(رِ كُلُّه(،﴿$ tΒ uρ ãΝ èδ ß‰Ïè tƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ω Î) # ·‘ρã äî ﴾ 

  ].كـ أوثج[

∩∉∈∪ ﴿ ¨β Î) “ ÏŠ$t6 Ïã ﴾  أَي : ، نِنيماملُؤ ني مادبع﴿ }§ øŠ s9 š s9 óΟ Îγ øŠ n=tæ Ö⎯≈ sÜ ù=ß™ ﴾]ن[ 

†4 ﴿،)٥(في الشرك حجةٌ s∀ x. uρ y7 În/ t Î/ Wξ‹ Å2 uρ ﴾]مهم ] أوثب٢كـ أوثدصعي هائيلَألو

لإِب نولِ مالقَب نيم اُهللا  –)٦(س هنلَع- .  

∩∉∉∪﴿ãΝ ä3 š/ §‘ “ Ï% ©! $# © Åe ÷“ ãƒ﴾ ريس٧(ي(،﴿ãΝ à6 s9 š ù=à ø9 $# ’ Îû Ì ós t7 ø9 $# (#θäó tGö; tGÏ9 ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ï& Î#ôÒ sù﴾ 

…﴿ ي طَلَبِ التجارة ، ف] ن[ çµ̄Ρ Î) šχ% x. öΝ ä3 Î/ $VϑŠ Ïm u‘ ﴾]كـ أوثب. [     

∩∉∠∪﴿# sŒ Î) uρ ãΝ ä3 ¡¡ tΒ • ‘Ø9 ’﴿،خوف الغرقِ ﴾ #$ Îû Ì ós t7 ø9 $# ¨≅ |Ê﴾َطُلبالَ وز،﴿⎯ tΒ tβθ ãã ô‰ s?﴾ 

ةهاآلل نم،﴿Hω Î) çν$−ƒ Î)﴾]إِالَّ اُهللا]ن،﴿ $¬Η s> sù ö/ä39 ¯g wΥ ﴾ قِ ورالغ نكُممجرأَخ،﴿’ n<Î) Îh y9ø9 $# ÷Λ ä⎢ ôÊ z ÷ä r&﴾ 

%tβ ﴿،عنِ اِإلميان والتوحيد]ن[ x. uρ ßβ$ |¡ΡM} $# ﴾ر٨(الكَاف(،﴿# ·‘θà x.﴾]كـ[ هبر ةمنِعل

  :، ثُم بين أَنه قَادر أَنْ يهلكَهم في الرب ، فَقَالَ جاحداً

∩∉∇∪ ﴿ óΟ çFΨ ÏΒr' sù r& ﴾  رِيدرِ ، : يحلِ البوه نم متملس نيم حتضريثُ أَعح ﴿β r& y# Å¡ø‚ sΡ  

                                                                             
  . ))  وكل ماش يف معصية اهللا فهو من رجال إبليس

  .١٤٠: التيسري يف القراءات السبع و، ٣٨٣ - ٣٨٢:السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
وابن مردويه عن ابن عباس رضي اهللا ، وابن أيب حامت ، وابن املنذر ، الفريايب  حكاه السيوطي والشوكاين عن  ) ٢(

  . ٣/٢٤٢:فتح القدير و ، ٥/٣١٢:الدر املنثور : انظر .  عنهما
  .مصدر سابق : للفراء ، اين القرآن مع: انظر . قاله الفراء   ) ٣(
  . ٢٥١ -٣/٢٥٠: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  . ٣/١١٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : نظر ا. قاله الزجاج   ) ٧(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(



  

öΝ ä3 Î/ ﴾  يكم فبذْهنبكُم ويغن ﴿|= ÏΡ% y` Îh y9ø9 $# ﴾ ضاَألر وهو، ﴿÷ρ r& Ÿ≅ Å™ ö ãƒ öΝ à6 ø‹ n=tæ $Y6 Ï¹% tn ﴾ 

β﴿أَ قَريرميهِم بِحجارة،: أَي عذَاباً يحصبهم ،  r& y# Å¡ø‚ sΡ  ﴾بِالن هدعا بموقح ١(ون(،﴿¢Ο èO  

Ÿω (#ρß‰ Åg rB /ö/ ä3 s9 ¸ξ‹ Å2 uρ ﴾]الَ] عاً وانِعاً  مراص٢(ن(.  

∩∉®∪ ﴿ ôΘ r& óΟ çGΖ ÏΒ r& β r& öΝ ä. y‰‹ Ïè ãƒ ÏµŠ Ïù ¸ο u‘$ s? 3“ t ÷zé& ﴾  ، ِرحي البف ﴿¸ο u‘$ s? ﴾ : ، ىرةً أُخرم

 ﴿Ÿ≅ Å™ ÷ ã sù öΝ ä3 ø‹ n=tæ $Z Ï¹$ s% z⎯ ÏiΒ Ëxƒ Ìh9 $# ﴾  ، هركْستو الفُلْك فقْصةً تيدداً شحرِي  ﴿Ν ä3 s% Ì øó ã‹ sù 

$ yϑÎ/ ÷Λ än ö x x. ﴾]ع [ثُ أَعيبِكُفْرِكُم ، حاُألولَى ةي املَرم فضتر،﴿ §Ν èO Ÿω (#ρß‰ Åg rB ö/ ä3 s9 $ uΖ ø‹ n= tã ⎯ Ïµ Î/ 

$Yè‹ Î; s? ﴾]اً] مرثَائ اصالَ ناًو٣(ر(ىنلَ بِكُم:،واملَعزا نكَارِ ما بِإننعبتي نوا مجِدالَ ت ثُم)٤(.   

∩∠⊃∪﴿ ô‰ s) s9 uρ $ oΨ øΒ§ x.﴾]الْن٥(] فَض(،﴿ û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ ﴾ يِيزِبِالمطْقِ والتقْلِ والن٦(ع(، ﴿öΝ ßγ≈ oΨ ù=uΗ xq uρ 

öΝ ßγ≈ oΨ ù=uΗ xq uρ ’Îû Îh y9ø9 $#﴾ لَى اِإلبِلِ واعالبِغريِاخلَيلِ واحلَملِ و،﴿Ì ós t7 ø9 $# uρ﴾ يفنِ وفلَى السرِ عحالب، ﴿

Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7 ÍhŠ ©Ü9 ﴿ ،)٧(الثِّمارِ واحلُبوبِ واملَواشي والسمنِ والزبد واحلَالَوة ]ن[﴾ #$

óΟ ßγ≈ uΖ ù=Ò sù uρ 4’ n? tã 9 ÏVŸ2 ô⎯ £ϑ ÏiΒ $ oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒø s?﴾]ون معبثج ، س[نِييع: ابووالد مائهالب

وشحالو٨(و(. 

∩∠⊇∪ ﴿ tΠ öθ tƒ (#θ ãã ô‰ tΡ﴾  نِيعي :ةاميالق موي، ﴿¨≅ à2 ¤¨$tΡ é& ÷Λ Ïι ÏΒ$tΒ Î* Î/ ﴾]ن [قَالُ وأَنْ ي وه :

                           
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
 ،١٥/١٢٣:تفسري الطربي : انظر. ادة وزاد السيوطي نسبته البن أيب حامت عن قت، رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٢(

  . ٥/٣١٤:الدر املنثور و
  . ١٥/١٢٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٣(
  . ٣/٢٥٢: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .وهي يف نسخة الوجيز املطبوعة ، ساقطة من األصل   ) ٥(
  . ٥/٦٣:زاد املسري : انظر . اس والضحاك حكاه ابن اجلوزي عن ابن عب  ) ٦(
  . ٣/١١٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن السدي   ) ٨(



  

توا ماتهري إِبيمابِعى،،  هوسي مبِعتوا ماته دمحي مبِعتوا ماته قُومذُونَ  ، فَيأْخفَي لُ احلَقأَه
ذَا معنى هعي رؤساء الضالَلَة ، وهاتوا متبِاتوا متبِعي الشيطَان،ه: كُتبهم بِأَيمانِهِم ، ثُم يقَالُ 

⎯ô  ﴿ ، )١( ))  إِمام ضالَلَة وأإمام هدى  (( : قَولُ ابن عباسٍ  yϑ sù u’ ÎAρé& … çµ t7≈ tF Å2 ⎯ Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 

š Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù tβρ â™ t ø) tƒ óΟ ßγ t7≈ tG Å2 Ÿω uρ tβθ ßϑ n=ôà ãƒ Wξ‹ ÏF sù ﴾]كـ [ أَي : نيالً مونَ فَتقَصنالَ ي

 واةالن قي شي فةُ الترشالق يهابِ ، و٢(الثَّو( .  

∩∠⊄∪ ﴿ ⎯ tΒ uρ šχ% x. ’ Îû ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ ﴾  ، اين4 ﴿الد‘ yϑ ôã r& ﴾ َي القي فترقُد نى مرا يملْب ع

uθ﴿ وغَيرِهما ، ، خلْقِ السماِء واَألرضِ ، والشمسِ والقَمرِ  ßγ sù ’ Îû Íο t ÅzFψ $# ﴾  ةررِ اآلخي أَمف

 هنع يبغا يم4﴿ ، )٣(م‘ yϑ ôã r& ﴾  ىمع ٤( أَشد( ، ﴿ ‘≅ |Ê r& uρ Wξ‹ Î6 y™ ﴾]ةً] مجح دعأَبو .  

.  

∩∠⊂∪﴿ β Î) uρ (#ρßŠ% Ÿ2 ﴾/ ولَ اِهللاسوا رأَت يفثَق فْدي وف لَتزن  قَالُواو :تأَم ا بِالالَّتنع

رحةً ،ونسو كَّةَ ؛مم مترا حا كَمينادفرعأَنْ ت بحا نهِم، فَإِنلَيا علَنفَض برالع يتشإِنْ خو
اُهللا أَمرنِي بِذَلك ، وأَقْبلُوا يلحونَ علَى النبِي : أَعطَيتهم ما لَم تعطنا ، فَقُلْ : تقُولَ العرب أَنْ 

 ولُ اِهللاسر كسأَمو ، الَىعلَ اُهللا تزفَأَن ،كم ذَلهيطعأَنْ ي مه قَد٥(و(:﴿ β Î) uρ (#ρßŠ% Ÿ2 ﴾ 

﴾ وا وموا ، هبقَار﴿ y7 tΡθ ãΖ ÏF ø u‹ s9 ﴾  أَي : ، كزِلُّوننتسيل ﴿Ç⎯ tã ü“ Ï% ©! $# !$ uΖ øŠ ym÷ρ r& š ø‹ s9 Î) ﴾ 

مخالَفَةً لحكْمِ  وذَلك أَنَّ في إِعطَائهم ما سأَلُواعلَى حكْمه،:القُرآنَ،واملَعنى: يعنِي 

                           
شيبة وابن املنذر  بن أيبوزاد السيوطي نسبته ال، عن ابن عباس رضي اهللا عنهماحكاه الواحدي وابن اجلوزي   ) ١(

مصدر : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . وابن أيب حامت وابن مردويه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  . ٥/٣١٦:الدر املنثور و،  ٥/٦٤:زاد املسري و، سابق 

  . ٣/٢٥٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
  . ٣/١١٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
: تفسري الطربي : انظر . وحكاه الواحدي عن ابن عباس من رواية عطاء ، رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٥(

  .  ٥/٦٧:زاد املسري و،  ٢٨٩: وأسباب الرتول ،  ١٥/١٣٠



  

آنالقُر،﴿y“ Î tI ø tFÏ9 $ uΖ øŠ n=tã … çν u ö xî﴾]خ[ ا:أَيلَينع قلتختل ،ا إِلَيكينحا أَوم م غَريلُهقَو وهقَلْ : و

 ، كنِي بِذَلر٢اُهللا أَم  يشقُر مقَالُوا ه :ةمحلْ آيةَ رعاج  ةمحةَ رذَابٍ آيةَ عآيذَابٍ ، وةَ عآي
لَتزفَن ، بِك نمؤى نتح ، أَو،:ثَق مقَالُواه الَةً :فصا خينطعى تتالَمِ حي اِإلسلَ فخدالَ ن

لُّ رِباً لَنا فَهو وكُ، والَ نحين في صالَتنا،)١(نفْتخر بِها علَى العربِ ؛ الَ نعشر والَ نحشر
إِنْ اَهللا أَمرك بِذَلك ، فَنزلَت : وتقُولُ سنةً ،تمتعنا بِالالَّت وكُلُّ رِباً علَينا فَموضوع ، ولَنا،

# ﴿ ،)٢(اآليةُ  ]Œ Î) uρ ﴾  واادا أَرم لْت٣(لُو فَع(، ﴿ x8ρ ä‹ sƒ ªB ^ω WξŠ Î= yz ﴾]كـ. [  

∩∠⊆∪  ﴿ Iω öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G ¬; rO ﴾ لَىع اكا إِينتمصبِع احلَق، ﴿ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ß⎯ Ÿ2 ö s? ﴾  ُيلمت ،

 ﴿óΟ Îγ øŠ s9 Î) $\↔ ø‹ x© ﴾  ، ًاكُونر ﴿¸ξŠ Î=s% ﴾]فَقَالَ ] خ ، لَهفَع لَو كلَى ذَلع هدعوت ثُم :  

∩∠∈∪ ﴿# ]Œ Î) š≈ oΨ ø% sŒ `{ y# ÷èÅÊ Íο 4θ uŠ ys ø9 #y﴿ ،ضعف عذَابِ الدنيا ﴾#$ ÷èÅÊ uρ ÏN$yϑ yϑ ø9 $#]٣[﴾ 

Ν§﴿ ،)٤(رها يعذَّب غَيضعف م: وضعف عذَابِ اآلخرة ، يعنِي  èO Ÿω ß‰Åg rB y7 s9 $ uΖ øŠ n=tã # Z ÅÁ tΡ ﴾ 

  ] .كـ[

∩∠∉∪ ﴿ β Î) uρ (#ρßŠ% Ÿ2 š tΡρ –“ Ï tF ó¡ t s9 ﴾  نِيعي : بِيقَالُوا للن ، ودهالي  : اماَء إِنبِيإِنْ اَألن

 قاً فَالْحبِين تامِ ،فَإنْ كُنالش نثُوا معب تجرإِنْ خ كا ، فَإِنبِه/ كذَل قَعفَو ، ا بِكنا آمهإِلَي

 ي قَلْبِهف  َةاآلي هذه هكْرلَّ ذلَ اُهللا جزانِهم ، فَأَنإِمي بحى )٥(لنعمو ، : ﴿š tΡρ –“ Ï tFó¡ t s9  ﴾

 ﴾ ، كونجعزيل﴿z⎯ ÏΒ  ÇÚ ö‘ F{ x8θ﴿ ة ، من املَدين: يعنِي  ﴾ #$ ã_ Ì ÷‚ ã‹ Ï9 $yγ ÷Ψ ÏΒ  # ]Œ Î) uρ ω 
                           

وال تضرب عليهم البعوث ، أي ال يندبون إىل املغازي ) :   (( شر ح( مادة ،  ٤/١٩٢:لسان العرب قال يف   ) ١(
ومنه حديث صلح أهل ، بل يأخذها يف أماكنهم ؛ ال حيشرون إىل عامل الزكاة ليأخذ صدقة أمواهلم : وقيل ، 

 )) يعين للغزاة فإن الغزو ال جيب عليهن، ال يعشرن وال حيشرن : وحديث النساء ، على أن ال حيشروا : جنران 
.  

  . ٢١/١٧:التفسري الكبري و،  ٢/٦٣٩:الكشاف : انظر . ذكرمها الزخمشري والرازي دون إسناد أو نسبة   ) ٢(
  . ٣/٢٥٤: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
بن أيب حامت والبيهقي يف الدالئل وابن عساكر عن ال وزاد السيوطي نسبته،  رواه ابن جرير عن حضرمي   ) ٥(

  . ٥/٣٢٠:الدر املنثور و، ١٥/١٣٢:تفسري الطربي  :انظر .  عبد الرمحن بن غنم 



  

šχθ èW t7 ù= tƒ y7 x≈ n=Åz ωÎ) WξŠ Î=s% ﴾]خ خب صه  [ لَم كلُوا ذَلفَع م لَوهلَّ أَنجو زاُهللا ع لَمأَع

  : ، وهو قَولُه تعالَى )١(يلْبثُوا حتى يستأَصلُوا ، كَسنتنا فيمن قَبلَهم 

∩∠∠∪﴿sπ ¨Ζ ß™ ⎯ tΒ ô‰ s% $uΖ ù=y™ ö‘ r& š n=ö6 s% ⎯ ÏΒ $ oΨ Î=ß™ لَم نرسل قَبلَك رسوالً : يقُولُ ] كـ [﴾‘•

أَرض : رض واَأل،)٣(ةَ بِمكْرِهم وعداوتهمهم أَهلُ مكَّ: أَو  ٢، )٢(فَأَخرجه قُومه إِالَّ أُهلكُوا 

كَّةَ ، أَوبِ:مرالع ضقَ)٤(أَرالَى،وعالَ ت:﴿# ]Œ Î) uρ ω šχθ èW t7 ù= tƒ y7 x ø=tz ω Î) WξŠ Î=s%﴾: ، ككَانَ ذَلو

لَو أَخرجوه لَهلَكُوا عن آخرِهم ، : فَإِنهم هلَكُوا بِبدرٍ ، وكَانت بعد هجرته بِقَليلٍ ، وقيلَ 

sπ﴿ :لقَوله تعالَى  ¨Ζ ß™ ⎯ tΒ ô‰ s% $ uΖ ù= y™ ö‘ r& š n=ö6 s% ⎯ ÏΒ $ oΨ Î=ß™ ، )٥(نما هاجر بِأَمرِ ربهوإِاآلية،﴾  ... ‘•

هبأَ )٥(رقَر ،﴿y7 x ø=tz  ﴾ ُةبعشا وم٦(س( ،﴿Ÿω uρ  ß‰Åg rB $ oΨ ÏK ¨ΨÝ¡ Ï9 ¸ξƒ Èθ øt rB ﴾]م[  لفالَ خ

  .والَ يقْدر أَحد أَنْ يقْلبها ،)٧(لسنتي

∩∠∇∪ ﴿ ÉΟ Ï% r& nο 4θ n=¢Á9 $# ﴾  أَي :ا ،أَدهم ﴿Ï8θ ä9 à$ Î! Ä§ ôϑ¤±9 $# ﴾ وز قْتو نا مه4 ﴿،)٨(ال’ n<Î) 

È, |¡ xî È≅ ø‹ ©9 #tβ﴿،)٩(هرِ والعصرِ والعشاَءينِإِقْبالَه بِظَالَمه ، فَيدخلُ في هذَا صالَةُ الظُّ ﴾ #$ u™ ö è% uρ  

Ì ôf x ø9 #tβ  (βÎ¨﴿،)١٠( تجوز إِالَّ بِقُرآنالصالَةَ الَ سماها قُرآناً َألنَّصالَةَ الفَجرِ،:يعنِي ]ن[﴾#$ u™ ö è% 

                           
  . ٣/١٢٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
،  ١٥/١٣٤: ي تفسري الطرب: انظر . وحكاه الواحدي عن سفيان بن عيينه ، رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٢(

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد 
  .  ١٥/١٣٢:تفسري الطربي : انظر . ورجحه ، رواه ابن جرير عن قتادة    ) ٣(
  . ١٠/٣٠١:تفسري القرطيب و،  ٢/٦٤٠: الكشاف و،  ٦/١١٩:تفسري الثعليب : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : الكشاف ذكره الزخمشري يف   ) ٥(
  .  ١٤١: التيسري يف القراءات السبع و،   ٣٨٤ -٣٨٣: السبعة يف القراءات : ظر ان  ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٧(
  .  ١٥/١٣٥:تفسري الطربي : انظر . ورجحه ، رواه ابن جرير عن ابن عباس وغريه   ) ٨(
  . ٣/١٢١: تفسري القرآن ايد  الوسيط يف: انظر   ) ٩(
  . ٣/٢٥٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١٠(



  

Ì ôf x ø9 $# šχ% x. # YŠθåκ ô¶ tΒ ﴾ ]ال] كـم هدهشالتمكَةُ اللَّيلِ وارِئهكَةُ الن١(ئ( .  

∩∠®∪ ﴿ z⎯ ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# ô‰ ¤f yγ tF sù ⎯ ÏµÎ/ ﴾ آنلِ بِالقُر٢(فَص(، ﴿\' s# Ïù$tΡ y7 لَك في  زِيادةً] خ ن[﴾ 9©

وى املَكْتلٍ سمع نلَ مما عفَم ، رأَخا تمو بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف ه؛ َألن اتجري الدف ةوب
: ي نافلَةً ؛ أَ: أَو  ٢٠، )٣(فَهو نافلَةٌ لَه ، من أَجلِ أَنه الَ يعملُ ذَلك في كَفَّارة الذُّنوبِ 

©# ﴿، )٤(زِيادةً في الفَرضِ علَيك  |¤ tã β r& y7 sW yè ö7 tƒ y7 •/ u‘ $YΒ$ s) tΒ # YŠθßϑ øt¤Χ ﴾]كـ [﴿ 

#© |¤ tã﴾  اجِباِهللا و نى)٥(منعمو ،  ﴿y7 sW yèö7 tƒ y7 •/ u‘ ﴾ : ؛ ودمحقَامٍ مي مف كبر كيمقيل

 هوا/و يهف هدمحي ةفَاعالش قَامم ٦(خلَلْق( ،٢٠  داهجقَالَ م : ))  ِشرلَى العع هدقْع٧( )) م(.  

∩∇⊃∪ ﴿ ≅ è% uρ Éb> §‘ © Í_ ù= Åz÷Š r& Ÿ≅ yz ô‰ ãΒ 5− ô‰ Ï¹ ﴾  ولُ اِهللاسر را أُملَم  لَيهع زِلَتأُن ةربِاهلْج

©﴿ إِدخاالً الَ أَرى فيه ما أَكْره ، :قٍ،أَيي املَدينةَ إِدخالَ صدأَدخلْنِ:،ومعناها)٨(اآلية Í_ ô_Ì ÷z r& uρ 

                           
إِنَّ  ﴿ : باب،  كتاب الْجماعة والْإِمامة،  ٤/١٧٤٨: ه صحيحمأخوذ من احلديث الذي رواه البخاري يف   ) ١(

كتاب الْمساجِد ومواضعِ ،  ١/٤٥٠:ه صحيح ومسلم يف، )  ٤٤٤٠(برقم ،  ﴾قُرآنَ الْفَجرِ كان مشهودا 
 لَاةعنها،  الص لُّفخيف الت يددشالت انيبو ةاعمالْج لَاةلِ صاب فَضةَ ، )  ٦٤٩( برقم ،  بريرعن أيب ه  عن

وتجتمع ملَائكَةُ اللَّيلِ وملَائكَةُ ، ونَ درجةً فَضلُ صلَاة الْجميعِ على صلَاة الْواحد خمس وعشر«:قال النيب 
﴾ وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كان مشهودا﴿:اقرؤوا إن شئْتم : (( يقول أبو هريرةَ ،»النهارِ يف صلَاة الصبحِ

.((  
زاد و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد :  انظر. حكاه الواحدي عن وابن اجلوزي ابن عباس   ) ٢(

  .  ٥/٧٤:املسري 
.  املنذر وحممد بن نصر والبيهقي يف الدالئل عن جماهدوزاد السيوطي نسبته البن ، رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٣(

  .  ٥/٣٢٣:الدر املنثور و ، ١٥/١٤٣:تفسري الطربي : انظر 
  .  ١/٣٠٨:غريب تذكرة األريب يف تفسري ال  ) ٤(
: تفسري ابن أيب حامت و ، ٢٩/٦٠:تفسري الطربي :انظر. وابن حامت عن ابن عباس ،رواه ابن جرير عن ابن زيد   ) ٥(

٣/٩٠٥  .  
عن ) ١٤٠٥( برقم   ، من سأَلَ الناس تكَثُّرا: باب ، كتاب الزكاة ،  ٢/٥٣٦ :ه صحيحرواه البخاري يف   ) ٦(

  .عنهما  عبد اهللا بن عمر رضي اهللا
،  ٦/٣٠٥ :وهذا القول عن جماهد رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ،  ١/٣٠٨:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(

  ) . ٣١٦٥٢(برقم 
كتاب تفسري ،  ٥/٣٠٤ : ه سننواإلمام الترمذي يف ،  )١٩٤٨(برقم ،  ١/٢٢٣ :ه مسندرواه اإلمام أمحد يف   ) ٨(



  

© Í_ ô_Ì ÷z r& uρ yl t øƒ èΧ 5− ô‰ Ï¹ ﴾  ٍقدص اجركَّةَ إِخم نرِجنِي مأَخا  ؛ أالَّ وهإِلي تفأَلْت

≅﴿،بِقَلْبِي yèô_ $# uρ ’ Ík< ⎯ ÏΒ y7Ρ à$ ©! $YΖ≈ sÜ ù=ß™ # Z ÅÁ ¯Ρ ﴾]ونانوا]كـ ، ثَم ةرةٌ ؛ بِالقُدى قُوتح ةحلُج

 كينا دبِه يم١(أُق(.  

∩∇⊇∪ ﴿ö≅ è% uρ  u™ !% y` ‘, ysø9 $#﴾ الَماِإلس،﴿t, yδ y— uρ﴾ َّلحمطُلَ واضب،﴿ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9 ، )٢(الشرك]ن[﴾#$

﴿¨β Î) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 %tβ﴿،الشرك ﴾#$ x. $ ]%θèδ y— ﴾]ولِ]مخد دنذَا عقُولَ هأَنْ ي رالً ، أُمحمضالً مائز 

  .)٣(مكَّةَ يوم الفَتحِ 

∩∇⊄∪ ﴿ ãΑ Íi” t∴ çΡuρ z⎯ ÏΒ Èβ# u™ ö à) ø9 $# ﴾  آنُ ،: أَيالقُر وي هسِ الذناجل نم﴿$ tΒ uθ èδ Ö™!$ x Ï© ﴾  نم

 املَكَارِه ناً مريكَث بِه فَعالَى دعاٍء ؛ َألنَّ اَهللا ت٤(كُلِّ د( ، ﴿×π uΗ ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ïj9﴾]ش ن خ [ ابثَو

 هتالَوي تف لَه طَاعق٥(الَ ان( ،﴿  Ÿω uρ ß‰ƒ Ì“ tƒ ﴾ ، ُآنالقُر﴿t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $#﴾ نيرِكاملُش،﴿ω Î) # Y‘$ |¡ yz ﴾ 

  .َألنهم يكْفُرونَ بِه والَ ينتفعونَ بِمواعظه ] م[

                                                                             
برقم ،  ١٢/١٠٩:املعجم الكبري والطرباين يف ، )  ٣١٣٩( برقم ، ئيل باب ومن سورة بين إسرا، القرآن 

برقم ، ٢/٢٦٥: املستدرك واحلاكم يف ، )  ١٧٥١٤( برقم ،  ٩/٩:سنن الكربى والبيهقي يف ال،  )١٢٦١٨(
 وقال،  )) هذا حديثٌ حسن صحيح ((   :الترمذي  قال ،كلهم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ، ) ٢٩٥٦(

  . )) هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : (( احلاكم 
  . ٣/١٢٢: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٢٥٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
ويرى ابن جرير أن اخلرب يف . عن السدي ، مصدر سابق :  حكاه الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد    ) ٢(

 ء مجيع احلق وذهاب مجيع الباطل وبذلك جاء القرآن والترتيل وعلى ذلك قاتل رسول اهللا عن جمي اآلية عام
  . ١٥/١٥٢:تفسري الطربي  :انظر .  على إقامة مجيع احلق وإبطال مجيع الباطل :؛ أي أهل الشرك باهللا 

وقُلْ جاء  ﴿ :عاىل قوله ت، باب سورة بين إسرائيل ، كتاب التفسري ، ٤/١٧٤٩: ه صحيحروى البخاري يف   ) ٣(
كتاب ،  ٣/١٤٠٨:  هصحيحومسلم يف ، )  ٤٤٤٣( برقم ،  ﴾الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كان زهوقًا 

 : قال عن عبد اللَّه بن مسعود   ،) ١٧٨١(برقم ،  إِزالَة الْأَصنامِ من حولِ الْكَعبة: باب ، اجلهاد والسري 
جاء الْحق  ﴿ « :فَجعلَ يطْعنها بِعود يف يده ويقُولُ ، مكَّةَ وحولَ الْبيت ستونَ وثالمثائة نصبٍ  لنيب  دخل ا

    . » ﴾جاء الْحق وما يبدئ الْباطلُ وما يعيد  ﴿،﴾وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كان زهوقًا 
  .   ٣/١٢٣:  الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . دي عن ابن عباس حكاه الواح  ) ٤(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(



  

∩∇⊂∪ ﴿ !# sŒ Î) uρ $ oΨ ôϑ yè÷Ρ r& ’ n? tã Çβ$ |¡ΣM}$# ﴾  رِيدي :الو ةرياملُغ بن يد١(ل(،﴿uÚ { ôã r& ﴾  نِ : أَيع

الدالِ ، فَالَ يهتاِء واالبع ، ةنحاملالَِء وي البف هالهتهِلُ كَابتب ﴿“ r' tΡ uρ ⎯ Ïµ Î7 ÏΡ$ pg¿2﴾]ن[ فِْسهبِن دعب

امِ بِحينِ القلَّعجو زم اِهللا ععأَ قُوقِ ناَء﴿ ، قَرنذُ﴾  و، إِى﴿  كْونةُ ﴾ وبعشو الَّدي ﴿،خنِأو﴾ 

لَفخلٍ و٢(ع(،﴿# sŒ Î) uρ çµ ¡¡ tΒ • ¤³9 $# ﴾  والفَقْر ضاملَر هاب٣(أَص(،﴿tβ% x. $U™θä↔ tƒ﴾] كـ[ سئي

“﴿٠٢ِهللا سبحانه علَى عباده،من رحمة اِهللا ؛ َألنه الَ يثق بِفَضلِ ا r' tΡ uρ ⎯ Ïµ Î7 ÏΡ$ pg ¿2﴾  : داعبت

ق وإِنْ لَم االفر:البعد،والنأْي: الَى ، والنأْي تباعد عن ذكْرِ اِهللا تع: بِناحيته وقُربِه ، يعنِي 
    . )٤(يكُن بِبعد ، والبعد ضد القُربِ 

∩∇⊆∪ ﴿/ö≅ è% @≅ à2 ã≅ yϑ ÷è tƒ 4’ n? tã ⎯ Ïµ ÏF n=Ï.$ x©﴾]ن [عهطَرِيقَتو بِهذْهلُ ؛  )٥(لَى ممعي رفَالكَاف

فْعي نمواملُؤ ، ةدالش دنأْسِ عامِ ، واليعاِإلن دناضِ عراِإلع نم هطَرِيقَت بِهشا يلَى ملُ عمعا يلُ م
رِِ واالحبوالص ،ةمعالن دنكْرِ عالش نم هطَرِيقَت بِهشالَيالب دنابِ عسقَالَ ت هى أَنرِء، أَالَ ت: ﴿ 

öΝ ä3 š/ t sù ãΝ n= ÷æ r&]٣[ô⎯ yϑ Î/ uθ èδ 3“ y‰ ÷δ r& Wξ‹ Î6 y™ ﴾]م[  أَي :]نم٦(]بِاملُؤ(  دنع رضعي الَ يالذ

 ةنحامل دنع ئَسيالَ يو ةمع٠٢، )٧(الن أَو : هلَتاكش :تطَبِيعي هلخوكْلِ ، قَتن الشذَا مهو ، ه
  .)٨( علَى شكْلي وشاكلَتي لَست:  تقُولُ 

∩∇∈∪ ﴿š tΡθ è=t↔ ó¡ o„ uρ﴾  نِيعي :ودهالي،﴿Ç⎯ tã Çyρ”9 وهو ما يحيى بِه البدنُ ، سأَلُوا ] ن[﴾#$

 كذَل نع، هتيفكَيو هيقَتقحودالب نم هعضوموا لَممم كذَلو ، اً ، ندأَح بِرِ اُهللا بِهخي طعي لَمو

                           
زاد و، ٣/١٢٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي والرازي عن ابن عباس   ) ١(

  .  ٢١/٢٩: التفسري الكبري و ، ٥/٨٠: سري امل
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  . ٣/١٢٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .  ٤٦٥: غريب القرآن   ) ٤(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه :  انظر. قاله الزجاج   ) ٥(
  .فاملؤمن : ويف األصل ، كذا يف املطبوع من الوجيز والوسيط   ) ٦(
  .  ٥/٨١:زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
   ٢٨٨ص/١غريب القرآن ج  ) ٨(



  

 هادبع ناً مدأَح هلْمفَقَالَ )١(ع ،: ﴿È≅ è% ßyρ”9 $# ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r&]٣[’ În1 u‘]ن[﴾  أَي :بِي،أَيلْمِ رع نم :

،هونلَمعكُم الَ تيلَ أَنقو : بِي ، أَيلْقِ رخ نم :إِن، لَه لُوقخم ٢هأَو: وحرِيلُ : الرجِب)٢( ،

)٢( انِيحور يمظع لْقخ أَو ،)٣( يمظع لَكم أَو ،)٤( ُآنالقُر أَو ،)٥(، ﴿ !$ tΒuρ Ο çF Ï?ρé& z⎯ ÏiΒ 

z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù=Ïè ø9 $# ωÎ) WξŠ Î=s%﴾]كُلِّ ]م لمي ععدت ودهالي كَانتيٍء وابِهِم ،شتي كا فيلَ  بِمفَق

ملَه: ﴿!$ tΒ uρ Ο çF Ï?ρé& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù=Ïè ø9 $# ω Î) WξŠ Î= s%  ﴾ لْمِ اِهللاإِلَى ع افَة٦(بِاِإلض(.  

∩∇∉∪ ﴿ ⎦ È⌡ s9 uρ $ oΨ ø⁄Ï© ¨⎦ t⎤ yδõ‹ uΖ s9 ü“ Ï%©! $$Î/ !$ uΖ øŠ ym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) ﴾  ِبالكُت نمالقُلُوبِ و نم هنوحملَن

 أَثَر لَه دوجى الَ يت٧(ح( ،﴿§Ν èO Ÿω ß‰ Åg rB y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ $ uΖ øŠ n= tã ¸ξ‹ Å2 uρ ﴾]ع [ نم جِدالَ ت

 هنيٍء مش دي رف لَيهكَّلُ عوتي.  

∩∇∠∪ ﴿ ω Î) Zπ yϑ ôm u‘ ⎯ ÏiΒ š Îi/ لَكن اَهللا رحمك فَأَثْبت ذَلك في قَلْبِك وقُلُوبِ ] ن[﴾  ‘¢

β¨ ﴿املُؤمنِني ،  Î) … ã& s#ôÒ sù šχ% x. y7 ø‹ n= tã]٣[# Z Î7 Ÿ2 ﴾]م [ ، مآد لَدو ديس لَكعثُ جيح

 ودماملَح املَقَام طَاكأَع٨(و(.  

∩∇∇∪ ﴿ ≅ è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tGô_ $# ß§ΡM} $# ⎯ Éfø9 $# uρ ...﴾، ةا[اآليولُ اِهللا )٩(]لَمسم راهدحت 

                           
ويسأَلُونك  ﴿ :قوله تعاىل ، بين إسرائيل  باب سورة، كتاب التفسري ، ٤/١٧٤٩: ه صحيحرواه البخاري يف   ) ١(

  . عبد اللَّه بن مسعود ،  )  ٤٤٤٤( برقم ،  ﴾عن الروحِ   
  . ١٥/١٥٦:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٢(
  . ٢/٦٤٥:الكشاف : انظر . ذكره الزخمشري دون نسبة   ) ٣(
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر .   طالب  رواه ابن جرير عن على ابن أيب  ) ٤(
  .  ٥/٨٢:زاد املسري و،  ٣/٢٦٩: تفسري املاوردي . حكاه املاوردي وابن اجلوزي عن احلسن   ) ٥(
  . ٣/١٢٦: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٢٥٨: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : وإعرابه  معاين القرآن: انظر . قاله الزجاج   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٨(
  .وهي يف املطبوع من الوجيز ، ساقطة من األصل   ) ٩(



  

 تضارعم نوا عزجعو آنالَىبِالقُرعلَ اُهللا تزأَن ١(ه( : ﴿≅ è% È⎦ È⌡ ©9/ÏM yè yϑ tGô_ $# ß§ΡM} $# ⎯ Éfø9 $# uρ 

#’ n? tã β r& (#θè?ù' tƒ È≅ ÷V ÏϑÎ/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ö à) ø9 $# ﴾ هالَغَتبو هظْمي نف،﴿Ÿω tβθè? ù' tƒ ⎯ Ï&Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9uρ šχ% x. 

öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # Z Îγ sß ﴾]كـ [تا يثْلَ ماً مينعم هونيمقرٍ فَيعش تيلَى باُء عرعنُ الشاوع
)٢(.  

∩∇®∪ ﴿ ô‰ s) s9 uρ $ oΨ øù§ |À﴾ انيب، ﴿Ä¨$̈Ζ= Ï9 ﴾ َكَّةلِ مَأله،﴿’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ﴾ 

’#﴿،تي يجِب بِها االعتبارمن اَألمثَالِ الَّ]خ[ n1r' sù ç sY ø. r& Ä¨$̈Ζ9 ω﴿،ثَر أَهلِ مكَّةَكْأَ﴾#$ Î) # Y‘θà à2﴾ 

  :، وهو قَولُه تعالَى )٣(جحوداً للْحق ، واقْترحوا من اآليات ما لَيس لَهم ]م[

∩®⊃∪ ﴿ (#θä9$ s% uρ ⎯ s9 š∅ÏΒ ÷σ œΡ]٣[y7 s9 ﴾ ، يقُكدصن 4﴿ لَن© ®L ym t ccÉf t è?]أَ  ﴾ ]٣قَر ، قِّقشت

 ﴿t àfø s? ﴾ ُ٤(وفك(،﴿ $ uΖ s9 z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# % ·æθç7 .⊥ tƒ ﴾] ونعسم ] ع ، تهأَن كذَلاملَاِء ، و ناً منيع

يفْعوالً ، من نبع املاُء : ينبوعاً  ٠٢، )٥(كَأَنهارِ الشامِ والعراقِ  أَنهم سأَلُوا أَنْ يجرِي لَهم نهراً
 ر٦(املاُء إِذَا ظَه( .  

∩®⊇∪﴿÷ρr& tβθ ä3 s? š s9 ×π ¨Ψ y_ ⎯ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ ¯Υ 5= uΖ Ïã uρ t Édf x çG sù t≈ yγ ÷Ρ F{ $# $ yγ n=≈ n=Åz # · Éf ø s?  ﴾

ومن قَالُوا ذَلك وما بعده أَربعةَ عشر نفَراً  ٢كَانَ فيما اقْترحوه ،  –أَيضاً  -هذَا ] ع[
، ثُم  ميةَ بن املُغرية ؛ وهو ابن عمة رسولِ اِهللا عبداِهللا بن أَبِي أُ: مِن كُفَّارِ قُريِشٍ ، وهم 

                           
يف  الوسيط: انظر . ذكره الثعليب والواحدي والبغوي وابن اجلوزي والقرطيب يف تفاسريهم دون إسناد أو نسبة   ) ١(

،  ٥/٨٤:زاد املسري و ،٣/١٣٥:تفسري البغوي و ، ٦/١٣٢:تفسري الثعليب و،  ٣/١٢٧: تفسري القرآن ايد 
  . ١٠/٣٢٧:تفسري القرطيب و

  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٢(
: فتح القدير و ،مصدر سابق : يط يف تفسري القرآن ايد والوس،  ٣/٢٥٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(

٣/٢٥٧ .  
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
. وزاد السيوطي نسبته البن املنذر وابن أيب حامت ،عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ابن إسحاق رواه ابن جرير و  ) ٥(

  .  ٥/٣٣٧:الدر املنثور و،  ٤/١٧٨: وسرية ابن إسحاق، ١٥/١٦٤:تفسري الطربي : ر انظ
  .  ٥١٢: غريب القرآن   ) ٦(



  

، وأَبو جهلٍ ، والوليد ،والعاصِ ،وأُميةُ أَسلَم بعد ذَلك وحسن إِسالَمه ، وعقْبةُ ، وشيبةُ 
  .   )٣(، وأَبو البختري )٢( ومنبِه )١(يه ، واَألسود ، وزمعةُ ، والنضر ، ونب،وأَبو سفْيان

∩®⊄∪﴿÷ρ r& xÝ É) ó¡ è@ u™ !$ yϑ¡¡9 $# $ yϑ x. |M ôϑ tã y— ﴾ ، كلَ ذَلاَء فَعإِنْ ش كبأَنْ ر ﴿$ uΖ øŠ n=tã $ ¸ ÷¡Ï. ﴾ 

$ ﴿ ، قَرأَ)٤(قطَعاً  ¸ |¡ Ï. ﴾  ذُكْوو ند٥(م( ، ﴿÷ρr& u’ ÎA ù' s? «! $$Î/ Ïπ x6 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# uρ ¸ξ‹ Î6 s% ﴾] ع [

بِتسكنيِ السنيِ : ، وكسفَاً )٨(ضميناً : أَو  ٠٢، )٧(وعياناً  )٦(تأْتي بِهِم حتى نراهم مقَابلَةً
 ةردسرٍ ودثْلُ سفَةً ، مسع كمكُونَ جأَنْ ي وزجياً ، وداحكُونَ وأَنْ ي وزج٩(ي(.  

∩®⊂∪ ﴿ ÷ρ r& tβθä3 tƒ y7 s9 ×M øŠ t/ /⎯ ÏiΒ >∃ã ÷z ã— ﴾  ٍبذَه نكَ)١٠(مأَنْ ا، و لَيهوا عحرا اقْتيمنَ ف

ρ÷ ﴿تكُونَ لَه جنات وكُنوز وقُصور من ذَهبٍ ،  r& 4’ n∋ ö s? ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9 ⎯ ]ن[ #$ s9 uρ š∅ ÏΒ÷σ œΡ]٣[ 

y7 ÍhŠ Ï% ã Ï9 4© ®L ym tΑ Íi” t∴ è? $ uΖ øŠ n=tã $ Y7≈ tF Ï. … çν äτ t ø) ¯Ρ ﴾]ةَ قَالَ ] نيأَبِي أُم اِهللا بن دبأَنَّ ع كذَلو : نمالَ أُؤ

أْتتا ، وهيأْتى تتح ظُرا أَنأَنو يهف قَىرت اً ، ثُملَّماِء سمذَ إِلَى السختى تتداً حأَب بِك ي ةخسبِن

                           
هو نبيه بن احلجاج بن عامر بن حذيفة السهمي القرشي، شاعر من وجهاء قريش قبل اإلسالم، كان من   ) ١(

  .   ١٧/٢٨٢:األغاين : انظر. ، قتل ببدر املقتسمني الذين اقتسموا أعقاب مكة يصدون الناس عن رسول اهللا 
هو منبه بن احلجاج بن عامر بن حذيفة السهمي القرشي، من وجهاء قريش قبل اإلسالم، قتل مع أخيه ببدر   ) ٢(

  .املرجع السابق: انظر. كافراً 
فة اجلائرة وكان ممن اهتم يف نقض الصحي، من وجهاء قريش ، هو أبو البختري بن هشام بن احلارث بن أسد   ) ٣(

فلقيه اذر بن زياد البلوي حليف األنصار ،  يف غزوة بدر أالَّ يقتل  وأصحابه ؛ ولذا أمر  ضد الرسول 
 إذاً: قال ، ال واهللا : فقال اذر ، وزميلي :  فقال، إن رسول اهللا قد ى عن قتلك : ومعه زميل له فقال له 
الكامل يف :أنظر .  فقتل، على احلياة  يش أين تركت زميلي حرصاًوال تتحدث نساء قر، واهللا ألموتن أنا وهو 

    . ٢/٢٥:التاريخ 
  . ٣/٢٥٩: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١٤٨: وجماز القرآن ،  ٣/١٣١: للفراء ، معاين القرآن   ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ، ٣٨٥: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . ه أبو عبيدة قال  ) ٦(
  . ١٥/١٦٢:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٧(
  . ٣٧٦: غريب القرآن   ) ٨(
  . مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . وهو قول أبو عبيدة ،  ٣٩٨ - ٣٩٧: غريب القرآن   ) ٩(
  .  ١٥/١٦٣:تفسري الطربي : انظر . وقتادة رواه ابن جرير عن ابن عباس و جماهد   ) ١٠(



  

 ، كعم ةورشنمفَرنقُولُ وا تكَم كإِن ونَ لَكدهشي كَةاملَآلئ نالَى )١( معفَقَالَ اُهللا ت ،: ﴿ ö≅ è% 

ö≅ è% tβ$ ys ö7 ß™ ’ În1u‘ ö≅ yδ àMΖ ä. ω Î) # Z |³ o0 Zωθß™ اَء لَيست في أَنْ هذه اَألشي: أَي  ] م [ ﴾ ‘§

$öΑ$è% tβ﴿   ، قَرأَ)٢(قُوى البشرِ ysö7 ß™ ’ În1 u‘  ﴾ ٍل٣( ع( .  

∩®⊆∪ ﴿$ tΒ uρ yì uΖ tΒ }¨$̈Ζ9$#﴾  نِيعكَّةَ:يلَ م٤(أَه(،﴿β r& (# þθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ﴾  انَ ،:أَياِإلمي ﴿øŒÎ) æΛ èε u™!% y` 

#“ y‰ ßγ ø9$#﴾  ، ُالقرآن وهو﴿Hω Î) β r& (# þθ ä9$ s%﴾ ، ِكَاربِ واِإلنجعي التم فلَهإِالَّ قَو﴿y] yè t/ r& ª! $# # Z |³ o0 

Zωθß™   :، فَقَالَ )٥(هالَّ بعثَ ملَكَاً : ي أَ]  كـ[﴾ ‘§

∩®∈∪ ﴿ ≅ è% öθ ©9 šχ% x. ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#﴾ نييملَ اآلددب، ﴿×π x6 Í× ¯≈ n=tΒ šχθ à±ôϑ tƒ t⎦⎫ ÏiΨÍ≥ yϑ ôÜ ãΒ﴾ 

ضاَألر نِنيطوتس٦(م(،﴿$ uΖ ø9 ¨” t∴ s9 Ο Îγ øŠ n= tæ š∅ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# $ Z6 n= tΒ Zωθß™ يرِيد ]كـ صو [﴾ ‘§

  . )٧(بلَغَ في اَألداِء إِلَيهِم بشر مثْلُهمأَنَّ اَأل: 

∩®∉∪﴿ ö≅ è% 4’ s∀ Ÿ2 «! $$Î/ # J‰‹ Íκ y− © Í_ øŠ t/ öΝ à6 uΖ ÷ t/ uρ]ن [… çµ ¯ΡÎ) tβ% x. ⎯ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Î/ # M Î7 yz # Z ÅÁ t/ ﴾ 

  ].٠٢أوثد م[

∩®∠∪ ﴿ ⎯ tΒ uρ Ï‰ öκ u‰ ª!$# uθ ßγ sù “ É‰ tGôγ ßϑ ø9  )٨(وفي الكَهف﴾  هتديفَهو الْم ﴿قَرأَ] ن[﴾]يف[ #$

ف٨(الكَه(  ٍوحن)١( ، ﴿⎯ tΒ uρ ö≅ Î=ôÒ ãƒ ⎯ n=sù y‰ Åg rB öΝ çλ m; u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ]ن[ öΝ èδç à³ øt wΥ uρ tΠ öθ tƒ 

                           
  . ٢/٦٤٩:الكشاف : انظر . حكاه الزخمشري عن ابن عباس   ) ١(
  . ٥/٨٨:زاد املسري و،  ٣/١٢٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . الواحدي عن ابن عباس  حكاه  ) ٤(
  .٣/١٢٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  . ٣/٢٦١: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
ترى الشمس إِذَا و ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة الكهف )  ١٧( الواردة يف اآلية رقم  )املهتد ( يعين كلمة   ) ٨(

هنم ةوي فَجف مهالِ ومالش ذَات مهقْرِضت تبإِذَا غَرنيِ ومالْي ذَات هِمفكَه نع راوزت تطَلَع  اللَّه اتَآي نم كذَل
  .  ﴾لَّه فَهو الْمهتد ومن يضللْ فَلَن تجِد لَه وليا مرشدا من يهد ال



  

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4’ n? tã öΝ Îγ Ïδθã_ ãρ﴾  يهِمشمهِميوهجلَى والَى عع٢(اُهللا ت(،﴿$\Š ôϑãã﴾  ًئَايونَ شرالَ ي

$﴿يسرهم ، Vϑ õ3 ç/ uρ﴾ ، ةجقُونَ بِحطنالَ ي﴿$tϑ ß¹ uρ﴾]مالَ ] نهرسئَاً ييونَ شعمس٣(ي(،﴿ 

öΝ ßγ1 uρù' ¨Β æΛ ©⎝ yγ y_ ]ن[$ yϑ̄= à2 ôM t7 yz ﴾  ا : أَيهلَهِب كَن٢٠،  )٤(س  بقي م لَمهقَترا إِذَا أَحهَألن

óΟ ﴿،  )٥(شيٌء تأْكُلَه فَيجددونَ  ßγ≈tΡ ÷Š Î—/ # Z Ïè y™ ﴾ ]أوثد كـ[ رعستاراً تن.  

∩®∇∪ ﴿ y7 Ï9≡ sŒ Ν èδ äτ!# t“ y_ öΝ ßγ ¯Ρ r'Î/ (#ρã x x. $uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (# þθä9$ s% uρ # sŒ Ï™r& $ ¨Ζ ä. Z$Β$sà Ïã Z$?$ sù â‘ uρ $ ¯ΡÏ™ r& 

tβθ èOθãèö7 yϑ s9 $Z) ù= yz # ´‰ƒ Ï‰ y` ﴾]أوثد كـ [ ةورالس هذي هةٌ فرفَسةُ ماآلي هذ٦(ه( .  

∩®®∪ ﴿ öΝ s9 uρ r& (# ÷ρ t tƒ ﴾ والَمعي لَمأَو،﴿ ̈β r& ©! $# “Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘F{ $# uρ î‘ ÏŠ$ s% #’ n? tã 

β r& t, è= øƒ s† óΟ ßγ n=÷V ÏΒ  ﴾  بِـ : أَي ادأَراً ، وم ثَانِيلُقَهخي﴿óΟ ßγ n=÷V ÏΒ ﴾ :، ماهإِي الكَالَم مت٧(و( ثُم ،

≅Ÿ﴿ :قَالَ  yè y_ uρ óΟ ßγ s9 Wξ y_ r& ω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù ﴾]نِي ] نعي :أَج ةاميلَ القأَجو ٨(لَ املَوت(،  ﴿’ n1r' sù 

tβθ ßϑÎ=≈ ©à9 # (ωÎ﴿ املُشرِكُونَ ،  ﴾ #$ Y‘θà ä. ﴾]ةُ ] كـاميثُ والقعالب وهل ؛ واَألج كبِذَل. 

                                                                             
  .  ١٤٢: التيسري يف القراءات السبع و ، ٣٨٦: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
 ومسلم يف ، ) ٦١٥٨(برقم ، باب كيف احلشر ، كتاب الرقاق ،  ٥/٢٣٩٠:  هصحيحروى البخاري يف   ) ٢(

  ، ) ٢٨٠٦(برقم ، باب يحشر الْكَافر على وجهِه  ،كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،  ٤/٢١٦١ :ه صحيح
: قال  !؟ يا نبِي اللَّه كَيف يحشر الْكَافر على وجهِه: أَنَّ رجلًا قال :  أَنس بن مالك حدثنا : قتادة قال  عن
» اهشالذي أَم سأَلَي ةامييوم الْق هِهجعلى و هيشما على أَنْ يرا قَاديننِ يف الدلَيجةُ ، »!؟ على الرادقال قَت )) :

  . )) بلَى وعزة ربنا 
الدر و ، ١٥/١٦٧:تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن أبن حامت ، رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٣(

  .  ٥/٣٤٢:ور املنث
  . ١٤٢: املفردات يف غريب القرآن   ) ٤(
  .   ١/٣١٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(
  : (   ) .صفحة ، من السورة )  ٤٩( عند اآلية رقم   ) ٦(
  .    ٥/٩١:زاد املسري و،  ٣/١٣٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٧(
  .مصدر سابق : لوسيط يف تفسري القرآن ايد ا: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٨(



  

∩⊇⊃⊃∪﴿≅ è% öθ ©9 öΝ çFΡr& tβθ ä3 Î= ôϑ s? t⎦ É⎩ !# t“ yz]٣[Ïπ yϑ ôm u‘ þ’În1 u‘﴾ِقزالر نائز١(خ(،﴿ # ]Œ Î) ÷Λ ä⎢ õ3 |¡ øΒ̀ψ  ﴾ 

sπ﴿ لَبخلْتم ،  u‹ ô± yz É−$ xΡM}$#  ﴾]وا ] نرقفْتقُوا فَتفنةَ أَنْ تيش٢(خ( ،﴿tβ% x. uρ ßβ$|¡ΡM} $# # Y‘θçG s% ﴾ 

 جلَّ وعز من اآليات ، وما أَتاه اُهللا بخيالً ، ثُم ذَكَر قصةَ موسى ] مائَة، ثد  م[ ﴾

  :وإِنكَار فرعونَ ذَلك ، فَقَالَ 

∩⊇⊃⊇∪﴿ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷ s?# u™ 4© y›θãΒ yì ó¡ Î@ ¤M≈ tƒ# u™ ;M≈ oΨ Éi t/﴾]ن[  يها،: وصوالع ، درِ ، اليحالب فَلْقو

$﴿ : والطَّمسةُ ؛ وهي قَولَه تعالَى  uΖ −/ u‘ ó§ ÏϑôÛ $# #’ n? tã óΟ Îγ Ï9# uθ øΒ r&  ... ﴾)٣(،اوالطُّوفَانُ ، واجلَر ، د

والقُم ،موالد ، عفَاديلَ  ٢، لُ ، والضقو : والطُّوفَان سةلُ الطَّمدب : قَدالطُّور ، وو راحلَج
 وهو ، داحو ي بِيتف ظَمنت:  

لَى إِثْرِ هذَا البيت بيت ع  أَيات موسى الكَليمِ التسع يجمعها
ُ مدلٌ وقُم ادرجو داً يصع والطُّور رحوالب رجح عفَادض 

الطُّوفَانُ وأَخذُهم بِالسنِني ونقْصٍ من الثَّمرات ، :احلَجرِ والبحرِ والطُّورِ بدلُ : وقيلَ 

≅ö﴿ . )٥(ظْهر واَألولُ أَ t↔ ó¡ sù ﴾  ، دمحا مي﴿ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™, u óóó™ Î) ﴾ َظَةيقُر نم نِنيمريِ /املُؤضوالن
)٦( ، ﴿øŒ Î) öΝ èδ u™ !% y` ﴾نِيعم ،:ياَءهاَء آبإِذْ جهروعت؛ ل ادهشتالُ اسؤا ذَا سةَ محص ودهالي ف

 دمحقُولُ مي لِ عهمبِقَوائلَم ،  ﴿tΑ$ s) sù]٣[… çµ s9 ãβ öθ tã ö Ïù ’ ÎoΤ Î) š ‘Ζ àß Vψ 4© y›θßϑ≈ tƒ # Y‘θßs ó¡ tΒ 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
: عمدة القاري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي والعيين عن السدي   ) ٢(

١٩/٢٤  .  
  .من سورة يونس )  ٨٨( رقم جزء من اآلية   ) ٣(
  .مث ذكر البيتني ،  )) وقَد نظَمها البدر بن جماعةَ: قال شيخنا : ((  ٢٠/٣٩٠:تاج العروس قال صاحب   ) ٤(
تفسري :  انظر . وقد أوصلها ابن اجلوزي إىل مثانية ، تكاثرت األقوال عند املفسرين يف املقصود بالتسع اآليات   ) ٥(

: زاد املسري و،٢/٦٥١: الكشاف و،٣/١٣٩:تفسري البغوي و، ٦/١٣٧: تفسري الثعليب و، ١٥/١٧٢: الطربي 
٥/٩٢ .  

  . ٣/١٣٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد  : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(



  

  .)١(ساحراً  ]كـ[ ﴾

∩⊇⊃⊄∪﴿tΑ$s%]ى ﴾]٣وسم:﴿ô‰ s) s9 |M ÷Η Í> tã !$ tΒ tΑ t“Ρr& Ï™Iω àσ ¯≈ yδ﴾ اتاآلي،﴿ ω Î) > u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ t Í←!$ |Á t/﴾]ن[اً وربالَالَت،عأَدقَر﴿ô‰ s) s9 ãM ÷Η Í> tã﴾ٍل٢(ع(،﴿’ ÎoΤ Î) uρ y7 ‘Ζ àß V{ Üχ öθ tã ö Ï≈ tƒ﴾ 

 ، كلَمَألع﴿ # Y‘θç7 ÷V tΒ ﴾ ]اً ]كـونلْعاً )٣(مودطْرم .  

∩⊇⊃⊂∪ ﴿ yŠ# u‘ r' sù ﴾ ، ُونعرف ﴿β r& Ν èδ ¨“ Ï tG ó¡ o„ ﴾  نِيعم ، يهرِجخي : ، همقَوى ووسم﴿ z⎯ ÏiΒ 

ÇÚ ö‘ F{ $# ﴾ أَو، رصم ضِ كُلِّ: أَرضاَألر نالِمئْصتاالسلِ وا بِالقَت٤(ه(، ﴿ çµ≈ oΨ ø% t øî r' sù ⎯ tΒ uρ … çµ yè ¨Β 

… çµ yè ¨Β $ YèŠ ÏΗ sd ﴾] خ. [  

∩⊇⊃⊆∪﴿$ oΨ ù=è% uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/ û© Í_ t6 Ï9 Ÿ≅ƒÏ™, u óóó™ Î) (#θãΖ ä3 ó™ $# uÚ ö‘ F{ # ]ن[#$ sŒ Î* sù  u™ !% y` ß‰ôã uρ Íο t ÅzFψ $# 

]٣[ ﴾  رِيدةَ ، : ياميالق ﴿$ uΖ ÷∞ Å_ ö/ ä3 Î/ $Z‹ Ï s9 ﴾] كـ ش [ نيطلتخم نيعمتج٥(م(.  

∩⊇⊃∈∪ ﴿ Èd, pt ø: $$Î/ uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& ﴾  أَي : ، رِ الثابِتمِ ، واَألمينِ القَائآنَ بِالدا القُرلْنزأَن﴿Èd, pt ø: $$Î/ uρ  

tΑ t“ tΡ﴾]ش ن[ دمحبِمو لَ الزنآنُ،أَيقُر:،لَيهعا تقُولُ كَم : ديبِز لْتز٦(ن(،﴿!$tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& 

y7≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& ω Î) # Z Åe³ u; ãΒ # \ƒ É‹ tΡ uρ ﴾]كـ.[  

∩⊇⊃∉∪  ﴿ $ZΡ# u™ ö è% uρ çµ≈ oΨ ø% t sù ﴾  ًةةً آيآي اهن٧(قَطَّع(ًةنس رِينشي عةً فورةً سورسو ،)٢٠)٨  أَو :

                           
  .بق مصدر سا: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن أيب عبيدة والفراء    ) ١(
  . ١٤١: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٨٥: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
الدر و ،١٥/١٧٥:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس وزاد السيوطي نسبته البن أيب حامت   ) ٣(

  . ٥/٣٤٥:املنثور 
  . ٣/٢٦٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
  .  ٣٣٨ /١٠:يب تفسري القرط  ) ٥(
  . ١٠/٣٣٩:تفسري القرطيب و، ٢١/٥٧:التفسري الكبري   ) ٦(
أيب شيبة وابن املنذر من طريق أيب العالية عن ابن  وزاد السيوطي نسبته البن، رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٧(

  . ٥/٣٤٦:الدر املنثور و،  ١٥/١٧٨:تفسري الطربي : انظر   عباس
  . مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . ن عباس وقتادة رواه ابن جرير عن اب  ) ٨(



  

 :نيب يها فقْنلِ  فَراطوالب ١(احلَق(، ﴿ … çν r& t ø) tGÏ9 ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# 4’ n? tã ;] õ3 ãΒ  ﴾ ]كـ[ ةدؤت

≈çµ﴿ ، )٣(ليفْهموه  )٢(وترسلٍ oΨ ø9 ¨“ tΡ uρ Wξƒ Í”∴ s? ﴾]ٍء ] كـيش دعئَاً بيشومٍ ، وجن دعاً بومجن
)٤( .  

∩⊇⊃∠∪ ﴿ ö≅ è% ﴾  ، َكَّةلِ مَأله﴿(#θãΖ ÏΒ# u™ ÿ⎯ Ïµ Î/﴾ ، آنبِالقُر ﴿ ÷ρr& Ÿω (# þθ ãΖ ÏΒ÷σ è?  ﴾]ذَا ] نهو ، بِه

 أَي ، يددهولُ اِهللا : تسلَّغَ رباُهللا ، و ذَرأَن فَقَد  ،﴿ ¨β Î) t⎦⎪ Ï%©! $# (#θè?ρé& zΝ ù=Ïè ø9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ï& Î#ö6 s%﴾  نم

، )٥(خروا سجداًعلَى محمد وا ما أُنزِلَالكتابِ حني سمع/أُناساً من أَهلِ:قَبلِ القُرآن،يعنِي

٢  أَو : مي: هانَ الفَارِسلْمسفَلٍ ، وون قَةُ بنروفَيل ، ون رو بنمع بن دي٦( ز(، ﴿ # sŒ Î) 4‘ n=÷F ãƒ 

öΝ Íκ ö n= tã tβρ ” Ïƒ s† Èβ$s% øŒ F| Ï9 # Y‰ ¤fß™ ﴾] [؛ : اَألذْقَانُ  ٠٢ الذِّقن عمجعمتجم وهو 

$Èβ﴿ والالَّم في  ٢٠، )٧(اللِّحيينِ s% øŒ F| Ï9   ﴾  ىنعلَى : بِم٨(ع(.  

∩⊇⊃∇∪ ﴿tβθ ä9θà) tƒ uρ z⎯≈ ys ö6 ß™ !$ uΖ În/ u‘ β Î) tβ% x. ß‰ ôã uρ $uΖ În/ u‘﴾  أَي : ثعبو ، آنالِ القُرزبِإن هدعو

 دمحم  ، ﴿Zωθ ãèø yϑ s9 ﴾]كـ. [  

                           
: تفسري الطربي : انظر . وهذا القول رواه ابن جرير عن احلسن ،  ١/٣١١:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ١(

  .  مصدر سابق 
  . ٣/١٣٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد  : انظر . حكاه الواحدي عن جماهد   ) ٢(
  . )) فرقه اهللا يف الترتيل ليفهمه الناس :  (( ٣/٢٦٤: اج يف معاين القرآن وإعرابه قال الزج  ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد    ) ٤(
  . ١٥/١٨١:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جماهد   ) ٥(
وحكاه عنه ابن اجلوزي يف ، دون نسبة ، مصدر سابق : ذكره الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد    ) ٦(

  .  ٥/٩٧:زاد املسري 
مصدر : والزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ،  ١٤٩: وهو قول أيب عبيدة يف جماز القرآن ،  ٧٥: غريب القرآن   ) ٧(

    .سابق 
: ن ايد  وهو قول الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(

    . مصدر سابق 



  

 ∩⊇⊃®∪﴿ tβρ ” Ïƒ s† uρ Èβ$ s% øŒ F| Ï9 šχθ ä3 ö7 tƒ ﴾ ] القَولَ ] ش رم  كَرهنلِ معرِ الفكَرت٢٠،  )١(ل  

خا يلُ مأَو اجِدوالسقْنِهذو ههجو هنم ٢(ر(، ﴿óΟ èδß‰ƒ Ì“ tƒ uρ﴾  آنَ: أَيالقُر،﴿ % Yæθà± äz ﴾] م 
  ] .سجدة، 

∩⊇⊇⊃∪  ﴿È≅ è% (#θãã ÷Š $# ©! ، فَسمع ذَلك » رحمن  اُهللا يا يا« :يقُولُ  كَانَ رسولُ اِهللا  ﴾ #$

: إِنْ محمداً ينهانا أَنْ نعبد إِلَهنيِ ، وهو يدعوا إِلَهاً آخر مع اِهللا ، يقَالُ لَه : أَبو جهلٍ فَقَالَ 

≅È﴿  :)٣(الرحمن ، فَأَنزلَ اُهللا تعالَى  è% ﴾  :محا مي، د ﴿ (#θãã ÷Š $# ©! $# ﴾  : ، نِنيمؤالْم رشعا مي

 ،﴿ Íρ r& (#θãã ÷Š $# z⎯≈ uΗ ÷q §9 wƒ$ ﴿يا رحمن ،: إِنْ شئْتم قُولُوا يا أَُهللا ، و: تم قُولُوا إِنْ شئْ] ن[﴾  #$ r& 

$̈Β (#θãã ô‰ s?﴾  اهنعوا ،: معداِء اِهللا تمأَس أَي﴿ã& s# sù â™ !$ yϑ ó™ F{ $# 4© o_ ó¡çt ø:$#﴾]اُء  ]نماَألس لَّهفَل

Ÿω ﴿ التسعةَ والتسعني ،: احلُسنى ، يعنِي  uρ ö yγøg rB y7 Ï? Ÿξ |ÁÎ/ ﴾ ]ا ]نهعمسفَي كاَءتربِق

Ÿω ﴿املُشرِكُونَ فَيسبوا القُرآنَ ،  uρ ôM Ïù$ sƒ éB $pκ Í5﴾ فَالَ ت ابِكحأَص نا عهفخالَ تم وهعم٤(س(،﴿ 

Æ tF ö/ $# uρ t⎦ ÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ Wξ‹ Î6y™ ﴾] ر،  مشعائةٌ وم [ ةافَتاملُخرِ واجلَه نيطَرِيقَاً ب لُك٥(اس(.  

                           
  .مصدر سابق : قاله الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد    ) ١(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن أيب حامت وابن مردويه ، رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٣(

  . ٥/٣٤٧:ر املنثور الدو ، ١٥/١٨٢
وال تجهر بِصلَاتك وال ( باب سورة بين إسرائيل ، كتاب التفسري ،  ٤/١٧٤٩ :ه صحيحروى البخاري يف   ) ٤(

باب التوسط يف الْقراَءة يف ، كتاب الصالة ،  ١/٣٢٩:ه صحيحومسلم يف ، ) ٤٤٤٥(برقم ، )  تخافت ا
 ةرِيهالْج لَاةةًالصدفْسرِ مهمن الْج افارِ إذا خرالْإِسرِ وهاسٍ كالمها عن ا، )  ٤٤٦( برقم ،  بني الْجببن ع

مختف  نزلَت ورسولُ اللَّه  : قال  ﴾وال تجهر بِصلَاتك وال تخافت ا  ﴿: رضي اهللا عنهما يف قَوله تعالَى 
ومن ، ومن أَنزلَه ، فإذا سمعه الْمشرِكُونَ سبوا الْقُرآنَ ، بِأَصحابِه رفَع صوته بِالْقُرآن  كان إذا صلى؛ بِمكَّةَ 
جاء بِه، هبِينالَى لعفقال اهللا ت : ﴿كلَاتبِص رهج؛ وال ت ﴾ أَي : كاَءتروا؛ بِقبسرِكُونَ فَيشالْم عمسآنَ  فَيالْقُر ،
     .واللفظ للبخاري .  ا﴾وابتغِ بني ذلك سبِيلً ﴿،عن أَصحابِك فال تسمعهم  ﴾وال تخافت ا ﴿

  . ٣/٢٦٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٥(



  

∩⊇⊇⊇∪﴿È≅ è% uρ ß‰ ôϑ pt ø:$# ¬! “Ï% ©! $# óΟ s9 õ‹Ï‚ −G tƒ # V$ s! uρ óΟ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! Ô7ƒ Î Ÿ° ’ Îû Å7 ù=ßϑ ø9 $# óΟ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ 

… ã& ©! @’ Í< uρ z⎯ ÏiΒ ÉeΑ —%! $# ﴾  ذَّلَهتاس نمم هرصني يلو لَه كُني ٢٠، )١(لَم  أَي : والَةإِلَى م اجتحالَ ي

قَهلْحأَنْ ي افخذُّلٍ يل د٢(أَح(،﴿/ çν ÷ Éi9 x. uρ # M Î7 õ3 s? ﴾]حج صز م [ اً : أَيظِّمعت هظِّمع٣(و(.  

* * *  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                           
  . ))  ينتصر بغريه مل حيتج إىل أن : أي  :  ((مصدر سابق : قال الزجاج  يف معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٢(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(



  

  
فورةُ الكَه١(س( 

   )٢( ]آيات وعشر[مائةٌ 
 )٣(مكِّيةٌ  

ijk  

 ∩⊇∪﴿ ß‰÷Κ pt ø:$# ¬! ü“Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& 4’ n? tã Íν Ï‰ ö7 tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# óΟ s9 uρ ≅ yè øg s† … ã& ©! % y` uθÏã ﴾]ش خ  [

                           
 :ه صحيحروى مسلم يف ، سورة الكهف : فاألول ،  هذه السورة هلا امسان توقيفيان من رسول اهللا   ) ١(

 :   أَنَّ النيب  عن أيب الدرداِء ، ) ٨٠٩(برقم ، الْكَهف باب فَضلِ سورة، كتاب صالة املسافرين ، ١/٥٥٥
سورة أصحاب : واالسم الثاين ، » من حفظَ عشر آيات من أَولِ سورة الْكَهف عصم من الدجالِ « : قال 

برقم ، نة الدجال ما جاء يف فت: باب ، كتاب الفنت ،  ٤/٥١١:  هسننفقد روى الترمذي يف ، سورة الكهف 
فَمن رآه منكُم ...  «: جاء فيه  ، ؛ يف حديث طويل يف فتنة الدجال  عن النواس بن مسعان ، )  ٢٢٥٠(

فابِ الْكَهحأَص ةورس حاتأْ فَوقْرأمساء القرآن وفضائلها  : وملزيد من التفاصيل يف هذا انظر . »  ... فَلْي :
٢٥٩ -٢٥٤ .  

خطأ من الناسخ ؛ حيث ذكر أن عدد آياهتا مائة وإحدى عشرة آية ؛ لكن بالرجوع  –واهللا أعلم  –وقع هنا   ) ٢(
نص يف  -رمحه اهللا  -واملؤلف ، إىل كتب عد أي القرآن جندها  تثبت أن العدد الكويف مائة وعشر آيات 

:   ١٧٩: البيان يف عد آي القرآن  قال أبو عمرو الداين يف،مقدمته أن املعتمد عنده يف هذا الكتاب العدد الكويف
وإحدى عشرة يف ، وعشر يف الكويف ، وست يف الشامي ، وهي مئة ومخس آيات يف املدنيني واملكي (( 

ما يعلمهم  ﴿ ، مل يعدها الشامي وعدها الباقون ﴾وزدناهم هدى  ﴿ :اختالفها إحدى عشرة آية ،  البصري 
مل يعدها املدين األخري وعدها  ﴾إين فاعل ذلك غدا  ﴿ ،ا الباقون عدها املدين األخري ومل يعده ﴾إال قليل 
مل  ﴾أن تبيد هذه أبدا  ﴿ ،مل يعدها املدين األول واملكي وعدها الباقون  ﴾وجعلنا بينهما زرعا﴿ ،الباقون 

دها مل يعدها املدين األول واملكي وع ﴾من كل شيء سببا  ﴿ ،يعدها املدين األخري والشامي وعدها الباقون 
      ﴾عندها قوما  ﴿،عدهن الكويف والبصري ومل يعدهن الباقون   ﴾مث اتبع سببا  ﴿ ،  ﴾فأتبع سببا  ﴿ ، الباقون

مل يعدها املدنيان واملكي وعدها  ﴾باألخسرين أعماال  ﴿ ، مل يعدها الكويف واملدين األخري وعدها الباقون
  . )) الباقون 

وكذلك ، روى أبو صاحل عن ابن عباس أن سورة الكهف مكية : ((  ٥/١٠٢:زاد املسري قال ابن اجلوزي يف   ) ٣(
إال أنه قد روي عن ابن عباس وقتادة ؛ املفسرين من غري خالف نعلمه  إمجاعوهذا ، قال احلسن وجماهد وقتادة 

  . )) ﴾ واصرب نفسك الكهف  ﴿: أن منها آية مدنية وهي قوله 



  

  .)١(اختالَفَاً والتباساً 

∩⊄∪﴿$ VϑÍhŠ s%﴾]خ ش[رِيديماً،يقتسم:زاأَنجوع لْ لَهعجي لَمماً وقَي ابتالك هدبلَى ع٢(لَ ع( ،

﴿ u‘ É‹Ζ ãŠ Ïj9 ﴾ ، رِينالكَاف  ﴿$U™ ù't/ # Y‰ƒ Ï‰ x© ⎯ ÏiΒ çµ÷Ρ à$ ©! ﴾ هلبق نأَ )٣( مقَر ، ﴿⎯ ÏiΒ Éµ ÉΡö$ s! ﴾   ٍاممبِإِش

t ﴿ ،)٤(شعبةُ  Ïe± u; ãƒ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 z⎯ƒ ]ش[ #$ Ï% ©! $# šχθ è=yϑ ÷è tƒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝ ßγ s9 # · ô_ r& $YΖ |¡ ym ﴾ 

  .اجلَنةَ : يعنِي  ][

∩⊂∪ ﴿ š⎥⎫ ÏV Å3≈ ¨Β ÏµŠ Ïù # Y‰ t/ r&  ﴾]. [  

∩⊆∪ ﴿ u‘ É‹Ζ ãƒ uρ ﴾  ، ذَابِ اِهللابِع﴿ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä9$ s% x‹ sƒ ªB $# ª!$# # V$ s! uρ ﴾]م [ ودهالي مهو

  .)٥(والنصارى 

∩∈∪ ﴿ $ ¨Β Μ çλ m; ⎯ Ïµ Î/ ﴾  ، ِلالقَو كبِذَل ﴿ô⎯ ÏΒ 5Ο ù=Ïæ ﴾  لَى اِهللااًء عرالً وافْتهج م قَالُوههَألن

، هانحبس ﴿Ÿω uρ óΟ ÎγÍ← !$ t/ Kψ ﴾] هِم ، ] كـشلثْلَ قَوين قَالُوا مالذ﴿ ôNu ã9x. ﴾  لْكم تهقَالَت٦(م( ،

 ﴿Zπ yϑÎ=Ÿ2 ßl ã øƒ rB ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øù r&]ن[ β Î) šχθ ä9θ à) tƒ ω Î) $\/ É‹ x. ﴾ ]كـ.[  

∩∉∪ ﴿ y7 ¯=yè n= sù Óì Ï{$ t/ y7 |¡ ø ¯Ρ ﴾ الُه٧(قَات(، ﴿#’ n? tã öΝ Ïδ Ì‘$ rO# u™ ﴾  هِماضإِعريهِم ولولَى إِثْرِ تع

دشل كنهِم عاضإِعرانِهِمولَى إِميع كصرح ة،﴿β Î) óΟ ©9 (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ # x‹≈ yγ Î/ Ï]ƒ Ï‰ y⇔ ø9 القُرآنَ :يعنِي ﴾#$

                           
  .   ٣/٢٦٧: معاين القرآن وإعرابه و،  ١٥/١٩١:تفسري الطربي : انظر   ) ١(
معاين : وانظر ،  )) وهذا من التقدمي والتأخري :  (( ٣/١٣٥: قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(

  . مصدر سابق : القرآن وإعرابه 
  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ١٤٢: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٨٨: لقراءات السبعة يف ا: انظر   ) ٤(
  .٣/١٣٦: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب والسدي   ) ٥(
  . ٣/٢٦٨: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  . ٢/١٣٤: للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٧(



  

،﴿$̧ y™ r& ﴾ ]اً ]منزحظَاً و١(غَي(.  

∩∠∪﴿$ ¯ΡÎ) $ oΨ ù= yè y_ $tΒ ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ ، َألشجارِ والنبات واملَاِءما خلق في الدنيا من ا:يعنِي ﴾#$

Zπ﴿ وكُلِّ ذي روحٍ دب علَى اَألرضِ ،  oΨƒ Î— $ oλ óΟ﴿زيناها بِما خلَقْنا فيها ،  ﴾ ;° èδ uθ è=ö7 oΨ Ï9/ öΝ åκ š‰ r& 

ß⎯ |¡ ôm r& Wξ yϑ tã﴾] ا ]كـلَه كرأَتا ، ويهف ده٢(أَز(  لَمأَع ثُم ،هفْنٍ أَنم كُلَّه كذَل)فَقَالَ ،)٣

:  

∩∇∪﴿$ ¯ΡÎ) uρ tβθ è=Ïè≈ yf s9 $tΒ $ pκö n= tæ # Y‰‹ Ïè |¹ # ·—ã ã_﴾]م[اتبا نيهف سلَي عالَق٤(ب( ،

٠٢زاً ورجزاً ورزاً جرجزاً وريظَةٌ الَ : جغَل ضأَررج ضأَرا ،ويهف تبني رِقحت تإِذَا كَان ز
فَكَأَنها قَد ب ما فيها من النبات ،إِذَا ذَهجرزت اَألرض؛: ه ، يقَالُ ما فيها من النبات وتبطلُ

هقَالُ أَكَلَتا يكَم ، :ررلٌ جيجقبأْكُولٍ الَ يلَى كُلِّ مي عأْتإِذَا كَانَ ي وز  فيسيئَاً ، وش هنم
رج از :كُهلهيو لَيهع قَعيٍء يكُلَّ ش قْطَعي ةُ اجلَرنالس ككَذَلو ،ي  ٢٠،  )٥(زكُونُ فذَا يهو

 ةامي٦(الق( .  

∩®∪  ﴿ ôΘ r& |M ö6 Å¡ ym ﴾ ْلب ، تبسأَح﴿¨β r& |=≈ ysô¹ r& É#ôγ s3 ø9 $#﴾ لِوي اجلَبةُ فاراملَغ و٧(ه( ،

ÉΟŠ﴿ ، )٧(اجلَبلِ Ï% §9 $# uρ ﴾ ف بي كُتالذ اللَّوح وهموهابسأَنهم واؤمأَس ٨(يه(، ﴿(#θ çΡ% x. ô⎯ ÏΒ 

$ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ $ ·6 pg xå ﴾ ]كـ[ أَي:ي لَما ، وناتبِ آيجأَعكُونُ بي ا فَقَطْ لَمناتآي نم بجوا العكُون

                           
الوسيط يف : انظر . وحكاه الواحدي عن ابن عباس ، عن قتادة ،  ١٥/١٩٥ :ه تفسرياه ابن جرير يف رو  ) ١(

  .مصدر سابق : تفسري القرآن ايد 
: زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد :انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن احلسن   ) ٢(

٥/١٠٦  .  
  ٣/٢٦٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  . ٣/١٣٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن جماهد   ) ٤(
  .١٧٩: غريب القرآن   ) ٥(
  .  ١/٣١٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(
  .مصدر سابق : للفراء ، ين القرآن معا: انظر . قاله الفراء   ) ٨(



  

عن خبرِ فتية فُقدوا في الزمان  وكَانت قُريِش سأَلُوا محمداً ،  )١(نَّ آياتنا كُلَّها عجب؛ فَإِ
  :، فَقَالَ )٢(خبرهم  ى نبِيه اَألولِ ؛ بِتلْقنيِ اليهود قُريشاً ذَلك ، فَأَنزلَ اُهللا جلَّ ذكْره علَ

∩⊇⊃∪ ﴿ øŒ Î) “ uρ r& ﴾  ، ىإِذْ أَو أُذْكُر﴿èπ u‹ ÷F Ï ø9 $# ’ n< Î) É#ôγ s3 ø9 هربوا إِلَيه ممن يطْلُبهم ،  ﴾]٣[#$

θä9$#)﴿ واشتغلُوا بِالدعاِء والتضرعِ ،  s) sù !$ uΖ −/ u‘ $ uΖ Ï?# u™ ⎯ ÏΒ y7Ρ à$©! Zπ tΗ ôq y‘ ﴾ ةً أَعرفغم كدنع نا منط

⋅ø﴿ ،)٣(ورِزقَاً  Äh yδ uρ ﴾  ، حلأَص ﴿$ oΨ s9 ô⎯ ÏΒ $ tΡÌ øΒ r& # Y‰ x© u‘ ﴾]  ر، كـشع [ ، كنم بقَرا يم أَي

 ،٢ ى فَأَرطَغ كَانَ قَدوس ، وانقْيد كقَومِ املَل افرأَش نةٌ ميتم فهبِاو كرلَى الشم عهاِهللا د
 انلَى اِإلميع اتوا إِالَّ الثَّبوا،فَأَببرم ، فَههدعوفَقَالَ ، فَت ، وهدم فَطَرهعبوا بِكَلْبٍ فَترإِنِي : فَم

لَى دينهم فَتبِعهم عمروا بِراعٍ معه كَلْب ،بلْ : وقيلَ ، ناموا وأَنا أَحرسكُم ،أُحب أَحباَء اِهللا 
 ابِعالس وهو ،، ،يدصبِالو الكَلْب دقَعو، فلُوا الكَهخفَد ةاملُد لْكلَى آذَانِهِم تاُهللا ع برفَض

 هماس حاللٌ صجهم رتيندم لَكم مثَهعبلَ أَنْ يقَب ثُم ، الطَّوِيلَة :دوسنينِ املَِسيحِ تلَى ديس،ع
،عي بلَ الذخم اُهللا دثَهعا بالِ،فَلَمواَألح ريغأَى تامِ،فَراعِ الطَّعيتالب اثُوه جرأَخو نم رِقلو

وذَهبوا بِه إِلَى املَلك فَقَص القصةَ ، فَذَهب معه وه بِأَنه وجد كَنزاً،، فَاتهمضربِ دقْيانوس
تيةُ املَلك ودعوا ثُم ودع الفضاً حمدوا اَهللا تعالَى ، لك وأَهلُ املَدينة ، فَلَما أَبصر بعضهم بعاملَ

 ، هِم لَهاجِعضوا إِلَى معجرالَى ، وعم اُهللا تفَاهوفَت ،وا فعازنونَ ، فَتعنصا ييمنفَب كى املَل
مكسلميثَا ،يمليخا : ، وأَسماؤهم علَى ما نقلَ عن علي  )٤(علَيهم مسجِداً 

، وعلْيِثَا ، ملْكيثَا :رونس دينومس بطيونس، وقيلَ م، علطيونس ،كفوطُونس،موطُوس،
: واسم كَلْبِهِم  ومرطُونس ، وبينونس ، وساينونس ، ودويونِس ، وكَفْسططنونكَس ،

من  الثَّالَثَةُ اُألولَ من أَصحابِ ميمنة املَلك ، والثَّالَثَةُ الثَّانِيةُو، )٥( قطْمري ، وكَانَ أَنمر
، هترسيابِ محأَص في،والكَهاعالر ابِعوالس :ابلٍ كَاَنَ ببي جف عاسو الِغَارمإِلَى الش ؛  ه

                           
  . ٣/٢٧٠: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١٥/١٩٧: تفسري الطربي : انظر   ) ١(
وأبو نعيم والبيهقي يف الدالئل عن ابن وزاد السيوطي نسبته البن إسحاق وابن املنذر ، رواه ابن جرير عن قتادة   ) ٢(

  .   ٥/٣٥٧: املنثور و،  ١٥/١٥٥:تفسري الطربي : انظر . رضي اهللا عنهما عباس 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .  ١٠/٣٥٩:تفسري القرطيب و،  ٦/١٤٧: تفسري الثعليب و،  ١٥/٢٠٠:تفسري الطربي : انظر   ) ٤(
  ) .منر  (مادة ،  ٥/٢٣٤:لسان العرب : انظر . الذي فيه منرة بيضاء وأخرى سوداء : األمنر    ) ٥(



  

وهي ؛ )٣(ينجلُوس : واسم اجلَبلِ،  )٢(د الرومِ بِقُربِ طَرسوسمن بِالَ )١( مستقْبِل بنات نعشٍ
دونَ )٥(])٤(انَعسف[أَنْ الكَهف بين إِيلَةَ و: وقيلَ دفسونس ، : اسمها إِذْ ذَاَك  املَدينةُ ، وكَانَ

ف[وني ،)٥(])٤(انَعسطسلونَ في دقوالر يلَ : مقو ، كَلْبِهِم ،: اسم يلَ اسمقو :  تمقر حلَو
  . )٦(هو رقْم حديثُهم نقْراً في اجلَبلِ : وقيلَ  فيه أَسماؤهم،

∩⊇⊇∪ ﴿ $ oΨ ö/ u |Ø sù #’ n? tã öΝ ÎγÏΡ# sŒ# u™﴾ ِموم بِالنها آذَنندد٧(س(، ﴿’ Îû É# ôγ s3 ø9 $# š⎥⎫ ÏΖ Å™ # YŠ y‰ tã﴾ 

# YŠ y‰ tã﴾ ]ـك  [دعة وم٨( د(.  

∩⊇⊄∪  ﴿ ¢Ο èO öΝ ßγ≈ uΖ ÷V yè t/ ﴾ ، هِمومن نم ماهنقَضأَي ﴿zΟ n=÷è uΖ Ï9 ﴾  ، ىرنل ﴿‘“ r& È⎦ ÷⎫ t/ ÷“ Ït ø:$# ﴾  نم

 ، رينالكَافو نِنيم4 ﴿املُؤ © |Â ôm r& ﴾ ، دأَع﴿$ yϑÏ9 (# þθ èW Î6 s9﴾  ، نمائن في الكَهف همثلُبل﴿ # Y‰ tΒ r& ﴾ 

                           
للواحد منها ابن : يقال ، وثالثة منها بنات ، ألا مربعة ؛ فأربعةٌ منها نعش ؛ سبعة كواكب : بنات نعشٍ    ) ١(

  ) .نعش ( مادة ،  ١/٢٧٧:هتذيب اللغة  : انظر .  ألنَّ الكوكب مذكر ؛ نعش 
بعد  وقد استوىل عليها الكفار، ية الفرات جماورة للشام من ناح، هي مدينة معروفة يف بلد األرمن : طرسوس   ) ٢(

    .٣/١٨٢:  األمساءهتذيب و ، ٢٨/ ٤:معجم البلدان  :انظر . أن كانت بيد املسلمني 
بفتح أوله وسكون ثانيه وجيم مفتوحة والم  :ينجلوس :  ((  ٥/٤٥٠:معجم البلدان قال ياقوت احلموي يف   ) ٣(

  . )) فيه أصحاب الكهف وهم فيه  اسم اجلبل الذي كان؛ وآخره سني مهملة 
واد بني عسفان وأيلة دون : الرقيم :   (( إالَّ أنه قال ، عن ابن عباس  ١٥/١٩٨: رواه ابن جرير يف تفسريه    ) ٤(

  .بني أيلة وعصيان : ويف األصل ،  )) وهو قريب من أيلة  ، فلسطني 
معجم ما : انظر .  كثرية اآلبار واحلياض، من خزاعة  وهي لبين املصطلق؛ وهي قرية جامعة بني مكة واملدينة   ) ٥(

  . ٣/٢٣٧:النهاية يف غريب األثر و،  ٩٤٣ - ٣/٩٤٢: استعجم 
: فيقول بعضهم ؛ وما يذكره املفسرون من األقوال يف اسم كلبهم :  ((  ٣/٢٢٦: أضواء البيان قال صاحب   ) ٦(

ففي القرآن العظيم ، مل نطل به الكالم لعدم فائدته ؛إىل غري ذلك ، امسه محران : ويقول بعضهم ، امسه قطمري 
، والبحث عنها ال طائل حتته وال فائدة فيه ،ومل يثبت يف بياا شيء ، وال رسوله ، أشياء كثرية مل يبينها اهللا لنا 

، وحنن نعرض عن مثل ذلك دائماً ، وكثري من املفسرين يطنبون يف ذكر األقوال فيها بدون علم وال جدوى 
وكاسم الغالم ، وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بين إسرائيل ، وامسه ، لون كلب أصحاب الكهف ك

وكم طول السفينة ، وكخشب سفينة نوح من أي شجر هو ، الذي قتله اخلضر وأنكر عليه موسى قتله 
  . )) ل على التحقيق فيه وال دلي، إىل غري ذلك مما ال فائدة يف البحث عنه ، وكم فيها من الطبقات ، وعرضها 

  . ١٠/٣٦٣:تفسري القرطيب : انظر . حكاه القرطيب عن ابن عباس   ) ٧(
  . ٢/١٣٥: للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٨(



  

في قَدرِ مدة  فَكَأَنه وقَع اختالَف بين فرقتنيِ من املُؤمنِني والكَافرينغَايةً ، ]كـ[
  .  )١(، ومذْكَم فَقَدوهم ، فَبعثَهم اُهللا تعالَى من نومهِم ليتبين ذَلك فَقْدوهم

∩⊇⊂∪ ﴿ ß⎯ øt ªΥ]٣[È à) tΡ y7 ø‹ n=tã Ν èδ r' t7 tΡ ﴾  ، مهربخ ﴿Èd, ysø9 $$ Î/  ﴾]قِ ،] ندبِالص﴿ öΝ åκ ¨Ξ Î) 

îπ u‹ ÷F Ïù ﴾  نِيعاثَاً ،: يدأَحاً واببش﴿ (#θãΖ tΒ# u™ óΟ Îγ În/ t Î/ óΟ ßγ≈ tΡ÷Š Î— uρ “ W‰ èδ ﴾]  ف خ

  .ثَبتناهم علَى ذَلك ]/كـ

∩⊇⊆∪  ﴿ $ oΨ ôÜ t/ u‘ uρ ’ n? tã óΟ Îγ Î/θ è=è%﴾]خ[ثَبننيِتقرِ واليبا بِالصاه،﴿øŒÎ) (#θãΒ$s%﴾  هِمكلي مدي نيب

θä9$#)﴿الذي كَانَ يفْتن أَهلُ اِإلميان عن دينِهم ، s) sù $ uΖ š/ u‘ > u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ s9 (# uθ ãã ô‰ ¯Ρ 

⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ $ Yγ≈ s9 Î)  ô‰ s) ©9 !$ oΨù=è% # ]Œ Î) $ ¸Ü sÜ x© ﴾]كـ[اً وبكَذجهرا غَينوعاً إِنْ در٢(و(.  

∩⊇∈∪ ﴿ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ $oΨ ãΒ öθ s% (#ρä‹ sƒ ªB $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Zπ yγ Ï9# u™ ﴾] ونَ ] كـنعي :بع ينالذ امنوا اَألصد

Ÿω﴿،في زمانِهِم öθ©9﴾ ، َّاله ﴿šχθ è?ù' tƒ Ο Îγ øŠ n= tæ ﴾  هِمتادبلَى عع ﴿¤⎯≈ sÜ ù=Ý¡ Î0 &⎦ Îi⎫ t/  ﴾]ن [بِح ةج

، ةنيب﴿ô⎯ yϑ sù ãΝ n= øß r& ]٣[Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù $# ’ n? tã «! $# $\/ É‹ x.﴾]اً،] كـ ثهإِلَه هعأَنْ م معفَقَالَ فَز

  : )٣( -وهو رئسهم  -لَهم تمليخا 

∩⊇∉∪ ﴿ÏŒÎ) uρ öΝ èδθßϑ çGø9 u” tI ôã $﴿ فَارقْتموهم ، ﴾#$ tΒ uρ šχρß‰ ç6 ÷è tƒ ﴾ ، ِامناَألص نم ﴿ω Î) ©!$# ﴾ 

#)﴿ فَإِنكُم لَن تتركُوا عبادته ، ]ن[ ÿ… ãρ ù' sù ’ n< Î) É# ôγ s3 ø9 $# ﴾  وا إِلَيهري٤(ص(، ﴿÷ à³⊥ tƒ ö/ä3 s9 Ν ä3 š/ u‘ ⎯ ÏiΒ 

⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏG yϑ ôm ⋅ø﴿ يبسطُها علَيكُم ،  ﴾ ‘§ Äh yγ ãƒ uρ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ / ä. Ì øΒ r& $ Z) sù ö ÏiΒ ﴾]كـ [ لُ لَكُمهسي

(Z$ ﴿تأْكُلُونه ، قَرأَ غذَاًء  Îù ö uΒ  ﴾ م٥(ع(.   

                           
  . ٣/١٣٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق :والوسيط يف تفسري القرآن ايد،  ٣/٢٧١: ومعاين القرآن وإعرابه ،١٥١:جماز القرآن : انظر   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .  ٦/١٥٩: تفسري الثعليب   ) ٤(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(



  

∩⊇∠∪  ﴿  “ t s? uρ }§ ôϑ ¤±9 $# # sŒ Î) M yè n=sÛ â‘ uρ≡ ¨“ t? ﴾  ُيلمأَ )١(تقَر ، ﴿•‘ uρö“ t? ﴾ ٍامش ،  ﴿â‘ uρ# t“ ¨?﴾ 

 ٢(كُوف( ، ﴿⎯ tã óΟ ÎγÏ ôγ x. šV# sŒ È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 ذَا قيلَ هتمايلُ ، ول: تزاور  ٠٢ناحيةَ اليمنيِ ،  ﴾ #$

#﴿،)٣(َألنه أَميلَ عن احلَق زور ؛ : للْكَذبِ sŒÎ) uρ M t/ { xî öΝ åκ ÝÎ Ì ø) ¨?﴾ متهنع زاوجتتم وكَهر٤(ت( ،

 ﴿|N# sŒ ÉΑ$yϑ Ïe±9  في ناحية الشمالِ فَالَ تصيبهم الشمس البتةَ ؛ َألنها تميلُ عنهم طَالعةً]ش[﴾#$

öΝ﴿ ،)٥(فَتكُونُ صورهم محفُوظَةًوغَارِبةً  èδ uρ ’ Îû ;ο uθ ôf sù çµ ÷Ζ ÏiΒ  ﴾]م  ]نالُهني فالكَه نم عستم

راِءباهلَو ِسيمنيحِ والر ٦(د( ، ﴿y7 Ï9≡ sŒ ﴾ ضوالقَر راوزالت،﴿ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ «!$# ﴾]م [ هترلُ قُدالَئد

 هلُطْفبِأَ/و،فابِ الكَهحص﴿⎯ tΒ Ï‰öκ u‰ ª! $# uθ ßγ sù “ É‰ tG ôγßϑ ø9 إِشارةٌ إِلَى أَنه هو الذي ] ن[﴾]يف[#$

∅ ﴿ ، )٧(تولَّى هدايتهم ، ولَوالَ ذَلك لَم يهتدوا  tΒ uρ ö≅ Î=ôÒ ãƒ ⎯ n= sù y‰ Åg rB … çµ s9 $|‹ Ï9 uρ # Y‰Ï© ó ‘∆﴾ 

  ] .كـ صح[

∩⊇∇∪ ﴿ öΝ åκ â: |¡ øt rB uρ $ Wß$s) ÷ƒ r& ﴾ ةحفَتم مهنيَألنَّ أَع،﴿öΝ èδ uρ ×Šθè% â‘﴾]ش ن[ ام٨(نِي(،﴿öΝ ßγ ç6 Ïk=s) çΡ uρ 
ام٨(نِي(،﴿öΝ ßγç6 Ïk= s) çΡ uρ  |N# sŒ È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# |N# sŒ uρ ÉΑ$yϑÏe±9  ،)٩(تأْكُلَ اَألرض لُحومهم لئَالَّ] ش ن[﴾  #$

Ο ﴿ ،)٩(لُحومهم ßγ ç6 ù=x. uρ ÔÝ Å™$t/ Ïµ øŠ tã# u‘ ÏŒ Ï‰Š Ï¹ uθ ø9 $$ Î/ ﴾]ن [ رِيداَء ا: ينبِف ف٠٢٠، )١٠(لكَه  أَو

                           
  . ١٥٠: جماز القرآن : انظر . بو عبيدة قاله أ  ) ١(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٢(
  .  ١٤٧: غريب القرآن   ) ٣(
  .  ٣/٢٧٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  . ٥/١١٧:زاد املسري و،  ٣/١٣٩:فسري القرآن ايد والوسيط يف ت،  ٦/١٥٩: تفسري الثعليب : انظر   ) ٥(
  . ٣/١٥٤:تفسري البغوي : انظر . حكاه البغوي عن ابن قتيبة   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٨(
والوسيط يف تفسري ،  ٦/١٦٠:تفسري الثعليب : انظر . ه الثعليب والواحدي والبغوي والرازي عن ابن عباس حكا  ) ٩(

  .    ٢١/٨٦: التفسري الكبري و، مصدر سابق : تفسري البغوي و ،مصدر سابق : القرآن ايد 
،  ١٥١: جماز القرآن : انظر . وهو اختيار أبو عبيدة والزجاج ،عن قتادة ١٥/٢١٤: هتفسريرواه ابن جرير يف   ) ١٠(



  

 ابِ: أَوةُ الببت١(ع(،  ﴿Èθ s9 |M ÷è n= ©Û $# öΝ Íκ ö n= tã ﴾  ، فْترأَش ﴿|M ø‹ ©9 uθ s9 ﴾ ، تضرأَع﴿ óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ # Y‘# t Ïù 

|M ø⁄Î= ßϑs9 uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ $ Y6 ôã â‘  ﴾]م ] كـاهرئَالَّ يبِ لعم بِالرهعنالَى معأَنَّ اَهللا ت كذَلفَاً ، ووخ

M|﴿ ، قَرأَ )٢(حد أَ ø⁄ jÎ=ßϑ s9 uρ  ﴾ مر٣(ح(.  

∩⊇®∪ ﴿ y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ ﴾  ، اَءياَألش هذا بِهِم هلْنا فَعكَمو ﴿óΟ ßγ≈ oΨ ÷W yè t/ ﴾  لْكت نم ماهقَظْنأَي

θä9#)﴿ ،)٤(تساؤلٌ عن مدة لُبثهِمالنومة التي تشبِه املَوت ؛ ليكُونَ بينهم  u™ !$ |¡ tG uŠ Ï9 öΝ æη uΖ ÷ t/]ن[tΑ$ s% 

×≅ Í← !$s% öΝ åκ÷] ÏiΒ öΝ Ÿ2 óΟ çF ø[Î6 s9 ﴾]ن[ ، فا الكَهلْنخذْ دا منلَيع رم ٢كَم كْسلمم ولُ هالقَائ٥(يناو( ،

 ﴿(#θä9$ s% $ uΖ ø[Î7 s9 $·Β öθ tƒ ÷ρr& uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ ﴾]غَ] ش ن فلُوا الكَهخم دهأَن كذَلم اُهللا وثَهعبةً ، وود

أَو بعض يومٍ ، وكَانَ : فَلَما رأَوا الشمس قَالُوا يوماً ،:فَلذَلك قَالُواعز وجلَّ في آخرِ النهارِ ، 

θä9$#)﴿ قَد بقي من النهارِ بقيةٌ ،  s%﴾ ايخلم٦(فَقَالَ ي(: ﴿öΝ ä3 š/ u‘ ÞΟ n=ôã r& $ yϑ Î/ óΟ çFø[ Î6 s9 ﴾]ن[  لْمع در

#)﴿،لك إِلَى اِهللا عز وجلَّذَ þθ èW yè ö/ $$ sù Ν à2 y‰ ym r& öΝ ä3 Ï% ö‘ uθÎ/﴾  َأكُم ، قَرمهربِد﴿ öΝ ä3 Ï% ö‘ uθ Î/ ﴾   ٍصرب

⎯ÿ﴿  ،)٧(وشعبةُ وحمزة  Íν É‹≈ yδ ’ n<Î) Ïπ oΨƒÏ‰ yϑ ø9 $# ö ÝàΖ uŠ ù=sù !$ pκ š‰ r&﴾ الَهأَه 4﴿،)٨(أَي‘ x. ø— r& $YΒ$yè sÛ﴾  َّلأَح

Ν﴿ ،)١(، أَو من جِهة أَنه غَير مغصوبٍ)٩(من جِهة أَنه ذَبِيحةُ مؤمنٍ  à6 Ï? ù' uŠ ù=sù 5− ø—Ì Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ]خ[ 

                                                                             
  .  ٣/٢٧٤: ومعاين القرآن وإعرابه 

  . ١/٣١٤:تذكرة األريب يف تفسري الغريب و،   ٤٨١: غريب القرآن   ) ١(
  .  ٣/١٥٥: تفسري البغوي  و،  ٦/١٦١:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والبغوي والرازي عن الكليب    ) ٢(
    . ١٤٣: التيسري يف القراءات السبع و ، ٣٨٩: اءات السبعة يف القر: انظر   ) ٣(
مصدر : تفسري البغوي و ، ٣/١٤٠: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر   ) ٤(

  .     ٢١/٨٧: التفسري الكبري و، سابق 
  . سابق مصدر : تفسري الثعليب : انظر . ذكره الثعليب يف تفسريه دون نسبة   ) ٥(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
    . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  . ٣/٢٧٥: رابه ومعاين القرآن وإع،  ١٥/٢٢٤:تفسري الطربي : انظر . قاله ابن جرير والزجاج   ) ٨(
سعيد بن منصور وابن املنذر وابن أيب حامت وزاد السيوطي نسبته ل، رواه ابن جرير عن سعيد بن جبري وقتادة   ) ٩(

  . ٥/٣٧٤:الدر املنثور و،  ١٥/٢٢٣:تفسري الطربي : انظر . رضي اهللا عنهما  عن ابن عباس



  

ô# ©Ü n= tG uŠ ø9 uρ ﴾]ش/[اَء ارشو ةينولِ املَدخي دفطَّلَعى الَ يتامِ ؛ حلطَّع  لَيهع ] د٢(] أَح( ، ﴿Ÿω uρ 

¨β t Ïèô± ç„ öΝ à6 Î/ ﴾ َّنبِرخالَ يكَانِكُم ب و٣(كُم والَ بِم( ،﴿# ´‰ ymr& ﴾]كـ.  [  

∩⊄⊃∪ ﴿ öΝ åκ ¨Ξ Î) β Î) (#ρã yγ ôà tƒ ö/ ä3 ø‹ n=tæ ﴾  ، كُملَيرِفُوا عشيوا وعطَّلي ﴿óΟ ä.θßϑã_ ö tƒ ﴾  ، لُوكُمقْتي

 ﴿÷ρ r& öΝ à2ρ ß‰‹ Ïè ãƒ ’ Îû öΝ ÎγÏF ¯=ÏΒ ﴾]ن  [دريوي٤(نِهِمكُم إِلَى د(،﴿ ⎯ s9 uρ (# þθ ßs Î=ø è? # ¸Œ Î) # Y‰ t/ r& ﴾]  كـ

  .)٥(لَن تسعدوا الَ في الدنيا والَ في اآلخرة إِنْ رجعتم إِلَى دينِهِم ]  عشرون، أوثه 

∩⊄⊇∪ ﴿ y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ ﴾  م ، : أَياهنمأَنم واهثْنعا بكَمو ﴿$ tΡ÷ sY ôã r& ﴾ ، انأَطْلَع ﴿öΝ Íκ ö n= tã 

(# þθ ßϑ n=÷è u‹ Ï9 ﴾  واكَان ينالذ القَوم لَمعيي لذَفقْتالو كل،﴿χ r& y‰ ôã uρ «! بِالثَّوابِ والعقَابِ ،  ﴾ #$

 ﴿A, ym ¨β r& uρ sπ tã$¡¡9 $# ﴾ ، ةاميالق﴿Ÿω |= ÷ƒ u‘ !$ yγŠ Ïù﴾] لُّ]نضتدَسم يهأَن كذَلا ، ويهف كونَ الَ ش

 ، ثعالب ةحلَى صهِم عتصبِق ﴿øŒ Î) tβθ ãã t—$ oΨ oK tƒ ﴾  أَي : كلُ ذَلأَه عازنتإِذْ ي دمحا مي أُذْكُر

، انمالز ﴿öΝ æη uΖ ÷ t/ öΝ èδt øΒ r& ﴾  ةدي مفُونَ فلتخوا يم كَنهأَن كذَلم ، وهنيب فالكَه ابحأَص رأَم

يمفهِم ، وكْث م ، وهدديلَ عونَ : قنمونَ ؛ فَقَالَ املُؤعازنتاً ، : يجِدسلَيهِم منِي عبقَالَ [ نو

θä9$#) ﴿: نحوطُ علَيِهِم حائطَاً ، يدلُّ علَى هذَا قَولَه تعالَى :  )٦(]الكَافرونَ  s) sù (#θ ãΖ ö/ $# Ν Íκ ö n= tã 

$YΡ$ u‹ ÷Ζ ç/﴾]كـ[ أَي : لُهقَوم ، ولَهواٍء حاسِ بِبِننِ النم عروهتاس:﴿öΝ ßγ š/ §‘ ãΜ n=ôã r&]٣[óΟ Îγ Î/ ﴾]ن  [

⎪⎥tΑ$s% š ﴿يدلُّ علَى أَنه وقَع تنازع في عدتهِم ،  Ï% ©! $# (#θç7 n= yñ #’ n? tã öΝ Ïδ Ì øΒ r& ﴾  ونَ ؛نمم املُؤهو

                                                                             
زاد و ، ٣/١٤١: الوسيط يف تفسري القرآن ايد :  انظر. حكاه الواحدي وابن اجلوزي وأبو حيان عن جماهد   ) ١(

  .  ٦/١٠٧:تفسري البحر احمليط و،  ٥/١٢١:املسري 
  .وهي يف نسخة الوجيز املطبوعة ، ساقطة من األصل   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . اس حكاه الواحدي عن ابن عب  ) ٤(
  .  ٢١/٨٨:التفسري الكبري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٥(
  .وهي يف نسخة الوجيز املطبوعة ، ساقطة من األصل   ) ٦(



  

كي ذَلف بنيوا غَالكَان  قْت١(الو( ،﴿ χ x‹ Ï‚ −G oΨ s9 Ν Íκ ö n= tã # Y‰ Éfó¡ ¨Β﴾]ي ]كـف رفَذُك

 يهلَّى فصي جِدسم فابِ الكَهلَى بلَ ععج هأَن ةص٢(الق(.  

∩⊄⊄∪  ﴿ tβθ ä9θ à) u‹ y™ ×π sW≈ n= rO óΟ ßγ ãè Î/# §‘ óΟ ßγ ç6 ù= x.]ن[šχθ ä9θ à) tƒ uρ ×π |¡÷Η s~ öΝ åκ Þ ÏŠ$y™ öΝ åκ â: ù=x. $ RΗ ød u‘ 

Í= ø‹ tóø9 $$ Î/]ن[šχθ ä9θà) tƒ uρ ×π yè ö7 y™ öΝ åκ ß] ÏΒ$ rO uρ öΝ åκ â: ù=Ÿ2 ﴾]رِي ]/ن خجعٍ يازنت نالَى ععاُهللا ت ربأَخ

فَجرى ذكْر دم وفْد نصارى نجران ،في عدة أَصحابِ الكَهف ، فَجرى ذَلك بِاملَدينة حني قَ
 فالكَه ابح؛ فَقَالَأَص ُةقُوبِيعالي ٣(ت( : ُةطُوريسالن قَالتم ، وهم كَلْبهابِعوا ثَالَثَةً ركَان)٤( :

،فَقَالَ اُهللا )٥(بهمكَانوا سبعةً ثَامنهم كَلْ:فَقَالَ املُسلمونَ خمسةً سادسهم كَلْبهم،كَانوا : )٤(

≅﴿: تعالَى è% þ’ În1§‘ ãΝ n= ÷æ r&]٣ [Ν Íκ ÌE £‰ ÏèÎ/ ]خ[$ ¨Β öΝ ßγ ßϑ n=÷è tƒ ω Î) ×≅‹ Î=s% ﴾] اسِ،]كـفالن نم قَالَ ابن

)) أَنا من ذَلك القَليل (( :  عباسٍ 
)٦(م بِأَسهذَكَر ةً،، ثُمعبس هم فَذَكَرائطَاء ٢٠مقَالَ عو: )) 

$‘Ÿξsù Í ﴿، )٧( )) أَهلَ الكتابِ : يعنِي  yϑè? öΝ Íκ Ïù ﴾  أَي : ، فابِ الكَهحي أَصلْ فادجفَالَ ت ﴿

                           
  . ٣/٢٧٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد :  انظر  ) ٢(
، احتد أن املسيح هو اهللا تعاىل نفسه: طائفة من طوائف النصارى، وهم أتباع يعقوب الربدعي، قالوا: اليعقوبية  ) ٣(

اإلعالم مبا يف دين النصارى من ، و ٨٤:  اعتقادات فرق املسلمني واملشركني: انظر. معه كاحتاد املاء باللنب 
  . ١٦٤:، وهداية احليارى ١/٤٨:، والفصل يف امللل والنحل  ٢٤٣:  الفساد واألوهام وإظهار حماسن اإلسالم

طائفة من طوائف النصارى، وهم أتباع نسطوريوس بطريك القسطنطينية، ظهر يف القرن اخلامس : النسطورية  ) ٤(
الفصل يف امللل  :انظر. ن وطُرد إىل مصر امليالدي يف زمن املأمون، وتصرف يف األناجيل حبكم رأيه، لذا لُع

، واملوسوعة امليسرة يف األديان  ١/٢٢٤: امللل والنحل، و ٢/٨٥:فتاوى ، وجمموع ال١/٤٨: واألهواء والنحل
  . ٢/١١٦١(واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

  . ٥/١٢٤:زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن ابن عباس من رواية الضحاك   ) ٥(
عن ابن ،  ١٥/٢٢٦:ه تفسريوالطربي يف ، )  ٦١١٣(برقم ،  ٦/١٧٥: املعجم األوسط رواه الطرباين يف   ) ٦(

رواه الطرباين يف األوسط وفيه حيىي بن أيب :  (( ٧/٥٣:جممع الزوائد قال اهليثمي يف ، عباس رضي اهللا عنهما 
: (( ٤/٤٢٢ال العقيلي يف الضعفاء كما ق) مكسلمينا ومتليخا(والضعف يف ورود األمساء ،))روق وهو ضعيف
 وأمساؤهم هذه فليست مبحفوظة عن بن عباس، فصحيح عن بن عباس  )أنا من أولئك القليل(أما الكالم األول 

.((   
وهو عن ، ١٥/٢٢٦: هتفسريوقول عطاء هذا رواه ابن جرير يف ،  ١/٣١٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٧(

  . ابن عباس رضي اهللا عنهما 



  

ω Î) [™!# z É∆ # \ Îδ$ sß﴾]ض[، كزِلَ إِلَيا أُنبِم أَي :رِ الذهِم بِالظَّاهتصي قف افْت كلَيزِلَ عي أُن
)١(قُلْ[،و[)لَ اُهللا : )٢زا أَنيلٌ ، كَمم إِالَّ قَلهلَمعالَ ي:﴿$̈Β öΝ ßγ ßϑ n=÷è tƒ ω Î) ×≅‹ Î= s%   ﴾، ﴿Ÿω uρ  

ÏM ø tGó¡ n@ Ο ÎγŠ Ïù ﴾ ، فابِ الكَهحي أَصف ﴿ óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ ﴾  ِابتلِ الكأَه ن٣(م( ،﴿ # Y‰ ym r& 

  ]  .م[﴾

∩⊄⊂∪ ﴿Ÿω uρ £⎯ s9θ à) s? >™ ô“ ($ t±Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã$sù š Ï9≡ sŒ # ´‰ xî ﴾]ف.  [  

∩⊄⊆∪ ﴿ Hω Î) β r& u™ !$ t± o„ ª! ، وأَمر )٤(]  هلنبِي[ من اِهللا عز وجلَّ  هذَا تأَديب]  ن خ[﴾  #$

: فَقُلْ أَنا فَاعلَه غَداً ؛:إذَا قُلْت لشيٍء : قُولُ م ؛ وي عز وجلَّ فيما يعزِلَه بِاالستثْناِء بِمشئَة اِهللا

﴿إِنْ شاَء اُهللا ، ä. øŒ $# uρ š −/ §‘ # sŒ Î) |MŠ Å¡ nΣ ﴾]ن[ أَي :شاَء بِمثْنتاالس ِسيتإِذَا ن ، هاِهللا فَاذْكُر يئَة

ذَكْرتإِذَا ت قُلْه٥(و(، ﴿ö≅ è% uρ #© |¤ tã β r& Ç⎯ tƒ Ï‰ôγ tƒ ’ În1u‘ z> t ø% Lψ ô⎯ ÏΒ # x‹≈ yδ # Y‰ x© u‘ ﴾]كـ [

رب في الرشد ، وأَدلَّ عسى أَنْ يعطينِي ربِي من اآليات والدالَالَت علَى النبوة ما يكُونُ أَقْ
 فابِ الكَهحأَص ةصق ن٦(م(ُث ، لَ اُهللا لَهعج م]كذَل[)٧( واتمغُيوبِ الس لْمع اهثُ آتي؛ ح

قَوله السموات واَألرضِ ، واملُرسلني وخبرهم ، ثُم أَخبر عن قَدرِ مدة لُبثهِم في الكَهف بِ
الَىت٨(ع(  :   

∩⊄∈∪﴿(#θèW Î6 s9 uρ ’ Îû óΟ Îγ Ï ôγ x.﴾َإِل لُوهخذُوا دنالَىمعم اُهللا تثَهعى أَنْ ب،﴿/y]≈ n= rO 7π s ($ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ Å™ 

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .وقيل : ويف األصل ، كذا يف نسخة الوجيز املطبوعة   ) ٢(
  .٣/٢٧٨:معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٣(
  .وهي يف نسخة الوجيز املطبوعة ، ساقطة من األصل   ) ٤(
: انظر . أيب حامت والطرباين وابن مردويه عن ابن عباس اد السيوطي نسبته البن وز،رواه ابن جرير عن ابن عباس  ) ٥(

  .  ٥/٣٧٨:الدر املنثور و ،١٥/٢٢٩:تفسري الطربي 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  .وهي يف نسخة الوجيز املطبوعة ، ساقطة من األصل   ) ٧(
  . ٣/١٤٣: فسري القرآن ايد الوسيط يف ت: انظر   ) ٨(



  

(#ρßŠ# yŠø— $# uρ ﴾  َأا ، قَرهدعب ﴿y]≈ n=rO Éπ s ($ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ Å™ ﴾ ١(أَخ(،﴿$ Yèó¡ Î@﴾]كـ [ نِنيس عست.  

∩⊄∉∪ ﴿ È≅ è% ﴾  ، دمحا مي﴿ª! $# ãΝ n= ÷æ r&]٣[$ yϑÎ/ (#θèV Î6 s9﴾]ن [، كي ذَلف فلتخي نمم﴿ … çµ s9 

Ü= ø‹ xî ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ﴾]ن[م لْمعادبالع نا عيهِمف ا غَاب،﴿÷ ÅÇ ö/ r& ⎯ Ïµ Î/ ôì Ïϑ ó™ r& uρ ﴾]ن [

ل هعمأَسو ، ودجواُهللا بِكُلِّ م رصا أَبوعٍ ممس٢(كُلِّ م( ، ﴿$ tΒ Ο ßγ s9 ﴾  أَي:  واتملِ السِأله

⎯﴿ ،واَألرضِ  ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ ⎯ ÏΒ <c’ Í< uρ﴾]ر  ]ن قاصالَ نو، ﴿Ÿω uρ Û‚ Î ô³ ç„﴾  ، الَىعأَاُهللا تقَر ﴿ Ÿω uρ 

ñ‚ Î ô³ ç@ ﴾  ٍام٣(ش( ، ﴿’Îû ÿ⎯ Ïµ Ïϑõ3 ãm # Y‰ ym r& ﴾]بِ] ن كُمحأَنْ ي دَألح سفَلَي كُمحي كْمٍ لَمح

  .)٤(يحكُم بِه اُهللا 

∩⊄∠∪ ﴿ ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z© Çrρé& y7 ø‹ s9Î) ⎯ ÏΒ É>$ tGÅ2 š În/ u‘ ﴾]آنَ ، ] خبِعِ القُرات﴿ Ÿω tΑ Ïd‰ t7 ãΒ 

⎯ Ïµ ÏG≈ yϑÎ= s3 Ï9﴾ آنلْقُررِ ليغ٥(الَ م(،﴿⎯ s9 uρ y‰ Åg rB ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tGù= ãΒ ﴾]أً] ملْج٠٢،)٦(م دعالً م

دعمماً الً وزرح لَهعجفَت يلُ إِلَيهميالً ت٧(م(.  

∩⊄∇∪﴿÷ É9 ô¹ $# uρ y7 |¡ ø tΡ yì tΒ t⎦⎪ Ï%©! $# šχθãã ô‰ tƒ Ν æη−/ u‘ Íο 4ρ y‰ tóø9 $$ Î/ Äc© Å´ yè ø9 $# uρ tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ … çµ yγ ô_ uρ﴾ 

ير ، وغَيرِهم عمار وصهيب وبِالَلٌ وخباب وخ: وهم ٢،)٨(سر في سورة اَألنعامِ مفَ] كـ[

Ÿω﴿ ، )٩(من ضعفَاِء املُؤمنِني وفُقَراِءهم  uρ ß‰ ÷è s? x8$ uΖ øŠ tã öΝ åκ ÷] tã ﴾]خ [ أَي : كرصب رِفصالَ ت

                           
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٩٠ -٣٨٩: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
هو : ما أمسعه وأبصره ؛ أي : أمجعت العلماء أن معناه  :  (( ٣/٢٨٠: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٢(

  . ))علم بقصة أصحاب الكهف وغريهم  
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .  ٦/١٦٥:تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن الكليب   ) ٥(
  . ٢/١٣٩ :للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء   ) ٦(
  . ٤٤٤: غريب القرآن   ) ٧(
  : (     ) .صفحة ، من السورة )  ٥٢( عند اآلية رقم   ) ٨(
   .دون نسبة ،  ٢/٦٧٠: الكشاف ذكره الزخمشري يف   ) ٩(



  

م مرِهإِلَى غَي ةينوالز ذَوِي اهلَيئَات ١(ن(،  ﴿ß‰ƒ Ì è?]٣[sπ oΨƒ Î— Íο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 رِيداً م] كـش [﴾ #$

امجاً مرِيدافرةَ اَألش٢(لَس(،﴿ Ÿω uρ ôì ÏÜ è? ﴾ ، كناِء عالفُقَر ةيحني تف﴿ô⎯ tΒ $ uΖ ù=x øî r& … çµ t7 ù= s% ⎯ tã 

$ tΡÌ ø. ÏŒ﴾  ًالغَاف اهلْنعج، ﴿ yì t7 ¨? $# uρ çµ1uθ yδ šχ% x. uρ … çν ã øΒ r& $WÛ ã èù ﴾]٢كـ صط أوثز[  أَي :

  .ميانَ واالستدالَلَ بِآيات اِهللا واتبع هواه ؛ َألنه ترك اِإل )٤(هالَكَاً )٣(ضياعاً

∩⊄®∪ ﴿ È≅ è% uρ ﴾  دمحا ماسِ  -يالن نم اءكج نمل-  :﴿‘, ysø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 În/ ما : يعنِي  ﴾ ‘§

 ، آنالَمِ والقُراِإلس نم كُم بِهتيأت ﴿⎯ yϑ sù u™!$ x© ⎯ ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù ∅ tΒ uρ u™ !$ x© ö à õ3 u‹ ù= sù  ﴾]خ [ يِريخت

/ اهنعم :يدده٥(الت(، ﴿!$̄Ρ Î) $ tΡô‰ tG ôã r& ﴾  ، اأْنيه﴿t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à=Ï9]اِهللا ،  ﴾ ]٣ روا غَيدبع ينالذ﴿# ·‘$ tΡ 
﴿# ·‘$ tΡ  xÞ% tn r& öΝ Íκ Í5 $ yγ è% ÏŠ# u ß  ﴾]خ [ وميطُ بِالكُفَّارِ يحانٌ يخد وهو

ةام٦(القَي(،ا٠٢روالسقا:دطَّاطولَ الفُسكُونُ حي تةُ الترحلُج)٧(،﴿β Î) uρ (#θèVŠ Éó tG ó¡ o„﴾  يهف ما همم

θèO$tó#)﴿ فيه من العذَابِ والعطَشِ ، ãƒ &™!$ yϑ Î/ È≅ ôγßϑ ø9 $% x.﴾ احلَد ذَابي كَماصِ فصوالر يد

ةار٨(احلَر( ،٠٢ ل: أَواملُه:الز يدردتي)٩( ،  ﴿“ Èθ ô± o„ oνθã_ âθø9 يسقطُ لَحمها فيه ] ن[﴾  #$

                           
  . ٣/٢٨١: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
 ))مريداً:هاهنا يف موضع احلال ؛ أي)تريد ( و  (( : ٣/١٤٥: قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(

.  
: تفسري الطربي . شيبة وابن املنذر وابن أيب حامت وزاد السيوطي نسبته البن أيب ، رواه بن جرير عن جماهد   ) ٣(

  .  ٥/٣٨٤: املنثور و،  ١٥/٢٣٦
  .  ١٥/٢٣٧:تفسري الطربي : انظر . رواه بن جرير عن خباب   ) ٤(
  .مصدر سابق : عاين القرآن وإعرابه م: انظر   ) ٥(
  .  ١٥/٢٣٩: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن معمر   ) ٦(
  .  ١٥٢ - ١٥١: وهو قول أيب عبيدة يف جماز القرآن ،  ٢٧٦: غريب القرآن   ) ٧(
  . ٣/٢٨٢: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٨(
: انظر . وأيب مالك  نسبته لعبد بن محيد عن ابن مسعود وزاد السيوطي ، رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٩(

   :انظر .  ما يبقى يف أسفله: دردي الزيت وغريه و.  ٥/٣٨٥:لدر املنثور وا،  ١٥/٢٤٠: تفسري الطربي 
  ) . درد ( مادة ،  ٣/١٦٦: لسان العرب 



  

]š ﴿ : ، ثُم ذَمه فَقَالَ)١( ø♥ Î/ Ü># u ¤³9 ôN ﴿هو ،  ]ن[ ﴾ #$ u™ !$ y™ uρ ﴾ ارالن،﴿ $ ¸) x s? ö ãΒ 

ثُم ذَكَر ما  ٦، )٣(االعتماد علَى املرفَقِ : متكَأً علَيه ، واالتكَاُء  ٠٢، )٢(منزِالً ] م[﴾

دعفَقَالَ  و نِنيماملُؤ:  

∩⊂⊃∪﴿¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# $̄Ρ Î) Ÿω ßì‹ ÅÒ çΡ t ô_ r& ô⎯ tΒ z⎯ |¡ ôm r& ¸ξ yϑ tã ﴾ 

  ] .خ أوثُو ، ثَالَثُون [

∩⊂⊇∪ ﴿ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ çλ m; àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ ãΝ Íκ ÉJ øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ tβ ]ش[ #$ öθ̄= pt ä† $ pκ Ïù ô⎯ ÏΒ u‘ Íρ$ y™ r& 

⎯ ÏΒ 5= yδ sŒ ﴾ اَألس تكَانزِاو نم اوِريني الدف املُلُوك ة٠٢،)٤(ين  اوِر؛ : أَس اروسو اروس عمج

سلبي يالذ وهبِ ؛ والذَّه ناعِ مي الذِّر٥(ف(، ﴿tβθ Ý¡t6 ù=tƒ uρ $¹/$u‹ ÏO ]ش[# Z ôØäz ]ش[⎯ ÏiΒ 

<¨ ß‰Ζ ß™ 5− u ö9 tG ó™ Î) uρ﴾ احلَرِيرِو نم انعوا نم٦(ه(سدنوالس، :،قا رواإلمقربتا غَلُظَ  : سم
)٧(،﴿t⎦⎫ Ï↔ Å3 −G •Β $ pκ Ïù ’ n? tã Å7 Í←!# u‘ F{ أَرِيكةٌ : واحدها ٠٢،)٨(وهي السرر في احلجالِ]ن[﴾#$

)٩(،﴿zΝ ÷èÏΡ Ü># uθ ¨W9 ôM﴿ ،)١٠(وابهمطَاب ثَ] كـ [ ﴾#$ oΨ Ý¡ ym uρ﴾ ، كائاَألر﴿$Z) x s? ö ãΒ﴾]ثو م [

   .)١١(إِتكَاٌء علَى املرفَقِ  :موضع ارتفَاق ؛ أَي ] ثو

                           
  . ٣/١٤٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .  ٤٤٤: غريب القرآن   ) ٣(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الزجاج   ) ٤(
  .  ٦٨: غريب القرآن   ) ٥(
  . ٣/٢٨٤: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
  .  ١٥/٢٤٣:تفسري الطربي : انظر   ) ٧(
واحدة حجال ، بفتحتني : احلجلة و،  ٢٣/٢٠:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس وجماهد   ) ٨(

    . ٥٣: خمتار الصحاح :انظر .  وهي بيت يزين بالثياب واألسرة والستور، العروس 
  .  ٦٨: غريب القرآن   ) ٩(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . عن ابن عباس  حكاه الواحدي  ) ١٠(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١١(



  

∩⊂⊄∪ ﴿ñU Î ôÑ $# uρ Μ çλ m; Wξ sW ¨Β È⎦ ÷⎫ n= ã_§‘ ﴾]ن [ رِيدي : وفِّييل تائرنِي إِسي بكَانَ ف كلي مناب

غباً في اآلخرة ، ارانَ زاهداً في الدنيا،القُصور واجلَنات،واآلخر كَ/ا،فَاتخذَ أَحدهموتركَهما 
ش وهلَ أَخمافَكَانَ إِذَا عينالد ةزِين نئَاً ميذَ أَخأَخ،،كثْلَ ذَلم داهالز ذَ وهخوات ، هترآلخ همفَقَد

افرِ أَبطَرته اجلَنات والقُصور حتى نفذَ مالَه ، فَضرِب بِهِما مثَالً للْمؤمنِ والكَبِه عند اِهللا تعالَى 
: ، وكَانَ اسم الزاهد في الدنيا )٢( وهذَان هما املَذْكُوران في سورة الصافَات ٢ ،)١(النعمةُ 

: ، وقيلَ )٥(قَطْفري : ، وقيلَ )٤(قَطْروس: الراغبِ فيها  ليخا ، واسميم: ، وقيلَ )٣( يهوذَا : 
فَأَصاب الزاهد حاجةٌ فَجاَء إِلَى صاحبِه ليؤجِر ، وصنعا ما تقَدم ،)٦(انا شرِيكَنيِ فَاقْتسماكَ: 

 هفَالَم ، هفْسقَالَنو ، هفَّهسكَاأَيِ: وا ، وراوحفَت ، همرحو ، نيقداملُص نلَم كاُهللا ن ها قَصنَ م
؛ وهو الكَافر ، )٨(ؤمن ،وأَخوه اَألسود؛ وهو املُ)٧(اَألسد هما أَبو سلَمةَ بن عبد: وقيلَ تعالَى،

$﴿ ،  )٩(الكَافر ، أَخوان من بنِي مخزوم  uΖ ù= yè y_ $ yϑ ÏδÏ‰ tn Lψ È⎦ ÷⎫ tF̈Ζ y_ ô⎯ ÏΒ 5>$ uΖ ôã r& % m„à…≈ oΨ ø x ym uρ 

                           
،  ٣/١٤٨:الوسيط يف تفسري القرآن ايد: انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس من رواية عطاء   ) ١(

  .     ٥/١٣٨:زاد املسري و
  *قَالَ قَائلٌ منهم إِني كَانَ لي قَرِين  ﴿: عين الذين ذكرهم أهل التفسري عند قوله تعاىل من سورة الصافات ي  ) ٢(

 نيقدصالْم نلَم كنونَ  *قُولُ أَئيندا لَمنا أَئظَامعا وابرا تكُنا ونتذَا م٥٣ - ٥١:الصافات[﴾أَئ[.   
    .  ٦/١٦٩:تفسري الثعليب : انظر . ليب عن ابن عباس حكاه الثع  ) ٣(
  .  مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن  مقاتل  )٤(
  .   مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن وهب بن منبه   ) ٥(
  .   مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . رواه الثعليب عن عطاء   ) ٦(
أسلم قبل  ،اهللا بن عمر بن خمزوم  اهللا بن عبد األسد بن هالل بن عبد عبد، أبو سلمة ، هو الصحايب اجلليل    ) ٧(

وقدم إىل املدينة ، وهاجر إىل احلبشة اهلجرتني ومعه امرأته أم سلمة ، دار األرقم  أن يدخل رسول اهللا  
واندمل على ، يداويه فربأ  يف عضده فمكث شهراً حروج،  وأحداً وشهد بدراً، قبل مجيع من هاجر  مهاجراً
مجادى اآلخرة سنة ثالث من  يف توىف ، مث عاد فانتقض اجلرح ، يف سرية  فبعثه رسول اهللا ، فساد 

  . ٣/٢١١: املنتظم و،  ٣/٩٤٠: االستيعاب : انظر  .  اهلجرة وأغمضه رسول اهللا  
  .١/٢٣٥:اإلصابة : أنظر .  قتل يوم بدر كافراً ،ومي أخو أيب سلمة األسود بن عبد األسد بن هالل املخزهو    ) ٨(
: تفسري القرطيب و، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . وحكاه القرطيب عن الكليب ، ذكره الثعليب دون نسبة   ) ٩(

مجهرة : بطن من لؤي بن غالب بن قريش، وهم بنو خمزوم بن يقظة بن مرة، انظر: وبنو خمزوم ،  ١٠/٣٩٩
  . ٣٧١:، واية األرب يف معرفة األنساب العرب ١٤١:أنساب العرب 



  

9≅ ÷‚ uΖ Î/ ﴾ يفطم اهلْنعا ج١(اً بِهِم( ، ﴿$ uΖ ù= yè y_ uρ $ yϑ åκ s] ÷ t/ % Yæ ö‘ y— ﴾ ] كـف[ 

∩⊂⊂∪ ﴿$ tGù= Ï. È⎦ ÷⎫ tF̈Ζ yfø9 $# ôM s?# u™ $yγ n=ä. é&﴾ ، ًااما تهعني تأَد﴿óΟ s9 uρ Ο Î=ôà s? çµ ÷Ζ ÏiΒ $ \↔ ø‹ x©﴾ ]ش ع[ 

 صقنت ٢(لَم( ،﴿ $tΡ ö ¤f sù uρ $ yϑ ßγ n=≈ n=Åz ﴾  ِنيتطَ اجلَنسا ونجر٣(أَخ(، ﴿# \ pκ tΞ ﴾]نش أو. [  

∩⊂⊆∪ ﴿ šχ% x. uρ … çµ s9 Ö öϑ èO ﴾]ةٌ ] كـريالٌ كَثورِ أَمَألخِ الكَافكَانَ لأَ)٤(وقَر ،  ﴿ Ö öϑ èO ﴾  ،

و ، ﴿⎯ Íν Ì öϑèW Î/ y﴾ ٍرصب،  ﴿Ö yϑ rO ﴾و ، ﴿⎯ Íν Ì yϑ sW Î/ y﴾  ماص٥(ع( ،﴿ tΑ$s) sù]٣[⎯ Ïµ Î7 Åm$ |Á Ï9﴾  يهَألخ

 ، يهَألخ﴿ uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$ ptä† ﴾  ايمف هالم نع أَلَهس هأَن كذَلو ، هاوِبجيي الكَالَمِ وف هاجِعري وهو

O$tΡ﴿:، فَقَالَ قَدمته بني يدي َألقْدم علَيه ، : أَنفَقه ، فَقَالَ  r& ç sY ø. r& y7Ζ ÏΒ Zω$ tΒ –“ tã r& uρ # \ x tΡ ﴾ 

  .)٦(رهطَاً وعشريةً ]ن[

∩⊂∈∪ ﴿ Ÿ≅ yz yŠ uρ  … çµ tG ¨Ψ y_﴾]ن [ لَهخأدمِ ، ولاملُس يهأَخ دذَ بِيأَخ هأَن كذَلو بِه طُوفي هتنج

uθ ﴿: وهو قَولُه تعالَى ،)٧(فيها èδ uρ ÖΝ Ï9$sß ⎯ Ïµ Å¡ø uΖ Ïj9 ﴾]ن [ بِالكُفْرِ بِاِهللا ،: أَي  ﴿tΑ$s% !$ tΒ ⎯ àß r& 

β r& y‰Š Î6 s?﴾ لَكهت،﴿ ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ # Y‰t/ r& ﴾/]ةَ ] ع فاميأَنَّ القا ، وينفْنِي الدالَى يعأَنَّ اَهللا ت كَرأَن

 قُومفَقَالَ )٨(ت ،:  

∩⊂∉∪ ﴿ !$ tΒ uρ ⎯ àß r& sπ tã$¡¡9 $# Zπ yϑ Í←!$ s% ]ن ع[⎦ È⌡ s9 uρ  ‘NŠ ÏŠ •‘ 4’ n<Î)  ’ În1u‘﴾ ِري ثُ : يدإِنْ كَانَ البع

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  . ١٥٣: جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة   ) ٢(
  .مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . قاله أبو عبيدة   ) ٣(
  .  ١٥/٢٤٥:تفسري الطربي : انظر . ن عباس وابن زيد وقتادة رواه ابن جرير عن اب  ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .  ٥/١٤٢: زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن أيب سليمان   ) ٦(
: تفسري البغوي و،  ١٤٩ -٣/١٤٨: سري القرآن ايد والوسيط يف تف ، ٦/١٧٠:تفسري الثعليب : انظر   ) ٧(

٣/١٦٢ .  
  . ))  وبكفره بفناء الدنيا، فأخرب بكفره بالساعة  :  (( ٣/٢٨٥: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٨(



  

β¨ ﴿ ،)١(حقَاً y‰ É` Vψ $ yγ ÷Ψ ÏiΒ # Z ö yz $ Y6 n= s)Ζ ãΒ ﴾ ]ينِي ]كـطعيا فَسيني الدذَا فطَانِي ها أَعكَم

$﴿ في اآلخرة أَفْضلَ منه ، قَرأَ  tΚæγ ÷Ψ ÏiΒ # Z ö yz  ﴾ٍازج٢( ح(.  

∩⊂∠∪ ﴿ tΑ$s% … çµ s9]٣[… çµ ç7 Ïm$ |¹ ﴾  ملاملُس وهأَخ فَقَالَ لَه: ﴿uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$pt ä† |Nö x x. r& “Ï% ©! $$Î/ 

y7 s) n= yz ⎯ ÏΒ 5># t è? §Ν èO ⎯ ÏΒ 7π x õÜ œΡ ﴾  ، كمِ أُمحي رف ﴿§Ν èO y71 §θ y™ Wξ ã_ u‘ ﴾]كـ [ لَكعج

 ةلَ اخلَلْقِ والقَامدتعم.  

∩⊂∇∪  ﴿ O$̈Ψ Å3≈ $﴿ ، قَرأَ )٣(لَكن أَنا أَقُولُ  ﴾ 9© ¨Ψ Å39  ﴾ فلتخم شرامٍ ، ولِ شي الوص٤(ف( ،
)٤( ، ﴿uθ èδ ª! $# ’ În1u‘ Iω uρ à8 Î õ° é& þ’ În1t Î/ # Y‰ tn r& ﴾ ]كـ خد.[  

∩⊂®∪ ﴿ Iω öθ s9 uρ ﴾  َّال٥(ه( ،﴿ øŒ Î) |M ù= yz yŠ y7 tF ¨Ζ y_ |M ù=è% $ tΒ u™ !$ x© ª! مر ما اَأل: أَي ] ع[﴾ #$

Ÿω nο﴿ بِمشيئَة اِهللا ،: ، أَي )٦(يشاُء اُهللا  §θ è% ω Î) «! $$Î/ ﴾]ن [ نم يِهدي يا فلَى مع دى أَحقْوالَ ي

يجِب  م لَه ماوتعليمقَالَته ،  وهذَا توبِيخ من املُسلمِ للْكَافرِ علَى،  )٧(ك ونِعمة إِالَّ بِاِهللا من ملْ

β﴿ : ، ثُم رجع إِلَى نفِْسه فَقَالَ يجِب أَنْ يقُولُ  Î) Èβ t s? O$ tΡ r& ¨≅ s% r& y7Ζ ÏΒ Zω$ tΒ # V$ s! uρ uρ ﴾]ن [

.  

∩⊆⊃∪  ﴿ 4© |¤ yè sù þ’În1 u‘ β r& È⎦ y⎫ Ï?÷σ ãƒ ‘]أَ ﴾]يفا ، قَريني الدف أَو ةري اآلخنِي ﴿ فيدهأَنْ ي  ﴾ ،

نِي﴿ ورأَنْ ي  ﴾نِي﴿ ، ويتؤأَنْ ي  ﴾لِّ﴿ ، وعنِيأَنْ تا  ﴾ مم٨(س( ،﴿ # Z ö yz ⎯ ÏiΒ y7 ÏF ¨Ζ y_ Ÿ≅ Å™ ö ãƒ uρ 

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ١(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : سبعة يف القراءات ال: انظر   ) ٢(
  .   ٣/٢٨٦: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٣(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣/٣٩١: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .   ٣/٢٨٨: ن وإعرابه معاين القرآ: انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء والزجاج .  األمر ما شاء اهللا : فيكون املعىن ، يف موضع رفع ) ما (  على أن  ) ٦(

  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق /٢: للفراء 
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(
وكل الكلمات اليت أوردها ،  ١٤٧: التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(



  

Ÿ≅ Å™ ö ãƒ uρ $ pκ ö n= tæ﴾كتنلَى جع،﴿$ZΡ$t7 ó¡ ãm z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9  ﴿ يرميها بِه من برد أَو صاعقَة ،)١(عذَاباً﴾#$

yx Î6 óÁçF sù # Y‰‹ Ïè |¹ $ ¸) s9 y—﴾]ونعبع ، أر[ ضا،أَريهف ات٠٢اً الَ ثَب لَقوالز : يهف تثْبي الَ تالذ

 م٢(القَد(.  

∩⊆⊇∪﴿÷ρr& yx Î6 óÁ ãƒ $ yδ äτ!$ tΒ﴾ نِيعا:يالَلَهخ رهالن،﴿# Y‘ öθ xî﴾]ضِ،]شي اَألراً فر٠٢غَائ  فصو

⎯ ﴿، )٣(بِاملَصدرِ  n=sù yì‹ ÏÜ tGó¡ n@ … çµ s9 $Y6 n= sÛ ﴾]كـ [لَه قَىبالَ ي  بِه هطْلُبت ٤(أَثَر(.  

∩⊆⊄∪ ﴿/ xÝ‹ Ïm é& uρ ⎯ Íν Ì öϑèW Î/ ﴾ ةُأُهراملُثْم هارجأَش كَتل، ﴿yx t7 ô¹ r' sù Ü= Ïk= s) ãƒ Ïµ øŠ ¤ x. ﴾  رِبضي

’4﴿،)٦(ندامةً  )٥(يديِه واحدةً علَى اُألخرى  n? tã !$ tΒ t, xΡ r& $ pκ Ïù }‘ Éδuρ îπ tƒ Íρ% s{  ﴾ اقطَةٌ ، س﴿’ n? tã  

$ pκ Å−ρã ãã﴾ هقُوفومِ سلْكُرل شرا عمى وامل٢٠َ،)٧(ا ونع :تمدهت ا قَدقُوفُهسةٌ وما قَائهيطَانح ،

قُوفلَى السا عهيطَانُ كَأَناحل ارت٨(فَص(،﴿ãΑθà) tƒ uρ © Í_ tFø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 õ8 Î õ° é& þ’ În1t Î/ # Y‰ tn r& ﴾

  . ي شرِك حني لَم ينفَعه التمنِداً غَري مى أَنه كَانَ موحتمن ]كـ[

∩⊆⊂∪﴿öΝ s9 uρ ⎯ ä3 s? … ã& ©! ×π t⁄ Ïù … çµ tΡρ ç ÝÇΖ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! ين افْتخر بِهِم لَم ينصره النفَر الذ] ن[﴾ #$

“–﴿ :حني قَالَ  tã r& uρ # \ x tΡ ﴾)أَ)٩قَر ،﴿öΝ s9 uρ ⎯ ä3 sƒ ﴾ ،و﴿π uƒ sωÈθ ø9 $# ﴾  ١٠(أَخ(،﴿$tΒ uρ  tβ% x. 

                                                                             
  .    هي يف سورة الكهف 

   .٦/١٧١: تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن قتادة والضحاك   ) ١(
  . در سابق مص: وهو قول أيب عبيدة يف جماز القرآن ،  ٢٥٢: غريب القرآن   ) ٢(
  . مصدر سابق : وهو قول أيب عبيدة يف جماز القرآن ،  ٣٥١: غريب القرآن   ) ٣(
  مصدر سابق: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٥(
  .مصدر سابق : جماز القرآن   ) ٦(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
  .  ٣/٢٨٩: وهو قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ،  ١/٣١٩:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٩(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣/٣٩٢: ات السبعة يف القراء: انظر   ) ١٠(



  

# · ÅÇ tFΖ ãΒ﴾ ]إِلَ]كـ خ أوصى الكَالَم ادع ثُم ، هنم با ذَهلَ مدب رِدتسلِ بِأَنْ يا قَبى م

  :)١(القصة فَقَالَ

∩⊆⊆∪  ﴿y7 Ï9$ uΖ èδ﴾]كـ [ ، كذَل دننِي ععي :ةاميالق ومثلِ: أَو  ٢٠،)٢(يي مف  احلَالَة لْكت

èπ﴿ ، )٣(احلَالَة تبِني نصرةَ اِهللا  uƒ sω uθø9 $# ¬! •, pt ø: يتولَّونَ اَهللا ، ويؤمنونَ بِه ، ويتبرؤنَ مما ] ن[﴾ #$

,• !¬ ﴿، قَرأَ )٤(كَانوا يعبدونَ  pt ø:$# ﴾ ٍرصلٍ بع٥(و(،﴿uθ èδ × ö yz $\/# uθ rO﴾ لُ ثَونأَفْضماً مى  ابجري

هابى ثَوجري ،﴿î ö yz uρ $Y6 ß) ãã﴾]م [ رِهغَي ةطَاع ةباقع نم ريخ هتةُ طَاعباقأَ )٦(عقَر ،﴿ $ Y6 ø) ãã 

﴾  كُن٧(ر(.  

∩⊆∈∪ ﴿ó> Î ôÑ $# uρ Μ çλ m;﴾ ، كمقَول﴿Ÿ≅ sV ¨Β Íο 4θ uŠ ptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# >™ !$yϑ x.﴾  اٍء ،:أَيكَم وه﴿ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& 

z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# xÝ n=tG ÷z $$sù ⎯ Ïµ Î/ ÛV$ t6 tΡ ÇÚ ö‘ F{ $# ﴾  ، يالر يها فدفَب هنم رِبش﴿yx t7 ô¹ r' sù  ﴾  أَي

›Vϑ$ ﴿ ، النبات:  Ï± yδ ﴾  ًاتفَتت٨(كَِسرياً م(، ﴿ çνρ â‘ õ‹ s? ßy$ tƒÌh9 وهذه تحملُه وتفَرقُه ، ]ن[﴾ #$

خةُ مةٌ اآليرصالَىتعت هلقَو نس- موني ةوري سف-:﴿ $ yϑ ¯Ρ Î) ã≅ sW tΒ Íο 4θ u‹ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# >™ !$ yϑ x. 

çµ≈ uΖ ø9 t“Ρr&... ﴾  ةأَ)٩(اآليقَر ،﴿Üx tƒ Ìh9 $# ﴾١٠(أَخ(،﴿tβ% x. uρ/ª!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x«﴾  اِءشاِإلن نم

                           
  .٣/١٥٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي الكليب   ) ٢(
  .مصدر سابق : القرآن وإعرابه وهو قول الزجاج يف معاين ، مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن قتيبة   ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .  ٥/١٤٨: زاد املسري و ، ٣/١٦٤: تفسري البغوي و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٨(
  .من السورة ) ٢٤(جزء من اآلية رقم   ) ٩(
  .  مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ١٧٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١٠(



  

# ﴿،واِإلفْناِء ·‘Ï‰ tG ø) •Β ﴾ ]أَ] مشراً ، أَنقَاد  اهأَفْن ثُم ، كُني لَمات وب١(الن(.  

∩⊆∉∪ ﴿ ãΑ$yϑø9 $# tβθ ãΖ t6 ø9 $# uρ èπ uΖƒ Î— Íο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 هذَا رد علَى الرِؤساِء الذين يفْتخرونَ ]ن[﴾#$

مما ينفَع في  ه في احلَياة الدنيا ، الَبِاملَالِ واَألبناِء ، أَخبر اُهللا جلَّ ذكْره أَنَّ ذَلك مما يتزين بِ

 ةر٢(اآلخ( ، ﴿ àM≈ uŠ É)≈ t7 ø9 $# uρ àM≈ ys Î=≈ ¢Á9 املُسلمني من  ما يأْتي بِه سلْمانُ وصهيب وفُقَراُء ﴾ #$

لَواتالص ةحالالِ الصم٠٢٠،)٣(، واَألذْكَارِ ، واَألع يه انَ: أَوحبِهللا ، والَ  س داِهللا ، واحلَم
أَو هي الصلَوات  ٠٢،  )٤(إِلَه إِالَّ اُهللا ، واُهللا أَكْبر ، والَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللا العلي العظيمِ 

 س٥(اخلَم(،﴿î ö yz y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ $ \/# uθ rO î ö yz uρ Wξ tΒ r&﴾] لُ ] كـأَفْضاً ولُ ثَوابأَفْض نالً مأَم

 نِني٦(املَالِ والب(.  

∩⊆∠∪ ﴿ tΠ öθ tƒ uρ ﴾ ومي ٧(واذْكُر(، ﴿ç § |¡è@ ßΑ$ t6 Åg ø:$#﴾ اَأل هجلَى وعابحالس رسيا تضِ كَمر ،

ابحأَالسقَر ،﴿ç § |¡ è@ ßΑ$t6 Åg ø:$#﴾ فَر٨(ن(،﴿“ t s? uρ uÚ ö‘ F{ $# Zο y— Í‘$ t/﴾]ا ]عهلَيع سةً لَيرظَاه

                           
  .مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٣/٢٩١: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  .  ٥/١٤٩: زاد املسري و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
،  ٣/١٥١: والوسيط يف تفسري القرآن ايد ،  ٦/١٧٣: تفسري الثعليب و،  ١٥/٢٥٣:  الطربي تفسري: انظر   ) ٣(

  . ١٠/٤١٤:تفسري القرطيب و
وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن  ،مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب و،  ١٢٥: غريب القرآن   ) ٤(

  .  ١٥/٢٥٤: طربي تفسري ال: انظر . عباس من رواية سعيد بن جبري 
جامعاً ،  ١٥/٢٥٦ :وقول رمحه اهللا يف موضع آخر ، عن ابن عباس ،  ١٥/٢٥٣: رواه ابن جرير يف تفسريه   ) ٥(

كالذي روي عن ؛ هن مجيع أعمال اخلري : وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال ((   :بني األقوال 
وعليها جيازي ، لصاحلات اليت تبقى لصاحبها يف اآلخرة ألن ذلك كله من ا؛ علي بن أيب طلحة عن بن عباس 

بعضا دون  ﴾والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثوابا  ﴿: وإن اهللا عز ذكره مل خيصص من قوله ، ويثاب 
  .  )) وال خبرب عن رسول اهللا  ، بعض يف كتاب 

  .مصدر سابق : د الوسيط يف تفسري القرآن اي: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
  . ٣/٢٩٢: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(
  . ١٤٤: لتيسري يف القراءات السبع وا،  ٣٩٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(



  

öΝ﴿،)٢(البراز:يقَالُ لألرضِ الظَّاهرةويها مستظَلٌّ والَ متفيأٌ،يس فلَ ٠٢،)١(شيء ßγ≈ tΡ÷ |³ ym uρ ﴾ 

 رينوالكَاف نِنيماملُؤ ،﴿öΝ n= sù ö‘ÏŠ$tó çΡ ﴾  ، كرتلِّ ٠٢نخني وقبنوقَالُ  فكَذَا : ، ي هترأَغْد

مو ، هكْترإِذَا ت هترغَادويمس هلِّ نخا تم ه؛ َألن يردولُ الغيالس ٣(فُه( ، ﴿öΝ åκ ÷] ÏΒ # Y‰ tn r& 

  ].كـ[﴾

∩⊆∇∪ ﴿ (#θàÊ Ì ãã uρ 4’ n? tã y7 În/ u‘ ﴾  نِيعي : ، ورِينشاملَح ﴿$y كُلُّ  ؛مصفُوفني ] ش خ[﴾¹|

و ةرمزفص ةم)٤(أُمقَالُ لَهيو،:﴿ô‰ s) ©9 $ tΡθ ßϑçF ÷∞ Å_ $ yϑ x. ö/ ä3≈ oΨ ø) n= yz tΑ ¨ρ r& ¥ο § tΒ﴾]اةً]خرفَاةً ع٥(ح( 

≅ö ﴿ فُرادى ، )٥(عراةً t/ óΟ çF ÷Η xå y— ﴾  ثعرِي البكنمل طَاب٦(خ(،﴿ ⎯ ©9 r& Ÿ≅ yèøg ªΥ / ä3 s9 # Y‰ Ïã öθ ¨Β 

  .للْبعث واجلَزاِء ] كـ[﴾

∩⊆®∪ ﴿ yì ÅÊ ãρ uρ Ü=≈ tG Å3 ø9 “ ﴿،  )٧(يمنِيه أَو شماله يٍء بِوضع كتاب كُلِّ امرِ ﴾ #$ u tI sù 

t⎦⎫ ÏΒÌ ôfßϑ ø9 $#﴾  ، نيرِكاملُش ﴿t⎦⎫ É) Ï ô± ãΒ ﴾  ، نيفائخ ﴿$ £ϑÏΒ ÏµŠ Ïù ﴾]ن/ [ ، ئَةالِ السيماَألع نم

﴿tβθ ä9θ à) tƒ uρ﴾ ي اهلَلَكَةهِم فقُوعو٨(ل(: ﴿$ oΨ tG n=÷ƒ uθ≈ tƒ ÉΑ$ tΒ # x‹≈ yδ É=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω â‘ ÏŠ$ tó ãƒ ﴾  ، كرتالَ ي

 ، ﴿Zο u Éó |¹ Ÿω uρ ¸ο u Î7 x. ﴾ انالمأَع نم،﴿Hω Î) $ yγ8 |Á ôm r&﴾]ا ،]نهبكَتا وهتأَثْب ﴿(#ρß‰ y` uρuρ $ tΒ 

                           
  . ٣/٢٩٢: ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١٥٤: جماز القرآن : انظر   ) ١(
  .  ١٢٥: غريب القرآن   ) ٢(
  .  ٤٧٤: غريب القرآن   ) ٣(
  . ٣/١٥٢: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٤(
 ،﴾ واتخذَ اهللا إبراهيم خليلًا﴿: باب قَولِ اللَّه تعالَى، كتاب األنبياء   ، ٣/١٢٢٢ :ه صحيحروى البخاري يف   ) ٥(

باب فَناِء الدنيا وبيان ،  ا وأَهلهاكتاب الْجنة وصفَة نعيمه،  ٤/٢١٩٤:  هصحيحومسلم يف ، )  ٣١٧١(برقم 
إِنكُم محشورونَ حفَاةً عراةً  «: قال  عن بن عباسٍ رضي اهللا عنهما عن النيب   ،) ٢٨٦٠(برقم ، الْحشرِ 
  .احلديث »  ... غُرلًا

  .  ١٠/٤١٧:تفسري القرطيب و، مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٦(
  . ٣/٢٩٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(
  .مصدر سابق  : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(



  

(#θè=Ïϑ tã # Z ÅÑ% tn  ﴾]اً ، ] نوبكْتابِ متي الكف﴿ Ÿω uρ ÞΟ Î=ôà tƒ y7 •/ u‘ # Y‰ tn r& ﴾ ]الَ]أوثزأوثج م 

ريِ جداً بِغأَح باقعي هبِين رأَم رمٍ ، ثُم الؤهل ذْكُرةَ أَنْ يصاَء قالفُقَر ةالَسجم نع رِينكَبِء املُت
  :، فَقَالَ )١(وما أَورثَه الكبر  –لَعنه اُهللا  –إِبليس 

∩∈⊃∪ ﴿ øŒ Î) uρ $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù=Ï9 (#ρß‰ ß∨ ó™ $# tΠ yŠKψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î=ö/ Î) ]خ[ tβ% x. z⎯ ÏΒ Çd⎯ Éf ø9 $# ﴾ 

 املَآل: أَي نقَبِيلٍ م مقَالُ لَهي كَةئ :ن٢(اجل(،﴿ t, |¡ x sù ô⎯ tã Ì øΒ r& ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ ﴾]ن [أَم نع جرخ هبرِ ر

هتيصعإِلَى م هب؛ )٣(ر، ودجالس كرتو﴿… çµ tΡρ ä‹ Ï‚−G tF sù r& ÿ… çµ tF −ƒ Íh‘èŒ uρ﴾  هالَدأَو،، نياطيم الشه٢و 

بلْ لَه زوجةٌ :،وقيلَ)٤(إِنه أَدخلَ ذَكَره في دبرِه فَباض خمس بيضات ، فَمنهن ذُريته: قيلَ 
املغرِبِ  ة باضت ثَالَثني بيضةً ؛ عشراً في املشرِقِ ، وعشراً فيبطَرط: روه ، وقيلَ  :اسمها 

ضيكُلِّ ب نم جرضِ ،فَخاَألر طسي وراً فشعنيِ ،، واطيالش نم سجِن ة منِي آدب ودم عكُلُّهو
ويلْزون ؛ شيطَانُ فيص ، وهامةُ بن اَألفْيص ،اَأل: ، إِالَّ من آمن منهم ، ومن ذُرية إِبليس 

™u﴿ ، )٥(قِ اَألسوا !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ ’ ÎΤρßŠ ﴾  ، يتيصعي مم فهونيعطت﴿ öΝ èδ uρ öΝ ä3 s9 Bρß‰ tã ﴾]ا  ]نكَم

§{﴿كَانَ َألبِيكُم عدواً ، ø♥ Î/ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 Zω y‰ t/ ﴾]  ون، كـسمخ [ ةادبلُوا بِعدبتا اسم بِئْس

 طَانيةَ الشنِ طَاعمح٦(الر(.  

                           
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ١(
  .  ١/٢٠٣:تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود رضي اهللا عنهما   ) ٢(
  . ٢/١٤٧: للفراء ، معاين القرآن : انظر   ) ٣(
  .  ١٠/٤٢٠:تفسري القرطيب : انظر . حكاه القرطيب عن جماهد   ) ٤(
:  عمدة القاري شرح صحيح البخاريو،١٠٣: التعرف واإلعالم : انظر .حكاه السهيلي والعيين عن النقاش  ) ٥(

ن أن اهللا تعاىل أخرب أواجلملة : ال القشريي أبو نصر ق:  (( ١٠/٤٢٠: هتفسريقال القرطيب يف ،  ١٥/١٦٨
وال يثبت عندنا كيفية يف كيفية التوالد ، وهم أعداؤهم ، وأم يوسوسون إىل بين آدم ، وذرية  إلبليس أتباعاً

أضواء البيان وقال الشنقيطي يف ،  )) فيتوقف األمر فيه على نقل صحيح ، وحدوث الذرية عن إبليس ، منهم 
لعدم اعتضادها بدليل من كتاب أو سنة فقد ؛ وال خيفى أن هذه األقوال وحنوها ال معول عليها : ((  ٣/٢٩٣: 

ومثله ال يعرف ، أما كيفية والدة تلك الذرية فلم يثبت فيه نقل صحيح ؛ دلت اآلية الكرمية على أن له ذرية 
  . )) بالرأي

  . ٣/١٥٣: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٦(



  

∩∈⊇∪ ﴿ !$ ¨Β öΝ åκ –E‰uη ô© r& ﴾  نِيعم ، يهترضا أَحم : يسلاُهللا  -إِب هنلَع–   هتيذُرو، ﴿ t, ù=yz 

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿω uρ t, ù=yz öΝ Íκ Å¦ àΡr& ﴾]ض ن [ هائنغتواس هترالِ قُدكَم نالَى ععت ربأَخ

/واَألعارِ وصنِ اَألنع لَقا خيمف ١(ان(  ،﴿ $ tΒ uρ àMΖ ä. x‹ Ï‚−G ãΒ t⎦, Íj#ÅÒ ßϑø9 $# # Y‰ àÒtã ﴾]ثز م [

أَعانه : عاضده علَى أَمرِه ، أَي : يقَالُ ٠٢أَنصاراً وأَعواناً الستغنائي بِقُدرتي عنِ اَألنصارِ ،
 لَيِه٢(ع(.  

∩∈⊄∪ ﴿  tΠ öθ tƒ uρ ãΑθà) tƒ (#ρßŠ$ tΡ y“ Ï™ !$Ÿ2 u à° t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ çG ôϑtã y—  ﴾ قُولُ اُهللاي ةاميالق موالَى يعت  :

tΠ﴿، قَرأَ )٣(وكُم من عذَابِيذين أَشركْتم بِي ليمنعادعوا ال öθ tƒ uρ ãΑθà) tΡ ﴾ُةزم٤(ح(،﴿ öΝ èδ öθ tã y‰ sù 

óΟ n= sù (#θç7Š Éf tF ó¡ o„ öΝ çλ m; $ uΖ ù= yè y_ uρ Ν æη uΖ ÷ t/﴾ ا نيإِالَّ اُهللا،ب لِ الَ إِلَهأَهو نيرِكملُش﴿ $Z) Î/ öθ ¨Β ﴾ 

: موبِق  :لهتهم ، أَوآكَاً بينهم وبين موعداً ، أَو مهل: بِقَاً مو: أَو  ٠٢حاجِزاً ،  ]كـ[
 منهي جف ادو ٥(اسم)(٦( ،٢٠  اججقَالَ الز)٧(: ))هنيا بلْنعج وبِقُهم ، أَيا يذَابِ مالع نم م :

   .)٨( )) ما يهلكُهم ، فَاملَوضع املَهلك : 

∩∈⊂∪﴿“# u™ u‘ uρ tβθ ãΒÌ ôfãΚ ø9 $‘u ﴿،)٩(املُشرِكُونَ ﴾#$ ¨Ζ9 $# (# þθ‘Ζ sà sù﴾ واقَن١٠(أَي(،﴿Ν åκ ¨Ξ r& 

$ yδθãè Ï%# uθ •Β﴾ ا ولُوهاخدا ووهارِد، ﴿ öΝ s9 uρ (#ρß‰ Åg s† $pκ ÷] tã $ ]ùÎ óÇtΒ ﴾ ] م [ اً ِإلحبرها طَامهت

                           
  . ٣/٢٩٤: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  .  ٣٣٥: غريب القرآن   ) ٢(
  . مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .مصدر سابق : لتيسري يف القراءات السبع وا، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .مصدر سابق : ء يف معاين القرآن قاله الفرا  ) ٥(
  .  ٤٢٠ -٤١٩: غريب القرآن   ) ٦(
  . ٣/٢٩٥: يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(
  .  ١/٣٢٠:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(
  . ٣/١٥٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٩(
  .مصدر سابق : القرآن وإعرابه  معاين: انظر . قاله الزجاج   ) ١٠(



  

  .)١(بِهِم من كُلِّ جانِبٍ

∩∈⊆∪ ﴿  ô‰ s) s9 uρ $ oΨ øù § |À ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# Ä¨$̈Ζ= Ï9 ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 9≅ sW tΒ ]ن[ tβ% x. uρ ßβ$ |¡ΡM}$# 

u sY ò2 r& &™ ó© x« Zω y‰ y`﴾]م[نِييع:وهو،رالكَاف:لَفخ بن ييلَ)٢(أَبقو،:  احلَارِث بن رضالن
  . )٤(هو للْجِنسِ : وكَانَ يجادلُ كَثرياً في القُرآن ، وقيلَ  ٢، )٣(

∩∈∈∪ ﴿ $ tΒ uρ yì uΖ tΒ }¨$̈Ζ9 β ﴿أَهلَ مكَّةَ ، ﴾ #$ r& (# þθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ﴾ ، اناِإلمي﴿øŒ Î) ãΝ èδ u™ !% y` 3“ y‰ ßγ ø9$# ﴾ 

 دمحم ُآنوالقُر،﴿(#ρã Ï øó tG ó¡ o„ uρ öΝ ßγ −/ u‘ Hω Î) β r& öΝ åκ u Ï? ù' s? èπ ¨Ζ ß™ t⎦, Î! ¨ρF{ أَنَّ اَهللا : ، يعنِي العذَاب﴾#$

ρ÷ ﴿،لك الذي منعهم اِإلميانفَذَى قَدر علَيهِم العذَاب ، تعالَ r& ãΝ åκ u Ï? ù'tƒ Ü># x‹ yè ø9 $# Wξ p6 É% 

Wξç6﴿ قَرأَ  ،)٦(القَتلَ يوم بدرٍ : ، يعنِي )٥(عياناً ] كـ[﴾ è%  ﴾ ٧( كُوف(.  

∩∈∉∪ ﴿ $ tΒ uρ ã≅ Å™ ö çΡ t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑ ø9 $# / ωÎ) t⎦⎪ Î Åe³ u; ãΒ t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ ]ن[ ãΑ ÏŠ$ pg ä† uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 

È≅ ÏÛ$t6 ø9 $$Î/]٣[﴾  رِيداملُ: ي نيِسمواملُقْت نيزِئهت٨(س(،آني القُرلُوا فاد٢جمقَدت قَدم وهاؤمأَس ت

[y...﴿ : جِدلَهم كَقَوِلهم ، و)٩(وذكْرهم في احلجرِ yè t/ r& ª! $# # Z |³ o0 Zωθß™ §‘   ﴾)١٠(، ﴿Ÿωöθ s9 

tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u™ ö à) ø9 θàÒÏm#)﴿وشبِهه ، ،)١١(﴾... #$ ô‰ã‹ Ï9 ﴾ ، لُواظيل ﴿Ïµ Î/ ﴾  هِم ، : أَيلبِجِد ﴿

                           
  .  مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٢(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٣(
  .  ٦/١٧٨: تفسري الثعليب : انظر   ) ٤(
  . ٣/٢٩٦: ومعاين القرآن وإعرابه ، مصدر سابق : للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء والزجاج   ) ٥(
: زاد املسري : انظر . وحكاه ابن اجلوزي عن مقاتل ،٦/١٧٨: تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن الكليب   ) ٦(

٥/١٥٨ .  
  . مصدر سابق : لتيسري يف القراءات السبع وا، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : نظر ا  ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٨(
  : (   ) .صفحة ، من السورة )  ٩٥( عند اآلية رقم   ) ٩(
  .سراء من سورة اإل)  ٩٤( جزء من اآلية رقم   ) ١٠(
  .من سورة الزخرف )  ٣١( جزء من اآلية رقم   ) ١١(



  

¨, pt ø: #) ﴿القُرآنَ ، ﴾ #$ ÿρ ä‹ sƒ ªB $# uρ © ÉL≈ tƒ# u™ ﴾ ، َآنالقر﴿ !$ tΒ uρ (#ρâ‘ É‹Ρé&﴾ ِارالن نم بِه،﴿ # Yρâ“ èδ ﴾]م 
  ] .صيب

∩∈∠∪﴿ô⎯ tΒ uρ ÞΟ n=øß r&]٣[⎯ £ϑ ÏΒ t Ïj. èŒ﴾  ، َظعو ﴿ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ ⎯ Ïµ În/ u‘ uÚ t ôã r' sù $ pκ ÷] tã﴾ اونَ بِهاوهت، 

﴿ z© Å¤ tΡ uρ $ tΒ ôM tΒ£‰ s% çν# y‰ tƒ ﴾ ]ن[ م لَفا سم وبِهذُن ن، ﴿ $ ¯ΡÎ) $oΨ ù= yè y_ 4’ n? tã öΝ Îγ Î/θè=è% ºπ ¨Ζ Å2 r& 

β r& çνθßγ s) ø tƒ þ’ Îû uρ öΝ Íκ ÍΞ# sŒ# u™ # \ ø% uρ ] كـش[ β Î) uρ óΟ ßγãã ô‰ s? ’ n<Î) 3“ y‰ ßγø9 $# ⎯ n=sù (# ÿρß‰ tF öκ u‰ # ¸ŒÎ) # Y‰ t/ r& ﴾ 

  ] .كـ[

∩∈∇∪ ﴿y7 š/ u‘ uρ â‘θà tó ø9 $# ρ èŒ Ïπ yϑ ôm§9 öθ ]كـ[#$ s9 Ν èδä‹ Åz# xσ ãƒ $ yϑÎ/ (#θç7 |¡ Ÿ2 Ÿ≅ ¤f yè s9]٣[ ãΝ ßγ s9 

z># x‹ yèø9 ≅﴿ : ، وقَولُه عز وجلَّ )١(هذَا قَد سبق تفْسره ] ن[﴾]٣[#$ t/ Ο ßγ ©9 Ó‰ Ïã öθ ¨Β ﴾  نِيعي :

 ابسثَ واحلع٢(الب( ،٢  رٍ: أَودب ومي)٣(، ﴿⎯ ©9 (#ρß‰Åg s† ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Wξ Í←öθ tΒ 

كَرم اُهللا وجهه  - ، ومنه قَولُ علي بن أَبِي طَالبٍ  ىمنج: موئالً  ٠٢، )٤(ملْجأً]كـ[﴾
- )٥( يلَ لَهرٍ ، فَقاً بِالَ ظَهردص هعرد تكَان؛ و : كرظَه تزرأَح فَقَالَ  !لَو : ))  تلَّيإِذَا و

أَلْفَالَ و ت ((
  أَي ، :تكَنإِذَا أَم وجرِي فَالَ نظَه نم ٦(ت( .  

∩∈®∪ ﴿ š ù=Ï? uρ #” t à) ø9 $# ﴾  رِيدذَابِ،: يا بِالعلَكَهي أَهى التالقُر﴿öΝ ßγ≈ oΨõ3 n=÷δ r&﴾ )٧(  أَي :

                           
  :(   ) .  صفحة،من سورة يونس) ١١(واآلية رقم ،: (   )صفحة ، من سورة األنعام )  ٢٥( عند اآلية رقم   ) ١(
  . ٣/١٥٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  .  ٢١/١٢١: التفسري الكبري و ، ٢/٦٨٢: الكشاف : انظر . ذكره الزخمشري والرازي دون نسبة   ) ٣(
  . ٢/١٤٨: قاله الفراء يف معاين القرآن   ) ٤(
وقد غلب هذا يف عبارة كثري من النساخ للكتب :  ((  ٥١٨ - ٣/٥١٧:  هتفسريقال ابن كثري رمحه اهللا يف   ) ٥(

ان معناه وهذا وإن ك،كرم اهللا وجهه : أو ، من دون سائر الصحابة  : بأن يقال  أن يفرد علي 
وأمري ، فالشيخان ؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكرمي ؛ لكن ينبغي أن يسوى بني الصحابة يف ذلك ؛  صحيحاً

  . )) رضي اهللا عنهم أمجعني ، املؤمنني عثمان أوىل بذلك منه 
  .  ٤٢٠: غريب القرآن   ) ٦(
ويكون ، نصبا  ﴾ تلك القرى كون موضع ﴿وجائز أن ي :  (( ٣/٢٩٨: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(

  . ))  وأهلكنا تلك القرى أهلكناهم: ويكون املعىن ، ﴾ مفسراً للناصب  أهلكناهم ﴿



  

ϑ£$﴿أَهلَكْنا أَهلَها ،:  s9 (#θçΗ s> sß﴾ َلَأسوا الركَذَّبكُوا ورش،﴿$ uΖ ù= yè y_ uρ öΝ Îγ Å3 s= ôγ ÜϑÏ9 # Y‰ Ïã öθ̈Β  ﴾

Ν﴿  ، قَرأَ)١(لوقْت هالَكهِم : أَي ] م[ Îγ Å3 s= ôγ yϑ Ï9 ﴾ ، ُةبعش﴿Ν Îγ Å3 Î=ôγ yϑ Ï9  ﴾ فْص٢(ح( .  

∩∉⊃∪  ﴿/ øŒ Î) uρ š^$ s% 4© y›θãΒ çµ9 tF x Ï9 ﴾  ىوسإِذْ قَالَ م اذْكُر؛ و ةربالع نم هتصي قا فمل

عبد كَانَ : أَخو يوشع ، وقيلَ : وقيلَ ، فْرمي بن يوسف بن أَ ٢، )٣(لفَتاه يوشع بن نون 

 ٤(كَانَ لَه(،﴿Iω ßy t ö/ r&]٣[﴾  ريالُ أَس٥(الَ أَز(،﴿#_ ¨L ym x è=ö/ r& yì yϑ ôf tΒ Ç⎯ ÷ƒ t ós t7 ø9 حيثُ يلْتقي  ﴾#$

هما بحر : ، وقيلَ )٦( قَاقِبحر املَغرِبِ وبحر الز: وقيلَ  ٢يلْتقي بحر الرومِ وبحر فَارس ، 
ويشاكلُ اجتماعهِما لمجمعِ البحرينِ ،)٨(أَفْرِيقية :،وقيلَ)٧(طَنجةَ :اُألردن وبحر القَلْزمِ ،وقيلَ 

 &ρr÷﴿،)٩(رينِفَاجتمع البحران بِمجمعِ البحعلْمِ الظَّاهرِ والباطنِ، البحرينِ أَنهما بحران في

z© ÅÓøΒ r&﴾  يضإِلَى أَنْ أَم، ﴿$ Y7 à) ãm﴾] ون،كـتى إِلَى ] سالً أَتجأَنَّ ر كذَلراً طَوِيالً ، وهد

بلْ عبدنا :وحى اُهللا تعالَى إِلَيه الَ ، فَأَ:داً أَعلَم منك ؟ فَقَالَهلْ تعلَم أَح:،فَقَالَ موسى 

                           
والوسيط يف ،  ٣/٢٩٧: معاين القرآن وإعرابه : انظر . هذا املعىن على قراءة من قرأ بفتح امليم وكسر الالم   ) ١(

  .مصدر سابق : تفسري القرآن ايد 
  .مصدر سابق : لتيسري يف القراءات السبع وا، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر    )٢(
  . ))  أمجعوا على أنه يوشع بن نون :  (( ٣/١٥٦: قال الواحدي يف الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٣(
  .  ٦/١٨٠: تفسري الثعليب : انظر . ذكر الثعليب هذه األقوال دون نسبة   ) ٤(
ولو كان ال أزول كان ، ال أزال : ﴾  ال أبرح معىن ﴿ :   (( ٣/٢٩٨: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٥(

  . ))حماالً ؛ ألنه إذا مل يزلْ من مكانه مل يقطع رضاً  
ه ويضيق من املشرق إىل املغرب حىت يكون عرض، هو الداخل من البحر احمليط الذي عليه سبتة : حبر الزقاق   ) ٦(

  .   ٢٩٤: الروض املعطار : انظر . وهو بساحل األندلس الغريب ، ثالثة أميال 
  .   ٣٩٥: الروض املعطار : انظر . مدينة باملغرب قدمية على ساحل البحر  : طنجة   ) ٧(
     الشمايل ٣٧وهي بني خطي العرض ، يقع أكثرها يف املنطقة احلارة ، إحدى قارات الدنيا السبع : أفريقية    ) ٨(

وأطلقها العرب ، وحييط ا البحر املتوسط و احمليط األطلسي واحمليط اهلندي و البحر األمحر ، اجلنويب  ٣٥و
  . ١/٢١:املعجم الوسيط  :انظر . على تونس القدامى 

علم : وأعين بالظاهر  :  ((فقال ، وبني املقصود من علم الظاهر والباطن ، حكاه السيهلي عن ابن عباس   ) ٩(
واآلخر أعلم بالباطن وأسرار امللكوت وهو اخلضر ؛ فكان اجتماع البحرين ،  شرعيات وهو موسى ال

  .   ))  مبجمع البحرين



  

ر ، فَسضخالَى لَهعلَ اُهللا تعفَج ، هقَائى لبِيلَ إِلى السوسأَلَ م  يلَ لَهآيةً،فَق احلُوت : تإِذَا فَقَد
جِعفَار احلُوت  ،لْقَاهتس كفَإِنةَ الترخا الصيى أَتتح اهفَتو وه طَلَقعِ فَانمجم دني ع

فَتينِ،فَقَالَ لرحالباه: قَعى وتح ى احلُوترفَج ، هتاجحى لوسم طَلَقفَان ، يكى آتتكُثْ حام
 اهرِ ، فَقَالَ فَتحي البطَانُ : فيالش اهسفَأَن ، هثْتدى حوساَءنِي مالَى )١(إِذَا جعت لُهقَو كفَذَل ،:  

∩∉⊇∪﴿$£ϑ n= sù $ tó n= t/ yì yϑ øg xΧ $ yϑ Îγ ÏΖ ÷ t/ $ u‹ Å¡ nΣ $ yϑ ßγ s?θãm﴾دا؛:أَرمهدأَح ِسيون ، نن بن وشعي وهو

 ﴿x‹ sƒ ªB $$ sù … ã& s#‹ Î6 y™﴾ بِيلَهس ذَ احلُوتخات،﴿’ Îû Ì ós t7 ø9 $# $\/ u : ذَهاباً ، واملَعنى ] كـ[﴾ ™|

هاب احلُوت كَانَ قَد تقَدم علَى النسيان سرب سراباً ، واآليةُ علَى التقْدميِ والتأْخريِ ؛ َألنَّ ذَ
)٢(.  

∩∉⊄∪ ﴿ $ £ϑn= sù # y— uρ% y` ﴾ َاملَك كذَل هنع احلُوت بي ذَهانَ الذ، ﴿  tΑ$s% ]٣[ çµ9 tF x Ï9 $ oΨ Ï?# u™ 

$ tΡ u™!# y‰ xî ﴾ ، اةدبِالغ أْكُلُهن ﴿ô‰ s) s9 $uΖŠ É) s9 ⎯ ÏΒ $ tΡ Ì x y™ # x‹≈ yδ $ Y7 |Á tΡ ﴾]اً ، ] كـبعتاًء ونع

 هرِيدي يالذ عضاملَو زاوى جتح فَرِهيعِ سمي جف بصالن جِدي لَم٣(و(.  

∩∉⊂∪ ﴿ tΑ$s% ﴾ ىالفَت: ﴿|M ÷ƒ u™ u‘ r& øŒ Î) !$ uΖ ÷ƒ uρ r& ’ n< Î)/ Íο t ÷‚ ¢Á9 : قيلَ  ٢حيثُ نزالَ ، : يعنِي  ﴾ #$

ي دةُ الترخالص يه تيرِ الزه٤(ونَ ن( ، ﴿’ ÎoΤ Î* sù àMŠ Å¡ nΣ |Nθçt ø:$# ﴾]ن خ [ ةَ احلُوتصق ِسيتن

                           
، يف الْبحرِ إىل الْخضرِ  باب ما ذُكر يف ذَهابِ موسى   ،كتاب العلم ،  ١/٤٠: هصحيحرواه البخاري يف   ) ١(

 ،)  ٢٣٨٠(برقم ،  باب فضائل اخلضر ، كتاب الفضائل ، ٤/١٨٥٢: ه صحيح ومسلم يف، ) ٧٤(برقم 
  .عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .   ٣/٢٩٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
فلما جاوزا قال  ﴿ :تفسري سورة الكهف باب ، كتاب التفسري ،  ٤/١٧٥٦:  هصحيحرواى البخاري يف   ) ٣(

برقم  ، ﴾ لَقينا من سفَرِنا هذا نصبا قال أَرأَيت إِذْ أَوينا إىل الصخرة فَإِني نِسيت الْحوت لفَتاه آتنا غَداَءنا لقد 
   .  ))  ... ومل يجِد النصب حىت جاوز ما أُمر بِه ... :  ((عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ، )  ٤٤٥٠(

مل أقف عليه ذا املسمى إالَّ ما ذكره :ور الزيت   . ٦/١٨٢: تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن مقاتل   ) ٤(
والذي وقفت عليه يف ، ن ر معني عنده كثري من شجر الزيتومن أنه ،  ١٥/٣١٦: األلوسي يف روح املعاين 

هو :    ((   ٢/٧٣٣:  يقول األدريسي يف نزهة املشتاق يف اختراق األفاق، ر الزيتون : بعض كتب البلدان 
وجيتاز أيضاً بسورها الشرقي فيصل مكناسة ، فيجتاز جباقة من شرقيها إىل الردة ، ر يأيت من جبل الربتاب 

مدينة : (( أا ) إفراغة ( عند الكالم على ،  ٤٨  :ر الروض املعطاوذكر صاحب .   )) فيصب ا يف ر إبره 



  

ز ذَلك أَنْ أُحدثُك بِها ، ثُم اعتذَر بِإِنساِء الشيطَان إِياه ؛ َألنه لَو ذَكَر ذَلك لموسى لَم يجاوِ

$!﴿ :لنصبِ ، فَقَالَاملَوضع ، وما نالَه من ا tΒ uρ Ïµ‹ Ï⊥9 |¡ øΣ r& ω Î) ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÷β r& … çν t ä. øŒ r&﴾]ن [ ذَكَر ثُم

›x﴿ : قصته فَقَالَ  sƒ ªB $# uρ … ã& s#‹ Î6y™ ’ Îû Ì ós t7 ø9 $# $Y7 pg x” ﴾]كـ [ باً : أَيجع بج١(أَع( ربأَخ ،

›çµ﴿ عن تعجبِه من ذَلك ، قَرأَ  Ï⊥9 |¡ øΣ r&   ﴾ ،﴿çµ ø‹ n=tæ ©! $# ﴾ )٢( فْصح)٣(  .   

∩∉⊆∪ ﴿ tΑ$s%﴾  ىوسم ،﴿y7 Ï9≡ sŒ $ tΒ $̈Ζ ä. Æ ö7 tΡ]ن[﴾]يف[ةالَمالع نم رِيدنو طْلُب٤(ن( ،

#﴿ ،)٥(سما وعلٍ﴾  نبغي ﴿قَرأَ  £‰ s? ö‘ $$sù #’ n? tã $ yϑ ÏδÍ‘$ rO# u™ ﴾ ، اءايِثُ جح نا معجر ﴿$TÁ |Á s% ﴾ 

  . )٦(قُصان آثَارِهما حتى أَنتهيا إِلَى الصخرة التي فَعلَ احلُوت عندها ما فَعلَي] خ[

∩∉∈∪﴿# y‰ y` uθ sù # Y‰ ö6tã ô⎯ ÏiΒ !$ tΡ ÏŠ$ t6Ïã﴾  نِيعي : راخلَض ،يلَ ٢؛ ق الَفتإِخ همي اسفو :

يليا : هو من بنِي عيص بن إِسحاق ، وقيلَ : يليا ، ثُم قيلَ إ: اليسع ، وقيلَ : أَرميا ، وقيلَ 
ملكَان بن يلَ بنقد،وشفَخأَ:فالع بن شاخل ابن أر نكَانَ م،املُلُوك الَدو كاملَل نم ابٍ، فَفَربَألس
ع دجوا،وهنم رِبفَش اةاحلَي ني يح هأَن رالُ،إِلَوالظَّاهجالد جرخى أَنْ ي ريكَث بِه عمتجياه وري

الَى،معاِء اِهللا تيلأَو قَالُ نيالُ : وجالد لَهقْتي يالذ هالَى ،إِنعاُهللا ت ييهحي كَثُمالَفَيجالد ٧(ذِّب( ،
يثدي حفو بِيبِالن تيلُ البأَه هتزِيعت َقَال ، هنورم الَ يهر :،واخلَض هونَ أَنرنِي ،فَكَانَ يعي :
مات قَبلِ انقضاَء املَائة التي ذَكَر : ، وقيلَ )١( ،وهذَا دليلٌ علَى حياته)٨(هلَ البيتالصحابةَ وأَ

                                                                             
  . )) ، وهي على ر الزيتون  نية عشر ميالًبغريب الردة من األندلس بينهما مثا

اختذ احلوت سبيله يف البحر : وجيوز أن يكون قال يوشع  :  (( ٣/٣٠٠: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ١(
  . ))  أعجب عجباً: كأنه قال ، عجباً : فأجابه موسى فقال ، 

  .من سورة الفتح )  ١٠( جزء من اآلية رقم   ) ٢(
  .مصدر سابق : لتيسري يف القراءات السبع وا، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : ظر ان  ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٤(
    .١٤٧: التيسري يف القراءات السبع و ، ٣٩١:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  .مصدر سابق : ابه ومعاين القرآن وإعر، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر   ) ٦(
  . ١٠٤ -١٠٣: ذكره السهيلي يف التعريف واإلعالم   ) ٧(
 - ١٠٦: التعريف واإلعالم : انظر .  حكاه السهيلي والقرطيب عن ابن عبد الرب يف كتاب التمهيد عن علي   ) ٨(

وهو  :قلت . ٢/٢٢: وترويح أويل الدماثة ،  ١١/٤٤: تفسري القرطيب و،  ٤/٤٤٢: األنفالروض و،  ١٠٧



  

 بِيالن دا أَحيني الدقَى فبالَ ي هأَن  كقَالَ ذَل نيح يح وه نميلَ )٢(مقو ، : نمز رِكدي لَم

 بِيالن )٣( ، ﴿ çµ≈oΨ ÷ s?# u™/Zπ yϑ ôm u‘ ô⎯ ÏiΒ $ tΡÏ‰Ζ Ïã ﴾ ، ًةوبن ﴿çµ≈ oΨ ÷Κ̄= tæ uρ ⎯ ÏΒ $ ¯Ρà$ ©! $Vϑ ù=Ïã ﴾ ] 

  أَعطَيناه علْماً من علْمِ الغيبِ ،    ] كـ

 ∩∉∉∪ ﴿ tΑ$s% ]٣[ … çµ s9 4© y›θ ãΒ ö≅ yδ y7 ãèÎ7 ¨? r& #’ n? tã β r& Ç⎯ yϑ Ïk= yèè? ]يف[ $£ϑ ÏΒ |M ôϑ Ïk=ãã # Y‰ t© u‘ ﴾ 

#﴿علْماً ذَا رشد مما علمته ، قَرأَ : أَي ] كـ[ Y‰ t© u‘  ﴾ ٍرص٤(ب(.  

∩∉∠∪ ﴿tΑ$s% y7 ¨Ρ Î) ⎯ s9 yì‹ ÏÜ tG ó¡ n@ z© Éë tΒ # Z ö9 ني لَن تصبِر علَى صنعي ؛ َأل]كـ[﴾¹|

  :)٦(، ثُم أَعلَمه العلَةَ في ترك الصبرِ فَقَالَ )٥(علمت علْم غَيبِ ربِي 

∩∉∇∪  ﴿ y# ø‹ x. uρ ç É9óÁ s? 4’ n? tã $ tΒ óΟ s9 ñÝ Ït éB ⎯ Ïµ Î/ # Z ö9 äz ﴾]كـ [ أَي : هلَمعت ا لَملَى مع

   .)٧(من أَمرٍ ظَاهره منكَراً 

                                                                             
  . ٢/١٦٢ : عند ابن عبد الرب يف التمهيد 

 - ١٠٦: التعريف واإلعالم : انظر .  حكاه السهيلي والقرطيب عن ابن عبد الرب يف كتاب التمهيد عن علي   ) ١(
وهو : قلت . ٢/٢٢: وترويح أويل الدماثة ،  ١١/٤٤: تفسري القرطيب و،  ٤/٤٤٢: األنفالروض و،  ١٠٧

ال خيفى ((    : ٣٥: الزهر النضر يف أخبار اخلضر قال ابن حجر يف . ٢/١٦٢ : التمهيد عند ابن عبد الرب يف 
على طالب احلديث الذي له أدىن إملام بقواعد نقد احلديث أن األحاديث املرفوعة واملوقوفة يف استمرار حياة 

كما هو ، وم مبثلها حجة اخلضر وكذلك األخبار واحلكايات الواردة ذا الصدد واهية الصدور واإلعجاز ال تق
  . )) مقرر يف قواعد النقد والتمحيص والبحث والدراسة 

عن عبد اهللا بن ، )  ١١٦( برقم ،  باب السمرِ يف الْعلْمِ، كتاب العلم ،  ١/٥٥ :ه صحيحرواه البخاري يف   ) ٢(
  .عمر رضي اهللا عنهما 

  والصواب الذي عليه احملققون أن اخلضر :  ((  ٤/٤٤٨: الفتاوى قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع   ) ٣(
  .  )) ميت مل يدرك اإلسالم 

  . ١٤٤: التيسري يف القراءات السبع و،  ٢٩٣: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
: زاد املسري و،  ٣/١٥٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٥(

٥/١٦٩ .  
  . ٣/٣٠١: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٦(
 ))واألنبياء والصاحلون ال يصربون على ما يرونه منكراً : ((مصدر سابق: قال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه   ) ٧(

.  



  

∩∉®∪  ﴿ tΑ$s% ﴾ َىلوسم ه: ﴿p’ ÎΤ ß‰ Éf tF y™ β Î) u™ !$ x© ª!$# # \ Î/$|¹ ﴾  ىتيٍء حش نع أَلُكالَ أَس

 ، ثُنِي بِهدحت تكُون أَنت ﴿Iω uρ © ÅÂ ôã r& y7 s9 # \ øΒ r& ﴾ ]أَ] كـيٍء ، قَري شف فُكالالَ أُخو   

 ﴿p’ ÎΤ ß‰ Éf tF y™  ﴾  ند١(م(.  

∩∠⊃∪ ﴿ tΑ$ s% ﴾  راخلَض لَه :﴿Èβ Î* sù © Í_ tF ÷è t7 ¨? Ÿξ ﴿صحبتنِي ، ﴾ #$ sù © Í_ ù=t↔ ó¡ s?]يف[ ⎯ tã >™ó© x« ﴾ 

© ﴿مما أَفْعلُه ، قَرأَ  Ín_ ù9 r' ö¡s?  ﴾ع٢(م(، ﴿#© ¨L ym y^ Ï‰÷n é& y7 s9 çµ ÷Ζ ÏΒ # [ ø. ÏŒ ﴾]  ون، كـعبى ] ستح

 لَك هري أُفَسا الذأَكُونُ أَن.  

∩∠⊇∪ ﴿ $ s) n=sÜΡ$$ sù ﴾ ا يبذَه ، انيشم ﴿#© ¨L ym # sŒ Î) $ t6Ï. u‘ ﴾  ، رحالب ﴿’ Îû Ïπ uΖŠ Ï ¡¡9 $# $ yγ s% t yz ﴾

$tΑ ﴿،)٣( مما يلي املَاَءر وقَلَع لَوحنيِشقَها اخلَض ]ن[ s%﴾لَيهراً عكنى موسم: ﴿$pκ tJ ø% t yz r& s− Ì øóçF Ï9 

Ì øó çF Ï9 $yγ n=÷δ r&]خ[ô‰ s) s9 |M ÷∞ Å_ $º↔ ø‹ x© # \ øΒ Î) ﴾]ي ]كـظكَراًعناً مقَالُ ٠٢،)٤(ميباً ، وجع :

−s ﴿ ، قَرأَ )٥(داهيةٌ  u øó uŠ Ï9  ﴾ ٦(أَخ(.  

∩∠⊄∪  ﴿ tΑ$s% ﴾  راخلَض : ﴿óΟ s9 r& ö≅ è% r& š ¨ΡÎ) ⎯ s9 yì‹ ÏÜ tGó¡ n@ z© Éë tΒ # Z ö9   ] .كـ [﴾ ¹|

∩∠⊂∪ ﴿ tΑ$s%]ى ﴾]٣وسم :﴿Ÿω ’ ÎΤ õ‹ Åz# xσ è? $ yϑ Î/ àMŠ Å¡ nΣ ﴾]ن [ أَي :كْترت  ، كتيصو نم

﴿Ÿω uρ © Í_ ø) Ïδ ö è? ô⎯ ÏΒ “ Ì øΒ r& # Z ô£ ãã﴾]كـ[ اَألمر لَيع قيضالَ ت/ ، اكي إِيتبحي ص٠٢ف  أَو :

  .)٨(تعجِلْنِي : أَو  ٢٠، )٧(تغشنِي 

                           
  .  ٦٥: التيسري يف القراءات السبع و،  ٤٠٢: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .  ١٤٧: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٩٤: السبعة يف القراءات : ر انظ  ) ٢(
  .  ٥/١٧١: زاد املسري و،  ٣/١٥٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  . ١٠٧: غريب القرآن   ) ٥(
  .  ١٤٤: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٩٥:ات السبعة يف القراء: انظر   ) ٦(
ومعاين القرآن ، مصدر سابق : جماز القرآن : انظر . وهو قول أبو عبيدة والزجاج ،  ١٦٣: غريب القرآن   ) ٧(

  . مصدر سابق : وإعرابه 
  .  ٢/١٥٥: وهو قول الفراء يف معاين القرآن ،  ١/٣٢٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٨(



  

∩∠⊆∪ ﴿ $ s) n= sÜΡ$$ sù]كـ[ #© ¨L ym # sŒ Î) $ u‹ É) s9 $ Vϑ≈ n=äñ … ã& s# tG s) sù]ن ع[ tΑ$s% |M ù= tG s% r& $ T¡ø tΡ ºπ §‹ Ï.# y— ﴾ 

 ةً: أَيريف، طَاهكْلالت دلُغْ حبت أَ لَمقَر﴿ ºπ u‹ Ï.# y— ﴾  ام٠٢،)١(س﴿ ºπ u‹ Ï.# y— ﴾ و﴿ ºπ §‹ Ï. y— ﴾  قُرِئ

 : قَالَ أَبو عمرو ها،أَذْنبت ثُم غُفر لَ: وزكيةٌ لَم تذْنِب قَطُّ،: نفْس زاكيةٌ : يقَالُ بِهِما جميعاً،

، ومرِيض ومائت ميت: ،مثْلُ  زكيةٌ: فَاالختيار صواب زكيةٌ في احلَالِ ،وزاكيةٌ في غَد ،ال ((

ارِضيل  ومقَل ن٢( )) ع( ، ﴿Î ö tó Î/ <§ ø tΡ ﴾ ، دريِ قَوبِغ ﴿ô‰ s) ©9 |M ÷∞ Å_ $\↔ ø‹ x© # [ õ3 œΡ ﴾]كـ 

السدس الثَّالثُ ، الربع الثَّانِي ،النصف اَألولُ ، اجلُزُء اخلَامس ،خه ٠٢ثج صيب غب  ٠٢

ابِعالر نالثُّم ، ساخلَام رشالع ، رشكْراً  ٢٠] عكَراً : ننأَ )٣(مقَر ، ﴿# [ è3 œΡ  ﴾ ٍكْوذو ندم

   .)٤(وشعبةُ

∩∠∈∪ ﴿ tΑ$s% óΟ s9 r& ≅ è% r& y7 ©9 y7 ¨ΡÎ) ⎯ s9 yì‹ ÏÜ tG ó¡ n@ z© Éë tΒ # Z ö9   ] .كـ[﴾ ¹|

∩∠∉∪  ﴿ tΑ$s% β Î) y7 çG ø9 r' y™ ﴾  نِيعكَارٍ ، : يإِنبِيخٍ وولَ تؤس﴿ ⎯ tã ¥™ ó© x« $ yδ y‰÷è t/ ﴾  دعب

 ، ولَةفْسِ املَقْتالن ﴿Ÿξsù © Í_ ö6 Ås≈ |Áè?]ن[ô‰ s% |M øó n=t/ ⎯ ÏΒ ’ ÎoΤ ß‰ ©9 # Y‘ õ‹ãã ﴾]ر] نذا أُعيمف ت

⎯﴿ ، قَرأَ )٥(بينِي وبينك حيثُ أَخبرتنِي أَني الَ أَستطيع معك صبراً  ÏΒ ’ ÎoΤ É‰ مدن وشعبةُ ﴾  9©
)٦(. 

∩∠∠∪ ﴿ $ s) n= sÜΡ$$ sù]كـ[ #© ¨L ym  !# sŒ Î) !$ u‹ s?r& Ÿ≅ ÷δ r& >π tƒ ö s%﴾ ُيةطَاكأَن يهيلَ ٢،)٧(وقاَأليلَةُ : و

                           
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .  ٢٥٣ -٢٥٢: غريب القرآن   ) ٢(
  . ١/٣٢٢:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٣(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٤(
  .٣/١٥٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . واحدي عن ابن عباس حكاه ال  ) ٥(
  . ١٤٥: التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٩٦:السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
والوسيط يف ،  ٦/١٨٥: تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي وابن اجلوزي والقرطيب عن ابن عباس   ) ٧(

  .  ١١/٢٤:تفسري القرطيب و ، ٥/١٧٥: زاد املسري و، مصدر سابق : ايد تفسري القرآن 



  

)١(يلَ ، ورة : قاصالن)وبِ ،)٢رالغ قْتا والَهصا وكَانو ، ﴿!$ yϑ yèôÜ tG ó™ $# $ yγ n=÷δ r&﴾  مأالَهس

 ، امالطَّع﴿(# öθ t/ r' sù β r& $ yϑèδθà Íh‹ ŸÒ ãƒ﴾ ،اموهمطْعي ٠٢فَلَم﴿$ yϑèδθ à Íh‹ ŸÒ ãƒ﴾ :ُزِلنزِلَةَ ينا مموه

افي٣(اَألض( ،﴿ # y‰ y` uθ sù $ pκ Ïù # Y‘# y‰É` ß‰ƒ Ì ãƒ β r& Ù s)Ζ tƒ﴾ قَرالَنِهيمقُطَ لسأَنْ ي ٠٢، )٤(ب 

 ارداجل :عمجطُ ، واحلَائ قَضني ، ردج ه :قَاضنيو ، مدهنيقُطَ وسي  :شني نم عقَلنيو ق

هل٥(أَص(،﴿/… çµ tΒ$s% r' sù ﴾]ن [ ، اهوفَس﴿ tΑ$ s%]ى ﴾]٣وسم  :﴿ öθ s9 |M ø⁄Ï© |N õ‹ É‚ uGs9 Ïµ ø‹ n= tã ﴾  لَىع

 ، هتلَى إِقَامع ﴿#\ ô_ r& ﴾ ]كـ[أَب نيالً حعأَ جا ، قَرونمطْعوا أَنْ ي ﴿|N õ‹É‚ uG s9  ﴾ ق٦(ح(.  

∩∠∇∪ ﴿ tΑ$s%﴾ راخلَض:﴿# x‹≈ yδ﴾ ، قْتو ﴿ä−# t Ïù © Í_ øŠ t/ y7 ÏΖ ÷ t/ uρ ﴾]كـ[  أَي :الَ أُصح كب

دعذَا ،  به﴿y7 ã⁄ Îm; tΡ é' y™ È≅ƒÍρù' tG Î/ $ tΒ óΟ s9 ì ÏÜ tGó¡ n@ ÏµøŠ n=̈æ # · ö9 وأُخبِرك بِتأْوِيلِ ] كـ أوثج[﴾ ¹|

 لَيع هتكَرأَنو لَيهع بِرصت ا لَمم.  

∩∠®∪ ﴿ $̈Β r& èπ oΨ‹ Ï ¡¡9 $# ôM tΡ% s3 sù t⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ Ï9 tβθ è=yϑ ÷è tƒ ’Îû Ì ós t7 ø9 $# ‘NŠ u‘ r' sù ÷β r& $ pκ z:‹ Ïã r& ﴾ ]ن[ 

%tβ﴿ ،أَجعلُها ذَات عيبٍ  x. uρ Ν èδ u™!# u‘ uρ﴾ مهام٧(أَم( ، ﴿Ô7 Î=̈Β ä‹ è{ ù' tƒ ¨≅ ä. >π uΖŠ Ï y™﴾  ةحال٨(ص(، 
)٨(، ﴿$ Y7 óÁ xî﴾ ]٢ ]كـفالس بحكَانَ بِكُلِّكَانَ أَصةً ،وعبس ةةٌ  ينانمز داحيلَ)٩(وقو، :

                           
، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب والواحدي وابن اجلوزي والقرطيب عن ابن سريين   ) ١(

  .در سابقمص: تفسري القرطيب و ،مصدر سابق : زاد املسري و، مصدر سابق : والوسيط يف تفسري القرآن ايد 
قرية باجلليل من فلسطني : والناصرة ، مصدر سابق : تفسري القرطيب : انظر . حكاه القرطيب عن الثعليب    ) ٢(

: املعجم الوسيط و،٥/٢٥١:معجم البلدان : انظر .ويف آخر إىل بيت حلم ، يف قول  ينسب إليها املسيح 
٢/٩٢٥ .  

  . مصدر سابق :  جماز القرآن وهو قول أيب عبيدة يف،  ٥٣٥: غريب القرآن   ) ٣(
  .  ٢٥ /١١:تفسري القرطيب   ) ٤(
  . ٥١٣، ١٨٢: غريب القرآن   ) ٥(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و، مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  . ١٥٦:  وجماز القرآن،  ٢/١٥٧: للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء وأبو عبيدة   ) ٧(
: تفسري الطربي  :انظر . وهي قراءة ابن مسعود وأيب ابن كعب كما روى ذلك الطربي عن قتادة وابن عباس   ) ٨(

١٦/٢  .  



  

وكَانت تساوِي أَلْف ، )٢(سةٌ يعملُونَ في البحرِوخمنى ، وا عشرةً ؛ خمسةٌ زمكَان: ،وقيلَ)١(
منولة بن جلند ، : ، وقيلَ )٥(هدد بن بدد : ، وقيلَ )٤(اندا ج : واسم املَلك، )٣(أَلْف دينارٍ

  . )٦(، وكَانَ كَافراً 

∩∇⊃∪﴿$̈Β r& uρ ÞΟ≈ n=äó ø9 $# tβ% s3 sù çν# uθ t/ r& È⎦ ÷⎫ uΖ ÏΒ÷σ ãΒ !$ uΖŠ Ï± y‚ sù﴾ان٧(فَكَرِه(،﴿β r& $ yϑßγ s) Ïδö ãƒ﴾امكَلِّفْهي، 

$ yϑßγ s) Ïδö ãƒ﴾امكَلِّفْهي،  ﴿$YΡ$u‹ øó èÛ # \ ø à2 uρ﴾] ون، خانلَ] ثَمع هبا حملْهمحيى أَنْ و

،اهبِعتييو،ينِها بِدينراً دكَاف الَمكَانَ الغ٨(و(،٢هبود شح:كَانَ امس)ي ،)٩بِالفَارِس اهنعوم
: هو املُغيثُ بِلسان الفرِنج ، واسم أَبيه  :راٍء ، وجبس بِغريِ  )١١(جسور: وقيلَ ،)١٠(...
  .  )١٢(رحمى : واسم أُمه س،مال

∩∇⊇∪  ﴿!$ tΡ ÷Š u‘ r' sù β r& $yϑ ßγ s9 Ïi‰ u7 ãƒ $ yϑåκ ›5 u‘ #Z ö yz çµ ÷Ζ ÏiΒ Zο 4θ x. y—﴾ ، ًاالَحص﴿ z> t ø% r& uρ $YΗ ÷q â‘ ﴾ 

yϑ$﴿ يه ، وأَوصل للرحم ، قَرأَ وأَبر بِولد] ن[ ßγ s9 Ï‰ ö7 ãƒ ﴾ ِرِميِ والقَلَمحي التفوٍ )١٣(، وحن،  ﴿

                           
  . ١٠٤: التعريف واإلعالم : انظر . حكاه السهيلي عن النقاش   ) ١(
  .  ٦/١٨٦: تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن كعب األحبار   ) ٢(
  . مصدر سابق  : تفسري الثعليب : انظر . الثعليب عن ابن عباس حكاه   ) ٣(
  . ٦/١٨٧: تفسري الثعليب : تفسري الثعليب : انظر . ذكره الثعليب دون نسبة   ) ٤(
فلما بلَغا مجمع بينِهِما  ( تفسري سورة الكهفباب  ،كتاب التفسري ،  ٤/١٧٥٤ :ه صحيحرواه البخاري يف   ) ٥(

ا حِسيرِ نحيف الْب بِيلَهذَ سخا فَاتمهعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، )  ٤٤٤٩( برقم ، ) وت.  
  .  مصدر سابق  : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن حممد بن إسحاق   ) ٦(
  .  مصدر سابق  : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن قطرب   ) ٧(
  .٣/١٦١: فسري القرآن ايد الوسيط يف ت: انظر   ) ٨(
  .   ٦/١٨٤: تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن الضحاك   ) ٩(
  .وأظن هذا السقط من قبل الناسخ ، مل يذكر املعىن بالفارسي   ) ١٠(
  .   مصدر سابق  : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن شعيب احلياين   ) ١١(
  .    مصدر سابق  : تفسري الثعليب : انظر . منبه  حكاه الثعليب عن وهب بن  ) ١٢(
عسى ربه إِنْ طَلَّقَكُن أَنْ يبدلَه  ﴿: وهي قوله تعاىل ، من سورة التحرمي )  ٥( يف اآلية رقم ) يبدله ( يعين كلمة ) ١٣(

 ﴿: وهي قوله تعاىل ، لم من سورة الق)  ٣٢( يف اآلية رقم ) يبدلنا ( وكلمة ، ﴾  ...منكن  أَزواجا خيرا
  .  ﴾عسى ربنا أَنْ يبدلَنا خيرا منها إِنا إِلَى ربنا راغبونَ 



  

\$Η çq â‘  ﴾ ٍام١(ش( .  

∩∇⊄∪ ﴿ $̈Β r& uρ â‘# y‰ Åg ø:$# tβ% s3 sù È⎦ ÷⎫ yϑ≈ n=äó Ï9 È⎦ ÷⎫ yϑŠ ÏK tƒ ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9$# ﴾  نِيعي :ف ، ةيالقَر لْك٢ي ت 

أَبصرم وصرِمي :/والغالَمان فَأَقَامه ، ، وكَانَ مائَالً فَأَسنده بِيده)٢(طُولَه مائَةُ ذراعٍ  كَانَ:قيلَ 

%šχ﴿،)٣(، وأُمهما دفيا  إِبنا كَاشح x. uρ … çµ tF øt rB Ö”∴ x. $ yϑ ßγ  من ذَهبٍ وفضة ، ولَو سقَطَ] ن[﴾9©

، زذَ الكَنأُخ اردك٢َاجلو هنةٌ ، مكْمحو لْمع يهوباً فكْتبٍ مذَه نحاً ملَو زانَ الكَن : نمباً لجع
كَيف  أَيقَن بِاملَوت كيف يفْرح ، ولمن أَيقَن بِالقَدرِ كَيف يحذَر ، ولمن رأَى الدنيا وتقَلُّبِها

من علم أَنَّ املوت موعده ، والقَبر مورِده ، : عرف النار ثُم عصى ، ومنه  ولمنيطْمئن إِلَيها،

 واجِذُهوا ندبت فكَي ، هدهشي اِهللا مدي نيب قُوف؟)٤(والو! ﴿tβ% x. uρ  $ yϑèδθ ç/ r& $[s Î9$ ] ن[﴾  ¹|

 ﴿، )٥(كَاشح ، وكَانَ نساجاً: ه من اَألنقياِء ، وامس وكَانَ سابِع جد لَهما ، وكَانَ ٢] ن[

yŠ# u‘ r' sù y7 •/ u‘ β r& !$ tó è=ö7 tƒ $ yϑèδ £‰ä© r& % y` Ì ÷‚ tG ó¡ tƒ uρ $ yϑèδ u”∴ x. ﴾] كـ [ كي ذَلقبالَى أَنْ ياُهللا تع دأَر

 ، اهرِجختسى يتنيِ حالَملُوغِ الغإِلَى ب زالكَن ﴿Zπ yϑôm u‘ ⎯ ÏiΒ y7 Îi/ $ ]ن[‘¢ tΒ uρ … çµ çG ù=yè sù ô⎯ tã “ Ì øΒ r& ﴾

y7﴿، ولَم أَعملْ من عند نفِْسي ، )٦(انكَشف لي من اِهللا علْم فَعملْت بِه : أَي ] ن[ Ï9≡ sŒ 

ã≅ƒ Íρù' s? $tΒ óΟ s9 ì ÏÜ ó¡ n@ ÏµøŠ n=̈æ # Z ö9   ] .م [﴾ ¹|

∩∇⊂∪  ﴿ š tΡθè= t↔ ó¡ o„ uρ ﴾  نِيعي : ودهالي قرلَغَ شب افلٍ طَوجر نأَلُوا عم سهأَن كذَلو ،

⎯﴿،)٧(اَألرضِ وغَربها  tã “ ÏŒ È⎦ ÷⎫ tΡ ö s) ø9 $#  ö≅ è% (#θè=ø? r' y™ Ν ä3 øŠ n=tæ çµ ÷Ζ ÏiΒ # · ò2 ÏŒ﴾]ي  ٢]نذ اسم

                           
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و،  ٣٩٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .  ٢/٦٩٠:الكشاف : انظر . ذكره الزخمشري دون نسبة   ) ٢(
  . ١٠٥: التعريف واإلعالم : انظر . لسهيلي عن النقاش حكاه ا  ) ٣(
  . ١٠٦ – ١٠٥: التعريف واإلعالم : انظر . حكاه السهيلي عن ابن عباس والضحاك   ) ٤(
  .   ١٦/٦: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن جعفر بن حممد   ) ٥(
  . ٣/١٦٣: آن ايد الوسيط يف تفسري القر: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٦(
الدر و،  ١٥/١٩١: تفسري الطربي : انظر . وزاد السيوطي نسبته البن سعد ، رواه ابن جرير عن ابن عباس   ) ٧(

  .  ٥/٣٥٦: املنثور 



  

ندر بن اسكَ: ، وقيلَ )٣(مرزبان : وقيلَ ،)٢(هوديس: ، وقيلَ )١(هرمس : ذي القَرننيِ 
كَانَ ملكَاً صالحاً : وقيلَ ،)٥(كَانَ نبِياً : خيار بن حافظ اَألموالَ،ثُم قيلَ : ، معناه )٤(فيلبس

ني َألنه رأَى في النومِ أَنه أَخذَ بِقَر: وقيلَ ،)٧(رِس والروم ا، وسمي ذَا القَرننيِ َألنه ملَك فَ)٦(
سِ بِقَرمي الش٨(ن(َيلقنيِ :، ونالقَر هبش هأْسكَانَ بِر)يلَ )٩قةُ :، واب؛ والذُّؤ انتابذُؤ كَانَ لَه

ناه ، وقيلَ غَير ذَلك ، وما ذَكَر)١١(َألنه دخلَ النور والظُلْمةَ : ، وقيلَ )١٠(تسمى قَرناً 
من حمير ، ومسه الصعب بن ذي : ، وقيلَ )١٢( هو من بنِي يونان بن عيص:أَقْرب،ثُم قيلَ 

من زمنِ اخلَليلِ /ابنان ؛ أَحدهما قَرِيب : واحلَق أَنَّ ذَا القَرننيِ ،)١٤(رومي : ،وقيلَ )١٣(يزِنْ
  ىيسع دهع نم قَرِيب رواآلخ ، هومِ ، وجلُ النأَه بِه رِخؤي يالذ وذَا الثَّانِي ه

 يومالر وهم ، ورِهغَي١٥(و(.  

∩∇⊆∪﴿ $ ¯ΡÎ) $ ¨Ψ©3 tΒ … çµ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ﴾ ف ريالس لَيها علْنهاسقَهطُر ا لَها ، وذَلَّلْنيه، ﴿çµ≈oΨ ÷ s?# u™uρ 

                           
  .١٠٨: التعريف واإلعالم : انظر . ذكره السهيلي بدون نسبة   ) ١(
  .املصدر السابق   ) ٢(
مصدر : والتعريف واإلعالم ،٣/٣٣٧: تفسري املاوردي :  انظر . إسحاق حكاه املاوردي والسهيلي عن ابن   ) ٣(

  .سابق 
: والتعريف واإلعالم ، مصدر سابق : تفسري املاوردي :  انظر . حكاه املاوردي والسهيلي عن ابن هشام   ) ٤(

  .مصدر سابق 
  .  ٥/١٨٤: زاد املسري : انظر . حكاه ابن اجلوزي عن عبد اهللا بن عمرو والضحاك   ) ٥(
  .مصدر سابق : تفسري املاوردي : انظر .  حكاه املاوردي وابن اجلوزي عن علي ابن أيب طالب   ) ٦(
  . ١٦/٩: تفسري الطربي : انظر . رواه ابن جرير عن وهب بن منبه   ) ٧(
  .مصدر سابق : تفسري املاوردي : انظر . حكاه املاوردي عن وهب بن منبه  ) ٨(
  .مصدر سابق : تفسري الطربي : انظر . بة ذكره الطربي دون نس  ) ٩(
  .مصدر سابق : تفسري املاوردي : انظر . حكاه املاوردي عن احلسن   ) ١٠(
  .  ٣/١٧٨: تفسري البغوي ،  ٦/١٩٠: تفسري الثعليب : انظر . ذكره الثعليب والبغوي دون نسبة   ) ١١(
  .مصدر سابق :  تفسري املاوردي: انظر . حكاه املاوردي عن حممد بن إسحاق   ) ١٢(
: تفسري القرطيب و، مصدر سابق : التعريف واإلعالم :  انظر . حكاه السهيلي والقرطيب عن ابن هشام   ) ١٣(

١١/٤٧  .  
  .مصدر سابق : تفسري القرطيب :  انظر . حكاه القرطيب عن وهب بن منبه   ) ١٤(
  .مصدر سابق : يف تفسريه  وعنه القرطيب، مصدر سابق : ذكره السهيلي يف التعريف واإلعالم   ) ١٥(



  

⎯ ÏΒ Èe≅ ä. &™ ó© x«﴾ ِإ اجتحي، لَيه﴿ $Y7 t6y™ ﴾] كـف [ رِيدا يإِلَى م بِه ببستلْماً ي٠٢،  )١(ع 

﴿ $ Y7 t6 y™  ﴾ لَةً: أَيوص  بببِ : ، والسبلُ السأَصيٍء ، ويئاً بِشلَ شصا ولُ : م٢(احلَب(.  

∩∇∈∪ ﴿ yì t7 ¨?$ sù $·7 t6 y™ ﴾]ف خ كـ [رِبِ الشغإِلَى م لَهوصسِ طَرِيقاً يم.  

∩∇∉∪﴿#© ¨L ym # sŒ Î) x n=t/ z> Ì øó tΒ Ä§ ôϑ ¤±9 $# $ yδ y‰ y` uρ Ü> ã øó s? ’ Îû B⎥ ÷⎫ tã 7π t⁄ Ïϑ ym﴾  ؛ أَةمح ذَات

 وداَألس ي الطِّنيه٣(و( ،٠٢  زٍ ، أَيميةٌ بِالَ هامحيةٌ ومحةً : وارح)أَ )٤7﴿ ، قَرπ t⁄ Ïϑ ym  ﴾ امس

‰y ﴿،)٥(سما وحفْص  y` uρ uρ $ yδ y‰Ζ Ïã ﴾ ، ِنيالع دنع ﴿$YΒ öθ s%﴾] يلَ  ٢]كـفلُ : قأَه مه

$ ﴿،)٦(نانسك: م يقَالُ لَه: ؛ قَوم من نسلِ من آمن بِصاحلٍ من ثَمود ، وقيلَ جائرش uΖ ù= è% # x‹≈ tƒ 

# x‹≈ tƒ È⎦ ÷⎫ tΡö s) ø9 $# !$̈Β Î) β r& z> Éj‹ yè è? ﴾ عدا توا مم إِنْ أَبلَهقْتا أَنْ تإِم، يهم إِلوه ﴿ !$̈Β Î) uρ β r& x‹ Ï‚ −G s? 

öΝ Íκ Ïù $YΖ ó¡ ãm ﴾ ]رِ ] كـاَألسلِ والقَت نيالَى بعاُهللا ت رهيى ،خم اهلُدهملعم فَتهرأْس٧(ت(.  

∩∇∠∪﴿tΑ$s% $ ¨Β r& ⎯ tΒ zΟ n= sß﴾كر٨(أَش(،﴿t∃ öθ |¡ sù … çµç/ Éj‹ yè çΡ ﴾ نِ الع رجِعي إِذَا لَم هلبِقَت ، كرش

 ،﴿ ¢Ο èO –Š t ãƒ 4’ n< Î) ⎯ Ïµ În/ u‘ ﴾  ، ِلالقَت دعب ﴿… çµ ç/ Éj‹ yè ãŠ sù $\/# x‹ tã # [ õ3 œΡ ﴾]نِي ] كـعارِ : يي النف .  

                           
،  ٣/١٦٤: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي وابن اجلوزي والقرطيب عن ابن عباس   ) ١(

  .  ١١/٤٨:تفسري القرطيب و ، ٥/١٨٥:زاد املسري و
  .  ٤٩: غريب القرآن   ) ٢(
  . ٣/٣٠٨: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  .١٩٣: غريب القرآن   ) ٤(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ، ٣٩٨: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
تفسري و،١٠٩: التعريف واإلعالم :  انظر . والقرطيب عن وهب بن منبه والكليب ، ذكره السهيلي دون نسبة   ) ٦(

:     ٥/٢٤٣:العني قال اخلليل يف ،   )جائرش ( بدالً من ) جابلق ( إالَّ أم ذكروا أهل ،  ١١/٥٣: القرطيب 
ويقول ياقوت ،  )) ليس خلفها أنيس ، واألخرى باملغرب ، إحدامها باملشرق ؛ جابلق وجابلص مدينتان (( 

وأهل جابرس من ، وأهلها من ولد عاد ، جابلق مدينة بأقصى املغرب : ((  ٢/٩١: معجم البلدان احلموي يف 
  .  )) كل واحدة من األمتني  بقايا ولد موسى  ففي كل واحدة منهما، ولد مثود 

  .٣/١٦٥: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر   ) ٧(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٨(



  

∩∇∇∪﴿$ ¨Βr& uρ ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $ [sÎ=≈ |¹ … ã& s# sù â™ !# t“ y_ 4© o_ ó¡ çtø: وأُضيف  ٢٠،)١(اجلَنة ]ش ن[﴾#$

ß⎯ƒ ﴿ :اجلزاء ، كَقَوله  ها وهياجلَزاُء إِلَي ÏŠ Ïπ yϑÍhŠ s) ø9 $# ﴾ )٢( ، ﴿ ‘, y⇔ s9 È⎦⎫ É) u‹ ø9 $# ﴾ )٣( ، ﴿  â‘# t$ s! uρ 

â‘# t$ s! uρ Íο t Åz Fψ ™¹﴿، قَرأَ)٥)(٤(﴾   #$ !# t“ y_ ﴾ابح٦(ص(،﴿ãΑθà) uΖ y™ uρ ]٣[… çµ s9 ô⎯ ÏΒ $tΡ Ì øΒ r& # Z ô£ ç„ 

    .)٧(نقُولُ لَه قَوالً جميالً ] كـ[﴾

∩∇®∪  ﴿ §Ν èO yì t7 ¨?# $·7 t6 y™  ﴾ ]أَ ] كـع  فرِقِ ، قَرإِلَى املَش لُهوصي رطَرِيقاً آخ لَكس

﴿ yì t7 ¨?$ sù  ﴾ ،﴿ §Ν èO yì t7   .)٨(سما ﴾  #?¨

∩®⊃∪﴿#© ¨L ym # sŒ Î) x n=t//yì Î=ôÜ tΒ Ä§ ôϑ ¤±9 $# $ yδ y‰ y` uρ ßì è=ôÜ s?]٣[4’ n? tã 7Θ öθs%﴾ ،اةرلِ ٢عأَه نم مه

م ائلق ؛ قُومجنم ودبِه نآم نلِ مسةَ قَالَ ن نادقَت نعو ، ادم الريح(( :عقَالُ لَهي ((
: وقيلَ  )٩(

óΟ﴿  ،)١٠(منسك : يقَالُ لَهم  ©9 ≅ yè øg wΥ Ο ßγ ©9 ⎯ ÏiΒ $ pκ ÍΞρßŠ ﴾ ، ِسمالش وند نم﴿# Z øI Å™﴾] ، خ صا

  .)١١(سقْفَاً والَ لباساً ] تسعون

∩®⊇∪ ﴿ y7 Ï9≡ x‹ x. ﴾ ] أوكـ [  أَي : دنوا عكَان ينالقَبِيلِ الذ كي كَذَلسِ فمرِبِ الشغم

                           
  .  ٢/١٥٩: للفراء ، معاين القرآن : انظر . قاله الفراء    ) ١(
  .من سورة البينة ) ٥(رقم  جزء من اآلية  ) ٢(
  .من سورة احلاقة ) ٥١(جزء من اآلية رقم   ) ٣(
  .من سورة يوسف ) ١٠٩(جزء من اآلية رقم   ) ٤(
مصدر : للفراء ، معاين القرآن : انظر . وهو تكملة قول الفراء ،  ١/٣٢٣:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٥(

  .   سابق 
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٦(
  . ٣/٣٠٩: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ، ٣٩٧: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  . مل أقف على هذا القول املنسوب إىل قتادة   ) ٩(
وهذه  :  ((مث قال معقباً على هذه األمساء ، ٣/٣٤٠: تفسري املاوردي :  انظر . دي  عن الكليب حكاه املاور  ) ١٠(

األمساء والنعوت اليت نذكرها وحنكيها عمن سلف ؛ إن مل تؤخذ من صحف النبوة السليمة مل يوثق ا ؛ ولكن 
  . ))  ذُكرت فذكرهتا

  . مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١١(



  

‰ô﴿،)١(الكُفْرِ s% uρ $ uΖ ôÜ ym r& $ yϑÎ/ Ïµ ÷ƒ y‰ s9﴾ ددوالع وداجلُن نم، ﴿# Z ö9 äz ﴾]ا ] مناً ؛ َألنلْمع

 كذَل اهنطَيأَع.  

∩®⊄∪ ﴿ §Ν èO yì t7 ¨?# $ ·7 t6 y™ ﴾]ضِ ] ف خ كـن أَقْطَارِ اَألرم هلُغبثَاً ي٢(قُطْراً ثَال(.  

∩®⊂∪﴿#© ¨L ym # sŒ Î) x n=t/ t⎦ ÷⎫ t/ È⎦ ø⎪ £‰ ¡¡9 $#﴾ س الَنبا جمهنيِ،ونا ذُو القرمهنيب أَ دقَر﴿⎦ ø⎪ £‰¡¡9 $#ِ ﴾

 فْصحو قلَيِنِ ٠٢، )٣(حبنِ جيدنِ والسيدقَالُ  السيا كَ: ، وم دس ولْقَةً فَهوداً خدسانَ م

‰y﴿،)٤(بِالضم ، وما كَانَ من عملِ الناسِ فَهو سد بِالفَتحِ y` uρ ∅ ÏΒ $ yϑ ÎγÏΡρ ßŠ﴾ا ، :أَيمهدنع

 ﴿$ YΒöθ s% ω tβρ ßŠ% s3 tƒ tβθ ßγ s) ø tƒ Zω öθ s% ﴾] أَ ] كـاً ،قَرون كَالَممفْهي﴿ tβθ ßγÉ) ø âƒ   ﴾ ٥(أَخ( ،
)٥( ،٢  كرم التهو)٦، )٦  لُهقَو وهم ، واهم إِيأَذَاهو وجأْجمو وجأْجي ادفَس هكَوا إِلَيتاشو :  

∩®⊆∪﴿(#θä9$ s% # x‹≈ tƒ È⎦ ÷⎫ tΡ ö s) ø9 $# ¨β Î) ylθã_$ tƒ ylθã_$ tΒ uρ tβρ ß‰ Å¡ ø ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{  والبغيِبِالنهبِ ﴾#$

 فَضرب ذُورجت تغري ، إِنَّ الترك طَائفَةٌ منهم خ: ، وقيلَ )٧(نوحٍ  هم من نسلِ يافث بن ٢،
إِنهم كَانوا اثْنتنيِ وعشرِين طَائفَةً ، : القَرننيِ السد بينهما ، فَبقيت خارِجاً عنهم ، وقيلَ  ذُو

ى ودلَى إِحع دى السنبو ، رِينشةًعداحو يتقب  هناً عارِجخ، كرالت يهوا ؛ ومس كذَللو
 دالس ارِجرِكُوا خم تهَألن كريلَ )٨(بِالتقابِ ، : ، وربِالت هطْفَتن تجزتاً ، فَامموي مآد لَمتاح

وجأْجمو وجأْجا يهنالَى معاُهللا ت لَققَالُ ،)٩(فَخيزٌء : وم جكُلُّه مو آدنباٍء ، وزةُ أَجرشم عهإِن

                           
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ، ٣٩٩: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .  ١٥٧: ة يف جماز القرآن وهو قول أيب عبيد،  ٢٦٥: غريب القرآن   ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
: انظر . وحكاه السيوطي عن ابن املنذر عن ابن جريج ، دون نسبة ،  ٢/٦٩٦:الكشاف ذكره الزخمشري يف   ) ٦(

  .  ٥/٤٥٤: الدر املنثور 
  .  ٦/١٩٣: تفسري الثعليب : انظر . هب ابن منه ومقاتل حكاه الثعليب عن و  ) ٧(
زاد و، مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . وابن اجلوزي عن الضحاك والسدي ، حكاه الثعليب عن الضحاك   ) ٨(

  . مصدر سابق : املسري 
  . مصدر سابق : تفسري الثعليب : انظر . حكاه الثعليب عن كعب األحبار   ) ٩(



  

لَمواُهللا أَع داحي،  )١( وفو/  يثاحلَد : »ى يتم حهنلٌ مجوت رملٍ الَ يجر أَلْف لْبِهصل ولَد

_ylθã﴿قَرأَ ،  )٢( » ù'tƒ ylθ ã_ ù'tΒ uρ  ﴾ ماص٣(ع(،﴿ö≅ yγ sù ã≅ yè øg wΥ]٣[ y7 s9 % ¹` ö yz﴾ ًالع٠٢،)٤(ج 

أَد خرج رأْسك ، : قَالُ يمن اخلَراجِ ،  أَخص: إِتاوةٌ وغَلْةٌ ، واخلَرج : خرجاً  ٠٢،)٤(جعالً

 كتيندم اجرخأَ)٥(وقَر ، ﴿% ¹` ö yz  ﴾نِنيمي املُؤفاقُ)٦(ووالب ، أَخ فبِاَألل  ، امش فريِ أَلونَ بِغ

#ßl﴿ ونَ والباقُ t y‚ sù š În/ u‘ ... ﴾ْ٧(فَقَط(،﴿#’ n? tã β r& Ÿ≅ yè øg rB $ oΨ uΖ ÷ t/ öΝ ßγ oΨ ÷ t/ uρ 

# t‰ y™﴾]أَ]كـقَر﴿# t‰ â™ ﴾ُةبعشو ٨(عم(.  

∩®∈∪ ﴿ tΑ$s% $ tΒ © Íh_ ©3 tΒ ÏµŠ Ïù ’ În1u‘ × ö yz  ﴾ ] خ [  لَّ: أَيمطَانِي وي أَعكَالذ نلُ منِي أَفْض

©﴿، قَرأَ)٩(عطيتكُم Í_ uΖ ©3 tΒ ﴾ ك١٠(م(،﴿’ ÎΤθãΨ‹ Ïã r' sù >ο §θ à) Î/﴾يعلُونَ ممعلٍ تم١١(بِع(، ﴿ö≅ yè ô_ r& 

ö/ ä3 oΨ ÷ t/ öΝ æη uΖ ÷ t/ uρ $ ·Β÷Š u‘ ﴾]اجِزاً ] كـاً حدس.  

                           
  .مصدر سابق : زاد املسري : انظر . ابن اجلوزي عن ابن عباس حكاه   ) ١(
 بن عباسعن ا،  ١٦/٢٢: هتفسريوالطربي يف ، ) ١٢٠٣٤(برقم ،  ١١/٣٦٦:املعجم الكبري رواه الطرباين يف   ) ٢(

قال اهليثمي يف جممع  . نسبته البن مردويه ،  ٨/٣٢١: وزاد السيوطي يف الدر املنثور ، رضي اهللا عنهما 
، وضعفه اجلمهور ، وهو متروك ؛ وفيه عثمان بن عطاء اخلراساين ، رواه الطرباين :  (( ٧/٧٠: زوائد ال

  .  )) هذا حديث غريب :  (( ٤/٤٣٩:وقال ابن كثري يف تفسريه ،  )) واستحسن أبو حامت حديثه 
  . ١٤٦ -١٤٥: التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .٣/١٦٧: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  .  ٢٠٩ -٢٠٨: غريب القرآن   ) ٥(
أَم تسأَلُهم خرجاً  ﴿ :وهي قوله تعاىل ، من سورة املؤمنون ) ٧٢(الوادرة يف اآلية رقم ) خراج ( يعين كلمة    ) ٦(

ريخ كبر اجرفَخ  نيازِقالر ريخ وهو﴾ .     
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ، ٤٠٠: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ، ٣٩٩: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق : ايد  الوسيط يف تفسري القرآن: انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٩(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ، ٤٠٠: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١٠(
  . ٣/٣١١: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ١١(



  

∩®∉∪ ﴿ ’ ÎΤθè?# u™ ﴾ َأطُونِي، قَرإع﴿ $ ·Β÷Š u‘ ’ ÎΤθèFƒ# ﴾ ُةبعالً شص١(و(،﴿ t t/ ã— Ï‰ƒ Ï‰ pt ø:$# ﴾ ]خ [

 وهفَأَت ، يداحلَد طَعا ، ، قبِه اهنفَب ﴿#© ¨L ym # sŒ Î) 3“ uρ$y™ t⎦ ÷⎫ t/ È⎦ ÷⎫ sù â‰”Á9$# ﴾  ِلَنيانِيب اجلَبأَ )٢(جقَر ،

⎦È﴿ قَرأَ  ÷⎫ sù y‰¢Á9$#  ﴾  ندم ، ، ابحص ﴿È⎦ ÷⎫ sù ö‰ ”Á9 ‚tΑ$s% (#θã﴿ ،)٣(شعبةُ  ﴾ #$ àΡ$# ﴾]لَى ] نع

©#﴿،)٤(النارِزبرِ احلَديد بِالكّريِ و ¨L ym # sŒ Î) … ã& s# yè y_﴾ يدلَ احلَدعج،﴿# Y‘$ tΡ﴾]ش ع[  أَي:ارٍكَن،﴿ 

tΑ$s% þ’ ÎΤθè?# u™ ùø Ì øù é& Ïµø‹ n= tã﴾لَيهع بأَأَصقَر ،﴿tΑ$s% ’ ÎΤθè?# u™﴾ ًالص٥(و(،﴿# \ ôÜ Ï%﴾]كـ[ وهو

 ،بالذَّائ اسحلَى احلَالنع املُذَاب اسحغَ النضٍفَأَفْرعبِب هضعب قصى التتى حماملُح يد٦(د(.  

∩®∠∪ ﴿$ yϑ sù (# þθ ãè≈ sÜ ó™ $# β r& çνρ ã yγ ôà tƒ ﴾  لَ: أَيعتوا أَنْ يرا قَدمهالَسإِمو هفَاعترال ٧(قُوا بِه( ،

هالَسإِم٧(و( َأوا﴿ ، قَرا اسطَّاعداً الطَاَء ﴾  فَمدشةُ  مزمح)٨( ، ﴿$ tΒ uρ (#θãè≈ sÜ tG ó™ $# … çµ s9 $ Y6ø) tΡ ﴾] 

  .)٩(ته وما استطَاعوا أَنْ ينقُبوه من أَسفَله لصالَب] كـ [﴾

∩®∇∪﴿tΑ$s%﴾هائنب نغَ ما فَرنيِ لَمنذُو القَر :﴿ # x‹≈ yδ ×π uΗ ÷q u‘ ⎯ ÏiΒ ’ În1§‘﴾]نِي]نعن :يم كُنمالت

كلَ ذَلقْوِيةَ عاء والتالبِن١٠(يه(،﴿# sŒÎ* sù u™ !% y` ß‰ ôã uρ ’În1 u‘﴾و وجأْجروجِ يبِي بِخلُ رأَجوجأْج١١(م( ،

﴿/… ã& s#yè y_ ]$ ©. yŠ﴾]راً ] ش كـسأَ)١٢(كقَر ،  ﴿™!% ©. yŠَ  ﴾١(كُوف(،﴿ tβ% x. uρ ß‰ ôã uρ ’ În1u‘ ﴾  ُلأَج

                           
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : و معاين القرآن وإعرابه ،  ١٥٧: القرآن جماز   ) ٢(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ، ٤٠١: السبعة يف القراءات : انظر   ) ٣(
  .٣/١٦٨: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن ابن عباس   ) ٤(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
  . ٣١٢ -٣/٣١١: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٦(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٧(
  .مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٨(
  .مصدر سابق : رآن وإعرابه معاين الق: انظر   ) ٩(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ١٠(
  .٣/١٦٩: الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ١١(
  .  ٢/١٩٧: تفسري البغوي : انظر . حكاه البغوي عن الكليب   ) ١٢(



  

(y$ ﴿ربِي بِخروجِهِم ،  ym ﴾]اً ] من٢(كَائ(.  

∩®®∪ ﴿$ uΖ ø. t s? uρ öΝ åκ |Õ ÷è t/﴾ نِيعي: ، نسِ واجلاِإلن ناخلَلْقِ م ضع7 ﴿ب‹ Í× tΒ öθ tƒ ﴾  ، ةاميالق ومي

﴿ ßlθßϑ tƒ ’ Îû <Ù ÷è t/  ﴾ ]طُ ، ]ش نلتخيلُ وخدي﴿y‡ Ï çΡ uρ ’ Îû Í‘θÁ9$# ﴾  ُنالقَر وهو فَخني يالذ

ثعلْبل يه٣(ف(، ﴿öΝ ßγ≈ uΖ ÷è yϑpg m $Yè ÷Η sd ﴾]خ [ داحو يدعي صف.  

∩⊇⊃⊃∪ ﴿ $ oΨôÊ t tã uρ ﴾  انر٤(أَظْه( ،﴿ tΛ ©⎝ yγ y_ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ïj9 $ ·Ê ö tã ﴾] ائةكـ ، م. [ 

∩⊇⊃⊇∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# ôM tΡ% x. öΝ åκ ß] ã‹ ôã r& ’ Îû >™!$ sÜ Ïî ﴾  ، ةاوشغ ﴿⎯ tã  “ Ì ø. ÏŒ﴾]ن [ وا الَ : أَيكَان

ي فَياتونَ بِأَيبِرتعي، يدحوونِي بِالتذْكُر﴿(#θçΡ% x. uρ Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ o„ $·è øÿ xœ﴾]كـ ثا [

 بِيهِم النتاودعل  هِملَيلُوا عتا يوا معمسونَ أَنْ يرقْد٥(الَ ي(.  

∩⊇⊃⊄∪ ﴿ |= Å¡ ys sù r& ﴾ أَفَظَن، ﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρã x x. β r& (#ρä‹ Ï‚ −G tƒ “ ÏŠ$ t6Ïã ﴾ نياطي٢٠،  الش  أَو :

، )٦(والَ أَغْضب فَأُعاقبهم:واب محذُوف تقْديره،واجلَاَألصنامِ:، أَووعزيركَاملَآلئكَة ،واملَِسيحِ ،

﴿∅ ÏΒ u’ ÎΤρßŠ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r&﴾]ن كـ[فَعم،نهنوا عفَعدو كم ذَلأَ هكَالَّ ، قَر﴿ ∅ ÏΒ u’ ÎΤρßŠ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r&﴾ 

 وح٧(ن(،﴿!$ ¯ΡÎ) $ tΡô‰ tG ôã r& tΛ ©⎝ yγ y_ t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9]٣[Zωâ“ çΡ ﴾]زِالً ] عمنلُ  ٢٠، )٨(مزأُ : والنيها يم

 فيلض٩(ل(.  

                                                                             
  .مصدر سابق : يف القراءات السبع  التيسريو ، ٤٠٢: السبعة يف القراءات : انظر   ) ١(
  .مصدر سابق : الوسيط يف تفسري القرآن ايد : انظر . حكاه الواحدي عن الكليب   ) ٢(
  . ٣/٣١٣: معاين القرآن وإعرابه : انظر   ) ٣(
  .مصدر سابق : معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٤(
  .مصدر سابق : وإعرابه  معاين القرآن: انظر . قاله الزجاج   ) ٥(
  .  ١/٣٢٥:تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٦(
  .  ١٤٧: التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٧(
  . ٣/٣١٤: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٨(
  .مصدر سابق : تذكرة األريب يف تفسري الغريب   ) ٩(



  

∩⊇⊃⊂∪ ﴿ ö≅ è% ö≅ yδ Λ äl ã⁄Îm7 t⊥ çΡ ﴾ بِركُمخن ﴿ t⎦⎪ Î y£ ÷z F{ $$Î/ ¸ω$ uΗ ùå r& ﴾]ف ع [ دأَش مه ينبِالذ

   .فيما عملُوا  اخلَلْقِ وأَعظَمهم خسراناً

∩⊇⊃⊆∪ ﴿ t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨≅ |Ê öΝ åκ ß ÷è y™ ﴾  ، ملُهمبِطَ عح ﴿ ’Îû Íο 4θ uŠ ptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# öΝ èδ uρ tβθ ç7 |¡ øt s† öΝ åκ ¨Ξ r& 

tβθ ãΖ Å¡ øtä† $·è ÷Ψ ß¹ ﴾ ]ونَ، ]كـيعطهِم ملمم بِعهونَ أَنظُن٠٢ي﴿ $·è ÷Ψ ß¹  ﴾ : عنالً ، والصمع

   :ثُم بينهم فَقَالَ  ٦، )١(والصنِيع واحد والصنعةُ 

∩⊇⊃∈∪ ﴿ / y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ öΝ Îγ În/ u‘ ﴾ رِهغَيو آنالقُر نم هيدحوالَئلِ ت٢( بِد( ،    

 ﴿⎯ Ïµ Í← !$s) Ï9uρ ﴾  نِيعثَ: يعالب،﴿ôM sÜ Î7 pt m öΝ ßγ è9$uΗ ùå r& ﴾]ن [هم ، بادهت٢طُلَ اج  ادانُ : واملُربهالر

Ÿξ﴿،)٦(، واَألولُ أَنسب)٥(احلَرورِيةُ : ، أَو )٤(اليهود والنصارى : ، أَو )٣(والقسيسونَ  sù ãΛ⎧É) çΡ 

ãΛ⎧ É) çΡ öΝ çλ m; tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ZΡ ø— uρ ﴾]ن ف [ هِ: أَيينعالَ نارِ ، وذَابِ النم بِعهيئاً نأُ بِهِم شب.  

∩⊇⊃∉∪ ﴿y7 Ï9≡ sŒ ôΜ èδ äτ!# t“ y_ æΛ ©⎝ yγ y_]٣[$ yϑ Î/ (#ρã x x. (#ÿρ ä‹ sƒ ªB $# uρ © ÉL≈ tƒ# u™ ’ Í? ß™ â‘ uρ # ·ρâ“ èδ ﴾]كـ[ 

.  

∩⊇⊃∠∪﴿¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θ è=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ôM tΡ% x. öΝ çλ m; àM≈ ¨Ζ y_ Ä¨ ÷ρ yŠ ö Ï ø9 $# 

                           
  .  ٣١٠: غريب القرآن    )١(
  . ٣/١٧٠: الوسيط يف تفسري القرآن ايد   ) ٢(
  .  ١٦/٣٢: تفسري الطربي : انظر .  رواه ابن جرير عن علي   ) ٣(
  .   ١٦/٣٣ :تفسري الطربي : انظر .   مصعب بن سعدرواه ابن جرير عن   ) ٤(
قُلْ هل ننبئُكُم ( تفسري سورة الكهف باب ، كتاب التفسري ،  ٤/١٧٥٨:ه صحيحرواه البخاري يف    ) ٥(

تنسب إىل ، طائفة من اخلوارج : واحلرورية .  عن مصعب بن سعيد  )٤٤٥١(برقم ، ) بِالْأَخسرِين أَعمالًا 
وكان عندهم تشدد يف ،   ألنه كان ا أول اجتماعهم وحتكيمهم حني خالفوا علياً؛ حروراء بقرب الكوفة 

  . ١/١٦٥:املعجم الوسيط : انظر . منه الدين حىت مرقوا 
إن اهللا عز وجل : والصواب من القول يف ذلك عندنا أن يقال ((   : ١٦/٣٤: تفسري الطربي قال الطربي يف   ) ٦(

وأنه هللا بفعله ذلك مطيع ،  كل عامل عمال حيسبه فيه مصيباً ﴾هل ننبئكم باألخسرين أعماال  ﴿: عىن بقوله 
وأمثاهلم من ، والشمامسة ، كالرهابنة ؛ وعن طريق أهل اإلميان به جائر ، هللا مسخط وهو بفعله ذلك ، مرض 

  . )) وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم باهللا كفرة من أهل أي دين كانوا ، أهل االجتهاد يف ضاللتهم 



  

»ω â“ çΡ﴾]ع[ ةطُ اجلَنسو وةً  هجرا دالَهأَع١(و( وسدرومِ : ، والفالر ةانُ بِلُغتسالب)٢(.  

∩⊇⊃∇∪ ﴿ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $pκ Ïù Ÿω tβθ äóö7 tƒ $pκ ÷] tã Zω uθ Ïm ﴾]كـ [رِيداالَ يهنلُوا عوحت٣(ونَ أَنْ ي(.  

∩⊇⊃®∪ ﴿ ≅ è% öθ ©9 tβ% x. ã ós t7 ø9 $# # YŠ# y‰ ÏΒ﴾ ، بِه بكْتا يم وهو ﴿ ÏM≈ yϑÎ= s3 Ïj9 ’ În1u‘ ﴾ كَمح يهوه 

بائجعهو  اتما ، : ، والكَلهنع اراتبي العه﴿y‰ Ï uΖ s9 ã ós t6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% β r& y‰ xΖ s? àM≈ yϑ Î=x. ’ În1 u‘ ﴾ 

‰y﴿، قَرأَ )٤(لَفَنِي قَبلَ أَنْ تفْنى ٠٢ xΖ sƒ ﴾ ٥(أَخ(،﴿öθ s9 uρ $ uΖ ÷∞ Å_ ⎯ Ï& Î#÷W Ïϑ Î/ # YŠ y‰ tΒ﴾]ةً ] كـادزِي

  .زِيادةً علَى البحرِ 

∩⊇⊇⊃∪﴿ ö≅ è% !$ yϑ̄ΡÎ) O$tΡ r& × |³ o0 ö/ ä3 è=÷W ÏiΒ﴾ ، يمآد﴿ #© yrθãƒ ¥’ n< Î) !$ yϑ̄Ρ r& öΝ ä3 ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ]ن كـ[ 

⎯ yϑ sù tβ% x. (#θã_ ö tƒ ﴾ ُلأْمي، ﴿u™ !$s) Ï9 ⎯ Ïµ În/ u‘﴾ بِهر اب٦(ثَو(،﴿ ö≅ yϑ ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã $[s Î9$ |¹ Ÿω uρ õ8 Î ô³ ç„ 

õ8 Î ô³ ç„ ÍÍο yŠ$ t7 ÏèÎ/ ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ # J‰ tn r& ﴾ ] هِي  ] ٢ ثجأو  ثا أوصب  مي النةُ فاآلي هذه لَتزن نع

  .)٧(الرياِء بِاَألعمالِ
الَ اُألمكَم أَلُكسا نم إِناللَّه، ةيلُوصِ النبِخ ةينِيفولِ ، والتمولِ العرِ بِقُبلُوغُ اَألمبو ق

                           
درجات باب ، كتاب اجلهاد والسري ،  ٣/١٠٢٨ :ه صحيحمأخوذ من احلديث الذي رواه البخاري يف   ) ١(

بِيلِ اللَّهيف س ينداهجةَ   ،)  ٢٦٣٧( برقم ،  الْمريره  قال :  قال رسول اللَّه  :»  بِاللَّه نمن آم
 هولسبِرلَاةَ ، والص أَقَامانَ ، وضمر امصبِيلِ ال؛ ويف س داهةَ جنالْج لَهخدأَنْ ي قًّا على اللَّهيف كان ح لَسأو ج لَّه

إِنَّ يف الْجنة مائَةَ درجة أَعدها اهللا « : قال ! أَفَلَا نبشر الناس : يا رسولَ اللَّه : فَقَالُوا ، » أَرضه اليت ولد فيها 
الْأَراِء ومنِ كما بني السيتجرما بني الد بِيلِ اللَّهيف س ينداهجلْمفإنه ، ضِ ل سودرالْف أَلُوهفَاس اللَّه مأَلْتفإذا س

 ةنلَى الْجأَعو ةنطُ الْجسأَو ،ةنالْج ارهأَن رفَجت هنمالرمحن و شرع قَهفَو اهأُر  «.  
  . ٣/٣١٥: معاين القرآن وإعرابه : انظر . قاله الزجاج   ) ٢(
  .مصدر سابق : ومعاين القرآن وإعرابه ،  ١٥٨: رآن جماز الق: انظر   ) ٣(
  .  ١٤٧: غريب القرآن   ) ٤(
  . مصدر سابق : التيسري يف القراءات السبع و ،مصدر سابق : السبعة يف القراءات : انظر   ) ٥(
: يكون مبعىن فالرجاء ؛ يأمل رؤية ربه : وقيل ، خياف املصري إليه : أي ((   : ٣/١٨٧:  هتفسريقال البغوي يف   ) ٦(

  . ))  اخلوف واألمل مجيعاً
،  ٢٩٩:وأسباب الرتول ، ٦/٢٠٢:تفسري الثعليب: انظر . حكاه الثعليب والواحدي وابن اجلوزي عن ابن عباس   ) ٧(

  .    ٥/٢٠٢زاد املسري و



  

  .لما يرضيك عنا يا أَرحم الرحمني 
، واحلَمد ِهللا رب العالَمني ، وصلَى اُهللا علَى محمد وآله )١(كَملَ السفْر اَألول  

 ، نيعمأَج ابِهحينِ )٢(...وأَصومِ الدإِلَى ي .  
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كثرياً طيباً مباركاً فيه غري مكفي وال مودع وال مستغىن عنه ربنـا،   احلمد هللا محداً

  :والصالة والسالم على نبينا حممد حبيبنا، وجعل على طريقه طريقنا، وبعد
فإين أشكر اهللا شكراً ال يعد، وأمحده محداً كثرياً ما توالت األيام واملدد، علـى أن    

  .الكتاب حتقيقاً ودراسة وفقين لالنتهاء من مادة اجلزء األول من هذا
ومن خالل دراسيت وحتقيقي هلذا الكتاب؛ خلصت إىل بعض النتائج، ولعل أبرزها ما   
  :يلي

قد حوى بني جنبيه كتاب  ))البستان يف علوم القرآن  ((إن من أهم النتائج أن كتاب  .١

                           
  .  يزيد اخلليف ونال بتحقيقه درجة املاجستري: وقد حققه زميلي ، اجلزء الثاين يبدأ بسورة مرمي   ) ١(
  .وسالمه :  -واهللا أعلم  –وأظنها ، كلمة مل تتضح   ) ٢(



  

من أليب حسن الواحدي ؛ بل وحوى كماً كبرياً  ))الوجيز يف تفسري القرآن العزيز  ((
تذكرة األريب يف تفسري  ((وكتاب ، البن عزيز السجستاين  ))غريب القرآن  ((كتاب 

وال خيفى ملتخصص يف التفسري ما هلـذه  ، البن اجلوزي رحم اهللا اجلميع  ))الغريب 
نسـخة كاملـة لكتـاب    ، فنحن بتحقيقنا هذا الكتاب حققنا ، الكتب من أمهية 

 .وكتاب تذكرة األريب ، لقرآن وكماً كبرياً من كتاب غريب ا، الوجيز
أن كتاب البستان يف علوم القرآن مثاالً للكتب اليت ألفت وقصد مؤلفوها ـا أن    .٢

وال يعين أن هذه التفاسري ختتلف يف مادهتا العلمية  ((، تكون على ترتيب علوم القرآن 
مع أنـواع   لكن املقصود أن مؤلفيها قد رتبوها ترتيباً متوافقاً، عن التفاسري السابقة 

وهـذا ممـا ال   ، أو قصدوا ذكر مجلة من علوم القرآن قصداً مباشراً ، علوم القرآن 
 .)١(.  ))حيسن إغفاله يف نشأة علوم القرآن 

أن كتاب البستان يف علوم القرآن من الكتب اليت مجعت بني االختصار مـع عـدم    .٣
ومـن مث إخراجـه      ،ففي دراسته وحتقيقـه  ، وبني سهولة العباراة ، اإلخالل غالباً 

 .فائدة لعامة الناس 
وتطور حىت صار على ، يف هذا الوقت بدأ قدمياً  ))بعالمات الترقيم  ((أن ما يعرف   .٤

، استخدم بعض العالمات، والدليل على هذا أن املؤلف رمحه اهللا ، ما هو عليه اآلن 
    .واليت لو قورنت ببعض العالمات اآلن لوجد أا تؤدي نفس ما وضعت له

أن البارزي ـ رمحه اهللا ـ يعترب من األئمة األعالم الذين نذروا أنفسـهم خلدمـة      .٥
العلم، وكما كان يف طلبه كبرياً فهو يف بذله كبرياً، فقد ألف مؤلفات عدة، أوصلها 

؛ إال نه مل يصلنا منها إال القليل، ومعـه  )٢(بعض أصحاب التراجم إىل أربعني مؤلفاً
خمطوطاً فلم خيرج مع غزارة ما فيه وهي فنون شىت كالفقـه   فإن هذا القليل ال يزال

واحلديث والتفسري والقراءات وغريهـا ال ختلـو مـن خمتصـرات أو شـروح أو      
 .استدراكات أو تعقبات ، فهي دعوة لالهتمام ا وإخراجها حىت يستفاد منها

                           
  . ٤٤:احملرر يف علوم القرآن   ) ١(

  . ٢/٢٩٩:طبقات الشافعية : انظر) ٢(



  

 

تـه  من خالل تتبعي لنقوالت البارزي يف الكتاب ـ وهي كثرية جداً ـ برزت أمان   .٦
اليت سبق بياا يف مبحـث منـهج املؤلـف    (يف النقل، حيث إنه ينقل من مصادره 

وهذا ما مييز ، ويضع عالمة خاصة لكل نقل بأمانة واضحة ودقة ظاهرة ) ومصادره
العلماء احملققني عن غريهم؛ فإم ال ينسبون ألنفسهم شيئاً مل يكن مثرة لعقوهلم ومل 

 .   تتراتكتبه أناملهم، فعليه رمحات اهللا
أن الكتب املؤلفة يف العلوم على وجه العموم ويف التفسري على وجه اخلصوص على  .٧

كثرهتا ال يغين املتخصص بعضها عن بعض، فلكل كتاب ميزة، وقد جيد يف كتـاب  
ما ال جيد يف اآلخر، وقد يكون ألحدهم فتح ما ال يكون لآلخر، نسأل اهللا العظيم 

 .من فضله العظيم
ن جيعل ما كتبته أناملي حجة يل ال علي، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي، واهللا أسأل أ

فإنه ال توفيق إال توفيقه، وال خري إال خريه، وهو ال يضيع أجر احملسنني، وصلى اهللا وسـلم  
  .على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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بِاِهللا،و نما أُؤلينزلَ عا أُنم
....................................................................٤٤٤ 

 انتيتا ملَن لَّتأُح
ماند١٧٠......................................................................و 

 ٢٧٥  .....................................................................................  إِذَا أَنا دعوت فَأَمنوا
 ٥٣٣  ...........................................................  افْترقَت اليهود على إِحدى وسبعني فرقةً

فَهكَذا ،اُكْتبها



  

زِلت٥٠٤.......................................................................أُن 
 بِيقَالَ الن  :» نِيط٣٥٦  ...................................................................  لعثمان »أَع 

 ٦٣١  ...........................................................................................  اعملُوا ما شئتم
نيةٌ آمجري دف ةن٧٨  .....................................................................................   الْج 

 ٦٠٩  ..............................................................................  اللَّهم أنجز لي ما وعدتنِي
 ٨١٢  ...............................................................إِنَّ من الشجرِ شجرةٌ الَ يسقطُ ورقُها

 ٢٥٧  ......................................................................................  بينِي وبينكم التوراةُ
امأَي الةنِ الصع دقْعها تائ٢٠٢  ...........................................................................  إِقْر 

ريةٌ خعبفَاقِ أَر٧٦  ...........................................................................................  الر 
كُم بهرتبيٍء إِالَّ أَخن شذا عي هقامي مأَلونِي فسلُونِي ،الَ ت٤٦٢  .................................  س 

 ٢٥٧  ........................  ثَالثةً وأَربعني نبياً من أَولِ النهارِ في ساعة واحدة قَتلت بنو إِسرائيلَ
الالً ِإلبراهيمح ٢٨٦  ..............................................................................  كَانَ ذَلك 
 ٦٠٣  ...............................................................................  كَيف يا رب والغضب ؟

 ٢٩٩  ..................................................................  ح قَوم خضبوا وجه نبيهِمكَيف يفْلُ
 ٦٧٥  ........................................................  الَ أعذُرهم ، والَ أُطلقُهم حتى يعذُرهم اُهللا

 ١٤٧  .................................................................  لَو أَنَّ اَهللا أَنزلَ بأْسه بِاليهود آلمنوا ا
 ٧٧٠  .................................................................  و ملْ يقلْ ذَلك الستعمله من ساعتهل

الهكاةَ مي زؤدجلٍ الَ ير نا م٣١٩  ......................................................................  م 
 ٢٨٢  .......................................................................  معاذَ اِهللا أَنْ نأمر بِعبادةِ غَريِ اِهللا

 ٣٥٧  .........................................................................................  تالدةًهاك خالدةً 
 ٤٠٨  ......................................................................................  هذَا احلُطَم،فَدونكُم

مسخ ن٤٩١  .................................................................................................  ه 
 ١٦٠  ........................................  وددت أَنَّ اَهللا سبحانه صرفَنِي عن قبلة اليهود إِىل غَريها



  

ليوا ععمتجأَنْ ي أَخاف احدا وأَنو ، نعأَص كَيف بار٤٤٩  ......................................   ي 
 ٢٦٢  ............................................................................................  يا معشر قُريشٍ
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ضيأَب يذٌ اللَّونلَذ همطَعبيقِ طَيإِذَا الر  يقالر عد٨٥ خ 
نها ابأَنِي أَن امأَسِ اَألقْويي اًأَلَميائن ريةشضِ الْعأَر عن َتإِنْ كُن٨٠٠ و 
بي حف لَج ؤري امإِن  حقَمفَّنِي السى شتحو تيلى ب٧٧٩  ت 

ـَار ساطـع فَتلَبب  إِني َألكْره أَنْ تقُولَ حليلَتي  ٣٤٠  هذَا غُب
 ٦٠٣  غوفشةٌ  ورذكْ كلَ هافُطَمو  فيك اخلَيالُ يطبِ ملَأَ ىنأَ

   بيت علَى إِثْرِ هذَا البيت  أَيات موسى الكَليمِ التسع يجمعها
٩٠٣ مدلٌ وقُم ادرجو داً يصع  والطُّور رحوالب رجح عفَادض  

 ١٧٨  هجِنيِ اللَّون لَم تقْرأَ جنِينا  ذراعا عيطَلٍ أَدماَء بكْرٍ
 ٨٢٥  ن هاللِنميراً والقَبائلَ م  سقَى قَومي بنِي مجد وأَسقَى



  

ودجانُ السونطَ عما بِأَشوحآنا  ضقُربِيحاً وسلَ تاللَّي قَطِّع١٧٩  ي 
 ٤٢١  لُمرحالم وس الَّح إِبش هلَ  اها بِمر فَفْقَ رانكْالس يةُرابِفَ
 ٤١٣  يـصمـن خزم مكُانمز نَّإِفَ  وايشعت مكُنِطْب فصي نِف اولُكُ
 ٥٩١  ارِكَذْقٍ ماتنبِ كيلَت عحفَطَ  ممهأُاِء وموا حسن الغذَرحي ملَ

 ٣٦٩  قَربوها منشـورةً ودعيت  لَيت شعـرِي وأَشعـرنَّ إِذَا
تبوسإِذَا ح لَيع لُ أَمالفَض يأَل  يتقسـابِ ملَى احلإِنِي ع  

ومـةًررِفْع ي احلَـيفاً وزع قُروء  ثَة نا ميهف اعا ضما ل٢٠٧  كَاِءنِس 
ساَء عي النأْتىلَن و  نارِهنَ  الَأَطْهرساَء إذا أَكْبي النأْت٧٦٣  إكْباراً ن 

 ٦٧٠  وفخلُ يي ححوالْ ...  
 ٢٤٧    وإِنَّ موالك لَم يسلَم ولَم يصلِ
 ٣٤٠  تمكُوا فَرِيصته كَشدقِ اَألعلَمِ  وحليلِ غَانية تركت مجدالً
هنع فَسالن نٍ كَفَفْتغي ضذـاً  ويتقم هـاَءتسلَى مع تكُن٣٦٩  و 
 ٤٩٦  أَكَاد أَغُص بِالْماِء الْفُرات  وساغَ لي الشراب وكُنت قَبالً

سوقَتنفَر اسعالن هدانُ أَقْصمِ  نـائبِن سلَيـةٌ ونس نِهيي ع٢٢٥  ف 
 ٧٥٦  راطاًلَم أَلْق إِذ وردته فُ  ومنهلٍ وردته التقَاطَا

 ٧٥٦  تعي رمِه لَحوا لَا يخلُذَإِو  هتقَيا الَي إِذَويحيينِ
اليوم يبوا بدعهأَ ضلُّكُ وه  وما باد منلُّفَ هال أُحـه   

  يأَن ققْتتالش ادليلِ ن٥٩٠  قاًت 
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بـن  اعبد الـرمحن بـن إمساعيـل    ل، إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع .١
 ،مكتبـة مصـطفى البـايب احللـيب    شـركة   ،إبراهيم عطوة عوض: إبراهيم، حتقيق

 .مصر
حميـي الـدين رمضـان    : حتقيق ، ملكي بن أيب طالب ، اإلبانة عن معاين القراءات  .٢

 .الطبعة األوىل ، دار املأمون للتراث ، 
صديق بـن حسـن القنـوجي،    ل، جبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلومأ .٣

 .عبد اجلبار زكار: ، حتقيق١٩٧٨ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
شهاب الـدين أمحـد بـن حممـد     ل، فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر إحتاف .٤

، الطبعـة  لبنـان ، دار الكتـب العلميـة   ،أنس مهرة: بن عبد الغين الدمياطي، حتقيقا
 زم١٩٩٨هـ١٤١٩ :األوىل



  

 سـعيد : حتقيـق  ين عبـد الـرمحن السـيوطي،   الل الدجل، اإلتقان يف علوم القرآن .٥
 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ :، الطبعة األوىللبنان ،دار الفكر املندوب،

بـن  امـد بـن أيب بكـر    حمل، اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية .٦
 :، الطبعـة األوىل بـريوت  ، دار الكتـب العلميـة  أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، 

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤
، الطبعـة الثانيـة   ، املكتبـة املكيـة   ،حملمود خليل احلصري ، أحكام قراءة القرآن  .٧

 . هـ ١٤١٧
حممـد عبـد القـادر    : بكر حممد بن عبد اهللا ابن العريب، حتقيق يبأل، أحكام القرآن .٨

 .لبنان ،دار الفكر للطباعة والنشر ،عطا
دار إحيـاء  : محد بن علي الرازي اجلصاص أبـو بكـر، دار النشـر   أل، حكام القرآن .٩

 . حممد الصادق قمحاوي: حتقيق ،١٤٠٥ -بريوت  -التراث العريب 
دار : مد بـن إدريـس الشـافعي أبـو عبـد اهللا، دار النشـر      حمل، حكام القرآنأ .١٠

 . عبد الغين عبد اخلالق: ، حتقيق١٤٠٠ -بريوت  -الكتب العلمية 
سـيد  .د: حتقيـق  ،علـي بـن حممـد اآلمـدي    ل، اإلحكام يف أصول األحكام .١١

 .هـ١٤٠٤ :األوىل، الطبعة بريوت ،دار الكتاب العريب ،اجلميلي
 .بريوت ،دار ااملعرفةحامد،  مد بن حممد الغزايل أيبحمل، إحياء علوم الدين .١٢
، أليب احلسـن علـي بـن يوسـف القفطـي،      ار احلكمـاء إخبار العلماء بأخب .١٣

: إبـراهيم مشـس الـدين، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل       : تعليق
 .هـ١٤٢٦

علـي  : مر بن شبة الـنمريي البصـري، حتقيـق   زيد ع يبأل، املدينة املنورة أخبار .١٤
ـ ١٤١٧، بـريوت  ،دار الكتب العلميـة  ،حممد دندل وياسني سعد الدين بيان -هـ

 .م١٩٩٦
، عبـدالقادر صـويف   : حتقيـق  ، الـذهيب  ، األربعني يف صفات رب لعـاملني   .١٥

 .هـ١٤١٣: الطبعة األوىل ، املدينة املنورة ، مكتبة العلوم واحلكم 
زهـري  : بإشـراف  ، األلبـاين ، ريج أحاديث منـار السـبيل   إرواء الغليل يف خت .١٦



  

 .هـ  ١٤٠٥:الطبعة الثانية ، املكتب األسالمي ، الشاويش 
، دار اإلصـالح  ، عصـام احلميـدان   : حتقيـق  ، للواحـدي  ، أسباب الرتول  .١٧

 .هـ ١٤١٢:الطبعة لثانية 
أبو القاسم حممود بـن عمـر بـن حممـد بـن عمـر       : تأليف أساس البالغة، .١٨

 م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ -دار الفكر : زمي الزخمشري، دار النشراخلوار
عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا      يبأل، االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار .١٩
دار  ،حممـد علـي معـوض   ، وسامل حممد عطا: بن عبد الرب النمري القرطيب، حتقيقا

 .م٢٠٠٠:، الطبعة األوىلبريوت ،الكتب العلمية
يوسف بن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد      ل ،االستيعاب يف معرفة األصحاب .٢٠

 :، الطبعــة األوىلبــريوت ،دار اجليــل ،علــي حممــد البجــاوي: الــرب، حتقيــق
 .هـ١٤١٢

بـن  اعز الدين بـن األثـري أيب احلسـن علـي     ل، أسد الغابة يف معرفة الصحابة .٢١
، بـريوت ، دار إحيـاء التـراث العـريب    ،عادل أمحد الرفاعي: حممد اجلزري، حتقيق

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ :الطبعة األوىل
الطبعـة  ، دار ابـن اجلـوزي   ، ملنرية الدوسـري  ، أمساء سور القرآن وفضائلها  .٢٢

 . هـ ١٤٢٦،األوىل 
 -دار الفكـر   : عبد اللطيف بن حممد ريـاض زادة، دار النشـر  ل، مساء الكتبأ .٢٣

ـ ١٤٠٣ -سـورية  / دمشق حممـد  . د: الثالثـة، حتقيـق  : م، الطبعـة ١٩٨٣/ هـ
 . التوجني

: حتقيـق  ،العسـقالين محد بن علـي بـن حجـر    أل، متييز الصحابةاإلصابة يف  .٢٤
 - هـــ١٤١٢ :، الطبعــة األوىلبــريوت ،دار اجليــل ،علــي حممــد البجــاوي

 .م١٩٩٢
: يوسف يعقوب بـن إسـحق بـن السـكيت، دار النشـر      يبأل، صالح املنطقإ .٢٥

وعبـد  / أمحـد حممـد شـاكر    : الرابعـة، حتقيـق  : القاهرة، الطبعة -دار املعارف 
 .هارون  السالم



  

 األمني بـن حممـد بـن املختـار    مد حمل، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .٢٦
: بـريوت  ،دار الفكر للطباعة والنشر ،مكتب البحوث والدراسات: الشنقيطي، حتقيق

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
زهـري  .د: جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس، حتقيـق  يبأل، إعراب القرآن .٢٧

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩ :، الطبعة الثالثةبريوت ،الكتب عاملدار  ،غازي زاهد
عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكـر بـن    يبأل، عالم املوقعني عن رب العاملنيإ .٢٨

طه : ، حتقيق١٩٧٣ -بريوت  -دار اجليل : أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر
 . عبد الرؤوف سعد

يـني، بـريوت، الطبعـة احلاديـة     ، خلري الدين الزركلي، دار العلم للمالاألعالم .٢٩
 .م١٩٩٥: عشرة

، اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهـار حماسـن اإلسـالم    .٣٠
 ،أمحـد حجـازي السـقا   .د: ، حتقيـق أمحد بن أيب بكر بن فرح القـرطيب  مد بنحمل

 .هـ١٣٩٨ :القاهرة ،دار التراث العريب
دار الفكـر   ،هنـا ومسـري جـابر   علـي م : الفرج األصبهاين، حتقيق يبأل، األغاين .٣١

 .لبنان ،للطباعة والنشر
 :، الطبعـة الثانيـة  بـريوت ، دار املعرفـة ، مد بـن إدريـس الشـافعي   حمل ،ألما .٣٢

 .هـ١٣٩٣
مال الدين ابـن هشـام األنصـاري، دار    جل، وضح املسالك إىل ألفية ابن مالك .٣٣

: اخلامسـة، حتقيـق  : م، الطبعـة ١٩٧٩هــ  ١٣٩٩ -بريوت  -دار اجليل : النشر
 . مد حميي الدين عبد احلميدحم
، إلمساعيـل باشـا البغـدادي،    إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنـون  .٣٤

 .لبنان -دار إحياء التراث العريب، بريوت
بدر الـدين حممـد بـن ـادر بـن عبـد اهللا       للبحر احمليط يف أصول الفقه، ا .٣٥

ـ ١٤٢١ -بـريوت  / لبنـان  -دار الكتـب العلميـة   : الزركشي، دار النشر  - هـ
 .حممد حممد تامر: األوىل، حتقيق: م، الطبعة٢٠٠٠



  

 أمحد بن حممـد بـن رشـد القـرطيب أيب     مد بنحمل، بداية اتهد وهناية املقتصد .٣٦
 .بريوت ،الوليد، دار الفكر

الفـداء، مكتبـة    مساعيل بن عمـر بـن كـثري القرشـي أيب    إل، البداية والنهاية .٣٧
 .بريوت ،املعارف

عبـد اهللا،   بن ادر بن عبـد اهللا الزركشـي أيب  مد حمل، الربهان يف علوم القرآن .٣٨
 .هـ١٣٩١ ،بريوت ،دار املعرفة ،حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق

الطبعـة  ،عـامل الكتـب   ، حممد الصادق قمحـاوي  ، الربهان يف جتويد القرآن  .٣٩
 .هـ  ١٤٠٥:األوىل 

ـ ، بغية الوعاة يف طبقـات اللغـويني والنحـاة    .٤٠ الل الـدين عبـد الـرمحن    جل
 .صيدا ،لبنان ،املكتبة العصرية ،حممد أبو الفضل إبراهيم: طي، حتقيقالسيو

عمـرو عثمـان بـن سـعيد األمـوي الـداين،        يبأل، البيان يف عد آي القرآن .٤١
، الطبعـة  الكويـت  ،مركـز املخطوطـات والتـراث    ،غامن قدوري احلمـد : حتقيق
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤ :األوىل

فـوزي  : بـريوت، حتقيـق   -صـعب  دار : لجاحظ، دار النشرل، البيان والتبيني .٤٢
 عطوي

دار مـد مرتضـى احلسـيين الزبيـدي،     حمل، تاج العروس من جواهر القـاموس  .٤٣
 .اهلداية

شمس الـدين حممـد بـن أمحـد     ل، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم .٤٤
 ،دار الكتـاب العـريب   ي،عمر عبـد السـالم تـدمر   .د: بن عثمان الذهيب، حتقيقا

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ :، الطبعة األوىلبريوت
دار الكتـب  محد بن علـي أبـو بكـر اخلطيـب البغـدادي،      أل، تاريخ بغداد .٤٥

 .تبريو، العلمية
 ،دار القلـم ، عبد الرمحن بن حممد بـن خلـدون احلضـرمي،    ابن خلدون تاريخ .٤٦

 .م١٩٨٤ :، الطبعة اخلامسةبريوت
 ،دار الكتـب العلميـة  ، أليب جعفر حممد بـن جريـر الطـربي،    تاريخ الطربي .٤٧



  

 .بريوت
زين الدين عمر بـن مظفـر الشـهري بـابن الـوردي، دار      ل، تاريخ ابن الوردي .٤٨

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ :، الطبعة األوىلبريوت ،الكتب العلمية
مد بن إمساعيل بن إبراهيم أبـو عبـداهللا البخـاري اجلعفـي،     حمل لتاريخ الكبري،ا .٤٩

 .السيد هاشم الندوي: دار الفكر، حتقيق: دار النشر
البقـاء عبـد اهللا بـن احلسـني بـن عبـد اهللا        يبأل، القرآن لتبيان يف إعرابا .٥٠

 علـي حممـد البجـاوي   : عيسى البايب احلليب وشركاه، حتقيـق : العكربي، دار النشر
. 
شـهاب الـدين أمحـد بـن حممـد اهلـائم       ل، تبيان يف تفسري غريب القرآنال .٥١

ـ ١٤١٢ -مصـر   -دار الصـحابة للتـراث بطنطـا    : املصري، دار النشـر   -هـ
 . فتحي أنور الدابلوي: األوىل، حتقيق: طبعةم، ال١٩٩٢

شمس الدين حممد بن حممد بـن علـي بـن    ، لحتبري التيسري يف القراءات العشر .٥٢
/ األردن ،دار الفرقـان  ،أمحد حممـد مفلـح القضـاة   .د: ، حتقيقابن اجلزري يوسف
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ :، الطبعة األوىلعمان

د الـرمحن بـن عبـد الـرحيم     مد عبحمل، حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .٥٣
 .بريوت –دار الكتب العلمية : املباركفوري أبو العال، دار النشر

مـال  جل، ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسـري الكشـاف للزخمشـري    .٥٤
عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن     : الدين عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي، حتقيـق 

 .هـ١٤١٤: وىل، الطبعة األالرياض ،دار ابن خزمية ،السعد
عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر     ل، تدريب الراوي يف شـرح تقريـب النـواوي    .٥٥

 .الرياض –مكتبة الرياض احلديثة  ،عبد الوهاب عبد اللطيف: السيوطي، حتقيق
، جلمال الدين أيب الفـرج عبـد الـرمحن بـن     تذكرة األريب يف تفسري الغريب .٥٦

ـ   : علي ابن اجلوزي، حتقيق ب العلميـة، بـريوت،   طارق فتحـي السـيد، دار الكت
 .م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥: الطبعة األوىل

 ،دار الكتـب العلميـة  عبد اهللا مشس الدين حممد الـذهيب،   يبأل، تذكرة احلفاظ .٥٧



  

 .بريوت، الطبعة األوىل
عبـد العظـيم بـن عبـد القـوي      ل، الترغيب والترهيب من احلديث الشريف .٥٨

: ، الطبعـة ١٤١٧ -بـريوت   -دار الكتـب العلميـة   : املنذري أبو حممد، دار النشر
 . إبراهيم مشس الدين: األوىل، حتقيق

لعبد اهللا بـن عبـد اهللا بـن سـالمة     ، ترويح أويل الدماثة مبنتقى الكتب الثالثة  .٥٩
، مكتبـة العبيكـان   ، وحمسن خرابـة  ، مروان العطية : حتقيق ، األذكاوي الشافعي 

 .هـ ١٤٢١، الطبعة األوىل 
ـ  حمل، التسهيل لعلوم الترتيل .٦٠ دار د بـن حممـد الغرنـاطي الكلـيب،     مد بـن أمح

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ ، الطبعة الرابعةلبنان ،الكتاب العريب
أسـعد  : عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الـرازي، حتقيـق  ، لتفسري ابن أيب حامت .٦١

 .صيدا ،املكتبة العصرية ،حممد الطيب
: مد بن يوسف الشهري بـأيب حيـان األندلسـي، حتقيـق    حمل، تفسري البحر احمليط .٦٢
، الطبعـة  بـريوت  ،دار الكتـب العلميـة   وآخرون، لشيخ عادل أمحد عبد املوجودا

 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ :األوىل
حقـق يف جامعـة اإلمـام حممـد بـن      ، أليب احلسن الواحدي ، تفسري البسيط  .٦٣

 . ومل يطبع إىل ساعة االنتهاء من هذا البحث ، سعود إلسالمية بالرياض 
: حتقيـق  ، للحسني بـن مسـعود البغـوي،   تفسري البغوي املسمى مبعامل الترتيل .٦٤

 .بريوت ،دار املعرفة، خالد عبد الرمحن العك
، لعبـد اهللا بـن عمـر    تفسري البيضاوي املسمى بأنوار الترتيل وأسرار التأويـل  .٦٥

 .ابن حممد البيضاوي الشافعي، دار الفكر، بريوت
إسحاق أمحـد بـن حممـد بـن      يبأل، الكشف والبيانتفسري الثعليب املسمى ب .٦٦
نظـري   :أيب حممد بن عاشور ، مراجعـة وتـدقيق   :راهيم الثعليب النيسابوري، حتقيقإب

ـ ١٤٢٢ :، الطبعـة األوىل بـريوت  ،دار إحيـاء التـراث العـريب    ،الساعدي -هـ
 .م٢٠٠٢

تـونس  ، دار سـحنون ، املسمى التحرير والتنـوير  ، تفسري الطاهر بن عاشور  .٦٧



  

. 
 ، تفسـري كـالم املنـان    املسمى تيسري الكرمي الـرمحن يف ، تفسري ابن سعدي  .٦٨

ـ ١٤٢١ -بـريوت   -مؤسسة الرسـالة  : دار النشر ابـن  : م، حتقيـق ٢٠٠٠ -هـ
 . عثيمني

 أيب: يب عبد اهللا حممد بن عبـد اهللا بـن أيب زمـنني، حتقيـق    أل، تفسري ابن زمنني .٦٩
 ،الفـاروق احلديثـة  دار  ،حممد بـن مصـطفى الكـرت    -عبد اهللا حسني بن عكاشة 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ :، الطبعة األوىلالقاهرة
الليـث   نصر بن حممد بـن أمحـد أيب  ل، تفسري السمرقندي املسمى ببحر العلوم .٧٠

 .بريوت ،دار الفكر ،حممود مطرجي.د: السمرقندي، حتقيق
املظفر منصور بن حممـد بـن عبـد اجلبـار السـمعاين،       يب، ألتفسري السمعاين .٧١

، الطبعـة  الريـاض  ،دار الـوطن ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنـيم  : حتقيق
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ :األوىل

جريـر   مـد بـن  حمل، امع البيان عن تأويل آي القرآنتفسري الطربي املسمى جب .٧٢
 .هـ١٤٠٥ ،بريوت ،دار الفكرجعفر،  بن يزيد بن خالد الطربي أيبا
الطبعـة  ، دار الكتـب العلميـة   ، املسمى بالنكت والعيـون  ،  تفسري املاوردي .٧٣

 .هـ ١٤١٢، األوىل 
مـد بـن أيب نصـر فتـوح بـن عبـد اهللا       حمل،  غريب ما يف الصحيحنيفسريت .٧٤

، القـاهرة  ،مكتبـة السـنة  زبيدة حممد سعيد عبد العزيز .د :األزدي احلميدي، حتقيق
 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ :الطبعة األوىل

عبـد اهللا حممـد بـن     يبأل، اجلامع ألحكـام القـرآن  تفسري القرطيب املسمى ب .٧٥
 .القاهرة –لشعب أمحد األنصاري القرطيب، دار ا

دار الفـداء،   اعيل بن عمر بن كـثري الدمشـقي أيب  مسإل، تفسري القرآن العظيم .٧٦
 .هـ١٤٠١ ،بريوت ،الفكر

يمـي  فخر الدين حممـد بـن عمـر الت   ل، فاتيح الغيبالتفسري الكبري املسمى مب .٧٧
 -هــ  ١٤٢١ :، الطبعـة األوىل بـريوت  ،دار الكتـب العلميـة  الرازي الشافعي، 



  

 .م٢٠٠٠
عبـدالرمحن  : احلجـاج، حتقيـق   أيباهد بن جـرب املخزومـي   ، هدتفسري جما .٧٨

 .بريوت ،املنشورات العلميةدار  ،الطاهر حممد السوريت
 مقاتل بـن سـليمان بـن بشـري األزدي     احلسن يب، ألتفسري مقاتل بن سليمان .٧٩

 :، الطبعـة األوىل بـريوت  ،دار الكتـب العلميـة   ،أمحـد فريـد  : البلخي، حتقيـق 
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

، أليب الربكـات عبـد   فسري النسفي املسمى مبدارك الترتيل وحقائق التأويـل ت .٨٠
 .اهللا بن أمحد النسفي

الفضـل العسـقالين الشـافعي،     محد بن علي بن حجـر أيب أل، تقريب التهذيب .٨١
 - هـــ١٤٠٦ :، الطبعــة األوىلســوريا ،دار الرشــيد ،حممــد عوامــة: حتقيــق
 .م١٩٨٦

علـى  : حتقيـق  ، مـد بـن اجلـزري    حملمد بـن حم ، التمهيد يف علم التجويد  .٨٢
 .هـ ١٤٠٥:الطبعة األوىل ، مكتبة دار املعارف ، لبواب 

مد بن حيـىي بـن أيب بكـر املـالقي     حمل، التمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثمان .٨٣
األوىل، : ، الطبعـة ١٤٠٥ -قطـر   -الدوحـة   -دار الثقافة : األندلسي، دار النشر

 . حممود يوسف زايد. د: حتقيق
محد بن علي بن حجر أبـو الفضـل العسـقالين الشـافعي،     أل، التهذيب ذيب .٨٤

 . األوىل: ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٤ -بريوت  -دار الفكر : دار النشر
يوسف بـن الزكـي عبـدالرمحن أبـو احلجـاج املـزي، دار       ل، ذيب الكمال .٨٥

: األوىل، حتقيـق : ، الطبعـة ١٩٨٠ - ١٤٠٠ -بـريوت   -مؤسسة الرسالة : النشر
 .عواد معروفبشار . د
حممـد عـوض   : ، حتقيـق منصور حممد بن أمحـد األزهـري   يبأل، ذيب اللغة .٨٦

 .م٢٠٠١ :، الطبعة األوىلبريوت ،دار إحياء التراث العريب ،مرعب
، لعبـدالعزيز بـن علـى احلـريب     ، توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشـية   .٨٧

  .هـ ١٤٢٤، الطبعة األوىل ، مكتبة ودار ابن حزم 



  

موفق بن عبـد اهللا بـن عبـد    : ، للدكتوروص وضبطها عند احملدثنيتوثيق النص .٨٨
 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٤: القادر، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل

عمرو عثمان بـن سـعيد بـن عثمـان بـن       يبأل، التيسري يف القراءات السبع .٨٩
لطبعـة  ، ابـريوت  ،دار الكتاب العـريب  ،اوتو تريزل: بن عمرو الداين، حتقيقاسعيد 
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤: الثانية

دار : مد بن حبان بن أمحد أبو حـامت التميمـي البسـيت، دار النشـر    حمل، الثقات .٩٠
 . السيد شرف الدين أمحد: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٧٥ - ١٣٩٥ -الفكر 

حتقيـق   ،لعلم الدين على بـن حممـد السـخاوي    ، مجال القراء وكمال اإلقراء  .٩١
 . هـ ١٤٠٨، الطبعة األوىل ، لتراث مبكة املكرمة مكتبة ا، على البواب : 
عبد الرمحن بن أيب حـامت حممـد بـن إدريـس أبـو حممـد       ل، اجلرح والتعديل .٩٢

 - ١٢٧١ -بـريوت   -دار إحيـاء التـراث العـريب    : الرازي التميمي، دار النشـر 
 . األوىل: ، الطبعة١٩٥٢

: سـي، حتقيـق  ، أليب حممد علي بن أمحد ابن حـزم األندل مجهرة أنساب العرب .٩٣
 .عبد السالم حممد هارون، دار املعارف، الطبعة اخلامسة

بـريوت،   -دار األرقـم  : زيد القرشـي، دار النشـر   أليب، مجهرة أشعار العرب .٩٤
 عمر فاروق الطباع: حتقيق

 -بـريوت   -دار العلـم للماليـني   : دار النشـر ، البـن دريـد   ، مجهرة اللغة .٩٥
 . ري بعلبكيرمزي من: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٧

محد عبد احللـيم بـن عبـد السـالم     أل،اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح .٩٦
 . علي سيد صبح املدين: مصر، حتقيق -مطبعة املدين : ابن تيمية، دار النشر

علـي بـن حممـد بـن حبيـب      ل، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي .٩٧
الشـيخ عـادل   و معـوض الشيخ علـي حممـد   : املاوردي البصري الشافعي، حتقيق

-هــ   ١٤١٩ :، الطبعـة األوىل بـريوت  ،دار الكتب العلميـة  ،أمحد عبد املوجود
 .م١٩٩٩

سـعيد  : ، أليب زرعة عبد الرمحن بن حممد بـن زجنلـة، حتقيـق   حجة القراءات .٩٨



  

 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢: األفغاين، مؤسسة الرسالة، الطبعة اخلامسة
خالويـه أبـو عبـد اهللا، دار    لحسني بن أمحد بـن  ل، احلجة يف القراءات السبع .٩٩

عبـد العـال   . د: الرابعة، حتقيـق : ، الطبعة١٤٠١ -بريوت  -دار الشروق : النشر
 . سامل مكرم

نعيم أمحـد بـن عبـد اهللا األصـبهاين،      يبأل، حلية األولياء وطبقات األصفياء .١٠٠
 .هـ١٤٠٥ :، الطبعة الرابعةبريوت ،دار الكتاب العريب

للقاسم بن فـرية بـن خلـف    ،  لقراءات السبعحرز األماين ووجه التهاين يف ا .١٠١
، الطبعـة األوىل  ، دار املطبوعـات احلديثـه   ، حممـد الـزعيب   : حتقيـق  ، الشاطيب 
 .هـ ١٤٠٩

عبد القادر بـن عمـر البغـدادي، دار    ل، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .١٠٢
حممـد  : األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٩٨ -بـريوت   -دار الكتب العلمية : النشر
 .اميل بديع اليعقوب/بيل طريفين
تقي الدين أمحد بن عبد السـالم بـن عبـد احللـيم     ل، رء تعارض العقل والنقلد .١٠٣

 -بـريوت   -دار الكتـب العلميـة   : بن عبـد السـالم بـن تيميـة، دار النشـر     
 . عبد اللطيف عبد الرمحن: ، حتقيق. م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

ـ  ل، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنـة  .١٠٤ هاب الـدين أيب الفضـل   لحـافظ ش
 -جملـس دائـرة املعـارف العثمانيـة     : أمحد بن علي بن حممد العسقالين، دار النشر

ـ ١٣٩٢ -اهلند / صيدر اباد / مراقبـة  : الثانيـة، حتقيـق  : م، الطبعـة ١٩٧٢/ هـ
 .حممد عبد املعيد ضان

 ،دار الفكـر عبد الرمحن بن الكمـال جـالل الـدين السـيوطي،     ل، الدر املنثور .١٠٥
 .م١٩٩٣ ،بريوت

دار الكتـب  ، لزكريا بن حممـد األنصـاري   ، الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة  .١٠٦
  . ١٤٢٥الطبعة الثانية ، العلمية 

عبـد الـرمحن   : ، أليب بكر أمحد بن احلسـني البيهقـي، متحقيـق   دالئل النبوة .١٠٧
 .هـ١٤١٨حممد عثمان، دار الفكر، بريوت، 



  

، املكتبـة العصـرية،   سيد حنفـي حسـنني  . د: حتقيقديوان حسان بن ثابت،  .١٠٨
 .هـ١٣٩٤القاهرة، 

هالل احلسن بـن عبـد اهللا بـن مهـران العسـكري، دار      أليب ، ديوان املعاين .١٠٩
 بريوت -دار اجليل : النشر
دار  ،حممـد حجـي  : شهاب الدين أمحد بن إدريس القـرايف، حتقيـق  ل، الذخرية .١١٠

 .م١٩٩٤ ،بريوت ،الغرب
الـرمحن ابـن أيب بكـر    الفضل جالل الـدين عبـد    يب، ألذيل طبقات احلفاظ .١١١

 .بريوت ،دار الكتب العلميةالسيوطي، 
يب الفضـل شـهاب   أل، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسـبع املثـاين   .١١٢

 .بريوت ،مود األلوسي البغدادي، دار إحياء التراث العريبالدين السيد حم
: ، أليب القاسم عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا السـهيلي، حتقيـق      الروض األنف .١١٣
: ي بـن منصـور الثـوري، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل       جمد

 .هـ١٤١٨
: حتقيـق  ، حملمد بـن عبـد املـنعم احلمـريي     ،  الروض املعطار يف خرب اآلفاق .١١٤

 . م ١٩٨٤، الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، حسان عباس 
 املكتـب عبد الرمحن بن علي بن حممـد اجلـوزي،   ل، زاد املسري يف علم التفسري .١١٥

 .هـ١٤٠٤ :، الطبعة الثالثةبريوت ،اإلسالمي
عبـد   مد بـن أيب بكـر أيـوب الزرعـي أيب    حمل، زاد املعاد يف هدي خري العباد .١١٦

 ،مؤسسـة الرسـالة   ،عبـد القـادر األرنـاؤوط    -شعيب األرنـاؤوط  : اهللا، حتقيق
 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧: الطبعة الرابعة عشر ،بريوت

أمحـد بـن األزهـر األزهـري      مـد بـن  حمللزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي،  .١١٧
وزارة األوقـاف  : دار النشـر ،  حممد جـرب األلفـي  . د: اهلروي أبو منصور، حتقيق

 . األوىل: ، الطبعة١٣٩٩ -الكويت  -والشئون اإلسالمية 
املكتبـة  : بـن حجـر اهليثمـي، دار النشـر    ال، الزواجر عن اقتراف الكبـائر  .١١٨

الثانيـة،  : م، الطبعـة ١٩٩٩ -هــ  ١٤٢٠ -بـريوت   -صيدا / لبنان  -العصرية 



  

مت التحقيق واالعداد مبركز الدراسـات والبحـوث مبكتبـة نـزار مصـطفى      : حتقيق
 . الباز
بكر أمحد بـن موسـى بـن العبـاس بـن جماهـد        يبأل، لسبعة يف القراءاتا .١١٩

 :ر، الطبعــة الثانيــةمصــ ،دار املعــارف ،شــوقي ضــيف: البغــدادي، حتقيــق
 .هـ١٤٠٠

أليب القاسـم علـي بـن أمحـد     ، قرئ املنتهي سراج القارئ املبتدئ وتذكار امل .١٢٠
  .هـ ١٤٠١، مكتبة الرياض احلديثة ، ب احلسن القاصح 

، حملمـد بـن ناصـر الـدين األلبـاين، مكتبـة       سلسلة األحاديث الصـحيحة  .١٢١
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢: املعارف، الرياض، الطبعة األوىل

: حتقيـق  سليمان بن األشـعث السجسـتاين األزدي،  أليب داود ، سنن أيب داود .١٢٢
 .بريوت ،دار الفكر ،حممد حميي الدين عبد احلميد

أمحـد  : مد بن عيسى أبو عيسى الترمـذي السـلمي، حتقيـق   حمل، سنن الترمذي .١٢٣
 .بريوت ،دار إحياء التراث العريب ،حممد شاكر وآخرون

: علي بن عمر أبو احلسـن الـدارقطين البغـدادي، دار النشـر    ل، سنن الدارقطين .١٢٤
السـيد عبـد اهللا هاشـم ميـاين     : ، حتقيق١٩٦٦ - ١٣٨٦ -بريوت  -دار املعرفة 

 . املدين
دار : عبداهللا بن عبـدالرمحن أبـو حممـد الـدارمي، دار النشـر     ل، سنن الدارمي .١٢٥

، فـواز أمحـد زمـريل    : األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٧ -بريوت  -الكتاب العريب 
 . خالد السبع العلمي

حممـد  : وسى البيهقـي، حتقيـق  محد بن احلسني بن علي بن مأل، الكربى سننال .١٢٦
 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ ،مكة املكرمة ،مكتبة دار الباز ،عبد القادر عطا

 -دار الفكـر  : مد بن يزيد أبو عبداهللا القـزويين، دار النشـر  حمل، سنن ابن ماجه .١٢٧
 . حممد فؤاد عبد الباقي: بريوت ، حتقيق

: ، حتقيـق ، أمحد بن شعيب أبو عبـد الـرمحن النسـائي   )اتىب(سنن النسائي  .١٢٨
 :، الطبعـة الثانيـة  حلـب ، مكتـب املطبوعـات اإلسـالمية    ،عبدالفتاح أبو غـدة 



  

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦
: ، حتقيـق أمحد بـن عثمـان بـن قاميـاز الـذهيب      مد بنحمل، سري أعالم النبالء .١٢٩

، الطبعـة  بـريوت  ،مؤسسـة الرسـالة   ،حممد نعيم العرقسوسيو شعيب األرناؤوط
 .هـ١٤١٣ :التاسعة

حممـد،   شام بن أيـوب احلمـريي املعـافري أيب   عبد امللك بن هل ،لسرية النبويةا .١٣٠
 .هـ١٤١١ :، الطبعة األوىلبريوت ،دار اجليل ،طه عبد الرءوف سعد: حتقيق
عبد احلي بن أمحد بـن حممـد العكـري    ل، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .١٣١

 ،بـن كـثري  ادار  ،حممـود األرنـاؤوط  و عبد القـادر األرنـؤوط  : احلنبلي، حتقيق
 .هـ١٤٠٦ :، الطبعة األوىلدمشق

مد بن عبـد البـاقي بـن يوسـف     حملشرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك،   .١٣٢
 . األوىل: ، الطبعة١٤١١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : الزرقاين، دار النشر

املكتـب  : ابن أيب العـز احلنفـي، دار النشـر   : ، تأليفشرح العقيدة الطحاوية .١٣٣
 . الرابعة: طبعة، ال١٣٩١ -بريوت  -اإلسالمي 

 - مكتبـة الضـياء  : ، دار النشـر حملمد خليل هراس  ،  واسطيةشرح العقيدة ال .١٣٤
 . - جدة
دار الكتـب  : بكر أمحد بن احلسـني البيهقـي، دار النشـر    أليب، شعب اإلميان .١٣٥

حممـد السـعيد بسـيوين    : األوىل، حتقيـق : ، الطبعـة ١٤١٠ -بـريوت   -العلمية 
 . زغلول

محد بن عبد احلليم بـن تيميـة احلـراين    أل، الرسول الصارم املسلول على شامت .١٣٦
األوىل، : ، الطبعـة ١٤١٧ -بـريوت   -دار ابـن حـزم   : أبو العباس، دار النشـر 

 . حممد كبري أمحد شودري، حممد عبد اهللا عمر احللواين : حتقيق
عبـداهللا   مـد بـن إمساعيـل أيب   حمل، اجلامع الصحيحصحيح البخاري املسمى ب .١٣٧

، الطبعـة  بـريوت  ،دار ابن كـثري  ،مصطفى ديب البغا. د: يقالبخاري اجلعفي، حتق
 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ :الثالثة
مـد بـن إسـحاق بـن خزميـة أبـو بكـر السـلمي         حمل، صحيح ابن خزمية .١٣٨



  

، ١٩٧٠ - ١٣٩٠ -بــريوت  -املكتــب اإلســالمي : النيســابوري، دار النشــر
 . حممد مصطفى األعظمي. د: حتقيق
مد بن حبـان بـن أمحـد أبـو حـامت      حمل ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .١٣٩

، ١٩٩٣ - ١٤١٤ -بـريوت   -مؤسسـة الرسـالة   : التميمي البسيت، دار النشـر 
 . شعيب األرنؤوط: الثانية، حتقيق: الطبعة
، حملمد بن ناصـر الـدين األلبـاين، مكتبـة املعـارف،      صحيح سنن ابن ماجة .١٤٠

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧: الرياض، الطبعة األوىل للطبعة اجلديدة
: احلسني القشـريي النيسـابوري، حتقيـق    سلم بن احلجاج أيبمل، يح مسلمصح .١٤١

 .بريوت ،دار إحياء التراث العريب ،حممد فؤاد عبد الباقي
زكريـا حيـىي بـن شـرف بـن مـري        يبأل، صحيح مسلم بشرح النـووي  .١٤٢

: ، الطبعـة ١٣٩٢ -بـريوت   -دار إحيـاء التـراث العـريب    : النووي، دار النشر
 . الطبعة الثانية

لقلقشـندي أمحـد بـن علـي بـن أمحـد       ل، ح األعشى يف كتابة اإلنشـا صب .١٤٣
عبـد القـادر   : ، حتقيـق ١٩٨١ -دمشـق   -وزارة الثقافـة  : الفزاري، دار النشر

 . زكار
حممـود  : الفـرج، حتقيـق   عبد الرمحن بن علي بـن حممـد أيب  ل، صفة الصفوة .١٤٤

ـ  بـريوت  ،دار املعرفـة  ،حممـد رواس قلعـه جـي   .دو  فاخوري  :ة، الطبعـة الثاني
 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩

عبـد  : حتقيـق  جعفر حممد بن عمر بن موسـى العقيلـي،   يبأل، الضعفاء الكبري .١٤٥
 -هــ  ١٤٠٤ :، الطبعـة األوىل بـريوت  ،دار املكتبة العلميـة  ،املعطي أمني قلعجي

 .م١٩٨٤
شمس الـدين حممـد بـن عبـد الـرمحن      ل، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع .١٤٦

 .تبريو ،دار مكتبة احلياةالسخاوي، 
عبـد القـادر بـن    ل، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفيـة طبقات احلنفية املسمى ب .١٤٧

 ،مـري حممـد كتـب خانـه    حممـد، دار   اء حممد بن أيب الوفاء القرشي أيبأيب الوف



  

 .كراتشي
 د بـن عمـر بـن قاضـي شـهبة،     بكر بن أمحد بن حمم يبأل، طبقات الشافعية .١٤٨

 :، الطبعـة األوىل بـريوت  ،كتـب عـامل ال  دار احلافظ عبد العليم خـان . د: حتقيق
 .هـ١٤٠٧

 ن علـي بـن عبـد الكـايف السـبكي،     تاج الدين بل، طبقات الشافعية الكربى .١٤٩
هجـر للطباعـة    دار عبد الفتاح حممـد احللـو  .د و حممود حممد الطناحي. د: حتقيق

 .هـ١٤١٣ :، الطبعة الثانيةوالنشر والتوزيع
ـ   حمل، طبقات فحول الشعراء .١٥٠ حممـود حممـد   : قمد بن سـالم اجلمحـي، حتقي

 .جدة ،دار املدين ،شاكر
دار عبـداهللا البصـري الزهـري،     مد بن سعد بن منيع أيبحمل، الطبقات الكربى .١٥١

 .بريوت ،صادر
سـليمان بـن صـاحل    : ، حتقيـق لـداودي محد بن حممـد ا أل، طبقات املفسرين .١٥٢

ــة العلــوم واحلكــم ،اخلــزي  -هـــ١٤١٧ :، الطبعــة األوىلالســعودية ،مكتب
 .م١٩٩٧

براهيم بن علي بن يوسـف الشـريازي أبـو إسـحاق، دار     إل، قهاءطبقات الف .١٥٣
 .خليل امليس: بريوت، حتقيق -دار القلم : النشر
زين الدين أبو الفضـل عبـد الـرحيم بـن     ل،  طرح التثريب يف شرح التقريب .١٥٤

م ، ٢٠٠٠ -بـريوت    -دار الكتـب العلميـة    : احلسيين العراقـي ، دار النشـر  
 . د القادر حممد عليعب: األوىل ، حتقيق: الطبعة
شمس الدين حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان الـذهيب،       ل، العرب يف خرب من غرب .١٥٥

، الطبعـة  الكويـت  ،مطبعـة حكومـة الكويـت    ،صالح الدين املنجـد . د: حتقيق
 .م١٩٨٤ :الثانية
شهاب الدين أبـو الفضـل أمحـد بـن علـي، دار      ل، العجاب يف بيان األسباب .١٥٦

ـ ١٤١٨ -ة السـعودي  -دار ابن اجلـوزي  : النشر األوىل، : م، الطبعـة ١٩٩٧ -هـ
 . عبد احلكيم حممد األنيس: حتقيق



  

عبد اهللا بن حممد بن جعفر بـن حيـان األصـبهاين أبـو حممـد، دار      ل العظمة، .١٥٧
رضـاء اهللا بـن   : األوىل، حتقيـق : ، الطبعة١٤٠٨ -الرياض  -دار العاصمة : النشر

 . حممد إدريس املباركفوري
دار إحيـاء  : دبن عبد ربـه األندلسـي، دار النشـر   محد بن حممأل، العقد الفريد .١٥٨

 . الثالثة: م، الطبعة١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -لبنان /بريوت  -التراث العريب 
بدر الدين حممـود بـن أمحـد العـيين،     ل، عمدة القاري شرح صحيح البخاري .١٥٩

 .بريوت ،دار إحياء التراث العريب
إبـراهيم  .د وومـي  مهـدي املخز  .د: خليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيقلل، العني .١٦٠

 .دار اهلالل ،السامرائي
براجستراسـر، دار  : ، حملمد بن اجلـزري، حتقيـق  غاية النهاية يف طبقات القراء .١٦١

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢: الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة
سـليمان،   مد بـن إبـراهيم اخلطـايب البسـيت أيب    محد بن حمأل، غريب احلديث .١٦٢

 ،مكـة املكرمـة   ،جامعـة أم القـرى   ،عزبـاوي عبـد الكـرمي إبـراهيم ال   : حتقيق
 .هـ١٤٠٢

الفرج عبد الرمحن بن علـي بـن حممـد بـن علـي بـن        يبأل، غريب احلديث .١٦٣
، بـريوت  ،دار الكتـب العلميـة   ،عبد املعطي أمـني القلعجـي   .د: اجلوزي، حتقيق
 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ :الطبعة األوىل

بكـر حممـد بـن     يبألغريب القـرآن،  ، غريب القرآن املسمى برتهة القلوب .١٦٤
 ،دار قتيبـة  ،حممـد أديـب عبـد الواحـد مجـران     : عزيز السجسـتاين، حتقيـق  

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦
لـف بـن عبـد    خل، غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة .١٦٥

، ١٤٠٧ -بـريوت   -عـامل الكتـب   : امللك بن بشكوال أبو القاسـم، دار النشـر  
 . حممد كمال الدين عز الدين، ن علي السيد عز الدي. د: األوىل، حتقيق: الطبعة
دار : مـود بـن عمـر الزخمشـري، دار النشـر     حمل، الفائق يف غريب احلـديث  .١٦٦

حممـد أبـو الفضـل    -علي حممد البجـاوي  : الثانية، حتقيق: لبنان، الطبعة -املعرفة 



  

 . إبراهيم
الفضـل   محد بن علـي بـن حجـر أيب   أل، فتح الباري شرح صحيح البخاري .١٦٧

 .تبريو ،دار املعرفة ،حمب الدين اخلطيب: الشافعي، حتقيقالعسقالين 
للحـافظ عبـد    ،بتخـريج أحاديـث القاضـي البيضـاوي     الفتح السماوي .١٦٨

 .الرياض ،دار العاصمة ،أمحد جمتىب: املناوي، حتقيق الرؤوف
علي بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم       ل، الفصل يف امللل واألهواء والنحل .١٦٩
 .القاهرة ،يمكتبة اخلاجنحممد،  اهري أيبظال
 -دار املعرفـة  : مد بن إسحاق أبـو الفـرج النـدمي، دار النشـر    حمل، لفهرستا .١٧٠

 .١٩٧٨ – ١٣٩٨ -بريوت 
علـي حممـد بـن    : مد بن شاكر بن أمحد الكـتيب، حتقيـق  حمل، فوات الوفيات .١٧١

، الطبعـة  بـريوت  ،دار الكتـب العلميـة   ،عادل أمحد عبـد املوجـود  و يعوض اهللا
 . م٢٠٠٠ :األوىل
مؤسسـة  : مـد بـن يعقـوب الفريوزآبـادي، دار النشـر     حمل يط،لقاموس احملا .١٧٢

 . بريوت –الرسالة 
الطبعـة األوىل  ، دار الغـرب اإلسـالمي   ، لعبد احلليم قابه ، القراءات القرآنية  .١٧٣
. 
، للـدكتور أمحـد خمتـار العبـادي،     قيام دولة املماليك األوىل يف مصر والشام .١٧٤

 .م ١٩٦٩دار النهضة العربية، بريوت، 
احلسن علي بن أيب الكرم حممد بـن حممـد بـن عبـد      يبأل، يف التاريخ الكامل .١٧٥

، الطبعـة  بـريوت  ،دار الكتـب العلميـة   ،عبد اهللا القاضي: الكرمي الشيباين، حتقيق
 .هـ١٤١٥: الثانية
عبداهللا بن عدي بن عبداهللا بـن حممـد أبـو أمحـد     ل، الكامل يف ضعفاء الرجال .١٧٦

ــر ــاين، دار النش ــر : اجلرج ــري -دار الفك ــة١٩٨٨ - ١٤٠٩ -وت ب : ، الطبع
 . حيىي خمتار غزاوي: الثالثة، حتقيق

 -مطـابع الريـاض   : مد بـن عبـد الوهـاب، دار النشـر    حمل، كتاب الكبائر .١٧٧



  

إمساعيـل األنصـاري ،   : قابله على أصوله اخلطيـة  : األوىل، حتقيق: الرياض، الطبعة
. ألنصـاري  إمساعيـل ا : وحققـه  . حممد عيد ، عبد العزيز بن إبـراهيم الفـريح   

 .صاحل بن حممد احلسن : ورقم اآليات 
أبو بكر بن أيب داود السجسـتاين عبـد اهللا بـن بـن     : ، تأليفكتاب املصاحف  .١٧٨

 -القـاهرة  / مصـر   -الفـاروق احلديثـة   : سليمان بـن األشـعث، دار النشـر   
 . حممد بن عبده: األوىل، حتقيق: م، الطبعة٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

مـد بـن أمحـد أبـو     حل، يف الكتـب السـتة   الكاشف يف معرفة من له رواية .١٧٩
مؤسسـة علـو   ، دار القبلة للثقافـة اإلسـالمية   : عبداهللا الذهيب الدمشقي، دار النشر

 . حممد عوامة: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٣ -جدة  -
 يبأل، الكشاف عن حقـائق الترتيـل وعيـون األقاويـل يف وجـوه التأويـل       .١٨٠

دار  ،عبـد الـرزاق املهـدي   : اخلوارزمي، حتقيـق  القاسم حممود بن عمر الزخمشري
 .بريوت ،إحياء التراث العريب

، ملصـطفى بـن عبـد اهللا الشـهري     كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .١٨١
 .حباجي خليفة، دار إحياء التراث العريب، بريوت

عالء الدين علـي املتقـي بـن حسـام     ل، كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال .١٨٢
-هـــ١٤١٩ -بــريوت  -دار الكتــب العلميــة : دار النشــر الــدين اهلنــدي،

 . حممود عمر الدمياطي: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٨
احلسن علي بن أيب الكـرم حممـد بـن حممـد      أليب، اللباب يف ذيب األنساب .١٨٣

 . م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ -بريوت  -دار صادر : الشيباين اجلزري، دار النشر
ن بـن أيب بكـر بـن حممـد     عبـد الـرمح  ل ،لباب النقول يف أسباب الـرتول  .١٨٤

 .بريوت ،دار إحياء العلومالفضل،  السيوطي أيب
، دار صـادر مد بن مكرم بـن منظـور األفريقـي املصـري،     حمل، لسان العرب .١٨٥

 .بريوت، الطبعة األوىل
الفضـل العسـقالين الشـافعي،     محد بن علي بـن حجـر أيب  أل، لسان امليزان .١٨٦

، بـريوت  ،مؤسسـة األعلمـي للمطبوعـات    ،نـد اهلب دائرة املعرف النظامية: حتقيق



  

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ :الطبعة الثالثة
الطبعـة  ، مؤسسـة الرسـالة   ، ملناع خليل القطـان  ، مباحث يف علوم القرآن  .١٨٧

 .هـ ١٤١١،  الثالثة والعشرون 
أمحـد فريـد املزيـدي،    : ، أليب عبيدة معمر بن املثىن التيمي، حتقيـق جماز القرآن .١٨٨

 .هـ١٤٢٧: ريوت، الطبعة األوىلدار الكتب العلمية، ب
علـي بـن أيب بكـر اهليثمـي، دار الريـان      ل، جممع الزوائد ومنبـع الفوائـد   .١٨٩

 .هـ١٤٠٧ ،بريوت، القاهرة ،دار الكتاب العريب /للتراث
: الفضل أمحد بن حممـد امليـداين النيسـابوري، دار النشـر     أليب، جممع األمثال .١٩٠

 . ن عبد احلميدحممد حمىي الدي: بريوت، حتقيق -دار املعرفة 
 .م١٩٩٧ ،بريوت ،النووي، دار الفكرليحىي بن شرف ، اموع .١٩١
عبـد  : العبـاس، حتقيـق   عبد احلليم بن تيمية احلراين أيب محدأل ،جمموع الفتاوى .١٩٢

 .الثانيةمكتبة ابن تيمية، الطبعة  ،الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي
١٩٣.  
حممد عبد احلـق بـن غالـب بـن      يبأل، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .١٩٤

، دار الكتـب العلميـة   ،عبد السالم عبـد الشـايف حممـد   : عطية األندلسي، حتقيق
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ :الطبعة األوىل بريوت،

، دار ابـن اجلـوزي   ، ملساعد بـن سـليمان الطيـار    ، احملرر يف علوم القرآن  .١٩٥
 .هـ ١٤٢٧، الطبعة األوىل 

ن علـي بـن إمساعيـل بـن سـيده املرسـي،       احلس أيب، احملكم واحمليط األعظم .١٩٦
 :، الطبعـة األوىل بـريوت  ،دار الكتـب العلميـة   ،عبد احلميـد هنـداوي  : حتقيق
 .م٢٠٠٠

حممـود  : مد بن أيب بكر بـن عبـدالقادر الـرازي، حتقيـق    حمل، خمتار الصحاح .١٩٧
 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ ،بريوت ،مكتبة لبنان ناشرونخاطر 

ـ   حممد يبأل، مرآة اجلنان وعربة اليقظان .١٩٨ ن أسـعد بـن علـي بـن     عبـد اهللا ب
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ ،القاهرة ،دار الكتاب اإلسالمي، سليمان اليافعي



  

عبــداهللا احلــاكم  مــد بــن عبــداهللا أيبحمل، املســتدرك علــى الصــحيحني .١٩٩
، بـريوت  ،دار الكتـب العلميـة   ،مصطفى عبد القـادر عطـا  : النيسابوري، حتقيق

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١ :الطبعة األوىل
عبـداهللا الشـيباين، مؤسسـة     محد بن حنبـل أيب أل، ام أمحد بن حنبلمسند اإلم .٢٠٠

 .مصر، قرطبة
: بكر أمحد بن عمـرو بـن عبـد اخلـالق البـزار، حتقيـق       يب، ألمسند البزار .٢٠١
 :، الطبعـة األوىل بـريوت ، مؤسسـة علـوم القـرآن   حمفوظ الـرمحن زيـن اهللا   .د

 .هـ١٤٠٩
القضـاعي، دار   مد بن سـالمة بـن جعفـر أبـو عبـد اهللا     حمل، مسند الشهاب .٢٠٢

: الثانيـة، حتقيـق  : ، الطبعـة ١٩٨٦ - ١٤٠٧ -بـريوت   -مؤسسة الرسالة : النشر
 . محدي بن عبد ايد السلفي

محد بن علي بن املـثىن أبـو يعلـى املوصـلي التميمـي، دار      أل، مسند أيب يعلى .٢٠٣
ــراث : النشــر ــأمون للت ــة١٩٨٤ - ١٤٠٤ -دمشــق  -دار امل األوىل، : ، الطبع
 .يم أسدحسني سل: حتقيق
لقاضي أيب الفضـل عيـاض بـن موسـى     ل، شارق األنوار على صحاح اآلثارم .٢٠٤

 . املكتبة العتيقة ودار التراث: بن عياض اليحصيب السبيت املالكي، دار النشر
مد بن حبان بن أمحد أبو حـامت التميمـي البسـيت،    حمل، مشاهري علماء األمصار .٢٠٥

 . فاليشهمر. م: ، حتقيق١٩٥٩ -  -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر
حممـد ناصـر   : ، حتقيـق مد بن عبد اهللا اخلطيب التربيـزي حمل، مشكاة املصابيح .٢٠٦

 .م١٩٨٥ :، الطبعة الثالثةبريوت ،املكتب اإلسالمي ،الدين األلباين
: كي بن أيب طالب القيسـي أبـو حممـد، دار النشـر    مل مشكل إعراب القرآن، .٢٠٧

حـامت صـاحل   . د: الثانيـة، حتقيـق   :، الطبعـة ١٤٠٥ -بريوت  -مؤسسة الرسالة 
 . الضامن

بكر عبد اهللا بـن حممـد بـن أيب شـيبة الكـويف،       يب، ألمصنف ابن أيب شيبة .٢٠٨
 :، الطبعــة األوىلالريــاض ،كتبــة الرشــدم ،كمــال يوســف احلــوت: حتقيــق



  

 .هـ١٤٠٩
حبيـب  : بكر عبد الرزاق بن مهام الصـنعاين، حتقيـق   يب، ألمصنف عبد الرزق .٢٠٩

 ..هـ١٤٠٣ :، الطبعة الثانيةبريوت ،كتب اإلسالميامل ،الرمحن األعظمي
، أليب احلسن سـعيد بـن مسـعد ااشـعي البلخـي البصـري       معاين القرآن .٢١٠

، مكتبـة اخلـاجني بالقـاهرة    ، هـدى قراعـة   : املعروف باألخفش األوسط، حتقيق
 .هـ ١٤١١الطبعة األوىل 

يوسـف جنـايت    أمحـد : ، أليب زكريا حيىي بن زياد الفرآء، حتقيـق معاين القرآن .٢١١
 .وحممد علي النجار، دار السرور

: حتقيـق  ،محد بن حممد بن إمساعيـل املـرادي النحـاس   أل، الكرمي معاين القرآن .٢١٢
 :، الطبعــة األوىلرمــةكمكــة امل ،جامعــة أم القــرى ،حممــد علــي الصــابوين

 .هـ١٤٠٩
: تعليـق  ، أليب إسحاق إبراهيم بـن السـري الزجـاج    ، معاين القرآن وإعرابه  .٢١٣

 . ١٤٠٨الطبعة األوىل ، عامل الكتب ، ليل شليب عبد اجل
دار عبـد اهللا يـاقوت بـن عبـد اهللا الرومـي احلمـوي،        يبأل، معجم األدباء .٢١٤

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ :، الطبعة األوىلبريوت ،الكتب العلمية
طـارق بـن   : القاسم سليمان بن أمحد الطـرباين، حتقيـق   يبأل، املعجم األوسط .٢١٥

، القـاهرة  ،دار احلـرمني  ،سن بـن إبـراهيم احلسـيين   عبد احمل وعوض اهللا بن حممد 
 .هـ١٤١٥

 ،دار الفكـر عبـد اهللا،   يـاقوت بـن عبـد اهللا احلمـوي أيب    ل، معجم البلدان .٢١٦
 .بريوت

: القاسـم الطـرباين، حتقيـق    سليمان بن أمحد بـن أيـوب أيب  ل، املعجم الكبري .٢١٧
 :يـة ، الطبعـة الثان املوصـل  ،مكتبـة الزهـراء   ،ايـد السـلفي   محدي بن عبـد 

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٤
يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن عبـد اهلـادي الدمشـقي،    ل، معجم الكتب .٢١٨

ـ ١٤٠٩ ،مصـر  ،مكتبـة ابـن سـينا    ،يسرى عبد الغـين البشـري  : حتقيق  -هـ



  

 .م١٩٨٩
ـ  ، لمعجم ما استعجم من أمساء الـبالد واملواضـع   .٢١٩ ن عبـد العزيـز   عبـد اهللا ب

، بـريوت  ،عـامل الكتـب   دار ،مصطفى السـقا : حتقيق عبيد، البكري األندلسي أيب
 .هـ١٤٠٣ :الطبعة الثالثة

يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن عبـد اهلـادي الدمشـقي،    ل، عجم الكتبم .٢٢٠
ـ ١٤٠٩ -مصـر   -مكتبة ابن سينا للنشـر والتوزيـع    : دار النشر م، ١٩٨٩/ هـ
 . يسرى عبد الغين البشري: حتقيق
لـذهيب،  شمس الدين حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان ا     ل، معجم حمدثي الذهيب .٢٢١

، الطبعـة  بـريوت  ،دار الكتـب العلميـة   ،روحية عبد الرمحن السـويفي  .د: حتقيق
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ :األوىل
حممـد  . د: ، حتقيـق د بن عثمان بن قامياز الـذهيب مد بن أمححمل، معجم احملدثني .٢٢٢

 .هـ١٤٠٨ :، الطبعة األوىلالطائف ،مكتبة الصديق ،احلبيب اهليلة
عبـد  : حلسني أمحد بن فارس بـن زكريـا، حتقيـق   يب األ، معجم مقاييس اللغة .٢٢٣

 -هــ  ١٤٢٠ :، الطبعـة الثانيـة  بـريوت  ،دار اجليـل  ،السالم حممـد هـارون  
 .م١٩٩٩

حممـد  وحامد عبـد القـادر   وأمحد الزيات وبراهيم مصطفى إل، املعجم الوسيط .٢٢٤
 .دار الدعوة ،جممع اللغة العربية: النجار، حتقيق

مد بن أمحد بـن عثمـان بـن    حمل، ألعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات وا .٢٢٥
صـاحل مهـدي   وشـعيب األرنـاؤوط   وبشار عواد معـروف  : حتقيق ،قامياز الذهيب

 .هـ١٤٠٤ :، الطبعة األوىلبريوت ،مؤسسة الرسالة ،عباس
 هللا بن أمحد بـن قدامـة املقدسـي أيب   عبد ال ،املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل .٢٢٦

 .هـ١٤٠٥ :ألوىل، الطبعة ابريوت ،دار الفكرحممد، 
عبد اهللا حممد بن أمحد بـن يوسـف الكاتـب اخلـوارزمي،      يبأل، مفاتيح العلوم .٢٢٧

 .بريوت ،دار الكتب العلمية
ــهمات القــرآن  .٢٢٨ ــران يف مب ــدين الســيوطي ، مفحمــات األق  ،جلــالل ال



  

 .هـ  ١٤٠٣،الطبعة األوىل،مؤسسة علوم القرآن،مصطفى البغا:تعليق
حممـد  : ، حتقيـق لقاسم احلسني بـن حممـد  ا يبأل، املفردات يف غريب القرآن .٢٢٩

 .لبنان ،دار املعرفة ،سيد كيالين
أمحـد حممـد   : بريوت، حتقيـق  -لمفضل بن حممد بن يعلى الضيب ل، املفضليات .٢٣٠

 . شاكر و عبد السالم حممد هارون
محـد بـن علـي بـن حجـر      أل، املطالب العالية بزوائد املسـانيد الثمانيـة   .٢٣١

ـ : العسقالين، دار النشـر  هــ،  ١٤١٩ -السـعودية   -دار الغيـث  / مةدار العاص
 . سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري. د: األوىل، حتقيق: الطبعة
: حتقيـق  ، أليب عمرو عثمان بـن سـعيد الـداين    ، املكتفى يف الوقف واالبتدا  .٢٣٢

 .هـ ١٤٢٢، الطبعة األوىل ، دار عمار ، حميي الدين رمضان 
دار ابـن عفـان   ، د الرزاق حسـني أمحـد   لعب، املكي واملدين يف القرآن الكرمي  .٢٣٣
 .هـ ١٤٢٠، الطبعة األوىل ، 
: مد بن عبد الكرمي بن أيب بكـر أمحـد الشهرسـتاين، حتقيـق    حمل، امللل والنحل .٢٣٤

 .هـ١٤٠٤ ،بريوت ،دار املعرفة ،حممد سيد كيالين
 ،عبد الرمحن بن علي بن حممـد بـن اجلـوزي   ل، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم .٢٣٥

 .هـ١٣٥٨ :، الطبعة األوىلريوتب ،دار صادر
تقـي الـدين أبـو    لت: ، تـأليف املنتخب من كتاب السياق لتـاريخ نيسـابور   .٢٣٦

دار الفكـر للطباعـة والنشـر    : إسحاق إبراهيم بن حممـد الصـريفيين، دار النشـر   
 . خالد حيدر: هـ، حتقيق١٤١٤ -بريوت  -التوزيع 

ـ ل، املنتخب من مسند عبد بن محيد .٢٣٧ و حممـد الكسـي،   عبد بن محيد بن نصر أب
ــر ــنة : دار النش ــة الس ــاهرة  -مكتب ــة١٩٨٨ - ١٤٠٨ -الق األوىل، : ، الطبع

 . حممود حممد خليل الصعيدي، صبحي البدري السامرائي : حتقيق
يحىي بـن شـرف النـووي أبـو زكريـا، دار      ل، نهاج الطالبني وعمدة املفتنيم .٢٣٨

 . بريوت –دار املعرفة : النشر
دار : ، دار النشـر ابـن اجلـوزي    لرمحن بن عليالفرج عبد األيب ، املوضوعات .٢٣٩



  

: األوىل، حتقيـق : م، الطبعـة ١٩٩٥-هــ   ١٤١٥ -بـريوت   -الكتب العلميـة  
 . توفيق محدان

، دار النـدوة  املوسوعة امليسرة يف األديـان واملـذاهب واألحـزاب املعاصـرة     .٢٤٠
 .هـ١٤٢٠: العاملية، إشراف الدكتور مانع بن محاد اجلهين، الطبعة الرابعة

: مالك بن أنس أبـو عبـداهللا األصـبحي، دار النشـر     لإلمام، طأ اإلمام مالكمو .٢٤١
 . حممد فؤاد عبد الباقي: ، حتقيق-  -مصر  -دار إحياء التراث العريب 

شمس الـدين حممـد بـن أمحـد الـذهيب،      ل، ميزان االعتدال يف نقد الرجال .٢٤٢
لكتـب  دار ا ،الشيخ علي حممد معوض والشيخ عـادل أمحـد عبـداملوجود   : حتقيق
 .م١٩٩٥ :، الطبعة األوىلبريوت، العلمية

: حتقيـق  ،محد بن حممد بـن إمساعيـل املـرادي النحـاس    أل، الناسخ واملنسوخ .٢٤٣
 .هـ١٤٠٨ :، الطبعة األوىلالكويت ،مكتبة الفالح ،حممد عبد السالم حممد.د
حتقيـق  ، هلبة اهللا بن عبـد الـرحيم البـارزي    ، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه  .٢٤٤
 . هـ  ١٤٠٥، الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالة ،امن حامت الض: 
اسـن يوسـف   مـال الـدين أيب احمل  جل، النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة .٢٤٥
 .مصر ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، بن تغري بردى األتابكيا
دار اليسـر  ، حممـد يـري   : تعليـق  ، ملصطفى زيد ، النسخ يف القرآن الكرمي  .٢٤٦
 .هـ ١٤٢٨، ة الطبعة الثاني، 
محد بن علي بـن حممـد املشـهور بـابن حجـر      أل، نزهة األلباب يف األلقاب .٢٤٧

م، ١٩٨٩-هـــ١٤٠٩ -الريــاض  -مكتبــة الرشــد : العســقالين، دار النشــر
 . عبد العزيز حممد بن صاحل السديري: األوىل، حتقيق: الطبعة
 .، لإلمام ابن اجلزري، دار الفكر، بريوتالنشر يف القراءات العشر .٢٤٨
محـد بـن حممـد املقـري     أل، خ الطيب من غصـن األنـدلس الرطيـب   نف .٢٤٩

 .هـ١٣٨٨ ،بريوت ،دار صادر ،إحسان عباس.د: التلمساين، حتقيق
، أليب العباس أمحد بن علـي بـن أمحـد    هناية األرب يف معرفة األنساب العرب .٢٥٠

 .القلقشندي، دار الكتب العلمية، بريوت



  

ات املبارك بـن حممـد اجلـزري،    السعاد يبأل، النهاية يف غريب احلديث واألثر .٢٥١
 ،بـريوت  ،املكتبـة العلميـة   ،حممود حممـد الطنـاحي  وطاهر أمحد الزاوى : حتقيق
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

دار الكتـب   ،عبد الرمحن بن علي بـن حممـد بـن اجلـوزي    ل، نواسخ القرآن .٢٥٢
 .هـ١٤٠٥ :، الطبعة األوىلبريوت ،العلمية

، إلمساعيـل باشـا البغـدادي، دار    هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصـنفني  .٢٥٣
 .إحياء التراث العريب، بريوت

عبد اهللا مشـس الـدين حممـد     أليب، هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى .٢٥٤
اجلامعـة اإلسـالمية   : بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشـقي، دار النشـر  

 . املدينة املنورة -
أمحـد  : حتقيـق  يبـك الصـفدي،  صالح الدين خليـل بـن أ  ل، الوايف بالوفيات .٢٥٥

 -هـــ١٤٢٠ ،بــريوت، دار إحيــاء التــراث ،األرنــاؤوط وتركــي مصــطفى
 .م٢٠٠٠

، أليب احلسـن علـي بـن أمحـد الواحـدي،      الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .٢٥٦
صفوان عدنان داودي، دار القلم، دمشق، الدار الشـامية، بـريوت، الطبعـة    : حتقيق
 .م١٩٩٥-هـ ١٤١٥: األوىل
عـادل أمحـد   : ، أليب احلسن الواحدي، حتقيـق فسري القرآن ايدالوسيط يف ت .٢٥٧

هــ  ١٤١٥: عبد املوجود وآخرون، دار الكتب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل   
 .م١٩٩٤ -
 صـاحل مهـدي عبـاس   : املعـايل، حتقيـق   مد بن رافع السالمي أيبحمل، الوفيات .٢٥٨
 .هـ١٤٠٢: ، الطبعة األوىلبريوت ،مؤسسة الرسالة ،بشار عواد معروف.د
العباس مشس الـدين أمحـد بـن حممـد      يبأل، نباء أبناء الزمانأوفيات األعيان و .٢٥٩
  .لبنان ،دار الثقافة ،حسان عباسإ: بن أيب بكر بن خلكان، حتقيقا
منصور عبـد امللـك بـن حممـد بـن       أليب، يتمة الدهر يف حماسن أهل العصر .٢٦٠

ــر  ــاليب، دار النش ــل الثع ــة : إمساعي ــب العلمي ــريو -دار الكت ــان /تب  -لبن



  

 . مفيد حممد قمحية. د: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٣هـ١٤٠٣
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