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 الرمحن الرحيم بسم اهلل
 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيياا   
أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله إال اهلل وحده 

 .ال شريك له، وأن حممدًا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وسلم
 :أما بعيد

صلى اهلل عليه وسلم بكتابه املبني رمحة للناس وهدى للعاملني، فقد بعث اهلل رسوله 
اب له صحابته الكرام رضوان اهلل عليهم وآمنوا به وصدقوه وفهموا كتاب اهلل عز جفاست

وجل ألنه بلسان عريب مبني، وما أشكل عليهم فهمه فقد سألوا عنه الرسول صيلى اهلل  
أحسن التفسري، فقاموا من بعيده بالرسيالة   فبينه هلم أمت البيان، وفسره هلم عليه وسلم 

وملا توسعت رقعة اإلسالم يف عهد الصحابة الكرام، ودخل كثري مين   ،وبلغوها للعاملني
األعاجم اإلسالم احتاج الناس إىل أن يفسر هلم كثري من معاين القرآن، فقام الصيحابة  

كذا فعل كثري مين  ومن بعدهم التابعون بتفسري كتاب اهلل عز وجل، وتبيينه للناس، وه
 .العلماء على مدى العصور والسنوا 

اإلمام حممد بين إااعييل   : لتفسري كتاب اهلل عز وجلومن العلماء الذين تصدوا 
: الصنعاين رمحه اهلل برمحته الواسعة، فقد ألف كتابًا يف تفسري القرآن بالقرآن، وااهاألمري 

ومن عنوان هذه الكتاب تيز  أييتيه   . (مفاتح الرضوان يف تفسري الذكر باآلثار والقرآن)
حيث إنه تفسري للقرآن بالقرآن وقليل هي التفاسري اليت ُعنيت هبذا الباب، وقيد أبيد    
الصنعاين رمحه اهلل فيه، ومتيز بسالسة أسلوبه ووضوح معانيه، هلذا السبب وقع اختياري 

توفيق اهلل عز وجل  لماجستري فيه، حتقيقًا ودراسة، وكان منلعلى هذا الكتاب أطروحيت 
مفاتح : أمني عايش املزيين حفظه اهلل قد عثر على جزء من خمطوط: أن  ميلي الشيخ: يل

الرضوان يبلغ املاتني لوحًا تقريبًا مل حيقق، فدلين عليه وشاطره معي، وقد اسيتفدنا مين   
، وهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد اهلل الزهراين حيث إنه هو الذي ابتدأ حتقيق هذا الكتاب
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 .الذي أحضره من صنعاء، فجزاه اهلل عنا خريًا
 :وقد كان ترتيب العمل يف حتقيق الكتاب على النحو التايل

عبيد اهلل الزهيراين يف أطروحتيه    : أول من استفتح حتقيق الكتاب هو الدكتور -
 ًاللماجستري حيث قام بتحقيق الكتاب من أول سورة الشعراء إىل آخر سورة الروم، حتقيق

 .هي4441اسة مع مقارنته بتفسري ابن كثري، وقد نوقشت عام ودر
هدى القباطي رمحها اهلل حيث حققت من أول الكتاب : مث جاء  بعده األخت -

إىل هناية سورة احلج مع مقارنته بتفسري فتح القدير للشوكاين يف أطروحتها للماجسيتري،  
 .م4991وقد نوقشت عام 

زيين حفظه اهلل بتحقيق جزء مين الكتياب،   أمني بن عايش امل: كما قام الشيخ -
 ًاوذلك يف أطروحته للماجستري من أول سورة لقمان إىل آخر سورة الصيافا ، حتقيقي  

 .هي4441ودراسة، ومقارنته بتفسري معامل التنيزيل للبغوي، وقد نوقشت عام 
حممد صبحي حالق على حتقيق الكتاب من أوليه إىل أواليل   : وقد عمل الشيخ -

 .ان ومل ينته بعدسورة لقم
اين حاليًا بتحقيق جزء من الكتاب، وهو من سورة كما يقوم الدكتور عبد اهلل الزهر

األحقاف إىل هناية املوجود منه، وقد بقي بعد هؤالء الفضالء جزء من الكتاب مين أول  
وتسعني لوحًا، فآثر  أن يكون  ةالدخان، يقع يف مخسإىل آخر سورة  ژٱژ سورة 

رنته بكتاب إرشاد العقل السليم، أليب السعود، واختر  هذا الكتاب؛ من نصيبيي ومقا
ألن الصنعاين ال يكاد خيرج عنه، فقد تبني يل بعد املقارنة أن الصنعاين رمحه اهلل كثريًا ما 
ينقل من تفسري أيب السعود، وقد بينت ذلك يف مبحيث املقارنية بيني الكتيابني يف     

 .(4)الدراسة
مقدمة ذكر  فيها أيية املوضو ، : ق هذا املخطوط إىلوقد قسمت عملي يف حتقي

  .خطيت فيه، مث ختمتها بشكر وتقديروأسباب اختياره، و
                            

 .44ص  : انظر (4)
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 .مث ذكر  متهيدًا للكتاب
 :إىل بابني مث قسمت حبثي

َ.الدراسة:َالبابَاألول

وقد حاولت فيها أن أطرق املوضوعا  اليت مل ُتطرق من قبل، أو كيان الضيوء   
من حجم املوضو ، وحتاشيت املوضوعا  اليت أشبعت حبثًا واليت لين  املسلط عليها أقل 
 .آيت فيها جبديد

 :فصلنيوقد جعلت الدراسة على 
 .دراسة املؤلف: الفصل األول

 :وفيه أربعة مباحث
 .ترمجة موجزة للمؤلف، نظرًا لسبق دراستها دراسة وافية: املبحث األول
 .رآنجهوده يف التفسري وعلوم الق: املبحث الثاين
 .اعتقاده ملعتقد السلف وما القاه بسبب ذلك: املبحث الثالث
 .موقفه من الزيدية: املبحث الرابع

 .دراسة الكتاب: الفصل الثاين
 :وفيه مخسة مباحث
 .تاريخ كتابته: املبحث األول
 .توثيق نسبته إىل املؤلف: املبحث الثاين
 .موارد املؤلف يف الكتاب: املبحث الثالث
 .وصف نسخ املخطوط: بعاملبحث الرا

املقارنة بني منهج الصنعاين وبني منهج أيب السعود يف التفسري مين  : املبحث اخلامس
وذلك من خالل بيان أوجيه االتفياق، وأوجيه    إىل هناية سورة الدخان،  ٱسورة 

 .االفتراق، وما يتميز به كل منهما، وما يؤخذ على كل منهما
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َ.النصَالمحقق:َالبابَالثاني

 .إىل هناية سورة الدخان ٱنص املؤلف يف تفسريه من أول سورة ويتضمن 
 :يلي ذلك الفهارس العلمية اليت ستكون على النحو التايل

 .فهرس األحاديث -4

 .فهرس اآلثار -4

 .فهرس األبيا  الشعرية -3

 .فهرس األعالم -4

 .فهرس مصادر املؤلف ومراجعه اليت نص على ذكرها يف كتابه هذا -4

 .قفهرس مصادر ومراجع التحقي -1

 .حمتوى املوضوعا  -7
 :ي يف البحث على النحو التايلجهذا، وقد كان منه

عزو  اآليا  إىل سورها، فبعد اآلية أكتب اسم السورة، ورقم اآلية خبط أصيغر   -4
دون وضعها يف احلاشية لكثرهتا، عدا اآليا  اخلاصة بالقسم احملقق؛ حيث إن املؤلف 

 .يقطعها كلما  لزوم التفسري
يف اآلية فإين أصوبه دون أن أشري إىل ذلك يف احلاشيية، وذليك   عند وجود اخلطأ  -4

 .لكثرة األخطاء الواردة يف كتابة اآليا 

 .التزمت برسم املصحف الشريف يف رسم اآليا  -3

خرَّجت األحاديث واآلثار الواردة، فإن كان احلديث أو األثير يف الصيحيحني أو    -4
نن واملسانيد واملعاجم حسب أحديا اكتفيت به، وإن مل يكن فيهما خرجته من الس

الطاقة، ونقلت حكم من حكم عليه من العلماء ممن ُعرف يف هذا الشأن إن وجد، 
وإن مل أجد من حكم عليه تتبعت رجال السند، ونقلت كالم أهل اجلرح والتعديل 

 .عليهم واكتفيت بذلك دون إطالق حكم مين على احلديث

أذكر رقم اجلزء والصيفحة ورقيم   درجت عند ختريج األحاديث واآلثار على أن  -4
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احلديث إن وجد، مث أذكر الكتاب والباب الذي ورد فيه احلديث ليسيهل عليى   
 .الباحث الرجو  إليه

 .ترمجت لألعالم اليت حتتاج إىل ترمجة وتركت بعضها اكتفاًء بشهرته -1

يف ترمجيت لألعالم، اعتمد  على كتاب السري لإلمام الذهيب رمحه اهلل كأصل، ميع   -7
 .و  إىل كتاب أو كتابني معهالرج

عند اإلحالة إىل املراجع أذكر ما اشتهر به الكتاب، فإن اشتهر باايه كالتقرييب،    -1
 .والكشاف ذكرته به، وإن اشتهر مبؤلفه نسبته إليه كتفسري الطزي وابن كثري

عند ذكر املراجع واإلحالة عليها أقدمية الكتياب ومؤلفيه،    -يف الغالب-راعيت  -9
مؤلفه متقدم قدَّمته يف الذكر على من جاء بعده، فمثاًل احلديث الذي  فالكتاب الذي

أخرجه أمحد والبخاري والطزاين، خرَّجته من مسند أمحد، مث من صحيح البخاري، 
 .مث من معجم الطزاين، ودرجت على ذلك يف مجيع املراجع

 .قمت بنسخ النص وكتابته وفق قواعد اإلمالء احلديثة -41

الناسخ نقطها، وصححت اليت ُنِقطيت خطيًأ،   اليت أغفل  قمت بنقط الكلما  -44
 .وحتريت الصواب يف ذلك ومل أشر إليه لكثرته

أشر  ملا يف حواشي املخطوط من العناوين أو التعليقا  يف احلاشيية يف مكاهنيا    -44
 .املناسب

قمت بإثبا  التصحيحا  املوجودة يف حاشية املخطوط داخل النص، وأشر  إىل  -43
 .ذلك يف احلاشية

قمت بإثبا  بعض الكلما  اليت أجزم بأهنا ساقطة أو أهنا ضرورية للمعىن داخيل   -44
النص، ووضعتها بني معقوفتني، فإن كانت الكلمة ضمن نص أورده املؤلف فإنين 
: أشري يف احلاشية إىل ذلك، وإن مل تكن ضمن نص منقول أثبتها وأقول يف احلاشية

 .ارا وما أثبت يقتضيه السياق، أو حنوها من العب

وجود سقط أو خلل يف الكالم مل أمتكن من معرفته ُأشري إليه يف احلاشيية  يف حالة  -44
هكذا يف األصل ومل يتبني يل أو حنوها مين  : مع ذكر معناه إن تبني يل، وإاّل قلت
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 .العبارا 

اجتهد  يف تصحيح األخطاء اإلماللية والنحوية اليت أجزم خبطاها، ووجهت ميا   -41
 .ية مع إبقاله يف األصلحيتمل وجهًا يف احلاش

 .شرحت املفردا  الغريبة اليت حتتاج إىل شرح -47

 .َعّرفت بالبلدان الواردة يف الكتاب واليت حتتاج إىل ذلك -41

 .َعّرفت بعض املصطلحا  اليت حتتاج إىل تعريف -49

قمت بالتعليق على بعض املسالل اليت أرى أهنا حتتاج إىل ذلك وناقشت ما حيتياج   -41
 .انت عقدية أو فقهية أو غريهامنها ملناقشة، سواء ك

وقييل  : عند توثيق كالم املؤلف وثقت ما صرح بنقله عن غريه أو أملح إليه بقوله -44
 .كذا وكذا، أو ما كان من جهة اإلعراب، أو أشار إىل اخلالف فيه

أثبّت أرقام ألواح املخطوط عند هناية كل لوح داخل الينص، ورميز  لليوح     -44
( ل)، واستخدمت حيرف  (ب) ههره باحلرف وللذي يف( أ ) املواجهة باحلرف 

  .مثاًل[ أ/431ل ]رمزًا للوح فيكون هكذا 
 :ينتاملصاعب اليت واجه

عدم وجود نسخ : هذا، وقد واجهتين بعض املصاعب يف حتقيقي للمخطوط، أبر ها
ب بعض العبارا  والكلما  ممين ينقيل   أخرى له مما حداين يف بعض األحيان أن أصّو

 .تفسري أيب السعود، وغريهعنهم الصنعاين، ك
مث إنين أمحد اهلل عز وجل على ما يسره من إمتام هذا البحث، فله احلمد كله، وإليه 
يرجع األمر كله عالنيته وسره، فأهٌل هو أن حيمد وأهل هو أن يشكر، مث الشكر بعيد  
ذلك ملن قام معي يف البحث خري قيام وسار معي أفضل السري، فقومين وأرشدين وصوبين 

علي بن غا ي التوجيري، اليذي  / وسددين؛ ذلكم هو مشريف يف البحث فضيلة الدكتور
فتح يل بيته ومكتبته وأحتفين بصحبته ورأيه، وأعارين ما احتجت إليه من كتبه، ويعلم اهلل 
كم استفد  منه وتعلمت، فجزاه اهلل عين خري اجلزاء، وجعل ذلك يف ميزان حسيناته،  

 .آمني



 المقدمــــــة

 
 

(9) 

 من أهٍل وأقارب و مالء، وأخيص ل من ساعدين يف البحث مث الشكر يتواصل لك
أمني عايش املزيين حفظه اهلل، فلقد كان له علي فضل بعد :  ميلي الشيخ: بالشكر منهم

 .اهلل يف كثري من األمور، فجزاه اهلل عين خريًا، وجعل ما قام به يف ميزان حسناته
د اجتهيد  فييه مقاربية    ويف اخلتام فهذا هو البحث قد اكتسى حلته النهالية وق

الصواب، فإن ُوفِّقت فذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء، وإن جانبته فإمنا هيي اليذنوب   
فأستغفر اهلل وأتوب إليه، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم وبارك 

 .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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َدــيـهتم

فسر القرآن بالقرآن كما ذكر ذلك شيخ اإلسيالم  إن أصح طرق التفسري هي أن ي
أن أصح الطرق يف : فما أحسن طرق التفسري؟ فاجلواب: فإن قال قالل: "ابن تيمية بقوله

موضع آخير، وميا    يفر ّسمجل يف مكان فإنه قد ُفذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما ُأ
 ،(4)"اختصر من مكان فقد ُبسط يف موضع آخر

ار عليهيا الصينعاين رمحيه اهلل    الطرق فقد س حيقة هي أصوإذا كانت هذه الطر
دودة الييت  عي كتب التفسيري امل بني  هأعطى هذا التفسري أيية، وجعله يأخذ مصاف مما

بتفسري القرآن بالقرآن كتفسري ابن كثري رمحه اهلل، وتفسري أضواء البيان للشنقيطي  اعتنت
 :نقاط مجلها يف عدةأولتفسري القرآن بالقرآن أيية عظمى، . رمحه اهلل

: أن تفسري القرآن بالقرآن من السهولة مبكان وال حيتاج إىل عناء، فمثاًل قوله تعياىل  -4
آليتني اليت فنجد تفسري معىن اهللو  يف ا( 49: املعارج) ﴾ِإنَّ اإِلنَساَن ُخِلَق ُهُلوعًا﴿

: املعارج) ﴾نوعًاوإذا َمسَّه اخلري م  إذا مّسه الشر جزوعًا﴿: تليها، وهي قوله تعاىل
، (1:الفاحتية ) ﴾اْهِدَنا الصَِِّراَط اْلُمْسَتِقيَم﴿: ، وكذلك يف قوله تعاىل(44، 41

ِصَراَط الَِّذيَن ﴿: املستقيم جلاء اجلواب يف اآلية بعدهاما هو الصراط  :فلو سأل سالل
، وملعرفة من هم (7: لفاحتةا)﴾ َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوالَََ الضَّالِِّنَي

َفُأْوَلِاَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّه ﴿: عليهم، جاء اجلواب يف قوله تعاىل الذين أنعم اهلل
َعَلْيِهم مَِِّن النَِّبيِِّنَي َوالصِِّدِِّيِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحنَي َوَحُسيَن ُأْوَلِايَك   

 (.19: النساء) ﴾َرِفيًقا
ري فسي و  من التفسري ال حيتاج إىل البحث عن األسانيد خبالف غريه كتن هذا النأ -4

صحة إسناده إىل الينيب   منالتأكد  منالقرآن بالسنة فإننا إذا أردنا أن نقول به البد 
                            

 .43/313: جممو  الفتاوى (4)



 التمهيـــــد
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 .صلى اهلل عليه وسلم
أنه يبني وجوه أخرى تزيد يف املعىن فيفصل اجململ ويشرح املبهم، ويقييد املطليق    -3

 .وهكذا
ري القرآن بالقرآن يزيد صلة الباحث بكتاب اهلل حيث إنه حيتاج للبحث عن أن تفس -4

 .اآليا  وربطها ببعض مما يكون له األثر يف  يادة اإلميان
تفسري القيرآن   :أن تفسري القرآن بالقرآن يعد آمن طرق التفسري، ويليه يف الدرجة -4

 .حبديث النيب صلى اهلل عليه وسلم
 .قرآن وأن يرفعنا بالقرآنأسأل اهلل أن ينفعنا بال

  .وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 ترجمة موجزة للمؤلف: لمبحث األولا

 :اسمه ونسبه
الُكْحيالين مث   سيين هو اإلمام العالمة حممد بن إااعيل بن صالح بن حمميد احل 

املتوكيل  "ابن " املؤيد باهلل"جمتهد من بيت اإلمامة يف اليمن يلقب . إبراهيم الصنعاين، أبو
وُعِرف باألمري كأهيل بيتيه   . ويتصل نسبه باحلسن بن علي رضي اهلل عنهما". على اهلل

 .(4)نسبة إىل جدهم الكبري األمري حيىي بن محزة بن سليمان

 :مولده
هي آخير  4199اآلخرة عام  ىليلة اجلمعة نصف مجاد (4)ن عفَّارولد مبدينة ُكْحال
 .القرن احلادي عشر

 :نشأته
نشأ الصنعاين يف بيت علم وصالح، وقد توسم فيه والده العامل اجلليل إااعيل بين  
صالح األمري الذكاء النادر فأواله جل اهتمامه وعكف على تدريسه، فحفي  القيرآن   

، وأخذ عن والده يف الفقه والنحو  (3)هي4441إىل صنعاء عام مبكراًً مث انتقل به والده 
ويف عيام  . والبيان، واستمر يف القراءة يف شىت الفنون على والده وعلى علماء صينعاء 

                            
 واألعالم، 7وديوان ابن األمري ص، ب/477الروض النضري ، و(447) 4/44البدر الطالع : انظر ترمجته يف (4)

، ونشر العرف لنبالء اليمن بعد 4/414د لعثمان بن بشر النجدي ، وعنوان اجملد يف تاريخ جن1/31للزركلي 
 .، وغريها3/49األلف، حملمد بن  بارة الصنعاين 

وفيها حصن كحالن الشهري ، الشمال حنووتقع غرهبا ، وهي مدينة بينها وبني صنعاء أربعة وعشرون فرسخًا( 4)
ومعجيم  ، 4/494 تاريخ ابن خليدون  :انظر، آخر ملوك بين يعفرأبو حسان أسعد بن أيب يعفر الذي بناه 
 . 4/4111وهجر العلم ومعاقله يف اليمن إلااعيل بن علي األكو  ، 4/439 البلدان

 .3/31ونشر العرف ، 11ومصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ص، 4/4144هجر العلم ومعاقله  :انظر( 3)
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عن  ، مث توجه بعد قضاء فريضته إىل املدينة النبوية وأخذ(4)هي حج أول حجة له4444
أوالل الصيحيحني   (4)ن أيب الغيثالرمحن بن اخلطيب ب خطيب احلرم النبوي الشيخ عبد

وقد أجا ه إجا ة عامة، وكذلك أخذ عن الشيخ طاهر بن إبراهيم بن حسين   ،وغرييا
 .(4)(3)الكردي املدين

ففي حجته  ؛وكان يف كل حجة حيجها يلتقي بعلماء احلجا  فيأخذ عنهم ويناهرهم
نت بينهما مباحثة هي التقى بالشيخ احلاف  أيب احلسن السندي وقد كا4434الثانية عام

ورجع إىل صنعاء فعكف على نشر السنة النبوية والتدريس والفتيا والتأليف . (4)ومراسلة علمية
 .واإلرشاد

مث حج حجته الرابعة . هي حج احلجة الثالثة ولقي فيها بعض العلماء4434ويف عام
عيام   (1)هي وأقام بعد احلج مدة يف الطالف مث انتقل إىل شيهارة 4439واألخرية عام 

هي حيث رجع إىل صنعاء 4441هي ومكث فيها مدرسًا ومفتيًا ومؤلفًا إىل عام 4441
وأقام فيها بقية عمره يدرس ويفيت ويؤلف ويرشد وينشر العلم والسنة وخيطيب بعيض   

 .(7)اجلمع يف جامع الروضة من أعمال صنعاء

 :شيوخه
واملعرفة وكيان مين    ر تلقى عنهم العلومُثكان لإلمام الصنعاين رمحه اهلل مشايخ ُك

                            
 .441لباحثني صوكتاب ابن األمري وعصره جملموعة من ا، 9الديوان ص :انظر( 4)

 .مل أجد له ترمجة (4)
 .ستأيت ترمجته (3)
 .ةدر السابقااملص( 4)

، وكتاب ابن األمري وعصره 3/34نشر العرف لنبالء اليمن بعد األلف حملمد بن حممد  بارة الصنعاين  :انظر (4)
 .41، وديوان األمري ص 441ص

 .3/374معجم البلدان : انظر. من حصون صنعاء باليمن حصن عظيم (1)

 .41، وديوان األمري ص 3/34نشر العرف : انظر (7)
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فقد تتلمذ عليه يف الفقه والنحيو والبييان    ؛(4)إااعيل بن صالح األمري :والده :أوهلم
 .(4)وأصول الدين

صيحيح البخياري    (3)وكذلك درس على الشيخ عبد اخلالق بن الزين املزجياجي 
 .(4)وأجا ه ومسلم وسنن أيب داود

الشيخ عبد اليرمحن بين   خطيب املسجد النبوي  على الصحيحني أيضًاوقد درس 
 .(4)اخلطيب بن أيب الغيث
التقى بالشيخ احلاف  أيب احلسن بين عبيد اهليادي     ار املدينة و ويف حجته الثانية

 .(7)وجر  بينهما مناهرا  ومراسال  علمية ،وقد تأثر به كثريًا ،(1)السندي
 .(1)بن القاسم نيد بن حممد بن احلس  :منهمو

                            
هي، درس 4174هو العالمة املفضال أبو حممد إااعيل بن صالح األمري احلسين، ولد يف مدينة ُكحالن سنة  (4)

 .هي4441الفقه والفرالض وغريها من العلوم، واشتهر بالكرم ولني اجلانب، ما  يف صنعاء سنة 
 .4/444امللحق حملمد بن حممد  يارة  البدر الطالع،: انظر 
 .3/31، ونشر العرف 444ابن األمري وعصره ص: انظر( 4)
هو الشيخ عبد اخلالق بن الذين بن حممد بن الصديق املزجاجي احلنفي الزبيدي، أخذ عن والده وعمه ومجاعة  (3)

 .هي4444من األكابر، وأخذ عنه مجاعة من أعيان علماء صنعاء، ما  بصنعاء سنة 
 .4/494البدر الطالع، امللحق حملمد  بارة : انظر 
 .3/31 نشر العرف :انظر( 4)
 .مل أجد له ترمجة (4)
هو اإلمام العامل العامل أبو احلسن نور الدين حممد بن عبد اهلادي السندي األصل واملولد، احلنفي، نزيل املدينة  (1)

عن مجلة من الشيوخ، مث رحل إىل املدينة املنورة وتوطنها،  املنورة، احملقق املدقق الفهامة ارحتل إىل تستر وأخذ
احلواشي الستة على الكتب الستة، : وأخذ عن مجلة من مشاخيها، ودرس باحلرم النبوي الشريف، من مؤلفاته

 .هي4431ما  باملدينة سنة 
 .4/11سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر : انظر 
 .3/34، ونشر العرف 441ابن األمري وعصره ص: انظر (7)

 ، ه4174هو شيخ مشايخ صنعاء يف العلوم اآللية بأسرها  يد بن حممد بن احلسن بن القاسم بن حممد، ولد سينة  ( 1)
: وأخذ العلم عن مجاعة من أعيان العلماء، وبر  يف كثري من العلوم خصوصًا علم املعاين والبيان من تآليفيه 

 . ه4443الفرقة الناجية، وجواب عن النزاس، وغريها، ما  سنة  تشييد أركان القبتني، ورسالة يف تبني
= 
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 .(4)فشصالح بن احلسني األخ: ومنهم
 .(4)عبد اهلل بن علي الو ير: ومنهم
 .(3)علي بن حممد العنسي: ومنهم

وقد قرأ عليه  ،(4)الشيخ حممد بن أمحد األسدي :وممن ال مهم الصنعاين من العلماء
شرح العمدة البن دقيق العيد واستثارته مباحث الكتاب وأعجبته فوضع حاشيية علييه   

 .(4)(العدة على شرح العمدة) :وااها
 .(7)، وقد أخذ عنه ابن األمري علم القراءا (1)احلسن بن حسني شاجور: ومنهم

 :تالمذته
 :منهم ،تالمذة ابن األمري كثريون

o (1)إبراهيم -4  :أوالده الثالثة. 

                            
= 
 .4/494، ومعجم املؤلفني، لكحالة 3/14، واألعالم للزركلي 4/471البدر الطالع : انظر 
هو صالح بن حسني بن حيىي بن علي األخفش الصنعاين العامل احملقق الزاهد املشهور املتقشف، أخذ العليم   (4) 

نزهية  : عصره، وبر  يف النحو والصرف واملعاين والبيان وأصول الفقه، من مؤلفاتيه  عن مجاعة من علماء
 .هي4444الطرف يف اجلار واجملرور والظرف، وله رسالة يف الصحابة، ما  سنة 

 .4/44، ومعجم املؤلفني 3/417، واألعالم للزركلي 4/411البدر الطالع : انظر 
احلسين املعروف بالو ير، مؤرخ أديب مياين من رجال اإلفتياء، ليه    هو عبد اهلل بن علي بن أمحد بن حممد (4) 

 .جامع املتون يف أخبار اليمن امليمون: هي، من مؤلفاته4447هي، وتويف بصنعاء 4174شعر، ولد سنة 
 .1/11، ومعجم املؤلفني 4/417، األعالم للزركلي 4/419البدر الطالع : انظر 
الصنعاين الشاعر البليغ والقاضي املشهور، أخذ عن مجاعة مين علمياء    هو علي بن حممد بن أمحد العنسي (3) 

 .هي4439عصره، واشتغل بالتدريس يف النحو واملنطق، ما  سنة 
 .7/414، ومعجم املؤلفني 4/44، واألعالم للزركلي 4/444، ونشر العرف 4/344البدر الطالع : انظر 

 .مل أجد له ترمجة (4) 
 .449ره صابن األمري وعص :انظر (4) 

 .مل أجد له ترمجة (1) 
 .449ابن األمري وعصره، ص : انظر (7) 
هو اإلمام العامل اخلطيب الواع  املفسر إبراهيم بن حممد بن إااعيل بن صالح ابن األمري الصنعاين، وليد   (1) 

= 
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 .(4)وعبد اهلل -4     
 .(4)والقاسم -3     

o (3)عبد القادر بن أمحد الكوكباين. 

o (4)طنأمحد بن حممد بن عبد اهلادي بن صاحل قا. 

o (4)أمحد بن صاحل بن حممد بن أيب الرجال. 

                            
= 

ة، ودرس هي، ودرس على والده علوم اآللة واحلديث والتفسري، استنابه والده يف اخلطاب4444بصنعاء سنة 
 .هي4443على مجاعة من املشايخ، وكان من أهل الصالح والعبادة، ما  مبكة سنة 

، ومعجيم  4/71، واألعالم للزركلي 4/41نيل الوطر من تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث عشر : انظر 
 .4/11املؤلفني 

، ونشأ يف حجر  ه4411ولد بصنعاء سنةهو عالمة اليمن عبد اهلل بن حممد بن إااعيل ابن األمري الصنعاين،  (4) 
والده، وعنه أخذ العلم وكان يقابل معه مؤلفاته، وحف  املتون واشتغل بالعلوم، وأخذ عن مجاعة من األعيان، 

 .نظم بلوغ املرام، ورياض الربيع يف املعاين والبيان والبديع: هي، من تآليفه4444تويف يف صنعاء سنة 
 .1/441، ومعجم املؤلفني 4/434عالم للزركلي ، واأل4/97نيل الوطر : انظر 
هي، بصنعاء، ونشأ هبا، وأخذ العليم  4411هو القاسم بن حممد بن إااعيل ابن األمري الصنعاين، ولد سنة  (4) 

ما  بصنعاء سنة . عن والده، مث أخذ عن أخيه عبد اهلل، وغرييا، كان إمامًا يف فنون عديدة مع تعبده و هده
 .هي4441

 .4/311، والبدر الطالع 4/411نيل الوطر  :انظر 
هي، بكوكبان، ونشأ هبيا،  4434هو عبد القادر بن أمحد بن عبد القادر بن الناصر الكوكباين، ولد سنة  (3) 

وأخذ عن أهلها، مث رحل إىل صنعاء وذمار وغريها من مدن اليمن، مث مكة واملدينة، وحصل علومًا مجة، من 
شرح نزهة الطرف، وفلك القاموس، وغرييا، ميا  سينة   : وكاين، من مؤلفاتهاإلمام الش: أشهر تالميذه

 .هي4417
 .4/414، ومعجم املؤلفني 4/37، واألعالم للزركلي 4/44، ونيل الوطر 4/444البدر الطالع : انظر 
 ولد سينة  هو أمحد بن حممد بن عبد اهلادي بن صاحل بن عبد اهلل بن أمحد قاطن احلبايب الكوكباين الصنعاين (4) 

اختصيار  : هي، أخذ عن مجاعة من علماء صنعاء وغريها، واشتغل بالتدريس واإلقراء، من مؤلفاتيه 4441
 .هي4499اإلصابة، وكتاب آخر ذكر فيه تراجم ألهل عصره، ما  سنة 

 .4/444، ومعجم املؤلفني 4/444، واألعالم للزركلي 4/71البدر الطالع : انظر 
هي، ونشأ بصنعاء، 4441مد بن أمحد بن صاحل بن أيب الرجال الصنعاين، ولد سنة هو أمحد بن صاحل بن حم (4) 

= 
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o (4)احلسن بن إسحاق بن املهدي. 

o (4)حممد بن إسحاق بن املهدي. 

 :مؤلفاته
وقد ذكر بعض الباحثني أهنا قد جياو   املياليت    ،مؤلفا  ابن األمري كثرية جدًا

 .على الرغم من كثرة أسفاره وكثرة احملن اليت تعرض هلا ،(3)مصنف
 :ذه املصنفا ه ومن أشهر

 البن سبل السالم شرح بلوغ املرام، شرح فيه بلوغ املرام من أحاديث األحكام ،
 .حجر العسقالين

 مع الصغري يف حديث البشري النذير، شرح فيه اجلامع الصيغري  التنوير شرح اجلا
 . للسيوطي

  حاشية على إحكام االحكام شرح عمدة األحكيام  وهو  ،شرح العمدةالعدة
 .عيدبن دقيق الال

                            
= 

وأخذ عن مجاعة من علمالها، وبر  يف معارف كثرية سيما النحو والصرف واملعياين والبييان واألصيول    
 .حاشية على شرح الغاية، وحاشية على الكشاف: من مؤلفاته. هي4494والتفسري، ما  سنة 

 .4/444، ومعجم املؤلفني 4/44طالع البدر ال: انظر 
هي، ونشأ بصنعاء، وأخذ عن مجاعة من علمالها، وفاق 4193هو احلسن بن إسحاق بن املهدي، ولد سنة  (4) 

منظومة اهلدي النبوي البن القيم، مث شرحها شرحًا نفيسًا، ميا   : يف غالب العلوم، وصنف تصانيف، منها
 .هي4411سنة 

 .3/414، ومعجم املؤلفني 4/414، واألعالم للزركلي 4/434البدر الطالع : انظر 
هي، أخذ العلم عن 4191هو حممد بن إسحاق بن املهدي أمحد بن احلسن بن القاسم بن حممد، ولد سنة  (4) 

 .هي4417مجاعة من علماء صنعاء، ما  سنة 
 .1/31، واألعالم للزركلي 4/49البدر الطالع : انظر 
، ونقل ذلك الدكتور عبد اهلل 34ص اهلل اجلنيدي يف حتقيقه لكتاب إيقاظ الفكرة ذكر ذلك الدكتور عبد  (3) 

 .43الزهراين يف أطروحة املاجستري ص
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  ملعاين تنقيح األنظار، حملمد بن إبراهيم الو ير، وهو من كتيب  توضيح األفكار
 .علوم احلديث

 غفار على ضوء النهار شرح األ هار، للحسن بن أمحد اجلاللمنحة ال. 

 لروضة الندية شرح التحفة العلوية، يف مناقب علي بن أيب طالب رضي اهلل عنها. 

 مثرا  النظر يف علم األثر. 

 (كل مولود يولد على الفطرة) :الفكرة ملراجعة الفطرة شرح فيه حديث إيقاظ. 

 جواب رسالة للشيخ أيب احلسن السندي. األنفاس الرمحانية على اإلفاضة املدنية. 

 ة الصابرين البن القيمَداختصره من ِع. السيف الباتر يف ميني الصابر والشاكر. 

 حاشية على البحر الزاخر يف الفقه. 

 ُّ(4)اد إىل تيسري االجتهادقَّإرشاد الن. 

 :وفاته
 تويف رمحه اهلل يف صنعاء يوم الثالثاء الثالث من شهر شيعبان سينة  

 .(4)عامًا 13هي عن 4414

 

 

                            
والعدد ، 111-114وجملة العرب العدد التاسع ص ، 1/31واألعالم ، 44، 41، 3/47نشر العرف  :انظر (4)

 . 714-711العاشر ص

 .4/439والبدر الطالع ، 47الديوان ص :انظر (4)
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 المبحث الثاني
 جهوده في التفسير وعلوم القرآن

بالتفسري مع بداية عالقته بالقرآن، فميع   لقد بدأ  عالقة اإلمام الصنعاين رمحه اهلل
فبدأ تعلقه بالقرآن  أثر ذلك يف مسار حياته، ،(4)رآن الكرمي على يدي والده العاملتلقيه للق
عن أيب عبد الرمحن ، وهذه فالدة حف  القرآن الكرمي على يدي عامل، وكما جاء الكرمي

وننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد اهلل بن مسعود ؤحدثنا الذين كانوا يقر: السلمي قال
ذا تعلموا من النيب صلى اهلل عليه وسلم عشر آيا  مل جياو وها حىت وغرييا أهنم كانوا إ

 .(4)فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعًا: يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا
 .(3)وقد ورد هذا أيضًا من قول أيب عبد الرمحن السلمي نفسه

وفهم معانيه  ه،، بل املقصود حفظفقطفليس املقصود من حف  القرآن حف  ألفاهه 
والعمل به، وهذا دأب الصحابة رضوان اهلل عليهم والتابعني والعلماء العاملني، ومنيهم  

 :الصنعاين رمحه اهلل فااع إليه يوصي أحد طالبه قالاًل له
  ليي ييا عَ  ِداشللر ديَتُه واحرْص

 
 يِليك الَعي ب ي تاب الّله َريى كعَل 

 حمافظياً  ُهلي  درِسيعلى الي  ْنُكَف 
 

 افظايحي  ديَتغيبًا ُهي  ليُه وكْن 
 يرب يي يف كتيياِب خييرٍي ّلُكييَف 

 
 يِبْسي َح أميرٍ  يف كيلِّ  ِهي ِبِبْسَح 

 اَتي ْمَلإن َع لميتَ مبيا عَ  ْليواعم 
 

 (4)اَتييلمييا أّم ُهْنييِم ك ريبْدِزَييي 
 :وكذلك يوصي يف إحدى قصالده بقراءة القرآن بتيق  فقال فيها 

                            
 .444وكتاب ابن األمري وعصره ص ، 3/31نشر العرف  :انظر (4)
 .4/4تفسري ابن كثري : ، وانظر1/474أخرجه ابن سعد يف طبقاته  (4)
من طريق معمر عن عطاء بن السالب عن أيب عبد الرمحن ( 1147) 3/311أخرجه عبد الر اق يف مصنفه  (3)

 .السلمي قوله
 .474الديوان ص  (4)
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 مسييتيقظًا الّلييِه كتيياَب فاتييُل
     

 (4)ُشييمَّ اجلبيياِل مِدْهييه َيُظييفوْع 
وهكذا هبذه الروح املعنوية والنفس األبية انطلق اإلمام الصنعاين يف رحاب كتاب اهلل  

 .فهمًا ودرسًا ومذاكرة وتعلمًا وتعليمًا
ومل يكتف رمحه اهلل بفهمه اجملرد لكتاب اهلل عز وجل، بل أضاف إىل ذلك استعانته 

 :النبوي كما قال يف بعض قصالدهبعلوم احلديث الشريف والتفسري 
 صيطفى للُم ٌةنَّوُسي  تيابِ ِكال ُمْلِع

     
 (4)اينالثَّيي ي احملييلُِّهييَو ٌلو أّوُهيي 

وال أدل على ذلك من كثرة استدالله باألحاديث املرفوعية يف تفسيريه مفياتح     
الرضوان، وأيضًا مل يغفل جانب تفسري الصحابة والتابعني، وما الشواهد واآلثيار الييت   

 .وردها يف تفسريه إال دلياًل على ذلك، ولنضرب على هذا مثااًل من تفسريهي
بدأ مباشرة بعد  (41من اآلية: ّص) ﴾َوَقاُلوا َربََّنا َعج ْل َلَنا ِقطََّنا﴿ :فعند قوله تعاىل

أخرج عبد بن محيد، وابن جرير، وابين  ": ، فقالّطاآلية بسرد اآلثار اليت تفسر معىن الِق
مث بعد ذليك  . إخل" ...نصيبنا وحظنا من العذاب: أيب حامت، عن قتادة قال املنذر، وابن

وهذا شياهد    .(3)"ه إذا قطعهّطَق ،هو القطعة من الشيء": فقال ّطذكر املعىن اللغوي للِق
بسيط على عناية اإلمام الصنعاين رمحه اهلل باآلثار التفسريية، وإال فتفسريه ملييء هبيا   

 .مفاتح الرضوان :هذا التفسري املبارك ويعرف هذا من دار يف فلك
 ،وكذلك من قرأ ديوان الصنعاين رمحه اهلل فسيجد أنه يزخر بذكر الكتاب والسينة 

 :إليك مقتطفا  من قصالده تدل على عنايته بالقرآن والسنة فمنها قولهو
 ديتينَهي  ريِفالشَّي  للعلِم احلمُد لَك
 

 األسيىن  لى املقصيدِ َع ْنيتين ِمّلوَد 
  اخيرٍ  العليمِ  ْنِم ٍريإىل حب ديُتُه 

 
 ىنْدَأ ْوَأ سينيَ ْوَق اِبَقي  ْنِم ُهينابيُع 

 
                            

 .334وان صالدي (4)

 .417الديوان ص (4)
 .من النص احملقق( 14) ص :انظر (3)
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  الييت  ِةيوالسنَّي  اب الّلِهَتِك وِميعل
 

 (4)انَّي َغروضة  منها لفٍ  ّلوى ُكَح 
 :ومنها قوله يف مدح أهل احلديث 

 حمميدٍ  ليمِ ِع حِرَب ْنا ِمْوَوا وارَتْوَوَر
 

 رِدِو ْنِمي  املذاهُب لَكِت ْمُهَل يسْتوَل 
 الّله والسنة اليت كفتيهُ  اَبَتِك ْماُهَفَك 

 
 (4)وي اجمليدِ َذ الرسوِل َبْحَص لهْمْبَق 

ولقد اعتىن اإلمام رمحه اهلل بالعلوم املساعدة املعينة على فهم كتاب اهلل عز وجيل   
كعلوم اللغة، والصرف، والبالغة وحنوها وهو طريق املفسرين قبله، فال بد ملين تصيدر   

 .فسري كتاب اهلل عز وجل أن يكون ُمِلمًا بتلك العلوملت
زل على حممد يكتاب اهلل املن يعرف به فهمالتفسري علم ": قال الزركشي رمحه اهلل

صلى اهلل عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وِحكمه واستمداد ذلك من عليم  
 هي .ا (3)اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءا 

هذا وبعد أن استجمع اإلمام الصنعاين رمحه اهلل الشروط املطلوبة يف املفسر، انطليق  
ان رمحه اهلل كميا  فك ، ، يتلوه ويفسره ويدعو به ويع  الناس يف رحاب القرآن العظيم

 :نفسه قال هو عن
 الييت  َةّنوالّسي  الّلِه كتاَب ُتيدمَخ
 

 ُغير  اْل ِهِبْحَصي  ْنِم املختاِر تتنا عِنَأ 
 ْنُكي واها يف ديياري ومل يَ ِل رُ َشَن 

 
 ييدري  ْنَمي  وسالْل واها مبنشوٍرِل 

 هرُتَشي َن ْدقى الذي َقي ْبَي أْنوأرجو ِب 
 

 (4)ِرَشي إىل احَل ى يدوَمّتمًا َحيهبا دال 
مليا  " :وكان له رمحه اهلل جملس  يف اجلامع الكبري بصنعاء يدرس فيه التفسري كما قال 

 ،مع الكبري يف التفسري على الكرسي تدريسًا عامًا ممزوجًا بالوع  والتذكريسنا يف اجلاّرَد

                            
 .413الديوان ص  (4)

 .411الديوان ص  (4)

 .4/33الزهان يف علوم القرآن  :انظر (3)
 .431الديوان ص  (4)
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وكان  ،وانتشر منه خري كثري من تعليم الشرالع وإشاعة السنة النبوية ،هي4444من سنة 
حيضره أمم من الناس ال حيصون، من كبري وصغري، وأقبل الناس على الطاعا ، وعمر  

 .(4)"اجلماعا بيو  اهلل بالصلوا  يف أوقاهتا و
 :وله من األبيا  يف هذا

 زٍليني ُم أشرُف الّلِه عندي كتاُب
 

 اُميإمي  ي بذيِنِبْيسواملصطفى َح 
 منيهما  على املنيابرِ  وَلَكْم نشرُ  

 
 الُمراسي ما طيوى األْعي  لى الَكوَع 

 نفالسياً  اِميعلى األن ُهيمن َأْبر ُ  
 

 اُمي مي  املنَييعي يها لليِّنَأيََكَف 
 أمييًة اليييهدايِة ِجإىل هنيي قييادْ  

 
 ه اإِلسييالُمفقييوي مبييا أبر ُتيي  

 موفيقٍ  لُُّكي  وأتى إىل الكرسيي   
 

 (4)ييياُموِق ُهَلييحو قعييود  ُمُهييَف 
سها اإلمام الصنعاين رمحيه اهلل عليى هيذا    رَّومن كتب التفسري اليت َد 

والكشاف للزخمشيري،   ،زيل للبغوييالكرسي يف اجلامع، كتاب معامل التن
 رمحيه اهلل  وبعد أن أمت الصنعاين .(3)درسه باملواع  والزواجروقد كان ميزج 

س معانيه، وتعلم العلوم الشرعية كاحليديث والفقيه   حف  كتاب اهلل، وَدْر
مام ضوالنحو والصرف والبالغة، وأصبحت عدته جاهزة ألن يكون أهاًل لالن

مفياتح الرضيوان يف   ) إىل ركب املفسرين، شر  رمحه اهلل يف تأليف تفسريه
فهو إذًا تفسري للقرآن بالقرآن، وهي أحسين  ( تفسري الذكر باآلثار والقرآن

والقرآن الكرمي قد جير   ": ، ويقول هو عن هذا(4)الطرق يف تفسري القرآن
حكمة اهلل فيه أن حيكي بعض األمور يف بعض املواطن، وبعضيها يف بعيض   

                            
 .414الديوان ص  :انظر (4)
 .314، 311الديوان  :انظر (4)
 3/41نشر العرف  (3)

 .4/494والزهان ، 43/313جممو  الفتاوى  :انظر (4)
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م واحد آخر، ويكتفي مبا ذكر يف كل موطن عما ذكر يف اآلخر، إذ هو كال
 (4)هي.ا "إمجاله ُلده ويفص ي َقيوضح بعضه بعضًا، وُي

ولندرة هذه التفاسري أعين اليت تفسر القرآن بالقرآن، وهي معدودة على األصيابع  
بر   أيية هذا التفسري املبارك، الذي أخذ مصافَّه أواًل بني كتب التفاسري اليت سيلمت  

 .سري القرآن بالقرآنمن التأويال  الباطلة، وثانيًا بني كتب تف

                            
 .4/444هدى القباطي رمحها اهلل  األخت مفاتح الرضوان بتحقيق :انظر (4)
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 المبحث الثالث
 لمعتقد السلف وما القاه بسبب ذلكاعتقاده 

إن املتتبع لكتب اإلمام الصنعاين رمحه اهلل، والدارس هلا ليلمح من أول وْهَلة نيور  
العقيدة السلفية الصايف يشع منها، وينبثق من ثناياها، ومن سز األغوار َعِلَم أن ذلك النور 

ن الكرمي ومن سنة سيد املرسلني نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم، الييت  مستمد من القرآ
تضّلع منها الصنعاين رمحه اهلل، ولكي نتعرف عن كثب على عقيدة اإلميام الصينعاين   

 .وتوجهاته سنتعرف أواًل على حالة عصره اليت عاش فيه
، مين  هواجهي فالصنعاين رمحه اهلل عاصر اإلمام حممد بن عبد الوهاب، وواجه ما 

والبد  والضالال  اليت كان ثديها املرضع هلا هو اجلهل،  هبا القبور والتزك عبادة تفشي
باء، وسأترك اجمليال إلمامنيا   وسيفها املسلَّط يف وجوه من أنكر هو التقليد األعمى لآل

 :الصنعاين يبني لنا من خالل شعره واقع عصره فيقول
 ميياَلْثغريبييًا ِم الييديُن بييدَأ

 
 ميياَرالُك األنيياِم خييرُي الييُهَق 

 لنييا كمييا قيياَل ولقييد عيياد 
 

 احقييًا َكِلميي ادُقو الصَّييُهييَو 
 بييِه مييا فيياَه ّلقييد رأينييا ُكيي 

 
 َكِلمييا شيييٍء أنييه أصييدقُ  

 لنييا إخييواٍن َنْيا َبييَنييْبَرَتفاْغ 
 

 اَميييَظُع وقيييوٍم ابييياٍ َرَقَو 
 بييه مييا حنييُن فييارحم اللييهمَّ 

 
 اَمي  يف فييهِ  ْنَمي  ا مثيلَ َنْوَدَغ ْذِإ 

 ِبييَد   اءْ َجييَو ْتّمييَع ربييٌةُغ 
 

 مييىَع ُهو ادْتيي ت الكييوَنّمييَع 
 ضييلة شييعري األميياينُّ ليييْت 

 
 ميياَليومييًا َع َةّنر الّسييُشييْنَت 

 ىَدفيييه للُهيي ُرْصييالنَّ ويكييوُن 
 

 اَميييِزَهْنه ُمي غيييرُيلَِّووُيييي 
 سيبعًا ال نيرى   البييتَ  ونطوُف 

 
 ميياَزْمونييأيت َ  فيييِه بدعييًة 

 ًاَعييْمَج ًاَسييْمي فيييه َخونصييّل 
 

 ملييا تفريييق  مييا فيييِه واحييد  
 يف تعيياىل عنييُه هنييى الّلييُه ْدَقيي 

 
 اَمييَلالُع َنأْيالشييورى َفيي سييورِة 
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 ميياَأ الييديَن ُمُتْقمييّز ْمُكييا َلَميي
 

 ميياَكْحهنيييًا ُم نييُهَع ْميييُتِهُن ْدَقيي 
 ِبييَد   أرٍض لِّذا يف ُكييَكييَو 

 
 اَمييَرا احَلَذَهيي اليييوَم صُُّخييال َأ 

 فيياعتز مثيياٌلا هييذا َميينَِّإ 
 

 اَمييَلا ُهَهْدِجييَت ْسِقيي وعليييِه 
 الَفي  ِقْفي ت اأُلّمي لمته قيد عَ ُه 

 
 (4)اَمييُلُح اّلِإ األنييواَر ُرُظييْنَت 

 :مث استمع إليه يصف حال عصره يف كتابه تطهري اإلعتقاد عن أدران اإلحلاد فيقول 
وطبيق األرض   ،واجتمعت عليه سكان األغوار واألجناد ،هذا أمر عّم البالد: فإن قلت"

شرقًا وغربًا ومينًا وشامًا وجنوبًا وعدنًا، حبيث ال جتد بلدة من بالد اإلسيالم إال وفيهيا   
موهنا، وينذرون هلا، ويهتفون بأاالها، وحيلفون ظقبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويع

ا هبا، ويطوفون بفناء القبور، ويسرجوهنا ويلقون عليها األوراد والريياحني، ويلبسيوهن  
الثياب، ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة هلا، وما يف معناهيا مين التعظييم    

ال خيلو من  غالبهافتقار إليها، بل هذه مساجد املسلمني واخلضو  واخلشو  والتذلل واال
أو مشهد يقصده املصلون يف أوقا  الصالة يصنعون فيه ما ذكير أو   ،قز أو قريب منه
 .(4)"بعض ما ذكر

فاعلم أن هذه األمور اليت ندندن حول إنكارها، ونسعى ": قول يف موضع آخرمث ي
يف هدم منارها صادرة عن العامة، الذين إسالمهم تقليد آلبالهم بال دليل، ومتابعتهم هلم 
من غري فرق بني دين ومثيل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه 

يعتقدون فيه، ويراهم ينذرون، ويعظمونه ويرحلون به إىل  يف الطفولة أن يهتف باسم من
حمل قزه، ويلطخونه بترابه، وجيعلونه طالفًا على قزه، فينشأ وقد قر يف قلبه عظمة ميا  
يعظمونه، وقد صار أعظم األشياء عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغري، وشاخ عليه 

 .هي.ا .(3)"الكبري، وال يسمعون من أحد عليهم من نكري
                            

 .313الديوان ص : انظر (4)
 .44 تطهري اإلعتقاد عن أدران اإلحلاد للمؤلف ص :انظر (4)

 .43صاملصدر السابق  (3)
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وقد لقي الصنعاين رمحه اهلل يف سبيل نشر العقيدة الصحيحة من األذى ميا اهلل بيه   
ه مين ذليك   يبني لنا واقعه ومشاعره  جتاه ما حصل ل وهذه األبيا  من قصيدةعليم، 

 :ولييق األذى، فااع إليه
 يِتَرْصي لُن (4)فييكَ  أوذيُت ْدفإن ي َق

 
 ِرْحييالَبو ر يف الَبيي اِءّرالَغيي َكِتنَّلُسي  

 ْمِهِكْفَسي وا ِبمُّي َهَو أقوام  اَمَر ْمَكَو 
 

 (4)ر َنْيليي بالّضي   ي فأىب الرمحُنِمَد 
 :وقال يف قصيدة أخرى 

 ييْدوَهييي ِهليييى حمبِتيييُأالُم َع
 

 ياِميييَرهبيييا َغ نَّوَأ ِهِتبسييينَّ 
 يِمييْحَلتييه ِبحّبَم ْتَنييِجوقييد ُع 

 
 ياِمَظييِع ِهِتنَُّسييِب ْتَطييِلُخ ْدوَقيي 

 اُهَمييأبييدًا ِح ٍكتيياِرب فلسييُت 
 

 ياِمَمييِح ِهِبيي قيييُتي َلن ييو َأَلييَو 
 ىاَرَيييَح وم ي َقييِجييَهْنَم َرَكييْنَأَو 

 
 ن املييالِمِميي اِمَهي بالس ييِنْوَمييَر 

 ٍلْهي َج لُُّكي  رادُقَسي  هبْم اَطَحَأ 
 

 ياِمَعييي التَِّفيي الَِّإ وَنُشييْما َيَمييَف 
 :إىل أن قال 

 يِدْهييَجِب ُهَتسيينَّ حييياَة وُمُرَأ
 

 ياِمَمييُيَلقُّييوين ِح ْنوا َأاُمييَرَف 
 ياِلَبي ا ُأَمي َف ييهِ ِف ودييتُ د ُعَقَو 

 
 (3)اِمَظي ِع ٍبَرُكي  ْنِمي  ُتْيما الَقِب 

إن الصنعاين رمحه اهلل يعتز جمددًا للدين : فبعد هذا كله ميكن أن يقال حبق 
، وقد واجه يف سبيل يف بالد اليمن يف ذلك العصر الذي امتأل باجلهل والظلم

، ومن ترجم للمؤليف يف  (4)إليها الشوكاين عصيبة أشاردعوته حمنًا ومواقف 

                            
 .أي يف النيب صلى اهلل عليه وسلم (4)
 .314الديوان ص  (4)
 .311ن ص الديوا (3)
 .44، 43/ 4البدر الطالع : انظر (4)
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، فنسأل اهلل عز وجل أن يعظم له املثوبية واألجير، وأن   كتبهم فلريجع إليها
جيزيه عن أمة اإلسالم خري اجلزاء، إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهلل وسلم 

 .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 الرابع ثالمبح
 موقفه من الزيدية

 ،(4)الزيدية نسبة إىل  يد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنيه 
وكان أهل الكوفة قد وعدوه النصرة على األمويني، وملا خرج لقتاهلم  وإليه تنسب الزيدية

 خذلوه كما خذلوا جده احلسني بن علي رضي اهلل عنهما من قبل فتركوه ألنه ال يلعين 
 .(4)تلالشيخني فُق

تعتز الزيدية من فرق الشيعة، إال أهنا ختالف بقية فرق الشيعة يف كثري من مساللهم و
ألهنم  ؛وأصوهلم، وهي األخف ضررًا من تلك الفرق، واألقرب إىل أهل السنة واجلماعة

س ، خالفًا لبقية الرافضة األجنا(3)عنهميقرون باخلالفة أليب بكر وعمر وعثمان ويترضون 
 .الصحابةالذين يلعنون 

وألن الزيدية فرقة من فرق الشيعة فهم يرون اإلمامة يف أوالد فاطمة رضي اهلل عنها 
، ويقولون بعصمة أربعة من آل البيت هيم  (4)سواء من نسل احلسن أو من نسل احلسني

ثين عشرية اليذين يقوليون   خالفًا لغالة الرافضة كاال(4)علي وفاطمة واحلسن واحلسني
 .عشر االثىنة ألمتهم بعصم

وأما يف جانب األااء والصفا  فالزيدية يوافقون املعتزلة فيها وذلك ألن  يد بين  
 .(1)علي تتلمذ يف األصول على واصل بن عطاء

                            
 .، واملصادر السابقة34، 43/31الفتاوى جممو   :انظر (4)
 .4/414تاريخ الطزي  :انظر (4)

، ومعجم ألفاظ العقييدة  4/444، وامللل والنحل للشهرستاين 14مقاال  اإلسالميني، لألشعري ص  :انظر (3)
 .4/411ل السنة والشيعة للقفاري ومسألة التقريب بني أه، 447 للفاحل ص

 .4/444 امللل والنحل :انظر (4)

 .311ص والعلم الشامخ للمقبلي، 91البحر الزاخر ص :انظر (4)

 .311ص  والعلم الشامخ للمقبلي، 4/414 امللل والنحل :انظر (1)
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، (4)هذا وقد نشأ اإلمام الصنعاين منذ طفولته يف جمتمع يعتقد مبعتقد الزيدية ويدين هبا
، فمن هنا كان منطلق اإلمام وحترره (4)باب االجتهادويفتح  ،م التقليدحر وهذا املذهب ُي
 ،فلما بلغ مرتبة االجتهاد حبث ودرس وتأثر بعلم احليديث والسينة   ،من ذلك املذهب

خصوصًا بعد رحلته إىل احلج والتقاله بالشيخ السندي رمحه اهلل، فكان هذا له دور كبري 
ومما ساعد اإلمام رمحيه اهلل   يف رجو  اإلمام الصنعاين إىل مذهب أهل السنة واجلماعة،

 :فقد كان شديد النبذ له ويف هذا يقول يف بعض أشعاره (3)على الرجو  نبذه للتقليد
 ٍدحملّميي ع اِبي َتييإن يي اَلَقيي ْنَميي
 

 رآِناآلثيييار والُقييي ُعاِبَتيييوُم 
 يننييايف ِد عظيمييًة َتْيييَتقييالوا َأ 

 
 الِنْذواخُلي  ِلْهي اجَل َنْتَمي  َتْبِكَرَو 

 ْعِبييواَت ِةياَنييي الد نييًا ِفييالُف ْدلِّييَق 
 

 الِنُفييِل ًةاَلييَقَم يُنفيمييا تييدِ  
 ليى اليذي  َع ييبُ ِعَن اَنْسلنا هلم َلُق 

 
 اِنَيييْديف األََ واَ ْميياألََ َدلَّييَق ْدَقيي 

 يالي  َققََّحَو األصوَل َفَرَع ْنَم ّنِكَل 
 

 آِنْرلُقيييِل التفسيييرَيَو آثييياَر 
 :إىل أن قال 

 اَهَدْعييًا َبريِسييو َأُدْغييَي ْنَأ جيييوُ َأ
 

 ييياِنْمالُعَك يييِدِلْقالتَِّب اُدَقييُيَو 
 ْمِهاِنَيييْدي َأِفيي اءََاآلَبيي ابُعَتييوُي 

 
 (4)اِنَثي ْوي األََِداِبي َع ي مقاليةُ ِذَه 

وبعد أن استقر اإلمام الصنعاين رمحه اهلل على مذهب أهل السنة واجلماعة أخيذ يف   
منيهم إىل   ثر الناس به ورجع كثري نشر احلق والصد  به، ونشر السنة يف ربو  اليمن فتأ

السنة الغراء، بل قد رجعت أسر بأكملها إىل احلق كما هو حال آل إسحاق وآل شرف 
 :ومن شعره يف ذلك. (4)الدين وآل املتوكل وغريهم

                            
 .4/434البدر الطالع  :انظر (4)
 .44كرمي ص كتاب الزيدية نظرية وتطبيق لعلي بن عبد ال :انظر (4)
 .4/4144 هجر العلم ومعاقله :انظر (3)
 .417الديوان ص  :انظر (4)

 .4/4144 هجر العلم ومعاقله :انظر(  4)



 دراسة عن المؤلف: الفصلَاألول/َالدراسةَ:َالبابَاألول

 
 

(34) 

 ْمُكبأرِضييي كيييان احليييديُث
 

 ادَِّجييي الّليييِهبًا َوَرْغَتْسيييُم 
 ُهوَنيييَنُف رُ َشيييحيييىت َن 

 
 ىدََّصييا َتَميي نييُهِم ُ ْوجَلييَو 

 ِهِذْخيييييوألََ ِهِسيييييْرَدوِل 
 

 ىدََّصييَت لٌّنا ُكييعييِدَب ْنِميي 
 يف لمييييياُءالُع َساَفَنيييييَتَو 

 
 َداْجييَوَهييوىو َو ُكْتييِب احلييديِث 

 وذا ٍخّسيييييَنهيييييذا بَت 
 

 اَدْقيييَن اِلامَليييها ِباِلَرِشيييِب 
 ا فخيييرًا والَذ ليييُتا ُقَمييي 

 
 َجييدَّا ِمْلييو بنشيير الِعُجييْرَأ 

 ثًاد َحييييَته ُمُتييييْلبييييل ُق 
 

 (4)ىَدْجييى وَأَطييْعَأ ْنَميي يِمِعييَنِب 
                           

                            
 .434، 434الديوان ص  :انظر (4)
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 المبحث األول
 هتتاريخ كتاب

الصنعاين رمحه اهلل على نشر العلم والتعليم، كما تقيدم بيانيه يف    لقد دأب
س التفسري يف لم كان رمحه اهلل يدّرمبحث جهوده يف التفسري، ومع هذا النشر للع

انتهى املوجود :"جامع صنعاء ويكتب ما يدرسه كما ذكره ناسخ املخطوطة بقوله
قل من األم اليت خبطه قيدس  رضوان اهلل ورمحته تغشاه، ُن (4)من تفسري البدر املنري

اهلل روحه، وكان يكتبه رمحه اهلل أيام تدريسه يف تفسري البغوي، يكتب كل ييوم  
ه بعيد  ِبْتدرسه، وهلذا جتده يف بعض املواضع مل يكتب شياًا الشتغاله ورجاء لَك ما

 .(4)..."ذلك
هذا وال ميكننا اجلزم ببداية كتابته للتفسري، وقد ورد يف عدة مواضيع مين   
تفسريه تاريخ لبعض السور، كسورة القصص جاء التاريخ أن تفسريها كيان يف  

خر انتهى يف الثالث عشر من ربيع اآل ژڤ  ژ  ، ويف سورة(3)هي4477غرة عام
سيورة الزمير يف   وهيي،  4471 اآلخرة ىهي، والصافا  يف مجاد4471عام

هي، وسورة حممد 4479الثانية  ىهي، وسورة الشورى يف مجاد4471رمضان
هي، وكما تيرى أيهيا   4411صلى اهلل عليه وسلم انتهى يف عشرين من صفر

األقرب لتاريخ وفاة املؤليف رمحيه اهلل   القاري الكرمي أن هذا التاريخ األخري هو 
هي مما يدل على أن التفسري قد استمر مع املؤلف إىل آخر حياته، أميا  4414عام

إن تدريسيه   :بدايته يف كتابة التفسري فكما سبق ال ميكن اجلزم هبا، وإمنا قد يقال

                            
 .هذا أحد ألقاب املؤلف (4)
 .ب/444مفاتح الرضوان ق (4)
 .311ص  مفاتح الرضوان يف القسم الذي حققه الدكتور عبد اهلل سوقان :انظر (3)



 دراسة الكتاب: الفصلَالثاني/َالدراسةَ:َالبابَاألول

 
 

(34) 

 :يف شعره رمحه اهلل وقد قال الصنعاين، للتفسري كان متأخرًا

 ايَهي ًا وبعَدّرُط اآلِل َمويُلُع ُتْثِرَو
 

 محيدِ َأ َةينَّي ُس الّليهِ  ِدحبْم ظُتِفَح 
 ناِرْصي َع أعالَم ِنْيَمْلودّرْسُت يف الِع 

 
 ِديل وَتنشَّي ْيَسي ي َفيِذكلٌّ تالِمَف 

 ُهُتي ْظِفَح اِبَتي الِك رُيِسْفَت ذلَكيََك 
 

 ِدموح ي  كيلَّ  رِيِسْفودرَّْسُت يف التَّ 
 ٍدِجْسي َم لُِّكيف رسيٍّ َوُك لِّى ُكَلَع 

 
 (4)يِدَتي ْهي وَيِدْهي َي اُهَنْلمبا ُق لٌُّكَف 

   

                            
 .411، 414الديوان ص  :انظر (4)
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 الثاني المبحث
 توثيق نسبته إلى المؤلف

هو ملؤلفه حمميد بين   ( الذكر باآلثار والقرآن تفسري مفاتح الرضوان يف)هذا الكتاب 
 ذكرهيا  ةإااعيل األمري الصنعاين رمحه اهلل وال شك يف ذلك وال ريب، وذلك ألدلة عد

مستوفاة مبا ال يترك جمااًل للشك الشيخ الدكتور عبد اهلل بن سوقان الزهراين يف حتقيقيه  
جلزء من هذا التفسري املبارك، وقد أجاد وأفاد، واختصر على من بعده الوهاد، ومل يد  

 .(4)ملشكك جمااًل للعناد
ور عبد اهلل على نسبة الكتاب للصنعاين رمحه اهلل فكثرية، استقصاها الدكت أما األدلة

 .سوقان الزهراين حفظه اهلل وسأذكر أيها بنا
 :فؤن األدلة

 : ذكر الصنعاين رمحه اهلل يف تفسريه بعض كتبه اليت ألفها وأحال عليها فمثاًل -4

  (4)السيف الباتر يف ميني الصابر الشاكر  

 (3)سبل السالم 

 (4)الروضة الندية 

 (4)واألنفاس الرمحانية 

قاظ الفكرة هو للصنعاين، وقد أورد فيه عدة مسالل وكان ليه  ال شك أن كتاب إي -4
فيها اختيار  وترجيح مث جنده بعد ذلك ذكر تلك املسالل يف تفسريه مما يدل على أن 

                            
 .وما بعدها 4/34مفاتح الرضوان، حتقيق عبد اهلل الزهراين : انظر (4)

 .من هذا البحث( 94) ص :انظر (4)
 .341ص  الزهراينمفاتح الرضوان بتحقيق الدكتور عبد اهلل  :انظر (3)

 .441 ص الزهراينمفاتح الرضوان بتحقيق الدكتور عبد اهلل  :انظر (4)

 .347مفاتح الرضوان بتحقيق الشيخ أمني بن عايش ص  :انظر (4)



 دراسة الكتاب: الفصلَالثاني/َالدراسةَ:َالبابَاألول

 
 

(37) 

 :الكتابني منبعهما واحد، فمثال

ْهيَرًة  َوِإْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اللََّه َج﴿ :عند تفسريه لقوله تعاىل
ويف اآلية دليل على أنيه صيح   ": قال (44:البقرة) ﴾َفَأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن

األجسام  إاّل إمياهنم قبل علمهم أن اهلل تعاىل ليس جبسم وال عرض فإهنم ال يعرفون مرليًا
عبدوا العجل وهذا أحسن مما استدل به ابن عبد السالم وغريه على هذا بأهنم  ،واألعراض

وهذا الدليل بّينا بطالنيه يف حميل   . ولو كانوا علموا أن اهلل تعاىل ليس جبسم ملا عبدوه
 .(4)هي.ا. "وحققناه يف رسالة ...آخر

 .(4)والرسالة هي إيقاظ الفكرة وهذا الكالم موجود فيها

 .هذا وقد ذكر الشيخ عبد اهلل الزهراين أدلة كثرية غري هذه فلريجع إليها
ا وسيد  مي على نسبة الكتاب، فأجاب الشيخ عليه ري حول الكتاب شبهتانأثوقد 

 .ا مث نفيض يف األدلة املقنعة ألويل األلبابالباب، نذكري
أن إبراهيم ابن املصنف رمحه اهلل ترجم لوالده يف كتابه الروض النضري : الشبهة األوىل

 .ومل يذكر يف ضمن مؤلفاته كتاب مفاتح الرضوان
أن الشوكاين رمحه اهلل وهو ممن عاصر املؤلف وترجم له مل يذكر ذلك : الشبهة الثانية

 .(3)أيضًا بل عزى هذا الكتاب البنه إبراهيم
 :وجواب الشبهة األوىل ُيجؤل يف نقاط

  أن إبراهيم ابن املصنف ملا كتب يف مؤلفا  والده يف كتابه الروض النضري بني أنه إمنا
هبذا اجلمع إال انتفاعي فإن طال حبث وأيل ومل أقصد :" مجع ذلك لنفسه حيث قال

آخر وحرر الريا  على صفحا  الرقا  مبا ال تقبله األاا  فقد راق جلامعه الذي هو 

                            

 .4/447هدى القباطي  :األخت مفاتح الرضوان بتحقيق :انظر (4)
، نقاًل عن رسالة األخ عبد اهلل الزهراين يف حتقيقه ملفاتح الرضيوان،  441 – 413 إيقاظ الفكرة ص :انظر (4)

4/34. 
 .4/443البدر الطالع  :انظر (3)
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املراد وأن مين سبحانه بنفع الغري به فال حجاب على دالرة فضل الوهاب واهلل يعطيي  
 .(4)"من يشاء من فضله

التذكري ملا خياف عليه الذهاب  :صد فيهإذ أهم املقا" :مث بني سبب ذلك اجلمع فقال
 .(4)"من أحباث يتعذر أو يتعسر وجودها يف كتاب

 والده هأنه مل يدَّ  يف كتابه الروض النضري االستيعاب لكل ما ألف. 

  كتاب، ومل يذكر منيها   411لقد  اد  مؤلفا  الصنعاين رمحه اهلل على أكثر من
هليا   الزهراينعلى إحصاء الدكتور عبد اهلل  ابنه إبراهيم إال تسعة وعشرين، وهذا بناًء

مما يدل على أنه مل يقصد مجع كل املؤلفا  وإمنا قصد ما خياف  ،(3)من الروض النضري
 .عليه الذهاب كما تقدم

  وقيد   ،كتاب مفاتح الرضوان كان ُيْلقى على شكل دروس يف املسجدوقد تقدم أن
لعل هذا هو الذي جعيل إبيراهيم   استمر تدريسه إىل قرب وفاة املصنف رمحه اهلل، ف

 .ال سيما وأنه ألف الروض النضري يف حياة والده ،ُيْغِفل ذكر الكتاب

 :وجواب الشبهة الثانية
أن الشوكاين رمحه اهلل يف كتابه البدر الطالع مل يشترط االستقصاء ومل يذكر مين  

التني، فال حجة مل، بينما مؤلفاته  اد  على ا(4)مؤلفا  الصنعاين رمحه اهلل إال ستة كتب
 .ملن أنكر النسبة

 . وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                            
 .أ/417ل  الروض النضري :انظر (4)
 .املصدر السابق (4)
 .4/39 الزهراينمفاتح الرضوان بتحقيق الدكتور عبد اهلل  :انظر (3)

 .431، 4/437البدر الطالع  :انظر (4)
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 المبحث الثالث
 موارد المؤلف في الكتاب

ميكننا " مفاتح الرضوان يف تفسري الذكر باآلثار والقرآن"من خالل عنوان هذا الكتاب 
لكرمي إذ أن هذا التفسيري هيو   معرفة أول مصدر اعتمد عليه املؤلف، أال وهو القرآن ا

تفسري للقرآن بالقرآن، مث من خالل العنوان أيضًا تبني لنا أن املؤلف رمحه اهلل مل يقتصير  
على القرآن يف تفسريه، بل استمد من معني السنة النبوية املطهيرة وأقيوال الصيحابة    

ضح لكل من يقرأ يف والتابعني ما يدع م به املعاين واحلقالق اليت يريد إيضاحها، كما هو وا
 . هذا الكتاب

هذا وقد اعتمد املؤلف رمحه اهلل يف تلك اآلثار اعتمادًا كليًا على كتاب الدر املنثور 
للسيوطي رمحه اهلل، من غري أن يبني صحة ما ينقله من ضعفه يف األغلب، فال تكاد جتد 

 .حديثًا أو أثرًا إال وهو بنصه يف الدر املنثور
قد أكثر النقل ما  وحتليل املعاين، فإننا جند أن الصنعاين رمحه اهلل وأما يف تفسري الكل

، وقد ينقل عنه باملعىن أحيانيًا، وال  (4)تفسري أيب السعود، فكثريًا ما ينقل عنه باللف  عن
 .زر اليسريييصرح بالنقل منه إال يف الن

نًا ينقيل  الكشاف للزخمشري، فأحيا :ومن الكتب اليت نقل عنها الصنعاين رمحه اهلل
وأحيانًا ينقل وال يعقب حىت ولو كان املنقول خطًأ عقديًا ناشئ عن  (4)عنه ويعقب عليه
 .(3)اعتزال الزخمشري
 :مصادر املؤلف على النحو التايل وميكن ترتيب

                            
 (.413) ص :انظر ﴾وقهم السياا ﴿ :كما يف سورة غافر عند قوله تعاىل (4)

 (414) ص :انظر ﴾غفر للذين تابوافا﴿ :كما يف سورة غافر عند قوله تعاىل (4)
 (.411) ص :انظر ﴾رمحة وعلمًا ءوسعت كل شي﴿ :كما يف سورة غافر عند قوله تعاىل (3)
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 :كتب التفسري وعلوم القرآن: أواًل
 تفسري عبد الر اق. 

 تفسري الفريايب. 

 تفسري عبد بن محيد. 

 تفسري الطزي. 

 ري ابن املنذرتفس. 

 تفسري ابن أيب حامت. 

 تفسري ابن مردويه. 

 زول للواحدييأسباب الن. 

 تفسري البغوي. 

 الكشاف. 

 الدر املنثور. 

 تفسري أيب السعود. 

 :علوم القرآن

 فضالل القرآن أليب عبيد. 

 معاين القرآن وإعرابه للزجاج. 

 الناسخ واملنسوخ للنحاس. 

  اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي. 

 :كتب احلديث: يًاثان
 مصنف عبد الر اق. 

 سنن سعيد بن منصور. 

 مصنف ابن أيب شيبة. 
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 مسند اإلمام أمحد. 

 صحيح البخاري. 

  األدب املفرد للبخاري. 

  صحيح مسلم. 

 ماجه سنن ابن. 

 سنن أيب داود. 

 سنن الترمذي. 

 السنة البن أيب عاصم. 

 مسند البزار. 

 تعظيم قدر الصالة حملمد بن نصر. 

  حملمد بن نصرقيام الليل. 

 سنن النسالي. 

 مسند أيب يعلى. 

 صحيح ابن حبان. 

 معجم الطزاين الكبري. 

 معجم الطزاين األوسط. 

 الصفا  للدارقطين. 

 املستدرك على الصحيحني للحاكم. 

 مسند الفردوس للديلمي. 

 النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري. 

 فتح الباري البن حجر العسقالين. 

 :الرجال والتراجم كتب: ثالثًا
 الكامل يف الضعفاء البن عدي. 

 حلية األولياء أليب نعيم األصبهاين. 
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 فضالل الصحابة أليب نعيم األصبهاين. 

 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 

 تاريخ دمشق البن عساكر. 

 :كتب العقيدة: رابعًا
 العظمة أليب الشيخ. 

 شعب اإلميان للبيهقي. 

  البعث والنشور للبيهقي. 

 ااء والصفا  للبيهقياأل. 

 :كتب الوعظ والرقائق: خامسًا
 الزهد البن املبارك. 

 الزهد لإلمام أمحد بن حنبل. 

 صفة اجلنة البن أيب الدنيا. 

 األهوال البن أيب الدنيا. 

 ذكر املو  البن أيب الدنيا. 

 نوادر األصول للحكيم الترمذي. 

 الروح البن القيم. 

 حادي األرواح البن القيم. 

 لسافرة للسيوطيالبدور ا. 

 :كتب السرية: سادسًا
 داللل النبوة للبيهقي. 

 الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض. 

 اد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم . 

 :كتب اللغة: سابعًا
 القاموس احمليط للفريو آبادي. 
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 :كتب املتفرقات: ثامنًا
  اجملالسة للدينوري. 

 داديالفقيه واملتفقه للخطيب البغ. 

 (4) غل العلم للذهيب. 

  للمؤلفالسيف الباتر. 

  للمؤلفالروضة الندية. 
 
 

                            
يف نسبة هذا الكتاب للذهيب رمحه اهلل نظر؛ ألن يف الكتاب حٌط وتنقيص لشيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو شيخ  (4)

ية كتبه، وقد حقق القول فيها الشيخ حممد بن إبراهيم الشيباين يف الذهيب، وقد رافقه إىل مماته، وأثىن عليه يف بق
 .، واهلل أعلم(التوضيح اجللي يف الرد على النصيحة الذهبية املنحولة على اإلمام الذهيب)كتابه 
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 المبحث الرابع
 الجزء المحقق وصف مخطوط

النسخة اليت اعتمد  عليها نسخة مصورة من مكتبة اجلامع الكبري بصينعاء بيرقم   
 وهي من وقف اإلمام حيىي بن حممد بن محيد الدين، ومكتوبة خبط نسخي( تفسري/494)

جيد ومنقوط أحيانًا، وكتبت آياهتا باملداد األمحر وباقيها باألسود، تبدأ بتفسري سيورة  
 ًالقمان وتنتهي باآلية الثالثة والعشرين من سورة الفتح وتقع يف مالتني وإحدى عشرة لوح
ويف كل لوح تقريبًا عشرون سطرًا، وهي منقولة من األم اليت خبط املؤلف، وقد انتيهى  

 .هي أي بعد وفاة املؤلف خبمس سنوا 4417ابتها عام الناسخ من كت
من هنايية   ﴾ٱ﴿ الذي قمت بتحقيقه من هذه النسخة هو من أول سورة واجلزء

 .ًالوح 94 ألواحهاب فعدد /494ب إىل آخر سورة الدخان اللوح /97اللوح 
ه ومما جيدر ذكره يف هذا املقام أن الشيخ الدكتور عبد اهلل بن سوقان الزهراين حفظ
ليع  اهلل هو الذي قام مشكورًا بتصوير هذه املخطوطة من اجلامع الكبري بصنعاء وقد اّط

بنفسه على النسخة املذكورة، وقد أحتفين بصورة منها فأجزل اهلل له املثوبة واألجر وجعل 
 .آمني ،ذلك يف موا ين حسناته

م بتحقيقه ، لكنها ال تتعلق باجلزء الذي أقوذا وتوجد نسخ أخرى من هذا الكتابه
 .(4)فأعرضت عن ذكرها

 
 

                            
 .4/44ومن أراد االستزادة فلرياجع مفاتح الرضوان بتحقيق الشيخ عبد اهلل بن سوقان الزهراين  (4)
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 المبحث الخامس
 ج الصنعاني وبين منهج أبي السعودالمقارنة بين منه

بعد املقارنة بني تفسري إرشاد العقل السليم أليب السعود، ومفاتح الرضوان للصنعاين 
 :رمحهما اهلل تبني يل عدة أمور

فكثريًا ما ينقيل عنيه نفيس     ،دالسعو يبأسري النقل عن تفمحه اهلل أكثر الصنعاين ر -4
العبارا  بنفس التراكيب دون أن يشري إىل ذلك، إال ما ندر جدًا، فمثاًل عند قوليه  

جند أن الكيالم   ﴾َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء﴿: 44تعاىل يف سورة الزمرآيه
ل بنصه من إرشاد العقيل  الذي عند الصنعاين رمحه اهلل على تفسري هذه اآلية، منقو

: ل بعلتني، فقالأن أبا السعود ذكر عند هذه اآلية أهنا استاناف مث عّل :السليم، ودليله
أو لالستشهاد على حتقق املوعود ". إخل"...إما لتمثيل احلياة الدنيا يف صورة الزوال"

لة األوىل بينما الصنعاين رمحه اهلل نقل الع .(4)"من آثار قدرته وإحكام حكمته ورمحته
وقيد   ،(إما) أين بقية الكالم املدلول عليه بكلمة :يسألدون الثانية مما جيعل القاري 

 .(4)عليه يف موضعه تنبه
قيال أبيو    (17 من اآلية: غافر) ﴾ُثمَّ ُيْخِرُجُكْم ِطْفاًل﴿ :عند قوله تعاىل وكذلك 

 ."مين أفيراده   واإلفراد إلرادة اجلنس أو إلرادة كل واحد ،أي أطفااًل: "(3)السعود
ما ، واألمثلة على ذلك كثرية، لدرجة أنين عنيد (4)وهذا الكالم بنصه عند الصنعاين

أيب السيعود   لعدم وضوح اخليط، أرجيع إىل   استشكل قراءة كلمة من املخطوط

                            
 .7/449ري أيب السعود تفس: انظر (4)
 (.441) ص :انظر (4)
 .7/413يف تفسريه  (3)
 (.444) ص :انظر (4)
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 . ضحة وذلك يف األغلباوفأجدها 

ه يفسر اآلية امتا  تفسري الصنعاين رمحه اهلل بأنه تفسري للقرآن بالقرآن واآلثار، فتجد -4
بذلك أطيراف القضيية، أو    باآليا  من القرآن اليت تتحدث عن نفس املعىن، فيلّم

: 44 القصة إن كانت اآليا  يف قصة معينة، فمثاًل يف قوله تعاىل يف سورة غافرآيية 
نصره ألولياله من خالل عيدة   :بني معىن أن وعد اهلل ﴾َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ﴿

 آليية ا ﴾...ِإنَّا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة اليدُّْنَيا ﴿ :له تعاىلآيا  كقو
 (474 من اآلية: الصافا ) ﴾...َوَلَقْد َسَبَقْت َكِلَمُتَنا﴿ :وقوله (44من اآلية: غافر)

إىل غريها من األمثلة الكثرية اليت جتعل هذا التفسري معيدودًا يف مصياف التفسيري    
املأثور، خبالف تفسري أيب السعود رمحه اهلل فإن عداده من كتب التفسري بالرأي وال ب

 .كالم على األغلباليشكل عليه ورود بعض اآلثار واآليا  اليت يستشهد هبا ألن 

املالح  على تفسري أيب السعود أنه كثري العناية بالناحية البالغية، وسبك العبيارا    -3
وبديع أسلوبه، خاصة يف باب  نظمهالقرآن يف إعجا  وصوغها والكشف عن أسرار 

الفصل والوصل واإلجيا  واإلطناب والتقدمي والتأخري واالعتراض والتذييل، كما أن 
، خبيالف  (4)له عناية بإبداء املعاين الدقيقة اليت حتملها التراكيب القرآنية بني طياهتيا 

ىن العام لآلية وما يفسرها من فإنه ركز على املع ؛الصنعاين يف كتابه مفاتح الرضوان
 :انظر تفسري قوله تعاىل :آيا  وآثار دون اخلوض يف دقالق املعاين، ومثااًل على ذلك

وعنيد   (4)عند الصنعاين رمحه اهلل (1من اآلية: الزمر) ﴾َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة﴿
 .(3)السعود أيب

إرشاد  :أن أبا السعود قد سار يف كتابه :ومما ههر يل أيضًا عند املقارنة بني الكتابني -4
العقل السليم على طريقة واحدة بينما اختلفت الطريقة عند الصنعاين رمحه اهلل فقيد  

                            
 .4/347التفسري واملفسرون للذهيب  (4)

 .من النص احملقق( 434) ص :انظر (4)

 .311، 4/379تفسري أيب السعود  :انظر (3)
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مث انتقل بعد ذليك إىل   ،من سورة البقرة (417) ابتدأ كتابه بتفسري حتليلي إىل آية
نا جنده يف بعض وأيضًا فإن ،التفسري املوضوعي مث عاد بعد ذلك إىل الطريقة التحليلية

وأحيانًا يتجاو   ،41اآليا  يسهب يف شرحها كما فعل يف سورة النمل عند اآلية 
 .آيا  كثرية دون أن يشرحها

امتا  كتاب مفاتح الرضوان بسهولة عباراته ووضوح معانيه لكل من قرأه خبيالف   -4
كين أن  ومي ،إرشاد العقل السليم فإن يف عباراته تعقيدًا وصعوبًة إال على اخليواص 

السبب يف سهولة عبارا  الصنعاين ألنه كان يلقي تفسريه على شكل دروس  ُيرجع
 .يف املسجد فيحضره طلبة العلم والعوام

خبالف تفسري  يف بعض األحيان مما يالح  على تفسري الصنعاين أن يف أسلوبه ركاكة -1
ا السعود قيد  أن أب إىل أيب السعود الذي امتا  بقوة أسلوبه، ويرجع السبب يف ذلك

 .أما الصنعاين فلم يبيض تفسريه، (4)قام بتبييض كتابه وقد نص على ذلك

يعتز مفاتح الرضوان من تفاسري  أهل السنة واجلماعة موافق  ما جاء فيه من املسالل  -7
العقدية ملعتقد السلف الصاحل إال ما قل من املسالل اليت خالف فيها ووافق املعتزلية  

 .(4)العبادكمسألة خلق أفعال 
مسالل األااء والصفا  فقد صرح فيها بقاعدة أهل السنة واجلماعة مقررًا هليا   أما

فمثاًل  ،حن بتأويال  أهل الكالمخبالف تفسري أيب السعود الذي ُش. (3)موافقًا إياها
 مهبي يرييد  ": قال (494 من اآلية: البقرة) ﴾ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِننَي﴿ :عند قوله تعاىل

                            
 .4/347 فسرونوالتفسري وامل، 49مفاتح الرضوان، حتقيق األخ أمني املزيين ص : انظر (4)

نقاًل عن مفاتح الرضوان، حتقيق عبداهلل  449 -439قد قرر إنكار خلق أفعال العباد يف كتابه إيقاظ الفكرة  (4)
 :انظر ،﴾واهلل خلقكم وما تعملون﴿ :ويف تفسريه أيضًا يف سورة الصافا  عند قوله تعاىل، 4/31الزهراين 

 .347 املزيين ص مفاتح الرضوان يف اجلزء الذي حققه الشيخ أمني

 ﴾َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهيَو السَّيِميُع اْلَبِصيريُ   ﴿: عند قوله تعاىل( 491) كالمه يف النص احملقق ص :انظر (3)
 .(44من اآلية: الشورى)
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: قيال  (4:طييه ) ﴾اْلَعيْرِش اْسيَتَوى   الرَّْحَمُن َعَلى﴿ :وعند قوله تعاىل .(4)"اخلري
 .(4)"واالستواء على العرش جما  عن امللك والسلطان"
ولعل ذليك  مما يقع أحيانًا للصنعاين أنه ينقل اخلطأ العقدي دون أن يعقب عليه،  -1

 ،التعليق عليى ذليك اخلطيأ   مل يبيض كتابه حىت يتسىن له  ، وأنهناقل سببه أنه
 (11من اآلية: غافر)﴾ َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴿: ما ذكره عند قوله تعاىل :ومثاله

وهو متثيل لتأثري قدرته يف املقدورا  عند تعلق إرادته هبا وتصوير لسيرعة  : "قال
 وقيد بينيت  " ترتيب املكونا  على تكوينه من غري أن يكون هناك أمر ومأمور

 .(3)الرد عليه يف موضعه

عدم احلكم على األحاديث واآلثار اليت يورداهنا يف كتابيهما وذلك يف  :مما توافقا فيه -9
 .األغلب، وإن كانت األحاديث واآلثار يف مفاتح الرضوان أكثر

أن يف ذكر فضالل السور يف آخر كل سورة، بينما جند  اتبع أبو السعود الزخمشريَّ -41
 .يذكرهامل الصنعاين 

اإلقالل من اإلسراليليا  وعدم اجلزم بصيحتها أو التعوييل    :ومما توافقا فيه أيضًا -44
وقيد يصيرح    (4)بل قد يوردها أبو السعود بصيغة التضعيف كروي أو قيل ،عليها

 .(4)الصنعاين بتكذيبها وردها

فال تكياد   ؛إقالهلما من املسالل الفقهية واخلالفا  املذهبية :كذلك مما توافقا فيه -44
 .توجد يف تفسرييهما

                            
 .4/414تفسري أيب السعود : انظر (4)

 .1/4تفسري أيب السعود : انظر (4)

 (.443) سورة غافر يف النص احملقق ص :انظر( 3)
 :قيال  (34من اآلية: النمل) ﴾َوِإن ي ُمْرِسَلٌة ِإَلْيِهْم ِبَهِديٍَّة﴿: عند قوله تعاىل 1/414 تفسري أيب السعود :انظر( 4)

 ."روى أهنا بعثت مخسمالة غالم عليهم ثياب اجلواري"

 .قصة داود ژٱ ژسورة ( 17)ص مفاتح الرضوان :انظر( 4)
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أو مين أوجيه    ،هذا الذي ههر يل عند املقارنة بني الكتابني من أوجه اتفاقهميا 
اختالفهما وأسأل اهلل عز وجل أن جيزل هلما املثوبة واألجر على ما قدما هليذا اليدين،   

 . وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

َانيالبابَالث
َالنصَالمحقق
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   مكية ٱسورة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 وكأنيه  ، وغريهيا ، ژڤ  ژ  حنو، (4)أهنا اسم للسورة: ههر األقوالأ، ژٱژ 
إىل كثرة الكلما  اليت فيها من ذوا   ًارمز، افتتحت السورة هبذه الكلمة -لمأعواهلل -

وقيد  ، (4)وإذ خيتصمون [ب/97ل] ،(4)ونبأ اخلصم، (3)خصمانو، (4)كاملناص، الصاد
 .كلمة نهي حنو من مخٍس وعشري وإذا، تتبعت الكلما  ذوا  الصاد فيها

، ُحِذَف جوابيه  ژڤ  ژ كما يف صدر سورة ، قسام  بهإ، ﴾َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر﴿

إنك ، ژڤژيف سورة ، كما هو صرحيه، (1)ژِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلنَيژ: رقرب ما يقّدأو
أي التيذكري للعبياد   ، وُوِصَف بيذي اليذكر  ، وقامت عليها األدلة، ت رسالتهممن ثبت

 أو، (47من اآلية: يونس) ﴾َقْد َجاءََْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َرب ُكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر﴿ ،واملوعظة
 .(44من اآلية: الزخرف) ﴾ُه َلِذْكر  َلَك َوِلَقْوِمَكَوِإنَّ﴿، على، (7)الشرف

                            
، وهو ضعيف، عبد الرمحن بن  يد بن أسلم: د بن أسلم ففي السندوهذا القول مروي بسند ضعيف عن  ي( 4)

ومن ، وهو أحد األقوال اليت ذكرها املفسرون يف املراد باحلروف املقطعة، (3191) 471التقريب ص : انظر
: يلوق، هي اسم اهلل األعظم: وقيل، فواتح يفتح اهلل هبا القرآن: وقيل، أهنا اسم من أااء القرآن: األقوال أيضًا

 .4/14وتفسري الثعليب، 4/411تفسري الطزي : انظر، غري ذلك: وقيل، هو قسم أقسم اهلل به
 .(3من اآلية: ص) ﴾َوالَ  ِحنَي َمَناٍص﴿: يشري إىل قوله تعاىل( 4)

 .(44من اآلية: ص) ﴾َقاُلوا ال َتَخْف َخْصَماِن َبَغى َبْعُضَنا َعَلى َبْعٍض﴿: يشري إىل قوله تعاىل( 3)
 .(44: ص) ﴾َوَهْل َأَتاَك َنَبُأ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحَراَب﴿: شري إىل قوله تعاىلي( 4)
  .(19: ص) ﴾َما َكاَن ِلَي ِمْن ِعْلٍم ِباْلَمأِل األََْعَلى ِإْذ َيْخَتِصُموَن﴿: يشري إىل قوله تعاىل( 4)

 .43/441ي وروح املعاين لآللوس، 7/441البحر احمليط أليب حيان : انظر( 1)
وابين عطيية يف احمليرر    ، 43/439الطيزي يف تفسيريه  (: والشيرف ، التذكري) وممن أشار إىل املعنيني( 7)

 .وغريهم، 3/441وابن اجلو ي يف  اد املسري، 4/494الوجيز
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 االمتثيال مضيربون عين    ،تهم به من أدلة رسالتكامبا ج، ﴾الَِّذيَن َكَفُروا َبِل﴿
ر عين اتبيا    وتكبَّ وباطل كفٍر عزِة، ﴾ِفي ِعةٍَّة﴿، له االنقيادملا جيب عليهم  واالنقياد

: موقيوهل  ،(411من اآلية: البقرة) ﴾باإلمثَوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة ﴿: من قوله -احلق
َمْن ﴿ من قولهاملرادة ال العزة احلقيقية  -(1اآليية  من: املنافقون) ﴾َذلَّا األَََعزُّ ِمْنَهاألََ َلُيْخِرَجنَّ﴿

 ﴾ِلَرُسوِلِه َوِلْلُميْؤِمِننيَ َوِللَِّه اْلِعزَُّة َو﴿، (41من اآلية: فاطر) ﴾َفِللَِّه اْلِعزَُّة َجِميعًا َكاَن ُيِريُد اْلِعزََّة
 .(1من اآلية: فقوناملنا)

 َوَمْن﴿، (437من اآلية: البقرة) ﴾َوِإْن َتَولَّْوا َفِإنََّما ُهْم ِفي ِشَقاٍق﴿: من قوله، ﴾َوِشَقاٍق﴿
: والشقاق هلل، (4من اآلية: احلشر) ﴾َوَمْن ُيَشاق  اللََّه﴿ (43 من اآلية: ألنفالا) ﴾ُيَشاِقِق اللََّه َوَرُسوَلُه
 .اخلالف والعداوة

: وهو حنو قوليه ، ممن كان يف عزة وشقاق ﴾ِمْن َقْبِلِهْم ِمْن َقْرٍن ْهَلْكَناَكْم َأ﴿
فيإن  ، وهو وعيد هليم ،  (34من اآلية: ڤ ) ﴾َنا َقْبَلُهْم ِمَن اْلُقُروِنَأَلْم َيَرْوا َكْم َأْهَلْك﴿

أي املهلكيني عنيد   ، ﴾َفَناَدْوا﴿، (4)هم فيه هو ما، أسباب إهالك القرون من قبلهم
إالَّ آَمْنُت َأنَُّه ال ِإَليَه  ﴿: كما نادى فرعون عند إدراك الغرق له بقوله، هلالكحلول ا

َوَكْم َقَصْمَنا ِمْن َقْرَيٍة ﴿ وحنو، (91من اآلية: يونس) اآلية ﴾ ...الَِّذي آَمَنْت ِبِه َبُنو ِإْسراليَل
َفَما َ اَلْت ِتْلَك َدْعيَواُهْم   اِلِمنَيَقاُلوا َيا َوْيَلَنا ِإنَّا ُكنَّا َه﴿: إىل قوله- ﴾َكاَنْت َهاِلَمًة

فليم   اسيتغاثوا : وامليراد  ،(44إىل 44اآلية  من: األنبياء) ﴾َحتَّى َجَعْلَناُهْم َحِصيدًا َخاِمِديَن
خصيت بنفيي   و، عليها تاء التأنيث  يد ، َسْيهة بَلبَّاملَشهي ، ﴾َوالَت﴿، غاثواُي

وال ، وال إغاثية ، س احلني حني جنياة ي ليأ، ﴾ِحنَي َمَناٍص﴿، كما هنا، (4)األحيان
نياص  وامل، (3)وال إغاثة هلم استغاثوا: واجلملة حالية أي، والتاء  الدة على قول، فرار

                            
 أي من العداوة واخلالف للرسل وأتباعهم( 4)
 .4/494واحملرر الوجيز ، 4/11الكشاف : انظر( 4) 

 .4/347وتفسري أيب السعود ، 9/347املصون للسمني احلليب الدر : انظر( 3) 
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 .(4) هيفات ناصه إذا: من ،مصدر ميمي
، من العزة والشقاق ،ما وصفهم تعاىل به[أ/91ل] شرو  يف فروِ ، ﴾َوَعِجُبوا﴿ 
وإال فإرسال اهلل تعاىل إليهم ، (4)عن ذلك صادر  ﴾ٌر ِمْنُهْمَأْن َجاَ ُهْم ُمْنِذ﴿ بَجفإن الَع
وال  فاه بأنه رسول مرًا من قبل ماوأنه قد لبث فيهم ُع يعرفون صدقه وأمانته منهم رجاًل

مبا ، ﴾َكذَّاٌب﴿مبا أتى به من املعجزا  ، ﴾اَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌرَوَق﴿، (3)تكلم بذلك
 .يدعيه من الرسالة

يف  كما قال فرعيون وقوميه  ،  يف رمي رسل اهلل بالسحرنيال الكفار متواصما  
ِإنَّ َهَذا ﴿، معجزاته وقالوا يف، (13 من اآلية: طيه) ﴾ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن﴿: موسى وهارون

صلى اهلل عليه وآله  حممدًامع علم قريش أن  وغري ذلك،، (71من اآليية : يونس) ﴾َلِسْحر  ُمِبني 
 الصادق األمنيبل كانوا يسمونه ، يتصف بالكذب وال ،وال تعلمه عرف سحرًاي وسلم ال

 . ﴾ كذاب ساحر ﴿:  فهم الكاذبون يف قوهلم، 
، (4)شييبة  أيبأخيرج ابين   ، ﴾َأَجَعَل اآلِلَهَة ِإَلهًا َواِحدًا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌ  ُعَجاٌب﴿
، (1)وابن املنيذر ، ريروابن ج ،والنسالي ،وصححه والترمذي، (4)وعبد بن محيد، وأمحد

                            
، 7/44والشنقيطي يف أضواء البيان ، 44/411سوى ابن عاشور يف التحرير والتنوير ، مل أجد من نص عليه( 4) 

 .وكاليا من املتأخرين عن املؤلف

 . زة وشقاقفإن عجبهم ملا جاءهم منذر منهم صادر  عن ع: مبعىن، أي عن العزة والشقاق( 4) 

 (.ليس فيه شيء من العجب) :ويستقيم لو أضفنا إليه عبارة، كذا يف األصل ويبدو أن يف الكالم سقطًا( 3) 

وصاحب الكتيب  ، اإلمام العلم سيد احلفاظ، هو عبد اهلل بن حممد بن القاضي أيب شيبة الواسطي األصل ( 4) 
تياريخ  : انظر، هي434تويف يف احملرم سنة ، ثقة حاف ، هي449من بيت علم هو أجلهم ولد سنة ، الكبار

 (.3111) 441وتقريب التهذيب ص ، (44) 44/444وسري أعالم النبالء للذهيب ، 41/11بغداد للخطيب

ااه عبيد  : ويقال، اإلمام احلاف  اجلوال، الكشي: ويقال له، أبو حممد، هو عبد بن محيد بن نصر الكسي( 4) 
السيري  : انظير ، هي449ما  سنة ، ثقة حاف ، وكان ممن مجع وصنف ،ولد بعد السبعني ومالة، احلميد
 (.4494)، 134والتقريب ص ، (14) 44/434

وليد يف  ، الفقيه، شيخ اإلسالم أبو بكر، اإلمام احلاف  العالمة، حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري هو (1) 
تيويف سينة   ، ه باإلمامة يف علم التأويليقضي ل، وله تفسري كبري يف بضعة عشر جملدًاهي، 444سنة حدود 
 (.474) 44/491والسري ، 4/44وفيا  األعيان البن خلكان : انظر، هي 341
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يف الداللل عن ابين  ، (3)والبيهقي، (4)وابن مردويه، وصححه واحلاكم، (4)وابن أيب حامت
فيهم أبيو  ، دخل عليه رهط من قريش، ملا مرض أبو طالب: قالما اهلل عنه رضيعباس 
فلو بعثيت إلييه   ، ويقول ويقول، ويفعل ويفعل، إن ابن أخيك شتم آهلتنا: فقال، جهل
 ُرْدوبينهم وبني أيب طالب َق، فدخل البيت، اهلل عليه وآله وسلم صلى فجاء النيب، فنهيته
فوثيب فجليس يف   ، فخشي أبو جهل أن جيلس إىل أيب طالب ويكون أرق عليه، جملس

فجلس عند ، جملسًا قرب عمه اهلل عليه وآله وسلم صلىفلم جيد رسول اهلل ، ذلك اجمللس
يزعمون أنك تشيتم   ،بال قومك يشكونك ما، ن أخيأي اب: فقال له أبو طالب، الباب

وتكلم رسول اهلل صلى اهلل علييه  ، وأكثروا عليه من القول: قال ؟آهلتهم وتقول وتقول
، العيرب هبا تدين هلم ، إين أريدهم على كلمة واحدة يقولوهنا ،عم يا): وآله وسلم فقال

: فقال القوم كليهم ، قولهول ففزعوا لكلمته، (هبا العجم اجلزية [ب/91ل] تؤدي إليهمو
فقياموا فيزعني    (إله إال اهلل ال): قال ؟هي فما: قالوا، نعم وأبيك عشرًا ؟كلمة واحدة

زل يفني  ؛﴾َأَجَعَل اآلِلَهَة ِإَلهًا َواِحدًا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاب ﴿: ثياهبم ويقولون نينفضو
 :وقيوهلم  (4)﴾َييُذوُقوا َعيَذابِ   َلمَّا﴿ :-إىل قوله-﴾ َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر ٱ ﴿ فيهم

                            
أبو حممد العالمية احلياف  وليد    ، املعروف بابن أيب حامت، هو عبد الرمحن بن حممد بن إدريس احلنظلي( 4) 

تويف يف احملرم ، أسانيده من أحسن التفاسريله تفسري كبري يف عدة جملدا  عاّمته آثار ب، 444أو، هي441سنة
والسري ، (491) 3/413طبقا  احلنابلة البن أيب يعلى : انظر، هي بالري وله بضع ومثانون سنة 347سنة 
43/413 (449.) 

صاحب ، حمدث أصبهان، احلاف  اجملود العالمة، هو أمحد بن موسى بن مردويه بن فورك األصبهاين أبو بكر( 4) 
، (411) 47/311السيري  : انظير ، هيي 441وما  سنة ، هي343ولد سنة ، والتاريخ، لكبريالتفسري ا

 (.17) 4/94وطبقا  املفسرين للداودي 

احلاف  العالمية الثبيت   ، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَروِجردي اخلراساين أبو بكر البيهقي هو (3) 
تيويف يف  ، بورك له يف علمه وصنف التصانيف النافعة، يف شعبان، هي314ولد سنة ، شيخ اإلسالم، الفقيه

، 4/431األنسياب للسيمعاين   ، 4/77وفيا  األعييان  : انظر، 441سنة ، بنيسابور، األولالعاشر من مجادى 
 (.11) 41/413والسري

والترمذي يف ، (4111) 4/413وأمحد يف مسنده ، (37414) 43/444أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( 4) 
= 
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مجعيوا  أوذلك أنه خالف ما ألفوا عليه آبالهم الذين ، أي بليغ يف العجب، ﴾ُعَجاب ﴿
 .إذ مدار دينهم على تقليد اآلباء ،على إهلة األوثان وعبادهتا

َأِن اْمُشنوا  ﴿: قاللني، األشراف من قريش، ﴾ ِمْنُهْمَواْنَطَلَق اْلَؤأُل﴿
ِإْن َكاَد ﴿: هو حنو قوهلم، أي اثبتوا على عبادهتا، ﴾آِلَهِتُكْم َواْصِبُروا َعَلى

ِإنَّ َهنَذا  ﴿، (44مين اآليية  : الفرقان) ﴾َلُيِضلَُّنا َعْن آِلَهِتَنا َلْوال َأْن َصَبْرَنا َعَلْيَها
أي إن هذا الذي شاهدناه من حمميد  ، تعليل لألمر بالصز، ﴾َلَشْيٌ  ُيَراُد

 .وإبطال أمرها، هلتناآي من نف ،لشيء يراد من حممد
، ﴾ِفي اْلِؤلَِّة اآلِخَرِة﴿، إهلًا واحدًا اآلهلة ُلْعأي َج، ﴾َما َسِؤْعَنا ِبَهَذا﴿

، (4)عن حممد بن كعب، وابن املنذر ، وابن أيب حامت، أخرج عبد بن محيد
 .ثالثة (4)وقد جعلوا اهلل ثالث، يريد ألهنا آخر امللل .(4)ملة عيسى: قال

                            
= 

، كتاب السري، والنسالي يف السنن الكزى، (3434) 731ص( ٱ) باب ومن سورة ،ب التفسريسننه كتا
والطيزي يف تفسيريه   ، (4411) 434وأبو يعلى يف مسنده ص، (1741) 1/91باب ممن تؤخذ اجلزية 

، 9/373وابين حبيان يف صيحيحه    ، (41341) رقم 41/3434وابن أيب حامت يف تفسريه ، 43/447
وعيزاه  ، 4/344والبيهقي يف اليداللل  ، 4/419(ص) تفسري سورة، ركه كتاب التفسريواحلاكم يف مستد

: وقيل، ويف اإلسناد حيىي بن عمارة، البن مردويه وابن املنذر مع من تقدم 4/444السيوطي يف الدر املنثور 
مث قال بعد  43/94ونقل األلباين كالمه يف السلسلة الضعيفة . مقبول: قال ابن حجر يف التقريب، ابن عباد

هي فمن أجل ذلك ضعفه األلباين كما يف تعليقيه  .ا "وال متابع له مرفوعًا، أي عند املتابعة"(: مقبول) :قوله
حيديث  : وأما الترمذي فقال، 9/374وكما يف تعليقه احلسان على صحيح ابن حبان ، على سنن الترمذي

 .  ميأعل تعاىل ووافقه الذهيب ، واهلل". اهحديث صحيح اإلسناد ومل خيرج":  وقال احلاكم .حسن صحيح
اإلمام احلاف  العالمة الصادق أبو محزة وقيل أبو عبد اهلل القرهي املدين كيان  ، هو حممد بن كعب بن ُسليم( 4) 

اجلرح والتعديل البين أيب  : انظر، هي441وتويف سنة ، هي على الصحيح 41ولد سنة ، من ألمة التفسري
 (.1497)، 191والتقريب ص، (43) 4/14 والسري، (43141) 1/79حامت 

، حدثنا حيىي بن معني: قال، حدثين حممد بن إسحاق: وإسناده قال، 43/449، أخرجه الطزي يف تفسريه( 4) 
 رقيم  41/3431تفسري ابين أيب حيامت   : وانظر، عن القرهي به، عن ابن أيب لبيد، حدثنا ابن عيينة: قال
، (444) 44/494السيري  : انظر، ثقة ثبت، ويقال الصاغاين ، اينوحممد بن إسحاق هو الصََّغ، (41334)

إميام اجليرح   ، ثقة حاف  مشهور، هو ابن عون الغطفاين، وحيىي بن معني، (4741)، 144والتقريب ص 
= 
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ِفني اْلِؤلَّنِة   ﴿ (4)عين قتيادة  ، وابن جرير، محيد  خرج عبد بنأو
أي ، ﴾اْخِتالٌقإالَّ ِإْن َهَذا ﴿ .(3)يف ديننا هذا وال يف ملتنا هذه، ﴾اآلِخَرِة

عليى  : ﴾َأُأْنِةَل َعَلْيِه﴿: ومن فرو  العزة والشقاق قوهلم، كذب اختلقه
وهو حنو ، وأشرافهم وحنن رؤساء الناس، ﴾الذِّْكُر ِمْن َبْيِنَنا﴿، ر منهمِذْنامُل

: الزخيرف ) ﴾َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم (4)َلْوال ُنز َل َهَذا اْلُقْرآُن﴿: قوهلم

َأْم َأَنا َخْير  ِميْن  ﴿: وشقاقه حيث قال وهو من حنو عزة فرعون، (34من اآلية
َلْييِه َأْسيِوَرٌة ِميْن    َفَلْوال ُأْلِقيَي عَ   َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهني  َوال َيَكاُد ُيِبنُي

ومن حنو قول امليأل مين قيوم    ، (43، 44 من اآلية: الزخرف) اآلية ﴾...َذَهٍب
ِإنَّ اللََّه َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَ  َمِلكًا َقياُلوا َأنَّيى   ﴿:  (4) موسى ملا قال هلم

مين  : البقيرة ) اآليية  ﴾. . . َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْيَنا َوَنْحُن َأَحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه

                            
= 

هيو  ، وابن عيينية ، (7714)، 4117والتقريب ص، (41) 44/74السري : انظر، شيخ احملدثني، والتعديل
إمام  حجة إال أنه تغيري حفظيه   ، ثقة حاف  فقيه: قال احلاف  ابن حجر عنه، انسفيان بن عيينة بن أيب عمر

هو عبد اهلل بن ، وابن أيب لبيد، (4414)، 394التقريب ص: انظر، وكان رمبا دلس لكن عن الثقا ، بآخرة
، بن محيد وعزاه أيضًا لعبد، (3414) 413التقريب ص: انظر، ثقة ُرمي بالقدر، أبو املغرية، املدين، أيب لبيد

 . 4/441السيوطي يف الدر املنثور : وابن املنذر
 ".صح: "جاء ملحقًا يف حاشية األصل وعليها" ثالث: "قوله ( 4) 

قدوة املفسيرين  ، حاف  العصر ، قتادة بن دعامة بن عكابة: وقيل، هو قتادة بن ِدعامة بن قتادة بن عزيز ( 4) 
ثقة ثبيت  ، هي447هي وما  سنة 11ولد سنة ، ر األكمهواحملدثني أبو اخلطاب السدوسي البصري الضري

، (434) 4/419سري أعيالم النيبالء   ، 7/449الطبقا  البن سعد : انظر. وكان يقول بشيء من القدر
 (.4443) 791التقريب ص 

 وال يف  ماننا: إال أن عنده. عن قتادة به، من طريق سعيد بن أيب عروبة.43/441أخرجه الطزي يف تفسريه ( 3) 
: وعزاه لعبيد بين محييد    .4/441واإلسناد حسن كما يف التفسري الصحيح للدكتور حكمت بشري . قط

 . 4/441السيوطي يف الدر املنثور 

 ".صح"جاء ملحقًا يف حاشية األصل وعليه " هذا القرآن: "قوله( 4) 

َلْم َتَر ِإَلى اْلَمأِل ِمْن َبِني ِإْسراليَل َأ﴿ بدليل قوله تعاىل، القالل هلم هنا ليس موسى عليه السالم بل هو نيب  بعده( 4) 
 .(441من اآلية: البقرة) اآلية ﴾...ِمْن َبْعِد ُموَسى
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 .(447اآلية
َأُأْنِزَل ﴿: فقوهلم، والوحي من القرآن، ﴾َبْل ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِذْكِري﴿

فيإهنم   [أ/99ل] ،به صلى اهلل عليه وآليه وسيلم   م هتكُّ، ﴾َعَلْيِه الذِّْكر
َبنْل َلؤَّنا َينُذوُقوا    ﴿، (4مين اآليية  : ّص) ﴾َهَذا َساِحر  َكذَّاب ﴿: القاللون
 (مليا )يويف اإلتيان ب، أي إذا ذاقوا عذايب تبّين هلم حقيقة احلال، ﴾َعَذاِب

هم أهنم ال يصدقون حىت ميسَّ :واملراد ،دليل على أن عذاهبم قريب الوقو 
 .(4) العذاب
ٍء َوِإْن ِمْن َشْي﴿، اليت منها النبوة، ﴾َأْم ِعْنَدُهْم َخَةاِئُن َرْحَؤِة َربَِّك﴿
ْم ِعْنيَدُهْم  َأ﴿، واآلية حنو آية الطيور ، (44من اآلية: احلجر) ﴾ِعْنَدَنا َخَزاِلُنُهإالَّ 

 :مين قوليه  ، النبوة :واملراد بالرمحة هنا، (37من اآليية : الطور) ﴾َخَزاِلُن َرب َك
َليْوال  ﴿ :حيث قالوا،  (34من اآلية: الزخرف) ﴾َأُهْم َيْقِسُموَن َرْحَمَت َرب َك﴿

،  (34مين اآليية  : الزخيرف ) ﴾ٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍمُنز َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُج
اللَُّه ﴿، أن النبوة عطية من اهلل يتفضل هبا على من يشاء من عباده :واملراد

وقد اى اهلل النبوة ، (444من اآلية: األنعام) اآلية ﴾...َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَتُه
 :واى رسوله،  (34من اآليية : الزخرف) ﴾ب َكَيْقِسُموَن َرْحَمَت َر َأُهْم﴿ :رمحة
 :واى القيرآن ،  (417: األنبياء) ﴾َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمنَيإالَّ َوَما َأْرَسْلَناَك ﴿ :رمحة
، بغاَلي اليذي ال يُ ، ﴾اْلَعِةينةِ ﴿ فإنيه ، (4)يف عدة آيا  ،ورمحة هدىو
 .يشاء يهب ملن يشاء ما، ﴾اْلَوهَّاِب﴿

فإذا كيان هليم   ، ﴾َؤاَواِت َواأَلْرِض َوَما َبْيَنُهَؤاَأْم َلُهْم ُمْلُك السَّ﴿
َلَعلِّي َأْبُليُغ  ﴿ :هو من حنو قول فرعون، ﴾َفْلَيْرَتُقوا ِفي اأَلْسَباِب﴿، ذلك

                            
 .1/7وروح البيان للزوسوي ، 4/341تفسري أيب السعود : انظر( 4) 

  (44: ألعرافا) ﴾ًة ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَنَوَلَقْد ِجْاَناُهْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُهدىو َوَرْحَم﴿: كما يف قوله تعاىل( 4) 
  (3، 4 لقمان) ﴾ُهدىو َوَرْحَمًة ِلْلُمْحِسِننَي  ِتْلَك آَياُ  اْلِكَتاِب اْلَحِكيِم﴿: وقوله
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أي فليصيعدوا يف  ، (37، 31ا من اآلي: غافر) ﴾السََّماَواِ  َأْسَباَب  األََْسَباَب
لرمحن حىت يستولوا علييه و  توصل هبا إىل عرش اوالطرقا  اليت ُي، املعراج

وفيه مين التيهكم   ، لوا الوحي على من خيتاروننيزيدبروا أمر العامل وي
يف  وذلك ألهنيم اعترضيوا عليى اهلل   ، مزيد عليه ال هلم ما واإلهانة هبم

جهياًل  ، باإلنزال مين بينيهم   ختصيص حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم
َليْن  ﴿ :قال تعاىل ملا قيالوا ولذا ، واهلل يعلم من يستحق اإلنزال، وضاللة

 ﴾ُنْؤِمَن َحتَّى ُنْؤَتى ِمْثَل َما ُأوِتَي ُرُسُل اللَِّه اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسياَلَتهُ 
 ﴾َأَهُؤالِء َمنَّ اللَُّه َعَلْيِهْم ِمْن َبْيِنَنيا ﴿ :وهو حنو قوهلم،  (444من اآليية : األنعام)
 .(43من اآلية: األنعام)

وحنيو  ،  (43من اآليية : األنعام) ﴾َأَلْيَس اللَُّه ِبَأْعَلَم ِبالشَّاِكِريَن﴿ :قال تعاىل
ْحيُن  َأنَّى َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْيَنيا َونَ ﴿ :قول من قال يف متليك اهلل طالو 

مين   خلق اهلل [ب/99ل] فأجهل،  (447من اآليية : البقرة) ﴾َأَحقُّ ِباْلُمْلِك ِمْنُه
أو ، من بعثتيه نبيياً   شاءهمبا  لعبد من عباده صيصهيف خت اعترض على اهلل

من خصيال  أو أي خصلة ، أو جاٍه، أو توسيعه عليه يف ر ق، جعله ملكًا
 ﴾ُد ِفيَها َوَيْسِفُك اليد َماءََ َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِس﴿ :ومنه قول املاللكة ،اخلري

ْعَليُم َميا ال   ِإن يي أَ ﴿ :وأجاب عليهم بعلمه فقيال ،  (31من اآليية : البقرة)
إال وهو معتيرض  ، وما من عبد من العباد،  (31من اآلية: البقرة)، (4)﴾َتْعَلُموَن

                            
جعل املؤلف رمحه اهلل سؤال املاللكة يف اآلية اليت ذكرها من االعتراض عليى اهلل، وهيذا غيري    ( 4) 

كان سؤال استعالم واستكشاف عن احلكمة يف ذليك، وهيذا   أن سؤاهلم إمنا : صحيح، والصواب
ال َيْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َميا  ﴿: الذي يتناسب مع مقامهم، وقد قال سبحانه وتعاىل عنهم

، وتفسيري ابين كيثري    4/14تفسري البغيوي : يف ذلك: وانظر. (1 من اآلية: التحرمي)﴾ ُيْؤَمُروَن
4/411. 
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 وقليل ميا ، إال اخُلّلص من عباده، أو بلسان مقاله، بلسان حاله، على ربه
َنْحُن ﴿: واهلل قد قال، (4)وإال فغالب العباد غري راض بقسمة اهلل تعاىل، هم

يَشَتُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍ  َقَسْمَنا َبْيَنُهْم َمِع
فصرح بأنه قسم بينهم ،  (34من اآليية : الزخرف) ﴾َبْعُضُهْم َبْعضًا ُسْخِرّيًا ِلَيتَِّخَذ

 اختياذ  :وأن احلكمية يف ذليك  ، رفع بعضهم فوق بعض بأنُه، معيشتهم
  .(4)سخريًابعضهم لبعض 

وحنو ، ﴾َما ُهَناِلَك َمْهُةوٌم ِمَن اأَلْحَةاِب﴿، أي قريشهم ، ﴾ْنٌدُج﴿
عنهم  وهذا إخبار ، (44: القمير ) ﴾َسُيْهَزُم اْلَجْمُع َوُيَولُّوَن الدُُّبَر﴿: قوله تعاىل

، زم مجعهيم ْهُيويف اآلية األخرى الِعدة بأنه َس، مبأهنم قد وقع عليهم اهلْز
يزاليون يف   وفيه اإلخبار بيأهنم ال ، ال حمالةألن ما وعد اهلل به فهو واقع 

 اهلل عليه وآله وسلم صلىعزهتم الباطلة وشقاقهم حىت يغالبوا اهلل ورسوله 
لتعظيم ، ﴾َما﴿ :و يادة كلمة، وقد وقع يوم بدر وغريه، م اهلل مجعهمِزويْه

كما دل له ما يف كتب السرية أنه قيال بعيض   ، (3)اجلند أي جند عظيم
وهل : ودهم من بدر حمقرًا لشأن قريش الذين كانوا يف بدرالصحابة بعد ع
وملا ، (4)(أولاك األحزاب): اهلل عليه وآله وسلم صلى فقال .لقينا إال كذا

                            
 .3/449البن قيم اجلو ية (  اد املعاد يف هدي خري العباد) حنوًا من هذا الكالم يف: انظر( 4) 

ومعياين القيرآن للنحياس    ، 44/11تفسري الطزي : انظر، أي تسخري بعضهم لبعض يف أسباب املعاش( 4) 
ان مطابقًا وإن ك، وهذا، االستهزاء: هو من السخرية اليت مبعىن: وقيل: "وقال الشوكاين يف تفسريه .1/344

فيتح القيدير   : انظير ". ومناٍف ملا هيو مقصيود السيياق   ، ولكنه بعيد من معىن القرآن، للمعىن اللغوي
 .4/773 للشوكاين

على سبيل اهليزء  ، أريد هبا التعظيم،  الدة وجيو  أن تكون صفة( ما) وقيل: "قال أبو حيان يف البحر احمليط( 3) 
 .7/443البحر احمليط ، "ل على هذين املعنينيالصفة تستعم( ما) ألن، أو التحقري، هبم

وفيه حسني ، رواه الطزاين: وقال اهليثمي يف جممع الزوالد، (414) رقم 47/11أخرجه الطزاين يف الكبري ( 4) 
= 
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إمجااًل ، ﴾َكْم َأْهَلْكَنا ِمْن َقْبِلِهْم ِمْن َقْرٍن﴿ :قال اهلل تعاىل يف صدر السورة
 : فقالفّصل بعض من كان قبلهم يف عزة وشقاق وأنه أهلكهم 

واختلف يف ، ﴾َكذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ُذو اأَلْوَتاِد﴿
، امللك الثابت أصله من ثبا  البيت املطنب باألوتاد :املراد به :قيل ؛املراد

 [أ/411ل] ،(4)واستقامة األمير ، ورسوخ السلطنة ، واستعري لثبا  امللك
 : قال

 (4)اِدَتاألْو ِتاِبَث ٍكْلُم لِّيف ِه        عيشٍة ِمَعأْنبا فيها ْوَنَغد ْقَلَو

ويتركه ، ويضرب عليها أوتادًا، كان ميد يدي من يعذبه ورجليه :وقيل
 .(4)بال يلعب هباحو أوتادوقيل كانت له ، (3)حىت ميو 

أي الطواليف  - ﴾َوَثُؤوُد َوَقْوُم ُلوٍط َوَأْصَحاُب أَلْيَكنِة ُأوَلِِنكَ  ﴿
بوا الرسل هم األحيزاب اليذين   أي الذين كذَّ، ﴾اأَلْحَةاُب﴿ -املذكورة

                            
= 

وللقصة شاهد مرسل عند احلياكم  ، 9/447جممع الزوالد للهيثمي . وبقية رجاله ثقا ، ومل أعرفه، السلويل
وقد ضعفه ابين  ، يف أحديا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي، قني عن عروة بن الزبريأخرجه من طري 3/474

وااعيه للسيرية   : إال أنه قيال ، (14) 93وكذلك ابن حجر يف التقريب ص ، 4/494عدي يف الكامل 
 444/ 4وابن حجر يف العجاب ، 4/719ه ضعفه ابن كثري يف تفسري، والطريق اآلخر فيه ابن هليعة، صحيح
 .3/474ووافقه الذهيب . صحيح اإلسناد وإن كان مرساًل: قال احلاكم بعده، ذا فهو مرسلومع ه

وتفسري ، 1/14ومعاين القرآن للنحاس ، 43/444تفسري الطزي : انظر، وهذا القول مروي عن الضحاك( 4) 
 .44/441القرطيب 

احلماسية  : انظير ، (ي وما أحس رقادنام اخلل) :من قصيدته اليت مطلعها، البيت لألسود بن يعفر النهشلي( 4) 
 .7/444والبحر احمليط ، 1/41ومعاين القرآن للنحاس ، 4/4414املغربية 

وتفسيري البغيوي   ، 43/444 تفسري الطزي: انظر، وجماهد، واحلسن، وابن عباس، وهو قول ابن مسعود( 3) 
 .3/414و اد املسري ، 4/41

 .7/444والبحر احمليط ، 4/441والكشف والبيان ، 43/444ي تفسري الطز: انظر، وهو قول قتادة وعطاء( 4) 
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 صيلى حتزبوا لتكذيب رسل اهلل كهؤالء األحزاب الذين حتزبوا على حممد 
 .اهلل عليه وآله وسلم

مين   ،وثبت عقياهبم  ولزم أي وجب، ﴾َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ ِعَقاِبإالَّ ِإْن ُكلٌّ ﴿
ًا َحقَّ َعَلْيِهُم َفِريقًا َهَدى َوَفِريق﴿، (49من اآلية: الزمر) ﴾َمُة اْلَعَذاِبَأَفَمْن َحقَّ َعَلْيِه َكِل﴿: قوله

وأما عاد ، (4)فقوم فرعون باإلغراق، وهو هنا عقاب الدنيا، (31من اآلية: ألعرافا) ﴾الضَّالَلُة
 ،وقوم لوط بانقالب قيراهم ، (3)هلكوا بالطاغيةُأومثود ، (4)هلكوا بريٍح صرصٍر عاتيةفُأ
ة إنيه كيان عيذاب    لَّبعذاب يوم الظُّ األيكةوأصحاب ، (4)ميهم حبجارة من السماءور
  .(4)عظيم يوم

َصْيَحًة إالَّ ﴿، كفار قريش بعد علمهم بقصص املكذبني قبلهم :﴾َوَما َيْنُظُر َهُؤالِ ﴿
 -أي كفار قيريش - ﴾َفِإْن َأْعَرُضوا﴿، يف قوله تعاىل أنه ُأريد هبا ما :األههر، ﴾َواِحَدًة

، ولذا ذكرهم هنيا ، (43من اآلية: فصلت) ﴾َفُقْل َأْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد﴿
ألنه  ؛كما قيل، (33 من اآليية : ألنفالا) ﴾َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم﴿ :وال ينافيه قوله

وغرييا من بني قومهم حييث حيّق   ، ولوطًا، خيرجه من بني أههرهم كما أخرج نوحًا
َما َلَها ِمنْن  ﴿، (1)األوىل :وقيل .النفخة الثانية :املراد بالصيحة هنا :وقيل ،عليهم العذاب

 (7)تنيَبْلبني احَل من تأخر مقدار فواق وهو ما، ﴾َفَواٍق
                            

 (44 من اآلية: ألنفالا) ﴾َوَأْغَرْقَنا آَل ِفْرَعْوَن َوُكلٌّ َكاُنوا َهاِلِمنَي﴿: كما يف قوله تعاىل( 4) 

  (1: احلاقة) ﴾َوَأمَّا َعاد  َفُأْهِلُكوا ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيٍة﴿: كما يف قوله تعاىل( 4) 

  (4: احلاقة) ﴾َفَأمَّا َثُموُد َفُأْهِلُكوا ِبالطَّاِغَيِة﴿: كما يف قوله تعاىل (3) 

  (74: احلجر) ﴾َفَجَعْلَنا َعاِلَيَها َساِفَلَها َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة ِمْن ِسج يٍل﴿: كما يف قوله تعاىل( 4) 

  (419: الشعراء) ﴾اُب َيْوِم الظُّلَِّة ِإنَُّه َكاَن َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍمَفَكذَُّبوُه َفَأَخَذُهْم َعَذ﴿: كما يف قوله تعاىل( 4) 
واختار املؤلف ، ومن قالٍل إهنا الثانية، فمن قالٍل إهنا النفخة األوىل، اختلف املفسرون يف املقصود بالصيحة هنا( 1) 

ملا ذكر ، ألن اهلل جل جالله، اهلل وهو الصحيح إن شاء، تصيبهم يف الدنيا، أو صاعقة، أهنا عذاب، رمحه اهلل
مث ، وال الثانية، ال األوىل، ومل يكن عقاهبم بنفخة الصور، وأخزنا أنه عاقبهم، تكذيب األمم السابقة لرسلهم

 .علمنا أنه هنا هددهم مبا عذب به األولني، عطف عليه هتديد قريش
، حىت ُتْنزل شياًا من اللنب، مث تركتها، لبهيمة أمهاإذا ارتضعت ا، وأصله من اإلفاقة يف الرضا : "قال الفراء( 7) 

= 
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: حلسن قالخرج عبد بن محيد عن اأ، ﴾َوَقاُلوا َربََّنا َعجِّْل َلَنا ِقطََّنا﴿
حامت  أيبوابن ، وابن املنذر، وابن جرير، خرج عبد بن محيدأو .(4)تناعقوب

وحظنا من العذاب ، نصيبنا :أي، ﴾َوَقاُلوا َربََّنا َعج ْل َلَنا ِقطََّنا﴿: عن قتادة
يقول حممد  اللهم إن كان ما: قد كان قال ذلك أبو جهل .قبل يوم القيامة

 .(4)بعذاب أليم التناأو  فأمطر علينا حجارة من السماء [ب/411ل] حقًا
 ،ءهو القطعة من الشي طُّوالَق، (4)قدمناه وهذا يؤيد ما، (3)ومثله عن جماهد

يقيرون   هتكمًا وإال فإهنم ال، ﴾َقْبَل َيْوِم اْلِحَساِب﴿، (4)ه إذا قطعهمن قطَّ
 .عذاب حساب وال ببعث وال
اهلل عليه وآله  صلىاهلل لرسوله  أمرقد كثر ، ﴾اْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن﴿
َواْصِبْر ﴿، (447من اآليية : النحل) ﴾ِباللَِّهإالَّ َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ﴿، بالصز وسلم

َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعيَد  ﴿، (41: املزميل ) ﴾َعَلى َما َيُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجرًا َجِمياًل
َفاْصِبْر َكَما َصيَبَر  ﴿، (11: الروم) ﴾اللَِّه َحقٌّ َوال َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن ال ُيوِقُنوَن

                            
= 

أي اتركها حىت ، استفق ناقتك: وقيل: "149ويف مفردا  الراغب ص ، 4/411معاين القرآن ، "فتلك اإلفاقة
 ".أي اسقه ساعة بعد ساعة، وفو ق فصيلك، يفوق لبنها

اليثعليب يف تفسيريه   : ه إىل احلسنوعزا، به، عن األشعث عن احلسن 447أخرجه الثوري يف تفسريه ص( 4) 
 .4/449وعزاه إىل عبد بن محيد السيوطي يف الدر املنثور ، 4/44وابن كثري ، 4/41والبغوي ، 4/444

وسفيان هو ابين  ، (431) رقم 449ثقة كما يف تقريب التهذيب ص ، واألشعث هو ابن أيب الشعثاء سليم 
 (.4441) رقم 394لتهذيب ص تقريب ا: انظر، ثقة إمام، سعيد بن مسروق الثوري

وهو يف تفسري ابن أيب حامت ، 41ص ، بإسناٍد حسن تقدم الكالم عليه، 43/449أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4) 
 .4/441السيوطي يف الدر املنثور : وابن املنذر، وعزاه لعبد بن محيد، (41334) رقم 41/3431عن قتادة 

، ورجاليه ثقيا   ، عن ابن أيب جنيح عن جماهيد ، بن ميمونمن طريق عيسى ، 43/441أخرجه الطزي ( 3) 
 .4/441وهو يف تفسري جماهد ، 4/41والتفسري الصحيح ، 4/414كما يف العجاب ، وإسناده صحيح

 .أي القول الذي ذهب إليه يف تفسري الصيحة( 4) 

: 714ويف القاموس احمليط ص، 44/447، "قطعه عرضًا: قطَّه يُقطُّه َقطًَّا: "قال ابن منظور يف لسان العرب( 4) 
  ".أو قطع شيء ُصْلب كاحُلقَِّة، الَقْطُع عامًَّة أو َعْرضًا: الَقطُّ"
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 .(34من اآلية: االحقاف) ﴾وُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِلُأ
اهلل  صلىله  خبار إناف اأنه است :الذي يلوح، ﴾َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُوَد﴿

، ﴾ِإنَّنُه َأوَّابٌ ﴿، القوة :﴾َذا اأَلْيِد﴿، (4)عن قصة داود عليه وآله وسلم
ومثله أخرج ابن جرير ، (4)حب األواب املَس: عن ابن عباسأخرج ابن جرير 

سألت ابن عمير عين   : عن جماهد قال (4)وأخرج الديلمي .(3)عن جماهد
                            

وال ، ليس بينهما تعّلق يف املعىن، أن واو االستاناف تكون بني مجلتني، ذكر أهل اللغة. استاناف إخبار: قوله( 4) 
كما يف اجلىن الداين يف حيروف  ، (افر أبوكنور الشمس ال خيفى وس) ومثلوا هلا بي، مشاركة يف اإلعراب

، فهي متعلقة مبيا قبليها يف املعيىن    ، أما هذه اجلملة اليت معنا، 413املعاين للحسن بن قاسم املرادي ص 
واسيتعن  ، وقوهلم لك، أي اصز على أذاهم: وأما املعىن، أما اإلعراب فهو عطف فعل على فعل، واإلعراب

: ﴿ذا األيد﴾ ومعناهيا : أنه قال بعده: ودليل ذلك، وقوته على الطاعة، دعلى هذا الصز بتذكرك صز داو
فإنه ربط بني اجلملتني ، عند تفسري هذه اآلية، وقد أشار الطزي إىل شيء من هذا املعىن، القوة على طاعة اهلل

 . 43/411تفسري الطزي : انظر، واهلل أعلم، يف املعىن

َوَوَهْبَنا ِلَداُوَد ُسَلْيَماَن ﴿: أما األول فعند قوله تعاىل، ليس عند هذه اآليةوكاليا ، أخرجه الطزي بإسنادين( 4) 
، 4/441تفسري ابين كيثري   : انظر، وهو ضعيف، بإسناد فيه عطية العويف 44/494 ﴾ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاب 

 .4/11 الذهيب حملمد بن حسني، والتفسري واملفسرون، 4/447واإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي 
عن سليمان بن  44/314 ﴾َهَذا َما ُتوَعُدوَن ِلُكلِّ َأوَّاٍب َحِفيٍ ﴿: فذكره عند قوله تعاىل، وأما اإلسناد الثاين 

عن ابن عباس ، عن سعيد بن جبري، عن عطاء، قال حدثنا أبوُكَدينة، حدثنا حممد بن الصلت: قال، راجلبا عبد
وأميا  ( 4491) 441التقريب ص: انظر، وهو صدوق، بن  ريق اخلياطهو ا، وسليمان بن عبد اجلبار. به

، فابن الصلت: "قال رمحه اهلل 3/441يف تعليقه على الطزي ، فقد استشكله أمحد شاكر، حممد بن الصلت
فال أدري ، وحممد بن الصلت التو ي، حممد بن الصلت بن احلجاج األسدي: يدور بني اثنني يف هذه الطبقة

والتو ي صدوق ، (1111) 141ص بالتقري: انظر، األسدي ثقة: قلت، .هي.ا". هو غرييا أيهما هو؟ أم
التقرييب  . صيدوق ، هو حيىي بن املهلب البجليي ، وأبو ُكدينة، (1119) 141كذا يف التقريب ص. يهم
 (.4144) 171التقريب ص. صدوق اختلط، وعطاء هو ابن السالب، (7714) 4117ص

حممد بن : ويف سنده، 41/499 ﴾َهَذا َما ُتوَعُدوَن ِلُكلِّ َأوَّاٍب َحِفيٍ ﴿: قوله تعاىل أخرجه الطزي عنه عند( 3) 
ولعله يعتضد مبا ، (4174) 139والتقريب ص، (437) 44/413السري : انظر، وهو ضعيف، محيد الرا ي

  .من تالميذ ابن عباس واهلل أعلم ًاخصوصًا أن جماهد، يف األثر السابق، روي عن ابن عباس

، أبو شجا  اليديلمي اهلميذاين  ، احملدث املؤرخ، الديلمي هو شريويه بن شهردار بن شريويه بن فناخسرو( 4) 
رجيب   49ميا  يف  . وغريه أبر  منه وأتقن، متوسط احلف ". تاريخ يذان"و" الفردوس"مؤلف كتاب 

= 
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هو ): فقال، سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عنه: األواب فقال
قوتيه يف   :وامليراد بيالقوة   .(4)(الذي يذكر ذنوبه يف اخلالء فيستغفر اهلل

 : منّت به عليه فقالا ذكر تعاىل ما مث،الدين
َأو ِبيي  ﴿ :ويفسر قوله يف سيبأ ، ﴾ِإنَّا َسخَّْرَنا اْلِجَباَل َمَعُه ُيَسبِّْحَن﴿
 :فقيال ، مث بني هنا من الوقت ما طوى هناليك ، (41من اآلية: سيبأ) ﴾َمَعُه
، هو أن تشرق الشيمس  ﴾ْشَراِقَواإل﴿، وهو من بعد الزوال ﴾ِباْلَعِشيِّ﴿

 .(4)ره ابن عباس رضي اهلل عنهما بصالة الضيحى وفسَّ، هاؤهى ضوويتنا
اهلل عليه وآله  صلى أن رسول اهلل (4)نئحديث أم هامن  (3)خرج البغويأو

                            
= 

ث البن عبد اهلادي وطبقا  علماء احلدي، (411) 49/494السري : انظر. وله أربع وستون سنة، 419سنة
4/34 (4144.) 

ومل أعثير علييه   ، 7/449، وقد عزاه له السيوطي يف الدر املنثور مل أعثر عليه يف مسند الفردوس للديلمي( 4) 
وعن . 4/371وعبد الر اق يف تفسريه ، 44/14وإمنا وجدته موقوفًا على جماهد عند الطزي ، مسندًا مرفوعًا

وابين السيري يف   ( 34143) رقم 7/414، (34991) رقم 7/413يبة عبيد بن عمري أخرجه ابن أيب ش
 .3/411وأبو نعيم يف حلية األولياء ( 944) رقم 4/441الزهد 

عن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل أن ابن عبياس كيان ال   43/414يشري إىل ما أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4) 
دخل عليي  : فقالت أم هانئ، هذا مبا أخزتين بهأخزي : فقلت، فأدخلته على أم هانئ: قال، يصلي الضحى
مث رّش ، فاغتسل، مث َأمر بثوب فأخذ بيين وبينه ، فأمر مباء فُصّب يف قصعة ، يوم الفتح يف بييت  رسول اهلل 

قريب ، وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء ، ناحية البيت فصلى مثان ركعا 
ما عرفت صالة الضحى إال ، لقد قرأ  ما بني اللوحني : وهو يقول، عباس  فخرج ابن، بعضهن من بعض 

ويف ، هن صالة اإلشراق: مث قال بعد، أين صالة اإلشراق: وكنت أقول، واإلشراق﴾ُيَسب ْحَن ِباْلَعِشي  ﴿: اآلن
لتقريب وا، (414) 7/344السري: انظر. سنده صدقة بن عبد اهلل السمني الدمشقي وهو ضعيف ال حيتج به

 (.4949) 444ص

الشيخ اإلمام العالمة القدوة احلاف  شيخ اإلسالم ، احلسني بن مسعود بن حممد الفراء الشافعي أبو حممد هو (3) 
مدينة مين  ، تويف مبرو الروذ، كان يلقب مبحيي السنة وبركن الدين، املفسر صاحب التصانيف، حميي السنة

 4/414وطبقا  الشافعية لألسينوي  ، (441) 49/439ري الس: انظر .441مدالن خراسان يف شوال سنة
(477 .) 

: ااهيا ، بنت أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم اهلامشية ابنة عم النيب صلى اهلل عليه وسلم ءهي أم هاين( 4) 
= 
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ييا أم  ): دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأ مث صلى الضحى فقيال  وسلم
ح معيه  تسب  ﴾الطَّْيَر﴿، سخرنا له ﴾َو﴿، (4)(هذه صالة اإلشراق ئ،هان

 ﴾َيا ِجَباُل َأو ِبي َمَعُه َوالطَّْيَر﴿ :جمموعة وتقدم ﴾َمْحُشوَرًة﴿، احال كوهن
كما  وَيوإمنا ُط ،والقيد مراد هناك، حشورةمبوقيد  هنا  (41من اآلية: سيبأ)

َوَسخَّْرَنا َميَع  ﴿ :وسلف، (41من اآلية: سيبأ) ﴾َوَأَلنَّا َلُه اْلَحِديَد﴿، طوي هنا
﴾ مين  ُكلٌّ﴿، يف األنبياء، (79من اآلية: األنبياء) ﴾َن َوالطَّْيَرِجَباَل ُيَسب ْحَداُوَد اْل

 يسيبحن  أي بسيبب تسيبيحه   ،لداود ﴾ أي هلل أوَلُه﴿، اجلبال والطري
 .(81اآلية: ّص) ﴾َأوَّاٌب﴿، هللا [أ/414ل]

َفَقْد آَتْيَنيا آَل  ﴿: النبوة كما قال :﴾َوَشَدْدَنا ُمْلَكُه َوآَتْيَناُه اْلِحْكَؤَة﴿
، (44مين اآليية  : النسياء ) ﴾َراِهيَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوآَتْيَناُهْم ُمْلكًا َعِظيمياً ِإْب
البينة على املدعي  :وقيل ،الفاصل بني احلق والباطل :﴾َوَفْصَل اْلِخَطاِب﴿

أو الكيل   ،والكل حمتمل، (3)(أما بعد)كلمة  :وقيل .(4)واليمني على املنكر

                            
= 

الطبقا  الكزى البن سعد : انظر. عاشت بعد علي، وكانت  وج هبرية بن عمرو بن عالذ املخزومي، فاختة
 .1/347واإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ، 1/31

البغوي : ومن طريقه، 444،  4/444والثعليب يف تفسريه ، (911) رقم 44/411أخرجه الطزاين يف الكبري ( 4) 
رواه الطزاين يف الكيبري  : "4/443قال اهليثمي يف اجملمع ، ويف اإلسناد حجاج بن نصري، 4/44يف تفسريه 

وضعفه ابن حجير يف  . هي.ا". فه ابن املديين ومجاعة ووثقه ابن معني وابن حبانوفيه حجاج بن نصري ضع
وفيه أبو بكر ، رواه الطزاين يف األوسط: "7/441وقال اهليثمي يف موضع آخر ، (4441) 444التقريب ص

: ويبعد أن ذكر رواية الطزاين والثعليب والبغ 4/74وقال ابن حجر يف الكاف الشاف ". وهو ضعيف، اهلذيل
 ."هذه صالة اإلشراق: " فخرج ابن عباس وهو يقول" -مث ذكره ويف آخره-" ورواه احلاكم من وجه آخر"

 ".هذا موقوف وهو أصح: " قال ابن حجر

إىل علي بين أيب  ، والبغوي، ونسبه الثعليب، 43/414تفسري الطزي : انظر، وشريح، وهو مروي عن قتادة( 4) 
 .4/44وتفسري البغوي ، 4/443الكشف والبيان : انظر ،طالب رضي اهلل عنه بغري إسناد

وصححه ابن حجر ، 4/44وتفسري البغوي ، 43/414تفسري الطزي : انظر، وهذا القول مروي عن الشعيب( 3) 
 .1/441يف فتح الباري 
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 .آتيناه
، ﴾ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِؤْحَراَب﴿، أي اخلصمني ﴾َبُأ اْلَخْصِمَوَهْل َأَتاَك َن﴿

أي ، االختصاممجع الضمري ألن الغالب أنه ينضم إىل اخلصوم غريهم عند 
َلْيَهيا  ُكلََّما َدَخَل َع﴿ :﴾ متعبد داود حنواْلِؤْحَراَب﴿، تسوروا ومن معهم
َدْتُه اْلَمالِلَكُة َوُهَو َقاِلم  ُيَصلِّي َفَنا﴿، (37من اآلية: آل عمران) ﴾َ َكِريَّا اْلِمْحَراَب
 :يقيال ، (4)صعود السيور  :سوروالّت، (39من اآلية: آل عمران) ﴾ِفي اْلِمْحَراِب

ييوم   هنما أرادا الدخول عليه فمنعهم احلراس ألنه كان ييوم عبادتيه ال  إ
 .(4)نعا دخال من السورقضاله فلما ُم

ألهنيم   ﴾ِمْنُهْم﴿، من دخوهلما عليه ﴾ِإْذ َدَخُلوا َعَلى َداُوَد َفَفِةَع﴿
َخْصَؤاِن َبَغنى  ﴿، حنن ﴾َقاُلوا ال َتَخْف﴿، احتجابهنزلوا من فوق يف يوم 
 ومبغىٍّ ا باٍغينأي ف ،الباغي هو آخذ النعجة إىل نعاجه﴾َبْعُضَنا َعَلى َبْعٍض

عن  تتعدَّ وال، يف احلكم ْرُج﴾ال َتَفاْحُكْم َبْيَنَنا ِباْلَحقِّ َوال ُتْشِطْط﴿، عليه
َواْهِدَنا ِإَلنى َسنَواِ    ﴿، وفيه أنه ال بأس مبثل هذا اخلطاب للحاكم، احلق

مث ذكر امليدعي   ،وحمضه به مثاًل لعني احلقضَر، وحمجته وسطه ﴾الصَِّراِط
 : فقال-ولعله الذي ساق الكالم من أوله-دعواه 
، ىق له باليدعو تعّلهذا ال  ﴾ِإنَّ َهَذا َأِخي َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن َنْعَجًة﴿

خصمه وطمعيه   استكثاروإمنا هو لبيان ، ةدَّبأن خلصمه هذه الِع بل إخبار 
كيين  ملِّ ﴾َواِحَدٌة َفَقاَل َأْكِفْلِنيَها﴿ (3)أي شاة ﴾َوِلَي َنْعَجٌة﴿، اال دياديف 
َوَعةَِّنني ِفني   ﴿، حتت يدي ها كما أكفل ماأكفُل اجعلين :واملراد، إياها

                            
 .431والقاموس احمليط ص، 1/441لسان العرب : انظر( 4) 

وهو إسناد حسن كما ، من طريق أسباط عن السدي به 43/473هو جزء من أثر مطول أخرجه الطزي ( 4) 
 .وهو من أخبار بين إسراليل، 4/499قال الدكتور حكمت بشري يف التفسري الصحيح 

 ".صح: "وعليها، جاء ملحقًا حباشية األصل" أي شاة: "قوله( 3) 
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 .د عليه ما أرده بهِرْوفلم أقدر أن ُأ ،جاجيف احِلغلبين  ﴾اْلِخَطاِب
أخوك صاحب النعاج  ﴾َلَقْد َظَلَؤَك﴿، داود حاكمًا بينهما ﴾َقاَل﴿
 [ب/414ل] أي بسؤاله إيياك  ﴾ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ِإَلى ِنَعاِجِه﴿، الكثرية
 .نعجتك
 وجميرد السيؤال ال  ، هلمًا َةَجالنْع قاهلما داود جعل سؤالُه أمرانهنا 

 ،إال أن يقال ملا عزه يف اخلطاب استفيد منه أنه أخذها قهيراً  ،يكون هلمًا
والقول بأنه أجاب  ،(4)داود قبل ااعه جواب اخلصم املدعى عليه أجابهمث 

 .(3)(4)خالف الظاهر اهلل يف القصة حيكهاخلصم لكنه مل 
وعيدم  ، إال نسبة الظلم إىل اخلصم، ة داود واهلل أعلمياوما أرى خط

أرى القصة  وال، واحلكم ميومسارعته إىل التظل ،ه اجلواب على خصمهطلب
، يف أن رجلني اختصما إليه يف نعاٍج حقيقة كما ذكر اهلل تعاىل إال حقيقيًة

على صيحة   فإن كل ذلك مبين  ؛مثٍل ِبْرَض وال، ال أهنا كناية عن النساء
عين  وال ، ومل يأ  هبا حيديث نبيوي  ، وامرأته أوريارواية قصته مع 

صاص من تلك ولو كان كما ذكره الُق ،عليها القرآن وال دلَّ، (4)صحايب
م كيف مع األنبياء الذين هي  ،القصة اليت ال تكاد تقع مع اخللعاء من العباد

 . الُعّباد والُزّهاد؟ ُةلَّأِد
 (1)علييه السيالم  أن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  (4)يف الكشافو

                            
 .وهذا هو األمر الثاين الذي أشار إليه املؤلف رمحه اهلل( 4) 

 . 13م4والزخمشري يف الكشاف ، 4/441الثعليب يف تفسريه ، هذا القولوممن أشار إىل ( 4) 

 (.قف على كالم حسن) :كتب يف احلاشية عبارة( 3) 
، 13، وهو ضعيف راجيع ص  ولكنه بسند فيه عطية العويف، شياًا من هذا، عن ابن عباس، أخرج الطزي( 4) 

 .4/44تفسري ابن كثري : انظر، ف أيضًاوهو ضعي، يزيد الرقاشي: وكذلك أخرج عن أنس حنوه ويف سنده

 .4/71الكشاف ( 4) 

وال خيييص  ، ؛ ألن حييق الصييحابة مجيييعهم الترضييي عنييهم الترضييي األوىل أن يييؤتى بلفيي ( 1) 
= 
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 ،سيتني الذي يرويه القصاص جلدته مالة وحدثكم حبديث داود  من :قال
ث وروي أنه ُحيد  ": (4)قال .(4)وهو حد الفرية على األنبياء عليهم السالم
 ،ث بهب احملدِِّفكذَّ ،من أهل احلق بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجٌل

ليتمس  ييف كتاب اهلل فيال ينبغيي أن    إن كانت القصة على ما: وقال
فميا   ،على نبيه ًاكر  وكف اهلل عنها سترذ وإن كانت على ما ،خالفها

طلعت  لسماعي هذا الكالم أحب إيل مما: فقال عمر ،ينبغي إههارها عليه
 .(3)انتهى ."عليه الشمس

فكييف إىل   ؟وهل جيو  أن ينسب إىل مؤمن حمبته قتل ميؤمن : قلت
 ،مما رواه القصاص ألشيار اهلل إلييه   ولو كان شيء؟رسول من رسل اهلل 

ال َأْن َرأى ُبْرَهياَن  َوَلَقْد َهمَّْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها َلْو﴿، قصة يوسفكما قال يف 
 اآليية  ﴾...َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضيباً ﴿: وقال (44من اآلية: يوسف) ﴾َرب ِه
أنه متثل  :على كذب تلك الروايا  ومما يدلُّ ،وغريها، (17من اآليية : األنبياء)

ِإنَّ ﴿ :إىل آخر القصة اليت يكذهبا قول اهلل ...له الشيطان محامًة من ذهب
                            

= 
ومع ذلك فإن بعض الصيحابة  ، حىت لو كان هذا املعىن صحيحًا، مبخصص شرعي إال غريه دون منهم أحد 

عليهميا  : ومل يقل فيهميا ، وهذا بإمجا  املسلمني،  عنهم مجيعًارضي اهلل، أفضل من علي كأيب بكٍر وعمر
وقد أشار ابن كثري رمحه اهلل إىل شيٍء من هذا ، وعن مجيع الصحابة واهلل أعلم، بل رضي اهلل عنهما، السالم

 .3/144يف تفسريه 

يف احمليرر اليوجيز   وابن عطية ، 4/71والزخمشري يف كشافه ، 4/441أورد هذا األثر الثعليب يف تفسريه ( 4) 
يف الكاف الشياف يف ختيريج   ، وقال احلاف  ابن حجر، واحلارث األعور، عن سعيد بن املسيب، 4/499

، هي وهو معارض  لألصول فإن حد الفرية مثانني جلدة بنص كتياب اهلل .أ" مل أجده: "، أحاديث الكشاف
: النور) ﴾َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداءََ َفاْجِلُدوُهْم َثَماِننَي َجْلَدًة َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِ  ُثمَّ﴿: كما يف قوله تعاىل

 .واهلل أعلم، وهذا ال دليل عليه، إال أن يقال باختالف الفرية على األنبياء عن غريهم، (4من اآلية
 .يعين الزخمشري( 4) 
ومل أجد ليه  ، 41/314لدرر للبقاعي ونظم ا، 4/433وتفسري النسفي، 4/71ورد هذا األثر يف الكشاف( 3) 

 .سندًا
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ويكيذهبا قيول   ، (14مين اآليية  : اإلسراء) ﴾ْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌنَل (4)ِعَباِدي
واملعليوم يقينيًا أن   ، (41: احلجر) ﴾ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصنَيإالَّ ﴿ :(4)إبليس

ن ي َمسَِّنَي الشَّْيَطاُن ِبُنْصٍب َأ﴿: وأما قول أيوب، صنيأنبياء اهلل رؤوس املخَل
 .(3)فيأيت فيه الكالم،  (44اآلية: ص) ﴾َوَعَذاٍب

َفَقياَل  ﴿: فإنه يقول ؟أوريامث كيف تنطبق القصة مثااًل حلال داود مع 
بيل عليى    ،على ما ساقوه يف القصة أورياوداود مل خياطب  ﴾َأْكِفْلِنيَها

 ًاتسيع مث من أين أن لداود ، قتلُي عمهم أنه أمر بتقدمه يف معارك القتال ل
وال  ،يذعن به قلب مؤمن فهذا الذي ساقوه من القصص ال ؟امرأةوتسعني 

 .(4)وإن مشى عليه األول من املفسرين واآلخر، يطمان به اخلاطر
ناداه بعد التوبية  أن اهلل  :ويدل على أن خطياة داود العجلة يف احلكم

ُكْم َبيْيَن النَّياِس   ْلَناَك َخِليَفًة ِفي األََْرِض َفاْحَيا َداُوُد ِإنَّا َجَع﴿: عليه بقوله
مبا لديك مين   اكتفداود يا  : يقلومل (41من اآليية : ّص) اآلية ﴾...ِباْلَحق 

كما قال تعاىل لرسوله صلى اهلل عليه وآليه   .النساء وإن أعجبك غريهن
 َأْن َتَبدََّل ِبِهنَّ ِمْن ال َيِحلُّ َلَك الن َساُء ِمْن َبْعُد َوال﴿: وسلم يف شأن النساء

 وحني بلغيتُ  ،(44من اآلية: األحزاب) (4) اآلية ﴾...َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ َأْ َواٍج
                            

 [.أ/414ل ]( 4) 

 .يعين ما حكاه اهلل عز وجل من قول إبليس( 4) 

 .31يف هذه السورة ص ( 3) 

وابن كثري يف ، 7/449كأيب حيان يف البحر احمليط ، وإال فقد رد القصة مجع من العلماء، هذا على التغليب( 4) 
( مفياتيح الغييب  ) فلريجع إليه يف تفسريه، يف ردها ببحث نفيس، وأجاد، وقد أفاد الرا ي، 4/47تفسريه 

41/419. 

أن هذه اآلية نزلت عتابًا للنيب صلى اهلل عليه وسلم على شيء : الذي ُيفهم من سياق كالم املؤلف رمحه اهلل( 4) 
ن صنيعهن واختيارهن أهنا نزلت جما اًة أل واج النيب صلى اهلل عليه وسلم ورضًا عنهن على حس: فعله؛ واحلق

فكان جزاؤهن أن اهلل تعياىل  ، اهلل ورسوله والدار اآلخرة مّلا خريهن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاخترنه
 .3/791تفسري ابن كثري : انظر. وأحل اهلل له أن يتزوج النساء، مث ُنسخ هذا األمر بعد ذلك، قصره عليهن
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، أهنم بنوا اآلية على ضرب املثيل ، (4)وأنا أعجب من مجيع املفسرين-هنا 
وال ، بال حيديث نبيوي  ، والنعاج على النساء، ني على امللكنيَمْصواخَل

راجعيت شيفاء   -ا إال من جهته صلى اهلل عليه وآله وسيلم  يعرف هذ
 : القاضي عياض رمحه اهلل تعاىل وإذا فيه

ره فيهيا  صدَّ تفت إىل ماْلوأما قصة داود عليه السالم فال جيب أن ُي"
ومل يينص   ،لوا وغريوااإلخباريون الذين ينقلون عن أهل الكتاب الذين بدَّ

والذي نص اهلل عليه  ،يث صحيحوال ورد يف حد ،من ذلك اهلل على شيء
 (44من اآلية: ّص) ﴾َوُحْسَن َمآٍب﴿ :إىل قوله- ﴾َوَهنَّ َداُوُد َأنََّما َفَتنَّاُه﴿ :قوله
أن ذنبيه اليذي    (4)وحكى السمرقندي: "مث قال ".اختزناه :فتناه فمعىن

بقيول   (3)هلَّميه و ﴾َلَقْد َهَلَميكَ ﴿ :قوله ألحد اخلصمني :استغفر منه
 ذهيب  ذلكمن  (4)[نفي ما أضيف يف األخبيار إىل داود  إىل]"و: قال ".خصمه

حمميد   :واايه  ،يريد من علمياء املالكيية  -وأبو متام  (4)أمحد بن نصر
 "ت يف قصة داود وأوريا خزوغرييا من احملققني إىل أنه ال يثب -(1)األهبري

                            
 .قوله هذا على األغلب كما تقدم قريبًا( 4) 

صاحب كتياب  ، ، أبو الليث، هو نصر بن حممد بن إبراهيم السمرقندي احلنفي اإلمام الفقيه احملدث الزاهد( 4) 
السيري  : انظير . هيي 374تويف يف مجادي اآلخرة سنة . تروج عليه األحاديث املوضوعة، "تنبيه الغافلني"

 .94وطبقا  املفسرين لألدنه وي ص، 41/344

 .أي جعله هاملًا( 3) 

 .وهبا يستقيم الكالم، ساقطة من األصل وأثبتها من الشفاء للقاضي عياض( 4) 

وكتاب " القاضي يف شرح املوطأ"ألف كتاب ، هو أمحد بن نصر أبو جعفر الداودي فقيه من ألمة املالكية ( 4) 
يب املدارك ترت: انظر. هي414تويف بتلمسان سنة ، يف أحكام األموال اليت يتغلب عليها املسلمون " األموال"

 .4/414واألعالم للزركلي ، 4/93وتقريب املسالك يف معرفة إعالم مذهب اإلمام مالك للقاضي عياض 

مل أجد من علماء املالكية من كنيته أبو متام وااه حممد األهبري والذي وجدته أن أبا متام هو علي بن حممد ( 1) 
نكت : وله كتاب خمتصر يف اخلالف ااه، باألصولحسن الكالم حاذقًا ، بن أمحد البصري وكان جيد النظر 

 اهيد  ، ثقة مأمون، وهذا األخري من ألمة املالكية، وقد تتلمذ على أيب بكر حممد بن عبد اهلل األهبري. األدلة
= 
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رجيالن يف   :إن اخلصمني اللذين اختصما :وقيل" :مث قال [ب/414ل]
الكشاف يف آخر تفسيري  يف وأشار  .(4)انتهى". م على هاهر اآليةاج غنعن

قبل وهلَّمه  ،ق أحديا على اآلخراآلية أنه ما كان ذنب داود إال أنه صّد
 .(4)مسألته
 هذا اسيتطراد  ﴾َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن اْلُخَلَطاِ  َلَيْبِغي َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض﴿
وإال فليس اخلصمان من ، اخللطاءعن الكثري من  وإخبار  ونصيحة وموعظة
 ﴾الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِؤُلوا الصَّاِلَحاِتإالَّ ﴿، بل مغتصب وغاصب ،اخللطاء

 .(3)وما  الدة ،أي قليل هم ﴾َوَقِليٌل َما ُهْم﴿، فال يبغي بعضهم على بعض
َوَما َأْكَثُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ﴿ :(4)وصفه من قوله داود على ماجرى وقد 

مين  : ألعيراف ا) ﴾َوِإْن َوَجْدَنا َأْكَثَرُهْم َلَفاِسيِقنيَ ﴿، (413: يوسف) ﴾ُمْؤِمِننَيِب

 .(43من اآلية: سيبأ) ﴾َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر﴿، (414اآلية
 ،يف هذه القصة واحلكومية ، ﴾َأنََّؤا َفَتنَّاُه﴿، أي علم ﴾َوَظنَّ َداُوُد﴿

وسار  فيما مل يكين ليه فييه     ،خلصمنيافتنت عن حتقق ما بني ا (4)هنأو
ل َعي وَف ،لفصيا االستط فيه من عدم فيما فرَّ، ﴾َفاْسَتْغَفَر َربَُّه﴿، املسارعة

َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َهَلُميوا  ﴿ :ل املتقني الذين وصفهم اهلل بقولهْعِف
َوَخنرَّ  ﴿، (434من اآليية : آل عمران) ﴾َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اللََّه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم

                            
= 

 (.444) 41/334والسري ، 7/71كتاب ترتيب املدارك وتقريب املسالك : انظر .ور 

 .4/414، عياض للقاضي، الشفا بتعريف حقوق املصطفى( 4) 
 .4/14الكشاف ( 4) 
 .9/374والدر املصون ، 7/443والبحر احمليط ، 44/474تفسري القرطيب : انظر( 3) 

﴿وقليل ما هيم﴾  : وقد جرى داود فيما وصفه من قوله) :ويفهم املعىن لو قلناًا، كأن يف هذا الكالم سقط( 4) 
  .إخل...نني﴾﴿وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤم: على ما يف قوله تعاىل

 .واملثبت هو املناسب للسياق" وأن: "يف األصل يشبه أن تكون( 4) 
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 .(4)"ألن الركو  جيعل عبارة عن الصالة مصليًا" :يف الكشاف، ﴾َراِكعًا
عن  (3)بن طاهراهلل  سألين عبد: (4)فضلالبن قال احلسني " :البغوي يف
فخر بعد  :ومعناه، ال: قلت ؟خر :﴾ هل يقال للراكعَوَخرَّ َراِكعًا﴿: قوله
 .(4)"سجدكان راكعًا أي  ما

والبيهقي يف اليداللل   ،واحلاكم وصححه هأخرج الترمذي وابن ماج
جاء رجل إىل النيب صيلى اهلل علييه   : اس رضي اهلل عنهما قالعن ابن عب

فيما يرى النيالم  ، ةلليلارسول اهلل إين رأيتين يف هذه  يا: وآله وسلم فقال
ت فرأيي ، فسجد  وكأْن قرأ  سورة السجدة، كأين أصلي عند شجرة

كتب يل هبا عنيدك  االلهم : الشجرة كأهنا سجد  لسجودي وهي تقول
، يل هبا أجيراً  وأعظم، خرًاواجعلها يل عندك ُذ، وضع عين هبا و رًا، ذكرًا
فقرأ رسيول اهلل  : قال ابن عباس، لت من عبدك داودل مين كما تقبَّوتقبَّ
 يقيول يف   [أ/413ل] فسيمعته ، السيجدة  اهلل عليه وآله وسيلم  صلى
 ويف روايية أخرجهيا    .(4)ه كما أخزه الرجل عن قول الشيجرة ودسج

                            
 .4/14الكشاف ( 4) 

أبيو عليي   ، احملدث، اإلمام اللغوي، العالمة املفسر، بن القاسم بن كيسان احلسني بن الفضل بن عمري هو (4) 
. سنني 414هي وهو ابن 414سنة  ما ، كان من العلماء الكبار العابدين ، البجلي الكويف مث النيسابوري

 (.4493) 3/414ولسان امليزان ، 4/471وشذرا  الذهب ، (414) 43/444السري : انظر

قلده ، األمري العادل أبو العباس حاكم خراسان وما وراء النهر ، هو عبد اهلل بن طاهر بن احلسني بن مصعب ( 3) 
هي وله 431ما  باخلانوق سنة ، سالسًا مهيبًا جوادًا وكان ملكًا مطاعًا، املأمون مصر وأفريقية مث خراسان

 (.444) 41/114والسري ، 4/479تاريخ الطزي : انظر. سنة 41

، ومل أعثر على إسناده، وكذلك البغوي يف تفسريه مثله بغري سند، هكذا بغري سند، أورده الثعليب يف تفسريه( 4) 
 .4/47وتفسري البغوي ، 4/411الكشف والبيان : انظر

، (4143) 419ص ، باب سجود القيرآن ، كتاب إقامة الصلوا  والسنة فيها، أخرجه ابن ماجه يف سننه( 4) 
ص ، باب ما يقول يف سجود القرآن، كتاب اجلمعة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، والترمذي يف سننه

عو املرء به يف سجود ذكر ما يد، باب سجود التالوة، كتاب الصالة، وابن حبان يف صحيحه، (479) 449
= 
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قيرأ   اهلل عليه وآله وسيلم  صلىوأنه  ،سعيد بالقصة أيبعن  (4)يعلى أبو
فقال يف سجوده ما قالت الشجرة يف  ،فأتى على السجدة ﴾ ٱ ﴿، سورة

 .(4)سجودها
وأخرج النسالي وابن مردويه بسند جيد عن ابن عبياس رضيي اهلل   

: وقيال  .﴾ ٱ ﴿ سيجد يف  اهلل عليه وآله وسلم صلىأن النيب ، عنهما
 .(3)(سجد هبا داود توبة ونسجدها شكرًا)

املذنب قد  نَّأك، أي رجع إىل اهلل بتوبته، الرجو  :اإلنابة، ﴾َوَأَناَب﴿
 .بته إليه إنابتهذنبه عن اهلل فقرَّده بعَّ

                            
= 

كتاب اإلمامة ، واحلاكم يف مستدركه، (44414) 44/449والطزاين يف الكبري ، (4747) 4/311التالوة 
هذا حديث غريب من : "وقال الترمذي، 7/41والبيهقي يف الداللل ، 4/344باب التأمني ، وصالة اجلماعة

ذكر هذا حديث صحيح رواته مكّيون مل ُيي : "وقال احلاكم". حديث ابن عباس ال نعرفه إال من هذا الوجه
، "وهذا من عجالبه: "قال األلباين، ووافقه الذهيب، "ومل خيرجاه، وهو من شرط الصحيح، واحد منهم جبرح

( 4171) 4/411ألن الذهيب تكلم على احلسن بن حممد يف الكاشيف  ، 1/474السلسلة الصحيحة: انظر
: انظر. وقد حسنه األلباين، "مقبول: "قال ابن حجر( 4494) 444ويف التقريب ص، "غري حجة: "وقال عنه

 (.479) 449وعلى سنن الترمذي ص، (4143) 419تعليقه على سنن ابن ماجه ص
أبيو  ، شيخ اإلسالم، هو أمحد بن علي بن املثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي املوصلي اإلمام احلاف ( 4) 

انتهى إلييه عليو   . هي441ولد يف الثالث من شوال سنة . املعجموصاحب املسند و، حمدث املوصل، يعلى
وطبقا  علماء ، (411) 44/474السري : انظر. سنة 97وعاش ، وا دحم عليه أصحاب احلديث، اإلسناد

 (.194) 4/441احلديث البن عبد اهلادي 

لثعليب يف تفسريه وا، (4711) 4/93والطزاين يف األوسط ( 4171) 444أخرجه أبو يعلى يف مسنده ص ( 4) 
الليهم  : قالْت: رواه أبو يعلى والطزاين يف األوسط إال أنه قال: "4/474وقال اهليثمي يف اجملمع ، 4/411

ميزان االعتدال : انظر. هي.ا، "جمهول: قال الذهيب، اليمان بن نصر: وفيه، والباقي بنحوه .ا َأجرًاهباكتب يل 
 (.1171) 1/447، ولسان امليزان( 9111) 7/494

وقال ابن كثري يف تفسريه ، (947) 441باب سجود القرآن ص، كتاب االفتتاح ، أخرجه النسالي يف سننه( 3) 
تعليقه عليى سينن   : انظر. وصححه األلباين". تفرد بروايته النسالي ورجال إسناده كلهم ثقا : "4/41

 . 4/474ي يف الدر املنثور السيوط: وعزاه البن مردويه، (4131) 4/341النسالي وعلى مشكاة املصابيح
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ُثمَّ اْجَتَبياُه َربُّيُه   ﴿ :﴾كما غفر ألبيه آدم حيث قالَفَغَفْرَنا َلُه َذِلَك﴿
َوِإنَّ َلنُه ِعْننَدَنا   ﴿، وكغريه من الرسل، (444: طييه ) ﴾َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى
 .وهو إىل اجلنة ،مرجع، ﴾َلُةْلَفى َوُحْسَن َمآٍب

وغرييا عين ماليك بين     (4)أخرج أمحد يف الزهد واحلكيم الترمذي
يقام داود يوم : قال ﴾َفى َوُحْسَن َمآٍبَوِإنَّ َلُه ِعْنَدَنا َلُزْل﴿ :قوله يف (4)دينار

دين الييوم بيذلك   داود جم ي  يا: مث يقول الرب ،القيامة عند ساق العرش
: فيقيول داود  .الصو  احلسن الرخيم الذي كنت متجدين به يف اليدنيا 

فينيدفع داود  ، أرده عليك الييوم إين : فيقول، رب وقد سلبتنيه كيف يا
 .(3)نعيم أهل اجلنةيستفرغ  بصو 
كميا  ، امللك آتاه اهلل أواًل ﴾َيا َداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأَلْرِض﴿
 ﴾ُه ِممَّا َيَشاُءَوَقَتَل َداُوُد َجاُلوَ  َوآَتاُه اللَُّه اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلََّم﴿ :قال

                            
كان ذا رحلة ومعرفة، قال الذهيب . حممد بن علي بن احلسن بن بشر أبو عبد اهلل، احلكيم الترمذي هو (4) 

 عم أن  :وقالوا: "، فقال4/144بينها يف كتابه تذكرة احلفاظ : قلت". لوال هفوة بد  منه: "يف السري
ليو مل  : وقال. (يغبطهم النبيون والشهداء) :بقوله عليه السالم واحتج. وأنه يفضل الوالية لألولياء خامتًا

مشهور عاش إىل حدود " نوادر األصول"كتاب : هي وله مصنفا ، ومنها.ا" يكونوا أفضل ملا غبطوهم
، ولسان (441) 43/439السري ، 41/433حلية األولياء : انظر. سنة 91هي، وعاش حنوًا من 341
 (.7444) 7/311امليزان 

وليس هيو مين   . ولد يف أيام ابن عباس، معدود من ثقا  التابعني، هو مالك بن دينار علم العلماء األبرار( 4) 
، هي447تويف سنة . وحديثه يف درجة احلسن، واستشهد به البخاري، وثقه النسالي وغريه. أساطني الرواية

 (.414) 4/314والسري ( 444) 4/439وفيا  األعيان البن خلكان : انظر. هي431وقيل 

وابن أيب حامت يف ، 349وابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة ص ، (3941) 4/414أخرجه أبو عوانة يف مسنده ( 3) 
عن جعفر بن ، من طريق سيَّار بن حامت( 314) 441والبيهقي يف البعث ص ( 41341) 41/3441تفسريه 
وال يف نيوادر األصيول   ، بن حنبل ومل أجده يف الزهد لإلمام أمحد، عن مالك بن دينار من قوله، سليمان

ال سيما وأنه كان يقرأ يف ، ولعله أخذه من اإلسراليليا ، وهو موقوف على مالك بن دينار، للحكيم الترمذي
التوراة والزبور كما أشار إليه إااعيل العجلوين يف كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحادييث  

 .4/473السيوطي يف الدر املنثور: بن املنذر وابن أيب حامتوعزاه ال، 4/443على ألسنة الناس 
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ليك  فجمع تعياىل ليه امل  ، (4)...مث أخز أنه آتاه النبوة،(444من اآليية : البقرة)
، امللك :وحيتمل أن املراد باخلليفة ،واحلكمة والنبوة فهو خليفة وملك ونيب

كأنه عليه السالم ملا أكثر  ﴾َفاْحُكْم َبْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َوال َتتَِّبِع اْلَهَوى﴿
َليُه ِتْسيع    ﴿ :الشاكي بشكواه وتعرض لذكر ما ليس من دعواه بقوليه 

فإن هذا ليس من الدعوى يف ورد وال  ﴾َجٌة َواِحَدٌةَجًة َوِلَي َنْعَوِتْسُعوَن َنْع
أخذته محيية   ﴾َفَقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّني ِفي اْلِخَطاِب﴿ :إمنا الدعوى ؛صدر

 :إمنا قيال ، مع أنه مل يقل أخذ نعجته ﴾َلَقْد َهَلَمَك﴿ :دينية فبادر بقوله
لييس يف  جملرد سيؤاله   [ب/413ل] فقول داود إنه هلمه، سأله كفالتها

وهذا يزيدك قوًة ملا قلناه من أن ذنبه ليس إال عجلتيه بتظلييم   ، موضعه
اهلل علييه   صيلى ما وقع لنبينا  :ونظريه، على األنبياءجالز  وذلك، اخلصم

َوال َتُكيْن ِلْلَخياِلِننَي   ﴿، وأنزل اهلل عليه، (4)يف قصة بين أبريق وآله وسلم
 ﴾َجاِدْل َعِن الَِّذيَن َيْخَتاُنوَن َأْنُفَسُهْمَوال ُت﴿،  (414من اآليية : النساء) ﴾َخِصيمًا

َواْسَتْغِفِر اللََّه ِإنَّ اللَّيَه َكياَن   ﴿: فقال باالستغفاروأمره  (417من اآلية: النساء)
وهو احلكيم  ، ﴾َفُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه﴿، (411: النساء) (3)﴾َغُفورًا َرِحيمًا

                            
وال توجد آية هبذا اللف  ولعله خطيأ  ، (فقد آتينا آل داود الكتاب والنبوة وآتيناهم ملكًا عظيما) يف األصل( 4) 

 . من الناسخ واهلل أعلم
، بشر: وبنوه، بن اهليثم بن هفراحلارث بن عمرو بن حارثة : وااه، نسبة إىل األبريق، هم بطن من األنصار( 4) 

وهو سارق درعي عم ، وأقام يهجو املسلمني، وهرب إىل مكة، فأما بشري فكان من املنافقني، ومبشر، وبشري
وهناية األرب يف معرفة أنساب ، 4/41( وأبريد، أبريق) باب، اإلكمال البن ماكوال: انظر. قتادة بن النعمان

 .44العرب للقلقشندي ص 

 179باب ومن سورة النساء ص، كتاب تفسري القرآن عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، الترمذي أخرجه( 3) 
كان أهل بيت يقيال  : قال كاليا من حديث قتادة بن النعمان( 44) 49/9والطزاين يف الكبري ، (3131)
و به أصحاب رسول اهلل وكان يقول الشعر يهج، امنافًق وكان بشري رجاًل، ربنو أبريق بشر وبشري ومبش  :هلم

فإذا ايع أصيحاب   ، وقال فالن كذا، قال فالن كذا :صلى اهلل عليه وسلم مث ينحله لبعض العرب ويقول
ما قيال  كّل أو :فقال، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بذلك الشعر قالوا واهلل ما يقول هذا الشعر إال اخلبيث

= 
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= 

وكان الناس إمنيا  ، هل بيت فاقة وحاجة يف اجلاهلية واإلسالموكانوا أ؟ بن أبريق قاهلاا :الرجل قصيدة قالوا
فابتا  عمي ، فقدم طعام من الشام، فكان الرجل إذا كان له اليسار أكل الز، طعامهم باملدينة التمر والشعري

، ويف املشربة سالح له درعان وسيفايا وما يعلمهميا ، فجعله يف مشربة له، من الدرمك رفاعة بن  يد محاًل
بن أخيي  ايا  :فقال، ي رفاعةفأتاين عّم، وأخذ الطعام والسالح، ونقبت املشربة، عليه من حتت الليل يدفُع

 :فتحسسنا يف الدار وسألنا فقيل، هب بطعامنا وسالحنافُذ، دي علينا يف ليلتنا هذه فنقبت املشربةتعلم أنه ُع
وقد كان يقول ، رى إال أنه على بعض طعامكموما نرى فيما ن، واستوقدوا يف هذه الليلة، قد رأينا بين أبريق

فلما ، رجل منا له صالح وإسالم، لبيد بن سهل إالواهلل ما نرى صاحبكم  :وحنن نسأل يف الدار، بنو أبريق
إليك  :قالوا .هذه السرقة واهلل ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينّن ؟أنا أسرق :اع بذلك لبيد اخترط سيفه وقال

بين  ايا  :فقال يل عمي، فسألنا يف الدار حىت مل يشك أهنم أصحاهبا، اهلل ما أنت بصاحبهاو، عنا أيها الرجل
إن أهل بيت منا أهل ، يا رسول اهلل :فقلت، لو أتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكر  ذلك له، أخي

أميا  ، ينا سيالحنا فلريدد إل، وأخذوا سالحه وطعامه، له ةجفاء عمدوا إىل عمي رفاعة بن  يد فنقبوا مشرب
فلما اع بذلك بنو أبيريق   (نظر يف ذلكأس) :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، الطعام فال حاجة لنا به

فأتوا رسول اهلل ، ن من أهل الدارووكلموه يف ذلك واجتمع له ثالث، أسيد بن عروة :منهم يقال له أتوا رجاًل
قتادة بن النعمان وعمه عمدا إىل أهل بيت منا أهيل إسيالم    يا رسول اهلل إن :صلى اهلل عليه وسلم فقالوا

 .وصالح يرموهنم بالسرقة من غري بينة وال ثبت
أعمدمت إىل قوم ذكر منهم إسالم وصالح ) :فقال، فأتيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكلمته :قال قتادة 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسيلم   فرجعت ولودد  أين خرجت من بعض مايل ومل أكلم !(؟ترموهنم بالسرقة
، فأخزته ما قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسيلم  ؟بن أخي ما صنعتافأتاين عمي رفاعة فقال ، يف ذلك
إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهلل ﴿: فلم نلبث أن نزل القرآن، اهلل املستعان :فقال

وال   رحيمًا إن اهلل كان غفورًا﴿أي مما قلت لقتادة  ﴾واستغفر اهلل﴿ين أبريق ب ﴾وال تكن للخالنني خصيمًا
يستخفون من النياس    أثيمًا إن اهلل ال حيب من كان خوانًا﴿بين أبريق  ﴾جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم

هاأنتم هؤالء   ًاوال يستخفون من اهلل وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول وكان اهلل مبا يعملون حميط
لو أهنم استغفروا  :أي ﴾رحيمًا غفورًا﴿اآلية إىل قوله  ﴾...جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا فمن جيادل اهلل عنهم

 أو إمثًا ومن يكسب خطياًة  حكيمًا فإمنا يكسبه على نفسه وكان اهلل عليمًا ومن يكسب إمثًا﴿اهلل لغفر هلم 
ولوال فضل اهلل عليك ورمحته هلمت طالفة منهم أن ﴿، قوهلم للبيد ﴾مبينًا نا وإمثًافقد احتمل هبتا مث يرم به برياًا

يت رسول اهلل صلى فلما نزل القرآن ُأ، إىل آخر اآلية ﴾يضلوك وما يضلون إال أنفسهم وما يضرونك من شيء
ي يف ِمي قيد عَ  فلما أتيت عمي بالسالح وكان شيخًا :قال قتادة .فرده إىل رفاعة، اهلل عليه وسلم بالسالح

فعرفت أن إسالمه  .بن أخي هو يف سبيل اهللا :فلما أتيته بالسالح قال، وكنت أرى إسالمه مدخواًل، اجلاهلية
: فأنزل اهلل فيه، هيلبنت سعيد بن ُس ُسالفةفلما نزل القرآن حلق بشري باملشركني فنيزل على ، كان صحيحًا

= 
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َوِإَذا َحَكْمُتْم َبيْيَن النَّياِس َأْن   ﴿، عبادهفإنه سبيل اهلل الذي أمر به  ؛باحلق
َوال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى ﴿: وقال، (41من اآلية: النساء) ﴾َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل

ُمُر ِإنَّ اللَّيَه َييأْ  ﴿، (1من اآليية : املالدة) ﴾ُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوىَتْعِدُلوا اْعِد َأالَّ
 (4)واحملق، العدل :احلسىن أاالهومن ، (91من اآلية: النحل) ﴾واإلحسانِباْلَعْدِل 

: كما قال تعاىل، اهلوى قتل متبعوه األنبياء تبا وبإ، هو العدل وهو القسط
َأَفُكلََّما َجاءََُكْم َرُسوٌل ِبَما ال َتْهَوى َأْنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريقًا َكيذَّْبُتْم  ﴿

: الكهيف ) ﴾َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا﴿، (17من اآلية: البقرة) ﴾وَنَوَفِريقًا َتْقُتُل

َفِإنَّ  َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب ِه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى﴿: وقال، (41من اآليية 
واليذي  )ويف احلديث الصحيح  (44-41: النا عيا ) ﴾اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى

ِإنَّ ﴿، (4)(بيه  جاتيده ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا نفسي ب
                            

= 
يتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساء  ن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ومو﴿

فلما ، ﴾بعيدًا مصريا إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك باهلل فقد ضل ضالاًل
أخذ  رحله فوضعته على رأسيها مث  ف، هشعر من بأبيا  حسان بن ثابت الفة بنت سعيد رماهانزل على ُس

 َتَفوإنه َن : اد الطزاين-. أهديت يل شعر حسان؟ ما أتيتين خبري: مث قالت، األبطح به يفت خرجت به فرم
 .هي.ا. على قوم منهم ليسرق متاعهم فألقى اهلل عليه صخرة فكانت قزه

بكيري  َوَرَوى يونس بن . هذا حديٌث غريب  ال َنْعَلُم أحدًا أسنده غري حممد بن سلمة اْلَحرَّاِني " :قال الترمذي 
عن أبيه  :مل يذكروا فيه، عن عاصم بن عمر بن قتادة ُمْرسل، وغري واحد هذا احلديث عن حممد بن إسحاق

 (.3131)، 179واحلديث حسنه األلباين يف تعليقه على سنن الترمذي ص ، هي.ا، "عن َجد ِه
 .واهلل أعلم( واحلق) :واألههر من حيث السياق واملعىن، كذا يف األصل( 4) 

عن عبد اهلل بن عمرو ، 4/434واخلطيب البغدادي يف تارخيه ، 31أخرجه ابن أيب عاصم يف كتاب السنة ص( 4) 
، رويناه يف كتياب احلجية  ، حديث حسن صحيح: "وقال النووي يف أربعينيته، بن العاص رضي اهلل عنهما

:  فيتح البياري  وقال احلاف  ابن حجر يف، (44)، 417شرح األربعني النووية ص : انظر، "بإسناد صحيح
وقد رد ابن رجب تصحيح النووي يف ، 43/344فتح الباري شرح صحيح البخاري : انظر". رجاله ثقا "

جامع العلوم واحلكم : انظر، ذكرها" تصحيح هذا احلديث بعيد جدًا من وجوه: "جامع العلوم واحلكم وقال
سنده ضعيف فيه نعيم : "املصابيح وقالاأللباين رمحه اهلل يف حتقيقه ملشكاة : وكذلك ضعف احلديث، 4/394

: وضعفه أيضًا يف تعليقه على كتاب السينة وقيال  ، 4/49مشكاة املصابيح : انظر". بن محاد وهو ضعيف
= 
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الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب َشنِديٌد ِبَؤنا َنُسنوا َينْوَم     
 ،فيه دليل على أنه ال يتبع اهلوى إال من نسي يوم احلسياب ، ﴾اْلِحَساِب

ذكر احلساب مليا اتبيع    إذ لو، احلساب ِهوأن اهلوى حيول بينه وبني ذكر
: لرسل والبعث ذكر أدلة البعيث فقيال  ا ذكر تعاىل تكذيبهم باوملَّ، هواه
كما هو قول من أنكر ، ﴾َوَما َخَلْقَنا السََّؤاَ  َواأَلْرَض َوَما َبْيَنُهَؤا َباِطاًل﴿

 (44ن اآليية مي : اجلاثيية) ﴾ا الدُّْنَيا َنُموُ  َوَنْحَياَحَياُتَنإالَّ َما ِهَي ﴿ :وقال املعاد
: قوليه لصرالح  وألنه رد ،رَكَذ حكمة هلل يف خلق ما ِ م هذا أنه الومن ال

يف ، (3: النحيل ) ﴾َخَلَق السََّماَواِ  َواألََْرَض ِباْلَحق  َتَعاَلى َعمَّا ُيْشيِرُكونَ ﴿
اليذين  مين  وأما أهل اإلمييان   ﴾َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا﴿، عدة آيا 

 ﴾َنا َما َخَلْقَت َهَذا َبياِطالً َربَّ﴿ :ماوا  فهم يقولونيتفكرون يف خلق الس
فإهنم حسيبوا أنيه    ﴾َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر﴿ (494من اآلية: آل عمران)

َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا ﴿، خلقهم والسماوا  واألرض عبثًا وباطاًل
 اإلنسيان َأَيْحَسُب ﴿، [أ/414ل] (444: املؤمنون) ﴾َجُعوَنَوَأنَُّكْم ِإَلْيَنا ال ُتْر
َأَلْيَس َذِلَك ﴿ :إىل قوله- ﴾َأَلْم َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ ُيْمَنى  َأْن ُيْتَرَك ُسدىو

ا َخَلْقَنيا  َوَمي ﴿: وقال، (41إىل31مين : القيامة) ﴾ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن ُيْحِيَي اْلَمْوَتى
: اليدخان ) ﴾ِباْلَحق إالَّ َما َخَلْقَناُهَما  َض َوَما َبْيَنُهَما الِعِبنَيْرالسََّماَواِ  َواألََ

والعقاب عليى   ،لطاعةوهو الثواب على ا: قال ألمة التفسري، (39-31اآلية
 لعيب   نيه إالقاللون  هم، خلق ذلك باطاًل :الذين قالوا فهؤالء، (4)املعصية
َفَوْينٌل  ﴿، وال عقياب  اب ثووال  إعادٌةوال  مصلحٌة وال ٌةحكم هليس حتت

ِمَن ﴿وضع الظاهر موضع املضمر  يادة يف الوعيد واليذم   ﴾ِللَِّذيَن َكَفُروا

                            
= 

 .31كتاب السنة ص : انظر". وقد اهتمه بعضهم، رجاله ثقا  غري نعيم بن محاد ضعيف لكثرة خطاه"

 .4/444ي وتفسري البغو، 44/444، تفسري الطزي: انظر( 4) 
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 .(49: املرسال ) ﴾اْنَطِلُقوا ِإَلى َما ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذُِّبوَن﴿ :حيث يقال هلم ﴾النَّاِر
ِديَن ِفني  َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِؤُلوا الصَّناِلَحاِت َكاْلُؤْفِسن  ﴿
وجبيل   فطر اهلل العباد عليه بالنظر إىل ما (4)إنكارهو استفهام  ﴾اأَلْرِض
بني احملسن  التسويُة حٍةيصح وال فطرٍة من عقٍليستقيم من أنه ال ، عقوهلم
 ؛املعىن يف القيرآن  تعاىل هذاوقد كرر  ،وال بني الشقي والتقي، واملسيء
 ﴾َما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُميونَ  َكاْلُمْجِرِمنَي َأَفَنْجَعُل اْلُمْسِلِمنَي﴿: قال تعاىل

: السيجدة ) ﴾َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن َفاِسقًا ال َيْسَتُووَن﴿، (31-34: القلم)

، (9من اآليية : الزمر) ﴾وَن َوالَِّذيَن ال َيْعَلُموَنُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُم﴿، (41
وال يطيابق   ،أي هيذا ال جنعليه   ﴾ُؤتَِّقنَي َكاْلُفجَّاِرَأْم َنْجَعُل اْل﴿ ومنه

 : فعله كما قيلتتقبله وتأباه وال  كما أن عقولكم ال، حكمتنا
 (4)يُلِماجَل َكَسَنآ نَتَسْحَأ ْوَلَو  ي ن ِم فاستوحشَت إيلَّ أسأَ 

ففي ، آيا  قد وصف تعاىل القرآن بالزكة يف ﴾(3)[مبارك] ِكَتاٌب َأْنَةْلَناُه ِإَلْيَك﴿ 
َوَهيَذا ِذْكير    ﴿ :ويف األنبياء،  (94من اآلية: األنعام) ﴾َوَهَذا ِكَتاب  َأْنَزْلَناُه ُمَباَرك ﴿ :األنعام

  .اآلية ويف هذه، (41: األنبياء) ﴾ُمَباَرك  َأْنَزْلَناُه َأَفَأْنُتْم َلُه ُمْنِكُروَن
، السماويةالكتب  منوال حيضرين أنه تعاىل وصف غري القرآن بالزكة 

َييا  ﴿، القلوبفإنه شفاء ملا يف ، وأدلة بركته هاهرة، وبركة القرآن هاهرة
َقْد َجاءََْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َرب ُكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر َوُهيدىو   َأيَُّها النَّاُس

                            
 .7/444والبحر احمليط ، 4/17الكشاف : انظر( 4)

ميا أورده  : وقريب منيه ، ومل يذكر قالله 94أورده صاحب كتاب السحر احلالل يف احلكم واألمثال ص ( 4)
 :حيث أورد له، صاحب الوايف بالوفيا  يف ترمجة سهلون الكسروي

 ولو أحسنت ما أعرضت عين         أسأ  إيل فاستوحشت مين
 .41/47الوايف بالوفيا  لصالح الدين الصفدي : نظرا 

فلعله سهو من ، والصواب إثباهتا؛ فاملؤلف يتكلم عن وصف القرآن بالزكة، ليس يف األصل عقوفتنيما بني امل( 3)
 ".ويف هذه اآلية: "الناسخ بدليل قوله فيما بعد
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ا ُهيَو  آِن َمي َوُنَنز ُل ِمَن اْلُقْر﴿، ألبدانل وشفاء، (47من اآلية: يونس) ﴾َوَرْحَمٌة
ج مين الظلميا  إىل   ِرْخوهو الذي ُي (14من اآليية : اإلسراء) ﴾ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة

َيْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتََّبيَع  ﴿: كما قال .ويهدي إىل الصراط املستقيم ،النور
ْهيِديِهْم  ِبِإْذِنِه َوَي (4)ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّالِم َوُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِ  ِإَلى النُّوِر

 ﴾َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن﴿، (41: املاليدة ) ﴾ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم
أنه يبشير   :ومن بركته، (4من اآلية: البقرة) ﴾ُهدىو ِلْلُمتَِّقنَي﴿، (9من اآلية: اإلسراء)

: الكهيف ) ﴾ُيَبش َر اْلُمْؤِمِننَيْنُه َوِلُيْنِذَر َبْأسًا َشِديدًا ِمْن َلُد﴿: املؤمنني كما قال

 .(4من اآلية
على كل مطلب ، أنه اشتمل على األدلة العقلية والسمعية :ومن بركته

يعرفه مين آتياه اهلل   ، على كل نو  من أنوا  العلوم، من أصول وفرو 
 .وتدبرًا خلوافيه، فهمًا يف معانيه
، رون اخلاليية والقي ، أنه تاريخ أتى بأخبار األمم املاضية :ومن بركته
وعين  ، وباألخبار عن السماوا  العليى ، اق ومنتهاهلاخلال إوبأخبار مبد

وعن ، وعن النار ودركاهتا، وغرفاهتا ا وعن اجلن، ساكنها من املأل األعلى
فهيو مبيارك يف   وباجلملة ، يدخل حتت احلصر وعما ال، النشر واحلشر

 وناسخ له باألجرة فكم من تاٍل، ويف نيل املعاش، ألبدانوشفاء ا، األديان
، ودار الز خ، دار الدنيا :الثالثيف الدور  ﴾ُمَباَرٌك﴿ وهو أيضًا، (4)مومعلِّ

                            
 [.ب/414ل ]( 4) 

ما ذهب إليه : والصحيح، فأجا ه اجلمهور ومنعه احلنفية ،  السلفففيه خالف بني، أما تعليم القرآن باألجرة( 4) 
، رضي اهلل عنهما، عن ابن عباس، فقد استدلوا مبا ثبت يف صحيح البخاري، لقوة أدلتهم وصحتها، اجلمهور

، كتاب الطيب ، صحيح البخاري، (إن أحق ما أخذمت عليه أجرًا كتاب اهلل) :عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
 :من حديث سهل بن سعد، ومبا أخرجه الشيخان( 4737) 4/4133، شروط يف الرقية بفاحتة الكتابباب ال

باب التزويج على القيرآن  ، كتاب النكاح، صحيح البخاري، (اذهب فقد أنكحتكها مبا معك من القرآن)
ن وجوا  كونه تعليم قرآ، باب الصداق، كتاب النكاح، وصحيح مسلم، (4449) 3/4141وبغري صداق 

= 
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 :﴾ِلَيندَّبَُّروا آَياِتنهِ  ﴿ :إنزاله حكميتني  ِممث ذكر من ِحَك، ودار اآلخرة
 (44: حمميد ) ﴾َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها﴿، ليتفكروا فيها
فقد ، واخلريا  اليت يف معانيه، ت عليهاألحكام اليت دّليؤتون  وبتدبر آياته

، رهولقد عدل الناس عن تيدبَّ ، ودنيوي وبدين اشتمل على كل خري ديين
وهيو  ، ن هلم أمران أحديا أسهل مين اآلخير  ي وُ ، واستخراج أحكامه

، هوإنفياق السياعا  يف إقامية حروفي    ، بالقراءا  والوجوه االشتغال
، منه تقام به خمارج احلروف وهذا ال بأس بقدٍر، واختالف القّراء يف ذلك

ولكن الغلو يف كيل  ، درك يف أيام قالللُي شيٌءوهو ، وبيان حسن تأديته
  .تبا وعدم اال االبتدا  وجب هلم ذلكأ شيٍء

                            
= 

حبيديث عبيادة بين    ، واستدل احلنفية على ما ذهبوا إليه، وغري ذلك ، (4444) 9/411، وخامت حديد
إن سرك ) :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم، فأهدى له قوسًا، أنه علم رجاًل من أهل الصفة القرآن، الصامت

، (3441) 444سب املعليم ص باب ك، كتاب اإلجارة، رواه أبو داود( أن ُتَطّوق به طوقًا من نار فاقبلها
وهو جمهول كما حكيم علييه   ، مع أن فيه األسود بن ثعلبة، وصححه األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود

وعلى كل حال فإن أحاديث اجلمهور أصح وقد أخرجها ، فاهلل أعلم ، (414) 444احلاف  يف التقريب ص 
، فلريجع إليها هًا يف اإلجابة على حديث عبادة فال تعارض حبديث عبادة وقد ذكر النووي وجو، الشيخان 

حتفة األحيوذي شيرح جيامع    : وانظر، 41التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي ص : انظر
 .1/444الترمذي 

َمْن َكياَن  ﴿: أهنا ال جتو ؛ لقوله تعاىل: والذي يظهر يل واهلل أعلم. وأما تالوته باألجرة فقد أجا ها بعضهم 
وألهنا إجارة ليس ،  (44: هود) ﴾َة الدُّْنَيا َوِ يَنَتَها ُنَوف  ِإَلْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها ال ُيْبَخُسوَنُيِريُد اْلَحَيا

وقد ذكر السييوطي  ، وكذلك النسخ؛ ففيه معاوضة هاهرة، خبالف التعليم ففيه منفعة التعّلم، فيها معاوضه
فمن باب أوىل حترمي أخيذها  ، (4/443اإلتقان )، رة على اإلجا ةإمجا  العلماء على عدم جوا  أخذ األج

من قرأ ) :حديث، بسند صاحل، روى البخاري يف تارخيه الكبري: "وقد قال الزركشي يف الزهان، على التالوة
 .4/413للزركشي( الزهان يف علوم القرآن) (القرآن عند هامل لريفع منه لعن بكل حرف عشر لعنا 

، وابن عمر رضي اهلل عنهم، كابن عباس، فقد كرهها بعض الصحابة، جرة على نسخ املصحفوأما أخذ األ 
وتفسري روح املعاين لآللوسيي   4/371اإلتقان : انظر، كاحلسن وسعيد بن املسيب وجماهد، غريهم هبا بأسًاومل ير 

4/444 . 
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مشل  والثاين وهو شر ، (4)يف  غل العلم شياًا من هذا (4)وقد ذكر الذهيب
وسرى إىل التكفري ، وطال فيه اجلدال واخلصام، علماء اإلسالم مناألعالم 

فمن عرف ميا  ، (3)؟ هل القرآن خملوق  أو قدمي :وهو، وضرب األجسام

                            
مولده . عالمة حمقق، مؤرخ، حاف : هللأبو عبد ا، مشس الدين، هو حممد بن أمحد بن عثمان بن قاميا  الذهيب( 4) 

. وغريها" تذكرة احلفاظ"و"سري أعالم النبالء: "منها، ةتصانيفه كبرية كثرية تقارب املال. 173يف دمشق عام 
وشذرا  اليذهب  ، 4/414الوايف بالوفيا  : انظر. هي741تويف بدمشق عام . واختصر كثريًا من الكتب

 . 4/341واألعالم للزركلي ، 1/443

 .43، ويف نسبته للذهيب نظر، راجع ص 41، 44ص  كتاب  غل العلم: انظر( 4) 
ويرجع الكالم فيها إىل ، بني أهل السنة واجلماعة وبني أهل الزيغ والضالل، هذه مسالل قد كثر فيها اجلدال( 3) 

: ومن قيال . قالقرآن خملو: إن كالم اهلل خملوق قال: اخلالف يف صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل؛ فمن قال
. القرآن قيدمي : من قال هذا قال–ليس له تعّلق باملشياة واإلرادة ، ويعنون أنه قالم باهلل أ يل-كالم اهلل قدمي 

كالم اهلل قدمي النو  حادث اآلحاد؛ ألنه مين  : وإمنا يقولون. وأهل السنة واجلماعة ال يقولون هبذا وال بذاك
وهو سبحانه يتكلم مىت ، –قدمي النو : وهذا معىن–الم أ اًل فهو سبحانه متصف بصفة الك، صفا  األفعال

سأذكر قول املعتزلة واألشياعرة   رولكي تتضح املسألة أكث. –حادث اآلحاد: وهذا معىن–شاء وكيف شاء 
 .وأبني منشأ ضالهلم

اهلل يقتضي وأن قيام العرض ب، فاملعتزلة ينفون الصفا  عن اهلل سبحانه وتعاىل؛ العتقادهم أن الصفا  أعراض 
ومن هنا جاء  ، فهو خملوق ، كالم اهلل شيء منفصل عنه: فقالوا، صفة الكالم : ومن هذه الصفا ، حدوثه

 .إن القرآن خملوق: مقالتهم الضالة
لكن الكالم الذي نثبته هو الكالم النفسيي  ، نثبت صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل : وأما األشاعرة فيقولون 

 .القرآن قدمي: فمن هنا قالوا، فاهلل سبحانه وتعاىل متصف بصفة الكالم أ اًل، فصل عنهالقالم بذاته وال ين
وال يطلقون لف  قدمي إال ، منه بدأ وإليه يعود، منيزل غري خملوق، القرآن كالم اهلل: وأما أهل السنة فيقولون 

 .مع التوضيح والبيان
مل يزل متكلميًا  : وقالوا، كالم اهلل منيزل غري خملوق القرآن: إن السلف قالوا: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

، إن نفس الكالم املعني قدمي : ومل يقل أحد منهم، أي جنسه قدمي مل يزل، فبينوا أن كالم اهلل قدمي . إذا شاء
وإذا كان اهلل قد تكلم بالقرآن ، إنه كالم اهلل منيزل غري خملوق: بل قالوا، القرآن قدمي: وال قال أحد منهم

وإن كان ، ومل يكن مع ذلك أ ليًا قدميًا بقدم اهلل ، مبشياته كان القرآن كالمه وكان منيزاًل منه غري خملوق
فمن فهم قول السلف وفرق بني هذه األقوال  اليت عنيه   ، اهلل مل يزل متكلمًا إذا شاء فجنس كالمه قدمي

= 
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، وما جرى بسببه بني العلماء والسيالطني ، وقع يف ذلك بني علماء الدين
وأثار ، ق هبا بني العبادفرَّ [أ/414ل]،علم أهنا واهلل من خد  إبليس اللعني

واياه  ، كيالم اهلل  :واهلل ااه .التقديرينوهي بدعة على ، هبا نار الفساد
هيو   والغلو يبلغ بالعباد ما االبتدا ولكن ،  رسوله الذي نزل عليه :بذلك

 .ادرَّيوكل امُلقرة عني إلبليس 
 أولوا العقول أي يتع  به :﴾َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلو اأَلْلَباِب﴿ :واحلكمة الثانية

كما قيال  ، (37من اآلية: ّق) ﴾َلُه َقْلب  َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيد  َكاَن﴿ من
ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِ  َواألََْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر آليياٍ   ﴿: عاىلت

ُقْل ﴿، شفاهم تعاىل فهم الذين جعله اهلل،  (491: آل عمران) ﴾أُلوِلي األََْلَباِب
َوْقر  َوُهَو َعَلْيِهْم  ِذيَن آَمُنوا ُهدىو َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِفي آَذاِنِهْمُهَو ِللَّ
مين  : فصلت) ﴾آَذاِنَنا َوْقر  َوِفي﴿قالوا  الذين (4)وهم (44من اآلية: فصلت) ﴾َعمىو

ُهوُه َوِفيي  َقَوَجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأْن َيْف﴿: قال فيهم وهم الذين (4اآلية
َوِإَذا َقيَرْأَ  اْلُقيْرآَن   ﴿ :والذين قال هلم، (44من اآليية : األنعام) ﴾آَذاِنِهْم َوْقرًا

، (44: اإلسيراء ) ﴾َجَعْلَنا َبْيَنَك َوَبْيَن الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة ِحَجابًا َمْسُتورًا
: اإلسراء) اآلية ﴾...ُهوُه َوِفي آَذاِنِهْم َوْقرًاَوَجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأْن َيْفَق﴿

 اهلل عليه وآله وسلم صلىوهم الذين يسمعون كالم رسول اهلل ، (41من اآلية
 ﴾َقاُلوا ِللَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َماَذا َقاَل آِنفًا﴿، وإذا خرجوا من عنده ،وتالوته

 .(41من اآلية: حممد)
، عبده داود على من مننه تعاىل ًةذكر من، ﴾َؤاَنَوَوَهْبَنا ِلَداُوَد ُسَلْي﴿

                            
= 

جممو  الفتاوى البن تيميية  : انظر. يه.ا" الشبها  يف هذه املسالل املعضلة اليت اضطرب فيها أهل األرض
وتيسري ملعة االعتقاد للدكتور عبد ، 444إىل 447وشرح الطحاوية البن أيب العز احلنفي من ص ،  44/44

 . 441الرمحن احملمود ص
 .أي الذين ال يؤمنون به( 4) 
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كميا طليب    إفضااًل منه تعاىل من غري طلب، كًاِلله جعله نبيًا َم ولٍد هببِة
أي سليمان  ﴾ِنْعَم اْلَعْبُد﴿: مث مدح سليمان فقال، (4)و كريا ذلك إبراهيم
 ﴾ُه َأوَّاب ِإنَّي ﴿ :كما قال يف أبيه، ﴾ِإنَُّه َأوَّاٌب﴿، املدح بقوله ةوذكر عّل

 .(4)اهلل تعاىل ا  إىلرجَّ :(47من اآلية: ّص)
، هو مين بعيد اليزوال    ﴾ِباْلَعِشيِّ﴿، طوى العارض للعلم به ﴾ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه﴿

قليب إحيدى   يأرجل وثالثة صفة للفرس الذي يقوم على ، مجع صافن ﴾الصَّاِفَناُت﴿
را  يف وهيي الّسي   ،ع جيواد مج ﴾اْلِجَياُد﴿، (3)يب من اخليلنجوهي صفة ال، حوافره
 .تعاىل فاته ذكر اهللحىت أي منشغٌل هبا ، ويف الكالم إجيا ، اعدوه
 -لالم بالراء إبدالفيه - (4)هي :قيل ﴾َفَقاَل ِإنِّي َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر﴿

: العادييا  ) ﴾َوِإنَُّه ِلُحب  اْلَخْيِر﴿ :من قوله (1)املال :اخلري :وقيل، (4)أي اخليل

                            
: يف قوله تعاىل حكاية عنه اوإمنا سأل صالح الذرية كم، ال أعلم أن إبراهيم عليه السالم سأل الذرية من اهلل( 4)

أما ، ﴾َرب  اْجَعْلِني ُمِقيَم الصَّالِة َوِمْن ُذر يَِّتي َربََّنا َوَتَقبَّْل ُدَعاِء﴿: وقوله، ﴾َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأْن َنْعُبَد األََْصَناَم﴿
اَل َرب  َهْب ِليي ِميْن   ُهَناِلَك َدَعا َ َكِريَّا َربَُّه َق﴿: فقد سأل اهللََ ذلك كما يف قوله تعاىل كريا 

 .﴾َلُدْنَك ُذر يًَّة َطي َبًة ِإنََّك َسِميُع الدَُّعاِء
وتقيدم  ، كما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس، معىن األواب بأنه املسبح، 13وقد تقدم معنا يف البحث ص ( 4)

وهنا فسره بقوله رجَّا  ، 43هو الذي يذكر ذنوبه يف اخلالء فيستغفر اهلل ص ، أيضًا عن جماهد معىن األواب
وغريها وهذا االختالف اختالف ، الراحم، املطيع: وقد ورد عن السلف تفسريا  أخرى مثل، إىل اهلل تعاىل

فمثاله يف قوله ، ولعل سياق اآليا  هو الذي يرجح معىن على معىن آخر، تنو  ال اختالف تضاد فال يضر 
﴾ يترجح هنا معىن املسبح لذكر التسبيح بعده مباشرة يف ا األََْيِد ِإنَُّه َأوَّاب َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُوَد َذ﴿تعاىل عن داود 

: ّص) ﴾َوَوَهْبَنا ِلَداُوَد ُسَلْيَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاب ﴿ويف قوله تعاىل ، ﴾ِإنَّا َسخَّْرَنا اْلِجَباَل َمَعُه ُيَسب ْحَن﴿: قوله
الذنب ألنه ذكر بعده مباشرة انشغاله حبب اخليل عن الصالة وتوبته مين   رجَّا  عن: يترجح أن معناه (31
 . واهلل أعلم، ذلك

 .7/319ولسان العرب ، 4/331ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج ، 4/414معاين القرآن للفراء : انظر( 3)
 .ولعلها  الدة، كذا يف األصل( 4)

 .3/474و اد املسري ، 43/414تفسري الطزي : انظر، والسدي، قتادة وهو قول( 4)
 .3/474 اد املسري: انظر، والضحاك، قاله سعيد بن جبري( 1)



  ٱسورة   نص المحققال: البابَالثاني

 
 

(14) 

 :ها تعاىل مما ُ يين للنياس يف قوليه   ولذا عدَّ ،واخليل من املال، (1آليةمن ا
نيه  يََّ  امم [ب/414ل] هافجعل، (44من اآلية: آل عمران) ﴾َواْلَخْيِل اْلُمَسوََّمِة﴿

 ﴾َحتَّى َتَواَرْت﴿، (4)ر الذكر بصالة العصرس وُف ﴾َعْن ِذْكِر َربِّي﴿، للعباد
حيجبيها عين    ميا ، ﴾ِباْلِحَجاِب﴿، الشمس املدلول عليها بذكر العشي

 .األبصار
َعَلنيَّ  ﴿، هلته عن ذكير ربيه  أي الصافنا  اجلياد اليت أ ﴾ُردُّوَها﴿
، عقيرًا هليا   ﴾ِبالسُّنوقِ ﴿، ميسحها مسحًا ﴾َمْسحًا﴿، أخذ ﴾َفَطِفَق
 -وكان جالزًا يف شرعه-هبا ذلك أنه صنع  :األقوال وأههر ،﴾َواأَلْعَناِق﴿

ُحيبَّ  ﴿ :ألهنا كانت حمبوبة لديه وليذا قيال  ، (4)مهاتقربًا إىل اهلل بلحو
َلْن َتَناُلوا اْلِبيرَّ َحتَّيى   ﴿ :فتقرب هبا إىل اهلل لقوله ،﴾ أي حيب إياهااْلَخْيِر

 -وإن كانت يف كتابنا- (94من اآليية : عمران آل) اآلية ﴾...ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن
ومنيه حيديث   ، ب فييه غََّرفهو معلوم أن إنفاق النفيس يف كل شريعة ُي

                            
واليدر املنثيور   ، 43/414تفسري الطيزي  : والسدي انظر، وقتادة، وهو مروي عن علي بن أيب طالب( 4) 

4/497. 

جعل ميسح أعراف اخليل : الما أورده الطزي عن ابن عباس أنه ق: ومن األقوال اليت قيلت يف معىن هذه اآلية( 4) 
: معنياه : عن قوٍم قالوا4/419وأورد الثعليب يف تفسريه . 43/413تفسري الطزي : انظر. وعراقيبها حبًا هلا

وهيو قيول   ، وما اختاره املؤلف هو األقيرب ، حبسها يف سبيل اهلل وكوى سوقها وأعناقها بكي الصدقة
وقيد  ، واملفسرون على القيول األول : "األقوال السابقةقال ابن اجلو ي يف تفسريه بعد أن ساق . اجلمهور

وال !أي مناسبة بني شغلها إياه عن الصالة وبني مسح أعرافها حبًّا هليا ؟ : وقالوا، اعترضوا على القول الثاين
فيإن  .تولَّى ضرب أعناقها: أي"مسحها بيده: "ومحلوا قول جماهد. يثبت عن ابن عباس"ُحبًّا هلا: "أعلم قوله

وهذا يشبه فعل ، فكيف وجَّه العقوبة إليه وقصد التشفي بقتله، لقول األول يفسد بأنه ال ذنب للحيوانفا: قيل
وجالز أن يباح له ما مينع منه يف ، أنه مل يكن ليفعل ذلك إال وقد ُأبيح له: ال فعل األنبياء ؟فاجلواب، اجلبَّارين
ملَّا ضيرب  : قال وهب بن منبه.فما وقع تفريط، زوأكل حلمها جال، على أنه إذا ذحبها كانت قربانًا، شرعنا

، وأسر  يف السيري ، وهي أحسن يف املنظر، فسخر له الريح مكاهنا، شكر اهلل تعاىل له ذلك، سوقها وأعناقها
 .3/474 اد املسري ". وأعجب يف األحدوثة
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ميتحريًا يف   (4)[دبسيًا]فنظر ودخل يف صالة ، الصحايب الذي دخل حالطه
، وتقرب إىل اهلل بالتصدق ببستانه ،فانتبه، فشغله عن كمّية صالته، خمرجه

 .فريطه يف عبادتهت من جعل صدقته عوض، (4)حديث معروف
، للفتنية خملوق يث هو من ح اإلنسانكان  ملا ﴾َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْيَؤاَن﴿

 مين : اإلنسيان ) ﴾ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتِليِه ِمْن اإلنسانِإنَّا َخَلْقَنا ﴿ :كما قال تعاىل

وقال عين  ، (34من اآلية: األنبياء) ﴾ِفْتَنًةَوَنْبُلوُكْم ِبالشَّر  َواْلَخْيِر ﴿: وقال، (4اآلية
: وقيال يف موسيى   (44مين اآليية  : ص) ﴾َوَهنَّ َداُوُد َأنََّما َفَتنَّاُه﴿: أبيه داود

اُلُكْم َأنََّميا َأْميوَ  ﴿ :وأعم من ذليك ،  (41من اآلية: طيه) ﴾َوَفَتنَّاَك ُفُتونًا﴿
 .إذ ال خيلو أحد  عن مال أو ولد، (41من اآلية: ألنفالا) ﴾َوَأْوالُدُكْم ِفْتَنٌة

، م الترمذيواحلكي، (3)أخرج الفريايب، ﴾َوَأْلَقْيَنا َعَلى ُكْرِسيِِّه َجَسدًا﴿
اجلسد هو الشيطان : يف اآلية قال، واحلاكم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما

                            
 .واملثبت من مصادر ختريج احلديث، "وسيا: "يف األصل( 4) 

: والبيهقيي يف سيننه  ، (441) 4/414وابن املبارك يف الزهد ، (433) 4/441طأ أخرجه مالك يف املو( 4) 
فطار دبسي  فطفق ، أن أبا طلحة األنصاري كان يصلي يف حالطه: "عبد اهلل بن أيب بكرعن  4/349

مث رجع إىل صالته فإذا هو مل ييدر  ، فجعل يتبعه بصره ساعة، فأعجبه ذلك ، يتردد يلتمس خمرجًا
فجاء إىل رسول اهلل فذكر له الذي أصابه يف حالطه من  لقد أصابتين يف مايل هذا فتنة: فقال، كم صلى 

 ".يا رسول اهلل هو صدقة هلل فضعه حيث شات: "وقال ، الفتنة 
 ".هذا احلديث ال أعلمه يروى من غري هذا الوجه وهو منقطع: "47/319قال ابن عبد الز يف التمهيد  
(. 713) 447ليه ص ، الترغيب والترهييب : انظر". بن أيب بكر مل يدرك القصةوعبد اهلل : "وقال املنذري 

 (.411) وضعفه األلباين أيضًا يف ضعيف الترغيب والترهيب
والُدْبسة لون بيني السيواد   ، إنه منسوب إىل طري ُدْبس: وقيل، هو ذكر اليمام: قيل. طالر صغري: والدبسي 

 .4/444نهاية يف غريب احلديث البن األثريال: انظر .إىل ِدْبس الرطب: وقيل. واحلمرة
، أبو عبيد اهلل الضييب   ، شيخ اإلسالم ، اإلمام احلاف ، هو حممد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريايب ( 3) 

والفرييايب فيميا يتيبني   . ةولد سنة بضع وعشرين ومال. نزيل قيسارية الساحل من أرض فلسطني، موالهم
سري أعالم النيبالء  : انظر. هي444ما  يف شهر ربيع األول سنة .الفرالضمل يكن جييد .صدوق ال بأس به

 . 4/497واملعرفة والتاريخ للفسوي ، (44) 41/444للذهيب
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 .(4)س أربعني يومًاالذي كان على كرسيه يقضي بني النا
بسند قوي عين ابين   ، وابن أيب حامت، والنسالي، وأخرج ابن جرير
فيأعطى  ، ءأراد سليمان أن يدخل اخليال : قال، عباس رضي اهلل عنهما

فجياء  ، وكانت أحب نساله إلييه ، امرأته وكانت جرادة، متهخا اجلرادة
فلما لبسه دانت له اجلين واإلنيس   ، هايت خامتي فأعطته: الشيطان فقال
قيد  : قالت .يهايت خامت: قال ءفلما خرج سليمان من اخلال، والشياطني

فجعل  ،سليمان لسَت ،كذبَت: قالت .أنا سليمان: قال .أعطيته سليمان
حىت جعل الصيبيان يرمونيه    ،بهأنا سليمان إال كذَّ :يقولال يأيت أحدًا و

قام الشيطان حيكيم بيني   و، باحلجارة فلما رأى ذلك علم أنه من أمر اهلل
وفيه أن اهلل تعاىل رد على سليمان خامتيه   .(4)احلديث...[أ/411ل] الناس

                            
هذا : "قال احلاكم، (3143) 4/474باب تفسري سورة ص ، كتاب التفسري، أخرجه احلاكم يف مستدركه( 4) 

وأخرجه وكيع يف أخبار ، أجده يف نوادر األصولومل ، ووافقه الذهيب". حديث صحيح على شرط الشيخني
 . 4/411السيوطي يف الدر املنثور : وعزاه للفريايب، من طريق الفريايب 4/49القضاة 

 41/44﴿وميا كفير سيليمان﴾    : باب قوله تعياىل ، كتاب التفسري، أخرجه النسالي يف سننه الكزى( 4) 
وقال ابين حجير يف   . ، 41/3444يف تفسريه  وابن أيب حامت، 4/441والطزي يف تفسريه ، (41941)

، أخرجه النسالي يف التفسري من رواية املنهال بن عمرو: "4/91الكاف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف 
 .هي.ا" وإسناده قوي، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس

مجع من العلماء؛ قال  وهذا األثر وما شاكله يف قصة تسّلط الشيطان على كرسي سليمان عليه السالم قد رده 
ولكن الظاهر ، إسناده إىل ابن عباس رضي اهلل عنهما قوي: "ابن كثري رمحه اهلل بعد أن أورد هذا األثر املتقدم

وفيهم طالفة ال يعتقدون نبوة سليمان ، أنه إمنا تلقاه ابن عباس رضي اهلل عنهما إن صح عنه من أهل الكتاب
وقيد  : "إىل أن قيال " وهلذا كان يف هذا السياق منكرا ، يكذبون عليهعليه الصالة والسالم فالظاهر أهنم 

رويت هذه القصة مطولة عن مجاعة من السلف رضي اهلل عنهم كسعيد بن املسيب و يد بن أسلم ومجاعية  
تفسري ابن كثري : انظر. "واهلل سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب، وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب، آخرين

4/44. 
﴾ َوَأْلَقْيَنا َعَلى ُكْرِسي ِه َجَسيداً ﴿: فما يذكره املفسرون يف تفسري قوله تعاىل: "ل الشنقيطي رمحه اهلل تعاىلوقا 

وطرد سليمان عن ملكه؛ حىت وجد ، من قصة الشيطان الذي أخذ اخلامت وجلس على كرسي سليمان، اآلية
= 
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 .مث أمكن اهلل منه سليمان فعاقبه، وهرب الشيطان، وملكه
 ماوابن املنذر عن ابن عباس رضي اهلل عنه، (4)قعبد الر ا (4)[أخرج]

                            
= 

ال خيفى أنه باطل  -إىل آخر القصة، ر مطرودًا عن ملكهالسمكة اليت أعطاها له من كان يعمل عنده بأجاخلامت يف بطن 
أضواء البيان لألمني : انظر". وأنه ال يليق مبقام النبوة؛فهي من اإلسراليليا  اليت ال خيفى أهنا باطلة، ال أصل له
 .4/14للشنقيطي 

،  سيليمان أن الشيطان أخذ خامت، وما روي عنه من السلف من مجلة تلك الروايا : "وقال يف موضع آخر 
ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن ﴿: قوله تعاىل: وجلس على كرسيه وطرد سليمان إىل آخره يوضح بطالنه

 ﴾ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصنَي﴿ِإالَّ : واعتراف الشيطان بذلك يف قوله (44: احلجر) ﴾ِإالَّ َمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن
 .7/43أضواء البيان ". (41: احلجر)

 .411ص( ّص) تفسري سورة: انظر. الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل: وكذلك أبطل تلك الروايا  
فمن العلماء من اعتمد على تلك الروايا  وفسير  ، ويبقى بعد ذلك تفسري اجلسد يف هذه اآلية ما املراد به؟ 

وقد قدمنا أهنا روايا  . 1/414فتح الباري : انظر". دوهو املعتم: "وقال، منهم ابن حجر، اجلسد بالشيطان
إسراليلية ومن املعلوم أن الروايا  اإلسراليلية ال ُتقبل إذا خالفت ما جاء به شرعنا وقد خالفت هنا ما جاء به 

ُسْلَطاٌن  ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم﴿: كما قال تعاىل، شرعنا من عصمة األنبياء وعدم تسلط الشيطان عليهم
وفسره بعض العلماء بأنه شق الولد الذي جاء يف احلديث اليذي   (44: احلجر) ﴾ِإالَّ َمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلَغاِويَن

قال سليمان ) :أخرجه الشيخان يف صحيحهما عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
تلد كل اميرأة   -مالة امرأة: ويف رواية، تسعني امرأة: ويف رواية-ألطوفن الليلة على سبعني امرأة : بن داود

فطاف هبن فلم  .فلم يقل. قل إن شاء اهلل: قال له امللك: ويف رواية -فقيل له. منهن غالمًا يقاتل يف سبيل اهلل
: الوالذي نفسي بيده لو ق) :تلد منهن إال امرأة واحدة نصف إنسان؛ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

بتصرف . هي.ا( ولقاتلوا يف سبيل اهلل فرسانًا أمجعون) ويف رواية(. وكان دركًا حلاجته، إن شاء اهلل مل حينث
فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا احليديث  : "وقد قال الشنقيطي بعد أن أورد احلديث. 4/11من أضواء البيان 

وأن فتنة سليمان كانت .اآلية ﴾َن َوَأْلَقْيَنا َعَلى ُكْرِسي ِه َجَسدًاَوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْيَما﴿: الصحيح بني معىن قوله تعاىل
وأن ذلك اجلسد الذي ، وأنه مل يلد من تلك النساء إال واحدة نصف إنسان، إن شاء اهلل: بسبب تركه قوله

: انظر". ﴾ِه َجَسدًاَوَأْلَقْيَنا َعَلى ُكْرِسي ﴿: هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيه بعد موته يف قوله تعاىل
 .4/14أضواء البيان

فلعلها كتبت يف أصل املخطوط ، وهي متكررة يف عدة مواضع، يف موضعه يف األصل بياض عقوفتنيما بني امل( 4) 
 .واهلل تعاىل أعلم. وعلى كل حال فالسياق يدل عليها، باحلمرة يف مواضع ومل تظهر يف التصوير

وليد  . موالهم الصينعاين ، عامل اليمن، احلاف  الكبري، أبو بكر احلمريي ، فعهو عبد الر اق بن يام بن نا( 4) 
= 
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﴾ َوَأْلَقْيَنا َعَلى ُكْرِسيي ِه َجَسيداً  ﴿ :عن قوله (4)سألت كعب األحبار: قال
فوقع ، فقذف به يف البحر، شيطان أخذ خامت سليمان الذي فيه ملكه: قال

، ق عليه بتلك السيمكة صِدإذ ُت ،فانطلق سليمان يطوف، يف بطن اكة
  .(4)فرجع إليه ملكه ،إذ فيها خامته، فأكلهافاشتواها 

واختلف يف اايه  ، (3)وتطابقت الروايا  على تفسري اجلسد بالشيطان
ويف اجلسيد روايية   ، (4)حقييق  :وروي، صفآ :وروي، صخر :فروي
 .رجع إىل اهلل :﴾ُثمَّ َأَناَب﴿، واألكثر ما ذكرناه ،أخرى
عبد بن  (4)[أخرج]﴾ ال َيْنَبِغي أَلَحٍد ِمْن َبْعِدي َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلكًا﴿

                            
= 

عمي يف آخير  ، مصنف شهري، ثقة حاف : "قال احلاف  ابن حجر، هي444وتويف يف شوال سنة  441سنة
والتقريب ، 4/47وشذرا  الذهب ، (441) 9/413سري أعالم النبالء : انظر". وكان يتشيع، عمره فتغري

 .(4194) 117ص

، كان يهوديًا فأسلم بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسيلم ، هو كعب بن ماتع احلمريي اليماين العالمة احلز( 4) 
فكان حيدثهم ، فجالس أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم، وقدم املدينة من اليمن يف أيام عمر رضي اهلل عنه

تويف ، ن اإلسالم خبريًا بكتب اليهودوكان حس. ويأخذ السنن عن الصحابة، اإلسراليليةعن الكتيب  
أسد الغابة ، (444) 3/419السري : انظر، حبمص ذاهبًا للغزو يف أواخر خالفة عثمان رضي اهلل عنه

 (. 4413) 4/411يف معرفة الصحابة البن األثري اجلزري 

عيد بن جيبري  من طريق إسراليل عن فرا  القزا  عن س، (4491) 3/441أخرجه عبد الر اق يف تفسريه ( 4) 
ُتكلم فييه بيال   ، وإسراليل هو ابن يونس بن أيب إسحاق اهلمداين أبو يوسف الكويف ثقة، عن ابن عباس به

وفرا  القزا  هو فرا  بين أيب عبيد   (. 414) 434والتقريب ص، (433) 7/344السري : انظر. حجة
. 4/414سيوطي يف الدر املنثيور  ال: وعزاه البن املنذر، 779التقريب ص: انظر، الرمحن القزا  الكويف ثقة

وهو يؤيد ما ذكره ابن كثري رمحه اهلل أن ابن عباس رضيي اهلل  ، والكالم على هذا األثر كالكالم على سابقه
 . عنهما إمنا تلقاه عن أهل الكتاب

 .11ص ، وقد تقدم تفصيل القول فيها، وهي الروايا  اليت ذكرها املؤلف( 3) 
 .ال ينفع علمه وال يضر جهلهواسم هذا الشيطان مما ( 4) 

 .11ص ( 4) وانظر تعليق رقم، بياض باألصل عقوفتنيما بني امل( 4) 
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به وال يقوم فيه غريي مقامي ال ُأسَل" :ويف الكشاف .(4)ال تسلبنيه: محيد عن احلسن قال
على قواعيد  ، ﴾ِإنََّك َأْنَت اْلَوهَّاُب﴿ ،(4)"غريي فيه مقامي وُأقيم ًةلبته مركما ُس

وار قنا ﴿: اليت تناسب املطلوب حنواألدعية النبوية يف التوسل إليه بالصفة 
واغفر لنا إنيك أنيت الغفيور    ، (444من اآلية : املالدة) ﴾وأنت خري الرا قني

 .(3)الرحيم
فتجيري  ، أي يأمرها مبا يشياء  ﴾َفَسخَّْرَنا َلُه الرِّيَح َتْجِري ِبَأْمِرِه﴿

 .(4)ب إىل اهلل باخليل عوضه اهلل عنها الريحملا تقرَّ :قيل، حيث يشاء
قال ، (4)وسبق يف صفتها يف األنبياء، هي اليت ليست باللينة وال بالعاصف ﴾خا ًًًًُر﴿

: قلت ؟هذه الرياح بالعصف تارة وبالرخاء ُأخرى وصفت فإن قلت كيف": يف الكشاف
به يف مدة يسرية كميا  بعد  أ بكرسيه ُأمر كانت يف نفسها رخية طيبة كالنسيم فإذا 

أن  :فكان مجعها بيني األميرين  ، (44اآلية من: سيبأ) ﴾ُحَها َشْهر ُغُدوَُّها َشْهر  َوَرَوا﴿ :قال
يرييد   مع طاعتها لسليمان وهبوهبا على ما ،كون رخاء يف نفسها وعاصف يف عملهات
ها وأتى بيه يف  جريوطوى هنا قدر  ،(1)انتهى ".آية مع آية ومعجزة مع معجزة ،حيتكمو

                            
 .ومل أعثر على إسناده، 4/414السيوطي يف الدر املنثور : عزاه لعبد بن محيد( 4) 

 .4/94الكشاف : انظر( 4) 
وهي أن من دعا ، اعدة قد أشرنا إليها مرارًاوإمنا نبني ذلك بق: "وقد أشار إىل ذلك ابن القيم رمحه اهلل بقوله( 3) 

ويتوسل إليه باالسم املقتضي لذلك املطليوب املناسيب   ، اهلل تعاىل بأااله احلسىن أن يسأل يف كل مطلوب
رب  اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب : فإذا قال، حىت كأن الداعي مستشفع إليه متوسل إليه به، حلصوله
بدالع الفوالد البين  : انظر". وتوسل إليه بااني من أااله مقتضيني حلصول مطلوبهفقد سأله أمرين ، الغفور
القواعد املثلى يف صفا  اهلل وأااله : وإىل مثل هذا أشار الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل يف كتابه، 4/491القيم

 .47ص، احلسىن

 .43/411 تفسري الطزي: انظر. وهو قول احلسن وقتادة( 4) 
َوِلُسَلْيَماَن الر يَح َعاِصَفًة َتْجِري ِبَأْمِرِه ِإَلى األََْرِض الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها َوُكنَّا ﴿: ا عاصفة كما يف قوله تعاىلأي أهن( 4) 

 .(14: األنبياء) ﴾ِبُكلِّ َشْيٍء َعاِلِمنَي
 .3/447 الكشاف: انظر( 1) 
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عبد بن محييد   (4)[أخرج]، (44من اآلية: سيبأ) ﴾ْهر َوَرَواُحَها َش (4)َها َشْهر ُغُدوُّ﴿: آية سبأ
اليريح   :أسير  أبدله اهلل خريًا منها و ملا عقر سليمان اخليل: وابن جرير عن احلسن قال
َحْينُث  ﴿ ،(3)بيني ذليك   ،ست بالعاصفة وال باللينةرخاء لي، جتري بأمره حيث يشاء

 .وأرادحيث قصد  :﴾َأَصاَب
 ﴾َن اْلِجن  َمْن َيْعَمُل َبْيَن َيَدْيِه ِبيِإْذِن َرب يهِ  َوِم﴿ :تقدم ﴾َوالشََّياِطنَي﴿

، صيفتا مبالغية   ﴾ُكلَّ َبنَّاٍ  َوَغوَّاٍص﴿، م الشياطنيفُه، (44من اآلية: سيبأ)
َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِميْن َمَحاِرييَب َوَتَماِثييَل    ﴿ :وتقدم بيان البناء بقوله

َوِميَن  ﴿ :وتقيدم ، (43من اآلية: سيبأ) ﴾ِسَياٍ اْلَجَواِب َوُقُدوٍر َراَوِجَفاٍن َك
خرجون ليه  ُي ،البحارأي يف ، (14من اآلية: األنبياء) ﴾َياِطنِي َمْن َيُغوُصوَن َلُهالشَّ

  .اجلوهر واللؤلؤ
 ،وهم مردة الشيياطني ، يف القيود، ﴾َوآَخِريَن ُمَقرَِّننَي ِفي اأَلْصَفاِد﴿

 أحيداً وال نعطيه ، ًقبلك أحدا نعطه الذي مل، الذي طلبته ﴾َهَذا َعَطاُؤَنا﴿

                            
 [.ب/411ل ]( 4) 
 .11ص  4ظر تعليق وان، بياض باألصل عقوفتنيما بني امل( 4) 

أبدله اهلل خريًا منها ) :فأما قوله، جمموعًا من كالم احلسن من طريقني، 43/411أخرجه الطزي يف تفسريه ( 3) 
عن بشر ، فهو عنده عن احلسن من طريق حممد بن عبد اهلل بن بزيع( الريح جتري بأمره حيث يشاء: و أسر 

وبشر بن املفضيل  ، (1141) 149التقريب ص: انظر، وحممد ثقة. به، عن احلسن، عن عوف، بن املفضل
وعوف هو ابن أيب مجيلة األعيرايب  (.741) 474والتقريب ص، (9) 9/31السري : انظر. عابد، ثبت، ثقة

 (.4441) 747والتقريب ص، (414) 1/313 السري: انظر. ثقة رمي بالقدر وبالتشيع، العبدي البصري
عن أيب ، فعند الطزي عن احلسن من طريق ابن بشار( باللينة بني ذلكرخاء ليست بالعاصفة وال ) :وأما قوله 

 44/444السيري  : انظير . وابن بشار هو حممد بن بشار البصري بندار ثقة، به، عن احلسن، عن قرة، عامر
: انظر. ثقة، وأبو عامر هو عبد امللك بن عمرو القيسي العقدي البصري(.4794) 141والتقريب ص، (44)

. وقرة هو ابن خالد السدوسي البصري ثقة ضيابط (. 4447) 144والتقريب ص، (473) 9/419السري 
السيوطي يف اليدر املنثيور   : وعزاه لعبد بن محيد، (4474) 111والتقريب ص، (44) 7/94السري : انظر
4/417 . 
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فقد فوضينا   ،ال تعط ﴾َأْو َأْمِسْك﴿، العطاء: من املنة ﴾َفاْمُنْن﴿، بعدك
 .عليك يف أي األمرين أتيت، ﴾ِبَغْيِر ِحَساٍب﴿، ف فيهُرَصإليك التَّ
، ﴾َوُحْسَن َمآٍب﴿، قرىب :﴾ِعْنَدَنا َلُةْلَفى﴿، أي لسليمان ﴾َوِإنَّ َلُه﴿

 .(4)أباه داودكما وعد به 
، ويف عنوان ذكره لعبدنا تعظيم ليه ، (4)﴾ عطف بيان لعبدناَواْذُكْر َعْبَدَنا َأيُّوَب﴿

مين  : األنبيياء ) ﴾بَُّه َأن ي َمسَِّنَي الضُّرَُّوَأيُّوَب ِإْذ َناَدى َر﴿ :تقدم يف األنبياء ﴾ِإْذ َناَدى َربَُّه﴿

يف الِقصص واهلل أعلم  ﴾ي َمسَِّنَي الشَّْيَطاُنَأنِّ﴿: ه بالضر فقالوهنا ذكر من مسَّ ،(13اآلية
أن يسلطه على أيوب فأجيب بالتسليط على ماليه  الرب  أن إبليس طلب من :بصحتها
، وطالفة على بقره، وأنه بث جنوده طالفة على  رعه، ومل أسلطك على جسده، وولده

أنا  :أيوب يقول فقام، لط عليهفاجتاح مجيع ما ُس، وطالفة على أهله، وطالفة على غنمه
فرّن إبليس رنًة اعها أهل السيماء  ، وقام يصلي، وحلق رأسه .اليوم كيوم ولدتين أمي

قرح ما بني ، فنفخ نفخًة ،دون قلبه مث طلب من اهلل أن يسلطه على جسده، وأهل األرض
أن  :وفييه  .قلبهحجاب  بدا وألقي على الرماد حىت، فصار قرحًة واحدة، قدمه إىل قرنه

وحيك كنيا يف النعييم   : [أ/417ل] قال، اد  اهلل أن يشفيك ويرحيك: قالت له امرأته
هذا  .فكان يف البالء سبع سنني، فاصزي حىت نكون يف الضراء سبعني عامًا، سبعني عامًا

عن ابن عباس رضي اهلل  (3)خمتصر ما أخرجه أمحد يف الزهد وابن أيب حامت وابن عساكر
 .(4)عنهما

                            
  (44: ص) ﴾ْسَن َمآٍبَفَغَفْرَنا َلُه َذِلَك َوِإنَّ َلُه ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َوُح﴿: وذلك يف قوله تعاىل( 4) 
 .4/314السعود  وتفسري أيب، 4/93الكشاف : انظر( 4) 

ثقة ، حمدث الشام، اإلمام العالمة، أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي الشافعي، هو علي بن احلسن بن هبة اهلل( 3) 
، هيي 474وتويف يف رجب سنة ، هي499ولد يف احملرم يف أول الشهر سنة ". تاريخ دمشق"الدين صاحب

 (.344) 41/444والسري، (4341) 41/444املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم البن اجلو ي : انظر

، 4/419وذكره السيوطي بكامله يف الدر املنثيور  ( 41311) 41/3444أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه ( 4) 
= 



  ٱسورة   نص المحققال: البابَالثاني

 
 

(93) 

 هاسيتغاث  : وقيل ، أنه أعجب بكثرة ماله :اللهكان سبب ابت : قيل 
 .(4)هييغث مظلوم فلم

                            
= 

لزهد لإلميام  ومل أقف عليه فيما رجعت إليه من مطبوعا  كتاب ا، "أخرجه أمحد يف الزهد": وقال
: عن ابن عباس ويف سينده  41/14وأخرج ابن عساكر يف تاريخ دمشق جزءًا منه . أمحد بن حنبل

، (4711) 191والتقرييب ص ، (4) 4/411السيري  : انظير  .وهو ضعيف، علي بن  يد بن جدعان
 .4/419وكذلك نسبه إىل ابن أيب حامت السيوطي يف الدر املنثور 

فنكل ، وأغلبها من اإلسراليليا ، لروايا  واألخبار عن قصة أيوب عليه السالموقد ذكر كثري من املفسرين ا 
ما أخرجه ابن أيب حامت وابين   :وأصح ما ورد يف قصته: "قال ابن حجر رمحه اهلل. علمها إىل اهلل جل جالله

 أن أيوب علييه  وصححه ابن حبان واحلاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس، جريج
فكانا يغدوان إليه ، فرفضه القريب والبعيد إال رجلني من إخوانه، السالم ابتلي فلبث يف بالله ثالث عشرة سنة

فيذكره  ، وإال لكشف عنه هذا اليبالء  عظيمًا لقد أذنب أيوب ذنبًا: فقال أحديا لآلخر، ويروحان
بيده فلما فرغ أبطيأ   فخرج حلاجته وأمسكت امرأته ، يعين فحزن ودعا اهلل حيناذ، اآلخر أليوب

فاغتسل منها فرجيع  ، فضرب برجله األرض فنبعت عني، اهلل إليه أن اركض برجلك ىفأوح، عليه
: أحيديا : أندران وكان له، إين أنا هو: فسألته عن أيوب فقال، فجاء  امرأته فلم تعرفه، صحيحًا

ويف أنيدر الشيعري   ، هب حىت فاضفبعث اهلل له سحابة فأفرغت يف أندر القمح الذ، للشعري: للقمح واآلخر
وكذا صححه األلباين يف السلسيلة  . 1/444شرح صحيح البخاري فتح الباري : انظر". الفضة حىت فاض

 (.47) الصحيحة
 وقدر مدته، وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البالء الذي وقع فيه: "وقال الشنقيطي يف كتابه أضواء البيان 

 ...(وكل ذلك من اإلسراليليا )
وأنه ناداه فاستجاب ليه  ، أن اهلل ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصالة والسالم: وغاية ما دل عليه القرآن 

وميكن أن . إىل الشيطان« ص»وأن أيوب نسب ذلك يف ، ووهبه أهله ومثلهم معهم، وكشف عنه كل ضر
تكون له العافية احلمييدة يف اليدنيا   و، ابتالء ليظهر صزه اجلميل. يكون سلطه اهلل على جسده وماله وأهله

والعلم عند اهلل تعاىل وهذا ال ينايف أن الشيطان ال سلطان له على مثل ، ويرجع له كل ما أصيب فيه، واآلخرة
، ألن التسليط على األهل واملال واجلسد من جنس األسباب اليت تنشأ عنها األعراض البشرية كاملرض، أيوب

وال مانع من أن يكون . وهالك املال ألسباب متنوعة، ومو  األهل، يصيبهم املرضفإهنم ، وذلك يقع لألنبياء
 .4/444أضواء البيان: انظر". مجلة تلك األسباب تسليط الشيطان على ذلك لالبتالء

ومل . 7/441وأيب السعود ، 4/41والبيضاوي ، 4/94والكشاف ،  4/411تفسري الثعليب : انظير ( 4) 
= 
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 .(4)وبضيمتني ، وبفتحيتني  وُقِرأ بفيتح النيون  ، ﴾ تعبِبُنْصٍب﴿
ر بيه يف  وهذا تفصيل للضر الذي عبَّي  .يريد مرضه، أي أمل ﴾َوَعَذاٍب﴿
رر يف كيل  الض :وهو بالفتح، (13من اآلية: األنبياء) ﴾َأن ي َمسَِّنَي الضُّرُّ﴿ :قوله
 البنيالني  ق بيني وفّر، الضرر يف النفس من مرض وهزال :وبالضم، شيء

َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمْن َفاْسَتَجْبَنا َلُه ﴿ :وقال تعاىل يف األنبياء، (4)الفتراق املعنيني
: وكشيف الضير فقيال    االستجابةوبني هنا ،  (14من اآليية : األنبياء) ﴾ُضرٍّ
، تغتسيل بيه   ﴾َهَذا ُمْغَتَسٌل﴿، هبا األرضاضرب : ﴾اْرُكْض ِبِرْجِلَك﴿
وفيما أخرجه من ذكرناه عن ابن عبياس  ، رب منهتش، ﴾َباِرٌد َوَشَراٌب﴿

اْرُكْض ِبِرْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسيٌل  ﴿ :أنه جاءه جزيل فنحاه عن مكانه وقال
فاغتسل منها مث  اغتسل: فقال، فركض برجله فنبعت عني ﴾َباِرد  َوَشَراب 
اشرب : فنبعت عني ُأخرى فقال له ،فركض ،اركض برجلك :جاءه فقال

 .(3)وألبسه اهلل حلًة من اجلنة .منها
 :قييل ، (14ةيي من اآل: األنبياء) ﴾َوآَتْيَناُه َأْهَلُه﴿ :تقدم ﴾َوَوَهْبَنا َلُه َأْهَلُه﴿

﴾فكان له َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم﴿، (4)قهممجعهم بعد تفّر :وقيل، (4)أحياهم اهلل له

                            
= 

 .أعثر على من قال هبا

وقرأها ، وهبرية عن حفص وهي قراءة شاذة، ويعقوب يف رواية، أبو حيوة: قرأها بفتح النون وسكون الصاد( 4) 
، وهي من العشر املتيواترة ، ويعقوب اجلحدري، والسدي، واحلسن،  يد بن علي: وفتح الصاد، بفتح النون

وهيي مين العشير    ، ريهموغ، عن حفص، وأبو عمارة، وشيبة، وقرأها بضم النون وضم الصاد أبو جعفر
احلجة للقراء السيبعة أليب  : انظر.وقرأ اجلمهور بضم النون وسكون الصاد وهي من العشر املتواترة، املتواترة

والبدور الزاهرة يف القراءا  العشر املتواترة لعبد ، 7/434والبحر احمليط أليب حيان ، 3/344علي الفارسي 
 . 331الفتاح القاضي ص

 .1/411والبحر احمليط ، 3/447 الكشاف: انظر( 4) 

 .93تقدم خترجيه ص ( 3) 
 .41/17تفسري الطزي : انظر، وابن عباس رضي اهلل عنهم، وهو مروي عن ابن مسعود( 4) 

 .3/417 اد املسري : انظر، وهو مروي عن احلسن( 4) 
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، ﴾أي ألجل رمحة عظيمةَرْحَؤًة ِمنَّا﴿، كان من قبل والد ضعف مامن األ
َرْحَمًة ِمْن ِعْنيِدَنا  ﴿ :تقدم، ﴾أُلوِلي اأَلْلَباِب﴿، أي تذكري ﴾َوِذْكَرى﴿

وذلك أهنيم إذا   ،وهم ُأولوا األلباب، (14من اآلية: األنبياء) ﴾َوِذْكَرى ِلْلَعاِبِديَن
وعرفوا ، بهم يف الصز على شدالد الدنيارغَّ، ا أنعمنا به عليه بصزهمباعوا 

 : قدر الصز كما يقال
 (4)رصبُّالّتالرجال  أخالِق وأحسُن       ميلٌةَج اجلميِل ِزالصَّ وعاقبُة

مين  : البقرة) اآلية ﴾...َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر﴿ :واهلل جعله معينًا للعباد قال 

 ،(447من اآليية : النحل) ﴾ِباللَِّهإالَّ ْبُرَك َواْصِبْر َوَما َص﴿: وقال لرسوله، (44اآلية
، (34مين اآليية  : حقياف األ) ﴾َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل﴿: وقال

 :وفوالده يف كتابنيا ، واألحاديث، وعدد آياته [ب/417ل] ووفينا الصز
 .(4)راتالسيف الب
َوَوَهْبَنيا َليُه   ﴿ :أو ﴾ِلَكاْرُكْض ِبِرْج﴿ :عطف على ﴾َوُخْذ ِبَيِدَك﴿
، ﴾َفاْضنِرْب ِبنهِ  ﴿، هي احلزمة من احلشيش وحنوه ﴾ِضْغثًا﴿، (3)﴾َأْهَلُه

ليضربنها مالية   ئفحلف إن بر، وهو أهنا ذهبت حلاجة فأبطأ  ،امرأتك
َفاْضِرْب ِبنِه َوال  ﴿، فأمره اهلل تعاىل أن يأخذ الضغث فيضرهبا به، ضربة
وهذا بركة صزه ، لطفًا هبا وبه، ن اهلل تعاىلرخصة م، يف ميينك :﴾َتْحَنْث
، تعظيمًا لشأن الصيز  ﴾ِإنَّا َوَجْدَناُه َصاِبرًا﴿ :له بذلك حيث قالكما عّل

                            
، 94لتمثيل واحملاضرة صوا، 444روضة العقالء البن حبان ص : انظر، البيت لعلي بن اجلهم ميدح املتوكل( 4) 

 : إال أن عنديا الشطر الثاين من البيت هكذا
 وأفضل أخالق الرجال التفضل

كتاب : انظر، السيف الباتر يف ميني الصابر الشاكر وقد اختصره من ِعدة الصابرين البن القيم: واسم الكتاب( 4) 
دراسة األخيت  : وانظر، 3/41الصنعاين نشر العرف لنبالء اليمن بعد األلف حملمد بن حممد بن حيىي  بارة 

 .4/19هدى القباطي رمحها اهلل ملفاتح الرضوان

 .43/474وروح املعاين ، 4/314تفسري أيب السعود : انظر( 3) 
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ِإنَّيا َوَجيْدَناُه   ﴿ :ة نعمته بقوليه وذكر عّل، ويكفي فيه مدح اهلل أليوب
مل يأ  يف صفة عبد من العباد يف القرآن بلفي    ولعزة الصابرين ﴾َصاِبرًا
 :آليا ار صبَّ :بل جاء، كما جاء شاكرًا أو شكور، بور بصيغة املبالغةص
هم اجعلين الل) :ويف األدعية النبوية، (4من اآلية: إبراهيم) ﴾ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴿

ِإنَّنُه  ﴿، أي أيوب ﴾ِنْعَم اْلَعْبُد﴿، (4)احلديث (...صبورًا واجعلين شكورًا
كثيرة   :وامليراد  ،﴾َم اْلَعْبُد ِإنَّيُه َأوَّاب  ِنْع﴿ :ويف صفة سليمان، ﴾َأوَّاٌب

  .من كل ذنب وطلبًا لكل حاجة توبًة، الرجو  إىل اهلل تعاىل
ابنه والكيل   ﴾َوَيْعُقوَب﴿، ابنه ﴾َواْذُكْر ِعَباَدَنا ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق﴿

، كما وصف داود بأنه، القوة :﴾اأَلْيِدي (3)ُأوِلي﴿، (4)عطف بيان لعبادنا
ويف اإلبالغ ملا ُأمروا ، أي القوة يف الطاعة هلل، (47من اآلية: ّص) ﴾األََْيِد َذا﴿

ويف اخلطياب  ، (44من اآلية: مرمي) ﴾َيا َيْحَيى ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوٍَّة﴿ حنو، بإبالغه
يف  :البصيرية  ﴾َواأَلْبَصاِر﴿، (444من اآلية: ألعرافا) ﴾َفُخْذَها ِبُقوٍَّة﴿ :ملوسى
اهلل عليه وآليه   صلىولذا قال تعاىل حاكيًا عنه ، أعداله ويف جهاد، الدين
 البصيرية مت لنور ، (411من اآلية: يوسف) ﴾َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصرَيٍة﴿ :وسلم
َفِإنََّها ال َتْعَمى األََْبَصاُر ﴿: ولذا قال فيمن ال نور لبصريته ،واالهتداءاهلدى 

َوَجَعْلَنا َعَليى  ﴿، (41 من اآلية: احلج) ﴾ي الصُُّدوِرَوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِف
 .أي لاال يستضياوا بنور البصرية، (44من اآلية: األنعام) ﴾ُقُلوِبِهْم َأِكنًَّة

                            
: فقيال ، ولفظه أن رجاًل أتى النيب صلى اهلل عليه وسيلم  ( 4971) 4/444أورده ابن أيب حامت يف العلل ( 4) 

ويف أعني ، اللهم اجعلين يف عيين صغريًا، اللهم اجعلين شكورًا، هم اجعلين صبورًاقل الل) :فقال. علمين دعوة
الديلمي يف مسيند  : وأورده أيضًا، "هذا حديث منكر ال يعرف: "وقال عقبه حاكيًا عن أبيه، (الناس كبريًا
وسلم ال من دعاله صلى اهلل عليه ( 47444) 41/419وذكره اهليثمي يف جممع الزوالد ، 4/473الفردوس 
 ".منكر(: "944) 4/343وقال األلباين يف السلسلة الضعيفة ". ضعيف: "وقال، من تعليمه 

 .43/477وروح املعاين ، 4/439وتفسري النسفي ، 41/441تفسري الرا ي : انظر( 4) 

 ".صح: "وعليها، جاء ملحقًا باحلاشية" أويل: "قوله( 3) 
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عليى   صلى اهلل عليه وسلمصز إبراهيم  ،وبالقوة يف الدين والبصرية 
 ،ويعقوب صز على فيراق وليده   .(4)وعلى ذحبه ولده، (4)رميه يف النار

،  (41من اآلية: يوسف) ﴾َفَصْبر  َجِميٌل﴿ :ومل يقل إال (3)حىت عمي [أ/411ل]
وحني ُأخز أن أخا يوسف سرق فقيال   ،ُأخز بأكل الذلب ليوسفحني 

 .(13 من اآلية: يوسف) ﴾َفَصْبر  َجِميٌل﴿ :يف املوضعني
اَدَك ِمْنُهُم ِعَبإالَّ ﴿ :هو من اإلخالص ومنه ﴾ِإنَّا َأْخَلْصَناُهْم ِبَخاِلَصٍة﴿

،  (44من اآلية: يوسف) ﴾ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصنَي﴿و، (41: احلجر) ﴾اْلُمْخَلِصنَي
فهي اليدار  ، أي ذكرهم الدار اآلخرة، ﴾ِذْكَرى الدَّاِر﴿ :وفسرها بقوله

 َفيِنْعمَ ﴿ :وقوله، (13من اآلية: القصص) ﴾ِتْلَك الدَّاُر اآلِخَرُة﴿ :من قوله ةاملراد
 ﴾َوِإنَّ الدَّاَر اآلِخيَرَة َلِهيَي اْلَحَييَوانُ   ﴿، (44من اآليية : الرعد) ﴾ُعْقَبى الدَّاِر

اْدُخُليوا  ﴿، هو بالعمل املوصل إليهيا  رهم إياهاْكوِذ، (14من اآلية: العنكبو )
والدار اآلخرة تشيمل النيار   ، (34من اآلية: النحل) ﴾اْلَجنََّة ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن

: كما قيال ، من معاصي اهلل تعاىل، دخل العبد إياهاما ُي باتقاء، وذكرها
وضد ،  (41من اآلية: فصلت) ﴾َذِلَك َجَزاُء َأْعَداِء اللَِّه النَّاُر َلُهْم ِفيَها َداُر اْلُخْلِد﴿

ْم َهَذا َوَمْأَواُكُم اْلَيْوَم َنْنَساُكْم َكَما َنِسيُتْم ِلَقاءََ َيْوِمُك﴿، ذكر الدار نسياهنا
 .(34من اآلية: اجلاثيية) ﴾لنَّاُرا

َكِة ُرُسياًل  اللَُّه َيْصَطِفي ِمَن اْلَمالِل﴿ ﴾َوِإنَُّهْم ِعْنَدَنا َلِؤَن اْلُؤْصَطَفْيَن﴿
                            

وكما جاء عن ابن عباس رضي ، (97: الصافا ) ﴾ُبْنَيانًا َفَأْلُقوُه ِفي اْلَجِحيِم َقاُلوا اْبُنوا َلُه﴿: كما قال تعاىل( 4) 
صيحيح البخياري   : انظير ، "إخل....حسبنا اهلل ونعم الوكيل قاهلا إبراهيم حني ُألقي يف النار: "اهلل عنهما

3/4314 . 
ِإن ي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأن ي َأْذَبُحَك َفانظر َماَذا َتَرى َقاَل َييا   َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه السَّْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ﴿: كما قال تعاىل( 4) 

  .(414: الصافا ) ﴾َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاءََ اللَُّه ِمَن الصَّاِبِريَن

: يوسف) ﴾ضَّْت َعْيَناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظيم َوَتَولَّى َعْنُهْم َوَقاَل َيا َأَسَفى َعَلى ُيوُسَف َواْبَي﴿: كما قال تعاىل( 3) 
14) . 
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فهم من مجلة من اصطفاه اهلل تعياىل مين   ، (74من اآليية : احلج) ﴾َوِمَن النَّاِس
اِهيَم َوآَل ِعْميَراَن َعَليى   ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى آَدَم َوُنوحًا َوآَل ِإْبيرَ ﴿، الناس
، ريمجع َخي  ﴾اأَلْخَياِر﴿، آل إبراهيمفهؤالء هم ، (33: آل عمران) ﴾اَلِمنَياْلَع

 .(4)ت وأموا كمّي ،وقيل خّير بالتشديد، وأشرار كشّر
ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق ﴿ تقدم وصف اهلل تعاىل له بي ﴾َواْذُكْر ِإْسَؤاِعيَل﴿

َوَكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه ِبالصَّالِة َوالزََّكاِة َوَكاَن ِعْنيَد    َنِبّيًا اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسواًل
استخلفه إليياس  ، (4)أخطوبهو  ﴾َواْلَيَسَع﴿، (44، 44: مرمي) ﴾َرب ِه َمْرِضّيًا

 : والالم فيه دخلت كما دلت يف، (3)مث جعله اهلل نبيًا، على بين إسراليل
 (4)اليزيَد بَن الوليَد رأيُت

َوِإْسيَماِعيَل َوِإْدِرييَس َوَذا   ﴿ :تقدم يف سورة األنبياء ﴾َذا اْلِكْفِلَو﴿
، 14: األنبيياء ) ﴾َوَأْدَخْلَناُهْم ِفي َرْحَمِتَنا ِإنَُّهْم ِمَن الصَّاِلِحنَي  ِمَن الصَّاِبِريَناْلِكْفِل ُكلٌّ 

، (4) كرييا  :وقيل، عشيو :وقيل، إدريسقيل ، الكفل ذياختلف يف  ،(11
عميل   أو ضيعف  ،أو يكفل أمته، به ألنه كان ذا ح  من اهلل تعاىل يّا

، والكفالية ، والكفل جييء لغية مبعيىن النصييب   ، وثواهبم  مانه أنبياء
ِمنَن  ﴿، (4)الثالثة امليذكورة  من ﴾ُكلٌّ   و﴿، [ب/411ل] (1)والضعف

                            
 .4/91والكشاف ، 741إعراب القرآن للنحاس ص: انظر( 4) 
وقصص األنبياء البين  ، 7/313تفسري الطزي : انظر . أن اليسع ابن أخطوب: كذا يف األصل والصحيح ( 4) 

 .4/474كثري 

 .ومل أعثر على إسناد له، 4/311أيب السعود  وتفسري، 1/441تفسري البيضاوي : انظر( 3) 
 : والبيت بتمامه، هذا البيت للشاعر ابن ميادة( 4) 

 رأيت الوليد بن اليزيد مباركًا         شديدًا بأحناء اخلالفة كاهله
 .1/444ولسان العرب ، 4/444سر صناعة اإلعراب البن جين : انظر  

 .ومل أجد من نص عليها، وال ومل يعزها إىل أحدإىل هذه األق، 3/441أشار يف الكشاف ( 4) 
 .449،  44/441ولسان العرب ، 741ومفردا  الراغب ص ، 1/441معاين القرآن للنحاس : انظر( 1) 
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 .ومن الصاحلني، بأهنم من الصابرين، تقدم من وصفه مشل ما، ﴾اأَلْخَياِر
مين  : الزخيرف ) ﴾ُه َلِذْكر  َلَك َوِلَقْوِمَكَوِإنَّ﴿ :أي شرف عظيم كقوله ﴾ِذْكٌرَهَذا ﴿

: احلجر) اآلية ﴾...ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر﴿ :من قوله، أو اإلشارة إىل القرآن ،(44اآلية

 .ذكرهم املسروداهلل  أنبياءأي ألولاك العظماء من ، (9من اآلية
، تعاىل أن لداود حسن ميآب  ملا ذكر ﴾َلُحْسَن َمآٍب َوِإنَّ ِلْلُؤتَِّقنَي﴿

وهيو أنيه    ؛هذا التعميم ذكر بعد ذلك التخصيص، وذكر ذلك لسليمان
  .(4)عنهباإلبدال  أثبته، جعل للمتقني مجيعًا حسن مآب ومرجع

: مرمي) ﴾ْيِبرَّْحَمُن ِعَباَدُه ِباْلَغَجنَّاِ  َعْدٍن الَِّتي َوَعَد ال﴿ :حنو ﴾َجنَّاِت َعْدٍن﴿: فقال

، املساكن وأبواب، اجلنا  أبواب، ﴾ُمَفتََّحًة َلُهُم اأَلْبَواُب﴿، اإلقامة :والعدن،  (14من اآلية
يف اجلنية حييث    وإتياهنم وتصرفهم وذهاهبم تصرفهمإىل  إشارةويف تفتح األبواب هلم 

 م وتسيليمهم باأللطاف والتحف من رهبي  ودخول املاللكة عليهم من كل باب ،شاؤا
َوِسيَق الَّيِذيَن  ﴿ :ويأيت، (44: الرعد) ﴾َسالم  َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّار﴿، ليهمع

 اتََّقْوا َربَُّهْم ِإَلى اْلَجنَِّة ُ َمرًا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها َوُفِتَحْت َأْبَواُبَها َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَهيا َسيالم   
 وحيذفها يف ، ويأيت الكالم على الواو هنا،  (73: الزمر) ﴾ْدُخُلوَها َخاِلِديَنَعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفا

وهيذه الصيفة   ، وأبواب اجلنة مفتحة ليدخل الروح على ساكنيها، (4)أهل النار (3)ذكر
ِإنََّهيا َعَليْيِهْم   ﴿: فإنه تعاىل قال يف صفتها ؛أعاذنا اهلل منها ،ا  عكس صفة النارللجنَّ

 .(1: زةاهلم) ﴾ُمْؤَصَدٌة

                            
= 
 .أي املذكورة أاالهم( 4) 

 .﴾َلُحْسَن َمآٍب﴾ بدل من ﴿َجنَّاِ  َعْدٍن﴿: يعين أن قوله تعاىل( 4) 

 ".صح: "حلاشية وعليهاجاء ملحقًا يف ا" ذكر: "قوله( 3) 

 .74آية ، ﴾ اآلية وذلك يف سورة الزمر...﴿وسيق الذين كفروا إىل جهنم  مرا: يعين يف قوله تعاىل( 4) 
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عن ابن عبياس رضيي اهلل   ، وابن أيب حامت، بن محيدعبد  (4)[أخرج]
 .(4)غلقة األبوابُم: قال ﴾ُمْؤَصَدٌة﴿ :يف قوله عنهما
عين  ، وابن أيب حامت، وابن املنذر، بن محيدوعبد ، الفريايب (4)[أخرج]

 .(3)قةَبْطُم: قال، أيب هريرة رضي اهلل عنه
س رضي اهلل عنهما أن نيافع بين   عن ابن عبا (4)الطسيت (4)[أخرج]
وهيل  : قال .قةَبْطُم: قال ﴾ُمْؤَصَدٌة﴿ :أخزين عن قوله: قال له (4)األ رق

 : أما اعت الشاعر يقول، نعم: قال ؟تعرف العرب ذلك
 (7)ةَدوَصُم اءَََعْنَص وهنا أبواُبُد ْنِمَو    (1)[يِتَناَق] َةيكََّم اِلَبْجَأىل ِإ نُِّحَت

                            
 .11ص  4وانظر تعليق ، بياض  يف األصل يف موضعه معقوفتنيما بني  (4) 

وهو يف تفسري ابين  ، دموهو ضعيف كما تق، بإسناد فيه عطية العويف 31/341أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4) 
 . 1/491السيوطي يف الدر املنثور : وعزاه لعبد بن محيد، (49333) 41/3434أيب حامت 

عن ، 4/173يف تفسريه ، وذكره ابن كثري رمحه اهلل( 49334) 41/3434أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه ( 3) 
وفيه علي بن سراج ، وساق سنده، هريرةمن حديث أيب ، ابن مردويه مرفوعًا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم

وقال احلاف  ، 4/444كما يف شذرا  الذهب البن العماد الدمشقي ، ضعَّفه بعضهم لشربه املسكر، املصري
 4/444لسيان املييزان   ". هذا ينبغي احتمال كونه كان يشرب النبيذ املختلف فيه: قلُت: "يف لسان امليزان

 .1/491السيوطي يف الدر املنثور : ملنذر وابن أيب حامتوعزاه لعبد بن محيد وابن ا، (4399)

. احملدث الثقة املسيند ، أبو احلسني، البغدادي الطسيت الوكيل، هو عبد الصمد بن علي بن حممد بن ُمكرم( 4) 
السيري  : انظير . هيي 341تويف يف شعبان سنة ، سنة 11وعاش ، روى عن أيب بكر بن أيب الدنيا وأقرانه

 . 4/373عماد الدمشقي الرا  الذهب البن شذ، (334) 44/444
كان ، وإليه نسبتهم، رأس األ ارقة، أبو راشد، احلروري، هو نافع بن األ رق بن قيس احلنفي البكري الواللي( 4) 

وُقتيل  ، ولقيي األهيوال يف حربيه   ، قاتله املهلب بن أيب صفرة، وكان جبارًا فتاكًا، أمري قومه وفقيههم
 .3/444وتاريخ الطزي ، 7/344األعالم : انظر. من األهوا على مقربة " دوالب"يوم

إصالح املنطق : انظر. والتصويب من مصادر التخريج وكتب األدب اليت أورد  البيت" يا فىت: "يف األصل (1) 
 .411البن السكيت ص

الطزاين : منها اوهي مسالل أخرج جزًء، البن عباس رضي اهلل عنهما، هذا األثر من مسالل نافع بن األ رق( 7) 
التقرييب  : انظير ، وهو ضعيف جدًا، ويف إسناده جويز البلخي، (41497) 41/441يف معجمه الكبري 

= 
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ِفي َعَمٍد   ِإنََّها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة﴿ :لك يف قوله تعاىلويأيت ذ [أ/419ل]
فهيي  ، وحزنًا وغمًا وتغليق األبواب يزيدهم يًا، (4)(1،9: اهلمزة) ﴾ُمَمدََّدة
وال خيرج ، فال يفتح هلم باب: قال مقاتل ،أبواهباغلقت قد ُأ قٌةَبْطعليهم ُم
 .(4)آخر األبد حْووال يدخل عليهم منها َر، منها غّم

األحادييث يف الصيحيحني    كما ثبتيت بيه  ، وأبواب اجلنة مثانية
ن ما إوالذي نفسي بيده : )املتفق على صحتها األحاديث ويف .(3)وغرييا
أو كما بيني   ،(4)رَجوَه كما بني صنعاءاجلنة َل مصاريع عني منابني مصر

                            
= 

وأورد ، 4/113وتفسري الكشاف ، 411والبيت جتده يف إصالح املنطق البن السكيت ص، (994) 414ص
، كن بإسناد فيه عيسى بين دأب ول، 4/444اإلتقان : انظر، السيوطي يف اإلتقان رواية الطسيت هلذه املسالل

وذكير  ( 41114) 1/374واجلرح والتعديل ، (4714) 1/414التاريخ الكبري : انظر، وهو منكر احلديث
ويف  4/414السيوطي أيضًا رواية ابن األنباري يف كتابه الوقف واالبتداء لقطعة من هذه املسالل يف اإلتقان 

واجليرح والتعيديل   ، (441) 4/13التاريخ الكبري : نظرا، وهو وّضا ، حممد بن  ياد اليشكري: إسناده
وقد أورد املزد يف الكامل يف اللغة جزءًا من هذه املسالل من طريق أيب عبيدة معمر بن ، (44944) 7/344

ومل يبني الواسطة بينه وبني ، حدَّث أبو عبيدة: لكنه قال، عن أسامة بن  يد عن عكرمة، املثىن التيمي النسابة
فهناك واسطة جمهولية  ، هي441واملزد ولد سنة ، هي411ومن املعلوم أن أبا عبيدة تويف سنة ، ةأيب عبيد
 .واهلل أعلم، إنه أخذها من بعض كتب أيب عبيدة اليت مل تصل إلينا: إال أن يقال، بينهما

 .وهذا اجلزء من املخطوط مفقود عجَّل اهلل بظهوره( 4) 
، كاليا بغيري سيند  ، 4/449وابن اجلو ي يف  اد املسري ، 4/444ه البغوي يف تفسري: أورده عن مقاتل( 4) 

: انظير ، أبو عصمة نوح بن أيب مرمي أيضًا متهم بالكذب: وراوي التفسري عنه، ومقاتل نفسه متهم بالكذب
 . 441،  4/447العجاب

، نَّة مثانيُة أبواب اجليف) :بلف ، أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي اهلل عنه منها ما (3) 
 4/4114باب صيفة أبيواب اجلنية    ، كتاب بدء اخللق، (فيها باب ُيسمَّى الرّيان ال َيدخلُه إال الصالمون

أشهد أن ال إٰله : من قال) :بلف ، ومسلم يف صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه(. 3447)
ىل مرمي ا ِإمته ألقاهِله وكِتٰى عبد الّله وابن أمَسيعوأن ، عبده ورسوله وأن حممدًا، إال اهلل وحده ال شريك له

باب ، كتاب اإلميان( أْدخله اهلل من أي أبواب اجلنة الثَّمانية شاء، وَأن النار حق، ة حقٌّنَّوأن اْلَج، وروح منه
 (.41) 4/411الدليل على أن من ما  على التوحيد دخل اجلنة قطعًا 

 4/444اختاره ياقو  احلموي يف معجم البلدان . البحرين كلها: وقيل، بحرينوهي قاعدة ال، مدينة، هجر( 4) 
= 
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 .تعاىلإن شاء اهلل  منؤاملالكالم يف آية  استيفاء ويأيت (4)(4)(صرىوُب مكة
يف العربية كل مين اسيتوى    كاءتاال" :(3)يف النهاية، ﴾ُمتَِّكِِنَي ِفيَها﴿

والعامة ال تعرف املتكئ إال من مال على أحد  ،جالسًا على وطاء متمكنًا
ُمتَِّكِانَي َعَلى ُفُرٍش َبَطاِلُنَها ِميْن  ﴿ :ن على ماذا يتكؤن يف قولهوبّي ."شقيه

ُهْم َوَأْ َواُجُهيْم ِفيي   ﴿: وقال، (44: الرمحن) ﴾ْيِن َداٍنِإْسَتْبَرٍق َوَجَنى اْلَجنََّت
 .(41: ّييس) ﴾ِهالٍل َعَلى األَََراِلِك ُمتَِّكُاوَن

َيْدُعوَن ِفيَهيا ِبُكيلِّ َفاِكَهيٍة    ﴿ :حنو ﴾َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثرَيٍة﴿
 ﴾ِمْنَهيا َتيْأُكُلونَ   َلُكْم ِفيَها َفاِكَهٌة َكيِثرَيةٌ ﴿ :وحنو، (44: الدخان) ﴾آِمِننَي

: الواقعية ) ﴾ال َمْقُطوَعٍة َوال َمْمُنوَعٍة  َوَفاِكَهٍة َكِثرَيٍة﴿: وقال، (73: الزخرف)

: وقيال ، وال مينع من أراد منها أي ال تكون يف وقت دون وقت، (33، 34
ويأيت يف سورة الدهر  يادة ، (44: اليرمحن ) ﴾ِفيِهَما ِمْن ُكلِّ َفاِكَهٍة َ ْوَجاِن﴿

 .(4)يف هذا إن شاء اهلل تعاىل
                            

= 
وأما َهَجر اليت تنسب إليها القالل اهلجرية فهي قرية من ، َهَجر  اسم بلد معروف بالبحرين: وقيل، (44137)

 .44/31 ولسان العرب، 4/194 النهاية يف غريب احلديث. قرى املدينة

وتاج العروس للزبييدي  ، (4949) 4/444معجم البلدان لياقو  احلموي : انظر. ُبصرى اسم قرية بالشام( 4)
 .وهو اسم لقرية أخرى بالعراق كما ذكر ذلك ياقو  احلموي يف معجمه، (بصر) مادة، 41/414

 3/4441﴿ذرية من محلنا مع نيوح﴾  : باب قوله تعاىل، كتاب التفسري، أخرجه البخاري يف صحيحه( 4)
كما ) :بل قال( لكما بني صنعاء وهجر) :إال أنه مل يقل،  هريرة رضي اهلل عنهمن حديث أيب( 4744)

 3/11باب أدىن أهيل اجلنية منييزلة    ، كتاب اإلميان، وأخرجه مسلم يف صحيحه(. بني مكة ومحري
والذي نفس حممد بيده إن ما بني املصراعني من مصاريع اجلنية  ) :إال أنه بلف  آخر وهو( 494/341)

 (.الباب لكما بني مكة وهجر أو هجٍر و مكةإىل عضاديت 

 .بنحوه 4/494النهاية يف غريب احلديث البن األثري( 3)

والتبيان يف إعراب القرآن للعكزي ، 1/447 اد املسري : انظر، سورة هل أتى: وتسمى، وهي سورة اإلنسان( 4)
اإلتقيان  : انظير ، العجاليب نقله السيوطي عن الكرماين يف ، وذكر بعضهم أهنا سورة اجلاثية، 4/4447

= 
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ِإنَّ األََْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمْن َكيْأٍس َكياَن   ﴿ :يشربونه حنو ،﴾َوَشَراٍب﴿
وذكير  ، (1 ،4 من اآلية: اإلنسان) ﴾َعْينًا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللَِّه  ِمَزاُجَها َكاُفورًا

ْيِر آِسٍن َوَأْنَهار  ِمْن َلَبٍن َلْم ِفيَها َأْنَهار  ِمْن َماٍء َغ﴿ :أربعة ًاتعاىل أن هلم أهنار
: حممد) ﴾َأْنَهار  ِمْن َعَسٍل ُمَصّفىوَيَتَغيَّْر َطْعُمُه َوَأْنَهار  ِمْن َخْمٍر َلذٍَّة ِللشَّاِرِبنَي َو

َيُطوُف َعَليْيِهْم  ﴿ :وقد بني تعاىل يف غريها كيفية الشراب وأنه، (44من اآلية
، 47: الواقعة) اآلية ﴾...َواٍب َوَأَباِريَق َوَكْأٍس ِمْن َمِعنٍيِبَأْك  ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن

 .(34: النبأ) ﴾َوَكْأسًا ِدَهاقًا﴿ :وقوله، (41
ِفييِهنَّ  ﴿ :قال تعاىل يف صفة اجلنتني ﴾َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطَّْرِف﴿

، رن طرفهن على أ واجهين َصأي َق، (41من اآلية: الرمحن) ﴾َقاِصَراُ  الطَّْرِف
 ويأيت يف سورة اليرمحن  ييادة  ، لكن على ذْلِبقد ُج، فال ينظرن سواهم

 .(4)انيالبي [ب/419ل]
أو بعضيهن   ،بني األتراب أرسخ حاّبفإن الّت، هلم ا  لد ﴾َأْتَراٌب﴿
يف  نميسهنه كان واشتقاقه من التراب أل، وال صبية عجو  فيهن ال كبعض

 (4)...يف وفسر مبستويا ، (37: واقعةال) ﴾ُعُربًا َأْتَرابًا﴿ :ويأيت (4)وقت واحد
                            

= 
وإن ، والصحيح أن سورة اإلنسان هي اليت تسمى سورة الدهر، 491/ 44آللوسيوروح املعاين ل، 4/444

﴿وما يهلكنا إال اليدهر﴾  : ن سورة اجلاثية تسمى أيضًا سورة الدهر لورود ذكره فيها يف قوله تعاىلأصح 
وخصوصًا الثمار اليت ُيتحف : ر نعيم أهل اجلنة عمومًافاملقصود هنا هو سورة اإلنسان فهي اليت ورد فيها ذك

﴿ودانية عليهم هالهلا وذلليت قطوفهيا   : وذلك يف قوله، هبا أهل اجلنة مما يوافق اآليا  اليت أوردها املؤلف
﴿هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شياًا : تذلياًل﴾ ولذلك ورد يف هذه السورة ذكر الدهر يف أوهلا

 .﴾ واهلل تعاىل أعلممذكورًا

 .لكن اجلزء الذي فيه سورة الرمحن مفقود( 4) 
كأهنن ولدن ، واألتراب هن اللدا ، فالنة ِتربُة فالنة: يقال، يعين هنا أن معىن أتراب أي مستويا  يف السن( 4) 

إال و، وهذا يف املعىن اللغوي، أي خرجن من بطون أمهاهتن يف وقت واحد، فمسهن التراب، يف وقت واحد
 .4/97والكشاف ، 44/31تفسري الطزي : انظر، فاحلور العني مل يولدن أصاًل
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 .وأ واجهن أبناء ثالث وثالثني سنة
كميا   ،يوم القيامة أااءمن هو ، ﴾َهَذا َما ُتوَعُدوَن ِلَيْوِم اْلِحَساِب﴿

ه مين  دُّوَعي ، (44من اآلية: الصافا ) ﴾ْصِلَهَذا َيْوُم اْلَف﴿، يسمى يوم الفصل
 .أااله املسرودة يف القرآن

وفواكيه كيثرية   ، ﴾ أي ما ذكر من جنا  عيدن َلِرْزُقَناِإنَّ َهَذا ﴿
 ُكلََّما ُرِ ُقوا ِمْنَها ِميْن َثَميَرةٍ  ﴿: حنو قوله، وقاصرا  الطرف، وشراب
حنيو   وهو، بل باٍق أبد اآلباد ﴾َما َلُه ِمْن َنَفاٍد﴿ ،(44اآلية من: البقرة) ﴾ر قًا

 .آيا  اخللود يف جنا  النعيم
، وهو مقابيل للميتقني  ، يف الطغياناملنبعثني ﴾ َهَذا َوِإنَّ ِللطَّاِغنَي﴿

 : قوله ُأبدل عنه بعد إمجالهو ،قابل حلسن مآب املتقنيم ﴾َلَشرَّ َمآٍب﴿
 .﴾َجنَّاِ  َعْدٍن﴿ :كما أبدل من حسن املآب (4)﴾َجَهنََّم﴿
َِْس اْلِؤَهاُد﴿ َوِمْن  َلُهْم ِمْن َفْوِقِهْم ُهَلٌل ِمَن النَّاِر﴿: وحنو ﴾َيْصَلْوَنَها َفِب

َلُهيْم ِميْن   ﴿ :الفراش كما قال :فاملهاد، (41 من اآليية : الزمر) ﴾َتْحِتِهْم ُهَلٌل
 :وهذا مقابل قوليه يف الفرييق اآلخير   ، (44من اآلية: ألعرافا) ﴾َجَهنََّم ِمَهاد 

ِانَي ِفيَها َعَليى  ُمتَِّك﴿ :يف قوله االتكاءفقد بني على ماذا  ﴾ُمتَِّكِانَي ِفيَها﴿
َبَطاِلُنَها ِميْن   ُمتَِّكِانَي َعَلى ُفُرٍش﴿، ويف قوله، (43من اآلية: اإلنسان) ﴾األَََراِلِك
 .(44من اآلية: الرمحن) ﴾ِإْسَتْبَرٍق
بينيهما   وميا  ،خيزه  ﴾َفْلَيُذوُقوُه َحِؤيٌم َوَغسَّاٌق﴿ مبتدأ ﴾َهَذا﴿

                            
= 
: انظير ، مستويا  يف السن: وقد ذكر املفسرون أن معىن أترابًا(. بياض) ُكِتَب فوق هذا املكان يف األصل( 4) 

 .1/491السعود  وتفسري أيب، 47/444تفسري الطزي 

 .﴾َلَشرَّ َمآٍب﴿: من قوله﴾ بدل َجَهنََّم﴿: مبعىن أن قوله( 4) 
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ال َيُذوُقوَن ِفيَها ﴿ ،(4)هذا محيم وغساق :أو مقدم من تأخري أي، اعتراض
فليذوقوه وهو مقابل ، (44، 44: النبأ) ﴾َحِميمًا َوَغسَّاقًاإالَّ   ْردًا َوال َشَرابًاَب

: وقيال  ﴾َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثرَيٍة َوَشيَرابٍ ﴿ :لقوله يف الفريق األول
اق ماء يسيل والغّس، (44من اآلية: حممد) ﴾َوُسُقوا َماًء َحِميمًا َفَقطََّع َأْمَعاءََُهْم﴿
، أمحد (3)[أخرج] (4)نه عذاب ال يعلمه إال اهللإوقيل  ،صديد أهل النار من

وغريهم عن أيب ، وابن أيب حامت واحلاكم وصححه، وابن جرير، والترمذي
ليوًا مين   لو أن َد): اهلل عليه وآله وسلم صلىقال رسول اهلل : سعيد قال

 .(4)(اق يهراق يف الدنيا ألننت أهل الدنياّسَغ
يسيل إليهيا  ، من جهنم الغساق عني : جرير عن كعب ابن (4)[أخرج]
 .(4)قعتنفسي أو غريها أو عقرب كل ذا  محة من حية [أ/441ل] ةَمُح

                            
 .741،  747وإعراب القرآن للنحاس ص ، 339، 4/331معاين القرآن وإعرابه للزجاج : انظر( 4) 
ومل أعثر عليى  ، 1/44وروح البيان إلااعيل الزوسوي ، 4/97الكشاف: انظر، وهو مروي عن احلسن( 4) 

 .إسناده

 .11ص  4عليق وانظر ت، بياض  يف األصل عقوفتنيما بني امل( 3) 

باب ما جاء يف صفة ، كتاب صفة جهنم، والترمذي يف سننه، (44474) 41/94أخرجه أمحد يف مسنده ( 4) 
كتاب األهوال ، واحلاكم يف مستدركه، 43/419والطزي يف تفسريه ، (4414) 414شراب أهل النار ص

". إلسناد ومل خيرجياه صحيح ا: "وقال احلاكم، (444) 491والبيهقي يف البعث ص ، (1779) 4/144
والتقرييب  (474) 4/394ضعفاء العقيليي  : انظر، واحلديث مداره على دّراج وقد ُضعِِّف، ووافقه الذهيب

، هذا حديث إمنا نعرفه من حديث رشدين بن سعد: "وكذلك رواية الترمذي إال أنه قال، (4133) 341ص
وضعَّف األلباين هذا ، (4943) 341ب صوقد ضعفه أيضًا احلاف  ابن حجر يف التقري، "ويف رشدين مقال

: وعيزاه البين أيب حيامت   ، (4113) 193وضعيف اجلامع ص، (4114) 3/4414احلديث يف املشكاة 
 .4/494السيوطي يف الدر املنثور 

عن أيب حيىي عطية ، عن صفوان، عن أيب املغرية، من طريق ابن عوف 43/411أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4) 
، (431) 44/143السيري  : انظير ، وف هو حممد بن عوف بن سفيان الطالي ثقة حاف وابن ع. الكالعي

السيري  : انظر، وأبو املغرية هو عبد القدوس بن احلجاج اخلوالين احلمصي ثقة، (1444) 114والتقريب ص
: انظير ، ثقة، وصفوان هو ابن عمرو بن هرم الَسْكَسِكي، (4473) 141والتقريب ص، (41) 41/443

= 
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من جنس العيذاب   ﴾ِمْن َشْكِلِه﴿، أي وذوقوا عذابًا آخر ﴾َوآَخُر﴿
، وابن جرير، أخرج ابن أيب شيبة، ﴾َأْزَواٌج﴿، والفظاعةيف الشدة ، األول

 .(4)ألوان من العذاب: حلسن يف اآلية قالعن ا، وابن املنذر
فيذكر  ، ذكير العيذاب  : ابن جرير عن احلسن أنه قال (4)[أخرج]

َوآَخيُر ِميْن َشيْكِلِه    ﴿: مث قال، السالسل واألغالل وما يكون يف الدنيا
 .(3)ير يف الدنيا آخر مل: ﴾ قالَأْ َواج 
ساء الذين لرؤلوهذا حكاية ما يقول اخلزنة ، أي مجاعة ﴾َهَذا َفْوٌج﴿

كميا  ، وا بإضاللكملُّفَض، اتبعوكم مجاعة أي هؤالء، والسادا  استكزوا
، (17: األحيزاب ) ﴾َوَقاُلوا َربََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراءَََنا َفَأَضلُّوَنا السَِّبيال﴿: قال التابعون

ِإْذ َتْأُمُروَنَنا َأْن َنْكُفَر  َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنََّهاِر﴿: وكما قالوا للذين استكزوا
يف  داخليون  ﴾ُمْقَتِحٌم َمَعُكْم﴿، (33 من اآلية: سيبأ) ﴾ِباللَِّه َوَنْجَعَل َلُه َأْنَدادًا

                            
= 

وأبو حيىي عطية الكالعي هو عطية بن قيس الكاليب ، (4944) 444والتقريب ص، (411) 1/311السري 
فاخلز ثابت عن كعيب  ، (4144) 114والتقريب ص، (441) 4/344السري : انظر، ثقة، ويقال الكالعي

 .وهو ممن يروي اإلسراليليا 
كاليا من طريق ، 43/441ه  والطزي يف تفسري، (34411) 44/443أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( 4) 

 9/417السيري  : انظر، وابن علية هو إااعيل بن إبراهيم ثقة حاف ، ابن علية عن أيب رجاء عن احلسن به
التقرييب  : انظر، ثقة ، وأيب رجاء هو حممد بن سيف األ دي احُلّداين، (441) 431والتقريب ص، (31)
السيوطي يف اليدر  : وعزاه البن املنذر، 4/441 وحتقيق أمحد شاكر على تفسري الطزي، (4911) 143ص

 .4/494املنثور 
 .11ص  4وانظر تعليق ، بياض  يف األصل عقوفتنيما بني امل (4) 

عين  ، عن مبارك بن فضيالة  ، ُحِدثت عن حيىي بن أيب  الدة : قال 43/419أخرجه الطزي يف تفسريه ( 3) 
والتقريب ، (91) 1/337السري: انظر، د اهلمداين ثقة متقنوحيىي بن  كريا بن أيب  الدة أبو سعي، به، احلسن
 941التقرييب ص : انظير ، يدلس ويسوي، صدوق، أيب أمية نومبارك بن فضالة ب( 7491) 4144ص
، من أخص الناس باحلسن البصيري ، ثقة: "ولكن قال أمحد شاكر يف حتقيقه على تفسري الطزي، (1411)

 .الطزي عن شيخه الذي حدَّثه ومل يفصح 4/414". سنة 44أو  43جالسه 
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أي  ﴾ال َمْرَحبًا ِبِهنمْ ﴿: عونَبَتفقال امُل، صحبتكم أيها الطاغون إىل جهنم
إنه من  :وقيل، اغونأي كما يصالها الط ،﴾ِإنَُّهْم َصاُلو النَّاِر﴿، بالتابعني

 .﴾ال َمْرَحبًا ِبِهْم﴿ :الرؤساء إىل قولهكالم  انتهىنه أو، (4)كالم اخلزنة
َبْل َأْنُتْم ال َمْرَحبنًا  ﴿: ا  الذين هم الفوج لرؤسالهمَباألْت :﴾َقاُلوا﴿
َأْننُتْم  ﴿: وعللوا األحقّيية بقيوهلم  ، أي أنتم أحق بالدعاء عليكم ﴾ِبُكْم

مبا كنتم يف دار الدنيا حتثونا عليه من ، بنار جهنم َيأي الصْل ﴾َقدَّْمُتُؤوُه َلَنا
َِْس اْلَقَراُر﴿، واختاذ األنداد، الكفر َحتَّيى ِإَذا  ﴿ :وتقيدم  ،جهينم ، ﴾َفِب

والُهْم َربََّنا َهُؤالِء َأَضلُّوَنا َفآِتِهْم َعَذابًا َجِميعًا َقاَلْت ُأْخَراُهْم أُل ادَّاَرُكوا ِفيَها
 .(31من اآلية: ألعرافا) ﴾لنَّاِرِضْعفًا ِمَن ا

َفِةْدُه َعَذابًا ِضنْعفًا ِفني   ﴿، العذاب ﴾َقاُلوا َربََّنا َمْن َقدََّم َلَنا َهَذا﴿ 
 ﴾َهُؤالِء َأَضيلُّوَنا ﴿، وصرحوا هبم يف قوهلم، أمجلوا هنا من قدم، ﴾النَّاِر

: بقيوهلم وطوى تعاىل جواب املضلني هليم علييهم   ، (31من اآلية: ألعرافا)
: ألعرافا) اآلية ﴾...َوَقاَلْت ُأوالُهْم أُلْخَراُهْم َفَما َكاَن َلُكْم َعَلْيَنا ِمْن َفْضٍل﴿

َفَقاَل الضَُّعَفاُء ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكيْم َتَبعيًا   ﴿ :ويف قوله، (39من اآلية
إىل آخر ، (44اآليية من : إبراهيم) ﴾ٍءَفَهْل َأْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب اللَِّه ِمْن َشْي

ملا طلبوا منه تضعيف  جوابه تعاىل عليهم [ب/441ل]وطوى هنا، املقاولة
من : ألعرافا) ﴾ِلُكلٍّ ِضْعف ﴿: قال، فإنه أجاب عليهم يف األعراف، العذاب

 .(31 اآلية
، ﴾َن اأَلْشنَرارِ َما َلَنا ال َنَرى ِرَجااًل ُكنَّا َنُعدُُّهْم ِمن ﴿ -أي الطاغون- ﴾َوَقاُلوا﴿

 :عن جماهد يف قوليه ، وابن عساكر، وابن املنذر، وابن جرير، عبد بن محيد (4)[أخرج]
جهل ابن هشام يف  أيبلك قول ذ: قال ﴾َما َلَنا ال َنَرى ِرَجااًل ُكنَّا َنُعدُُّهْم ِمَن األََْشَراِر﴿

                            
 .ومل أعثر على قالله، 7/439والبحر احمليط ، 4/91الكشاف : انظر( 4) 

 .11ص  4وانظر تعليق ، بياض  يف األصل عقوفتنيما بني امل (4) 
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 .(4)ًا وفالنًاوعمارًا وصهيبًا وخبابًا وفالن مايل ال أرى بالالًً :يقول، النار
َأْم ﴿ ؟وليسوا كيذلك  أختذناهم سخريًا :﴾ قالَأتََّخْذَناُهْم ِسْخِرّيًا﴿

وسيبحان اهلل كيم    .نار وال نراهمأم هم يف ال، ﴾َزاَغْت َعْنُهُم اأَلْبَصاُر
ونزلوا ، ىحىت مل يعلموا أن أولاك قد نالوا القدح املعّل، ؤالء من اجلهالةهب

 .من اجلنا  الدرجا  العلى
، إىل آخر املقاولية  ،هذا فوج  :ذكرناه من قولنا أي ما ﴾ِإنَّ َذِلَك﴿

ويف ، فهم يف العذاب، ﴾َتَخاُصُم َأْهِل النَّاِر﴿، ريب فيه ال كالن ﴾َلَحقٌّ﴿
َوَيْلَعُن  ُثمَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر َبْعُضُكْم ِبَبْعٍض﴿ :وقد تقدم، االختصامعذاب 

  َقاُلوا َوُهْم ِفيَها َيْخَتِصُموَن﴿: وقال، (44من اآلية: نكبو الع) ﴾َبْعُضُكْم َبْعضًا
، 91: الشيعراء ) ﴾ِإْذ ُنَسو يُكْم ِبَرب  اْلَعاَلِمنَي َتاللَِّه ِإْن ُكنَّا َلِفي َضالٍل ُمِبنٍي 

97 ،91). 
كما يذكر يف عيدة  ، ر للمتقنيومبش ، للطاغني ﴾ُقْل ِإنََّؤا َأَنا ُمْنِذٌر﴿

 .نذير بشريآيا  أنه 
َربُّ السَّنَؤاَواِت َواأَلْرِض  ﴿ ﴾اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّاُرإالَّ َوَما ِمْن ِإَلٍه ﴿

، (3)وحمميد بين نصير   ، النسالي (4)[أخرج] ﴾َوَما َبْيَنُهَؤا اْلَعِةيُة اْلَغفَّاُر

                            
وأخرجه ابن عساكر ، عن جماهد من قوله، عن ليث، من طريق أسباط، 43/444أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4) 

من طريق  44/441ويف ، من طريق املطلب بن  ياد بن  هري القرشي عن ليث عن جماهد 41/411 يف تارخيه
من طريق احلسني بن واقد عن ليث عن جماهد عن ابن عبياس   41/414ويف ، عن جماهد، شريك عن ليث

 أيب ابن وليث هو". رواه جرير بن عبد احلميد عن ليث فلم يذكر ابن عباس يف إسناده: "وقال، موقوفًا عليه
 141والتقريب ص، (14) 1/479 ترمجته يف السري: انظر، سليم صدوق اختلط جدًا ومل يتميز حديثه فترك

 .4/494السيوطي يف الدر املنثور : وعزاه لعبد بن محيد وابن املنذر( 4744)
 .11ص  4وانظر تعليق ، بياض  يف األصل عقوفتنيما بني امل (4) 

مولده ببغيداد يف سينة   . أبو عبد اهلل احلاف  اإلمام شيخ اإلسالم، اج املرو يهو حممد بن نصر بن احلج( 3) 
قل أن ترى ، وكان إمامًا جمتهدًا عالمة، بر  يف علوم اإلسالم، ومسكنه ارقند، ومنشأه بنيسابور، هي414

= 
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كيان  : عن عالشة رضي اهلل عنها قاليت ، والبيهقي يف األااء والصفا 
ال إله إال ): من الليل قال (4)روََّضإذا َت  عليه وآله وسلماهلل صلىرسول اهلل 

، (4)(رض وما بينهما العزيز الغفيار رب السماوا  واأل، اهلل الواحد القهار
حيث أتى به  ،وغايتهابصفا  الكمال  واالختصاصانية دوهذا تقرير للوح
 .بصيغة املبالغة

، ما يأيت بعيده داللة على عظمة شأن ، تكرير لألمر بالقول، ﴾ُقْل﴿
وابين جريير   ، وعبد بن محيد، كما أخرجه الفريايب، أي القرآن ﴾ُهَو﴿

ورجحه أبيو  ، (3)أي القرآن، ﴾ُقْل ُهَو َنَبٌأ َعِظيٌم﴿: جماهد عن، وغريهم
 .(4)إمجااًل وتفصياًلاآليت اختصام املاللكة  :وقيل، (4)السعود

                            
= 

 44/33والسيري  ،  (4943) 47/499هتذيب الكمال :  انظر. هي494سنة ، ما  يف حمرم. العيون مثله
(43 .) 

، 4/91النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر، التََّلوي والص ياُح من وجع الضَّْرب َأو اليجو التضور هو ( 4) 
 .444والقاموس احمليط ص ، 1/411ولسان العرب 

وحممد بن نصر يف ، (41134) 9/349باب ما يقول إذا انتبه من نومه ، أخرجه النسالي يف سننه الكزى( 4) 
ذكر ما يهلل ، باب آداب النوم( 4414) 1/441وابن حبان يف صحيحه ، (املختصر/ 411ص) لليلقيام ا

( 4911) 4/744واحلاكم يف مستدركه ، (349) 394وابن منده يف التوحيد ص ، املرء به ربه جل وعال
بياب  ( 41) 4/41والبيهقي يف األااء والصفا  ، باب االعتداء يف الدعاء والطهور، كتاب الدعاء والتكبري

وعزاه حملمد بن نصر يف قييام  ، وصححه األلباين، مجا  أبواب ذكر األااء اليت تتبع إثبا  وحدانيته عز ااه
 1/441والتعليقا  احلسان على صحيح ابين حبيان   ، (4111) 4/91السلسلة الصحيحة : انظر، الليل
 .واحلديث أعله أبو حامت وأبو  رعة مبا ال يقدح: وقال، (4414)

وهو إسيناد  ، عن ابن أيب جنيح عن جماهد، من طريق شبل بن عباد، 43/444أخرجه الطزي يف تفسريه ( 3) 
وشبل بن : "وقال الدكتور حكمت بشري يف التفسري الصحيح، 4/414كما قاله ابن حجر يف العجاب ، قوي

 .4/41، "فاإلسناد صحيح، عباد املكي ثقة

و السعود هو حممد بن حممد بن مصطفى العمادي احلنفيي اإلميام   وأب، 4/371تفسري أيب السعود : انظر( 4) 
له عدة مؤلفيا  مين   ، "مث حتقق أن ااه أمحد: "قال صاحب هدية العارفني، هي191ولد سنة ، العالمة
تويف بقسطنطينية مفتيًا يف أوالل مجادى األوىل سينة  " إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي: "أشهرها

= 
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، نيا  البّي [أ/444ل] عما فيه من اآلييا  ، ﴾َأْنُتْم َعْنُه ُمْعِرُضوَن﴿
َيا َرب  ِإنَّ ﴿: قال الرسول، بار القرون اخلاليا خوأ، والزاهني القاطعا 

َفَميا  ﴿: وقال تعاىل، (31من اآلية: الفرقان) ﴾َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا
اَن ِلَي ِمْن َما َك﴿: واستاناف قوله، (49: امليدثر ) ﴾َلُهْم َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضنَي

ا ملَّ اختصامهموهو  به،أخزتكم  ما، ﴾ِعْلٍم ِباْلَؤأِل اأَلْعَلى ِإْذ َيْخَتِصُؤوَن
وإجابتهم مبا ، (31من اآلية: البقرة) ﴾َجاِعٌل ِفي األََْرِض َخِليَفًةِإن ي ﴿: قال تعاىل

َأَتْجَعُل ِفيَهيا  ﴿: ألهنم راجعوا الرب بقوهلم اختصامًاأجابوا وكان يسمى 
اهلل  صلىوهو إخبار منه ، (31من اآلية: البقرة) ﴾ُد ِفيَها َوَيْسِفُك الد َماءََْن ُيْفِسَم

كميا قيال   ، حىت أوحى اهلل إليه كان يعلم ذلك أنه ما، عليه وآله وسلم
 مين اآليية  : الشورى) اآلية ﴾...مَياُنَما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اإل﴿تعاىل 

 وعبد بن محييد  وأمحد أخرجه عبد الر اق، مرفو ويف اآلية تفسري ، (44
قال رسول اهلل : ب الصالة قاليف كتا بن نصروحممد ، والترمذي وحسنه

أحسبه قال -ريب يف أحسن صورة  ةالليلأتاين ) :اهلل عليه وآله وسلم صلى
 ،ال: يا حممد هل تدري فيم خيتصم املأل األعليى ؟ قليت  : قال -يف املنام

لمت عف، يف حنري أو، حىت وجد  بردها بني ثديي، فوضع يده بني كتفي
حممد هل تدري فيم خيتصم  يا :مث قال يل، وما يف األرض، ما يف السموا 

املكث يف املسياجد بعيد    :والكفارا ، يف الكفارا  ،نعم: قلت املأل؟
، رهاوإبالغ الوضوء يف املك، واملشي على األقدام إىل اجلماعا ، الصلوا 

وكان من خطياته كييوم ولدتيه   ، وما  خبري، خبري ومن فعل ذلك عاش

                            
= 

 . 4/443وهداية العارفني إلااعيل باشا البغدادي ، 4/3مقدمة تفسري أيب السعود : ظران. هي914
إال أهنم مل يقولوا اختصام ، 44/491والتحرير والتنوير ، 7/444والبحر احمليط ، 4/411الكشاف : انظر( 4) 

 .خز آدم اآليت ذكره: وقيل: بل قالوا، املاللكة
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وحمميد بين   ، اويف رواية أخرجها الترمذي وصححه، (4)احلديث( ...أمه
وفيه أنه قال تعاىل ، وفيه ذكر الرؤيا، واحلاكم عن معاذ، (4)والطزاين، نصر

يا حممد : تجلى يل كل شيء فعرفته فقالف): بعد وضع كفه بني كتفيه قال
يف اليدرجا   : قليت  ؟فيم خيتصم املأل األعليى : قال .ريبلبيك : قلت

، وإفشياء السيالم  ، إطعام الطعام: ما الدرجا  ؟ قلت: والكفارا  قال

                            
، (3414) 3/441واإلمام أمحد يف مسينده  ، (4144) 3/441تفسريه  أخرجه عبد الر اق الصنعاين يف( 4) 

وأخرجه ، (املختصر/33ص) وحممد بن نصر يف قيام الليل، (3434و 3433) 731والترمذي يف سننه ص 
وابن خزميية يف  ، (4144) 434وأبو يعلى يف مسنده ص، (419) 444ابن أيب عاصم يف السنة ص: أيضًا

 349واليدارقطين يف الرؤيية ص   ، (4139) 3/4447جري يف الشريعة واآل، (341) 4/441التوحيد 
وقد استقصاها الدكتور الشهوان حمقيق كتياب   ، ورواياهتم متعددة منها الصحيح ومنها الضعيف، (444)

عين  ، عن أيوب، أما هذه الرواية اليت معنا فهي من طريق معمر، 4/434فلريجع إليها ، التوحيد البن خزمية
تعليقه على سنن الترمذي ص : انظر، وقد صححها األلباين، ابن عباس رضي اهلل عنهما رفعهعن ، أيب قالبة
 .ومل أجد احلديث يف املطبو  من كتاب الصالة حملمد بن نصر، 3/447وإرواء الغليل ، (3433) 731

لى الوجه الاللق فنثبتها ع، فإنا نؤمن هبا على ما يليق جبالل اهلل عز وجل، وأما املقصود بالصورة يف احلديث 
: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف نقض التأسيس، وال تكييف، وال تعطيل، من غري متثيل، باهلل سبحانه وتعاىل

لف  الصورة يف احلديث كسالر ما ورد من األااء والصفا  اليت قد يسمى املخلوق هبا على وجه التقيييد  "
ر والرحيم والسميع والبصري ومثل خلقه بيديه واسيتواله  وإذا أطلقت على اهلل اختصت به مثل العليم والقدي

الصورة ليست بأعجب من اليدين : "وقال ابن قتيبة، 3/444نقض التأسيس : انظر". على العرش وحنو ذلك
جملياها يف القرآن ووقعت الوحشة من هذه ألهنا مل تأ  يف القيرآن  ، واألصابع والعني وإمنا وقع اإللف لتلك

تأويل خمتلف احلديث البين قتيبية ص   : انظر". يع وال نقول يف شيء منه بكيفية وال حدوحنن نؤمن باجلم
344. 

، الرحال، الثقة، احلاف ، اإلمام، أبو القاسم، هو سليمان بن أمحد بن أيوب بن ُمَطري اللخمي الشامي الطزاين( 4) 
، هي411نة عكا يف شهر صفر سنة ولد مبدي. صاحب املعاجم الثالثة، علم املعمرين، حمدث اإلسالم، اجلوال

، وا دحم علييه احمليدثون  . وُعم ر دهرًا طوياًل، ومجع وصنف، وبر  يف هذا الشأن، كتب عمن أقبل وأدبر
تويف الطزاين لليلتني بقيتا من ذي القعيدة سينة   . وقد عاش ماة عاٍم وعشرة أشهر. ورحلوا إليه من األقطار

 3/94وطبقا  احلنابلة البين أيب يعليى   ، (739) 4/393ان ذكر أخبار أصبه: انظر. هي بأصبهان311
 (.11) 41/449والسري ( 494)
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إسيباغ  : قلت ؟ما الكفارا  .صدقت: قال .والصالة بالليل والناس نيام
ام إىل دونقيل األقي  ، وانتظار الصالة بعد الصالة، (4)زا الوضوء يف السَّ

اللهم إين أسيألك فعيل   : قلت .سل يا حممد ،قتصد: قال .اجلماعا 
وأن تغفير يل  ، املساكني [ب/444ل] وحب، وترك املنكرا ، اخلريا 
اللهم إين أسألك ، فتوفين إليك غري مفتون، وإذا أرد  بقوم فتنة، وترمحين
رسيول اهلل  فقال  (.وحب عمل يقربين إىل حبك وحب من أحبك حبك
وللحديث  ،(4)(فإهنن حق نوادرسوههن تعلمو) :اهلل عليه وآله وسلم صلى

والصحايب يف الرواية األوىل ، شعر بصحتهُت، وطرق عديدة، روايا  كثرية
ومل يذكر سيبب  ، (3)غري مذكور يف النسخة اليت نقلنا منها يف الدر املنثور

، وكأهنم واهلل أعلم يستبقون أيهم يرفع هذه األعمال الصاحلا ، االختصام
 .وأهنا أعظم عند اهلل قدرًا، ر أجرًاخيتصمون أيها أكث أو

جييب  ، والكف، واليد، مثل الصورة، واعلم أن يف األحاديث ألفاهًا
  .(4)ونكل علمها إىل اهلل كما هو مذهب السلف، اإلميان هبا

                            
 .4/747، النهاية يف غريب احلديث: انظر، وهي شدة الزد، بسكون الباء، السزا  مجع َسْبرة( 4) 

 واحلاكم يف، (3434) 734والترمذي يف سننه ص ، (44111) 41/411أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ( 4) 
هذا حديث حسين  : "وقال الترمذي، 41/419والطزاين يف معجمه الكبري ، (4943) 4/714مستدركه 
وحممد بن إااعيل هو ". هذا حديث حسن  صحيح  :إااعيل عن هذا احلديث فقال َسَأْلُت حممد بن، صحيح

لى سنن الترمذي واأللباين يف تعليقه ع، (4943) 4/714وصححه الذهيب يف التلخيص ، البخاري رمحه اهلل
 .ومل أجده يف املطبو  من كتاب الصالة حملمد بن نصر، (3434) 734ص

 .وهو ابن عباس كما سبق يف خترجيه، 44/147راجع طبعة التركي للدر املنثور ، إال أنه ورد يف بعض النسخ( 3) 

ُنثبتها على ما يلييق  ، لذاتيةوأما الكف فهي صفة من صفا  اهلل ا، أما الصورة فقد تقدم الكالم عليها قريبًا( 4) 
وهيي ثابتية   ، (44من اآلية: الشورى) ﴾َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُيجبالل اهلل وعظيم سلطانه ﴿

ما تصدق أحد ) :صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل: يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه، بالسنة الصحيحة
 ي كيفّ ِفي فتربيو  . وإن كانت مترة. إال أخذها الرمٰحن بيمينه، ل اهلل إال الطيبقبوال ي، طيب بصدقة من

= 
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ُقْل ِإنََّما َأَنيا  ﴿ :تقدم قريبًا، ﴾َأنََّؤا َأَنا َنِذيٌر ُمِبنٌيإالَّ ِإْن ُيوَحى ِإَليَّ ﴿
بني إمجال اختصيام املاللكية وتفصييل    ، ض  وسطاوهذا اعتر ﴾ُمْنِذر 

، رإما ضمري عالد إىل احلال املقيدّ ، ب ليوحىفالنال، اختصامهم اآليت قريبًا
أو ما يوحى ، ما يوحى إيل يف حال املأل األعلى :فاملعىن، وغريه يعمهأو ما 
َأنََّؤا إالَّ ﴿، وقوله (4)اليت من مجلتها حاهلم، ما يوحى من األمور الغيبية، إيل

 فإن كونه كذلك من دواعي الوحي إليه، جهته تعاىل ﴾ منَأَنا َنِذيٌر ُمِبنٌي
 .حتمًاوموجباته 
 :﴾ شرو  يف تفصييل ميا أمجليه قوليه    ِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَؤالِئَكِة﴿

على أنيه كيان    بناءًا، وهو ما جرى بينهم من التقاول، ﴾َيْخَتِصُموَن﴿
َوِإْذ َقياَل َربُّيَك   ﴿ :وتقدم يف البقرة، (4)كَلة امَلبواسط هلم تكليمه تعاىل

 (31 مين اآليية  : البقيرة ) اآليا  ﴾...ِلْلَمالِلَكِة ِإن ي َجاِعٌل ِفي األََْرِض َخِليَفًة
َفيِإَذا َسيوَّْيُتُه     ِإن ي َخاِلق  َبَشرًا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍأ َمْسُنوٍن﴿ :وتقدم

كميا  ، (49، 41من اآليية : احلجر) ﴾ي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَنَوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِح
 ﴾ْلَمالِلَكِة اْسيُجُدوا آلَدمَ َوِإْذ ُقْلَنا ِل﴿: على قوله اقتصرويف سبحان ، هنا
مين  : اإلسيراء ) ﴾َأَأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطينًا﴿ :إبليسوقول ، (14من اآلية: اإلسراء)

: الكهيف ) اآلية ﴾...ْبِليَس َكاَن ِمَن اْلِجن ِإإالَّ ﴿، ويف الكهف مثلها، (14اآلية

                            
= 

باب ، كتاب الزكاة، أخرجه مسلم، (ه أو فصيلهكما يريب أحدكم فلّو. الرمحٰين حىٰت تكون أعظم من اجلبل
وهي ثابتة بالكتياب  ، وأما صفة اليد فكذلك، (4144) 7/11قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 

 .والسنة مبا يغين عن ذكرها هنا

 . 4/374تفسري أيب السعود : انظر( 4) 

وهو تأويل باطل ويقصيد   4/414هذا اجلملة األههر أهنا منقولة عن الزخمشري وهي منصوص  عليها عنده ( 4) 
وإال فقد جاء  اآليا  مصرحة خبطاب اهلل عز ، منه نفي صفة الكالم عن اهلل عز وجل على مذهب املعتزلة
 .وكأنه يرد على الزخمشري هبا، وجل للماللكة وتكليمه هلم كما ذكر املؤلف مجلة منها هنا
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، كر  يف سبعة مواضيع مين القيرآن   أن القصة ُذ :واحلاصل، (41من اآلية
وقييل  ، يالقي ويباشر سر خبلٍقُف﴾ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا﴿ :آخرها يف هذه اآلية

عن صفاته اليت  أطلق، [أ/444ل] ﴾ِمْن ِطنٍي﴿، (4)بادي البشرة بال صوف
، (3)على قاعدة الكتاب العزيز، (4)واملسنونية واالسودادمن التغري ، تقدمت

 .كما طوى جعله خليفًة يف األرض
ْقَناُكْم َوَلَقْد َخَل﴿ :صورته بالصور اإلنسانية كما قال :﴾َفِإَذا َسوَّْيُتُه﴿

الَِّذي َخَلَقيَك َفَسيوَّاَك   ﴿ :وكما قال، (44من اآلية: األعراف) ﴾ُثمَّ َصوَّْرَناُكْم
َفَخَليَق  ﴿ :وقال، (1، 7: االنفطار) ﴾ِفي َأي  ُصوَرٍة َما َشاءََ َركََّبَك  َفَعَدَلَك
  ﴾ْنَساَن ِفيي َأْحَسيِن َتْقيِوميٍ   َلَقْد َخَلْقَنا اأِل﴿، (31من اآلية: القيامة) ﴾َفَسوَّى

 .(4: التني)
الريح إىل جتوييف جسيم   إجراء النفخ  ﴾َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي﴿
ل به نفخ وإمنا مّث ةوإال فما مث ،وهذا متثيل، هبا واالمتالء، مساكهاإل، صاحل

 .(4)إفاضة احلياة بالفعل على املادة القابلة له
 بالتسيوية ، بالوقو  سجودًا وهذا أمر تعليقي، ﴾َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن﴿
 أمير ، (14 مين اآليية  : اإلسراء) ﴾َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمالِلَكِة اْسُجُدوا﴿ وقوله، والنفخ

                            
 .43/491وروح املعاين لآللوسي، 4/374تفسري أيب السعود : انظر( 4) 

زي قال الط (41: احلجر) ﴾ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍأ َمْسُنوٍن اإلنسانَوَلَقْد َخَلْقَنا ﴿: قوله تعاىلوذلك يف ( 4) 
مسنون يعيين   :من محأ مسنون فإن احلمأ مجع محأه وهو الطني املتغري إىل السواد وقولهوأما قوله : رمحه اهلل
 .44/37تفسري الطزي : انظر. املتغري

 .43/313جممو  الفتاوى : انظر، يعين ذكر الشيء جممل يف مكان وتفصيله يف مكان آخر( 3) 
، وهيي باطلية  ، 4/444وبعضها يف الكشاف  4/374ري أيب السعودهذه اجلملة موجودة بنصها يف تفس( 4) 

أما أهيل  ، ويقصد منها نفي الصفا  عن اهلل عز وجل على مذهب أهل الزيغ والضالل يف تأويل الصفا 
فيكون من صفا  اهلل الفعلية اليت تليق ، السنة واجلماعة الذين أنار اهلل بصالرهم فيثبتون النفخ على هاهر اآلية

 .434للشيخ ابن عثيمني ص (ٱ)تفسري سورة : انظر. سبحانه وتعاىل ليس مماثاًل لنفخ املخلوقجبالله 
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 .أي فخلقه فسواه فنفخ فيه من روحه، فسجد املاللكة، تنجيزي
أمورين بالسجود على أن املاللكة امل دّل، ﴾َفَسَجَد اْلَؤالِئَكُة ُكلُُّهْم﴿
حبيث مل يتأخر عن ذلك أحيد  ، أي بطريق املعية، ﴾َأْجَؤُعوَن﴿، مجيعهم

 .منهم عن أحد
فغلبيوا  ، مورًا بينهمغمًا حتمنه كان أل ؛استثناء متصل ﴾ليسإال إب﴿

تقيدم   ﴾اْسَتْكَبَر﴿، (4)استثناء منقطع :وقيل، عليه حيث اتصف بصفاهتم
 مين اآليية  : البقرة) ﴾ِإْبِليَس َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَنإالَّ ﴿ :يف البقرة

 من اآليية : عرافاأل) ﴾ِإْبِليَس َلْم َيُكْن ِمَن السَّاِجِديَنإالَّ ﴿ :ويف األعراف، (34

إالَّ ﴿ ويف الكهيف ، (441 مين اآليية  : طيه) ﴾ِإْبِليَس َأَبىإالَّ ﴿ :ويف طه، (44
َوَكاَن ِمَن ﴿، (41من اآليية : الكهف) ﴾ِإْبِليَس َكاَن ِمَن اْلِجن  َفَفَسَق َعْن َأْمِر َرب ِه

وطوى ، واستكباره عن الطاعة، ملخالفته األمر أي صار منهم، ﴾اْلَكاِفِريَن
َقاَل َميا  ﴿ : البقرة سؤاله تعاىل له عن عدم سجوده وذكره يف األعرافيف

 .(4)ويف احلجر أيضًا، (44 من اآلية: األعراف) ﴾َتْسُجَدإالَّ َمَنَعَك 
ِإْذ ﴿ :يف األعيراف  ﴾َقاَل َيا ِإْبِليُس َما َمَنَعنَك َأْن َتْسنُجدَ  ﴿ وهنا
أي  ﴾ا َخَلْقنُت ِبَينَديَّ  ِلَؤن ﴿ :وهنا قال، (44من اآلية: األعراف) ﴾َأَمْرُتَك

 .(3)تعاىل واملراد تعظيم آدم بإضافة خلقه إىل يديه، وأمرتك أن تسجد له

                            
 .4/443والبحر احمليط ، 4/317وتفسري القرطيب ، 434،  4/431الكشاف : انظر( 4) 
  .(34: احلجر) ﴾َتُكوَن َمَع السَّاِجِديَن َقاَل َيا ِإبِليُس َما َلَك َأالَّ﴿: أي قوله تعاىل( 4) 
لكن اإلضافة هنا ليست مقتصرًة ، صحيح  أن آلدم عليه السالم خصوصيٌة يراد هبا تعظيمه وتفضيله على غريه( 3) 

وإمنا هنا قد ُأضيف الفعل إىل الفاعل وعّدَي الفعل إىل اليد حبرف ، على هذا فقط كما يفهم من عبارة املؤلف
 .يه إثبا  اليدين هلل سبحانه وتعاىلوف، الباء مما يثبت أن اهلل عز وجل خلق آدم بيده حقيقًة

ِإْبِليُس ا َقاَل َي﴿ :الفعل إىل اليد حبرف الباء كقوله يوعّد، أما إذا أضاف الفعل إىل الفاعل: "قال شيخ اإلسالم 
فعل الفعل بيدييه  فإنه نص يف أنه  ﴾ِلنَياَما َمَنَعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَيَدىَّ َأْسَتْكَبْرَ  َأْم ُكنَت ِمَن اْلَعي

= 
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والبيهقيي يف  ، يف العظمة (3)وأبو الشيخ، يف صفة اجلنة (4)ابن أيب الدنيا (4)[أخرج]
 وآليه  عليه اهلل صلىقال رسول اهلل : قال (4)احلارثعن عبد اهلل بن ، األااء والصفا 

 [ب/444ل] وراة بييده وكتب التي  ،خلق اهلل ثالثة أشياء بيده خلق آدم بيده) :موسل
وهذا مما نؤمن به ونكل كيفيته إىل ، ويف معناه آثار. (4)احلديث( ...وغرس الفردوس بيده

                            
= 

فعلت : ألن جمرد قوله، هذا فعلته يداك: ويقال، فعلت هذا بيديك :وهلذا ال جيو  ملن تكلم أو مشى أن يقال
ولسيت  ، فلو مل يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك  يادة حمضة من غري فالدة، كاف يف اإلضافة إىل الفاعل

أو فالن فعل هيذا  ، فعلت هذا بيدي: إن فصيحًا يقول -إن شاء اهلل تعاىل-جتد يف كالم العرب وال العجم 
  ه.ا".إال ويكون فعله بيديه حقيقة، بيديه

ال تكون اإلضافة تشريفًا حىت يكون يف املضاف معىن أفرده : "وقال يف موضٍع آخر مْوِضحًا معىن اإلضافة هنا 
  به على مجيع النوق والبيو  ملا استحقا فلو مل يكن يف الناقة والبيت من اآليا  البينا  ما متتا، به عن غريه
خلق آدم إليه أنه خلقه بيديه يوجب أن يكون خلقه بيديه أنه قيد   فإضافة، واألمر هنا كذلك، هذه اإلضافة
جمميو  الفتياوى   : انظير . هيي .ا" كما جاء  به اآلثيار ، كن فيكون: وخلق هؤالء بقوله، فعله بيديه

 .319و1/311
 .11ص  4وانظر تعليق ، ياض  يف األصلب عقوفتنيما بني امل( 4) 

صياحب  ، املؤدب، موالهم البغدادي، أبو بكر القرشي، هو عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس( 4) 
هيي يف  414تويف سينة  ، وتصانيفه كثرية جدًا. هي411ولد سنة ، من موايل بين أمية، التصانيف السالرة
 .4/444وهتذيب التهذيب ، (494) 43/397السري : انظر. مجادى األوىل

وله . هي474ولد سنة ، صاحب التصانيف، املعروف بأيب الشيخ، هو عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان( 3) 
صاحب سنة واتبا  لوال ما ميأل تصيانيفه  ، وهو من العلماء العاملني. وغري ذلك" السنن"و" العظمة"كتاب 

وطبقا  املفسرين لليداودي  ، (491) 41/471السري: انظر. هي319تويف يف سلخ احملرم سنة . بالواهيا 
 .31والرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة للكتاين رمحه اهلل ص، (449) 4/441

هنيد  : وأمه، هو عبد اهلل بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي( 4) 
أتت به أمه إىل النيب صلى اهلل عليه ، ولد قبل وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم بسنتني .بنت أيب سفيان بن حرب
وكان كثري ، وحديثه يف الكتب الستة، كان من أبناء الثمانني، هي13ما  سنة . وسلم فتفل يف فيه ودعا له

رفة الصيحابة  وأسد الغابة يف مع، (49) 4/411السري، 4/47الطبقا  الكزى البن سعد : انظر. احلديث
3/411 (4114.) 

والبيهقي يف ، (4147) 4/4444وأبو الشيخ يف العظمة ، (44) 74أخرجه ابن أيب الدنيا يف صفة اجلنة ص ( 4) 
واحلديث مرسل ألن عبد ، (41) 14والدارقطين يف كتاب الصفا  ص ، (194) 4/444األااء والصفا  

= 
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بأنه  إبليسح وقد صّر، أمري امتثالأعدد  نفسك كبريًا عن : ﴾َأْسَتْكَبْرَت﴿: اهلل تعاىل
فاالستفهام توبيخ له ، وصرح تعاىل بأنه أىب واستكز،  االستكبار ىنوهو مع، خري من آدم
 .(4)ووضع لتكزه

 .عليه فال تسجد لهاملتفوقني ، ﴾َأْم ُكْنَت ِمَن اْلَعاِلنَي﴿
، منيه  أفضيل وأنيه  ، بانة لعذره عن السجودإ﴾ َقاَل َأَنا َخْيٌر ِمْنُه﴿

ْن ألََْسيُجَد ِلَبَشيٍر   َقاَل َلْم َأُك﴿: ولذا قال، واألفضل ال يسجد للمفضول
مث استدل ألخرييته على ، (33: احلجر) ﴾َخَلْقَتُه ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍأ َمْسُنوٍن

َواْلَجانَّ َخَلْقَناُه ِمْن َقْبُل ﴿ :﴾ كما قال تعاىلَخَلْقَتِني ِمْن َناٍر﴿: آدم بقوله
وهو  ،فافتخر بالعنصر ﴾َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنٍي﴿، (47: احلجير ) ﴾ِمْن َناِر السَُّموِم

ال ييدل عليى    وإقرار اهلل له على دعواه، دعوى أن النار خري من الطني
، فكم حيكي عن الكفار أقوااًل باطله وال يردها لظهور بطالهنيا ، (4)صدقه

كميا امتثليت   ، وألنه غفل الشقي عن وجوب طاعة اهلل وامتثال أميره 
اليت طبعها اإلحيراق   وهو أشرف من النار، املاللكة املخلوقون من النور

 :وقوليه  ﴾َخَلْقُت ِبَييَديَّ ﴿ :وغفل عن تعظيم اهلل آلدم بقوله، واإلفساد
خلق له مين   وتعليمه األااء الذي به مت ما، ﴾َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي﴿

 .االستخالف يف األرض
، أو من  مرة املاللكة، أي من اجلنة ﴾َفاْخُرْج ِمْنَها﴿: تعاىل ﴾َقاَل﴿
ويف البقرة أنه أمر ، مر باخلروج عقب إباله عن السجودأنه ُأ :اآليةوهاهر 

                            
= 

 .ا ولد قبل وفاته بسنتني كما تقدم يف ترمجته قريبًاوإمن، اهلل مل يسمع من النيب صلى اهلل عليه وسلم
 .114وتفسري اجلاللني ص ، 7/444البحر احمليط : انظر( 4) 
وجا اه عليها بأن طرده مين اجلنية   _هذه العبارة فيها نظر فكون اهلل عزوجل أعرض عن مقالته الفاسدة ( 4) 

حة بل قد ذكر العلماء أن الطني أفضل من النيار  اليدل على أن اهلل عزوجل مقر  له عليها وأهنا صحي_ ولعنه
، 4/414وتفسيري النسيفي   ، 411، 7/417تفسري القرطيب : انظر. من عدة وجوه ليس هذا حمل تفصيلها

 .4/344والبحر احمليط 
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ويف األعراف مثل ما ، (4)باهلبوط عقب إ الله لألبوين باألكل من الشجرة
مث وسيوس  ، متنا  من السجودأنه أمر باخلروج عقب اال :واألههر (4)هنا

ة كما يشعر به ميا يف سيور  ، وآدم يف اجلنة، آلدم بعد خروجه من اجلنة
اْسُكْن َأْنَت َوَ ْوُجَك اْلَجنََّة َفُكال ِمْن َحْيُث ِشيْاُتَما  ﴿ :األعراف من قوله

 ﴾َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّيْيَطانُ   َوال َتْقَرَبا َهِذِه الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاِلِمنَي
ألنه قال تعاىل قبيل   ؛فإن الوسوسة بعد خروجه، (41،49 من اآلية: األعراف)

ويف سيورة  ، (41من اآلية: األعراف) ﴾ِمْنَها َمْذُءومًا َمْدُحورًا َقاَل اْخُرْج﴿: اهذ
 ﴾َفَأَ لَُّهَما الشَّْيَطاُن َعْنَهيا ﴿: قال تعاىل [أ/443ل] فإنه ؛البقرة مثل ذلك

ذكر يف مل َيي ن وإ، وذلك بعد إخراجيه ، أي عن اجلنة، (31 من اآلية: البقرة)
 .مبا يف غريها من آيا  قصصه كتفىافإنه ، البقرة طرده وإخراجه

 ﴾اْخُرْج ِمْنَها َميْذُءومًا َميْدُحوراً  ﴿: يف األعراف، ﴾َفِإنََّك َرِجيٌم﴿
مًا ءوفاكتفى هنا بوصفه بأنه رجيم ميع كونيه ميذ   ،  (41من اآلية: األعراف)

ييرجم  فإنه من ُيْطيَرد  ،  مطرود من كل خري وكرامة :واملراد،  مدحورًا
 .رجوم بالشهبنك مإأو ،  باحلجارة
 وأطليق ، وهنا باإلضافة، (3)تقدم يف احلجر اللعنة﴾يَوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِت﴿
 وأهنيم ، أن لعنة الالعنني من الثقلني واملاللكة من جهته تعاىل اَمِلهنالك 

 .يدعون عليه بلعنة اهلل وإبعاده من الرمحة
يدها به ألهنيا  وليس يق، يوم جزاء العباد بأعماهلم ﴾ِإَلى َيْوِم الدِّيِن﴿

ميا  اب قمن أنوا  العذاب وأفانني العسيصلى بل ألنه ، تنتهي إليه وتنقطع
                            

ا اْهِبُطوا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم َفَأَ لَُّهَما الشَّْيَطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكاَنا ِفيِه َوُقْلَن﴿: كما يف قوله تعاىل( 4) 
  (31: البقرة) ﴾ِفي األََْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتا   ِإَلى ِحنٍي

َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوآِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاُكَميا  ﴿: كما يف قوله تعاىل( 4) 
  .(41: ألعرافا) ﴾َما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأْن َتُكوَنا َمَلَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَنَربُُّك

 .(34: احلجر) ﴾َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإَلى َيْوِم الد يِن﴿: كما يف قوله تعاىل( 3) 
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َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْيَنُهْم َأْن َلْعَنُة ﴿ :كما يدل له كالزاللصري عنده اللعنة وتينسى 
 ﴾ْعضًاَوَيْلَعُن َبْعُضُكْم َب﴿:  وقوله،  (44 من اآلية: األعراف) ﴾اللَِّه َعَلى الظَّاِلِمنَي

 . (44 من اآلية:  العنكبو )
ِإَلنى َينْوِم   ﴿، أمهلين وأخيرين وال متيتين   :﴾َقاَل َربِّ َفَأْنِظْرِني﴿
َأْنِظْرِني ِإَلى ﴿: يف األعراف، أي اخلاللق الذين منهم آدم وذريته، ﴾ُيْبَعُثوَن

مين  : احلجر) ﴾َفَأْنِظْرِني﴿: ويف احلجر قال ،(44 من اآلية: األعراف) ﴾َيْوِم ُيْبَعُثوَن

مين  : اإلسراء) ﴾َتِن ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِةَلِاْن َأخَّْر﴿: ويف سبحان هنا اكم، (31 اآلية
 .(14اآلية

بل إخبار مبا سبقت ، ليس إجابة لدعاله، ﴾َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُؤْنَظِريَن﴿
وإمنيا طليب   ، ويف اآلية دليل أن املنظرين مجاعة هو منهم، (4)به األقدار

َلِاْن َأخَّْرَتِن ِإَلى َييْوِم اْلِقَياَميِة   ﴿: نظار ليتم له إغواء بين آدم كما قالاإل
ألََْقُعَدنَّ َلُهْم ﴿: ويف األعراف، (14من اآلية: اإلسراء) ﴾َقِلياًلإالَّ ألََْحَتِنَكنَّ ُذر يََّتُه 

مين  : األعراف) ﴾َوال َتِجُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن﴿ :إىل قوله- ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم

 ﴾أُلَ ي َننَّ َلُهْم ِفي األََْرِض َوأُلْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعينيَ ﴿: ويف احلجر، (47، 41اآلية
 .(39من اآلية: احلجر)

وهو ، اء خلقهفنل، نهالذي قدره اهلل وعّي، ﴾ِإَلى َيْوِم اْلَوْقِت اْلَؤْعُلوِم﴿
: وكما قال، ليهال وقت البعث الذي طلب اإلنظار إ، وقت النفخة األوىل

 (4)هنا يف احلجر ومثل ما،  (14من اآلية: اإلسراء) ﴾َلِاْن َأخَّْرَتِن ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة﴿
األعراف عن التقيييد بييوم الوقيت     وأطلق اإلنظار يف، [ب/443ل]

                            
، وما الضري يف ذلك فقد يستجيب اهلل تعاىل للكفار، هأن اهلل عز وجل استجاب له طلب: فظاهر اآلية، فيه نظر( 4) 

َفِإَذا َرِكُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه الد يَن َفَلمَّا َنجَّاُهْم ِإَلى ﴿: كما يف حال املضطرين منهم؛ قال تعاىل
تفسري ابن كثري : انظر، استدراجًا له وِإمهااًله وتكون استجابة اهلل ل، (14: العنكبو ) ﴾اْلَبر  ِإَذا ُهْم ُيْشِرُكوَن

 .4/143رمحه اهلل 

  .(31: احلجر) ﴾ِإَلى َيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم﴿: كما يف قوله تعاىل( 4) 
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 .وهو مقيد مبا هنا، (4)املعلوم
ِني ألََْقُعيَدنَّ َلُهيْم   َفِبَما َأْغيَوْيتَ ﴿: قال ،م﴾ أقسم وقدََّقاَل َفِبِعةَِّتَك﴿

َرب  ِبَميا  ﴿: ويف احلجر (41 من اآلية: األعراف) اآلية ﴾...ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم
،  (39 مين اآليية  :  احلجير ) اآليية  ﴾ ...َأْغَوْيَتِني أُلَ ي َننَّ َلُهيْم ِفيي األََْرضِ  

 .بتزيني املعاصي،  ﴾أُلْغِوَينَُّهْم َأْجَؤِعنَي﴿
ويف ، (4)تقدمت بلفظها يف احلجير  ،﴾ْنُهُم اْلُؤْخَلِصنَيِعَباَدَك ِمإالَّ ﴿

مين  : األعراف) ﴾َوال َتِجُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن﴿: األعراف رمز إىل ذلك بقوله

، (14مين اآليية  : اإلسيراء ) ﴾َقِلياًلإالَّ ألََْحَتِنَكنَّ ُذر يََّتُه ﴿ :ويف سبحان، (47اآليية 
وقد أجاب اهلل ، وعصمهم عن الغواية ،الذين أخلصهم اهلل لطاعته :واملراد

ْيَس َليَك َعَليْيِهْم   ِإنَّ ِعَبياِدي َلي  ﴿: استثناه يف قوله تعاىل عليه بتقرير ما
اللعني قد علم أن من عباد اهلل مين ال   وكأن، (14من اآليية : اإلسراء) ﴾ُسْلَطاٌن

 .بعد هذاسبيل له عليه 
اضيع إمجيااًل   علم أن حاصل ما قصه اهلل من قصته يف السبعة املواو

، ه خليفًة يف األرضَلْعَج أنه ذكر تعاىل ملاللكته :وتفصياًل وإطالقًا وتقييدًا
: مث أمره أن ينبأ املاللكة هبا بعد أن سأهلم فعجزوا وقالوا، مث علمه األااء

، مث أمرهم بالسجود فامتثلوا، (34 من اآليية : البقرة) ﴾َما َعلَّْمَتَناإالَّ ال ِعْلَم َلَنا ﴿
إىل - ﴾َفِإَذا َسيوَّْيُتهُ ﴿، هم بالسجود أمرًا تعليقيًا بقولهكان تعاىل أمر وقد
، وامتنع إبليس، (3)مث أمرًا تنجيزيًا كما قدمناه، ﴾َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن﴿ :قوله
وهنايا عن األكل من ، وأخزيا أنه عدو هلما، ر اهلل منه آدم و وجهفحذَّ

ترتب عليه وإخباره املاللكية جبعليه    اومل يذكر تعاىل فعلهم وم، الشجرة

                            
 .(44: ألعرافا) ﴾َقاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظِريَن﴿: كما يف قوله تعاىل( 4) 
  .(41: احلجر) ﴾ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصنَي ِإالَّ ِعَباَدَك﴿: وذلك يف قوله تعاىل( 4) 

 .من هذا البحث، 444ص : انظر( 3) 
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من أنه سأله ، وذكر يف غريها ما مل يذكر فيها، خليفة يف غري سورة البقرة
بأنه ال يسجد ملين خلقيه    (4)وأجاب عن الرب، عن سبب عدم سجوده

مث ، وإهباطيه  وإخراجه مث أخز تعاىل عن طرده، وبأنه خلقه من نار، طينًا
يف سيورة  ميا  كما يدل علييه  ، وطرده إنه وسوس لألبوين بعد إهباطه

وطرُده عين  ، فإنه ذكر تعاىل وسوسته هلما بعد طرده وإهباطه ؛األعراف
مث ذكر إمهاليه إىل ييوم   ، السكون يف اجلنة ال مينع دخوله إليها للوسوسة

، َقِلييالً إالَّ ألََْحَتِنَكنَّ ُذر يََّتُه ﴿: ملا قال وتسليطه على الذرية، الوقت املعلوم
َواْسَتْفِزْ  َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب ﴿ :إىل قوله- ﴾(4)اْذَهْب َقاَل
 .(14، 13، 14 ا من اآلي: اإلسراء) اآلية ﴾...َلْيِهْم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَكَع

 إالََّنَهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ما﴿ :خز تعاىل عن وسوسته أنه تارة قال هلماأو
َهْل َأُدلَُّك َعَليى  ﴿: وتارة ،(41 من اآلية: األعراف) ﴾َأْن َتُكوَنا َمَلَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن

 .(441 من اآلية: طيه) ﴾َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك ال َيْبَلى
، وعميوم اسيجدوا  ، خرج نفسه من العموم يف عموم املاللكةأ إبليسمث اعلم أن 
، أن النار أشرف من التراب :األوىل ؛مبين على مقدما  باطلة، هاد باطلوخصصها باجت

فإن اهلل عز وجيل ذكير   ، وهذه مقدمة باطلة، فاملخلوق منها أشرف من املخلوق منه
وما فيها مين  ، ويذكر منافعها للعباد ،يقرهنا بالسموا  ،األرض وشرفها يف عدة آيا 

ِإنَّ ِفي السََّماَواِ  ﴿، (41: ريا االذ) ﴾ا   ِلْلُموِقِننَيَوِفي األََْرِض آَي﴿ ،الداللل على التوحيد
مين  : الرعيد ) ﴾األََْرِض ِقَطع  ُمَتَجياِوَرا    َوِفي﴿، (3: اجلاثيية) ﴾َواألََْرِض آلياٍ  ِلْلُمْؤِمِننَي

َوَلُكْم ِفي ﴿، (414من اآلية: األعراف) ﴾َأَوَلْم َيْنُظُروا ِفي َمَلُكوِ  السََّماَواِ  َواألََْرِض﴿، (4اآلية
، (1: النبيأ ) ﴾َأَلْم َنْجَعِل األََْرَض ِمَهادًا﴿ (31من اآلية: البقرة) ﴾األََْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتا   ِإَلى ِحنٍي

                            
 .أي وأجاب عن سؤال الرب عز وجل، ومقصود املؤلف واضح، كذا يف األصل( 4) 
 [.ب/444ل ]( 4) 
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َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َأْرِضي َواِسيَعٌة  ﴿ (49: نيوح ) ﴾َواللَُّه َجَعَل َلُكُم األََْرَض ِبَساطًا﴿
َأْخَرَج ِمْنَها َماءَََهيا  ، َواألََْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَها﴿: وقال، (41: العنكبو ) ﴾وِنَفِإيَّاَي َفاْعُبُد
ِفيَها َفاِكَهٌة َوالنَّْخُل َذاُ  ، َواألََْرَض َوَضَعَها لألَََناِم﴿: وقال (34، 31: النا عيا ) ﴾َوَمْرَعاَها
علت ج) :ا قال خامت املرسلنيكم، وجعلها متعبدا  املؤمنني، (44، 41: اليرمحن ) ﴾األََْكَماِم

والتقرب ، يف التطهري، (4)[املاء]وجعلها نالبة مناب  (4)(يل األرض كلها مسجدًا وطهورا
كميا هيو   ، إن كان الفضل والشرف باملنافع لألنامهذا  ،ومنافعها ال تنحصر، إىل اهلل

ل الطاعا  األفض، كما يف عبادا  العباد، الظاهر أن األشرف من املخلوقا  األعم نفعًا
وجهاد األعيداء دفعيًا عين    ، وتعليم العلم، كإبالغ الشرالع، املتعديا  إىل نفع العباد

  َأَفَرَأْيُتُم النَّاَر الَِّتي ُتيوُرونَ ﴿: وأما النار فلم يذكرها الرب تعاىل إال يف قوله، املسلمني
الَِّذي َجَعَل َلُكْم ﴿، (74، 74: الواقعة) [أ/444ل] ﴾َها َأْم َنْحُن اْلُمْنِشُاوَنَأَأْنُتْم َأْنَشْأُتْم َشَجَرَت

النَّاِر   ُقِتَل َأْصَحاُب اأُلْخُدوِد﴿ :ويف قوله،  (11من اآلية: ّييس) ﴾ِمَن الشََّجِر األََْخَضِر َنارًا
ويف مثل قول الكفيار يف إبيراهيم    ،يف تعذيب املؤمنني هبا، (4، 4: الزوج) ﴾َذاِ  اْلَوُقوِد

 :قوليه  (3)[و]،  (11من اآلية: األنبياء) ﴾ُقوُه َواْنُصُروا آِلَهَتُكْمَقاُلوا َحر ﴿ :الماخلليل عليه الس
، وذكرها يف أهنا عذاب للكافرين، (97من اآلية: الصافا ) ﴾انًا َفَأْلُقوُه ِفي اْلَجِحيِماْبُنوا َلُه ُبْنَي﴿

 .الترابل اهلل به ما فّض فوال يعر فكيف يدعي اللعني أهنا أشرف من التراب

                            
نصير   : أعطيت مخسًا مل يعطهن أحد من األنبياء قبليي ) :ههذا اللف  جزء من حديث رواه جابر ولفظ( 4) 

. وأميا رجل من أميت أدركته الصيالة فليصيل  ، وجعلت يل األرض مسجدًا وطهورًا، ب مسرية شهربالرع
أخرجيه  (. وأعطيت الشفاعة، وبعثت إىل الناس كافة، وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة، وأحلت يل الغنالم

مسيجدًا  جعليت يل األرض  ) :باب قول النيب صلى اهلل عليه وسيلم ، البخاري يف صحيحه كتاب الصالة
 (.444) 4/4ومسلم يف صحيحه كتاب املساجد ومواضع الصالة ، (431) 4/444( وطهورًا

 .وهو خطأ بني والصحيح ما أثبت، "األرض: "يف األصل( 4) 

 .وليست اآلية الثانية من األوىل، "إىل: "يف األصل( 3) 



  ٱسورة   نص المحققال: البابَالثاني

 
 

(443) 

 ،أنه ليس للفاضل أن يرد أمر خالقه باجتهاده :(4)-على تسليم األوىل- املقدمة الثانية
 َأالََّما َمَنَعَك ﴿: ولذا قال اهلل له ،بل إذا أمر من له اخللق واألمر بأي شيء وجب امتثاله

وانظر املاللكة  ،متثالفإنه ليس بيد املأمور إال اال، (44 من اآليية : األعراف) ﴾َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك
حنن خملوقون مين   : يقولواومل، الذين ال يعصون اهلل ما أمرهم كيف سارعوا إىل االمتثال

خبالف النار ففيها نفيع وفيهيا    ،ألنه ليس فيه إال النفع للعباد ،النور وهو خري من النار
 وكأنه غره ما، من ذلكمنعها لوال  ،لف األنفس واألموالتتحترق العباد والبالد و ،فسادإ

وجهيل أن   ،واإلحراق واإلتالف فيها من اإلفساد وفاته ما ،واإلشراق فيها من النورانية
 ،وا  العلى بالسجود لهمل آدم باألمر ألهل السوأنه تعاىل قد فضَّ ،له اهللاألفضل من فضَّ
والنص ال يعارض ، فكيف يعارض النص بالرأي احملض ،من اللعني بالنص فقد صار أفضَل

سواء ههر وجه حكمتيه أو  ، ملا أفاده واالمتثال، بل جيب اخلضو  له، لرأي والقياسبا
وهكذا من عارض النصوص من املتمذهبني بالرأي هلم شيوب مين املعارضية    ، خفي

 .اإلبليسية
، برفع األول على أنه مبتدأ حذف خزه، ﴾َقاَل َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقوُل﴿

 :قدم عليه للقصر أي، لى أنه مفعول ملا بعدهونصب الثاين ع، خز  ملبتدأ أو
 .(4) اءاوفيهما قر، ال أقول إال احلق

 :وهو حنو قوليه ، (3)أي واهلل ،﴾ جواب قسٍم حمذوفأَلْمأَلنَّ َجَهنََّم﴿
: اإلسيراء ) ﴾َقاَل اْذَهْب َفَمْن َتِبَعَك ِمْنُهْم َفِإنَّ َجَهنََّم َجَزاُؤُكْم َجَزاًء َمْوُفورًا﴿

مين  : األعيراف ) ﴾َلَمْن َتِبَعَك ِمْنُهْم ألََْمألََنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْجَمِعنَي﴿ :وحنو (13

                            
وتقديرها أنيه لييس   ، سقطت من األصلفلعلها ، الذي يظهر يل واهلل أعلم أن املقدمة الثانية مل تذكر هنا( 4) 

 .هذا على تسليم األوىل، للفاضل أن يسجد للمفضول
وال خالف بينهم يف نصب ، ﴿فاحلق﴾ قرأ عاصم وخلف ومحزة برفع القاف والباقون بنصبها: يف قوله تعاىل( 4) 

، 479اطي صلشهاب الدين أمحد اليدمي ، إحتاف فضالء البشر يف القراءا  األربعة عشر: انظر. ﴿واحلق﴾
 .341والبدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي ص 

 .4/374وتفسري أيب السعود ، 4/441تفسري ابن عطية : انظر( 3) 
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يف  ﴾َوِمؤَّنْن َتِبَعنكَ  ، ﴿أي من جنسك من الشياطني ﴾ِمْنَك، ﴿(41 اآلية
 املقسم بيه  تأكيد للكاف، ﴾َأْجَؤِعنَي، ﴿من ذرية آدم ﴾ِمْنُهْم﴿ الضاللة

وهذا القول ، با  واملتبوعني أمجعنيأي ألمألهنا من األت، (4)وما عطف عليه
نَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس ْمألَََوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمن ي ألََ﴿ :املراد بقوله تعاىل

 .(43من اآلية: السجدة) ﴾َأْجَمِعنَي
، من أجر دنيوي، أي إبالغ القرآن ﴾ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر﴿

َعَليى  إالَّ َأْجِرَي  ُقْل َما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر َفُهَو َلُكْم ِإْن﴿، منه وتكرر هذا
املتصنعني ملا ليسوا من  :﴾َوَما َأَنا ِمَن اْلُؤَتَكلِِّفنَي، ﴿(47 من اآلية: سيبأ) ﴾اللَِّه
 .ل القرآنوأتقوَّ، حىت أنتحل النبوة، أهله

آيية  : قيال  (4)نيذر أرطأة بن امل أخرج البيهقي يف شعب اإلميان عن
 [أ/444ل]، وينا   من فوقيه  ،فيما ال يعلم (3)[يتكلم]، ثاملتكلف ثال
: عن سلمان قال، والبيهقي، وأخرج الطزاين. (4) (4)[لينا]ال  ويتعاطى ما

، أن ال نتكلف ما ليس عنيدنا  اهلل عليه وآله وسلم صلىأمرنا رسول اهلل 

                            
املقسيم  : "أما قول املؤلف، عليه يف قوله ﴿وممن تبعك﴾ ف﴿منك﴾ وما عط: تأكيد للكاف يف قوله تعاىل( 4) 

واملقسم ،   إىل أصل املؤلف وهو تفسري أيب السعودولعله من الناسخ كما تبني ذلك بالرجو، فهذا خطأ، "به
 . واهلل أعلم، يف أول اآلية، كما ذكره املصنف رمحه اهلل، به هنا هو اهلل عز وجل

صلى اهلل  أدرك ثْوبيان موليى رسول اهلل، ثقة، أبو عدي احلمصي، هو أرطأة بن املنذر بن األسود األهلاين( 4) 
ثقا  ابن حبان : انظر، هي13ما  سنة ، وعبد اهلل بن ُبْسِر املا نييَّ، ِهلييَّوأبيا ُأمامة البيا، عليه وسلم

 (.491) 4/344وهتذيب الكمال ، 1/14

 .والتصويب من مصادر التخريج، "يتكلف: "يف األصل( 3) 

 .وهو األليق باملعىن، والتصويب من مصادر التخريج، "يقال: "يف األصل( 4) 

والثعليب كما يف ختريج أحادييث الكشياف للزيلعيي    ( 4744) 7/19إلميان أخرجه البيهقي يف شعب ا( 4) 
وهو صدوق كثري التدليس عن الضعفاء ، بقية بن الوليد: ويف سنده، 1/44وابن عساكر يف تارخيه ، 3/494

 (.744) 474تقريب التهذيب ص: انظر. وقد عنعن
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 .(4)حضر م ماد ُقوأن َن
 وما من الثقلني، ﴾ِذْكٌر ِلْلَعاَلِؤنَيإالَّ ، ﴿هو ما، قرآنأي ال ﴾ِإْن ُهَو﴿

 .يعلمه إال اهلل ال
وأخز ، أنبأ به أي حقيقة ما ﴾َنَبَأُه، ﴿أي وواهلل لتعلمن ﴾َوَلَتْعَلُؤنَّ﴿
، أو ويوم القيامية ، أي بعد املو ، ﴾َبْعَد ِحنٍي، ﴿من الوعد والوعيد، عنه

 .خيفى ال ن التهديد ماوفيه م ،اإلسالم وههوره و ُشعند ُف

                            
قال ، (9441) 44/449يف شعب اإلميان  والبيهقي، (1114) 1/474أخرجه الطزاين يف معجمه الكبري ( 4) 

وال سييما  ، احلديث قوي مبجمو  هذه الطيرق : "الشيخ األلباين رمحه اهلل بعد أن استقصى طرق احلديث
أخرجه البخياري يف أول  " هنينا عن التكلف: "ويشهد له عموم حديث عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال

 (.4441) 4/471حيحة لأللباينالسلسلة الص: انظر( 7493) 4/4471" االعتصام
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 سورة الزمر

اآليا  اليثالث   ﴾...مكية، إال ثالث آيا  ﴿َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم
عن ابين   (4)، كما أخرجه النحاس[ب/444] (4)[محزة]نزلت باملدينة يف وحشي قاتل 

: وليذلك يقيول اهلل فيهيا    وايت بالزمر بزنة ُ فر مجع ُ ْمرة وهي اجلماعة،. (3)عباس
ومثلها يف الذين اتقوا كما يأيت، والزمرة مشتقة  ﴿َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُ َمرًا﴾

 .(4)إذ اجلماعة ال ختلو عنه ؛من الزمر، وهو الصو 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
لسيورة،  وهو إشيارة إىل ا  ،خز مبتدأ حمذوف، أي هذا ﴾َتْنِةيُل اْلِكَتاِب﴿

، (4)ألهنا على شرف اليذكر واحلضيور   ؛لة احلاضر املشار إليهنيزياًل هلا منيزت
َتْنِزيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَّيِه  ﴿: (1)ويف صدر سورة املؤمن ﴾ِمَن اللَِّه اْلَعِةيِة اْلَحِكيِم﴿

 َتْنِزييٌل ِميَن اليرَّْحَمنِ   ﴿ :، ويف صدر سورة السيجدة (4: غافر) ﴾اْلَعِزيِز اْلَعِليِم
، وذكر صفيت العيزة  (7)خز ثاٍن يلنيز، واجلار متعلق بت(4: فصلت) ﴾الرَِّحيِم

                            
 .والتصحيح من األثر املذكور، "احلمزة: "يف األصل( 4) 
، صاحب التصانيف، العالمة إمام العربية، أبو جعفر النحاس، هو أمحد بن حممد بن إااعيل املصري النحوي( 4) 

غرق يف ذي احلجة ، ملوكان من أذكياء العا، "الناسخ واملنسوخ"و"كتاب املعاين"و"إعراب القرآن"ومن كتبه
 . 4/444ومعجم األدباء لياقو  احلموي ، (444) 44/414السري : انظر. هي331سنة 

: بعد أن نقله، بإسناد قال عنه السيوطي يف اإلتقان، (714) 4/114أخرجه النحاس يف الناسخ واملنسوخ ( 3) 
 .4/41اإلتقان: انظر، "وإسناده جيد رجاله كلهم ثقا "

ولسان العيرب  ، 1/441وتفسري البيضاوي ، 313للراغب األصفهاين ص ، ا  ألفاظ القرآنمفرد: انظر( 4) 
1/11. 

 .4/371وتفسري أيب السعود ، 4/444معاين القرآن للفراء: انظر( 4) 

 .4/444واإلتقان ، 44/471تفسري القرطيب : انظر، وتسمى سورة غافر وسورة الَطْول( 1) 
 .4/371تفسري أيب السعود و، 7/441البحر احمليط : انظر( 7) 
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واحلكمة لإليذان بظهور أثريا يف الكتاب، جبريان أحكامه، ونفوذ أوامره 
 . ونواهيه من غري مدافع وال ممانع، وبابتناء مجيع ما فيه على احلكم البالغة

َأَوَلْم َيْكِفِهْم َأنَّيا َأْنَزْلَنيا   ﴿ :تقدم ﴾ِباْلَحقِِّإنَّا َأْنَةْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ﴿
باحلق أي بسبب احليق وإثباتيه   ، (44 من اآلية: العنكبو )﴾ َعَلْيَك اْلِكَتاَب

 .وإههاره، أو بداعية احلق واقتضاله لإلنزال، واملراد بالكتاب هو القيرآن 
راد بالكتاب ، والنا ل كالم اهلل، وهو امل(4)يل مصدر نزلنيزواعلم أن الت

َنيَزَل ِبيِه   ﴿: ز ل وهو جزيل، كما قال تعاىلييف اآلية، وال بد له من ُمن
: َزٌل عليه وهو ما ذكره هنيا بقوليه  ي، وُمن(493: الشعراء) ﴾الرُّوُح األََِمنُي
َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنيِزَل  ﴿: ن شهره قولهّيو مان إنزال، وقد َع ﴿ِإَلْيَك﴾
ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفيي  ﴿: ، وعني ليلته جمملة بقوله(414 من اآلية: البقرة)﴾ ِفيِه اْلُقْرآُن
ِإنَّيا  ﴿: ، وعني وقتها جمملة أيضًا يف قوليه (3 من اآلية: الدخان) ﴾َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة

 .(4: القدر) ﴾َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر
ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ﴿: لهأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قو

أنزل القرآن يف ليلة القدر، ونيزل  : قال (3 من اآلية: الدخان) ﴾ِفي َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة
 .(4)به جزيل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم جنومًا

                            
 .43/441وتفسري القرطيب ، 4/413تفسري الثعليب : انظر( 4) 
وورد  عدة روايا  عن ابن عباس رضيي  ، 4/731هذا األثر نسبه السيوطي يف الدر املنثور البن مردويه ( 4) 

نزل القرآن يف ليلية  أ: "بألفاظ متقاربة مع  يادة يف بعضها ففي بعضها قال، اهلل عنهما تدل على هذا املعىن
وقال اهليثمي يف جمميع الزواليد   ، (44139) 44/344أخرجه الطزاين يف الكبري " القدر يف شهر رمضان

وبقيية  ، رواه الطزاين يف األوسط والكبري وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغريه وفيه ضعف: "7/444
" در من السماء العليا إىل السماء الدنيا مجلة واحدة أنزل القرآن يف ليلة الق"ويف بعض األلفاظ ". رجاله ثقا 

وهو ضعيف ، (4144) 3/444والبيهقي يف شعب اإلميان ، (3714) 4/449أخرجه احلاكم يف مستدركه 
 .كما سيأيت قريبًا

أخرجه النسالي يف " أنزل القرآن مجلة واحدة حىت وضع يف بيت العزة يف السماء الدنيا : "ويف بعض األلفاظ 
= 
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ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ﴿ :وأخرج عبد الر اق وعبد بن محيد وابن جرير عن قتادة
 .(4)هي ليلة القدر: قال[ أ/441ل]﴾ اَرَكٍةِفي َلْيَلٍة ُمَب

ِإنَّيا  ﴿: يف قوليه  (3)وابن املنذر عن إبراهيم النخعي (4)وأخرج سعيد
                            

= 
 44/34والطيزاين يف الكيبري   ، (4171) 4/444واحلياكم يف مسيتدركه  ، (7937) 7/447زى الك
ويف ، ورجال البزار رجال الصيحيح ، والبزار باختصار، رواه الطزاين: "7/444وقال اهليثمي ، (44314)

لبياري  هي وقد صّحح هذه الرواية ابن حجر يف فتح ا.ا". عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف: إسناد الطزاين
، عن ابن عباس رضي اهلل عنيهما ، وما ثبت من هذه الروايا . 4/19وكذلك السيوطي يف اإلتقان ، 9/7

وأن جزيل أخذه عين  ، وهي ال تنايف كون القرآن نزل من عند اهلل عز وجل، فلها حكم الرفع، موقوفًا عليه
، وال من اللوح، يزل من اهلل ال من اهلواءفعلم أن القرآن العريب من: "قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل، اهلل مباشرة

وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك فمين مل  ، وال من حممد وال غرييا، وال من جزيل، وال من جسم آخر
يقر بذلك من هذه األمة كان أهل الكتاب املقرون بذلك خريًا منه من هذا الوجه وهذا ال ينايف ما جاء عين  

﴿ِإنَّا َأنَزْلَنيُه ِفى َلْيَلِة اْلَقْدِر﴾ أنه أنزله إىل بيت العزة يف السماء : تفسري قولهابن عباس وغريه من السلف يف 
، وال ينايف أنه مكتوب يف اللوح احملفوظ قبل نزوليه ، مث أنزله بعد ذلك منجمًا مفرقًا حبسب احلوادث، الدنيا

﴿ِإنَُّه َلُقْرءََاٌن َكِرمي  ِفى ِكَتاٍب مَّْكُنوٍن الَّ : ٍظ﴾ وقال تعاىل﴿َبْل ُهَو ُقْرءََاٌن مَِّجيد  ِفى َلْوٍح مَّْحُفو: كما قال تعاىل
﴿َكالَّ ِإنََّها َتْذِكَرٌة َفَمن َشآءََ َذَكَرُه َفى ُصُحٍف مَُّكرََّمٍة مَّْرُفوَعٍة مَُّطهَّيَرٍة  : وقال تعاىل. َيَمسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن﴾

﴿َوِإنَُّه ِفى ُأمِِّ اْلِكَتيِب َلَدْيَنا َلَعِلىٌّ َحِكيم ﴾ فإن كونه مكتوبًا يف اللوح : وقال تعاىلِبَأْيِدى َسَفَرٍة ِكَراٍم َبَرَرٍة﴾ 
سواء كتبه اهلل قبل أن ، ويف صحف مطهرة بأيدي املاللكة ال ينايف أن يكون جزيل نزل به من اهلل، احملفوظ

ت العزة مجلة واحدة يف ليلة القدر فقد كتبيه  وإذا كان قد أنزله مكتوبًا إىل بي، يرسل به جزيل أو بعد ذلك
 .447، 44/441رمحه اهلل ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، جممو  الفتاوى: انظر". كله قبل أن ينيزله

 :وعزاه لعبد بن محييد ، 44/447وتفسري الطزي ، (4114) 3/411تفسري عبد الر اق الصنعاين : انظر( 4) 
التفسري : انظر. إسناد صحيح: عن معمر عن قتادة، ناده عند الصنعاينوإس. 4/731السيوطي يف الدر املنثور

 .4/44الصحيح
، مث املكي اجملاور، مث البلخي، الطالقاين: ويقال، أبو عثمان اخلراساين املرو ي، هو سعيد بن منصور بن شعبة( 4) 

هو ثقة : أبو حامت الرا ي قال عنه. كان ثقة من أوعية العلم. مؤلف كتاب السنن، شيخ احلرم، احلاف  اإلمام
وتويف مبكة يف شيهر رمضيان سينة    ، سنة أو أ يد11كان من أبناء . من املتقنني األثبا  ممن مجع وصنف

 (.4314) 44/77وهتذيب الكمال ، (417) 41/411السري: انظر. هي447

أحيد  ، فقيه العيراق ،  اإلمام احلاف، أبو عمران، اليماين مث الكويف، هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي( 3) 
 41سنة وقيل  49وكان رجاًل صاحلًا فقيهًا عاش ، وكان مفيت أهل الكوفة هو والشعيب يف  ماهنما، األعالم

= 
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نزل القرآن مجلًة على جزيل وكان جزييل  : قال ﴾َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة
وأخرجه سعيد بين   .(4)إىل النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم زل به بعُديين

نزل القرآن من السماء العليا إىل السيماء  : منصور عن سعيد بن جبري قال
ويأيت إن شياء   .(4)ل بعد ذلك يف تلك السننيّصمث ُف ،الدنيا يف ليلة القدر

 .(3)اهلل تعاىل حتقيقه يف تفسري سورة الدخان
ِلَيدَّبَُّروا آَياِتيِه  ﴿: مث البد إلنزاله من حكمة من اهلل تعاىل فبينها بقوله

، وأشيار  (4)ا يف القرآن غري هذهموَك، وذكر له ِح﴾َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلو األََْلَباِب
كيل   بكيل ﴾ وملا كان عاليًا اْلَحِكيِم﴿: هنا إىل أنه نزل باحلكمة بقوله

أشار إىل ذلك بوصف العزيز؛ ألنه إذا كان عزيزًا فما جاء منه عزيز  كتاب
ص حممد صلى اهلل عليه وآله يب، مث ال بد من حكمة يف ختصغالب ال يغاَل

َلْن ُنْؤِمَن َحتَّى ُنْؤَتى ِمْثَل َما ُأوِتَي ُرُسُل ﴿: وسلم بإنزاله عليه بقوله ملا قالوا
                            

= 
 .79وطبقا  الفقهاء للشريا ي ص ، (443) 4/441السري: انظر. هي91ما  سنة . سنة

: قال عنه احلاف  يف التقريب، فةخلف بن خلي: ويف إسناده( 71) 4/494أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ( 4) 
، "فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأمحيد ، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحايب، صدوق اختلط يف اآلخر"

 . ورواية ابن املنذر عن إبراهيم النخعي مل أعثر على من ذكرها، (4744) 499التقريب ص: انظر

واحلياكم يف  ، 414، 4/474، طزي يف تفسيريه وال، (79) 4/493أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ( 4) 
عن حكيم ، واألثر عند سعيد بن منصور، (444) 3/444والبيهقي يف الشعب، (3714) 4/449 مستدركه
ويف ، عن ابن عباس، عن سعيد بن جبري، عن حكيم بن جبري، وعند الطزي، عن سعيد بن جبري به، بن جبري

، ووافقيه اليذهيب  ، ولذلك صححه احلاكم، بن جبري يف اإلسناد مل يرد ذكر حكيم، رواية احلاكم والبيهقي
 (.4417) 414ص ، التقريب: انظر. وحكيم  هذا ضعيف

 .من هذا البحث، 341ص : انظر( 3) 
: ه تعاىلوقول، (3من اآلية: آل عمران) ﴿َنزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحق  ُمَصد قًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه﴾: كمثل قوله تعاىل( 4) 

: وكقوله تعاىل( 4: ألعرافا) ﴿ِكَتاب  ُأْنِزَل ِإَلْيَك َفال َيُكْن ِفي َصْدِرَك َحَرج  ِمْنُه ِلُتْنِذَر ِبِه َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِننَي﴾
  اِ  َأنَّ َلُهيْم َأْجيرًا َحَسينًا﴾   ﴿َقي مًا ِلُيْنِذَر َبْأسًا َشِديدًا ِمْن َلُدْنُه َوُيَبش َر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن َيْعَمُليوَن الصَّياِلحَ  

 .إنزال القرآن ِمَكوغري ذلك من اآليا  الدالة على ِح، (4: الكهف)
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، وإنيه البيد   (444من اآلية: األنعام) ﴾(4)[اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَتُه] اللَِّه
: مة لتخصيصه، فقيال إلنزاله باللسان العريب بعد اختالف األلسن من حك

َفِإنََّميا َيسَّيْرَناُه   ﴿، (4: يوسيف ) ﴾ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن﴿
 .(41: الدخان) ﴾ِبِلَساِنَك َلَعلَُّهْم َيَتَذكَُّروَن

، إخالص العبادة هلل تعاىل عن كيل  ﴾َفاْعُبِد اللََّه ُمْخِلصًا َلُه الدِّيَن﴿
َوَما ُأِمُروا ﴿: من رياء وغريه مأمورة به األمم األوىل، كما قال تعاىلشالبة 
: ، وكما قيال (4 من اآلية: البينة) اآلية﴾ ...ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه الد يَنإالَّ 
َرب يِه   َفَمْن َكاَن َيْرُجو ِلَقاءََ َرب ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاِلحًا َوال ُيْشِرْك ِبِعَبياَدةِ ﴿

مين  : اإلنسان) ﴾ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه﴿ :، وحنو(441من اآلية: الكهف) ﴾َأَحدًا

: الزمير ) ﴾ُقْل ِإن ي ُأِمْرُ  َأْن َأْعُبَد اللََّه ُمْخِلصًا َلُه الد يَن﴿ :، ويأيت قريبًا(9اآلية

ا رسيول اهلل  ي: أن رجاًل قال (4)خرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشيأ، (44
فهل لنا يف ذلك من أجر؟ قال رسول اهلل  ،إنا نعطي أموالنا التماس الذكر

يا رسول اهلل إمنا نعطيي التمياس   : قال ".ال": صلى اهلل عليه وآله وسلم
: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسيلم . جرأاألجر، والذكر فهل لنا 

 .(3)تال هذه اآلية مث .(إال ما خلص له[ ب/441ل] إن اهلل ال يقبل)

                            
أي ." ..بقوله ملا قالوا: "ويدل عليه قول املؤلف قبلها، ليس يف األصل وال يتم املعىن إال به عقوفتنيما بني امل( 4) 

هذا ومين  ، يت رسل اهلل﴾و﴿لن نؤمن حىت نؤتى مثل ما أ :ملا قالوا َتُه﴾﴿اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَل: بقوله
وصدقه وما اشتمل ،  كاة نفسه وطهارهتا :بالرسالة وإنزال الوحي، حكمة ختصيص النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .471، 4/477، تفسريه: انظر، إىل شيء من هذا، وقد أشار احلاف  ابن كثري، عليه من صفا  اخلري

: انظير . ما  قبل العشيرين ،  اهد ضعيف قدري، أبو عمرو البصري القاص، يزيد بن أبان الرقاشي هو (4) 
 (.7733) 4174والتقريب ص، 7/414الطبقا  الكزى

لكن يزيد الرقاشي ضعيف تقدم ، ومل أعثر على إسناده، 4/114السيوطي يف الدر املنثور  :عزاه البن مردويه( 3) 
ويشهد له آييا  كيثرية   ، ديث على هذا وإن كان ضعيفًا إال إن معناه صحيحواحل، 17ص ، الكالم عليه
وأما األحاديث اليت تشهد هليذا  ، قبل إيراده احلديث مباشرة، ما قدمه املصنف :فمن اآليا  مثاًل، وأحاديث

= 



  الزمر سورة نص المحققال: البابَالثاني

 
 

(434) 

ر ملا قبليه مين األمير    هو استاناف مقّر ﴾َأال ِللَِّه الدِّيُن اْلَخاِلُص﴿
 .(4)بإخالص الدين له ووجوب االمتثال ملا أمر به

صفة ملوصيوف حميذوف أي   َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَ ﴾ ﴿
َياءََ َفاللَّيُه ُهيَو   ُدوِنِه َأْوِل َأِم اتََّخُذوا ِمْن﴿ :يأيت يف الشورى ،(4)واملشركني
 ﴾ِإنَّ َوِلي َي اللَُّه الَِّذي َنزََّل اْلِكَتاَب﴿: ، وقال تعاىل(9من اآلية: الشورى) اْلَوِليُّ﴾

هم الذين اختذوهم، هم عيسيى واملاللكية   ؤ، وأوليا(491من اآليية : األعراف)
ون به العبيادة  شيء يستحقل ﴾َما َنْعُبُدُهْم﴿ :واألصنام، وعبدوهم قاللني

خيرج  أ .ُقْرَبًا فلم يعبدوهم ألهنيم آهلية   ِلُيَقرُِّبوَنا ِإَلى اللَِّه ُزْلَفى﴾إالَّ ﴿
 :أن اآلية نزلت يف ثالثة أحيياء  :عن ابن عباس رضي اهلل عنهما (3)جويز

إن املاللكية   :كانوا يعبدون األوثان، ويقوليون  ة،عامر وكنانة وبين سلم
خرج سعيد بين  أو .(4)﴾هم ليقربونا إىل اهلل  لفىإمنا نعبد﴿ :بناته، فقالوا

َما  ﴿َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياءََ :كان عبد اهلل يقرأ :منصور عن جماهد

                            
= 

إىل  جاء رجيل : فكثرية أذكر منها حديثًا واحدًا متفق عليه وهو عن أيب موسى األشعري رضَي اهلُل عنه قال
فمن ، والرجل يقاتل لريى مكانُه، والرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل للمغنم: النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال

صحيح البخاري كتياب  : انظر. (من قاتل لتكون كلمة اهلِل هي العليا فهو يف سبيل اهلل) :يف سبيل اهلل؟ قال
، مارةكتاب اإل، وصحيح مسلم، (4141) 4/171 باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا، اجلهاد والسري

 (.4914) 43/43 ن قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهللباب َم

 .43/319وروح املعاين ، 4/377تفسري أيب السعود : انظر( 4) 

 .7/444، والبحر احمليط، 4/417الكشاف : انظر( 4) 

يروي التفسري عين  ، نزيل الكوفة، ابن سعيد البلخي، جويز لقبو، ااه جابر: يقال، تصغري جابر، جويز( 3) 
 73الضعفاء واملتروكني للنسالي ص : انظر. روك احلديثتم :قال عنه النسالي، ما  بعد األربعني، الضحاك

 (.994) 414والتقريب ص، (411)
ضعيف ": قال عنه ابن حجر وجويز، عثر على إسنادهأومل ، 4/114السيوطي يف الدر املنثور  :عزاه جلويز( 4) 

 .4/474 العجاب: انظر. "جدًا
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َوَيُقوُلوَن َهُؤالِء ﴿: وهو نظري قوله .(4)ِلُيَقر ُبوَنا ِإَلى اللَِّه ُ ْلَفى﴾إالَّ َنْعُبُدُهْم 
، وفيه اإلخبار جبهلهم وقياسهم ليرب  (41من اآلية: يونس) ﴾ِهُشَفَعاُؤَنا ِعْنَد اللَّ

واملقربني هلم إلييهم،   العاملني على ملوك الدنيا الذين ُيَتَخذ عندهم الشفعاء
أي بني هؤالء  ِإنَّ اللََّه َيْحُكُم َبْيَنُهْم﴾﴿ .واهلل عز وجل ليس كمثله شيء
قد حيذف لداللية   خلصوا هلل الدين، وأاملشركني وبني خصمالهم الذين 

مين  : البقيرة ) ﴾ال ُنَفر ُق َبْيَن َأَحٍد ِميْن ُرُسيِلهِ  ﴿: احلال عليه كما يف قوله

مين   ﴾ِفي َما ُهْم ِفيِه﴿ (4)، أي وبني غريه على أحد وجهي اآلية(414اآلية
فإهنم اختلفوا فيه بالتوحيد والشرك، واّدعى كل فريق  ﴾َيْخَتِلُفوَن﴿ الدين

واملشيركني   إدخال املوحدين اجلنة، :يف ذلك صحة ما هو عليه، وحكمه
مين  : الشيورى ) ﴾َفِريق  ِفي اْلَجنَِّة َوَفِريق  ِفي السَِّعرِي﴿: النار، كما قال تعاىل

َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَيياءََ اللَّيُه َحِفييٌ     ﴿: ، يف سياق قوله(7اآليية 
قد عني تعاىل اليوم الذي حيكم فييه  ، و(1من اآلية: الشورى)اآلية ﴾ ...َعَلْيِهْم

ُهَو َيْفِصُل َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَميا   (3)ِإنَّ َربََّك﴿: بأنه يوم القيامة يف قوله
وعني تعياىل  . كما يف سورة السجدة ،(44: السيجدة ) ﴾َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن

                            
عن السدي بسند حسن كما قال صاحب ، 443/ 43 مل أعثر على إسناده عن جماهد ووجد  عند الطزي( 4) 

السييوطي يف  : ، وعزاه إىل جماهد(قالوا ما نعبدهم: )هي من قراءة عبد اهلل: قال، 4/499التفسري الصحيح 
وعبد اهلل إذا أطلق يف التفسيري فهيو ابين    ، 4/444وذكرها الفراء يف معاين القرآن  ،7/444الدر املنثور 

وكذلك صاحب البحر  1/441 النحاس يف معاين القرآن :وقد نسب هذه القراءة البن عباس وجماهد، مسعود
 .نهماوعلى أية حال فهي قراءة شاذة ال يقرأ هبا ولعلها تفسري من ابن عباس رضي اهلل ع، 7/444احمليط 

: لتكيون  "يقولون": يكون يف الكالم تقدير وهذا التقدير كلمة( ال نفرق: )فمن قرأ ؛يف هذه اآلية قراءتان( 4) 
ال يفرق بينيه  : )، يكون املعىنوهو يعقوب( ال يفرق) ومن قرأ بالياء، (يقولون ال نفرق بني أحد من رسله)

وإحتاف فضيالء  ، 3/479 تفسري الطزي: انظر. وهو الوجه الذي ذكره املؤلف هنا( وبني أحد من الرسل
 . 444البشر يف القراءا  األربعة عشر لشهاب الدين الدمياطي ص 

 [.أ/447 ل( ]3) 
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َفَأْحُكُم َبْيَنُكْم ِفيَما ُكْنُتْم  ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم﴿: احلكم يف قوله يف آل عمران
َفَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َفُأَعذُِّبُهْم َعَذابًا َشِديدًا ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة   ِفيِه َتْخَتِلُفوَن

َوَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّياِلَحاِ  َفُييَوفِّيِهْم     َوَما َلُهْم ِمْن َناِصِريَن
 .(47، 41 ،44: آل عمران) ﴾ُهْم َواللَُّه ال ُيِحبُّ الظَّاِلِمنَيُأُجوَر
فإنه من شاء اهلل يضلله ومن شاء جيعله  -للحق واإلميان ﴾ِإنَّ اللََّه ال َيْهِدي﴿

إن األصنام  :على اهلل تعاىل، الذين قالوا ﴾َمْن ُهَو َكاِذٌب﴿ -على صراط مستقيم
كثري الكفر باهلل ورسله وكتبه، واآليية   ﴾َكفَّاٌرتقرهبم إىل اهلل  لفى بعبادهتم هلا ﴿

، فإنه تعاىل إمنيا  (41من اآلية: غافر) ﴾ِإنَّ اللََّه ال َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرف  َكذَّاب ﴿ :حنو
: أي اهلداية اخلاصة اليت يتم هبا النجياة كميا قيال    ،يهدي من يستحق اهلداية

َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا َ اَدُهْم ُهدىو َوآَتاُهْم ﴿، (47ن اآليية م: الرعد) ﴾َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمْن َأَناَب﴿
 .(47: حممد) ﴾َتْقَواُهْم
َوَقاُلوا اتََّخَذ اللَّيُه  ﴿ملا قال املشركون اختذ اهلل ولدًا كما حكاه عنهم  

 (441: ةالبقر) ﴾َوَلدًا ُسْبَحاَنُه َبْل َلُه َما ِفي السََّماَواِ  َواألََْرِض ُكلٌّ َلُه َقاِنُتوَن
، (19، 11: ميرمي ) اآلية ﴾...َلَقْد ِجْاُتْم َشْياًا ِإّدًا َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلدًا،﴿

َلْو َأَراَد اللَُّه َأْن َيتَِّخَذ ﴿: وجعلوا هلل مما خلق، بنني وبنا ، بغري علم قال
 ؛حميال  إذ اختاذه بالوالدة ،﴾بالتبين كما يتخذونه من بين آدم ويتبنونهَوَلدًا

َأنَّى َيُكوُن َليُه  ﴿: وكما قال (3: اإلخالص) ﴾َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد﴿: فإنه تعاىل
فلو ُفرض اختاذه تعاىل وليدًا  (414من اآليية : األنعام) ﴾َوَلد  َوَلْم َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة

 ِإْن﴿ ﴾ لكنه مل يتخذ بلِمؤَّا َيْخُلُق َما َيَشاُ ﴾الختار ﴿الْصَطَفىبالتبين ﴿
 (93: ميرمي ) ﴾آِتيي اليرَّْحَمِن َعْبيداً   إالَّ ُكلُّ َمْن ِفي السََّماَواِ  َواألََْرِض 

﴾الذي ال ولد ليه وال  ُهَو اللَُّه اْلَواِحُدأنزهه عما يقولون ﴿ ُسْبَحاَنُه﴾﴿
لكل عظيم ولكل من يف األكوان واتصافه بالقهر لكل  ﴾اْلَقهَّاُر شريك ﴿

ألن الواحد ال يتصف بيالقهر   ؛شياءشي مع صفة الواحدية من أعجب األ
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َلْو َأنَّ ﴿ :، يقول لقومه[ب/447ل] (4)لكل شي أال ترى أن نيب اهلل لوطًا
: وقول قوم شعيب( 11من اآليية : هود) ﴾ِلي ِبُكْم ُقوًَّة َأْو آِوي ِإَلى ُرْكٍن َشِديٍد

لقهر خاص  فاتصافه بالواحدية وا (94من اآلية: هود) ﴾َلْوال َرْهُطَك َلَرَجْمَناَك﴿
 . به تعاىل إذ غريه ال يكون كذلك

خلقًا متصفًا باحلقية كما قاله أولوا األلبياب   َخَلَق السََّؤاَواِت َواأَلْرَض ِباْلَحقِّ﴾﴿
ُيَكنوُِّر  ﴿. (494من اآليية : آل عمران) ﴾َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل﴿ :الذين يتفكرون يف خلقهما
غشي كل واحد منهما اآلخر كأنيه  أي ُي ُر النََّهاَر َعَلى اللَّْيِل﴾اللَّْيَل َعَلى النََّهاِر َوُيَكوِّ

َوَسنخََّر  ﴿ .أو يغيبه به كما يغيب امللفوف باللفافة ،ه عليه لف اللباس على الالبسيلّف
﴾ من الليل والنهار والشمس والقمير  ُكلٌّجعلهما منقادين ألمره ﴿ ﴾الشَّْؤَس َواْلَقَؤَر
الَِّذي َخَلَق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَميَر ُكيلٌّ ِفيي َفَليٍك      َوُهَو﴿كما يدل له قوله 

أَلَجنٍل  ﴿ أي يف فلكيه  ﴾َيْجنِري تقدمت يف سورة األنبياء ﴿ (33: األنبياء) ﴾َيْسَبُحوَن
الغاليب لكيل شييء     ﴾َأال ُهَو اْلَعِةيُةوهو يوم القيامة ﴿ ،﴾ ينتهي جريه إليهُمَسّؤًى

فمغفرته عن عزة وقهر ال عن ذل كما  ،كثري املغفرة فهو مع عزته يغفر لعباده ﴾اْلَغفَّاُر﴿
 يقال يف املخلوقني 

 (4)اُمَاإليها اللِّ الجيٌء جٌةُح        اِرَدِتاْق رِيَغتى ِبَأ ٍوْفَع كلُّ
 : خلق ما فيهما فقال (4)ةة واملقّلّلظخلق امل ،(3)وذكر بعد

َيا َأيَُّها النَّياُس اتَُّقيوا   ﴿: كما قال تعاىل﴾َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة﴿
 (4من اآلية: النساء) ﴾َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َ ْوَجَها

                            
 ".صح: "جاء  ملحقة هبامش األصل، وعليه" لوطًا: "قوله( 4) 
فيها أبا احلسني علي بن أمحد  ميدح، ال اْفِتخار  إاّل مَلْن ال ُيضاُم: البيت أليب الطيب املتنيب من قصيدة مطلعها( 4) 

 ...كل حلم: إاّل أن فيه 413ص ديوان املتنيب : انظر، املري اخلراساين وكان بينهما مودة

 ".صح: "جاء ملحقًا باحلاشية، وعليه" ذكر بعد: "قوله( 3) 
 .لة واألرض املقلةظفالسماء امل، أي السماء واألرض( 4) 
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، وأتيى هنيا   (4)واجلعل مبعىن اخللق ﴾ُثمَّ َجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها﴿: وهنا قال
َوَجَعَل ﴿ :ويف األعراف ة،اختاذه مبهلحبرف التراخي ألنه كان اختاذها بعد 

و اد هنالك بيان احلكمة يف جعله تعاىل (. 419من اآلية: األعراف) ﴾ِمْنَها َ ْوَجَها
كما قال تعياىل يف   ،(419من اآليية : األعراف) ﴾﴿ِلَيْسُكَن ِإَلْيَها: لزوجها بقوله

 ﴾ْ َواجًا ِلَتْسيُكُنوا ِإَلْيَهيا  َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأ﴿: الكل
: النساء) ﴾َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثريًا﴿: كما  اد يف آية النساء( 44من اآلية: الروم)

 .(4من اآلية
أي قضى وقدر ألن قضياؤه وتقيديره    ﴾َوَأْنَةَل َلُكْم ِمَن اأَلْنَعاِم﴿

، (4)فوظيكتب يف اللوح احمل[ أ/441] ول من السماء حيثنيزيوصف بال
 ل إمجاهلافّص َثَؤاِنَيَة َأْزَواٍج﴾﴿ .(3)إنه تعاىل خلقها يف اجلنة مث أنزهلا :وقيل

                            
أما إذا تعدى ، ﴿وجعل الظلما  والنور﴾: ى إىل مفعول واحد كقوله تعاىليكون اجلعل مبعىن اخللق إذا تعّد( 4) 

ر كقوليه صّي :فيأيت مبعىن ؛بل يأيت يف لغة العرب بعدة معاين، إىل أكثر من مفعول فإنه ال يكون مبعىن اخللق
ِ ﴾ إىل غري ذلك من َبَناِللَِّه ٱْل ﴿َوَيْجَعُلوَن: كقوليه تعاىل، اعتقد :ومبعىن، ﴿َوَجَعَل ٱْلَقَمَر ِفيِهنَّ ُنوروا﴾: تعاىل
و أضواء البيان ، 434وشرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي ص ، 4/41البحر احمليط : انظر، املعاين
3/447 

إذا َقضى ) :إنَّ نيبَّ اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه حيث قال :ومما يشهد له( 4) 
فإذا ُفز َ  عن قلوهبم ، كأنه سلسلٌة على صفوان، ألمَر يف السماء َضَرَبِت املاللكة بأجنحِتها ُخضعانًا لقوِلِهالَّلُه ا
فيسمُعها مستِرُق السمع ومسيترُق السيمع   ، احلّق وهو العليُّ الكبري :ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: قالوا

فيسمُع الكلمَة فُيلقيها إىل مين  ) -فها وبدََّد بني أصابعهووصف سفياُن بكفِّه َفَحرَّ- (هكذا بعُضه فوَق بعض
فربَّما أدرك الش يهاُب قبيل أن   ، مث يلقيها اآلخر إىل من حتته حىت يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، حتَته
كيذا  : وكذاأليس قد قال لنا يوَم كذا : فيقال، ورمبا ألقاها قبَل أن يدِركُه فيكذُب َمَعها مالَة كْذبة، يلقيها
باب تفسري سورة ، صحيح البخاري كتاب التفسري: انظر. (فُيصدَّق بتلك الكلمة اليت اع من السماء، وكذا
، ال ُيْغين َحَذر  ِميْن َقيَدرٍ  ) قال رسول اهلل: وحديث عالشة رضي اهلل عنها قالت، (4111) 3/4443سبأ 

: انظير . (َوِإنَّ البالء َلَيْنِزُل َفَيَتَلّقاُه الدُّعاُء َفَيْعَتِلجاِن ِإىل َييْوِم اْلِقياَميةِ  ، َوالدُّعاُء َيْنَفُع ِمّما َنَزَل َوِمّما َلْم َيْنِزْل
 .7739، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري (4143) 4/119 املستدرك

نسفي يف ونسبه ال، 4/444النكت والعيون للماوردي : انظر. "حكاه ابن عيسى" :قال املاوردي يف تفسريه( 3) 
= 
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ِمَن اإلبل ﴿و (443من اآلية: األنعام) ﴾ِمَن الضَّْأِن اْثَنْيِن َوِمَن اْلَمْعِز اْثَنْيِن﴿: قوله
والزوج  ،ذكٍر وأنثى أي من كل (444من اآلية: األنعام) ﴾اْثَنْيِن َوِمَن اْلَبَقِر اْثَنْيِن

 .(4)اسم لواحد معه آخر فإذا انفرد كان وترًا وفردًا
ِفني   أطوارًا خمتلفية ﴿  (4)استاناف لبيان خلق األناسي َيْخُلُقُكْم﴾﴿

، أي خلقًا من بعيد  (3)﴾ مصدر مؤكدُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َخْلقًا ِمْن َبْعِد َخْلٍق
َقْد َخَلْقَنا اإلنسان ِمْن ُسالَلٍة ِميْن  َوَل﴿: خلق مدرجًا أطوارًا، وقد بينه قوله

ُثمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنيا    ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر َمِكنٍي  ِطنٍي
قًا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظامًا َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحمًا ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْل

وهذه هي األطوار  (44، 43 ،44: املؤمنون) ﴾آَخَر َفَتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْلَخاِلِقنَي
َوَقيْد    َما َلُكْم ال َتْرُجوَن ِللَِّه َوَقياراً ﴿: اليت أشار إليها نوح عليه السالم بقوله

ي اهلل وهي سبعة أطوار كما قاله ابن عباس رض (44، 43: نيوح ) ﴾َخَلَقُكْم َأْطَوارًا
 .(4)عنهما يف حديث ليلة القدر

 ،وهلمة املشيمة ،وهلمة الرحم ،هلمة البطن :ِفي ُظُلَؤاٍت َثالٍث﴾﴿
مربيكم  اللَُّه َربُُّكْم﴾إشارٌة إليه تعاىل باعتبار أفعاله املذكورة ﴿ َذِلُكُم﴾﴿

ْرِض ِإْن ُكلُّ َمْن ِفي السََّماَواِ  َواألََ﴿كله  َلُه اْلُؤْلُك﴾يف هذه األطوار ﴿
ُهنَو  إالَّ ال ِإَلَه ﴿ وُمْلك الدنيا واآلخرة (93: ميرمي ) ﴾آِتي الرَّْحَمِن َعْبدًاإالَّ 

                            
= 

وال أرى هلذا اخليز  ": لوسي بعد أن أورد هذا املعىنقال اآل. 4/447 تفسري النسفي: انظر. تفسريه للحسن
 .43/347 لوسيروح املعاين لآل: انظر. "صحة

 .1/417لسان العرب : يف(  وج) وانظر مادة، 4/447 تفسري النسفي: انظر( 4) 
 .4/433 لسان العرب: انظر. مجع إنسان( 4) 
 .4/311وتفسري أيب السعود ، 9/444الدر املصون : انظر( 3) 

وقيد خلقكيم   ﴿ من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله 49/444 خرج الطزي يف تفسريهأ( 4) 
وأميا  ، 4/41 وهو إسناد حسن كما قال صاحب التفسري الصحيح، نطفة مث علقة مث مضغة :أطوارًا﴾ يقول

 .القدر فال أدري ماذا يقصد بهقول املؤلف يف حديث ليلة 
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 . نهاعّيصرفون عن عبادته مع تعدد موجباهتا وأدلة َتكيف ُت ﴾َفَأنَّى ُتْصَرُفوَن
باهلل مع مشاهدة آياته الدالة عليى وحدتيه وقهيره     ِإْن َتْكُفُروا﴾﴿

ال حيتاج إىل إميانكم وال ينفعه،  اللََّه َغِنيٌّ َعْنُكْم﴾ َفِإنَّوقدرته وحكمته ﴿
يا عبادي ليو أن  : )كما ال يضره شرككم كما ثبت يف احلديث الصحيح

تقى قلب رجٍل واحٍد منكم أأولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسيكم   ،مل يزد ذلك يف ملكي شياًا

منكم مل ينقص ذلك من [ ب/441] ى أفجر قلب رجٍلوجنكم كانوا عل
َوال ﴿ .الغيين  :ومن أااله احلسيىن  .(4)احلديث القدسي( ...ملكي شياًا

ألنه يضرهم كفرهم باهلل ويوقعهم يف غضبه وألييم  َيْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر﴾
ييا  ) :عقابه، ال أن عدم رضاه ألمر عالد إليه ففي احلديث القدسي املتقدم

 (4)(ي فتضروين ولن تبلغوا نفعيي فتنفعيوين  ّري إنكم لن تبلغوا َضعباد
َوال َتنِةُر َواِزَرٌة ِوْزَر  ألنه سبب لسعادتكم يف الدارين ﴿ ﴾َتْشُكُروا َيْرَضُه َلُكْمَوِإْن ﴿

 ﴾َعَلْيَهاإالَّ َوال َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ﴿إىل غريه  بيان لكون كفر الكافر ال يسري ﴾ُأْخَرى
ُثمَّ ِإَلى َربُِّكْم َمنْرِجُعُكْم  ﴿ (31:املدثر) ﴾ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة﴿ (414من اآلية :األنعام)

ِإنَّنُه َعِلنيٌم   يف دار الدنيا من شكر الشاكر وكفر الكافر ﴿ َفُيَنبُُِِّكْم ِبَؤا ُكْنُتْم َتْعَؤُلوَن﴾
ا  الصدور ِلُيعلم أنه يعليم  يعلم ما تسرون وما تعلنون وخص مضمر ﴾ِبَذاِت الصُُّدوِر

 . الظاهرا  باألوىل
فيكشيف   ﴾َدَعا َربَُّهمن مرض أو فاقه أو خمافة ﴿ َوِإَذا َمسَّ اإلنسان ُضرٌّ﴾﴿

َوِإَذا َمسَّيُكُم  ﴿: كما قال تعاىل ،عنه ضره، وذلك عام لكل إنسان من مؤمن وكافر
َحتَّى ِإَذا ُكْنيُتْم  ﴿: وقوله، (17من اآلية: اإلسراء) ﴾ِإيَّاُهإالَّ الضُّرُّ ِفي اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن 

                            
 (.4477) 41/411 باب حترمي الظلم، كتاب الز والصلة واآلداب، أخرجه مسلم يف صحيحه( 4) 

 .املصدر السابق( 4) 
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َجاءََْتَها ِريح  َعاِصف  َوَجاءََُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ ﴿ -إىل قوله- ﴾ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهْم
( 44من اآليية : ونسي) اآلية﴾ ...َمَكاٍن َوَهنُّوا َأنَُّهْم ُأِحيَط ِبِهْم َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه الد يَن

َوِإَذا َميسَّ  ﴿ :وحنو اآلية ،راجعًا إليه خملصًا له الدعاء ﴾ُمِنيبًا ِإَلْيِه﴿: وهو معىن قوله
ومثلها يف هذه السورة ( 44من اآلية: يونس) ﴾اإلنسان الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجْنِبِه َأْو َقاِعدًا َأْو َقاِلمًا

َعاَنا ُثمَّ ِإَذا َخوَّْلَناُه ِنْعَمًة ِمنَّا َقاَل ِإنََّميا ُأوِتيُتيُه   َفِإَذا َمسَّ اإلنسان ُضرٌّ َد﴿: كما سيأيت
كشف هبا عنه ضره  ﴾نعمة منه﴿ أعطاه ﴾ُثمَّ ِإَذا َخوََّلُه﴿( 49من اآلية: الزمر) ﴾َعَلى ِعْلٍم

أي مين   (من)مبعىن  (ما)أحد األقوال أن كلمة  َنِسَي َما َكاَن َيْدُعو ِإَلْيِه ِمْن َقْبُل﴾﴿
َفَلمَّا َنجَّاُكْم ﴿نسي الضر وهو حنو  :أو على أصلها واملراد ،كان اهلل، وهو ربه تعاىل

َوِإَذا ﴿: وحنيو  [أ/449] (17من اآلية: اإلسراء)﴾ ِإَلى اْلَبر  َأْعَرْضُتْم َوَكاَن اإلنسان َكُفورًا
َوَجَعَل ِللَِّه َأْننَدادًا  ﴿ (13اآليةمن : اإلسراء) (4)﴾َأْنَعْمَنا َعَلى اإلنسان َأْعَرَض َوَنَأى ِبَجاِنِبِه

ِبُكْفِرَك نتفع ﴿ا ُقْل َتَؤتَّْع﴾ل به إىل الضالل عن سبيل اهلل ﴿وليؤ ﴾ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِلِه
ُقيْل َمَتياُ    ﴿( 31من اآلية: التوبة)﴾ َقِليٌلإالَّ َفَما َمَتاُ  اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِفي اآلِخَرِة ﴿ ﴾َقِلياًل

اْعَمُلوا َما ِشْاُتْم ِإنَُّه ِبَما َتْعَمُليوَن  ﴿وهذا هتديد من باب  (77من اآلية: النساء) ﴾ِليٌلالدُّْنَيا َق
َفَلمَّا َنجَّاُكْم ِإَلى اْلَبر  َأْعَرْضيُتْم َوَكياَن اإلنسيان    ﴿: وحنو( 41من اآلية: فصلت) ﴾َبِصري 
 (. 17من اآلية: اإلسراء) ﴾َكُفورًا
ساعاته خص ساعا  الليل كميا  آَناَ  اللَّْيِل﴾بالطاعا  ﴿ قالم  َأمَّْن ُهَو َقاِنٌت﴾﴿

ِإنَّ َناِشيَاَة  ﴿: وقوله( 79من اآلية: اإلسراء) ﴾َوِمَن اللَّْيِل َفَتَهجَّْد ِبِه َناِفَلًة َلَك﴿: خصها يف قوله
 مث نسيخه اهلل   وقد كان قيام الليل فرضياً  .(4)(1: املزمل) ﴾اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطاًا َوَأْقَوُم ِقياًل

                            
 :ما مبعيىن : وقيل. أي نسى الضر الذي كان يدعو اهلل إىل كشفه، الذي :ومن األقوال يف معىن ما أهنا مبعىن( 4) 

. أي نسي كونه يدعو، ما مصدرية: وقيل. كان يتضر  إليه ويبتهل يف كشف ضرهأي نسي ربه الذي ، نَم
نفى أن يكون دعاء هيذا  ، وما نافية. أي نسي ما كان فيه من الضر، َنِسَى﴾﴿ :مت الكالم عند قوله: وقيل

 .43/343 وروح املعاين، 7/441 البحر احمليط: انظر. الكافر خالصًا هلل مقصورًا من قبل الضرر

ابن  :وقد ذكر حنو هذا، من مشاغل الدنيا، ألجل فراغ القلب، واحلكمة من ختصيص ساعا  الليل بالقيام( 4) 
= 
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أشرف هياا  املصلي وألن أقيرب   مه ألنهّدَق َساِجدًا﴾﴿. (4)كما يأيت يف سورة املزمل
، ولذا (3)َوَقاِئؤًا﴾وإال فهو مؤخر  عن القيام فعاًل ﴿ (4)يكون العبد من اهلل وهو ساجد ما
 .(4)وهياة السجود أفضل مين هياية القييام    ،ر القيام أفضل من ذكر السجودْكِذ :قيل
َوَيْرُجنو  ، أي عقاب اآلخرة خيافيه ﴿ (4)﴿َأمَّْن ُهَو﴾ :حال من قوله ﴾َيْحَذُر اآلِخَرَة﴿

فهو ينظر تقصريه يف القيام حبق خالقيه   ،أي قنوته صادر عن خوفه ورجاله َرْحَؤَة َربِِّه﴾
فيخاف عذابه، وينظر يف سعة عفوه وابتداله باإلنعام فريجو رمحته، فهو بيني اخليوف   

 :ك أحسن حاال  العبد، واعلم أنه حذف املقابل للقانت للعلم به وتقديرهوالرجاء وذل
َأَفَمْن َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه ِلْلِإْسالِم َفُهَو َعَلى ﴿: ، هو حنو احلذف يف قوله(1)أّمن ليس بقانت

ِذيَن ُقْل َهنْل َيْسنَتِوي الَّن   ﴿ .ن مل يشرحهّمفإنه حذف َأ( 44من اآلية: الزمر) ﴾ُنوٍر ِمْن َرب ِه
                            

= 
 .4/414العريب يف أحكام القرآن 

عن  49/411وأما مسألة فرضية قيام الليل فقد أورد الطزي يف تفسريه، لكنه يف اجلزء املفقود من املخطوط( 4) 
فقام نيّب اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، افترض اهلل القيام يف أّول هذه السورة: -يف سورة املزمل أنه قال-، قتادة 

مث أنزل التخفيف يف ، وأمسك اهلل خامتتها اثين عشر شهرا يف السماء، وأصحابه حواًل حىت انتفخت أقدامهم
يف التمهييد   و قال ابن عبد الز، 1وإسناده حسن كما تقدم ص . آخرها فصار قيام الليل تطّوعا بعد فريضة

وأوجب بعض التابعني قيام الليل فرضًا ولو كقدر حلب شاة وهو شاذ متروك إلمجا  العلماء على ، 1/444
َعِلَم َأْن َلْن ُتْحُصوُه َفَتاَب َعَلْيُكْم َفاْقَرُأوا َميا َتَيسَّيَر ِميَن    ﴿ وجل م الليل منسوخ عن الناس بقوله عزأن قيا

 .(41من اآلية: املزمل) اْلُقْرآِن﴾

، كتاب الصالة، باب ما يقال يف الركو  والسيجود، مين   (414)كما يف احلديث الذي أخرجه مسلم ( 4) 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو : )حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 (.ساجد، فأكثروا الدعاء
 ".صح: "وعليهجاء ملحقًا حباشية األصل " وقالمًا: "قوله( 3) 
ا على أن أذكيار  حيث نّص، 43/444وجممو  الفتاوى البن تيمية، 444كتاب األذكار للنووي ص: انظر( 4) 

وقد هنينيا عين   ، وهو أفضل الذكر، ألن فيها قراءة القرآن ؛وهو كما قاال، القيام أفضل من أذكار السجود
 .تالوته يف الركو  والسجود

 .1/497وإعراب القرآن وبيانه لألستاذ حميي الدين الدرويش، 4/314تفسري أيب السعود: انظر( 4) 
 .44/441وتفسري القرطيب ، 43/434حنو هذا الكالم يف تفسري الطزي : انظر( 1) 
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شيياًا   َوالَِّذيَن ال َيْعَلُؤنوَن﴾ بأفعال اخلري فيفعلوهنا وبأفعال الشر فيتركوهنا ﴿ َيْعَلُؤوَن﴾
 . أولوا العقول الكاملة :﴾ُأوُلو اأَلْلَباِب﴿ ،ينتفع :ِإنََّؤا َيَتَذكَُّر﴾منهما ﴿
عيل  بف اتَُّقنوا َربَُّكنْم﴾  ﴿ باهلل ورسله ُقْل َيا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا﴾﴿

ر صلى اهلل علييه  قد فّس ﴾َأْحَسُنوا (4)ِللَِّذيَنالطاعا  وترك املَقبَّحا  ﴿
أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن ) وآله وسلم اإلحسان يف احلديث الصحيح أنه

تعجل هلم هي حنيو   ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنٌة﴾﴿ (4)(مل تكن تراه فإنه يراك
َقْوا َماَذا َأْنَزَل َربُُّكْم َقاُلوا َخْييرًا ِللَّيِذيَن   َوِقيَل ِللَِّذيَن اتَّ﴿ :قوله يف النحل

بالصحة والعافية،   رفّس( 31من اآليية : النحل) ﴾َأْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنٌة
َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ﴿ :حنو َوَأْرُض اللَِّه َواِسَعٌة﴾﴿ (3)وفسر  باجلنة
َتَيُسر العبادة مع سعة  أي إّن (41: العنكبيو  ) ﴾ِإيَّاَي َفاْعُبُدوِنَأْرِضي َواِسَعٌة َف

ِإنََّؤنا ُينَوفَّى   األرض واقع ، فإن تعسر  يف أرض هاجرمت إىل غريهيا ﴿ 
على اهلجرة ومفارقة األوطان واألحبة واإلخوان وعلى كيل   الصَّاِبُروَن﴾

عليى  أمر حيتاج إىل الصز من فعل امليأمور وتيرك احملظيور والصيز     
 .﴾ِبَغْيِر ِحَساٍبعلى صزهم ﴿ ﴾َأْجَرُهْماملقدور﴿

قال رسيول  : أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال
إن اهلل إذا أحب عبدًا أراد أن يصافيه صب ) :اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم

 .صو  معروف :فإذا دعا قالت املاللكة ،وحيثه عليه حثًا عليه البالء صبًا

                            
 [.ب/449( ]4) 

صلى اهلل عليه وسيلم عين اإلمييان     باب سؤال جزيل النيبَّ، كتاب اإلميان، أخرجه البخاري يف صحيحه( 4) 
، باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان، كتاب اإلميان، ومسلم يف صحيحه، (41) 4/41انواإلسالم واإلحس

ر اهلل سبحانه وتعاىل وبيان الدليل على التزي ممن ال يؤمن بالقدر وإغالظ القول يف َدووجوب اإلميان بإثبا  َق
 (.1) 4/434حقه

: انظير . مقاتل :وممن فسرها باجلنة، 43/431تفسري الطزي: انظر. السدي :وممن فسرها بالصحة والعافية( 3) 
 .7/441البحر احمليط
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دعه فإين أحب أن أايع  : قال اهلل .عبدك فالن اقض حاجته: جزيلقال 
وعزيت ال  ،لبيك عبدي وسعديك: يا رب قال اهلل تعاىل: فإذا قال .صوته

إميا أن   ،وال تسألين شياًا إال أعطيتيك  ،تدعوين بشيء إال استجبت لك
أعجل لك ما سألت وإما أن أّدخر لك عندي أفضل منه وإميا أن أدفيع   

 :مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسيلم  (.بالء أعظم منهعنك من ال
 ،وتنصب املوا ين يوم القيامة ألهل الصالة فيؤتون أجيورهم بياملوا ين  )

ويؤتى بأهل الصيام فيؤتون أجورهم باملوا ين ويؤتى بأهل اليبالء فيال   
بغري  عليهم األجر صبًا ، ويصّب(4)[ديوان]ينصب هلم ميزان وال ينشر هلم 

ساب حىت يتمىن أهل العافية أهنم كانوا يف الدنيا تقيرض أجسيادهم   ح
: وذلك قوليه تعياىل  . (4)(باملقاريض مما يذهب به أهل البالء من الفضل

 ( 41من اآلية: الزمر) ﴾َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب (3)ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّاِبُروَن﴿
هذا األمر هو قول  ﴾ْخِلصًا َلُه الدِّيَنُقْل ِإنِّي ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اللََّه ُم﴿

 ( 4من اآلية: الزمر) ﴾َفاْعُبِد اللََّه ُمْخِلصًا َلُه الد يَن﴿ :اهلل يف أول السورة
ِإنََّما ُأِمْرُ  ﴿: ﴾ وذلك يف قولهَوُأِمْرُت أَلْن َأُكوَن َأوََّل اْلُؤْسِلِؤنَي﴿ 

رََّمَها َوَلُه ُكلُّ َشْيٍء َوُأِمْرُ  َأْن َأُكوَن ِمَن َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبْلَدِة الَِّذي َح
كما قال إبراهيم عليه  ،(4)أو من أوهلم يف هذه األمة (94: النمل) ﴾اْلُمْسِلِمنَي

                            
 .مصادر التخريجوالتصويب من " ميزان" :يف األصل( 4) 

 ، وأورده17 ويف إسناده يزيد الرقاشي وقد مّر القول بتضعيفه ص 4/494ذكره الثعليب يف تفسريه خمتصرًا ( 4) 
وذكر جزءًا منه الزخمشري ، (4444) 714ة التضعيف صأيضًا املنذري يف الترغيب والترهيب خمتصرًا بصيغ

من حديث ، أخرجه الثعليب وابن مردويه": يف الكشاف فعلق عليه احلاف  ابن حجر يف الكاف الشاف وقال
السيوطي يف الدر  :وعزاه البن مردويه، 4/444الكاف الشاف ، "وإسناده ضعيف جدًا. أنس رضي اهلل عنه

، هذا احلديث(414) 4/333، م السنة األصبهاين يف كتابه الترغيب والترهيبوقد ذكر قوا، 4/114املنثور
 .وقد تقدم أنه ضعيف، وفيه يزيد الرقاشي، وذكر إسناد ابن مردويه

 [.أ/441ل( ]3) 

 .بل هو أوهلم، وكل نيب هو أول أمته( 4) 
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وكما قيال موسيى    (413من اآلية: األنعام) ﴾َوَأَنا َأوَُّل اْلُمْسِلِمنَي﴿ :(4)السالم
وكما قال نوح   (443من اآليية : األعراف) ﴾ْؤِمِننَيَوَأَنا َأوَُّل اْلُم﴿ :(3)عليه السالم
فكل نيب  (74من اآلية: يونس) ﴾َوُأِمْرُ  َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي﴿: عليه السالم

ُأِمر بأن يكون أول من أسلم من أمته، أي أمر  بذلك ألن أكون مقدمهم 
به، وال أهناكم  يف الدنيا واآلخرة، فما أدعوكم إىل أمٍر إال وأنا أول عامٍل

 . عن شيٍء إال وأنا أول منتٍه عنه
 :تقدم يف يونس ﴾ُقْل ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم﴿

 ﴾َما ُيوَحى ِإَليَّ ِإن ي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َرب ي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍمإالَّ ِإْن َأتَِّبُع ﴿
بأنه مع النبوة ال يرتفع اخلوف من العصيان ومين  إخبار   (44من اآليية : يونس)

ولقد ُأوِحَي ِإَلْيَك َوِإَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَك َلِاْن ﴿: ولذا قال اهلل تعاىل ،العقوبة
 . كما يأيت( 14: الزمر) ﴾َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن

 أي ال غيريه  ﴾َأْعُبندُ ﴿ (4)التأخري يفيد احلصير  تقدمي ما حقه ﴾ُقِل اللََّه﴿
تعاىل ببيان كونه ميأمورًا بعبيادة اهلل تعياىل     ،(3)أمره اهلل ﴾ُمْخِلصًا َلُه ِديِني﴿

وإخالص الدين له، مث باإلخبار خبوفه من العذاب عليى تقيدير العصييان، مث    
ين وحسيمًا  باإلخبار بامتثال أمره على أبلغ وجه وآكده، إههارًا لتصلبه يف اليد 

َفاْعُبنُدوا َمنا ِشنُِْتْم ِمنْن     ﴿ :بقوليه  (4)ألطماعهم الفارغة ومتهيدًا لتهديدهم
ُقْل ﴿ (41من اآلية: فصلت) ﴾اْعَمُلوا َما ِشْاُتْم ِإنَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصري ﴿: وهو حنوُدوِنِه﴾

ا يهميه  مي  ،(4)الكاملني يف اخلسران الذي هو عبارة عن إضاعة ِإنَّ اْلَخاِسِريَن﴾
                            

 ".صح: "جاء ملحقًا باحلاشية، وعليه" عليه السالم: "قوله( 4) 
 .41/419وتفسري اللباب يف علوم الكتاب البن عادل ، 41/444ري الرا ي تفس: انظر( 4) 

 ".صح: "لف  اجلاللة جاء ملحقًا باحلاشية، وعليه( 3) 

الذي ينقيل عنيه    4/314تفسري أيب السعود بعد الرجو  إىل ، والصواب ما أثبت، "ليهديهم" :يف األصل( 4) 
 .43/441عاين لآللوسي املؤلف كثريًا، وكذا جاء  على الصواب يف روح امل

 ".صح: "جاء ملحقًا باحلاشية، وعليها" عن إضاعة: "قوله( 4) 



  الزمر سورة نص المحققال: البابَالثاني

 
 

(443) 

[ ب/441ل] ﴾الَّنِذيَن َخِسنُروا َأْنُفَسنُهْم َوَأْهِلنيِهمْ    ﴿ وإتالف ما البد منه
وكانوا ميأمورين  َيْوَم اْلِقَياَمِة﴾باختيارهم هلما الكفر أي أضاعويا وأتلفويا ﴿

   (1: التحيرمي ) ﴾َنياراً  (4) ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم﴿ بأن يقوا أنفسهم وأهليهم العذاب

 :أي ال خسران أعظم منه وتقيدم يف احليج   ﴾ال َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُؤِبنُيَأ﴿
َخِسَر اليدُّْنَيا َواآلِخيَرَة   ﴿ -:إىل قوله- ﴾َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرٍف﴿

: بقوليه  مث أبان تعاىل نوعا من عذاهبم (44من اآلية: احلج) ﴾َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبنُي
أي هليل   ﴾ِمْن َفْوِقِهْم ُظَلٌل ِمَن النَّاِرأي أهل اخلسران املبني ﴿ َلُهْم﴾﴿

َوِمنْن  بعضها فوق بعيض ﴿  (4)[متراكمة]رية ثكالنة من فوقهم هلل ك
﴾ أطباق كبرية بعضها حتت بعض، ال آلخرين بيل  ُظَلٌلأيضًا ﴿ َتْحِتِهْم﴾

لذين عبيدوا الطياغو    هلم أيضًا عند نزوهلم يف الدرجا ، وهؤالء هم ا
ُيَخوُِّف اللَّنُه  العذاب الذي ﴿ َذِلَك﴾كما يدل عليه ذكر من مل يعبدها ﴿

 ﴾َيا ِعَبناِد َفناتَُّقونِ  وحيذرهم إياه ليتجنبوا ما يوقعهم فيه ﴿ ﴾ِبِه ِعَباَدُه
 .موعظة من اهلل نافعة منطوية على غاية اللطف والرمحة

ين للمبالغة كالرمحو ، أي ُب ،فعلو  من الطغيان ﴾َوالَِّذيَن اْجَتَنُبوا الطَّاُغوَت﴿
أخرج عبد بن محيد وابن جرير عين  . ، واملراد به هنا الشيطان(3)البالغ غاية الطغيان

ابين   (4)[أخيرج ]ومثله  .(4)الشيطان: قال ﴾َوالَِّذيَن اْجَتَنُبوا الطَّاُغوَتجماهد ﴿

                            
 ".صح: "جاء ملحقًا باحلاشية وعليها" العذاب قوا أنفسكم وأهليكم: "قوله (4) 

الذي ينقل عنه املؤلف  7/441ما أثبت بالرجو  إىل تفسري أيب السعود  والصواب، "ال متراكمة" :يف األصل( 4) 
 .43/444ًا، وكذا جاء  على الصواب يف تفسري اآللوسي كثري

 .4/441 والكشاف، 444، 441 مفردا  القرآن للراغب األصفهاين ص: انظر( 3) 

، وهو إسناد حسين ، من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد به 43/441 أخرجه الطزي يف تفسريه( 4) 
 .4/117 السيوطي يف الدر املنثور :عزاه لعبد بن محيدو، 4/41والتفسري الصحيح ، 4/414 العجاب: انظر

 (.4)تعليق  11يف األصل بياض، انظر ص ( 4) 
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 هيو  الشيطان :الطاغو  هنا: ، قال(4)جرير، وابن أيب حامت عن ابن  يد
َيا َأيَُّها اإلنسان َما َغيرََّك  ﴿: ، مثل قوله تعاىل(4)هاهنا واحد وهي مجاعة

الَّيِذيَن َقياَل َلُهيُم    ﴿ ،هي للناس كلهم: قال (1: االنفطار) ﴾ِبَرب َك اْلَكِرمِي
وهو بدل  ،أي الشياطني ﴾َأْن َيْعُبُدوَها، فقوله ﴿(3)إمنا هو واحد ﴾النَّاُس
أي اجتنبوا عبادة الشياطني، ألن عبادة غيري اهلل عبيادٌة    منهم، (4)اشتمال

َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأْن ﴿: للشياطني ألهنم اآلمرون، ولذا قال تعاىل
أقبليوا إلييه    َوَأَناُبوا ِإَلى اللَّنِه﴾ ﴿ (11من اآلية: ّييس) ﴾ال َتْعُبُدوا الشَّْيَطاَن

 (34مين اآليية  : اليروم ) ﴾ُمِنيِبنَي ِإَلْيِه َواتَُّقوُه﴿ :معرضني عما سواه قال تعاىل
على ألسنة الرسل، كميا قيال يف   [ أ/444ل]بالثواب ﴾َلُهُم اْلُبْشَرى﴿

ويف رسولنا صلى اهلل علييه وآليه    (443من اآلية: البقرة) ﴾ُمَبش ِريَن﴿: الرسل
َحاِ  َأنَّ َلُهْم َأْجرًا َحَسينًا،  َوُيَبش َر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّاِل﴿: وسلم

ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنيا  ﴿: وعلى ألسنة املاللكة( 3: الكهيف ) ﴾َماِكِثنَي ِفيِه َأَبدًا
بشروا ِباْلَجنَّيِة  أَوال َتْحَزُنوا وَتَخاُفوا  َعَلْيِهُم اْلَمالِلَكُة َأالَّ اللَُّه ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَُّل

َييا ِعَبياِد   ﴿ :امليرادون بقوليه  هم  ﴾َفَبشِّْر ِعَباِد ﴿( 31: فصلت) ﴾ْنُتْم ُتوَعُدوَنالَِّتي ُك
: ، املوصيوفون بقوليه  (4)املوصوفون باالجتناب واإلنابية ( 41من اآلية: الزمر) ﴾َفاتَُّقوِن

                            
يف  مجع تفسيرياً ، صاحب قرآن وتفسري، العدوي موالهم، هو عبد الرمحن بن  يد بن أسلم العمري املدين( 4) 

 471لتقرييب ص وا، (94) 1/349السيري  : انظر، هي414ما  سنة ، "ضعيف": قال ابن حجر، جملد
(3191.) 

السيوطي يف الدر املنثور  : وعزاه البن أيب حامت، موقوفًا على ابن  يد ، 43/441 أخرجه الطزي يف تفسريه( 4) 
4/117. 

وإمنا نسبه البين  ييد   ، ومل يورده الطزي يف األثر املتقدم، وهذا من كالم ابن  يد، أي إمنا القالل واحد( 3) 
 .4/117ر السيوطي يف الدر املنثو

 .9/449والدر املصون ، 1/494وتفسري البيضاوي، 4/441الكشاف: انظر( 4) 

 ﴾َوالَِّذيَن اْجَتَنُبوا الطَّاُغوَ  َأْن َيْعُبُدوَها َوَأَناُبوا ِإَلى اللَِّه َلُهُم اْلُبْشَرى َفَبش يْر ِعَبيادِ  ﴿ :وذلك يف قوله تعاىل( 4) 
= 
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العلماء، أي قول اهلل وقول رسله وقول  الَِّذيَن َيْسَتِؤُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه﴾﴿
ابتغياء   آييا  اهلل  فإهنم متبعون للمتشابه من ،وهؤالء هم ضد الذين يف قلوهبم  يغ

قصة أيب  (4)الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه،
﴿لن تنالوا الز حىت تنفقوا مما حتبون﴾ فإنه  :ملا اع قوله تعاىل (4)الدحداح

: مواله إليه وقال له صلى اهلل عليه وآله وسيلم وّقف يف سبيل اهلل أحب أ
 .(3)وهي معروفٌة يف كتب احلديث والتفسري ،(ماٌل رابح)

                            
= 

 (.47: الزمر)

 .كما يف قصة أيب الدحداح :ومقصود املؤلف، نا سقطالذي يظهر أنه يوجد ه( 4) 

وال نسب أكثر من أنه من ، ال أقف له على اسم: قال ابن عبد الز يف االستيعاب، أبو الدحداح األنصاري( 4) 
االسيتيعاب يف  : انظير . عاش إىل  من معاوية .ونقل كالمه هذا ابن حجر يف اإلصابة، األنصار حليف هلم
واإلصابة يف متييز الصيحابة البين حجير    ، (4939) 4/4144ن عبد الز القرطيب معرفة األصحاب الب

 (.9141) 7/449 العسقالين

 :الذي يبدو أن القصة اليت أشار إليها املؤلف هي قصة أيب طلحة وهي اليت قال فيها النيب صلى اهلل عليه وسلم( 3) 
 ﴾لن تنالوا الز حىت تنفقوا مما حتبون﴿ ابب، كتاب التفسري، وقد أخرجها البخاري يف صحيحه، (مال رابح)
باب فضل النفقة والصدقة على ، كتاب الزكاة، ومسلم يف صحيحه، (4444) 3/4314 ﴾به عليم﴿ -إىل-

 .، من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه(991) 7/73 األقربني والزوج واألوالد ولو كانوا مشركني

، 41/434وابن حبان يف صحيحه ، (44444) 41/474نده وأما قصة أيب الدحداح فأخرجها أمحد يف مس 
: عن أنس بن مالك( 4494) 4/44 واحلاكم يف مستدركه، (713) 44/311لطزاين يف املعجم الكبري وا

 :يا رسول اهلل إّن لفالن خنلة وأنا أقيم حالطي هبا فمره أن يعطيين أقيم حالطي هبا فقال له النيّب: أن رجاًل قال
فيأتى  : قالففعل، : ، قالبعين خنلتك حبالطي: فقال، وأتاه أبو الدحداح، فأىب. (ِبَنْخَلٍة يف اْلَجنَِّة أعطها ِإّياُه)

َكْم ِمْن ) :فقال النيّب، جعلها لهايا رسول اهلل إين قد ابتعت النخلة حبالطي ف: فقالصلى اهلل عليه وسلم، النيّب 
فإين بعته  ؛يا أّم الدحداح اخرجي من احلالط: فأتى امرأته فقال، مرارًا ،(ِعْذٍق َرداٍح ألََيب الدَّْحداِح يف اْلَجنَِّة

، قال احلاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم. أو كلمة حنوها، قد رحبت البيع: فقالت، بنخلة يف اجلنة
ة وكال القصتني أعين قص، 1/4434 السلسلة الصحيحة: انظر. "هو كما قاال": وقال األلباين، ووافقه الذهيب

تبا  أحسنه فهي يف قصية أيب  اأيب طلحة وقصة أيب الدحداح تدل على مقصود املؤلف من استما  القول و
: وأما يف قصة أيب الدحداح فيدل عليها رواية البيهقي يف شعب اإلميان هلذه القصة وهي، طلحة واضحة جلية

= 
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َلَهيا  ﴿ملا نزلت  :أخرج جويز عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما
أتى رجٌل إىل رسول اهلل صيلى اهلل علييه    (44من اآلية: احلجر) ﴾َسْبَعُة َأْبَواٍب
رسول اهلل إن يل سبعة مماليك وإين قد أعتقت لكيل  يا : فقال وآله وسلم،

الَّيِذيَن َيْسيَتِمُعوَن     َفَبش ْر ِعَباِد﴿ لت هذه اآليةنيزف. باب منها مملوكًا
 .(4)(41، 47من اآلية: الزمر) ﴾اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه

: وأخرج سعيد بن منصور عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قيال 
لسرين أين قد ِمُت لوال أن أضع جبيين هلل، وأجيالس أقواميًا   لوال ثالث 

 .(4)والسري يف سيبيل اهلل  يلتقطون طيب الكالم كما يلتقطون طيب التمر،
اْسَتِجيُبوا ِلَرب ُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َيْوم  ال َمَردَّ َلُه ِمَن اللَّيِه  ﴿واآلية حنو قوله 

: وحنو ما يأيت قريبياً ( 47من اآلية: الشورى)اآلية ﴾ ...ِاٍذَما َلُكْم ِمْن َمْلَجٍأ َيْوَم
 ُأوَلِِنَك﴾ ﴿ (43مين اآليية  : الزمير ) اآليية ﴾ ...اللَُّه َنزََّل َأْحَسَن اْلَحِديِث﴿

للدين احلق هداية  ﴾الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّهكر ﴿مبا ُذ[ ب/444ل]املوصوفون 
فهم الذين يتذكرون كما قيال   ﴾َوُأوَلَِِك ُهْم ُأوُلو اأَلْلَباِب﴿ (3)خاصة

                            
= 

: قال أبو الدحداح األنصاري. ﴾ًاحسن ملا نزلت ﴿من ذا الذي يقرض اهلل قرضًا :عن عبد اهلل بن مسعود قال
: قيال . أرين يدك يا رسيول اهلل : قال. (نعم يا أبا الدحداح) :قال. ؟ن اهلل لرييد منا القرضإيا رسول اهلل و

: قال. وأم الدحداح فيه وعياهلا، وحالطه فيه ستمالة خنلة: قال. فإين قد أقرضت ريب حالطي: قال. فتناول يده
شيعب  : انظير . اخرجي فقد أقرضته ريب: فقال. لبيك: فقالت. يا أم الدحداح: فجاء أبو الدحداح فناداها

 ( 3471) 4/444اإلميان
ومل أجد من ذكيره غيري   ، وذكره أيضًا يف أسباب النيزول، 4/117السيوطي يف الدر املنثور :عزاه جلويز( 4)

 .411ااه جابر وقد مر القول بتضعيفه ص  :وجويز يقال، السيوطي رمحه اهلل
وابن أيب ، (49147) 7/33وابن أيب شيبة يف مصنفه ، (4149) 4/349 أخرجه سعيد بن منصور يف سننه( 4)

، (437) 4/411السري : انظر. ومدار األثر على حبيب بن أيب ثابت وهو ثقة جليل، عاصم يف كتاب اجلهاد
، 4/441  ابن حبان كما يف ثقا اه عن ثقة أيضًا وهو حيىي بن جعدةوقد رو، (4194) 441والتقريب ص
 (.7471) 4144والتقريب ص

وهيي هدايية   ، وهداية خاصية ، وهي الداللة واإلرشاد، ألن اهلداية قسمان هداية عامة، أي هداية التوفيق( 3)
= 
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أي هم أهيل العقيول   ( 9من اآلية: الزمر)﴾ ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلو األََْلَباِب﴿: تعاىل
 . (4)الكاملة الذين يستحقون اهلداية

 (4)بيان ألحوال أضداد املذكورين ﴾َأَفَؤْن َحقَّ َعَلْيِه َكِلَؤُة اْلَعَذاِب﴿
ِإنَّ األََْبَراَر َلِفي ﴿األبرار بأحوال الفجار  على قاعدة القرآن يف قرنه ألحوال

واملراد بكلمية العيذاب   ( 44، 43: االنفطار) ﴾َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيٍم َنِعيٍم،
َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمن ي ألََْمألََنَّ َجَهينََّم ِميَن اْلِجنَّيِة    ﴿ :قوله تعاىل إلبليس
وِلحقوق كلمة العذاب أقير اليذين    (43ن اآليةم: السجدة) ﴾َوالنَّاِس َأْجَمِعنَي

َأَلْم َيْأِتُكْم ُرُسٌل ﴿ :، ملا قالت هلم املاللكةسيقوا من الكفار إىل جهنم  مرًا
ِمْنُكْم َيْتُلوَن َعَلْيُكْم آَياِ  َرب ُكْم َوُيْنِذُروَنُكْم ِلَقاءََ َيْوِمُكْم َهَذا َقياُلوا َبَليى   

 َأَفَأْننَت﴾ ﴿ (74من اآلية: الزمر) ﴾َذاِب َعَلى اْلَكاِفِريَنَوَلِكْن َحقَّْت َكِلَمُة اْلَع
وقد صاروا حمكومًا علييهم   ﴾ُتْنِقُذ َمْن ِفي النَّاِر﴿ بإبالغك إياهم اآليا 

أهنم من أهلها حىت كأهنم قد صاروا فيها، واآلية تسلية له صلى اهلل علييه  
َسيَواٌء  ﴿ :ب حنووآله وسلم بأنه ال ينفع التذكري من حق عليه كلمة العذا

وهؤالء هم الذين (1من اآلية: البقرة) ﴾َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتْنِذْرُهْم ال ُيْؤِمُنوَن
وليذا   ،(3)سبق قريبًا أن هلم من فوقهم هلل من النار ومن حتتيهم هليل  

 ﴾َلِكِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهنمْ ﴿: تعاىل من هم بضد حاهلم فقال (4)استدرك

                            
= 

 .1/441 أضواء البيان: انظر، التوفيق

يبينه املؤليف  كما س، وهي اخلالصة من شوالب اخللل، فاستحقت اهلداية لذلك، يعين كملت باتبا  احلق( 4) 
 .قريبًا

 .أي املذكورين سابقًا وهم الذين هداهم اهلل( 4) 

 .من هذا البحث 443ص انظر ( 3) 
لسان : انظر، ألن االستدراك حماولة إدراك الشيء، لكانت العبارة أسلم (استثىن: )ولو قال، هكذا يف األصل( 4) 

ِإنََّميا  ﴿ :كما قال تعاىل، كن فيكون :ياًا قال لهوإمنا إذا أراد ش، واهلل عز وجل ال يوصف باحملاولة، العرب
 .﴾َقْوُلَنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدَناُه َأْن َنُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن
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ووصيفوا   (41من اآليية : الزمر) ﴾َيا ِعَباِد َفاتَُّقوِن﴿: وهم الذين خوطبوا بقوله
 :باجتناب عبادة الطاغو  وباإلنابة، وهم أيضا املرادون بقوله فيما تقيدم 

فبني حياهلم   (41من اآليية : الزمر) اآلية﴾ ...َيا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َربَُّكْم﴿
أي درجا   ﴾َلُهْم ُغَرٌف ِمْن َفْوِقَها ُغَرٌف﴿ :م فقالكما بني ما ألضداده
 ملقابلة ما للكفار من دركا  سيافلة يف اجلحييم   ،عالية يف جنا  النعيم

 ﴾َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهاُربناء املنا ل املؤسسة على األرض ﴿ َمْبِنيٌَّة﴾﴿
 َوْعَد اللَِّه﴾﴿( 44من اآلية: مدحم) اآلية﴾ ...َوَأْنَهار  ِمْن َعَسٍل ُمَصّفىو﴿األربعة 

فإنيه وْعيد  وأُي   اخل  ﴾...﴿َلُهْم ُغَرف  ِمْن َفْوِقَها :لقوله (4)مصدر مؤكد
الستحالة اخللف عليه تعاىل إمنيا خيليف    ﴾ال ُيْخِلُف اللَُّه اْلِؤيَعاَدوعٍد ﴿

 .وذلك حمال يف حق اهلل تعاىل ،امليعاد الكاذب أو العاجز
استاناف إما لتمثيل احلياة الدنيا  اللََّه َأْنَةَل ِمَن السََّؤاِ  َما ًً﴾َأَلْم َتَر َأنَّ ﴿

يف صورة الزوال وسرعة االضمحالل مبا ذكر من أحوال الزر  ترغيبًا عين  
ِإنََّما َمَثُل اْلَحَياِة ﴿:  خارفها و ينتها وحتذيرًا من االغترار بزهرهتا كما يف قوله

وما يترتب عليه مين آثيار    (44من اآلية: يونس) ﴾ِمَن السََّماِء الدُّْنَيا َكَماٍء َأْنَزْلَناُه
قالوا َلْن ُنْؤِمَن َليَك  ﴿مجع ينبو  كما  ﴾َيَناِبيَعأدخله ﴿ َفَسَلَكُه﴾﴿ (4)قدرته

عيونًا وجمياري   :واملراد( 91من اآليية : اإلسراء) ﴾َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمَن األََْرِض َيْنُبوعًا
َأَلْم َتيَر  ﴿: تقدم مَّ ُيْخِرُج ِبِه َزْرعًا ُمْخَتِلفًا َأْلَواُنُه﴾ُث﴿ كالعروق يف األجساد

مين  : فياطر ) ﴾َأنَّ اللََّه َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍ  ُمْخَتِلفًا َأْلَواُنَهيا 

 ﴾ْخَتِلفًا َأْلَواُنيهُ َوَما َذَرَأ َلُكْم ِفي األََْرِض ُم﴿ :ويف النحل أعم من ذلك ،يف فاطر (47اآلية

                            
 .9/441 والدر املصون، 7/414 والبحر احمليط، 4/447 الكشاف: انظر( 4) 

، الم منقول بنصه من أيب السعودوهذا الك[ إما]: ويدل عليه قول املؤلف، الذي يظهر أن الكالم فيه سقط( 4) 
أو لالستشهاد على حتقق املوعود من آثار قدرته تعاىل وإحكام حكمتيه  ": وقد ذكر تتمة الكالم هناك فقال

 .4/317تفسري أيب السعود: انظر. "ورمحته
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بعد  ﴾َفَتَراُه ُمْصَفّرًايتم جفافه ﴿ ُثمَّ َيِهيُج﴾﴿ من أخضر وأمحر وأصفر (43من اآلية: النحل)
: ييونس ) ﴾َكَأْن َلْم َتْغَن ِباألََْمِس﴿ (4)[ًامكّسر]تاتًا ُف ﴾ُثمَّ َيْجَعُلُه ُحَطامًاخضرته ونضرته ﴿

لتيذكريًا عظيميًا    ﴾َلِذْكَرى﴿ (4)كر تفصياًل ما ُذإشارة إىل ﴾ِإنَّ ِفي َذِلَك﴿( 44من اآلية
أصحاب العقول اخلالصة عن شوالب اخللل يثبتون به حقيقة حيال   ﴾أُلوِلي اأَلْلَباِب﴿

  .(3)وقد قدمنا وجه تشبيه الدنيا باملاء ،الدنيا فال يغترون ببهجتها
هلل هدايتيه  تقدم أنه من ييرد ا  َأَفَؤْن َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه لإِلْسالِم﴾﴿

وهذا  (444من اآليية : األنعام) ﴾َفَمْن ُيِرِد اللَُّه َأْن َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلإِلْسالِم﴿
 (4)استاناف جار جمرى التعليل ملا قبله من ختصيص الذكرى بأويل األلباب

فإن الصدر حميل   ؛وشرح الصدر لإلسالم عبارة عن تكميل االستعداد له
 ﴾َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّيُدورِ ﴿: له تعاىلالقلب كما دل له قو

تيال رسيول اهلل   : أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال( 41من اآلية: احلج)
﴿َأَفَمْن َشَرَح اللَُّه َصْدَرُه لإِلْسالِم َفُهَو َعَلى ُنوٍر  :صلى اهلل عليه وآله وسلم

إذا دخل النور ): قال ؟نشراح الصدريا رسول اهلل كيف ا: تقل ِمْن َرب ِه﴾
اإلنابية  ): فما عالمة ذلك يا رسول اهلل قال: قلنا (القلب انشرح وانفسح

والتأهب للمو  قبيل نيزول    ،والتجايف عن دار الغرور ،إىل دار اخللود
 .انتهى (4)(املو 

                            
 .44/441تفسري القرطيب : ، وانظر"مكسر: "يف األصل( 4) 

يف األرض ينابيع مث إخراج الزر  خمتلفًا ألوانه مث هيجانه واصفراره مث أي من إنزال املاء من السماء وإدخاله ( 4) 
 .جعله حطامًا

 .يف أول هذه اآلية اآلية ﴾ ...َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء﴿ :تقدم عند قوله تعاىل( 3) 
 .43/331 لوسيوتفسري اآل، 4/311 تفسري أيب السعود: انظر( 4) 

لضعف أحاديث سعيد بن أيضًا،  وهذا خز ضعيف: "وقال أمحد شاكر، 1/34أخرجه الطزي يف تفسريه  (4) 
مث ألن أبا عبيدة مل يسمع من أبيه عبد اهلل ، عبد امللك بن واقد احلراين عن حممد بن سلمة كما ذكر أبو حامت

هذا األثر أيضًا اليثعليب يف  خرج أو، 44/414 تفسري الطزي بتحقيق أمحد شاكر: انظر. هي.أ"بن مسعود 
= 
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فإن موسى عليه السالم ملا أمره اهلل تعاىل بالذهاب إىل  ؛وشرح الصدر مطلوب عظيم
وقال اهلل لرسوله صلى اهلل عليه وآليه   (44: طيه) ﴾َقاَل َرب  اْشَرْح ِلي َصْدِري﴿فرعون 
النيور مين اهلل    َفُهَو َعَلى ُنوٍر ِمْن َربِِّه﴾﴿( 4: الشرح) ﴾َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك﴿ :وسلم
ومين   .كل ما فيه النجاة فيأتيه وكل ما فيه اهلالك فيتركيه  (4)[فريى] ة القلبءاضاست

َوَمْن َلْم َيْجَعِل ﴿: وقال (4)احلديث بطوله( ...اللهم اجعل يف قليب نورًا: )األدعية النبوية
مين ييرد أن    ،ومقابل من شرح اهلل صدره (41من اآلية: النور) ﴾اللَُّه َلُه ُنورًا َفَما َلُه ِمْن ُنوٍر

ها ِكْرَت ْنأي ِم ْم ِمْن ِذْكِر اللَِّه﴾َفَوْيٌل ِلْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُه﴿ ،جيعل صدره ضيقًا حرجًا ،يضله
فإن بذكره تطمان القلوب وهم أهل القلوب الغافلة الذين حذر اهلل رسوله عن  ؛ذكر اهلل
 ُأوَلِِنَك﴾ ﴿ (41من اآليية : الكهف) اآلية﴾ ...َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا﴿طاعتهم 

 .﴾ هاهر  كونه ضالاًل لكل أحدمبني، ﴿(3)من احلق ﴾ِفي َضالٍل ُمِبنٍيالقاسية قلوهبم ﴿
يف  (41مين اآليية  : الشيورى ) ﴾َأال ِإنَّ الَِّذيَن ُيَماُروَن ِفي السَّاَعِة َلِفي َضالٍل َبِعييدٍ ﴿: ويأيت

 .الشورى

                            
= 

أبو فروة : "4/441اف الشافقال احلاف  ابن حجر يف الك، ويف سنده أبو فروة الرهاوي، 4/497تفسريه 
خرج األثير  أو، (7771) 4171التقريب ص: انظر ."متروك" :وقال عنه يف التقريب ".الرهاوي فيه كالم

ويف سنديا عدي بين  ، (4111) 43/433ميان والبيهقي يف شعب اإل، 4/341أيضًا احلاكم يف مستدركه 
، (914)، واحلديث ضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة (4477) 174ص "متروك" :قال يف التقريب، الفضل

مرسل له شواهد كثرية متصلة ومرسلة يرتقي هبا إىل درجة الصحة " :وقال السيوطي يف اإلتقان عن احلديث
 . 441اإلتقان ص: انظر. "أو احلسن

 .ويقتضيها السياق، األصل ما بني املعقوفتني ليست يف( 4)
: ولفظيه ( 1341) 4/4917باب الدعاء إذا انتبه باللييل  ، كتاب الدعوا ، أخرجه البخاري يف صحيحه( 4)

، وحتيت نيوراً ، وفوقي نورًا، وعن يساري نورًا، ويف اعي نورًا، ويف بصري نورًا، اللهم اجعل يف قليب نورًا)
بياب  ، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ومسلم يف صحيحه، (واجعل يل نورًا، وخلفي نورًا، ورًاوأمامي ن

 .من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما( 713) 1/39 الدعاء يف صالة الليل وقيامه

لعبد اهلل بن يوسف بن ، كتاب مغين اللبيب عن كتب األعاريب: انظر، (عن) مبعىن( من) وتأيت، أي عن احلق( 3)
 .4/191هشام 
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وقد ااه اهلل حيديثًا يف   ،وهو القرآن اللَُّه َنةََّل َأْحَسَن اْلَحِديِث﴾﴿
أحسن القصص  :وااه (41: املرسيال  ) ﴾َبْعَدُه ُيْؤِمُنوَن َفِبَأي  َحِديٍث﴿: قوله
 .(3من اآلية: يوسف) ﴾َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص﴿

يا رسيول  : قالوا: ابن جرير عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال (4)[خرجأ]
﴾ بدل ِكَتابًا﴿ .(4)﴾اللَُّه َنةََّل َأْحَسَن اْلَحِديِث﴿ :اهلل لو حدثتنا، فأنزل اهلل تعاىل

ابن أيب حامت عن ابن عباس رضي  (4)[خرجأ] .صفًة له ﴾ُمَتَشاِبهًا﴿ (3)من أحسن
ابن املنيذر   (1)[خرجأ. ](4)يشبه بعضه بعضًا ويرد بعضه إىل بعض: اهلل عنهما قال

 يفسر بعضيه بعضياً  : قال ﴾ُمَتَشاِبهًا﴿: وابن جرير عن سعيد بن جبري يف قوله
عبد  (4)[خرجأ] (1)صفة ثانية َمَثاِنَي﴾، ﴿(7)بعضه على بعض ويدل ،[أ/444ل]

                            
 .11ص  4وانظر تعليق بياض يف األصل ما بني املعقوفتني يف موضعه ( 4) 
عين  ، عن حكام بن سيلم ، من طريق نصر بن عبد الرمحن األودي، 43/441أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4) 

حتقيق  :انظر، ثقة: ونصر بن عبد الرمحن شيخ الطزي، به، عن ابن عباس، ليعن عمرو املال، أيوب بن موسى
السيري  : انظر. وحكام بن سلم أبو عبد الرمحن الرا ي الكناين ثقة له غرالب، 4/339 (443) أمحد شاكر

 حتقيق أمحد شياكر : وأيوب بن موسى مكي ثقة حاف  انظر، (4441) 414والتقريب ص، (41) 9/11
، (444) 1/441 السيري : انظر، وعمرو املاللي هو عمرو بن قيس املاللي ثقة متقن عابد، 4/14( 4179)

 واحلياكم يف مسيتدركه  ، 9/41وله شاهد  أخرجه ابن حبان يف صحيحه ، (4434) 743والتقريب ص
التعليقا  احلسان على : انظر. وقد صححه األلباين، عن أبيه، عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص، 4/371

 .9/41 صحيح ابن حبان

 .7/414 والبحر احمليط، 4/441 الكشاف: انظر( 3) 
 .11ص  4وانظر تعليق بياض يف األصل ما بني املعقوفتني يف موضعه  (4) 
ومل ييذكر  ، ذكره ابن كثري يف تفسريه عن سعيد بن جبري عن ابن عباسمل أجده يف تفسري ابن أيب حامت و (4) 

 4/141 السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه البن أيب حامت، 4/77تفسري ابن كثري : انظر، إسنادًا له

 .11ص  4وانظر تعليق بياض يف األصل ا بني املعقوفتني يف موضعه م (1) 
 حتقيقه على تفسري الطزي: انظر، بإسناٍد جيد كما قاله أمحد شاكر، 43/444 أخرجه ابن جرير يف تفسريه( 7) 

 .4/141السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه البن املنذر، 4/474

 .43/341لوسياآل وتفسري، 4/311تفسري أيب السعود: انظر( 1) 
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 :سألت احلسن عن قول اهلل تعاىل: قال (4)أيب رجاء بن محيد وابن جرير عن
يكون يف هذه السيورة   ؛ثىن اهلل فيه القضاء :قال ﴿ِكَتابًا ُمَتَشاِبهًا َمَثاِنَي﴾

ثىن فيه من قصيص   ما :واملراد. (4)اآلية ويف السورة األخرى اآلية تشبهها
 .رسله ومن أنباله وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده

 .التقيبض  :االقشيعرار  َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم﴾﴿
 ّفاقشعر جليده وَقي   :يقال .اقشعر اجللد إذا تقبض تقبضًا شديدًا :يقال
 .(3)بغتة إذا عرض له خوف شديد من أمر هالل ديه :شعره
: عبد بن محيد وعبد الر اق وابن املنذر عن قتيادة قيال   (4)[خرجأ]

وتطميان   ،وتبكي أعينهم ،تقشعر جلودهم ،نعتهم اهلل ،هؤالء أولياء اهلل
إمنا هذا  ،قلوهبم إىل ذكر اهلل، ومل ينعتهم بذهاب عقوهلم والغشيان عليهم

 ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم ِإَلى ُثمَّ َتِلنُي﴿. (4)وإمنا هو من الشيطان ،يف أهل البد 
أي إذا اعوا ذكر رمحة اهلل واجلنة اطمأنت وسكنت إىل ذكر  ﴾ِذْكِر اللَِّه

فهؤالء هم بيني الترهييب    -وهو بضد القاسية قلوهبم من ذكر اهلل-اهلل 
ُهنَدى  ﴿ (4)[أحواهلم]أي ما شرحه اهلل من  َذِلَك﴾ والترغيب والوعيد ﴿

َوالَّيِذيَن اْهَتيَدْوا َ اَدُهيْم    ﴿أي هدى اهلل إياهم  َمْن َيَشاُ ﴾ اللَِّه َيْهِدي ِبِه

                            
: انظير . يروي عين احلسين  ، من أهل البصرة، وكان ثقة، أبو رجاء األ دي، احُلّداين هو حممد بن سيف( 4) 

  143والتقريب ص، (43114) 7/373واجلرح والتعديل البن أيب حامت ، 7/494الطبقا  البن سعد

وعزاه لعبد ، 49ص : انظر، م عليهمبإسناد رجاله ثقا  تقدم الكال، 43/444رجه الطزي يف تفسريه خأ( 4) 
 .4/141 السيوطي يف الدر املنثور :بن محيد

يف  (قشعر) وانظر مادة، 43/311 والتحرير والتنوير، 4/319 وتفسري أيب السعود، 4/449 الكشاف: انظر( 3) 
 .44/474لسان العرب 

وعزاه لعبد بن ، 41الم عليه صوإسناده صحيح تقدم الك، (4141) 3/431أخرجه عبد الر اق يف تفسريه ( 4) 
 .4/141السيوطي يف الدر املنثور  :محيد وابن املنذر

 .والسياق يقتضي ذلك أيضًاتفسري أيب السعود، والتصويب من  "أقواهلم" :يف األصل( 4) 
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 ﴾َفَهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا ِفيِه ِمَن اْلَحق  ِبِإْذِنِه﴿( 47من اآلية: حممد) ﴾ُهدىو
 .والقاسية قلوهبم يف ضالل مبني (443من اآلية: البقرة)

اعت رسول اهلل  :فة رضي اهلل عنهمسلم من حديث حذي (4)[خرجأ]
تعرض الفنت على القليوب كاحلصيري   ): صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول

فأي قلب أشرهبا نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرهيا   ،عودًا عودًا
على أبيض مثل الصفا فيال   :نكت فيه نكتة بيضاء، حىت تصري على قلبني
 (3)كالكو  (4)خر أسود مربادتضره فتنة ما دامت السموا  واألرض، واآل

. (4)(وال ينكر منكرًا إال ما أشرب من هيواه  ال يعرف معروفًا، (4)يًاّخَجُم
خيلصه من ورطة ضالله لكنه تعاىل  ﴾اللَُّه َفَؤا َلُه ِمْن َهاٍد (1)َوَمْن ُيْضِلِل﴿

إالَّ َوَما ُيِضلُّ ِبيِه  ﴿: قال تعاىل ،ال يضل إال من يستحق العقوبة باإلضالل
 (.41من اآلية: البقرة) ﴾اْلَفاِسِقنَي
أي للعذاب السييئ   َأَفَؤْن َيتَِّقي ِبَوْجِهِه ُسوَ  اْلَعَذاِب َيْوَم اْلِقَياَمِة﴾﴿

فال جيد ما يتقي به وقو  العذاب يف وجهه فال  ،تغل يده (7)وهو الكافر هبا

                            
 .11ص  4وانظر تعليق بياض يف األصل ما بني املعقوفتني يف موضعه  (4) 

الُّرْبدة لون بني السيواد  : قال أبو عبيدة، يد اربداد القلب من حيث املعىن ال الصورةوير، و اْربادَّ، من اْرَبدَّ( 4) 
 .4/411 ولسان العرب، 144، 4/144 النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري: انظر. والغزة

، زانوكيي ، كيوا  أواجلمع ، وهو مشتق من ذلك، الكو  من األواين معروفمجعه، و: كا  الشيء كو ًا (3) 
 ولسيان العيرب  ، 4/419 النهاية البن األثري: انظر. "أي يغترف بالكو ، يكتا ": قال ابن األثري، وكو ة
44/411. 

 ولسان العرب، 4/431 النهاية البن األثري: انظر. واالعتدال، واجملخي املالل عن االستقامة، جمخيًا أي مالاًل( 4) 
4/494. 

وإنه يأر  بني املسجدين ، باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبًا وسيعود غريبًا، كتاب اإلميان، صحيح مسلم: انظر( 4) 
4/449 (444.) 

 [ب/444ل( ]1) 
 .إال أن يكون قصده الكافر باملثاين املتقدم ذكرها( هبا) مل يتضح يل مقصود املؤلف بقوله( 7) 



  الزمر سورة نص المحققال: البابَالثاني

 
 

(444) 

مَّْن َيْأِتي آِمنيًا َييْوَم   َأَفَمْن ُيْلَقى ِفي النَّاِر َخْير  َأ﴿ري ظيتقي إال به، واآلية ن
أفمين   :وقد حذف هنا مقابل األول والتقيدير ( 41من اآلية: فصلت) ﴾اْلِقَياَمِة

أي يقول خزنة  ﴾َوِقيَل﴿: وقوله .يتقي بوجهه سوء العذاب أمن يأيت آمنًا
 .ألنفسكم ﴾ُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِسُبوَن﴿ :﴾ِللظَّاِلِؤنَي﴿ :جهنم
ِمْن َقْبل َمْن كذلك، وهي األمم املاضيية   ْن َقْبِلِهْم﴾َكذََّب الَِّذيَن ِم﴿

ِمنْن َحْينُث ال   أي األدىن ﴿ ﴾َفَأَتناُهُم اْلَعنَذابُ  اليت كذبت رسلها ﴿
مين  : الزمير ) ﴾َوَبَدا َلُهْم ِمَن اللَِّه َما َلْم َيُكوُنوا َيْحَتِسُبوَن﴿ :حنو ﴾َيْشُعُروَن

هيذا عيارض   ﴿ :واوذلك كأصحاب عاد رأوا السحاب فقيال  (47اآليية 
َبْل ُهَو َما ﴿: إغاثة هلم وغيثًا يصيب أرضهم، قال اهلل (4)فاحتسبوا ﴾ممطرنا

  (44من اآلية: األحقاف) ﴾اْسَتْعَجْلُتْم ِبِه ِريح  ِفيَها َعَذاب  َأِليم 
وهو الذل والصغار كاملسخ واخلسيف   َفَأَذاَقُهُم اللَُّه اْلِخْةَي ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا﴾﴿

 ،لشدته ودواميه  ﴾َأْكَبُره هلم ﴿الذي أعّد َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة﴾قتل والسيب واإلجالء ﴿وال
 .لو كان من شأهنم العلم لعلموا واعتزوا ﴾َلْو َكاُنوا َيْعَلُؤوَن﴿

كما ضرب تعاىل األمثال يف  َوَلَقْد َضَرْبَنا ِللنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن﴾﴿
 ِمْن ُكلِّ َمَثٍل﴾﴿ (4)سورة األمثال :قال هلاففي الزبور سورة كاملة ي ،غريه

وقد قدمنا ما يف األمثيال مين    ﴾َلَعلَُّهْم َيَتَذكَُّروَن﴿ الناهرون يف أمر الدينحيتاج إليه 
 . (3)الفوالد

                            
وهي ، ه اهلل األلف وتاء االفتعالوقد أدخل عليها املؤلف رمح، هن :ومن معانيها، حسب :هذه الكلمة أصلها( 4) 

 من اآلية: الزمر) ﴾َوَبَدا َلُهْم ِمَن اللَِّه َما َلْم َيُكوُنوا َيْحَتِسُبوَن﴿ :كما يف قوله تعاىل، تدخل على الفعل الثالثي
البحير احملييط   : انظر، "وما كان يف حساهبم، ههر هلم خالف ما كانوا يظنون": قال يف البحر احمليط( 47
7/474. 

: انظير  .األمثيال  :غري أن الزخمشري والسيوطي ذكرا أن يف األجنيل سورة يقال هلا، مل أجد من نص عليه( 4) 
 .4/414اإلتقان، 4/79الكشاف

: العنكبو ) ﴾َوِتْلَك األََْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن﴿ :يف سورة العنكبو  عند قوله تعاىل( 3) 
= 
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جعلناه كذلك ألن العربية أقرب اللغيا  إىل فهيم    ﴾ُقْرآنًا َعَرِبّيًا﴿
َأْنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا َلَعلَُّكْم  ِإنَّا﴿: عباراهتا، كما قال يف صدر سورة يوسف

ال اخيتالف فييه وال تنياقض     :َغْيَر ِذي ِعَوٍج﴾﴿ (4: يوسف) ﴾َتْعِقُلوَن
 .﴾َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن﴿

 ومفعوليه  ،هو مفعيول ضيرب األول   َضَرَب اللَُّه َمَثاًل َرُجاًل﴾﴿
تصل به ما هيو  يول ،ُقد م على األول للتشويق إليه ،مثاًل :الثاين[ أ/443ل]

متنيا عون خمتلفيون، سيياة     ِفيِه ُشَرَكاُ  ُمَتَشاِكُسوَن﴾﴿. (4)من تتمته
َوَرُجاًل اهتم املتباينة ﴿يف مهّم (4)أخالقهم أي مجاعة يتجاذبونه ويتعاورونه

 .فرد ليس لغريه فيه شركة وال له عليه سبيل ِلَرُجٍل﴾أي خالصًا ﴿ ﴾َسَلؤًا
يب حامت عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف ابن جرير وابن أ (3)[خرجأ]

 .فهذا مثل ضيربه اهلل ألهيل األوثيان    .هلة شىتآالرجل يعبد : اآلية قال
َهْل َيْسنَتِوَياِن  ﴿ .(4)ضرب لنفسه مثاًل .يعبد إهلًا واحدًا ﴾َوَرُجاًل َسَلمًا﴿
إنكار واستبعاد الستوالهما، ونفي له على أبليغ وجيه وآكيده،     ﴾َمَثاًل

ذلك من اجلالء والظهور حبيث ال ميكين أحيد  أن يتفيوه     وإيذان بأن
 .باستوالهما ضرورة أن أحديا يف أعلى عليني واآلخر يف أسفل سيافلني 

وتنبيه للموحدين مبا هلم من املزية تقرير ملا مثله من نفي االستواء  اْلَحْؤُد ِللَِّه﴾﴿
                            

= 
43). 

 .43/344 لوسيوتفسري اآل، 4/394تفسري أيب السعود: انظر( 4) 

: ، وتعياوروا الشييء  فكلما كف واحيد ضيرب آخير   ، إذا تعاونوا :تعاور القوم فالنًا واعتوروه ضربًا( 4) 
، (عيور ) ميادة ، 4/497مقاييس اللغية البين فيارس    : انظر. تداولوه فيما بينهم، وهو املعىن املراد هنا

 .9/474ربولسان الع
 .11ص  4، وانظر تعليق بياض  يف األصل ما بني املعقوفتني يف موضعه (3) 

تقدم الكالم عليه ، وهو ضعيف، ويف سنده عطية العويف، 43/449أخرجه الطزي بلف  مقارب يف تفسريه ( 4) 
 (.41311) 41/3441، وهو يف تفسري ابن أيب حامت 17ص
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وهيم   ﴾ْكَثنُرُهْم ال َيْعَلُؤنونَ  َبْل َأ﴿ .بعبادته بتوفيق اهلل وأهنا نعمة جليلة إفرادهم هلل
  .املشركون ال يعلمون ذلك مع كمال ههوره

 :قيل ﴾َميُِّتوَن﴿ عثت إليهمالذين ُب َميٌِّت َوِإنَُّهْم﴾يا حممد ﴿ ِإنََّك﴾﴿
إهنا قالت قريش إن حممد ميو  ونستريح من دعوته النبوة، كميا قيال   

أي امليو    (31: الطور) ﴾َرْيَب اْلَمُنوِن َأْم َيُقوُلوَن َشاِعر  َنَتَربَُّص ِبِه﴿: تعاىل
 .ملوتكم (34: الطور) ﴾ُقْل َتَربَُّصوا َفِإن ي َمَعُكْم ِمَن اْلُمَتَرب ِصنَي﴿

َهَذاِن َخْصَماِن ﴿: حنو ﴾ُثمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد َربُِّكْم َتْخَتِصُؤوَن﴿
فيحتج عليهم الرسول باإلبالغ إليهم ( 49من اآلية: احلج) ﴾اْخَتَصُموا ِفي َرب ِهْم

َفَلَنْسَأَلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسيَل ِإَليْيِهْم   ﴿: وهو قول اهلل ،ما أرسل به من اآليا 
 .(1: األعراف) ﴾َوَلَنْسَأَلنَّ اْلُمْرَسِلنَي

من افترى على  :أي أهلم من كل هامل ﴾َفَؤْن َأْظَلُم ِمؤَّْن َكَذَب َعَلى اللَِّه﴿
َوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَهيا  ﴿ :هم باملعاصيَرَمب بإدعاء أنه َأاهلل الكذ

ومثيل   (41مين اآليية  : األعراف) ﴾آَباءَََنا َواللَُّه َأَمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنَّ اللََّه ال َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء
إىل -﴾ ْل ِإنََّما َحرََّم َرب َي اْلَفَواِحَشُق﴿( 441من اآلية: البقرة) ﴾اتََّخَذ اللَُّه َوَلدًا﴿: قوهلم
[ ب/443ل] (33مين اآليية  : األعراف) ﴾َوَأْن َتُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما ال َتْعَلُموَن﴿: -قوله
مين  : ص) ﴾َهَذا َساِحر  َكذَّاب ﴿: ﴾ وذلك حني قال الكافرونَوَكذََّب ِبالصِّْدِق﴿

﴾ عليى لسيان   ِإْذ َجاَ ُهالصدق ﴿ أي باألمر الذي هو عني احلق ونفس (4اآليية 
أي هليؤالء   (24اآلينة : الةمر) ﴾َأَلْيَس ِفي َجَهنََّم َمْثوًى ِلْلَكاِفِريَنالصادق األمني ﴿

 (4)[كيل ل] الذين افتروا على اهلل الكذب وكذَّبوا رسوله الذي أتاهم بياحلق أو 

 .الكافرين الذين هؤالء من أفرادهم
 ﴾َوَصدََّق ِبنهِ ﴿ :هو رسوله صلى اهلل عليه وآله وسلمو ﴾َوالَِّذي َجاَ  ِبالصِّْدِق﴿

 . املتصفون بأشرف الصفا  ﴾ُأوَلَِِك ُهُم اْلُؤتَُّقوَنوهم أتباعه ﴿
                            

 ".صح: "، وعليهجاء ملحقًا باحلاشية" لكل: "قوله( 4)
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من حسن املآب والسالمة من الفيز    ﴾َلُهْم َما َيَشاُ وَن ِعْنَد َربِِّهْم﴿
  .﴾َذِلَك َجَةاُ  اْلُؤْحِسِننَياألكز وغريه من أهوال يوم القيامة ﴿

إذ ال خيلو عبَد  ؛يف دار الدنيا ﴾ِلُيَكفَِّر اللَُّه َعْنُهْم َأْسَوَأ الَِّذي َعِؤُلوا﴿
 .وتكفري السيئ عنيهم بياأُلْوىل   -إال من عصمه اهلل- (4)اهلل عن املخالفة

 (4)وجيزيهم حبسينها  ﴾َوَيْجِةَيُهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن الَِّذي َكاُنوا َيْعَؤُلوَن﴿
ملَّا خوف  .(7: الزلزلية ) ﴾َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَرُه﴿ه أيضًا كما دل ل

: املشركون رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم من آهلتهم قيال تعياىل  
إنكار ونفي لعدم كفايته تعاىل عليى أبليغ    ﴾َأَلْيَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدُه﴿

ه وآله وسلم، واجلنس اليداخل  حممد صلى اهلل علي :واملراد بعبده. (3)وجه
أي ولعباده كل  ،فيه حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم، دخواًل أوليًا وأولويًا

ُمِهٍم من أمور الدين والدنيا، فكفى عباده املهما  من أمور الدين ببعثيه  
 اآليية ﴾ ...َأْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَبَأَوَلْم َيْكِفِهْم َأنَّا ﴿الرسل وإنزال الكتب 

بدفاعيه   وكفاهم مهما  الدنيا وشرور بعضهم بعضًا( 44من اآلية: العنكبو )
مين  : البقرة) ﴾َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِ  األََْرُض﴿الفساد 

وهي األنداد اليت اختذوها كما  ﴾َوُيَخوُِّفوَنَك ِبالَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه﴿ (444اآليية 
مين  : هود) اآلية﴾ ...اْعَتَراَك َبْعُض آِلَهِتَنا ِبُسوٍءإالَّ ِإْن َنُقوُل ﴿ :دقال قوم هو

َفَؤا َلنُه  يعاقبه باإلضالل عن سبيل الرشاد ﴿ ﴾َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه﴿ (44اآلية
 .فمن يهده من بعد اهلل ﴾ِمْن َهاٍد
َأَلْيَس  إليه ﴿يصرفه عما هداه اهلل ﴾َوَمْن َيْهِد اللَُّه َفَؤا َلُه ِمْن ُمِضلٍّ﴿

بغاليب ذي انتقيام، فبعزتيه هيدى مين هيدى مين         ﴾اللَُّه ِبَعِةيٍة

                            
 .مبعىن أن كل العباد ال خيلون عن املخالفة، يريد به اجلنس( 4) 

 .أي حبسن أعماهلم الصاحلة( 4) 
 .44/344 آللوسيوتفسري ا، 4/394تفسري أيب السعود: انظر( 3) 
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 ﴾ِذي اْنِتَقاٍم، وبعزته عاقب باإلضالل من عاقب منهم ﴿[أ/444ل]العباد
َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ُرُسياًل  ﴿: ينتقم من أعداله ألولياله كما قال تعاىل

ِباْلَبي َناِ  َفاْنَتَقْمَنا ِمَن الَِّذيَن َأْجَرُموا َوَكاَن َحّقًا َعَلْيَنا ِإَلى َقْوِمِهْم َفَجاُءوُهْم 
 .(47: الروم) ﴾َنْصُر اْلُمْؤِمِننَي

َمْن َخَلنَق السَّنَؤاَواِت َواأَلْرَض   كفار قريش ﴿: ﴾َوَلِِْن َسَأْلَتُهْم﴿
بيل   ،ليهيا طروا علوضوح األدلة وإقرارهم بالفطرة اليت ُف ﴾َلَيُقوُلنَّ اللَُّه

 ،إقرار بصفة عزته وعلمه (9من اآليية : الزخرف) ﴾َخَلَقُهنَّ اْلَعِزيُز اْلَعِليُم﴿: قالوا
َما َتْدُعوَن ِمْن أخزوين ﴿ ﴾ُقْل َأَفَرَأْيُتْم﴿ .ملا دل عليهما من إجياده ملا ذكر

أي بعد إقرارهم  ﴾ُدوِن اللَِّه ِإْن َأَراَدِنَي اللَُّه ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِِّه
هل آهليتكم   (4)[فأخزوين]بأن اهلل هو الذي خلق العامل العلوي والسفلي 

: كميا تقيدم   .إن أرادين بضر تكشف ذلك، أو ال يكشف ذلك إال اهلل
وهو عام لكل  (1من اآليية : الزمر) ﴾َوِإَذا َمسَّ اإلنسان ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمِنيبًا ِإَلْيِه﴿

َوِإْن َيْمَسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفال َكاِشَف َليُه  ﴿: قالو ،إنسان من مؤمن وكافر
َهنْل ُهننَّ   ﴿ (4)[بنفيع ] ﴾َأْو َأَراَدِني ِبَرْحَؤنةٍ ﴿ (47من اآلية: األنعام) ﴾ُهَوإالَّ 

مجيع أموري من دفع ضر ﴾ يف ُقْل َحْسِبَي اللَُّه﴿ فيمنعنها عين ﴾ُمْؤِسَكاُت َرْحَؤِتِه
لقيي يف  هلا خليل اهلل إبراهيم عليه السالم حني ُأوجلب نفع، وهي الكلمة اليت قا

 ِإنَّ النَّاَس َقيْد َجَمُعيوا َلُكيمْ   ﴿ :النار، واليت قاهلا صحابة املصطفى ملا قيل هلم
َفياْنَقَلُبوا    َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم اْلَوِكيُل﴿: فقالوا( 473من اآليية : آل عمران) ﴾َفاْخَشْوُهْم

                            
ء  الذي ينقل عنه املصنف كثريًا، وكذا جيا  7/441تفسري أيب السعود والتصويب من  "خزأف" :يف األصل( 4)

 .44/1على الصواب يف تفسري اآللوسي 

الذي ينقل عنه املصنف كثريًا، وكذا جياء    7/441تفسري أيب السعود والتصويب من  "تنفع" :يف األصل( 4)
 .44/1على الصواب يف تفسري اآللوسي 
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َعَلْينِه  ﴿( 474، 473من اآليية : آل عمران) (4)﴾َوَفْضٍل َلْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌءِبِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه 
 .﴾َيَتَوكَُّل اْلُؤَتَوكُِّلوَن

خطاب لكفار قومه بعد إقامة احلجة عليهم وإلقيامهم   ﴾ُقْل َيا َقْوِم﴿
يبق هلم مقدرة بعد اإلقرار خبلق اهلِل العامَل العلوي والعيامل   فلم ،(4)احلجة

أن آهلتهم ال تدفع ضرًا وال جتلب نفعًا، كما قرر اخلليل عليى  السفلي، و
 ﴾َهْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن، َأْو َيْنَفُعيوَنُكْم َأْو َيُضيرُّونَ  ﴿: قومه ذلك بقوله

نيتم عليهيا مين    أعلى حالتكم اليت  ﴾اْعَؤُلوا َعَلى َمَكاَنِتُكْم﴿( 73، 74: الشعراء)
 من اآليية : فصلت) ﴾اْعَمُلوا َما ِشْاُتْم﴿وهو هتديد من باب الضاللة اليت متكنتم فيها، 

 اْعَمُلوا َعَلى َمَكاَنِتُكْم ِإنَّا َعياِمُلونَ  (3)َوُقْل ِللَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن﴿: وتقدم يف هود( 41
 على مكانيت مين   ﴾ِإنِّي َعاِمٌل﴿ (444، 444: هود) ﴾َواْنَتِظُروا ِإنَّا ُمْنَتِظُروَن

 .﴾َسْوَف َتْعَلُؤوَنَف﴿ اهلداية
َفَأَذاَقُهُم اللَُّه اْلِخْزَي ِفي اْلَحَيياِة  ﴿: كما قال ،يف الدنيا ﴾َمْن َيْأِتيِه َعَذاٌب ُيْخِةيِه﴿
 .دالم  ال ينقطع ﴾َوَيِحلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيٌم﴿( 41من اآلية: الزمر) ﴾الدُّْنَيا

وهو صيلى   ،﴾ ألجِلهمِللنَّاِس ِباْلَحقِّ﴿ نالقرآ ﴾ِإنَّا َأْنَةْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب﴿
 اهلل عليه وآله وسلم داخٌل فيهم، أي ألجل بيان مصياحلهم يف املعياش واملعياد   

 (9من اآلية: اإلسراء) ﴾ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم﴿بالقرآن  ﴾َفَؤِن اْهَتَدى﴿
( 41مين اآليية  : فصيلت ) ﴾ِمَل َصاِلحًا َفِلَنْفِسِهَمْن َع﴿أي نافع نفسه حنو  ﴾َفِلَنْفِسِه﴿

َوال َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ﴿: وحنو (31: امليدثر ) ﴾ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة﴿: وحنو
: البقرة) ﴾َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت﴿: وحنو( 414من اآلية: األنعام) ﴾َعَلْيَهاإالَّ 

                            
اَس َقيْد َجَمُعيوا َلُكيْم    الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّي قوله ﴿ باب، كتاب التفسري، صحيح البخاري: انظر( 4)

 (.4413) 3/4314 ﴾َفاْخَشْوُهْم

 (.احلجر: )كذا يف األصل ولعل صواهبا( 4)

 [.ب/444ل( ]3)
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َميْن  ﴿ فباهلداية ينال خري الدارين، تطيب حياته يف الدنيا كما دل له (411من اآليية 
 (97مين اآليية  : النحل) ﴾َعِمَل َصاِلحًا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمن  َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطي َبًة

ُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتيي  َتَخاُفوا َوال َتْحَز َعَلْيِهُم اْلَمالِلَكُة َأالَّ َتَتَنزَُّل﴿وعند املو  
ال َيْحيُزُنُهُم اْلَفيَزُ    ﴿ويف اآلخيرة  ، (31من اآلية: فصلت) اآلية﴾ ...ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن

َوَميْن َأَسياءََ   ﴿حنو  ﴾َوَمْن َضلَّ َفِإنََّؤا َيِضلُّ َعَلْيَها﴿( 413من اآلية: األنبياء) ﴾األََْكَبُر
 ﴾َوَما َأْنَت َعَلْيِهْم ِبَوِكيٍلوبال ضره عالد  عليه﴿ أي إّن( 41من اآلية: فصلت) ﴾َفَعَلْيَها

أي ليس علييك   (44: الغاشية) ﴾َلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَصْيِطٍر﴿: لتجزهم على اهلدى حنو
 . إال البالغ
والكزى  ،واآلية هنا عامة للوفاتني الكزى والصغرى ﴾اللَُّه َيَتَوفَّى اأَلْنُفَس﴿

َوالَِّتي َلنْم َتُؤنْت ِفني    ﴿ :والصغرى املرادة بقوله ﴾ِحنَي َمْوِتَها﴿ :املرادة بقوله
َوُهيَو  ﴿ :وقد ذكر تعاىل الوفاة الصغرى يف قوله ،أي يتوفاها يف منامها ﴾َمَناِمَها

مين  : األنعيام ) ﴾ اآلية...ِباللَّْيِل َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتْم ِبالنََّهاِر ُثمَّ َيْبَعُثُكْم ِفيِهالَِّذي َيَتَوفَّاُكْم 

﴾ ...ُقْل َيَتَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِ  الَِّذي ُوكَِّل ِبُكيمْ ﴿: الكزى يف قوله وذكر (11اآلية
أخرج ابن املنذر وابن أيب حامت عن ابن عباس رضيي اهلل   (44من اآلية: السجدة) اآلية
فيتيو    ،أي لكل إنسان بينهما مثل شعا  الشمس ،يف اآلية نفس وروح: عنهما

أن  (4)فيإن بيدا هلل   ،ويد  الروح يف جوفه يتقلب ويعيش ،اهلل النفس يف منامه

                            
 : البداء يف لغة العرب يطلق على معنيني( 4)
 (. 47من اآلية: مرالز) ﴾َوَبَدا َلُهْم ِمَن اللَِّه َما َلْم َيُكوُنوا َيْحَتِسُبوَن﴿ :الظهور بعد اخلفاء ومنه قوله تعاىل -4
ُثمَّ َبَدا َلُهْم ِمْن َبْعِد َما َرَأُوا اآلياِ  َلَيْسيُجُننَُّه َحتَّيى   ﴿ :نشأة رأي جديد مل يكن موجودًا كما يف قوله تعاىل -4

 ( 34: يوسف) ﴾ِحنٍي
: انظر. وكاليا مستحيل على اهلل ملا يلزمهما من سبق اجلهل وحدوث العلم، وهذان معنيان متقاربان للبداء 

 .4/411ومناهل العرفان للزرقاين ، 4/474اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم 

، 471إرشاد الفحول للشيوكاين ص  : انظر، والذين جو وا البداء على اهلل هم الرافضة واليهود قاتلهم اهلل 
صحيحه،  ، وقد ورد لف  البداء يف بعض األحاديث؛ كما عند البخاري يف3/441والبحر احمليط للزركش 

= 
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مكاهنا مين  [ أ/444ل] النفس إىل ر أجله رّدفإن أّخ ،يقبضه قبض الروح فما 
َوُيْرِسنُل  فال يردها إىل بدهنا ﴿ ﴾َفُيْؤِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْيَها اْلَؤْوَت﴿ (4)جوفه

 ﴾ِإَلى َأَجٍل ُمَسنّؤىً ﴿ ا فريدها يف بدهنا تبقى فيهاليت مل تستوف أجله ﴾اأُلْخَرى
 .إىل حني الوفاة الكزى

: -إىل أن قال-( إذا أوى أحدكم إىل فراشه: )أخرج الشيخان عن أيب هريرة
 ،إن أمسكت نفسي فارمحهيا  ،بااك ريب وضعت جنيب وبااك ارفعه :فليقل)

ن أيب حامت وابن مردوييه  ، وأخرج ب(4)(حفظها مبا حتف  الصاحلنياسلتها فوإن أر
يبيت فريى  ،العجب من رؤيا الرجل: عن سليم بن عامر أن عمر بن اخلطاب قال

الشيء مل خيطر على باله فيكون رؤياه كأخٍذ باليد، ويرى الرجيل الرؤييا فيال    
أال أخيزك ييا   : رؤياه شياًا، فقال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه (3)[تكونف]

﴿اللَُّه َيَتَوفَّى األََْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم َتُمْت ِفيي   :يقول إن اهلل ،أمري املؤمنني
                            

= 
ولفظه أن النيب صلى اهلل ( 3414)كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقر  يف بين إسراليل 

 .احلديث...( إن ثالثة يف بين إسراليل أبرص وأقر  وأعمى بدا هلل عز وجل أن يبتليهم: )عليه وسلم قال
فيأراد اهلل أن  : )، وفيهيا (4914)ند مسلم اإلرادة كما ورد  يف الرواية األخرى ع: فاملقصود بالبداء هنا 

 ...(.يبتليهم
أي سبق يف علم اهلل فأراد إههاره، وليس املراد أنه ههر له بعيد أن  : "وقال احلاف  ابن حجر يف فتح الباري 

 .1/414فتح الباري ". كان خافيًا؛ ألن ذلك حمال يف حق اهلل تعاىل
 ره الثعليب خمتصرًا عن ابن عبياس ومل ييذكر إسيناداً   ذك، و(41397) 41/3444أخرجه ابن أيب حامت  (4)

قال ابن حجر يف الكاف الشياف يف ختيريج   .4/141السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه البن املنذر، 4/317
 .4/441" مل أجده" :أحاديث الكشاف

فظه عن أيب ول( 1341) 4/4919باب التعوذ والقراءة عند املنام ، كتاب الدعوا ، صحيح البخاري: انظر( 4)
 فإنُه ال، ِإذا أَوى أحُدكم إىل فراشِه فلَينفْض ِفراشُه بداخلِة إ اره) :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: هريرَة قال
وإن ، إن أمسكَت نفسي فارَحْمهيا ، وبَك أرَفعُه، بااَك ريب َوضعُت َجنيب: مث يقول، َخَلَفُه عليه يدري ما

كتاب الذكر والدعاء والتوبية  ، وأخرجه مسلم يف صحيحه، (بادك الصاحلنيأرسلَتها فاحفْظها مبا حتفُ  به ع
 (.4744) 47/34باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع ، واالستغفار

 .، واملثبت من مصادر التخريج"فيكون: "يف األصل( 3)
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 َمَناِمَها َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْيَها اْلَمْوَ  َوُيْرِسُل اأُلْخَرى ِإَلى َأَجيٍل ُمَسيّمىو﴾  
فاهلل يتو  األنفس كلها فما رأ  وهي عنده يف السيماء فهيي    (44من اآلية: الزمر)
الشياطني يف اهليواء   (4)[لقتهات]لرؤيا الصادقة وما رأ  إذا أرسلت إىل جسدها ا

 .(4)فعجب عمر من قوله .فكذبتها وأخزهتا باألباطيل فكذبت
دالال   ﴾آليناتٍ الذي ذكر من حال األنفيس ﴿  ﴾ِإنَّ ِفي َذِلَك﴿

 واضحة على قدرة اهلل تعاىل وإحاطته بأحوال العباد وباملبدأ واملعاد، فإنيه 
جعل هذه الوفاة لألنفس باملنام واليقظة تذكريًا باملبدأ واملعاد، فكل ليلية  

َوِفيي  ﴿﴾ يف خلق اهلل األنفيس  ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَنمعاد وكل صباٍح مبدأ ﴿
ويف تصرفه فيها بيالقبض واإلعيادة   ( 44: الذريا ) ﴾َأْنُفِسُكْم َأَفال ُتْبِصُروَن

 .(43من اآلية: الروم) ﴾ُكْم ِباللَّْيِل َوالنََّهاِرَوِمْن آَياِتِه َمَناُم﴿: كما قال
تشيفع   ﴾ُشَفَعاَ ﴿ من دون إذنه ﴾ِمْن ُدوِن اللَِّه﴿ بل اختذوا ﴾َأِم اتََّخُذوا﴿

 وأهنم يقربوهنم إىل اهلل  لفيى  ،هم عند اهللؤوقد ادعوا أهنم شفعا ،هلم عنده تعاىل
نكيرة غايية يف    ﴾ِلُكوَن َشْيًِاال َيْؤالشفعاء ﴿ ﴾ُقْل َأَوَلْو َكاُنوا﴿ [ب/444ل]

                            
 .، واملثبت من مصادر التخريج"فلقتها: "يشبه أن تكون: يف األصل( 4) 
وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية إسناد ابين أيب حيامت يف   ، (41391) 41/3444 حامت أخرجه ابن أيب( 4) 

وبقية ، (4911) 744التقريب ص: انظر. صدوق، وفيه عمر بن عثمان الواسطي، 4/443الفتاوى  جممو 
 474التقريب ص: انظر .صدوق كثري التدليس عن الضعفاء ولكنه صرح هنا بالتحديث، بن الوليد الكالعي

وسليم بن عيامر  ، (4944) 444التقريب ص: انظر. ثقة، وصفوان بن عمرو بن هرم السكسكي، (744)
قال أبيو  رعية   ، وليس باخلبالري، أبو عامر، سليم بن عامر : قال ابن عبد الز يف االستيعاب، احلضرمي
وهاجر يف عهد أيب بكر ، غري أنه مل ير النيب صلى اهلل عليه وسّلم ، أدرك سليم بن عامر هذا اجلاهلية: الرا ي

، هكذا ذكره ابن عبد الز ومل يذكر فيه جرحًا وال تعدياًل، وعمر، روى عن أيب بكر، الصديق رضي اهلل عنه
ذكر هذا أبو عبد ": وقال شيخ اإلسالم بعد أن ساق السند( 4141) 4/147االستيعاب البن عبد الز : انظر

. "والنفس وقال هذا خز مشهور عن صفوان بن عمرو وغريه اهلل حممد بن إسحاق بن منده يف كتاب الروح
واألثر عزاه  .41وكتاب الروح البن قيم اجلو ية ص. 4/443جممو  الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية : انظر

 .4/147السيوطي يف الدر املنثور : البن مردويه
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وقد صرح تعاىل بنفي أشياء مميا ال ميلكوهنيا    ،سياق النفي أي شياًا من األشياء
َواتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِه آِلَهًة ال َيْخُلُقوَن َشْياًا َوُهْم ُيْخَلُقوَن َوال َيْمِلُكوَن ألََْنُفِسيِهْم  ﴿

فالذي ال ميليك   (3: الفرقان) ﴾َوال َحَياًة َوال ُنُشورًا َضّرًا َوال َنْفعًا َوال َيْمِلُكوَن َمْوتًا
﴾ شياًا من األشيياء فكييف   َوال َيْعِقُلوَنلغريه ﴿ لنفسه شياًا كيف ميلك شفاعًة

 . يزعمون أهنم شفعاء
 ﴾ِللَِّه الشََّفاَعُة َجِؤيعناً بعد بيان أن أوثاهنم ال متلك شياًا وال تعقل ﴿ ﴾ُقْل﴿

ويقول يف  (444 من اآلية: البقرة) ﴾ِبِإْذِنِهإالَّ الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه َمْن َذا ﴿أي هو مالكها 
: األنبياء) ﴾ِلَمِن اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَنإالَّ َوال َيْشَفُعوَن ﴿ :ماللكة قدسه

والشيافع مأذونيًا ليه،     ،فالبد أن يكون املشفو  له مرتضى عند اهلل( 41 من اآلية
ال ﴿: مقابيل لقوليه   ﴾َلُه ُمْلُك السََّؤاَواِت َواأَلْرِضمفقود يف أوثاهنم ﴿والكل 

وهو مالك العامل العلوي والعامل السيفلي وميا   ( 43من اآليية : الزمر) ﴾َيْمِلُكوَن َشْياًا
ِإْن ُكلُّ َميْن ِفيي السَّيَماَواِ     ﴿فمن ذا الذي يشفع لديه والكل ملك له  (4)فيه

 ﴾ُتْرَجُعنونَ ﴾ ال إىل غريه ﴿ُثمَّ ِإَلْيِه﴿ (93: مرمي) ﴾لرَّْحَمِن َعْبدًاآِتي اإالَّ َواألََْرِض 
 .فيويف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون

كما يف كلمة التوحييد، وصيرح تعياىل     ﴾َوِإَذا ُذِكَر اللَُّه َوْحَدُه﴿
َأْدَبياِرِهْم   َوِإَذا َذَكْرَ  َربََّك ِفي اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّْوا َعَلى﴿بالذاكر يف قوله 

 .﴾اْشَؤَأزَّْت ُقُلوُب الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة﴿( 41من اآلية: اإلسراء) ﴾ُنُفورًا
 (4)انقبضيت : امشأ   قال :أخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر عن جماهد
 .(3)قست ونفر : ولفظه قال ،ومثله أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما

                            
 (.وما فيهما) كذا يف األصل والسياق يقتضي( 4)
وهو إسناد صحيح قد تقدم الكيالم  ، من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح، 44/44تفسريه أخرجه الطزي يف ( 4)

 .4/141 السيوطي يف الدراملنثور :وعزاه لعبد بن محيد وابن املنذر، 14عليه ص
 .ومل أعثر على إسناده. 4/141السيوطي يف الدر املنثور  :عزاه البن مردويه( 3)
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 .(4)نفر  قلوب الكافرين من ذكر اهلل: ثله أخرج عنه الطسيت ولفظهوم
َولَّْوا َعَليى َأْدَبياِرِهْم   ﴿: تفسريها بالنفور هو املطابق ألنه قال سبحانه: قلت
َوِإَذا ُذِكنَر  ﴿ ،ألهنا إذا نفر  القلوب نفر  األبيدان ( 41من اآلية: اإلسراء) ﴾ُنُفورًا

فرحيًا   ﴾ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشنُرونَ وهي األوثان ﴿ ،اهللمن دون  ﴾الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه
 وسرورًا بذكرها، وملا أقام اهلل عليهم األدلة ورماهم بالذلية وألقمهيم احلجير   

ُقِل اللَُّهمَّ َفناِطَر  ﴿: ، أمر رسوله باالستنصار به وإجلاء األمر إليه فقال[أ/441ل]
املختلفني  ﴾َت َتْحُكُم َبْيَن ِعَباِدَكَأْنموجديا من العدم ﴿ ﴾السََّؤاَواِت َواأَلْرِض

كما تكرر إخباره تعاىل بأنه حيكيم   ﴾ِفي َما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَنيف توحيدك ﴿
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون، وملا ذكر تعاىل أنه ال شفيع هلم ذكر أنه 

َظَلُؤنوا َمنا ِفني اأَلْرِض     َوَلْو َأنَّ ِللَّنِذينَ ﴿: ال فدية يفتدون هبا العذاب فقال
ِإنَّ الَّيِذيَن َكَفيُروا   ﴿: ، وهي حنو آية آل عميران (4)من مجيع ذخالرها ﴾َجِؤيعًا

آل ) ﴾َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّار  َفَلْن ُيْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِملُء األََْرِض َذَهبًا َوَلِو اْفَتيَدى ِبيهِ  

َمَعُه الْفَتَدْوا ِبِه ِمنْن ُسنوِ     األرض ﴿أي مثل ما يف ﴾َوِمْثَلُه﴿ (94من اآلية: عمران
: يف قوله يف آية املالدة مل يقبل منهم، وصرح بأنه لو كان، ﴾اْلَعَذاِب َيْوَم اْلِقَياَمِة

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َأنَّ َلُهْم َما ِفي األََْرِض َجِميعًا َوِمْثَلُه َمَعُه ِلَيْفَتيُدوا ِبيِه ِميْن    ﴿
﴾أي ههير هليم   َوَبَدا َلُهْم ﴿ (31من اآلية: املالدة) ﴾اْلِقَياَمِة َما ُتُقب َل ِمْنُهْم َعَذاِب َيْوِم

 . من أنوا  العقوبا  ﴾ِمَن اللَِّه َما َلْم َيُكوُنوا َيْحَتِسُبوَن﴿
حني ُتَعرض عليهم أعماهلم  ﴾َلُهْم َسيَِِّاُت َما َكَسُبواههر ﴿ ﴾َوَبَدا﴿

من الوعيد الذي تقصه  ﴾َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِةُئوَنِبِهْم َما ﴿ أحاط ﴾َوَحاَق﴿

                            
ويف ، يف مسالل نافع بن األ رق البن عباس -4/444 يوطي يف اإلتقانكما نسبها له الس-أخرجها الطسيت ( 4)

 (.411) ص: وقد تقدم الكالم عليه انظر، وهو منكر احلديث، باإسناده عيسى بن د
 .4/41لسان العرب  ".وهي ما ادُِّخَرواحدة الذََّخاِلِر، : الذَِّخرَيةو": قال يف اللسان( 4) 
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: األحقاف) ﴾َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدَنا ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي﴿: الرسل عليهم فيقولون

َوِإَذا َرَأْوَك ﴿ (411من اآلية: الكهف) ﴾َواتََّخُذوا آَياِتي َوُرُسِلي ُهُزوًا﴿ (44من اآلية
  (44من اآلية: الفرقان) ﴾ُهُزوًا إالَِّإْن َيتَِّخُذوَنَك 

﴿َوِإَذا َمسَّ اإلنسيان   :تقدمت اآلية يف السورة ﴾َفِإَذا َمسَّ اإلنسان ُضرٌّ﴿
وكرر  هنا تبكيتًا لليذين إذا ذكير اهلل    (1من اآلية: الزمر)ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمِنيبًا ِإَلْيِه﴾ 

أو أميواهلم أو   وحده امشأ   قلوهبم، فإذا حدث أي ضر هبم وحيل بأبيداهنم  
لكشفه وضل من  ﴾َدَعاَنالتجاؤا إىل من نفروا عن ذكره ورجعوا إليه ﴿اأوالدهم 

قال أبيو   .﴾ أي تفضاًل مناِنْعَؤًة ِمنَّاأعطيناه ﴿ ﴾ُثمَّ ِإَذا َخوَّْلَناُهيدعون إال إياه ﴿
َقناَل  ﴿ .(4)"إّن التخويل خيتص باإلفضال وال يطلق على ما يعطى أجرًا": السعود

[ ب/441ل]: عندي كما قال قارون ملا قال ليه قوميه   ﴾َؤا ُأوِتيُتُه َعَلى ِعْلٍمِإنَّ
 ﴾ِإنََّما ُأوِتيُتُه َعَلى ِعْليٍم ِعْنيِدي  ﴿: (71من اآلية: القصص) اآليا ﴾ ...ال َتْفَرْح﴿
قيال   .أي علم بوجوه كسبها وبأين أستحقه على علم َعِلْمُته (71 من اآليية : القصص)

ِإنََّميا  ﴿﴾ حمنة له وابتالء ِفْتَنٌةأي النعمة اليت أنعمنا عليه ﴿ ﴾ِهَي َبْل﴿: اهلل تعاىل
كما قال نيب اهلل سليمان عليه السالم ( 44 من اآليية : التغابن) ﴾َأْمَواُلُكْم َوَأْوالُدُكْم ِفْتَنٌة

بيأن   ﴾ َيْعَلُؤوَنَوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم ال﴿( 41من اآلية: النمل) ﴾ِلَيْبُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر﴿
 .من العطاء ما هو فتنة ومن إجابة الدعوة ما هو كذلك

، (4)للنعمية  ﴾ أي هذه الكلمة اليت هي تيبجح  وكفيرانٌ  َقْد َقاَلَها﴿
عين   ﴾َفَؤا َأْغَنى َعنْنُهمْ ﴿ (3)وهو قارون وأتباعه ﴾الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم﴿

َفَخَسيْفَنا ِبيِه   ﴿:  تعاىلقال اهلل .﴾َما َكاُنوا َيْكِسُبوَنعذاهبم باخلسف ﴿

                            
 .بنحوه 4/391 تفسري أيب السعود: انظر( 4) 
 .وهو قول اجلاحد إمنا أوتيته على علم( 4) 
والصواب أن اآلية عامة ، فيه نظر، ختصيص هذه املقالة بقارون وقومه كما فعله املصنف وأبو السعود وغرييا( 3) 

 .4/17كما ذكر ذلك ابن كثري رمحه اهلل، يف كل من قال هذه املقالة و عم هذا الزعم من األمم السالفة
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َوِبَداِرِه األََْرَض َفَما َكاَن َلُه ِمْن ِفَاٍة َيْنُصُروَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما َكياَن ِميَن   
َهَلَك   َما َأْغَنى َعن ي َماِلَيْه﴿: كما قال من قال (14: القصص) ﴾اْلُمْنَتِصِريَن

  (.49، 41: احلاقة) ﴾َعن ي ُسْلَطاِنَيْه
َوالَّنِذيَن  جزاء سياا  أعمياهلم ﴿  ﴾َأَصاَبُهْم َسيَِِّاُت َما َكَسُبواَف﴿

 ﴾َسُيِصيُبُهْم﴿ أي أفرطوا يف الظلم والعتّو ،املشركني ﴾َظَلُؤوا ِمْن َهُؤالِ 
 ﴾َوَما ُهْم ِبُؤْعِجنِةينَ من الكفر واملعاصي ﴿ ﴾َسيَِِّاُت َما َكَسُبواجزاء ﴿

 . بفالتني على اهلل
﴾ ال َأنَّ اللََّه َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَؤْن َيَشاُ مبا يشاهدونه ﴿ ﴾َلُؤواَأَوَلْم َيْع﴿
أي  ﴾َوَيْقنِدرُ وال لعلم عنده وال لزيادة اجتهاد ﴿ ،فيمن ُبسط له لكماٍل

 : يقدر ر قه على من يشاء وإليه أشار من قال
 (4)اَمْر وق اُهَقْلعاقٍل عاقٍل أْعَيْت مذاهُبه         وجاهٍل جاهٍل َت ْمَك
ال  ،دالة على أن األمور كلها جارية على حكم اهلل وقدرته ﴾ِإنَّ ِفي َذِلَك آلياٍت﴿

 :على شيء يرجع إىل من يعطيه أو حيرمه، وهذا رد لقول من قال عند إدرار النعمة عليه
اليذين  إذ هيم   ﴾ِلَقْوٍم ُيْؤِمُننونَ ﴿ (71من اآليية : القصص) ﴾ِإنََّما ُأوِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي﴿

                            
واملنياوي يف فييض   ، 11كما نسبه له اخلطيب القزويين يف كتابه اإليضاح ص ، ا البيت البن الراونديهذ( 4) 

وقد وجيد  يف  ، هو من باب التوكيد اللفظي، وتكرار لف  العاقل ولف  اجلاهل، وغريهم، 4/711القدير 
 : بعده. ابن الراوندي وأساء يف قوله" :عند هذا املوضع مانصه األصلحاشية 

 ليذي تيرك األوهيام حيالرة     هذا ا
           

 وصييري العييامل النحرييير  نييديقا  
 ".وقد رد عليه موالنا البدر قدس اهلل روحه  

 : ونصه 411وقد وجد  الرد املذكور يف ديوان األمري الصنعاين ص 
 العليم معرفيةً   أهيلَ  هذا اليذي  ادَ 

 
 ديقاصييْ َت و ادهم باإِللييه احليق    

 غتبطياً َم الير قُ ار َصي  ِلْهباجَل فليَس 
 

 وقيا ممُح الير قُ  اَرَصي  بالعقِل وليَس 
 مقيييدرٌة وإمنيييا هيييي أر اق  

 
 توفيقيا  ميينهُ  فاسيألْ  الّلِه حبكيمِة 

 .4/431، وغذاء األلباب للسفاريين 4/434طبقا  الشافعية الكزى : وانظر  
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 .يستدلون بآيا  اهلل تعاىل ويعرفون حكمته
غوا يف ارتكاب املعاصيي  باَل :﴾ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم﴿ 
ِإنَّ اللَّنَه  إياكم، بسبب إسرافكم ﴿ ﴾ِمْن َرْحَؤِة اللَِّه﴿ (4)تيأسوا ﴾ال َتْقَنُطوا﴿

ابن أيب حامت بسند صحيح وابن مردويه عن ابين  أخرج  .﴾َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِؤيعًا
أنزلت ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّيِذيَن َأْسيَرُفوا   : قال[ أ/447ل] عباس رضي اهلل عنهما

وأخرج الطزاين وابن مردوييه  . (4)يف مشركي أهل مكة اآلية﴾ ...َعَلى َأْنُفِسِهْم
بعيث   :عنهما قالن عن ابن عباس رضي اهلل لّي والبيهقي يف شعب اإلميان بسنٍد

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إىل وحشي بن حرب قاتل محزة ييدعوه إىل  
كيف تدعوين إىل اإلسالم وأنت تيزعم أن مين    ،يا حممد :فأرسل إليه ،اإلسالم

 ،ويضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهانًا ،ىن يلق آثامًاشرك أو َ تل أو َأَق
َميْن  إالَّ ﴿فأنزل اهلل تعياىل   ؟فهل جتد يل من رخصة ،وأنا قد مسست ذلك كله

َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلحًا َفُأوَلِاَك ُيَبد ُل اللَُّه َسي َااِتِهْم َحَسَناٍ  َوَكياَن اللَّيُه   
إال من تاب وآمين   ،هذا شرط شديد: قال وحشي (71: الفرقيان ) ﴾َغُفورًا َرِحيمًا
ِإنَّ اللَّيَه ال َيْغِفيُر َأْن   ﴿: فأنزل اهلل تعاىل .أقدر على هذافلعلي ال  ،وعمل صاحلًا

هيذا  : فقال وحشيي  (41من اآلية: النساء) ﴾ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء
َيا ِعَبياِدَي  ﴿فأنزل اهلل  ،فهل غري هذا ؟فال أدري يغفر يل أم ال ،أرى بعد مشياته
قيال   (43من اآلية: الزمر)اآلية ﴾ ...َعَلى َأْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّها الَِّذيَن َأْسَرُفو

 .يا رسول اهلل إنا أصبنا ما أصاب وحشيي : فأسلم، فقال الناس. هذا نعم: وحشي
، واآلية (4)نزول اآلية كثرية سبب يف واآلثار .(3)انتهى (للمسلمني عامة هي) :قال

                            
 ".صح: "جاء ملحقًا باحلاشية، وعليه" تيأسوا: "قوله( 4) 

وقال ، 4/149السيوطي يف الدر املنثور  :عزاه البن مردويه، و(41411) 41/3443أيب حامت  أخرجه ابن( 4) 
 .171ص ، "بسند صحيح" :يف لباب النقول يف أسباب النيزول

والبيهقيي يف  ، (41413) 41/3443، وابن أيب حيامت  (44411) 44/497خرجه الطزاين يف الكبري أ( 3) 
= 
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وقيد   ما قبليه،  فإن إسالمه توبة جتّب ؛سلم املشركأيغفرها إذا  :داملرادالة على أن 
محد وابن جرير وابن أيب حامت وابن مردويه والبيهقي يف شعب اإلمييان عين   أخرج أ

ما أحب أن يل الدنيا ): اعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول :ثوبان قال
 ،(إىل آخير اآليية  ﴾ ...َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن﴿: وما فيها هبذه اآلية

: فسكت النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم مث قال !؟يا رسول اهلل فمن أشرك: فقال رجل
من أشرك إذا أسيلم، وإال فيإن اهلل ال    :واملراد ،(4)انتهى .ثالث مرا  (ومن أشرك)

 (43مين اآليية  : الزمير )َرْحَمِة اللَِّه﴾ َتْقَنُطوا ِمْن يغفر أن يشرك به فهذه أخص من آية ﴿ال 
أتى بصيغة املبالغة يف  ﴾ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم﴿[ ب/447ل] واخلاص مقدم على العام

 .(3)الغفران والرمحة  يادة يف اإلطما  إىل رمحته ومغفرته
فيإن العبيد    ،مربيكم ومالككم ﴾ِإَلى َربُِّكْم﴿ قبلواأارجعوا و ﴾َوَأِنيُبوا﴿

َأال ُبْعدًا ِلَمْدَيَن ﴿( 11من اآليية : هود) ﴾َأال ُبْعدًا ِلَعاٍد َقْوِم ُهوٍد﴿باملعاصي َبُعد عن اهلل 
فأمر اهلل العاصي باإلنابة إليه والرجو ، فيإن   (94من اآلية: هود) ﴾َكَما َبِعَدْ  َثُموُد

ون إن أقرب ما يك) :ولذا ثبت يف احلديث ،التالب راجع عن بعده متقرب بتوبته
﴾ انقادوا ألوامره وانتهوا عن نواهيه َوَأْسِلُؤوا َلُه﴿ .(4)(العبد من ربه وهو ساجد

                            
= 

فيه أبني ": وقال اهليثمي، (334) 439دي يف أسباب النيزول ص والواح، (1731) 9/344شعب اإلميان 
وقيال   (474) 4/411وامليزان للذهيب ، 7/414 جممع الزوالد للهيثمي: انظر، "ضعفه الذهيب، بن سفيان

وقال ، 4/141 "أخرجه الطزاين وابن مردويه والبيهقي يف شعب اإلميان بسند لني" :السيوطي يف الدر املنثور
 .171ص  ".بسند فيه ضعف" :لنقوليف لباب ا

 .171والسيوطي يف لباب النقول ص ، 44، 41، 43/49ذكرها الطزي يف تفسريه ( 4) 
والبيهقي يف شعب اإلمييان  ، 44/44والطزي يف تفسريه ، (44414) 41/414أخرجه أمحد يف مسنده ( 4) 

يف السلسيلة  ه األلبياين  ، وضعف4/434الشاف  كما يف الكاف. وقد ضعفه ابن حجر، (1734) 9/339
 .4/144 السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه البن مردويه، (4419) 9/399 الضعيفة

 .4/399 وتفسري أيب السعود، 1/444 تفسري البيضاوي: انظر( 3) 

 (.414) 4/417 باب ما يقال يف الركو  والسجود، كتاب الصالة، مسلم أخرجه( 4) 
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ُثمَّ ال العذاب منكم ﴿ (4)بادروا باإلنابة قبل دين ﴾ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَيُكُم اْلَعَذاُب﴿
 .(471من اآلية: البقرة) ﴾َما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن َأْنَصاٍر﴿ ﴾ُتْنَصُروَن
كونوا من اليذين يسيتمعون    ﴾ُعوا َأْحَسَن َما ُأْنِةَل ِإَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْمَواتَِّب﴿

 (43مين اآليية  : الزمير ) اآلية﴾ ...اللَُّه َنزََّل َأْحَسَن اْلَحِديِث﴿القول فيتبعون أحسنه 
 ،ناه عن إتيان كل قبيح وأقبح ،على فعل كل حسن فالقرآن أحسن ما أنزل، دالٌّ

بإتيانه، وهيذا   ﴾ال َتْشُعُروَن َوَأْنُتْمفجأة ﴿ ﴾ْأِتَيُكُم اْلَعَذاُب َبْغَتًةِمْن َقْبِل َأْن َي﴿
 . لاال أو كراهة بادروا به قبل أن تقول نفس أو ، يادة يف التحذير والتخويف

مث قلبت  ،حسريت :أصلها ،يا ندامتا ﴾َيا َحْسَرَتىإذا مل تبادر ﴿ ﴾َأْن َتُقوَل َنْفٌس﴿
وذكر املتحسر علييه   .(4)هذا وقتك فاحضري :كأن يقول ،ء للندامةوهو ندا ،لفًاأالياء 

وال  ،وهذا حتسر ال ينفع قالليه  ،يف طاعته ﴾َعَلى َما َفرَّْطُت ِفي َجْنِب اللَِّه﴿ :وهو قوله
 ﴾ال َتْدُعوا اْلَيْوَم ُثُبورًا َواِحدًا َواْدُعوا ُثُبورًا َكيِثرياً ﴿: ولذا يقول اهلل تعاىل ،ينقطع حتسره

 ( 44: لفرقانا)
 .املستهزي :والساخر ،(3)إن هي املخففة من الثقيلة ﴾َوِإْن ُكْنُت َلِؤَن السَّاِخِريَن﴿ 

ِإْن ﴿: وقيال نيوح  ( 411من اآلية: الكهف) ﴾َواتََّخُذوا آَياِتي َوُرُسِلي ُهُزوًا﴿: قال اهلل تعاىل
 (44مين اآليية  : الفرقان) ﴾ُهُزوًاإالَّ ِخُذوَنَك َوِإَذا َرَأْوَك ِإْن َيتَّ﴿ (31من اآلية: هود) ﴾َتْسَخُروا ِمنَّا

 .فجمعوا بني التفريط يف الطاعا  والسخرية برسل اهلل تعاىل واآليا 
هذا  ﴾َلْو َأنَّ اللََّه َهَداِني﴿ :سلموا كراهة أو لاال تقولأأي أنيبوا و ﴾َأْو َتُقوَل﴿

قد هدى كل خمليوق  [ أ/441ل] وإال فإنه تعاىل ،من الكفر بإنكار هداية اهلل تعاىل
ِإنَّا َهَدْيَناُه السَِّبيَل ِإمَّا ﴿ودعاه إىل األول وحذره عن الثاين  ،راه طريقي اخلري والشرأو

كما قيال   ،فالذي مل يهتد اختار العمى على اهلدى ،(3: اإلنسان) ﴾َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفورًا

                            
 .4/441، "ا وَأْدَنى وَدنَّى ِإذا َقُرَبَدَن: ويقال": قال يف اللسان( 4) 

 .7/471 والبحر احمليط، 4/431 واحملرر الوجيز، 719إعراب القرآن للنحاس ص : انظر( 4) 

 .44/47والتحرير والتنوير ، 44/374آللوسي تفسري ا: انظر( 3) 
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( 47مين اآليية  : فصيلت ) (4)﴾اْلَعَمى َعَلى اْلُهيَدى َوَأمَّا َثُموُد َفَهَدْيَناُهْم َفاْسَتَحبُّوا ﴿: اهلل

 . سلموا كراهةأوأنيبوا و ﴾َلُكْنُت ِمَن اْلُؤتَِّقنَي﴿
رجعة إىل الدنيا وعيودة إليهيا    ﴾َأْو َتُقوَل ِحنَي َتَرى اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِلي َكرًَّة﴿

 ﴾ِمْنَها َفِإْن ُعْدَنا َفِإنَّا َهاِلُموَن َربََّنا َأْخِرْجَنا﴿: ولذا يقولون ﴾َفَأُكوَن ِمَن اْلُؤْحِسِننَي﴿
مين  : فاطر) ﴾َأْخِرْجَنا َنْعَمْل َصاِلحًا َغْيَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل﴿: (4)[ويقولون] (417: املؤمنون)

: صنف يقول ؛إهنم أصناف :أخرج عبد بن محيد وابن جرير عن قتادة أنه قال( 37اآلية
مين  : الزمير ) ﴾ُت ِفي َجْنِب اللَِّه َوِإْن ُكْنُت َلِمَن السَّياِخِرينَ َيا َحْسَرَتى َعَلى َما َفرَّْط﴿

 (47مين اآليية  : الزمير ) ﴾َلْو َأنَّ اللََّه َهَداِني َلُكْنُت ِمَن اْلُميتَِّقنيَ ﴿: وصنف يقول (41اآلية
فقال اهلل  ،(3)(41من اآليية : الزمر) ﴾َلْو َأنَّ ِلي َكرًَّة َفَأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِننَي﴿: وصنف يقول

 . تكذيباً هلم أمجعني
تنهاك عن التفريط يف جنب اهلل وعن السيخرية   ﴾َبَلى َقْد َجاَ ْتَك آَياِتي﴿

( 14مين اآليية  : التوبية ) ﴾ُقْل َأِباللَِّه َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْسيَتْهِزُلونَ ﴿بآياته ورسله 

فاستحببت  (9من اآلية: اإلسراء) ﴾ي ِهَي َأْقَوُمِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي ِللَِّت﴿وهدتك آيايت 
َفَكنذَّْبَت  وأخزتك آيايت أنه ال رجو  لك إىل دار اليدنيا ﴿  ،العمى على اهلدى

َأَساِطرُي األََوَِّلينَي  ﴿: وقلت (44: امليدثر ) (4)﴾َقْوُل اْلَبَشِرإالَّ ِإْن َهَذا ﴿: وقلت ﴾ِبَها

                            
وقد سبقه إىل هيذا بعيض   ، ادقصر املؤلف رمحه اهلل معىن اهلداية يف هذه اآلية على هداية الداللة واإلرش( 4) 

إىل أن اهلداية يف هذه اآلية هدايية  ، وذهب غريهم من املفسرين كالطزي وغريه، املفسرين كالقرطيب وغريه
، وهذا هو الراجح واهلل أعليم ، لو أن اهلل وفقين للرشاد لكنت ممن اتقاه بطاعته :فهذا الكافر يقول، التوفيق

 .فإن التقوى هي مثرة هداية التوفيق ؛﴾من املتقنيلكنت ﴿بدليل قول اهلل عز وجل بعده 

 .واملثبت هو املناسب للسياق "ويقول: "يف األصل( 4) 

وهو إسناد حسن تقدم ، من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة به، 44/41 أخرجه الطزي يف تفسريه( 3) 
 .4/144السيوطي يف الدر املنثور  :وعزاه لعبد بن محيد، 41الكالم عليه ص

ردود بعض الكفرة على أنبيالهم وتكذيبهم هلم وكفرهم ، متثل هذه اآليا  اليت يستشهد هبا املؤلف رمحه اهلل( 4) 
 .وقصد املؤلف هبذا االستشهاد أن التكذيب واالستكبار سجية أغلب الكفار، برساالهتم
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َأْم َأَنا َخْيير   ﴿: تبا  رسلي وقلتاعن  ﴾ْسَتْكَبْرَتَوا﴿ (4من اآلية: الفرقان) ﴾اْكَتَتَبَها
َبَشير   إالَّ َما َهَذا ﴿: وقلت (44: الزخرف) ﴾ِمْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهني  َوال َيَكاُد ُيِبنُي

ِمْن  َأُأْلِقَي الذِّْكُر َعَلْيِه﴿: وقلت( 44من اآلية: املؤمنون) ﴾ِمْثُلُكْم ُيِريُد َأْن َيَتَفضََّل َعَلْيُكْم
 .(44: القمر) ﴾َبْيِنَنا َبْل ُهَو َكذَّاب  َأِشر 

َأِن اْمُشيوا  ﴿ :وقلت ،املستمرين على الكفر ﴾َوُكْنَت ِمَن اْلَكاِفِريَن﴿
 ﴾َوَما َنْحُن َلَك ِبُميْؤِمِننيَ ﴿: وقلت (1من اآلية: ص) ﴾َواْصِبُروا َعَلى آِلَهِتُكْم

ل كافر برسل اهلل وكتبه وليذا  واخلطاب عام يف اآليا  لك( 43من اآلية: هود)
ففي ( 41من اآليية : الزمر)إىل آخره ﴾ ...َأْن َتُقوَل َنْفس ﴿: نّكر النفس يف قوله

 . (4)اآلية إقامة احلجة على األصناف الثالثة
إنه اختذ  :بقوهلم[ ب/441ل] ﴾َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َتَرى الَِّذيَن َكَذُبوا َعَلى اللَِّه﴿

َييْوَم َتْبيَيضُّ   ﴿: ﴾ قالُوُجوُهُهْم ُمْسَودٌَّةالشفعاء والشركاء ﴿ولدًا أو باختاذهم 
وأبان هنا أن املسودة وجوه الذين كيذبوا  ( 411من اآلية: آل عمران) ﴾ُوُجوه ُوُجوه  َوَتْسَودُّ 

ُتْم َأَكَفْرُتْم َبْعَد ِإمَياِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَميا ُكْني  ﴿ :على اهلل وأبان هنالك ما يقال هلم
  ُوُجوه  َيْوَمِاٍذ ُمْسيِفَرةٌ ﴿ :وقال أيضًا يف انقسامها( 411من اآلية: عمران آل) ﴾َتْكُفُروَن

َأَلْيَس ﴿ (44-31: عبس) ﴾َتْرَهُقَها َقَتَرٌة َعَلْيَها َغَبَرٌة َوُوُجوه  َيْوَمِاٍذ   َضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرٌة
 :عن اهلل ورسله وآياته مليا قيال   ﴾ُؤَتَكبِِّريَنِلْل﴿به  زل يثوونيمن ﴾ِفي َجَهنََّم َمْثوًى

 .ذكر مثواه( 49من اآلية: الزمر) ﴾َواْسَتْكَبْرَ ﴿
 ،والترميذي وحسينه   ،والبخياري يف األدب  ،وأمحد ،خرج ابن أيب شيبةأ

عين   (4)والبيهقي يف شعب اإلميان عن عمرو بن شعيب ،وابن مردويه ،والنسالي
                            

 .املذكورة يف أثر قتادة املتقدم( 4) 

حب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن عمرو بن شعيب بن حممد بن صاهو ( 4) 
ما  ، وحمدثهم، فقيه أهل الطالف، اإلمام احملدث، أبو إبراهيم وأبو عبد اهلل القرشي السهمي احلجا ي، والل
 (.14) 4/414والسري ، (4314) 44/14هتذيب الكمال : انظر. هي بالطالف441سنة 
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حيشر املتكزون ييوم  ): اهلل عليه وآله وسلم قالعن النيب صلى  (4)عن جده (4)أبيه
 القيامة أمثال الذر يف صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكيان يسياقون إىل  

بولس تعلوهم نار األنيار ويسقون من عصارة أهل النيار   :جهنم يسمى (3)سجن
 . (4)(طينة اخلبال

 ،سلموا ليه أو ،وأنابوا إليه ،أطاعوا اهلل ورسله ﴾َوُيَنجِّي اللَُّه الَِّذيَن اتََّقْوا﴿
َفَمْن ُ ْحيِزَح  ﴿مكان فو هم يف اجلنة  ﴾ِبَؤَفاَزِتِهْمواتبعوا أحسن ما أنزل إليهم ﴿
 ﴾ال َيَؤسُُّهُم السُّنو ُ ، ﴿(414من اآلية: آل عمران) ﴾َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَ 

عكس أولاك املتحسيرين  - ﴾ْحَةُنوَنَوال ُهْم َيعام  لكل ما يسوء فال ُيِلُم هبم ﴿
على تفريطهم الذين وصفوا مبا اعت فهم يف عيذاب يف األبيدان وحسيرة يف    

بل هم  ،على فالت وأولاك ال خوف عليهم يستقبلونه وال هم حيزنون -القلوب
 . يف سرور وأفراح

ُروا ِنْعَمَت اللَِّه َيا َأيَُّها النَّاُس اْذُك﴿: كما قال تعاىل ﴾اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍ ﴿
أي ( 3مين اآليية  : فاطر) ﴾َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر اللَِّه َيْرُ ُقُكْم ِمَن السََّماِء َواألََْرِض

ُموِجد كل ما يسمى شياًا من العدم، فاإلجياد من العدم خمتص به تعاىل ال يستطيع 

                            
: وقال ابين حجير  . ما علمت به بأسًا: قال الذهيب، عبد اهلل بن عمرو بن العاصشعيب بن حممد بن هو ( 4) 

: انظير . املليك  فلعله ما  بعد الثمانني يف دولية عبيد  ، ومل نعلم مىت تويف. صدوق ثبت ااعه من جده
 (.4414) 4/441والتاريخ الكبري ، (4144) 431والتقريب ص، (14) 4/414السري

: انظير . والظاهر موتيه يف حيياة أبييه   . مقبول: قال ابن حجر، ن عمرو السهميحممد بن عبد اهلل ب هو (4) 
 (.1174) 114والتقريب ص، (13) 4/414السري

 ".صح: "جاء ملحقًا باحلاشية، وعليها" سجن: "قوله( 3) 
والبخياري يف  ، (1177) 1/434وأمحد يف مسنده ، (41993) 1/117أحرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( 4) 

والبيهقي يف شعب اإلمييان  ، (4494) 414والترمذي يف سننه ص، (447) 419دب املفرد صكتاب األ
تعليقه على سنن الترمذي : انظر، وحسنه األلباين، "هذا حديث حسن" :وقال الترمذي، (7134) 41/414
 نثيور السيوطي يف الدر امل :والنسالي وعزاه البن مردويه، ومل أعثر عليه يف سنن النسالي، (4494) 414ص
4/144. 
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قضايا ال تنحصر أن  ملك مقرب وال نيب مرسل على اإلجياد من العدم، ولذا ثبت
حممدًا خامت األنبياء صلى اهلل عليه وآله وسلم كان إذا ُطلب منه يف األسفار وغريه 

بقية األ واد ودعا فيها فيبارك فيها، أو ُطلب منيه  [ أ/449ل] شيء من  اد أخذ
، فاإلجيياد  (4)ماء أخذ ماًء قلياًل وبرك فيه حىت يكثر ويغترف منه كل ذي حاجة

َوُهَو َعَلنى  خيتص باهلل ﴿ هو املراد من قوله ﴿َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء﴾ من العدم الذي
يتصرف فيه كييف   ﴾َوِكيٌل يادة يف التأكيد ﴿ .وهو عليه :مل يقل ﴾ُكلِّ َشْيٍ 

 (4)يشاء وقد سلف قريبًا أهنم يقرون بأنه تعاىل الذي خلق العامل العلوي والسفلي
أخزهم ه يتصرف فيه كيف يشاء خلق  لفاخزهم أن كل ذرة من ذرا  األكوان 

 (3)أو مقليد كمنديل ومناديل ومفياتيح  ،كمفتاح ،مجع مقالد ﴾َلُه َمَقاِليُد﴿بأن 
 ﴾َوِفي السَّيَماِء ِرْ ُقُكيمْ  ﴿ :أي خزالن األر اق منهما ﴾السََّؤاَواِت َواأَلْرِض﴿
َواِسَي َوَأْنَبْتَنا ِفيَها ِميْن ُكيلِّ   َواألََْرَض َمَدْدَناَها َوَأْلَقْيَنا ِفيَها َر﴿ (44من اآلية: الذاريا )

َأمَّْن َهَذا الَِّذي َييْرُ ُقُكْم  ﴿فخزالن امُلِظلة وامُلِقلة له خيتص هبا  (7: ّق) ﴾َ ْوٍج َبِهيٍج
﴾ األفاقيية  َوالَِّذيَن َكَفُروا ِبآيناِت اللَّنهِ  ﴿(44من اآليية : امللك) ﴾ِإْن َأْمَسَك ِرْ َقُه

: واآليا  األنفسية كميا قيال   (43من اآليية : فصلت) ﴾اآلَفاِقَسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي ﴿
َوِفيي  ﴿: أي نريهم آياتنا يف أنفسهم وقال (44من اآلية: الذاريا ) ﴾َوِفي َأْنُفِسُكْم﴿

 : ولذا يقال (44: الذاريا ) ﴾َأْنُفِسُكْم َأَفال ُتْبِصُروَن

                            
فيدعا  : قال، يف غزوة تبوك ملا أصاب الناس جماعة، من حديث أيب هريرة، ما جاء يف صحيح مسلم :مثاله( 4) 

خيذوا يف  ) :مث قال، فدعا رسول اهلل عليه بالزكة –إىل أن قال–النيب صلى اهلل عليه وسلم بفضل أ وادهم 
فيأكلوا حيىت شيبعوا     :قال، عسكر وعاًء إال ملاوهفأخذوا يف أوعيتهم حىت ما تركوا يف ال: قال( أوعيتكم

باب الدليل على أن مين ميا  عليى    ، كتاب اإلميان، صحيح مسلم: انظر. احلديث ...، وفضلت فضلة
 (.47) 4/491التوحيد، دخل اجلنة قطعًا، 

 .449راجع ص  (4)
 .4/11وتفسري البغوي، 4/341تفسري الثعليب: انظر( 3)



  الزمر سورة نص المحققال: البابَالثاني

 
 

(474) 

 (4)ُدياحَو ُهيعلى أن دلَُّت          ٌةيآي ُهَل يٍءيش ويف كلِّ
 ﴾اْلَخاِسنُرونَ ﴾ ال غيري ﴿ ُأوَلَِِك ُهُميلية ﴿نيزوكفروا باآليا  الت

الذين خسروا الدنيا مبا فاهتم من النظر يف آيا  اهلل والتفكر فيها والتأميل  
ألدلتها، فإن يف كل ذرة منها دالليل تنشيرح هبيا قليوب املتيدبرين      

نعيم وروح  باألفكار الصاحلة نعيم وروح دونه كل وللقلوب واملتفكرين،
 :  ليولذا قي
 رسالُل من امللك األعلى إليَك   ا  يفإهن الكالناِ   وَريُطُس ْلأّمَت

 (4)باطُل ال اهللََما َخ شيٍء لُّأال ُك    ها  طََّخ لَتأّمَت  ْوفيها َل ّطوقد ُخ
وخسروا اآلخرة بكفرهم باآليا  وملا قال له اجلاهلون من أهل الشرك يؤمن 

                            
 .444ديوانه ص: انظر، يب العتاهيةألالبيت ( 4)

 : والبيت الذي يسبقه 
 ُديَفيا َعجبًا كيف ُيْعَصى اإلَليُه           أم كيَف جْيَحُدُه اجَلاح

ونسبه  4/94وقد ذكر البيت ابن كثري يف تفسريه ، 411ص هديوان: انظرلبيد بن ربيعة، : والبيت قاله أيضًا 
وذكر قصته أنه جلس على دكان وراق ، ونسبه أليب العتاهية، ةكما أورده يف كتابه البداية والنهاي، البن املعتز

، أحسن قالله واهلل: مث جاء أبو نواس فقرأها فقال -ومنها البيت املذكور- فكتب على ههر دفتر هذه األبيا 
بين  كتاب البداية والنهاية ال: انظر، خلا ...أليب العتاهية :ملن هذه؟ قيل .واهلل لودد  أهنا يل جبميع شيء قلته

 .44/77كثري 

 :من قصيدة مطلعها النابلسيللشاعر عبد الغين  األبيا  (4)
 "منك دهنا خذا الروح عين فاحتًا"

فإهنا للبيد بن ربيعة كما جاء يف صحيح البخاري أن النيب صلى اهلل  .أال كل شيء ما خال اهلل باطل :إاّل قوله 
صيحيح  : انظير  (.أال كلُّ شيٍء ما َخال اهلل باطُل: لبيد كلمُة :أصَدُق كلمٍة قاَلها الشاعر) :عليه وسلم قال

: وانظر، (1447) 4/4937باب ما جيو  من الشعر والرجز واحلداء وما يكره منه ، كتاب األدب، البخاري
 .4417النابلسي ص وديوان عبد الغين ، 444ديوان لبيد ص
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 ﴾اْلَجناِهُلونَ  (4)ُقْل َأَفَغْيَر اللَِّه َتْأُمُرونِّي َأْعُبُد َأيَُّها﴿ :ىل أن يقولبآهلتهم أمره تعا
يف الذروة والغارب على أن يتابعهم حىت قيال   (4)[يفتلون]فإهنم ما الوا بضالهلم 

ا َغْييَرُه َوِإذًا  َوِإْن َكاُدوا َلَيْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ِلَتْفَتِرَي َعَلْيَني ﴿: تعاىل
: مث ذكر تعاىل قبح ما يدعونه إليه فقال( 73: اإلسيراء )اآليا  ﴾ ...التََّخُذوَك َخِلياًل

 ،يا حمميد  ﴾الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَك َلِِْن َأْشَرْكَت﴾ الرسل ﴿َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَلْيَك َوِإَلى﴿
الصاحل،  ﴾نَّ َعَؤُلَكَلَيْحَبَطأشركت أّيه الرسول ﴿لان  :وكل رسول قبلك أوحي إليه

لان أشرك حممد خامت الرسل وسيد أوالد آدم إنه لو فيرض إشيراكه    :أو أوحي إليهم
وقيد   ﴾َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَنويعلم بطريق األوىل أن غريه كذلك ﴿ (3)ليحبطن عمله

َقْد ِكْدَ  َتيْرَكُن  َوَلْوال َأْن َثبَّْتَناَك َل﴿: قال تعاىل صانه عن ذلك مبا ثبته اهلل به كما
 .(74: اإلسراء)اآلية ﴾ ...ِإَلْيِهْم َشْياًا َقِلياًل

﴾ لنعمه اليت منيها  َوُكْن﴾فاستمر على عبادته وحده ﴿َفاْعُبْد﴾وحده ﴿َبِل اللََّه﴿
كما كان خلييل اهلل علييه    ﴾ِمَن الشَّاِكِريَن﴿ (4)ردنا على من طلب منك ما هنينا عنه

ِإنَُّه َكاَن َعْبيدًا  ﴿: وكما قال يف نوح (444من اآلية: النحل) ﴾ِمِه اْجَتَباُهَشاِكرًا ألََْنُع﴿السالم 
 .(43من اآلية: سيبأ) ﴾اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكرًا﴿: وقال (3من اآلية: اإلسراء) ﴾َشُكورًا

                            
 [.ب/449ل( ]4)
قال ابين  ، ويضرب يف املخادعة، واملثل معروف، املعاجمكتب اللغة و والتصويب من" يفعلون" :يف األصل( 4)

، وما  ال فالن َيْفِتل من فالن فيي الذِّْروة والغاِرب. شدد للكثرة: وُذبال مفتَّل. الذُّباَلة: والَفِتييلة": منظور
. ْيَن السَّناِم والُعُنِقأو ما َب، الكاِهُل: و الغاِرُب .والذروة أعلى السَّنام وكلِّ شيٍء. "َأي َيُدوُر من وراِء خديعته

ولسيان  ، (غيرب ) ميادة  3/474و ، (ذرو) مادة 4/71كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي : انظر
 .447والقاموس احمليط للفريو بادي ص، 41/471العرب

َط َعْنُهْم َما َكاُنوا ﴿َوَلْو َأْشَرُكوا َلَحِب: لقوله تعاىل ؛وهو األقرب، واألول اختيار الطزي وابن كثري رمحهما اهلل( 3)
 (11 من اآلية: األنعام) ﴾َيْعَمُلوَن

 .﴿ُقْل َأَفَغْيَر اللَِّه َتْأُمُرون ي َأْعُبُد َأيَُّها اْلَجاِهُلوَن﴾: يعين ما تقدم من قوله تعاىل( 4)
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 ﴾ما عرفوه حق معرفته وال عظموه حق تعظيمه َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه﴿
 (4)ْكِتَفِرْعَم قََّح ناَكْفَرا َعَم       ر يَشا َبيا فإننعلين ْبُت
 : وقيل (4)ال يعرف اهلل إال اهلل :ولذا قيل

 ْديحمم وال ى املسيُحعيَس       ى واليما ميوَس تياهلِل
 ْديَعْصَي ِسْدالُق حّلو        إىل َميوه عرفوا وال جزيُل

 (3)ْديَمْرَس اِ الذَّ حدّيْوَأ       يَكأنَّ غرَي َكذاِت  كنُه ما
َوَما َقيَدُروا  ﴿: وقد بني تعاىل بعض جهاالهتم بقدره تعاىل حيث قال
من : األنعام) اآلية﴾ ...اللََّه َحقَّ َقْدِرِه ِإْذ َقاُلوا َما َأْنَزَل اللَُّه َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء

 ،أي مقبوضة له ﴾اَمِةَجِؤيعًا َقْبَضُتُه َيْوَم اْلِقَي﴿ السبع ﴾﴿َواأَلْرُض (94اآلية
 .(41من اآلية: إبراهيم) ﴾َيْوَم ُتَبدَُّل األََْرُض َغْيَر األََْرِض﴿وذلك عند تبديلها 

محد وعبد بن محيد والبخاري ومسيلم  أو[ أ/431ل]أخرج سعيد بن منصور
والبيهقيي   ،يف الصفا  (4)والترمذي والنسالي وابن جرير وابن املنذر والدارقطين

ز من األحبار إىل رسيول اهلل  جاء َح: ا  عن ابن مسعود قاليف األااء والصف
إنا جند أن اهلل حيمل السيماوا  ييوم    ،يا حممد: صلى اهلل عليه وآله وسلم فقال
                            

 :هذا أحد بيتني نسبا أليب علي ابن سينا، والبيت األول هو( 4)
 الواصفون عن صفتك  اعتصيام الورى مبغفرتيك      عجز

 .4/413، وغمز عيون البصالر للحموي 4/344الفروق للقرايف : انظر 

أما إن ُقصد هبا ، فإن ُقصد هبا ال يعرف كنه صفا  اهلل إال اهلل فهذا صحيح ؛هذه املقولة ليست على إطالقها( 4)
 .جالله وكماله ألن اهلل عز وجل قد عرَّف إلينا نفسه بصفا ، نفي الصفا  عن اهلل فهذا باطل

وإيثار احلق على اخللق البين اليو ير   ، 43/49له ، شرح هنج البالغة: انظر، هذه األبيا  البن أيب احلديد املعتزيل( 3) 
 .439ص

، من أهل حملة دار القطن ببغداد، املقريء احملدثالدارقطين،  علي بن عمر بن أمحد البغدادي أبو احلسنهو ( 4) 
له ، انتهى إليه احلف  ومعرفة علل احلديث ورجاله، ومن ألمة الدنيا، حبور العلم وكان من، هي431 ولد سنة
ووفيا  ابن ، (334) 41/449السري: انظر، هي314تويف سنة ، وغريه من الكتب النافعة، "السنن"كتاب 
 .441قنفذ ص
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وسيالر اخلليق    ،واملاء والثرى على إصبع ،القيامة على إصبع والشجر على أصبع
آله وسلم حىت فضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه و .أنا امللك: فيقول ،على إصبع

 مث قرأ رسول صلى اهلل علييه وآليه وسيلم    ،تصديقًا لقول احلز ،بد  نواجذه
﴿َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه َواألََْرُض َجِميعًا َقْبَضُتُه َييْوَم اْلِقَياَميِة َوالسَّيَماَواُ     )

َكَطي  الس ِجلِّ ِلْلُكُتِب َكَما  َيْوَم َنْطِوي السََّماءََ﴿ :قال تعاىل .(4)(َمْطِويَّا   ِبَيِميِنِه﴾
والكل إخبار بإذهاب اهلل تعياىل  ( 414من اآليية : األنبياء) ﴾َكَما َبَدْأَنا َأوََّل َخْلٍق ُنِعيُدُه

وذلك أنه إمنا خلقهما أدلة لعباده  ،للعامل العلوي والعامل السفلي، بعد إفناله للعباد
ُسنْبَحاَنُه َوَتَعناَلى َعؤَّنا    ﴿، وقد أفناهم فلم يبق من يستدل هبما علييه  (4)عليه

                            
وما قدروا ﴿ باب، كتاب التفسري، والبخاري يف صحيحه، (4311) 4/434أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ( 4) 

 47/411كتاب صفة القيامة واجلنية والنيار   ، ومسلم يف صحيحه، (4144) 3/4449 ﴾اهلل حق قدره
ولتصنع ﴿باب ، كتاب النعو ، والنسالي يف سننه الكزى، (3431) 734والترمذي يف سننه ص، (4711)

، (44) 79ص واليدارقطين يف الصيفا    ، 44/33والطزي يف تفسريه ، (7119) 7/444 ﴾على عيين
 .4/147السيوطي يف الدر املنثور  :وعزاه لسعيد بن منصور، (731) 4/414والبيهقي يف األااء والصفا 

وقد ، هو نتيجٌة للِحَكم العظيمة اليت خلق اهلل السماوا  واألرض من أجلها، ما ذكره املؤلف رمحه اهلل هنا( 4) 
أن حكمة خلقه للسماوا  واألرض هي إعالم خلقيه  ": دها صاحب أضواء البيان يف تفسريه فذكر منهاعّد

﴿اللَُّه الَِّذي َخَلَق : وذلك يف قوله تعاىل يف آخر الطالق، وأنه حميط بكل شيء علمًا، بأنه قادر على كل شيء
َلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  َوَأنَّ اللََّه َقْد َأَحيَاَط  َسْبَع َسَماَواٍ  َوِمَن األََْرِض ِمْثَلُهنَّ َيَتَنزَُّل األََْمُر َبْيَنُهنَّ ِلَتْعَلُموا َأنَّ اللََّه َع

: وذليك يف قوليه  ، وذكر يف بعض اآليا  أنه خلق السماوا  واألرض ليبتلي الناس، ﴾...ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلمًا
 َيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسيُن َعَمياًل﴾  ﴿َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِ  َواألََْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء ِل

فقد يظن غري العامل أن بني هذه اآليا  اختالفًا مع " :وغري ذلك من احِلَكم اليت ذكرها مث قال بعد "(7: هود)
وهو معرفة اهلل وطاعته ومعرفة ، املذكور فيها كلها راجع إىل شيء واحد َمَكألن احِل، أهنا ال اختالف بينها

راجع  ﴾عبدوا ربكم الذي خلقكما﴿ :وقوله ﴾﴿لتعلموا أن اهلل على كل شيء قدير: فقوله، هوعده ووعيد
وهذا العلم يعلمهم اهلل إياه ويرسيل هليم   ، هَدألن من عرف اهلل أطاعه ووحَّ، إىل شيء واحد هو العلم باهلل

ا دل بعض اآلييا   ولذ" :-إىل أن قال-" وحييي من حيي عن بينة، الرسل مبقتضاه ليهلك من هلك عن بينة
ودل بعضها عليى أهنيا   ، ودل بعضها على أهنا االبتالء، على أن حكمة اخللق للمخلوقا  هي العلم باخلالق

 .447، 7/441هي أضواء البيان .ا" وبعضه مرتب على بعض، وكل ذلك حق ال اختالف فيه، اجلزاء
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 .نزه نفسه عن شركهم وأخز بتعاليه على كل شيء ﴾ُيْشِرُكوَن
إالَّ َما َيْنُظيُروَن  ﴿: ﴾أي النفخة األوىل وهي املرادة بقولهَوُنِفَخ ِفي الصُّوِر﴿

َخ ِفيي  َفِإَذا ُنِف﴿: ومن قوله (49: ّيييس ) ﴾َصْيَحًة َواِحَدًة َتْأُخُذُهْم َوُهْم َيِخص ُموَن
، ومثل (4)على قول (414: املؤمنيون ) ﴾الصُّوِر َفال َأْنَساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِاٍذ َوال َيَتَساءََُلوَن

 (1: النا عيا ) (4)﴾َيْوَم َتْرُجُف الرَّاِجَفُة﴿: وهي املرادة من قوله ،هذه النفخة الثانية
ِإَذا َجاءََِ  الطَّامَّيُة  َف﴿: والنفخة الثانية هي أيضًا الطامة الكزى املرادة من قوله (1

َفيِإَذا َجياءََِ    ﴿: وهي أيضًا الصاخة يف قوله (34: النا عييا  )اآلية ﴾ ...اْلُكْبَرى
َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصُّيوِر  ﴿: وهي أيضًا املرادة من قوله (33: عبس)اآلية ﴾ ...الصَّاخَُّة

: احلاقية )اآليية  ﴾ ...َتا َدكًَّة َواِحَدًةَوُحِمَلِت األََْرُض َواْلِجَباُل َفُدكَّ  َنْفَخٌة َواِحَدٌة

43، 44). 
أخرج ابن  ﴾َمْن َشاَ  اللَُّه ْرِض ِإالََّفَصِعَق َمْن ِفي السََّؤاَواِت َوَمْن ِفي اأَل﴿

﴾ ...﴿َوُنِفَخ ِفيي الصُّيورِ   :يف قوله ،رفعه ،مردويه والبيهقي يف البعث عن أنس
ويقول تعاىل توف  ،يكاليل وملك املو كان مما استثناه اهلل ثالثة جزيل وم) اآلية

بقي وجهك  :يا ملك املو  من بقي؟ فيقول :علمأنفس ميكاليل، مث يقول وهو 
توف نفس جزيل، مث يقيول وهيو    :الكرمي وعبدك جزيل وملك املو ، فيقول

يا ملك املو  من بقي؟ فيقول بقي وجهك الباقي وملك امليو  وهيو    :علمأ

                            
املقصود هبا  :فمنهم من قال، املؤمنني خالفألن يف هذه اآلية من سورة ، أي على قول بأهنا النفخة األوىل( 4) 

: انظير ، هي النفخة الثانية :وقال ابن مسعود وغريه، كما هو منقول عن ابن عباس والسدي، النفخة األوىل
كما ذكره املؤليف يف تفسيري   ، أما اآلية اليت معنا فاملقصود هبا النفخة األوىل، 11، 41/17تفسري الطزي 

، مفياتح الرضيوان  : انظر ﴾ما ينظرون إال صيحة واحدة تأخذهم وهم خيصمون﴿ :عند قوله تعاىل سورة 
 .414أمني املزيين ص  األخ اجلزء الذي حققه، ڤسورة 

ومل أجد  ﴾تتبعها الرادفة﴿: وهو اختيار األغلب وهو الراجح لقوله تعاىل بعده، بل الراجفة هي النفخة األوىل( 4) 
وال  ﴾تتبعها الرادفة﴿مث إن سلمنا هبذا فما معىن قوله تعاىل ، الثانية من نص على أن الراجفة يقصد هبا النفخة

 .واهلل أعلم، أدري على ماذا استند املؤلف رمحه اهلل يف قوله هذا



  الزمر سورة نص المحققال: البابَالثاني

 
 

(479) 

فيأين اجلبيارون    ،أنا بدأ  اخلليق مث أعييده   :مث ينادي .مت :ميت، فيقول
 :فيقول هيو  ،فال جييبه أحد ؟ملن امللك اليوم :مث ينادي ،فال جييبه أحد ،املتكزون

والترمذي  ،محد وعبد بن محيدأوأخرج سعيد بن منصور و (4)(اهلل الواحد القهار
 :سيلم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله و: وغريهم عن أيب سعيد قال ،وحسنه

ينتظير أن   ،كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنا جبهته وأصغى اعه)
قوليوا  ): فكيف نقول يا رسول اهلل قيال  :قال املسلمون (؟يؤمر أن ينفخ فينفخ

 .(4)(حسبنا اهلل ونعم الوكيل

                            
مل أجد احلديث يف كتاب البعث للبيهقي هبذا اللف  من رواية أنس وإمنا وجد  حديث الصور الطويل ومن ( 4) 

كميا  ، ويف إسناده إااعيل بن رافع وهو ضعيف احلف ، رواية أيب هريرة ضمنه ألفاظ هذا احلديث وهو من
متروك  :(34) 49وقال النسالي يف كتابه الضعفاء واملتروكني ص ، (441) 439قاله احلاف  يف التقريب ص

وكذلك الثعليب يف الكشف ، 44/31وأما حديث أنس هذا فقد أورده ابن جرير الطزي يف تفسريه ، احلديث
وعزاه البين  ، 17ص: انظر، هما يزيد الرقاشي وهو ضعيف وتقدم الكالم عليهيويف إسناد، 4/344ن والبيا
 .4/131السيوطي يف الدر املنثور :مردويه

، (41441) 44/411عند اإلمام أمحد يف مسنده ، فقد جاء يف حديث لقيط بن عامر، أما مو  املاللكة: مسألة
َفَلَعمر إهٰلَك ما َتَد  َعلٰى َههرهيا َشيياًا إال   ، مث تبَعث الصالحة) :لوفيه أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قا

 احليديث ( ...وَخَلت َعَليه البالد، فَأصَبَح َرّبَك َعز وَجل َيطوف يف األرض، َواملاللَكة الذيَن َمَع َربَك، َماَ 
تنادي جاللته وفخامته ، ليلهذا حديث كبيري ج: "قال ابن القيم رمحه اهلل بعد إيراده احلديث يف  اد املعاد

ال يعرف إال من حديث عبد الرمحن بن املغرية بن عبد الرمحن ، وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة الّنبوة
احتج ، ثقتان حمتج هبما يف الصحيح، ويا من كبار علماء املدينة، رواه عنه إبراهيم بن محزة الزبيريي، املدين

وقابلوه ، وتلقوه بالقبول، ورواه ألمة أهل السنة يف كتبهم، اعيل البخاريهبما إمام أهل احلديث حممد بن إا
: مث استفاض يف شيرحه إىل أن قيال  ، "وال يف أحد من رواته، ومل يطعن أحد  منهم فيه، بالتسليم واالنقياد

اعيل وحديث إا، ال أعلم مو  املاللكة جاء يف حديث صريح إال هذا: (واملاللكة الذين عند ربك) :وقوله"
ونفَخ يف الّصيور َفَصيعَق َمين يف    ﴿ :وقد يستدل عليه بقوله تعاىل، وهو حديث الصور، بن رافع الطويل

وحديث لقيط ضيعفه  . 111-3/173 اد املعاد : هي انظر.ا "﴾السٰموا  وَمن يف األََرض إال َمن َشاءََ اهلل
 (.131و 444)األلباين يف تعليقه على السنة البن أيب عاصم برقم 

والترمذي يف ، (44131) 41/431وأمحد يف مسنده ، (444) 3/4441أخرجه سعيد بن منصور يف سننه  (4) 
، (141) 4/417وابن حبان يف صحيحه، (4114) 441وأبو يعلى يف مسنده ص، (4434) 441سننه ص

= 
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خلق اهلل الصور من لؤليؤة بيضياء يف   : قال (4)خرج أبو الشيخ عن وهبأو
 ،فكان إسرافيل ،كن: خذ الصور فتعلق به مث قال :للعرشصفاء الزجاجة مث قال 
فأخذه وبه ُثَقب بعدد كل روح خملوقة ونفس منفوسية،   ،فأمره أن يأخذ الصور

كاسيتدارة السيماء    (4)ّوةال خيرج روحان من ثقب واحد ويف وسط الصور َك
قيد وكلتيك    :واألرض وإسرافيل واضع فمه على تلك الكّوة مث قال له اليرب 

فدخل إسرافيل يف مقدم العرش فأدخيل رجليه    ،فأنت للنفخة وللصيحة بالصور
ُثمَّ ، ﴿(3)اليمىن حتت العرش وقدَّم اليسرى ومل يطرف منذ خلقه فينظر مايؤمر بيه 

 ،هذه نفخة اإلحياء بعد نفخية اإلماتية   ﴾ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَرى َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم َيْنُظُروَن
ُيْنَفُخ ِفي الصُّوِر َفَفِزَ  َمْن ِفي السََّماَواِ  َوَمْن ِفيي  َوَيْوَم ﴿: وهي الىت قال تعاىل

َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفِإَذا ُهيْم ِميَن   ﴿: بقوله (4)وهي املراد( 17من اآلية: النمل) ﴾األََْرِض

                            
= 

يعين حديث  :قلت": وقال األلباين ".حديث حسن" :وقال الترمذي، (1177) 4/113واحلاكم يف مستدركه
ورواه آخرون على وجهني آخيرين  ، فرواه مجاعة عنه هكذا ؛وذلك ألن عطية العويف ضعيف ؛حسن لغريه

السيوطي يف الدر  :وعزاه لعبد بن محيد. 3/17 السلسلة الصحيحة: انظر. "وتابعه أبو صاحل عن أيب سعيد به
 .4/134املنثور 

ورحيل  ، هيي 34مولده يف  من عثمان سنة ، ايناليم، أبو عبد اهلل األبناوي، وهب بن منبه بن كاملهو ( 4) 
 443وما  يف احمليرم سينة   ، تابعي ثقة، وإمنا غزارة علمه يف اإلسراليليا ، وروايته للمسند قليلة. وحجَّ
 و السري، 4/417ثقا  ابن حبان : انظر. هي441إنه ما  سنة : سنة وقد قيل 11وهو ابن ، هي444أو
4/444 (449). 

، 44/491 لسيان العيرب  : انظر. والُكوَّة بالضم لغة، وه احلالط، والثقب يف البيت وحنق يفْراخَل: الَكوَّة( 4) 
 .4334والقاموس احمليط ص

ويف إسناده حممد بن إبراهيم ، ومل أعثر على من ذكره غريه، (319) 3/144أخرجه أبو الشيخ يف العظمة ( 3) 
، 1/4491والكامل يف الضعفاء البن عدي ، (4734) 141التقريب ص: انظر. بن العالء وهو منكر احلديث

وقد تبني أن إسناده . ونسبه أليب الشيخ يف العظمة ومل حيكم عليه 44/447وذكره ابن حجر يف فتح الباري 
 .واخلز ال يعدو عن كونه من اإلسراليليا ، ضعيف

 ."املرادة: "كذا يف األصل، ولعل الصواب( 4) 
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  َفِإَذا ُنِقَر ِفيي النَّياُقورِ  ﴿: ومن قوله (44: ّييس) ﴾األََْجَداِث ِإَلى َرب ِهْم َيْنِسُلوَن
َيْوَم ُيْنَفُخ ِفيي الصُّيوِر َفَتيْأُتوَن    ﴿: وبقوله (9، 1: املدثر) ﴾ِلَك َيْوَمِاٍذ َيْوم  َعِسري َفَذ

: وبقوليه  (7: النا عيا )[ أ/434ل]﴾ َتْتَبُعَها الرَّاِدَفُة﴿: وبقوله (41: النبأ) ﴾َأْفَواجًا
( 44، 43: النا عييا  ) ﴾سَّياِهَرةِ َ ْجَرٌة َواِحَدٌة، َفِإَذا ُهْم ِبال -أي الرادفة-َفِإنََّما ِهَي ﴿

قال رسول اهلل صيلى اهلل علييه   : وأخرج عبد بن محيد وابن جرير عن قتادة قال
وميا   ،فما سألناه عن ذليك  :قال أصحابه ،(بني النفختني أربعون) :وآله وسلم

ابن ]وأخرج . (4) ادنا على ذلك غري أهنم كانوا يرون من رأيهم أهنا أربعون سنة
يف البعث وابن مردويه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وآليه   (4)[داودأيب 

ينفخ يف الصور كهياة القرن فصعق مين يف السيموا  ومين يف    ): وسلم قال
فينبتيون   ،وبني النفختني أربعون عامًا فيمطر اهلل يف تلك األربعني مطرًا ،األرض

عجيب   :ه األرضومن اإلنسان عظم ال تأكل ،(3)[كما ينبت البقل]من األرض 
يف السنة، عين   (4)وأخرج ابن أيب عاصم (4)(ومنه يركب جسده يوم القيامة ،ذنبه

                            
، 41ص تقدم الكالم عليه وإسناده إىل قتادة حسن قد، عن قتادة مرساًل، 44/39 أخرجه الطزي يف تفسريه( 4) 

وأصل احلديث يف الصحيحني من طريق األعمش عن ، 4/134السيوطي يف الدر املنثور :بن محيد لعبد وعزاه
، (رَبعونما بني النَّْفَختني َأ) :قال رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أيب صاحل عن أيب هريرَة رضي اهلل عنه قال

: أربعون سينًة؟ قيال  : قال. أبيُت: قال. أربعوَن شهرًا: قال. َأَبْيُت: أربعون يومًا؟ قال: يا أبا هريرة: واقال
 3/4441 (ونفيخ يف الصيور  ) بياب قوليه  ، كتاب التفسري، صحيح البخاري: انظر. احلديث( ...أبيُت
 (.4944) 41/74 تنيباب ما بني النفخ، كتاب الفنت وأشراط الساعة، ومسلم، (4144)

، وهو خطأ، وإمنا هو صاحب كتاب البعث، وهو عبد اهلل بن سيليمان  "أبو داود: "يف األصل( 4)
األشعث بن أيب داود، أبو بكر السجستاين، أبوه أبو داود صاحب السنن، سافر بيه أبيوه    ابن

خ، ولد سنة املصاحف، والبعث، والناسخ واملنسو: وهو صيب، كان من حبور العلم، من تصانيفه
 .43/444، والسري 3/493لسان امليزان : انظر. هي341هي، وما  سنة 434

 .والتصويب من مصادر التخريج "من البقل" :يف األصل( 3)

وعزاه البن ، يف البعث من طريق األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة به، (44) 43أخرجه ابن أيب داود ص ( 4)
واحلديث أصله يف الصحيحني كما تقدم غري أنه مل ييذكر فييه   ، 4/134 السيوطي يف الدر املنثور :مردويه

و عم بعض الشراح أنه وقع عند مسيلم  : "وقد قال ابن حجر، التحديد بأربعني عامًا كما يف هذا احلديث
= 
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كل ابين آدم تأكيل   ): قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: أيب هريرة قال
ويرسل اهلل ماء احلياة فينبتون منيه نبيا     ،منه ينبت ،األرض إال عجب الذنب

فكيان كيل روح إىل    ،سيل اهلل األرواح حىت إذا خرجت األجساد أر ،اخلضر
 .(4)(صاحبه أسر  من الطرف مث ينفخ يف الصور

وملا ذكر تعاىل إذهابه للعامل العلوي والسفلي ذكر فصله بني اخلالليق ييوم   
َهيَذا َييْوُم اْلَفْصيِل َجَمْعَنياُكْم     ﴿: وهو يوم الفصل الذي أراده بقوله ،القيامة
: وبقوله( 47: النبيأ ) ﴾ِإنَّ َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتًا﴿: قولهوب (31: املرسال ) ﴾َواألََوَِّلنَي

َيْوَم ال ُيْغِني َمْوىًل َعْن َمْوىًل َشيْياًا َوال ُهيْم     ِإنَّ َيْوَم اْلَفْصِل ِميَقاُتُهْم َأْجَمِعنَي﴿
ِليَك َييْوم    َذِلَك َيْوم  َمْجُمو   َلُه النَّاُس َوَذ﴿: وبقوله (44، 41: اليدخان ) ﴾ُيْنَصُروَن
ذكر فصله بني اخلاللق وانقسام العبياد إىل فيريقني    (413من اآليية : هود) ﴾َمْشُهود 
﴾أي أرض احملشر اليت بّدهلا اهلل عن هذه األرض كميا  َوَأْشَرَقِت اأَلْرُض﴿: فقال
يبسيطها ويسيطحها   ( 41من اآليية : إبراهيم) ﴾َيْوَم ُتَبدَُّل األََْرُض َغْيَر األََْرِض﴿: قال
وهيي   (417: طييه ) ﴾ال َتَرى ِفيَها ِعَوجًا َوال َأْمتًا﴿ (3)ها مد األدمي العكاهيوميد

                            
= 

نعم أخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عين األعميش يف هيذا    ، أربعني سنة وال وجود لذلك
 .ما بني النفخة والنفخة أربعون سينة : ومن وجه ضعيف عن ابن عباس قال، نة وهو شاذأربعون س: اإلسناد

وقد أخرج ، "أبيت" وكأن أبا هريرة مل يسمعها إال جمملة فلهذا قال ملن عينها له ، ذكره يف أواخر سورة ص
هكذا : قال ؟ن ماذاأربعو: قالوا، بني النفختني أربعون :ابن مردويه من طريق  يد بن أسلم عن أيب هريرة قال

 . 1/714فتح الباري : انظر". اعت
ولد يف شوال سنة . كان ثقة نبياًل معمرًا، من أهل البصرة، أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين هو (4)

وما  يف " السنة"وكتاب " املختصر من املسند"و "اآلحاد واملثاين"و "املسند الكبري" ومن تصانيفه. هي411
 (.139) 314وطبقا  احلفاظ للسيوطي ص، (444) 43/431 السري: انظر. هي417خر سنة ربيع اآل

إىل أن -" إسناده جيد ورجاله ثقا " :وقال األلباين، (194) 443أخرجه ابن أيب عاصم يف كتابه السنة ص( 4) 
 443السنة صتعليق األلباين على كتاب : انظر، فذكر طريق البخاري املتقدم "وللحديث طريق آخر" :-قال
(194.) 

، والقاموس احملييط  4/91 لسان العرب: انظر، هو املدبوغ :وقيل، األمحر :وقيل، هو اجللد ما كان: األدمي( 3) 
= 
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َفِإنََّما ِهَي َ ْجيَرٌة َواِحيَدٌة، َفيِإَذا ُهيْم     ﴿[ ب/434ل]: الساهرة اليت قال فيها
﴾مبا يقيمه فيها مين احليق والعيدل    ِبُنوِر َربَِّها﴿ (44، 43: النا عيا ) ﴾ِبالسَّاِهَرِة

قسط يف احلساب وو ن احلسنا ، ويدل عليه مستعار إضيافته إىل  ويبسطه من ال
ااه ألنه هو احلق العدل، وإضافة ااه إىل األرض ألنه مربيها حيث ينشر فيهيا  
عدله وينصب فيها موا ين قسطه وحيكم فيها باحلق بني أهلها، وال تيرى أ يين   

أشيرقت   :لعدلللبقا  من العدل وال أعمر هلا منه وترى الناس يقولون للملك ا
 .(4)أهلمت البالد جبور فالن :كما يقال ،اآلفاق بعدلك وأضاء  الدنيا بقسطك

َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي ِممَّيا  ﴿: تقدم ﴾َوُوِضَع اْلِكَتاُب﴿
والكيافر   ،املؤمن يعطاه بيمينه ؛ر بكتاب كل إنسانوفّس( 49من اآليية : الكهف) ﴾ِفيِه

َهَذا ِكَتاُبَنيا َيْنِطيُق   ﴿ :وحيتمل أن يراد به ديوان احلفظة املراد من قوله ،لهبشما
ِإنَّ  َكيالَّ ﴿: ويأيت (49: اجلاثيية) ﴾َعَلْيُكْم ِباْلَحق  ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتْنِسُخ َما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن

ِكَتياَب  ﴿رقوم وأن وفسره بأنه كتاب م (7: املطففني) ﴾ِكَتاَب اْلُفجَّاِر َلِفي ِسج نٍي
كميا   ﴾َوِجيَ  ِبالنَِّبيِّنَيوفسره بكتاب مرقوم ﴿ (41: املطففني) ﴾األََْبَراِر َلِفي ِعلِّي نَي

                            
= 

عكاظ اسم سوق كان العرب جيتمعون فيها كل سنٍة شهرًا ويتناشدون ويتفاخرون ف: العكاهيأما  .4111ص
كتاب العيني  : انظر. دمي عكاهي منسوب إىل عكاظوأ، وهو من مكة على مرحلتني أو ثالث، مث يفترقون

 .4/443والنهاية يف غريب احلديث ، (عك ) مادة 3/419للخليل بن أمحد 
ويقصد منه نفي صفة اجمليء  4/441كما يف الكشاف ، هذا تأويل باطل واألشبه أنه منقول عن الزخمشري( 4) 

َوَأْشَرَقِت األََْرُض ِبُنوِر ﴿ :فقال، اهلل التفسري احلق لآليةوقد ذكر ابن كثري رمحه ، هلل سبحانه وتعاىل يوم القيامة
تفسيري ابين   : انظير ". أي أضاء  يوم القيامة إذا جتلى احلق جل وعال للخاللق لفصل القضياء   ﴾َرب َها
: 44وقال ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه اجتما  اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية ص ، 4/91كثري
 .إىل موصوفها وإضافة مفعول إىل فاعله صفةإضافة : لنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهنيوا"

فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعاىل إذا جاء لفصل  ﴾َوَأْشَرَقِت األََْرُض ِبُنوِر َرب َها﴿: فاألول كقوله عز وجل  
الكرمي أن تضلين ال إليه إال   وذ بنور وجهكأع) :ومنه قوله صلى اهلل عليه وسلم يف الدعاء املشهور، القضاء
فأخز صلى اهلل علييه   (أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلما  أعوذ بوجهك: )، ويف األثر اآلخر(أنت

 ".كما أخز تعاىل أن األرض تشرق يوم القيامة بنوره. وسلم أن الظلما  أشرقت لنور وجه اهلل
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فلنسيألنهم   (419من اآلية: املالدة) ﴾الرُُّسَل َفَيُقوُل َماَذا ُأِجْبُتْم َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه ﴿: قال تعاىل
لذين يشهدون للرسل بالبالغ وعليى الكفيار   ﴾ اَوالشَُّهَداِ ﴿ ولنسألن املرسلني

املراد هبم  :وقيل (44من اآليية : غافر)﴾ َوَيْوَم َيُقوُم األََْشَهاُد﴿: بالكفر املرادون يف قوله
بني من يف األرض الذين ُأرييدوا يف   ﴾َوُقِضَي َبْيَنُهْم﴿ (4)الذين قتلوا يف سبيل اهلل

أي قضى اهلل بينهم وفصل خصوماهتم  (11ةمن اآليي : الزمر)ْرِض﴾ األََ﴿َوَمْن ِفي  :قوله
( 93مين اآليية  : يونس) ﴾ِإنَّ َربََّك َيْقِضي َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن﴿

ُثمَّ ِإنَُّكيْم َييْوَم   ﴿: بالعدل واإلنصاف عند اختصامهم لديه كما قال ﴾ِباْلَحقِّ﴿
وهو تعياىل خيري الفاصيلني بيني      (34: الزمير ) ﴾َتْخَتِصُموَناْلِقَياَمِة ِعْنَد َرب ُكْم 

َأْنيَت  ﴿: ومل يذكر فاعل القضاء وهو اهلل تعاىل كما صرح به قوليه  ،املتجادلني
َوُهنْم ال  ﴿ (41مين اآليية  : الزمير ) ﴾َتْحُكُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفيونَ 

 (411مين اآليية  : آل عميران ) ﴾ُيِريُد ُهْلمًا ِلْلَعياَلِمنيَ  َوَما اللَُّه﴿: كما قال ﴾ُيْظَلُؤوَن

َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّياِلَحاِ   ﴿ (49من اآلية: ّق) ﴾ٍم ِلْلَعِبيِدَوَما َأَنا ِبَظالَّ﴿ [أ/434ل]
 .(444: طيه) ﴾َوُهَو ُمْؤِمن  َفال َيَخاُف ُهْلمًا َوال َهْضمًا

﴾ من خري ومن شر كما فصل ذليك قوليه   ْتَوُوفَِّيْت ُكلُّ َنْفٍس َما َعِؤَل﴿
َوَميْن    ِإنَُّه َمْن َيْأِ  َربَُّه ُمْجِرمًا َفِإنَّ َلُه َجَهنََّم ال َيُموُ  ِفيَها َوال َيْحَيى﴿: تعاىل

َجنَّياُ  َعيْدٍن     َيْأِتِه ُمْؤِمنًا َقْد َعِمَل الصَّاِلَحاِ  َفُأوَلِاَك َلُهُم الدََّرَجاُ  اْلُعَليى 
 (71 - 74: طييه ) ﴾ِمْن َتْحِتَها األََْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء َمْن َتَزكَّىَتْجِري 

واغفر يل ميا  : )منهم كما ورد يف احلديث ﴾َوُهَو َأْعَلُموهذا كثري يف القرآن ﴿
من مجيع أفعاهلم مث بني منتيهى   ﴾ِبَؤا َيْفَعُلوَن﴿ (4)(أعلمه وما أنت أعلم به مين

                            
 .44/41وتفسري  اد املسري، 44/41زي تفسري الط: انظر. قاله قتادة والسدي( 4) 

وجاء يف البخاري ومسلم عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، مل أجد احلديث هبذا اللف ( 4) 
اللهم اغفيْر يل  . وما أنَت أعلُم به مين، وإسرايف يف أمري، اللهمَّ اغِفْر يل َخطيايت وجهلي ) :أنُه كان َيدعو
باب قوِل النيب ، كتاب الدعوا ، انظرصحيح البخاري. (وكلُّ ذلك عندي، وَخطاي وَعمدي، َهْزيل وِجد ي

= 
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َوِسنيَق  ﴿: بني األمم وأهنم فريق يف اجلنة وفريق يف السعري فقيال  فصل القضاء
َوَنُسوُق اْلُمْجِرِمنَي ِإَلى َجَهينََّم  ﴿ :تقدم يف سورة مرمي ﴾الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم

كما طوى هنالك كيوهنم   ، فطوى هنا كوهنم وردًاأي عطاشًا (11: مرمي) ﴾ِوْردًا
 ﴾َيْوَم ُيْنَفُخ ِفي الصُّوِر َفَتْأُتوَن َأْفَواجًا﴿: كما قال (4)مجع  مرة أي متفرقني ، مرًا

َوُنِفَخ ﴿: ، حيث قال(4)وتفصيله يف سورة ق كما يأيت إن شاء اهلل تعاىل (41: النبأ)
َحتَّى ِإَذا َجاُ وَهنا ُفِتَحنْت   ﴿ (41: ّق)اآليا  ﴾ ...ِفي الصُّوِر َذِلَك َيْوُم اْلَوِعيِد

م يأتوهنا وهي مغلفة،  يادة يف مفاجاية عيذاهبا هليم فيفيتح إىل     فإهن ﴾َأْبَواُبَها
خهيم  مث وّب (414: املؤمنيون ) ﴾َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِلُحوَن﴿وجوههم 
 َعَلْيَها ِتْسَعَة َعَشَر﴿ :الذين ذكر اهلل تعاىل عدهتم بقوله ﴾َوَقاَل َلُهْم َخَةَنُتَهااخلزنة ﴿

 31مين اآليية  : املدثر) ﴾َمالِلَكًةإالَّ ﴿ -أي خزنتها- ﴾َعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِرَوَما َج ،

َعَلْيَها َمالِلَكٌة ِغيالٌظ ِشيَداد  ال   ﴿: ووصفهم تعاىل بالغلظة والشدة يف قوله (34
﴾ ْأِتُكْم ُرُسٌلَأَلْم َي﴿ (1من اآلية: التحرمي) ﴾َيْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن

﴾ القاليدة  َيْتُلوَن َعَلْيُكْم آَياِت َربُِّكْم﴿من جنسكم في ﴾ِمْنُكْميف دار الدنيا ﴿
َوُيْنِذُروَنُكْم ِلَقناَ  َينْوِمُكْم   لكم إىل اإلميان، الدالة لكم على النجاة من النريان ﴿

أي قيد   ﴾َبَلى﴿ :على اخلزنة أي الذين كفروا جوابًا ﴾َقاُلوا﴾ خيوفونكم ﴿َهَذا
َييْوٍم   (3)ِإن ي َأَخاُف َعَليْيُكْم َعيَذابَ  ﴿: هلم نوح قال لقومهأتونا وحذرونا، أّو

ُكلََّما ُأْلِقَي ِفيَهيا  ﴿: وحنو هذا قوله وكل نيب كذلك (49من اآليية : األعراف) ﴾َعِظيٍم
                            

= 
كتياب  ، وصحيح مسلم، (1399) 4/4119( اللهم اغفْر يل ما قدمُت وما أخْر ) :صلى اهلل عليه وسلم
 (.4749) 47/33 ومن شر ما مل يعمل، باب التعوذ من شر ما عمل، الذكر والدعاء والتوبة

 ".ثر بعض واحدهتا  مرةإوبعضهم على ، مجاعا  يف تفرقة:  مرًا": 4/494ل أبو عبيدة يف جما  القرآن قا( 4) 
 (. مر)، مادة 4/444أساس البالغة  الزخمشري يف وحنوه

 .ولكنه يف اجلزء املفقود من املخطوط( 4) 

 [.ب/434ل( ]3) 
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َنا َنِذير  َفَكذَّْبَنا َوُقْلَنا َميا  َقاُلوا َبَلى َقْد َجاءََ  َفْوج  َسَأَلُهْم َخَزَنُتَها َأَلْم َيْأِتُكْم َنِذير 
َوَلِكنْن  ﴿ :وهنا قالوا (9، 1: امللك) ﴾ِفي َضالٍل َكِبرٍيِإالَّ َنزََّل اللَُّه ِمْن َشْيٍء ِإْن َأْنُتْم 
﴿َأَفَمْن َحقَّ َعَلْيِه َكِلَمُة : تقدم تفسريها قريبًا يف قوله تعاىل ﴾َحقَّْت َكِلَؤُة اْلَعَذاِب

﴾ ...َلَقْد َحقَّ اْلَقيْولُ ﴿: ڤوتبني احلقوق يف قوله يف  (49من اآلية: لزمرا)اْلَعَذاِب﴾ 
بسبب كفرهم، فهو من تعليق احلكم،  ﴾َعَلى اْلَكاِفِريَن﴿ (4)(7من اآلية: ّييس) اآلية

 .وهو حقوق القول على الوصف املناسب للعلية
أخرج ابن أيب حامت عين   ؛تقدم أن هلا سبعة أبواب ﴾ِقيَل اْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم﴿ 

واحلطمة، وسقر،  (4)[ولظى] جهنم، والسعري،:  عنهما يف أبواهبا قالابن عباس رضي اهلل
أن  (4)خليل بن ميرة  وأخرج البيهقي يف البعث عن. (3)واهلاوية وهي أسفلها واجلحيم،

 :الالسجدة، وقي   ٿ رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم كان ال ينام حىت يقرأ تبارك و
منها يوم القيامة تقف على كل باب  ٿ، جتيء كل سبعاحلواميم سبع، وأبواب جهنم )

                            
لم أن حقوق القول على األكثر تفير  عين   واع: "ڤقال املؤلف رمحه اهلل يف تفسريها هنالك يف سورة ( 4) 

فبعلمه ، م بسابق علمه أنه يرسل إليهم رسله فيكفرون باختيارهمِلفهو عز وجل َع، اختيارهم الكفر والفسوق
َوَكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُت َرب َك َعَلى الَّيِذيَن َكَفيُروا َأنَُّهيْم    ﴿: ويدل له قوله تعاىل يف غافر، بذلك حق القول

أميني امليزيين ص    األخ تفسري مفاتح الرضوان يف اجلزء الذي حققه: انظر . ه.ا( 1: غافر) ﴾ُب النَّاِرَأْصَحا
449. 

 .ما بني املعقوفتني ليس يف األصل، وأثبته من مصادر التخريج، وبه يكتمل العدد سبعة( 4) 

بعد  آللوسيوقال ا، 4/414املنثور السيوطي يف الدر  :وعزاه البن أيب حامتأجده يف تفسري ابن أيب حامت، مل ( 3) 
وذكر السهيلي يف كتاب ، وجاء يف ترتيبها عن األعمش وابن جريج وغرييا غري ذلك" :أن أورده يف تفسريه

وهاهر القرآن واحلديث ييدل  ، ومل ترد يف أثر صحيح، ااء هذه األبوابأاإلعالم أنه وقع يف كتب الرقالق 
حنو السعري واجلحيم واحلطمة واهلاوية ومنها ما هو علم للنار كلها حنو على أن منها ما هو من أوصاف النار 

 44/391آللوسي روح املعاين ل: انظر، هي.ا ".فلذا أضربنا عن ذكرها، جهنم وسقر ولظى
ميا   . ضيعيف : كان أحد الصاحلني قال عنه ابن حجر، نزل الرقة، اخلليل بن مرة الضبعي البصري هو (4) 

والكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة للذهيب ، (4717) 314قريب صالت: انظر. هي411سنة
4/447 (4441.) 
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، (4)[يب]اللهم ال يدخل من هذا الباب مين كيان ييؤمن     :من هذه األبواب، قتقول
َِْس َمْثَوى﴿. (4)(ويقرأين على اهلل وعلى رسله  ﴾اْلُؤَتَكبِِّريَنالكافرين ﴿ ﴾َخاِلِديَن ِفيَها َفِب
 . جهنم 
مشاكلة ملا قبليه، وإال ففيي   ( سيق)عبَّر بي ﴾وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة﴿

َوَنُسوُق اْلُمْجِرِمنَي ِإَليى َجَهينََّم     َيْوَم َنْحُشُر اْلُمتَِّقنَي ِإَلى الرَّْحَمِن َوْفدواسورة مرمي ﴿
إىل اجلنية   ق مراكب املتقني ألهنم ييذهبون ْواملراد َس :ق خاص هبم، وقيلْوفالسَّ ﴾َوْردوا

عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم  (3)ركبانًا، أخرج ابن مردويه عن علي رضي اهلل عنه
أميا واهلل ال حيشيرون عليى    ): قال ﴾َيْوَم َنْحُشُر اْلُمتَِّقنَي ِإَلى الرَّْحَمِن َوْفدًا﴿: يف قوله
لق إىل مثليها،  من اجلنة مل ينظر اخلال ولكنهم يؤتون بنوٍق ،وال يساقون سوقًا ،أقدامهم

﴾ زمنراً ﴿ (4)(فيقعدون عليها حىت يقرعوا باب اجلنة ،رحاهلا الذهب وأ متها الزبرجد

                            
 .، فأثبتها من مصادر التخريجاألصل ما بني املعقوفتني ليس يف( 4) 

 4/414ويف شيعب اإلمييان   ، (414) 411والبيهقي يف البعث ص ، 4/331أخرجه الثعليب يف تفسريه ( 4) 
وأورده ابن كثري يف  ".هكذا بلغنا هبذا اإلسناد املنقطع": وقال البيهقي، مرة مرساًلعن اخلليل بن ، (4441)

هي وقال احلاف  .ا ".واخلليل بن مرة فيه نظر، هذا منقطع: قال البيهقي": وقال 497كتابه الفنت واملالحم ص
 (. 4717) 314التقريب ص: انظر، "ضعيف" :ابن حجر يف اخلليل بن مرة

 .17وقد سبق الكالم على سبب تغيريي هلا ص "عليه السالم" :يف األصل( 3)

السيوطي يف الدر  :ونسبه مرفوعًا البن مردويه، (41) 44خرج احلديث مرفوعًا ابن أيب داوود يف البعث ص أ( 4)
، (34144) 44/11ابن أيب شييبة يف مصينفه    :وأخرجه موقوفًا على علي رضي اهلل عنه، 4/411املنثور 

وأخرجيه الطيزي يف   ، 3/444ذكره عنه ابن كيثري يف تفسيريه   ، محد كما يف مسند أبيهوعبد اهلل بن أ
هذا حديث صحيح على شرط " :وقال احلاكم، (3444) 4/419واحلاكم يف مستدركه، 41/441تفسريه

الرمحن هذا مل يرو له مسيلم وال خلاليه النعميان     بل عبد": وقال الذهيب يف التلخيص ".مسلم ومل خيرجاه
وعباد هو . هي.ا ".ومل يرفعه عن ابن الفضيل إال عباد" :وقال ابن أيب داود بعد أن أورده مرفوعًا. "وضعفوه

، (444) 431/ 44السيري : انظير . صدوق رافضي روى له البخاري حديثًا مقرونًا: بن يعقوب الرواجين
 (.3471) 413والتقريب ص

، 3/444ابن كثري يف تفسريه ذكره ، منه معىن حديثنا هذاويف ض، أورد ابن أيب حامت بإسناده حديثًا طوياًل: تنبيه
مث  ،مث ساق اإلسناد وذكر احلديث "روى ابن أيب حامت ها هنا حديثًا غريبًا جدًا مرفوعًا عن علي" :قبله وقال

= 
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قال رسول اهلل صيلى اهلل  : عن أيب هريرة رضي اهلل عنه، قال وأخرج البخاري، ومسلم،
[ أ/433ل] أول  مرة يدخلون اجلنة على صورة القمر ليلية البيدر،  ) :عليه وآله وسلم
وفتحنت  ﴿ (4()4)(م على ضوء أشد كوكب يف السيماء إضياءة  والذين يلوهن

تحت عناية هبم وإكرامًا هليم،  أن الواو للحال أي وقد ُف :﴾ أههر األقوالأبواهبا
أبواب : أخرج ابن أيب حامت، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قال ،(3)لاال يقفوا بأبواهبا
 :وباب للمعتمرين :اب للحاجنيوب :وباب للصالمني :باب للمصلني :اجلنة مثانية أبواب
محد أوأخرج  .(4)وباب للصابرين :وباب للشاكرين :وباب للذاكرين :وباب للمجاهدين

لكل أهيل  ): قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال

                            
= 

، وقد رويناه يف املقدما  من كالم علي رضي اهلل عنه بنحوه، هكذا وقع يف هذه الرواية مرفوعًا" :قال بعده
 . "أعلم واهلل، أشبه بالصحة وهو

ومسلم يف ، (3347) 4/4143 باب خلق آدم وذريته، كتاب أحاديث األنبياء، أخرجه البخاري يف صحيحه( 4)
باب أول  مرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاهتم ، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، صحيحه
 (. 4134) 47/444 وأ واجهم

 .﴾َجاُءوَها ِإَذا َحتَّى﴿ :وهو قوله تعاىل، من اآلية جزًءاصنف مل يذكر امل( 4)
والذي يظهر يل واهلل أعلم أن هذا القول ضعيف ألنيه  ، 44/47 ابن اجلو ي يف  اد املسري :نقل هذا القول( 3) 

مسلم  والثابت يف األحاديث الصحيحة أهنم يقفون على أبواهبا كما ثبت يف صحيح :لاال يقفوا بأبواهبا :يقول
مين أْنيت؟   : فيقول اخلا ن. فأستفتح. آيت باب اجلنة يوم القيامِة) :قال رسول اهلل: عن أنس بن مالك قال

باب قول النيب ، كتاب اإلميان، صحيح مسلم: انظر. (بك أمر  ال أفتح ألحد قبلك: فيقول. حممد: فأقول
وقد بني ابين  ، (497) 3/14( ألنبياء تبعًاوأنا أكثر اأنا أول الناس يشفع يف اجلنة، ) :صلى اهلل عليه وسلم

وإههيارًا ملنييزلة    -أي خطر اجلنة ومكانتها–تعظيمًا خلطرها ": القيم رمحه اهلل سبب هذا الوقوف فقال
ولاال يتوهم اجلاهل أهنا مبنيزلة اخلان الذي يدخله من شاء فجنة اهلل " :إىل أن قال– "وكرامته عليه، رسوله
فهيي   ﴾َوُفِتَحْت َأْبَواُبَهيا ﴿ :وأما بالنسبة للواو يف قوله تعاىل، 41دي األرواح صحا: انظر. هي.ا ".غالية

: قيال امليزد  . وهذا اختيار املزد وغريه .سعدوا :واجلواب حمذوف تقديره، ﴾َجآُءوَها﴿: عاطفة على قوله
  .41وحادي األرواح ص، 44/473تفسري القرطيب : انظر ".وحذف اجلواب أبلغ عند أهل العلم"

 .بدون إسناد( 41444) 41/3414يف تفسريه أيب حامت أخرجه ابن ( 4) 
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هرييرة   عن أيب (4)وأخرج البزار. (4)(ون منه بذلك العملَعْدعمل باب من أبواب اجلنة ُي
عي إذا كان يوم القيامة، ُد): قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: رضي اهلل عنه قال

عي هبيا، وإن  عي هبا، وإن كان بصيامه ُدفإن كان الصالة أفضل ُد اإلنسان بأكثر عمله،
: قال (3)[نيبعمل]م أحد يدعى ثَّيا رسول اهلل، َأ: قال أبو بكر (عي بهكان اجلهاد أفضل ُد

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآليه   (4)محد عن معاوية بن حيدةأوأخرج . (4)(نعم أنت)
 (1)عني من مصاريع اجلنة أربعني عامًا، وليأتني عليه ييوم وليه  امابني مصر): وسلم، قال

                            
وقال اهليثميي يف  ، (9714) 9/344وأمحد يف مسنده ، (1911) 4/43أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( 4) 

: انظير . "رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح غري حممد بن عمرو بن علقمة وقد وثقه مجاعة" :جممع الزوالد
السري : انظر. "وروى له مسلم متابعًة، روى له البخاري مقرونًا بآخر": قال الذهيب، و41/431والد جممع الز

1/431 (41.) 

، الكبري"املسند"صاحب، احلاف  الكبري، اإلمام، أبو بكر، البزار، أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البصريهو ( 4) 
 43/444 السيري : انظير . هيي 494ما  سنة و. ولد سنة نيف عشرة ومالتني. الذي تكلم على أسانيده

 .3/474 بردي والنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة البن تغري، (414)

 .والتصويب من مصادر التخريج" بعملهن: "يف األصل( 3) 
جممع : انظر". رواه البزار وإسناده حسن" :اهليثمي يف جممع الزوالد وقال، 44/473أخرجه البزار يف مسنده ( 4) 

وأصل احلديث يف صحيح مسلم من رواية أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم . 41/431زوالد ال
ُدِعيي  ، فمن َكان من َأهل الصَّاَلة، يا عبد اهلل هَذا َخْير : من أنفق  وجني يف سبيل اهلل ُنودي يف اْلَجنَّة) :قال

دعي من باب ، ومن كان من َأهل الصََّدَقِة، ْلجهادمن باب الصَّاَلِة ومن كان من َأهل اْلجهاد دعي من باب ا
 . (دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصيام، الصََّدَقة

فهل يدعى أحد من تلك األبيواب  ، ما على أحد يدعى من تلك األبواب من ضرورة :قال أبو بكر الصديق 
باب من مجيع  ، كتاب الزكاة، مصحيح مسل: انظر. (وأرجو أن تكون منهم، نعم: )قال رسول اهلل ؟كلها

 (.4147) 7/414الصدقة وأعمال الز
وفد على الينيب  ، معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الُقشرييهو ( 4) 

غزا خراسان وما  ، نزل البصرة، وسأله عن أشياء وروى عنه أحاديث، صلى اهلل عليه وسلم فأسلم وصحبه
وأسد الغابية يف معرفية الصيحابة    ، 7/44الطبقا  الكزى: انظر. بن معاوية حكيم و جد هبز بنوه. هبا
 (.1113) 944والتقريب ص، (4914) 4/411

 ".صح: "جاء ملحقًا باحلاشية، وعليه" له: "قوله( 1) 
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َسنالٌم  ﴾ بضد ما قالته خزنة النار للداخلني إليهيا، ﴿ َوَقاَل َلُهْم َخَةَنُتَها، ﴿(4)(كظي 
: احلجر) ﴾اْدُخُلوَها ِبَسالٍم آِمِننَي﴿: والرب سبحانه يقول ،من كل سوء ومكروه﴾ َعَلْيُكْم

 (43من اآليية : الرعد) ﴾َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ َباٍب﴿واملاللكة بعد استقرارهم يف اجلنة  (41
دار السيالم   :اجلنة واهلل تعاىل اى( 44من اآلية: الرعد) ﴾َسالم  َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم﴿: يقولون

ألهنا  ؛وهي أحق هبذا االسم ﴿هلم دار السالم عند رهبم﴾ ﴿واهلل يدعوا إىل دار السالم﴾
اليت سّلمها وسّلم  -وااه السالم-من كل بلية وآفة ومكروه، وهي دار اهلل  دار السالمة

واليرب يسيلم    (43آليةمن ا: إبراهيم) ﴾َتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسالم  ﴿أهلها، وحتية أهلها فيها سالم 
َسالم  َقْواًل ِميْن    َلُهْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوَلُهْم َما َيدَُّعوَن﴿: عليهم من فوقهم، كما قال تعاىل

ِقياًل َسيالمًا  ِإالَّ   (4)ال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغوًا َوال َتْأِثيمًا﴿و (41، 47: ّيييس ) ﴾َربٍّ َرِحيٍم
 .اى اهلل اجلنة يف القرآن عشرة أااء وقد (41، 44: الواقعة) ﴾َسالمًا

 .اجلنة وهي اسم عام يتناول تلك الدار وما اشتملت عليه :(3)الثاين
الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَميِة ِميْن   ﴿: دار املقامة، قال تعاىل حكاية عن أهلها :الثالث

 .(34من اآلية: فاطر) ﴾َفْضِلِه
قال عطاء عن ابن  (44: لنجما) ﴾ْنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوىِع﴿: جنة املأوى، قال تعاىل :الرابع

أهنا اسم  :والتحقيق. (4)هي اجلنة اليت تأوي إليها أرواح الشهداء :عباس رضي اهلل عنهما
  َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب ِه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهيَوى ﴿: من أااء اجلنة، كما قال تعاىل

                            
وأبو نعييم يف  ، (7344) 41/317وابن حبان يف صحيحه، (49911) 44/414أخرجه أمحد يف مسنده ( 4) 

 .4/474السلسلة الصحيحة : انظر. وإسناده صحيح، 1/414 احللية

 [.ب/433ل( ]4) 
وهذا يثبت ، وجعل اسم اجلنة الثاين، لعل املؤلف اعتد باالسم الذي مر قريبًا وهو دار السالم على أنه األول( 3) 

: نة اثنا عشر ااًا انظروقد عّد ابن القيم يف كتابه حادي األرواح للج، ها يف القرآن أكثر من عشرةءأن أاا
 .19حادي األرواح إىل بالد األفراح ص

هي : ، قول ابن عباس رضي اهلل عنهما عن جنة املأوى قال47/11مل أعثر على إسناده، وإمنا وجد  عند الطزي ( 4) 
 .17وبإسناد فيه عطية العويف وهو ضعيف وقد تقدم الكالم عليه ص . ميني العرش وهي منيزل الشهداء
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 .(44، 41: النا عيا ) ﴾َة ِهَي اْلَمْأَوىَفِإنَّ اْلَجنَّ
 .ايت بذلك ألن أهلها ال يظعنون عنها أبدا دار اخللد، :اخلامس
 :إذ العيدن  ؛فكلها جنا  عيدن  ،جنا  عدن وهي اسم جلملة اجلنا  :السادس

 .(4)ن باملكان إذا أقام بهَدَع :اإلقامة والدوام، يقال
 ﴾نَّ الدَّاَر اآلِخيَرَة َلِهيَي اْلَحَييَوانُ   َوِإ﴿: احليوان، كما قال تعاىل :السابع

هيي دار  : (3)، قال الزجاج(4)اجلنة عند أهل التفسري :واملراد (14من اآليية : العنكبو )
 .(4)احلياة، كما قاله أهل اللغة :، واحليوان(4)احلياة الدالمة
: وقيال ( 44من اآلية: وناملؤمن) ﴾الَِّذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس﴿: الفردوس، قال تعاىل :الثامن

 (417: الكهيف ) ﴾ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِ  َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُ  اْلِفْرَدْوِس ُنيُزالً ﴿
، وهو اسم يقع على مجيع اجلنة، (1)البساتني :والفرادس ،البستان :الفردوسوأصل 
 .(7)على أفضلها وأعالها :ويقال

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِ  َلُهْم َجنَّاُ  ﴿: قال تعاىل جنا  النعيم، :التاسع
 .وهو اسم جامع جلميع اجلنا  (1: لقمان) ﴾النَِّعيِم

                            
 مادة 441يب بكر الرا ي ص حاح ألوخمتار الص، (1431) 4/411معجم البلدان لياقو  احلموي : انظر( 4) 

 (.عدن)

 .وال شك أن أهل اجلنة يف حياة دالمة، أن احليوان مبعىن احلياة الدالمة، الذي يف كتب التفسري( 4) 
معاين "مصنف كتاب ، حنوي  مانه، اماإلم، أبو إسحاق، إبراهيم بن حممد بن السري الزجاج البغداديهو ( 3) 

سينة   :ويقيال ، هي341سنة : وقيل، 344ما  سنة ، مهفنصحه وعّل، لزم املزد. وله تآليف مجة" القرآن
 .44بادي صآالبلغة يف تاريخ ألمة اللغة للفريو ، و(419) 44/311السري: انظر. هي341

 .4/473، معاين القرآن وإعرابه للزجاج: انظر( 4) 

 .4414ص ، والقاموس احمليط، 3/447، لسان العرب: رانظ( 4) 

 .41/441، ولسان العرب، (فردس) مادة 3/949الصحاح للجوهري : انظر( 1) 
فإذا ) :بل هو أعلى اجلنة بنص كالم املعصوم صلى اهلل عليه وسلم كما أخرجه البخاري يف صحيحه أنه قال( 7) 

قل أي ﴿ باب، كتاب التوحيد، صحيح البخاري (َسُط اجلنة وأعلى اجلنةفإنُه أْو، سألتُم اهللََ فاسألوُه الِفرَدوَس
 .4/4341 ﴾شيء أكز شهادة
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فاملقيام   (44: الدخان) ﴾ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي ِفي َمَقاٍم َأِمنٍي﴿: املقام األمني، قال تعاىل :العاشر
كل سوء وآفة ومكروه، وهو الذي مجع صفا  األمن  اآلمن من :موضع اإلقامة، واألمني

 كلها، فهو آمن من الزوال واخلراب وأنوا  النقص، وأهله آمنون فييه مين اخليروج،   
 .وكل مكروه (4)والنكد (4)والنغص

ِفي َمْقَعيِد    ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي ِفي َجنَّاٍ  َوَنَهٍر﴿ :مقعد صدق، قال تعاىل :احلادي عشر
ما يراد  حلصول كل مقعد صدق، :تسمى اجلنة[ أ/434ل]( 44، 44 من اآلية: القمر) ﴾ِصْدٍق

والكمال، واحلق الثابيت،   الصحة،: وموضو  لفظة الصدق عندهم من القعد احلسن،
 .(3)ذكر هذا يف حادي األرواح وشرح كثريًا منها

ر هو من كالم املاللكة، إخبارًا ألهل اجلنة، أهنم طيابوا، فاسيتحقوا دا   ﴾ِطْبُتْم﴿
 .خلودكم أبد اآلباد اًرمقّد ﴾َفاْدُخُلوَها َخاِلِديَن﴿. الطيبني

ذكر اهلل فريقي السعداء واألشقياء وخص السعداء باليذين  : إن ُقْلَت
 .الذين آمنوا ومل يتقوا مل يذكروا :اتقوا، وبقي فريق ثالث

هم داخلون يف فريق الذين اتقوا، ملا ثبت يف حديث الشيفاعة أهنيا   : ُقلت
 . ألمة احملمدية ومعها منافقوها، فباألوىل املؤمن الذي ليس مبنافق وال متقحتشر ا
َوَعَد ﴿: حيث قال ﴾اْلَحْؤُد ِللَِّه الَِّذي َصَدَقَنا َوْعَدُه الداخلون اجلنة ﴿ ﴾َوَقاُلوا﴿

َن ِفيَها َوَمَساِكَن َطي َبًة ِفي اللَُّه اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِ  َجنَّاٍ  َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األََْنَهاُر َخاِلِدي
وليذا ينيادي    (74: التوبية ) ﴾َجنَّاِ  َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّه َأْكَبُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُ  اْلَعِظيُم

اُلوا َأْن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحّقًا َفَهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُُّكْم َحّقًا َق﴿: أصحاب اجلنة
                            

: انظير ، رهّدأي َك، ونّغص اهلل عليه العيش تنغيصًا، ونغص الرجل مل يتم له مراده، القطع عن املراد: النغص( 4) 
 .44/449، بولسان العر، (نغص) مادة 4/441محد الفراهيدي أكتاب العني للخليل بن 

والقاموس ، 44/411لسان العرب : انظر. وكل شيء جر على صاحبه شرًا فهو نكد، اللؤم والشؤم: النكد( 4) 
 .347احمليط ص

 .19حادي األرواح ص : انظر( 3)
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ه تعاىل يف كتابه ألهل اإلميان والعمل الصاحل كثري جيدًا  ُدْعَوَو( 44من اآليية : األعراف) ﴾َنَعْم
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِ  َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُ  اْلِفْرَدْوِس ُنُزاًل، َخاِلِديَن ِفيَهيا ال  ﴿

: أرض اجلنة، كما قال تعاىل ﴾َوَأْوَرَثَنا اأَلْرَض﴿ (411، 417: الكهف) ﴾َيْبُغوَن َعْنَها ِحَواًل
 (414: األنبياء) ﴾َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَُّبوِر ِمْن َبْعِد الذِّْكِر َأنَّ األََْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّاِلُحوَن﴿

ْرَض ﴿َأنَّ األََ :أخرج الفريايب وابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عباس رضي اهلل عنيهما 
وأخرج عبد بن محيد وابن املنذر عن قتادة . (4)أرض اجلنة: قال ﴾ِرُثَها ِعَباِدَي الصَّاِلُحوَنَي

ل نيزن ﴾َنَتَبوَُّأ ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث َنَشاُ ﴿. (4)أرض اجلنة: قال ﴿َوَأْوَرَثَنا األََْرَض﴾ :يف قوله
 :وحنو (93من اآلية: يونس) ﴾راليَل ُمَبوََّأ ِصْدٍقَوَلَقْد َبوَّْأَنا َبِني ِإْس﴿: حيث شانا منها، من قوله

وإذا  (41مين اآليية  : يوسف) ﴾ِفي األََْرِض َيَتَبوَُّأ ِمْنَها َحْيُث َيَشاُء (3)َوَكَذِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف﴿
 ﴾ْن َهَداَنا اللَّيهُ اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا ِلَهَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْوال َأ﴿ :دخلوا اجلنة قالوا

 ﴾َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِللَِّه َرب  اْلَعياَلِمنيَ ﴿: وقال اهلل تعاىل فيهم (43من اآلية: األعراف)
هو من كيالم اهلل   :ذف للعلم به، قيلاجلنة، ُح ﴾َفِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي﴿ (41من اآلية: يونس)

، وفيه إخبار  بأنه ال ُتْدخل اجلنية إال باألعميال   (4)نةمن كالم أهل اجل :، وقيل(4)تعاىل
 . الصاحلة، ال باألماين الفارغة، وأهنا أجر  وجزاٌء عليها

 ﴾ِمْن َحْوِل اْلَعنْر ِ ﴿ حدقنيُم ﴾اْلَؤالِئَكَة َحافِّنَييا حممد أو كل راٍء ﴿ ﴾َوَتَرى﴿

                            
وأبو ، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، عن جماهد، عن أيب حيىي القتا ، 47/443 أخرجه الطزي يف تفسريه( 4)

، ومل (1444) 4444التقريب ص: انظر. "لني احلديث" : اذان قال احلاف  ابن حجر يف التقريب :حيىي ااه
 .4/144السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه للفريايب وابن أيب حامتأجده يف تفسري ابن أيب حامت، 

حسن قيد   وهو إسناد، من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة به، 44/44أخرجه الطزي يف تفسريه( 4) 
 .4/144السيوطي يف الدر املنثور  :وعزاه لعبد بن محيد وابن املنذر، (17) تقدم الكالم عليه ص

 [.ب/434ل( ]3) 
 .7/491البحر احمليط : انظر. قاله مقاتل( 4) 
 .44/474تفسري القرطيب : انظر( 4) 
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يهًا له عين  نيزهم وحبمدك تسبحانك الل :بنحو ﴾ُيَسبُِّحوَن ِبَحْؤِد َربِِّهْم﴿ من جوانبه
بإدخال بعضهم  ﴾ِباْلَحقِّ﴿ بني اخلاللق ﴾َوُقِضَي َبْيَنُهْمكل قبيح، ووصفًا له بكل ثناء، ﴿

اْلَحْؤنُد ِللَّنِه َربِّ   ﴿ :أي قال كل من يصلح منه القول ﴾َوِقيَلاجلنة، وبعضهم النار ﴿
هلل تعاىل قراءة تفسري هذه السورة على قضاله باحلق، واحلمد هلل أمتمنا بإعانة ا ﴾اْلَعاَلِؤنَي

 .واحلمد هلل كثريًا 4471يف أثناء شهر رمضان من سنة  (4)يف املدرسة

                            
، سنا يف اجلامع الكبريرَّملا َد" ن ذلك كما قال هو ع، س فيهفإنه كان يدّر، يقصد اجلامع الكبري بصنعاء لعله (4) 

كتياب  : انظر". إخل...هي4444على الكرسي تدريسًا عامًَّا ممزوجًا بالوع  والتذكري من سنة ، يف التفسري
 .413، 414الديوان له ص
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 (4)مكية .سورة المؤمن
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

، أخرج حممد بن نصر، وابن مردويه، عين  م﴾ من أول السبع احلواميحم﴿
إن اهلل أعطياين  ): ليقيو  اهلل عليه وآله وسلم صلىاعت رسول اهلل : أنس قال

السبع مكان التوراة، وأعطاين الراءا  إىل الطواسني مكان اإلجنيل، وأعطاين ميا  
 .(3)(واملفصل ممكان الزبور، وفضلين باحلوامي (4)بني الطواسني إىل احلواميم

إن لكل شيء لبابيًا،  ": يف فضالله، عن ابن عباس، قال (4)وأخرج أبو عبيد
، وأخرج أبو عبيد، وابن املنذر، واحلاكم، والبيهقي، (4)"وإن لباب القرآن آل حم

                            
 .331ومنار اهلدى لألمشوين ص ، 4/414وتفسري ابن كثري ، 44/47تفسري الطزي : انظر( 4) 

: انظر، (آل حم) وإمنا يقال( احلواميم) ف كابن سريين وأيب عبيدة والفراء وغريهم أن يقالكره بعض السل( 4) 
فإن صح من لفي   " :7/494وقال يف البحر احمليط ، 44/77والتحرير والتنوير ، 4/414تفسري ابن كثري 
بن مسعود قد صح موقوفًا من لف  ا: هي قلت.ا."كان حجة على من منع ذلك، احلواميم: الرسول أنه قال

 .واهلل أعلم، حتجاج باللغةوهو يف  من اال، رضي اهلل عنه كما يأيت قريبًا

 :وقال، وقد ذكر احلديث األلباين يف السلسلة الضعيفة، 443ص  يف خمتصر قيام الليل أخرجه حممد بن نصر( 3) 
لبعضه وهو حديث  إال أن هناك ما يشهد، 7/44سلسلة األحاديث الضعيفة : انظر، "هذا إسناد ضعيف جدًا"

أعطيت مكان التوراة السيبع الطيوال   ) :قال، واثلة بن األسقع رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
أخرجيه أمحيد يف مسينده     (وأعطيت مكان الزبور املاني وأعطيت مكان اإلجنيل املثاين وفضلت باملفصل

قال اهليثميي يف  ، (411) 44/74لكبري ، والطزاين يف ا4/44وابن جرير يف تفسريه، (41949) 43/444
وضعفه النسالي وغريه ، وثقه ابن حبان وغريه، رواه أمحد والطزاين وفيه عمران القطان" :7/93جممع الزوالد

وقال األلباين يف السلسيلة  ، 4/411وصحح الرواية أمحد شاكر يف حتقيقه على الطزي ".وبقية رجاله ثقا 
 (.4411) 3/419السلسلة الصحيحة : انظر. "صحيحاحلديث مبجمو  طرقه ": الصحيحة

فضالل "له كتب منها ، هي447ولد سنة ، اإلمام احلاف  اجملتهد، هو أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهلل( 4) 
، مبكة وعمره سبعًا وستني سينة ، هي444ما  رمحه اهلل سنة ، وغريها" الناسخ واملنسوخ"وكتاب " القرآن
 (.414) 41/491والسري ، (3474) 7/443د طبقا  ابن سع: انظر

 .11 وفيه ابن هليعة وهو ضعيف وقد تقدم تضعيفه ص، (411) 4/14أخرجه أبو عبيد يف فضالل القرآن ( 4) 
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 .(4)"القرآن (4)جيبادي ماحلوامي" : يف شعب اإلميان، عن ابن مسعود
مين  : الزمر) ﴾اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم﴿ :تقدم ﴾َتْنِةيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّه اْلَعِةيِة اْلَعِليِم﴿

، وغرييا من األوصياف،  (44من اآليية : فصلت) ﴾َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد﴿، و(4اآلية
أنزليه احلكييم،   [ أ/434ل] وكلها تفيد أنه أنزله العزيز، فهو كتاب عزيز، وأنه

 . ن باحلكمة، وأنزله احلميد، فهو حممود يف ألفاهه ومعانيهفهو مآل
ساتره على مرتكبه، وإن كان الذنب باقيًا، ألن الغفر هيو   ﴾َغاِفِر الذَّْنِب﴿
َوِإن يي  ﴿غفَّار  :ع بقاء الذنب ملن مل يتب، وقد ورد  هذه الصفة بلف الستر، م

ِإنَّ َربََّنيا َلَغُفيور    ﴿غفيور   :وبلف ، (14من اآلية: طيه) اآلية﴾ ...َلَغفَّار  ِلَمْن َتاَب
 .(34من اآلية: فاطر) ﴾َشُكور 
: الشيورى ) ﴾َعْن ِعَباِدِه َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّوَبَة ﴿: تعاىل قال ﴾َوَقاِبِل التَّْوِب﴿

مين  : التوبية ) ﴾َأَلْم َيْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَبياِدهِ ﴿: وقال ،(44من اآليية 

، (3)، واإلتيان حبرف العطف إلفادة اجلمع بني حمو الذنب وقبول التوبية (414اآليية 
﴾ مجيع بيني   اْلِعَقنابِ  َشِديِد﴿ (4)مجعها :تاب كالتوبة، وقيل :والتوب مصدر

أي شديد عقابه يف الدارين ملن  (4)صفا  الترغيب والترهيب، على قاعدة القرآن

                            
 ".ديباج: "، ويف مصادر التخريجيف األصلكذا ( 4) 

والبيهقي يف ، (3134) 4/474واحلاكم يف املستدرك ، (491) 4/14أخرجه أبو عبيد يف فضالل القرآن ( 4) 
عن ، 4/331وأخرجه الثعليب يف تفسريه ، عن عبد اهلل بن مسعود موقوفًا، (4443) 4/411شعب اإلميان 
وصحح املوقيوف   ".؛ فإنه كذابعبد القدوس بن حبيبآفته ، وهذا موضو " :وقال األلباين، أنس مرفوعًا

 (.3437) 1/34السلسلة الضعيفة : انظر، على عبد اهلل بن مسعود
 .4/417وتفسري أيب السعود ، 4/444الكشاف : انظر( 3) 

 ولسيان العيرب ميادة   ، 471معاين القرآن لألخفيش ص : انظر. قاله األخفش، أي التوب مجع التوبة( 4) 
 .4/14(توب)

تفسيري ابين   : انظر "وكثريًا ما يقرن اهلل تعاىل بني الترغيب والترهيب يف القرآن": قال ابن كثري رمحه اهلل( 4) 
 .4/491ريكث



 سورة المؤمن  نص المحققال: البابَالثاني

 
 

(497) 

فإنه أوجب يف دار الدنيا عقاب من سرق ربع دينار بقطع يده، نكااًل من  ؛عصاه
َعيَذاَبُهَما   َوْلَيْشَهْد﴿: ، وأوجب جلد الزاين مالة جلده وااه عذابًا، بقوله(4)اهلل
، وأوجيب  (4)، وأوجب رجم الزاين احملصن(4من اآليية : النور) ﴾ٌة ِمَن اْلُمْؤِمِننَيَطاِلَف

، (4)، والصييحة (4)، وعاقب من كذب رسله وكفر به باإلغراق(3)القتل قصاصًا
ِذي الطَّنْوِل  ﴿ (41من اآلية: الزمر) ﴾َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأْكَبُر﴿: وأنوا  العذاب، وقال

ِإَلْينِه  ﴿ نه ال إله سواهأفإنه من اتصف مبا ذكر من الصفا  ُعِلم  ﴾ُهَوِإالَّ ال ِإَلَه 
 ﴾َأال ِإَلى اللَِّه َتِصرُي اأُلُموُر﴿: أي املرجع للخاللق إليه ال إىل غريه، قال ﴾اْلَؤِصرُي

ِإَلْييِه َميْرِجُعُكْم   ﴿ (44: لنجما) ﴾َوَأنَّ ِإَلى َرب َك اْلُمْنَتَهى، و﴿(43 من اآلية: الشورى)
: غيافر ) ﴾َوَأنَّ َمَردََّنا ِإَلى اللَِّه﴿: وقال مؤمن آل فرعون ،(4من اآلية: يونس) ﴾يعًاَجِم

 .، وإذا كان إليه املصري، وجب مراقبته وطاعته(43من اآلية
يطعن فيها ويسيتعمل يف ذليك املقيدما      :﴾َما ُيَجاِدُل ِفي آَياِت اللَِّه﴿
َوِإنَّ ﴿ جداهلم فيها مين وحيي الشييطان    ألن ﴾الَِّذيَن َكَفُرواِإالَّ ﴿ ،(1)الباطله

                            
صحيح : انظر. (تقطع اليد يف ربع دينار فصاعدًا: )قوله صلى اهلل عليه وسلمكما جاء يف صحيح البخاري ( 4) 

، وصحيح مسلم، (1719) 4/4441 ﴾...والسارق والسارقة﴿ :باب قوله تعاىل، كتاب احلدود، البخاري
 (.4114)كتاب احلدود، باب حد السرقة ونصاهبا 

َقْد َجَعَل ، ُخُذوا َعن ي، ُخُذوا َعن ي) :َقاَل َرُسوُل الّلِه: َقاَل، ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت يح مسلم عن كما جاء يف صح( 4) 
مسلم صحيح : انظر. (َجْلُد ِماَلٍة َوالرَّْجُم، َوالثَّي ُب ِبالثَّي ِب، َجْلُد ِماَلٍة َوَنْفُي َسَنٍة، اْلِبْكُر ِباْلِبْكِر، اهلل َلُهنَّ َسِبياًل

44/447 (4191.) 

ْنَثى َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحر  َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأُل﴿ :كما يف قوله تعاىل( 3) 
َأَداٌء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيف  ِمْن َرب ُكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن ِباأُلْنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفات َبا   ِباْلَمْعُروِف َو

 .(471: البقرة) ﴾اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاب  َأِليم 

َوَأْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمنَي َعيَذابًا  َوَقْوَم ُنوٍح َلمَّا َكذَُّبوا الرُُّسَل َأْغَرْقَناُهْم َوَجَعْلَناُهْم ِللنَّاِس آَيًة ﴿: كما يف قوله تعاىل( 4) 
 ( 37: الفرقان) ﴾َأِليمًا

 ( 17: هود) ﴾َوَأَخَذ الَِّذيَن َهَلُموا الصَّْيَحُة َفَأْصَبُحوا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِمنَي﴿: كما يف قوله تعاىل( 4) 

تفصيل : انظر.   صحيحةومقدما، مقدما  باطلة :املقدما  هي كالم يقدم مث يبىن عليه غريه وهي أنوا ( 1) 
وأشار شيخ اإلسالم ابن تيمية يف فتاويه إىل شييء  ، 4/74ذلك يف كتاب املستصفى يف أصول الفقه للغزايل 

= 
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َوَجياَدُلوا  ﴿ (444مين اآليية  : األنعيام ) ﴾الشََّياِطنَي َلُيوُحوَن ِإَلى َأْوِلَياِلِهْم ِلُيَجاِدُلوُكْم
 ﴾َفال َيْغُرْرَك َتَقلُُّبُهْم ِفني اْلنِبالدِ  ﴿ (4من اآلية: غافر) ﴾ِباْلَباِطِل ِلُيْدِحُضوا ِبِه اْلَحقَّ

َمَتا   َقِليٌل ُثمَّ َميْأَواُهْم َجَهينَُّم   ، رَّنََّك َتَقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا ِفي اْلِبالِدال َيُغ﴿ :تقدم
َفال ُتْعِجْبيَك َأْميَواُلُهْم َوال   ﴿: حنو (4)والكل، (491،497: آل عمران) ﴾َوِبْاَس اْلِمَهاُد

 (44من اآليية : التوبة) اآلية﴾ ...اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِبَها ِفي (4)َأْوالُدُهْم ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم
ييدفع االغتيرار    -الذي هو سبب خسران اليدارين -ما هم فيه من الكفر  فإن

والتقلب فيها فقد تقليب قبليهم   ]واإلعجاب مبا هم فيه من التصرف يف الدنيا، 
 .وأوالدًا وحظًا، وكان عاقبته األخذ الشديد فيها من هو أكثر أموااًل

﴾ َفال َيْغُرْرَك َتَقلُُّبُهْم ِفي اْليِبالدِ ﴿ خرج عبد بن محيد وابن املنذر عن قتادةأ
 .(4)[(3)فسادهم فيها وكفرهم: قال

 ﴾َقْوُم ُنوٍح َواأَلْحَةاُب ِمنْن َبْعنِدِهمْ  قبل من كذَّبك ﴿ ﴾َكذََّبْت َقْبَلُهْم﴿
: تعياىل  القي كعاد ومثود وتلك القرون الذين كانوا أحزابًا على الكفر، كميا  

من هذه األمم،  ﴾َوَهؤَّْت ُكلُّ ُأمٍَّة﴿ (31من اآليية : الفرقان) ﴾َوُقُرونًا َبْيَن َذِلَك َكِثريًا﴿
ليتمكنوا منه ومن اإليقا  بيه،   ﴾ِبَرُسوِلِهْم ِلَيْأُخُذوُهأمة نوح وأمم األحزاب ﴿

قريش بيه   اهلل تعاىل يف شأن ما أراده كفار قالوإصابته مبا أرادوا من قتل وغريه، 
َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا ِلُيْثِبُتوَك َأْو َيْقُتُليوَك َأْو  ﴿: اهلل عليه وآله وسلم صلى

كما بيني يف كتيب التفسيري    (31من اآليية : ألنفالا) اآلية﴾ ...ُيْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن
اليوحي   ﴾ِبِه اْلَحقَِّلُيْدِحُضوا ﴿ بالوحي الشيطاين ﴾َوَجاَدُلوا ِباْلَباِطِلوالسرية ﴿

                            
= 

 .3/447 كشاف اصطالح الفنون للتهانوي: وانظر، 4/31 جممو  الفتاوى البن تيمية: انظر. من ذلك

أي الكفار الذين تقلبوا والكفار اليذين مل  ( والكل) :ولعل املؤلف رمحه اهلل يقصد بقوله، هكذا يف األصل( 4) 
 .واهلل أعلم، يتقلبوا

 [.ب/434ل]( 4) 

 .عثر على إسنادهأومل ، 4/147السيوطي يف الدر املنثور  :وابن املنذر، عزاه لعبد بن محيد( 3) 

 ".صح: "إىل هنا جاء ملحقًا باحلاشية وعليه..." والتقلب فيها: "من قوله( 4) 
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َفَكْيَف ﴾ أرادوا أخذ رسوهلم فأخذهم اهلل بأنوا  العذاب ﴿َفَأَخْذُتُهْم﴿ الرمحاين
مميا متيرون    (4)[وغريهم]فقد رأيتم مصار  أقوام منهم، كثمود  ﴾َكاَن ِعَقاِب

  (431 ، 437 من اآلية: الصافا ) ﴾َوِباللَّْيِل َأَفال َتْعِقُلوَن  ُمْصِبِحنَي﴿: عليهم
ه تعاىل وحكمه على أولاك األمم باألخذ ؤأي كما وجب قضا ﴾َوَكَذِلَك﴿

َحقَّنْت  ﴿: والتعذيب لتحزهبم على رسلهم وجداهلم بالباطل إلدحياض احليق  
 ﴾َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثِرِهْم َفُهْم ال ُيْؤِمُنيونَ ﴿: العذاب حنو :﴾َربَِّك َكِلَؤُت

ألََْمألََنَّ َجَهنََّم ﴿وهي  (49من اآلية: الزمر) ﴾َعَلْيِه َكِلَمُة اْلَعَذاِبَأَفَمْن َحقَّ ﴿ (7: ّييس)
، وقدمنا حتقيق احلقوق يف أول سورة (14: ّص) ﴾ِمْنَك َوِممَّْن َتِبَعَك ِمْنُهْم َأْجَمِعنَي

أي مثل ذليك   ﴾َأنَُّهْم َأْصَحاُب النَّاِر﴾ من األمم﴿َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا﴿ (4)يس
، على الكفرة املهلكة، كوهنم من أصحاب النيار، أي كميا وجيب    الوجوب

 .هالكهم يف الدنيا بعذاب االستاصال، كذلك وجب تعذيبهم بالنار يف اآلخرة
وهم أعلى طبقا  املاللكة، وأوهليم   ﴾الَِّذيَن َيْحِؤُلوَن اْلَعْرَ  َوَمْن َحْوَلُه﴿
عرش أرجلهم يف األرض محلة ال": أخرج عبد بن محيد عن ميسرة قال. (3)وجودًا

، وهم خشيو  ال يرفعيون   [أ/431ل] قد خرقت العرش مالسفلى، ورؤوسه
طرفهم، وهم أشد خوفًا من أهل السماء السابعة، وأهل السماء السيابعة أشيد   

 .(4)"من أهل السماء اليت تليها، واليت تليها أشد خوفًا من اليت تليها خوفًا
 رضيي اهلل عنيه  عن أيب هريرة  وأخرج أبو يعلى وابن مردويه بسند صحيح

قيد   ٍكَلُأِذن يل أن أحدث عن َم): اهلل عليه وآله وسلم صلىقال رسول اهلل : قال

                            
 .، واملثبت هو املناسب للسياق"غريهو" :صليف األ( 4)

 .وبينت اإلحالة هنالك مع توضيح املعىن فلرياجع، 414تقدم الكالم عليه ص ( 4)

السيعود يف تفسيريه    ووأبي ، 1/439والبيضاوي يف تفسريه ، 4/444ذكره ابن كثري يف البداية والنهاية ( 3)
 . لى ذلكومل أجد ما ينص ع، ومثل هذا حيتاج إىل دليل، 4/114

 .عثر على إسنادهأومل ، 4/141السيوطي يف الدر املنثور  :عزاه لعبد بن محيد( 4)
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سيبحانك أيين    :مرقت رجاله األرض السابعة، والعرش على منكبه، وهو يقول
 ،وأخرج أبو داود وابن أيب حامت وأبو الشيخ يف العظمية  .(4)(كنت وأين تكون

قيال  : ي يف األااء والصفا  بسند صحيح عن جابر قيال وابن مردويه والبيهق
ُأِذن يل أن أحدث عن ملك من ماللكية  ): اهلل عليه وآله وسلم صلىرسول اهلل 

، (4)(ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسيرية سيبعمالة عيام    ،اهلل من محلة العرش
أخيرج ابين    ،﴾ُيَسبُِّحوَن ِبَحْؤِد َربِِّهنمْ ﴿ :خزه ،والذين حيملون العرش مبتدأ

محلية  : قال (3)املنذر، وأبو الشيخ والبيهقي يف شعب اإلميان عن هارون بن رلاب
سيبحانك وحبميدك عليى     :يقول أربعة منهم ،العرش يتجاوبون بصو  رخيم

سبحانك وحبمدك على عفيوك بعيد    :حلمك بعد علمك، وأربعة منهم يقولون
ببييان أن   ليه وآله وسلماهلل ع صلىواجلملة مستأنفة، مسوقة لتسليته  .(4)قدرتك

                            
رواه " :(43314) 1/473وقال اهليثمي يف جممع الزوالد ، (1144) 4444أخرجه أبو يعلى يف مسنده ص( 4) 

ه البين  وعيزا ( 3443) 4/47وصححه ابن حجر يف املطالب العالية  ".أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
 4/147السيوطي يف الدر املنثور  :مردويه

والبيهقي يف األااء ، (471) 3/941وأبو الشيخ يف العظمة، (4747) 719أخرجه أبو داود يف سننه ص ( 4) 
" رجاله رجيال الصيحيح  " :وقال اهليثمي يف جممع الزوالد، عن جابر مرفوعًا، (141) 4/414والصفا 

وكيذا صيححه   ، 1/141 "إسناده على شرط الصحيح": تح الباريوقال احلاف  يف ف، (441) 4/414
 .3/4491وعلى مشكاة املصابيح ، تعليقه على سنن أيب داود: انظر، األلباين

، وهو مقل من الروايية ، ثقة عابد، اإلمام الرباين، هارون بن رلاب أبو بكر التميمي األسيدي البصري هو (3) 
والتقرييب ص  ، (443) 4/413السري : انظر، سنة13عاش ، سواألحنف بن قي، حدَّث عن أنس بن مالك

4143 (7474.) 

والبيهقيي يف شيعب   ، (411) 3/44 وأبيو نعييم يف احلليية   ، 3/494أخرجه أبو الشيخ يف العظمة ( 4) 
، وإسناد أيب الشيخ من طريق رواد بن اجلراح عن األو اعي عن هارون بن رلياب ، (341) 4/449اإلميان
له ": وقال الذهيب يف الكاشف، (4919) 349التقريب ص : انظر، فترك ةخرأاختلط بورواد صدوق ، قوله

وهو ضعيف ، عن األو اعي عند أيب نعيم البابُلت يوتابعه حيىي بن عبد اهلل ، (4113) 4/443 "ُضع ف، مناكري
عن األو اعي  وهو الوليد بن مزيد، وهلما متابع ثقة عند البيهقي، (7134) 4149التقريب ص: انظر، أيضًا

وهذا من الغيب الذي ال بد فيه مين  ، وعلى كل حال فإسناد اجلميع موقوف على هارون، عن هارون مثله
= 
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أشراف املاللكة مثابرون على والية من معه من املؤمنني ونصرته واسيتدعاء ميا   
َفِإِن اْسَتْكَبُروا َفالَِّذيَن ِعْنَد َرب َك ُيَسيب ُحوَن َليُه   ﴿: يسعدهم يف الدارين، وهو حنو
 .(31: فصلت) ﴾ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر َوُهْم ال َيْسَأُموَن

ة واإلشيعار بعّلي  ، بيان لشرف اإلميان، وإبرا  لشرف أهله ﴾ِمُنوَن ِبِهَوُيْؤ﴿
دعالهم ألهل اإلميان بأنه مجع بينهما االتصاف به، واملؤمنون كالبنيان يشد بعضه 

ألهنيم   ؛﴾َوَيْسَتْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمُننوا ﴿ ، فهم يشدون املؤمنني من بين آدمبعضًا
وهو كما وصف  (41من اآلية: احلجرا ) ﴾اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌةِإنََّما ﴿ (4)صاروا إخوانًا هلم

َيُقوُليوَن َربََّنيا   ﴿اهلل تعاىل الذين جاءوا بعد املهاجرين واألنصار من أهل اإلميان 
وذليك ألن   (41من اآليية : احلشر) اآلية﴾ ...اِنمَيِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباإِلاْغِفْر َلَنا َوإِلْخَوا
[ ب/431ل]اإلميان أقوى املناسبا  وأمتها، وأدعيى اليدواعي إىل  املشاركة يف 

النصح والشفقة، مث فيه أهنم ال يستغفرون ألهل اإلميان إال بيأمر اهلل تعياىل، وإن   
َربََّنا َوِسْعَت ﴿: َجَعَله اهلل من وهالف عباداهتم ولذا قرنه بإمياهنم وتسبيحهم قاللني

 ﴾َوَرْحَمِتي َوِسيَعْت ُكيلَّ َشيْيءٍ   ﴿: تعاىل اهلل قال﴾ ُكلَّ َشْيٍ  َرْحَؤًة َوِعْلؤًا
، وثبت يف األحاديث أن هلل مالة رمحة أنزل منيها إىل األرض  (441من اآلية: األعراف)

خر عنده تسعة وتسعني رمحة، وإذا كان يوم القيامة ضم تليك  رمحة واحدة، واّد
ظه، وهو حيديث  الرمحة إىل التسعة والتسعني، ورحم عباده هبا، هذا معناه ال لف

 .(4)صحيح
أي أحاط علميك بكيل شييء     ،أي ووسعت كل شيء علمًا ﴾َوِعْلؤًا﴿

                            
= 

 .وال نعلم من أين أتى به هارون رمحه اهلل، النص

 . ومل أجد من نص على ذلك، أي إخوانًا هلم يف الدين( 4)

، كتاب التوبة، ومسلم، (1111) 4/4199ة جزء باب جعل اهلل الرمحة مال، كتاب األدب، أخرجه البخاري( 4)
َجعَل الّلُه الرمحَة يف مالة : )ولف  البخاري، (4744) 47/41باب يف سعة رمحة اهلل تعاىل وأهنا سبقت غضبه 

حىت ، فمن ذلك اجلزء تتراحم اخللق، ا واحدًاوأنزل يف األرض ُجزًء، فأمسَك عندُه تسعًة وتسعنَي ُجزءًا ، جزء
 .(حاِفَرها عن ولدها خشية َأن تصيبه ترفع الفرُس
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ال َيْعُزُب َعْنُه ِمْثَقياُل َذرٍَّة  ﴿ (444من اآلية: البقرة) ﴾َيْعَلُم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم﴿
 (3 مين اآليية  : سييبأ ) ﴾َأْكَبُرِفي السََّماَواِ  َوال ِفي األََْرِض َوال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوال 

أن رمحته وعلمه ييا   :، وحتقيق اآلية(4)مت الرمحة هنا ألهنا املقصودة بالذا ّدوُق
وسع كل شيء رمحتك وعلمك، لكنه أرسيل   :وسعا كل شيء، واألصل ناللذا

الكالم عن أصله بأن أسند الفعل إىل صاحب الرمحة والعلم وأخرجيا منصيوبني   
ق يف وصفه تعاىل بالرمحة والعلم كأن ذاتيه رمحية وعليم    لإلغرا ؛على التمييز

 .(4)واسعان كل شيء
﴾ ِللَِّذيَن آَمُنوا﴿ :﴾ أي عن الشرك وآمنوا، ليطابق قولهَفاْغِفْر ِللَِّذيَن َتاُبوا﴿

من أن التيالبني   (3)وليس املراد التوابني عن املعاصي حىت يرد ما أورده الكشاف
، بل الدعاء عيام ألهيل   (4)يادة الكرامة والثوابمغفور هلم، وأن فالدة الدعاء  

                            
 ".صح: "إىل هنا جاء ملحقًا باحلاشية، وعليه..." يعلم ما بني أيديهم: "من قوله( 4) 

وقد درج فيه على مذهبيه  ، 4/441هذا الكالم الذي يبدو أنه منقول عن الزخمشري وهو يف كشافه بنصه ( 4) 
ففي صفة العلم ميثاًل  ، لة ينفون الصفا  عن اهلل عز وجلفاملعتز ؛الباطل من التفريق بني الصفة واملوصوف

كأن ذاته رمحة ": ولذا قال الزخمشري، وهكذا يف بقية الصفا  -أي ليس عامل بعلمه–يقولون هو عامل بذاته 
وهذا كله فرار  مين إثبيا     ".ذان وسعا كل شيءلالرمحة والعلم يا ال" :وقال، "وعلم واسعان كل شيء

فيثبتون الصفا  هلل سبحانه ، هو عامل بعلم هو صفة له :وأما أهل السنة فيقولون، وتعاىل الصفا  له سبحانه
وأما قيول   (44من اآلية: الشورى) ﴾َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُي﴿، اللق بهلوتعاىل على الوجه ا

﴾ َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمًة َوِعْلمًا﴿: قوله تعاىلألمة التفسري من أهل السنة واجلماعة يف تفسري هذه اآلية أعين 
وأن رمحته تبلغ حيث يبلغ ، ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء، إن علم اهلل حميط باألشياء :فيقولون
ورحم خلقه ووسعهم ، فعلم كل شيء ومل خيف عليه شيء، شيء من خلقه فوسعت رمحته وعلمه كلَّ، علمه
، 91وشرح الطحاوية البن أيب العز ص ، 4/419وتفسري ابن كثري ، 44/43تفسري الطزي : رانظ .برمحته

 .94وشرح الواسطية للهراس ص
سعت رمحته عميوم  ": 4/444هذا والبن القيم رمحه اهلل توضيح حول هذه املسألة فيقول يف بدالع الفوالد  

 .واهلل أعلم وأحكم ".كما أن سعت علمه عموم تعلقه بكل معلوم، تعلقها بكل شيء
 (3 )4/449. 
وهو قول قتيادة  ، واملؤلف وغرييا هذه اآلية مبن تاب عن الشرك 44/43خص بعض املفسرين كالطزي ( 4) 

وغرييا إىل أهنا تشمل حىت املعاصي  4/419وابن كثري  44/413وذهب غريهم كالقرطيب ، كما يف الطزي
= 
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 ﴾َوَيْسَتْغِفُروَن ِلَمْن ِفيي األََْرضِ ﴿: اإلميان مطلقًا، وكل مغفرة حبسبها، وأما قوله
َواتََّبُعنوا  ، فهو عام خصه ما هنا بأن املراد هبيم املؤمنيون ﴿  (4من اآلية: الشورى)

اهلل علييه وآليه    صلىوله ﴾ وهي طريقة رسلك، كما قال اهلل تعاىل لرسَسِبيَلَك
: وقوليه  (411من اآليية : يوسف) ﴾ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصرَيٍة﴿: موسل
 (443من اآلية: األنعام) اآلية﴾ ...َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبَل﴿
 . إحفظهم عنها ﴾َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم﴿

الَِّتني  ﴾ كرروا النداء مبالغية يف الطليب، ﴿  َربََّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن﴿
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِ  ُأوَلِاَك ُهْم ﴿: ﴾أي يف عدة آيا  حنوَوَعْدَتُهْم
ْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األََْنَهياُر َخاِليِديَن   َجَزاُؤُهْم ِعْنَد َرب ِهْم َجنَّاُ  َع، َخْيُر اْلَبِريَِّة

وسؤاهلم  (7،1: البينية ) ﴾ِفيَها َأَبدًا َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَُّه
إجناُ  ما وَعَد، تعبد ، وإال فإنه ال خيلف امليعاد، فهو من باب [ أ/437ل] اهلل تعاىل

مع أنه ال حيكم  (444 من اآلية: األنبياء) ﴾َقاَل َرب  اْحُكْم ِباْلَحق ﴿ :قول اهلل عز وجل
تقيدم يف الرعيد يف   ﴾ َوَمْن َصَلَح ِمْن آَباِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاِتِهْم﴿ .(4)إال به

                            
= 

وأما إيراد الزخمشري من أن فاليدة  ، فيشمل الشرك واملعاصي ألن لف  اآلية عام ؛وهذا هو الراجح، األخرى
فهو إيراد مردود ألنه مبين على قاعدة املعتزلة من اعتقاد وجوب قبول التوبية  ، الدعاء  يادة الكرامة والثواب

ما الفالدة يف استغفارهم هلم وهيم   :فإن قلت: "وقد قرر هذه القاعدة الزخمشري يف تفسريه بقوله، على اهلل
وفالدته  يادة الكرامة ، هذه مبنيزلة الشفاعة :قلت ؟البون صاحلون موعودون باملغفرة واهلل ال خيلف امليعادت

وهذا باطل ألن قبول التوبة يف عقيدة أهل السنة واجلماعة يكون بفضيل اهلل ورمحتيه ال   . هي.ا "والثواب
وأشار إىل شيء من ذلك ابن ، 4/449 كالم ابن املنري يف االنتصاف حباشية الكشاف: انظر. بالوجوب عليه
 .94و1/73تيمية يف فتاويه

وهيي دعياء   ، لكن هناك مسألة شبيهة هبا، مل أجد من نص على هذا من أهل العلم قبل املؤلف رمحه اهلل( 4) 
آل ) ﴾اَمِة ِإنََّك ال ُتْخِلُف اْلِميَعاَدَربََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعَلى ُرُسِلَك َوال ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَي﴿ :املؤمنني يف قوله تعاىل

 4/414إذ كيف يسألون اهلل إجنا  ما وعد وقد علموا أن اهلل منجز وعده؟ وقد أجاب الطزي( 494: عمران
 :وغرييا رحم اهلل اجلميع بأجوبة منها 4/341والقرطيب 

 .عدوا بذلكأن اهلل عز وجل وعد من آمن باجلنة فسألوا اهلل أن يكونوا ممن و(  أ)  
= 
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صفة أويل األلباب املتذكرين املتصفني بوفاء وعد اهلل سيبحانه، وعيدم نقيض    
مر اهلل به أن يوصل، وخشية رهبم، وخوفهم سوء احلساب، امليثاق، ووصلهم ما أ

وصزهم ابتغاء وجه رهبم، وإقامتهم الصالة، واإلنفاق مميا ر ق اهلل هليم سيرًا    
َجنَّاُ  َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها   َلُهْم ُعْقَبى الدَّاِر﴿وعالنية، ودرأهم باحلسنة السياة بأنَّ 

 :فقوليه هنيا   (44،43من اآليية : الرعد) ﴾اِجِهْم َوُذر يَّاِتِهْمَوَمْن َصَلَح ِمْن آَباِلِهْم َوَأْ َو
، ﴾وعيدهتم ﴿أي ووعد  من صلح فهو عطف على ضيمري   اآلية﴾ ...َوَمْن َصَلَح﴿

ن مي : الطور) (4)اآلية﴾ ...َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُهْم ُذر يَُّتُهْم ِبِإمَياٍن َأْلَحْقَنا ِبِهْم ُذر يََّتُهْم﴿: ويأيت

 :قيال  أخرج عبد الر اق وعبد بن محيد عن قتادة ﴾ِإنََّك َأْنَت اْلَعِةيُة اْلَحِكيُم﴿ (44 اآلية
 ،وجدنا أنصح عباد اهلل لعباد اهلل املاللكية  :بن الشخري (4)[مطر ف بن عبد اهلل]: قال

 .(3)ووجدنا أغش عباد اهلل لعباد اهلل الشياطني
وجزاء السيياا   ، ألن جزاء السياة سياة ؛ أي العقوبا ﴾َوِقِهُم السَّيَِِّاِت﴿

﴾ هو بعد اليدعاء  َوَمْن َتِق السَّيَِِّاِت َيْوَمٍِِذ َفَقْد َرِحْؤَتُه﴿(4)على حذف املضاف
                            

= 
 .أن هذا على وجه التعبد واخلضو ( ب) 
وهو الذي اختاره . أهنم سألوا اهلل عز وجل أن يعجل هلم ما وعدهم من نصرهم على األعداء يف هذه الدنيا( ج) 

 .الطزي واهلل أعلم

 .وهو يف اجلزء املفقود من املخطوط( 4) 
 .ر التخريج وكتب الرجال، والتصويب من مصاد"عبد اهلل بن مطرف" :يف األصل( 4) 
كان ثقة له فضل ، حدث عن أبيه، أبو عبد اهلل احلرشي العامري البصري، مطرف بن عبد اهلل بن الشخريوهو  

تيويف سينة   . وميكن أن يكون اع من عمر وُأيب" أحد"أو عام "بدر"مولده كان عام . وور  وعقل وأدب
 (.77) 4/417والسري، 7/413الطبقا : انظر. هي94

وهيو  ، من طريق معمر عن قتادة عن مطر ف من قوله، (4147) 3/441أخرجه عبد الر اق يف تفسريه ( 3) 
من طريق سعيد عن قتادة عين  ، 44/44وأخرجه الطزي يف تفسريه ،  441 إسناد صحيح سبق بيانه ص

در املنثور السيوطي يف ال :وعزاه لعبد بن محيد، 17 وهو إسناد حسن تقدم الكالم عليه ص، مطر ف كذلك
4/149. 

 .44/444 آللوسيوتفسري ا، 4/441تفسري أيب السعود : انظر( 4) 
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وإن -بإدخاهلم جنا  عدن، إشارٌة إىل أن الدعاء ملن استحق النار من امليؤمنني  
﴾ َوَذِلَكرأسًا، ﴿أن يتجاو  اهلل عنه وينجيه من دخول النار  -كان سيخرج منها

َفَمْن ُ ْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد ﴿ ﴾ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُمما ذكر ﴿ أي كل
مث أخذ تعاىل يف اإلخبار عن الكفار بعد دخوهلم النيار   (414من اآلية: آل عمران)﴾َفاَ 
  جهنم وقد مقتيوا أنفسيهم   ﴾ وهم يف طبقاِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُيَناَدْوَن﴿: فقال

تبا  هواها، أي أبغضوها أشد اليبغض،  ااألمَّارِة بالسوء، اليت وقعوا فيما وقعوا ب
﴾ إيياكم يف اليدنيا   َلَؤْقُت اللَِّه﴿: وأنكروها أبلغ اإلنكار، يقال هلم عند ذلك

ِإَلى الرسل ﴿﴾ تدعوكم َأْنُفَسُكْم ِإْذ ُتْدَعْوَنآلن يف النار ﴿ا﴾ َأْكَبُر ِمْن َمْقِتُكْم﴿
 .األمَّاَرِة بكل سوء[ ب/437ل] تباعًا ألنفسكما ﴾مَياِن َفَتْكُفُروَناإِل

مقتوا أنفسهم ملا دخل املؤمنون اجلنية،  : أخرج عبد بن محيد عن احلسن قال
 ﴾ملقيت اهلل ﴿ :ينادون يف النيار : فأكلوا أناملهم من املقت، قال ،دخلوا الناروُأ

يف  ﴾كز من مقتكم أنفسيكم ﴿أاإلميان فتكفرون  إياكم يف الدنيا إذ تدعون إىل
 .(4)النار

 :خروجهم من الدنيا، واملوتة الثانيية  :﴾ املوتة األوىلَقاُلوا َربََّنا َأَمتََّنا اْثَنَتْيِن﴿
﴾ احلياة يف القز واحليياة  َوَأْحَيْيَتَنا اْثَنَتْيِناإلماتة يف القز بعد إحيالهم للسؤال ﴿

 .(4)يف تفسري ذلكللحشر، هذا هو الواضح 

                            
 عثر على إسناده أومل ، 4/149السيوطي يف الدر املنثور  :عزاه لعبد بن محيد( 4) 

تفسيري القيرطيب   : انظير ، كالسدي وغيريه ، وقد قال به بعض العلماء، هذا هو اختيار املؤلف رمحه اهلل( 4) 
وشيخ اإلسالم ابن تيميية يف  ، 4/447وقد ذهب الطزي يف تفسريه ، 4/413تفسري ابن كثريو، 44/414

إىل أن هيذه  ، ومجع غفري من العلماء، 44وتلميذه ابن القيم يف كتابه الروح ص ، 4/474جممو  الفتاوى 
 ﴾اُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم ُثمَّ ِإَلْيِه ُتْرَجُعوَنَكْيَف َتْكُفُروَن ِباللَِّه َوُكْنُتْم َأْمَواتًا َفَأْحَي﴿ اآلية مفسرة بآية البقرة

واحلياة األوىل هذه الييت  ، واملوتة الثانية عند مفارقة هذه احلياة، فاملوتة األوىل هي ما قبل احلياة (41: البقرة)
: انظر، يف تفسريه ورجحه وهو الذي اختاره ابن كثري، وهذا هو الراجح، واحلياة الثانية بعد املو ، حنن فيها

وهو قول ابن مسعود وابن عباس ، 7/41واختاره اإلمام الشنقيطي يف أضواء البيان، 4/413تفسري ابن كثري 
= 
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ِإالَّ ِإْن ِهيَي  ﴿: بقوهلم (4)اليت أعظمها إنكار احلياة بعد املو  ﴾َفاْعَتَرْفَنا ِبُذُنوِبَنا﴿
 (4)، وقوهلم يف سورة املؤمنني(37: املؤمنون) ﴾َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُ  َوَنْحَيا َوَما َنْحُن ِبَمْبُعوِثنَي

وبقوهلم إهنم إذا كيانوا ترابيًا    اآلية﴾ ...َحَياُتَنا الدُّْنَيا ِإالَِّإْن ِهَي ﴿ :هبذه اآلية بلفظها
َلَقْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا َهَذا ِمْن َقْبُل ﴿: وعظامًا إهنم ملبعوثون، إنكارًا للبعث لقوهلم عليه

َمْوَتُتَنا اأُلوَلى َوَما َنْحيُن  ِإالَّ ِإْن ِهَي ﴿ :وقوهلم، (13: املؤمنون) ﴾َأَساِطرُي األََوَِّلنَيِإالَّ ِإْن َهَذا 
َوَقاُلوا َأِإَذا ُكنَّا ِعَظامًا َوُرَفاتًا ﴿: وهذا املعىن كثري  عنهم يف اآليا  (34: الدخان) ﴾ِبُمْنَشِريَن

ِمنْن  ﴾ من النار ﴿َفَهْل ِإَلى ُخُروٍج﴿ (49: اإلسيراء )اآلية  ﴾...َأِإنَّا َلَمْبُعوُثوَن َخْلقًا َجِديدًا
 ﴾َيا َلْيَتَنا ُنَردُّ َوال ُنَكذَِّب ِبآَياِ  َرب َنا َوَنُكوَن ِميَن اْلُميْؤِمِننيَ  ﴿: حنو قوهلم هو ﴾َسِبيٍل

: األنعيام ) ﴾َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما ُنُهوا َعْنُه﴿: تعاىل عليهم ذلك بقوله وردَّ (47من اآلية: األنعام)

مين  : السجدة) ﴾َنا َفاْرِجْعَنا َنْعَمْل َصاِلحًا ِإنَّا ُموِقُنوَنَربََّنا َأْبَصْرَنا َوَسِمْع﴿: وقوهلم (41من اآلية

 (417: املؤمنيون ) ﴾َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْنَهيا َفيِإْن ُعيْدَنا َفِإنَّيا َهياِلُمونَ     ﴿: وقوهلم (44اآليية 
ْخِرْجَنا َنْعَمْل َربََّنا َأ﴿: وقوهلم (411من اآليية : املؤمنون) ﴾اْخَسُأوا ِفيَها َوال ُتَكلُِّموِن﴿ :اهلل قال

َأَوَليْم  ﴿: وأجاب تعاىل علييهم بقوليه   ،(37من اآلية: فاطر) ﴾َصاِلحًا َغْيَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل
، واكتفيى  (37مين اآليية  : فاطر) اآلية﴾ ...َيَتَذكَُّر ِفيِه َمْن َتَذكََّر َوَجاءََُكُم النَِّذيُر ُنَعم ْرُكْم َما

 : واب عليهم هنا، بل قالاجلواب وحنوه، عن اجل هبذا هنا
ِإَذا ُدِعنَي  ﴿ بسبب أن الشأن ﴾ِبَأنَُّه﴿ الذي أنتم فيه من العذاب ﴾َذِلُكْم﴿

َوِإَذا ُذِكيَر اللَّيُه َوْحيَدُه    ﴿: كما قال تعاىل ﴾َكَفْرُتْم﴿ يف الدنيا ﴾اللَُّه َوْحَدُه
                            

= 
 .4/447الطزي  تفسري رضي اهلل عنهم كما يف

، هو الشرك باهلل، ولكن أعظم الذنوب على اإلطالق، ال شك أن إنكار احلياة بعد املو  من أعظم الذنوب( 4) 
سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم أي الذنب أعظم : عن عبد اهلل بن مسعود قال، كما جاء يف البخاري ومسلم

: باب قوله تعاىل، كتاب التفسري، صحيح البخاري: انظر. احلديث.( ..وهو خلقك أن جتعل هلل ندًا) :فقال
بياب كيون   ، كتاب اإلميان، وصحيح مسلم، (4477) 3/4344 ﴾َفال َتْجَعُلوا ِللَِّه َأْنَدادًا َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن﴿

 (.11) 4/19 الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده

  .املؤمنون على احلكاية فال بأس: هكذا يف األصل، ولو قال( 4) 
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َوِإَذا ﴿: ، وقيال (44من اآليية : الزمر) ﴾ُقُلوُب الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة (4)اْشَمَأ َّْ 
 (41مين اآليية  : اإلسيراء ) ﴾َذَكْرَ  َربََّك ِفي اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّْوا َعَلى َأْدَباِرِهْم ُنُفورًا

: الزمر) ﴾َوِإَذا ُذِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن﴿﴾  َوِإْن ُيْشَرْك ِبِه ُتْؤِمُنوا﴿

الذي ليس  ﴾اْلَعِليِّ اْلَكِبرِي ﴾ الذي ال حيكم إال باحلق ﴿اْلُحْكُم ِللَِّهَف﴿ (44من اآلية
كمثله شيء يف ذاته وال صفاته وال يف أفعاله، وقد حكم بأنه ال يغفير للمشيرك   

َفَهْل ِإَليى  فال خروج للقاللني ﴿ (41من اآلية: النساء) ﴾ِإنَّ اللََّه ال َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه﴿
 .فقد تضمن اجلواب عن استفهامهم (44من اآلية: غافر) ﴾ِمْن َسِبيٍلُخُروٍج 
يف اآلفاق ويف أنفسكم ويف الوحي، وليس شييء  ﴾ ُهَو الَِّذي ُيِريُكْم آَياِتِه﴿

﴾ هو َوُيَنةُِّل َلُكْم ِمَن السََّؤاِ  ِرْزقًامن شركالكم من يفعل من ذلكم من شيء ﴿
يرجع  ﴾َمْن ُيِنيُبِإالَّ ﴿ (4)﴾ يتع  مبواع ُرَوَما َيَتَذكَّاملطر فهو سبب األر اق ﴿

 قيال عن الشرك وغريه، فإنَّ الذي قلبه حي تدخله املوعظة وينفعه التذكري، كما 
 .(41: األعلى) ﴾َسَيذَّكَُّر َمْن َيْخَشى﴿ :تعاىل
﴾أي إذا كان األمير كميا ذكير مين     َفاْدُعوا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّيَن﴿

مبن ينيب، فاعبدوه أيها املؤمنون خملصني له الدين، إذ تذكركم  اختصاص التذكر
ذليك،   ﴾َوَلْو َكِرَه اْلَكناِفُرونَ واتعاهكم يستلزم إفراده بالعبادة واإلخالص ﴿

ُكِتَب َلُهْم ِإالَّ َوال َيَناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنْياًل ﴿: فإغاهتهم بفعل ما يكرهونه مقصود  هلل
 .(441من اآلية: توبةال) ﴾ِبِه َعَمٌل َصاِلح 

رفيع ماللكته ومعارجهم الذي يعرجيون إىل العيرش    ﴾َرِفيُع الدََّرَجاِت﴿
﴾ ...َتْعيُرُج اْلَمالِلَكية    ِمَن اللَِّه ِذي اْلَمَعاِرِج﴿ :تعاىل قالوا ، كما اوالسم
 الذي ﴾ُذو اْلَعْرِ ﴿: فهو وصفه حبال املتعلق، ولذا قال (4، 3 من اآليية : املعارج) اآلية

                            
 [.أ/431ل]( 4) 
 ".صح: "جاء ملحقًا باحلاشية، وعليه" يتع  مبواع : "قوله( 4) 
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 .(4)ُيْعَرج إليه، والكل إخبار بعظيم سلطانه وعلو شأنه
: واياه اهلل روحيًا يف قوليه    (4)﴾ حياة األشباحُيْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمِرِه﴿

َعَلى َمنْن  ﴿ (44من اآلية: الشورى)اآلية ﴾ ...َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروحًا ِمْن َأْمِرَنا﴿
َلْن ُنْؤِمَن َحتَّى ُنْؤَتى ِمْثيَل  ﴿: ن اصطفاه منهم، وملا قالوا﴾ على مَيَشاُ  ِمْن ِعَباِدِه

اللَُّه َأْعَليُم َحْييُث َيْجَعيُل    ﴿: تعاىل قال،(444من اآلية: األنعام) ﴾َما ُأوِتَي ُرُسُل اللَِّه
 َلْوال ُنز َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى﴿: ، وملا قالت كفار قريش(444من اآليية : األنعام) ﴾ِرَساَلَتُه

َأُهيْم  ﴿: [ب/431ل] تعياىل  قال، (34من اآلية: الزخرف) ﴾َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم
ز ل يوبني تعياىل مين يني    (34من اآلية: الزخرف) اآلية﴾ ...َيْقِسُموَن َرْحَمَت َرب َك
َشياُء ِميْن   ُيَنز ُل اْلَمالِلَكَة ِبالرُّوِح ِمْن َأْمِرِه َعَلى َمْن َي﴿: الوحي يف قوله يف النحل

أي حبكمة اإلنذار للعباد يوم تالقي  ﴾ِلُيْنِذَر َيْوَم التَّالِق﴿ (4من اآلية: النحل) ﴾ِعَباِدِه
َذِليَك َييْوم    ﴿أهل السموا  واألرضني، والظامل واملظلوم، والعاميل وعمليه،   

 .(413من اآلية: هود) ﴾َمْجُمو   َلُه النَّاُس َوَذِلَك َيْوم  َمْشُهود 
َيْوَم َيْخُرُجوَن ِمَن األََْجَداِث ﴿خارجون من األجداث : ﴾ْم َباِرُزوَنَيْوَم ُه﴿
﴾ فهو العامل ما خيفون ال َيْخَفى َعَلى اللَِّه ِمْنُهْم َشْيٌ ﴿ (43من اآلية: املعارج) ﴾ِسَراعًا

 ﴾َيْوَمِاٍذ ُتْعَرُضوَن ال َتْخَفى ِميْنُكْم َخاِفَييةٌ  ﴿: تعاىل قالوما يعلنون، وهو كما 
ِللَّنِه  ﴿ :-أهل احملشر- تقول مجيع اخلاللق :﴾ قيلِلَؤِن اْلُؤْلُك اْلَيْوَم﴿ (41: اقةاحل)

                            
 : كاليا صحيح، تفسريان ﴾درجا رفيع ال﴿: يف قوله تعاىل( 4) 

 .44/49تفسري الطزي : انظر، رفيع الدرجا  أي اهلل جل وعال رفيع الصفا  والذا : األول
وتفسري الشوكاين ، 44/411تفسري القرطيب: انظر. رفيع الدرجا  مبعىن رافع  درجا  املاللكة واملؤمنني: والثاين
4/711. 

نظم : انظر .هي.ا ."به األرواح حياة األشباح باألرواح اأي الذي حتي ﴾حيلقي الرو﴿: "قال يف نظم الدرر( 4) 
كتاب : انظر .أشباح: ومجُعه، َشَبَح لنا أي َمَثَل: يقال، ما َبدا لَك َشخُصه من اخللق: الَشَبُحو، 47/44الدرر 

األرواح أي كما أن حياة األشباح بي ، 7/44ولسان العرب ، (شبح) مادة 4/314 محدأ بناالعني للخليل 
 .فحياة األرواح بالوحي
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، وما أحسن قرن (4)كما تقدم أنه تعاىل يقوله حني تفىن اخلاللق ﴾اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر
صفة الوحدة بالقهر، فإنه ال يكون واحد قهارًا إال اهلل تعاىل، وأما غريه فإمنا يقهر 

 .باد باألعوان واألجنادبعض الع
من النفوس البارة والفاجرة، واملراد هبا الشخص  ﴾اْلَيْوَم ُتْجَةى ُكلُّ َنْفٍس﴿

َيْوَم َتِجُد ُكيلُّ َنْفيٍس َميا    ﴿: بكسبها من خري وشر، كما قال ﴾ِبَؤا َكَسَبْت﴿
 ﴾ْيَنَها َوَبْيَنُه َأَمدًا َبِعييداً َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضرًا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ َلْو َأنَّ َب

 .م للعبيد﴾ فإن احلاكم فيه ليس بظاّلال ُظْلَم اْلَيْوَم﴿ (31من اآلية: آل عمران)
بلغين حديث عن : أخرج احلاكم وصححه والبيهقي يف األااء والصفا  عن جابر

ريًا، يف القصاص مل أاعه فابتعت بعي  اهلل عليه وآله وسلم صلىرجل من أصحاب النيب 
فشدد  عليه رحلي، مث سر  إليه شهرًا، حىت قدمت مصر، فأتيت عبد اهلل بن أنييس،  

اهلل عليه وآليه   صلىاعت رسول اهلل : فقال. حديث بلغين عنك يف القصاص: فقلت له
مث  ،ليس معهم شيء): قال؟ ما هبما: قلنا (حفاة عراة ُبهمًا حيشر اهلل العباَد): يقول وسلم

أنا امللك الديان، ال ينبغي ألحد  :يسمعه من بعد كما يسمعه من قربينادي هبم بصو  
من أهل اجلنة أن يدخل اجلنة، وال ألحد من أهل النار أن يدخل النار، وعنده مظلمة حىت 

[ أ/439ل] باحلسينا  ): قال ؟كيف وإنا نأيت غراًل ُبهمًا: قلنا (حىت اللطمة ،أقضيه عنه
اْلَيْوَم ُتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَميا  ﴿: )هلل عليه وآله وسلما صلىوتال رسول اهلل  (.والسياا 
 .(4)(﴾ ال ُهْلَم اْلَيْوَم َكَسَبْت

الذنوب ثالثية،  : ابن عباس رضي اهلل عنهما قال وأخرج عبد بن محيد عن
                            

ص  ﴾َفَصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِ  َوَمْن ِفي األََْرِض ِإالَّ َمْن َشاءََ اللَُّه﴿ :تفسري سورة الزمر عند قوله تعاىل: انظر( 4) 
 من هذا البحث( 471)

عاصيم يف  وابن أيب ، 417والبخاري يف األدب املفرد ص، (44914) 44/447أخرجه أمحد يف مسنده ( 4) 
، (434) 4/491والبيهقي يف األااء والصفا ، (3131) 4/474 واحلاكم يف مستدركه، 431السنة ص 

، ووافقيه اليذهيب   ".صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: "وقال احلاكم، (1493) 1/414والطزاين يف األوسط 
 .431وحسَّن إسناده األلباين يف هالل اجلنة يف ختريج السنة ص
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شيء، فأما اليذنب اليذي    (4)[منه]وذنب ال ُيترك  ،وذنب ال ُيغفر ،ذنب ُيغفر
غفر اهلل فيغفر اهلل له، وأما الذنب اليذي ال يغفير   العبد يذنب الذنب فيست :يغفر

ابن عباس مث قرأ  .فالشرك، وأما الذنب الذي ال يترك منه شيء فظلم الرجل أخاه
اْلَيْوَم ُتْجَةى ُكلُّ َنْفٍس ِبَؤا َكَسَبْت ال ُظْلَم اْلَينْوَم ِإنَّ اللَّنَه   ﴿ مااهلل عنه رضي

 .(4)اء، بفضل نطحهاَنْراء، من الشاة الَقمَّفيؤخذ للشاة اجَل ﴾َسِريُع اْلِحَساِب
وهيو   ،﴾هو من أااء يوم القيامة، ايت به أل وفهاَوَأْنِذْرُهْم َيْوَم اآلِزَفِة﴿
أي قربت القريبة، وليوم القيامية   (47: لنجما) ﴾َأِ َفِت اآلِ َفُة﴿: تعاىل قالالقرب، 
أااء يوم القيامة فبلغت  (4)والقرطيب (3)إنه مجع الغزايل: قال يف فتح الباري ؛أااء

                            
 .التخريجوالتصويب من مصادر ، ألصلساقطة من ا( 4) 

 .عن حممد بن عبيد اهلل عن عطاء، عن ابن عباس( 437) 4/334أخرجه ابن فضيل يف الدعاء  (4) 
. ، وعطاء بن أيب رباح ثقة فقيه(1441) 174وحممد بن عبيد اهلل هو العر مي متروك كما يف التقريب ص  

 (.4143) 177التقريب ص : انظر
وأبو حيىي . من طريق أيب حيىي القتا  عن جماهد، عن ابن عباس 4/471يف أخبار أصبهان  وأخرجه أبو نعيم 

لبعضه وعليه فاألثر ال يثبت، لكن (. 1444) 4444 اذان، لني احلديث كما يف التقريب ص : القتا  ااه
النيب صلى  من رواية أيب هريرة رضي اهلل عنه أن، (7494) 7/344شاهد  مرفو  عند الطزاين يف األوسط 

، فأما الذنب الذي ال يغفر فالشرك بياهلل  ؛وذنب جيا ى به، وذنب ال يغفر، ذنب يغفر) :اهلل عليه وسلم قال
: قال اهليثمي يف اجملمع (وأما الذنب الذي جيا ى به فظلمك أخاك، وأما الذي يغفر فعملك بينك وبني ربك

فيؤخيذ   :ولقوله يف األثير ، (3147) 414صالتقريب : هي وانظر.ا ".وهو متروك، فيه طلحة بن عمرو"
َلُتَؤدُّن احلقوق إىل ) :َأنَّ َرُسوَل الّلِه َقاَل، َأِبي ُهَرْيَرَة اخل شاهد  مرفو  عند مسلم من حديث ...اءللشاة اجلّم

رمي باب حت، كتاب الز والصلة، أخرجه مسلم (حىت ُيقاد للشاة اْلَجْلَحاء من الشاة القرَناء. أهلها يوم القيامة
 .4/144السيوطي يف الدر املنثور  :عزاه لعبد بن محيد، واألثر الذي أورده املؤلف (4414) 41/444الظلم 

، صاحب التصانيف، أبو حامد، الغزايل، الشافعي، هو  ين الدين حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي( 3) 
له ، متصوف، فيلسوف، "هتافت الفالسفة"ب وكتا، "اإلحياء"ألف كتاب ، نعته الذهيب بالشيخ اإلمام البحر

 "إجلام العوام عن علم الكيالم "وقد رجع يف آخر عمره إىل طريقة أهل احلديث وصنف ، مصنف حنو ماليت
، 4/74الفتياوى  : انظير . سينة  44وليه  ، هيي 414اآلخرة سنة  ىتويف يوم االثنني رابع عشر مجاد

 .7/44واألعالم، (414) 49/344والسري

مين كبيار   ، القرطيب، أبو عبد اهلل، د بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي األندلسيهو حمم( 4) 
= 
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اعلم أن ": يف البدور السافرة ستة وسبعني، قال (4)وعدها السيوطي ،(4)مثانني ااًا
اهلل اى يوم القيامة يف كتابه بأااء كثرية حنو املالة، فيها ما هو يف القرآن بلفظه، 

سرد مث  ".ومنها ما أخذ بطريق االشتقاق، وكثرة األااء دالة على عظمة املسمى
 .(3)ما ذكرناه
، أي ترتفع من أماكنها (4)بدل من يوم القيامة ﴾ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْلَحَناِجِر﴿

 قيال فتلتصق حبلوقهم، فال تعود فيتروحوا وال خترج فيسترحيوا باملو ، وهو كما 
 (41مين اآليية  : األحزاب) ﴾َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر﴿: يف وصف يوم األحزابتعاىل 

﴾ على أفواههم، حال من أصيحاب  َكاِظِؤنَي﴿ .وما تبلغها إال من شدة املخافة
َفَظلَّيْت  ﴿: القلوب، ومجع سالمة من حيث أن الكظم من أحوال العقالء حنيو 

﴾ الكيافرين، فيال    َما ِللظَّاِلِؤنَي﴿ (1()4)(4من اآلية: الشعراء) ﴾َأْعَناُقُهْم َلَها َخاِضِعنَي
 اهلل عليه وآله وسيلم  صلىت من األحاديث املتواترة أنه يشمل أهل الكبالر ملا ثب

 .(7)يشفع هلم

                            
= 

، وكان ورعًا متعبيداً ، "اآلخرة وأمورالتذكرة بأحوال املوتى "َو" اجلامع ألحكام القرآن"من كتبه ، املفسرين
 .4/344واألعالم، (11) 79طبقا  املفسرين للسيوطي ص : انظر. هي174تويف مبصر سنة 

 .44/414فتح الباري : انظر( 4) 

له حنو ، أديب، مؤرخ، حاف ، إمام، جالل الدين، هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد اخلضريي السيوطي( 4) 
اإلتقيان يف  "َو" الدر املنثور يف التفسري باملأثور" :له مؤلفا  كثرية منها. نشأ يف القاهرة يتيمًا، مصنف111

 . 314وطبقا  املفسرين لألدنوي ص، 3/314األعالم: انظر. هي944تويف عام، اوغريه" علوم القرآن

 .443البدور السافرة يف أحوال اآلخرة للسيوطي ص : انظر( 3) 

 .44/441وروح املعاين ، 9/417الدر املصون : انظر( 4) 

 .9/417والدر املصون ، 4/443الكشاف : انظر( 4) 

 ".صح: "هنا جاء ملحقًا باحلاشية، وعليه إىل..." على أفواههم: "من قوله( 1) 

 44/441أخرجه أمحد  (شفاعيت ألهل الكبالر من أميت: )كقوله صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح( 7) 
باب ميا  ، كتاب صفة القيامة والرقالق والور  عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، والترمذي، (43444)

هذا ": قال الترمذي، وغريهم( 1434) 9/414ابن حبان يف صحيحه و، (4434) 449جاء يف الشفاعة ص
= 
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 ﴾ُيَطناعُ ﴾ عند اهلل ﴿َشِفيٍع﴾ هلم من ﴿َوال﴾ قريٍب مشفق ﴿ِمْن َحِؤيٍم﴿
 .فتقبل شفاعته، وهو نفي للشفيع املطا ، نفي لألمرين الشفاعة والطاعة

رة الثانية إىل حمرم، وباستراق النظر ﴾ هي النظرة اخلافية، كالنظَيْعَلُم َخاِئَنَة اأَلْعُيِن﴿
إليه، ونسبة اخليانة إىل العني واخلالن صاحبها، نسبة إىل اجلارحة اليت هبا وقعت خيانية  

من : الشورى) ﴾َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم﴿كنسبة الكسب إىل األيدي [ ب/439ل] صاحبها،

اعيت  : قاليت  (4)أم معبديف تارخيه عن  (4)أخرج احلكيم الترمذي واخلطيب .(31اآلية
اللهم طهر قليب من النفاق، وعمليي مين   ): يقول اهلل عليه وآله وسلم صلىرسول اهلل 

فإنك تعلم خالنة األعيني وميا ختفيي     ،الرياء، ولساين من الكذب، وعيين من اخليانة
َيْعَليُم َخاِلَنيَة   ﴿: وأخرج عبد بن محيد وأبو الشيخ يف العظمة عن قتيادة  (3)(الصدور

َوَما ُتْخِفني  ﴿ .(4)وحنوه عن جماهد .(4)يزُه وإغماضه بعينيه فيما ال حيب اهلل ﴾ْعُيِناألََ
                            

= 
 .يف تعليقه على سنن الترمذي وصححه األلباين ".حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

تياريخ  " :ومنيها ، صاحب التصانيف، اإلمام العالمة املفيت، أبو بكر، هو أمحد بن علي بن ثابت البغدادي( 4) 
 41/471السيري  : انظير ، هيي 413تويف يف سابع ذي احلجة سنة ، وصنفمجع ، 394ولد سنة  "بغداد

 (.4477) 4/491ومعجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ، (437)

 34/311هتيذيب الكميال   : انظر. أم األنصارية اخلزاعيةخُتلف يف أم معبد راوية هذا احلديث هل هي ا( 4) 
وهي صاحبة اخليمة اليت نزل عليها الينيب  ، فاخلزاعية هي عاتكة بنت خالد أخت خالد بن خنيس، (1144)

وقيال يف  ، 1/319قاله احلاف  يف اإلصيابة   .وأما األنصارية فغري منسوبة. صلى اهلل عليه وسلم يف هجرته
ولرواية هذا احليديث  ، يف الصحابيا  ممن تكىن أم معبد اثنتان غري هاتني: قلت"، 4/714هتذيب التهذيب 

 ."نسبها أبو نعيم أنصارية

قيال  ، 4/344واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغيداد  ، 371أخرجه احلكيم الترمذي يف نوادر األصول ص ( 3) 
اإلصابة : انظر ".ويا ضعيفان، نعمأفإنه من رواية فرج بن فضالة عن ابن ، إسناده فيه نظر": احلاف  ابن حجر
 (.4419) 474وضعفه األلباين أيضًا يف ضعيف اجلامع ص، 1/319يف متييز الصحابة 

كاليا من طريق يزيد عن سعيد عن ، 4/449 وأبو الشيخ يف العظمة، 44/14أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4) 
السيوطي يف اليدر   :وعزاه لعبد بن محيد، 41وهو إسناد حسن تقدم الكالم عليه ص، قتادة رمحه اهلل تعاىل

 .4/143املنثور 

 .44/313لقرطيب ، وكذا ا1/474عزاه له الثعليب يف تفسريه ( 4) 
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من الضمالر واألسرار، والصدر وعاء القلب، والقلب هو الذي خيفي،  ﴾الصُُّدوُر
فهيو   (44من اآليية : الفتح) ﴾َيُقوُلوَن ِبَأْلِسَنِتِهْم َما َلْيَس ِفي ُقُلوِبِهْم﴿: تعاىل قالكما 
 .بة إىل احملل جما ًانس

ألنه العادل امللك احلق اآلمر بقضاء اخلليق   ؛ال بغريه ﴾َواللَُّه َيْقِضي ِباْلَحقِّ﴿
ِمْن ُدوِننِه ال َيْقُضنوَن   تعبدون ﴿ (4)﴾َوالَِّذيَن َيْدُعوَنباحلق، فهو يقضي به، ﴿

ال يقضي أو  :﴾ حبق وال باطل، وهو هتكم هبم فإن اجلماد ال يقال يف حقهِبَشْيٍ 
تقرير لعلمه خبالنة األعني، ومبيا ختفييه    ﴾ِإنَّ اللََّه ُهَو السَِّؤيُع اْلَبِصرُييقضي ﴿

الصدور، وبقضاله باحلق، ووعيد هلم، وتعريض حبال من يدعون من دونيه، مليا   
ذكر اهلل يف صدر السورة أهنا كذبت األمم من قبلهم ويت كل أمية برسيوهلم   

 : اإلمجال فقالوأنه تعاىل أخذهم، أبان بعض هذا 
وهو تقرير هلم بأهنم قد ساروا  ﴾ِفي اأَلْرِضأي قريش ﴿ ﴾َأَوَلْم َيِسرُيوا ﴿

َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَّنِذيَن  بأعينهم، أو بأفكارهم حيث يسمعون ﴿ ﴾َفَيْنُظُروا﴿
ا َكاُنو﴾ هذا املعىن قد تقرر يف القرآن إيقاهًا هلم على االعتبار ﴿َكاُنوا ِمْن َقْبِلِهْم
 : قدرًة ومتكنًا من التصرفا ، كما قيل ﴾ُهْم َأَشدَّ ِمْنُهْم ُقوًَّة

 (4)اِرينا إىل اآلَثَدْعروا َبيُظفاْن           ايينَلَع لُُّديا َتيَناَريآث إنَّ
﴾ من بنالهم احلصون، وحنتيهم اجلبيال، واختياذهم    َوآَثارًا ِفي اأَلْرِض﴿

 : كما قيل. املصانع، وغري ذلك
 (3)ما َقْوُمُه َما َيْوُمُه ما اْلَمْصَرُ            ِهيِذي اهَلَرَمان ِمْن ُبْنَياِنَأيَن اْل

 [أ/441ل]
                            

 . وعليها تفسري املؤلف بعدها، وهي قراءة نافع( تدعون) يف األصل( 4) 

 .9/44، والتفسري الكبري للرا ي 4/411تفسري القشريي : انظر. البيت أورده مجاعة ومل يذكروا قالله( 4) 

 : ومطلعها قوله، البيت أليب الطيب املتنيب يرثي فيها فاتك اجملنون( 3) 
 َوالّدْمُع َبْيَنُهَما َعِصيٌّ َطي ُع      َوالَتَجمُُّل َيْرَدُ  ُيْقِلُق اْلُحْزُن

 .3/411 ووفيا  األعيان .434ص ديوان أيب الطيب املتنيب العرف الطيب شرح :انظر 
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: غيافر ) ﴾َفَأَخيْذُتُهمْ ﴿: يف اإلمجالتعاىل  قال﴾كما َفَأَخَذُهُم اللَُّه ِبُذُنوِبِهْم﴿

 .خذ اهللأيقيهم  ﴾ِمْن َواٍق﴾ من أحد ﴿َوَما َكاَن َلُهْم ِمَن اللَِّه﴿ (4اآلية
﴾ َكاَنْت َتْأِتيِهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيَِّنناتِ ﴾ بسبب ﴿ِبَأنَُّهْم﴾ أي األخذ ﴿َذِلَك﴿

قوًة ال كقوهتم  ﴾َفَأَخَذُهُم اللَُّه ِإنَُّه َقِويٌّ﴾ باهلل وبرسله ﴿َفَكَفُروامن معجزا  ﴿
َكْييَف  َفَأَخْذُتُهْم َف﴿: هو كقوله يف اإلمجال ﴾َشِديُد اْلِعَقاِب﴿ (4)اليت وصفهم هبا
مث أخذ تعاىل يف بيان حال بعض من كذب رسيله،   (4من اآلية: غافر) ﴾َكاَن ِعَقاِب

 : ومن أخذهم بذنوهبم فقال
َوُسْلَطاٍن ﴾ معجزاتنا اليت أجريناها على يديه ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآياِتَنا﴿
يد هبا مشاهري حجة قاهرة، وهو عطف على اآليا  للتغاير العنواين، أو أر ﴾ُمِبنٍي

ِهيَي  ِإالَّ َوَما ُنِريِهْم ِمْن آَييٍة  ﴿: فيهمتعاىل  قال، كما (4)آياته من العصى وحنوها
 .وذكر املرسل إليهم (41من اآلية: الزخرف) ﴾َأْكَبُر ِمْن ُأْخِتَها

﴾، اآليا  َغْيُرها تأيت بإمجال املرسل إليهم مع ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَقاُروَن﴿
 ﴾إىل فرعيون وقوميه  ﴿ (74من اآليية  : يونس) ﴾إىل فرعون ومالله﴿ :، حنوفرعون

، وهنا صرح برؤوس الكفار وصناديد الضالل وأساطني الشيرك  (44 من اآلية: النمل)
: الشيعراء ) ﴾ِإنَّ َهَذا َلَساِحر  َعِليم ﴿: كما قال فرعون ﴾َفَقاُلوا َساِحٌروالتكذيب، ﴿

 (74مين اآليية  : طييه ) ﴾َكِبرُيُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم الس ْحَرِإنَُّه َل﴿: وكما قال (34من اآلية
َكيَذَب بأنيه    ﴾َكذَّاٌبإما قاال كما قال، أو أجراه على ما قال، ﴿ (3)واآلخران

 .رسوٌل من اهلل
 َفَلمَّا َجاءََُهْم ِبآياِتَنا ِإَذا ُهْم ِمْنَها﴿: (4)﴾ يأيتَفَلؤَّا َجاَ ُهْم ِباْلَحقِّ ِمْن ِعْنِدَنا﴿

                            
 .(44من اآلية: غافر) ﴾َكاُنوا ُهْم َأَشدَّ ِمْنُهْم ُقوًَّة َوآَثارًا ِفي األََْرِض﴿: كما يف قوله تعاىل يف اآلية اليت قبلها( 4) 
 .44/431وروح املعاين ، 4/441وتفسري أيب السعود ، 1/444تفسري البيضاوي : انظر( 4) 

 .أي هامان وقارون( 3) 
 .اآلية...فلما جاءهم: أي سيأيت قوله تعاىل( 4) 
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، واحلق الذي جاء به هو املعجيزا   (4)وتقدم حنو ذلك (47: الزخرف) ﴾َيْضَحُكوَن
أنه مليا جياءهم    ﴾طه﴿تقدم يف  ﴾َقاُلوا اْقُتُلوا َأْبَناَ  الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُهالظاهرة ﴿

باآليا  تراود فرعون وقومه ماذا يفعلون؟ واتفقوا عليى أن جيمعيوا السيحرة    
ى عليه السالم، وجعلوا بينهم وبينه موعدًا، وكأنَّ هيذا  للمناهرة بينهم وبني موس

َقاُلوا ﴿: ، ولذا قالوا هنا(4)اخلطاب وقع بعد أن وقع احلق وبطل ما كانوا يعملون
فإن الظاهر أنه مل يقع اإلميان ممين معيه، إال بعيد     ﴾اْقُتُلوا َأْبَناءََ الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه

املعيىن أعييدوا    :قال املفسرون ﴾ِنَساَ ُهْم َواْسَتْحُيوا﴿[ ب/441ل] غلبته هلم
، وكان فرعون قد كف عن قتل الوليدان، فلميا   (3)عليهم ما كنتم تفعلونه أواًل

بعث موسى عليه السالم ووقع منه ما وقع، أعاده عليهم غيظًا وحنقاً، و عمًا منه 
يدييه   أنه يصدهم بذلك عن متابعته، هنًا منه أنه املولود املتوقع  وال ملكه على

﴾ َوَما َكْينُد اْلَكناِفِرينَ  كما حكم به الكهنة وتوهم أنه متوقع وأنه ليس هذا ﴿
 :، وامليراد (4)وإن كانت الالم جنسية، وإن كانت عهديةالذين معهم فرعون وقومه 

فوضع املظهر موضع املضمر للتسجيل عليهم  .وما كيدهم :فرعون وقومه، واملراد
 .ضيا  وبطالن ال يغين عنهم من اهلل شياًايف  ﴾ِفي َضالٍلِإالَّ بالكفر ﴿
أن  :﴾ يف كتب التفسريَذُروِني َأْقُتْل ُموَسى﴾ خماطبًا لقومه ﴿َوَقاَل ِفْرَعْوُن﴿

                            
 .(43: النمل) ﴾ني َفَلمَّا َجاءََْتُهْم آَياُتَنا ُمْبِصَرًة َقاُلوا َهَذا ِسْحر  ُمِب﴿: كقوله تعاىل( 4) 
 .79إىل آية  49من آية ، اآليا  من سورة طه: انظر( 4) 

تفسري : انظر .هذا قتل غري القتل األّول الذي كان: ما ذكره الطزي عن قتادة أنه قال :من هذا املعىن قريب ( 3) 
 .44/11الطزي 

:  أيب السعود حيث قيال سلوب ركاكة ويتضح املعىن بالرجو  إىل تفسريهكذا يف األصل ويف األ( 4) 
والالُم إمَّا للعهد واإلههار يف موقع اإلضمار لذم هم بالكفر واإلشعار بعلة احلكم، أو للجنس وهم "

واجلملة اعتراض  جيء به يف تضاعيف ما حكي عنيهم مين األباطييل    . داخلون فيه دخواًل أوليًا
تفسيري أيب  : انظر ."اضِمْحالِله باملرِةللمسارعة إىل بييان بطالن ما أههروه من اإلبراق واإلرعاد و

 .44/434، وروح املعاين 4/447السعود 
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ما أنت فيه، وهو أقل (4)...قومه كان إذا أراد قتله كفوه بقوهلم إنه ال ُيَخاف منه
ق، وكيان  والذي يظهر أن اللعني كان قد تيقن أنه نيب مرسل صياد  .من ذلك

ل باهلالك، فكان ميو ه على قومه ويوهم أهنم امليانعون  عاَجخياف إن همَّ بقتله أن ُي
ِإنِّني  ﴿ .قال جتلدًا منه وإههارًا لعدم املباالة بدعاليه  ﴾َوْلَيْدُع َربَُّه﴿ ،(4)عن قتله
ْو َأ﴾ الذي هو عبادته وعبادة األصينام ﴿ َأْن ُيَبدَِّل ِديَنُكْم﴾ إن مل أقتله ﴿َأَخاُف

َأْن ُيَبيد َل  ﴿ (3)﴾ أخرج ابن املنذر عن ابن جيريج َأْن ُيْظِهَر ِفي اأَلْرِض اْلَفَساَد
أن يقتليوا أبنيالكم   : ﴾ قالَأْو َأْن ُيْظِهَر ِفي األََْرِض اْلَفَساَدعبادتكم ﴿ :﴾ِديَنُكْم

وهذه الصفة هي . (4)ويستحيوا نسالكم إذا ههروا عليكم، كما كنتم تفعلون هبم
 .(4من اآلية: القصص) ﴾ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن﴿: اهلل هبا فرعون بقوله اليت وصف

ِبَربِّني  ﴾ التجيأ  ﴿ ِإنِّني ُعنْذتُ  ﴿ :﴾ لقومه املؤمننيَوَقاَل ُموَسى﴿ 
: اليدخان ) ﴾َوِإن ي ُعْذُ  ِبَرب ي َوَرب ُكْم َأْن َتْرُجُموِن﴿: ﴾يأيت له عليه السالمَوَربُِّكْم

ِمْن ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر ال ُيْؤِمُن ِبَيْوِم ستعاذ منه بصفة تعمه ومن كان مثله ﴿وذكر امل (41
 ﴾َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى ُكلِّ َقْلِب ُمَتَكب يٍر َجبَّيارٍ  ﴿ :يأيت يف فرعون ﴾اْلِحَساِب

لتعميم االستعاذة من كل مين  [ أ/444ل]وإمنا ذكره بصفة عامة (34من اآلية: غافر)
، ولإلشارة إىل علة القساوة واجلرأة على اهلل تعياىل، أهنميا التجيز    كان بصفته

والكزياء، وتكرر وصف فرعون بذلك، ويقال إذا اجتميع يف الرجيل التجيز    
 .(4)والتكذيب باجلزاء وقلة املباالة بالعواقب، فقد استكمل صفا  التجز

                            
 .كلمٌة يف األصل غري واضحة( 4) 

 .7/119، "بعضه من كالم احلسن": وقال، ونقل كالمه يف البحر احمليط، 4/441الكشاف : انظر( 4) 

صاحب ، شيخ احلرم، املكي، لقرشي األمويوأبو الوليد ا، أبو خالد، هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج( 3) 
. عاش سبعني سينة ، 444وقيل، هي441ما  سنة ". قال"و"عن"حاف  لكنه يدلس بلفظة، ثقة، التصانيف

 (.431) 1/344والسري، (4441) 444مشاهري علماء األمصار البن حبان ص : انظر
 .لى إسنادهعثر عأومل ، 4/144السيوطي يف الدر املنثور :عزاه البن املنذر( 4) 

 .44/447والتحرير والتنوير ، 4/447الكشاف: انظر( 4) 
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. (4)ًا، ابن عم فرعيون كان قبطي :قيل ﴾َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن﴿
مل يكين يف  : ما قالرضي اهلل عنهأخرج ابن املنذر وابن أيب حامت عن ابن عباس 

آل فرعون مؤمن غريه وغري امرأة فرعون وغري املؤمن الذي أنذر موسيى اليذي   
 .(4)انتهى (41 من اآلية: القصص) ﴾ِإنَّ اْلَمألََ َيْأَتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتُلوَك﴿: قال

أخيرج  . هذا فكان قبل بعثة موسى نبيًا، ولعله آمن به بعد بعثتيه أما  :قلت
كان اسم الرجل الذي آمين مين آل   : إسحاق قال (3)[أيب]عبد بن محيد، عن 

﴾ تقصدون َأَتْقُتُلوَن َرُجاًل﴾ من فرعون وقومه ﴿َيْكُتُم ِإمَياَنُه ﴿. (4)فرعون حبيبًا
َوَقْد ﴾ واحلال أنه ﴿َربَِّي اللَُّه﴿ :﴾ألن يقول، أو كراهة أن يقولْن َيُقوَلَأقتله ﴿

﴾ أي الدالة على أهنا منه تعاىل، ِمْن َربُِّكْم﴾ الدالة على صدقه ﴿َجاَ ُكْم ِباْلَبيَِّناِت
إذ ال قدرة ألحد عليها، فهي دالة على األمرين، على أهنا مين اهلل وعليى أنيه    

 .رسوله
رضي اهلل عنيه أنيه   يف فضالل الصحابة، عن علي  (4)أخرج البزار وأبو نعيم

                            
 .4/447وتفسري ابن كثري ، 44/493تفسري القرطيب : انظر ؛قاله السدي( 4) 
السييوطي يف اليدر    :عيزاه البين املنيذر   بدون إسناد، و( 41434) 41/3411أخرجه ابن أيب حامت  (4) 

 .عثر على إسنادهأومل ، 4/144املنثور
 .4/144والصواب ما أثبت بالرجو  إىل الدر املنثور، "ابن: "يف األصل( 3) 

أخرجه الثعليب يف تفسريه من طريق داود بن سليمان عن عبد الواحد، عن أمحد بن يونس، عن حديج بين   (4) 
 (.4797) 311داود بن سليمان صدوق كما يف التقريب ص. معاوية، عن أيب إسحاق

 .قصود بهوعبد الواحد مل أعرف من امل 
 (.13) 93وأمحد بن يونس هو أمحد بن عبد اهلل بن يونس ثقة، حاف  كما يف التقريب ص  
 (.4414) 441وحديج بن معاوية صدوق خيطئ كما يف التقريب ص  
عزاه لعبد بن ، و(4411) 739وأبو إسحاق هو السبيعي ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة كما يف التقريب ص  

 .4/144ر املنثورالسيوطي يف الد: يدمح

عمل معجم ، هي331ولد سنة ، اإلمام احلاف ، أبو نعيم، هو أمحد بن عبد اهلل بن أمحد املهراين األصبهاين( 4) 
، وغريها كثري، وفضالل الصحابة، وداللل النبوة، واملستخرج، وله عدة مصنفا  منها كتاب احللية، شيوخه

وميرآة  ، (314) 47/443السري : انظر، وتسعون سنةوله أربع ، هي431ما  يف العشرين من حمرم سنة 
= 
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أما إين ما بيار    : قال .أنت: أيها الناس أخزوين عن أشجع الناس؟ قالوا: قال
ال نعليم، فمين؟   : أحدًا حىت انتصفت منه، ولكن أخزوين بأشجع الناس؟ قالوا

وجاءته قيريش فهيذا    اهلل عليه وآله وسلم صلىرأيت رسول اهلل  ،أبو بكر: قال
: واحدًا قيال  ًاأنت الذي جعل اآلهلة إهل :هم يقولونو (4)[يتلتله]، وهذا (4)جيؤه

هذا، وهيو   (3)[ويتلتل]يضرب هذا وجيأ هذا  ؛بكر منا أحد إال أبو افواهلل ما دن
مث رفع بردة كانت علييه فبكيى   . ويلكم أتقتلون رجاًل أن يقول ريب اهلل: يقول

 ؟بكير  أنشدكم اهلل أمؤمن آل فرعون خري أم أبيو : حىت أخضلت حليته، مث قال
فواهلل لساعة من أيب بكر خري مين  [ ب/444ل] أال جتيبون: فقال .فسكت القوم

 .(4)ذاك رجل يكتم إميانه، وهذا رجل أعلن إميانه ،مثل مؤمن آل فرعون
﴾ َوِإْن َيُك َكاِذبناً ﴿: مث أخذ منهم احلجة عليهم على طريق االحتياط فقال

َوِإْن َيُك َصاِدقًا ُيِصنْبُكْم  يضركم ﴿ ﴾ ال يتعداه والَفَعَلْيِه َكِذُبُهكما  عمتم ﴿
إن مل يصبكم كله، فال أقل من إصابة بعضه، وهذا كيالم   ﴾َبْعُض الَِّذي َيِعُدُكْم

كوَنيُه   :(4)صادر عن غاية اإلنصاف وعدم التعصب، ولذا قدََّم ِمْن ِشّقْي الترديِد
َه ال َيْهنِدي َمنْن ُهنَو    ِإنَّ اللَّ﴿ .كاذبًا، ولوال كتمانه إميانه ما مت له هذا املقال

                            
= 

 .3/44اجلنان لعبد اهلل بن أسعد اليافعي 
 .4/491لسان العرب : اللكز باليد، انظر: الوجء( 4) 
لسيان  : انظر. السوق بعنف وشدة : ، والتصويب من مصادر ختريج احلديث، والتلتلة "يفلته: "يف األصل( 4) 

 .44/79العرب 
 .، والتصويب من مصادر التخريج"ويبلبل": يف األصل( 3) 
وفيه حسان بن ، 314، وأبو نعيم يف فضالل اخللفاء الراشدين ص (714) 3/44أخرجه البزار يف مسنده ( 4) 

والضعفاء ، (319) 4/474ضعفاء العقيلي : انظر. والنسالي، وهو ضعيف ضعفه العقيلي، إبراهيم الكرماين
رواه البزار وفييه  : "بعد أن أورده 9/43وقال اهليثمي يف جممع الزوالد، (411) 19واملتروكني للنسالي ص 

 . ه.ا."من مل أعرفه

 .﴾إن يك صادقًا﴿و ﴾إن يك كاذبًا﴿ يعين بشقي الترديد( 4) 
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أنه لو  :﴾ هو احتجاج آخر من كالمه، وهو ذو جها ، أحدياُمْسِرٌف َكذَّاٌب
كان موسى مسرفًا كذابًا ملا آتاه اهلل تلك البينا ، وملا أمده خبوارق املعجيزا ،  

أنه إن كان كذلك خذله اهلل وأهلكه، فال حاجة لكم إىل قتليه، وقيد    :وثانيهما
ويف ذكره : قلُت .أنه مسرف كذاب ال يهديه اهلل وجه الصوابعّرض بفرعون ب

هلل تعاىل وأنه اهلادي مع كتمانه إميانه، ما يدل على أهنم مقرون باهلل، وأن فرعون 
كان يتلون تارة يدعي اإلهلية، وتارة يقر باهلل تعاىل، وقد حكى اهلل عنه وعن قومه 

 . (4)أهنم جحدوا باآليا  ونفوسهم مستيقنة هبا
﴾يف إعادة خطاهبم وندالهم استمالة هليم إىل كالميه   َيا َقْوِم َلُكُم اْلُؤْلُك﴿

واا  مقاله، فسبحان من أهلمه حسن املقال، وهيداه إىل وجيوه االسيتدالل    
َفَؤْن رض مصر، غالبني عالني على بين إسراليل ﴿أ﴾ اْلَيْوَم َظاِهِريَن ِفي اأَلْرِض﴿

﴾ فإنيه آ  ملين أغضيبه    ِإْن َجاَ َنامن أخذه وعذابه ﴿﴾ َيْنُصُرَنا ِمْن َبْأِس اللَِّه
إن جاءكم، مع أنيه أفيردهم بنسيبة املليك      :وعصى رسله وقتلهم، ومل يقل

﴾ بعيد  َقاَل ِفْرَعنْونُ ﴿ .والظهور، إشارة إىل أنه على رأيهم وأنه خياف بأس اهلل
َوَمنا  ﴿﴾ مين قتليه  َما َأَرىِإالَّ ﴾ ما أشري عليكم ﴿َما ُأِريُكْم﴿ :ااعه نصحه
: الصواب، وقد رد اهلل علييه بقوليه   ﴾َسِبيَل الرََّشاِدِإالَّ ﴾ هبذا الرأي ﴿َأْهِديُكْم

 .(79: طيه) ﴾َوَأَضلَّ ِفْرَعْوُن َقْوَمُه َوَما َهَدى﴿
مثيل   :﴾َيا َقْوِم ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم ِمْثَل َيْوِم اأَلْحَةاِب (4)َوَقاَل الَِّذي آَمَن﴿

﴾ ِمْثَل َدْأِب﴿: لذين حتزبوا على رسل اهلل، وأبان بعضًا منهم بقولهاألمم املاضية ا
﴾ وقد َقْوِم ُنوٍح﴿ .(3)مثل حال: ﴾ِمْثَل َدْأِب﴿: أخرج ابن املنذر، عن ابن عباس

                            
 .44: النمل ﴾َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها َأنُفُسُهْم ُهْلموا َوُعُلوًّا﴿: كما يف قوله تعاىل( 4)
 [.أ/444ل]( 4)
د حسن قد تقيدم  من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس وهو إسنا، 44/71 أخرجه الطزي يف تفسريه( 3)

 .4/141السيوطي يف الدر املنثور  :وعزاه البن املنذر، (431)الكالم عليه ص 
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، وذكره هلذا غرقوا فأدخلوا نارًاعرفوا حاهلم، وأنه آل هبم تكذيب نوح إىل أهنم ُأ
َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر ﴿وقومه أغرقوا وأدخلوا نارا  من إلقاء اهلل على لسانه، فإن فرعون

فأهلكوا بالطاغيية، أي   ﴾َوَعاٍد َوَثُؤوَد﴿ (91من اآلية: هود) ﴾َوِبْاَس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد
: احلاقة) ﴾َوَأمَّا َعاد  َفُأْهِلُكوا ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيٍة﴿الصالحة اجملاو ة للحد يف الشدة، 

، وقد مضيى ميرارًا، وهبيؤالء    (4)دة، كما يأيت يف سورة احلاقةأي قوية شدي (1
َأَلْم َيْأِتُكْم َنَبُأ الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم ﴿: القرون الثالثة استدل موسى على قومه يف قوله

 (9اآليية مين  : إبيراهيم ) ﴾اللَُّهِإالَّ َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ال َيْعَلُمُهْم 
َوَما اللَُّه ُيِرينُد ُظْلؤنًا   ﴾ كقوم لوط، وأصحاب مدين ﴿َوالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم﴿

َوَما َكاَن اللَُّه ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكيْن  ﴿وال يعاقب أحدًا إال بذنبه  (34اآلية: غافر) ﴾ِلْلِعَباِد
َلْمَناُهْم َوَلِكْن َكياُنوا ُهيُم   َوَما َه﴿ (41من اآلية: العنكبو ) ﴾َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن

: فصلت) ﴾ٍم ِلْلَعِبيِدَوَما َربَُّك ِبَظال﴿: من قوله (4)وهو أبلغ، (71: الزخرف) ﴾الظَّاِلِمنَي

 .ألنه نفي إرادة هلم فينتفي الظلم بطريق األولوية (41من اآلية
ه ال نفس اليوم، فإمنا هو  مان أي شدالد ﴾َوَيا َقْوِم ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َيْوَم التََّناِد﴿

َواتَُّقوا َيْومًا ُتْرَجُعوَن ِفيِه ِإَليى  رد هذا يف الكتاب العزيز ﴿طَّاخاف منه، لكن الوقالع ال ُي
 قالولذا  (41: اإلنسان) ﴾ِإنَّا َنَخاُف ِمْن َرب َنا َيْومًا َعُبوسًا َقْمَطِريرًا﴿ (414من اآلية: البقرة) ﴾اللَِّه
إعالمًا بأن السؤال الذي يقع ال  (44من اآليية : اإلنسان) ﴾اُهُم اللَُّه َشرَّ َذِلَك اْلَيْوِمَفَوَق﴿: تعاىل

: وقيال  (47مين اآليية  : املزميل ) ﴾َيْومًا َيْجَعُل اْلِوْلَداَن ِشييباً ﴿: تعاىل قالنفس الزمان، و
 .لقيامةوالتناد اسم ليوم ا (4من اآلية: إبراهيم) ﴾َوَذكِّْرُهْم ِبَأيَّاِم اللَِّه﴿

ينادى أهل النيار،  : قال ﴾َيْوَم التََّناِد﴿: أخرج ابن املنذر، عن ابن جريج يف قوله
ينيادى  : قال ﴾َيْوَم التََّناِد﴿ وأخرج عبد الر اق وابن املنذر عن قتادة. (3)وأهل اجلنة

                            
 .سورة احلاقة يف اجلزء املفقود من املخطوط( 4) 
 .ناسبة لسياقها، واهلل أعلمهذه العبارة فيها نظر؛ ألن كل آية مما ذكر م (4) 
ومل أعثر على ، مشل كما يف األثر الذي بعده مباشرةأالبن املنذر بلف   4/141عزاه السيوطي يف الدر املنثور( 3) 

 .إسناده
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وأخرج عبد . (4)كل قوم بأعماهلم، فينادي أهل النار أهل اجلنة، وأهل اجلنة أهل النار
َأْن َقْد َوَجْدَنا َميا  ﴿النار اجلنة أهَل ينادي أهُل: عن قتادة قال[ ب/444ل] يدبن مح

وينيادي  : قال (44من اآليية : األعراف) ﴾َوَعَدَنا َربَُّنا َحّقًا َفَهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُُّكْم َحّقًا
مين  : األعيراف ) ﴾ا َرَ َقُكُم اللَّيهُ َأْن َأِفيُضوا َعَلْيَنا ِمَن اْلَماِء َأْو ِممَّ﴿ أهل النار أهل اجلنة

﴾ بدل مين ييوم   َيْوَم ُتَولُّوَن ُمْدِبِريَن﴿ .(3)يوم ُيَناَدون للحساب :وقيل .(4)(41اآلية
﴾ ميانع  َما َلُكْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصنمٍ ، أي منصرفني عن املوقف إىل النار ﴿(4)التناد

: اصم، كما قال نوح البنيه مينعكم من عذابه، وكيف ومل يكن لكم يف الدنيا من ع
ُقْل َمْن َذا الَّيِذي  ﴿: تعاىل قال، وكما (43من اآلية: هود) ﴾ال َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر اللَِّه﴿

َوَمْن ﴿ (47من اآليية : األحزاب) ﴾َيْعِصُمُكْم ِمَن اللَِّه ِإْن َأَراَد ِبُكْم ُسوءًا َأْو َأَراَد ِبُكْم َرْحَمًة
من يضيلل اهلل  : )يهديه إىل طريق النجاة، ويف احلديث ﴾َؤا َلُه ِمْن َهاٍدُيْضِلِل اللَُّه َف
مين  : النميل ) ﴾َوَما َأْنَت ِبَهاِدي اْلُعْمِي َعْن َضيالَلِتِهمْ ﴿: تعاىل قالو (4)(فال هادي له

مين  : الزمير ) ﴾ُمِضلٍّ َوَمْن َيْهِد اللَُّه َفَما َلُه ِمْن، َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد﴿ (14اآلية

 (47من اآلية: الكهف) ﴾َوَمْن ُيْضِلْل َفَلْن َتِجَد َلُه َوِلّيًا ُمْرِشدًا﴿: ، وقال(31،37اآلية
 (1)أي ابن يعقوب على أن فرعونه فرعون موسيى  ﴾َوَلَقْد َجاَ ُكْم ُيوُسُف﴿

                            
وهو إسناد صحيح قد تقيدم  ، من طريق معمر عن قتادة، (4174) 3/444أخرجه عبد الر اق يف تفسريه ( 4) 

عن قتادة وإمنا عن ليس ولكن  4/141 السيوطي يف الدر املنثور :ه البن املنذروعزا( 441) الكالم عليه ص
 .ابن جريج

وهو إسناد حسن قيد  ، من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة به 44/74أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4) 
 .4/141السيوطي يف الدر املنثور  :وعزاه لعبد بن محيد، (41) تقدم الكالم عليه ص

 .4/449وتفسري أيب السعود، 4/414الكشاف: انظر. ما جاء عن الضحاكك( 3) 
 .9/471والدر املصون للسمني احلليب، 771إعراب القرآن للنحاس ص: انظر( 4) 

كان رسول اهلل خيطيب   ."عن جابر رضي اهلل عنه ولفظه، هو جزء من حديث أخرجه مسلم يف صحيحه( 4) 
وخري . ومن يضلل فال هادي له. من يهده اهلل فال مضل له) :مث يقول. هلهحيمد اهلل ويثين عليه مبا هو أ. الناس

 (.111) 1/431باب ختفيف الصالة واخلطبة ، كتاب اجلمعة، (احلديث كتاب اهلل
وهذا قول وهب بن ، يعين أن فرعون الذي جاء إليه يوسف عليه السالم ُعمَّر حىت  من موسى عليه السالم( 1) 

= 
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ف ، أو أنه يوسف بن إبراهيم بن يوسي (4)أو على نسبة أحوال اآلباء إىل األوالد
َفَؤا ِزْلُتْم ِفي َشكٍّ ﴾ باملعجزا  ﴿ِباْلَبيَِّناِت﴾ قبل موسى ﴿ِمْن َقْبُل﴿ (4)الصديق

َحتَّى يف تردد فيما دعاكم إليه مل يصدقوا البينا  هلمًا وعلوًا ﴿ ﴾ِمؤَّا َجاَ ُكْم ِبِه
﴾ ِدِه َرُسنوالً َلْن َيْبَعَث اللَُّه ِمْن َبْع﴾ افتراًء على اهلل ﴿ُقْلُتْم﴿ باملو  ﴾ِإَذا َهَلَك

فيه إقرار بأن اهلل بعث يوسف رسواًل، وإمنا كذبوه مث  عموا أنيه ال يبعيث اهلل   
﴾ أي مثيل  َكَذِلَكرسوال من بعده افتراًء على اهلل، وتكذيبًا لكل رسوٍل يأيت ﴿

يف  شياكّ  ﴾ُمْرَتنابٌ ﴾ يف عصيانه ﴿ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسِرٌفهذا اإلضالل ﴿
فعوقبوا باإلضالل لعلمهيم   (34من اآلية: غافر)﴾َفَما ِ ْلُتْم ِفي َشكٍّ﴿ :دينه، كما قال

بأنه رسوٌل إليهم أتى بالبينا  الدالة على صدقه، فال عذر هلم يف شيٍك، إذ ليو   
الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفني  ﴿: كانوا معذورين ملا عوقبوا يف الدارين ولذا أبدل منه قوله

﴾ بغري حجة صياحلة  َغْيِر ُسْلَطاٍنِب﴿ (3) ا رسل اهلل﴾أي اليت جاء  هبآَياِت اللَِّه
﴾من عنيد اهلل  َأَتاُهْمليدحضوا به احلق ﴿[ أ/443ل]للجدال، بل جيادلون بالباطل

ِعْننَد  ﴾ بغضًا للجدال ومن جادل به ﴿َمْقتًا﴾ أي اجلدال بغري سلطان ﴿َكُبَر﴿
لباطل، فهيم مبغوضيون عنيد    ﴾ لعلمهم أهنم جادلوا بااللَِّه َوِعْنَد الَِّذيَن آَمُنوا

 ﴾َيْطَبُع اللَُّه َعَلى ُكلِّ َقْلِب ُمَتَكبٍِّر َجبَّنارٍ ﴾ مثل ذلك الطبع ﴿َكَذِلَكاملؤمنني ﴿
وذكر صفة التكز لإلعيالم   (4)اآلية ﴾...﴿على قلوهبم :فهم داخلون حتت قوله

                            
= 

 .44/499قرطيبتفسري ال: انظر. منبه

ُقْل َفِليَم  ﴿ :وهذا على مثل قوله تعاىل، يعين أن يوسف عليه السالم قد جاء إىل آبالكم أيها القبط فكذبوه( 4) 
تفسري روح : انظر. وإمنا أراد به آباءهم ألهنم هم القاتلون (94من اآلية: البقرة) ﴾َتْقُتُلوَن َأْنِبَياءََ اللَِّه ِمْن َقْبُل

 . 4/414الزوسوي البيان إلااعيل 

 .44/499 تفسري القرطيب: انظر. يوسف بن إفراليم بن يوسف بن يعقوب :هذا قول ابن عباس إال أنه قال( 4) 

 .477والبيان يف إعراب غريب القرآن لعبد الرمحن األنباري ص، 771إعراب القرآن للنحاس ص: انظر( 3) 

ُأوَلِاَك الَِّذيَن َطَبَع اللَُّه َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَسيْمِعِهْم  ﴿ :ه تعاىلولعل املؤلف رمحه اهلل يقصد قول، كذا يف األصل( 4) 
 . (411: النحل) ﴾َوَأْبَصاِرِهْم َوُأوَلِاَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن
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َن ُيَجياِدُلوَن  ِإنَّ الَِّذي﴿: تبا  الرسل إال التكز والتجز، ويأيتابأنه مل يصدهم عن 
: غيافر ) ﴾ِكْبر  َما ُهْم ِبَباِلِغيِهِإالَّ ِفي آَياِ  اللَِّه ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم ِإْن ِفي ُصُدوِرِهْم 

ه إال عن التكز، فإنه ال ينقاد للحيق إال  ؤفكل جدال بالباطل ليس منش (41من اآلية
َوَما َنَراَك اتََّبَعيَك  ﴿الناس من خلع الكز عن قلبه، ولذا كان أتباُ  الرسل ضعفاء 

اهلل  صيلى ، والكز كما قاليه  (47من اآلية: هود) ﴾الَِّذيَن ُهْم َأَراِذُلَنا َباِدَي الرَّْأِيِإالَّ 
 .(4)(الناس وبطر احلق ُصْمَغ)أنه : يف احلديث الصحيح عليه وآله وسلم

َأْوِقْد ِلي َيا َهاَماُن َعَلى َف﴿ :﴾ تقدمَوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرحًا﴿
: هنا فهو مراد، والصرح ذففما ُح (31من اآليية : القصص) ﴾الطِّنِي َفاْجَعْل ِلي َصْرحًا

، وأما الصرح (4)ح الشيء إذا ههرَرمن َص ،بناء مكشوف  عاٍل :وقيل ،قصر  عاٍل
بأنه سطح من  جاج ففسر  (44من اآليية : النمل) ﴾ِقيَل َلَها اْدُخِلي الصَّْرَح﴿: يف قوله

القصر،  :، وليس يف القاموس إال قوله(3)أبيض شفاف، فعلى كالمهم إنه مشترك
 : الطرق، مث بينها بقوله ﴾َلَعلِّي َأْبُلُغ اأَلْسَباَب﴿ .(4)وكل بناء عال

َفَأطَِّلَع ِإَلنى  ﴾ ﴿َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى﴿ :﴾ وتقدمَأْسَباَب السََّؤاَواِت﴿
﴾ أنظر إليه، وهذا متويه على قومه الذين استخفهم فأطاعوه، وَشيْغُله  ِه ُموَسىِإَل

خلواطرهم عن ذكر موسى وآياته بعمارة فرعون، وإال فهو يعلم أنه ال سيبيل إىل  
                            

كتياب   (الكز بطر احلق وغمط النياس : )هذا احلديث جزء من حديث أخرجه مسلم يف صحيحه ولفظه( 4) 
وقد صححها " وغمص الناس" :ويف الترمذي، "وغمط" هكذا( 94) 4/77نه باب حترمي الكز وبيا، اإلميان
، (1471) 7/443وكذلك الطزاين يف معجمه الكيبري  ، 443تعليقه على سنن الترمذي ص: انظر .األلباين
النهايية يف  : انظير . اًاوغمص الناس أي احتقرهم ومل يرهم شي. (الكز من غمص الناس وبطر احلق: )بلف 

: انظر. وبطر احلق هو أن يتكز عن احلق فال يقبله. 41/444 ولسان العرب، 4/344 واألثر غريب احلديث
 .4/449 ولسان العرب، 4/444 النهاية يف غريب احلديث واألثر

 .4/441وتفسري أيب السعود ، 7/347ولسان العرب ، 1/414 تفسري البيضاوي: انظر( 4) 

وقد ذكير صياحب البحير    ، من  جاج ًاوبني كونه سطح، عاليًا أي مشترك بني املعنيني بني كونه بناءًا( 3) 
 . األقوال يف معاين الصرح فلريجع إليها 7/413احمليط

 .444القاموس احمليط ص: انظر( 4) 
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﴾ بأنه رسول من عنيد اهلل، وهيو   َكاِذبًا﴾ أي موسى ﴿َوِإنِّي أَلُظنُُّهما حياوله ﴿
به اهلل يف قوله حكاية عن موسيى خماطبيًا   كاذب يف إخباره عن هنه، كما كذَّ

 ﴾َربُّ السَّيَماَواِ  َواألََْرِض َبَصياِلرَ  ِإالَّ َلَقْد َعِلْمَت َما َأْنَزَل َهُؤالِء ﴿: لفرعون
من : اإلسراء) ﴾ِإن ي ألََُهنَُّك َيا ُموَسى َمْسُحورًا﴿: بعد قوله ملوسى (414من اآلية: اإلسراء)

باره عن هنه يف هذه السورة، ويف سورة القصص ففرعون كاذب يف إخ (414 اآليية 
﴾ أي  ين اهلل له سوء عمله فرآه حسينًا،  ُسوُ  َعَؤِلِه (4)َوَكَذِلَك ُزيَِّن ِلِفْرَعْوَن﴿

 (1من اآليية : فاطر) اآلية﴾ ...َأَفَمْن ُ ي َن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َفَرآُه َحَسنًا﴿: تعاىل قالكما 
: النمل) ﴾ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة َ يَّنَّا َلُهْم َأْعَماَلُهْم َفُهْم َيْعَمُهوَنِإنَّ الَِّذيَن ال ﴿: كما قال

وهذا التزيني هو التيسري للعسرى، عقوبًة على عدم قبول اإلميان باهلل ورسيله   ،(4
ه اهلل على قراءة ضيم الصياد،   دَّ﴾ عن سبيل الرشاد، أي َصَوُصدَّ َعِن السَِّبيِل﴿

اهلل يضل من يشاء، وعلى قراءة فتحها فهو الذي صيد   وهو معىن اإلضالل فإن
َوَما َكْيُد ﴿ (79: هط) ﴾َوَأَضلَّ ِفْرَعْوُن َقْوَمُه َوَما َهَدى﴿ .(4)قومه عن سبيل اهلدى

 .أي خسار وهالك (23اآلية: غافر) ﴾ِفي َتَباٍبِإالَّ ِفْرَعْوَن 
َينا َقنْوِم   لة ﴿﴾ ناصحًا لقومه مصرحًا بأهنم على ضيال َوَقاَل الَِّذي آَمَن﴿
طريق اهلداية والنجاة اليذي   ﴾َأْهِدُكْم َسِبيَل الرََّشاِد﴾ فيما نصحتكم ﴿اتَِّبُعوِن
 .هو أيضًا عنه كم عنه فرعون، وُصّدصّد

﴾ متعيٌة  َمَتناعٌ نتم مغترون هبيا ﴿ أاليت  ﴾َيا َقْوِم ِإنََّؤا َهِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا﴿
مين  : النسياء ) ﴾ُقْل َمَتاُ  الدُّْنَيا َقِلييلٌ ﴿: تعاىل القينتفعون هبا قليال مث يتركوهنا، 

َأَرِضيُتْم ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُ  اْلَحَياِة اليدُّْنَيا ِفيي   ﴿: وقال (77اآلية

                            
 [.ب/443ل]( 4) 
: انظر، بضم الصاد والباقون بفتحها، قرأ عاصم ومحزة والكسالي ويعقوب وخلف ؛ويا قراءتان متواترتان( 4) 

وكتاب إحتاف فضالء البشر يف القراءا  األربعية عشير   ، 344، 3/344حلجة أليب علي الفارسيكتاب ا
 .347والبدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي ص، 411لشهاب الدين الدمياطي ص
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ا ﴾ اليت أدعوكم إىل النجاة فيهَوِإنَّ اآلِخَرَة﴿ (31من اآليية : التوبة) ﴾َقِليٌلِإالَّ اآلِخَرِة 
 قالاالستقرار اليت ال هعن عنها، وال خروج من أحد داريها،  ﴾ِهَي َداُر اْلَقَراِر﴿

َوَميا  ﴿: وقيال  (14من اآلية: العنكبو ) ﴾َوِإنَّ الدَّاَر اآلِخَرَة َلِهَي اْلَحَيَواُن﴿: تعاىل
 .(414من اآلية: آل عمران) ﴾َمَتاُ  اْلُغُروِرِإالَّ اْلَحَياُة الدُّْنَيا 
إن احلياة ): اهلل عليه وآله وسلم صلىقال رسول اهلل : مردويه قال أخرج ابن

الدنيا متا ، وليس من متاعها شيٌء أفضل من امرأٍة صاحلة اليت إن نظر  إليهيا  
وأخيرج ابين أيب   . (4)((4)[ومالك]سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك يف نفسها، 

مع اآلخيرة سيبعة   معة من ُجالدنيا ُج: ما قالاهلل عنه رضيحامت عن ابن عباس 
 .(3)آالف سنة
َفال ُيْجَةى ﴿ (4)ها قتادة هنا بالشركعام لكل سياة، خّص ﴾َمْن َعِؤَل َسيًَِِّة﴿
، كما كرره (41: النبأ) ﴾َجَزاًء ِوَفاقًا﴿ألن جزاء السياا  عدٌل، فهو  ؛﴾ِمْثَلَهاِإالَّ 

ِمنْن  األعميال ﴿ ﴾ عام لكل صاحل من َوَمْن َعِؤَل َصاِلحًااهلل تعاىل يف القرآن ﴿
﴾ قيد يف العمل الصاحل، وأنه ال يقبل إال من امليؤمن ال  َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن

َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِميْن  ﴿: [أ/444ل] من غريه، فإنه يقول يف أعمال الكفار
َمْن ﴿ :﴾ تقدمُخُلوَن اْلَجنََّةَفُأوَلَِِك َيْد﴿ (43: الفرقان) ﴾َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثورًا
 ﴾َفَلُه َعْشيُر َأْمَثاِلَهيا  ﴿وتقدم  (14من اآلية: القصص) ﴾َجاءََ ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َخْير  ِمْنَها

                            
 .والتصويب من مصادر احلديث، "وماهلا" :يف األصل( 4) 
عن أيب هريرة ، بلف  مقارب( 4114) 4/474واحلاكم يف مستدركه ، 4/74أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( 4) 

ويشهد ألول احلديث ميا  . ووافقه الذهيب، "صحيح على شرط مسلم" :وقال احلاكم، رضي اهلل عنه مرفوعًا
كتاب  (الدنيا متا  وخري متا  الدنيا املرأة الصاحلة) :عن عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل قالأخرجه مسلم 

 (.4417) 41/41املرأة الصاحلة  باب خري متا  الدنيا، الرضا 

قيال عنيه   ، وفيه حيىي بن يعقوب، 4/44الطزي يف تارخيه ، و(47444) 9/3111ابن أيب حامت  أخرجه( 3) 
 .44/444فتح الباري : انظر". منكر احلديث" :البخاري

 .44/79تفسري الطزي: انظر( 4) 
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َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي ﴿ :ويف خصوص خشية اإلنفاق (411من اآلية: األنعام)
فكذلك النفقا  تضاعف إىل سبعمالة  (414من اآلية: البقرة) ﴾َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة

بغيري تقيدير    ﴾ُيْرَزُقوَن ِفيَها ِبَغْيِر ِحَساٍب﴿ :ح هنا بأعظم اجلزاءضعف، وصّر
وموا نة بالعمل، بل أضعاف مضاعفة، فضاًل من اهلل ورمحة، وجعل العمل عمدًة 

 .واإلميان حااًل، لإليذان بأن ال اعتداد للعمل بدونه
﴾ من عذاب اهلل وغضبه، باإلميان بيه  َوَيا َقْوِم َما ِلي َأْدُعوُكْم ِإَلى النََّجاِة﴿

بأن أشرك باهلل، وأكذَّب رسوله، مث بيني ميا    ﴾َوَتْدُعوَنِني ِإَلى النَّاِروبرسوله ﴿
 .يدعونه إليه بعد إمجاله

وأكفر بيه باختياذ   ﴾ أجعل له شريكًا، َتْدُعوَنِني أَلْكُفَر ِباللَِّه َوُأْشِرَك ِبِه﴿
 (4)﴾والربوبيية  ِعْلٌم﴿ (4)﴾ أي بشريك له يف الربوبيةَما َلْيَس ِلي ِبِه﴿ ،الشريك

بييان   ﴾َوَأَنا َأْدُعوُكْم ِإَلى اْلَعِةيِة اْلَغفَّنارِ البد عليها من برهان يثمر علمًا هبا ﴿
لدعاله إىل النجاة، ودعالهم له إىل الشرك، وخصه بصفة العيزة وهيو الغلبية،    

املبالغة يف املغفرة، إشارٌة إىل أن غفرانه عن غلبة وقهر، ال عن عجز وضيعف،  و
 : ولذا قيل ،كما يتفق ألهل الدنيا

 (3)اُمَاا اللِّييهلَِإ الجيٌء ٌةيجَُّح         داِرياقت ِريْيَغأتى ِب ٍوْفَع ّلُك

                            
َوُأْشِرَك ِبِه َما َلْيَس ِلي ِبِه ﴿: وقيل يف قوله، املصنف وقال به الزخمشري واختاره، هذا أحد الوجهني يف اآلية( 4) 

من : غافر) ﴾َلْيَس َلُه َدْعَوٌة ِفي الدُّْنَيا َوال ِفي اآلِخَرِة﴿: وهو األقرب لقوله تعاىل بعد، ﴾ أي يف األلوهيةِعْلم 
ْشِرَك ِبِه ما َلْيَس ِلي وُأ﴿" :حيث قال، 44/11وهو الذي اختاره شيخ املفسرين الطزي رمحه اهلل  (43 اآلية

ألن ، لست أعلم أنه يصلح يل عبادهتا وإشراكها يف عبادة اهلل، وأشرك باهلل يف عبادته أوثانًا: يقول ﴾ِبِه ِعْلم 
 .7/149البحر احمليط: انظر، واختاره الزجاج أيضًا ".اهلل مل يأذن يل يف ذلك خبز وال عقل

عبارة سبق قلم إذ أن الربوبية ال حتتاج إىل برهان ألهنا مين الوضيوح   والذي يبدو أن يف ال، كذا يف األصل( 4) 
األلوهيية  : "4/444وتصويب العبارة كما يف أصل املؤلف تفسري أيب السعود ، وال ينكرها إال مكابر، مبكان

 ".البد هلا من برهان موجب للعلم هبا
 .434، وتقدم عزوه، راجع ص البيت للمتنيب( 3) 
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أي ال أجييبكم   ،﴾ رد  ملا دعوه إليه مين الكفير بياهلل واإلشيراك    ال﴿
من عبيادة  (4)﴾َأنََّؤا َتْدُعوَنِني ِإَلْيِه﴿: فاعله ،﴾مبعىن حق، وهو فعل ماضَجَرَمو﴿

﴾ كما ِفي الدُّْنَيا﴾ إجابة دعوة ﴿َدْعَوٌة﴾للذي تدعونين إليه ﴿َلْيَس َلُهاألصنام ﴿
 (494من اآليية : األعراف) ﴾َفاْدُعوُهْم َفْلَيْسَتِجيُبوا َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي﴿: تعاىل قال
َوِقيَل اْدُعوا ُشيَرَكاءََُكْم  ﴿: ﴾ فإنه تعاىل يقولِفي اآلِخَرِة﴾ إجابُة دعوٍة ﴿َوال﴿

﴾ َوَأنَّ َمَردََّننا ِإَلنى اللَّنهِ   ﴿ (14 من اآلية: القصص) ﴾َفَدَعْوُهْم َفَلْم َيْسَتِجيُبوا َلُهْم
ِإَلى اللَِّه ﴿ (441 من اآلية: آل عمران) ﴾إِلَلى اللَِّه ُتْحَشُروَن﴿: مرجعنا مجيعًا إليه تعاىل

َوَأنَّ ﴿ (414 مين اآليية  : املاليدة ) ﴾َمْرِجُعُكْم َجِميعًا َفُيَنب ُاُكْم ِبَما ُكْنيُتْم َتْعَمُليونَ  
 :وقد قال اهلل تعاىل يف فرعيون  ،يف الضاللة والطغيان[ ب/444ل] ﴾اْلُؤْسِرِفنَي

وذلك أنه  (13 من اآلية: يونس) ﴾ُمْسِرِفنَيَوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِفي األََْرِض َوِإنَُّه َلِمَن اْل﴿
أي اليذين ال   ﴾ُهْم َأْصَحاُب النَّنارِ ﴿ جاو  احلد يف الطغيان حىت ادعى الربوبية

 .(1من اآلية: الزمر) ﴾ُقْل َتَمتَّْع ِبُكْفِرَك َقِلياًل ِإنََّك ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر ﴿خيرجون 
َوَسيَيْعَلُم الَّيِذيَن   ﴿د سوء املنقلب عند معاينة العذاب، وعن ﴾َفَسَتْذُكُروَن﴿

اآلن مين   ﴾َما َأُقوُل َلُكنمْ ﴿ .(447 من اآلية: الشعراء) ﴾َهَلُموا َأيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن
: األحيزاب ) ﴾َيا َلْيَتَنا َأَطْعَنا اللََّه َوَأَطْعَنا الرَُّسوال﴿: النصيحة، حني تقولون يف النار

 قال ذلك حني توعدوه على خمالفة دينهم ﴾ْمِري ِإَلى اللَِّهَوُأَفوُِّض َأ﴿ (11من اآليية 
 .فيدفع كيد الكالدين ﴾ ِإنَّ اللََّه َبِصرٌي ِباْلِعَباِد﴿

ري ظي وهيو ن  ،ه مين مكيرهم  ؤ﴾ ما يسوَفَوَقاُه اللَُّه َسيَِِّاِت َما َمَكُروا﴿
ِإنَّ اللََّه ُيَداِفُع ﴿ الرسل ، وسالر(4)يف نوح (13 من اآلية: األعراف) ﴾َفَأْنَجْيَناُه َوَأْهَلُه﴿

﴾ أي بفرعيون وآليه،   َوَحاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن﴿ (31من اآلية: احلج) ﴾َعِن الَِّذيَن آَمُنوا

                            
، 4/433 والتبيان يف إعراب القرآن أليب البقاء العكزي، 4/1 يف إعراب غريب القرآن لألنباري البيان: انظر( 4) 

 .4/444وتفسري أيب السعود ، 1/417وتفسري البيضاوي 

 .47كذا قال املؤلف، وهذه اآلية إمنا هي يف لوط عليه السالم، وكذا نفس اآلية يف سورة النمل  (4) 
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وعدم التصريح بذكره لالستغناء بذكرهم عن ذكره ضرورة أنه أوىل منهم بذلك 
  :ما يسوؤهم من عذاب جهنم واإلغراق، مث بني ذلك بقوله ﴾ُسوُ  اْلَعَذاِب﴿

ُعِرض األسيارى عليى    :﴾ يف دار الدنيا من قوهلمالنَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها﴿
﴾ َذَكَر الوقتني إما للتَّخصيص، وإما فيميا  ُغُدّوًا َوَعِشّيًاإذا قتلوا به، ﴿ ،السيف

أخيرج عبيد   . وإما للتأبيد، أي هذا ما دامت اليدنيا  ،بينهما، فاهلل أعلم حباهلم
أرواح الشهداء يف أجواف طري خضر : ابن مسعود قال الر اق وابن أيب حامت عن

وا، وأن أرواح ولدان املؤمنني يف أجواف عصيافري  ؤتسرح هبم يف اجلنة حيث شا
تسرح يف اجلنة حيث شاء ، وإن أرواح آل فرعون يف أجواف طري سود تغيدو  

 .(4)على جهنم وتروح فذلك عرضها
اُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَهيا ُغيُدّوًا   النَّ﴿ :وأخرج عبد بن محيد وابن املنذر عن قتادة

يا آل فرعون هذه منيا لكم فيانظروا    :صباحًا ومساءًا، يقال هلم: ﴾ قالَوَعِشّيًا
وأخرج عبد بن محيد وابن املنذر عن جماهيد يف   .(4)توبيخًا ونقمة وصغارًا ،إليها
[ أ/444ل] .(3)ض أرواحهيم َرْعي ما كانت الدنيا ُت: ﴾ قالُغُدّوًا َوَعِشّيًا﴿ :قوله

                            
 3/444ه  عبيد الير اق يف تفسيري    :ا منيه وأخرج جزًء، (41434) 41/3417أخرجه ابن أيب حامت ( 4) 

كلهم من طرييق  ، 44/13 والطزي يف تفسريه، (34414) 44/444وابن أيب شيبة يف مصنفه ، (4111)
لكنه عند ابن أيب شييبة والطيزي   ، يل بن شرحبيلزعن ه عبد الرمحن بن ثروان: ، وااهأيب قيس األودي
املخالفة من قبل  ولعل هذه، ووصله عبد الر اق وابن أيب حامت إىل ابن مسعود، لهيل من قوزموقوف على ه

واللف  الذي ذكيره  . "صدوق رمبا خالف" :(3147) 473قال احلاف  يف التقريب صأيب قيس األودي، 
باب بيان أن ، كتاب اإلمارة، ما أخرجه مسلم يف صحيحه :ويشهد ألوله، املؤلف لف  ابن أيب حامت بتمامه

سألنا عبد اهلل هو ابن مسعود عين   :عن مسروق قال( 444) 43/47أرواح الشهداء يف اجلنة وأهنم أحياء 
أما إنا سألنا عن : قال ﴾َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرب ِهْم ُيْرَ ُقوَن﴿ :هذه اآلية
  (.تسرح يف اجلنة حيث شاء ، هلا قناديل معلقة بالعرش، يف جوف طري خضر أرواحهم) :ذلك فقال

وهو إسناد  حسن تقدم . من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة به 44/14أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4) 
 . 4/149السيوطي يف الدر املنثور  :وابن املنذر، وعزاه لعبد بن محيد، 41الكالم عليه ص 

تعيرض   :من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد من غيري لفي    44/14الطزي يف تفسريه  أخرجه( 3) 
= 
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 .(4)ن ذكرناْيوهذه اآلثار دالة على احتمال اآلية لألمرين الَذ
: ما، قالاهلل عنه رضيوأخرج ابن أيب شيبة والبخاري ومسلم عن ابن عمر 

إن أحدكم إذا ما  عيرض علييه   ): اهلل عليه وآله وسلم صلىقال رسول اهلل 
وإن كان من أهل  مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة،

 اد  (4)(هذا مقعدك حىت يبعثك اهلل إليه يوم القيامية  :النار فمن أهل النار، يقال
 .﴾النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدّوًا َوَعِشّيًا﴿مث قرأ  :ابن مردويه
أي أشد  ﴾َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب﴿: ﴾ يقالَوَيْوَم َتُقوُم السَّاَعُة﴿

 .عذاب جهنم فإن عذاهبا ألوان
خز تعاىل أ﴾ خيتصمون فيها وهم بني طبقاهتا، وقد َوِإْذ َيَتَحاجُّوَن ِفي النَّاِر﴿

َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّاِلُموَن َمْوُقوُفيوَن ِعْنيَد   ﴿: أنه يتفق هذا هلم يف املوقف حيث قال
ُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا َلْوال َرب ِهْم َيْرِجُع َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض اْلَقْوَل َيُقو

 :وكرر أيضًا اختصامهم يف النار (34من اآليية : سيبأ) ا اآلي﴾ ...َأْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِننَي
مين  : األعيراف ) اآلية﴾ ...َحتَّى ِإَذا ادَّاَرُكوا ِفيَها َجِميعًا َقاَلْت ُأْخَراُهْم أُلوالُهْم﴿

ِإنَّنا  ﴾ وهم املتبوعون ﴿ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا﴾ األتبا  ﴿َيُقوُل الضَُّعَفاُ َف﴿ (31اآلية
﴾ َفَهْل َأْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّا َنِصيبًا ِمَن النَّنارِ ﴾ أتبا  كخدم يف خادم ﴿ُكنَّا َلُكْم َتَبعًا

 .(3)بالدفع أو باحلمل، وانتصاب نصيبًا مبضمر أي دافعون عنا
                            

= 
السيوطي يف الدر  :وابن املنذر، وعزاه لعبد بن محيد ،14وهو إسناد حسن تقدم الكالم عليه ص  .أرواحهم
 .4/149 املنثور

 ."وإما فيما بينهما، إما للتخصيص: "أي قوله فيما تقدم قريبًا( 4) 

باب امليت يعرض علييه بالغيداة   ، كتاب اجلنالز، والبخاري، (34347) 44/411ابن أيب شيبة  أخرجه( 4) 
باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو ، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، مسلم، و(4379) 4/419والعشي

يوطي يف اليدر  السي  :وعزاه البن مردوييه ، (4111) 47/414النار عليه وإثبا  عذاب القز والتعوذ منه
 . 4/111املنثور

وتفسيري أيب  ، 9/417واليدر املصيون   ، 4/341التبيان يف إعراب القرآن أليب البقياء العكيزي  : انظر( 3) 
 .4/444السعود
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﴾ أي حنن وأنتم، فكيف نغين عنكم ولو قِدْرنا َتْكَبُروا ِإنَّا ُكلٌّ ِفيَهاَقاَل الَِّذيَن اْس﴿
َربََّنا آِتِهْم ِضْعَفْيِن ِمَن اْلَعيَذاِب  ﴿: ألغنينا عن أنفسنا، وكأن هذا اجلدال يقع قبل قوهلم

ختفييف  األتبا  واملتبوعون عين   ،وملا آيسوا أمجعون (11: األحزاب) ﴾َواْلَعْنُهْم َلْعنًا َكِبريًا
 .﴾ِإنَّ اللََّه َقْد َحَكَم َبْيَن اْلِعَباِدبعضهم عن بعض رجعوا إىل نداء اخلزنة، ﴿

 :﴾ أي القّوام بتعيذيب أهيل النيار   َوَقاَل الَِّذيَن ِفي النَّاِر ِلَخَةَنِة َجَهنََّم﴿ 
ب حيىت  مل يطمعوا يف ترك العذا ﴾اْدُعوا َربَُّكْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْومًا ِمَن اْلَعَذاِب﴿

 .يطلبوه بل طمعوا يف ختفيفه
﴾ باألدلة الدالة على صدقهم َأَوَلْم َتُك َتْأِتيُكْم ُرُسُلُكْم ِباْلَبيَِّناِت﴿ :﴾ اخلزنةَقاُلوا﴿
﴾ أتتنا رسيل اهلل باألدلية   َبَلى﴾ الذين يف النار ﴿َقاُلوادعوكم إليه ﴿[ ب/444ل]فيما

َبَلى َقْد َجاءَََنا َنِذير  َفَكيذَّْبَنا  ﴿: ه قولهالصادقة والزاهني القاطعة، فكذبناهم كما نطق ب
﴾ اخلزنة َقاُلوا﴿ (9من اآلية: امللك) ﴾ِفي َضالٍل َكِبرٍيِإالَّ َوُقْلَنا َما َنزََّل اللَُّه ِمْن َشْيٍء ِإْن َأْنُتْم 

﴾ أنتم فإنا ال ندعوا ملن كذَّب رسل اهلل بعد إذ جاءته، ومل يرييدوا بيأمرهم   َفاْدُعوا﴿
َوَما ُدَعناُ   اء إطماعهم يف اإلجابة بل إقناطهم منها وخيبتهم كما صرح به قوله ﴿بالدع

 .﴾ ضيا  وبطالنِفي َضالٍلِإالَّ اْلَكاِفِريَن 
﴾ كالم مستأنف مسوق من جهته تعياىل  ِإنَّا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا﴿

ٍم كليي تقتضييه   لبيان أن ما أصاب الكفرة من العذاب احملكى من فرو  ُحْكي 
َوَكاَن َحّقيًا  ﴿احلكمة، وهو أن شأننا املستمر أنا ننصر رسلنا وأتباعهم وحنوهم 

مين  : احليج ) ﴾َوَلَيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه﴿ (47من اآليية : الروم) ﴾َعَلْيَنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننَي

: حمميد ) ﴾لََّه َيْنُصْرُكْم َوُيَثب ْت َأْقَداَمُكْمَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا ال﴿ ،(41اآليية 

﴾ باحلجة والظفر هبم، واالنتقيام منيهم، واالستاصيال    ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا﴿ .(7
 (4)والقتل والسيب، وغري ذلك من العقوبا ، وال يقدح يف ذلك ما قد يتفق هليم 

                            
هكذا يف تفسري أيب  .وغالب األمر، إذ العزة إمنا هي بالعواقب ؛أي ما قد يتفق هلم من صورة الغلبة امتحانًا( 4) 

 .ا يتضح املعىنوهب، 4/443السعود
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يوم القيامة، وعز عنه  ﴾ْشَهاُدَوَيْوَم َيُقوُم اأَل﴿ .فإن العاقبة للمتقني، وغالب األمر
بذلك لإلشعار بكيفية النصرة هلم، وأهنا تكون عند مجييع األوليني واآلخيرين    

 .بشهادة األشهاد للرسل بالبالغ، وعلى الكفرة بالتكذيب
عين   (4)سألت األعمش: أخرج عبد بن محيد، وابن املنذر، عن سفيان قال

ومثليه عين   . (4)املاللكية : قال (44 من اآلية: افرغ) ﴾َوَيْوَم َيُقوُم األََْشَهاُد﴿ :قوله
األشيهاد  : ، قال(4)سلمأوأخرج ابن جرير عن  يد بن . (4)، وعن جماهد(3)قتادة
َوَجاءََْ  ُكلُّ َنْفٍس َمَعَها ﴿ :املاللكة الذين حيصون أعمالنا لنا وعلينا، وقرأ :أربعة

َفَكْيَف ِإَذا ِجْاَنا ِمْن ﴿وقرأ  ، والنبيون شهداء على أممهم،(44: ّق) ﴾َساِلق  َوَشِهيد 
شهداء  اهلل عليه وآله وسلم صلى، وأمة حممد (44من اآليية : النساء) ﴾ُكلِّ ُأمٍَّة ِبَشِهيٍد
، واألجسياد  (71من اآليية : احلج) ﴾َوَتُكوُنوا ُشَهَداءََ َعَلى النَّاِس﴿ على األمم، وقرأ

                            
ولد بقرية َأُمْه مين  ، موالهم الكويف احلاف  ثقة ثبت، الكاهلي، أبو حممد األسدي، هو سليمان بن مهران( 4) 

يف ربيع األول وهو ابن مثان ومثيانني   هي441وقيل ، هي447ما  سنة ، هي14أعمال طزستان يف سنة 
 (.441) 1/441لسريوا، (4341) 3/4414التعديل والتجريح للباجي : انظر. سنة

 .من طريق سفيان أيضًا عن األعمش 44/44أخرجه الطزي يف تفسريه  (4) 
 .4/111السيوطي يف الدر املنثور : وابن املنذر، عزاه لعبد بن محيدوإسناده صحيح عن األعمش، و 

اد  حسين  وهو إسن. من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة بنحوه 44/11 أخرجه الطزي يف تفسريه( 3) 
 .41تقدم الكالم عليه ص 

وابين  . عن ابن بشار عن مؤمل عن سفيان عن األعمش عن جماهد به 44/11 أخرجه الطزي يف تفسريه( 4) 
ومؤمل بن إااعيل احلاف  ، 94تقدم الكالم عليه ص. بشار هو اإلمام احلاف  حممد بن بشار العبدي بندار ثقة

، (7171) 917والتقرييب ص ، (9) 41/441السري: انظر.  أبو عبد الرمحن العدوي صدوق سيء احلف
واألعميش  ، (4441) 394التقرييب ص  : وسفيان بن سعيد الثوري ثقة حاف  فقيه عابد إمام حجة انظر

 .441التقريب ص : سليمان بن مهران ثقة حاف  انظر
 .فذكره... سألت جماهدًا: ، قال413وأخرجه سفيان الثوري يف تفسريه عن األعمش ص  

كان له حلقة علم يف مسجد رسول اهلل صلى اهلل ، أبو عبد اهلل العدوي العمري املدين الفقيههو  يد بن أسلم ( 4) 
هتذيب الكميال  : انظر. هي431تويف يف ذي احلجة سنة ، له تفسري رواه عنه ابنه عبد الرمحن. عليه وسلم

 (.443) 4/341والسري ( 4111) 41/44
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 .(4)(44من اآلية: فصلت) ﴾ُتْم َعَلْيَناَوَقاُلوا ِلُجُلوِدِهْم ِلَم َشِهْد﴿ واجللود، وقرأ
َوَلُهنُم  ﴾ عن كفرهم، وتكذيبهم الرسل ﴿َيْوَم ال َيْنَفُع الظَّاِلِؤنَي َمْعِذَرُتُهْم﴿
َأال َلْعَنيُة اللَّيِه َعَليى    ﴿: وماللكته حيث يقوليون [ أ/441ل]﴾ من اهللاللَّْعَنُة

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ﴿: تعاىل قال بل لعنة كل العن، كما (41من اآلية: هود) ﴾الظَّاِلِمنَي
: البقيرة ) ﴾َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّار  ُأوَلِاَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللَِّه َواْلَمالِلَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعينيَ 

 .جهنم ﴾َوَلُهْم ُسوُ  الدَّاِر﴿ (414
ْلَنا التَّيْوَراَة ِفيَهيا   ِإنَّا َأْنَز﴿: ﴾ أي التوراة، لقولهَوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلُهَدى﴿

َقْد َجاءََْتُكْم َمْوِعَظيٌة  ﴿واي القرآن هدى أيضًا  (44من اآلية: املالدة) ﴾ُهدىو َوُنور 
وملا اهتيدى   (47من اآلية: يونس) ﴾ِمْن َرب ُكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر َوُهدىو َوَرْحَمٌة

وملا كان يف بين إسراليل مين   ﴾ُهَدىآَتْيَنا ُموَسى اْل﴿: تعاىل قالموسى بالتوراة، 
 .أي التوراة ﴾َوَأْوَرْثَنا َبِني ِإْسرائيَل اْلِكَتاَب﴿: اهتدى بالتوراة، ومن مل يهتد قال

ألنه يقيول   ؛لذي العقول ﴾َوِذْكَرى أُلوِلي اأَلْلَباِب﴾ ليهتدوا هبا ﴿ُهدًى﴿
 .(49ن اآليةم: الرعد) ﴾ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلو األََْلَباِب﴿: تعاىل

                            
ن طريق عبد اهلل بن وهب عن ابن  يد قوله وهيو يف تفسيري ابين أيب حيامت     م 3/444أخرجه الطزي ( 4) 

: ه اهلل بعد أثر الطزيمحد شاكر رمحوقال أخمتصرًا بدون إسناد عن  يد بن أسلم، ( 41439) 41/3417
تفسري الطزي بتحقييق  : انظر. ومل يعلق عليه. هي.ا" تفسري سورة غافرذكره السيوطي يف الدر املنثور يف "
والذي يظهر والعلم عند اهلل أن إسناد الطزي سقط منه راٍو وهو عبد الرمحن بن  يد . 3/444د شاكر محأ

ألننا إذا تتبعنا هذا اإلسناد يف الطزي وقد أكثر منه جند أن جل الروايا  اليت يرويها عبد اهلل بين  ، أسلم ابن
اف  املزي ذكر شيوخ عبد اهلل بن وهيب  ويؤيد هذا أن احل، بن أسلماوهب إمنا هي عن عبد الرمحن بن  يد 

وأمير   ، 41/479هتذيب الكمال : انظر. ومل يذكر  يد بن أسلم، بن أسلماوذكر منهم عبد الرمحن بن  يد 
هي 431هي وكانت وفاة  يد بن أسلم رمحه اهلل سنة 444آخر وهو أن عبد اهلل بن وهب كان مولده سنة 

وعبد الرمحن بن  يد ، عشر عامًا وهو يؤيد عدم حتمله عن  يد بن أسلمر عبد اهلل آنذاك أحد ْممما يعين أن ُع
 (. 44) بن أسلم ضعيف تقدم الكالم عليه ص

إال أن فيه ابن هليعة، وهو ضعيف ( 41774) 1/4141وله طريق آخر عن ابن أيب حامت، عن  يد بن أسلم  
 (. 11)قد سبق الكالم عليه ص 
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﴾ ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحنقٌّ ﴾ يا حممد على ما نالك من أذية املكذبني ﴿َفاْصِبْر﴿
مين  : غافر) اآلية ﴾...ِإنَّا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَياوهو موعده ﴿

 َوِإنَّ  ِإنَُّهْم َلُهُم اْلَمْنُصوُروَن  ْلُمْرَسِلنَيَوَلَقْد َسَبَقْت َكِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا ا﴿: وقوله (44اآليية 
َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوال ﴿ :وتقدم (473-474: الصيافا  ) ﴾ُجْنَدَنا َلُهُم اْلَغاِلُبوَن

 ﴾للَّيهِ ِباِإالَّ َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ﴿: وقال (11: الروم) ﴾َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن ال ُيوِقُنوَن
اهلل  صيلى واألمر له  (4: املعارج) ﴾َفاْصِبْر َصْبرًا َجِمياًل﴿: وقال (447من اآلية: النحل)

﴾ أي اطلب مغفرة ما َواْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَكبالصز كثري يف القرآن ﴿ عليه وآله وسلم
تسيبيحًا   ﴾َوَسبِّْح ِبَحْؤِد َربِّنكَ عساه يتفق من ترك األوىل يف بعض األحيان ﴿

أخيرج عبيد   . ﴾ِباْلَعِشيِّ َواأِلْبَكنارِ بسًا باحلمد، حنو سبحان اهلل وحبمده ﴿ملت
صيالة العصير   : ﴾ قيال ِباْلَعِشي  َواأِلْبَكيارِ الر اق وعبد بن محيد عن قتادة ﴿

وهيذا   .(4)كان الواجب مبكة ركعتني بكرًة وركعتني عشياء  :وقيل .(4)والفجر
دَّم ما فيه تطهري العبيد مين ذنوبيه    الترتيب يف اآلية من حماسن الترتيب فإنه ق

يه اهلل بالتسبيح، ختليًة له عن كل قبيح، مث حتليتُه باحلمد نيزباالستغفار، ليتأهل لت
: يف سورة النصير  (3)يها أبد  من هذا، وقد وقع بالثالثة األمورنيزله، فال جتد ت

نه أخر االستغفار ألنه أمير  لك (3من اآليية : النصر) ﴾َفَسب ْح ِبَحْمِد َرب َك َواْسَتْغِفْرُه﴿
، فأمر بالتسبيح واحلميد  بشكر نعمة نصر اهلل، ودخول الناس يف دين اهلل أفواجًا

مث أمر باالستغفار إعالمًا بأنه ال يطيق أحد شكر هيذه  [ ب/441ل] شكرًا هلل،
  .النعمة بل يرجع إىل االستغفار يف التقصري عن شكرها

﴾ حجة ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن﴾ وجيحدون هبا ﴿آَياِت اللَِّهِإنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي ﴿
                            

وهو إسناد صحيح قد تقدم الكالم ، عن معمر عن قتادة به، (4113) 3/441أخرجه عبد الر اق يف تفسريه ( 4)
 .4/114السيوطي يف الدر املنثور  :وعزاه لعبد بن محيد، (441) عليه ص

 .44/341والقرطيب، 4/349تفسري الثعليب: انظر. وهذا هو قول احلسن( 4)
 .واالستغفار، واحلمد، أي التسبيح( 3)
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﴾ من اهلل تعاىل، وتقييد اجملادلة بذلك مع استحالة إتيانه، لإليذان َأَتاُهْموبرهان ﴿
بأن املتكلم يف أمر الدين ال بد من استناده إىل سلطان مبني البتة، وهذا عام لكيل  

وا بالباطل ليدحضيوا بيه   جمادل مبطل وإن نزلت يف مشركي قريش الذين جادل
َوِإنَّ الشََّياِطنَي َلُيوُحيوَن  ﴿: تعاىل قالاحلق، وهم جيادلون بالوحي الشيطاين كما 

﴾ اليت غرفيت  ِإْن ِفي ُصُدوِرِهْم﴿ (444من اآلية: األنعام) ﴾ِإَلى َأْوِلَياِلِهْم ِلُيَجاِدُلوُكْم
عن التفكر يف آييا    ﴾ عن احلق وبطر، وتعظم ِكْبٌرِإالَّ منها ألسنتهم اجلدال ﴿

َلْوال ُنز َل َهَذا ﴿: اهلل، أو إال إرادة الرياسة والتقدم بغيًا وحسدًا، ولذا يقولون تارة
َلْو َكياَن  ﴿: وأخرى (34من اآلية: الزخرف) ﴾اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم

ما هيم  : ﴾ قال جماهدَما ُهْم ِبَباِلِغيِه﴿ (44من اآلية: حقافاأل) ﴾َخْيرًا َما َسَبُقوَنا ِإَلْيِه
اآليية   :ة والرياسة، وقييل بّووهو ما أرادوه من الّن .(4)ببالغي مقتضى ذلك الكز

فأخرج عبد بن محيد وابن أيب حامت بسند صحيح، عين أيب   ؛(4)نزلت يف اليهود
ليدجال  إن ا: فقيالوا  اهلل عليه وآله وسلم صلىالعالية أن اليهود أتوا رسول اهلل 

يصينع كيذا    :وا أمره، وقيالوا ُميكون منا يف آخر الزمان ويكون من أمره فعظَّ
ال  :﴾ قالِكْبر  َما ُهْم ِبَباِلِغيِهِإالَّ ِإْن ِفي ُصُدوِرِهْم ﴿: فأنزل اهلل تعاىل ،ويصنع كذا
من فتنية  يأمر نبيه أن يتعوذ  ﴾َما ُهْم ِبَباِلِغيِه َفاْسَتِعْذ ِباللَِّه﴿ .(3)قولييبلغ الذي 
 .الدجال

 صلىكان رسول اهلل : ا، قالتاهلل عنه رضيأخرج ابن أيب شيبة عن عالشة 

                            
عن جماهد وقد ذكر أسانيده يف مقدمة كتابه أن ما ينقله عن جماهد فهو من 4/414 أورده البغوي يف تفسريه( 4) 

 .14 ص، راجع أهنا طريق ثابتة موقد تقدعنه،  طريق ابن أيب جنيح

 .4/447تفسري ابن كثري: انظر. وأبو العالية، قاله كعب( 4) 
ومل أعثر على ، "بسند صحيح" :وقال، 4/114السيوطي يف الدر املنثور  :وابن أيب حامت، عزاه لعبد بن محيد( 3) 

وإن كان قيد  ، وفيه تعسف بعيد، وهذا قول غريب: "وقد ذكر مضمونه ابن كثري يف تفسريه مث قال، إسناده
 .4/447تفسري ابن كثري: انظر. "واهلل سبحانه وتعاىل أعلم، رواه ابن أيب حامت يف كتابه
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 .(4)(اللهم إين أعوذ بك من شر فتنة املسيح اليدجال ): يقول اهلل عليه وآله وسلم
اهلل  صيلى قال رسول اهلل : وأخرج ابن أيب شيبة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال

أحدكم فليستعذ بياهلل مين شير فتنية املسييح      إذا تشهد ): عليه وآله وسلم
قال رسيول اهلل  : وأخرج ابن أيب شيبة وأمحد عن  يد بن ثابت قال. (4)(الدجال
ِإنَّنُه  ، ﴿(3)(تعوذوا باهلل من شر فتنة املسيح الدجال): اهلل عليه وآله وسلم صلى
 .يكفيك دفع عدوك عنك ﴾اْلَبِصرُي﴾ الستعاذتك ﴿السَِّؤيُع (4)ُهَو

َأَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلقًا ﴿: تعاىل قال﴾ ُق السََّؤاَواِت َواأَلْرِض َأْكَبُر ِمْن َخْلِق النَّاِسَلَخْل﴿
َواألََْرَض    َوَأْغَطَش َلْيَلَها َوَأْخَرَج ُضيَحاَها   َرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّاَها  َأِم السََّماُء َبَناَها
 قالولذا  (34-47 :النا عيا )اآلية ﴾ ...اءَََها َوَمْرَعاَهاَأْخَرَج ِمْنَها َم  َبْعَد َذِلَك َدَحاَها

                            
عن : وهو جزء من حديث أخرجه البخاري ونصه، (31449) 44/444أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( 4) 

اللهم إين أعوذ بك من فتنة النار وعذاب ) :كان النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم يقول: عالشَة رضَي اهلل عنها قالت
. لاللهم إين أعوذ بك من شر  فتنة املسيح الدجا. وفتنة القز وعذاب القز وشر  فتنة الغىن وشر  فتنة الفقر، النار

وباِعْد بيين وبنَي . وَنق  قليب من اخلطايا كما نقيَت الثوَب األبيَض من الدنس، اللهم اغسل قليب مباِء الثلج والَزد
، كتاب الدعوا  .(اللهم إين أعوُذ بك مَن الَكسِل واملأمث واملْغَرم. خطاياَي كما باَعدَ  بني املشرِق واملغرب

: انظير . وكذلك أخرجه مسلم عن عالشة رضي اهلل عنيها ، (1377) 4/4114باب التعوذ من فتنة الفقر
  (.419) 43/47 وغريها ستغفار، باب التعوذ من شر الفنتكتاب الذكر والدعاء والتوبة واال، صحيح مسلم

البخياري   واحلديث جزء من حيديث أخرجيه  ، (31441) 44/444أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( 4) 
قال رسول : عن أيب هريرة قال :ولف  مسلممسلم التعوذ من عذاب القز، و، كتاب اجلنالز، باب (4377)

اللهم إين أعوذ بك من عيذاب  : يقول ؛ن أربعم ذا تشهد أحدكم فليستعذ ِبالّلِهإ) :صلى اهلل عليه وسلم الّلِه
كتاب ، مصحيح مسل: انظر .(ح الدجاليومن شر فتنة املس، فتنة احمليا واملما  نمو، القز بومن عذا، جهنم

 (.411) 4/74باب ما يستعاذ منه يف الصالة ، املساجد ومواضع الصالة

وأصيله يف  ، (44444) 41/44وأمحد يف مسنده ، (31447) 44/444أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( 3) 
كتياب  ، صحيح مسلم: انظر. (عوذوا بالّله من فتنة الدجال) :بلف  رضي اهلل عنه مسلم عن  يد بن ثابت

باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه وإثبا  عيذاب القيز والتعيوذ    ، وصفة نعيمها وأهلها اجلنة
 (.4117) 47/411منه

 [.أ/447ل]( 4) 
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 ﴾َلْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِ  َواألََْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِميْثَلُهمْ  َأَو﴿: تعاىل
مستداًل على قدرته يف إعادة العباد للمعاد، بأن الذي خلق هذه  (14من اآلية: ييس)

رض على ما هي عليه من الداللة على أسرار اإلهليه، وكنيو   األجرام العلوية واأل
أن املراد كز  ال (4)...احلكمة الربانية اليت ال يعرفها إال هو، وال يطلع عليها غريه

فإنه وإن كان معلومًا فهي من اآلييا  البياهرا     ،وكز اجلثة أيضًا: اجلثة قلت
: تعياىل  قيال ا فيهما من آيا  اهلل، وليذا  مب ﴾َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُؤوَن﴿
: وقيال  (34: األنبياء) ﴾َوَجَعْلَنا السََّماءََ َسْقفًا َمْحُفوهًا َوُهْم َعْن آَياِتَها ُمْعِرُضوَن﴿
 . (41: ريا االذ) ﴾َوِفي األََْرِض آَيا   ِلْلُموِقِننَي﴿

 (3)املؤمن، والكافروفسر ب(4)تقدم يف فاطر ﴾َوَما َيْسَتِوي اأَلْعَؤى َواْلَبِصرُي﴿
َوَلُهْم َأْعُين  ال ُيْبِصيُروَن  ﴿: وقدم األعمى لكثرة الكفار، ولذا قال اهلل يف الكفار

الغافيل   :امليراد  :فهم عمي  عميا يينفعهم، وقييل    (479من اآلية: األعراف)﴾ِبَها
حملسين  أي ا ﴾َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِؤُلوا الصَّاِلَحاِت َوال اْلُؤِسيُ ﴿. (4)واملستبصر

َأْم َحِسيَب الَّيِذيَن اْجَتَرُحيوا    ﴿: واملسيء فإنه ال يسوي اهلل بينهما، وهو حنيو 
السَّي َااِ  َأْن َنْجَعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِ  َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَمياُتُهْم  

َميا َلُكيْم   ، ِمنَي َكاْلُمْجِرِمنَيَأَفَنْجَعُل اْلُمْسِل﴿ (44: اجلاثييية ) ﴾َساءََ َما َيْحُكُموَن
وهو كثري يف القرآن الكيرمي، ودال عليى أن    (31، 34: القلم) ﴾َكْيَف َتْحُكُموَن

 ﴾َقِلياًل َما َتَتَذكَُّروَنحاكم بعدم استواء احملسن واملسيء عند اهلل تعاىل ﴿ (4)الفعل
 .ذكرونه تذكرًا قلياًلتما عددناه من اآليا  

                            
أن الذي فعل هذه األشياء كلها قادر  على إعادة  :وتقديره اهلل أعلم أن يف سياق الكالم سقطًا،الذي يظهر و( 4) 

 .خلقهم من جديد

 .49آية  سورة فاطر( 4) 

 .44/443 تفسري الطزي: انظر. وابن  يد، وهو مروي عن قتادة( 3) 

 .ومل يعزوانه إىل أحد، 4/444 وتفسري أيب السعود، 1/474تفسري البيضاوي: انظر( 4) 

 .واهلل أعلم "العقل: "ألن السياق يقتضي أن تكون، الناسخ من ولعله سبق قلم، هكذا يف األصل( 4) 
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َييْوَم     و﴿ :-إىل قوليه - ﴾ِإنَّا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا﴿: ﴾ ملا قالآلِتَيٌة ِإنَّ السَّاَعَة﴿
أخز تعاىل بقرب الساعة اليت فيها يقوم األشهاد  (44من اآليية : غافر) ﴾َيُقوُم األََْشَهاُد

َوَلِكننَّ َأْكَثنَر   لوضوح شواهدها وإمجا  الرسل على جمياها ﴿ ﴾ال َرْيَب ِفيَها﴿
َوَما َنْحيُن  ﴿: ال يصدقون مبجياها بل يكذبون هبا، ويقولون ﴾َنالنَّاِس ال ُيْؤِمُنو

 وذلك لضالهلم وتكذيبهم رسل اهلل فيما أخزوا به، (49من اآلية: األنعام) ﴾ِبَمْبُعوِثنَي
ونفى تعاىل الريب يف إتياهنا وإن كان الكفار مرتيابني فييه، ألن   [ ب/447ل]

: ري قوليه ظيبهم فيه ريب ال يعتد به ناحلجة والزهان قد قاما على حقية إتياهنا فر
 . (4من اآلية: البقرة) ﴾َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه﴿

ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ﴿ :لقوله (4)فسر باعبدوين ﴾َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني﴿
ي َفيِإن ي َقِرييب    َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعن ﴿: ﴾ وحيتمل الدعاء له تعاىل حنوِعَباَدِتي

َأْسنَتِجْب  ﴿ :ويدل ليه هنيا   (411من اآلية: البقرة) ﴾ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِ  ِإَذا َدَعاِن
الَِّذيَن َيْسنَتْكِبُروَن   ِإنَّ﴿ :﴾ فإنه هاهر يف إجابة الدعاء وااه عبادة يف قولهَلُكْم

الداعي قدرة مين  ﴾ ألن الدعاء عبادة وتذلل وطاعة وإعالم باعتقاد َعْن ِعَباَدِتي
 .يدعوه على جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وهذا هو مضمون العبادة

أخرج سعيد بن منصور وابن أيب شيبة وأمحد وعبد بن محيد والبخياري يف  
والبيهقيي يف شيعب    هاألدب املفرد وأبو داود والترمذي والنسالي وابن ماجي 
اهلل  صيلى ل رسول اهلل قا: اإلميان، واحلاكم وصححه عن النعمان بن بشري، قال

وأخيرج ابين مردوييه    . (4)مث قرأ اآليية  (الدعاء هو العبادة): عليه وآله وسلم
                            

 .94، 44/94 تفسري الطزي: انظر. وأنس رضي اهلل عنهم، والنعمان بن بشري، سقاله ابن عبا( 4) 

والبخاري يف ، (41314) 44/449وأمحد يف مسنده ، (49144) 41/44أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( 4) 
باب فضل اليدعاء  ، كتاب الدعاء، وابن ماجه يف سننه، (744) 444باب فضل الدعاء ص، األدب املفرد

 449بياب اليدعاء ص  ، باب تفريع أبواب الوتر، كتاب الصالة، وأبو داود يف سننه، (3141) 134ص
 ٿباب ومن سورة ، كتاب تفسري القرآن عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، والترمذي يف سننه، (4479)

 41/444بياب سيورة غيافر    ، كتاب التفسري، والنسالي يف سننه الكزى، (3447) 734السجدة ص
= 
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الدعاء هيو  ): ، قالاهلل عليه وآله وسلم صلىواخلطيب عن الزاء أن رسول اهلل 
وأخرج ابن أيب شيبة واحلاكم  .(4)(﴾َلُكم َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب﴿العبادة 
اهلل علييه وآليه    صيلى قال رسول اهلل : قال اهلل عنه رضيعن أيب هريرة وأمحد 
وأخرج الترمذي واحلكيم الترميذي يف  . (4)(  اهلل يغضب عليهْدمن مل َي): وسلم

اهلل علييه وآليه    صلىقال رسول اهلل : نوادر األصول، عن أنس بن مالك، قال
رميذي وأبيو يعليى    محد واحلكيم التأ، وأخرج (3)(الدعاء مخ العبادة): وسلم

ال ينفيع  ): قيال  اهلل عليه وآله وسلم صلىوالطزاين عن معاذ بن جبل عن النيب 
 .(4)(فعليكم بالدعاء ،لنيزحذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ي

                            
= 

والبيهقيي يف شيعب   ، (4114) 4/117واحلاكم يف مستدركه 44/94والطزي يف تفسريه ، (44411)
يف  واأللباين، وصححه احلاكم والذهيب، "حديث حسن صحيح" :وقال الترمذي، (4171) 4/313 اإلميان

وعيزاه   ".أخرجه أصحاب السنن بسند جيد: "4/19 وقال ابن حجر يف الفتحتعليقه على سنن الترمذي، 
 . 4/111السيوطي يف الدر املنثور :وعبد بن محيد، بن منصور لسعيد

السيوطي  :وعزاه البن مردويه، بإسناده إىل الزاء بن عا ب، 44/474أخرجه اخلطيب البغدادي يف تارخيه ( 4) 
 .ويشهد له ما قبله. 4/111يف الدر املنثور

، (4111) 4/117 احلاكم يف مستدركه، و(49147) 41/44أخرجه هبذا اللف  ابن أيب شيبة يف مصنفه ( 4) 
، (9114) 9/417كما هو عند أمحيد يف مسينده    (من مل يسأل اهلل يغضب عليه: )وأخرجه غريهم بلف 

باب ما جاء يف فضيل اليدعاء   ، كتاب الدعوا ، والترمذي يف سننه، 491والبخاري يف األدب املفرد ص
السلسلة : انظر. واحلديث حسنه األلباين (.4114) 4/311 والبيهقي يف شعب اإلميان، (3373) 714ص

 .1/344 الصحيحة

هذا حديٌث غريب  من هذا الوجه ال نعرفيه إال مين   ": وقال (3374) 714أخرجه الترمذي يف سننه ص( 3) 
: انظر. واحلديث ضعيف هبذا اللف . 341وأورده احلكيم الترمذي يف نوادر األصول ص ".حديث ابن َلهيعة
 (.4334) 4/193 وتعليقه على مشكاة املصابيح، (3374) 714سنن الترمذي صتعليق األلباين على 

والطزاين يف ، 111واحلكيم الترمذي يف نوادر األصول ص، (44943) 41/477أخرجه أمحد يف مسنده ( 4) 
: 41/449اهليثمي يف جممع الزواليد  وقال ، ومل أجده يف مسند أيب يعلى، (414) 41/413معجمه الكبري 

ورواية إااعيل بن عياش عن أهيل احلجيا    ، وشهر بن حوشب مل يسمع من معاذ، محد والطزاينرواه أ"
 (.4714) 194وقد ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع ص، "ضعيفه
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صياغرين   ﴾ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن﴿
هم بالصََّغار والِذلَّية،  أم تكزوا على اهلل تعاىل وعن عبادته ودعاله فكافأذالء ألهن

 : وذكر بعض ِمنَِّته على عباده، فقال
عين احلركيا    [ أ/441ل] ﴾اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل ِلَتْسُكُنوا ِفيِه﴿

هيا  وتعود إىل أعضالكم قوهتا، فنعمة الليل والسكون والدعية والنيوم ال تقاوم  
وقد كرر اهلل تعاىل هذه النعمة  (91من اآلية: األنعام) ﴾َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكنًا﴿ ،(4)نعمة
َوِميْن  ﴿: تعياىل  قالكما  ،(4)﴾ أي ُمْبَصرًا فيه أو به والرمحةَوالنََّهاَر ُمْبِصرًا﴿

مين  : القصيص ) ﴾ا ِمْن َفْضيِلهِ َرْحَمِتِه َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِلَتْسُكُنوا ِفيِه َوِلَتْبَتُغو

ففيي   (41،44: النبيأ ) ﴾َوَجَعْلَنا النََّهاَر َمَعاشًا، َوَجَعْلَنا اللَّْيَل ِلَباسًا﴿: وقال (73اآلية
﴾ عظييم ال  ِإنَّ اللََّه َلُذو َفْضنلٍ النهار االبتغاء من فضله، ويف الليل السكون ﴿

اخلطاب هلم، وإال فهيو ذو  ﴾ خصهم ألن َعَلى النَّاِسيوا نه، وال يدانيه فضل ﴿
جلهلهم بياملنعم،   ﴾َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْشُكُروَنفضل على اخلاللق أمجعني ﴿

 .وإغفاهلم شكرها
وأخرج ابن مردويه، عن عبد ]﴾ املنفرد باإلنعام وإجياد كل موجود، َذِلُكُم﴿

إن ): آله وسيلم اهلل عليه و صلىقال رسول اهلل : ، قالاهلل عنه رضياهلل بن مغفل 
الصالة جامعة، فخيرج احلوارييون يف    :يا معشر احلواريني: قال مرمي عيسى بن

هياة العبادة قد تَضمَّر  البطون وغار  العيون واصفر  األلوان، فسيار هبيم   
، فحميد اهلل  (3)عيسى عليه السالم إىل فالة من األرض، مث قام على رأس جرثومة

ييا  : و عليهم من آيا  اهلل واحلكمة فقيال نشأ يتلأعليه مث [ ب/441ل] وأثىن

                            
 .واهلداية لإلسالم، بل تقاومها نعمة الدين( 4) 
 .هكذا يف األصل ومل يتبني يل مراده( 4) 

لسيان العيرب   : انظر، التراب اجملتمع يف أصول الشجر :وقيل، فييه الريُحالتراب الذي َتْس: اليُجْرُثومة( 3) 
 .مادة جرم، 4199والقاموس احمليط ص، مادة جرث، 4/434
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ل الذي أنزله نيزإين ألجد يف كتاب اهلل امل ،معشر احلواريني ااعوا ما أقول لكم
ُخليق  : قال ؟يا روح اهلل وما هي: قالوا .اهلل يف اإلجنيل أشياء معلومة فاعملوا هبا

نيهار  الليل لثالث خصال وُخلق النهار لسبع خصال، فمن مضى عليه اللييل وال 
وهو يف غري هذه اخلصال، خاصمه الليل والنهار فخصماه، فخلق الليل لتسيكن  
فيه العروق الفاترة اليت أتعبتها يف هنارك، ولتستغفر لذنبك الذي كسبته بالنهار مث 
ال تعود فيه، وتقنت فيه قنو  الصابرين، فثلث تنام وثلث تقوم وثلث تتضير   

لق النهار لتؤدي فيه الصالة املفروضة الييت  إىل ربك، فهذا ما ُخلق له الليل، وُخ
تسأل عنها وهبا حتاسب، وبر والديك وأن تسعى يف األرض تبتغي املعيشة معيشة 
يومك، ولتزور فيه وليًا هلل كيما يتغمدكم اهلل برمحته، وأن تشيعوا فييه جنيا ة   

ميان كيما تنقلبوا مغفورًا لكم، وأن تأمروا مبعروف وتنهوا عن منكر وهو ذروة اإل
امحوا إبراهيم خليل اليرمحن يف جنتيه،   زوقوام الدين، وأن جتاهدوا يف سبيل اهلل ت

ومن مضى عليه الليل والنهار وهو يف غري هذه اخلصال خاصمه اللييل والنيهار   
﴾ أشيار إلييه إشيارة    اللَُّه َربُُّكْم﴿ (4).[(4)انتهى (فخصماه عند مليك مقتدر

﴾ يسيمى  َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍ ته صريته كاملشاهد ﴿وربوبي إهليتهألن أدلة  ؛املَشاَهد
صرفون عين  فبأي وجه وعلى أي طريقة ُت ﴾ُهَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَنِإالَّ ال ِإَلَه خملوقًا ﴿

 .عبادته إىل عبادة غريه
أي من جحد بآييا    ﴾َكَذِلَك ُيْؤَفُك الَِّذيَن َكاُنوا ِبآياِت اللَِّه َيْجَحُدوَن﴿

يصرف عن عبادته وطاعته، وملا ذكر نعم الزمانني أخيذ يف   اهلل ونعمه هو الذي
 : فقال ،(3)ذكر نعمة املكانني

                            
ومل أجد مين ذكيره غيري    ، ومل أعثر على إسناده، 4/111 السيوطي يف الدر املنثور :عزاه البن مردويه( 4) 

 . السيوطي
: وقبيل قوليه تعياىل   ، ﴾واألرض فرشناها فنعم املاهدون﴿: قوله تعاىل هذا األثر مكانه يف املخطوط بعد( 4) 

 .إىل أنه ينقل إىل هذا املوضع وأشار يف احلاشية ﴾والسماء بناء﴿
 .والسماء، أي األرض( 3) 
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َوَلُكيْم ِفيي األََْرِض   ﴿﴾ تقرون فيها اللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض َقَرارًا﴿
ُكُم الَِّذي َجَعَل َل﴿ :وسلف يف البقرة (31 من اآلية: البقرة) ﴾ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتا   ِإَلى ِحنٍي

 ﴾َواللَُّه َجَعَل َلُكُم األََْرَض ِبَساطًا﴿: وقال نوح (44من اآليية : البقرة) ﴾األََْرَض ِفَراشًا
َواألََْرَض َفَرْشيَناَها  ﴿ (1: النبأ) ﴾َأَلْم َنْجَعِل األََْرَض ِمَهادًا﴿: تعاىل قالو (49: نوح)

َوالسََّماءََ َبَنْيَناَهيا  ﴿: تعاىل قال﴾ َوالسََّؤاَ  ِبَنا ًً﴿ (41: ريا االذ) ﴾َفِنْعَم اْلَماِهُدوَن
 (44: النبيأ ) ﴾َوَبَنْيَنا َفيْوَقُكْم َسيْبعًا ِشيَداداً   ﴿: وقال (47من اآلية: ريا االذ) ﴾ِبَأْيٍد

وبعد بيانه نعمييت األ منية    (34من اآلية: األنبياء) ﴾َوَجَعْلَنا السََّماءََ َسْقفًا َمْحُفوهًا﴿
﴾ َوَصوََّرُكْم َفَأْحَسَن ُصنَوَرُكمْ ﴿: هتم فقالواألمكنة، ذكر النعمة املختصة بذوا

ذكر نعمته بإجياد ميا ُيِقلُّهيم    (4: اليتني ) ﴾َلَقْد َخَلْقَنا اأِلْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِومٍي﴿
فقدم الدار قبل  ،وإجياد ما ُيِظلُّهم، فقدم هلم القرار وَسَقَفُه، مث أوجدهم بعد ذلك

وجدهم كانوا حمتياجني إىل املطعيم واملشيرب    سكاهنا ليتم نعمته عليهم، وملا أ
﴾ وهو كل ما أحله اهلل، فأكمل نعميه  َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت﴿: واللباس، فقال

ولذا أنه إذا أراد ذهاب هذه اليدار  [ أ/449ل] على عباده مبا ال حييط به عبارة،
 ، العبياد وأفىن ،هدم القرار وَسْقَفُه، وبدل األرض غري األرض، وطوى السموا 

ِإَذا ﴿: ، وكميا قيال  (4: االنفطار) ا اآلي﴾ ...ِإَذا السََّماُء اْنَفَطَرْ ﴿: كما قال
﴾ الذي أوجيدكم وربياكم   َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم﴿ (4: التكيوير ) ﴾الشَّْمُس ُكو َرْ 

والكيل   ،مالكهم وميربيهم  ﴾َربُّ اْلَعاَلِؤنَي﴾ كثر خريه ودام ﴿َفَتَباَرَك اللَُّه﴿
 . (93: مرمي) ﴾آِتي الرَّْحَمِن َعْبدًاِإالَّ ِإْن ُكلُّ َمْن ِفي السََّماَواِ  َواألََْرِض ﴿اليكه مم

﴾ املنفرد باحلياة احلقيقية الذاتية، وكل حي مستفادٌة حياته منيه  ُهَو اْلَحيُّ﴿
: اليروم ) ﴾ُيْحِييُكْم اللَُّه الَِّذي َخَلَقُكْم ُثمَّ َرَ َقُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ﴿: تعاىل كما قال

﴾ ال موليل إال إلييه وال يسيتحق اإلهليية سيواه      ُهَوِإالَّ ال ِإَلَه ﴿ (41من اآلية
﴾ الطاعة والعبيادة  ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّيَن﴾ فاعبدوه الختصاصه باإلهلية ﴿َفاْدُعوُه﴿

ذلك، قال ابن أي قاللني  ﴾اْلَحْؤُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِؤنَي﴿ واخلفّي عن الشرك اجللّي
احلميد هلل   :من قال ال إله إال اهلل فليقل عليى إثرهيا  : مااهلل عنه رضيعباس 
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 . (4) العاملني رب
الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمنْن ُدوِن  ﴾ األصنام ﴿َأْن َأْعُبَد﴿ ﴾هناين ريبُقْل ِإنِّي ُنِهيُت﴿
ِمْن ُدوِن اللَِّه َوال َتْدُ  ﴿: ة﴾ وهو إخبار عن هني اهلل له عن ذلك وهو يف عّداللَِّه

َوال َتْدُ  َمَع اللَِّه ِإَلهًا آَخَر ال ِإَليَه  ﴿ (411من اآلية: يونس) ﴾َما ال َيْنَفُعَك َوال َيُضرَُّك
كرر فيها أنه ال يعبد ما  ﴾يا أيها الكافرون﴿وسورة  (11من اآلية: القصص) ﴾ُهَوِإالَّ 

﴾ اليزاهني  َناُت ِمنْن َربِّني  َلؤَّا َجاَ ِنَي اْلَبيِّتعبدون، وكم من آيا  يف ذلك ﴿
ُقْل ِإن ي ُنِهييُت َأْن َأْعُبيَد   ﴿: القطعية املتفقة الظاهر اليت ال ينكروهنا، ويف األنعام

الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ُقْل ال َأتَِّبُع َأْهَواءََُكْم َقْد َضيَلْلُت ِإذًا َوَميا َأَنيا ِميَن     
يلية املنبهة على اآلييا  اآلفاقيية   نيزالت :واملراد باآليا  (41: األنعام) ﴾اْلُمْهَتِديَن
واملراد  ﴾ِلَربِّ اْلَعاَلِؤنَيخلص ديين ﴿أنقاد وأ﴾ َوُأِمْرُت َأْن ُأْسِلَم﴿. (4)واألنفسية
وحنوها مميا يف   (44: الزمر) ﴾ُقِل اللََّه َأْعُبُد ُمْخِلصًا َلُه ِديِني﴿: قوله تعاىل :بأمر 
 : لى ربوبيته تعاىل للسامعني فقالمث استدل ع ،معناها
 (3)[كميا قيال  [ ]ب/449ل] ﴾ وهم ال ينكرون ذلكُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم﴿

: تعياىل  قالكما  ،﴾ يف ضمن َخْلق أبيكم آدم، وهو َخْلق  إمجايل هلمِمْن ُتَراٍب﴿
وذكيره   (41: الروم) ﴾ِشُروَنَوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِإَذا َأْنُتْم َبَشر  َتْنَت﴿

 ،(44من اآليية : املؤمنون) ﴾ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطنٍي﴿: هنا من الطني مع قوله يف غري هذا
ِميْن َصْلَصياٍل   ﴿ (41مين اآليية  : احلجر) ﴾ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍأ َمْسُنوٍن﴿: وقوله

                            
والبيهقيي يف األاياء   ، (3139) 4/471واحلاكم يف مسيتدركه  ، 44/94 أخرجه الطزي يف تفسريه( 4) 

املستدرك : انظر. ووافقه الذهيب، "على شرط الشيخني" :وصححه احلاكم وقال، (494) 4/414 والصفا 
 .4/111السيوطي يف الدر املنثور  :وعزاه البن املنذر وابن مردويه، (3139) 4/471

َلمَّا ﴿: وهو تفسري أيب السعود يتضح هذا الكالم فإنه فسر البينا  يف قوله تعاىل، بالرجو  إىل أصل املؤلف( 4) 
 ؛منبهًة عليها، لكوهنا مؤيدًة ألدلة العقل، من احلجج واآليا  أو من اآليا : "﴾ قالَي اْلَبي َناُ  ِمْن َرب يَجاءََِن

 .4/441تفسري أيب السعود: انظر". واألنفسيةفإن اآليا  التنيزيلية مفسرا  لآليا  التكوينية اآلفاقية 

 ".صح: "جاء ملحقًا باحلاشية، وعليه" كما قال"قوله ( 3) 
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 .عند إفراده، كما هنا فهذه قيود ملطلق الطني مرادٌة (44من اآلية: الرمحن) ﴾َكاْلَفخَّاِر
وتقدم ذكير   .املين :﴾ وهو اخللق التفصيلي وقد مّر مرارًا، والنطفةُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة﴿

﴾ ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة﴿ (43: املؤمنون) ﴾ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر َمِكنٍي﴿: مكاهنا يف قوله
أي  (44من اآلية: املؤمنون) ﴾ْطَفَة َعَلَقًةُثمَّ َخَلْقَنا النُّ﴿: أي خلق النطفة علقة كما قال

مين  : النيور ) ﴾َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َمياءٍ ﴿ .دمًا جامدًا، واى اهلل النطفة ماءًا

َيْخُرُج ِمْن َبْيِن الصُّْلِب ﴿ووصفه بأنه مهني، وذكر خمرج ماء اآلدمي وأنه  (44اآلية
 (44: املرسيال  ) ﴾َفَجَعْلَناُه ِفي َقَراٍر َمِكنٍي﴿مستقره ، وذكر (7: الطارق) ﴾َوالتََّراِلِب

 العظيام حلمياً   هوطوى تعاىل هنا خلقها هنا مضغة، وخْلق املضغة عظامًا وكسو
﴾ أي أطفيااًل واإلفيراد   ُثمَّ ُيْخِرُجُكْم ِطْفنالً ﴿. (4)كما تقدم يف سورة املؤمنني

: هو الذي أمجليه يف قوليه  وهذا  (4)إلرادة اجلنس أو إلرادة كل واحد من أفراده
ة لقوليه  ﴾ عّلُثمَّ ِلَتْبُلُغوا َأُشدَُّكْم﴿ (44من اآلية: املؤمنون) ﴾ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلقًا آَخَر﴿
مث خييرجكم طفياًل    :ة أخرى، كأنه قييل ﴾ معطوفة على عّلُيْخِرُجُكْم ِطْفاًل﴿

وهو ميا   ،(3)لعقللكم يف القوة وا لتكزوا شياًا فشياًا ﴿مث لتبلغوا أشدكم﴾ كما
﴾ ُثمَّ ِلَتُكوُنوا ُشُيوخًا﴿ .(4)بني مثاين عشرة سنة إىل ثالثني سنة كما يف القاموس

 ،الشيخ من استبانت فيه السن، أو من مخسني أو إحدى ومخسني إىل آخر عميره 
﴾ أي من قبل بلوغ األشد، أو مين  َوِمْنُكْم َمْن ُيَتَوفَّى ِمْن َقْبُل﴿ .أو إىل الثمانني

َوِمْنُكْم َمْن ُيَردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال َيْعَلَم َمْن َبْعِد ﴿: الشيخوخة، ويف احلجقبل 
﴾ هو وقت املو  أو ييوم  َوِلَتْبُلُغوا َأَجاًل ُمَسّؤًى﴿ (4من اآليية : احلج) ﴾ِعْلٍم َشْياًا 
 .القيامة

                            
 .44 آية، سورة املؤمنون( 4) 
 .4/411وتفسري النسفي ، 44/41وتفسري القرطيب ، 4/473الكشاف : انظر( 4) 

 .414، 44/414وروح املعاين ، 4/447تفسري أيب السعود : انظر( 3) 

 .344القاموس احمليط ص : انظر( 4) 
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حيتلم ألربيع  الغالم لسبع، و (4)يثغر: قال (4)أخرج ابن أيب حامت عن الشعيب
عشرة، وينتهي طوله إلحدى وعشرين، وينتهي عقله لثمان وعشيرين، ويبليغ   

 .(3)أشده لثالث وثالثني
أن ربكم حيييكم كما أماتكم، وتعقليون   [أ/441ل] ﴾َوَلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن﴿

األطوار اليت خلقكم عليها فإنكم تعلمون أنه خلقكم من تراب من نطفية فهيي   
فكيف ال تعقليون نعيم اهلل    ،وحلم مث أنشأكم خلقًا آخرن عظام علقة مث مضغة مث م

 .عليكم وتنقادون لرسله
﴾ مين  َفِإَذا َقَضى َأْمرًا﴾ األحياء ﴿َوُيِؤيُت﴾ األموا  ﴿ُهَو الَِّذي ُيْحِيي﴿

من غري أن يتوقف على شييء مين    ﴾َفِإنََّؤا َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُنأي األمور ﴿
وتصيوير   ،أثري قدرته يف املقدورا  عند تعلق إرادتيه هبيا  األشياء، وهو متثيل لت

 .(4)لسرعة ترتب املكونا  على تكوينه من غري أن يكون هناك أمر ومأمور
                            

اع من . عالمة العصر، اإلمام، الشعيب  أبو عمرو اهلمداين مث، بن عبد بن ذي كبار، هو عامر بن شراحيل( 4) 
 1/449الطبقا  الكزى البن سعد: انظر. سنة 14وقد بلغ ، هي414ما  سنة . عدة من كزاء الصحابة

 (.443) 4/494والسري
الصحاح للجوهري : انظر. وأثغر الغالم ثغرًا سقطت أسنانه الرواضع فهو مثغور، الثغر ما تقدم من األسنان( 4) 

 (.ثغر) مادة 4/414ولسان العرب، (ثغر) ةماد 4/114

ومل ، عن قتادة وعزاه لعبد بن محيد 4/119ذكره السيوطي يف الدر املنثورمل أجده يف تفسري ابن أيب حامت و (3) 
 .أعثر على إسناده

قل أبو وهو أشبه بكالم الزخمشري وكثريًا ما ين، واألشبه أنه منقول من تفسري أيب السعود، هذا الكالم باطل( 4) 
ويؤيده أنه رد على الزخمشري مثل هذا الكالم عند قوله ، ويعتذر للمؤلف رمحه اهلل بأنه ناقل فيه، السعود عنه

: فقال، 414 ص (44 من اآلية: فصلت) ﴾َفَقاَل َلَها َوِلألََْرِض اْلِتَيا َطْوعًا َأْو َكْرهًا َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِلِعنَي﴿: تعاىل
وقد رد هذا املذهب  ."ال وجه حلمله على اجملا  كما صنعه الكشاف، جواب حقيقةو، وهذا خطاب حقيقة"

فإهنم ال صواب اللغة : " الباطل إمام املفسرين الطزي رمحه اهلل يف تفسريه حيث قال عن أصحاب هذا املذهب
وبني أن اهلل ، ةمث قرر عقيدة أهل السنة واجلماع" وال كتاب اهلل وما دلت عليى صحته األدلة اتبعوا، أصابوا

تفسيري  : انظير . فيكون ميا يرييده سيبحانه   ، عز وجل إذا أراد شياًا أن يكون تكلم حقيقة بكلمة كن
 .4/411الطزي
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ِإنَّ الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي آَياِتَنا ﴿﴾ َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللَِّه﴿
أي انظير إىل هيؤالء    ﴾َأنَّى ُيْصنَرُفونَ ﴿ (41ن اآليةم: فصلت) ﴾ال َيْخَفْوَن َعَلْيَنا

املكابرين اجملادلني يف آيا  اهلل الواضحة املوجبة لإلميان هبا الزاجرة للجدال فيها، 
كيف يصرفون عنها مع تعاضد الدواعي إىل اإلقبال عليها وانتفاء الصوارف عنها 

 . ةيبالكلي
التيوراة واإلجنييل،    :كتاب، ويدخل فيه﴾ جنس الالَِّذيَن َكذَُّبوا ِباْلِكَتاِب﴿

، وقد اهلل عليه وآله وسلم صلىألن اليهود والنصارى كذبوا هبما ملا كذبوا حممدًا 
فبتكذيبيهم حمميدًا    ،أخزنا اهلل أهنم جيدونه مكتوبًا عندهم يف التوراة واإلجنييل 

 .كذبوا كتايب اهلل كما يصدق عليهما وعلى غرييا أهنم كذبوا قوله
﴾ فإنه عام لكل من كذب الرسيل، ومين   َوِبَؤا َأْرَسْلَنا ِبِه ُرُسَلَنا﴿ وكذبوا
: تعياىل اهلل  لوقي من رسل اهلل فقد كذب جبميع رسل اهلل، ولذا ي كذب واحدًا

: الشيعراء ) ﴾َكذََّبْت َعاد  اْلُمْرَسِلنَي﴿ (414: الشعراء) ﴾َكذََّبْت َقْوُم ُنوٍح اْلُمْرَسِلنَي﴿

ُأوَلِايَك ُهيُم   ﴿ ﴾ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبيَبْعضٍ ﴿ :الولذا قال فيمن ق (443
هتديد هليم ووعييد،    ﴾َفَسْوَف َيْعَلُؤوَن﴿ (444من اآليية : النساء) ﴾اْلَكاِفُروَن َحّقًا

 : وذكر وقت علمهم مبا توعدوا به بقوله
ُثمَّ ، لُّوُهُخُذوُه َفُغ﴿: ﴾ وذلك حني يقول اهلل تعاىلِإِذ اأَلْغالُل ِفي َأْعَناِقِهْم﴿

ُثمَّ ِفيي  ﴿: حني يقول ﴾َوالسَّالِسُل ُيْسَحُبوَن﴿ (31،34: احلاقة) ﴾اْلَجِحيَم َصلُّوُه
 [.ب/441ل] (34: احلاقة) ﴾ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراعًا َفاْسُلُكوُه

َيُطوُفيوَن  ﴿: فييه تعاىل  قال﴾وهو الذي ُيْسَحُبوَن﴾ متعلق بي ﴿ِفي اْلَحِؤيِم﴿
حيرقيون   ﴾ُثمَّ ِفي النَّاِر ُيْسَجُروَن﴿ (4)كما يأيت (44: الرمحن) ﴾َنَها َوَبْيَن َحِميٍم آٍنَبْي

 .باب وينتقلون منه من باب إىل، (4)[العذاب]واملراد بيان أهنم يعذبون بأنوا  
                            

 .لكنه يف اجلزء املفقود من املخطوط 44سورة الرمحن آية يف ( 4) 
 .، حيث ينقل عنه املؤلف كثريًا4/441 من تفسري أيب السعود ، وأثبتهساقطة من األصل( 4) 
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أخرج أمحد والترمذي وحسنه، واحلاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي يف 
اهلل عليه وآليه   صلىرسول اهلل  تال:  بن عمرو قالالبعث والنشور، عن عبد اهلل

: -إىل قوليه -﴾ ِإِذ األََْغالُل ِفيي َأْعَنياِقِهْم َوالسَّالِسيُل ُيْسيَحُبونَ    ﴿ :وسلم
أرسيلت   -وأشار إىل مججمة-مثل هذه  (4)لو أن رصاصة): فقال ﴾ُيْسَجُروَن﴿

 ،بل اللييل من السماء إىل األرض وهي مسرية مخسمالة سنة لبلغت إىل األرض ق
ولو أهنا أرسلت من رأس السلسلة لسار  أربعني خريفًا الليل والنيهار قبيل أن   

 .(4)(قعرها :أو قال .تبلغ أصلها
رفع احليديث   (3)وأخرج الطزاين يف األوسط وابن مردويه عن يعلى بن أمية

ينشئ اهلل سيحابة ألهيل النيار    ): قال اهلل عليه وآله وسلم صلىإىل رسول اهلل 
أي شيء تطلبون؟ فيذكرون هبا سحاب اليدنيا   :مظلمة، ويقال ألهل النارسوداء 
وسالسيل تزييد يف    ،ربنا الشراب، فتمطرهم أغالاًل تزيد يف أعناقهم :نوفيقول

 .(4)(ومجرًا َتَلهَّب عليهم ،سالسلهم
                            

 ميادة  444، 4/444كتاب العني للخليل بن أمحيد  : انظر. حجارة ال قة حبوايل العني اجلارية :الرصاصة( 4) 
 .143والقاموس احمليط ص، 4/444ولسان العرب، (رصص)

واحلاكم ، (4411) 413والترمذي يف سننه وحسنه ص، (1141) 1/341أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ( 4) 
البيهقي يف البعيث   :وأخرجه أيضًا، ووافقه الذهيب يف التلخيص، (3141) 4/471يف مستدركه وصححه

. "صاحب منياكري ، ضعيف فيه دراج وهو ضعيف" :واحلديث قال عنه األلباين، (449) 491والنشور ص
 :وعزاه البن مردوييه ، (4111) 3/4414 وتعليقه على مشكاة املصابيح، تعليقه على سنن الترمذي: انظر

 .4/119در املنثورالسيوطي يف ال

وشيهد  ، أسلم يوم الفتح وحسين إسيالمه  ، حليف قريش، يعلى بن أمية بن أيب عبيدة التميمي املكيهو ( 3) 
فما أدري أتويف قبيل معاويية أو   ": قال الذهيب. بقي إىل قريب الستني. وله عدة أحاديث. الطالف وتبوك

 (.41) 3/411و السري ، (4147) 4/411أسد الغابة : انظر. "بعده

، واحلديث (41444) 41/3419، وابن أيب حامت (4413) 4/447أخرجه الطزاين يف معجمه األوسط ( 4) 
، وأورده ابن كثري يف تفسريه 1/394الكامل البن عدي : انظر. يف سنده منصور بن عمار وهو منكر احلديث

وقيال  ( 41491) 41/447 وذكره اهليثمي يف جممع الزوالد ".هذا حديث غريب": قال بعده، و4/433
السلسلة : انظر، واحلديث ضعفه األلباين وذكر له ثالث علل. "ومن مل أعرفه، وفيه من فيه ضعف قليل": بعده

= 
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ُسيٌل  َأَلْم َيْأِتُكْم ُر﴿ :﴾ تقوله اخلزنة كما يقولونُثمَّ ِقيَل َلُهْم َأْيَن َما ُكْنُتْم﴿
وهو توبيخ هلم ليجتمع هلم عذاب األبدان وعيذاب   (431من اآلية: األنعام) ﴾ِمْنُكْم

َيا َحْسَرَتى َعَلى َما َفرَّْطُت ِفي َجْنيِب  ﴿: القلوب باحلسرا  كما يقول يف النار
 .﴾ُتْشِرُكوَن﴿ (41من اآلية: الزمر) ﴾اللَِّه

اءََْتُهْم ُرُسُلَنا َيَتَوفَّْوَنُهْم َقاُلوا َأْييَن  َحتَّى ِإَذا َج﴿ يف األعراف ﴾ِمْن ُدوِن اللَِّه﴿
وهكذا كيان   (37 من اآلية: األعراف) ﴾َما ُكْنُتْم َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َقاُلوا َضلُّوا َعنَّا

﴾ و ييد  َقاُلوا َضلُّوا َعنَّنا ﴿ يتوفوهنم (4)[وهم] :جواهبم عند أن قال هلم الرسل
: وهنيا قيالوا   (431من اآلية: األنعام) ﴾ْم َأنَُّهْم َكاُنوا َكاِفِريَنَوَشِهُدوا َعَلى َأْنُفِسِه﴿
﴾ أنكروا أهنم أشركوا، وذلك مثُل ما حكياه  َبْل َلْم َنُكْن َنْدُعوا ِمْن َقْبُل َشْيًِا﴿

 قيال  (43من اآلية: األنعام) ﴾َواللَِّه َرب َنا َما ُكنَّا ُمْشِرِكنَي﴿: تعاىل عنهم أهنم يقولون
 ﴾َأْنُفِسِهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َميا َكياُنوا َيْفَتيُرونَ    (4)اْنُظْر َكْيَف َكَذُبوا َعَلى﴿: تعاىل

َيْوَم َيْبَعيُثُهُم  ﴿وحنوه  ﴾َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه اْلَكاِفِريَن﴿: كما قال هنا (44: األنعام)
َن َأنَُّهْم َعَلى َشْيٍء َأال ِإنَُّهْم ُهُم اللَُّه َجِميعًا َفَيْحِلُفوَن َلُه َكَما َيْحِلُفوَن َلُكْم َوَيْحَسُبو

 .(41: اجملادلة) ﴾اْلَكاِذُبوَن
ِبَؤا ُكْنُتْم َتْفَرُحنوَن ِفني   أو اإلضالل فقط ﴿ ،﴾ أي مجيع ما ذكرَذِلُكْم﴿
ال يرضاه اهلل تعاىل، وقد قال  ﴾ وهو كل ماِبَغْيِر اْلَحقِّ﴾ أي يف الدنيا ﴿اأَلْرِض

ألنيه   (71من اآليية : القصص) (3)﴾ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلَفِرِحنَي َتْفَرْح اَل﴿قوم فرعون 

                            
= 

 . 44/171الضعيفة 
 .األصل ويقتضيها السياق ما بني املعقوفتني ليست يف( 4) 
 [.أ/444ل]( 4) 
ِإنَّ َقاُروَن ﴿: كما قال تعاىل، وهم بنو إسراليل، والصواب أن هذا القول قاله قوم قارون، هكذا يف األصل( 3) 

اْلُقوَِّة ِإْذ َقاَل َلُه َقْوُمُه ال  َكاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَلْيِهْم َوآَتْيَناُه ِمَن اْلُكُنوِ  َما ِإنَّ َمَفاِتَحُه َلَتُنوُء ِباْلُعْصَبِة ُأوِلي
 .(71: القصص) ﴾ِحنَيَتْفَرْح ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلَفِر
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: تعياىل  قيال فرح بالباطل، وأما من فرح باحلق فال أمث عليه بل ييؤجر كميا   
 :وقوليه يف الشيهداء   (4،4من اآلية: الروم) ﴾ِبَنْصِر اللَِّه  َوَيْوَمِاٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن﴿
ومن الفرح بغري احليق   (471من اآلية: آل عمران) ﴾اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َفِرِحنَي ِبَما آَتاُهُم﴿
 (41من اآليية : التوبة) ﴾َوَيَتَولَّْوا َوُهْم َفِرُحوَن﴿ :-إىل قوله- ﴾َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة ﴿
تتوسعون يف البطر واألشر،وااللتفا  مين الغيبية إىل    ﴾َوِبَؤا ُكْنُتْم َتْؤَرُحوَن﴿

 . لغة يف التوبيخاخلطاب للمبا
﴾ أبيد  ِفيَها﴾مقدر خلودكم ﴿َخاِلِديَن﴾ السبعة ﴿اْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم ﴿
َِْس َمْثَوى اْلُؤَتَكبِِّريَناآلباد ﴿  . عن احلق،جهنم  ﴾َفِب
﴾ يا حممد على تكذيبهم بالكتاب والرسل وفرحهم بالباطل وغيري  َفاْصِبْر﴿
وصيدق ال   ﴾ ال باطيل، َحقٌّك من عذاهبم ﴿﴾ الذي وعدِإنَّ َوْعَد اللَِّهذلك ﴿

﴾ بتوعدهم من َفِإمَّا ُنِرَينََّك َبْعَض الَِّذي َنِعُدُهْمكذب،وال بد من أحد األمرين ﴿
َفِإَلْيَننا  ﴾ قبل ذلك حلكمة تقتضي تأخري عقوبتهم ﴿َنَتَوفََّينََّك َأْوالقتل واألسر ﴿

الَّيِذيَن َكيذَُّبوا   ﴿: تعاىل قالملا يوم القيامة فنجا يهم بقبالح أعماهلم  ﴾ُيْرَجُعوَن
َوَلَقنْد  ﴿: أخز رسوله بقوليه  (71من اآلية: غافر) ﴾ِباْلِكَتاِب َوِبَما َأْرَسْلَنا ِبِه ُرُسَلَنا

﴾ يف ِمْنُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك﴾ أوهلم آدم عليه السالم ﴿َأْرَسْلَنا ُرُساًل ِمْن َقْبِلَك
َنُقصُّ َعَلْيَك ِميْن َأْنَبياِء    َوُكالًّ﴿: ن أرادهم بقولهوهم أمة كثرية هم الذي ،القرآن

﴾ َوِمْنُهْم َمْن َلْم َنْقُصْص َعَلْينكَ ﴿(441من اآليية : هود)﴾الرُُّسِل َما ُنَثب ُت ِبِه ُفَؤاَدَك
: -إىل قوليه - ﴾َأَلْم َيْأِتُكْم َنَبُأ الَِّذيَن ِميْن َقيْبِلُكمْ  ﴿: كما أشار إليه قوله تعاىل

بعيد  تعاىل  قالوكما  (9من اآلية: إبراهيم) ﴾اللَُّهِإالَّ يَن ِمْن َبْعِدِهْم ال َيْعَلُمُهْم َوالَِّذ﴿
 من اآلية: الفرقان) ﴾َوُقُرونًا َبْيَن َذِلَك َكِثريًا﴿: ذكر عاد ومثود وأصحاب الرس فقال

َوُرُسياًل َليْم   ﴿: عد رساًل يف سورة النساء[ ب/444ل] وكما قال بعد أن (31
إن اهلل بعث أربعة وعشرين ) :ويف احلديث (414من اآلية: النساء) ﴾ُهْم َعَلْيَكَنْقُصْص
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﴾ من آيا  ِلَرُسوٍل َأْن َيْأِتَي ِبآَيٍةستقام ﴿ا الإ﴾ ما صح َوَما َكاَن﴿ (4)(ألف نيب
﴾ بإرادته تعاىل وإجياده هلا، فاآليا  لألنبياء علييهم السيالم   ِبِإْذِن اللَِّهِإالَّ اهلل ﴿

 تعاىل، خيص كل نيب مبا يشاء حسب ما قضته حكمته، ال أهنيا عليى   عطايا هلل
اقتراح قومه، فإن الكفار كانوا يطلبون من الرسل اآليا  بعد إتياهنم بياملعجزا   

هلم، وتوعد به  نصرًا ﴾ أي الذي وعد به رسله عليهم السالمَفِإَذا َجاَ  َأْمُر اللَِّه﴿
﴾ من إهالك من يستحق وجناة من ِباْلَحقِّ﴾ قضى اهلل ﴿ُقِضَيأعداله عقوبة هلم ﴿
ُثمَّ ُنَنجِِّي ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا َكَذِلَك َحقًّا َعَلْيَنا ُنْنِج ﴿: يؤمن، كما قال تعاىل

التابعون للباطل  ﴾اْلُؤْبِطُلوَن﴾ عند جميء أمر اهلل ﴿َوَخِسَر ُهَناِلَك﴾ ﴿اْلُمْؤِمِننَي
 .املعرضون عن احلق

َواألََْنَعاَم َخَلَقَها َلُكيْم  ﴿ :﴾ أي خلقها، لقولهِذي َجَعَل َلُكُم اأَلْنَعاَماللَُّه الَّ﴿
 :، لقوليه (4)إنه ُأريد هبا هنا اإلبيل خاصية   :قيل (4من اآليية : النحل) ﴾ِفيَها ِدْفٌء

و يراد أ (74من اآلية: ّييس) ﴾َوَذلَّْلَناَها َلُهْم َفِمْنَها َرُكوُبُهْم﴿ :﴾ حنوِلَتْرَكُبوا ِمْنَها﴿
 .أي بعضها ﴾َوِمْنَها َتْأُكُلوَناألعم من اإلبل، ويراد لتركبوا بعضها ﴿ :هبا هنا
من : النحل) ﴾َأَتى َأْمُر اللَِّه﴿﴾ أمجلها وفصل بعضها يف آية َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع﴿

ُكْم َوَيْوَم ِإَقاَمِتُكْم ِمْن ُجُلوِد األََْنَعاِم ُبُيوتًا َتْسَتِخفُّوَنَها َيْوَم َهْعِن﴿: حيث قال (4اآلية
وذكر  (11من اآلية: النحل) ﴾َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوَباِرَها َوَأْشَعاِرَها َأَثاثًا َوَمَتاعًا ِإَلى ِحنٍي

محلها لألثقال والبالغ عليها إىل ما ال ُيْبلغ إال بشق األنفس، واإلسيقاء مميا يف   

                            
الذي أخرجه  أيب ذر رضي اهلل عنه حديث 4/431يوطي يف الدر املنثور وقد ذكر الس، مل أجده هبذا الف ( 4) 

مالة ألف نيب وأربعة وعشرون ) :يا رسول اهلل كم األنبياء؟ قال: قلت: قال :، وفيه(314) 4/77ابن حبان 
ويا يف طريف ، ن حبان يف صحيحه وابن اجلو ي يف املوضوعا أخرجه اب" :احلديث مث قال يف آخره( ...ألفًا

هي وقال القرطيب .ا ."كما بينته يف خمتصر املوضوعا ، والصواب أنه ضعيف ال صحيح وال موضو ، نقيض
هذا أصح ما روي يف ذلك؛ خرجه اآلُجر ي وأبو حامت البسيت يف املسند الصحيح : قلت: "1/44يف تفسريه 

 . "له

 .47/91وقد نقله عنه الرا ي يف تفسريه ، 4/371معاين القرآن وإعرابه له : انظر، ول الزجاجوهو ق( 4) 
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تسيرحون، وحيرث    حيون وحنيتر بطوهنا من بني فرث ودم، واجَلَمال هبا حني
وال  ،األرض هبا، ودق السنبل الستخراج احلب منه هبا، وغري ذلك مما ال حياط به

﴾ أي َوِلَتْبُلُغوا َعَلْيَها َحاَجًة ِفي ُصنُدوِرُكمْ ن منها ﴿يعلم تفاصيله إال هو، وعّي
 َوَعَلْيَها َوَعَلنى اْلُفْلنكِ  عليها، وغري ذلك ﴿ وأتراهبا حاجة من ركوب ومحول

وهيو   والولدان عليها يف اهلوادج،[ أ/444ل] محل النساء :قيل املراد ﴾ُتْحَؤُلوَن
السر يف فصله عن الركوب واجلمع بينهما وبني الفلك يف احلمل ملا بينهما مين  

وعلى تقدير إرادة الثمانية األ واج  ،(4)سفالن الز :املناسبة التامة حىت ايت اإلبل
األكل منها تعلقها بالكل، لكن ال على أن كل منها فمعىن الركوب و ،من األنعام

خمتص ببعض معني منها حبيث ال جيو  تعلقه مبا تعلق به اآلخير، بيل عليى أن    
بعضها يتعلق به األكل فقط كالغنم، وبعضها يتعلق به كاليا كاإلبيل والبقير،   

 .، وبلوغ احلاجة عليها تعم البقر(4)واملنافع تعم األكل
﴾ ملا ذكر تعاىل عدة آيا  يف هذه السورة الكرمية، ختمهيا  ِتِهَوُيِريُكْم آَيا﴿

: غافر) ﴾الَِّذيَن َكَفُرواِإالَّ َما ُيَجاِدُل ِفي آَياِ  اللَِّه ﴿ :هبذه اآلية، فإنه ذكر يف أوهلا

ُهَو الَِّذي ﴿ :فكانت كزاعة االستهالل ملا سرده من آياته فيها من قوله (4من اآليية 
َأَوَلْم َيِسرُيوا ﴿ :وقوله (43من اآلية: غافر) ﴾َوُيَنز ُل َلُكْم ِمَن السََّماِء ِرْ قًاُيِريُكْم آَياِتِه 

 :-إىل قوليه - ﴾ِفي األََْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن َكاُنوا ِميْن َقيْبِلِهمْ  
َوَلَقيْد  ﴿وقوليه   (44من اآلية: افرغ) ﴾َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكاَنْت َتْأِتيِهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبي َناِ ﴿

َوَقيْد  ﴿ :وقول مؤمن آل فرعون (43من اآلية: غافر) اآلية﴾ ...َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآياِتَنا
الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِ  اللَِّه ِبَغْييِر  ﴿ :وقوله (41من اآلية: غافر) ﴾َجاءََُكْم ِباْلَبي َناِ 
َأَوَلْم َتُك َتْأِتيُكْم ُرُسُلُكْم ﴿ :وقول اخلزنة للكفار (34اآليةمن : غافر) ﴾ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم

 اآليية  ﴾...ِإنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِ  اللَِّه﴿ :وقوله (41من اآلية: غافر) ﴾ِباْلَبي َناِ 

                            
 .4/449قاله أبو السعود يف تفسريه ( 4) 

 .4/449 "واملنافع تعم الكل" :والذي يف تفسري أيب السعود، كذا يف األصل( 4) 
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: وليه وق (73من اآلية: القصص) ﴾َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر﴿ :وقوله (41من اآلية: غافر)
َجَعيَل َلُكيُم   ﴿ :وقوليه  (13من اآلية: غافر) ﴾الَِّذيَن َكاُنوا ِبآياِ  اللَِّه َيْجَحُدوَن﴿

 (14من اآلية: غافر) اآلية ﴾...األََْرَض َقَرارًا َوالسََّماءََ ِبَناًء َوَصوََّرُكْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُكْم
ُهيَو الَّيِذي   ﴿ :وقوليه  (11من اآلية: غافر)﴾َلمَّا َجاءََِنَي اْلَبي َناُ  ِمْن َرب ي﴿ :وقوله

 اآليية  ﴾...ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ُتيَرابٍ ﴿ (17من اآلية: غافر) ﴾َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب

مين  : غيافر ) ﴾َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِ  اللَِّه﴿ :وقوله (17من اآلية: غافر)

يلية نييز ني له أن اهلل تعاىل أتى فيها بآييا  ت ومن يتتبع آيا  السورة تب (19اآلية
وأفاقية ونفسية حبيث يقوم هبا بل بأدناها احلجة على التوحيد وصفا  كل كمال 

الَِّذيَن ُيَجياِدُلوَن ِفيي   ﴿ :ى بقولهله تعاىل، ولذا افتتحها باجملادلني يف آياته، مث ثّن
 (4)ِإنَّ الَّيِذينَ ﴿ :ث بقولهمث ثّل ،(34 اآلية من: غافر) اآلية ﴾...آَياِ  اللَِّه ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن

 اآليية  ﴾...ِكْبير  ِإالَّ ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِ  اللَِّه ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم ِإْن ِفي ُصُدوِرِهْم 
َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِ  اللَّيِه َأنَّيى   ﴿: مث قال رابعًا (41من اآلية: غافر)
 ﴾ِبيِإْذِن اللَّيهِ  ِإالَّ َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأْن َيْأِتَي ِبآَيٍة ﴿ :وقوله (19: غافر) ﴾ْصَرُفوَنُي
كم فدّل (14من اآلية: غافر) اآلية﴾ ...َوُيِريُكْم آَياِتِه﴿: ولذا قال هنا (71من اآلية: غافر)

وهي مشاهدة لكم بالعني  (14 اآليية : غافر) ﴾َفَأيَّ آَياِت اللَِّه ُتْنِكُروَنمبا تقدمها ﴿
أو مسموعة باألذن عن خز أصدق القاللني ورب العاملني وهو اسيتفهام تيوبيخ   

﴾ سري األفكار واألفهيام أو  َأَفَلْم َيِسرُيوا ِفي اأَلْرِض﴿: ، كما يف قوله(4)وإنكار
سرييا واألقدام، فإن سري األقدام بغري تأمل ملا يف األرض مين اآلثيار ال يفييد    

الَِّذيَن ِمنْن  ﴾ مآل أمرهم ﴿َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة﴾ بعني االعتبار﴿َيْنُظُرواَف﴿ .فالدة
َوآَثنارًا  ﴾ يف األبدان واملال ﴿َكاُنوا َأْكَثَر ِمْنُهْم َوَأَشدَّ ُقوًَّة﴾ من األمم ﴿َقْبِلِهْم

﴾ عمروها أكثر مما عمروها ، فكم من آثارهم من بار معطلة وقصير  ِفي اأَلْرِض

                            
 [.ب/444ل]( 4) 
 .149تفسري اجلاللني ص: انظر( 4) 
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َوَكَأي ْن ِمْن َقْرَيٍة ِهَي ﴿ (4من اآلية: األعراف) ﴾َوَكْم ِمْن َقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها﴿مشيد وحنوه 
َفَؤنا َأْغَننى   ﴿ (43من اآلية: حممد) ﴾َأَشدُّ ُقوًَّة ِمْن َقْرَيِتَك الَِّتي َأْخَرَجْتَك َأْهَلْكَناُهْم

م العذاب، وطوى هنا ﴾ عند أن أتاهم اهلالك وحق عليهَعْنُهْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن
إىل -﴾ َأَوَلْم َيِسيرُيوا ِفيي األََْرضِ  ﴿ :ح به يف قوله يف نظريها يف سورهتاما صّر
 (44من اآلية: غافر) ﴾َفَأَخَذُهُم اللَُّه ِبُذُنوِبِهْم َوَما َكاَن َلُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواٍق﴿ :-قوله

م اهلل بيذنوهبم، وهيذا   لكهم ملا أخذهمراد هنا، فما أغىن عنهم ُم وهذا املطوّي
﴾ يضيف تعاىل الرسل تيارة  َفَلؤَّا َجاَ ْتُهْم ُرُسُلُهْم﴿ املعىن يف القرآن تكرر كثريًا

مين  : سيبأ) ﴾َفَكذَُّبوا ُرُسِلي﴿ (34من اآلية: املالدة) ﴾ُرُسُلَنا﴿إليهم وتارة إليه تعاىل 

﴾ أي َفِرُحنوا حة ﴿﴾ الدالة على صدقهم من املعجزا  الواضِباْلَبيَِّناِت﴿ (44اآلية
عند أنفسهم من العقالد الفاسدة والشيبه   :﴾ قيلِبَؤا ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِمالكفار ﴿
من علم الطبالع والتنجيم والصينالع،   :، ااها علمًا هتكمًا هبم، وقيل(4)الداحضة
حنن قوم مهيذبون فيال    :لو هاجر  إىل موسى، فقال: إنه قيل لسقراط :وقيل

 :من العلم، وفيرحهم بعلمهيم  مبا عند األنبياء  :وقيل. (4)ن يهذبناحاجة بنا إىل م
َوَحاَق ِبِهْم َمنا َكناُنوا ِبنِه    ويؤيد هذا قوله ﴿ ،(3)ضحكهم منهم واستهزالهم هبم

فرح الرسل مبا عندهم من العلم امليؤدي إىل حسين العاقبية     :﴾ وقيلَيْسَتْهِةُئوَن
 .(4)ذين عصوه من العذابمن الذي توعد اهلل به ال[ أ/443ل] والسالمة،
ِبَعيَذاٍب  ﴿ :حنو قوليه  (4)﴾ شدة عذابَبْأَسَنا﴾ أي الكفار ﴿َفَلؤَّا َرَأْوا﴿
﴾ صدَّقنا بوحدانيته وأنه ال َقاُلوا آَمنَّا ِباللَِّه َوْحَدُه﴿ (414من اآلية: األعراف) ﴾َبِايٍس

                            
: انظر، مبعىن مكتوم، كقوهلم سر  كامت، وهذا كثري يف كالم العرب، وهو فاعل مبعىن مفعول، وضةأي املدح( 4) 

 .4/414املزهر يف علوم اللغة للسيوطي 

 .ومل يعزه إىل أحد، 4/477ذكره يف الكشاف ( 4) 

 .4/477ذكره يف الكشاف ( 3) 

 .املصدر السابق( 4) 
 (.عذابنا) 4/431 هكذا يف األصل، ويف تفسري أيب السعود( 4) 
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 .﴾ من األصنامَوَكَفْرَنا ِبَؤا ُكنَّا ِبِه ُمْشِرِكنَيشريك له ﴿
﴾ بالنصيب  ُسنََّت اللَِّه﴾ عذابنا ﴿َفَلْم َيُك َيْنَفُعُهْم ِإمَياُنُهْم َلؤَّا َرَأْوا َبْأَسَنا﴿

﴾ مضيت  الَِّتي َقْد َخَلْتكتاب اهلل أي عادته وطريقته ﴿ :حنو ،(4)على املصدرية
 :﴾ أنه ال تقبل توبة من تاب عند مشاهدته العيذاب، كميا قيال   ِفي ِعَباِدِه﴿
ْوَبُة ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّي َااِ  َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُ  َقاَل ِإن يي  َوَلْيَسِت التَّ﴿

نه أ﴾ أي وقت معاينة البأس على َوَخِسَر ُهَناِلَك﴿ (41من اآليية : النساء) ﴾ُتْبُت اآلَن
 .باهلل ورسله ﴾اْلَكاِفُروَن﴿ (4)اسم مكان قد استعري للزمان

                            
 .714إعراب القرآن للنحاس ص: انظر( 4)

 .9/414 "فاملكانية فيه هاهرة ال حاجة له: "وذكره يف الدر املصون وقال، 4/471الكشاف : انظر( 4)
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 (4)سجدةال   ٿسورة 

 (3)وهي ثالث ومخسون آية ،(4)مكية 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 . ٿهي السورة الثانية من ذوا   ﴾حم﴿
 ،(4)يلنييز تقدم الكالم عليى ت  (4: فصلت) ﴾َتْنِةيٌل ِمَن الرَّْحَؤِن الرَِّحيِم﴿

: لعباده بأنه ُأنزل رمحة هلم، كما قال تعاىل وإضافته إىل وصفيه من الرمحة إعالمًا
: وقوليه  (14من اآليية : اإلسراء) ﴾َوُنَنز ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِننَي﴿
َيا َأيَُّها النَّاُس َقْد َجاءََْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َرب ُكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُّيُدوِر َوُهيدىو   ﴿

، رحم اهلل (4)ة صادر عن صفة الرمحةفالقرآن رمح (47: يونس) ﴾َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِننَي
به العباد ملا فيه من خري املبدأ واملعاد، وقد َيْذُكر شريف صفاته اليت صدر عنيها  

 .يل كتابه واشتمل عليهانيزت
﴾ يف سيورة  ُفصَِّلْت آَياُتُه،﴿(1)﴾ وحيتمل غريهَتْنِزيٌل﴾ بدل من ﴿ِكَتاٌب﴿
واإلحكام يراد هنا أيضيًا أي   (4من اآليية : هود)ُأْحِكَمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفص َلْت﴾ هود ﴿

                            
وروح املعياين  ، 4/444واإلتقان ، 4/479الكشاف : انظر، السجدة أيضًا :وتسمى، وهي سورة فصلت( 4) 

44/474. 

 .4/431وتفسري ابن كثري ، 4/417وتفسري البغوي ، 44/414ري الطزي تفس: انظر( 4) 
وإحتاف فضالء البشر ، 4/479الكشاف : انظر، آية 44ويف العد الكويف ، وهذا يف حساب العد احلجا ي( 3) 

 .411ص
 .4سورة السجدة آية ( 4) 
 .بل القرآن صادر عن اهلل سبحانه وتعاىل( 4) 

والدر املصون ، 4/479الكشاف : انظر، أو خز ملبتدأ حمذوف، ن خزًا بعد خزواالحتماال  هي أن يكو( 1) 
9/414 . 
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جعلت تفاصيل يف أساليب خمتلفة، ومعان متغايرة من أْحَكام وقصص وميواع   
﴾ نصب على املدح أو احلاليية  ُقْرآنًا َعَرِبّيًا﴿. وأمثال ووعد ووعيد، وغري ذلك

آن ﴾ تتعلق مبقدر صفة لقير ِلَقْوٍم﴿ (4)لتخصيصه بالصفة، أو من آياته ،من كتاب
معانيه لكونه على لغتهم، أو ألهل العلم والنظر ألهنيم   ﴾َيْعَلُؤوَن﴿ (4)أي كالنًا

 .الذين ينتفعون به
مين  [ ب/443ل] أو حياالن  ﴾قرآنا﴿﴾ صفتان أيضًا ليَبِشريًا َوَنِذيرًا﴿

اا   ﴾َفُهْم ال َيْسَؤُعوَن﴾ عن نذيره ﴿َفَأْعَرَض َأْكَثُرُهْم﴿(3)كتاب أو من آياته
َلْو ُكنَّا َنْسيَمُع َأْو  ﴿ :ل حىت يعرفوا جاللة قدره، ولذا يقولون يف النارتفكر وتأم

 . أي ااعًا ينفع (41من اآلية: امللك) ﴾َنْعِقُل
َوَجَعْلَنا َعَليى  ﴿: ﴾ أغطية متكاثفة، كما قال تعاىلَوَقاُلوا ُقُلوُبَنا ِفي َأِكنٍَّة﴿

وهذا حيصيل منيه    (44من اآلية: األنعام) ﴾ِنِهْم َوْقرًاُقُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َوِفي آَذا
عقوبًة على كفرهم وتكذيبهم الرسول بعد وضوح احلجة وقيام البينية،   (4)تعاىل

: الكهف) ﴾ِإنَّا َجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َوِفي آَذاِنِهْم َوْقرًا﴿: ويف الكهف

 ﴾َكَما َلْم ُيْؤِمُنوا ِبِه َأوََّل َميرَّةٍ ﴿ديق ملا جعله اهلل فيهم فقوهلم هنا تص (47من اآلية
مع أنيه   وتقدمي ما جعل يف القلوب على ما جعل يف األاا ، (441من اآلية: األنعام)

القلب، فهو الذي يتلقى عين   :ال يصل إىل القلب إال منها، لإلعالم بأن العمدة
ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه َقْليب   ﴿: األذن ما اعته فيفقهه، لذا قال تعاىل

﴾ مين إفيراد اهلل   ِمؤَّا َتنْدُعوَنا ِإَلْينهِ  ﴿ (37: ّق) ﴾َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيد 
ُصيمٌّ  ﴿: ﴾ ِثَقٌل وَصَمَم، حنو قوليه َوِفي آَذاِنَنا َوْقٌربالوحدانية وترك األنداد ﴿

                            
 .9/414والدر املصون ، 7/139والبحر احمليط ، 713إعراب القرآن للنحاس ص : انظر( 4) 

 . 9/411والدر املصون ، 4/479الكشاف : انظر( 4) 

 .4/434وتفسري أيب السعود ، 9/411الدر املصون : انظر( 3) 

 ".صح: "جاء ملحقًا باحلاشية، وعليه" وهذا حيصل منه تعاىل: "قوله( 4) 
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﴾ هو أيضًا مين َجْعيل اهلل   ِمْن َبْيِنَنا َوَبْيِنَك ِحَجاٌبَو﴿ (41من اآلية: البقرة) ﴾ُبْكم 
 ﴾َجَعْلَنا َبْيَنَك َوَبْيَن الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة ِحَجابًا َمْسيُتوراً ﴿: كما قال تعاىل

 .(44من اآلية: اإلسراء)
اهلل  رضيي عن ابن عمر عن عمر بن اخلطياب   (4)أخرج أبو سهل السري

ما مينعكم  : ، فقالاهلل عليه وآله وسلم صلىبلت قريش إىل النيب أق: ما قالعنه
عن اإلسالم فتسودوا العرب؟ فقالوا يا حممد ما نفقه ما تقول وال نسيمعه، وإن  

اهلل  صيلى على قلوبنا لغلفًا، وأخذ أبو جهل ثوبًا فمده فيما بينه وبني رسول اهلل 
تدعونا إليه ويف آذاننا وقر  ومن  قلوبنا يف أكنة مما يا حممد :فقال ،عليه وآله وسلم

على ما  ﴾ِإنََّنا َعاِمُلوَن﴾ على دينك ﴿َفاْعَؤْل﴿ (4)احلديث. .بيننا وبينك حجاب
 . حنن عليه
يف البشرية كما قالت إخوتيه مين رسيل اهلل     ﴾ُقْل ِإنََّؤا َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم﴿

: قالت الرسيل  ،(41من اآلية: إبراهيم) ﴾ُلَناَبَشر  ِمْثِإالَّ ِإْن َأْنُتْم ﴿: للكفار ملا قالوا هلم
مين  : إبراهيم) ﴾َبَشر  ِمْثُلُكْم َوَلِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِهِإالَّ ِإْن َنْحُن ﴿

ُينوَحى ِإَلنيَّ َأنََّؤنا    ﴿ اهلل عليه وآله وسلم صلىواملنة بالوحي كما قال  (44اآلية
﴾ َفاْسَتِقيُؤوا ِإَلْيِه﴿ ،(3)أي يوحى إيل أن أخزكم بوحدة اإلله ٌد﴾ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِح

ييأيت يف   (31من اآلية: فصلت)اآلية  ﴾...ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّه ُثمَّ اْسَتَقاُموا﴿حنو 
                            

ومل يذكر له ترمجة غري أنه قال ، (3313) 4/44هو السري بن سهل اجلنديسابوري ذكره يف لسان امليزان ( 4) 
دي ويؤيده ما أورده ابن عي ، وقال يف ترمجة السري بن عاصم وقد ينسب إىل جده، ولعله السري بن عاصم

. هي441كان يسرق احلديث وكانت وفاته سنة  :وقال، (أبو سهل) يف الكامل أن كنية السري بن عاصم
 .1/444، وميزان االعتدال 3/4491كامل يف الضعفاء البن عدي ال: انظر

كما أورده يف كتابه جامع املسيانيد واملراسييل   ، 4/174السيوطي يف الدر املنثور :عزاه أليب سهل السري( 4) 
 السري: انظر. وهو ضعيف اتفقوا على ضعفه، وفيه عبد القدوس وهو ابن حبيب الكالعي، (4144) 44/44
وأيضًا سهل نفسه ضعيف كميا تقيدم يف   ، (4114) 4/433ولسان امليزان البن حجر ، (44) 1/434

 .ةالسابق احلاشية
 .واهلل أعلم، بوحدانية اإلله لكان أصوب :ولو قال، كذا يف األصل( 3) 
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﴾ اطلبوا مغفرتيه  َواْسَتْغِفُروُهويأيت تفسري االستقامة، ﴿[ أ/444ل] هذه السورة،
تنفري عن الشرك بعد اإلخبار بأنه أوحيي   ﴾َوَوْيٌل ِلْلُؤْشِرِكنَيعن الكفر ﴿بالتوبة 
خصها بالذكر  ﴾الَِّذيَن ال ُيْؤُتوَن الةََّكاَةالتوحيد ﴿ اهلل عليه وآله وسلم صلىإليه 

 .الذين ال يؤمنون فيؤتون الزكاة :ألهنا فرُ  ِصّحِة اإلميان، وكأنه قال
ن أيب حامت والبيهقي يف األااء والصيفا ،  أخرج ابن جرير وابن املنذر واب

الَّيِذيَن ال ُيْؤُتيوَن   ، َوَوْيٌل ِلْلُمْشِرِكنَي﴿: ما يف قولهاهلل عنه رضيعن ابن عباس 
ر كالمه بأن كلمية  وفس  ،(4)(انتهى)ال يشهدون أن ال إله إال اهلل : ﴾ قالالزََّكاَة

الشرك بالتوحيد، وهيو  ال يطهرون أنفسهم عن  :التوحيد  كاة األنفس، واملعىن
أي  كى نفسيه باإلمييان    (9: الشمس) ﴾َقْد َأْفَلَح َمْن َ كَّاَها﴿: مأخوذ من قوله

ختصيص هلا  ﴾ُهْم َكاِفُروَن﴾ باحلياة بعد املو  واحلشر والنشر ﴿َوُهْم ِباآلِخَرِة﴿
 . من بني أفراد كفرهم، ألن اإلميان هبا من أهم املطالب بعد اإلميان باهلل

قيال ابين    ﴾الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِؤُلوا الصَّاِلَحاِت َلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْؤُنوٍن ِإنَّ﴿
: وييأيت  ،(3)غري ممنون به علييهم  :وقيل .(4)غري منقوص: مااهلل عنه رضيعباس 

  .(44: االنشقاق) ﴾الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِ  َلُهْم َأْجر  َغْيُر َمْمُنوٍنِإالَّ ﴿

                            
من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس وهو إسناد حسن تقيدم  ، 44/417أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4) 

ويف ، عن عكرمة عن ابن عبياس ، (414) 4/474 والبيهقي يف األااء والصفا ( 431) الكالم عليه ص
ري ابن أيب وهو يف تفس( 339) 4/494ذكره العقيلي يف الضعفاء ، إسناده حفص بن عمر العدين وهو ضعيف

 .4/174 السيوطي يف الدر املنثور :ن املنذروعزاه الب، (41447) 41/3471حامت 

قد تقدم  نمن طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس وهو إسناد حس، 44/411أخرجه الطزي يف تفسريه( 4) 
 (.431)الكالم عليه ص 

وقيال يف  ، 4/439السدي على أنه من قوله أورد هذا القول ابن كثري رمحه اهلل يف موضع من تفسريه عن( 3) 
وهذا القول ": وذكره مث رد ابن كثري رمحه اهلل هذا القول بقوله، "بعضهم: قال: وقال السدي": موضع آخر

، فإن اهلل عز وجل له املنة على أهل اجلنة يف كل حال وآن وحلظية ، األخري عن بعضهم قد أنكره غري واحد
تفسري ابن : انظر. "بأعماهلم فله عليهم املنة دالمًا سرمدًا واحلمد هلل وحده أبدًا وإمنا دخلوها بفضله ورمحته ال

 . 4/773كثري
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﴾ وهيو إنكيار   َلَتْكُفُروَن﴾ حرف استفهام دخل على إنكم ﴿ُقْل َأِإنَُّكْم﴿
َوَلِاْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَليَق  ﴿﴾ بإقراركم ِبالَِّذي َخَلَق اأَلْرَض﴿ (4)وتشنيع لكفرهم

واألرض تطلق على نفسيها   (44من اآلية: لقمان) ﴾السََّماَواِ  َواألََْرَض َلَيُقوُلنَّ اللَُّه
فهذا  (44من اآلية: األعراف) ﴾َخَلَق السََّماَواِ  َواألََْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم﴿: حنووجباهلا، 

إمجال يعم األرض وجباهلا، وهنا فصَّل فأطلق األرض على غري جباهلا وما فيهيا،  
أوتادًا، وبني حكمة جعليها   :رواسي شاخما ، وااها :رواسي، وااها :وااها
ييا   ﴾ِفي َيْوَمْيِنأي تنقلب بأهلها ﴿ (44من اآلية: النحل) ﴾َأْن َتِميَد ِبُكْم﴿: بقوله

يوم األحد ويوم االثنني، أي يف مقداريا، وإال فياليوم احلقيقيي إمنيا يتحقيق     
وجوديا وتسوية السماوا ، وإبرا  نرييهما، واليوم الشرعي من طلو   (4)[بعد]

- ﴾الص َياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَسياِلُكمْ  ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة﴿: الفجر، كما دل له قوله تعاىل
: البقرة)اآلية ﴾ ...َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط األََْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط األََْسَوِد﴿ :-إىل قوله

 فدل على أن انتهاء الليل طلو  الفجر، ألنيه امليراد مين التيبني،     (417من اآلية
من : البقرة) ﴾َأيَّامًا َمْعُدوَداٍ ﴿ ﴾الص َياُم ُكِتَب َعَلْيُكُم﴿: وقد قال يف[ ب/444ل]

تب صيامه من طلو  الفجر، فهو أول الييوم،  ُك (3)[الذي]فاليوم  (413،414اآلية
ر  ميان  ا، ويف اآلية تعييني مقيد  (4)فقيل إنه من طلو  الشمس ال غري وأما لغًة

األرض وما اخللق، وتفصيل ما جيمله يف آيا  من قوله تعاىل يف خلق السماوا  و
 .وفصل الستة هنا (49من اآلية: الفرقان) ﴾ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم﴿: فيهما
 (44من اآلية: البقرة)﴾َفال َتْجَعُلوا ِللَِّه َأْنَدادًا﴿: ﴾ كما قالَوَتْجَعُلوَن َلُه َأْنَدادًا﴿
: البقيرة ) ﴾ْم َكُحب  اللَِّهَوِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه َأْنَدادًا ُيِحبُّوَنُه﴿: وقال

                            
 .4/441وتفسري ابن كثري ، 44/341تفسري القرطيب : انظر( 4)
 .ويستقيم هبا الكالمتفسري أيب السعود، حيث ينقل عنه املؤلف كثريًا، وإضافتها من ، ساقطة من األصل( 4)

 .ويستقيم املعىن مبا أثبت" أي" :ليف األص( 3)

 (. يوم) مادة، 44/411ولسان العرب ، (يوم) مادة 4/444كتاب العني : انظر( 4)
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أي مجييع   ﴾َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِؤنَيوهي األصنام، وهو بيان لكفرهم ﴿ (414من اآلية
هلل، واآلية استدالٌل على الوحدانيية الييت    املوجودا  اليت منها ما جعلتموه ندًا

ي الَّيذِ ﴿: بأنه يوحى إليه هبا، وهو حنو قوليه  اهلل عليه وآله وسلم صلىخزهم أ
 . وغريها (44من اآلية: البقرة)﴾ َجَعَل َلُكُم األََْرَض ِفَراشًا

مرتفعة عليها، لتكون منافعهيا   ﴾ِمْن َفْوِقَها﴾ كالنة ﴿َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي﴿
أخرج ابن  .﴾ بكثرة املياه والزرو  والضرو َوَباَرَك ِفيَهامعرضة النتفا  أهلها ﴿

كل شيء فيه منفعة البن آدم : ﴾ قالَرَك ِفيَهاَوَبا﴿: املنذر عن ابن جريج يف قوله
َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقيدََّرُه  ﴿: ﴾ اآلية حنو قولهَوَقدََّر ِفيَها َأْقَواَتَها﴿. (4)فهو مبارك

فهو خلق  (1من اآلية: الرعد) ﴾َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَداٍر﴿ (4من اآلية: الفرقان) ﴾َتْقِديرًا
شيق  : أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس يف اآلية قال .تقديركل شيء وقدره أمت 

األهنار وغرس األشجار ووضع اجلبال وأجرى البحار وجعل يف هذه ما لييس يف  
 . (4) ذهيه

 .﴾ يف تتمة أربعة أيامِفي َأْرَبَعِة َأيَّاٍم﴿
أخرج ابن جرير والنحاس يف ناسخه، وأبو الشييخ يف العظمية، واحلياكم    

ما أن اهلل عنيه  رضيي يف األااء والصفا ، عن ابن عباس  وصححه، والبيهقي
، فسألته عن خلق السماوا  واألرض اهلل عليه وآله وسلم صلىاليهود أتت النيب 

خلق األرض يف يوم األحد واالثنني، وخلق اجلبال وما فيهن من منافع يوم : فقال
عمران واخليراب،  الثالثاء، وخلق يوم األربعاء الشجر واحلجر واملاء واملدالن وال

                            
 .مل أعثر عليه( 4) 
وعزاه البن املنذر عن ابن جريج  4/171السيوطي يف الدر املنثور  مل أجده يف تفسري ابن أيب حامت، وأورده( 4) 

من طريق أيب سعد،  4/4314ي اهلل عنهما، وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة من قول ابن عباس رض من قوله ال
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، وأبو سعد هذا هو سعيد بن مر بان العبسي البقال ضعيف مدلس كميا يف  

ومع ذلك ففيه انقطا ، فأبو سعد ال يروي عن ابن عباس مباشرة، بل يروي عن ( 4414) 317التقريب ص
 .اهلل أعلمو. عكرمة عنه
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 .(4)فهذه أربعة مث قرأ اآلية
متعلق مبقدر، أي هذا احلصر للساللني عن ميدة خليق    ﴾َسَوا ًً ِللسَّاِئِلنَي﴿

أي قدَّر فيها أقواهتا ألجل الساللني، أي الطالبني  ﴾قدَّر﴿األرض وما فيها، أو بي
: هيي قوليه  ،واعلم أن هذه اآلية كآيية البقيرة و  (4)احملتاجني إليها من املقتاتني

ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي األََْرِض َجِميعيًا ُثيمَّ اْسيَتَوى ِإَليى     ﴿[ أ/444ل]
دالتان على تقدم خلق األرض على السماوا   (49اآليةمن : البقرة) اآلية ﴾...السََّماِء

: ، لكن أشكلت عليهم آية النا عا ، وهي قوليه (3)وإليه ذهب مجهور املفسرين
َواألََْرَض َبْعيَد َذِليَك   ﴿ :-إىل قوليه - ﴾َشدُّ َخْلقًا َأِم السَّيَماُء َبَناَهيا  َأَأْنُتْم َأ﴿

اختلف ألمية التفسيري يف    (4)وملا تعارضا (31 - 47: النا عيا ) اآلية﴾ ...َدَحاَها
،وأن املراد أنيه  (4)اخللق مبعىن التقدير، وهو أحد معانيه اتفاقًا :اجلمع بينهما، فقيل
رض، أي حكم بأهنا ستوجد يف مقدار يومني، وكذلك آيية  تعاىل قدر وجود األ

البقرة، أي قدر ما سيوجده لكم يف األرض مجيعًا، ال أن املراد من اخللق اإلجياد، 
 .بآية النا عا  وهذا يقوله من خيتار أن إجياد السماء متقدم على األرض عماًل

رض والذي يظهر يل واهلل أعليم مبيراده أن خليق السيماوا  واأل    : قلت

                            
وأبو الشيخ يف العظمة ، (149) 3/44 والنحاس يف الناسخ واملنسوخ، 44/419أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4) 

ويف اإلسناد سعيد بن مر بان البقال وهو ضعيف مدلس ، 4/414والبيهقي يف األااء والصفا ، 4/4314
هذا احليديث فييه   : "أن أورد هذا احلديث وقال احلاف  ابن كثري رمحه اهلل بعد. سبق يف األثر السابقكما 
 . 4/444تفسري ابن كثري: انظر" غرابة

واملقتا  هو الذي يطلب القو  لنفسه ، 4/413والكشاف ، 4/314معاين القرآن وإعرابه للزجاج : انظر( 4) 
، قوتيه  وتقو  بالشيء واقتا  به واقتاته جعليه ، والقو  هو ما يقوم به بدن اإلنسان من الطعام، أو لغريه
 (.قو ) مادة، 4/49وتاج العروس للزبيدي ، (قو ) مادة 4/414الصحاح للجوهري : انظر

إال ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه  عم أن ، ال أعلم فيه نزاعًا بني العلماء": قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه( 3) 
 .4/414هي .ا "وقد توقف يف ذلك القرطيب يف تفسريه، السماء خلقت قبل األرض

 .واهلل اعلم، لكان أصوب "وملا كان هاهريا التعارض" :هكذا قال املؤلف رمحه اهلل ولو قال( 4) 
 .7/74وأضواء البيان للشنقيطي ، 1/413جممو  الفتاوى : انظر( 4) 
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كما يدل له ما ُروي عن احلسن من أنه تعاىل خلق األرض يف موضع  (4)متقارب
بيت املقدس كهياة الفهر عليها دخان ملتزق هبا مث أصعد الدخان، وخليق منيه   

َكاَنَتا ﴿: وأمسك الفهر يف موضعها وبسط منها األرض، وذلك قوله ،السماوا 
بعد ذلك، وبسطها فيكون عليى هيذا   أي مث دحى األرض  (4)﴾َرْتقًا َفَفَتْقَناُهَما

جياد السماء واألرض متقاربني، لكن تسوية السماوا  متقدم على دحو األرض، إ
ويكون الترتيب بني التسوية والدَّحو، وأن التسوية للسماوا  متقيدم، واليدحو   
لألرض متأخر، ال أن الترتيب بني اإلجياد، بل يا متقاربيان، ويناسيبه تفسيري    

َرَفيَع  ، َأَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلقًا َأِم السََّماُء َبَناَها﴿مناسبة واضحة، ويؤيده  ﴾قًاَكاَنَتا َرْت﴿
فإنه إخبار  عن رفع اكهيا وتسيويتها،    (41 ، 47: النا عيا ) ﴾َسْمَكَها َفَسوَّاَها

، مث ةتسويتها سبعًا كما هو املصرح به يف البقرة، ويف هذه اآلية الكرميي  :واملراد
ض بعد ذلك، فال داللة يف اآلية على تقدم خلق السيماء عليى   ذكر وجود األر

إهنيا وآيية والبقيرة     :خلق األرض، بل على تقدم تسويتها ورفعها، فمن قيال 
متعارضتان مل حيقق البحث، كما يقرره يف آية البقرة أيضيًا، ويؤييده الروايية    

 كان قبل خلق السماء واألرض[ ب/444ل] األخرى عن احلسن أيضًا أن العرش
، فأ بد فارتفع منه دخيان، فأميا   على املاء، مث إنه تعاىل أحدث يف املاء اضطرابًا

واحدة مث فتقها فجعلها  الزبد فبقي على وجه املاء، فبقي منه اليبوسة فجعل أرضًا
فاإلجياد هلميا كيان    .(3)وارتفع فخلق منه السماوا  أَرضنَي وأما الدخان فعال

اء، والترتيب بني الدحو وتسوية السيماوا ،  ألنه صدر عن اضطراب امل متقاربًا
، أي قدره وال تعرض فيه ﴾خلق لكم ما يف األرض﴿: ويكون قوله يف آية البقرة

                            
ا  ترجيح تقارب خليق السيماو  " :وقد كتب مقابله باحلاشية هذه العبارة، هذا اختيار املؤلف رمحه اهلل( 4) 

 ."واألرض
 وغريهيم  1/1، وأبو السعود يف تفسريه 4/34، والنسفي يف تفسريه 4/441 ذكره الزخمشري يف الكشاف( 4) 

 .4/441 ومل أعثر على إسنادهيف الكاف الشاف،  ومل يعلق عليه ابن حجر، عن احلسن
 .ومل أعثر على إسناده، بصيغة التضعيف 4/437ذكره أبو السعود يف تفسريه ( 3) 
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﴾ أي َخَلَق األََْرَض ِفيي َييْوَمْينِ  لذكر خلق األرض بل ملا خلق فيها وقوله هنا ﴿
 .اهلا فكان يف أربعة أيام كل ذلكأوجد دحوها وما فيها من أقواهتا وجب

أي للسماء ﴾ َفَقاَل َلَها﴿ (4)أي واألرض فهر﴾ مَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّؤاِ  َوِهَي ُدَخاٌنُث﴿
اْئِتَيا َطْوعنًا َأْو  ﴿ للفهر الذي يبسطه أيضًا ﴾أَلْرِضَوِل﴿ أي للدخان الذي سيكون ااًء

مبسوطة  ﴾ أي انفصال بأن تكون يا دخان سبع ااوا ، وأن تكون يا فهر أرضًاَكْرهًا
الدحو دال عليه، فإنه ال دحو إال من : الفهر ما له ذكر يف اآلية، قلُت :وًة، إن قلَتمدح

ال خيفى أن آية البقرة ال تدل على تقدمي خليق   ر عنه الراوي بالفهر، مثشيء جممو  عبَّ
 :، إذ الذي فيها هو اإلخبار عن خلق ما يف األرض واألههر(4)األرض كما قاله املفسرون

السماء وخلقها بيل   (3)إجيادعن  لتقدير، خبلق منافعها وال إخبار فيها أيضًاأن املراد به ا
فيها اإلخبار بأنه تعاىل استوى لتسوية السماء سبع ااوا ، فاآلية دالة عليى وجيود   
األرض نفسها، والسماء نفسها ال على إجياديا وإمنا اإلخبار عن شؤوهنما، وما تعلق هبما 

 ﴾ِبالَِّذي َخَلَق األََْرَض ِفي َيْوَمْيِن﴿: وية السماء سبعًا، وقولهمن تقدير منافع األرض، وتس
أي دحاها وبسطها كما تشاهدوهنا فإنه الذي يشاهده املخياطبون ال   (9من اآلية: فصلت)

أي تأيت كل واحدة كميا أرييد،    ﴾َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِئِعنَي﴿: نفس اإلجياد األصلي، وقوله
وهذا خطاب حقيقة، وجواب  (4)ويا أرض امتدي وانبسطي فالسماء تأيت سبع ااوا ،

                            
 .413، والقاموس احمليط ص 41/344لسان العرب : احلجر قدر ما يدق به اجلو  وحنوه، انظر: الفهر( 4) 

: وقال يف موضع آخر من تفسيريه " إخل..ال أعلم فيه نزاعًا بني العلماء"تقدم قريبًا قول ابن كثري رمحه اهلل ( 4) 
مليا  ، عند البخاري، ضي اهلل عنهماوذكر حديث ابن عباس ر، "وأما خلق األرض فقبل خلق السماء بالنص"

وخلق األرض يف يومني مث خلق السماء مث استوى : "فقال ابن عباس، سأله الرجل عن آييت البقرة والنا عا 
ودحيها أن أخرج منها املاء واملرعى وخليق اجلبيال   ، إىل السماء فسواهن يف يومني آخرين مث دحى األرض

تفسيري ابين كيثري    : انظر. "يف يومني آخرين فذلك قوله تعاىل دحاهاوالرمال واجلماد واآلكام وما بينهما 
فال حاجية  ، وابن عباس رضي اهلل عنهماهو ترمجان القرآن وقد دعا له النيب صلى اهلل عليه وسلم، 4/441

 .واهلل أعلم، للخالف بعد هذا
 ".صح: "جاء ملحقًا باحلاشية، وعليه" إجياد: "قوله( 3) 

أما أنت يا وأما ابن جرير فاختار أن معناه ، 4/414وقد سبقه إليه الزخمشري ، ف رمحه اهللهذا اختيار املؤل( 4) 
وأما أنت يا أرض فأخرجي ما خلقت فيك مين  ، ااء فأطلعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم

= 
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، مث إن توجيه اخلطاب على السيماء  (4)حقيقة، ال وجه حلمله على اجملا  كما صنعه الكشاف
 .مبا أراده تعاىل من عام التكوين واألرض دال على أهنما موجودتان، وإمنا أمر

َسنْبَع  ﴿: هره بقولي الضمري مبيهم فّسي  [ أ/441ل] ﴾َفَقَضاُهنَّ﴿: قولهو
دال على ما قررناه من أن املراد إتياهنن بصفة السيبعية،   (4)﴾َسَؤاَواٍت ِفي َيْوَمْيِن

﴾ أي ميا  َوَأْوَحى ِفي ُكلِّ َسَؤاٍ  َأْمَرَها﴿ .وإتيان األرض بصفة الدحو والبسط
َوَجَعَل ِفيَها ﴿: جعله فيها من األمور اليت قدرها فيها، وهو يقابل قوله يف األرض

أي أنه خلق كل واحدة من املظلة  (41من اآلية: فصلت) اآلية ﴾...ِسَي ِمْن َفْوِقَهاَرَوا
َوَزيَّنَّا والوحي عبارة عن التكوين ﴿: واملقلة، وكل ما قضاه فيهما، قال املفسرون

 َوَلَقْد َجَعْلَنا ِفي السَّيَماِء ُبُروجيًا َوَ يَّنَّاَهيا   ﴿: ﴾ القرىب، وهو حنوالسََّؤاَ  الدُّْنَيا
: الصافا ) ﴾ِإنَّا َ يَّنَّا السََّماءََ الدُّْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكِب﴿: وحنوه (41: احلجر) ﴾ِللنَّاِهِريَن

َوَلَقيْد َ يَّنَّيا السَّيَماءََ اليدُّْنَيا     ﴿: هي الكواكيب، وييأيت   ﴾ِبَؤَصاِبيَح﴿ (1
ذكر احملفوظ منه ﴾ حفظناها حفظًا، تقدم َوِحْفظًا﴿ (4من اآلية: امللك)(3)﴾ِبَمَصاِبيَح

: وييأيت  (7: الصيافا  ) ﴾َوِحْفظًا ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َمياِردٍ ﴿: يف قوله يف الصافا 
واآليا  يف هذا املعىن كيثرية،   (4من اآلية: امللك) (4)﴾َوَجَعْلَناَها ُرُجومًا ِللشََّياِطنِي﴿

                            
= 

، فينيا مين خلقيك    دثَتجانا مبا أح :﴾قاَلتا أَتْينا طاِلِعنَي﴿ وتشقَِّقي عن األهنار، األشجار والثمار والنبا 
تفسري الطزي : انظر، وقد أسند هذا القول إىل ابن عباس رضي اهلل عنهما .مستجيبني ألمرك ال نعصي أمرك

44/444 . 
، مما يؤيد أن املؤلف رمحه اهلل من أهل السنة واجلماعة، ويف هذا رد على الزخمشري، 4/414الكشاف : انظر( 4)

﴿كن فيكون﴾ : املؤلف نقل كالم الزخمشري عندما محل قوله تعاىلأن ، 443وقد سبق يف سورة غافر ص 
، ومل يعلق عليه يف ذلك املوضع، على التمثيل لتأثري قدرته يف املقدورا  من غري أن يكون هناك أمر وال مأمور

 .أنه غفل عنه هنالك وانتبه له هنا فرده مبا يقرر عقيدة السلف رمحهم اهلل وقد رده هنا مما يؤيد

 .44/417 آللوسيوروح املعاين ل، 4/414الكشاف : نظرا( 4)

 .وهي يف اجلزء املفقود من املخطوطسورة امللك ( 3)

 .وهي يف اجلزء املفقود أيضًا( 4)
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هتيداء   ينة للسماء ورجومًا للشياطني، ولال :فهذه احلكمة اليت خلقت هلا النجوم
وقيد اسيتثىن    (41من اآلية: النحل) ﴾َوِبالنَّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن﴿، كما صرح به  (4)هبا

تعاىل من حف  السماوا  من استرق السمع وأنه ُيْتِبُعه ِشهاب، ويف اآلية دلييل  
على أن الكواكب كلها  ينة للسماء الدنيا، وأهنا حملها وألهل النجوم دعاوي يف 

 ﴾ أي ما ذكير َذِلَك﴿. (4)يف كل ااء منها شيء، واهلل أعلمحمال  السبعة وأن 
 ﴾اْلَعِلنيمِ ﴾ الغالب ﴿َتْقِديُر اْلَعِةيِةواملقلة وما فيها ﴿ ،من خلق املظلة وما فيها

بكل شيء، ويوضع كل مقدر يف موضعه، وبعد استيفاء األدلية عليى وحدتيه    
 حوهلا إال بطَّال قيال  وقدرته وعلمه وحكمته، وإقامة الزاهني اليت ال حيوم واهلل

  :متهددًا ملن أعرض عن األدلة
إليهم عما دعوَتهم إليه، فليس بعد قييام   أي الذين ُأْرِسْلَت ﴾َفِإْن َأْعَرُضوا﴿

﴾ عيذابًا شيديدًا   َفُقْل َأْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًةالزاهني واإلعراض عنها إال العقاب ﴿
قوم صاحل، وعز بالصاعقة عن العذاب  ﴾َوَثُؤوَد﴾ قوم هود ﴿ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد﴿

مين  : الشيمس ) اآليية  ﴾...َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربُُّهْم﴿: الشديد، ويف الشمس وضحاها

َوَقَطْعَنا َداِبَر الَِّذيَن ﴿: وإال فإنه تعاىل ذكر يف األعراف عذاب عاد، بقوله (44اآليية 
: هود) ﴾َعَذاٍب َغِليٍ ﴿: ويف هود وهو جممل، (74من اآلية: األعراف) ﴾َكذَُّبوا ِبآياِتَنا

، ويف (439من اآلية: الشعراء) ﴾َفَأْهَلْكَناُهْم﴿: الشعراء[ ب/441ل] ، ويف(41من اآلية

                            
جعلها  ينة للسماء، ورجومًا للشياطني، وعالما  يهتدى هبا، فمين  : خلق هذه النجوم لثالث: قال قتادة( 4) 

 .نصيبه، وتكلف ما ال علم له بهتأول فيها بغري ذلك أخطأ وأضا  
تغليق التعليق : وانظر. ، كتاب بدء اخللق، باب يف النجوم144علقه البخاري بصيغة اجلزم يف صحيحه ص  

3/419. 

كما ورد ذلك عن علي وابن . والنجوم السبعة هي  حل وعطارد واملشتري وهبرام والزهرة والشمس والقمر( 4) 
، واالعتقاد يف هذه النجوم بأن هلا عالقة بالسيعد . 441، 1/449در املنثورال: انظر. عباس رضي اهلل عنهم
م إىل ذلك ضوكذلك إن ان، ومن اعتقد أهنا مدبرة ألموره أو ألمور الكون فهذا كفر، والنحس اعتقاد فاسد

 .471، 34/477" الفتاوى جممو " :انظر. دعاؤها واالستعانة هبا يكون كفرًا وشركًا
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، (44من اآلية: حقافاأل) ﴾َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتْم ِبِه ِريح  ِفيَها َعَذاب  َأِليم ﴿: األحقاف
 (49: القمير ) ﴾ِرحيًا َصْرَصرًا ِفي َيْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمرٍّ ِإنَّا َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم﴿: ويف القمر

َوَأمَّا َعاد  َفيُأْهِلُكوا  ﴿: والكل ال خيلو عن إمجال، والتفصيل يف احلاقة، حيث قال
َم َسخََّرَها َعَلْيِهْم َسْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَيَة َأيَّاٍم ُحُسومًا َفَتَرى اْلَقيوْ   ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيٍة

: وأما مثود ففي األعيراف  ،(1،7: احلاقة) ﴾ِفيَها َصْرَعى َكَأنَُّهْم َأْعَجاُ  َنْخٍل َخاِوَيٍة
َوَأَخَذ الَِّذيَن َهَلُموا الصَّْيَحُة ﴿: ويف هود (71من اآلية: األعراف) ﴾َفَأَخَذْتُهُم الرَّْجَفُة﴿

 ﴾َفَكذَُّبوُه َفَأْهَلْكَنياُهمْ ﴿: راءيف الشعو (17: هود) ﴾َفَأْصَبُحوا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِمنَي
 اآليية  ﴾...َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربُُّهيمْ ﴿: ويف الشمس وضحاها (439من اآلية: الشعراء)
ِإنَّيا َأْرَسيْلَنا   ﴿: ، والكل ال خيلو عن إمجال كما يف آية القمر(44من اآلية: الشمس)

َفَأمَّيا  ﴿: ، ويف احلاقة(34: القمر) ﴾ُمْحَتِظِرَعَلْيِهْم َصْيَحًة َواِحَدًة َفَكاُنوا َكَهِشيِم اْل
 . (4: احلاقة) ﴾َثُموُد َفُأْهِلُكوا ِبالطَّاِغَيِة

﴾ أي من مجيع جوانبيهم  ِإْذ َجاَ ْتُهُم الرُُّسُل ِمْن َبْيِن َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم﴿
 (4)[و] واجتهدوا يف دعالهم إىل التوحيد، وحيتمل أنه تعاىل أرسل إليهم غري هود

فإنه تعاىل يقيول   ،وكفروا هبم، مث أرسلهما فكان هالكهم على أيديهما ،صاحل
مين  : غيافر ) ﴾َوِمْنُهْم َمْن َلْم َنْقُصْص َعَلْيَك﴿: اهلل عليه وآله وسلم صلىلرسوله 

﴾ دعوهم إىل ما دعياكم إلييه   اللََّهِإالَّ َتْعُبُدوا  َأالَّ﴿: وخاطبوهم بقوهلم (71اآلية
 اآليية  ﴾...ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَله  َواِحد  َفاْسَتِقيُموا ِإَلْييهِ ﴿: لهرسولكم بقو

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن ﴿: فالرسل مجيعهم دعوهتم واحدة إىل توحيد اهلل (1من اآلية: فصلت)
: وقيال  (44: األنبيياء ) ﴾ُدوِنَأَنا َفاْعُبِإالَّ ُنوِحي ِإَلْيِه َأنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل 

 ﴾َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا َأَجَعْلَنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمِن آِلَهًة ُيْعَبيُدونَ ﴿
أَلْنَةَل ﴾ إنزال رسيل اهلل ﴿ َلْو َشاَ  َربَُّنا﴿: أي عاد ومثود ﴾َقاُلوا﴿ (44: الزخرف)

َوَلْو  َبَشر  ِمْثُلُكْم ُيِريُد َأْن َيَتَفضََّل َعَلْيُكْمِإالَّ َما َهَذا ﴿﴾ حنو قول قوم نوح َمالِئَكًة
                            

 .صل ويقتضيها السياقساقطة من األ( 4) 
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، وقد أجاب اهلل تعاىل على الكل مليا  (44من اآلية: املؤمنون) ﴾َشاءََ اللَُّه ألََْنَزَل َمالِلَكًة
 ﴾ْمُر ُثيمَّ ال ُيْنَظيُرونَ  َوَلْو َأْنَزْلَنا َمَلكًا َلُقِضَي األََ﴿: قال ﴾َلْوال ُأْنِزَل َعَلْيِه َمَلك ﴿: قالوا

ِإالَّ َما ُنَنز ُل اْلَمالِلَكيَة  ﴿: هلكوا ومل ينتظر هبم توبة وال معذرة كقوله، أي أُل(1: األنعام)
َلْوَما َتْأِتيَنا ِباْلَمالِلَكِة ِإْن ُكْنَت ِميَن  ﴿: ملا قالوا (1: احلجر) ﴾ِباْلَحق  َوَما َكاُنوا ِإذًا ُمْنَظِريَن

َييْوَم َييَرْوَن   ﴿: واملراد أي باحلق أي هبالكهم، وكما قال تعاىل (7: احلجر) ﴾نَيالصَّاِدِق
وهكذا قال  (44: الفرقان) ﴾اْلَمالِلَكَة ال ُبْشَرى َيْوَمِاٍذ ِلْلُمْجِرِمنَي َوَيُقوُلوَن ِحْجرًا َمْحُجورًا

، وهذا اجلواب األول، (43يةمن اآل: الزخرف) ﴾َأْو َجاءََ َمَعُه اْلَمالِلَكُة ُمْقَتِرِننَي﴿: فرعون
مين  : األنعام) اآلية﴾ ...َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلكًا َلَجَعْلَناُه َرُجاًل﴿: أنه قال[ أ/447ل] :والثاين

ُقْل َلْو َكاَن ِفي األََْرِض َمالِلَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِان نَي َلَنزَّْلَنا َعَليْيِهْم ِميَن   ﴿: وقال (9اآلية
، وهو إخبار بأنه تعاىل ال يرسيل إىل البشير إال   (94: اإلسراء) ﴾ُسواًلالسََّماِء َمَلكًا َر

َوَلْو َأنََّنيا َنزَّْلَنيا ِإَليْيِهُم    ﴿: مثلهم، وأخز تعاىل أنه لو نزَّل املاللكة مل يؤمنوا، بقوله
 (444اآليية  مين : األنعام) ﴾َما َكاُنوا ِلُيْؤِمُنوا﴿ :-إىل قوله- ﴾اْلَمالِلَكَة َوَكلََّمُهُم اْلَمْوَتى

، ويؤمنون أن له ماللكية إمنيا كفيرهم    (4)ويف اآليا  دليل على أهنم يعرفون اهلل
مين  : يسي) ﴾َبَشر  ِمْثُلَناِإالَّ َما َأْنُتْم ﴿ :يقولون لرسل اهلل ولذا بالرسل، حيث كانوا بشرًا

َلْوال ُنز َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ﴿ (44من اآلية: القمر) ﴾َأُأْلِقَي الذِّْكُر َعَلْيِه ِمْن َبْيِنَنا﴿ (44اآلية
، وكلها معاذير باطلة، وأقوال عن األدلة عاطلة، (34من اآلية: الزخرف) ﴾ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم

ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشر  ﴿ :ولذا قدم اهلل تعاىل يف صدر هذه السورة تعليمًا لرسوله فيما خياطبهم
ِإالَّ ِإْن َنْحُن ﴿: كقول إخوانه (1من اآلية: فصلت)َليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَله  َواِحد ﴾ ِمْثُلُكْم ُيوَحى ِإ

: ولذا ملا قيالوا  (44من اآلية: إبراهيم) ﴾َبَشر  ِمْثُلُكْم َوَلِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه
: عليهم قال تعاىل جوابًا (444من اآلية: األنعام) ﴾َي ُرُسُل اللَِّهِمْثَل َما ُأوِتَلْن ُنْؤِمَن َحتَّى ُنْؤَتى ﴿
أيها الرسل  ﴾َفِإنَّا ِبَؤا ُأْرِسْلُتْم ِبِه﴿ (444من اآلية: األنعام) ﴾اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَتُه﴿

ن ﴾ مكذبون لكم، مث بني تعاىل مفصاًل ما اختصت به كل طالفية مي  َكاِفُروَن﴿ مجيعًا

                            
 .إمنا يعرفون اهلل تعاىل بربوبيته، وهم يكفرون بألوهيته وبأااله وصفاته( 4)
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 : العقوبة بقوله وأنوا  الكفر، أنوا 
موا فيها على أهليها، واسيتعلوا   تعظَّ ﴾َفَأمَّا َعاٌد َفاْسَتْكَبُروا ِفي اأَلْرِض﴿
إنكارهم لنبيه هود، وإخبارهم بأهنم ال يتركون آهلتهم، وما هم  :من ذلك ،عليهم

َنا ِبَبي َنيٍة َوَميا َنْحيُن    َقاُلوا َيا ُهوُد َما ِجْاَت﴿: مبؤمنني كما حكاه اهلل عنهم، بقوله
﴾ بيل  ِبَغْيِر اْلَحقِّ﴿ (43: هود) ﴾ِبَتاِرِكي آِلَهِتَنا َعْن َقْوِلَك َوَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِننَي

﴾ وذلك أنه تعاىل  ادهم يف اخلليق  َوَقاُلوا َمْن َأَشدُّ ِمنَّا ُقوًَّةاستكزوا بالباطل ﴿
ا هتددهم بعذاب اهلل، قيالوا هيذا   ، وذلك أنه مل(4)بسطة كما سلف يف األعراف

ينظروا ويتفكروا يف ملكو  السماوا  واألرض الدالة : (4)﴾َأَوَلْم َيَرْوا﴿ .القول
: وأنيه يقيول   القوي، :على ما ال تبلغه قواهم، بل قوى الثقلني وإن من صفاته

﴾ َوَكاُنوا ِبآياِتَننا ﴿ ،(47: النا عيا ) اآلية ﴾...َأَشدُّ َخْلقًا َأِم السََّماُء َبَناَهاأأنتم ﴿
﴾، ينكروهنيا وهيم يعرفيون حقيقتيها     َيْجَحُدوَنالدالة على قوتنا وقدرتنا ﴿

 : فقال[ ب/447ل] وحقيتها، وملا ذكر جنايتهم ذكر نو  عذاهبم
﴾ باردة شديدة اإلحراق، بردها من الصير  َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرحيًا َصْرَصرًا﴿

مشياوما    ﴾ِفي َأيَّاٍم َنِحَساٍت﴿. (3)هبوهبا عاصفة بصو  يف :وهو الزد، وقيل
أراد به  (49من اآليية : القمر) ﴾ِفي َيْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمرٍّ﴿: عليهم، وحيث أفردها بقوله

َسخََّرَها َعَلْيِهْم َسْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَييَة َأيَّياٍم   ﴿: اجلنس، وقد بني اهلل عددها يف قوله
 (4)ويأيت يف األحقاف  يادة يف بيان ما أصياهبم منيها   (7من اآلية: احلاقة) ﴾ُحُسومًا

ِفي اْلَحَياِة ﴾ أي الذل واالستكانة ﴿َعَذاَب اْلِخْةِيبعذاب الدنيا ﴿ ﴾ِلُنِذيَقُهْم﴿
                            

 .19سورة األعراف آية ( 4)
 .﴾َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمْنُهْم ُقوًَّة﴿: اآلية وهو قوله تعاىل من سقط من األصل جزء( 4)

وعن ، وعن قتادة أهنا الباردة، شديدة السموم عليهم: فعن جماهد قال، معىن صرصر ذكر الطزي األقوال يف( 3)
وقال ابن كثري يف تفسريه بعد أن ذكر هذه ، 441 ، 44/447تفسري الطزي ، السدي أهنا باردة ذا  صو 

 .4/443" واحلق أهنا متصفة جبميع ذلك": األقوال
 .زء املفقود من املخطوطلكنه يف اجل، 44، 44سورة األحقاف اآليتان ( 4)
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إنا نعوذ بك من خيزي اليدنيا وعيذاب     اللهم) :، ويف األدعية النبوية﴾الدُّْنَيا
يًا من خزي الدنيا، وليذا قيال   ﴾ أشد خزَوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأْخَةى﴿ (4)(اآلخرة

، (494من اآليية : آل عمران) ﴾َربََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه﴿: أولوا األلباب
وإمنا  ،(1من اآلية: التحرمي) ﴾َيْوَم ال ُيْخِزي اللَُّه النَِّبيَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه﴿: وقال تعاىل

وإهانٌة على رؤوس اخلاللق أمجعني، وألنه دالم ال انقطا   كان أخزى ألنه إذالٌل
 .يف الدنيا وال يف اآلخرة (4)﴾َوُهْم ال ُيْنَصُروَنله ﴿
َوَلمَّيا  ﴿: ﴾ مع هود ومع صاحل، كما قيال يف األول َوَنجَّْيَنا الَِّذيَن آَمُنوا﴿

 ﴾ٍة ِمنَّا َوَنجَّْيَناُهْم ِمْن َعَذاٍب َغِليي ٍ َجاءََ َأْمُرَنا َنجَّْيَنا ُهودًا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرْحَم
َفَلمَّا َجاءََ َأْمُرَنا َنجَّْيَنا َصاِلحًا َوالَّيِذيَن آَمُنيوا َمَعيُه    ﴿: ، وقال يف الثاين(41: هود)

، وجير   (11: هيود ) ﴾ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َوِمْن ِخْزِي َيْوِمِاٍذ ِإنَّ َربََّك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعِزيُز
ورمحته بنجاة أهل اإلميان إذا نزل اهليالك بأهيل العصييان، يف مجييع      حكمته
ُثمَّ ُنَنج ي ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا َكَذِلَك َحّقًا َعَلْيَنا ُنيْنِج  ﴿: كما قال تعاىل (3)الرسل

، وما َأَمَر نوحًا بصنعة الفلك إال لنجاته، وجناة امليؤمنني،  (413: يونس) ﴾اْلُمْؤِمِننَي
أمر لوطًا بأن يسري بأهله بقطع من الليل إال لنجاته وجناة من آمين معيه،   وما 

ُثيمَّ ُنَنج يي   ﴿: فاإلميان سبب النجاة من عذاب الدارين، قال يف عذاب اآلخرة
َوُيَنج ي اللَّيُه الَّيِذيَن اتََّقيْوا    ﴿، (74: مرمي) ﴾الَِّذيَن اتََّقْوا َوَنَذُر الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثّيًا

 ﴾َوَكناُنوا َيتَُّقنونَ  ، ﴿(14: الزمر) ﴾َفاَ ِتِهْم ال َيَمسُُّهُم السُّوُء َوال ُهْم َيْحَزُنوَنِبَم

                            
وأجرنا من خزي ، اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها" :وإمنا وجدته بلف ، مل أجد هذا احلديث هبذا اللف ( 4)

، 4/443والبخاري يف التاريخ الكبري ، (47411) 43/444أخرجه أمحد يف مسنده " الدنيا وعذاب اآلخرة
وقد ضعفه األلبياين يف  سر بن أرطأة رضي اهلل عنه، من حديث ُب( 949) 3/449وابن حبان يف صحيحه 
 (. 4917) 1/444 ويف السلسلة الضعيفة، (4419) 414ضعيف اجلامع الصغري ص

َوَأمَّا َثُموُد َفَهَدْيَناُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَليى  ﴿: بعد هذه اآلية سقطت آية كاملة من األصل وهي قوله تعاىل( 4)
 .﴾ُهْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْلُهوِن ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَناْلُهَدى َفَأَخَذْت

 ."األمم" :هكذا يف األصل ولعل صواهبا( 3)



 السجدة   ٿسورة  نص المحققال: البابَالثاني

 
 

(419) 

عذاب اهلل بتقواه، وهو اإلتيان بأوامره واالنتهاء عن نواهيه، فهو قيد ال بد منه يف 
نشيرهم، فيإهنم   [ أ/441ل] ذكر هلم حشرهم بعدا﴾ أي َوَيْوَم ُيْحَشُرالنجاة ﴿

َيْوَم َتَشيقَُّق األََْرُض  ﴿ (4: االنفطار) ﴾َوِإَذا اْلُقُبوُر ُبْعِثَرْ ﴿القبور أواًل  خيرجون من
َيْوَم َيْخُرُجوَن ِميَن األََْجيَداِث   ﴿ (44: ّق) ﴾َعْنُهْم ِسَراعًا َذِلَك َحْشر  َعَلْيَنا َيِسري 
انيًا أي يسياقون  مث حيشرون ث ،(43: املعيارج ) ﴾ِسَراعًا َكَأنَُّهْم ِإَلى ُنُصٍب ُيوِفُضوَن

ال َتتَِّخيُذوا َعيُدو ي   ﴿: ﴾ هم الكفار، كما قالَأْعَداُ  اللَِّه   إىل أرض احملشر ﴿
وهم كفار قريش الذين كتب إليهم حاطيب   (4من اآلية: املمتحنة) ﴾َوَعُدوَُّكْم َأْوِلَياءََ

َوَيْوَم ﴿: م﴾، تقدِإَلى النَّاِر َفُهْم ُيوَزُعوَن﴿ (4)كما يف سبب نزوهلا بلتعة، أيب ابن
أخيرج   (13: النميل ) ﴾َنْحُشُر ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة َفْوجًا ِممَّْن ُيَكذُِّب ِبآياِتَنا َفُهْم ُيوَ ُعوَن

حيبس أوهلم على : قال ﴾فهم يو عون﴿ :الطزاين عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
ن يدفعو :وهو عبارة عن كثرهتم، وقيل .(3)ليتالحقوا : اد أبو السعود .(4)آخرهم
واملراد بالنار موقف احلساب، إذ فيه تتحقق الشهادة اآلتية، وإن أطلق  (4)إىل النار

 . (4)عليه النار باعتبار املآل

                            
باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أيب بلتعة إىل أهل مكية  ، كتاب املغا ي، صحيح البخاري: انظر( 4) 

مسلم، كتاب فضالل الصحابة، باب ، وصحيح (4474) 3/4494خيزهم بغزو النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 (.4494)من فضالل أهل بدر رضي اهلل عنهم وقصة حاطب بن أيب بلتعة 

من رواية احلكم بن عتيبة عن مقسم بن جبرة عين ابين   ( 44171) 44/311أخرجه الطزاين يف الكبري ( 4) 
بن عباس صدوق كان ومقسم موىل ا. وقد عنعن هنا 413التقريب ص: انظر. واحلكم ثقة رمبا دلس. عباس
 .وقد عنعن هنا 919التقريب ص: انظر. يدلس

 .4/444تفسري أيب السعود: انظر( 3) 

 .41/44تفسري الطزي : انظر، قاله ابن عباس رضي اهلل عنهما( 4) 

ْوَم َوَي﴿: فقوله تعاىل، والذي يظهر يل واهلل أعلم أنه ال حاجة هلذا التأويل ،هذا رأي املؤلف رمحه اهلل تعاىل( 4) 
وتشيهد  ، فيحبس أوهلم على آخرهم، حيشرهم إىل نار جهنم: أي ﴾ُيْحَشُر َأْعَداُء اللَِّه ِإَلى النَّاِر َفُهْم ُيوَ ُعوَن

وقد أشار إىل ذلك ألمية التفسيري    ،عليهم أااعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يعملون مث يدخلون النار
 .4/444 وابن كثري، 44/444 كالطزي
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َشنِهَد َعَلنْيِهْم   ﴿ (4)حضروها :﴾ كلمة ما  الدة أيَحتَّى ِإَذا َما َجاُ وَها﴿
اهدونه مين  مبا يش ﴾َوَأْبَصاُرُهْم﴾ ما اعوه من كالم اهلل وكالم رسله ﴿َسْؤُعُهْم

من أهنم  ﴾ِبَؤا َكاُنوا َيْعَؤُلوَن﴿: ﴾ بإنعام اهلل عليهم، وقولهَوُجُلوُدُهْمآيا  اهلل ﴿
وأهنم أبصروا آييا  اهلل   (93من اآلية: البقرة) ﴾َقاُلوا َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا﴿ اعوا فكذبوا

ة فأعرضوا عن تدبرها، وبأهنم كفروا نعم اهلل على أبداهنم من الصيحة والعافيي  
الفروج، وأن اهلل  :أن املراد باجللود: ، وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما(4)والرياش

اْلَيْوَم َنْخِتُم َعَليى  ﴿: كما قال ،(3)تعاىل أنطق هذه اجلوارح، وختم على أفواههم
، (14 :يييس ) ﴾َأْفَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا َأْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَما َكياُنوا َيْكِسيُبونَ  

اْلَييْوَم  ﴿: نس رضي اهلل عنه يف قولهأمحد ومسلم والنسالي وغريهم عن أخرج أ
كنا عند النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم فضحك حىت : ﴾ قالَنْخِتُم َعَلى َأْفَواِهِهْم
مين  ): قيال  .ال يا رسول اهلل :؟ قلنا (ضحكأ ممأتدرون ): بد  نواجذه، قال
إين ال  :بلى، فيقول: فيقول ؟(ب أمل جترين من الظلميا ر: يقول .خماطبة العبد ربه

 ،[ب/441ل] شهيدًاكفى بنفسك اليوم عليك : أجيز عليَّ إال شاهدًا مين، فيقول
فتنطيق   ،انطقيي  :ختم على فيه، ويقال ألركانيه ، فُيوبالكرام الكاتبني شهودًا

كن كنيت  بعدًا لكنَّ وسيحقًا فعين  : ى بينه وبني الكالم، فيقولبأعماله، مث خيّل
َقاُلوا وغريه ﴿ الزىن﴾ بالقبالح من َوَقاُلوا ِلُجُلوِدِهْم ِلَم َشِهْدُتْم َعَلْيَنا﴿ (4)(أناضل

                            
 .7/144والبحر احمليط، 4/491الكشاف: ظران( 4) 
 .(41من اآلية: ألعرافا) ﴾َوِريشًا َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْير ﴿: أي واللباس كما يف قوله تعاىل( 4) 
 وأبو السعود يف تفسيريه ، 4/49 ابن اجلو ي يف تفسريه  اد املسري :ذكره عن ابن عباس رضي اهلل عنهما( 3) 

وذكر أن هذا القول وإن كان ، وقد ذكر الطزي هذا القول عن غري ابن عباس. سندًا ومل أجد له، 4/444
وغري جالز نقل معىن ذلك املعروف إىل الشيء  ،حيتمله التأويل فليس باألغلب على معىن اجللود وال باألشهر

 .44/443تفسري الطزي : انظر. األقرب إىل غريه إال حبجة جيب التسليم هلا

كتياب   ،والنسالي يف سننه الكيزى ، (4919) 41/14 لم يف صحيحه كتاب الزهد والرقالقأخرجه مس( 4) 
 (.944) 4/491، وأمحد كما يف مسالل ابنه صاحل (44419) 41/341باب سورة االنفطار  ،التفسري
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﴾ من حييوان ومجياد، أي   الَِّذي َأْنَطَق ُكلَّ َشْيٍ ﴾ جعلنا ناطقني ﴿َأْنَطَقَنا اللَُّه
 (4)سؤاهلم سؤال تعجب كيف نطقيوا  :وقدرنا على بيان الواقع فشهدنا به، وقيل

َوِإَلْينِه  ﴾ يف دار الدنيا وهيي النشيأة األوىل ﴿  َوُهَو َخَلَقُكْم َأوََّل َمرٍَّة﴿: فقالوا
فإن من قدر على خلقكم أول مرة قادر على إعادتكم لترجعوا إليه،  ،﴾ُتْرَجُعوَن

 .ال ُيَتعْجُب من قدرته على إنطاقنا وهذا إنطاق حقيقي ال جما ي وال غريه
َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َسْؤُعُكْم َوال ﴾ خمافة ﴿ُتْم َتْسَتِتُروَنَوَما ُكْن﴿: وقال تعاىل

﴾، فهذا من كالمه تعاىل تقريرًا جلواب اجللود، أي ميا  َأْبَصاُرُكْم َوال ُجُلوُدُكْم
كنتم تستترون يف الدنيا عند إتيانكم القبالح عن هذه اجلوارح، كما تستترون عن 

َأنَّ اللَّنَه  ﴾ جلهلكم بإحاطة علم اهلل ﴿ْن َظَنْنُتْمَوَلِكالناس لاال تفتضحوا بينهم، ﴿
من القبالح اليت تفعلوهنا خبفية، أخرج سعيد بين   (4)﴾ال َيْعَلُم َكِثريًا ِمؤَّا َتْعَؤُلوَن

منصور وعبد بن محيد والبخاري ومسلم والنسالي وابين جريير والبيهقيي يف    
بأسيتار   نيت مسيتتراً  ك: األااء والصفا ، عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال

الكعبة فجاء ثالثة نفر قرشي، وثقفيان أو قرشيان وثقفي، كثري  حليم بطوهنميا،   
أتيرون أن اهلل يسيمع   : قليل فقه قلوهبما، فتكلموا بكالم مل أاعه، فقال أحدهم

إذا رفعنا أصواتنا اعيه، وإنيا إذا مل نرفعيه مل     إنا: كالمنا هذا؟ فقال اآلخران
اهلل  صيلى إن اع منه شياًا اعه كله، قال فذكر  للينيب   :يسمعه، فقال اآلخر

َوَما ُكْنيُتْم َتْسيَتِتُروَن َأْن َيْشيَهَد َعَليْيُكْم     ﴿: فأنزل اهلل تعاىل ،عليه وآله وسلم
  .(43، 44 من اآلية: فصلت) (3)﴾ِمَن اْلَخاِسِريَن﴿ :-إىل قوله- ﴾َسْمُعُكْم

                            
 .4/444 ذكره أبو السعود يف تفسريه ومل يعزه إىل أحد( 4) 
َوَذِلُكْم َهنُُّكُم الَِّذي َهَنْنُتْم ِبَرب ُكْم َأْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتْم ﴿: هلل قوله تعاىلبعد هذه اآلية مل يذكر املصنف رمحه ا( 4) 

 .﴾ِمَن اْلَخاِسِريَن
مين  : فصلت) ﴾.. َوَما ُكْنُتْم َتْسَتِتُروَن﴿: باب قوله تعاىل ،كتاب التوحيد ،أخرجه البخاري يف صحيحه( 3) 

، (4774) 47/414كتاب صفا  املنافقني وأحكامهم  ،حهومسلم يف صحي، (7444) 4/4349 (44اآلية
أن يشيهد علييكم    َوَما ُكْنيُتْم َتْسيَتِتُرونَ  ﴿: باب قوله تعاىل ،كتاب التفسري ،والنسالي يف سننه الكزى

= 
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على النار، كما قال [ أ/449ل] ار أي﴾ أي احملشورون إىل النَفِإْن َيْصِبُروا﴿
َسَواٌء َعَلْيَنا ﴿: وقوهلم (41من اآلية: الطور) ﴾اْصَلْوَها َفاْصِبُروا َأْو ال َتْصِبُروا﴿: تعاىل

﴾ َفالنَّاُر َمْثوًى َلُهنمْ ﴿ (44من اآليية : إبراهيم) ﴾َأَجِزْعَنا َأْم َصَبْرَنا َما َلَنا ِمْن َمِحيٍص
تىب، وهو الرجيو  إىل ميا   ﴾ يطلبون الُعَوِإْن َيْسَتْعِتُبوامقام يقيمون به األبد، ﴿
اجملابني إليها، وأخز اهلل تعياىل   ﴾َفَؤا ُهْم ِمَن اْلُؤْعَتِبنَيحيبونه جزعًا مما هم فيه ﴿

، (4مين اآليية  : فصلت) اآليا  ﴾..ُقُلوُبَنا ِفي َأِكنٍَّةعن عقوبتهم يف الدنيا ملا قالوا ﴿
 :  هيبقول

﴾، مجع قرين، إخوانا من ُقَرَناَ للكفرة ﴿ ﴾َلُهْم﴾ يسرنا وقدرنا ﴿َوَقيَّْضَنا﴿
َأنَّا َأْرَسْلَنا الشََّياِطنَي َعَلى اْلَكاِفِريَن َتُؤ ُُّهْم ﴿الشياطني، ييسروهنم للعسرى، وتقدم 

مين   ﴾َما َبْيَن َأْيِديِهْم﴾ للكفرة ﴿َلُهْم﴾ القرناء ﴿َفَةيَُّنوا﴿ (13من اآلية: مرمي) ﴾َأّ ًا
مين  : ّيييس ) ﴾َبَشر  ِمْثُلَناِإالَّ َما َأْنُتْم ﴿ :شهوا  الدنيا وتكذيب الرسل، وقوهلم

من أمور اآلخرة اليت أخزهتم هبا الرسل من إنكار البعيث،   ﴾َوَما َخْلَفُهْم﴿ (44اآليية 
ونعيم اآلخرة وبؤسها، فقرين السوء هو الذي جيلب ملن يقارنه كل بالء، وال جيعليه  

َوَمْن َيْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْحَمِن ُنَقي ْض َلُه َشْيَطانًا َفُهَو َلُه ﴿: كما صرح به اهلل إال عقوبة
جعيل ليه    إذا أراد اهلل باألمري خريًا) :، كما يأيت، ويف احلديث(31: الزخرف) ﴾َقِرين 

غري ذلك، جعل له و يير   كر أعانه، وإن أراد بهو ير صدق، إن نسي ذكَّره، وإن َذ
 : ، ولذا يقال(4)(كر مل يعنهمل يذكِّره، وإن َذ سوء، إن نسي

                            
= 

 4/441 والبيهقي يف األااء والصفا ، 44/441والطزي يف تفسريه ، (44414) 41/441، ﴾..اعكم
 املطبو ومل أعثر عليه يف ، 4/111السيوطي يف الدر املنثور :وسعيد بن منصور يدوعزاه لعبد بن مح، (311)

 . من سنن سعيد بن منصور
والبيهقيي يف  ، (4477) 1/414 و ابن حبان يف صحيحه، (4934) 441أخرجه أبو داود يف سننه ص( 4) 

 ،عن أبيه ،القاسم عن عبد الرمحن بن ،كلهم من طريق  هري بن حممد، (41341) 41/494السنن الكزى 
من طريق بقية عن ابن املبارك عن ابن ، (4414) 141وأخرجه النسالي يف سننه الصغرى ص. عن عالشة به

: وأورد احلديث النووي يف رياض الصاحلني وقال بعيده . أيب حسني عن القاسم بن حممد عن عالشة بنحوه
= 
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 (4)يِدَتْقَفُكلُّ َقريٍن ِبامُلقاِرِن َي        َعن َقريِنِه َعِن امَلرِء ال تسَأل َوَسْل
، ولذا أمر اهلل وهم أكثر إغواءًا وإضالاًل ،نسوالشياطني القرناء من اجلن واإل

: ليه بقوليه  ْنِكحوا املشيركني، وعلّ العباد املؤمنني أال َيْنِكحوا املشركا  وال ُي
مين  : البقيرة ) ﴾ُأوَلِاَك َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َواللَُّه َيْدُعو ِإَلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذِنيهِ ﴿

، بيالتزويج مين   اهلل عليه وآله وسلم صلى، بل وأخص من ذلك أمره (444اآلية
بيذا  اليدين تربيت    علييك  ) :املسلما  بذا  الدين يف احلديث الصحيح

 : فإن  وجة الرجل أعظم قرناله، ويقال ،(3)((4)يداك
 (4)ُهؤى قرناَتي بالَفِرْزُيَو يُنِزَي         ايًا فإمنّريُح َتارْنَق إذا  ْناِروَق
َوِإنَُّهْم َلَيُصدُّوَنُهْم َعيِن السَّيِبيِل   ﴿: ولذا قال تعاىل يف القرناء [ب/449ل]

َيا َلْيَت َبْيِنيي  ﴿: ، ولذا يقول يوم القيامة(37: الزخرف) ﴾ْهَتُدوَنَوَيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُم
                            

= 
وقيال  ، (114) 417حلني للنيووي ص  رياض الصا: انظر. "رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم"

وقد صرح بقية بالتحديث فأِمنَّا بذلك شير   ،وهذا إسناد صحيح رجاله ثقا " :األلباين عن إسناد النسالي
رجاله ثقا  رجال الشيخني غري أن  هري بن حممد ضعيف ": وقال عن إسناد أيب داود وابن حبان. "تدليسه

. "فإنه مل خيرج فيه عن معىن حديث بقية واهلل أعلم ؛  أو كادولكنه يف هذا احلديث قد حف، من قبل حفظه
 (.419) 114، 4/114 السلسلة الصحيحة: انظر

 .4/417 وتفسري الطزي، (11)اجملالسة وجواهر العلم ص : انظر، البيت لعدي بن  يد( 4) 
ون هبا الدعاء عليى  وهي كلمة جر  على لسان العرب وال يريد، ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب( 4) 

: انظر .وأنه إن خالف فقد أساء ،أراد هبا املثل لريى املأمور بذلك اجلد :وقيل، وال وقو  األمر به، املخاطب
 . 4/43ولسان العرب ، 4/414النهاية يف غريب احلديث 

تنكح املرأة ): أخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( 3) 
كتياب   ،صيحيح البخياري  : انظر. (ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها فاهفر بذا  الدين تربت يداك

باب استحباب نكاح  ،كتاب الرضا  ،وصحيح مسلم، (4191) 3/4139 باب األكفاء يف الدين ،النكاح
 (.4411) 41/44 ذا  الدين

، واملرشي أليب الطيب الوشياء   474الزهرة أليب بكر بن داود ص : البيت ليحىي بن أكثم القاضي ، انظر ( 4) 
 .4 ص
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والصد عن السبيل هيو   (31من اآلية: الزخرف) ﴾َوَبْيَنَك ُبْعَد اْلَمْشِرَقْيِن َفِبْاَس اْلَقِريُن
َوْيَلَتى َلْيَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفالنًا  َيا﴿ :تزيني ما بني أيديهم وما خلفهم، وكذلك يقول

 ﴾َلَقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّْكِر َبْعَد ِإْذ َجاءََِني َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلإِلْنَساِن َخيُذوالً   ِلياًلَخ
َلَقيْد  ﴿: فهم من األكثر الذين قال تعاىل ﴾َوَحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل﴿ (41،49: الفرقان)

: ومن اليذين قيال فييهم    (7: يسّي) ﴾َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثِرِهْم َفُهْم ال ُيْؤِمُنوَن
مين  : السيجدة ) ﴾َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمن ي ألََْمألََنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعنَي﴿

 :وقييل  ،﴾ حال من الضمري اجملرور أي كالنني يف مجلة أميم ِفي ُأَمٍم، ﴿(43اآلية
اْدُخُلوا ِفيي  ﴿: تقدم من قوله ملا ؛ادخلوا :تقدير :واألحسن (4)مع :مبعىن (4)[يف]

ِمْن َقْبِلِهْم ِمَن اْلِجنِّ سبقت ﴿ ﴾َقْد َخَلْت، ﴿(31من اآليية : األعراف) اآلية ﴾...ُأَمٍم
اْدُخُلوا ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ِمَن اْلِجن  َواأِلْنِس ﴿: ﴾ هو كما قالَواأِلْنِس
كما أنَّكم أيهيا   ﴾ِإنَُّهْم َكاُنوا َخاِسِريَن﴿ (31آليةمن ا: األعراف)اآلية  ﴾...ِفي النَّاِر

 ﴾َفَأْصَبْحُتْم ِميَن اْلَخاِسيِرينَ  ﴿: املخاطبون خاسرون، كما قال يف وصفهم قريبا
 .(43من اآلية: فصلت)

ال َتْسنَؤُعوا ِلَهنَذا اْلُقنْرآِن    ﴾ أي بعضهم لبعض ﴿َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا﴿
، لتصدوا السامعني عين  (3)واخلرافا  واملكاء والتصدية وا باللغوم، تكلَواْلَغْوا﴾

ااعه وتفهمه، وهذا من تزيني القرناء، وهو عكس ما أمر اهلل به عباده، حييث  
َلَعلَُّكنْم  ﴿ (414من اآلية: األعراف) ﴾َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا﴿: قال

ن الذين يستمعونه، وتسميتهم له قرآنًا هتكميا أو  حممدًا عن اا  القرآ ﴾َتْغِلُبوَن
إقرارًا مبا يعلمونه وجيحدونه، أو باملعىن اللغوي وهم يطلقون عليه القرآن كيثريًا،  

                            
 .وهو خطأ وما أثبت من أصل املؤلف، أي تفسري أيب السعود" الواو: "يف األصل( 4)

 .4/444وتفسري أيب السعود ، 9/443والدر املصون ، 4/494الكشاف : انظر( 4)
، التصفيق: التصديةو .43/414ولسان العرب ، (مكو) ادةم 4/414كتاب العني : انظر، هو الصفري: املكا ( 3)

 . 347والقاموس احمليط ص ، 7/344لسان العرب : انظر
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 . (34من اآلية: الزخرف) ﴾َلْوال ُنز َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم﴿: حنو
ال َتْسيَمُعوا  ﴾ الذين قيالوا ﴿ الَِّذيَن َكَفُروالنذيقن ﴿﴾ أي فواهلل َفَلُنِذيَقنَّ﴿

وهيم داخليون    ،أو عام لكل كافر (41من اآليية : فصلت) ﴾ِلَهَذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه
 ﴾ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّتي ُكْنُتْم ِبَها ُتَكذُِّبوَن﴿حنو  ﴾َعَذابًا َشِديدًا، ﴿أوليًا دخواًل

 ﴾ سياا  أعماهلم، وكلها أسوأ األعميال َوَلَنْجِةَينَُّهْم َأْسَوَأ، ﴿(44من اآلية: سيبأ)
  .﴾الَِّذي َكاُنوا َيْعَؤُلوَن﴿ [أ/411ل]

َجنَةاُ  َأْعنَداِ    مبتدأ أي إذاقة العذاب الشديد، واجلزاء باألسوأ ﴿ َذِلَك﴾﴿
 ﴾لَِّه ِإَليى النَّيارِ  َوَيْوَم ُيْحَشُر َأْعَداُء ال﴿ :، وهم الذين تقدم فيهم(4)﴾، خزهاللَِّه
﴾ َلُهْم ِفيَهنا َداُر اْلُخْلندِ  و﴿ (4)﴾ عطف بيان جلزاءالنَّاُر، و﴿(49من اآلية: فصلت)

﴾ منصيوب  َجَةا ًًَرٌة ملا قبلها، هي دار اخللد، والبقاء الدالم ﴿مجلٌة مستأنفٌة مقر 
َم َفيِإنَّ َجَهينَّ  ﴿: ، أو باملصدر السابق فإنه ينصب بنحيو مبقدر أي جيزون جزاًء
﴾ ِبَؤا َكاُنوا ِبآياِتَنا َيْجَحنُدونَ ﴿ (13من اآلية: اإلسراء) (3) ﴾َجَزاُؤُكْم َجَزاًء َمْوُفورًا

اآليية  ﴾ ...َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنُفُسيُهمْ ﴿ينكروهنا مع اعترافهم بأهنا حق 
  .(44من اآلية: النمل)

َنا ِمَن َضاّلَربََّنا َأِرَنا الََّذْيِن َأ﴿ الناروهم يف دركا   ﴾َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا﴿
﴾ وهم القرناء الذين ُقيُضوا هلم، فإهنم الذين َ ْيُنوا هلم ميا بيني   اْلِجنِّ َواأِلْنِس

ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراءَََنيا  ﴿: أيديهم وما خلفهم، وسادهتم وكزالهم الذين قالوا
، واليذين اسيتكزوا واليذين أضيلوا     (17من اآليية : حزاباأل)﴾َفَأَضلُّوَنا السَِّبيال

َنْجَعْلُهَؤنا  ، ﴿(34من اآليية : سيبأ) ﴾َلْوال َأْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِننَي﴿: املستضعفني، وقالوا
يف دركا  النار، وهو  ﴾ِلَيُكوَنا ِمَن اأَلْسَفِلنَي﴾ يف أسفل سافلني ﴿َتْحَت َأْقَداِمَنا

                            
 .4/443وتفسري أيب السعود ، 4/493الكشاف : انظر( 4) 
 املصادر السابقة( 4) 
 .4/443وتفسري أيب السعود ، 9/444الدر املصون : انظر( 3) 
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 (11: األحيزاب ) ﴾ْم ِضْعَفْيِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنُهْم َلْعنًا َكيِبرياً َربََّنا آِتِه﴿: حنو قوهلم
 ﴾ُثمَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر َبْعُضُكْم ِبيَبْعٍض َوَيْلَعيُن َبْعُضيُكْم َبْعضياً    ﴿: وكما قال

 .(44من اآلية: العنكبو )
ليي  أخرج عبد الر اق وابن جرير وابن أيب حامت واحلاكم وصححه، عن ع

﴾ َنا ِمَن اْلِجين  َواأِلْنيسِ  َنا َأِرَنا الََّذْيِن َأَضالََّربَّ﴿: رضي اهلل عنه أنه ُسِال عن قوله
وهيو تفسيري    (4)ومثله عن عكرمة .(4)هو ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس: قال

 .ببعض من ابتدأ اإلضالل
دة القيرآن  مث شر  تعاىل يف ذكر فريق السعداء بعد بيان حال األشقياء على قاع

ُثمَّ قروا بالربوبية والوحدانية ﴿أ﴾ ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّه﴿: يف ذكر الفريقني فقال
﴾ على ذلك اإلقرار، أخرج الترمذي والنسالي والبزار وأبو يعلى وابن جرير اْسَتَقاُموا

اهلل  صلىهلل قرأ علينا رسول ا: وابن مردويه عن أنس قال (3)بن أيب حامت وابن عدياو
قد قاهلا ): ﴾ قالَربَُّنا اللَُّه ُثمَّ اْسَتَقاُموا (4)ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا﴿ :هذه اآلية عليه وآله وسلم

. (4)(ميو  فهو ممن اسيتقام عليهيا   ناس من الناس مث كفر أكثرهم، فمن قاهلا حىت
                            

واحلياكم يف  ، 44/434والطيزي يف تفسيريه  ، (4714) 3/443أخرجه عبد الير اق يف تفسيريه   ( 4) 
هذا حديث صحيح " :وقال احلاكم ،عن مالك بن حصني عن أبيه عن علي رضي اهلل عنه، 4/471مستدركه

، (41441) 9/414وأخرجه ابين أيب شييبة يف مصينفه    ، 4/471 ووافقه الذهيب ،"اإلسناد ومل خيرجاه
وهو أبو املقدام عن حبة بن جوين العرين عن عليي  ، ثابت احلداد من طريق، 44/434والطزي يف تفسريه 

 417ص، التقريب: انظر، وحبة صدوق له أغالط وكان غاليًا يف التشيع، وثابت صدوق يهم، رضي اهلل عنه
 .عن علي بدون إسناد( 41411) 41/3473، وهو يف تفسري ابن أيب حامت (4119) 441وص (141)

 .ومل أجد له سندًا، عن عبد بن محيد عن عكرمة 4/114ر املنثور ذكره السيوطي يف الد( 4) 

موليده يف  ، يف اجلرح والتعديل" الكامل" اإلمام صاحب كتاب، أبو أمحد ، بن عدي اجلرجاين هو عبد اهلل( 3) 
وتقدم يف هذه الصناعة وهو منصف ، صحَّح وعلَّلووجرَّح وعدَّل ، طال عمره وعال إسناده، هي477سنة 
 .4/413واألعالم ، (444) 41/444السري : انظر. هي314ما  سنة . جال حبسب اجتهادهيف الر

 [.ب/411ل]( 4) 

: باب قوله تعاىل ،كتاب التفسري ،والنسالي يف السنن الكزى، (3441) 734أخرجه الترمذي يف سننه ص( 4) 
، (1114) 43/491، والبيزار يف مسينده   (44411) 41/447 ﴾ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّه ُثمَّ اْسَتَقاُموا﴿

= 



 السجدة   ٿسورة  نص المحققال: البابَالثاني

 
 

(477) 

ر وغريهيم،  وأخرج ابن املبارك وعبد الر اق وابن جرير وابن أيب حامت وابن املنذ
أن ال تشركوا بياهلل   :االستقامة: عن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه، يف اآلية قال

وعبد بن محيد وابن جرير واحلاكم وصححه، عن  (4)خرج ابن راهويهأو. (4)شياا
ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا اللَّيُه  ﴿: ما تقولون يف هاتني اآليتني: نه قالأأيب بكر الصديق 

، (14مين اآليية  : األنعيام ) ﴾الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإمَياَنُهْم ِبُظْلٍم﴿و ﴾اْسَتَقاُمواُثمَّ 
ربنا اهلل مث عملوا هبا، واستقاموا على أمره فليم ييذنبوا ومل    :الذين قالوا: فقالوا

لقد محلتموها على أمر شديد، الذين آمنيوا  : مل يذنبوا، قال :يلبسوا إمياهنم بظلم
شرك، والذين قالوا ربنيا اهلل مث اسيتقاموا فليم    : يقول ،يلبسوا إمياهنم بظلم ومل

َفاْسَتِقيُموا ِإَلْييِه﴾  ﴿ :وتقدم يف صدر السورة (3)انتهى .يرجعوا إىل عبادة األوثان
﴾ أي اسيتقيموا  ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَله  َواِحيد  ﴿: بعد قوله (1من اآلية: فصلت)

                            
= 

، وابن عدي يف الكاميل  44/434 وابن جرير الطزي يف تفسريه، (3494) 171يعلى يف مسنده ص وأبو
هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا ": وقال الترمذي، ومل أجده يف تفسري ابن أيب حامت، 3/441

 :وعزاه البن أيب حامت، (3441) 734ليقه على سنن الترمذي صتع: انظر. وضعف إسناده األلباين. "الوجه
 .4/114السيوطي يف الدر املنثور :والبن مردويه، 4/441ابن كثري يف تفسريه 

والطيزي يف  ، (4719) 3/444وعبد الر اق يف تفسريه ، (341) 4/344رجه ابن املبارك يف الزهد خأ( 4) 
 43/411قال السيوطي يف جامع املسانيد واملراسييل  حامت،  ، ومل أجده يف تفسري ابن أيب44/434تفسريه

هي وعزاه .، ا"ألن أبا بكر رضي اهلل عنه ما كان يرى التفسري بالرأي ؛واألشبه أن يكون مرفوعًا: "(414)
 .4/114السيوطي يف الدر املنثور :البن أيب حامت وابن املنذر

رأسًا ، كان مع حفظه إمامًا يف التفسري، هي414ولد سنة  ،هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي املرو ي( 4) 
تويف ليلة النصف من شيعبان  . "جمتهد، حاف ، ثقة": قال عنه احلاف  ابن حجر، من ألمة االجتهاد، يف الفقه
 (.334) 441والتقريب ص، (79) 44/341 السري: انظر. هي431سنة 

 ،كاليا من طريق عبد اهلل بن إدريس، 4/471دركهواحلاكم يف مست، 44/434أخرجه الطزي يف تفسريه( 3) 
وقيال   ،عن أيب بكر الصيديق  ،عن األسود بن هالل ،عن أيب بكر بن أيب موسى ،عن أيب إسحاق الشيباين

ويشهد لبعضه ميا أخرجيه البخياري يف    ، ووافقه الذهيب ،"صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" :4/471احلاكم 
باب تفسري سيورة   ،كتاب التفسري، سلم فسر الظلم يف اآلية بالشركصحيحه من أن النيب صلى اهلل عليه و

 . 4/114السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه البن راهويه وعبد بن محيد، (4771) 3/4414 ،لقمان
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َوَوْييٌل  ﴿: ذي خاطبتكم أنه أوحي إيل، وقابيل االسيتقامة بقوليه   بتوحيده ال
 .﴾ فاآلية دليل لتفسري أيب بكر الصديقِلْلُمْشِرِكنَي
﴾ من جهة اهلل تعاىل يف دار الدنيا، ميدوهنم يف ميا  َتَتَنةَُّل َعَلْيِهُم اْلَؤالِئَكُة﴿

فع عنهم اخلوف يريدونه من األمور الدينية والدنيوية مما شرح اهلل صدورهم، وتد
َأنَّيا َأْرَسيْلَنا   ﴿رسل على الكيافرين  واحلزن بطريق اإلهلام، كما أن الشياطني ُت

، وكما قيض هلم قرناء مين  (13من اآلية: مرمي) ﴾الشََّياِطنَي َعَلى اْلَكاِفِريَن َتُؤ ُُّهْم َأّ ًا
ل نييز تت :الشياطني اإلنس واجلن، فزينوا هلم ما بني أيديهم وما خلفهم، وقييل 

يف قوليه  : قلنت  .(4)إذا قاموا من قبورهم :، وقيل(4)عليهم عند املو  بالبشرى
ميا   (34من اآليية : فصلت)َنْحُن َأْوِلَياُؤُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اآلِخَرِة﴾ ﴿: عنهم

﴾ ُتْم ُتوَعُدوَنَتَخاُفوا َوال َتْحَةُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْن َأالَّ، ﴿(3)يدل لألمرين
ال ختافوا مميا  : أخرج ابن املنذر وعبد بن محيد وابن أيب حامت عن جماهد يف اآلية

مون عليه من املو  وأمر اآلخرة، وال حتزنوا على ما خلفتم من أمر دنيياكم  ُدْقَت
أخرج ابين  . (4)يف ذلك كله[ أ/414ل] دين، فإنا سنخلفكم من ولد أو أهل أو
يؤتى املؤمن عند املو  : سلم قالأوابن أيب حامت عن  يد بن  أيب شيبة وابن املنذر

فيذهب خوفه، وال حتزن عليى اليدنيا وال    ،ال ختف مما أنت قادم عليه: فيقال له
أخرج أمحد والنسالي عين  . (4)على أهلها، فأبشر باجلنة فيمو  وقد أقر اهلل عينه

                            
 .44/434 تفسري الطزي: انظر. والسدي، قال به جماهد( 4) 

 .44/343 تفسري القرطيب: انظر. وهو قول قتادة ومقاتل( 4) 
 .املصدر السابق: انظر. وابن  يد، وهو اختيار وكيع( 3) 
تقدم الكالم عليها  ،من طريق ابن أيب جنيح عن جماهد وهي طريق ثابتة44/434 أخرجه الطزي يف تفسريه( 4) 

، ومل أجده يف تفسيري ابين   4/114السيوطي يف الدر املنثور: وعزاه البن املنذر وابن أيب حامت، ( 14)  ص
 .حامت أيب

عن وكيع عن سفيان عن  يد بن أسلم ، (31414) 44/374أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه بلف  مقارب ( 4) 
وأميا  ، (7414) 4137التقرييب ص : انظر. ووكيع هو ابن اجلراح بن مليح الرؤاسي ثقة حاف  عابد، به

= 
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من أحيب  ): ه وسلماهلل عليه وآل صلىقال رسول اهلل : أنس رضي اهلل عنه قال
: ، قلنا ييا رسيول اهلل  (لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه

ليس ذلك كراهية املو ، لكن املؤمن إذا ُحِضَر جياءه  ): كلنا يكره املو ، قال
البشري من اهلل مبا هو صالر إليه، فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقيي اهلل  

ن الفاجر أو الكافر إذا ُحِضَر جاءه ما هو صالر إلييه مين   إ، وفأحب اهلل لقاءه
وأخرج ابن املنذر وابن أيب حامت عن ثابت أنيه قيرأ   . (4)(الشر، فكره اهلل لقاءه

بلغنا أن العبد املؤمن حيث : ﴾ فوقف فقالَتَتَنزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِلَكُةالسجدة حىت ﴿
ال ختيف   :كانا معه يف الدنيا، فيقوالن له نايبعثه اهلل من قزه، يتلقاه ملكاه اللذ

وال حتزن، وأبشر باجلنة اليت كنت توعد، فيؤم ن اهلل خوفه ويقر عينه فما عظيميٌة  
خيشى الناس يوم القيامة إال وهي للمؤمن قرة عني ملا هداه اهلل، وملا كان يعميل  

 . (4)يف الدنيا
َوِفي ﴾ أعوانكم فيها على فعل اخلريا  ﴿اَنْحُن َأْوِلَياُؤُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَي﴿
﴾ مندكم بالشفاعة، أخرج ابن املبارك وعبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب اآلِخَرِة

رفقاؤكم يف الدنيا ال : قالاآلية ﴾ ...َنْحُن َأْوِلَياُؤُكْم ِفي اْلَحَياِةحامت عن جماهد ﴿
                            

= 
وعلى كيل حيال   سفيان فلم يتبني يل أهو سفيان بن عيينة أم سفيان الثوري ألن كاليا من شيوخ وكيع 

: وعزاه البن املنذر وابن أيب حامت، (4441) 394ص، و(4414) 394التقريب ص: انظر. فكاليا إمام ثقة
 .، ومل أجده يف تفسري ابن أيب حامت4/114السيوطي يف الدر املنثور

تاب ك ،والنسالي يف سننه الكزى، (44911) 41/344أخرجه أمحد هبذا اللف  يف مسنده عن أنس رفعه ( 4) 
وقد روي هذا احلديث بأوجه خمتلفة عن عدة من الصحابة كيأيب هرييرة   ، (44741) 41/374الرقالق 

وقال احلاف  ابن كثري رمحه اهلل بعد . وبعض تلك الروايا  يف الصحيحني، وعالشة وغريهم رضوان اهلل عليهم
. "صحيح من غري هذا الوجيه وقد ورد يف ال ،هذا حديث صحيح": أن أورد رواية اإلمام أمحد بإسنادها قال

 . 4/444 تفسري ابن كثري: انظر
كاليا عين ثابيت   ، 4/449 وابن أيب حامت كما يف تفسري ابن كثري، 4/344 أخرجه أبو نعيم يف احللية( 4) 

السيوطي يف اليدر   :وعزاه البن املنذر. ومل يبني ثابت البناين رمحه اهلل عمن نقله فهو منقطع اإلسناد، البناين
 .، ومل أجده يف تفسري ابن أيب حامت4/113 ثوراملن
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َمنا َتْشنَتِهي   يف اآلخيرة ﴿ ﴾ َوَلُكْم ِفيَها﴿ (4)نفارقكم حىت ندخل معكم اجلنة
﴾ ما تتمنون من افتعال اليدعاء  َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعوَنمن الطيبا  ﴿ َأْنُفُسُكْم﴾

 .وهو أعم من األول ،وهو الطلب، أي تدعون ألنفسكم
﴾ َما َتيدَُّعونَ ﴿ :، من قوله(4)﴾، نصب على احلالُنُةاًل ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم﴿

ل إعيالم بيأن ميا    نيز، ويف تقييده ما تدعون بالل هو ما يعد للضيفنيزوال
وقيال   عد للضيف،أل الذي نيزيتمنون بالنسبة ملا يعطون من عظالم العطايا كال

َوَتْصيِلَيُة  ، َفُنُزٌل ِميْن َحِمييمٍ  ﴿ :الضالني[ ب/414ل] يف نزل املكذبني: تعاىل
َكاَنْت َلُهيْم  ﴿ :، وقال يف الذين آمنوا وعملوا الصاحلا (93،94: الواقعة) ﴾َجِحيٍم

 . (417من اآلية: الكهف) ﴾َجنَّاُ  اْلِفْرَدْوِس ُنُزاًل
﴾ بني الدعاء إليه تعاىل قوله لرسيوله  َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل ِمؤَّْن َدَعا ِإَلى اللَِّه﴿
اْدُ  ِإَلى َسِبيِل َرب َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسيَنِة  ﴿: اهلل عليه وآله وسلم صلى
ُقْرآنيًا  ﴿: وقالت اجلن ملا اعوه (444من اآلية: النحل) ﴾َجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُنَو

َيا َقْوَمَنا َأِجيُبيوا َداِعيَي   ﴿: وقوله (4،4من اآلية: اجلين) ﴾َيْهِدي ِإَلى الرُّْشِد، َعَجبًا
اآليية   ﴾...لَّيِه َييْدُعوهُ  َوَأنَُّه َلمَّا َقاَم َعْبُد ال﴿: وقال (34من اآلية: حقافاأل) ﴾اللَِّه
غ للشرالع مين  فيدخل كل آمر مبعروف وناٍه عن منكر، ومبّل (49من اآلية: اجلين)

م من اجلهالة يصدق عليه أنه قد دعيا إىل  كتاب وسنة، وهاد من الضاللة، ومعّل
لعلي رضيي   اهلل عليه وآله وسلم صلىاهلل، وأن قوله أحسن األقوال، وصح قوله 

                            
الضعفاء واملتروكني : انظر. وفيه محاد بن شعيب وهو ضعيف، (343) 4/344أخرجه ابن املبارك يف الزهد ( 4) 

ولكن جاء له متابع عند الثعليب يف ، (4734) 3/471ولسان امليزان البن حجر ، (437) 13للنسالي ص 
إمام كما يف التقريب ، عابد، والفضيل ثقة، عياض عن منصور عن جماهد بهعن الفضيل بن  4/374تفسريه
، ومل 4/113السيوطي يف الدر املنثور: وابن أيب حامت، وابن املنذر، وعزاه لعبد بن محيد(. 4411) 711ص

 .أجده يف تفسري ابن أيب حامت

 .719صوإعراب القرآن للنحاس ، 4/311معاين القرآن وإعرابه للزجاج : انظر( 4) 
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 ،(4)(على يديك خري مما طلعت علييه الشيمس   يهدي اهلل رجاًلألن : )اهلل عنه
َيا َأيَُّها الرُُّسُل ُكُليوا ِميَن   ﴿: كما أمر اهلل تعاىل بقوله ﴾َوَعِؤَل َصاِلحًا َوَقاَل﴿

فجمع بني دعياء العبياد إىل اهلل    (44من اآلية: املؤمنون) ﴾الطَّي َباِ  َواْعَمُلوا َصاِلحًا
 ابتيهاجاً ﴾ ِإنَِّني ِمَن اْلُؤْسِلِؤنَي﴿: بأفعاله، وصرح بقولهبأقواله، والعمل الصاحل 

مبا ر قه اهلل من َجْعِله منهم، وإال فكونه دعا إىل اهلل وعمل صاحلًا فير    وسرورًا
َواْجَعْلَنيا  ﴿: عن إسالمه، ولبيان عظمة شأن اإلسالم كما قال اخلليل عليه السالم

َوَأَنيا  ﴿: داعيا له وإلااعيل، وكما قال أيضًا (441من اآلية: البقرة) ﴾ُمْسِلَمْيِن َلَك
َوُأِمْرُ  َأْن َأُكيوَن ِميَن   ﴿: وكما قال نوح (413من اآلية: األنعام) ﴾َأوَُّل اْلُمْسِلِمنَي

 . وهذا كثري يف خطابا  رسل اهلل (74من اآلية: يونس) ﴾اْلُمْسِلِمنَي
ملراد اإلخبار بعدم تساويهما، فهو ﴾ ليس االسَّيَُِِّة َوال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوال﴿

احلث على العمل بالفرق بني املسيء واحملسين يف   :، بل املرادوشرعًا معلوم عقاًل
: اليرمحن ) ﴾اإلحسانِإالَّ  اإلحسانَهْل َجَزاُء ﴿املعاملة، فجزاء سياة سياة مثلها، و

، أي هذا اجلعيل  (34: مالقل) ﴾َأَفَنْجَعُل اْلُمْسِلِمنَي َكاْلُمْجِرِمنَي﴿ :وقريب منه (11
بلة اإلساءة مبثلها، ال يقضي به عقل وال شر ، فهذا أصل، وجيو  اخلروج عن مقا

مين  : النحل) ﴾واإلحسانِإنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل ﴿، (4)واهلل حيبه ويأمر بهألنه إحسان 

، ، فجزاء سياة مبثلها عدل، والعفو إحسان، ومقابلتها باإلحسان أحسين (91اآلية
﴾ أي ادفع السياة باخلصلة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن﴿[ أ/414ل]: ولذا قال تعاىل

َفِإَذا الَّنِذي َبْيَننَك َوَبْيَننُه    اليت هي أحسن منها، وهو اإلحسان إىل من أساء ﴿

                            
ويف البخاري ومسلم من حيديث  ، هبذا اللف  من حديث أيب رافع، 3/191أخرجه احلاكم يف مستدركه ( 4) 

أصحاب النيب صلى فضالل  كتاب ،صحيح البخاري: انظر( ر النعمْمخري  لك من ُح:  )سهل بن سعد بلف 
كتاب  ،وصحيح مسلم ،(3714) 3/4441باب مناقب علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه  ،اهلل عليه وسلم
 (4411) 44/444باب من فضالل علي رضي اهلل عنه  ،فضالل الصحابة

 ".صح: "جاء ملحقًا باحلاشية، وعليه" واهلل حيبه ويأمر به: "قوله (4) 
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قريب شفيق، وأنت مأمور باإلحسان إليه فكذلك من  ﴾َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِؤيٌم
أحسن إليه حىت كأنه هو، وهذا نتيجة األمر بالدفع باألحسن، إال أهنا  كان عدوًا
﴾ راضوا نفوسهم على الصز ووطنوهيا  الَِّذيَن َصَبُرواِإالَّ َوَما ُيَلقَّاَها خصلٌة، ﴿

﴾ من األجر واملثوبة، وفسر احل  ُذو َحظٍّ َعِظيٍمِإالَّ َوَما ُيَلقَّاَها عليه، وقهروها ﴿
 . (4)العظيم باجلنة

َوُقْل َرب  َأُعوُذ ِبَك ِمْن ﴿: ﴾ هو حنو قولهَوِإمَّا َيْنَةَغنََّك ِمَن الشَّْيَطاِن َنْةٌغ﴿
   واهلمز متقاربان، وهيو دون األ ّ نيز، فإن ال(97: املؤمنون) ﴾َهَمَزاِ  الشََّياِطنِي
مين  : ميرمي ) ﴾ْم َأّ ًاَأنَّا َأْرَسْلَنا الشََّياِطنَي َعَلى اْلَكاِفِريَن َتيُؤ ُّهُ ﴿: الذي قال تعاىل

بأمر ال يرضاه اهلل تعاىل، فإنه إمنا ييدعو إىل ذليك    (4)تزعجك :، واملراد(13اآلية
﴾ التجئ إليه وافز  إىل إعاذته تعاىل، فإنه هو الذي يعيذ عبياده  َفاْسَتِعْذ ِباللَِّه﴿

اإلعاذة بكيفية  ﴾اْلَعِليُم﴾ الستعاذتك ﴿ِإنَُّه ُهَو السَِّؤيُعمن كل مكروه، ألجل ﴿
 . من عدوك
﴾، اللَّْيُلالدالة على قدرته وعلمه وحكمته ورمحته بعباده، ﴿ ﴾َوِمْن آَياِتِه﴿

ولباسًا،  (91من اآليية : األنعام) ﴾َجَعَل اللَّْيَل َسَكنًا﴿: إجياده، وجعله سكنًا، كما قال
﴾ ولتبصروا فيه اُرالنََّهََ﴾ إجياده ﴿و﴿ (41: النبأ) ﴾َوَجَعْلَنا اللَّْيَل ِلَباسًا﴿: كما قال

َوَجَعْلَنيا اللَّْييَل   ﴿إجياديا  ،﴾ من آياتهَوالشَّْؤُس َواْلَقَؤُر﴿ ،ولتبتغوا من فضله
 (44مين اآليية  : اإلسيراء ) ﴾َوالنََّهاَر آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آَيَة النََّهاِر ُمْبِصَرًة

لكل خملوق هلل لالستدالل بيه علييه،   وكرر تعاىل ذكريا وذكر منافعهما، وأن ا
هناهم تعياىل   وملا كان يف جهلة العباد من يسجد للشمس والقمر ضاللًة وجهاًل

﴾ فإهنما خلقان مسخران، إمنا ال َتْسُجُدوا ِللشَّْؤِس َوال ِلْلَقَؤِر﴿: عن ذلك وقال
﴾ أي األربعة نََّواْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي َخَلَقُه﴿: ُيسجد خلالقهما كما أمر به، فقال

                            
 .439، 44/431تفسري الطزي: انظر. وقتادة، وهو قول ابن عباس( 4) 
 ".يزعجك: "كذا يف األصل، واألصوب أن يقال( 4) 
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أو اآلييا  أو ألهنيا    ،، ألن حكم مجاعة من ال يعقل حكم األنثيى (4)املذكورة
آيا ، وَضمُّ الليل والنهار إىل ما يسجدون له لإلعالم بكمال سيقوطهما عين   

﴾ ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدوَنرتبة السجود، وأن الكل خملوقا  له تعاىل، ودالة عليه ﴿
أنوا  العبادة، وال يسيتحقه وينفيرد بيه    [ ب/414ل] أعظمفإن السجود من 

 . وخيصص إال اهلل سبحانه
﴾ أي الذين كفروا من اجلن واإلنس كما تقيدم ذكيرهم   َفِإِن اْسَتْكَبُروا﴿

َفَأمَّا َعاد  َفاْسَتْكَبُروا ِفيي األََْرِض ِبَغْييِر   ﴿وأنفوا، كما قال يف عاد فيما مر آنفًا 
: ﴾ هيم املاللكية، كميا قيال    َفالَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك﴿ (44يةمن اآل: فصلت) ﴾اْلَحق 
، وكميا  (49من اآليية : الزخرف)َوَجَعُلوا اْلَمالِلَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمِن ِإَناثًا﴾ ﴿
 ُيَسيب ُحوَن اللَّْييلَ  ، َوَمْن ِعْنَدُه ال َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه َوال َيْسَتْحِسُروَن﴿: قال

بيل   ؛، وهذا ليس هو جواب الشرط(41، 49 من اآلية: األنبياء) ﴾َوالنََّهاَر ال َيْفُتُروَن
فإن استكزوا فال تذهب نفسك عليهم حسرا  فلنيا   :جوابه حمذوف، كأنه قال

ُيَسبُِّحوَن َلُه ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر َوُهْم ، ﴿(4)عباد ال يستكزون وال يفترون عن العبادة
مٌة وال فتور  وال استحسار  عن العبادة، وليذا  آ﴾، فهم ال تأخذهم سُموَنال َيْسَأ
َوِإنَّيا  ﴿: ، وقيالوا (31من اآلية: البقرة) ﴾َوَنْحُن ُنَسب ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقد ُس َلَك﴿: قالوا

 . (414،411 الصافا) ﴾َوِإنَّا َلَنْحُن اْلُمَسب ُحوَن  َلَنْحُن الصَّافُّوَن
حني ميسها االحتياج  ﴾َأنََّك َتَرى اأَلْرَض﴿ :﴾ الدالة على إهليتهِهَوِمْن آَياِت﴿

﴾ يابسة متطامنة، مستعار من اخلشو  مبعىن التذلل، ويف آيية  َخاِشَعًةإىل املاء ﴿
َوآَييٌة  ﴿: يس أي يابسة، ويف آية (4من اآلية: احلج) ﴾َوَتَرى األََْرَض َهاِمَدًة﴿: احلج

َفُسْقَناُه ِإَلى ﴿: ، ويف اآلية األخرى(33من اآلية: ييس) ﴾َأْحَيْيَناَهاَلُهُم األََْرُض اْلَمْيَتُة 
﴾، وذلك بعيد إرسيال   َفِإَذا َأْنَةْلَنا َعَلْيَها اْلَؤاَ ، ﴿(9من اآليية : فاطر) ﴾َبَلٍد َمي ٍت

                            
 .وهي الليل والنهار والشمس والقمر، لألربعة املذكورة ﴾خلقهن﴿: ي يعود الضمري يف قوله تعاىلأ( 4)

 .44/314التحرير والتنوير البن عاشور : انظر( 4)
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َماِء َكْيَف اللَُّه الَِّذي ُيْرِسُل الر َياَح َفُتِثرُي َسَحابًا َفَيْبُسُطُه ِفي السَّ﴿: الرياح كما قال
فطوى هنيا   (41من اآلية: الروم)﴾َيَشاُء َوَيْجَعُلُه ِكَسفًا َفَتَرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخالِلِه

 األن النبيا  إذا دني   ؛﴾ حتركت بالنبا ، وانتفختاْهَتةَّْتما نشر يف غريه ﴿
 ﴾ِهييجٍ َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َ ْوٍج َب﴿: ههوره ارتفعت األرض وانتفخت، ويف احلج

َوَأْنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْنَبْتَنا ِفيَها ِميْن ُكيلِّ َ ْوٍج   ﴿: ويف لقمان (4من اآلية: احلج)
﴾ ألن َوَرَبْت ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها، ﴿(4)طوى كما قدمناه (41من اآليية : لقمان) ﴾َكِرمٍي

فيإن   ؛﴾ من احليوانيا  َتىَلُؤْحِيي اْلَؤْوميتة ﴿ يبسها إماتة هلا، لذا تسمى أرضًا
ل نييز اإلحياء يف قدرته تعاىل لكل ميت واحد، فإهنا تدفن احلبة يف األرض مث ي

احليوان ييدفن يف  [ أ/413ل] املاء عليها، فتنفلق مث تشق األرض وتظهر، كذلك
﴾ ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍ  َقِديٌراألرض، مث يريد اهلل إعادته وحياته فيعيده كما بدأه، ﴿

 . غ القدرةبال
: األعراف) ﴾َوَذُروا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي َأْسَماِلِه﴿: ﴾ تقدمِإنَّ الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن﴿

لة بالطعن فيها وحتريفها وإمالتها عن معانيهيا،  نيز﴾ املِفي آَياِتَنا﴿ (411من اآليية 
فسيريها  ت :(4)وعدم اإلميان هبا بامليل عنها، واالستهزاء هبا وتكذيبها، ويدخل فيه

ِإنَّ ﴿هو معليوم   ﴾ال َيْخَفْوَن َعَلْيَنابالباطل، وتقليب معانيها ملذاهب وأغراض ﴿
، وإمنيا   (4من اآلية: آل عمران) ﴾ال َيْخَفى َعَلْيِه َشْيٌء ِفي األََْرِض َوال ِفي السََّماِءاهللََ 

ُيْلَقى ِفني   َأَفَؤْن﴿: هو إخبار  مراد  به التهديد، ونبه تعاىل على كيفية اجلزاء بقوله
، فاملراد مبن يلقيى يف  (44: ّق) ﴾َأْلِقَيا ِفي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد﴿: ّقويف  ﴾النَّاِر
الَِّذي َجَعَل َمَع اللَِّه ِإَلهًا آَخيَر    َمنَّاٍ  ِلْلَخْيِر ُمْعَتٍد ُمِريٍب ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد﴿النار 

: ﴾ هو من باب التهكم حنو قولهَخْيٌر﴿ (44،41: ّق) ﴾يِدَفَأْلِقَياُه ِفي اْلَعَذاِب الشَِّد
َأيُّ اْلَفيِريَقْيِن َخْيير    ﴿: وحنو (44من اآلية: الفرقان) ﴾َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َيْوَمِاٍذ َخْير ﴿

                            
 .كما يف اآلية املتقدمة، أي طوى إرسال الرياح وإثارة السحاب وبسطه يف السماء( 4) 

 ".صح: "ة، وعليهجاء ملحقًا يف احلاشي" ويدخل فيه: "قوله( 4) 
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﴾ وهم أهيل  َأمَّْن َيْأِتي آِمنًا َيْوَم اْلِقَياَمِة﴿ (73 من اآلية: مرمي) ﴾َمَقامًا َوَأْحَسُن َنِدّيًا
اْعَؤُلنوا َمنا   وحنوهيا ﴿  (37 من اآلية: سيبأ) ﴾َوُهْم ِفي اْلُغُرَفاِ  آِمُنوَن﴿إلميان ا

﴾ من خري وشر، وهو أمر للتهديد، وأخرج ابن مردويه، عن ابين عبياس   ِشُِْتْم
، فعلى كالميه ليسيت   (4)انتهى. هذا ألهل بدر خاصة: رضي اهلل عنهما، قال

 ،فخيري   فيجا يكم على أعمالكم إن خيرياً  ﴾َبِصرٌي ِإنَُّه ِبَؤا َتْعَؤُلوَن﴿ (4)للتهديد
 .فشر  وإن شرًا
ِإنَّ الَّيِذيَن  ﴿ :﴾ أي القرآن، وهذه اجلملة بدل من قولهِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبالذِّْكِر﴿

َلؤَّنا  ، ﴿(41مين اآليية  : فصيلت ) (3)علينا﴾ ال َيْخَفْوَن﴿: وخز إن، ﴾ُيْلِحُدوَن ِفي آَياِتَنا
كثري املنافع عدمي النظري، أو منيع  ﴾َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعِةيٌةي ملا شاهدوه وعرفوه ﴿﴾ أَجاَ ُهْم

 . (4)ال تتأتى معارضته وهي مجلة حالية مفيدة لغاية شناعة الكفر به
﴾ ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوال ِمنْن َخْلِفنهِ  ﴾ أي ما يبطله ويكذبه ﴿ال َيْأِتيِه اْلَباِطُل﴿

ال َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوال ِميْن  ﴿ يف اآلية]اهد أخرج عبد بن محيد عن جم
 .(1)ال يدخل فيه الشيطان ما ليس منه وال أحد من الكفرةالذي : (4)[﴾ قالَخْلِفِه

                            
ولكين يشيهد ليه ميا يف     ، عثر على إسنادهأومل ، 4/111السيوطي يف الدر املنثور  :نسبه البن مردويه( 4) 

فقال عمر ييا  : الصحيحني من حديث علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يف قصة حاطب بن أيب بلتعة وفيها
وما يدريك لعل اهلل أن يكون قد اطلع عليى   ،إنه شهد بدرًا): رسول اهلل دعين أضرب عنق هذا املنافق فقال

بياب   ،كتاب اجلهاد والسيري  ،صحيح البخاري: انظر. (شاتم فقد غفر  لكم اعملوا ما: أهل بدر فقال
 41/41باب من فضالل أهل بيدر  ،كتاب فضالل الصحابة ،وصحيح مسلم، (3117) 4/944اجلاسوس 

(4494.) 

 ".صح: "هنا جاء ملحقًا يف احلاشية، وعليه إىل..." وأخرج ابن مردويه: "من قوله( 4) 

 .4/441وتفسري أيب السعود ، 9/449والدر املصون ، 4/491الكشاف : انظر( 3) 

 .4/441وتفسري أيب السعود ، 7/114البحر احمليط : انظر( 4) 

 والتصيويب مين اليدر    والعبارة فيهيا ركاكية،  " ...الباطل الذي ال يدخل فيه الشيطان: "يف األصل( 4) 
 . 4/119املنثور

 .ومل أعثر على إسناده، 4/119السيوطي يف الدر املنثور :عزاه لعبد بن محيد( 1) 
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، كما وصيفه اهلل  (4)ال تكذبه الكتب اليت سبقته وال يكذهبا :من بني يديه: وقيل
فهيو   (94مين اآليية  : األنعيام ) ﴾ِذي َبْيَن َيَدْيِهُمَصد ُق الَّ﴿بذلك يف عدة آيا  أنه 

﴾ ال يأيت بعده كتاب مين السيماء   َوال ِمْن َخْلِفِهتصدقه، ﴿ يصدقها وهي أيضًا
 (4من اآليية : هود) ﴾ُأْحِكَمْت آَياُتُه﴿﴾ ولذا وصفه بأنه َتْنِةيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِؤيٍد﴿

، (4: لقميان ) ﴾ِكَتاِب اْلَحِكيِمِتْلَك آَياُ  اْل﴿باحلكيم [ ب/413ل] ووصفه أيضًا
 : بقوله اهلل عليه وآله وسلم صلىاهلل رسوله  (4)...مث

َما َقْد ِقينَل ِللرُُّسنِل ِمنْن    ِإالَّ من الكفار أهل الضالل ﴿ ﴾َما ُيَقاُل َلَك﴿
 ﴾ِحينيٍ َرُجٌل ِبِه ِجنٌَّة َفَتَربَُّصوا ِبِه َحتَّى ِإالَّ ِإْن ُهَو ﴿: فإن قوم نوح قالوا ﴾َقْبِلَك

وقال  (31من اآلية: الطور) ﴾َنَتَربَُّص ِبِه َرْيَب اْلَمُنوِن﴿: ، فقالت قريش (44: املؤمنون)
 (34مين اآليية  : هيود ) ﴾َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل ِإِن اْفَتَرْيُتُه َفَعَليَّ ِإْجَراِمي﴿: قوم نوح

 ﴾ْيُتُه َفال َتْمِلُكوَن ِلي ِمَن اللَِّه َشيْيااً َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل ِإِن اْفَتَر﴿: وقالت قريش
َأْفَتَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا َأْم ﴿: اهلل عليه وآله وسلم صلىوقالوا له  (1من اآلية: حقافاأل)

ال َتَذُرنَّ آِلَهَتُكْم َوال َتيَذُرنَّ َوّدًا َوال  ﴿: وقال قوم نوح (1من اآلية: سيبأ) ﴾ِبِه ِجنٌَّة
: ص) ﴾َأِن اْمُشوا َواْصِبُروا َعَلى آِلَهِتُكْم﴿: وقالت قريش (43من اآلية: حنو) ﴾ُسَواعًا

: وقالت قريش (44من اآليية : غافر) ﴾َساِحر  َكذَّاب ﴿: (3)وقال قوم موسى (1من اآلية
َأُأْلِقَي الذِّْكُر َعَلْيِه ِميْن  ﴿: وقالت عاد هلود (4من اآلية: ص) ﴾َهَذا َساِحر  َكذَّاب ﴿
َأُأْنِزَل َعَلْيِه اليذِّْكُر ِميْن   ﴿: وقالت قريش (44: القمير ) ﴾َبْل ُهَو َكذَّاب  َأِشر  َبْيِنَنا
َبَشر  ِمْثُلُكْم َيْأُكُل ِممَّا َتْأُكُلوَن ِمْنُه ِإالَّ َما َهَذا ﴿: وقالت عاد (1من اآلية: ص) ﴾َبْيِنَنا

َهيَذا الرَُّسيوِل   ِل َما﴿: قريشوقالت  (33من اآلية: املؤمنون) ﴾َوَيْشَرُب ِممَّا َتْشَرُبوَن
اهلل علييه   صلىوإذا َعَرف  (7من اآلية: الفرقان) ﴾َيْأُكُل الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي األََْسَواِق

                            
 .47/434ذكره الرا ي يف تفسريه ومل ينسبه إىل أحد ( 4) 
 . واملراد تسليته صلى اهلل عليه وسلم ،"آنس: "ولعلها، يف األصل غري واضحة( 4) 

 .أي فرعون وقومه( 3) 
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ما قصه اهلل، تأسى مبا وقع لرسل اهلل من قبل وصز كميا صيزوا،    وآله وسلم
من : حقافاأل) ﴾ِم ِمَن الرُُّسِلَفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلوا اْلَعْز﴿: وبالصز أمره اهلل، فقال

املراد ما يقال لك فيما يوحى إليك إال ما قيد قييل يف اليوحي     :وقيل (34اآلية
﴾، َوُذو ِعَقاٍب َأِليٍم﴾ ملن تاب وأناب ﴿ِإنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة﴿ :وهو ،(4)للرسل

 : بقولهفرد اهلل عليهم  ،لو أنزل عليه القرآن بلغة العجم :كان الكفار يقولون
ُقْرآنًا َأْعَجِؤّيًا ﴾ أي القرآن الدال عليه بذكر آياتنا وبالذِّكر ﴿َوَلْو َجَعْلَناُه﴿

﴾ أي أكيالم  َأَأْعَجِؤنيٌّ ﴾ بلسان نفهمه ﴿آَياُتُه﴾ بينت ﴿َلَقاُلوا َلْوال ُفصَِّلْت
بيان التنايف والتنافر بيني الكيالم    :﴾ واملرادَعَرِبيٌّ   ﴿ ََ﴾ املرسل بهوأعجمي ﴿

بيان أن آيا  اهلل على أي وجه جاءهتم وجيدوا فيهيا    :رسل به، واملقصودوامل
به وأيقنوا أنيه كيالم اهلل   ﴾ ُقْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنواح، ﴿ْدمتعنتًا وانفتح هلم فيها َق

﴾ هلم ألدواء األديان مين  َوِشَفاٌ يهتدون به إىل مصاحل الدين والدنيا ﴿ ُهدًى﴾﴿
 ﴾َوِشَفاٌء ِلَما ِفيي الصُّيُدورِ  ﴿: ا قال تعاىلالشكوك والشبها  والشهوا ، كم

َوُنَنز ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشيَفاٌء  ﴿وألدواء األبدان [ أ/414ل] (47من اآليية : يونس)
ِفي آَذاِنِهنْم  ﴾ به ﴿َوالَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن﴿ (14من اآلية: اإلسراء) ﴾َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِننَي

َوَقاُلوا ُقُلوُبَنا ِفي َأِكنَّيٍة  ﴿: نهم يف أول السورة أهنم قالواكما حكى اهلل ع ﴾َوْقٌر
 (4مين اآليية  : فصيلت ) ﴾ِممَّا َتْدُعوَنا ِإَلْيِه َوِفي آَذاِنَنا َوْقر  َوِمْن َبْيِنَنا َوَبْيِنَك ِحَجاب 

َوال َيِزييُد  ﴿: ﴾ كما أنه لغريهم نور وهدى، وكميا قيال  َوُهَو َعَلْيِهْم َعؤًى﴿
ُيَنناَدْوَن  ﴾ الذين ال يؤمنون ﴿ُأوَلَِِك﴿ (14من اآلية: اإلسراء) ﴾َخَسارًاِإالَّ نَي الظَّاِلِم

﴾ متثيل هلم يف عدم قبوهلم واستماعهم ملن ينيادي مين مسيافة    ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد
 .سمع من مثلها األصوا بعيدة، ال يكاد ُي

 .(4)شينع أايالهم  ن يوم القيامية بأ ْوناَدُي: أخرج سعيد بن منصور عن الضحاك قال
                            

 .ومل يعزه ألحد، 4/497قول يف الكشاف ذكر هذا ال( 4) 

مين  44/441 الطزي يف تفسريه :وقد ذكره عن الضحاك، مل أجده يف املطبو  من سنن سعيد بن منصور( 4) 
= 
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 . (4)بعيد عن قلوهبم: وأخرج عبد بن محيد وابن املنذر عن جماهد قال
آمن به قوم وكفر به آخيرون،   ﴾َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاْخُتِلَف ِفيِه﴿

َوَلنْوال  عقب تسلية ﴿ اهلل عليه وآله وسلم صلىكما صنع قومك، فهو تسلية له 
وهي الِعَدة بتأخري عذاهبم إىل يوم القيامة، كما تكيرر  ﴾ َربَِّكَكِلَؤٌة َسَبَقْت ِمْن 

أي  َوِإنَُّهْم﴾﴾ بني املؤمنني واملكذبني من كل طالفة ﴿َلُقِضَي َبْيَنُهْمذكر ذلك ﴿
﴾ ُمْوِقع يف الريبية، وتقيدمت   ُمِريٍب﴾ من القرآن ﴿َلِفي َشكٍّ ِمْنُهكفار مكة ﴿

 . (4)هذه اآلية بلفظها يف آخر سورة هود
﴾ يعمليه  َفِلَنْفِسِه﴾ بأن آمن بكتب اهلل وعمل مبا فيها ﴿َمْن َعِؤَل َصاِلحًا﴿

﴾ وباليه ال عليى غيريه    َفَعَلْيَها﴾ بأن كذب بآيا  اهلل ﴿َوَمْن َأَساَ ال لغريه ﴿
َوَما َربُّنَك  ﴿ (411من اآليية : البقرة) ﴾َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت﴿: وحنوه
َوَما َهَلْمَناُهْم َوَلِكْن َكياُنوا  ﴿ (3)﴾، تقدم الكالم على هذه الصيغةِلْلَعِبيِدٍم ِبَظال

 . (71: الزخرف) ﴾ُهُم الظَّاِلِمنَي
َيْسَأُلَك النَّاُس ﴿: ﴾ وقت قيامها حنوُيَردُّ ِعْلُم السَّاَعِة﴾ ال إىل غريه ﴿ِإَلْيِه﴿

َيْسيَألوَنَك َكَأنَّيَك   ﴿ (13من اآلية: األحزاب) ﴾ِهَعِن السَّاَعِة ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد اللَّ
َيْسيَألوَنَك َعيِن   ﴿ (417من اآليية : األعراف) ﴾َحِفيٌّ َعْنَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد اللَِّه

                            
= 

كما ، اختلفوا فيه بني موثٍق ومضع ف، وأجلح بن عبد اهلل، طريق سفيان عن أجلح عن الضحاك بن مزاحم به
والضحاك نفسه ، (417) 441احلاف  يف التقريب صدوق شيعي صوقال  477، 4/471يف هتذيب الكمال 

 .4/444والعجاب ، (431) 4/491السري : انظر، صدوق كثري اإلرسال ومل يلق ابن عباس رضي اهلل عنهما
وهو إسناد  صحيح كما ، من طريق سفيان عن ابن جريج عن جماهد به، 44/441أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4) 

لكنه أخرجه  4/191 السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه لعبد بن محيد، 4/479 الصحيح قاله صاحب التفسري
 .عن قتادة وليس عن جماهد

 .441سورة هود آية ( 4) 
ُهْلمًا  ِمْثَل َدْأِب َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َوَما اللَُّه ُيِريُد﴿ :تقدم يف سورة غافر عند قوله تعاىل( 3) 

 .(34: غافر) ﴾ِلْلِعَباِد
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: النا عييا  ) ﴾ِإَلى َرب َك ُمْنَتَهاَهيا   ِفيَم َأْنَت ِمْن ِذْكَراَها  السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها

وهي أحيد اخلميس الييت     (14من اآلية: الزخرف) ﴾َوِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة﴿ (44-44
جلزيل عليه السيالم وقيد    اهلل عليه وآله وسلم صلى، وقال (4)استأثر اهلل بعلمها

َوَما َتْخُرُج ِمنْن َثَؤنَراٍت ِمنْن    ﴿ (4)(ما املساول عنها بأعلم من السالل): سأله
الطليع وغطياء   [ ب/414ل] الكاف، وهو وعياء  ﴾ مجع ِكْم بكسرَأْكَؤاِمَها

مين  : لقميان ) ﴾َوَيْعَلُم َما ِفي األََْرَحاِم﴿: ﴾ هو حنوَوَما َتْحِؤُل ِمْن ُأْنَثى﴿ (3)رَوالّن

﴾ هو ختصيص لبعض معلوماتيه، وإال  ِبِعْلِؤِهِإالَّ ﴾ من أنثى ﴿َوال َتَضُع﴿ (34اآلية
ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَبر  َواْلَبْحِر َوَميا  ِإالَّ َيْعَلُمَها  َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال﴿: فإنه يقول

ِإالَّ َيْعَلُمَها َوال َحبٍَّة ِفي ُهُلَماِ  األََْرِض َوال َرْطٍب َوال َيياِبٍس  ِإالَّ َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة 
﴾ كثر يف َرَكاِئيَأْيَن ُش﴿: فيقول َوَيْوَم ُيَناِديِهْم﴾﴿ (49: األنعام) ﴾ِفي ِكَتاٍب ُمِبنٍي

الكتاب العزيز هذا املعىن وأضافهم إىل نفسه، ألن املراد اإلخبار عن  عمهم أن له 
: القصيص ) ﴾َأْيَن ُشَرَكاِلَي الَِّذيَن ُكْنُتْم َتْزُعُموَن﴿: تعاىل شركاء، كما نص به قوله

: األنعام) ﴾َتْزُعُموَن َأْيَن ُشَرَكاُؤُكُم الَِّذيَن ُكْنُتْم﴿: وأضافهم إليهم بقوله (14من اآلية

: النحل) ﴾َأْيَن ُشَرَكاِلَي الَِّذيَن ُكْنُتْم ُتَشاقُّوَن ِفيِهْم﴿: وإىل نفسه يف قوله (44من اآلية

َوِإَذا َرأى الَِّذيَن َأْشَرُكوا ُشَرَكاءََُهْم َقاُلوا َربََّنا َهُؤالِء ُشَرَكاُؤَنا ﴿وإليهم  (47من اآلية
َوَيْوَم َيُقوُل َناُدوا ُشَرَكاِلَي الَِّذيَن ﴿ (11من اآلية: النحل) ﴾ِمْن ُدوِنَكالَِّذيَن ُكنَّا َنْدُعو 

أخزناك ما أحيد    ﴾َقاُلوا آَذنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشِهيٍد﴿ (44من اآلية: الكهف) ﴾َ َعْمُتْم
اتُِّبُعوا ِميَن  ِإْذ َتَبرََّأ الَِّذيَن ﴿: منا يشهد هلم بالِشْركة، إذ تزأنا منهم ملا عاينا لقوله

                            
ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َوُيَنز ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِفي األََْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفس  َمياَذا  ﴿: يشري إىل قوله تعاىل( 4) 

 .(34: لقمان) ﴾َعِليم  َخِبري  َتْكِسُب َغدًا َوَما َتْدِري َنْفس  ِبَأي  َأْرٍض َتُموُ  ِإنَّ اللََّه

باب سؤال جزيل النيب صلى اهلل عليه وسيلم عين اإلمييان واإلسيالم      ،كتاب اإلميان ،أخرجه البخاري( 4) 
، باب بيان اإلميان واإلسيالم واإلحسيان   ،كتاب اإلميان ،ومسلم، (41) 4/41واإلحسان وعلم الساعة 

 .نهمن حديث عمر بن اخلطاب رضي اهلل ع( 1) 4/434

 .4411والقاموس احمليط ص، 44/441لسان العرب : انظر( 3) 
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واعلم أنه حكى اهلل تعاىل عنهم أجوبًة خمتلفيًة   (411من اآليية : البقرة) ﴾الَِّذيَن اتََّبُعوا
وتارة أجاب اليذين   (43من اآلية: األنعام) ﴾َواللَِّه َرب َنا َما ُكنَّا ُمْشِرِكنَي﴿: تارًة قالوا

مين  : القصص) ﴾ا َأْغَوْيَناُهْم َكَما َغَوْيَناَربََّنا َهُؤالِء الَِّذيَن َأْغَوْيَن﴿: حق عليهم القول

وهم  (74من اآليية : القصص) ﴾َوَنَزْعَنا ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة َشِهيدًا﴿: وتارة قال تعاىل (13اآلية
 اآليية  ﴾...َفُقْلَنا َهاُتوا ُبْرَهياَنُكمْ ﴿: الذين أرسلهم اهلل من األنبياء عليهم السالم

يحتمل أهنا مواقف جييبون يف كل مقام مبقيال،  وغري ذلك، ف (74من اآلية: القصص)
 .وحيتمل أن كل أمة هلا جواب

﴾ أي غاب عنهم الذين عبيدوهم  َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْدُعوَن ِمْن َقْبُل﴿
من مهرب من عيذاب   ﴾َما َلُهْم ِمْن َمِحيٍصأيقنوا ﴿ :﴾َوَظنُّوا﴿ ،ودعوهم آهلة

 .اهلل
﴾ من طلب السعة والنعمية  ِمْن ُدَعاِ  اْلَخْيِر﴿ ﴾ ال ميلاإلنسانال َيْسَأُم ﴿

َفَيُؤوٌس ﴾ العسر والضيق أدىن مس ﴿َوِإْن َمسَُّه الشَّرُّوالعافية وأسباب املعيشة، ﴿
بالغ يف قطع الرجاء ونيل الفرج واخللوص مما مسه، وهي بصيغيت املبالغة ُم ﴾َقُنوٌط

: هلوم جهول، وتقدم :[أ/414ل] يف األمرين لإلعالم بقبح حال العبد، وهو حنو
 .(17من اآلية: يوسف) ﴾اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَنِإالَّ ِإنَُّه ال َيْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ﴿

﴾ شدة مين  ِمْن َبْعِد َضرَّاَ ﴾ من فضلنا وعطالنا ﴿َوَلِِْن َأَذْقَناُه َرْحَؤًة ِمنَّا﴿
ستحقه ملا يل من الفضالل، وهو ﴾ أي حقي اَمسَّْتُه َلَيُقوَلنَّ َهَذا ِليأي الشدالد ﴿
َوَما َأُظننُّ  ﴿ (71من اآلية: القصص) ﴾ِإنََّما ُأوِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي﴿ :حنو قول قارون
﴾ على تقدير قيامها َوَلِِْن ُرِجْعُت ِإَلى َربِّيشك منه يف اإلعادة ﴿ السَّاَعَة َقاِئَؤًة﴾

أُلوَتيَينَّ َميااًل   ﴿: حني قيال  (4)العاص﴾ هو حنو قول ِإنَّ ِلي ِعْنَدُه َلْلُحْسَنى﴿
وقوله  (71من اآلية: مرمي) ﴾َأطََّلَع اْلَغْيَب﴿: قال اهلل تعاىل (77من اآلية: مرمي) (4)﴾َوَوَلدًا

                            
 .هو العاص بن والل السهمي والد عمرو بن العاص رضي اهلل عنه، ما  ومل يسلم( 4) 

، كتاب صفة (4794)، كتاب البيو ، باب ذكر القني واحلداد، ومسلم (4194)احلديث أخرجه البخاري ( 4) 
= 
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َوَلِاْن ُرِدْدُ  ِإَلى َرب ي ألََِجَدنَّ َخْيرًا ِمْنَها ﴿ :يف سورة الكهف عن صاحب اجلنتني
َفَلُنَنبَِِّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَؤا َعِؤُلوا َوَلُنِذيَقنَُّهْم ِمنْن  ﴿ (31من اآليية : الكهف) ﴾ُمْنَقَلبًا

 .ألن إذاقة الرمحة منه، فكفر فيذاق يف اآلخرة العذاب الغلي  ﴾َعَذاٍب َغِليٍظ
: ﴾ نعم اهلل على اإلنسان ال حتصى، كميا قيال  اإلنسانَوِإَذا َأْنَعْؤَنا َعَلى ﴿

وال يزال يذكرهم نعمه يف  (41من اآلية: النحل) ﴾لَِّه ال ُتْحُصوَهاَوِإْن َتُعدُّوا ِنْعَمَة ال﴿
﴾ عن شكر َأْعَرَضعدة آيا ، أخز هنا أنه إذا أنعم على هذا النو  بأي نعمة ﴿

َوِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ ِفي اْلَبْحيِر  ﴿: نعم اهلل تعاىل، وقد أخز عن نعم كفروها فقال
 ﴾َكُفيوراً  اإلنساناُه َفَلمَّا َنجَّاُكْم ِإَلى اْلَبر  َأْعَرْضُتْم َوَكاَن ِإيَِّإالَّ َضلَّ َمْن َتْدُعوَن 

َحتَّى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهْم ِبِريٍح َطي َبٍة َوَفِرُحيوا  ﴿: ، وقال(17: اإلسراء)
َوَهنُّوا َأنَُّهْم ُأِحيَط ِبِهيْم   ِبَها َجاءََْتَها ِريح  َعاِصف  َوَجاءََُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن

َفَلمَّيا    َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه الد يَن َلِاْن َأْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكِريَن
 (44،43مين اآليية  : ييونس )اآلية  ﴾...َأْنَجاُهْم ِإَذا ُهْم َيْبُغوَن ِفي األََْرِض ِبَغْيِر اْلَحق 

الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجْنِبِه َأْو َقاِعدًا َأْو َقاِلمًا َفَلمَّا َكَشْفَنا َعْنيُه   اإلنسانَوِإَذا َمسَّ ﴿: وقال
َوِإَذا َميسَّ  ﴿ومثليها   (44من اآليية : يونس) ﴾ُضرَُّه َمرَّ َكَأْن َلْم َيْدُعَنا ِإَلى ُضرٍّ َمسَُّه

ِإَذا َخوََّلُه ِنْعَمًة ِمْنُه َنِسَي َما َكاَن َيْدُعو ِإَلْيِه ِميْن  ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمِنيبًا ِإَلْيِه ُثمَّ  اإلنسان
َأْعَرَض َوَننَأى  ﴿ (1من اآلية: الزمر)اآلية  ﴾...َقْبُل َوَجَعَل ِللَِّه َأْنَدادًا ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِلِه

وصيفه يف   ﴾َعِريٍض (4)َوِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َفُذو ُدَعاٍ ﴾ كناية عن إعراضه ﴿ِبَجاِنِبِه

                            
= 

النيب صلى اهلل عليه وسلم عن الروح، ولف  البخاري من حديث خباب رضي اجلنة والنار، باب سؤال اليهود 
ال أعطيك حىت : كنت قينًا يف اجلاهلية، وكان يل على العاص بن والل دين فأتيته أتقاضاه، قال: اهلل عنه قال

بعيث  دعين حىت أمو  وأ: ال أكفر حىت مييتك اهلل مث تبعث، قال: تكفر مبحمد صلى اهلل عليه وسلم، فقلت
َأطََّلَع   َأَفَرءََْيَت الَِّذي َكَفَر ِبآَياِتَنا َوَقاَل أُلوَتَينَّ َماالًَ َوَوَلدوا﴿: فنيزلت. فأويت مااًل وولدًا فأقضيك

 .﴾اْلَغْيَب َأِم اتََّخَذ ِعنَد الرَّْحَمِن َعْهدوا

 [.ب/414ل]( 4) 
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ذو دعاء عيريض،   (4)س قنوط، وهنا أنه عندهاواآلية األوىل عند مس الشر بأنه ي
فيحتمل أنه باعتبار األوقا ، تارًة ييأس وأخرى كثري الدعاء، َوَوْصيف اليدعاء   

َتْنِزييٌل ِميَن   ﴿: بالعريض إشعار  بكثرته واستمراره، وملَّا افتتح هذه السورة بقوله
وأخيز   (4،3من اآليية : فصلت) ﴾ِكَتاب  ُفص َلْت آَياُتُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا، ِمالرَّْحَمِن الرَِّحي

 ﴾...ُقُلوُبَنا ِفي َأِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَنا ِإَلْيِه َوِفي آَذاِنَنيا َوْقير   ﴿: بإعراضهم عنه وقوهلم
 : ختم اهلل السورة مبا يناسب فاحتتها فقال (4من اآلية: فصلت) اآلية

اهلل  صلى﴾ جاء به رسوله ِمْن ِعْنِد اللَِّهأي القرآن ﴿ ﴾ْيُتْم ِإْن َكاَنُقْل َأَرَأ﴿
﴾ كذبتم وأتى بكلمة مث لإلشارة إىل بعد رتبية  ُثمَّ َكَفْرُتْم ِبِه﴿ عليه وآله وسلم

َمْن َأَضلُّ ِمؤَّْن ُهَو ِفي ِشَقاٍق التكذيب بالقرآن ِلما قام من األدلة أنه كالم اهلل ﴿
أضل منكم أيها الكافرون بالقرآن، فوضع املوصول موضع الضمري أي من  ﴾َبِعيٍد

 . ، بأن القرآن ال ريب فيه، وال يأتون مبثله(3)العباد (4)[أهنم أَضُل]تسجياًل عليهم 
أي يف نواحي العامل  ،(4)﴾ مجع أفق، وهو الناحيةَسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اآلَفاِق﴿

م والليل والنهار والرياح واألمطار وما العلوي والسفلي، كالشمس والقمر والنجو
: ﴾ كما قال يف هذه السورةِفي اآلَفاِقال يدخل حتت االحنصار، فهي من آياته ﴿

َوِمْن آَياِتيِه َأْن  ﴿ (37من اآلية: فصلت) والشمُس والقمُر﴾ َوِمْن آَياِتِه اللَّْيُل َوالنََّهاُر﴿
مين  : البقرة) ﴾َأْنَزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء َوَما﴿ (41من اآلية: الروم) ﴾ُيْرِسَل الر َياَح

﴾ يريهم آياته فيها فإهنم مشاهدون ما فيها من آياته من َوِفي َأْنُفِسِهْم﴿ (414اآلية
بعيد حيال،    اإلجياد من نطفة، واإلخراج من بطون األمها  والتربيية حياالً  

 (44: ريا االيذ ) ﴾ ُتْبِصيُرونَ َوِفي َأْنُفِسُكْم َأَفيال ﴿والضعف مث القوة مث الضعف 
                            

 .أي عند مس الشر( 4) 
 .للسياقوهو غري موافق  "أنه ضل: "يف األصل( 4) 

 .4/743وتفسري الشوكاين املسمى بفتح القدير ، 1/344تفسري البيضاوي : انظر( 3) 
 .4/447، والعني 41/4لسان العرب : انظر( 4) 
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 .﴾اْلَحقُّأي القرآن ﴿ ﴾َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه﴿
 ؟كيف يكون ِإراءُة اآليا  يف اآلفاق والنفس مثبتٌة أن القرآن حيق  :إن قلت

 ألن القرآن وصف آياهتما وبينها وأوضحها وكررها كما أشرنا إليه قريبياً : قلت
ياته يف اآلفاق آثار من أهلكه اهلل من القرون، كما بينه مث رأوا من آ ،(4)يف اآليا 

القرآن، فآيا  اآلفاق واألنفس املشاهدة اليت ال ميكن دفعها صدَّقت القرآن، ألنه 
فتبني هليم أنيه احليق    [ أ/411ل]حكاها بأبلغ حكاية، وعبَّر عنها بأبلغ عبارة،

ال يأتيه الباطل مين بيني   بشهادة اآليا  اآلفاقية واألنفسية، وأنه كالم اهلل الذي 
نه احلق تبني أن الذي جاء به صادق نيب مرسل من أيديه وال من خلفه، وإذا تبني 

تبني أن دين اإلسالم الذي جاء بيه حيق،   اهلل، وإذا تبني أنه رسول باحلق عند 
، أو اهلل عليه وآله وسلم صلىلإلسالم، أو حملمد  ﴾اْلَحقُّ َأنَُّه﴿فالقول بأن ضمري 

َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك أنه للقرآن، ألن السياق فيه ﴿ :، واألقرب(4)مآله واحدللقرآن 
بأن القرآن حيق وأنيه    مل يكف به شهيدًاَوَأ :﴾، أيَأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍ  َشِهيٌد

علييه   اًلوأنه لو كان متقيوّ  (493: الشعراء) ﴾َنَزَل ِبِه الرُّوُح األََِمنُي﴿كالمه وأنه 
ملا أقالُه اهلل تعاىل، وال أبقاه  اهلل عليه وآله وسلم صلىختلقه حممد اوتقوله  ،تعاىل

ألَََخْذَنا ِمْنيُه    َوَلْو َتَقوََّل َعَلْيَنا َبْعَض األَََقاِويِل﴿: ولعاجل بأخذه كما قال تعاىل
القرآن ، وهذا الدليل على حقية (41-44 :احلاقية ) ﴾ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنَي  ِباْلَيِمنِي

بآيا  اآلفاق واألنفس،  يادة من اهلل تعاىل يف اإلبالغ وإيضاح األدلة، وإال فيإن  
ما فيه من اإلعجا  الذي أسكتهم عن معارضته من اإلخبار باملغيبا  وغري ذليك  

 .كاف يف الداللة على أنه احلق

                            
 .يف أول اآلية نفسها( 4)

 .1/4وتفسري أيب السعود ، 1/341تفسري البيضاوي : انظر( 4)
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ة ولقاء اهلل مع قييام  ﴾ غري متيقنني باإلعادَأال ِإنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلَقاِ  َربِِّهْم﴿
األدلة اليقينية على قيام املعاد، فهم منكرون حلقية القرآن مع وضوح أدلية أنيه   

ِبُكلِّ َشنْيٍ   أي رهبم ﴿ ﴾َأال ِإنَُّهون يف املعاد مع قيام األدلة عليه ﴿احلق، وشاّك
 .﴾، فهو بإحاطته باعثهم، وجما يهم مبا عملواُمِحيٌط
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 سورة الشورى

 .(4)وهي ثالث ومخسون آيةاآليات  (4)﴾... ال أسألكمقل ﴿ مكية إال

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .(3)اهلل أعلم مبراده ﴾  ٻ﴿ .﴾ٱ﴿
كالم مستأنف ُمَحِقيق  أن   ،َكَذِلَك ُيوِحي ِإَلْيَك َوِإَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَك﴾﴿

إىل لة على الرسل يف الدعوة نيزمضمون السورة موافق ملا يف تضاعيف الكتب امل
التوحيد واإلرشاد إىل احلق، وما فيه صالح العباد يف املبدأ واملعاد، وهيي حنيو   

: وقوليه  (413من اآليية : النساء) ﴾ِإَلْيَك َكَما َأْوَحْيَنا ِإَلى ُنوٍح (4)ِإنَّا َأْوَحْيَنا﴿: قوله
شويق وتأخريه ألجل الفواصل وملا فيه من الت يفاعل ُيوِح ﴾اللَُّه اْلَعِةيُة اْلَحِكيُم﴿

، وخص وصفي العزة واحلكمة ألن القيرآن كتياب  عزييز    (4)إىل ذكر الفاعل
 . وكتاب  حكيم، كما كرر ذلك يف وصفه

ِإْن ُكلُّ َمْن ِفيي  ﴿: ﴾ كما قال تعاىلَلُه َما ِفي السََّؤاَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض﴿
، فكل ما فيهما ملك ليه  (93: ميرمي ) ﴾آِتي الرَّْحَمِن َعْبدًاِإالَّ السََّماَواِ  َواألََْرِض 

                            
وابن اجلو ي ، 41/4حكاه القرطيب يف تفسريه  ،وقتادة وهذا االستثناء مروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما( 4) 

: انظير ". وِذكر نزوهلا يف املدينة فيه نظر ألن السورة مكية": وقال ابن كثري رمحه اهلل، 4/41يف  اد املسري 
 .4/419تفسري ابن كثري

 494إحتاف فضالء البشر ص: وهذا بالعد الكويف انظر( 4) 

 .44عة ص سبق الكالم على احلروف املقط( 3) 

 [.ب/411ل]( 4) 

 .9/431والدر املصون ، 4/414والكشاف ، 4/393معاين القرآن وإعرابه للزجاج : انظر( 4) 
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 :وهبما ورد  األذكار يف الركيو  والسيجود   ،﴾َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُمتعاىل ﴿
 . (4)سبحان ريب العظيم سبحان ريب األعلى

﴾ تنشق كل واحدة فوق اليت تليها، وذليك  َتَكاُد السََّؤاَواُت َيَتَفطَّْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ﴿
َوَقياُلوا  ﴿: وهي نسبتهم الولد إليه تعاىل، وهو كقولهمن عظمة كلمة قاهلا املشركون، 

َتَكاُد السََّماَواُ  َيَتَفطَّْرَن ِمْنُه َوَتْنَشقُّ األََْرُض   َلَقْد ِجْاُتْم َشْياًا ِإّدًا  اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلدًا
 .(94- 11: ميمر) اآلية﴾ ...َأْن َدَعْوا ِللرَّْحَمِن َوَلدًا  َوَتِخرُّ اْلِجَباُل َهّدًا

َتَكاُد السََّماَواُ  َيَتَفطَّيْرَن  ﴿ :أخرج عبد بن محيد وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة
﴾، كميا  َواْلَؤالِئَكُة ُيَسبُِّحوَن ِبَحْؤِد َربِِّهْم﴿. (4)من عظمة اهلل تعاىل: ﴾ قالِمْن َفْوِقِهنَّ

َوَتَرى اْلَمالِلَكَة ﴿وحنوه،  (31من اآلية: البقرة) ﴾َوَنْحُن ُنَسب ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقد ُس َلَك﴿: قالوا
َوَيْسَتْغِفُروَن ِلَؤْن ﴿ (74من اآلية: الزمر) ﴾َحافِّنَي ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسب ُحوَن ِبَحْمِد َرب ِهْم

 (7من اآليية : غافر)اآلية  ﴾...َفاْغِفْر ِللَِّذيَن َتاُبوا﴿: ﴾ من املؤمنني كما قالواِفي اأَلْرِض
طلب هليم  فهو مقيد بتلك اآلية، ومبا علم من النصوص أنه ال غفران للمشركني فال َت

 ﴾...َما َكاَن ِللنَِّبي  َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْسيَتْغِفُروا ِلْلُمْشيِرِكنيَ  ﴿: املاللكة ذلك بل قال
اآلية ه يف ، أخرج عبد الر اق وابن املنذر عن وهب بن منّب(443من اآلية :التوبة)اآلية 
﴾ ملين  َأال ِإنَّ اللََّه ُهنَو اْلَغُفنورُ  ﴿. (3)املاللكة يستغفرون للمؤمنني منهم: قال

                            
( 4191) 4/444، وابن حبان (47444) 4/444، وأمحد (117)، وابن ماجه (119)أخرج أبو داود  (4) 

( اجعلوها يف ركيوعكم : ) قال رسول اهلل ﴾فسبح باسم ربك العظيم﴿ملا نزلت : عن عقبة بن عامر قال
واحلديث حسنه النيووي يف خالصية   ( اجعلوها يف سجودكم: )قال ﴾سبح اسم ربك األعلى﴿فلما نزل 
 .، وضعفه األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود(4444) 4/391األحكام 

د بن عبد األعلى كاليا من طريق حمم، 4/441 وأبو الشيخ يف العظمة، 44/44 أخرجه الطزي يف تفسريه( 4) 
وله متابعة عند الطزي أيضًا من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ، عن حممد بن ثور عن معمر عن قتادة به
 .4/193 السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه لعبد بن محيد، 41وهو إسناد حسن تقدم الكالم عليه ص 

وكيذا قيال   ، ر عن قتادة وليس عن وهيب عن معم، (4741) 3/449  أخرجه عبد الر اق يف تفسريه( 3) 
واإلسناد إىل قتادة إسناد صحيح كميا  ، وعزاه البن املنذر وعبد بن محيد، 4/193السيوطي يف الدر املنثور 

= 
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 .وبرمحته غفر هلم ﴾ هبمالرَِّحيُم﴿ (4)عصاه
شركاء يتوليوهنم   :﴾َأْوِلَياَ ﴾ أي من دون اهلل ﴿َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِه﴿

 ،ب هبمحىت ختاَط ،﴾ا َأْنَت َعَلْيِهْم ِبَوِكيٍلَوَمليجا يهم ﴿ ﴾،اللَُّه َحِفيٌظ َعَلْيِهْم﴿
 . بل ما عليك إال البالغ

َكَذِلَك ُيوِحي ِإَلْيَك َوِإَلى الَّيِذيَن  ﴿: ملا قال تعاىل﴾ َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك﴿
ُقْرآننًا َعَرِبّينًا   ﴿: كرر الوحي إليه وبينه بقوليه  (3من اآلية: الشورى)﴾ ِمْن َقْبِلَك

[ أ/417ل]﴾ من قرى اليدنيا َوَمْن َحْوَلَها﴾، مكة ﴿ُأمَّ اْلُقَرىختوف ﴿ ﴾،ِذَرِلُتْن
خصه ألنه من أعظم ما ينكرونيه،   ﴾،َوُتْنِذَر َيْوَم اْلَجْؤِعكلها من عذاب اهلل، ﴿

مين  : هيود ) ﴾َذِلَك َيْوم  َمْجُمو   َليُه النَّياسُ  ﴿: وهو يوم القيامة كما قال تعاىل

: املرسيال  ) ﴾َهَذا َيْوُم اْلَفْصِل َجَمْعَناُكْم َواألََوَِّلينيَ ﴿: صل، وهو يوم الف(413اآلية

 ال َرْيَب، ﴿(9من اآليية : آل عمران) ﴾َربََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس ِلَيْوٍم ال َرْيَب ِفيِه﴿، (31
: ﴾ وهم الذين هداهم اهلل كميا قيال  َفِريٌق ِفي اْلَجنَِّة﴾ لقيام أدلة وقوعه، ﴿ِفيه
َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي ﴿وهم الذين سعدوا،  (31من اآلية: األعراف) ﴾َهَدى َفِريقًا﴿

، (417: آل عميران ) ﴾اْبَيضَّْت ُوُجيوُهُهمْ ﴿، وهم الذين (411من اآلية: هود) ﴾اْلَجنَِّة
َوَفِريقًا َحقَّ َعَليْيِهُم  ﴿وهم الذين حقت عليهم الضاللة،  ،﴾َوَفِريٌق ِفي السَِّعرِي﴿
 ﴾َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّيارِ ﴿وهم الذين شقوا،  (31من اآلية: األعراف) ﴾الَلُةالضَّ
َوَلْو ﴿ (411من اآلية: آل عمران) ﴾اْسَودَّْ  ُوُجوُهُهْم﴿الَِّذيَن  وهم (411من اآلية: هود)

هم على اهليدى،  ﴾ أي الفريقان فريقًا واحدا ومجعَشاَ  اللَُّه َلَجَعَلُهْم ُأمًَّة َواِحَدًة
: ، وكما قيال (43من اآلية: السجدة) ﴾َوَلْو ِشْاَنا آلَتْيَنا ُكلَّ َنْفٍس ُهَداَها﴿: كما قال

، إال أن حكمته اقتضت (34من اآلية: األنعام) ﴾َوَلْو َشاءََ اللَُّه َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى﴿

                            
= 

 . 441 تقدم ص
 ".صح: "جاء ملحقًا يف احلاشية، وعليه" ملن عصاه: "قوله( 4) 
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َوَلِكنْن  ك، ﴿َسْبق القول اقتضى ذل عدم مجعهم عليه كما صرح به يف آياٍ  أّن
: الشيورى )َفِريق  ِفي اْلَجنَِّة﴾ ﴿: يف جنته، كما قال ُيْدِخُل َمْن َيَشاُ  ِفي َرْحَؤِتِه﴾،

َمنا  وهم فريق السعري، ﴿﴾ َوالظَّاِلُؤوَنوهم فريق اهلداية الذين قبلوها ﴿ (7من اآلية
: قال تعياىل يدفع عنهم،  ﴾َوال َنِصرٍي﴾ من الذين اختذوهم أولياء ﴿َلُهْم ِمْن َوِليٍّ

، وقيال  (497مين اآليية  : األعراف) ﴾ال َيْسَتِطيُعوَن َنْصَرُكْم َوال َأْنُفَسُهْم َيْنُصُروَن﴿
  (414، 411: الشعراء) ﴾َوال َصِديٍق َحِميٍم، َفَما َلَنا ِمْن َشاِفِعنَي﴿: املشركون
َوالَّيِذيَن  ﴿: لقوليه قريبياً   ،﴾، أي بل اختذواَأِم اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياَ ﴿

﴾ ال ويل سيواه  َفاللَُّه ُهَو اْلنَوِليُّ ﴿ (1من اآلية: الشورى)﴾ اتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِه َأْوِلَياءََ
نه خمتص بأنيه  أ، وكما ال يغين عنه شياًا فقد اختذ باطاًل وكل من اختذ سواه وليًا
ليس  ،﴾ْيٍ  َقِديٌرَوُهَو ُيْحِيي اْلَؤْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ َش﴿: الويل فهو خمتص بقوله

 .سواه كذلك
َفُحْكُؤُه ﴾ من أمر الدين وغريه ﴿ِفيِه ِمْن َشْيٍ ﴾ أيها العباد ﴿َوَما اْخَتَلْفُتْم﴿
َذِلُكُم اللَُّه َربِّني َعَلْينِه   ﴾ يفصله بينكم يوم الفصل كما كرر ذلك، ﴿ِإَلى اللَِّه

 .أرجع ،﴾َتَوكَّْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب
َجَعنَل َلُكنْم ِمنْن    ﴾ موجديا من العدم، ﴿َواِت َواأَلْرِضَفاِطُر السََّؤا﴿

َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْ َواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَهيا  ﴿﴾ َأْنُفِسُكْم َأْزَواجًا
ٍس َواِحيَدٍة  َخَلَقُكْم ِمْن َنْفي ﴿، (44من اآلية: الروم) ﴾َمَودًَّة َوَرْحَمًة (4)َوَجَعَل َبْيَنُكْم

َثَماِنَييَة َأْ َواٍج  ﴿﴾ َأْزَواجًا َوِمَن اأَلْنَعاِم، ﴿(4من اآلية: النساء) ﴾َوَخَلَق ِمْنَها َ ْوَجَها
وأنثيى،   ، أي جعل منيها ذكيراً  (443من اآلية: األنعام)اآلية ﴾ ...ِمَن الضَّْأِن اْثَنْيِن

ُكْم ُؤَينْذرَ منافعهيا ﴿  ، ألنه تعاىل قدم ذكر(4)وجعلها ملنافعكم كما قدمنا مرارًا

                            
 [.ب/417ل]( 4) 
 .11كما يف سورة غافر عند اآلية ( 4) 
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﴾ يف ذلك اجلعل أي يكثركم مبشياته بالتوالد منكم ومن األنعام جبعله للكيل  ِفيِه
قيال   ،حيبوهنم كحيب اهلل  أ واجًا، وملا أخز أهنم اختذوا من دونه أولياء وأندادًا

أي ال مياثله شيء مما  ،(4)﴾ والكاف  الدة، على قولَلْيَس َكِؤْثِلِه َشْيٌ ﴿: تعاىل
تعلمونه وال مما ال تعلمونه، وهي نفي جلميع ما يتعلق به من صيفا  األفعيال   

ألنيه ال يتيوهم    ؛، فكل ما ختيله اخليال وتويه الوهم فاهلل خبالفيه (4)واألقوال
 :ولقد أبلغ أمري املؤمنني علي رضيي اهلل عنيه يف قوليه    (3)ويتخيل إال ما عرفه

توييه  تغاية بيان التوحيد، ألن كل ميا  فإهنا كلمة يف  .(4)تويهتأن ال  :التوحيد
، فهي حاكمة لكل آيية ورد  يف  فهو غري اهلل، واعلم أن هذه اآلية حمكمة اتفاقًا
فكل ما أثبتيه لنفسيه فلييس     ،صفاته تعاىل، مثل إثبا  اليد والوجه وغري ذلك

 ،﴾َوُهَو السَِّؤيُع اْلَبِصنريُ ، ﴿كمثله شيء، فال يدخل تشبيه يف صفاته تعاىل أصاًل
 .فسمعه وبصره ثابتان بالنص وليسا كسمع السامعني، وال بصر املبصرين

السَّنَؤاَواِت  ﴿ (4)الد كمفتاح، ومقلييد كمنيديل  ْق﴾ تقدم ِمَلُه َمَقاِليُد﴿
                            

وذكر األقوال ابن أيب ، 1/497 والنحاس يف معاين القرآن، 4/394 قال به الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه (4) 
 .97العز يف شرح الطحاوية ورجح هذا القول ص

وإمنا تنفي أن يكون هناك شيء مياثل اهلل عز ، فليست اآلية نافية الصفا  عن اهلل عز وجل ؛هذه اجلملة خطأ( 4) 
اتفق سلف األمة وألمتها أن ليس كمثله شيء ال : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية .و يف صفاتهوجل يف ذاته أ

هذا وقد سبق يف دراسة الكتاب . 4/441جممو  الفتاوي: انظر". اخل...يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله
ة أو لعله يقصد نفيي  فلعل هناك سقط يف هذه اجلمل( 41) أن املؤلف رمحه اهلل من أهل السنة واجلماعة ص

وقد قرر منهج أهل السنة واجلماعة يف الصفا  بعد أسطر قليلة من ، مجيع ما يتعلق بالذهن من كنه الصفا 
 . هذا الكالم مما يؤكد ما قلته واهلل أعلم

 وهذا ال يتصور يف حيق اهلل ، أي أن اإلنسان ال يتوهم شيء إال وقد عرفه بأن يكون قد رآه قبل ذلك مثاًل( 3) 
 . اىليتع

، واملفردا  39أعالم النبوة للماوردي، ص: انظر. مل أجدها مسندة، وأوردها عدة من أهل العلم يف كتبهم (4) 
 .4/444، والتفسري الكبري للرا ي 49للراغب األصبهاين ص

 .من هذا البحث 473ص  13سورة الزمر آية( 4) 
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مين  : احلجير ) ﴾ِعْنَدَنا َخَزاِلُنُهِإالَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ﴿: ﴾ أي خزالنهما، قالَواأَلْرِض

، (49من اآلية: األنعام) ﴾ُهَوِإالَّ ُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال َيْعَلُمَها َوِعْنَد﴿: وكما قال (44اآلية
َيْبُسنُط  اإلنبيا ، ﴿  :األمطار، ومن خيزالن األرض  :ومن خزالن السماوا 

﴾، َوَيْقِدُرممن اقتضت حكمته البسط له ﴿﴾ ِلَؤْن َيَشاُ ﴾ من كل ر ق ﴿الرِّْزَق
يعلم مين   ،﴾نَُّه ِبُكلِّ َشْيٍ  َعِليٌمِإأي يوسعه ويضيقه كل ذلك حبكمته وعلمه ﴿

 .يستحق البسط ومن يستحق خالفه
﴾، َما َوصَّى ِبِه ُنوحناً ، ﴿﴾ الذي ارتضاه لنفسه دينًاَشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّيِن﴿

: التوحيد، كما قيال نيوح لقوميه    :الذي هو أول الرسل بعد آدم، واملراد به
َأِن اْعُبُدوا اللَّيَه  ﴿: ، وقال(49من اآلية: األعراف) ﴾َغْيُرُه اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه﴿

﴾ من دعاء العباد إىل التوحيد َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك، ﴿(3: نوح) ﴾َواتَُّقوُه َوَأِطيُعوِن
مين  : يوسيف ) ﴾ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيرَيةٍ ﴿[ أ/411ل]: كما قال

فإنه وصاهم بذلك كما قيال  ﴾ َوَما َوصَّْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى، ﴿(411اآلية
 ﴾َأَنا َفاْعُبيُدونِ ِإالَّ ُنوِحي ِإَلْيِه َأنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ﴿: تعاىل

ل رسول، وإن اختلفوا يف تعييني  فالرسالة بالدعاء إىل التوحيد عامة لك (44: األنبيياء )
مين  : املاليدة ) ﴾ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجًا﴿ :أفراد التعبدا  املشار إليها بقوله

﴾ كما تفرقت اليهود والنصيارى كميا   َأْن َأِقيُؤوا الدِّيَن َوال َتَتَفرَُّقوا ِفيِه﴿ (41اآلية
واآلية تيدل عليى    (4)ادة على سبعني فرقةأفاده حديث افتراق كل من امللتني إىل  ي

                            
افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة أو اثنيتني  ) :ونص احلديث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال( 4) 

وقد أخرجه أمحد يف مسينده  ، (وتفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة ،والنصارى مثل ذلك ،وسبعني فرقة
وأبيو  ، (3993) 149من حديث أنس بن مالك ص هوابن ماج، من حديث أيب هريرة( 1377) 1/314

، وغريهم، (444) 4/447تدركه من حديث أيب هريرة واحلاكم يف مس، (4491) 119داود يف سننه ص
وقال ، "على شرط مسلم" :وقال الذهيب". صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه" :واحلديث قال عنه احلاكم
، 3/344" جممو  الفتياوي ": انظر. "احلديث صحيح مشهور يف السنن واملسانيد" :شيخ اإلسالم رمحه اهلل

يضعف هذه األحاديث فأكثر  -كابن حزم-وإن كان بعض الناس : "ديثوقال يف موضع آخر بعد إيراد احل
= 
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مل جنيد ليه خترجييًا وال     وهو حديث ،(4) (افتراق أميت رمحة) :عدم ثبو  حديث
                            

= 
روي يف املسانيد ": وقال احلاف  ابن كثري، 41/494" جممو  الفتاوي": انظر ."أهل العلم قبلوها وصدقوها

السلسيلة  : انظير . وصححه األلباين، 4/749 تفسري ابن كثري: انظر. "بعضها بعضًا والسنن من طرق يشّد
 ،وأسهب يف الرد على من ضعفه كابن حزم وما ُنِقل عن ابن الو ير اليمين والشيوكاين  4/411 الصحيحة
بل مصري كل مسلم ، خلودها فيها (كلها يف النار) :وال يعين هذا أن قوله صلى اهلل عليه وسلم، فلُيرجع إليه

 .ر يف النارما  على اإلسالم إىل اجلنة وإن ُطّه

البيهقي يف املدخل من حديث سليمان : "إن هذا احلديث أخرجه: 19احلسنة ص قال السخاوي يف املقاصد ( 4) 
مهميا  : )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسيلم : بن أيب كرمية عن جويز، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال

مل أوتيتم من كتاب اهلل فالعمل به، ال عذر ألحد يف تركه، فإن مل يكن يف كتاب اهلل فسنة مين ماضية، فيإن  
تكن سنة مين فما قال أصحايب، إن أصحايب مبنيزلة النجوم يف السماء فأميا أخذمت به اهتيديتم، واخيتالف   

 (.أصحايب لكم رمحة
ومن هذا الوجه أخرجه الطزاين والديلمي يف مسنده بلفظه سواء وجويز ضعيف جدًا، والضحاك عن ابين   

 .عباس منقطع
ر املقدسي مرفوعًا من غري بيان لسنده وال صحابيه، وكذا عيزاه  وقد عزاه الزركشي إىل كتاب احلجة لنص 

: قيال ( اختالف أصحايب رمحة ألميت: )العراقي آلدم بن أيب إياس يف كتاب العلم واحلكم، بدون بيان بلف 
 .وهو مرسل ضعيف

أفلح بن محيد وهبذا اللف  ذكره البيهقي يف رسالته األشعرية بغري إسناد، ويف املدخل له من حديث سفيان عن  
 .اختالف أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم رمحة لعباد اهلل: عن القاسم بن حممد قال

ما سرين لو أن أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم مل : ومن حديث قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول 
 ...خيتلفوا؛ ألهنم لو مل خيتلفوا مل تكن رخصة

حديث مشهور على األلسنة، وقد أورده ابن احلاجيب يف   -ين هذا احلديثيع-إنه : وقد قرأ  خبط شيخنا 
وكثر السؤال عنه، و عم كثري من األلمة أنه ال ( اختالف أميت رمحة للناس: )املختصر يف مباحث القياس بلف 

: اعترض على هذا احلديث رجالن، أحديا: أصل له، لكن ذكره اخلطايب يف غريب احلديث مستطردًا، وقال
لو كان االختالف رمحة : "ملحد، ويا إسحاق املوصلي وعمرو بن حبر اجلاح  وقاال مجيعًا: جن، واآلخرما

مث تشاغل اخلطايب برد هذا الكالم، ومل يقع يف كالمه شفاء يف عزو احلديث، ولكنيه  ". لكان االتفاق عذابًا
 ".أشعر بأن له أصاًل عنده، مث ذكر شيخنا شياًا مما تقدم يف عزوه

 ".وإسناده ضعيف: "4/44ال العراقي يف املغين عن محل األسفار وق 
وقد تتابع كثري من املصنفني على إيراد هذا األثر يف كتبهم دون إسناد، وبعضهم يذكره بصيغة التضيعيف،   

 .4/449، وتفسري القرطيب 4/414، واحملرر الوجيز، البن عطية 4/344أحكام القرآن للجصاص : انظر
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﴾ َما َتْدُعوُهْم ِإَلْينهِ ﴿ (4)...﴾ عظم عند عاداهتمَكُبَر َعَلى اْلُؤْشِرِكنَي﴿. طريقًا
اللَُّه َيْجَتِبي ِإَلْيِه ، ﴿(4ن اآليةم: ص) ﴾َأَجَعَل اآلِلَهَة ِإَلهًا َواِحدًا﴿: من التوحيد وقالوا

لالجتباء، فإنه أعلم بكم إذ أنشأكم وإذ انتم أجنية يف   ﴾ ممن علمه أهاًلَمْن َيَشاُ 
َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا ﴿من رجع إليه تعاىل،  ﴾َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمْن ُيِنيُب﴿ ،بطون أمهاتكم
 .(47من اآلية: حممد) ﴾َ اَدُهْم ُهدىو

َوَما ﴿: ﴾ كما قال تعاىلِمْن َبْعِد َما َجاَ ُهُم اْلِعْلُمِإالَّ أهل الكتاب ﴿ ﴾َفرَُّقواَوَما َت﴿
، فإهنم ما عبدوا العجل (4: البينة) ﴾ِمْن َبْعِد َما َجاءََْتُهُم اْلَبي َنُةِإالَّ َتَفرََّق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب 

َبدََّل الَِّذيَن َهَلُموا ِمْنُهْم ﴿وال  (431من اآليية  : عرافاأل) ﴾اْجَعل لََّنا ِإَلهوا﴿: وال قالوا ملوسى
﴾ َأِرَنا اللََّه َجْهَرًة﴿يا موسى  :، وال قالوا(414من اآلية : األعراف) ﴾َقْوالًَ َغْيَر الَِّذي ِقيَل َلُهْم

ي، ألجل البغي ﴾ َبْغيًا َبْيَنُهْم﴿ (4)...، وغري ذلك من قبالح تفرقهم،(443من اآليية  : النساء)
منهم من  ،فإهنم تفرقوا ؛اهلل عليه وآله وسلم صلىوحيتمل أن املراد تفرقهم يف نبوة حممد 

َلْم َيُكيِن الَّيِذيَن   ﴿عنه، وهذا األخري عليه يدل ما يأيت يف سورة  آمن به ومنهم من صّد
 .(4من اآلية: البينة) ﴾َكَفُروا
خريه الفصل إىل يوم الفصل وهيو  ﴾ وهي كلمة تأَوَلْوال َكِلَؤٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّك﴿

بني الفريقني بإهالك مين كيذب    ﴾،ِإَلى َأَجٍل ُمَسّؤًى َلُقِضَي َبْيَنُهْم﴿: املراد من قوله
 :امليراد بالكتياب  : ﴾، قال املفسرونَوِإنَّ الَِّذيَن ُأوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمْن َبْعِدِهْمالرسل، ﴿

َلِفي َشكٍّ ِمْننُه  ﴿. (3)ل الكتاب كتاهبمالقرآن أورثه كفار املشركني من بعد ما أورث أه
اهلل علييه وآليه    صلىهم أهل الكتاب الذين كانوا يف عهد رسول اهلل  :وقيل ﴾ُمِريٍب
 . ال يؤمنون به حق اإلميان[ ب/411ل] لفي شك من كتاهبم وسلم
األمم إىل َفاْدُع﴾ ﴾ أي لتفرق األمم عن إقامة الدين الذي أمروا بإقامته ﴿َفِلَذِلَك﴿

                            
 .واضحة يف األصلكلمة غري ( 4) 

 ."إال من بعد ما جاءهم العلم" :يف هذا املوضع مجلة ساقطة من األصل والسياق يقتضي أن تكون( 4) 

 .1/341وكذلك البيضاوي ،"وقيل" :بقوله 41/44 وقد ذكره القرطيب، 1/43تفسري أيب السعود: انظر( 3) 
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َكَؤنا  على ما أنت علييه ﴿ َواْسَتِقْم﴾ االتفاق على الدين وعدم التفرق واالختالف ﴿
: يف عدة من اآليا ، وقوله (31من اآلية: الروم) ﴾َفَأِقْم َوْجَهَك ِللد يِن﴿: به يف قوله﴾ ُأِمْرَت
﴾ َوال َتتَِّبْع َأْهَواَ ُهْم﴿ (31آليةمن ا: فصلت)اآلية ﴾ ...ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّه ُثمَّ اْسَتَقاُموا﴿

مين  : اجلاثييية ) ﴾َأَفَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه﴿تبا  اهلوى اكأنه ليس معهم يف دينهم إال 

: ﴾ إذ الكل كالم اهلل، ال كمين قيال  َوُقْل آَمْنُت ِبَؤا َأْنَةَل اللَُّه ِمْن ِكَتاٍب﴿. (43اآلية
ق ففرقوا كتب اهلل ورسله، وفيه أن كتب اهلل يصيدّ  ﴾ُفُر ِبَبْعٍضُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنْك﴿

إىل - ﴾ُقوُلوا آَمنَّا ِباللَِّه﴿: بعضها بعضًا، ولذا أمر اهلل العباد أن يؤمنوا بكل كتاب يف قوله
ر وغريها من اآليا  ولذا تكر (431من اآلية: البقرة) ﴾َوَما ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمْن َرب ِهْم﴿ :-قوله

َوِإْن ﴿: كما قال اهلل﴾ َوُأِمْرُت أَلْعِدَل َبْيَنُكُم﴿. وصف القرآن بأنه مصدق ملا بني يديه
ُكْم َشَنآُن َقيْوٍم  َوال َيْجِرَمنَّ﴿: وقال، (44من اآلية: املالدة) ﴾َحَكْمَت َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِباْلِقْسِط

حنيو  ﴾ اللَُّه َربَُّنا َوَربُُّكنمْ ﴿ (1من اآلية: املالدة) ﴾ْقَوىَتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّ َعَلى َأالَّ
وإذا كان اإلليه   (41من اآلية: العنكبو ) ﴾َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحد  َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن﴿: قوله

 ﴾ِمْنُهْم ِفي َشيْيءٍ ِإنَّ الَِّذيَن َفرَُّقوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا ِشَيعًا َلْسَت ﴿واحدًا فلماذا فرقتم الدين 
﴾ َوَلُكْم َأْعَؤناُلُكمْ ﴾ ليس عليكم ولكم منها شيء ﴿َلَنا َأْعَؤاُلَنا﴿. (449من اآلية: األنعام)

ة ألهنا حماّج﴾ ال ُحجََّة َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم﴿ (1: الكافرون) ﴾َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن﴿: كذلك حنو
﴾ اللَُّه َيْجَؤُع َبْيَنَنا يبق معكم إال املكابرة ﴿قد قامت عليكم احلجة وههر لكم احلق ومل

مين  : الشيورى )﴾ َأال ِإَلى اللَِّه َتِصرُي اأُلُموُرال إىل غريه ﴿ ﴾َوِإَلْيِه اْلَؤِصرُي﴿ (4)يوم القيامة
  (43 ةياآلي

كيان   ﴾ وانقاد منِمْن َبْعِد َما اْسُتِجيَب َلُه﴾ يف دينه ﴿َوالَِّذيَن ُيَحاجُّوَن ِفي اللَِّه﴿
﴾ ملا ِعْنَد َربِِّهْم َوَعَلْيِهْم َغَضٌب َوَلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد﴾ باطلة ﴿ُحجَُّتُهْم َداِحَضٌةعاصيًا ﴿

 . قدموه مما تقدم من القبالح
﴾ بالصدق واهلدى ِباْلَحقِّالقرآن أو جنس الكتاب ﴿ :﴾اللَُّه الَِّذي َأْنَةَل اْلِكَتاَب﴿

                            
 ".حص: "جاء ملحقًا يف احلاشية، وعليه" يوم القيامة: "قوله( 4) 
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َوَمنا  ّوى بني العباد يف اإلنصاف أو امليزان احلقيقي ﴿﴾ أي الشر  الذي سَواْلِؤيَةاَن﴿
 .﴾ وقتها أو ذا  قربَقِريٌب﴾ املوعود هبا ﴿ُيْدِريَك َلَعلَّ السَّاَعَة

مىت الساعة استهزاًء وتكيذيبًا   :﴾ ويقولونُيْؤِمُنوَن ِبَها (4)َيْسَتْعِجُل ِبَها الَِّذيَن ال﴿
ِإنَّ الَِّذيَن ُيَؤاُروَن ِفي َأال ﴿ (4)لعلمهم حبقيقتها وما فيها ﴾َوالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفُقوَن ِمْنَها﴿

 . ﴾ عن احلقالسَّاَعِة َلِفي َضالٍل َبِعيٍد
﴾ البياهر  َيْرُزُق َمْن َيَشاُ  َوُهَو اْلَقِويُّهبم ﴿ ر ﴾ يريهم بليغ الِباللَُّه َلِطيٌف ِبِعَباِدِه﴿

ير ق العصاة واملطيعني مع قدرته وعزته  الغالب الذي ال يغالب، فهو ﴾اْلَعِةيُةالقدرة ﴿
 . لطفًا بالفريقني، وما أحسن موقع صفيت القوة والعزة هنا

َنِةْد َلُه ﴾ أي من كان يريد بأعماله ثواب اآلخرة ﴿َمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآلِخَرِة﴿
ْم ُهيدىو َوآَتياُهْم   َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا َ اَدُه﴿﴾ نزده هداية ولطفًا وإعانة من باب ِفي َحْرِثِه
﴾ ُنْؤِتِه ِمْنَها﴾ أي بأعماله متاعها ﴿َوَمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّْنَيا﴿ (47: حمميد ) ﴾َتْقَواُهْم

َوَما َلُه ﴿ (41من اآلية: اإلسراء) ﴾َعجَّْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن ُنِريُد﴿: قال تعاىلما نشاء كما 
َمْن ﴿: ألنه مل يرد حبرثه إال الدنيا فأعطي منها ما أراد اهلل وتقدم ﴾ِفي اآلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب

ُأوَلِاَك   َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوِ يَنَتَها ُنَوف  ِإَلْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها ال ُيْبَخُسوَن
: هود) ﴾ِبَط َما َصَنُعوا ِفيَها َوَباِطٌل َما َكاُنوا َيْعَمُلوَنالنَّاُر َوَحِإالَّ الَِّذيَن َلْيَس َلُهْم ِفي اآلِخَرِة 

َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الدِّيِن َسَمْوُهم شركاء هلل ﴿﴾ ُشَرَكاُ ﴾ أي بل هلم ﴿َأْم َلُهْم﴿ (41، 44
َر َعَليى  َكُب﴿: -إىل قوله- ﴾َشَرَ  َلُكْم ِمَن الد يِن﴿: قال تعاىلملا ﴾ َما َلْم َيْأَذْن ِبِه اللَُّه

أَشَر  هلم شركاؤهم دينًا غري ميا   :قال (43من اآلية: الشورى) ﴾اْلُمْشِرِكنَي َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه
 (44: الزخيرف ) ﴾َأْم آَتْيَناُهْم ِكَتابًا ِمْن َقْبِلِه َفُهْم ِبِه ُمْسَتْمِسيُكونَ ﴿ :شرعناه، وقريب منه

﴾ ...َوَلْوال َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َرب َكلتعبري عنها ﴿وهي اليت تقدم ا﴾ َوَلْوال َكِلَؤُة اْلَفْصِل﴿

                            
 [.أ/419ل]( 4)

 .﴾َوَيْعَلُموَن َأنََّها اْلَحقُّ﴿: سقط هنا جزء من اآلية، وهو وقوله تعاىل( 4)
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يف اآلخرة بل  ﴾َلُقِضَي َبْيَنُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِؤنَي َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم﴿ (44من اآليية : الشورى) اآلية
 . ويف الدنيا
ة ﴾ من جزاء كسبهم وذليك ييوم القيامي   َتَرى الظَّاِلِؤنَي ُمْشِفِقنَي ِمؤَّا َكَسُبوا﴿

﴾ سواء أشفقوا أو ال، وكيان يف دار  َواِقٌع ِبِهْمالذي أشفقوا منه من اجلزاء ﴿ :﴾َوُهَو﴿
وأهل اإلميان  (44من اآلية: النا عيا ) ﴾َأيَّاَن ُمْرَساَها﴿: الدنيا يستعجلون بالساعة ويقولون

مشفقون منها ويف اآلخرة صار  املخافة بالظاملني، والذين خافوا يف الدنيا مين قييام   
ال َخيْوف   ﴿ (37من اآليية : سيبأ) ﴾َوُهْم ِفي اْلُغُرَفاِ  آِمُنوَن﴿: الساعة آمنون كما قال
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِؤُلوا الصَّناِلَحاِت ِفني   ﴿ (14من اآلية: يونس) ﴾َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن

﴾ هلم فيها ما تشيتهيه  َربِِّهْمَلُهْم َما َيَشاُ وَن ِعْنَد ﴾ مستقرون فيها ﴿َرْوَضاِت اْلَجنَّاِت
﴾ الذي تقصر العبارا  ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبرُي﴾ أي ما هم فيه ﴿َذِلَكاألنفس وتلذ األعني ﴿

َوِمْنُهْم َساِبق  ِباْلَخْيَراِ  ِبيِإْذِن  ﴿: عن وصفه وقد اى اهلل اجلنا  بالفضل الكبري يف قوله
َجنَّاُ  َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها ُيَحلَّْوَن ِفيَهيا ِميْن َأَسياِوَر ِميْن       اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبرُي

 (4)فإهنا بدل من الفضل الكبري (33من اآلية: فاطر) اآلية﴾ ...َذَهٍب

الَِّذي ُيَبشُِّر اللَُّه ِعَبناَدُه الَّنِذيَن آَمُننوا َوَعِؤُلنوا     ﴾ أي الفضل الكبري ﴿َذِلَك﴿
َوُيَبش َر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن ﴿: ه تعاىل لعباده املؤمنني كقوله﴾ تكرر  البشرى منالصَّاِلَحاِت

ُقنْل ال  ﴿ (4،3: الكهيف ) ﴾َماِكِثنَي ِفيِه َأَبيداً   َيْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِ  َأنَّ َلُهْم َأْجرًا َحَسنًا
ِمْن َأْجٍر َوَما َأَنا ِميَن  ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ﴿: ﴾ تكررَأْجرًاعلى البالغ ﴿﴾ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه
: سيبأ) ﴾َعَلى اللَِّهِإالَّ ُقْل َما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر َفُهَو َلُكْم ِإْن َأْجِرَي ﴿ (11: ص) ﴾اْلُمَتَكلِِّفنَي

 أي مل تسأهلم (41: الطور) ﴾َأْم َتْسَأُلُهْم َأْجرًا َفُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمْثَقُلوَن﴿: قال تعاىل (47من اآلية
استثناء منقطع، والقرىب مصدر كالزلفى ﴾ اْلَؤَودََّة ِفي اْلُقْرَبىِإالَّ فليسوا مبغرمني فقوله ﴿

من قرابتك هيؤالء اليذين    ،يا رسول اهلل :، روي أهنا ملا نزلت اآلية قيل(4)مبعىن القرابة
                            

 .4/441واحملرر الوجيز ، 3/494الكشاف : انظر( 4) 
 .4/443والكشاف ، 414معاين القرآن لألخفش ص : انظر( 4) 
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وأطيال البغيوي يف الرواييا      (4)(علي وفاطمة وابنايا): قال ؟وجبت علينا مودهتم
، لكوهنم قرابتيه  اهلل عليه وآله وسلم صلىحمبة قرابته  :، وأههرها(4)الف يف القرىبواخل

، وأودعنا كتابنا الروضة الندية شيطرًا  (3)بل كتب مؤلفا  ،ويف فضاللهم عدة روايا 
 .صاحلًا من ذلك

َميْن َجياءََ   ﴿﴾ باملضياعفة  َنِةْد َلُه ِفيَها ُحْسنًا﴾ يكتسب ﴿َوَمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة﴿
ألهيل   ﴾َشُكوٌر﴾ للمذنبني ﴿ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر﴿ (19من اآلية: النمل) ﴾ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َخْير  ِمْنَها

 ﴾اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن ِإنَّ َربََّنا َلَغُفور  َشُكور ﴿: طاعته ولذا يقول أهل اجلنة
 .(34من اآلية: فاطر)

﴾ كميا  َعَلى اللَِّه َكنِذباً ﴿ اهلل عليه وآله وسلم صلىحممد اْفَتَرى﴾ َأْم َيُقوُلوَن ﴿
َفِإْن َيَشِأ اللَُّه َيْخِتْم َعَلنى  ﴿ (1من اآلية: سيبأ) ﴾َأْفَتَرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا َأْم ِبِه ِجنٌَّة﴿: قالوا
تيرى  لو اف :يعين. (4)ينسيك القرآن ويقطع عنك الوحي[ أ/471ل]: ﴾ قال قتادةَقْلِبَك

                            
قال ابين حجير يف الكياف الشياف     وفيه حسني األشقر ، (4144) 3/49أخرجه الطزاين يف الكبري ( 4) 

، هذا إسناد ضيعيف ": وقال، 4/471وكذلك ضعفه ابن كثري يف تفسريه ، 4/443 "ساقط ضعيف" :عنه
: هي وقال ابن حجر يف املوضع املتقيدم .ا "عن شيخ شيعي حمترق وهو حسني األشقر، ال يعرف مبهم فيه
 :نه ُسِال عن قوله تعاىل، أاس عند البخاريمث ذكر حديث طاووس عن ابن عب، "وقد عارضه ما هو أوىل منه"
 ،عجلت: فقال ابن عباس، قرىب آل حممد صلى اهلل عليه وسلم: فقال سعيد بن جبري ﴾إال املودة يف القرىب﴿

إال أن تصلوا ميا بييين    :فقال، مل يكن بطن من قريش إال كان له فيهم قرابة إن النيب صلى اهلل عليه وسلم
 ﴾إال امليودة يف القيرىب  ﴿ :صحيح البخاري كتاب التفسري باب قوليه  :انظر هي.ا ".وبينكم من القرابة

3/4441 (4141.) 
 .4/444تفسري البغوي : انظر( 4) 
كما هو يف تفسيري  ، وعمرو بن شعيب وغريهم، وقد قال به سعيد بن جبري، هذا اختيار املؤلف رمحه اهلل( 3) 

أن معىن اآلية ، 7/443والشنقيطي يف أضواء البيان  ،4/411وابن كثري ، واختار الطزي، 44/34الطزي 
وتصلوا اليرحم الييت بييين    ، إال أن تودوين يف قرابيت منكم، أي قل ال أسألكم عليه أجرًا يا معشر قريش

 . واهلل أعلم ،هي وهذا يؤيده حديث ابن عباس املتقدم عند البخاري.ا ،وبينكم
وهيو   ،ينسيك القيرآن  :سعيد بن أيب عروبة عن قتادة بلف من طريق  44/34 أخرجه الطزي يف تفسريه( 4) 

 .41إسناد حسن قد تقدم الكالم عليه ص
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ألَََخْذَنا ِمْنُه   َوَلْو َتَقوََّل َعَلْيَنا َبْعَض األَََقاِويِل﴿هو حنو : على اهلل كذبًا لفعل به ذلك قلت
﴾ الذي هم علييه  َوَيْؤُح اللَُّه اْلَباِطَل﴿ (41-44: احلاقة) ﴾ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتنَي  ِباْلَيِمنِي

بالقرآن وبقضاله الذي ال مرد له  الذي هو عليه (4)﴾قََّوُيِحقُّ اْلَحمن البهت والتكذيب ﴿
 . اللقة هبا من احملو واإلثبا لفتجرى أحكامه ا ﴾ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر﴿

﴾ ملا ذكر قبالح العصاة من الكافرين أخز أنيه  َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّوَبَة َعْن ِعَباِدِه﴿
ومنيها   (3مين اآليية  : غافر) ﴾َقاِبِل التَّْوِب﴿ :صفاته تعاىل ويف ،تعاىل يقبل توبة من عصاه
مين  : التوبية ) ﴾ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْأُخيُذ الصَّيَدَقا ِ  ﴿: التواب وتقدم يف براءة

، والتوبة هي الرجو  عن املعاصي بالندم عليها، والعزم على أن ال يعاودها أبدًا (414اآلية
منه تعاىل عن قبول التوبة، وهو ال خيلف امليعاد، وأما القول بأن قبوهلا واجب وهذا إخبار 

َوَيْعُفنو َعنِن   ﴿. (4)بل هو إخبار بأنه يقبلها فيعز بعبيارة القيرآن   ،عليه فعبارة جافية
 ﴾َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَميْن َيَشياءُ  ﴿: حنو قوله ،(3)﴾ أي سياا  من مل يتبالسَّيَِِّاِت

كالن ما كان من خري وشر، فهو يقبل التوبة مع  ﴾َوَيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن﴿ (41من اآلية: ءالنسا)
﴾ كذلك فهو عفو عيامل  َوَيْعُفو َعِن السَّي َااِ علمه بالتوبة وبالذنب الذي وقعت عنه ﴿

 .  ريقدي
 ،لبيية نيدالهم  ﴾ بإجابة دعواهتم وتَوَيْسَتِجيُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِؤُلوا الصَّاِلَحاِت﴿

، وإن كان جييب أيضًا غريهم مين  (4)هموإثابتهم على الطاعا  داخلة يف ذلك، وخّص
 (17مين اآليية  : اإلسيراء ) ﴾َوِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ ِفي اْلَبْحِر﴿ :الكفار كما صرحت به اآليا 

بالنجاة  مفاملراد دعاله (41من اآلية: غافر) ﴾ِفي َضالٍلِإالَّ َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفِريَن ﴿وحنوها وأّما 
                            

 .﴾ِبَكِلَماِتِه﴿: بعد هذه اجلملة من اآلية كلمة ساقطة من األصل وهي قوله تعاىل( 4) 

، 4/471كشياف كما يف ال ،إن قبول التوبة واجب على اهلل :يف هذه اجلملة رد على املعتزلة الذين يقولون( 4) 
 . وقد رد عليه ابن املنري يف املوضع نفسه

رحم اهلل اجلمييع أن  ، 4/437وابن كثري ، 44/34والذي ذهب إليه الطزي، هذا اختيار املؤلف رمحه اهلل( 3) 
 .أي سياا  املاضي ﴾ويعفو عن السياا ﴿: معىن قوله تعاىل

 .أي خصهم مبا تقدم من إجابة دعوهتم( 4) 
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﴾ غيري ميا   ِمْن َفْضِلِهعلى ما طلبوه ﴿﴾ َوَيِةيُدُهْممن النار وختفيف يومًا من العذاب ﴿
َوَوَهْبَنا َلُه ﴿: فقال (19من اآلية: األنبياء) ﴾ال َتَذْرِني َفْردًا﴿ :قال  كريا ،وهذا واقع ،سألوه

َأن ي َمسَِّنَي ﴿فزاده صالح أهله وقال أيوب  (91من اآلية :األنبياء) ﴾َيْحَيى َوَأْصَلْحَنا َلُه َ ْوَجُه
َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمْن ُضرٍّ َوآَتْيَناُه َأْهَليُه َوِميْثَلُهْم   ﴿: قال تعاىلف (13من اآليية : األنبياء) ﴾الضُّرُّ
َأْنيَت   ِإالَّ (4)ال ِإَليهَ ﴿: وقال ذو النون ،فزاده األهل ومثلهم (14من اآلية: األنبياء) ﴾َمَعُهْم

َوَنجَّْيَناُه ِمَن اْلَغيم   ﴿: قال تعاىلف (17من اآليية : األنبياء) ﴾ُسْبَحاَنَك ِإن ي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي
فزاده البشرى بنجاة أهل اإلمييان، وقيال    (11من اآلية: األنبياء) ﴾َوَكَذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِننَي

فأجابه  (44من اآلية: القصص) ﴾ْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقري َرب  ِإن ي ِلَما َأ﴿: موسى عليه السالم
اهلل مبا سأل و اده النجاة من القوم الظاملني، وتزويج إحدى بنيت شعيب، ومن تتبع رأى 

َهْب ِلي ِمن لَُّدنَك ﴿: ، وقال  كرييا (4)كل عجب، بل قد جرب هذا العبد يف نفسه
َأنَّ اللََّه ُيَبش ُرَك ِبَيْحَيى ُمَصد قًا ِبَكِلَمٍة ِمَن ﴿ :فأجابه ،(31اآليية   من: آل عمران) ﴾ُذرِِّيًَّة َطيَِِّبًة

فانظر كم  اده اهلل مين   (39من اآلية: آل عمران) ﴾اللَِّه َوَسي دًا َوَحُصورًا َوَنِبّيًا ِمَن الصَّاِلِحنَي
بًا لسؤاله الذريية  فضله، مع أن جمرد اإلجابة تصدق هببته له بنتًا مثل مرمي اليت كانت سب

: يدل ما ألهل اإلميان من الفضل واملزية ملا قال تعاىل ﴾َواْلَكاِفُروَن َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد﴿
أبان وجه احلكمية يف كونيه مل    (44من اآلية: الشورى)﴾ ْبُسُط الر ْ َق ِلَمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر﴿ي

  :يبسطه لكل أحد مع َغَناله وخزالنه اليت ال تنفذ وقال
لتكزوا وأفسدوا فيها بطيرًا،   :﴾َوَلْو َبَسَط اللَُّه الرِّْزَق ِلِعَباِدِه َلَبَغْوا ِفي اأَلْرِض﴿
بعضهم على بعض باالستيالء واالستعالء، كما قد وقع ذلك ممن بسط له كقارون  ولعال
َوال ﴿: وقال له قومه (71من اآلية: القصص) ﴾ِإنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَلْيِهْم﴿

ِإنَّ ﴿: قيال تعياىل  وبسط تعاىل لفرعون و (77من اآلية: القصص) ﴾َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي األََْرِض
ولذا  (4من اآلية: القصص) ﴾ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن﴿ :-إىل قوله- ﴾ِفْرَعْوَن َعال ِفي األََْرِض

                            
 [.ب/471ل]( 4)
 .وأنه وقع له شيٌء من ذلك، املؤلف يقصد نفسه (4)
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ُه ِ يَنًة َوَأْمَوااًل ِفيي  نََّك آَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألََا ِإَوَقاَل ُموَسى َربََّن﴿: قال موسى عليه السالم
 اإلنسيان  ِإنَّ َكال﴿: قال تعاىلو (11من اآلية: يونس) ﴾اْلَحَياِة الدُّْنَيا َربََّنا ِلُيِضلُّوا َعْن َسِبيِلَك

لان آتاه  وكفى بقصة ثعلبة بن حاطب وإقساُمه (7، 1: العليق ) ﴾َأْن َرآُه اْسَتْغَنى  َلَيْطَغى
اهلل من فضله ليصدقن، فلما آتاه اهلل ما آتاه، كان منه ما كيان، وأعقبيه اهلل نفاقيًا يف    

 .، فهو عز وجل املدبر ألحوال العباد مبا مينعنهم عن الفساد(4)قلبه
أخرج ابن أيب الدنيا وابن مردويه والبيهقي يف األااء والصفا ، وأبيو نعييم يف   

: يقيول اهلل : عن جزيل عن اهلل قال اهلل عليه وآله وسلم لىصاحللية، عن أنس عن النيب 
 ثوإين ألغضب ألوليالي كميا يغضيب الليي    ،من أهان يل وليًا فقد بار ين باحملاربة)

إيل عبدي املؤمن مبثل أداء ما افترضته عليه وميا ييزال   [ أ/474ل] وما تقرب ،(4)احلرد
نت له اعًا وبصرًا ويدًا ومؤييدًا إن  عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته ك

وإن سألين أعطيته وما تردد  يف شيء أنا فاعله تيرددي يف قيبض روح    ،دعاين أجبته
وإن من عبادي امليؤمنني ملين ال    ،ته وال بد منهءيكره املو  وأكره مسا ،عبدي املؤمن

 يصلح ليه إال  وإن من عبادي املؤمنني ملن ال ،يصلح له إال الغىن ولو أفقرته ألفسده ذلك
وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلح إميانه إال الصحة ولو  ،الفقر ولو أغنيته ألفسده ذلك

وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلح إميانه إال السقم ولو صححته  ،أسقمته ألفسده ذلك
﴾ من ةُِّلَوَلِكْن ُيَن﴿. (3)(إين أدبر أمر عبادي لعلمي بقلوهبم إين عليم خبري ،ألفسده ذلك

                            
والطيزاين يف  ، (41411) 1/4147ه وابن أيب حامت يف تفسيري ، 41/443أخرجها ابن جرير يف تفسريه ( 4) 

: 3/331وقال ابن حجر يف فيتح البياري   ، 1/499والبيهقي يف شعب اإلميان ، (7173) 1/441الكبري 
، وكذا قال األلباين يف "إسناده ضعيف جدًا": 4/413الكاف الشافوقال يف ، "حديث ضعيف ال حيتج به"

 .(4117)السلسلة الضعيفة 
 .311والقاموس احمليط ص ، 3/444لسان العرب : انظر، الغي  والغضب: احلرد( 4) 
فا  ، والبيهقي يف األااء والص1/341 وأبو نعيم يف احللية، 9أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتابه األولياء ص ( 3) 

التقرييب  : انظير . وهو ضيعيف ، ويف إسناده صدقة بن عبد اهلل، 7/91وابن عساكر يف تارخيه ، 4/447
قال رسول : قالواحلديث ألوله شاهد عند البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ، (4949) 444ص

= 
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ِإنَُّه ِبِعَباِدِه َخنِبرٌي  له مما تقتضيه حكمته ﴿نيزأن ي﴾ َما َيَشاُ ﴾ بتقدير ﴿ِبَقَدٍراألر اق ﴿
حميط خبفايا أمورهم وجالياهم، فيقدر لكل واحد منهم يف كل وقت من أوقاهتم  ﴾َبِصرٌي

وإذا  ما يليق بشأهنم، فيفقر ويغين ومينع ويعطي ويقبض ويبسط حسبما تقتضيه حكمته،
عرف العبد أن مواله خبري حباله بصري  بتدبريه فال جيز  من فاقة تصيبه، وال يعرض عين  

 .شكر نعم ربه
أي ِمْن َبْعِد َمنا َقَنُطنوا﴾   املطر على عباده وبالده ﴿ :﴾َوُهَو الَِّذي ُيَنةُِّل اْلَغْيَث﴿

ة وتعظيمًا للمنة يسوا من نزوله وخص ذلك وإال فإنه نّزله مع عدم اليأس، تذكريًا للنعمأ
: يوسف) ﴾َحتَّى ِإَذا اْسَتْيَأَس الرُُّسُل َوَهنُّوا َأنَُّهْم َقْد ُكِذُبوا َجاءََُهْم َنْصُرَنا﴿: قال تعاىلكما 

بركا  الغيث ومنافعه يف كل سهل وجبيل، وللنبيا    َوَيْنُشُر َرْحَؤَتُه﴾ ﴿ (441من اآلية
 .احلقيق بكل محد ﴾اْلَحِؤيُدباألنعام ﴿ ﴾ الذي يتوىل عبادهَوُهَو اْلَوِليُّواحليوان ﴿

ِإنَّ ﴿إجياديا من العدم وتكرر يف اآليا  ﴾ َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السََّؤاَواِت َواأَلْرِض﴿
َلَخْليُق  ﴿ (4)وأي آية أعظم من ذلك (414 من اآلية: البقرة) ﴾ِفي َخْلِق السََّماَواِ  َواألََْرِض

                            
= 

باب ، كتاب الرقاق، احلديث( ...بباحلرمن عاَدى يل َولّيًا فقد آَذْنته : إن اللََّه قال) :الَّله صلى اهلل عليه وسلم
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، 4/447وأخرجه البيهقي يف األااء والصفا  ، (1414) 4/4139التواضع 

وقد تكلم األلباين رمحه اهلل ، من طريق حممد بن عثمان بن كرامة وهو شيخ البخاري الذي روى عنه احلديث
، "وهو من األسانيد القليلة اليت انتقدها العلماء على البخاري رمحه اهلل": على هذا اإلسناد عند البخاري قال

وخالصة : "وذكر شواهد للحديث مث قال -وحبث املسألة حبثًا مطواًل، مث ذكر كالم الذهيب وابن حجر عليه-
اللهم  ،وإما الختصارها، إما لشدة ضعف إسنادها، ن أكثر هذه الشواهد ال تصلح لتقوية احلديث هباأ: القول

إال حديث عالشة وحديث أنس بطريقيه فإهنما إذا ضما إىل إسناد حديث أيب هرييرة اعتضيد احليديث    
: انظير . "مبجموعهما وارتقى إىل درجة الصحيح إن شاء اهلل تعاىل وقد صححه من سبق ذكره من العلماء

 . 4/714ملنثورالسيوطي يف الدر ا :واحلديث عزاه البن مردويه. 4/413سلسلة األحاديث الصحيحة
قال شيخ  ،يعين املصنف رمحه اهلل باآليا  اآليا  الكونية القدرية ألن اآليا  الشرعية الدينية أعظم وال شك( 4) 

ألن العلم بالدين وتعليمه واألمر به ينال به العبد رضوان اهلل وحيده وصيالته   ": اإلسالم بن تيمية رمحه اهلل
 جممو  الفتياوي : انظر". فيه فال ينال به ذلك إال إذا كان داخال يف الدينوأما العلم بالكون والتأثري ، وثوابه
44/343. 
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﴾ َوَما َبثَّ ِفيِهَؤا ِمْن َدابٍَّة﴿ (47 من اآلية: غافر) ﴾ِمْن َخْلِق النَّاِس السََّماَواِ  َواألََْرِض َأْكَبُر
َوَيْخُلُق َما ﴿دواب فإنه  ءاملسبب، وحيتمل أن يف السما من حي، من إطالق السبب على

 ﴾ٌرَقِدي (4)ِإَذا َيَشاُ ﴾ مجع اخلاللق ﴿َوُهَو َعَلى َجْؤِعِهْم﴿ (1من اآليية : النحل) ﴾ال َتْعَلُموَن
  (413من اآلية: هود) ﴾َذِلَك َيْوم  َمْجُمو   َلُه النَّاُس﴿وهو يوم جيمع اهلل األولني واآلخرين 

واألوالد والقلوب من يوم وحنوه  ل﴾ يف األبدان واألمواَوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة﴿
ا َأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَوَلمَّ﴿هو متكرر يف كتاب اهلل ذكر هذا ﴾ َفِبَؤا َكَسَبْت َأْيِديُكْم﴿

َذِلَك ِبَما ﴿ (414من اآليية : آل عمران) ﴾َأَصْبُتْم ِمْثَلْيَها ُقْلُتْم َأنَّى َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسُكْم
أخرج الترمذي وأبو يعليى وابين    (41: احلج) ﴾ٍم ِلْلَعِبيِدَوَأنَّ اللََّه َلْيَس ِبَظال َقدََّمْت َيَداَك

أال : قال اهلل عنه رضيذر وابن أيب حامت وابن مردويه واحلاكم عن علي بن أيب طالب املن
َوَما ﴿): اهلل عليه وآله وسلم صلىأخزكم بأفضل آية يف كتاب اهلل حدثنا هبا رسول اهلل 
ميا   :عليوسأفسرها لك يا  ﴾َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكِثرٍي

أصابك من مرض أو عقوبة أو بالء يف الدنيا فبما كسبت أيديكم واهلل أكرم من أن ُيَثن ي 
. (4)(وما عفا اهلل عنه يف الدنيا فاهلل أكرم من أن يعود بعد عفوه ،عليكم العقوبة يف اآلخرة

ملا نزليت  : وأخرج سعيد بن منصور وابن املنذر وابن أيب حامت عن احلسن البصري قال
اهلل  صيلى ﴾ قال رسيول اهلل  َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم﴿ :ذه اآليةه

                            
 [.ب/474ل]( 4) 
ومل أجيده يف  – 4/474 وابن أيب حامت كما يف تفسري ابن كثري، (149) 4/441أخرجه أمحد يف مسنده ( 4) 

 ليب يف تفسيريه واليثع ، (443) 444وأبو يعلى يف مسينده ص ، 4/449واحلاكم يف مستدركه . -تفسريه
 444والتقريب ص، 414 / 7 جممع الزوالد:  انظر.  وفيه األ هر بن راشد الكاهلي وهو ضعيف، 4/397
(317.) 

 واحلاكم يف مستدركه، (4141) 494والترمذي يف سننه ص، (4114) 443يف سننه ص ماجه وأخرجه ابن
هذا حيديث  " :قال احلاكمو، "هذا حديث حسن غريب" :قال الترمذيمن وجه آخر،  (1414) 4/441

وضعفه األلبياين يف  ، "على شرط البخاري ومسلم" :وقال الذهيب يف التلخيص، "صحيح اإلسناد ومل خيرجاه
 .494صه على سنن الترمذي تعليق
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والذي نفسي بيده ما من خدش عود وال اختالج عرق وال نكبة حجر ): عليه وآله وسلم
 .(4)(وال عثرة قدم إال بذنب وما يعفو عنه اهلل أكثر

 (443من اآلية: النساء) ﴾َمْن َيْعَمْل ُسوءًا ُيْجَز ِبِه﴿: ىلأنه ملا نزل قوله تعا :ويناسبه: قلت
 . عن عقوبة كثري مما كسبتم ﴾َوَيْعُفو َعْن َكِثرٍي﴿ (4)...قال أبو بكر

 : ييادة  (3)﴾ تقدم يف اليروم ِفي اأَلْرِضفيه فالتني عليه ﴿﴾ َوَما َأْنُتْم ِبُؤْعِجِةيَن﴿
توالونيه  ﴾ َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِلنيٍّ ﴿ (44ةمن اآلي: العنكبو ) ﴾َوال ِفي السََّماِء﴿
ينصركم فإن الذين اختذمتوهم أولياء لينصيرونكم ال يسيتطيعون نصير     ﴾َوال َنِصري﴿

 .(43من اآلية: األنبياء) ﴾َوال ُهْم ِمنَّا ُيْصَحُبوَن﴿أنفسهم فضاًل عن غريهم 
مجيع  ﴾ اْلَجَواِرفا  كل كمال ﴿الدالة على توحيده وتوحده بص﴾ َوِمْن آَياِتِه﴿

ايت جارية اشتقاقًا  (44من اآلية: الرمحن) ﴾َوَلُه اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُ ﴿: قال تعاىلجارية كما 
: ومين قوليه   (44من اآلية: يونس) ﴾َحتَّى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهْم﴿: هلا من قوله

ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر  (4)َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك﴿ (14من اآلية: احلج) ﴾َواْلُفْلَك َتْجِري ِفي اْلَبْحِر﴿
﴾ مجع علم وهيو  َكاأَلْعالِم﴾ هرف جرياهنا ﴿ِفي اْلَبْحِر﴿ (34من اآليية : إبراهيم) ﴾ِبَأْمِرِه

 : اجلبل ومنه

                            
من طريق إااعيل ( 41414) 41/3471ه وابن أيب حامت يف تفسري، 44/41أخرجه ابن عساكر يف تارخيه ( 4) 

وهيذا ميع   : قلت"(: 4791) 4/479 قال األلباين يف السلسلة الضعيفة ،هو ضعيفبن مسلم هو املكي و
ومل أجده يف املطبو  من . "إرساله من احلسن البصري فإن الراوي عنه إااعيل بن مسلم وهو املكي ضعيف

 . 4/711 السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه البن املنذر ،سنن سعيد بن منصور

وقد أورد السيوطي يف الدر املنثور أثارًا  ،"بياض يف األم: "قد كتب جبواره يف احلاشيةو، بياض يف املخطوط( 4) 
مين  ﴿ ملا نزلت: ما أخرجه ابن جرير عن عالشة عن أيب بكر قال :منها، من أقوال أيب بكر عند هذه اآلية

بكر أليس يصيبك كذا يا أبا ): يا رسول اهلل كل ما نعمل نؤاخذ به؟ فقال: قال أبو بكر ﴾يعمل سوءًا جيز به
 .4/411الدر املنثور : انظر، وغريها من اآلثار (فهو كفارة... وكذا

 .44بل يف العنكبو  آية ( 3) 

 [.أ/474ل]( 4) 
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 (4)اُرَن ِهِسْأي َرِف م َلَع ُهنََّأَك     ِهِب اهلداُة مَُّتْأرًا لَتْخَص وإنَّ
َوآَيٌة َلُهْم َأنَّا َحَمْلَنا ُذر يََّتُهْم ِفيي  ﴿وقد كرر اهلل تعاىل االستدالل هبذه اآلية العظمى 

َوُهَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر ِلَتيْأُكُلوا ِمْنيُه َلْحميًا َطِرّييًا     ﴿ (44: ييس) ﴾اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن
َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه َوِلَتْبَتُغوا ِميْن َفْضيِلِه َوَلَعلَُّكيْم    َوَتْسَتْخِرُجوا ِمْنُه ِحْلَيًة َتْلَبُسوَنَها 

 . (44: النحل) ﴾َتْشُكُروَن
َوِمْن آَياِتِه َأْن ﴿: قال تعاىلكما  ،اليت جر  اجلواري هبا﴾ ِإْن َيَشْأ ُيْسِكِن الرِّيَح﴿

واملراد  (41من اآلية: الروم) ﴾ْلُفْلُك ِبَأْمِرِهَوِلَتْجِرَي ا﴿: -إىل قوله- ﴾ُيْرِسَل الر َياَح ُمَبش َراٍ 
 ﴾َحتَّى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهْم ِبِريٍح َطي َبٍة﴿: هبا يف اآلية الطيبة اليت يف قوله تعاىل

﴾ على ههر املاء َعَلى َظْهِرِهأي ثوابت ﴿َرَواِكَد﴾ يبقني ﴿﴾ َفَيْظَلْلَن﴿ (44من اآلية: يونس)
﴾ أي جري السفن تارة وركودها ِإنَّ ِفي َذِلَكغري جاريا  ال غري متحركا  ﴿ :املرادو

كثرية يف عددها دالة على املتصرف  ،﴾ عظيمة يف أنفسهاآلياٍتتارة مبشياة اهلل وقدرته ﴿
فإنه الذي فييه أهليية    ،لنعمه ﴾َشُكوٍر﴾ كامل الصز متدبر آلياته ﴿ِلُكلِّ َصبَّاٍرفيها ﴿

﴾ يهلكهن بسبب ذنوب العباد، وذلك َأْو ُيوِبْقُهنَّ ِبَؤا َكَسُبوار هذه اآليا  ﴿معرفة مقدا
َجاءََْتَها ِريح  َعاِصف  َوَجاءََُهُم اْلَمْوُج ِميْن  ﴿ :بإرساله الريح عاصفًة، املشار إليها يف قوله

وًا منيه  من العصاة فال يهلكهم عف ﴾َوَيْعُف َعْن َكِثرٍي﴿ (44من اآليية : يونس) ﴾ُكلِّ َمَكاٍن
 . (44من اآلية: الشورى)َوَيْعُفو َعِن السَّي َااِ ﴾ ﴿: وهو حنو قوله

لينتقم منيهم   :ة مقدرة مثل﴾ هو عطف على عّلَوَيْعَلَم الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِتَنا﴿
وهذا على تقدير قراءته بالفتح، وقرئ بالرفع على االستاناف وباجلزم عطيف   (4)وليعلم

َما َلُهْم ﴿ (3)جيمع بني إهالك قوم وإجناء قوم وحتذير قوم أأو إن يش :عىنيعف، ويكون امل

                            
ومعجم مقاييس ، 41شرح ديوان اخلنساء للحويف ص : انظر، البيت من قول اخلنساء يف رثاء أخيها صخر( 4) 

 (.علم) مادة، 4/449اللغة البن فارس 
 .1/41وتفسري أيب السعود، 7/194والبحر احمليط ، 4/444الكشاف: انظر( 4) 

عمرو وعاصم ومحيزة   برفع امليم وقرأ الباقون بالنصب كابن كثري وأيب( ويعلُم الذين: )قرأ نافع وابن عامر( 3) 
، 313/ 3احلجة أليب عليي الفارسيي  : انظر، وأما قراءة اجلزم فذكرها يف البحر احمليط دون عزو، الكسالي

= 
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َفَؤَتاُع ﴾ مما ترغبون فيه وتنافسون فيه ﴿َفَؤا ُأوِتيُتْم ِمْن َشْيٍ من مهرب ﴿ ﴾ِمْن َمِحيٍص
ْنَيا ُقْل َمَتاُ  الدُّ﴿﴾ أي فهو متاعها تتمتعون به مدة حياتكم، وهو  من قليل اْلَحَياِة الدُّْنَيا

: آل عميران ) ﴾َمَتاُ  اْلُغُروِرِإالَّ َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ﴿ومتا  الغرور  (77من اآلية: النساء) ﴾َقِليٌل
َوَما ِعْنَد ﴿ (31من اآلية: التوبة) ﴾َقِليٌلِإالَّ اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِفي اآلِخَرِة  (4)َفَما َمَتاُ ﴿ (414من اآلية
﴾  مانًا حيث َوَأْبَقىذاتًا خللوص نفعه ﴿َخْيٌر﴾ ة ونعيمها الدالم ﴿﴾ من ثواب اآلخراللَِّه

َأَفَمْن َوَعْدَناُه َوْعدًا َحَسنًا َفُهَو الِقيِه َكَمْن َمتَّْعَناُه َمَتاَ    َأَفال َتْعِقُلوَن﴿ال يزول وال يفىن 
ِللَِّذيَن ولكن اخلريية ﴿ (14، 11: القصص) ﴾اْلَحَياِة الدُّْنَيا ُثمَّ ُهَو َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضِريَن

آل )﴾َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْير  ِلألََْبيَرارِ ﴿فهم الذين هي خري هلم  ﴾آَمُنوا َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَُّلوَن
  (491من اآلية: عمران

ْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم ِإْن َتْجَتِنُبوا َكَباِلَر َما ُت﴿﴾ حنو اإلمثَوالَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر ﴿
﴾ ما فحش َواْلَفَواِحَش﴿ .(4)وهو عطف على الذين آمنوا (34من اآليية : النساء) ﴾َسي َااِتُكْم

 اإلمثالَِّذيَن َيْجَتِنُبيوَن َكَبياِلَر   يف النجم تفسري الذين أحسنوا، بيي﴿ من الكبالر، ويأيت 
﴾ ملن ُهْم َيْغِفُروَن﴾ ما صلة ﴿َوِإَذا َما َغِضُبوا﴿ (34من اآلية: لنجما) ﴾اللََّمَمِإالَّ َواْلَفَواِحَش 

 .أغضبهم، وفيه ترجيح جانب العفو
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه ﴿: ﴾ عاملني بقوله تعاىلَوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّهْم﴿

﴾ هيو مين   َوَأَقاُموا الصَّنالةَ ﴿ (44من اآلية: ألنفالا) ﴾َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم
ي ذوو شورى ال ينفردون بيرأي حيىت   أ﴾ َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْماالستجابة بالفعل ﴿

 .يتشاوروا فيه
ما تشاور قوم : أخرج عبد بن محيد والبخاري يف األدب وابن املنذر عن احلسن قال

وأخرج اخلطييب يف   .(3)﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْممث تال ﴿ .قط إال هدوا وأرشد أمرهم
                            

= 
 .494وإحتاف فضالء البشر لشهاب الدين الدمياطي ص، 7/191والبحر احمليط ، 314

 [.ب/474ل]( 4) 
 .4/444والكشاف، 114إعراب القرآن للنحاس ص: انظر( 4) 

: 43/441، وقال احلاف  يف الفيتح  4/493والطزي يف تفسريه، 17أخرجه البخاري يف األدب املفرد ص( 3) 
= 
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ل نيزل بنا بعدك مل ينيزيا رسول اهلل األمر ي: رواية مالك عن علي رضي اهلل عنه قلت
امجعوا له العابدين من أميت واجعليوه بيينكم   ): فيه قرآن ومل نسمع منك فيه شيء قال

َوَشاِوْرُهْم ﴿: سوله باملشاورة فقالوقد أمر اهلل ر (4)انتهى( شورى ال تقضوه برأي واحد
 : قال .(449 من اآلية: آل عمران) ﴾ِفي األََْمِر

 وراِ ِل املُشْهن َأَت ِمْنٌة    يومًا وإن ُكيَك نالبياَك إذا ناَبْتَخاِوْر َأيَش
 (4)ةآييرى َنْفيَسيها إال مبرال َتنا    َووَد يا ما نأيمنه ُريَظْنفالعنُي ُي

كما سلف يف أول البقرة ينفقون يف سبل اخلري بعض ما  ﴾اُهْم ُيْنِفُقوَنَوِمؤَّا َرَزْقَن﴿
 . (3) قواُر

َفيِإْن  ﴿من الباغي  ﴾ُهْم َيْنَتِصُروَنممن بغى عليهم ﴿﴾ َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبُهُم اْلَبْغُي﴿
وقد وعد اهلل املبغيي   (9يةمن اآل: احلجرا ) ﴾َبَغْت ِإْحَداُهَما َعَلى اأُلْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي

بعد وصيفهم بسيالر مهميا     [ أ/473ل] عليه بالنصر، وهو وصف  هلم بالشجاعة
الفضالل، وهو ال ينايف وصفهم بالغفران، فإن كاًل منهما فضيلة حممودة يف موضيعها،  

                            
= 

 .وذكره ،"األدب املفرد وابن أيب حامت بسند قوي عن احلسن أخرج البخاري يفف"
قال ابين  ، سليمان بن بزيع ويف سنده، (449) 4/471أخرجه اخلطيب البغدادي يف كتابه الفقيه واملتفقه ( 4)

هذا حديث ال ُيْعَرف من حيديث  : قال ابن عبد الَبر ": يف ترمجته( 3411) 4/433حجر يف لسان امليزان 
وإبراهيم وسليمان َلْيَسيا  ، وال يف حديث غريه، وال أصل له يف حديث مالك عندهم، ذا اإلسنادمالك إال هب
تفرد بيه   ؛ال يصح: وقال الدارقطين يف غرالب مالك :-القالل ابن حجر -: قلُت. وال حيتج هبما، بالقويني

تاب الرواة عن مالك من وساقه اخلطيب يف ك. ومن دون مالك ضعيف، عن سليمان، إبراهيم بن أيب الَفيَّاض
 . "ال يثبت عن مالك واهلل أعلم: عن سليمان وقال، طريق إبراهيم

 عمياد الدمشيقي  الوشذرا  الذهب البن ، 4/444وفيا  األعيان : انظر. البيتان لناصح الدين األرجاين( 4)
 :قال يف البيت الثاين إال أن يف وفيا  األعيان ،4/437

 نافالعني تلقى كفاحًا من نأى ود
 :عماد الدمشقي يف شذرا  الذهبالونقل ابن  

 ا ما نأى ودنايفالعني تنظر منه
 .واهلل أعلم بالصواب 
 .4/44هدى القباطي  :األخت مفاتح الرضوان للمؤلف بتحقيق: انظر( 3)
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م حممود، وعن املتغليب  الورذيلة مذمومة يف موضعها، فإن احللم عن العاجز وعور الك
 : مذموم، فإنه إغراء على البغي كما قيل ولغو الليام

 رََّدايمتي يايَممْيَت اللََّرإذا أْنيَت أكرْمَت الكرمَي مليكَتُه     وإن أنَت أْك
 (4)النََّدى ِعِضْويف َم يِفِع الّسْضَوُمِضر  َك    يِف بالُعالفوْضُع النََّدى يف َمْوِضع الّس

: ا قاليت اهلل عنيه  رضين عالشة النسالي وابن ماجه وابن مردويه ع (4)[أخرج]
علي فسيبتين   فأْقَبَلْت ،اهلل عليه وآله وسلم صلىوعندي رسول اهلل  ، ينب عليَّ دخلْت

فسببتها حيىت جيف    (سبيها) :فقال يل تنتهفلم  اهلل عليه وآله وسلم صلىفردعها النيب 
 .(3)هتلل سرورًا اهلل عليه وآله وسلم صلىووجه رسول اهلل  ،ريقها يف فمها

مل أاع يف االنتصار  :أخرج ابن جرير وابن مردويه عن علي بن  يد بن جدعان قال
كنت يف البيت وعنيدنا   :أم ولد أيب حممد عن عالشة قالت (4)[حدثتين به]مثل حديث 

فأقبلت عليه  ينب  ،اهلل عليه وآله وسلم صلىفدخل علينا رسول اهلل  ، ينب بنت جحش
ين فقال يل الينيب  مث أقبلت علي تسّب ،(4)ال على خالبةما كل واحدة منا عندك إ: فقالت
فأقبلت عليها وكنت أطول وأجود ( قويل هلا كما تقول لك): اهلل عليه وآله وسلم صلى

                            
ييب  ديوان أيب الط العرف الطيب شرح: انظر، البيتان أليب الطيب املتنيب من قصيدة ميدح فيها سيف الدولة( 4) 

 .444والتمثيل واحملاضرة للثعاليب ص ، 314
 .11ص  4ما بني املعقوفتني، بياض يف األصل، وانظر تعليق ( 4) 

والنسالي يف سننه ، (4914) 344يف سننه ص ماجه وابن، (44414) 47/314أخرجه أمحد يف مسنده ( 3) 
ن إسناده احلاف  ابين  حّسو، (44444) 41/449 ﴾وملن انتصر بعد هلمه﴿ باب ،كتاب التفسري ،الكزى

وعيزاه البين   ، 344ص "صيحيح " :ماجه وقال األلباين يف تعليقه على سنن ابن، 4/444حجر يف الفتح 
، كتياب  (4444)، واحلديث يف صحيح مسلم بنحو هذا اللف  4/711السيوطي يف الدر املنثور : مردويه

 .فضالل الصحابة، باب يف فضل عالشة رضي اهلل تعاىل عنها
 .4/711والتصويب من الدر املنثور  "حدثين به ابن: " األصليف( 4) 

ولسيان العيرب   ، (خليب ) مادة 4/431كتاب العني : انظر، اخلديعة باللسان :وقيل ،املخادعة: اخلالبة( 4) 
4/414. 
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َوَمْن َعاَقَب ِبِمْثِل َما ُعوِقَب ِبِه ُثمَّ ُبِغَي َعَلْيِه َلَيْنُصَرنَُّه ﴿وتقدم ذلك،  .(4)لسانًا منها فقامت
  (11من اآلية :احلج) ﴾اللَُّه

﴾ بيان لوجه كون االنتصار من الباغي مين اخلصيال   َوَجَةاُ  َسيٍَِِّة َسيٌَِِّة ِمْثُلَها﴿
احملمودة، مع أنه يف نفسه إساءة إىل الغري، باإلشارة إىل أن البادي هو الذي فعل لنفسيه  

تنبيه على حرمة السوء، فإن األعمال مستتبعة ألََْجِزيتها إن خريًا فخري  وإن شرًا فشر ، وفيه 
التعدي، وإطالق السياة على الثانية ألهنا تسوء من نزلت به، وَشَرَط ألنه من املماثلة بني 

َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعيوِقْبُتْم  ﴿: وقوله ﴾ِمْثُلَها﴿كما صرح به  (4)االبتداء واجلزاء
داود والترمذي وابن مردويه عين أيب  أخرج أمحد ومسلم وأبو  (441من اآلية: النحل) ﴾ِبِه

: اهلل علييه وآليه وسيلم    صلى[ ب/473ل] قال رسول اهلل: قال اهلل عنه رضيهريرة 
َوَجَزاُء َسي َاٍة َسي َاٌة ﴿) :مث قرأ (املتسابان ما قاال من شيء فعلى البادي حىت يعتدي املظلوم)

﴾ بينه وبني مين يعادييه بيالعفو    َحَوَأْصَل﴾ عمن أساء إليه ﴿َفَؤْن َعَفا﴿ (.(3)﴾ِمْثُلَها
مين  : فصيلت ) ﴾َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِمييم  ﴿: واإلغضاء، كما قال

﴾ ِعَدٌة منه تعاىل مبهمٌة دالٌة على عظم شيأن  َعَلى اللَِّه﴾ أجر عفوه ﴿َفَأْجُرُه﴿ (34اآلية
: ما قيال اهلل عنه رضيابن مردويه عن ابن عباس املوعود، وخروجه عن املعهود، أخرج 

إذا كان يوم القيامة أمر اهلل منادي ينادي أال ): اهلل عليه وآله وسلم صلىقال رسول اهلل 

                            
، عن علي بن  يد بن جدعان، 44/47والطزي يف تفسريه ، (4191) 734أخرجه أبو داود يف سننه ص ( 4) 

 ،وهيذا فييه نكيارة    ،وعلي بن  يد بن جدعان يأيت يف رواياته باملنكرا  غالبًا": كثري رمحه اهلل وقال ابن
تعليقه على : انظر، وضعف األلباين إسناده، 4/479هي تفسري ابن كثري .، ا"والصحيح خالف هذا السياق

 .4/711السيوطي يف الدر املنثور  :وعزاه البن مردويه، 734سنن أيب داود ص
أن من اْعُتدَي عليه بسياة فيجو  له أن ، وكأن املصنف رمحه اهلل يقصد أن معىن اآلية، "مثلها: "عين يف قولهي( 4) 

 .واهلل اعلم، يرد بسياة ولكن بشرط أن تكون مثل األوىل دون  يادة

 باب النهي عن ،كتاب الز والصلة واآلداب ،ومسلم يف صحيحه، (7414) 7/44أخرجه أمحد يف مسنده ( 3) 
غري أهنم مل ، (4914) 441والترمذي يف سننه ص، (4194) 734وأبو داود يف سننه ص، 41/444السباب

 .4/719السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه البن مردويه، يذكروا اآلية بعد احلديث
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َفَمْن َعَفيا  ﴿ :وذلك قوله (فال يقوم إال من عفا يف الدنيا ،ليقم من كان له على اهلل أجر
 .(4)﴾َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّه

قال رسيول اهلل  : قال اهلل عنه رضيخرج البيهقي يف شعب اإلميان عن أيب هريرة وأ
من إذا قدر  :قال ؟يا رب من أعز عبادك عندك :قال موسى): اهلل عليه وآله وسلم صلى
 . البادين السياة، واملعتدين يف االنتقام ﴾ِإنَُّه ال ُيِحبُّ الظَّاِلِؤنَي﴿ (4)(غفر

َما َعَلنْيِهْم  ﴾ املنتصرون ﴿َفُأوَلَِِكبأي أنوا  الظلم ﴿﴾ َد ُظْلِؤِهَوَلَؤِن اْنَتَصَر َبْع﴿
أخرج عبد بن محييد   .من مالمة وال عقاب، ألنه استو  حقًا جعله اهلل له ﴾ِمْن َسِبيٍل

بني الناس  (3)هذا يف اخُلَماشِة: وابن جرير والبيهقي يف شعب اإلميان عن قتادة يف اآلية قال
فيإن   ،وإن خانك فال ختنه ،وإن فجر بك فال تفجر به ،ال تظلمهفأما إن هلمك رجل ف
وأخرج ابن أيب شيبة والترميذي  . (4)وإن الفاجر هو اخلالن الغادر ،املؤمن املويف املؤدي

اهلل عليه وآله  صلىقال رسول اهلل : ا قالتاهلل عنه رضيوالبزار وابن مردويه عن عالشة 
 . (4)(من دعا على من هلمه فقد انتصر): وسلم

                            
سيلة  السل: انظير . ذكرها األلباين رمحه اهلل يف السلسلة وضيعفها ، ورد هذا احلديث بعدة ألفاظ متقاربة( 4) 

 .4/719السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه البن مردويه، 1/94الضعيفة
 يف شيعب اإلمييان   ًاتصير خم والبيهقي، (1414) 9/43 أخرجه ابن حبان يف صحيحه يف حديث مطول( 4) 

 (.4111) 494ضعيف اجلامع و يادته ص: انظر. وضعفه األلباين، (7974) 41/441
وهي ما كان دون القتل والدية من قطع أو جيد  أو   ،راحا  وجنايا أي ج مخاشا ،: ُخَماَشة مجعها (3) 

 .4/441ولسان العرب ، 4/433النهاية يف غريب احلديث : انظر، وهو ما ليس له أرش معلوم، جرح

بلف  مقارب من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة وهو إسناد حسن  44/41أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4) 
هبذا اللف  من طريق شيبان عين  ( 7744) 41/441والبيهقي يف شعب اإلميان، 41 صتقدم الكالم عليه 

 .4/741السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه لعبد بن محيد، قتادة به
وقال بعد أن ، (3444) 117والترمذي يف سننه ص، (31171) 41/443أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( 4) 

وقد تكلم بعض أهل العلم يف أيب محزة من ِقبل  ،من حديث أيب محزة هذا حديث غريب ال نعرفه إال" :أورده
 117تعليقه على سنن الترميذي ص : انظر. هي وقد ضعف األلباين احلديث.ا" .وهو ميمون األعور، حفظه

وعزاه البين  ، زاربمسند ال املطبو  من ومل أعثر عليه يف، (4493) 417والسلسلة الضعيفة ص، (3444)
 .4/741 يف الدر املنثور السيوطي :مردويه
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هنم باإلضرار ويعتدون يف االنتقام ؤ﴾ يبتدِإنََّؤا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُؤوَن النَّاَس﴿
ُأوَلَِِك َلُهْم َعَذاٌب ﴾ أي يتكزون فيها جتزًا وإفسادًا ﴿َوَيْبُغوَن ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ﴿
 .مبا ذكر من الظلم والبغي بغري احلق ﴾َأِليٌم

ِإنَّ  ﴾ ملن هلمه ومل ينتصر وفيوض إىل اهلل ﴿ َوَغَفَرعلى اإلساءة ﴿﴾ َؤْن َصَبَرَوَل﴿
وهذا فيما ال يؤدى فيه العفيو  : قالوا (4)﴾َلِؤْن َعْةِم اأُلُموِر﴾ أي الصز واملغفرة ﴿َذِلَك

﴾ الذين ذكروا أو غريهيم منيهم   َوَتَرى الظَّاِلِؤنَي﴿(3)كما سبق[ أ/474ل] (4)إىل الشر
 (44من اآليية : الشورى) ﴾َلُهْم َعَذاب  َأِليم ﴿ :﴾ الذي وعدوا به يف قولهَرَأُوا اْلَعَذاَبَلؤَّا ﴿
لنعمل غري الذي كنا نعميل،   ﴾ِمْن َسِبيٍل﴾ رجو  إىل الدنيا ﴿َيُقوُلوَن َهْل ِإَلى َمَردٍّ﴿

 ﴾َفِإنَّا َهياِلُمونَ  َأْخِرْجَنا ِمْنَها َفِإْن ُعْدَنا﴿: هذا قوهلم عند رؤية العذاب فإذا وقعوا قالوا
 .(37من اآلية: فاطر) ﴾َربََّنا َأْخِرْجَنا َنْعَمْل َصاِلحًا َغْيَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل﴿ (417من اآلية: املؤمنون)

َخاِشنِعنَي ِمنَن   ﴾ على النار الدال عليها ذكر العذاب ﴿َعَلْيَها َوَتَراُهْم ُيْعَرُضوَن﴿
﴾ يبتدأ نظرهم إىل النار َيْنُظُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّهاهم ﴿﴾ متذللني متضاللني مما دالذُّلِّ

﴾ يف ذلك َوَقاَل الَِّذيَن آَمُنوا﴿ ،من حتريٍك ألجفاهنم ضعيٍف، كاملصبور ينظر إىل السيف
﴾ بالتعريض هلا للعذاب اخلالد الَِّذيَن َخِسُروا َأْنُفَسُهْم﴾ حقيقة ﴿ِإنَّ اْلَخاِسِريَن﴿ :املقام
َأال ِإنَّ الظَّاِلِؤنَي ِفي ﴾ ألنه الذي فيه حتقق خسارهم ﴿َيْوَم اْلِقَياَمِة﴾ بذلك ﴿ْمَوَأْهِليِه﴿

 .﴾ حيتمل أنه من متام كالمهم، أو أنه تصديق من اهلل ملقاهلمَعَذاٍب ُمِقيٍم
ِمنْن ُدوِن  العذاب عنهم ﴿ (4)يرفعَوَما َكاَن َلُهْم ِمْن َأْوِلَياَ  َيْنُصُروَنُهْم﴾ ﴿
﴾ وبسبب خمالفتيه ليه   َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّهما كانوا يزعمونه يف الدنيا ﴿﴾ كاللَِّه

سيلف يف البقيرة    اوتكذيبه رسله ملا قدمناه من أنه ال يضل إال الفاسقني كمي 

                            
 .﴾َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َوِليٍّ ِمْن َبْعِدِه﴿ :وهي قوله تعاىل ،بعد هذه اآلية آية ساقطة من األصل( 4)

 .1/44وتفسري أيب السعود، 4/444الكشاف: انظر( 4)

 .341هذه السورة ص : انظر( 3)

 ".برفع: "كذا يف األصل، ولعل الصواب( 4)
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َوَمْن ُيْضِلِل اللَّيُه  ﴿: إىل اهلداية اليت هبا النجاة وتقدم ﴾َفَؤا َلُه ِمْن َسِبيٍل﴿ (4)واألنعام
وثبت يف احلديث  (37، 31من اآلية: الزمر) ﴾َوَمْن َيْهِد اللَُّه َفَما َلُه ِمْن ُمِضلٍّ، ٍدَفَما َلُه ِمْن َها

  (4)(عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم) :القدسي
﴾ لتدخلوا يف الذين استجابوا لرهبم الذين مضى الثنياء قريبيًا   اْسَتِجيُبوا ِلَربُِّكْم﴿
﴾ أي ال يرده اهلل بعد ما حكم به، ْن َيْأِتَي َيْوٌم ال َمَردَّ َلُه ِمَن اللَِّهِمْن َقْبِل َأ﴿ ،(3)عليهم

من قبل أن يأيت من اهلل ييوم ال   ،وحيتمل تعلقها بيأيت ،صلة متعلقة مبرد "من"إن جعلت 
َلْو َيِجُدوَن ﴿: مكان تلجأون إليه ومهرب، وحنوه (4)﴾َما َلُكْم ِمْن َمْلَجٍأ﴿ ،(4)ميكن رده

من إنكار ملا فعلتموه من قبالح األعمال إذ  ﴾َوَما َلُكْم ِمْن َنِكرٍي﴿ (47من اآلية: التوبة)﴾ًأَمْلَج
 . شهد عليهم اجلوارح

َعَلْيِهْم  (1)َفَؤا َأْرَسْلَناَكتباعك ومل يستجيبوا ملا دعوهتم إليه ﴿ا﴾ عن َفِإْن َأْعَرُضوا﴿
َوِإنَّنا ِإَذا َأَذْقَننا   ﴾ وقد فعلتيه ﴿ اْلَبالُغالَّ ِإِإْن َعَلْيَك ﴾ رقيبًا وحماسبًا عليهم ﴿َحِفيظًا
َوَلِاْن ﴿: ﴾ هو حنو قولهَفِرَح ِبَهاواألمن ﴿ ﴾ يعين من الصحة والِغىنِمنَّا َرْحَؤًة اإلنسان

 (41: هيود ) ﴾ر َأَذْقَناُه َنْعَماءََ َبْعَد َضرَّاءََ َمسَّْتُه َلَيُقوَلنَّ َذَهَب السَّي َااُ  َعن ي ِإنَُّه َلَفِرح  َفُخيو 

إذا اليت تفيد اجلزم بوقو  ما بعدها، ونسب اإلذاقة إىل نون العظمة ونسبها  :وأتى بكلمة
وذلك لتحقق وقو  الرمحة وصدورها عن اجلانب املقدس قطعًا، وقال  ﴾ِمنَّا﴿ :إليه بقوله

                            
َوَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اللَُّه ِبَهَذا َمَثاًل ُيِضلُّ ِبيِه َكيِثريًا   ﴿ :يشري إىل قوله تعاىل يف سورة البقرة( 4) 

ِإنَّ ﴿ :ألنعيام وإىل قوله تعاىل يف سورة ا، (41من اآلية: البقرة) ﴾َوَيْهِدي ِبِه َكِثريًا َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنَي
  .(447: األنعام) ﴾َربََّك ُهَو َأْعَلُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن

 41/411 باب حترمي الظليم  ،كتاب الز والصلة واآلداب ،هو جزء من حديث أخرجه مسلم يف صحيحه( 4) 
(4477). 

 .(31من اآلية: الشورى) اآلية ﴾...ِذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَرب ِهْمَوالَّ﴿ :من سورة الشورى يف قوله تعاىل( 3) 

 .1/44 وتفسري أيب السعود، 4/444 الكشاف: انظر( 4) 
 .﴾َيْوَمِاٍذ﴿ :بعد هذا اجلزء من اآلية كلمة ساقطة من األصل وهي قوله تعاىل( 4) 
 [.ب/474ل]( 1) 
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 .(4)تفييد اجليزم بوقيو  ميدخوهلا     (4)إن اليت ال :﴾ وأتى بكلمةَوِإْن﴿ :يف مقابلها
 وأ﴾ من مرض أو فقير  َسيٌَِِّة﴿ (3)اجلنس :ألنه أريد باإلنسان ؛﴾ مجع الضمريِصْبُهْمُت﴿

َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَميا َكَسيَبْت   ﴿﴾ بسبب كسبهم ِبَؤا َقدََّمْت َأْيِديِهْمحنويا ﴿
َفنِإنَّ  ساننا ﴿أي من إفضالنا وإح ﴾ِمنَّا﴿ :وهو مقابل قوله (31من اآلية: الشورى) ﴾َأْيِديُكْم
هو حنو  ﴾َكُفوٌر﴿ (4)بشؤم كفران النعم ن﴾ وضع الظاهر موضع الضمري لإليذااإلنسان

: وحنو (9: هود) ﴾ِمنَّا َرْحَمًة ُثمَّ َنَزْعَناَها ِمْنُه ِإنَُّه َلَيُؤوس  َكُفور  اإلنسانَوَلِاْن َأَذْقَنا ﴿ :قوله
لية اإلنسيان   والكل إخبار  عن ِجب (49من اآلية: صلتف) ﴾َوِإْن َمسَُّه الشَّرُّ َفَيُؤوس  َقُنوٌط﴿

وطبعه، وحتذير له عن كفران النعمة عند إدرارها، واليأس والقنوط عند خالفه، بل عند 
 .األوىل يشكر وعند الثانية يصز ويستغفر

َيْخُلُق مبا يشاء ﴿ (4)﴾ يتصرف فيهما ويف سكاهنمِللَِّه ُمْلُك السََّؤاَواِت َواأَلْرِض﴿
ولف  اهلبية كثير يف    ،﴾ من عبادهَيَهُب ِلَؤْن َيَشاُ ﴾ مما نعلمه وما ال نعلمه ﴿َيَشاُ َما 

 ﴾َفَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِلّيًا﴿عبارا  القرآن يف األوالد سؤااًل من العباد وإجابة من الرب 
: ميرمي ) ﴾ِك ُغالمًا َ ِكّيًاألَََهَب َل﴿ (91من اآلية: األنبياء) ﴾َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى﴿ (4من اآلية: مرمي)

اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َوَهَب ِليي  ﴿ (411: الصافا ) ﴾َرب  َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحنَي﴿ (49من اآلية
مين  : ص) ﴾َوَوَهْبَنا ِلَداُوَد ُسَلْيَماَن﴿ (39من اآليية : إبراهيم) ﴾َعَلى اْلِكَبِر ِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق

مجع أنثى أي فقط، ُذِكر يف تقدم هبة اإلناث ألهنن أكثر وجودًا لتكثري ﴾ ِإَناثًا﴿ (31اآليية 
أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن  .النسل أو لغري ذلك من احِلكم اليت ال يعلمها إال اهلل

من بركة امليرأة ابتكارهيا   ): ، قالاهلل عليه وآله وسلم صلىواثلة بن األسقع عن النيب 
                            

 ".صح: "جاء ملحقًا يف احلاشية، وعليه" ال: "قوله( 4) 

 .44/497 والتحرير والتنوير، 44/113آللوسي تفسري ا: انظر( 4) 

 .1/44 وتفسري أيب السعود، 1/313وتفسري البيضاوي ، 4/444 الكشاف: انظر( 3) 

 .1/43 وتفسري أيب السعود، 1/314تفسري البيضاوي : انظر( 4) 
 ."سكاهنما" :هكذا يف األصل واألفصح( 4) 
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َيَهُب ِلَؤْن َيَشاُ  ِإَناثًا َوَيَهنُب ِلَؤنْن َيَشناُ     ﴿: تعاىل قال ألن اهلل[ أ/474ل]؛ باألنثى
 . كما اقتضته حكمته أي فقط (4)(﴾الذُُّكوَر
﴾ فيجمع بينهما ملن يشياء  ُذْكَرانًا َوِإَناثًا﴾ أو جيعل اهلبة مزدوجة ﴿َأْو ُيَةوُِّجُهْم﴿

والد، فاقتضيت حكمتيه جعيل    ﴾ فال يهب له شياًا من األَوَيْجَعُل َمْن َيَشاُ  َعِقيؤًا﴿
ووقع هذا يف األنبياء فوهب للوط وشعيب إناثًا ال غري،  :أصناف العباد أربعة أقسام، قيل
، ووهب حملمد صلى اهلل عليه وسلم الصنفني، وجعيل  (4)ووهب إلبراهيم اخلليل ذكورًا

قع عطاياه عن يف العلم فيو (4)﴾ مبالغِإنَُّه َعِليٌم﴿ .(3)حيي وعيسى عليهما السالم عقيمني
 صيلى إىل حممد  ه، ملا ذكر اهلل يف صدر السورة إحياؤ(4)على كل مقدور ﴾َقِديٌرعلمه ﴿

 : وإىل الذين من قبله، ختمها ببيان أقسام اإلحياء فقال اهلل عليه وآله وسلم
﴾ بوجيه مين   َأْن ُيَكلَِّؤُه اللَُّه﴾ ما صح وال استقام يف احلكمة ﴿َوَما َكاَن ِلَبَشٍر﴿
كما أوحى إىل أم موسى  ،﴾ إال بأن ُيْوَحى إليه وُيْلَهم وُيْقَذف يف قلبهَوْحيًاِإالَّ ﴿ الوجوه

﴾ كما كلم موسى عليه ِمْن َوَراِ  ِحَجاٍب﴾ يكلمه اهلل ﴿َأْووإىل إبراهيم يف ذبح ولده ﴿
َم اللَُّه ُموَسى َوَكلَّ﴿ :وقال (443من اآليية : البقرة) ﴾ِمْنُهْم َمْن َكلََّم اللَُّه ﴿: السالم قال تعاىل

﴾ َفُينوِحيَ كًا ﴿َل﴾ أي َمَرُسواًلإىل البشر ﴿﴾ َأْو ُيْرِسَل﴿ (414من اآليية : النساء)﴾َتْكِليمًا
﴾ أن يوحيه َما َيَشاُ ﴾ بأمره تعاىل وتيسريه ﴿ِبِإْذِنِهالرسول امللكي إىل الرسول البشري ﴿

 .إليه وهذا هو الغالب
                            

رماه ابن حبيان   ،متروك ،ويف إسناده العالء بن كثري وهو الليثي، 47/444ه أخرجه ابن عساكر يف تارخي( 4) 
هذا حديث موضو  على رسول ": وقال ابن اجلو ي رمحه اهلل(. 4419) 714التقريب ص: انظر. بالوضع

، وكذا قال األلبياين يف  (4417) 3/77كتاب املوضوعا  البن اجلو ي : انظر. "اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 (.4493)جلامع ضعيف ا

ال يلزم من ذكر اهلل عزوجل أن للوط وشعيب بنا  وإلبراهيم ذكورًا أن ليس هلم غريهم وال يوجد ما يدل ( 4) 
 .على احلصر

 .41/41نسبه القرطيب يف تفسريه للنقاش( 3) 
 .واسع العلم لكان أليق :ولو قال ،هكذا قال املؤلف رمحه اهلل( 4) 
املعتزلة اللذين يقولون إن علم اهلل وقدرته فيما تدركه العقول أما املستحيل فال تتعلق هذه العبارة أشبه بقول ( 4) 

 .إن اهلل على كل شيء قدير :وأهل السنة واجلماعة يقولون، به القدرة



 سورة الشورى نص المحققال: البابَالثاني

 
 

(343) 

أن احلارث بن هشيام  : ااهلل عنه رضيشة أخرج البخاري ومسلم والبيهقي عن عال
أحيانًا يأتيين امللك ): كيف يأتيك الوحي؟ قال: اهلل عليه وآله وسلم صلىسأل رسول اهلل 
 ،وهو أشيده عليي   ،وقد وعيت عنه ما قال (4)عين ُمِصْفَيَف ،اجلرس (4)يف مثل صلصلة

: ااهلل عنه رضيعالشة  قالت. (وأحيانًا يتمثل يل امللك رجاًل فيكلمين فأعي عنه ما يقول
 (3)دصَّي عنه وإن جبينه ليتَف ُمِصْفَيل عليه الوحي يف اليوم الشديد الزد َفنيزولقد رأيته ي

 (4)﴾ متعال عن صفا  املخلوقني ال جيري وحيه إال بأحد الوجيوه ِإنَُّه َعِليٌّ﴿ .(4)عرقًا
وأخرى بغريها إما  جتري أفعاله وأقواله على سنن احلكمة فيكلم تارة بواسطة ﴾َحِكيٌم﴿

 . إهلامًا وإما خطابًا
﴾ هو القرآن الذي ِمْن َأْمِرَنا (7)َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروحًا﴿ (1)﴾ كإحياء البديعَوَكَذِلَك﴿

أخرج ابن املنذر وابين أيب   .هو لألرواح مبثابة الروح لألبدان، حيث حيييها حياة أبدية
: حينا إليك روحًا من أمرنيا﴾ قيال  ﴿وكذلك أو :مااهلل عنه رضيحامت عن ابن عباس 

﴾ مَياُنَوال اإِل﴾ أي شيء هو ﴿َما اْلِكَتاُب﴾ قبل اإلحياء ﴿َما ُكْنَت َتْدِري﴿. (1)القرآن
َوَما ُكْنَت َتْتُلو ِمْن َقْبِلِه ِميْن  ﴿: بتفاصيل ما يف الكتاب مما ال هتتدي العقول إليه وحنوها

ُقْل َلْو َشاءََ اللَُّه َما َتَلْوُتُه ﴿ :وقريب منه (41من اآليية : كبو العن) ﴾ِكَتاٍب َوال َتُخطُُّه ِبَيِميِنَك

                            
 .7/394ولسان العرب ، 4/41النهاية يف غريب احلديث : انظر، صو  احلديد إذا ُحر ك: الصلصلة( 4) 

 .41/474ولسان العرب ، 4/371النهاية يف غريب احلديث : انظر، ع عينيقل: يفصم عين( 4) 
 .41/474ولسان العرب ، 4/374النهاية يف غريب احلديث : انظر، أي سال: فصد عرقه( 3) 

أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل صلى اهلل علييه  ( 4) 
يف صحيحه كتاب الفضالل باب عرقه صلى اهلل عليه وسلم يف الزد وحني يأتيه ومسلم ، (4) 4/44 وسلم
 (.437) 4/444 والبيهقي يف األااء والصفا ، (4333) 44/74 الوحي

 .أي أحد الوجوه املتقدم ذكرها يف اآلية يف كيفية الوحي( 4) 
 .1/44" اء البديعأي ومثل ذلك اإلحي (وكذلك: ")ويف تفسري أيب السعود، هكذا يف األصل( 1) 

 [.ب/474ل]( 7) 

من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس، وهيو  ( 41493) 41/3411أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه  (1) 
 .4/743السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه البن املنذر، 431إسناد ثابت تقدم الكالم عليه ص  



 سورة الشورى نص المحققال: البابَالثاني

 
 

(344) 

﴾ أي الكتياب أو اليروح   َوَلِكْن َجَعْلَنناهُ ﴿ (41من اآلية: يونس) ﴾َعَلْيُكْم َوال َأْدَراُكْم ِبِه
مين  : اليدة امل) ﴾َقْد َجاءََُكْم ِمَن اللَِّه ُنور  َوِكَتاب  ُمِبني ﴿: ﴾ وااه اهلل نورًا يف قولهُنورًا﴿

ِإنَّ َهيَذا اْلُقيْرآَن   ﴿: ﴾ حنوَنْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُ  ِمْن ِعَباِدَناعلى أحد الوجهني ﴿ (44اآلية
 ﴾َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدىو﴿وااه هدىو  (9من اآلية: اإلسراء) ﴾َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم

َيْهِدي ِإَلى اْلَحق  َوِإَلى ﴿ :-إىل قوهلم- ﴾ْعَنا ِكَتابًاِإنَّا َسِم﴿: وقال اجلن (4من اآليية : البقرة)
﴾ تدعو وتدل العبياد  َلَتْهِدي﴾ يا حممد ﴿َوِإنََّك﴿ (31من اآلية: حقافاأل) ﴾َطِريٍق ُمْسَتِقيٍم

َواْلُقيْرآِن    ڤ هو اإلسالم كما أقسم اهلل على ذلك بقوله ﴿ ﴾ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴿
ويف آيية   (4 -4 مين اآليية   يس) ﴾َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  َك َلِمَن اْلُمْرَسِلنَيِإنَّ  اْلَحِكيِم
َوَأنَّ َهيَذا  ﴿: وقيال  (73: املؤمنيون ) ﴾َوِإنََّك َلَتْدُعوُهْم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴿: (4)املؤمنني

 : هو صراط اهلل كما قال وصراط الرسول (443من اآلية: األنعام) ﴾ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوُه
تفخيم لشأن صيراطه  ﴾ ِصَراِط اللَِّه الَِّذي َلُه َما ِفي السََّؤاَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض﴿

﴾ كليها  َتِصرُي اأُلُموُرال إىل غريه ﴿﴾ َأال ِإَلى اللَِّهة ﴿ة وامُلِقّلك امُلِظّلِلوأنه صراط من َم
َوِإنَّ الَّيِذيَن ال  ﴿ط ومن عنه ناكيب  دقها وجلها سرها وعالنيتها، أمور من اتبع الصرا

 .(74: املؤمنون) ﴾ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة َعِن الص َراِط َلَناِكُبوَن
اللهم يا من إليه تصري األمور، أصلح القلوب اليت يف الصدور، واجعل لنا نورًا منشي 

 سينة  ىخير األ ىمن شهر مجاد 44 انتهى تفسريها بعد عصر اخلميس .به يوم النشور
 .هي4479

                            
 .ة فال بأسهكذا يف األصل، ولو قال املؤمنون على احلكاي( 4) 
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 سورة الزخرف
 (4)وهي تسع ومثانون آية ،مكية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .كما يرشد إليه عطيف  ءإنه إقسام به بتقدير البا :، وقيل(4)أهلل أعلم مبراده ﴾حم﴿
 .(3)﴾ فإنه قسم وحيتمل أنه قسم ابتداء ال عطف وقد صار لفظه علمًا للقرآنَواْلِكَتاِب﴿
بلغتهم، أو املبني [أ/471ل] (4)[لكونه]ه مبعىن البني ملن أنزل عليهم ﴾ حيتمل أناْلُؤِبنِي﴿

َوَنزَّْلَنيا َعَلْييَك   ﴿لطرق اهلداية املوضح لكل ما ُيْحَتاج إليه يف أبواب الدين، ويدل هلذا 
 .(19من اآلية: النحل) ﴾اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا ِلُكلِّ َشْيٍء

وهو حنو ما يف صيدر   (4)﴾ جواب القسمَعَرِبّيًاُقْرآنًا ﴾ أي الكتاب ﴿ِإنَّا َجَعْلَناُه﴿
لكيي   ﴾َلَعلَُّكْم َتْعِقُلنونَ ﴿ (4من اآلية: يوسف) ﴾ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا﴿: سورة يوسف

تفهموه وحتيطوا مبعانيه الرالقة وألفاهه الفالقة، وتقفوا على ما تضمنه من األدلة الناطقية  
َفِإنََّما َيسَّْرَناُه ﴿: رفوا حق النعمة يف ذلك وهو نظري ما يأيتخبروجه عن طوق البشر، وتع

َوَلْو َجَعْلَناُه ُقْرآنًا َأْعَجِمّيًا َلَقاُلوا ﴿: وهو كما قال (41: الدخان) ﴾ِبِلَساِنَك َلَعلَُّهْم َيَتَذكَُّروَن
 . تقدم (44من اآلية: فصلت) ﴾َلْوال ُفص َلْت آَياُتُه

قال ﴾ أي يف اللوح احملفوظ، فإنه أصل الكتب السماوية كما اْلِكَتاِب َوِإنَُّه ِفي ُأمِّ﴿
أي : قال ابن عبياس  (44، 44: اليزوج ) ﴾ِفي َلْوٍح َمْحُفوٍظ، َبْل ُهَو ُقْرآٌن َمِجيد ﴿: تعاىل

                            
 .4/414وتفسري ابن كثري ، 1/374وتفسري البيضاوي ، 41/11تفسري القرطيب : انظر( 4) 

 (.44) سبق الكالم على احلروف املقطعة ص( 4) 

 .1/41وتفسري أيب السعود ، 4/344التبيان يف إعراب القرآن للعكزي : انظر( 3) 

 .ود، حيث ينقل عنه املؤلف كثريًاوالتصويب من تفسري أيب السع" لكوهنم: "يف األصل( 4) 

 .1/41وتفسري أيب السعود ، 4/449الكشاف : انظر( 4) 
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أن  اهلل عنيه  رضيي أخرج ابن مردويه والديلمي عن أنس . (4)كتبه اهلل يف لوح حمفوظ
إن اهلل كتب كتابًا قبل أن خيلق السيماوا   ): قال وآله وسلماهلل عليه  صلىرسول اهلل 

وتصديق ذلك  ،"اخللق منتهون إىل ما يف ذلك الكتاب ،واألرض وهو عنده فوق العرش
 .(4)(﴾َوِإنَُّه ِفي ُأم  اْلِكَتاِب﴿يف كتاب اهلل 

هلل ا رضيي أخرج ابن جرير وابن أيب حامت عن ابن عبياس   ﴾َلَدْيَنا َلَعِليٌّ َحِكيٌم﴿
أول ما خلق اهلل من شيٍء القلم وأمره أن يكتب ما هو كالن إىل يوم القيامة : ما قالعنه

ِإنَُّه َلُقْرآٌن ﴿ونظريه  .(3)﴾وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم﴿ :مث قرأ .والكتاب عنده
كما يأيت إن شاء اهلل  (79-77: الواقعة) ﴾اْلُمَطهَُّروَنِإالَّ ال َيَمسُُّه ، ِفي ِكَتاٍب َمْكُنوٍن، َكِرمي 
 ذو احلكمة البالغة، أو احملكيم وييا خيزان    :رفيع القدر، واحلكيم :، والعلي(4)تعاىل
ِمْنُه آَييا    ﴿: ، وأما قوله(4)وما بينهما بيان حمل الكتاب وحمل علوه وحكمته ﴾إنه﴿لي

فاملراد هناليك بيأم    (7من اآليية  :آل عمران) ﴾ُمْحَكَما   ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَها  
 .الكتاب غري ما هنا كما حنققه إن شاء اهلل تعاىل

﴾ أي نترك تذكريكم ونبعيده وننحييه عينكم، مين     َأَفَنْضِرُب َعْنُكُم الذِّْكَر﴿

                            
ومل أجد من ذكره ، 4/744هذا اللف  عن ابن عباس هو جزء من أثر مطول ذكره السيوطي يف الدر املنثور( 4) 

 .ومل أقف على إسناده، 4/744 وعزاه البن مردويه، غريه
، ويف سنده سعيد بن عيسى الكريزي قال الدارقطين 4/313ين يف تاريخ أصبهان أخرجه أبو نعيم األصبها (4) 

السيوطي يف جيامع املسيانيد    :والديلمي عزاه البن مردويه، و3/443ميزان االعتدال : انظر. عنه ضعيف
 .ومل أعثر عليه يف مسند الفردوس، 4/411 واملراسيل

لية عن هشام الدستوالي عن القاسم بن أيب بزة عن عروة من طريق ابن ع 44/49أخرجه الطزي يف تفسريه ( 3) 
التفسيري  : انظر. "إسناد صحيح" :حكمت بشري/وهذا اإلسناد قال عنه د، بن عامر أنه اع ابن عباس يقوله

وله شواهد من السنن عن بغري إسناد، ( 41494) 41/3414، وهو يف تفسري ابن أيب حامت 4/497الصحيح
 .3/374ل ذلك ابن كثري كما قا، عدة من الصحابة

 .ولكن هذا اجلزء مفقود من املخطوط 79-77يف سورة الواقعة اآليا  ( 4) 
 .7/14وإعراب القرآن وبيانه للدرويش ، 1/41وتفسري أيب السعود ، 1/373تفسري البيضاوي : انظر( 4) 
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﴾ أي إعراضًا عنكم على أنيه مفعيول   َصْفحًاغرالب اإلبل عن احلوض ﴿ (4)[ضرب]
منهمكني يف اإلسراف مصرين عليه، واملعىن أن  ﴾ْسِرِفنَيَأْن ُكْنُتْم َقْومًا ُم﴿ (4)للمذكور

حىت متوتوا على الكفر والضياللة وتبقيوا يف   [ ب/471ل] حالكم وإن اقتضى ختليتكم
بل هنديكم إىل احلق بإرسيال الرسيل    ،العذاب اخلالد، لكن لسعة رمحتنا ال نفعل ذلك

 . وإنزال الكتب
 . من األمم ﴾وَِّلنَيَوَكْم َأْرَسْلَنا ِمْن َنِبيٍّ ِفي اأَل﴿
َيا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما ﴿: هي حنو ﴾َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِةُئوَنِإالَّ َوَما َيْأِتيِهْم ِمْن َنِبيٍّ ﴿

وهو تقرير ملا قبله، وإخبيار  بيأن    (31: ڤ) ﴾َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُلوَنِإالَّ َيْأِتيِهْم ِمْن َرُسوٍل 
مل مينعه تعاىل من إرسال األنبياء إليهم، وتسليٌة لرسيول اهلل   إسراف األمم السالفة

عن استهزاء قومه، وقد فصَّل تعاىل رسله وأحواهلم مع  اهلل عليه وآله وسلم صلى
 . األمم مبا حكاه مجلة

: غافر) ﴾َكاُنوا َأْكَثَر ِمْنُهْم َوَأَشدَّ ُقوًَّة﴿: ﴾ كما قال تعاىلَفَأْهَلْكَنا َأَشدَّ ِمْنُهْم َبْطشًا﴿

 ﴾َوَمَضى َمَثُل اأَلوَِّلننيَ يف عدة آيا  فال يغتر هؤالء املكذبون بك بقوهتم ﴿ (14من اآلية
 . ها أن تسري مسري األمثالأي سلف يف القرآن غري مرة ذكر قصصهم اليت حّق

نَّ َلَيُقنولُ ﴾ من أوجديا من العدم ﴿َوَلِِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السََّؤاَواِت َواأَلْرَض﴿
فيه اإلخبار بإقرارهم باهلل وكمال صفاته من العزة والعلم البيالغ   ﴾َخَلَقُهنَّ اْلَعِةيُة اْلَعِليُم

َوَلْو َشاءََ اللَّيُه ألََْنيَزَل   ﴿: لكن أدركتهم الشقاوة بتكذيب رسله عليهم السالم، وقوهلم
 (44من اآليية : هود) ﴾َأْو َجاءََ َمَعُه َمَلك َلْوال ُأْنِزَل َعَلْيِه َكْنز  ﴿ (44من اآلية: املؤمنون) ﴾َمالِلَكًة

 : استانافًا وتعدادًا لنعمه عليهمقال تعاىل ولكنهم مع ذلك اإلقرار جعلوا هلل شركاء، 
﴾ قد وصفها بأنه جعلها فراشًا وبساطًا وجعليها  الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض َمْهدًا﴿

                            
هد صاحب الكشياف  وقد استشوهو تفسري أيب السعود،  والتصويب من أصل املؤلف (ضرالب) يف األصل( 4) 

 .4/431 وألضربنكم ضرب غرالب اإلبل: احلجاجبقول 

 .1/41وتفسري أيب السعود ، 9/473والدر املصون ، 4/431الكشاف : انظر( 4) 
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َوَجَعنَل  أي بسطها لتستقروا فيها ﴿ (31من اآلية: قرةالب) ﴾َوَلُكْم ِفي األََْرِض ُمْسَتَقرٌّ﴿قرارًا 
إىل مقاصدكم وهتتدون إىل  ﴾َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن﴾ تسلكون حيث تريدون ﴿َلُكْم ِفيَها ُسُباًل

 .ما ترونه من آثار من قبلكم، ومما بثه اهلل من آياته إىل اإلميان و يادته
اقتضته حكمته ورمحته ولطفه خبلقيه،   ﴾ مبقداٍرَدٍرَوالَِّذي َنةََّل ِمَن السََّؤاِ  َما ًً ِبَق﴿

قدر أوقاته النافعة وقطراته الواقعة وساعاته، وهذا القيد مراد يف كل آية أطلق فيها عنيه  
﴾ خالية عن النباتا  بالكلية، وااللتفيا   َبْلَدًة َمْيتًا﴾ أحيينا بذلك املاء ﴿َفَأْنَشْرَنا ِبِه﴿

، وقد كرر تعاىل هذا املعىن يف كتابه تذكريًا (4)ية باإلحياءبنون العظمة إلههار كمال العنا
 ﴾َكنَذِلَك ُتْخَرُجنونَ  ﴿: كما قال (4)باملنة واستدالاًل عليهم باإلعادة[ أ/477ل]للعباد

 .تبعثون من قبوركم أحياء بعد اإلماتة، واالستدالل هبذا قد مأل اهلل به كتابه الكرمي
ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق األََْ َواَج ُكلََّها ﴿: ڤ﴾ تقدم يف َهاَوالَِّذي َخَلَق اأَلْزَواَج ُكلَّ﴿

أنيوا    :واأل واج (31: ڤ) ﴾ِممَّا ُتْنِبُت األََْرُض َوِمْن َأْنُفِسيِهْم َوِممَّيا ال َيْعَلُميونَ   
لو الضيروب واألنيوا  كياحلُ    :األ واج: مااهلل عنه رضياملخلوقا ، وعن ابن عباس 

ما سوى اهلل فهو  وج كالفوق  :وقيل. (3)والذكر واألنثى ،واألسود واألبيض ،واحلامض
﴾ اليت سخرها للعباد َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلُفْلِك﴿. (4)والتحت واليمني واليسار إىل غري ذلك

عز عنيها بيه    ،﴾ هي األ واج الثمانية، املركوب منها اإلبل فهي املراد هناَواأَلْنَعاِم﴿
َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّيا  ﴿: كما دل له قوله تعاىل (4)على البعض من إطالق الكل ،تعظيمًا لشأهنا

: ڤ) ﴾َفِمْنَها َرُكوُبُهْم َوِمْنَها َيْأُكُلوَن﴿ :-إىل قوله- ﴾َخَلْقَنا َلُهْم ِممَّا َعِمَلْت َأْيِديَنا َأْنَعامًا

                            
 .44/474والتحرير والتنوير، 1/47تفسري أيب السعود: انظر( 4) 
: فاطر) اآلية ﴾...رُي َسَحابًا َفُسْقَناُه ِإَلى َبَلٍد َمي ٍت َفَأْحَيْيَنا ِبِهَواللَُّه الَِّذي َأْرَسَل الر َياَح َفُتِث﴿: كما يف قوله تعاىل( 4) 

 .(14من اآلية: النحل) اآلية ﴾...َواللَُّه َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْحَيا ِبِه﴿: وكقوله تعاىل، (9من اآلية
 .1/47تفسري أيب السعود: انظر. من ذكره غريهنسبه أبو السعود البن عباس رضي اهلل عنهما ومل أعثر على ( 3) 

ذكر الزخمشري ، و47/471التفسري الكبري " وقال بعض احملققني: "ذكره الرا ي يف تفسريه، وصّدره بقوله( 4) 
 .4/394 الكشاف: انظر. كالمًا شبيهًا هبذا عن احلسن

 .يعين إطالق الكل وهو لف  األنعام وإرادة البعض وهي اإلبل( 4) 
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ا ُذر يََّتُهْم ِفي اْلُفْليِك  َوآَيٌة َلُهْم َأنَّا َحَمْلَن﴿: وهو يقرن بينهما كثريًا كقوله (74، 74من اآلية
وليذا يقيال    ﴾َما َتْرَكُبوَن﴿ (44، 44من اآلية: ڤ) ﴾َوَخَلْقَنا َلُهْم ِمْن ِمْثِلِه  اْلَمْشُحوِن
 .سفن الز :لألنعام
لفلك واألنعام بيان لوجه جعله تعاىل هلم ما ذكير أنيه   ا﴾ ِلَتْسَتُووا َعَلى ُظُهوِرِه﴿

﴾ ُثمَّ َتْذُكُروا ِنْعَؤَة َربُِّكْم﴿: عام عليهم به، ويتفر  عنه قولهللعناية هبم يف الركوب واإلن
﴾ بأنه أنعم عليكم حبملها لكم تبلغون عليهيا ميا   ِإَذا اْسَتَوْيُتْم َعَلْيِهمالككم عليكم ﴿

وا َوَتُقوُل﴿ (44من اآلية: يونس) ﴾ُهَو الَِّذي ُيَسي ُرُكْم ِفي اْلَبر  َواْلَبْحِر﴿تريدون من حاجاتكم 
﴾ مطيقني من أقرن الشيء َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرِننَيل ﴿﴾ يسر وذّلُسْبَحاَن الَِّذي َسخََّر َلَنا

 .(4)إذا أطاقه
الشيء بالشيء يذكر أمر مع ركوهبم ألسفارهم وحنوها  ﴾َوِإنَّا ِإَلى َربَِّنا َلُؤْنَقِلُبوَن﴿

 .أن يذكروا االنقالب احلقيقي إىل لقاء اهلل
﴾ بأن َلُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْة ًا﴾ أي القاللون أن اهلل خلق السموا  واألرض ﴿َعُلواَوَج﴿

 :اهلل عليه وآله وسلم صلىافتروا أن له ولدًا والولد جزء من األب وبضعة منه، ولذا قال 
نه، بّي[ ب/477ل] ﴾ واضح الكفرَلَكُفوٌر ُمِبنٌي اإلنسانِإنَّ ﴿. (4)(فاطمة بضعة مين إن)

 : ولذا قال ،املاللكة بنا  اهلل :جلعل بقوهلموذلك ا
﴾ أم منقطعة وهي لالنتقال من بطالن جعلهم له تعياىل  َأِم اتََّخَذ ِمؤَّا َيْخُلُق َبَناٍت﴿
 . أي خصكم بأشرف النوعني عندكم ﴾َوَأْصَفاُكْم ِباْلَبِننَي﴿ (3)الولد

 ﴾اًل َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّدًا َوُهنَو َكِظنيمٌ  َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم ِبَؤا َضَرَب ِللرَّْحَؤِن َمَث﴿
                            

، وتياج العيروس للزبييدي    (قيرن )مادة  3/314كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي : انظر( 4) 
 (.قرن)، مادة 34/444

باب مناقب فاطمة رضيي اهلل   ،كتاب فضالل أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ،صحيح البخاري: انظر( 4) 
مة بنت النيب عليه الصالة باب فضالل فاط ،كتاب فضالل الصحابة ،وصحيح مسلم، (49) 3/4444عنها 

 (.4449) 41/4والسالم 
 .1/41تفسري أيب السعود: انظر( 3) 
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َيَتَواَرى ِميَن  ، َوِإَذا ُبش َر َأَحُدُهْم ِباأُلْنَثى َهلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّدًا َوُهَو َكِظيم ﴿: تقدم يف النحل
عله وهم جيعلون هلل ما يسوء ج (49، 41من اآلية: النحل) اآلية﴾ ...اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبش َر ِبِه

َوَيْجَعُلوَن ِللَِّه َميا  ﴿: هلم، وما َتْسَودُّ به وجوههم، وميتلؤن منه كربًا، فهو كما قال تعاىل
 .(14من اآلية: النحل) ﴾َيْكَرُهوَن
هلين اليذهب    حّلفإن احللية هلن، ولذا ُأ ،﴾ وهن اإلناثَأَوَمْن ُيَنشَُّأ ِفي اْلِحْلَيِة﴿

 : واحلرير وُحر م على الرجال ولذا قيل
 (4)يوِلوعلى الغاِنَياِ  َجرُّ الذُّ    ُكِتَب الَقْتُل والِقَتاُل َعلْينا       

ال يقوم حبجته وهو أيضًا تبكيت هلم  ﴾َغْيُر ُمِبنٍي﴾ يف اجلدال ﴿َوُهَو ِفي اْلِخَصاِم﴿
 . وإبانة لقبح اختيارهم

َأَشنِهُدوا  ﴾ ايوهم بيذلك ﴿  ثًاَوَجَعُلوا اْلَؤالِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَؤِن ِإَنا﴿
َسنُتْكَتُب  ﴾ حني خلقهم اهلل إناثًا، فإن الشهادة ال تكون إال عين مشياهدة ﴿  َخْلَقُهْم
 . عنها يوم القيامة ﴾َوُيْسَألوَن﴾ يكتبها احلفظة ﴿َشَهاَدُتُهْم
 :قوليه  ﴾ وقد تقدمَما َعَبْدَناُهْم﴾ عدم عبادتنا املاللكة ﴿َوَقاُلوا َلْو َشاَ  الرَّْحَؤُن﴿

 ا اآليي ﴾ ...َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميعًا ُثمَّ َيُقوُل ِلْلَمالِلَكِة َأَهُؤالِء ِإيَّاُكْم َكاُنوا َيْعُبيُدونَ ﴿

أنه لو شاء عدم عبادتنا إياهم ملنعنا لعموم قدرته ولكنه مل مينعنا  :ومرادهم هنا (41: سيبأ)
 (441مين اآليية  : األنعام) ﴾اللَُّه َما َأْشَرْكَنا َلْو َشاءََ﴿: كما يطلبه الرسل منا، وهو حنو قوهلم

ِمنْن  ﴾ مما يقولونه ﴿َما َلُهْم ِبَذِلَك﴿ (47من اآلية: ڤ) ﴾َأُنْطِعُم َمْن َلْو َيَشاُء اللَُّه َأْطَعَمُه﴿
أي يظنون ذلك ويأيت  ﴾َيْخُرُصوَنِإالَّ ِإْن ُهْم ﴾ بل يقولونه كذبًا وافتراًء على اهلل ﴿ِعْلٍم
وفيه النهي عن التكلم بالظن فيما يتعلق  (44من اآلية: اجلاثيية) ﴾َيُظنُّوَنِإالَّ ْن ُهْم ِإ﴿: بلف 

 : تكلم فيه إال بالعلم ولذا قالجبناب اهلل تعاىل فإنه ال ُي
اهلل علييه وآليه    صلىأو من قبل حممد  ،﴾ أي القرآنَأْم آَتْيَناُهْم ِكَتابًا ِمْن َقْبِلِه﴿

                            
، البيت لعمر بن أيب ربيعة من قصيدة قاهلا ملا قتل مصعب بن الزبري عمرة  وجة املختار بن أيب عبيد الثقفي( 4) 

 .44/441لفتاوى وجممو  ا، 4/449وتفسري القرطيب ، (344) 471ديوان عمر بن أيب ربيعة ص : انظر
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: مبثل هذا إال من كان قد آتاه اهلل كتابًا يستدل به فهو حنو قوليه تكلم ، فإنه ال َيوسلم
ُقْل َفْأُتوا ِبِكَتاٍب ﴿: وحنو[ أ/471ل] (4من اآليية : حقافاأل) ﴾اْلُتوِني ِبِكَتاٍب ِمْن َقْبِل َهَذا﴿

وعلييه   ﴾َفُهْم ِبِه ُمْسَتْؤِسنُكونَ ﴿ (49من اآلية: القصص) ﴾ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُهَو َأْهَدى ِمْنُهَما
َوَما آَتْيَنياُهْم ِميْن   ﴿: قال تعاىليعولون فيما يأتون ويذرون، وهو تبكيت هلم وإال فقد 

تباعيه هيو   اإمنا الذي أتاه الكتاب وأمر ب (44 من اآلية: سيبأ) اآلية﴾ ...ُكُتٍب َيْدُرُسوَنَها
 ﴾ى ِصيَراٍط ُمْسيَتِقيمٍ  َفاْسَتْمِسْك ِبالَِّذي ُأوِحَي ِإَلْيَك ِإنََّك َعَلي ﴿: رسوله الذي قال له

  (43: الزخرف)
األمة : أخرج عبد بن محيد عن عاصم قال .﴾َبْل َقاُلوا ِإنَّا َوَجْدَنا آَباَ َنا َعَلى ُأمٍَّة﴿

َوَجَد َعَلْيِه ُأمًَّة ﴿بعد حني،  :(44 من اآلية: يوسف) ﴾َوادََّكَر َبْعَد ُأمٍَّة﴿يف القرآن على وجوه 
ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَََنا َعَليى  ﴿مجاعة من الناس،  :قال (43من اآلية: القصص) ﴾ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن

﴾ وهو حنو قيوهلم  َوِإنَّا َعَلى آَثاِرِهْم ُمْهَتُدوَن﴿. (4)دين :قال (44من اآلية: الزخرف) ﴾ُأمٍَّة
 ﴾اُلوا َنْعُبُد َأْصَنامًاَق﴿: وقوهلم له (43من اآلية: األنبياء) ﴾َوَجْدَنا آَباءَََنا َلَها َعاِبِديَن﴿: للخليل

ومنيه قيول    (74-74من اآلية: الشعراء) ﴾َبْل َوَجْدَنا آَباءَََنا َكَذِلَك َيْفَعُلوَن﴿ :-إىل قوهلم-
وقول قوم  (71من اآلية: يونس) ﴾َقاُلوا َأِجْاَتَنا ِلَتْلِفَتَنا َعمَّا َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباءَََنا﴿: فرعون وقومه

قيال  ولذا  (17من اآلية: هود) اآلية﴾ ...ْأُمُرَك َأْن َنْتُرَك َما َيْعُبُد آَباُؤَناَأَصالُتَك َت﴿: شعيب
 :اىليتع

َما َأْرَسْلَنا ِمنْن  ﴾ أي ومثل هذا القول الذي قالوه لك قاله من قبلهم ﴿َوَكَذِلَك﴿
ذين أوسعنا علييهم،  أهل النعم فيها وال: (4)﴾َقاَل ُمْتَرُفوَهاِإالَّ َقْبِلَك ِفي َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر 

َوَقاَل اْلَمأُل ِمْن َقْوِمِه الَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَُّبوا ِبِلَقاِء اآلِخَرِة َوَأْتَرْفَناُهْم ِفي ﴿: قال تعاىلكما 
ُقوا َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَس﴿: وقوله (33من اآلية: املؤمنون) ﴾َبَشر  ِمْثُلُكْمِإالَّ اْلَحَياِة الدُّْنَيا َما َهَذا 

َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإنَّا ِبَما ِإالَّ َوَما َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر ﴿: وقوله (41من اآليية : اإلسراء) ﴾ِفيَها

                            
 .ومل أعثر على إسناده، 4/749السيوطي يف الدر املنثور :عزاه لعبد بن محيد( 4) 

 . ﴾ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَََنا َعَلى ُأمٍَّة﴿ :مل يذكر يف األصل بعد هذا اجلزء من اآلية قوله تعاىل( 4) 
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ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْبَل َذِليَك  ﴿ :وقوله هلم يف طبقا  النار (34: سيبأ) ﴾ِبِه َكاِفُروَن (4)ُأْرِسْلُتْم
واآلية دالة على أن أهل اإلتراف هم أهل الكفر واإلسراف وهيم   (44: الواقعة) ﴾ُمْتَرِفنَي

وأتبيا    (34من اآلية: سيبأ) ﴾َلْوال َأْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِننَي﴿: الذين يضلون ضعفالهم ويقولون
: الشيعراء ) ﴾َواتََّبَعَك األََْرَذُلوَن﴿: أهل اإلتراف أراذهلم وقالوا(4)...الرسل هم الذين ااهم

 . مقلدون متبعون ال نعدل عنهم ﴾َوِإنَّا َعَلى آَثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن﴿ (444من اآلية
﴾ من ديين  ِمؤَّا َوَجْدُتْم َعَلْيِه آَباَ ُكْم﴾ بدين أهدى ﴿َقاَل َأَوَلْو ِجُِْتُكْم ِبَأْهَدى﴿

ملقالية،  أي قالت كل أمة لرسوهلا هذه ا ﴾َقاُلوا ِإنَّا ِبَؤا ُأْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُروَنكانوا عليه ﴿
﴾ ِبَما ُأْرِسْلُتْم ِبيهِ ﴿ :ملا ُأْرِسَلت به رسل اهلل، ويف قوهلم (3)[وَجْحِدهم]وأعلنوا بكفرهم 

وهو  (44 من اآلية: النمل) ﴾َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنُفُسُهْم﴿: إقرار  بالرسالة من باب قوله
 : الذي يوافق قوله

ال ينتقم إال بعد إقامة احلجة، وال يرسل رسيواًل إال وأقيام   ﴾ ألنه َفاْنَتَقْؤَنا ِمْنُهْم﴿
األدلة على أن الذي يدعو إليه هو احلق، وَعلَّم َمْن ُأْرِسَل إليهم أنه احلق، ولذا كيرر اهلل  

 ﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبنَي َحتَّى َنْبَعَث َرُسيوالً ﴿ذكر أنه ال يعذب أحدًا حىت يرسل إليه الرسل 
 َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اللَّيِه ُحجَّيٌة َبْعيَد    َبش ِريَن َوُمْنِذِريَن ِلَاالُرُساًل ُم﴿( 44يةمن اآل: اإلسراء)

فال يقع منه تعاىل االنتقام إال بعد قيام احلجة، وإذعان امُلْرَسل  (414من اآلية: النساء) ﴾الرُُّسِل
للحق وهذا  ﴾َبُة اْلُؤَكذِِّبنَيَفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقإليه هبا وتصديقه، وإن جحدها لفظًا ﴿

االنتقام جممل فصله يف آيا  كثرية يف قصص رسله، بالصيحة أو اإلغراق أو اخلسف أو 
 :قلب األرض هبم والريح العقيم، مث ذكر تعاىل بعض من أمجله من الرسل يف قوله آنفياً 

 : بقوله (43من اآلية: الزخرف) ﴾َوَكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِفي َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر﴿
﴾ املكبني على متابعة آبالهم يف أَلِبيِه َوَقْوِمِهذكر وقت قوله ﴿ا﴾ َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم﴿

                            
 [.ب/471ل]( 4) 
 .ن ولعله سبق قلم من الناسخوهو خطأ بّي "اهلل تعاىل: "يف األصل  يادة لف ( 4) 

 .وما أثبت يقتضيه السياق "وجحدوهم" :يف األصل( 3) 
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من األوثان أي من عبادهتا، وقد فصَّل تعياىل هيذه    ﴾ِإنَِّني َبَراٌ  ِمؤَّا َتْعُبُدوَنالضالل ﴿
َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه َقْد ﴿: الزاءة وأمر املؤمنني هبا حيث قال

َوَبْييَنُكُم  ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا ُبَرآُء ِمْنُكْم َوِممَّا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا 
 .(4من اآلية: املمتحنة) ﴾ُنوا ِباللَِّه َوْحَدُهاْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبدًا َحتَّى ُتْؤِم

﴾ حيتمل أنه منقطع ألن كلمة ما ال تشمل أويل العلم وحيتميل  الَِّذي َفَطَرِنيِإالَّ ﴿
، واخلليل كثري االستدالل بفطيرة اهلل مليا يف   (4)االتصال إذ كانوا يعبدون اهلل واألصنام

ِإن ي َوجَّْهُت ﴿ :الكوكب والقمر والشمساألكوان وهلا، كما قال بعد الزاءة من ربوبية 
 (4)وتبعه حفييده الصيديق   (79 من اآلية: األنعام) ﴾َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِ  َواألََْرَض

َفِإنَُّه ﴿ (414من اآليية : يوسف) اآلية﴾ ...َفاِطَر السََّماَواِ  َواألََْرِض َأْنَت َوِلي ي﴿: حيث قال
 . على اهلدايةيثبتين  ﴾َسَيْهِديِن
فأوصى هبا بنييه  ﴾ َكِلَؤًة َباِقَيًة ِفي َعِقِبِه﴾ أي الزاءة عن عبادة غري اهلل ﴿َوَجَعَلَها﴿
 ودعيا  (434من اآلية: البقرة) اآلية﴾ ...َوَوصَّى ِبَها ِإْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب﴿: قال تعاىلكما 
 (34من اآلية: إبراهيم) ﴾يَّ َأْن َنْعُبَد األََْصَناَمَواْجُنْبِني َوَبِن﴿: ربه لبنيه بذلك فقال[ أ/479ل]

 (37من اآليية : إبراهيم)﴾ َربََّنا ِلُيِقيُموا الصَّالَة﴿ :وقال يف ذريته الذين أبقاهم يف البيت احلرام
َلَعلَُّهْم ﴿ (441من اآلية: البقرة) ﴾َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذر يَِّتَنا ُأمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك﴿: وقوله

أي جعلها كذلك لعل من أشرك يرجع إىل التوحيد إذا رأوا من يتيزأ مين    ﴾َيْرِجُعوَن
 ﴾مميا تعبيدون  ﴿كضمري  ﴾يرجعون﴿و ﴾لعلهم﴿الشرك ويفرد اهلل بالعبادة، فضمري 

 : للكفار وقوله
 ﴾ إضراب عن شيء مطوي هو أن ما ترجاه اخلليل عليه السالمَبْل َمتَّْعُت َهُؤالِ ﴿

الذين عاصروا  (44من اآليية : األنبياء) ﴾َبْل َمتَّْعَنا َهُؤالِء﴿ (3)من رجوعهم مل يقع وال رجعوا

                            
 .1/34 وتفسري أيب السعود، 1/314 تفسري البيضاوي: انظر( 4) 
 .يوسف عليه السالم: أي( 4) 

 .44/417آللوسي وتفسري ا، 1/34تفسري أيب السعود: انظر( 3) 
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﴾ باملد يف آَباَ ُهْم﴾ متعنا ﴿َومنهم من أهل مكة ﴿ اهلل عليه وآله وسلم صلىرسول اهلل 
اهلل  صلى﴾ حممد َوَرُسوٌل﴾ القرآن ﴿َحتَّى َجاَ ُهُم اْلَحقُّأعمارهم وإدرار النعم عليهم ﴿

هاهر الرسالة واضحها باملعجزا  الباهرة، أو مبني للتوحييد   ﴾ُمِبنٌي﴿ عليه وآله وسلم
 . باألدلة العقلية، والزاهني باآليا  القرآنية اليت ال يبقى معها شبهة للناهر وال حجة ملناهر

ادة ﴾ من القرآن أصروا على العناد وعلى اإلقامة عليى عبي  َوَلؤَّا َجاَ ُهُم اْلَحقُّ﴿
﴾ مكيذبون منكيرون   َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر َوِإنَّا ِبِه َكاِفُروَناألنداد واالستهزاء بالرسول ﴿

 : قرآنيته، مث فاهوا مبا عرفوه من قرآنيته بقوهلم
ال سحر  كما  ،ٌل وأنه قرآٌننيز﴾ فهذا تصريح بأنه مَوَقاُلوا َلْوال ُنةَِّل َهَذا اْلُقْرآُن﴿

ل وأنه قرآن، لكن كان األوىل أن نيزن استيقان أنفسهم بأنه م، فهو إخبار عقالوه أواًل
ل وإنه قيرآن هتكميًا، واألول   نيزبل قالوا إنه م :ل على غري من جاءنا به، وقيلنيزي

 ،سيحر  :عندي أههر وإال ملا عوقبوا يف اآلخرة كما قررناه مرارًا وهم ردوا احلق بقوهلم
أرادوا  ﴾َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم ا اْلُقْرآُنَلْوال ُنةَِّل َهَذ﴿: وردوا الرسول بقوهلم

 رضيبالرجل وبالقريتني ما أخرجه عبد بن محيد وابن املنذر وابن مردويه عن ابن عباس 
 (4)[عروة]: فمن الرجالن؟ قال: الطالف ومكة، قيل: ال ما القريتان؟ قالما أنه ُساهلل عنه

 أن الرجيل  (3)عنه ابن جرير والثالثية األوليون  وأخرج . (4)بن مسعود وخيار قريش
ن القالل وعّي. (4)الوليد بن املغرية القرشي، وحبيب بن عمري الثقفي :العظيم[ ب/479ل]

لو كان ما : قال الوليد بن املغرية: ما أخرجه عبد الر اق وابن جرير وابن املنذر عن قتادة
فيأنزل اهلل  . ة بن مسعود الثقفيي هذا القرآن أو على عرو (4)يقول حممد حقًا أنزل علي

                            
 .التخريجمصادر والتصحيح من  "عمري" :يف األصل( 4) 

 .ومل أعثر على إسناده، 4/744 السيوطي يف الدر املنثور :وابن مردويه، وابن املنذر، عزاه لعبد بن محيد( 4) 
 .أي عبد بن محيد وابن املنذر وابن مردويه( 3) 

( 17) من طريق عطية العويف وهو ضعيف قد تقدم الكيالم علييه ص   44/71 أخرجه الطزي يف تفسريه( 4) 
 . 4/744 السيوطي يف الدر املنثور :مردويه وعزاه البن

 ".صح: "جاء ملحقًا باحلاشية، وعليه" علي: "قوله( 4) 
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 : وأجاب تعاىل عنهم بقوله. (4)اآلية
اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعيُل  ﴿: هو حنو ،النبوة :﴾ الرمحةَأُهْم َيْقِسُؤوَن َرْحَؤَت َربَِّك﴿
أي هو الذي يقسم النبوة ويعلم من هو أهل هلا، فإنكم إمنا  (444من اآلية: األنعام) ﴾ِرَساَلَتُه
ون إىل الدنيا وعظماء أهلها برلاستها وأمواهلا وتظنون أن أولاك هم الذين يستحقون تنظر

﴾ بعد إنكاره عليهم ما قالوه من َنْحُن َقَسْؤَنا َبْيَنُهْم َمِعيَشَتُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَياالنبوة، ﴿
ي قسيمها  إنزال القرآن على من أرادوه، أقام عليهم الدليل بأن معاشهم وأسبابه هو الذ

بينهم، ولو كانت إىل اختيارهم الختار كل منهم هواه ونال ما متناه، ولو كان كيذلك  
َوَلِو اتََّبَع اْلَحقُّ َأْهَواءََُهْم َلَفَسَدِ  ﴿: قال تعاىللفسد  أمورهم وعظمت شرورهم كما 

َفْعَنا َبْعَضُهْم َفنْوَق  َوَر﴿: ولذا قال (74من اآلية: املؤمنون) ﴾السََّماَواُ  َواألََْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ
﴾ يف أر اقهم وسالر أحواهلم، وال يستطيع أحد أن يفعل إال ما أقاميه اهلل  َبْعٍض َدَرَجاٍت

والعلم بأن مالكه هو الذي وضعه حييث   ىفيه، فيجب على كل إنسان القنو  والرض
 (414مين اآليية  : األنعام)﴾َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍ ﴿وتقدم يف األنعام  ،أقامه فيه

ل بيه  وتفسري االبتالء هو ما عّل (41من اآلية: املالدة) ﴾ِلَيْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكْم﴿: وعليه قوله
: ﴾ مث ذكر حكمة القسمة والرفيع بقوليه  ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعضًا ُسْخِرّيًا﴿ :هنا من قوله

، فيكون هذا رليسًا وهذا مرؤوسياً  (34من اآلية: الزخرف) ﴾ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعضًا ُسْخِرّيًا﴿
وهذا خادم وهذا خمدوم، فيتصرفون يف مصاحلهم ويستخدموهنم يف حوالجهم، وينيال  
املعدم من املوسر، وحيتاج كل منهما إىل اآلخر فيترافدون ويتعاضيدون ويصيلون إىل   

جهلهم بعواقب األمور، مرافقهم، ولو ُفو ض ذلك إليهم لضاعوا وهلكوا لسوء تدبريهم و
 .[أ/411ل] فإذا عجزوا عن تدبري أحواهلم اخلاصة هبم فكيف يعترضون على أمر النبوة
قسيم بينيهم   : أخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر عن قتادة يف اآلية قال

                            
كاليا من طريق معمر ، 44/71وابن جرير يف تفسريه ، (4714) 3/411أخرجه عبد الر اق يف تفسريه ( 4) 

السييوطي يف اليدر    :وعزاه البين املنيذر  ، (441) وهو إسناد حسن قد تقدم الكالم عليه ص، عن قتادة
 .4/744املنثور
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َوَرَفْعَنيا  قسم بينهم صورهم وأخالقهم، وتبارك وتعاىل ربنا ﴿ ،معيشتهم يف احلياة الدنيا
فتلقاه ضعيف احليلة عيي اللسان وهو مبسوط له يف : ﴾ قالْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍ َب

﴾ ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعضًا ُسْخِرّيًاالر ق، وتلقاه شديد احليلة بسيط اللسان وهو ُمْقَتر عليه ﴿
 .(4)ملكت ميينك فبذلك يتسخر بعضهم بعضًا، بالٌء يبتلي اهلل به عباده، فاهلل اهلل فيما :قال

ُقْل ِبَفْضيِل  ﴿: ، وُفس ر  يف قوله تعاىل(4)﴾ فسرها األكثر بالنبوةَوَرْحَؤُت َربَِّك﴿
بالقرآن ألنه اليذي   (41: ييونس ) ﴾اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْير  ِممَّا َيْجَمُعوَن

 . من حطام الدنيا الدنية الفانية ﴾َيْجَؤُعوَن َخْيٌر ِمؤَّا﴿ (4)وفسرها قتادة باجلنة (3)تقدم
اهلل  رضيي ﴾ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس َوَلْوال َأْن َيُكوَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة﴿
لوال أن جيز  عبيدي   :يقول اهلل): اهلل عليه وآله وسلم صلىقال رسول اهلل : ما قالعنه

. (ولصببت عليه الدنيا صبًا كي شياًا أبدًااملؤمن لعصبت للكافر عصابًة من حديد فال يشت
َوَلْوال َأْن َيُكوَن النَّياُس ُأمَّيًة   ﴿: قد أنزل اهلل شبه ذلك يف كتابه يف قوله: قال ابن عباس

َلَجَعْلَنا ِلَؤْن َيْكُفُر ﴿ (33من اآلية: الزخرف) (4) اآلية﴾ ...َواِحَدًة َلَجَعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر ِبالرَّْحَمِن
فرده أو ،(1)﴾ بدل اشتمال بإعادة الالم ومجع الضمري ذهابًا إىل معىن َمْنْحَؤِن ِلُبُيوِتِهْمِبالرَّ
َوَجَعْلَنا ﴿ :ومنه (7)كُرُهْن مجع َرْهن ،﴾ مجع َسْقفُسُقفًا﴾ ذهابًا إىل لفظها ﴿َيْكُفُريف ﴿

                            
 من طريق سعيد عن قتادة وهو إسناد حسن قد تقيدم الكيالم علييه     44/11 أخرجه الطزي يف تفسريه( 4) 

 .4/744السيوطي يف الدر املنثور :وابن املنذر، وعزاه لعبد بن محيد؟؟؟، ص

 .إىل أحدومل يعزوانه ، 4/494وتفسري ابن كثري، 41/14تفسري القرطيب: انظر( 4) 
 .44/444تفسري الطزي: انظر. وعن قتادة، وهو مروي عن أيب سعيد اخلدري( 3) 

 .44/14تفسري الطزي: انظر( 4) 

، وأخرج قبله حديثًا آخر، احلسن بن احلسني العرين الكويفيف ترمجة ، 4/743ابن عدي يف الكامل  أخرجه( 4) 
أحادييث  ويهما حسن بن احلسني، وللحسن بن احلسني وهذان احلديثان ليسا مبحفوهني ير": امث قال بعدي

وكيان مين   ، مل يكن بصدوق عندهم" :هي وقال أبو حامت عنه.، ا"كثرية وال يشبه حديثه حديث الثقا 
 . 4/744السيوطي يف الدر املنثور :عزاه البن مردويه( 4343) 3/1اجلرح والتعديل : انظر، رؤساء الشيعة

 .1/33وتفسري أيب السعود ، 9/414 والدر املصون، 4/444 تفسريالكشاف: انظر( 1) 
 .4/443 والكشاف، 3/34 معاين القرآن للفراء( 7) 
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السماء سقفًا تامية ال   ولعله جيعلها كجعله (34 من اآلية: األنبياء) ﴾السََّماءََ َسْقفًا َمْحُفوهًا
ِمنْن ِفضَّنٍة   حيتاجون إىل صنعتها، وحيتمل ُتَوسَّع عليهم حىت يفعلوا ذلك بأنفسيهم ﴿ 

 .يعلون السطوح ﴾َعَلْيَها َيْظَهُروَن﴾ مجع َمَعرج أي مصاعد من فضة ﴿َوَمَعاِرَج
ما يف اآلية اهلل عنه رضيوأخرج ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت عن ابن عباس 

لوال أن أجعل الناس كلهم كفار جلعلت لبيو  الكفار سيقفًا مين فضية     :يقول: قال
 . (4)ومعارج من فضة وهي درج عليها يصعدون إىل الغرف وسرر فضة و خرفًا

َعَلْيَها ﴾ من فضة ﴿َأْبَوابًا َوُسُررًالبيوهتم ﴿[ ب/411ل] ﴾ أي وجعلناَوِلُبُيوِتِهْم﴿
 . م لزيادة التقريربيوهت :و يادة لف  ﴾َيتَِّكُِوَن
أخرج عبد بين   .، أو أريد به الزينة(4)﴾ ِمْن ِفضٍَّة﴾ عطف على حمل ﴿َوُزْخُرفًا﴿

لوال أن يكون الناس أمجعون كفارًا : محيد وابن جرير وابن املنذر عن احلسن يف اآلية قال
ما فعيل  وقد مالت الدنيا بأكثر أهلها و: قال، فيميلوا إىل الدنيا جلعل اهلل هلم الذي قال

َأُهْم َيْقِسُموَن ﴿: وأخرج أمحد واحلاكم عن ابن مسعود يف قوله .(3)؟ذلك فكيف لو فعله
إن اهلل قسيم  ): يقول اهلل عليه وآله وسلم صلىاعت رسول اهلل  :﴾ قالَرْحَمَت َرب َك

 ،بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أر اقكم وإن اهلل يعطي الدنيا من حيب ومن ال حييب 
                            

 الطزي يف تفسيريه الزخرف، ووصله  ڇ، كتاب التفسري، سورة 4134علقه البخاري يف صحيحه ص ( 4) 
، وهو (431) من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس وهو إسناد حسن قد تقدم الكالم عليه ص 44/14

بدون إسناد، وقد أورد احلاف  ابن حجر إسناد ابن أيب حامت ( 41414) 41/3414يف تفسري ابن أيب حامت 
السيوطي  :وعزاه البن املنذر وابن أيب حامتوهو من طريق علي بن أيب طلحة أيضًا،  4/314يف تغليق التعليق 
 .4/744 يف الدر املنثور

 .494يان يف إعراب غريب القرآن لألنباري صوالب، 4/443 الكشاف: انظر( 4) 
وابن بشار . عن ابن بشار عن هوذة بن خليفة عن عوف عن احلسن به 44/14 أخرجه الطزي يف تفسريه( 3) 

وهوذة بن خليفة بن عبد اهلل الثقفيي أبيو األشيهب    ، 94هو حممد بن بشار العبدي تقدم الكالم عليه ص
، (7377) 4144التقريب ص، و(43) 41/444السري: انظر. هي441البصري األصم صدوق ما  سنة 

وعزاه ، 94وعوف هو ابن أيب مجيلة األعرايب العبدي البصري ثقة رمي بالقدر والتشيع تقدم الكالم عليه ص
 .4/744 السيوطي يف الدر املنثور :وابن املنذر لعبد بن محيد
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﴾ الذي َوِإْن ُكلُّ َذِلَك﴿ (4)(فقد أحبه (4)فمن أعطاه الدين ،الدين إال من حيبوال يعطي 
 (3)﴾ متا  قليل مث يزول، وكل ذاهب لديه خييال َلؤَّا َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَياذكره تعاىل ﴿

 : ولذا قيل
 (4)االَقِتاْن ُهُباِحَص ُهْنَع َنيّقَت        روٍرعندي يف ُس م اهَل دَُّشَأ

ُأُكُلَها َداِلم  َوِهلَُّها ِتْلَك ُعْقَبى الَِّذيَن اتََّقيْوا  ﴿الذي  ﴾َواآلِخَرُة ِعْنَد َربَِّك ِلْلُؤتَِّقنَي﴿
  (34من اآلية: الرعد) ﴾َوُعْقَبى اْلَكاِفِريَن النَّاُر

وعشى يعشي إذا كان يف بصره  ،يعشو إذا كان عن غري آفة ا﴾ من عشَوَمْن َيْعُش﴿
﴾ أي القرآن أي يتعامى قلبه عن َعْن ِذْكِر الرَّْحَؤِنأي من يتعامى ﴿ (1)ُقِرأ ، وهبما(4)آفة

َفِإنََّهيا ال َتْعَميى   ﴿: تأمله ولسانه عن تالوته، والعشى هنا للقلب كالعمى يف قوله تعاىل
َنْحُشيُرُهْم  َو﴿: وتقدم (41من اآلية: احلج) ﴾األََْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِر
: ولذا يقول الكيافر  (97من اآلية: اإلسراء) ﴾َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َوُبْكمًا َوُصّمًا

﴾ نيسير  ُنَقنيِّْض َلنهُ  ﴿ (7)(444من اآلية: طيه) ﴾ِلَم َحَشْرَتِني َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصريًا﴿

                            
 .مث أصلحها الناسخ بني السطور" الدنيا: "كانت يف األصل( 4) 
والبيهقيي يف  ( 3174) 4/414 واحلاكم يف مستدركه، (3174) 3/439أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ( 4) 

وقيال اليذهيب يف    ،"حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجياه " :وقال احلاكم، (499) 4/449 شعب اإلميان
: انظر. "م خالفرواه أمحد ورجاله وثقوا ويف بعضه" :وقال اهليثمي يف جممع الزوالد، "صحيح": التلخيص

 (.4144) 434واحلديث ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع ص، 41/414 جممع الزوالد
 .هكذا يف األصل ومل يتبني يل مقصود املؤلف رمحه اهلل من هذه العبارة( 3) 

دييوان أيب الطييب    العرف الطيب شرح :انظر، "أشد الغم عندي" :البيت أليب الطيب املتنيب إال أنه قال( 4) 
 .7/419 وتفسري البحر احمليط، (441)ص

 .1/34 وتفسري أيب السعود، 4/444 الكشاف: انظر( 4) 
والذي قرأ بالفتح هو حيىي بن سالم البصري وهي قراءة ، والضم هي القراءة املتواترة، أي بضم الشني وفتحها( 1) 

 .9/411 صونوالدر امل، 1/44والبحر احمليط، 4/44 احملرر الوجيز البن عطية: شاذة انظر
سياق الكالم يدل على أن املؤلف رمحه اهلل يستشهد هبذه اآلية على عمى القلب بينما العمى فيهيا عميى   ( 7) 

 .41/417 وهو الذي رجحه الطزي يف تفسريه، العني
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َوَقيَّْضَنا َلُهْم ُقَرَناءََ َفَزيَُّنوا َلُهْم َما َبْيَن ﴿: فاجلن كما سلأو ﴾ من شياطني اإلنس َشْيَطانًا﴿
ال يفارقه بوسوسته وإغفاله عن  ﴾َفُهَو َلُه َقِريٌن﴿ (44من اآلية: فصلت) ﴾َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم

قيال رسيول اهلل   : قال اهلل عنه رضيذكر اهلل تعاىل، أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود 
 :قيالوا  (ل به قرينه من اجلين كِّما منكم من أحد إال وقد ُو): آله وسلماهلل عليه و صلى

فيال ييأمرين إال    ،وإياي إال أن اهلل تعاىل أعانين عليه فأسلم): قال ؟وإياك يا رسول اهلل
قال رسول : قال[ أ/414ل]مااهلل عنه رضيوأخرج ابن مردويه عن ابن عباس  (4)(خبري
: قالوا (ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من اجلن): اهلل عليه وآله وسلم صلىاهلل 

هذا القرين هو الذي . (4)(وإياي إال أن اهلل أعانين عليه فأسلم): وإياك يا رسول اهلل؟ قال
كما يأيت يف تفسري  (43من اآلية: ّق) ﴾َهَذا َما َلَديَّ َعِتيد ﴿: قال اهلل إنه يقول له يوم القيامة

 .فقرين السوء عقوبة ملن أعرض عن اهلل وذكره (4)وجهنيوأنه أحد ال ،(3)اآلية
﴾ مجيع الضيمالر   َلَيُصدُّوَنُهْم﴾ أي القرناء أي كل قرين قيض إلنسان ﴿َوِإنَُّهْم﴿

﴾ الطريق الييت  َعِن السَِّبيِل﴿(4)كما أفرده فيما قبل نظرًا إىل لفظها ﴾من﴿باعتبار معىن 
﴾ يعتقدون ذليك يف  َأنَُّهْم ُمْهَتُدوَنودين ﴿﴾ أي املصدَوَيْحَسُبوَندهلم عليها القرآن ﴿

﴾ للقرناء أي َأنَُّهْمأنفسهم ألهنا قد وقر  يف قلوهبم ما ألقاه القرناء، وحيتمل أن ضمري ﴿
 . (1)واألول الوجه ،حسب املصدودون أن القرناء مهتدون فتبعوهم

َلْينَت َبْيِنني    َينا ﴿ :﴾ املصدود للصادَقاَل﴾ الصاد واملصدود ﴿َحتَّى ِإَذا َجاَ َنا﴿

                            
وبعثه سيراياه لفتنية    باب حتريش الشيطان ،كتاب صفا  املنافقني وأحكامهم ،أخرجه مسلم يف صحيحه( 4) 

 .4/744 السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه البن مردويه، (4144) 47/431 أن مع كل إنسان قرينًاو، الناس
 .ومل أعثر على إسناده ويشهد له ما قبله، 4/744 السيوطي يف الدر املنثور :عزاه البن مردويه( 4) 
 .لكنه يف اجلزء املفقود من املخطوط 43آية  ،سورة ق( 3) 

وهو قول احلسن وقتيادة  ، كإن القالل هو املَل :قيل ﴾هذا ما لدي عتيد﴿ : قوله تعاىلاملقصود بالوجهني يف( 4) 
 .47/49تفسري القرطيب : انظر، هو قول قرينه الذي قيض له من الشياطني وهذا قول جماهد :وقيل، والضحاك

 .1/34 وتفسري أيب السعود، 9/419 الدر املصون: انظر( 4) 
 .من دون عزو، 1/34السعود يف تفسريه  ووأب، 41/11تفسريه ذكر الوجهني القرطيب يف ( 1) 
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﴾ أي املشرق واملغرب أي تباعد ما بينهما وإمنا غلب ُبْعَد اْلَؤْشِرَقْيِن﴾ يف الدنيا ﴿َوَبْيَنَك
َِْس اْلَقِريُنإليهما ﴿ (4)[البعد]املشرق وثىن وأضيف  كنت يف الدنيا أضيللتين عين    ﴾َفِب

ْكُفُر َبْعُضيُكْم ِبيَبْعٍض َوَيْلَعيُن    ُثمَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة َي﴿: الذكر بعد إذ جاءين، وهو حنو قوله
َربََّنا آِتِهْم ِضْعَفْيِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنُهْم ﴿: ويقولون (44من اآلية: العنكبو ) ﴾َبْعُضُكْم َبْعضًا

 .(11: األحزاب) ﴾َلْعنًا َكِبريًا
﴾ إعالم من اهلل تعاىل ْشَتِرُكوَنَوَلْن َيْنَفَعُكُم اْلَيْوَم ِإْذ َظَلْؤُتْم َأنَُّكْم ِفي اْلَعَذاِب ُم﴿

إخبار  هلم بأنه ال نفع للتأسي الذي يكون يف الدنيا ما حيصل به نو  ختفييف وتسيلية،   
فإن القرين ال جيد راحية   ؛فأخزهم اهلل أن هذا النو  ال يكون يف املشتركني يف العذاب

 : بعذاب قرينه وال أدىن فرح، وإن كان نفع ذلك يف الدنيا كما قيل
 على إْخَواِنِهْم لَقَتْلُت َنْفِسي      نَي َحْويلْوال َكثَرُة الباِكيَلو

 (4)ينُه بالّتأس ّزي الّنْفَس َعيََُأع      ثَل أخي ولِكْنوما َيبكوَن ِم
واحملبة إلسالم من ُبِعَث إلييهم   (3)شديد التهالك اهلل عليه وآله وسلم صلىملا كان 

 : له قولهعز وجل تسلية [ ب/414ل] أنزل اهلل
﴾ قد ااهم اهلل صمًا وعميًا يف عدة آييا   َأَفَأْنَت ُتْسِؤُع الصُّمَّ َأْو َتْهِدي اْلُعْؤَي﴿

مين  : البقرة) ﴾ُصمٌّ ُبْكم  ُعْمي  َفُهْم ال َيْعِقُلوَن﴿: وقال (4)وأخز أن على أبصارهم غشاوة

له منه،  ءرعواإقر حبيث ال أي من كمن فيه واست ﴾َوَمْن َكاَن ِفي َضالٍل ُمِبنٍي﴿ (474اآلية
بأن استمرار ضالهلم ليس مين جهية املبلِّيغ     اهلل عليه وآله وسلم صلىواآلية إعالم له 

                            
 .تفسري أيب السعود، وهبا يستقيم الكالم، حيث ينقل عنه املصنف كثريًاساقطة من األصل وإضافتها من ( 4) 

والكامل يف اللغة امليزد  ، 14شرح ديوان اخلنساء للحويف ص : انظر. البيتني للخنساء يف رثاء أخيها صخر( 4) 
4/44. 

لكان أليق مبقام النبوة على  ،شديد احلرص :ولكن لو قال ،ومراده واضح ،عّبر املؤلف رمحه اهلل هبذه العبارة( 3) 
 .صاحبها الصالة والسالم

 ﴾َعِظييم   َخَتَم اللَُّه َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعيَذاب  ﴿: كما يف قوله تعاىل( 4) 
 (7: البقرة)
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 . والداعي هلم إىل اهلدى، بل ال يقدر إال اهلل على هدايتهم
َفِإنَّنا ِمنْنُهْم   ﴾ بالوفاة قبل نصرك عليهم وشفاء صدرك منهم ﴿َفِإمَّا َنْذَهَبنَّ ِبَك﴿
َفِإمَّا ُنِرَينََّك َبْعَض الَِّذي ﴿: ال حمالة يف الدنيا واآلخرة، واآلية نظري قوله تعاىل﴾ ُؤوَنُمْنَتِق

 .(77من اآلية: غافر) ﴾َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفََّينََّك َفِإَلْيَنا ُيْرَجُعوَن
 ﴾ْقَتنِدُرونَ َفِإنَّا َعَلنْيِهْم مُ ﴾ توعدناهم من العذاب ﴿َأْو ُنِرَينََّك الَِّذي َوَعْدَناُهْم﴿

﴾ َأْو ُنِرَينََّك الَِّذي َوَعْدَناُهْم﴿: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قوله
خرج عبد الر اق وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنيذر واحلياكم   أو. (4)يوم بدر: قال

: قال أنيس : ﴾ قالْنَتِقُموَنَفِإمَّا َنْذَهَبنَّ ِبَك َفِإنَّا ِمْنُهْم ُم﴿: وصححه، عن قتادة يف قوله
وبقيت النقمة فلم ُيِر اهلل نبيه يف أمتيه شيياًا    اهلل عليه وآله وسلم صلىذهب رسول اهلل 

اهلل  صيلى إال نبيكم  (4)يكرهه حىت ُقِبض، ومل يكن نيب قط إال وقد رأى العقوبة يف أمته
رأى ميا   آله وسيلم اهلل عليه و صلىوذكر لنا أن نيب اهلل : قال قتادة. عليه وآله وسلم

 .(3)يصيب أمته بعده فما ُرِلي ضاحكًا منبسطًا حىت قبض
وذلك ما يقع بعده من إلقاء بأسهم بينهم وقتال بعضهم لبعض كما صرحت  :قلت

ته ما يعذب تعاىل بيه  ءعلى أن اآلية هاهرة هي ونظالرها يف أن املراد إرا (4)به األحاديث
 .(4)لدعوة ال أمة اإلجابةالكفار الذين مل يؤمنوا به، وهي أمة ا

                            
 .ومل أعثر على إسناده، 4/744 السيوطي يف الدر املنثور :عزاه البن مردويه( 4) 
 .يف هذا الكالم نظر، بل يوجد من األنبياء من مل ير العقوبة يف أمته، مثل يونس وداود وسليمان، واهلل أعلم( 4) 

كاليا من طريق معمر عن ، 44/91ي يف تفسريه والطز، (4719) 3/471أخرجه عبد الر اق يف تفسريه ( 3) 
متابع له من طريق سعيد بن أيب عروبة عن  44/91وعند الطزي يف تفسريه ، من قوله ال من قول أنس ،قتادة

 4/414وأخرجيه احلياكم يف مسيتدركه    ، 41ص  قتادة وهذه األسانيد كلها حسان تقدم الكالم عليها
وقال الذهيب  ،"صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" :وقال، ي اهلل عنه بهعن معمر عن قتادة عن أنس رض( 3174)

 .4/744السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه لعبد بن محيد وابن املنذر، "صحيح": يف التلخيص
 سَألت ريب أن ال يهِلك أمَّيت ؛َفَأْعَطاِني ِثْنَتْيِن ومنعين واحدة. َسَأْلُت ريب ثالثا: )كما جاء يف صحيح مسلم( 4) 

. (وَسَألته َأن ال جيعل بأسهم بينهم فمنعنيهيا . وسألته َأن ال يهِلك ُأمَِّتي بالغرق فأعطانيها. ِبالسََّنة فَأعطانيها
 (.4191) 41/44باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض  ،كتب الفنت وأشراط الساعة ،صحيح مسلم: انظر

 -يعين النيب صلى اهلل عليه وسلم-لمني والكفار أمتهكل من على وجه األرض من املس": رمحه اهلل العيينقال ( 4) 
= 
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األمير   ﴾ أي كن شديد التمسك بالقرآن، وذكر علةَفاْسَتْؤِسْك ِبالَِّذي ُأوِحَي ِإَلْيَك﴿
 ﴾اْلَحيق   َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنََّك َعَلى﴿وهو نظري  ﴾ِإنََّك َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴿: بذلك فقال

وهو  (4، 3: ڤ) ﴾َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  َن اْلُمْرَسِلنَيِإنََّك َلِم﴿ونظري  (79 من اآلية: النمل)
 اآليية ﴾ ...ِصيَراِط اللَّيهِ    َوِإنََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴿: صراط اهلل كما قال

 .(43، 44من اآلية :الشورى)
﴾ إذ أنزليه علييك   َلنكَ أي شيرف وفخير ﴿  ﴾ َلِذْكٌر﴾ أي القرآن ﴿َوِإنَُّه﴿

إذ نزل بلغتهم على رجل منهم، واملراد هبم من اتبعيه كميا   [ أ/414ل] ﴾ِمَكَوِلَقْو﴿
﴾ َوِلَقْوِمَك﴾ يعين القرآن ﴿َوِإنَُّه َلِذْكر  َلَكأخرجه عبد بن محيد وابن جرير عن قتادة ﴿

 . عنه وعن حقوقه﴾ َوَسْوَف ُتْسَألوَن﴿ .(4)يعين من اتبعك من أمتك
هم، كما دل له ء﴾ أي اسأل أممهم وعلماَقْبِلَك ِمْن ُرُسِلَناَواْسَأْل َمْن َأْرَسْلَنا ِمْن ﴿

هم إمنا خيزونه : اءقال الفّر (94من اآليية : يونس) ﴾َفاْسَأِل الَِّذيَن َيْقَرُأوَن اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلَك﴿
 .(4)عن كتب الرسل وكأنه سأل األنبياء عليهم الصالة والسالم

محيد وابن جرير وابن املنذر عين  وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن  :قلت
بلغنا أنه ليلة أسري بيه رأى األنبيياء صيلى اهلل    : سعيد بن جبري يف اآلية، قال

مجعوا له ليلية اإلسيراء   : وأخرج ابن جرير عن ابن  يد يف اآلية قال .(3)عليهم

                            
= 

 .4/474عمدة القاري : انظر. "وأما الكفار فإهنم أمة دعوة، أما املسلمون فإهنم أمة إجابة
وهو إسناد ثابت تقدم ، من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة به، 44/94أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4) 

 .4/744السيوطي يف الدر املنثور  :عبد بن محيدوعزاه ل، (41) الكالم عليه ص

 .3/34معاين القرآن للفراء: انظر( 4) 
 :وعزاه لعبد بن محيد وابن املنيذر ، وال يف املطبو  من سنن سعيد بن منصور، مل أجده يف تفسري ابن جرير( 3) 

، ري ومل أجد له سندًاعن سعيد بن جب 41/93وقد ذكره القرطيب يف تفسريه، 4/741السيوطي يف الدر املنثور
ثابتة من أحاديث أخرى كحديث مالك بن صعصعة  ورؤية النيب صلى اهلل عليه وسلم لألنبياء ليلة أسري به

، ومسيلم، كتياب   (3117) 3/4411باب املعراج  ،كتاب مناقب األنصار ،رضي اهلل عنه عند البخاري
 (.414)سموا  وفرض الصلوا  اإلميان، باب اإلسراء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل ال
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 .(4)ببيت املقدس
َوَما َأْرَسيْلَنا ِميْن   ﴿: ه تعاىلوسبق قول ﴾َأَجَعْلَنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَؤِن آِلَهًة ُيْعَبُدوَن﴿

أي هل حكمنيا   (44: األنبياء) ﴾َأَنا َفاْعُبُدوِنِإالَّ ُنوِحي ِإَلْيِه َأنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل 
االستشهاد على إمجيا    :بعبادة األوثان؟ وهل جاء  عبادهتا يف ملة من مللهم؟ واملراد

بيه على أنه ليس ببد  ابتدعه حىت ُيَكذَّب وُيَعادى، مث قص اهلل األنبياء على التوحيد، والتن
تعاىل عليه بعض قصص من أرسله قبله، تسليًة له واستشهادًا على أن الرسل مل ييأتوا إال  

 : بالدعاء إىل التوحيد فقال
﴾ وُل َربِّ اْلَعناَلِؤنيَ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآياِتَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمأِلِه َفَقاَل ِإنِّي َرُس﴿

وجيواب   ﴾َوَما َربُّ اْلَعياَلِمنيَ ﴿: تقدم تفاصيل القصة وتكررها وجواب فرعون بقوله
 .(4)موسى
ِإْن ُكْنَت ِجْاَت ِبآَيٍة َفْأِ  ِبَهيا ِإْن  ﴿: ﴾ بعد اقتراٍح هلا بقولهَفَلؤَّا َجاَ ُهْم ِبآياِتَنا﴿

ن هبيا  و﴾ يستهزؤِإَذا ُهْم ِمْنَها َيْضَحُكوَن﴿ (411يةمن اآل: األعراف) ﴾ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي
 .(3)فيضحكون وتقدمت أقواهلم أهنا سحر

﴾ قد ذكر تعاىل أنه أرسل موسى بتسع ِهَي َأْكَبُر ِمْن ُأْخِتَهاِإالَّ َوَما ُنِريِهْم ِمْن آَيٍة ﴿
ة أقصيى  أي وهي بالغ :آيا  مث أخز هنا أن كل واحدة أكز من أختها، قال املفسرون

درجا  اإلعجا  حبيث حيسب الناهر فيهيا أهنيا أكيز مميا يقياس مين اآلييا         
واملراد وصف الكل بالِكَبر كقولك رأيت رجااًل بعضهم أفضل مين  [ ب/414ل]إليها،
 : وقوله (4)بعض

                            
وهو إسناد ضعيف ، من طريق يونس عن ابن وهب عن ابن  يد من قوله 44/94رجه الطزي يف تفسريهخأ( 4) 

  .44قد تقدم الكالم عليه ص
 (.11) إىل آية( 41) تقدم يف سورة الشعراء من آية( 4) 
 .(43: النمل) ﴾آَياُتَنا ُمْبِصَرًة َقاُلوا َهَذا ِسْحر  ُمِبني َفَلمَّا َجاءََْتُهْم ﴿: كما يف قوله تعاىل يف سورة النمل( 3) 
 .1/31وتفسري أيب السعود، 4/449الكشاف: انظر( 4) 
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 (4)اِريالَِّتي َيْسِري ِبها السَّ ِمْثَل النُُّجوِم       َمْن َتلَق ِمْنُهْم َتُقْل الَقْيُت َسّيَدُهْم 
َفَأْرَسيْلَنا  ﴿: أي مبا أرسله تعاىل عليهم الذي أفاده قوليه ﴾ َوَأَخْذَناُهْم ِباْلَعَذاِب﴿

َلَعلَُّهْم ﴿ (433من اآلية: األعراف) اآلية﴾ ...َعَلْيِهُم الطُّوَفاَن َواْلَجَراَد َواْلُقمََّل َوالضََّفاِدَ  َوالدََّم
َوَلُنِذيَقنَُّهْم ِمَن ﴿: السالم، واآلية نظري قوله ﴾ عن كفرهم وتكذيب موسى عليهَيْرِجُعوَن

وهذا كله من حلم اهلل  (44: السجدة) ﴾اْلَعَذاِب األََْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب األََْكَبِر َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن
، وإرادة جناة العصاة، أواًل يقيم احلجة خبلق العقل والفطرة على (4)ومبالغته يف إقامة احلجة

املعجزا ، مث إذا متادوا يف الكز أرسل عليهم اآليا  من  ءةمث بإرسال الرسل وإرا اإلميان،
 . القحط واألمراض وغريها لعلهم يرجعون عن كفرهم، فإذا متادوا حق عليهم العذاب

 (3)كانوا يسمون العامل سياحراً  :﴾ قيلَيا َأيَُّها السَّاِحُر﴾ فرعون وقومه ﴿َوَقاُلوا﴿
﴾ من إجابية  اْدُع َلَنا َربََّك ِبَؤا َعِهَد ِعْنَدَك﴿ (4)قوهلم وضالهلمبل جروا على ع :وقيل

َلِاْن َكَشْفَت َعنَّا الر ْجَز ﴿هم ما سلف من قوهلم ءفسروا اهتدا ﴾ِإنََّنا َلُؤْهَتُدوَندعوتك ﴿
 .(434من اآلية: األعراف) ﴾َلُنْؤِمَننَّ َلَك َوَلُنْرِسَلنَّ َمَعَك َبِني ِإْسراليَل

ِإَلى َأَجيٍل  ﴿: ﴾ تقدم التعبري عنه بالرجز وتقييده بقولها َكَشْفَنا َعْنُهُم اْلَعَذاَبَفَلؤَّ﴿
ما وعدوا  ﴾ِإَذا ُهْم َيْنُكُثوَنفُيَعذَّبون فيه أو ُيْهلكون ﴿ (434من اآلية: األعراف) ﴾ُهْم َباِلُغوُه

َفاْنَتَقْمَنا ﴿: وتقدم به من اإلميان، وفيه أن الوعد املشروط إذا مل يف به الشارط يعد نكثًا
 : وهنا بسط قوله (431من اآلية: األعراف) اآلية﴾ ...ِمْنُهْم َفَأْغَرْقَناُهْم ِفي اْلَيم 

َقاَل َيا َقْوِم َأَلْيَس ِلني ُمْلنُك   ﴾ مفتخرًا على موسى ﴿َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِه﴿
َك قريًة من قرى الدنيا، فكيف ﴾ أتصرف فيها كيف أريد، وهذا إقرار منه بأنه َمَلِمْصَر

                            
وشياهد  ، 4/433لميزد  لالكامل يف اللغة : انظر، البيت لعبيد بن العرندس الكاليب يصف أقوامًا نزل هبم( 4) 

 .4/449اإلنصاف على شواهد الكشاف حملمد املر وقي

لكن لو عّبر املؤلف رمحه  ،والقرآن نزل بلسان عريب مبني ،ال شك أن املبالغة أسلوب من أساليب لغة العرب( 4) 
 .واهلل أعلم، و يادته يف إقامة احلجة لكان أليق .اهلل بقوله

 .41/94تفسري القرطيب: انظر. وهو قول ابن عباس رضي اهلل عنهما( 3) 
 .املصدر السابق( 4) 
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﴾ يريد به النيل هنير مصير   َوَهِذِه اأَلْنَهاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتيأنا ربكم األعلى؟ ﴿ :يقول
 . عظمة ملكي ﴾َأَفال ُتْبِصُروَن﴿

َوال ة ﴿﴾ حقري ضعيف من املهانة وهي القّلي َأْم َأَنا َخْيٌر ِمْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهنٌي﴿
ال ييبني   :وقيل، (4)فيه لثغة يف لسانه[ أ/413ل]ألنه بقي ؛يف العبارا  :قيل ﴾َيَكاُد ُيِبنُي

َقْد ُأوِتيَت ُسْؤَلَك َيا ﴿: وهو األوفق بقوله تعاىل. (4)له بطش وال قوة وال قهر كما هو يل
 . بعد سؤاله اهلل أن حيلل عقدة من لسانه (31من اآلية: طيه) ﴾ُموَسى
﴾ كما يكون ذلك للملوك، فكيأن عيادهتم   ْسِوَرٌة ِمْن َذَهٍبَفَلْوال ُأْلِقَي َعَلْيِه َأ﴿

 ﴾َلْوال ُنز َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم﴿: ذلك، وهذا نظري قول أهل مكة
َأْو َجاَ  َمَعُه اْلَؤالِئَكُة وهكذا الكفار إمنا يستعظمون الدنيا وأهلها ﴿ (34من اآلية: الزخرف)
َأْو َتْأِتَي ِباللَِّه َواْلَمالِلَكِة ﴿: يقرن بعضهم ببعض، وهو حنو قول كفار أهل مكة﴾ ْقَتِرِننَيُم

َلْو َميا    َيا َأيَُّها الَِّذي ُنز َل َعَلْيِه الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنوٌن﴿ وحنو (94من اآلية: اإلسراء) ﴾َقِبياًل
﴾ ...َلْو َشاءََ َربَُّنا ألََْنَزَل َمالِلَكًة﴿: وقوهلم (7، 1من اآلية: جراحل) اآلية﴾ ...َتْأِتيَنا ِباْلَمالِلَكِة

ومنه إقرار فرعون باملاللكة مع إنكاره لرب العاملني، والتحقيق أنه  (44من اآلية: فصلت) اآلية
َلَقْد َعِلْمَت َما َأْنَزَل ﴿: ، وكما قال موسى(3)موقن بالكل، جحد مبا استيقن كما قاله اهلل

﴾ محلهم على َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه﴿ (414من اآلية: اإلسراء) ﴾َربُّ السََّماَواِ  َواألََْرِضِإالَّ ِء َهُؤال
 (97من اآلية: هود) ﴾َفاتََّبُعوا َأْمَر ِفْرَعْوَن َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيٍد﴿: اخلفة يف طاعته كما قال

 .خارجني عن طاعة اهلل ُمَيْسِرين للعسرى ﴾نَيَفَأَطاُعوُه ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْومًا َفاِسِق﴿
اْنَتَقْؤَننا  ﴿ (4)من آسف إذا أشتد غضيبه  ،﴾ أغضبونا أشد الغضبَفَلؤَّا آَسُفوَنا﴿

َذِلَك ِبَأنَُّهْم ﴿ ﴾ علل هنا االنتقام باإلغضاب، وتقدم تعليله بقولهِمْنُهْم َفَأْغَرْقَناُهْم َأْجَؤِعنَي

                            
 . 4/497وتفسري ابن كثري، 44/97تفسري الطزي: انظر. ل قتادة والسديوهو قو( 4) 

 .مل أجد من قاله( 4) 

 .(44من اآلية: النمل) اآلية ﴾...َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنُفُسُهْم﴿: قال تعاىل( 3) 
 .111والقاموس احمليط ص، (أسف)مادة  4/444لسان العرب: انظر( 4) 
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وهذا سبب اإلغضياب فعليل    (441من اآلية: األعراف) ﴾وا َعْنَها َغاِفِلنَيَكذَُّبوا ِبآياِتَنا َوَكاُن
 .بالسبب تارة وبسبب السبب أخرى و يد هنا

﴾ قدوًة ملن بعدهم من الكفار يسلكون يف استيجاب مثلما حيل  َفَجَعْلَناُهْم َسَلفًا﴿
 (11: البقرة) ﴾ْلَفَها َوَمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقنَيَفَجَعْلَناَها َنَكااًل ِلَما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخ﴿: هبم نظري قوله

﴾ ِعَظًة هلم أو ِقَصًة عجيبًة تسري مسري األمثال، وقد ضرب تعاىل هبيا  َوَمَثاًل ِلآلِخِريَن﴿
يف آل عمران  (44من اآلية: آل عمران) ﴾َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن﴿: األمثال يف عدة آيا  من قوله

 .آيتان يف األنفال وغري ذلك(44، و44من اآلية : ألنفالا) ﴾َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن﴿و
َوَلؤَّا ُضِرَب اْبنُن َمنْرَيَم   ﴿: مث أخذ تعاىل يف قصة أخرى من كفريا  قريش فقال

ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ﴿: ذكر املفسرون أنه ملا أنزل اهلل تعاىل[ ب/413ل] ﴾َمَثاًل
اهلل عليه وآله  صلىلرسول اهلل  (4)قال ابن الزبعري (91من اآلية: األنبياء) ﴾اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم

هيو لكيم   ): اهلل عليه وآله وسلم صلىفقال . هذا لنا وآلهلتنا أم جلميع األمم؟ :وسلم
أليست النصيارى   .ك ورب الكعبةخصمُت: فقال ابن الزبعري. (وآلهلتكم وجلميع األمم

فإن كان هؤالء يف النار فقيد   ،املاللكة :(4)وبنو ُمَليح ،عزيرًا :واليهود ،يعبدون املسيَح
وذلك . (3)ففرح به قومه وضحكوا وارتفعت أصواهتم. رضينا أن نكون حنن وآهلتنا معهم

                            
هلل بن الزبعري بن قيس بن عدي القرشي السهمي الشاعر كان أشعر قريش وكان من أشد الناس هو عبد ا( 4) 

فر يوم الفتح إىل جنران مث عاد وأسلم وحسن إسالمه وشهد ما بعد ، عداوة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
معرفية الصيحابة    سد الغابية يف وُأ، (4433) 3/914االستيعاب البن عبد الز : انظر. الفتح من املشاهد

3/439 (4941.) 
، ونسب معيد  (ملح) مادة، 7/449تاج العروس : انظر. ربيعة بطن من خزاعة عمرو بن هم بنو مليح بن( 4) 

 .413واليمن الكبري ص 

هكذا ذكره الثعليب مث البغيوي بغيري   ": أورده الزخمشري يف الكشاف وقد حقق القول فيه ابن حجر فقال( 3) 
دخل : فأما صدره ففي الطزاين الصغري يف أواخره من حديث ابن عباس قال ،ذا إال ملفقًامل أجده هك. إسناد

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى الكعبة ثالمثالة وستون صنمًا قد شد  أقدامها برصاص 
ي والطزي من فقصة أخرى ذكرها ابن إسحاق يف املغا  .... وكانت صناديد قريش: وأما قوله، احلديث-

جلس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يومًا يف املسجد مع رجال من قريش فعرض له النضر بين  : طريقه قال
= 
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أي يرتفع هلم جلب وضجيج فرحًا وجذاًل، فناليب   ﴾ِإَذا َقْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّوَن﴿ :قوله
رد  اهلل عليه وآله وسيلم  صلىلنيب وقد روي أن ا (4)هو ضمري ابن الزبعري ﴾ضرب﴿

 . (4)(ما أجهلك بلغة قومك أما فهمت أن ما ملا ال يعقل) :عليه فقال
﴾ ابن مرمي أي هو خري من آهلتنا، فحيث كان هيو يف  َوَقاُلوا َأآِلَهُتَنا َخْيٌر َأْم ُهَو﴿

ي ألجيل اجليدل ال   ﴾ أَجَداًلِإالَّ َما َضَرُبوُه َلَك النار فال بأس بكوننا مع آهلتنا فيها ﴿
 .شديدو اخلصومة ﴾َبْل ُهْم َقْوٌم َخِصُؤوَنلطلب احلق بل للخصام واجلدال ﴿

﴾ ال يستحق أن يعبد فمن عبده فهيو يف النيار   َعْبٌدِإالَّ ﴾ أي ابن مرمي ﴿ِإْن ُهَو﴿
أي كاملثل  ﴾َلَوَجَعْلَناُه َمَثاًل ِلَبِني ِإْسرائي﴿ (3)﴾ بإعطاله النبوة وخصالصهاَأْنَعْؤَنا َعَلْيِه﴿

 . السالر بينهم
َمالِئَكنًة ِفني اأَلْرِض   ﴾ من نسلكم أو بداًل عينكم ﴿ َوَلْو َنَشاُ  َلَجَعْلَنا ِمْنُكْم﴿
أي خيلفونكم مثل أوالدكم، فكما خلقنا املسيح من أم بيال أب، وخلقنيا    ﴾َيْخُلُفوَن

                            
= 

إن كل : فذكر حنو املذكور هنا إىل آخره وفيه -رث فكلمه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت أفحمهااحل
وروى ابن مردويه والواحيدي  ، بدون الشياطنيإهنم إمنا يع ،من أحب أن يعبد من دون اهلل فهو مع من عبده

﴾ اآلية شق ...ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّهملا نزلت ﴿: من طريق أيب ر ين عن أيب حيىي عن ابن عباس قال
أم لكل من ، يا حممد هذا شتم آلهلتنا خاصة: وقال. فجاء ابن الزبعري. يشتم آهلتنا: ذلك على قريش وقالوا

 .فذكر حنوه-خصمتك ورب الكعبة: قال. بد من دون اهلللكل من ُع: د من دون اهلل؟ قالعب
هذه  يف أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: اشتهر يف ألسنة كثري من علماء العجم ويف كتبهم: أحديا( تنبيهان) 

ومين  : ومل أقيل . عقلوما تعبدون وهي ملا ال ي: فإين قلت. ما أجهلك بلغة قومك: )القصة البن الزبعري
قال السهيلي اعتراض ابن : الثاين. وال يوجد ال مسندًا وال غري مسند. وهو شيء ال أصل له. هي.ا (تعبدون

ولذلك أتى مبا الواقعة عليى ميا   . الزبعري غري ال م ألن اخلطاب خمصوص بقريش وما يعبدون من األصنام
فإنه صرح بأن املراد كل ما يعبد من . ذا التأويلوحديث ابن عباس الذي تقدم ينقض عليه ه. هي.اليعقل ا
 .بتصرف يسري 3/433 الكاف الشاف يف ختريج أحاديث الكشاف: انظر. "دون اهلل

 .1/31هكذا يف تفسري أيب السعود  .أي ضربه ابن الزبعري( 4) 
 .سبق الكالم عليه يف احلاشية قبل السابقة( 4) 

 . املاللكة واا  كالمهم مما ختتص به النبوة كاالطال  على بعض علوم الغيب ورؤية( 3) 
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نكم ماللكية أو  املاللكة اختراعًا وإبداعًا من غري أصول، كذلك قدرتنا بالغة جنعل مي 
مين  : النساء) ﴾ِإْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َأيَُّها النَّاُس َوَيْأِ  ِبآَخِريَن﴿: نبدلكم مباللكة واآلية كقوله

مين  : حمميد ) ﴾َوِإْن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكْم ُثمَّ ال َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكْم﴿: وقوله (433اآلية

َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َوَيْسَتْخِلْف ِمْن َبْعِدُكْم َما َيَشاُء َكَما َأْنَشَأُكْم ِمْن ُذر يَِّة ِإْن ﴿: وقوله (31اآلية
 . والكل حيدث عن عموم مشياته وسعة قدرته (433من اآلية: األنعام) ﴾َقْوٍم آَخِريَن
أي ﴾ ِللسَّناَعةِ ﴿ (4)﴾ قرأ بكسر العني وسكون الالمَلِعْلٌم﴾ أي ابن مرمي ﴿َوِإنَُّه﴿

نزوله من السماء شرط من أشراطها، ااه ِعْلمًا حلصوله به وبفيتح العيني واليالم أي    
َوِإنَُّه َلِعْليم   ﴿: ما قالاهلل عنه رضيأخرج احلاكم وابن مردويه عن ابن عباس . (4)عالمة
 .(3)خروج عيسى بن مرمي قبل يوم القيامة[ أ/414ل]: ﴾ قالِللسَّاَعِة

: ﴾ قيال َوِإنَُّه َلِعْلم  ِللسَّياَعةِ هريرة رضي اهلل عنه ﴿ وأخرج عبد بن محيد، عن أيب
خروج عيسى ميكث يف األرض أربعني سنة ويكون من تلك األربعني أربع سنني حييج  

﴾ على ميا  َواتَِّبُعوِن﴾ أي ال حيصل لكم شك يف وقوعها ﴿َفال َتْؤَتُرنَّ ِبَها﴿ .(4)ويعتمر

                            
: انظر. مة وهي قراءة شاذةرييا بفتح العني والالم أي لَعالوقرأ ابن عباس واألعمش وغ ،وهي قراءة اجلمهور( 4) 

والصواب من القراءة يف ذلك الكسر يف العني إلمجا  ": قال الطزي، 1/31والبحر احمليط، 44/411الطزي
 ."اء عليهاحلجة من القر

 .السابق التعليق( 4) 
 44/443والطزاين يف الكبري ، 44/411والطزي يف تفسريه ، (4944) 3/413أخرجه أمحد يف مسنده ( 3) 

إال عنيد  ، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما موقوفياً ، (3113) 4/471واحلاكم يف مستدركه ، (44741)
ووافقه ، "حديث صحيح" :وقال احلاكم، ى اهلل عليه وسلمعن ابن عباس عن النيب صل :الطزاين واحلاكم فقاال

وهو ، وثقه أمحد وغريه، عاصم بن هبدلة: وفيهرواه أمحد والطزاين " :7/411وقال اهليثمي يف اجملمع ، الذهيب
من ( 34419) 44/13وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ، "وبقية رجال أمحد رجال الصحيح، سيء احلف 

 4/411وعنيد احلياكم   ، بنحوهعمار بن ر يق عن منصور عن جماهد عن ابن عباس ن ع طريق أيب معاوية
عن ابن عباس رضي ، عن عكرمة، عن ااك بن حرب، إسراليلطريق  آخر موقوف  على ابن عباس من طريق 

 .ولعل هذه الطرق يعضد بعضها بعضًا، صححه احلاكم ووافقه الذهيب، اهلل عنهما

 .ومل أعثر على إسناده، 4/749لسيوطي يف الدر املنثورا :عزاه لعبد بن محيد( 4) 
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 . فيها جناتكم وهو الذي دعا إليه أمته كل نيب ﴾َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌمأدعوكم إليه ﴿
ِإنَّ الشَّْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ ﴿﴾ الشَّْيَطاُن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّتباعي ﴿ا﴾ عن َوال َيُصدَّنَُّكُم﴿

 ﴾ُدوٌَّوُذر يََّتُه َأْوِلَياءََ ِمْن ُدوِني َوُهْم َلُكْم َعي  أتتخذونه﴿( 1من اآلية: فاطر) ﴾َفاتَِّخُذوُه َعُدّوًا
 ﴾ِإنََّما َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعرِي﴿بّين العداوة  ﴾ُمِبنٌي﴿ (41من اآلية: الكهف)
 .(1من اآلية: فاطر)

﴾ تقدم ما حكاه تعاىل عن عيسى مين قوليه ليبين    َوَلؤَّا َجاَ  ِعيَسى ِباْلَبيَِّناِت﴿
ِمْن َرب ُكْم َأن ي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَاِة الطَّْيِر َفَأْنُفُخ ِفيِه َأن ي َقْد ِجْاُتُكْم ِبآَيٍة ﴿: إسراليل

 (49مين اآليية  : آل عمران) ﴾َفَيُكوُن َطْيرًا ِبِإْذِن اللَِّه َوُأْبِرُئ األََْكَمَه َواألََْبَرَص َوُأْحِيي اْلَمْوَتى
بيوهتم، فهيذه هيي البينيا      وكل ذلك بإذن اهلل وأنه ينباهم مبا يأكلون ويدخرون يف
آل ) ﴾َوَرُسواًل ِإَلى َبِني ِإْسراليَل﴿: املذكورة هنا، فاملراد ملا جاء إىل بين إسراليل كما قال

َوُيَعلُِّميُه اْلِكَتياَب   ﴿: قال تعياىل ﴾ كما َقاَل َقْد ِجُِْتُكْم ِباْلِحْكَؤِة﴿ (49من اآلية: عمران
أي  (4)﴾ عطف على مقيدر َوأُلَبيَِّن َلُكْم﴿ (41: آل عميران ) ﴾واإلجنيلَواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة 
: ﴾ تقيدم يف قصيته بلفي    َوأُلَبيَِّن َلُكْم َبْعَض الَِّذي َتْخَتِلُفوَن ِفيِهألعلمكم احلكمة ﴿

فيحتمل أنه امليراد هنيا    (41من اآلية: آل عمران) ﴾َوأُلِحلَّ َلُكْم َبْعَض الَِّذي ُحر َم َعَلْيُكْم﴿
تفريع على ما قبله أي إذا قامت احلجة بأين رسيول اهلل فقيد    ﴾وا اللََّه َوَأِطيُعوِنَفاتَُّق﴿

لزمكم تقوى اهلل وطاعيت، فإهنا من تقواه وتقدم بلفظه يف قصته يف آل عمران كما تقدم 
 : أيضًا فيها
، (4)بلف  هو يأ مل  إمنا ﴾ِإنَّ اللََّه ُهَو َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴿

وهو أمر هلم بعبادة اهلل وحده وأنه صراط اهلل الذي جاء  به رسله مجيعًا، وتكرر  هذه 
                            

 .مل أجد من نص عليه( 4) 
َوُمَصد قًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوأُلِحلَّ َلُكْم َبْعَض الَِّذي ُحير َم  ﴿: يعين يف سورة آل عمران يف قوله تعاىل( 4) 

 ﴾ِإنَّ اللََّه َرب ي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصيَراٌط ُمْسيَتِقيم     َفاتَُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن َعَلْيُكْم َوِجْاُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َرب ُكْم
 .(44، 41: عمران آل)
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: العبارة منه بلف  ريب وربكم يف عدة آيا  ذكر اهلل أنه يقوهلا يوم القيامة، حيث يقال له
َأَمْرَتِني ِبِه َأِن اْعُبُدوا اللََّه َرب يي  َما ِإالَّ َما ُقْلُت َلُهْم ﴿: -إىل قوله-﴾ َأَأْنَت ُقْلَت ِللنَّاِس﴿

 . اهلل له مث هلم[ ب/414ل] فقدم اعترافه بربوبية (447، 441من اآلية: املالدة) ﴾َوَربَُّكْم
﴾ من بني من ُبِعَث إليهم وتقدمت اآلية بلفظهيا يف  ْحَةاُب ِمْن َبْيِنِهْمَفاْخَتَلَف اأَل﴿

نصارى فإهنم حتزبوا يف شأنه ثالثة أحيزاب، حيزب   ال :واملراد باألحزاب (4)سورة مرمي
هو ثالث ثالثة، وهيذا   :هو إله معه، وحزب قال :هو ابن اهلل، وحزب قال :منهم قال

ِمنْن  ﴾ أنفسهم مبا ادعوه له ﴿َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َظَلُؤواالتحزيب وقع بعد أن رفعه اهلل إليه ﴿
َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َمْشَهِد َيْوٍم ﴿: بلف وتقدم يف وعيد األحزاب  ﴾َعَذاِب َيْوٍم َأِليٍم

 .ِحدواملعىن ُمتَّ (37من اآلية: مرمي) ﴾َعِظيٍم
َثُقَليْت ِفيي   ﴿: كما قال تعياىل  ﴾(4) السَّاَعَة َأْن َتْأِتَيُهْم َبْغَتًةِإالَّ َهْل َيْنُظُروَن ﴿

أخرج ابن مردويه عين  . (417 من اآلية: األعراف) ﴾َبْغَتًةِإالَّ السََّماَواِ  َواألََْرِض ال َتْأِتيُكْم 
تقوم السياعة  ): اهلل عليه وآله وسلم صلىقال رسول اهلل : قال اهلل عنه رضيأيب سعيد 

السَّاَعَة َأْن ِإالَّ َهْل َيْنُظُروَن ﴿ :والرجالن يطويان الثوب مث قرأ، (3)والرجالن حيلبان اللقحة
 .ابإتياهن (4)(﴾َتْأِتَيُهْم َبْغَتًة
﴾ أي املتخياِللون يف حيب   َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ﴾ يوم القيامة ﴿اأَلِخالُ  َيْوَمٍِِذ﴿

َيا َوْيَلَتى َلْيَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفالنيًا  ﴿: الدنيا، وعلى ما ال يرضاه اهلل، ولذا يقول اخلليل خلليله

                            
 .(37: مرمي) ﴾َفاْخَتَلَف األََْحَزاُب ِمْن َبْيِنِهْم َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َمْشَهِد َيْوٍم َعِظيٍم﴿: يف قوله تعاىل( 4) 

 .﴾َوُهْم ال َيْشُعُروَن﴿: مل يذكر املصنف يف األصل قوله تعاىل( 4) 

 .414ص( لقح) والقاموس احمليط مادة، (لقح) مادة 4/94كتاب العني : انظر، الناقة احللوب :اللقوح( 3) 

د يف ومل أجد من ذكره غريه إال أن للحيديث شياه  ، 4/731السيوطي يف الدر املنثور :عزاه البن مردويه( 4) 
ولتقومن الساعة  ...): الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلنب لقحتيه فيال   ، وقد نشر الرجالن ثوهبما فال يتبايعانه وال يطويانه
 ،وصحيح مسيلم ، (4744) 4/4444 باب خروج النار ،كتاب الفنت ،صحيح البخاري: انظر. (...يطعم

 (. 4944) 41/74باب قرب الساعة  ،كتاب الفنت وأشراط الساعة
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: الفرقيان ) ﴾ي َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلْلِإْنَساِن َخُذواًلَلَقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّْكِر َبْعَد ِإْذ َجاءََِن  َخِلياًل

 : وقال (4)املرء على دين خليله :ولذا قيل (49، 41
 (4)وقاِرن إذا َقاَرْنَت ُحرًا َفِإنََّما           َيزيُن وُيْزِري ِبالَفىت ُقَرَناؤه

مين  : احلجر) ﴾ُسُرٍر ُمَتَقاِبِلنَي ِإْخَوانًا َعَلى﴿فإنه ال عداوة بينهم، بل  ﴾اْلُؤتَِّقنَيِإالَّ ﴿

 : وقوله. (3)كما يأيت يف سورة الطور (47اآلية
على فاليٍت،   ﴾َوال َأْنُتْم َتْحَةُنوَن﴾ تستقبلونه ﴿َيا ِعَباِد ال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْلَيْوَم﴿

خطاب للمتقني أنه قد حصل هلم األمان من اخلوف واحلزن، ألنه كان ذلك معهم يف دار 
َفَمنَّ اللَُّه َعَلْيَنيا َوَوَقاَنيا َعيَذاَب      ِإنَّا ُكنَّا َقْبُل ِفي َأْهِلَنا ُمْشِفِقنَي﴿: حيث قالوا الدنيا

 .(47، 41من اآلية: الطور) ﴾السَُّموِم
 (4)صفة للعباد الذين أضافهم تعاىل إىل نفسه ﴾الَِّذيَن آَمُنوا ِبآياِتَنا َوَكاُنوا ُمْسِلِؤنَي﴿

 : ويقال هلم
ُتَسرُّون بكل ما أنتم فيه فنفى عنيهم   ﴾ُلوا اْلَجنََّة َأْنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحَبُروَناْدُخ﴿

ِنَعم األرواح مث ذكير ِنَعيم   [ أ/414ل] اخلوف واحلزن وأبدهلم احلبور والسرور وهذه
 : بقوله. (4)األشباح
ا من املأكول وطوى ذكر ما فيه ،﴾ مجع صحفةُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب﴿

                            
أخرجه أمحد يف مسنده " املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل"هذا جزء من حديث مرفو  ونصه ( 4) 

الترمذي و، (4133) 744وأبو داود يف سننه كتاب األدب باب من يؤمر أن جيالس ص، (1144) 1/431
قيال  ، (4371) 434ص..." الرجل عليى ديين  : "يف سننه كتاب الزهد باب قوله صلى اهلل عليه وسلم

 .تعليقاته على سنن أيب داود وسنن الترمذي: وحسَّنه األلباين انظر، هذا حديث حسن غريب: الترمذي

 (.474) تقدم توثيقه ص( 4) 
 .جلزء مفقود من هذا التفسري املباركوهذا ا( 41) إىل( 47) اآليا  من، سورة الطور( 3) 

 .1/47 والبحر احمليط، 149إعراب القرآن للنحاس ص: انظر( 4) 

 .(417) تقدم تعريفها ص( 4) 
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ومل يذكر الطالف هبما وقد صرح به  (4)وهو كو  ال عروة له ،﴾ مجع كوبَوَأْكَواٍب﴿
َيُطيوُف َعَليْيِهْم ِوْليَداٌن    ﴿ (44من اآلية: الطور) ﴾َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِغْلَماٌن َلُهْم﴿: يف مثل
َمنا َتْشنَتِهيِه   جلنية ﴿ ﴾ أي اَوِفيَهامث عمَّ بعد أن خصَّ فقال ﴿ (47: الواقعة) ﴾ُمَخلَُّدوَن
﴾ برؤيته وأعظم من ذلك قوليه  َوَتَلذُّ اأَلْعُيُن﴾ كلها ينالوهنا عند شهوهتم له ﴿اأَلْنُفُس

 : ﴾ ألن كل نعيم يزول هو والعدم سواء بل قيلَوَأْنُتْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴿
 (4)َقاالأشدُّ اهلمَّ ِعْنِدي ِفي ُسُرْوٍر          َتَيقََّن َعْنُه َصاِحُبُه انِت

 : فجعل االنتقال عن السرور أشد اهلم ويقال هلم
الَّيِذيَن    ُأوَلِاَك ُهُم اْلَواِرُثوَن﴿: قال تعاىل﴾ كما َوِتْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي ُأوِرْثُتُؤوَها﴿

وقد ثبتت األحاديث أن امليؤمنني   (44، 41: املؤمنون) ﴾َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن
ِبَؤنا ُكْننُتْم   ، ﴿(3)ثون منا ل األشقياء اليت أعد  هلم يف اجلنة لو كانوا من السعداءير

رمحية   :بسبب عملكم الصاحل فإنه السبب القريب للمرياث، والسبب األصلي ﴾َتْعَؤُلوَن
ِلَنْهَتِدَي َلْوال  اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا ِلَهَذا َوَما ُكنَّا﴿: اهلل هبدايته، ولذا يقول أهل اجلنة فيها

 .(43من اآلية: األعراف) ﴾َأْن َهَداَنا اللَُّه
: وقال (41: الواقعة) ﴾َوَفاِكَهٍة ِممَّا َيَتَخيَُّروَن﴿: ﴾ كما قالَلُكْم ِفيَها َفاِكَهٌة َكِثرَيٌة﴿

وملا ذكر  ﴾ُكُلوَنِمْنَها َتْأ﴿ (33، 34: الواقعة) ﴾ال َمْقُطوَعٍة َوال َمْمُنوَعٍة  َوَفاِكَهٍة َكِثرَيٍة﴿
حال السعداء وصف حال أضدادهم على قاعدة القرآن يف ذلك، ليزداد السعداء سرورًا 

 : وأضدادهم شرورًا فقال
 .﴾َجَهنََّم َخاِلُدوَن َعَذاِب ِفي﴾ املشركني ﴿اْلُؤْجِرِمنَي ِإنَّ﴿

                            
 (.كوب) مادة، 4/414وتاج العروس للزبيدي ، (كوب) مادة 4/444الصحاح للجوهري : انظر( 4) 
 .337 تقدم توثيقه ص( 4) 
 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ن حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قالم ماجه كما جاء يف سنن ابن( 3) 

َوِرث أهيل  ، فإذا ما  فدخل النار، ومنيزٌل يف النار، منيزٌل يف اجلنة: ما منكم من أحٍد إال له منيزالن)
 741ص ماجيه  بنسنن ا: انظر. صححه األلباين ﴾ُأوَلِاَك ُهُم اْلَواِرُثوَن﴿ :فذلك قوله تعاىل، اجلنة منيزله

(4344.) 
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ُعوا َربَُّكيْم  اْد﴿ :وقد طلبوا ذلك وقالوا للخزنة ،﴾ ال خيفف عنهمال ُيَفتَُّر َعْنُهْم﴿
﴾ آيسيون عين   َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسنونَ ﴿ (49من اآلية: غافر) ﴾ُيَخفِّْف َعنَّا َيْومًا ِمَن اْلَعَذاِب

 . التخفيف، وطلبهم التخفيف مع اإلياس منه من تعلق الغريق بكل حبل
َوَميا  ﴿ (411ن اآليية م: آل عمران) ﴾َوَما اللَُّه ُيِريُد ُهْلمًا ِلْلَعاَلِمنَي﴿﴾ َوَما َظَلْؤَناُهْم﴿

ألنفسهم باختاذ  ﴾ُهُم الظَّاِلِؤنَي (4)َوَلِكْن َكاُنوا﴿ (41من اآلية: فصلت) ﴾ٍم ِلْلَعِبيِدَربَُّك ِبَظال
 . األنداد، وتكذيب الرسل، وجمانبة ما تدل عليه العقول

و ، ﴾ أي اد  اهلل ليقضيي علينيا بيامل   َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربَُّك﴿
وقد أخز اهلل أنه ال ميو   (44من اآلية: القصص) ﴾َفَوَكَزُه ُموَسى َفَقَضى َعَلْيِه﴿: كقوله

ُثمَّ ال َيُموُ    الَِّذي َيْصَلى النَّاَر اْلُكْبَرى  َوَيَتَجنَُّبَها األََْشَقى﴿ حييااألشقى فيها وال 
﴾ ِإنَُّكنْم َمناِكُثونَ  ﴿ لك ما﴾ َقاَل﴿كما يأيت،  (43 -44: األعلى) ﴾ِفيَها َوال َيْحَيى

أخرج ابن املنذر وابن أيب حامت واحلاكم وصححه، والبيهقي يف البعث والنشور، عن 
ميكث عنهم ألف سنة : ﴾ قالَوَناَدْوا َيا َماِلُك﴿ :ما يف قولهاهلل عنه رضيابن عباس 
َفَيُموُتيوا َوال ُيَخفَّيُف   ال ُيْقَضى َعَلْيِهْم ﴿وحنو اآلية  .(4)﴾ِإنَُّكْم َماِكُثوَنمث جييبهم ﴿

 .(31من اآلية: فاطر) ﴾َعْنُهْم ِمْن َعَذاِبَها
 :الضيمري يف قوليه   :﴾ وقييل ِباْلَحقِّ﴾ يف دار الدنيا ﴿َلَقْد ِجَِْناُكْم﴿: قال تعاىل

جاءتكم رسيلنا   :واملراد ﴾َوَلِكنَّ َأْكَثَرُكْم ِلْلَحقِّ َكاِرُهوَن﴿ (3)﴿قال﴾ للرب عز وجل

                            
 [.ب/414ل]( 4) 

كاليا من طريق عطاء بن  44/447والطزي يف تفسريه ، (4791) 3/477أخرجه عبد الر اق يف تفسريه ( 4) 
وأبو احلسن هو سامل الزاد أبو عبد اهلل الكويف وهو ، السالب عن أيب احلسن عن ابن عباس رضي اهلل عنهما به

وجاء له متابع عند احلاكم من رواية عطاء بن السالب عن عكرمة ، (4499) 314التقريب ص: انظر. ثقة
، (411) 344وكذلك عند البيهقي يف البعث والنشيور ص  ، 4/417املستدرك: انظر. عن ابن عباس مثله

، وهو يف تفسري "صحيح": وقال الذهيب يف التلخيص، "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" :وقال احلاكم
 .بدون إسناد( 41444) 41/3411مت ابن أيب حا

 .4/441 قاله الزخمشري يف الكشاف( 3) 
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َأْم َيُقوُلوَن ِبِه ِجنٌَّة َبْل َجاءََُهْم ِبياْلَحق     َلْم َيْعِرُفوا َرُسوَلُهْم َفُهْم َلُه ُمْنِكُروَنَأْم ﴿: كقوله
َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكِرُهوا َما َأْنَزَل اللَّيُه  ﴿: وحنوه (71، 19: املؤمنون) ﴾َوَأْكَثُرُهْم ِلْلَحق  َكاِرُهوَن

 : مث أشار إىل حال قريش وإرادهتم السوء برسوهلم فقال (9: حممد) ﴾َفَأْحَبَط َأْعَماَلُهْم
وذلك ما أشار إليه تعياىل يف   ،﴾ يف كيدهم لرسوهلمَأْمرًا﴾ أحكموا ﴿َأْم َأْبَرُموا﴿
َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا ِلُيْثِبُتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو ُيْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكيُر  ﴿: قوله
َأْم ُيِريُدوَن َكْييدًا َفالَّيِذيَن   ﴿: وحنوه ﴾َفِإنَّا ُمْبِرُموَن﴿ (31من اآلية: ألنفالا) اآلية﴾ ...ُهاللَّ

 .(44: الطور) ﴾َكَفُروا ُهُم اْلَمِكيُدوَن
﴾ أي ما حدَّثوا به أنفسهم أو غريهم َأنَّا ال َنْسَؤُع ِسرَُّهْم﴾ يظنون ﴿َأْم َيْحَسُبوَن﴿

﴾ َبَلنى ما يتكلمون به فيما بينهم بطريق التنياجي ﴿  ي﴾ أاُهْمَوَنْجَويف مكان خال، ﴿
ِكَرامًا   َوِإنَّ َعَلْيُكْم َلَحاِفِظنَي﴿ ،كل ما صدر عنهم ﴾َوُرُسُلَنا َلَدْيِهْم َيْكُتُبوَننسمعها ﴿

لرسيوله   قال تعاىلمّلا ادَّعوا أن هلل ولدًا  (44-41: االنفطيار ) ﴾َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن، َكاِتِبنَي
 : اهلل عليه وآله وسلم صلى

َوَقاُلوا اتََّخَذ ﴿﴾ كما قلتم ِإْن َكاَن ِللرَّْحَؤِن َوَلٌد﴾ للكفرة حتقيقًا للحق ﴿ُقْل﴿
َتَكاُد السََّماَواُ  َيَتَفطَّْرَن ِمْنيُه َوَتْنَشيقُّ األََْرُض     َلَقْد ِجْاُتْم َشْياًا ِإّدًا  الرَّْحَمُن َوَلدًا
أخرج عبد بن [ أ/411ل] ﴾َفَأَنا َأوَُّل اْلَعاِبِديَن﴿ (91-11: مرمي) ﴾َباُل َهّدًاَوَتِخرُّ اْلِج

َفَأَنيا  ما كان للرمحن وليد ﴿  :﴾ُقْل ِإْن َكاَن ِللرَّْحَمِن َوَلد محيد عن احلسن وقتادة ﴿
 (4)فجعال ،يريد بنفي الولد عنه. (4)﴾ أي أول من عبد اهلل من هذه األمةَأوَُّل اْلَعاِبِديَن

ويف كتيب التفسيري   . (3)أسيلم  إن نافية ومثله أخرج ابن جرير عن  يد بن كلمة
                            

 .ومل أجد له سندًا، 4/734 السيوطي يف الدر املنثور :عزاه لعبد بن محيد( 4) 
 .يعين احلسن وقتادة( 4) 
، هسألت  يد بن أسلم وذكر: من طريق ابن عبد الرحيم عن عمرو قال 44/441 أخرجه الطزي يف تفسريه( 3) 

، شتهر بنسيبته إىل جيده  اوابن عبد الرحيم الزقي هو أمحد بن عبد اهلل بن عبد الرحيم الزقي شيخ الطزي 
 السري: انظر. وصفه الذهيب باحملدث احلاف  الصادق، 4/444 تفسري الطزيلهكذا قال أمحد شاكر يف حتقيقه 

 (.4117) 737وق له أوهام صصد: قال ابن حجر يف التقريب ،وعمرو هو بن التنيسي، (33) 43/47
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فأنا أول العابدين له ألنه عليه الصيالة والسيالم   : وثانيها ،هذا أحدها ،(4)أقوال
أعلم بشؤون اهلل ومبا جيو  عليه وما ال جيو ، وأوالهم مبراعاة حقوقه من واجيب  

مث نزه نفسيه   ،ه جالز استلزام احملال للمحالتعظيم الوالد بتعظيم ولده، وغايته أن
 : فقال

﴾ به اهلل من اختياذه  ُسْبَحاَن َربِّ السََّؤاَواِت َواأَلْرِض َربِّ اْلَعْرِ  َعؤَّا َيِصُفوَن﴿
 . الولد وغري ذلك

﴾ يف باطلهم الذي هو أحد أسباب سلوكهم يف سقر َيُخوُضوا﴾ دعهم ﴿َفَذْرُهْم﴿
﴾ يف دنياهم وفييه  َوَيْلَعُبوا﴿ (44: املدثر) ﴾ُخوُض َمَع اْلَخاِلِضنَيَوُكنَّا َن﴿: حيث يقولون

بأنه قد أبلغ ما جيب عليه فليتركهم وما هم فيه، حنو  اهلل عليه وآله وسلم صلىتسلية له 
ُقوا َحتَّى ُيال﴿ (44، 44من اآلية: الغاشية) ﴾َلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَصْيِطٍر  ِإنََّما َأْنَت ُمَذكِّر ﴿: قوله
َفَذِلَك ﴿: ﴾ أي اليوم الذي يرجعون فيه إىل اهلل، وهو اليوم العسري املراد من قولهَيْوَمُهُم

َيْجَعيُل  ﴿وهو اليوم الذي  (41، 9: امليدثر ) ﴾َعَلى اْلَكاِفِريَن َغْيُر َيِسرٍي  َيْوَمِاٍذ َيْوم  َعِسري 
من : البقرة) ﴾ال َتْجِزي َنْفس  َعْن َنْفٍس َشْياًا﴿واليوم الذي  (47من اآلية: املزمل) ﴾اْلِوْلَداَن ِشيبًا

ال َيْحيُزُنُهُم  ﴿: فلذا أضيف إليهم، وأضيف إىل الذين سبقت هلم احلسىن يف قوله (41اآلية
 فهو يوم (413: األنبياء) ﴾اْلَفَزُ  األََْكَبُر َوَتَتَلقَّاُهُم اْلَمالِلَكُة َهَذا َيْوُمُكُم الَِّذي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن
 .﴾الَِّذي ُيوَعُدوَنالسرور ألهل اإلميان ويوم األهوال والشرور ألهل العصيان ﴿

الظرفان يتعلقان بياملعىن الوصيفي   َوُهَو الَِّذي ِفي السََّؤاِ  ِإَلٌه َوِفي اأَلْرِض ِإَلٌه﴾ ﴿
وهو الذي يسيتحق أن   :الذي يشعر به االسم اجلليل من معىن املعبود باحلق، كأنه قيل

َوُهيَو اللَّيُه ِفيي السَّيَماَواِ  َوِفيي      ﴿: وهو حنو قوله يف سورة األنعام (4)يعبد فيهما
                            

 .44/449 تفسري الطزي: انظر( 4) 

ألن ، ألنه صفة مبعىن معبود ﴾إله﴿يتعلقان بي ﴾يف األرض﴿و ﴾يف السماء﴿ يعين يف هذه العبارة أن الظرفان( 4) 
، 44/443 تفسيري الطيزي  : انظر. إله مبعىن ُعِبَد فيكون املعىن وهو الذي يف السماء ُيعبد ويف األرض ُيعبد

 .4/417 وتفسري ابن كثري
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أخرج عبد بن محيد وابن جرير والبيهقي يف األاياء   (3من اآلية: األنعام) اآلية﴾ ...األََْرِض
ويعبيد يف  [ ب/411ل]هو الذي يعبد يف السيماء، : والصفا ، عن قتادة يف اآلية قال

 .﴾ِكيُم اْلَعِليُمَوُهَو اْلَح﴿. (4)األرض
﴾ من كيل ميا نعلميه    َوَتَباَرَك الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّؤاَواِت َواأَلْرِض َوَما َبْيَنُهَؤا﴿

َوِعْننَدُه ِعْلنُم   ﴿ (1من اآلية: النحل) ﴾َوَيْخُلُق َما ال َتْعَلُموَن﴿كاهلواء والطري وما ال نعلمه 
َوَأنَّ ﴿ :﴾ ال إىل غريه كما قال مؤمن آل فرعونَوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾ وقت إتياهنا ﴿السَّاَعِة

 .(43من اآلية: غافر) ﴾َمَردََّنا ِإَلى اللَِّه
قيال   (41من اآلية: يونس) ﴾َهُؤالِء ُشَفَعاُؤَنا ِعْنَد اللَِّه﴿ :وملا قال الكفرة يف معبوداهتم

َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ﴿م عند اهلل ﴾ هلَوال َيْؤِلُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه الشََّفاَعَة﴿: تعاىل
 (41من اآليية : األنبياء) ﴾ِلَمِن اْرَتَضىِإالَّ َوال َيْشَفُعوَن ﴿ (444من اآلية: البقرة) ﴾ِبِإْذِنِهِإالَّ ِعْنَدُه 
﴾ بالتوحيد وذلك مثل عيسى وعزيير واملاللكية، فهيم    ِباْلَحقِّ﴾ هلل ﴿َمْن َشِهَدِإالَّ ﴿

ولكنهم ال يشفعون ملن عبدهم فإهنم هياملون، وميا    ،ن اهلل هلمميلكون الشفاعة إذا إذ
 .أنه احلق، عن بصرية ويقني وإخالص ﴾َوُهْم َيْعَلُؤوَنللظاملني من شفيع ﴿

َمْن َشيِهَد  ِإالَّ أخرج عبد الر اق وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر عن قتادة ﴿
وأخيرج  . (4)سى وعزير فإن هلم عند اهلل شفاعةاملاللكة وعي: ﴾ قالِباْلَحق  َوُهْم َيْعَلُموَن

: قال -مااهلل عنه رضيلعله عن ابن عباس -عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر يف اآلية 
                            

من طريق معمير  44/443، والطزي يف تفسريه (4794) 3/471أخرجه عبد الر اق يف تفسريه ( 4) 
، وكذلك أخرجه الطزي يف تفسيريه  (441)عن قتادة، وهو إسناد صحيح تقدم الكالم عليه ص 

، 41م علييه ص من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة وهو إسناد حسن قد تقدم الكال 44/443
: ، وعزاه لعبيد بين محييد   4/343ومن هذا الطريق األخري أخرجه البيهقي يف األااء والصفا  

 .4/731السيوطي يف الدر املنثور
كاليا من طريق معمير   44/444 والطزي يف تفسريه، (4797) 3/479أخرجه عبد الر اق يف تفسريه ( 4) 

السييوطي يف   :وابن املنذر وعزاه لعبد بن محيد، (441) ه صوهو إسناد صحيح تقدم الكالم علي ،عن قتادة
 .4/731 الدر املنثور
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أن اهلل  ﴾وَنُمي َلْعَي ْمُهَو﴿ كلمة اإلخالص :﴾ قالَمْن َشِهَد ِباْلَحق ِإالَّ عزير واملاللكة ﴿
ع وعيسى وعزير واملاللكة إال ملين شيهد   ال يشف :حق وعيسى وعزير واملاللكة، يقول

 (4)باحلق وهو يعلم احلق
﴾ فإهنم مقرون َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنَّ اللَُّه﴾ أي العابدين واملعبودين ﴿َوَلِِْن َسَأْلَتُهْم﴿

َوَلِاْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّيَماَواِ   ﴿بذلك، وتقدم يف صدر السورة ما هو أعم من هذا 
﴾ يصيرفون عين   َفَأنَّى ُيْؤَفُكوَن﴿ (9: الزخرف) ﴾َض َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعِزيُز اْلَعِليُمَواألََْر

 .عبادته إىل عبادة غريه مع إقرارهم أنه خالقهم
﴾ ُقِرأ بالنصب عطف على سرهم، أو على حمل الساعة، وبالكسر عطيف  َوِقيِلِه﴿

 اهلل عليه وآله وسلم صلىقيل الرسول على الساعة، أي عنده علم الساعة وعلم قيله أي 
﴾ أي كفار قريش وحنوهم َيا َربِّ ِإنَّ َهُؤالِ ﴿ (4)فإن القول والقيل والقال كلها مصادر

 .(3)فإنه آيس من إمياهنم بعد طول دعالهم إليه وإقامة األدلة علييهم  ﴾َقْوٌم ال ُيْؤِمُنوَن﴿
 [. أ/417ل]

وهيي نظيري    ،ونسخ هذا باألمر بالقتيال عرض عن دعوهتم، أ﴾ َفاْصَفْح َعْنُهْم﴿

                            
من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد وليس عن ابن عباس كما ، 44/444أخرجه الطزي يف تفسري ( 4) 

السيوطي  :وعزاه لعبد بن محيد وابن املنذر( 14) وهذا الطريق ثابت قد تقدم الكالم عليه ص، ذكر املصنف
 .وذكر أنه عن جماهد، 4/731يف الدر املنثور 

احلجية أليب عليي   : انظير . والباقون بالنصب ،فقرأ عاصم ومحزة بالكسر، القراءتان سبعيتان متواترتان( 4) 
 .491وإحتاف فضالء البشر للدمياطي ص، 3/314الفارسي

استمر النيب صلى ، فل أن هذه السورة مكيةبدليدعوهتم وإقامة احلجة عليهم،  ومع هذا فقد واصل النيب ( 3) 
وأيضًا احلديث الذي فيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أتاه ، اهلل عليه وسلم يف دعالهم حىت فتح اهلل عليه مكة

بل أرجو أن خيرج اهلل من ): قال النيب صلى اهلل عليه وسلم. احلديث ...مرين فيهم مبا تشاء: ملك اجلبال وقال
فهذا يدل عليى طيول صيزه    . أخرجه البخاري ومسلم (يعبد اهلل وحده وال يشرك به شياًاأصالهبم من 
 . فصلوا  ريب وسالمه عليه ومصابرته،
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﴾ أي تسليم مبيارك  َوُقْل َسالٌم﴿ (31: السجدة) ﴾َفَأْعِرْض َعْنُهْم َواْنَتِظْر ِإنَُّهْم ُمْنَتِظُروَن﴿
وعيد  ﴾َفَسْوَف َيْعَلُؤوَن﴿ (44من اآلية: القصص) ﴾َسالم  َعَلْيُكْم ال َنْبَتِغي اْلَجاِهِلنَي﴿: حنو

 (4، 3: التكياثر ) ﴾َسْوَف َتْعَلُميونَ  ُثمَّ َكالَّ، َسْوَف َتْعَلُموَن َكالَّ﴿: من اهلل هلم حنو قوله
  .(4)انتهت سورة األحزاب

                            
ولعل املصنف اشتق هليا هيذا    ،هكذا يف األصل ومل أجد من نص على أن سورة الزخرف تسمى األحزاب( 4)

أو لعله خطأ وسبق  (14من اآلية: الزخرف) اآلية ﴾...ِنِهْمَفاْخَتَلَف األََْحَزاُب ِمْن َبْي﴿ :االسم من قوله تعاىل
 .قلم
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 سورة الدخان
 (4)وهي ست أو سبع أو تسع ومخسون آية ،(4)مكية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وأخرج يف  (3)تقدم لفظها والكالم فيه يف اليت قبلها .﴾َواْلِكَتاِب اْلُؤِبنِي﴿ .﴾  ٱ ﴿
فضل سورة الدخان العلماء أحاديث كثرية، منها ما أخرجه الترمذي والبيهقي يف شعب 

من ): اهلل عليه وآله وسلم صلىقال رسول اهلل : قال اهلل عنه رضياإلميان، عن أيب هريرة 
، وأخيرج الترميذي   (4)(قرأ سورة الدخان يف ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك

قال رسيول اهلل  : قال اهلل عنه رضيوابن مردويه والبيهقي عن أيب هريرة وحممد بن نصر 
، أخرج (4)(الدخان يف ليلة مجعة أصبح مغفورًا له ڇ  من قرأ) :اهلل عليه وآله وسلم صلى

: اهلل عليه وآله وسيلم  صلىقال رسول اهلل : قال اهلل عنه رضيابن مردويه عن أيب أمامة 

                            
 .4/41واإلتقان ، 4/419وتفسري ابن كثري ، 44/447تفسري الطزي : انظر( 4)
ويف العد البصري ، ففي العد الكويف تسع ومخسون، ذكر املؤلف رمحه اهلل هذا بناًء على اخلالف يف عد آياهتا( 4)

، 444البيان يف عد آي القرآن أليب عميرو اليداين ص  : انظر، نيون ست ومخسالباق وعّد، سبع ومخسون
 .499وإحتاف فضالء البشر للدمياطي ص 

 .4، 4سورة الزخرف اآليتان ( 3)

هيذا  ": وقال الترميذي ، 4/413 والبيهقي يف شعب اإلميان، (4111) 141أخرجه الترمذي يف سننه ص( 4)
هيو   :-يعين البخاري- قال حممد .ُيضعَّف، وعمر بن أيب خثعم ،حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه

تعليقه عليى  : انظر. وحكم األلباين على احلديث بأنه موضو ، وكذلك قال البيهقي، هي.ا "منكر احلديث
 (. 4111) 141سنن الترمذي ص

ى يف مسنده وأبو يعل، 444، وابن نصر يف خمتصر قيام الليل ص(4119) 141أخرجه الترمذي يف سننه ص( 4)
 والبيهقيي يف شيعب اإلمييان   ، (179) 444وابن السين يف عمل اليوم والليلة ص ، (1447) 4191ص
وهشام أبيو املقيدام    ،هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه": وقال الترمذي، (4447) 4/413

 (.4134) 444، 41/441 السلسلة الضعيفة: انظر، وضعفه األلباين رمحه اهلل". يضعَّف
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. (4)(لة مجعة أو يوم مجعة بىن اهلل ليه بيتيًا يف اجلنية   الدخان يف لي ڇمن قرأ سورة )
 . وأحاديث فضلها كثرية

َشْهُر َرَمَضاَن الَّيِذي  ﴿: ﴾ تقدمِفي َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة﴾ أي الكتاب املبني ﴿ِإنَّا َأْنَةْلَناُه﴿
ومعلوم  (4: القدر) ﴾ْيَلِة اْلَقْدِرِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َل﴿: ويأيت (414من اآلية: البقرة) ﴾ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن

، فاإلخبار (4)وعشرين سنة ثنيت يف اهلل عليه وآله وسلم صلىيقينًا أنه ُأنزل على رسول اهلل 
 رضيي هنا عن إنزاله من اللوح احملفوظ إىل ااء الدنيا، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 

اهلل عليه  صلىجزيل على رسول اهلل ونزل به  ،ُأنزل القرآن يف ليلة القدر: ما قالاهلل عنه
نزل القرآن مين  : وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن جبري قال. (3)جنومًا وآله وسلم

 .(4)مث فصل بعد ذلك يف تلك السنني ،السماء العليا إىل السماء الدنيا مجيعًا يف ليلة القدر
 :واختلف السلف يف الليلة املباركة على قولني

فأخرج عبيد بين   [ ب/417ل] ر وأن فيها يفرق كل أمر حكيم،ليلة القد: األول
كنت عند احلسن فقال له : ، قال(4)محيد وحممد بن نصر وابن جرير عن ربيعة بن كلثوم

أي واهلل إهنا لفي كل رمضان، وإهنا : ليلة القدر يف كل رمضان ؟ قال !يا أبا سعيد :رجل
هلل كيل عميل وأجيل ور ق، إىل    الليلة اليت فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقضي ا

وأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حامت واحلاكم وصححه، والبيهقيي  . (1)مثلها
                            

رواه " :(3147) 4/344وقال اهليثميي يف جمميع الزواليد   ، (1141) 1/414أخرجه الطزاين يف الكبري ( 4)
فضال بن ، وهذا إسناد ضعيف جدًا": وقال األلباين، "الطزاين يف الكبري وفيه فضال بن جبري وهو ضعيف جدًا

 السلسيلة الضيعيفة  : انظير . "هلا يروي أحاديث ال أصل ،ال جيو  االحتجاج به حبال: جبري قال ابن حبان
44/494 (4444.) 

 .املشهور ثالث وعشرون سنة إاّل إذا مل حتتسب سنة البعثة أو الوفاة( 4) 

 (.447) تقدم خترجيه والكالم عليه ص( 3)
 (.449) تقدم خترجيه ص( 4)

وقال احلاف  ، "اديثكان شيخًا عنده أح" :قال ابن سعد يف الطبقا ، هو ربيعة بن كلثوم بن جْبر البصري( 4)
 (.4947) 343والتقريب ص ، 7/414الطبقا  البن سعد : انظر، "صدوق يهم" :ابن حجر يف التقريب

واآلخر عن ابين  ، أحديا عن يزيد بن هارون عن ربيعة : من طريقني 44/441 أخرجه الطزي يف تفسريه( 1)
التقرييب  : انظر. وسى اخلوار مي اخلتلي ثقةواإلسناد األول فيه جماهد بن م، علية عن ربيعة بن كلثوم مثله

= 
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أو ليلة النصيف يف   .، وعن غري من ذكر(4)يف شعب اإلميان، عن ابن عباس مثله
، فيأخرج  (4)شعبان ثبتت فيه روايا  عن السلف كثرية وأحادييث مرفوعية  

                            
= 

: انظير . ويزيد بن هيارون بين  اذان السيلمي ثقية    ، 4/314وحتقيق أمحد شاكر، (1444) 944ص
انفيرد بيه   " :قال ابن أيب حامت، وربيعة بن كلثوم، (7144) 4114والتقريب ص ، (441) 9/341السري
: انظر. "صدوق يهم": قال احلاف  ابن حجرو، (4419) 4/439 "ثقه": وقال الذهيب يف الكاشف، "مسلم

ولألثر شاهد  مرفو  عند أيب داود  ،(4/41)، وهو يف قيام رمضان حملمد بن نصر (4947) 343التقريب ص
. (هي يف كل رمضان): ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنا أاع عن ليلة القدر فقالُس: عن ابن عمر قال

وعزاه لعبد بن محيد ، "إسناد رجاله ثقا ": 4/144 وقال ابن كثري(. 4317) 441سنن أيب داود ص: انظر
 .4/739 السيوطي يف الدر املنثور :وحممد بن نصر

والبيهقي يف شعب اإلميان ، (3171) 4/417واحلاكم يف مستدركه ، 44/449أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4)
صحيح عليى  " :قال الذهيب يف التلخيصو، "صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" :وقال احلاكم، (3311) 4/444

 .، ومل أجده يف تفسري ابن أيب حامت"شرط مسلم
بل الراجح أهنا  ،وهو خالف الصواب، وقال به عكرمة وغريه، وهذا هو القول الثاين يف املراد بالليلة املباركة( 4)

قال صاحب ، من أهل العلم واختيار الطزي وابن كثري وغرييا من احملققني ليلة القدر كما هو قول اجلمهور
يف ، اليت أنزل فيها القرآن من شهر رمضان، وقد بني تعاىل أن هذه الليلة املباركة هي ليلة القدر: "أضواء البيان
أهنا ليلة النصف من شعبان كميا روي عين    فدعوى﴾ ْلُقْرءََاُنٱُأنِزَل ِفيِه  لَِّذۤىٱَشْهُر َرَمَضاَن ﴿: قوله تعاىل

شك كل ما خالف احلق فهو  وال. ك يف أهنا دعوى باطلة ملخالفتها لنص القرآن الصريحال ش، عكرمة وغريه
وال يصح سند ، اليت يوردها بعضهم يف أهنم من شعبان املخالفة لصريح القرآن ال أساس هلا واألحاديث باطل

ف نص القرآن كل العجب من مسلم خيال فالعجب كما جزم به ابن العريب وغري واحد من احملققني، شيء منها
 .7/411هي .، ا"بال مستند كتاب وال سنة صحيحة، الصريح

م بل من قال هبذا القول فغري مسّل "ثبتت فيه روايا  عن السلف كثرية وأحاديث مرفوعة: "وأما قول املؤلف 
ومنهم مين  ": 4/447قال القاضي ابن العريب يف أحكام القرآن ، واجلمهور على خالفه، من السلف قليلون

، فمن  عم أنه يف غريه فقد أعظم الفرية على اهلل: "-إىل أن قال-" إهنا ليلة النصف من شعبان وهو باطل قال
 .هي.، ا"وليس يف ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه ال يف فضلها وال يف نسخ اآلجال فيها

حديث عن النيب صلى اهلل  وأما يف فضلها فقد ورد، أما يف نسخ اآلجال فيها فنعم مل يثبت فيه حديث: قلت 
فيغفر جلميع خلقه إال املشرك ، يطَّلع اهلل تبارك وتعاىل إىل خلقه ليلة النصف من شعبان): عليه وسلم أنه قال

حديث صحيح روي عن مجاعة من الصحابة من طرق يشد بعضيها  ": قال األلباين رمحه اهلل، (أو املشاحن
مجلة القول أن احلديث مبجمو  هذه الطرق صحيح بيال  و" :-مث ساق طرق احلديث وقال بعدها-" بعضا

= 
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: ، قالاهلل عليه وآله وسلم صلىأن النيب  (4)عن راشد بن سعد ةيف اجملالس (4)الدينوري
يف ليلة النصف من شعبان يوحي اهلل إىل ملك املو  بقبض كل نفس يريد قبضها تلك )

 . على لسان الرسل ﴾ِإنَّا ُكنَّا ُمْنِذِريَن﴿ (3)(السنة
 . ﴾ من األر اق واآلجال وغريهاِفيَها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم﴿
ِمْن ِعْنِدَنا ِإنَّا ُكنَّا ﴿ (4)واملصدرية مبعىن فرقًا ﴾يفرق﴿ احلال منه فاعل :﴾ قيلَأْمرًا﴿
، مث بيني  اهلل عليه وآله وسلم صلىالرسل الذين خامتهم حممد  (4اآلية: الدخان)﴾ ُمْرِسِلنَي

 : حكمة اإلنذار واإلرسال بقوله
ِإنَّنُه ُهنَو   ليهم من يدعوهم إليه، ﴿﴾ ألجل رمحته لعباده أرسل إَرْحَؤًة ِمْن َربَِّك﴿
 . بأحواهلم وحباجاهتم إىل رهبم ﴾اْلَعِليُم﴾ ألقوال العباد ﴿السَِّؤيُع
﴾ مما خلقه مما نعلمه ومما ال نعلميه، وهيو   َربِّ السََّؤاَواِت َواأَلْرِض َوَما َبْيَنُهَؤا﴿

 ،(4)(إنيه )يته لضمري باجلر بداًل مما قبله، وبالرفع على خز (رِب) وقرئشامل ملا فيهما 
 .بربوبيته ِلَما ُذِكر يقينًا ال شك فيه، ِلما أقامه من األدلة ﴾ِإْن ُكْنُتْم ُموِقِننَي﴿ ثالث

                            
= 

كميا هيو الشيأن يف هيذا     ، والصحة تثبت بأقل منها عددًا ما دامت ساملة من الضعف الشيديد ، ريب
، وُينبه على أنه وإن ثبت فضلها إال أنه مل يثبيت يف  3/431هي سلسلة األحاديث الصحيحة .ا ،"احلديث

 .اهلل أعلمفضل قيامها شيء فلينتبه إىل ذلك، و

، كان بصريًا مبذهب مالك، أبو بكر الفقيه العالمة مصنف كتاب اجملالسة، أمحد بن مروان الدينوري املالكي( 4)
، (439) 44/447السيري  : انظير ، وُأراها بعد الثالثني وثالث مالة، مل أهفر بوفاة الدينوري :قال الذهيب

 (.41) 4/441والديباج املذهب البن فرحون 
ميا  سينة   ، وثقه غري واحيد ، الفقيه حمدث محص، املقرالي احلمريي :ويقال، شد بن سعد احُلْبراينهو را( 4)

تويف يف خالفية هشيام بين    : وقال ،واختار األول ابن سعد يف الطبقا ، هي443سنة  :وقيل، هي411
 (.419) 4/491والسري ، 7/347الطبقا  البن سعد : انظر، امللك عبد

، وفيه أبو بكر بن أيب مرمي، وهو ضعيف، وكان قد ُسرق بيته (944) 414جملالسة ص أخرجه الدينوري يف ا( 3)
 .واحلديث مرسل كما ترى ،(7974) 143فاختلط كما يف التقريب ص 

 .9/141والدر املصون ، 4/444ومعاين القرآن للزجاج ، 414معاين القرآن لألخفش ص : انظر( 4)
والبحر ، 3/311احلجة أليب علي الفارسي : انظر، وباقي القرَّاء برفعها ،قرأ عاصم ومحزة والكسالي جبر الباء( 4)

 .1/47احمليط 
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﴾ خيتص هبذين األمرين، وقدم اإلحياء ألنيه إحيياء   ُهَو ُيْحِيي َوُيِؤيُتِإالَّ ال ِإَلَه ﴿
ُفُروَن ِباللَِّه َوُكْنُتْم َأْمَواتيًا  َكْيَف َتْك﴿: املوجودا  من العدم األول، كما عز عنه بقوله

﴾ َربُُّكْم، ﴿(4)نفهي إماتتان وإحياءا (41من اآلية: البقرة) ﴾َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم
 . مالك الكل من املعدومني واملوجودين ﴾َوَربُّ آَباِئُكُم اأَلوَِّلنَيأيها املخاطبون ﴿

أي [ أ/411ل] ﴾ مما ذكر من شؤونه تعياىل، ِفي َشكٍّ﴿﴾ كفار قريش َبْل ُهْم﴿
َوَلِاْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقيوُلنَّ  ﴿كالشاكني وإال هم موقنون بأنه رهبم وأنه خالقهم، 

﴾، َيْلَعُبنونَ ، لكنهم يف يقينهم كالشاكني ملا كذبوا رسله، ﴿(17من اآلية: الزخرف) ﴾اللَُّه
﴾ حيث هيم يف تليك   َفاْرَتِقْبكذبون ويستهزلون برسله، ﴿حيث يقرون بربوبيته، وي

﴾، أي يوم شدة وجماعة فإن اجلالع يرى ْوَم َتْأِتي السََّؤاُ  ِبُدَخاٍن ُمِبنٍييالصفة، فانتظر ﴿
بينه وبني السماء كهياة الدخان إما لضعف بصره أو ألن اهلواء يف عام القحط ُيْظِلم لقلة 

الدخان جيو  أصياب   : ، قال(4)بن مردويه عن عبد اهللاألمطار وكثرة الغبار، أخرج ا
عن ابن مسيعود   ، وأخرج أيضًا(3)قريشًا، حىت كان أحدهم ال يبصر السماء من اجلو 

الدخان قد مضى، كان أناس قد أصاهبم خممصة وجو  شديد، حىت كانوا ييرون  : قال
بن مسعود رضي اهلل ، وأخرج البيهقي يف الداللل عن ا(4)الدخان فيما بينهم وبني السماء

اللهم سبعًا ) :من الناس إدبارًا قال اهلل عليه وآله وسلم صلىملا رأى رسول اهلل : عنه قال
من أهل  فجاء أبو سفيان وناس، فأخذهتم سنة، حىت أكلوا اجللود وامليتة، (كسبع يوسف
  اهلل ن قومك قد هلكوا، فادإو ،عثت بالرمحةيا حممد إنك تزعم أنك قد ُب: مكة، فقالوا

                            
 .(44من اآلية: غافر) ﴾َقاُلوا َربََّنا َأَمتََّنا اْثَنَتْيِن َوَأْحَيْيَتَنا اْثَنَتْيِن﴿: يشري إىل قوله تعاىل( 4)

 .وهذا القول مشهور عنه ،هو ابن مسعود رضي اهلل عنه( 4)
كتياب   ،وأصل األثر حديث يف صحيح البخياري ، 4/743 السيوطي يف الدر املنثور :البن مردويه عزاه( 3)

وصيحيح  ، (4117) 4/314( ...اجعلها عليهم سينني ) باب دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم ،االستسقاء
 (. 4791) 47/447 باب الدخان ،كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،مسلم

، الدر املنثور عن ابن مردويه من طريق عتبة بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود أورده السيوطي يف( 4)
 .4/743 الدر املنثور: انظر، وهو منقطع فإن عتبة مل يدرك ابن مسعود
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 .(4)احلديث. .قوا الغيثفُس اهلل عليه وآله وسلم صلىهلم، فدعا رسول اهلل 
﴾، حيتمل أنه من قوهلم أو من كالمه َهَذا َعَذاٌب َأِليٌم﴾ حييط هبم ﴿َيْغَشى النَّاَس﴿

 .(4)تعاىل، وفيه تسمية اجلو  عذابا مؤملًا
 : وقوهلم

﴾، يظهر أنه من كالمهم وأهنم نَّا ُمْؤِمُنوَنِإ﴾ القحط ﴿َربََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب﴿
َلِاْن َكَشْفَت َعنَّيا الر ْجيَز   ﴿ :وعدوا باإلميان إن ُكِشَف عنهم، نظريه قول قوٍم لرسلهم

 : وقوله (3)(434من اآلية: ألعرافا) ﴾َلُنْؤِمَننَّ َلَك َوَلُنْرِسَلنَّ َمَعَك َبِني ِإْسراليَل
﴾ رد لكالمهم واستدعالهم الكشف ْد َجاَ ُهْم َرُسوٌل ُمِبنٌيَأنَّى َلُهُم الذِّْكَرى َوَق﴿

مبا اعتيراهم مين العيذاب     واالتعاظوتكذيب هلم يف الوعد باإلميان املبين على التذكري 
واحلال أهنم قد  ،بالقحط، أي كيف تتذكرون ومن أين تتذكرون، ويقولون إهنم يؤمنون

ة والزهان، يدعوهم إىل اإلميان فلم ن املعجزرسول عظيم الشأن بّي[ ب/411ل] جاءهم
لكفيى بيه     يؤمنوا به وال صدقوه، فلو كانوا ممن يتذكر لكفى به تذكرة أو ممن يتع

                            
وهذه اآلثار عن ابن ، وتقدم قريبًا قبل هذا أن أصل احلديث يف الصحيحني، 4/341الداللل للبيهقي : انظر( 4)

وقد تبعه مجع من العلماء كالطزي وغريه ومنهم املؤلف رمحهيم اهلل  ، ي اهلل عنه تدل على رأيهمسعود رض
وأنه ييأيت يف آخير   ، أن الدخان مل يأ  بعد إىلوغرييا ، وذهب علي وابن عباس رضي اهلل عنهم، مجيعًا
ابن كثري بعد أن  قال، 1/741وابن حجر يف الفتح ، 4/443وهو الذي رجحه ابن كثري يف تفسريه ، الزمان

وهذا إسناد صحيح إىل ابن عباس رضي اهلل عنهما حز األمة ": أورد أثرًا عن ابن عباس يدل على هذا املعىن
وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعني رضي اهلل عنهم أمجعني مع األحاديث املرفوعة ، وترمجان القرآن

وداللة هاهرة على أن الدخان من اآليا  املنتظرة ، فيه مقنعمن الصحاح واحلسان وغرييا اليت أوردوها مما 
ن واضح ييراه  بّي: أي ﴿فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني﴾: قال اهلل تبارك وتعاىل، مع أنه هاهر القرآن

، وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي اهلل عنه إمنا هو خيال رأوه يف أعينهم من شدة اجلو  واجلهد، كل أحد 
ولو كان أمرًا خياليًا خيص أهل مكة املشركني ملا ، أي يتغشاهم ويعمهم ﴿يغشى الناس﴾: قوله تعاىلوهكذا 
 .هي.ا ﴾يغشى الناس﴿: قيل فيه

 .والصواب أنه دخان حقيقي يأيت يف آخر الزمان على ما مضى ذكره، هذا على ما اختاره املؤلف( 4)
 .هم قوم فرعون وقالوا ذلك ملوسى عليه السالم( 3)
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 .موعظة، هذا وقد ورد يف أحاديث مرفوعة أن الدخان من اشراط الساعة، وأنه سيأيت
 قال رسول اهلل: أخرج ابن جرير والطزاين بسند جيد، عن أيب مالك األشعري قال

الدخان يأخذ امليؤمن كالزكمية    ؛إن ربكم أنذركم ثالثًا): اهلل عليه وآله وسلم صلى
، (4)(الدجال :الدابة، والثالثة :فيتنفخ حىت خيرج من كل مسامعه، والثانية ويأخذ الكافر

يا رسول اهلل وما اليدخان؟  : وفيه قال حذيفة ،وأخرج ابن جرير عن حذيفة يف حديث
شرق واملغرب ميكث أربعني يومًا وليلة، فأما املؤمن فيصيبه كهياية  ميأل ما بني امل): قال

، وال بد أنيه  (4)(لة السكران خيرج من منخرية وأذنيه ودبرهنيزالزكام، وأما الكافر فبم
 . يف حياته تعذيبًا ملن مل يؤمن به، ويأيت األعظم يف أشراط الساعة أتى

ِإنََّميا  ﴿: ﴾ كما قيالوا َوَقاُلوا ُمَعلٌَّمبني ﴿﴾ أعرضوا عن الرسول املُثمَّ َتَولَّْوا َعْنُه﴿
َأَساِطرُي األََوَِّلنَي اْكَتَتَبَها َفِهَي ُتْمَلى َعَلْيِه ُبْكَرًة ﴿: ، وقوهلم(413من اآلية: النحل) ﴾ُيَعلُِّمُه َبَشر 
هل ﴾، وقالوا غري ذلك يف حقه، أي فَمْجُنوٌن، وتارًة قالوا ﴿(4من اآليية : الفرقان) ﴾َوَأِصياًل

يتوقع من قوم قالوا ذلك يف رسوهلم أهنم يتأثرون بالوع  والتذكري؟ وما مثلهم إال مثيل  
                            

 عن أبيه عن، حممد بن إااعيل بن عياشعن  حممد بن عوفمن طريق ، 434/ 44أخرجه الطزي يف تفسري ( 4)
وقد ضعَّف احلاف  ابن حجير يف  ، مرفوعًا عن أيب مالك األشعرّي، عن شريح بن عبيد، ضمضم بن  رعة

وأخرجه ، "لك أصاًلولكن تضافر هذه األحاديث يدل على أن لذ": وقال بعده، هذا اإلسناد 1/741الفتح 
وقيال  ، مثلهعن حممد بن إااعيل بن عياش  مرثدهاشم بن من طريق ، (3441) 3/493الطزاين يف الكبري 

 .عنه إنه إسناد جيد، 4/444احلاف  ابن كثري يف تفسريه 

من طريق رواد بن اجلراح عن سفيان عن منصور بن املعتمر عن ربعي  44/434أخرجه الطزي يف تفسريه ( 4)
ألن حممد ، وإمنا مل أشهد له بالصحة: " مث قال بعده، بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنهما مرفوعًا

فقرأته : فقلت له، ال: هل اعه من سفيان؟ فقال، بن خلف العسقالين حدثين أنه سأل رّوادًا عن هذا احلديث
جاءين : فمن أين جات به؟ قال: فقلت، ال: فقال، فقرئ عليه وأنت حاضر فأقر به: فقلت له، ال: فقال، عليه

فلما ذكر   ،أو كما قال، فحدثوا به عين، مث ذهبوا، ااعه منا فقرءوه علي: به قوم فعرضوه علي وقالوا يل
فإنه موضو  هبذا السند ": وقال ابن كثري رمحه اهلل بعد أن ساق كالم الطزي، "من ذلك مل أشهد له بالصحة

تفسيري ابين   : انظير . "وفيه منكرا  كثرية جدًا، سياقه يف أماكن من هذا التفسريوقد أكثر ابن جرير من 
ختريج أحاديث الكشياف   يف وقال يف الكاف الشاف، 1/741وقد ضعفه احلاف  يف الفتح ، 4/444كثري
 . "وقد اعترف بأنه مل يسمع هذا احلديث ،ويف إسناده رواد بن اجلراح وهو متروك": 4/414
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 : ، ولذا قال تعاىل(4)الكلب إذا جا  َضَغا وإذا شبع طغى
إىل ما أنتم عليه من الطغيان  ﴾َقِلياًل ِإنَُّكْم َعاِئُدوَن﴾ باجلو  ﴿ِإنَّا َكاِشُفو اْلَعَذاِب﴿

َفَلمَّا َكَشْفَنا َعْنُهُم الر ْجَز ِإَلى َأَجٍل ُهْم َباِلُغوُه ِإَذا ﴿: يف قوم فرعون وعدم اإلميان، حنو قوله
 . (434: ألعرافا) ﴾ُهْم َيْنُكُثوَن
، أي ارتقب ييوم  ﴾َفاْرَتِقْب﴿﴾ يظهر أنه يتعلق بيَيْوَم َنْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكْبَرى﴿

الكزى ُفس ر  بيوم القيامية، أو   ، والبطشة(4)تأيت السماء بدخان، وارتقب يوم نبطش
قيال ابين   : أخرج عبد بن محيد وابن جرير بسند صحيح عن عكرمة قال .(3)بيوم بدر
 ،(4)هيي ييوم القيامية    :البطشة الكزى يوم بدر، وأنا أقول: قال ابن مسعود: عباس

ْبِطُش َيْوَم َن﴿ :كنا نتحدث أن قوله: وأخرج ابن أيب شيبة عن أيب العالية قال[ أ/419ل]
َلمَّا آَسُفوَنا َف﴿ويؤيده : قلتواآلثار كثرية أهنا يوم بدر،  .(4)، يوم بدر﴾اْلَبْطَشَة اْلُكْبَرى
َفَأْغَرْقَنياُهْم  ﴿ :يف قوم فرعون، فإنه فسيره بقوليه  ، (44من اآلية: الزخرف) ﴾اْنَتَقْمَنا ِمْنُهْم

من كيل   ﴾ِإنَّا ُمْنَتِقُؤوَن﴿: لذا قال، فاالنتقام يف الدنيا، و(44من اآلية: الزخرف) ﴾َأْجَمِعنَي
                            

وهيو صيياحه   ، مصدر ضغا الذلُب يضغو َضْغوًا وُضغاًء : الضَّْغو": 4/474يف مجهرة اللغة  قال ابن دريد( 4)
أصيل الضَّيْغو يف الكليب    ": 4/447وقال امليداين يف جممع األمثال ، "الضُّغاء :واالسم، وتضّوره إذا جا 

وَضَغا امُلَقاِمُر ، َعَجز عن شيءمث كثر ذلك حىت جعل لكل َمْن ، والثعلب إذا اشتدَّ عليه أمر َعَوى ُعَواء ضعيفًا
 ."يضرب ملن ال يقدر من االنتقام إال على ِصياح، إذا خان ومل َيْعِدْل، َضْغوًا وُضَغاًء

 (.ارتقب) لكنه مل يذكر أنه يتعلق بي، 41/434تفسري القرطيب : انظر( 4)
: انظير ، رضي اهلل عنه بيوم بدروفسرها ابن مسعود ، ابن عباس رضي اهلل عنهما :وممن فسرها بيوم القيامة( 3)

 .44/431تفسري الطزي 
: وقال احلاف  ابن كثري يف تفسريه بعد أن أورده، أخرجه الطزي يف تفسريه من طريق عكرمة عن ابن عباس( 4)

تفسري الطزي : انظر، "وعكرمة يف أصح الروايتني عنه ،وبه يقول احلسن البصري ،وهذا إسناد صحيح عنه"
 .4/744 السيوطي يف الدر املنثور :وعزاه لعبد بن محيد، 4/444 ابن كثري وتفسري، 44/439

وله ، من طريق أيب أسامة عن ابن عون عن أيب العالية، (37734) 43/411أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( 4)
وقد صيحح  ، من طريق ابن بشار عن ابن أيب عدي عن أيب العالية 44/431 متابع عند الطزي يف تفسريه

: انظر. "هذا إسناد صحيح" :وقال، أمحد شاكر يف حتقيقه على الطزي إسنادًا فيه ابن بشار عن ابن أيب عدي
 .4/393 حتقيق أمحد شاكر على الطزي
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 : من أصر على تكذيب الرسل، مث أّسى رسوله مبن سبقه فقال
﴾ هم القبط أي وفرعون، وإرسيال  َقْوَم ِفْرَعْوَنقبل قريش ﴿ :﴾َوَلَقْد َفَتنَّا َقْبَلُهْم﴿

ُكْم ِليَبْعٍض  َوَجَعْلَنا َبْعَض﴿: الرسل فتنة واختبار ملن يؤمن هبم ومن يكفر، ولذا قال تعاىل
َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن ﴿: وقال (41من اآلية: الفرقان) ﴾ِفْتَنًة َأَتْصِبُروَن

 ﴾ موسى علييه السيالم  َوَجاَ ُهْم َرُسوٌل، ﴿(3: العنكبيو  ) ﴾َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي
 . ﴾ على اهللَكِرمٌي﴿

سيلِّموا إيل   :﴾ أي أههروا إميانكم بالطاعة يل، وقيلِإَليَّ ِعَباَد﴿ بأن﴾ َأْن َأدُّوا﴿
 (4)﴾َأْن َأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسراليَل﴿، كما تدل له آيا ، (4)﴾ وهم بنو إسراليلاللَِّه﴿ عباد

د وصف اهلل ُرُسيَله  ﴾ على وحي اهلل ورسالته، وقِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِمنٌي﴿ (47: الشيعراء )
 :يف الشعراء يف مخسة مواضع، يف مخسة أنبياء، أوهليم : بلف  أمني يف عدة مواضع، منها

، (493: الشيعراء ) ﴾َنَزَل ِبِه الرُّوُح األََِمنُي﴿، ووصف به جزيل (3)شعيب :وآخرهم ،نوح
 .ة والبشرفاألَََمَنُة ُرُسِل اهلل من املاللك (44: التكوير) ﴾ُمَطاٍ  َثمَّ َأِمنٍي﴿و

، وقد وصف فرعون بالعلو (4)﴾ أي بأن، َعَطَف على أدواَوَأْن ال َتْعُلوا َعَلى اللَِّه﴿
َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعياٍل ِفيي   ﴿ (4من اآلية: القصص) ﴾ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعال ِفي األََْرِض﴿يف األرض 

بزهان واضح،  ﴾َطاٍن ُمِبنٍيِإنِّي آِتيُكْم ِبُسْلأي ال تتكزوا ﴿ (13من اآليية : يونس) ﴾األََْرِض
َبَشر  ِمْثُلَنيا  ِإالَّ َما َأْنَت ﴿: ملَّا ادَّعى أنه رسول أقام البينة على دعواه، ولذا قال له فرعون

َقاَل َأَوَليْو  ﴿: ملا قال له موسى-، وقال (444: الشعراء) ﴾َفْأِ  ِبآَيٍة ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي
: الشيعراء ) ﴾َفْأِ  ِبِه ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّياِدِقنيَ ﴿: قال -(31: الشعراء) ﴾ِجْاُتَك ِبَشْيٍء ُمِبنٍي

                            
 .44/441تفسري الطزي : انظر، وهذا القول مروي  عن جماهد وقتادة وابن  يد( 4)

 ﴾ِجْاُتُكْم ِبَبي َنٍة ِمْن َرب ُكْم َفَأْرِسيْل َمِعيَي َبِنيي ِإْسيراليلَ     َقْد﴿: جاء حنو هذه اآلية يف األعراف قوله تعاىل( 4)
َفْأِتَياُه َفُقوال ِإنَّا َرُسوال َرب َك َفَأْرِسيْل َمَعَنيا َبِنيي    ﴿: ويف سورة طه كما يف قوله تعاىل( 414: األعراف)

 .عراءوكما يف اآلية اليت ذكرها املؤلف يف سورة الش، (47: طيه) ﴾ِإْسراليَل

 .471، 414، 443، 444، 417، يف سورة الشعراء اآليا ( 3)

 .9/141والدر املصون ، 143إعراب القرآن للنحاس ص: انظر، بل العطف على أن األوىل( 4)
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، لذا ملا ألقى عصاه خرَّ السحرة ساجدين ملَّا هبرهم سلطانه ووضح هلم برهانه، ومليا  (34
ِإن ي ﴿: عاذ موسى بربه، قال موسى (41من اآلية: غافر) ﴾َذُروِني َأْقُتْل ُموَسى﴿: قال فرعون

 ،(47مين اآليية  : غيافر ) ﴾ِبَرب ي َوَرب ُكْم ِمْن ُكلِّ ُمَتَكب ٍر ال ُيْؤِمُن ِبَييْوِم اْلِحَسيابِ   ُعْذُ 
 : وقال هنا[ ب/419ل]

﴾ باحلجارة أو بالشتم، وهذا دأب الكفار َوِإنِّي ُعْذُت ِبَربِّي َوَربُِّكْم َأْن َتْرُجُؤوِن﴿
 . (441من اآلية: الشعراء) ﴾ُح َلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَمْرُجوِمنَيَلِاْن َلْم َتْنَتِه َيا ُنو﴿: مع رسلهم، قالوا

 ،﴾ اتركوين من أذيتكم ألين قد أبلغتكمِلي َفاْعَتِةُلوِنذعنوا ﴿﴾ ُتَوِإْن َلْم ُتْؤِمُنوا﴿
 . فلم يتركوه من األذية

َأن يي  ﴿: ه﴾ كما دعاه نوح عليه السالم بقولَفَدَعا َربَُّه َأنَّ َهُؤالِ  َقْوٌم ُمْجِرُموَن﴿
وقد بسط اهلل قصة موسى عليه السالم يف مواضيع،   (41من اآلية: القمر) ﴾َمْغُلوب  َفاْنَتِصْر

 : قال اهلل تعاىل ،كالبقرة واألعراف وطه والشعراء وغريها، وهنا أتى بإشارة إليها
 ﴾َبُعنونَ َلْياًل ِإنَُّكْم ُمتَّ﴾ الذين آمنوا ﴿ِبِعَباِدي﴿ (4)﴾ بوصل اهلمزة وقطعهاَفَأْسِر﴿

يتبعكم  (44: الشيعراء ) ﴾َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي ِإنَُّكْم ُمتََّبُعوَن﴿: ويف الشعراء
 . فرعون وجنوده

يبسًا  ﴾ الذي أمره أن يضربه بعصاه، فانفرق وجعل تعاىل فيه طريقًاَواْتُرِك اْلَبْحَر﴿
﴾ أي فرعون ومن معيه،  ِإنَُّهْم ُجْنٌدوقومه، ﴿، ليدخله فرعون ﴾ ساكنا منفرجًاَرْهوًا﴿

كما قيال  ﴾ ُمْغَرُقوَن﴿ (91من اآليية : يونس) ﴾َفَأْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه﴿: كما قال تعاىل
َفَلمَّيا آَسيُفوَنا   ﴿: وكما قال (71من اآلية: طيه﴿ ﴾َفَغِشَيُهْم ِمَن اْلَيم  َما َغِشَيُهْم﴿: تعاىل

مث أخز عما تركوه من النعم اليت سلبهم  (44: الزخرف) ﴾ُهْم َفَأْغَرْقَناُهْم َأْجَمِعنَياْنَتَقْمَنا ِمْن
 : اهلل إياها بكفرهم، فقال

﴾، بساتني كافة على جانيب النيل ِمْن َجنَّاٍت﴾ إخبار  بكثرة ما تركوا ﴿َكْم َتَرُكوا﴿
                            

إحتاف فضالء : انظر، والباقون بقطع اهلمزة، فقرأ بالوصل نافع وابن كثري وأبو جعفر ؛تان متواترتاناءويا قر( 4)
 .313والبدور الزاهرة ص  ،499البشر ص
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 . جتري من النيل يف أراضيهم ودورهم ﴾َوُعُيوٍن﴿
 . ﴾ جملس حسنَقاٍم َكِرمٍيَوُزُروٍع َوَم﴿
، َفَأْخَرْجَناُهْم ِمْن َجنَّاٍ  َوُعُييونٍ ﴿: ﴾ وتقدمَكاُنوا ِفيَها َفاِكِهنَي﴾ متعة ﴿َوَنْعَؤٍة﴿

 . فطوى هنالك شياًا وهنا شياًا والكل مراد (41، 47: الشعراء) ﴾َوُكُنوٍ  َوَمَقاٍم َكِرمٍي
أمجلهم هنا،  ﴾َأْوَرْثَناَها َقْومًا آَخِريَنَو﴾ أي األمر كذلك، تقرير  ملا ذكر ﴿َكَذِلَك﴿

: ويف األعيراف  (49من اآليية : الشعراء) ﴾َوَأْوَرْثَناَها َبِني ِإْسراليَل﴿وسبق أهنم بنو إسراليل 
مين  : ألعيراف ا) ﴾َوَأْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكاُنوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشياِرَق األََْرِض َوَمَغاِرَبَهيا  ﴿

 . (437اآلية
﴾ مؤخرين للتوبة، محيل  َفَؤا َبَكْت َعَلْيِهُم السََّؤاُ  َواأَلْرُض َوَما َكاُنوا ُمْنَظِريَن﴿

وأخيرج  : ، قليت (4)البكاء على اجملا  أو على حذف مضاف، أي أهلهما (4)الزخمشري
وابن أيب حامت وابن مردويه [ أ/491ل]الترمذي وابن أيب الدنيا يف ذكر املو ، وأبو يعلى

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه : م يف احللية، واخلطيب عن أنس رضي اهلل عنه قالوأبو نعي
ل منه ر قه، فإذا نيزما من عبد إال وله بابان، باب يصعد منه عمله وباب ي): وآله وسلم

وذكير   .﴾َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السََّماُء َواألََْرُض﴿ :، وتال هذه اآلية(ما  فقداه وبكيا عليه
يبكي عليهم، ومل يصعد هلم إىل السيماء   يكونوا يعملون يف األرض عمال صاحلًاأهنم مل 

وأخرج عبد بين  . (3)من كالمهم كالم صاحل، وال من عملهم، فيفقدهم فيبكي عليهم

                            
أبو القاسم كبري املعتزلية صياحب الكشياف    ، هو حممود بن عمر بن حممد الزخمشري اخلوار مي النحوي( 4)

، وكان داعية لالعتزال، وكان رأسًا يف البالغة والعربية واملعاين والبيان، هي417ولد بزخمشر سنة ، واملفصل
 (.94) 41/444والسري ، 1/497األنساب للسمعاين : انظر، هي431ما  سنة 

 .4/471الكشاف : انظر( 4)

، ولكن دون ذكر بعض األلفاظ( 3444) 731باب ومن سورة الدخان ص ،أخرجه الترمذي كتاب التفسري( 3)
، (411) 414، وابن أيب اليدنيا يف ذكير امليو  ص    (41441) 41/3419وابن أيب حامت يف تفسريه 

، اخل...وتال هذه اآلية: ولكن دون قوله 1/347أبو نعيم يف احللية و، (4433) 774يعلى يف مسنده ص وأبو
، هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعًا إال من هذا الوجه" :وقال الترمذي، 44/444واخلطيب يف تاريخ بغداد 

= 
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وكيذلك   :قيال  .هم أهون على اهلل من ذلك: محيد وابن جرير عن قتادة يف اآلية، قال
عمليه إىل   (4)يها يف األرض، ويصيعد مين  املؤمن تبكي عليه بقاعه اليت كان يصلي ف

إن العامل إذا ما  بكت علييه األرض   :، وأخرج عبد بن محيد عن جماهد قال(4)السماء
إن األرض لتحزن على  :، وأخرج عبد بن محيد عن وهب قال(3)والسماء أربعني صباحًا

يزيد عن موىل ، وأخرج ابن املبارك وأبو الشيخ عن ثور بن (4)العبد الصاحل أربعني صباحًا
هلل، إال شهد  له هبيا   ما من عبد يضع جبهته يف بقعة من األرض ساجدًا): هلذيل، قال

 . ، واآلثار فيه كثرية وهلا حكم الرفع(4)(يوم القيامة وبكت عليه يوم ميو 
هم ويستحي نسيالهم  ء﴾ الذين كان فرعون ُيَذب ح أبناَوَلَقْد َنجَّْيَنا َبِني ِإْسرائيَل﴿

 .﴾َعَذاِب اْلُؤِهنِيِمَن اْل﴿
، إلفراطه يف مهينًا ﴾ بدل من العذاب املهني كأنه كان يف نفسه عذابًاِمْن ِفْرَعْوَن﴿
 .﴾، تقدم وصف اهلل له بالعلوِإنَُّه َكاَن َعاِليًا ِمَن اْلُؤْسِرِفنَي﴿ (1)تعذيبهم

                            
= 

روى " :7/411وقال اهليثمي يف جممع الزوالد. "وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان يف احلديث
: انظير . وكذلك ضعفه األلباين، "ه الترمذي ورواه أبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيفبعض

 (.3444) 731تعليقه على سنن الترمذي ص
 ".صح: "جاء ملحقًا باحلاشية، وعليها" من: "قوله( 4)

بقا  املؤمن الييت كيان   ": وإمنا وجد  قول قتادة يف اآلية قال، لف  عند الطزي يف تفسريهلمل أجده هبذا ا( 4)
تفسيري  ، هي.ا "وبقاعه من السماء اليت كان يرفع فيها عمله، يصلي عليها من األرض تبكي عليه إذا ما 

وعزاه السييوطي يف اليدر   ، 4/341وإسناده حسن كما قال صاحب التفسري الصحيح ، 44/441الطزي
 . إىل عبد بن محيد وابن جرير، 4/747املنثور 

وقيد أخيرج   ، ف  عن جماهدلومل أعثر عليه هبذا ال، 4/747السيوطي يف الدر املنثور  :محيد عزاه لعبد بن( 3)
، 44/447تفسري الطزي ، إن املؤمن إذا ما  بكت عليه األرض والسماء أربعني صباحًا: الطزي عنه قوله

 .4/447ه تفسري: انظر، "وكذا قال جماهد": وهكذا قال ابن كثري بعد أن أورد لف  الطزي هذا قال

 .ويشهد له ما قبله، ومل أعثر عليه عند غريه، 4/741السيوطي يف الدر املنثور  :عزاه لعبد بن محيد( 4)

عن عطاء قوله، وإسناده صحيح  4/497، وأبو نعيم يف احللية (341) 4/347أخرجه ابن املبارك يف الزهد ( 4)
 .فيه من مل يعرف الذي أورده املؤلف واألثرإال أنه مقطو ، 

 .1/44وتفسري أيب السعود ، 9/144والدر املصون ، 4/471الكشاف : انظر( 1)
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عاملي  ﴾اْلَعاَلِؤنَي َعَلى﴾ منا هلم ﴿َعَلى ِعْلٍم﴾ أي بين إسراليل ﴿َوَلَقِد اْخَتْرَناُهْم﴿
 . (4)على الناس مجيعًا لكثرة األنبياء منهم : ماهنم، وقيل

﴾ من حنو َفْلق البحر وتظليل الغمام وإنزال املن والسيلوى،  َوآَتْيَناُهْم ِمَن اآلياِت﴿
نعمة هاهرة، ألنيه   ﴾َما ِفيِه َبالٌ  ُمِبنٌيوغري ذلك من اآليا  اليت مل يظهرها يف غريهم ﴿

مين  : األنبيياء ) ﴾َوَنْبُلوُكْم ِبالشَّر  َواْلَخْيِر ِفْتَنًة﴿: بلو بالنعمة كما يبلو باملصيبة قالتعاىل ي

 : مكة فقال[ ب/491ل] مث أخز عن كفار (34اآلية
 .﴾ِإنَّ َهُؤالِ  َلَيُقوُلوَن﴿
﴾ أي املوتة اليت بعدها احلياة األوىل وهم غري موجودين، وهي اليت عز (4) ِإْن ِهَي﴿

ما نقر إال هبذه امليتة : فقالوا (41من اآلية: البقرة) ﴾َوُكْنُتْم َأْمَواتًا َفَأْحَياُكْم﴿:  عنها بقولهاهلل
األوىل، وأنتم أيها الرسل، تدَّعون موتًة بعدها مث حياة، وما نعرف موتًة تعقبها حيياة إال  

م إياها إقرار  بالثانية، األوىل، وإنه ال موتة بعدها حياة إال املوتة األوىل، وليس يف تسميته
﴾ أي ليس لنا حياة ونشور، مث طلبوا من الرسل ما يف َوَما َنْحُن ِبُؤْنَشِريَن﴿: ولذا قالوا

 : قوله
أنا ُنْبَعث، ويأيت يف السورة الثانية ﴾ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي﴾ الذين ماتوا ﴿َفْأُتوا ِبآَباِئَنا﴿

 ﴾َأْن َقاُلوا اْلُتوا ِبآَباِلَنا ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَيِإالَّ ُحجََّتُهْم  َما َكاَن﴿ :إذا أمروا باإلميان بالبعث
 . (3)ويأيت جوابه تعاىل عليهم (44من اآلية: اجلاثيية)

، أخرج (4)نبيًا :وقيل صاحلًا ﴾ كان رجاًلَأْم َقْوُم ُتبٍَّع﴾ يف القوة واملنعة ﴿َأُهْم َخْيٌر﴿

                            
والكشاف ، 41/441تفسري القرطيب : انظر، "حكاه ابن عيسى والزخمشري" :أورده القرطيب يف تفسريه وقال( 4)

4/474. 
 .﴾اأُلوَلى ِإالَّ َمْوَتُتَنا﴿ :بعد هذا اجلزء مجلة من اآلية ساقطة من األصل وهي قوله تعاىل( 4)

نَّاِس ال ُقِل اللَُّه ُيْحِييُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ َيْجَمُعُكْم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ال َرْيَب ِفيِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر ال﴿: وهو قوله تعاىل( 3)
 .ب/494يف لوح كما ، ولكنَّ املؤلف مل يكتب يف سورة اجلاثية شياًا، (41: اجلاثيية) ﴾َيْعَلُموَن

 .1/44والبحر احمليط ، 41/443تفسري القرطيب : انظر، وهذا القول مأثور عن ابن عباس رضي اهلل عنهما( 4)
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قيال  : بن سعد الساعدي قال (4)[سهل]مردويه عن  وابن (4)هأمحد والطزاين وابن ماج
، ومثله أخرج (3)(ال تسبوا تبعًا فإنه قد كان أسلم): رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم

وأخرج احلاكم وصححه عين   (4)الطزاين وابن مردويه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
 (4)أن اهلل ذم قومه ومل يذمه ، أال ترىصاحلًا كان تبع رجاًل: عالشة رضي اهلل عنها قالت

والروايا  الدالة على إميانه برسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وقبيل بعثتيه كيثرية    
عنيد، وهو حنو قول مؤمن ﴾ أي عاد ومثود وأشباههم من كل جبار َوالَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم﴿

 (34مين اآليية  : غيافر ) ﴾ِذيَن ِمْن َبْعِدِهْمِمْثَل َدْأِب َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَّ﴿ :آل فرعون
 متعليل إلهالكهم ليعلم أن من شاركهم يف اإلجيرا  ﴾َأْهَلْكَناُهْم ِإنَُّهْم َكاُنوا ُمْجِرِمنَي﴿

 . هالك مثلهم
                            

، وكيذا مل  4/741كما يف الدر املنثور " ابن أيب حامت: "كذا يف األصل، والظاهر أنه تصحيف، والصواب( 4)
 .أجده عند ابن ماجه

 .لرجو  إىل مصادر احلديثوالصواب ما ُأثبت با "حممد: "يف األصل( 4)

 1/413والطزاين يف الكبري ، 41/411والطزي يف تفسريه ، (44771) 41/444أخرجه أمحد يف مسنده ( 3)
قال احلاف  ابن حجير يف  ، ويف اإلسناد ابن هليعة و عمرو بن جابر، 4/444والبغوي يف تفسريه ، (1143)

قيال  ، الك عن أيب حا م عن سيهل مثليه  وروى حبيب عن م، ويا ضعيفان": 4/474الكاف الشاف 
وقال اهليثمي يف جمميع الزواليد   ، انتهى كالم ابن حجر رمحه اهلل، "تفرد به حبيب وهو متروك :الدارقطين

 ."رواه الطزاين يف الكبري واألوسط وفيه عمرو بن جابر وهو كذاب: "1/93

رواه الطزاين يف األوسط ": 1/93اجملمع  وقال اهليثمي يف، (44791) 44/491أخرجه الطزاين يف الكبري ( 4)
هي وأمحد بن أيب بزة ضعيف ضعفه أبو حيامت  .، ا"وفيه أمحد بن أيب بزة املكي ومل أعرفه وبقية رجاله ثقا 

، ( 444) 4/444 "منكر احليديث " :وقال العقيلي، (449) 4/41الرا ي كما يف اجلرح والتعديل البنه 
 :هوعزاه البن مردوي، ذا اإلسناد إنه أصلح من إسناد حديث سهل املتقدمعن ه 1/744وقال احلاف  يف الفتح 

 .4/741السيوطي يف الدر املنثور 
وحكم على األول الذي هو من رواية سهل ، هذا وقد مجع األلباين رمحه اهلل أطراف هذا احلديث والذي قبله 

وهو هبيذا  " :وقال ..(ال تسبوا) مث ذكر طريقًا آخر بلف ، (4939) 4/443بالضعف يف السلسلة الضعيفة 
 (.4443) 4/441مث ذكر شواهده يف السلسلة الصحيحة . هي.ا "ف  ثابت ألن له شواهدلال

هذا حديث صحيح عليى شيرط الشييخني ومل    ": وقال( 3114) 4/411أخرجه احلاكم يف املستدرك ( 4)
 ."وهو كما قاال: "4/449وقال األلباين يف السلسلة الصحيحة ، ووافقه الذهيب". خيرجاه
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َرب  ﴾ تقيدم يف السيورة ﴿  َوَما َخَلْقَنا السََّؤاَواِت َواأَلْرَض َوَما َبْيَنُهَؤا الِعِبنَي﴿
مث نفى اللعب عن خلقهم ال عن حكمة، بل خلقهميا   َواألََْرِض َوَما َبْيَنُهَما﴾السََّماَواِ  

مين  : احلجير ) ﴾ِباْلَحق ِإالَّ َوَما َخَلْقَنا السََّماَواِ  َواألََْرَض َوَما َبْيَنُهَما ﴿: باحلق كما يأيت

وصيرح   (41: األنبياء) ﴾ِبنَيَوَما َخَلْقَنا السََّماءََ َواألََْرَض َوَما َبْيَنُهَما الِع﴿: وتقدم (14اآلية
وجه [ أ/494ل] ﴾ِباْلَحقِّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُؤوَنِإالَّ َما َخَلْقَناُهَؤا ﴿: باحلكمة فقال

َيَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِ  َواألََْرِض َربََّنا َما َخَلْقيَت  ﴿احلكمة، وقليٌل يعلمونه الذين 
مين  : اليدخان ) ﴾َفْأُتوا ِبآَباِلَنا﴿ :وأجاب على القاللني (494من اآلية: مرانآل ع) ﴾َهَذا َباِطاًل

 : بقوله (31اآلية
َهَذا َيْوُم اْلَفْصِل ﴿: ﴾ بني اخلاللق وهو يوم القيامة، كما قال تعاىلِإنَّ َيْوَم اْلَفْصِل﴿

األولني واآلخيرين واآلبياء   ﴾ ِميَقاُتُهْم َأْجَؤِعنَي﴿ (31: املرسيال  ) ﴾َجَمْعَناُكْم َواألََوَِّلنَي
 . (413من اآلية: هود) ﴾َذِلَك َيْوم  َمْجُمو   َلُه النَّاُس َوَذِلَك َيْوم  َمْشُهود ﴿واألبناء 
ُكلُّ َنْفيٍس  ﴿﴾ من اإلغناء، َعْن َمْوىًل َشْيًِا﴾ بقرابة أو غريها ﴿َيْوَم ال ُيْغِني َمْوىًل﴿

 َيْجِزي َواِلد  َعْن َوَلِدِه َوال َمْوُلود  ُهَو َجاٍ  َعْن َواِلِدِه ال﴿، (31: املدثر) ﴾ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة
 (41من اآلية: البقرة) ﴾َواتَُّقوا َيْومًا ال َتْجِزي َنْفس  َعْن َنْفٍس َشْياًا﴿ (33من اآلية: لقمان) ﴾َشْياًا
 . (4)﴾، الضمري ملوىل األول باعتبار معناه ألنه عامَوال ُهْم ُيْنَصُروَن﴿

﴾ الذي ال ِإنَُّه ُهَو اْلَعِةيُة﴾ بعفوه عنهم أو قبول شفاعة شافع ﴿َمْن َرِحَم اللَُّهالَّ ِإ﴿
 . ملن أراد أن يرمحه ﴾الرَِّحيُمب ﴿يغاَل

 . (4)﴾ تقدم بيانه يف سورة الصافا ِإنَّ َشَجَرَت الةَّقُّوِم﴿
هلل تعاىل يف صفة أكليها يف  ﴾ الكثري اآلثام، وأريد به الكافر ملا بيََّنه اَطَعاُم اأَلِثيِم﴿

 . (3)سورة الصافا 

                            
 .1/43وتفسري أيب السعود ، 1/434تفسري البيضاوي : انظر( 4)
 .344، 341أمني املزيين ص :األخ يف اجلزء الذي حققه ،سورة الصافا ، مفاتح الرضوان: انظر( 4)

 .املصدر السابق( 3)
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، وييدل  (4)﴾ هو ما ُيْمَهل يف النار حىت يذوب، وقيل إنه دردي الزيتَكاْلُؤْهِل﴿
َفَكاَنيْت َوْرَدًة  ﴿: ، مع قوله تعاىل(1: املعارج) ﴾َيْوَم َتُكوُن السََّماُء َكاْلُمْهِل﴿: عليه قوله
 ُثمَّ ِإنَُّكْم َأيَُّها الضَّالُّوَن اْلُمَكذُِّبوَن﴿: ما يأيت ويف الواقعةك (37من اآلية: الرمحن) ﴾َكالد َهاِن

، ويف غريهيا يف  (4)، يأيت تفسريها(44، 44: الواقعة)اآلية  ﴾...آلِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َ قُّوٍم
ُه ُرُؤوُس َطْلُعَهيا َكَأنَّي    ِإنََّها َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي َأْصيِل اْلَجِحييمِ  ﴿بيان حمل الشجرة 

َفَشاِرُبوَن َعَلْيِه ِمَن ﴿ :ذلك كما طوى ، وطوى هنا(14، 14: الصافا ) اآلية ﴾...الشََّياِطنِي
كميا   (17: الصافا ) ﴾ُثمَّ ِإنَّ َلُهْم َعَلْيَها َلَشْوبًا ِمْن َحِميٍم﴿: وقوله (44: الواقعة) ﴾اْلَحِميِم

كر  هلا يف حمل وطويت يف آخر فهي فكل صفاٍ  ذ ﴾َيْغِلي ِفي اْلُبُطوِنطوى هنالك ﴿
 . ةراديم

﴾ هو املاء احلار الذي قد انتهى غليانه فإهنم يشربون احلميم بعيد  َكَغْلِي اْلَحِؤيِم﴿
 . أكلها فتغلي به البطون

﴾ َفاْعِتُلوُه﴿ (31: احلاقة) ﴾ُخُذوُه َفُغلُّوُه﴿: ﴾ خطاب للزبانية مثل قوله تعاىلُخُذوُه﴿
 إىل وسيطها ومعظمهيا حنيو    ﴾ِإَلى َسَواِ  اْلَجِحيِمسوقوه ﴿ أي قودوا بعنف وغلظة،

 :فطيوى هنيا   (44مين اآليية  : الصافا ) ﴾َفَرآُه ِفي َسَواِء اْلَجِحيِم﴿: قوله[ ب/494ل]
 .(31من اآلية: احلاقة)اآلية  ﴾...َفُغلُّوُه﴿

 .﴾ وُصبَّ احلميمُثمَّ ُصبُّوا َفْوَق َرْأِسِه ِمْن َعَذاِب اْلَحِؤيِم﴿
ِإنََّك َأْننَت  ﴿ (31: النبأ) ﴾َعَذابًاِإالَّ َفُذوُقوا َفَلْن َنِزيَدُكْم ﴿: ﴾ أي العذاب حنوُذْق﴿
عند أهلها وهو هتكم به وإهلاب لقلبه بذكر ما كان علييه   ﴾اْلَكِرمُي﴾ يف الدنيا ﴿اْلَعِةيُة

ون تشيكّ  (41اآلية :الدخان) ﴾َما ُكْنُتْم ِبِه َتْؤَتُروَن﴾ العذاب ﴿ِإنَّ َهَذامن جتزه وتكزه ﴿
مين  : ييونس ) اآليية  ﴾...َمَتى َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي﴿ :ومتارون وتالحون كقوله

                            
: انظر، يبقى يف أسفله ودردي الزيت هو ما، 44/444تفسري الطزي : انظر، قاله ابن عباس رضي اهلل عنهما( 4)

 .314والقاموس احمليط ص ، 4/343لسان العرب 
 .4ص  هذا اجلزء الذي أحال إليه املؤلف من سوريت الرمحن والواقعة مفقود كما سبق بيانه يف املقدمة( 4)
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َهَذا الَِّذي ُكْنيُتْم  ﴿ :وحنو (44: الطور) ﴾َهِذِه النَّاُر الَِّتي ُكْنُتْم ِبَها ُتَكذُِّبوَن﴿ :حنو (41اآلية
 (49: املرسيال  ) ﴾اْنَطِلُقوا ِإَلى َما ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذُِّبوَن﴿ (44يةمن اآل: ريا االذ) ﴾ِبِه َتْسَتْعِجُلوَن

 : هذه أحوال فريق األشقياء، مث ذكر أحوال السعداء فقال
وبالضم موضع اإلقامية، وهبميا    ،تح امليم موضع القيامف﴾ بِإنَّ اْلُؤتَِّقنَي ِفي َمَقاٍم﴿
، (4)﴾ِصْدٍق ِعْنيَد َمِلييٍك ُمْقَتيِدرٍ    ِفي َمْقَعِد﴿ :وهو موضع الصدق يف قوله ،(4)قريء
﴾ هو ضد اخلالن وصف به املكان استعارة، ألن املكان املخيف خيون صاحبه مبا َأِمنٍي﴿

أمني من الشييطان  : يلقى فيه من املكاره، أخرج عبد بن محيد وابن جرير عن قتادة قال
 . (3)واألوصاب واألحزان

 ، (4)امبدل من املق ﴾ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن﴿
﴾ هو ما غلي  منيه،   َوِإْسَتْبَرٍقمن الديباج ﴿ ﴾ هو ما رّقَيْلَبُسوَن ِمْن ُسْنُدٍس﴿

 .(44: الصافا ) ﴾َعَلى ُسُرٍر ُمَتَقاِبِلنَي﴿: ، كما قال تعاىل(4)﴾ُمَتَقاِبِلنَي﴿
 ﴾ْنَهيا َتيْأُكُلونَ  َلُكْم ِفيَها َفَواِكُه َكِثرَيٌة َوِم﴿﴾، َيْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِّ َفاِكَهٍة آِمِننَي﴿

 .(73: الزخرف) ﴾َلُكْم ِفيَها َفاِكَهٌة َكِثرَيٌة ِمْنَها َتْأُكُلوَن﴿ (49من اآلية: املؤمنون)
تعليق باحمليال   ﴾ وهواْلَؤْوَتَة اأُلوَلىِإالَّ اْلَؤْوَت ﴾ يف اجلنا  ﴿ال َيُذوُقوَن ِفيَها﴿

يستقيم ذوقها بعد ذلك، أخرج ابن  تة األوىل هي اليت ذاقوها يف الدنيا الوإخبار  بأن املو
، كميا تقيدم يف   (1)نس رضي اهلل عنه حديث ذبح املو  بني اجلنة والنارأمردويه عن 

                            
، 3/311احلجية للفارسيي   : انظر، ويا قراءتان سبعيتان، والباقون بفتحها، قرأ نافع وابن عامر بضم امليم( 4)

 .1/41والبحر احمليط 
 ".صح: "إىل هنا جاء ملحقًا باحلاشية، وعليه..." بفتح امليم: "من قوله( 4)
وهو إسناد  حسن قد تقيدم  ، من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة، 44/449أخرجه الطزي يف تفسريه ( 3)

 .4/743السيوطي يف الدر املنثور  :وعزاه لعبد بن محيد، 41الكالم عليه ص 
 .1/44وتفسري أيب السعود ، 9/149الدر املصون : انظر( 4)
 .﴾َكَذِلَك َوَ وَّْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعنٍي﴿: بعد هذه اآلية آية ساقطة من األصل وهي قوله تعاىل( 4)

عن النيب صلى الليه علييه  ، رضي الليه عنه، بن مردويه عن أنسأورده السيوطي يف الدر املنثور وعزاه ال( 1)
= 
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ويأمن منه أهل ، يذبح بني اجلنة والنار، فييأس أهل النار من املو   هاحلديث املرفو  وأن
ند صحيح، عن جابر خرج البزار والطزاين وابن مردويه والبيهقي يف البعث بسأ، و(4)اجلنة
النوم أخو  ،ال): قيل يا رسول اهلل أينام أهل اجلنة؟ قال: عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال بنا

 ﴾َوَوَقاُهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم﴿[ أ/494ل] (4)(وإن أهل اجلنة ال ينامون وال ميوتون ،املو 
 . الذي ُيَخلَّد فيه أعداء اهلل

                            
= 

ويعرفيه  ، فيعرفه هؤالء، فيوقف بني اجلنة والنار، جياء باملو  يوم القيامة يف صورة كبش أملح): الوسلم ق
الليهم إنك قضيت أن ال نذوق فيها املو  : ويقول أهل اجلنة، الليهم سلطه علينا: فيقول أهل النار، هؤالء

ومل أعثر عليه عند ، ( هل اجلنة من املوويأمن أ، فييأس أهل النار من املو ، فيذبح بينهما، إال املوتة األوىل
 .ولكن يشهد له ما بعده، غري السيوطي

: قال رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسيلم : قالجاء يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه ( 4)
هل تعرفون هيذا؟  : قولفي، يا أهل اجلنة َفَيْشرِلبُّوَن وينظرون: ناِدي مناٍديف، يؤتى باملوِ  كهياِة كبش أملح)

فيقول هل تعرفيون  ، فيشرلبون وينظرون، يا أهَل النار: مث ُينادي. وكلهم قد رآه. هذا املو ، نعم: فيقولون
ويا أهيَل  . ُخلود  فال َمو ، يا أهَل اجلنة: مث يقول .فُيْذبح. وكُلهم قد رآه. هذا املو ، نعم: هذا؟ فيقولون

وهؤالء يف غفلِة أهِل - ﴾وأنِذرهم يوَم اْلَحسرِة إذ ُقضَي األمُر وهم يف غفلة﴿ :مث َقَرأ. (خلود  فال مو ، النار
وأنذرهم ييوم  ﴿ باب، كتاب التفسري ،صحيح البخاري: انظر، ( 39: مرمي)، ﴾وهم ال يؤمنون﴿ -الدنيا
بياب النيار يدخليها    ، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،وصحيح مسلم، (4731) 3/4474 ﴾احلسرة
 (.4149) 47/443، واجلنة يدخلها الضعفاء اجلبارون

غريب من حديث الثوري ": وقال، 7/91 وأبو نعيم يف احللية، (949) 4/414أخرجه الطزاين يف األوسط ( 4)
ابن املغرية هذا كان خيالف يف بعيض  (: "171) 4/713وقال العقيلي يف كتابه الضعفاء ، "تفرد به عبد اهلل

، املقدام بن داود :ويف اإلسناد أيضًا .وذكره ..."فمن حديثه الذي خيالف فيه  .لهحديثه وحيدث مبا ال أصل 
والكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث لسبط ، (1744) 1/417ميزان االعتدال للذهيب : انظر. ضعيف

ويف البعث والنشور ، (4441) 1/419وأخرج احلديث البيهقي يف الشعب ، (714) 441ص العجمي بنا
، من طريق معاذ بن معاذ العنزي عن سفيان مثله ويعتز متابع لعبد اهلل بن حممد بن املغرية (439) 447ص

ومجع األلباين تلك  "وقد فاتته املتابعا ": لذلك قال األلباين بعد أن ذكر كالم أيب نعيم ،وله متابعا  أخرى
.  ه.ا "ه عن جابر واهلل أعلموباجلملة فاحلديث صحيح من بعض طرق": املتابعا  وحكم عليها وخُلص بقوله

السيوطي  :وعزاه البن مردويه، ومل أجد احلديث يف مسند البزار، (4117) 3/71السلسلة الصحيحة : انظر
 .4/744يف الدر املنثور وصحح إسناده 
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 (44من اآليية : الدخان) اخل ﴾...ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي﴿ :ه لقوله﴾ هو مفعول لَفْضاًل ِمْن َربَِّك﴿
ُهنَو اْلَفنْوُز   ﴾ أي مجيع ما ذكر للميتقني ﴿ َذِلَك، ﴿(4)أي ألجل أفضاله على املتقني

 .خل اجلنة و حزح عن النار فقد فا فمن أد ﴾اْلَعِظيُم
﴾ أي من َلَعلَُّهْماملبني ﴿﴾ العريب ِبِلَساِنَك﴾ أي القرآن أي سهلناه ﴿َفِإنََّؤا َيسَّْرَناُه﴿

ما فيه من أدلة التوحيد وأدلة رسالتك وأدلة املعياد، فإنيه ال    ﴾َيَتَذكَُّروَننزل إليهم ﴿ُأ
لسان أبلغ يف إفادة املعاين من اللسان العريب، وبعد هذا اإلبالغ واملبالغة يف االسيتدالل  

ُقْل َتَربَُّصوا َفيِإنِِّي  ﴿: حنو قوله ،﴾ فانتظر عاقبة املكذبنيَفاْرَتِقْب﴿: أمره اهلل تعاىل بقوله
 .ما حيل بك ﴾ِإنَُّهْم ُمْرَتِقُبوَن، ﴿﴾َمَعُكم مَِِّن اْلُمَتَربِِِّصنَي

  .انتهت سورة الدخان

 
   

 

                            
 .4/441وتفسري النسفي ، 9/134الدر املصون : انظر( 4)
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 فهرس األحاديث: أواًل

 الصفحة ............ الراوي ...................................... احلديث

 441 ................. ابن عباس ...............أتاين الليلة ريب يف أحسن صورة
  419 ..................... أنس ...........................؟أتدرون مم أضحك

 344 ......... علي بن أيب طالب ....................امجعوا له العابدين من أميت
 344 .................... عالشة ........أحيانًا يأتيين امللك يف مثل صلصلة اجلرس

 414 ................. أبو هريرة .....................إذا أوى أحدكم إىل فراشه
 434 ................. أبو هريرة .................إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل
 449 ............... عودابن مس ....................إذا دخل النور القلب انشرح

 341 ................. ابن عباس ..................إذا كان يوم القيامة أمر اهلل مناٍد
 411 ................. أبو هريرة ......إذا كان يوم القيامة دعي اإلنسان بأكثر عمله

 499-491 ...... أبو هريرة... ن ملك قد مرقت رجاله يف األرضذن يل أن أحدث عُأ
 499 ..................... رجاب ..........ذن يل أن أحدث عن ملك من ماللكة اهلل ُأ

 499 ................. أبو هريرة .............افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة
 441 ................. ابن عباس ........................اللهم اجعل يف قليب نورًا

 417 ............. بشر بن أرطأة ..............اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها
 314 .............. .ابن مسعود ........................كسبع يوسف ًااللهم سبع

 414 ....... أبو موسى األشعري ...................اللهم اغفر يل خطيايت وجهلي
 434 .................... عالشة .......اللهم إين أعوذ بك من شر فتنة املسيح الدجال

 444 ................... أم معبد .......................اللهم طهر قليب من النفاق
 417 ......... علي بن أيب طالب ................أما واهلل ال حيشرون على أقدامهم
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 الصفحة ............ الراوي ...................................... حلديثا
 444 ........... سلمان الفارسي ...اهلل عليه وسلم أن ال نتكلفأمرنا رسول اهلل صلى 

 441 .................. ابن عمر ..............ا  عرض عليه مقعدهإن أحدكم إذا م
 411 ................. أبو هريرة .....إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

 444-441 ...... ن مالكأنس ب ..........................إن اهلل إذا أحب عبدًا
 494 ............. أنس بن مالك ..............إن اهلل أعطاين السبع مكان التوراة

 337-331 ........ ابن مسعود ...................إن اهلل قسم بينكم أخالقكم
 344 ............. أنس بن مالك ................خلقإن اهلل كتب كتابًا قبل أن َي

 441 ................. هريرة أبو ........................أن تعبد اهلل كأنك تراه
 444 ................. أبو هريرة ...........................إن احلياة الدنيا متا 

 314 ........ مالك األشعري وأب .........................إن ربكم أنذركم ثالثًا
 439 .......... فلعبد اهلل بن مغ ................يا معشر: إن عيسى بن مرمي قال
 341 ........... سور بن خمرمةامل ............................إن فاطمة بضعة مين

 433 ................. العالية وأب  ....أن اليهود أتوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 417 ................. أبو هريرة .........أول  مرة يدخلون اجلنة على صورة القمر

 11 ............. بعض الصحابة ................................أولاك األحزاب
 417 ................. اسابن عب   ..بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل وحشي

 414، 411 .............. قتادة .............................بني النفختني أربعون
 443 ................... حذيفة ........................نت على القلوبفتعرض ال

 434 ..............  يد بن ثابت ............تعوذوا باهلل من شر فتنة املسيح الدجال
 349 ................. سعيد وأب ..............تقوم الساعة والرجالن حيلبان اللقحة

 474 ................. أبو هريرة ...............................نكح املرأة ألربع ت
 471 ............... ابن مسعود ...............جاء حز من األحبار إىل رسول اهلل
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 الصفحة ............ الراوي ...................................... احلديث
 411 ................. أبو هريرة .....................جعل اهلل الرمحة يف مالة جزء

 411 ..............ليل بن مرةخ .................احلواميم سبع وأبواب جهنم سبع
 441 ................. ابن عباس ...............خلق األرض يف يوم األحد واالثنني

 441 ........ عبد اهلل بن احلارث .........................خلق اهلل ثالثة أشياء بيده
 437 ............. أنس بن مالك ...............................الدعاء مخ العبادة
 437 ........... النعمان بن بشري ...............................الدعاء هو العبادة
 437 ........... الزاء بن عا ب ................................الدعاء هو العبادة

 344 .................... عالشة ..........................................يهاب ُس
 73 .................. ابن عباس ..............سجد هبا داود توبة ونسجدها شكرًا

 444 ............. أنس بن مالك ....................شفاعيت ألهل الكبالر من أميت
 349 .................... أبو ذر .................عبادي كلكم ضال إال من هديته

 314 ................. ابن عباس .............................علي وفاطمة وابنايا
 444 ............. معاذ بن جبل ..............................فتجلى يل كل شيء

 314 ............ بن سعدراشد  .........................يف ليلة النصف من شعبان
 347 ................. أبو هريرة ...........؟يا رب من أعز عبادك عندك: قال موسى

 444 ................. ابن عباس .......................يا رسول اهلل لو حدثتنا :قالوا
 474 ............. أنس بن مالك ............................قد قاهلا ناس من الناس

 73 .................. دسعي وأب ...................فأتى على السجدة ٱ قرأ سورة
 91 ...................... رجل ............................اللهم اجعلين صبورًا :قل

 344 .................... عالشة ............................قويل هلا كما تقول لك
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 الصفحة ............ الراوي ...................................... احلديث
 471 ............. أنس بن مالك ....................جزيل :كان مما استثناه اهلل ثالثة

 444 ........ عبد اهلل بن مسعود ......................الكز بطر احلق وغمط الناس
 414 ................. أبو هريرة .........................كل ابن آدم تأكل األرض

 471 ............... ابن مسعود ..........كنت مستترًا بأستار الكعبة فجاء ثالثة نفر
 479 ................. سعيد وأب ..............................لتقمانعم وقد أكيف 

 419 .................... عالشة .........................ال إله إال اهلل الواحد القهار
 411 ......... علي بن أيب طالب ....................ألن يهدي اهلل رجاًل على يديك

 374 ............. سهل بن سعد ......................................ال تسبوا تبعًا
 374 ..................... جابر ...............................النوم أخو املو  ،ال

 431 ..................... معاذ .............................ال ينفع حذر من قدر
 411 ................. أبو هريرة ................لكل أهل عمل باب من أبواب اجلنة

 414 ................. سعيد وأب ..............................لو أن دلوًا من غساق
 444 .......... عبد اهلل بن عمرو ...........................لو أن رصاصة مثل هذه

 441 .................... أبو ذر .................مالة ألف نيب وأربعة وعشرون ألفًا
 411 .....................ثوبان ..............................ما أحب أن يل الدنيا

 419، 414 .... معاوية بن حيدة ...................عني من مصاريع اجلنةاما بني مصر
 411 ................. أبو هريرة ...................ما املساول عنها بأعلم من السالل

 311 ............. أنس بن مالك ............................ما من عبد إال وله بابان
 319 ............... موىل هلذيل .............................ما من عبد يضع جبهته

 444 .......... عمر بن اخلطاب ..............ما منعكم عن اإلسالم فتسودوا العرب
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 الصفحة ............ الراوي ...................................... احلديث
 344 ................. أبو هريرة ..................زالنيما منكم من أحد إال له من

 331 ............... ابن مسعود .............حد إال وقد وكل به قرينما منكم من أ
 331 ................. ابن عباس .............ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرين

 341 ................. أبو هريرة ..........................املتسابان ما قاال من شيء
 471 ............. أنس بن مالك ...................من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه

 311 ............. أنس بن مالك ..................................يًامن أهان يل ول
 344-341 .... واثلة بن األسقع .....................من بركة املرأة ابتكارها باألنثى

 347 .................... عالشة ...................من دعا على من هلمه فقد انتصر
 341 ................. أبو هريرة ..................الدخان يف ليلة مجعة    ٿ من قرأ
 349 ..................أبو أمامة ............الدخان يف ليلة مجعة    ٿ قرأ سورةمن 

 341 ................. أبو هريرة ....... ليلة أصبح يستغفر لهمن قرأ سورة الدخان يف
 437 ................. أبو هريرة .......................غضب عليهمن مل يد  اهلل ي
 444 ..................... جابر ...ضل له ومن يضلل فال هادي لهمن يهده اهلل فال م
 14 ................... ابن عمر .....................نوبه يف اخلالءهو الذي يذكر ذ

 344 ................. ابن عباس ....................هلتكم وجلميع األممهو لكم وآل
 414 ........... بو هريرةأ ...والذي نفس حممد بيده ما بني مصراعني من مصاريع اجلنة

 77 . عبداهلل بن عمرو بن العاص ...والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه
 344 .................... احلسن ...............دي نفسي بيده ما من خدش عووالذ

 341 ......... علي بن أيب طالب .............................وسأفسرها لك يا علي
 14 ................... ئأم هان ....................هذه صالة اإلشراق ئيا أم هان
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 الصفحة ............ الراوي ...................................... احلديث
 441 ..................... جابر ...................يا رسول اهلل إن يل سبعة مماليك

 431 ..................... رجل ........يا رسول اهلل إنا نعطي أموالنا إلتماس الذكر
 74 .................. ابن عباس .. هذه الليلة فيما يرى النالميا رسول اهلل إين رأيتين يف
 11 .................. أبو طلحة ..........................يا رسول اهلل هو صدقة هلل

 437 .................... ذر وأب ....................يا عبادي لو أن أولكم وآخركم
 44 .................. ابن عباس .................إين أريدهم على كلمة واحدة يا عم

 374 ............. أنس بن مالك .............جياء باملو  يوم القيامة يف صورة كبش
 411 .......... عبد اهلل بن أنيس .........................حيشر اهلل العباد حفاة عراة

 474 .. أبيه عن جدهعمرو بن شعيب عن  ........حيشر املتكزون يوم القيامة أمثال الذر
 314 ................... حذيفة .......................ميأل ما بني املشرق واملغرب
 441 .............. يعلى بن أمية ......................ينشئ اهلل سحابة ألهل النار

 414 ................. أبو هريرة ......................القرنينفخ يف الصور كهياة 
 



 فهرس اآلثار: ثانيًا 

 
 

(314) 

 

 فهرس اآلثار: ثانيًا

 الصفحة .............. القائل .................................... األثننر
 411، 414 .......... ابن عباس .............................جلنة مثانيةأبواب ا

 17 .................. ابن عباس ...................أراد سليمان أن يدخل اخلالء
 494 ................ .ابن عباس ....................................أرض اجلنة
 493 ..................... قتادة .....................................أرض اجلنة

 447 ............... ابن مسعود .............طري خضر أرواح الشهداء يف أجواف
 471 ........... أبو بكر الصديق ................ا باهلل شياًاأن ال تشركو :االستقامة
 413 .................... جماهد ..........................انقبضت: قال. امشأ  

 434 ..............  يد بن أسلم ...................................األشهاد أربعة
 411 .................... احلسن ................................ألوان من العذاب
 331 .................... عاصم .......................على وجوهاألمة يف القرآن 
 374 ..................... قتادة .....................واألوصاب أمني من الشيطان
 94 .................. ابن عباس ....من الرب أن يسلطه على أيوب أن إبليس طلب

 319 ............. وهب بن منبه ...............إن األرض لتحزن على العبد الصاحل
 434 ................. ابن عباس .....................حياءأإن اآلية نزلت يف ثالثة 

 319 .................... جماهد ..............................إن العامل إذا ما  
 494 ................. ابن عباس ..............................إن لكل شيء لبابًا

 447 ................. ابن عباس .......................أنزل القرآن يف ليلة القدر
 417 ................. ابن عباس    ...يف أهل مكة ﴾...سرفواأقل يا عبادي الذين ﴿ نزلتُأ

 471 ..................... قتادة .............ىيا حسرت: إهنم أصناف صنف يقول
 344 ................. ابن عباس ..................القلم :أول ما خلق اهلل من شيء



 فهرس اآلثار: ثانيًا 

 
 

(311) 

 الصفحة .............. القائل .................................... األثننر
 344 ................. ابن عباس .....................أي كتبه اهلل يف لوح حمفوظ
 14 ...................... قتادة ......عذاب قبل يوم القيامةأي نصيبنا وحظنا من ال

 444 ............ أرطأة بن املنذر ...............................آية املتكلف ثالث
 447 ......... علي بن أيب طالب ..............أيها الناس أخزوين عن أشجع الناس

 417 .................... جماهد .................................بعيد عن قلوهبم
 471 ............... ثابت البناين .............................أن العبد املؤمن بلغنا

 344 ............ سعيد بن جبري ...........................بلغنا أنه ليلة أسري به
 444 .................... احلسن ...............................ثىن اهلل فيه القضاء
 94 .................. ابن عباس ..............................جاءه جزيل فنحاه

 17-11 ............. ابن عباس .............................هو الشيطاناجلسد 
 344 .................. ابن  يد ............................معوا له ليلة اإلسراءُج

 411 ................. ابن عباس ..........................جهنم والسعري وحطمة
 491 .................... ميسرة ...........محلة العرش أرجلهم يف األرض السفلى

 499 .......... هارون بن رلاب .............مرخيمحلة العرش يتجاوبون بصو  
 494 ............... ابن مسعود ...........................ج القرآنيبااحلواميم دي

 347 ................. ابن عباس ............خروج عيسى بن مرمي قبل يوم القيامة
 347 ................. أبو هريرة ..................خروج عيسى ميكث يف األرض

 411 .................... احلسن .............خلق األرض يف موضع بيت املقدس
 479 ............. وهب بن منبه .......................خلق اهلل الصور من لؤلؤة

 314 ............... ابن مسعود .....................الدخان جو  أصاب قريشًا
 444 ................. ابن عباس .....................الدنيا مجعة من مجع اآلخرة
 411 .................... احلسن ....................ذكر العذاب فذكر السالسل

  341 ..................... قتادة ...رأى ما يصيب أمته بعده  أن نيب اهلل ُذِكَر لنا



 فهرس اآلثار: ثانيًا 

 
 

(317) 

 الصفحة .............. القائل .................................... األثننر
 417 .................... جماهد .............................ذلك قول أيب جهل

 419 ................. ابن عباس ..................................الذنوب ثالثة
 341 ............. أنس بن مالك ..ذهب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبقيت النقمة

 443 .................... جماهد ..........الشيطان: قال ﴾ين اجتنبوا الطاغو الذ﴿
 444 ................. ابن عباس .............................الرجل يعبد آهلة شىت

 471 .................... جماهد ....................رفقاؤكم يف الدنيا ال نفارقكم
 19 .................. ابن عباس ............................سألت كعب األحبار

 74 .......... فضلالاحلسني بن  ...﴾خر راكعًا﴿: قوله سألين عبد اهلل بن طاهر عن
 441 ................. ابن عباس .......................شق األهنار وغرس األشجار
 441 .................... .قتادة .............يا آل فرعون  :صباحًا ومساءًا يقال هلم
 434 ..................... قتادة ..............................صالة العصر والفجر

 433 ................. ابن عباس ...................................الطالف ومكة
 444 .................. ابن  يد ...........................الشيطان :الطاغو  هنا

 444 ................ ابن جريج ........................................عبادتكم
 414 .......... عمر بن اخلطاب ..........................الرجلالعجب من رؤيا 

 14 ..................... احلسن .........................................عقوبتنا
 414 .................... كعب ..........................عني من جهنم :الغساق

 41 ...................... قتادة ....................يف ديننا هذا وال يف ملتنا هذه
 314 ................. ابن عباس ..........البطشة الكزى يوم بدر :قال ابن مسعود

 333 ..................... قتادة .............................قال الوليد بن املغرية
 344 ................. ابن عباس .....................................نالقرآ: قال
 419 .................... جماهد .....................................القرآن: قال

 413 ................. ابن عباس ..................................قست ونفر 



 فهرس اآلثار: ثانيًا 

 
 

(311) 

 الصفحة .............. القائل .................................... األثننر
 49 ...................... قتادة ............................قسم بينهم معيشتهم

 441 ............... أبو إسحاق ......................الذي آمن جلكان اسم الر
 374 .................... عالشة ...........................كان تبع رجاًل صاحلًا
 434 .................... جماهد ...............................كان عبد اهلل يقرأ

 314 ................. أبو العالية ﴾يوم نبطش البطشة الكزى﴿ :كنا نتحدث أن قوله
 477 .................... جماهد ...............و عليه من امل نال ختافوا مما تقدمو

 91 ..................... احلسن ......................................ال تسلبنيه
 414 .................... جماهد ................ال يدخل فيه الشيطان ما ليس منه

 441 ................. ابن عباس .....................ال يشهدون أن ال إله إال اهلل
 11 ......... بن عبد العزيز عمر ...................سماعي هذا الكالم أحب إيلَل

 94 ..................... احلسن ............................ملا عقر سليمان اخليل
 441 ................. ابن عباس .................مل يكن يف آل فرعون مؤمن غريه

 331 ................. ابن عباس .................جعل الناس كلهم كفارألوال أن 
 331 .................... احلسن ...............لوال أن يكون الناس أمجعون كفار

 343 ................... احلسن  ......................ور قوم قط إال هدواما تشا
 471 ........... أبو بكر الصديق .......................ما تقولون يف هاتني اآليتني

 343 ............. احلسن وقتادة .............................ما كان للرمحن ولد
 441 .................... جماهد .................واحهم عرض أرما كانت الدنيا ُت

 449 ................. ابن عباس ............................حالمثل  ﴾مثل دأب﴿
 13 .................. ابن عباس ..........................................حاملسّب
 411 ...... وابن عباس أبو هريرة ..........................................مطبقة

 411 ................. ابن عباس ..................................مغلقة األبواب



 فهرس اآلثار: ثانيًا 

 
 

(319) 

 لصفحةا .............. القائل .................................... األثننر
 414 .................... احلسن ..............مقتوا أنفسهم ملا دخل املؤمنون اجلنة

 431 ..... األعمش، قتادة، جماهد .........................................املاللكة
 344 ..................... قتادة ...........................املاللكة وعيسى وعزير

 494 ............. نبهوهب بن م ......................املاللكة يستغفرون للمؤمنني
 44 ............. حممد بن كعب .................................ملة عيسى يريد

 11 .......... علي بن أيب طالب ....من حدثكم حبديث داود الذي يرويه القصاص
 444 ................ .ابن عباس ............ال إله إال اهلل فليقل على إثرها :من قال

 413 ................. ابن عباس ...............نفر  قلوب الكافرين من ذكر اهلل
 449 ................... النخعي .....................نزل القرآن مجلة على جزيل
 349، 449 ..... سعيد بن جبري ......................نزل القرآن يف السماء العليا

 441 ................. ابن عباس .......................املدينة يف وحشيبنزلت 
 431 ................. ابن عباس ...........................نطفة مث علقة مث مضغة

 444 ..................... قتادة .................................ولياء اهللهؤالء أ
 347 ..................... قتادة .................................هذا يف اخلماشة

 414 ................. ابن عباس ............................هذا ألهل بدر خاصة
 319 ..................... قتادة .......................هم أهون على اهلل من ذلك
 444 ..................... قتادة  .............. حيب اهلل يزُه وإغماضه بعينيه فيما ال
 474 ......... علي بن أيب طالب .......................هو ابن آدم الذي قتل أخاه

 344 ..................... قتادة .........................عبد يف السماءهو الذي ُي
 441 ..................... قتادة ...................................هي ليلة القدر

 413 .. اهلل بن الشخريبن عبد مطرف ...........................وجدنا أنصح عباد اهلل 
 349 .................... احلسن ..............لقدر يف كل رمضانيا أبا سعيد ليلة ا



 فهرس اآلثار: ثانيًا 

 
 

(391) 

 الصفحة .............. القائل .................................... األثننر
 477 ..............  يد بن أسلم ...........................يؤتى املؤمن عند املو 

 443 ................... الشعيب .................................يثغر الغالم لسبع
 411 ................. ابن عباس ..........................أوهلم على آخرهم حيبس

  444 ................ .ابن عباس .............يشبه بعضه بعضًا ويرد بعضه إىل بعض
 344 ..................... قتادة ..................................... يعين القرآن
 344 ..................... قتادة ..................................تبعكايعين من 

 444 ............ سعيد بن جبري ...............................يفسر بعضه بعضًا
 74 ............. مالك بن دينار ...........يقام داود يوم القيامة عند ساق العرش

 344 ................. ابن عباس ..........................ميكث عنهم ألف سنة
 441 ..................... قتادة ........................ينادى كل قوم بأعماهلم

 411 .................. الضحاك ................ينادون يوم القيامة بأشنع أاالهم
 441 ..................... قتادة ......................ينادي أهل اجلنة أهل النار
 441 ................ ابن جريج ......................ينادي أهل النار أهل اجلنة

 314 ..................... قتادة ..............ينسيك القرآن ويقطع عنك الوحي
 341 ................. ابن عباس .......................................يوم بدر

 



 رس األبيات الشعريةفه: ثالثًا 

 
 

(394) 

 

 فهرس األبيات الشعرية: ثالثًا
 

 الصفحة عدد األبيات البيت األول
 

 َت أكرْميَت الكيرمَي ملكَتيهُ   إذا أْن
 رََّدامتي  اييمَ ْميَت اللَّ َروإن أنَت أْك 

 
4 344 

 ين ي ِم فاستوحشَت إيلَّ أسأَ 
 ييلُ ِماجَل َكَسَنآ نَتَسْحَأ ْوَلَو 

 
4 79 

 روٍرعنييدي يف ُسيي م اهَليي دَُّشييَأ
 االَقييِتاْن ُهُباِحَصيي ُهْنييَع َنيّقَتيي 

 
4 337 ،344 

 ينييياَلَع لُُّدا َتيييَنيييآثاَر إنَّ
 اِرنا إىل اآلَثييَدْعييروا َبُظفيياْن 

 
4 444 

 َأيَن اْلِذي اهَلَرَميان ِميْن ُبْنَياِنيهِ   
 ما َقْوُمُه َما َيْوُمُه ميا اْلَمْصيَر ُ   

 
4 444 

 تيياهلِل مييا موَسييى وال  
 عيَسييى املسيييُح وال حممييْد 

 
3 471 

 َتأّمْل ُسُطوَر الكالنياِ  فإهنيا  
 من امللك األعلى إليَك رسالُل 

 
4 474 

 ُتييْب علينييا فإننييا َبَشيير  
 َما َعَرْفنياَك َحيقَّ َمْعِرَفِتيكْ    

 
4 474 

 [َنياَقِتي ]َأْجَباِل َمكََّة ىل ِإ نُِّحَت
 ةَوِمْن ُدوهنا أبواُب صَْنَعاءََ ُموَصَد 

 
4 411 



 رس األبيات الشعريةفه: ثالثًا 

 
 

(394) 

 
 الصفحة األبيات عدد البيت األول

 

 اَك إذا ناَبْتييَك نالبييٌةَخييَشيياِوْر َأ
 وراِ ِل املُشي ْهن َأَت ِمْنيومًا وإن ُك 

 
4 344 

 أْنَعِم عيشيةٍ ا فيها بي ْوَنَغد ْقَلَو
 اِدَتي األْويف ِهلِّ ُمْلٍك َثاِبيِت   

 
4 11 

 ويف كييلِّ شيييٍء َلييُه آيييٌة
 َتييدلُّ علييى أنييُه َواحييدُ  

 
4 473 

 ِهِبيي اهلييداُة مَُّتْأرًا لَتييْخَصيي وإنَّ
 اُرَنيي ِهِسييْأي َرِفيي م َلييَع ُهنَّييَأَك 

 
4 344 

 وعاقبُة الصَِّز اجلميِل َجميليةٌ 
 رصبُّالّتوأحسُن أخالِق الرجال  

 
4 94 

 َكْم عاقٍل عاقٍل أْعَيْت مذاهُبيه 
 وجاهٍل جاهٍل َتْلَقاُه َمْر وقيا  

 
4 411 

 ُكِتييَب الَقْتييُل والِقَتيياُل َعلْينييا 
 يوِلى الغاِنَييياِ  َجييرُّ الييذُّوعليي 

 
4 349 

 كلُّ َعْفٍو َأتيى ِبَغيرِي اْقِتيَدارِ   
 ُحجٌة الجييٌء إليهيا اللَِّايامُ    

 
4 434 ،444 

 وقيياِرن إذا َقاَرْنييَت ُحييرًا َفِإنََّمييا
 َيييزيُن وُيييْزِري ِبييالَفىت ُقَرَنيياؤه 

 
4 474 ،341 

 رأيت الوليد بن اليزيد مباركًا
 الفة كاهليه شديدًا بأحناء اخل 

 
4 91 

 



 رس األبيات الشعريةفه: ثالثًا 

 
 

(393) 

 الصفحة عدد األبيات البيت األول
 

 َعن َقريِنِه َعِن امَلرِء ال تسَأل َوَسْل
 يِدَتي ْقَفُكلُّ َقيريٍن ِبامُلقياِرِن يَ   

 
4 474 

 َمْن َتلَق ِمْنُهْم َتُقْل الَقْييُت َسيّيَدُهمْ  
 ِمْثَل النُُّجوم الَِّتي َيْسِري ِبها السَّياِري  

 
4 343 

 نَي َحييْويلثييَرُة البيياِكوَلييْوال َك
 علييى إْخييَواِنِهْم لَقَتْلييُت َنْفِسييي 

 
4 339 

 
  



 فهرس األعالم: رابعًا 

 
 

(394) 

 

 مفهرس األعال: رابعًا

 الصفحة .......................................................... العلنم
 344، 439، 441، 444، 91، 14 ........................... إبراهيم عليه السالم

 441 .............................................................. إبراهيم النخعي

 ،411، 99، 94، 17، 14، 44، 44، 44 ...... (عبد الرمحن بن حممد)ابن أيب حامت 
414 ،444 ،444، 444 ،411 ،417 ،411 ،411 ،411 ،494 ،499 ،441 ،
444 ،447 ،433 ،443 ،441 ،441 ،417 ،471 ،477 ،471 ،341 ،344 ،
344 ،331 ،344 ،349 ،311. 

 311، 311 ....................................... (عبد اهلل بن حممد)ابن أيب الدنيا 

 314، 347، 477، 437، 441، 434، 441 ...... (عبد اهلل بن حممد)ابن أيب شيبة 

 331 ............................................... (د بن عمروأمح)ابن أيب عاصم 

  441، 441، 444 ............................ (عبد امللك بن عبد العزيز)ابن جريج 

 471 .............................................. (إسحاق بن إبراهيم)ابن راهويه 

 474 ........................................ (عبد اهلل بن عدي اجلرجاين)ابن عدي 

 341 ................................................. (علي بن احلسن)ابن عساكر 

 374، 344، 437، 74 ................................................. هابن ماج

 319، 471، 471 ..................................................... ابن املبارك

 ،413، 414، 449، 441، 431، 447، 73، 44 ... (أمحد بن موسى)ابن مردويه 
417 ،411 ،474 ،471 ،414 ،417 ،494 ،491 ،499 ،444 ،441 ،437 ،
431 ،444 ،441 ،474 ،414 ،311 ،341 ،344 ،341 ،347 ،341 ،344 ،
333 ،334 ،331 ،341 ،347 ،349 ،341 ،349 ،314 ،311 ،374 ،374 ،
374 



 فهرس األعالم: رابعًا 

 
 

(394) 

 الصفحة .......................................................... العلنم
 441، 417، 411، 411، 11، 14، 44، 43، 44 ... (حممد بن إبراهيم)ابن املنذر 

444 ،444 ،411 ،413 ،471 ،494 ،494 ،497 ،499 ،444 ،441 ،449 ،
441 ،447 ،441 ،431 ،441 ،441 ،471 ،477 ،471 ،417 ،494 ،341 ،
343 ،344 ،333 ،334 ،331 ،341 ،344 ،344 ،344 

 441 ................................................................. أبو إسحاق 

 341 .................................................................... أبو أمامة

 477، 471، 447، 31 ............................. عنهأبو بكر الصديق رضي اهلل 

 444، 417، 14، 44 ................................................... أبو جهل

 341، 437، 499 ..................................(سليمان بن األشعث)أبو داود 

 444 ................................................................ أبو الدحداح

 444 ............................................ (حممد بن سيف)أبو رجاء األ دي 

 411، 414، 419، 41، 47، 41، 44، 4، 4 .. (لعماديحممد ابن  حممد)أبو السعود

 349 ............................................................ أبو سعيد اخلدري

 444 ........................................... (السري بن سهل)أبو سهل السري 

 349، 494، 441، 444، 499، 419، 441 ........ (عبد اهلل بن حممد)أبو الشيخ 

 44 .................................................................... أبو طالب

 314، 433 ............................................................ أبو العالية

 314 ........................................................... أبو مالك األشعري

 311، 311 ............................................ (أمحد بن عبد اهلل)أبو نعيم 

 341، 437، 434، 491، 411، 417، 414، 414، 411 ............ أبو هريرة
 ....................  347 ،347 ،341 

 311، 341، 474، 437، 491، 73 ..................... (أمحد بن علي)أبو يعلى 

 431، 434، 419، 411، 471، 471، 411، 441، 94، 74، 7 . أمحد بن حنبل
 ................................... 437 ،444 ،419 ،477 ،341 ،331 ،374 



 فهرس األعالم: رابعًا 

 
 

(391) 

 الصفحة .......................................................... العلنم
 71 ................................................................. أمحد بن نصر

 91 ........................................................... إدريس عليه السالم

 441، 444، 417، 411، 411، 11، 14، 41، 44، 43، 44 ... أرطأة بن املنذر
444 ،444 ،411 ،413 ،471 ،494 ،494 ،497 ،499 ،444 ،441 ،449 ،
441 ،447 ،441 ،431 ،441 ،441 ،471 ،477 ،471 ،417 ،494 ،341 ،
343 ،344 ،333 ،334 ،331 ،341 ،344 ،344 ،344 

 411 .......................................................... سرافيل عليه السالمإ

 431 ................................................. (سليمان بن مهران)األعمش 

 494 ................................................... (أبو عبيد)القاسم بن سالم 

 91 ............................................................. إلياس عليه السالم

 91 ............................................................ أخطوب ليسع بنا

 444 ..................................................................... أم معبد

 14 ................................................ (فاختة بنت أيب طالب) أم هانئ

 499، 437، 499، 411، 444، 441 ............................. أنس بن مالك

 71، 19، 17 ...............................................................أوريا

 317، 91، 94 ،93 ،94، 19 .................................. أيوب عليه السالم

 437 .............................................................. الزاء بن عا ب

 374، 347، 474، 447، 419، 411، 441 .............. (أمحد بن عمرو)البزار 

 314، 74، 14 ،34 .................................. (احلسني بن مسعود)البغوي 

 417 .............................................................. بالل بن رباح 

 ،474، 411، 417، 444، 441، 419، 74، 44 ...... (أمحد بن احلسني)البيهقي 
471 ،471 ،411 ،494 ،499 ،411 ،437 ،444 ،441 ،441 ،471 ،311 ،
347 ،344 ،344 ،344 ،341 ،349 ،314 ،374. 



 فهرس األعالم: رابعًا 

 
 

(397) 

 الصفحة .......................................................... العلنم
 374 ......................................................................... تبع

 ،437، 444، 471، 471، 474، 441، 414، 11، 74، 74، 43 ...... الترمذي
 444 ،474 ،341 ،341 ،347 ،341 ،311. 

 311 ............................................................. ثعلبة بن حاطب

 411، 444 ................................................................ ثوبان

 319 ................................................................. ثور بن يزيد

 441 ............................................................. جابر بن عبد اهلل

 311، 349، 311، 411 ،471 ،471 ،444 ،449 ،447 ،94 .... جزيل عليه السالم

 17 ....................................................................... جرادة

 441، 434 ................................................ جويز بن سعيد البلخي

 411 .......................................................... حاطب بن أيب بلتعة

 474، 441، 444، 437، 411، 494، 444، 414، 11، 74، 44 ....... كماحلا
471 ،341 ،331 ،341 ،347 ،344 ،349 ،374 

 344 ............................................................ احلارث بن هشام

 333 ...................................................................... حبيب

 314، 443 ...................................................... حذيفة بن اليمان

 341 .............................................................. احلسن البصري

 74 ............................................................. فضلالاحلسني بن 

 431، 437، 444، 11، 74 ....................... (حممد بن علي)احلكيم الترمذي 

 491، 417 ...................................................... خباب بن األر 

 311، 344، 343، 437، 444 ................. (أمحد بن علي)اخلطيب البغدادي 

 411 ................................................................ خليل بن مرة



 فهرس األعالم: رابعًا 

 
 

(391) 

 الصفحة .......................................................... العلنم
 471 ............................................. (علي بن عمر بن أمحد)الدارقطين 

 ،74، 74، 73، 74، 74، 71، 19، 11، 17، 11، 14، 13..... داود عليه السالم
 13 ،11 ،94 ،91 ،99 

 344، 311، 91، 13 ................................ (شريويه بن شهردار)الديلمي 

 314 ................................................... (أمحد بن مروان) الدينوري

 ،449، 444، 414، 17، 14، 74، 74، 11، 44، 7 ...... (حممد بن أمحد)الذهيب 
444 ،417 ،474 ،417 ،411 ،499 ،411 ،419 ،444 ،437 ،444 ،444 ،
441 ،474 ،471 ،499 ،319 ،341 ،337 ،341 ،347 ،344 ،343 ،311 ،
314 ،374 

 91 .................................................................... الكفل وذ

 314 ............................................................... راشد بن سعد

 311، 349 ....................................................... ربيعة بن كلثوم

 491 .................................................... (إبراهيم بن حممد)الزجاج 

 317، 91، 14 ................................................  كريا عليه السالم

 311 ................................................................... الزخمشري
 343، 477، 431 ..................................................  يد بن أسلم

 344 .............................................  ينب بنت جحش رضي اهلل عنها

 349، 344، 314، 444، 449، 19، 17، 14، 13 ............... سعيد بن جبري

 ،431، 479، 471، 477، 471، 441، 434، 449، 441 ..... سعيد بن منصور
437 ،471 ،474 ،411 ،341 ،344 ،344 ،349 

 374، 314 ،314، 311 ،471 ،477 ،431 ،417 ،14 ،41 .. سفيان بن سعيد الثوري

 444 ...................................................................... سقراط



 فهرس األعالم: رابعًا 

 
 

(399) 

 الصفحة .......................................................... العلنم
 444 ............................................................. سلمان الفارسي

 414 ............................................................... سليم بن عامر

 414، 99، 91، 94، 94، 91، 19، 11، 17، 14 ........... سليمان عليه السالم

 411، 414، 11 .......................................... سهل بن سعد الساعدي

 441 .............................................. وطي عبد الرمحن بن أيب بكرالسي

 311، 331، 344، 317 ...................................... شعيب عليه السالم

 474 .............................................................. شعيب بن حممد

 417 .............................................................. صهيب الرومي

 331، 311، 417، 411، 441، 434، 14، 11 ....................... الضحاك

 41 ...................................................................... طالو 

 ،314، 411، 441، 431، 417، 444، 444، 7 ..... (سليمان بن أمحد)الطزاين 
 374 ،374 

 413 ،411 .......................................... (عبد الصمد بن علي)الطسيت 

 344، 319، 471، 474، 434، 434، 419 ... عالشة بنت أيب بكر رضي اهلل عنها
344 ،347 ،344 ،374 

 331 ...................................................................... عاصم

 443 ...................................................... حيل الشعيباعامر بن شر

 411 ............................................................. عبد اهلل بن أنيس

 441 ........................................................... عبد اهلل بن احلارث

 344 .......................................................... عبد اهلل بن الزبعري

 74 .............................................................. عبد اهلل بن طاهر



 فهرس األعالم: رابعًا 

 
 

(411) 

 الصفحة .......................................................... العلنم
 ،411، 99، 94، 94، 11، 17، 11، 73، 74، 14، 13، 44 .. عبد اهلل بن عباس

441 ،447 ،434 ،431 ،444 ،444 ،411 ،413 ،417 ،411 ،411 ،491 ،
494 ،494 ،419 ،441 ،449 ،444 ،441 ،441 ،411 ،419 ،414 ،341، 
344 ،344 ،344 ،347 ،333 ،334 ،331 ،331 ،341 ،347 ،344 ،344 ،
349 ،311 ،314 ،374 

 444، 444، 474 ،77 ......................................... وعبد اهلل بن عمر

 439 ............................................................. عبد اهلل بن مغفل

 ،441، 419، 417، 411، 99، 94، 14، 41، 44، 43، 44 ...... عبد بن محيد
441 ،443 ،444 ،444 ،413 ،471 ،471 ،471 ،411 ،494 ،497 ،491 ،
413 ،414 ،419 ،444 ،441 ،441 ،447 ،441 ،431 ،434 ،433 ،431 ،
471 ،471 ،477 ،471 ،414 ،417 ،494 ،343 ،347 ،331 ،333 ،334 ،
331 ،341 ،344 ،347 ،343 ،344 ،349 ،314 ،319 ،374 

 434، 444، 44 ...................................... عبد الرمحن بن  يد بن أسلم

 ،434، 447، 449، 413، 444، 441، 441، 11 .... عبدالر اق بن يام الصنعاين
474 ،471 ،494 ،333 ،341 ،344 

 333 ............................................................. عروة بن مسعود

 419 ........................................................... عطاء بن أيب رباح

 341، 344، 93 .......................................... جدعانعلي بن  يد بن 

 417 ............................................................... عمار بن ياسر

 444، 414، 414، 441، 31 ................................... عمر بن اخلطاب

 311، 11 ...................................................... عمر بن عبد العزيز

 314 ،474 ...................................................... عمرو بن شعيب

 341، 344، 341، 347 ،344 ،431 ،471 ،434 ،44 .. عيسى بن مرمي عليه السالم

 419 ............................................. حممد بن حممد( أبو حامد)الغزايل 



 فهرس األعالم: رابعًا 

 
 

(414) 

 341، 314، 31 ......... (نهاعرضي اهلل )يه وسلم فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عل

 ،447، 441، 444، 444، 443، 491، 441، 14، 47، 41، 43، 44 .. فرعون
441 ،449 ،441 ،444 ،443 ،441 ،447 ،441 ،449 ،414 ،317 ،331 ،
344 ،343 ،344 ،344 ،314 ،311 ،317 ،319 ،374 

 الصفحة .......................................................... العلنم
 494، 419، 411، 17، 11 ............................ (حممد بن يوسف)الفريايب 

 71 ................................................................ القاضي عياض

 ،494، 411، 471، 444، 441، 14، 41، 44 ......... قتادة بن دعامة السدوسي
497 ،413 ،444 ،449 ،441 ،444 ،447 ،431 ،434 ،494 ،314 ،347 ،
333 ،334 ،334 ،341 ،344 ،343 ،344 ،319 ،374 

 414، 19 .................................. (كعب بن ماتع احلمريي)كعب األحبار 

 344، 417، 441 ،449، 434، 14 ............................ لوط عليه السالم

 344 ............................................................... مالك بن أنس

 74 ................................................................ مالك بن دينار

 ،433، 431، 447، 444، 413، 443، 434، 419، 417، 13، 14 ..... جماهد
477 ،471 ،414 ،417 ،319 

 419 ........................................................ حممد بن أمحد القرطيب

 ،431، 441، 417، 479، 471، 474، 41، 7 ........ حممد بن إااعيل البخاري
 471 ،343 ،344 

 ،417، 411، 414، 94، 17، 13، 14، 41، 43، 44 ..... حممد بن جرير الطزي
419 ،441 ،443 ،444 ،444 ،444 ،413 ،411 ،471 ،471 ،411 ،494 ،
431 ،441 ،441 ،471 ،474 ،471 ،494 ،344 ،347 ،344 ،333 ،334 ،
331 ،341 ،344 ،343 ،344 ،349 ،314 ،314 ،319 ،374 



 فهرس األعالم: رابعًا 

 
 

(414) 

 71 ...................................................... حممد بن عبد اهلل األهبري

 474 .................................................... عمروحممد بن عبد اهلل بن 

 44 ............................................................... حممد بن كعب

 349، 341، 494، 441، 411 .................................... حممد بن نصر

 الصفحة .......................................................... العلنم
 ،419، 441، 417، 471، 443، 41 ........ (صاحب الصحيح)مسلم بن احلجاج 

471 ،341 ،344 

 413 ................................................ مطرف بن عبد اهلل بن الشخري

 374، 431، 444 .................................................. معاذ بن جبل

 419 ............................................................. معاوية بن حيدة

 314، 471 ............................................... ملك املو  عليه السالم

 ،441، 441، 444، 471، 441، 444، 91، 11، 41، 43 ... ى عليه السالمموس
449 ،444 ،443 ،434 ،444 ،414 ،314 ،317 ،311 ،347 ،344 ،344 ،
343 ،344 ،311 ،317 

 491 ...................................................................... ميسرة

 471 .......................................................... ميكاليل عليه السالم

 411 .............................................................. نافع بن األ رق

 441، 441 ............................................... (أمحد بن حممد)النحاس 

 344، 477، 474، 471 ،419، 437 ،471 ،474 ،411 ،17 ،73 ،43 ..... النسالي

 71 ..................................................... نصر بن حممد السمرقندي

 437، 431 ...................................................... النعمان بن بشري

 ،441، 447، 441، 449، 414، 419، 444، 431، 14 ....... نوح عليه السالم
 417 ،411 ،499 ،311 ،317 



 فهرس األعالم: رابعًا 

 
 

(413) 

 499 ............................................................. هارون بن رلاب

 417، 411، 414 ............................................... هود عليه السالم

 341، 494 ...................................................... واثلة بن األسقع

 417، 441 ..................................................... وحشي بن حرب

 الصفحة .......................................................... العلنم
 333 .............................................................. الوليد بن املغرية

 319، 494، 444، 479، 14 ......................................وهب بن منبه

  91 ............................................................. حيىي عليه السالم  

 431 ................................................................ يزيد الرقاشي

 97 ........................................................... يعقوب عليه السالم

 441 ................................................................ يعلى بن أمية

 314، 444، 97، 11 ......................................... يوسف عليه السالم

 444 ......................................... يوسف بن إبراهيم بن يوسف الصديق

 91 ........................................................................ يوشع

 



 ...فهرس مصادر المؤلف: خامسًا 

 
 

(414) 

 

 التي  ف ومراجعهفهرس مصادر المؤل: خامسًا
 نص على ذكرها في كتابه هذا

 الصفحة .................................................... مصادر املؤلف

 41 .............................................. اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي 
 343، 437، 44 .......................................... .األدب املفرد للبخاري 

 41 ..................................................... زول للواحدييأسباب الن
 44 .........................................................األهوال البن أيب الدنيا

 441، 44 ................................................ .البدور السافرة للسيوطي
 374، 344، 444، 411، 471، 44 ..................... .البعث والنشور للبيهقي
 414 ......................................................... .البعث البن أيب داود

 444، 44 ........................................... تاريخ بغداد للخطيب البغدادي

 44 ..................................................... تاريخ دمشق البن عساكر
 44 .............................................. تعظيم قدر الصالة حملمد بن نصر 

 41 ............................................................ تفسري ابن أيب حامت

 41 ............................................................... تفسري ابن املنذر

 41 ............................................................. تفسري ابن مردويه

 47، 41، 44، 41، 39، 1، 4 .................................. تفسري أيب السعود

 41، 34 ............................................................ تفسري البغوي

 41، 7 ............................................................. تفسري الطزي



 ...فهرس مصادر المؤلف: خامسًا 

 
 

(414) 

 الصفحة .................................................... مصادر املؤلف
 41 ................................................................ تفسري الفريايب

 41 ............................................................. تفسري عبد الر اق

 41 ........................................................... تفسري عبد بن محيد

 44 ..................................................... حادي األرواح البن القيم

 44 ............................................... حلية األولياء أليب نعيم األصبهاين

 444، 41، 39 ....................................................... الدر املنثور

 44 ........................................................... داللل النبوة للبيهقي

 311، 44 ............................................... ذكر املو  البن أيب الدنيا

 44 .............................................................. القيمالروح البن 

 314، 43، 41 ...................................... الروضة الندية لألمري الصنعاين
 44 .........................................  اد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم

 14، 43 ........................................................  غل العلم للذهيب

 44 ............................................................. الزهد البن املبارك

 94، 74، 44 .......................................... الزهد لإلمام أمحد بن حنبل

 44 .......................................................... السنة البن أيب عاصم

 44 ................................................................ هسنن ابن ماج

 44، 41 ............................................................ سنن أيب داود

 44 ................................................................. سنن الترمذي

 44 ................................................................. لنساليسنن ا

 41 ......................................................... سنن سعيد بن منصور

 94، 43، 31، 41 .................................... السيف الباتر لألمري الصنعاين



 ...فهرس مصادر المؤلف: خامسًا 

 
 

(411) 

 الصفحة .................................................... مصادر املؤلف
 ،347، 437، 499، 494، 474، 411، 417، 444، 44 ... شعب اإلميان للبيهقي

341 ،311 

 44 ................................... الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض

 44 ............................................................. صحيح ابن حبان

 44، 41، 7 ...................................................... صحيح البخاري

 44 ............................................................... .لم صحيح مس
 471، 44 ...................................................... الصفا  للدارقطين

 44 ...................................................... صفة اجلنة البن أيب الدنيا

 444، 44 ...................................................... العظمة أليب الشيخ

 44 ............................................... فتح الباري البن حجر العسقالين
 44 ............................................ فضالل الصحابة أليب نعيم األصبهاين

 41 ....................................................... فضالل القرآن أليب عبيد

 43 ............................................... الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي

 44 ................................................... القاموس احمليط للفريو آبادي
 44 ....................................................... لليل حملمد بن نصرقيام ا

 414، 414، 91، 74، 74، 17، 41، 39، 44 ......................... الكشاف

 314، 43 ....................................................... اجملالسة للدينوري

 44 ............................................. املستدرك على الصحيحني للحاكم

 44 ................................................................ مسند أيب يعلى

 44 ............................................................. مسند اإلمام أمحد

 44 ...................................................................مسند البزار



 ...فهرس مصادر المؤلف: خامسًا 

 
 

(417) 

 الصفحة .................................................... مصادر املؤلف
 44 ....................................................... مسند الفردوس للديلمي

 41 .......................................................... .مصنف ابن أيب شيبة

 41 ........................................................... .مصنف عبد الر اق

 41 .................................................. .معاين القرآن وإعرابه للزجاج

 44، 7 .................................................... .معجم الطزاين األوسط

 ،314، 411، 441، 431، 417، 444، 444، 7 .......... .معجم الطزاين الكبري
374 ،374 

 41 ..................................................... .الناسخ واملنسوخ للنحاس

 414، 44 ............................... .النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري

 437، 44 ......................................... .نوادر األصول للحكيم الترمذي

 



 فهرس مصادر ومراجع التحقيق: سادسًا 

 
 

(411) 

 

 فهرس مصادر ومراجع التحقيق: ًاسادس

 .القرآن الكرمي: أواًل
 .املخطوطات: ثانيًا
o الروض النضري، إبراهيم بن حممد بن إااعيل األمري الصنعاين. 

 :املراجع املطبوعة: ثالثًا

o  إحتاف فضالء البشر يف القراءا  األربعة عشر، شهاب الدين أمحد بن حممد الدمياطي
 (.بريو )هي دار الكتب العلمية 4444أنس مهرة،  الشهري بي البنا، علق عليه

o  (.بريو )اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية 

o   اجتما  اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية، البن القيم، تعليق خالد عبيد
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4444، 4الغين حمفوظ، ط

o هي4414ن، أمحد بن علي اجلصاص، دار إحياء التراث العريب، أحكام القرآ. 
o  أحكام القرآن، حممد بن عبد اهلل املعروف بي ابن العريب، تعليق حممد بن عبد القادر

 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4444، 3عطا، ط

o (.القاهرة)هي، دار احلديث 4414، 4اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم، ط 

o قضاة، وكيع بن اجلراح، عامل الكتب، بريو ، لبنانأخبار ال. 
o  4ااعيل البخاري، حتقيق حممد عبيد القيادر عطيا، ط   إاألدب املفرد، حممد بن ،

 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4441

o السعود حممد بن حممد بن مصطفى  وإرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، أب
-هيي 4449، 4عبد اللطيف عبيد اليرمحن، ط   العمادي احلنفي، وضع حواشيه

 .م، دار الكتب العلمية4999

o رشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، للشوكاين، دار الكتيب العلميية   إ
 (.بريو )



 فهرس مصادر ومراجع التحقيق: سادسًا 

 
 

(419) 

o    4إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد ناصير اليدين األلبياين، ط ،
 (.بريو )هي، املكتب اإلسالمي 4414

o هيي، دار  4449، 4غة، الزخمشري، حتقيق حممد باسل عيون السود، طأساس البال
 (.بريو )الكتب العلمية 

o الفحيل،  اسنيزول، علي بن أمحد بن حممد الواحدي، حتقيق ماهر بن ييأسباب الن 
 (.الرياض)هي، دار امليمان 4441، 4ط

o هي،4444، 4االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الز، حتقيق علي حممد، ط 
 (.بريو )دار اجليل 

o  ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة، عز الدين بن األثري اجلزري، حتقيق علي حممد معوض
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4444، 4وعادل أمحد، ط

o 4األااء والصفا ، أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق عبد اهلل بن حممد احلاشدي، ط ،
 (.جدة)، مكتبة السوادي 4444

o ابة يف متييز الصحابة، البن حجر العسقالين، حتقيق علي بن حمميد البجياوي،   اإلص
 (.بريو )هي، دار اجليل 4444، 4ط

o إصالح املنطق، يعقوب بن السكيت، دار املعارف، القاهرة. 
o     أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن حمميد املختيار اجلكيين

هيي، دار الكتيب   4447، 4ز اخلاليدي، ط الشنقيطي، حتقيق حممد عبد العزيي 
 (.بريو ) العلمية

o      ، أضواء البيان، حممد األمني الشنقيطي، دار الفكير للطباعية والنشير، بيريو
 .هي4444

o  هيي، دار ابين كيثري    4444، 9إعراب القرآن وبيانه، حميي الدين دروييش، ط
 (.بريو )، ودار اليمامة (بريو )

o 4 هري غا ي  اهد، ط/ د النحاس، حتقيق دإعراب القرآن، أبو جعفر أمحد بن حمم ،
 (.بريو )هي، عامل الكتب 4441
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o عالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم، رتبه وضبطه حممد عبد السالم إبيراهيم،  إ
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4444، 4ط

o  ،الطبعية  أعالم النبوة، احلسن بن حممد املاوردي، دار الكتاب العريب، بريو ، لبنان
 .هي4417األوىل، 

o (.بريو )م، دار العلم للماليني 4114، 44األعالم، خري الدين الزركلي، ط 

o  هيي، دار  4444، 4األغاين أليب الفرج األصفهاين، شرح يوسف علي طوييل، ط
 (.بريو )الكتب العلمية 

o اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األااء والكىن واألنساب، لألمري 
 (.القاهرة)بن ماكوال، حتقيق عبد الرمحن املعلمي، دار الكتاب اإلسالمي ااحلاف  

o   األنساب، عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين، حتقيق عبدالرمحن بين
 (.القاهرة)بن تيمية اهي، مكتبة 4411، 4حيىي املعلمي اليماين، ط

o هي، دار الكتب العلمية 4443، 4د، طاألولياء، البن أيب الدنيا، حتقيق حممد السعي
 (.بريو )

o  إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفا  إىل املذهب احلق من أصول التوحيد، حملمد بن
 (.بريو )م، دار الكتب العلمية 4917، 4إبراهيم بن الو ير، ط

o    اإليضاح يف علوم البالغة، جالل الدين اخلطيب القزويين، وضع حواشييه إبيراهيم
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4444، 4ين، طمشس الد

o  ،البحر احمليط، بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي، ضبط حممد حممد تامر
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4444، 4ط

o    قييق  البحر احمليط، حممد بن يوسف بن علي الشهري بيأيب حييان األندلسيي، حت
 .م، دار إحياء التراث العريب4114-هي4443، 4الر اق املهدي، ط عبد.د

o هيي، دار  4441، 4بدالع الفوالد، البن القيم، حتقيق حممد بن إبراهيم الزغلي، ط
 (.عمان)املعايل 

o هي، دار هجر4447، 4عبد اهلل التركي، ط/ البداية والنهاية البن كثري، حتقيق د. 
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o  وكاين، دار الكتيب  البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن التاسع، حممد بن علي الشي
 .لعلميةا
o هيي،  4443، 4البدور الزاهرة يف القراءا  العشر املتواترة، عبد الفتاح القاضي، ط

 (.مكة املكرمة)مكتبة أنس بن مالك 

o   4البدور السافرة يف أحوال اآلخرة، السيوطي، حتقيق حممد حسين الشيافعي، ط ،
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4443

o قرآن، بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي، خرج أحاديثه وعلق الزهان يف علوم ال
 .(بريو )هي دار الكتب العلمية 4444عليه مصطفى عبد القادر عطا، 

o      4البعث والنشور، أمحد بن احلسني البيهقيي، حتقييق عيامر أمحيد حييدر، ط ،
 (.دمشق)هي، دار يعرب للدراسا  والنشر 4411

o هي، دار 4417، 4سجستاين، حتقيق حممد  غلول، طالبعث، عبد اهلل بن أيب داود ال
 (.بريو )الكتب العلمية 

o  بادي، حتقييق حمميد   آالبلغة يف تاريخ ألمة اللغة، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريو
 (.الكويت)هي، مجعية إحياء التراث اإلسالمي 4417، 4املصري، ط

o  األنباري، عليق علييه   البيان يف إعراب غريب القرآن، أبو الزكا  عبد الرمحن بن
 (.بريو )بركا  بن يوسف هبود، دار األرقم بن أيب األرقم، 

o الداين والبيان يف عد آي القرآن، أبو عمر. 

o    تاج العروس من جواهر القاموس، حممد بن مرتضى الزبيدي، حتقيق عبيد العلييم
 .هي، مطبعة حكومة الكويت4417، 4الطحاوي، ط

o هي، 4441، 4، حتقيق سيد كسروي حسن، طتاريخ أصبهان، أبو نعيم األصبهاين
 (.بريو )دار الكتب العلمية 

o دار الكتيب العلميية     ه4447لوك ، حممد بن جرير الطيزي ،  تاريخ األمم وامل ،
 (.بريو )

o  (.بريو )التاريخ الكبري، حممد بن إااعيل البخاري، دار الكتب العلمية 
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o هي، 4444، 4القادر عطا، ط تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، حتقيق مصطفى عبد
 (.بريو )دار الكتب العلمية 

o   ،تاريخ دمشق، علي بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي، حتقيق عمر بن غرامة العميروي
 (.بريو )هي، دار الفكر 4444

o  4تأويل خمتلف احلديث، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، حتقيق حممد حميي اليدين، ط ،
 (.الدوحة)، مؤسسة اإلشراق ( بريو)هي، املكتب اإلسالمي 4449

o     4التبيان يف آداب محلة القرآن، النووي، حتقييق عبيد القيادر األرنياؤوط، ط ،
 (.دمشق)هي، مكتبة دار البيان 4413

o  التبيان يف إعراب القرآن، أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني العكزي، وضع حواشيه حممد
 (.بريو )مية ، دار الكتب العل ه4449، 4حسني مشس الدين، ط بنا

o ي، نشر عيسى البايب احلليب وشركاه، القاهرةالتبيان يف إعراب القرآن، العكز. 
o دار سحنون4التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، ط ،. 

o هيي، دار إحيياء   4444، 3حتفة األحوذي، حممد بن عبد الرمحن املباركفوري، ط
 (.بريو )التراث العريب 

o ال الدين الزيلعي، دار ابن خزمية، الريياض، الطبعية   ختريج أحاديث الكشاف، مج
 .هي4444األوىل، 

o  (.بريو )تذكرة احلفاظ، للذهيب، دار الكتب العلمية 

o    ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، للقاضي عيياض بين
هي، طبعية  4413، 4موسى بن عياض السبيت، حتقيق حممد بن تاويت الطبخي، ط

 .ملغربية و ارة األوقاف والشؤن اإلسالميةاململكة ا

o  ،الترغيب والترهيب، إااعيل بن حممد بن الفضل األصبهاين املعروف بي قوام السنة
 (.القاهرة)هي، دار احلديث 4444، 4ط

o    الترغيب والترهيب،  كي الدين عبد العظيم بن عبد القوي املنذري، اعتىن بيه أبيو
 .صهيب الكرمي، بيت األفكار الدولية
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o    التعديل والتجريح، سليمان بن خلف الباجي، حتقيق أمحد البزار، اململكية املغربيية
 .اإلسالمية نو ارة األوقاف والشؤو

o     4التعليقا  احلسان على صحيح ابن حبان، حمميد ناصير اليدين األلبياين، ط ،
 (.جدة)هي، دار با و ير 4444

o  اإلسالمي، بريو ، لبنان، تغليق التعليق، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، املكتب
 .هي4414الطبعة األوىل، 

o ،أسعد بن حممد الطييب، : حتقيق تفسري ابن أيب حامت، حممد بن إدريس بن أيب حامت 
 .املكتبة العصرية، صيدا، بريو ، لبنان

o تفسري البيضاوي، دار الفكر، بريو ، لبنان. 
o    هيي 4447، 4تفسري البيضاوي، ناصر الدين عبد اهلل بن عمر بين حمميد، ط-

 .م، دار الكتب العلمية4997

o  ،هي4444تفسري الثعليب، دار إحياء التراث العريب، بريو ، لبنان. 
o   ، تفسري الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، دار الكتب العلمية، بيريو

 .هي4413لبنان، الطبعة األوىل، 
o ن أمحد احمللى َو جالل تفسري اجلاللني ُطِبَع هبامش القرآن الكرمي، جالل الدين حممد ب

 .الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، قدم له وراجعه مروان سوار، دار املعرفة

o حسني بين إبيراهيم بين     قيقتفسري القرآن العظيم، احلاف  ابن كثري الدمشقي، حت
 . م، دار الفكر4994-هي4444، 4 هران، ط

o  هيي 4444، 4ط ، حممد بن صياحل العثييمني،  ٱتفسري القرآن الكرمي سورة-
 .م، دار الثريا4114

o  ،هي4441تفسري القشريي، دار الكتب العلمية، بريو ، لبنان. 
o زيل وحقالق التأويل، عبد اهلل بن أمحد بن حممود يتفسري النسفي املسمى مدارك التن

م، دار الكتيب  4994-هيي 4444، 4النسفي، ضبط الشيخ  كريا عمريا ، ط
 .العلمية
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o هي دار الكتب 4449، 4ين، حتقيق حممود حممد عبده، طتفسري عبد الر اق الصنعا
 (.بريو )العلمية

o تفسري جماهد، جماهد بن جز، املنشورا  العلمية، بريو ، لبنان. 
o  ،هي4411تقريب التهذيب، أمحد بن حجر، دار الرشيد، سوريا، الطبعة األوىل. 

o 4تاين، طتقريب التهذيب، البن حجر العسقالين، حتقيق صغري أمحد شاغف الباكس ،
 (.الرياض)هي، دار العاصمة 4443

o   التمثيل واحملاضرة، عبد امللك بن حممد الثعاليب، حتقيق عبد الفتاح حممد احلليو، دار
 (.القاهرة)إحياء الكتب العربية 

o حممد بو خبزة،: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر بن عبد الز، اعتىن به 
 .، اململكة املغربية و ارة األوقاف والشؤون اإلسالميةعرابإوسعيد أمحد 

o  هيي، مؤسسية الرسيالة    4444، 4هتذيب التهذيب، البن حجر العسيقالين، ط
 (.بريو )

o   ،هتذيب الكمال، مجال الدين أبو احلجاج يوسف املزي، حتقيق بشار عواد معيروف
 (.بريو )هي، مؤسسة الرسالة 4443، 4ط

o 1عبد العزيز إبراهيم الشيهوان، ط / مية، حتقيق دالتوحيد، حممد بن إسحاق بن خز ،
 (.الرياض)هي، مكتبة الرشد 4441

o يي، حمميد بين عبيد اهلل الوهيبي    / ، حتقيق دهالتوحيد، حممد بن إسحاق بن مند
، ودار (مصير )هي، دار اهلدي النبوي 4441، 4موسى عبد العزيز الغصن، ط /د

 (.السعودية)الفضيلة 

o عبد الرمحن بن صياحل احملميود،   / قدامة املقدسي، شرح د تيسري ملعة االعتقاد، البن
 (.الرياض)هي، دار الوطن 4443، 4ط

o باد آهي مطبعة دالرة املعارف العثمانيية حبييدر  4411، 4الثقا ، البن حبان، ط
 (.اهلند)
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o   جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أيب جعفر حممد بن جرير الطزي، ضبط وتعلييق
 .م، دار إحياء التراث العريب4114-يه4444، 4حممود شاكر، ط

o    ،اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسيننه وأياميه
حملمد بن اااعيل البخاري، مراجعة وضبط وفهرسة حممد بن علي القطب، وهشيام  

 (.بريو )هي، املكتبة العصرية للطباعة والنشر4447، 4البخاري، ط

o  ،حممد بن عبد الر اق الرعيود،  / البن رجب احلنبلي، حتقيق دجامع العلوم واحلكم
 (.عمان)هي، دار الفرقان 4441، 4ط

o   جامع املسانيد واملراسيل، جالل الدين السيوطي، مجع وترتيب عباس أمحد، وأمحيد
 (.بريو )هي، دار الفكر 4444عبد اجلواد، 

o هارسه سيد إبراهيم اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، أعد ف
 .م، دار احلديث4994-هي4444، 4صادق وحممد علي عبد القادر، ط

o  ،اجلامع لشعب اإلميان، أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق عبد العلي عبد احلميد حامد
 (.الرياض)هي، مكتبة الرشد 4444، 4ط

o هي4444، 4اجلرح والتعديل، البن أيب حامت، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط ،
 (.بريو )دار الكتب العلمية 

o هي، 4441، 4مجهرة اللغة حممد بن دريد األ دي، علق عليه إبراهيم مشس الدين، ط
 (.بريو )دار الكتب العلمية 

o فخر الدين قباوة، / اجلىن الداين يف حروف املعاين، احلسن بن قاسم املرادي، حتقيق د
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4443، 4وحممد ندمي فاضل، ط

o    4حادي األرواح إىل بالد األفراح، البن القيم، حتقيق خلييل حمميود شييحا، ط ،
 (.بريو )هي، دار الكتاب العريب 4444

o   حاشية الشهاب، شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي، ضبط عبد الير اق
 .م، دار الكتب العلمية4997-هي4447، 4املهدي، ط
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o  احلسن بن أمحد الفارسي، حتقييق كاميل مصيطفى    احلجة للقراء السبعة، أبو علي
 .م، دار الكتب العلمية4114-هي4444، 4اهلنداوي، ط

o حيىي بن شرف النووي، (األذكار للنووي)حلية األبرار وشعار األخيار املعروف بي ،
 (.بريو )هي، مؤسسة الرسالة 4444، 4حتقيق علي الشرجبي وقاسم النوري، ط

o نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين، دار الكتيب   واء، أبحلية األولياء وطبقا  األصفي
 (.بريو )العلمية 

o   ،احلماسة املغربية، أمحد بن عبد السالم اجلراوي، دار الفكر املعاصر، بريو ، لبنيان
 .م4994الطبعة األوىل، 

o  ،خزانة األدب وغاية األرب، تقي الدين أيب بكر علي بن عبد اهلل احلموي األ راري
 (. بريو )، دار مكتبة هالل 4شعيتو، طحتقيق عصام 

o  ،خالصة األحكام يف مهما  السنن وقواعد اإلسالم، النووي، مؤسسة الرسالة، لبنان
 . ه4441بريو ، الطبعة األوىل، 

o   ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، أمحد بن يوسف املعروف بالسمني احللييب
 .، دار القلمم4993- ه4444، 4أمحد حممد اخلراط، ط.د حتقيق

o عبد اهلل التركي، دار هجر للنشير  : الدر املنثور يف التفسري باملأثور، السيوطي، حتقيق
 .هي4444والتو يع، الطبعة األوىل، 

o  املأثور، عبد الرمحن السيوطي، دار الفكر، بريو ، لبنيان،  بالدر املنثور يف التفسري
 .م4993

o  هي4444، 4ط ن بن أيب بكر السيوطي،املأثور، عبد الرمحبالدر املنثور يف التفسري-
 .م، دار الكتب العلمية4111

o هيي، دار الكتيب   4414، 4داللل النبوة، للبيهقي، حتقيق عبد املعطي قلعجي، ط
 (.بريو )العلمية 

o    الديباج املذهب، إبراهيم بن علي بن حممد املعروف بي ابن فرحون، حتقييق عليي
 (.القاهرة)هي، مكتبة الثقافة الدينية 4443، 4عمر، ط



 فهرس مصادر ومراجع التحقيق: سادسًا 
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o  ،هي، دار بريو  4411ديوان أيب العتاهية إااعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان
 (.بريو )للطباعة والنشر 

o هي، دار التنيوير  4417، 4ديوان األمري الصنعاين ، حممد بن إااعيل الصنعاين، ط
 (.بريو )

o  (.بريو )ديوان عمر بن أيب ربيعة، دار القلم 

o 4حنيا نصير احلييت، ط   / ح الطوسي، وضع حواشيه دديوان لبيد بن ربيعة، شر ،
 (.بريو )هي، دار الكتاب العريب 4444

o ذكر املو ، ابن أيب الدنيا. 
o   ،الرؤية، علي بن عمر الدارقطين، حتقيق إبراهيم حممد العلي، وأمحد فخري الرفياعي

 (.األردن)هي، مكتبة املنار 4444، 4ط

o  4املشرفة، حممد بن جعفر الكتياين، ط الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة ،
 (.بريو )هي، دار البشالر اإلسالمية 4444

o  (.بريو )روح البيان، حقي الزوسوي، دار إحياء التراث العريب 

o     روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب اليدين السييد حمميود
، 4م السيالمي، ط لوسي البغدادي،   حممد أمحد األمد وعمير عبيد السيال   اآل

 .حياء التراث العريبإم، دار 4999-هي4441

o هيي، دار احليديث   4449، 4الروح البن القيم، حتقيق عصام الدين الصبابطي، ط
 (.القاهرة)

o الدين عبداحلمييد، دار   يروضة العقالء ونزهة الفضالء، البن حبان، حتقيق حممد حمي
 (.بريو )الكتب العلمية 

o  ،هي، دار ابين  4444، 4حتقيق علي بن حسن احلليب، طرياض الصاحلني، النووي
 (.اململكة العربية السعودية)اجلو ي 

o الفرج عبد الرمحن بن علي بن اجلو ي، حتقيق عبيد   و اد املسري يف علم التفسري، أب
 .، دار الكتاب العريب-هي4444، 4الر اق املهدي، ط



 فهرس مصادر ومراجع التحقيق: سادسًا 

 
 

(441) 

o 3عبد القادر األرنؤوط، ط اد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم، حتقيق شعيب و ،
 (.بريو )هي، مؤسسة الرسالة 4411

o غل العلم، للذهيب، حتقيق حممد بن ناصر العجمي، مكتبة الصحوة اإلسالمية . 

o هيي، دار املعيراج الدوليية    4444، 4الزهد البن املبارك، حتقيق أمحد فريد، ط
 (.الرياض)

o الكوييت، الطبعية األوىل،   هناد بن السري، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، : الزهد
 .هي4411

o السحر احلالل يف احلكم واألمثال، أمحد اهلامشي، دار الكتب العلمية، بريو ، لبنان. 
o 4حسن هنيداوي، ط / سر صناعة اإلعراب، أليب الفتح عثمان ابن جين، حتقيق د ،

 (.دمشق)هي، دار القلم 4443

o  ،هي، مكتبة املعارف 4444سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد ناصر الدين األلباين
 (.الرياض)

o هي، 4441، 4سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، حممد ناصر الدين األلباين، ط
 (.الرياض)مكتبة املعارف 

o  سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر، حملمد بن خليل بن علي املرادي، دار البشالر
 .اإلسالمية، ودار ابن حزم

o  بكر عمرو بن أيب عاصم الضحاك بن خملد الشيباين، حتقيق السنة البن أيب عاصم، أبو
 (.بريو )هي، املكتب اإلسالمي 4449، 4حممد ناصر الدين األلباين، ط

o    السنن الصغرى للنسالي، أمحد بن شعيب بن علي الشهري بالنسالي، حكيم عليى
 (.اضالري) ، مكتبة املعارف4أحاديثه وآثاره وعلق عليه حممد ناصر الدين األلباين، ط

o  السنن الكزى للنسالي، أمحد بن شعيب بن علي الشهري بالنسالي، حتقيق حسن عبد
 (.بريو ) هي، مؤسسة الرسالة4444، 4املنعم شليب، ط

o    3السنن الكزى، أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق حممد عبيد القيادر عطيا، ط ،
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4444



 فهرس مصادر ومراجع التحقيق: سادسًا 

 
 

(449) 

o زيد القزويين، حكم على أحاديثه وآثاره وعليق علييه   السنن البن ماجه، حممد بن ي
 (.الرياض)، مكتبة املعارف4حممد ناصر الدين األلباين، ط

o  يب داود، سليمان بن األشعث السجستاين، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق ألالسنن
 (.الرياض)، مكتبة املعارف4عليه حممد ناصر الدين األلباين، ط

o سى بن سورة الترمذي، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق السنن للترمذي، حممد بن عي
 (. الرياض)، مكتبة املعارف4عليه حممد ناصر الدين األلباين، ط

o هيي، دار  4441، 4السنن، سعيد بن منصور، حتقيق سعد بن عبد اهلل آل محيد،ط
 (.الرياض)الصميعي 

o (.بريو )هي، مؤسسة الرسالة 4444، 44سري أعالم النبالء، للذهيب، ط 

o    ،شذرا  الذهب يف أخبار من ذهب، ابن العماد احلنبلي، دار ابن كيثري، دمشيق
 .هي4411

o هي، 4399، 4شذرا  الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي بن العماد احلنبلي، ط
 (.بريو )دار املسرية 

o  4شرح األربعني النووية، البن دقيق العيد، اعتىن بت أمحد بن حممد طياحون، ط ،
 (.جدة)باعة والصحافة والنشر هي، مؤسسة الط4413

o   شرح الطحاوية يف العقيدة السلفية، البن أيب العز احلنفي، حتقيق أمحد شاكر، طبيع
حتت إشراف الرلاسة العامة إلدارا  البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشياد،  

 (.الرياض)

o (.ضالريا)هي، دار اهلجرة 4444، 4شرح العقيدة الواسطية، حممد خليل هراس، ط 

o  (.بريو )شرح ديوان اخلنساء، عبد السالم احلويف، دار الكتب العلمية 

o 4عبد اهلل بن عمير اليدميجي، ط  / الشريعة، حممد بن احلسني اآلجري، حتقيق د ،
 (.الرياض)هي، دار الوطن 4441

o 4الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقاضي عياض، حتقيق عبد السالم حممد أمني، ط ،
 (.بريو )العلمية  هي، دار الكتب4444
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(441) 

o  إااعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق أمحد عبد (تاج اللغة وصحاح العربية)الصحاح ،
 (.بريو )هي، دار العلم للماليني 4399، 4الغفور عطار، ط

o  ،هي4444صحيح ابن حبان، حممد بن حبان، مؤسسة الرسالة، بريو ، لبنان. 
o سالم للنشر والتو يع، الريياض،  صحيح البخاري، حممد بن إااعيل البخاري، دار ال

 .هي4447الطبعة األوىل، 
o املكتيب  4411، 3صحيح اجلامع الصغري و يادته، حممد ناصر الدين األلباين، ط ،

 (.بريو )اإلسالمي 

o  هيي، دار  4،4444 جاج القشريي النيسيابوري، ط احلصحيح مسلم، مسلم بن
 (.بريو ) الكتب العلمية

o  ،4حتقيق نشيأ  بين كميال املصيري، ط    الصفا ، علي بن عمر الدارقطين ،
 (.القاهرة)هي، مكتبة ابن تيمية 4444

o  ،هي، مؤسسة 4447، 4بن أيب الدنيا، حتقيق عبد الرحيم العساسلة، طاصفة اجلنة
 (.األردن)، دار البشري (بريو )الرسالة 

o صفة اجلنة، ابن أيب الدنيا، مؤسسة الرسالة، بريو ، لبنان. 
o 4مصيطفى محييدة، ط  / حلجاج املرو ي، حتقييق د الصالة، حممد بن نصر بن ا ،

 (.بريو )هي دار الكتب العلمية 4447

o 4، حممد بن عمر العقيلي، حتقيق محدي عبيد اجملييد السيلفي، ط   الكبري الضعفاء ،
 (.الرياض)هي، دار الصميعي 4441

o 4الضعفاء واملتروكني، للنسالي، حتقيق بوران الضناوي، وكمال يوسف احلو ، ط ،
 (.بريو )مؤسسة الكتب الثقافية هي، 4414

o ضعيف الترغيب والترهيب، حممد ناصر الدين األلباين، دار املعارف، الرياض. 
o املكتيب  4441، 3ضعيف اجلامع الصغري و يادته، حممد ناصر الدين األلباين، ط ،

 (.بريو )اإلسالمي 
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o فية  علي حممد عمر، مكتبية الثقا /طبقا  احلفاظ، جالل الدين السيوطي، حتقيق د
 (.القاهرة)الدينية 

o    طبقا  احلنابلة، أليب يعلى، حتقيق عبد الرمحن بن سليمان العثيمني، طبعية األمانية
 .العامة لالحتفال مبرور مالة عام على تأسيس اململكة العربية السعودية

o  ، هيي،  4444طبقا  الشافعية، عبد الرحيم األسنوي، حتقيق كمال يوسف احلو
 (. بريو)دار الكتب العلمية 

o   4عليي حمميد عمير، ط   / طبقا  الفقهاء، أليب إسحاق الشيريا ي، حتقييق د ،
 (.القاهرة)هي، مكتبة الثقافة الدينية 4441

o     4الطبقا  الكزى حملمد بن سعد اهلامشي، حتقيق حمميد عبيد القيادر عطيا، ط ،
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4441

o  ،العلوم واحلكم، املدينة املنورةمكتبة  ، ه4447، 4ط ،لألدنه ويطبقا  املفسرين. 

o (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4413، 4طبقا  املفسرين، للسيوطي، ط 

o    طبقا  علماء احلديث، حممد بن أمحد بن عبد اهلادي الدمشقي الصياحلي، حتقييق
 (.بريو )هي، مؤسسة الرسالة 4447، 4أكرم البوشي، وإبراهيم الزبيقا، ط

o  ،أمحد بن علي املعروف بي ابن حجر العسقالين، حتقييق  العجاب يف بيان األسباب
اململكة العربيية  )هي، دار ابن اجلو ي 4441، 4عبد احلكيم بن حممد األنيس، ط

 (.السعودية

o  العظمة، عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان املعروف بي أيب الشيخ، حتقيق رضا اهلل
 (.اضالري)، دار العاصمة 4449، 4بن حممد املباركفوري، ط

o (.الرياض)هي، مكتبة الرشد 4444، 4علل احلديث، عبد الرمحن بن أيب حامت، ط 

o   عمل اليوم والليلة، أبو بكر أمحد بن حممد الدينوري املعروف بي ابن السين، حتقييق
 (.بريو )، دار األرقم بن أيب األرقم 4441، 4عبد الرمحن كوثر، ط

o  هيي،  4444، 4احلميد هنداوي، طالعني، للخليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق عبد
 (.بريو )دار الكتب العلمية 
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o    4فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بين حجير العسيقالين، ط ،
 (.دمشق)، ودار الفيحاء (الرياض)هي، دار السالم 4441

o  م، دار 4114-هيي 4444، 4فتح القدير، حممد بن علي بن حممد الشيوكاين، ط
 .الكتاب العريب

o إلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقالق اخلفية، سليمان بن عمر العجيليي  الفتوحا  ا
م، دار الكتب 4991-هي4441، 4الشهري باجلمل، ضبط إبراهيم مشس الدين، ط

 .العلمية

o    4الفتوى احلموية الكزى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقييق محيد التيوجيري، ط ،
 (.الرياض)هي، دار الصميعي 4449

o 4ر اخلطاب، شريويه بن شهردار الديلمي، حتقيق سعيد  غليول، ط الفردوس مبأثو ،
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4411

o  فضالل القرآن ومعامله وآدابه، أبو عبيد القاسم بن سالم، حتقيق أمحد بن عبد الواحد
 (.املغرب)اخلياطي، مطبعة فضالة 

o هي، 4447، 4زا ي، طالفقيه واملتفقه، للخطيب البغدادي، حتقيق عادل يوسف الع
 (.الرياض)دار ابن اجلو ي 

o  ،هي، دار 4444فيض القدير، حممد عبد الرءوف املناوي،  ضبطه أمحد عبد السالم
 (.بريو )الكتب العلمية 

o   4القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريو آبادي، علق عليه نصير اهليوريين، ط ،
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4444

o لى يف صفا  اهلل وأااله احلسىن، حممد بن صاحل العثيمني، عليق علييه   القواعد املث
، ومكتبة أصداء (الرياض)هي، مكتبة أضواء السلف 4441أشرف بن عبد املقصود، 

 (.بريدة)اجملتمع 

o  هيي، دار  4413، 4الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، لليذهيب، ط
 (.بريو )الكتب العلمية 
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o 4عبد احلميد هنداوي، ط/ ة واألدب، حممد بن يزيد املزد، حتقيق دالكامل يف اللغ ،
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4449

o   ،الكامل يف ضعفاء الرجال، عبد اهلل بن عدي اجلرجاين، دار الفكر، بريو ، لبنيان
 .هي4419

o هي، دار الفكر 4414، 4الكامل يف ضعفاء الرجال، عبد اهلل بن عدي اجلرجاين، ط
 (.و بري)

o  ،كشاف اصطالح الفنون، حممد علي بن علي التهانوي، وضع حواشيه أمحد حسن
 (. بريو )هي، دار الكتب العلمية 4441، 4ط

o زيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، جيار اهلل  يالكشاف عن حقالق غوامض التن
- ه4444، 4حممود بن عمر بن حممد الزخمشري، رتبه حممد عبد السالم شاهني، ط

 .م، دار الكتب العلمية4994

o   ،الكشف احلثيث عمن رمي بوضع احلديث، سبط بن العجمي برهان الدين احللييب
 (.بغداد)حتقيق صبحي السامرالي، مطبعة العاين 

o  حاديث على ألسنة الناس، إااعيل بن األكشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من
 (.بريو )دي، دار الكتب العلمية حممد العجلوين، ضبطه حممد بن عبد العزيز اخلال

o    ،الكشف والبيان يف تفسري القرآن، أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبيراهيم اليثعليب
 . م، دار الكتب العلمية4114-هي4444، 4حتقيق سيد كسروي حسن، ط

o زول، جالل الدين السيوطي، عليى هيامش تفسيري    يلباب النقول يف أسباب الن
 (. بريو)اجلاللني، دار املعرفة 

o  اللباب يف علوم الكتاب، عمر بن علي بن عادل الدمشقي احلنبلي، حتقيق عادل أمحد
 (.بريو )هي دار الكتب العلمية 4449، 4عبد املوجود، وعلي حممد معوض، ط

o  ،عتىن به أمني حممد عبد الوهاب وحممد الصادق العبيدي، السان العرب، البن منظور
 (.بريو ) ومؤسسة التاريخ العريب هي، دار إحياء التراث العريب4449، 3ط

o لسان العرب، حممد بن منظور، دار صادر، بريو ، لبنان. 
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o هي، 4443، 4لسان امليزان، البن حجر العسقالين، اعتىن به عبد الفتاح أبوغدة، ط
 (.بريو )دار البشالر اإلسالمية 

o ؤاد سيزكني،  حممد بن ف/ معمر بن املثىن التيمي، علق عليه د ةجما  القرآن، أبو عبيد
 (.القاهرة)مكتبة اخلاجني، 

o  ،هي4443اجملالسة وجواهر العلم، أمحد بن مروان الدينوري، دار ابن حزم، لبنان. 
o  4جممع األمثال، أمحد بن حممد امليداين، قدم له وعلق عليه نعيم حسيني  ر ور، ط ،

 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4444

o دين علي بن أيب بكر اهليثمي، حتقيق حممد عبيد  جممع الزوالد ومنبع الفوالد، نور ال
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4444، 4القادر عطا، ط

o   جممو  فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسيم
 (.الرياض)هي، دار عامل الكتب 4444العاصمي النجدي، 

o  ،4حممد فيؤاد عبيد البياقي، ط    قيقحتحماسن التأويل، حممد مجال الدين القااي ،
 .م، دار الفكر4971-هي4391

o  حتقيقعبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، احملرر 
 .م، دار الكتب العلمية4114-هي4444، 4عبد السالم عبد الشايف حممد، ط

o هيي، دار  4414طر، خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرا ي، اعتىن به حممود خا
 (.بريو )الفكر 

o   مرآة اجلنان وعزة اليقظان يف معرفة ما يعتز من حوادث الزمان، عبد اهلل بن أسيعد
هيي، دار الكتيب العلميية    4447، 4اليافعي، وضع حواشيه خليل املنصور، ط

 (.بريو )

o إىل هناية سورة احلديد، مجع (  ڤ ) مرويا  ابن مردويه يف التفسري من أول سورة
 .فايز بن حبيب الترمجي/ ودراسة د

o     4املزهر يف علوم اللغة، جالل الدين السيوطي، ضيبط فيؤاد عليي منصيور، ط ،
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4441
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o   املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري، حتقيق مصيطفى
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4444، 4عبد القادر عطا، ط

o  املستصفى من علم األصول، للغزايل، ضبط إبراهيم حممد رضوان، دار األرقم بن أيب
 (.بريو )األرقم 

o مسند أيب عوانة، يعقوب بن إسحاق، دار املعرفة، بريو ، لبنان. 
o  4مسند أيب يعلى، أمحد بن علي بن املثىن املوصلي، حتقيق خليل مأمون شييحا، ط ،

 (.بريو )هي، دار املعرفة 4441

o 4سند البزار، أمحد بن عمر العتكي البزار، حتقييق حمفيوظ اليرمحن  يين، ط    م ،
 (.املدينة املنورة)، ومكتبة العلوم واحلكم(بريو )هي، مؤسسة علوم القرآن 4419

o     4املسند، لإلمام أمحد بن حنبل، وضع فهارسه وعليق علييه أمحيد شياكر، ط ،
 (.القاهرة)هي، دار احلديث 4441

o هيي،  4444، 4اهد الكشاف، حممد عليان املر وقي، طمشاهد اإلنصاف على شو
 (.بريو )دار الكتب العلمية 

o  (.بريو )مشاهري علماء األمصار البن حبان، دار الكتب العلمية 

o 3مشكاة املصابيح، حممد بن عبد اهلل التزيزي، حتقيق حممد ناصر الدين األلباين، ط ،
 (.بريو )هي، املكتب اإلسالمي 4414

o  بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة، حتقيق محد بن عبد اهلل  اجلمعية،  املصنف، أليب
 (.الرياض)هي، مكتبة الرشد 4444، 4وحممد بن ابراهيم اللحيدان، ط

o  ،املطالب العالية بزوالد املسانيد الثمانية، ابن حجر، حتقيق غنيم عباس وياسر إبراهيم
 (.الرياض)هي، دار الوطن 4441، 4ط

o أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق خالد عبد الرمحن العك زيل، يمعامل التن
 .م، دار املعرفة4994-هي4444، 4ومروان سوار، ط

o     4معاين القرآن الكرمي، أبو جعفر النحاس، حتقييق حمميد عليي الصيابوين، ط ،
 .مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم، م4919-هي4441
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o عبيد اجللييل   /هيم السري، حتقيق دمعاين القرآن وإعرابه للزجاج، أيب إسحاق إبرا
 (. بريو )هي، دار عامل الكتب 4411، 4شليب، ط

o ،أبو احلسن سعيد بن مسعدة اجملاشعي املعروف باألخفش األوسط،    معاين القرآن
 .م، دار الكتب العلمية4114-هي4443، 4إبراهيم مشس الدين، ط

o م، عيامل  4913-يهي 4413، 3معاين القرآن، أبو  كريا حيىي بن  ياد الفراء، ط
 .الكتب

o (.بريو )هي، دار الفكر 4411، 3معجم األدباء، ياقو  بن عبد اهلل احلموي، ط 

o   املعجم األوسط، سليمان بن أمحد الطزاين، حتقيق طارق عوض اهلل، وعبد احملسين
 (.القاهرة)إبراهيم، دار احلرمني 

o  ،دار الكتب العلمية معجم البلدان، لياقو  احلموي، حتقيق فريد عبد العزيز اجلندي
 (.بريو )

o  املعجم الكبري، سليمان بن أمحد الطزاين، حتقيق محدي بن عبد اجمليد السلفي، مكتبة
 (.القاهرة)ابن تيمية 

o معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العريب، بريو ، لبنان. 
o (.و بري)هي، مؤسسة الرسالة 4444، 4معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، ط 

o    ،معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس الرا ي، وضع حواشيه إبراهيم مشيس اليدين
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4441، 4ط

o   4املعرفة والتاريخ، يعقوب بن يوسف البسوي، حتقيق أكرم ضيياء العميري، ط ،
 (.املدينة املنورة)هي، مكتبة الدار 4441

o 4لدين عبد اهلل بن يوسف بن هشيام، ط مغين اللبيب عن كتب األعاريب، مجال ا ،
 (.القاهرة)هي، دار السالم 4444

o    ااعييل  إمفاتح الرضوان يف تفسري الذكر باآلثار والقرآن، البن األمري حمميد بين
هي، مركز الكلمة الطيبة، 4444، 4الصنعاين، حتقيق هدى بنت حممد القباطي، ط

 (.صنعاء)
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o ااعييل  إالقرآن، البن األمري حمميد بين   مفاتح الرضوان يف تفسري الذكر باآلثار و
 (.رسالة ماجستري)الصنعاين، حتقيق عبد اهلل بن سوقان الزهراين 

o    ااعييل  إمفاتح الرضوان يف تفسري الذكر باآلثار والقرآن، البن األمري حمميد بين
 (.رسالة ماجستري)الصنعاين، حتقيق أمني بن عايش املزيين 

o 4ين ابن العالمية ضيياء اليدين عمير، ط    مفاتح الغيب، حممد الرا ي فخر الد ،
 (.بريو )هي دار الفكر 4414

o دار 3مفردا  ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين، حتقيق صفوان عدنان داوودي، ط ،
 .القلم

o      املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عليى األلسينة، حمميد بين
 .هي4414لبنان، عبدالرمحن السخاوي، دار الكتاب العريب، بريو ، 

o   ، مقاال  اإلسالميني، علي بن إااعيل األشعري، دار إحياء التراث العريب، بيريو
 .لبنان

o      ،امللل والنحل، حممد بن عبد الكرمي الشهرسيتاين، دار املعرفية، بيريو ، لبنيان
 .هي4414

o هي4393، 4منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا، أمحد بن حممد األمشوين، ط. 

o رفان يف علوم القرآن، حممد بن عبد العظيم الزرقاين، مطبعة عيسى البيايب  مناهل الع
 .وشركاه

o    املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، البن اجلو ي، حتقيق حممد ومصطفى عبيد القيادر
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4444، 4عطا، ط

o ياسيني،  ن حكمت بن بشري بي / د.موسوعة الصحيح املسبور من التفسري باملأثور، أ
 (.املدينة املنورة)هي، دار املآثر 4441، 4ط

o هي، مكتبية  4441، 4املوضوعا ، البن اجلو ي، حتقيق نور الدين بن شكري، ط
 (.الرياض)أضواء السلف 

o  (.ديب)املوطأ، لإلمام مالك بن أنس، حتقيق سليم اهلاليل، مكتبة الفرقان 
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o ،دار الكتب العلميية، بيريو ،    ميزان االعتدال يف نقد الرجال، مشس الدين الذهيب
 .م4994لبنان، 

o 4ميزان االعتدال، للذهيب، حتقيق علي حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود، ط ،
 (.بريو )هي، دار الكتب العلمية 4441

o احملاسن يوسف بن تغيري   والنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، مجال الدين أب
هي، دار الكتب العلمية 4443، 4لدين، طاألتابكي، علق عليه حممد حسني مشس ا

 (.بريو )

o نسب معد واليمن الكبري، هشام بن حممد بن الكليب. 
o  ،هي، دار 4414نشر العرف لنبالء اليمن بعد األلف، حممد بن حممد  بارة الصنعاين

 (.بريو )اآلداب 

o هيي  4443، 4نظم الدرر يف تناسب اآليا  والسور، إبراهيم بن عمر البقاعي، ط
 (.القاهرة)الكتاب اإلسالمي دار 

o  النكت والعيون، علي بن حممد املاوردي، حتقيق السيد عبد املقصود عبد الرحيم، دار
 (.بريو )الكتب العلمية 

o هي، 4414، 4هناية األرب يف معرفة أنساب العرب، أمحد بن علي القلقشندي، ط
 (.بريو )دار الكتب العلمية 

o  ،هي، دار 4414، 3ري، ضبط أمحد عبد الشايف، طبن كثاالنهاية يف الفنت واملالحم
 (.بريو )الكتب العلمية 

o   ،النهاية يف غريب احلديث واألثر، املبارك بن حممد اجلزري املعروف بي ابن األثيري
 (.بريو )هي، دار املعرفة 4444، 4حتقيق خليل مأمون شيحا، ط

o  املعروف  علي بننوادر األصول يف معرفة حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم، حممد
 (.بريو )باحلكيم الترمذي، حتقيق إحسان عباس، دار صادر 

o   هدية العارفني يف أااء املؤلفني  وآثار املصنفني، إااعيل باشا البغدادي، دار العليوم
 (.بريو )احلديثة 
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o  ط، وتركي مصيطفى،  الدين الصفدي، حتقيق أمحد األرناؤوالوايف بالوفيا ، صالح
 .، لبنان(بريو )حياء التراث العريب هي، دار إ4441، 4ط

o    وفيا  األعيان وأنباء أبناء الزمان، أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكيان، حتقييق
 (.بريو )إحسان عباس، دار صادر 

o     الوفيا ، أمحد بن حسن بن علي الشهري بي ابن قنفذ القسينطيين، حتقييق عيادل
 (.بريو )هي، دار اإلقامة اجلديدة 4413، 4نويهض، ط
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