* تفسي جامع البيان ف تفسي القرآن /الطبي )ت  310هـ( مصنف و مدقق
اب واقِ ٍع { * } لِّْل َكافِ ِرين لَيس لَه دافِع { * } ِمن ِ
ِ ِ ٍ
ٱل ِذي ٱلْ َم َعارِِج { * }
َ ْ َ َُ ٌ
} َسأ ََل َسآئ ٌل ب َع َذ َ
َّ
تَـعرج ٱلْملَئِ َكةُ وٱلحروح إِلَي ِه ِف يـوٍم َكا َن ِم ْق َداره خَْ ِسي أَلْف سنَ ٍة { * } فَٱصِب صباً َِ
جيلً {)
ْ ْ َْ
ُُ
َ َ َ
َ ُ ْ َْ
ُْ ُ َ
(5-1
القراء ف قراءة قوله } :سأ ََل سائِ ٌل { فقرأته عامة ّقراء الكوفة
قال أبو جعفر :اختلفت ّ
والبصرة } :سأ ََل سائِ ٌل { بمز سأل سائل ،بعن سأل سائل من الكفار عن عذاب ا ،بن
هو واقع وقرأ ذلك بعض ّقراء الدينة» :سال سائِ ٌل ،فلن يذمز سأل ،ووجذه إب أ ه فعل من
السيل.
القراء على ذلك،
والذي هو أوب القراءتي بلصواب قراءة من قرأه بلمز لجاع الجة من ّ
تول ذلك كذلك ،وقال تويله
تولوه .ذكر من ّ
وأن عامة أهل التأويل من السلف بعن المز ّ
نو قولنا فيه:
حدثن ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن عباس،
سأل سائِل بع َذ ٍ
اب َواقِ ٍع { قال :ذاك سؤال الكفار عن عذاب ا وهو واقع.
قولهَ ٌ َ } :
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا حكام ،عن عنبسة ،عن ليث ،عن ماهد
}إ دن كا .ن .ه .ذا ه .و ا دل.ق كم دن كع دن كد .ك{ ...
الية ،قال } سأ ََل سائِل بع َذ ِ
اب َواقِ ٍع {.
ٌ َ
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حدثنا ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصن ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح عن ماهد ،ف قول ا :سأ ََل سائِ ٌل قال :دعا
داع } بعذاب َواقِ ٍع { :يقع ف الخرة ،قال :وهو قولن:
}اللهم إ دن كا .ن ه .ذا هو ا دلق كمن كع دن كد .ك ف.أم كطر عل.ينا كحجارمة كمن الس ك
ماء{
د د .د
 . . .د
. .
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله } :سأ ََل سائِل بع َذ ٍ
اب َواقِ ٍع {
ٌ َ
قال :سأل عذاب ا أقوام ،فبي ا على من يقع على الكافرين.
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة ،قوله } :سأ ََل سائِ ٌل { قال:
سأل عن عذاب واقع ،فقال ا } :ل ْلكافِ ِ
س لَهُ َدافِ ٌع {.
ي
ل
ين
ر
َ
ْ
َ
َ
وأما الذين قرأوا ذلك بغي هز ،فإنن قالوا :السائل واد من أودية جذنن.
ذكر من قال ذلك:
حدثن يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قول ا» :سأل سائِل بع َذ ٍ
اب
ٌ َ
َواقِ ٍع ،قال :قال بعض أهل العلن :هو واد ف جذنن يقال له سائل.
اب واقِ ٍع ل ْلكافِ
ِ ٍ
ِ
ين { يقول :سأل بعذاب للكافرين واجب لن يوم القيامة واقع
ر
وقوله } :ب َع َذ َ
َ
بن.
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ِ
ين { على الكافرين ،كالذي:
ومعن } ل ْلكاف ِر َ
ُحدثت عن السي ،قال :سعت أب معاذ يقول :ثنا عبيد ،قال :سعت الضحاك يقول ف
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ين { من
ين { يقول :واقع على الكافرين واللم ف قوله } ل ْلكاف ِر َ
قوله } :ب َع َذاب َواق ٍع ل ْلكاف ِر َ
صلة الواقع.
وقوله } :لَيس لَه دافِع ِمن ِ
ا ِذي ال َعارٍِج { يقول تعاب ذكره :ليس للعذاب الواقع على
ْ َ َُ ٌ َ
َ
الكافرين من ا دافع يدفعه عنذن.
ِ
العلو والدرجات والفواضل والنعن .وبنحو الذي قلنا ف ذلك
وقوله } :ذي الَعارِِج { يعن :ذا ّ
قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
علي ،عن ابن عباس ،ف قولهِ } :ذي
علي ،قال :ثنا أبو صال ،قال :ثن معاوية ،عن ّ
حدثن ّ
العلو والفواضل.
الَعارِج { يقولّ :
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة } ِمن ِ
ا ِذي العارِِج { :ذي الفواضل
َ
َ
والنِّعن.
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حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصن ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،ف قول اِ } :من ِ
ا ِذي
َ
العارِِج { قال معارج السماء.
َ
حدثن يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قولهِ } :ذي العارِِج { قال :ا
َ
ذو العارج.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مذران ،عن سفيان ،عن العمش ،عن رجل ،عن سعيد بن جبي،
عن ابن عباس } ِذي العارِِج { قال :ذي الدرجات.
َ
ٍ
ِ
ِ
وقوله } :تَـعرج اللئِ َكةُ والحر ِ
ف َسنَ ٍة { يقول تعاب ذكره:
ي ألْ َ
وح إلَْيه ِف يَـ ْوم كا َن م ْق َد ُارهُ خَْس َ
َ ُ
ُْ ُ
َ
وعز والاء ف قوله :إلَْي ِه
جل ّ
تصعد اللئكة والروح ،وهو جبيل عليه السلم إليه ،يعن إب ا ّ
ٍ
ِ
ِ
ف َسنَ ٍة { يقول :كان مقدار صعودهن
ي ألْ َ
عائدة على اسن ا ف } يَـ ْوم كا َن م ْق َد ُارهُ خَْس َ
ذلك ف يوم لغيهن من اللق خسي ألف سنة ،وذلك أنا تصعد من منتذى أمره من أسفل
الرض السابعة إب منتذى أمره من فوق السموات السبع .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل
التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا حكام بن سلن ،عن عمرو بن معروف ،عن ليث ،عن ماهد } ف
ٍ
ِ
ِ
ف َسنَ ٍة { قال :منتذى أمره من أسفل الرضي إب منتذى أمره من
ي ألْ َ
يَـ ْوم كا َن م ْق َد ُارهُ خَْس َ
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فوق السموات مقدار خسي ألف سنة ويوم كان مقداره ألف سنة ،يعن بذلك زل المر من
السماء إب الرض ،ومن الرض إب السماء ف يوم واحد ،فذلك مقداره ألف سنة ،لن ما
بي السماء إب الرض ،مسية خسمائة عام.
وقال آخرون :بل معن ذلك :تعرج اللئكة والروح إليه ف يوم يفرغ فيه من القضاء بي خلقه،
كان قدر ذلك اليوم الذي فرغ فيه من القضاء بينذن قدر خسي ألف سنة.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مذران ،عن سفيان ،عن ساك بن حرب ،عن عك ِرمة } ِف يَـ ْوم
ِ
ِ
ف َسنَ ٍة { قال :ف يوم واحد يفرغ ف ذلك اليوم من القضاء كقدر
ي ألْ َ
كا َن م ْق َد ُارهُ خَْس َ
خسي ألف سنة.
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا عبد الرحن ،قال :ثنا سفيان ،عن ساك ،عن عك ِرمة } ِف يَـ ْوم
ِ
ِ
ف َسنَ ٍة { قال :يوم القيامة.
ي ألْ َ
كا َن م ْق َد ُارهُ خَْس َ
حدثنا ابن الثن ،قال :ثنا ممد بن جعفر ،قال :ثنا شعبة ،عن ساك ،عن عك ِرمة ف هذه
ف َسنَ ٍة { قال :يوم القيامة.
سي ألْ َ
الية } خَْ َ
ِ
وح إلَْيه ِف يَـ ْوٍم كا َن
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة } تَـ ْعُر ُج الَلئ َكةُ َوالحر ُ
ِ
ِ
ف َسنَ ٍة { :ذاكن يوم القيامة.
ي ألْ َ
م ْق َد ُارهُ خَْس َ

Page 5 of 44

hatisenang.com

حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قال
ِ
ف َسنَ ٍة { ل يدري أح ٌد كن
معمر :وبلغن أيضاً ،عن عك ِرمة ،ف قولهَ } :
ي ألْ َ
مقد ُارهُ خَْس َ
مضى ،ول كن بقي إل ا.
علي ،عن ابن عباس ،ف قوله:
علي ،قال :ثنا أبو صال ،قال :ثن معاوية ،عن ّ
حدثن ّ
ٍ
ِ
ِ
} تَـعرج اللئِ َكةُ والحر ِ
ف َسنَ ٍة { فذذا يوم القيامة ،جعله
ي ألْ َ
وح إلَْيه ِف يَـ ْوم كا َن م ْق َد ُارهُ خَْس َ
َ ُ
ُْ ُ َ
ا على الكافرين مقدار خسي ألف سنة.
ُحدثت عن السي ،قال :سعت أب معاذ يقول :أخبن عبيد ،قال :سعت الضحاك يقول ف
ٍ
ِ
ِ
ف َسنَ ٍة { يعن يوم القيامة.
ي ألْ َ
قولهِ } :ف يَـ ْوم كا َن م ْق َد ُارهُ خَْس َ
حدثن يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قولهِ } :ف يَـ ْوٍم كا َن م ْق َد ُارُه
ِ
ف َسنَ ٍة { قال :هذا يوم القيامة.
ي ألْ َ
خَْس َ
دراجاً ح ّدثه عن أب
حدثن يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :أخبن عمرو بن الارث أن ّ
ٍ
ِ
ِ
ف
ي ألْ َ
اليثن عن سعيد ،أ ه قال لرسول ا صلى ا عليه وسلنِ } :ف يَـ ْوم كا َن م ْق َد ُارهُ خَْس َ
َسنَ ٍة { ما أطول هذا فقال النب صلى ا عليه وسلن. " :وال كذي ن.ف دف كسي بكي .كد كه ،إنه ل.ي .خفف
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كك
ك
ك
ك
صلكييها كف ال ُدنديا "
.على ال دؤم كن حت ي.كو .ن أ .خف .عل.ديه م .ن الصلة ال .دكتوب.ة ي .
وقد ُروي عن ابن عباس ف ذلك غي القول الذي ذكرن عنه ،وذلك ما:
حدثن يعقوب بن إبراهين ،قال :ثنا ابن علية ،عن أيوب ،عن ابن أب مليكة ،أن رجلً سأل
ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة ،فقال :ما يوم كان مقداره خسي ألف سنة؟ قال:
إنا سألتك لتخبن ،قال :ها يومان ذكرها ا ف القرآن ،ا أعلن بما ،فكره أن يقول ف
كتاب ا ما ل يعلن.
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا عبد الوهاب ،قال :ثنا أيوب ،عن ابن أب مليكة ،قال :سأل رجل
ابن عباس عن يوم مقداره ألف سنة ،قال :فاتمه ،فقيل له فيه ،فقال :ما يوم كان مقداره
وعز ،ا أعلن
جل ّ
خسي ألف سنة؟ فقال :إنا سألتك لتخبن ،فقال :ها يومان ذكرها ا ّ

بما ،وأكره أن أقول ف كتاب ا با ل أعلن.

ِ
وح { بلتاء خل الكسائي ،فإ ه كان يقرأ
وقرأت عامة ّقراء المصار قوله } :تَـ ْعُر ُج الَلئ َكةُ والحر ُ
ذلك بلياء بب كان يرويه عن ابن مسعود أ ه قرأ ذلك كذلك.
القراء
والصواب من قراءة ذلك عندن ما عليه ّقراء المصار ،وهو بلتاء لجاع الجة من ّ
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عليه.
وقوله } فاصِب صباً ِ
جيلً { يقول تعاب ذكره :فاصب صباً جيلً ،يعن :صباً ل جزع فيه.
ْ ْ َْ

يقول له :اصب على أذى هؤلء الشركي لك ،ول يثنيك ما تلقى منذن من الكروه عن تبليغ

ما أمرك ربك أن تبلغذن من الرسالة.

وكان ابن زيد يقول ف ذلك ما:
حدثن به يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } :فاصِب صباً َِ
جيلً {
ْ ْ َْ
قال :هذا حي كان يمره بلعفو عنذن ل يكافئذن ،فلما أمر بلذاد والغلظة عليذن أمر

بلش ّدة والقتل حت يتكوا ،و سخ هذا.
وهذا الذي قاله ابن زيد أ ه كان أمر بلعفو بذه الية ،ث سخ ذلك قول ل وجه له ،ل ه ل
تصح منذا الدعاوي ،وليس ف أمر ا بيه
دللة على صحة ما قال من بعض الوجه الت ّ

صلى ا عليه وسلن ف الصب الميل على أذى الشركي ما يوجب أن يكون ذلك أمراً منه له

كل الحوال ،ل ه ل يزل صلى ا
به ف بعض الحوال ،بل كان ذلك أمراً من ا له به ف ّ
كل ذلك صابر على ما
عليه وسلن من لدن بعثه ا إب أن اختمه ف أذى منذن ،وهو ف ّ

يلقى منذن من أ ًذى قبل أن يذن ا له بربن ،وبعد إذ ه له بذلك.
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ال
} إِ َنُْن يَـَرْوَهُ بَعِيداً { * } َوَـَراهُ قَ ِريباً { * } يَـ ْوَم تَ ُكو ُن ٱل َس َمآءُ َكٱلْ ُم ْذ ِل { * } َوتَ ُكو ُن ْ
ٱلِبَ ُ
ِ
حين َِ
ِ
حيماً ){ (10-6
َكٱلْع ْذ ِن { * } َولَ يَ ْسأ َُل َ ٌ
يقول تعاب ذكره :إن هؤلء الشركي يرون العذاب الذي سألوا عنه ،الواقع عليذن بعيداً
جل ثناؤه أنن يرون ذلك بعيداً ،لنن كا وا ل يص ّدقون به ،وينكرون البعث
وقوعه ،وإنا أخب ّ
كل ما
بعد المات ،والثواب والعقاب ،فقال :إنن يرو ه غي واقع ،ونن راه قريباً ،ل ه كائن ،و ّ
هو آت قريب.
والاء والين من قولهَ } :إنُ ْن { من ذكر الكافرين ،والاء من قوله } :يَـَرْوَهُ { من ذكر
العذاب.
وقوله } :يَـ ْوَم تَ ُكو ُن ال َسماءُ كال ْذ ِل { يقول تعاب ذكره :يوم تكون السماء كالشيء الذاب،
ُ
وقد بينت معن الذل فيما مضى بشواهده ،واختلف الختلفي فيه ،وذكرن ما قال فيه
السلف ،فأغن ذلك عن إعادته ف هذا الوضع.
حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصن ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قوله } :يَـ ْوَم تَ ُكو ُن ال َسماءُ
كال ْذ ِل { قالَ :ك َع َك ِر الزيت.
ُ
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حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله } :يَـ ْوَم تَ ُكو ُن ال َسماءُ كال ْذ ِل {
ُ
تتحول ٍ
يومئذ لونً آخر إب المرة.
ّ
بال كالْعِذ ِن { يقول :وتكون البال كالصوف .وبنحو الذي قلنا ف ذلك
وقولهَ } :وتَ ُكو ُن الِ ُ
قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصن ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد } كالْعِ ْذ ِن { قال :كالصوف.
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة ،ف قوله } :كالْعِ ْذ ِن { قال:
كالصوف.
حين َِ
وقوله } :ول ي ُ ِ
ونُ ْن { يقول تعاب ذكره :ول يسأل قريب قريبه عن شأ ه
صُر َ
حيماً يـُبَ َ
َ َ
سأل َ ٌ
لشغله بشأن فسه .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حين َِ
ِ
حيماً {
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال ثنا سعيد ،عن قتادة و قولهَ } :ول يَسأ َُل َ ٌ
كل إ سان بنفسه عن الناس.
يشغل ّ
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ونُ ْن {
صُر َ
صُر َ
ونُ ْن { اختلف أهل التأويل ف الذين عنوا بلاء والين ف قوله } يـُبَ َ
وقوله } :يـُبَ َ
كل إ سان قريبه ،فذلك تبصي
يعرفون أقربئذنّ ،
فقال بعضذنُ :عن بذلك القربء أنن ّ
ويعرف ّ
ا إيهن.
ذكر من قال ذلك:
حدثن ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن عباس،
يفر بعضذن من بعض،
صُر َ
قوله } :يـُبَ َ
يعرف بعضذن بعضاً ،ويتعارفون بينذن ،ث ّ
ونُ ْن { قالَ :
يقول:
}لك يل دام كر دى كم دنفه دم ي.ف دو.مئك ٍذ شأد ٌن يف دغنكيك كه{

يعرفونن يعلمون ،وا
صُر َ
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة } يـُبَ َ
ونُ ْن { ّ
ِّ
ليعرف َن قوم قوماً ،وأنس أنساً.
وقال آخرون :بل ُع ِن بذلك الؤمنون أنن يبصرون الكفار.
ذكر من قال ذلك:
حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصن ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
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ونُ ْن { الؤمنون
صُر َ
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قوله } :يـُبَ َ
يبصرون الكافرين.
وقال آخرون :بل ُع ِن بذلك الكفار الذين كا وا أتباعاً لخرين ف الد يا على الكفر ،أنن
يعرفون التبوعي ف النار.
ذكر من قال ذلك:
رونُ ْن { قال:
ص َ
حدثن يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } :يـُبَ َ

يبصرون الذين أضلوهن ف الد يا ف النار.

وأوب القوال ف ذلك بلصحة ،قول من قال :معن ذلك :ول يسأل حين حيماً عن شأ ه،
جل ثناؤه:
ولكنذن يبصرونن فيعرفونن ،ث ّ
يفر بعضذن من بعض ،كما قال ّ
احبتك كه وبنك كيه لككل امر ٍ
أخ كيه وأ كم كه وأبك كيه و ك
}يفوم ي كف ُر ال.رء كمن ك
ىء منهم ي.ف دو.مئك ٍذ شأد ٌن يفغدنك كيه{
ي
. .
ص .. .
.د  . .د د
ي دد

وإنا قلنا ذلك أوب التأويلت بلصواب ،لن ذلك أشبذذا با دل عليه ظاهر التنزيل ،وذلك
سأل َح ٌين َحيماً { فلن تكون الاء والين من
ونُ ْن { تل قولهَ } :ول يَ ُ
صُر َ
أن قوله } :يـُبَ َ
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ذكرهن أشبه منذا بن تكون من ذكر غيهن.
سأل { فقرأ ذلك عامة ّقراء المصار سوى أب جعفر
القراء ف قراءة قولهَ } :ول يَ ُ
واختلفت ّ

»ول يُ ْسئَ ُل ،بضن الياء ،يعن :ل يقال
القارىء َ
وشيبة بفتح الياء وقرأه أبو جعفر وشيبةَ :
لمين أين حيمك؟ ول يطلب بعضذن من بعض.

والصواب من القراءة عندن فتح الياء ،بعن :ل يسأل الناس بعضذن بعضاً عن شأ ه ،لصحة
القراء عليه.
معن ذلك ،ولجاع الجة من ّ

ِ ِ
احبتِ ِه وأ ِ
اب يـوِمئِ ٍذ بِبنِ ِيه { * } و ِ
ِ
َخ ِيه { * }
صُر َ
} يـُبَ َ
ََ
ونُ ْن يَـ َوحد ٱلْ ُم ْج ِرُم لَ ْو يَـ ْفتَدي م ْن َع َذ َ ْ َ
ص َ َ
جيعاً ثَُ ي ِ
وفَ ِ
ض َِ
صيلَتِ ِه ٱلَِت تُـ ْؤِو ِيه { * } َوَمن ِف ٱل َْر ِ
نج ِيه ){ (14-11
ُ
َ
يقول تعاب ذكره :يود الكافر ٍ
يومئذ ويتمن أ ه يفتدى من عذاب ا إيه ذلك اليوم ببنيه
ّ
وصاحبته ،وهي زوجته ،وأخيه وفصيلته ،وهن عشيته الت تؤويه ،يعن الت تضمه إب رحله،
وتنزل فيه امرأته ،لقربة ما بينذا وبينه ،وبن ف الرض جيعاً من اللق ،ث ينجيه ذلك من
جل ثناؤه بذكر البني ،ث الصاحبة ،ث الخ ،إعلماً منه
عذاب ا إيه ذلك اليوم .وبدأ ّ
عباده أن الكافر من عظين ما ينزل به ٍ
يومئذ من البلء يفتدى فسه ،لو وجد إب ذلك سبيلً
بحب الناس إليه ،كان ف الد يا ،وأقربن إليه سباً .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل
ّ
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التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله } :يَـ َوحد ال ْج ِرُم لَ ْو يَـ ْفتَ ِدي ِم ْن
ُ
صيلَتِ ِ
احبتِ ِه و ِ
اب يـوِمئِ ٍذ بِبنِ ِيه وص ِ
أخ ِيه وفَ ِ
ِ
َ
ِ
ِ
فالحب ،والقرب فالقرب
الحب
{
يه
و
ؤ
ـ
ت
ت
ل
ا
ه
ُ
ْ
َع َذ َ ْ َ َ َ َ
ّ
ّ
َ
من أهله وعشيته لشدائد ذلك اليوم.
حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصن ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قوله } :وفَ ِ
صيلَتِ ِه الَِت تُـ ْؤِو ِيه {
َ
قال :قبيلته.
حدثن يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } :وص ِ
احبَتِ ِه { قال:
ََ
الصاحبة الزوجة } وفَ ِ
صيلَتِ ِه الَِت تُـ ْؤِويِِه { قال :فصيلته :عشيته.
َ

ِ
َِ
َو ٰى { * } تَ ْد ُعواْ َم ْن أ َْدبَـَر َوتَـ َوَ ٰب { * } َو َجَ َع فَأ َْو َع ٰى )
} َكلَ إنَا لَظَ ٰى { * } َـَز َاعةً لّلش َ
{ (18-15

يقول تعاب ذكره :كل ليس ذلك كذلك ،ليس ينجيه من عذاب ا شيء .ث ابتدأ الب عما
جل ثناؤه ،فقالَ } :إنا لَظَى { ولظى :اسن من أساء جذنن ،ولذلك ل يز.
أع ّده له هنالك ّ
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واختلف أهل العربية ف موضعذا ،فقال بعض نويي البصرة :موضعذا صب على البدل من
الاء ،وخب إنَ } :ـَزاعةً { قال :وإن شئت جعلت لظَى رفعاً على خب إن ،ورفعت
} َـَز َاعةً { على البتداء .وقال بعض من أ كر ذلك :ل ينبغي أن يتبع الظاهر الكن إل ف
َ
َوى { لظى :الب ،و زاعة :حال قال :ومن رفع
الشذوذ قال :والختيار } إنا لَظَى َـَز َاعةً للش َ
ذم قال :ول تكون ابتداء إل كذلك.
استأ ف ،ل ه مدح أو ّ
والصواب من القول ف ذلك عندن ،أن } لَظَى { الب ،و } َـَزاعةٌ { ابتداء ،فذلك رفع،
ول يوز النصب ف القراءة لجاع ّقراء المصار على رفعذا ،ول قارىء قرأ كذلك بلنصب
وإن كان للنصب ف العربية وجه وقد يوز أن تكون الاء من قوله »إنا ،عماداً ،ولظى
بنزاعة ،و ّزاعة بلظى ،كما يقال :إنا هند قائمة ،وإ ه هند قائمة ،فالاء عماد ف
مرفوعة ّ
الوجذي.
َوى { يقول تعاب ذكره مباً عن لظَى إنا تنزع جلدة الرأس وأطراف البدن
وقولهَ } :ـَزاعةً للش َ
َوى :جع شواة ،وهي من جوارح ال سان ما ل يكن مقتلً ،يقال :رمى فأشوى :إذا ل
والش َ
يصب َم ْقتلً ،فربا وصف الواصف بذلك جلدة الرأس كما قال العشى:
ت .ش ديبام .ش .وات ده
ت قفت.ف ديفل.ة ما .ل .ق دد جلكيل .د
قال .د
وربا وصف بذلك الساق كقولن ف صفة الفرس:
عبل الش .وى .ندد ال .ز .اره
د
يعن بذلك :قوائمه ،وأصل ذلك كله ما وصفت .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.
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ذكر من قال ذلك:
حدثن سليمان بن عبد البار ،قال :ثنا ممد بن الصلت ،قال :ثنا أبو كدينة ،عن قابوس،
َوى { قال :تنزع ّأم الرأس.
عن أبيه ،قال :سألت ابن عباس عنَ } :ـَز َاعةً للش َ
الصواف ،قال :ثنا السي بن السن الشقر ،قال :ثنا يي بن
حدثنا إسحاق بن إبراهين ّ
َوى { قال :تنزع
مذلب أبو كدينة ،عن قابوس ،عن أبيه ،عن ابن عباس ،ف قوله } َـَز َاعةً للش َ
الرأس.
حدثن ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن عباس،
ى { يعن اللود والام.
َو َ
قوله } َـَز َاعةً للش َ
حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصن ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
َوى { قال:
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قولهَ } :ـَز َاعةً للش َ
َوى { فلن يب ،فسألت عنذا ماهداً ،فقلت:
سألت سعيد بن جبي عن قولهَ } :ـَز َاعةً للش َ
اللحن دون العظن؟ فقال :عن.
َوى {
قال :ثنا مذران ،عن سفيان ،عن إساعيل بن أب خالد ،عن أب صال } َـَز َاعةً للش َ
قال :لن الساق.
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ائي ،قال :ثنا سفيان ،عن
حدثن ممد بن ُعمارة
ّ
السدي ،قال :ثنا قبيصة بن عقبة ال حسو ّ
َوى { قال :زاعة للحن الساقي.
إساعيل ،عن أب صال ف قوله } َـَز َاعةً للش َ

َوى {
حدثنا ابن حيد ،قال :مذران ،عن خارجة ،عن قرة بن خالد ،عن السن } َـَز َاعةً للش َ

كل شيء منه ،ويبقى فؤاده ضيجاً.
قال :للذام ترق ّ

َوى {
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا أبو عامر ،قال :ثنا قرة ،عن السن ،ف قولهَ } :ـَز َاعةً للش َ

ث ذكر نوه.

َوى { :أي ّزاعة
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قولهَ } :ز َاعةً للش َ
لامته ومكارم َخْل ِق ِه وأطرافه.
ُح ّدثت عن السي ،قال :سعت أب معاذ يقول :أخبن عبيد ،قال :سعت الضحاك يقول ف
َوى { تبي اللحن واللد عن العظن حت ل تتك منه شيئاً.
قولهَ } :ـَز َاعةً للش َ

َوى { قال:
حدثن يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قولهَ } :ـَز َاعةً للش َ

الشوى :الراب العظام ،ذاك الشوى.
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وقولهَ } :ـَز َاعةً { قال :تقطع عظامذن كما ترى ،ث ي ّدد خلقذن ،وتب ّدل جلودهن.
وقوله } :تَ ْد ُعو َم ْن ْأدبَـَر َوتَـ َوَب { يقول :تدعو لظَى إب فسذا من أدبر ف الد يا عن طاعة
ا ،وتوب عن اليان بكتابه ورسله .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله } :تَ ْد ُعو َم ْن ْأدبَـَر َوتَـ َوَب { قال:

عن طاعة ا وتوب ،قال :عن كتاب ا ،وعن حقه.

حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصن ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قوله } :تَ ْد ُع َو َم ْن ْأدبَـَر َوتَـ َوَب {

قال :عن الق.

حدثن يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } :تَ ْد ُعو َم ْن ْأدبَـَر َوتَـ َوَب {
قال :ليس لا سلطان إل على هو ِان َم ْن كفر وتوب وأدبر عن ا ،فأما من آمن بل ورسوله،
فليس لا عليه سلطان.
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حق ا منه ،فلن يـَُزّك ول
وقولهَ } :و َجَ َع فأ َْو َعى { يقول :وجع مالً فجعله ف وعاء ،ومنع ّ
ينفق فيما أوجب ا عليه إ فاقه فيه .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:
حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصن ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعا عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،ف قولهَ } :و َجَ َع فأ َْو َعى { قال:

جع الال.

حدثنا ممد بن منصور الطوسى ،قال :ثنا أبو قطن ،قال :ثنا السعودي ،عن الكن ،قال:
كان عبد ا بن عكين ،ل يربط كيسه ،يقول :سعت ا يقولَ } :و َجَ َع فأ َْو َعى {.
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة } َو َجَ َع فأ َْو َعى { كان جوعاً قموماً

للخبيث.

ٱلَْيُ َمنُوعاً { * }
} إِ َن ٱ ِل َسا َن ُخلِ َق َهلُوعاً { * } إِ َذا َم َسهُ ٱل َشحر َجُزوعاً { * } َوإِ َذا َم َسهُ ْ
َِ
إِلَ ٱلْم ِ
صلَتِِ ْن َدآئِ ُمو َن ){ (23-19
صلّ َ
ين ُه ْن َعلَ ٰى َ
ُ َ
ي { * } ٱلذ َ
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يقول تعاب ذكره } :إ َن ال ْسا َن { الكافر } ُخلِ َق َهلُوعاً {  ،والَلَع :ش ّدة الََزع مع ش ّدة
الرص والضجر .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،
ِ
جزوعا َوإ َذا َم َسهُ
قوله } :إ َن ال ْسا َن ُخل َق َهلُوعاً { قال :هو الذي قال ا } إ َذا َم َسهُ ال َشحر ُ
الَْيُ َمنُوعاً { ويقال :الَلُوع :هو الَُزوع الريص ،وهذا ف أهل الشرك.
حدثنا أبو كريب ،قال :ثنا ابن يان ،عن أشعث بن إسحاق ،عن جعفر بن أب الغية ،عن
سعيد بن جبي } إ َن ال ْسا َن ُخلِ َق َهلُوعاً { قال :شحيحاً َجُزوعاً.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مذران ،عن سفيان ،عن إساعيل بن أب خالد عن عك ِرمة } إ َن
ِ
ض ُجوراً.
ال ْسا َن ُخل َق َهلُوعاً { قالَ :
ُحدثت عن السي ،قال :سعت أب معاذ يقول :ثنا عبيد ،قال :سعت الضحاك يقول:
} إ َن ال ْسا َن { يعن الكافر } ُخلِ َق َهلُوعاً { يقول :هو بيل َمنُوع للخيَ ،جُزوع إذا زل به
البلء ،فذذا اللوع.
حدثنا يي بن حبيب بن عرب ،قال :ثنا خالد بن الارث ،قال :ثنا شعبة ،عن حصي ،قال
يي ،قال خالد :وسألت شعبة عن قوله } :إ َن ال ْسا َن ُخلِ َق َهلُوعاً { فحدثن شعبة عن
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حصي أ ه قال :اللوع :الريص.
عدي ،عن شعبة ،قال :سألت حصينا عن هذه الية:
حدثنا ابن الثن ،قال :ثنا ابن أب ّ
} إ َن ال ْسا َن ُخلِ َق َهلُوعاً { قال :حريصاً.
حدثنا يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } :إ َن ال ْسا َن ُخلِ َق
هلوعاً { قال :اللوع :الزوع.
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة ،ف قولهُ } :خلِ َق َهلُوعاً {
قال :جزوعاً.
قل ماله ونله الفقر والعدم فذو جزوع من ذلك
وقوله } :إ َذا َم َسهُ ال َشحر َجُزوعاً { يقول :إذا ّ
ل صب له عليهَ } .وإ َذا َم َسهُ الَْيُ َمنُوعاً { يقول :وإذا كثر ماله ،ونل الغن فذو منوع لا ف
حق ا منه.
يده ،بيل به ،ل ينفقه ف طاعة ا ،ول ّ
يؤدي ّ
وقوله } :إلَ الصلِّي الَ ِذين هن على ِِ
دائمو َن { يقول :إل الذين يطيعون ا بداء ما
َ
صلت ْن ُ
ُ َ َ َ ُْ
افتض عليذن من الصلة ،وهن على أداء ذلك مقيمون ل يضيعون منذا شيئاً ،فإن أولئك غي
داخلي ف عداد من خلق هلوعا ،وهو مع ذلك بربه كافر ل يصلي ل.
وقيل :عن بقوله } :إلَ ال ِ
ي { الؤمنون الذين كا وا مع رسول ا صلى ا عليه وسلن
ُ
صلّ َ
َُ
كل من صلى المس.
وقيل ُع ِن به ّ
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ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا عبد الرحن ومؤمل ،قال :ثنا سفيان ،عن منصور ،عن إبراهين
} الَ ِذين هن على ِِ
دائمو َن { قال :الكتوبة.
َ
صلت ْن ُ
َ ُْ
حدثن زريق بن السخب ،قال :ثنا معاوية بن عمرو ،قال :ثنا زائدة ،عن منصور ،عن إبراهين
} الَ ِذين هن على ِِ
دائمو َن { قال :الصلوات المس.
َ
صلت ْن ُ
َ ُْ
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة قوله } إ َن ال ْسا َن ُخلِ َق َهلُوعاً {...

ائمو َن { ذُكر لنا أن دا يال عت أمة ممد صلى ا عليه وسلن قال :يصلون
إب قولهَ } :د ُ

صلة لو صلها قوم وح ما غرقوا ،أو عاد ما أُرسلت عليذن الريح العقين ،أو ثود ما أخذتن

الصيحة ،فعليكن بلصلة فإنا ُخلُ ٌق للمؤمني حسن.
صلتِ ْن
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مذران ،عن سفيان ،عن منصور ،عن إبراهين } َعلى َ
دائمو َن { قال :الصلة الكتوبة.
ُ
َِ
صلتِِ ْن
ين ُه ْن على َ
حدثن يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ف قوله } :الذ َ
النب صلى ا عليه وسلن على صلتن دائمون.
ُ
دائمو َن { قال :هؤلء الؤمنون الذين مع ّ
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قال :أخبن ابن وهب ،قال :أخبن َحْيوة ،عن يزيد بن أب حبيب ،عن أب الي أ ه سأل
عقبة بن عامر الذن ،عن } :الَ ِذين هن على ِِ
دائمو َن { قال :هن الذين إذا صلوا ل
َُ َ
َ
صلت ْن ُ
َ ُْ
يلتفتوا َخ ْل َفذن ،ول عن أيانن ،ول عن شائلذن.
حدثن العباس بن الوليد ،قال :أخبن أب ،قال :ثنا الوزاعي ،قال :ثن يي بن أب كثي،
النب صلى ا عليه وسلن أن
قال :ثن أبو سلمة بن عبد الرحن ،قال :حدثتن عائشة زوج ّ
ك
الع .م كل ما ت كطيقو .ن ،فإن ا .ل .يُ .ل حت
رسول ا صلى ا عليه وسلن ،قال " :خذوا م .ن .
ُ
أحب العمال إب رسول ا صلى ا عليه وسلن ما ُدوِوَم عليه قال:
.ت.لوا " قالت :وكان ّ
يقول أبو سلمة :إن ا يقول } :الَ ِذين هن على ِِ
ائمو َن {.
َ ُْ َ َ
صلت ْن َد ُ

ِ
َِ
} وٱلَ ِذ َ ِِ
ِ ِ
ص ِّدقُو َن بِيَـ ْوِم ٱل ِّدي ِن
ين ِف أ َْم َٰول ْن َحق َم ْعلُ ٌ
ين يُ َ
وم { * } لّل َسآئ ِل َوٱلْ َم ْحُروم { * } َوٱلذ َ
َ َ
َِ
ِ
اب رّبِِن حم ْش ِف ُقو َن { * } إِ َن ع َذاب رّبِِن َغي مأْم ٍ
ِ
ون ){ (27-24
َ َ َ ْ ُْ َ ُ
ين ُهن ّم ْن َع َذ َ
{ * } َوٱلذ َ
حق مؤقت ،وهو الزكاة للسائل الذي يسأله من ماله،
يقول تعاب ذكره :وإل الذين ف أموالن ّ
والروم الذي قد حرم الغن ،فذو فقي ل يسأل.
بلق العلوم الذي ذكره ا ف هذا الوضع ،فقال بعضذن :هو
العن ّ
واختلف أهل التأويل ف ّ
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الزكاة.
ذكر من قال ذلك:
َِ
ين ِف
حدثن ابن بشار ،قال :ثنا عبد العلى ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،ف قولهَ } :والذ َ
ِ
ِِ
ِ
الق العلوم :الزكاة.
وم لل َسائ ِل َوالَ ْحُروم { قالّ :
ْأم َوال ْن َح ّق َم ْعلُ ٌ
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله } والَ ِ
ين ِف ْأم َوالِِ ْن َح ّق
ذ
َ َ
وم { :قال :الزكاة الفروضة.
َم ْعلُ ٌ
حق سوى الزكاة.
وقال آخرون :بل ذلك ّ
ذكر من قال ذلك:
علي ،عن ابن عباس ف قوله:
حدثن علي ،قال :ثنا أبو صال ،قال :ثن معاوية ،عن ّ
وم لل َسائِ ِل َوال ْحُر ِوم { يقول :هو سوى الصدقة يصل با رحه،
} َوالَ ِذ
ين ِف ْأم َوالِِ ْن َح ّق َم ْعلُ
ٌ
َ
َِ
أو يقري با ضيفاً ،أو يمل با كلأ ،أو يُعي با مروماً.
حدثن ابن الثن ،قال :ثنا عبد الرحن ،عن شعبة ،عن أب يو س ،عن ربح بن عبيدة ،عن
وم لل َسائِ ِل َوال ْحُر ِوم { أهي الزكاة؟
قزعة ،أن ابن عمر ُسئل عن قولهِ } :ف ْأم َوالِِ ْن َح ّق َم ْعلُ
ٌ
َ
فقال :إن عليك حقوقاً سوى ذلك.

Page 24 of 44

hatisenang.com

الشعب ،قال :إن ف الال
حدثنا أبو هشام الرفاعي ،قال :ثنا ابن فضيل ،قال :ثنا بيان ،عن
ّ
حقاً سوى الزكاة.
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا عبد الرحن ،قال :ثنا سفيان ،عن العمش ،عن إبراهين ،قال :ف
حق سوى الزكاة.
الال ّ
ِِ
وم { قال:
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مذران ،عن سفيان ،عن ماهدِ } :ف ْأم َوالن َح ّق َم ْعلُ ٌ
سوى الزكاة.
وأجعوا على أن السائل هو الذي وصفت صفته .واختلفوا أيضاً ف معن الروم ف هذا
الوضع ،نو اختلفذن فيه ف الذاريت وقد ذكرن ما قالوا فيه هنالك ،ودللنا على الصحيح
الارف.
منه عندن ،غي أن ذكر بعض ما ل ذكر من الخبار هنالك .ذكر من قال :هو َ
حدثن يعقوب بن إبراهين ،قال :ثنا هشين ،قال :أخبن الجاج ،عن الوليد بن العيزار ،عن
الارف.
سعيد بن جبي ،عن ابن عباس أ ه قال :الروم :هو َ
حدثن يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :أخبن مسلن بن خالد ،عن ابن أب نيح ،عن
الارف.
ماهد عن ابن عباس ،قال :الرومَ :
حدثنا سذل بن موسى الرازي ،قال :ثنا وكيع ،عن إسرائيل ،عن أب إسحاق ،عن قيس بن
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كركن ،عن ابن عباس قال } :ال َسائِ ِل َوال ْحُر ِوم { :الارف الذي ليس له ف السلم صيب.
َ
قال :ثنا وكيع ،عن سفيان ،عن أب إسحاق ،عن قيس بن كركن ،عن ابن عباس أ ه قال:
الارف الذي ليس له ف السلم سذن.
الروم َ
حدثنا حيد بن مسعدة ،قال :ثنا يزيد بن زريع ،قال :ثنا شعبة ،عن أب إسحاق ،عن قيس
بن كركن ،عن ابن عباس ،ف هذه الية } لل َسائِ ِل َوال ْحُر ِوم { قال :السائل الذي يسأل،
َ
الارف.
والرومَ :
حدثنا ابن الثن ،قال :ثنا ممد بن جعفر ،قال :ثنا شعبة ،قال :سعت أب إسحاق ي ّدث
عن قيس بن كركن ،عن ابن عباس أ ه قال ف هذه الية } لل َسائِ ِل َوال ْحُر ِوم { قال :السائل:
َ
الارف.
الذي يسأل والرومَ :
حدثنا ابن بشا ٍر  ،قال :ثنا عبد الرحن ،قال :ثنا سفيان ،عن أب إسحاق ،عن قيس بن كركن،
قال :سألت ابن عباس ،عن قوله } :لل َسائِ ِل َوال ْحُر ِوم { قال :السائل :الذي يسأل ،والروم:
َ
الارف الذي ليس له ف السلم سذن.
َ
علي القدمي ،قال :ثنا قريش بن أ س ،عن سليمان ،عن قتادة ،عن
حدثن ممد بن عمر بن ّ

سعيد بن السيب :الروم :الارف.
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حدثنا ابن بشار وابن الثن ،قال :ثنا قريش ،عن سليمان ،عن قتادة عن سعيد بن السيب،
مثله.
حدثن يعقوب ،قال :ثنا هشين ،عن أب بشر ،قال :سألت سعيد بن جبي ،عن الروم ،فلن
يقل فيه شيئاً قال :وقال عطاء :هو الدود الارف.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مذران عن سفيان ،عن أب إسحاق ،عن قيس بن كركن ،عن ابن
عباس ،قال :السائل :الذي يسأل الناس ،والروم :الذي ل سذن له ف السلم ،وهو مارف
من الناس.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مذران ،عن سفيان ،عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قال :الروم:
ذدى له شيء وهو مارف.
الذي ل يُ َ
علي عن ابن عباس ،قال :الروم :هو
علي ،قال :ثنا أبو صال ،قال :ثن معاوية ،عن ّ
حدثن ّ
الارف الذي يطلب الد يا وتدبر عنه ،فل يسأل الناس.

حدثنا ابن الثن ،قال :ثنا ممد بن جعفر ،قال :ثنا شعبة ،عن منصور ،عن إبراهين ،قال :ف
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الروم :هو الارف الذي ليس له أحد يعطف عليه ،أو يعطيه شيئاً.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا حكام ،قال :ثنا عمرو ،عن منصور ،عن إبراهين ،قال :الروم.
الذي ل فء له ف السلم ،وهو مارف ف الناس.
حدثن يعقوب ،قال :ثنا ابن علية ،قال :أخبن أيوب ،عن نفع :الروم :هو الارف.
وقال آخرون :هو الذي ل سذن له ف الغنيمة.
ذكر من قال ذلك:
حدثن ممد بن الثن ،قال :ثنا ممد بن جعفر ،قال :ثنا شعبة ،عن الكن ،عن إبراهين أن
نساً قَ ِ
علي رضي ا عنه الكوفة بعد وقعة المل ،فقال :اقسموا لن ،وقال :هذا
على
ا
و
م
د
ّ
الروم.
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا عبد الرحن ،قال :ثنا سفيان ،عن منصور ،عن إبراهين ،قال:
الروم :الارف الذي ليس له ف الغنيمة شيء.
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حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مذران ،عن سفيان ،عن منصور ،عن إبراهين ،مثله.

الدل ،عن السن بن ممد بن النفية أن
قال :ثنا مذران ،عن سفيان ،عن قيس بن مسلن
ّ

النب صلى ا عليه وسلن بعث سرية ،فغنموا ،وفتح عليذن ،فجاء قوم ل يشذدوا ،فنزلت:
ّ
وم لل َسائِ ِل َوال ْحُر ِوم { يعن هؤلء.
} ِف ْأم َوالِِ ْن َح ّق َم ْعلُ
ٌ
َ

حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا عبد الرحن ،قال :ثنا سفيان ،عن قيس بن مسلن ،عن السن بن
ممد ،أن رسول ا صلى ا عليه وسلن بعث سرية ،فغنموا ،فجاء قوم ل يشذدوا الغنائن،
وم لل َسائِ ِل وال ْحُر ِوم {.
فنزلتِ } :ف ْأم َوالِِ ْن َح ّق َم ْعلُ
ٌ
َ
حدثنا أبو ُكَريب ،قال :ثنا يي بن أب زائدة ،عن سفيان ،عن قيس بن مسلن الدل ،عن
السن بن ممد ،قال :بعثت سرية فغنموا ،ث جاء قوم من بعدهن ،قال :فنزلت } لل َسائِ ِل

َوال ْحُر ِوم {.
َ

حدثنا أبو ُكَريب ،قال :ثنا أبو عين ،عن سفيان ،عن قيس بن مسلن ،عن السن بن ممد

النب صلى ا عليه وسلن أصابوا غنيمة ،فجاء قوم بعد ،فنزلتِ } :ف ْأم َوالِِ ْن
أن قوماً ف زمان ّ
َح ّق َم ْعلُوم لل َس ِ
ائل َوال ْحُروم {.
َ
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وقال آخرون :هو الذي ل ِ
ينمي له مال.
ذكر من قال ذلك:
حدثن أبو السائب ،قال :ثنا ابن إدريس ،عن حصي ،قال :سألت عك ِرمة عن السائل
والروم ،قال :السائل :الذي يسألك ،والروم :الذي ل ينمي له مال.
وقال آخرون :هو الذي قد اجتيح ماله.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن الثن ،قال :ثنا وهب بن جرير ،قال :أخبن شعبة ،عن عاصن ،عن أب قلبة،
النب صلى ا عليه
قال :جاء سيل بليمامة ،فذهب بال رجل ،فقال رجل من أصحاب ّ

وسلن :هذا الروم.

حدثن يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قولهَ } :وال ْحُر ِوم { قال:
َ
الروم :الصاب ثره وزرعه ،وقرأ:
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}أف.رأيدفت دم ما .تدرثو .ن أأندفت دم ت.ف دز.رعون.ه{ ...
حت بلغ

} .دمرومو .ن{
وقال أصحاب النة :إن لضالون ،بل نن مرومون.
وقال الشعب ما:
الشعب :أعيان أن أعلن ما
حدثن به يعقوب ،قال :ثنا ابن علية ،عن ابن عون ،قال :قال
ّ

الروم.

وقال قتادة ،ما:
حدثن به ابن بشار ،قال :ثنا عبد العلى ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،ف قوله } :لل َسائِ ِل
ِ
ِ
حق ي ابن
َوالَ ْحُروم { قال :السائل :الذي يسأل بكفه ،والروم :التع ّفف ،ولكليذما عليك ّ
آدم.
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله :لل َسائِ ِل َوال ْحُر ِوم وهو سائل
َ
ِ
حق.
يسألك ف كفه ،وفقي متع ّفف ل يسأل الناس ،ولكليذما عليك ّ
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ِ ِ
ِ
يقرون بلبعث يوم البعث والازاة.
وقولهَ } :والَذين يُ َ
ص ّدقُو َن بيَـ ْوم ال ّدي ِن { يقول :وإل الذين ّ
وقوله } :والَ ِذين ُهن ِمن َع َذ ِ
اب َرّبِِ ْن ُم ْش ِف ُقو َن { يقول :والذين هن ف الد يا من عذاب ربن
َ َ ْ ْ

وجلون أن يع ّذبن ف الخرة ،فذن من خشية ذلك ل يضيعون له فرضاً ،ول يتع ّدون له ح ّداً.
وقوله } :إ َن ع َذاب رّبِِن َغي مأْم ٍ
ون { أن ينال من عصاه وخالف أمره.
َ َ َ ْ ُ ُ

ِ
ِ
ِ ِ
َِ
َِ
ين ُه ْن ل ُفُروج ِذ ْن َحافظُو َن { * } إِلَ َعلَ ٰى أ َْزَواج ِذ ْن أ َْو َما َملَ َك ْ
} َوٱلذ َ
ت أَْيَا ُنُ ْن فَإنُ ْن َغ ْيُ
ِ
ِ
ادو َن ){ (31-29
ك فَأ ُْولَـٰئِ َ
ي { * } فَ َم ِن ٱبْـتَـغَ ٰى َوَرآءَ ذل َ
ك ُه ُن ٱلْ َع ُ
َملُوم َ
وج ِذن حافِ
يقول تعاب ذكره } :والَ ِذين هن لُِفر ِ
حرم ا
ما
كل
عن
حافظون
أقبالن
يعن
{
ن
و
ظ
ُ
َ
ْ
ّ
َ َ ُْ ُ
ّ
ِ
ت
عليذن وضعذا فيه } إلَ { أنن غي ملومي ف ترك حفظذا } على ْأزَواج ِذن ْأو ما َملَ َك ْ
ِ ِ
ذن حافِظُو َن إلَ على ْأزَو ِاج ِذ ْن { ول يتقدم ذلك جحد
أيَا ُنُ ْن { من إمائذن .وقيل } :ل ُفُروج ْ
ِ
لدللة قولهَ } :
ي { على أن ف الكلم معن جحد ،وذلك كقول القائل:
فإنُ ْن َغيُ َملُوم َ
اعمل ما بدا لك إل على ارتكاب العصية ،فإ ك معاقب عليه ،ومعناه :اعمل ما بدا لك إل
أ ك معاقب على ارتكاب العصية.
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العادو َن { فمن التمس لفرجه منكحاً سوى
لك فأُولَئِ َ
وقوله } :فَ َم ِن ابْـتَـغَى َوَراءَ َذ َ
ك ُه ُن ُ
حرم عليذن
أحل ا لن إب ما ّ
زوجته ،أو ملك يينه ،ففاعلو ذلك هن العادون ،الذي عدوا ما ّ
فذن اللومون.

َِ
َِ
ِِ
} وٱلَ ِذين هن لَم َ ِِ
ِِ ِ
ِ
ين
انت ْن َو َع ْذده ْن َر ُ
َ َ ُْ َ
ين ُه ْن ب َش َذ َاداتن قَائ ُمو َن { * } َوالذ َ
اعو َن { * } َوالذ َ
ك ِف جن ٍ
هن علَى صلَتِِن ُيافِظُو َن { * } أُولَـٰئِ
َات حم ْكَرُمو َن ){ (35-32
َ
ُْ َ ٰ َ ْ َ
َ
ْ
يقول تعاب ذكره :وإل الذين هن لمانت ا الت ائتمنذن عليذا من فرائضه وأمانت عباده
الت ائتُ ِمنُوا عليذا ،وعذوده الت أخذها عليذن بطاعته فيما أمرهن به وناهن وعذود عباده الت
أعطاهن على ما عقده لن على فسه راعون ،يرقبون ذلك ،ويفظو ه فل يضيعو ه ،ولكنذن
يؤدونا ويتعاهدونا على ما ألزمذن ا وأوجب عليذن حفظذا } والَ ِذين هن بشذاداتِِ
قائمو َن
ن
ّ
َ َ ُْ َ َ ْ ُ
{ يقول :والذين ل يكتمون ما استشذدوا عليه ،ولكنذن يقومون بدائذا ،حيث يلزمذن أداؤها
غي مغية ول مب ّدلة } والَ ِ
صلتِِ ْن ُيافِظُو َن { يقول :والذين هن على مواقيت
ذ
ين ُه ْن َعلى َ
َ َ
صلتن الت فرضذا ا عليذن وحدودها الت أوجبذا عليذن يافظون ،ول يضيعون لا ميقاتً
ول ح ّداً.
ٍ
عز وجل :هؤلء الذين يفعلون هذه الفعال ف
وقوله } :أولَئِ َ
ك ِف َجنَات ُم ْكَرُمو َن { يقول ّ
بساتي مكرمون يكرمذن ا بكرامته.

Page 33 of 44

hatisenang.com

} فَم ِال ٱلَ ِذين َك َفرواْ قِ
ٱلشم ِال ِ
ي وع ِن ِ
ك مذ ِطعِ
ي { * } َع ِن ٱلْيَ ِم ِ
ِ
ين { * } أَيَطْ َم ُع ُك حل
ز
ع
ل
ـ
ب
َ
ّ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
ِ
ٍِ
اهن ِّمَا يَـ ْعلَ ُمو َن ){ (39-36
ْٱم ِرىء ّمْنـ ُذ ْن أَن يُ ْد َخ َل َجنَةَ َعي ٍن { * } َكلَ إِ َن َخلَ ْقنَ ُ
يقول تعاب ذكره :فما شأن الذين كفروا بل قبلك ي ممد مذطعي وقد بيَنا معن الهطاع،
وما قال أهل التأويل فيه فيما مضى با أغن عن إعادته ف هذا الوضع ،غي أن ذكر ف هذا
الوضع بعض ما ل يذكره هنالك .فقال قتادة فيه ما:
ِ
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله } فَما لِلَ ِ
ك
ذ
ين َك َفُروا قبَـلَ َ
َ
َ
ِِ
ي { يقول :عامدين.
ُم ْذطع َ
وقال ابن زيد فيه ما:
ِ
ِِ
ك
ين َك َفُروا قبَـلَ َ
حدثنا يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،قوله } :فَما للَذ َ
ِِ
ي { قال :الذطع :الذي ل يطرف.
ُم ْذطع َ
وروي فيه عن
وكان بعض أهل العرفة بكلم العرب من أهل البصرة يقول :معناه :مسرعيُ .
السن ما:
فما لِلَ ِذين
حدثنا به ابن بشار ،قال :ثنا أبو عامر ،قال :ثنا قُرة ،عن السن ،ف قولهَ } :
ِ
ك ُم ْذ ِطعِي { قال :منطلقي.
َك َفُروا قبَـلَ َ
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حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا حاد بن مسعدة ،قال :ثنا قرة ،عن السن ،مثله.
ي وع ِن ّ ِ ِ
ِ
متفرقي
وقولهَ } :ع ِن اليَم ِ َ
الشمال ع ِزين { يقول :عن يينك ي ممد ،وعن شالك ّ
حلقاً ومالس ،جاعة جاعة ،معرضي عنك وعن كتاب ا .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،
الش ِ
قوله } :فما لِلَ ِذين َك َفروا قِبَـلَك ُم ْذ ِطعِي { قال :قبلك ينظرون } َع ِن اليَ ِم ِ
مال
وع ِن ّ
ي َ
َ
ُ
ِ
ِ
ين { قال :العزين :العصب من الناس عن يي وشال ،معرضي عنه ،يستذزئون به.
ز
ع
َ
حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصن ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
الش ِ
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قولهَ } :ع ِن اليَ ِم ِ
مال
وع ِن ّ
ي َ
ِ
ين { قال :مالس منبي.
ع ِز َ
ِ
ِِ
ِ
ي
ين َك َفُروا قبَـلَ َ
ك ُم ْذطع َ
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله :فَ َمما للَذ َ
ي وع ِن ّ ِ ِ
ِ
ب ا صلى ا عليه
يقول :عامدين } َع ِن اليَم ِ َ
الشمال ع ِز َ
ين { :أي فرقاً حول ّ
وسلن ،ل يرغبون ف كتاب ا ول ف بيه.
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ين { قال:
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة ،قوله } :ع ِز َ
العزين :اللق الالس.
ُحدثت عن السي ،قال :سعت أب معاذ يقول :ثنا عبيد قال :سعت الضحاك يقول ف
ِ
ين { قال :حلقاً ورفقاء.
قوله } :ع ِز َ
حدثن يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قولهَ } :ع ِن اليَ ِم ِ
وع ِن
ي َ
مال ِ
الش ِ
ِ
ين { قال :العزين :اللس الذي فيه الثلثة والربعة ،والالس الثلثة والربعة
ز
ع
ّ
َ
أولئك العزون.
حدثنا إساعيل بن موسى الفزاري ،قال :أخبن أبو الحوص ،عن عاصن ،عن أب صال ،عن
أب هريرة يرفعه قال» :مال أرا ُكن ِ
ِ
التفرقة.
اللق
ين:
ز
الع
و
،
ين
ز
ع
َ ْ َ
ّ
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا مؤمل ،قال :ثنا شقيق ،عن عبد اللك بن عمي ،عن أب سلمة،
النب صلى ا عليه وسلن خرج على أصحابه وهن ِحلَق ِحلَق ،فقال " :مال
عن أب هريرة أن ّ
أر ك
ين "
 .د
اكم ع كز .
حدثن أبو ُح صي ،قال :ثنا عبثر ،قال :ثنا العمش ،عن السيب بن رافع ،عن تين بن طرفة
متفرقون،
الطائي ،عن جابر بن سرة ،قال :دخل علينا رسول ا صلى ا عليه وسلن ونن ّ
ك
ين "
فقال " :مال.ك دم ع كز .
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حدثن عبد ا بن ممد بن عمرو الغزي ،قال :ثنا الفريب ،قال :ثنا سفيان ،عن العمش،
النب صلى ا عليه
عن السيب بن رافع ،عن تين بن طرفة ،عن جابر من سرة ،قال :جاء ّ
ك
ين كحل.قام "
وسلن إب نس من أصحابه وهن جلوس ،فقال " :مال .أراك دم ع كز .
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مذران ،عن سفيان ،عن العمش ،عن السيب بن رافع ،عن تين
النب صلى ا عليه وسلن إب نس من أصحابه وهن
بن طرفة ،عن جابر بن سرة ،قال :جاء ّ
ك
ين كحل.قام "
جلوس ،فقال " :مال .أراك دم ع كز .
حدثن ابن حيد ،قال :ثنا مذران ،عن سفيان ،عن العمش ،عن السيب بن رافع ،عن تين
النب صلى ا عليه وسلن خرج عليذن وهن حلق،
بن طرفة الطائي ،قال :ثنا جابر بن سرة أن ّ
فقال " :مال أراكم ك
مال ِ
الش ِ
ين " يقول :حلقاً ،يعن قولهَ } :ع ِن اليَ ِم ِ
ِ
ك
ِ
ين {.
ز
ع
ن
وع
ي
ز
ع
ّ
َ
 .د
.
َ
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا أبو عامر ،قال :ثنا قرة ،عن السن ،ف قولهَ } :ع ِن اليَ ِم ِ
وع ِن
ي َ
ّ ِ ِ
متفرقي ،يخذون ييناً وشالً ،يقولون :ما قال هذا الرجل؟
الشمال ع ِز َ
ين { قال :عزينّ :
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا حاد بن مسعدة ،قال :ثنا قرة ،عن السن ،مثله.
وواحد العزين :عزوة ،كما واحد الثّبي ثـُبَة ،وواحد ال ُكرين كرة .ومن العِزين قول راعي البل:
أمسى سوامهم ك
ك
ين ففلول
ز
ع
أ .خلكي .فة الر دح .كن إن .ع كش .يكت
.
.. .
وقوله } :أيطْمع ُكل ام ِر ٍ
ىء ِمْنـ ُذن أ ْن يُ ْد َخل َجنَةَ َعِي ٍ
كل امرىء من هؤلء
أيطمع
يقول:
{
ن
َ َُ ح ْ
ُ
ّ
َ
الذين كفروا قبلك مذطعي أن يُدخله ا جنة عين :أي بساتي عين ينعن فيذا.
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القراء ف قراءة قوله } :أ ْن يُ ْد َخ َل َجنَةَ َعِي ٍن { فقرأت ذلك عامة ّقراء المصار:
واختلف ّ

يسن فاعله ،غي السن وطلحة بن مصرف ،فإ ه ذكر
بضن الياء على وجه ما ل ّ
} يُ ْد َخ َل { ّ

كل امرىء منذن
كل امرىء منذن أن يدخل ّ
عنذما أنما كان يقرآ ه بفتح الياء ،بعن :أيطمع ّ

جنة عين.

القراء
ضن الياء لجاع الجة من ّ
والصواب من القراءة ف ذلك ما عليه ّقراء المصار ،وهي ّ
عليه.
وقولهَ } :كلَ إ َن خلَ ْقناهن ِ
وجل :ليس المر كما يطمع فيه هؤلء
عز
يقول
{
ن
و
م
ل
ع
ـ
ي
َا
م
َ
َ
ْ
ّ
َ
ُ
َ ُْ
ّ
كل امرىء منذن جنة عين.
الكفار من أن يدخل ّ

وقوله } :إ َن خلَ ْقناهن ِ
من قذر ،وإنا
من
خلقناهن
إن
:
وعز
جل
يقول
{
ن
و
م
ل
ع
ـ
ي
َا
م
َ
َ
ْ
ّ
َ
ُ
َ ُْ
ّ
ّ

يستوجب دخول النة من يستوجبه منذن بلطاعة ،ل ب ه ملوق ،فكيف يطمعون ف دخول

النة وهن عصاة كفرة .وقد:
ناه ْن ِمَا يَـ ْعلَمو َن { إنا
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة قوله } :إ َن َخلَ ْق ُ

لقت من قَذ ٍر ي ابن آدم ،فاتق ا.
ُخ َ
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ِ
ب ٱلْ َم َٰش ِرِق َوٱلْ َم ٰغَ ِر ِب إِ َن لَ َٰق ِد ُرو َن { * } َعلَ ٰى أَن ـحبَ ِّد َل َخ ْياً ِّمْنـ ُذ ْن َوَما َْن ُن
} فَل أُقْس ُن بَِر ِّ
ِ
ِ ِ
وع ُدو َن ){ (42-40
ي { * } فَ َذ ْرُه ْن َيُ ُ
وضواْ َويَـ ْل َعبُواْ َح َ ٰت يـُ ٰلَ ُقواْ يَـ ْوَم ُذ ُن ٱلَذي يُ َ
بَ ْسبُوق َ

يقول تعاب ذكره :فل أقسن برب مشارق الرض ومغاربا } إ َن لَ ِ
قاد ُرو َن على أ ْن ـُبَ ّد َل َخ ْياً
ّ
ِمْنـ ُذ ْن { يقول :إن لقادرون على أن نلكذن ،ونت بي منذن من اللق يطيعو ن ول يعصو ن
ِ ِ
ي { يقول تعاب ذكره :وما يفوتنا منذن أحد بمر ريده منه ،فيعجزن هربً.
} َوما َْن ُن بَ ْسبُوق َ
وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
حدثن يعقوب ابن إبراهين ،قال :ثنا علية ،قال :أخبن عمارة بن أب حفصة ،عن عكرمة،
كوة،
كل يوم ف ّ
كل سنة ف ثلثائة وستي ّ
كوة ،تطلع ّ
قال :قال ابن عباس :إن الشمس تطلع ّ
رب
الكوة إب ذلك اليوم من العام القبل ،ول تطلع إل وهي كارهة ،تقولّ :
ل ترجع إب تلك ّ
ل تطلعن على عبادك ،فإن أراهن يعصو ك ،يعملون بعاصيك أراهن ،قال :أو ل تسمعوا إب
قول أمية بن أب الصلت:
حت ت.ر وتدل. .د
ضت ِ
ِ
الروي إب اللد.
اضطره
إنا
أبيك،
ن
ب
قلت :ي موله وتلد الشمس؟ فقالَ :ع َ
ضْ َ
َ
ّ
ب
حدثنا ابن الثن ،قال :ثن ابن عمارة ،عن عك ِرمة ،عن ابن عباس ف قول اَ } :ر ِّ
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الشا ِرِق والغا ِر ِ
كل يوم من
تطلع
،
ا
مطلع
وستي
ثلثائة
من
تطلع
الشمس
إن
قال:
{
ب
ً
ّ
َ
َ
ِ
مطلع ل تعود فيه إب قابل ،ول تطلع إل وهي كارهة ،قال عكرمة :فقلت له :قد قال الشاعر:
ِ
الروي.
قال :فقال ابن عباس :عضضت بن أبيك ،إنا اضطره ّ

حت ت.ر وتدل.د

حدثنا خلد بن أسلن ،قال :أخبن النضر ،قال :أخبن شعبة ،قال :أخبن عمارة ،عن
كوة ل تطلع
كوة ،فإذا طلعت ف ّ
عكرمة ،عن ابن عباس :إن الشمس تطلع ف ثلثائة وستي ّ
منذا حت العام القبل ،ول تطلع إل وهي كارهة.
حدثن ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن عباس
} فَل أُقْ ِسن بِ
شارِق َوالغا ِر ِب { قال :هو مطلع الشمس ومغربا ،ومطلع القمر ومغربه.
ال
ب
ر
ّ
ُ َ َ َ َ
وضوا َويَـ ْل َعبُوا { يقول لنبيه ممد صلى ا عليه وسلن :فذر هؤلء الشركي
وقوله } :فَ َذ ْرُه ْن َيُ ُ
الذطعي عن اليمي وعن الشمال عزين ،يوضوا ف بطلذن ،ويلعبوا ف هذه الد يا } حت
ِ
وع ُدو َن { يقول :حت يلقوا عذاب يوم القيامة الذي يوعدو ه.
يُلقُوا يَـ ْوَم ُذ ُن الَذي يُ َ

اث ِسراعاً َكأ ََنُن إِ َ ٰب ُص ٍ ِ
} يـوم َيْرجو َن ِمن ٱلَج َد ِ
ِ
صُٰرُه ْن تَـْرَه ُق ُذ ْن
ب يُوف ُ
َْ َ ُ ُ َ ْ
ُ
ضو َن { * } َٰخش َعةً أَبْ َ
ْ
َ
ِ
ِ ِ
وع ُدو َن ){ (44-43
ذلَةٌ َذل َ
ك ٱلْيَـ ْوُم ٱلَذي َكا ُواْ يُ َ
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الول الذي ف قوله } :يَـ ْوُم ُذ ُن الَ ِذي
وقوله } :يَـ ْوَم َيُْر ُجو َن { بيان وتوجيه عن اليوم ّ
يوع ُدو َن { وتويل الكلم :حت يلقوا يومذن الذي يوعدو ه يوم يرجون ِمن الجداث وهي
َ
كأنُن إب ُص ٍ ِ
ِ
َ
ضو َن {  ،كما:
ب يُوف ُ
ُ
القبور :واحدها جدث } سَراعاً ْ
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة } يـوم َيْرجو َن ِمن الج ِ
داث ِسَراعاً {:
َْ َ ُ ُ َ ْ
أي من القبور سراعاً.
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة ،مثله.
وقد بيَنا الدث فيما مضى قبل بشواهده ،وما قال أهل العلن فيه.
وقوله } :إب ُص ٍ ِ
ضو َن { يقول :كأنن إب َعلَن قد ُصب لن يستبقون .وأجعت ّقراء
ب يُوف ُ
ُ
صٍ
ب ،غي السن البصري ،فإ ه ذكر عنه أ ه كان
المصار على فتح النون من قولهْ َ » :
يضمذا مع الصاد وكأن من فتحذا يوجه النصب إب أ ه مصدر من قول القائل :صبت
الشيء أ صبه صباً .وكان تويله عندهن :كأنن إب صنن منصوب يسرعون سعياً .وأما من
ضمذا مع الصاد فأ ه يوجذه إب أ ه واحد ال صاب ،وهي آلتذن الت كا وا يعبدونا.
ِ
ضو َن { فإن اليفاض :هو السراع ومنه قول الشاعر:
وأما قوله } :يُوف ُ
ضا
ضا. .
جاء ت.ف دغدو تطدلب ال .
عامةم كميفا .
ل.ندف .ع .د
ت ن. .
ضا .خ در .
يقول :تطلب ملجأً تلجأ إليه واليفاض :السرعة وقال رؤبة:
ت.د كشي بنا الك يد على دأو ٍ
فاض
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وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل.
ذكر من قال ذلك:
عدي ،عن عوف ،عن أب
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا ممد بن جعفر ،قال :ثنا ابن أب ّ
كأنُن إب ُص ٍ ِ
َ
ضو َن { قال :إب علمات يستبقون.
ب يُوف ُ
ُ
العالية ،أ ه قال ف هذه الية } ْ
حدثنا ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن عباس،
كأنُن إب ُص ٍ ِ
َ
ضو َن { قال :إب علن يسعون.
ب يُوف ُ
ُ
قولهْ } :
حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصن ،قال :ثنا عيسى وحدثن الارث ،قال :ثنا
ِ
ضو َن { قال:
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعاً عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قوله } :يُوف ُ
يستبقون.
كأنُن إب ُص ٍ ِ
َ
ضو َن { قال:
ب يُوف ُ
ُ
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادةْ } :
إب علن يسعون.
صٍ
حدثنا ابن عبد العلى ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادةَ } :
ب
كأنُ ْن إب ُ ُ
ِ
ضو َن { قال :إب َعلَن يوفضون ،قال :يسعون.
يُوف ُ
علي بن سذل ،قال :ثنا الوليد بن مسلن ،قال :سعت أب عمر يقول :سعت يي بن
حدثنا ّ
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كأنُن إب ُص ٍ ِ
َ
ضو َن { قال :إب غاية يستبقون.
ب يُوف ُ
ُ
أب كثي يقولْ } :
ُحدثت عن السي ،قال :سعت أب معاذ يقول :ثنا عبيد ،قال :سعت الضحاك يقول ف
قوله } :إب ُص ٍ ِ
ضو َن { إب علن ينطلقون.
ب يُوف ُ
ُ
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مذران ،عن سفيان } إب ُص ٍ ِ
ضو َن { قال :إب علن
ب يُوف ُ
ُ
يستبقون.
صٍ
حدثن يو س ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قولهَ } :
ب
كأنُ ْن إب ُ ُ
ِ
ضو َن { قال :النصب :حجارة كا وا يعبدونا ،حجارة طوال يقال لا صب .وف قوله
يُوف ُ
ِ
ضو َن { قال :يُسرعون إليه كما يُسرعون إب صب يوفضون قال ابن زيد :وال صاب
} يوف ُ

الت كان أهل الاهلية يعبدونا ويتونا ويعظمونا ،كان أحدهن يمله معه ،فإذا رأى أحسن
ِ
ِ ِ ٍ
يستَ ِوي ُه َو
لى َم ْولهُ أيْـنَما يـُ َو ّج ْذهُ ل يْت بَْي َه ْل ْ
منه أخذه ،وألقى هذا ،فقال لهَ :كل َع َ
ومن يْمر ِبلْع ْد ِل وهو على ِصر ٍ
اط ُم ْستَ ِقي ٍن.
َ َ ْ ُُ َ َ ُ َ َ َ َ
صٍ
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا أبو عامر ،قال :ثنا مرة ،عن السن ،ف قولهَ } :
ب
كأنُ ْن إب ُ ُ
ّ
ِ
ضو َن { قال :يبتدرون إب صبذن أيذن يستلمه ّأول.
يُوف ُ
حدثنا ابن بشار ،قال :ثنا حاد بن مسعدة ،قال :ثنا ّقرة ،عن السن ،مثله.
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ِ
ص ُارُه ْن { يقول :خاضعة أبصارهن للذي هن فيه من الزي والوان
وقوله } :خاش َعةً أبْ َ
لك اليـوم الَ ِذي كا ُوا ي ِ
} تَـرَه ُق ُذن ِذلَ
وجل:
عز
يقول
{
ن
و
د
وع
ذ
}
ذلة
تغشاهن
يقول:
{
ة
َ
ٌ
َ
ُ
َ
ّ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ ْ
ّ
هذا اليوم الذي وصفت صفته ،وهو يوم القيامة الذي كان مشركو قريش يوعدو َن ف الد يا
أنن لقوه ف الخرة ،كا وا يُ َك ّذبون به.
لك اليَـ ْوم { يوم القيامة } الَ ِذي
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة } َذ َ

وع ُدو َن {.
كا ُوا يُ َ
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