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 املقدمة
 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد )صلى هللا عليه وسلم ( وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .
تاريخنا اإلسالالالالما رابا باليالالالخصالالاليان الاا ألان للا اح ا الوااالالالل كا اركاس الم ابا اإلسالالالالميا سالالالواق على صالالالعيد بدما ال اان  و السالالالنا  

 الجانب الاابوي واحبالقا .ومن بين هؤالق الذي ساهموا بي ل مباشا كابوا بذلك منارا ي ادى بلم سواق بالجانب العلما  و  النبويا ، ككان
(هال  351و تدريسالالا ب باإلاالالاكا إلى اياها من العلوم ب المفسالالا الموصالاللا  ) بو ب ا الن اف( الماوكى سالالنا ) ال اان الكايم إقااق    بدما تفسالاليا

ور البارر كا نيالا الكييا من العلوم الاا ألان  منلال للعلماق والالب العلم بما يعزر من م اناه بين اقا نه كا عصالاأ  و الذي ألان له الد
ب ابلم وبناق ال واعد احسالالالاسالالاليا لكييا من المسالالالاةل العلميا كا شالالالاى   من جاق بعدأ.إن ما يؤيد قولنا هو اهامام العلماق كا ن ل هذأ احقوال

على سالالالالالالعا االالعه وازارة إنااجه الفكاي.ب ي  سالالالالالالياته العلميا مجلولا بسالالالالالالب قلا ما ألاب عنهب  ال بالنزر اليسالالالالالاليا من يدل    المجاالن بما
 حياته تناقلالا ألاب الاااجم  و ذألان عااالالالالا  كا تاجما شالالالاليوبه  و تالميذأ الذين تل وا العلوم عنه ب وألذلك لم ي اب لمؤلفاته  ن تخا  من

على ركوف الم ابان ب ومن بين هذأ المخطوالان تفسالالالياأ الم ون من ا ناا عيالالالا  ل  ورقا ب ألما  شالالالار بين رألام  الف المخطوالان من 
ي اوكلميا مصالالالالالالورة عن  ا( .و باى نسالالالالالالخا م3389. وألذلك نسالالالالالالخا مخطوالا محفوما كا م ابا تيالالالالالالسالالالالالالااباا تح  رقم )(1)إليه ابن النديم

ي اوكلميا مصالورة عن  ا( تفساليا وعلوم قاان ب ونسالخا م276م اما تح  رقم )النسالخا السالاب ا بماألز البحا العلما ويحياق الاااب بم ا ال
( تفسالاليا وعلوم  165النسالالخا احصالالليا من م ابا تيالالسالالااباا كا م ابا جامعا الموصالالل تح  عنوان مخطوف )تفسالاليا شالالفاق الصالالدور( رقم )

صالالالالالا بعد  ن سالالالالالاقوا محاويان الم ابان عاما  احااق  مخطوالا م ابا جامعا الموصالالالالالل بعد  ن نال  منلا  يدي الندر من منول الع.قاان
تب ى إل بان  نلم من نفس سالالالاللا المنول الذين بابوا بنداس كا اابا احرمان.ومن هنا  وم ابا جامعا الموصالالالل باصالالالا ب م إحااا ألل ما

الاا عاصالاته  كاب القوال من جاقن ككاة جمع  قوال الن اف كا تفساليا سالورة الب اة من ألاب الافساليا وال ااقان وألاب الف ه وتو يذ هذأ اح
البحا إلى كصالالالالالالالالاللين  والهما ي سراسالالالالالالالالالا حياة الن اف  إلحياق بعض من جلوسأ الاا بذللا كا بدما ال اان الكايم.وقسالالالالالالالالالمجاق بعدأ ممن  و 

العلميالاب والوقوف على  بار من تل ى منلم العلم كا البلالدان المخالفالا وألالذلالك من ابالذ عناله العلم  م جمع ألالل ناالاجاله العلما ومؤلفالاتاله من 
ال بعد سراسالالا وبيان ما كيلا من ن د وتحليل الكاب. وتناول الفصالل اليانا جمع  قواله الافساليايا كا تفساليا سالورة الب اة   م تو يذ هذأ احقو 

 من بالل  قوال العلماق.
 حياته وشيوخه وتالميذه ومؤلفاته املبحث األول:

 اســـــمه وكنيته ولقبه املطلب األول:
نى بابا  وي .(3)مولى  با سجانه سالالماب بن بااشالاله، وينسالالب بابا حفا بن شالالاهينب  (2)هو محمد بن الحسالالن بن رياس بن هارون بن جعفا

ب ا الن اف ، وتكاس تكون هذأ الكنيا  كيا اسالاعماال عند علماق الافسالياب وي نى  ي الا بمحمد بن الحسالن الن اف ، وتكون هذأ الاسالميا اقل  
 أناكوجد اسالاعماال من احولى .وأليياا ما تسالاخدم ألنيا )الن اف( عند علماق الحديا وعلماق الف هبوقد تابعالالالالالالالالالالالالالالالنا ذلك كا ألاب الاااجم والساليا

الم صالوس كا ألاب الافساليا وال ااقان ب  ما ألاب الحديا والف ه واياها من العلوم كلناب  كيا من شالخا ييالااب معه كا هذأ الكنيا ب إال 
   نلم يخالفون معه كا االسالالالالالالالم الزمان والم ان ب كاارة ألانوا يصالالالالالالالاحون باالسالالالالالالالم وتارة ي افون بالكنيا وقد ي ون تعليللم لذلك اباالف الزمان

 .(4) ان ب وجاقن تسمياه بالن اف من ن ش الس وف والحيطان، ك د ألان كا مبد   ماأ ياعاالى هذأ الصنعا كعاف بلاوالم
،ولم تذألا المصالالالالالالالالاسر الااريخيا  مدة ب اقأ  (5)( هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  266ولد الن اف  بو ب ا محمد بن الحسالالالالالالالالن كا مدينا الموصالالالالالالالالل سالالالالالالالالنا ) والدته :

كيلالا.والماجل  ن  بو ب ا الن الاف عاف كا مدينالا الموصالالالالالالالالالالالالالالل وتل ى جزق من   الاكااله كيلالا. وناى هذا وااالالالالالالالالالالالالالالحالا  يمالا يخا عملاله كا ن ش 
على الحسالالن بن الابا     السالال وف والجدران ك د اكاسالالب هذا االسالالم قبل انا اله إلى بنداس حاى اشالالالا بلذا االسالالم بعد انا اله .ووجد انه قا 

. ي انه رحل كا اللب العلم وهو ابن عيالالالاين سالالالنا كلذا يؤيد انه عاف تلك الفااة كا (6)بن  با ملاان الااري سالالالنا بمس و مانين وماةاين
سالالالايطانه كا ولم نجد شالالاليفا  يما يخا  سالالالاته  و  والسأ ، ولعل السالالالبب كا ذلك هو ألياة تن له كا البلدان اإلسالالالالميا وعدم ا موالن والستهب

 بلد من البالس اإلسالميا لمدة الويلاب وللذا  اللذ عليه بالاحال ماةب وبالجوال ماة  باى.
(هالالالالالال ، عن عما جاور الخمسا واليمانين سنا ، ق اها  351توكا الن اف )رحمه هللا تعالى ( كا يوم اليال اق اليانا من شوال سنا )وفاته:

الالالال   يالاماله "ذألاأ الالذهبا كا ألاالاباله معاكالا ال ااق الكبالار ك الالييالا  وألالان رحماله هللا راهالدا ورعالا ت يالابكا بالدمالا ال اان الكايم وال ااقان ال ا ن
 .(7)"كانفاس باإلماما كا صناعاه مع ملور نس ه وورعه وصدا للجاه وبااعا كلمه وحسن ااطالعه واتساع معاكاه
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و الاافبحاى واكاأ احجل وهوعلى كااف المونب وهذا ما ن له احد الالبه   وألان لسالالالالالالانه رالبا بذألا هللا تعالى ياسس اييان ويالوها  ناق الليل
قال  بو الحسالالن بن الف الالل ال طان ح الالان  با ب ا الن اف وهو يجوس بنفسالاله كجعل يحاب شالالفايه  م ناسى بعلو صالالوته لميل هذا كليعمل ب 

بدار محمد بن سالالالالالالالالعيد  بو ب ا الحابا  و سار ابن ال الالالالالالالالايا كا سكن بدارأ المعاوف .(8)العاملون ياسسها  ال ا  م باج  نفسالالالالالالالاله رحمه هللا
 .(9)بنداس

 الثاني: شيوخه وتالميذه طلب امل
لإلمام الن اف شالالالاليوق تل ى عنلم العلم كا االباصالالالالاصالالالالان المخالفا والرملم كااة يلبذ عنلم العلم ويسالالالالانيا بلديلم وياابى على  شيييه  ه  :

بلدأ ومنلم من تكبد عناق السالالالفا من اجل  ن يال يه وييالالالاكله ، كابذ العلوم عن عدس ايا قليل ألان  يديلم ، كمنلم من ابذ عنه العلم كا  
ون ل لمابا والعارف باهلل تعالى.اوالف يه والمؤرق واللنوي و  المحدب والم ائ و  للم اح ا الوااالالالالل كا حياته العلميا والاابوياب كمنلم المفسالالالالا

الب لا على نفسالالالاله ومن بين هذأ احقوال الاا الازم بلا ون ل  عنهب قال) ي الن اف( حد نا و ألل ما تعلمه من شالالالاليوبه )رحمه هللا تعالى( لنا 
حد نا بل  بن هيالالالام قال سالالالمع  الف الالاليل بن  يا  ي ول من اسالالالاحوذن عليه اليالالاللوان ان طع  عنه مواس  "إسريس بن عبد الكايم قالي

كاالب إبااييم بن "ال حالد نالا محمالد بن يحيى الاويالانا حالد نا جعفا بن  با جعفا الااري قالالي.و ي الالالالالالالالالالالالالالا روى  بو ب ا الن الاف قال  (10)"الاوكيذ
 سهم إلى  ق له بسالالالالالم هللا الاحمن الاحيم  ما بعد كإنا  وصالالالالاليك با وى من ال تحل معصالالالالالياه وال ياجى اياأ وال يدرب الننى إال به كإنه من 

جانب شالالالبللا كلاالالالا بالحالل الصالالالاكا كيلا إال ما ال بد له منه من ألسالالالاة شالالالابلا اسالالالاننى عز وشالالالبع وروىب وانا ل من رهاة الدنيا كااأللا و 
سالالمع   ".وألان يخام سرسالاله بالدعاق لطالبه وهذا ما ن له عبيد هللا بن عيمان قالي(11)"صالاللبه ب و وب يواري به عورته  الم ما يجد و بيالالنه

على قلوب م  قلوب م بذألاأ و لسالالالالالالناكم بيالالالالالال اأ وجوارح م بخدماهبوال جعلهللا  عما "يدعو بلذا الدعاق إذا كاانا وانصالالالالالالاكناي الن اف با ب ا 
وألاب عن بع الالالالاللم كا بنداس والكوكا والبصالالالالالاة والموصالالالالالل وم ا والمدينا والجزياة وبالس اليالالالالالام ومصالالالالالا وبالس .(12)"ربانيا ححد من بلي اه

 بااسان واياها من البلدان ب وشيوبه هم ي
 .(13)(هال288بو جعفا الس طا ،)ناحمد بن الف لي بن جابا بن شاذان ،  •
 .(15)(هال 290،)ن(14) حسنون بن اللييم ي بوعلا الدوياي الم ائ البنداسي •
 .(16)(ه 290ال اسم بن احمد الخيافي بو محمد الاميما الكوكا الم ائ، )ن •
 .(17)(هال291سليمان بن يحيى ال بي  بو  يوب البنداسي الم ائ ،)ن •
 .(18) (هال294عبد الصمد بن محمدي ابن  با عماان ، بو محمد العينونا ،)ن  •
 .(19)(هال294ن)ب محمد بن إسحاايابن وهب بن  عين ،  بو ربيعا الم ا •
 .(20) (هال 299)نب محمد بن يحيى ي  بو سعيد ،س ن سميذ  •
 . (21) ( هال 300)ن ب ابن حماس بن ملاان الااري الجمال احررا الم ائ ب ابذ عنه الن اف كا مدينا الاي  الحسن بن علا ي •
المسند • النسوي صاحب  الخااسانا  الييبانا  الابا   عطاق  بو  بن  النعمان  بن  العزيز  عبد  بن  عاما  ابن  سفيان  بن   ) ب (22)الحسن 
 . (23) (هال303ن
 .(24) ( هال303)ن بال ايا بن كاح بن جايل  بو جعفا البنداسي  ابن كاح ياحمد •
 . (25)(هال 304)ن محمد بن موسىبيوس  بن الحسن الااريي بو يع وبب  •
 .(27)(هال306ن)ب( 26) قال النقاش سمعته بمروب بو رجاق بن موسى بن الايف بن روح اللورقانا محمد بن حمدويه •
 .(28)( هال  307 ناحمد بن سلل بن كيزران االشناناب بو الابا  الم ائ ) •
 . (29)(هال310 ن با  بن الف ل بن شاذان بن  يسى الااري الم ائ ) •
 .(31)  بوقد سمعه الن اف كا مدينا الباساان(30) (هال310ن)  محمد بن هارون ابن ناكع  بو ب ا الامار بم ائ  هل البصاة  •
 . (32)(هال310ن)  ببن الابا  بن الوليد البجلا  بو الحسن الم انعا يعلا •
(هال 317ن)  ب الزبيا احمد بن سليماني ابن عبد هللا بن عاصم بن المنذر بن حواري رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( الزبيا بن العوام   •

 .(33)كا البصاة
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 . (34) (هال338علا بن محمد ابن احمد بن الحسن، البنداسي،)ن •
 . (35) (هي317بطبرية, )تسمعه الن اف  الاها بن علا بن عبدو   بو الطيب مولى بنا هاشم الطباانا ال طان ال ااا  •
 .(36)محمد بن احمدي ابن إبااييم   بو الفا  الينبوذي البنداسي •
 .(37)يوس  بن يع وب الواسطاي  بو ب ا احصم  •
 .(38) الاقاي  بو الحارب محمد بن احمد نزيل الاسو  •
 .(39)الحسين بن إسريسيابن البارب بن هييم  بو علا احنصاري اللاوي  •
 .(40) رالفاييانا ي بو محمد عبد هللا بن محمد بن سيا •
 . (41)االبفشي بو عبد هللا هارون بن موسى بن شايك الانلبا •
 . (42) "بانطاكيهسمعاه " الف ل بن محمد العطار،قال الن افي •
 .(43)احمد بن انس  ابذ عنه الن اف كا سميذ •
 .(44) علا الحسن الجدب ابذ عنه الن اف كا بنداس  •
عنه ال ااقة    روى "ي ذألان ألاب الاااجم إن الذين تل وا العلم عن الن اف  عداس أليياة من الطلبا،وهذا ما ن له لنا اإلمام الذهبا ك الي  تالمهذه 

. وتدل الاوايان المن ولا من ألاب الاااجم  ن هؤالق الطالب تل وا عنه العلم كا مناالذ مخالفا من البالس (45) بلذ ال يحصى عدسهم  عااا
للاعلم ب    والبصاة والكوكا واليام والحجار ومصا وبالس بااسان واياها من البالس اإلسالميا الاا سبللا إما للاعليم  و  بنداسأل  اإلسالميا،

مما جعله ماسة علميا كا االب ألاب الافسيا وال ااقان واللنا .وهؤالق الطالب   الواال كا إباار نااجه العلما والفكاي،  وألان لطالبه اح ا
 منلم من وصل إلينا نااجلم العلما ومنلم من ب ي  نااجاتلم محفوما كا بطون الكاب والمخطوالان وهمي 

 .(46) (هال324بن موسى بن الابا  البنداسي، صاحب ألااب ال ااقان السبعا ب )نبن احمد  ب ا ابن مجاهدي بو •
 .(47) ( هال381قا  ببنداس على الن افب)ن االصبلانا، ااحمد بن الحسين بن ملاان ي بو ب  •
 .(48)( هال 385)نبالدارقطنا علا بن عما بن ملدي بن سعوس بن نعمان •
 .(49)( هال393بو إسحاا الطباي المالكا الم ائب)نا إبااييم بن احمد •
 .(50)(هال393احمد بن محمد بن احمد يبن الحسن بن سعيد  بو علا االصبلاناب)ن  •
 . (51)( هال394محمد بن احمد بن احمد بن ألامل  بو الحسين الدالل،)ن •
 .(52)(هال 400)نب بو الحسن الم ائ من كار  علا بن جعفا السعيدي •
 .(53)(هال404ويعاف بال طانب)ن  بو الفا  النلاوانا عبد الملك بن ب اان •
 .(54)( هال400الحسين بن محمد بن بل   بو عبد هللا الم ائ ب)ن •
 . (55)( هال407لمحاملا ب)نامحمد بن احمد بن ال اسم بن إسماعيل بن محمد سعيد بن  بان  بو الحسين ال با ال ااا المعاوف بابن   •
 .(56) (هال410 لعجلاب)ن محمد بن عيمان  بو ال اسمالواحد بن  عبد •
 .(57) (هال408الموصلاب)ن  بن محمد بن سعيد  بو الفال عبد هللا بن عبد الملك  •
 . (58)(هال408 بو محمد الم ائ ،)ن الحسن بن محمد بن يحيى بن الفحام •
 .(59)( هال412لفال محمد بن احمد بن محمد بن كار ،)ن ا  بو ابن  با الفوار  •
 .(60)(هال 413ب)ني بن إسحاا  بو سلل الع با  محموس بن عما بن جعفا •
 .(61)(هال413عبد العزيز بن جعفا بن محمد بن إسحاا بواساا ب)ن •
 .(62)( هال 417)ن بالبنداسي الع باي م اي العااا  بن حفا  بو الحسن بن  لحماما علا بن احمد بن عما •
 .(63) ( هال419بن ساوس  بو الحسن المعاوف بابن اليب الارار )ن علا بن احمد بن محمد •
 .(64)( هال423عبد الاحمن بن عبيد هللا بن محمد بن الحسين  بو ال اسم السمسار المعاوف بابن الحابا )ن •
 . (65) (هال433علا بن محمد بن علا  بو ال اسم العلوي الحسينا الزيدي الحاانا الحنبلا  وألان  با من ر أ )ن •
 .(66)(هال 445لبنداسي البزار )ناحمد بن إبااييم بن شاذان ا  بو علا الحسن بن  با ب ا ابن شاذان  •
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 الثالث: مؤلفاته طلبامل
  تناقل  ألاب معاجم المخطوالان والمطبوعان مؤلفان هذا العالم الجليل منلا كا ال ااقان ال ا نيا ومنلا كا الافسيا ومنلا كا سياة النبا 

 هذأ الكاب وها ي  عليه الصالة والسالم  ومنلا مواوعان تابويا إرشاسيا وقد  حصينا
 وياناول هذا الكااب علم المنطذ.ب (67)كااب اد الع ل •
 وياناول هذا الكااب علم ال ااقان.ب (68) جزق الن اف •
 هللا تعالى(  هوياناول هذا الكااب مناسك الحج على مذهب اإلمام الياكعا )رحمب  (69) المناسك  و كلم مناسك الن اف كا المذهب الياكعا •
 وياناول هذا الكااب المفاسة ال ا نيا وما يناماها من احلفاظ.ب (70)علم الوجوأ والنظاةا •
 .وياناول هذا الكااب اايب ال اان من احلفاظ مع بيانه للا بالياح واإلي احب (71)اإلشارة كا اايب ال اان •
 . ال اان الكايم مع بيان معانيلاوياناول هذا الكااب إي اح بعض من  يان ب (72) الموال كا ال اان ومعانيه •
 وياناول هذا الكااب  ببار ال صاصين كا رمانه . ب (73)  ببار ال صاص •
 وياناول هذا الكااب الاابيا واإلرشاس.ب (74)ذم الحسد •
 وياناول هذا الكااب سياة النبا محمد )صلى هللا عليه وسلم(. ب (75)سالةل النبوة  •
 وياناول هذا الكااب ابار المواايع الاا تناوللا ال اان الكايم بالبحا والبيان.   ب (76)كااب احبواب كا ال اان •
 .   (  7الفجاي )چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ وياناول هذا الكااب ذألا احمم الساب ا وها تفسيا قوله تعالى ب (77)كااب ارم ذان العماس  •
 . علم القراءاتوياناول هذا الكااب ب (78) كااب المعجم احوسط •
 وياناول هذا الكااب علم ال ااقان.ب (79) اكااب المعجم احصن •
 وياناول هذا الكااب علم ال ااقان مع ذألا ال ااق ويسناس ألل قارئ.ب (80) كااب المعجم احكبا كا  سماق ال اان وقااقتلم •
 وياناول هذا الكااب علم ال ااقان.ب(81) كااب السبعا بعلللا الكبيا  •
 وياناول هذا الكااب علم ال ااقان. ب (82) كااب السبعا احوسط •
 وياناول هذا الكااب علم ال ااقان. ب (83) كااب السبعا احصنا •
 .(84) ويسمى بافسيا شفاق الصدور بكااب الافسيا الكبيا •
 وياناول هذا الكااب علم ال ااقان من الايذ الكساةا.ب(85) كااب الكساةا •
 وياناول هذا الكااب علم ال ااقان من الايذ حمزة . ب(86) كااب حمزة •
 وياناول هذا الكااب علم ال ااقان من الايذ بل  بن هيام.  ب(87)كااب ال ااق اليمانيا،إااكا السبعا رواته بل  بن هيام البزار •

 املبحث الثاني :أقوال النقاش يف تفسري سورة البقرة
تنا ان  قوال الن اف كا العديد من ألاب الافسيا وها كا  صللا من ولا عن تفسياأ الكبيا المسمى بالالال)شفاق الصدور( وهو مخطوف ومحفوظ 
كا الم ابان العالميا لم ي اب له  ن يخا  من  قبيا هذأ الم ابان ؛ ولعل السبب كا ذلك يعوس لوجوس نسخه واحدة ولعدم الحصول عليلا  

صعوبا على الباحيين  ن ي وموا بدراسالا وتح ي لاب هذا من جانب ومن جانب  با ك د تكلم عن هذا الافسيا  كيا من واحد  جعل من ال
وقدح به ون دأ مما جعل الكيياين يعزكون عنه .جاقن ككاة جمع هذأ الاوايان واحقوال المانا اة كا بطون  ملان ألاب الافسيا وال ااقان 

ف على هذأ اي ار وسراسالا وبيان ما كيلا من  قوال للعلماقب كام ابايار سورة الب اة ؛حنلا  م ال اان وكاتحا  وبعض ألاب الحديا للوقو 
تفسياأ ب وألان  بطا البحا ت  ا جمع ألل ما ذألا عن الن اف من قول وروايا وقااقة وتفسيا تناول معناأ باللنا  و الف ه  و اياها من 

بيان  قوال العلماق كيلا ب م جاقن النايجا كا الح م بلذا ال وال  و الاوايا  و ال ااقة .    الصعوبان الاا  العلوم ب م تو ي لا وسراسالا و 
واجل  البحا ها  ن بعض ألاب الافسيا تييا إلى ال ول المن ول كا بعض اححيان بدون ذألا قاةله واالكافاق باباران مخالفا ألال)كساأ  

. مما جعل من الصابا معاكا ال اةل للذا ال ول ب  كان قوال للن اف  م قوال ميابلا ل ولهب لذا تم  بع لم ب كسا ب قال اباون ب واياها(
اسابعاس الكييا من احقوال الاا لم تيا إليه صااحا ب كما جمع من  قوال ي اس ي ون قليال عما جاق كا ألاابه احصلا هذا من جانب ب 

 مناسبا لافسيااتلم و راقهم كا تفسيا اييا .  ومن جانب  با  ن العلماق ابذوا منه ما وجدوأ
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 سورة البقرة
 چچ  چ  چ  ڇ    چڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ قال تعالى ي  .1

 .(88) "ي ال صاع ا وصع ا وصاقعا بمعنى واحد"چڃ     چ قال الن اف كا ي 
وجاق كا لسان  (89)"وقد ُصِعَذ ال وم، وُصع وا  وي الي ها الصواِعذ، والصواِقع  ،  وصاقَعا   صاِعَ ا، وَصْعَ ا وكيلا  الب لناني  ي"  الدراسة

ْعُذ ميل النيا يْلبذ اإِلنسان من الحاِ  واياأ وميُل الصاِع ا الصوُن   "العاب رياسة على ماذألا ي ْع ا الَنْييا والصَّ الصاِع ُا العذاب والصَّ
 . (90)"اليديد من الاعدة يس ط معلا قْطعُا نار

 لمعنى اللنوي . مواك ا  ليما ذألاأ الن اف ألان  النتيجة
 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇچ قال تعالىي .2

 . (91) تعالى علمه )  ي اسم ( أللما واحدة عاف منلا جميع احسماق هللا انه   راا هللا عنلما روى الن اف عن ابن  با 
الطباي عن قااسة كا   اإلمام ل  كن  .(92)ي تناول المفساون هذأ اييا بلقوال عديدة حول تعليم هللا سبحانه وتعالى حسم عليه السالم  الدراسة

علمه اسم ألل شاق، هذا جبل، وهذا بحا، وهذا ألذا وهذا ألذا، لكل شاق،  م عا  تلك احشياق على  "قولهي"وعلم  سم احسماق ألللا"، قالي  
َعَاَ  َعَلْيِه  "َقالي  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ چ  ب ون ل ابن ألييا َعِن اْبِن َ بَّاٍ ي(93)" الي  نبفونا بلسماق هؤالق إن ألنام صاسقينالمالةكا ك

، َكِ يَلي َهَذا اْلِحَماُر، َهَذا اْلَجَمُل، َهَذا اْلَفَاُ   َوابِ   . (94)"َ ْسَماَق َوَلِدِأ ِإْنَسان ا ِإْنَسان ا، َوالدَّ
ي"وهذأ   ك ال  وهذا ما  كدأ ابن عطيا بعد  ن ن ل  قوال العلماقالمفساون،  ي  ن ما ذألاأ الن اف هو واقع كا االحاماالن الاا قال به    النتيجة

 .(95) كللا احاماالن قال النا  بلا"
 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  چ ي تعالى الق .3

وقالوا سبحانكب ولو لم ييااف عليلم إال الصدا كا اإلنباق لجار للم    ،ي لم يسغ للمالةكا االجالاسچچ  چ    ڇ چكا  قال الن اف
كلم ييااف عليه اإلجابا، ك ال ولم يصب ولم يعن  وهذا بين البفاق    "ألم لبي   "  ماةا عام حين قال له    االجالاس ،وألما جار للذي  ماته هللا

 . (96) يه
روي  ن المالةكا قال  حين بلذ هللا  سمي ليخلذ ربنا ما شاق كلن يخلذ بل ا  علم منا وال  كام عليه، كلراس  "ي قال الحسن وقااسةي  الدراسة  

 .(97)المعنى إن ألنام صاسقين كا سعواكم العلم ك بهللا تعالى  ن يايلم من علم  سم وألااماه بالف ما منوا
وهو عدم صدقلم مع  نلم معصومون من الكذب واياأ. و جيب بلن  قال ابن عاكاي "اقا   اييا  ن الياب  كا نفس احمور صدا ذلكب

ال يحاا  إلى هذا وألانوا يجيبون عن السؤال بلن احصل  بالكذب عندنا هو الخبا ايا المطابذ لما كا نفس احما سواق ألان عمدا  و سلوا
ا بباا  حاى  ي ال كيلمي إن  اعا اسهم مخال  لما  الذي  يعا    يه الاصديذ والاكذيب منا  عنلم بكإنلم ال يجيبون بياق، كلم يعا دو 
 .(98) كا نفس احما  ي ون اإلببار عنه ألذبا،  و مواك ا  ي ون اإلببار عنه صدقا بوجه"

  چ ِإْن أُلْنُاْم صاِسِقينَ چكا  نا إن اساخلفاكم سبحام بحمدي وقدسام لا. وقال قومي معنى اييا   چ صاِسِقينَ چقال  باوني قال ابن عطياي"
 .(99) "قال ابن عطيا ي وهذا ألله محاملكا جواب السؤال عالمين باحسماقب 

 ي  ن ألالملم  ياحمل ذلك المعنى     وللذا قال ابن عطيا ي"وهذا ألله محامل"ب  ي ع كا ساةاة ما قال عنه المفساين بك ول الن اف    النتيجة:
 چہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ  قال تعالىي

 ن هللا إنما  ما المالةكا ي  وروى عن م اتل  ،    إن سجوس المالةكا حسم إيماق وب وع"  يچہ  ہ  ہ  ہ    ھ  چ الن اف كا  قال
 . (100) "بالسجوس حسم قبل  ن يخل ه

سجدن النخلا إذا مال  وسجدن ي الميالن والخ وعب والعاب ت ول  ي كا اللنا هو كلصل السجوسابال  كا حال السجوس يسم  يالدراسة
.وقال علا بن  با    "تعبدهم هللا بالسجوس يسم، والاباسة كا ذلك هلل"ي  )راا هللا عنلما(الناقا إذا اللاللن ر سلا ومال ، ك ال ابن  با 

 .  (101)"حيا ألسجوس  بوي يوس  عليه السالم، ال سجوس  باسةإنما ألان سجوس ت"ي)راا هللا عنلم(الالب وابن مسعوس وابن  با 
   ما ما ن للعن م اتل ك د قال عنه ابن عطيا يال اان ياس على هذا ال ول و ب  من ساةاة اللنا كا بيان معنى ايياالن اف  لم يخا     يالنتيجة  

 (. 72صي )چۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ ب وله تعالى ي
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 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ قال تعالىي .4
 .(102) وتكونين سفيلا، وقد ألن  حليماي چائ   چالن اف كا  قال

يِ  ِبَلَساِنيِدِأ  "كا تفسيا هذأ اييا الكييا من ال صا اإلسااةيليا وكا هذا قال ابن ألييا ي    يورس  الدراسة دِ  َلِ  أَلالسُّ ُاوَن ِمَن السَّ َوَقْد َذَكَا اْلُمَفسِ 
ِا ا  .(103")ْلَحيَِّا َوِيْبِليَس، َوأَلْيَف َجَاى ِمْن ُسُبوِل ِإْبِليَس ِإَلى اْلَجنَِّا َوَوْسَوَسِاهِ َوَ ِبا اْلَعاِلَيِا َوَوْهِب ْبِن ُمَنبِ ٍه َوَاْيِاِهْم َهاُهَنا َ ْبَبار ا ِإْسَااِةيِليَّا  َعْن ِقصَّ

إن  م الا الن اف تبين لنا  ن حواق ألان  قبل  ن ت ع كا حباةل الييطان ووسوساه ألان  ذا ح ما وبعد الوسوسا  صبح  ايا مدرألا بما 
َفاَهُاي َنْ ِيُض الِحْلِم، َسِفَلْ   حالُملمي َقلَّْ .الَسفَ  صابلا من بفا كا الع ل ب جاق كا معجم العين ي   َفاُأ والسَّ َفُه والسَّ ُهي ادُّ الحلِم، و صله  السَّ

 .(104)الِخفَُّا والحاألُا. ي الي َتَسفََّلِ  الايُل اليجَا،  ي مالْ  به
 لم يخا  الن اف عن المعنى الذي تحامله ايياب وذألا ال ول ابن عطيا وال االبا مع العديد من  قوال المفساين.  يالنتيجة
 چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  .5
كا  قال    السماق    "إنيچٱ  ٻ  ٻ  ٻچ الن اف  إلى  الجنا  من  هو  إنما  اليانا  إلى  ب  اللبوف  هو  إنما  اييا  تاتيب  كا  واحول 

 .(105) "احر 
بل هو هبوف واحد وهذا ما  ورسأ  ي  الدراسة   يعنا  ن هناب  كيا من هبوف  اللفظا ال  تكاار  الن اف  ن  تفسيا ياى  كا  لآليا الااري  أ 

اللبوف احول ايا اليانا كاحول من الجنا إلى  :  الجباةا  المسللا احولىي ذألاوا كاةدة تكايا كا احما باللبوف وجليني احولي قال" اليك
من سماق الدنيا إلى احر  وهذا اايف من وجليني  حدهماي نه قال كا اللبوف احولي ولكم كا احر  مسا ا كلو   سماق الدنيا واليانا

[ ع يب اللبوف اليانا  36كان االسا اار كا احر  إنما حصل باللبوف اليانا لكان ذلك قولهي ولكم كا احر  مسا ا ومااع ]الب اةي  
الياناي ايبطوا منلا وال ميا كا )منلا( عاةد إلى الجنا. وذلك ي ا ا ألون اللبوف اليانا من الجنا.   ولى. و انيلماي  نه قال كا اللبوف 

اابا الوجه الياناي  ن الاكايا حجل الالكيد وعندي  يه وجه  الا  قوى من هذين الوجلين وهو  ن  سم وحواق لما  تيا بالزلا  ماا باللبوف ك
 ن احما باللبوف لما ألان بسبب الزلا  بعد الاوبا وجب  ن ال يب ى احما باللبوف كلعاس هللا تعالى بعد احما باللبوف ووقع كا قلبلما  

حن   احما باللبوف ماة  انيا ليعلما  ن احما باللبوف ما ألان جزاق على ارتكاب الزلا حاى يزول بزواللا بل احما باللبوف باا بعد الاوبا
 . (106)م"احما به ألان تح ي ا للوعد الما د

 . (107) حجل الالكيدألان  ال ول بان الاكاار  ألابن عطيا وال االبا والسمين الحلبا و كدوا  االب المفساون    ن للا  لا الن اف كا ايياو م   يالنتيجة
ڦ  ڦ  ڄ   چ الن اف كا  قالچڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ قال تعالى .6

م ن  ن يعامد انه ألان يفطا بالليل كلما نا على  صلا الصوم حنه تعالى لو ذألا احيام حكا هذأ اييا إشارة إلى  "  ن    يچ ڄ  ڄ
 . (109) "إن اسم الذي الا طاه صابوب "ي  ي ا .وقال(108) "واصل  ربعين ليلا بلياملا(  عليه الصالة والسالم ) الليالا اقا   قوة الكالم انه

وألان تفسيا احربعين بليلا سون يوم، حن  ول اليلا ليلا اللالل، وللذا  رق بالليالا، واعاماس "يوتبعه االلوسا  حيان     بوقال    يالدراسة
،  و  (٣٧يس:  )چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     چ العاب على احهلا، كصارن احيام تبعا لليالا،  و حن الظلما  قدم من ال وق بدليل

الافسيا باليوم  م ن  ن يعا د  نه ألان يفطا بالليل، كلما نا على الليالا اقا   ساللا على مواصلاه الصوم ليال ونلارا، حنه لو ألان  
وُموسى "  : ما ما جاق كا تسميا موسى كلجاب عن ذلك(110)"  قوة الكالم  نه واصل  ربعين ليلا بلياملا. وهذأ المواعدة للاكلم،  و إلنزال الاوراة 

وأللن من  ب بالململا  ى"س"وهو اليجا واي ا إلى  "وشا"وهو الماق  "مو"ماألب من اسم  عجما ال ينصاف للعلميا والعجما ، وي الي هو 
صابوب ب بعد  ن  ورس قصا موسى مع ا  الا طاه ألان اسملوللذا قال الن اف  ن من  .(111) "سماأ به  راس ماق البحا والاابون الذي قذف  يه

 قومه . 
ماة بدون ذألا اسمه ب وماة يذألا اسمه ب وكا النالب يااألون ال ول بدون  الن اف    عنن ل  لا يتابعنا الافاسيا وجدنا  ن االب ن  يوبعد  النتيجة

 ييا.عند تفسيا امعنى البيان كا لي ون  ساسا  الاعليذ عليه 
 چىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ  قوله تعالى .7
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اييا   الن اف  عرو بما   چی  ی  جئ  حئ  مئ   چ كسا  بن  با   اأ  قالي"ن  النعال انه  لبا   على  وحض  النفس  تسا  الصفاة 
 . (112)"الصفا
واليانايلبس النعال    چىئ  يئ چي  الن اف إلى قسمين احوليالصفاة تسا النفس الن هللا قالالمعنى كا اييا عند  ين سم    ي   الدراسة
َلِبَس َنْعال صفااق لم يزل كا ساور ماسام الِبَسَلا، وذلك  "قاليانه    ابن  با   روى ذلك عن     باحصفا ي    َمْن  جئ  حئ    چ قول َّللاَّ

 (113)"چمئىئ  يئ
روى عنه  و ابن العذراق روى عن ابن جايج  " اليكعن ابن  با  )راا هللا عنلما(  الاوايا    ي ذألا ابن  با حاتم كا تخايج هذاالنتيجة

.كلذأ الاوايا  )114) "سلل بن عيمان العس اي سمع   بى ي ولي ابن العذراق الذي روىي من لبس نعال صفااق ، وهو حديا ألذب مواوع 
 الاا اسايلد بلا الن اف ها روايا م ذوبا.

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ    چ قوله تعالى .8

 ېئ  
الخطاب كا هذأ اييا لألنصار حنلم لما اسلموا  حبوا سالم اليلوس للاااعا الاا ألان  "يچۉ  ې  ې  ې    چ كا    الن اف  قال  

 .(115) "بينلم
َ ْن ُيْؤِمُنوا چالخطاب لاسول َّللاَّ صلى َّللاَّ عليه وسلم والمؤمنينچ َ َكَاْطَمُعونَ چ"الزمخيايياييا بلقوال عدأ ك ال تناول المفساون ي  الدراسة
كا  "  ما ابن الجوري ك ال كا تفسياأي  .(116) "يعنى اليلوس  چ َكآَمَن َلُه ُلوف  چ ن يحد وا اإليمان حجل سعوتكم ويساجيبوا لكم، أل ولهي  چ َلُكمْ 

المؤمنون،  وم اتل.والياناي  نلم  ابن  با ،  قاله  باصا،  وسل م  عليه  هللا  صل ى  النبا   اييا  ال ا  قوالي حدهاي  نه  بلذأ  المخاالبين 
ألان   لاا  ت دياأي كاطمعون  ن تصدقوا نبي م، قاله  بو العاليا وقااسة.واليالاي  نلم احنصار، كإنلم لما  سلموا  حبوا إسالم اليلوس للاااعا ا

 .(117) بينلم، ذألاأ الن اف
 ي ما ذألاأ المفساون عن اييا يحامل المعانا جميعلا الن الخطاب كا اييا ييمللم جميعا.النتيجة 

تعالى .9 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ قوله 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ  چڃ ڃ چ چ چ ڃڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ

سمع   حمد بن يحيى  علب    "يچ ڦ ڦ ڦ چكاالن اف    قالچ ک گ گ  گ گ ڳ کژ ژ ڑ ڑ ک ک ڈڈ
وهذا الكالم الذي  شار إليه الن اف هوي "ما روي  .(118") كاا بينلما  وقد قيل له هذا الكالم عن  با عماو ك ال هذا ألالم المجانين يعنا ال

وروي عنه من وجه  با قال ما صار كا  يديلم كلم ُ سارى  ب  لم يؤسا كلو  ساى    قال ما ُ سا كلو ُ سارى وما  البصاي   عن  با عماو
 .(119) "وما جاق مسالساا  كلو  ساى 

أ واإِلَسارُ   "معنى  ساىيل  ي جاق كا قامو  المح م والمحيطالدراسة َيْلِساأ َ ْساا  ويَسارة  َشدَّ والجمع ُ ُسا  واحِسيُا اَحِبيُذ بما ُشدَّ به    َ َسَاأ 
 .(120)"َمْحُبوٍ  كا قدٍ   و ِسْجٍن َ ِسيا  و صله من ذلك وألل  

يِن ِمْن َاْيِا َ ِلٍ ، َوَقَاَ  اْلَباُقوَن ِبَ مِ   چ ڦ چَكَ َاَ  َحْمَزُة  "ي  ك ال   النيا ذألاها صاحب   ما ما جاق كيلا من قااقة   ِبَفْاِل اْلَلْمَزِة َوُسُ وِن السِ 
ينِ   .(121) اْلَلْمَزِة َوَ ِلٍ  َبْعَد السِ 

 ة كا هذا الموالن قااقتان ب وال ااققااقة ال ااق  وجاقن    (70- 69مجامعا كا سورة احنفال اييا )  "احساى واالسارى  لفظا "  ورسن  يالنتيجة
 بين اللفظاين. يفاقون حاى ذلك بما جاق عن لسان العاب لا بجاق كا توجيلكسنا مابعا  هاإنما 
تعالى .10 ک ک ک گ گ گ  کڈ ژ ژ ڑ ڑ ڈچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ     ڎچ قوله 

 .(122) "كلااف الحب إلى هللا والمعنى ألحب المؤمنين هلل  "يچڎ     ڎ چ كا  الن اف  قال چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ُس،   " ال يك  هذأ اييا قوال المفساين كا  ال االبا    ن ل  يالدراسة ، َقاَلُه اْلُمَباِ  ِ َعَلى اْلَحذِ  َ ْي ُيِحبُّوَن َ ْصَناَمُلْم َعَلى اْلَبااِلِل أَلُحبِ  اْلُمْؤِمِنيَن هللَّ

ا ُ  ِ َمَع ُقْدَرِتِه. َوقَ   ي   َوَقاَل َمْعَناُأ الزَّجَّ َؤَساُق َ ْي َ نَُّلْم َمَع َعْجِز اْحَْصَناِم ُيِحبُّوَنُلْم أَلُحبِ  اْلُمْؤِمِنيَن هللَّ ي اْلُمَااُس ِباْحَْنَداِس الاُّ يُّ دِ  اَل اْبُن َ بَّاٍ  َوالسُّ
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اي َمْعَنى اُ  َ ْي    ي يسؤون َبْيَن اْحَْصَناِم َوَبْيَن َّللاَِّ   چڌ ڎ     ڎ چ اْلُماََّبُعوَن، ُيِطيُعوَنُلْم ِكا َمَعاِصا َّللاَِّ...َوَقاَل اْبُن أَلْيَساَن َوالزَّجَّ
ِحيلُ َتَعاَلى ِكا ا  .(123) ْلَمَحبَِّا. َقاَل َ ُبو ِإْسَحاَاي َوَهَذا اْلَ ْوُل الصَّ
المؤمنين َ َشدُّ ُحبًّا هلل إلبالصلم وتي نلم    نجاق بعدها بلن هللا   ببا  لداللا ماالمعنى محاملا إن ما قاله الن اف كا هذأ اييا ي النتيجة 

 ب وألذلك ي ع كا المعنى الذي ذألاأ المفساون كا هذأ اييا "وهللا اعلم".  به
الن اف كا  سباب   قالچ ۈئ    ۈئ ېئ ېئ ېئ ۆئې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ قوله تعالى .11
 . (124) "نزل  كا   يف وبزاعا وبنا الحارب بن ألعب"ينزوللا
 . (125)ِقيَلي ِإنََّلا َنَزَلْ  ِكا َ ِ يٍف َوُبَزاَعَا َوَبِنا ُمْدِلٍج ِ يَما َحاَُّموُأ َعَلى َ ْنُفِسِلْم ِمَن اْحَْنَعامِ   " اليكا تفسيا اييا ك  ال االبا ورس هذا    ي  الدراسة 
ايا  ن  لما"براا هللا عن  "ابن  با هذا ال ول كا االب اححيان يعزى إلى  أليياا بو   تكار كا ألاب الافسياكما ذألاأ الن اف  ي  النتيجة

 .  (126)النيسابوري عزاأ إلى الكلبا
 چ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ  ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦچ قوله تعالى .12
 .(12٧)"وكا ذلك حديا عن سافل بن حنظلا والحسن البصاي والسدي"يچ ڤ ڤ ڤ ڦ      چ الن اف كا قال

ألان على النصارى صوم شلا رم ان ككان عليلم   "الحسن عن سافل بن حنظلا قاليبسندأ عن قااسة عن  ال ول  ي روى الطباانا  الدراسة
ن ملك ملك كما  ك ال ي لفن شفاأ هللا ليزيدن عياا  م ألان عليلم ملك بعدأ كلكل اللحم كوجع ك ال ي لفن شفاأ هللا ليزيدن  مانيا  يام  م ألا

 .(128) ا الابيع كفعل كصارن بمسين يوما" بعدأ ك ال ي ما ندع من هذأ احيام  ن ناملا ونجعل صومنا ك
تنيا وقالا كلو من تحايف سينلم كاوي عن     وكما جاق من رياسة    ايياالصوم بنا    احممهللا سبحانه وتعالى كا  على    إن ي  النتيجة

، ل د"اْلَحَسِن َقاَلي ب ما ما يخا (129) "وَ ياما معدوسان عدسا معلومابل  ألما ألابه علينا، شلاا ألامال    على ألل ُ ما  ألاب الصيام  نعم وَّللاَّ
وال ياابع عليه، وال يعاف سماع الحسن من سافل، وال يعاف لدافل  ال ول عن سافل ذألا اإلمام البخاري كا ألاابه الااريخ الكبيا ك الي"

 .(130)"إسراب النبا صلى هللا عليه وسلم
ٺ ٺ ٿ ٿ           ٿ ٿ  ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پچ قوله تعالى .13

 ڌڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڇڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   چ ڇ ڄڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤٹ ٹ ٹ ٹ

 چ گ    گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گڑ ک ک ک ک ڑڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
ہ ھ چ  ن النلار من اللوع الفجا ويدل على ذلك قول هللا تبارب وتعالى    ي"الن اف عن الخليل بن  حمد   ذألا -  

 .   " 114هود: چ ھ ھ   
 نا  بو يعلا الموصلا  نا عماو الناقد  نا  بو  حمد الزبياي  نا سفيان عن بن جايج عن عطاق عن بن  ي" حدقال  بو ب ا الن اف   -ب

النبا)صلى هللا عليه وسلم(   كجا   قاليالفجا با   ن  وتحام  يه    كجاان  الطعام  يحل  يه  الصالة وكجا  وتحل  يه  الطعام  يحام  يه 
 . (1٣1)"الصالة
وكا االسادالل بلذأ اييا نظا، ومن   ...وال ول كا نفسه صحيل،    "ابن عطيا ي  عنه  الن اف عن الخليل بن  حمد قال  اأح ما  :الدراسة  

 .(132) "يه عند مالك ال  اق  كل وهو ييك هل اللع الفجا  م لم يطلع كعل
َواِة َوَلْم ُيَخاِ َجاُأ ،"الحاكم كا المسادرب ك الي    و ما ما يخا الحديا  باجه ْيَخْيِن ِكا َعَداَلِا الاُّ َوَ ُمنُّ َ نِ ا    َهَذا َحِديا  َصِحيل  َعَلى َشْاِف اليَّ

ٍا ، َوِيْسَناُسُأ َصِحيل   بَقْد َرَ ْيُاُه ِمْن َحِديِا َعْبِد هللِا ْبِن اْلَوِليِد ، َعِن اليَّْوِريِ  َمْوُقوك ا َوَّللاَُّ  َْعَلمُ   . (133)"َوَلُه َشاِهد  ِبَلْفٍم ُمَفسَّ
 تفسيا اييا مما يدل على  ن ال ول م بول .احد كا ايا و ما ذألاأ الن اف له شاهد كا ألاب الافسيا وقد ابذ به كالنايجاي 
 چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائچ قوله تعالى .14

ب ك ال ألعب إنا السانكاها  ن  "َكاْعَلُموْا َ نَّ َّللا َ َاُفور  رَِّحيم  "روى الن اف  ن ألعب اححبار لما اسلم ألان ياعلم ال اان كلقااأ الذي ألان يعلمه
وعزيز ال   به ذا ينبنا  يك ال ألعبچ ې ې ى ى ائ  چ  ل ك ال ألعب أليف ت اا هذأ اييا ك ال الاجلوما بلما رجب  ي ون ه ذا  

 . (1٣4)"ح يم  يما يفعلهب يمنع عليه ما تايدأ 



   

         

 أقوال النقاش يف التفسري) سورة البقرة ( مجعًا ودراسة                      

  

  

 ما يؤيد هذا ال ول الذي ن له ال االبا وابن عطيا .   جدي لم   الدراسة
 يعد ذلك تفسياا لاليا .  يمنعه شاق وح يم  يما يفعل إن هللا سبحانه وتعالى عزيز ال ي النتيجة
 چىئ ىئ ی ی ی  ىئەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ    ېئ ېئ ېئچ قوله تعالى .15
 .(1٣5) "هو اباب ابيضچۆئ ۈئ ۈئ     چ  "يالن اف قال

قال مجاهدي هو ايا السحاب، ولم  ذألا ذلك اإلمام البنوي قالي"  وهو السحاب احبيض الاقيذ سما اماما  ، لا مللجمع  ي ملا   الدراسة 
إليه  هل احر ،   ينظا  النمام، كال  الحسني كا سااة من  قال  ال بابا  بيض،  تيللم، وقال م اتلي ألليفا  كا  إسااةيل  لبنا  إال  ي ن 

سبحانه   بظاهاها يوألل علملا إلى هللا تعالى   ن يؤمن اإلنسان.هذأ اييا وما شاكللا الاا تاكلم عن  يان الصفان هو  (136)"والمالةكا
 .، و ن هللا منزأ عن سمان الحدوبوتعالى
ي قال الن اف كا لفظا الظلل هو ال باب ب يدل على انه امن بظاها اييا و وألل علملا إلى هللا سبحانه وتعالى وهذا هو مذهب  النتيجة

 . السل  والخل  
 چ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ قوله تعالى .16
 ي صلوا الصالة الاا قد علماموها  ي صالة تاما بجميع شاواللا "  چ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  چ  يالن اف  قال .17

 .(1٣٧) "و رألانلا
ْ ا على هذأ  المفساون كا تفسيا ايياب ك ال بع لم  ابال   : الدراسة    باون    النعما، وقالالمعنىي ِإذا رال َبْوُكُكم، اذألاوا َّللاَّ سبحانه باليُّ

لوان ي  . (138) َصلُّوا ألما علمام صالة  تامَّا، يعنا  يما يسا بل من الص 
بكفساها  هل    يالنتيجة الوسطى ذألا بعدها صالة الخوف  الصلوان والصالة  بعد  ن ذألا هللا سبحانه وتعالى كا اييا المحاكظا على 

 الافسيا بلقوال مخالفا ألما ذألاأ اليعالبا 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ھڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھچ تعالىقوله   .18

 . (1٣9)"إنلم كاوا من الحمى "يچ ڱ ں ں ڻ چي الن اف  قالچڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ 
ُا َهؤاَُلِق َ نَُّلْم َقْوم  ِمْن َبِنا ِإْسَااِةيَل َوَقَع ِكيُلُم اْلَوَباُق، َوأَلاُنوا ال االبا ي قال تعالىي ذألا المفساون قصا هؤالق الذين  ماتلم هللا الدراسة "َوِقصَّ

َبَعَا  اَلٍف َبَاُجوا ِكَاار ا ِمَن الطَّاُعوِن  اَل اْبُن َ بَّاٍ ي أَلاُنوا َ رْ ِبَ ْاَيٍا ُيَ اُل َلَلا" َساَوْرَساَن " َكَخَاُجوا ِمْنَلا َهاِرِبيَن َكَنَزُلوا َواِسي ا َكَلَماَتُلُم َّللاَُّ َتَعاَلى. قَ 
، َكَلَماَتُلُم َّللاَُّ َتَعاَلى، َكَماَّ ِبِلْم َنِباٌّ َكَدَعا َّللاََّ َتَعالَ  ا َلْيَس ِبَلا َمْون  ا ، ى َكَلْحَياُهْم. َوِقيَلي ِإنَُّلْم َماُتوا َ َماِنَيَا َ يَّاٍم. َوِقيَلي َسْبعَ َوَقاُلواي َنْلِتا َ ْرا 
 َجاِلِلْم. َوِقيَلي ِإنََّما َكَعَل َذِلَك ِبِلْم ُمْعِجَزة  ِلَنِباٍ  ِمْن َ ْنِبَياِةِلْم،   َوَّللاَُّ  َْعَلُم. َقاَل اْلَحَسُني َ َماَتُلُم َّللاَُّ َقْبَل  َجاِلِلْم ُعُ وَبا  َلُلْم، ُ مَّ َبَعَيُلْم ِإَلى َبِ يَّاِ 

وا ِمَن اْلِجَلاِس َوَلمَّا َ َمَاُهُم َّللاَُّ  ِقيَلي أَلاَن اْسُمُه َشْمُعوَن.   وا ِمَن اْلُحمَّى. َوِقيَلي ِإنَُّلْم َكاُّ ِبِه َعَلى ِلَساِن ِحْزِقيَل النَِّباِ  َعَلْيِه  َوَحَكى النَّ َّاُف َ نَُّلْم َكاُّ
اَلُم، َكَخاُكوا اْلَمْوَن ِباْلَ ْاِل ِكا اْلِجَلاِس َكَخَاُجوا ِمْن ِسَيارِ  َكُلْم َ نَُّه اَل ينجيلم من المون شا، ُ مَّ َ ْحَياُهْم السَّ ِهْم ِكَاار ا ِمْن َذِلَك، َكَلَماَتُلُم َّللاَُّ ِلُيَعاِ 

اُب" حَّ ِ"، قال ال َّ  .(140)َوَ َمَاُهْم ِباْلِجَلاِس ِبَ ْوِلِه َتَعاَلىي" َوقاِتُلوا ِكا َسِبيِل َّللاَّ
انيد، وينما الالرم من اييا  ن هللا تعالى  ببا نبيه محمدا صلى هللا عليه وسلم  ببارا كا  ي وهذا ال صا ألله لين احسابن عطيا  قال  

م  بارة الانبيه والاو يف، عن قوم من البيا باجوا من سيارهم كاارا من المون، كلماتلم هللا تعالى  م  حياهم، لياواهم وألل من بل  بعده
ال معنى لخوف باة  والاااار مناا، وجعل هللا تعالى هذأ اييا م دما بين يدي  ماأ المؤمنين  ن اإلماتا إنما ها بيد هللا ال بيد اياأ، ك

 .(141) من  ما محمد بالجلاس. هذا قول الطباي، وهو ماها رص  اييا، ولمورسي ال صا كا هذأ ال صا رياسان اباصاتلا ل عفلا
 اإلسااةيليا الاا ذألاها العلماق ونبلوا عليلا .إن هذأ احقوال إنما ت ع كا الاوايان  يالنتيجة 
 ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں     ڱ      ڱ ڱ چقوله تعالى .19

  ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ ائى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

   چ حب جب               يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ
 (142) "هو االم لوف عليه السالمي" چ ڻ   ڻ ڻ ڻ ں ں     ڱ      ڱ ڱ چ كاوهب بن منبه   قال الن اف •
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 .(143) "ها المؤتفكا" ي چ ں چ كا  قال الن اف  •
العام مصدر ألالعوم سما به هذا ال در من الزمان حنلا عوما من اليمس كا الفلك والعوم  "  : چ ۉ  چ كا    قال الن اف •

 ".  ٣٣األنبياء: چ   ەئ ائ ائ         ى چكالسبل وقال تعالى 
 .(144)"  15محمد:  چ ک ک ک ک چ لم يانيا من قوله تعالى  ي" چ ائى ى  چ كا  قال الن اف •
 .(145)  "ناب البعيا  ذلك نيزننبالا ومن " ي چ ېئ    چ كا  قال الن اف •

َقَااَسةي ُهَو َعِزيز النَِّبا. َوَقاَل وهبي ُهَو إرمياق النَِّبا. َوَقالَ   اْبال :الدراسة   َكَ اَل  ُمَحمَّد بن    المفساون كا تفسيا الَِّذي ما على الَ ْاَيا 
اَلم اْلُمَ د  . َوأَلاَن قد بابلا، بْخانصا  المجمع عليهي َ نه أَلاَن َعِزيز النَِّبا ما على َقْاَيا، َيْعِناي على َبي   ب  ِإْسَحااي ُهَو اْلخ ا َعَلْيِلم السَّ

َناُأ لم ينان، َوِمْنه َقْوله َتَعاَلى اْلملك البابلا. َقاَل اْلكَساةاي لم ياسنه، َمْعَناُأي أَلَلنَُّه لم تلن َعَلْيِه السنون، وقط  من َساَعاه.َوَقاَل ُمَجاِهدي َمعْ 
اَحْصل  ب  چ   ڭ ڭ ڭ ڭ چ ِكا  أَلاَن  يامطى  ميلي  ألييا،  اْلَعَاب  أَلاَلم  ِكا  َوميله  َهاق  النونين  ِإْحَدى  ك لب   ياسنن،  لم  َ صله  َوقيلي 

َياق الطاةين  ِإْحَدى  ب ااةاين   چ ېئ    چب)يامطط(،ك لب   َوُهَو    يْ َا   النيز،  من  بعض،  على  َبْع َلا  ياألب  وبالزايي  نحييلا،  بالااقي 
 . (146) ااِلْرتَفاع
 ألان محامل الوروس كا اللنا . الن اف كما ذألاأ  ي النتيجة
تعالى .20  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چقوله 

   چ  ۓ ۓ
كا  سباب نزوللا  قال   اييا نزل  كا عيمان بن عفان    " يالن اف  راا هللا  "، وقيل كا علا بن  با الالب  "راا هللا عنه" ن هذأ 
 .(147)"عنه

"قال الكلباي نزل  كا ي  ي ذألا الواحدي كا ألاابه  سباب النزول  ن اييا نزل  كا سيدنا عيمان راا هللا تعالى عنه  ب ك ال    الدراسة
عيمان بن عفان وعبد الاحمن بن عوف،  ما عبد الاحمن بن عوف كإنه جاق إلى النبا ) صلى هللا عليه وسلم ( بلربعا  الف سرهم صدقا،  

ا  الف سرهم، كلمس   منلا لنفسا ولايالا  ربعا  الف سرهم و ربعا  الف  قااالا ربا، ك ال له رسول هللا ) صلى  ك الي ألان عندي  ماني
 هللا عليه وسلم (ي "بارب هللا لك  يما  مس   و يما  عطي ". 

بلقاابلا و حالسلا، وتصدا  و ما عيمان ) راا هللا عنه ( ك الي علا جلار من ال جلار له كا ازوة تبوب، كجلز المسلمين بلل  بعيا  
راكعا    - صلى هللا عليه وسلم    - وقال  بو سعيد الخدريي ر ي  رسول هللا  ب   على المسلمين، كنزل  كيلما هذأ اييا  - رأليا ألان  له    - باوما  

 چهللا تعالى  يهي  يدأ يدعو لعيمان وي ولي "يا رب إن عيمان بن عفان راي  عنه كار  عنه" كما رال راكعا يدأ حاى اللع الفجا، كلنزل  

 .(148) چ  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
بدليل سعاق النبا صلى هللا  ي ان ما ذألاأ الن اف قد ي ون عله االجماع من العلماق بان االيا نزل  كا ينا عيمان "راا هللا عنه  النتيجة

 . عليه وسلم
تعالى .21 كا    قال  چ   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   چ قوله  معناأ  "ي  چ ڭ ڭ ڭ   چالن اف 

ومنفاة للساةل إن  الم  و جفا إذا حام  م اببا تعالى بنناأ عن صدقا من هذأ حاله و  ماأ وحمله وعاتبه عمن يم ن  ن يوقع هذا من  
 .(149) "عبيدأ ويملاللم

 ولى   " َقْول  َمْعُاوف  "قال الملدوي واياأ الا ديا كا إعاابه "  ال يكالمبارألا  اييا أابن عطيا  قول الن اف كا معا  تفسيا   ي ن لالدراسة 
  .(150) "َوَمْنِفَاة  َبْيا  "

ورس عليه ابن عطيا ب ولهي" وكا هذا ذهاب باونذ المعنى، وينما ي ون الم در ألالظاها، والمنفاة الساا للخلا وسوق حالا المحاا . ومن 
هذا قول احعاابا، وقد سلل قوما ب الم كصيل، ك ال له قاةلي ممن الاجل؟ ك ال الللم افاا، سوق االكاساب يمنع من االناساب، وقال  

ل معناأ ومنفاة للساةل إن  الم  و جفا إذا حام،  م  ببا تعالى بنناأ عن صدقا من هذأ حاله وعا با  ماأ، وحمله عمن يم ن  الن افي ي ا
 .(151) ن يواقع هذا من عبيدأ ويملاللم
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حانه وتعالى  كفيلا الصدقا الاا يايدها هللا سبحانه وتعالى لاباسأ  ن تكون عن اليب نفس حنلا كا ح ي الا  ها قا  هلل  سب النتيجة :
 تلذيب النفو  وتلليف ال لوب ومن هنا جاق معناها ب ول الن اف  ومنفاة للساةل إن  الم  و جفا  . 

تعالى .22  ېئ      ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ    ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ چقوله 

هو االجاس  ي "چیچالن اف كا    قال  چ يب ىب مب خب حب جب يئىئ مئ حئ جئ ی  ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ
 .(152)"هذيلبلنا 

ن ل ابن عاسل كا تفسيا اييا عدة  قوال للمفساين ك ال ي والصلد ي احجاس احملس ب ومنه ي " صلد جبين احصلع " ي  ي باا  ي  الدراسة
  ب والصلد  ي ا صفا ب ي ال ي صلد ب سا الالم يصلد بفاحلا ب كلو صلد. قال الن اف ي " الصلد بلنا هذيل ".وقال  بان بن تنلب ي "
الصلد ي اللين من الحجارة " وقال علا بن  يسى ي " هو من الحجارة ما ال بيا  يه ب وألذلك من احراين واياها ب ومنه ي " قدر صلوس  

 .(153)"  ي ي بطيفا النليان " ب وصلد الزند ي إذا لم يورس نارا
 ن هذا ميل اابه هللا تعالى للعمل المؤذي والذي  يه ِمَناٍ ، ماهاأ مخال  لباالنه وهو ليس له شاق يوم   ذألا االب المفساين  يالنتيجة

 ييب  عليه شاق. ال ياما ألالحجارة الاا ال
تعالى .23  ے ے ھ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چقوله 

   چ  ۓ ۓ
ي ويحامل  ن ي ون منازعا إما من تنميض العين الن الذي يايد الصبا على م اوأ ينمض چ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ الن اف كا  قال
 .(154)عينه

أَلَذا ِقَااَقُة اْلُجْمُلوِر،   چ ھھ ھ ہ ہ چ قوله تعالىي"ك ول الن اف السابذ هو كا احصل جواب ل ول الياعا قال ال االباي    ي  الدراسة 
ِه َوَتَجاَوَر، َوِمْن َذِلَك َقْوُل ال  طِ ِامَّاِحي   ِمْن  َْاَمَض الاَُّجُل ِكا َ ْمِا أَلَذا ِإَذا َتَساَهَل ِ يِه َوَرِاَا ِبَبْعِض َح ِ 

ْاَما ِ  َلْم َيُفْاَنا ِباْلِوْتِا َقْوم  َوِللذُّ ... لِ  ُ َنا   َيْاَاْونَ                   ِباإْلِ
ْبَا َعَلى َمْكُاوأٍ   َقاَلي             -ُيْنِمُض َعْيَنْيهِ  َوَقْد َيْحَاِمُل َ ْن َيُكوَن ُمْنَاَزع ا ِإمَّا ِمْن َتْنِميِض اْلَعْيِن، ِحَنَّ الَِّذي ُيِايُد الصَّ

 َلا َلْسُ  َعْنَلا ِبِذي َعَمىِإَلى أَلْم َوأَلْم َ ْشَياَق ِمْنَك ُتِايُبِنا ...  َُامِ ُض َعنْ             
ْاَ اِق ِعْنَد اْلَمْكُاوِأ. َوَقْد َذَكَا النَّ َّاُف َهَذا اْلَمْعَنى ِكا َهِذِأ اْيَياِ  َوِيمَّا ِمْن َقْوِل اْلَعَاِبي  َْاَمَض الاَُّجُل ِإَذا َ َتى    -َوَ َشاَر ِإَلْيِه َمكِ اٌّ   -َوَهَذا أَلاإْلِ

ا ِمَن اْحَْمِا، ا َواْلنَ   َااِم   ْوَر الَِّذي ُهَو ِتَلاَمُا، َ ْي َكُلَو أَلَما َتُ وُلي  َْعَمَن َ ْي َ َتى ُعَماَن، َو َْعَاَا َ ْي َ َتى اْلِعَااَا، َوَ ْنَجَد َو َْاَوَر َ ْي َ َتى َنْجد 
 .(155)"َيْطُلُب الاَّْلِويَل َعَلى َ ْبِذأِ 

 جاق  قبيل المعنى اللنوي .ذألاأ الن اف كا تفسيا اييا كما  يالنتيجة
تعالى .24   ف الن ا قال        چ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ  ڭ  ڭ ڭ چقوله 
الف ا  ك ل من الننى ،الن الييطان ال ول  بعض النا  تلنس بلذأ اييا، كا    "إن  ي  چ   ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچكا

 .(156) "يبعد منهلإنما يبعد العبد من الخيا وهو لاخويفه الف ا 
ُا َعنكُ قوله تعالى .25 َدَقاِن َكِنِعمَّا ِهَا َوِين ُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَ َااق َكُلَو َبْيا  لُُّكْم َوُيَكفِ   ِبَما َتْعَمُلوَن م مِ ن َسيِ َفاِتُكْم َوَّللا ُ }ِإن ُتْبُدوْا الصَّ

 {.274بقوله تعالى }الَِّذيَن ُينِفُ وَن َ ْمَواَلُلم ِباللَّْيِل َوالنََّلاِر ِسا ا  {} 157{ب كالي هذأ اييا نسخلا271َبِبيا  {}
ِ َوَما ُتنِفُ وْا }لَّْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلالِكنَّ َّللا َ َيْلِدي َمن َيَياُق َوَما ُتنِفُ وْا ِمْن َبْيٍا َكألنقوله تعالى .26 ُفِسُ ْم َوَما ُتنِفُ وَن ِإالَّ اْبِاَناق َوْجِه َّللا 

{ بذألا الن اف  ن سبب نزوللا  ن النبا )صلى هللا عليه وسلم(  تا بصدقان كجاقأ يلوسي   272ِمْن َبْيٍا ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَ نُاْم اَل ُتْظَلُموَن {}
ك من صدقا المسلمين شاق كذهب اليلوسي ايا بعيد كنزل  اييا )لَّْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم ( كدعاأ  ك ال النبا )صلى هللا عليه وسلم ( ليس ل

َدَقاُن ِلْلُفَ َااق{ }الاوبا   .158{60رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم ( و عطاأ  م نسخ هللا ذلك بليا } ِإنََّما الصَّ
َبا ِإن أُلنُام مُّْؤِمِنيَن{}}َيا َ يَُّلا الَِّذيَن  َمُنوْا اتَُّ و قوله تعالى .27 {بروى الن اف  ن رسول هللا ) صلى هللا  278ْا َّللا َ َوَذُروْا َماَبِ َا ِمَن الاِ 

عليه وسلم (  ما ان ي اب كا  سفل الكااب لي يف لكم ما للمسلمين وعلي م ما عليلم  كلما جاقن  جال رباهم بعيوا إلى م ا لالقا اق 
وهم بنو عماو بن عميا من   يف وألان  للم على بنا المنياةالمخزوميين ك ال بنو المنياة ال تعطا شيفا كان    وألان  الديون لبنا المنياة
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الابا قد واع ب وركعوا  ماهم الى عااب بن  سيد بم ا ، ككاب به الى رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم( كنزل  اييا وألاب بلا رسول 
. } ِإن أُلنُام مُّْؤِمِنيَن{ روى الن اف عن م اتل بن سليمان انه قال  ن )إن(  159علم  بلا   يف ككف  هللا)صلى هللا عليه وسلم(الى عااب ك

 . 160كا اييا بمعنى إذ 
ِإَذا َما ُسُعواْ قوله تعالى .28 َلَداق  إذا سعي  الى  ساق اليلاسة     { ب قالي قال مجاهد معنى اييا ي ي التلب282}  }} َواَل َيْلَب اليُّ

 .161واسند  إلى النبا صلى هللا عليه وسلم انه كسا اييا بلذا المعنى 
29. {}  ي من ينزع عنه} َوُيَعذِ ُب َمن }{ب قالي } َ َيْنِفُا ِلَمن َيَياقُ 284} َ َيْنِفُا ِلَمن َيَياُق َوُيَعذِ ُب َمن َيَياُق َوَّللا ُ َعَلى أُللِ  َشْاٍق َقِديا 
 .  162 ي من  قام عليه   }اُق َييَ 
بِ ِه َواْلُمْؤِمُنوَن  قوله تعالى .30 قاليروى البخاري ومسلم كا صحيحيلما من حديا  با  ب}285}}}  َمَن الاَُّسوُل ِبَما ُ نِزَل ِإَلْيِه ِمن رَّ

قال معنى ألفااأ عن  يام    ألفااأ،مسعوس  لبدري عن النبا صلى هللا عليه وسلم انه قال ايياان من  با سورة الب اة من قااهما كا ليلا  
 .163الليل 
{ قال يقوله للا سليل على الخيا وعليلا سليل  286}اَل ُيَكلِ ُ  َّللا ُ َنْفسا  ِإالَّ ُوْسَعَلا َلَلا َما أَلَسَبْ  َوَعَلْيَلا َما اْكَاَسَبْ { }قوله تعالى .31

 . 164على اليا 
ْلَنا َما اَل اَلاَقَا َلَنا ِبِه{}  } َربََّناقوله تعالى .32 ب 165{ب قال يح ا مجاهد وعطاق عن  ن الذي ال الاقا لنا به النلما  286َواَل ُتَحمِ 

                                                                                                                .166وروي  إن  با الدرساق ألان ي ول كا سعاةه و عوذ بك من الما ليس للا عدة 
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