* تفسي جامع البيان ف تفسي القرآن /الطبي )ت  310هـ( 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 َ َ َ
استَ َم َع نَـ َفّر
يقول جل ثناؤه لنبيه ممد صلى ا عليه وسلم :قل ي ممد أوحى ا إل } أنهر آ
ِم َن الِن { هذا القرآن } فَقالروا { لقومهم لا سعوه } إن َِس آعنا قرـ آرآنً َع َجباً يَـ آه ِدي إل
ِ
فآمنا بِِه { يقول :فصدقناه } َولَن نر آش ِرَك
الُر آشد { يقول :يدل على الق وسبيل الصواب } َ
ِ
أحداً { من خلقه.
َبربنا َ
وكان سبب استماع هؤلء النفر من الن القرآن ،كما:
حدثن ممد بن معمر ،قال :ثنا أبو هشام ،يعن الخزومي ،قال :ثنا أبو عوانة ،عن أب بشر،
عن سعيد بن رج بي ،عن ابن عباس ،قال :ما قرأ رسول ا صلى ا عليه وسلم على الن ول
رآهم انطلق رسول ا صلى ا عليه وسلم ف نفر من أصحابه ،عامدين إل سوق عكاظ،
قال :وقد ِحيل بي الشياطي وبي خب السماء ،وأررسلت عليهم الشهب ،فرجعت الشياطي
إل قومهم ،فقالوا :ما لكم؟ فقالوا :حيل بيننا وبي خب السماء ،وأررسلت علينا الشهب،
فقالوا :ما حال بينكم وبي خب السماء إل شيء حدث ،قال :فانطلقوا فاضربوا مشارق
الرض ومغاربا فانظروا ما هذا الذي حدث ،قال :فانطلقوا يضربون مشارق الرض ومغاربا،
يتتبعون ما هذا الذي حال بينهم وبي خب الساء قال :فانطلق النفر الذين توجهوا نو تامة
إل رسول ا صلى ا عليه وسلم بنخلة ،وهو عامد إل سوق عكاظ ،وهو يصلي بصحابه
صلة الفجر قال :فلما سعوا القرآن استمعوا له فقالوا :هذا وا الذي حال بينكم وبي خب
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السماء قال :فهنالك حي رجعوا إل قومهم ،فقالوا :ي قومنا } إن َِس آعنا قرآنً َع َجباً يَـ آه ِدي
إل الُر آش ِد فآمنا بِه ولَن نر آش َ ِ ِ
أحداً { قال :فأنزل ا على نبيه صلى ا عليه وسلم:
رك بَربنا َ
َ َآ
ِ
استَ َم َع نَـ َفّر ِم َن الِن { وإنا أوحي إليه قول الن.
} قر آل أ آروح َي إل أنهر آ
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان ،عن عاصم ،عن ورقاء ،قال :قدم رهط زوبعة
وأصحابه مكة على النب صلى ا عليه وسلم ،فسمعوا قراءة النب صلى ا عليه وسلم ،ث
انصرفوا ،فذلك قوله:
ضروه قالووا أنص ت
ك نرل رفرام تمن التن يستر ت
صتووا{
ح
ا
م
ل
ل
ف
ن
آ
ر
ق
ص
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و
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م
ر
ر
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ر
ر
ر
ص ررفصنا إلرصي ر
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} روإ صذ ر
ر
ص
رص
ر
و
قال :كانوا تسعة فيهم زوبعة.
رحدثت عن السي ،قال :سعت أب معاذ يقول :ثنا عبيد ،قال :سعت الضحاك يقول ف
ِ
استَ َم َع نَـ َفّر ِم َن الِن { هو قول ا
قوله } :قر آل أ آروح َي إل أنهر آ
ك نرل رفرام تم رن الت {ن{
ص ررفصنا إلرصي ر
}وإذ ر
ل رت رس السماء ف الفتة بي عيسى وممد فلما بعث ا ممدا صلى ا عليه وسلم حرست
ورميت الشياطي بلشهب ،فقال إبليس :لقد حدث ف الرض حدث ،فأمر
السماء الدنيا ،ر
الن فتفرقت ف الرض لتأتيه بب ما حدث .وكان أول من بعث نفر من أهل ِ
نصيبي وهي
ر
أرض بليمن ،وهم أشراف الن وسادتم ،فبعثهم إل تامة وما يلي اليمن ،فمضى أولئك
النفر ،فأتوا على الوادي وادي نلة ،وهو من الوادي مسية ليلتي ،فوجدوا به نب ا صلى ا
عليه وسلم يصلي صلة الغداة فسمعوه يتلو القرآن فلما حضروه ،قالوا :أنصتوا ،فلما قر ِ
ض َي،
يعن فر ِرغ من الصلةَ ،ول آوا إل قومهم منذرين ،يعن مؤمني ،ل يعلم بم نب ا صلى ا عليه
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ِ
استَ َم َع نَـ َفّر ِم َن
ص ِرف إليه ،حت أنزل ا عليه } :قر آل أ آروح َي إل أنهر آ
وسلم ،ول يشعر أنه ر
الِن {.
وقوله } :وأنهر تَعال َج ُد َربِنا { اختلف أهل التأويل ف معن ذلك ،فقال بعضهم :معناه:

فآمنا به ولن نرشرك بربنا أحدا ،وآمنا بنه تعال أمر ربنا وسلطانه وقردرته.
ذكر من قال ذلك:

حدثن علي ،قال :ثنا أبو صال ،قال :ثنا معاوية ،عن علي ،عن ابن عباس ،ف قوله } :وأنهر
تَعال َج ُد َربِنا { يقول :فعله وأمره وقردرته.
حدثن ممد بن سعد ،قال :ثنا أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن عباس،
قوله } وأنهر تَعال َج ُد َربِنا { يقول :تعال أمر ربنا.
حدثنا ممد بن بشار وممد بن الثن قال :ثنا ممد بن جعفر ،قال :ثنا شعبة ،عن قتادة ف
ر
هذه الية } :تَعال َج ُد َربِنا { قال :أمر ربنا.
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا عبد الرحن ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان ،عن السدي } :تَعال
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َج ُد َربِنا { قال :أمر ربنا.
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } :تَعال َج ُد َربِنا ما اتَ َذ
ِ
صاحبَةً َول َولَداً { قال :تعال أمره أن يتخذ ول يكون الذي قالوا :صاحبة ول ولداً ،وقرأ:
ت
أح ود{
أح اد او ال ا
ص رم ود رلص يرل صد رول يوولر صد رورلص ير وك صن لرهو وك وفوام ر
}قو صل وه رو او ر
قال :ل يكون ذلك منه.
وقال آخرون :عن بذلك جلل ربنا وذكره.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا العتمر بن سليمان ،عن أبيه ،قال :قال عك ِرمة ،ف قوله:
} َجد َربِنا { قال :جلل ربنا.
حدثن ممد بن عمارة ،قال :ثن خالد بن يزيد ،قال :ثنا أبو إسرائيل ،عن فضيل ،عن
ماهد ،ف قوله } :وأنهر تَعال َج ُد َربِنا { قال :جلل ربنا.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران عن سفيان ،عن سليمان التـآي ِمي قال :قال عك ِرمة } :تَعال
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َج ُد َربِنا { جلل ربنا.
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله } :وأنهر تَعال َج ُد َربِنا { :أي

تعال جلله وعظمته وأمره.

حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة ،ف قوله } تعال َجد َربِنا {

قال :تعال :أمر ربنا تعالت عظمته.

وقال آخرون :بل معن ذلك :تعال غن ربنا.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا العتمر ،عن أبيه ،قال :قال السن ،ف قوله تعالَ :ج ُد َربِنا
قال :غن ربنا.

حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان ،عن سليمان التيمي ،عن السن } تَعال َج ُد

َربِنا { قال :غن ربنا.
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حدثن يعقوب بن إبراهيم ،قال :ثنا ابن علية ،عن أب رجاء ،عن السن ،ف قوله :تَعال
} َجد َربِنا { قالِ :غ َن ربنا.
حدثنا السن بن عرفة ،قال :ثنا هشيم ،عن سليمان التيمي ،عن السن وعك ِرمة ،ف قول
ا } :وأنهر تَعال َج ُد َربِنا { قال أحدها :غناه ،وقال الخر :عظمته.
وقال آخرونَ :ع ِن بذلك الد الذي هو أبو الب ،قالوا :ذلك كان من كلم جهلة الن.
ذكر من قال ذلك:
حدثن أبو السائب ،قال :ثن أبو جعفر ممد بن عبد ا بن أب سارة ،عن أبيه ،عن أب
جعفر } :تَعال َج ُد َربِنا { قال :كان كلماً من جهلة الن.
وقال آخرون :رع ِن بذلكِ :ذ آكره.
ذكر من قال ذلك:
حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
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السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،ف قول ا } :تَعال َج ُد َربِنا {

قال :ذكره.

وأول القوال ف ذلك عندن بلصواب قول من قال :رع ِن بذلك :تعالت عظمة ربنا وقردرته

وسطانه.

وإنا قلنا ذلك أول بلصواب لن للجد ف كلم العرب معنيي :أحدها الَد الذي هو أبو

الب ،أو أبو الم ،وذلك غي جائز أن يوصف به هؤلء النفر الذين وصفهم ا بذه الصفة،

وذلك أنم قد قالوا } :فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً { ومن وصف ا بن له ولداً أو جداً
أو هو أبو أب أو أبو أم ،فل شك أنه من الشركي .والعن الخر :الَد الذي بعن الظ

يقال :فلن ذو جد ف هذا المر :إذا كان له حظ فيه ،وهو الذي يرقال له بلفارسية

»البَ آخت« ،وهذا العن الذي قصده هؤلء النفر من الن بقيلهم } :وأنهر تَعال َج ُد َربِنا { إن
شاء ا .وإنا َعنَوا أن حظوته من اللك والسلطان والقدرة والعظمة عالية ،فل يكون له
ر
صاحبة ول ولد ،لن الصاحبة إنا تكون للضعيف العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثة إل

اتاذها ،وأن الولد إنا يكون عن شهوة أزعجته إل ال ِوقاع الذي يدث منه الولد ،فقال النفر
وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفاً ضعف خلقه الذين
من الن :عل رم ر
لك ربنا ر

تضطرهم الشهوة إل اتاذ صاحبة ،أو ِوقاع شيء يكون منه ولد.
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وقد بي عن صحة ما قلنا ف ذلك إخبار ا عنهم أنم إنا نزهوا ا عن اتاذ الصاحبة والولد
بقوله } :وأنه تَعال ج ُد ربِنا ما اتَ َذ ص ِ
احبَةً َول َولَداً { يقال منه :رجل جدي وجديد
ر
َ
َ َ
ومدود :أي ذو حظ فيما هو فيه ومنه قول حات الطائي:

وقال آخر:

أو صغ وزوا بن ثول صعل فالغر صزوو رج ُد وك وم

وع ُدوا ال اررواب رول ترل صب وكوا لت رم صن قوتتل

إن صام وراو رس رق صت تن
يول ررفا وع رج ُد رك {

وقوله } :ما اتَ َذ ص ِ
احبَةً { يعن زوجة } َول َولَداً {.
َ

ت
العادي تسجال
ك
إلرصي ر

واختلفت القراء ف قراءة قوله } وأنهر تَعال { فقرأه أبو جعفر القارىء وستة أحرف أرخر
استَ َم َع نَـ َفّر {
بلفتح ،منها } :إنهر آ
ساج رد ت
}وأ ان الر ت
ل{
}وأناهو كان يل وق و ت
يهنا{
ول رسف و
ر
}وأناهو كا رن ترجال تم رن النصس{
}وأناه لر اما قام رعب ود ت
ا ير صد وعوهو{
و
ر ص
قاموا على الطا تري رق تة{
}وأ صن لر تو ص
استر و
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ِ
استَ َم َع نَـ َفّر { والثانية
وكان نفع يكسرها إل ثلثة أحرف :أحدها } :قر آل أروح َي إل أنهر آ
قاموا{
}وأ صن لر تو ص
استر و
 ،والثالثة
ساج رد ت
}وأ ان الر ت
ل{

وأما قراء الكوفة غي عاصم ،فإنم يفتحون جيع ما ف آخر سورة النجم وأول سورة الن إل
قوله } فَقالروا إن ِس آعنا {  ،وقوله:
قال إ انرا أ صد وعو رر{ب{
} ر
وما بعده إل آخر السورة ،وأنم يكسرون ذلك غي قوله:
}لتيل صعلرم أ صن قر صد أبللرغووا تر ت
سالت رر{بتت صم{
ص
ر ر
وأما عاصم فإنه كان يكسر جيعها إل قوله:
ساج رد ت
}وأ ان الر ت
ل{

فإنه كان يفتحها ،وأما أبو عمرو ،فإنه كان يكسر جيعها إل قوله:
قاموا على الطا تري رق تة{
}وأ صن لر تو ص
استر و

فإنه كان يفتح هذه وما بعدها فأما الذين فتحوا جيعها إل ف موضع القول ،كقوله } :فَقالرَوا
إن َِس آعنا { وقوله:
قال إ انرا أ صد وعو رر{ب{
} ر
ونو ذلك ،فإنم عطفوا أن ف كل السورة على قوله فآمنا به ،وآمنا بكل ذلك ،ففتحوها
بوقوع اليان عليها .وكان الفراء يقول :ل ينعنك أن تد اليان يقبح ف بعض ذلك من
الفتح ،وأن الذي يقبح مع ظهور اليان قد يسن فيه فعل مضارع لليان ،فوجب فتح أن
كما قالت العرب:
ت
والعيوون
إ رذا ما الغانت و
يات برل رر صز رن يرل صومام ر
ب و
وز اج صج رن ا صلررواج ر
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فنصب العيون لتباعها الواجب ،وهي ل تزجج ،وإنا تكحل ،فأضمر لا الكحل ،كذلك
يضمر ف الوضع الذي ل يسن فيه آمنا صدقنا وآمنا وشهدن .قال :وبقول النصب قوله:
قاموا على الطا تري رق تة{
}وأ صن لر تو ص
استر و

فينبغي لن كسر أن يذف »أن« من »لو« لن »أن« إذا رخففت ل تكن حكاية .أل ترى
أنك تقول :أقول لو فعلت لفعلت ،ول تدخل »أن« .وأما الذين كسروها كلهم وهم ف ذلك
يقولون:
قاموا{
}وأ صن لر تو ص
استر و

فكأنم أضمروا ييناً مع »لو« وقطعوها عن النسق على أول الكلم ،فقالوا :وا أن لو
استقاموا قال :والعرب تدخل »أن« ف هذا الوضع مع اليمي وتذفها ،قال الشاعر:
ك رم صدفرعا
فرأوقص تس وم لر صو رش صيءا أتن رر وسولوهو تس رو ر
اك رولر تك رن رلص رن صد لر ر
قالوا :وأنشدن آخر:
العتت ت
يق
ت حرا روما ب صلو{ر أنص ر
رأما روار أ صن لر صو وك صن ر
ت رول ر

وأدخل »أن« من كسرها كلها ،ونصب
ساج رد ت
}وأ ان الر ت
ل{
فإنه خص ذلك بلوحي ،وجعل
}وأ صن لر صو{

مضمرة فيها اليمي على ما وصفت .وأما نفع فإن ما فتح من ذلك فإنه رده على قوله:
}أ ِ
روح َي إل { وما كسره فإنه جعله من قول الن .وأحب ذلك إل أن أقرأ به الفتح فيما
كان وحياً ،والكسر فيما كان من قول الن ،لن ذلك أفصحها ف العربية ،وأبينها ف العن،
وإن كان للقراءات الرخر وجوه غي مدفوعة صحتها.
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ٱلِ ُن علَى ِ
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َ
نس َو آ َ
} َوأَنهر َكا َن يَـ رق ر َ ر َ
َ
ر
نس يـعوذرو َن بِ ِرج ٍال ِمن آِ
َك ِذبً { * } وأَنه َكا َن ِرج ّ ِ
وه آم َرَهقاً ){ (6-4
ٱل ِن فَـَز راد ر
َ ر
ال م َن ٱ ِل ِ َ ر
َ
َ َ
ول َس ِفيهنا {
يقول عز وجل مباً عن قيل النفر من الن الذين استمعوا القرآن } أنهر كا َن يَـ رق ر
وهو إبليس .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
ول َس ِف ريهنا على ا
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة } أنهر كا َن يَـ رق ر
َشطَطاً { وهو إبليس.
فيهنا
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان ،عن رجل من الكيي ،عن ماهد } َس ر
على ِ
ا َشطَطاً { قال :إبليس :ث قال سفيانِ :سعت أن الرجل إذا سجد جلس إبليس
فعصى ،فله النار ،وأمر ابن آدم بلسجود فسجد ،فله
يبكي يقول :ي ويله أمر بلسجود َ
النة.
ول
حدثن ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،قال :تل قتادة } :وأنهر كا َن يَـ رق ر
ول النآس والِ ُن على ِ
س ِفيهنا على ِ
ال َك ِذبً { فقال :عصاه
ق
ـ
ت
ن
ل
ن
أ
ا
ن
ـ
ن
ظ
أن
و
ا
ط
ط
ش
ا
ر
َ
َ
َ
آ
ً
ر
َ
َ
َ
َ ر
آ
ر
وا سفيه الن ،كما عصاه سفيه النس.
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وأما الشطط من القول ،فإنه ما كان تعديً .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
ول َس ِف ريهنا
حدثن يونس ،قال :ثنا ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } :وأنهر كا َن يَـ رق ر
على ِ
ا َشطَطاً { قال :ظلماً.
ول النآس وال ُن على ِ
ا َك ِذبً { يقول :قالوا :وأن حسبنا أن لن
وقوله } :وأن ظَنَـنا أ آن لَ آن تَـ رق َ
ر
تقول بنو آدم والن على ا كذبً من القول والظن ههنا بعن الشك ،وإنا أنكر هؤلء النفر
من الن أن تكون علمت أن أحداً يتيء على الكذب على ا لا سعت القرآن ،لنم قبل
أن يسمعوه وقبل أن يعلموا تكذيب ا الزاعمي أن ل صاحبة وولداً ،وغي ذلك من معان
الكفر كانوا يسبون أن إبليس صادق فيما يدعو بن آدم إليه من صنوف الكفر فلما سعوا
ول س ِفيهنا على ِ
ا
القرآن أيقنوا أنه كان كاذبً ف كل ذلك ،فلذلك قالوا } :وأنهر كا َن يَـ رق ر َ ر
َشطَطاً { فسموه سفيهاً.
وقوله } :وأنه كا َن ِر ّ ِ
س يـعوذرو َن بِ ِر ٍ
جال ِم َن الِن { يقول تعال ذكره مباً عن قيل
ر
جال م َن النآ ِ َ ر
هؤلء النفر :وأنه كان رجال من النس يستجيون برجال من الن ف أسفارهم إذا نزلوا
منازلم.
وكان ذلك من فعلهم فيما ذركر لنا ،كالذي:
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حدثن ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن عباس،
قوله } :وأنه كا َن ِر ّ ِ
س يـعوذرو َن بِ ِر ٍ
جال ِم َن الِن { قال :كان رجال من النس
ر
جال م َن النآ ِ َ ر
يبيت أحدهم بلوادي ف الاهلية فيقول :أعوذ بعزيز هذا الوادي ،فزادهم ذلك إثاً.
جال
حدثنا السن بن عرفة ،قال :ثنا هشيم ،عن عوف ،عن السن ،ف قوله } :وأنهر كا َن ِر ّ
ِ
س يـعوذرو َن بِ ِر ٍ
جال ِم َن الِن { قال :كان الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات به ،قال:
م َن النآ ِ َ ر
أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان ،عن منصور ،عن إبراهيم ف قوله } :وأنهر كا َن
ِر ّ ِ
س يـعوذرو َن بِ ِر ٍ
جال ِم َن الِن { كانوا إذا نزلوا الوادي قالوا :نعوذ بسيد هذا
جال م َن النآ ِ َ ر
الوادي من شر ما فيه ،فتقول الن :ما نلك لكم ول لنفسنا ضراً ول نفعاً.
جال ِم َن النآ ِ
س يَـ رعوذرو َن
قال :ثنا جرير ،عن منصور ،عن إبراهيم ،ف قوله } :وأنهر كا َن ِر ّ
بِ ِر ٍ
جال ِم َن الِ ِن { قال :كانوا ف الاهلة إذا نزلوا بلوادي قالوا :نعوذ بسيد هذا الوادي،
فيقول النيون :تتعوذون بنا ول نلك لنفسنا ضراً ول نفعاً!

حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قوله } :يـعوذرو َن بِ ِر ٍ
جال ِم َن الِ ِن
َر
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{ قال :كانوا يقولون إذا هبطوا واديً :نعوذ بعظماء هذا الوادي.
جال ِم َن النآ ِ
س
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله } :وأنهر كا َن ِر ّ
يـعوذرو َن بِ ِر ٍ
جال ِم َن الِ ِن { ذركر لنا أن هذا الي من العرب كانوا إذا نزلوا بواد قالوا :نعوذ بعز
َر
وه آم َرَهقاً { :أي إثاً ،وازدادت الن عليهم بذلك جراءة.
أهل هذا الكان قال ا } :فَـَز راد ر

حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة } يـعوذرو َن بِ ِر ٍ
جال ِم َن الِ ِن {
َر

كانوا ف الاهلية إذا نزلوا منزلً يقولون :نعوذ بعز أهل هذا الكان.

جال ِم َن
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن أب جعفر ،عن الربيع بن أنس } وأنهر كا َن ِر ّ
س يـعوذرو َن بِ ِر ٍ
جال ِم َن الِ ِن { قال :كانوا يقولون :فلن من الن رب هذا الوادي ،فكان
النآ ِ َ ر

أحدهم إذا دخل الوادي يعوذ برب الوادي من دون ا ،قال :فيزيده بذلك رهقاً ،وهو ال َفَرق.

جال ِم َن
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } :وأنهر كا َن ِر ّ
س يـعوذرو َن بِ ِر ٍ ِ ِ
وه آم َرَهقاً { قال :كان الرجل ف الاهلية إذا نزل بواد قبل
جال م َن الن فَـَز راد ر
النآ ِ َ ر
السلم قال :إن أعوذ بكبي هذا الوادي ،فلما جاء السلم عاذوا بل وتركوهم.

وه آم َرَهقاً { اختلف أهل التأويل ف معن ذلك ،فقال بعضهم :معن ذلك :فزاد
وقوله } :فَـَز راد ر
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النس بلن بستعاذتم بعزيزهم ،جراءة عليهم ،وازدادوا بذلك إثاً.
ذكر من قال ذلك:
حدثن ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن عباس
وه آم َرَهقاً { فزادهم ذلك إثاً.
} فَـَز راد ر
وه آم َرَهقاً { :أي
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة قال :قال ا } :فَـَز راد ر

إثاً ،وازدادت الن عليهم بذلك جراءة.

وه آم َرَهقاً { يقول:
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة } فَـَز راد ر

خطيئة.

وه آم
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،قال :ثنا سفيان ،عن منصور ،عن إبراهيم } فَـَز راد ر
َرَهقاً { قال :فيزدادون عليهم جراءة.
وه آم َرَهقاً { قال :ازدادوا عليهم جراءة.
قال :ثنا جرير ،عن منصور ،عن إبراهيم } فَـَز راد ر
وقال آخرون :بل رع ِن بذلك أن الكفار زادوا بذلك طغيان .ذكر من قال ذلك:
Page 15 of 45

hatisenang.com

حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
وه آم َرَهقاً { قال :زاد
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قوله } فَـَز راد ر
الكفار طغيانً.
وقال آخرون :بل رع ِن بذلك فزادوهم فَـَرقا.
ذكر من قال ذلك:
وه آم َرَهقاً { قال:
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن أب جعفر ،عن الربيع بن أنس } فَـَز راد ر
فيزيدهم ذلك رهقاً ،وهو ال َفَرق.
وه آم َرَهقاً { قال:
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } فَـَز راد ر
زادهم الن خوفاً.
وأول القوال ف ذلك بلصواب قول من قال :معن ذلك :فزاد النس الن بفعلهم ذلك إثاً،
وذلك زادوهم به استحللً لارم ا .والرهق ف كلم العرب :الث ِ
وغشيان الارم ومنه قول
العشى:
ت ت
ت
ل رشيء يل صنل رفع تن تمن ود ت
ب رررهقا
ون ورصؤيرتتها
صرر و ص
هل ير صشترفي روام اق ما ل يوص ص
ص
ش مرماً
يقول :ما ل ي آغ َ
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ِ
ت
} َوأَنر آم ظَنُواآ َك َما ظَنَنتر آم أَن لن يَـآبـ َع َ
َحداً { * } َوأَن لَ َم آسنَا ٱلس َمآءَ فَـ َو َج آد َن َها رملئَ آ
ث ٱلر أ َ
َحَرساً َش ِديداً َو رش رهباً ){ (8-7
يقول تعال ذكره مباً عن قيل هؤلء النفر من الن } وأنر آم ظَنُوا كما ظَنَـآنـتر آم أ آن لَ آن يَـآبـ َع َ
ث ار
أحداً { يعن أن الرجال من الن ظنوا كما ظن الرجال من النس أن لن يبعث ا أحداً
َ
رسولً إل خلقه ،يدعوهم إل توحيده .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
كما ظَنَـآنـتر آم { :ظن كفار
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن الكلب } وأنر آم ظَنُوا َ
الن كما ظن كفرة النس أن لن يبعث ا رسولً.
وقوله } :وأن لَ َم آسنا السماءَ { يقول عز وجل مباً عن قيل هؤلء النفر :وأن طلبنا السماء
ِ
ت { يقول :فوجدنها ملئت } َحَرساً َش ِديداً { يعن َح َفظَة
وأردنها } ،فَـ َو َج آدنها رملئَ آ
وش رهباً {  ،وهي جع شهاب ،وهي النجوم الت كانت تررجم با الشياطي .وبنحو الذي
} ر
قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا جرير ،عن مغية ،عن زيد ،عن سعيد بن رجبي ،قال :كانت الن
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تستمع ،فلما رجوا قالوا :إن هذا الذي حدث ف السماء لشيء حدث ف الرض قال:
فذهبوا يطلبون حت ر رأوا النب صلى ا عليه وسلم خارجاً من سوق عكاظ يصلي بصحابه
الفجر ،فذهبوا إل قومهم منرذرين.

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صداً { * } َوأَن لَ
} َ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 َ
يد ِبَن ِف ٱل آَر ِ
ض أ آَم أ ََر َاد بِِ آم َرُبر آم َر َشداً ){ (10-9
َشير أرِر َ
نَ آد ِري أ َ
يقول عز وجل :وإن كنا معشر الن نقعد من السماء مقاعد لنسمع ما يدث ،وما يكون
ِ
ِ
صداً { يعن :شهاب نر قد رصد له
فيها } ،فَ َم آن يَ آستَمع ال َن { فيها منا } َي آد لَهر شهابً َر َ
به .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله

} ا
ماء{
وأن لر رم صسنا ال ا
س ر

ِ
ِ
صداً { كانت الن تسمع سع السماء فلما
 ..إل قوله } :فَ َم آن يَ آستَم ِع ال َن َي آد لَهر شهابً َر َ
ومنعوا ذلك ،فتفقدت الن ذلك من أنفسها.
بعث ا نبيه ،رحرست السماء ،ر

وذركر لنا أن أشراف الن كانوا بنصيبي ،فطلبوا ذلك ،وضربوا له حت سقطوا على نب ا
صلى ا عليه وسلم وهو يصلي بصحابه عامداً إل عكاظ.
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حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله
} ا
ت رح ررسام و وش وهبام{
وأن لر رم صسنا ال ا
ماء فرل رو رج صدنها وملتئر ص
س ر
ِ
ِ
صداً { فلما وجدوا ذلك رجعوا إل إبليس،
 ..حت بلغ } فَ َم آن يَ آستَم ِع ال َن َي آد لَهر شهابً َر َ
فقالوا :منع منا السمع ،فقال لم :إن السماء ل رترس قط إل على أحد أمرين :إما لعذاب
يريد ا أن ينزله على أهل الرض بغتة ،وإما نب مرشد مصلح قال :فذلك قول ا } :وأن ل
أشير أرِر َ ِ
الرض آأم َأراد بِِ آم َرُبر آم َر َشداً {.
نَ آد ِري َ
يد بَ آن ِف آ
أشير أرِر َ ِ
الرض آأم َأر َاد بِِ آم َرُبر آم َر َشداً { يقول عز وجل مباً
وقوله } :وأن ل نَ آد ِري َ
يد بَ آن ِف آ
عن قيل هؤلء النفر من الن :وأن ل ندري أعذاب أراد ا أن ينزله بهل الرض ،بنعه إين
السمع من السماء ورجه من استمع منا فيها بلشهب } آأم َأر َاد بِِ آم َرُبر آم َر َشداً { يقول :أم
أراد بم ربم الدى بن يبعث منهم رسولً مرشداً يرشدهم إل الق .وهذا التأويل على التأويل
الذي ذكرنه عن ابن زيد قبل.
وذركر عن الكلب ف ذلك ما:
ِ
الرض آأم
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،عن الكلب ف قوله } :وأن ل نَ آد ِري َ
أشير أرِر َيد بَ آن ِف آ
َأر َاد بِِ آم َرُبر آم َر َشداً { أن يطيعوا هذا الرسول فيشدهم أو يعصوه فيهلكهم.
ِ
الرض { عقيب قوله:
وإنا قلنا القول الول لن قوله } :وأن ل نَ آد ِري َ
أشير أرِر َيد بَ آن ِف آ
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} وأن ركنا نَـ آقع رد ِمآنها م ِ
قاع َد للس آم ِع { ...الية ،فكان ذلك بن يكون من تام قصة ما وليه
ر
َ
وقرب منه أول بن يكون من تام خب ما بعد عنه.

ِ
ِ
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 ِ
اف َبآساً
ض َولَن نـُ آع ِجَزهر َهَربً { * } َوأَن لَما َِس آعنَا ٱ آلرَد دى َآمنا بِِه فَ َمن يـر آؤِمن بَِربِِه فَلَ َيَ ر
َولَ َرَهقاً ){ (13-11

يقول تعال ذكره مباً عن قيلهم } :وأن ِمنا الص ِ
الرو َن { وهم السلمون العاملون بطاعة ا }
قدداً { يقول :وأن كنا أهواء
ائق َ
َومنا ردو َن َ
ذلك { يقول :ومنا دون الصالي } ركنا طَر َ
متلفة ،وفَِرقا شت ،منا الؤمن والكافر .والطرائق :جع طريقة ،وهي طريقة الرجل ومذهبه.
وِ
القدد :جع قدة ،وهي الضروب والجناس الختلفة .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل
التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا ممد بن حيد الرازي ،قال :ثنا يي بن واضح ،قال :ثنا السي ،عن يزيد ،عن
ائق قِ َدداً { يقول :أهواء متلفة.
عك ِرمة ،ف قوله } :طََر َ
حدثن ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن عباس،
ِ
ذلك ركنا طََرائِ َق قِ َدداً { يقول :أهواء شت ،منا السلم،
قوله } :وأن ِمنا الصالرو َن َوِمنا ردو َن َ
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ومنا الشرك.
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة } :ركنا طََرائِ َق قِ َدداً { كان القوم على
أهواء شت.
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة } طََرائِ َق قِ َدداً { قال :أهواء.
حدثن ابن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا السن،
قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ف قوله } :ركنا طََرائِ َق قِ َدداً { قال:
مسلمي وكافرين.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان } ركنا طََرائِ َق قِ َدداً { قال :شت ،مؤمن وكافر.
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } :ركنا طََرائِ َق قِ َدداً { قال:
ِ
لك {.
صال وكافر وقرأ قول ا } :وأن ِمنا الصالرو َن َوِمنا ردو َن َذ َ
ِ
الر ِ
ض { يقول :وأن علمنا أن لن نرعجز ا ف
وقوله } :وأن ظَنَـنا أ آن لَ آن نـر آعجَز الَ ِف آ
الرض إن أراد بنا سوءاً } َولَ آن نـر آع ِجَزهر َهَربً { إن طلبنا فنفوته .وإنا وصفوا ا بلقدرة عليهم
حيث كانوا } .وأن لَما َِس آعنا الرَدى َآمنا بِِه { يقول :قالوا :وأن لا سعنا القرآن الذي يهدي
إل الطريق الستقيم آمنا به ،يقول :صدقنا به ،وأقررن أنه حق من عند ا ،فمن يؤمن بربه
اف َبآساً َول َرَهقاً { يقول :فمن يصدق بربه فل ياف بساً :يقول :ل ياف أن
} فَل َي ر
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ينقص من حسناته ،فل يازي عليها ول َرَهقاً :ول إثاً يمل عليه من سيئات غيه ،أو سيئة
يعملها .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثن علي ،قال :ثنا أبو صال ،قال :ثن معاوية ،عن علي ،عن ابن عباس ،قوله } :فَل
ياف َبآساً َول َرَهقاً { يقول :ل ياف نقصاً من حسناته ،ول زيدة ف سيئاته.
ر
حدثن ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن عباس،
اف َبآساً َول َرَهقاً { يقول :ول ياف أن يبخس من عمله شيء.
قوله } فَل َي ر
ياف َبآساً { :أي ظلماً ،أن
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة } فَل ر
يظلم من حسناته فينقص منها شيئا ،أو يمل عليه ذنب غيه } َول َرَهقاً { ول مأثاً.
اف بآساً َول
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } :فَل َي ر
َرَهقاً { قال :ل ياف أن يبخس من أجره شيئاً ،ول رهقاً فيظلم ول يعطى شيئاً.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َترواآ ر َشداً { * } وأَما ٱلآ َق ِ
اسطرو َن
} َوأَن منا ٱلآ رم آسل رمو َن َومنا ٱلآ َقاسطرو َن فَ َم آن أ آ
َسلَ َم فَأ آرولَـدئ َ َ آ َ
َ
فَ َكانرواآ ِلََهن َم َحطَباً ){ (15-14
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يقول تعال ذكره مباً عن قيل النفر من الن } :وأن ِمنا ال آسلِ رمون { الذين قد خضعوا ل
ر
بلطاعة } وِمنا ِ
القاسطرو َن { وهم الائرون عن السلم وقصد السبيل .وبنحو الذي قلنا ف
َ
ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثن ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن عباس،
قوله } :وأن ِمنا السلِمو َن وِمنا ِ
القاسطرو َن { قال :العادلون عن الق.
رآ ر َ
حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قولهِ } :
القاسطرو َن { قال:
الظالون.
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قالِ } :
القاسطرو َن { الائرون.
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة ،ف قولهِ } :
القاسطرو َن {
قال :الائرون.
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد :القسط :العادل ،والقاسط :الائر
وذكر بيت شعر:
ت
قرسطصنا على الم ت
قابا
لك تف رع صه تد تولباع
افوس تع ر
ص
روم صن قرل صبل ما أ صد رري الن ر
ر
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وقال :وهذا مثل التب والتب قال :والتب :السكي ،وقرأ:
} صأو تم صس تكينام رذا رم ص رتبرة{
قال :والتب :الغن.
ك َتَرآوا َر َشداً { يقول :فمن أسلم وخضع ل بلطاعة ،فأولئك
أسلَ َم فأرولَئِ َ
وقوله } :فَ َم آن آ
تعمدوا وترجوا رشداً ف دينهم } .وأما القاسطون { يقول :الائرون عن السلم } ،فكانروا
ِلََهن َم َحطَباً توقد بم {.

ِ
ِ ِ ِِ
ض َعن ِذ آك ِر
اهم مآءً َ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 َ
ناه آم
َس َقآي ر
يقول تعال ذكره :وأن لو استقام هؤلء القاسطون على طريقة الق والستقامة } ل آ
غدقاً { يقول :لو سعنا عليهم ف الرزق ،وبسطناهم ف الدنيا لنفتنهم فيه ،يقول لنختبهم
ماءً َ
فيه .واختلف أهل التأويل ف تويل ذلك ،فقال بعضهم نو الذي قلنا فيه.
ذكر من قال ذلك:
حدثن ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن عباس،
ِ
ناه آم ماءً َغ َدقاً { يعن بلستقامة :الطاعة .فأما
َس َقآي ر
قاموا على الط ِري َقة ل آ
قوله } :وأ آن لَو آ
استَ ر
الغدق فالاء الطاهر الكثي } لِنَـ آفتنَـ ره آم فِ ِيه { يقول :لنبتليهم به.
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حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا مؤمل ،قال :ثنا سفيان ،عن عبيد ا بن أب زيد ،عن ماهد
ِ
ناه آم ماءً َغ َدقاً { قال :نفعاً كثياً،
َس َقآي ر
قاموا على الط ِري َقة { طريقة السلم } ل آ
} وأ آن لَ ِو آ
استَ ر
لعطيناهم مالً كثياً } لِنَـ آفتِنَـ ره آم فِ ِيه { حت يرجعوا لا كتب عليهم من الشقاء.
حدثنا إسحاق بن زيد الطاب ،قال :ثنا الفريب ،عن سفيان ،عن عبيد ا بن أب زيد ،عن
ماهد مثله.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان ،عن عبيد ا بن أب زيد ،عن ماهد } َوأ آن لَ ِو
ِ
ناه آم ماءً َغ َدقاً { يقول مالً كثياً
َس َقآي ر
قاموا على الط ِري َقة { قال :طريقة الق } ل آ
آ
استَ ر
} لِنَـ آفتِنَـ ره آم فِ ِيه { قال :لنبتليهم به حت يرجعوا إل ما كتب عليهم من الشقاء.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان ،عن ابن ماهد ،عن أبيه ،مثله.
قاموا على
قال :ثنا مهران ،عن سفيان ،عن علقمة بن مرثد ،عن ماهد } َوأ آن لَ ِو آ
استَ ر
ِ
ناه آم ماءً َغ َدقاً { قال الكثي } لِنَـ آفتِنَـ ره آم فِ ِيه { قال :لنبتليهم
َس َقآي ر
الط ِري َقة { قال :السلم } ل آ
به.
قال :ثنا مهران ،عن أب سنان ،عن غي واحد ،عن ماهد } ماءً َغ َدقاً { قال الاء .والغدق:
الكثي } لِنَـ آفتِنَـ ره آم فِ ِيه { حت يرجعوا إل علمي فيهم.
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حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث قال :ثنا السن،
ناه آم ماءً َغ َدقاً { قال:
َس َقآي ر
قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قوله } :ل آ
لعطيناهم مالً كثياً ،قوله } :لِنَـ آفتِنَـ ره آم فِ ِيه { قال :لنبتليهم.
حدثن أبو السائب ،قال :ثنا أبو معاوية ،عن بعض أصحابه ،عن العمش ،عن النهال ،عن
ِ
َس َقآي ر
قاموا على الط ِري َقة { قال :الدين } ل آ
سعيد بن رجبي ف قوله } :وأ آن لَ ِو آ
استَ ر
ناه آم ماءً
َغ َدقاً { قال :مالً كثياً } لِنَـ آفتِنَـ ره آم فِ ِيه { يقول :لنبتليهم به.
قاموا على الط ِري َق ِة
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله } :وأ آن لَ ِو آ
استَ ر
ناه آم ماءً َغ َدقاً { قال :لو آمنوا كلهم لوسعنا عليهم من الدنيا .قال ا } :لِنَـ آفتِنَـ ره آم فِ ِيه
َس َقآي ر
لآ
{ يقول :لنبتليهم با.
ناه آم ماءً َغ َدقاً {
َس َقآي ر
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة } ل آ
قال :لو اتقوا لوسع عليهم ف الرزق } لِنَـ آفتِنَـ ره آم فِ ِيه { قال :لنبتليهم فيه.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن أب جعفر ،عن الربيع بن أنس } ماءً َغ َدقاً { قال:

عيشاً َرغداً.

قاموا على
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } :وأ آن لَ ِو آ
استَ ر
ِ
ناه آم ماءً َغ َدقاً { قال :الغدق الكثي :مال كثي } لِنَـ آفتِنَـ ره آم فِ ِيه { لنختبهم فيه.
َس َقآي ر
الط ِري َقة ل آ
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حدثنا عمرو بن عبد الميد الملي ،قال :ثنا الطلب بن زيد ،عن التيمي ،قال :قال عمر
ِ
ناه آم ماءً َغ َدقاً { قال :أينما
َس َقآي ر
قاموا على الط ِري َقة ل آ
رضي ا عنه ف قوله } :وأ آن لَ ِو آ
استَ ر
كان الاء كان الال وأينما كان الال كانت الفتنة.
وقال آخرون :بل معن ذلك :وأن لو استقاموا على الضللة لعطيناهم سعة من الرزق
لنستدرجهم با.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا العتمر بن سليمان ،قال :سعت عمران بن حدير ،عن أب
رمَلِز ،قال :وأن لو استقاموا على طريقة الضللة.
وقال آخرون :بل معن ذلك :وأن لو استقاموا على طريقة الق وآمنوا لوسعنا عليهم.
ذكر من قال ذلك:
رحدثت عن السي ،قال :سعت أب معاذ يقول :ثنا عبيد ،قال :سعت الضحاك يقول ،ف
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قاموا على الط ِري َق ِة { قال :هذا مثل ضربه ا كقوله:
قوله } وأ آن لَ ِو آ
استَ ر
والنيل وما أونص تز رل إلرصي تهم تمن ر{بتتم لر ركلووا تمن فرلوقت تهم وتمن رتص ت
ت
} رولر صو اأنو صم و
ص ص ر ص
ص ص ر ص
أقاموا التل صاوررا رة ص ر ر
ت
هم{
صأر وجل ص

وقوله تعال:

}ولرو أ ان أهل ال وقرى آمنوا واتال رقوا لررفتحنا علريهم بلركات من ال ا ت
والر ت
ض{
سماء ص
رص
ص ر ر رو ر ص ر ص ر ص ص ر ر
والاء الغَ َد َق يعن :الاء الكثي } لِنَـ آفتِنَـ ره آم فِ ِيه { لنبتليهم فيه.
ِ ِ
ص َعداً { يقول عز وجل :ومن يرعرض عن
وقولهَ } :وَم آن يـر آع ِر آ
ض َع آن ذ آك ِر َربِه يَ آسلر آكهر َع َذابً َ

ذكر ربه الذي ذكره به ،وهو هذا القرآن ومعناه :ومن يعرض عن استماع القرآن واستعماله،

يسلكه ا عذابً صعدا :يقول :يسلكه ا عذاب شديداً شاقاً .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال
أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثن ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن عباس،
ِ ِ
ص َعداً { يقول :مشقة من العذاب يصعد
قولهَ } :وَم آن يـر آع ِر آ
ض َع آن ذ آك ِر َربِه يَ آسلر آكه َع َذابً َ
فيها.
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حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثن أبو عاصم ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
ص َعداً { قال:
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قولهَ } :ع َذابً َ

مشقة من العذاب.

حدثنا أبو كريب ،قال :ثنا وكيع ،عن إسرائيل ،عن جابر ،عن ماهد ،مثله.
حدثنا أبو كريب ،قال :ثنا وكيع ،عن إسرائيل ،عن ساك ،عن عك ِرمة ،عن ابن عباس
ص َعداً { قال :جبل ف جهنم.
} َع َذابً َ
ص َعداً { عذابً
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله } :يَ آسلر آكهر َع َذابً َ

ل راحة فيه.

ص َعداً { قال:
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة } َع َذابً َ

صعوداً من عذاب ا ل راحة فيه.
َ

ص َعداً {
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ف قوله } :يَ آسلر آكهر َع َذابً َ

قال :الصعد :العذاب النصب.
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واختلفت القراء ف قراءة قوله } :يَ آسلر آكه { فقرأه بعض قراء مكة والبصرة» :نَ آسلر آكهر« بلنون
اعتبارا بقوله } :لِنَـ آفتِنَـ ره آم { أنا بلنون .وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة بلياء ،بعن :يسلكه ا،
ض َع آن ِذ آك ِر َربِِه {.
رداً على الرب ف قولهَ } :وَم آن يـر آع ِر آ

ِ
ِ ِ
ِ
ادواآ يَ ركونرو َن
َحداً { * } َوأَنهر لَما قَ َام َعآب رد ٱل يَ آد رعوهر َك ر
} َوأَن ٱلآ َم َساج َد ل فَلَ تَ آد رعواآ َم َع ٱل أ َ
َعلَآي ِه لِبَداً ){ (19-18
يقول تعال ذكره لنبيه ممد صلى ا عليه وسلم:

الن{
إل أنه استمع نفر من {
}قل أوحي {
ِ
ِ ِ
أحداً { ول تشركوا به فيها شيئاً ،ولكن
} َوأن الَساج َد ل فَل تَ آد رعوا { أيها الناس } َم َع ا َ
أفردوا له التوحيد ،وأخلصوا له العبادة .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله } :وأن ال ِ
ساج َد ِ
ل فَل تَ آد رعوا َم َع
َ
ِ
أحداً { كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبِيَعهم أشركوا بل ،فأمر ا نبيه أن
ا َ
ِ
يوحد ا وحده.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان ،عن إساعيل بن أب خالد ،عن ممود ،عن
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سعيد بن جبي } وأن ال ِ
ساج َد ِ
ل { قال :قالت الن لنب ا :كيف لنا نت السجد ،ونن
ر
َ
نؤون عنك ،وكيف نشهد معك الصلة ونن نؤون عنك؟ فنزلت } :وأن ال ِ
ساج َد ِ
ل فَل
َ
ِ
أحداً {.
تَ آد رعوا َم َع ا َ
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة } وأن ال ِ
ساج َد ِ
ل فَل تَ آد رعوا
َ
مع ِ
أحداً { قال :كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبِيَعهم أشركوا بل ،فأمر ا
ا
َ
ََ
نبيه أن يلص له الدعوة إذا دخل السجد.
صيف ،عن عك ِرمة } وأن ال ِ
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان ،عن خ ِ
ساج َد
َ
َ
ِ
ل { قال :الساجد كلها.
ِ
كادوا يَ ركونرو َن َعلَآي ِه لِبَداً { يقول :وأنه لا قام ممد
قام َعآب رد ا يَ آد رعوهر ر
وقوله } :وأنهر لَما َ
كادوا يَ ركونرو َن َعلَآي ِه
رسول ا صلى ا عليه وسلم يدعو ا يقول " :ل إله إل ا " } ر
لِبَداً { يقول :كادوا يكونون على ممد جاعات بعضها فوق بعض واحدها :لبدة ،وفيها
لغتان :كسر اللم لِبدة ،ومن كسرها جعها لِبَد وضم اللم لربدة ،ومن ضمها جعها لربَد بضم
اللم ،أو لبِد ومن جع لبد قال :لربداً ،مثل راكِ
وركعاً ،وقراء المصار على كسر اللم من
ع
ر
لِبد ،غي ابن رمي ِ
صن فإنه كان يضمها ،وها بعن واحد غي أن القراءة الت عليها قراء المصار
َآ
َ
أحب إل ،والعرب تدعو الراد الكثي الذي قد ركب بعضه بعضاً لرآب َد ًة ومنه قول عبد مناف
بن ربعي الذل:
ت ت
وأربرل رعة حت كأ ان علي ته صم جابتيا لوبر ردا
ر
صابووا بستاة أبصيات ص
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والاب :الراد الذي يب كل شيء يكله.
كادوا يَ ركونرو َن َعلَآي ِه لِبَداً { فقال بعضهم :عن
واختلف أهل التأويل ف الذين رعنوا بقوله } :ر
بذلك الن أنم كادوا يركبون رسول ا صلى ا عليه وسلم لا سعوا القرآن.
ذكر من قال ذلك:
حدثن ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن عباس،
ِ
كادوا يَ ركونرو َن َعلَآي ِه لِبَداً { يقول :لا سعوا النب صلى ا
قام َعآب رد ا يَ آد رعوهر ر
قوله } :وأنهر لَما َ
عليه وسلم يتلو القرآن ،ودنوا منه فلم يعلم بم حت أته الرسول ،فجعل يرقرئه:
}قول أ ت
استر رم رع نرل رف ار تم رن الت {ن{
ووح ري إ ا
ل أناهو ص
ص

رحدثت عن السي ،قال :سعت أب معاذ يقول :ثنا عبيد ،قال :سعت الضحاك يقول ف
كادوا يَ ركونرو َن َعلَآي ِه لِبَداً { كادوا يركبونه حرصاً على ما سعوا منه من القرآن.
قوله } :ر
قال أبو جعفر :ومن قال هذا القول جعل قوله } :وأنه لَما قام عب رد ِ
ا { ما أوحي إل النب
ر
َ َآ

صلى ا عليه وسلم ،فيكون معناه :قل أوحي إل أنه استمع نفر من الن ،وأنه لا قام عبد
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ا يدعوه.
وقال آخرون :بل هذا من قول النفر من الن لا رجعوا إل قومهم أخبوهم با رأوا من طاعة
أصحاب رسول ا صلى ا عليه وسلم له ،وائتمامهم به ف الركوع والسجود.
ذكر من قال ذلك:
حدثن ممد بن معمر ،قال :ثنا أبو مسلم ،عن أب عوانة ،عن أب بشر ،عن سعيد بن جبي،
ِ
كادوا يَ ركونرو َن َعلَآي ِه لِبَداً {
قام َعآب رد ا يَ آد رعوهر ر
عن ابن عباس ،قال :قول الن لقومهم } :لَما َ
قال :لا رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ،قال :عجبوا من طواعية
أصحابه له قال :فقال لقومهم لا قام عبد ا يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا جرير ،عن مغية ،عن زيد ،عن سعيد بن جبي ،ف قوله } :وأنهر
ِ
كادوا يَ ركونرو َن َعلَآي ِه لِبَداً { قال :كان أصحاب نب ا صلى ا عليه
قام َعآب رد ا يَ آد رعوهر ر
لَما َ
وسلم يت ُون به ،فيكعون بركوعه ،ويسجدون بسجوده.

ومن قال هذا القول الذي ذكرنه عن ابن عباس وسعيد فتح اللف من قوله» :وأنه« عطف
با على قوله:
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}وأناهو ترعال رج ُد رربت{نا{

مفتوحة ،وجاز له كسرها على البتداء.
وقال آخرون :بل ذلك من خب ا الذي أوحاه إل نبيه صلى ا عليه وسلم لعلمه أن النس

والن تظاهروا عليه ،ليربطلوا الق الذي جاءهم به ،فأب ا إل إتامه.
ذكر من قال ذلك:
ِ
قام َعآب رد ا يَ آد رعوهر
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله } :وأنهر لَما َ
كادوا يَ ركونرو َن َعلَآي ِه لِبَداً { قال :تلبدت النس والن على هذا المر ليطفئوه ،فأب ا إل أن
ر
ينصره ويضيه ،ويظهره على من نوأه.

حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة ،ف قوله } لِبَداً { قال :لا

قام النب صلى ا عليه وسلم تلبدت الن والنس ،فحرصوا على أن يطفئوا هذا النور الذي
أنزله ا.
كادوا يَ ركونرو َن َعلَآي ِه
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ف قوله } :ر
لِبَداً { قال :تظاهروا عليه بعضهم على بعض ،تظاهروا على رسول ا صلى ا عليه وسلم.
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ومن قال هذا القول فتح اللف من قوله »وأنه« .وأول القوال بلصواب ف ذلك قول من
قال :ذلك خب من ا عن أن رسوله ممداً صلى ا عليه وسلم لا قام يدعوه كادت العرب
تكون عليه جيعاً ف إطفاء نور ا.
وإنا قلنا ذلك أول التأويلت بلصواب لن قوله } :وأنه لَما قام عب رد ِ
ا يَ آد رعوهر { عقيب
َ َآ
قوله } :وأن ال ِ
ل { وذلك من خب ا فكذلك قوله } :وأنه لَما قام عب رد ِ
ساج َد ِ
ا
ر
َ َآ
َ
ِ
أحداً { فمعلوم أن الذي
يَ آد رعوهر { وأخرى أنه تعال ذكره أتبع ذلك قوله } :فَل تَ آد رعوا َم َع ا َ
يتبع ذلك الب عما لقي الأمور بن ل يدعو مع ا أحداً ف ذلك ،ل الب عن كثرة إجابة
الدعوين وسرعتهم إل الجابة.
قام
حدثنا ممد بن بشار ،قال :ثنا هوذة ،قال :ثنا عوف ،عن السن ،ف قوله } :وأنهر لَما َ
عب رد ِ
ا يَ آد رعوهر { قال :لا قام رسول ا صلى ا عليه وسلم يقول »ل إله إل ا« ويدعو
َآ
الناس إل ربم كادت العرب تكون عليه جيعاً.

حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا يي ،قال :ثنا سفيان ،عن إساعيل بن أب خالد ،عن رجل ،عن
كادوا يَ ركونرو َن َعلَآي ِه لِبَداً { قال :تراكبوا عليه.
سعيد بن رجبي ف قوله } :ر

Page 35 of 45

hatisenang.com

كادوا يَ ركونرو َن َعلَآي ِه
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان ،عن سعيد بن جبي } ر
لِبَداً { قال :بعضهم على بعض.
كادوا
حدثن علي ،قال :ثنا أبو صال ،قال :ثن معاوية ،عن علي ،عن ابن عباس ،قوله } ر
يَ ركونرو َن َعلَآي ِه لِبَداً { يقول :أعوانً.
حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا

كادوا يَ ركونرو َن َعلَآي ِه
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قوله } :ر
لِبَداً { قال جيعاً.
كادوا يَ ركونرو َن َعلَآي ِه لِبَداً { قال:
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد } ر

جيعاً.

كادوا يَ ركونرو َن َعلَآي ِه لِبَداً { واللبد:
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد } ر

الشيء الذي بعضه فوق بعض.
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ِ
ِِ
ِ
ضراً َولَ َر َشداً { * } قر آل
َحداً { * } قر آل إِِن لَ أ آَمل ر
ك لَ رك آم َ
} قر آل إنَآ أ آَد رعواآ َرِب َولَ أر آش ِررك به أ َ
ِ ِ ِ
ِ
َح ّد َولَ آن أ َِج َد ِمن ردونِِه رم آلتَ َحداً ){ (22-20
إِن لَن ري َيِن م َن ٱل أ َ
اختلفت القراء ف قراءة قوله } :قر آل إنَا آأد رعو َرب { فقرأته عامة قراء الدينة والبصرة وبعض
الكوفيي على وجه الب »قال« بللف ومن قرأ ذلك كذلك ،جعله خباً من ا عن نبيه
ممد صلى ا عليه وسلم أنه قال ،فيكون معن الكلم :وأنه لا قام عبد ا يدعوه تلبدوا
عليه ،قال لم :إنا أدعو رب ،ول أشرك به أحداً .وقرأ ذلك بعض الدنيي وعامة قراء الكوفة
على وجه المر من ا عز وجل لنبيه صلى ا عليه وسلم :قل ي ممد للناس الذين كادوا
يكونوا عليك لبداً ،إنا أدعو رب ول أشرك به أحداً.
والصواب من القول ف ذلك أنما قراءتن معروفتان ،فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب.
ِ
ضراً َول َر َشداً { يقول تعال ذكره لنبيه ممد صلى ا عليه
وقوله } :قر آل إن ل آأمل ر
ك لَ رك آم َ
وسلم :قل ي ممد لشركي العرب الذين ردوا عليك ما جئتهم به من النصيحة :إن ل أملك
لكم ضراً ف دينكم ول ف دنياكم ،ول رشداً أرشدكم ،لن الذي يلك ذلك ،ا الذي له
رملك كل شيء.
ِ ِ ِ
أح ّد { من خلقه إن أرادن أمراً ،ول ينصرن منه نصر.
وقوله } :قر آل إن لَ آن ري َيِن م َن ا َ
وذركر أن هذه الية أرنزلت على النب صلى ا عليه وسلم ،لن بعض الن قال :أن أجيه.
ذكر من قال ذلك:
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حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا العتمر بن سليمان ،عن أبيه ،قال :زعم حضرمي أنه ذكر له
أن جنياً من الن من أشرافهم ذا تَـبَع ،قال :إنا يريد ممد أن نيه وأن أجيه فأنزل ا } :قر آل
إن لَن رِييِن ِمن ِ
أح ّد {.
ا
َ
آ َ َ
وقولهَ } :ولَ آن ِأج َد ِم آن ردونِِه رم آلتَ َحداً { يقول :ولن أجد من دون ا ملجأً ألأ إليه ،كما:
حدثنا مهران ،عن سفيان } َولَ آن ِأج َد ِم آن ردونِِه رم آلتَ َحداً { يقول :ولن أجد من دون ا ملجأً
ألأ إليه.
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،ف قولهَ } :ولَ آن ِأج َد ِم آن ردونِِه رم آلتَ َحداً
{ :أي ملجأً ونصياً.
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة } رم آلتَ َحداً { قال :ملجأً.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان } َولَ آن ِأج َد ِم آن ردونِِه رم آلتَ َحداً { يقول :نصراً.

ِِ
} إِل بلَغاً ِمن ِ
ِ
ٱل َوِر َسالَتِِه َوَمن يَـ آع ِ
ين فِ َيهآ أَبَداً { *
َ
ص ٱلَ َوَر رسولَهر فَإن لَهر َن َر َج َهن َم َخالد َ
َ
ف َن ِصراً َوأَقَ ُل َع َدداً ){ (24-23
وع ردو َن فَ َسيَـ آعلَ رمو َن َم آن أ آ
َض َع ر
} َح دت إِ َذا َرأ آَواآ َما ير َ
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يقول تعال ذكره لنبيه ممد صلى ا عليه وسلم :قل لشركي العرب :إن ل أملك لكم ضراً
ول رشداً } إل بلغاً ِمن ِ
ا َوِرسالتِِه { يقول :إل أن أبلغكم من ا ما أمرن بتبليغكم إيه،
َ
َ
وإل رسالته الت أرسلن با إليكم فأما الرشد والذلن ،فبيد ا ،هو مالكه دون سائر خلقه
يهدى من يشاء ويذل من أراد .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله } :إل بلغاً ِمن ِ
ا َوِرسالتِِه {
َ
َ
فذلك الذي أملك بلغاً من ا ورسالته.
وقد يتمل ذلك معن آخر ،وهو أن تكون »إل« حرفي ،وتكون »ل« منقطعة من »إن«
فيكون معن الكلم :قل إن لن يين من ا أحد إن ل أبلغ رسالته ويكون نصب البلغ
من إضمار فعل من الزاء كقول القائل :إن ل قياماً فقعوداً ،وإن ل إعطاء فريدا جيلً ،بعن:
إن ل تفعل العطاء فرداً جيلً.
وقولهَ } :وَم آن يَـ آع ِ
نر َج َهن َم { يقول تعال ذكره :ومن يعص ا فيما
ص اَ َوَر رسولَهر فإن لَهر َ
ِِ
ين فِيها
أمره وناه ،ويكذب به ورسوله ،فجحد رسالته ،فإن له نر جهنم يصلها } خالد َ
أبَداً { يقول :ماكثي فيها أبداً إل غي ناية.
وع ردو َن { يقول تعال ذكره :إذا عاينوا ما يعدهم ربم من العذاب
وقوله } :حت إ َذا رأ آَوا ما ير َ
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أضعف ِ
نصراً وأقَ ُل َع َدداً { أجند ا الذي أشركوا به ،أم
وقيام الساعة } فَ َسيَـ آعلَ رمو َن َم آن آ َ ر
هؤلء الشركون به.

ِ
وع ردو َن أ آَم َآي َعل لَهر رِب أ ََمداً { * } دَعلِم ٱلآغَآي ِ
ب فَلَ يرظآ ِهرر َعلَ دى َغآيبِ ِه
يب ما تر َ
} قر آل إ آن أ آَد ِري أَقَ ِر ّ
ر َ
ر
ِِ
ك ِمن ب ِ ِ ِ
ض دى ِمن رس ٍ
صداً { * }
َحداً { * } إِل َم ِن آٱرتَ َ
ول فَِإنهر يَ آسلر ر َآ
ي يَ َديآه َوم آن َخ آلفه َر َ
أَ
ر
لِيـعلَم أَن قَ آد أَبـلَغرواآ ِرسالَ ِت ربِِم وأ ِ
ص دى ركل َش آي ٍء َع َدداً ){ (28-25
َحا َط بَا لَ َديآ ِه آم َوأ آ
آ
َح َ
َ آَ َ
َ
َآ َ
يقول تعال ذكره لنبيه :قل ي ممد لؤلء الشركي بل من قومك :ما أدري أقريب ما يعدكم
ربكم من العذاب وقيام الساعة } آأم َآي َع رل لَهر َرب َأمداً { يعن :غاية معلومة تطول مدتا.
وقولهِ } :
ب فَل يظآ ِهر على َغيبِ ِ
ضى ِمن رس ٍ
ِ
ِ
ول { يعن بعال الغيب:
ت
ار
ن
م
إل
ا
د
أح
ه
ي
الغ
عال
ً
َ
َ
َ
ر آ
َ آ
آ َ
آ َر
ر ر
عال ما غاب عن أبصار خلقه ،فلم يروه فل يظهر على غيبه أحداً ،فيعلمه أو يريه إيه إل من
ارتضى من رسول ،فإنه يظهره على ما شاء من ذلك .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل
التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثن علي ،قال :ثنا أبو صال ،قال :ثن معاوية ،عن علي ،عن ابن عباس ،قوله } :فَل
ِ
ضى ِمن رس ٍ
ول { فأعلم ا سبحانه الرسل من الغيب الوحي
يرظآ ِهرر على َغآيبِه َ
أحداً إل َم ِن آارتَ َ آ َ ر
وأظهرهم عليه با أوحي إليهم من غيبه ،وما يكم ا ،فإنه ل يعلم ذلك غيه.
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حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قولهِ } :
عال الغَآي ِ
ب فَل يرظآ ِهرر على
ِ
ضى ِمن رس ٍ
ول { فإنه يصطفيهم ،ويطلعهم على ما يشاء من الغيب.
َغآيبِه َ
أحداً إل َم ِن آارتَ َ آ َ ر
ضى ِم آن
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة } إل َم ِن آارتَ َ
رس ٍ
ول { فإنه يظهره من الغيب على ما شاء إذا ارتضاه.
َر
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } :فَل يرظآ ِهرر على َغآيبِ ِه
ضى ِمن رس ٍ
ول { قال :ينزل من غيبه ما شاء على النبياء أنزل على رسول
َ
أحداً إل َم ِن آارتَ َ آ َ ر
ا صلى ا عليه وسلم الغيب القرآن ،قال :وحدثنا فيه بلغيب با يكون يوم القيامة.
ِِ
ك ِمن ب ِ ِ ِ
صداً { يقول :فإنه يرسل من أمامه ومن خلفه
ي يَ َديآه َوم آن َخآلفه َر َ
وقوله } :فإنهر يَ آسلر ر آ َ
حرساً وحفظة يفظونه.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان ،عن علقمة بن مرثد ،عن الضحاك } إل َم ِن
ِِ
ك ِمن ب ِ ِ ِ
ارتَ ِ
ٍ
صداً { قال :كان النب صلى ا عليه
آ َ
ي يَ َديآه َوم آن َخ آلفه َر َ
ضى م آن َر رسول فإنهر يَ آسلر ر آ َ
وسلم إذا بعث إليه اللك بلوحي بعث معه ملئكة يرسونه من بي يديه ومن خلفه ،أن
يتشبه الشيطان على صورة اللك.
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حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن منصور ،عن إبراهيم } ِم آن بَ ِ
ي يَ َديآِه َوِم آن َخ آل ِف ِه
صداً { قال :ملئكة يفظونم من بي أيديهم ومن خلفهم.
َر َ
حدثنا أبو كريب ،قال :ثنا وكيع ،عن سفيان ،عن منصور ،عن إبراهيم } ِم آن بَ ِ
ي يَ َديآِه َوِم آن
ِِ
صداً { قال :اللئكة يفظونه من بي يديه ومن خلفه من الن.
َخآلفه َر َ
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا جرير ،عن منصور ،عن طلحة ،يعن ابن مصرف ،عن إبراهيم ،ف
ِِ
قولهِ } :من ب ِ ِ ِ
صداً { قال :اللئكة رصد من بي يديه ومن خلفه
ي يَ َديآه َوم آن َخ آلفه َر َ
آَ
يفظونه من الن.
حدثن ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن عباس،
ِِ
ك ِمن ب ِ ِ ِ
قوله } :إل م ِن ارتَ ِ
ٍ
صداً { قال :هي
َ آ َ
ي يَ َديآه َوم آن َخآلفه َر َ
ضى م آن َر رسول فإنهر يَ آسلر ر آ َ
معقبات من اللئكة يفظون النب صلى ا عليه وسلم من الشيطان حت يتبي الذي أرسل
به إليهم ،وذلك حي يقول :ليعلم أن قد أبلغوا رسالت ربم.
ك ِم آن بَ ِ
ي يَ َديآ ِه َوِم آن
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله } :فإنهر يَ آسلر ر
ِِ
صداً { قال :اللئكة.
َخآلفه َر َ
وقوله } :لِيـعلَم أ آن قَ آد أبـلَغروا ِر ِ
سالت َربِِ آم { اختلف أهل التأويل ف الذي رع ِن بقوله } لِيَـ آعلَ َم
آ
َآ َ
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{ فقال بعضهم :رع ِن بذلك رسول ا صلى ا عليه وسلم ،وقالوا :معن الكلم :ليعلم رسول
ا صلى ا عليه وسلم أن قد أبلغت الرسل قبله عن ربا.

ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة } لِيـعلَم أ آن قَ آد أربـلَغروا ِر ِ
سالت َربِِ آم {
آ
َآ َ
ليعلم رسول ا صلى ا عليه وسلم أن الرسل قبله قد أبلغت عن ربا وحفظت.

حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة } لِيَـ آعلَ َم أ آن قَ آد أربآـلَغروا
ِر ِ
سالت َربِِ آم { قال :ليعلم نب ا صلى ا عليه وسلم أن الرسل قد أبلغت عن ا ،وأن ا
حفظها ،ودفع عنها.
وقال آخرون :بل معن ذلك :ليعلم الشركون أن الرسل قد بلغوا رسالت ربم.
ذكر من قال ذلك:
حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد قوله } :لِيَـ آعلَ َم أ آن قَ آد أربآـلَغروا
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ِر ِ
سالت َربِِ آم { قال :ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالت ربم.
وقال آخرون :بل معن ذلك :ليعلم ممد أن قد بلغت اللئكة رسالت ربم.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا يعقوب ،عن جعفر ،عن سعيد بن رجبي ،عن ابن عباس ،ف قوله:
} ِ
ِ
ضى ِمن رس ٍ
ك ِم آن بَ ِ
عالر الغَآي ِ
ي يَ َديآ ِه
ول فإنهر يَ آسلر ر
ب فَل يرظآ ِهرر على َغآيبِه َ
أحداً إل َم ِن آارتَ َ آ َ ر
ِِ
ِ
صداً { قال :أربعة حفظة من اللئكة مع جبائيل } لِيَـ آعلَم { ممد } أ آن قَ آد
َوم آن َخ آلفه َر َ
ِ ِِ
ِ
صى ركل َش آي ٍء َع َدداً { قال :وما نزل جبيل عليه
أبآـلَغروا ِرسالت َرب آم وأحا َط بَا لَ َديآ ِه آم و آ
أح َ
السلم بشيء من الوحي إل ومعه أربعة حفظة.
قال أبو جعفر :وأول هذه القوال عندن بلصواب ،قول من قال :ليعلم الرسول أن الرسل قبله
ِ
ك ِم آن بَ ِ
ي يَ َديآ ِه
قد أبلغوا رسالت ربم وذلك أن قوله } :ليَـ آعلَم { من سبب قوله } فإنهر يَ آسلر ر
ِِ
ِ
صداً { وذلك خب عن الرسول ،فمعلوم بذلك أن قوله ليعلم من سببه إذ كان
َوم آن َخ آلفه َر َ
ذلك خبا عنه.

ِ
صى ركل َش آي ٍء َع َدداً {
وقوله } :وأحا َط بَا لَ َديآ ِه آم { يقول :وعلم بكل ما عندهم } و آ
أح َ
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يقول :علم عدد الشياء كلها ،فلم يف عليه منها شيء .وقد:
حدثنا ممد بن بشار ،قال :ثنا ممد بن جعفر ،قال :ثنا شعبة ،عن أب بشر ،عن سعيد بن
جبي أنه قال ف هذه الية } إل م ِن ارتَ ِ
ٍ
صى ركل َش آي ٍء
َ آ َ
ضى م آن َر رسول { ...إل قوله } و آ
أح َ
ر
َع َد َداً { قال :ليعلم الرسل أن ربم أحاط بم ،فبلغوا رسالتم.
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