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ثلثا وقيل آية، وخمسون أربع وهي السجدة حم سورة وتسمى
ابن الجميع. وأخرج قول في مكية القرطبي: وهي وخمسون. قال

أبي ابن بمكة. وأخرج نزلت أنها الزبير وابن عباس ابن عن مردويه
وأبو مردويه وابن وصححه والحاكم يعلى وأبو حميد بن وعبد شيبة
عبد بن جابر عن عساكر وابن الدلئال في كلهما والبيهقي نعيم
ًا قريش "اجتمع قال الله بالسحر أعلمكم فقالوا: انظروا يوم

وشتت جماعتنا فرق قد الذي الرجل هذا فليأت والشعر والكهانة
نعلم فقالوا: ما عليه؟ يرد ماذا ولينظر فليكلمه ديننا، وعاب أمرنا
ًا فقال: يا فأتاه الوليد، أبا يا ائات فقالوا ربيعة، بن عتبة غير أحد

فسكت المطلب؟ عبد أم خير أنت الله، عبد أم خير أنت محمد
هؤلءا أن تزعم كنت قال: فإن وسلم، عليه الله صلى الله رسول

منهم خير أنك تزعم كنت وإن عبت، التي اللهة عبدوا فقد منك خير
على اشأم قط سخلة رأينا ما والله أما قولك، نسمع حتى فتكلم
في وفضحتنا ديننا وعبت أمرنا وشتت جماعتنا فرقت منك، قومك

ًا قريش في أن فيهم طار لقد حتى العرب، قريش في وأن ساحر
ًا، إلى بعضنا يقوم أن الحبلى صيحة مثل إل تنتظر ما والله كاهن
تكون حتى لك جمعنا الحاجة بك إنما كان إن رجل يا بالسيوف، بعض
قريش نساءا أي فاختر الباءاة بك إنما كان وإن رجلً، قريش أغنى
ًا، فلنزوجنك شئت وسلم: عليه الله صلى الله رسول فقال عشر

* وسلم: " حم عليه الله صلى الله رسول فقال نعم، قال فرغت؟
"فإن بلغ ". حتى آياته فصلت * كتاب الرحيم الرحمن من تنزيل

عتبة: وثمود". فقال عاد صاعقة مثل صاعقة أنذرتكم فقل أعرضوا
فقالوا قريش إلى فرجع قال: ل، هذا؟ غير عندك ما حسبك حسبك

ًا تركت قال: ما وراءاك؟ ما كلمته، إل به تكلمونه أنكم أرى شيئ
ًا فهمت ما بنية نصبها قال: والذي أجابك فقالوا: فهل مما شيئ

قالوا: ويلك وثمود، عاد صاعقة مثل صاعقة أنذركم أنه غير قال
فهمت ما والله قال: ل قال؟ ما تدري وما بالعربية الرجل يكلمك

ًا والبيهقي نعيم أبو الصاعقة". وأخرج ذكر غير قال مما شيئ
الله صلى النبي قرأ قال: "لما عمر ابن عن الدلئال في كلهما

" الرحيم الرحمن من * تنزيل " حم ربيعة بن عتبة على وسلم عليه
بعده، واعصوني اليوم هذا في أطيعوني قوم فقال: يا أصحابه أتى

ًا الرجل هذا من سمعت لقد فوالله ًا قط أذني سمعت ما كلم كلم
على تدل روايات الباب هذا عليه". وفي أراد ما دريت وما مثله،

عليه الله صلى وتلوته ربيعة بن عتبة وإرسالهم قريش اجتماع
على الكلم تقدم - "حم" قد1عليه. قوله:  السورة هذه أول وسلم
نعيده.  فل السورة هذه قبل التي السورة في ومعناه إعرابه
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الزجاج - "تنزيل" وإعرابه. قال2 معنى على الكلم تقدم وكذلك
فصلت" وقال "كتاب وخبره بالبتداءا مرفوع والخفش: تنزيل

بدل كتاب يقال أن ويجوز هذا إضمار على يكون أن الفراءا: يجوز
بتنزيل.  الرحيم" متعلق الرحمن و"من تنزيل، قوله من

قال مختلفة، أساليب جعلت أو آياته" بينت - "فصلت3 ومعنى
معصيته. وقال من وطاعته حرامه من حلله ببيان قتادة: فصلت

مانع ول والعقاب سفيان: بالثواب والوعيد. وقال الحسن: بالوعد
لكتاب. وقرئ صفة نصب محل في الكل. والجملة على الحمل من

ًا وانتصاب والباطل، الحق بين فرقت بالتخفيف: أي فصلت "قرآن
ًا كونه حال آياته فصلت أي الحال عربيا" على ًا. وقال قرآن عربي

ًا، يقرأه المصدرية: أي على وقيل المدح على الخفش: نصب قرآن
عليه يدل فعل إضمار على وقيل لفصلت، ثان مفعول وقيل

ًا فصلناه فصلت: أي ًا قرآن معانيه يعلمون يعلمون" أي "لقوم عربي
أي يعلمون أي الضحاك العربي. قال اللسان أهل ويفهمونها: وهم

الضحاك العربي. قال اللسان أهل ويفهمونها: وهم معانيه يعلمون
يعلمون مجاهد: أي الله. وقال عند من منزل القرآن أن يعلمون أي
صفة بمحذوف متعلقة واللم والنجيل، التوراة في واحد إله أنه

ًا لقرآن: أي أخرى أولى.  والول بفصلت، متعلق أو لقوم كائان

ًا4 وكذلك ًا" صفتان - "بشير ًا أخريان ونذير من حالن أو لقرآن
ًا والمعنى كتاب، ًا الله لولياءا بشير بشير لعدائاه. وقرئ ونذير
"فأعرض محذوف مبتدأ خبر أو لكتاب صفة أنهما على بالرفع ونذير

اشتمل عما الكفار فأعرض الكفار: أي هنا بالكثر أكثرهم" المراد
ًا ل "فهم النذارة من عليه لعراضهم به ينتفعون يسمعون" سماع
عنه. 

فيها التي الكنانة مثل أغطية في أكنة" أي في قلوبنا - "وقالوا5
جمع والكنة قولك، إليها يصل ول تقول ما تفقه ل فهي السهام

وقد للنبل، كالجنة للقلب مجاهد: الكنان قال الغطاءا، هو كنان
الوقر وأصل صمم وقر" أي آذاننا "وفي البقرة في هذا بيان تقدم

الواو بفتح الواو. وقرئ بكسر وقر مصرف بن طلحة الثقل. وقرأ
الغاية، حجاب" لبتداءا وبينك بيننا "ومن في ومن والقاف،

المتوسطة فالمسافة منك، وابتدأ منا ابتدأ الحجاب والمعنى: أن
تمثيلت وهذه فيها، فراغ ل بالحجاب مستوعبة وجهتك جهتنا بين
المواصلة وامتناع له وأسماعهم ومج الحق إدراك عن قلوبهم لنبو

عاملون" إننا "فاعمل وسلم عليه الله صلى الله رسول وبين بينهم
الكلبي: اعمل ديننا. وقال على عاملون إننا دينك على اعمل أي

للهك مقاتل: اعمل هلكك. وقال في عاملون فإنا هلكنا في
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لخرتك اعمل وقيل نعبدها، التي للهتنا نعمل فإنا أرسلك الذي
لدنيانا.  عاملون فإنا

إنما - " قل6فقال:  هذا قولهم عن يجيب أن سبحانه الله أمره ثم
كواحد أنا إنما " أي واحد إله إلهكم أنما إلي يوحى مثلكم بشر أنا

قلوبكم تكون حتى لكم مغاير جنس من أكن ولم الوحي، لول منكم
وبينكم بيني ومن وقر آذانكم وفي إليه أدعوكم مما أكنة في

التوحيد إلى أدعوكم وإنما العقل، يخالف ما إلى أدعكم ولم حجاب،
ًا الجمهور قرأ والنخعي العمش للمفعول. وقرأ "يوحى" مبني

ًا أقدر ل الية: أني ومعنى إلي. وقيل الله يوحي للفاعل: أي مبني
ًا اليمان على أحملكم أن على لي امتياز ول مثلكم بشر فإني قسر

فإن وحده البلغ فعلي به، والمر التوحيد إلي أوحي أني إل عنكم
بملك لست المعنى: إني هلكتم. وقيل أبيتم وإن رشدتم قبلتم
ًا بالوحي فصرت دونكم، ألي أوحي وقد مثلكم بشر أنا وإنما نبي

الله الية: إن معنى في الحسن اتباعي. وقال عليكم ووجب
يتواضع كيف وسلم عليه الله صلى رسوله علم سبحانه

والمعنى: توجهوا، معنى لتضمنه بإلى إليه" عداه "فاستقيموا
"واستغفروه" سبيله عن تميلوا ول بالطاعة إليه استقامتكم وجهوا

فقال: وتوعدهم المشركين هدد الذنوب. ثم من منكم فرط لما
للمشركين".  "وويل

ول يمنعونها الزكاة" أي يؤتون ل - "الذين7بقوله:  وصفهم ثم
بوجوبها. يقرون وقتادة: ل الحسن الفقراءا. وقال إلى يخرجونها

الطاعة. في ينفقون ول يتصدقون ومقاتل: ل الضحاك وقال
النفس زكاة لنها الله إل إله ل أن يشهدون ل الية، معنى وقيل

النفقات ينفقون المشركون الفراءا: كان وتطهيرها. وقال
بمحمد آمن من على ذلك فحرموا ويطعمونهم الحجيج ويسقون

هم بالخرة "وهم الية هذه فيهم فنزلت وسلم عليه الله صلى
الصلة: أي حيز في معه داخل يؤتون ل على كافرون" معطوف

الحصر. لقصد الفصل بضمير والمجيءا لها جاحدون للخرة منكرون

غير ممنون" أي غير أجر لهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين - "إن8
الصبغ قول ومنه قطعته، الحبل: إذا مننت يقال عنهم، مقطوع

خيري ول الصديق على علق بذي آبى ما لعمرك الودي: إني
زهير: قول وأنشد قطرب، قاله المنقوص، الممنون وقيل بممنون

قال مرقا ول ممنونا بذلك يعطي البطاقا الخيل على الجواد فضل
أجر تعالى: "لهم قوله ومنه النقص، ويقال القطع الجوهري: المن

ًا ممنون" وقال غير مجاهد وقال طعامها يمن ل كواسب لبيد: عنس
لنه به عليهم يمن ل الية، معنى وقيل محسوب، ممنون: غير غير
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في السدي: نزلت أداؤه. وقال فحق الجر فأما بالتفضل، يمن إنما
من لهم كتب الطاعة عن ضعفوا إذا والهرمى والزمنى المرضى

فيه.  يعملون كانوا ما كأصح الجر

- "9فقال:  ويقرعهم يوبخهم أن لله رسوله سبحانه الله أمر ثم
لتكفرون " أي يومين في الرض خلق بالذي لتكفرون أإنكم قل

الباهرة. قيل القدرة هذه وقدرته العظيم الشأن هذا شأنه بمن
لن يومين مقدار المراد وقيل الثنين، ويوم الحد يوم هما اليومان

والسماءا. قرأ الرض وجود بعد يتحقق إنما الحقيقي اليوم
بهمزة كثير ابن وقرأ بين، بين الثانية " بهمزتين " أإنكم الجمهور

ًا" أي له "وتجعلون خفيفة ياءا وبعدها ًا أنداد وشركاءا، أضداد
والشارة الستفهام تحت داخلة تكفرون على معطوفة والجملة

وخبره مبتدأ وهو ذكر بما المتصف الموصول بقوله: "ذلك" إلى
ًا تجعلونها ما العالمين جملة العالمين" ومن "رب فكيف لله أنداد

عبادته.  في له شركاءا مخلوقاته بعض تجعلون

كيف خلق: أي على رواسي" معطوف فيها - وقوله: "وجعل10
ً رواسي: أي فيها وجعل الرض خلق بالذي تكفرون من ثوابت جبال
معطوفة غير مستأنفة رواسي فيها وجعل جملة وقيل فوقها،

الجملة لن أولى بالجنبي. والول بينهما الفصل لوقوع خلق على
التأكيد، بمنزلة فكانت قبلها ما لمضمون مقررة هي الفاصلة
الرض، أجزاءا من لنها عليها مرتفعة فوقها" أنها "من ومعنى

كالمغايرة الحيثية هذه من فكانت الرتفاع، باعتبار خالفتها وإنما
من فيها خلق بما الخير كثيرة مباركة جعلها فيها" أي "وبارك لها

فيها "وقدر شجرها فيها السدي: أنبت للعباد. قال المنافع
ودوابها، وأشجارها أنهارها فيها ومجاهد: خلق قتادة أقواتها" قال

يصلح وما أهلها أرزاق فيها والضحاك: قدر وعكرمة الحسن وقال
لم ما بلد كل في جعل والمنافع، والشجار التجارات من لمعايشهم

من والسفار بالتجارة بعض من بعضهم ليعيش الخرى في يجعله
أيام أربعة تتمة في أيام" أي أربعة "في ومعنى بلد، إلى بلد

النباري: ابن وغيره. قال الزجاج المتقدمين. قاله باليومين
أيام عشرة في بغداد إلى البصرة من خرجت القائال قول ومثاله
ًا: أي عشر خمسة في الكوفة وإلى ًا، عشر خمسة تتمة في يوم يوم

بعدها وما الرض خلق من تقدم ما جميع حصول أن المعنى فيكون
إسحاق أبي وابن علي بن زيد "سواءا" وقرأ أيام. وانتاب أربعة في

ليام. وقرأ سفة أنه على بخفضه عبيد بن وعمرو ويعقوب وعيسى
الحسن: المعنى محذوف. قال مبتدأ خبر أنه على برفعه جعفر أبو
بسواءا: أي وقوله: "للسائالين" متعلق تامة، مستوية أيام أربعة في
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للسائالين الحصر هذا قيل كأنه بمحذوف أو للسائالين، مستويات
فيها قدر بقدر: أي متعلق أو فيها؟ وما الرض خلقت كم في

الكلم الفراءا: في إليها. قال المحتاجين الطالبين لجل أقواتها
في للمحتاجين سواءا أقواتها فيها والمعنى: وقدر وتأخير، تقديم
جرير.  ابن هذا واختار أيام أربعة

للسموات خلق كيفية ذكر فيها وما الرض خلق سبحانه ذكر لما ثم
ًا نحوها وقصد عمد السماءا" أي إلى استوى - "ثم11فقال:  قصد

ًا. قال توجه كذا: إذ مكان إلى قولهم: استوى من الرازي: هو سوي
ًا إليه هو الذي الستواءا من وهو آخر، عمل إلى معه يلتفت ل توجه
تعالى: قوله ومنه إليه، استقام قولهم ونظيره العوجاج، ضد

خلق إلى الحكمة داعي دعاه والمعنى: ثم إليه"، "فاستقيموا
صعد الية الحسن: معنى فيها. قال وما الرض خلق بعد السموات

النار، لهب من ارتفع ما دخان" الدخان "وهي السماءا إلى أمره
هو الدخان المفسرون: هذا الرض. قال بخار من يرى لما ويستعار

الخطاب كون مع السماءا إلى الستواءا سبحانه وخص الماءا، بخار
ًا ذلك على المترتب قوله: يفيده كما الرض وإلى إليها متوجه

ًا ائاتيا وللرض لها "فقال ًا" استغناءا أو طوع ذكر من تقدم بما كره
ًا به آمركما ما ائاتيا: افعل ومعنى فيها، ما وتقدير تقديرها به، وجيئ

الواحدي: قال افعله. قال أي الحسن هو ما ائات يقال كما
فاطلعي سماءا يا أنت قال: أما سبحانه الله المفسرون: إن

أنهارك فتشققي أرض يا أنت وأما ونجومك وقمرك شمسك
ًا الجمهور ونباتك. قرأ ثمارك وأخرجي التيان. وقرأ من "ائاتيا" أمر

إما وهو فيهما، بالمد آتينا قالتا آتيا ومجاهد جبير وابن عباس ابن
من أو الخرى منكما كل لتوافق الموافقة: أي وهي المؤاتاة، من

ً الول على فوزنه العطاءا وهو اليتاءا الثاني وعلى كقاتلً، فاعل
ًا كأكرما افعل ًا" مصدران أو "طوع الحال: أي موضع في كره

ًا العمش وقرأ مكرهتين، أو طائاعين الزجاج: بالضم. قال كره
ًا. قيل تكرهان أو طاعة أطيعا التسخير: لهما المر هذا ومعنى كره

أن أردناه إذا لشيءا قولنا تعالى: "إنما قال كما فكانتا، كونا أي
قدرته لتأثير التمثيل باب من فيكون" فالكلم كن له نقول

منقادين أمرك أتينا طائاعين" أي أتينا "قالتا امتناعها واستحالة
العقلءا. قال به يخاطب بما لخطابهما يعقل من جمع وجمعهما

الكلم فيهما خلق سبحانه الله إن العلم أهل أكثر القرطبي: قال
منهما الطاعة لظهور تمثيل هو وقيل سبحانه أراد كما فتكلمتا

فيهما.  الربانية القدرة وتأثير

منهن، وفرغ وأحكمهن خلقهن " أي سماوات سبع - " فقضاهن12
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صبغ إذ داود قضاهما مسرودتان الشاعر: وعليهما قول في كما
على السماءا إلى راجع إما قضاهن في والضمير تبع السوابغ
وانتصاب سموات، بسبع مفسر مبهم أو سموات، سبع لنها المعنى

إن الضمير. وقيل من البدل على أو التفسير على سموات سبع
معنى مضمن لنه لقضاهن الثاني المفعول أنه على انتصابه

بسبع معدودات كونهن حال قضاهن الحال: أي على وقيل صبرهن،
يومين" "في ومعنى التمييز، على وقيل صنع، بمعنى قضى ويكون

أيام، ستة يومين" فالجملة في الرض قوله: "خلق في سبق كما
أيام" ستة في والرض السماوات سبحانه: "خلق قوله في كما
الستة من مجاهد: ويوم العراف. قال سورة في بيانه تقدم وقد

الرض سلم: خلق بن الله عبد تعدون. قال مما سنة كألف اليام
ويوم الثلثاءا يوم أقواتها فيها وقد الثنين ويوم الحد يوم في

وقوله: الجمعة، ويوم الخميس يوم في السماوات وخلق الربعاءا
قتادة قضاهن. قال على أمرها" عطف سماءا كل في "وأوحى

وما وأفلكها ونجومها وقمرها شمسها فيها خلق والسدي: أي
المعنى: أوحى والثلوج. وقيل والبرد والبحار الملئاكة من فيها
في كما المر بمعنى يكون قد واليحاءا به، أمر وما أراده ما فيها

الحواريين" أي إلى أوحيت أوحى" وقوله: "وإذ ربك قوله: "بأن
قوله: "والرض وبين الية هذه بين الجمع استشكل أمرتهم. وقد

إلى استوى قوله: "ثم من الية هذه في ما دحاها" فإن ذلك بعد
يخالف وظاهره الرض، خلق عن متأخر خلقها بأن السماءا" مشعر
إلى استوى "ثم في ثم إن دحاها" فقيل ذلك بعد قوله: "والرض
فيندفع الرتبي، للتراخي بل الزماني للتراخي السماءا" ليست

فالجمع الزماني للتراخي أنها تقدير وعلى أصله، من الشكال
بمعنى ودحوها السماءا، خلق على متقدم خلقها الرض بأن ممكن

ًا متقدمة فهي خلقها مجرد على زائاد أمر هو بسطها متأخرة خلق
ًا بعد لقوله: "والرض تفسيرنا عند يأتي ولعله ظاهر، وهذا دحو
الدنيا السماءا "وزينا الله شاءا إن للمقام إيضاح دحاها" زيادة ذلك

"و" المصابيح، كتللؤ عليها متللئة مضيئة بكواكب بمصابيح" أي
ًا" على انتصاب محذوف: أي لفعل مؤكد مصدر أنه "حفظ

ًا وحفظناها تقدير: وخلقنا على لجله مفعول أنه على أو حفظ
ًا، زينة المصابيح الوجه حيان: في أبو أولى. قال والول وحفظ

حفظها بالحفظ والمراد البين، السهل عن وعدول تكلف هو الثاني
بقوله: "ذلك" والشارة السمع، يسترقون الذين الشياطين من
الكثير القدرة البليغ العليم" أي العزيز "تقدير ذكره تقدم ما إلى

العلم. 
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"فقل المخلوقات هذه في والتفكر التدبر أعرضوا" عن - "فإن13
صاعقة مثل "صاعقة خوفتكم أنذرتكم محمد يا فقل أنذرتكم" أي

ًا وثمود" أي عاد العذاب بالصاعقة والمراد عذابهم، مثل عذاب
لي المهلكة المرة المبرد: الصاعقة شيءا. قال كل من المهلك

بيان تقدم وقد الموضعين، في صاعقة الجمهور كان. قرأ شيءا
البقرة.  في والصعقة الصاعقة معنى

لصاعقة، أو لنذرتكم، " ظرف الرسل جاءاتهم - " إذ14وقوله: 
مجيءا وقت الواقع العذاب أنذرتكم العذاب: أي بمعنى لنها

الولين، الوجهين من أولى عاد. وهذا صاعقة من حال أو الرسل،
ًا يكون أن يصح فل الرسل مجيءا وقت يقع لم النذار لن له، ظرف

ًا الوقت يكون أن يصح ل الصاعقة وكذلك وقوله: "من لها، ظرف
جميع من جاءاتهم بجاءاتهم: أي خلفهم" متعلق ومن أيديهم بين

والمتأخرون المتقدمون الرسل جاءاتهم المعنى وقيل جوابنهم
قد الرسل فكأن أنفسهم، مجيئهم منزلة كلمهم مجيءا تنزيل على

ل بأن الله" أي إل تعبدوا ل بقولهم: "أن وخاطبوهم جاءاوهم
المخففة أو التفسيرية تكون أن ويجوز المصدرية، أنها على تعبدوا

أجابوا ما سبحانه ذكر محذوف. ثم شأن ضمير واسمها الثقيلة، من
ملئاكة" أي لنزل ربنا شاءا لو فقال: "قالوا الرسل على به

ًا إلينا يرسل ولم إلينا لرسلهم بالكفر صرحوا جنسنا. ثم من بشر
بما كافرون كافرون" أي به أرسلتم بما "فإنا فقالوا يتلعثموا، ولم

لكم فضل ل مثلنا بشر لنكم إلينا، أرسلكم الله أن من تزعمونه
الشبهة هذه دفع تقدم وقد دوننا، برسالته اختصكم فكيف علينا،

وابن جرير ابن أخرج موضع. وقد غير في بها جاءاوا التي الداحضة
ابن عن والصفات السماءا في والبيهقي حاتم أبي وابن المنذر
" الزكاة يؤتون ل * الذين للمشركين قوله: " وويل في عباس

غير أجر قوله: "لهم وفي الله، إل إله ل أن يشهدون قال: ل
ناسخه في والنحاس جرير ابن منقوص. وأخرج ممنون" قال: غير

والبيهقي مردويه وابن وصححه والحاكم العظمة في الشيخ وأبو
عليه الله صلى النبي أتت اليهود "أن عنه والصفات السماءا في

الرض الله فقال: خلق والرض السموات خلق عن فسألته وسلم
يوم منافع من فيهن وما الجبال وخلق والثنين، الحد يوم في

والمدائان والماءا والحجر الشجر الربعاءا يوم وخلق الثلثاءا،
أإنكم تعالى: " قل فقال أيام، أربعة فهذه والخراب والعمران
رب ذلك أندادا له وتجعلون يومين في الرض خلق بالذي لتكفرون
فيها وقدر فيها وبارك فوقها من رواسي فيها * وجعل العالمين
السماءا الخميس يوم " وخلق للسائالين سواءا أيام أربعة في أقواتها
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ثلثا إلى والملئاكة والقمر والشمس النجوم الجمعة يوم وخلق
حين الجال الثلثا هذه من ساعة أول من فخلق منه، بقين ساعات

به، ينتفع مما شيءا كل من فيها ألقى الثانية وفي مات، من يموت
له بالسجود إبليس وأمر الجنة وأسكنه آدم خلق الثالثة وفي

قال محمد؟ يا ماذا اليهود: ثم قالت ساعة، آخر في منها وأخرجه
ثم قالوا أتممت، لو أصبت قالوا: قد العرش، على استوى ثم

ًا وسلم عليه الله صلى النبي فغضب استراح، ًا، غضب " فنزل شديد
مسنا وما أيام ستة في بينهما وما والرض السماوات خلقنا ولقد

عنه حاتم أبي ابن "". وأخرج يقولون ما على * فاصبر لغوب من
ًا وغرس النهار، أقواتها" قال: شق فيها قوله: "وقدر في أيض

في ليس ما هذه في وجعل البحار، وأجرى الجبال، ووضع الشجار،
ًا عنه الشيخ أبو هذه. وأخرج في ليس ما هذه وفي هذه قال: أيض
ًا خلق تعالى الله إن ًا خلق ثم الحد، فسماه يوم الثنين، فسماه ثاني
ًا خلق ثم ًا خلق ثم الثلثاءا، فسماه ثالث خلق ثم الربعاءا، فسماه رابع

ًا عن الشيخ أبو تقدم. وأخرج ما نحو وذكر الخميس فسماه خامس
من فرغ الله قال: "أن وسلم عليه الله صلى النبي عن عمر ابن

أبي عن جرير ابن تقدم". وأخرج ما نحو وذكر أيام ستة في خلقه
والحاكم المنذر ابن عباس. وأخرج ابن عن تقدم ما نحو بكر

قوله: في عباس ابن عن والصفات السماءا في والبيهقي وصححه
ًا ائاتيا وللرض لها "فقال ًا" قال: قال أو طوع أخرجي للسماءا كره

ثمارك وأخرجي أنهارك شققي وللرض ونجومك، وقمرك شمسك
حاتم أبي وابن المنذر وابن جرير ابن طائاعين". وأخرج أتينا "قالتا

أتينا" قال: قوله: "قالتا وفي أعطيا قوله: "ائاتيا" قال في عنه
أعطينا. 

ًا سبحانه ذكر لما ً وثمود عاد من طائافة بكل يختص ما ذكر إجمال
الرض في فاستكبروا عاد - "فأما15فقال:  تفصيلً، الطائافتين

واستعلوا رسله وتصديق بالله اليمان عن تكبروا الحق" أي بغير
وقع الذي ذلك استحقاق بغير الحق: أي بغير الرض في من على

من عنهم صدر ما بعض سبحانه ذكر والتجبر. ثم التكبر من منهم
قوة" منا أشد من فقال: "وقالوا الستكبار على الدالة القوال
حين بأجسامهم فاغتروا شديدة، وقوة طوال أجسام ذوي وكانوا

دفع على قادرون أنهم القول بهذا ومرادهم بالعذاب، هود تهددهم
الله أن يروا بقوله: " أولم عليهم الله فرد العذاب، من بهم ينزل ما

عليهم للستنكار " والستفهام قوة منهم أشد هو خلقهم الذي
قادر فهو قدرة، منهم أشد الله بأن يعلموا لم أو لهم: أي والتوبيخ

"وكانوا فيكون كن بقوله شاءا ما عقابه أنواع من بهم ينزل أن على
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وجعلها بها الله خصهم التي الرسل بمعجزات يجحدون" أي بآياتنا
بآياتنا أو رسلنا، على أنزلناها التي بآياتنا أو نبوتهم، على دليلً

ذلك.  بجميع أو عليهم، حجة وجعلناها لهم نصبناها التي التكوينية

- "فأرسلنا16فقال:  عذابه، من عليهم أنزل ما سبحانه ذكر ثم
ًا عليهم ًا" الصرصر ريح الصرة، من الصوت الشديدة الريح صرصر
عاصفة. وقال شديدة صرصر عبيدة: معنى أبو الصيحة. قال وهي

بن وسعيد عكرمة النار. وقال تحرق كما تحرق الباردة الفراءا: هي
الحطيئة: المطعمون قول قطرب وأنشد الباردة، وقتادة: هي جبير

سئلوا إذا أي الناس عن استودوا إذا والحاملون بصرصرة هبت إذا
تفسيرها والولى السموم، الشديدة مجاهد: هي الدية. وقال

غدر الشاعر: لها قول ومنه البرد، العرب كلم في الصر لن بالبرد،
السكيت: صرصر ابن قال وصر ريح يوم في ركبن ءا النسا كقرون

صرصر من يكون أن ويجوز البرد، وهو الصر من يكون أن يجوز
صرة. ثم في امرأته فأقبلت ومنه الصيحة، وهي الصرة ومن الباب

أيام فقال: "في عليهم العذاب ذلك نزول وقت سبحانه بين
آخر وقتادة: كن مجاهد نحوس. قال ذوات مشؤومات نحسات" أي

وثمانية ليال سبع وذلك الربعاءا، يوم إلى الربعاءا يوم من شوال
ًا، أيام شداد، وقيل متتابعات، وقيل باردات، نحسات وقيل حسوم

"نحسات" بإسكان عمرو وأبو كثير وابن نافع غبار. قرأ ذوات وقيل
حاتم أبو واختار بكسرها، الباقون وقرأ نحس جمع أنه على الحاءا

عبيد أبو مستمر" واختار نحس يوم لقوله: "في الولى القراءاة
لكي الدنيا" أي الحياة في الخزي عذاب "لنذيقهم الثانية القراءاة

"ولعذاب الستكبار ذلك بسبب والهوان الذل هو والخزي نذيقهم،
في وهو بذلك، العذاب ووصف وذلً، إهانة أشد أخزى" أي الخرة

بالخزي متصفين صاروا الذين لنهم للمعذبين، وصف الحقيقة
يدفعه ول بهم النازل العذاب من يمنعون ل ينصرون" أي ل "وهم
دافع.  عنهم

فهديناهم" أي ثمود - "وأما17فقال:  الخرى الطائافة حال ذكر ثم
الرسل بإرسال الحق طريق على ودللناهم النجاة سبيل له بينا

على توجب فإنها الله، مخلوقات من لهم الدللت ونصب إليهم،
الية الفراءا: معنى رسله. قال ويصدق بالله يؤمن أن عاقل كل

"وأما الجمهور الرسل. قرأ بإرسال الخير مذهب على دللناهم
بالرفع وثاب وابن العمش الصرف. وقرأ ومنع ثمود" بالرفع

رواية في وعاصم إسحاق أبي وابن عباس ابن وقرأ والصرف
رواية في وعاصم هرمز وابن الحسن وقرأ والصرف بالنصب
وأما الخبر، بعده والجملة البتداءا فعلى الرفع فأما والمنع، بالنصب
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أو بالب السم تفسير فعلى الصرف وأما الشتغال فعلى النصب
على العمى "فاستحبوا بالقبيلة تأويله فعلى المنع وأما الحي،

اختاروا العالية أبو وقال اليمان على الكفر اختاروا الهدى" أي
الطاعة على المعصية السدي: اختاروا وقال البيان على العمى

اسم الصاعقة أن تقدم الهون" قد العذاب صاعقة "فأخذتهم
قال فكأنه والهانة الهوان والهون كان، شيءا لي المهلك للشيءا
هون: أي عذاب ويقال الهانة، أو الهوان ذي العذاب مهلك أصابهم

كانوا "بما في المهين" والباءا العذاب في لبثوا كقوله: "ما مهين
بسبب أو يكسبونه، كانوا الذي بسبب أي يكسبون" للسببية

كسبهم. 

من معه ومن صالح يتقون" وهم وكانوا آمنوا الذين - "ونجينا18
العذاب.  ذلك من نجاهم الله فإن المؤمنين

في به عاقبهم ما ذكر الدنيا في به عاقبهم ما سبحانه ذكر لما ثم
وصفهم النار" وفي إلى الله أعداءا يحشر - "ويوم19فقال:  الخرة

محذوف الظرف في والعامل ذمهم، في مبالغة الله أعداءا بكونهم
باذكر: أي أو يحشر، يوم الناس تقديره: يساق بعده ما عليه دل

ورفع مضمومة بتحتية يحشر الجمهور يحشرهم. قرأ يوم اذكر
ومعنى أعداءا، ونصب بالنون نحشر نافع وقرأ النيابة، على أعداءا

يتبين لنه الحساب، موقف إلى أو إليها سوقهم النار إلى حشرهم
أولهم يحبس يوزعون" أي "فهم النار وفريق الجنة فريق عنده
وغيرهما، والسدي قتادة قال كذا وجتمعوا، ليتلحقوا آخرهم على
مستوفى.  النمل سورة في معناه تحقيق سبق وقد

أو إليها حشروا التي النار جاءاوا " أي جاؤوها ما إذا - " حتى20
وأبصارهم سمعهم عليهم "شهد للتوكيد مزيدة وما الحساب موقف

مقاتل: المعاصي. قال من الدنيا يعملون" في كانوا بما وجلودهم
والمراد بالشرك، عملهم من اللسن كتمت بما جوارحهم تنطق

المفسرين. وقال أكثر قول في المعروفة جلودهم هي بالجلود
الفروج، بالجلود والفراءا: أراد جعفر أبي بن الله وعبيد السدي
أولى.  والول

الثلثة تخصيص علينا" وجه شهدتم لم لجلودهم - "وقالوا21
الخمس: وهي الحواس أن الرازي ذكره ما غيرها دون بالشهادة

الجلد، هي اللمس وآلة واللمس، والذوق والشم والبصر السمع
والبصر السمع وهي الحواس، من أنواع ثلثة هنا ذكر سبحانه فالله

في داخل فالذوق والشم، الذوق وهما نوعين ذكر وأهمل واللمس،
تصير بأن يتأتى إنما الذوق إدراك لن الوجوه، بعض من اللمس
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حتي يتأتى ل الشم وكذلك الطعام، لجرم مماسة اللسان جلدة
جنس في داخلين فكانا الشموم، لجرم مماسة الحنك جلدة تصير

بالذكر الثلثة تخصيص وجه هذا كلمه من عرفت وإذا اللمس،
على اشتملت قد لنها بالسؤال الجلود تخصيص وجه منه عرفت

قول على وأما أكثر جهتها من المعصية تأتي فكان حواس، ثلثا
ما لن ظاهر، بالسؤال تخصيصها فوجه بالفروج الجلود فسر من

ًا أعظم الزنا من الفرج به يشهد وقد والعقوبة، للخزي وأجلب قبح
الذي الله أنطقنا "قالوا البصار وجمع السمع إفراد وجه قدمنا
مخلوقاته من ينطق مما شيءا كل أنطق شيءا" أي كل أنطق

نطقنا المعنى: ما وقيل القبائاح، من عملتم بما عليكم فشهدنا
وإليه مرة أول خلقكم "وهو أولى الله. والول أنطقنا بل باختيارنا،

كلم من مستأنف وقيل الجلود، كلم تمام من هذا ترجعون" قيل
على قدر ابتداءا وإنشائاكم خلقكم على قدر من والمعنى: أن الله،

إليه.  ورجعكم إعادتكم

ول أبصاركم ول سمعكم عليكم يشهد أن تستترون كنتم - "وما22
كلم من أو سبحانه، الله جهة من وتوبيخ لهم تقريع جلودكم" هذا

ًا القبيحة العمال عند تستخفون كنتم ما الجلود: أي من حذر
يستخفي أن على يقدر ل النسان كان ولما عليكم، الجوارح شهادة

ترك هنا الستخفاءا معنى كان المعصية مباشرة عند جوارحه من
في تتقون كنتم ما التقاءا: أي الستتار معنى المعصية. وقيل

ًا المعاصي فتتركوا الخرة في جوارحكم عليكم تشهد أن الدنيا خوف
على نصب محل تشهد" في قوله: "أن في وأن الشهادة هذه من

بنزع منصوبة تشهد. وقيل أن مخافة أو تشهد، أن لجل العلة: أي
معنى مضمن الستتار إن من. وقيل أو عن، أو الباءا، وهو الخافض،

أن ظننتم " ولكن بعيد وهو تشهد، أن تظنون كنتم وما الظن: أي
فعلها، على فاجترأتم المعاصي " من تعملون مما كثيرا يعلم ل الله
يعلم ولكن أنفسنا في ما يعلم ل الله يقولون: إن الكفار كان قيل

وقيل العلم، بمعنى هنا قتادة: الظن نسر. قال ما دون نظهر ما
من فوقه هو وما الحقيقي معناه يعم مجازي معنى بالظن أريد

العلم. 

مبتدأ وهو ظنهم، من ذكر ما بقوله: "ذلكم" إلى - "و" الشارة23
آخر بربكم" وقوله: "أرداكم" خبر ظننتم الذي "ظنكم وخبره

المقدرة. الحال على نصب محل في أرداكم إن للمبتدأ: وقيل
خبر وأرداكم خبره، ظننتم والذي ذلكم، من بدل ظنكم إن وقيل
ثان، خبر وصلته والموصول أول، خبر ظنكم إن وقيل حال أو آخر،

ًا يعلم ل الله بأن ظنكم والمعنى: أن ثالث، خبر وأرداكم مما كثير
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الخاسرين" أي من "فأصبحتم النار في وطرحكم أهلككم تعملون
الخسران.  في الكاملين

لهم" أي مثوى فالنار يصبروا - "فإن24فقال:  حالهم على أخبر ثم
استقرارهم محل مثواهم: أي فالنار النار على يصبروا فإن

الدنيا في يصبروا المعنى: فإن منها. وقيل لهم خروج ل وإقامتهم
من هم فما يستعتبوا "وإن لهم مثوى فالنار النار، أهل أعمال على

إياي إسخاطه بعد أرضاني فلن: أي أعتبني المعتبين" يقال
يرجع أن يسألوا إن والمعنى: أنهم يرضى، أن منه طلبت واستعتبته

الخليل: ذلك. قال يستحقون ل لنهم يرجع لم يحبون ما إلى بهم
الية: إن ومعنى فأرضاني، استرضيته فأعتبني: أي استعتبته تقول

النار. قرأ من لهم بد ل بل عنهم، الرضى يقع لم الرضى يطلبوا
ًا الثانية الفوقية التاءا وكسر التحتية "يستعتبوا" بفتح الجمهور مبني

وقرأ مفعول اسم الفوقية المعتبين" بفتح "من للفاعل. وقرأوا
ًا يستعتبوا العالية وأبو عمير بن وعبيد الحسن فما للمفعول مبني

إلى وردهم الله أقالهم إن إنهم فاعل: أي اسم المعتبين من هم
لما لعادوا ردوا سبحانه: "ولو قوله في كما بطاعته يعملوا لم الدنيا
قوله: "فهم في عباس ابن عبن الطبراني أخرج عنه". وقد نهوا

وابن المنذر ابن آخرهم. وأخرج على أولهم يوزعون" قال: يحبس
ومسلم البخاري قال: يدفعون. وأخرج الية في عنه حاتم أبي

ًا قال: كنت مسعود ابن عن وغيرهما فجاءا الكعبة، بأستار مستتر
لحم كثير وقرشيان، ثقفي أو وثقيفيان، نفر: قرشي ثلثة

فقال أسمعه، لم بكلم فتكلموا قلوبهم، فقه قليل بطونهم
إذا الخران: إنا فقال هذا؟ كلمنا يسمع الله أن أحدهم: أترون

الخران: فقال يسمعه، لم نرفعه لم إذا وإنا سمعه أصواتنا رفعنا
ًا منه سمع إن الله صلى للنبي ذلك قال: فذكرت كله، سمعه شيئ

عليكم يشهد أن تستترون كنتم "وما الله فأنزل وسلم عليه
وأحمد الرزاق عبد الخاسرين". وأخرج قوله: "من سمعكم" إلى

والبيهقي وصححه والحاكم حاتم أبي وابن المنذر وابن والنسائاي
الله صلى الله رسول قال: قال حيدة بن معاوية عن البعث في

الشام، إلى بيده وأومأ هنا، ها وسلم: "تحشرون عليه الله صلى
ًا مشاة أفواهكم وعلى الله على وتعرضون وجوهكم، وعلى وركبان

الله رسول وتل وكتفه، فخذه أحدكم عن يعرب ما وأول الفدام،
سمعكم عليكم يشهد أن تستترون كنتم "وما وسلم عليه الله صلى

وعبد الطيالسي داود وأبو أحمد جلودكم"". وأخرج ول أبصاركم ول
عن مردويه وابن حبان وابن ماجه وابن داود وأبو ومسلم حميد بن

أحدكم يموتن وسلم: "ل عليه الله صلى الله رسول قال: قال جابر
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ًا فإن تعالى، بالله الظن يحسن وهو إل ظنهم سوءا أرداهم قد قوم
أرداكم بربكم ظننتم الذي ظنكم الله: "وذلكم فقال بالله،

الخاسرين"".  من فأصبحتم

الشياطين. من قرناءا هيأنا قرناءا" أي لهم - "وقيضنا25قوله: 
عليهم سلطنا وقيل أضلوهم، حتى قرناءا لهم الزجاج: سببنا وقال

التيسير التقييض وأصل متقاربة، والمعاني قدرنا، وقيل قرناءا،
بمنزلة جعلهم الشياطين، وهم قرين، جمع والقرناءا والهيئة،

أن والولى النار، في قرناءا لهم قيض الله إن لهم. وقيل الخلءا
خلفهم" فإن وما أيديهم بين ما لهم لقوله: "فزينوا الدنيا في ذلك

وشهواتها، الدنيا أمور من أيديهم بين ما لهم المعنى: زينوا
وزينوا فيها، بانهماكهم الله معاصي في الوقوع على وحملوهم

جنة ول حساب ول بعث فقالوا: ل الخرة أمور من خلفهم ما لهم
ما خلفهم وما عملوه، ما أيديهم بين الزجاج: ما نار. وقال ول

ًا الزجاج عن يعملوه. وروي أن على عزموا بين قال: ما أنه أيض
من خلفهم وما نار، ول جنة ول بعث ل أنه الخرة أمر من أيديهم

وهو العذاب، عليهم وثبت وجب القول" أي عليهم "وحق الدنيا أمر
أجمعين"، منهم تبعك وممن منك جهنم سبحانه: "لملن قوله

عليهم، في الضمير من الحال على نصب محل أمم" في و"في
أمم مع مع: أي بمعنى في وقيل أمم، جملة في والمعنى: كائانين

الجن من قبلهم "من خلت" ومضت "قد التي الكافرة المم من
خاسرين" تعليل كانوا "إنهم وجملة الكفر، والنس" على
العذاب.  لستحقاقهم

بعضهم قال القرآن" أي لهذا تسمعوا ل كفروا الذين - "وقال26
تطيعوا، تسمعوا: ل ل معنى وقيل له، تنصتوا ول تسمعوه ل لبعض
باللغو عارضوه فيه" أي "والغوا أطعتك لك: أي سمعت يقال

مجاهد: له. وقال القارئ ليتشوش أصواتكم ارفعوا أو والباطل،
حتى الكلم في والتخليط والتصفيق والتصدية بالمكاءا فيه الغوا
ًا. وقال يصير يقول. ما عليه ليختلط الكلم الضحاك: أكثروا لغو
" بفتح " والغوا الجمهور وعيبوه. قرأ فيه العالية: قعوا أبو وقال

لغى من أو فيه، فائادة ل ما وهو باللغو، تكلم إذا لغا من الغين،
ًا بالفتح يلغى بالفتح عمر بن عيسى وقرأ الخفش، حكاه كما أيض

السهمي حبيب بن وبكر حيوة وأبو إسحاق أبي وابن والجحدري
في الكلم تقدم الغين. وقد بضم والزعفراني والسماك وقتادة

فيسكتوا. تغلبوهم لكي تغلبون" أي "لعلكم البقرة سورة في اللغو

كفروا الذين - "فلنذيقن27فقال:  ذلك على سبحانه توعدهم ثم
ًا ًا" وهذا عذاب السياق الذين فيهم ويدخل الكفار، لجميع وعيد شديد
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ً معهم ًا دخول يعملون" أي كانوا الذي أسوأ "ولنجزينهم أولي
الدنيا. في عملوها التي أعمالهم أقبح جزاءا الخرة في ولنجزينهم

بمساوئ يجازيهم المعنى: أنه الشرك. وقيل مقاتل: وهو قال
وإكرام الرحام صلة من منهم يقع كما بمحاسنها ل أعمالهم
كفرهم.  مع له أجر ل باطل ذلك لن الضيف،

جزاءا وخبره مبتدأ وهو تقدم، ما - "ذلك" إلى28بقوله:  والشارة
أعداءا "جزاءا وجملة ذلك، المر محذوف: أي مبتدإ خبر أو الله، أعداءا

النار وتكون أولى والول قبلها، التي للجملة النار" مبينة الله
ً أو للجزاءا، بيان عطف مبتدأ أو محذوف، مبتدإ خبر أو منه، بدل
تكون الولى الوجوه الثلثة الخلد". وعلى دار فيها "لهم والخبر
دار ومعنى قبلها، لما مقررة مستأنفة الخلد دار فيها لهم جملة

ًءا لها انقطاع ل التي المستمرة القامة الخلد: دار كانوا بما "جزا
ًءا يجزون يجحدون" أي بآياتنا الله. قال بآيات جحدهم بسبب جزا

يكون هذا وعلى الله، عند من أنه يجحدون القرآن مقاتل: يعني
ًا لكونه بالجحود اللغو عن التعبير مقام للسبب إقامة له، سبب

المسبب. 

" والنس الجن من أضلنا الذين أرنا ربنا كفروا الذين - " وقال29
ًا الماضي بلفظ وذكره النار، في وهم هذا قالوا تحقق على تنبيه

أضلهم من يريهم أن سبحانه الله من طلبوا أنهم والمراد وقوعه،
لهم يسولون كانوا الذين الشياطين من والنس الجن فريق من

لهم يزينون كانوا الذين الرؤساءا ومن المعاصي، على ويحملونهم
آدم. لبني المعصية سنا لنهما وقابيل إبليس المراد الكفر. وقيل

عن والسوسي محيصن ابن الراءا. وقرأ "أرنا" بكسر الجمهور قرأ
والمفضل بكر أبو قرأ وبها الراءا، بسكون عامر وابن عمرو أبي

بالكسر ثوبك أرني قلت الخليل: إذا واحد. وقال بمعنى لغتان وهما
أقدامنا" أي تحت "نجعلهما أعطنيه وبالسكون بصرنيه فمعناه

في منا أسفل نجعلهم وقيل منهم، لنشتفي بأقدامنا ندوسهما
ًا، السفلين" فيها من "ليكونا النار الذلين من ليكونا أو مكان

ًا أشد ليكونوا وقيل المهانين، منا.  عذاب

وما المؤمنين حال ذكر لهم أعده وما الكافرين عقاب ذكر لما ثم
ل وحده الله" أي ربنا قالوا الذين - "إن30 فقال به عليهم أنعم

الله. غير إله إلى يلتفتوا ولم التوحيد استقاموا" على "ثم له شريك
العمل إخلص الستقامة والتابعين: معنى الصحابة من جماعة قال

الله. وقال طاعة على استقاموا زيد: ثم وابن قتادة لله. وقال
معصيته. واجتنبوا بطاعته فعملوا الله، أمر على الحسن: استقاموا

حتى الله إل إله ل أن شهادة على وعكرمة: استقاموا مجاهد وقال
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الربيع: وقال قالوا؟ ما وفاق على الثوري: عملوا ماتوا. وقال
في عياض: زهدوا بن الفضيل الله. وقال سوى عما أعرضوا
الله عند الملئاكة" من عليهم "تتنزل الباقية في ورغبوا الفانية
رفع أو ضرر دفع أو نفع جلب من يريدونها التي بالبشرى سبحانه

مقاتل الموت. وقال عند عليهم ومجاهد: تتنزل زيد ابن حزن. قال
في وكيع: البشرى للبعث. وقال قبورهم من قاموا وقتادة: إذا

تخافوا "ل "أ" ن البعث وعند القبر، وفي الموت، مواطن: عند ثلثة
على ول الناصبة، أو المفسرة أو المخففة هي تحزنوا" أن ول

تخافوا والمعنى: ل نافية، الثالث وعلى ناهية، الولين الوجهين
من فاتكم ما على تحزنوا ول الخرة، أمور من عليه تقدمون مما

ول الموت تخافوا مجاهد: ل ومال. قال وولد أهل من الدنيا أمور
عطاءا: ل عليهم. وقال خليفتكم الله فإن أولدكم، على تحزنوا
فإني ذنوبكم على تحزنوا ول مقبول، فإنه ثوابكم رد تخافوا
بوقت عليهم الملئاكة تنزل تخصيص عدم لكم. والظاهر أغفرها
يشعر كما مخصوصة بحالة والحزن الخوف نفي تقييد وعدم معين،

توعدون" كنتم التي بالجنة "وأبشروا الجميع في المتعلق حذف به
في خالدون بها مستقرون إليها واصلون فإنكم الدنيا في بها

نعيمها. 

- "نحن31فقال:  كله، ذلك من أعظم هو بما سبحانه بشرهم ثم
المتولون نحن الخرة" أي وفي الدنيا الحياة في أولياؤكم
الله كان ومن الخرة، وأمور الدنيا أمور في ومعونتكم لحفظكم

قول من هذا إن مخافة. وقيل كل من ونجا مطلب بكل فاز وليه
معكم كنا الذين قرناؤكم نحن لهم مجاهد: يقولون الملئاكة. قال

تدخلوا حتى نفارقكم قالوا: ل القيامة يوم كان فإذا الدنيا، في
وأولياؤكم الدنيا في لعمالكم الحفظة السدي: نحن الجنة. وقال

ويتلقونهم الخرة في لهم يشفعون إنهم الخرة. وقيل في
وأنواع اللذات صنوف أنفسكم" من تشتهي ما فيها "ولكم بالكرامة

الدعاءا من افتعال تتمنون، ما تدعون" أي ما فيها "ولكم النعم
ما "ولهم قوله في هذا معنى بيان تقدم وقد الطلب، بمعنى

باعتبار الولى أن الجملتين بين والفرق يدعون" مستوفى،
مما يكون أن من أعم يطلبونه ما باعتبار والثانية أنفسهم، شهوات
قوله: "ولكم أن عندي الرازي: القرب أولً. وقال أنفسهم تشتهيه

في المذكورة الروحانية الجنة إلى أنفسكم" إشارة تشتهي ما فيها
اللهم" الية.  سبحانك فيها "دعواهم قوله

أو الموصول، من الحال رحيم" على غفور من - "نزل32ً وانتصاب
محذوف: لفعل مؤكد مصدر هو أو تدعون، فاعل من أو عائاده، من
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الرزق من نزولهم حال لهم يعد النزل: ما نزلً، أنزلناه أي
عمران.  آل سورة في تحقيقه تقدم وقد والضيافة،

ً أحسن - "ومن33 الله توحيد إلى الله" أي إلى دعا ممن قول
الناس ودعا دعوته الله أجاب المؤمن الحسن: هو وطاعته. قال

ًا" في "وعمل طاعته من فيه الله أجاب ما إلى "وقال إجابته صالح
زيد: وابن والسدي سيرين ابن المسلمين" لربي. وقال من إنني

ًا هذا وروري وسلم، عليه الله صلى الله رسول هو الحسن. عن أيض
المؤذنين. في ومجاهد: نزلت حازم أبي بن وقيس عكرمة وقال

بالمدينة. والولى شرع إنما والذان مكية، الية بأن هذا عن ويجاب
كان من فيها ويدخل اللفظ يقتضيه كما العموم على الية حمل
ًا ً لنزولها سبب ًا، دخول ما إلى العباد دعاءا بين جمع من فكل أولي

ً وعمل الله شرعه ًا، عمل مع عليه الله فرضه ما تأدية وهو صالح
ًا المسلمين من وكان عليه، حرمه ما اجتناب فل غيرهم من ل دين

ًا أكثر ول طريقته من أوضح ول منه أحسن شيءا عمله.  من ثواب

-34فقال:  ومساويها العمال محاسن بين الفرق سبحانه بين ثم
يرضى التي الحسنة تستوي ل السيئة" أي ول الحسنة تستوي "ول
عليها، ويعاقب الله يكرهها التي السيئة ول عليها، ويثيب بها الله
وتخصيص الطاعات، أنواع من بنوع الحسنة لتخصيص وجه ول

ذلك. وقيل من أوسع اللفظ فإن المعاصي، أنواع من بنوع السيئة
والسيئة المدارة، الحسنة الشرك. وقيل والسيئة التوحيد الحسنة

الحسنة النتصار. وقيل والسيئة العفو، الحسنة الغلطة. وقيل
زائادة السيئة ول قوله في ل الفراءا الفحش. قال والسيئة العلم،
المسيءا من جاءاتك إذا السيئة ادفع أحسن" أي هي بالتي "ادفع

الساءاة مقابلة ومنه الحسنات، من به دفعها يمكن ما بأحسن
الهفوات، عن والغضاءا بالصبر، والغضب بالعفو، والذنب بالحسان
أحسن": هي وعطاءا: "بالتي مجاهد للمكروهات. وقال والحتمال

التلقي عند بالمصافحة وقيل يعاديه، من لقي إذا بالسلم يعني
الفائادة هي حميم" هذه ولي كأنه عداوة وبينه بينك الذي "فإذا

ذلك فعلت إذا والمعنى: أنك أحسن، هي بالتي الدفع من الحاصلة
منك. وقال كالقريب عنك والبعيد كالصديق، العدو صار الدفع

ًا كان حرب بن سفيان أبي في مقاتل: نزلت الله صلى للنبي معادي
ًا له فصار وسلم عليه ثم وبينه، بينه وقعت التي بالمصاهرة ولي

ًا فصار أسلم ًا السلم في ولي ذلك، غير وقيل بالمصاهرة، حميم
العموم.  على الية حمل والولى

هذه يلقى الزجاج: ما صبروا" قال الذين إل يلقاها - "وما35
صبروا الذين إل بالحسنة السيئة دفع وهي الحالة، وهذه الفعلة
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عظيم" حظ ذو إل يلقاها "وما المكروه واحتمال الغيظ كظم على
ما الجنة: أي في العظيم قتادة: الحظ والخير. وقال الثواب في

إلى عائاد يلقاها في الضمير وقيل الجنة، له وجبت من إل يلقاها
من يلقاها الجمهور التوحيد. قرأ كلمة إلى راجع وقيل الجنة،

من يلقاها عنه رواية في كثير وابن مصرف بن طلحة وقرأ التلقية،
الملقاة. 

ينزغنك - "وإما36فقال:  الشيطان من بالستعاذة سبحانه أمره ثم
به شبه النخس شبيه بالله" النزغ فاستعذ نزغ الشيطان من

الشيطان صرفك والمعنى: وإن الشر، على تبعث لنها الوسوسة
أحسن هي بالتي الدفع عن أو لك، الله شرعه مما شيءا عن

ًا النزغ وجعل شره، من بالله فاستعذ العقلي المجاز على نازغ
قبلها: لما العليم" تعليل السميع هو "إنه وجملة جده، كقولهم: جد

كذلك كان ومن يعلم، ما بكل والعليم يسمع، ما لكل السميع أي
عباس ابن عن حاتم أبي ابن أخرج به. وقد استعاذ من يعيذ فهو

قرأ إذا بمكة وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: كان
عنه الناس يطردون المشركون فكان صوته، يرفع القرآن

تغلبون" وكان لعلكم فيه والغوا القرآن لهذا تسمعوا ويقولون: "ل
الله: فأنزل القرآن، يسمع أن يحب من يسمع لم قراءاته أخفى إذا
والفريابي الرزاق عبد بها". وأخرج تخافت ول بصلتك تجهر "ل

أبي وابن المنذر وابن جرير وابن حميد بن وعبد منصور بن وسعيد
أبي بن علي عن عساكر وابن مردويه وابن وصححه والحاكم حاتم

والنس الجن من أضلنا الذين أرنا قوله: " ربنا عن سئل أنه طالب
الترمذي وإبليس. وأخرج أخاه قتل الذي آدم ابن " قال: هو
عدي وابن المنذر وابن جرير وابن يعلى وأبو والبزار والنسائاي

عليه الله صلى الله رسول علينا قال: "قرأ أنس عن مردويه وابن
استقاموا" قال: قد ثم الله ربنا قالوا الذين "إن الية هذه وسلم
فهو يموت حين قالها فمن أكثرهم، كفر ثم الناس من ناس قالها
والفريابي الرزاق وعبد المبارك ابن عليها". وأخرج استقام ممن

وابن جرير وابن حميد بن وعبد سعد وابن ومسدد منصور بن وسعيد
بكر أبي عن عمران بن سعيد طريق من حاتم أبي وابن المنذر

استقاموا" قال: ثم الله ربنا قالوا الذين قوله: "إن في الصديق
ًا. وأخرج بالله يشركوا ل أن الستقامة نعيم وأبو راهويه ابن شيئ

قال: أنه الصديق بكر أبي عن هلل بن السود طريق من الحلية في
ثم الله ربنا قالوا الذين "إن اليتين هاتين في تقولون ما

بظلم" قالوا: الذين إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا و"الذين استقاموا"،
ولم يذنبوا، فلم أمره على واستقاموا لها عملوا ثم الله ربنا قالوا
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أمر على حملتوهما يذنبوا. قال: لقد لم بظلم إيمانهم يلبسوا
بشرك، بظلم" يقول إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا "الذين شديد

الوثان. عبادة إلى يرجعوا فلم استقاموا ثم الله ربنا قالوا والذين
فرائاض على استقاموا الصحابة: ثم بعض عن مردويه ابن وأخرج

"ثم عباس ابن عن والصفات السماءا في البيهقي الله. وأخرج
المبارك ابن الله. وأخرج إل إله ل أن شهادة استقاموا" قال: على

والحكيم حميد بن وعبد الزهد في وأحمد منصور بن وسعيد
الله ربنا قالوا الذين " إن الخطاب بن عمر عن المنذر وابن الترمذي

روغان يروغوا ولم الله بطاعة " قال: استقاموا استقاموا ثم
تاريخه في والبخاري والدارمي حميد بن وعبد أحمد الثعلب. وأخرج

سفيان عن حبان وابن ماجه وابن والنسائاي والترمذي ومسلم
ً "أن الثقفي ل السلم في بأمر مرني الله رسول قال: يا رجل

ًا عنه أسأل قلت: فما استقم، ثم بالله آمنت قال: قل بعدك، أحد
عبد صحيح. وأخرج الترمذي: حسن لسانه" قال إلى فأوى أتقي؟

قوله: "ومن في عائاشة عن مردويه وابن حاتم أبي وابن حميد بن
ً أحسن ًا" "وعمل الله" قالت: المؤذن إلى دعا ممن قول صالح

في شيبة أبي ابن والقامة. وأخرج الذان بين فيما قالت: ركعتان
أرى قالت: ما عنها آخر وجه من مردويه وابن المنذر وابن المصنف

المنذر وابن جرير ابن المؤذنين. وأخرج في إل نزلت الية هذه
قوله: "ول في عباس ابن عن سننه في والبيهقي حاتم أبي وابن

أحسن" قال: أمر هي بالتي ادفع السيئة ول الحسنة تستوي
عند والعفو الجهل عند والحلم الغضب عند بالصبر المسلمين

لهم وخضع الشيطان من الله عصمهم ذلك فعلوا فإذا الساءاة،
هي بالتي "ادفع عنه مردويه ابن حميم". وأخرج ولي "كأنه عدوهم

ولي كأنه عداوة وبينه بينك الذي فإذا بالسلم أحسن" قال: القه
الذين إل يلقاها قوله: "وما في أنس عن المنذر ابن حميم. وأخرج

ًا كنت فيقول: إن أخوه يشتمه صبروا" قال: الرجل فغفر صادق
ًا كنت وإن لي، الله ومسلم البخاري لك. وأخرج الله فغفر كاذب

صلى النبي عند رجلن قال: "استب صرد بن سليمان عن وغيرهما
عليه الله صلى النبي فقال أحدهما، غضب فاشتد وسلم عليه الله

من بالله الغضب: أعوذ عنه لذهب قالها لو كلمة لعلم وسلم: إني
الله رسول فتل تراني؟ الرجل: أمجنون فقال الرجيم، الشيطان

فاستعذ نزغ الشيطان من ينزغنك " وإما وسلم عليه الله صلى
"".  العليم السميع هو إنه بالله

قدرته كمال على الدالة البديعة آياته بعض بيان في سبحانه شرع
آياته - "ومن37فقال:  توحيده على بها للستدلل تصرفه وقوة
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نهاهم آياته من ذلك أن بين لما والقمر" ثم والشمس والنهار الليل
فقال وجل عز لله يسجدوا بأن وأمرهم والقمر، الشمس عبادة عن
مخلوقاته، من مخلوقان " لنهما للقمر ول للشمس تسجدوا " ل
الذي لله "واسجدوا ربوبيته في له شريكين يكونا أن يصح فل

حكمه يعقل ل ما جمع لن المذكورة، الربعة هذه خلق خلقهن" أي
جمع الثنين لن والقمر، الشمس أو اليات، أو الناثا، جمع حكم
ناس كان تعبدون" قيل إياه كنتم "إن الئامة من جماعة عند

الكواكب، عبادتهم في كاصابئين والقمر للشمس يسجدون
ذلك، عن فنهوا لله السجود لهما بالسجود يقصدون أنهم ويزعمون

مواضع في اختلفوا وإنما خلف، بل السجود ذكر تخصيص وجه فهذا
تعبدون" لنه إياه كنتم قوله: "إن عند موضعه فقيل السجدة،

الكلم.  تمام يسأمون" لنه ل قوله: "وهم عند وقيل بالمر، متصل

والنهار بالليل له يسبحون ربك عند فالذين استكبروا - "فإن38
فالملئاكة المتثال عن هؤلءا استكبر إن يسأمون" أي ل وهم

ول يملون ل وهم والنهار بالليل سبحانه لله التسبيح يديمون
يفترون. 

من لكل هنا خاشعة" الخطاب الرض ترى أنك آياته - "ومن39
والخاشعة: اليابسة وسلم، عليه الله صلى الله لرسول أو له يصلح

الرض يبست الزهري: إذا تنبت. قال ل التي الغبراءا الجدبة. وقيل
وربت" اهتزت الماءا عليها أنزلنا "فإذا خشعت قد قيل تمطر ولم
النسان: اهتز بالنبات: يقال تحركت اهتزت ومعنى المطر، ماءا أي
لم إذا للندى يهتز السيف كنصل الشاعر: تراه قول ومنه تحرك، إذا

أن قبل وعلت ربت. انتفخت ومعنى مطعما السوءا امرئ عند تجد
وتأخير، تقديم الكلم ففي هذا وعلى وغيره، مجاهد تنبت: قاله

قبل يكونان قد والربو الهتزاز وقيل واهتزت، وتقديره: ربت
يقال كما الرتفاع، لغة الربو ومعنى بعده، يكونان وقد النبات خروج

الية هذه تفسير تقدم وقد ورابية، ربوة المرتفع للموضع
وربت بالمطر، استبشرت اهتزت وقيل الحج، سورة في مستوفى

أحياها الذي " "إن " وربت وخالد جعفر أبو بالنبات. وقرأ انتفخت
قدير" ل شيءا كل على "إنه والنشور الموتى" بالبعث لمحيي
ًا شيءا يعجزه كان.  ما كائان

واللحاد الحق، عن يميلون آياتنا" أي في يلحدون الذين - "إن40
منه: ناحية إلى أميل لنه القبر في اللحد ومنه والعدول، الميل
تقدم وقد لحد، ويقال عنه، وعدل مال الله: أي دين في ألحد يقال

بالقرآن. اليمان عن يميلون مجاهد: معنى اللحاد. قال تفسير
واللغو والتصدية بالمكاءا القرآن تلوة عند مجاهد: يميلون وقال
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السدي: يعاندون آياتنا. وقال في قتادة: يكذبون والغناءا. وقال
نحن علينا" بل يخفون "ل يشركون زيد ابن ويشاقون. وقال

بين والتفاوت الجزاءا كيفية بين يعملون. ثم بما فنجازيهم نعلمهم
آمنا يأتي من أم خير النار في يلقى فقال: " أفمن والكافر المؤمن

أن على التنبيه منه للتقرير: والغرض الستفهام " هذا القيامة يوم
يأتون بها المؤمنين وأن النار، في يلقون اليات في الملحدين

ًا العموم الية القيامة. وظاهر يوم آمنين ل اللفظ بعموم اعتبار
ومن جهل، النار: أبو في يلقى بمن المراد السبب. وقيل بخصوص

ًا: النبي يأتي بن عمر وقيل حمزة، وقيل وسلم، عليه الله صلى آمن
ما " اعملوا المخزومي السد عبد بن سلمة أبو وقيل الخطاب،

أعمالكم من اعملوا تهديد: أي أمر " هذا بصير تعملون بما إنه شئتم
مجازيكم فهو بصير، تعملون بما إنه شئتم ما النار في تلقيكم التي
الوعيد.  ومعناه المر، لفظ لفظه الزجاج تعملون. قال ما كل على

مقررة مستأنفة جاءاهم" الجملة لما بالذكر كفروا الذين - "إن41
جاءاهم لما بالقرآن كفروا الذين إن محذوف: أي إن وخبر قبلها، لما

قوله: "ينادون هو وقيل يعذبون، أو هالكون، أو بكفرهم، يجازون
العلءا. وقال بن عمرو أبو رجحه وإن بعيد بعيد" وهذا مكان من

علينا". يخفون "ل وهو السابق، الخير مسده سد الكسائاي: إنه
في يلحدون وهي: الذين الولى الجملة من بدل الجملة إن وقيل
القرآن عزيز" أي لكتاب "وإنه السابق الخبر هو إن وخبر آياتنا،
فيه يطعن أو يعارض أن عن عزيز فيه: أي يلحدون كانوا الذي

عيب.  كل عن منيع الطاعنون،

فقال: الوجوه، من بوجه إليه للباطل سبيل ل حق بأنه وصفه ثم
الزجاج: خلفه". قال من ول يديه بين من الباطل يأتيه - "ل42

أو يديه، بين من الباطل فيأتيه منه ينقص أن من محفوظ أنه معناه
والسدي. ومعنى قتادة قال وبه خلفه، من الباطل فيأتيه فيه يزاد

التكذيب يأتيه مقاتل: ل والنقصان. وقال هذا: الزيادة على الباطل
قال وبه فيبطله، كتاب بعده من يجيءا ول قبله، التي الكتب من

يستطيع ل الشيطان: أي هو الباطل جبير. وقيل بن وسعيد الكلبي
من ل منه، ينقص ول فيه يزاد منه. وقيل: ل ينقص ول فيه يزيد أن

حميد" حكيم من "تنزيل وسلم عليه الله صلى محمد من ول جبريل
تقديم يجوز من عند لكتاب أخرى صفة أو محذوف لمبتدإ خبر هو

لكتاب، الصفة إنه وقيل الصريح، على الصفات من الصريح غير
والصفة.  الموصوف بين معترضة يأتيه ل وجملة

له يتأثر كان ما على وسلم عليه الله صلى رسوله سبحانه سلى ثم
من للرسل قيل قد ما إل لك يقال - "ما43فقال:  الكفار أذية من
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والكذب بالسحر وصفك من الكفار هؤلءا من لك يقال ما قبلك" أي
كانوا قومهم فإن قبلك، من للرسل قيل ما مثل إل والجنون
من لك يقال المعنى: ما وقيل هؤلءا، لك يقول ما مثل لهم يقولون
فإن قبلك، من للرسل قيل قد ما إل لله العبادة وإخلص التوحيد
شيءا أي استفهام: أي هو وقيل ذلك، على متفقة كلها الشرائاع

مغفرة" لمن لذو ربك "إن قبلك من للرسل قيل قد ما إل لك يقال
من قبلك من وبايعوا بايعوك الذين الموحدين من مغفرته يستحق
الله، لرسل المعادين المكذبين أليم" للكفار عقاب "وذو النبياءا
لعدائاهم.  عقاب وذو للنبياءا، مغفرة لذو وقيل

ًا جعلناه - "ولو44 ًا" أي قرآن تقرأه الذي القرآن جعلنا لو أعجمي
بينت آياته" أي فصلت لول "لقالوا العرب لغة بغير الناس على

قوله: في والستفهام العجم، لغة نفهم ل عرب فإننا بلغتنا
المشركين: أي قول جملة من وهو وعربي" للنكار، "أعجمي

يفصح ل عربي. والعجمي: الذي ورسول أعجمي أكلم لقالوا
الذي الفصيح: وهو ضد العجم. والعجم من أو العرب من كان سواءا

بكر أبو أعجم. قرأ الناطق غير للحيوان ويقال كلمه، يبين ل
الحسن محققتين. وقرأ " بهمزتين " أعجمي والكسائاي وحمزة

وقرأ الخبر، على واحدة بهمزة وهشام عاصم بن ونصر العالية وأبو
آياته فصلت المراد: هل وقيل بين، بين الثانية بتسهيل الباقون

ًا بعضها فجعل ًا وبعضها العجم لفهام أعجمي العرب. لفهام عربي
فقال: يجيبهم أن وسلم عليه الله صلى رسوله سبحانه الله أمر ثم

الحق إلى به يهتدون " أي وشفاءا هدى آمنوا للذين هو " قل
ل "والذين واللم السقام ومن وشبهة، شك كل من به ويشتفون

ولهذا معانيه، وفهم سماعه عن صمم وقر" أي آذانهم في يؤمنون
القرآن عن قتادة: عموا عمى" قال عليهم "وهو فيه باللغو تواصوا
والمعنى: وهو عنه قلوبهم السدي: عميت عنه. وقال وصموا
قوله: في والموصول للمبالغة، بالمصدر وصف أو عمى، ذو عليهم

الموصول وقر" أو آذانهم "في وخبره يؤمنون" مبتدأ ل "والذين
من عند هدى على عطف ووقر الول، الموصول على عطف الثاني

هدًى للولين والتقدير: هو مختلفين، عاملين على العطف جوز
ًءا، "عمى" بفتح الجمهور آذانهم. قرأ في وقر وللخرين وشفا

الزبير بن الله وعبد عباس ابن وقرأ مصدر، أنه على منونة الميم
اسم أنه على منونة الميم بكسر عمر وابن العاص بن وعمرو

ًا. وقرأ به وصف أنه على منقوص الميم بكسر دينار بن عمرو مجاز
الولى القراءاة عبيدة أبو واختار ماض، فعل أنه على الياءا وفتح
ً لقوله ًءا هدى أول المعنى: وقيل وشاف، هاد يقل ولم وشفا
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ل الذين بقوله: "أولئك" إلى والشارة عمى، عليهم والوقر
حالهم بعيد" مثل مكان من "ينادون وخبره حيزه، في وما يؤمنون
ل بعيدة مسافة من ينادى من حال للقرآن فهمهم عدم باعتبار
ل الذي للرجل الفراءا: تقول منها. قال يناديه من صوت يسمع
يوم الضحاك: ينادون بعيد. وقال مكان من تنادي أنت كلمك يفهم

بعيد مكان من مجاهد بعيد. وقال مكان من أسمائاهم بأقبح القيامة
والبيهقي وصححه والحاكم شيبة أبي ابن أخرج قلوبهم. وقد من
يسجد كان أنه عباس ابن عن جبير بن سعيد طريق من سننه في

بالولى يسجد مسعود ابن وكان السجدة، حم من اليتين بآخر
ابن عن نافع طريق من شيبة أبي وابن سعد ابن منهما. وأخرج

كان أنه عنه منصور بن سعيد بالولى. وأخرج يسجد كان أنه عمر
في عباس ابن عن حاتم أبي ابن الخيرة. وأخرج الية في يسجد

على الكلم يضع أن آياتنا" قال: هو في يلحدون الذين قوله: "إن
في يلقى قوله: "أفمن في عنه مردويه ابن موضعه. وأخرج غير

" القيامة يوم آمنا يأتي من " أم هشام بن جهل النار" قال: أبو
وابن حميد بن وعبد الرزاق عبد الصديق. وأخرج بكر قال: أبو

في الية هذه قال: نزلت تميم بن بشير عن عساكر وابن المنذر
مثله. عكرمة عن عساكر ابن ياسر. وأخرج بن وعمار جهل أبي

شئتم" ما قوله: "اعملوا في عباس ابن عن مردويه ابن وأخرج
عن مردويه وابن حاتم أبي ابن خاصة. وأخرج بدر لهل قال: هذا

ًا جعلناه قوله: "ولو في عباس ابن ًا" الية قرآن يقول: لو أعجمي
ًا القرآن جعلنا وعربي أعجمي لقالوا عربي محمد يا ولسانك أعجمي
ًا به تأتينا ًا أو مختلف فكان آياته بينت آياته" هل فصلت "لول مختلط

حجة فكانت يقولوا لئل نفعل اللسان. يقول: فلم مثل القرآن
عليهم. 

كلم فيه" هذا فاختلف الكتاب موسى آتينا - "ولقد45قوله: 
كان عما وسلم عليه الله صلى الله رسول تسلية يتضمن مستأنف

أن فأخبره القرآن، في وطعنهم قومه بكفر الغتمام من له يحصل
الكتب في يختلفون فإنهم الرسل، أمم في قديمة عادة هذا

فيه قوله من والضمير التوراة، بالكتاب والمراد إليهم، المنزلة
كلمة "ولول أولى والول موسى، إلى يرجع وقيل إليه، راجع

في كما أمتك من المكذبين عن العذاب تأخير ربك" في من سبقت
" بتعجيل بينهم " لقضي مسمى"، أجل إلى يؤخرهم قوله: "ولكن

كتابك من مريب" أي منه شك لفي "وإنهم منهم كذب لمن العذاب
في المريب: الموقع الشك ومعنى القرآن، وهو عليك المنزل
شك في وأنهم اليهود، المراد إن الريبة. وقيل الشديد أو الريبة،
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أولى.  والول مريب، التوراة من

ًا عمل - "من46 برسوله وآمن الله أطاع من فلنفسه" أي صالح
أساءا "ومن به خاص ونفعه إليه راجع ذلك فثواب يكذبهم ولم

بظلم ربك "وما غيره على ل عليه إساءاته عقاب فعليها" أي
ًا يعذب للعبيد" فل في كما لحد الظلم منه يقع ول بذنبه، إل أحد

ًا" وقد الناس يظلم ل الله سبحانه: "إن قوله على الكلم تقدم شيئ
ليس الله قوله: "وأن عند عمران آل سورة في الية هذه معنى
ًا.  النفال سورة للعبيد" وفي بظلم أيض

غيره، يعلمه ل قيامها ووقت القيامة علم أن سبحانه أخبر ثم
وجب عنها السؤال وقع الساعة" فإذا علم يرد - "إليه47فقال: 

أن روي وقد غيره، إلى ل إليه علمها يرد أن المسؤول على
ًا كنت إن محمد قالوا: يا المشركين الساعة؟ تقوم متى فخبرنا نبي

أكمامها" نافية، من ثمرات من تخرج قوله: "وما في وما فنزلت،
هي وقيل الغاية، لبتداءا الثانية ومن للستغراق، الولى ومن

ًا جر محل في موصولة وعلم الساعة علم الساعة: أي على عطف
وهو الكاف، بكسر كم جمع أولى. والكمام والول تخرج، التي
عبيدة: أبو غيره. قال أو لمال ظرف كل على ويطلق الثمرة وعاءا

وكمة. قال كم واحدها الثمرة فيه كانت ما وهي أوعيتها، أكمامها
الثمرة، يغطي وما القميص، من اليد يغطي ما الراغب: الكم

جعله لنه الكاف بضم الكم أن على يدل وهذا أكمام، وجمعه
ًا القميص كم في خلف ول الثمرة، وكم القميص كم بين مشترك

الثمر وعاءا هو الذي الكم في يقال: إن أن بالضم. ويمكن أنه
عامر وابن نافع وقرأ ثمرة" بالفراد، "من الجمهور قرأ لغتين؟
تحمل ما بعلمه" أي إل تضع ول أنثى من تحمل "وما بالجمع وحفص

ً أنثى سبحانه، الله بعلم إل الحمل ذلك تضع ول بطنها في حمل
خروج من شيءا يحدثا ما الحوال: أي أعم من مفرغ والستثناءا

ًا إل الحوال من حال في واضع وضع ول حامل حمل ول ثمرة كائان
"ويوم المور هذه علم يرد إليه كما الساعة علم يرد فإليه الله بعلم

القيامة يوم وذلك المشركين، سبحانه الله ينادي يناديهم" أي
شركائاي أنهم تزعمون كنتم شركائاي" الذين لهم: "أين فيقول

أو لكم فليشفعوا الن فادعوهم وغيرها الصنام من الدنيا في
الجمهور بهم. قرأ التهكم طريقة على وهذا العذاب، عنكم يدفعوا

يوم في والعامل بفتحها، كثير ابن وقرأ الياءا، بسكون "شركائاي"،
يأذن: آذن شهيد" يقال من منا ما آذناك "قالوا اذكر محذوف: أي

منه يمل ثاو رب أسماءا ببينها الشاعر: آذنتنا قول ومنه أعلم، إذا
ًا، لك بأن يشهد أحد منا ما والمعنى: أعلمناك الثواءا وذلك شريك
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تلك منهم وتبرأت الشركاءا من تبرأوا القيامة عاينوا لما أنهم
المعبودات هي بهذا القائال إن يعبدونها. وقيل كانوا التي الصنام

كانوا بأنهم لهم يشهد شهيد من منا ما يعبدونها: أي كانوا التي
أولى.  والول محقين،

في ويطل زال قبل" أي من يدعون كانوا ما عنهم - "وضل48
ما "وظنوا ونحوها الصنام من الدنيا في يعبدون كانوا ما الخرة

حاص يقال لهم، محيص ل أنه وعلموا أيقنوا محيص" أي من لهم
ًا: إذا يحيص بقي لنه الحقيقي معناه على الظن هرب. وقيل حيص

أولى.  والول ورجاءا، ظن الحوال تلك في لهم

النسان يسأم - "ل49فقال:  النسان أحوال بعض سبحانه ذكر ثم
والخير إليه، وجلبه لنفسه الخير دعاءا من يمل ل الخير" أي دعاءا من

السدي: والنسان والرفعة. قال والسلطان والصحة هنا: المال
ابنا وشيبة عتبة وقيل المغيرة، بن الوليد وقيل الكافر، به يراد هنا

باعتبار العموم على الية حمل خلف. والول بن وأمية ربيعة
ل مسعود بن الله عبد العباد. وقرأ خلص خروج ينافيه فل الغالب
" أي قنوط فيؤوس الشر مسه " وإن المال دعاءا من النسان يسأم
الله روح من فيؤوس والمرض والفقر والشدة البلءا مسه وإن

الظن بسوءا قنوط دعائاه إجابة من يؤوس رحمته. وقيل من قنوط
له يحصل بما قنوط المكروه من به ما زوال من يؤوس بربه. وقيل

اليأس شديد أنه على يدلن مبالغة صيغتان وهما دوامه، ظن من
القنوط.  عظيم

آتيناه ولئن " أي مسته ضراءا بعد من منا رحمة أذقناه - " ولئن50
ًا لي" أي هذا "ليقولن وفقر ومرض شدة بعد من وغنى وعافية خير
النعمة تلك أن فظن بعملي، لرضاه الله على أستحقه شيءا هذا

يبتلي الله أن يعلم ولم لها باستحقاقه إليه وصلت فيها صار التي
من والصابر الجاحد، من الشاكر له ليتبين والشر بالخير عباده

أظن "وما به محقوق وأنا بعملي هذا مجاهد: معناه الجزع. قال
لست أو النبياءا، به يخبرنا كما تقوم أظنها ما قائامة" أي الساعة

فيكون والمنافقين، بالكافرين خاص وهذا البعث، من يقين على
غالب باعتبار الجنس الية صدر في المذكور بالنسان المراد

في والشك خيره، من والقنوط الله، رحمة من اليأس لن أفراده،
المتظهرين الدين في المتزلزلين أو الكافرين من إل يكون ل البعث

تقدير ربي" على إلى رجعت "ولئن بالكفر المبطنين بالسلم
والنشور البعث وحصول الساعة قيام من النبياءا به يخبرنا ما صدق

أنه فظن الكرامة، من الحسنى للحالة للحسنى" أي عنده لي "إن
بذلك الخرة خير واستحق الخير، من فيه بما الدنيا خير استحق
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فاسد وظن باطل اعتقاد وهو لها، وأثبته نفسه في اعتقده الذي
القيامة يوم بها لنخبرنهم عملوا" أي بما كفروا الذين "فلننبئن

هذه واللم ذنوبهم، بسبب غليظ" شديد عذاب من "ولنذيقنهم
للقسم.  الموطئة هي قبلها والتي

غالب باعتبار الجنس هذا على النسان" أي على أنعمنا - "وإذا51
النقياد عن ترفع بجانبه" أي "ونأى الشكر "أعرض" عن أفراده
نأيت ويقال النفس، عن مجاز هنا والجانب وتجبر، وتكبر للحق

قول البعيد. ومنه والمنتأى: الموضع وتباعدت، بعدت وتناءايت: أي
عنك المنتأى أن خلت وإن مدركي هو الذي كالليل النابغة: فإنك

الهمزة قبل " باللف بجانبه " ونأى القعقاع بن يزيد وقرأ واسع
دعاءا والمرض"فذو والفقر والجهد البلءا الشر" أي مسه "وإذا

الكثرة في والعرض الطول تستعمل والعرب كثير، عريض" أي
ًا، أكثر، الدعاءا: إذا في وأعرض الكلم في فلن أطال يقال مجاز

يكشف أن به واستغاثا الله إلى تضرع الشر مسه إذا والمعنى: أنه
في ونسيه الشدة في فذكره ذلك، من واستكثر به نزل ما عنه

النعمة، حصول عند وتركه النقمة نزول عند به واستغاثا الرخاءا
المسلمين.  من القدم ثابت غير كان ومن الكافرين صنيع وهذا

- "قل52 فقال ومحاجتهم الكفار مخاطبة إلى سبحانه رجع ثم
كفرتم "ثم القرآن الله" أي عند من كان "إن أخبروني أرأيتم" أي

هو ممن أضل "من فيه بما عملتم ول تقبلوه ولم به كذبتم به" أي
وشدة شقاوتكم لفرط منكم أضل أحد ل بعيد" أي شقاق في

شقاق" في هو "من فوضع منكم، أضل شيءا أي والصل عداوتكم،
في العظم السبب وأنها المشاقة، في حالهم لبيان الضمير موضع

ضللهم. 

القرآن صدق دللت سنريهم الفاق" أي في آياتنا - "سنريهم53
جمع أنفسهم" الفاق "وفي الفاق في الله عند من كونه وعلمات

اللغة. أهل قال وكذا والفاءا، الهمزة بضم الناحية. والفق وهو أفق
في آياتنا والمعنى: سنريهم بفتحهما، أفق يقال أنه الراغب ونقل

الفاق مجاهد: في الرض. وقال حوادثا أنفسهم وفي النواحي
ونصار بعده من وللخلفاءا لرسولها فتحها الله يسر التي القرى فتح
ًا الدنيا آفاق في دينه ًا، شرق الجبابرة على الظهور ومن وغرب

جرير. وقال ابن هذا ورجح مكة، فتح أنفسهم وفي والكاسرة،
أنفسهم وفي المم، في الله وقائاع الفاق والضحاك: في قتادة

السموات أقطار الفاق: يعني عطاءا: في بدر. وقال يوم في
والرياح والنهار والليل والنجوم والقمر الشمس من والرض

والجبال والشجار والنبات والصواعق والبرق والرعد والمطار
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الحكمة، وبديع الصنعة لطيف من أنفسهم وفي ذلك، وغير والبحار
أنه لهم يتبين تبصرون" "حتى أفل أنفسكم قوله: "وفي في كما

به جاءاهم الذي السلم إلى وقيل القرآن، إلى راجع الحق" الضمير
إلى وقيل ذلك، من ويفعل الله يريهم ما إلى وقيل الله، رسول
والول الله، عند من الحق الرسول أنه وسلم عليه الله صلى محمد
مسوقة " الجملة شهيد شيءا كل على أنه بربك يكف " أولم أولى

ليكف، الفاعل أن على رفع موضع في وبربك وتقريعهم لتوبيخهم
للنكار. والمعنى: ألم والهمزة ربك من بدل وأنه زائادة، والباءا
شهيد سبحانه أنه القرآن لحقية المبينة الموعودة اليات عن يغنهم
أنه محمد يا بربك يكف لم المعنى: أو الشياءا. وقيل جميع على

ًا بربك يكف لم أو الكفار. وقيل أعمال على شاهد أن على شاهد
بمعنى هو أو العالم، بمعنى والشهيد عنده، من منزل القرآن

أن هنا ها الكناية الزجاج: ومعنى الحضور. قال هي التي الشهادة
لم والمعنى: أو الدللة، في كفاية فيه ما لهم بين قد وجل عز الله

شيءا. عنه يغيب ل للشياءا شاهد شهيد شيءا كل على أنه ربك يكف

البعث من شك في ربهم" أي لقاءا من مرية في إنهم - "أل54
علمه محيط" أحاط شيءا بكل إنه "أل والعقاب والثواب والحساب

أحاط يقال المقدورات، بجميع قدرته وأحاطت المعلومات بجميع
شيءا بكل أحاط من لن شديد وعيد هذا وفي وحيطة، إحاطة يحيط
والمسيءا بإحسانه المحسن جازى شيءا عليه يخفى ل بحيث

قوله: "ولول قال: في قتادة عن حميد بن عبد أخرج بإساءاته. وقد
بالغوه. هم وأجل حين الله من لهم ربك" سبق من سبقت كلمة

تخرج قوله: "وما في مجاهد عن المنذر وابن حميد بن عبد وأخرج
وابن المنذر ابن تطلع. وأخرج أكمامها" قال: حين من ثمرات من
قوله: "آذناك" قال: أعلمناك. وأخرج في عباس ابن عن حاتم أبي
النسان" يسأم قوله: "ل في عكرمة عن المنذر وابن حيمد بن عبد

قوله: في مجاهد عن جرير وابن حميد بن عبد يمل. وأخرج قال: ل
ًا الفاق في آياتنا " سنريهم وسلم. عليه الله صلى " قال: محمد

من الله يفتح قال: ما الية في عنه المنذر وابن الرزاق عبد وأخرج
ابن عن المنذر ابن مكة. وأخرج أنفسهم" قال: فتح "وفي القرى
أنفسهم" "وفي كلها الرض عن المطر قال: أمسك الية في جريج

ابن عن حميد بن عبد أجسامهم. وأخرج في تكون التي قال: البليا
وثمود، عاد آثار فيرون يسافرون قال: كانوا الية في عباس

أنفسهم: قال في أراهم محمد. وما صدق لقد فيقولون: والله
المراض. 


