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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

محدا هللا على ما منح من اإلهلام، وفتح من غوامض العلوم بإخراج اإلفهام، والصالة والسالم : أما بعد
  .يدنا حممد الذي أزال بيانه كل إام، وعلى اله وأصحابه ، أويل النهى واألحالمعلى س

فإن من علوم القرآن اليت جيب االعتناء ا معرفة مبهماته، وقد هتف أبن العساكر بكتابه املسمى ب 
يف التبيان (ومجع القاضي بينهما القاضي بدر الدين ابن مجاعة يف كتاب مساه ). التكميل واإلمتام(

وهذا كتاب يفوق الكتب الثالثة مبا حوى من الفوائد والزوائد، وحسن اإلجياز، ). مبهمات القرآن
وعزو كل القول إىل من قاله، خمرجا من كتب احلديث والتفاسري املسندة، فإن ذلك أدعى لقبوله 

مفحمات (مسيتهفإن مل أقف عليه مسندا عزوته إىل قائله من املفسرين والعلماء، وقد . وأقع يف النفس
  ).األقران يف مبهمات القرآن

  مقدمة فيها فوائد

أخرج البخاري عن أبن العباس رضي اهللا : علم املبهمات علم شريف ، أعتين به السلف كثريا: األوىل
مكثت سنة أريد أن أسأل عمر عن املرأتني التني تظاهرتا على رسول اهللا صلى اهللا : تعاىل عنهما قال

  .عليه وسلم

  .علماء هذا أصل يف علم املبهماتقال ال

  .هذا دليل على شرف هذا العلم، وأن االعتناء به حسن ومعرفته فضل: وقال السهيلي

طلبت أسم الذي خرج من بيته : وقد روي عن عكرمة موالي ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال: قال
  .مهاجرا إىل اهللا ورسوله مث أدركه املوت أربع عشر سنة حىت وجدته

  .ا دليل أوضح على اعتنائهم ذا العلم ونفاسته عندهموهذ

من طريق )معرفة الصحافة(أخرجه أبن منده يف كتاب: هذا الكالم مروي عن أبن عباس نفسه: قلت
مسعت أبن العاس يقول طلبت أسم رجل يف : زيد بن أيب حكيم، عن احلكم بن أبان ، عن عكرمة قال

  . ورسوله، وهو ضمرة بن أيب العيصالقرآن ، وهو الذي خرج مهاجرا إىل اهللا

مرجع هذا العلم النقل احملض، وال جمال للرأي فيه، وءامنا يرجع القول فيه ءاىل قول النيب : الثانية
  .صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه اآلخذين عنه، والتابعني واآلخذين عن الصحابة

وآخرين من ( باستئثاره بعلمه كقولهال يبحث عن مبهم أخرب اهللا: قال الزركشي يف الربهان: الثالثة
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  .ام قريظة، أو من اجلن: والعجب ممن جترأ وقال: قال) دوم ال تعلموم اهللا يعلمهم

ليس يف اآلية أن جنسهم ال يعلم، وإمنا املنفي علم أعيام، وال ينافيه العلم بكوم من قريظة أو : قلت
ولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على وممن ح(من اجلن، وهو نظري قوله من املنافقني

مث القول يف أولئك أم من اجلن ورد يف خرب . ، فان املنفي علم أعيام)النفاق ال تعلمهم حنن نعلمهم
  .مرفوع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أخرجه ابن أيب حامت وغريه،فال جراءة

صراط الذين أنعم : (االستغناء ببيانه يف موضع أخر، كقوله: منها: لإلام يف القران أسباب: الرابعة
  ).اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني

ومل يقول حواء،ألنه ليس له )وقلنا يادم أسكن أنت وزوجك اجلنة: (أن يتعني الشتهاره،كقوله: ومنها
.  منروذ، لشهرة ذلك، ألنه مرسل إليه من قبلواملراد) أمل ترى إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه. (غريها

وإمنا ذكر فرعون يف القرآن بصريح أمسه دون منروذ، الن فرعون كان أذكى منه، كما يؤخذ من 
وفعل ما فعل من قتل شخص والعفو ) أنا أحيي وأميت: (أجوبته ملوسى، ومنروذ كان بليدا،وهلذا قال

  .عن األخر، وذلك غاية البالدة

ومن الناس من يعجبك قوله يف حياة : (لستر عليه، ليكون أبلغ يف استعطافه، حنوقصد ا: ومنها
أن ال يكون يف تعيينه كبري : ومنه.هو االخنس بن شريق،قد أسلم بعد وحسن إسالمه: ، وقيل)الدنيا

  ).وأسأهلم عن القرية). (فقلنا اضربوه ببعضها: (الفائدة، حنو

  ).ومن خيرج من بيته مهاجرا: (اص، خبالف لو عني، حنوالتنبيه على العموم، وأنه غري خ: ومنه

والذي جاء بالصدق ). (وال يأتل أولو الفضل: (تعظيمه بالوصف الكامل دون االسم، حنو: ومنها
  . واملراد الصديق يف الكل40:التوبة) إذ يقول لصاحبه(، 33:الرمز) وصدق به

  . واهللا سبحانه أعلم3: الكوثر) رإن شانئك هو اآلبا: (ومنها حتقريه بالوصف الناقص، حنو

  سورة الفاحتة

  .هو يوم القيامة، أخرجه ابن جرير وغريه، من طريق الضحاك عن ابن عباس:4) مالك يوم الدين(

هم النبيون والصديقون والشهداء والصاحلون، كما فسره أية : 7) صراط الذين أنعمت عليهم(
  .النساء

    

األول اليهود، والثاين النصارى، كما أخرجه أمحد وابن حبان :7) غري املغضوب عليهم وال الضالني(
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إن املغضوب عليهم :(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: والترمذي من حديث عدي بن حامت قال
  ).هم اليهود، وان الضالني هم النصارى

  .فسرينوال أعلم فيه خالفا بني امل: قال ابن أيب حامت. وأخرجه ابن مردويه من حديث أيب ذر

  سورة البقرة

هو أدم، كما دل عليه السياق وورد يف مرسل ضعيف أن األرض : 30) إين جاعل يف األرض خليفة(
ما أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت من طريق : انه مدرج، وذلك: املذكورة مكة، لكن قال ابن كثري

دحيت األرض من :( قالأن النيب صلى اهللا عليه وسلم: عطاء بن السائب، عن عبدالرمحن بن سابط
  .يعين مكة) إين جاعل يف األرض خليفة: (مكة، وأول من طاف بالبيت املالئكة، قال اهللا تعاىل

: روى ابن جرير من طريق السدي بأسانيده. هي حواء، باملد: 35) اسكن أنت وزوجك اجلنة(

ألا خلقت من : قالومل مسيت حواء؟ : حواء، قالوا: سألت املالئكة أدم عن حواء ما امسها؟ قال(
  ).حي

أا : أخرج ابن جرير وأب أيب حامت من طريق عكرمة، عن ابن عباس: 35) وال تقربا هذه الشجرة(
  .وله طريق عنه صحيحة. السنبلة

  .وزعم اليهود أا احلنطة. أا الكرم: وأخرج ابن جرير من طريق السدي بأسانيده

وعندي . وإسناده ضعيف. هي اللوز:بن عباس قالوأخرج أبو الشيخ من وجه أخر عن عكرمة عن ا
  .هي االترج: واخرج عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط قال. أا تصفحت بالكرم

  .هي النخلة: وأخرج ابن أىب حامت عن أيب مالك قال

  .هي تينة: وأخرج ابن جرير عن جماهد قال

  .هي التني: واخرج ابن أيب حامت مثله عن قتادة بلفظ

  .والفهذه ستة أق

أنه خطاب ألدم وحواء، : أخرج ابن جرير عن ابن عباس: 36) وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوا(
  .وإبليس، واحلية

هو القلزم، وكنيته أبو خالد، كما أخرجه أبن أيب حامت، عن قيس بن : 50) وإذ فرقنا بكم البحر(
  .كأنه كين بذلك لطول بقائه: قال ابن عساكر. عباد

فلق البحر لبين إسرائيل يوم : (د ضعيف، عن لنيب صلى اهللا عليه وسلم قالوروى أبو يعلي بسن
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  ).عاشوراء

هي ذو القعدة وعشرة من ذو احلجة، أحرجه أبن جرير عن أبن : 51) وإذ واعدنا موسى أربعني ليلة(
  .العالية

بين كان أسم عجل :أخرج ابن عساكر يف تارخيه، عن احلسن البصري قال: 51) مث اختذمت العجلة(
  .إسرائيل الذي عبدوه موت

  .بوت: وأخرج ابن أىب حامت ولفضه

  .أا بيت املقدس: أخرج عبد الرزاق، عن قتادة: 58) ادخلوا هذه القرية(

هو : قال: 58) وادخلوا الباب سجدا: (وأخرج ابن احلرير من طريق الصويل، عن ابن عباس يف قوله
  .أحد أبواب بيت املقدس يدعى بباب

  .وعن أيب زيد أا أرحية، قرية به. أا بيت املقدس: عن الربيعوأخرج 

  .مسو بذلك ألم كانوا بقرية يقال هلا ناصرة: 62) النصارى(

  .أخرجه ابن أيب حامت عن قتادة

  .حكاه ابن عساكر: 52) حنن أنصار اهللا: (لقوهلم: وقيل

وقاتله ابن أخيه، . ، حكاه املارودينكار: وقيل. اسم اعاميا، ذكره الكرماين: 72) وإذ قتلتم نفسا(
  .أخوه: وقيل. أخرجه ابن جرير وغريه عن ابن عباس

  .بالعظم الذي يلي الغضروف: أخرج الفريايب عن ابن عباس قال: 73) فقلنا اضربوه ببعضها(

  .ضربه بالبعضعة اليت بني الكتفني، أخرجه ابن جرير عن قتادة وجماهد: وقيل

  .خرجه ابن أىب العاليةبعضهم من عظامها، أ: وقيل

  .بذنبها، حكاه الكرماين يف الغرائب: بلساا، وقيل: وقيل

  .أا يف املنافقني من اليهود: أخرج ابن جرير عن ابن عباس: 76) وإذا خال بعضهم إىل بعض(

  .إا نزلت يف ابن صوريا: وأخرج ابن أىب حامت عن عكرمة

  . حكاه اهلدوي، ألم ال كتاب هلماملراد م اوس،: قيل: 78) ومنهم أميون(

  .زعموها سبعة، أخرجه الطرباين وغريه بسند حسن عن ابن عباس: 80) إال أياما معدودة(

  .أا أربعون: وأخرج ابن حامت وابن جرير من طرق ضعيفة عنه

  .هو جربيل، أخرجه ابن أيب حامت عن ابن مسعود: 87) وأيدناه بروح القدس(

  .هو مالك بن الصيف، أخرجه أبن جرير عن ابن عباس: 101) نبذه فريق منهم(
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  .مها هاروت وماروت، كما أخرجه ابن جرر عن ابن عباس: 103) وما أنزل على امللكني(

جربيل وميكائيل، أخرجه البخاري يف تارخيه، وابن املنذر عن ابن عباس، وابن أيب حامت عن : وقيل
  .عطية

    

وأخرج . ان، كما أخرجه ابن أىب حامت عن عبدالرمحن بن ابزيوقرىء بكسر الالم، فهما داود وسليم
  .أما علجان من بابل: عن الضحاك

وحيي . مسي منهم كعب بن االشرف، أخرج عن الزهري وقتادة: 109) ود كثري من أهل الكتاب(
  .بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب، أخرجه ابن عباس

  . رافع بن حرملةقاله: 113) وقالت اليهود ليست النصارى على شيء(

  .قاله رجل من جنران: 113) وقالت النصارى ليست اليهود على شيء(

  .أخرجه ابن جرير عن ابن عباس

  .هم العرب: قال السدي: 113) كذلك قال الذين ال يعلمون(

  .أمم كانت قبل اليهود والنصارى:وقال عطاء

  .أحرجهما ابن جرير

ومن طريق . أم قريش: بن أيب حامت عن ابن عباسأخرج ا: 114) ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا(
  .أم النصارى: العويف عنه

  .أم خبتنصر وأصحابه الذين خربوا بيت املقدس: وأخرج عبدالرزاق عن قتادة

مسي منهم رافع بن حرملة، أخرجه ابن جرير عن ابن :118) وقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا اهللا(
  . هم كفار العرب:وأخرج عن قتادة قال. عباس

أنا دعوة أىب : (هو النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولذلك قال:129) ربنا وابعث فيهم رسول منهم(
  .أخرجه أمحد من حديث العرباض بن سارية وغربه). إبراهيم

أي بنيه، أما بنو إبراهيم فسمي منهم يف القرآن إمساعيل : 132) ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب(
أخرجه ابن سعد يف . مدن، ومدين، وبقشان، ورمران، وأشبق، وشوح،:  الكليبومسي منهم. واسحق
مث قال ابن . ورأيت فيها األمساء هكذا مضبوطة، يف نسخة معتمدة ضيطها الدمياطي وأتقنها. طيقاته
ولد إلبراهيم إمساعيل وهو ابن تسعني سنة، وهو بكريه، : أنبأنا حممد بن عمر االسلمي قال: سعد

ماذى وزمران وشوح واشبق، مث ولدت له : حق بثالثني سنة، مث ولدت له قنطورا أربعةوولد له اس
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  .نافس ومدين وكيشان وشروخ وأميم ولوط ويقشان، فجميع ولده ثالثة عشر رجال: حجوى سبعة

وذ، وقيذار، وأدبيل،ومسا، ومشمع،وذوما، : ولد المساعيل أثىن عشر رجال: واخرج عن الكليب قال
  . وبطور،ونبت، وماشي، وقيذماواذر، وطيما،

األسباط : قال ابن عباس: اخرج ابن جرير من طريق حجاج عن ابن جريح: 136) واألسباط: (قوله
يوسف، وبنيامني، وروبيال، ويهوذا، ومشعون، والوى، ودان، ونفتاىل، وجاد، وربالون، : بنو يعقوب

  .وشجر، ودان

  .أخرجه أبو داود يف الناسخ واملنسوخ. هودهم الي: قال الرباء بن عازب): سيقول السفهاء(

رفاعة بن قيس، وقردم بن عمرو، وكعب بن األشرف، ونافع بن : وقائلها منهم: قال ابن عساكر
  .أخرجه ابن جرير وغريه. حرملة، واحلجاج بن عمرو، والربيع بن احلقيق

.  بدواب األرض- أخرجه ابن ماجه، عن الرباء بن عازب-فسر يف احلديث): ويلعنهم الالعنون(

  .أخرجه سعيد بن منصور وغريه. كذا قال جماهد

  .هم املالئكة واملؤمنون، أخرجه ابن جرير: وقال قتادة والربيع

مسي منهم رافع بن حرملة، ومالك بن عوف، أخرجه أبن أيب حامت ، عن ابن ): واذا قيل هلم اتبعوا(
  .عباس

وقع هلم ذلك عمر بن اخلطاب، وكعب بن مالك، مسي ممن ): علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم(
  .أخرجه األمام أمحد باءسناد حسن

 األنصاري - بفتح املهملة والنون-مسي منهم معاذ بن جبل، وثعلبة بن عنمه): يسألونك عن االهلة(
  .أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس. السلمي

كما أخرجه احلاكم وغريه عن . هي شوال وذو القعده وعشرة منذي احلجة): احلج أشهر معلومات(
ابن عمر، وسعيد بن منصور عن ابن مسعود،والطرباين وغريه عن ابن عباس، وابن املنذر عن ابن 

  .الزبري

أخرجه الطرباين وغريه من حديث ابن عمر مرفوعا، وسعيد بن منصور عن عمر بن .ذو احلجة: وقيل
  .اخلطاب مرفوعا

:  ابن جريح عن طريق الضحاك عن ابن عباس يف قولهأخرج): مث أفيضوا من حيث الفاض الناس( 

  .إبراهيم: قال) أفاض الناس(

  .أخرجه الفريايب عن ابن عمر وعن ابن عباس. هي أيام التشريق الثالثة): يف أيام معدودات(
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  .أخرجه ابن أيب حامت.يوم النحر وثالثة بعده: أربعة أيام: وقال ابن عباس أيضا

  .أخرجه ابن أيب حامت. م األضحى، ويومان بعدهيو: ثالثة أيام : وقال علي

  .وهو األخنس بن شريق، أخرجه ابن جرير عن السدي): ومن الناس من يعجبك قوله(

أخرجه احلرث بن أيب أسامة يف مسنده، وأبن أيب حامت، . هو صهيب): ومن الناس من يشري نفسه(
 صهيب ، وأيب ذر، وجدب بن أا نزلت يف: وأخرج ابن جرير عن عكرمة. عن سعيد بن املسيب

  .السكن، أحد أهل أيب ذر

    

كان السائل محزة بن عبداملطلب مع نفر من : قال ابن عساكر): يسألونك عن اخلمر وامليسر(
  .األنصار

  .عمر ومعاذ: وقال أبو حيان

امت أخترجه ابن أيب ح. مسي من السائلني معاذ ابن جبل، وثعلبة): ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو( 
  .عن حيي بالغا

نزلت يف عمرو بن اجلموح، سأل عن ): يسألونك ماذا ينقون قل ما أنفقتم: ( قال ابن عساكر يف قوله
  ) .ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو: (مواضع النفقة فرتلت، مث سأل بعد ذلك كم النفقة؟ فرتل

زاد . السائل عبداهللا بن رواحةإن : قيل:قال ابن الغرس يف أحكام القرآن): ويسألونك عن اليتامى( 
  .ثابت بن رفاعة األنصاري: وقيل: أبو حيان

أن السائل عن :أخرج ابن جرير، عن السدي، واملرودي، عن ابن عباس): ويسألونك عن احمليض(
  .ذلك ثابت بن الدحداح األنصاري

  .عباد بن بشر وأسيد بن احلضري: وقال السهيلي

أخرج احلاكم يف مستدرك من طريق سعيد بن جبري، عن ابن : )الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف(
  .أم كانوا أربعة آالف: عباس

  .دراوردان: أم أربعة آالف من أهل قرية يقال هلا: وأخرج ابن أيب حامت من طريق عكرمة عنه

  .دراوردان، قبل واسط: أم بضعة وثالثون ألفا، من قرية يقال هلا:وأخرج ابن جرير عن السدي

  .أم ثالثة أالف: خرج عن عطاء اخلرساينوأ

  .أم أربعون ألفا: ومن طريق ابن جرير عن ابن عباس

  .أن امسه مشويل، ونسبه الوي بن يعقوب: أخرج ابن جرير عن وهب بن منبه): إذ قالوا لنيب هلم(
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، وإمنا مسي به الن أمه دعت اهللا عز وجل أن يرزقها غالما: قال. أنه مسعون: وأخرج السدي
  .اهللا مسع دعائي: تقول. فاستجاب هلا دعاءها، فولدت غالما، فسمته مسعون

  .أنه يوشع بن نون: وأخرج عن قتادة

  .حكاه الكرماين يف العجائب. امسه حزقيل: وقيل

  .امساويل بن حلفا، واسم أمه حسنة: قيل: وقال ابن عساكر

  .انون الفاأم مث: أخرج ابن جرير عن السدي): فلما فصل طالوت باجلنود(

  .أخرج الربيع وقتادة): مبتليكم بنهر(

  .أنه ر بني األردن وفلسطني: ومن طريق ابن جرير عن ابن عباس

  .أنه ر يف فلسطني: ومن طريق العويف عن ابن عباس

كما . عدم ثلثمائة وبضعة عشر): فشربوا منه إال قليال منهم فلما جاوزه هو والذين أمنوا معه( 
  .ري عن الرباءأخرجه البخا

منهم من كلم : (أخرج ابن جرير، عن جماهد يف قوله): منهم من كلم اهللا ورفع بعضهم درجات(
  .حممدا: قال) ورفع بعضهم درجات. (موسى: قال)اهللا

الذي حاج إبراهيم يف ربه : أخرج أبو داود الطيالسي يف مسنده، عن علي قال): الذي حاج إبراهيم(
  .هو منروذ بن كنعان

  .ج ابن جرير مثله، عن جماهد وقتادة والربيع وزيد بن أسلموأخر

  .أخرجه احلاكم وغريه، عن علي بن أيب طالب. هو عزيز): الذي مر على قرية(

  .وأخرج اخلطيب البغدادي مثله عن عبداهللا بن سالم، وعن ابن عباس، وزاد ابن سروحا

والربيع، وقتادة، وعكرمة، وأخرج ابن جرير مثله عن ناجية بن كعب، وسليمان بن بريدة، 
  .والسدي، والضحاك

  .كان نبيا امسه أرمياء: وأخرج الفريايب عن عبداهللا بن عبيد بن عمري قال

  .وأخرج بن جرير مثله عن وهب بن منبه

  .أنه حزقيل بن بودا: وأخرج أبن أيب حامت، عن رجل من أهل الشام

  .انه اخلضر: وحكى الكرماين يف العجائب

  .أا بيت املقدس: أخرج ابن جرير، عن وهب، عن قتادة والضحاك وعكرمة والربيعوأما القرية ف

  .أا القرية اليت أهلك اهللا الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر املوت: وعن ابن زيد
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  .دير هرقل: وقيل. سارا: وقيل. سلماباذ: قيل:وقال الكرماين يف العجائب

: أن الطري الذي أخذه:  حامت من طريق الضحاك، عن ابن عباسأخرج ابن أيب): فخذ أربعة من الطري(

  .وز، ورأل، وديك، وطاوس

  .والرأل فرخ النعام: منجاب: قال

  . والطاوس والديك واحلمامة- يعين الكركي-أنه الغزنوق: وأخرج من طريق حنش، عن ابن عباس

  .أنه الديك والطاوس والغراب واحلمام: وأخرج ابن جرير عن جماهد

  .أخرجه ابن منذر. ابن عباس هم أهل الصفة: قال): قراء الذين أحصروا للف(

أا نزلت يف : أخرج ابن جرير، عن ابن عباس): الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سرا وعالنية(
  .واهللا أعلم. عبدالرمحن بن عوف، وعثمان بن عفان

  سورة آل عمران

  .ينقاعهم يهود بنو ق): قل للذين كفروا ستغلبون(

    

. مسي منهم، نعمان بن عمرو، واحلرث بن زيد،): أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون(

  .أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت، عن ابن عباس

  .أراد موسى وهارون): وأل عمران(

  .حكاه الكرماين، ورجحه عساكر والسهيلي. عيسى وأمه: وقيل

  .أن أمسها حنة: عن عكرمةأخرج ابن منذر ): امرأة عمران(

  .أخرجه ابن جرير. فاقوذ بن قبيل: وقيل. امسها حنة بنت فابوذ: وقال ابن اسحق

  .أخرجه ابن جرير. جربيل: قال السدي): فنادته املالئكة(

  .امسها ايشاع بنت فاقوذ): وامرأيت عاقر(

  .كان امسها أشيع: وأخرج ابن أيب حامت، عن شعيب اجلباين قال

إذ يلقون : (قوله: أخرج ابن عساكر يف تارخيه، عن سعيد بن اسحق الدمشقي): أقالمهمإذ يلقون (
  .قرمق: على ر حبلب يقال له): أقالمهم أيهم يكفل مرمي

  .أخرجه ابن أيب حامت. عيسى بن مرمي: قال ابن عباس): مصدقا بكلمة من اهللا (

  .أخرجه ابن جرير عن ابن جريج. هو اخلفاش): كهيئة الطري(
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مسي منهم قطروس،ويعقوس، وحليس، وايدارانيس، وقياس، وابن تلما، ومتنا، وبوقاس، ): احلواريون(
وهو الذي ألقي عليه . ويعقوب بن حليقا، وبدا وسيس، وقياسا ويودس، وكدمابوطا، وسرجس

  .أخرج ذلك ابن جرير، عن ابن اسحق. شبهه

أخرجه ابن . دى عشر حربا من اليهودهم اح: قال السدي): وقالت طائفة من أهل الكتاب أمنوا(
  .جرير، ومسي منهم السهيلي عبداهللا بن الصيف، وعدي بن زيد، واحلرث بن عوف

أخرجه عبدالرزاق . مسي منهم احلرث بن سويد األنصاري،): كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد اميام(
  .عن جماهد، وابن جرير عن السدي

منهم أبو عامر الراهب، واحلرث بن سويد بن :  عشر رجالأا نزلت يف أثين: وأخرج عن عكرمة
  .وطعيمة بن بريق: زاد ابن عساكر. الصامت،ووضوح بن االسلت

. عين به شاس بن قيس اليهودي: قال زيد بن أسلم): إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب (

  .أخرجه ابن جرير

  . بن صخرهم عمرو بن شاس، وأوس بن قبطي، وجبار: قال السهيلي

نزلت يف عبداهللا بن سالم، وثعلبة بن سعية، وأسيد بن : قال ابن عباس): من أهل الكتاب أمة قائمة(
  .أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت. سعيد، وأسد بن عبيد، ومن أسلم معهم من اليهود

ميس، وسعية، و. هم عبداهللا بن سالم، وأخوه ثعلبة بن سالم: وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال
  .وأسيد وأسد ابنا كعب

  .أخرجه البخاري ومسلم، عن عبداهللا. مها بنو حارثة وبنو سلمة):إذ مهت طائفتان منكم(

  .أخرجه ابن أيب حامت. يعين أبا سفيان حرب: قال السدي): إن تطيعوا الذين كفروا(

  .ن أيب طلحةأخرجه البخاري والترمذي وغريمها، ع. هم املنافقون): وطائفة قد أمهتهم أنفسهم(

  .أخرجه ابن جرير عن ابن جريج. قال ذلك عبداهللا بن أيب): يقولون هل لنا من األمر من شيء(

قال ذلك معتب بن قشري، أخرجه ابن أيب حامت ):يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ههنا(
  .وعبداهللا بن أيب، أخرجه ابن أيب حامت، عن احلسن. وغريه، عن الزبري

أخرج ابن منده يف الصحابة، من طريق الكليب، عن صاحل، عن ابن عباس، يف ):لذين تولوا منكمإن ا( 
نزلت يف عثمان، ورافع بن املعلى، : قال): إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان: (قوله تعاىل

  .وخارجه بن زيد

  . ابن أيب حامت، عن جماهدأخرجه. قال ذلك عبداهللا بن أيب): وقالوا إلخوام إذا ضربوا يف األرض(
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القائل ذلك عبداهللا، والد جابر بن عبداهللا االنصاري، ): وقيل هلم تعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا أو أدفعوا(
  .واملقول هلم عبداهللا بن أليب وأصحابه،أخرجه ابن جرير عن السدي

أخرجه ابن أيب .  وأصحابهنزلت يف عبداهللا بن أيب: قال الربيع وغريه): الذين قالوا إلخوام وقعدوا(
  .حامت وابن جرير

أربعة من املهاجرين، : نزلت يف قتلى أحد، وهم سبعون: قال أبو الضحى): وال حتسنب الذين قتلوا(
  .أورده سعيد بن منصور. وسائرهم من األنصار

وعلي، أبوبكر، وعمر، وعثمان، : مسي منهم): الذين استجابوا هللا ورسوله من بعد ما أصام القرح( 
والزبري،وسعد، وطلحة، وابن عوف، وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأبوعبيدة بن اجلراح، يف 

  .أخرجه ابن جرير من طريق العويف، عن ابن عباس. سبعني رجال

  .أخرجه ابن جرير. جابر بن عبداهللا: ومسي عكرمة

أخرجه ابن مردويه .  اخلزاعةأعرايب من: قائل ذلك): الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم(
  .عن أيب رافع

    

أخرجه . ركب من عبد القيس: عن عبداهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم: وقال ابن اسحق
  .ابن جرير

  .نعيم بن مسعود األشجعي: وقال السهيلي

.  بين مرشدقال ذلك فنحاص اليهودي من): لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء(

  .أنه حيي بن أخطب: وأخرج عن قتادة. أخرجه ابن أيب حامت، عن ابن عباس، وابن جرير عن السدي

  .وقيل هو كعب بن األشرف: قال ابن عساكر

أخرجه . يعين فنحاص، وأشيع، وأشباههما من األحبار: قال ابن عباس): ال حتسنب الذين يفرحون(
  .ابن جرير

  .القرآن: ال حممد بن كعب هوق): مناديا ينادي لألميان(

  .أخرجهما ابن أيب حامت وغريه. هو حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال ابن جريج

. نزلت يف النجاشي، كما أخرجه النسائي منة حديث أنس): وان من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا( 

  .وابن جرير من حديث جابر

  .أخرجه ابن جرير، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. ه وأصحابهنزلت يف عبداهللا بن رواح: وقال ابن جريج
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  سورة النساء

أن بين أدم لصلبه أربعون يف : روى ابن جرير، عن ابن اسحق): وبث منهما رجاال كثريا ونساء(
قابيل، وهابيل، واباذ، وشبوبه، وهند، ومرانيس، وفحور : عشرون بطنا، فمما حفظ من ذكورهم

  .اقليمة، وأشوف، وجزروه، وعزروا:  نسائهمومن. وسند، وبارق، وشيث،

وذكر فيهم عبد . وقد روي أن من بين آدم لصلبه عبداملغيث، وتوأمته أمة املغيث: قال ابن عساكر
  .احلرث

  .يف قول العرب هي ابن أيب، ملن ال يعرف أن هيا من ولد آدم، فانقرض نسله: ويف خمتصر العني

ترجع إىل شيث، وسائر أوالده انقرضت أنسام جراء ومجيع أنساب بين آدم : قال ابن عساكر
  .الطوفان

حكاه . أن، ودا، وسواعا، ويغوث، ويعوق،ونسرا، كانوا أوالد آدم لصبه: وذكر تقي الدين بن خملد
  .وقد أخرج ابن أيب حامت مثله عن عروة. ابن عساكر

  .أخرجهما ابن جرير. نصارىاليهود وال: وقال السدي. الزناة: قال جماهد): الذين يتبعون الشهوات(

نزلت يف كدوم بن زيد، وأسامة بن حبيب، ونافع بن أيب ): الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل(
أمروا رجاال من األنصار . نافع، وحمرى بن عمرو، وحيي بن أخطب، ورفاعة بن زيت بن التابوت،

أخرجه ابن جرير، عن . عليهمبترك النفقة على من عند الرسول صلى اهللا عليه وسلم خوف الفقر 
  .ابن عباس

. مسي منهم رفاعة بن زيد بن التابوت): أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضاللة(

  .أخرجه ابن أيب حامت، عن ابن عباس

أا نزلت يف رفاعة، وكدوم بن زيد، وأسامة بن حبيب، ورافع بن أيب رافع، : وأخرج عن عكرمة
  .رو، وحيي بن أخطبوحمرى بن عم

  .نزلت يف رفاعة بن زيد، ومالك بن الصيف: قال السدي): يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا (

  .يف كعب بن األشرف، وعبداهللا بن صوريا: وقال عكرمة

  .أخرجهما ابن أيب حامت

  .ريرأخرجه ابن ج. هم اليهود: قال قتادة والضحاك والسدي): أمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم(

نزلت يف كعب بن األشرف، ): أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت(
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  .كما أخرجه أمحد من حديث ابن عباس

الناس يف هذا املوضع النيب صلى اهللا عليه : أخرج ابن جرير عن عكرمة قال): أم حيسدون الناس(
  .وسلم خاصة

نزلت يف اجلالس بن الصامت، ومصعب بن قريش، ورافع بن ): نواأمل تر إىل الذين يزعمون أم آم(
  .أخرجه ابن أيب حامت عن ابن عباس. زيد، وبشر

أخرجه الطرباين من طريق عكرمة، عن . هو أبو برزة األسلمي، الكاهن): أن يتحاكموا إىل الطاغوت(
  .ابن عباس

  .ابن عباسأخرجه ابن أيب حامت من طريق العويف، عن . كعب بن األشرف،: أو

نزلت يف الزبري بن العوام، : أخرج ابن أيب حامت، عن سعيد بن املسيب قال): فال وربك ال يؤمنون(
  .وحامت بن أيب بلتعه، اختصما يف ماء، فقضى النيب صلى اهللا عليه وسلم للزبري

 كتب ذلك لو أن اهللا: (قال صلى اهللا عليه وسلم، وأشار إىل عبداهللا بن رواحة): ما فعلوه إال قليل(
  .أخرجه ابن أيب حامت). لكان ذلك يف أولئك القليل

  .أخرجه ابن أيب حامت وغريه. هو عبداهللا بن أيب: قال مقاتل): وان منكم ملن ليبطئن(

  .أخرجه ابن أيب حامت. هي مكة: قالت عائشة): من هذه القرية الظامل أهلها(

أخرجه النسائي واحلاكم من حديث .  عوفمسي منهم عبدالرمحن بن): الذين قيل هلم كفوا أيديكم(
  .ابن عباس

  .أخرجه ابن جرير. هم أهل النفاق: قال الضحاك): بيت طائفة منهم(

    

نزلت يف هالل بن عومير األسلمي، : أخرج ابن أيب حامت، عن ابن عباس قال): إال الذين يصلون(
  .وسراقة بن مالك املدجلي، ويف بين خزمية بن عامر بن عبد مناف

  .هم أناس من أهل مكة: قال جماهد): ستجدون آخرين(

  .حي كانوا بتهامة: وقال قتادة

  .مجاعة منهم نعيم بن مسعود األشجعي: وقال السدي

  .أخرج ابن أيب حامت

أخرجه .  عامر بن األظبط األشجعي- هو املسلم: املقول له ذلك): وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم(
نفر من املسلمني، منهم أبو ) لست مؤمنا: (أن القائلني له: وفيه. أيب حدودأمحد من حديث عبداهللا بن 



  السيوطي-مفحمات األقران يف مبهمات القرآن  15

 

  .قتادة، وحملم بن جثامة

  .أن القائل هو حملم، وهو الذي قتله: وعند ابن جرير، من حديث ابن عمر

  .أن القائل هو املقداد بن األسود: وعند البزاز من حديث ابن عباس

والثعليب، من طريق الكليب، عن أيب صاحل، عن . بري، عن جابروأخرج ابن أيب حامت، من طريق ابن الز
  .أن اسم القاتل أسامة بن زيد: ابن عباس

علي بن أمية بن خلف، واحلرث بن : مسى عكرمة منهم): إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم(
أخرجه ابن .  الفاكهزمعة، وقيس بن الوليد بن املغرية، وأبا العاص بن منبتة بن احلجاج، وابا قيس بن

  .أيب حامت وعبد

ومسي منهم ي . أخرجه البخاري. كنت أنا وأمي من املستضعفني: قال ابن عباس): إال املستضعفني( 
  .عياش ابن أيب ربيعة، وسلمة بن هشام: حديث أخر

عن . أخرجه أبو يعلى بسند رجاله ثقات. نزلت يف ضمرة بنت جندب): ومن خيرج من بيته مهاجرا(
  .عباسابن 

  .وأخرج ابن أيب حامت، عن سعيد بن جبري، أنه أبو ضمرة بن العيص

  .هو رجل من خزاعة، يقال له ضمرة بن العيص: وأخرج عبد عنه قال

  .يقال له سرية: وأخرج عن قتادة قال

  .رجل من بين لبث: وعن عكرمة قال

ة بن العيص، أو، ضمر: هو رجل من خزاعة، يقال له: وأخرج ابن جرير، عن سعيد بن جبري قال
  .العيص بن ضمرة

أا نزلت يف خالد بن حزام، هاجر إىل احلبشة، فمات يف : وأخرج ابن أيب بن حامت، عن الزبري
  .وهو غريب جدا. الطريق

واألموي يف . أخرجه أبو حامت يف كتاب املعمرين من طريقني عن ابن عباس. هو أكثم بن صيفي: وقيل
  .مغازيه عن عبدامللك بن عمري

أخرجه الترمذي من حديث قتادة . بشر، وبشري، ومبشر: هم بنو أبريق): وال تكن للخائنني خصيما(
  .بن النعمان

  .عين به لبيد بن سهيل، كما يف حديث الترمذي): مث يرم به بريئا(

  .أخرجه ابن جرير، عن قتادة وعكرمة وابن سريين. زيد بن السمني، رجل من اليهود: وقيل
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  .هم أسيد بن عروة وأصحابه، كما يف حديث الترمذي):  أن يضلوكهلمت طائفة منهم(

  .هم اليهود والنصارى: قال أبو العالية): إن الذين آمنوا مث كفروا(

  .هم املنافقون: وقال ابن زيد

  .أخرج ذلك ابن جرير

 بن نزلت يف عبداهللا بن أيب، وأيب عامر: قال ابن جرير): إن املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم(
  .أخرجه ابن جرير. النعمان

  .ال إىل أصحاب حممد، وال إىل اليهود: قال جماهد): ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء(

  .ال إىل أهل اإلميان، وال إىل أهل الكفر: وقال ابن جريج

  .أخرجهما ابن جرير

  .كعب بن األشرف، وفنحاص: مسى منهم ابن عساكر): يسألك هل الكتاب أن ترتل(

أن الذي ألقي إليه شبهه رجل من احلواريني امسه : أخرج ابن جرير، عن ابن اسحق):  هلمولكن شبه(
  .سرجس

أخرجه ابن أيب . نزلت يف عبداهللا بن سالم وأصحابه: قال ابن عباس): لكن الراسخون يف العلم منهم(
  .حامت

أقرم إىل : ن؟ قالمن املقربو: قلت للضحاك: أخرج ابن جرير، عن األصلح قال): املالئكة املقربون(
  .السماء الثانية

كما أخرجه األئمة الستة من . املستفيت هو جابر بن عبداهللا): يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة( 
  .انتهى. حديثه

  سورة املائدة

  .واختار أن املراد به رجب. أخرجه ابن جرير. هو ذو العقدة: قال عكرمة ): وال الشهر احلرام(

  .أخرجه ابن جرير. نزلت يف حطم بنت هند البكري: قال عكرمة والسدي): يت احلراموال أمني الب(

أخرجه . يف أناس من املشركني من أهل املشرق، مروا باحلديبية يريدون العمرة: وقال زيد بن أسلم
  .ابن أيب حامت

  .هم قريش): شنان قوم(

  .داع، كما يف الصحيحنزلت بعد عصر يوم عرفة عام حجة الو): اليوم يئس الذين كفروا(
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عاصم بن عدي، وسعد بن خثيمة، وعومير بن : مسى عكرمة السائلني): يسألونك ماذا أحل هلم(
  .أخرجه ابن جرير. ساعدة

    

  .عدي بن حامت، وزيد بن املهلهل، الطائيني، أخرجه ابن أيب حامت: وقال سعيد بن جبري

رير، من طريق ابن جريج، عن عبداهللا بن كثري أخرج ابن ج): وال جيرمنكم شنان قوم على أال تعدلوا(
  .نزلت يف اليهود، حني أرادوا قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال

نزلت يف قوم من اليهود، صنعوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن عباس): إذ هم قوم أن يبسطوا(
  .أخرجه ابن أيب حامت. وسلم ليقتلوه

  .أخرجه ابن جرير. ف، ويهود من بين النضرييف كعب بن األشر: وقال عكرمة

نزلت يف كعب ابن األشرف وأصحابه، حني أرادوا أن يغدروا برسول اهللا : وأخرج ابن مالك قال
  .صلى اهللا عليه وسلم

  .أن منهم حيي بن أخطب: وأخرج عن يزيد بن أيب زياد

 غزوته، فأرسلوا له أعرابيا أا نزلت يف قوم من العرب، أرادوا الفتك به وهو يف: وأخرج عن قتادة
  .ليقتله ببطن خنل، وهم بنو ثعلبة وبنو حمارب

هم مشوع بن زكور من سبط روبيل، وشوقط بن : قال ابن اسحق): وبعثنا منهم أثين عشر نقيبا(
حورى من سبط مشعون، وكالب بن يوفنامن سبط يهودا، وبعورك بن يوسف من سبط ايساجر، 

يم بن يوسف، ويعلى بن زونو من سبط بنيامني، وكرابيل بن سودى من ويوشع بن نون من سبط افراث
سبط ربالون، وكدى بن شوسا من سبط منشا بن يوسف، وعمابيل بن كسل من سبط دان،وستور 

. بن ميخائيل من سبط شيز، وحييي بن وقوس من سبط نفتاىل، وآل بن موخا من سبط بن كادلوا

  .أخرجه ابن جرير

قاهلا من اليهود نعمان آحى، وحبرى بن عمر، وشاش بن ): ارى حنن أبناء اهللاوقالت اليهود والنص(
ذكر لنا : ويف رواية له. كان بني عيسى وحممد مخسمائة وسبعون سنة: قال قتادة): على فترة(عدي، 

  .ستمائة سنة

  .مخسمائة وأربعون سنة: وقال معمر عن أصحابه

  .أربعمائة سنة وبضع وثالثون سنة: وقال الضحاك

  .أخرجهما ابن جرير
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  .أخرجه ابن جرير. املن والسلوى واحلجر والغمام: قال جماهد): ما مل يؤت أحدا(

  .الطور وما حوله: قال ابن عباس): األرض املقدسة(

  .الشام: وقال قتادة

أخرج ذلك ابن . دمشق وفلسطني وبعض األردن: أرحيا وقيل: وقال ابن عكرمة، عن ابن عباس
  .جرير

  .هم العمالقة): نقوما جباري(

  .هم يشوع بن نون، وكالب بن يوفنا أو ابن يوقيا: قال جماهد): قال رجالن(

  .أخرجه ابن جرير. يوشع، وكالوب بن يوفنه، خنت موسى: وقال السدي

: كالب، وقيل: واختلف يف امسه، فقيل. يوشع ابن أخت موسى، وكالب بن صهره: قال ابن عساكر

  .قيل يوفنا، بالنون بعد الفاء، وقيل بالياء بعدها: كالب، وأبوه: كالوب، وقيل

  .أخرجه ابن جرير. هابيل، وهو املتقبل منه واملقتول، وقابيل، وهو القاتل: قال جماهد): نبأ ابين آدم(

  .هو كبش): قربانا(

كنت مع كعب األحبار على : أخرج ابن عساكر يف تارخيه، عن عمر بن خريي الشعياين قال): فائدة(
ههنا قتل ابن آدم أخاه، وهذا أثر دمه، جعله اهللا :  متران، فأراين ملعة سائلة يف اجلبل، فقالجبل دير

  .آية للعاملني

  .نزلت يف العرنيني، وكانوا مثانية): إمنا جزاء الذين حياربون اهللا(

 بن نزلت يف عبداهللا: املنافقون، وقيل: هم اليهود، وقيل: قيل): ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر(
  .حكاه ابن جرير.صوريا

  .أخرجه ابن جرير. نزلت يف عبداهللا بن أيب: قال ابن عطية): مساعون لقوم آخرين(

وأشار إىل أيب ) هم قوم: (قال صلى اهللا عليه وسلم ملا نزلت): فسوف يأيت اله بقوم حيبهم وحيبونه(
  .أخرجه احلاكم. موسى األشعري

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  املنكدر عن جابر قالوأخرج ابن أيب حامت، من طريق حممد بن
  ).هوالء قوم من أهل اليمن، مث من كندة، مث من السكون، مث جتيب: (عن هذه اآلية، فقال

  .وأخرج من طريق سعيد بن جبري، عن ابن عباس مثله

  .وهم واهللا أبوبكر وأصحابه: وأخرج عن احلسن قال

  .وأخرج عن الضحاك مثله
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  .قوم من سبأ: عن جماهد قالوأخرج 

  .هم أهل القادسية: وأخرج عن أبوبكر بن عياش قال

  .أن قائل ذلك النباش بن قيس: أخرج الطرباين عن ابن عباس): وقالت اليهود يد اهللا(

  .أنه فنحاص: وأخرج أبو الشيخ عنه

هم :  عن جماهد قالأخرج ابن أيب حامت): ولتجدن أقرم مودة للذين آمنوا الذين قالوا ءانا نصارى(
  .الوفد الذين جاؤا مع جعفر وأصحابه من أرض احلبشة

  .ما ذكر اهللا به النصارى من خري فإمنا يراد به النجاشي وأصحابه: وأخرج عن عطاء قال

  .نزلت يف ثالثني من خيار أصحاب النجاشي: وأخرج عن سعيد بن جبري قال

    

  .أم سبعون رجال: وأخرج من طريق أخرى عنه

  .أم أثىن عشر رجال: أخرج عن السديو

أبرهة، وأمين، وإدريس، وإبراهيم، واألشرف، : وقد مساهم مجاعة، منهم إمساعيل الضرير يف تفسريه
  .ومتيم، ومتام، ودريد، وحبريا، ونافع

  سورة األنعام

رث بن زمعة بن األسود، والضر بن احل: مسى ابن اسحق من القائلني): وقالوا لوال أنزل عليه ملك(
  .أخرجه ابن أيب حامت. كلدة، وعبدة بن عبد يغوث، وأيب بن خلف، والعاص بن وائل

صهيب، وبالل، وعمار، : نزلت يف نفر، مسي منهم): وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي(
  .وخباب، وسعد بن أيب العاص، وابن مسعود، وسلمان الفارسي كما خرجته يف أسباب الرتول

. أخرجه ابن أيب حامت عن طريق الضحاك عنه. امسه تارح: قال ابن عباس): إبراهيم ألبيهوإذ قال (

  .وأخرج عن السدي مثله

أخرجهما ابن أيب . هو املشتري: وقال السدي. هو الزهري: قال زيد بن علي): رأى كوكبا: (قوله
  .حامت

أخرجه ابن . أهل املدينة واألنصاريعين ): فقد وكلنا ا قوما(يعين أهل مكة ): فاءن يكفر ا هوالء(
  .أيب حامت من طريق علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس

  .هم املالئكة: قال): فقد وكلنا ا قوما: (وأخرج عن أيب رجاء العطاردي



  السيوطي-مفحمات األقران يف مبهمات القرآن  20

 

  .قال ذلك اليهود: قال ابن عباس): إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء(

  .مشركو قريش: وقال جماهد

  .اص اليهوديفنح: وقال السدي

  .أخرجهما ابن أيب حامت. مالك بن الصيف: وقال سعيد بن جبري

  .نزلت يف عبداهللا بن أيب سرح: قال السدي): ومن أظلم ممن أفترى على اهللا كذبا(

  .نزلت يف مسيلمة واألسود العنسي: قال قتادة): أو قال أوحي إيل(

  .أخرج ذلك ابن أيب حامت. اهللا بن أيب سلولهو عبد: قال الشعيب): ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اهللا(

  .نزلت يف عمر بن اخلطاب: قال زيد بن أسلم وغريه): أو من كان ميتا فأحييناه(

  .يف عمار بن ياسر: وقال عكرمة 

  .أخرج ذلك ابن أيب حامت. نزلت يف أيب جهل،: قال الضحاك وزيد): كمن مثله يف الظلمات(

  .أخرجه ابن أيب حامت.  اجلنةهي: قال قتادة): هلم دار السالم(

  .أخرجه ابن أيب حامت. هم اليهود والنصارى: قال ابن عباس): على طائفتني من قبلنا(

كما ورد يف حديث مرفوع عند مسلم . هو طلوع الشمس من مغرا): يوم يأيت بعض آيات ربك(
  .وغريه

  .طلوع الشمس والقمر من مغرا، أخرجه الفرباين: وقال ابن مسعود

أخرجه ابن أيب حامت ) هم اخلوارج: (قال صلى اهللا عليه وسلم): إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا(
  .من حديث أيب أمامة

  ).هم أصحاب البدع واألهواء: (وأخرجه الطرباين من حديث عائشة، بلفظ

  .أخرجه عبدالرزاق. هم اليهود والنصارى: وقال قتادة

  . انتهى.واخرج ابن أيب حامت مثله عن السدي

  سورة األعراف

  .ملك غري معني: جربيل وقيل: هو اسرافيل، وقيل: قيل: يف تفسري أيب احليان): فأذن مؤذن(

  .أم قوم استوت حسنام وسيئام: ورد يف أحاديث مرفوعة): وعلى األعراف رجال(

  .أخرجه ابن مردويه وأخرجه الشيخ، من حديث جابر بن عبداهللا

  .ن حديث حذيفةوالبيهقي يف البعث، م
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  .أخرجه سعيد بن منصور وغريمها ، عن حذيفة موقوفا

  .وأخرجه ابن أليب حامت، عن ابن عباس موقوفا

أم قوم قتلوا : وأخرج الطرباين من حديث أيب سعد اخلدري، والبيهقي من حديث أيب هريرة مرفوعا
  .يف سبيل اهللا وهم عصاة آلبائهم

  . مؤمنو اجلنأم: واخرج البيهقي عن أنس مرفوعا

: قال سليمان قلت. أم املالئكة: وأخرج هو وأبو الشيخ، من طريق سليمان التيمي، عن أيب خملد

  .هم ذكور ليسوا باءناث: وأنت تقول املالئكة؟ قال) رجال: (اهللا يقول: أليب خملد

  .فقهاء وعلماء: هم قوم صاحلون: وأخرج ابن أيب حامت، عن جماهد قال

  .هم قوم كان فيهم عجب: سن قالوأخرج أيضا عن احل

  .هم قوم كان عليهم دين: وأخرج عن مسلم بن ياسر قال

  .هم األنبياء: قيل: ويف العجائب للكرماين

  .املالئكة: وقيل

  .العلماء: وقيل

  .الصاحلون: وقيل

  .الشهداء، وهم عدول اآلخرة: وقيل

  .قوم استوت حسنام وسيئام: وقيل

  .د وهم عصاة آلبائهمقوم قتلوا يف اجلها: وقيل

  .قوم رضي عنهم أبائهم دون أمهام، وأمهام دون آبائهم:وقيل

  .هم الذين ماتوا يف الفترة ومل يبدلوا دينهم: وقيل

  .أوالد الزنا: وقيل

  .أوالد املشركني: وقيل

  .انتهى، واهللا أعلم. املشركون: وقيل

    

  .أخرجه ابن أيب حامت.  على خلمأتوا: قال قتادة): فأتوا على قوم يعكفون على أصنام(

هل تدري من القوم الذين مر م بنوا : مسعت أبا عمران اجلوين قال: وأخرج عن أيب قوامة قال
  .هم قوم خلم وجذام: ال أدري، قال: إسرائيل يعكفون على أصنام هلم؟ قلت
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أخرجه . ي احلجةذو القعدة، وعشر ذ: قال ابن عباس):وواعدنا موسى ثالثني ليلة وأمتمناها بعشر(
  .ابن أيب حامت من طريق عطاء له

  .وأخرج مثله عن أيب العالية وغريه

  ..مصريهم يف اآلخرة: قال جماهد): سأريكم دار الفاسقني(

  .أخرجهما ابن أيب حامت. جهنم: وقال احلسن

مصر، ذكره احلافظ أبو الفضل العراقي يف : وقد تصفحت الرواية االوىل على بعض الكبار، فقال
  .ألفية احلديث

أخرجه أخرجه ابن أيب . هي أيلة: قال ابن عباس): واسأهلم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر(
  .حامت من طريق عكرمة عنه

  .هي قرية يقال هلا مدين، بني آيلة والطور: وأخرج من وجه آخر عن عكرمة عنه قال

  .قنا، بني مدين وعينوناهي قرية يقال هلا م: وأخرج عن عبدالرمحن بن زيد بن أسلم قال

أخرجه الطرباين . هو بلعم بن أجر: قال ابن مسعود): واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ عنها(
  .وغريه

  .من بين إسرائيل. بلعام بن باعوراء: وقال ابن عباس بلعم، ويف رواية

  .هل اليمنهو رجل يدعى بلعم، من أ: وأخرج ابن أيب حامت، من طريق العويف عنه قال

  .هو الراهب الذي بنا له مسجد الشقاق: ويقول األنصار: وأخرج الطرباين وابن أيب الصلت

  .هذا مثل، ضربه اهللا ملن عرض عليه اإلميان فأىب أن يقبله وتركه: وأخرج عن قتادة قال

  .انه فرعون، واآليات آيات موسى: قيل: ويف العجائب للكرماين

أخرجه ابن أيب حامت عن قتادة وعن الربيع وعن أنس، . هذه األمةهي ): وممن خلقنا أمة يهدون(
  .مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومرسال

  ).هذه أميت: (ذكر لنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وأخرجه الشيخ عن ابن جريج قال

  .ممل بن أيب قشري، ومشويل بن زيد: مسي منهم): يسألونك عن الساعة(

كلها يف آدم وحواء، كما أخرجه الترمذي ): ي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجهاهو الذ(
  .واحلاكم من حديث مسرة مرفوعا

  .وأخرجه ابن أيب حامت عن ابن عباس وغريه، واهللا تعاىل أعلم



  السيوطي-مفحمات األقران يف مبهمات القرآن  23

 

  سورة األنفال

  .مسي من السائلني سعد بن أيب وقاص، كما أخرجه أمحد وغريه): يسألونك عن األنفال(

أن السائلني قرابة النيب صلى اهللا عليه : ج ابن أيب حامت، من طريق ابن أيب طلحة، عن ابن عباسوأخر
  .وسلم

: مسي منهم أبو أيوب األنصاري، ومن الفريق الذين مل يكرهوا): وان فريقا من املؤمنني لكارهون(

  .أخرج ذلك ابن أيب حامت وابن مردويه، من حديث أيب أيوب. املقداد

  .مها أبو سفيان وأصحابه، وأبو جهل وأصحابه ذات الشوكة): ئفتنيإحدى الطا(

  .كان املستفتح أبا جهل: أخرج احلاكم عن عبداهللا بن ثعلبة بن صغري قال): إن تستفتحوا(

  .وأخرج ابن أيب حامت مثله، عن عروة بن الزبري وعطية

  .أخرجه ابن أيب حامت. الدارهم نفر من بين : قال ابن عباس): إن شر الدواب عند اهللا الصم البكم(

 عتبة وشيبة ابن ربيعة، وأبو - وهم اتمعون يف دار الندوة-مسي منهم): وإذ ميكر بك الذين كفروا(
سفيان وطعيمة بن عدي، وجبري بن مطعم، واحلرث بن عامر، والنضر بن احلرث، وأبو البختري بن 

  .ية بن خلفهاشم، وزمعة بن األسود، وحكيم بن حزام، وابو جهل، وأم

  .أخرجه بن جرير وغريه، عن سعيد بن جبري. قاله النضر بن احلرث): لو نشاء لقلنا مثل هذا(

قال ذلك أبو جهل، كما أخرجه البخاري عن أنس وأخرج ): وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو احلق(
  .أن قائله النصر بن احلرث: ابن أيب حامت من طريق سعيد بن جبري، عن ابن عباس

  .قال هم سفلة هذه األمة وجهلتها: خرج عن قتادةوأ

  .أخرجه ابن أيب حامت. نزلت يف أيب سفيان: قال احلكم بن عيينه): إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم(

  .أا نزلت يف أيب سفيان ومن كان له يف العري من قريش جتارة: وأخرج ابن اسحق عن مشاخيه

أخرج . هو يوم بدر، فرق اهللا بني احلق والباطل:  قال ابن عباس):وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان(
  .ابن أيب حامت

. يعين أبا سفيان وأصحابه، حنو الساحل: قال عباد بن عبداهللا بن الزبري): والركب أسفل منكم(

  .أخرجه ابن أيب حامت

  .أخرجه ابن أيب حامت، عن ابن عباس. عىن سراقة بن مالك بن جعشم): وءاين جار لكم(
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  .أخرجه ابن أيب حامت. رأى اجلربيل واملالئكة: قال ابن عباس): إين أرى ما ال ترون(

مسي من القائلني عتبة بن ربيعة، يف ): إذ يقول املنافقون والذين يف قلوم مرض غر هؤالء دينهم(
  .حديث أخرجه الطرباين يف األوسط عن أيب هريرة

املغرية، وأبا قيس بن الفاكه بن املغرية، واحلرث بن زمعة، قيس بن الوليد بن :ومسى منهم جماهد مخسة
  .أخرجه ابن جرير. وعلي بن أمية بن خلف، والعاصي بن منبه

  .أخرجه أبو الشيخ. قال ابن شهاب نزلت يف بين قريظة): وإما ختافن من قوم خيانة(

  .أيب حامتأخرجه ابن . ورد يف حديث مرفوع أم اجلن): وآخرين من دوم ال تعلموم(

  .قريظة: وقال جماهد

  .أهل فارس: وقال السدي

  .الشياطني اليت يف الدور: وقال ابن اليمان

  .أخرج ذلك ابن أيب حامت

أخرجه . نزلت ملا أسلم معه صلى اهللا عليه وسلم أربعون، أخرهم عمر): ومن اتبعك من املؤمنني(
  .الطرباين وغريه

  .عشرة، فيما أخرجه ابن جرير: وقال الزهري

  سورة التوبة

  .هم الذين صلوا للقبلتني: قال أبو موسى األشعري و سعيد بن املسيب): والسابقون األولون(

  .أخرج ذلك ابن أيب حامت. هم أهل بيعة الرضوان: وقال الشعيب

  .هم أهل بدر: وقال حممد بن كعب وعطاء بن ياسر

  .أخرجهما سعيد. هم من أسلم قبل الفتح: وقال احلسن

. جهينة، ومزينة، وأشجع، وأسلم، وغفار: قال موىل ابن عباس): كم من األعراب منافقونوممن حول(

  .أخرجه ابن املنذر

  .أبو لبابة وأصحابه: هم سبعة: قال ابن عباس): وآخرون اعترفوا بذنوم(

  .مثانية، منهم، أبو لبابة، وكدوم، ومرداس: وقال زيد بن أسلم

أخرج ذلك ابن أيب . جد بن قيس، وأبو لبابة، وجذام، وأوس: سبعة من األنصار، منهم: وقال قتادة
  .حامت
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  .أخرجه ابن أيب حامت. هم هالل بن أمية، ومرارة، وكعب بن مالك: قال جماهد): وآخرون مرجون(

  .هم أناس من األنصار): والذين اختذوا مسجدا(

  .اسأخرجه ابن أيب حامت، عن ابن عب. هو أبو عامر الراهب): ملن حارب اهللا(

جمدح جد عبداهللا بن حنيف، ووديعة بن : هم رجال من األنصار منهم: وأخرج من وجه آخر عنه قال
  .جذام، وجممع بن حارثة األنصاري

  .بنو غنم: هم حي يقال هلم: وأخرج عن سعيد بن جبري قال

و بن جذام بن خالد بن عبيد بن زيد بن أحد بين عمر: الذين بنوا اثنا عشر رجال: وقال ابن اسحق
عوف، وثعلبة بن حاطب من بين عبيد، وهالل بن أمية بن زيد، ومتعب بن قشري من بين ضبيعة بن 

زيد، وأبو حييه بن األزعر بن أيب ضبيعة بن زيد، وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بين عمرو 
من بين بن عوف، وحارثة بن عامر وابناه جممع بن حارثة ويزيد بن حارثة، وبنتل بن حارب وهو 

ضبيعة، وجباد بن عثمان وهو من بين ضبيعة، ووديعة بن ثابت، موايل بين أمية رهط بين لبابة بن عبد 
  .الدار

  .أنه املسجد النبوي: أخرج مسلم، عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا): ملسجد أسس على التقوى(

  .وأخرجه أمحد، عن أيب بن كعب،وسهل بن سعد، مرفوعا

  .بن عمر وزيد بن ثابت، وأيب سعيد، موقوفاوأخرجه ابن جرير، عن ا

  .أنه مسجد قباء: وأخرج عن ابن عباس

  .هم بنو عمرو بن عوف من األنصار، منهم عومير بن ساعدة): فه رجاال حيبون أن يتطهروا(

  .مل يبلغنا أنه مسي منهم غريه: قال ابن جرير

  .هم هالل، ومرارة، وكعب): وعلى الثالثة الذين خلفوا(

  .مع حممد وأصحابه: قال ابن عمر):  مع الصادقنيوكونوا(

  .مع أيب بكر وعمر وأصحاما: وقال الضحاك

  .أخرج ذلك ابن أيب حامت. مع هالل، ومرارة، وكعب: وقال السدي

  .أخرجه ابن أيب حامت. يعين قريظة، والنضري، وفدك: قال احلسن): قاتلوا الذين يلونكم من الكفار(

  سورة يونس
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  .أخرجه ابن أيب حامت. هو حممد، شفيع صدق: ال مقاتلق): قدم صدق(

  .أخرجه ابن أيب حامت. أربعني سنة: قال قتادة): فقد لبثت فيكم عمرا من قبله(

  .أخرجه ابن أيب حامت. مبصر األسكندرية: قال جماهد): مبصر بيوتا(

  .أخرجه ابن املنذر. الشام: قال قتادة): مبوأ صدق(

  .مؤمن آل فرعون، وخازنة، وامرأة اخلازن:  الضمري لفرعون، والذرية:قيل): إال ذرية من قومه(

أخرجه ابن أيب حامت، عن . هم أهل قرية نينوى بشاطيء دجلة من بالده املوصل): إال قوم يونس(
  .السدي وغريه

  سورة هود

على بينة من كان : قال ابن عباس وجماهد وأبو العالية): أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه(
  .من حممد، والشاهد جربيل

    

  .من كان على بينة من حممد، والشاهد جربيل: وقال زيد بن أسلم

  .علي املؤمن، والشاهد حممد: وقال احلسني بن علي

  .أخرج ذلك ابن أيب حامت

انك : إن الناس يقولون): ويتلوه شاهد منه( يا أبت : قلت آليب: وأخرج عن حممد بن احلنيفة قال
  .وددت أين أنا هو، لكنه لسانه: و؟ قالأنت ه

وأنزل : قيل له. ما يف قريش من أحد إال ونزلت فيه آية: قال علي: وأخرج عن عباد بن عبداهللا قال
  ).ويتلوه شاهد منه: (فيك؟ قال

األشهاد، : اإلجنيل، وقيل: أبوبكر، وقيل: الشاهد ملك حيفظ، وقيل: قيل: ويف العجائب للكرماين
  .ة غافرويأيت يف سور

  .أخرجه ابن أيب حامت. هو حممد: قال السدي): يصدون عن سبيل اهللا(

  .فار التنور من مسجد الكوفة، من قبل أبوب كندة: أخرج ابن أيب حامت، عن علي قال): وفار التنور(

  .العني اليت باجلزيرة، عني الوردة): فار التنور: (وأخرج ابن عباس يف قوله

  .ور أشرف األرض وأعالها، عني باجلزيرة، عني الوردةالتن: وأخرج عن قتادة قال

  .وفار التنور باهلند: وأخرج من وجه أخر عن ابن عباس قال
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كان معه يف السفينة مثانون رجال معهم أهلوهم، أحدهم : قال ابن عباس): وما آمن معه إال قليل(
  .أخرجه ابن أيب حامت. جرهم

أنه كان معه : حممد بن عباد بن جعفر ومطرف وغريهموأخرج يف اآلثار عن قتادة وكعب اآلحبار و
سام وحام ويافث، وزوجات الثالثة، وأنه ركبها : أثنان وسبعون مؤمنا، وهو وزوجته وأوالده الثالثة

  .يف عشر خلون من رجب، ونزل منها يف عشر خلون من احملرم

  .أأخرجه ابن أيب حامت. كان امسه كنعان: قال قتاد): ونادى نوح ابنه(

  .حكاه السهيلي. ميام: وقيل

هل كان ماء الطوفان عذبا أو ماحلا؟ ومل نعبا بذلك، مث رأيت ما يدل أنه : وقع السؤال كثريا: فائدة
  .كان عذبا

خرجت أريد أن أشرب : أخرج ابن أيب حامت، من طريق نوح بن املختار، عن أيب سعيد عقيص قال
أشرب ماء : ياأبا سعيد، أين تريد؟ قلت: ني، فقاالاملاء املر، فمررت بالفرات، فاءذا احلسن واحلس

ال تشرب ماء املر، فاءنه ملا كان زمن الطوفان أمر اهللا األرض أن تبلع ماءها، وأمر السماء : املر، قاال
  .أن تقلع، فاستعصى عليه بعض البقاع، فلعنه، فصار مؤه مرا وترابه سبخا ال ينبت شيئا

هي يوم اخلميس واجلمعة والسبت، وصبحهم العذاب يوم : ال قتادةق): متتعوا يف داركم ثالثة أيام(
  .امسها سارة): وامرأته قائمة.(أخرجه ابن أيب حامت. األحد

  .الكربى ريا، والصغرى رعوثا: مسى السدي): هؤالء بنايت(

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم. أخرجه ابن أيب حامت

  سورة يوسف

ريان، وطارق، والذيال، وذو الكتفني، وقابس، ووثاب، وعمودان، هي اجل": 4)"أَحد عشر كَوكباً(
  .والفيلق، واملصبح، والضروح، والفرغ، كماورد حديث مرفوع، أخرجه احلاكم يف مستدركه

)أَخوهو فوسأخرجه ابن أيب حامت. هو بنيامني شقيقه: قال قتادة": 8):"لَي.  

كنا حندث أنه روبيل، وهو أكرب إخوته، وهو ابن : قال قتادة" 10) "قالَ قاِئلٌ ِمنهم ال تقتلُوا يوسف(
  .خالة يوسف

  .هو يهوذا: وقال السدي

  .أخرجه ابن أيب حامت. هو مشعون: وقال جماهد
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)ِة اجلُببئر بيت املقدس: قال قتادة" 10) "غَياب.  

  .أخرج ذلك ابن أيب حامت. حبرية طربيا: وقال ابن زيد

  .أن يوسف أقام يف اجلب ثالثة أيام: شوأخرج عن أيب بكر بن عيا

  .أخرجه ابن أيب حامت. كان دم سخلة: قال ابن عباس": 18) "ِبدٍم كَِذٍب(

قرىء بدم كذب، باإلضافة وفتح الكاف وسكون الدال املهملة، وفسر : ويف العجائب للكرماين
  .باجلدي

  .هو مالك بن ذعر": 19) "فَأَرسلوا واِردهم(

  .أخرجه ابن أيب حامت. إطفري: اقوقاِل ِابن اسح(

  .أخرجه ابن أيب حامت. امسها راعيل بن رعيائيل: قال ابن إسحاق): ِإلمرأَِتِه(

  .زليخا: وقيل

  .صيب يف املهد: قال ابن عباس" 26) "وشِهد شاِهد ِمن أَهِلها(

  .ليس من اجلن وال من اإلنس، هوخلق من خلق اهللا تعاىل: وقال جماهد

  . رجل له فهم وعلم:وقال احلسن

  .أخرج ذلك ابن أيب حامت. كان ابن عم هلا حكيما: وقال زيد بن أسلم

هو سنور : هو زوجها، وقيل: هو رجل من خاصة امللك له رأي، وقيل: قيل: ويف العجائب للكرماين
  .يف الدار

امه، واآلخر ساقيه أحدمها خازن امللك على طع: قال ابن عباس": 36) "ودخلَ معه السجن فَتيان(
  .أخرجه ابن أيب حامت. لشرابه

    

  .أن اإلسم لألول راسان، والثاين مرطش: وأخرج عن جماهد وابن إسحاق

  .حكاه السهيلي. اسم األول شرهم، والثاين سرهم: وقيل

  .قاله جماهد وغريه، أخرجه ابن أيب حامت. هو الساقي: قال": 42)"الَّذي ظَن أَنه ناٍج(

) ِعندكبأي امللك األعظم ريان بن الوليد: قال جماهد": 42)"ر.  

  .أخرجه ابن أيب حامت

)ِسنني جِن ِبضعسبع سنني: قال أنس بن مالك" 42)"فَلَِبثَ يف الس.  

  .ثنيت عشر سنة: وقال ابن عباس
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  .أخرج ذلك ابن أيب حامت. أربع عشرة سنة: وقال طاوس والضحاك

  .سنة) اُذكُرين ِعند ربك: (لبث بكل حرف من قولهأنه : ويف العجائب للكرماين

)قالَ املَِلكهو ريان السابق": 50)"و.  

  .هو بنيامني، وهو املكرر يف السورة: قال قَتادةُ": 59)"ائتوين ِبأٍَخ لَكُم(

  .يعنون يوسف: قال ابن عباس): فَقَد سرق أَخ لَه ِمن قَبلُ(

  .أخرجه ابن أيب حامت

  .هو مشعون الذي ختلف أكربهم عقال: قال جماهد": 80)"بريهمقالَ كَ(

  .أخرجه ابن أيب حامت. هو روبيل، أكربهم يف السن: وقال قتادة

  .أخرجه ابن أيب حامت. هي مصر: قال قتادة": 82)"واسأَل القَريةَ الَّيت كُنا فيها(

  .وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس

)فوسي ريح ي َألِجدويف . مثانية: ويف رواية عنه. وجدها من مسرية ستة أيام: قال ابن عباس" 94")ِإن
  .أخرج ذلك ابن أيب حامت. مسرية مثانني فرسخا: عشرة ويف أخرى: أخرى

)شريأخرجه ابن جرير. هو ابنه يهوذا: قال جماهد": 96)"الب.  

  .أخرجه ابن أيب حامت. لسحرأخرهم إىل ا: قال ابن مسعود": 98)"ربي) سوف استغِفر لَكُم(

  .أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس. إىل ليلة اجلمعة: ويف حديث مرفوع

  .أخرجه ابن أيب حامت عن قتادة. مها أبوه وأمه راحيل": 99)"آوى ِإلَيِه أَبويِه(

  .خالته، وامسها ليا: وأخرج عن السدي قال

  .كان بني رؤياه وتأويلها أربعون عاما: انقال سلم": 100)"هذا تأَويلُ رؤياي ِمن قَبلُ(

  .أخرجهما ابن أيب حامت. مخسة وثالثون عاما: وقال قتادة

أن يوسف ألقي يف اجلب وهو ابن سبع عشرة سنة، وعاش يف العبودية وامللك : وأخرج عن احلسن
  .مثانني سنة، مث مجع اهللا له مشله بعد ذلك ثالثا وعشرين سنة

)الب جاَء ِبكُم ِمنأخرجه ابن أيب حامت. من فلسطني: قال علي بن طلحة": 100)"دِوو.  

  سورة الرعد

  .أخرجه الطرباين وغريه. نزلت يف أربد بن قيس وعامر بن الطفيل): وهم يجاِدلونَ يف اللَِه(

  .هو عبد اهللا بن سالم: قال عكرمة": 43)"ومن ِعنده ِعلم الِكتاِب(
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  . أخرجهما ابن أيب حامت.هو جربيل: وقال سعيد بن جبري

  .أخرجه ابن جرير. هم اليهود والنصارى: وقال ابن عباس

. كنا حندث أن منهم عبد اهللا بن سالم، وسلمان الفارسي، ومتيما الداري: وأخرج عن قتادة قال

  .واهللا تعاىل أعلم. انتهى

  سورة إبراهيم

  .هي النخلة": 24)"كَشجرٍة طَيبة(

  .حكاه ابن عساكر. الثوم: وقيل. هي احلنظلة": 24)"كَشجرٍة خبيثٍَة(

أخرجه . هم كفار قريش: قال علي بن أيب طالب": 28)"أَلَم تر ِإىل الَّذَين بدلوا ِنعمةَ اللَِه كُفرا(
  .النسائي

  .هم قريش، وحممد النعمة: وأخرج ابن أيب حامت عن عمرو بن دينار قال

)ِم، ذُر ي أَسكَنتنا ِإنبيتراٍد(هو إمساعيل ": 37)"يهو مكة) ِبو.  

)ياِلدِلوتقدم إسم أبيه يف سورة األنعام": 41)"و.  

أبو إبراهيم آزر، وأمه امسها مناين، : وأخرج ابن أيب حامت من طريق عكرمة، عن ابن عباس قال
  .وامرأته امسها سارة، وأم إمساعيل هاجر

  .هىانت. ليوثا: اسم أمه نوفا، وقيل: وقيل

: أمساء أبواب جهنم: أخربنا معمر، عن األعمش: قال عبد الرزاق": 44)"سبعةُ أبواٍب(سورة احلجر 

وأخرج ابن أيب حامت مثله عن ابن . احلطمة، واهلاوية، ولظى، وسفر، واجلحيم، والسعري، وجهنم
  .وهي أسفلها: عباسس، وزاد يف اهلاوية

)قسومزٌء مم جباب لليهود، وباب للنصارى، وباب للصابئني، :  قال الضحاك"44)"ِلكُلِّ باٍب ِمنه
. وباب للمجوس، وباب للذين أشركوا وهم كفار قريش، وباب للمنافقني، وباب ألهل التوحيد

  .أخرجه ابن أيب حامت

  .هي سدوم" 67)"وجاَء أَهلُ املَدينِة(

)املَثاِني بعاً ِمنأخرجه البخاري وغريه). ةهي الفاحت: (قال صلى اهللا عليه وسلم" 87)"س.  

  .أخرجه الفريايب. السبع الطوال: وقال ابن عباس
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  .البقرة، وآل عمران، والنساء، واملائدة، واألنعام، واألعراف، ويونس: وقال سعيد بن جبري وجماهد

  .أخرج ذلك ابن أيب حامت. واألنفال وبراءة سورة واحدة: وقال سفيان، بعد األعراف

)سمنيأخرجه ابن أيب حامت. اليهود والنصارى: قال ابن عباس" 90)"املُقت.  

)هِزِئنيالوليد بن املغرية، والعاصي بن وائل السهمي، : هم مخسةس: قال سعيد بنب جبري" 95)"املُست
  .أخرجه ابن أيب حامت. وأبو زمعة، واحلرث بن الطالطلة، واألسود بن عبد يغوث

  .قيس السهمي، واهللا سبحانه وتعاىل أعلموأخرج عن عكرمة مثله، ومسى احلرث بن 

  سورة النحل

  .أخرجه ابن أيب حامت. يعين مكة: قال ابن عباس) وتحِملُ أَثقالَكُم ِإىل بلٍَد(

أخرجه ابن . هو منروذ بن كنعان، حني بين الصرح: قال ابن عباس": 26)"قَد مكَر الَّذَين ِمن قَبِلِهم(
  .أيب حامت

  .جرين إىل احلبشة يف كتاب رفع بشأن احلبشانوقد سقت أمساء املها

نزلت هذه اآلية يف رجلني، : أخرج ابن أيب حامت، عن ابن عباس قال" 76)"وضرب اللَه مثالً رجلني(
  .عثمان بن عفان: أسيد بن أيب العاص، والذي يأمر بالعدل: واألبكم منهما الكل على مواله

  .أخرجه ابن أيب حامت. كانت امرأة مبكة تسمى خرقاء مكة: السديقال " 92)"كالتي نقَضت غَزلَها(

  .امسها ريطة بنت سعد بن زيد مناة بن تيم: وقال السهيلي

)رشب هلِّمعما يوكان يسمى حينس: عنوا عبد بن احلضرمي، زاد قتادة: قال جماهد" 103)"ِإن.  

  .أبو اليسر: يقال له: وقال السدي

  .خري: يسار، واآلخر: عنوا عبدين لنا، أحدمها يقال له: لم احلضرميوقال عبد اهللا بن مس

  .عنوا سلمان الفارسي: وقال الضحاك

  .عنوا قينا مبكة، وامسه بلعام: وقال ابن عباس

  .أخرج ذلك ابن أيب حامت

  .بياء حتتية، وحاء وسني مهملتني، بينهما نون مشددة: ضبطه ابن حجر يف اإلصابة: وحينس

  .نزلت يف عمار بن يسار: قال ابن عباس" 106) "كِرهِإالّ من أُ(

  .أخرجه ابن جرير

  .أخرجه ابن أيب حامت. نزلت يف عياش بن أيب ربيعة: وقال ابن سريين
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نزلت يف عمار بن ياسر، : قال ابن إسحاق" 110)"ثُم ِإنّ ربك ِللَّذين هاجروا ِمن بعِد ما فُِتنوا(
  .يد بن الوليدوعياش بن أيب ربيعة، والول

أخرج ذلك . وكذا قال ابن شهاب. هي املدينة: قالت حفصة أم املؤمنني" 112)"قَريةً كانت مطمِئنةً(
  .ابن أيب حامت

  .انتهى. أخرجه ابن جرير. هي مكة: وقال ابن عباس

  سورة اإلسراء

  .أخرجه ابن أيب حامت. لوتبعث اهللا عليهم جا: قال ابن عباس وقتادة" 5)"بعثنا علَيكُم ِعبادا لَنا(

هم قوم مؤمنون، بدليل : العمالقة، وقيل: هم سنجاريب وجنوده، وقيل: قيل: ويف العجائب للكرماين
  .إضافتهم إليه تعاىل

  .أخرجه ابن أيب حامت. بعث عليهم يف اآلخرة خبتنصر: قال عطية وجماهد" 7)"فإذا جاَء وعد اَآلِخرِة(

  .أخرجه ابن أيب حامت. عيسى وأمه، وعزيز: قال ابن عباس" 56)"ن دوِنِهاُدعوا الَّذين زعمتم ِم(

  .أخرجه ابن أيب حامت. عيسى وأمه، وعزيز: قال ابن عباس" 60)"والشجرةَ املَلعونةَ يف القُرآِن(

)كفِتنونِإن كادوا لَيأخرجه . نزلت يف رجال من قريش، منهم أمية بن خلف، وأبو جهل": 73)"و
  .أيب حامت عن ابن عباسابن 

نزلت يف اليهود، كما أخرجه البيهقي يف الدالئل، من مرسل عبد " 76)"وِإن كادوا لَيستِفزونك(
  .الرمحن بن غنم

  .أخرجه ابن أيب حامت. مكة) مخرج ِصدٍق(و : املدينة، قال: قال مطر الوراق" 80)"مدخلَ ِصدٍق(

  .أن السائلني اليهود: بن مسعودأخرج الشيخان وغريمها، عن ا" 85)"ويسألونك ِعِن الروِح(

  .أم قريش: وأخرج الترمذي، عن ابن عباس

. عبد اهللا بن أمية: مسى ابن عباس من قائلي ذلك.. اآلية" 90)"وقالوا لَن نؤِمن لَك حتى تفجر لَنا(

  .اخرجه ابن أيب حامت

د، والقمل، والضفادع، والدم، الطوفان، واجلرا: هي: قال ابن عباس" 101)"ِتسع َآياٍت بيناٍت(
  .أخرجه ابن أيب حامت. والعصا، واليد، والسنون، ونقص الثمرات

  .كان بني كل آيتني من هذه التسع ثالثون يوما: وأخرج عن سعيد بن جبري قال

واهللا سبحانه وتعاىل أعلمز . كانت يف تسع سنني، يف كل سنة آية: وأخرج عن زيد بن أسلم قال
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  .كان أصحاب الكهف صيارفة: قال أبو جعفر": 9)"اب الكَهِفأصح(سورة الكهف 

  .كانوا أبناء عظماء أهل مدينتهم: وقال جماهد

    

  .الكهف يف جبل يقال له بنجلوس: وقال ابن إسحاق

  .بني جبلني: وقال جماهد

  .أخرج ذلك كله ابن أيب حامت

  .أن الرقيم واد قريب من أيلة: وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس

  .أن اسم جبل أصحاب الكهف بناجلوس، واسم الكهف حرم: رج عن شعيب اجلبائيوأخ

محراء، وقال : قطمورا، وقال شعيب اجلبائي: امسه قطمري، وقال جماهد: قال احلسن" 18)"وكَلبهم(
أخرج ذلك كله ابن أيب حامت، إال قول . أمحرد: كان أصفر، وقال رجل يقال له عبيد: كثري النواء
  . جريرشعيب فابن

  .الرقيم اسم كلبهم: قيل: ويف العجائب للكرماين

  .أخرجه ابن أيب حامت، عن أنس: قلت

  .قاله ابن إسحاق. هو متليخا" 19)"فابعثوا أَحدكُم(

  .هي منبج: قال مقاتل" 19)"ِإىل املَدينِة(

  .اخرجه ابن جرير

  .قاله السدي وغريه. ه النصارىقال) ويقولونَ خمسةٌ(قاله اليهود " 22)"سيقُولونَ ثَالثَةٌ(

وهم : ويف رواية عنه. أنا من أولئك القليل، وهم سبعة: قال ابن عباس" 22)"ما يعلمهم إالّ قليلٌ(
  .مثانية أخرجهما ابن أيب حامت

  .أنا من القليل، كانوا سبعة: وأخرج عن ابن مسعود أيضا قال

مرطونس، وكسوطونس، وسورس، وبكربوس، متليخا، ومكسملينا، وحمسلينا، و: ومساهم ابن إسحاق
  .وبطسوس، وقالوس

  .أكثر العلماء على أن أصحاب الكهف كانوا بعد عيسى: فائدة

  .وذهب ابن قتيبة إىل أم كانوا قبله، وأنه أخرب قومه خربهم، وأن يقظتهم بعد رفعه زمن الفترة

  . البيتأم يبعثون يف أيام عيسى سإذا نزل، وحيجون: وحكى ابن أيب خيثمة

  .تقدم بيام يف سورة األنعام" 28)"مع الّذين يدعونَ ربهم(
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  .يعين عيينة بن حصن واألقرع بن حابس: قال خباب) من أَغفلنا قَلبه عن ِذكرنا(

  .أخرجه ابن أيب حامت. هو عيينة: وقال ابن بريدة

  .ابن عباسوكذا أخرجه ابن مردويه عن . أنه أمية بن خلف: وأخرج عن الربيع

كانا من أهل مكة، أحدمها مؤمن، : قيل: قال الكرماين يف العجائب" 32)"واضِرب لَهم مثَالً رجلني(
: كانا أخوين يف بين إسرائيل، أحدمها مؤمن امسه تلميخا، وقيل: وقيل. وهو أبو سلمة زوج أم سلمة

  ).افاتوالص(يهوذا، واآلخر كافر امسه نطروس، ومها املذكوران يف سورة 

)هتيذُربتر، واألعور، وزلنبور، : ولد إبليس مخسة: أخرج ابن أيب حامت، عن جماهد قال" 50)"و
ومشوط صاحب الصخب، واألعور وداسم وال أدري ما يعمالن، وبتر صاحب . ومشوط، وداسم

  .املصائب، وزلنبور الذي يفرق بني الناس، ويبصر الرجل عيوب غريه

زلنبور صاحب األسواق، يضع رايته يف كل سوق، وبتر صاحب : ه قالوأخرج ابن جرير عن
املصائب، واألعور صاحب الزنا، ومشوط صاحب األخبار، يأيت ا فيلقيها يف أفواه الناس، وال 

الذي إذا دخل الرجل بيته ومل يسلم ومل يذكر اسم اهللا دخل معه، وإذا أكل : جيدون هلا أصال، وداسم
  .كل معهومل يذكر اسم اهللا أ

)ِإذ قال موسى ِلفَتاهأخرجه ابن أيب حامت. هو يوشع بن نون: قال ابن عباس وغريه" 60)"و.  

  .كان أخا ليوشع: ويف العجائب للكرماين

  .وكذا قال الربيع. مها حبر املشرق واملغرب، وحبر فارس والروم: قال قتادة" 60)"مجمع البحريِن(

  .صبان يف البحرالكتر والرشن، حيث ي: وقال السدي

  .أخرج ذلك ابن أيب حامت. إفريقية: وقال حممد بن كعب

: اليسع، وقيل: هو اخلضر، كما يف الصحيح وغريه، وامسه بليا، وقيل" 65)"فَوجدا عبدا ِمن ِعباِدنا(

  .حكامها الكرماين يف عجائبه. الياس

  .أيب حامتأخرجه ابن . امسه خيشور: قال شعيب اجلبائي" 74)"لَِقيا غُالماً(

  .هي األبلة: قال ابن سريين" 77)"أَتيا أَهلَ قَريٍة(

  .أخرجهما ابن أيب حامت. ماجروان: وقال السدي

  .هي أبرقة: وأخرج من طريق قتادة، عن ابن عباس قال

  .وحدثين رجل أا إنطاكية: قال

  .حكاه ابن عساكر. هي قرطبة: وقيل
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)ِلكم مراَءهكانَ ون بدد، كما يف البخاريامسه هدد ب" 79)"و.  

  .اجللندي، حكاه ابن عساكر: وقيل

  .اسم األب كازبرا، واألم سهوا" 80)"أَبواه مؤِمنني(

)رياً ِمنهما خهبما ربدِلهأبدال جارية ولدت نبيا، وهو الذي كان : قال ابن عباس" 81)"فَأردنا أَن ي
وكان امسه مشعون، ) نا مِلكاً نقاِتل يف سبيِل اللَِهِابعث لَ: (بعد موسى، الذي قالت له بنو إسرائيل

  .كان امسه حنة: وقيل

  .صرمي وأصرم ابنا كاشح، وأمهما دنيا: مها" 82)"ِلغالمني يتيمني(

    

  .أخرجه عبد الرزاق. يقال إم الزنج: قال قتادة" 90)"وجدها تَِطلُع على قَوٍم(

  .أخرجه ابن أيب حامت. مها من قبل أرمينية وأذربيجان: كقال الضحا": 96)"بني الصدفني(

  سورة مرمي

  .أخرجه ابن أيب حامت. جربيل: قال قتادة وعطاء والضحاك" 17)"فَأَرسلنا ِإلَيها روحنا(

  .ملك: قال الرباء": 24)"فناداها ِمن تحِتها(

  .جربيل: وقال ابن عباس وسعيد بن جبري والضحاك

  .عيسى: وقال جماهد واحلسنس

  .أخرج ذلك ابن أيب حامت

  .هو السماء الرابعة، كما يف الصحيح": 57)"ورفعناه مكاناً عليا(

  .هو أيب بن خلف": 67)"ويقولُ اإلنسانُ(

  سورة طه

)دينيف أَهِل م أخرجه ابن أيب حامت. عشرا: قال قتادة" 40)"فَلَِبثَ ِسنني.  

  .أخرجه ابن أيب حامت. يوم عاشوراءهو : قال ابن عباس" 59)"يوم الزينة(

  .أخرجه ابن أيب حامت، عن ابن عباس. امسه موسى بن ظفر": 58)"السامري(

  .من أهل باجرمان: أنه كان من أهل كرمان، ومن وجه آخر عنه: وأخرج عنه أيضا



  السيوطي-مفحمات األقران يف مبهمات القرآن  36

 

  .كان من قرية امسها سامرة: وعن قتادة

  .بن أيب حامت، عن علي وابن عباس وغريمهاهو جربيل، كما أخرجه ا": 96)"ِمن أَثَِر الرسوِل(

  سورة األنبياء

)ي ِإلهم ِإنقُل ِمنهن يمأخرجه ابن أيب حامت. هو إبليس: قال قتادة والضحاك" 29)"و.  

)ازيناملَو عضنصاحب امليزان يوم القيامة جربيل: أخرج ابن جرير، عن حذيفة قال": 47)"و.  

)قوهرأخرجه ابن . رجل من أكراد فارس يسمى هيزان: القائل ذلك منروذ، وقيل: قيل" 68)"قالوا ح
  .أيب حامت

  .أخرجه ابن أيب حامت. هي الشام: قال السدي" 71)"ِإىل اَألرِض الَّيت باركنا فيها(

  .حكاه ابن عساكر. مكة: وقيل

) هم عيسى، وعزيز، واملالئكة (:قال صلى اهللا عليه وسلم" 101)"ِإنَّ الَّذَين سبقَت لَهم ِمناَّ احلُسىن(

  .أخرجه هكذا خمتصرا ابن أيب حامت، من حديث أيب هريرة

  .نزلت يف عيسى ومرمي وعزيز: وأخرج عن ابن عباس قال

)أخرجه ابن أيب حامت. أرض اجلنة: قال ابن عباس" 105):"أَنّ األرض.  

  .الوليد بن املغرية: وقيل

  .أمية بن خلف: وقيل

اآليات نزلت يف العاص بن وائل السهمي، كما أخرجه البخاري، عن ": 77) "كَفَرأَفَرأيت الَّذي (
  .خباب بن األرت

  سورة احلج

أخرجه ابن أيب . نزلت يف النضر بن احلرث: قال أبو مالك" 3٬8)"وِمن الناِس من يجاِدلُ يف اللَِه(
  .حامت، عن ابن عباس

نزلت هذه اآلية يف محزة وعلي وعبيدة بن : ذر، قالأخرج الشيخان، عن أيب ": 19)"هذاِن خصماِن(
  .احلرث، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة

  .أخرجه ابن أيب حامت. نزلت يف عبد اهللا بن أنيس: قال ابن عباس" 25)"ومن يرد فيِه بِإحلاٍد ِبظُلٍم(
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  .أيام العشر: قال ابن عباس" 28)"يف أياٍم معلوماٍت(

  .يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق:  زيد بن أسلموقال

  .يوم النحر، ويومان بعده: وقال ابن عمر

  .أخرجهما ابن أيب حامت

  .يوم بدر: قال ابن أيب كعب وسعيد بن جبري وعكرمة" 55)"عذاب يوٍم عقيم(

  .، واهللا أعلمأخرج ذلك ابن أيب حامت. يوم القيامة، ال ليلة له: وقال احلسن وجماهد والضحاك

  سورة املؤمنني

  .أخرجه ابن أيب حامت. هي الزيتون: قال الربيع" 20)"وشجرةً تخرج ِمن طُوِر سيناَء(

  .هي الرملة من فلسطني: قال أبو هريرة" 50)"ِإىل ربوٍة(

  .هي بيت املقدس: وقال الضحاك

  .هي دمشق: وقال سعيد بن املسيب

  .هي مصر: وقال ابن زيد

  .لك ابن أيب حامتأخرج ذ

  سورة النور

حسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، ومحنة بنت جحش، وعبد اهللا بن ": 11)"الَّذَين جاؤوا بِاِإلفِك(
  .كما أخرجه الشيخان وغريمها. أيب، وهو الذي توىل كربه

  سورة الفرقان

  .مت عن جماهدعنوا يهود، فيما أخرجه ابن أيب حا": 4)"وأَعانه علَيِه قَوم َآخرونَ(

  .حكاه السهيلي. جربا، موىل احلضرمي: وقيل

أخرج ابن أيب حامت من ": 27)"ويوم يعض الظَّاِلم على يديِه يقولُ يا ليتين ِاتخذت مع الرسوِل سبييالً(
 بن أن املراد بالظامل عقبة: طرق، عن ابن عباس وسعيد بن املسيب وجماهد وقتادة والسدي وغريهم

  .أيب بن خلف: أيب معيط، وهالل بن أمية بن خلف، وقال عمرو بن ميمون
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  .هي قرية لوط: أخرج ابن أيب حامت، عن عطاء قال" 40)"القَريِة الَّيت أُمِطرت مطَر السوِء(

  .هي بني الشام واملدينة: وعن احلسن قال

حبر السماء وحبر : وقال سعيد. س والرومحبر فار: قال احلسن" 53)"وهو الَّذي مرج البحريِن(
  .أخرجهما ابن أيب حامت. األرض

  .أخرجه ابن أيب حامت، واهللا أعلم. هو أبو جهل: قال الشعيب": 55)"وكانَ الكافر على ربِه ظَهرياً(

  سورة الشعراء

  .عني رجالكانت السحرة سب: أخرج ابن أيب حامت، عن ابن عباس قال": 38)"فَجِمع السحرةُ(

  .أم كانوا اثين عشر ألفا: وعن كعب

  .كانوا سبعة عشر ألفا: وعن أيب مثامة قال

  .كانوا مثانني ألفا: وعن حممد بن كعب القرظي

  .كانوا بضعة وثالثا ألفا: وعن السدي قال

  .كان اجتماعهم باالسكندرية: وعن ابن جرير

  .سابورا، ونادور، ومشعون: ومسى ابن إسحاق رؤساءهم

)صاهوسى ععصا موسى امسها ماشا: أخرج ابن أيب حامت، عن ابن عباس قال" 45)"فَأَلقَى م.  

كان أصحاب : أخرج ابن أيب حامت، من طريق جماهد عن ابن عباس قال": 54)"لَِشرِذمةٌ قَليلون(
  .موسى سبعمائة ألف

  .وأخرج مثله عن ابن مسعود وغريه

  .م ستمائة ألف وسبعون ألفاأ: وأخرج من طريق آخر، عن ابن مسعود

  .أم مخسمائة ألف وثالثة آالف ومخسمائة: وعن قتادة

  .ستمائة ألف وعشرون ألفا: وعن السدي

: أخرج ابن أيب حامت وابن سعد، عن عطية يف هذه اآلية قال": 197)"أَن يعلَمه علماُء بين ِإسرائيلَ(

  .بد اهللا بن سالمأسد، وأسيد، وابن يامني، وثعلبة، وع: كانوا مخسة

  سورة النمل
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  .ذكر لنا أنه واد بأرض الشام: قال قتادة" 18)"واِد النمل(

  .أخرجه ابن أيب حامت

  .امسها خرميا: قال السهلى" 18)"قالَت نملَةٌ(

  .حكاه الزخمشري. طاخية: وقيل

  .امسها عيجلوف، باجليم: وقال صاحب القاموس

لة سليمان، أذكر أم أنثى؟ فأفحم، وكان أبو حنيفة حكي أن قتادة سئل عن من: قال ابن عساكر
  .بالتاء) قالَت: (أنثى، لقوله تعاىل: حاضرا، فقال

)يالدلى وعمها داود وأرياء، ذكره الكرماين يف عجائبه": 19)"و.  

  .اسم هدهد سليمان عنرب: أخرج ابن أيب حامت، عن احلسن قال" 20)"ال أَرى اهلُدهد(

  .هي بلقيس بن شراحيل: أخرج ابن أيب حامت، عن احلسن قال" 23)"مرأَةً تمِلكُهمِإني وجدت ِا(

  .أحد أبويها من اجلن: وأخرج مثله عن قتادة، وزاد

  .هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان، وأمها فارعة اجلنية: وأخرج عن زهري بن حممد قال

  .مها بلعنةبلقيس بنت ذي سرح، وأ: وأخرج عن ابن جريرج، قال

بلغمة، : أمها بلمقة، وقيل: وقيل. أملى شرح: اسم أبيها أيشرح، وقيل: قيل: وقال ابن عساكر
  .رواحة: بلعمة، وقيل: وقيل

أن أهل مشورا كانوا ثلثمائة واثين : أخرج ابن أيب حامت، عن قتادة" 32)"قالَت يا أَيها املَُأل أَفتوين(
  .عشر رجال

  .اسم اجلائي منذر، ذكره الكرماين يف عجائبه": 36)"فَلَما جاَء سليمانَ(

)اِجلن ِمن أخرجه ابن أيب حامت، عن شعيب اجلبائي ويزيد بن رومان. امسه كوزن": 39)"قالَ ِعفريت.  

  .هو آصف بن برخيا، كاتبه: قال ابن عباس وقتادة": 40)"قالَ الَّذي ِعنده ِعلم ِمن الِكتاِب(

  .ذو النور:  هو رجل من اإلنس يقال له:وقال زهري بن حممد

  .امسه أسطوم: وقال جماهد

  .هو اخلضر: وقال ابن هليعة

  .أخرجها كلها ابن أيب حامت

رجل زاهد : هو ضبة أبو القبيلة، وقيل: هو ملك أيد اهللا به سليمان، وقيل: هو جربيل، وقيل: وقيل
  .امسه مليخا، حكاه الكرماين يف عجائبه
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  .كاه ابن عساكرامسه بلخ، ح: وقيل

أخرج ابن أيب حامت من طريق السدي، ن أيب مالك، عن ابن ": 48)"وكانَ يف املَدينِة ِتسعةُ رهٍط(
أساميهم رعمى، ورعيم، وهرمى، وهرمي، وداب،وصواب، ورباب، ومسطح، وقدار بن : عباس قال

  .سالف عاقر الناقة

  : وقد نظمهم بعضهم يف بيتني فقال

َرياب و غَنَموعدصمذَيُل واله  ميرع قَدارو بيٍط عاِصمس 

 ِإن عدوان النُفوِس ِجوار َأال  وسمعان رهطُ الماِكرين ِبصاِلِح

  .هكذا نقلته من خط الشيخ مجال الدين بن هشام

مهرع، وغنم، وعبد، ومهرج، وكردة، وصدقة، وخمزمة، وسالف، : وأمساء آبائهم على الترتيب
  .وصيفي

  .أخرجه ابن أيب حامت. يعين مكة: قال ابن عباس" 91)"رب هِذه البلدِة(

    

  سورة القصص

أخرج ذلك . ابنته: وقيل. هي امرأة فرعون: وقيل . اسم امللتقط طابوث": 8)"فالتقَطَه آلُ ِفرعونَ(
  .ابن أيب حامت عن عبد الرمحن اجلبلي

  .أخرجه ابن أيب حامت، عن عبد اهللا بن عمر.  آسية بنت مزاحمامسها": 9)"وقالَت ِامرأَةُ ِفرعونَ(

  .بارخت: وقيل. ياوخا: وقيل. يوحانذ بنت بصري بن الوي": 10)"أُم موسى(

  .كلثوم: امسها مرمي، وقيل: قال ابن عساكر": 11)"قالَت ألُِخِتِه(

  . السديأخرجه ابن أيب حامت عن. هي منف من أرض مصر": 15)"ودخلَ املَدينةَ(

  .وأخرج ذلك ابن ايب حامت. نصف النهار: قال ابن عباس وابن جبري وقتادة" 15) "على ِحِني غَفلٍَة(

  .ما بني املغرب والعشاء: وأخرج ابن مردويه، عن ابن عباس قال

  .حكاه الزخمشري. اإلسرائيلي هو السامري، والقبطي امسه فاتون": 15)"فَوجد فيها رجلِني يقتتالِن(

  .هو مؤمن آل فرعون: قال الضحاك" 20)"وجاَء رجلٌ ِمن أَقصى املَدينِة(

  .امسعه مشعون: وقال شعيب اجلبائي
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  .أخرجهما ابن أيب حامت. مسعان: وقال ابن إسحاق

  .ومشعان أصح ما قيل فيه: قال السهيلي

  . إال مؤمن آل فرعون- باملعجمة- وال يعرف مشعان: وقال الدارقطين

  .حزقيل: وقيل. حبيب: وقيل. أن امسه حري: الطرباينويف تاريخ 

أخرجه ابن جرير، . ليا وصفوريا، وهي اليت نكحها: مها": 23)"ووجد ِمن دوِنِهم ِامرأَتِني تذُوداِن(
  .شرفا، وأبومها شعيب عند األكثر: وقيل: قال. عن شعيب اجلبائي

  . شعيبا هو الذي قص عليه موسى القصصأنه بلغه أن: أخرج ابن أيب حامت، عن مالك بن أنس

  .يقولون شعيب، ولكنه سيد املاء يومئذ: وأخرج عن احلسن قال

  .هو ثريون ابن أخي شعيب: وأخرج عن أيب عبيدة قال

  .أن امسه يثرىب: وأخرج ابن جرير، عن ابن عباس

  .دأخرجه ابن جرير، عن ابن مسعو. هو ظل مسرة": 24)"ثُم تولَّى ِإىل الظِّلِّ(

)مم يف اليقناهحكاه ابن عساكر. هو حبر يسمى أسافا، من وراء مصر: قيل) فَأَغر.  

أخرجه النسائي، . قائل ذلك احلرث بن عامر بن نوفل": 57)"وقالوا ِإن نتِبِع اهلُدى معك نتخطَّف(
  .عن ابن عباس

)دناهعن ونزلت يف محزة وأيب جهل: الأخرج ابن جرير، عن جماهد ق.. اآلية " 61)"أَفَم.  

قرأت يف اإلجنيل : أخرج الدينوري يف االسة، عن خيثمة قال": 76)"ما إِِنَّ مفاِتحه لَتنوُء ِبالعصبِة(
  .أن مفاتيح كنوز قارون وقر ستني بغال، كل مفتاح منها على قدر إصبح، لكل مفتاح منها كرت

  .يعين مكة: د والضحاكقال جماه": 85)"لَرادك ِإىل معاٍد(

  .بيت املقدس: وقال نعيم القارىء

  .ذكره ابن أيب حامت. القيامة: وقال ابن عباس وغريه

  سورة العنكبوت

  .هم املأذيون على اإلسالم مبكة، منهم عمار بن ياسر": 2)"أَحِسب الناس أَن يتركوا(

)ِبعوا سنوا ِاتآم كَفَروا ِللَّذين قالَ الَّذَينحكاه . قائل ذلك الوليد بن املغرية.. اآلية ": 12)"بيلَناو
  .املهدوي

  .هي سذوم": 34)"هذِه القَريِة(
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  سورة الروم

  .يف طرف الشام: قال ابن عباس": 3)"يف أََدىن اَألرِض(

  .أخرج ذلك ابن أيب حامت. يف اجلزيرة، أقرب أرض الروم إىل فارس: وقال جماهد

)وسبع، فيما أخرجه . تسع سنني، فيما أخرجه ابن جرير، عن ابن مسعودهي ": 4)"يف ِبضِع ِسنني
  .الترمذي من حديث نيار األسلمي

  سورة لقمان

أخرجه ابن . نزلت يف النضر بن احلرث: قال ابن عباس" 6)"وِمن الناِس من يشتري لَهو احلَديِث(
  .جرير

)واسيأَلقى يف اَألرِض رجلبال الشاخمات، من أوتاد األرض، وهي سبعة هي ا: قال ابن عباس": 10)"و
أخرجه ابن . قاف، وأبو قبيس، واجلودي، ولبنان، وطور سينني، وثبري، وطور سيناء: عشر جبال، منها

  .جرير

  .أنعم: وقيل. اسم اإلبن ثاران": 13)"وِإذ قالَ لُقمانُ البِنِه(

  .مشكم: وقيل

  سورة السجدة

  .أن امسه عزرائيل: لشيخ، عن وهبأخرج أبو ا": 11)"ملَك املَوِت(

أا نزلت يف : أخرج ابن أيب حامت، عن أيب ليلى والسدي": 18)"أَفَمن كانَ مؤِمناً كَمن كانَ فاِسقاً(
  .علي والوليد بن عقبة

  .وأخرجه الواحدي، عن ابن عباس

  .أخرجه ابن أيب حامت. أرض اليمن والشام: قال ابن عباس": 27)"اَألرِض اجلُرِز(

  .هي مصر: وقال قوم

  سورة األحزاب
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)نودكُم جأخرجه ابن أيب . أبو سفيان وأصحابه، وقريظة، وعيينة بن بدر: هم األحزاب": 9)"ِإذ جاَءت
  .حامت، عن جماهد

  .أخرجه ابن أيب حامت، عن ابن عباس. هي الصبا": 9)"فَأَرسلنا علَيهِم رحياً(

  .أخرجه ابن أيب حامت. هي املالئكة: قال جماهد" 9)"وجنوداً لَم تروها(

  .عيينة بن بدر، من جند: قال جماهد" 10) "ِإذ جاؤوكُم ِمن فَوِقكُم(

  .أخرجه ابن أيب حامت. أبو سفيان ومن معه، وقريظة": 10)"وِمن أَسفَلَ ِمنكُم(

  .قشري بن معتب: مسى السدي منهم": 12)"وِإذ يقولُ املُناِفقونَ(

  .أخرجه ابن أيب حامت

  .هو معتب بن قشري األنصاري: ويف تفسري ابن جرير، عن ابن عباس

  .أخرجه ابن أيب حامت. هم عبد اهللا بن أيب وأصحابه: قال السدي": 13)"وِإذ قالَت طاِئفَةٌ ِمنهم(

)أِذن فَريقيستأبو عرابة بن أوس، وأوس بن قيظي: مها رجالن من بين حارثة: قال السدي": 13)"و .

  . أيب حامتأخرجه ابن

نزلت يف أنس بن النضر وأصحابه، كما أخرجه مسلم وغريه عن أنس بن ": 22)"ِمن املُؤِمنني ِرجالٌ(
  .مالك

)هحبن قَضى نطلحة ممن : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أخرج الترمذي عن معاوية": 23)"م
  ".قضى حنبه

  .يب حامتأخرجه ابن أ. قريظة": 26)"الَّذَين ظاهروهم(

  .هي خيرب، فتحت بعد بين قريظة: قال السدي" 27)"وأَرضاً لَم تطَؤوها(

  .كنا حندث أا مكة: وقال قتادة

  .أخرج ذلك ابن أيب حامت. هي أرض الروم وفارس: وقال احلسن

)قُل ِإلزواِجك يبها النكان حتته يومئذ تسع نسوة، مخس من قريش: قال عكرمة": 28) "يا أَي: 

وكانت حتته . عائشة، وحفصة، وأم حبيبة بنت أيب سفيان، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة بنت أيب أمية
صفية بنت حيي اخليربية، وميمونة بنت احلارث اهلاللية، وزينب بنت جحش األسدية، وجويرية بنت 

  .أخرجه ابن أيب حامت. احلرث من بين املصطلق

أا ملا نزلت دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم فاطمة وحسنا : ثاأخرج الترمذي حدي": 33)"أَهلَ البيِت(
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  ).اللهم هؤالء أهل بييت: (وحسينا وقال

نزلت يف نساء النيب صلى اهللا عليه : وأخرج ابن أيب حامت، من طريق عكرمة، عن ابن عباس قال
  .من شاء باهلته أا نزلت فيهن: قال عكرمة. وسلم خاصة

)ؤِمٍن وما كانَ ِلمٍةوؤِمناآلية نزلت يف أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط وأخيها، كما ": 36)"ال م
  .أخرجه ابن أيب حامت عن ابن زيد

  .هو زيد بن حارثة": 27):الَّذي أَنعم اللَه عليِه وأنعمت عليِه(

)كوجز لَيكهي زينب بنت جحش": 27)"أَمِسك ع.  

: أخرج ابن أيب حامت، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت": 50)"نفسها ِللنيبوِامرأٍَة مؤِمنٍة ِإن وهبت (

إن خولة بنت حكيم : كان يقال: أخرجه عن عروة بلفظ. اليت وهبت نفسها للنيب خولة بنت حكيم
  .من الاليت وهنب أنفسهن

  .أن ميمونة بنت احلرث هي اليت وهبت نفسها: وأخرج عن حممد بن كعب وغريه

  .أا زينب أم املساكني، امرأة من األنصار: رماينوحكى الك

  .أم شريك بنت احلرث: وقيل

)نشاُء ِمنهن ترجي مكان :  قال- موىل شقيق ابن سلمة-أخرج ابن أيب حامت، عن ابن رزين": 51)"ت
ممن أرجى ميمونة وجويرية وأم حبيبة وسفية وسودة، وكان ممن آوى عائشة وأم سلمة وزينب 

  .وحفصة

وهذا على أن . هذا أمر أباحه اهللا لنبيه، ومل نعلم أنه أرجى منهن شيئا: أخرج عن ابن شهاب قالو
  .ضمري منهن يعود ألمهات املؤمنني، وهو الذي أخرجه ابن أيب حامت من طريق العويف عن ابن عباس

وأرجى كن نساء وهنب أنفسهن للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فدخل ببعضهن : وأخرج عن الشعيب قال
  .بعضهن، منهن أم شريك

)ناِتكوب ففاطمة، وزينب زوج أيب العاص، : تقدمت األزواج، وأما البنات": 59)"قُل َإلزواِجك
  .ورقية، وأم كلثوم، زوجتا عثمان

  .أخرجه ابن أيب حامت. هو آدم: قال ابن عباس": 72)"وحملَها اِإلنسانُ(

  سورة سبأ
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كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر، ويروح من : قال احلسن" 12)"رغُدوها شهر ورواحها شه(
  .أخرجه عبد الرزاق. إصطخر فيبيت ببابل

  .كانت بأرض اليمن" قال قتادة": 12)"وأَسلنا لَه عني الِقطِر(

  .أخرجه ابن أيب حامت. سيلت له ثالثة أيام: قال السدي

  . أخرجه ابن أيب حامت.هي األرضة: قال ابن عباس": 14)"دابةُ اَألرض(

    

األرض مصدر أرضت اخلشبة فهي مأروضة، والدابة آرضة، واجلمع أرضة، : ويف العجائب للكرماين
  .كالكفرة والفجرة

  .أخرجه ابن أيب حامت. هي باليمن: قال سفيان": 15) "ِلسبٍأ يف مسكَِنِهم(

نهم فلحقوا بالشام، وأما األنصار فلحقوا أما غسان م: قال الشعيب" 19)"ومزقناهم كُلَّ ممزٍق(
  .أخرجه ابن أيب حامت. بيثرب، وأما خزاعة فلحقوا بتهامة، وأما األزد فلحقوا بعمان

أول من يقوله جربيل، فيتبعونه، كما أخرجه ابن جرير ) قالوا احلَق(املالئكة ": 23)"قالوا ماذا ربكُم(
  .من حديث نواس بن مسعان

  سورة فاطر

)يِةوالِقيام أرسل احلجاج إىل : أخرج ابن أيب حامت، عن القاسم بن الفضل احلراين قال": 14)"وم
صدر ذلك اليوم من الدنيا، : عكرمة يسأله عن يوم القيامة، أمن الدنيا هو أم من اآلخرة؟ فقال

  .وآخره من اآلخرة

)ذَكَّرن تفيِه م ذَكَّرتركُم ما يمعلَم نأخرجه الطرباين من . بالستني:  يف حديث مرفوعفسر": 37)"أَو
  .وله شواهد من حديث أيب هريرة يف الصحيح. حديث ابن عباس

  .أنه أربعون سنة: وأخرجه ابن جرير من طريق عن ابن عباس موقوفا، وآخر عنه

)ذيرالن جاَءكُمهو حممد صلى اهللا عليه وسلم": 37)"و.  

  .أخرجه ابن أيب حامت. نطاكيةإ": 13)"أصحاب القَريِة(سورة يس 

واسم . أخرجه ابن أيب حامت، عن شعيب اجلبائي. مها مشعون ويوحنا": 14)"ِإذ أَرسلنا ِإليهم اثنِني(
  .الثالث يونس

  .صادق، وصدوق، وشلوم: أن الثالثة: وأخرج عن كعب ووهب



  السيوطي-مفحمات األقران يف مبهمات القرآن  46

 

أخرجه ابن أيب حامت من طريق . رهو حبيب النجا: قال ابن عباس" 20)"وجاَء ِمن أَقصى املَدينِة رجلٌ(
  .عنه، وعن قتادة وكعب ووهب وغريهم

  .أنه كان إسكافا: وأخرج عن عمر بن احلكم

  .أنه كان قصرا: وعن السدي

سالت النيب صلى اهللا عليهوسلم عن قول اهللا : أخرج األئمة اخلمسة، عن أيب ذر": 38)"ِلمستقَر لَها(
  .مستقرها حتت العرش: قال) قَر لَهاوالشمس تجري ِلمست: (تعاىل

  .نزلت يف العاصي بن وائل، كما أخرجه ابن أيب حامت عن جماهد": 77)"أَولَم ير اِإلنسانُ(

  .يف أيب بن خلف: وقال عكرمة والسدي

  .يف عبد اهللا بن أيب: وأخرج عن جرير من طريق العويف، عن ابن عباس

  .حكاه ابن عساكر. أمية بن خلف: وقيل

  ورة الصافاتس

  .أن املراد بالثالثة املالئكة: أخرج ابن أيب حامت، عن ابن مسعود" 1"أالية) والصفَّاِت(

)ي كانَ يل قَرينم ِإنمها شريكان يف بين إسرائيل، أحدمها مؤمن : قال السدي" 51)"قالَ قاِئلٌ ِمنه
  .أخرجه ابن أيب حامت. واآلخر كافر

  . يهوذا ونطروسإما: ويف العجائب للكرماين

وقد . إمساعيل أو إسحاق: فيه قوالن مشهوران.. إىل آخر القصة": 101)"فَبشرناه ِبغالٍم حليٍم(
  .أفردت يف ذلك تأليفا ضمنته حجج كل من القولني

  .أن امسه جرير: وأخرج عن احلسن

  .كل مؤمن تقي: لوقي. أقاربه املؤمنون من بين هاشم واملطلب: هو حممدن وىله": 130)"آل ياسني(

  .حكاه الكرماين يف عجائبه. آل القرآن: ياسني كتاب من كتب اهللا، فهو كقولك: وقيل

)احلُوت هقَمأخرجه ابن أيب حامت: يقال له خلم: قال قتادة" 142)"فالت.  

  .أخرجه ابن أيب حامت. بشاطىء دجلة: قال جعفر": 145)"فَنبذناه ِبالعراِء(

  .حكاه ابن كثري. بأرض اليمن: وقيل

أخرجه ابن أيب حامت من . يزيدون عشرين الفا: يف حديث مرفوع" 147)"ِإىل مائَِة أَلٍف أَو يزيدونَ(
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  .حديث أيب بن كعب

  .أربعني ألفا: ويف رواية. ثالثني ألفا: وأخرج عن ابن عباس

  سورة ص

وأبو جهل، والعاصي بن :  السديزاد. أي عقبة بن أيب معيط: قال جماهد" 6)"وانطَلَق املَالُ ِمنهم(
  .أخرجهما ابن أيب حامت. وائل، واألسود بن املطلب، واألسود بن يغوث

  .يعين ملة عيسى عليه السالم: قال حممد بن كعب": 7)"ما سِمعنا ِبهذا يف اِمللِّة اَآلِخرِة(

  .أخرجهما ابن أيب حامت. ملة قريش: وقال جماهد

أخرجه ابن أيب حامت من حديث . قال ذلك أبو جهل: قال قتادة" 16) " ِقطَّناوقالوا ربنا عجل لَنا(
  .أنس

  .أخرجه عبد بن محيد. النضر بن احلرث: وقال عطاء

أخرجه ابن أيب حامت من حديث أنس بن مالك مرفوعا بسند . مها ملكان" 21)"وهل أَتاك نبأُ اخلَصِم(
  .جربيل وميكائيل: ومن حديث ابن عباس موقوفا ومسامها. ضعيف

    

)اداِفنات اِجليا عشرون ألف فرس: أخرج ابن أيب حامت، عن إبراهيم التميمي" 21)"الصأ.  

  .إنه مارد يقال له أسيد: وقال قتادة. هو الشيطان: قال ابن عباس" 34)"وأَلقَينا على كُرسيِه جسداً(

  .أنه صخر اجلين: وأخرجه من طريق علي، عن ابن عباس

  .أنه شيطان امسه جقيق: عن السيدو

  .أن امسه آصف: وروى عبد الرزاق، عن جماهد

  .أن امسه أصر: وروى ابن جرير عنه

أخرجه ابن أيب . الشيطان الذي مس أيوب امسه معيط: قال نوف البكايل": 41)"أَني مسين الشيطانُ(
  .حامت

عمار، وبالل، وصهيب، : هل، ومسي من الرجالقائل ذلك أبو ج" 62)"وقالوا ما لَنا نرى ِرجاالً(
  .أخرج ذلك ابن جرير وابن أيب حامت، عن جماهد. وخباب

  سورة الزمر
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  .هو النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال قتادة": 33)"والَّذي جاَء ِبالصدِق(

  .جربيل: وقال السدي

  .يب حامتأخرجهما ابن أ . هو النيب صلى اهللا عليه وسلم" 33)"وصدق ِبِه(

)هبدِبكاٍف ع اللَه أخرجه ابن أيب حامت. هو حممد صلى اهللا عليه وسلم: قال السدي" 36)"أَليس.  

)ن شاَء اللَهجربيل، وميكائيل، وإسرافيل، وملك : هم اثنا عشر: قال كعب األخبار" 68)"ِإالَّ م
  .أخرجه ابن أيب حامت. املوت، ومحلة العرش مثانية

  .أخرجه الفريايب. ث أنس مرفوعاوورد ذلك يف حدي

  سورة غافر

وتقدم . أنه ابن عم فرعون: أخرج ابن أيب حامت، عن السدي" 28)"وقالَ رجلٌ مؤِمن ِمن آََِل ِفرعونَ(
  .اخلالف يف امسه يف سورة القصص

)اَألشهاد قومي وميهم النبيون واملالئكة، واملؤمنون: قال زيد بن أسلم": 51)"و.  

  .أخرجهما ابن أيب حامت. املالئكة فقط: السديوقال 

  سورة فصلت

  .ذكره ابن عساكر. إن قائلها أبو جهل: قيل" 26)"وقالَ الّذين كَفَروا ال تسمعوا ِلهذا القُرآِن(

الذي مها إبليس، وابن آدم : قال علي بن أيب طالب": 29)"ربنا أِرنا اللَّذَيِن أَضالَّنا ِمن اِجلن واِإلنِس(
  .أخرجه ابن أيب حامت. قتل أخاه

أخرجه ابن . هو النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال احلسن": 33)"ومن أَحسن قَوالً ِممن دعا ِإىل اللَِه(
  .أيب حامت

  سورة شورى

  .كلوط عليه السالم: قال البغوي": 49)"يهب ِلمن يشاُ ِإناثاً(

)شاُء الذُّكورن يِلم بهيكإبراهيم عليه السالم، مل تولد له أنثى: قال" 49)"و.  
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  .قال كمحمد صلى اهللا عليه وسلم" 50)"أَو يزوجهم ذُكراناً وِإناثاً(

  .قال كيحىي وعيسى عليهما الصالة والسالم" 50)"ويجعلُ من يشاُء عقيماً(

  سورة الزخرف

: قال الضحاك، عن ابن عباس" 31)"ن القَريتِني عظيموقالوا لَوال نزلَ هذا القُرآنُ علَى رجٍل ِم(

أخرجه . يعنون الوليد بن املغرية املخزومي من مكة، ومسعود بن عمرو بن عبد اهللا الثقفي من الطائف
  .ابن أيب حامت

  .وأخرج عن قتادة وعروة، عن ابن مسعود

  .حبيب بن عمرو بن عثمان الثقفي: ومن طريق العويف عن ابن عباس

  .عتبة بن ربيعة من مكة، وابن عبد ياليل الثقفي من الطائف: خرج عن جماهدوأ

)ِمصر كيل م أخرجه ابن أيب حامت. اإلسكندرية: قال جماهد" 51)"أَليس.  

  .الضارب عبد اهللا بن الزبعري": 57)"ولَما ضِرب ِابن مريم مثَالً(

  .أخرجه ابن أيب حامت. ليلة القدر: قال عكرمة" 3)"اركٍَةِإنا أَنزلناه يف لَيلٍَة مب(سورة الدخان 

  .حكاه ابن عساكر. ليلة النصف من شعبان: وقيل

  .أخرجه ابن أيب حامت. هو أبو جهل: قال سعيد بن جبري" 44)"طَعام اَألثيم(

  سورة األحقاف

ين من حديث عوف بن أخرجه الطربا. هو عبد اهللا بن سالم" 10)"وشِهد شاِهد ِمن بين ِإسرائيلَ(
  .مالك األشجعي بسند صحيح

  .ومن طريق العويف عن ابن عباس. وأخرجه ابن أيب حامت، عن سعيد بن أيب وقاص

  .وقاله جماهد وعكرمة وآخرون

قيل قال ذلك : قال ابن عساكر" 11)"وقالَ الَّذين كَفَروا ِللَّذَين َآمنوا لَو كانَ خرياً ما سبقونا ِإليِه(
قاله مشركو قريش، حني أسلمت : وقيل. ر وغطفان، والسابقون أسلم وغفار وجهينة ومزينةبنو عام

  .املراد بالسابقني بالل وعمار وصهيب: وقيل. غفار

نزلت يف عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، وأبيه : قال السدي" 17)"والّذي قالَ ِلوالَديِه أٍُف لَكُما(
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  .ن أيب حامتأخرجه اب. أيب بكر، وأمه أم رومان

  .وأخرج مثله عن ابن جريج

    

: أنه عبد اهللا بن أيب بكر، وأنكرت ذلك عائشة، كما أخرجه البخاري عنها، وقالت: وأخرج جماخد

  .كذا يف الصحيح مكنيا. نزلت يف خالل بن قالل

)ذا عاِرضقال ذلك بكر بن معاوية مع قوم" 24)"قالوا ه.  

  .ذكره ابن عساكر، عن ابن جريج

  .هم جن نصيبني: أخرج ابن أيب حامت، عن ابن عباس قال" 29)"ذ صرفنا ِإليك نفَراً ِمن اِجلنوِإ(

  .أم كانوا سبعة من أهل نصيبني: وأخرج ابن مردويه، من طريق عكرمة، عن ابن عباس

  .كانوا تسعة: ومن طريق سعيد بن جبري عنه قال

ين صرفوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من املوصل، اجلن الذ: وأخرج ابن أيب حامت، عن قتادة قال
  .وكان أشرافهم من نصيبني

  .كانوا تسعة، أحدهم زوبعة: وعن زر بن حبيش قال

حسى ومسة وشاطر : ثالثة من أهل حران، وأربعة من أهل نصيبني: أم كانوا سبعة: وعن جماهد
  .وماصر وأالرد وأليان واألجعم

وذكر : قال. شاصر وماصر ومسى وماسي واألحقب:  ذكر منهم مخسةأن ابن دريد: وذكر السهيلي
فإن كانوا سبعة فاألحقب : قال. حيىي بن سالم وغريه قصة عمر بن جابر، وقصة سرق، وقصة زوبعة

  .لقب أحدهم ال إمسه

فإذا ضم إليهم زوبعة وسرق، وكان األحقب :واستدرك عليه ابن عساكر ما تقدم عن جماهد، قال
  . تسعالقبا، كانوا

سليد وشاصر وماصر واألرقم واألدرس وحسى ومسى : هم تسعة: ويف تفسري إمساعيل بن أيب زيد
  .وعقم وحاصر

أم كانوا اثين عشر : وقد أخرج ابن مردويه من طريق احلكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس
  .ألفا من جزيرة املوصل

  .وأخرجه ابن أيب حامت أيضا عن عكرمة

  .كل الرسل كانوا أويل العزم: أخرج ابن أيب حامت عن ابن زيد قال" 35)"ِم ِمن الرسِلأُولو العز(
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  .هم من مل تصبه فتىن من األنبياء: وأخرج عن احلسن قال

  .هم نوح وهود وإبراهيم وحممد رابعهم: وعن أيب العالية قال

  .هم نوح وهود وإبراهيم وموسى وشعيب: وعن سعيد بن عبد العزيز قال

إبراهيم وموسى وداود : هم الذين أمروا بالقتال من األنبياء، وبلغنا أم ستة: ن السدي قالوع
  .وسليمان وعيسى وحممد

  .ليس منهم سليمان وال يونس، ولكن إمساعيل ويعقوب وايوب: وعن ابن سريج قال

  .وسلمهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد صلى اهللا عليه : قال: وعن الضحاك، عن ابن عباس

  سورة األنفال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخرج ابن أيب حامت، عن أيب هريرة" 38)"يستبِدل قَوماً غَريكُم(
يا رسول اهللا، من : فقالوا) وِإن تتولَّوا يستبِدل قَوماً غَريكُم ثُم ال يكونوا أَمثالَكُم: (تال هذه اآلية

هذا وقومه، ولو كان الدين عند الثريا : "لمان الفارسي مث قالهؤالء؟ فضرب بيده على كتف س
  ".لتناوله الرجال من الفرس

  سورة الفتح

  .أخرجه ابن أيب حامت. هم جهينة ومزينة: قال جماهد" 11)"سيقولُ لَك املُخلَّفُونَ ِمن اَألعراِب(

  .أم مخس قبائل: وأخرج عنمقاتل

  .هم فارس: قال ابن عباس" 16)"ٍس شديٍدستدعونَ ِإىل قَوٍم أُويل بأ(

  .فارس والروم: وقال عطاء

  .أهل هوازن: وقال سعيد بن جبري

  .ثقيف: وقال الضحاك

  .مسيلمة وأصحابه: وقال جويرب

  .أخرجها كلها ابن أيب حامت

حامت، عن السدي أنه أخرج ابن أيب " 18)"لَقَد رضي اللَه عِن املُؤِمنني ِإذ يباِيعونك تحت الشجرِة(
  .كانوا ألفا ومخسمائة ومخسا وعشرين: كم كان أهل الشجرة ببيعة الرضوان؟ قال: سئل
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  .أم كانوا ألفا وأربعمائة: وأخرج مسلم، عن معقل بن يسار

  .كنا يوم الشجرة ألفا وثلثمائة: وأخرج عن ابن أيب أوىف قال

  .لشجرة مسرةأن ا: وأخرج ابن أيب حامت من حديث سلمة بن األكوع

  .فتح خيرب: قال ابن أيب ليلى" 18)"وأَثابهم فَتحاً قَريباً(

  .أخرجهما ابن أيب حامت. مكة: وقال السدي

  .فارس والروم: قال ابن أيب ليلى" 21)"وأُخرى لَم تقِدروا علَيها(

  .وأخرجه ابن أيب حامت

 يف مثانني من أهل مكة، هبطوا على النيب صلى نزلت.. اآلية " 24)"وهو الَّذي كَف أَيديهم عنكُم(
  .أخرجه الترمذي من حديث أنس. اهللا عليه وسلم من التنعيم ليقتلوه

  سورة احلجرات

. نزلت يف ناس من األعراب، منهم األقرع بن حابس": 4)"ِإنَّ الَّذَين ينادونك ِمن وراِء احلُجراِت(

  .أخرجه أمحد وغريه

) أِإن جاَءكُم فاِسقبأخرجه أمحد وغريه من حديث احلرث بن ضرار . نزلت يف الوليد بن عقبة": 6)"ِبن
  .اخلزاعي

    

  .أخرجه سعيد بن منصور، عن سعيد بن جبري. هم بنو أسد": 14)"قالَت اَألعراب َآمنا(

  سورة ق

  .أخرجه ابن عساكر، عن يزيد بن جابر. هو إسرافيل": 41)"يوم يناِد املُنادي(

أخرجه ابن . كنا حندث أنه ينادي من بيت املقدس من الصخرة: قال قتادة" 41)" مكاٍن قَريٍبِمن(
  .أيب حامت

  سورة الذاريات
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)يِف ِإبراهيمجربيل وميكائيل وغسرافيل : كانوا أربعة من املالئكة: قال عثمان بن حمسن" 24)"ض
  .أخرجه أبو نعيم. وعزرائيل

  .أخرجه ابن أيب حامت. هو إمساعيل: قال جماهد": 28)"وبشروه ِبغالٍم عليم(

  .أمجع املفسرون على أنه إسحاق: وقال الكرماين بعد حكايته

)املُؤِمنني ن كان فيها ِمنجنا ملوط وابنته: قال جماهد" 35)"فَأَخر.  

  .كانوا ثالثة عشر: وقال سعيد بن جبري

  .أخرجه ابن أيب حامت. أهل بيته: وقال قتادة

  نجمسورة ال

  .الثريا: قال جماهد": 1)"والنجِم(

  .الزهرة: وقال السدي

  .حكاه الكرماين. حممد صلى اهللا عليه وسلم: هو رجل، وقيل: وقيل

  .هو حممد صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن عباس" 10)"علَّمه ِإىل عبِدِه(

  .أخرجه ابن أيب حامت. هو جربيل: وقال احلسن

  .هو العاصي بن وائل: قال السدي" 33)"ىأَفَريت الّذي تولّ(

  .أخرجهما ابن أيب حامت. الوليد بن املغرية: وقال جماهد

. يوم األربعاء: قال زر بن حبيش": 19)"يف يوِم نحٍس مستِمر(و " 6)"يوم يدع الداِع(سورة القمر 

  .أخرجه ابن أيب حامت

  .لقب باألجهرهو قدار بن سالف، وي": 29)"فَنادوا صاِحبهم(

أا : أخرج ابن أيب حامت، عن ابن شوذب وعطاء" 46)"وِلمن خاف مقام ربِه جنتاِن(سورة الرمحن 
  .نزلت يف أيب بكر

  سورة الواقعة

  .وأتباعهم: زاد جماهد. هم األنبياء: قال حممد بن كعب" 10)"والساِبقونَ الساِبقونَ(

إىل موسى، ومؤمن آل ياسني سبق إىل عيسى، وعلي بن أيب يوشع بن نون سبق : وقال ابن عباس
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  .أخرج ذلك ابن أيب حامت. طالب سبق إىل النيب صلى اهللا عليهوسلم

. يف حواصل طري، تكون بربهوت كأا الزرازير. قال بعضهم" 61)"وننِشئَكُم فيما ال تعلمونَ(

  .أخرجه ابن أيب حامت

  سورة احلديد

  .هو احلجاب الذي يف سورة األعراف: قال جماهد" 13)"ٍرفَضِرب بينهم ِبسو(

  .أخرجهما ابن أيب حامت. حائط بني اجلنة والنار: وقال قتادة

)رورهو الشيطان): الغ.  

)عوهبِات علنا يف قُلوِب الَّذينجأخرجه ابن أيب حامت. هو النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن جرير) و.  

  سورة اادلة

هي خولة بنت ثعلبة، زوجها هو أوس بن الصامت، ): سِمع اللَه قَولَ الّيت تجاِدلُك يف زوِجهاقَد (
  .خولة بنت دليج: كما يف املستدرك عن عائشة وعن ابن أيب حامت، عن ايب العالية

  .هم اليهود" 8)"أَلَم تر ِإىل الّذين نهوا عِن النجوى(

)وت ِإىل الّذَين را نزلت يف عبد اللَِه بن نفيل من : قال السدي.. اآلية " 14)"لَّوا قَوماًأَلَم تبلغنا أ
  .أخرجه ابن أيب حامت. املنافقني

أخرج ابن أيب حامت، من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن عمر بن .. اآلية " 22)"ال تِجد قَوماً يؤِمنونَ(
وفيه نزلت هذه اآلية، حني قتل أباه يوم : ل سعيدقا. لو كان أبو عبيدة حيا الستخلفته: اخلطاب قال

  .بدر

  .أن اآلية عين ا مجاعة من الصحابة: روى ابن نطيس، عن ابن عباس: وقال ابن عساكر

  .يريد أبا عبيدة ألنه قتل أباه يوم أحد": 22)"ولَو كانوا َآباَءهم: (فقوله

از يوم بدر، فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد أبا بكر، ألنه دعا ابنه للرب" 22)"أَو أَبناَءهم(
  .بالقعود

  .يريد مصعب بن عمري، قتل أخاه أبا عزيز يوم أحد): أَو ِإخوانهم(

  .يريد عليا وحنوهن ممن قتلوا عشائرهم": 22)"أو عشريتهم(
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  سورة احلشر

  .هم النضري": 2)"أَخرج الّذيني كَفَروا ِمن أَهِل الِكتاِب(

)أخرجه ابن أيب حامت. هو الشأم: قال ابن عباس: 2):ِل احلَشِرَألو.  

  .يعين قريظة والنضري وخيرب: قال مقاتل" 7)"ِمن أَهِل القُرى(

  .أخرجه ابن أيب حامت

  .ذكره ابن كثري. هو برصيصا العابد" 16)"ِإذ قالَ ِلِإلنساِن اكفُر(

  سورة املمتحنة

  .اطب بن أيب بلتعةنزلت يف ح": 1)"وم، يفعله ِمنكُم(

    

نزلت يف مجاعة، : قال ابن شهاب": 7)"عسى اللَه أَن يجعلَ بينكٌم وبني الّذين عاديتم ِمنهم مودةً(
  .أخرجه ابن أيب حامت. منهم أبو سفيان

  . املستدركنزلت يف قبيلة أم امساء بنت أيب بكر كما يف) ال ينهاكُم اللَه عِن الّذين لَم يقاِتلوكُم(

أا نزلت يف أم كلثوم بنت : أخرج الطرباين، عن عبد اهللا": 10)"ِإذا جاَءكُم املُؤِمنات مهاِجراٍت(
  .عقبة بن أيب معيط

أنه بلغه أا نزلت يف أمية بنت بشر، امرأة أيب حسان : وأخرج ابن أيب حامت، عن يزيد بن أيب حبيب
  .بن الدحداحة

  . سعيدة، امرأة صيفي بن الواهبأا نزلت يف: وعن مقاتل

نزلت يف أم احلكم بنت أيب سفيان، : قال احلسن": 11)"وِإن فاتكُم شيٌء ِمن أَزواِجكُم ِإىل الكُفاِر(
أخرجه . ويف امرأة من قريش، ارتدت فأسلمت مع ثقيف حني أسلموا. ارتدت، فتزوجها رجل ثقفي

. قال ابن مسعود هم اليهود والنصارى": 13)"اللَه علَيِهمال تتولَّوا قَوماً غَِضب (ابن أيب حامتز 

  .أخرجه ابن أيب حامت

  سورة اجلمعة
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  .أم قوم سلمان: أخرج البخاري، عن أيب هريرة مرفوعا" 3)"وآخرين ِمنهم لَما يلحقوا ِبِهم(

  .هم األعاجم: وأخرج ابن أيب حامت، عن جماهد قال

  سورة املنافقني

": 8)"لَِئن رجعنا ِإىل املَدينِة لَيخِرجن اَألعز ِمنها اَألذلَّ(و ": 7)"على من ِعند رسوِل اللَِهال تنِفقوا (

  .القائل عبد اهللا بن أيب ابن سلول، كما أخرجه البخاري وغريه، عن زيد بن أرقم

  سورة التحرمي

)لَك لَّ اللَهما أَح مرحت كما أخرجه احلاكم والنسائي، من حديث ابن هي سريته مارية": 1)"ِلم ،
  .عباس،والطرباين من حديث أيب هريرة، والضياء يف املختارة من حديث عمر

هي حفصة، وهو حترمي مارية، كما يف حديث أيب هريرة " 3)"وِإذ أسر النيب ِإىل بعِض أَزواِجِه حديثاً(
  .وعمر

  . كما يف األحاديث املذكورةأخربت به،" 3)"فَلَما نبأَت ِبِه(

ِإن أباك : (الذي عرف أمر مارية، وأعرض عن قوله: قال جماهد" 3)"عرف بعضه وأَعرض عن بعٍض(
  .أخرجه ابن أيب حامت. خمافة أن يفشو) وأباها يليان الناس بعدي

الصحيح عن عمر، ملا سأله ابن مها عائشة وحفصة، كما يف " 4)"وِإن تظاهرا... ِإن تتوبا ِإىل اللَِه (
  .عباس

)املُؤِمنني صاِلحأخرجه الطرباين يف األوسط، من ) أبو بكر وعمر: (قال صلى اهللا عليه وسلم" 4)"و
  .حديث ابن مسعود

  .وأخرجه أيضا عن ابن عمر وابن عباس موقوفا

  .وأخرج ابن أيب حامت مثله عن الضحاك وغريهس

  .لت يف عمر خاصةنز: وأخرج عن سعيد بن جبري قال

  .والعة) وِامرأَت لُوٍط. (واهلة" 10)"ِامرأَت نوٍح(

  سورة ن
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  .نزلت يف األخنس بن شريف: اآليات، قال السد": 10)"وال تِطع كُلَّ حالٍَّف(

حكاه . ن الوليد بن املغرية:أخرجهما ابن أيب حامت، وقيل. يف األسود بن عبد يغوث: وقال جماهد
  .الكرماين

أخرجه ابن أيب حامت، . كانت مصروان قرية بيمن، بينها وبني صنعاء ستة أميال" 17)"حاب اجلَنِةأَص(
  .عن سعيد بن جبري

  .أخرجه ابن أيب حامت. كان غنياً: قال جماهد": 22)"أَِن اغدوا علَى حرِثكُم(

  سورة احلاقة

  .أخرجه ابن أيب حامت. كان أوهلا اجلمعة: قال الربيع بن أنس) وثَماِنيةَ أَياٍم(

)كبر رشحِملُ عيمل يسم من محلة العرش إال : أخرج ابن أيب حامت، عن ابن زيد.. اآلية " 17)"و
  .وميكائيل ليس من محلة العرش: قال. إسرافيل

  .أنبئت أن لبنان أحد محلة العرش الثمانية يوم القيامة: وأخرج عن أيب الزاهرية قال

  .بلغين أن روقيل من محلة العرش: لوذكر حيىي بن سالم قا

  سورة املعارج

  .أخرجه ابن أيب حامت. هو النضر بن احلرث: قال ابن عباس" 1)"سأَلَ ساِئلٌ (

  .حكامها الكرماين. هو نوح، عليهما الصالة والسالم: هو حممد، وقيل: وقيل

  سورة نوح

)يِلواِلدحامتأخرجه ابن أيب. يعين والده وجده" 28)"اغِفر يل و .  

واسم أبيه ملك، بوزن ضرب، وجده متوشلخ، بفتح امليم، وتشديد املثناة الفوقية املضمومة، بعدها واو 
  .ساكنة، وفتح الشني املعجمة والالم، بعدها خاء معجمة

  سورة اجلن

  .أخرجه ابن أيب حامت. هو إبليس: قال جماهد" 4)"سفيهنا(
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  سورة املدثر

    

  .أا نزلت يف الوليد بن املغرية: أخرج احلاكم، عن ابن عباس" 11)"داًذَرين ومن خلَقت وحي(

  .أخرجه ابن أيب حامت. كانوا ثالثة عشر ابنا: قال ابو مالك وسعيد بن جبري" 13)"بنني شهوداً(

  سورة القيامة

  . حامتأخرجه ابن أيب. نزلت يف أيب جهل: اآليات، قال جماهد وغريه" 31)"فَال صدق وال صلَّى(

  سورة اإلنسان

  .أخرجه ابن أيب حامت. هو آدم: قال قتادة" 1)"هل أَتى علَى اِإلنساِن(

  سورة املرسالت

  .املالئكة": 1)"املُرسالِت: (أخرج ابن أيب حامت قال

  .املالئكة: 5-3)"واملُلِقياِت.. والفاِرقاِت .. الناِشراِت : (وعن أيب صاحل أنه قال

  سورة عم

رأيت يف بعض التفاسري أن الكافر : قال أبو قاسم بن حبيب" 40)"لُ الكاِفر يا لَيتين كُنت تراباًويقو(
  .ذكره ابن عساكر. هنا إبليس

  سورة النازعات

.. ز والساِبحاِت .والناِشطاِت .. الناِزعاِت (أخرج ابن أيب حامت، عن أيب صاحل أنه قال يف 

  .الئكةامل": 5-1)"واملُدبراِت

أخرجه ابن . بالسفح الذي بني جبل أرحيا وجبل حسان: قال عثمان بن أيب العاتكة" 14)"ِبالساِهرِة(
  .أيب حامت



  السيوطي-مفحمات األقران يف مبهمات القرآن  59

 

  .أخرجه البيهقي يف البعث. هي بيت املقدس: وقال وهب بن منبه

  .هي أرض الشام: وقال ابن عساكر

  .جبل بيت املقدس: وقيل

  .جهنم: وقيل

 قاله عكرمة 38: القصص) ما عِلمت لَكُم ِمن ِإلٍه غَريي: (هي قوله" 25)"وىلنكالَ اَآلِخرِة واألَُ(
  .أخرجه ابن أيب حامت. وكان بني الكلمتني أربعون سنة: وعبد اهللا بن عمر، قال

  سورة عبس

  .هو عبد اهللا بن أم مكتوم، كما أخرجه الترمذي واحلاكم، عن عائشة" 2)"األعمى(

  .أخرجه ابن أيب حامت، عن قتادة، عن جماهد.  هو أمية بن خلف":5)"أَما مِن استغىن(

  .أنه عتبة بن ربيعة: وأخرج من وجه آخر، عن جماهد

  .أنه عتبة، وأبو جهل، والعباس بن عبد املطلب: وأخرج من طريق العويف، عن ابن عباس

  سورة التكوير

هي مخسة :  علي بن أيب طالب قالأخرج ابن أيب حامت، عن" 16، 15)"اجلَواري الكُنِس. اخلُنِس(
  .زحل، وعطارد، واملشتري، ورام، والزهرة، ليس يف الكواكب شيء يقطع ارة غريهم: أجنم

  .هي بقر الوحش: وأخرج عن ابن مسعودن قال

  .هي الظباء: وعن سعيد بن جبري قال

  .أخرجه ابن أيب حامت. جربيل: قال الضحاك والربيع والسدي وغريهم" 19)"ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَرمي(

  .هو حممد صلى اهللا عليه وسلم: وقال آخرون

  سورة الربوج

  .هو يوم القيامة" 2)"واليوِم املَوعوِد(أخرج ابن جرير، عن أيب هريرة مرفوعا 

  .يوم عرفة) ومشهوٍد. (هو يوم اجلمعة" 3)"وشاِهٍد(

  .شاهد يوم النحر: وقال النخعي
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  .آدم: وقال جماهد

  .أخرجه ابن أيب حامت. شاهد حممد صلى اهللا عليه وسلم: احلسن واحلسنيوقال 

  .الشاهد حممد، واملشهود يوم اجلمعة: وأخرج ابن جرير، عن عكرمة قال

هم أناس : كنا حندث أن عليا قال: أخرج ابن أيب حامت من طريق قتادة قال" 4)"أَصحاب اُألخدوِد(
  .كانوا مبدارع اليمن

  .هم احلبشة: سن عنه قالوأخرج من طريق احل

  سورة الطارق

)مجحكاه ابن عساكر، واهللا تعاىل أعلم. الثريا: قيل زحل، وقيل": 3)"الن.  

  سورة الفجر

  .الفجر احملرم، وهو فجر السنة: أخرج سعيد بن منصورن عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  .ائيهي عشر األضحى، كما أخرجه أمحد والنس" 2) "ولَياٍل عشٍر(

  .عن جابر مرفوعا

  .وأخرجه ابن أيب حامتن من طريق ابن عباس

  .أنه العشر األواخر من رمضان: وأخرج من طريق عنه أيضا

  .أخرجه ابن أيب حامت. نزلت يف أمية بن خلف: االيات، قال ابن جرير" 14)"فَأَما اِإلنسانُ(

  سورة البلد

  . هو مكة أخرجه ابن أيب حامت:قال ابن عباس" 1)"ال أُقِسم ِبهذا البلَِد(

  سورة الشمس

  .هو قدار" 12)"ِإذ ِانبعثَ أَشقاها(

  .قدار بن سالف، ومصدع بن دهر، ومل يقل أشقياها للفاصلة: مها رجالن: وقال الفراء والكليب
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  سورة الليل

  .أخرجه ابن أيب حامت، عن ابن مسعود. أمية بن خلف" 15)"األشقَى(

  .صديق، كما يف أحاديث املستدرك وغريهأبو بكر ال" 17)"األشقى(

  سورة التني

  .دمشق": 1)"التِني: (أخرج ابن أيب حامت عن كعب قال

  .بيت املقدس) والزيتوِن(

    

  .التني اجلبل الذي عليه دمشق، والزيتون جبل عليه بيت املقدس: وعن قتادة

  .جبل عليه التني والزيتون: وعن الربيع

  . جبل أصحاب الكهف، والزيتون مسجد إيلياالتني: وعن حممد بن كعب

  .التني مسجد نوح الذي على اجلودي: ومن طريق العويف، عن ابن عباس

  .وعن عكرمة يف هذا عشرون قوال

  .مكة": 3)"البلِد اَألمِني(

والتني مسجد دمسوا، كان بستانا هلود عليه : وأخرج ابن عساكر، عن عمر بن الدرفش الغساين قال
  .الم، فيه تني، والزيتون مسجد بيت املقدسالصالة والس

  سورة العلق

  .نزلت يف أيب جهل، واهللا أعلم.. إىل آخر السورة ": 6)"كَالَّ ِإنَّ اِإلنسانَ لَيطغى(

  سورة القدر

ليايل العشر األخري، وليلة أول الشهر، : فيها أقوال كثرية تزيد على األربعني، وحاصلها أقوال عشرة
يف كل : باإلام، والتنقل كل عام: وقيل. ر، وثالثة تليها، ونصف شعبانونصفه، والسابعة عش

  .رمضان، ويف كل السنة، فهذه عشرة أقوال
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  سورة اهلمزة

نزلت يف أيب بن ) ويلٌ ِلكُلِّ همزٍة(ما زلنا نسمع أن : أخرج ابن أيب حامت، عن عثمان بن عمر قال
  .خلف

  . شريقأا نزلت يف األخنس بن: وأخرج عن السدي

  .يف مجيل بن فالل: وأخرج عن جماهد

  .إنه الوليد بن املغرية: قال ناس: وعن ابن جريج قال

  سورة الفيل

  .أخرجه ابن أيب حامت. هو أبو الكيشوم: قال سعيد بن جبري" 1)"أصحاِب الفيِل(

  .أن قائد اجليش امسه أبرهة األشرم من احلبشة: وأخرج عن ابن جرير، عن قتادة

  .العنقاء: أخرج ابن أيب حامت، عن جماهد وعكرمة وغريمها" 3)"بابيلطَرياً أَ(

  سورة قريش

  .انتهى. إىل الشام) والصيِف. (إىل اليمن" 2)"ِرحلَةَ الشتاِء(

  سورة الكوثر

  .يف األحاديث الصحيحة املتواترة بأنه ر يف اجلنة) الكَوثَر(فسر 

)جهلهو أبو : قال ابن عباس" 3)"ِإنَّ شاِنئَك.  

  .هو أبو هلب: وقال عطاء

  .العاص بن وائل: وقال عكرمة

  .كعب بن األشرف: ويف رواية عن ابن عباس

  .عقبة بن أيب معيط: قال مشر بن عطية

  .اخرج ذلك ابن أيب حامت

  سورة الكافرون
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  .نزلت يف الوليد بن وائل، واألسود بن املطلب، وأمية بن خلف، كما أخرجه ابن أيب حامت، عن سعيد

  ورة تبتس

  .امسه عبد العزى": 1)"أَيب لَهٍب(

)هأَتهي أم مجيل، العوراء بنت حرب، أخت أيب سفيان صخر بن حرب": 14)"وامر.  

  .امسها العواء، كذا يف مسند احلميدي: قال ابن دحية يف التنوير

  .انتهى. امسها أروى: وقيل

  سورة الفلق

)قبقمر إذا طلعبال: فسر يف حديث مرفوع" 3)"غاِسٍق ِإذا و.  

  .أخرجه الترمذي من حديث عائشة

  .هو الشمس إذا غربت: وقال ابن شهاب

  .أخرجهما ابن أيب حامت. الثريا: وقال ابن زيد

  .انتهى. بنات لبيد بن األعصم" 4)"النفَّاثاِت يف العقَِد(

  سورة الناس

  .واهللا أعلم.  عنهماكما أخرجه ابن جرير، عن ابن عباس رضي اهللا. هو الشيطان" 4)"اخلَناِس(
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