* تفسي الامع لحكام القرآن /القرطب )ت  671هـ( مصنف و مدقق
ِ
ِ
َنذر قَـوم َ ِ
ِ ِِ
ِ
اب أَلِ ٌيم {)(1
ك من قَـْب ِل أَن َيْتيَـ ُه ْم َع َذ ٌ
} إ ّن أ َْر َس ْلنَا نُوحاح إ َ لل قَـ ْومه أَ ْن أ ْ ْ َ

قد مضى القول ف »العراف« أن نُوحاح عليه السلم أول رسول ِ
أرسل .ورواأ قاا»ق عن ا ن
أرسل نوح إ
عباس :عن النب صلى ا عليه وسلم قال " :أول رسول إ
وأرسل إل جيع أهل
ر
الرض " فلذلك لا كفروا أغرق ا أهل الرض جيعاح .وهو نوح ن لمك ن ماوشلخ ن
أخنوخ وهو إ»ريس ن ير» ن مهليل ن أنوش ن قينان ن شيث ن آ»م عليه السلم .قال
وهب :كلهم مؤمنون .أُرسل إل قومه وهو ا ن خسي سنة .وقال ا ن عباس :ا ن أر عي سنة.
وقال عبد ا ن شدا»ُ :عث وهو ا ن ثلثمائة وخسي سنة .وقد مضى ف سورق
ِ
ك { أي بن أنذر قومكل فمووع
»العنكبوت« القول فيه .والمد ل } .أَ ْن أَنذ ْر قَـ ْوَم َ
»أن« نصب بسقاط الافض .وقيل :مووعها َجمر لقوق ِخ ْدماها مع »أن« .و وع »أن«
بعن الفسرق فل يكون لا مووع من العرابل لن ف الرسال معن المرل فل حاجة إل
ِ
ك« قي »أن« بعن قلنا له أنذر قومك .وقد تقدم
إومار الباء .وقراءق عبد ا »أنْذ ْر قَـ ْوَم َ
ِ
ِ
اب أَلِ ٌيم { قال ا ن عباس :يع
معن النذار ف أول »سورق البقرق« } .من قَـْب ِل أَن َيْتيَـ ُه ْم َع َذ ٌ
عذاب النار ف الخرق .وقال الكلب :هو ما نزل عليهم من الطوفان .وقيل :أي أنذرهم
العذاب الليم على الملة إن ل يؤمنوا .فكان يدعو قومه وينذرهم فل يرى منهم ميباحل وكانوا
يضر ونه حت يُقشى عليه فيقولل »رب ٱغفر لقومو فنوم ل يعلمون« ..وقد مضى هذا
مساوف ف سورق »العنكبوت« والمد ل
ح
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ِ
ِ
ِ
َطيع ِ
ون { * } يَـ ْق ِف ْر لَ ُك ْم ِمن
ي { * } أ َِن ٱعبُ ُدواْ ّ
} قَ َال ليـ َق ْوم إِِن لَ ُك ْم نَذ ٌير بمبِ ٌ
ٱلَ َوٱتّـ ُقوأُ َوأ ُ
ذُنُوِ ُكم ويـؤ ِخرُكم إِ َ لل أَج َل بمس ِمى إِ ّن أَجل ِّ
ٱل إِ َذا َجآءَ لَ يـُ َؤ ّخُر لَ ْو ُكناُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن {)(4-2
ْ َ َُ ْ ْ
َ َ
ََ
ِ
ِ
ي { أي مظهر لكم لسانكم
قوله تعال } :قَ َال ليـ َق ْوم إِِن لَ ُك ْم نَذ ٌير { أي موف } .بمبِ ٌ
ٱلَ َوٱتّـ ُقوأُ { و»أن« الفسرق على ما تقدم ف »أ ْن أنْ ِذ ْر«.
الذي تعرفونه } .أ َِن ٱعبُ ُدواْ ّ
ِ
َطيع ِ
ون { أي فيما آمركم هل فنن رسول ا اليكم.
ْ
»اعبُ ُدوا« أي وحدوا .واتقوا :خافواَ } .وأ ُ
} يـ ْق ِفر لَ ُكم ِمن ذُنُوِ ُكم { ج ِزم ِ
»يقفر« كواب المرِ .
و»من« صلة عائدق .ومعن الكلم
ْ ُ
َ ْ ْ
يقفر لكم ذنو كمل قاله السدي .وقيل :ل يصح كووا عائدقل لن ِ
»من« ل تزا» ف الواجبل
وإنا هو هنا للابعيضل وهو عض الذنوبل وهو ما ل ياعلق بقوق الخلوقي .وقيل :هو
لبيان النس .وفيه ـُ ْع ٌد ل إذ ل ياقدم جنس يليق ه .وقال عيد ن أسلم» :العن ارجكم من
ِ ِ
َج َل
ذنو كم .ا ن شجرق :العن يقفر لكم من ذنو كم ما اساقفرتوأ منها } َويـُ َؤخْرُك ْم إ َ لل أ َ
بم َس ِم ى { قال ا ن عباس :أي ينسىء ف أعماركم .ومعناأ أن ا تعال كان قضى قبل خلقهم
أوم إن آمنوا برك ف أعمارهمل وإن ل يؤمنوا عوجلوا بلعذاب .وقال مقاتل :يؤخركم إل
مناهى آجالكم ف عافيةل فل يعاقبكم بلقحط وغيأ .فالعن على هذا يؤخركم من العقوبت
والشدائد إل آجالكم .وقال :الزجاج أي يؤخركم عن العذاب فاموتوا غي موتة الساأصلي
مى« عندكم تعرفونهل ل أياكم َغَرقاح ول َحَرقاح ول قَـْالحل
بلعذاب .وعلى هذا قيل» :أجل ُم َس ِ
ذكرأ الفراء .وعلى القول الول »أج َل مسمى« عند ا } .إِ ّن أَجل ِّ
ٱل إِ َذا َجآءَ لَ يـُ َؤ ّخُر {
َ َُ
ََ
أي إذا جاء الوت ل يؤخر عذاب كان أو قي عذاب .وأواف الجل إليه سبحانه لنه
ِ
َجلُ ُه ْم { لنه مضروب لم.
الذي أثباه .وقد يضاف إل القومل كقوله تعال } :فَن َذا َجآءَ أ َ
و»لَ ْو « بعن »إن« أي إن كنام تعلمون .وقال السن :معناأ لو كنام تعلمون لعلمام أن أجل
ا إذا جاءكم ل يؤخر
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ت قَـ ْوِمو لَْيلح َوَوَاراح { * } فَـلَ ْم يَِزْ» ُه ْم ُ» َعآئِ إو إِلّ فَِراراح {)(6-5
} قَ َال َر ِب إِِن َ» َع ْو ُ

ت قَـ ْوِمو لَْيلح َوَوَاراح { أي ِسِرا وجهراح .وقيل :أي واصلت
قوله تعال } :قَ َال َر ِب إِِن َ» َع ْو ُ
الدعاء } .فَـلَ ْم يَِزْ» ُه ْم ُ» َعآئِ إو إِلّ فَِراراح { أي تباعداح من الأان .وقراءق العامة فاح الياء من
»»عائو« وأسكنها الكوفيون ويعقوب والدوِري عن أد عمرو

إ
ِ ِ
إ ِِ
ِ
ٱساَ ْك َبُواْ
َصبرواْ َو ْ
َصاِ َع ُه ْم ِف آ َذاو ْم َو ْ
} َوإِِن ُكلّ َما َ» َع ْوُتُ ْم لاَـ ْقفَر َلُْم َج َعلُواْ أ َ
ٱساَـ ْق َش ْواْ ثيَ َابُ ْم َوأ َ
ٱساِ ْكبَاراح { )(7
ْ
قوله تعالَ } :وإِِن ُكلّ َما َ» َع ْوُتُ ْم { أي إل سبب القفرقل وهو الأان ك والطاعة لك.
} جعلُ إواْ أَصاِعهم ِ إف آ َذاوِِ
ٱساَـ ْق َش ْواْ ثِيَ َابُ ْم { أي غطوا با
و
}
»عائو
ا
و
يسمع
لئل
{
م
َ ْ
ََ َ َُ ْ
ْ
وجوههم لئل يروأ .وقال ا ن عباس :جعلوا ثيابم على رؤوسهم لئل يسمعوا كلمه .فاساقشاءُ
الثياب إذاح عي»ق ف سد الذان حت ل يسمعوال أو لانكيهم أنفسهم حت يسكتل أو ليعرفوأ
َصبرواْ {
إعراوهم عنه .وقيل :هو كناية عن العداوق .يقال :لبس ل فلن ثياب العداوقَ } .وأ َ
ٱساَ ْك َبُواْ { عن قبول القل لوم قالوا }:أنَُ ْؤإم ُن لك وٱتََبَعك
أي على الكفر فلم ياو واَ } .و ْ
ٱساِ ْكبَاراح { تفخيم
ٱل ْرذلُون{ ]الشعراءْ } .[111:
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إ
ِ
ت َلُْم إِ ْسَراراح { )(9-8
َسَرْر ُ
} ثُّ إِِن َ» َع ْوُتُ ْم ج َهاراح { * } ثُّ إِِن أ َْعلَْن ُ
ت َلُْم َوأ ْ

قوله تعال } :ثُّ إِِن َ» َع ْوُتُ ْم ِج َهاراح { أي ُمظْهراح لم الدعوق .وهو منصوب ـ»ـدعوتم« نصب
الصدرل لن الدعاء أحد نوعيه الهارل فنصب ه نصب القرفصاء قعدل لكووا أحد أنواع
القعو»ل أو لنه أرا» ـ» َـد َع ْوُتُ ْم« جاهرتم .و وع أن يكون صفة لصدر »عاءل أي »عاء
جهاراحل أي ماهراح ه .ويكون مصدراح ف مووع الالل أي »عوتم ماهراح لم بلدعوق } .ثُّ
إِِ إ
ت َلُْم إِ ْسَراراح { أي ل أ ق مهو»اح .وقال ماهد :معن أعلنت :صحتل
أ
و
م
ن
ل
ت
ن
ل
َع
أ
َ
َ
ْ
ْ
َسَرْر ُ
ُ
ُ
َْ ْ
ت َلُْم { أتياهم ف
َسَرْر ُ
»وأسررت لم إسراراح« .بلدعاء عن عضهم من عض .وقيلَ } :وأ ْ
مناعلم .وكل هذا من نوح عليه السلم مبالقة ف الدعاء لمل وتلطبف ف السادعاء .وفاح
إ
ت َلُْم { الرميون وأ و عمرو .وأسكن الباقون
الياء من } إِِن أ َْعلَْن ُ

ٱساَـ ْق ِفُرواْ َرّ ُك ْم إِنّهُ َكا َن َغ ّفاراح { * } يـُْرِس ِل ٱل ّس َمآءَ َعلَْي ُك ْم ِم ْد َراراح { * } َوأُْ ِد ْ» ُك ْم
} فَـ ُق ْل ُ
ت ْ
ِبَمو َال و نِي وَ عل لّ ُكم جن َ
ّات َوَْ َعل لّ ُك ْم أ َْوَاراح ){ (12-10
ْ َ ََ َ َ َْ ْ َ
فيه ثلث مسائل:
ٱساَـ ْق ِفُرواْ َرّ ُك ْم { أي سلوأ القفرق من ذنو كم السالفة بخلص
الول :قوله تعال } :فَـ ُق ْل ُ
ت ْ
الأان } .إِنّهُ َكا َن َغ ّفاراح { وهذا منه ترغيب ف الاو ة .وقد روى ُح َذيفة ن اليمان :عن النب
صلى ا عليه وسلم أنه قال " :الستغفار محاة للذنوب " وقال ال ُفضيل :يقول العبد
أساقفر ال وتفسيها أقِْل ِ .
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الثانية :قوله تعال } :يـُْرِس ِل ٱل ّس َمآءَ َعلَْي ُك ْم ِم ْد َراراح { أي يرسل ماء السماءل ففيه إومار.
وقيل :السماء الطرل أي يرسل الطر .قال الشاعر:
إذا سقط السماءُ إ
برض قوم عيناه وإن كانوا إغضابً
ِ
و»م ْدراراح« َذا َغْيث كثي .وجزم »يـُْرِسل« جوابح للمر .وقال مقاتل :لا ك ّذ وا نوحاح عمادح
طويلح حبس ا عنهم الطرل وأعقم أرحام نسائهم أر عي سنةل فهلكت مواشيهم وعروعهمل
ٱساَـ ْق ِفُرواْ َرّ ُك ْم إِنّهُ َكا َن َغ ّفاراح { أي ل يزل
فصاروا إل نوح عليه السلم واساقاثوا ه .فقالْ } :
كذلك لن أدب إليه .ث قال ترغيباح ف الأان } :يـُْرِس ِل ٱل ّس َمآءَ َعلَْي ُك ْم ِم ْد َراراحَ .وأُْ ِد ْ» ُك ْم
ِبَمو َال و نِي وَ عل لّ ُكم جن َ
ّات َوَْ َعل لّ ُك ْم أ َْوَاراح { .قال قاا»ق :علم نب ا صلى ا عليه
ْ َ ََ َ َ َْ ْ َ
وسلم أوم أهل حرص على الدنيا فقال " :هلُ رموا إل طاعة ا فإن ف طاعة ا درك الدنيا

والخرة " .الثالثة :ف هذأ الية والت ف »هو»« »ليل على أن الساقفار يسانزل ه الرعق

والمطار .قال الشعب :خرج عمر يساسقو فلم يز» على الساقفار حت رجعل فأمطروا
اساسقيت؟ فقال :لقد طلبت الطر بجا»يح السماء الت يسانزل با الطرل
فقالوا :ما رأيناك
َ
»اساَـ ْق ِفُروا رّ ُك ْم إنه َكا َن َغ ّفاراح .يـُْرِسل ال ّس َماءَ َعلَْي ُك ْم ِم ْد َراراح« .وقال الوعاعو :خرج
ث قرأْ :
الناس يساسقونل فقام فيهم لل ن سعد فحمد ا وأثن عليهل ث قال :اللهم إد سعناك
تقول }:ما على ٱل ُْم ْح إسنإي إمن سبإ ٍ
يل{ ]الاو ة [91:وقد أقررد بلساءقل فهل تكون
فس ُقوا .وقال ا ن
مقفرتك إل لثلنا؟! اللهم اغفر لنا وٱرحنا واسقنا! فرفع يديه ورفعوا أيديهم ُ
صبيح :شكا رجل إل السن الدو ة فقال له :اساقفر ا .وشكا آخر إليه الفقر فقال له:
اساقفر ا .وقال له آخر :ا»ع ا أن يرعق ولداحل فقال له :اساقفر ا .وشكا إليه آخر
جفاف ساانهل فقال له :اساقفر ا .فقلنا له ف ذلك؟ فقال :ما قلت من عندي شيئاحل إن
ٱساَـ ْق ِفُرواْ َرّ ُك ْم إِنّهُ َكا َن َغ ّفاراح * يـُْرِس ِل ٱل ّس َمآءَ َعلَْي ُك ْم
ا تعال يقول ف سورق »نوح«ْ } :
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ِم ْدراراح * وأُْ ِد ْ» ُكم ِبَمو َال و نِي وَ عل لّ ُكم جن َ
ّات َوَْ َعل لّ ُك ْم أ َْوَاراح { .وقد مضى ف سورق
َ َ ْ ْ َ ََ َ َ َْ ْ َ
»آل عمران« كيفية الساقفارل وأن ذلك يكون عن إخلص وإقلع من الذنوب .وهو
الصل ف الجا ة

} ّما لَ ُكم لَ تَـرجو َن ِِّ
ل َوقَاراح { * } َوقَ ْد َخلَ َق ُك ْم أَطْ َواراح ){ (14-13
ْ ُْ
قيل :الرجاء هنا بعن الوفل أي ما لكم ل تافون ل عظمة وقدرق على أحدكم بلعقو ة.
أي أي عذر لكم ف ترك الوف من ا .وقال سعيد ن ُجبَي وأ و العالية وعطاء ن أد
َرَبح :ما لكم ل ترجون ل ثوابح ول تافون له عقابح .وقال سعيد ن جبي عن ٱ ن عباس :ما
الع ْوف عنه :ما لكم ل تعلمون ل
لكم ل تشون ل عقابح وترجون منه ثوابح .وقال الوالب و َ
عظمة .وقال ا ن عباس أيضاح وماهد :ما لكم ل تَرون ل عظمة .وعن ماهد والضحاك :ما
ضر يقولون :ل
وم َ
لكم ل تبالون ل عظمة .قال قُطُْرب :هذأ لقة حجاعيةُ .
وهذيل وخزاعة ُ
ْأر ُج  :ل أبل .والوقار :العظمة .والاوقي :الاعظيم .وقال قاا»ق :ما لكم ل ترجون ل عاقبةل كأن
العن ما لكم ل ترجون ل عاقبة الأان .وقال ا ن كيسان :ما لكم ل ترجون ف عبا»ق ا
وطاعاه أن يثيبكم على توقيكم خياح .وقال ٱ ن عيد :ما لكم ل تؤ»ون ل طاعة .وقال السن:
ما لكم ل تعرفون ل حقاح ول تشكرون له نعمة .وقيل :ما لكم ل توحدون ال لن من
الثبات ل عز وجلل ومنه قوله تعال }:وقَ ْرن إف بَُيُوتإ ُك َن{
عظمه فقد وحدأ .وقيل :إن الوقار
ُ
]الحزاب [33:أي ٱثبت .ومعناأ ما لكم ل تُثباون وحدانية ا تعال وأنه لإلكم ل إله لكم
سواأل قاله ٱ ن بر .ث »لم على ذلك فقالَ } :وقَ ْد َخلَ َق ُك ْم أَطْ َواراح { أي جعل لكم ف
أنفسكم آية تدل على توحيدأ .قال ا ن عباس» :أطواراح« يع نطفة ث علقة ث مضقةل أي
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طَْوراح عد طور إل تام اللقل كما ذكر ف سورق »الؤمنون« .والطّْور ف اللقة :الرقل أي من
وقدر عليه فهو أحق أن تعظموأ .وقيل» :أطْ َواراح« صبيادحل ث شبابحل ث شيوخاح
فَعل هذا َ
ووعفاءل ث أقويء .وقيل :أطواراح أي أنواعاح :صحيحاح وسقيماحل و صياح ووريراحل وغنياح وفقياح.
وقيل :إن »أطواراح« اخالفهم ف الخلق والفعال

سَ لو َت ِطبَاقاح { * } و َج َعل ٱلْ َقمر فِي ِ
س
ّم
ش
ٱل
ل
ع
ج
و
ا
ر
و
ن
ن
ه
ف َخلَ َق ّ
ّ
ح
ُ
} أََلْ تَـَرْواْ َكْي َ
َ
ْ
َ
ٱلُ َسْب َع َل َ
َ َ ََ
َ َ
َ
ِسَراجاح ){ (16-15
ٱل سبع َساو َ
ات ِطبَاقاح { ذكر لم »ليلح آخرل أي أل تعلموا
قوله تعال } :أََلْ تَـَرْواْ َكْي َ
ف َخلَ َق ُّ َ ْ َ َ َ
أن الذي قدر على هذال فهو الذي ب أن يـعبد! ومعن ِ
»طبَاقاح« عضها فوق عضل كل
ُ َْ
ساء مطبقة على الخرى كالقبابل قاله ا ن عباس والسدي .وقال السن :خلق ا سبع
سوات طباقاح على سبع أرويل ي كل أرض وأرضل وساء وساء خلق وأمر .وقوله» :أ َلْ
تَـروا« على جهة الخبار ل العاينةل كما تقول :أل ترن كيف صنعت فلن كذاِ .
و»طبَاقاح«
َْ
نصب على أنه مصدرل أي مطا قة طباقاح .أو حال بعن ذات طباقل فحذف ذات وأقام
ِطباقاح مقامهَ } .و َج َع َل ٱلْ َق َمَر فِي ِه ّن نُوراح { أي ف ساء الدنيال كما يقال :أتن نو تيم وأتيت
تيم والرا» عضهمل قاله الخفش .قال ا ن َكْيسان :إذا كان ف إحداهن فهو فيهن .وقال
قُطُْرب» :فِي ِهن« بعن معهنل وقاله الكلب .أي خلق الشمس والقمر مع خلق السموات
والرض .وقال ِجلة أهل اللقة ف قول ٱمرىء القيس:
وهل ينعمن من كان آخر عهده
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»ف« بعن مع .النحاس :وسألت أب السن ن َكيسان عن هذأ الية فقال :جواب النحويي
أنه إذا جعله ف إحداهن فقد جعله فيهنل كما تقول :أعط الثياب ال ْعلمة وإن كنت إنا
ُ
أعلمت أحدها .وجواب آخر :أنه يروي أن وجه القمر إل السماءل وإذا كان إل »اخلها فهو
ماصل بلسموات .ومعن »نُوراح« أي لهل الرضل قاله السدي .وقال عطاء :نوراح لهل
السماء والرض .وقال ا ن عباس وا ن عمر :وجهه يضوء لهل الرض وظهرأ يضوء لهل
س ِسَراجاح { يع مصباحاح لهل الرض لياوصلوا إل الاصرف
السماءَ } .و َج َع َل ٱلش ْ
ّم َ
لعايشهم .وف إواءتا لهل السماء القولن الولنل حكاأ الاور»ي .وحكى القشيي عن
ا ن عباس أن الشمس وجهها ف السموات وقفاها ف الرض .وقيل :على العكس .وقيل لعبد
ا ن عمر :ما بل الشمس تَـ ْقلِينا أحيادح وتَْبُ» علينا أحيادح؟ فقال :إوا ف الصيف ف
السماء الرا عةل وف الشااء ف السماء السا عة عند عرش الرحنل ولو كانت ف السماء الدنيا
لا قام لا شوء

ٱلُ أَنبَـاَ ُك ْم ِم َن ٱل َْر ِ
ض نَـبَاتح { * } ثُّ يُعِي ُد ُك ْم فِ َيها َوُاْ ِر ُج ُك ْم إِ ْخَراجاح ){ (18-17
} َو ّ
يع آ»م عليه السلم خلقه من أ»ي الرض كلهال قاله ا ن جريج .وقد مضى ف سورق
»النعام والبقرق« يان ذلك .وقال خالد ن َم ْعدان :خلق النسان من طيل فننا تلي
القلوب ف الشااء .و»نَـبَاتح« مصدر على غي الصدرل لن مصدرأ أنبت إنباتحل فجعل السم
الذي هو النبات ف مووع الصدر .وقد مضى يانه ف سورق »آل عمران« وغيها .وقيل :هو
مصدر ممول على العنل لن معن» :أنْـبَـاَ ُك ْم« جعلكم تنباون نباتحل قاله الليل والزجاج.
وقيل :أي أنبت لكم من الرض النبات .فـ»ـنَـبَاتح« على هذا نصب على الصدر الصريح.
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ِ
ِ
ِ
صر.
والول أظهر .وقال ٱ ن جريج :أنباهم ف الرض بلك َب عد الصقَر وبلطول عد الق َ
} ثُّ يُعِي ُد ُك ْم فِ َيها { أي عند موتكم بلدفنَ } .وُاْ ِر ُج ُك ْم إِ ْخَراجاح { بلنشور للبعث يوم
القيامة

ض ِ َساطاح { * } لِاَ ْسلُ ُكواْ ِمْنـ َها ُسبُلح فِ َجاجاح ){ (20-19
} َو ّ
ٱلُ َج َع َل لَ ُك ُم ٱل َْر َ

قوله تعالَ } :و ّ
ض ِ َساطاح { أي مبسوطة } .لِاَ ْسلُ ُكواْ ِمْنـ َها ُسبُلح
ٱلُ َج َع َل لَ ُك ُم ٱل َْر َ
فِ َجاجاح { ال بسبُل :الطرق .والفجاج جع فَجل وهو الطريق الواسعةل قاله الفراء .وقيل :الفج
السلك ي البلي .وقد مضى ف سورت »النبياء والج«

} قَ َال نُ ِ
ص ْوِن َوٱتّـبَـ ُعواْ َمن ّلْ يَِزْ»أُ َمالُهُ َوَولَ ُدأُ إِلّ َخ َساراح ){ (21
وح ّرب إِ ّوُْم َع َ
ٌ
عص ْوأ ول يابعوأ فيما أمرهم ه من الأان .وقال أهل الافسي:
شكاهم إل ا تعالل وأوم َ
لبث فيهم ألف سنة إل خسي عاماح »اعياح لم وهم على كفرهم وعصياوم .قال ا ن عباس:
رجا نوح عليه السلم ال ناء عد البءل فيأت بم الولد عد الولد حت لقوا سبع قرونل ث
شوا .قال
»عا عليهم عد اليس منهمل وعاش عد الطوفان ساي عاماح حت كثر الناس وفَ ْ
السن :كان قوم نوح يزرعون ف الشهر مرتيل حكاأ الاور»يَ } .وٱتّـبَـ ُعواْ َمن ّلْ يَِزْ»أُ َمالُهُ
َوَولَ ُدأُ إِلّ َخ َساراح { يع كباءهم وأغنياءهم الذين ل يز»هم كفرهم وأموالم وأول»هم إل وللح
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»ولَ َدأُ« فاح الواو واللم .الباقون
ف الدنيا وهلكاح ف الخرق .وقرأ أهل الدينة والشام وعاصم َ
»ولْدأ« ضم الواو وسكون اللم وهو لقة ف الولد .و وع أن يكون جعاح للولدل كال ُف ْلك فننه
ُ
واحد وجع .وقد تقدم

} َوَم َكُرواْ َم ْكراح ُكبّاراح ){ (22
بعنل ومثله طويل
وع َجاب ُ
أي كبياح عظيماح .يقالَ :كبي وُكبَار وُكبّارل مثل عجيب ُ
وع ّجاب ح
وجّالل وقُـراء للقارىءل َووواء للوووء.
وح ّسانل وجيل ُ
وطَُوال وطُّوال .يقال :رجل حسن ُ
وأنشد ٱ ن ِ
السكيت:
طاد القلوب وت ْستإب بلسن قَلْب الُ ْسلإم ال ُق رراء
ص ُ
بَ ْيضاء ت ْ
وقال آخر:

ُخلُق الكري وليس بلوض إ
َاء
ُ
ُ

والرء ي إ
لح ُقه بإإف ْت إ
يان النَدى
ُُ
وقال الب»ُ » :كبّارا« )بلاشديد( للمبالقة وقرأ ٱ ن ُمي ِ
وحيد وماهد » ُكبَاراح« بلاخفيف.
صن ُ
َْ
ح
واخالف ف مكرهم ما هو؟ فقيل :تريشهم سفلاهم على قال نوح .وقيل :هو تعزيرهم الناس
ّعفة :لول أوم على الق لا أوتوا هذأ النعم .وقال
با أوتوا من الدنيا والولدل حت قالت الض َ
الكلب :هو ما جعلوأ ل من الصاحبة والولد .وقيل :مكرهم كفرهم .وقال مقاتل :هو قول
ِ
وق َونَ ْسراح {
وث َويَـ ُع َ
كبائهم لتباعهم } :لَ تَ َذ ُر ّن آلاَ ُك ْم َولَ تَ َذ ُر ّن َو»اح َولَ ُس َواعاح َولَ يَـقُ َ

Page 10 of 18

hatisenang.com

ِ
َولبواْ
وث َويَـ ُع َ
} َوقَالُواْ لَ تَ َذ ُر ّن آلاَ ُك ْم َولَ تَ َذ ُر ّن َو»اح َولَ ُس َواعاح َولَ يَـقُ َ
وق َونَ ْسراح { * } َوقَ ْد أ َ
ِ
ِ ِِ
ولَلح){ (24-23
ي إِلّ َ
َكثياح َولَ تَ ِز» ٱلظّالم َ
وص َورل كان قوم نوح يعبدووا ث عبدتا العرب وهذا قول
قال ا ن عباس وغيأ :هو أصنام ُ
المهور .وقيل :إوا للعرب ل يعبدها غيهم .وكانت أكب أصنامهم وأعظمها عندهمل فلذلك
صوها بلذكر عد قوله تعال } :لَ تَ َذ ُر ّن ِآلاَ ُك ْم { .ويكون معن الكلم كما قال قوم نوح
َخ ب
ِ
تذرن وِ»ا َولَ ُس َواعاح َولَ
لتباعهم } :لَ تَ َذ ُر ّن آلاَ ُك ْم { قالت العرب لول»هم وقومهم :ل ُ
وق َونَ ْسراحل ث عا» بلذكر عد ذلك إل قوم نوح عليه السلم .وعلى القول الولل
وث َويَـ ُع َ
يَـقُ َ
الكلم كله منسوق ف قوم نوح .وقال ُعروق ن الز ي وغيأ :اشاكى آ»م عليه السلم وعندأ
أكبهم وأ ّرهم ه .قال ممد ن كعب:
وسواعٌل
ويقوثل ُ
ُ
نوأَ :و»مل ُ
ويعوقل ٌ
ونسر .وكان َو» َ
وسواع ويقوث ويعوق ونسرل وكانوا ُعبّا»اح فمات واحد
كان ل»م عليه السلم خس نيَ :و» ُ
منهم فحزنوا عليهل فقال الشيطان :أد أصور لكم مثله إذا نظرت إليه ذكرتوأ .قالوا :افعل.
ص ْفر ورصاص .ث مات آخرل فصورأ حت ماتوا كلهم فصورهم.
فصورأ ف السجد من ُ
وتنقصت الشياء كما تانقص اليوم إل أن تركوا عبا»ق ا تعال عد حي .فقال لم الشيطان:
صلكم.
ما لكم ل تعبدون شيئاح؟ قالوا :وما نعبد؟ قال :آلاكم وآلة آبئكمل أل ترون ف ُم َ
فعبدوها من »ون ال حت عث ا نوحاح فقالوا } :لَ تَ َذ ُر ّن ِآلاَ ُك ْم َولَ تَ َذ ُر ّن َو»اح َولَ
ُس َواعاح { الية .وقال ممد ن كعب أيضاح وممد ن قيس :ل كانوا قوماح صالي ي آ»م
ونوحل وكان لم تَـبَع يقادون بمل فلما ماتوا َعين لم إ ليس أن يصوروا صورهم لياذكروا با
ت ِش ْعَرَد!
لياسلوا بلنظر إليهال فصورهم .فلما ماتوا ُهم وجاء آخرون قالوا :لَْي َ
اجاها»همل و َ
هذأ الصور ما كان آبؤد يصنعون با!؟ فجاءهم الشيطان فقال :كان آبؤكم يعبدووا فتحهم
وتسقيهم الطر .فعبدوها فا ادىء عبا»ق الوثن من ذلك الوقت.
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قلت :وبذا العن فسر ما جاء ف صحيح مسلم من حديث عائشة :أن أم حبيبة وأم َسلَمة
ذكرت كنيسة رأينها بلبشة تسمى ماريةل فيها تصاوير لرسول ا صلى ا عليه وسلمل فقال
رسول ا صلى ا عليه وسلم " :إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصال فمات بَنَ ْوا على
وصوروا فيه تلك الصور أولئك إشرار اللق عند ا يوم القيامة " وذكر
قبه مسجداً ر
الثعلب عن ا ن عباس قال :هذأ الصنام أساء رجال صالي من قوم نوحل فلما هلكوا أوحى
الشيطان إل قومهم أن انصبوا ف مالسهم الت كانوا لسون فيها أنصابح وسبوها بسائهم
تذكروهم بال ففعلوال فلم تُعبد حت إذا هلك أولئك ونسخ العلم ُعبدت من »ون ا .وذُكر
أيضاح عن ا ن عباس :أن نوحاح عليه السلمل كان يرس جسد آ»م عليه السلم على جبل
بلندل فيمنع الكافرين أن يطوفوا قبأل فقال لم الشيطان :إن هؤلء يفخرون عليكم
ويزعمون أوم نو آ»م »ونكمل وإنا هو جسدل وأد أصور لكم مثله تطوفون هل فصور لم
هذأ الصنام المسة وحلهم على عبا»تا
فلما كان أيم الطوفان »فنها الطي والتاب والاءل فلم تزل مدفونة حت أخرجها الشيطان
الاوْرِ»ي :فأما َو»م فهو أول صنم معبو»ل ُسو وِ»ا لو»هم لهل وكان عد قوم
لشركو العرب .قال َ
نوح ل َك ْلب دومة الَْن َدلل ف قول ا ن عباس وعطاء ومقاتل .وفيه يقول شاعرهم:
يل لنا
حيراك ودإ ر
فإن ل ر

وأما ُسواعٌ فكان لذيل ساحل البحرل ف قولم.

لُْو النساء وإن الدين قد عزما

الهد ِوي .لرا» ث
وث فكان لقُطَيف من ُمرا» بلَْوف من سبأل ف قول قاا»ق .وقال َ
وأما يَـقُ ُ
ُ
لقطَفان .الثعلب :وأخذت أعلى وأنعم ـ وها من طوء ـ وأهل ُجَرش من َمذحج يقوث فذهبوا
ه إل مرا» فعبدوأ عمادح .ث إن دجية أرا»وا نزعه من أعلى وأنعمل ففروا ه إل الُصي
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ّه ِدي :رأيت يقوث وكان من
أخو الارث ن كعب من ُخزاعة .وقال أ و عثمان النـ ْ
أحَر»ل ويسيون معه ل يهيجونه حت يكون هو الذي يَْبُكل
َرصاصل وكانوا يملونه على جل ْ
فنذا َـَرك نزلوا وقالوا :قد روو لكم النزلل فيضر ون عليه ناءح ينزلون حوله.
وأما يَـ ُعوق فكان لَْمدان بَـ ْل َخعل ف قول عكرمة وقاا»ق وعطاء .ذكرأ الاور»ي .وقال الثعلب:
وأما يَـ ُعوق فكان ل َك ْهلن من َسبَأل ث توارثه نوأل الكب فالكب حت صار إل َهْدان .وفيه
يقول مالك ا ن نط المدان:
يش
يش ا ف الدنيا وي ْبى ول ي ْإبي يعو ُق ول ي إر ُ
ير ُ
نسر فكان لذي ال َكلَع من ِحْيل ف قول قاا»ق ونوأ عن مقاتل .وقال الواقدي :كان
وأما ٌ
ويعوق على صورق
وسواعٌ على صورق ٱمرأقل
ويقوث على صورق أسدل ُ
ُ
َوم» على صورق رجلل ُ
»ولَ تَ َذ ُر ّن ُوِ»ا« ضم الواو.
ونسر على صورق نَ ْسر من الطيل فال أعلم .وقرأ دفع َ
فرسل ٌ
وو»م )بلضم( صنم لقريشل
وفاحها الباقون .قال الليثَ :و»م ) فاح الواو( صنم كان لقوم نوحُ .
الوتِ ُد ف لقة أهل ندل كأوم سكنوا الااء
و ه ُسو عمرو ن ُو» .وف الصحاح :والو» )بلفاح( َ
الو» ف قول ٱمرىء القيس:
وأ»غموها ف الدال .و َ
ت وتُوا إر إيه إذا ما تَ ْعت إك ْر
تُظ إه ُر الو َد إذا ما أ ْشجذ ْ
قال ٱ ن ُ»ريد :هو اسم جبلَ :وو»م صنم كان لقوم نوح عليه السلم ث صار لكلب وكان
ُدومة الْن َدلل ومنه سوأ عبد َ
و» وقال } :لَ تَ َذ ُر ّن ِآلاَ ُك ْم { ث قالَ } :ولَ تَ َذ ُر ّن َو»اح َولَ
َ
ُس َواعاح { الية .خص َها بلذكرل لقوله تعال }:وإ ْذ أخ ْذن إمن ٱلنَبإيإر ْي إميثاقَ ُه ْم وإم ْنك وإمن

وح
نُ ٍ
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َولبواْ َكثِياح { هذا من قول نوحل أي أول كباؤهم كثياح من أتباعهمل
{ ]الحزابَ } [7:وقَ ْد أ َ
»أولبوا َكثِياح« أي ول
فهو عطف على قولهَ } :وَم َكُرواْ َم ْكراح ُكبّاراح { .وقيل :إن الصنام َ
ضللْن كثإياً إرمن ٱلن إ
َاس{ ]إ راهيم [36:فأجرى
ب إ َنُ َن أ ْ
سببها كثيل نظيأ قول إ راهيم }:ر إر
ِ ِِ
ولَلح { أي
ي إِلّ َ
عليهم وصف ما يعقلل لعاقا» الكفار فيهم ذلكَ } .ولَ تَ ِز» ٱلظّالم َ
عذابحل قاله ا ن بر .واساشهد قوله تعال }:إ َن ٱل ُْم ْج إرإمي إف ضل ٍل و ُس ُع ٍر{ ]القمر[47:
وقيل إل خسرادح .وقيل إل فانةح بلال والولد .وهو مامل

ون ِّ
} ِمّا خ ِط إيـئَاتِِم أُ ْغ ِرقُواْ فَأ ُْ» ِخلُواْ َدراح فَـلَم َِ ُدواْ َلم ِمن » ِ
َنصاراح ){ (25
أ
ٱل
ُْ ُ
َ
َ
ْ
ْ
قوله تعال:
} ِمّا َخطَ َاي ُه ْم أُ ْغ ِرقُواْ { »ما« صلة مؤكدقل والعن من خطايهم .وقال الفراء :العن من أجل
خطايهمل فأ»ت »ما« هذا العن .قال :و»ما« تدل على اماعاق .وقراءق أد عمرو
»خطَ َاي ُه ْم« على جع الاكسيل الواحدق خطية .وكان الصل ف المع خطائو على فعائلل
َ
فلما اجامعت المزتن قلبت الثانية يءل لن قبلها كسرق ث اساثقلت والمع ثقيلل وهو معال
»خطيئَاتِِ ْم«
مع ذلكل فقلبت الياء ألفاح ث قلبت المزق الول يء لفائها ي اللفي .الباقون َ
على جع السلمة .قال أ و عمرو :قوم كفروا ألف سنة فلم يكن لم إل خطياتل يريد أن
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الطاي أكثر من الطيات .وقال قوم :خطاي وخطيات واحدل جعان مساعملن ف الكثرق
ات َإ
ٱل{ ]لقمان [71:وقال الشاعر:
والقلةل واسادلوا قوله تعالَ }:ما ن إفد ْ
ت كلإم ُ

ضحى وأسيافُنا يَ ْقطُرن إمن ْن ٍ
دة دما
يلمعن إبل ر
لنا الفن ُ
ات الغُُر ْ
ْ
ِ
و»خطي ِاتم« قلب المزق يء وإ»غامها .وعن الَ ْح َد ِري وعمرو ن عبيد
وقرىء »خطيئاتم«
والعمش وأد َحْيوق وأشهب العقيلو »خطيئاِ ِهم« على الاوحيدل والرا» الشرك } .فَأ ُْ» ِخلُواْ
َدراح { أي عد إغراقهم .قال القشيي :وهذا يدل على عذاب القب .ومنكروأ يقولون :صاروا
ضون
َار يَُ ْعر ُ
مساحقي »خول النارل أو عرض عليهم أماكنهم من النارل كما قال تعال }:ٱلن ُ
عل ْيَها غُ ُد رواً وع إشيراً{ ]غافر [46:وقيل :أشاروا إل ما ف الب من قوله» :البحر در ف
در« .وروى أ و َرْوق عن الضحاك ف قوله تعال } :أُ ْغ ِرقُواْ فَأ ُْ» ِخلُواْ َدراح { قال :يع ُع ِذ وا
بلنار ف الدنيا مع القرق ف الدنيا ف حالة واحدقل كانوا يقرقون ف جانب ويتقون ف الاء
من جانب .ذكرأ الثعلب )قال( :أنشدد أ و القاسم البيب قال أنشدد أ و سعيد أحد ن
ممد ن ُرَميح قال أنشدن أ و كر ن النباري:
إ
اللق متمع ط ْوراً وم ْف إتق
ذات أطوا إر
والادثت فَُنُو ٌن ُ
اجتمعت فال يمع بي إ
ب لضداد إن
الاء والنا إر
ل تعج َ
ْ
ون ِّ
} فَـلَم َِ ُدواْ َلم ِمن » ِ
َنصاراح { أي من يدفع عنهم العذاب
ُْ ُ
ٱل أ َ
ْ

ِ
} وقَ َال نُوح ّر ِب لَ تَ َذر علَى ٱلَر ِ ِ
ك إِن تَ َذرهم ي ِ
ضلبواْ ِعبَ َا» َك
ين َ» ّيراح { * } إِنّ َ
ْ َ
ٌ
ْ
ُْ ْ ُ
َ
ض م َن ٱلْ َكاف ِر َ
ولَ يلِ ُد إواْ إِلّ فَ ِ
اجراح َك ّفاراح ){ (27-26
َ َ
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فيه أر ع مسائل:
الول» :عا عليهم حي يئس من اتباعهم إيأ .وقال قاا»ق» :عا عليهم عد أن أوحى ا إليه:
} أنَهُ لن يَُ ْؤإمن إمن قَ ْوإمك إلَ من ق ْد آمن{ ]هو» [36:فأجاب ا »عوته وأغرق أماهل
وهذا :كقول النب صلى ا عليه وسلم " :اللَ ُه رم منزل الكتاب سريع الساب وهازم
الحزاب ٱهزمهم وزلزلم " وقيل :سبب »عائه أن رجلح من قومه حل ولداح صقياح على كافه
َ
فحينئذ
فمر نوح فقال :احذر هذا فننه يضلك .فقال :ي أ ت أنزل ل فأنزله فرماأ فشجهل
ِ
غض ب و»عا عليهم .وقال ممد ن كعب ومقاتل والر يع وعطية وا ن عيد :إنا قال هذا حينما
أخرج ا كل مؤمن من أصلبم وأرحام نسائهم .وأعقم أرحام النساء وأصلب الرجال قبل
العذاب سبعي سنة .وقيل :بر عي .قال قاا»ق :ول يكن فيهم صب وقت العذاب .وقال
السن وأ و العالية :لو أهلك ا أطفالم معهم كان عذابح من ا لم وعدلح فيهمل ولكن ا
وح لَ َما
أهلك أطفالم وذرياهم قي عذابل ث أهلكهم بلعذابل دليل قوله تعال }:وقَ ْوم نُ ٍ
اه ْم{ ]الفرقان.[37:
ك َذبُواْ ٱل ُر ُسل أ ْغرقَْن ُ

الثانية :قال ا ن العرد»» :عا نوح على الكافرين أجعيل و»عا النب صلى ا عليه وسلم على
من تزب على الؤمني وألب عليهم .وكان هذا أصلح ف الدعاء على الكافرين ف الملةل فأما
معي ل تعلم خاتاه فل يدعى عليهل لن مآله عندد مهولل وربا كان عند ا معلوم
كافر ّ
وشْيبةَ وأصحابمال لعلمه
الاتة بلسعا»ق .وإنا خص النب صلى ا عليه وسلم بلدعاء ُعابةَ َ
بآلم وما ُكشف له من القطاء عن حالم .وا أعلم«.
قلت :قد مضت هذأ السألة م ّو»ق ف سورق »البقرق« والمد ل.
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الثالثة :قال ا ن العرد» :إن قيل ِ
نوح »عوتَه على قومه سبباح لاَوقفه عن طلب الشفاعة
ل
ع
ج
ل
ََ ٌ
للخلق من ا ف الخرق؟ قلنا قال الناس ف ذلك وجهان :أحدها ـ أن تلك الدعوق نشأت
»عوت على
عن غضب وقسوقل والشفاعة تكون عن ِرواح وِرقةل فخاف أن يعاتب با ويقال:
َ
الكفار بلمس وتشفع لم اليوم .الثان :أنه »عا غضباح قي نص ول إذن صريح ف ذلكل
ت نَـ ْفساح ل أُومر قالها.
فخاف الد ّْرَك فيه يوم القيامةل كما قال موسى عليه السلمِ :إن قَـاَـ ْل ُ
قال :وبذا أقول«.
صا فقد قيل له }:أنَهُ لن يَُ ْؤإمن إمن قَ ْوإمك إلَ من ق ْد آمن{
قلت :وإن كان ل يؤمر بلدعاء نَ ِ

]هو» .[36:فأعلم عواقبهم فدعا عليهم بللك .كما " دعا نبيرنا صلى ا عليه وسلم على
ش ْيبة وعتبة ونظرائهم فقال:تاللهم عليك مق " لا أعلم عواقبهمل وعلى هذا يكون فيه
معن المر بلدعاء .وا أعلم.

ضلبواْ ِعبا» َك ولَ يلِ ُد إواْ إِلّ فَ ِ
ك إِن تَ َذرهم ي ِ
اجراح َك ّفاراح { أي من
الرا عة :قوله تعالّ »َ } :يراح .إِنّ َ
ََ َ َ
ُْ ْ ُ
يسكن الديرل قاله السدي .وأصله َ»يوار على فَيعال من »ار يدورل فقلبت الواو يء وأ»غمت
إحداها ف الخرى .مثل القيامل أصله قيوام .ولو كان فعالح لكان »واراح .وقال ال ُقاَب :أصله
صاحب الدار
من الدارل أي دعل بلدار .يقال :ما بلدار »يرل أي أحد .وقيل :الدير
ُ
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} ّر ِب ٱ ْغ ِفر ِل ولِوالِ
ِ ِ
ي ولِمن »خل ـي ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِِ
ي إِلّ
د
ّ
َ
َ
ي َوٱلْ ُم ْؤمنَات َولَ تَ ِز» ٱلظّالم َ
ت ُم ْؤمناح َول ْل ُم ْؤمن َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ ََ
َ َ
تَـبَاراح ){ (28

ي { »عا لنفسه ولوالديه وكاد مؤمني .وها :لك ن
قوله تعالّ } :ر ِب ٱ ْغ ِف ْر ِل َولَِوالِ َد ّ
وشْ َخى نت أنوشل ذكرأ القشيي والثعلب .وحكى الاور»ي ف اسم أمه منجل.
ُماَـ َو ْشلِخ َ
وقال سعيد ن ُجبَ ْي :أرا» والديه أبأ وجدأ .وقرأ سعيد ن ُجبَي »لَِوالِ ِدي« كسر الدال
على الواحد .قال الكلب :كان ينه و ي آ»م عشرق آبء كلهم مؤمنون .وقال ا ن عباس :ل
يكفر لنوح والد فيما ينه و ي آ»م عليهما السلمَ } .ولِ َمن َ» َخ َل َـْي ِ
ت ُم ْؤِمناح { أي مسجدي
َ
ومصلي مصلياح مصدقاح بل .وكان إنا يدخل يوت النبياء من آمن منهم فجعل السجد

سبباح للدعاء بلقفرق .وقد ـ :قال النب صلى ا عليه وسلم " :اللئكة تصلري على أحدكم ما
دام ف ملسه الذي صلرى فيه ما ل ُْي إدث فيه تقول اللهم اغفر له اللَ ُه رم ارحه " الديث.
وقد تقدم .وهذا قول ا ن عباس » :يت« مسجديل حكاأ الثعلب وقاله الضحاك .وعن ا ن
عباس أيضاح :أي ولن »خل »ي ل فالبيت بعن ِ
الدينل حكاأ القشيي وقاله ُج َويِْب .وعن ا ن
عباس أيضاح :يع صديقو الداخل إل منزلل حكاأ الاور»ي .وقيل :أرا» »اري .وقيل
سفينت } .ولِْلمؤِمنِي وٱلْمؤِمنَ ِ
ات { عامة إل يوم القيامةل قاله الضحاك .وقال الكلب :من
َ ُْ َ َ ُْ
ِ ِِ
ي { أي
أمة ممد صلى ا عليه وسلم .وقيل :من قومهل والول أظهرَ } .ولَ تَ ِز» ٱلظّالم َ
الكافرين } .إِلّ تَـبَاراح { إل هلكاحل فهو عامة ف كل كافر ومشرك .وقيل :أرا» مشركو قومه.
والاـّبَار :اللك .وقيل :السرانل حكاها ال بسدي .ومنه قوله تعال }:إ َن هَاُؤل إء ُمت َبٌ َما ُه ْم
فإ إيه{ ]العراف [139:وقيل :الابار الدمارل والعن واحد .وا أعلم ذلك .وهو الوفق
للصواب
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