* تفسي الامع لحكام القرآن /القرطب )ت  671هـ( مصنف و مدقق
ِ
ٱلِ ِن فَـ َقالرواآ إِن َِس آعنَا قرـ آرآنً َع َجباً { * } يَـ آه ِدي إِ َل ٱلُر آش ِد
ٱستَ َم َع نَـ َفّر ِم َن آ
} قر آل أروح َي إِ َل أَنهر آ
فَ ِِ
ال ج ُد ربِنَا ما ٱتَ َذ ص ِ
ِِ
احبَةً َولَ َولَداً { )(3-1
َ
آمنا به َولَن نُش ِرَك بَربنَآ أ َ
َ
َحداً { * } َوأَنهر تَـ َع َ د َ َ َ
فيه خس مسائل:
الول ـ قوله تعال } :قرل أ ِ
روح َي إِ َل { أي قل ي ممد لمتك :أ آَو َحى ا إل على لسان
آ
ٱلِ ِن { وما كان عليه السلم عالاً به قبل أن أوحي
ٱستَ َم َع { إل } نَـ َفّر ِم َن آ
جبيل } أَنهر آ
إليه .هكذا قاب ٱبن عباس وغيه على ما يت .وقرأ ٱبن أب عبلة ِ
ىأح َيأ على الصلٱ يقاب:
َآ
ووحى ،فقلبت الواو هزةٱ ومنه قوله تعال:
َوحى إليه َ
أ َ
ت{
} توإت تذا ٱل سر قس قل أققتِتت {
]الرسلت [11 :وهو من القلب الطلق جوازه ف كل واو مضمومة .وقد أطلقه الازن ف
الكسورة أيضاً كإشاح وإسادة و ىإِع ِاً أ ِ
َا ِيهأ وةوه.
َ
الثانية ـ وٱاترلِف هل رآهم النب صلى ا عليه وسلم أم ل؟ فظاهر القرآن يدب على أنه ل
ٱلِ ِن يَ آستَ ِم رعو َن
ك نَـ َفراً ِم َن آ
صَرفآـنَآ إِلَآي َ
يرهمٱ لقوله تعال } :آ
ٱستَ َم َع {  ،وقوله تعالَ } :وإِ آذ َ
ٱلآ رق آرآ َن { .وف صحيح مسلم والتمذي عن ٱبن عباس قاب :ما قرأ رسوب ا صلى ا عليه
وسلم على الن وما رآهم ،انطلق رسوب ا صلى ا عليه وسلم ف طائفة من أصحابه
عامدين إل رسوق رع َكاظ ،وقد حيل بي الشياطي وبي اب السماً ،وأرسلت عليهم
الشهب ،فرجعت الشياطي إل قومهمٱ فقالوا :ما لكم؟ قالواِ :حيل بيننا وبي اب السماً،
ر
وأرسلت علينا الشُهب! قالوا :ما ذاك إل من شيً حدث ،فٱضربوا مشارق الرض ومغاربا،
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فٱنظروا ما هذا الذي حاب بيننا وبي اب السماً؟ فانطلقوا يضربون مشارق الرض ومغاربا،
فمر النفر الذين أاذوا ةو ِتامة وهو بنخلة عامدين إل رسوق رع َكاظ ،وهو يصلي بصحابه
صلة الفجرٱ فلما سعوا القرآن ٱستمعوا له وقالوا :هذا الذي حاب بيننا وبي اب السماً.
فرجعوا إل قومهم فقالوا :ي قومنا } إِن َِسعنا قرـرآنً عجباً { } يـه ِدي إِ َل ٱلُر آش ِ
آمنا بِِه َولَن
ف
د
َ
َآ
َ
آَ آ َ َ
نُش ِرَك بِربِنَآ أَحداً { فأنزب ا عز وجل على نبيه ممد صلى ا عليه وسلم } :قرل أ ِ
روح َي إِ َل
َ َ
آ
أَنه ٱستَمع نَـ َفر ِمن آِ
الن لقومهم } لَ تما قت تام
ٱل ِن { .رواه التمذي عن ٱبن عباس قاب " :قول ِ
ر آ ََ ّ َ
تعب قد َت
ادوا{ يت قكونقو تن تعلت{ي ته لتبتدا{ { قال :لا رأوه يصلِي وأصحابه يصلِون بصلته
ٱل يت {د قعوهق تك ق
{
فيسجدون بسجوده قال :تعجبوا من طواعية أصحابه له ،قالوا لقومهم :طلت َما قتام تعب قد َت
ال
ت {
ِ
ادوا يت قكونقو تن تعلت{ي ته لتبت {داَ " قاب :هذا حديث حسن صحيحٱ ففي هذا الديث دليل
يت {د قعوهق تك ق
على أنه عليه السلم ل ير الن ولكنهم حضروه ،وسعوا قراًته .وفيه دليل على أن الن كانوا
مع الشياطي حي تسسوا الب بسبب الشياطي لا رررموا بلشهب .وكان الرميون بلشهب
ت
ي الن{ ت
س توا {لت تِن " فإن الشيطان كل
من الن أيضاً .وقيل لم شياطي كما قاب " :تشيتاط ت

متمرد واارج عن طاعة ا .وف التمذي عن ٱبن عباس قاب:

الو {حي فإذا سعوا الكلمة زادوا فيها تسعا{،
" كان ِ
الن يصعدون إل السماء يستمعون إل ت

فأما الكلمة فتكون حقا ،وأما ما زادوا فيها ،فيكون بطل{ .فلما بقعث رسول ا صلى ا

عليه وسلم قمنتعوا مقاعدهم ،فذكروا ذلك لبليس ول تكن النجوم يقرمى با قبل ذلك،

فقال لم إبليس :ما هذا المر إل من أمر قد حدث ف الرض! فبعث جنوده فوجدوا

رسول ا صلى ا عليه وسلم قائما{ يصلِي بي جبلي ـ أراه قال بكة ـ فأتوه فأخبوه
فدل هذا
فقال :هذا التدث الذي حدث ف الرض .قال :هذا حديث حسن صحيحِ .
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الن رموا كما قرميت الشياطي " وف رواية ال ُسدي :أنم لا ررموا أتوا إبليس
الديث على أن ِ
فأابوه با كان من أمرهم فقاب :أيتون من كل أرض بقبضة من تراب أشها فأتوه فشم فقاب:

صاحبكم بكة .فبعث نفراً من الن ،قيل :كانوا سبعة .وقيل :تسعة منهم َزآوبعة .وروى عاصم

عن ِزر قاب :قدم رهط زوبعة وأصحابه على النب صلى ا عليه وسلم .وقاب الثُمال :بلغن

صبَان ،وهم أكثر الن عدداً ،وأقواهم شوكة ،وهم عامة جنود إبليسَ .وروي
أنم من بن الشآي َ
أيضاً عاصم عن زر :أنم كانوا سبعة نفرٱ ثلثة من أهل حران وأربعة من أهل نَ ِ
صيبي.
َ
وحكي جويب عن الضحاك :أنم كانوا تسعة من أهل نَ ِ
صيبي )قرية بليمن غي الت بلعراق(.
ر
وقيل :إن الن الذين أتوا مكة جن ِ
نصيبي ،والذين أتوه بنخلة جن نِآيـنَـ َوى .وقد مضى بيان
هذا ف سورة ىالحقافأ .قاب ِعكرمة :والسورة الت كان يقرأها رسوب ا صلى ا عليه
وسلم
ك{
ٱس تم تربتِ ت
}ٱق{ـ ترأ{ بت {

]العلق [1 :وقد مضى ف سورة ىالحقافأ التعريف بٱسم النفر من الن ،فل معم ىعادة

ذلك.
شعب
وقيل :إن النب صلى ا عليه وسلم رأى الن ليلة الن وهو أثبتٱ " روى عامر ال ِ
قال :سألت علقمة هل كان ٱبن مسعود شهد مع رسول ا صلى ا عليه وسلم ليلة
الن؟ فقال علقمة :أن سألت ٱبن مسعود فقلت :هل شهد أحد منكم مع رسول ا
ِ

الن؟ قال :ل ،ولكنا كنا مع رسول ا صلى ا عليه وسلم
صلى ا عليه وسلم ليلة ِ
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ٱستقطي أو ٱغتيل ،قال :فبتنا
ذات ليلة ففقدنه ،فالتمسناه ف الودية وال تِ
شعاب ،فقلنا {
شر ليلة بت با قوم ،فلما أصبح إذا هو ييء من قبل تح تراء ،فقلنا :ي رسول ا!
ب تِ
فقدنك وطلبناك فلم ندك ،فبتنا ِت
الن
بشر ليلة بت با قوم؛ فقال :طأ ب داعي ِ

فذهبت معه فقرأت عليهم القرننَ فٱنطلق بنا فأران نّرهم ونّر نياتم ،وسألوه اللاد

جن الليرة ،فقال :طلكم ك سل تعظ{م ذقكر ٱسم ا عليه يقع ف أيديكم {أوفتـ تر ما
وكانوا من ِ

لف لدوابكم ـ فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم :فل
يكون لما{ ،وك سل بتـ {عرة تع ك

النَ "
ق
تستنجوا بما ،فإتما طعام إخوانكم ِ

قاب ٱبن العرب :وٱبن مسعود أعرف من ٱبن عباسٱ لنه شاهده وٱبن عباس سعه وليس الب
كالعاينة .وقد قيل :إن الن أتوا رسوب ا صلى ا عليه وسلم دفعتي :إحداها بكة وهي
الت ذكرها ٱبن مسعود ،والثانية بنخلة وهي الت ذكرها ٱبن عباس .قاب البيهقي :الذي حكاه
عبد ا بن عباس إنا هو ف أوب ما سعت الن قراًة النب صلى ا عليه وسلم وعلمت
باله ،وف ذلك الوقت ل يقرأ عليهم ول يرهم كما حكاه ،ث أته داعي الن مرة أارى فذهب
معه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه عبد ا بن مسعود .قاب البيهقي :والحاديث الصحاح
تدب على أن ٱبن مسعود ل يكن مع النب صلى ا عليه وسلم ليلة الن ،وإنا سار معه حي
انطلق به وبغيه يريه آثر الن وآثر نيانم .قاب :وقد رروي من غي وجه أنه كان معه ليلتئذ،
وقد مضى هذا العم ف سورة ىالحقافأ والمد ف .روي عن ٱبن مسعود أن النب صلى

الن فمن يذهب معي؟َ فسكتوا ،ي
ا عليه وسلم قاب " :أمرت أن أتلوا القرنن على ِ
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قال الثانية ،ي قال الثالثة ،ي قال عبد ا بن مسعود :أن أذهب معك ي رسول ا،
ت
علي خطِا فقال :طل ياوزهَ ي
ب فخ ِ
ط َ
فانطلق حت جاء الت قجون عند ش {عب أب قد ِ
أمثال الت تجل يدرون الجارة بقدامهم ،يشون يقرعون ف
مضى إل الت قجون فاندر عليه ق

ت
إل بيده أن
قرع النِسوة ف قدفوفها ،حت غت تشوه فل أراه ،فقمت {
قدفوفهم كما ت {
فأوتمى ِ

إل
أجلس ،فتل القرنن فلم يلل صوته يرتفع ،ولصقوا بلرض حت ما أراهم ،فلما ٱنفتل ِ
الن
قال:
ت
طأردت أن تتينَ؟ قلت :نعم ي رسول ا .قال :طما كان ذلك لك ،هنلء ِ

فلودتم العظم والبعر فل
أتوا يستمعون القرنن ،ي ولِوا إل قومهم منذرين فسألوب اللاد ِ
ت
يب أحدكم بعظم ول بعر " قاب عكرمة :وكانوا ٱثن عشر ألفاً من جزيرة الوصل .وف
يتستط تِ
طل
رواية " :ٱنطلق ب عليه السلم حت إذا جئنا السجد الذي عند حائط عوف تخ ِ

خطَا ،فأ ه نفر منهم فقال أصحابنا كأتم رجال اللط وكأن وجوههم الت تكاكي ،فقالوا :ما
نب اَ قالوا :فمن يشهد لك على ذلك؟ قال :طهذه الشجرةَ فقال:
أنت؟ قال :طأن ِ

ير عروقها ،لا قعاقع حت أنتصبت بي يديه ،فقال :طعلى ماذا
طي شجرةَ فجاءت ِ
ير بعروقها الجارة ،لا
تشهدينَ قالت :أشهد أنك رسول ا .فرجعت كما جاءت ِ

قعاقع حت عادت كما كانت .ي روي .أنه عليه السلم لا فرغ وضع رأسه على ت
حجر

ٱبن مسعود فرقد ي ٱستيقظ فقال :طهل من وضوءَ قال :ل ،إل أن معي إداوة فيها
نبيذ .فقال :طهل هو إل ور وماءَ فتوضأ منه "
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يستنجى به ف سورة ىبراًةأ فل
الثالثة ـ قد مضى الكلم ف الاً ف سورة ىالجرأ وما
َ
معم للعادة.
الرابعة ـ وٱاتلَف أهل العلم ،ف أصل النٱ فروى إساعيل عن السن البصري :أن الن ولد
إبليس ،واىنس ولد آدم ،ومن هؤلً وهؤلً مؤمنون وكافرون ،وهم شركاً ف الثواب والعقاب.
فمن كان من هؤلً وهؤلً مؤمناً فهو ول ا ،ومن كان من هؤلً وهؤلً كافراً فهو شيطان.
وروى الضحاك عن ٱبن عباس :أن الن هم ولد الان وليسوا بشياطي ،وهم يؤمنونٱ ومنهم
الؤمن ومنهم الكافر ،والشياطي هم ولد إبليس ل يوتون إل مع إبليس .وٱاتلفوا ف داوب
مؤمن الن النة ،على حسب الاتلف ف أصلهم .فمن زعم أنم من الان ل من ذرية
إبليس قاب :يدالون النة بيانم .ومن قاب :إنم من ذرية إبليس فلهم فيه قولن :أحدها ـ
وهو قوب السن يدالونا .الثان ـ وهو رواية ماهد ل يدالونا وإن صرفوا عن النار .حكاه
الاوردي .وقد مضى ف سورة ىالر.نأ عند قوله تعال:
ت ت
نس قتـ {بـلت قه {م تولت تجآ {ن{
} تل{ يتط{مث{ـ قه َن إ ك
]الر.ن [56 :بيان أنم يدالونا.

جن الليرة فقال :طلكم ك سل
الامسة ـ قاب البيهقي ف روايته " :وسألوه اللاد وكانوا من ِ
عظمَ " دليل على أنم يكلون ويَطآ َعمون .وقد أنكر جاعة من كفرة الطباً والفلسفة

الن ،وقالوا :إنم بسائط ،ول يصح طعامهمٱ اجتاًً على ا وافتاًً ،والقرآن والسنة ترد
عليهم ،وليس ف الخلوقات بسيط مركب مزدوج ،إنا الواحد الواحد سبحانه ،وغيه مركب
وليس بواحد كيفما تصرف حاله .وليس يتنع أن يراهم النب صلى ا عليه وسلم ف صورهم
كما يرى اللئكة .وأكثر ما يَـتَصورون لنا ف صور الياتٱ ففي الوطأ :أن رجل حديث
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عهد ربع رس استأذن رسوب ا صلى ا عليه وسلم بنصاف النهار أن يرجع إل أهله...
الديث ،وفيه :فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش ،فأهوى إليها بلرمح فانتظمها .وذكر
الديث .وف الصحيح أنه عليه السلم قاب " :إن لذه البيوت عوامر ،فإذا رأيتم منها شيئا{
ِت
فحرجوا عليها ثلّ{ ،فإن ذهب وإل فاقتلوه فإنه كافرَ .وقال :طأذهبوا فادفنوا صاحبكم

" وقد مضى هذا العم ف سورة ىالبقرةأ وبيان التحرير عليهن .وقد ذهب قوم إل أن ذلك
مصوص بلدينةٱ لقوله ف الصحيح " :إن بلدينة تجنا قد أسلموا " وهذا لفظ متص با

فيختص بكمها .قلنا :هذا يدب على أن غيها من البيوت مثلهاٱ لنه ل يـر َعلل برمة الدينة،
فيكون ذلك الكم مصوصاً با ،وإنا رعلِل بىسلم ،وذلك عام ف غيها أل ترى قوله ف
الديث مباً عن الن الذي لقي:
وتتى عن عوامر البيوت "  ،وهذا
عضده قوله " :ت
جن الليرة " ٱ وهذا ِبي يَ ر
" وكانوا من ِ

عام .وقد مضى ف سورة ىالبقرةأ القوب ف هذا فل معم للعادة.

قوله تعال } :فَـ َقالرواآ إِن َِس آعنَا قرـ آرآنً َع َجباً { أي ف فصاحة كلمه .وقيلَ :ع َجباً ف بلغة
مواعظه .وقيل :عجباً ف عظم بركته .وقيل :قرآن عزيزاً ل يوجد مثله .وقيل :يعنون عظيماً.
} يَـ آه ِدي إِ َل ٱلُر آش ِد { أي إل مراشد المور .وقيل :إل معرفة ا تعالٱ و ىيَـ آه ِديأ ف
آمنا بِِه { أي فَٱهتدينا به وصدقنا أنه من عند ا } َولَن نُش ِرَك
موضع الصفة أي هاديً } .فَ َ
ِِ
َحداً { أي ل نرجع إل إبليس ول نطيعهٱ لنه الذي كان بعثهم ليأتوه بلب ،ث ررِمي
بَربنَآ أ َ
الن بلشُهب .وقيل ل نتخذ مع ا دإلاً آارٱ لنه التفرد بلربوبية .وف هذا تعجيب الؤمني
ٱستَ َم َع نَـ َفّر ِم َن
بذهاب مشركي قريش عما أدركته الن بتدبرها القرآن .وقوله تعال } :آ
ٱلِ ِن { أي ٱستمعوا إل النب صلى ا عليه وسلم فعلموا أن ما يقرأه كلم ا .ول يذكر
آ
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الستمع إليه لدللة الاب عليه .والنفر الرهطٱ قاب الليل :ما بي ثلثة إل عشرة .وقرأ عيسى
الثقفي ىيَـ آه ِدي َإل الر َش ِدأ بفتح الراً والشي.
ال َج ُد َربِنَا { كان َع آلقمة وييـى والعمش و.زة والكسائي وٱبن عامر
قوله تعالَ } :وأَنهر تَـ َع َ د
َ
والَف وحفص والسلمي ينصبون ىأَنأ ف جيع السورة ف ٱثن عشر موضعاً ،وهوَ } :وأَنهر
اب { َ } ،وأَنر آم
وب { َ } ،وأَن ظَنَـنآ { َ } ،وأَنهر َكا َن ِر َج ّ
ال َج ُد َربِنَا { َ } ،وأَنهر َكا َن يَـ رق ر
تَـ َع َ د
ظَنُواآ { َ } ،وأَن لَ َم آسنَا ٱلس َمآًَ { َ } ،وأَن ركنا نَـ آق رع رد { َ } ،وأَن لَ نَ آد ِري { َ } ،وأَن ِمنا
ٱلص ِ
الرو َن { َ } ،وأَن ظَنَـنآ أَن لن نـُ آع ِجَز ٱلَ ِف ٱل آَر ِ
ض { َ } ،وأَن لَما َِس آعنَا ٱ آلرَد دى { ،
ِ
ِ
ٱستَ َم َع { ل يوز
ٱستَ َم َع نَـ َفّر { َ } ،وأَنهر آ
} َوأَن منا ٱلآ رم آسل رمو َن {  ،عطفاً على قوله } :أَنهر آ
فيه إل الفتحٱ لنا ف موضع ٱسم فاعل ىأ ِ
روح َيأ فما بعده عليه .وقيل :هو مموب على الاً
ىآمنا بِِهأ أي وبـىـأَنه تَـ َع َال َج ُد َربِنَاأ وجاز ذلك وهو مضمر مرور لكثرة حرف الار مع
ف َ
ىأنأ .وقيل :العم أي وصدقنا أنه جد ربنا .وقرأ الباقون كلها بلكسر وهو الصواب ،وٱاتاره
أبو عبيدة وأبو حات عطفاً على قوله } :فَـ َقالرواآ إِن َِس آعنَا { لنه كله من كلم الن .وأما أبو
جعفر وشيبة فإنما فتحا ثلثة مواضعٱ وهي قوله تعالَ } :وأَنهر تَـ َع َ د
ال َج ُد َربِنَا { َ } ،وأَنهر
اب {  ،قال :لنه من الوحي ،وكسرا ما بقيٱ لنه من كلم
وب { َ } ،وأَنهر َكا َن ِر َج ّ
َكا َن يَـ رق ر
الن .وأما قوله تعال } :وأَنه لما قَام عب رد ِ
ٱل { فكلهم فتحوا إل نفعاً وشيبة وزر بن رحبيش
َ ر َ َ َآ
ٱستَ َم َع نَـ َفّر
وأب بكر والفضل عن عاصم ،فإنم كسروا ل غي .ول الف ف فتح هزة } أَنهر آ
ٱلِ ِن {  } ،وأَل ِو ٱستـ َقامواآ { } وأَن ٱلآمس ِ
اج َد ِ ِ
ِ
ل { َ } ،وأَ آن قَ آد أَبآـلَغرواآ { .وكذلك ل
ن
م
آ
َ
آ
ر
َ
َ
َ
َ
َ
الق ف كسرها ما بعد القوبٱ ةو قوله تعال :ىفقالوا إن سعناأ و } قَ َاب إِنَآ أ آَد رعو َرِب {
و } قر آل إ آن آأد ِري {
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ك{
}قق {ل إتتِب لت أ {تملت ق

]الن [21 :وكذلك ل الف ف كسر ما كان بعد فاً الزاًٱ ةو قوله تعال:
ت
َم{
}فتإ َن لتهق تن تر تج تهن ت
ك ِم آن بَآ ِ
ي يَ َديآِهأ لنه موضع ٱبتداً.
]الن [23 :وىفَِإنهر يَ آسلر ر
ال َج ُد َربِنَا { الد ف اللغة :العظمة واللبٱ ومنه قوله أنس :كان
قوله تعالَ } :وأَنهر تَـ َع َ د
الرجل إذا حفظ البقرة ِ
وآب عمران َجد ف عيونناٱ أي َعظرم وجل .فمعم :ىج ُد َربِنَاأ أي
عظمته وجللهٱ قاله عكرمة وماهد وقتادة .وعن ماهد أيضاًِ :ذكره .وقاب أنس بن مالك

والسن وعكرمة أيضاً :غناه .ومنه قيل للحظ َجدُ ،ورجل مدود أي مظوظٱ وف الديث" :
ول ينفع ذا الت ِتد منك الت ِد " قاب أبو عبيدة والليل :أي ذا الغم ،منك الغم ،إنا تنفعه
الطاعة .وقاب ٱبن عباس :قدرته .الضحاك :فعله .وقاب ال رقرظي والضحاك أيضاً :آلأهر ونعمه
على القه .وقاب أبو عبيدة والافش :ملكه وسلطانه .وقاب السدي :أمره .وقاب سعيد بن
ال َج ُد َربِنَا { أي تعال ربنا .وقيل :إنم َعنَوا بذلك الد الذي هو أب
رجبيَ } :وأَنهر تَـ َع َ د
الب ،ويكون هذا من قوب الن .وقاب ممد بن علي بن السي وٱبنه جعفر الصادق
والربيع :ليس ف تعال َجد ،وإنا قالته الن للجهالة ،فلم يؤااذوا به .وقاب القشيي :ويوز
إطلق لفظ الد ف حق ا تعالٱ إذ لو ل يز لا ذكر ف القرآن ،غي أنه لفظ م ِ
وهم،
ر
فتجنـُبه أول .وقراًة ِعكرمة ِ
ىجدأ بكسر اليم :على ضد الزب .وكذلك قرأ أبو َحآيوة وممد
ر
ىج َدا َربِنَاأ ،وهو الدوى والنفعة.
بن الس َمآيقع .ويروى عن ٱبن الس َميقع أيضاً وأب الشهب َ
وىجدضاأ
ىربـُنَاأ بلرفع على أنه مرفون ،بـىـتعالأَ ،
وقرأ عكرمة أيضاً َ
ىجدضاأ بلتنوين َ
ىربـُنَاأ بلرفع على تقدير:
منصوب على التمييز .وعن عكرمة أيضاً َ
ىجدوأ بلتنوين والرفع َ
تعال َج ود َج ُد َربِناٱ فجد الثان بدب من الوب وحذف وأقيم الضاف إليه مقامه .ومعم الية:
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وأنه تعال جلب ربِنا أن يتخذ صاحبة وولداً للستئناس بما والاجة إليهما ،والرب يتعال
عن النداد والنظراً.

ٱلِ ُن علَى ِ
وب س ِفيهنَا علَى ِ
وب ٱ ِ
ٱل
ى
ق
ـ
ت
ن
ل
َن
أ
آ
ن
ـ
ن
ظ
َن
أ
و
ٱل
}
*
{
ا
ط
ط
ش
َ
َ
َ
ً
ر
َ
َ
َ
نس َو آ َ
} َوأَنهر َكا َن يَـ رق ر َ ر َ
َ
ر
نس يـعوذرو َن بِ ِرج ٍاب ِمن آِ
َك ِذبً { * } وأَنه َكا َن ِرج ّ ِ
وه آم َرَهقاً { * } َوأَنر آم
ٱل ِن فَـَز راد ر
َ ر
اب م َن ٱ ِى ِ َ ر
َ
َ َ
َحداً ){ (7-4
ظَنُواآ َك َما ظَنَنتر آم أَن لن يَـآبـ َع َ
ث ٱلر أ َ
وب س ِفيهنَا علَى ِ
ٱل َشطَطاً { الاً ف ىأَنهرأ لطمر أو الديث،
قوله تعالَ } :وأَنهر َكا َن يَـ رق ر َ ر َ
وف ى َكا َنأ ٱسها ،وما بعدها الب .ويوز أن تكون ى َكا َنأ زائدة .والسفيه هنا إبليس ف
قوب ماهد وٱبن جرير وقتادة .ورواه أبو بـرآردة بن أب موسى عن أبيه عن النب صلى ا عليه
وسلم .وقيل :الشركون من الن :قاب قتادة :عصاه سفيه الن كما عصاه سفيه اىنس.
والشطط والشتطاط :الغلو ف الكفر .وقاب أبو مالك :هو الَور .الكلب :هو الكذب.
وأصله البعد فيعب به عن الور لبعده عن العدب ،وعن الكذب لبعده عن الصدقٱ قاب
الشاعر:
ط
الو {خ ق
بيَتة حال ح ِكموا فيك فٱشتطسوا وما ت
ذاك إل ق
حيث تيَ تم ت
ك ت
ٱلِ ُن علَى ِ
قوله تعال } :وأَن ظَنَـنآ { أي حسبنا } أَن لن تَـ رق َ ِ
ٱل َك ِذبً { ،
نس َو آ َ
َ
وب ٱى ر
فلذلك صدقناهم ف أن ف صاحبة وولداً ،حت سعنا القرآن وتبينا به الق .وقرأ يعقوب
والحدري وابن أب إسحق ىأَ آن لَ آن تَـ َقوَبأ .وقيل :ٱنقطع اىابار عن الن ها هنا فقاب ا
اب ِم َن ٱ ِى ِ
تعالَ } :وأَنهر َكا َن ِر َج ّ
نس { فمن فتح وجعله من قوب الن ردها إل قوله :ىأَنهر
ٱستَ َم َعأ ،ومن كسر جعلها مبتدأ من قوب ا تعال .والراد به ما كانوا يفعلونه من قوب الرجل
آ
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إذا نزب بو ٍاد :أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاً قومهٱ فيبيت ف جواره حت يصبحٱ قاله
السن وٱبن زيد وغيها .قاب مقاتل :كان أوب من تعوذ بلن قوم من أهل اليمن ،ث من بن
حنيفة ،ث فشا ذلك ف العرب ،فلما جاً اىسلم عاذوا بف وتركوهم .وقاب َك آرَدم بن أب
السائب :ارجت مع أب إل الدينة أوَب ما ذركر النب صلى ا عليه وسلم ،فآوان البيت إل
راعي غنم ،فلما انتصف الليل جاً الذئب فحمل ََ.ل من الغنم ،فقاب الراعي :ي َعامر
الوادي ،أن جارك .فنادى ٍ
مناد ي ِ
المل يَ آشتد .وأنزب ا تعال على
فأتى
أرسله،
حان
ر
س
آ
َ
نس يـعوذرو َن بِ ِرج ٍاب ِمن آِ
رسوله بكة } :وأَنه َكا َن ِرج ّ ِ
ادوه آم َرَهقاً { أي زاد
ٱل ِن فَـَز ر
َ ر
اب م َن ٱ ِى ِ َ ر
َ
َ َ
الرهق :اىث ف كلم
ال ُن اىنس ىرهقاأ أي اطيئة وإثاًٱ قاله ٱبن عباس وماهد وقتادة .و َ
ِ
ورجل َرِه ّق إذا كان كذلكٱ ومنه قوله تعال:
العرب وغشيان الارمٱ ّ
} توتـ {رتهق قه {م تذلَةك{
]يونس [27 :وقاب العشى:
شتفي ت
دون رؤيتتها هل ي ت
وام كق ما ل ي ت
ل تشيء ينفعن تمن ت
صب ترته تقا
ق
ت
ت
وهمأ أي إن
يعن إثاً .وأضيفت الزيدة إل الن إذ كانوا سبباً لا .وقاب ماهد أيضاً :ىفَـَز راد ر
اىنس زادوا الن طغيانً بذا التعوذ ،حت قالت الن :رسدن اىنس والن .وقاب قتادة أيضاً
وأبو العالية والربيع وٱبن زيد :ٱزداد اىنس بذا فَـَرقاً واوفاً من الن .وقاب سعيد بن رجبي:
كفراً.
ول افاً أن الستعاذة بلن دون الستعاذة بف كفر وشرك .وقيل :ل يطلق لفظ الرجاب
على النٱ فالعم :وأنه كان رجاب من اىنس يعوذون من شر الن برجاب من اىنس ،وكان
الرجل من اىنس يقوب مثلً :أعوذ بذيفة بن بدر من جن هذا الوادي .قاب القشيي :وف
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هذا ت ُكم إذ ل يبعد إطلق لفظ الرجاب على الن.
َحداً { هذا من قوب ا تعال للنسٱ
قوله تعالَ } :وأَنر آم ظَنُواآ َك َما ظَنَنتر آم أَن لن يَـآبـ َع َ
ث ٱلر أ َ
أي وأن الن ظنوا أن لن يبعث ا اللق كما ظننتم .الكلب :العم :ظنت الن كما ظنت

اىنس أن لن يبعث ا رسولً إل القه يقيم به الجة عليهم .وكل هذا توكيد للحجة على
قريشٱ أي إذا آمن هؤلً الن بحمد ،فأنتم أحق بذلك

} وأَن لَمسنَا ٱلسمآً فَـوج آد َنها ملِئَت حرساً َش ِديداً و رشهباً { * } وأَن ركنا نَـ آقع رد ِمآنـها م َق ِ
اع َد
َ ر
ر َ َ
َ
َ َآ
َ َ َ َ َ ر آ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد ِبَن ِف ٱل آَر ِ
ض أ آَم
َشور أرِر َ
صداً { * } َوأَن لَ نَ آد ِري أ َ
للس آم ِع فَ َمن يَ آستَم ِع ٱل َن َي آد لَهر ش َهابً ر َ
أ ََر َاد بِِ آم َرُبر آم َر َشداً ){ (10-8
قوله تعالَ } :وأَن لَ َم آسنَا ٱلس َمآًَ { هذا من قوب النٱ أي طلبنا ابها كما جرت عادتنا
ِ
ت َحَرساً َش ِديداً { أي َح َفظة ،يعن اللئكة .والََرس :جع حارس
} فَـ َو َج آد َن َها { قد } رملئَ آ
} َو رش رهباً { جع شهاب ،وهو ٱنقضاض الكواكب الرقة لم عن ٱستاق السمع .وقد مضى
وىو َج َدأ يوز أن يقدر متعديً إل مفعولي،
القوب فيه ف سورة ىالجرأ وىالصافاتأَ .
فالوب الاً واللفِ ،
تأ ف موضع الفعوب الثان .ويوز أن يتعدى إل مفعوب واحد
وىملئَ آ
ر
ويكون ِ
وىحَرساًأ نصب على الفعوب الثان
ىملئَ آ
تأ ف موضع الاب على إضمار قدَ .
ر
ِ
وىش ِديداًأ من نعت الرس ،أي ملئت ملئكة شدادا .ووحد الشديد على لفظ
تأَ .
بـى رـملئَ آ
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الرسٱ وهو كما يقاب :السلَف الصال بعم الصالي ،وجع السلَف أسلف وجع الرس
أحراسٱ قاب:
ـوال تم {ع تشرَ
ـاوزت أحراسا{ وأه ت
طي ق

ىحَرساًأ مصدراً على معم رح ِرست حراسةً شديدة.
ويوز أن يكون َ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صداً {.
قوله تعالَ } :وأَن ركنا نَـ آق رع رد مآنـ َها َم َقاع َد للس آم ِع فَ َمن يَ آستَم ِع ٱل َن َي آد لَهر ش َهابً ر َ
ىمآنـهاأ أي من السماً ،وىم َق ِ
ِ
اع َدأ :مواضع يـر آقعد ف مثلها لستمان الابار من السماًٱ
َ
َ
يعن أن َمَردة الن كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من اللئكة أابار السماً حت يلقوها إل
الك ِهنة على ما تقدم بيانه ،فحرسها ا تعال حي بعث رسوله بلشُهب الرقة ،فقالت الن
ِ
ِ
ِ
صداً { يعن بلشهاب :الكوكب ال ِرقٱ وقد
حينئذ } :فَ َمن يَ آستَم ِع ٱل َن َي آد لَهر ش َهابً ر َ
تقد م بيان ذلك .ويقاب :ل يكن انقضاض الكواكب إل بعد مبعث النب صلى ا عليه وسلم
وهو آية من آيته .وٱاتلف السلَف هل كانت الشياطي ترق َذف قبل البعث ،أو كان ذلك
أمراً حدث لبعث النب صلى ا عليه وسلم؟ فقاب الكلب وقاب قوم :ل تكن ترس السماً ف
الفتة بي عيسى وممد صلوات ا عليهما وسلمهِ :
خسمائة عام ،وإنا كان من أجل بعثة
النب صلى ا عليه وسلم ،فلما بعث ممد صلى ا عليه وسلم منعوا من السموات كلها،
وحرست بللئكة والشهب.
ر
قلت :ورواه عطية العوف عن ٱبن عباسٱ ذكره البيهقي .وقاب عبد ا بن عمر :لا كان اليوم
ورموا بلشُهب .وقاب عبد اللك
الذي نرِبً ر
رسوب ا صلى ا عليه وسلم رمنعت الشياطي ر
بن سابور :ل تكن السماً رترس ف الفتة بي عيسى وممد عليهما الصلة والسلم ،فلما
ومنعت عن
ورميت الشياطي بلشُهب ،ر
برعث ممد صلى ا عليه وسلم رحرست السماً ،ر
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الدنو من السماً .وقاب نفع بن رجبي :كانت الشياطي ف الفتة تَسمع فل تر َرمى ،فلما برعث
رسوب ا صلى ا عليه وسلم ررميت بلشُهب .وةوه عن أب بن كعب قاب :ل ير َرم بنجم منذ
ررفع عيسى حت نرِبًَ رسوب ا صلى ا عليه وسلم رفرِم َي با .وقيل كان ذلك قبل البعث،
وإنا زادت ببعث رسوب ا صلى ا عليه وسلم إنذاراً بالهٱ وهو معم قوله تعالِ :
تأ
ىملئَ آ
ر
أي زيد ف َحَرسهاٱ وقاب أ آَوس بن َح َجر وهو جاهلي:
ثور تتالقه طقنقـبتا
فٱن تق ِ
ض كال سد تِري يتـ {تـبتـ قعه نتـ {ق كع يت ق
وهذا قوب الكثرين .وقد أنكر الاحظ هذا البيت وقاب :كل شعر ررِوي فيه فهو مصنون ،وأن
ِ
ت َحَرساً َش ِديداً
الرمي ل يكن قبل البعث .والقوب بلرمي أصحٱ لقوله تعال } ،فَـ َو َج آد َن َها رملئَ آ
َو رش رهباً { .وهذا إابار عن الن ،أنه ِزيد ف حرس السماً حت ٱمتطت منها ومنهمٱ ولا رروي
النب صلى ا عليه وسلم جالس ف نفر من أصحابه إذا قرتمي
عن ٱبن عباس قاب " :بينما ِ
بنجم ،فقال :طما كنتم تقولون ف مثل هذا ف الاهلية؟َ قالوا :كنا نقول يوت عظيم أو
النب صلى ا عليه وسلم :طإتا ل تقـ {رتمى لوت أحد ول لياته ،ولكن
يولد عظيم .فقال ِ

ربِنا سبحانه وتعال إذا قضى أمرا{ ف السماء سبِح حلة العرش ي سبِح أهل كل ساء،

أهل السماء حلةت العرش ماذا قال ربكم
حت ينتهي التسبيح إل هذه السماء ويستخبق ق
فيمون فما
فيخبوتم ويب أهل كل ساء حت ينتهي الب إل هذه ،فتت تخطَف ال سن ق{

جاءوا به فهو ح ِق ولكنهم يليدون فيهَ " وهذا يدب على أن الرجم كان قبل البعثَ .ورَوى

الزهري ةوه عن علي بن السي عن علي بن أب طالب عن ٱبن عباس .وف آاره قيل

للزهري :أكان ير َرمى ف الاهلية؟ قاب :نعم .قلت :أفرأيت قوله سبحانهَ } :وأَن ركنا نَـ آق رع رد
Page 14 of 35

hatisenang.com

اعد لِلسم ِع فَمن يست ِم ِع ٱل َن َِي آد لَه ِشهابً رصداً { قاب :رغلظت ِ
أمرها حي
ر
ِمآنـ َها َم َق ِ َ آ َ َ آ َ
ر َ َ
وشدد ر

برعث النب صلى ا عليه وسلم .وةوه قاب القتب :كان ولكن ٱشتدت الراسة بعد البعثٱ
قبل يستقون وير َرمون ف بعض الحواب ،فلما برعث ممد صلى ا عليه وسلم
وكانوا من ر

رمنعت من ذلك أصلً .وقد تقدم بيان هذا ف سورة ىوالصافاتأ عند قوله:
}ويـ {ق تذفقو تن تمن قك تل جانتب .قدحورا{ وتلقم تع تذ ك ت
ب{
{ ِ ت
تق
اب تواص ك
ق ت {
]الصافات [9-8 :قاب الافظ :فلو قاب قائل :كيف تتعرض الن ىحراق نفسها بسبب
ٱستمان اب ،بعد أن صار ذلك معلوماً لم؟ فالواب :أن ا تعال ينسيهم ذلك حت تعظم
ينسى إبليس ف كل وقت أنه ل يسلم ،وأن ا تعال قاب له:
النة ،كما َ
ك ٱللَ {عنتةت إت ت ٰل يتـ {وتم ٱل ِتدي تن{
} توإت َن تعلت{ي ت
صد :قيل من اللئكةٱ أي ورصداً من
]الجر [35 :ولول هذا لا تقق التكليف .والر َ

ص رد :الافظ للشيً والمع أرصاد ،وف غي هذا الوضع يوز أن يكون جعاً
اللئكة .والر َ

كالرس ،والواحد :راصد .وقيل :الرصد هو الشهاب ،أي شهابً قد أرصد له ،ليجم بهٱ فهو

فَـ َع ّل بعم مفعوب كالَبَط والنـ َفض.
يد ِبَن ِف ٱل آَر ِ
ض { أي هذا الرس الذي حرست بم
َشور أرِر َ
قوله تعالَ } :وأَن لَ نَ آد ِري أ َ
السماً } أ آَم أ ََر َاد بِِ آم َرُبر آم َر َشداً { أي اياً
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قاب ٱبن زيد :قاب إبليس ل ندري هل أراد ا بذا النع أن يرنزب على أهل الرض عذابً أو

يررسل إليهم رسولً .وقيل :هو من قوب الن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراًة النب صلى ا

َشور أرِر َيد بن ف الرض برساب ممد إليهم ،فإنم يكذبونه
عليه وسلم .أي ل ندري أ َ
ويهلِكون بتكذيبه كما هلك من كذب من المم ،أم أراد أن يؤمنوا فيهتدواٱ فالشر والرشد

على هذا الكفر واىيان ،وعلى هذا كان عندهم علم ببعث النب صلى ا عليه وسلم ،ولا
سعوا قراًته علموا أنم رمنعوا من السماً حراسة للوحي .وقيل :لٱ بل هذا قوب قالوه لقومهم

بعد أن ٱنصرفوا إليهم منذرينٱ أي لا آمنوا أشفقوا أل يؤمن كثي من أهل الرض فقالوا :إن ل

ندري أيكفر أهل الرض با آمنا به آأم يؤمنون؟

ِ
ِ
ك ركنا طََرآئِ َق قِ َدداً { * } َوأَن ظَنَـنآ أَن لن نـُ آع ِجَز ٱلَ ِف
} َوأَن ِمنا ٱلصالرو َن َوِمنا ردو َن َذل َ
ٱل آَر ِ
ض َولَن نـُ آع ِجَزهر َهَربً ){ (12-11

ِ
ِ
ك { هذا من قوب الن ،أي قاب بعضهم لبعض
قوله تعالَ } :وأَن ِمنا ٱلصالرو َن َوِمنا ردو َن َذل َ
لا َدعوا أصحابم إل اىيان بحمد صلى ا عليه وسلم ،وإن كنا قبل ٱستمان القرآن منا
ِ
كأ أي ومن دون الصالي ف الصلح ،وهو
ىوِمنا ردو َن َذل َ
الصالون ومنا الكافرون .وقيلَ :
أشبه من .له على اىيان والشرك } .ركنا طََرآئِ َق قِ َدداً { أي فِرقاً شتٱ قاله ال ُسدي.
الضحاك :أدينً متلفة .قتادة :أهواًً متباينةٱ ومنه قوب الشاعر:
ال تقابتض ت
ط ال ت
{ادي بتطاعتت ته ف فت {تـنت تة ت
الناس إت {ذ أ {ته توا قؤ قه {م قت تد قد
الباس ق
ق
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والعم :أي ل يكن كل الن كفاراً بل كانوا متلفي :منهم كفار ،ومنهم مؤمنون صلحاً،
ومنهم مؤمنون غي صلحاً .وقاب السيب :كنا مسلمي ويهود ونصارى وموس .وقاب السدي
ِ ِ
وم آرجئة ،واوارج ،ورافضة،
ف قوله تعال } :طََرآئ َق ق َدداً { قاب :ف الن مثَلكم قَ َدرية ،ر
وسنية .وقاب قوم :أي وإِن بعد ٱستمان القرآن متلفون :منا الؤمنون ومنا الكافرون.
وشيعة ،ر
أي ومنا الصالون ،ومنا مؤمنون ل يتناهوا ف الصلح .والوب أحسنٱ لنه كان ف الن من
آمن بوسى وعيسى ،وقد أاب ا عنهم أنم قالوا:
}إت َن تتسعنتا كتتاب{ أقن تل تل تمن بـع تد موس ٰى م ت ت
ي يت تدي{ ته{
{ ت
ص ِدقا{ لِ تما بت { ت
ت{ ق ت ق ت

]الحقاف [30 :وهذا يدب على إيان قوم منهم بلتوراة ،وكان هذا مبالغة منهم ف دعاً من
دعوهم إل اىيان .وأيضاً ل فائدة ف قولم :ةن الن منقسمون إل مؤمن وإل كافر.
والطرائق :جع الطريقة وهي مذهب الرجل ،أي كنا فرقاً متلفة .ويقاب :القوم طرائق أي على
ِ
ةو من الطرائق وهو توكيد لا ،واحدها :قِدة .يقاب :لكل طريق قِدة،
مذاهب شت .والقددّ :
وأصلها من قَد السيور ،وهو قطعهاٱ قاب لبيد يرثي أااه أ آَربَد:
ياد ت
كالق ت
دد
العي ك َل تت{ تمتتها ليلةت وق{ تسي الت ق
ل تـ {بـلق تغ ق
وقاب آار:
وزي كد ت
خيل تع {مرو قت تد تدا
حاس كر
يوم تولَ {
ولتتق {د ققـل ق
{ت ت
ت
ت ق
القد بلكسر :سي يـ َقد من جلد غي مدبوغٱ ويقاب :ماله قِ ود ول قِحفٱ ِ
وِ
فالقدُ :إنً من
آ
ر
جلد ،و ِ
القحف :من اشب.
قوله تعالَ } :وأَن ظَنَـنآ أَن لن نـُ آع ِجَز ٱلَ ِف ٱل آَر ِ
ض { الظن هنا بعم العلم واليقي ،وهو
الف الظن ف قوله تعال:
ول{
} توأ َتن ظتنتـنَآ أتن لَن تـق ت
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]الن،[5 :
} توأ َتتق {م ظتنسوا{{
]الن [7 :أي علمنا بلستدلب والتفكر ف آيت ا :أن ف قبضته وسلطانه ،لن نفوته
برب ول غيه .و } َهَربً { مصدر ف موضع الاب أي هاربي

اف َبآساً َولَ َرَهقاً { * } َوأَن ِمنا
} َوأَن لَما َِس آعنَا ٱ آلرَد دى َآمنا بِِه فَ َمن يـر آؤِمن بَِربِِه فَلَ َيَ ر
ِ
ك َترواآ ر َشداً { * } وأَما ٱلآ َق ِ
ِ
ِ
ِ
اسطرو َن فَ َكانرواآ ِلََهن َم
ٱلآ رم آسل رمو َن َومنا ٱلآ َقاسطرو َن فَ َم آن أ آ
َ
َسلَ َم فَأ آرولَـدئ َ َ آ َ
َحطَباً ){ (15-13
قوله تعالَ } :وأَن لَما َِس آعنَا ٱ آلرَد دى { يعن القرآن } َآمنا بِِه { وبف ،وصدقنا ممداً صلى
ا عليه وسلم على رسالته .وكان صلى ا عليه وسلم مبعوثً إل اىنس والن .قاب السن:
بعث ا ممداً صلى ا عليه وسلم إل اىنس والن ،ول يبعث ا تعال ق ُ
ط رسولً من
الن ،ول من أهل البادية ،ول من النساًٱ وذلك قوله تعال:
ك إتلَ ترجال{ نس ت
وحي إتلت{ي ته {م تِم {ن أ {ته تل ٱل{ق تر ٰى{
} توتمآ أ {تر تسل{نتا تمن قتـ {بلت ت
ت

]يوسف [109 :وقد تقدم هذا العم .وف الصحيح " :وبقعثت إل الحر والسود " أي
اف َبآساً َولَ َرَهقاً { قاب ٱبن عباس :ل ياف أن
اىنس والن } .فَ َمن يـر آؤِمن بَِربِِه فَلَ َيَ ر
يـرآنـ َقص من حسناته ول أن يزاد ف سيئاتهٱ لن البخس النقصان ،والرَهق :العدوان وغشيان
الارمٱ قاب العشى:
ت ت
ت
ت
ت ت
ب ترتهقا{
ل تش {ي تء يتـ {نـ تف قع تن من قدون قر{ؤيتت تها هل يت {شتتفي توام كق تما تل{ يقص {
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الوامق :البٱ وقد َوِم َقه َيِقه بلكسر أي أحبه ،فهو وامق .وهذا قوب حكاه ا تعال عن
افأ رفعاً على تقدير فإنه ل ياف.
الِنٱ لقوة إيانم وصحة إسلمهم .وقراًة العامة ىفَلَ َيَ ر
فأ جزماً على جواب الشرط وإلغاً الفاً.
وقرأ العمش وييـى وإبراهيم ىفَلَ َيَ آ
قوله تعال } :وأَن ِمنا ٱلآمسلِمو َن وِمنا ٱلآ َق ِ
اسطرو َن { أي وأن بعد ٱستمان القرآن متلفون ،فمنا
رآ ر َ
َ
من أسلم ومنا من كفر .والقاسط :الائر ،لنه عادب عن الق ،وال آق ِسط :العادبٱ لنه عادب
ر
إل القٱ ]يقاب [:قسط :أي جار ،وأقسط :إذا عدبٱ قاب الشاعر:
قوم هم قتلوا ت
سعم ت
ان
ٱبن هند تع {نـ تو{ة تع {مرا{ وهم قت تسطقوا على النـ { ت
ت
ك قق
ك َتَرآواآ َر َشداً { أي قصدوا طريق الق وتواوه ومنه ترى
َسلَ َم فَأ آرولَـدئِ َ
قوله تعال } :فَ َم آن أ آ
ِ
بلة } وأَما ٱلآ َق ِ
الق ِ
اسطرو َن { أي الائرون عن طريق الق واىيان } فَ َكانرواآ ِلَ َهن َم َحطَباً { أي
َ
َوقوداً .وقوله :ىفَ َكانرواأ أي ف علم ا تعال

ِ
ِ ِ ِِ
ض َعن ِذ آك ِر
اهم مآًً َغ َدقاً { * } لنَـ آفتنَـ ره آم فيه َوَمن يـر آع ِر آ
َس َقآيـنَ ر
ٱستَـ َق رامواآ َعلَى ٱلط ِري َقة ل آ
} َوأَل ِو آ
ِ
ص َعداً ){ (17-16
َربِه يَ آسلر آكهر َع َذابً َ
ٱستَـ َق رامواآ َعلَى ٱلط ِري َق ِة { هذا من قوب ا تعال .أي لو آمن هؤلً الكفار
قوله تعالَ } :وأَل ِو آ
لوس عنا عليهم ف الدنيا وبسطنا لم ف الرزق .وهذا مموب على الوحيٱ أي أوحى إل أن لو
ٱستقاموا .ذكر ٱبن بر :كل ما ف هذه السورة من ىإنأ الكسورة الثقلة فهي حكاية لقوب
الِن الذين ٱستمعوا القرآن ،فرجعوا إل قومهم منذرين ،وكل ما فيها من أن الفتوحة الخففة
فهي وحي إل رسوب ا صلى ا عليه وسلم .وقاب ٱبن النباري :ومن كسر الروف وفتح
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ٱستَـ َق رامواأ أضمر ييناً ت ضما ،تويلها :وا أن لو ٱستقاموا على الطريقةٱ كما يقاب ف
ىوأَ آن لَ ِو آ
َ
قمتٱ قاب الشاعر:
قمت ر
لقمت ،ووا لو َ
قمت ر
الكلم :وا أَ آن َ
أتما َت
أنت ول العتت ت
يق
نت قحرا وما تبلقِر ت
وال أن لو قك ت
ِ ِ
ٱستَـ َق رامواأ أو
ىوأَ آن لَ ِو آ
نسقها ـ أعم الفيفة ـ على ىأَوح َي إ َل أَنهرأَ ،
ومن فتح ما قبل الخففة َ
ىآمنا بِِهأ وبن لو ٱستقاموا .ويوز لن كسر الروف كلها إل ىأنأ الخففة ،أن
على َ
ِ ِ
ىآمنا بِِهأ ،ويستغن عن إضمار اليمي .وقراًة
يعطف الخففة على ىأَوح َي إ َلأ أو على َ
العامة بكسر الواو من ىل ِوأ للتقاً الساكني .وقرأ ٱبن وثب والعمش بضم الواو .و } مآًً
ِ
ِ ِ
غدق،
العي تَ َ
َغ َدقاً { أي واسعاً كثياً ،وكانوا قد رحبِس عنهم الطر سبع سنيٱ يقابَ :غدقَت ر
ِ
ٱستَـ َق رامواآ َعلَى ٱلط ِري َق ِة { طريق
فهي َغدقة ،إذا كثر ماأها .وقيل :الراد اللق كلُهم أي } َوأَل ِو آ
اهم مآًً َغ َدقاً { أي كثياً } لِنَـ آفتِنَـ ره آم فِ ِيه
َس َقآيـنَ ر
الق واىيان والدى وكانوا مؤمني مطيعي } ل آ
{ أي لنختبهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم .وقاب عمر ف هذه الية :أينما كان الاً
اه آمأ لوسعنا عليهم ف الدنياٱ
َس َقآيـنَ ر
كان الاب ،وأينما كان الاب كانت الفتنة .فمعم ىل آ
ب الاً الغَ َدق الكثي لذلك مثلًٱ لن الي والرزق كله بلطر يكون ،فأقيم مقامهٱ كقوله
وضر َ
َ
تعال:
سم ت
ت
آء توٱلت {ر ت
ض{
} تولت {و أت َن أ {ته تل ٱل{ق تر ٰى ت
نمنقوا{ توٱتَـ تقوا{ لتتفتت {حنتا تعلت{ي ته {م بتـ ترتكات ِم تن ٱل َ ت
]العراف [96 :وقوله تعال:
}ولتو أ َتتقم أتقتاموا{ ٱلتـَورا تة وٱ تل {تنيل ومآ أقن تل تل إتلتي تهم تِمن َرِبتتم لت تكلقوا{ تمن فتـوقت تهم وتمن تت{ ت
ت
ت تت
{
{
ت { { ق {ت ت
{ {ت
أ {تر قجلت تهم{
]الائدة [66 :أي بلطر .وا أعلم .وقاب سعيد بن السيب وعطاً بن أب َرَبح والضحاك
وعبيد بن عمي والسن :كان وا أصحاب النب صلى ا عليه وسلم
وقَتادة ومقاتل وعطية ر
سامعي مطيعي ،ففتحت عليهم كنوز كسرى وقيصر والقوقس والنجاشي ف رفتنوا با ،فوثبوا
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ٱستَـ َق راموا َعلَى
ىوأَن لَ ِو آ
على إمامهم فقتلوه .يعن عثمان بن عفان .وقاب الكلب وغيهَ :
الط ِريَـ َق ِةأ الت هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كفاراً لوسعنا أرزاقهم مكراً بم وٱستدراجاً لم،
حت يَفتتنوا با ،فنعذبم با ف الدنيا والارة .وهذا قوب قاله الربيع ٱبن أنس وزيد بن أسلم
وٱبنه والكلب والثمال َويَان بن َربب وٱبن كيسان وأبو ِ آملَزٱ وٱستدلوا بقوله تعال:
ت ت
اب قك تِل تش {يء{
سوا{ تما ذقِك قروا{ بته فتـتت {حنتا تعلت{ي ته {م أتب{ـ تو ت
}فتـلت َما نت ق

]النعام [44 :الية .وقوله تعال:
}ولتولت أتن ي قكو تن ٱلنَاس أقَمة{ و ت
اح تد {ة َلتتعل{نتا لت تمن يت {ك قف قر بتٱل َر {حتـٰ تن لتبقـيقوتتت {م قسقفا{ تِمن فتضَة{
ت
ت{
ق ت
]الزارف [33 :اليةٱ والوب أشبهٱ لن الطريقة معرفة بللف واللم ،فالوجب أن تكون
طريقته طريقة الدىٱ ولن الستقامة ل تكون إل مع الدى .وف صحيح مسلم عن أب
سعيد الردري رضي ا عنه :أن رسوب ا صلى ا عليه وسلم قاب " :أ {خوف ما أخاف

عليكم ما قيرج ا لكم من تز{هرة الدنياَ قالوا :وما زهرة الدنيا؟ قال :طبركات الرض" ..
الفقر أخشى عليكم ،وإنا أخشى عليكم أن
وذكر الديث .وقاب عليه السلم " :فوا ما ت

تقبسط عليكم الدنيا )كما بقسطت على تمن قبلكم( فتنافسوها كما تنافسوها فتهل تككم
ض َعن ِذ آك ِر َربِِه { يعن القرآنٱ قاله ٱبن زيد .وف
كما أهلكتهم " قوله تعالَ } :وَمن يـر آع ِر آ
إعراضه عنه وجهان :أحدها عن القبوب ،إن قيل إنا ف أهل الكفر .الثان عن العمل ،إن قيل
ض َع آن ِذ آك ِر َربِِهأ أي ل يشكر نعمه } يَ آسلر آكهر َع َذابً
ىوَم آن يـر آع ِر آ
إنا ف الؤمني .وقيلَ :
ص َعداً { قرأ الكوفيون وعياش عن أب عمرو ىيَ آسلر آكهرأ بلياً وٱاتاره أبو عبيد وأبو حاتٱ
َ
ض َع آن ِذ آك ِر َربِِهأ .الباقون ىنَ آسلر آكهرأ بلنون .وروى عن
لذكر ٱسم ا أول فقاب :ى َوَم آن يـر آع ِر آ
Page 21 of 35

hatisenang.com

مسلم بن رجندب ضم النون وكسر اللم .وكذلك قرأ طلحة والعرج وها لغتان ،سلكه

ص َعداً { أي شاقضا شديداً .قاب ٱبن عباس :هو جبل ف
بعمٱ أي ندالهَ } .ع َذابً َ
وأسلكه ً
جهنم .الدري ،كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت .وعن ٱبن عباس :أن العم مشقة من

تصعدن المر :إذا شق عليكٱ
العذاب .وذلك معلوم ف اللغة أن الص َعد :الشقة ،تقوبَ :

ص َع ّد
ومنه قوب عمر :ما تَصعدن شيً ما تَصعدتن راطبة النكاح ،أي ما شق علي .وعذاب َ
أي شديد .والصعد :مصدر صعِدٱ يقابِ :
وصعوداً ،فوصف به العذابٱ لنه
ص َعداً ر
صع َد َ
َ
َ
َ
يتصعد العذب أي يعلوه ويغلبه فل يطيقه .وقاب أبو عبيدة :الص َعد مصدرٱ أي عذابً ذا
ص َع ٍد ،والشي ف الصعود يشق .والصعود .العقبة الكئود .وقاب عكرمة :هو صخرة ملساً ف
َ
جهنم يركلف صعودهاٱ فإذا ٱنتهى إل أعلها رح ِدر إل جهنم .وقاب الكلب :يكلف الوليد بن
الغية أن يصعد جبلً ف النار من صخرة ملساً ،ريذب من أمامه بسلسل ،ويرضرب من
رح ِدر إل أسفلها ،ث
الفه بقامع حت يبلغ أعلها ،ول يبلغ ف أربعي سنة .فإذا بلغ أعلها أ آ
يكلف أيضاً صعودها ،فذلك دأبه أبداً ،وهو قوله تعال } :سأررِ
ص رعوداً {
ه
ق
ه
ر
َ
ر
َ
َآ

ِ
ِ ِِ
َحداً ){ (18
} َوأَن ٱلآ َم َساج َد ل فَلَ تَ آد رعواآ َم َع ٱل أ َ
فيه ست مسائل:
الول ـ قوله تعال } :وأَن ٱلآمس ِ
اج َد ِ ِ
ل { ىأَنأ بلفتح ،قيل :هو مردود إل قوله تعال:
َ ََ
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ِ ِ
أوحى إل أن الساجد ف .وقاب الليل :أي ولن الساجد ف.
} قر آل أروح َي إ َل { أي قل َ
والراد البيوت الت تبنيها أهل اللل للعبادة .وقاب سعيد بن جبي :قالت الن كيف لنا أن نت
الساجد ونشهد معك الصلة وةن نًون عنك؟ فنزلت } :وأَن ٱلآمس ِ
اج َد ِ ِ
ل { أي برنيت
َ ََ
لذكر ا وطاعته .وقاب السن :أراد با كل البقانٱ لن الرض كلها مسجد للنب صلى ا
عليه وسلم ،يقوب " :أينما كنتم فصلِوا " " فأينما صليتم فهو مسجد " وف الصحيح" :

وجعلت تل الرض مسجدا{ وطتهورا{ " وقاب سعيد بن السيب وطَآلق ٱبن حبيب :أراد

بلساجد العضاً الت يسجد عليها العبد ،وهي القدمان والركبتان واليدان والوجهٱ يقوب:
هذه العضاً أنعم ا با عليك ،فل تسجد لغيه با ،فتجحد نعمة ا .قاب عطاً:
مساجدك :أعضاأك الت أمرت أن تسجد عليها ل تذللها لغي االقها .وف الصحيح عن ٱبن

عباس عن النب صلى ا عليه وسلم " :أمرت أن أسجد على سبعة أعظقم :البهة ـ وأشار
بيده إل أنفه ـ واليدين والركبتي وأطراف القدمي " وقاب العباس قاب النب صلى ا عليه

وسلم " :إذا سجد العبد سجد معه سبعة نراب " وقيل :الساجد هي الصلواتٱ أي لن
السجود ف .قاله السن أيضاً .فإن جعلت الساجد الواضع فواحدها ِ
مسجد بكسر اليم،

سجد بفتح اليم .وقيل :هو
ويقاب بلفتحٱ حكاه الفراً .وإن جعلتها العضاً لواحدها َم َ
سجداً ،كما تقوب :ضربت ف الرض
وم َ
سجد وهو السجود ،ويقاب :سجدت سجوداً َ
جع َم َ
ضربً بلفتح :إذا سرت ف ٱبتغاً الرزق .وقاب ابن عباس :الساجد هنا مكة الت هي
َ
ض آربً َ
وم َ
القبلة وسيت مكة الساجدٱ لن كل أحد يسجد إليها .والقوب الوب أظهر هذه القواب إن
شاً ا ،وهو مروي عن ٱبن عباس ر.ه ا.
الثانية :قوله تعالِ ِ } :
ل { إضافة تشريف وتكري ،ث اص بلذكر منها البيت العتيق فقاب:
ت
ت{
} توطت ِه {ر بتـ {ي ت ت
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عمل الت تط ِي إل إل ثلثة مساجد " الديث ارجه
]الر .[26 :وقاب عليه السلم " :ل تق ت

الئمة .وقد مضى الكلم فيه .وقاب عليه السلم " :صلة ف مسجدي هذا خي من ألف

صلة فيما سواه إل السجد الرام " قاب ٱبن العرب :وقد روى من طريق ل بس با أن

النب صلى ا عليه وسلم قاب " :صلة ف مسجدي هذا خي من ألف صلة فيما سواه إل
السجد الرام ،فإن صلة فيه خي من مائة صلة ف مسجدي هذا "
ولو صح هذا لكان نَصاً.
قلت :هو صحيح بنقل العدب عن العدب َح آسب ما بيناه ف سورة ىإبراهيمأ.
الثالثة :الساجد وإن كانت ف ملكاً وتشريفاً فإنا قد تنسب إل غيه تعريفاًٱ فيقاب :مسجد
سابق بي اليل الت أضمرت من
فلن .وف صحيح الديث :أن النب صلى ا عليه وسلم َ

الوَدان ،وسابق بي اليل الت ل تضمر من الثنية إل مسجد بن رزريق.
الفياً وأ ر
َمدها ثَنية َ

وتكون هذه بىضافة بكم اللية كأنا ف قبلتهم ،وقد تكون بتحبيسهم ،ول الف بي

المة ف تبيس الساجد والقناطر والقابر وإن ٱاتلفوا ف تبيس غي ذلك.
الرابعة :مع أن الساجد ف ل يذكر فيها إل ا فإنه توز القسمة فيها لطمواب .ويوز وضع
الصدقات فيها على رسم الشتاك بي الساكي وكل من جاً أكل .ويوز حبس الغري فيها،
وربط السي والنوم فيها ،وسكم الريض فيها وفتح الباب للجار إليها ،وإنشاد الشعر فيها إذا
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ع ِري عن الباطل .وقد مضى هذا كله مبيناً ف سورة ىبراًةأ .وىالنورأ وغيها.
ِ
َحداً { هذا توبيخ للمشركي ف دعائهم مع ا غيه
الامسة قوله تعال } :فَلَ تَ آد رعواآ َم َع ٱل أ َ
ف السجد الرام .وقاب ماهد :كانت اليهود والنصارى إذا دالوا كنائسهم وبَيعهم أشركوا

بف ،فأمر ا نبيه والؤمني أن يلصوا ف الدعوة إذا دالوا الساجد كلها .يقوب :فل تشركوا
فيها صنماً وغيه ما يعبد .وقيل :العم أف ِردوا الساجد لذكر ا ،ول تتخذوها هزواً َومتجراً

وملساً ،ول طرقاً ،ول تعلوا لغي ا فيها نصيباً .وف الصحيح " :من نت تشد ضالِة ف السجد
ب لذا " وقد مضى ف سورة ىالنورأ ما فيه
فقولوا ل ِ
ردها ا عليك فإن الساجد ل تق { ت
كفاية من أحكام الساجد والمد ف.

السادسةَ :روى الضحاك عن ٱبن عباس عن النب صلى ا عليه وسلم " :كان إذا دخل
ل فتلت ت {د قعوا{ مع َت
اج تد تَت
السجد ق ِدم رجله اليمن .وقال } :وأت َن ٱل{مس ت
تحدا{ { اللهم أن
ٱل أ ت
تت
ت تت
عبدك وزائرك وعلى كل تملور ح ِق وأنت خي تملور فأسألك برحتك أن تفك رقبت من
علي الي صبا ول
صَ
ب َ
النارَ فإذا خرج من السجد ق ِدم رجله اليسرى؛ وقال :طاللهم ق

تنلع عن صال ما أعطيتن أبدا{ ول يعل معيشت تكدا ،وٱجعل ل ف الرض تجداَ " أي
ِغ ًم
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ِ
ادواآ يَ ركونرو َن َعلَآي ِه لِبَداً { * } قر آل إِنَآ أ آَد رعواآ َرِب َولَ أر آش ِررك بِِه
} َوأَنهر لَما قَ َام َعآب رد ٱل يَ آد رعوهر َك ر
ِ
ضراً َولَ َر َشداً ){ (21-19
َحداً { * } قر آل إِِن لَ أ آَمل ر
ك لَ رك آم َ
أَ
قوله تعال } :وأَنه لما قَام عب رد ِ
ٱل يَ آد رعوهر { يوز الفتحٱ أي أوحى ا إليه أنه .ويوز الكسر
َ ر َ َ َآ
على الستئناف .وىعبد اأ هنا ممد صلى ا عليه وسلم حي كان يصلي ببطن لة ويقرأ
القرآنَ ،ح آسب ما تقدم أوب السورة } .يَ آد رعوهر { أي يعبده .وقاب ٱبن رجرير :ىيَ آد رعوهأ أي
ادواآ يَ ركونرو َن َعلَآي ِه لِبَداً { قاب الزبي بن العوام :هم الن
قام إليهم داعياً إل ا تعالَ } .ك ر
حي ٱستمعوا القرآن من النب صلى ا عليه وسلم .أي كاد يركب بعضهم بعضاً ٱزدحاماً
ويسقطون ،حرصاً على سان القرآن .وقيل :كادوا يركبونه حرصاًٱ قاله الضحاك .ٱبن عباس:
رغبة ف سان الذكر .وروى بـرآرد عن مكحوب :أن الن بيعوا رسوب ا صلى ا عليه وسلم ف
هذه الليلة وكانوا سبعي ألفاً ،وفرغوا من بيعته عند ٱنشقاق الفجر .وعن ٱبن عباس أيضاً :إن
هذا من قوب الن لا رجعوا إل قومهم أابوهم با رأوا من طاعة أصحاب النب صلى ا عليه
وسلم وٱئتمامهم به ف الركون والسجود .وقيل :العم كاد الشركون يركبون بعضهم بعضاًَ ،حرداً
على النب صلى ا عليه وسلم .وقاب السن وقتادة وٱبن زيد :يعن } لما قَام عب رد ِ
ٱل {
َ َ َآ
ممد بلعدوة تَلبدت اىنس والن على هذا المر ليطفئوه ،وأ ََب ا إل أن ينصره ويتم نوره.
وٱاتار الطبي أن يكون العم :كادت العرب يتمعون على النب صلى ا عليه وسلم،
ويتظاهرون على إطفاً النور الذي جاً به .وقاب ماهد :قوله ىلِبَداًأ جاعات وهو من تَـلَبُد
الشيً على الشيً أي تمع ،ومنه اللِآبد الذي يفرش لتاكم صوفه ،وكل شيً ألصقته إلصاقاً
شديداً فقد لبدته ،وجع اللِبدة لِبَد مثل قِربة وقِرب .ويقاب للشعر الذي على ظهر السد لِبدة
وجعها لِبدٱ قاب زهي:
ت
ت ت
ارهق ل ت تقلَ تم
الس ت
لتدى أ ت
لح قم تق ِذف له لبت كد أتظ{ تف ق
تسد شاكي ِ
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يقاب للجراد الكثي :لِبد .وفيه أربع لغات وقراًاتٱ فتح الباً وكسر اللم ،وهي قراًة العامة.
وضم اللم وفتح الباً ،وهي قراًة ماهد وٱبن رمَآيصن وهشام عن أهل الشام ،واحدتا لرآبدة.
الع َقيلي والَ آحدري
وبضم اللم والباً ،وهي قراًة أب َحآيوة وممد بن الس َمآيـ َقع وأب الشهب ر
ٍ
وررهن .وبضم اللم وشد الباً وفتحها ،وهي قراًة السن وأب
واحدها لَآبد مثل َس آقف َورآهن ر
ِ
ِ
ِ
وسجد .وقيل :اللُبَد
وركع ،وساجد ر
العالية والعرج والَ آحدري أيضاً واحدها لبدٱ مثل راكع ر
بضم اللم وفتح الباً الشيً الدائمٱ ومنه قيل لنَسر لقمان لربَد لدوامه وبقائهٱ وقاب النابغة:
أت {خنتـى عليها الذي أت {خنتـى على لقبت تد
القشيي :وقرىً ىلربرداأ بضم اللم والباً ،وهو جع لَبِيد ،وهو الَآولَق الصغي .وف الصحاح:
)وقوله تعال(
ت تمال{ لسبتدا{{
}أ {تهلت {ك ق
]البلد [6 :أي َجضا .ويقاب أيضاً :الناس لربَد أي متمعون ،واللُبَد أيضاً الذي ل يسافر ول
يبح منزله
قاب الشاعر:

تمن ٱمرىء تذي تساح ل تل ق
ال لتهق
ويروى :اللبِد .قاب أبو رعبيد :وهو أشبه.

ت
َامة اللبت قد
بتـ {للءق يتـ {عيتا با التث ت

والبزلً :الرأي اليد .وفلن ناض ببزلً :إذا كان من يقوم بلمور العظامٱ قاب الشاعر:
ت قوما{ فقـروج قهم ر {حب التسالت ت
اض بتبتـ {للت تء
إب إذا تشغتلت {
ك تتَ ك
تِ
ق ق ق ت ق ت
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ولربَد :آار نسور لقمان ،وهو ينصرفٱ لنه ليس بعدوب .وتزعم العرب أن لقمان هو الذي
بعثته عاد ف وفدها إل الرم يستسقي لا ،فلما أهلكوا راي لقمان بي بقاً سبع بَـ َعرات رسآر،
ِمن أَظآ ٍ
ب رع آف ٍر ،ل َيسها ال َقطآرٱ أو بقاً سبعة أنسر كلما هلك نَسر الف بعده نَسر،
فٱاتار النُسور ،وكان آار نرسوره يسمى لربَدا ،وقد ذكرته الشعراًٱ قاب النابغة:
ٱحتت تملوا أت {خ تن عليها الِذي أت {خ تن على لقبت تد
أت {
ض تحت تخلت {ء وأ {تم تسى أ {تهلقها {
واللبِيد :الوالق الصغيٱ يقاب :ألبدت ِ
القربة جعلتها ف لَبيد .ولبِيد :ٱسم شاعر من بن عامر.
َ
رَ
قوله تعال } :قر آل إِنَآ أ آَد رعو َرِب { أي قاب صلى ا عليه وسلم } :إِنَآ أ آَد رعو َرِب { } َولَ
ِِ
َحداً { وكذا قرأ أكثر القراً ىقَ َابأ على ا لب .وقرأ .زة وعاصم ىقر آلأ على
أر آش ِررك به أ َ

المر .وسبب نزولا أن كفار قريش قالوا له :إنك جئت بمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم

فٱرجع عن هذا فنحن نيكٱ فنزلت.
ِ
ضراً َولَ َر َشداً { أي ل أقدر أن أدفع عنكم ضراً ول
قوله تعال } :قر آل إِِن لَ أ آَمل ر
ك لَ رك آم َ
ِ
هدى ،أي إنا
ضراً { أي كفراً } َولَ َر َشداً { أي ً
أسوق لكم اياً .وقيل } :لَ أ آَمل ر
ك لَ رك آم َ
علي التبليغ .وقيل :الضر :العذاب ،والرشد النعيم .وهو الوب بعينه .وقيل :الضر الوت،
والرشد الياة
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ٱل أَح ّد ولَن أ َِج َد ِمن دونِِه م آلتحداً { * } إِل بلَغاً ِمن ِ
} قرل إِِن لَن رِييِن ِمن ِ
ٱل َوِر َسالَتِِه
َ
ر رََ
َ َآ
َ
َ َ
آ
ص ٱل ورسولَه فَِإن لَه َنر جهنم االِ ِد ِ
وع ردو َن
ين ف َيهآ أَبَداً { * } َح دت إِ َذا َرأ آَواآ َما ير َ
َوَمن يَـ آع ِ َ َ َ ر ر
ر َ ََ َ َ َ
ِ
ِ
فَ َسيَـ آعلَ رمو َن َم آن أ آ
َض َع ر
يب ما تر َ
وع ردو َن أ آَم َآي َع رل لَهر
ف َنصراً َوأَقَ ُل َع َدداً { * } قر آل إ آن أ آَد ِري أَقَ ِر ّ
َرِب أ ََمداً ){ (25-22
ِ ِ ِ
ِ
َح ّد { أي ل يدفع عذابه عن أحد إن ٱستحفظتهٱ
قوله تعال } :قر آل إِن لَن ري َيِن م َن ٱل أ َ
الَآوزاً " عن ٱبن مسعود قال:
وهذا لنم قالوا ٱترك ما تدعو إليه وةن نيك .وروى أبو آ
علي خطا ،ي
الن حت أتى الت قجون فخ ِ
النب صلى ا عليه وسلم ليلة ِ
ط ِ
ٱنطلقت مع ِ
تق ِدم إليهم فٱزدحوا عليه ،فقال سيِدهم يقال له تو{ردان :أن أت {ز قجلهم عنك؛ فقال } :إتتِب
لتن قتييتب تمن َت
تح كد { " ذكره الاوردي .قاب :ويتمل معنيي أحدها لن يين مع إجارة
ٱل أ ت
ت ت
ا ل أحد .الثان لن يين ما قدره ا تعال علي أحدَ } .ولَ آن أ َِج َد ِمن ردونِِه رم آلتَ َحداً {
ومول .ال ُسديِ :حرزاً .ال َك آلبَ :م آدالً ف الرض
أي ملتجأً ألأ إليهٱ قاله قتادة .وعنه :نصياً ً
مول .وقيلٱ مذهباً ول مسلكاً .حكاه ٱبن شجرة ،والعم واحدٱ
مثل السَرب .وقيل :وليضا ول َ
ومنه قوب الشاعر:
ف نفسي وتل تفي غي تمدية ع تن وما تمن قت ت
ضاء َت
ال قمل{تت تح قد
ي تل{ ت
{
تِ
ق
} إِل بلَغاً ِمن ِ
ٱل َوِر َسالَتِِه { فإن فيه المان والنجاةٱ قاله السن .وقاب قتادة } :إِل بَلَغاً
َ
َ
ِمن ِ
ٱل { فذلك الذي أملكه بتوفيق ا ،فأما الكفر واىيان فل أملكهما .فعلى هذا يكون
َ
ِ
ضراً َولَ َر َشداً { أي ل أملك لكم إل أن
مردوداً إل قوله تعال } :قر آل إِِن لَ أ آَمل ر
ك لَ رك آم َ
ِ
ضراً َولَ َر َشداً { أي إِل أن
أبلغكم .وقيل :هو ٱستثناً منقطع من قوله } :لَ أ آَمل ر
ك لَ رك آم َ
أبلغكم أي لكن أبلغكم ما أرسلت بهٱ قاله الفراً .وقاب الزجاج :هو منصوب على البدب من
ىم آلتَ َحداًأ أي } َولَ آن أ َِج َد ِمن ردونِِه رم آلتَ َحداً { إل أن أبلغ ما يتين من ا ورسالتهٱ
قوله :ر
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أي ومن رسالته الت أمرن بتبليغها .أو إل أن أبلغ عن ا وأعمل برسالته ،فآاذ نفسي با
آمر به غيي .وقيل هو مصدر ،وىلأ بعم ل ،وىإنأ للشرط .والعم لن أجد من دونه
ملتحداً :أي إن ل أبلغ رسالت رب بلغا.
قوله تعالَ } :وَمن يَـ آع ِ
ص ٱلَ َوَر رسولَهر { ف التوحيد والعبادة } .فَِإن لَهر َن َر َج َهن َم { كسرت
إن لن ما بعد فاً الزاً موضع ٱبتداً وقد تقدم } .االِ ِ
ين فِ َيهآ { نصب على الاب،
د
َ َ
وجع ِ ِ
ىمنأ ث جع للمعم .وقوله
َ
ينأ لن العم لكل من فعل ذلك ،فوحد أولً للفظ َ
ىاالد َ
} أَبَداً { دليل على أن العصيان هنا هو الشرك .وقيل :هو العاصي غي الشرك ،ويكون معم
ِِ
ين فِ َيهآ أَبَداً { إل أن أعفو أو تلحقهم شفاعة ،ول مالة إذا ارجوا من الدنيا على
} َاالد َ
اىيان يلحقهم العفو .وقد مضى هذا العم مبيناً ف سورة ىالنساًأ وغيها.
ىحتأ هنا مبتدأ ،أي } َح دت إِ َذا َرأ آَواآ َما
قوله تعالَ } :ح دت إِ َذا َرأ آَواآ َما ير َ
وع ردو َن { َ
وع ردو َن { من عذاب الارة ،أو ما يوعدون من عذاب الدنيا ،وهو القتل ببدر } فَ َسيَـ آعلَ رمو َن
ير َ
ف َن ِصراً { أهم أم الؤمنون
{ حينئذ } َم آن أ آ
َض َع ر
} َوأَقَ ُل َع َدداً { معطوف.
ِ
وع ردو َن { يعن قيام الساعة .وقيل :عذاب الدنياٱ أي
يب ما تر َ
قوله تعال } :قر آل إ آن أ آَد ِري أَقَ ِر ّ

ل أدري فـىـإنأ بعم ىماأ أو ىلأٱ أي ل يعرف وقت نزوب العذاب ووقت قيام الساعة إل

وع ردو َنأ :يوز أن يكون
ىما ير َ
اٱ فهو غيب ل أعلم منه إل ما يعرفنيه ا .وىماأ ف قولهَ :
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مع الفعل مصدراً ،ويوز أن تكون بعم الذي ويقدر حرف العائد } .أ آَم َآي َع رل لَهر َرِب أ ََمداً {
أي غاية وأجلً .وقرأ العامة بسكان الياً من رب .وقرأ الِآرميان وأبو عمرو بلفتح.

ِ
ض دى ِمن رس ٍ
ك ِمن بَآ ِ
} دَعلِم ٱلآغَآي ِ
ي
وب فَِإنهر يَ آسلر ر
َحداً { * } إِل َم ِن آٱرتَ َ
ب فَلَ يرظآ ِهرر َعلَ دى َغآيبِه أ َ
ر
ر
ِِ
ِ ِ
صداً ){ (27-26
يَ َديآه َوم آن َاآلفه َر َ
فيه مسألتان:
ِ
ب{ ِ
الول :قوله تعالَ } :ع ِالر ٱلآغَآي ِ
َ
ىرِبأ .وقيل :أي هو } َعالر
ىعالرأ رفعا نعتاً لقوله َ
ٱلآغَآي ِ
ب { والغيب ما غاب عن العباد .وقد تقدم بيانه ف أوب سورة ىالبقرةأ } فَلَ يرظآ ِهرر َعلَ دى
ِ
ض دى ِمن رس ٍ
وب { فإنه يظهره على ما يشاً من غيبهٱ لن الرسل
َحداً .إِل َم ِن آٱرتَ َ
َغآيبِه أ َ
ر
مؤيدون بلعجزات ،ومنها اىابار عن بعض الغائباتٱ وف التنزيل:
} توأقنتـبتِئق قك {م تبتا تت{ قكلقو تن توتما ت َد تخ قرو تن تف بقـيقوتت قك {م{
ضى ِمن رس ٍ
ِ
وبأ هو جبيل عليه السلم.
]آب عمران .[49 :وقاب ٱبن رجبير :ىإل َم ِن آٱرتَ َ آ َ ر
الول أن يكون العم :أي ل يظهر على غيبه إل من ٱرتضى أي ٱصطفى للنبوة،
وفيه بع ّد ،و آ
فإنه يطلعه على ما يشاً من غيبه :ليكون ذلك دال على نبوته.
الثانية :قاب العلماً ر.ة ا عليهم :لا تدح سبحانه بعلم الغيب وٱستأثر به دون القه ،كان
فيه دليل على أنه ل يعلم الغيب أح ّد سواه ،ث ٱستثم َمن ٱرتضاه من الرسل ،فأودعهم ما
Page 31 of 35

hatisenang.com

شاً من غيبه بطريق الوحي إليهم ،وجعله معجزًة لم ودللةً صادقةً على نبوتم .وليس النجم
ومن ضاهاه من يضرب بلصى وينظر ف الكتب ويزجر بلطي من ٱرتضاه من رسوب فيطلعه
على ما يشاً من غيبه ،بل هو كافر بف مف ٍت عليه بدسه وتمينه وكذبه .قاب بعض العلماً:
وليت شعري ما يقوب النجم ف سفينة ركب فيها ألف إنسان على ٱاتلف أحوالم ،وتباين
رتبهم ،فيهم اللك وال ُسوقة ،والعال والاهل ،والغن والفقي ،والكبي والصغي ،مع ٱاتلف
طوالعهم ،وتباين مواليدهم ،ودرجات نومهمٱ فعمهم حكم الغرق ف ساعة واحدة؟ فإن قاب
النجم قبحه ا :إنا أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه ،فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع
أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على ٱاتلفها عند ولدة كل واحد منهم ،ول يبق إل معاندة
القرآن العظيم .وفيه ٱستحلب دمه على هذا التنجيم ،ولقد أحسن الشاعر حيث قاب:
يقضي علي تب ت
ت
ت
طالع مولت تدي
يتة الغت تر تق
تحكم ِ
النج قم أن ت
ِ
ت
ققل لتل ت
ت ت
يع ب تك {وتك ت
ب ال{غت تر تق
{منت ِج تم ت
ص {ب تحةت الطسوفتان ته {ل قولد ا {لتم ق
{ ق
وقيل لمي الؤمني علي بن أب طالب رضي ا عنه لا أراد لقاً الوارج :أتلقاهم والقمر ف
العقرب؟ فقاب رضي ا عنه :فأين قمرهم؟ وكان ذلك ف آار الشهر .فٱنظر إل هذه الكلمة
الت أجاب با ،وما فيها من البالغة ف الرد على من يقوب بلتنجيم ،واىفحام لكل جاهل
يقق أحكام النجوم .وقاب له مسافر بن عوف :ي أمي الؤمني! ل تسر ف هذه الساعة ِ
وس آر
ف ثلث ساعات يضي من النهار .فقاب له علي رضي ا عنه :ول؟ قاب :إنك إن سرت ف
هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلً وضر شديد ،وإن سرت ف الساعة الت أمرتك
با ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت.
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فقاب علي رضي ا عنه :ما كان لمد صلى ا عليه وسلم رمنَ ِجم ،ول لنا من بعده ـ ف كلم

طويل َيت ُر فيه بيت من التنزيل ـ فمن صدقك ف هذا القوب ل آمن عليه أن يكون كمن
ٱتذ من دون ا نِدضا أو ضداً ،اللهم ل طي إل طيك ،ول اي إل ايك .ث قاب للمتكلم:

نكذبك و الفك ونسي ف الساعة الت تنهان عنها .ث أقبل على الناس فقاب :ي أيها الناس
إيكم وتعلم النجوم إل ما تتدون به ف ظلمات الب والبحرٱ وإنا النجم كالساحر ،والساحر
كالكافر ،والكافر ف النار ،و ِ
ال لئن بلغن أنك تنظر ف النجوم وتعمل با لالدنك ف
وبقيت ،ولحرمنك العطاً ما كان ل سلطان .ث سافر ف الساعة الت ناه
بقيت
ر
البس ما َ
عنها ،ولقي القوم فقتلهم وهي وقعة النَـ آهَرَوان الثابتة ف الصحيح لسلم .ث قاب :لو سرن ف

الساعة الت أمرن با وظفرن وظهرن لقاب قائل سار ف الساعة الت أمر با النجم ،ما كان
لمد صلى ا عليه وسلم منجم ول لنا ِمن بعده ،فتح ا علينا بلد كِسرى وقيصر وسائر

ك
البرلدان ـ ث قاب :ي أيها الناس! توكلوا على ا وثِقوا بهٱ فإنه يكفي من سواه } .فَِإنهر يَ آسلر ر
ي ي َدي ِه وِمن ا آل ِف ِ
ِ
صداً { يعن ملئكة يفظونه عن أن يقرب منه شيطانٱ فيحفظ
ر
ه
من بَآ ِ َ آ َ آ َ َ َ
الوحي من ٱستاق الشياطي واىلقاً إل الكهنة .قاب الضحاك :ما بعث ا نبياً إل ومعه
ملئكة يرسونه من الشياطي عن أن يتشبهوا بصورة اللَك ،فإذا جاًه شيطان ف صور اللَك
َ
َ
قالوا :هذا شيطان فٱحذره .وإن جاًه اللَك قالوا :هذا رسوب ربك .وقاب ٱبن عباس وٱبن
َ
صداًأ أي َح َفظة يفظون النب صلى ا عليه وسلم من أمامه وورائه من الن
ىر َ
زيدَ :
والشياطي .قاب قتادة وسعيد بن السيب :هم أربعة من اللئكة حفظة .وقاب الفراً :الراد
جبيلٱ كان إذا نزب بلرسالة نزلت معه ملئكة يفظونه من أن تستمع الن الوحي ،فيلقوه
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صداًأ أي حفظة يفظون الوحي ،فما جاً
ىر َ
إل كهنتهم ،فيسبقوا الرسوب .وقاب السديَ :
صداًأ
وىر َ
من عند ا قالوا :إنه من عند ا ،وما ألقاه الشيطان قالوا :إنه من الشيطانَ .

يرصدون كالرس ،يستوي فيه الواحد والمع
ص َد القوم ر
نصب على الفعوب .وف الصحاح :والر َ

صداً
صده َر آ
ص َده يَـآر ر
والذكر والؤنث وربا قالوا أرصاداً .والراصد للشيً الراقب لهٱ يقابَ :ر َ
صد موضع الرصد
صداً .والتصد التقب والَآر َ
َور َ

} لِيـعلَم أَن قَ آد أَبـلَغرواآ ِرسالَ ِت ربِِم وأ ِ
ص دى ركل َش آي ًٍ َع َدداً ){ (28
َحا َط بَا لَ َديآ ِه آم َوأ آ
آ
َح َ
َ آَ َ
َ
َآ َ

قوله تعال } :لِيَـ آعلَ َم { قاب قتادة ومقاتل :أي ليعلم ممد أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما
بلغ هو الرسالة .وفيه حذف يتعلق به اللمٱ أي أابنه بفظنا الوحي ليعلم أن الرسل قبله
كانوا على مثل حالته من التبليغ بلق والصدق .وقيل :ليعلم ممد أن قد أبلغ جبيل ومن
معه إليه رسالة ربهٱ قاله ٱبن جبي .قاب :ول ينزب الوحي إل ومعه أربعة حفظة من اللئكة
ي
عليهم السلم .وقيل :ليعلم الرسل أن اللئكة بلغوا رسالت ربم .وقيل :ليعلم الرسوب أ ُ
رسوب كان أن الرسل سواه بلغوا .وقيل :أي ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالت ربم
سليمة من تليطه وٱستاق أصحابه .وقاب ٱبن قتيبة :أي ليعلم الن أن الرسل قد بلغوا ما نزب
عليهم ول يكونوا هم البلغي بٱستاق السمع عليهم .وقاب ماهد :ليعلم من كذب الرسل أن
الرسلي قد بلغوا رسالت ربم .وقراًة الماعة ىلِيَـ آعلَ َمأ بفتح الياً وتويله ما ذكرنه .وقرأ
و.يد ويعقوب بضم الياً أي ليرـ آعلِم الناس أن الرسل قد أبلغوا .وقاب
ٱبن عباس وماهد ر
الزجاج :أي ليعلم ا أن رسله قد أبلغوا رسالته بفتح الياًٱ كقوله تعال:
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}ولت َما يـعلت تم َ َ ت
اه قدوا{ تمن قكم ويتـ {علتم ٱل َ ت
ين{
ين تج ت
ت ت{
صاب تر ت
ٱلق ٱلذ ت
{ت ت

َحا َط ِبَا
]آب عمران [142:العم :ليعلم ا ذلك علم مشاهدة كما علمه غيباًَ } .وأ َ
لَ َديآ ِه آم { أي أحاط علمه با عندهم ،أي با عند الرسل وما عند اللئكة .وقاب ٱبن جبي:
ص دى ركل َش آي ًٍ
العم :ليعلم الرسل أن ربم قد أحاط علمه با لديهم ،فيبلغوا رسالتهَ } .وأ آ
َح َ
وىع َدداًأ نصب
َع َدداً { أي أحاط بعدد كل شيً وعرفه وعلمه فلم يف عليه منه شيًَ .
على الاب ،أي أحصى كل شيً ف حاب العدد ،وإن شئت على الصدر ،أي أحصى وعد
كل شيً عدداً ،فيكون مصدر الفعل الذوف .فهو سبحانه الصي اليط العال الافظ
لكل شيً .وقد بينا جيعه ف الكتاب السم ،ف شرح أساً ا السم .والمد ف وحده

Page 35 of 35

hatisenang.com

