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  الجامع ألحكام القرآن

  المجلد التاسع عشر

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 الجن سورةتفسير 

 آية وعشرون انثم وھي. الجميع قول في مكية

ْحَمنِ  ْهللاِ  ِبْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

ا َفَقالُوا اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفرٌ  اْسَتَمعَ  أَنَّهُ  إِلَيَّ  أُوِحيَ  قُلْ { -1 ً  َسِمْعَنا إِنَّ ً  قُْرآنا  }َعَجبا

ْشدِ  إِلَى َيْھِدي{ -2 ا الرُّ َنا ُنْشِركَ  َولَنْ  بِهِ  َفآَمنَّ  }أََحداً  بَِربِّ

َنا َجدُّ  َعالَىتَ  َوأَنَّهُ { -3 َخذَ  َما َربِّ  }َولَداً  َوال َصاِحَبةً  اتَّ

 : مسائل خمس فيه

 ِمنَ  َنَفرٌ { إلي} اْسَتَمعَ  أَنَّهُ { جبريل لسان على إلي هللا أوحى:  ألمتك محمد يا قل أي} إِلَيَّ  أُوِحيَ  قُلْ {:  تعالى قوله:  األولى

" أِحيَ " عبلة أبي ابن وقرأ. يأتي ما على وغيره عباس ابن قال ھكذا. إليه وحىأ أن قبل به عالما السالم عليه كان وما} اْلِجنِّ 

ُسلُ  َوإَِذا{:  تعالى قوله ومنه ، ھمزة الواو فقلبت ، ووحى إليه أوحى يقال ؛ األصل على  المطلق القلب من وھو} أُقَِّتتْ  الرُّ

 .ونحوه أخيه وإعاء وإسادة احكإش أيضا المكسورة في المازني أطلقه وقد. مضمومة واو كل في جوازه

 ،} اْسَتَمعَ {:  تعالى لقوله ؛ يرھم لم أنه على يدل القرآن فظاھر ؟ ال أم وسلم عليه هللا صلى النبي رآھم ھل واختلف:  الثانية

 قرأ ما: " قال عباس ابن عن لترمذيوا مسلم صحيح وفي. } اْلقُْرآنَ  َيْسَتِمُعونَ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفراً  إِلَْيكَ  َصَرْفَنا َوإِذْ {:  تعالى وقوله

 عامدين أصحابه من طائفة في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول انطلق ، رآھم وما الجن على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

:  فقالوا ؛ قومھم إلى الشياطين فرجعت ، الشھب عليھم وأرسلت ، السماء خبر وبين الشياطين بين حيل وقد ، عكاظ سوق إلى

 مشارق فاضربوا ، حدث شيء من إال ذاك ما:  قالوا! الشھب علينا وأرسلت ، السماء خبر وبين بيننا حيل:  قالوا ؟ لكم ما

 فمر ، ومغاربھا األرض مشارق يضربون فانطلقوا ؟ السماء خبر وبين بيننا حال الذي ھذا ما فانظروا ، ومغاربھا األرض

 القرآن سمعوا فلما ؛ الفجر صالة بأصحابه يصلي وھو ، عكاظ سوق إلى امدينع بنخلة وھو تھامة نحو أخذوا الذين النفر

ا{:  قومنا يا:  فقالوا قومھم إلى فرجعوا. السماء خبر وبين بيننا حال الذي ھذا:  وقالوا له استمعوا ً  َسِمْعَنا إِنَّ ً  قُْرآنا  َيْھِدي. َعَجبا

ْشدِ  إِلَى ا الرُّ َنابِرَ  ُنْشِركَ  َولَنْ  ِبهِ  َفآَمنَّ  َنَفرٌ  اْسَتَمعَ  أَنَّهُ  إِلَيَّ  أُوِحيَ  قُلْ {:  وسلم عليه هللا صلى نبيه على وجل عز هللا فأنزل} أََحداً  بِّ

ا{:  لقومھم الجن قول: "  قال عباس ابن عن الترمذي رواه: } اْلِجنِّ  ِمنَ  ِ  َعْبدُ  َقامَ  لمَّ :  الق} لَِبداً  َعلَْيهِ  َيُكوُنونَ  َكاُدوا َيْدُعوهُ  هللاَّ

ا{:  لقومھم قالوا ، له أصحابه طواعية من تعجبوا:  قال بسجوده فيسجدون بصالته يصلون وأصحابه يصلي رأوه لما  َقامَ  لَمَّ
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 ير لم السالم عليه أنه على دليل الحديث ھذا ففي ؛" صحيح حسن حديث ھذا: " قال. } لَِبداً  َعلَْيهِ  َيُكوُنونَ  َكاُدوا َيْدُعوهُ  هللاَِّ  َعْبدُ 

 لما الشياطين بسبب الخبر تجسسوا حين الشياطين مع كانوا الجن أن على دليل وفيه. قراءته وسمعوا ، حضروه ولكنھم الجن

 .أيضا الجن من بالشھب المرميون وكان. بالشھب رموا

 ابن عن الترمذي وفي. هللا طاعة عن وخارج متمرد كل الشيطان فإن} َواْلِجنِّ  اأْلِْنسِ  َشَياِطينَ {:  قال كما شياطين لھم وقيل

 فتكون الكلمة فأما ، تسعا فيھا زادوا الكلمة سمعوا فإذا الوحي إلى يستمعون السماء إلى يصعدون الجن كان: "  قال عباس

 ولم إلبليس ذلك فذكروا ، مقاعدھم منعوا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعث فلما. باطال فيكون ، فيھا زادوا ما وأما حقا،

 !األرض في حدث قد أمر من إال األمر ھذا ما:  إبليس لھم فقال ، ذلك قبل بھا يرمى نجومال تكن

 ھذا:  فقال فأخبروه فأتوه - بمكة قال أراه - جبلين بين يصلي قائما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فوجدوا جنوده فبعث

. الشياطين رميت كما رموا الجن أن على لحديثا ھذا فدل". صحيح حسن حديث ھذا: " قال". األرض في حدث الذي الحديث

 أشمھا تراب من بقبضة أرض كل من إيتوني:  فقال أمرھم من كان بما فأخبروه إبليس أتوا رموا لما أنھم:  السدي رواية وفي

 زر عن عاصم وروى. زوبعة منھم تسعة:  وقيل. سبعة كانوا:  قيل ،" الجن من نفرا فبعث. بمكة صاحبكم:  فقال فشم فأتوه

 أكثر وھم ، الشيصبان بني من أنھم بلغني:  الثمالي وقال وسلم عليه هللا صلى النبي على وأصحابه زوبعة رھط قدم: "  قال

 حران أھل من ثالثة ؛ نفر سبعة كانوا أنھم: "  زر عن عاصم أيضا وروى" إبليس جنود عامة وھم شوكة وأقواھم عددا الجن

)". بالعراق التي غير باليمن قرية( نصيبين أھل من تسعة كانوا أنھم: "  الضحاك عن جويبر وحكى". نصيبين أھل من وأربعة

 قال). األحقاف( سورة في ھذا بيان مضى وقد". نينوى جن بنخلة أتوه والذين ، نصيبين جن مكة أتوا الذين الجن إن: "  وقيل

" األحقاف" سورة في مضى وقد} َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ {:  موسل عليه هللا صلى هللا رسول يقرؤھا كان التي والسورة: " عكرمة

 .ذلك إلعادة معنى فال ، الجن من النفر باسم التعريف

 ابن كان ھل علقمة سألت: " قال الشعبي عامر روى ؛ أثبت وھو الجن ليلة الجن رأى وسلم عليه هللا صلى النبي إن:  وقيل

 مع منكم أحد شھد ھل:  فقلت مسعود ابن سألت أنا:  علقمة فقال ؟ الجن ليلة موسل عليه هللا صلى هللا رسول مع شھد مسعود

 فالتمسناه ، ففقدناه ليلة ذات وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا ولكنا ، ال:  قال ؟ الجن ليلة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ، حراء قبل من يجيء ھو إذا أصبح فلما ، قوم بھا بات ليلة بشر فبتنا:  قال ، اغتيل أو استطير فقلنا ، والشعاب األودية في

 فقرأت معه فذھبت الجن داعي أتاني: " فقال ؛ قوم بھا بات ليلة بشر فبتنا ، نجدك فلم وطلبناك فقدناك! هللا رسول يا:  فقلنا

 اسم ذكر عظم كل لكم: " فقال ، زيرةالج جن من وكانوا الزاد وسألوه ، نيرانھم وآثار آثارھم فأرانا بنا فانطلق" القرآن عليھم

 تستنجوا فال:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال - لدوابكم علف بعرة وكل ، لحما يكون ما أوفر أيديكم في يقع عليه هللا

 سمعه عباس وابن شاھده ألنه ؛ عباس ابن من أعرف مسعود وابن: "  العربي ابن قال" الجن إخوانكم طعام فإنھما بھما،

 ابن ذكرھا التي وھي بمكة إحداھما:  دفعتين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتوا الجن إن: " قيل وقد". كالمعاينة الخبر وليس

 سمعت ما أول في ھو إنما عباس بن هللا عبد حكاه الذي: "  البيھقي قال". عباس ابن ذكرھا التي وھي بنخلة والثانية ، مسعود

 الجن داعي أتاه ثم ، حكاه كما يرھم ولم عليھم يقرأ لم الوقت ذلك وفي ، بحاله وعلمت وسلم عليه هللا صلى النبي قراءة الجن

 ابن أن على تدل الصحاح واألحاديث: " البيھقي قال" مسعود بن هللا عبد حكاه كما القرآن عليھم وقرأ معه فذھب أخرى مرة
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". نيرانھم وآثار الجن آثار يريه وبغيره به انطلق حين معه سار وإنما ، الجن ليلة وسلم عليه هللا صلى النبي مع يكن لم مسعود

 ابن عن روي.  والحمد" األحقاف" سورة في المعنى ھذا مضى وقد ، ليلتئذ معه كان أنه وجه غير من روي وقد:  قال

 ثم ، الثانية قال ثم ، فسكتوا"  ؟ معي يذھب فمن الجن على القرآن أتلو أن أمرت: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن مسعود

 علي فخط دب أبي شعب عند الحجون جاء حتى فانطلق ، هللا رسول يا معك أذھب أنا:  مسعود بن عبدهللا قال ثم ، الثالثة قال

 في يقرعون يمشون ، بأقدامھم الحجارة يحدرون الحجل أمثال عليه فانحدر الحجون إلى مضى ثم" تجاوزه ال: " فقال خطا

 صوته يزل فلم القرآن فتال ، أجلس أن بيده إلي فأومى فقمت ، أراه فال غشوه حتى ، دفوفھا في النسوة تقرع كما مدفوفھ

 ذلك كان ما: " قال. هللا رسول يا نعم:  قلت ؟" تأتيني أن أردت: " قال إلي انفتل فلما ، أراھم ما حتى باألرض ولصقوا يرتفع،

 أحدكم يستطيبن فال والبعر العظم فزودتھم الزاد فسألوني منذرين قومھم إلى ولوا ثم ، آنالقر يستمعون أتوا الجن ھؤالء ، لك

 " .بعر وال بعظم

 عند الذي المسجد جئنا إذا حتى السالم عليه بي انطلق:  رواية وفي. الموصل جزيرة من ألفا عشر اثني وكانوا:  عكرمة قال

:  قال ؟ أنت ما:  فقالوا ، المكاكي وجوھھم وكأن الزط رجال كأنھم بناأصحا فقال منھم نفر فأتاه ، خطا لي خط عوف حائط

 حتى قعاقع لھا ، عروقھا تجر فجاءت" شجرة يا: " فقال" الشجرة ھذه: " قال ؟ ذلك على لك يشھد فمن:  قالوا" هللا نبي أنا"

 لھا ، الحجارة بعروقھا تجر جاءت كما فرجعت. هللا رسول أنك أشھد:  قالت" تشھدين ماذا على: " فقال ، يديه بين انتصبت

 .كانت كما عادت حتى قعاقع

 أن إال ، ال:  قال" وضوء من ھل: " فقال استيقظ ثم فرقد مسعود ابن حجر على رأسه وضع فرغ لما السالم عليه أنه روى ثم

 .منه فتوضأ" وماء تمر إال ھو ھل: " فقال. نبيذ فيھا إداوة معي

 .لإلعادة معنى فال" براءة" سورة في به يستنجى وما" الحجر" سورة في الماء يف الكالم مضى قد:  الثالثة

 ، آدم ولد واإلنس ، إبليس ولد الجن أن:  البصري الحسن عن إسماعيل فروى ؛ الجن أصل في ، العلم أھل واختلف:  الرابعة

 ، هللا ولي فھو مؤمنا وھؤالء ھؤالء من كان فمن. والعقاب الثواب في شركاء وھم ، وكافرون مؤمنون وھؤالء ھؤالء ومن

 ، بشياطين وليسوا الجان ولد ھم الجن أن:  عباس ابن عن الضحاك وروى. شيطان فھو كافرا وھؤالء ھؤالء من كان ومن

 مؤمني دخول في واختلفوا. إبليس مع إال يموتون ال إبليس ولد ھم والشياطين ، الكافر ومنھم المؤمن ومنھم ؛ يؤمنون وھم

 ومن. بإيمانھم الجنة يدخلون:  قال إبليس ذرية من ال الجان من أنھم زعم فمن. أصلھم في االختالف حسب على ، الجنة الجن

 وإن يدخلونھا ال مجاھد رواية وھو:  الثاني. يدخلونھا الحسن قول وھو:  أحدھما:  قوالن فيه فلھم إبليس ذرية من إنھم:  قال

 بيان} َجانٌّ  َوال َقْبلَُھمْ  إِْنسٌ  َيْطِمْثُھنَّ  لَمْ {:  تعالى قوله عند" الرحمن" سورة في مضى دوق. الماوردي حكاه. النار عن صرفوا

 .يدخلونھا أنھم

 يأكلون أنھم على دليل" عظم كل لكم: " فقال الجزيرة جن من وكانوا الزاد وسألوه:  روايته في البيھقي قال:  الخامسة

 هللا على اجتراء ؛ طعامھم يصح وال ، بسائط إنھم:  وقالوا ، الجن والفالسفة باءاألط كفرة من جماعة أنكر وقد. ويطعمون

 مركب وغيره ، سبحانه الواحد الواحد إنما ، مزدوج مركب بسيط المخلوقات في وليس ، عليھم ترد والسنة والقرآن ، وافتراء
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 ما وأكثر. المالئكة يرى كما صورھم في وسلم عليه هللا صلى النبي يراھم أن يمتنع وليس. حاله تصرف كيفما بواحد وليس

 بأنصاف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول استأذن بعرس عھد حديث رجال أن:  الموطأ ففي ؛ الحيات صور في لنا يتصورون

 كروذ. فانتظمھا بالرمح إليھا فأھوى ، الفراش على منطوية عظيمة حية فإذا:  وفيه ، الحديث... أھله إلى يرجع أن النھار

 ذھب فإن ، ثالثا عليھا فحرجوا شيئا منھا رأيتم فإذا ، عوامر البيوت لھذه إن: " قال السالم عليه أنه الصحيح وفي. الحديث

 وقد. عليھن التحريج وبيان" البقرة" سورة في المعنى ھذا مضى وقد" صاحبكم فادفنوا اذھبوا: " وقال" . كافر فإنه فاقتلوه وإال

 فيختص بھا مختص لفظ وھذا". أسلموا قد جنا بالمدينة إن: " الصحيح في لقوله ؛ بالمدينة خصوصم ذلك أن إلى قوم ذھب

 ، بھا مخصوصا الحكم ذلك فيكون ، المدينة بحرمة يعلل لم ألنه ؛ مثلھا البيوت من غيرھا أن على يدل ھذا:  قلنا. بحكمھا

 ؛"الجزيرة جن من وكانوا: " لقي الذي الجن عن مخبرا الحديث في قوله ترى أال ، غيرھا في عام وذلك ، باإلسالم علل وإنما

 .لإلعادة معنى فال ھذا في القول) البقرة( سورة في مضى وقد. عام وھذا" البيوت عوامر عن ونھى: " قوله يعضده بين وھذا

ا َفَقالُوا{:  تعالى قوله ً  َسِمْعَنا إِنَّ ً  قُْرآنا  عظم في عجبا:  وقيل. مواعظه بالغة في عجبا:  وقيل. كالمه فصاحة في أي} َعَجبا

ْشدِ  إِلَى َيْھِدي{. عظيما يعنون:  وقيل. مثله يوجد ال عزيزا قرآنا:  وقيل. بركته  معرفة إلى:  وقيل. األمور مراشد إلى أي} الرُّ

ا{َ. ھاديا أي الصفة موضع في} َيْھِدي{ و ؛ تعالى هللا َنا ُنْشِركَ  َولَنْ { هللا دعن من أنه وصدقنا به فاھتدينا أي} ِبه آَمنَّ  أي} أََحداً  ِبَربِّ

 ؛ آخر إلھا هللا مع نتخذ ال وقيل. بالشھب الجن رمي ثم ، بالخبر ليأتوه بعثھم كان الذي ألنه ؛ نطيعه وال إبليس إلى نرجع ال

:  تعالى وقوله. رآنالق بتدبرھا الجن أدركته عما قريش مشركي بذھاب المؤمنين تعجيب ھذا وفي. بالربوبية المتفرد ألنه

 لداللة إليه المستمع يذكر ولم. هللا كالم يقرؤه ما أن فعلموا وسلم عليه هللا صلى النبي إلى استمعوا أي} اْلِجنِّ  ِمنَ  َنَفرٌ  اْسَتَمعَ {

َشدِ  إِلَى َيْھِدي{ الثقفي عيسى وقرأ. عشرة إلى ثالثة بين ما:  الخليل قال ؛ الرھط والنفر. عليه الحال  .والشين الراء بفتح }الرَّ

َنا َجدُّ  َتَعالَى َوأَنَّهُ {:  تعالى قوله  والسلمي وحفص وخلف عامر وابن والكسائي وحمزة واألعمش ويحيى علقمة كان} َربِّ

َنا َجدُّ  َتَعالَى َوأَنَّهُ {:  وھو ، موضعا عشر اثني في السورة جميع في} أن{ ينصبون ا{ ،} َيقُولُ  َكانَ  َوأَنَّهُ { ،} َربِّ ا َوأَنَّ  َوأَنَّهُ { ،} َظَننَّ

ُھمْ { ،} ِرَجالٌ  َكانَ  ا{ ،} َظنُّوا َوأَنَّ َماءَ  لََمْسَنا َوأَنَّ ا{ ،} السَّ ا َوأَنَّ ا{ ،} َنْقُعدُ  ُكنَّ ا{ ،} الصالحون منا وأنا{ ،} َنْدِري ال َوأَنَّ ا َوأَنَّ  أَنْ  َظَننَّ

َ  ُنْعِجزَ  لَنْ  ا{ ،} اأْلَْرِض  فِي هللاَّ الَ  َوأَنَّ ا{ ،} اْلُھَدى َسِمْعَنا مَّ ا َوأَنَّ  ال} اْسَتَمعَ  أَنَّهُ { ،} َنَفرٌ  اْسَتَمعَ  أَنَّهُ {:  قوله على عطفا} اْلُمْسلُِمون ِمنَّ

ا{ في الھاء على محمول ھو:  وقيل. عليه معطوف بعده فما} أُوِحيَ { فاعل اسم موضع في ألنھا ؛ الفتح إال فيه يجوز  ،} ِبهِ  آَمنَّ

 جد أنه وصدقنا أي المعنى:  وقيل". أن" مع الجار حرف لكثرة مجرور مضمر وھو ذلك وجاز" ربنا جد تعالى نهبأ"و أي

ا َفَقالُوا{:  قوله على عطفا حاتم وأبو عبيدة أبو واختاره ، الصواب وھو بالكسر كلھا الباقون وقرأ. ربنا  من كله ألنه} َسِمْعَنا إِنَّ

 ،} يقول كان وأنه{ ،} ربنا جد تعالى وأنه{:  تعالى قوله وھي ؛ مواضع ثالثة فتحا فإنھما ةوشيب جعفر أبو وأما. الجن كالم

ا َوأَنَّهُ {:  تعالى قوله وأما. الجن كالم من ألنه ؛ بقي ما وكسرا ، الوحي من ألنه:  قاال ،} رجال كان وأنه{ } هللاَِّ  َعْبدُ  َقامَ  لَمَّ

"  ھمزة فتح في خالف وال. غير ال كسروا فإنھم ، عاصم عن والمفضل بكر وأبا يشحب بن وزر وشيبة نافعا إال فتحوا فكلھم

 ؛ القول بعد ما كسر في خالف ال وكذلك". أبلغوا قد وأن" ،"  المساجد وأن" "استقاموا لو وأن" ،"  الجن من نفر استمع أنه

َما قُلْ { و} سمعنا إنا فقالوا{:  تعالى قوله نحو  كسر في خالف ال وكذلك. } أَْملِكُ  ال إِنِّي قُلْ { و. } أَْدِري إِنْ  قُلْ { و} يَربِّ  أَْدُعو إِنَّ

 .ابتداء موضع ألنه} َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْسلُكُ  َفإِنَّهُ { و} َجَھنَّمَ  َنارَ  لَهُ  َفإِنَّ {:  تعالى قوله نحو ؛ الجزاء فاء بعد كان ما
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 وآل البقرة حفظ إذا الرجل كان: " أنس قول ومنه ؛ والجالل العظمة:  اللغة في الجد} َناَربِّ  َجدُّ  َتَعالَى َوأَنَّهُ {:  تعالى قوله

َنا َجدُّ {:  فمعنى" وجل عظم أي ؛ عيوننا في جد عمران  مجاھد وعن. وقتادة ومجاھد عكرمة قال ؛ وجالله عظمته أي} َربِّ

 وفي ؛ محظوظ أي مجدود ورجل ، جد للحظ قيل ومنه. غناه:  أيضا وعكرمة والحسن مالك بن أنس وقال. ذكره:  أيضا

: عباس ابن وقال. الطاعة تنفعه إنما ، الغنى منك ، الغنى ذا أي:  والخليل عبيدة أبو قال" الجد منك الجد ذا ينفع وال: " الحديث

. وسلطانه لكهم واألخفش عبيدة أبو وقال. خلقه على ونعمه آالؤه:  أيضا والضحاك القرظي وقال. فعله:  الضحاك. قدرته

َنا َجدُّ  َتَعالَى َوأَنَّهُ {:  جبير بن سعيد وقال. أمره:  السدي وقال  أب ھو الذي الجد بذلك عنوا إنھم:  وقيل. ربنا تعالى أي} َربِّ

 وإنما ، جد تعالى  ليس:  والربيع الصادق جعفر وابنه الحسين بن علي بن محمد وقال. الجن قول من ھذا ويكون ، األب

 في ذكر لما يجز لم لو إذ ؛ تعالى هللا حق في الجد لفظ إطالق ويجوز:  القشيري وقال. به يؤاخذوا فلم ، للجھالة الجن قالته

 ومحمد حيوة أبو قرأ وكذلك. الھزل ضد على:  الجيم بكسر" جد" عكرمة وقراءة. أولى فتجنبه ، موھم لفظ أنه غير ، القرآن

" جد" أيضا عكرمة وقرأ. والمنفعة الجدوى وھو ،" ربنا جدا" األشھب وأبي يضاأ السميقع ابن عن ويروى. السميقع بن

 والرفع بالتنوين" جد" أيضا عكرمة وعن. التمييز على منصوب" جدا"و ،" بتعالى" ، مرفوع أنه على بالرفع" ربنا" بالتنوين

:  اآلية ومعنى. مقامه إليه المضاف وأقيم وحذف األول من بدل الثاني فجد ؛ ربنا جد جد تعالى:  تقدير على بالرفع" ربنا"

 .والنظراء األنداد عن يتعالى والرب ، إليھما والحاجة بھما لالستئناس وولدا صاحبة يتخذ أن ربنا جالل تعالى وأنه

ِ  َعلَى َسفِيُھَنا َيقُولُ  َكانَ  َوأَنَّهُ { -4 ً  هللاَّ  .}َشَططا

ا{ -5 ا َوأَنَّ ِ  َعلَى َواْلِجنُّ  سُ اأْلِنْ  َتقُولَ  لَنْ  أَنْ  َظَننَّ ً  هللاَّ  .}َكِذبا

ً  َفَزاُدوُھمْ  اْلِجنِّ  ِمنَ  بِِرَجالٍ  َيُعوُذونَ  اأْلِْنسِ  ِمنَ  ِرَجالٌ  َكانَ  َوأَنَّهُ { -6  .}َرَھقا

ُھمْ { -7 ُ  َيْبَعثَ  لَنْ  أَنْ  َظَنْنُتمْ  َكَما َظنُّوا َوأَنَّ  }أََحداً  هللاَّ

ِ  َعلَى فِيُھَناسَ  َيقُولُ  َكانَ  َوأَنَّهُ {:  تعالى قوله ً  هللاَّ . الخبر بعدھا وما ، اسمھا" كان" وفي ، الحديث أو لألمر" أنه" في الھاء} َشَططا

 أبيه عن موسى أبي بن بردة أبو ورواه. وقتادة جريج وابن مجاھد قول في إبليس ھنا والسفيه. زائدة" كان" تكون أن ويجوز

 والشطط. اإلنس سفيه عصاه كما الجن سفيه عصاه:  قتادة قال:  الجن من المشركون:  وقيل. وسلم عليه هللا صلى النبي عن

 عن لبعده الجور عن به فيعبر العبد وأصله. الكذب ھو:  الكلبي. الجور ھو:  مالك أبو وقال. الكفر في الغلو:  واالشتطاط

 :  الشاعر قال ؛ الصدق عن لبعده الكذب وعن ، العدل

 الوخط يممك حيث إال ذاك وما. .. فاشتطوا فيك حكموا حال بأيه

ا{:  تعالى قوله ا َوأَنَّ ً  هللاَِّ  َعلَى َواْلِجنُّ  اأْلِْنسُ  َتقُولَ  لَنْ  أَنْ { حسبنا أي} َظَننَّ  حتى ، وولدا صاحبة  أن في صدقناھم فلذلك ،} َكِذبا

 ھنا ھا الجن عن اإلخبار انقطع:  وقيل". تقول لن أن" إسحاق أبي وابن والجحدري يعقوب وقرأ. الحق به وتبينا القرآن سمعنا

 جعلھا كسر ومن ،" استمع أنه: " قوله إلى ردھا الجن قول من وجعله فتح فمن} اأْلِْنسِ  ِمنَ  ِرَجالٌ  َكانَ  َوأَنَّهُ {:  تعالى هللا فقال

 سفھاء شر من الوادي ھذا بسيد أعوذ:  بواد نزل إذا الرجل قول من يفعلونه كانوا ما به والمراد. تعالى هللا قول من مبتدأ
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 أھل من قوم بالجن تعوذ من أول كان: "  مقاتل قال. وغيرھما زيد وابن الحسن قال ؛ يصبح حتى جواره في فيبيت قومه؛

:  السائب أبي بن كردم وقال". وتركوھم با عاذوا اإلسالم جاء فلما ، العرب في ذلك فشا ثم ، حنيفة بني من ثم ، اليمن

 جاء الليل انتصف فلما ، غنم راعي إلى المبيت فآوانا ، وسلم عليه هللا صلى النبي ذكر ما أول المدينة إلى أبي مع خرجت"

". يشتد الحمل فأتى ، أرسله سرحان يا مناد فنادى. جارك" أنا" ، الوادي عامر يا:  الراعي فقال ، الغنم من حمال فحمل الذئب

ً  َفَزاُدوُھمْ  اْلِجنِّ  ِمنَ  ِبِرَجالٍ  َيُعوُذونَ  اأْلِْنسِ  ِمنَ  ِرَجالٌ  َكانَ  هُ َوأَنَّ {:  بمكة رسوله على تعالى هللا وأنزل  اإلنس الجن زاد أي} َرَھقا

 إذا رھق ورجل ؛ المحارم وغشيان العرب كالم في اإلثم:  والرھق. وقتادة ومجاھد عباس ابن قاله ؛ وإثما خطيئة أي" رھقا"

 :  األعشى وقال} ِذلَّةٌ  َھقُُھمْ َوَترْ {:  تعالى قوله ومنه ؛ كذلك كان

 رھقا يصب لم ما وامق يشتفي ھل...  رؤيتھا دون من ينفعني شيء ال

 بھذا طغيانا الجن زادوا اإلنس إن أي" فزادوھم: " أيضا مجاھد وقال. لھا سببا كانوا إذ الجن إلى الزيادة وأضيفت. إثما يعني

 وخوفا فرقا بھذا اإلنس ازداد:  زيد وابن والربيع العالية وأبو أيضا قتادة قالو. والجن اإلنس سدنا:  الجن قالت حتى ، التعوذ

 لفظ يطلق ال:  وقيل. وشرك كفر با االستعاذة دون بالجن االستعاذة أن خفاء وال. كفرا:  جبير بن سعيد وقال. الجن من

 اإلنس من الرجل وكان ، اإلنس من برجال الجن شر من يعوذون اإلنس من رجال كان وأنه:  فالمعنى ؛ الجن على الرجال

 .الجن على الرجال لفظ إطالق يبعد ال إذ تحكم ھذا وفي:  القشيري قال. الوادي ھذا جن من بدر بن بحذيفة أعوذ:  مثال يقول

 هللا يبعث لن أن ظنوا الجن وأن أي لإلنس تعالى هللا قول من ھذا} أحدا هللا يبعث لن أن ظننتم كما ظنوا وأنھم{:  تعالى قوله

 وكل. عليھم الحجة به يقيم خلقه إلى رسوال هللا يبعث لن أن اإلنس ظنت كما الجن ظنت:  المعنى:  الكلبي. ظننتم كما الخلق

 .بذلك أحق فأنتم ، بمحمد الجن ھؤالء آمن إذا أي ؛ قريش على للحجة توكيد ھذا

ا{ -8 َماءَ  لََمْسَنا َوأَنَّ ً  ُملَِئتْ  َفَوَجْدَناَھا السَّ ً  َشِديداً  َحَرسا  .}َوُشُھبا

ا{ -9 ا َوأَنَّ ْمعِ  َمَقاِعدَ  ِمْنَھا َنْقُعدُ  ُكنَّ ً  لَهُ  َيِجدْ  اآْلنَ  َيْسَتِمعِ  َفَمنْ  لِلسَّ  .}َرَصداً  ِشَھابا

ا{ -10  }َرَشداً  َربُُّھمْ  بِِھمْ  أََرادَ  أَمْ  اأْلَْرِض  فِي بَِمنْ  أُِريدَ  أََشرٌّ  َنْدِري ال َوأَنَّ

ا{:  تعالى قوله َماءَ  لََمْسَنا َوأَنَّ ً  ُملَِئتْ { قد} َفَوَجْدَناَھا{ عادتنا جرت كما خبرھا طلبنا أي ؛ الجن قول من ھذا} السَّ  أي} َشِديداً  َحَرسا

ً { حارس جمع:  والحرس. المالئكة يعني ، حفظة  استراق عن لھم المحرقة الكواكب انقضاض وھو ، شھاب جمع} َوُشُھبا

 الھاء فاألول ، مفعولين إلى متعديا يقدر أن يجوز" وجد"و". والصافات" "الحجر" سورة في فيه ولالق مضى وقد. السمع

 على الحال موضع في" ملئت" ويكون واحد مفعول إلى يتعدى أن ويجوز. الثاني المفعول موضع في" ملئت"و ، واأللف

 .شدادا مالئكة ملئت أي ، الحرس نعت من" شديدا"و". بملئت" الثاني المفعول على نصب" حرسا"و. قد إضمار

 الحرس وجمع أسالف السلف وجمع ، الصالحين بمعنى الصالح السلف:  يقال كما وھو ؛ الحرس لفظ على الشديد ووحد

 :  قال ؛ أحراس
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 "معشر وأھوال أحراسا تجاوزت"

 .شديدة حراسة حرست معنى على مصدرا" حرسا" يكون أن ويجوز

ا{:  تعالى قوله ْمعِ  َمَقاِعدَ  ِمْنَھا َنْقُعدُ  اُكنَّ  َوأَنَّ ً  لَهُ  َيِجدْ  اآْلنَ  َيْسَتِمعِ  َفَمنْ  لِلسَّ " : مقاعد"و ، السماء من أي" منھا"} َرَصداً  ِشَھابا

 السماء أخبار المالئكة من ليستمعوا ذلك يفعلون كانوا الجن مردة أن يعني ؛ السماء من األخبار الستماع مثلھا في يقعد مواضع

 َفَمنْ {:  حينئذ الجن فقالت ، المحرقة بالشھب رسوله بعث حين تعالى هللا فحرسھا ، بيانه تقدم ما على الكھنة إلى يلقوھا حتى

ً  لَهُ  َيِجدْ  اآْلنَ  َيْسَتِمعِ   إال الكواكب انقضاض يكن لم:  ويقال. ذلك بيان تقدم وقد ؛ المحرق الكوكب:  بالشھاب يعني} َرَصداً  ِشَھابا

 ذلك كان أو ، المبعث قبل تقذف الشياطين كانت ھل السلف واختلف. آياته من آية وھو وسلم عليه هللا لىص النبي مبعث بعد

 ومحمد عيسى بين الفترة في السماء تحرس تكن لم:  قوم وقال الكلبي فقال ؟ وسلم عليه هللا صلى النبي لمبعث حدث أمرا

 هللا صلى محمد بعث فلما ، وسلم عليه هللا صلى النبي بعثة أجل نم كان وإنما ، عام خمسمائة:  وسالمه عليھما هللا صلوات

 .والشھب بالمالئكة وحرست ، كلھا السموات من منعوا وسلم عليه

 هللا صلى هللا رسول نبئ الذي اليوم كان لما:  عمر بن عبدهللا وقال. البيھقي ذكره ؛ عباس ابن عن العوفي عطية ورواه:  قلت

 عليھما ومحمد عيسى بين الفترة في تحرس السماء تكن لم:  سابور بن عبدالملك وقال ، بالشھب ورموا ، الشياطين وسلم عليه

 من الدنو عن ومنعت  ، بالشھب الشياطين ورميت ، السماء حرست وسلم عليه هللا صلى محمد بعث فلما ، والسالم الصالة

 رميت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بعث فلما ، ترمى فال تسمع الفترة في الشياطين كانت: " جبير بن نافع وقال. السماء

". بھا فرمي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نبئ حتى عيسى رفع منذ بنجم يرم لم: " قال كعب بن أبي عن ونحوه". بالشھب

:  تعالى قوله معنى وھو ؛ بحاله إنذارا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بمبعث زادت وإنما ، المبعث قبل ذلك كان:  وقيل

 :  جاھلي وھو حجر بن أوس وقال ؛ حرسھا في زيد أي" ملئت"

 طنبا تخاله يثور نقع...  يتبعه كالدري فانقض

. المبعث قبل يكن لم الرمي وأن ، مصنوع فھو فيه روي شعر كل:  وقال البيت ھذا الجاحظ أنكر وقد. األكثرين قول وھذا

ً  ُملَِئتْ  َفَوَجْدَناَھا{ : تعالى لقوله ؛ أصح بالرمي والقول ً  َشِديداً  َحَرسا  السماء حرس في زيد أنه ، الجن عن إخبار وھذا. } َوُشُھبا

 إذ أصحابه من نفر في جالس وسلم عليه هللا صلى النبي بينما: " قال عباس ابن عن روي ولما ؛ ومنھم منھا امتألت حتى

 صلى النبي فقال. عظيم يولد أو عظيم يموت نقول كنا:  قالوا ؟" لجاھليةا في ھذا مثل في تقولون كنتم ما: " فقال ؛ بنجم رمي

 العرش حملة سبح السماء في أمرا قضى إذا وتعالى سبحانه ربنا ولكن ، لحياته وال أحد لموت ترمى ال إنھا: " وسلم عليه هللا

 فيخبرونھم ربكم قال ماذا العرش ملةح السماء أھل ويستخبر السماء ھذه إلى التسبيح ينتھي حتى ، سماء كل أھل سبح ثم

 وھذا" . فيه يزيدون ولكنھم حق فھو به جاؤوا فما فيرمون الجن فتتخطف ، ھذه إلى الخبر ينتھي حتى سماء كل أھل ويخبر

 وفي. عباس ابن عن طالب أبي بن علي عن الحسين بن علي عن نحوه الزھري وروى. المبعث قبل كان الرجم أن على يدل

ا{:  سبحانه قوله أفرأيت:  قلت. نعم:  قال ؟ الجاھلية في يرمى أكان:  لزھريل قيل آخره ا َوأَنَّ ْمعِ  َمَقاِعدَ  ِمْنَھا َنْقُعدُ  ُكنَّ  َفَمنْ  لِلسَّ

ً  لَهُ  َيِجدْ  اآْلنَ  َيْسَتِمعِ   ابن لقا. القتبي قال ونحوه. وسلم عليه هللا صلى النبي بعث حين أمرھا وشدد غلظت:  قال} َرَصداً  ِشَھابا
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 صلى محمد بعث فلما ، األحوال بعض في ويرمون يسترقون قبل من وكانوا ؛ المبعث بعد الحراسة اشتدت ولكن كان:  قتيبة

 َولَُھمْ  ُدُحوراً . َجاِنبٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوُيْقَذفُونَ {:  قوله عند "الصافات" سورة في ھذا بيان تقدم وقد. أصال ذلك من منعت وسلم عليه هللا

 معلوما ذلك صار أن بعد ، خبر استماع بسبب نفسھا إلحراق الجن تتعرض كيف:  قائل قال فلو:  الحافظ قال} اِصبٌ وَ  َعَذابٌ 

 قال تعالى هللا وأن ، يسلم ال أنه وقت كل في إبليس ينسي كما ، المحنة تعظم حتى ذلك ينسيھم تعالى هللا أن:  فالجواب ؟ لھم

ينِ  َيْومِ  لَىإِ  اللَّْعَنةَ  َعلَْيكَ  َوإِنَّ {: له  .المالئكة من ورصدا أي ؛ المالئكة من قيل:  والرصد. التكليف تحقق لما ھذا ولوال} الدِّ

:  وقيل. راصد:  والواحد ، كالحرس جمعا يكون أن يجوز الموضع ھذا غير وفي ، أرصاد والجمع للشيء الحافظ:  والرصد

 .والنفض كالخبط مفعول بمعنى فعل فھو ؛ به ليرجم ، له أرصد قد شھابا أي ، الشھاب ھو الرصد

ا{:  تعالى قوله ُھمْ  ِبِھمْ  أََرادَ  أَمْ { السماء بھم حرست الذي الحرس ھذا أي} اأْلَْرِض  فِي ِبَمنْ  أُِريدَ  أََشرٌّ  َنْدِري ال َوأَنَّ  أي} َرَشداً  َربُّ

. رسوال إليھم يرسل أو عذابا األرض أھل لىع ينزل أن المنع بھذا هللا أراد ھل ، ندري ال إبليس قال. زيد ابن قال. خيرا

 األرض في بمن أريد أشر ندري ال أي. وسلم عليه هللا صلى النبي قراءة يسمعوا أن قبل بينھم فيما الجن قول من ھو: وقيل

 والرشد الشرف ؛ فيھتدوا يؤمنوا أن أراد أم ، األمم من كذب من ھلك كما بتكذيبه ويھلكون يكذبونه فإنھم ، إليھم محمد بإرسال

 منعوا أنھم علموا قراءته سمعوا ولما ، وسلم عليه هللا صلى النبي بمبعث علم عندھم كان ھذا وعلى ؛ واإليمان الكفر ھذا على

 يؤمن أال أشفقوا آمنوا لما أي ؛ منذرين إليھم انصرفوا أن بعد لقومھم قالوه قول ھذا بل ؛ ال:  وقيل. للوحي حراسة السماء من

  ؟ يؤمنون أم به آمنا بما األرض أھل أيكفر ندري ال إنا:  فقالوا األرض لأھ من كثير

ا{ -11 ا َوأَنَّ الُِحونَ  ِمنَّ ا الصَّ ا َذلِكَ  ُدونَ  َوِمنَّ  .}قَِدداً  َطَرائِقَ  ُكنَّ

ا{ -12 ا َوأَنَّ َ  ُنْعِجزَ  لَنْ  أَنْ  َظَننَّ ً  ُنْعِجَزهُ  َولَنْ  اأْلَْرِض  فِي هللاَّ  .}َھَربا

ا{:  تعالى قوله ا َوأَنَّ الُِحونَ  ِمنَّ ا الصَّ  اإليمان إلى أصحابھم دعوا لما لبعض بعضھم قال أي ، الجن قول من ھذا} َذلِكَ  ُدونَ  َوِمنَّ

 دون ومن أي" ذلك دون ومنا: " وقيل. الكافرون ومنا الصالحون منا القرآن استماع قبل كنا وإنا ، وسلم عليه هللا صلى بمحمد

ا{. والشرك اإليمان على حمله من أشبه وھو ، الصالح في الصالحين :  الضحاك. السدي قاله ؛ شتى فرقا أي} قَِدداً  َطَرائِقَ  ُكنَّ

 :  الشاعر قول ومنه ؛ متباينة أھواء:  قتادة. مختلفة أديانا

 قدد أھواؤھم إذ الناس فتنة في...  بطاعته الھادي الباسط القابض

. صلحاء غير مؤمنون ومنھم ، صلحاء مؤمنون ومنھم ، كفار منھم:  مختلفين كانوا بل كفارا الجن كل يكن لم أي:  والمعنى

 مثلكم الجن في:  قال} قَِدداً  َطَراِئقَ {:  تعالى قوله في السدي وقال. ومجوس ونصارى ويھود مسلمين كنا:  المسيب وقال

 ومنا المؤمنون منا:  مختلفون القرآن استماع دبع وإنا أي:  قوم وقال. وسنية ، وشيعة ، ورافضة ، وخوارج ، ومرجئة قدرية،

 بموسى آمن من الجن في كان ألنه ؛ أحسن واألول. الصالح في يتناھوا لم مؤمنون ومنا الصالحون ومنا أي. الكافرون

ا{:  قالوا أنھم عنھم هللا أخبر وقد ، وعيسى ً  َسِمْعَنا إِنَّ ً  ُموَسى َبْعدِ  ِمنْ  أُْنِزلَ  ِكَتابا قا  قوم إيمان على يدل وھذا} َيَدْيهِ  َبْينَ  َمالِ  ُمَصدِّ

 إلى منقسمون اآلن نحن:  قولھم في فائدة ال وأيضا. اإليمان إلى دعوھم من دعاء في منھم مبالغة ھذا وكان ، بالتوراة منھم
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 مذاھب على يأ طرائق القوم:  ويقال. مختلفة فرقا كنا أي ، الرجل مذھب وھي الطريقة جمع:  والطرائق. كافر وإلى مؤمن

 ؛ قطعھا وھو ، السيور قد من وأصلھا ، قدة طريق لكل:  يقال. قدة:  واحدھا ، لھا توكيد وھو الطرائق من نحو:  والقدد. شتى

 :  أربد أخاه يرثي لبيد قال

 كالقدد الجياد تمسي ليلة...  نھمتھا كل العين تبلغ لم

 :  آخر وقال

 قددا وعمر خيل ولت يوم...  حاسر وزيد قلت ولقد

 .خشب من:  والقحف ، جلد من إناء:  فالقد ؛ قحف وال قد ماله:  ويقال ؛ مدبوغ غير جلد من يقد سير:  بالكسر والقد

ا{:  تعالى قوله ا َوأَنَّ َ  ُنْعِجزَ  لَنْ  أَنْ  َظَننَّ  اَوأَنَّ {:  تعالى قوله في الظن خالف وھو ، واليقين العلم بمعنى ھنا الظن} اأْلَْرِض  فِي هللاَّ

ا ُھمْ { ،} َتقُولَ  لَنْ  أَنْ  َظَننَّ  وال بھرب نفوته لن ، وسلطانه قبضته في أنا ، هللا آيات في والتفكر باالستدالل علمنا أي}  َظنُّوا َوأَنَّ

 .ھاربين أي الحال موضع في مصدر" ھربا"و. غيره

ا{ -13 ا َوأَنَّ ا اْلُھَدى َسِمْعَنا لَمَّ ً  َيَخافُ  َفال بِّهِ بِرَ  ُيْؤِمنْ  َفَمنْ  بِهِ  آَمنَّ ً  َوال َبْخسا  .}َرَھقا

ا{ -14 ا َوأَنَّ ا اْلُمْسلُِمونَ  ِمنَّ ْوا َفأُولَئِكَ  أَْسلَمَ  َفَمنْ  اْلَقاِسُطونَ  َوِمنَّ  .}َرَشداً  َتَحرَّ

ا{ -15 ً  لَِجَھنَّمَ  َفَكاُنوا اْلَقاِسُطونَ  َوأَمَّ  .}َحَطبا

ا{:  تعالى قوله ا َوأَنَّ ا{ القرآن يعني} َدىاْلھُ  َسِمْعَنا لَمَّ  وكان. رسالته على وسلم عليه هللا صلى محمدا وصدقنا ، وبا} ِبهِ  آَمنَّ

 ولم ، والجن اإلنس إلى وسلم عليه هللا صلى محمدا هللا بعث: " الحسن قال. والجن اإلنس إلى مبعوثا وسلم عليه هللا صلى

 ِرَجاالً  إاِلَّ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{:  تعالى قوله وذلك ؛ النساء من وال ، البادية أھل من وال ، الجن من رسوال قط تعالى هللا يبعث

 .والجن اإلنس أي" واألسود األحمر إلى وبعثت: " الصحيح وفي. المعنى ھذا تقدم وقد} اْلقَُرى أَْھلِ  ِمنْ  إِلَْيِھمْ  ُنوِحي

ً بَ  َيَخافُ  َفال ِبَربِّهِ  ُيْؤِمنْ  َفَمنْ {:  تعالى قوله ً  َوال ْخسا  في يزاد أن وال حسناته من ينقص أن يخاف ال: " عباس ابن قال} َرَھقا

 "النقصان البخس ألن ؛ سيئاته

 :  األعشى قال ؛ المحارم وغشيان العدوان:  والرھق

 رھقا يصب لم ما وامق يشتفي ھل...  رؤيتھا دون من ينفعني شيء ال

 وصحة إيمانھم لقوة ؛ الجن عن تعالى هللا حكاه قول وھذا. وامق فھو ، أحبه أي بالكسر يِمقه َوِمَقه وقد ؛ المحب:  الوامق

 على جزما" يخف فال" وإبراھيم ويحيى األعمش وقرأ. يخاف ال فإنه تقدير على رفعا" يخاف فال" العامة وقراءة. إسالمھم

 .الفاء وإلغاء الشرط جواب
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ا{:  تعالى قوله ا َوأَنَّ اَومِ  اْلُمْسلُِمونَ  ِمنَّ :  والقاسط. كفر من ومنا أسلم من فمنا ، مختلفون القرآن استماع بعد وأنا أي} اْلَقاِسُطونَ  نَّ

 قال ؛ عدل إذا:  وأقسط ، جار أي:  قسط:  يقال ؛ الحق إلى عادل ألنه ؛ العادل:  والمقسط ، الحق عن عادل ألنه ، الجائر

 :  الشاعر

 النعمان على سطواق وھم عمرا...  عنوة ھند ابن قتلوا ھم قوم

ْوا َفأُولَئِكَ  أَْسلَمَ  َفَمنْ { ا{ القبلة تحرى ومنه وتوخوه الحق طريق قصدوا أي} َرَشداً  َتَحرَّ  طريق عن الجائرون أي} اْلَقاِسُطونَ  َوأَمَّ

ً  لَِجَھنَّمَ  َفَكاُنوا{ واإليمان الحق  .تعالى هللا علم في أي" فكانوا: " وقوله. وقودا أي} َحَطبا

ِريَقةِ  َعلَى اْسَتَقاُموا أَلَّوِ وَ { -16 ً  َماءً  أَلَْسَقْيَناُھمْ  الطَّ  .}َغَدقا

ً  َيْسلُْكهُ  َربِّهِ  ِذْكرِ  َعنْ  ُيْعِرضْ  َوَمنْ  فِيهِ  لَِنْفتَِنُھمْ { -17  }َصَعداً  َعَذابا

ِريَقةِ  َعلَى اْسَتَقاُموا َوأَلَّوِ {:  تعالى قوله  لھم وبسطنا الدنيا في عليھم لوسعنا الكفار ؤالءھ آمن لو أي. تعالى هللا قول من ھذا} الطَّ

" إن" من السورة ھذه في ما كل:  بحر ابن ذكر. استقاموا لو أن إلي أوحى أي ؛ الوحي على محمول وھذا. الرزق في

 فتوحةالم أن من فيھا ما وكل ، منذرين قومھم إلى فرجعوا ، القرآن استمعوا الذين الجن لقول حكاية فھي المثقلة المكسورة

" استقاموا لو وأن" وفتح الحروف كسر ومن:  األنباري ابن وقال. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إلى وحي فھي المخففة

 قمت قمت لو ووهللا ، لقمت قمت أن وهللا:  الكالم في يقال كما ؛ الطريقة على استقاموا لو أن وهللا:  تأويلھا ، تاما يمينا أضمر

 :  الشاعر قال ؛

 العتيق وال أنت بالحر وما...  حرا كنت لو أن وهللا أما

 لو وبأن" به آمنا" على أو" استقاموا لو وأن" ،" أنه إلي أوحي" على - الخفيفة أعني - نسقھا المخففة قبل ما فتح ومن

 ،" به اآمن" على أو" إلي أوحي" على المخففة يعطف أن ، المخففة" أن" إلى كلھا الحروف كسر لمن ويجوز. استقاموا

 و. الواو بضم واألعمش وثاب ابن وقرأ ، الساكنين اللتقاء" لو" من الواو بكسر العامة وقراءة. اليمين إضمار عن ويستغني

ً  َماءً { . ماؤھا كثر إذا ، غدقة فھي ، تغدق العين غدقت:  يقال ؛ سنين سبع المطر عنھم حبس قد وكانوا ، كثيرا واسعا أي} َغَدقا

 ألسقيناھم" مطيعين مؤمنين وكانوا والھدى واإليمان الحق طريقة" الطريقة على استقاموا لو" أي كلھم خلقال المراد:  وقيل

 الماء كان أينما: " اآلية ھذه في عمر وقال. النعم تلك على فيه شكرھم كيف لنختبرھم أي} فِيهِ  لَِنْفِتَنُھمْ { كثيرا أي" غدقا ماء

 مثال؛ لذلك الكثير الغدق الماء وضرب ؛" الدنيا في عليھم لوسعنا" ألسقيناھم" فمعنى. لفتنةا كانت المال كان وأينما ، المال كان

َقْوا آَمُنوا اْلقَُرى أَْھلَ  أَنَّ  َولَوْ {:  تعالى كقوله ؛ مقامه فأقيم ، يكون بالمطر كله والرزق الخير ألن  ِمنَ  َبَرَكاتٍ  َعلَْيِھمْ  لََفَتْحَنا َواتَّ

َماءِ  ُھمْ  َولَوْ {:  تعالى وقوله} ِض َواأْلَرْ  السَّ ْوَراةَ  أََقاُموا أَنَّ  َتْحتِ  َوِمنْ  َفْوقِِھمْ  ِمنْ  أَلََكلُوا َربِِّھمْ  ِمنْ  إِلَْيِھمْ  أُْنِزلَ  َوَما َواأْلِْنِجيلَ  التَّ

 عمير بن وعبيد طيةوع ومقاتل وقتادة والضحاك رباح أبي بن وعطاء المسيب بن سعيد وقال. أعلم وهللا. بالمطر أي} أَْرُجلِِھمْ 

 والمقوقس وقيصر كسرى كنوز عليھم ففتحت ، مطيعين سامعين وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب وهللا كان: " والحسن

 .عفان بن عثمان يعني". فقتلوه إمامھم على فوثبوا ، بھا ففتنوا ، والنجاشي
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ِريَقةِ  َعلَى اْسَتَقاُموا لَوِ  َوأًنْ {:  وغيره الكلبي وقال  بھم مكرا أرزاقھم لوسعنا كفارا كلھم فكانوا الكفر من عليھا ھم التي} الطَّ

 والكلبي وابنه أسلم بن وزيد أنس بن الربيع قال قول وھذا. واآلخرة الدنيا في بھا فنعذبھم ، بھا يفتتنوا حتى ، لھم واستدراجا

ا{:  تعالى بقوله واستدلوا ؛ مجلز وأبو كيسان وابن رباب بن ويمان والثمالي ُروا َما َنُسوا َفلَمَّ  ُكلِّ  أَْبَوابَ  َعلَْيِھمْ  َفَتْحَنا ِبهِ  ُذكِّ

ةً  النَّاسُ  َيُكونَ  أَنْ  َولَْوال{:  تعالى وقوله. اآلية} َشْيءٍ  ْحَمنِ  َيْكفُرُ  لَِمنْ  َلَجَعْلَنا َواِحَدةً  أُمَّ ً  لُِبُيوِتِھمْ  ِبالرَّ ةٍ  ِمنْ  ُسقُفا  واألول ؛ اآلية} فِضَّ

 .الھدى مع إال تكون ال االستقامة وألن ؛ الھدى طريقة طريقته تكون أن فاألوجب ، والالم باأللف معرفة الطريقة ألن ؛ أشبه

 ما عليكم أخاف ما أخوف: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن:  عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن مسلم صحيح وفي

 ما فوهللا: " السالم عليه وقال. الحديث وذكر" األرض بركات: " قال ؟ الدنيا ھرةز وما:  قالوا" الدنيا زھرة من لكم هللا يخرج

 كما فتھلككم تنافسوھا كما فتنافسوھا قبلكم من على بسطت كما الدنيا عليكم تبسط أن عليكم أخشى وإنما ، عليكم أخشى الفقر

 ".أھلكتھم

 قيل إن ، القبول عن أحدھما:  وجھان عنه إعراضه وفي. زيد ابن قال ؛ قرآنال يعني} َربِّهِ  ِذْكرِ  َعنْ  ُيْعِرضْ  َمنْ {:  تعالى قوله

 يسلكه" نعمه يشكر لم أي} َربِّهِ  ِذْكرِ  َعنْ  ُيْعِرضْ  َمنْ {:  وقيل. المؤمنين في إنھا قيل إن ، العمل عن الثاني. الكفر أھل في إنھا

 َمنْ {:  فقال أوال هللا اسم لذكر ؛ حاتم وأبو عبيد أبو اختارهو بالياء" يسلكه" عمرو أبي عن وعياش الكوفيون قرأ" صعدا عذابا

 طلحة قرأ وكذلك. الالم وكسر النون ضم جندب بن مسلم عن وروي. بالنون" نسلكه" الباقون. }َربِّهِ  ِذْكرِ  َعنْ  ُيْعِرضْ 

ً {. ندخله أي ؛ بمعنى وأسلكه سلكه ، لغتان وھما واألعرج . جھنم في ، جبل ھو:  عباس ابن قال .شديدا شاقا أي} َصَعداً  َعَذابا

 أن اللغة في معلوم وذلك. العذاب من مشقة المعنى أن:  عباس ابن وعن. ذابت عليه أيديھم جعلوا كلما" : الخدري سعيد أبو"

 أي ، النكاح خطبة تصعدتني ما شيء تصعدني ما:  عمر قول ومنه ؛ عليك شق إذا:  األمر تصعدني:  تقول ، المشقة:  الصعد

 .علي شق ما

 أي المعذب يتصعد ألنه ؛ العذاب به فوصف ، وصعودا صعدا صعد:  يقال ؛ صعد مصدر:  والصعد. شديد أي صعد وعذاب

 العقبة:  والصعود. يشق الصعود في والمشي ، صعد ذا عذابا أي ؛ مصدر الصعد:  عبيدة أبو وقال. يطيقه فال ويغلبه يعلوه

:  الكلبي وقال. جھنم إلى حدر أعالھا إلى انتھى فإذا ؛ صعودھا يكلف جھنم في ساءمل صخرة ھو:  عكرمة وقال. الكؤود

 بمقامع خلفه من ويضرب ، بسالسل أمامه من يجذب ، ملساء صخرة من النار في جبال يصعد أن المغيرة بن الوليد يكلف

 وھو ، أبدا دأبه فذلك ، صعودھا أيضا يكلف ثم ، أسفلھا إلى أحدر أعالھا بلغ فإذا. سنة أربعين في يبلغ وال ، أعالھا يبلغ حتى

 .} َصُعوداً  َسأُْرِھقُهُ {:  تعالى قوله

ِ  اْلَمَساِجدَ  َوأَنَّ { -18 َّ ِ  َمعَ  َتْدُعو َفال ِ  .}أََحداً  هللاَّ

 :  مسائل ست فيه

َِّ  اْلَمَساِجدَ  َوأَنَّ {:  تعالى قوله - األولى  أن إلي أوحي قل أي} إِلَيَّ  أُوِحيَ  قُلْ {:  تعالى لهقو إلى مردود ھو:  قيل ، بالفتح" أن"} ِ

 قالت:  جبير بن سعيد وقال. للعبادة الملل أھل تبنيھا التي البيوت والمراد.  المساجد وألن أي:  الخليل وقال.  المساجد

َِّ  َساِجدَ اْلمَ  َوأَنَّ {:  فنزلت ؟ عنك ناؤون ونحن الصالة معك ونشھد المساجد نأتي أن لنا كيف الجن  هللا لذكر بنيت أي} ِ
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 فصلوا كنتم أينما: " يقول ، وسلم عليه هللا صلى للنبي مسجد كلھا األرض ألن ؛ البقاع كل بھا أراد:  الحسن وقال. وطاعته

 " .وطھورا مسجدا األرض لي وجعلت: " الصحيح وفي" مسجد فھو صليتم فأينما

 واليدان والركبتان القدمان وھي ، العبد عليھا يسجد التي األعضاء بالمساجد أراد:  حبيب بن وطلق المسيب بن سعيد وقال

 أعضاؤك:  مساجدك:  عطاء قال. هللا نعمة فتجحد ، بھا لغيره تسجد فال ، عليك بھا هللا أنعم األعضاء ھذه:  يقول ؛ والوجه

 أن أمرت: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس ابن عن الصحيح وفي. خالقھا لغير تذللھا ال عليھا تسجد أن أمرت التي

 صلى النبي قال العباس وقال" . القدمين وأطراف والركبتين واليدين -  أنفه إلى بيده وأشار - الجبھة:  أعظم سبعة على أسجد

 الحسن قاله.  السجود ألن أي ؛ الصلوات ھي المساجد:  وقيل" . آراب سبعة معه سجد العبد سجد إذا" :  وسلم عليه هللا

 فواحدھا األعضاء جعلتھا وإن. الفراء حكاه ؛ بالفتح ويقال ، الجيم بكسر مسجد فواحدھا المواضع المساجد جعلت فإن. أيضا

 األرض في ضربت:  تقول كما ، ومسجدا سجودا سجدت:  يقال ، السجود وھو مسجد جمع ھو:  وقيل. الجيم بفتح مسجد

 ؛ المساجد مكة وسميت القبلة ھي التي مكة ھنا المساجد:  عباس ابن وقال. الرزق ابتغاء يف سرت إذا:  بالفتح ومضربا ضربا

 .هللا رحمه عباس ابن عن مروى وھو ، هللا شاء إن األقوال ھذه أظھر األول والقول. إليھا يسجد أحد كل ألن

:  السالم عليه وقال} َبْيتِيَ  َوَطھِّرْ {:  فقال لعتيقا البيت منھا بالذكر خص ثم ، وتكريم تشريف إضافة" : " تعالى قوله -الثانية

 مسجدي في صالة: " السالم عليه وقال. فيه الكالم مضى وقد. األئمة خرجه الحديث" مساجد ثالثة إلى إال المطي تعمل ال"

 هللا صلى النبي أن ابھ بأس ال طريق من روى وقد:  العربي ابن قال" . الحرام المسجد إال سواه فيما صالة ألف من خير ھذا

 صالة مائة من خير فيه صالة فإن ، الحرام المسجد إال سواه فيما صالة ألف من خير ھذا مسجدي في صالة: " قال وسلم عليه

 .نصا لكان ھذا صح ولو" ھذا مسجدي في

 ".إبراھيم" سورة في بيناه ما حسب العدل عن العدل بنقل صحيح ھو:  قلت

 أن الحديث صحيح وفي. فالن مسجد:  فيقال ؛ تعريفا غيره إلى تنسب قد فإنھا وتشريفا ملكا  تكان وإن المساجد - الثالثة

 من تضمر لم التي الخيل بين وسابق ، الوداع ثنية وأمدھا الحفياء من أضمرت التي الخيل بين سابق وسلم عليه هللا صلى النبي

 األمة بين خالف وال ، بتحبيسھم تكون وقد ، قبلتھم في كأنھا حليةالم بحكم اإلضافة ھذه وتكون. زريق بني مسجد إلى الثنية

 .ذلك غير تحبيس في اختلفوا وإن والمقابر والقناطر المساجد تحبيس في

 رسم على فيھا الصدقات وضع ويجوز. لألموال فيھا القسمة تجوز فإنه هللا إال فيھا يذكر ال  المساجد أن مع - الرابعة

 ، فيھا المريض وسكنى ، فيھا والنوم األسير وربط ، فيھا الغريم حبس ويجوز. أكل جاء من وكل كينالمسا بين االشتراك

" النور"و". التوبة" سورة في مبينا كله ھذا مضى وقد. الباطل عن عري إذا فيھا الشعر وإنشاد ، إليھا للجار الباب وفتح

 .وغيرھما

:  مجاھد وقال. الحرام المسجد في غيره هللا مع دعائھم في للمشركين توبيخ ھذا} أََحداً  هللاَِّ  َمعَ  َتْدُعو َفال{:  تعالى قوله - الخامسة

 دخلوا إذا الدعوة  يخلصوا أن والمؤمنين نبيه هللا فأمر ، با أشركوا وبيعھم كنائسھم دخلوا إذا والنصارى اليھود كانت

 ھزوا تتخذوھا وال ، هللا لذكر المساجد أفردوا المعنى:  وقيل. بديع مما وغيره صنما فيھا تشركوا فال:  يقول. كلھا المساجد
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 هللا ردھا ال فقولوا المسجد في ضالة نشد من: " الصحيح وفي. نصيبا فيھا هللا لغير تجعلوا وال ، طرقا وال ، ومجلسا ومتجرا

 . والحمد مساجدال أحكام من كفاية فيه ما" النور" سورة في مضى وقد" لھذا تبن لم المساجد فإن عليك

َِّ  اْلَمَساِجدَ  َوأَنَّ {:  وقال. اليمنى رجله قدم المسجد دخل إذا كان:  وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس ابن عن الضحاك روى ِ 

 من يرقبت تفك أن برحمتك فأسألك مزور خير وأنت حق مزور كل وعلى وزائرك عبدك أنا اللھم} أََحداً  هللاَِّ  َمعَ  َتْدُعو َفال

 أبدا أعطيتني ما صالح عني تنزع وال صبا الخير علي صب اللھم: " وقال ؛ اليسرى رجله قدم المسجد من خرج فإذا" النار

 .غنى أي" جدا األرض في لي واجعل ، كدا معيشتي تجعل وال

ا َوأَنَّهُ { -19 ِ  َعْبدُ  َقامَ  لَمَّ  .}لَِبداً  َعلَْيهِ  َيُكوُنونَ  َكاُدوا َيْدُعوهُ  هللاَّ

َما قُلْ { -20  .}أََحداً  بِهِ  أُْشِركُ  َوال َربِّي أَْدُعو إِنَّ

 }َرَشداً  َوال َضّراً  لَُكمْ  أَْملِكُ  ال إِنِّي قُلْ { -21

ا َوأَنَّهُ {:  تعالى قوله  ھنا" هللا عبد"و. االستئناف على الكسر ويجوز. أنه إليه هللا أوحى أي ؛ الفتح يجوز} َيْدُعوهُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َقامَ  لَمَّ

 ابن وقال. يعبده أي" يدعوه. "السورة أول تقدم ما حسب ، القرآن ويقرأ نخلة ببطن يصلي كان حين وسلم عليه هللا صلى محمد

 استمعوا حين الجن ھم:  العوام بن الزبير قال}  لَِبداً  َعلَْيهِ  َيُكوُنونَ  َكاُدوا{. تعالى هللا إلى داعيا إليھم قام أي} َيْدُعوهُ {:  جريج

:  وقيل. القرآن سماع على حرصا ، ويسقطون ازدحاما بعضا بعضھم يركب كاد أي. وسلم عليه هللا صلى النبي من القرآن

 هللا رسول بايعوا الجن أن:  مكحول عن برد وروى. الذكر سماع في رغبة:  عباس ابن. الضحاك قال ؛ حرصا يركبونه كادوا

 ھذا إن:  أيضا عباس ابن وعن. الفجر انشقاق عند بيعته من وفرغوا ، ألفا سبعين وكانوا الليلة ھذه في وسلم عليه هللا صلى

 الركوع في به وائتمامھم وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب طاعة من رأوا بما أخبروھم قومھم إلى رجعوا لما الجن قول من

 وقتادة الحسن وقال. وسلم عليه هللا صلى النبي على حردا ، بعضا بعضھم يركبون المشركون كاد المعنى:  وقيل. والسجود

ا أَنَّهُ { يعني:  زيد وابن  ويتم ينصره أن إال هللا وأبى ، ليطفئوه األمر ھذا على والجن اإلنس تلبدت بالدعوة محمد} هللاَِّ  َعْبدُ  َقامَ  لَمَّ

 إطفاء على ويتظاھرون ، سلمو عليه هللا صلى النبي على يجتمعون العرب كادت:  المعنى يكون أن الطبري واختار. نوره

 يفرش الذي اللبد ومنه ؛ تجمع أي الشيء على الشيء تلبد من وھو جماعات" لبدا" قوله:  مجاھد وقال. به جاء الذي النور

 ظھر على الذي للشعر ويقال. وقرب قربة مثل لبد اللبدة وجمع ، لبدته فقد شديدا إلصاقا ألصقته شيء وكل ، صوفه لتراكم

 :  زھير قال ؛ لبد وجمعھا لبدة األسد

 تقلَّم لم أظفاره لَِبد له...  مقذف السالح شاكي أسد لدى

 وھي ، الباء وفتح الالم وضم. العامة قراءة وھي ، الالم وكسر الباء فتح ؛ وقراءات لغات أربع وفيه لبد:  الكثير للجراد ويقال

 بن ومحمد حيوة أبي قراءة وھي ، والباء الالم وبضم. لبدة واحدتھا ، الشام أھل عن وھشام محيصن وابن مجاھد قراءة

 وھي ، وفتحھا الباء وشد الالم وبضم. ورھن ورھن وسقف سقف مثل لبد واحدھا والجحدري العقيلي األشھب وأبي السميقع
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 الالم بضم داللب:  وقيل. وسجد وساجد ، وركع راكع مثل ؛ البد واحدھا أيضا والجحدري واألعرج العالية وأبي الحسن قراءة

 :  النابغة قال ؛ وبقائه لدوامه لبد لقمان لنسر قيل ومنه ؛ الدائم الشيء الباء وفتح

 لبد على أخنى الذي عليھا أخنى

 َماالً  أَْھلَْكتُ {" تعالى وقوله: " الصحاح وفي. الصغير الجولق وھو ، لبيد جمع وھو ، والباء الالم بضم" لبدا" وقرئ:  القشيري

 .ماج أي} لَُبداً 

 :  الشاعر قال]. منزله[ يبرح وال يسافر ال الذي أيضا واللبد ، مجتمعون أي لبد الناس:  أيضا ويقال

 اللبد الجثامة بھا يعيا بزالء...  له تزال ال سماح ذي امرئ من

 .أشبه وھو:  عبيد أبو قال. اللبد:  ويروى

 :  الشاعر قال ؛ العظام باألمور وميق ممن كان إذا:  ببزالء نھاض وفالن. الجيد الرأي:  والبزالء

 ببزالء نھاض المسالك رحب...  فروجھم قوما شغلت إذا إني

 الحرم إلى وفدھا في عاد بعثته الذي ھو لقمان أن العرب وتزعم. بمعدول ليس ألنه ؛ ينصرف وھو ، لقمان نسور آخر:  ولبد

 بقاء أو ؛ القطر يمسھا ال ، وعر جبل في ، عفر أظب من ، سمر بعرات سبع بقاء بين لقمان خير أھلكوا فلما ، لھا يستسقي

 :  النابغة قال ؛ الشعراء ذكرته وقد ، لبدا يسمى نسوره آخر وكان ، النسور فاختار ، نسر بعده خلف نسر ھلك كلما أنسر سبعة

 لبد على أخنى الذي عليھا أخنى...  احتملو أھلھا وأمسى خالء أضحت

 .عامر بني من شاعر اسم:  ولبيد. لبيد في جعلتھا القربة ألبدت:  يقال ؛ الصغير الجوالق:  واللبيد

َما قُلْ {:  تعالى قوله  القراء أكثر قرأ وكذا} أََحداً  ِبهِ  أُْشِركُ  َوال{" ربي أدعو إنما: " وسلم عليه هللا صلى قال أي} َربِّي أَْدُعو إِنَّ

 وقد عظيم بأمر جئت إنك:  له قالوا قريش كفار أن نزولھا سببو. األمر على" قل" وعاصم حمزة وقرأ. الخبر على" قال"

 عنكم أدفع أن أقدر ال أي} َرَشداً  َوال َضّراً  لَُكمْ  أَْملِكُ  ال إِنِّي قُلْ {. فنزلت ؛ نجيرك فنحن ھذا عن فارجع كلھم الناس عاديت

:  الضر:  وقيل. التبليغ علي إنما أي ؛ ىھد أي" رشدا وال" كفرا أي" ضرا لكم أملك ال: " وقيل. خيرا لكم أسوق وال ضرا

 .الحياة والرشد ، الموت الضر:  وقيل. بعينه األول وھو. النعيم والرشد ، العذاب

ِ  ِمنَ  ُيِجيَرنِي لَنْ  إِنِّي قُلْ { -22  .}ُمْلَتَحداً  ُدونِهِ  ِمنْ  أَِجدَ  َولَنْ  أََحدٌ  هللاَّ

ً  إاِلَّ {  -23 ِ  ِمنَ  َبالغا َ  َيْعِص  َوَمنْ  َوِرَساالتِهِ  هللاَّ  .}أََبداً  فِيَھا َخالِِدينَ  َجَھنَّمَ  َنارَ  لَهُ  َفإِنَّ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ

 .}َعَدداً  َوأََقلُّ  َناِصراً  أَْضَعفُ  َمنْ  َفَسَيْعلَُمونَ  ُيوَعُدونَ  َما َرأَْوا إَِذا َحتَّى{ -24
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 .}أََمداً  َربِّي هُ لَ  َيْجَعلُ  أَمْ  ُتوَعُدونَ  َما أََقِريبٌ  أَْدِري إِنْ  قُلْ { -25

 إليه تدعو ما أترك قالوا ألنھم وھذا ؛ استحفظته إن أحد عني عذابه يدفع ال أي} أََحدٌ  هللاَِّ  ِمنَ  ُيِجيَرنِي لَنْ  إِنِّي قُلْ {:  تعالى قوله

 الحجون ىأت حتى الجن ليلة وسلم عليه هللا صلى النبي مع انطلقت:  قال مسعود ابن عن الجوزاء أبو وروى. نجيرك ونحن

 ِمنَ  ُيِجيَرِني لَنْ  إِنِّي{:  فقال ؛ عنك أزجلھم أنا:  وردان له يقال لھم سيد فقال ، عليه فازدحموا إليھم تقدم ثم ، خطا علي فخط

 هللا قدره مما يجيرني لن الثاني. أحد لي هللا إجارة مع يجيرني لن أحدھما معنيين ويحتمل:  قال. الماوردي ذكره} أََحدٌ  هللاَِّ 

:  الكلبي. حرزا:  السدي. ومولى نصيرا:  وعنه. قتادة قال ؛ إليه ألجأ ملتجأ أي} ُمْلَتَحداً  ُدوِنهِ  ِمنْ  أَِجدَ  َولَنْ {. أحد علي تعالى

 قول ومنه ؛ واحد والمعنى ، شجرة ابن حكاه. مسلكا وال مذھبا:  وقيل. مولى وال وليا:  وقيل. السرب مثل األرض في مدخال

 :  الشاعر

 ملتحد هللا قضاء من وما عني...  مجدية غير ولھفي نفسي لھف يا

ً  إاِلَّ {:  تعالى قوله  .الحسن قال ؛ والنجاة األمان فيه فإن} َوِرَساالِتهِ  هللاَِّ  ِمنَ  َبالغا

ً  إاِلَّ {:  قتادة وقال  قوله إلى مردودا يكون ھذا علىف. أملكھما فال واإليمان الكفر فأما ، هللا بتوفيق أملكه الذي فذلك} هللاَِّ  ِمنَ  َبالغا

 لَُكمْ  أَْملِكُ  ال{:  قوله من ومنقطع استثناء ھو:  وقيل. أبلغكم أن إال لكم أملك ال أي} َرَشداً  َوال َضّراً  لَُكمْ  أَْملِكُ  ال إِنِّي قُلْ {:  تعالى

:  قوله من البدل على منصوب ھو:  الزجاج الوق. الفراء قاله ؛ به أرسلت ما أبلغكم لكن أي أبلغكم أن إال أي} َرَشداً  َوال َضّراً 

 إال أو. بتبليغھا أمرني التي رساالته ومن أي ؛ ورساالته هللا من يأتيني ما أبلغ أن إال} ُمْلَتَحداً  ُدوِنهِ  ِمنْ  أَِجدَ  َوَلنْ { أي} ُمْلَتَحداً {

 .غيري به أمر بما نفسي فآخذ ، برسالته وأعمل هللا عن أبلغ أن

 .بالغا ربي رساالت أبلغ لم إن أي:  ملتحدا دونه من أجد لن والمعنى. للشرط" إن"و ، لم بمعنى" ال"و ، مصدر ھو وقيل

َ  َيْعِص  َوَمنْ {:  تعالى قوله  موضع الجزاء فاء بعد ما ألن ؛ إن كسرت} َجَھنَّمَ  َنارَ  لَهُ  َفإِنَّ {. والعبادة التوحيد في} َوَرُسولَهُ  هللاَّ

 ثم" من" للفظ أوال فوحد ، ذلك فعل من لكل المعنى ألن" خالدين" وجمع ، الحال على نصب} فِيَھا ِدينَ َخالِ {. تقدم وقد ابتداء

 َخالِِدينَ { معنى ويكون ، الشرك غير المعاصي ھو:  وقيل. الشرك ھو ھنا العصيان أن على دليل" أبدا" وقوله. للمعنى جمع

 المعنى ھذا مضى وقد. العفو يلحقھم اإليمان على الدنيا من خرجوا إذا محالة وال ، شفاعة تلحقھم أو أعفو أن إال} أََبداً  فِيَھا

 .وغيرھا" النساء" سورة في مبينا

 يوعدون ما أو ، اآلخرة عذاب من} ُيوَعُدونَ  َما َرأَْوا إَِذا َحتَّى{ أي ، مبتدأ ھنا" حتى"} ُيوَعُدونَ  َما َرأَْوا إَِذا َحتَّى{:  تعالى قوله

 إِنْ  قُلْ {. معطوف} َعَدداً  َوأََقلُّ {. المؤمنون أم أھم} َناِصراً  أَْضَعفُ  َمنْ { حينئذ} َفَسَيْعلَُمونَ { ببدر القتل وھو ، االدني عذاب من

 وقت يعرف ال أي ؛" ال" أو" ما" بمعنى" فإن" أدري ال أي ؛ الدنيا عذاب:  وقيل. الساعة قيام يعني} ُتوَعُدونَ  َما أََقِريبٌ  أَْدِري

 أن[ يجوز" : يوعدون ما: " قوله في" ما"و. هللا يعرفنيه ما إال منه أعلم ال غيب فھو ؛ هللا إال الساعة قيام ووقت عذابال نزول

 وقرأ. وأجال غاية أي} أََمداً  َربِّي لَهُ  َيْجَعلُ  أَمْ {. العائد حرف ويقدر الذي بمعنى تكون أن] ويجوز ، مصدرا الفعل مع يكون

 .بالفتح عمرو وأبو الحرميان وقرأ. ربي نم الياء بإسكان العامة
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 .}أََحداً  َغْيبِهِ  َعلَى ُيْظِھرُ  َفال اْلَغْيبِ  َعالِمُ { -26

 }َرَصداً  َخْلفِهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْسلُكُ  َفإِنَّهُ  َرُسولٍ  ِمنْ  اْرَتَضى َمنِ  إاِلَّ { -27

 :  مسألتان فيه

 تقدم وقد. العباد عن غاب ما والغيب" الغيب عالم" ھو أي:  وقيل". ربي: " لقوله نعتا رفعا" لمعا"} اْلَغْيبِ  َعالِمُ {:  تعالى قوله

 مؤيدون الرسل ألن  ؛ غيبه من يشاء ما على يظھره فإنه} َرُسولٍ  ِمنْ  اْرَتَضى َمنِ  إاِلَّ . أََحداً  َغْيِبهِ  َعلَى ُيْظِھرُ  َفال{. بيانه

ُئُكمْ {:  التنزيل وفي ؛ غائباتال بعض عن اإلخبار ومنھا ، بالمعجزات ِخُرونَ  َوَما َتأُْكلُونَ  ِبَما َوأَُنبِّ  ابن وقال. } ُبُيوتُِكمْ  فِي َتدَّ

 إال غيبه على يظھر ال أي:  المعنى يكون أن واألولى ، بعد وفيه. السالم عليه جبريل ھو} َرُسولٍ  ِمنْ  اْرَتَضى َمنِ  إاِلَّ {:  جبير

 .نبوته على داال ذلك ليكون:  غيبه من يشاء ما على يطلعه فإنه ، للنبوة اصطفى أي ارتضى من

 أحد الغيب يعلم ال أنه على دليل فيه كان ، خلقه دون به واستأثر الغيب بعلم سبحانه تمدح لما:  عليھم هللا رحمة العلماء قال

 صادقة وداللة لھم معجزة وجعله ، إليھم الوحي بطريق غيبه من شاء ما فأودعھم ، الرسل من ارتضاه من استثنى ثم ، سواه

 رسول من ارتضاه ممن بالطير ويزجر الكتب في وينظر بالحصى يضرب ممن ضاھاه ومن المنجم وليس. نبوتھم على

 يقول ما شعري وليت:  العلماء بعض قال. وكذبه وتخمينه بحدسه عليه مفتر با كافر ھو بل ، غيبه من يشاء ما على فيطلعه

 والغني ، والجاھل والعالم ، والسوقة الملك فيھم ، رتبھم وتباين ، أحوالھم اختالف على إنسان ألف فيھا ركب ةسفين في المنجم

 ساعة في الغرق حكم فعمھم ؛ نجومھم ودرجات ، مواليدھم وتباين ، طوالعھم اختالف مع ، والصغير والكبير ، والفقير

 أحكام أبطل الطالع ھذا أن ذلك مقتضى على فيكون ، فيه ركبوا الذي لطالعا أغرقھم إنما:  هللا قبحه المنجم قال فإن واحدة؟

 عمل في أبدا فائدة فال ، به المخصوص طالعه يقتضيه وما ، منھم واحد كل والدة عند اختالفھا على كلھا الطوالع تلك

 ولقد ، التنجيم ھذا على دمه استحالل هوفي. العظيم القرآن معاندة إال يبق ولم ، سعيد وال شقي على فيھا داللة وال المواليد،

 :  قال حيث الشاعر أحسن

 الَغِرق بِميتة علي يقضي...  مولدي طالعَ  أن المنجم حكم

 الغرق بكوكب الجميع ولد...  ھل الطوفان َصبحة للمنجم قل

 هللا رضي فقال ؟ العقرب في والقمر أتلقاھم:  الخوارج لقاء أراد لما عنه هللا رضي طالب أبي بن علي المؤمنين ألمير وقيل

 من على الرد في المبالغة من فيھا وما ، بھا أجاب التي الكلمة ھذه إلى فانظر. الشھر آخر في ذلك وكان ؟ قمرھم فأين:  عنه

 الساعة ھذه في تسر ال! المؤمنين أمير يا:  عوف بن مسافر له وقال. النجوم أحكام يحقق جاھل لكل واإلفحام ، بالتنجيم يقول

 أصابك الساعة ھذه في سرت إن إنك:  قال ؟ ولم:  عنه هللا رضي علي له فقال. النھار من يمضين ساعات ثالث في وسر

 علي فقال. طلبت ما وأصبت وظھرت ظفرت بھا أمرتك التي الساعة في سرت وإن ، شديد وضر بالء أصحابك وأصاب

 -  التنزيل من بآيات فيه يحتج طويل كالم من - بعده من لنا وال ، منجم وسلم عليه هللا صلى لمحمد كان ما:  عنه هللا رضي

 إال خير وال ، طيرك إال طير ال اللھم ، ضدا أو ندا هللا دون من اتخذ كمن يكون أن عليه آمن لم القول ھذا في صدقك فمن
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 وتعلم إياكم الناس أيھا يا:  فقال ناسال على أقبل ثم. عنھا تنھانا التي الساعة في ونسير ونخالفك نكذبك:  للمتكلم قال ثم. خيرك

 لئن وهللا ، النار في والكافر ، كالكافر والساحر ، كالساحر المنجم وإنما ؛ والبحر البر ظلمات في به تھتدون ما إال النجوم

 في سافر مث. سلطان لي كان ما العطاء وألحرمنك ، وبقيت بقيت ما الحبس في ألخلدنك بھا وتعمل النجوم في تنظر أنك بلغني

 التي الساعة في سرنا لو:  قال ثم. لمسلم الصحيح في الثابتة النھروان وقعة وھي فقتلھم القوم ولقي ، عنھا نھاه التي الساعة

 من لنا وال منجم وسلم عليه هللا صلى لمحمد كان ما ، المنجم بھا أمر التي الساعة في سار قائل لقال وظھرنا وظفرنا بھا أمرنا

 ممن يكفي فإنه ؛ به وثقوا هللا على توكلوا! الناس أيھا يا:  قال ثم - البلدان وسائر وقيصر كسرى بالد علينا هللا فتح ، بعده

 .سواه

 من الوحي فيحفظ ؛ شيطان منه يقرب أن عن يحفظونه مالئكة يعني} َرَصداً  َخْلفِهِ  َوِمنْ  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمنْ  َيْسلُكُ  َفإِنَّهُ {:  تعالى قوله

 يتشبھوا أن عن الشياطين من يحرسونه مالئكة ومعه إال نبيا هللا بعث ما:  الضحاك قال. الكھنة إلى واإللقاء الشياطين قاسترا

 وقال. ربك رسول ھذا:  قالوا الملك جاءه وإن. فاحذره شيطان ھذا:  قالوا الملك صورة في شيطان جاءه فإذا ، الملك بصورة

 قتادة قال. والشياطين الجن من وورائه أمامه من وسلم عليه هللا صلى النبي يحفظون ظةحف أي" رصدا: " زيد وابن عباس ابن

 .حفظة المالئكة من أربعة ھم:  المسيب بن وسعيد

 إلى فيلقوه ، الوحي الجن تستمع أن من يحفظونه مالئكة معه نزلت بالرسالة نزل إذا كان ؛ جبريل المراد:  الفراء وقال

 ، هللا عند من إنه:  قالوا هللا عند من جاء فما ، الوحي يحفظون حفظة أي" رصدا: " السدي وقال. لالرسو فيسبقوا كھنتھم،

 كالحرس، يرصدون القوم والرصد:  الصحاح وفي. المفعول على نصب" رصدا"و. الشيطان من إنه:  قالوا الشيطان ألقاه وما

 رصدا يرصده رصده:  يقال ؛ له الراقب للشيء والراصد. داأرصا قالوا وربما والمؤنث والمذكر والجمع الواحد فيه يستوي

 .الرصد موضع والمرصد الترقب والترصد. ورصدا

ِھمْ  ِرَساالتِ  أَْبلَُغوا َقدْ  أَنْ  لَِيْعلَمَ { -28  }َعَدداً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوأَْحَصى لََدْيِھمْ  بَِما َوأََحاطَ  َربِّ

 يتعلق حذف وفيه. الرسالة ھو بلغ كما الرسالة أبلغوا قد قبله الرسل أن محمد ليعلم أي:  ومقاتل قتادة قال} لَِيْعلَمَ {:  تعالى قوله

 محمد ليعلم:  وقيل. والصدق بالحق التبليغ من حالته مثل على كانوا قبله الرسل أن ليعلم الوحي بحفظنا أخبرناه أي ؛ الالم به

 عليھم المالئكة من حفظة أربعة ومعه إال الوحي ينزل ولم:  الق. جبير ابن قال ؛ ربه رسالة إليه معه ومن جبريل أبلغ قد أن

: وقيل. بلغوا سواه الرسل أن كان رسول أي الرسول ليعلم:  وقيل. ربھم رساالت بلغوا المالئكة أن الرسل ليعلم:  وقيل. السالم

 أن الجن ليعلم أي:  قتيبة ابن لوقا. أصحابه واستراق تخليطه من سليمة ربھم رساالت أبلغوا قد الرسل أن إبليس ليعلم أي

 المرسلين أن الرسل كذب من ليعلم:  مجاھد وقال. عليھم السمع باستراق المبلغين ھم يكونوا ولم عليھم نزل ما بلغوا قد الرسل

 بضم ويعقوب وحميد ومجاھد عباس ابن وقرأ. ذكرناه ما وتأويله الياء بفتح" ليعلم" الجماعة وقراءة. ربھم رساالت بلغوا قد

:  تعالى كقوله ؛ الياء بفتح رساالته أبلغوا قد رسله أن هللا ليعلم أي:  الزجاج وقال. أبلغوا قد الرسل أن الناس ليعلم أي الياء

ا{ ُ  َيْعلَمِ  َولَمَّ اِبِرينَ  َوَيْعلَمَ  ِمْنُكمْ  َجاَھُدوا الَِّذينَ  هللاَّ  .} الصَّ
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 عند وما الرسل عند بما أي ، عندھم بما علمه أحاط أي} لََدْيِھمْ  ِبَما َوأََحاطَ {. اغيب علمه كما مشاھدة علم ذلك هللا ليعلم المعنى

 َشْيءٍ  ُكلَّ  َوأَْحَصى{. رساالته فيبلغوا ، لديھم بما علمه أحاط قد ربھم أن الرسل ليعلم:  المعنى:  جبير ابن وقال. المالئكة

 في شيء كل أحصى أي ، الحال على نصب" عددا"و. شيء منه عليه يخف فلم وعلمه وعرفه شيء كل بعدد أحاط أي} َعَدداً 

 المحصي سبحانه فھو. المحذوف الفعل مصدر فيكون ، عددا شيء كل وعد أحصى أي ، المصدر على شئت وإن ، العدد حال

 .حدهو  والحمد. الحسنى هللا أسماء شرح في ، األسنى الكتاب في جميعه بينا وقد شيء لكل الحافظ العالم المحيط
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 المزمل سورةتفسير 

 .وجابر وعطاء وعكرمة الحسن قول في كلھا مكية ، آية وعشرون سبع وھي

:  تعالى قوله:  الثعلبي وقال. الماوردي ذكره ؛ تليھا والتي} َيقُولُونَ  َما َعلَى َواْصِبرْ {:  منھا آيتين إال:  وقتادة عباس ابن وقال

 .بالمدينة نزل فإنه ؛ السورة آخر إلى} أَْدَنى َتقُومُ  أَنَّكَ  َيْعلَمُ  َربَّكَ  إِنَّ {

ْحَمنِ  ْهللاِ  ِبْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

َھا َيا{ -1 لُ  أَيُّ مِّ  .}اْلُمزَّ

 .}َقلِيالً  إاِلَّ  اللَّْيلَ  قُمِ { -2

 .}َقلِيالً  ِمْنهُ  اْنقُصْ  أَوِ  نِْصَفهُ { -3

 }َتْرتِيالً  اْلقُْرآنَ  َوَرتِّلِ  َعلَْيهِ  ِزدْ  أَوْ { -4

 :  مسائل ثمان فيه

َھا َيا{:  تعالى قوله - األولى مِّلُ  أَيُّ  وكذلك الزاي في التاء فأدغمت ؛ المتزمل أصله" المزمل: " سعيد األخفش قال} اْلُمزَّ

:  أحدھما:  النقو" المزمل" أصل وفي". المزمل: " وسعيد". المتدثر"و "المتزمل" األصل على كعب بن أبي وقرأ". المدثر"

 تزمل:  يقال ؛ المتلفف ھو المزمل أن:  الثاني. القماش تحمل ألنھا ؛ الزاملة ومنه ، حمله إذا الشيء زمل:  يقال ؛ المحتمل أنه

 :  القيس امرؤ قال ؛ ودثر زمل فقد لفف شيء وكل ، غطاه إذا غيره وزمل. تغطى إذا بثوبه وتدثر

 مزمل بجاد في أناس كبير

َھا َيا{:  تعالى ولهق -الثانية مِّلُ  أَيُّ  َيا{:  عكرمة قول:  األول:  أقوال ثالثة وفيه ، وسلم عليه هللا صلى للنبي خطاب ھذا} اْلُمزَّ

َھا مِّلُ  أَيُّ  أيھا يا: " يقرأ وكان ، فتر ثم حمله أي األمر ھذا زمل الذي أيھا يا:  أيضا وعنه. للرسالة والملتزم بالنبوة} اْلُمزَّ

 أو ، نفسه والمدثر نفسه المزمل والمعنى" المدثر" وكذلك ، المفعول حذف على وتشديدھا الميم وفتح الزاي بتخفيف" المزمَّل

:  النخعي قال. وغيره قتادة قال ، بثيابه المزمل:  الثالث. عباس ابن قاله ، بالقرآن" المزمل أيھا يا: " الثاني. غيره زمله الذي

 وسلم عليه هللا صلى النبي على ونصفه ، نائمة وأنا علي نصفه ، ذراعا عشر أربعة طوله مرطب:  عائشة. بقطيفة متزمال كان

 .الثعلبي ذكره ، وبرا ولحمته ، شعرا سداه كان ، صوفا وال إبريسما وال مرعزاء وال قزا وال خزا كان ما وهللا ، يصلي وھو

 ذكر وما. المدينة في إال بھا يبن لم وسلم عليه هللا صلى نبيال فإن ؛ مدنية السورة أن على يدل عائشة من القول وھذا:  قلت

 .أعلم وهللا. يصح ال مكية أنھا من



21 

 

:  فنزلت ، وتدثر ثيابه في فتزمل عليه فاشتد ، فيه قول سوء المشركين من بلغه:  وقيل. لمنامه بثيابه تزمل:  الضحاك وقال

َھا َيا{ مِّلُ  أَيُّ َھا َيا{ و} اْلُمزَّ  أخذته إليه ونظر الملك قول سمع لما فإنه ، إليه أوحى ما ابتداء في ھذا كان:  وقيل. } ثِّرُ اْلُمدَّ  أَيُّ

 أول في والمدثر بالمزمل خاطبه إنما:  الحكماء وقالت. عباس ابن عن معناه روي" دثروني زملوني: " فقال أھله فأتى الرعدة

َھا َيا{:  تأويل في واختلف:  العربي ابن الق. الرسالة تبليغ من شيئا ادثر بعد يكن لم ألنه ؛ األمر مِّلُ  أَيُّ  حمله من فمنھم} اْلُمزَّ

:  له قيل كأنه ، المجاز على حمله من ومنھم. وقتادة إبراھيم قال ؛ قم قطيفته في أو ثيابه في تلفف من يا:  له قيل ، حقيقته على

 ، فاعله يسم لم الذي المفعول بصيغة مشددة مفتوحة الميم كانت لو التفسير ھذا يسوغ وإنما. عكرمة قاله ؛ بالنبوة تزمل من يا

 .باطل فھو الفاعل بلفظ وھو وأما

 صحيح فھو القرآن زمل إنه قال من وأما:  قال. المعنى صحيحة فھي ، بھا قرئ وقد:  المفعول حذف على أنھا بينا وقد:  قلت

 .إليه يحتاج ال أنه قدمنا قد لكنه ، المجاز في

 الناس بعض إليه ذھب كما به يعرف ولم ، وسلم عليه هللا صلى النبي أسماء من باسم المزمل ليس:  السھيلي قال - الثالثة

 خطابه وفي. المدثر وكذلك ، الخطاب حين عليھا كان التي حالته من مشتق اسم المزمل وإنما ، السالم عليه أسمائه في وعدوه

 حالته من مشتق باسم سموه المعاتبة وترك المخاطب مالطفة قصدت إذا العرب فإن ؛ المالطفة:  إحداھما:  فائدتان االسم بھذا

 بجنبه لصق وقد نائم وھو فأتاه ، عنھما هللا رضي فاطمة غاضب حين لعلي وسلم عليه هللا صلى النبي كقول ؛ عليھا ھو التي

 يا قم: ( لحذيفة السالم عليه قوله وكذلك. له ومالطفة ، عليه عاتب غير أنه له إشعارا) تراب أبا يا قم: ( له فقال التراب

َھا َيا{:  وسلم عليه هللا صلى لمحمد تعالى هللا فقول. والتأنيب العتب لترك وإشعارا ، له مالطفة نائما وكان) نومان مِّلُ  أَيُّ  اْلُمزَّ

 وذكر الليل قيام إلى ليتنبه ليله راقد متزمل لكل التنبيه:  الثانية والفائدة. عليه عاتب غير أنه ليستشعر ؛ ومالطفة تأنيس فيه} قُمِ 

 .الصفة بتلك واتصف العمل ذلك عمل من كل المخاطب مع فيه يشترك الفعل من المشتق االسم ألن ؛ فيه تعالى هللا

. القاف لضمة اعاإتب الميم بضم السمال أبو وقرأ. الساكنين اللتقاء الميم بكسر العامة قراءة} اللَّْيلَ  قُمِ {:  تعالى قوله - الرابعة

 فقد تحركت حركة فبأي ، الساكنين التقاء من ھربا بھا التبليغ الحركة بھذه الغرض:  جني بن عثمان قال. لخفته الفتح وحكى

 ظرف أن إال ، فيه فسائغ والمكان الزمان ظرف فأما ، مفعول إلى المتعدية غير القاصرة األفعال من وھو. الغرض وقع

 معناه ھنا" قم" إن:  قيل وقد. الدار وخارج الدار وسط قمت تقول حتى الدار قمت:  تقول ال ؛ بواسطة إال إليه يتعدى ال المكان

 .االستعمال بكثرة عرفا صار حتى له واستعير عنه به عبر ؛ صل

 قيامه كان ھل:  واختلف". البقرة" سورة في بيانه تقدم وقد. الفجر طلوع إلى الشمس غروب من:  الليل حد" الليل" - الخامسة

 بعض على يقع ال والحض الندب أن وذلك ؛ وفرضا حتما كان قيامه أن تقوي والدالئل ؟ وحضا ندبا كان أو ، وحتما فرضا

 ما على وغيرھا عائشة عن بذلك التوقيت جاء فقد وأيضا. وقت دون وقتا به مخصوصا ليس قيامه ألن ؛ بعض دون الليل

 عليه أو ، األنبياء من قبله كان من وعلى عليه أو ، وحده وسلم عليه هللا صلى النبي ىعل فرضا كان ھل:  أيضا واختلف. يأتي

 قيام كان:  قال ، عباس ابن قول:  الثاني. خاصة إليه الخطاب لتوجه جبير بن سعيد قول:  األول:  أقوال ثالثة ؟ أمته وعلى

 كما ؛ الصحيح وھو أيضا عباس وابن عائشة قول:  الثالث. قبله األنبياء وعلى وسلم عليه هللا صلى النبي على فريضة الليل
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:  لعائشة فقلت:  وفيه ، الحديث... هللا سبيل في يغزو أن أراد عامر بن ھشام بن سعد أن أوفى بن زرارة عن مسلم صحيح في

َھا َيا{:  تقرأ ألست:  فقالت ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قيام عن أنبئيني مِّلُ  أَيُّ  وجل عز هللا فإن قالت! بلى:  قلت} اْلُمزَّ

 عشر اثني خاتمتھا وجل عز هللا وأمسك ، حوال وأصحابه وسلم عليه هللا صلى فقام ، السورة ھذه أول في الليل قيام افترض

 وذكر. فريضة بعد تطوعا الليل قيام فصار ، التخفيف السورة ھذه آخر في وجل عز هللا أنزل حتى ، السماء في شھرا

َھا َيا{ أول أنزل لما يقول عباس ابن سمعت:  قال الحنفي سماك عن مسعر حدثنا:  قاال ويعلى وكيع وذكر. الحديث مِّلُ  أَيُّ } اْلُمزَّ

 بن سعيد وقال. سنة من نحو وآخرھا أولھا بين وكان ، آخرھا نزل حتى رمضان شھر في قيامھم من نحوا يقومون كانوا

 َتقُومُ  أَنَّكَ  َيْعلَمُ  َربَّكَ  إِنَّ {:  سنين عشر بعد فنزل ، الليل يقومون سنين عشر وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النبي مكث: جبير

 .عنھم هللا فخفف} اللَّْيلِ  ُثلَُثيِ  ِمنْ  أَْدَنى

 ممكن، غير امالدو على جميعه قيام ألن ؛ منه يسيرا إال كله الليل صل أي ، الليل من استثناء} َقلِيالً  إاِلَّ {:  تعالى قوله -السادسة

 دون ما القليل:  قال أنه منبه بن وھب عن فحكي ؛ النصف دون ما الشيء من والقليل. الجسد لراحة القليل منه فاستثنى

 ، محدودا القيام زمان يكن لم إذ تخفيفا ذلك فكان} َقلِيالً  ِمْنهُ  اْنقُصْ  أَوِ  ِنْصَفهُ { الثلث:  ومقاتل الكلبي وقال. والسدس المعشار

 ؛ نصفه أو أي" نصفه: " األخفش وقال. } ُتْحُصوهُ  لَنْ  أَنْ  َعلِمَ {:  تعالى بقوله ذلك نسخ ثم ، أقدامھم ورمت حتى الناس فقام

 من استثناء" قليال إال"و الليل من بدل" نصفه: " الزجاج وقال. ثالثة أو درھمين أو:  يريد:  ثالثة درھمين درھما أعطه:  يقال

 قليال عليه زد أو الثلث إلى قليال النصف من انقص أو الليل نصف قم:  المعنى. للنصف" عليه"و "منه" في والضمير. النصف

 بين:  ثالث بين مخيرا وكان" قليال: " قوله من بدل" نصفه" إن:  وقيل. ثلثه أو نصفه أو الليل ثلثي قم:  قال فكأنه ؛ الثلثين إلى

 أو ، نصفه من أقل أو ، نصفه إال الليل قم:  الكالم تقدير كأن ؛ عليه الزائد مقيا وبين ، منه الناقص وبين ، بتمامه النصف قيام

 سماء إلى وجل عز هللا ينزل: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي. نصفه من أكثر

 يسألني الذي ذا من له فأستجيب يدعوني لذيا ذا من الملك أنا الملك أنا فيقول ، األول الليل ثلث يمضى حين ليلة كل الدنيا

 وھو جميعا سعيد وأبي ھريرة أبي عن ونحوه" . الفجر يضيء حتى كذلك يزال فال ، له فأغفر يستغفرني الذي ذا من فأعطيه

 مضى إذا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال ھريرة أبي عن مسلم صحيح وفي. الليل ثلثي قيام ترغيب على يدل

 النسائي كتاب في جاء وقد. الشك على ھكذا ھريرة أبي عن طريقين من رواه. الحديث..." هللا ينزل -  ثلثاه أو -  الليل شطر

 يمضى حتى يمھل وجل عز هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قاال عنھما هللا رضي سعيد وأبي ھريرة أبي عن

 صححه"  ؟ يعطى سائل من ھل ؟ له يغفر مستغفر من ھل ؟ له يستجاب داع من ھل:  يقول مناديا يأمر ثم ، األول الليل شطر

 حديث من ماجة ابن وخرج. الليل نصف عند يكون ذلك وأن ، النزول معنى صحته مع الحديث ھذا فبين ؛ عبدالحق محمد أبو

 تبارك ربنا ينزل: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن :  ھريرة أبي عن ، األغر عبدهللا وأبي سلمة أبي عن ، شھاب ابن

 ؟ له فأغفر يستغفرني من ؟ له فأستجيب يدعوني من ؟ فأعطيه يسألني من فيقول ليلة كل اآلخر الليل ثلث يبقى حين وتعالى

 فإنھما ، قرآنوال الحديث انتظم الترتيب وبھذا:  علماؤنا قال. أوله على الليل آخر صالة يستحبون فكانوا" . الفجر يطلع حتى

 قبله أو الليل انتصف إذا حتى ميمونة خالتي عند بت:  عباس ابن حديث من وغيره الموطأ وفي. واحدة مشكاة من يبصران

 .الحديث وذكر. خفيفا وضوءا فتوضأ معلق شن إلى فقام ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول استيقظ ، بقليل بعده أو بقليل
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 إِنَّ {:  تعالى قوله الليل بقيام لألمر الناسخ أن وعائشة عباس ابن فعن ؛ الليل بقيام لألمر الناسخ في العلماء اختلف -السابعة

 }ُتْحُصوهُ  لَنْ  أَنْ  َعلِمَ {:  تعالى قوله وقيل. السورة آخر إلى} اللَّْيلِ  ُثلَُثيِ  ِمنْ  أَْدَنى َتقُومُ  أَنَّكَ  َيْعلَمُ  َربَّكَ 

 وابن ومقاتل والشافعي أيضا عائشة وعن. } َمْرَضى ِمْنُكمْ  َسَيُكونُ  أَنْ  َعلِمَ {:  تعالى لهبقو منسوخ ھو:  أيضا عباس ابن وعن

رَ  َما َفاْقَرأُوا{:  تعالى قوله لذلك الناسخ وقيل. الخمس بالصلوات منسوخ ھو:  كيسان :  السلمي عبدالرحمن أبو قال} ِمْنهُ  َتَيسَّ

َھا َيا{:  نزلت لما مِّلُ  أَيُّ رَ  َما َفاْقَرأُوا{:  تعالى قوله نزل ثم ، وسوقھم أقدامھم ورمت حتى امواق} اْلُمزَّ  بعض قال} ِمْنهُ  َتَيسَّ

دْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ {:  تعالى قال كما ؛ لفضله خاصة وسلم عليه هللا صلى النبي على كان ، فرض به نسخ فرض وھو:  العلماء  َفَتَھجَّ

الةَ  َوأَقِيُموا{:  تعالى قال وقد ، األقوال ھذه جميع يعم األول القول:  قلت} لَكَ  َنافِلَةً  ِبهِ   الناسخ إن قال من قول فيھا فدخل} الصَّ

 وعن. شاة حلب قدر على ولو مسلم كل على فريضة الليل صالة أن إلى سيرين وابن الحسن ذھب وقد. الخمس الصلوات

 من قيامه في جاء لما ؛ تعالى هللا شاء إن الصحيح وھو .الفريضة بعد تطوع  الحمد:  اآلية ھذه في قال أنه أيضا الحسن

 .والسنة القرآن في والفضل الترغيب

 ، به الناس فتسامع ، الليل من عليه يصلي حصيرا وسلم عليه هللا صلى للنبي أجعل كنت:  قالت عنھا هللا رضي عائشة وعن

 فخرج ويتفلون يتنحنحون فجعلوا ، كالمغضب البيت خلفد ، الليل قيام عليھم يكتب أن وخشي ، ذلك كره جماعتھم رأى فلما

 العمل خير وإن ، العمل من تملوا حتى ، الثواب من يمل ال هللا فإن ، تطيقون ما األعمال من اكلفوا الناس أيھا: " فقال إليھم

َھا َيا{:  فنزلت" . قل وإن أدومه مِّلُ  أَيُّ  فيتعلق الحبل ليربط أحدھم كان إن تىح ، الفريضة بمنزلة فأنزل ، عليھم فكتب} اْلُمزَّ

 ووضع ، الفريضة إلى هللا فردھم} اللَّْيلِ  ُثلَُثيِ  ِمنْ  أَْدَنى َتقُومُ  أَنَّكَ  َيْعلَمُ  َربَّكَ  إِنَّ {:  وأنزل هللا فرحمھم ، أشھر ثمانية فمكثوا به،

 .به تطوعوا ما إال الليل قيام عنھم

 َيا{:  تعالى قوله أن على يدل وباقيه) قل وإن: ( قوله إلى الصحيح في ثابت ناهومع ، الثعلبي ذكره ھذا عائشة حديث:  قلت

َھا مِّلُ  أَيُّ  عنھا الماوردي وحكى. حوال:  مسلم صحيح في عنھا تقدم وقد. يقومون أشھر ثمانية مكثوا وأنھم بالمدينة نزل} اْلُمزَّ

 فأما:  قال ؛ سنة وآخرھا المزمل أول بين كان أنه عباس بنا عن وذكر. عنھا غيره يذكر لم ، شھرا عشر ستة وھو ثالثا قوال

 هللا قبضه أن إلى عليه فرضه كان أنه:  أحدھما:  قوالن عنه نسخة وفي. عليه فرضا كان فقد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 في أمته على المفروضة مدةال:  أحدھما:  قوالن نسخ أن إلى فرضه مدة وفي. أمته عن نسخ كما عنه نسخ أنه:  الثاني. تعالى

 عنه خفف أن إلى سنين عشر أنھا:  الثاني. شھرا عشر ستة عائشة وقول ، حوال عباس ابن قول يريد ، الماضيين القولين

 .جبير ابن قاله ؛ الرسالة بفعل ليميزه ، التكليف في زيادة بالنسخ

 إن السورة آخر في بيان زيادة المسألة لھذه وسيأتي. أملهفت تقدم ما حسب جبير بن سعيد عن الثعلبي ذكره ما خالف ھذا:  قلت

 .تعالى هللا شاء

 وقال. المعاني تدبر مع وبيان مھل في أقرأه بل القرآن بقراءة تعجل ال أي} َتْرِتيالً  اْلقُْرآنَ  َوَرتِّلِ {:  تعالى قوله -الثامنة

 وحسن والتنسيق التنضيد والترتيل. عنه أعقلھم هللا ىإل القراءة في الناس أحب:  مجاھد وقال. حرفا حرفا اقرأه: الضحاك

 أن الحسن وروى. الكتاب مقدمة في بيانه وتقدم. التنضيد حسن كان إذا:  وفتحھا العين بكسر ، ورتل رتل ثغر ومنه ؛ النظام
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 ھذا} َتْرِتيالً  اْلقُْرآنَ  َوَرتِّلِ {:  وجل عز هللا قول إلى تسمعوا ألم: " فقال ، ويبكي آية يقرأ برجل مر ، وسلم عليه هللا صلى النبي

 في تدبر:  طاھر بن بكر أبو وقال ، وأمي أبي فداه ، القرآن رتل لقد:  فقال حسنة قراءة يقرأ رجال علقمة وسمع". الترتيل

 قال:  الق عمرو بن عبدهللا وروى. عليه باإلقبال وسرك ، معانيه بفھم وقلبك ، بأحكامه بالقيام نفسك وطالب ، خطابه لطائف

 كنت كما ورتل وارتق أقرأ له ويقال الجنة درج أول في فيوقف ، القيامة يوم القرآن بقارئ يؤتى: " وسلم عليه هللا صلى النبي

 هللا صلى النبي أن أنس وروى. الكتاب أول في تقدم وقد داود أبو خرجه" تقرؤھا آية آخر عند منزلك فإن ، الدنيا في ترتل

 .مدا بالقراءة وتهص يمد كان وسلم عليه

ا{ -5  }َثقِيالً  َقْوالً  َعلَْيكَ  َسُنْلقِي إِنَّ

ا{:  تعالى قوله  ثقيال قوال الليل صالة بافتراض عليك سنلقي أي ، الليل قيام من فرض بما متصل ھو} َثقِيالً  َقْوالً  َعلَْيكَ  َسُنْلقِي إِنَّ

 أمر فھو ، للشيطان ومجاھدة النفس على شديد بحمل إال ذلك له ھيأيت لم أكثره بقيام أمر فمن ، للمنام الليل ألن ؛ حمله يثقل

. وحدوده فرائضه وهللا ثقيل:  قتادة قال. بشرائعه العمل يثقل ثقيل قول وھو ، القرآن إليك سنوحي إنا:  وقيل. العبد على يثقل

 على ثقيال:  كعب بن محمد. والحرام لحاللوا والوعيد بالوعد ثقيال:  العالية أبو. به العمل:  الحسن. وحرامه حالله:  مجاھد

. الكتاب أھل حرفه عما والكشف ، آلھتھم وسب لضاللتھم والبيان ، عليھم االحتجاج من فيه لما ؛ الكفار على:  وقيل. المنافقين

 السفساف الخفيفب ليس رزينا" ثقيال: " الفراء. علي يكرم أي ، علي ثقيل فالن:  قولھم من مأخوذ ؛ كريم بمعنى ثقيل:  السدي

 ھو:  زيد ابن وقال. بالتوحيد مزينة ونفس ، بالتوفيق مؤيد قلب إال يحمله ال ثقيال:  الفضل بن الحسين وقال. ربنا كالم ألنه

 ويكون ، محله في الثقيل كثبوت ثابتا أي" ثقيال: " وقيل. القيامة يوم الميزان في يثقل الدنيا في ثقل كما ، مبارك ثقيل وهللا

 وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  الخبر في جاء كما ؛ نفسه القرآن ھو:  وقيل. أبدا إعجازه يزول ال ، اإلعجاز ثابت أنه معناه

. عنه يسرى حتى تتحرك أن تستطيع فما ، األرض على - صدرھا يعني - جرانھا وضعت ناقته على وھو إليه أوحي إذا كان

 ، علي أشده وھو ، الجرس صلصلة مثل يأتيني أحيانا: " فقال ؟ الوحي يأتيك كيف:  سئل السالم عليه أنه وغيره الموطأ وفي

 ولقد:  عنھا هللا رضي عائشة قالت" . يقول ما فأعي فيكلمني رجال الملك لي يتمثل وأحيانا ، قال ما وعيت وقد عني فيفصم

 .عرقا دليتفص جبينه وإن عنه فيفصم ، البرد الشديد اليوم في الوحي عليه ينزل رأيته

ينِ  فِي َعلَْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما{:  جاء وقد ، الحقيقة ألنه ؛ أولى وھذا:  العربي ابن قال  بعثت: " السالم عليه وقال. } َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ

 ؛ ميزانال في ثقيلة اللسان على خفيفة:  الخبر في إذ ؛ هللا إال إله ال قول ھو:  السورة ھذه في القول:  وقيل" . السمحة بالحنيفية

 .القشيري ذكره

ً  أََشدُّ  ِھيَ  اللَّْيلِ  َناِشَئةَ  إِنَّ { -6  .}قِيالً  َوأَْقَومُ  َوْطئا

َھارِ  فِي لَكَ  إِنَّ { -7 ً  النَّ  }َطِويالً  َسْبحا

 :  مسائل خمس فيه
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 نشأ:  يقال ؛ فأوال أوال تنشأ أوقاته ألن ، وساعاته أوقاته أي الليل ناشئة:  العلماء قال} اللَّْيلِ  َناِشَئةَ  إِنَّ {:  تعالى قوله - األولى

:  فناشئة ؛ هللا وأنشأھا بدأت إذا السحابة نشأت ومنه ، فنشأ هللا وأنشأه ناشئ فھو ، شيء بعد شيئا وأقبل ابتدأ إذا:  ينشأ الشيء

ُ  أََوَمنْ {:  تعالى قوله ومنه ، ناشئة فھي تنشأ نشأت من فاعلة أ  ساعات إن والمراد} ُمِبينٍ  َغْيرُ  اْلِخَصامِ  فِي َوُھوَ  اْلِحْلَيةِ  فِي ُيَنشَّ

 قيام( بمعنى مصدر الناشئة:  وقيل. تحدث ساعة كل ألن ، ساعة للفظ فالتأنيث ، االسم عن بالوصف فاكتفى ، الناشئة الليل

: يقولون الحبشة:  سعودم ابن قال. الليل قيام الليل ناشئة إن:  وقيل. وطئا أشد ھي الليل نشأة إن أي ؛ والكاذبة كالخاطئة) الليل

 لغة في ليس ما القرآن في فليس وإال ، عليھم غالبة ، الحبشة كالم في شائعة ولكنھا ، عربية الكلمة أن أراد فلعله ، قام أي نشأ

 .مستوفى الكتاب مقدمة في ھذا بيان تقدم وقد. العرب

 ، أمكن ما فيھا بالقراءة الليل صالة من االستكثار وأن ، النھار صالة على الليل صالة فضل اآلية ھذه في تعالى بين -الثانية

 المغرب بين ما ھو:  مالك بن وأنس عمر ابن فقال ؛ الليل بناشئة المراد في العلماء واختلف. للثواب وأجلب ، لألجر أعظم

 :  الشاعر قول ومنه ؛ أحق باألولية فكان ، االبتداء يعطي نشأ لفظ بأن تمسكا ، والعشاء

 الصغار النشأ بنفسي لقلت...  نصيب صبا يقال أن ولوال

 ابن وقال. الليل بدء إنه:  وعكرمة عطاء وقال. الليل ناشئة ھذا:  ويقول والعشاء المغرب بين يصلي الحسين بن علي وكان

 الذي وھو:  العربي ابن قال. أنس بن مالك اختاره الذي وھو ، النھار بعد ينشأ ألنه ؛ كله الليل ھي:  وغيرھما ومجاھد عباس

 الليل أول قام ومن. النوم بعد بالليل القيام الناشئة إنما:  ومجاھد أيضا عباس وابن عائشة وقالت. اللغة وتقتضيه اللفظ يعطيه

 أن وذلك. الليل أول صالتھم كانت:  عباس ابن وقال. الليل آخر من القيام ھو:  كيسان وابن يمان فقال. ناشئة قام فما النوم قبل

 تنشأ ألنھا ؛ الليل ساعات إنه:  القتبي وقال. ساعاته أول الليل وناشئة:  الصحاح وفي. يستيقظ متى يدري ال نام إذا ناإلنسا

 فھو العشاء بعد كان ما:  أيضا الحسن وعن. الصبح إلى اآلخرة العشاء بعد ما ھي:  ومجاھد الحسن وعن. ساعة بعد ساعة

 .الجوھري حكاه ؛ طاعاتال من الليل في ينشأ ما:  ويقال. ناشئة

 عامر وابن محيصن وابن وحميد ومجاھد إسحاق أبي وابن عمرو وأبو العالية أبو قرأ} َوْطئا أََشدُّ  ِھيَ {:  تعالى قوله - الثالثة

 الطاء وسكون الواو بفتح" وطئا" الباقون. عبيد أبو واختاره ، والمد الطاء وفتح الواو بكسر" وطاء" حيوة وأبو والمغيرة

 قول ومنه ، المؤن من حملھم ما عليھم ثقل أي. سلطانھم وطأة القوم على اشتدت:  قولك من ؛ حاتم أبو واختاره ، ورةمقص

 الليل أن وذلك. النھار ساعات من المصلي على أثقل أنھا فالمعنى" مضر على وطأتك اشدد اللھم: " وسلم عليه هللا صلى النبي

 أي ومواطأة وطاء واطأت مصدر فھو مد ومن. العظيمة المشقة تحمل فقد لعبادةبا شغله فمن ، وإجمام وتودع منام وقت

 ؛ توافقوا أي عليه وتواطؤوا ، اسمي اسمه يواطئ وفالن ، الوفاق من وافقته إذا:  مواطأة األمر على واطأته زيد ابن. وافقته

 مليكة أبي وابن مجاھد قال ؛ الحركاتو األصوات النقطاع ؛ واللسان والسمع والبصر القلب بين موافقة أشد فالمعنى

ةَ  لُِيَواِطُئوا{:  تعالى هللا قال ؛ القلب السمع يواطئ أي ، بمعناه عباس ابن وقال. وغيرھما مَ  َما ِعدَّ ُ  َحرَّ :  وقيل. ليوافقوا أي} هللاَّ

 أشد أي الواو وفتح الطاء ونبسك" وطئا أشد: " وقيل. الغطاء خالف والوطاء. والتدبر التفكر في للتصرف مھادا أشد المعنى

 ، الثبات والوطء. القلب ويشغل يلھي لما وأتقى للعمل أثبت ذلك فيكون ، يعمله بما اإلنسان فيه يخلو الليل فإن ؛ النھار من ثباتا
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 ملللع أثبت أي" وطئا أشد: " وعنه. وقياما قراءة أثبت:  الفراء. قياما أشد:  األخفش وقال. بقدمي األرض وطئت:  تقول

 أشد: " الكلبي وقال. تنقطع وال تدوم فعبادته ، المعاش اشتغال عن فراغ وقت والليل ، العبادة من االستكثار أراد لمن وأدوم

 .للقراءة وأثبت ، وأخف للمصلي نشاطا أي" وطأ أشد: " عبادة وقال. راحته زمان ، في ألنه ؛ للمصلي نشاطا أشد أي" وطئا

 ألن ؛ الصواب على واستمرارا استقامة أشد أي ؛ بالنھار منھا أقوم بالليل القراءة أي} قِيالً  ْقَومُ َوأَ {:  تعالى قوله - الرابعة

 ؛ للقول وأثبت للقراءة أصوب أي:  ومجاھد قتادة قال. يقرؤه ما المصلي على يضطرب فال ، ساكنة والدنيا ، ھادئة األصوات

 ابن حكاه. للدعاء إجابة أعجل أي:  وقيل. بالليل البال لفراغ استقامة أشد أي" قيال أقوم: " علي أبو وقال. التفھم زمان ألنه

. القرآن في يتفقه أن أجدر:  أسلم بن زيد وعن. بركة وأكثر ، إخالصا وأتم ، نشاطا أتم الليل عبادة:  عكرمة وقال. شجرة

 وأصوب أقوم:  فقال} قِيالً  َوأَْقَومُ {:  له لفقي"قيال وأصوب وطئا أشد ھي الليل ناشئة إن"مالك بن أنس قرأ:  قال األعمش وعن

 من حرف معنى يوافق بحرف قرأ من:  قال أن إلى الزائغين ھؤالء ببعض ترامى وقد:  األنباري بكر أبو قال. سواء:  وأھيأ

 يعرج ال لقو وھو. ھذا أنس بقول واحتجوا ، له وقصد هللا أراد ما بغير يأت ولم معنى يخالف لم إذا ، مصيب. فھو القرآن

 في يقرأ أن لجاز ، عامتھا على واشتملت معانيھا قاربت إذا القرآن ألفاظ تخالف بألفاظ قرأ لو ألنه ؛ قائله إلى يلتفت وال عليه

َِّ  اْلَحْمدُ { موضع  ويكون ، القرآن جميع لفظ يبطل حتى ھذا في األمر ويتسع ، المخلوقين ملك للباري الشكر} اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

 القرآن نزل:  مسعود ابن قول في لھم حجة وال  ، وسلم عليه هللا صلى رسوله على كاذبا ، وجل عز هللا على مفتريا له التالي

 باألسانيد المنقولة المأثورة القراءات أن يوجب الحديث ھذا ألن ؛ وأقبل وتعال ھلم:  أحدكم كقول ھو إنما ، أحرف سبعة على

 ، وتعال ، ھلم في الخالف بمنزلة فيھا ذلك كان ، معانيھا واتفقت ، ألفاظھا اختلفت إذا وسلم ليهع هللا صلى النبي عن الصحاح

 القرآن في منه حرفا أورد من فإنه ، عنھم هللا رضي وتابعوھم وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النبي به يقرأ لم ما فأما ، وأقبل

 أحد عن يصح ال حديث الضاللة ھذه في قاعدتھم جعلوه الذي ديثوالح:  بكر أبو قال. الصواب مذھب من وخرج ومال بھت

 أنسا رأى األعمش أن قبل من ، به فيؤخذ بمتصل ليس مقطوع فھو ، أنس عن األعمش رواية على مبني ألنه ؛ العلم أھل من

 .منه يسمع ولم

ً  النََّھارِ  فِي لَكَ  إِنَّ {:  تعالى قوله - الخامسة  وإقباال ، حوائجك في تصرفا أي ؛ معجمة غير بالحاء مةالعا قراءة} َطِويالً  َسْبحا

 الجري؛ شديد:  سابح وفرس. ورجليه بيديه لتقلبه ؛ الماء في السابح ومنه ، والدوران الجري:  والسبح. ومجيئا وذھابا وإدبارا

 :  القيس امرؤ قال

 المركل بالكديد الغبار أثرن...  الونى على السابحات ما إذا مسح

ً  النََّھارِ  فِي لَكَ  إِنَّ {:  وقيل. بالنھار للحاجات فراغا لك إن أي ؛ الفراغ سبحال:  وقيل  ذكره ؛ التمدد والتسبح ، نوما أي} َسْبحا

 وقال ، لعبادتك الليل ناشئة فاجعل ، وراحتك لنومك طويال فراغا يعني" طويال سبحا: " وعطاء عباس ابن وعن. الخليل

 .االستدراك فراغ النھار في فلك يءش ، الليل في فاتك إن:  الزجاج
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. القراءة بھذه القارئين عن ذلك روى النوم ومعناه:  المھدوي قال. المعجمة بالخاء" سبخا" وائل وأبو يعمر بن يحيى وقرأ

 ال: " ردائھا سارق على دعت وقد لعائشة وسلم عليه هللا صلى النبي قول ومنه ؛ واالستراحة والسعة الخفة معناه: وقيل

 :  الشاعر قال ؛ إثمه عنه تخففي ال أي". عليه بدعائك" عنه" بخيتس

 فكائن شيئا الرحمن قدر إذا...  بأنه واعلم الھم عليك فسبخ

 القطن توسيع أيضا والتسبيخ. الشديد النوم والتسبيخ. وخف فتر:  الحر وسبخ. خففھا أي الحمى عنك هللا سبخ يقال:  األصمعي

 ، المرأة لتغزله يلف أي ، الندف بعد يسبخ ما القطن من والسبيخ. قطنك سبخي:  للمرأة يقال ؛ وتنفيشھا والصوف والكتان

 :  والكالب القناص يصف األخطل قال ؛ سبائخ القطن لقطع ويقال. والوبر الصوف من وكذلك ، سبيخة منه والقطعة

 أوتار ندف قطن سبائخ يذري...  كما التراب يذرين فأرسلوھن

 من الحمى: " وسلم عليه هللا صلى النبي قول ومنه ؛ السكون أيضا والسبخ ، واالضطراب التردد بالخاء سبخال:  ثعلب وقال

 .والفراغ النوم: :  السبخ:  عمرو أبو وقال. سكنوھا أي" بالماء فسبخوھا ، جھنم فيح

 .المعجمة غير بالحاء ، السبح بمعنى وتكون األضداد من يكون ھذا فعلى:  قلت

لْ  َربِّكَ  اْسمَ  ُكرِ َواذْ { -8  }َتْبتِيالً  إِلَْيهِ  َوَتَبتَّ

 :  مسائل ثالث فيه

 اقصد أي:  وقيل. العاقبة محمود الصالة مع لك ليحصل ، الحسنى بأسمائه ادعه أي} َربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ {:  تعالى قوله - األولى

 عما وتقطعك ، ربك إلى قراءتھا بركة توصلك صالتك ابتداء في الرحيم الرحمن هللا باسم اقرأ:  سھل وقال ، ربك وجه بعملك

 .بالنھار أي لربك صل:  الكلبي وقال. معصيته عن وتعدل طاعته على لتوفر ، ووعيده وعده في ربك اسم اذكر:  وقيل. سواه

 لَِمنْ  ِخْلَفةً  َوالنََّھارَ  اللَّْيلَ  َعلَ جَ  الَِّذي َوُھوَ {:  تعالى هللا قال وقد ؛ قسيمه ھو إذ ؛ النھار ذكر الليل ذكر لما فإنه حسن وھذا:  قلت

كَّرَ  أَنْ  أََرادَ   .تقدم ما على} َيذَّ

 به تشرك وال ، إليه بعبادتك انقطع أي ؛ وجل عز هللا عبادة إلى االنقطاع:  التبتل} َتْبِتيالً  إِلَْيهِ  َوَتَبتَّلْ {:  تعالى قوله -الثانية

 ؛ ، صاحبھا عن منقطعة بائنة أي ؛ بتلة بتة صدقة وھذه ، بتلة بتة طلقھا:  قولھم ومنه ، قطعته أي الشيء بتلت:  يقال. غيره

 وانفراده ، الناس عن النقطاعه ؛ متبتل للراھب ويقال ، تعالى هللا إلى النقطاعھا البتول مريم ومنه ؛ بالكلية عنھا ملكه قطع أي

 :  قال ، بالعبادة

 متبتل راھب ممسى منارة...  كأنھا بالعشاء الظالم تضيء
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. عرفة ابن قال ؛ التفرد العرب عند أصله إن:  وقيل. والجماعات الناس عن االنقطاع وھو ، التبتل عن النھي الحديث وفي

 معناه على به فجيء ، نفسه بتل تبتل معنى ألن:  له قيل ؟ تبتال يقل ولم ، تبتيال:  قال كيف:  ويقال. ذكرنا لما أقوى واألول

 .صلالفوا لحق مراعاة

َھا َيا{:  تعالى قوله تفسير في) المائدة( في مضى قد - الثالثة ُموا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُ  أََحلَّ  َما َطيَِّباتِ  ُتَحرِّ  تبتل لمن كراھة} لَُكمْ  هللاَّ

 واستولى ، ناتھمأما وخفت ، الناس عھود مرجت وقد اليوم وأما:  العربي ابن قال. كفاية فيه بما الرھبانية سبيل وسلك وانقطع

 واألصنام األوثان عن انقطع:  اآلية معنى ولكن ، التأھل من أفضل والعزبة ، الخلطة من خير فالعزلة ، الحطام على الحرام

 ، القرآن في به مأمورا التبتل فصار ، التبتل يرد ولم ، العبادة له أخلص:  معناه:  مجاھد قال وكذلك ، هللا غير عبادة وعن

 المأمور فالتبتل ؛ إليھم نزل ما للناس ليبين بعث وإنما ، يتناقضان فال ؛ النھي متعلق غير األمر ومتعلق ، السنة يف عنه منھيا

َ  لَِيْعُبُدوا إاِلَّ  أُِمُروا َوَما{:  تعالى قال كما ؛ العبادة بإخالص هللا إلى االنقطاع:  به ينَ  َلهُ  ُمْخلِِصينَ  هللاَّ  : عنه المنھي والتبتل} الدِّ

 بھا يتبع غنما المسلم مال خير يكون الزمان فساد عند لكن ، الصوامع في والترھيب النكاح ترك في النصارى مسلك سلوك ھو

 .الفتن من بدينه يفر ، القطر ومواقع الجبال شغف

ِخْذهُ  ُھوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  َربُّ { -9  .}َوِكيالً  َفاتَّ

 .}َجِميالً  َھْجراً  َواْھُجْرُھمْ  َيقُولُونَ  َما لَىعَ  َواْصبِرْ { -10

بِينَ  َوَذْرنِي{ -11 ْعَمةِ  أُولِي َواْلُمَكذِّ ْلُھمْ  النَّ  }َقلِيالً  َوَمھِّ

" ربُ " وحفص إسحاق أبي وابن عمرو وأبو ومجاھد محيصن وابن الحرمين أھل قرأ} َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  َربُّ {:  تعالى قوله

 في تعالى الرب نعت على بالخفض" رب" الباقون". ھو" إضمار على:  وقيل. } ُھَوْ◌◌ْ  إاِلَّ  إِلَهَ  ال{ والخبر االبتداء على بالرفع

ِخْذهُ {. إليه وأمله بعمله انقطع والمغارب المشارق رب أنه علم ومن} اْلَمْشِرقِ  َربُّ } {َربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ {:  تعالى قوله } َوِكيالً  َفاتَّ

 .وعدك بما كفيال:  وقيل. بأمورك اقائم أي

. دعائھم من تمتنع وال ، قولھم من تجزع وال ، واالستھزاء والسب األذى من أي} َيقُولُونَ  َما َعلَى َواْصِبرْ {:  تعالى قوله

 األمر قبل ھذا وكان. هللا إلى الدعاء ترك ذلك في فإن ، بمكافأتھم تشتغل وال ، لھم تتعرض ال أي} َجِميالً  َھْجراً  َواْھُجْرُھمْ {

 لنكشر إنا:  الدرداء أبو وقال. وغيره قتادة قاله ؛ الترك من قبلھا كان ما القتال آية فنسخت ، وقتلھم بقتالھم بعد أمر ثم ، بالقتال

 .لتلعنھم أو لتقليھم قلوبنا وإن إليھم ونضحك) أقوام( وجوه في

ِبينَ  َوَذْرِني{:  تعالى قوله :  مقاتل وقال. المستھزئين من مكة ورؤساء قريش صناديد في نزلت. لعقابھم بي أرض أي} َواْلُمَكذِّ

 بن سعيد وقال. المغيرة بنو إنھم:  سالم بن يحيى وقال". األنفال" في ذكرھم تقدم وقد. عشرة وھم بدر يوم المطعمين في نزلت

ْعَمةِ  أُولِي{. رجال عشر اثنا أنھم أخبرت جبير ْلُھمْ { الدنيا في واللذة هوالترف الغنى أولي أي} النَّ . آجالھم مدة إلى يعني} َقلِيالً  َوَمھِّ

ْلُھمْ : " وقيل. بدر وقعة وقعت حتى يسيرا إال يكن لم اآلية ھذه نزلت لما:  عنھا هللا رضي عائشة قالت  مدة إلى يعني" َقلِيالً  َوَمھِّ

 .الدنيا
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ً  أَْنَكاالً  لََدْيَنا إِنَّ { -12  .}َوَجِحيما

ً َوَطعَ { -13 ةٍ  َذا اما ً  ُغصَّ ً  َوَعَذابا  .}أَلِيما

ً  اْلِجَبالُ  َوَكاَنتِ  َواْلِجَبالُ  اأْلَْرضُ  َتْرُجفُ  َيْومَ { -14  }َمِھيالً  َكثِيبا

ً  أَْنَكاالً  لََدْيَنا إِنَّ {:  تعالى قوله  من اإلنسان منع ما وھو ، نكل واحدھا. وغيرھما ومجاھد الحسن عن. القيود:  األنكال} َوَجِحيما

 أن خشية النار أھل أرجل في األنكال جعل تعالى هللا أن أترون:  الشعبي قال. به ينكل ألنه ، نكال سمى:  وقيل. حركةال

 .بھم استفلت يرتفعوا أن أرادوا إذا ولكنھم! وهللا ال ؟ يھربوا

 :  الخنساء قول ومنه ؛ اللغة في أعرف واألول ، األغالل:  األنكال:  الكلبي وقال

 تقطع ال قبلك كن وقد...  أنكاله فقطعت دعاك

" النكل على النكل يحب هللا إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن جاء وقد. مقاتل قاله ؛ الشديد العذاب أنواع إنه:  وقيل

 الماوردي ذكره" المجرب القوي الفرس على ، المجرب القوي الرجل: " قال ؟ النكل وما:  قيل. الجوھري قال ، بالتحريك

ً {.المؤججة النار والجحيم ، فاشتد قوي عذاب وكل ، الغل ، وكذلك ، لقوته نكال القيد سمي ذلك ومن:  قال ةٍ  َذا َوَطَعاما } ُغصَّ

 انه:  أيضا وعنه. عباس ابن قاله ؛ والضريع والزقوم الغسلين وھو ، خارج ھو وال نازل ھو ال ، بالحلق يأخذ ؛ سائغ غير أي

 وھو} َضِريعٍ  ِمنْ  إاِلَّ  َطَعامٌ  لَُھمْ  لَْيسَ {:  قال كما ؛ الضريع طعامھم أي:  الزجاج وقال. يخرج وال ينزل فال ، الحلق يدخل شوك

قُّومِ  َشَجَرتَ  إِنَّ {:  قال كما ، الزقوم ھو:  مجاھد وقال. كالعوسج شوك  بن حمران وقال. واحد والمعنى. } اأْلَِثيمِ  َطَعامُ  الزَّ

ً  أَْنَكاالً  َلَدْيَنا إِنَّ { وسلم عليه هللا صلى النبي قرأ: أعين ً . َوَجِحيما ةٍ  َذا َوَطَعاما  الحسن أمسى:  حسان بن خليد وقال. فصعق }ُغصَّ

ً  أَْنَكاالً  لََدْيَنا إِنَّ { اآلية ھذه له فعرضت بطعام فأتيته ، صائما عندنا ً . َوَجِحيما  الثانية كانت فلما. طعامك أرفع:  فقال} َوَطَعاما

 البكاء ويحيى الضبي ويزيد البناني ثابت إلى ابنه فانطلق ؛ الثالثة في ومثله. ارفعوه:  فقال ، اآلية ھذه له فعرضت امبطع أتيته

. غيره أو عظم من الحلق في ينشب ما وھو ، الشجا:  والغصة. سويق من شربة شرب حتى به يزالوا فلم فجاؤوه ، فحدثھم

 أنا، وأغصصته ، وغصان بالطعام غاص فأنت ، تغص رجل يا غصصت:  قولك مصدر بالفتح والغصص. غصص وجمعھا

 .بھم ممتلئ أي بالقوم غاص والمنزل

 بھم ينكل أي الظرف على" يوم" وانتصب. عليھا بمن وتضطرب تتحرك أي} َواْلِجَبالُ  اأْلَْرضُ  َتْرُجفُ  َيْومَ {:  تعالى قوله

 العامل:  وقيل. والجبال األرض ترجف يوم في العقوبة ھذه يعني ؛ لخافضا بنزع:  وقيل. }اأْلَْرضُ  َتْرُجفُ  َيْومَ { ويعذبونر

ً  اْلِجَبالُ  َوَكاَنتِ {. والجبال األرض ترجف يوم والمكذبين وذرني أي" ذرني"  - المجتمع الرمل والكثيب. وتكون أي} َمِھيالً  َكِثيبا

 :  حسان قال

 القشيب الورق في الوحي كخط...  بالكثيب زينب ديار عرفت
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 أسفله أخذت وإذا ، تحتھا من زل بالقدم وطئته إذا الذي ھو:  المھيل:  والكلبي الضحاك قال. األرجل تحت يمر الذي:  والمھيل

:  ھيال أھيله التراب عليه ھلت:  قولك من مفعول وھو مھيول وأصله متناثرا سائال رمال أي" مھيال: " عباس ابن وقال. انھال

 :  الشاعر قال ؛ ومعيون ومعين ، ومديون ومدين ، ومكيول ومكيل ، يولومھ مھيل:  يقال. صببته إذا

 معيون سيد أنك وإدخال...  سيدا يحسبونك قومك كان قد

 طعامكم كيلوا: " قال. نھيل:  قالوا" تھيلون أم أتكيلون: " فقال ؛ الجدوبة إليه شكوا أنھم وسلم عليه هللا صلى النبي حديث وفي

 فسكنت فحذفت ، الضمة فيھا تثقل الياء ألن ، الواو حذفت وإنما. ومھيل مھال فھو ھلت في لغة الدقيق وأھلت". فيه لكم يبارك

 .الساكنين اللتقاء الواو فحذفت والواو ھي

ا{ -15  .}َرُسوالً  فِْرَعْونَ  إِلَى أَْرَسْلَنا َكَما َعلَْيُكمْ  َشاِھداً  َرُسوالً  إِلَْيُكمْ  أَْرَسْلَنا إِنَّ

ُسولَ  فِْرَعْونُ  َفَعَصى{ -16  .}َوبِيالً  أَْخذاً  َفأََخْذَناهُ  الرَّ

ً  َكَفْرُتمْ  إِنْ  َتتَّقُونَ  َفَكْيفَ { -17 ً  اْلِوْلَدانَ  َيْجَعلُ  َيْوما  .}ِشيبا

َماءُ { -18  .}َمْفُعوالً  َوْعُدهُ  َكانَ  بِهِ  ُمْنَفِطرٌ  السَّ

َخذَ  َشاءَ  َفَمنْ  َتْذِكَرةٌ  َھِذهِ  إِنَّ { -19  }َسبِيالً  هِ َربِّ  إِلَى اتَّ

ا{:  تعالى قوله  وھو} َرُسوالً  فِْرَعْونَ  إِلَى أَْرَسْلَنا َكَما{ قريش إلى أرسله وسلم عليه هللا صلى النبي يريد} َرُسوالً  إِلَْيُكمْ  أَْرَسْلَنا إِنَّ

ُسولَ  فِْرَعْونُ  َفَعَصى{ موسى  محمدا ازدروا مكة ھلأ ألن ؛ وفرعون موسى ذكر:  مقاتل قال. يؤمن ولم به كذب أي} الرَّ

: تعالى قال كما ، بينھم فيما ونشأ رباه ألنه ؛ موسى أزدرى فرعون أن كما ، فيھم ولد ألنه ؛ به واستخفوا وسلم عليه هللا صلى

 .} َولِيداً  فِيَنا ُنَربِّكَ  أَلَمْ {

 السالم آخرھا وفي ، عليكم سالم الكتب أول في اختير ولذلك ؛ ذكره لتقدم الرسول في والالم األلف ودخلت:  المھدوي قال

 ؛ شديد أي وابل مطر ومنه. ومجاھد عباس ابن قال ؛ شديد أي:  وبيل وعذاب وبيل وضرب. شديدا ثقيال أي} َوِبيالً {. عليكم

 .غليظا ثقيال أي:  الزجاج وقال. األخفش قال

 :  قال) غليظة عقوبة عاقبناه والمعنى( مھلكا:  وقيل. وابل للمطر قيل ومنه

 الوبيل الكأل مرارة وجدت...  حتى الضب أكل بنيك كلتأ

 لم إذا:  ومستوبل وبيل وطعام مستوبل وكأل ، مريء غير وخيم أي:  وبيل وماء. عاقبته يحمد لم أي:  كذا فالن واستوبل

 :  زھير قال ، يستمرأ ولم يمرئ

 متوخم مستوبل كأل إلى...  أصدروا ثم بينھم منايا فقضوا
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 :  الخنساء وقالت

 وبيال أكال مالك فوارس...  القت يوم بجيلة أكلت لقد

 :  قال ؛ الضخمة العصا:  أيضا والوبيل

 تحاذره وبيل األخرى كفي وفي...  زمامھا يدي يمنى في أصبح لو

 :  طرفة قال ، الوبيل وكذلك ، الحطب من الحزمة:  أيضا والموبلة ، الباء بكسر الموبل وكذلك

 دديلن كالوبيل شيخ عقيلة

ً  َكَفْرُتمْ  إِنْ  َتتَّقُونَ  َفَكْيفَ {:  تعالى قوله ً  اْلِوْلَدانَ  َيْجَعلُ  َيْوما  تقديم وفيه. كفرتم إن العذاب تتقون كيف أي ، وتقريع توبيخ ھو} ِشيبا

 .وعطية عبدهللا قراءة وكذا. كفرتم إن شيبا الولدان يجعل يوما تتقون كيف أي ، وتأخير

:  قتادة وقال. يوم عذاب تتقون كيف أي ، إضمار وفيه ؟ العذاب تتقون صوم بأي ؟ العذاب تقونت صالة بأي أي:  الحسن قال

 بمعنى الكفر قدر وإن ، بظرف وليس القراءة ھذه على" تتقون" بـ مفعول" يوما"و. بشيء اليوم ذلك با كفر من يتقى ما وهللا

 أن إلى يذھب) يوما( واالبتداء) كفرتم: ( قوله على التمام فوق:  المفسرين بعض وقال". كفرتم" مفعول اليوم كان الجحود

 ؛ يصلح ال وھذا ؛ األنباري ابن قال. يوم في شيبا الولدان هللا يجعل:  قال وكأنه ، وجل عز  والفعل" يجعل" مفعول اليوم

 يكون أن ويجوز ، وجل عز  يكون أن يجوز" يجعل" في والضمير:  المھدوي. ھوله شدة من ھذا يفعل الذي ھو اليوم ألن

:  قال كأنه ؛ حذف تقدير مع إال وجل عز  الضمير كان إذا ذلك يصلح وال ، له صفة يكون أن صلح لليوم كان وإذا ، لليوم

" مكفرت" بـ علق إذا اليوم ألن ؛ قبيح وھذا" ـــكفرتم"بـ اليوم نصب من ومنھم:  األنباري ابن. شيبا فيه الولدان هللا يجعل يوما

 عبدهللا بقراءة عليه احتججنا ، بعدھا ما وينصب تحذف قد الصفة بأن محتج احتج فإن. بيوم كفرتم أي ؛ صفة إلى احتاج

 ".يوما تتقون فكيف"

 من صريح مفعول" يوما" فـ الجحود بمعنى الكفر كان وإذا. التفسير وجه على جاءت وإنما ، متواترة ليست القراءة ھذه:  قلت

" تتقون فكيف" قعنب السمال أبو وقرأ. والجزاء القيامة يوم جحدتم إن وتخشونه هللا تتقون فكيف أي ؛ ذفھاح وال صفة غير

 أي ؛ أصح والعموم. المشركين أوالد:  وقيل. الزنا أوالد ھم:  السدي وقال. الصبيان" الولدان"و. اإلضافة على النون بكسر

 قال". الحج" سورة أول في تقدم ما على". النار بعث فابعث قم آدم يا: " يقال حين وذلك. كبر غير من الضمير فيه يشيب

  .يريد ما على وأوصافھم أحوالھم هللا يغير الجنة أھل إن ثم:  القشيري

 لو بحال اليوم ذلك ھيبة أن معناه ولكن ولدان فيه يكون ال القيامة يوم ألن ؛ مجاز وھو اليوم ذلك لشدة مثل ضرب ھذا:  وقيل

. أعلم فا ، الصعق نفخة الصور في ينفخ أن وقيل ، الفزع وقت ھذا:  ويقال. الھيبة من رأسه لشاب صبي اكھن فيه كان

 واللحية الرأس أبيض وھو فأصبح ، الغراب كحنك الشعر فاحم أمسى رجال أن الكتب بعض في بي مر وقد:  الزمخشري
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 أصبحت ذلك ھول فمن ، النار إلى السالسل في يقادون الناس ورأيت ، المنام في والنار والجنة القيامة أريت:  فقال ، كالثغامة

 .والشيب الشيخوخة أوان فيه يبلغون األطفال وأن ، بالطول اليوم يوصف أن ويجوز. ترون كما

َماءُ {:  تعالى قوله . فيه قيل ما أحسن ھذا. لھوله اليوم ذلك في أي ؛ فيه أي" به" ومعنى. لشدته متشققة أي} ِبهِ  ُمْنَفِطرٌ  السَّ

َماَواتِ  فِي َثقُلَتْ {:  تعالى كقوله ، وقوعه من وخشيتھا عليھا لعظمته انفطارھا إلى يؤدي إثقاال به مثقلة: ويقال . } َواأْلَْرِض  السَّ

 ؛ الموضع ھذا مثل في متقاربة:  وفي والالم والباء ، ولحرمتك بحرمتك كذا فعلت:  يقال ؛ اليوم لذلك أي ، له أي" به: " وقيل

 يجعل بما منفطر السماء أي باألمر أي" به: " وقيل. القيامة يوم في أي} اْلقَِياَمةِ  لَِيْومِ  اْلقِْسطَ  اْلَمَواِزينَ  َوَنَضعُ {:  تعالى هللا قال

 ھذا : تقول ؛ السقف مجازھا ألن ؛ منفطرة يقل لم:  العالء بن عمرو أبو وقال ، بأمره أي ، با منفطر:  وقيل. شيبا الولدان

 :  الشاعر قال ؛ البيت سماء

 وبالسحاب بالسماء لحقنا...  قوما إليه السماء رفع فلو

َماءَ  َوَجَعْلَنا{:  التنزيل وفي ً  السَّ ً  َسْقفا  الجراد باب من ھو:  علي أبو وقال. ويؤنث يذكر السماء:  الفراء وقال. } َمْحفُوظا

 مرضع، امرأة:  كقولھم ؛ انفطار ذات السماء أي:  أيضا علي أبو وقال. } ْنَقِعرٍ مُ  َنْخلٍ  أَْعَجازُ { و ، األخضر والشجر المنتشر،

. خلف وال فيه شك ال كائنا} َمْفُعوالً { والجزاء والحساب بالقيامة أي} َوْعُدهُ  َكانَ {. النسب طريق على فجرى ، إرضاع ذات أي

 .كله الدين على دينه يظھر بأن وعده كان:  مقاتل وقال

 اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ {. الواحدة كالسورة ھو إذ ، القرآن آيات:  وقيل. عظة اآليات أو السورة ھذه يريد} َتْذِكَرةٌ  َھِذهِ  إِنَّ {:  تعالى قوله

 أظھر ألنه ؛ له أمكن فقد ، فليرغب ورحمته رضاه إلى طريقا أي} َسِبيالً { ربه إلى بذلك ويتخذ يؤمن أن أراد من أي} َربِّهِ  إِلَى

 .منسوخ غير أنه واألشبه:  الثعلبي قال} َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ {:  تعالى قوله وكذلك ، السيف بآية نسخت:  قيل ثم. والدالئل جالحج له

ُ  َمَعكَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َوَطائَِفةٌ  َوُثلَُثهُ  َونِْصَفهُ  اللَّْيلِ  ُثلَُثيِ  ِمنْ  أَْدَنى َتقُومُ  أَنَّكَ  َيْعلَمُ  َربَّكَ  إِنَّ { -20 رُ  َوهللاَّ َھارَ  اللَّْيلَ  ُيَقدِّ  لَنْ  أَنْ  َعلِمَ  َوالنَّ
رَ  َما َفاْقَرأُوا َعلَْيُكمْ  َفَتابَ  ُتْحُصوهُ   ِمنْ  َيْبَتُغونَ  اأْلَْرِض  فِي َيْضِرُبونَ  َوآَخُرونَ  َمْرَضى ِمْنُكمْ  َسَيُكونُ  أَنْ  َعلِمَ  اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َتَيسَّ

ِ  َفْضلِ  ِ  َسبِيلِ  فِي ُيَقاتِلُونَ  َوآَخُرونَ  هللاَّ رَ  َما َفاْقَرأُوا هللاَّ الةَ  َوأَقِيُموا ِمْنهُ  َتَيسَّ َكاةَ  َوآُتوا الصَّ َ  َوأَْقِرُضوا الزَّ ً  هللاَّ ً  َقْرضا  َوَما َحَسنا
ُموا ِ  ِعْندَ  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ  ِمنْ  أِلَْنفُِسُكمْ  ُتَقدِّ َ  َواْسَتْغفُِروا أَْجراً  َوأَْعَظمَ  َخْيراً  ُھوَ  هللاَّ َ  إِنَّ  هللاَّ  .} َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

 :  مسألة عشر ثالث فيه

 أَوْ . َقلِيالً  ِمْنهُ  اْنقُصْ  أَوِ  ِنْصَفهُ . َقلِيالً  إاِلَّ  اللَّْيلَ  قُمِ {:  تعالى لقوله تفسير اآلية ھذه} َتقُومُ  أَنَّكَ  َيْعلَمُ  َربَّكَ  إِنَّ {:  تعالى قوله - األولى

 وأبو السميقع ابن وقرأ. أقل أي} أَْدَنى{ و تصلي معناه} َتقُومُ {. تقدم كما الليل قيام لفرضية الناسخة وھي ، تقدم كما} َعلَْيهِ  ِزدْ 

 تقوم:  المعنى ؛} ُثلَُثيِ { على عطفا العامة قراءة بالخفض} َوُثلَُثهُ  َوِنْصَفهُ {. الالم بإسكان} ُثلَُثيِ { الشام أھل عن وھشام حيوة

 نصفه يقومون فكيف} ُتْحُصوهُ  لَنْ  أَنْ  َعلِمَ {:  تعالى كقوله ؛ حاتم وأبو عبيد أبو واختاره. وثلثه نصفه ومن الليل ثلثي من أدنى

 ثلثي من أدنى تقوم:  التقدير} أَْدَنى{ على عطفا بالنصب" َوُثلُِثهِ  َوِنٌصفِهِ " والكوفيون كثير ابن وقرأ. يحصونه ال وھم ثلثه أو

. القلة من أقل ال القلة نفس ذكر ثم ، الثلثين من أقل قال ألنه ؛ بالصواب أشبه وھو:  الفراء قال. وثلثه نصفه وتقوم الليل
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 وفي ، يزيدون وكانوا ، القدر بذلك عليھم القيام لخفة ؛ والنصف الثلث يصيبون كانوا أنھم يحتمل القراءة ھذه وعلى:  القشيري

 نصف بقيام أمروا أنھم ويحتمل. منه وينقصون ، يصيبونه فال هقيام عليھم يثقل فكان الثلثان فأما ، المقصود إصابة الزيادة

 ويحتمل. الثلث إلى النصف وفي ، الثلثين من قريب إلى الزيادة في ينتھون فكانوا ، والنقصان الزيادة في لھم ورخص ، الليل

 نسخ أن إلى ذلك يترك من فيھمو ، بذلك يفي من فيھم وكان ، الثلثين إلى والزيادة ، الثلث إلى وأنقص النصف لھم قدر أنھم

 .تحكم القول وھذا. الربع من ينقصون وكانوا ، الربع عليھم هللا افترض إنما:  قوم وقال. عنھم

ُ {:  تعالى قوله -الثانية رُ  َوهللاَّ  واالجتھاد بالتحري تعلمون وأنتم ، حقائقھا على والنھار الليل مقادير يعلم أي} َوالنََّھارَ  اللَّْيلَ  ُيَقدِّ

 واألول. الليل قيام تطيقوا لن أي:  وقيل. به والقيام ذلك حقائق معرفة تطيقوا لن أي} ُتْحُصوهُ  لَنْ  أَنْ  َعلِمَ {. الخطأ فيه يقع الذي

 ِزدْ  أَوْ . َقلِيالً  ِمْنهُ  اْنقُصْ  أَوِ  ِنْصَفهُ . َقلِيالً  إاِلَّ  اللَّْيلَ  قُمِ {:  نزلت لما:  وغيره مقاتل قال. قط كله فرض ما الليل قيام فإن ؛ أصح

 فانتقخت ، يخطئ أن مخافة يصبح حتى فيقوم ، ثلثه من الليل نصف متى يدري ال الرجل وكان ، عليھم ذلك شق} َعلَْيهِ 

 علم أي ؛ الثقيلة من مخففة" أن"و} ُتْحُصوهُ  لَنْ  أَنْ  َعلِمَ {:  تعالى فقال ؛ عنھم وخفف هللا فرحمھم ، ألوانھم وانتقعت ، أقدامھم

 .عليكم ذلك شق نقصتم وإن ، فرضا ليس ما تكليف إلى واحتجتم ، عليكم ثقل زدتم إن ألنكم ؛ تحصوه لن كمأن

 أي:  وقيل. به أمر ما بعض ترك في فيھم كان أنه على يدل وھذا ، بالعفو عليكم فعاد أي} َعلَْيُكمْ  َفَتابَ {:  تعالى قوله - الثالثة

 عسر ومن ، تخفيف إلى تثقيل من لكم رجع فالمعنى ؛ تقدم كما الرجوع التوبة أصلو. عجزتم إذ القيام فرض من عليكم فتاب

ُ { معنى:  وقيل. التحري ذلك عنھم فخفف ، التحري طريق على األوقات بحفظ أمروا وإنما. يسر إلى رُ  َوهللاَّ } َوالنََّھارَ  اللَّْيلَ  ُيَقدِّ

َرهُ  ءٍ َشيْ  ُكلَّ  َوَخلَقَ {:  تعالى كقوله ؛ مقدرين يخلقھما  هللا يربط وإنما ، حكم به يتعلق ال الخلقة تقدير:  العربي ابن. } َتْقِديراً  َفَقدَّ

 .التكليف ، وظائف من يشاء ما به

رَ  َما َفاْقَرأُوا{:  تعالى قوله - الرابعة  تصلونه فيما فاقرؤوا أي ؛ القراءة نفس المراد أن أحدھما:  قوالن فيه} اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َتَيسَّ

 ليلة في قرأ من:  كعب وقال. القرآن يحاجه لم ليلة في آية مائة قرأ من:  الحسن. آية مائة:  السدي قال. عليكم خف ما يلبالل

 .آية خمسون:  سعيد وقال. القانتين من كتب آية مائة

 ، القانتين من كتب يةآ بمائة قام ومن ، الغافلين من يكتب لم آيات بعشر قام من: " السالم عليه لقول ؛ أصح كعب قول:  قلت

 مقدمة في ذكرناه وقد. عمرو بن عبدهللا حديث من مسنده في الطيالسي داود أبو خرجه" المقنطرين من كتب آية بألف قام ومن

رَ  َما َفاْقَرأُوا{:  الثاني القول.  والحمد الكتاب :  الىتع كقوله ؛ قرآنا تسمى والصالة ، عليكم تيسر ما فصلوا أي} ِمْنهُ  َتَيسَّ

 .القول يرجع وإليھا ، أخبر الصالة عن ألنه ؛ األصح وھو:  العربي ابن. الفجر صالة أي} اْلَفْجرِ  َوقُْرآنَ {

 .أعماله من ھو ما ببعض الشيء تسمية من فإنه ؛ مجاز الثاني والقول ، اللفظ ظاھر على للخطاب حمال أصح األول:  قلت

رَ  َما َفاْقَرأُوا{ : تعالى قوله:  العلماء بعض قال - الخامسة  والزيادة النصف من والنقصان ، ونصفه الليل قيام نسخ} ِمْنهُ  َتَيسَّ

رَ  َما َفاْقَرأُوا{:  وجل عز هللا قول احتمل ثم. عليه . غيره فرض به أزيل ألنه ؛ ثانيا فرضا يكون أن أحدھما معنيين} ِمْنهُ  َتَيسَّ

دْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ {:  تعالى لقوله وذلك ؛ غيره به يلأز كما بغيره أزيل منسوخا فرضا يكون أن واآلخر  أَنْ  َعَسى لَكَ  َنافِلَةً  ِبهِ  َفَتَھجَّ

ً  َربُّكَ  َيْبَعَثكَ  دْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ {:  تعالى قوله فاحتمل} َمْحُموداً  َمَقاما . منه تيسر مما عليه فرض الذي بغير يتھجد أي} لَكَ  َنافِلَةً  ِبهِ  َفَتَھجَّ
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 على تدل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنة فوجدنا ، المعنيين أحد على بالسنة االستدالل طلب الواجب فكان:  يالشافع قال

 .الخمس إال الصالة من واجب ال أن

 هللا صلى النبي حق في الفريضة وبقيت ، األمة حق في كان الليل قيام نسخ أن والمشھور:  نصر أبو القشيري قال -السادسة

 ، منه بد ال فالھدي} اْلَھْديِ  ِمنَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما{:  تعالى كقوله ؛ الوجوب أصل وبقي ، بمقدار التقدير نسخ:  وقيل. وسلم عليه

 بالقليل الليل قيام فرض:  قوم قال فقد ھذا وعلى ، المصلي اختيار إلى قدره فوض ولكن ، الليل صالة من بده يكن لم كذلك

 التي الفريضة ولعل. الشافعي مذھب وھو ؛ أصال الليل صالة تجب فال ، بالكلية نسخ:  ومق وقال. الحسن مذھب وھو ؛ باق

 فرضا ليس القيام أن ثبت وإذا. خيرته إلى مفوض ومقداره ، قيامه وھو ، ھذا ھي وسلم عليه هللا صلى النبي حق في بقيت

رَ  َما َفاْقَرأُوا{:  تعالى فقوله  بالكلية النسخ أن إلى قوم وصار. شئتم إن وصلوا ، ذلك عليكم يسرت إن أقرؤوا معناه} ِمْنهُ  َتَيسَّ

 حقيقة على محمول} لَكَ  َنافِلَةً {:  وقوله. عليه واجبة الليل صالة كانت فما ، أيضا وسلم عليه هللا صلى النبي حق في تقرر

 كقوله ؛ الصالة مواقيت ببيان وقع يالثان النسخ فھذا ، نسخ ثم الليل قيام وجوب أصل وبقي المقدار نسخ:  قال ومن. النفل

الةَ  أَقِمِ {:  تعالى ِ  َفُسْبَحانَ {:  وقوله ،} الشَّْمسِ  لُِدلُوكِ  الصَّ  على الزيادة أن من الخبر في ما ،} ُتْصِبُحونَ  َوِحينَ  ُتْمُسونَ  ِحينَ  هللاَّ

دْ َفَتھَ  اللَّْيلِ  َوِمنَ {:  تعالى بقوله النسخ وقع:  وقيل. تطوع الخمس الصلوات  وسلم عليه هللا صلى للنبي والخطاب} لَكَ  َنافِلَةً  ِبهِ  جَّ

َھا َيا{:  تعالى قوله في وسلم عليه هللا صلى النبي بھا خوطب وإن الصالة فرضية أن كما ، ولألمة مِّلُ  أَيُّ  كانت} اللَّْيلَ  قُمِ . اْلُمزَّ

 ِمْنُكمْ  َسَيُكونُ  أَنْ  َعلِمَ {:  تعالى لقوله ؛ بالمدينة ونسخت ، الھجرة بعد ما إلى امتدت هللا فريضة إن:  قيل وقد. ولغيره له عامة

ِ  َفْضلِ  ِمنْ  َيْبَتُغونَ  اأْلَْرِض  فِي َيْضِرُبونَ  َوآَخُرونَ  َمْرَضى  ؛ بالمدينة القتال فرض وإنما ،} هللاَِّ  َسِبيلِ  فِي ُيَقاِتلُونَ  َوآَخُرونَ  هللاَّ

دْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ {:  تعالى بقوله نسخ الليل مفقيا ، بمكة جرى المواقيت بيان ھذا فعلى  قدم لما:  عباس ابن وقال. } لَكَ  َنافِلَةً  ِبهِ  َفَتَھجَّ

 .الليل صالة وجوب} َتقُومُ  أَنَّكَ  َيْعلَمُ  َربَّكَ  إِنَّ {:  تعالى هللا قول نسخ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ، المريض منھم الخلق فإن ، الليل قيام تخفيف علة سبحانه بين ؛ اآلية} َمْرَضى ِمْنُكمْ  َسَيُكونُ  أَنْ  َعلِمَ {:  تعالى قوله -السابعة

 ، كذلك والمجاھد ، الليل قيام يطيق ال قد التجارات في والمسافر ، الصالة تفوتھم أن عليھم ويشق ، الليل قيام عليھم ويشق

 .سيكون أنه علم أي ؛ الثقيلة نم مخففة" سيكون أن" في" أن"و. ھؤالء ألجل الكل عن هللا فخفف

 واإلحسان ، وعياله نفسه على للنفقة الحالل المال والمكتسبين المجاھدين درجة بين اآلية ھذه في تعالى هللا سوى -الثامنة

 مةعلق عن إبراھيم وروى. هللا سبيل في الجھاد مع جمعه ألنه ؛ الجھاد بمنزلة المال كسب أن على دليال ھذا فكان ، واإلفضال

 عند منزلته كانت إال يومه بسعر فيبيعه بلد إلى بلد من طعاما يجلب جالب من ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال

ِ  َفْضلِ  ِمنْ  َيْبَتُغونَ  اأْلَْرِض  فِي َيْضِرُبونَ  َوآَخُرونَ {:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرأ ثم" الشھداء منزلة هللا  َوآَخُرونَ  هللاَّ

 بسعر فباعه ، محتسبا صابرا المسلمين مدائن من مدينة إلى شيئا جلب رجل أيما:  مسعود ابن وقال} هللاَِّ  َسبِيلِ  فِي ُيَقاِتلُونَ 

 بعد أموتھا موتة هللا خلق ما:  عمر ابن وقال. اآلية} اأْلَْرِض  فِي َيْضِرُبونَ  َوآَخُرونَ { وقرأ. الشھداء منزلة هللا عند له كان يومه

 الساعي:  طاوس وقال. األرض في ضاربا هللا فضل من ابتغى ، رحلي شعبتي بين الموت من إلي أحب هللا سبيل في لموتا

 وكتب ، البصرة إلى حنطة سفينة فجھز ، بواسط كان أنه السلف بعض وعن. هللا سبيل في كالمجاھد والمسكين األرملة على

 جمعة أخرته إن:  للوكيل التجار فقال ؛ السعر في سعة فوافق ، غد إلى تؤخره وال ، البصرة تدخل يوم الطعام بع:  وكيله إلى
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 قنعنا كنا إنا! ھذا يا:  الطعام صاحب إليه فكتب ، بذلك صاحبه إلى فكتب ، أمثاله فيه فربح جمعة فأخره ، أضعافه فيه ربحت

 وليتني ، البصرة فقراء على به وتصدق المال فخذ ھذا كتابي أتاك فإذا ، جناية علينا جنيت وقد ، ديننا سالمة مع يسير بربح

 إلى فمشى ، عمر ابن فافتقده ، للمسجد مالزما كان مكة أھل من غالما أن ويروى. لي وال علي ال كفافا االحتكار من أنجو

 إن! غنما فھال ، بقرا فھال ، إبال فھال ؟ وللطعام لك ما! بني يا:  له فقال فلقيه ؛ يبيعه له طعام على ھو:  أمه فقالت ، بيته

 .الغيث يحب الماشية وصاحب ، المحل يحب الطعام صاحب

رَ  َما َفاْقَرأُوا{:  تعالى قوله -التاسعة  بإيجاب ذلك نسخ ثم ، تيسر ما الليل صالة من هللا فأوجب ؛ أمكن ما صلوا أي} ِمْنهُ  َتَيسَّ

 البخاري قال ؛ اآلية ھذه من ركعتين في سن الليل قيام فرض إن:  قوم قال وقد العربي ابن قال. تقدم ما على الخمس الصلوات

: مكانھا عقدة كل على يضرب ، عقد ثالث نام ھو إذا أحدكم رأس قافية على الشيطان يعقد" حديث فيه ذكر بابا وعقد ، وغيره

 فأصبح ، كلھا عقده لتأنح صلى فإن ، عقدة انحلت توضأ فإن ، عقدة أنحلت هللا فذكر استيقظ فإن. فارقد طويل ليل عليك

 الرؤيا في وسلم عليه هللا صلى النبي عن جندب بن سمرة حديث وذكر" كسالن النفس خبيث أصبح وإال ، النفس طيب نشيطا

:  قال مسعود بن عبدهللا وحديث" . المكتوبة الصالة عن وينام ، فيرفضه القرآن يأخذ فإنه بالحجر رأسه يثلغ الذي أما: " قال

 فھذه:  العربي ابن فقال" أذنيه في الشيطان بال رجل ذلك: " فقال كله الليل ينام رجل وسلم عليه هللا صلى يالنب عند ذكر

 لقيام عينه ممن الدعوى وتسقط ، له الحتماله المقيد على المطلق فيحمل ؛ المكتوبة على الصالة مطلق حمل مقتضية أحاديث

 مثل تكن ال عبدهللا يا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لي وقال:  عمرو بن عبدهللا قال:  للبخاري واللفظ الصحيح وفي. الليل

 الخبر ھذا بمثل أخبر وال ، عليه وسلم عليه هللا صلى النبي أقره ما فرضا كان ولو" الليل قيام فترك الليل يقوم كان ، فالن

 رأى إذا وسلم عليه هللا صلى النبي حياة في الرجل انك:  قال عمر بن عبدهللا عن الصحيح وفي ، الذم غاية يذمه كان بل عنه،

 هللا صلى هللا رسول عھد على المسجد في أنام وكنت ، عزبا شابا غالما وكنت ، وسلم عليه هللا صلى النبي على قصھا رؤيا

 فيھا وإذا ، قرنان لھا وإذا ، البئر كطي مطوية ھي فإذا ، النار إلى بي فذھبا أخذاني ملكين كأن النوم في فرأيت ، وسلم عليه

 ، حفصة على فقصصتھا. ترع لم:  لي فقال ، آخر ملك ولقينا:  قال. النار من با أعوذ:  أقول فجعلت ، عرفتھم قد ناس

 من ينام ال بعد فكان" الليل من يصلي كان لو عبدهللا الرجل نعم: " فقال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على حفصة فقصتھا

 .أعلم وهللا. ترع لم:  الملك له قال لما معصية القيام ترك كان فلو ؛ قليال إال الليل

رَ  َما َفاْقَرأُوا{:  قوله وأن ، بفرض ليس الليل قيام أن ثبت إذا - العاشرة رَ  َما اْقَرأُوا{ ،} اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َتَيسَّ  على محمول} ِمْنهُ  َتَيسَّ

 ال الكتاب فاتحة:  والشافعي مالك فقال ؛ الصالة في به يقرأ أن يلزمه ما قدر في ءالعلما فاختلف الصالة في القراءة من ظاھره

 ألنھا ؛ آيات ثالث وعنه. كانت القرآن أي من ، واحدة بآية حنيفة أبو وقدره ، بعضھا على االقتصار وال ، عنھا العدول يجزئ

 سورة في بيناه ما على ، والشافعي مالك إليه ذھب ما والصحيح. العربي ابن والثاني الماوردي األول القول ذكر. سورة أقل

 مطلق يكون ھذا فعلى:  الماوردي قال ؛ الصالة غير في القرآن قراءة به المراد إن:  وقيل.  والحمد الكتاب أول" الفاتحة"

 لوجب يقرأ أن عليه وجب لو ألنه ؛ األكثرين قول وھذا. الوجوب دون االستحباب على أو ، الوجوب على محموال األمر ھذا

 وال ، الرسل وبعث التوحيد دالئل من فيه وما ، إعجازه على بقراءته ليقف ؛ الوجوب على محمول أنه الثاني. يحفظه أن عليه

 قدر وفي. الواجبة دون المستحبة القرب من القرآن حفظ ألن ؛ يحفظه أن منه التوحيد ودالئل إعجازه وعرف قرأه إذا يلزمه
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 الثاني. الضحاك قاله ؛ عباده على يسره تعالى هللا ألن ؛ القرآن جميع أحدھا:  أقوال خمسة القراءة من ألمرا ھذا تضمنه ما

 ؛ سورة كأقصر آيات ثالث الخامس. عباس ابن قال ؛ آية مائة الرابع. السدي قال ؛ آية مائتا الثالث. جويبر حكاه ؛ القرآن ثلث

 .الكناني خالد أبو قاله

الةَ  َوأَقِيُموا{:  تعالى لهقو -عشرة الحادي َكاةَ  َوآُتوا{. لوقتھا الخمس وھي المفروضة يعني} الصَّ  قال ؛ أموالكم في الواجبة} الزَّ

 كل:  وقيل. التطوع صدقة:  وقيل. ذلك بعد وجبت األموال زكاة ألن الفطر صدقة:  العكلي الحارث وقال. وقتادة عكرمة

 .الخير أفعال

 .له واإلخالص هللا طاعة:  عباس ابن وقال

َ  َوأَْقِرُضوا{:  تعالى قوله - عشر الثانية ً  هللاَّ ً  َقْرضا  وقد. الطيب المال من خالصا تعالى هللا وجه به قصد ما الحسن القرض} َحَسنا

 في النفقة ھو:  الخطاب بن عمر وقال. األھل على النفقة الحسن القرض:  أسلم بن زيد وقال. بيانه" الحديد" سورة في مضى

 .هللا بيلس

ُموا َوَما{:  تعالى قوله -عشرة الثالثة  يعني -  حيسا اتخذ أنه الخطاب بن عمر عن وروي} هللاَِّ  ِعْندَ  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ  ِمنْ  أِلَْنفُِسُكمْ  ُتَقدِّ

 مسكينال رب لكن:  عمر فقال ؟ ھذا ما المسكين ھذا يدري ما:  بعضھم فقال. إليه ودفعه فأخذه مسكين فجاءه - بلبن تمرا

ُموا َوَما{:  تأول وكأنه ھو ما يدري  َوأَْعَظمَ {. والتقصير الشح ومن ، وخلفتم تركتم مما أي} هللاَِّ  ِعْندَ  َتِجُدوهُ  َخْيرٍ  ِمنْ  أِلَْنفُِسُكمْ  ُتَقدِّ

 المفعول لىع" وأعظم خيرا" ونصب. عشرا بالحسنة إلعطائه ؛ أجرا أعظم يكون أن ويحتمل ؛ الجنة:  ھريرة أبو قال} أَْجراً 

. تمييز" أجرا"و. اإلعراب من له محل ال ، الكوفيين قول في وعماد ، البصريين عند فضل" : ھو"و" لتجدوه" الثاني

َ  َواْسَتْغفُِروا{ َ  إِنَّ { لذنوبكم المغفرة سلوه أي} هللاَّ  ختمت. جبير بن سعيد قاله ؛ بعدھا لكم} َرِحيمٌ { التوبة قبل كان لما} َغفُورٌ  هللاَّ

 .سورةال
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 المدثر سورةتفسير 

 آية وخمسون ست وھي.  الجميع قول في مكية

ْحَمنِ  ْهللاِ  ِبْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

َھا َيا{ -1 ثِّرُ  أَيُّ  .}اْلُمدَّ

 .}َفأَْنِذرْ  قُمْ { -2

 .}َفَكبِّرْ  َوَربَّكَ { -3

 }فطھر وثيابك{ -4

 :  مسائل ست فيه

َھا َيا{:  لىتعا قوله - األولى ثِّرُ  أَيُّ  الدال في التاء فأدغمت المتدثر وأصله ، ونام بھا تغشى أي ، بثيابه تدثر قد الذي ذا يا أي} اْلُمدَّ

ثِّرُ { أبي وقرأ. لتجانسھما  .األصل على} اْلُمدَّ

 هللا رسول أصحاب من وكان عبدهللا بن جابر عن مسلم صحيح وفي. المغيرة بن الوليد في السورة ھذه معظم:  مقاتل وقال

:  حديثه في قال - الوحي فترة عن يحدث وھو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال. قال - يحدث كان وسلم عليه هللا صلى

 السماء بين كرسي على جالسا بحراء جاءني الذي الملك فإذا ، رأسي فرفعت السماء من صوتا سمعت أمشي أنا فبينما"

 " .واألرض

 َيا{:  تعالى هللا فأنزل ، فدثروني ، زملوني زملوني فقلت فرجعت ، فرقا منه فجئثت: " وسلم عليه هللا لىص هللا رسول قال

َھا ثِّرُ  أَيُّ ْجزَ . َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ . َفَكبِّرْ  َوَربَّكَ . َفأَْنِذرْ  قُمْ . اْلُمدَّ :  قال األوثان وھي - الصالة تفرض أن قبل - رواية في" } َفاْھُجرْ  َوالرُّ

 الوليد حدثنا:  قال ، حرب بن زھير وحدثنا:  مسلم قال. صحيح حسن حديث:  وقال أيضا الترمذي خرجه" . الوحي تتابع ثم"

َھا َيا{:  قال ؟ قبل أنزل القرآن أي:  سلمة أبا سألت:  يقول يحيى سمعت:  قال األوزاعي حدثنا:  قال ، مسلم بن ثِّرُ  أَيُّ " } اْلُمدَّ

َھا َيا{:  قال ؟ قبل أنزل القرآن أي عبدهللا بن جابر سألت:  فقال. }أقرأ{ أو:  فقلت ثِّرُ  أَيُّ :  جابر فقال" أقرأ" أو:  فقلت} اْلُمدَّ

 بطن فاستبطنت نزلت جواري قضيت فلما ، شھرا بحراء جاورت: " قال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حدثنا ما أحدثكم

 نوديت ثم ، أحدا أر فلم فنظرت نوديت ثم ، أحدا أرا فلم شمالي وعن يميني وعن وخلفي أمامي فنظرت فنوديت ، الوادي

 فقلت خديجة فأتيت ، شديدة رجفة فأخذتني وسلم عليه هللا صلى جبريل يعني -  الھواء في العرش على ھو فإذا رأسي فرفعت

َھا َيا{:  وجل عز هللا فأنزل ، ماء علي فصبوا فدثروني ، دثروني  خرجه" } َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ  َفَكبِّرْ  َوَربَّكَ . َفأَْنِذرْ  قُمْ . ثِّرُ اْلُمدَّ  أَيُّ

َھا َيا{:  فنزلت باردا ماء علي وصبوا فدثروني ، باردا ماء علي وصبوا دثروني فقلت خديجة فأتيت: " فيه وقال البخاري  أَيُّ
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ثِّرُ  ْجزَ  َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ  َفَكبِّرْ  َوَربَّكَ . َفأَْنِذرْ  قُمْ . اْلُمدَّ  إنه المفسرين بعض قال وقد:  العربي ابن} َتْسَتْكِثرُ  َتْمُننْ  َوال. َفاْھُجرْ  َوالرُّ

 َيا{:  فنزلت ، واضطجع فقلق ، مغموما منزله إلى فرجع ، أمر) ربيعة بن( عقبة من وسلم عليه هللا صلى النبي على جرى

َھا ثِّرُ  أَيُّ  فتدثر ، وحم غما ذلك من فوجد ، ساحر أنت مكة كفار قول بلغه وقيل:  نصر أبو القشيري وقال. باطل وھذا} اْلُمدَّ

 .الرسالة وبلغھم ، قولھم في تفكر ال أي} َفأَْنِذرْ  قُمْ {:  تعالى هللا فقال ، بثيابه

 عدي بن ومطعم وائل بن والعاص خلف بن وأمية الحرث بن والنضر المغيرة بن والوليد سفيان وأبو لھب أبو اجتمع:  وقيل

 يقول قائل فمن ؛ عنه اإلخبار في اختلفتم وقد ، محمد أمر عن يتساءلون وھم ، الحج أيام في العرب وفود اجتمعت قد:  وقالوا

 باسم محمدا فسموا ، واحد رجل في يجتمع ال كله ھذا أن العرب وتعلم ، شاعر يقول وآخر ، كاھن يقول وآخر  ، مجنون

 بن وأمية ، األبرص ابن كالم سمعت:  الوليد فقال ؛ شاعر:  فقال رجل منھم فقام ، به لعربا وتسميه ، عليه يجتمعون واحد

 فقام ؛ قط محمد كذب وما ويكذب يصدق الكاھن:  فقال. كاھن:  فقالوا ؛ منھما واحد كالم محمد كالم يشبه وما ، الصلت أبي

 بن الوليد صبأ:  فقالوا ، بيته إلى الوليد وانصرف. قط محمد خنق وما الناس يخنق المجنون:  الوليد فقال ؛ مجنون:  فقال آخر

 احتجت قد أنك زعموا ، يعطونكه شيئا لك تجمع قريش ھذه! شمس عبد أبا يا مالك:  وقال جھل أبو عليه فدخل ؛ المغيرة

 األب بين يفرق:  يلفق ؟ الساحر من يكون ما:  فقلت ، محمد في فكرت ولكني ، حاجة ذلك إلى لي ما:  الوليد فقال. وصبأت

. ساحر محمدا إن:  يقولون وصاحوا الناس في ھذا شاع. ساحر إنه:  فقلت ، وزوجھا المرأة وبين ، وأخيه األخ وبين ، وابنه

َھا َيا{:  ونزلت ، بقطيفة فتدثر محزونا بيته إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ورجع ثِّرُ  أَيُّ  ايَ { معنى:  عكرمة وقال. } اْلُمدَّ

َھا ثِّرُ  أَيُّ  يكن لم القرآن أول أنھا وعلى. بعد تنبأ يكن لم ألنه ؛ بعيد مجاز وھذا:  العربي ابن. وأثقالھا بالنبوة المدثر أي} اْلُمدَّ

 .نزل ما ثاني كانت أن بعد منھا تمكن

َھا َيا{:  تعالى قوله -الثانية ثِّرُ  أَيُّ  يقل ولم ، بصفته عنه وعبر ، بحاله ناداه إذ بيبالح إلى الكريم من الخطاب في مالطفة: } اْلُمدَّ

 لعلي وسلم عليه هللا صلى النبي قول ومثله". المزمل" سورة في تقدم كما ربه من والمالطفة اللين ليستشعر ، فالن ويا محمد يا

. مسلم خرجه ؛ ترابه وأصابه رداؤه فسقط عنھا هللا رضي لفاطمة مغاضبا خرج وكان" تراب أبا قم: " المسجد في نام إذ

 .تقدم وقد" نومان يا قم: " الخندق ليلة لحذيفة والسالم الصالة عليه قوله ومثله

. الرسالة مقدمة ألنه ؛ بنبوته إعالمھم ھنا اإلنذار:  وقيل. يسلموا لم إن العذاب وحذرھم مكة أھل خوف أي} َفأَْنِذرْ  قُمْ { - الثالثة

 .بالصالة وأمر فصل قم:  الفراء وقال. بھا صودالمق ألنه ؛ التوحيد إلى دعاؤھم ھو:  وقيل

 حديث وفي. ولد أو صاحبة له يكون أن من أكبر بأنه وصفه ، فعظم أمرك ومصلح ومالكك سيدك أي} َفَكبِّرْ  َوَربَّكَ { - الرابعة

 يقتضي كان وإن القول وھذا:  العربي ابن قال. أكبر بأنه وصفه أي} َفَكبِّرْ  َوَربَّكَ {:  فنزلت  ؟ الصالة تفتتح بم:  قالوا أنھم

 تعبد وال ، غيره وليا تتخذ وال ، دونه واألصنام األنداد لخلع ، والتنزيه والتقديس التكبير به مراد فإنه ، الصالة تكبير بعمومه

 هللا صلى يالنب فقال ؛ ھبل اعل:  أحد يوم قال سفيان أبا أن روي وقد. منه إال نعمة وال ، له إال فعال لغيره ترى وال ، سواه

 هللا: " بقوله وذكرا وصالة أذانا كلھا العبادات تكبير في الشرع بعرف اللفظ ھذا صار وقد" وأجل أعلى هللا قولوا: " وسلم عليه

 وتحليلھا ، التكبير تحريمھا: " قوله منھا ؛ موارد في اإلطالق على الوارد وسلم عليه هللا صلى النبي لفظ عليه وحمل" أكبر
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 وإعالنا ، الشرك من له تخليصا  بالذبائح اإلھالل أوقات موارده ومن ، بعمومه يقتضي ما بعرفه يقتضي لشرعوا" التسليم

 .بالسفك ألمره منه شرع لما وإفرادا ، النسك في باسمه

 عليه هللا صلى النبي عن المنقول ، الصالة في به المتعبد ھو" أكبر هللا" اللفظ ھذا أن" البقرة" سورة أول في تقدم قد:  قلت

 فكبرت"أكبر هللا: " وقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قام} َفَكبِّرْ  َوَربَّكَ {:  تعالى قوله نزل لما أنه:  التفسير وفي. وسلم

 .القشيري ذكره ؛ تعالى هللا من الوحي أنه وعلمت ، خديجة

 فكبر وقم فأنذر قم أي} َفأَْنِذرْ { في دخلت كما الجزاء جواب نىمع على دخلت} َفَكبِّرْ  َوَربَّكَ {:  تعالى قوله في الفاء - الخامسة

 .زائدة فالفاء ، اضرب زيدا أي ؛ فاضرب زيدا كقولك ھو:  جني ابن وقال. الزجاج قاله ؛ ربك

. النفس:  الثالث. قلبال:  الثاني. العمل بالثياب المراد أن:  أحدھما:  أقوال ثمانية فيه} َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ {:  تعالى قوله -السادسة

 إلى ذھب فمن. الظاھر على الملبوسات الثياب:  الثامن. الدين:  السابع. الخلق:  السادس. األھل:  الخامس. الجسم:  الرابع

 وعملك يقول:  قال رزين أبي عن منصور وروى. زيد وابن مجاھد قال ؛ فأصلح وعملك اآلية تأويل:  قال األول القول

 ؛ الثياب طاھر فالنا إن قالوا العمل حسن كان وإذا ، الثياب خبيث فالنا إن قالوا العمل خبيث الرجل كان اوإذ:  قال ؛ فأصلح

 :  الشاعر قول ومنه. السدي عن ونحوه

 دسم ثياب في حجا ذم أو...  جھم بن عامر إن ھم ال

 الصالح عمله يعني" عليھما مات ذينالل ثوبيه في المرء يحشر: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن روي ما ومنه

 ؛ جبير بن وسعيد عباس ابن قاله ؛ فطھر وقلبك اآلية تأويل إن:  قال الثاني القول إلى ذھب ومن. الماوردي ذكره والطالح؛

 :  القيس امرئ قول دليله

 تنسل ثيابك من ثيابي فُسلِّي

 ابن قاله ؛ والمعاصي اإلثم من فطھر وقلبك معناه:  أحدھما:  وجھان اآلية تأويل في ولھم:  الماوردي قال. قلبك من قلبي أي

 بقول واستشھد ، عباس ابن عن مروي وھذا. الثياب دنس فتكون تغدر ال أي ؛ الغدر من فطھر وقلبك:  الثاني. وقتادة عباس

 :  الثقفي سلمة بن غيالن

 أتقنع غدرة من وال لبست...  فاجر ثوب ال هللا بحمد فإني

 ابن قاله ؛ بالثياب النفس عن تكني والعرب. الذنوب من أي ؛ فطھر ونفسك اآلية تأويل:  قال الثالث القول إلى ذھب ومن

 :  عنترة قول ومنه. عباس

 بمحرم القنا على الكريم ليس...  ثيابه الطويل بالرمح فشككت

 :  القيس امرؤ وقال
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 تنسل ثيابك من ثيابي فسلي

 :  وقال

 غران المسافر بيض وأوجھھم...  نقية طھارى عوف بني ثياب

 عن جاء ومما. الظاھرة المعاصي عن أي ؛ فطھر وجسمك اآلية تأويل:  قال الرابع القول إلى ذھب ومن. عوف بني أنفس أي

 :  إبال وذكرت ، ليلى قول بالثياب الجسم عن الكناية في العرب

 المنفرا النعام إال شبھا لھا...  ترى فال خفاف بأثياب رموھا

 ؛ والتأديب بالوعظ الخطايا من فطھرھم وأھلك اآلية تأويل:  قال الخامس القول إلى ذھب ومن. بأنفسھم فرموھا ركبوھا أي

 اآلية تأويل في ولھم:  الماوردي} لَُھنَّ  لَِباسٌ  َوأَْنُتمْ  لَُكمْ  لَِباسٌ  ُھنَّ {:  تعالى هللا قال ؛ وإزارا ولباسا ثوبا األھل تسمي والعرب

 الطھر في ، الدبر دون القبل في بھن االستمتاع:  الثاني. العفائف المؤمنات باختيار ، فطھر ونساءك معناه:  دھماأح:  وجھان

 خلق ألن ؛ والقرظي الحسن قاله فحسن وخلقك اآلية تأويل:  قال السادس القول إلى ذھب ومن. بحر ابن حكاه. الحيض في ال

 :  الشاعر وقال. نفسه ىعل ثيابه اشتمال أحواله على مشتمل اإلنسان

 حر األثواب طاھر ويحيى...  خلق بسوء يالم ال ويحيى

:  قال السالم عليه عنه الصحيحين وفي. فطھر ودينك اآلية تأويل:  قال السابع القول إلى ذھب ومن. األخالق حسن أي

:  قالوا" . يجره إزار وعليه الخطاب نب عمر ورأيت ، ذلك دون ما ومنھا ، الثدي يبلغ ما منھا ، ثياب وعليھم الناس ورأيت"

 الصالة في إال القرآن أقرأ أن يعجبني ما:  قال أنه مالك عن وھب ابن وروى". الدين: " قال ؟ ذلك أولت فما هللا رسول يا

 عن نافع بن عبدهللا ىرو وقد. بالدين الثياب عن كنى أنه مالك يريد} َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ {:  تعالى هللا قال ، الطريق في ال والمساجد

 على تلبسھا ال أي} َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ {:  تعالى قوله في أنس بن مالك عن الخطاب بن عمر ابن عبدهللا بن عبدالعزيز بن بكر أبي

 :  كبشة أبي قول ومنه ؛ غدرة

 غران المسافر بيض وأوجھھم...  نقية طھارى عوف بني ثياب

 ؛ كليھما أو الخلقة في جمالھم أو ، المحرمات عن تنزيھھم وجوھھم بغرة ويعني ، الدناءات من سالمتھم:  ثيابھم بطھارة يعني

 : الشاعر قول ومنه. عكرمة قاله ؛ إثم وال غدر وال جور وال كذب على ثيابك تلبس ال:  عيينة بن سفيان وقال. العربي ابن قال

 دسم ثياب جحافي ذم أو

  : النابغة وقال. بالمعاصي دنسھا قد أي

 السباسب يوم بالريحان ُيَحيون...  حجزاتھم طيب النعال رقاق
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 ؛ فأنق وثيابك معناه:  أحدھما:  أوجه أربعة تأويله في فلھم ، الملبوسات الثياب بھا المراد إن:  قال الثامن القول إلى ذھب ومن

 :  القيس امرئ قول ومنه

 نقية طھارى عوف بني ثياب

 ينجسھا، ما يصيبھا أن يؤمن لم األرض على انجرت فإذا ، النجاسة من أبعد الثياب تقصير إنف ، وقصر فشمر وثيابك:  الثاني

 تلبس ال:  الرابع. والفقھاء زيد وابن سيرين بن محمد قال ؛ بالماء النجاسة من} َفَطھِّرْ  َوِثَياَبكَ {:  الثالث. وطاوس الزجاج قال

 ابن. طاھر غير مكسب من تلبس التي ثيابك تكن ال:  عباس ابن نوع. الحرام من مطھرة لتكون حالل كسب من إال ثيابك

 على حملناھا وإذا ، والمجاز بالحقيقة فيھا المراد عموم على اآلية تحمل أن بممتنع ليس:  ذكرناه ما بعض وذكر العربي

 بن عمر قال ولھذا ، ستتدن أرسلت إذا ألنھا ؛ األذيال تقصير:  أحدھما:  معنيين تتناول فھي الطاھرة المعلومة الثياب

 .وأبقى وأنقى أتقى فإنه إزارك ارفع:  مسترخيا ذيله رأى وقد األنصار من لغالم عنه هللا رضي الخطاب

 أسفل كان ما ، الكعبين وبين بينه فيما عليه جناح ال ، ساقيه أنصاف إلى المؤمن إزرة: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال وقد

 رجال بال فما ، بالنار تحته ما وتوعد الكعب اإلزار لباس في الغاية وسلم عليه هللا صلى النبي لجع فقد" النار ففي ذلك من

 أنھم األمر في ما وأشد( ، العجب وقائدة ، الكبر حالة وھذه ، بأيديھم رفعھا يتكلفون ثم ، ثيابھم ويطيلون ، أذيالھم يرسلون

 ينظر ال: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال. سواه به ألحق وال غيره عهم هللا يجعل لم بمن) أنفسھم ويلحقون وينجسون يعصون

! هللا رسول يا:  بكر أبو قال" . القيامة يوم إليه هللا ينظر لم خيالء إزاره جر من: " الصحيح ولفظ" خيالء ثوبه جر من إلى هللا

 فعم" خيالء يصنعه ممن لست: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال ؟ منه ذلك أتعاھد أن إال يسترخي إزاري شقي أحد إن

 .لھم ذلك وليس ، بالرفعاء أنفسھم إلحاق األدنياء فأراد ، الصديق واستثنى ، بالنھي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 طھارة وجوب على العلماء بعض استدل وبه:  المھدوي. فيھا صحيح ، منھا ظاھر وھو النجاسة من غسلھا:  الثاني والمعنى

 عند وليست. الثوب طھارة وجوب على الشافعي بھا واحتج. طاھر ثوب في إال تصل ال:  زيد وابن سيرين ابن قال ؛ الثوب

 وقد. غسل غير من باالستجمار الصالة جواز على اإلجماع ذلك على ويدل ، البدن طھارة وكذلك ، بفرض المدينة وأھل مالك

 .مستوفى" التوبة" سورة في القول ھذا مضى

ْجزَ { -5  }َفاْھُجرْ  َوالرُّ

ْجزَ {:  تعالى قوله ْجسَ  َفاْجَتنُِبوا{:  تعالى قوله دليله ؛ األوثان يعني:  وعكرمة مجاھد قال} َفاْھُجرْ  َوالرُّ  قاله. } اأْلَْوَثانِ  ِمنَ  الرِّ

 الرجز:  قال النخعي مإبراھي عن مغيرة روى وكذا. فاترك أي ؛ فاھجر والمأثم:  أيضا عباس ابن وعن. زيد وابن عباس ابن

 ؛ المضاف حذف تقدير على ، العذاب الرجز:  وقيل. البيت عند كانا صنمان ، ونائلة إساف:  الرجز:  قتادة وقال. اإلثم

ا َكَشْفتَ  لَِئنْ {:  تعالى هللا قال ، العذاب الرجز وأصل. العذاب إلى المؤدي العمل أو ، فاھجر الرجز وعمل:  المعنى ْجزَ  َعنَّ  الرِّ

َماءِ  ِمنَ  ِرْجزاً  َعلَْيِھمْ  َفأَْرَسْلَنا{:  تعالى وقال. } لَكَ  لَُنْؤِمَننَّ   العامة وقراءة. العذاب إلى تؤدي ألنھا ؛ رجزا األوثان فسميت. } السَّ

جزَ " جزَ " عاصم عن وحفص محيصن وابن ومجاھد وعكرمة الحسن وقرأ. الراء بكسر" الرِّ  مثل لغتان وھما الراء بضم" والرُّ
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جز:  والكسائي والربيع العالية أبو وقال. والذكر الذكر  الكسائي وقال. والمعصية النجاسة:  وبالكسر ، الصنم:  بالضم الرُّ

 .الوعيد:  الراء ينصب الرجز:  السدي وقال. العذاب:  وبالكسر ، الوثن:  بالضم: أيضا

 }َتْسَتْكثِرُ  َتْمُننْ  َوال{ -6

 :  مسائل ثالث فيه

 كالذي ، النبوة أثقال من تتحمله بما ربك على تمنن ال:  األول ؛ تأويال عشر أحد فيه} َتْسَتْكِثرُ  َتْمُننْ  َوال{:  تعالى هقول - األولى

:  الضحاك قال. وقتادة وعكرمة عباس ابن قاله ؛ منھا أفضل بھا تلتمس عطية تعط ال:  الثاني. الغير بسبب يتحمله ما يستكثر

. مجاھد وقال ؛ ألمته وأباحه ، األخالق وأجل اآلداب بأشرف مأمور ألنه ؛ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على هللا حرمه ھذا

 مسعود ابن قراءة ودليله ؛ ضعيفا كان إذا منين حبل قولك من ؛ الخير من تستكثر أن تضعف ال أيضا مجاھد عن:  الثالث

 مما فإنه ، الخير من تستكثر أن عينك في عملك تعظم ال:  يعوالرب أيضا مجاھد عن:  الرابع". الخير من تستكثر تمنن وال"

 إلى سبيال لك هللا جعل إذ ؛ عليك هللا من منة عملك إنما ، نفسك من فتراه عملك تستكثر ال:  كيسان ابن قال. عليك هللا أنعم

 منھم فتأخذ الناس على والقرآن بوةبالن تمنن ال:  السادس. فتستكثره بعملك هللا على تمنن ال:  الحسن قال:  الخامس. عبادته

. لربك فأعطھا عطية أعطيت إذا:  أسلم بن زيد قال:  الثامن. مصانعة مالك تعط ال:  القرظي قال:  السابع. به تستكثر أجرا

 يثيبك الذي ھو هللا يكون حتى اصبر ولكن ، ثوابھا وتطلب طاعة تعمل ال:  العاشر. لي يستجب فلم دعوت تقل ال:  التاسع

 .الناس به لترائي الخير تفعل ال:  عشر الحادي. عليھا

 فالنا مننت:  يقال ؛ المال من أعطيت مما أكثر لتأخذ تعط ال:  عباس ابن قول فأظھرھا مرادة كانت وإن األقوال ھذه:  الثانية

 ما السالم عليه ألنه ؛ عليھا لخلقا من ثواب الرتقاب ال ،  عطاياه تكون بأن أمر فكأنه ؛ المنة للعطية ويقال. أعطيته أي كذا

 عياله نفقة من يفضل ما وكان" . عليكم مردود والخمس الخمس إال عليكم هللا أفاء مما لي ما: " قال ولھذا ، الدنيا يجمع كان

 عن تعالى هللا عصمه وقد ، واالقتناء االدخار لنفسه يملك ال كان ألنه ؛ يورث لم ولھذا ؛ المسلمين مصالح إلى مصروفا

 إلى دعيت لو: " وقال. عليھا ويثيب يقبلھا فكان ، الھدية له وأبيحت الصدقة عليه حرمت ولذلك ؛ الدنيا من شيء في الرغبة

 عطية يعطي ال كان وإذا ، شرعة يستكثرھا وال سنة يقبلھا وكان:  العربي ابن" لقبلت ذراع إلي أھدي ولو ألجبت كراع

 تنتظر عطية تعطي ال معناھا إن:  قال من قول وكذلك ، المذلة أبواب من باب ألنھا ؛ ابباالجتن أولى فاألغنياء بھا يستكثر

نَ  َوال{:  له تعالى هللا قال وقد ، االمتناع بحكم حيزه في وذلك ، باألطماع تعلق االنتظار فإن ، ثوابھا ْعَنا َما إِلَى َعْيَنْيكَ  َتُمدَّ  َمتَّ

ً  ِبهِ  ْنَيا َحَياةِ الْ  َزْھَرةَ  ِمْنُھمْ  أَْزَواجا  ، الدنيا متاع من ألنه ؛ الخلق لسائر جائز وذلك. } َوأَْبَقى َخْيرٌ  َربِّكَ  َوِرْزقُ  فِيهِ  لَِنْفِتَنُھمْ  الدُّ

 لو آدم ابن فإن ؛ صحيح فھو فتستكثره هللا على بعملك تمنن ال أي العمل به أراد قال من وأما. بھا والتكاثر الكسب وطلب

 .الشكر بعض هللا لنعم بلغ لما فتور رغي من عمره هللا أطاع

" تمن وال" والحسن العقيلي وأشھب العدوي السمال أبو وقرأ. التضعيف بإظھار العامة قراءة} َتْمُننْ  َوال{:  تعالى قوله - الثالثة

 شيئا تعط ال أي ؛ راكضا أي يركض زيد جاء:  تقول ، الحال معنى في وھو بالرفع العامة قراءة: } َتْسَتْكِثرُ {. مفتوحة مدغمة

 يكون أن ويجوز. بجواب ليس ألنه ؛ رديء وھو النھي جواب على بالجزم الحسن وقرأ. منه أكثر ھو ما بدله تأخذ أن مقدرا
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 سكن يكون أن ويحتمل. منه فيبدل باالستكثار ليس المن ألن:  وقال حاتم أبو وأنكره. تستكثر ال:  قال كأنه" تمنن" من بدال

 تمنن وال:  قال كأنه ، كي الم توھم ، بالنصب" تستكثرَ " ويحيى األعمش وقرأ. الوقف حال يعتبر أن أو. كعضد تخفيفا

 :  كقوله" أن" بإضمار ھو:  وقيل. لتستكثر

 )الوغى أحضر الزاجري أيھذا أال(

 المن يكون وقد. اواحد المعنى وكان رفع" أن" حذف فإذا:  الكسائي قال". تستكثر أن تمنن وال" مسعود ابن قراءة ويؤيده

}  َواأْلََذى ِباْلَمنِّ  َصَدَقاِتُكمْ  ُتْبِطلُوا ال{:  تعالى قوله ويعضده ،:  الثاني القول إلى فيرجع ، بالنعم عليه المنعم على التعداد بمعنى

 .أعلم وهللا. اآلية ھذه في مرادا يكون وقد

 }َفاْصبِرْ  َولَِربِّكَ { -7

 ابن وقال. أوذيت ما على:  مجاھد وقال. وعبادته فرائضه أداء على فاصبر ومالكك ولسيدك أي} رْ َفاْصبِ  َولَِربِّكَ {:  تعالى قوله

 .تعالى هللا ألجل القضاء موارد تحت فاصبر:  وقيل.  عليه فاصبر ، والعجم العرب محاربة ؛ عظيما أمرا حملت:  زيد

 .واألوطان األھل فراق على:  وقيل. ونواھيه أوامره على:  لوقي. وأصفياءه أولياءه يمتحن ألنه ؛ البلوى على فاصبر:  وقيل

اقُورِ  فِي ُنقِرَ  َفإَِذا{ -8  .}النَّ

 .}َعِسيرٌ  َيْومٌ  َيْوَمئِذٍ  َفَذلِكَ { -9

 .}َيِسيرٍ  َغْيرُ  اْلَكافِِرينَ  َعلَى{ -10

اقُورِ  فِي ُنقِرَ  َفإَِذا{:  تعالى قوله  فيه ينقر أن شأنه من الذي كأنه ، النقر من فاعول:  والناقور. الصور في نفخ إذا} النَّ

 :  القيس امرئ قول ومنه ؛ الصوت:  العرب كالم في والنقر للتصويت،

 غضيض خاف غير طرفا ويرفع...  علوته لما بالنقر أخفضه

. الثانية فخةالن به ويعني ، البوق كھيئة ھو:  وغيره مجاھد وقال. بدعائه له مختص دعاه إذ الرجل باسم نقر:  يقولون وھم

 ،"التذكرة" كتاب وفي" األنعام"و" النمل" في مستوفى ھذا في الكالم مضى وقد. العامة الھائلة الشدة أول ألنھا ؛ األولى:  وقيل

اقُورِ  فِي ُنقِرَ  َفإَِذا{ بلغ فلما أوفى بن زرارة أمنا:  قال حبان أبي وعن.  والحمد  أي} َعِسيرٌ  ْومٌ يَ  َيْوَمِئذٍ  َفَذلِكَ {. ميتا خر} النَّ

 ؛ ھين وال سھل غير ، أي} َيِسيرٍ  َغْيرُ { عليھم هللا صلى وبأنبيائه با كفر من على أي} اْلَكافِِرينَ  َعلَى{ شديد يوم اليوم فذلك

 حتى منھا أخف ھو ما إلى تنحل فإنھا المذنبين الموحدين المؤمنين بخالف ، منھا أشد عقدة إلى إال تنحل ال عقدھم أن وذلك

:  مجازه ، جر حرف بتقدير جر:  وقيل. يومئذ عسير يوم فذلك تقدير على ، نصب" يومئذ"و. تعالى هللا برحمة الجنة يدخلوا

 .متمكن غير إلى إلضافته الفتح على بني أنه إال رفعا يكون أن يجوز:  وقيل. يومئذ في فذلك
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 .}َوِحيداً  َخلَْقتُ  َوَمنْ  َذْرنِي{ -11

 .}َمْمُدوداً  َماالً  هُ لَ  َوَجَعْلتُ { -12

 .}ُشُھوداً  َوَبنِينَ { -13

 .}َتْمِھيداً  لَهُ  َوَمھَّْدتُ { -14

 .}أَِزيدَ  أَنْ  َيْطَمعُ  ُثمَّ { -15

 .}َعنِيداً  آِلياتَنا َكانَ  إِنَّهُ  َكالَّ { -16

 .}َصُعوداً  َسأُْرِھقُهُ { -17

 خلقته والذي دعني أي" خلقت ومن. "وتھديد وعيد كلمة وھي ؛ يدعن أي" ذرني"} َوِحيداً  َخلَْقتُ  َوَمنْ  َذْرِني{:  تعالى قوله

 ما ذلك بعد أعطيته ثم ، ولد وال له مال ال ، وحده خلقته أي ، المحذوف المفعول ضمير من حال ھذا على" وحيدا" فـ ؛ وحيدا

 .أعطيته

 بكفر الختصاصه بالذكر خص وإنما. خلقه مثل خلقوا الناس كان وإن ، المخزومي المغيرة بن الوليد أنه على والمفسرون

 ، الوحيد بن الوحيد أنا:  يقول الوليد كان:  عباس ابن قال. قومه في الوحيد يسمى وكان ، السالم عليه الرسول وإيذاء النعمة

 بزعمه }َخلَْقتُ  َوَمنْ  َذْرنِي{:  تعالى هللا فقال ؛ الوحيد يسمى وكان ، نظير المغيرة ألبي وال ، نظير العرب في لي ليس

:  أحدھما:  معنيين على تعالى الرب إلى يرجع} َوِحيداً {:  تعالى قوله إن:  قوم وقال. وحيد بأنه صدقه تعالى هللا أن ال" وحيدا"

 وال أھلكه فأنا ، أحد فيه يشركني ولم بخلقه أنفردت أني:  والثاني. منتقم كل عن منه االنتقام في أجزيك فأنا معه وحدي ذرني

 أي ، مجاھد قول واألول" خلقت" في التاء وھو ، الفاعل ضمير من حال ھذا على" فوحيدا" ؛ إھالكه في اصرن إلى أحتاج

 له يكن لم أي ، الوليد إلى يرجع ھذا على" وحيدا: " فقوله ؛ فكفر عليه فأنعمت ، ولد وال له مال ال أمه بطن في وحيدا خلقته

 الوليد وكان ، أبوه يعرف ال الذي الوحيد:  وقيل. وحيدا خلق كما وحيدا يبعث أنه على ليدله بذلك أراد:  وقيل. فملكته شيء

 .أيضا الوليد صفة في وھو} َزِنيمٍ  َذلِكَ  َبْعدَ  ُعُتلٍّ {:  تعالى قوله في ذكرنا كما ، دعي بأنه معروفا

 اإلبل من والطائف مكة بين للوليد كان ما وھو ، ممدودا ماال وأعطيته خولته أي} َمْمُدوداً  َماالً  لَهُ  َوَجَعْلتُ {:  تعالى قوله

 جبير بن سعيد قال ، دينار ألف غلة:  مجاھد وقال:  يقول عباس ابن كان كذا ، والجواري والعبيد والجنان والنعم والحجور

 ألف لفأ:  أيضا الثوري. دينار آالف أربعة:  وقتادة الثوري سفيان وقال. دينار آالف ستة:  قتادة وقال. أيضا عباس وابن

 شھر غلة" ممدودا ماال له وجعلت: " عنه هللا رضى عمر وقال. صيفا وال شتاء خيره ينقطع ال بستان له كان:  مقاتل. دينار

 كالزرع يتوالى بل ، رزقه ينقطع ال ما إلى إشارة أنه واألظھر:  القشيري. فيھا يزرع أرضا:  سالم بن النعمان. بشھر

 .والتجارة والضرع
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 قال ؛ عشر اثنا:  وقيل. عشرة كانوا:  وقتادة مجاھد قال. تصرف في عنه يغيبون ال حضورا أي} ُشُھوداً  َوَبِنينَ { : تعالى قوله

. ولدا عشر ثالثة كانوا:  جبير بن سعيد وقال. بالطائف ولدوا وخمسة بمكة ولدوا سبعة:  الضحاك قال. والضحاك السدي

 في اآلية ھذه نزول بعد الوليد زال فما:  قال. الوليد بن والوليد وھشام خالد:  الثةث منھم اسلم ، رجال كلھم سبعة كانوا:  مقاتل

 صاروا قد أي ، شھودا:  وقيل. عباس ابن قاله ؛ معه ذكروا ذكر إذا أي ، شھودا:  وقيل. ھلك حتى وولده ماله من نقصان

 وال تجارة في عنه يظعنون ال مكة حاضرين أي ، يالسد قول واألول. يباشره كان بما والقيام ، يشھده كان ما شھود في مثله

 .يغيبون

 عند والتمھيد. رأيه إلى يرجع مترفھا مطمئنا ببلدته أقام حتى ، بسطا العيش في له بسطت أي} َتْمِھيداً  لَهُ  َوَمھَّْدتُ {:  تعالى قوله

 وقاله والشام اليمن بين ما له وسعت أي} َتْمِھيداً  لَهُ  َوَمھَّْدتُ {:  عباس ابن وقال. الصبي مھد ومنه ؛ والتھيئة التوطئة:  العرب

 .الفراش يمھد كما بعض فوق بعضه المال أنه} َتْمِھيداً  لَهُ  َوَمھَّْدتُ { في أيضا مجاھد وعن. مجاھد

 ثم أي:  وغيره سنالح وقال. والولد المال في أزيده أن كله ھذا بعد يطمع الوليد إن ثم أي} أَِزيدَ  أَنْ  َيْطَمعُ  ُثمَّ {:  تعالى قوله

:  له وتكذيبا عليه ردا تعالى هللا فقال ؛ لي إال الجنة خلقت فما صادقا محمد كان إن:  يقول الوليد وكان ، الجنة أدخله أن يطمع

 يالت بثم ليست} َيْطَمعُ  ُثمَّ {:  تعالى قوله في" ثم"و. ھلك حتى وولده ماله في النقصان يرى يزل فلم ، أزيده لست أي} َكالَّ {

لَُماتِ  َوَجَعلَ {:  تعالى كقوله وھي ، تعجيب ولكنھا للنسق  أعطيتك:  تقول كما وذلك} َيْعِدلُونَ  ِبَربِِّھمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  ُثمَّ  َوالنُّورَ  الظُّ

 رأبت أي ؛ مبتور محمدا إن:  يقول كان أنه وذلك ؛ عقبه في ذلك أترك أن يطمع وقيل. ذلك من كالمتعجب ؛ تجفوني أنت ثم

 للرجاء قطع" كال"و. كفره على أنصره أن يطمع ثم أي:  وقيل. بموته ينقطع ال رزق ما أن يظن وكان. بموته ذكره وينقطع

 .األول بالكالم متصال فيكون ؛ الزيادة من فيه يطمع كان عما

 .وسلم عليه هللا صلى يللنب معاندا أي" عنيدا آلياتنا كان" الوليد يعني" إنه" ابتداء ويكون حقا بمعنى" كال: " وقيل

 يعرفه وھو الحق ورد خالف أي بالكسر يعند وعند. مجاھد قال ؛ جليس فھو جالس مثل عنيد فھو عاند:  يقال ؛ به جاء وما

 عبيدة أبو وأنشد ؛ وركع راكع مثل عند والجمع القصد عن ويعدل الطريق عن يحور الذي البعير:  والعاند. وعاند عنيد فھو

 :  الحارثي قول

 العندا أطيق ال كبير إني...  وسطا فاجعالني ركبت إذا

 :  الشاعر قال ؛ مباعدا معناه" عنيدا: " صالح أبو وقال

 عنود الفراق إن غربة نوى...  بيننا تفرق حال على أرانا

 .بعدوانه المجاھر إنه:  وقيل. جحودا:  عباس ابن. معرضا:  مقاتل. جاحدا:  قتادة

 وجاوز عتا إذا الرجل عند:  تقول والعرب. متقارب كله والمعنى. عنه معرضا له معاندا للحق جانبام:  قال أيضا مجاھد وعن

 من والعنيد الناس يخالط ال وحده يحل كان إذا عنود ورجل. ناحية في ھو إنما ، اإلبل يخالط ال الذي:  اإلبل من والعنود. قدره
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 رغيف مثل ، عند العنيد وجمع". إبراھيم" سورة في مضى وقد واحد قياس ھذا كل. دمه يرقأ لم إذا:  عاند وعرق. التجبر

 .ورغف

 على اإلنسان يحمل أن:  العرب كالم في واإلرھاق ؛ سألجئه:  يقول عباس ابن وكان. سأكلفه أي} َسأُْرِھقُهُ {:  تعالى قوله

 النبي عن الخدري سعيد أبو رواه) أبدا هفي كذلك يھوي ثم خريفا سبعين فيه يتصعد نار من جبل:  الصعود(} َصُعوداً {. الشيء

 وضعوا إذا جھنم في صخرة:  قال سعيد أبي عن عطية وروى. غريب حديث فيه وقال الترمذي خرجه ، وسلم عليه هللا صلى

 خلفه من ويضرب بسالسل أمامه من يجذب سنة أربعين في أعالھا فيبلغ:  قال ، عادت رفعوھا فإذا ذابت أيديھم عليھا

:  التفسير وفي" أوحي قل" سورة في المعنى ھذا مضى وقد. أبدا دأبه فذلك ، أسفلھا إلى به رمى أعالھا بلغ إذا حتى بمقامع،

 ، جھنم قرار يبلغ أن قبل من عام ألف يھوي فيقوم ، جھنم في حدر أعالھا في صار فإذا صعودھا يكلف ملساء صخرة أنه

 ونحوه فيه له راحة ال العذاب من مشقة سأكلفه المعنى:  عباس ابن وقال. جديدا خلقا يعاد ثم مرة سبعين يوم كل في يحترق

 .خارجه من يعذب كما جسده داخل من ليعذب ، موت يتعقبه لم وإن للنزع نفسه تصاعد إنه:  وقيل. وقتادة الحسن عن

رَ  إِنَّهُ { -18 رَ  َفكَّ َ { - 19. }َوَقدَّ رَ  َكْيفَ  َفقُتِل  .}َقدَّ

َ  ُثمَّ { -20 رَ  فَ َكيْ  قُتِل  .}َنَظرَ  ُثمَّ { - 21. }َقدَّ

 .}َواْسَتْكَبرَ  أَْدَبرَ  ُثمَّ { - 23} َوَبَسرَ  َعَبسَ  ُثمَّ { -22

 }اْلَبَشرِ  َقْولُ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ {  - 25} ُيْؤَثرُ  ِسْحرٌ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ  َفَقالَ { -24

رَ  َفكَّرَ  إِنَّهُ {:  تعالى قوله  ، نفسه في الكالم ھيأ أي" قدر"و والقرآن وسلم عليه هللا صلى نبيال شأن في فكر الوليد يعني} َوَقدَّ

ِ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  َتْنِزيلُ . حم{:  نزل لما أنه وذلك ، ھيأته إذا الشيء قدرت:  تقول والعرب  إِلَْيهِ {:  قوله إلى} اْلَعلِيمِ  اْلَعِزيزِ  هللاَّ

 ، لحالوة له وإن ، الجن كالم من وال اإلنس كالم من ھو ما كالما همن سمعت لقد وهللا:  فقال يقرؤھا الوليد سمعه} اْلَمِصيرُ 

 صبا:  قريش فقالت. بشر ھذا يقول وما ، عليه يعلى وال ليعلو وإنه ، لمغدق أسفله وإن ، لمثمر أعاله وإن ، لطالوة عليه وإن

 مالي:  له فقال ؟ حزينا إليه فمضى. فيكموهأك أنا:  جھل أبو فقال ؛ قريش ريحانة للوليد يقال وكان. كلھا قريش لتصبون الوليد

 كالم زينت أنك ويزعمون سنك كبر على بھا يعينونك نفقة لك يجمعون قريش وھذه أحزن ال ومالي:  له فقال. حزينا أراك

 إلى أحتاج أنا:  وقال ، وتكبر الوليد فغضب ؛ طعامھما فضل من لتنال قحافة أبي وابن كبشة أبي ابن على وتدخل ، محمد

 مجنون، محمدا أن تزعمون أنتم وإنما ، ذلك إلى حاجة بي ما والعزى والالت ، مالي قدر تعرفون فأنتم ، وصاحبه محمد كسر

:  قال. وهللا ال:  قالوا ؟ قط بشعر نطق رأيتموه فھل ، شاعر أنه وتزعمون:  قال ، وهللا ال:  قالوا ؟ يخنق قط رأيتموه فھل

 .وهللا ال:  قالوا ؟ قط كذبا ليهع جربتم فھل كذاب أنه فتزعمون

 وكان. وهللا ال:  قالوا ؟ كذلك رأيتموه فھل وتخالجا أسجاعا للكھنة رأينا ولقد ، قط تكھن رأيتموه فھل كاھن أنه فتزعمون:  قال

 ثم ، نظر ثم ، نفسه في ففكر ؟ ھو فما:  للوليد قريش فقالت. صدقه كثرة من األمين الصادق يسمى وسلم عليه هللا صلى النبي

 أمر في أي" فكر إنه: " تعالى قوله فذلك ؟ ومواليه وولده وأھله الرجل بين يفرق رأيتموه أما! ساحر إال ھو ما فقال ، عبس
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 فقھر معناھا:  يقول التأويل أھل بعض وكان. لعن أي" فقتل. "فيھما يقول أن يمكنه ماذا نفسه في" وقدر" والقرآن محمد

 :  الشاعر الق ؛ مقتل مذلل وكل وغلب،

 مقتل قلب أعشار في بسھميك...  لتقدحي إال عيناك ذرفت وما

رَ  َكْيفَ {. الدعاء باب من وھو ؛ عذب:  الزھري وقال :  صنيعه من تتعجب للرجل يقال كما ؛ تعجيب} َكْيفَ {:  ناس قال} َقدَّ

 من بضرب فقتل:  وقيل. لعن بعد لعنا لعن أي} قُِتلَ  ُثمَّ { .} اأْلَْمَثالَ  لَكَ  َضَرُبوا َكْيفَ  اْنُظرْ {:  كقوله وذلك ؟ ھذا فعلت كيف

رَ  َكْيفَ { العقوبة من آخر بضرب قتل ثم ، العقوبة } َعَبسَ  ُثمَّ {. ويدفعه الحق يرد شيء بأي} َنَظرَ  ُثمَّ {. قدر حال أي على أي} َقدَّ

 عليه هللا صلى محمد في القول من عليه حملھم ما على قريشا حمل لما أنه وذلك ؛ المؤمنين وجوه في عينيه بين قطب أي

 النبي على وبسر عبس:  قيل.. وجوھھم في فعبس ، اإلسالم إلى فدعوه ، المسلمين من جماعة على مر ، ساحر بأنه وسلم

 اإلبل بأذناب يتعلق ما والعبس. قطب إذا:  وعبوسا عبسا يعبس عبس مصدر مخففا والعبس. دعاه حين وسلم عليه هللا صلى

 :  النجم أبو قال ؛ وأبوالھا عارھاأب من

 األيل قرون الصيف عبس من...  الشول أذنابھن في كأن

 :  خازم أبي بن بشر قول ومنه ؛ والسدي قتادة قال ؛ لونه وتغير وجھه كلح أي} َوَبَسرَ {:  تعالى قوله

 باسره ملمومة بشھباء...  الجفار غداة تميما صبحنا

 :  آخر وقال

 وبسورھا حاجتي عن وإعراضھا...  رأيته ودصد منھا رابني وقد

 يتقدم ال وقف" بسر: " قوم وقال. المحاورة قبل الوجه في البسور وظھور ، المحاورة بعد الوجه في العبوس ظھور إن:  وقيل

 وقد وقف أي وأبسر ، المركب بسر قد:  يذھب ولم يجيء فلم ، المركب وقف إذا اليمن أھل يقول وكذلك:  قالوا. يتأخر وال

 أي} َواْسَتْكَبرَ {. أھله إلى ذاھبا وأعرض ولى أي} أَْدَبرَ  ُثمَّ {. واسود تغير إذا:  البسور بين باسر وجه:  تقول والعرب. أبسرنا

 هللا صلى محمد به أتى الذي ھذا ما أي} َھَذا إِنْ  َفَقالَ {. إليه دعي حين واستكبر اإليمان عن أدبر:  وقيل. يؤمن أن عن تعظم

:  السحر:  قوم وقال). البقرة( سورة في بيانه تقدم وقد. الخديعة:  والسحر. غيره عن يأثره أي} ُيْؤَثرُ  ِسْحرٌ  إاِلَّ { لموس عليه

:  مأثور حديث:  قيل ومنه ؛ غيرك عن ذكرته إذا آثره الحديث أثرت:  قولك مصدر:  واألثره. الحق صورة في الباطل إظھار

 :  القيس امرؤ قال ؛ سلف عن خلف ينقله أي

 اليد كجرح اللسان وجرح...  جاءني غيره نثا عن ولو

 المسند يد عني يؤثر ل...  يزا ال ما القول من لقلت

 :  األعشى وقال ، الدھر آخر:  يريد
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 واآلثر للسامع بين...  تماريتما فيه الذي إن

:  السدي قال ، بالسحر تختدع كما القلوب به يختدع ، خلوقينالم كالم إال ھذا ما أي} اْلَبَشرِ  َقْولُ  إاِلَّ  َھَذا إِنْ {. بين:  ويروى

:  وقيل. ذلك منه تعلم أنه إلى فنسبوه وسلم عليه هللا صلى النبي يجالس كان ، الحضرمي لبني عبد سيار قول من أنه يعنون

 ، قبله النبوة ادعى ممن تلقنه إنما:  وقيل. الكاھن الحضرمي عدي عن:  وقيل. مسيلمة عن:  وقيل. بابل أھل من تلقنه أنه أراد

 .يورث أي ؛ يؤثر سحر أمر إال ھذا إن:  الضرير سعيد أبو قال. منوالھم على فنسج

 .}َسَقرَ  َسأُْصلِيهِ { -26

 .}َسَقرُ  َما أَْدَراكَ  َوَما{ -27

 .}َتَذرُ  َوال ُتْبقِي ال{ -28

اَحةٌ { -29  .}لِْلَبَشرِ  لَوَّ

 ، ولوحته أذابته إذا:  الشمس سقرته من سقر سميت وإنما. حرھا يصلى كي سقر سأدخله أي }َسَقرَ  َسأُْصلِيهِ {:  تعالى قوله

 أن ھريرة أبو وروى. جھنم من السادس الطبق ھي:  عباس ابن قال. والتأنيث للتعريف ينصرف وال. وجھه جلدة وأحرقت

:  الثعلبي ذكره" سقر صاحب قال ؟ أفقر كعباد أي ، رب أي:  فقال ربه موسى سأل: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ال{:  فقال حالھا فسر ثم ، تعظيم كلمة وھي ؟ ھي شيء أي أعلمك وما أي ؛ وصفھا في مبالغة ھذه ؟} َسَقرُ  َما أَْدَراكَ  َوَما{

 تذر فال ، جديدا خلقا عادوني ثم شيئا منھم تبقي ال:  وقيل. أحرقته إال دما وال لحما وال عظما لھم تترك ال أي} َتَذرُ  َوال ُتْبقِي

 لھم تبقي ال:  السدي وقال. جددوا كلما تحرقھم ، ميتا تذره وال حيا فيھا من تبقى ال:  مجاھد وقال. أبدا ھكذا إحراقھم تعاود أن

اَحةٌ { عظما لھم تذر وال لحما  قوله في" سقر" لـ نعت بالرفع" لواحة" العامة وقراءة. غيره إذا الحه من مغيرة أي} لِْلَبَشرِ  لَوَّ

 ، االختصاص على بالنصب" لواحةً " عمر بن وعيسى عاصم بن ونصر العوفي عطية وقرأ} َسَقرُ  َما أَْدَراكَ  َوَما{:  تعالى

 والحر البرد الحه:  تقول والعرب. مجاھد وقاله ؛ الليل من سوادا أشد تدعھا لفحة وجوھھم تلفح:  رزين أبو وقال. للتھويل

 :  الشاعر قول ومنه ، غيره ذاإ:  والحزن والسقم

 الھواجر الحني عمي ابنة يا...  مسافر يا حك ال ما تقول

 :  آخر وقال

 السمائم لوحته لشيء تقول...  شاحبا رأتني أن ھند وتعجب

 :  العجاج بن رؤبة وقال

 للسبق يطوى الضامر تلويحك...  وسنق بدن بعد منه لوح
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 ؛ األخفش قاله ؛ ألھلھا أي للبشر معطشة أنھا والمعنى. غيره أي ولوحه العطش حةال:  يقال ؛ العطش شدة اللوح إن:  وقيل

 :  وأنشد

 الغواديا الرھام هللا بھا سقاھا...  شربة الماء من لوح على سقتني

 أتت السحابة وأرھمت الضعيفة المطرة وھي بالكسر رھمة جمع والرھام ، عطش أي والتاح ، العطش شدة باللوح يعني

 يروھا حتى جھنم لھم تلوح:  كيسان وابن الحسن. عام خمسمائة مسيرة من للبشر تلوح أي" لواحة: " عباس ابن وقال. مبالرھا

َزتِ {:  نظيره. عيانا . واألكثرون األخفش قاله ؛ النار أھل من اإلنس أنه:  أحدھما:  وجھان البشر وفي} لِْلَغاِوينَ  اْلَجِحيمُ  َوُبرِّ

 ، األول التفسير على وھذا ، أبشار البشر وجمع ، وقتادة مجاھد قال ؛ الظاھرة اإلنسان جلدة وھي ، بشرة جمع أنه:  الثاني

 .لمع إذا ، يلوح الشيء الح من ألنه ؛ الجلود ال الناس إال فيه يستقيم فال عباس ابن تفسير على وأما

 .}َعَشرَ  تِْسَعةَ  َعلَْيَھا{ -30

َتُھمْ  َجَعْلَنا َوَما َمالئَِكةً  إاِلَّ  ارِ النَّ  أَْصَحابَ  َجَعْلَنا َوَما{ -31  الَِّذينَ  َوَيْزَدادَ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  لَِيْسَتْيقِنَ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  فِْتَنةً  إاِلَّ  ِعدَّ
ً  آَمُنوا ُ  أََرادَ  َماَذا َواْلَكافُِرونَ  َمَرضٌ  قُلُوبِِھمْ  فِي الَِّذينَ  َولَِيقُولَ  َواْلُمْؤِمُنونَ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َيْرَتابَ  َوال إِيَمانا  َمَثالً  بَِھَذا هللاَّ
ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ   .}لِْلَبَشرِ  ِذْكَرى إاِلَّ  ِھيَ  َوَما ُھوَ  إاِلَّ  َربِّكَ  ُجُنودَ  َيْعلَمُ  َوَما َيَشاءُ  َمنْ  َوَيْھِدي َيَشاءُ  َمنْ  هللاَّ

 عشر تسعة النار جملة على:  قيل ثم. أھلھا فيھا يلقون المالئكة من عشر تسعه سقر على أي} َعَشرَ  ِتْسَعةَ  َعلَْيَھا{:  تعالى قوله

 ملكا عشر تسعة يكون أن ويحتمل ، نقيبا عشر التسعة تكون أن ويحتمل. ملكا عشر وثمانية مالك ؛ خزنتھا ھم المالئكة من

 أن أحرى كان الخالئق جميع أرواح يقبض واحد ملك كان إذاف ، ھذا ينكر وال:  الثعلبي. المفسرين أكثر ھذا وعلى. بأعيانھم

 فكأن: " فقال جھنم خزنة وسلم عليه هللا صلى النبي نعت:  جريج ابن وقال. الخالئق بعض عذاب على عشر تسعة يكون

 وعلى األمة أحدھم يسوق ، الثقلين قوة مثل القوة من ألحدھم ، أشعارھم يجرون ، الصياصي أفواھھم وكأن ، البرق أعينھم

 " .الجبل فوقھم ويرمي ، النار في فيرميھم ، جبل رقبته

 العوام، أبي عند كنا:  قال تميم بني من رجل عن ، قيس بن األزرق عن ، سلمة بن حماد حدثنا:  قال المبارك ابن وذكر:  قلت

اَحةٌ . َتَذرُ  َوال ُتْبقِي ال. َسَقرُ  َما أَْدَراكَ  َوَما{:  اآلية ھذه فقرأ  ألف عشر تسعة ؟ عشر تسعة ما فقال} َعَشرَ  ِتْسَعةَ  َعلَْيَھا. لِْلَبَشرِ  لَوَّ

 وما{:  وجل عز هللا لقول:  فقلت ؟ ذلك تعلم وأنى:  فقال. ملكا عشر تسعة بل ال:  قلت:  قال ؟ ملكا عشر تسعة أو ، ملك

 الضربة فيضرب ، شعبتان لھا مرزبة منھم ملك كل بيد ، ملكا عشر تسعة ھم صدقت:  قال} كفروا للذين فتنة إال عدتھم جعلنا

. ومضر ربيعة من أكثر جھنم في الواحدة بالدفعة يدفع منھم واحد كل:  دينار بن عمرو وعن. ألفا سبعين النار في بھا فيھوي

 نبيكم علمي ھل:  وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من ألناس اليھود من ناس قال:  قال. عبدهللا بن جابر عن الترمذي خرج

 أصحابك غلب محمد يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى رجل فجاء. نبينا نسأل حتى ندري ال:  قالوا ؟ جھنم خزنة عدد

 ندري ال قالوا:  قال" قالوا فماذا: " قال ؟ جھنم خزنة عدد نبيكم يعلم ھل:  يھود سألھم:  قال ؟" غلبوا وماذا: " فقال ؛ اليوم

 هللا أرنا فقالوا نبيھم سألوا قد لكنھم ؟ نبينا نسأل حتى نعلم ال فقالوا ، يعلمون ال عما سئلوا قوم أفغلب: " قال. نبينا نسأل حتى

: قال ؟ جھنم خزنة عدد كم القاسم أبا يا:  قالوا جاؤوا فلما" . الدرمك وھي الجنة تربة عن سائلھم إني! هللا بأعداء علي ، جھرة
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 فسكتوا:  قال" الجنة تربة ما: " وسلم عليه هللا صلى النبي لھم قال. نعم:  قالوا. تسعة مرة وفي عشرة مرة في" وھكذا ھكذا"

 حديث ھذا:  عيسى أبو قال" . الدرمك من الخبز: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ؟ القاسم أبا يا أخبزة:  قالوا ثم ھنيھة

 ، زيد بن عبدالرحمن حدثنا:  قال وھب ابن وذكر. جابر عن الشعبي نع مجالد حديث من الوجه ھذا من نعرفه إنما ، غريب

 " .والمغرب المشرق بين كما أحدھم منكبي بين ما: " جھنم خزنة في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال

 سبعين الضربة لكبت فيدفع بالمقمع يضرب أن منھم الواحد وقوة ، سنة مسيرة منھم الواحد منكبي بين ما:  عباس ابن وقال

 .جھنم قعر في إنسان ألف

 هللا قال كما ؛ عنھا تعجز فالعبارة جملتھم وأما ، والنقباء الرؤساء ھم ، عشر التسعة ھؤالء أن هللا شاء إن والصحيح:  قلت

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مسعود بن عبدهللا عن الصحيح في ثبت وقد} ُھوَ  إاِلَّ  َربِّكَ  ُجُنودَ  َيْعلَمُ  َوَما{:  تعالى

 لما:  والضحاك وقتادة عباس ابن وقال" . يجرونھا ملك ألف سبعون زمام كل مع زمام ألف سبعون لھا يومئذ بجھنم يؤتى"

 ، عشر تسعة جھنم خزنة أن يخبركم كبشة أبي بن أسمع! أمھاتكم ثكلتكم:  لقريش جھل أبو قال} َعَشرَ  تِْسَعةَ  َعلَْيَھا{:  نزل

 كلدة بن األسود أبو فقال:  السدي قال! منھم بواحد يبطشوا أن منكم عشرة كل فيعجز ، والشجعان -  العدد أي - الدھم وأنتم

 إلى تمرون ثم ، التسعة األيسر وبمنكبي ، المالئكة من عشرة األيمن بمنكبي أدفع أنا ، عشر التسعة يھولنكم ال:  الجمحي

 قال جھل أبا إن:  وقيل. اثنين أنتم واكفوني ، عشر سبعة أكفيكم أنا قال كلدة بن الحرث أن:  ةرواي في. مستھزئا يقولھا الجنة؛

 إاِلَّ  النَّارِ  أَْصَحابَ  َجَعْلَنا َوَما{:  تعالى قوله فنزل ؟ النار من تخرجون ثم ، منھم بواحد يبطشوا أن منكم مائة كل أفيعجز

 فال ، واإلنس الجن من المعذبين جنس خالف ألنھم مالئكة جعلھم:  وقيل. البتھممغ فتتعاطون رجاال نجعلھم لم أي} َمالِئَكةً 

 فتؤمن ، له وبالغضب هللا بحق هللا خلق أقوم وألنھم ؛ إليھم يستروحون وال ، والرقة الرأفة من المجانس يأخذ ما يأخذھم

 وجه غير من عباس ابن عن وروي. بلية أي} فِْتَنةً  إاِلَّ  َتُھمْ ِعدَّ  َجَعْلَنا َوَما{. بطشا وأقواھم بأسا هللا خلق أشد وألنھم ؛ ھوادتھم

. }فِْتَنَتُكمْ  ُذوقُوا. ُيْفَتُنونَ  النَّارِ  َعلَى ُھمْ  َيْومَ {:  تعالى قال كما ، عذابا إال:  وقيل. وذويه جھل أبا يريد ، كفروا للذين ضاللة:  قال

 بن جعفر أبو وقرأ". عشر تسعة" العامة قراءة:  قراءات سبع "عشر تسعة" وفي. العذاب وسبب كفرھم سبب ذلك جعلنا أي

 تسعة" مالك بن أنس وعن. الھاء بضم" عشر تسعة" عباس ابن وعن. العين بإسكان" عشر تسعة" سليمان بن وطلحة القعقاع

 العين أسكن" عشر تسعة" قرأ من:  وقال المھدوي ذكرھا" أعشر تسعة" أيضا وعنه". وعشر تسعة" أيضا وعنه" وعشر

 التنوين وحذف ، تسعة على عشرا وعطف ، التركيب قبل األصل على به جاء" وعشر تسعة" قرأ ومن. الحركات لتوالي

 أراد كأنه ؛ التداخل من فكأنه" عشر تسعة" قرأ ومن. عليھا السكوت نية على عشر من الراء وأسكن ، االستعمال لكثرة

 أبو أنكرھا وقد ، معروف فغير" : أعشر تسعة" وأما. وأسكن البناء راجع مث ، التأنيث ھاء فرفع ، التركيب وترك العطف

. النحويين عند وجه لذلك وليس ، الھمزة من بدل والواو" أعشر تسعة" على محمولة ألنھا" وعشر تسعة" وكذلك. حاتم

 .وأيمن يمين مثل ، عشير جمع" أعشر تسعة: " وقرئ:  الزمخشري

 قال ؛ عندھم لما موافقة جھنم خزنة عدة أن واإلنجيل التوراة أعطوا الذين ليوقن أي} اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  لَِيْسَتْيقِنَ {:  تعالى قوله

. الكل يريد أنه ويحتمل. سالم بن كعبدهللا منھم آمنوا الذين يريد أنه يحتمل ثم. وغيرھم ومجاھد والضحاك وقتادة عباس ابن

ً إِ  آَمُنوا الَِّذينَ  َوَيْزَدادَ { . جھنم خزنة بعدد لتصديقھم إيمانا ازدادوا ثم ، آمنوا هللا كتاب في بما صدقوا كلما ألنھم ؛ بذلك} يَمانا



51 

 

 هللا صلى محمد أصحاب من المصدقون أي" والمؤمنون" الكتاب أعطوا أي} اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ { يشك وال أي} َيْرَتابَ  َوال{

 أھل منافقي من ونفاق شك صدورھم في أي} َمَرضٌ  قُلُوِبِھمْ  فِي الَِّذينَ  َولَِيقُولَ {. عشر عةتس جھنم خزنة عدة أن في وسلم عليه

 وليقول أي ؛ المعنى:  وقيل. بالمدينة نجم وإنما نفاق بمكة يكن ولم الھجرة بعد الزمان مستقبل في ينجمون الذين ، المدينة

ُ  أََرادَ  َماَذا{ والنصارى اليھود أي} َواْلَكافُِرونَ {. الھجرة بعد الزمان مستقبل في ينجمون الذين المنافقون  يعني} َمَثالً  بَِھَذا هللاَّ

" الكافرون"و الخالف اآلية ھذه في فالمرض ؛ نفاق بمكة يكن ولم مكية السورة:  الفضل بن الحسين وقال. جھنم خزنة بعدد

 كان مكة أھل ألن ؛ واالرتياب الشك:  بالمرض يراد أن ويجوز. المفسرين أكثر األول القول وعلى. العرب مشركو أي

 ذكره الذي العدد" بھذا" أراد ما أي" هللا أراد ماذا: " عنھم إخبارا تعالى وقوله بالكذب قاطعين وبعضھم ، شاكين أكثرھم

 عنھا والخبر حديثھا أي" المتقون وعد التي الجنة مثل: " ومنه ؛ الحديث المثل:  الليث قال. الحديث من ھذا ما أي حديثا،

ُ  ُيِضلُّ { جھنم لخزنة المنكرين وأصحابه جھل أبا هللا كإضالل أي} َكَذلِكَ {  ويرشد أي} َوَيْھِدي َيَشاءُ  َمنْ { ويعمي يخزي أي} هللاَّ

ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ : "  وقيل. وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب كإرشاد} َيَشاءُ  َمنْ {  من" ليھاإ" ويھدي يشاء من" الجنة عن"  هللاَّ

 جل هللا إال أي" ھو إال" النار أھل لتعذيب خلقھم الذين ربك مالئكة عدد يدري وما أي} ُھوَ  إاِلَّ  َربِّكَ  ُجُنودَ  َيْعلَمُ  َوَما{". يشاء

 وسلم عليه هللا صلى النبي أن:  عباس ابن وعن! عشر تسعة إال الجنود من لمحمد أما:  قال حين جھل ألبي جواب وھذا ثناؤه

 عليه هللا صلى النبي فخشي ، وكذا بكذا يأمرك ربك إن:  فقال ملك فأتى ، عنده فجلس جبريل فأتاه ، حنين غنائم يقسم كان

 قال:  األوزاعي وقال. أعرف ربك مالئكة كل وما ملك ھو:  فقال ؟" أتعرفه جبريل يا: " فقال ، شيطانا يكون أن وسلم

:  قال ؟ سبط كل عدة كم:  قال. سبطا عشر اثني:  قال ؟ رب يا عدتھم كم قال .مالئكتي قال ؟ السماء في من رب يا: "موسى

 موضع فيھا ما ، تئط أن لھا وحق السماء أطت: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن الترمذي وفي. الثعلبي ذكرھما" التراب عدد

 " .ساجدا  جبھته واضع وملك إال أصابع أربع

 إال" سقر ھي التي النار ھذه وما أي" ھي وما: " وقيل. والقرآن والحجج الدالئل يعني} لِْلَبَشرِ  ِذْكَرى إاِلَّ  ِھيَ  َوَما{:  تعالى قوله

 ذكرى إال" العدة ھذه ما أي:  وقيل. الزجاج قال. اآلخرة لنار تذكرة الدنيا نار:  وقيل. للخلق أي" للبشر" عظة أي" ذكري

:  تعالى قوله في ھذا على فالكناية ؛ وأنصار أعوان إلى يحتاج ال وأنه ، تعالى هللا قدرة كمال ويعلموا ليتذكروا أي" للبشر

 .مذكور أقرب ألنه ؛ الجنود إلى ترجع} ِھيَ  َوَما{

 .}أَْدَبرَ  إِذْ  َواللَّْيلِ { -33. }َواْلَقَمرِ  َكالَّ { -32

ْبحِ { -34 َھا{ -35. }أَْسَفرَ  إَِذا َوالصُّ  .}اْلُكَبرِ  إَلِْحَدى إِنَّ

مَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  لَِمنْ { - 37. }للبشر نذيرا{ -36 رَ  أَوْ  َيَتَقدَّ  .}َيَتأَخَّ

 .}اليمين أصحاب إال{ -39. }َرِھيَنةٌ  َكَسَبتْ  بَِما َنْفسٍ  ُكلُّ { -38

 .}اْلُمْجِرِمينَ  َعنِ { -41. }َيَتَساَءلُونَ  َجنَّاتٍ  فِي{ -40

 .}اْلُمَصلِّينَ  ِمنَ  َنكُ  مْ لَ  َقالُوا{ -43. }َسَقرَ  فِي َسلََكُكمْ  َما{ -42
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ا{ -45. }اْلِمْسِكينَ  ُنْطِعمُ  َنكُ  َولَمْ { -44  .}اْلَخائِِضينَ  َمعَ  َنُخوضُ  َوُكنَّ

ا{  -46 ينِ  بَِيْومِ  ُنَكذِّبُ  َوُكنَّ  .}اليقين أتانا حتى{ -47} الدِّ

افِِعينَ  َشَفاَعةُ  َتْنَفُعُھمْ  َفَما{ -48  .}الشَّ

 على يوقف فال ؛ والقمر حقا المعنى:  وقيل. والقمر أي التقدير ، للقسم صلة" كال: " الفراء قال} ْلَقَمرِ َوا َكالَّ {:  تعالى قوله

 األمر ليس أي ؛ جھنم خزنة يقاومون أنھم زعموا للذين ردا وجعلھا ، عليھا الوقف الطبري وأجاز" كال" على التقديرين ھذين

 وكذلك ولى أي} أَْدَبرَ  إِْذا َواللَّْيلِ {:  فقال ، بعده وبما بالقمر وعز جل ذلك على سمأق ثم. النار خزنة يقاوم أنه زعم من يقول كما

 وكذلك ، وأدبر دبر يقال ؛ بمعنى لغتان وھما ألف بغير" دبر"و بألف" إذا" الباقون" أدبر إذ" وحفص وحمزة نافع وقرأ". دبر"

 :  السلمي الشريد بن عمرو بن صخر قال ؛ والمدابر الدابر أمس:  قالوا وقد. وأقبل الليل قبل

 الدابر أمس مثل مرة وتركت...  وموحدا ثناء قتلناكم ولقد

 .واألخفش الفراء قول وھذا. المدبر ويروي

:  تعالى قوله عن عباس ابن سألت:  مجاھد وقال. اإلدبار في أخذ:  وأدبر ، مضى إذا:  الليل دبر:  اللغة أھل بعض وقال

 ، بألفين" أدبر إذا والليل" السميقع بن محمد وقرأ. الليل دبر حين ھذا ، مجاھد يا:  قال دبر إذا حتى فسكت} ْدَبرَ أَ  إِْذا َواللَّْيلِ {

 من جاء إذا:  فالن دبر العرب قول من ، أقبل فيعني" دبر" قرأ من قطرب وقال. بألفين وأبي عبدهللا مصحف في وكذلك

 واختار. البعير ظھر يدبر إنما ،" أدبر: " الصواب:  عنه رواية في عباس بنا وقال. قريش لغة وھي:  عمرو أبو قال. خلفي

ْبحِ {:  يقول تراه أال ؛ تليه التي للحروف موافقة أكثر ألنھا:  قال" أدبر إذا: " عبيد أبو  أحدھما يكون فكيف ،} أَْسَفرَ  إَِذا َوالصُّ

. باأللف" أسفر" العامة وقراءة. ضاء" : أسفر" ومعنى". إذا" قبهيتع وإنما" إذ" تعقبه قسم القرآن في وليس" إذا" واآلخر" إذ"

 .أضاء إذا:  وأسفر فالن وجه سفر:  يقال. لغتان وھما". سفر: " السميقع ابن وقرأ

 ، اإلسفار إلى طولوھا:  ويقال ، مسفرين الصبح صالة صلوا أي" لألجر أعظم فإنه ، بالفجر أسفروا: " الحديث وفي

 سفر) من( يكون أن ويجوز. سافر فھي وجھھا عن كشفت المرأة وسفرت ، أشرق أي حسنا وجھه وأسفر. ةاإلنار: واإلسفار

 ألن سفيرا سمي إنما:  يقال ؛ وتحات الشجر ورق من سقط لما:  السفير ومنه ؛ يكنس أي ، البيت يسفر كما ، كنسه أي الظالم

 .المكنسة:  والمسفرة. تكنسه أي تسفره الريح

َھا{ : تعالى قوله  مقاتل تفسير وفي. الدواھي إلحدى أي" الكبر إلحدى" النار ھذه إن أي ؛ القسم جواب} اْلُكَبرِ  إَلِْحَدى إِنَّ

 أي" الكبر إلحدى" وسلم عليه هللا صلى بمحمد تكذيبھم إن أي" إنھا" عباس ابن عن وروي. النار أسماء من اسم" : الكبر"

 :  الراجز قال ؛ العقوبات من العظائم ھي:  والكبر. الكبر إلحدى الساعة قيام إن أي:  وقيل. الكبائر من لكبيرة

 الغير وصماء الدھر داھية...  الكبر إحدى نزلت المعلى ابن يا
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 ، للتأنيث ابتداء بني اسم وھو) إلحدى( العامة وقرأ. والعظم والعظمى ، والصغر الصغرى مثل كبرى ،) الكبر( وواحدة

 كثير ابن عن حازم بن جرير وروى. الوصل في تذھب ال ، قطع ألف وألفه ، وأخرى عقبى نحو ؛ المذكر على مبنيا وليس

 الحال على نصب فھو} لِْلَبَشرِ  َنِذيراً { الموصوفة النار ھذه أن أي ؛ النار يريد" للبشر نذيرا. "الھمزة بحذف" الكبر لحدى إنھا"

 امرأة:  كقولھم ؛ النسب معنى على إنذار ذات أراد أو ، العذاب نىمع معناه ألن ؛ وذكر. الزجاج قال" إنھا" في المضمر من

 بشيء الخالئق أنذر ما وهللا:  الحسن وقال. المؤنث به يوصف ولذلك ، كالنكير مصدر:  النذير:  الخليل وقال. وطاھر طالق

 في" قم" من حال" فنذيرا" لھم مخوفا أي ، للبشر نذيرا قم أي ؛ وسلم عليه هللا صلى محمد بالنذير المراد:  وقيل. منھا أدھى

 وقال:  األنباري ابن. الفراء وأنكره عباس ابن عن وروي ، زيد وابن الفارسي علي أبو قال} َفأَْنِذرْ  قُمْ {:  قال حين السورة أول

 هللا صفة من ھو .وقيل. بينھما فيما طال قد الكالم ألن ؛ قبيح وھذا". للبشر نذيرا قم المدثر أيھا يا" معناه المفسرين بعض

 لكم أنا:  وجل عز هللا يقول:  قال" للبشر نذيرا" رزين أبي عن سميع بن إسماعيل حدثنا:  الضرير معاوية أبو روى. تعالى

:  وقيل. البشر بذلك منذرا} َمالِئَكةً  إاِلَّ  النَّارِ  أَْصَحابَ  َجَعْلَنا َوَما{ أي ؛ الحال على نصب ھذا على) نذيرا(و. فاتقوھا نذير منھا

 قال. للبشر إنذار:  قال كأنه ، المصدر موضع في ھو:  وقيل. } َربِّكَ  ُجُنودَ  َيْعلَمُ  َوَما{:  تعالى قوله في" ھو" من حال ھو

 ھذا فعلى ؛ إنذاري أي} َنِذيرِ  َكانَ  َفَكْيفَ {:  تعالى كقوله فھو ؛ إنذارا أنذر أي ، اإلنذار بمعنى النذير يكون أن يجوز:  الفراء

 بالرفع" نذير" عبلة أبي ابن وقرأ. فعل بإضمار منصوب ھو:  وقيل. إنذارا أي} َفأَْنِذرْ  قُمْ { أي ؛ السورة أول إلى راجعا ونيك

 .والوعيد الوعد من تضمنه لما ، للبشر نذير القرآن إن أي:  وقيل. ھو إضمار على

مَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  لَِمنْ {:  تعالى قوله َ  أَوْ  َيَتَقدَّ رَ َيَتأ  ، والطاعة الخير إلى يتقدم أن منكم شاء لمن نذيرا أي ،" بنذيرا" متعلقة الالم} خَّ

 قال. عنه} اْلُمْسَتأِْخِرينَ  َعلِْمَنا َولََقدْ { الخير في أي} ِمْنُكمْ  اْلُمْسَتْقِدِمينَ  َعلِْمَنا َولََقدْ {:  نظيره ؛ والمعصية الشر إلى يتأخر أو

 أھل بعض وقال. } َفْلَيْكفُرْ  َشاءَ  َوَمنْ  َفْلُيْؤِمنْ  َشاءَ  َفَمنْ {:  تعالى كقوله ؛ الخبر مخرج خرج نوإ وتھديد وعيد ھذا:  الحسن

 ابن وكان. الكفر والتأخير ، اإليمان والتقديم ، ثناؤه جل با متصلة فالمشيئة ، يتأخر أو يتقدم أن هللا شاء لمن معناه:  التأويل

 ومن ، ينقطع ال بثواب جوزي وسلم عليه هللا صلى بمحمد واإليمان الطاعة إلى تقدم من أن وإعالم تھديد ھذا:  يقول عباس

 .ينقطع ال عقابا عوقب وسلم عليه هللا صلى محمدا وكذب الطاعة عن تأخر

مَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  لَِمنْ {:  السدي وقال رَ  أَوْ { ، ذكرھا المتقدم النار إلى} َيَتَقدَّ  .الجنة إلى عنھا} َيَتأَخَّ

 تأنيث" رھينة" وليست. أوبقھا وإما خلصھا إما ، بعملھا مأخوذة ، بكسبھا مرتھنة أي} َرِھيَنةٌ  َكَسَبتْ  ِبَما َنْفسٍ  ُكلُّ {:  تعالى قوله

 ىبمعن فعيال ألن ؛ رھين لقيل الصفة قصدت لو ألنه ؛ النفس لتأنيث} َرِھينٌ  َكَسبَ  ِبَما اْمِرئٍ  ُكلُّ {:  تعالى قوله في رھين

 رھين؛ كسبت بما نفس كل:  قيل كأنه ؛ الشتم بمعنى كالشتيمة الرھن بمعنى اسم ھو وإنما. والمؤنث المذكر فيه يستوي مفعول

 :  الحماسة بيت ومنه

 وجندل تراب ذي رمس رھينة...  كويكب نعف بالنعف الذي أبعد

. بذنوبھم يرتھنون ال فإنھم} اْلَيِمينِ  أَْصَحاب إاِلَّ { مفكوك غير هللا عند بكسبھا رھن نفس كل:  والمعنى. رمس رھن قال كأنه

 .المالئكة:  عباس ابن فقال ؛ تعيينھم في واختلف
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 ابن عن ونحوه ، الحسنى هللا من لھم سبقت الذين:  الضحاك. بكسبھم فيرتھنوا يكتسبوا لم المسلمين أوالد:  طالب أبي بن علي

 ھم:  أيضا مقاتل قال وكذا. يحاسبون ال فإنھم ، الجنة أھل وھم" اليمين حابأص إال" محاسبة بعملھا نفس كل:  قال ؛ جريج

:  كيسان وابن الحسن وقال. أبالي وال الجنة في ھؤالء:  لھم هللا قال حين الميثاق يوم آدم يمين عن كانوا الذين الجنة أصحاب

 وقيل. المسلمون ھم:  قال عباس ابن عن ظبيان بيأ وعن. عليھم كان ما أدوا ألنھم ؛ بمرتھنين ليسوا المخلصون المسلمون ھم

 أصحاب وشيعتنا نحن:  الباقر جعفر أبو وقال. بأيمانھم كتبھم يعطون الذين ھم:  وقيل. اإليمان وأھل الحق أصحاب إال: 

 ألنھم ، الرھن في ايدخلو فلم ، لخدمته هللا اختارھم الذين ھم:  الحكم وقال. المرتھنون فھم البيت أھل أبغضنا من وكل ، اليمين

 الفضل على اعتمد من إال ، شر أو خير من بكسبھا مأخوذة نفس كل:  القاسم وقال. يضرھم لم وكسبھم وصفوته هللا خدام

. به مأخوذ غير فھو الفضل على اعتمد من وكل ، مرھون فھو الكسب على اعتمد من فكل ، والخدمة الكسب دون ، والرحمة

: تقول كما} َسَقرَ  فِي{ أدخلكم أي} َسلََكُكمْ  َما{ المشركين أي} اْلُمْجِرِمينَ  َعنِ { يسألون أي} َيَتَساَءلُونَ { تينبسا في أي} َجنَّاتٍ  فِي{

. فالن يا:  له فيقول ، باسمه النار أھل من الرجل الجنة أھل من الرجل فيسأل:  الكلبي قال. فيه أدخلته أي كذا في الخيط سلكت

" سقر في سلككم ما فالن يا" الخطاب بن عمر قرأ:  قال وعنه ؟" سقر في سلكك ما فالن يا" زبيرال بن عبدهللا قراءة وفي

 .األنباري بن بكر أبو قال ؛ القرآن في طعن من زعم كما قرآن أنھا ال ؛ التفسير على قراءة وھي

:  الفراء قال". سقر في سلككم ما: " لھم فيقولون المشركين المالئكة فتسأل ، أقربائھم عن المالئكة يسألون المؤمنين إن:  وقيل

 أي} اْلُمَصلِّينَ  ِمنَ  َنكُ  لَمْ { النار أھل يعني} َقالُوا{. الذنوب يعرفون ال ألنھم ؛ الولدان اليمين أصحاب أن يقوي ما ھذا في

ا{. نتصدق نك لم أي} اْلِمْسِكينَ  ُنْطِعمُ  َنكُ  َولَمْ {. يصلون الذين المؤمنين  الباطل أھل نخالط كنا أي} اْلَخاِئِضينَ  عَ مَ  َنُخوضُ  َوُكنَّ

 ، كاھن -  هللا لعنھم - قولھم وھو ، وسلم عليه هللا صلى محمد أمر في الخائضين مع نخوض:  زيد ابن وقال. باطلھم في

 .ساحر ، شاعر ، مجنون

 نكن ولم أتباعا وكنا:  اهمعن وقيل. معه غوينا غاو غوى كلما:  قتادة وقال. المكذبين مع نكذب وكنا أي:  السدي وقال

ا{. متبوعين ينِ  ِبَيْومِ  ُنَكذِّبُ  َوُكنَّ  بنا ونزل جاءنا أي} اْلَيقِينُ  أََتاَنا َحتَّى{. والحكم الجزاء يوم ، القيامة بيوم نصدق نك لم أي} الدِّ

 .} اْلَيقِينُ  َيأِْتَيكَ  َحتَّى َربَّكَ  َواْعُبدْ {:  تعالى قوله ومنه ؛ الموت

افِِعينَ  َشَفاَعةُ  َتْنَفُعُھمْ  َفَما{:  تعالى قوله  عذبوا التوحيد أھل من قوما أن وذلك ؛ للمذنبين الشفاعة صحة على دليل ھذا} الشَّ

 .فيھم يشفع شفيع للكفار وليس ، النار من فأخرجوا ، والشفاعة بتوحيدھم هللا فرحمھم ، فيھم شفع ثم ، بذنوبھم

 أو موسى ثم ، إبراھيم ثم ، جبريل:  أربعة رابع وسلم عليه هللا صلى نبيكم يشفع : عنه هللا رضي مسعود بن عبدهللا وقال

 فيقال ، جھنم في قوم ويبقى ، الشھداء ثم ، الصديقون ثم ، النبيون ثم ، المالئكة ثم ، وسلم عليه هللا صلى نبيكم ثم ، عيسى

افِِعينَ  َشَفاَعةُ  َتْنَفُعُھمْ  َفَما{:  قوله إلى} اْلِمْسِكينَ  ُنْطِعمُ  َنكُ  َولَمْ . المصلين من نك لم قالوا َسَقرَ  فِي َسلََكُكمْ  َما{: لھم  عبدهللا قال} الشَّ

 ).التذكرة( كتاب في إسناده ذكرنا وقد ؛ جھنم في يبقون الذين ھم فھؤالء:  مسعود بن

ْذِكَرةِ  َعنِ  لَُھمْ  َفَما{ -49  .}ُمْعِرِضينَ  التَّ

ُھمْ { -50  .}ْنفَِرةٌ ُمْستَ  ُحُمرٌ  َكأَنَّ
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تْ { -51  .}َقْسَوَرةٍ  ِمنْ  َفرَّ

ً  ُيْؤَتى أَنْ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  ُكلُّ  ُيِريدُ  َبلْ { -52 َرةً  ُصُحفا  .}ُمَنشَّ

 .}اآْلِخَرةَ  َيَخافُونَ  ال َبلْ  َكالَّ { -53

ْذِكَرةِ  َعنِ  لَُھمْ  َفَما{:  تعالى قوله  اإلعراض:  مقاتل تفسير وفي. به تمجئ عما وولوا أعرضوا مكة ألھل فما أي} ُمْعِرِضينَ  التَّ

 من الحال على نصب" معرضين"و. فيه بما العمل ترك اآلخر والوجه ، واإلنكار الجحود أحدھما:  وجھين من القرآن عن

ُھمْ {. الفعل معنى على الحال فانتصاب ؛ الفعل معنى الالم وفي" لھم" في والميم الھاء  من فرارھم في الكفار ھؤالء كأن أي} َكأَنَّ

 .الوحشية الحمر أراد:  عباس ابن قال} ُمْسَتْنفَِرةٌ  ُحُمرٌ { وسلم عليه هللا صلى محمد

 نفرت. يقال. نافرة أي ، بالكسر الباقون. حاتم وأبو عبيد أبو واختاره ؛ مذعورة منفرة أي ، الفاء بفتح عامر وابن نافع وقرأ

 :  الفراء وأنشد ، واستسخرت وسخرت ، واستعجبت عجبت مثل ؛ بمعنى واستنفرت

 لغرب عمدن أحمرة إثر في...  مستنفر إنه حمارك أمسك

تْ {:  تعالى قوله  .يرمونھا رماة من أي} َقْسَوَرةٍ  ِمنْ { وھربت نفرت أي} َفرَّ

 والضحاك وقتادة ومجاھد وعكرمة جبير بن سعيد قال وكذا. القسورة وجمعه ، الرامي القسورة إن:  اللغة أھل بعض وقال

:  وقيل. األشعري موسى أبي عن] ظبيان[ وأبو عباس ابن عن عطاء ورواه ، والصيادون الرماة ھم:  القسورة:  سانكي وابن

 الوحشية والحمر ، السباع يقھر إنه ؛ أي القھر بمعنى العسر من:  عرفة ابن. أيضا عباس وابن ھريرة أبو قال ؛ األسد إنه

 عصب ولكنھا ، العرب من أحد لغة في األسد القسورة أعلم ما:  قال عباس ابن عن جمرة أبو وروى. السباع من تھرب

 :  وأنشد ، الرجال جمع فالقسورة:  قال ؛ الرجال

 القسورة وأھل الجن أخوالھا...  لخيرة خيرة كوني بنت يا

 لقسورةا:  أيضا وعنه. الصيادين حبال من أي" قسورة من فرت: " أيضا وعنه. وأصواتھم حسھم أي الناس ركز:  وعنه

:  القسورة:  األعرابي ابن وقال. أريا:  النبط وبلسان ، شير:  فارس وبلسان ؛ الرماة:  الحبشة وبلسان ، األسد:  العرب بلسان

 وقال. قسورة الليل سواد آلخر يقال وال ، الليل سواد أول ھو:  وقيل. أيضا عكرمة وقاله. الليل ظلمة من فرت أي ؛ الليل أول

 :  ربيعة بن لبيد وقال. وقسور قسورة فھو العرب عند شديد وكل ، أقوياء رجال نم:  أسلم بن زيد

 القساور العائدون الرجال أتانا...  ندينا في ھتفة ھتفنا ما إذا

ً  ُيْؤَتى أَنْ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  ُكلُّ  ُيِريدُ  َبلْ {:  تعالى قوله َرةً  ُصُحفا  قريش من وجماعة جھل أبا أن وذلك ؛ مفتوحة كتبا يعطى أي} ُمَنشَّ

 َولَنْ {:  نظيره. وسلم عليه هللا صلى ، محمدا إليكم أرسلت قد إني:  فيھا مكتوب العالمين رب من بكتب ايتنا! محمد يا:  قالوا

لَ  َحتَّى لُِرقِيِّكَ  ُنْؤِمنَ  ً  َعلَْيَنا ُتَنزِّ  منا رجل كل عند صبحفلي صادقا محمد كان إن يقولون كانوا:  عباس ابن وقال. } َنْقَرأُهُ  ِكَتابا



56 

 

 أن بلغنا:  المشركون قال:  الكلبي وقال. عمل بغير يعطوا أن أرادوا:  الوراق مطر قال. النار من وأمنه براءته فيھا صحيفة

 كل على ينزل أن أرادوا:  مجاھد وقال. ذلك بمثل فأتنا ، وكفارته ذنبه مكتوبا رأسه عند يصبح كان إسرائيل بني من الرجل

 موضع الصحف فجعلت ، جميل بذكر يذكر أن المعنى:  وقيل. فالن بن فالن إلى:  وجل عز هللا من فيه كتاب منھم واحد

. حقا:  وقيل. ذلك يكون ليس أي} َكالَّ { ؟ ذلك نرى ال بالنا فما عليه تكتب اإلنسان ذنوب كانت إذا:  وقالوا. مجازا الذكر

. بالدنيا اغترارا ، اآلخرة يخافون ال ألنھم يتمنون ما أعطيھم ال أي} اآْلِخَرةَ  َيَخافُونَ  ال َبلْ  َكالَّ {. لقولھم رد ألنه ؛ أجود واألول

 نشرت:  يقال إنما. فشاذ النون وأما ، فتخفيف الحاء تسكين فأما ، والنون الحاء بسكون" منشرة صحفا" جبير بن سعيد وقرأ

 أنشر على فجاء ، حييت نشرت فإذا ، بطيھا ميتة كأنھا لميتبا الصحيفة شبه يكون أن ويجوز. أنشرت يقال وال وشبھه الثوب

 .فيه لغة فھي ، الميت هللا نشر فيه فقيل ، الثوب بنشر الميت إحياء شبه كما ، الميت هللا

 .}َتْذِكَرةٌ  إِنَّهُ  َكالَّ { -54

 .}َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ { -55

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  َيْذُكُرونَ  َوَما{ -56 ْقَوى أَْھلُ  ُھوَ  هللاَّ  }اْلَمْغفَِرةِ  َوأَْھلُ  التَّ

 أَنْ  إاِلَّ { يتعظون وما أي} َيْذُكُرونَ  َوَما{. به اتعظ أي} َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ {. عظة القرآن إن حقا أي} َتْذِكَرةٌ  إِنَّهُ  َكالَّ {:  تعالى قوله

ُ  َيَشاءَ   ؛ عبيد أبو واختاره بالياء" يذكرون" العامة وقراءة. لھم ذلك هللا بمشيئة إال والتذكر االتعاظ على يقدرون ليس أي} هللاَّ

 ھو. "تخفيفھا على واتفقوا أعم ألنه ، حاتم أبو واختاره ، بالتاء ويعقوب نافع وقرأ". اآلخرة يخافون ال بل كال: " تعالى لقوله

 ھذه في قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن مالك بن أنس عن ماجة ابن وسنن الترمذي في" المغفرة وأھل التقوى أھل

ْقَوى أَْھلُ  ُھوَ {:  اآلية  أھل فأنا إلھا معي يجعل فلم اتقاني فمن أتقى أن أھل أنا وتعالى تبارك هللا قال: " قال} اْلَمْغفَِرةِ  َوأَْھلُ  التَّ

 الذنوب من إليه تاب لمن رةالمغف أھل ھو:  التفسير بعض وفي. غريب حسن حديث:  فيه وقال ، الترمذي لفظ" له أغفر أن

 .الكبار الذنوب باجتناب ، الصغار للذنوب أيضا المغفرة وأھل ، الكبار

 ].الرحيم الغفور وأنا ، وأرحمه[ له أغفر أن أھال كنت يفعل لم فإن ، عبدي يتقيني أن أھل أنا:  نصر بن محمد وقال
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 القيامة سورةتفسير 

 آية وثالثون تسع وھي ، مكية

ْحَمنِ  ْهللاِ  ِبْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

 .}اْلقَِياَمةِ  بَِيْومِ  أُْقِسمُ  ال{ -1

اَمةِ  بِالنَّْفسِ  أُْقِسمُ  َوال{ -2  .}اللَّوَّ

 .}ِعَظاَمهُ  َنْجَمعَ  أَلَّنْ  اأْلِْنَسانُ  أََيْحَسبُ { -3

يَ  أَنْ  َعلَى َقاِدِرينَ  َبلَى{ -4  .}َبَناَنهُ  ُنَسوِّ

 .}أمامه ليفجر اإلنسان يريد بل{ -5

 .}القيامة يوم أيان يسئل{ -6

 ، ببعض بعضه متصل القرآن ألن ؛ السورة أول في وقوعھا وجاز ، صلة" ال" إن:  قيل} اْلقَِياَمةِ  ِبَيْومِ  أُْقِسمُ  ال{:  تعالى قوله

َھا َيا َوَقالُوا{:  تعالى كقوله ؛ أخرى سورة في جوابه ويجيء سورة في الشيء يذكر قد ولھذا ؛ واحد كالم حكم في فھو  الَِّذي أَيُّ

لَ  ْكرُ  َعلَْيهِ  ُنزِّ  ؛ القيامة بيوم أقسم:  الكالم ومعنى. } ِبَمْجُنونٍ  َربِّكَ  ِبِنْعَمةِ  أَْنتَ  َما{:  أخرى سورة في وجوابه. } لََمْجُنونٌ  إِنَّكَ  الذِّ

 :  الشاعر قول ومثله ؛ عبيدة وأبو جبير وابن عباس ابن قال

 يتقطع ال القلب صميم فكاد...  صبابة فاعترتني ليلى تذكرت

 زيادة" ال: " بعضھم قال" ال: " تفسير في واختلفوا. أقسم" : أقسم ال" معنى أن المفسرون أجمع:  السمرقندي الليث أبو وحكى

 ، تسجد أن يعني. } تسجد ال أن منعك ما قال{:  أخرى آية في قال كما) ال( زيادة العرب كالم في ويجري ، للزينة الكالم في

 .زعمتم كما األمر ليس:  فقال ، البعث أنكروا حيث لكالمھم رد" : ال: " بعضھم وقال

 ألن ؛ صلة يجعل ثم بجحد يبدأ أن يجوز وال ، صلة" ال" يقولون النحويين من وكثير:  الفراء قال ؛ الفراء قول وھذا:  قلت

 والجنة البعث أنكروا الذين على بالرد جاء القرآن ولكن ، فيه جحد ال خبر من جحد فيه خبر يعرف لم كذلك كان لو ھذا

 قد لكالم رد" فال" أفعل ال وهللا ال كقولھم وذلك) المبتدأ وغير منه المبتدأ الكالم من كثير في( عليھم بالرد اإلقسام فجاء والنار،

 :  القيس المرئ الفراء غير وأنشد. أنكروه اقوم أكذبت كأنك ، لحق القيامة إن وهللا ال:  كقولك وذلك ، مضى

 أفر أني القوم يدعي ال...  العامري ابنة وأبيك فال
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 :  سلمى بن غوية وقال

 أبالي ما بك فال لتحزنني...  باحتمال أمامة نادت أال

 على دخلت تأكيد الم كأنھا ؛ ألف بغير" ألقسم" يقرأ الجھة ھذه يعرف ال من وكان:  الفراء قال. الرد في القسم توكيد وفائدتھا

 أي} اْلقَِياَمةِ  ِبَيْومِ { ھرمز وابن والزھري كثير وابن الحسن قراءة وھي با ألقسم:  تقول العرب ألن ؛ صواب وھو ، أقسم

اَمةِ  ِبالنَّْفسِ  أُْقِسمُ  َوال{. شاء بما يقسم أن وجل عز و ، لربھم فيه الناس يقوم بيوم  أنه وھو ، القراء بين ھذا في خالف ال} اللَّوَّ

 .بالثانية يقسم ولم باألولى أقسم كثير ابن قراءة وعلى). بالنفس يقسم ولم( لشأنه تعظيما القيامة بيوم سبحانه أقسم

اَمةِ  ِبالنَّْفسِ  أُْقِسمُ  َوال{:  وقيل :  ومعنى. جميعا بھما أقسم أنه والصحيح:  الثعلبي قال. اللوامة بالنفس قسم وابتداء آخر رد} اللَّوَّ

اَمةِ  ِبالنَّْفسِ {  ابن قال ؛ نفسه يعاتب وھو إال تراه فال ؟ بكذا أردت ما:  يقول ، نفسه يلوم إال تراه ال الذي المؤمن بنفس أي} اللَّوَّ

 ما ؟ بكالمى أردت ما:  نفسه يلوم إال المؤمن يرى ما ، المؤمن نفس وهللا ھي:  الحسن قال. وغيرھم والحسن ومجاھد عباس

 فتلوم ، وتندم فات ما على تلوم التي ھي:  مجاھد وقال. نفسه يحاسب ال والفاجر ؟ نفسي بحديث أردت ما ؟ بأكلي تأرد

 .اللوم ذات إنھا:  وقيل. منه تستكثر ال لم الخير وعلى ، فعلته لم الشر على نفسھا

 ھذا وعلى ؛ مدح صفة وھو ، الالئمة بمعنى اللوامة تكون الوجوه ھذه فعلى ؛ غيرھا عليه تلوم بما نفسھا تلوم إنھا:  وقيل

 من بھا أخرج التي معصيته على لنفسه الئما يزل لم السالم عليه آدم إنه:  التفسير بعض وفي. حسنا سائغا بھا القسم يجيء

 ليس إذ ؛ قسما يكون أن نفى من قول وھو ذم صفة فھي -  أيضا عباس ابن عن المذمومة الملومة بمعنى اللوامة:  وقيل. الجنة

 في فرط ما على اآلخرة في ويتحسر ، نفسه يلوم الكافر نفس ھي:  مقاتل وقال. اللوم كثيرة فھي ، به يقسم خطر للعاصي

 ، إحسانا ازداد كان لو أن نفسه يلوم فالمحسن ؛ نفسھا تلوم وھي إال مسيئة أو محسنة نفس من ليس:  الفراء وقال. هللا جنب

 .إساءته عن ارعوى يكون أال نفسه يلوم والمسيء

 القيامة بيوم أقسم:  الزجاج قال. رفاتا صارت أن بعد جديدا خلقا فنعيدھا} ِعَظاَمهُ  َنْجَمعَ  أَلَّنْ  اأْلِْنَسانُ  أََيْحَسبُ {:  تعالى قوله

 قوله عليه ودل ؛ لتبعثن أي محذوف القسم جواب:  النحاس وقال. القسم جواب فھذا ، للبعث العظام ليجمعن:  اللوامة وبالنفس

 بن عدي في نزلت اآلية. للبعث المكذب الكافر ھنا واإلنسان. والبعث لإلحياء} ِعَظاَمهُ  َنْجَمعَ  أَلَّنْ  اأْلِْنَسانُ  أََيْحَسبُ {:  تعالى

 يهعل هللا صلى النبي فأخبره ؟ وحالھا أمرھا وكيف ، تكون متى القيامة يوم عن حدثني:  وسلم عليه هللا صلى للنبي قال ربيعة

 هللا صلى النبي كان ولھذا!  ؟ العظام هللا يجمع أو ، به أأمن ولم محمد يا أصدقك لم اليوم ذلك عاينت لو:  فقال ؛ بذلك وسلم

 حين جھل أبي هللا عدو في نزلت:  وقيل" . شريق بن واألخنس ، ربيعة بن عدي السوء جاري اكفني اللھم: " يقول وسلم عليه

 قال. } َقاِدِرينَ { تبتدئ ثم حسن وقف} َبلَى{. الخلق قالب العظام ألن ؛ كلھا نفسه والمراد العظام كروذ. الموت بعد البعث أنكر

. التقدير من ذكرناه ما على المحذوف الفعل في المضمر الفاعل من حال" فقادرين" ، قادرين نجمعھا معنى على:  سيبويه

 أكثر على" قادرين" ونقوى نقدر أي" نجمع" من الخروج على نصب "قادرين: " الفراء قال. قادرين نقدر بل المعنى:  وقيل

 االبتداء، في قادرين كنا أي) كنا( المضمر:  وقيل. قادرين فليحسبنا" بلى" أي التكرير على نصبه يصلح:  أيضا وقال. ذلك من
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يَ  أَنْ  َعلَى{. نقادرو نحن بتأويل" قادرون بلى" السميقع وابن عبلة أبي ابن وقرأ. المشركون به اعترف وقد  البنان} َبَناَنهُ  ُنَسوِّ

 :  النابغة قال ؛ بنانة واحدھا ، األصابع:  العرب عند

 يعقد اللطافة من يكاد عنم...  بنانه كأن رخص بمخضب

 :  عنترة وقال

 بالھندواني بنانھا وصلت...  ما إذا يدي طوع الموت وأن

 .لذلك بالذكر فخصھا ، العظام رأصغ فإنھا وأيضا. األعضاء بقية على بالبنان فنبه

 نعيد أن على قادرين بلى:  تعالى هللا فقال ؛ العظام جمع على يقدر وال الموتى يبعث ال هللا أن وزعموا:  والزجاج القتبي قال

 وعامة عباس ابن وقال. أقدر الكبار جمع على فھو ھذا على قدر ومن ، تستوي حتى بينھا ونؤلف ، صغرھا على السالميات

يَ  أَنْ  َعلَى{ المعنى:  لمفسرينا  أو ، الحمار كحافر أو ، البعير كخف واحدا شيئا ورجليه يديه أصابع نجعل أي} َبَناَنهُ  ُنَسوِّ

 أصابع لك جعل:  يقول الحسن وكان. شاء ما بھا يأخذ حتى أصابعه فرقنا ولكنا ، شيئا به يعمل أن يمكنه وال ، الخنزير كظلف

 ھيئة في اإلنسان نعيد أن نقدر أي:  وقيل. بكفيك إال األرض تتق فلم لجمعھن هللا شاء ولو ، بھن وتقبضھن ، تبسطھن فأنت

لَ  أَنْ  َعلَى{:  تعالى كقوله وھو ؛ عليھا كان التي صورته في فكيف ، البھائم  .}  َتْعلَُمونَ  ال َما فِي َوُنْنِشَئُكمْ  أَْمَثالَُكمْ  ُنَبدِّ

 .أعلم وهللا. اآلية ساقبم أشبه األول والتأويل:  قلت

 وقال. والحساب البعث من أمامه بما يكذب الكافر يعني:  عباس ابن قال} أََماَمهُ  لَِيْفُجرَ  اأْلِْنَسانُ  ُيِريدُ  َبلْ {:  تعالى قوله

 ھو بما يقنع ال فھو. كذيبوالت اإلنكار وجه على! يكون متى يسأل أي }اْلقَِياَمةِ  َيْومُ  أَيَّانَ  َيْسأَلُ {:  ودليله ؛ زيد بن عبدالرحمن

 بن عمر قصد أعرابيا أن:  وغيره القتبي ذكره ما التكذيب الفجور أن على يدل ومما. يديه بين لما يأثم ولكن ، التكذيب من فيه

 :  األعرابي فقال ؛ يحمله فلم غيرھا على يحمله أن وسأله ، ودبرھا إبله نقب إليه وشكا عنه هللا رضي الخطاب

 دبر وال نقب من مسھا ما...  عمر حفص بوأ با أقسم

 فجر كان إن اللھم له فاغفر

 سوف يقول:  قال الحديث بعض وفي. التوبة ويسوف المعصية يعجل:  أيضا عباس ابن وعن. ذكرت فيما كذبني كان إن يعني

 ، أتوب سوف:  يقول ، جبير بن وسعيد والسدي وعكرمة والحسن مجاھد قول وھذا. فكذب أخلف قد فھو ؛ يتوب وال أتوب

 يذكر وال الدنيا من وأصيب أعيش سوف يقول األمل ھو:  الضحاك وقال. أحواله أشر على الموت يأتيه حتى ، أتوب سوف

 ليوم الھاء:  وقيل. لإلنسان األقوال ھذه على فالھاء. قليلة مدة إال يعيش ال كان وإن أبدا المعصية على يعزم أي:  وقيل. الموت

} اْلقَِياَمةِ  َيْومُ  أَيَّانَ  َيْسأَلُ {. الحق عن الميل أصله والفجور. القيامة يوم يدي بين بالحق ليكفر اإلنسان يريد بل عنىوالم. القيامة

 .القيامة يوم متى أي
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 .}اْلَبَصرُ  َبِرقَ  َفإَِذا{ -7

 .}اْلَقَمرُ  َوَخَسفَ { -8

 .}َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ  َوُجِمعَ { -9

 .}اْلَمَفرُّ  أَْينَ  َيْوَمئِذٍ  انُ اأْلِْنسَ  َيقُولُ { -10

 .}َوَزرَ  ال َكالَّ { -11

 .}اْلُمْسَتَقرُّ  َيْوَمئِذٍ  َربِّكَ  إِلَى{ -12

13- } ُ أ مَ  بَِما َيْوَمئِذٍ  اأْلِْنَسانُ  ُيَنبَّ رَ  َقدَّ  .}َوأَخَّ

 ال فتراه ، شخوصه شدة من بصره لمع:  اهمعن ، الراء بفتح" برق" عاصم عن وأبان نافع قرأ} اْلَبَصرُ  َبِرقَ  َفإَِذا{:  تعالى قوله

 اإلنسان عنه سأل عما الجواب معنى فيه وقال. القيامة يوم ھذا :  الحسن وقال. الموت عند ھذا:  وغيره مجاھد قال. يطرف

 الزجاجو عمرو أبو قاله ؛ يطرف فلم تحير:  ومعناه" برق" بالكسر والباقون" القمر وخسف. البصر برق إذا" القيامة يوم كأنه

 :  الرمة ذو قال. وغيرھما

 يبرق كاد سافرا مي لعينيه...  تعرضت الحكيم لقمان أن ولو

 وأنشد ؛ برق فھو برق قد:  المبھوت المتحير لإلنسان تقول والعرب. وتحير وبھت فزع:  بالكسر" برق: " والخليل الفراء

 :  الفراء

 تبرق وال الكلوم وداو...  تنعني وال فانع فنفسك

 :  الكالبي قول وأنشد ؛ عبيدة أبو قاله. وفتحھما عينيه شق:  بالفتح يبرق برق:  وقيل. بك التي الكلوم كثرة من تفزع ال أي

 فبرق صھابا عيشا أعطيته...  راغبا عمير ابن أتاني لما

 .بمعنى لغتان وفتحھا الراء كسر إن:  وقيل. عينيه فتح أي

 ويحتمل. ضوئه يعود ال فإنه ، اآلخرة بخالف ، انجالء إلى الدنيا في والخسوف. ضوئه ھبذ أي} اْلَقَمرُ  َوَخَسفَ {:  تعالى قوله

 َوُخِسفَ {:  واألعرج وعيسى إسحاق أبي ابن وقرأ. } اأْلَْرضَ  َوِبَداِرهِ  ِبهِ  َفَخَسْفَنا{:  تعالى قوله ومنه ؛ غاب بمعنى يكون أن

 فھو بعضه ذھب إذا:  إدريس بن محمد حاتم أبو وقال". والقمر شمسال وجمع" عليه يدل السين وكسر الخاء بضم} اْلَقَمرُ 

 ال كما للشمس ضوء فال ، ضوئھما ذھاب في بينھما جمع أي} َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ  َوُجِمعَ {. الخسوف فھو كله ذھب وإذا ، الكسوف

 .والزجاج الفراء قاله ؛ خسوفه بعد للقمر ضوء
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 محمول ھو:  الكسائي وقال. المذكر تغليب على ھو:  عبيدة أبو وقال. بينھما جمع معنىال ألن ؛ جمعت يقل ولم:  الفراء قال

 في بينھما قرن أي بينھما جمع:  مسعود وابن عباس ابن وقال. حقيقي غير التأنيث:  المبرد. الضوءان قال كأنه ، المعنى على

 سورة آخر في المعنى بھذا الحديث مضى وقد. انعقير ثوران كأنھما مقرنين مظلمين مكورين أسودين المغرب من طلوعھما

 ، البحر في يقذفان ثم القيامة يوم بينھما يجمع:  يسار بن عطاء وقال" والقمر الشمس بين وجمع" عبدهللا قراءة وفي". األنعام"

 من عبدا قد نھماأل ؛ جھنم نار في يجمعان وقد. الحجب) نور( في يجعالن:  عباس وابن علي وقال. الكبرى هللا نار فيكونان

 أبي مسند وفي. وحسرتھم الكافرين تبكيت في زيادة بھما ذلك يفعل وإنما ، جماد ألنھما لھما عذابا النار تكون وال هللا دون

 هللا صلى هللا رسول قال:  قال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى يرفعه مالك ابن أنس عن ، الرقاشي يزيد عن ، الطيالسي داود

 الناس، من ويقربان ، يفترقان وال يجتمعان أنھما الجمع ھذا:  وقيل" . النار في عقيران ثوران والقمر الشمس إن: " وسلم عليه

 .نھار وال ليل تعاقب ثم يكون فال ، والقمر الشمس يجمع:  وقيل. عليھم حرھما يجمع المعنى فكأن ؛ الحر لشدة العرق فيلحقھم

 :  الشاعر قال ؟ المھرب أين أي ؛ جھل أبو:  ويقال ، آدم ابن يقول أي} اْلَمَفرُّ  أَْينَ  َيْوَمِئذٍ  اأْلِْنَسانُ  َيقُولُ {:  تعالى قوله

 يفتضح عنھا حاد كبش وأي...  تنتطح والكباش المفر أين

 ھذا ملويحت. منھا حذرا جھنم من" المفر أين" الثاني. منه استحياء هللا من" المفر أين" أحدھما:  وجھين ويحتمل:  الماوردي

. ربه ببشرى المؤمن لثقة ؛ المؤمن دون القيامة عرضة في خاصة الكافر من يكون أن:  أحدھما:  وجھين اإلنسان من القول

 أبو واختاره الفاء بفتح" المفر" العامة وقراءة. منھا شاھدوا ما لھول الساعة قيام عند والكافر المؤمن قول من يكون أن:  الثاني

 لغتان ھما:  الكسائي قال ؛ الميم فتح مع الفاء بكسر وقتادة والحسن ومجاھد عباس ابن وقرأ. مصدر نهأل ؛ حاتم وأبو عبيدة

 فھو" المفر" من والفاء الميم فتح من:  المھدوي. الفاء وفتح الميم بكسر الزھري وعن. ومصح ومصح ، ومدب مدب مثل

 الجيد اإلنسان فھو الفاء وفتح الميم كسر ومن. إليه يفر الذي الموضع فھو الفاء وكسر الميم فتح ومن ، الفرار بمعنى مصدر

 .ذلك مع ينجو ولن الفرار الجيد اإلنسان أين فالمعنى ؛ الفرار

 :  القيس امرئ قول ومنه:  قلت

 معا مدبر مقبل مفر مكر

 أي} َوَزرَ  ال{:  فقال الرد ھذا رفس ثم.. تعالى هللا قول من وھو رد" كال"ف مفر ال أي} َكالَّ {. جيده والفر الكر حسن أنه يريد

:  جبير وابن. ملجأ ال:  يقول عباس وابن. جبل ال:  يقول الحسن وكان. حصن ال:  يقول مسعود ابن وكان. النار من ملجأ ال

  : الشاعر قال ؛ غيرھما أو جبل أو حصن من إليه يلجأ ما:  اللغة في والوزر. واحد كله ذلك في المعنى. منعة وال محيص ال

 والكبر يدركه الموت من...  وزر من للفتى ما لعمري

 :  طرفة قال ؛ مني يومئذ يعصمكم وزر ال:  لھم هللا فقال ، الجبال في تحصنوا فزعوا إذا الدنيا في كانوا:  السدي قال

 وزر الروع وفي الرأي فاضلوا...  أننا بكر تعلم ولقد
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 ابن وقال. } اْلُمْنَتَھى َربِّكَ  إِلَى َوأَنَّ {:  نظيره قتادة قال ؛ المنتھى أي} اْلُمْسَتَقرُّ  ْوَمِئذٍ يَ  َربِّكَ  إِلَى{.وقر:  ويروى. للخائف ملجأ أي

 .بينھم الحاكم ھو إذ ؛ تعالى هللا يقره حيث اآلخرة في المستقر أي:  قيل. والمرجع المصير ربك إلى:  مسعود

 .} اْلُمْسَتَقرُّ  َيْوَمِئذٍ  َربِّكَ  إِلَى. َوَزرَ  ال َكالَّ {:  لنفسه قال مفر له سلي أنه علم إذا لنفسه اإلنسان قول من" كال" إن:  وقيل

ُ {:  تعالى قوله أ مَ  ِبَما{ فاجرا أو كان برا آدم ابن يخبر أي} اأْلِْنَسانُ  ُيَنبَّ رَ  َقدَّ  أو ، صالح أو سيء عمل من أسلف بما أي: } َوأَخَّ

 عمله بأول ينبأ:  قال مجاھد عن منصور وروى. مسعود وابن عباس ابن قاله ؛ بعده بھا يعمل صالحة أو سيئة سنة من أخر

 .قتادة قول وھو. الطاعة من وأخر ، المعصية من قدم بما أي:  أيضا عباس ابن وقال. النخعي وقاله. وآخره

مَ  ِبَما{:  زيد ابن وقال رَ { لنفسه أمواله من} َقدَّ . فرض من وأخر ، فرض من قدم بما بأين:  الضحاك وقال. للورثة خلف: } َوأَخَّ

 .الموت عند يكون أن ويجوز. األعمال وزن عند القيامة في يكون اإلنباء وھذا:  القشيري قال

 قال:  قال ھريرة أبي عن األغر عبدهللا أبو حدثني ، الزھري حديث من سننه في ماجة ابن خرجه لما ؛ أظھر واألول:  قلت

 ، تركه صالحا وولدا ، ونشره علمه علما موته بعد وحسناته عمله من المؤمن يلحق مما إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 وحياته صحته في ماله من أخرجھا صدقة أو ، أجراه نھرا أو ، بناه السبيل البن بيتا أو ، بناه مسجدا أو ورثه مصحفا أو

 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مالك بن أنس عن ةقتاد حديث من بمعناه الحافظ نعيم أبو وخرجه" موته بعد من تلحقه

 بنى أو نخال غرس أو بئرا حفر أو نھرا أجرى أو علما علم من:  قبره في وھو موته بعد للعبد أجرھن يجري سبع: " وسلم

 عند يكون ال ذلك أن على نص" قبره في وھو موته بعد: " فقوله" موته بعد له يستغفر ولدا ترك أو مصحفا ورث أو مسجدا

 َولََيْحِملُنَّ {:  الحق قوله أيضا ھذا على ودل. قبره في بذلك يبشر كان وإن ، عمله وزن عند ذلك بجميع يخبر وإنما ، الموت

 وزن بعد اآلخرة في إال يكون ال وھذا} ِعْلمٍ  ِبَغْيرِ  ُيِضلُّوَنُھمْ  الَِّذينَ  أَْوَزارِ  َوِمنْ {:  تعالى وقوله} أَْثَقالِِھمْ  َمعَ  َوأَْثَقاالً  أَْثَقالَُھمْ 

 .أعلم وهللا. األعمال

 أجورھم من ينقص أن غير من ، بعده بھا عمل من وأجر أجرھا له كان حسنة سنة اإلسالم في سن من: " الصحيح وفي

 " .شيء أوزارھم من ينقص أن غير من ، بعده بھا عمل من ووزر وزرھا عليه كان سيئة سنة اإلسالم في سن ومن شيء،

 .}َبِصيَرةٌ  َنْفِسهِ  َعلَى اأْلِْنَسانُ  َبلِ { -14

 .}َمَعاِذيَرهُ  أَْلَقى َولَوْ { -15

 وقال. نفسك على حجة أنت للرجل تقول كما ، البصيرة ھو جعله:  األخفش قال} َبِصيَرةٌ  َنْفِسهِ  َعلَى اأْلِْنَسانُ  َبلِ {:  تعالى قوله

 بما وعيناه ، عليھما مشى بما ورجاله ، بھما بطش بما يداه:  يهعل جوارحه شھود وھو ، شاھد أي" بصيرة: " عباس ابن

 :  الفراء وأنشد. الشاھد:  والبصيرة. بھما أبصر

 ناظره ھو منظر أو بمقعده...  بصيرة عينا العقل ذي على كأن

 سرائره عليھم تخفى ال الخوف من...  كلھم الناس يحسب حتى يحاذر
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 تأنيث وجاء. } َيْعَملُونَ  َكاُنوا ِبَما َوأَْرُجلُُھمْ  َوأَْيِديِھمْ  أَْلِسَنُتُھمْ  َعلَْيِھمْ  َتْشَھدُ  َيْومَ {:  تعالى قوله التنزيل من التأويل ھذا ودليل

 اإلنسان نفس على الجوارح بل:  قال فكأنه ؛ اإلنسان نفس على شاھدة ألنھا ، الجوارح ھنا ھا باإلنسان المراد ألن البصيرة

 ، المبالغة ھاء اإلعراب أھل يسميھا التي ھي" بصيرة: " قوله في الھاء ھذه:  يقولون وناس. وغيره بيالقت معناه قال ؛ بصيرة

 من منه يكون ما يكتبان اللذان الكاتبان بالبصيرة المراد وقيل. عبيد أبي قول وھو. وراوية وعالمة داھية:  قولھم في كالھاء

 بعض وقال. والضحاك السدي قول وھو. الستور المعاذير جعل فيمن} َمَعاِذيَرهُ  َقىأَلْ  َولَوْ {:  تعالى قوله عليه يدل ؛ شر أو خير

 السم نعتا" بصيرة" يكون أن ويجوز. الجر حرف فحذف شاھد أي ؛ بصيرة نفسه من اإلنسان على بل المعنى:  التفسير أھل

 :  الفراء وأنشد ؛ بصيرة عين نفسه على اإلنسان بل:  تقديره فيكون مؤنث

 بصيرة عينا العقل ذي لىع كأن

 أَْلَقى َولَوْ {. نفسه بعيوب جاھل ، غيره بعيوب بصير يعني} َبِصيَرةٌ  َنْفِسهِ  َعلَى اأْلِْنَسانُ  َبلِ {:  تعالى قوله في الحسن وقال

 :  الشاعر وقال الضحاك قاله ؛ معذار:  اليمن أھل بلغة والستر. ستوره أرخى ولو أي} َمَعاِذيَرهُ 

 بالمعاذر فوقھا وأطت علينا...  ساعة نزلبم ضنت ولكنھا

 أي:  وقيل. عليه شاھدة فنفسه ، عمله يخفى أن يريد ؛ ستره أرخى وإن أي ؛ معذار والواحد ، الستور:  المعاذر:  الزجاج قال

 فعليه ، نفسه عن وجادل اعتذر وإن فھو ، جوارحه من عليه يشھد من نفسه من عليه لكان ، شيئا أفعل لم فقال اعتذر ولو

 أيضا والسدي والفراء وعطاء العالية وأبو زيد بن الرحمن وعبد جبير بن وسعيد وقتادة مجاھد قال ؛ عذره يكذب شاھد

الِِمينَ  َيْنَفعُ  ال َيْومَ {:  تعالى قوله نظيره. ذلك ينفعه لم حجة أو بعذر أدلى لو أي:  مقاتل قال. ومقاتل  َوال{:  وقوله} َمْعِذَرُتُھمْ  الظَّ

 :  الشاعر قال ؛ العذر من مأخوذ:  ھذا على فالمعاذير} َفَيْعَتِذُرونَ  لَُھمْ  َذنُ ُيؤْ 

 المصادر عليك ضاقت موارده...  توسعت إن الذي واألمر وإياك

 عاذر الناس سائر من له وليس...  نفسه المرء يعذر أن حسن فما

 أَْلَقى َولَوْ {:  عباس ابن وقال. الكذب يشوبھا المعاذير إن ، معتذر غير عذرتك قد:  له فقال النخعي إبراھيم إلى رجل واعتذر

 .الماوردي حكاه. ثيابه من تجرد لو أي} َمَعاِذيَرهُ 

 :  النابغة قول ومنه ؛ الذنب من واالعتذار بالحجة اإلدالء أنه واألظھر:  قلت

 الكند مشارك صاحبھا فإن...  نفعت تكن إال عذرة ذي إن ھا

ِ { الكفار في تعالى قوله ھذا على والدليل َنا َوهللاَّ ا َما َربِّ ُ  َيْبَعُثُھمُ  َيْومَ {:  المنافقين في تعالى وقوله} ُمْشِرِكينَ  ُكنَّ ً  هللاَّ  َفَيْحلِفُونَ  َجِميعا

 ويثني ، وتصدقت وصمت وصليت ، وبرسولك وبكتابك بك آمنت رب يا: " يقول أنه الصحيح وفي. } لَُكمْ  َيْحلِفُونَ  َكَما لَهُ 

 صنع فيما عذرته:  ويقال ؛ معذرة جمع:  والمعاذر والمعاذير. وغيرھا" السجدة حم" في تقدم وقد. الحديث" استطاع ما يربخ

 :  الشاعر قال ؛ والعذري المعذرة واالسم ، وعذرا عذرا أعذره
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 لمحدود عذرى وال حددت إني

 :  النابغة قال ؛ والجلسة الركبة مثل وھي العذرة وكذلك

 البلد في تاه قد صاحبھا فإن...  نفعت تكن إال ذرةع تا إن ھا

 :  مسائل خمس اآلية ھذه وتضمنت

 قبول على دليل فيھا} َمَعاِذيَرهُ  أَْلَقى َولَوْ . َبِصيَرةٌ  َنْفِسهِ  َعلَى اأْلِْنَسانُ  َبلِ {:  تعالى قوله العربي بن بكر أبو القاضي قال - اآلولى

 بَِما َوأَْرُجلُُھمْ  َوأَْيِديِھمْ  أَْلِسَنُتُھمْ  َعلَْيِھمْ  َتْشَھدُ  َيْومَ {:  وتعالى سبحانه هللا قال ؛ عليھا منه بشھادة ألنھا ؛ نفسه على المرء إقرار

 .وھي ، نفسه على يكذب ال العاقل ألن ؛ عنه التھمة تنتفي وجه على إخبار ألنه ؛ فيه خالف وال}  َيْعَملُونَ  َكاُنوا

ُ  أََخذَ  َوإِذْ {:  الكريم بهكتا في سبحانه قال وقد -الثانية ِبيِّينَ  ِميَثاقَ  هللاَّ  لَِما ُمَصدِّقٌ  َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  ُثمَّ  َوِحْكَمةٍ  ِكَتابٍ  ِمنْ  آَتْيُتُكمْ  َلَما النَّ

اِھِدينَ  ِمنَ  َمَعُكمْ  َوأََنا َفاْشَھُدوا َقالَ  ْرَناأَْقرَ  َقالُوا إِْصِري َذلُِكمْ  َعلَى َوأََخْذُتمْ  أَأَْقَرْرُتمْ  َقالَ  َولََتْنُصُرنَّهُ  ِبهِ  لَُتْؤِمُننَّ  َمَعُكمْ   قال ثم} الشَّ

ً  َعَمالً  َخلَُطوا ِبُذُنوِبِھمْ  اْعَتَرفُوا َوآَخُرونَ {:  تعالى ً  َوآَخرَ  َصالِحا ئا :  وسلم عليه هللا صلى النبي قال ؛ كثير اآلثار في وھو} َسيِّ

 المجتمع األمر:  مالك فقال دين أو بوارث الغير على الغير إقرار فأما" . ھافارجم اعترفت فإن ، ھذا امرأة على أنيس يا اغد"

 إنسان بشھادة يثبت ال النسب ذلك أن ، ابنه فالنا أن أقر قد أبي إن:  أحدھم فيقول ، بنون وله يھلك الرجل في عندنا عليه

 المال من يصيبه الذي الدين قدر له شھد الذي يعطى ، أبيه مال من حصته في نفسه على إال أقر الذي إقرار يجوز وال واحد،

 أقر الھالك أباه بأن أحدھما يشھد ثم ، دينار ستمائة ويترك ابنين ويترك الرجل يھلك أن ذلك وتفسير:  مالك قال. يده في الذي

 أخذ اآلخر له قرأ وإن ، لحق لو المستلحق ميراث نصف وذلك ، دينار مائة استحق للذي شھد الذي على فيكون ، ابنه فالنا أن

 ، الورثة ذلك وينكر زوجھا على أو أبيھا على بالدين تقر المرأة بمنزلة أيضا وھو. نسبه وثبت حقه فاستكمل األخرى المائة

 الثمن فورثت امرأة كانت إن ، كلھم الورثة على ثبت لو الدين ذلك من يصيبھا الذي قدر له أقرت الذي إلى تدفع أن فعليھا

 أقر من إليه يدفع ھذا حساب على ، دينه نصف الغريم إلى دفعت النصف ورثت ابنة كانت وإن ، دينه ثمن الغريم إلى دفعت

 .النساء من له

 فإن ، نفسه لحق كان إن قوله يسقط الحجر ألن ؛ عليه محجورا يكون أال بشرط لكن ، مكلف من إال اإلقرار يصح ال - الثالثة

 في:  إحداھما:  اإلقرار في حالتان وللعبد. الفقه مسائل في وبيانه. جائز ومنه ، ساقط منه كان كالمريض غيره لحق كان

:  ست وأمھاتھا كثيرة صور وله ، اإلقرار إبھام مثل وذلك ، انتھائه في:  والثانية. المتقدم الوجه على فيه خالف وال ، ابتدائه

 يقبل ال أنه أصولنا تقتضيه والذي. منه قبل كسرة أو رةبتم فسره لو:  الشافعي قال ، شيء عندي له يقول أن:  األولى الصورة

 في ماال يكون ال ما أو خنزير أو بخمر ھذا يفسر أن:  الثانية الصورة. عليه وحلف منه قبل به فسره فإذا ، قدر له فيما إال

 ، كلب أو سرقين أو الميتة جلد لمث فيه بمختلف يفسره أن:  الثالثة الصورة. له المقر عليه ساعده ولو باتفاق يقبل لم:  الشريعة

 نفذ قد الحكم ألن ، بشيء غيره آخر حاكم عليه يحكم لم رده فإن) وإمضاء رد من يراه بما ذلك في عليه يحكم الحاكم فإن(

 .باطل قول وھو ، والخنزير الخمر يلزم:  الشافعي أصحاب بعض وقال ، بإبطاله
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 وھذا. ھما إال بنفسه الذمة في يثبت ال ألنه ، موزون أو بمكيل إال تفسيره يقبل لم شيء علي له قال إذا:  حنيفة أبو وقال

 يكون ال بما تفسيره قبل مال عندي:  له قال إذا:  الرابعة الصورة. إجماعا ذلك وجب إذا الذمة في يثبت غيرھما فإن ؛ ضعيف

 .منه بأكثر يهعل يحكم ما الحال قرينة من يجيء لم ما ، والدرھمين كالدرھم العادة في ماال

 في إال يقبل ال:  حنيفة أبو وقال. الحبة في يقبل:  الشافعي فقال ؛ عظيم أو كثير مال عندي:  له يقول أن:  الخامسة الصورة

 ال ألنه  ، السرقة نصاب عندي وأقله والدية والزكاة السرقة نصاب منھا ، مختلفة أقواال ذلك في علماؤنا وقال. الزكاة نصاب

 من أقل في يقبل ال إنه:  سعد بن الليث لقول فيتعجب يعجب ومن. الحنفية أكثر قال وبه. عظيم مال في إال مسلمال عضو يبان

ُ  َنَصَرُكمُ  لََقدْ {:  قال تعالى هللا ألن:  قال ؟ ذلك تقول أين ومن:  له فقيل. درھما وسبعين اثنين } ُحَنْينٍ  َوَيْومَ  َكِثيَرةٍ  َمَواِطنَ  فِي هللاَّ

 ، وسبعين أحد في يقبل يقول أن حقه وكان ، منھا حنينا أخرج ألنه ؛ يصح ال وھذا. وسبعين اثنتين كانت وسراياه وغزواته

َ  اْذُكُروا{:  تعالى هللا قال وقد ً  َواْلَعْنُھمْ {:  وقال ،}  َنْجَواُھمْ  ِمنْ  َكِثيرٍ  فِي َخْيرَ  ال{:  وقال ،} َكِثيراً  ِذْكراً  هللاَّ  الصورة. } َكِبيراً  لَْعنا

 مائة أو درھم ألف قال فإن ، منه ويقبل شاء بما يفسرھا فإنه درھما وخمسون مائة أو عشرة عندي:  له قال إذا:  السادسة

 المبھم العدد على عطف إن:  حنيفة أبو وقال:  الشافعي قال وبه. منه ويقبل المبھم يفسر فإنه درھما وخمسون مائة أو وعبد

 وقال. للمائة تفسير والخمسين ، للخمسين تفسير الدرھم ألن ؛ درھما وخمسون مائة:  كقوله ؛ اتفسير كان موزونا أو مكيال

 ھو ويفسر خاصة للخمسين إال والخمسين المائة في تفسيرا يكون ال الدرھم:  الشافعي أصحاب من اإلصطخري خيران ابن

 .شاء بما المائة

 بعد رجع فيمن العلماء اختلف وقد. منه يقبل لم اإلقرار بعد اعتذر لو ومعناه} َعاِذيَرهُ مَ  أَْلَقى َولَوْ {:  تعالى قوله -الرابعة المسألة

 مالك به وقال. اإلقرار بعد رجوعه يقبل:  حنيفة وأبو الشافعي منھم أكثرھم فقال ؛ هللا حق خالص ھي التي الحدود في أقر ما

 .صحيحا وجھا لرجوعه يذكر أن إال يقبل ال:  اآلخر القول في وقال ، قوليه أحد في

 مرارا بالزنى المقر رد وسلم عليه هللا صلى النبي أن ومسلم البخاري منھم األئمة روى لما ؛ مطلقا الرجوع جواز والصحيح

. ال:  قال" جنون أبك: " وقال وسلم عليه هللا صلى النبي دعاه مرات أربع نفسه على شھد ولما ، عنه يعرض مرة كل أربعا

 له قال حتى:  داود وأبي النسائي وفي" . نظرت أو غمزت أو قبلت لعلك: " البخاري حديث وفي. نعم:  الق" أحصنت: " قال

 المكحلة في المرود يغيب كما: " قال. نعم:  قال" منھا ذلك في منك ذلك غاب حتى: " قال. نعم:  قال" أجامعتھا" الخامسة في

 أھله من الرجل يأتي ما مثل حراما منھا أتيت ، نعم:  قال" الزنى ما تدري ھل: " قال ثم. نعم:  قال" . البئر في والرشاء

  ؟" مني تريد فما: " قال. حالال

 بلحى رجل فضربه ، يشتد فر الحجارة مس وجد فلما:  داود وأبو الترمذي قال. فرجم به فأمر:  قال. تطھرني أن أريد:  قال

 هللا رسول ليثبت:  والنسائي داود أبو وقال" تركتموه ھال: " وسلم يهعل هللا صلى النبي فقال. مات حتى الناس وضربه ، جمل

 أو قبلت لعلك: " السالم عليه قوله وفي. بقبوله وتصريح للرجوع طريق كله وھذا. فال حد لترك فأما ، وسلم عليه هللا صلى

 .وجھا ذكر إذا رجوعه يقبل إنه:  مالك قول إلى إشارة" غمزت
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 ما على أو ، بدنه على يقر أن إما:  قسمين أحد من يخلو ال إقراره فإن العبد فأما ، نفسه ألمر لمالكا الحر في وھذا - الخامسة

 ذلك يقبل ال:  الحسن بن محمد وقال. عليه ذلك نفذ دونه فما القتل من عقوبة فيه فيما بدنه في ما على أقر فإن ؛ وذمته يده في

 أصاب من: " وسلم عليه هللا صلى قوله ودليلنا ؛ بدنه في السيد حقوق إتالف هإقرار وفي ، السيد لحق مستغرق بدنه ألن ؛ منه

 ، الخلقة أصل العقوبة محل أن:  المعنى" . الحد عليه نقم صفحته يبدلنا من فإن ، هللا بستر فليستتر شيئا القاذورات ھذه من

 لو أنه ترى أال ؛ عليه الطارئة المالية وھي ، تبعوال الوصف في حقه وإنما ، فيھا للسيد حق وال ، اآلدمية في) الدمية( وھي

 السلعة:  علماؤنا وقال. له المقر ويأخذھا يده تقطع لم أنه السلعة ھذه سرقت قال لو إنه:  حنيفة أبو قال حتى ، يقبل لم بمال أقر

: يقول حنيفة وأبو سيما ال ، عليه إقراره وال فيه قوله يقبل فال ، إجماعا للسيد العبد مال ألن ؛ عتق إذا بقيمتھا العبد ويتبع للسيد

 على بإجماع لسيده يده في ما جميع ولكن. تملكه يصح إنه قلنا وإن ونحن ، يملك وال يملك أن يصح وال له ملك ال العبد إن

 .أعلم وهللا. القولين

كْ  ال{ -16  .}بِهِ  لَِتْعَجلَ  لَِساَنكَ  بِهِ  ُتَحرِّ

 .}قُْرآَنهُ وَ  َجْمَعهُ  َعلَْيَنا إِنَّ { -17

بِعْ  َقَرْأَناهُ  َفإَِذا{ -18  .}قُْرآَنهُ  َفاتَّ

 .}َبَياَنهُ  َعلَْيَنا إِنَّ  ُثمَّ { -19

 .}اْلَعاِجلَةَ  ُتِحبُّونَ  َبلْ  َكالَّ { -20

 .}اآْلِخَرةَ  َوَتَذُرونَ { -21

كْ  ال{:  تعالى قوله  هللا صلى هللا رسول كان:  قال عباس ابن عن بيرج بن سعيد عن:  الترمذي في} ِبهِ  لَِتْعَجلَ  لَِساَنكَ  ِبهِ  ُتَحرِّ

كْ  ال{:  وتعالى تبارك هللا فأنزل ، يحفظه أن يريد ، لسانه به يحرك القرآن عليه نزل إذا وسلم عليه } ِبهِ  لَِتْعَجلَ  لَِساَنكَ  ِبهِ  ُتَحرِّ

 ابن عن جبير ابن عن مسلم ولفظ .صحيح حسن حديث ھذا:  عيسى أبو قال. شفتيه سفيان وحرك. شفتيه به يحرك فكان:  قال

 كما أحركھما أنا:  عباس ابن لي فقال ، شفتيه يحرك كان ، شدة التنزيل من يعالج وسلم عليه هللا صلى النبي كان:  قال عباس

 لفأنز ؛ شفتيه فحرك ، يحركھما عباس ابن كان كما أحركھما أنا:  سعيد فقال ؛ يحركھما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان

كْ  ال{:  وجل عز هللا  َفاتَِّبعْ  َقَرْأَناهُ  َفإَِذا{:  تقرؤه ثم صدرك في جمعه قال} َوقُْرآَنهُ  َجْمَعهُ  َعلَْيَنا إِنَّ . ِبهِ  لَِتْعَجلَ  لَِساَنكَ  ِبهِ  ُتَحرِّ

 جبريل أتاه إذا ذلك عدب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فكان:  قال ؛ نقرأه أن علينا إن ثم. وأنصت له فاستمع قال} قُْرآَنهُ 

. أيضا البخاري خرجه ؛ أقرأه كما وسلم عليه هللا صلى النبي قرأه السالم عليه جبريل انطلق وإذا ، استمع السالم عليھما

 يعجل كان إنما:  لشعبيا عامر وقال. تقدم وقد} َوْحُيهُ  إِلَْيكَ  ُيْقَضى أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ِباْلقُْرآنِ  َتْعَجلْ  َوال{:  تعالى قوله اآلية ھذه ونظير

 كان:  وقيل ، ببعض مرتبط بعضه ألن ؛ يجتمع حتى ذلك عن فنھى ، لسانه في وحالوته ، له حبه من عليه نزل إذا بذكره

 لَْيكَ إِ  ُيْقَضى أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ِباْلقُْرآنِ  َتْعَجلْ  َوال{ فنزلت ، ينساه أن مخافة الوحي مع لسانه حرك الوحي عليه نزل إذا السالم عليه

كْ  ال{:  ونزل} تنسى فال سنقرئك{:  ونزل} َوْحُيهُ   والقراءة. عليك وقراءته أي" وقرآنه: " عباس ابن قاله} لَِساَنكَ  ِبهِ  ُتَحرِّ
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 فيه ما تفسير أي} َبَياَنهُ  َعلَْيَنا إِنَّ  ُثمَّ {. وأحكامه شرائعه فاتبع أي} قُْرآَنهُ  َفاتَِّبعْ {:  قتادة وقال. مصدران الفراء قول في والقرآن

 أن علينا إن أي:  وقيل وتحقيقھما والوعيد الوعد من فيه ما بيان علينا إن ثم:  وقيل. قتادة قاله ؛ والحرام والحالل الحدود من

 يذكون وال يصلون ال} َكالَّ { أي:  وقيل. وبيانه القرآن بتفسير يؤمن ال جھل أبا إن أي:  عباس ابن قال} َكالَّ {. بلسانك نبينه

} اآْلِخَرةَ { تدعون أي} َوَتَذُرونَ { فيھا والحياة الدنيا الدار أي} اْلَعاِجلَةَ { مكة أھل كفار يا تحبون بل أي} َبلْ  َكالَّ {. مكة كفار يريد

 على فيھما بالتاء" وتذرون" "تحبون بل" والكوفيون المدينة أھل وقرأ. الجنة اآلخرة:  قال التفسير بعض وفي. لھا والعمل

 بالياء الباقون. ذلك قبل اإلنسان لذكر ؛ بالياء لقرأتھا القراء ھؤالء لخالف الكراھة ولوال:  قال ؛ عبيد أبو واختاره الخطاب

ُ {:  تعالى قوله على فردا بالياء قرأ فمن ، حاتم أبي اختيار وھو ، الخبر على أ  بالتاء قرأ ومن. الناس بمعنى وھو} اأْلِْنَسانُ  ُيَنبَّ

ً  َوَراَءُھمْ  َوَيَذُرونَ  اْلَعاِجلَةَ  ُيِحبُّونَ  َھُؤالءِ  إِنَّ {:  نظيره ؛ المقصود في أبلغ ذلك ألن ؛ بالتقريع واجھھم أنه فعلى  .} َثقِيالً  َيْوما

 .}َناِضَرةٌ  َيْوَمئِذٍ  ُوُجوهٌ { -22

َھا إِلَى{ -23  .}َناِظَرةٌ  َربِّ

 .}َباِسَرةٌ  َيْوَمئِذٍ  َوُوُجوهٌ { -24

 .}َفاقَِرةٌ  بَِھا َعلَ ُيفْ  أَنْ  َتُظنُّ { -25

َھا إِلَى ، َناِضَرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ {:  تعالى قوله  وجوه أي النظر من والثاني. والنعمة الحسن ھي التي النضرة من األول} َناِظَرةٌ  َربِّ

 الحديث ومنه ؛ والغنى والعيش اإلشراق وھو ونضارة نضرة ينضرھم هللا نضرھم:  يقال ؛ ناعمة حسنة مشرقة المؤمنين

 ھذا على ؛ ربھا إلى تنظر أي النظر من" ناظرة" ومالكھا خالقھا إلى" ربھا إلى" . "فوعاھا مقالتي سمع امرأ هللا نضر"

 اْلُحْسَنى أَْحَسُنوا لِلَِّذينَ {:  تعالى قوله عند" يونس" في مضى وقد مسلم خرجه صھيب حديث الباب وفي. العلماء جمھور

 َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ {:  اآلية ھذه تال ثم ؛ وعشية غدوة وجھه إلى ينظر من هللا على الجنة أھل أكرم:  يقول عمر ابن وكان. } َوِزَياَدةٌ 

 وجوھھم نضرت:  يقول الحسن وكان. نظرا ربھا إلى تنظر:  قال عكرمة عن النحوي يزيد وروى} َناِظَرةٌ  َربَِّھا إِلَى ، َناِضَرةٌ 

 .ربھم إلى ونظروا

 حكاه. ربھا أمر تنتظر:  عكرمة وقال. ومجاھد عمر ابن عن وروي. الثواب من هللا عند لھم ما انتظار ھنا النظر إن:  وقيل

 َوُھوَ  اأْلَْبَصارُ  ُتْدِرُكهُ  ال{:  تعالى بقوله واحتجوا. وحده مجاھد عن إال معروفا وليس. أيضا وعكرمة عمر ابن عن الماوردي

 قال:  قال عمر ابن عن الترمذي وفي. واألخبار اآلية ظاھر مقتضى عن خارج ، جدا ضعيف القول وھذا} اأْلَْبَصارَ  ُيْدِركُ 

 سنة ألف مسيرة وسرره وخدمه وأزواجه جنانه إلى ينظر لمن منزلة الجنة أھل أدنى إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 َربَِّھا إِلَى ، َناِضَرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ {:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرأ ثم" وعشية غدوة وجھه إلى ينظر من هللا على وأكرمھم

 عن قيس بن عبدهللا بن بكر أبي عن مسلم صحيح وفي. يرفعه ولم عمرو ابن عن روى وقد. غريب حديث ھذا قال} َناِظَرةٌ 

 بين وما ، فيھما وما تھماآني ذھب من وجنتان ، فيھما وما آنيتھما فضة من جنتان: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن أبيه

 عند كنا:  قال عبدهللا بن جرير وروى" . عدن جنة في وجھه على الكبرياء رداء إال وعز جل ربھم إلى ينظروا أن وبين القوم

 ال ، القمر ھذا ترون كما عيانا ربكم سترون إنكم: " فقال البدر ليلة القمر إلى فنظر ، جلوسا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
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 َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َوَسبِّحْ { قرأ ثم" . فافعلوا غروبھا وقبل الشمس طلوع قبل صالة على تغلبوا أال استطعتم فإن ، رؤيته في ضامونت

 داود أبو وخرج. صحيح حسن حديث وقال والترمذي داود أبو أيضا وخرجه. عليه متفق} اْلُغُروبِ  َوَقْبلَ  الشَّْمسِ  ُطلُوعِ  َقْبلَ 

" رزين أبا يا نعم: " قال ؟ القيامة يوم به مخليا:  معاذ ابن قال ؟ ربه يرى أكلنا هللا رسول يا قلت:  قال عقيليال رزين أبي عن

:  قال.  بلى:  قلنا. به مخليا البدر ليلة:  معاذ ابن قال" القمر يرى كلكم أليس رزين أبا يا: " قال ؟ خلقه في ذلك آية وما:  قال

 عن النسائي كتاب وفي" . وأعظم أجل فا - القمر يعني - هللا خلق من خلق ھو فإنما) : "قال معاذ ابن قال" (أعظم فا"

 وفي" ألعينھم أقر وال ، النظر من إليھم أحب شيئا هللا أعطاھم ما فوهللا ، إليه فينظرون الحجاب فيكشف: " قال صھيب

 حتى وجل عز ربنا يتجلى: " وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو قال :  قال جابر عن الزبير عن الثعلبي إسحاق ألبي التفسير

 "عبادة بيوم ھذا فليس رؤوسكم ارفعوا فيقول ، سجدا له فيخرون ، وجھه إلى ينظروا

 أرادت إذا العرب ألن ، مدخول فتأويل ، خلقه من شيء يراه وال ربھا من الثواب تنتظر بمعنى إنھا مجاھد وقول:  الثعلبي قال

اَعةَ  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َھلْ {:  تعالى قال كما ؛ نظرته قالوا راالنتظا بالنظر  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َما{ و ،} َتأِْويلَهُ  إاِلَّ  َيْنُظُرونَ  َھلْ { ،} السَّ

 يكون فال الوجه وذكر ، إلى بذكر مقرونا النظر كان إذا فأما ، فيه نظرت:  قالوا والتدبر التفكر به أرادت وإذا} َواِحَدةً  َصْيَحةً 

 االنتظار، بمعنى كذا إلى نظر يقال ال ألنه ؛ خطأ ربھا ثواب تنتظر مجاھد قول إن:  األزھري وقال. والعيان الرؤية بمعنى إال

 العين، نظر أرادوا إذا:  إليه نظرت يقولون ألنھم ؛ العرب تقوله كذلك ، عين رؤية إال ليس فالن إلى نظرت:  القائل قول وإن

 :  قال ؛ نظرته قالوا ظاراالنت أرادوا فإذا

 جندب أم لدى تنفعني الدھر من...  ساعة تنظراني إن فإنكما

 :  قال ؛ إليه نظرت:  قالوا العين نظر أرادوا وإذا ؛ إلي تنظران يقل ولم ، تنظراني قال االنتظار أراد لما

 لقفال تشب رھبان مصابيح...  كأنھا والنجوم إليھا نظرت

 :  آخر وقال

 عارم التحرج لوال نظر ولي...  منى من بالمحصب إليھا نظرت

 :  آخر وقال

 الموسر الغني إلى الفقير نظر...  لناظر وعدت لما إليك إني

 ُتْدِرُكهُ  ال{:  تعالى قوله من به استدلوا ما فأما ؛ المسؤول لقلب أرق والخضوع الذل نظر ألن ؛ بذل إليك أنظر إني أي

 ينظرون:  العوفي عطية وقال. مستوفى موضعه في فيه القول مضى وقد. الدنيا في ذلك فإنما} أْلَْبَصارَ ا ُيْدِركُ  َوُھوَ  اأْلَْبَصارُ 

 قال} اأْلَْبَصارَ  ُيْدِركُ  َوُھوَ  اأْلَْبَصارُ  ُتْدِرُكهُ  ال{:  عليه يدل ؛ بھا يحيط ونظره ، عظمته من به أبصارھم تحيط ال هللا إلى

 ، بالياء ال باأللف يكتب اآلالء واحد ألن ؛ باطل أيضا وھذا منتظرة نعمه أي:  اآلالء احدو" إلى: " وقيل:  نصر أبو القشيري

 الجنة أھل يوصف فال ، العيش متنغص للشيء والمنتظر ، عنھم نقمه دفع ينتظرون ال الجنة في وھم ، الدفع نعمه:  اآلالء ثم
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 قد ثم. النھر ال النھر في يجري والماء} اأْلَْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  ِريَتجْ {:  تعالى كقوله وھو ؛ الوجه إلى النظر أضاف:  وقيل. بذلك

 حتى ، غدا العادة قلب يبعد ال ثم. عينيه على أي} َبِصيراً  َيأْتِ  أَِبي َوْجهِ  َعلَى َفأَْلقُوهُ {:  تعالى هللا قال ؛ العين بمعنى الوجه يذكر

ً  َيْمِشي أََفَمنْ {:  تعالى كقوله وھو ؛ الوجه في والنظر الرؤية يخلق  في يمشون كيف! هللا رسول يا:  فقيل ،} َوْجِھهِ  َعلَى ُمِكّبا

 وجوه أي} َباِسَرةٌ  َيْوَمِئذٍ  َوُوُجوهٌ {" . وجوھھم على يمشيھم أن قادر أقدامھم على أمشاھم الذي: " قال ؟ وجوھھم على النار

 وبسر. ضبعة غير من ضربھا إذا:  وابتسرھا الناقة لفحلا وبسر:  الصحاح وفي. عابسة كاسفة كالحة القيامة يوم الكفار

} َفاقَِرةٌ  ِبَھا ُيْفَعلَ  أَنْ  َتُظنُّ {. واحد والمعنى متغيرة أي} َباِسَرةٌ {:  السدي وقال. وبسر عبس:  يقال ؛ كلح أي بسورا وجھه الرجل

. وغيره مجاھد معناه قال. ظھره فقار كسرت أي : الفاقرة فقرته:  يقال ؛ العظيم واألمر الداھية:  والفاقرة ، وتعلم توقن أي

 أنف على الوسم وأصلھا متقارب والمعنى. النار دخول:  زيد وابن عباس ابن. الھالك:  السدي. الشر الفاقرة:  قتادة وقال

 على علتج ثم بحديدة حززته إذا:  البعير أنف فقرت:  يقال. األصمعي قاله ؛ العظم إلى يخلص حتى نار أو بحديدة البعير

 :  النابغة وقال. الفاقرة به عمل قد:  قولھم ومنه ؛ وتروضه بذلك لتذ ، ملوي وتر وعليه الجرير الحز موضع

 فاقره رأسي فوق فأس وضربة...  مقابلي يزال ال قبر لي أبى

 .كاسرة أي

َراقِيَ  َبلََغتِ  إَِذا َكالَّ { -26  .}التَّ

 .}َراقٍ  َمنْ  َوقِيلَ { -27

 .}اْلفَِراقُ  أَنَّهُ  َوَظنَّ { -28

اقُ  َواْلَتفَّتِ { -29 اقِ  السَّ  .}بِالسَّ

 .}اْلَمَساقُ  َيْوَمئِذٍ  َربِّكَ  إِلَى{ -30

َراقِيَ  َبلََغتِ  إَِذا َكالَّ {:  تعالى قوله  َبلََغتِ  إَِذا{:  فقال استأنف ثم ؛ القيامة بيوم الكافر يؤمن أن بعيد أي ؛ وزجر ردع} َكالَّ } {التَّ

َراقِ   َتَواَرتْ  َحتَّى{:  تعالى كقوله ؛ به المخاطب لعلم ، ذكر له يجر لم عما فأخبر ؛ التراقي الروح أو النفس بلغت أي} يَ التَّ

 تِ َبلَغَ  إَِذا{ هللا إلى المساق أن حقا أي ؛ حقا معناه} َكالَّ {:  وقيل. تقدم وقد} اْلُحْلقُومَ  َبلََغتِ  إَِذا َفلَْوال{:  تعالى وقوله} ِباْلِحَجابِ 

َراقِيَ   وھي ترقوة جمع والتراقي. التراقي الكافر نفس بلغت إذا:  يقول عباس ابن وكان. التراقي إلى النفس ارتقت إذا أي} التَّ

 .الصمة بن دريد قال ؛ الحشرجة موضع ، الصدر أعلى من الحلق مقدم وھو ، النحر لنقرة المكتنفة العظام

 التراقي ھمنفوس بلغت وقد...  عنھم دافعت عظيمة ورب

 .الموت نزول عند الحال شدة تذكيرھم والمقصود ، التراقي النفس ببلوغ الموت على اإلشفاء عن يكنى وقد
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 عكرمة عن سماك روي. وغيرھما وعكرمة عباس ابن عن ؛ الرقية من ھو:  فقيل ؛ فيه اختلف} َراقٍ  َمنْ  َوقِيلَ {:  تعالى قوله

 ؛ وقتادة قالبة أبو وقال ؛ يشفيه طبيب من ھل أي:  عباس ابن عن مھران بن مونمي وروى. يشفي أي:  يرقي راق من:  قال

 :  الشاعر وقال

 راق من الموت حمام من له ھل أم...  واق من الدھر بنات من للفتى ھل

 .الموت من يرقي أن يقدر من أي ؛ واليأس االستبعاد وجه على ھذا وكان

 الرحمة أمالئكة ؟ السماء إلى بروحه يرقى من:  والمعنى ، صعد إذا:  يرقى قير من أنه الجوزاء وأبي أيضا عباس ابن وعن

 المالئكة تكره الكافر نفس أن وذلك ؛ النفس بھذه يرقى من أي ؟ راق من يقول الموت ملك إن:  وقيل ؟ العذاب مالئكة أم

 َبلْ {:  قوله في والالم} َراقٍ  َمنْ {:  تعالى قوله في النون وقوم عاصم وأظھر. بھا اصعد فالن يا:  الموت ملك فيقول ، قربھا

 وفتحة ،} َراقٍ  َمنْ {في القاف وكسرة ، اإلظھار ترك والصحيح. البر تثنية في وبران ، المرقة بائع وھو مراق يشبه لئال} َرانَ 

 .القشيري قاله ؛ فأظھرھما ،" بل"و" من" على الوقف قصد:  ذكر مما وأمثل. اللبس زوال في تكفي} َرانَ  َبلْ {في النون

 قال. المالئكة عاين حين وذلك ، والولد والمال واألھل الدنيا فراق أي} اْلفَِراقُ  أَنَّهُ { اإلنسان أيقن أي} َوَظنَّ {:  تعالى قوله

 :  الشاعر

 التالق عن الرجاء انقطع قد...  فراق يشبھه ليس فراق

اقُ  َواْلَتفَّتِ { اقِ  السَّ  وقال. وغيرھما والحسن عباس ابن قاله ؛ اآلخرة أول بشدة الدنيا آخر شدة ؛ دةبالش الشدة فاتصلت أي} ِبالسَّ

 يضرب الموت على أشرف إذا رأيته أما:  قتادة وقال. الكرب شدة من الموت عند اإلنسان ساقا التفت المعنى:  وغيره الشعبي

:  أسلم بن زيد وقال. الكفن في التفتا إذا اناإلنس ساقا ھما:  أيضا والحسن المسيب بن سعيد وقال. األخرى على رجليه إحدى

 قال. جواال عليھما كان ولقد ، تحماله فلم ساقاه ويبست رجاله ماتت:  أيضا الحسن وقال. الميت بساق الكفن ساق التفت

اقُ  َواْلَتفَّتِ {:  عباس ابن عن طلحة أبي ابن علي وروى. أحسنھا األول القول:  النحاس اقِ  السَّ  الدنيا من يوم آخر:  قال} ِبالسَّ

 قوله ھذا على والدليل ؛ المطلع ھول بشدة الموت كرب شدة أي ؛ هللا رحمه من إال بالشدة الشدة فتلتقي ، اآلخرة من يوم وأول

 اجتمع:  زيد وابن الضحاك وقال. الشدائد عليه تتابعت:  يقول. ببالء بالء:  مجاھد وقال} اْلَمَساقُ  َيْوَمِئذٍ  َربِّكَ  إِلَى{:  تعالى

 والشدائد المحن في إال الساق تذكر ال والعرب ، روحه يجھزون والمالئكة ، جسده يجھزون الناس:  شديدان أمران عليه

 :  الشاعر قال. ساق على الحرب وقامت ، ساق على الدنيا قامت:  قولھم ومنه ؛ العظام

 ساق على بنا الحرب وقامت

 ثم ، األولى الساق فھذه ، نفسه خروج عند روحه تعذب الكافر:  قوم وقال. } ْلَقلَمِ َوا نْ { سورة آخر في المعنى ھذا مضى وقد

 بعض وفي. المرجع أي} اْلَمَساقُ { القيامة يوم أي} َيْوَمِئذٍ { خالقك إلى أي} َربِّكَ  إِلَى{:  وشدائده البعث ساق بعدھما يكون

 .يقول قال من كالمقال ، يسوق ساق من المصدر:  لمساقوا. السيئات عليه يحفظ كان الذي ملكه يسوقه:  قال التفاسير
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قَ  َفال{ -31  .}َصلَّى َوال َصدَّ

 .}َوَتَولَّى َكذَّبَ  َولَِكنْ { -32

ى أَْھلِهِ  إِلَى َذَھبَ  ُثمَّ { -33  .}َيَتَمطَّ

 .}َفأَْولَى لَكَ  أَْولَى{ -34

 .}َفأَْولَى لَكَ  أَْولَى ُثمَّ { -35

قَ  َفال{:  تعالى قوله  وھو ، السورة أول في اإلنسان إلى ھذا يرجع:  وقيل. يصل ولم جھل أبو يصدق لم أي} َصلَّى َوال َصدَّ

 فال:  قتادة وقال. رسوله على وصلى ، لربه ودعا" صلى وال" بالرسالة يصدق لم أي. عباس ابن قول واألول. جنس اسم

:  وقيل. بھا هللا أمره التي الصلوات صلى وال ، هللا عند له ذخرا ، له بمال صدق وال:  وقيل.  صلى وال ، هللا بكتاب صدق

 وال ، فالن وال خارج عبدهللا ال:  العرب تقول ؛ بغيره يقرن ولكنه لم بمعنى" ال: " الكسائي قال. ببدنه عمل وال بقلبه آمن فال

 أفال معناه ألن ؛ القبيل ھذا من ليس} َبةَ اْلَعقَ  اْقَتَحمَ  َفال{:  تعالى وقوله ، مجمل وال يقال حتى محسن ال برجل مررت:  تقول

 ، يقتحم لم أي} اْقَتَحمَ  َفال{:  كقوله ؛ يصدق لم أي" صدق فال: " األخفش وقال. االستفھام ألف فحذف ، اقتحم فھال أي ؛ أقتحم

 ؛ المستقبل نفيي كما الماضي ينفي النفي فحرف ، يذھب لم أي ، ذھب ال:  تقول والعرب ، آخر بشيء يعقبه أن يشترط ولم

 :  زھير قول ومنه

 يتقدم ولم أبداھا ھو فال

ى أَْھلِهِ  إِلَى َذَھبَ  ُثمَّ { اإليمان عن وتولى بالقرآن كذب أي} َوَتَولَّى َكذَّبَ  َولَِكنْ {:  تعالى قوله  ؛ بذلك افتخارا ، يتبختر أي} َيَتَمطَّ

 أصله:  وقيل. مطاه يلوي والمعنى ، الظھر وھو المطا من" يتمطى: " وقيل. جھل أبو به المراد:  مجاھد. وغيره مجاھد قال

 والتمطي ، التضعيف كراھة ياء الطاء من فأبدل ؛ الحق إلى الداعي عن يتثاقل فھو ، والتثاقل التكسل من التمدد وھو ، يتمطط

 ألنه ؛ الحوض أسفل في اثرالخ الماء والمطيطة. التبختر من ويلويه ظھره يمد كأنه ، التمدد وھو ، االكتراث قلة على يدل

 التبختر:  والمطيطاء". بينھم بأسھم كان والروم فارس وخدمتھم المطيطاء أمتي مشت إذا: ( الخبر وفي ؛ يتمدد أي يتمطى

 .المشي في اليدين ومد

 كما ؛ ألربعة أربعة وعيد فھو أي ، دوعي بعد ووعيد ، تھديد بعد تھديد} َفأَْولَى لَكَ  أَْولَى ُثمَّ  ، َفأَْولَى لَكَ  أَْولَى{:  تعالى قوله

 وال ، هللا رسول صدق ال أي" وتولى كذب ولكن. صلى وال صدق فال: " فقال بربه الجاھل جھل أبي في نزلت أنھا روي

 ، خصلة والتكذيب ، خصلة التصديق فترك. يدي بين التصلية عن وتولى ، رسولي كذب ، ولكن ، فصلى يدي بين وقف

:  يقال ال. أعلم وهللا. األربعة الخصال لترك مقابلة أربعة الوعيد فجاء ؛ خصلة تعالى هللا عن والتولي ، خصلة الصالة وترك

ى أَْھلِهِ  إِلَى َذَھبَ  ُثمَّ {:  قوله فإن  وذلك. عنھا فأخبر ، والتولي التكذيب قبل عادته كانت تلك:  نقول فإنا ؛ خامسة خصلة} َيَتَمطَّ

 جھل أبو فاستقبله ، يوم ذات المسجد من خرج وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  وقيل. كرهنذ ما على قتادة قول في بين

 لَكَ  أَْولَى{:  قال ثم مرتين أو فھزه ، بيده وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأخذ ، مخزوم بني باب يلي مما ، المسجد باب على
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 قال كما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على ونزل. وأكرمه الوادي أھل عزأل إني فوهللا ؟ أتھددني:  جھل أبو له فقال} َفأَْولَى

 :  الشاعر قال. وعيد كلمة وھي. جھل ألبي

 مرد من يحلب للدر وھل...  أولى ثم أولى ثم فأولى

َ  لَكَ  أَْولَى{:  فقال بيده وسلم عليه هللا صلى النبي فأخذ ، يتبختر ھشام بن جھل أبو أقبل:  قتادة قال } َفأَْولَى لَكَ  أَْولَى ُثمَّ  ، ْولَىَفأ

 هللا يعبد ال:  فقال المسلمين على أشرف بدر يوم كان فلما. جبليھا بين من ألعز إني ، شيئا لي ربك وال أنت تستطيع ما:  فقال

 .قتلة شر وقتله ، عنقه هللا فضرب. أبدا اليوم ھذا بعد

 :  الخنساء قول ومنه ؛ لك الويل:  معناه:  وقيل

 لھا أولى لنفسي فأولى...  الھموم كل بنفسي متھم

 لھا وإما عليھا فإما...  آلة على نفسي سأحمل

 ثم ، أويل:  قيل كأنه ؛ المقلوب من ھو:  قيل التأويل ھذا وعلى ؛ الميت عليه يحمل الذي أيضا السرير:  واآللة ، الحالة:  اآللة

 وھذا ؛ النار تدخل يوم لك والويل ، البعث يوم لك والويل ، ميتا لك يلوالو ، حيا لك الويل:  والمعنى ، المعتل الحرف أخر

 :  قال كما التكرير

 مرجلي إنك الويالت لك

 الكالم في كثير أنه إال ، تركه من ، أولى ، لك الذم معناه:  وقيل. القول ھذا وضعف ، الويل ثم ، الويل ثم ، الويل لك أي

 العرب كالم في" أولى" األصمعي قال:  يحيى بن أحمد العباس أبو وقال. العذاب بھذا وأجدر أولى أنت المعنى:  وقيل. فحذف

 َيا{:  تعالى هللا قال  ؛ القرب وھو ، الولي من وأصله ؛ الھالك دانيت قد ، الھالك وليت قد:  يقول كأنه ، الھالك مقاربة معناه

َھا  :  األصمعي وأنشد ؛ منكم يقربون أي} اْلُكفَّارِ  ِمنَ  َيلُوَنُكمْ  الَِّذينَ  َقاِتلُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

 الوالء له يكون أن وأولى

 :  أيضا وأنشد ؛ له يكون أن قارب أي

 يكمدا أن له ھاجت لمن أولى

. األصمعي كتفسير يفسر أحد ليس:  ويقول األصمعي قول يستحسن ثعلب العباس أبو وكان. الكمد] من[ صاحبھا دنا قد أي

 تكون وال:  قال المھدوي. الھلكة بك وأولى لك أولى:  تقديره وكأن ، أفلت ثم تھلك كدت:  لك أولى تقول عربال:  النحاس

 إذا:  اآلن أوالة:  حكى قد زيد أبا ألن ؛ غيره من له أولى الوعيد:  قال كأنه ، محذوف مبتدأ خبر وتكون ،) منك أفعل( أولى

 علما صار ألنه" أولى" ينصرف ولم". أولى" عن خبر" لك"و. كذلك ليس أنه على دليل التأنيث عالمة فدخول. أوعدوا
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 والثالث، ، الثاني على ثم ، األول السيء عملك على لك ألزم معنى على فيه التكرير:  وقيل. أحمد اسمه كرجل فصار للوعيد،

 .تقدم كما ، والرابع

 .}ُسدىً  ُيْتَركَ  أَنْ  اأْلِْنَسانُ  أََيْحَسبُ { -36

 .}ُيْمَنى َمنِيٍّ  ِمنْ  ُنْطَفةً  َيكُ  مْ أَلَ { -37

ى َفَخلَقَ  َعلََقةً  َكانَ  ُثمَّ { -38  .}َفَسوَّ

ْوَجْينِ  ِمْنهُ  َفَجَعلَ { -39 َكرَ  الزَّ  .}َواأْلُْنَثى الذَّ

 .}اْلَمْوَتى ُيْحيِيَ  أَنْ  َعلَى بَِقاِدرٍ  َذلِكَ  أَلَْيسَ { -40

 زيد ابن قال ؛ ينھى وال يؤمر فال ، مھمال يخلى أن أي} ُسدىً  ُيْتَركَ  أَنْ { آدم ابن يظن أي} اأْلِْنَسانُ  أََيْحَسبُ {:  تعالى قوله

 .راع بال ترعى:  سدى إبل ومنه ، ومجاھد

 :  الشاعر وقال. يبعث ال أبدا كذلك قبره في يترك أن أيحسب:  وقيل

 سدى شيئا هللا ترك ما ــن...  اليميـ جھد با فأقسم

 إلراقة) مني( سميت ولذلك ؛ فيه تراق أي ، الرحم في تمنى ماء قطرة من أي} ُيْمَنى َمِنيٍّ  ِمنْ  ُنْطَفةً  كُ يَ  أَلَمْ {:  تعالى قوله

 .المرأة وترائب الرجل صلب في قليال ماء يك ألم أي. قطر إذا:  الماء نطف:  يقال ؛ القليل الماء:  والنطفة. تقدم وقد. الدماء

 عبيد أبو واختاره ، عمرو أبي عن وعياش ويعقوب ومجاھد محيصن ابن قراءة ھيو ، بالياء" يمنى مني من" حفص وقرأ

 على كله بھذا تعالى رتبه قد أي ، النطفة بعد دما أي} َعلََقةً  َكانَ  ُثمَّ {.حاتم أبو واختاره ، النطفة ألجل بالتاء الباقون. المني ألجل

ى{ فقدر أي} َفَخلَقَ {:  قال ثم. قدره خسة  من أي} ِمْنهُ  َفَجَعلَ { فيه الروح بجعل ، تعديال وعدله ، تسوية اهفسو أي} َفَسوَّ

ْوَجْينِ {. المني من:  وقيل. اإلنسان َكرَ  الزَّ  في مضى وقد. الخنثى إسقاط رأى من بھذا احتج وقد. والمرأة الرجل أي} َواأْلُْنَثى الذَّ

 ، فيه القول أيضا" النساء" سورة أول في مضى دوق. الغالب مخرج خرجتا إنما وقرينتھا اآلية ھذه أن" الشورى" سورة

 من قطرة من النسمة ھذه خلق على قدر الذي أليس أي} ِبَقاِدرٍ  َذلِكَ  أَلَْيسَ {. إلعادته معنى فال ، حكمه المواريث آية في وذكرنا

 .البلى عدب للبعث كھيئتھا األجسام ھذه يعيد أن على أي} اْلَمْوَتى ُيْحِييَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ { ماء

 اْسمَ  َسبِّحِ { قرأ من. عباس ابن وقال" بلى ، اللھم سبحانك: " قال قرأھا إذا كان أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن وروي

 غيره أو كان إماما آخرھا إلى} اْلقَِياَمةِ  ِبَيْومِ  أُْقِسمُ  ال{ قرأ ومن" األعلى ربي سبحان: " فليقل أوغيره كان إماما} اأْلَْعلَى َربِّكَ 

 السورة ختمت. عباس ابن عن جبير بن سعيد عن السبيعي إسحاق أبي حديث من الثعلبي ذكره" بلى اللھم سبحانك: " فليقل

 . والحمد
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 اإلنسان سورةتفسير 

 آية وثالثون إحدى وھي

ا{:  تعالى قوله من ، مكي فيھا:  وقيل. مدنية:  الجمھور وقال. والكلبي ومقاتل عباس ابن قول في مكية ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ  َعلَْيكَ  َنزَّ

 .مدني تقدمه وما ، السورة آخر إلى} َتْنِزيالً  اْلقُْرآنَ 

ْھرِ  ِمنَ  ِحينٌ  اأْلِْنَسانِ  َعلَى أََتى َھلْ {:  ليقرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن:  قال زيد ابن وحدثنا:  قال وھب ابن وذكر } الدَّ

 صلى النبي على تثقل ال:  الخطاب بن عمر له فقال ، وسلم عليه هللا صلى النبي يسأل كان أسود رجل وعنده عليه أنزلت وقد

 زفر الجنان صفة وبلغ عليه قرأھا فلما ، عنده وھو السورة ھذه عليه فنزلت:  قال" الخطاب ابن يا دعه: " قال ، وسلم عليه هللا

 عن وروي" الجنة إلى الشوق -  أخيكم أو -  صاحبكم نفس أخرج: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. نفسه فخرجت زفرة

 والمقصود. عنه هللا رضي طالب أبي بن علي في نزلت السورة ھذه إن:  القشيري وقال. وسيأتي ، اللفظ ھذا بخالف عمر ابن

 .وكذا كذا بسبب نزل إنه يقال ما كل في القول وھكذا. عام السورة من

ْحَمنِ  ْهللاِ  مِ ِبسْ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

ْھرِ  ِمنَ  ِحينٌ  اأْلِْنَسانِ  َعلَى أََتى َھلْ { -1 ً  َيُكنْ  لَمْ  الدَّ  .}َمْذُكوراً  َشْيئا

ا{ -2 ً  َفَجَعْلَناهُ  َنْبَتلِيهِ  أَْمَشاجٍ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  اأْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا إِنَّ  .}َبِصيراً  َسِميعا

ا{ -3 ا بِيلَ السَّ  َھَدْيَناهُ  إِنَّ ا َشاِكراً  إِمَّ  .}َكفُوراً  َوإِمَّ

ْھرِ  ِمنَ  ِحينٌ  اأْلِْنَسانِ  َعلَى أََتى َھلْ {:  تعالى قوله ً  َيُكنْ  لَمْ  الدَّ . عبيدة وأبو والفراء الكسائي قال ؛ قد بمعنى" : ھل"} َمْذُكوراً  َشْيئا

 .قد بمعنى" ھل" سيبويه عن حكي وقد

 أن والجحد. أعطيته بأنك تقرره ؟ أعطيتك ھل:  تقول ألنك ؛ الخبر من فھذا ، خبرا وتكون ، جحدا تكون ھل:  الفراء قال

 قتادة قاله ؛ السالم عليه آدم ھنا واإلنسان. أتى:  والمعنى ، االستفھام بمنزلة ھي:  وقيل ؟ ھذا مثل على أحد يقدر ھل:  تقول

ْھرِ  ِمنَ  ِحينٌ {. عباس ابن عن وروي. والسدي وعكرمة والثوري  مرت سنة أربعون:  صالح أبي رواية في عباس ابن قال} الدَّ

 فأقام ، طين من خلق أنه الضحاك رواية في أيضا عباس ابن وعن والطائف مكة بين ملقى وھو ، الروح فيه ينفخ أن قبل ، به

 ابن وزاد. ةسن وعشرين مائة بعد خلقه فتم ، سنة أربعين صلصال من ثم ، سنة أربعين مسنون حمأ من ثم ، سنة أربعين

 ھا المذكور الحين:  وقيل. الروح فيه نفخ ثم ، سنة وستين مائة بعد خلقه فتم ، سنة أربعين تراب من وھو أقام:  فقال مسعود

ً  َيُكنْ  لَمْ {. الماوردي حكاه ، أيضا عباس ابن عن ؛ مقداره يعرف ال:  ھنا  في ال:  عباس ابن عن الضحاك قال} َمْذُكوراً  َشْيئا

 ، به يراد ما وال اسمه ما يدرى وال ، يعرف وال يذكر ال ، وطينا ترابا مصورا جسدا كان أي:  وقيل. األرض في الو السماء
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 وإن الخلق في مذكورا شيئا يكن لم:  سالم بن يحيى وقال. وثعلب وقطرب الفراء قاله ؛ مذكورا فصار ، الروح فيه نفخ ثم

 .مذكورا شيئا هللا عند كان

 ؛ والقدر والشرف الخطر بمعنى الذكر ھذا بل ، قديم الكائنات عن الرب إخبار فإن ، اإلخبار بمعنى الذكر ھذا ليس:  وقيل

 قدر له يكن لم حين اإلنسان على أتى قد أي. } َولَِقْوِمكَ  لَكَ  لَِذْكرٌ  َوإِنَّهُ {:  تعالى قال وقد. وقدر شرف له أي مذكور فالن:  تقول

 ظھر ، والجبال واألرض السموات عنھا عجز التي األمانة وحمله ، خليفة آدم جعل أنه المالئكة هللا عرف لما ثم. الخليقة عند

 بن محمد وحكى.  مذكورا كان وإن ، للخلق مذكورا كان ما الجملة وعلى:  القشيري قال. مذكورا فصار ، الكل على فضله

 من مدد مضى قد أي ؛ الشيء إلى يرجع النفي:  قوم وقال. رامذكو يكن ولم شيئا كان:  قال" شيئا يكن لم: " الفراء عن الجھم

. حين عليه يأتي حتى بشيء ليس والمعدوم ، الخليقة أصناف من خلقه ما آخر ألنه ؛ الخليقة في يذكر شيئا يكن لم وآدم الدھر

 قال:  ومقاتل قتادة قول معنى اوھذ. الخليقة من ألحد مذكورا وال مخلوقا وال شيئا آدم كان وما أزمنة عليه مضت قد:  والمعنى

 ، وتأخير تقديم الكالم في:  مقاتل وقال. اإلنسان بعد كانت خليقة ثناؤه جل هللا خليقة من نعلم ما حديثا اإلنسان خلق إنما:  قتادة

 .حيوانا دهبع يخلق ولم ، كله الحيوان خلق بعد خلقه ألنه ؛ مذكورا شيئا اإلنسان يكن لم الدھر من حين أتى ھل:  وتقديره

 مدة ، أشھر تسعة الحين وأن ، آدم ذرية من الجنس به عني} ِحينٌ  اأْلِْنَسانِ  َعلَى أََتى َھلْ { تعالى قوله في" اإلنسان: " قيل وقد

ً  َيُكنْ  لَمْ { أمه بطن في اإلنسان حمل  بكر وأب وقال. له خطر ال جماد الحالة ھذه في ألنه ؛ ومضغة علقة كان إذ: } َمْذُكوراً  َشْيئا

 ، ذلك على تمت مذكورا شيئا تكن لم آدم على أتت التي المدة ليت أي. نبتلى فال تمت ليتھا:  اآلية ھذه قرأ لما عنه هللا رضي

ْھرِ  ِمنَ  ِحينٌ  اأْلِْنَسانِ  َعلَى أََتى َھلْ { يقرأ رجال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وسمع. أوالده يبتلى وال يلد فال ً شَ  َيُكنْ  لَمْ  الدَّ  ْيئا

 .تمت ليتھا فقال} َمْذُكوراً 

ا{:  تعالى قوله  وعاء في قليل ماء وكل ، المني وھو يقطر ماء من أي} ُنْطَفةٍ  ِمنْ { خالف غير من آدم ابن أي} اأْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا إِنَّ

 :  نفسه يعاتب رواحة بن هللا عبد كقول ؛ نطفة فھو

 شنه في ةنطف إال أنت ھل...  الجنة تكرھين أراك مالي

 :  رؤبة:  قال ؛ وخدين خدن مثل ، ومشيج مشج:  واحدھا. أخالط} أَْمَشاجٍ {. ونطاف نطف:  وجمعھا

 أمشاج دم في جلدا ُيكس لم...  نشاج معجل كل يطرحن

:  يقال ؛ مشيج:  األمشاج واحد:  المبرد وقال. وخليط مخلوط مثل ؛ ومشيج ممشوج فھو ، خلطته أي بھذا ھذا مشجت:  ويقال

 :  الشماخ قال ؛ بالدم النطفة اختالط ھنا وھو ، خلط إذا:  يمشج مشج

 مھين ساللته مشج على...  لوقت مرتجة أحشاء طوت
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 ، خليط كقولك مشيج:  خلط إذا ھذا من للشيء ويقال. والعلقة والدم ، المرأة وماء الرجل ماء أخالط:  أمشاج:  الفراء وقال

. الحمرة في والبياض ، البياض في الحمرة:  األمشاج:  قال  عنه هللا رضي عباس ناب عن وروي. مخلوط كقولك وممشوج

 :  الھذلي قال ؛ اللغة أھل من كثير يختاره قول وھذا

 مشيج به سيط النصل خالف...  منه والفوقين الريش كأن

 من كان فما ، الولد منھما يخلقف رقيق أصفر وھو المرأة بماء غليظ أبيض وھو الرجل ماء يختلط:  قال أيضا عباس ابن وعن

 ذكره ؛ مرفوعا ھذا روي وقد. المرأة ماء من فھو وشعر ودم لحم من كان وما ، الرجل ماء من فھو وقوة وعظم عصب

 .البزار

 الرجل نطفة:  مجاھد وقال. لونان وھما المرأة وماء الرجل ماء:  وعنه. المضغة عروق أمشاجھا:  مسعود ابن عن وروي

 الفرج ماء من ثم ، تراب من خلق ؛ ألوان من خلق:  عباس ابن وقال. وصفراء خضراء المرأة ونطفة اءوحمر بيضاء

 مضغة وطور علقة وطور طور:  الخلق أطوار ھي:  قتادة قال ونحوه. لحم ثم عظم ثم مضغة ثم علقة ثم نطفة وھي والرحم،

:  السكيت ابن وقال. اآلية} ِطينٍ  ِمنْ  ُساللَةٍ  ِمنْ  اأْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا َقدْ َولَ {" المؤمنون" سورة في قال كما ؛ لحما العظام يكسو ثم عظام

 في وھو جمع ما األمشاج:  المعاني أھل وقال. مختلفة طبائع ذا منھا اإلنسان فخلق أنواع من ممتزجة ألنھا ؛ األخالط األمشاج

 من حبر جاء قال:  األنصاري أيوب أبي عن وروي. خالقأ وثوب أعشار برمة:  يقال كما ؛ للنطفة نعت ألنه ؛ الواحد معنى

 المرأة وماء غليظ أبيض الرجل ماء: " فقال ؟ المرأة وماء الرجل ماء عن أخبرني:  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى اليھود

 وقد. هللا رسول وأنك هللا الإ إله ال أن أشھد:  الحبر فقال" أذكرت الرجل ماء عال وإذا آنثت المرأة ماء عال فإذا رقيق أصفر

 ".البقرة" سورة في مستوفى القول ھذا مضى

 :  أحدھما:  وجھان به يختبر وفيما. االختبار وھو االبتالء فيه نقدر:  وقيل. نختبره أي} َنْبَتلِيهِ {:  تعالى قوله

. نكلفه" نبتليه: " وقيل. الحسن قال ؛ الضراء في وصبره السراء في شكره نختبر:  الثاني. الكلبي قال ؛ والشر بالخير نختبره

. المعاصي عن ومنھيا بالطاعة مأمورا ليكون بالدين:  الثاني. مقاتل قال ؛ الخلق بعد بالعمل:  أحدھما:  وجھان أيضا وفيه

:  قال الفراء عن الجھم بن محمد وحكى. والشر بالخير لنبتليه ؛ خلق بعد خلقا نصرفه" : نبتليه: " عباس ابن عن وروي

ً  َفَجَعْلَناهُ { أعلم وهللا المعنى  .التأخير معناھا مقدمة وھي ، لنبتليه} َبِصيراً  َسِميعا

ً  َجَعْلَناهُ {:  وقيل. الخلقة تمام بعد إال يقع ال االبتالء ألن:  قلت  وبصرا ، الھدى به يسمع سمعا له جعلنا يعني: } َبِصيراً  َسِميعا

 .الھدى به يبصر

ا{:  تعالى قوله ِبيلَ  َدْيَناهُ ھَ  إِنَّ  ؛ كفر أو فآمن ، الرسل ببعث والشر والخير ، والضالل الھدى طريق وعرفناه له بينا أي} السَّ

ْجَدْينِ  َوَھَدْيَناهُ {:  تعالى كقوله :  والسدي صالح وأبو الضحاك وقال. والسعادة الشقاء إلى السبيل له بينا أي:  مجاھد وقال. } النَّ

ا{. عقله وكمال بطبعه إليھا يھتدي التي ومضاره منافعه:  وقيل. مالرح من خروجه ھنا السبيل ا َشاِكراً  إِمَّ  أيھما أي}  َكفُوراً  َوإِمَّ

 ولم الفراء واختاره. كفر أو شكر إن الطريق له بينا أي زائدة" ما"و جزاء تكون ھنا ھا" إن: " الكوفيون قال. له بينا فقد فعل
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 سبيل له بينا أي ، الرشد ھديناه أي:  وقيل. فعل بعدھا يضمر أن إال األسماء على لجزاءل" إن" تدخل ال إذ ؛ البصريون يجزه

 شئت إن ، لك نصحت قد:  تقول كما وھو. كفر خذلناه وإن ، وآمن اھتدى الھداية له خلقنا إن ثم ؛ عليه األدلة بنصب التوحيد

 وإلى وللسبيل السبيل ھديته:  ويقال. أعلم وهللا" شاكرا إما" وكذا. الفاء فتحذف ، شئت فإن أي ؛ فاترك شئت وإن ، فاقبل

 معنى في اجتماعھما مع والكفور الشكور بين يجمع ولم ، والكفور الشاكر بين وجمع. وغيرھا" الفاتحة" في تقدم وقد. السبيل

 عن تنتف ولم ، المبالغة عنه فتفانت ، يؤدى ال تعالى هللا شكر ألن ؛ الكفر في لھا وإثباتا الشكر في للمبالغة نفيا ؛ المبالغة

 .الماوردي حكاه. إليه اإلحسان مع قل وإن كفره وكثرة عليه النعم لكثرة ، شكره فقل ، المبالغة الكفر

ا{ -4  }َوَسِعيراً  َوأَْغالالً  َسالِسال لِْلَكافِِرينَ  أَْعَتْدَنا إِنَّ

ا{:  تعالى قوله  ، أمرھم مما ومكنھم وكلفھم العقالء تعبد وأنه ، الفريقين حال بين} َوَسِعيراً  ْغالالً َوأَ  َسالِسال لِْلَكافِِرينَ  أَْعَتْدَنا إِنَّ

 في مضى كما ذراعا سبعون سلسلة كل طول جھنم في القيود:  والسالسل. الثواب فله وشكر وحد ومن ، العقاب فله كفر فمن

 قنبل ووقف. تنوين بغير الباقون. منونا" سالسال" عامر ابن عن وھشام عاصم عن بكر وأبو والكسائي نافع وقرأ". الحاقة"

 ولم ، عاصم عن بكر وأبو والكسائي كثير وابن نافع فنونه األول" قوارير" فأما. باأللف الباقون. ألف بغير وحمزة كثير وابن

 وأبو والكسائي نافع أيضا فنونه الثانية" قوارير" وأما. باأللف والباقون. ألف بغير وحمزة يعقوب فيه ووقف. الباقون ينون

 ، الثالثة في التنوين عبيد أبو واختار ، األلف منھا أسقط ينون لم ومن ، باأللف قرأھا نون فمن. الباقون ينون ولم بكر،

 وكان ، باأللف األول" وقواريرا"و باأللف" سالسال" عثمان مصحف في رأيت:  قال ؛ المصحف لخط اتباعا باأللف والوقف

 فجمعت اآلحاد أشبھت الجموع أن:  أحدھا:  حجج أربع فله صرف فمن. بينا ھناك أثرھا فرأيت فحكت لفباأل مكتوبا الثاني

 أفعل إال ينصرف ال ما جميع صرف العرب عن حكى األخفش أن:  الثانية. فصرفت اآلحاد حكم في فجعلت ، اآلحاد جمع

 ابن وأنشد ؛ يجرونه ال فإنھم منك أظرف ھو قولھم إال ھاكل األسماء يجر من لغة على ھو:  والفراء الكسائي قال وكذا ، منك

 :  كلثوم بن عمرو قول ذلك في األنباري

 عبينا ال بأيدي مخاريق...  وفيھم فينا سيوفنا كأن

 :  لبيد وقال

 أجسامھا متشابه بمغالق...  لحتفھا دعوت أيسار وجزور

 :  أيضا لبيد وقال

 غنامھا رغائب سوبك سمح...  الندى على يعين كرم وذو فضال

 ، آية رأس ألنه األول قوارير نونت يقول أن:  الثالثة والحجة. تصرف أال وسبيلھا ، ورغائب ومغالق مخاريق فصرف

ً {. } َمْذُكوراً {:  وعز جل كقوله ، بالنون جاءت اآلي ورؤوس  ونونا ، اآلي رؤوس بين ليوقف األول فنونا} َبِصيراً  َسِميعا

. باأللف والكوفة والمدينة مكة مصاحف في جميعا أنھما وذلك ، المصاحف اتباع:  الرابعة والحجة. وللأل الجوار على الثاني

 معرفة في يصرف لم مشدد حرف أو حرفان أو أحرف ثالثة منه األلف بعد جمع كل إن:  قال بأن يصرفھن لم من احتج وقد
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 وجل عز هللا قول حرفان منه األلف بعد والذي ، ومناديل نانيرود قناديل:  قولك أحرف ثالثة منه األلف بعد فالذي ؛ نكرة وال

َمتْ {:  ِ  اْسمُ  فِيَھا ُيْذَكرُ  َوَمَساِجدُ {:  قوله وكذلك ، حرفين منه األلف بعد ألن} َصَواِمعُ  لَُھدِّ  منه األلف بعد والذي. } َكِثيراً  هللاَّ

 األول الحرف األول المصاحف في:  قال إدريس بنا عن يحدث آدم بن يحيى سمعت:  خلف وقال. ودواب شواب مشدد حرف

 األول مسعود ابن قراءة إلى ينسب مصحف في رأيت:  خلف وقال. حمزة لمذھب حجة فھذا ؛ ألف بغير والثاني باأللف

 ومتق من ألن ؛ منونا منك أفعل ھو غيره في وال شعره في العرب من أحد يقول فال منك أفعل وأما. ألف بغير والثاني باأللف

 الفراء قال ؛ دليلين بين يجمع وال األسماء دالئل من دليالن ألنھما ؛ حرف في وإضافة تنوين بين يجمع فال اإلضافة مقام

 .وغيره

 ھذه ارفعوا:  يقول كان الدرداء أبي عن نفير بن جبير وعن. أعناقھم إلى أيديھم بھا تغل غل جمع} َوأَْغالالً {:  تعالى قوله

 الرب أعجزوا ألنھم ؛ النار أھل أعناق في تجعل لم األغالل إن:  الحسن قال. باألغالل تغل أن قبل ثناؤه جل هللا إلى األيدي

 .فيه القول تقدم} َوَسِعيراً {. إذالال ولكن سبحانه

 .}َكافُوراً  ِمَزاُجَھا َكانَ  َكأْسٍ  ِمنْ  َيْشَرُبونَ  اأْلَْبَرارَ  إِنَّ { -5

6- } ً ِ  ِعَبادُ  بَِھا َيْشَربُ  َعْينا ُروَنَھا هللاَّ  .}َتْفِجيراً  ُيَفجِّ

 البر:  وقيل. تعالى هللا أمر امتثل من وھو ، بر واحدھم الصدق أھل:  األبرار} َكأْسٍ  ِمنْ  َيْشَرُبونَ  اأْلَْبَرارَ  إِنَّ {:  تعالى قوله

 ، األبرار البر وجمع:  الصحاح وفي ؛ وأنھار نھر مثل بر جمع ھو:  وقيل ، وأشھاد شاھد مثل بار جمع واألبرار الموحد

 عليه هللا صلى هللا رسول عن عمر ابن وروى. بولدھا برة واألم ، يطيعه أي ويتبرره خالقه يبر وفالن ، البررة البار وجمع

" . حقا عليك لولدك كذلك حقا عليك لوالدك أن كما ، واألبناء اآلباء بروا ألنھم األبرار ثناؤه جل هللا سماھم إنما: " قال وسلم

 .بالنذر ويوفون هللا حق يؤدون الذين األبرار:  قتادة وقال. الذر يؤذي ال الذي البر:  الحسن وقال

. الخمر يريد:  عباس ابن قال. الشراب فيه إناء من أي} َكأْسٍ  ِمنْ  َيْشَرُبونَ {" . أحدا يؤذون ال الذين األبرار: " الحديث وفي

 :  كلثوم بن عمرو قال. كأسا يسم لم شراب فيه يكن مل وإذا:  الشراب فيه اإلناء اللغة في والكأس

 اليمينا مجراھا الكأس وكان...  عمرو أمَّ  عنا الكأسَ  َصْبنتِ 

} ِمَزاُجَھا َكانَ {. الجوھري قاله ؛ كففت بمعنى:  صبنا تصبن معروف من كان ما أو الھدية عنا صبنت يقال:  األصمعي وقال

 :  حسان قال ، وخلطھا شوبھا أي

 وماء عسل مزاجھا يكون...  رأس بيت من بيئةس كأن

 في ماء عين اسم ھو:  عباس ابن قال} َكافُوراً {. والبرودة والحرارة والسوداء الصفراء من يمازجه ما وھو البدن مزاج ومنه

 وتختم بالكافور لھم تمزج:  قتادة عن سعيد وقال. كافورا تسمى التي العين ھذه ماء يمازجه أي. الكافور عين له يقال ، الجنة

 في كالكافور أراد:  وقيل. طعمھا في ال ريحھا في الكافور إنما:  وقيل. طعمھا مزاجھا:  عكرمة وقال. مجاھد وقال. بالمسك
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 طيب:  كيسان ابن وقال. كنار أي} َناراً  َجَعلَهُ  إَِذا َحتَّى{:  تعالى كقوله ؛ يشرب ال الكافور ألن ؛ وبرده رائحته وطيب بياضه

. القلوب لھا تھتدي حتى عندكم بما عنده ما هللا سمى ولكن. الدنيا بكافور ليس:  مقاتل وقال. والزنجبيل والكافور كبالمس

ً {. كافور مزاجھا كأس من أي زائدة" كان"} ِمَزاُجَھا َكانَ {: وقوله  لعين اسم الكافور إن:  الفراء قال} هللاَِّ  ِعَبادُ  بَِھا َيْشَربُ  َعْينا

 في المضمر من حال ھي:  وقيل. الموضع على كأس من بدل:  وقيل. ھذا على كافور من بدل" فعينا" ؛ الجنة في ماء

 بإضمار نصب فھو اللبيب العاقل ذكرتم أي ؛ اللبيب العاقل:  فتقول الرجل يذكر كما ؛ المدح على نصب: ( وقيل". مزاجھا"

 وكذلك النخل طلع وعاء:  أيضا والكافور. وقافور كافور:  لويقا. عين من المعنى الزجاج وقال. عينا يشربون وقيل. أعني

 :  الراعي قول وأما. األصمعي قاله ؛ الكفرى

 دراج الكافور معتلف قصب من...  أرج ذا واللبات المفارق تكسو

 سواء ويشربھا ھاب يشرب:  الفراء قال} ِبَھا َيْشَربُ {. كافورا فجعله الطيب سنبل يرعى إنما المسك منه يكون الذي الظبي فإن

 :  وأنشد ؛ وينقع بھا يروى بھا يشرب وكأن ، المعنى في

 نئيج لھن خضر لجج متى...  ترفعت ثم البحر بماء شربن

 تقديره" من" بدل الباء:  وقيل زائدة والباء يشربھا المعنى:  وقيل. حسنا كالما ويتكم ، حسن بكالم يتكلم فالن ومثله:  قال

ُروَنَھا{. يالقتب قاله ؛ منھا يشرب  قضيب وبيده ، قصوره إلى ويصعد بيوتاته في ليمشي منھم الرجل إن:  فيقال} َتْفِجيراً  ُيَفجِّ

 أعلى إلى صعد حيثما ويتبعه ، أخدود غير في األرض مستوى على منازله في دار حيثما معه فيجري الماء إلى به يشير

 وھا ھنا ھا النھر الرجل يفجر كما شقا يشققونھا أي} تفجيرا يفجرونھا هللا عباد بھا يشرب عينا{:  تعالى قوله وذلك ؛ قصوره

ُروَنَھا{ مجاھد عن نجيح أبي ابن وعن. يريد حيث إلى ھنا . معھم مالت مالوا حيثما وتتبعھم شاؤوا حيث يقودونھا} َتْفِجيراً  ُيَفجِّ

 عيون أربع: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال الحسن عن سھل أبي عن سعد عن صالح أبي عن مقاتل أبو وروى

ُروَنَھا{ هللا ذكر التي إحداھما العرش تحت من تجريان عينان الجنة في  ]الزنجبيل واألخرى[} َتْفِجيراً  ُيَفجِّ

 يالترمذ ذكره" التسنيم واألخرى} َسْلَسِبيالً {] تسمى فيھا عينا[ هللا ذكر التي إحداھما العرش فوق من نضاختان واألخريان

 من لألبرار يمزج ؛ لھم شربا لألبرار والكافور ، لھم شربا خاصة للمقربين فالتسنيم:  وقال". األصول نوادر" في الحكيم

 ، شرب ھي لمن ذلك ذكر عن وسكت التنزيل في ذكره ھكذا مزاج منھا فلألبرار والسلسبيل الزنجبيل وأما ، شرابھم التسنيم

 ، الصادقون ھم واألبرار. مزاج الجنة أھل لسائر فھو صرف لإلبرار كان وما ، صرف للمقربين فھو مزاج لإلبرار كان فما

 .الصديقون ھم:  والمقربون

ْذرِ  ُيوفُونَ { -7 ً  َوَيَخافُونَ  بِالنَّ هُ  َكانَ  َيْوما  .}ُمْسَتِطيراً  َشرُّ

َعامَ  َوُيْطِعُمونَ { -8 ً  ُحبِّهِ  َعلَى الطَّ ً  ِمْسِكينا  .}َوأَِسيراً  َوَيتِيما

 }شكوراً  وال جزاءً  منكم نريد ال هللا لوجه نطعمكم إنما{ -9
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 والصوم والزكاة الصالة من عليھم هللا فرض بما:  قتادة عن معمر وقال. نذروا إذا يخلفون ال أي} ِبالنَّْذرِ  ُيوفُونَ {:  تعالى قوله

:  والجرجاني الفراء وقال. ثناؤه جل هللا حق في نذروا إذا يوفون:  وعكرمة مجاھد وقال. الواجبات من وغيره والعمرة والحج

 أوجبه ما حقيقته:  والنذر. أخرى وتحذف" كان" مرة تزيد قد والعرب. الدنيا في بالنذر يوفون كانوا أي ؛ إضمار الكالم وفي

 يوجبه لم لو ما الطاعات من نفسه على المكلف إيجاب ھو:  النذر:  حده في قلت شئت وإن. يفعله شيء من نفسه على المكلف

 :  تعالى هللا قال وقد ؛ واحد والمعنى العھود يتممون أي" بالنذر يوفون: " الكلبي وقال. يلزمه لم

 .قتادة قول يقوي وھذا. بالحج بإحرامھم أنفسھم ألزموھا التي نسكھم أعمال أي} ُنُذوَرُھمْ  َوْلُيوفُوا َتَفَثُھمْ  ْلَيْقُضوا ُثمَّ {

 .القشيري قال ؛ هللا أمر امتثال من بإيمانه لمرءا التزمه ما فيه يندرج النذر وأن

 .والصالة والصيام العتق نذر ھو" بالنذر يوفون: " قال أنه مالك عن أشھب وروى

 .اليمين ھو:  النذر:  قال" بالنذر يوفون. "مالك قال عبدالعزيز بن بكر أبو عنه وروى

ً { يحذرون أي} َوَيَخافُونَ {:  تعالى قوله هُ  َكانَ {. لقيامةا يوم أي} َيْوما  ؛ ممتدا اللغة في وھو فاشيا داھيا عاليا أي} ُمْسَتِطيراً  َشرُّ

 :  األعشى قال ؛ امتد إذا:  واستطال والزجاجة القارورة في الصدع استطار:  تقول والعرب

 مستطيرا نأيھا على صدعا...  الفؤاد في أسأرت وقد وبانت

 .الضوء انتشر إذا الفجر رواستطا. انتشر إذا:  الحريق استطار:  ويقال

 :  حسان وقال

 مستطير بالبويرة حريق...  لؤي بني سراء على وھان

 .واألرض السموات مأل حتى اليوم ذلك شر وهللا استطار:  يقول قتادة وكان

 الجبال نسفت األرض وفي ، المالئكة وفزعت ، الكواكب وتناثرت ، فانشقت السموات في فاشيا شره كان:  مقاتل وقال

 .المياه وغارت

َعامَ  َوُيْطِعُمونَ {:  تعالى قوله  على:  الداراني وقال. له وشھوتھم إياه وحبھم قلته على:  ومجاھد عباس ابن قال} ُحبِّهِ  َعلَى الطَّ

 فإن سكرا أطعموه:  قال السائل جاءه إذا خيثم بن الربيع وكان. الطعام إطعام حب على:  عياض بن الفضيل وقال. هللا حب

ً {. السكر يحب بيعالر ً {مالك يسألك الطواف ھو:  قال عباس ابن عن صالح أبو وروى. مسكنة ذا أي} ِمْسِكينا  من أي} َوَيِتيما

 فلم اليتيم وطلب ، بطعامه يوم ذات فدعا ، عمر ابن طعام يحضر كان يتيما أن:  الحسن عن منصور وروى. المسلمين يتامى

 ؛ غبنت ما فوهللا ، ھذا دونك:  فقال ؛ وعسل بسويق له فدعا ، الطعام يجد فلم طعامه من عمر ابن فرغ ما بعد وجاءه ، يجده

 .غبن ما وهللا:  عمر وابن الحسن قال
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. قتادة وقال. أيديھم في يكون الشرك أھل من األسير:  قال عباس ابن عن صالح أبو فروى. فيحبس يؤسر الذي أي} َوأَِسيراً {

 وعن. بحق يحبس المسلم ھو:  وعطاء جبير بن سعيد قال وكذا. المحبوس ھو األسير:  لقا مجاھد عن نجيح أبي ابن وروى

 ، الشرك ألھل يومئذ أسراھم وأن ، إليھم يحسن أن باألسرى هللا أمر لقد:  قتادة قال. عباس وابن قتادة قول مثل جبير بن سعيد

 .تطعمه أن أحق المسلم وأخوك

 خيرا بالنساء استوصوا: " السالم عليه قوله عليه يدل ، المرأة األسير:  الثمالي حمزة أبو وقال. العبد األسير:  عكرمة وقال

َعامَ  َوُيْطِعُمونَ { وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرأ:  الخدري سعيد أبو وقال. أسيرات أي" عندكم عوان فإنھن  ُحبِّهِ  َعلَى الطَّ

 ً ً  ِمْسِكينا :  وقيل. الثعلبي ذكره" والمسجون المملوك واألسير ، له أب ال الذي واليتيم ، الفقير المسكين: " فقال} َوأَِسيراً  َوَيِتيما

 ، الحكم ثابت ھو بل:  غيره وقال. جبير بن سعيد قال ؛ السيف) آية( األسير وإطعام ؛ الصدقات آية المسكين إطعام نسخ

 يريد أن ويحتمل:  الماوردي. اإلمام فيه يتخير أن إال نفسه لحفظ األسير وإطعام ، التطوع على والمسكين اليتيم وإطعام

 وعن. وإحسان بر وھذا ؛ اإلمام رأي على يقف انتقام المشرك وأسر ، وجنونه خبله أسر في ألنه ؛ العقل الناقص باألسير

 .وغيرھم القبلة أھل من األمير:  قال عطاء

 صدقة من أنه غير ، تعالى هللا إلى قربة المشرك راألسي إطعام ويكون ، األقوال جميع يجمع عام القول ھذا وكأن:  قلت

 .أعلم وهللا. فال المفروضة فأما ، التطوع

 . والحمد مستوفى" البقرة" في اللغة من ذلك واشتقاق واألسير واليتيم المسكين في القول ومضى

َما{:  تعالى قوله َما{ واألسير واليتيم نللمسكي بألسنتھم يقولون أي} هللاَِّ  لَِوْجهِ  ُنْطِعُمُكمْ  إِنَّ  من فزعا ثناؤه جل هللا في} ُنْطِعُمُكمْ  إِنَّ

 علينا تثنوا أن وال أي} ُشُكوراً  َوال{. مكافأة أي} َجَزاءً  ِمْنُكمْ  ُنِريدُ  ال} {ُشُكوراً  َوال َجَزاءً  ِمْنُكمْ  ُنِريدُ  ال{. ثوابه في وطمعا عذابه

 علمه ولكن به تكلموا ما إنھم أما:  قال مجاھد عن سالم وعن. أطعموا حين دنياال في نياتھم كانت كذلك:  عباس ابن قال ؛ بذلك

 اآلية ھذه إن:  وقيل. القشيري عنه حكاه جبير بن سعيد وقال. راغب ذلك في ليرغب ؛ عليھم به فأثنى منھم ثناؤه جل هللا

 أبو:  المھاجرين من سبعة وھم بدر أسرىب تكفل فيمن نزلت:  وقيل. به فوفى نذرا نذر األنصاري ورقاء بن مطعم في نزلت

 نزلت:  مقاتل وقال. الماوردي ذكره ؛ عنھم هللا رضي عبيدة وأبو وسعد عوف بن الرحمن وعبد والزبير وعلي وعمر بكر

 هللا رسول يا قال رجال أن بلغني:  الثمالي حمزة أبو وقال. وأسيرا ويتيما مسكينا واحد يوم في أطعم األنصار من رجل في

 يتعشى وھو األنصار من رجال فأتى" اطلب ولكن أطعمك ما عندي ما بيده نفسي والذي: " فقال ؛ مجھود وهللا فإني طعمنيأ

 وسلم عليه هللا صلى النبي أتى ثم. واسقه اطعمه:  المرأة فقالت ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي بقول وأخبره ؛ فسأله امرأته مع

 فقالت األنصاري ذلك فاستطعم" اطلب ولكن أطعمك ما عندي ما: " فقال. مجھود فإني يأطعمن! هللا رسول يا:  فقال يتيم

:  فقال. مجھود فإني أطعمني! هللا رسول يا:  فقال أسير وسلم عليه هللا صلى النبي أتى ثم. فأطعمه ، واسقه أطعمه:  المرأة

َعامَ  َوُيْطِعُمونَ {:  فنزلت. واسقه أطعمه:  رأةالم فقالت ، فطلب األنصاري فجاء" اطلب ولكن أطعمك ما معي ما وهللا"  َعلَى الطَّ

ً  ُحبِّهِ  ً  ِمْسِكينا  اسمھا لھما وجارية عنھما هللا رضي وفاطمة علي في نزلت:  التفسير أھل وقال. الثعلبي ذكره} َوأَِسيراً  َوَيِتيما

 .فضة
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 .عامة فھي ؛ حسنا فعال فعل ومن ، األبرار جميع في نزلت أنھا والصحيح:  قلت

 ، يثبت وال يصح ال حديثا وجاريتھما وفاطمة علي قصة في المفسرين من واحد وغير والقشيري والثعلبي النقاش ذكر وقد

ً  َوَيَخافُونَ  ِبالنَّْذرِ  ُيوفُونَ {:  وجل عز قوله في عباس ابن عن مجاھد عن ليث رواه هُ  َكانَ  َيْوما َعامَ  َوُيْطِعُمونَ . ُمْسَتِطيراً  َشرُّ  الطَّ

ً  ُحبِّهِ  َعلَى ً  ِمْسِكينا  عامة وعادھما ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فعادھما والحسين الحسن مرض :  قال} َوأَِسيراً  َوَيِتيما

 أصحاب عادھما حتى والحسين الحسن مرض:  قال علي مولى قنبر عن الجعفي جابر ورواه -  الحسن أبا يا:  فقالوا ؛ العرب

 لو - سليم أبي بن ليث حديث إلى الحديث رجع - الحسن أبا يا:  عنه هللا رضي بكر أبو فقال ، وسلم هعلي هللا صلى هللا رسول

. شكرا أيام ثالثة  صمت ولداي برأ إن:  عنه هللا رضي فقال. بشيء فليس وفاء له ليس نذر وكل ، شيئا ولديك عن نذرت

 الحسن فقال الجعفي حديث وفي. ذلك مثل فاطمة وقالت. شكرا امأي ثالثة  صمت سيداي برأ إن:  نوبية لھم جارية وقالت

 حاريا بن شمعون إلى علي فانطلق ، كثير وال قليل محمد آل عند وليس ، العافية الغالمان فألبس ذلك مثل علينا:  والحسين

 صاع إلى فاطمة فقامت ، البيت ناحية فوضعه ، به فجاء ، شعير من أصوع ثالثة منه فاستقرض ، يھوديا وكان ، الخيبري

:  الجعفي حديث وفي. يديه بين الطعام فوضع المنزل أتى ثم ، وسلم عليه هللا صلى النبي مع علي وصلى ، واختبزته فطحنته

 بين وضع األول صيامھم مضى فلما ، قرص منھم واحد لكل ، أقراص خمسة منه فخبزت شعير من صاع إلى الجارية فقامت

 أنا - الجعفي حديث في -  محمد بيت أھل عليكم السالم:  وقال بالباب فوقف ، مسكين أتاھم إذ ؛ جريشال والملح الخبز أيديھم

 علي فسمعه. الجنة موائد من هللا أطعمكم أطعموني ؛ جائع وهللا وأنا ، وسلم عليه هللا صلى محمد أمة مساكين من مسكين

 :  يقول فأنشأ ، عنه هللا رضي

 أجمعين الناس خير بنت يا ... اليقين الفضل ذات فاطم

 حنين له بالباب قام قد...  المسكين البائس ترين أما

 حزين جائع إلينا يشكو...  ويستكين هللا إلى يشكو

 يستبين الخيرات وفاعل...  رھين بكسبه امرئ كل

 الضنين على هللا حرمھا...  عليين جنة موعدنا

 سجين إلى النار به تھوى...  مھين موقف وللبخيل

 سمين يقم الخير يفعل من...  والغسلين الحميم ابهشر

 حين أي الجنة ويدخل

 :  تقول عنھا هللا رضي فاطمة فأنشأت

 وضاعه وال لؤم من بي ما...  طاعه عم ابن يا عندي أمرك
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 الساعه أبالي وال أطعمه...  صناعه له الخبز في غديت

 هوالجماع األخيار ألحق أن...  المجاعه ذا أشبعت إذا أرجو

 شفاعه لي الجنة وأدخل

 فطحنته صاع إلى قامت الثاني اليوم في كان أن فلما ، القراح الماء إال شيئا يذوقوا لم وليلتھم يومھم ومكثوا ، الطعام فأطعموه

:  فقال يتيم بالباب فوقف ؛ أيديھم بين الطعام فوضع المنزل أتى ثم ، وسلم عليه هللا صلى النبي مع علي وصلى ، واختبزته

. الجنة موائد من هللا أطعمكم أطعموني. العقبة يوم والدي استشھد المھاجرين أوالد من يتيم ، محمد بيت أھل عليكم السالم

 :  يقول فأنشأ علي فسمعه

 بالزنيم ليس نبي بنت...  الكريم السيد بنت فاطم

 رحيم يكن اليوم يرحم من...  اليتيم بذي هللا أتى لقد

 اللئيم على الخلد حرم قد. .. سليم أي الجنة ويدخل

 الجحيم إلى النار في يزل...  المستقيم الصراط يجوز أال

 والحميم الصديد شرابه

 :  تقول عنھا هللا رضي فاطمة فأنشأت

 عيالي على هللا وأوثر...  أبالي وال اليوم أطعمه

 القتال في يقتل أصغرھم...  أشبالي وھمُ  جياعا أمسوا

 وبال مع للقاتل ويل يا ... باغتيال يقتل بال بكر

 واألغالل الغل يديه وفي...  سفال إلى النار به تھوي

 األكبال على زادت كبولة

 الباقي الصاع إلى قامت الثالث اليوم في كانت فلما ؛ القراح الماء إال شيئا يذوقوا لم وليلتين يومين ومكثوا الطعام فأطعموه

 أسير أتاھم إذ ؛ أيديھم بين الطعام فوضع ، المنزل أتى ثم ، وسلم عليه هللا صلى النبي مع علي وصلى ، واختبزته فطحنته

 علي فسمعه. محمد أسير فإني أطعموني! تطعموننا وال وتشدوننا تأسروننا ، محمد بيت أھل عليكم السالم:  فقال بالباب فوقف

 :  يقول فأنشأ

 مسود سيد نبي بنت...  أحمد النبي بنت يا فاطم
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 أغيد بحسن هللا زانه قد...  محمد فھو هللا وسماه

 مقيد غله في مثقل...  المھتد للنبي أسير ھذا

 غد في يجده اليوم يطعم من...  تمدد قد الجوع إلينا ينكو

 يحصد سوف الزارع يزرع ما...  الموحد الواحد العلي عند

 أقعد تجعليه ال ال أعطيه

 :  تقول عنھا تعالى هللا رضي فاطمة فأنشأت

 الذراع مع كفي ذھبت قد...  صاع غير جاء مما يبق لم

 ضياع تتركھما ال رب يا...  جياع ھما وهللا ابناي

 بابتداع المعروف يصطنع...  اصطناع ذو للخير أبوھما

 قناع من رأسي على وما...  الباع شديد الذراعين عبل

 أنساع نسجه قناعا إال

 النذر هللا قضى وقد ، الرابع اليوم في كان أن فلما ، القراح الماء إال شيئا يذوقوا لم ولياليھا أيام ثالثة ومكثوا الطعام فأعطوه

 شدة من كالفراخ يرتعشون وھم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نحو وأقبل ، الحسين اليسرى وبيده ، الحسن اليمنى بيده أخذ

 ابنتي إلى بنا انطلق بكم أرى ما يسوءني ما أشد ما الحسن أبا يا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أبصرھم فلما ؛ الجوع

 هللا رسول رآھا فلما ، الجوع شدة من عيناھا وغارت ، بظھرھا بطنھا لصق وقد ، محرابھا في وھي إليھا فانطلقوا" فاطمة

 جبريل طفھب" جوعا يموتون محمد بيت أھل ، هللا يا واغوثاه: " وقال بكى وجھھا في المجاعة وعرف وسلم عليه هللا صلى

 فأقرأه" جبريل يا أخذ وما: " قال. بيتك أھل في ھنيئا خذه ، محمد يا السالم يقرئك ربك ، عليك السالم:  وقال السالم عليه

َعامَ  َوُيْطِعُمونَ {:  قوله إلى} ِحينٌ  اأْلِْنَسانِ  َعلَى أََتى َھلْ { ً  ُحبِّهِ  َعلَى الطَّ ً  ِمْسِكينا َما.  َوأَِسيراً  َوَيِتيما ِ  لَِوْجهِ  ُنْطِعُمُكمْ  إِنَّ  ُنِريدُ  ال هللاَّ

 صاحبه فيه تطرف قد ، مزيف مزوق حديث فھذا:  األصول نوادر في عبدهللا أبو الحكيم الترمذي قال} ُشُكوراً  َوال َجَزاءً  ِمْنُكمْ 

 الفعل ھذا صاحب أن يعلم وال ، الصفة بھذه يكون أال تلھفا شفتيه يعض الحديث بھذا فالجاھل ، المستمعين على تشبه حتى

 وجرت ، وعيالك نفسك عن يفضل الذي الفضل وھو} اْلَعْفوَ  قُلِ  ُيْنفِقُونَ  َماَذا َوَيْسأَلوَنكَ {:  تنزيله في تعالى هللا قال وقد ؛ مذموم

" لتعو بمن ثم بنفسك وابدأ" . "غنى ظھر عن كان ما الصدقة خير" بأن متواترة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن األخبار

 من يضيع أن إثما بالمرء كفى: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقال. وأوالدھم أھاليھم نفقة األزواج على هللا وافترض

 ولياليھن؟ أيام ثالثة جوع على ست أو خمس أبناء من صغارا صبيانا أجھد حتى األمر ھذا جھل عليا أن عاقل أفيحسب" يقوت

 من بھم ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أبكى حتى ، أجوافھم لخالء ؛ منھم ونالعي وغارت ، الجوع من تضوروا حتى
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 لعلي بذلك سمحت أھله أن وھب!  ؟ ذلك على أھله يحمل أن له يجوز كان فھل ، السائل ھذا نفسه على آثر أنه ھب. الجھد

 متنبھة لقلوب هللا أبى ؛ جھال حمقى على إال ھذا مثل يروج ما!  ؟ بلياليھن أيام ثالثة جوع على أطفاله يحمل أن له جاز فھل

 حتى ، صاحبه منھما واحد كل وإجابة ، وفاطمة علي عن ليلة كل األبيات ھذه حفظ من شعري وليت. ھذا مثل بعلي تظن أن

  ؟ الرواة ھؤالء إلى أداه

 في أحاديث فيكتبون ، حيلة الب فيبقون السجون في يخلدون قوما أن بلغني أرى فيما السجون أھل أحاديث من وأشباھه فھذا

 ، ومكيدة آفة له إال شيء من وما ، وزيفوھا بھا رموا الجھابذة إلى صارت فإذا ، مفتعلة األحاديث ھذه ومثل ، وأشباھه السمر

 .أكثر وكيده الدين وآفة

ا{ -10 َنا ِمنْ  َنَخافُ  إِنَّ ً  َربِّ ً  َيْوما  .}َقْمَطِريراً  َعُبوسا

ُ  َفَوَقاُھمُ { -11  }َوُسُروراً  َنْضَرةً  َولَقَّاُھمْ  اْلَيْومِ  َذلِكَ  َشرَّ  هللاَّ

ا{:  تعالى قوله َنا ِمنْ  َنَخافُ  إِنَّ ً  َربِّ ً  َيْوما ً } {َقْمَطِريراً  َعُبوسا  وشدته، ھوله من الوجوه فيه تعبس يوما أي ، اليوم صفة من} َعُبوسا

:  عباس ابن وعن. كالقطران عرق منه يسيل حتى يومئذ الكافر يعبس عباس ابن وقال. عبوس ذا يوما نخاف فالمعنى

 :  الشاعر قال ؛ الطويل:  والقمطرير ، الضيق: العبوس

 قمطريرا عبوسا شديدا

 :  الفراء وأنشد ؛ بمعنى وعصيب وقماطر قمطرير يوم:  العرب تقول ؛ الشديد القمطرير:  وقيل

 قماطر يوم كان ما إذا عليكم...  بالءنا تذكرون ھل عمنا بني

 :  الشاعر قال ؛ البالء في وأطوله األيام من يكون ما أشد:  القمطرير:  األخفش وقال. اشتد إذا وقمطر. القاف بضم

 القماطر العبوس اليوم بھا ولج...  غبارھا ثار الحرب ما إذا ففروا

 صعبا كان إذا مقمطر ويوم ، والزمھرير القمطرير وھو ، وازمھرارا اقمطرارا وازمھر اليوم اقمطر يقال:  الكسائي وقال

 :  الھذلي قال ؛ شديدا

 يھرب اليوم ذلك منا يلق ومن...  مقمطرة لھم أرضعنا الحرب بنو

 ؛ اليوم ذلك شدائد من المتغير الوجه صفات من فجعلھا ؛ والحاجبين بالجبھة والقمطرير ، بالشفتين العبوس إن:  مجاھد وقال

 :  األعرابي ابن وأنشد

 ويكفھر ساعة ويقمطر...  منكسر يعود الصيد على يغدو
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 وجمعت ذنبھا رفعت إذا:  الناقة أقمطرت يقال:  الزجاج وقال. العينين بين ما متقبض أي قمطرير رجل يقال:  عبيدة أبو وقال

 :  ناعصة بن أسد قال. مزيدة الميم وجعل ، القطر من فاشتقه ؛ بأنفھا وزمت ، قطريھا

 الصباح قمطرير الشطر باسل...  يوم كل في الحروب واصطليت

ُ  َفَوَقاُھمُ {:  تعالى قوله  وعذابه وشدته بأسه أي} اْلَيْومِ  َذلِكَ  َشرَّ { عنھم دفع أي} هللاَّ

 في} َنْضَرةً {:  ومجاھد الحسن قال. حبورا أي} َوُسُروراً { حسنا أي} َنْضَرةً { رأوه أي لقوه حين وأعطاھم أتاھم أي" ولقاھم"

 ؛ والبھاء الحسن الثاني. الضحاك قال ؛ والنقاء البياض أنھا أحدھا:  أوجه ثالثة النضرة وفي. قلوبھم يف} َوُسُروراً {وجوھھم

 .زيد ابن قال ؛ النعمة أثر أنھا الثالث. جبير ابن قال

 .}َوَحِريراً  َجنَّةً  َصَبُروا بَِما َوَجَزاُھمْ { -12

ِكئِينَ { -13 ً  فِيَھا َيَرْونَ  ال اأْلََرائِكِ  َعلَى فِيَھا ُمتَّ  .}َزْمَھِريراً  َوال َشْمسا

 .}َتْذلِيالً  قُُطوفَُھا َوُذلِّلَتْ  ِظاللَُھا َعلَْيِھمْ  َوَدانَِيةً { -14

 أيام وھي أيام ثالثة الجوع على:  عطاء وقال. الصوم على:  القرظي وقال. الفقر على} َصَبُروا ِبَما َوَجَزاُھمْ {:  تعالى قوله

 نزلت اآلية أن على وھذا ، مصدرية" : ما"و. ومحارمه هللا معصية على وصبرھم ، هللا طاعة على بصبرھم:  وقيل. النذر

 الصبر: " فقال الصبر عن سئل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر ابن وروى. حسنا فعال فعل ومن األبرار جميع في

 على والصبر ، هللا محارم اجتناب على والصبر ، الفرائض أداء على والصبر ، األولى الصدمة عند الصبر أولھا:  أربعة

 شاء ما] وفيه[ اآلخرة في الذي وكذلك الدنيا بحرير يسمى أي. الحرير وألبسھم الجنة أدخلھم أي} َوَحِريراً  َجنَّةً {" . المصائب

 عوضا الجنة في ألبسه نم ألبسه وإنما ، اآلخرة في يلبسه لم الدنيا في الحرير لبس من أن:  تقدم وقد. الفضل من وجل عز هللا

 .فيھا هللا حرم التي المالبس عن الدنيا في أنفسھم حبسھم عن

ِكِئينَ {:  تعالى قوله  وال جزى فيھا والعامل" جزاھم" في والميم الھاء من الحال على" متكئين" ونصب ؛ الجنة في أي} فِيَھا ُمتَّ

 كأنه ، تابعا" متكئين" جعلت شئت وإن. الفراء وقال. اآلخرة في ءواالتكا الدنيا في كان إنما الصبر ألن ؛" صبروا" فيھا يعمل

:  صفات على تحتوي أسماء العرب عن وجاءت. تقدم وقد الحجال في السرر} اأْلََراِئكِ  َعلَى{". فيھا متكئين" جنة جزاھم قال

 وكذلك ، سجال تسم لم صفرت فإذا ، ماء الممتلئ الدلو وھو ، السجل ومنھا ، سرير على حجلة في إال تكون ال األريكة أحدھا

 الھدية عليه تھدى الذي الطبق وكذلك. الخمر من تترع حتى كأسا ، تسمو ال والكأس ، تمأل حتى ذنوبا تسمى ال الذنوب

 :  الرمة ذو قال ؛ خوان أو طبق قيل فارغا كان فإذا مھدى،

 األرائك مس بالمعزاء يباشرن...  كأنما حتى السير في جفت خدود

ً  فِيَھا َيَرْونَ  ال{. السرر على الفرش أي  بردا وال أي} َزْمَھِريراً  َوال{ الشمس كحر حر شدة الجنة في يرون ال أي} َشْمسا

 :  األعشى قال مفرطا؛
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 زمھريرا وال شمسا تر لم...  كالمھاة طفلة منعمة

 وجل عز ربھا إلى النار اشتكت: " سلمو عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن صالح أبي وعن

 من البرد من تجدون ما فشدة ، الصيف في ونفسا الشتاء في نفسا نفسين لھا فجعل ، بعضا بعضي أكل رب يا:  قالت

 الجنة ھواء إن: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي وعن". سمومھا من الصيف في الحر من تجدون ما وشدة ، زمھريرھا

 البرد الزمھرير:  الھمداني مرة وقال. الشمس وطلوع الفجر طلوع بين كما الممتد الظل:  والسجسج" برد وال رح ال:  سجسج

 من لون ھو:  مسعود ابن وقال. البرد غاية في السماء من ينزل اإلبر رؤوس مثل شيء ھو:  حيان بن مقاتل وقال. القاطع

 عذاب من عليھم أھون سنة ألف بالنار يعذبھم أن هللا سألوا فيه ألقوا إذا النار أھل إن حتى ، الشديد البرد وھو ، العذاب

 :  النجم أبو قال. واحدا يوما الزمھرير

 زمھريرا كنت ريحا كنت أو

 :  شاعرھم قال ؛ طيي بلغة القمر:  الزمھرير:  ثعلب وقال

 زھر ما والزمھرير قطعتھا...  اعتكر قد ظالمھا وليلة

 ضياء في إنھم أي ، الدنيا كقمر قمرا وال الدنيا كشمس شمسا فيھا يرون ال فالمعنى. القمر طلعي لم أي ؛ ظھر ما:  ويروى

 سورة في مجودا المعنى ھذا مضى وقد. بالقمر الليل وضوء ، بالشمس النھار ضوء ألن ؛ نھار وال فيه ليل ال ، مستديم

ً  ُبْكَرةً  فِيَھا ِرْزقُُھمْ  َولَُھمْ {:  تعالى قوله عند" مريم"  ظنوه نورا رأوا إذ الجنة في الجنة أھل بينما:  عباس ابن وقال. } َوَعِشّيا

ً  فِيَھا َيَرْونَ  ال{:  ربنا قال:  فيقولون ، الجنة النور بذلك أشرقت قد شمسا  لھم فيقول ؟ النور ھذا فما} َزْمَھِريراً  َوال َشْمسا

 هللا أنزل وفيھما ، ضحكھما نور من الجنان فأشرقت ، ضحكا وعلي فاطمة ھذه ولكن ، قمر وال شمس ھذه ليست:  رضوان

 :  وأنشد} اأْلِْنَسانِ  َعلَى أََتى َھلْ {:  تعالى

 أتى ھل فيه أنزل...  لفتى مولى أنا

 المصطفى عم وابن...  المرتضى علي ذاك

 كان وإن نعيمھم في زيادة عليھم مظلة فھي ، األبرار من قريبة الجنة في األشجار ظل أي} ِظاللَُھا َعلَْيِھمْ  َوَداِنَيةً {:  تعالى قوله

 الجنة في األشجار ارتفاع إن:  ويقال. ثم شعث وال وسخ ال كان وإن  ، والفضة الذھب أمشاطھم أن كما ؛ ثم قمر وال شمس ال

: تقول كما" ئينمتك" على عطفا الحال على" دانية" وانتصبت. يتناولھا حتى دانت ثمرتھا هللا ولي اشتھى فإذا ، عام مائة مقدار

 لموصوف صفة ، فھي ، دانية جنة وجزاھم أي ؛ للجنة نعتا انتصبت:  وقيل. الحجال عليه ومرسلة متكئا عبدهللا الدار في

ً  فِيَھا َيَرْونَ  ال{ موضع على:  وقيل. محذوف  قاله. دانية دنت أي المدح على:  وقيل ، دانية ويرون} َزْمَھِريراً  َوال َشْمسا

 الجملة وتكون ، لجاز الخبر ودانية مبتدأ الظالل تكون أن على دانية برفع قرئ ولو ، بدانية مرفوعة الظالل" لھاظال. "الفراء

 أبي حرف وفي. الفعل لتقدم" عليھم ودانيا" عبدهللا قراءة وفي. بذلك قرئ وقد" وجزاھم" في والميم الھاء من الحال موضع في

 والقاعد القائم فيتناولھا ، تسخيرا أي"  َتْذلِيالً "  ثمارھا أي"  قُُطوفَُھا"  لھم سخرت أي} َوُذلِّلَتْ { االستئناف على رفع" ودان"
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 ، عليه تدلت جلس وإن ، له ارتفعت أحدا قام إن:  مجاھد وقال. قتادة قاله ؛ شوك وال بعد عنھا أيديھم يرد ال ، والمضطجع

 وأصول ، أذفر مسك وطيبھا ، الزعفران وترابھا ، ورق نم الجنة أرض:  أيضا وعنه. منھا فأكل منه دنت اضطجع وإن

 أكل ومن ، تؤذه لم قائما منھا أكل فمن ؛ كله ذلك تحت والثمر ، والياقوت والزبرجد اللؤلؤ وأفنانھا ، وورق ذھب شجرھا

 .تؤذه لم مضطجعا منھا أكل ومن ، تؤذه لم قاعدا منھا

: والقطوف. التناول تسھيل القطوف وتذليل ، يريد ما منھا يتناول حتى إليه دلتت ثمارھا من يتناول أن ھم إذا:  عباس ابن وقال

 ؛ الذل من به وصف لما تأكيد} َتْذلِيالً {. يجنى ألنه الجنى سمي كما ، يقطف ألنه به سمي ، القاف بكسر قطف الواحد ، الثمار

ْلَناهُ {:  كقوله ُ  َوَكلَّمَ } {َتْنِزيالً  َوَنزَّ ً َتكْ  ُموَسى هللاَّ  ، أكمامھا من لھم تبرز أن قطوفھا تذليل يكون أن ويحتمل:  الماوردي. } لِيما

 .نواھا من لھم وتخلص

 نخل:  قال عباس ابن عن جبير بن سعيد عن حماد عن سفيان أخبرنا:  قال ، المبارك ابن روى فقد ؛ بعد ھذا وفي:  قلت

 أمثال وثمرھا ، وحللھم مقطعاتھم منھا ، الجنة ألھل ةكسو وسعفھا ، أحمر ذھب وكربھا ، أخضر زمرد جذوعھا:  الجنة

 المذلل ويقال:  النحاس جعفر أبو قال. عجم فيه ليس الزبد من وألين ، العسل من وأحلى ، اللبن من بياضا أشد ، والدالء القالل

ّ  قد الذي  ذلل:  يقولون الحجاز أھل ألن ؛ مسوىال المذلل ويقال ، لنعمته ريح أدنى يفيئه الذي المذلل ويقال. أرواه أي الماء ذ

 حكيناھا التي األقوال وھذه:  جعفر أبو قال. قصير أي ذليل حائط:  قولھم من ، المتناول القريب المذلل ويقال ، سوه أي نخلك

 :  القيس امرئ قول في وقالوھا باللغة العلم أھل ذكرھا

 المذلل السقي كأنبوب وساق

ةٍ  ِمنْ  آنَِيةٍ بِ  َعلَْيِھمْ  َوُيَطافُ { -15  .}َقَواِريَرا َكاَنتْ  َوأَْكَوابٍ  فِضَّ

ةٍ  ِمنْ  َقَواِريرَ { -16 ُروَھا فِضَّ  .}َتْقِديراً  َقدَّ

ً  فِيَھا َوُيْسَقْونَ { -17  .}َزْنَجبِيالً  ِمَزاُجَھا َكانَ  َكأْسا

18- } ً  .}َسْلَسبِيالً  ُتَسمَّى فِيَھا َعْينا

ةٍ  ِمنْ  نَِيةٍ ِبآ َعلَْيِھمْ  َوُيَطافُ {:  تعالى قوله ةٍ  ِمنْ  ِبآِنَيةٍ { الشراب أرادوا إذا الخدم األبرار ھؤالء على يدور أي} َوأَْكَوابٍ  فِضَّ } فِضَّ

 األواني تنف لم ثم. وأنقى وأعلى أشرف الجنة في ما أي ؛ األسماء إال الجنة في مما شيء الدنيا في ليس:  عباس ابن قال

 َذَھبٍ  ِمنْ  ِبِصَحافٍ  َعلَْيِھمْ  ُيَطافُ {:  تعالى قال وقد. الذھب أواني في يسقون وقد ، ةالفض أواني في يسقون المعنى بل الذھبية

 أحدھما بذكر فنبه ؛ والبرد أي] 81:  النحل[} اْلَحرَّ  َتقِيُكمُ  َسَراِبيلَ {:  كقوله ؛ الذھب على الفضة بذكر نبه:  وقيل. } َوأَْكَوابٍ 

 :  عدي وقال ؛ كوب منھا الواحد ، عرى وال لھا آذان ال التي العظام الكيزان:  واألكواب. الثاني على

 بالكوب العبد عليه يسعى...  أبوابه تقرع متكئا
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 من وھي الزجاج صفاء فصفاؤھا ؛ الفضة وبياض القوارير صفاء في أي" فضة من قوارير". "الزخرف" في مضى وقد

 الجنة في ليس:  وقال عباس ابن ذكره. منھا ھي التي رضاأل تربة من تتخذ واألواني ، فضة من الجنة أرض:  وقيل. فضة

 مثل تجعلھا حتى فضربتھا الدنيا فضة من فضة أخذت لو:  وقال. فضة من القوارير إال ، شبھه الدنيا في أعطيتم قد إال شيء

ُروھَ {. القوارير صفاء في الفضة مثل الجنة قوارير ولكن ، الماء ورائھا من تر لم الذباب جناح  بفتح العامة قراءة} َتْقِديراً  اَقدَّ

 ، ريھم قدر على بھا أتوا:  وغيرھما ومجاھد عباس ابن قال. عليھم بھا يطوفون الذين السقاة لھم قدرھا أي ؛ والدال القاف

 : أيضا عباس ابن وعن. عليھم تطوف التي المالئكة قدرتھا:  والمعنى ؛ وأشھى ألذ وذلك:  الكلبى. نقصان وال زيادة بغير

 في مقادير لھا قدروا الشاربين إن:  وقيل. صغر بإفراط أو بثقل تؤذيھم ال حتى ، تنقص وال تزيد ال الكف ملء على قدروھا

 لھم جعلت أي ؛ الدال وكسر القاف بضم" قدروھا" سيرين وابن والشعبي عمير بن عبيد وقرأ. وقدروا اشتھوا ما على أنفسھم

 راجع فھو" قدروھا" قرأ ومن:  وقال ؛ عنھما هللا رضي عباس وابن علي عن المھدوي القراءة ھذه وذكر. إرادتھم قدر على

 :  سيبويه وأنشد ؛ عليھم قدرت والمعنى ؛ الجر فحذف عليھا قدروا األصل وكأن ، األخرى القراءة معنى إلى

 السوس القرية في يأكله والحب...  آكله الدھر العراق حب آليت

 قوله وذلك ؛ الشارب شھوة بمقدار فتغترف تطير األقداح أن ھو التقدير ھذا:  وقيل. العراق بح على المعنى أن إلى وذھب

ُروَھا{:  تعالى  تغترف حتى المشتھى ري مقدار معرفة األقداح ألھمت فقد ، منه ينقص ال الري عن يفضل ال أي} َتْقِديراً  َقدَّ

 ".األصول نوادر" في الحكيم الترمذي القول ھذا ذكر. المقدار بذلك

ً  فِيَھا َوُيْسَقْونَ {:  تعالى قوله  كان أو ، زنجبيل مزاجھا أي ؛ صلة" كان"} َزْنَجِبيالً  ِمَزاُجَھا َكانَ {.اإلناء في الخمر وھي} َكأْسا

 ويھضم ، اللسان يحذو ألنه ؛ رائحته لطيب بالزنجبيل يمزج ما الشراب من تستلذ العرب وكانت. زنجبيال هللا حكم في

 :  المرأة ثغر يصف علس عن المسيب وقال. والطيب النعمة نھاية اعتقدوه بما اآلخرة نعيم في فرغبوا المأكول،

 الخمر وسالفة ذقته إذ...  به الزنجبيل طعم وكأن

 :  آخر وقال. الكرم. ويروى

 مشورا وأريا بفيھا بات ـل...  الزنجبيـ من جنيا كأن

 :  األعشى قول ونحوه

 مشورا وأريا بفيھا باتا ــــل...  والزنجبيـ القرنفل كأن

 بھا يشرب التي العين اسم والزنجبيل:  قتادة قال وكذا. األبرار شراب مزاج منھا التي للعين اسم الزنجبيل:  مجاھد وقال

 الشراب معنى فيه إن:  وقيل. الزنجبيل طعم فيھا يوجد الجنة في عين ھي:  وقيل. الجنة أھل لسائر وتمزج صرفا المقربون

ً {. زنجبيال فيھا كأن والمعنى. بالزنجبيل الممزوج . عينا يسقون أي فعل بإضمار ينتصب أن ويجوز. كأس من بدل} َعْينا

ً {:  تعالى قوله في تقدم ما على عين من أي الخافض بإسقاط نصبه ويجوز  الجنة في أي} فِيَھا{. } هللاَِّ  ِعَبادُ  ِبَھا َيْشَربُ  َعْينا
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 وسلسبيل وسلسل وسلسال سلس شراب ھذا:  العرب تقول ؛ الساللة من فعليل وھو ، اللذيذ الشراب السلسبيل} َسْلَسِبيالً  ُتَسمَّى{

 سلسل وماء ، فيه صببته أنا وسلسلته ، جرى الحلق في الماء وتسلسل:  الصحاح وفي. لذيذه الطعم طيب أي ؛ بمعنى

 كان لما اسم:  اللغة في السلسبيل:  الزجاج وقال. مثله الضمب والسالسل ، وصفائه لعذوبته الحلق في الدخول سھل: وسلسال

 .انسالال حلوقھم في تسيل الجرية حديدة:  سلسبيال:  قال مجاھد وعن. بصفتھا سميت العين فكأن ؛ السالسة غاية في

 :  عنه هللا رضي ثابت بن حسان قول ومنه ؛ الماوردي ذكره. الجري الحديدة إنھا:  عباس ابن عن ونحوه

 السلسل بالرحيق يصفق بردى...  عليھم البريص ورد من يسقون

 جنة من العرش أصل من تنبع ، منازلھم وفي الطرق في عليھم تسيل ألنھا ؛ سلسبيال سميت إنما:  ومقاتل العالية أبو وقال

 فسل شريفة عين تلك أي:  القفال وقال. عكرمة عن ونحوه. شاؤوا حيث ماؤھا منقاد سلسة:  قتادة وقال. الجنة أھل إلى عدن

 بھذا الجنة وأھل األبرار وعند المالئكة عند مذكورة إنھا أي" تسمى: " وقوله. عنه هللا رضي علي عن ھذا وروي. إليھا سبيال

ُنوَنا{:  تعالى كقوله ؛ آية رأس ألنه ؛ سلسبيل وصرف. االسم ِبيال{ و} الظُّ  .} السَّ

 .}َمْنُثوراً  لُْؤلُؤاً  َحِسْبَتُھمْ  َرأَْيَتُھمْ  إَِذا لَُّدونَ ُمخَ  ِوْلَدانٌ  َعلَْيِھمْ  َوَيُطوفُ { -19

ً  َرأَْيتَ  َثمَّ  َرأَْيتَ  َوإَِذا{ -20 ً  َنِعيما  .}َكبِيراً  َوُمْلكا

ةٍ  ِمنْ  أََساِورَ  َوُحلُّوا َوإِْسَتْبَرقٌ  ُخْضرٌ  ُسْنُدسٍ  ثَِيابُ  َعالَِيُھمْ { -21 ً  َربُُّھمْ  َوَسَقاُھمْ  فِضَّ  .}وراً َطھُ  َشَرابا

 .}َمْشُكوراً  َسْعُيُكمْ  َوَكانَ  َجَزاءً  لَُكمْ  َكانَ  َھَذا إِنَّ { -22

 أخف فإنھم ، مخلدون ولدان ويخدمھم أي ؛ باآلنية عليھم يطوف الذي من بين} ُمَخلَُّدونَ  ِوْلَدانٌ  َعلَْيِھمْ  َوَيُطوفُ {:  تعالى قوله

 ، يتغيرون وال يھرمون ال ، والحسن والغضاضة الشباب من عليه ھم ما على باقون أي} ُمَخلَُّدونَ {:  قال ثم. الخدمة في

 والتخليد محلون أي ؛ مقرطون مسورون:  وقيل. يموتون ال مخلدون:  وقيل. األزمنة مر على واحدة سن على ويكونون

 في مفرقا لؤلؤا:  ألوانھم وصفاء وكثرتھم نھمحس من ظننتھم أي} َمْنُثوراً  لُْؤلُؤاً  َحِسْبَتُھمْ  َرأَْيَتُھمْ  إَِذا{. ھذا تقدم وقد. التحلية

 بن الحسن بنت بوران إليه زفت ليلة أنه المأمون وعن. منظوما منه أحسن كان بساط على نثر إذا واللؤلؤ ، المجلس عرصة

 طالبسا ذلك على منثورا إليه فنظر ، اللؤلؤ الخليفة دار نساء عليه نثرت وقد ، ذھب من منسوج بساط على وھو ، سھل

 :  يقول حيث ھذا أبصر كأنه نواس أبي در :  وقال المنظر فاستحسن

 الذھب من أرض على در حصباء...  فقاقعھا من وكبرى صغرى كأن

 ال ألنھن ؛ المخزون المكنون باللؤلؤ شبھھن إذ العين الحور بخالف ، الخدمة في سراع ألنھم ؛ بالمنثور شبھھم إنما:  وقيل

 .بالخدمة يمتھن
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ً  َرأَْيتَ  َثمَّ  َرأَْيتَ  َوإَِذا{:  تعالى قوله ً  َنِعيما " رأيت" معنى" ثم" في والعامل ، الجنة في ھناك أي مكان ظرف" : ثم"} َكِبيراً  َوُمْلكا

عَ  لََقدْ {:  تعالى كقوله ؛ ثم ما رأيت وإذا أي ؛ مضمرة" ما" الكالم في:  الفراء وقال". ثم" ببصرك رأيت وإذا أي  أي} مْ َبْيَنكُ  َتَقطَّ

" رأيت" ولكن ، الصلة وترك الموصول إسقاط يجوز وال ، الفراء ذكره ما على" بثم" موصولة" ما: " الزجاج وقال. بينكم ما

 .أيضا ھذا الفراء ذكر وقد ، الجنة" بثم" ويعني" ثم" ببصرك رأيت إذا:  والمعنى" ثم" إلى المعنى في يتعدى

 من الرسول يأتي أن ھو:  الكلبي قال. وغيره السدي قال ؛ عليھم المالئكة استئذان:  بيرالك والملك. به يتنعم ما سائر:  والنعيم

 وقاله. العظيم الملك فذلك ؛ عليه فيستأذن ، منزله في وھو هللا ولي إلى والتحف والشراب والطعام الكسوة من بكرامة هللا عند

 فيه ھو فيما هللا ولي فبينما ، حاجب دون حاجبا ، حاجبا سبعون ألحدھم يكون أن ھو:  الكبير الملك:  وقيل. سليمان بن مقاتل

 في الولي ذلك يرھا لم العالمين رب من وتحفة وھدية بكتاب هللا أرسله قد ، هللا عند من ملك عليه يستأذن إذ والسرور اللذة من

 للحاجب الحاجب ھذا فيقول. العالمين رب من وھدية كتابا معي فإن هللا ولي على استأذن:  الخارج للحاجب فيقول ، قط الجنة

 الذي الحاجب إلى يبلغ حتى كذلك فيستأذن ؛ هللا ولي على يستأذن وھدية كتاب معه ، العالمين رب من رسول ھذا:  يليه الذي

 ؟ له ذنأفيؤ العالمين رب من وتحفة كتاب معه ، عليك يستأذن العالمين رب من رسول ھذا! هللا ولي يا:  له فيقول هللا ولي يلي

. اآلخر الحاجب يبلغ حتى كذلك لآلخر يليه الذي فيقول. له فأذنوا نعم:  يليه الذي الحاجب ذلك فيقول. له فأذنوا! نعم:  فيقول

 رب من كتاب وھذا ، تحفة وھذه ، السالم يقرئك السالم:  ويقول عليه فيسلم فيدخل ، لك أذن قد ؛ الملك أيھا نعم:  له فيقول

 عبدي على سالم:  فيه فإذا فيفتحه. يموت الذي الحي إلى ، يموت ال الذي الحي من:  عليه مكتوب ھو فإذا. إليك العالمين

 البراق به فيطير البراق فيركب الشوق فيستخفه ؟ ربك رؤية إلى تشتاق أن لك آن أما وليي يا ، وبركاتي ورحمتي ووليي

 بلغنا:  الثوري سفيان وقال. بشر قلب على خطر وال سمعت أذن وال رأت عين ال ما فيعطيه ، الغيوب عالم زيادة إلى شوقا

 َفِنْعمَ  َصَبْرُتمْ  ِبَما َعلَْيُكمْ  َسالمٌ . َبابٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َعلَْيِھمْ  َيْدُخلُونَ  َواْلَمالِئَكةُ {:  تعالى قوله دليله ؛ عليھم المالئكة تسليم الكبير الملك أن

ارِ  ُعْقَبى :  الحكيم الترمذي وقال. الملوك من ملك رأس على تكون كما رؤوسھم على التيجان كون الكبير الملك:  وقيل} الدَّ

 هللا صلى النبي عن الخبر وفي. ھلك يتعقبه ال ملك:  الوراق بكر أبو وقال. كن له قالوا شيئا أرادوا فإذا ، التكوين ملك يعني

:  قال" أدناه يرى كما أقصاه يرى ، عام ألفي مسيرة لكهم في ينظر منزلة أدناھم - أن -  ھو الكبير الملك إن: " وسلم عليه

 .المنعم سبحان" مرتين يوم كل تعالى ربه وجه في ينظر من منزلة أفضلھم وإن"

 عبيد أبو واختاره ، الياء ساكنة" عاليھم" محيصن وابن وحمزة نافع قرأ} َوإِْسَتْبَرقٌ  ُخْضرٌ  ُسْنُدسٍ  ثَِيابُ  َعالَِيُھمْ {:  تعالى قوله

 أفضل يعلوھا ثياب عليه الرجل رأيت أما:  عباس ابن وبتفسير" عاليتھم" وغيرھما وثاب وابن مسعود ابن بقراءة عتباراأ

 يكون أن األخفش قول في ويجوز. الجمع به يراد الفاعل واسم" سندس ثياب" وخبره باالبتداء مرفوع وھو:  الفراء. منھا

 ، يخص لم ألنه االنفصال تقدير في فيه واإلضافة ، الخبر مسد وسدت به تفعةمر" ثياب"و متقدم فاعل اسم أنه على إفراده

 قومك:  تقول والعرب ، فوقھم كقولك ھو:  الفراء وقال. بالنصب" عاليھم" الباقون وقرأ. باإلضافة اختص ألنه به وابتدئ

 كان ولو ، الظروف في نعرفه ال مما ھو:  وقال ھذا الزجاج وأنكر. محل ألنه ، الظرف على داخل فينصبون الدار داخل

 على أي" عليھم يطوف: " قوله في والميم الھاء أحدھما:  شيئين من الحال على بالنصب ولكنه. الياء إسكان يجز لم ظرفا

 إَِذا{ أي ؛ الولدان من حاال يكون أن:  والثاني ، الحال ھذه في عليھم يطوف أي ؛ سندس ثياب األبرار عاليا" ولدان" األبرار
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 وإما} َوُسُروراً  َنْضَرةً  لَقَّاُھمْ { إما الحال في العامل:  علي أبو وقال. أبدانھم الثياب علو حال في} َمْنُثوراً  لُْؤلُؤاً  َحِسْبَتُھمْ  َرأَْيَتُھمْ 

 احيةن ھو كقولك ؛ ظرفا فاعل اسم يكون أن ويجوز:  المھدوي. فصرف ظرفا يكون أن ويجوز:  قال} َصَبُروا ِبَما َجَزاُھمْ {

 عاصم عن بكر وأبو كثير وابن محيصن ابن وقرأ. ظرفا فجعل مجراه أجري فوق بمعنى كان لما عاليا أن وعلى ، الدار من

 ابن وقرأ. وإستبرق سندس] ثياب[ عاليھم ومعناه ، الثياب على نسقا بالرفع" وإستبرق" السندس نعت على بالجر" خضر"

 لجودة حاتم وأبو عبيد أبو واختاره ، للسندس نعتا بالخفض" وإستبرق" للثياب نعتا رفعا" خضر" ويعقوب عمرو وأبو عامر

 على جنس عطف السندس على اإلستبرق عطف ما وأحسن ، مرفوعة فھي للثياب نعتا كانت ما أحسن الخضر ألن ؛ معناه

 ويكون بالرفع كالھما وحفص نافع وقرأ. النوعين ھذين من أي ، وإستبرق سندس من خضر ثياب عاليھم:  والمعنى ، جنس

 والكسائي وحمزة وثاب وابن األعمش وقرأ. الثياب على عطفا" وإستبرق" الجمع بلفظ جميعا ألنھما ؛ للثياب نعتا" خضر"

 على بالجمع الجنس اسم وصف األخفش وأجاز ، جنس اسم والسندس ، للسندس نعتا" خضر: " قوله ويكون بالخفض كالھما

 عاليھم:  القراءة ھذه على والمعنى. الكالم في مستبعد ولكنه ؛ البيض والدرھم الصفر الدينار الناس كأھل:  وتقول ؛ له استقباح

 نصبا" وإستبرق" فقرأ يصرفه ولم فتحه فإنه ، محيصن ابن إال ، اإلستبرق صرف وكلھم. إستبرق وثياب خضر سندس ثياب

 أن إال اإلستبرق تقول ؛ التعريف حرف يدخله نكرة نهأل ؛ غلط وھو ، أعجمي ألنه ، الصرف منع على ، الجر موضع في

 سمي أنه على والفتح الھمزة بوصل" واستبرق" وقرئ. الثياب من الضرب لھذا علما يجعل قد أنه] محيصن ابن[ يزعم

. الديباج من رق ما:  والسندس استبرك أصله وأن ، تعريبه مشھور معرب ألنه ، أيضا بصحيح وليس ، البريق من باستفعل

 .تقدم وقد. منه غلظ ما:  واإلستبرق

ةٍ  ِمنْ  أََساِورَ {". ويطوف" على عطف} َوُحلُّوا{:  تعالى قوله  وفي} َذَھبٍ  ِمنْ  أََساِورَ  ِمنْ  فِيَھا ُيَحلَّْونَ { فاطر سورة وفي} فِضَّ

 يلبسون تارة:  وقيل. الذھب المرأة وحلي الفضة لالرج حلي:  فقيل ،} َولُْؤلُؤاً  َذَھبٍ  ِمنْ  أََساِورَ  ِمنْ  فِيَھا ُيَحلَّْونَ { الحج سورة

 لھم ليجتمع ، لؤلؤ من وسواران فضة من وسواران ذھب من سواران أحدھم يد في يجمع:  وقيل. الفضة يلبسون وتارة الذھب

ُھمْ  َوَسَقاُھمْ {. نفوسھم إليه تميل ما قوم لكل أي:  وقيل. المسيب بن سعيد قاله ؛ الجنة محاسن ً َشَرا َربُّ  رضي علي قال} َطُھوراً  با

ً  َربُُّھمْ  َوَسَقاُھمْ {:  تعالى قوله في عنه هللا  ساقھا تحت من يخرج بشجرة مروا الجنة إلى الجنة أھل توجه إذا:  قال} َطُھوراً  َشَرابا

 من يشربون ثم ، أبدا أشعارھم تتشعث وال ، أبشارھم تتغير فال ، النعيم بنضرة عليھم فتجري ، إحداھما من فيشربون ، عينان

. } َخالِِدينَ  َفاْدُخلُوَھا ِطْبُتمْ  َعلَْيُكمْ  َسالمٌ {:  لھم فيقولون الجنة خزنة تستقبلھم ثم ، األذى من بطونھم في ما فيخرج ، األخرى

 وقال. بطونھم وضمرت ، مسك رشح شربوه وما أكلوه ما وصار ، طھرھم أكلھم بعد شربوه إذا ھو:  قالبة وأبو النخعي وقال

 وغش غل من قلبه في كان ما هللا نزع منھا شرب من ، شجرة ساق من تنبع ، الجنة باب على ماء عين من ھو:  مقاتل

 فعوال فيكون وعليه واحدة عين مقاتل قول في أنه إال ، علي عن روي ما معنى وھذا. وقذر أذى من جوفه في كان وما وحسد،

:  الجمال طيب وقال.  والحمد" الفرقان" سورة في بيانه مضى وقد. الطاھر ىبمعن أنه للحنفي حجة فيه يكون وال ، للمبالغة

ُھمْ  َوَسَقاُھمْ { فقرأ العتمة عبدهللا بن سھل خلف صليت ً  َربُّ  فرغ فلما ، شيئا يمص كأنه ، وفمه شفتيه يحرك وجعل} َطُھوراً  َشَرابا

 .قرأته ما شربه عند كلذته راءتهق عند لذته أجد لم لو وهللا:  فقال ؟ تقرأ أم أتشرب:  له قيل
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 من أي} َمْشُكوراً { عملكم أي" سعيكم وكان. "ثواب أي لكم جزاء ھذا إنما:  لھم يقال أي} َجَزاءً  لَُكمْ  َكانَ  َھَذا إِنَّ {:  تعالى قوله

 لھم وشكر الذنب ملھ غفر:  قال قتادة عن سعيد وروى. إياه وإثابته ، عليه وثناؤه ، طاعته قبول للعبد وشكره ، هللا قبل

 عليه أثاب شكره فإذا ، شكره العمل قبل إذا سبحانه فإنه ؛ متقارب والمعنى مقبوال أي} َمْشُكوراً {:  مجاھد وقال. الحسنى

 بالصور علينا فضلتم! هللا رسول يا:  قال حبشيا رجال أن:  عمر ابن عن روي. العظيم الفضل ذو سبحانه ھو إذ ؛ بالجزيل

 بيده نفسي والذي نعم: " قال ؟ الجنة في معك أنا أكائن ، عملت بما وعملت ، به آمنت بما آمنت إن أفرأيت ، ةوالنبو واأللوان

 كان هللا إال إله ال قال من: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال ثم" عام ألف مسيرة من وضياؤه الجنة في األسود بياض ليرى إنه

 فقال ،" حسنة ألف وعشرون وأربعة حسنة ألف مائة هللا عند بھا له كان  والحمد هللا سبحان قال ومن ، عھد هللا عند بھا له

 النعمة فتجيء. ألثقله جبل على وضعه لو بالعمل القيامة يوم ليأتي الرجل إن: " فقال ؟ هللا رسول يا بعدھا نھلك كيف:  الرجل

ْھرِ  ِمنَ  ِحينٌ  اأْلِْنَسانِ  َعلَى أََتى َھلْ { نزلت ثم:  قال" . برحمته هللا يلطف أن إال كله ذلك تستنفد أن فتكاد هللا نعم من  إلى} الدَّ

ً {:  قوله  عليه هللا صلى النبي فقال ؟ الجنة في عيناك ، ترى ما لترى عيني وإن! هللا رسول يا:  الحبشي قال} َكِبيراً  َوُمْلكا

 حفرته في يدليه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يترأ فلقد:  عمر ابن وقال. نفسه فاضت حتى الحبشي فبكى" نعم: "وسلم

 ثم هللا أوقفه لقد بيده نفسي والذي: " قال ؟ ھو وما هللا رسول يا:  قلنا} َمْشُكوراً  َسْعُيُكمْ  َوَكانَ  َجَزاءً  لَُكمْ  َكانَ  َھَذا إِنَّ {:  ويقول

 " .لينالعام أجر فنعم ، شئت حيث الجنة من وألبوئنك وجھك ألبيضن عبدي أي قال

ا{ -23 ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ  .}َتْنِزيالً  اْلقُْرآنَ  َعلَْيكَ  َنزَّ

ً  ِمْنُھمْ  ُتِطعْ  َوال َربِّكَ  لُِحْكمِ  َفاْصبِرْ { -24  .}َكفُوراً  أَوْ  آثِما

 .}َوأَِصيالً  ُبْكَرةً  َربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ { -25

ْحهُ  لَهُ  َفاْسُجدْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ { -26  }ِويالً طَ  لَْيالً  َوَسبِّ

ا{:  تعالى قوله ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ  يدعيه كما ، نفسك تلقاء من وال ، عندك من به جئت وال افتريته ما} َتْنِزيالً  اْلقُْرآنَ  َعلَْيكَ  َنزَّ

 بالناس ما يتضمن الكتاب ھذا أن بين ، والوعيد الوعد أصناف ذكر لما سبحانه أنه قيل بنا اآلية ھذه اتصال ووجه. المشركون

 ينزل ولم ، آية بعد آية:  متفرقا القرآن أنزل:  عباس ابن وقال. حق وأنه ، شعر وال ، كھانة وال بسحر فليس ، إليه اجةح

 . والحمد مبينا ھذا في القول مضى وقد" نزلنا" قال فلذلك ؛ واحدة جملة

 ھكذا ؛ المشركين أذى على اصبر:  قال عباس ابن عن الضحاك وروى. ربك لقضاء أي} َربِّكَ  لُِحْكمِ  َفاْصِبرْ {:  تعالى قوله

 ، عليھم ينصرك أنه وعدك إذ هللا حكم انتظر أو ، الطاعات من عليك به حكم لما اصبر أي:  وقيل. القتال بآية نسخ ثم. قضيت

ً  ِمْنُھمْ  ُتِطعْ  َوال{. محالة ال كائن فإنه تستعجل وال  قتادة عن معمر فروى. الكفار تطع ال أي} َكفُوراً  أَوْ { إثم ذا أي} َكفُوراً  أَوْ  آِثما

ً  ِمْنُھمْ  ُتِطعْ  َوال{:  وجل عز هللا فأنزل. عنقه على ألطأن يصلي محمدا رأيت إن:  جھل أبو قال:  قال  .}َكفُوراً  أَوْ  آِثما

 األموال ليهع يعرضان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتيا وكانا ، المغيرة بن والوليد ربيعة بن عتبة في نزلت:  ويقال

ً  ِمْنُھمْ  ُتِطعْ  َوال{:  نزلت ففيھما ، النبوة ذكر يترك أن على ، والتزويج  بن عتبة التزويج عرض الذي:  مقاتل قال} َكفُوراً  أَوْ  آِثما
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 كنت إن:  الوليد وقال. األمر ھذا عن وارجع مھر غير من ابنتي أزوجك فأنا ، قريش نساء أجمل من بناتي إن:  قال ؛ ربيعة

 قوله في" أو: " قيل ثم. فنزلت ؛ األمر ھذا عن وارجع ترضى حتى المال من أعطيك فأنا ، المال ألجل صنعت ما نعتص

ً {:  تعالى  أمره ألنه ؛ عاص غير كان أحدھما فأطاع وعمرا زيدا تطع ال:  قلت إذا الواو ألن ؛ الواو من أوكد} َكفُوراً  أَوْ  آِثما

ً  ِمْنُھمْ  ُتِطعْ  َوال{:  قال فإذا ، االثنين يطيع أال  إذا أنك كما ؛ يعصي أن أھل منھما واحد كل أن على دلت قد" فأو"} َكفُوراً  أَوْ  آِثما

 ألن أھل منھما واحد وكل يتبعا أن أھل ھذان:  قلت فقد سيرين ابن أو الحسن اتبع أو ، سيرين ابن أو الحسن تخالف ال:  قلت

 :  الشاعر قال ؛ كفورا وال:  قال كأنه" ال" بمنزلة ھنا "أو: " الفراء وقال. الزجاج قاله ؛ يتبع

 ربع أضلھا عجول وجد...  وال وجدت كما ثكلى وجد ال

 فاندفعوا الحجيج توافى يوم...  ناقته أضل شيخ وجد أو

 من قريب وھو. كفورا وال آثما منھم تطع ال أي ؛ الكفر يظھر الذي الكافر والكفور ، المنافق اآلثم:  وقيل. شيخ وجد وال أراد

 .الفراء قول

 صالة آخره وفي الصبح صالة أوله ففي ، وآخره النھار أول لربك صل أي} َوأَِصيالً  ُبْكَرةً  َربِّكَ  اْسمَ  َواْذُكرِ {:  تعالى قوله

 ؛ الليل في التطوع يعني} الً َطِوي لَْيالً  َوَسبِّْحهُ {. اآلخرة والعشاء المغرب صالة يعني} لَهُ  َفاْسُجدْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ {. والعصر الظھر

 أو الصالة في كان سواء المطلق الذكر ھو:  وقيل. صالة فھو القرآن في تسبيح كل:  وسفيان عباس ابن وقال. حبيب ابن قاله

 ھو:  وقيل. ندب ھو:  وقيل الخمس بالصلوات منسوخ} َطِويالً  لَْيالً  َوَسبِّْحهُ {:  قوله إن:  وغيره زيد ابن وقال غيرھا في

:  األصيل وجمع. حسن حبيب ابن وقول" المزمل" سورة في مثله في القول تقدم وقد. وسلم عليه هللا صلى بالنبي مخصوص

 :  الجمع جمع وھو ، األصائل في وقال األصل دنا إذ منھا بأحسن وال:  قال ؛ وسفن سفائن كقولك ؛ واألصل األصائل

 باألصائل ئهأفيا في وأقعد...  أھله أكرم البيت ألنت لعمري

:  تعالى قوله في المفعول على دخلت كما ، للتبعيض الظرف على" من" ودخلت. مستوفى" األعراف" آخر في مضى وقد

 .} ُذُنوَبُكمْ  لَُكمْ  َيْغفِرْ {

ً  َوَراَءُھمْ  َوَيَذُرونَ  اْلَعاِجلَةَ  ُيِحبُّونَ  َھُؤالءِ  إِنَّ { -27  .}َثقِيالً  َيْوما

ْلَنا ِشْئَنا َوإَِذا أَْسَرُھمْ  َوَشَدْدَنا َخلَْقَناُھمْ  َنْحنُ { -28  .}َتْبِديالً  أَْمَثالَُھمْ  َبدَّ

} َوَراَءُھمْ { ويدعون أي} َوَيَذُرونَ { الدنيا والعجلة. مكة أھل والمراد ؛ وتقريع توبيخ} اْلَعاِجلَةَ  ُيِحبُّونَ  َھُؤالءِ  إِنَّ {:  تعالى قوله

ً { أيديھم بين أي َماَواتِ  فِي َثقُلَتْ {:  قال كما شديدا يراعس أي }َثقِيالً  َيْوما : وقيل. القيامة بيوم اإليمان يتركون أي. } َواأْلَْرِض  السَّ

 صفة من كتموه فيما اليھود في نزلت: " وقيل. لھا يعملون فال ، ظھورھم خلف اآلخرة ويذرون أي ، خلفھم أي" ورائھم"

 وطلب الكفر الستبطانھم ؛ المنافقين أراد ما على الرشا أخذھم:  جلةالعا وحبھم. نبوته وصحة وسلم عليه هللا صلى الرسول

 .عباده بين فيه للقضاء:  وقيل. وأھواله لشدائده ثقيال سمي وإنما. القيامة يوم الثقيل واليوم. تعم واآلية. الدنيا
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. وغيرھم ومقاتل وقتادة ومجاھد عباس ابن قال ؛ خلقھم أي} أَْسَرُھمْ  َوَشَدْدَنا{. طين من أي} َخلَْقَناُھمْ  َنْحنُ {:  تعالى قوله

 :  لبيد قال ؛ خلقه شدد إذا ثناؤه جل هللا أسره ويقال. الخلق أي األسر شديد فرس يقال:  عبيد أبو قال ؛ الخلق واألسر

 الكتد محبوك الحارك مشرف...  أسره شديد الوجه ساھم

 :  األخطل وقال

 مختاال خالهت القياد سلس...  أسره شديد مجتنب كل من

 تفسير في مجاھد وقال. والعصب بالعروق بعض إلى بعضھا وأوصالھم مفاصلھم شددنا:  والربيع والحسن ھريرة أبو وقال

 :  فرسا يصف أحمر ابن وقال. القوة زيد ابن وقال. الموضع تقبض والبول الغائط خرج إذا أي ، الشرج ھو:  األسر

 بالجدجد تقي ال كالسناب صم...  أسرھا شداد بأوظفة يمشي

 قتبه أسر أحسن ما:  ويقال ؛ وربطه شددته أي أسرا القتب أسرت:  يقال ؛ األقتاب به يشد الذي القد وھو األسار من واشتقاقه

 منه ينقص ولم يفتح لم وشده تعكيمه أرادوا كأنھم ؛ كله لك ھو يقولوا أن أرادوا إذا بأسره خذه:  قولھم ومنه ؛ وربطه شده أي

 سويت أي. بالمعصية قابلوھا حين بالنعم عليھم االمتنان مخرج خرج والكالم. باإلسار يكتف كان ألنه ، األسير نهوم. شيء

ْلَنا ِشْئَنا َوإَِذا{. بي تكفر أنت ثم بالقوي وأحكمته خلقك  بأطوع وجئنا ألھلكناھم نشاء لو يقول:  عباس ابن قال} َتْبِديالً  أَْمَثالَُھمْ  َبدَّ

 .صالح أبو عنه رواه واألول. عنه الضحاك روى كذلك. وأقبحھا الصور أسمج إلى محاسنھم لغيرنا:  أيضا نهوع. منھم 

َخذَ  َشاءَ  َفَمنْ  َتْذِكَرةٌ  َھِذهِ  إِنَّ { -29  .}َسبِيالً  َربِّهِ  إِلَى اتَّ

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  َتَشاُءونَ  َوَما{ -30 َ  إِنَّ  هللاَّ ً  َكانَ  هللاَّ ً َحِكي َعلِيما  .}ما

الِِمينَ  َرْحَمتِهِ  فِي َيَشاءُ  َمنْ  ُيْدِخلُ { -31 ً  لَُھمْ  أََعدَّ  َوالظَّ ً  َعَذابا  }أَلِيما

 وطلب طاعته إلى موصال طريقا أي} َسِبيالً  َربِّهِ  إِلَى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ { موعظة أي} َتْذِكَرةٌ { السورة أي} َھِذهِ  إِنَّ {:  تعالى قوله

 واالستقامة الطاعة أي} َتَشاُءونَ  َوَما{. واحد والمعنى. الجنة إلى وطريقا وجھة وقيل. وسيلة أي} الً َسِبي{:  وقيل. مرضاته

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ { هللا إلى السبيل واتخاذ  تتقدم أن إال ، تتقدم وال أحد مشيئة تنفذ ال وأنه ، إليھم ليس سبحانه إليه األمر أن فأخبر} هللاَّ

  المخاطبة معنى على بالتاء والباقون. عنھم الخبر معنى على بالياء" يشاؤون وما" عمرو وأبو يركث ابن وقرأ. مشيئته

 .سبحانه

 َوَما{:  الفراء قال. بمشيئته إال يكون ال ذلك أن تبيين ھو بل ، بنسخ ليس أنه واألشبه. بالثانية منسوخة األولى اآلية إن:  وقيل

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  َتَشاُءونَ  } َتَشاُءونَ  َوَما{:  فقال إليھم ليس األمر أن أخبرھم ثم} َسِبيالً  َربِّهِ  إِلَى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ {:  لقوله جواب} هللاَّ

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ { السبيل ذلك َ  إِنَّ {. لكم} هللاَّ ً  َكانَ  هللاَّ ً { بأعمالكم} َعلِيما  .عموض غير في مضى وقد. لكم ونھيه أمره في} َحِكيما
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الِِمينَ { له راحما الجنة يدخله أي} َرْحَمِتهِ  فِي َيَشاءُ  َمنْ  ُيْدِخلُ { :  الزجاج قال. يعذب بإضمار فنصبه الظالمين ويعذب أي} َوالظَّ

 تفسيرا} لَُھمْ  أََعدَّ { ويكون المشركين أي الظالمين ويعذب رحمته في يشاء من يدخل أي ؛ منصوب قبله ألن الظالمين نصب

 :  الشاعر قال كما ؛ مرالمض لھذا

 نفرا إن البعير رأس أملك...  وال السالح أحمل ال أصبحت

 والمطرا الرياح وأخشى وحدي...  به مررت إن أخشاه والذئب

 فيختار ، برا له أعددت وعمرا زيدا أعطيت:  تقول ؛ الرفع جاز وإن النصب واالختيار:  الزجاج قال. أخشاه الذئب أخشى أي

الُِمونَ  َرْحَمِتهِ  فِي َيَشاءُ  َمنْ  ُيْدِخلُ {" : الشورى" في وقوله. عمرا أبر أو عمرا رتوبر أي ؛ النصب  يذكر لم ألنه ارتفع} َوالظَّ

ً  لَُھمْ  أََعدَّ {:  قوله ھنا وھا. باالبتداء فارتفع قبله المنصوب على العطف يجز فلم ؛ المعنى في فينصب عليه يقع فعل بعده } َعَذابا

الِِمينَ { عثمان بن أبان وقرأ. النصب فجاز ، ويعذب على يدل ً {. } لَُھمْ  أََعدَّ { والخبر باالبتداء رفعا} َوالظَّ ً  َعَذابا  مؤلما أي} أَلِيما

 .السورة ختمت.  والحمد وغيرھا" البقرة" سورة في ھذا تقدم وقد. موجعا
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ْحَمنِ  ْهللاِ  بِْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

 المرسالت سورة

 ال اْرَكُعوا لَُھمُ  قِيلَ  َوإَِذا{:  تعالى قوله وھي ، منھا آية إال وقتادة عباس ابن وقال. وجابر وعطاء وعكرمة لحسنا قول في مكية

ً  َواْلُمْرَسالتِ { نزلت:  مسعود ابن وقال. مدنية} َيْرَكُعونَ   ، نسير معه ونحن الجن ليلة وسلم عليه هللا صلى النبي على} ُعْرفا

 فقال ؛ فذھبت لنقتلھا عليھا فوثبنا ، حية وثبت إذ بھا لرطب فاه وإن ، منه نتلقاھا نحن فبينا ، فنزلت نىبم غار إلى أوينا حتى

 َواْلُمْرَسالتِ { سورة قرأت:  قال عباس ابن مولى كريب وعن" . شركم وقيت كما شرھا وقيتم: " وسلم عليه هللا صلى النبي

 ً  سمعت ما آلخر إنھا السورة ھذه بقراءتك أذكرتني لقد بني يا وهللا:  وقالت تفبك ، العباس امرأة الفضل أم فسمعتني} ُعْرفا

 .آية خمسون وھي. أعلم وهللا. المغرب صالة في بھا يقرأ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

ْحَمنِ  ْهللاِ  ِبْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

ً  َواْلُمْرَسالتِ { -1 ً  َفاْلَعاِصَفاتِ { -2. }ُعْرفا  .}َعْصفا

اِشَراتِ { -3 ً  َفاْلَفاِرَقاتِ { - 4. }َنْشراً  َوالنَّ  .}َفْرقا

 .}ُنْذراً  أَوْ  ُعْذراً { -6. }ِذْكراً  َفاْلُمْلقَِياتِ { -5

َما{ -7  .}ُطِمَستْ  النُُّجومُ  َفإَِذا{  -8. }لََواقِعٌ  ُتوَعُدونَ  إِنَّ

َماءُ  َوإَِذا{ -9  .}ُنِسَفتْ  اْلِجَبالُ  َوإَِذا{ - 10. }فُِرَجتْ  السَّ

ُسلُ  َوإَِذا{ -11 لَتْ  َيْومٍ  أِلَيِّ { - 12. }أُقَِّتتْ  الرُّ  .}أُجِّ

 .}اْلَفْصلِ  َيْومُ  َما أَْدَراكَ  َوَما{ -14. }اْلَفْصلِ  لَِيْومِ { -13

بِينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ { -15  .}لِْلُمَكذِّ

ً  َواْلُمْرَسالتِ {:  تعالى قوله  المالئكة ھي:  قال عبدهللا عن مسروق روىو. الرياح المرسالت أن على المفسرين جمھور} ُعْرفا

 ھم:  وقيل. والكلبي صالح وأبي ومقاتل ھريرة أبي قول وھو. والوحي والخبر ونھيه تعالى هللا أمر من بالمعروف أرسلت

 ابن وعن. المعجزات من به يعرفون بما ترسل الرسل إنھم:  صالح أبو وقال. عباس ابن قاله ؛ هللا إال إله بال أرسلوا األنبياء

َياحَ  َوأَْرَسْلَنا{:  تعالى قال كما ؛ الرياح إنھا:  مسعود وابن عباس َياحَ  ُيْرِسلُ  الَِّذي َوُھوَ {:  وقال. } الرِّ " عرفا" ومعنى. } الرِّ

 على نصب وھو. فأكثروا إليه توجھوا إذا:  واحد عرف فالن إلى الناس:  العرب تقول ؛ الفرس كعرف بعضا بعضھا يتبع

 على النصب يكون أن ويجوز. تباعا أي مصدرا تكون أن ويجوز. متتابعة أرسلت التي والرياح أي} َواْلُمْرَسالتِ { نم الحال

 المراد يكون أن يحتمل:  وقيل. والرسل المالئكة أو المالئكة والمراد ، بالعرف والمرسالت:  قال كأنه ، الجر حرف تقدير

. والمواعظ الزواجر إنھا:  وقيل. إليه أرسلت ومن فيه أرسلت بما عارفة ، مةونق نعمة من فيھا لما ، السحاب بالمرسالت
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:  وقيل. القلوب في يعني ؛ الحسن قال ؛ جاريات:  وقيل. مسعود ابن قال ؛ الفرس كعرف متتابعات التأويل ھذا على" عرفا"و

 .العقول في معروفات

ً  َفاْلَعاِصَفاتِ {  وھو ، بالعصف تأتي العواصف الرياح ھي:  مسعود ابن وعن. ھدويالم قال ؛ اختالف بغير الرياح} َعْصفا

ً  َعلَْيُكمْ  َفُيْرِسلَ {:  تعالى قال كما ؛ وحطامه الزرع ورق . بھا يعصفون بالرياح الموكلون المالئكة العاصفات:  وقيل. } َقاِصفا

 فتمضى ، براكبھا تعصف أي عصوف قةونا ، وأھلكه أباده أي بالشيء عصف:  يقال ؛ الكافر بروح تعصف المالئكة:  وقيل

. والخسوف كالزالزل المھلكة اآليات أنھا يحتمل:  وقيل. بھم ذھبت أي بالقوم الحرب وعصفت ، السرعة في ريح كأنھا

اِشَراتِ {  ينب نشرا تعالى هللا يرسلھا الرياح ھي:  ومجاھد مسعود ابن وقال. ينشرونھا بالسحب الموكلون المالئكة} َنْشراً  َوالنَّ

 .للغيث السحاب تنشر أي ؛ رحمته يدي

 وأنشره الميت هللا نشر:  يقال ؛ اإلحياء بمعنى فالنشر ، النبات تنشر ألنھا ؛ األمطار:  أيضا وعنه. صالح أبي عن ذلك وروي

 من شرين ما يريد:  قال عباس ابن عن الضحاك وروى. وجل عز هللا كتب تنشر المالئكة أنھا:  السدي عنه وروى. أحياه أي

 .العباد بأعمال هللا على تنشر الصحف إنھا:  الضحاك. آدم بني وأعمال الكتب

ً  َفاْلَفاِرَقاتِ {. آخر قسم استئناف ألنه ؛ بالواو" والناشرات: " قال. األرواح فيه تنشر للقيامة البعث إنه:  الربيع وقال } َفْرقا

: قال عباس ابن عن الضحاك وروى. صالح وأبو والضحاك مجاھدو عباس ابن قال ؛ والباطل الحق بين بالفرق تنزل المالئكة

 السحاب بين تفرق الرياح الفارقات:  قال مجاھد عن نجيح أبي ابن وروى. واآلجال واألرزاق األقوات من المالئكة تفرق ما

ً  َفاْلَفاِرَقاتِ {:  قال قتادة عن سعيد وعن. وتبدده  الحسن وقال. والحالل والحرام الباطلو الحق بين فيه هللا فرق ، الفرقان} َفْرقا

 .ذلك بينوا أي عنه ونھى به هللا أمر ما بين فرقوا الرسل يعني:  وقيل. كيسان وابن

. وفرق وارق ونوق ، تضع حين األرض في وتند تخرج التي الحامل وھي الفارق بالناقة تشبيھا الماطرة السحابات:  وقيل

 :  الرمة ذو قال ؛ الناقة بھذه السحاب من تنفرد التي السحابة شبھوا] وربما[

 علجوم والظلماء البرق تبوج...  غواربھا يجلو فارق مزنة أو

 جبريل ھو:  وقيل. المھدوي قاله ؛ السالم عليھم األنبياء إلى وجل عز هللا كتب تلقي أي ؛ بإجماع المالئكة} ِذْكراً  َفاْلُمْلقَِياتِ {

 ابن وقرأ. قطرب قال ؛ عليھم هللا أنزل ما أممھم إلى يلقون الرسل المراد:  وقيل .بھا ينزل كان ألنه ؛ الجمع باسم وسمي

 إعذارا الوحي تلقى أي} ُنْذراً  أَوْ  ُعْذراً } {اْلقُْرآنَ  لَُتلَقَّى َوإِنَّكَ {:  تعالى كقوله وھو ؛ القاف فتح مع بالتشديد" فالملقيات" عباس

 سعيد وروى. وينذرون يعذرون الرسل يعني:  قال صالح أبي عن وروى. الفراء قال ؛ عذابه من خلقه إلى إنذارا أو هللا من

 ابن عن الضحاك وروى. به ويأخذون به ينتفعون للمؤمنين ونذرا ، خلقه إلى ثناؤه جل  عذرا:  قال" عذرا" قتادة عن

 وحمزة عمرو أبو وقرأ. أعداءه ذرين" نذرا أو" التوبة وھي أوليائه معاذير من ثناؤه جل هللا يلقيه ما أي" عذرا. "عباس

 أبي عن واألعشى الجعفي رواه ما سوى" عذرا" ذال إسكان على السبعة وجميع الذال بإسكان" نذرا أو" وحفص والكسائي

 بالواو" ونذرا عذرا" وقتادة التيمي إبراھيم وقرأ. وغيرھما والحسن عباس ابن عن ذلك وروي. الذال ضم أنه عاصم عن بكر

 على:  قيل ، به المفعول على:  وقيل. لإلنذار أو لإلعذار أي له الفاعل على منصوبان وھما. ألفا بينھما يجعال مول العاطفة
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 ؛ وناذر عاذر جمع على بالثقيل والنذر العذر يكون أن يجوز:  علي أبو وقال. نذرا أو عذرا فالملقيات أي" ذكرا" من البدل

 أو. واإلنذار العذر حال في الذكر يلقون أي ؛ اإللقاء من الحال على نصبا فيكون} اأْلُولَى ُذرِ النُّ  ِمنَ  َنِذيرٌ  َھَذا{:  تعالى كقوله

 .ونذير عذير والواحد جمع بالتثقيل ھما:  المبرد وقال". نذرا أو عذرا" تذكر أي" فالملقيات" أي" لذكرا" مفعوال يكون

َما{:  تعالى قوله  .عليكم ونازل بكم لواقع القيامة أمر من توعدون ما أي ؛ القسم من تقدم ما جواب ھذا} لََواقِعٌ  ُتوَعُدونَ  إِنَّ

 إذا الشيء طمس:  يقال ؛ الكتاب كطمس نورھا ومحي ضوؤھا ذھب أي} ُطِمَستْ  النُُّجومُ  َفإَِذا{:  فقال وقوعه وقت بين ثم

َماءُ  َوإَِذا{. مطموس عنىبم طامسا واألثر طامسة الريح فتكون اآلثار تطمس والريح ، مطموس فھو وطمس درس } فُِرَجتْ  السَّ

َماءُ  َوفُِتَحتِ {:  تعالى قوله ومنه ؛ وشقت فتحت أي ً  َفَكاَنتْ  السَّ  َوإَِذا{. للطي فرجت:  قال عباس ابن عن الضحاك وروى} أَْبَوابا

 والكلبي عباس ابن وكان. بسرعة كله أخذته إذا:  وأنسفته الشيء نسفت:  يقال ؛ بسرعة كلھا بھا ذھب أي} ُنِسَفتْ  اْلِجَبالُ 

 :  بشر قال ؛ بمرفقيه الحزام يؤخر كان إذا نسوف فرس:  تقول والعرب ، باألرض سويت: يقول

 بمرفقيھا للحزام نسوف

:  األرض من رجليه يقتلع للرجل الرجل يقول ؛ موضعھا من قلعت نسفت:  المبرد وقال. رعته إذا:  الكأل الناقة ونسفت

 ما بعض الريح يذھب حتى يحرك ألنه ؛ الطعام نسف ومنه. للرياح تذروھا حتى األجزاء تفريق النسف:  يلوق. رجاله أنسفت

 ؛ إليه المؤخر الشيء عنده يكون الذي األجل والوقت ، القيامة ليوم لوقتھا جمعت أي} أقتت الرسل وإذا{. التبن من فيه

ُ  َيْجَمعُ  َيْومَ {:  تعالى قال كما ؛ ألمما وبين بينھم والقضاء للفصل وأجل وقت لھا جعل: فالمعنى ُسلَ  هللاَّ  في ھذا:  وقيل. } الرُّ

 يوم الشكوك تزول وإنما. ممھلون الكفار بأن كذبھم بمن العذاب إنزال في لھا ضرب الذي لميقاتھا الرسل جمعت أي الدنيا

 التأقيت. به يليق وال السماء وتشقيق الجبال نسفو كالطمس ، القيامة يوم يقع شيء معناه التوقيت ألن ؛ أحسن واألول. القيامة

 أرسلت أي" أقتت: " وقيل. وأجلت وعدت أقتت:  وقيل. وقتا لھا والفصل الدين يوم جعل أي:  علي أبو قال. القيامة يوم قبل

 واو وكل:  راءالف قال. والزجاج الفراء قال ؛ الواو من بدل" أقتت" في والھمزة. وأراد هللا علمه ما على معلومة ألوقات

 حسان وجوه ھذه ويقولون ، وحدانا تريد إحدانا القوم صلى:  تقول ؛ ھمزة منھا يبدل أن جاز الزمة ضمتھا وكانت ضمت

 ].أجوه[و

 .الزمة غير الضمة ألن} َبْيَنُكمْ  اْلَفْضلَ  َتْنَسُوا َوال{:  قوله في البدل يجز ولم. ثقيلة الواو ضمة ألن وھذا

:  عمرو أبو وقال. األصل على القاف وتشديد بالواو" وقتت" ومجاھد عاصم وعن. ونصر والحسن دوحمي عمرو أبو وقرأ

 من فعلت وھو. القاف وتخفيف بالواو" وقتت" واألعرج وشيبة جعفر أبو وقرأ. أجوه وجوه في قال من" أقتت" يقرأ وإنما

ً { ومنه الوقت ً  ِكَتابا  قلبت ولو. عوھدت مثل أيضا الوقت من فوعلت وھو ، ينبواو" ووقتت: " أيضا الحسن وعن. } َمْوقُوتا

 في مكتوبة ألنھا ؛ والتخفيف بالھمزة" أقتت" وسالم إلياس بن وخالد وأيوب يحيى وقرأ. لجاز ألفا القراءتين ھاتين في الواو

 .باأللف المصحف
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لَتْ  َيْومٍ  أِلَيِّ {:  تعالى قوله  وروى. أجلت} اْلَفْصلِ  لَِيْومِ { أي. التعظيم على ستفھاما فھو اليوم لذلك تعظيم وھذا ، أخرت أي} أُجِّ

 قاموا القيامة يوم الناس حشر إذا: " الحديث وفي. النار إلى أو الجنة إلى بأعمالھم الناس بين فيه يفصل:  قال قتادة عن سعيد

 التعظيم أتبع} اْلَفْصلِ  َيْومُ  َما اكَ أَْدرَ  َوَما{" . الفصل ينتظرون السماء إلى أبصارھم شاخصة الشمس رؤوسھم على عاما أربعين

ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ { ؟ الفصل يوم ما أعلمك وما أي ؛ تعظيما  الفصل وبيوم وكتبه وبرسله با كذب لمن وخزي عذاب أي} لِْلُمَكذِّ

 عذابا بشيء مكذب كلل فإن ، تكذيبھم قدر على بينھم قسمه ألنه ؛ كذب لمن آية كل عند السورة ھذه في وكرره. وعيد فھو

 على الرد في وأعظم ، تكذيبه في أقبح ألنه ؛ بغيره تكذيبه من جرما أعظم ھو به كذب شيء ورب ، آخر بشيء تكذيبه سوى

ً  َجَزاءً {:  قوله وھو وفاقه قدر وعلى ، ذلك قدر على الويل من له يقسم فإنما ، هللا :  قال بشير بن النعمان عن وروي. } ِوَفاقا

 عليھا فألقي جمره من أخذ جھنم خبت إذا:  عباس ابن قال. وغيره عباس ابن وقال. العذاب ألوان فيه جھنم في دوا:  ويل

 من أعظم واديا فيھا أر فلم جھنم علي عرضت: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن أيضا وروي. بعضا بعضھا فيأكل

 علم وقد ، وانفطر األرض من سفل فيما الشيء يسيل وإنما ، ديدھموص النار أھل قيح من يسيل ما مجمع أنه وروي" الويل

 فذكر ؛ الحمامات وماء الجيف من والغساالت واألقذار األدناس مياه فيھا استنقع ما الدنيا في المواضع شر أن الدنيا في العباد

 أشد وال ، نتنا منه أنتن وال ، قذارة منه أقذر شيء ال أنه العقول ذوو ليعلم ؛ والشرك الكفر أھل صديد مستنقع. الوادي ذلك أن

 ، جھنم في واد أعظم وأنه ، العذاب من تضمن بما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وصفه ثم ؛ منه سوادا أشد وال ، مرارة منه

 .السورة ھذه في وعيده في تعالى هللا فذكره

لِينَ  ُنْھلِكِ  أَلَمْ { -16  .}اأْلَوَّ

 .}اآْلِخِرينَ  ُنْتبُِعُھمُ  ُثمَّ { -17

ا{ -18  .}بِاْلُمْجِرِمينَ  َنْفَعلُ  َكَذلِكَ  إِنَّ

 .}للمكذبين يومئذ ويل{ -19

لِينَ  ُنْھلِكِ  أَلَمْ {:  تعالى قوله  ُثمَّ {. وسلم عليه هللا صلى محمد إلى آدم لدن من الماضين األمم من الكفار إھالك عن أخبر} اأْلَوَّ

 إما قريش بمشركي نفعل تقدم بمن فعلناه ما مثل أي} ِباْلُمْجِرِمينَ  َنْفَعلُ  َكَذلِكَ {. باألولين خريناآل نلحق أي} اآْلِخِرينَ  ُنْتِبُعُھمُ 

 ُنْھلِكِ { على عطفا بالجزم" نتبعھم" األعرج وقرأ ، االستئناف على بالرفع" نتبعھم ثم" العامة وقرأ. بالھالك وإما ، بالسيف

لِينَ  :  بقوله استأنف ثم. المرسلين أوقات اختالف على قوم بعد قوما أھلك أنه والمراد. أكرمك ثم تزرني ألم:  تقول كما} اأْلَوَّ

 عنه وروي. الحركات لتوالي" نتبعھم" من تخفيفا اإلسكان يكون أن ويجوز. بعد فيما يھلك من يريد} ِباْلُمْجِرِمينَ  َنْفَعلُ  َكَذلِكَ {

 بكل نفعله الھالك ذلك مثل أي ، نصب موضع في" كذلك" من والكاف" سنتبعھم ثم" مسعود ابن قراءة وفي. للتخفيف اإلسكان

 .اآلخرة في بعذابھم إخبار ھو:  وقيل. اعتبارا الدنيا في لھالكھم التھويل معناه:  قيل ثم. مشرك

 .}َمِھينٍ  َماءٍ  ِمنْ  َنْخلُْقُكمْ  أَلَمْ { -20

 .}َمِكينٍ  َقَرارٍ  فِي َفَجَعْلَناهُ { -21
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 .}َمْعلُومٍ  َقَدرٍ  إِلَى{ -22

 .}اْلَقاِدُرونَ  َفنِْعمَ  َفَقَدْرَنا{ -23

بِينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ { -24  .}لِْلُمَكذِّ

 إنما الجنين خلق إن:  قال لمن أصل اآلية وھذه.تقدم وقد النطفة وھو حقير ضعيف أي} َمِھينٍ  َماءٍ  ِمنْ  َنْخلُْقُكمْ  أَلَمْ {:  تعالى قوله

 .فيه القول ىمض وقد. وحده الرجل ماء من ھو

 وقت إلى:  وقيل. نصوره أن إلى:  مجاھد قال} َمْعلُومٍ  َقَدرٍ  إِلَى{. الرحم وھو حريز مكان في أي} َمِكينٍ  َقَرارٍ  فِي َفَجَعْلَناهُ {

 قال. والقتبي والفراء الكسائي قاله. بمعنى لغتان وھما ، الباقون وخفف. بالتشديد" فقدرنا" والكسائي نافع وقرأ} َفَقَدْرَنا{. الوالدة

 غم إذا: " الھالل في سلم علسه هللا صلى النبي قول ومنه ؛ وقدرته كذا قدرت:  تقول كما:  مشددة قدرنا بمعنى قدرنا:  القتبي

 علي عن تشديدھا وذكر:  قال" فقدرنا: " الفراء عن الجھم بن محمد وقال. والمنازل المسير له قدروا أي" له فاقدروا عليكم

 الموت عليه قدر:  تقول العرب ألن ؛ واحدا والتخفيف التشديد في المعنى يكون أن يبعد وال:  قال ، تخفيفھا ، عنه هللا رضي

ْرَنا َنْحنُ {:  تعالى هللا قال:  وقدر  خففوا الذين واحتج:  قال. وقدر رزقه عليه وقدر ، والتشديد ، بالتخفيف قرئ} اْلَمْوتَ  َبْيَنُكمُ  َقدَّ

 أَْمِھْلُھمْ  اْلَكافِِرينَ  َفَمھِّلِ {:  تعالى هللا قال ؛ اللغتين بين العرب وتجمع:  الفراء قال. المقدرون فنعم لكانت كذلك كانت لو ؛ فقالوا

 :  األعشى قال} ُرَوْيداً 

 والصلعا الشيب إال الحوادث من...  نكرت الذي كان وما وأنكرتني

 شدد ومن" القادرون فنعم: " لقوله والكسائي حاتم وأبي عبيد أبي اختيار وھو ، القدرة من مخففة" فقدرنا" عكرمة عن وروي

 المعنى:  وقيل. وسلم عليه هللا صلى النبي عن مسعود ابن رواه. المقدرون فنعم والسعيد الشقي فقدرنا أي ، التقدير من فھو

 .التخفيف بقراءة هأشب التفسير وھذا:  المھدوي. ملكنا قدرنا:  عباس ابن عن ونحوه. طويال أو قصيرا قدرنا

 معنيين الكلمتان فأفادت ، المالكون فنعم فملكنا معناه:  قال مخففا" فقدرنا" قرأ الذي ھو عكرمة فإن صحيح ھو:  قلت

 ، والسعيد الشقي أو ، سويا بشرا صارت حتى حالة إلى حالة من التنقيل في النطفة وأحوال الوالدة وقت قدرنا أي متغايرين؛

 .ذكرنا كما بمعنى ھما:  وقيل. التشديد قراءة على كله ، روالقصي الطويل أو

ً  اأْلَْرضَ  َنْجَعلِ  أَلَمْ { -25  .}ِكَفاتا

ً  أَْحَياءً { -26  .}َوأَْمَواتا

ً  َماءً  َوأَْسَقْيَناُكمْ  َشاِمَخاتٍ  َرَواِسيَ  فِيَھا َوَجَعْلَنا{ -27  .}فَُراتا

بِينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ { -28  .}لِْلُمَكذِّ

 :  لتانمسأ فيه
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ً  اأْلَْرضَ  َنْجَعلِ  أَلَمْ {:  تعالى قوله - األولى  على يدل وھذا. بطنھا في واألموات ظھورھا على األحياء تضم ضامة أي} ِكَفاتا

 وقد"  قالماتكم وادفنوا أظافركم قصوا: " السالم عليه وقوله. عنه يزيله ما وسائر شعره ودفن ، ودفنه الميت مواراة وجوب

 :  سيبويه وأنشد ؛ والجمع الضم:  والكفت ، وضممته جمعته إذا:  أكفته الشيء تكف:  يقال. مضى

 الصقيع من أجحارھن إلى...  األفاعي تنكفت حين كرام

 :  قال ويضمه اللبن يحوي ألنه ، وكفيت كفت:  للنحي ويقال. أوعية" كفاتا: " عبيد أبو وقال

 فاتك في تضمك غدا وأنت...  حيا األرض فوق اليوم فأنت

 .األحياء كفات ھذه:  فقال البيوت إلى نظر ثم ، األموات كفات ھذه:  فقال الجبان إلى فنظر جنازة في الشعبي وخرج

 اأْلَْرضَ  َنْجَعلِ  أَلَمْ {:  يقول وجل عز هللا إن. قال ؟ ذلك قلت لم:  له فقيل يده تقطع قال النباش في ربيعة عن روى - والثانية

 ً ً َوأَ  أَْحَياءً  ِكَفاتا  تضم مقبرة ألنه ، كفتة الغرقد بقيع يسمون وكانوا". المائدة" سورة في ھذا مضى وقد. حرز فاألرض}  ْمَواتا

 اضطجاعھم ثم ، األرض وجه على الناس استقرار وأيضا. قبورھم في واألموات منازلھم إلى األحياء تضم فاألرض ، الموتى

 ضم ال إذ ؛ األرض في الفضالت من اإلنسان من يخرج ما دفن يعني اءلألحي كفات ھي:  وقيل. إليھا منھم انضمام ، عليھا

 األحياء:  قوليه أحد في ومجاھد عبيدة وأبو األخفش وقال. الوجوه جميع من االحتفاف إلى يشير والضم ، عليھا الناس كون في

:  الفراء وقال. ينبت ال ذيال وھو ميت وإلى ، ينبت الذي وھو حي إلى منقسمة األرض أي ، األرض إلى ترجع واألموات

ً  أَْحَياءً { ، انتصب :  تعالى كقوله ؛ نصبت نونت فإذا. وأموات أحياء كفات األرض نجعل ألم أي ؛ عليه الكفات بوقوع} َوأَْمَواتا

 جمع" كفاتا: " فشاألخ وقال. كذا ومنھا كذا منھا أي ، األرض من الحال على نصب:  وقيل. } َمْسَغَبةٍ  ِذي َيْومٍ  فِي إِْطَعامٌ  أَوْ {

 انكفت:  ويقال. لظھر بطنا أو لبطن ظھرا الشيء تقليب:  التكفيت:  الخليل وقال. بالجمع فنعتت الجمع بھا يراد واألرض كافتة

 في أي} فِيَھا َوَجَعْلَنا{. فيھا ويدفنون إليھا وينقلبون ظھرھا على يتصرفون أنھم الكفات فمعنى. انقلبوا أي منازلھم إلى القوم

. كبرا رفعه إذا بأنفه شمخ:  يقال ومنه ؛ الطوال والشامخات ، الثوابت والرواسي ، الجبال يعني} َشاِمَخاتٍ  َرَواِسيَ { ألرضا

ً  َماءً  َوأَْسَقْيَناُكمْ {  الماء وأنزلنا الجبال خلقنا أي. الزرع منه ويسقى يشرب العذب الماء:  والفرات. سقيا لكم وجعلنا أي} فَُراتا

 ونھر والدجلة الفرات الجنة من األرض في:  ھريرة أبو قال الحديث بعض وفي. البعث من أعجب األمور ذهوھ. الفرات

 .الجنة أنھار من كل والفرات والنيل وجيحان سيحان:  مسلم صحيح وفي. األردن

ُبونَ  بِهِ  ُكْنُتمْ  َما إِلَى اْنَطلِقُوا{ -29  .}ُتَكذِّ

 .}ُشَعبٍ  الثِ ثَ  ِذي ِظلٍّ  إِلَى اْنَطلِقُوا{ -30

 .}اللََّھبِ  ِمنَ  ُيْغنِي َوال َظلِيلٍ  ال{ -31

َھا{ -32  .}َكاْلَقْصرِ  بَِشَررٍ  َتْرِمي إِنَّ

 .}ُصْفرٌ  ِجَمالَتٌ  َكأَنَّهُ { -33
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بِينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ { -34  .}لِْلُمَكذِّ

ُبونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  َما إِلَى اْنَطلِقُوا{:  تعالى قوله ُبونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  َما إِلَى{ سيروا فارللك يقال أي} ُتَكذِّ  فقد ، النار يعني العذاب من} ُتَكذِّ

 وكذلك. شعب ثالث إلى يتشعب ثم يرتفع الذي الدخان يعني} ُشَعبٍ  َثالثِ  ِذي{ دخان أي} ِظلٍّ  إِلَى اْنَطلِقُوا{. عيانا شاھدتموھا

 ِمنَ  ُيْغِني َوال{ الشمس حر يقي الذي كالظل ليس أي} َظلِيلٍ  ال{:  فقال الظل وصف ثم. تشعب ارتفع إذا العظيم الدخان شأن

 إن:  وقيل. وأخضر وأصفر أحمر من ، اضطرمت إذ النار على يعلو ما واللھب. شيئا جھنم لھب من يدفع ال أي} اللََّھبِ 

 ھي ، أحوال ثالثة ألنھا ؛ الدخان ثم الشرر ثم اللھب:  وقيل. الضحاك قاله ؛ والغسلين والزقوم الضريع ھي الثالث الشعب

 رؤوس على فيقف النور فأما. شعب ثالث فيتشعب النار من يخرج عنق:  وقيل. واشتدت أضطرمت إذا النار أوصاف غاية

 ، الرادق ھو:  وقيل. الكافرين رؤوس على فيقف الصافي اللھب وأما ، المنافقين رؤوس على فيقف الدخان وأما ، المؤمنين

 من الظل ھو:  وقيل. النار إلى حسابھم من يفرغ حتى فتظللھم ، شعب ثالث منه يتشعب ثم ، بھم يحيط نار من لسان وھو

 تدنو الشمس إن: " الحديث وفي. تقدم ما على} َكِريمٍ  َوال َباِردٍ  ال. َيْحُمومٍ  ِمنْ  َوِظلٍّ . َوَحِميمٍ  َسُمومٍ  فِي{:  تعالى قال كما ؛ يحموم

 هللا ينجي ثم ، اليوم ذلك ومد بأنفاسھم وتأخذ الشمس فتلحقھم أكفان لھم وال لباس ذيومئ عليھم وليس الخالئق رؤوس من

ُ  َفَمنَّ {:  يقولون فھنالك" ظله من ظل إلى يشاء من برحمته ُمومِ  َعَذابَ  َوَوَقاَنا َعلَْيَنا هللاَّ  َما إِلَى اْنَطلِقُوا{:  للمكذبين ويقال} السَّ

ُبونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ   حيث أو عرشه ظل في ثناؤه جل هللا أولياء فيكون. } ُشَعبٍ  َثالثِ  ِذي ِظلٍّ  إِلَى اْنَطلِقُوا{ وعقابه هللا ابعذ من} ُتَكذِّ

َھا{:  فقال النار وصف ثم. والنار الجنة من مستقره إلى فريق بكل يؤمر ثم الحساب من يفرغ أن إلى ، الظل من شاء  َتْرِمي إِنَّ

 شررت من وأصله ، جھة كل في النار من تطاير ما وھو ، شرارة واحدته:  والشرار. شررة احدتهو:  الشرر} َكاْلَقْصرِ  ِبَشَررٍ 

 في والمدائن الحصون أي:  الصاد بإسكان" كالقصر" العامة وقراءة. العالي البناء والقصر. ليجف للشمس بسطته إذا الثوب

 قصرة جمع القصر:  وقيل. الجنس طريق على الجمع معنى في وھو. مسعود وابن عباس ابن قاله". القصور واحد وھو العظم

 .الغليظ الحطب جزل من الواحدة:  والقصرة. وتمر وتمرة وجمر ، جمرة مثل ، الصاد ساكنة

 ، للشتاء فترفعه ، أقل أو أذرع ثالثة بقصر الخشب نرفع كنا قال} َكاْلَقْصرِ  بَِشَررٍ  َتْرِمي{:  أيضا عباس ابن عن البخاري وفي

 ابن وقرأ. أعناقه:  وقيل. وقطع وقع إذا العظام والنخل الشجر أصول ھي:  والضحاك جبير بن سعيد وقال ، لقصرا فنسميه

 وقال. وقصرات قصر جمعھا ، العنق والقصرة. النخل أعناق أراد ، الصاد بفتح" كالقصر" والسلمي وحميد ومجاھد عباس

 وقصع وقصعة وبدر بدرة مثل قصرة جمع أيضا وھي ، الصاد فتحو القاف بكسر جبير بن سعيد قرأ. اإلبل أعناق:  قتادة

 بالقصر الشرر فشبه ، الجبل:  القصر:  وقيل. وحوج حاجة قالوا كما ، لغة ولعله:  حاتم أبو وقال. الحديد لحلق ، وحلق وحلقة

 :  الشاعر قال ؛ صفرا اإلبل من السود تسمي والعرب ؛ السود اإلبل وھي ، الصفر بالجماالت لونه في شبھه ثم ، مقاديره في

 كالزبيب أوالدھا صفر ھن...  ركابي وتلك منه خيلي تلك

 ألن ؛ األدم:  الظباء لبيض قيل كما ؛ صفرة من شيء سوادھا يشوب ألنه صفرا اإلبل من السود سميت وإنما. سود ھن أي

 وفي. صفرة من ينوبھا لما ، السود باإلبل شيء أشبه النار لون من بقية وفيه وسقط تطاير إذا والشرر:  كدرة تعلوه بياضھا

 :  الخارجي حطان بن عمران شعر
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 الشوى نزاعة الصفر الجمال بمثل...  ورمتھم صوتھا بأعلى دعتھم

 الشائب، ذلك إلى كله فنسب ، قليل شيء يشوبه شيء يكون أن ، اللغة في محال القول وھذا:  فقال القول ھذا الترمذي وضعف

 خلقت النار أن عندنا ووجھه. اللغة في ھذا من شيئا نعلم فال} ُصْفرٌ  ِجَمااَلتٌ {:  تعالى هللا قال وقد ، ھذا قال قد لمن فالعجب

 سلطانه إليھا وبعث ، النار بتلك الموضع ذلك حشا ، النار موضع وھي جھنم هللا خلق فلما ، مضيئة نار فھي النور من

 القيامة يوم كان فإذا ، سوادا شيء كل ومن النار من سوادا أشد ارتوص ، حدة وازدادت سلطانه من فاسودت ، وغضبه

 فإذا ، سوداء نار من ألنه ، أسود ھو والشرر ، هللا لغضب غضبا ، الموقف أھل على بشررھا رمت الموقف في بجھنم وجيء

 الرحمة سرادق في ألنھم ؛ دينالموح إلى ذلك يصل ال ، النار سواد من سود فھن ، به األعداء ترمي فإنھا بشررھا النار رمت

 هللا نزع عاينوه فإذا ، الرمي ذلك يعاينون ولكن ، وتعالى تبارك الرب فيه يأتي الذي الغمام وھو ، الموقف في بھم أحاط قد

 سلطانه في ال هللا رحمة في أنھم الموحدون ليعلم ؛ صفراء يروھا حتى منھم العين رأي في عنه والغضب السلطان ذلك

 ذكره. الرجال كأوساط تكون حتى بعض إلى بعضھا يجمع السفن حبال:  الصفر الجماالت:  يقول عباس ابن كانو. وغضبه

 وھي ، الغالط الحبال وھي ، الجيم بضم" جماالت" وحميد مجاھد قرأ وكذلك ، الجيم بضم" جماالت" يقرؤھا وكان. البخاري

 الغليظ الحبل في والمعروف. النحاس قطع أنھا على أيضا عباس ابن وعن. قلس:  القلوس وواحد. حبالھا أي السفينة قلوس

 نحو ، جمل جمع كأنه ، موحدا الجيم بكسر جمالة جمع:  الجيم بضم" جماالت"و". األعراف" في تقدم كما الميم بتشديد جمل

 الشيء وھي حدامو الجيم بضم" ُجمالة" والجحدري وعيسى إسحاق أبي وابن يعقوب وقرأ ، وذكارة وذكر ، وحجارة حجر

 تكون أن يجوز:  الفراء قال" جماالت" السبعة وبقية" جمالة" والكسائي وحمزة حفص وقرأ. بعض إلى بعضه المجموع العظيم

 بعضھا لمتابعة:  وقيل. سيرھا لسرعة بالجماالت شبھھا:  وقيل. ورجاالت ورجال رجل:  يقال كما جمال جمع الجماالت

 :  قال ؛ مشترك فھو ، عشيا أي قصرا أتيته:  ويقال اختالطه:  الظالم وقصر. القصور واحد:  والقصر. بعضا

 ذبالھا بالسليط روى بموزن...  راھب مصابيح قصرا كأنھم

. مفاقره ومغاني المرء مصالح من فإنه ، القوت من يكن لم وإن والفحم الحطب اّدخار جواز على دليل اآلية ھذه في:  مسألة

 عليه هللا صلى النبي كان كما ، أمكن وجوده وحالة أرخص ليكون ؛ حاجته وقت غير في يكتسبه نأ النظر يقتضي مما وذلك

 نعمد كنا:  بقوله ھذا عباس ابن بين وقد. عليه محمول شيء وكل ، ومال كسبه من وجوده عموم وقت في القوت يدخر وسلم

 .أعلم وهللا ذلك في قيل ما أصح وھذا. القصر نسميه وكنا للشتاء وندخره ودونه ذلك وفوق أذرع ثالثة فنقطعھا الخشبة إلى

 .}َيْنِطقُونَ  ال َيْومُ  َھَذا{ -35

 .}َفَيْعَتِذُرونَ  لَُھمْ  ُيْؤَذنُ  َوال{ -36

بِينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ { -37  .}لِْلُمَكذِّ

 من فھذا ، ومواقيت مواطن له القيامة يوم إن أي} ِذُرونَ َفَيْعتَ  لَُھمْ  ُيْؤَذنُ  َوال{ يتكلمون ال أي} َيْنِطقُونَ  ال َيْومُ  َھَذا{:  تعالى قوله

 عن األزرق ابن سأل:  قال عباس ابن عن عكرمة وعن. والتنصل االعتذار في لھم يؤذن وال ، فيھا يتكلمون ال التي المواقيت
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ً  إاِلَّ  َتْسَمعُ  َفال{ و} َيْنِطقُونَ  ال َيْومُ  َھَذا{:  تعالى قوله  إن:  له فقال} َيَتَساَءلُونَ  َبْعٍض  َعلَى َبْعُضُھمْ  َوأَْقَبلَ {:  تعالى قال وقد} َھْمسا

ً  َوإِنَّ {:  يقول وجل عز هللا ا َسَنةٍ  َكأَْلفِ  َربِّكَ  ِعْندَ  َيْوما ونَ  ِممَّ  ال:  وقيل. األلوان ھذه من لونا األيام ھذه من مقدار لكل فإن} َتُعدُّ

:  وقيل. ينطقون كانوا وإن بحجة ينطقون ال:  الحسن قال. نطق ما فكأنه يفيد وال ينفع ال بما نطق ومن ، نافعة بحجة ينطقون

:  الجنيد وقال. الذنوب وحياء الھيبة رؤية أسكتتھم:  عثمان أبو وقال. تقدم وقد} ُتَكلُِّمونِ  َوال فِيَھا اْخَسأُوا{ جوابھم وقت ھذا إن

 تقول أي ؛ والخبر االبتداء على العامة قراءة بالرفع" ومي"و ؟ ونعمه أياديه وكفر وجحده منعمه عن أعرض لمن عذر أي

 ينطق ال يوم ھذا:  ألوليائه هللا يقول ثم ، المالئكة قول من"انطلقوا: " قوله يكون أن ويجوز" ينطقون ال يوم ھذا: " المالئكة

 ، بالنصب" ينطقون ال يوم ھذا" عاصم عن بكر أبي عن. سلطان بن يحيى وروى. والوقت الساعة اليوم ومعنى. الكفار

 يكون أن وجاز. الكوفيين مذھب وھذا. رفع وموضعه الفعل إلى إلضافته مبنيا يكون أن فجاز ، وغيره ھرمز ابن عن ورويت

 ، مبني إلى أضيف إذا عندھم بني إنما ألنه ؛ البصريين مذھب وھذا. اليوم غير إلى اإلشارة تكون أن على نصب موضع في

 ؛ ذلك وأجيز" يؤذن" على عطف أي نسق الفاء} َفَيْعَتِذُرونَ  لَُھمْ  ُيْؤَذنُ  َوال{:  تعالى قوله في الفراء وقال. معرب ھنا ھا والفعل

 ؛ صواب وكله بالنصب} َفَيُموُتوا َعلَْيِھمْ  ُيْقَضى ال{ :  قال وقد. اآليات يوافق لم فيعتذروا:  قال ولو. بالنون الكالم أواخر ألن

َ  ُيْقِرضُ  ِذيالَّ  َذا َمنْ {:  ومثله ً  هللاَّ ً  َقْرضا  .والرفع بالنصب} َفُيَضاِعَفهُ  َحَسنا

لِينَ  َجَمْعَناُكمْ  اْلَفْصلِ  َيْومُ  َھَذا{ -38  .}َواأْلَوَّ

 .}َفِكيُدونِ  َكْيدٌ  لَُكمْ  َكانَ  َفإِنْ { -39

بِينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ { -40  .}لِْلُمَكذِّ

 َجَمْعَناُكمْ {. المبطل من المحق فيتبين ؛ الخالئق بين فيه يفصل الذي اليوم ھذا لھم يقالو أي} اْلَفْصلِ  َيْومُ  َھَذا{:  تعالى قوله

لِينَ   أي} َكْيدٌ  لَُكمْ  َكانَ  َفإِنْ {. الضحاك عنه رواه. قبله من النبيين كذبوا والذين محمدا كذبوا الذين جمع:  عباس ابن قال} َواأْلَوَّ

 قدرتم أي} َكْيدٌ  لَُكمْ  َكانَ  َفإِنْ { أي:  وقيل. ذلك تجدوا ولن وقاووني ألنفسكم فاحتالوا أي }َفِكيُدونِ { الھالك من الخالص في حيلة

 هللا صلى محمدا تحاربون الدنيا في كنتم يريد:  قال. عباس ابن عن الضحاك روى كذا. حاربوني أي} َفِكيُدونِ { حرب على

 الدفع وعن عنھا اآلن عجزتم وقد بالمعاصي تعملون الدنيا في تمكن إنكم أي:  وقيل. حاربوني فاليوم وتحاربونني وسلم عليه

ً  َفِكيُدوِني{:  ھود كقول فيكون ، وسلم عليه هللا صلى النبي قول من إنه:  وقيل. أنفسكم عن  }ُتْنِظُرونِ  ال ُثمَّ  َجِميعا

قِينَ  إِنَّ { -41  .}َوُعُيونٍ  ِظاللٍ  فِي اْلُمتَّ

ا َوَفَواِكهَ { -42  .}ونَ َيْشَتھُ  ِممَّ

ً  َواْشَرُبوا ُكلُوا{ -43  .}َتْعَملُونَ  ُكْنُتمْ  بَِما َھنِيئا

ا{ -44  .}اْلُمْحِسنِينَ  َنْجِزي َكَذلِكَ  إِنَّ

بِينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ { -45  }لِْلُمَكذِّ
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قِينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله  وظالل األشجار ظالل اللبالظ والمراد ، غدا المتقون إليه يصير بما أخبر} َوُعُيونٍ  ِظاللٍ  فِي اْلُمتَّ

ِكُئونَ  اأْلََراِئكِ  َعلَى ِظاللٍ  فِي َوأَْزَواُجُھمْ  ُھمْ { يس سورة وفي. الثالث الشعب في الظل مكان القصور ا َوَفَواِكهَ } {ُمتَّ } َيْشَتُھونَ  ِممَّ

 يقال أي} َواْشَرُبوا ُكلُوا{. الجنة في يعني ظلة جمع" ظلل" وطلحة والزھري األعرج وقرأ". ظالل" العامة وقراءة. يتمنون أي

قِينَ { ضمير من الحال موضع في} َواْشَرُبوا ُكلُوا{ فـ} َفِكيُدونِ  َكْيدٌ  لَُكمْ  َكانَ  َفإِنْ { للمشركين يقال ما بدل ھذا غدا لھم  في} اْلُمتَّ

ا{. ذلك لھم مقوال" ظالل في" مستقرون ھم أي} ِظاللٍ  فِي{ ھو الذي الظرف  أحسنوا الذين نثيب أي} اْلُمْحِسِنينَ  يَنْجزِ  َكَذلِكَ  إِنَّ

 .الدنيا في وأعمالھم وسلم عليه هللا صلى بمحمد تصديقھم في

ُعوا ُكلُوا{ -46 ُكمْ  َقلِيالً  َوَتَمتَّ  .}ُمْجِرُمونَ  إِنَّ

بِينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ { -47  .}لِْلُمَكذِّ

ُعوا ُكلُوا{:  تعالى قوله  الويل أي" المكذبين" من حال وھو وتھديد وعيد وھو ، المتقين قبل تقدم ام إلى مردود ھذا} َقلِيالً  َوَتَمتَّ

ُعوا ُكلُوا{:  لھم يقال ما حال في لھم ثابت ُكمْ } {َقلِيالً  َوَتَمتَّ  ، اآلخرة في يضركم فعال مكتسبون:  وقيل. كافرون أي} ُمْجِرُمونَ  إِنَّ

 .والمعاصي الشرك من

 .}َيْرَكُعونَ  ال ااْرَكُعو لَُھمُ  قِيلَ  َوإَِذا{ -48

بِينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ { -49  .}لِْلُمَكذِّ

 }ُيْؤِمُنونَ  َبْعَدهُ  َحِديثٍ  َفبِأَيِّ { -50

 ال أي} َيْرَكُعونَ  ال{ صلوا أي} اْرَكُعوا{:  المشركين لھؤالء قيل إذا أي} َيْرَكُعونَ  ال اْرَكُعوا لَُھمُ  قِيلَ  َوإَِذا{:  تعالى قوله

 هللا صلى النبي لھم قال:  مقاتل قال. فيھم ذلك فنزل الصالة من امتنعوا ، ثقيف في نزلت:  مقاتل وقال .مجاھد قال يصلون؛

 دين في خير ال: " وسلم عليه هللا صلى النبي فقال ، علينا مسبة فإنھا ننحني ال:  فقالوا بالصالة وأمرھم" أسلموا: " وسلم عليه

 العصر بعد الركوع يرى ال ممن وھو ، العصر صالة بعد المسجد دخل هللا رحمه مالكا أن يذكر" . سجود وال ركوع فيه ليس

 خشيت:  فقال ، ذلك في له فقيل ، مذھبا يراه بما يحاجه ولم فركع فقام. فاركع قم شيخ يا:  صبي له فقال ، يركع ولم فجلس ،

 السجود إلى يدعون حين اآلخرة في ھذا لھم يقال إنما:  عباس ابن وقال. }َيْرَكُعونَ  ال اْرَكُعوا لَُھمُ  قِيلَ  َوإَِذا{ الذين من أكون أن

 .اآلية ھذه:  العربي ابن. الدنيا في ھذا:  قتادة. يستطيعون فال
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ْحَمنِ  ْهللاِ  بِْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

 "النبأ" َعمَّ  سورة

 وليست القيامة في يكون إنما ھذا أن قوم وظن ، عليه اإلجماع أنعقد وقد الصالة في ركنا وإنزاله الركوع وجوب على حجة

  كان فمن ، الدنيا في الناس لحال كشفا السجود إلى يدعون وإنما ، وعقاب ويل عليه يكون أمر فيھا فيتوجه تكليف بدار

 ال للحق اخضعوا لھم قيل إذا أي:  وقيل. واحدا طبقا ظھره صار لغيره رثاء يسجد كان ومن ، السجود من يمكن يسجد

 ال ألنھا باإليمان األمر:  وقيل. التوحيد بعد الشرائع أصل ألنھا ، الصالة ذكر وإنما وغيرھا الصالة في عام فھو ، نيخضعو

 .إيمان غير من تصح

 ، السالم عليه الرسول صدق على والداللة المعجز ھو الذي بالقرآن يصدقوا لم إن أي} ُيْؤِمُنونَ  َبْعَدهُ  َحِديثٍ  َفبِأَيِّ {:  تعالى قوله

ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ {:  وكرر! يصدقون شيء فبأي  قول بكل أراد ألنه ، بتكرار ليس:  وقيل. والوعيد التخويف تكرير لمعنى} لِْلُمَكذِّ

 ذكر ثم ، بھذا يكذب لمن ويل:  فقال آخر شيئا ذكر ثم ، بھذا يكذب لمن ويل:  فقال شيئا ذكر كأنه ؛ باآلخر أراد الذي غير منه

 .الحمد و السورة ختمت. آخرھا إلى كذلك ثم. بھذا يكذب لمن ويل:  فقال رآخ شيئا

 وھي" النبأ"  سورة وتسمى مكية

 آية وأربعون إحدى أو أربعون

ْحَمنِ  ْهللاِ  ِبْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

 .}َيَتَساَءلُونَ  َعمَّ { -1

َبأِ  َعنِ { -2  .}اْلَعِظيمِ  النَّ

 .}فُونَ ُمْخَتلِ  فِيهِ  ُھمْ  الَِّذي{ -3

 .}َسَيْعلَُمونَ  َكالَّ { -4

 }َسَيْعلَُمونَ  َكالَّ  ُثمَّ { -5

 ، فيم( وكذلك. االستفھام عن الخبر ليتميز ،" ما" ألف منھا سقطت ولذلك ؛ استفھام لفظ} َعمَّ { ؟} َيَتَساَءلُونَ  َعمَّ {:  تعالى قوله

 ، الميم في النون فأدغمت ما عن" عم" أصل:  اجالزج وقال. بعضا بعضھم يسأل شيء أي عن والمعنى. استفھمت إذا) ومم

 نزل لما تجلس قريش كانت:  قال عباس ابن عن صالح أبو وروى. لقريش" يتساءلون" في والضمير. الغنة في تشاركھا ألنھا

 المشركون يتشدد فيم : بمعنى" عم: " وقيل ؟} َيَتَساَءلُونَ  َعمَّ { فنزلت به المكذب ومنھم المصدق فمنھم بينھا فيما فتتحدث القرآن

 .ويختصمون
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َبأِ  َعنِ {:  تعالى قوله  يلزم كان ألنه ؛ التالوة في الذي" يتساءلون" بـ تتعلق ليس فعن" العظيم النبأ عن" يتساءلون أي} اْلَعِظيمِ  النَّ

 تعلقه امتناع من ذكرناه لما فوجب ؟ أربعون أم أثالثون مالك كم:  كقولك" العظيم النبأ عن" فيكون االستفھام حرف دخول

 بعض وذكر. المھدوي قال ؛ يتساءلون لتقدم ذلك وحسن. مضمر آخر بيتساءلون يتعلق وإنما ، التالوة في الذي" بيتساءلون"

 يكون ھذا فعلى ؟ العظيم النبأ أعن يتساءلون عم قال كأنه ، مضمر أنه إال مكرر" عن: " قوله في االستفھام أن العلم أھل

 واحد فيصدق ، بعضا بعضھم فيه يخالف أي} ُمْخَتلِفُونَ  فِيهِ  ُھمْ  الَِّذي{. الكبير الخبر أي" العظيم النبأ" و. ىاألول باآلية متصال

ٌ  ُھوَ  قُلْ {:  قوله دليله ؛ القرآن ھو:  قال عباس ابن عن صالح أبو فروى ؛ آخر ويكذب  فالقرآن} ُمْعِرُضونَ  َعْنهُ  أَْنُتمْ . َعِظيمٌ  َنَبأ

 .الشأن عظيم نبأ وھو ، وقصص وخبر نبأ

 عليه هللا صلى النبي أمر:  وقيل. ومكذب مصدق:  رجلين فيه الناس صار الموت بعد البعث ھو:  قال قتادة عن سعيد وروى

 جل هللا فأخبره ، كثيرة أشياء عن وسلم عليه هللا صلى النبي سألوا اليھود أن وذلك:  قال عباس ابن عن الضحاك وروي. وسلم

" كال" و. باطل أم ھو أحق:  البعث سيعلمون أو ، القرآن عاقبة سيعلمون أي} َسَيْعلَُمونَ  َكالَّ {:  فقال ھددھم ثم ، فھمباختال ثناؤه

 أن واألظھر. بھا فيبدأ" أال" أو حقا بمعنى يكون أن ويجوز. عليھا فيوقف ، القرآن تكذيبھم أو البعث إنكارھم في عليھم رد

ً  َكانَ  اْلَفْصلِ  َيْومَ  إِنَّ {:  وجل عز قوله عليه يدل والذي:  علمائنا بعض قال ؛ البعث عن كان إنما سؤالھم  أنھم على يدل} ِميَقاتا

 ومما القرآن من وسلم عليه هللا صلى محمد به جاء ما صدق ليعلمن حقا أي} َسَيْعلَُمونَ  َكالَّ  ُثمَّ {. البعث عن يتساءلون كانوا

 يعني" سيعلمون كال ثم. "تكذيبھم عاقبة الكافرين يعني" سيعلمون كال: " الضحاك وقال. الموت بعد البعث من لھم ذكره

 ؛ الخبر على بالياء فيھما العامة وقراءة. وعيد بعد وعيد ھو:  الحسن وقال. أيضا بالعكس:  وقيل. تصديقھم عاقبة المؤمنين

 .فيھما بالتاء دينار بن ومالك العالية وأبو الحسن وقرأ". مختلفون فيه ھم: " وقوله} َيَتَساَءلُونَ {:  تعالى لقوله

 .}ِمَھاداً  اأْلَْرضَ  َنْجَعلِ  أَلَمْ { -6

 .}أَْوَتاداً  َواْلِجَبالَ { -7

ً  َوَخلَْقَناُكمْ { -8  .}أَْزَواجا

ً  َنْوَمُكمْ  َوَجَعْلَنا{ -9  .}ُسَباتا

ً  اللَّْيلَ  َوَجَعْلَنا{ -10  .}لَِباسا

َھارَ  َوَجَعْلَنا{ -11 ً َمَعاش النَّ  .}ا

ً  َفْوَقُكمْ  َوَبَنْيَنا{ -12  .}ِشَداداً  َسْبعا

ً  َوَجَعْلَنا{ -13 ً  ِسَراجا اجا  .}َوھَّ

ً  َماءً  اْلُمْعِصَراتِ  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا{ -14 اجا  .}َثجَّ
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ً  بِهِ  لُِنْخِرجَ { -15 ً  َحّبا  .}َوَنَباتا

ً  َوَجنَّاتٍ { -16  .}أَْلَفافا

 على قدرتنا من أعظم األمور ھذه إيجاد على قدرتنا أي ؛ البعث على قدرته على دلھم} ِمَھاداً  اأْلَْرضَ  َنْجَعلِ  أَلَمْ {:  تعالى قوله

ً  اأْلَْرضَ  لَُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي{:  تعالى قال وقد. والفراش الوطاء:  والمھاد. اإلعادة  كالمھد لھم أنھا ومعناه". مھدا" وقرئ} فَِراشا

ً  َوَخلَْقَناُكمْ {. بأھلھا تميل وال تتكفأ وال لتسكن أي} أَْوَتاداً  ِجَبالَ َوالْ { عليه فينوم له يمھد ما وھو للصبي  ذكرا:  أصنافا أي} أَْزَواجا

 ، االعتبار فيقع األحوال لتختلف ؛ وقصير وطويل ، وحسن قبيح من زوج كل ھذا في يدخل:  وقيل. ألوانا:  وقيل. وأنثى

ً  ُكمْ َنْومَ  َوَجَعْلَنا{. المفضول ويصبر الفاضل فيشكر ً {. مفعولين إلى تعدت ولذلك ؛ صيرنا معناه" جعلنا"} ُسَباتا  المفعول} ُسَباتا

 فيه تعملوا فال ، اليوم ھذا في استريحوا:  إسرائيل لبني قيل أي ؛ الراحة يوم أي السبت يوم ومنه ، ألبدانكم راحة أي ، الثاني

 حلته إذا:  شعرھا المرأة سبتت:  يقال ؛ التمدد أصله:  وقيل. سبات للراحة يقال ال:  وقال ھذا األنباري ابن وأنكر. شيئا

   .سبتا الراحة فسميت ، تمدد يستريح أن الرجل أراد وإذا. ممدود أي:  الخلق مسبوت ورجل ، كالمد فالسبات ، وأرسلته

 ، الموت يشبه فالسبات ، الاالشتغ وعن الناس عن انقطع نام إذا وكأنه ؛ حلقه:  سبتا شعره سبت:  يقال ؛ القطع أصله:  وقيل

 :  الشاعر قال ؛ لين سھل أي:  سبت سير:  ويقال. الروح تفارقه لم أنه إال

 فذميل ليلھا وأما فسبت...  نھارھا أما األقراب ومطوية

ً  اللَّْيلَ  َوَجَعْلَنا{ ً  النََّھارَ  َوَجَعْلَنا{. لكم سكنا أي:  والسدي جبير ابن وقال. الطبري قال ؛ وتغشاكم ظلمته تلبسكم أي} لَِباسا } َمَعاشا

" معاشا" فـ ذلك وغير والمشرب المطعم من به معاش ما كل وھو المعاش لطلب متصرفا أي ، معاش وقت أي ، إضمار فيه

 َفْوَقُكمْ  َوَبَنْيَنا{. المضاف حذف تقدير على العيش بمعنى مصدرا يكون أن ويجوز. األول ھو الثاني ليكون ، زمان اسم ھذا على

 ً ً  َوَجَعْلَنا{. البنيان وثيقة الخلق محكمة أي ؛ محكمات سموات سبع أي} ِشَداداً  َسْبعا ً  ِسَراجا اجا . الشمس وھي وقادا أي} َوھَّ

 ويقال. ووھجانا ووھجا وھجا يھج وھج:  يقال ؛ وھج له الذي والوھاج واحد لمفعول تعدت ألنھا ؛ خلق بمعنى ھنا وجعل

ً  َماءً  اْلُمْعِصَراتِ  ِمنَ  َوأَْنَزْلَنا{. متأللئا منيرا وھاجا:  عباس ابن الوق. توھج تألأل إذا للجوھر اجا :  وقتادة مجاھد قال} َثجَّ

 وأبو والربيع سفيان وقال. السحاب أنھا:  أيضا عباس ابن وعن. السحاب تعصر كأنھا:  عباس ابن وقاله. الرياح والمعصرات

 أبو قال ، تحض ولم حيضھا قددنا التي المعصر كالمرأة ، بعد تمطر ولما بالماء تنعصر التي السحائب أي:  والضحاك العالية

 :  النجم

 إعصارھا دنا أوقد أعصرت قد...  خمارھا مائال الھوينى تمشي

 :  آخر وقال

 ومعصر كاعبان شخوص ثالث...  أتقي كنت من دون مجني فكان

 :  آخر وقال
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 الروائح المعصراتو الصبا ذھاب...  يزينه كاألقحوان أشر وذي

 أيضا والسحب ، اإلعصار وھي ، العجاج أثارت إذا:  إعصارا تعصر الريح أعصرت:  يقال ؛ معصرات تسمى فالرياح

 تأتي التي للرياح يقال ؛ صحاح األقوال ھذه:  النحاس ، السماء المعصرات:  أيضا قتادة وقال. تمطر ألنھا المعصرات تسمى

 األقوال تكون أن ويجوز. ھذا على الريح من ينزل والمطر ، المطر فيكون ، السحاب حتلق والرياح ، معصرات بالمطر

 كذا. السحاب ؛ المعصرات أن األقوال وأصح" ثجاجا ماء" المعصرات الرياح ذوات من وأنزلنا المعنى ويكون واحدة،

. بالمطر تعتصر السحائب لمعصراتوا:  الصحاح وفي. أولى الريح لكان) بالمعصرات( كان ولو ، منھا الغيث أن المعروف

 قد:  يقال ؛ وحاضت أدركت ما أول الجارية:  والمعصر" يعصرون وفيه" بعضھم قرأ ومنه ؛ أمطروا أي القوم وأعصر

 :  الراجز قال ؛ بلغته أو شبابھا عصر دخلت كأنھا أعصرت

 خمارھا ساقطا الھوينى تمشي...  دارھا بسفوان جارية

 ارھاإعص دنا قد أو أعصرت قد

 الغوث أبي من سمعته. الغالم في كالمراھقة الجارية في اإلعصار ألن ؛ الحيض قاربت التي ھي:  ويقال ، معاصر:  والجمع

 وكذلك ، يجن أن إلى صار أي:  مجن فھو الزرع أجن يقال ؛ تمطر أن لھا حان التي السحابة والمعصر:  غيره قال. األعرابي

 بعد شيء منه ويعتصر ، للماء ممسك أي معصر سحاب يقال:  المبرد وقال. أعصر فقد يمطر أن إلى صار إذا السحاب

" يوسف" سورة في المعنى ھذا مضى وقد. الملجأ أيضا بالضم والعصرة ، إليه يلجأ الذي للملجأ بالتحريك العصر ومنه شيء،

 :  زبيد أبو وقال.  والحمد

 دالمنجو عصرة كان ولقد...  مغاث غير يستغيث صاديا

 قراءة وفي. عصرا لھا البيت فيكون ، البيت في تحبس ألنھا ؛ معصر لھا يقال البلوغ من قربت قد التي للجارية المعصر ومنه

 جبير وابن والحسن كعب بن أبي قال" المعصرات من" المصاحف في والذي". بالمعصرات وأنزلنا" وعكرمة عباس ابن

 ومجاھد عباس ابن عن ؛ متتابعا صبابا" ثجاجا ماء. "السموات من أي" تالمعصرا من: " حيان بن ومقاتل أسلم بن وزيد

 اآلية في والثجاج. ومتعد الزم فھو ، الماء وكذلك ، ثجوجا يثج الدم ثج وقد ، ثجا أثجه فأنا دمه ثججت:  يقال. وغيرھما

 :  األبرص بن عبيد وقال. يصب أي نفسه:  يثج كأنه متعد وھو ، الضباب أي:  الزجاج وقال. المنصب

 منصاح الماء بحمل ذرعا وضاق...  أسفله ارتج ثم أعاله فثج

:  والثج ، بالتلبية الصوت رفع:  فالعج" والثج العج: " فقال المبرور الحج عن سئل أنه وسلم عليه هللا صلى النبي حديث وفي

 .واحد والمعنى. كثيرا ثجاجا:  زيد ابن وقال. الھدايا وذبح الدماء إراقة
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ً { الماء بذلك أي} ِبهِ  لُِنْخِرجَ {:  عالىت قوله ً { ذلك وغير والشعير كالحنطة} َحّبا  من الدواب تأكله ما وھو ، األب من} َوَنَباتا

ً { بساتين أي} َوَجنَّاتٍ {. الحشيش :  وقيل. واألخياف كاألوزاع له واحد وال ، أغصانھا لتشعب ببعض بعضھا ملتفة أي} أَْلَفافا

 :  قال ، الكسائي ذكره. بالضم ولف كسربال لف األلفاف واحد

 ُزُھرْ  بيض كلھم وندامى...  مغِدق وعيشٌ  لُفٌّ  جنة

 والجمع لف ونبت لفاء جنة:  يقال. الكسائي حكاه. الجمع جمع ھو:  وقيل. وأشراف كشريف لفيف:  عبيدة وأبي أيضا وعنه

:  ويقال. وجيھا لكان الزوائد حذف بتقدير ملتفة جمع قيل ولو:  الزمخشري. ألفافا اللف يجمع ثم ، حمر مثل الالم بضم لف

 لداللة فحذف ، ألفافا جنات به ونخرج:  التقدير:  وقيل. اللحم مجتمعة الساق غليظة أي:  لفاء وامرأة لف وشجر لفاء شجرة

 متقاربة شجرة كل نم فاألغصان ، متقاربة تكون البساتين في األشجار أن معناه واالنضمام االلتفاف ھذا ثم. عليه الكالم

 .لقوتھا

ً  َكانَ  اْلَفْصلِ  َيْومَ  إِنَّ { -17  .}ِميَقاتا

ورِ  فِي ُيْنَفخُ  َيْومَ { -18 ً  َفَتأُْتونَ  الصُّ  .}أَْفَواجا

َماءُ  َوفُتَِحتِ { -19 ً  َفَكاَنتْ  السَّ  .}أَْبَوابا

ً  َفَكاَنتْ  اْلِجَبالُ  َوُسيَِّرتِ { -20  }َسَرابا

ً  َكانَ  اْلَفْصلِ  َيْومَ  إِنَّ {:  تعالى قوله  وسمي. والثواب الجزاء من هللا وعد لما ، واآلخرين لألولين وميعادا ومجمعا وقتا أي} ِميَقاتا

ورِ  فِي ُيْنَفخُ  َيْومَ {. خلقه بين فيه يفصل تعالى هللا ألن الفصل يوم  .العرض موضع إلى أي} َفَتأُْتونَ { للبعث أي} الصُّ

} ً  من وروي. األول اليوم من بدال يوما ونصب. فوج:  الواحد. وجماعات زمرا:  وقيل. إمامھم مع أمة كل ، أمما أي} أَْفَواجا

ورِ  فِي ُيْنَفخُ  َيْومَ {:  تعالى هللا قول أرأيت! هللا رسول يا:  قلت جبل بن معاذ حديث ً  َفَتأُْتونَ  الصُّ  هللا صلى النبي فقال} أَْفَواجا

 أمتي من أصناف عشرة يحشر: " قال ثم ، باكيا عينيه أرسل ثم" عظيم أمر نع سألت لقد" جبل بن" معاذ يا: " وسلم عليه

 الخنازير صورة على وبعضھم القردة صورة على فمنھم ، صورھم وبدل ، المسلمين جماعات من تعالى هللا ميزھم قد أشتاتا

 ، يعقلون ال بكم صم موبعضھ ، يتردون عمي وبعضھم ، عليھا يسحبون ووجوھھم ، أعالھم أرجلھم:  منكسون وبعضھم

 مقطعة وبعضھم ، الجمع أھل يتقذرھم ، لعابا أفواھھم من القيح يسيل ، صدورھم على مدالة فھي ، ألسنتھم يمضغون وبعضھم

 سابغة جالبيب ملبسون وبعضھم ، الجيف من نتنا أشد وبعضھم ، النار من جذوع على مصلبون وبعضھم ، وأرجلھم أيديھم

 صورة على الذين وأما -  النمام يعني - الناس من فالقتات القردة صورة على الذين فأما ؛ ودھمبجل الصقة القطران من

 ، الحكم في يجور من:  والعمي ، الربا فأكلة ، ووجوھھم رؤوسھم المنكسون وأما. والمكس والحرام السحت فأھل ، الخنازير

 والمقطعة. فعلھم قولھم يخالف الذين والقصاص فالعلماء:  ألسنتھم يمضغون والذين. بأعمالھم يعجبون الذين:  البكم والصم

 من نتنا أشد ھم والذين السلطان إلى بالناس فالسعاة:  النار جذوع على والمصلبون. الجيران يؤذون فالذين:  وأرجلھم أيديھم
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 والفخر الكبر فأھل:  بيبالجال يلبسون والذين. أموالھم من هللا حق ويمنعون ، واللذات بالشھوات يتمتعون فالذين الجيف

 " .والخيالء

َماءُ  َوفُِتَحتِ {:  تعالى قوله ً  َفَكاَنتْ  السَّ َماءُ  َتَشقَّقُ  َوَيْومَ {:  تعالى قال كما ؛ المالئكة لنزول أي} أَْبَوابا لَ  ِباْلَغَمامِ  السَّ  اْلَمالِئَكةُ  َوُنزِّ

 ذات فكانت التقدير:  وقيل. الكاف بحذف التأويل ھذا على ألبوابا فانتصاب كاألبواب قطعا فكانت ، تقطعت:  وقيل. } َتْنِزيالً 

 عبد لكل إن:  وقيل. أبواب فيھا تصير حتى ، وتتناثر تنحل:  وقيل. طرقھا أبوابھا:  وقيل. أبوابا كلھا تصير ألنھا ؛ أبواب

 السماء إلى بنا عرج ثم: " اإلسراء حديث يوف. األبواب انفتحت القيامة قامت فإذا ، لرزقه وبابا ، لعمله بابا:  السماء في بابين

 ففتح. إليه بعث قد:  قال ؟ إليه بعث وقد:  قيل. محمد:  قال ؟ معك ومن:  قيل. جبريل:  قال أنت من:  فقيل ، جبريل فاستفتح

ً  َفَكاَنتْ  اْلِجَبالُ  َوُسيَِّرتِ {" . لنا  .بماء يسول ماء الرائي يظنه:  كذلك السراب أن كما شيء ال أي} َسَرابا

 .مواضعھا عن أزيلت:  وقيل. أصولھا من نسفت" سيرت: " وقيل

اِغينَ { -22. }ِمْرَصاداً  َكاَنتْ  َجَھنَّمَ  إِنَّ { -21 ً  لِلطَّ  .}َمآبا

ً  فِيَھا البِثِينَ { -23 ً  َوال َبْرداً  فِيَھا َيُذوقُونَ  ال{ -24. }أَْحَقابا  .}َشَرابا

ً  إاِلَّ { -25 ً  َحِميما اقا ً  َجَزاءً { - 26. }َوَغسَّ  .}ِوَفاقا

ُھمْ { -27 ً  َيْرُجونَ  ال َكاُنوا إِنَّ ُبوا{ -28. }ِحَسابا ً  بِآياتَِنا َوَكذَّ ابا  .}ِكذَّ

ً  أَْحَصْيَناهُ  َشْيءٍ  َوُكلَّ { -29 ً  إاِلَّ  َنِزيَدُكمْ  َفلَنْ  َفُذوقُوا{ -30. }ِكَتابا  }َعَذابا

 ، رصدا النار على إن:  الحسن قال. أمامك كان شيء كل:  والرصد الرصد من عالمف} ِمْرَصاداً  َكاَنتْ  َجَھنَّمَ  إِنَّ {:  تعالى قوله

:  قال عنه هللا رضي سفيان وعن. حبس بجواز يجيء لم ومن ، جاز بجواز جاء فمن ، عليه يجتاز حتى الجنة أحد يدخل ال

 طريقا:  وقيل. محبسا:  مقاتل لوقا. بھا يمر من ترصد أي ؛ النسب على أرصاد ذات" مرصادا" وقيل. قناطر ثالث عليھا

 .جھنم يقطع حتى الجنة إلى سبيل فال ، وممرا

:  المضمار نحو ، العدو الواحد فيه يرصد الذي المكان المرصاد أن:  القشيري وذكر. الطريق:  والمرصاد:  الصحاح وفي

. بجھنم ينزلوا حتى الكفار يرصدون ةفالمالئك ؛ المحل بمعنى فالمرصاد ؛ لھم معدة ھي أي. الخيل فيه تضمر الذي الموضع

:  تقول ؛ له الراقب:  الشيء الراصد:  الصحاح وفي. بأفعالھم تجازيھم ، راصدة بمعنى أنھا سنان أبي عن الماوردي وذكر

 ، ترقبته:  أرصده رصدته:  األصمعي. الرصد موضع:  والمرصد. الترقب:  والترصد ، ورصدا رصدا يرصده رصده

 .مثله:  والكسائي. له أعددت:  وأرصدته

 المبالغة أبنية من مفعال والمرصاد. يأتي لمن متطلعة ھي أي ؛ الترقب وھو الرصد من متفعل ، مترصدة معدة فجھنم:  قلت

 .الكفار انتظار جھنم من يكثر فكأنه ، والمغيار كالمعطار
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اِغينَ { ً  لِلطَّ . رجع إذا:  أوبة يؤوب آب:  يقال ؛ إليھا يرجعون امرجع أي ، المرجع:  والمآب" مرصادا: " قوله من بدل} َمآبا

 .بالظلم دنياه في أو ، بالكفر دينه في طغى من بالطاغين والمراد. ومنزال مأوى:  قتادة وقال

ً  فِيَھا الِبِثينَ {:  تعالى قوله . حقب جاء حقب مضى فكلما ، تنقطع ال وھي ، األحقاب دامت ما النار في ماكثين أي} أَْحَقابا

 :  التميمي نويرة بن متمم قال ؛ حقب والجمع ؛ السنة:  بالكسر والحقبة. الدھور واألحقاب الدھر:  بضمتين حقبوال

 يتصدعا لن قيل حتى الدھر من...  حقبة جذيمة كندماني وكنا

 معا ليلة نبت لم اجتماع لطول...  ومالكا كأني تفرقنا فلما

 ؛ اآلية في والمعنى. أحقاب:  والجمع ، يأتي ما على ، وأقل ذلك من أكثر:  وقيل. سنة ثمانون:  والسكون بالضم والحقب

 أيام يقال كما وھو اآلخرة ذكر الكالم في إذ ؛ عليه الكالم لداللة اآلخرة فحذف ؛ لھا نھاية ال التي اآلخرة أحقاب فيھا] البثين[

 وذكر ونحوه. أحقاب عشرة أو أحقاب خمسة قال لو تالتوقي على يدل كان وإنما ، نھاية غير إلى أيام بعد أيام أي ؛ اآلخرة

 فيھا يمكثون أي ، التأبيد عن كناية وھي ، ويعرفونھا أوھامھم إليه تذھب بما فتكلم ، عندھم شيء أبعد كان الحقب ألن األحقاب

 في الخلود وھذا ؛ تقاربم والمعنى. الخلود على وأدل ، القلوب في أھول األحقاب ألن ؛ األيام دون األحقاب ذكر:  وقيل. أبدا

 الحميم لشربھم وقت األحقاب:  وقيل. أحقاب بعد النار من يخرجون الذين العصاة على اآلية حمل ويمكن. المشركين حق

ً  فِيَھا الِبِثينَ {:  قال ولھذا ؛ العقاب من آخر نوع لھم فيكون انقضت فإذا ، والغساق ً  َوال َبْرداً  فِيَھا َيُذوقُونَ  ال. أَْحَقابا  إاِلَّ . َشَرابا

 ً ً  َحِميما اقا  والكسائي حمزة وقرأ. كالشرب ، باإلسكان اللبث منه المصدر أن ويقويه ، لبث من فاعل اسم} الِبِثينَ { و. } َوَغسَّ

. وفاره وفره ، وطامع طمع مثل ، ولبث البث رجل:  يقال ؛ لغتان وھما ، عبيد وأبي حاتم أبي اختيار وھو ألف بغير" لبثين"

 ھو إنما فعل باب ألن ؛ وفرق حذر نحو اإلنسان في خلقة ھو بما فشبه ، شأنه اللبث صار قد أي:  كذا بمكان لبث ھو:  ويقال

 .البث من الفاعل اسم كذلك وليس ، األغلب في الشيء في خلقة يكون لما

 من سنة ألف واليوم ، يوما وستون يوم ثلثمائة والسنة ، ھريرة وأبي محيصن وابن عمر ابن قول في سنة ثمانون:  والحقب

 يوم ثلثمائة والسنة:  ھريرة أبو وقال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى مرفوعا ھذا عمر ابن وروي. عباس ابن قاله ، الدنيا أيام

 .شھر ألف إنه:  وقيل. سنة سبعون:  السدي. سنة أربعون:  الحقب:  أيضا عمر ابن وعن. الدنيا أيام مثل يوم كل يوما وستون

 ، حقب مائة أنھا ذكروا ولكن ، ھي أحدكم يدري ال األحقاب:  الحسن. سنة ثالثمائة:  كعب بن بشير. مرفوعا أمامة أبو رواه

 عليه هللا صلى النبي عن  ، أيضا أمامة أبي وعن. تعدون مما سنة كألف منھا اليوم ، سنة ألف سبعون منھا الواحد والحقب

 .المحدود غير الطويل الدھر ھو:  قطرب وقال. الماوردي واألول. المھدوي ذكره" سنة ألف نثالثو الواحد الُحقُب إن: " وسلم

 فيھا يكون حتى دخلھا من النار من يخرج ال وهللا: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال ، عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وقال

 أن على أحدكم يتكلن فال ؛ تعدون مما سنة ألف يوم كل ، يوما وستون ثلثمائة والسنة ، سنة وثمانون بضع الحقب ، أحقابا

 سبعمائة خريف كل ، خريفا سبعون حقب كل حقبا ، وأربعون ثالثة:  األحقاب:  القُرظي. الثعلبي ذكره" . النار من يخرج

 .سنة ألف يوم كل ، يوما وستون ثلثمائة سنة كل ، سنة
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 هللا صلى النبي عن بثابت ذلك وليس ، العذر يقطع توقيف إلى يحتاج ، لودللخ اآلية في والتحديد ، متعارضة أقوال ھذه:  قلت

 ودھر ، زمن يعقبه زمن مضى كلما ، ودھورا أزمانا فيھا البثين أي ؛ أوال ذكرناه ما - أعلم وهللا - المعنى وإنما. وسلم عليه

ً  فِيَھا ثِينَ البِ { معنى:  كيسان ابن وقال. انقطاع غير من اآلبدين أبد ھكذا ، دھر يعقبه . أبدا قال فكأنه ، انتھاء لھا غاية ال} أَْحَقابا

 .حصل قد والخلود ، انقطع قد العدد أن يعني" عذابا إال نزيدكم فلن فذوقوا: " تعالى بقوله منسوخة إنھا:  ومقاتل زيد ابن وقال

 حق في ھذا. تقدم ما على} اْلِخَياطِ  َسمِّ  فِي اْلَجَملُ  َيلِجَ  تَّىحَ  اْلَجنَّةَ  َيْدُخلُونَ  َوال{:  تعالى قال وقد ، خبر ألنه ؛ بعيد وھذا:  قلت

ً  فِيَھا الِبثِينَ { المعنى:  وقيل. أعلم وهللا. التخصيص بمعنى النسخ ويكون فصحيح الموحدون العصاة فأما ، الكفار  في أي} أَْحَقابا

ً  َوال َبْرداً  فِيَھا َيُذوقُونَ  ال{ في الضمير ويكون ذكرھا تقدم قد إذ ؛ األرض  ؛ وحقبة حقب األحقاب واحد:  وقيل. لجھنم} َشَرابا

 :  قال

 بالمجرب أحدثته بما فأنت...  تالقھا ال حقبة عنھا تنأ فإن

 :  الكميت وقال

 حقب حقبة بعد لھا مر

ً  َوال َبْرداً { األحقاب في أي} فِيَھا َيُذوقُونَ  ال{:  تعالى قوله  :  الشاعر قال ؛ وغيره عبيدة بيأ قول في النوم:  البرد} َشَرابا

 بردا وال ُنقاخا أطعم لم شئت وإن...  سواكم النساء حرمت شئت ولو

 :  الكندي قول وأنشدوا ؛ النحوي معاذ وأبو خالد بن والفضل والكسائي والسدي مجاھد وقاله

 البرد تقبيلھا وعن عنھا...  فصدني علي مراشفھا بردت

 .النوم البرد أذھب:  يعني ، البرد البرد منع:  تقول والعرب. النوم يعني

" فيھا موت ال والجنة ، الموت أخو النوم ؛ ال: " فقال. نوم الجنة في ھل سئل والسالم الصالة عليه أنه الحديث جاء وقد:  قلت

:  النوم البرد:  أيضا وعنه. بالشرا برد:  البرد:  عباس ابن وقال} َفَيُموُتوا َعلَْيِھمْ  ُيْقَضى ال{:  تعالى قال وقد ؛ النار فكذلك

 وھذا ، راحة له شيء كل برد البرد فجعل. نوم وال ، ظل وال ، ريح برد فيھا يذوقون ال أي:  الزجاج وقال. الماء والشراب

 بنوا وعطاء الحسن وقال. به أعلم هللا ما العذاب من منه فلھم ، ينفعھم فال ، به يتأذون برد فھو الزمھرير فأما ، ينفعھم برد

 :  الشاعر قال ؛ وراحة روحا أي:  بردا:  زيد

 تذوق العشي أوقات الفيء وال...  تستطيعه الضحى برد من الظل فال

ً  َوال َبْرداً  فِيَھا َيُذوقُونَ  ال{:  تعالى قوله  ظرف فاألحقاب ؛ لألحقاب نعت أو ، الطاغين من الحال موضع في جملة} َشَرابا

ً  إاِلَّ {. فعل تعدية على" لبثين" أو" البثين" فيه والعامل زمان، ً  َحِميما اقا  ، النوم البرد جعل من قول في منقطع استثناء} َوَغسَّ

 في تجمع ، أعينھم دموع:  الحميم:  زيد ابن وقال. عبيدة أبو قاله ؛ الحار الماء:  والحميم. منه بدال كان البرودة من جعله ومن
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: } َيْحُمومٍ  ِمنْ  َوِظلٍّ { ومنه ، الحمى ومنه ، الحمام اشتق ومنه ، الحار الماء:  الحميم أصل:  النحاس قال. يسقونه ثم حياض

 وقد ، السين بتشديد والكسائي حمزة وقرأ. الزمھرير وقيل. وقيحھم النار أھل صديد:  والغساق. الحر في النھاية به يراد إنما

ً  َجَزاءً {. فيه القول" ص" في مضى  الموافقة بمعنى فالوفاق ؛ وغيرھما ومجاھد عباس ابن عن .ألعمالھم موافقا أي} ِوَفاقا

 الفراء وقال. واألخفش الفراء قال ؛ أعمالھم وافق جزاء جازيناھم أي ، المصدر على نصب" جزاء"و. المقاتلة بمعنى كالقتال

 أعظم عذاب وال ، الشرك من أعظم ذنب فال ، الذنب العذاب وافق. مقاتل وقال. واحد واللفق والوفق ، الوفق جمع ھو:  أيضا

ُھمْ {. يسوءھم بما هللا فأتاھم ، سيئة أعمالھم كانت:  وعكرمة الحسن وقال. النار من ً { يخافون ال أي} َيْرُجونَ  ال َكاُنوا إِنَّ } ِحَسابا

. حسابھم فيرجون بالبعث يؤمنون ال كانوا إنھم أي:  الزجاج. حساب ثواب يرجون ال معناه:  وقيل. أعمالھم على محاسبة أي

ُبوا{ ً  ِبآياِتَنا َوَكذَّ ابا  وكسر ، الذال بتشديد" كذابا" العامة وقراءة. الكتب من أنزلنا بما:  وقيل. األنبياء به جاءت بما أي} ِكذَّ

 القميص وخرقت ، كذابا] به[ كذبت:  يقولون ؛ فسيحة يمانية لغة ھي:  الفراء قال. كبيرا تكذيبا كذبوا أي ، كذب على الكاف،

 :  الكالبيين بعض وأنشد ؛ لغتھم في مشدد فعال فمصدره) فعل( وزن في فعل وكل ؛ قاخرا

 شفائنا من قضاؤھا حوج وعن...  صحابتي عن ثبطتني ما طال لقد

 ، المكاذبة مصدر:  جميعا والتشديد التخفيف:  علي أبو وقال. أيضا مصدر وھو بالتخفيف" كذابا" عنه هللا رضي علي وقرأ

 :  األعشى كقول

 كذابه ينفعه والمرء...  وكذبتھا فصدقتھا

 :  قوله بدليل ؛ كذب مصدر بالتخفيف" كذابا: " الزمخشري. جميعا وكذب كذب مصدر جميعا جاءا:  الفتح أبو

 كذابه ينفعه والمرء...  وكذبتھا فصدقتھا

ُ {:  قوله مثل وھو ً  اأْلَْرِض  ِمنَ  أَْنَبَتُكمْ  َوهللاَّ  معنى يتضمن ألنه". كذبوا" بـ تنصبه أو. كذابا أفكذبوا ياتنابآ وكذبوا يعني} َنَباتا

. مكاذبة فبينھم ، كاذبين عندھم المسلمون وكان ، كاذبين المسلمين عند كانوا إذا ألنھم ؛ كاذب بالحق مكذب كل ألن ؛ كذبوا

:  الكذاب يكون وقد. الزمخشري الحال على ونصبه. حاتم أبو قاله ؛ كاذب جمع ، والتشديد الكاف بضم" كذابا" عمر ابن وقرأ

 كذابا تكذيبا أي" كذبوا" لمصدر صفة فيجعله ، وبخال حسان كقولك ، كذاب رجل:  يقال ، الكذب في البليغ الواحد بمعنى

ُبوا{:  تعالى وقوله:  الصحاح وفي. كذبه مفرطا ً  ِبآياِتَنا َوَكذَّ ابا  على يجيء قد مصدره ألن ؛ المشدد مصادر أحد وھو} ِكذَّ

ْقَناُھمْ { ؛) مفعل( وعلى ، توصية مثل) تفعلة( وعلى كذاب) فعال( وعلى التكليم مثل) تفعيل( قٍ  ُكلَّ  َوَمزَّ  َشْيءٍ  َوُكلَّ {. } ُمَمزَّ

ً  أَْحَصْيَناهُ  " شيء وكل" السمال أبو وقرأ. أحصيناه شيء كل وأحصينا أي" أحصيناه" عليه يدل فعل بإضمار نصب" كل"} ِكَتابا

 ما فإن ، العلم به أراد:  قيل ثم. كتابا كتبناه أي ، كتبنا:  أحصينا معنى ألن ؛ المصدر على نصب" كتابا. "االبتداء على بالرفع

. أعمالھم من العباد على كتب ما أراد:  وقيل. المالئكة لتعرفه المحفوظ اللوح في كتبناه أي:  وقيل. النسيان من أبعد كان كتب

ً . لََحافِِظينَ  َعلَْيُكمْ  َوإِنَّ {:  تعالى قوله دليله ؛ بالكتابة إياھم تعالى هللا بأمر بالعباد الموكلين المالئكة عن صدرت كتابة فھذه  ِكَراما

 قوله:  فقال ؟ القرآن في آية أشد عن وسلم عليه هللا صلى النبي سألت:  برزة أبو قال" عذابا إال نزيدكم فلن فذوقوا. "} َكاِتِبينَ 

ً  إاِلَّ  َنِزيَدُكمْ  َفلَنْ  َفُذوقُوا{:  تعالى ْلَناُھمْ  ُجلُوُدُھمْ  َنِضَجتْ  ُكلََّما{ أي} َعَذابا  }َسِعيراً  ِزْدَناُھمْ  َخَبتْ  ُكلََّما{ و} َغْيَرَھا ُجلُوداً  َبدَّ
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قِينَ  إِنَّ { -31  .}َمَفازاً  لِْلُمتَّ

ً  َحَدائِقَ { -32  .}َوأَْعَنابا

ً  َوَكَواِعبَ { -33  .}أَْتَرابا

34- } ً ً  َوَكأْسا  .}ِدَھاقا

ً  َوال لَْغواً  فِيَھا َيْسَمُعونَ  ال{ -35 ابا  .}ِكذَّ

ً  َعَطاءً  َربِّكَ  ِمنْ  َجَزاءً { -36  }ِحَسابا

قِينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله . النار أھل فيه مما وخالص ونجاة فوز موضع" مفازا" هللا أمر مخالفة اتقى من جزاء ذكر} َمَفازاً  لِْلُمتَّ

ً  َحَداِئقَ {. منھا بالخالص تفاؤال ، مفازة:  ماؤھا قل إذا للفالة قيل ولذلك قِينَ  إِنَّ {:  وقيل. الفوز تفسير ھذا} َوأَْعَنابا  إن} َمَفازاً  لِْلُمتَّ

 كروم أي ، عنب جمع:  واألعناب. أحاط أي:  به أحدق يقال ؛ عليه المحوط البستان وھي ، حديقة جمع ؛ حدائق للمتقين

ً  َوَكَواِعبَ {. فحذف ، أعناب بت ، ُكعوبا تكَعب الجارية َكَعبت:  يقال ؛ الناھد وھي كاعب جمع:  كواعب} أَْتَرابا  ُتَكعِّب وكعَّ

 :  عاصم بن قيس قول ومنه ؛ العذارى ككواعب:  الضحاك وقال. نھودا تنھد ونھدت ، تكعيبا

 معصر البؤس ما تدر لم كاعب ومن...  كريمة حوينا قد حصان من وكم

ً {. ترب:  الواحد" الواقعة" سورة في مضى وقد. السن في راناألق:  واألتراب ً  َوَكأْسا  وابن زيد وابن وقتادة الحسن قال} ِدَھاقا

 :  قال ؛ ممتلئة أي دھاق وكأس ، مألتھا أي:  الكأس أدھقت:  يقال ؛ مملوءة مترعة:  عباس

 الدھاق بكأسك مائھا من...  الساقي سقاني ِصرفا فاسقني أال

 :  زھير نب خداش وقال

 دھاقا كأسا له فأترعنا...  قِرانا يبغي عامر أتانا

 وھو ، أدھاقا الحجارة ادھقت ومنه ؛ بعضا بعضھا يتبع ، متتابعة:  أيضا عباس وابن ومجاھد وعكرمة جبير بن سعد وقال

 :  الشاعر قال ؛ صافية:  أسلم بن وزيد أيضا عكرمة وعن. كالمتداخل فالمتتابع ؛ بعض في بعضھا ودخول تالزمھا شدة

 دھاق كأس إلى الصادي من...  قربا أحب الفؤاد إلى ألنت

 عصرت أي ، دھاق ذات خمرا:  فالتقدير ، الخمر بالكأس والمراد]. الساق[ بھما] يغمز[ خشبتان وھو ، دھق جمع وھو

:  بالتحريك - والدھق:  عمرو أبو قال:  شديدا إفراغا أفرغته أي:  الماء وأدھقت:  الصحاح وفي. القشيري قاله ؛ وصفيت

:  األعرابي ابن. فيه فرجة ال الذي العذاب بجميع المعذب:  والمدھوق:  المبرد. دأشكنجه بالفارسية وھو. العذاب من ضرب

 :  خالد بن لحجر وأنشد:  دھدقته وكذلك ، وقطعته كسرته الشيء دھقت
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 مناقعه بذم تغلي وبعضھم...  والندى للباع اللحم بضع ندھدق

:  عمر حديث ومنه ؛ لين شيء كل وكذلك ، ورقته وطيبه الطعام لين:  الدھمقة:  األصمعي وقال. مثله:  الميم بزيادة ودھمقته

َباتُِكمْ  أَْذَھْبُتمْ {:  فقال قوما عاب هللا ولكن ، لفعلت لي يدھمق أن شئت لو ْنَيا َحَياِتُكمُ  فِي َطيِّ  } ِبَھا َواْسَتْمَتْعُتمْ  الدُّ

ً  َوال لَْغواً { الجنة في أي} فِيَھا َيْسَمُعونَ  ال{:  عالىت قوله ابا : الحديث ومنه ؛ ويطرح الكالم من يلغى ما وھو ، الباطل:  اللغو} ِكذَّ

 يتكلموا ولم ، عقولھم تتغير لم شربوا إذا الجنة أھل أن وذلك" لغوت فقد يخطب واإلمام الجمعة يوم أنصت لصاحبك قلت إذا"

 بالتخفيف" كذابا" الكسائي وقرأ. كذبا يسمعون وال ، بعضا بعضھم يكذب ال أي ، تقدم" كذابا وال. "الدنيا لأھ بخالف ؛ بلغو

 يصير بفعل مقيدة ليست ألنھا ھنا ھا خففھا وإنما ، للتكذيب مصدران ھما:  وقيل. الجنة في يتكاذبون ال أي كذابا كذبت من

ُبوا{:  قوله وشدد ، له مصدرا ً  َناِبآياتِ  َوَكذَّ ابا  ألن. المصدر على نصب} َربِّكَ  ِمنْ  َجَزاءً {. بالكذاب المصدر يقيد كذبوا ألن} ِكذَّ

ً {. عطاء أعطاھم أي. واحد وجزاھم أعطاھم معنى ألن} َعَطاءً { وكذلك جزاءه ، ذكره تقدم بما جزاھم المعنى  أي} ِحَسابا

 :  قال. حسبي قاله حتى ءالعطا له كثرت أي:  فالنا أحسبت:  يقال ؛ قتادة قاله كثيرا،

 بجائع ليس كان إن ونحسبه...  جائعا كان إن الحي وليد ونقفي

:  يقال. األخفش وقاله. يكفيھم ما أي" حسابا: " الزجاج وقال. حسبي يقول حتى يعطيه أن ھذا أصل ونرى:  القتبي وقال

 أي. العد بمعنى فالحساب ، عملوا لما حسابا:  جاھدم. عشرا بالحسنة فأعطاھم حاسبھم:  الكلبي وقال. كفاني أي:  كذا أحسبني

 وال له نھاية ال جزاء لقوم وعد وقد ، ضعف بسبعمائة لقوم ووعد ، عشرا للحسنة وعد فإنه ، الرب وعد في له وجب ما بقدر

َما{:  تعالى قال كما ؛ مقدارا اِبُرونَ  ُيَوفَّى إِنَّ  وتشديد ، الحاء بفتح" حسابا عطاء" ھاشم أبو وقرأ. } ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  أَْجَرُھمْ  الصَّ

 :  الشاعر قول وأنشد ؛ أكرمته إذا:  بالتشديد الرجل حسبت:  العرب تقول:  األصمعي قال ؛ كفافا أي فعال وزن على ، السين

به ضيفه أتاه إذا  يحسِّ

 .بالنون" حسانا. "عباس ابن وقرأ

َماَواتِ  َربِّ { -37 ْحَمنِ  َماَبْيَنھُ  َوَما َواأْلَْرِض  السَّ ً  ِمْنهُ  َيْملُِكونَ  ال الرَّ  .}ِخَطابا

وحُ  َيقُومُ  َيْومَ { -38 ً  َواْلَمالئَِكةُ  الرُّ ْحَمنُ  لَهُ  أَِذنَ  َمنْ  إاِلَّ  َيَتَكلَُّمونَ  ال َصّفا ً  َوَقالَ  الرَّ  .}َصَوابا

َخذَ  َشاءَ  َفَمنْ  اْلَحقُّ  اْلَيْومُ  َذلِكَ { -39 ً  َربِّهِ  إِلَى اتَّ  .}َمآبا

ا{ -40 ً  أَْنَذْرَناُكمْ  إِنَّ ً  َعَذابا َمتْ  َما اْلَمْرءُ  َيْنُظرُ  َيْومَ  َقِريبا ً  ُكْنتُ  لَْيَتنِي َيا اْلَكافِرُ  َوَيقُولُ  َيَداهُ  َقدَّ  }ُتَرابا

َماَواتِ  َربِّ {:  تعالى قوله ْحَمنِ  َبْيَنُھَما َوَما َواأْلَْرِض  السَّ  ، يعقوب عن وزيد ركثي وابن عمرو وأبو ونافع مسعود ابن قرأ} الرَّ

" الرحمن" ويكون ، السموات رب ھو:  بمعنى أو. خبره" الرحمن" ، االستئناف على بالرفع" رب: " عاصم عن والمفضل

 رب ربك من جزاء أي} َربِّكَ  ِمنْ  َجَزاءً {:  لقوله نعتا ، بالخفض كالھما محيصن وابن ويعقوب عامر ابن وقرأ. ثانيا مبتدأ
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 على رفعا" الرحمن" ، النعت على خفضا "السموات رب: " والكسائي وحمزة وعاصم عباس ابن وقرأ. الرحمن السموات

 ، له نعتا فيكون" ربك من: " قوله من لقربه" رب" خفض ؛ أعدلھا ھذا:  وقال عبيد أبو واختاره. الرحمن ھو أي ، االبتداء

ً  ِمْنهُ  َيْملُِكونَ  ال{ وخبره ، االستئناف على ، منه لبعده" الرحمن" ورفع . فيه لھم أذن فيما إال يسألوه أن يملكون ال أي} ِخَطابا

 سبحانه الرب يخاطبوا أن يملكون ال أي ؛ الكالم:  الخطاب:  وقيل. بإذنه إال بالشفاعة" خطابا منه يملكون ال: " الكسائي وقال

ً  ِمْنهُ  َيْملُِكونَ  ال{ لكفارا أراد:  وقيل. } ِبإِْذِنهِ  إاِلَّ  َنْفسٌ  َتَكلَّمُ  ال{:  دليله ؛ بإذنه إال  أن بعد:  قلت. فيشفعون المؤمنون فأما ،} ِخَطابا

َفاَعةُ  َتْنَفعُ  ال َيْوَمِئذٍ {:  تعالى وقوله} بإذنه إال عنده يشفع الذي ذا من{:  تعالى لقوله ؛ لھم يؤذن ْحَمنُ  لَهُ  أَِذنَ  َمنْ  إاِلَّ  الشَّ  الرَّ

 .} َقْوالً  لَهُ  َوَرِضيَ 

وحُ  َيقُومُ  َيْومَ {:  ىتعال قوله ً  َواْلَمالِئَكةُ  الرُّ . الروح يقوم يوم خطابا منه يملكون ال يوم أي ؛ الظرف على نصب" يوم"} َصّفا

 أعظم العرش بعد مخلوقا هللا خلق ما:  عباس ابن قال. المالئكة من ملك أنه:  األول:  ثمانية أقوال على الروح في واختلف

 ابن عن منه ونحو. صفوفھم مثل خلقه عظم فيكون ، صفا كلھم المالئكة وقامت صفا وحده ھو قام ةالقيام يوم كان فإذا ، منه

 يسبح ، الرابعة السماء حيال وھو. الجبال ومن ، السبع األرضين ومن ، السبع السموات من أعظم ملك الروح:  قال ؛ مسعود

 .صفا المالئكة وسائر ، صفا وحده القيامة يوم فيجيء ، ملكا تسبيحة كل من هللا يخلق ؛ تسبيحة ألف عشرة اثنتي يوم كل هللا

 نور، من نھرا العرش يمين عن إن:  عباس ابن وعن. جبير بن وسعيد والضحاك الشعبي قاله. السالم عليه جبريل أنه:  الثاني

 ، نوره على نورا فيزداد ، فيغتسل سحرا فيه يوم كل جبريل يدخل ، السبع والبحار ، السبع واألرضين ، السبع السموات مثل

 كل منھم يدخل ، ملك ألف سبعين ريشه من تقع قطرة كل من هللا فيخلق ينتفض ثم ، عظمه على وعظما ، جماله على وجماال

 السالم عليه جبريل إن:  وھب وقال. القيامة يوم إلى إليھما يعودون ال ألفا سبعون والكعبة ، المعمور البيت ألفا سبعون يوم

 تعالى هللا يدي بين صفوف فالمالئكة ، ملك ألف مائة رعدة كل من تعالى هللا يخلق ؛ فرائصه ترعد تعالى هللا يدي نبي واقف

وحُ  َيقُومُ  َيْومَ {:  تعالى قوله وھو ؛ أنت إال إله ال:  قالوا الكالم في لھم هللا أذن فإذا ، رؤوسھم منكسة ً  َواْلَمالِئَكةُ  الرُّ  ال َصّفا

ْحَمنُ  لَهُ  أَِذنَ  َمنْ  إاِلَّ  َيَتَكلَُّمونَ  ً  َوَقالَ { الكالم في} الرَّ  النبي عن عباس ابن روى:  الثالث". أنت إال إله ال: " قوله يعني} َصَوابا

 ، وأرجل وأيد رؤوس لھم ، مالئكة ليسوا ، تعالى هللا جنود من جند اآلية ھذه في الروح: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى

وحُ  َيقُومُ  َيْومَ { قرأ ثم " .الطعام يأكلون ً  َواْلَمالِئَكةُ  الرُّ  وعلى. ومجاھد صالح أبي قول وھذا. جند وھؤالء ، جند ھؤالء فإن} َصّفا

 أنھم:  الخامس. حيان بن مقاتل قاله ؛ المالئكة أشراف أنھم:  الرابع. بناس وليسوا كالناس ، آدم بني صورة على خلق ھم ھذا

 العوفي وقال. الروح ذوو فالمعنى. وقتادة الحسن قاله ، آدم بنو أنھم:  السادس. نجيح أبي بنا قال ؛ المالئكة على حفظة

 إال السماء من ملك نزل وما ، آدم بني صور على هللا خلق من خلق:  الروح:  قال ؛ عباس ابن يكتمه كان مما ھذا:  والقرظي

 إلى ترد أن قبل ، النفختين بين وذلك ، صفا المالئكة قومفت ، صفا تقوم آدم بني أرواح:  السابع. الروح من واحد ومعه

 .أسلم بن زيد قاله ؛ القرآن أنه:  الثامن. عطية قال ؛ األجساد

ً  إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا َوَكَذلِكَ { وقرأ  ، والجمع الواحد عن ينبئ والمصدر. صفوفا يقومون أي مصدر" : صفا" و} أَْمِرَنا ِمنْ  ُروحا

ً  َواْلَملَكُ  َربُّكَ  َوَجاءَ { :  آخر موضع في وقال. الصف يوم:  العيد ليوم يقالو. والصوم كالعدل، ً  َصّفا  على يدل ھذا} َصّفا

. صفان فھم ، صفا والمالئكة ، صفا الروح يقوم:  وقيل. وغيره القتبي معناه قال. والحساب العرض حين وھذا ، الصفوف
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ْحَمنُ  لَهُ  أَِذنَ  َمنْ  إاِلَّ { يشفعون ال أي} َيَتَكلَُّمونَ  ال{. واحدا صفا الكل يقوم:  وقيل ً  َوَقالَ { الشفاعة في} الرَّ  قاله ؛ حقا يعني} َصَوابا

 .هللا إال إله ال قال لمن يشفعون:  قال عباس ابن عن الضحاك وروى. هللا إال إله ال:  صالح أبو وقال. ومجاھد الضحاك

 ال: " وقيل. إجابة يجيب أجاب من كالجواب ؛ إصابة يصيب صابأ من وھو ، والفعل القول من السداد. الصواب وأصل

 قالوا قد وھم الشفاعة في" الرحمن له أذن من إال" وإجالال ھيبة يتكلمون ال ، صفا قاموا الذين والروح المالئكة يعني" يتكلمون

 وال ، بالرحمة إال الجنة أحد يدخل ال:  القيامة يوم يقول الروح إن:  الحسن وقال. ويسبحونه تعالى هللا يوحدون وأنھم ، صوابا

ً  َوَقالَ {:  تعالى قوله معنى وھو. بالعمل إال النار  .} َصَوابا

ً  َربِّهِ  إِلَى اتََّخذَ  َشاءَ  َفَمنْ { الواقع الكائن أي} اْلَحقُّ  اْلَيْومُ  َذلِكَ {:  تعالى قوله  خيرا عمل إذا كأنه ؛ الصالح بالعمل مرجعا أي} َمآبا

 ليس والشر ، بيديك كله والخير: " السالم عليه قوله المعنى ھذا إلى وينظر. منه عده شرا عمل وإذا ، وجل عز هللا إلى رده

 .سبيال" : مآبا: " قتادة وقال" . إليك

ا{:  تعالى قوله ً  أَْنَذْرَناُكمْ  إِنَّ ً  َعَذابا  ، اآلخرة عذاب بوالعذا. نبعث ال:  قالوا ألنھم ؛ العرب ومشركي قريش كفار يخاطب} َقِريبا

ُھمْ {:  تعالى قال وقد ، قريب فھو آت ھو ما وكل  وقال. وغيره الكلبي معناه قال} ُضَحاَھا أَوْ  َعِشيَّةً  إاِلَّ  َيْلَبُثوا لَمْ  َيَرْوَنَھا َيْومَ  َكأَنَّ

 الموت وھو ، اآلخرة عذاب أنه واألظھر. ببدر قريش قتل ھي:  مقاتل قال. العذابين أقرب ألنھا ؛ الدنيا عقوبة:  قتادة

 الخزي رأى النار أھل من كان وإن ، الجنة من مقعده رأى الجنة أھل من كان فإن ، قيامته قامت فقد مات من ألن والقيامة؛

َمتْ  َما اْلَمْرءُ  َيْنُظرُ  َيْومَ {:  تعالى قال ولھذا ؛ والھوان  ، اليوم ذلك في قريبا عذابا أنذرناكم أي ؛ العذاب ذلك وقت بين} َيَداهُ  َقدَّ

 الحسن؛ قول في المؤمن ھنا ھا والمرء. إلى فحذف قدمت ما إلى ينظر:  وقيل ، يراه أي ، يداه قدمت ما المرء ينظر يوم وھو

 بالمرء أراد أنه علم} اْلَكافِرُ  َوَيقُولُ {:  قال ولما. ترابا يكون أن فيتمنى ، عمال لنفسه يجد فال الكافر فأما ، عمال لنفسه يجد أي

 أحد كل في عام ھو:  وقيل. جھل أبو" الكافر ويقول. "معيط أبي بن وعقبة خلف بن أبي:  ھنا ھا المرء:  وقيل. لمؤمنا

َمتْ  َما اْلَمْرءُ  َيْنُظرُ  َيْومَ {:  قوله نزلت:  مقاتل وقال. كسب ما جزاء اليوم ذلك في يرى وإنسان  عبد بن سلمة أبي في} َيَداهُ  َقدَّ

ً  ُكْنتُ  لَْيَتِني َيا اْلَكافِرُ  َوَيقُولُ {:  المخزومي األسد  بن القاسم أبا سمعت:  الثعلبي وقال. األسد عبد بن األسود أخيه في: } ُتَرابا

 القيامة يوم عاين فإذا ، نار من خلق بأنه وافتخر ، تراب من خلق بأنه آدم عاب أنه وذلك إبليس ھنا ھا:  الكافر:  يقول حبيب

:  فيقول ، آدم بمكان يكون أنه تمنى ، والعذاب الشدة من فيه ھو ما ورأى ، والرحمة ، والراحة ثوابال من وبنوه آدم فيه ما

ً  ُكْنتُ  لَْيَتِني َيا{  ولم التراب من خلقت ليتني يا إبليس يقول أي:  وقيل. نصر أبي للقشيري التفاسير بعض في ورأيته:  قال} ُتَرابا

 ثم ، والوحوش والبھائم الدواب وحشر ، األديم مد األرض مدت القيامة يوم كان اإذ:  عمر ابن وعن. آدم من خير أنا أقل

:  لھا قيل بينھا القصاص من فرغ فإذا ، بنطحتھا القرناء الشاة من الجماء للشاة يقتص حتى ، البھائم بين القصاص يوضع

 هللا رضي العاص بن عمرو بن وعبدهللا ريرةھ أبي عن ونحوه". ترابا كنت ليتني يا: " الكافر يقول ذلك فعند ، ترابا كوني

 حدثنا:  النحاس جعفر أبو ذكر.  والحمد مجودا ،" اآلخرة وأمور الموتى بأحوال ، التذكرة" كتاب في ذكرناه وقد. عنھم

 برقان نب جعفر أخبرني قال ، معمر حدثنا قال ، عبدالرازق حدثنا قال ، شبيب بن سلمة حدثنا قال ، نافع بن محمد بن أحمد

 يقال ثم ، وإنسان وطائر دابة من كلھم الخلق يحشر تعالى هللا إن:  قال ، ھريرة أبي عن ، األصم بن يزيد عن ، الجزري

ً  ُكْنتُ  لَْيَتِني َيا{:  الكافر يقول ذلك فعند ، ترابا كوني والطير للبھائم ً  ُكْنتُ  لَْيَتنِي َيا{:  قوم وقال. } ُتَرابا  ، عثأب لم أي: } ُتَرابا
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 إلى النار وأھل ، الجنة إلى الجنة بأھل وأمر ، الناس بين قضي إذا:  الزناد أبو وقال. } ِكَتاِبَيهْ  أُوتَ  لَمْ  لَْيَتِني َيا{:  قال كما

ً  ُكْنتُ  لَْيَتنِي َيا{ يراھم حين الكافر يقول ذلك فعند ، ترابا فيعودون ، ترابا عودوا:  الجن ولمؤمني األمم لسائر قيل النار، . }ُتَرابا

 حول الجنة مؤمنوا:  ومجاھد والكلبي والزھري عبدالعزيز بن عمر وقال. ترابا يعودون الجن مؤمنوا:  سليم أبي بن ليث وقال

 يثابون:  مكلفون وأنھم ، ھذا بيان" الرحمن" سورة في مضى وقد ، أصح وھذا. فيھا وليسوا ورحاب ربض في الجنة

 .بالصواب أعلم وهللا ، آدم كبني فھم ، ويعاقبون
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ْحَمنِ  ْهللاِ  بِْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

 النازعات سورة

 آية وأربعون ست أو خمس وھي. بإجماع مكية

ْحَمنِ  ْهللاِ  ِبْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

اِزَعاتِ { -1 ً  َوالنَّ اِشَطاتِ { - 2. }َغْرقا ً  َوالنَّ  .}َنْشطا

ابَِحاتِ { -3 ً  َوالسَّ ابِقَ { -4. }َسْبحا ً  اتِ َفالسَّ  .}َسْبقا

َراتِ { -5 اِجَفةُ  َتْرُجفُ  َيْومَ { -6. }أَْمراً  َفاْلُمَدبِّ  .}الرَّ

اِدَفةُ  َتْتَبُعَھا{ -7  .}َواِجَفةٌ  َيْوَمئِذٍ  قُلُوبٌ { - 8. }الرَّ

ا َيقُولُونَ { -10. }َخاِشَعةٌ  أَْبَصاُرَھا{ -9  .}اْلَحافَِرةِ  فِي لََمْرُدوُدونَ  أَإِنَّ

ا أَإَِذا{ -11 ً عِ  ُكنَّ ةٌ  إِذاً  تِْلكَ  َقالُوا{ -12. }َنِخَرةً  َظاما  .}َخاِسَرةٌ  َكرَّ

َما{ -13 اِھَرةِ  ُھمْ  َفإَِذا{ -14. }َواِحَدةٌ  َزْجَرةٌ  ِھيَ  َفإِنَّ  }بِالسَّ

اِزَعاتِ {:  تعالى قوله ً  َوالنَّ  التي ئكةالمال" : النازعات"و. حق القيامة أن على ، ذكرھا التي األشياء بھذه سبحانه أقسم} َغْرقا

 تنزع المالئكة ھي:  ومجاھد ومسروق عباس وابن مسعود ابن قال وكذا ، عنه هللا رضي علي قاله ؛ الكفار أرواح تنزع

 تحت ومن ، شعرة كل تحت من ، أجسادھم من الموت ملك ينزعھا الكفار أنفس يريد:  مسعود ابن قال. آدم بني نفوس

 عمله فھذا ينزعھا ثم ، أجسادھم في يرجعھا أي ، يغرقھا ، الرطب الصوف من عينز كالسفود نزعا القدمين وأصول األظافير

 يرى:  وقيل. النار في بھا قذف ثم ؛ حرقت ثم ، غرقت ثم ، أرواحھم نزعت:  جبير بن سعيد وقال. عباس ابن وقاله. بالكفار

 الموت ھي:  مجاھد. الصدور في تغرق ينح النفوس ھي" النازعات"و:  السدي وقال. تغرق كأنھا النزع وقت في نفسه الكافر

:  قولھم من أو ، ذھب أي إليه نزع:  قولھم من ، تذھب أي ؛ أفق إلى أفق من تنزع النجوم ھي:  وقتادة الحسن. النفوس ينزع

ً {. جرت أي الخيل نزعت . شواألخف كيسان وابن عبيدة أبو وقاله. آخر أفق إلى أفق من وتطلع وتغيب تغرق إنھا أي }َغْرقا

ً { و. وعكرمة عطاء قاله ؛ بالسھام تنزع القسي النازعات:  وقيل  يبلغ أن القوس في النازع وإغراق ؛ إغراقا بمعنى} َغْرقا

 النصف عند الذي العقب إلى تنتھي بأن وذلك ، مدھا استوفي أي القوس في أغرق:  يقال. النصل إلى ينتھي حتى ، المد غاية

 .الرماة الغزاة ھم:  وقيل". ِغرقِئ: " الداخلة البيضة لقشرة ويقال. تيعاباالس واالستغراق. عليه الملفوف

 َواْلَعاِدَياتِ {:  تعالى قوله مثل وھو ؛ لھا تعظيما بھا النازعون فالمراد بالقسي أقسم إذا ألنه ؛ سواء قبله والذي ھو:  قلت

 ً  الكأل من تنزع الوحش ھي:  وقيل. تأويلھا وجوه جميع في سائر وھو النزع في المبالغة:  باإلغراق وأراد. أعلم وهللا} َضْبحا

 .النزع في إبعادا أي" غرقا" ومعنى. سالم ابن يحيى حكاه. وتنفر
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ً  َوالنَّاِشَطاتِ {:  تعالى قوله :  البعير يد من العقال ينشط كما فتقبضھا المؤمن نفس تنشط المالئكة يعني:  عباس ابن قال} َنْشطا

 وربطھا. عقال من أنشط وكأنما أنشطت يقولوا أن العرب من سمعت والذي:  قال ثم الفراء القول ھذا وحكى. عنه حل إذا

 وعن. منشط وأنت أنشطته فقد حللته وإذا ، ناشط فأنت ، نشطته فقد البعير يد في الحبل ربطت وإذا ، الناشط والرابط نشطھا

 عليه وتعرض إال" الموت يحضره" مؤمن من ما أنه وذلك ؛ للخروج تنشط الموت عند المؤمنين أنفس ھي:  أيضا عباس ابن

 أن نشطة إليھم فنفسه ، إليھا يدعونه فھم ، العين الحور من وأھله أزواجه من له هللا أعد ما فيھا فيرى ، يموت أن قبل الجنة

: بالتحريك والعقب. السھم به يعقب الذي ، العقب ينشط كما تنشط والمنافقين الكفار أنفس يعني:  قال أيضا وعنه. فتأتيھم تخرج

. عليه منه شيئا لوى إذا:  عقبا والقوس والقدح السھم عقب:  منه تقول ؛ عقبة الواحدة ، األوتار منه تعمل الذي العصب

 الحبل نشطت:  زيد أبو وقال. التكة عقدة مثل جذبت إذا أنحاللھا يسھل عقدة:  األنشوطة ومنه ، بسرعة الجذب:  والنشط

 أي العقال أنشط:  الفراء وقال. ينحل حتى مددته أي الحبل وأنشطت ، حللته أي وأنشطته ، بأنشوطة عقدته:  نشطا أنشطة

 مددت أي:  العقال وأنشطت ، أوثقته أي وأنشوطتين بأنشوطة أنشطته:  الليث وقال. يديه في الحبل ربط أي:  ونشط حل،

:  أيضا وعنه. أوال المذكور عباس ابن قول يصح وعليه ؛ بمعنى لغتان ، أنشط بمعنى نشط ويقال:  قال. فانحلت أنشوطته

 تنشط المالئكة ھي:  عنھما هللا رضي علي وعن أيضا وعنه. كان حيثما هللا بأمر وتجيء تذھب ، لنشاطھا المالئكة الناشطات

 ، الحديد سفود من الصوف نشطت كما ، والغم بالكرب نشطا أجوافھم من تخرجھا حتى ، واألظفار الجلد بين ما ، الكفار أرواح

 .نزعتھا أي:  بالضم وأنشطھا ، بالكسر أنشطھا الدلو نشطت:  يقال ؛ الجذب بمعنى النشط من وھي

 منھا يخرج ال التي وھي:  قال ؛ نشوط وبئر. واحدة بجذبة منھا الدلو تخرج ، القعر قريبة أي:  أنشاط بئر:  األصمعي قال

:  وقيل. القدمين من تنشط حين النفوس ھي:  السدي. اإلنسان نفس ينشط الموت ھو:  اھدمج وقال. كثيرا تنشط حتى الدلو

 األوھاق ھي:  وعطاء عكرمة. األوھاق تنشط التي وھي ، السھام بإغراق القسي تنزع ، أنفسھم أو الغزاة أيدي:  النازعات

. الصحاح في وكذا. تذھب أي:  أفق إلى أفق نم تنشط النجوم ھي:  واألخفش والحسن وقتادة أيضا عطاء وعن. السھام تنشط

ً  َوالنَّاِشَطاتِ {  بن ھميان قال ؛ بصاحبھا تنشط والھموم. بلد إلى بلد من الناشط كالثور ، برج إلى برج من النجوم يمني} َنْشطا

 :  قحافة

 واسطا وطورا طورا بي الشام...  المناشطا تنشط ھمومي أمست

 ؛ بلد إلى بلد من اإلنسان تنشط الھموم أن كما ، بلد إلى بلد من تنشط حين الوحش ھي:  تالناشطا:  أيضا وعطاء عبيدة أبو

 :  ھميان قول وأنشد

 ).البيت... (ھمومي أمست

 والنشط ، شدة:  جذب والنزع ، برفق المؤمن روح يجذبون فالمالئكة ، للمؤمنين" والناشطات" للكافرين" والنازعات: " وقيل

 .الدنيا فراق عند للمؤمنين بعدھما واآليتان للكفار جميعا اھم:  وقيل. برفق جذب

اِبَحاتِ {:  تعالى قوله ً  َوالسَّ  تقبض المالئكة ھي:  الكلبي. المؤمنين بأرواح تسبح المالئكة ھي:  عنه هللا رضي علي قال} َسْبحا

 حتى يدعونھا ثم ، بسھولة رفيقا سال يسلونھا ، يرتفع وأحيانا ينغمس فأحيانا ، الماء في يسبح كالذي ، المؤمنين أرواح
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 إذا:  سابح الجواد للفرس يقال كما ، هللا ألم مسرعين السماء من ينزلون المالئكة ھي:  صالح وأبو مجاھد وقال. تستريح

 أنفس في يسبح الموت:  السابحات:  أيضا وعنه. وصعودھا نزولھا في تسبح المالئكة:  أيضا مجاھد وعن. جريه في أسرع

 :  عنترة قال ؛ الغزاة الخيل ھي:  وقيل. دمآ بني

 سبحا الموت حياض في ــــبح...  تسـ حين تعلم والخيل

 :  القيس امرؤ وقال

 المركل بالكديد غبارا أثرن...  الونى على السابحات ما إذا مسح

 ھي:  عطاء. } َيْسَبُحونَ  َفلَكٍ  فِي ُكلٌّ {:  تعالى هللا قال ؛ والقمر الشمس وكذا ، أفالكھا في تسبح النجوم ھي:  والحسن قتادة

 .تخرج حين ورحمته هللا لقاء إلى شوقا تسبح المؤمنين أرواح السابحات:  عباس ابن. الماء في تسبح السفن

اِبَقاتِ {:  تعالى قوله ً  َفالسَّ  وقاله .السالم عليھم األنبياء إلى بالوحي الشياطين تسبق المالئكة ھي:  عنه هللا رضي علي قال} َسْبقا

 آدم بني تسبق:  وقيل. الصالح والعمل بالخير آدم ابن سبقت المالئكة ھي:  روق وأبي أيضا مجاھد وعن. ومجاھد مسروق

. الجنة إلى المؤمنين بأرواح تسبق المالئكة ھي:  مقاتل. اإلنسان يسبق الموت:  أيضا مجاھد وعن. فتكتبه الصالح العمل إلى

. ورحمته تعالى هللا لقاء إلى شوقا ، السرور عاينت وقد يقبضونھا الذين المالئكة إلى ، تسبق المؤمنين أنفس ھي:  مسعود ابن

 بعضا بعضھا يسبق النجوم ھي:  ومعمر والحسن قتادة وقال. الموت عند بالخروج تسبق النفوس ھي:  قال ، الربيع عن ونحو

 إلى األجساد قبل األرواح من تسبق ما السابقات تكون أن ليحتم:  وقيل. الجھاد إلى تسبق التي الخيل ھي:  عطاء. السير في

 فيسبقن، يسبحن والالئي أي ؛ قبلھا التي من مشتقة ألنھا بالفاء" فالسابقات" ذكر:  الجرجاني وقال. الماوردي قال ؛ نار أو جنة

 .للذھاب سببا القيام نيك لم ، وذھب قام:  قلت ولو ، للذھاب سببا القيام يكون أن يوجب فھذا ؛ فذھب قام:  تقول

:  أحدھما:  قوالن فيه:  الماوردي وقال. المالئكة المراد أن على أجمعوا:  القشيري قال} أَْمراً  َفاْلُمَدبَِّراتِ {:  تعالى قوله

 األمر تدبيرھا وفي. جبل بن معاذ عن معدان بن خالد حكاه. السبعة الكواكب ھي:  الثاني والقول. الجمھور قال ؛ المالئكة

 أيضا القول ھذا وحكى. األحوال تقلب من فيھا تعالى هللا قضاه ما تدبيرھا -الثاني. وأفولھا طلوعھا تدبير - أحدھما:  وجھان

 ، هللا من كان وإن إليھا التدبير فأضيف ، النجوم بحركات العالم أم تدبير من كثيرا علق تعالى هللا وأن ، تفسيره في القشيري

 ابن قاله ؛ وتفصيله والحرام بالحالل نزولھا فتدبيرھا ، المالئكة بالمدبرات المراد أن وعلى. يجاوره ما باسم الشيء يسمى كما

وحُ  ِبهِ  َنَزلَ {:  وجل عز قال كما ؛ بذلك سميت به المالئكة نزلت لما ولكن ، ثناؤه جل هللا إلى وھو. وغيرھما وقتادة عباس  الرُّ

لَهُ  هُ َفإِنَّ {:  تعالى قال وكما. } اأْلَِمينُ   وجل عز وهللا ، وسلم عليه هللا صلى محمد قلب على نزله جبريل يعني. } َقْلبِكَ  َعلَى َنزَّ

 .أنزل الذي ھو

 قال. ذلك وغير واألمطار الرياح في األرض أحوال بتدبير وكلت المالئكة: } أَْمراً  َفاْلُمَدبَِّراتِ {:  عباس ابن عن عطاء وروى

 جبريل فأما ، وإسرافيل عزرائيل واسمه الموت وملك وميكائيل جبريل ؛ أربعة إلى الدنيا أمر تدبير:  ساباط بن عبدالرحمن

 وأما ، والبحر البر في األنفس بقبض فموكل الموت ملك وأما ، والنبات بالقطر فموكل ميكائيل وأما ، والجنود بالرياح فموكل
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 أي:  وقيل. عام خمسمائة مسيرة العرش وبين وبينه ، إسرافيل من أقرب المالئكة من وليس ، عليھم باألمر ينزل فھو إسرافيل

 به إال ذلك لنا وليس ، خلقه من شاء بما يقسم أن و ، به هللا أقسم قسم ھنا إلى السورة أول ومن. بھا هللا عرفھم بأمور وكلوا

 قاله ؛ بالمعنى السامعين لمعرفة رأضم. ولتحاسبن لتبعثن وكذا وكذا والنازعات:  قال كأنه ، مضمر القسم وجواب. وجل عز

ا أَإَِذا{:  تعالى قوله عليه ويدل. الفراء ً  ُكنَّ ا أَإَِذا{:  لقولھم كالجواب أنه ترى ألست} َنِخَرةً  ِعَظاما ً  ُكنَّ  ؟ نبعث}  َنِخَرةً  ِعَظاما

ا أَإَِذا{:  بقول فاكتفى ً  ُكنَّ  الترمذي اختيار وھذا} َيْخَشى لَِمنْ  لَِعْبَرةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ {:  قوله على القسم وقع:  قوم وقال ؟} َنِخَرةً  ِعَظاما

 السورة في ما على القسم وقع ولكن" يخشى لمن لعبرة" وفرعون موسى وذكر القيامة يوم ذكر من قصصت فيما أي. علي بن

 طال قد الكالم ألن ، قبيح وھذا:  األنباري ابن قال فيما بمذكور ليس بشيء يؤتي أن من وأقمن أحرى بارزا ظاھرا مذكورا

 .أتاك قد المعنى ألن} ُموَسى َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ { القسم جواب:  وقيل. بينھما فيما

اِجَفةُ  َتْرُجفُ  َيْومَ { الجواب:  وقيل  ترجف يوم وتقديره ، وتأخير تقديم فيه:  وقيل. الالم فحذف ، ترجف ليوم تقدير على} الرَّ

 ھم فإذا:  قال كأنه ، والتأخير التقديم من ھذا يكون أن يجوز:  السجستاني وقال. غرقا ازعاتوالن الرادفة وتتبعھا الراجفة

 أن على القسم وقع إنما:  وقيل. الوجه واألول ، الكالم بھا يفتح ال الفاء ألن ؛ خطأ وھذا:  األنباري ابن. والنازعات بالساھرة

 .عليه يقع لم ولكن ، المعنى ھذا على" الراجفة ترجف يوم" فانتصاب ، تخشع وأبصارھم ، تجف النار أھل قلوب

 المضطربة أي:  والراجفة. تضطرب أي" ترجف"و اذكر بإضمار انتصب:  وقيل ، ترجف يوم واجفة قلوب أي:  الزجاج قال

 وعنه. الصيحة} اِدَفةُ الرَّ  َتْتَبُعَھا{ الزلزلة الراجفة:  مجاھد. الساعة والرادفة ، األرض ھي:  قال ؛ زيد بن عبدالرحمن قال كذا

 الثانية وأما ، تعالى هللا بإذن شيء كل فتميت األولى أما. النفختان أي. الصيحتان ھما:  وقتادة والحسن عباس وابن أيضا

 مجاھد وقال" سنة أربعون بينھما: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن الحديث في وجاء. تعالى هللا بإذن شيء كل فتحيي

 تحرك الراجفة:  وقيل. الزلزلة بعد وذلك ، واحدة دكة فتدك والجبال األرض وتحمل السماء تنشق حين ادفةالر:  أيضا

. الصور في النفخ في كفاية فيه ما" النمل" آخر في مضى وقد. أعلم فا". األرضين تفني أخرى زلزلة والرادفة ، األرض

 رجف:  قولھم من بل ، فقظ الحركة من ھاھنا الرجفة وليست} اأْلَْرضُ  ُجفُ َترْ  َيْومَ {:  تعالى هللا قال ، الحركة الرجفة وأصل

 وإفاضة ، بھا األصوات الضطراب ، األراجيف سميت ومنه ، والحركة الصوت أظھر أي:  ورجيفا رجفا يرجف الرعد

 :  قال ؛ فيھا الناس

 والخورا اللؤم خلت األراجيف وفي...  توعدني اللؤم ابن يا أباألراجيف

 جاءت ، هللا أذكروا الناس أيھا يا: " قال ثم قام الليل ربع ذھب إذا كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن كعب بن أبي نوع

. المفسرين عامة وعليه عباس ابن قاله ؛ وجلة خائفة أي} َواِجَفةٌ  َيْوَمئِذٍ  قُلُوبٌ {" . فيه بما الموت جاء ، الرادفة تتبعھا الراجفة

 .} اْلَحَناِجرِ  لََدى اْلقُلُوبُ  إِذِ { نظيره. أماكنھا عن ائلةز:  السدي وقال

 يقال ؛ الكفار قلوب والمراد ، متقارب والمعنى. مضطربة:  المبرد وقال. ساكنة غير مرتكضة ، مستوفزة قلقة:  المؤرج وقال

 حمل واإليجاف ، العدو في والناقة الفرس وجيف ومنه ، وجيبا يجب وجب:  يقال كما ، خفق إذا وجيفا يجف القلب وجف

 :  قال ، السريع السير على الدابة
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 الوجيفا النفس طول وبعد...  صريفا جرة بعد بدلن

 ومعنى. } ُمْشِركٍ  ِمنْ  َخْيرٌ  ُمْؤِمنٌ  َولََعْبدٌ { قول مثل ؛ خبرھا} َخاِشَعةٌ  أَْبَصاُرَھا{ و. صفتھا" واجفة"و باالبتداء رفع" قلوب"و

 فحذف ، أصحابھا أبصار والمعنى. } ِذلَّةٌ  َتْرَھقُُھمْ  أَْبَصاُرُھمْ  َخاِشَعةً {:  نظيره. ترى ما ھول من ذليلة منكسرة" خاشعة"

 قالوا ، تبعثون إنكم لھم قيل إذا ، للبعث المنكرون المكذبون ھؤالء يقول أي" الحافرة في لمردودون أئنا يقولون. "المضاف

ا{:  كقولھم وھو ؟ الموت قبل كنا كما أحياء فنعود ، ألما أول إلى موتنا بعد أنرد:  متعجبين منكرين ً  لََمْبُعوُثونَ  أَإِنَّ } َجِديداً  َخْلقا

 :  األعرابي ابن وأنشد. قتادة قال ؛ جاء حيث من رجع أي ، حافرته وعلى ، حافرته في فالن رجع:  يقال

 وعار سفه من هللا معاذ...  وشيب صلع على أحافرة

 الطريق أي:  حافرته على رجع:  ويقال! وصلعت شبت أن بعد والصبا الغزل من شبابي في عليه نتك ما إلى أأرجع:  يقول

. الحافرة عند فاقتتلوا القوم ألتقي:  ويقال. كلمة أول عند أي:  يعقوب قال. الحافرة عند النقد:  المثل في وقولھم. منه جاء الذي

 :  الشاعر قال ؟ كنا كما أحياء فنصبر الدنيا إلى لمردودون أئنا يأ ؛ العاجلة الحافرة:  وقيل. التقوا ما أول عند أي

 الحافرة في الناس يرد حتى...  فاعلموا أنساكم ال آليت

. } َراِضَيةٍ  ِعيَشةٍ { و} َدافِقٍ  َماءٍ {:  تعالى كقوله ؛ المحفورة بمعنى فھي ، قبورھم فيھا تحفر التي األرض:  الحافرة:  وقيل

 ، الحوافر مستقر ألنھا ؛ الحافرة األرض سميت:  وقيل. والفراء والخليل مجاھد قال. أحياء قبورنا في ونلمردود أثنا والمعنى

: زيد ابن وقال. أقدامنا على فنمشي األرض إلى الموت بعد لراجعون أثنا والمعنى. األرض على ألنھا ؛ أرضا القدم سميت كما

 الحافرة:  عباس ابن وقال. النار أسماء من اسم ھي:  أسلم بن وزيد مقاتل الوق". خاسرة كرة إذا تلك" وقرأ ، النار:  الحافرة

 بأجساد المنتنة األرض:  الحفرة:  وقيل. الحافر من مقصور ، ألف بغير" الحفرة: " حيوة أبو وقرأ. الدنيا:  العرب كالم في

 ، حفرا تحفر حفرت وقد ، حفر أسنانه في:  اليق. وباطنھا ظاھرھا من الوسخ ركبھا إذا ، أسنانه حفرت:  قولھم من ؛ موتاھا

 أردا وھي ، تعبا تعب مثال حفرت وقد. بالتحريك حفر أسنانه في:  يقولون أسد وبنو. أصولھا فسدت إذا كسرا يكسر كسر مثل

 .الصحاح في قاله ؛ اللغتين

ا أَإَِذا{:  تعالى قوله ً  ُكنَّ  قرأ وكذا. نخرة عظام:  يقال ؛ وتفتت بلي أي:  بالكسر لعظما نخر:  يقال. متفتتة بالية أي} َنِخَرةً  ِعَظاما

 فرأينا فيھا نظرنا ، العظام فيھا تذكر التي اآلثار ألن ؛ عبيد أبو واختاره ، والبصرة والشام ومكة المدينة أھل من الجمھور

 ، بألف" ناخرة" بكر وأبو الكسائيو وحمزة الزبير وابن مسعود وابن عباس وابن عبدهللا وابنه عمرو أبو وقرأ. ناخرة ال نخرة

 ثم فيه الريح تدخل التي العظام من والناخر:  الصحاح وفي. اآلي رؤوس لوفاق ؛ النحوي معاذ وأبو والطبري الفراء واختاره

 .الباھلي عن يعقوب حكاه. أحد بھا ما أي ، ناخر بھا ما:  ويقال. نخير ولھا منه تخرج

 لغتان ھما:  وقيل. المجوفة الناخر:  وقيل. تنخر أن بد وال تبل لم أي ، بعد تنخر لم التي رةالناخ:  العالء بن عمرو أبو وقال

 ، وباخل وبخل ، وحاذر وحذر ، وطامع طمع فھو طمع:  كقولھم ؛ وناخر نخر فھو الشيء نخر:  العرب تقول كذلك ؛ بمعنى

 :  الشاعر قال ؛ وفاره وفره
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 نخرات له عوج على دبي...  بادنا كان الذي الشيخ بھا يظل

 ؛ األول عكس على ، فيھا تمر أي الريح فيھا تنخر:  ونخرة ، بالية:  باأللف ناخرة:  التفسير بعض وفي. قوائم يعني:  عوج

 :  قال

 ناخره عظاما صرت ما بعد من

 كما ؛ مرفوتة أي نخرة:  دمجاھ قال. كلھا فسدت التي:  والنخرة. أوساطھا وبقيت أطرافھا أكلت التي:  الناخرة:  بعضھم وقال

ً {:  تعالى قال ً  ِعَظاما  الفرس أنف مقدم:  الھمزة مثال والنخرة أيضا والنخرة. ھبوبھا شدة:  بالضم الريح ونخرة} َوُرَفاتا

ةٌ  إِذاً  ِتْلكَ  َقالُوا{. أنفه أي:  نخرته ھشم:  يقال ؛ والخنزير والحمار  ليست أي ، باطلة كاذبة ، خائبة رجعة أي} َخاِسَرةٌ  َكرَّ

 أھلھا والمعنى. خسران كرة ھي أي:  وقيل. بھا كذب من على" خاسرة: " أنس بن الربيع. وغيره الحسن قاله كائبة؛

 .النار إلى المصير تقتضي كرة من أخسر شيء وال. صاحبھا يربح أي رابحة تجارة:  يقال كما خاسرون؛

:  والكر. بالنار عدوا أو ألنھم ھذا قالوا وإنما ، بالنار لنحشرن موتال بعد أحياء رجعنا لئن أي:  كعب بن ومحمد قتادة وقال

 .الكرات والجمع ، المرة:  والكرة. يتعدى وال يتعدى ، بنفسه وكر ، كرة:  يقال ؛ الرجوع

َما{:  تعالى قوله َما{:  فقال عليه البعث سھولة ثناؤه جل ذكر} َواِحَدةٌ  َزْجَرةٌ  ِھيَ  َفإِنَّ  عن الضحاك وروى. } َواِحَدةٌ  َرةٌ َزجْ  ِھيَ  َفإِنَّ

اِھَرةِ { أجمعون الخالئق أي} ُھمْ  َفإَِذا{ واحدة نفخة:  قال عباس ابن  قال. بطنھا في كانوا ما بعد ، األرض وجه على أي} ِبالسَّ

 ؛ سھو ذات بمعنى ، ساھرة األرض ووجه الفالة تسمي والعرب. وسھرھم الحيوان نوم فيھا ألن ؛ االسم بھذا سميت:  الفراء

 :  الصلت أبي ابن أمية بقول والمفسرون عباس ابن واستدل ؛ فيھا ما بصفة فوصفھا ، منھا خوفا فيھا يسھر ألنه

 مقيم لھم به فاھوا وما...  وبحر ساھرةٍ  لحمُ  وفيھا

 :  لفرسه قار ذي يوم آخر وقال

 نادره رجل يھولنك وال...  األساوره إنھا محاج أقدم

 الحافره في بعدھا تعود ثم...  ساھرهال ترب قصرك فإنما

 ناخره عظاما صرت ما بعد من

اِھَرةِ  ُھمْ  َفإَِذا{:  تعالى قوله ومنه. األرض وجه وھي ، الساھرة ظل:  الساھور:  ويقال. الصحاح وفي  كبير أبو قال ،} ِبالسَّ

 :  الھذلي

 مظلم ليل أسداف وعميمھا...  جميمھا كان ساھرة يرتدن

 :  الصلت أبي بن أمية قول وأنشدوا ، كسف إذا فيه يدخل للقمر كالغالف:  رالساھو:  ويقال



127 

 

 ويغمد يسل وساھور قمر

 :  امرأة وصف في اآلخر وأنشدوا

 ساھور جوف من خرجت شقة أو...  ضاربه عند سام عرق كأنھا

 هللا يعص لم فضة من رضأ:  قال عباس ابن عن الضحاك وروى. البيضاء األرض ھي:  الساھرة:  وقيل. القمر شقة يريد

 تعالى هللا بھا يأتي السابعة األرض اسم الساھرة:  وقيل. القيامة يوم هللا جددھا أرض:  وقيل. حينئذ خلقھا قط عليھا ثناؤه جل

 جبل:  منبه بن وھب. الشام أرض:  الساھرة:  الثوري وقال. األرض غير األرض تبدل حين وذلك ، الخالئق عليھا فيحاسب

 وجبل أريحاء جبل بين الذي الصقع وھو ، بالشام ، بعينه األرض من مكان اسم إنه:  العاتكة أبي بن عثمان. دسالمق بيت

 عليھا ينامون ال ألنھم ؛ ساھرة لھا قيل وإنما. جھنم في الكفار ھؤالء فإذا أي جھنم ھي:  قتادة. يشاء كيف هللا يمده حسان

: الساھرة:  ويقال. حينئذ السھر فيدوم ، القيامة بأرض يوقفون أي ؛ جھنم سفير ىعل الصحراء بمعنى:  الساھرة:  وقيل. حينئذ

 ؛ نائمة:  ضدھا وفي ، الماء جارية:  ساھرة عين قولھم من فيھا يجري السراب ألن ، بذلك سميت المستوية البيضاء األرض

 :  قيس بن األشعث قال

 ثمامتل جئتھا قد ألقطارھا...  مجلال السراب يضحي وساھرة

 .الھلكة خوف ينام ال سالكھا ألن أو

 .}ُموَسى َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ { -15

 .}ُطوىً  اْلُمَقدَّسِ  بِاْلَوادِ  َربُّهُ  َناَداهُ  إِذْ { -16

 }َطَغى إِنَّهُ  فِْرَعْونَ  إِلَى اْذَھبْ { -17

 .}َتَزكَّى أَنْ  إِلَى لَكَ  َھلْ  َفقُلْ { -18

 }ْخَشىَفتَ  َربِّكَ  إِلَى َوأَْھِدَيكَ { -19

 .}اْلُكْبَرى اآْلَيةَ  َفأََراهُ { -20

 .}َوَعَصى َفَكذَّبَ { -21

 .}َيْسَعى أَْدَبرَ  ُثمَّ { -22

 .}َفَناَدى َفَحَشرَ { -23

 .}اأْلَْعلَى َربُُّكمُ  أََنا َفَقالَ { -24
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ُ  َفأََخَذهُ { -25  .}َواأْلُولَى اآْلِخَرةِ  َنَكالَ  هللاَّ

 .}َيْخَشى لَِمنْ  لَِعْبَرةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ { -26

 للنبي تسلية وھذا} ُموَسى َحِديثُ { وبلغك جاءك قد أي} ُطوىً  اْلُمَقدَّسِ  ِباْلَوادِ  َربُّهُ  َناَداهُ  إِذْ . ُموَسى َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ {:  تعالى قوله

 ما أي" ما" بمعنى" ھل: " وقيل. ھؤالء وكذلك ، أخذناه ثم ، عصرك كفار من أقوى كان فرعون إن أي. وسلم عليه هللا صلى

 وفي. كفاية فيه ما موضع غير في وفرعون موسى خبر من مضى وقد. يخشى لمن عبرة فيه فإن ، به أخبرت ولكن ، أتاك

 بغير الباقون. االسم لخفة عبيد أبو واختاره منونا" طوى" والكوفيون عامر وابن محيصن ابن قرأ:  قراءات ثالث" طوى"

 وقثم عمر مثل معدول ألنه ؛ تنوين

 وعكرمة الحسن وقرأ. عام عن عمر عدل كما ، طاو عن معدول وھو:  قال. ومصر المدينة بين واد:  طوى:  الفراء قال

 :  وأنشد ؛ الزجاج قال ؛ مرة بعد مرة المقدس معنى على ، عمرو أبي عن وروي ، الطاء بكسر" طوى"

 المتردد غيك من طوى علي...  كنھه غير في اللوم إن أعاذل

 ربه، ناداه أي} فِْرَعْونَ  إِلَى اْذَھبْ {. فيه القول" طه" في مضى وقد ، لغتان وكسرھا الطاء ضم:  وقيل. علي مكرر لوم ھو أي

 عن وروي. العصيان في القدر جاوز أي} َطَغى إِنَّهُ {". فرعون إلى أذھب" رب له قال ؛ فكأنه ؛ قول النداء ألن ، فحذف

 أھل من:  قال أيضا الحسن وعن. إصطخر أھل من كان:  قال مجاھد وعن. ھمدان من علجا فرعون كان:  قال الحسن

 عن الضحاك وروى. الذنوب من فتطھر تسلم أي} َتَزكَّى أَنْ  إِلَى لَكَ  َھلْ  َفقُلْ {. أشبار أربعة طول ، ظفر ذو له يقال ، أصبھان

 تخافه أي} َفَتْخَشى{ ربك طاعة إلى وأرشدك أي} َفَتْخَشى َربِّكَ  َلىإِ  َوأَْھِدَيكَ {. هللا إال إله ال أن تشھد أن لك ھل:  قال عباس ابن

 بتخفيف" تزكى: " الباقون. تتزكى أصلھا ألن الزاي في التاء إدغام على ، الزاي بتشديد" تزكى" كثير وبن نافع وقرأ. وتتقيه

 دعا وإنما. مؤمنا زكيا يكون" تزكى"و ، قةالصد] بـ تتصدق[ بالتشديد" تزكى: " عمرو أبو وقال. التاء طرح معنى على الزاي

:  له قال فرعون إلى موسى هللا بعث لما :  جويرية بن صخر وقال. التخفيف اخترنا فلھذا:  قال. مؤمنا زكيا ليكون فرعون

 يفعل؟ ال أنه علمت وقد إليه أذھب وكيف ، رب يا:  فقال ، يفعل ولن} َفَتْخَشى َربِّكَ  إِلَى َوأَْھِدَيكَ { قول إلى} فِْرَعْونَ  إِلَى اْذَھبْ {

. يدركوه وال يبلغوه فلم ، القدر علم يطلبون ملك ألف عشر اثني السماء في فإن ، به أمرتك ما إلى أمض أن إليه هللا فأوحى

 الضحاك روىو. كالشمس تبرق البيضاء اليد:  وقيل. العصا:  وقيل المعجزة وھي العظمى العالمة أي} اْلُكْبَرى اآْلَيةَ  َفأََراهُ {

 آياته جميع إلى إشارة:  اآلية:  وقيل. البحر فلق:  وقيل. وعصاه يده:  الحسن. العصا قال الكبرى اآلية:  عباس ابن عن

 عن معرضا مدبرا ولى أي} َيْسَعى أَْدَبرَ  ُثمَّ {. وجل عز ربه عصى أي} َوَعَصى{ موسى هللا نبي كذب أي} َفَكذَّبَ {. ومعجزاته

} َفَحَشرَ {. الحية من ھاربا" يسعى أدبر: " وقيل. موسى نكاية في يعمل:  وقيل. األرض في بالفساد يعمل أي" يسعى" اإليمان

. للحضور الناس حشر:  وقيل. للمعارضة والسحرة ، والمحاربة للقتال جنوده جمع:  وقيل. منھا يمنعوه أصحابه جمع أي

ُكمُ  أََنا{ عال بصوت لھم قال أي} َفَناَدى{  صورة في لفرعون تصور إبليس إن:  ويروى. فوقي لكم رب ال أي} ْعلَىاأْلَ  َربُّ

 ألست ؟ خلقتني وأنت وكيف:  قال. ال:  قال ؟ تعرفني أما! ويحك:  إبليس له فقال ، فرعون فأنكره ، الحمام في بمصر اإلنس

 فقال ، بعبادتھا وأمرھم صغارا أصناما لھم صنع كان:  عطاء وقال. العرائس كتاب في الثعلبي ذكره. األعلى ربكم أنا القائل
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 فنادى ؛ وتأخير تقديم الكالم في:  وقيل. السفلة أرباب ھم ، وأولئك ، ربھم ھو. والسادة القادة أراد:  وقيل. أصنامكم رب أنا

ُ  َفأََخَذهُ {. الحشر قبل يكون النداء ألن ؛ فحشر  وقوله} َغْيِري إِلَهٍ  ِمنْ  لَُكمْ  َعلِْمتُ  َما{:  قوله نكال أي} َواأْلُولَى اآْلِخَرةِ  َنَكالَ  هللاَّ

 أمھله:  والمعنى. عباس ابن قال ؛ سنة أربعون الكلمتين بين وكان. وعكرمة ومجاھد عباس ابن قاله} اأْلَْعلَى َربُُّكمُ  أََنا{:  بعد

. اآلخرة في العذاب:  اآلخرة كالون ، أغرقه أن ھو:  األولى نكال:  وقيل. بكلمتيه فعذبه ، اآلخرة في أخذه ثم ، األولى في

. لموسى تكذيبه واألولى" األعلى ربكم أنا" قوله اآلخرة:  وقيل. وأخره عمره أول عذاب ھو:  مجاھد وقال. وغيره قتادة وقال

 .أيضا قتادة عن

 من مصدر مكان] نكال[ فأخرج ، به هللا ، نكل:  هللا أخذه معنى ألن ؛ الزجاج قول في المؤكد المصدر على منصوب" نكال"و

:  الفراء وقال. نصب الخافض نزع فلما ، اآلخرة بنكال هللا فأخذه أي. الصفة حرف بنزع نصب:  وقيل. لفظه من ال ، معناه

:  بفالن فالن نكل:  يقال. به يعتبر حتى له عقوبة أي للغير نكاال جعل لما اسم:  والنكال. للنكال أي ، نكاال أخذا هللا أخذه أي

 إِنَّ {.  والحمد" المزمل" سورة في مضى وقد. القيد والنكل ، اليمين عن النكول ومنه ، االمتناع من والكلمة. عقوبة أثخنه إذا

 .وجل عز هللا يخاف أي} َيْخَشى لَِمنْ {. وعظة اعتبارا أي} لَِعْبَرةً  َذلِكَ  فِي

ً  أََشدُّ  َءأَْنُتمْ { -27 َماءُ  أَمِ  َخْلقا  .}َبَناَھا السَّ

اَھا َسْمَكَھا َفعَ رَ { -28  .}َفَسوَّ

 .}ُضَحاَھا َوأَْخَرجَ  لَْيلََھا َوأَْغَطشَ { -29

 .}َدَحاَھا َذلِكَ  َبْعدَ  َواأْلَْرضَ { -30

 .}َوَمْرَعاَھا َماَءَھا ِمْنَھا أَْخَرجَ { -31

 .}أَْرَساَھا َواْلِجَبالَ { -32

33- } ً  }َوأِلَْنَعاِمُكمْ  لَُكمْ  َمَتاعا

ً  أََشدُّ  ُتمْ َءأَنْ {:  تعالى قوله َماءُ  أَمِ { تقديركم في أشد الموت بعد أخلقكم أي ، مكة أھل يريد} َخْلقا  قدر السماء على قدر فمن} السَّ

َماَواتِ  لََخْلقُ {:  تعالى كقوله ؛ اإلعادة على مَ  َخلَقَ  الَِّذي أََولَْيسَ {:  تعالى وقوله} النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  أَْكَبرُ  َواأْلَْرِض  السَّ  اَواتِ السَّ

 فوقكم رفعھا أي} َبَناَھا{:  فقال السماء وصف ثم. والتوبيخ التقريع الكالم فمعنى ،} ِمْثلَُھمْ  َيْخلُقَ  أَنْ  َعلَى ِبَقاِدرٍ  َواأْلَْرضَ 

. فعارت:  سموكا الشيء وسمك ، الھواء في رفعته أي الشيء سمكت:  يقال ؛ الھواء في سقفھا أعلى أي} َسْمَكَھا َرَفعَ {. كالبناء

:  والمسموكات ، عال أي تامك سامك وسنام مسموك وبناء. سمك فھو وغيره البناء من شيئا حمل شيء كل:  الفراء وقال

 .الدرجة في أصعد أي ، الديم في أسمك:  ويقال. السموات

اَھا{:  تعالى قوله  .فطور وال ، شقوق وال ، فيه تفاوت ال ، مستويا خلقا خلقھا أي} َفَسوَّ
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:  أيضا ويقال. هللا وأظلمه] الليل[ ظلم:  كقولك ؛ هللا وأغطشه الليل غطش ؛ مظلما جعله أي"  لَْيلََھا َوأَْغَطشَ : "  ىتعال قوله

 ، أعمى أي:  أغطش ورجل. الظلمة:  والغبش والغطش. هللا وأظلمه ، الليل أظلم:  يقال كما هللا وأغطشه. بنفسه الليل أغطش

 :  األعشى قال ؛ لھا يھتدى ال غطشى وفالة أغطشى وليل ، غطشاء ليلة:  ويقال ؛ غطشاء أةوالمر ، غطش وقد ، به شبيه أو

 فيادھا صوت يؤنسني ة...  الفال غطشى بالليل ويھماء

 :  أيضا األعشى وقال

 غطش مدلھم وغامرھم...  ناقتي موھنا لھم عقرت

 إلى مضاف والشمس ، الشمس بغروب يكون الليل ألن ءالسما إلى الليل وأضاف. بسواده غمرھم ألنه ، ليلھم بغامرھم يعني

 .بالليل ظھورھا ألن ، الليل نجوم:  ويقال ، السماء

 ألن ؛ الليل إليھا أضاف كما السماء إلى الضحا وأضاف. وشمسھا وضوءھا نھارھا أبرز أي} ُضَحاَھا َوأَْخَرجَ {:  تعالى قوله

 األرض كون إلى يشير وھذا. بسطھا أي} َدَحاَھا َذلِكَ  َبْعدَ  َواأْلَْرضَ {. اوطلوعھ الشمس غروب وھو والضياء الظالم سبب فيھا

ً  اأْلَْرِض  فِي َما لَُكمْ  َخلَقَ  الَِّذي ُھوَ {:  تعالى قوله عند" البقرة" أول في فيه القول مضى وقد. السماء بعد  إِلَى اْسَتَوى ُثمَّ  َجِميعا

َماءِ   وجه على مبسوط ألنه ؛ أُدِحي النعامة لعش ويقال. بسطته إذا:  دحوا أدحوه ءالشي دحوت:  تقول والعرب. مستوفى} السَّ

 :  الصلت أبي بن أمية وقال. األرض

 التنادي حتى قطانھا فھم...  دحاھا إذ فيھا الخلق وبث

 :  المبرد وأنشد

 الجباال عليھا أرسى الماء على...  استوت رآھا فلما دحاھا

 :  عمرو بن زيد قول ومنه ؛ سواھا دحاھا:  وقيل

 ثقاال صخرا تحمل األرض له...  أسلمت لمن وجھي وأسلمت

 الجباال عليھا وأرسى بأيد...  شدھا استوت فلما دحاھا

 األرض دحيت ثم ، عام بألف الدنيا يخلق أن قبل ، أركان أربعة على الماء على ووضعھا الكعبة هللا خلق:  عباس ابن وعن

 ُعُتلٍّ {:  تعالى قال كما ؛ دحاھا ذلك مع واألرض:  قال كأنه" مع" موضع في" بعد" أن لعلما أھل بعض وذكر. البيت تحت من

 :  الشاعر قال ، الخلق سيء ھذا بعد وأنت أحمق أنت:  قولھم ومنه. } َزِنيمٍ  َذلِكَ  َبْعدَ 

 لبيب ذاك بعد وإني حرام...  فإنني إليك عني لھا فقلت
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ُبورِ  فِي َكَتْبَنا َولََقدْ {:  تعالى كقوله ؛ قبل بمعنى:  بعد:  وقيل. لبيب ذلك مع أي ْكرِ  َبْعدِ  ِمنْ  الزَّ  أبو قال ، الفرقان قبل من أي} الذِّ

 :  الھذلي خراش

 بعض من أھون الشر وبعض خراش...  نجا إذ عروة بعد إلھي حمدت

 والمعنى. لألقوات مھدھا دحاھا:  وقيل. زيد ابن قال. وشقھا حرثھا" : دحاھا: " وقيل. عروة قبل نجا خراشا أن وزعموا

 على ، بالرفع" واألرض" ميمون بن وعمرو الحسن وقرأ. األرض دحا أي ، بالنصب" واألرض" العامة وقراءة متقارب

 ومحا ، يطغي وطغي ، ويطغو يطغي طغى:  كقولھم ؛ دحيا يدحى ودحى دحوا يدحو دحا:  ويقال. الھاء لرجوع ؛ االبتداء

 من أخرج أي" منھا أخرج" دحيت قال يدحى قال ومن دحوت قال يدحو:  قال فمن ، ويلحو يلحى العود ولحى ، ويمحي يمحو

 ما جميع على بشيئين دل:  القتبي وقال. يرعى الذي النبات أي} َوَمْرَعاَھا{. بالماء المتفجرة العيون أي} َماَءَھا{ األرض

 ألن ؛ والملح والنار واللباس والحطب والعصف والتمر الحبو والشجر العشب من لألنام ومتاعا قوتا األرض من أخرجه

:  يعني" أرساھا" الجبال وأرسى أي ، بالنصب" والجبال" العامة قراءة} أَْرَساَھا َواْلِجَبالَ {. الماء من والملح العيدان من النار

: ويقال. االبتداء على بالرفع" والجبال" عاصم بن ونصر عبيد بن وعمرو ميمون بن وعمرو الحسن وقرأ. لھا أوتادا فيھا أثبتھا

ً {. }ُصُدوُرُھمْ  َحِصَرتْ {:  تعالى كقوله ؛ قد بإضمار حال إنه: "  فيقال" أخرج" على العطف حرف أدخل ھال  أي} لَُكمْ  َمَتاعا

 ماءھا منھا أخرج" ىمعن ألن ؛ اللفظ غير من المصدر على نصب" متاعا"و. والغنم والبقر اإلبل من} َوأِلَْنَعاِمُكمْ { لكم منفعة

 .متاعا به لتتمتعوا تقديره الصفة حرف بإسقاط نصب:  وقيل. بذلك أمتع" ومرعاھا

ةُ  َجاَءتِ  َفإَِذا{ -34 امَّ  .}اْلُكْبَرى الطَّ

رُ  َيْومَ { -35  .}َسَعى َما اأْلِْنَسانُ  َيَتَذكَّ

َزتِ { -36  }َيَرى لَِمنْ  اْلَجِحيمُ  َوُبرِّ

ةُ  تِ َجاءَ  َفإَِذا{:  تعالى قوله امَّ  عباس ابن قال ، البعث معھا يكون التي ، الثانية النفخة وھي ، العظمى الداھية أي} اْلُكْبَرى الطَّ

 كل على تطم ألنھا بذلك سميت ؛ القيامة أنھا:  والضحاك أيضا عباس ابن وعن. الحسن قول وھو ، عنه الضحاك رواية في

 :  أمثالھم فيو. تقلبه أي ؛ ھولھا لعظم سواھا ما فتعم ، شيء

 القريِّ  على فطمَّ  الوادي جرى

 جھده استفرغ إذا طميما الفرس طم:  قولھم من أحسب فيما أخذت وإنما ، تستطاع ال التي الداھية العرب عند الطامة:  المبرد

 وقال. والعلو نالدف:  والطم ، دفنھا أي الركية السيل طم من مأخوذة ھي:  غيره. كله النھر مأل إذا الماء وطم ، الجري في

 وقال:  مجاھد قول معنى وھو. النار إلى النار وأھل الجنة إلى الجنة أھل يساق حين الكبري الطامة:  الھمداني الوليد بن القاسم

 :  قال ؛ وعظمت طمت التي الداھية أي. الزبانية إلى النار أھل فيھا يسلم التي الساعة ھي:  سفيان

 وأطم أدھى البغض كوكذا...  ويصم يعمي الحب بعض إن
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َزتِ {. شر أو خير من عمل ما أي} َسَعى َما اأْلِْنَسانُ  َيَتَذكَّرُ  َيْومَ {  يكشف:  عباس ابن قال} َيَرى لَِمنْ {. ظھرت أي} اْلَجِحيمُ  َوُبرِّ

 المؤمن يراھا:  وقيل. العذاب أصناف من فيھا بما النار يرى الذي ألنه الكافر المراد:  وقيل. بصر ذي كل تتلظى فيراھا عنھا

 النار النار أھل دخل الطامة جاءت إذا أي محذوف" الطامة جاءت فإذا" وجواب. بالنار الكافر ويصلي النعمة قدر ليعرف

 أو ، الجحيم تراه لمن أي ، بالتاء" ترى لمن: " وغيره:  عكرمة". الجحيم وبرزت: " دينار بن مالك وقرأ. الجنة الجنة وأھل

 .الناس به والمراد ، السالم عليه له والخطاب. دمحم يا أنت تراه لمن

ا{ -37  .}َطَغى َمنْ  َفأَمَّ

ْنَيا اْلَحَياةَ  َوآَثرَ { -38  .}الدُّ

 .}اْلَمأَْوى ِھيَ  اْلَجِحيمَ  َفإِنَّ { -39

ا{ -40  .}اْلَھَوى َعنِ  النَّْفسَ  َوَنَھى َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّ

 .}اْلَمأَْوى ِھيَ  اْلَجنَّةَ  َفإِنَّ { -41

ا{:  تعالى قوله ْنَيا اْلَحَياةَ  َوآَثرَ . َطَغى َمنْ  َفأَمَّ  وھي ، الحارث وابنه النضر في نزلت:  قيل. العصيان في الحد تجاوز أي} الدُّ

 .اآلخرة على الدنيا الحياة أثر كافر كل في عامة

 قال:  قال الضحاك عن جويبر وروى. طغى دفق ألوان ثالثة واحد طعام من اتخذ من:  قال كثير أبي بن يحيى عن وروى

 قال ثناؤه جل هللا إن:  الكتب في وجد أنه ويروى. يعلمون ما على يرون ما يؤثروا أن األمة ھذه على أخاف ما أخوف:  حذيفة

 أي} اْلَمأَْوى ِھيَ  يمَ اْلَجحِ  َفإِنَّ {". ھلك أيھا في أبالي ال ثم ، وضيعته ھمومه عليه بثثت إال ، آخرته على دنياه لي عبد يؤثر ال"

 .الھاء من بدل والالم واأللف. مأواه

ا{:  تعالى قوله  إن:  يقول قتادة وكان. الحساب يوم مقامه:  الربيع وقال. ربه يدي بين مقامه حذر أي} َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّ

:  نظيره. فيقلع الذنب مواقعة عند وجل عز هللا من الدنيا في خوفه ھو:  مجاھد وقال. المؤمنون خافه قد مقاما وجل عز 

 مفتاح الھوى ترك:  سھل وقال. والمحارم المعاصي عن زجرھا أي} اْلَھَوى َعنِ  النَّْفسَ  َوَنَھى{. } َجنََّتانِ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َولَِمنْ {

ا{:  وجل عز لقوله ؛ الجنة  الحق يقود زمان في أنتم:  مسعود بن عبدهللا قال} اْلَھَوى َعنِ  ْفسَ النَّ  َوَنَھى َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّ

 في نزلتا واآليتان. المنزل أي} اْلَمأَْوى ِھيَ  اْلَجنَّةَ  َفإِنَّ {. الزمان ذلك من با فنعوذ الحق الھوى يقود زمان وسيأتي ، الھوى

 أسر عمير بن لمصعب أخ فھو طغى من أما:  لقا عباس ابن عن الضحاك فروى ؛ عمير بن عامر وأخيه عمير بن مصعب

 عندھم، وبيتوه وأكرموه ، الوثاق في يشدوه فلم ، عمير بن مصعب أخو أنا:  قال ؟ أنت من:  فقالوا األنصار فأخذته ، بدر يوم

. وماال حليا البطحاء أھل أكثر أمه فإن ، أسيركم شدوا ، بأخ لي ھو ما:  فقال ؛ حديثه عمير بن مصعب حدثوا أصبحوا فلما

ا{. فدائه في أمه بعثت حتى فأوثقوه  بنفسه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وقى ، عمير بن فمصعب} َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّ

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأه فلما ، السھام وھي. جوفه في المشاقص نفذت حتى ، عنه الناس تفرق حين أحد يوم

 من نعليه شراك وإن قيمتھما تعرف ما بردان وعليه رأيته لقد: " ألصحابه وقال" أحتسبك هللا عند: " قال دمه في متشحطا
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 أبي:  رجلين في اآلية ھذه نزلت:  قال أيضا عباس ابن وعن. بدر يوم عامرا أخاه قتل عمير بن مصعب إن:  وقيل" . ذھب

ا{ اآلية ھذه نزلت:  ديالس وقال. العبدري عمير بن ومصعب المخزومي ھشام بن جھل  بكر أبي في} َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّ

 يسأل فلم بطعام يوما فأتاه ، بھذا أتيت أين من يسأله وكان ، بطعام يأتيه غالم له كان بكر أبا أن وذلك. عنه هللا رضي الصديق

 الجاھلية في لقوم تكھنت:  فقال. الطعام ھذا كل أين فمن ، نسيت:  فقال ؟ اليوم تسألني ال لم:  غالمه له فقال ، وأكله

ا{:  فنزلت حبسته فأنت العروق في بقي ما رب يا:  وقال ساعته من فتقايأه. فأعطونيه :  الكلبي وقال. } َربِّهِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّ

 المعصية عند خاف من عنيي. عباس ابن عن ونحوه. هللا خوف من تركھا ثم خلوة في عليھا وقدر بمعصية ھم من في نزلت

 .أعلم وهللا. عنھا فانتھى ، هللا يدي بين مقامه

 .}مرساھا أيان الساعة عن يسألونك{ -42

 .}ذكراھا من أنت فيم{ -43

 .}منتھاھا ربك إلى{ -44

 .}يخشاھا من منذر أنت إنما{ -45

 }ضحاھا أو عشية إال يلبثوا لم يرونھا يوم كأنھم{ -46

 تكون متى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مكة مشركو سأل:  عباس ابن قاله} مرساھا أيان الساعة عن كيسألون{:  تعالى قوله

 النبي يزل لم ؟} ذكراھا من أنت فيم{:  تعالى قوله في الزبير بن عروة وقال. اآلية وجل عز هللا فأنزل ، استھزاء الساعة

:  الفراء قال. قيامھا أي" مرساھا" ومعنى. } منتھاھا ربك إلى{ آليةا ھذه نزلت حتى ، الساعة عن يسأل وسلم عليه هللا صلى

 بن الربيع. عباس ابن قول وھو. تنتھي ، حيث السفينة ومرسى ، منتھاھا أي:  عبيدة أبو وقال. السفينة كرسو قيامھا رسوھا

 وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس أن الحسن وعن. ذلك بيان" األعراف" في مضى وقد. متقارب والمعنى. زمانھا متى:  أنس

 والسؤال القيامة ذكر من محمد يا أن شيء أي في أي} ِذْكَراَھا ِمنْ  أَْنتَ  فِيمَ {" . ربك يغضبھا بغضبة إال الساعة تقوم ال: " قال

 سلمو عليه هللا صلى النبي يزل لم:  قال الزبير بن عروة عن الزھري رواه ما معنى وھذا. عنھا السؤال لك وليس ؟ عنھا

 عليه أكثروا لما السالم عليه فكأنه ؛ علمھا منتھى أي} ُمْنَتَھاَھا َربِّكَ  إِلَى ِذْكَراَھا ِمنْ  أَْنتَ  فِيمَ {:  نزلت حتى الساعة عن يسأل

 ؛ له مسألتھم في المشركين على إنكارا يكون أن ويجوز. ذلك من شيء في فلست ، تسأل ال:  له فقيل ، ذلك يعرفه أن هللا سأل

 .الذكر بمعنى والذكرى. عباس ابن عن معناه روي. يعلمه ممن ولست ، بيانه يسألونك حتى ذلك من أنت فيم أي

َما قُلْ {:  تعالى كقوله وھو ؛ الساعة علم غيره عند يوجد فال ، علمھا منتھى أي} ُمْنَتَھاَھا َربِّكَ  إِلَى{:  تعالى قوله  ِعْندَ  ِعْلُمَھا إِنَّ

َ  إِنَّ { : تعالى وقوله} َربِّي اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ َما{. } السَّ  ، يخشى بمن اإلنذار وخص ؛ مخوف أي : } َيْخَشاَھا َمنْ  ُمْنِذرُ  أَْنتَ  إِنَّ

َما{:  تعالى كقوله وھو ؛ مكلف لكل منذرا كان وإن ، به المنتفعون ألنھم ْكرَ  اتََّبعَ  َمنِ  ُتْنِذرُ  إِنَّ ْحَمنَ  َوَخِشيَ  الذِّ  .} ْلَغْيبِ ِبا الرَّ

. الماضي في ينون ال وإنما للمستقبل ألنه ؛ التنوين فأصله وإال ، التخفيف طلب ؛ منون غير باإلضافة" منذر" العامة وقراءة

 َكْيدِ  ِھنٌ ُمو{ و} اْلَكافِِرينَ  َكْيدِ  ُموِھنُ { و} أَْمِرهِ  َبالِغٌ { و ،} أَْمِرهِ  َبالِغُ {:  تعالى كقوله ؛ وتركه التنوين يجوز:  الفراء قال
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" منذر" عمرو أبي عن وعياش وحميد محيصن وابن واألعرج وشيبة جعفر أبو قرأ وبه ، األصل ھو والتنوين} اْلَكافِِرينَ 

 تكون أن يجوز:  علي أبو وقال. الساعة يخشى من بإنذارك ينتفع إنما ، نصب والمعنى ، نصب موضع في وتكون منونا،

 ، محسوسة غير اآلخرة أحوال:  قال من على رد اآلية ، اإلنذار فعل قد ألنه ؛ سأم زيد ضارب نحو ، للماضي اإلضافة

ُھمْ {. حس غير من تألمھا أو الروح راحة ھي وإنما  إاِلَّ { ، دنياھم في أي} َيْلَبُثوا لَمْ { الساعة يرون الكفار يعني} َيَرْوَنَھا َيْومَ  َكأَنَّ

 لَمْ {:  تعالى قال كما ، الدنيا مدة تقليل والمراد ، العشية تلك يلي الذي الضحا قدر وأ أي} ُضَحاَھا أَوْ { عشية قدر أي} َعِشيَّةً 

 في" يلبثوا لم: " وقيل. واحدا يوما إال يلبثوا لم يرونھا يوم كأنھم:  عباس ابن عن الضحاك وروى. } َنَھارٍ  ِمنْ  َساَعةً  إاِلَّ  َيْلَبُثوا

:  القائل يقول:  الفراء وقال. الھول من عاينوا لما القبور في لبثھم مدة استقصروا أنھم وذلك ،} ُضَحاَھا أَوْ  َعِشيَّةً  إاِلَّ { قبورھم

 عادة على فيه يكون الذي اليوم وھو ، العشية إلى الضحا أضيف ولكن ، النھار لصدر الضحا وإنما ؟ ضحا للعشية وھل

 معنى في والغداة ، النھار آخر معنى في العشية فتكون ، اغداتھ أو العشية وآتيك ، أوعشيتھا الغداة آتيك:  يقولون ؛ العرب

 :  عقيل بني بعض وأنشدني:  قال ؛ النھار أول

 نھارھا طرفي تعادي جردا...  دارھا في عامرا صبحنا نحن

 سرارھا أو الھالل عشية

 .عشيھا أو الغداة آتيك من أشد فھو ، العشية سرار أو ، الھالل عشية:  أراد
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ْحَمنِ  ْهللاِ  َبْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

 َعَبس سورة

 آية وأربعون إحدى وھي ، الجميع قول في مكية

ْحَمنِ  ْهللاِ  َبْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

 .}َوَتَولَّى َعَبسَ { -1

 .}اأْلَْعَمى َجاَءهُ  أَنْ { -2

كَّى لََعلَّهُ  ُيْدِريكَ  َوَما{ -3  .}َيزَّ

رُ  أَوْ { -4 كَّ ْكرَ  َفَتْنَفَعهُ  َيذَّ  }ىالذِّ

 :  مسائل ست فيه

 موضع في" أن"} َجاَءهُ  أَنْ { بوجھه أعرض أي} َوَتَولَّى{. تقدم وقد. وبسر عبس:  يقال ؛ بوجھه كلح أي} َعَبسَ { - األولى

 أشراف من قوما أن أجمع التفسير أھل فروى. بعينيه يبصر ال الذي أي ، األعمى جاءه ألن المعنى ، له مفعول ألنه نصب

 عليه هللا صلى هللا رسول فكره ، مكتوم أم بن عبدهللا فأقبل ، إسالمھم في طمع وقد وسلم عليه هللا صلى النبي عند كانوا قريش

 أنه ، عروة عن حدثه عروة بن ھشام إن:  مالك قال. اآلية ھذه نزلت ففيه ، عنه فأعرض ، كالمه عليه عبدهللا يقطع أن وسلم

 النبي وعند ، استدنني محمد يا:  يقول فجعل وسلم عليه هللا صلى النبي إلى جاء ؛ مكتوم مأ ابن في} َوَتَولَّى َعَبسَ { نزلت:  قال

:  ويقول ، اآلخر على ويقبل عنه يعرض وسلم عليه هللا صلى النبي فجعل ، المشركين عظماء من رجل وسلم عليه هللا صلى

 الترمذي وفي". وتولى عبس: " هللا فأنزل ؛" بأسا تقول بما أرى ما والدمي ال: " فيقول ؟" بأسا أقول بما ترى ھل ، فالن يا"

 عن أبيه عن عروة بن ھشام على عرضنا ما ھذا قال ، أبي حدثني ، األموي سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا:  قال مسندا

 رسول يا:  ليقو ، فجعل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتى ، األعمى مكتوم أم ابن في" وتولى عبس" نزلت:  قالت عائشة،

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فجعل ، المشركين عظماء من رجل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وعند ، أرشدني هللا

 .غريب حديث ھذا:  قال ؛ نزلت ھذا ففي ؛ ال:  فيقول" بأسا أقول بما أترى: " ويقول ، اآلخر على ويقبل ، عنه يعرض

 مكتوم، أم بن عمرو:  ويقال. مكتوم أم بن عبدهللا عن وتوليه إعراضه في وسلم عليه هللا صلى يهلنب هللا من عتاب اآلية -الثانية

 رضي خديجة خال ابن وھو ، األصم بن زائدة بن قيس ابن ھو:  ھذا وعمرو ، مخزوم بن عامر بنت عاتكة مكتوم أم واسم

 إنه علمائنا قول أما:  العربي ابن قال. المغيرة بن الوليد كان يقال ، المشركين عظماء من برجل عنه تشاغل قد وكان. عنھا هللا

 ذلك ، الدين يتحققوا لم الذين المفسرين من وجھل باطل كله وھذا والعباس خلف بن أمية إنه آخرون قال فقد المغيرة بن الوليد

 ، كافرين موتھما وكان ، معه حضرا وال معھما حضر ما ، بالمدينة كان مكتوم أم وابن بمكة كانا والوليد خلف بن أمية أن

 .أحد مع وال ، مفردا عنده حضر وال ، المدينة أمية قط يقصد ولم ، ببدر واآلخر ، الھجرة قبل أحدھما
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 قوي وقد ، تعالى هللا إلى يدعوھم قريش وجوه من حضره بمن مشتغل وسلم عليه هللا صلى والنبي مكتوم أم ابن أقبل - الثالثة

 علمني هللا رسول يا:  فقال أعمى وھو مكتوم أم ابن فجاء ، قومھم من وراءھم من إسالم إسالمھم في وكان إسالمھم في طمعه

 هللا صلى هللا رسول وجه في الكراھة ظھرت حتى ، بغيره مشتغل أنه يدري وال ، النداء ويكثر يناديه وجعل ، هللا علمك مما

 فنزلت ، عنه وأعرض فعبس ؛ والعبيد والسفلة العميان أتباعه إنما:  ھؤالء يقول:  نفسه في وقال ، كالمه لقطعه وسلم عليه

 بمن مرحبا: " ويقول رداءه له يبسط مكتوم أم ابن رأى إذا ذلك بعد وسلم عليه هللا صلى النبي فكان:  الثوري قال. اآلية

 يوم فرأيته:  أنس قال. اغزاھم غزوتين في مرتين المدينة على واستخلفه ؟" حاجة من ھل: " ويقول" . ربي فيه عاتبني

 .سوداء راية ومعه درع وعليه راكبا القادسية

 ، بغيره مشغول وسلم عليه هللا صلى النبي بأن عالما كان لو األدب سوء من كان مكتوم أم ابن فعله ما:  علماؤنا قال - الرابعة

 من خير الفقير المؤمن أن ليعلم أو ؛ صفةال أھل قلوب تنكسر ال حتى عاتبه وتعالى تبارك هللا ولكن ، إسالمھم يرجو وأنه

 في طمعا األغنياء على اإلقبال وھو ، اآلخر األمر من وأولى أصلح فقيرا كان وإن أولى المؤمن إلى النظر وكان ، الغني

 على اآلية} أَْسَرى هُ لَ  َيُكونَ  أَنْ  لَِنِبيٍّ  َكانَ  َما{:  تعالى قوله يخرج ھذا وعلى ، المصلحة من نوعا أيضا ذلك كان وإن ، إيمانھم

:  قال كما ؛ اإليمان من مكتوم ابن قلب في كان بما ثقة ، الرجل تأليف وسلم عليه هللا صلى النبي قصد إنما:  وقيل. تقدم ما

 " .وجھه على النار في هللا يكبه أن مخافة ، منه إلي أحب وغيره الرجل ألصل إني"

 أن يقوده كان الذي إلى أشار ألنه ؛ عنه وأعرض مكتوم أم البن وسلم عليه هللا صلى النبي عبس إنما:  زيد ابن قال - الخامسة

 ھذا ومع. منه جفاء نوع ھذا في فكان ، يعلمه حتى وسلم عليه هللا صلى النبي يكلم أن إال وأبى ، مكتوم أم ابن فدفعه ، يكفه

 عبست:  يقل ولم له تعظيما ، الغائب عن اإلخبار بلفظ }َوَتَولَّى َعَبسَ {:  وسلم عليه هللا صلى نبيه على حقه في هللا أنزل

كَّى{ مكتوم أم ابن يعني} لََعلَّهُ { يعلمك أي} ُيْدِريكَ  َوَما{:  فقال له تأنيسا الخطاب بمواجھة عليه أقبل ثم. وتوليت  بما} َيزَّ

" لعله" في الضمير:  وقيل. عنه الجھل ظلمة وزوال ، دينه في طھارة يزداد بأن ، والدين القرآن من إياه تعليمه منك استدعى

 فيه طمعت ما أن يدريك وما الحق قبول إلى الذكرى فتقربه ، يذكر أو باإلسالم يتزكى أن في طمعت إذا إنك يعني للكافر

 نآأ:  التقدير" وتولى عبس" عليه دل محذوف بفعل متعلقة" أن"فـ االستفھام على بالمد" األعمى جاءه آأن" الحسن وقرأ. كائن

 .العامة قراءة وھي ، الخبر قراءة على عليه يوقف وال ،" وتولى" على القراءة ھذه على فيوقف ؟ وتولى عنه أعرض جاءه

ُھمْ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َتْطُردِ  َوال{:  األنعام سورة في تعالى قوله العتاب في اآلية ھذه نظير -السادسة  قول وكذلك} َواْلَعِشيِّ  ِباْلَغَداةِ  َربَّ

ْنَيا اْلَحَياةِ  ِزيَنةَ  ُتِريدُ  َعْنُھمْ  َعْيَناكَ  َتْعدُ  َوال{:  الكھف سورة يف  .أعلم وهللا ، مثله كان وما} الدُّ

كَّرُ  أَوْ { ْكَرى َفَتْنَفَعهُ { تقول بما يتعظ} َيذَّ  عاصم وقرأ". يزكى" على عطفا ، العين بضم" فتنفعه" العامة وقراءة. العظة أي} الذِّ

 كقوله ؛ موجب غير ألنه ، لعل جواب على ، حبيش بن وزر السلمي قراءة وھي. نصبا" فتنفعه" وعيسى قإسحا أبي وابن

لَعَ {:  قال ثم} اأْلَْسَبابَ  أَْبلُغُ  لََعلِّي{:  تعالى  .} َفاطَّ

ا{ -5  .}اْسَتْغَنى َمنِ  أَمَّ

ى لَهُ  َفأَْنتَ { -6  .}َتَصدَّ



137 

 

كَّى أاَلَّ  َعلَْيكَ  َما{ -7  .}َيزَّ

اوَ { -8  .}َيْسَعى َجاَءكَ  َمنْ  أَمَّ

 .}َيْخَشى َوُھوَ { -9

 .}َتلَھَّى َعْنهُ  َفأَْنتَ { -10

ا{:  تعالى قوله :  والتصدي. لكالمه وتصغي ، له تعرض أي} َتَصدَّى لَهُ  َفأَْنتَ { وغنى ثروة ذا كان أي} اْسَتْغَنى َمنِ  أَمَّ

 :  الراعي قال ؛ اإلصغاء

 األساور إليه يحني الدجي جسرا...  جبينه كأن ضاح لو تصدي

:  وقيل. الظرف على نصب ، قبالتھا أي داره صدد داري:  يقال ؛ قبالتك وصار ، استقبلك ما وھو ، الصد من تتصدد وأصله

" تصدى" العامة وقراءة. المعارضة:  والمصاداة ، للماء العطشان يتعرض كما له تتعرض أي. العطش وھو الصدى من

كَّى أاَلَّ  َعلَْيكَ  َوَما{. اإلدغام على بالتشديد محيصن وابن نافع وقرأ. تخفيفا الثانية لتاءا طرح على ، بالتخفيف  يھتدي ال أي} َيزَّ

ا{. البالغ إال عليك ما ، رسول أنت إنما ، يؤمن وال الكافر ھذا  يخاف أي} َيْخَشى َوُھوَ {  العلم يطلب} َيْسَعى َجاَءكَ  َمنْ  َوأَمَّ

. عنه تشاغلت أي:  ألھى الشيء عن لھيت:  يقال ؛ تتلھى وأصله. بغيره وتشغل بوجھك عنه تعرض أي} َتلَھَّى َعْنهُ  َفأَْنتَ {. هللا

 .بمعنى:  وتليتُ  عنه ولھيتُ . التغافل:  والتلھي

َھا َكالَّ { -11  .}َتْذِكَرةٌ  إِنَّ

 .}َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ { -12

َمةٍ  ُصُحفٍ  فِي{ -13  .}ُمَكرَّ

 .}مطھرة مرفوعة{ -14

 .}َسَفَرةٍ  بِأَْيِدي{ -15

 .}َبَرَرةٍ  ِكَرامٍ { -16

َھا َكالَّ {:  تعالى قوله  من:  مثلھا بعدھا تفعل ال أي ؛ الفريقين مع تفعل كما األمر ما أي ؛ وزجر ردع كلمة" كال"} َتْذِكَرةٌ  إِنَّ

 ولو ، تقدم كما األولى ترك كان وسلم عليه هللا صلى النبي من جرى والذي. الفقير المؤمن عن وإعراضك ، الغني على إقبالك

 تبتدئ ثم" تلھي" على تقف أن ويجوز. جائز:  الوجه ھذا على" كال" على والوقف. القشيري قاله ؛ يبعد لم صغيرة على حمل

َھا{. حقا معنى على" كال"  اتعظ أي} َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ { للخلق وتبصرة موعظة أي} َتْذِكَرةٌ { القرآن آيات أو السورة أي} إِنَّ

 ولو ، التذكرة لفظ على أخرجه ، تذكرة القرآن جعل لما أنه إال مذكر والقرآن ، القرآن أي" إنھا: " الُجرجاني قال. بالقرآن
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 كان أي" ذكره شاء فمن: " قوله القرآن أراد أنه على ويدل". تذكرة إنه كال: " آخر موضع في تعالى قال كما ؛ لجاز ذكره

:  تعالى قوله في عباس ابن عن الضحاك وروى. والوعظ الذكر معنى في التذكرة ألن ، الضمير وذكر ؛ ناس يرغ له حافظا

َمةٍ { صحيفة جمع} ُصُحفٍ  فِي{:  فقال جاللته عن أخبر ثم. ألھمه وتعالى تبارك هللا شاء من قال} َذَكَرهُ  َشاءَ  َفَمنْ {  عند أي} ُمَكرَّ

 أو ، الحفظة كرام بھا نزل ألنھا" مكرمة: " وقيل. والحكم العلم من فيھا لما الدين في" كرمةم: " الطبري. السدي قاله ؛ هللا

 المراد:  وقيل. صاحبه كرامة من الكتاب كرامة ألن ؛ كريم من نزلت ألنھا "مكرمة: " وقيل. المحفوظ اللوح من نازلة ألنھا

ُحفِ  لَفِي َھَذا إِنَّ {:  دليله ؛ األنبياء كتب :  وقيل. هللا عند القدر رفيعة} َمْرفُوَعةٍ {. } َوُموَسى إِْبَراِھيمَ  ُصُحفِ . ولَىاأْلُ  الصُّ

. والقدر الذكر مرفوعة:  الطبري. سالم بن يحيى قاله ، السابعة السماء في مرفوعة:  وقيل. وتعالى تبارك عنده مرفوعة

 قول معنى وھو. الكفار ينالھا أن عن مصانة:  وقيل. نسد كل من:  الحسن قال} ُمَطھََّرةٍ {. والتناقض الشبه عن مرفوعة: وقيل

 فھي يقرؤونھا صحف في للمالئكة أثبت القرآن أي:  وقيل. المشركين على تنزل أن من مطھرة:  أيضا الحسن وعن. السدي

. بمعصية يتدنسوا لم رةبر فھم ، رسله وبين بينه سفراء هللا جعلھم الذين المالئكة أي} َسَفَرةٍ  ِبأَْيِدي{. مطھرة مرفوعة مكرمة

. أيضا مجاھد وقاله. كتبة:  قال" سفرة بأيدي" حملھا لمن التطھير تجعل مطھرة ھي:  قال عباس ابن عن صالح أبو وروى

:  ويقال. وكتبة كاتب:  كقولك ؛ سافر:  وأحدھم ، الكتب ھي التي ، األسفار في العباد ألعمال الكاتبون الكرام المالئكة وھم

 .أسفار وجمعه ، السفر ھو:  والكتاب ، تكتب أي سفرت

 أسفر:  يقال. ويوضحه الشيء يبين أنه معناه ألن ؛ سافر وللكاتب ، السين بكسر ، سفر للكتاب قيل وإنما:  الزجاج قال

. بينھم أصلحت:  سفارة أسفر القوم بين سفرت ومنه:  قال. وجھھا عن النقاب كشفت إذا:  المرأة وسفرت ، أضاء إذا: الصبح

 :  وأنشد ، الفراء وقال

 مشيت إن بغش أمشي وال...  قومي بين السفارة أدع فما

: قتادة وقال. العبرانية بلغة ، سفراء للوراقين ويقال. وفقھاء فقيه مثل ، سفراء:  والجمع القوم بين والمصلح الرسول:  والسفير

} َبَرَرةٍ  ِكَرامٍ . َسَفَرةٍ  بِأَْيِدي{:  منبه بن وھب وقال. عباس ابن كقول أيضا وعنه. األسفار يقرؤون ألنھم ، القراء ھم:  ھنا السفرة

 كراما ، سفرة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب كان لقد:  العربي ابن قال. وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب ھم

 وال ، اإلطالق عند بالمالئكة صةمخصو لفظة ھي بل ، بھا المرادين قاربوا وال ، اآلية بھذه بمرادين ليسوا ولكن بررة،

 هللا رسول أن:  عنھا هللا رضي عائشة عن الصحيح في وروي. غيرھم متناولھا في معھم يدخل وال ، سواھم فيھا يشاركھم

 ، يتعاھده وھو يقرؤه الذي ومثل ؛ البررة الكرام السفرة مع ، له حافظ وھو القرآن يقرأ الذي مثل: " قال وسلم عليه هللا صلى

 عن كرام:  الحسن. الكلبي قال ؛ ربھم على كرام أي} ِكَرامٍ {. للبخاري واللفظ ، عليه متفق" أجران فله ، شديد عليه ھوو

 إذا آدم ابن مع يكونوا أن يتكرمون:  قال" كرام" في عباس ابن عن الضحاك وروى. عنھا أنفسھم يرفعون فھم ، المعاصي

 ، وكفرة كافر مثل بار جمع} َبَرَرةٍ {. أنفسھم منافع على غيرھم منافع يؤثرون أي:  وقيل. لغائطه تبرز أو ، بزوجته خال

 يبر وفالن ، صدق أي:  يمينه في فالن بر ومنه ، للصدق أھال كان إذا وبار بر:  يقال ؛ وفجرة وفاجر ، وسحرة وساحر

: تعالى قولة" الواقعة" سورة في مضى وقد .أعمالھم في  صادقون ،  مطيعون" بررة" فمعنى ؛ يطيعه أي:  ويتبرره خالقه
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هُ  ال. َمْكُنونٍ  ِكَتابٍ  فِي َكِريمٌ  لَقُْرآنٌ  إِنَّهُ { هُ  ال{. مكنون كتاب في البررة الكرام أنھم} اْلُمَطھَُّرونَ  إاِلَّ  َيَمسُّ  أنھم} اْلُمَطھَُّرونَ  إاِلَّ  َيَمسُّ

 .السورة ھذه في البررة الكرام

17- } َ  .}أَْكَفَرهُ  َما اأْلِْنَسانُ  قُتِل

 .}َخلََقهُ  َشْيءٍ  أَيِّ  ِمنْ { -18

َرهُ  َخلََقهُ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ { -19  .}َفَقدَّ

بِيلَ  ُثمَّ { -20 َرهُ  السَّ  .}َيسَّ

 .}َفأَْقَبَرهُ  أََماَتهُ  ُثمَّ { -21

 .}أَْنَشَرهُ  َشاءَ  إَِذا ُثمَّ { -22

ا َكالَّ { -23  .}أََمَرهُ  َما َيْقِض  لَمَّ

 كان ما:  قال مجاھد عن األعمش روى. الكافر واإلنسان. عذب:  وقيل. لعن أي" قتل" ؟} أَْكَفَرهُ  َما اأْلِْنَسانُ  تِلَ قُ {:  تعالى قوله

 قد وكان ، لھب أبي بن عتبة في نزلت:  قال عباس ابن عن الضحاك وروى. الكافر به عني فإنما} اأْلِْنَسانُ  قُِتلَ { القرآن في

 عتبة لعن أي" اإلنسان قتل" فيه ثناؤه جل هللا فأنزل ، النجم إال كله بالقرآن أمنت:  وقال ، رتدآ" والنجم" نزلت فلما ، أمن

 فوره من فخرج" الغاضرة أسد كلبك عليه سلط اللھم: " فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه ودعا ، بالقرآن كفر حيث

 أصبح ھو إن دينار ألف معه لمن فجعل ، وسلم عليه هللا صلى لنبيا دعاء تذكر الغاضرة إلى انتھى فلما ، الشام إلى بتجارة

 ھو فإذا ، وثب الرحال من دنا فلما ، األسد أقبل ذلك على ھم فبينما ، حول المتاع وجعلوا ، الرفقة وسط في فجعلوه ، حيا

 أي" : أكفره ما" عباس ابن عن لحصا أبو وروى. كان إال قط شيئا محمد قال ما:  وقال وبكى ندبه أبوه كان وقد ، فمزقه فوقه

 ؛ أظلمه ما هللا وأخزاه! أحسنه ما هللا قاتله:  قالوا شيء من تعجبوا إذا العرب وعادة ؛ تعجب" ما: " وقيل ؟ أكفره شيء

 على إليه إحسانه بكثرة معرفته مع ونعمه با أكفره ما:  وقيل. ھذا بعد ذكرنا ما لجميع اإلنسان كفر من اعجبوا:  والمعنى

. توبيخ استفھام فھو ؛ الكفر إلى دعاه شيء أي أي استفھام" ما: " وقيل! كفره أشد ما أي:  جريج ابن قال ؛ أيضا التعجب

 فيتكبر؟ الكافر ھذا هللا خلق شيء أي من أي} َخلََقهُ  َشْيءٍ  أَيِّ  ِمنْ {. استفھاما فتكون ، أي معنى وتحتمل ، التعجب تحتمل" ما"و

 خرج من يتكبر كيف:  الحسن قال!  ؟ نفسه في يغلط فلم} َخلََقهُ { جماد مھين يسير ماء من أي} ُنْطَفةٍ  ِمنْ {. لخلقه اعجبوا أي

َرهُ {. مرتين البول سبيل من  ، آرابه وسائر وعينيه ورجليه يديه قدر أي:  عباس ابن عن الضحاك روى كذا. أمه بطن في} َفَقدَّ

 ِمنْ  ُثمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخلََقكَ  ِبالَِّذي أََكَفْرتَ {:  قال كما فسواه أي" فقدره: " وقيل. سعيداو وشقيا ، وطويال وقصيرا ، ودميما وحسنا

اكَ  ُثمَّ  ُنْطَفةٍ  اكَ  َخلََقكَ  الَِّذي{:  وقال. } َرُجالً  َسوَّ  أن إلى ، علقة ثم نطفة ؛ حال إلى حال من أي أطوارا" فقدره: " وقيل. } َفَسوَّ

بِ  ُثمَّ {. خلقه تم َرهُ  يلَ السَّ  يسره:  مجاھد. أمه بطن من للخروج يسره:  ومقاتل والسدي وقتادة عطاء رواية في عباس ابن قال} َيسَّ

ا{:  دليله. ذلك له بين أي ؛ والشر الخير لطريق ِبيلَ  َھَدْيَناهُ  إِنَّ ْجَدْينِ  َوَھَدْيَناهُ { و} السَّ  عباس وابن وعطاء الحسن وقاله. } النَّ
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 بن بكر أبو وقال. اإلسالم سبيل:  زيد ابن. والسعادة الشقاء سبيل:  قال أيضا مجاھد وعن. عنه صالح يأب رواية في أيضا

 ".له خلق لما ميسر فكل اعملوا: " السالم عليه قوله دليله ؛ عليه وقدره له خلقه ما أحد كل على يسر طاھر

 قال ؛ والعوافي الطير تأكله األرض وجه على يلقي مما يجعله ولم ، إكراما فيه يواري قبرا له جعل أي} َفأَْقَبَرهُ  أََماَتهُ  ُثمَّ {

 بن صالح ھبيرة بن عمر قتل ولما:  عبيدة أبو قال. يقبر أن وأمر ، قبرا له جعل" : أقبره: " عبيدة أبو وقال. الفراء

 ھو القابر ألن ؛ قبره يقل ولم" أقبره: " وقال. دونكموه:  فقال ؛ صالحا أقبرنا:  عليه ودخلوا تميم بنو قالت ، عبدالرحمن

 :  األعشى قال ، بيده الدافن

 قابر إلى ينقل ولم عاش...  نحرھا إلى ميتا أسندت لو

 وأبتره ، البعير ذنب بترت:  العرب تقول ؛ قبرا له وجعل ، يقبر بحيث صيره أي:  هللا وأقبره ، دفنته إذا:  الميت قبرت:  يقال

 بعد أحياه أي} أَْنَشَرهُ  َشاءَ  إَِذا ُثمَّ {. طريدا صيره أي ، أطرده وهللا ، فالنا وطردت ، هللا ضبهوأع ، الثور قرن وعضبت ، هللا

 لغتان ، ألف بغير" نشره شاء" حمزة أبي بن وشعيب نافع عن حيوة أبو وروى. باأللف" أنشره" العامة وقراءة. موته

 :  عشىاأل قال ؛ ونشره الميت هللا أنشر:  يقال ؛ بمعنى فصيحتان

 الناشر للميت عجبا يا...  رأوا مما الناس يقول حتى

ا َكالَّ {:  تعالى قوله  َكالَّ {:  يقول عباس ابن وكان. به أمر ما أحد يقضي ال" : يقض لما: " وقتادة مجاھد قال} أََمَرهُ  َما َيْقِض  لَمَّ

ا  يقول كما:  األمر ليس أي ، وزجر ردع" كال: " قيل ثم .آدم صلب في عليه أخذ الذي بالميثاق يف لم} أََمَرهُ  َما َيْقِض  لَمَّ

. به أمرت ما قضيت قد يقول ربما} لَْلُحْسَنى ِعْنَدهُ  لِي إِنَّ  َربِّي إِلَى ُرِجْعتُ  َولَِئنْ {:  قال بالنشور أخبر إذا الكافر فإن ؛ الكافر

:  قوله في" ما"و. به أمر بما يعمل لم أي:  يقض لم حقا أي:  الحسن وقال. وبرسولي بي كافر ھو بل شيئا يقض لم كال:  فقال

ا{:  وقول} هللاَِّ  ِمنَ  َرْحَمةٍ  َفِبَما{:  تعالى كقوله ؛ للكالم عماد" لما"  .} َناِدِمينَ  لَُيْصِبُحنَّ  َقلِيلٍ  َعمَّ

:  األنباري ابن. له يقض لم بما أمره بل ، اإليمان من به أمره ما الكافر لھذا هللا يقض لما كال:  أي:  فوَرك ابن اإلمام وقال

 .حقا بمعنى ھذا على" كال" فـ ؛ جيد" نشره"و" أمره" على والوقف ، قبيح" كال" على الوقف

 .}َطَعاِمهِ  إِلَى اأْلِْنَسانُ  َفْلَيْنُظرِ { -24

ا{ -25 ً  اْلَماءَ  َصَبْبَنا أَنَّ  .}َصّبا

ً  اأْلَْرضَ  َشَقْقَنا ُثمَّ { -26  .}َشّقا

ً  فِيَھا اَفأَْنَبْتنَ { -27  .}َحّبا

28- } ً ً  َوِعَنبا  .}َوَقْضبا

29- } ً  .}َوَنْخالً  َوَزْيُتونا
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ً  َوَحَدائِقَ { -30  .}ُغْلبا

ً  َوَفاِكَھةً { -31  .}َوأَّبا

32- } ً  .}َوأِلَْنَعاِمُكمْ  لَُكمْ  َمَتاعا

 كيف فلينظر أي ؛ رزقه من يسر ما ذكر ، اإلنسان خلق ابتداء ثناؤه جل ذكر لما} َطَعاِمهِ  إِلَى اأْلِْنَسانُ  َفْلَيْنُظرِ {:  تعالى قوله

 أسباب له ھيأ وكيف ، حياته قوام ھو الذي طعامه هللا خلق كيف ليتدبر أي ؛ بالفكر القلب نظر النظر وھذا. طعامه هللا خلق

 وروى. ومخرجه مدخله إلى أي} َطَعاِمهِ  إِلَى اأْلِْنَسانُ  َفْلَيْنُظرِ {:  قاال ومجاھد الحسن عن وروي. للمعاد بھا ليستعد ، المعاش

 يا:  قلت" طعامك ما ضحاك يا: " وسلم عليه هللا صلى النبي لي قال:  قال الكالبي سفيان بن الضحاك عن خيثمة أبي ابن

 مثال آدم ابن من يخرج ما ضرب هللا فإن: " قال ؛ علمته قد ما إلى قلت" ماذا إلى يصير ثم: " قال ؛ واللبن اللحم! هللا رسول

 إلى فانظر وملحه قزحه وإن للدنيا مثال جعل آدم ابن مطعم إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  كعب بن أبي وقال" . لدنيال

 ما أنظر فيقول الملك يأتيه:  قال ؛ منه يخرج ما فينظر الخالء يدخل الرجل عن عمر ابن سألت:  الوليد أبو وقال" . يصير ما

  ؟ صار ما إلى به بخلت

ا{:  تعالى هقول ً  اْلَماءَ  َصَبْبَنا أَنَّ " أنا" يعقوب عن ورويس الكوفيون وقرأ ، االستئناف على ، بالكسر" إناء" العامة قراءة} َصّبا

 إلى" طعامه إلى اإلنسان فلينظر: " قال كأنه ؛ منه بدل فھو ، الطعام عن الترجمة على خفض موضع في" أنا"فـ ، الھمزة بفتح

 حال في ألنھا ؛ صببنا أنا ھو بإضمار" أنا" رفعت إن وكذلك. القراءة ھذه من" طعامه" على الوقف حسني فال" صببنا أنا"

 علي بن الحسين وقرأ. كان كذلك أي ، الطعام به فأخرجنا ، الماء صببنا ألنا:  المعنى:  وقيل. الطعام عن مترجمة رفعھا

 كناية فيھا أن إال ، أين" أني" معنى:  ويقال. تام" طعامه" على الوقف:  قال القراءة بھذه أخذ فمن ؟ كيف بمعنى ، فقال" أني"

 :  الكميت قال ؛ الماء صببنا وجه أي من:  وتأويلھا ؛ الوجوه عن

 ريب وال صبوة ال حيث من...  الطرب آبك أين ومن أني

ً  اأْلَْرضَ  َشَقْقَنا ُثمَّ {. واألمطار الغيث يعني" : صبا الماء صببنا" ً  فِيَھا َفأَْنَبْتَنا{ النباتب أي} َشّقا  وسلتا وشعيرا قمحا أي} َحّبا

ً { ويدخر يقصد ما وسائر ً  َوِعَنبا  مرة ظھوره بعد يقطع أي يقضب ألنه بذلك ، سمو:  الحسن عن ، والعلف القت وھو} َوَقْضبا

 وألنه:  النخل من يقضب ألنه الرطب ھو:  عباس ابن وقال. القضب القت يسمون مكة وأھل:  وثعلب القتبي قال. مرة بعد

 فإذا ، بالسين:  وقيل. الرطبة الفِْصفِْصة القضب:  الخليل وقال. الرطب القت وھو الفصفصة أنه:  أيضا وعنه. قبله العنب ذكر

 ، قضبا:  ويقال. قسي أو سھام منھا ليتخذ ، الشجرة أغصان من يقضب ما على يقع اسم:  والقضب:  قال. قت فھو يبست

 ، الرطبة والقضب والقضة:  الصحاح وفي. أصلھا فينبت تقطع التي البقول وسائر والكراث القت مثل ، يقضب ام جميع يعني

ً {. مقضبة فيه ينبت الذي والموضع ، بالفارسية اإلسفست وھي } َوَحَداِئقَ { النخيل يعني} َوَنْخالً { الزيتون شجرة وھي} َوَزْيُتونا

. بحديقة فليس عليه يحط لم وما ، حداقة فھو شجر أو نخيل من عليه أحيط شيء وكل:  الكلبي قال. حديقة وأحدھا بساتين أي

} ً  :  العجاج قال ؛ جميعا إال يلتفت ال ، العنق مصمت ألنه ؛ األغلب:  لألسد ويقال ، غلباء شجرة:  يقال ؛ شجرھا عظاما} ُغْلبا
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 األغلب مثل صرت حتى والرأس...  َصلَبي ألوي البين يوم زلت ما

 : كرب معدي بن عمرو قال قال ؛ فاستعير الرقاب:  بالغلب الوصف في واألصل. الرقبة غليظ كان إذا الغلب بين أغلب رجلو

 ِجالال الكحيل من ُكِسين بزل...  كأنھم الرقاب ُغلب بھا يمشي

 .بالبعض البعض وألتف بلغ:  العشب وأغلولب. غلب وحدائق ملتفة:  غلباء وحديقة

 وعن. الكرام النخل:  الغلب:  زيد وابن قتادة. الطوال أيضا وعنه. الغالظ وھي وغلباء أغلب جمع:  الغلب:  عباس ابن قال

 كالتين األشجار ثمار من الناس تأكله ما أي} َوَفاِكَھةً {. ملتفة:  مجاھد. والجذوع األوساط عظام:  وعكرمة أيضا زيد ابن

ً { وغيرھما والخوخ  يأكله ال مما ، األرض أنبتت ما كل:  األب:  والحسن عباس ابن قال ، العشب من البھائم تأكله ما ھو} َوأَّبا

 :  وسلم عليه هللا صلى النبي مدح في الشاعر قول ومنه ؛ الحصيد ھو اآلدميون يأكله ما ، الناس

 واألبا الحصيدة هللا ينبت بھا...  الصبا ريحھا ميمونة دعوة له

 :  قال ؛ أخوان:  واألم واألب. وينتجع يوم أي يؤب ألنه ؛ أبا سمي إنما:  وقيل

 والمكرع به األب ولنا...  دارنا ونجد قيس جذمنا

:  قال عباس ابن قول عليه يدل. النبات ھو:  رزين أبو قال وكذا. األرض وجه على ينبت شيء كل:  واألب:  الضحاك وقال

 .واألنعام الناس يأكل مما األرض تنبت ما:  األب

 عباس ابن عن محكي وھو. خاصة التين ھو:  الضحاك وقال. الرطبة الثمار:  األب:  طلحة أبي وابن يضاأ عباس ابن وعن

 :  الشاعر قال ؛ أيضا

 يقدر عندھم واألب م...  للسوا مرتع لھم فما

 .يابسھا واألب ، الثمار رطب:  الفاكھة:  وقيل. الفاكھة سوى نبات كل ھو:  الكلبي

 تقلني أرض وأي تظلني سماء أي:  فقال واألب الفاكھة تفسير عن عنه هللا رضي الصديق بكر أبو لسئ:  التيمي إبراھيم وقال

 .أعلم ال ما هللا كتاب في:  قلت إذا

 كانت عصا رفع ثم ؟ األب فما ، عرفناه قد ھذا كل:  قال ثم اآلية ھذه قرأ عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمعت:  أنس وقال

 ، الكتاب ھذا من لكم بين ما اتبعوا:  قال ثم ؟ األب ما تدري أال عمر أم ابن يا عليك وما ، التكلف هللا لعمر ھذا:  وقال بيده

" . سبع على  فاسجدوا ، سبع من ورزقتم ، سبع من خلقتم: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن وروي. فدعوه ال وما

:  تعالى قوله وھو ، سبع من والرزق ، اآلية} ُمْضَغةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  َعلََقةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ْطَفةٍ نُ  ِمنْ { يعني" سبع من خلقتم: " بقول أراد وإنما

ً  فِيَھا َفأَْنَبْتَنا{ ً  َحّبا  به تختص مما وأنه ، آدم البن برزق ليس أنه على يدل وھو" وأبا: " قال ثم" وفاكھة: " قوله إلى} َوِعَنبا
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ً {. أعلم وهللا. البھائم  مثل ضرب وھذا. الحيوانات لجميع إمتاع األشياء ھذه إنبات ألن ، المؤكد المصدر على نصب} لَُكمْ  َمَتاعا

 عليھم آمتنانا ويتضمن. موضع غير في بيانه تقدم كما ، دثوره بعد الزرع كنبات ، قبورھم من الموتى لبعث تعالى هللا ضربه

 .أيضا موضع غير في مضى وقد ، به أنعم بما

ةُ  َجاَءتِ  َفإَِذا{ -33 اخَّ  .}الصَّ

 }أَِخيهِ  ِمنْ  اْلَمْرءُ  َيفِرُّ  َيْومَ { -34

هِ { -35  .}َوأَبِيهِ  َوأُمِّ

 .}َوَبنِيهِ  َوَصاِحَبتِهِ { -36

 .}ُيْغنِيهِ  َشأْنٌ  َيْوَمئِذٍ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ { -37

 .}ُمْسفَِرةٌ  َيْوَمئِذٍ  ُوُجوهٌ { -38

 .}ُمْسَتْبِشَرةٌ  َضاِحَكةٌ { -39

 .}َغَبَرةٌ  َعلَْيَھا َيْوَمئِذٍ  ُجوهٌ َووُ { -40

 .}َقَتَرةٌ  َتْرَھقَُھا{ -41

 }اْلَفَجَرةُ  اْلَكَفَرةُ  ُھمُ  أُولَئِكَ { -42

ةُ  َجاَءتِ  َفإَِذا{:  تعالى قوله اخَّ  أمتن مما وباإلنفاق ، الصالحة باألعمال له ليتزودوا ، المعاد أمر ذكر المعاش أمر ذكر لما} الصَّ

 ما إال تسمع فال تصمھا أي:  األسماع تصخ ، الثانية النفخة وھي ، القيامة عنھا تكون التي الصيحة:  ةوالصاخ. عليھم به

 ومنه ، إليه استمع أي:  كذا إلى أصاخ:  قولك من ، األسماع لھا تصيخ:  قالوا المفسرين من ناس وذكر. لألحياء به يدعى

 :  الشاعر وقال" . واإلنس الجن إال الساعة من اشفق الجمعة يوم مصيخة وھي إال دابة من ما: " الحديث

 للمنشد المنشد إصاخة...  أسماعه للنبأة يصيخ

 صيحة:  الصاخة:  الخليل قال ، األول القول فمقتضاھا اللغة فأما ، للقدماء التسليم جھة على يؤخذ وھذا:  العلماء بعض قال

 إذا:  بالحجر صخه من مأخوذة ھي:  وقيل. الشديد الصك:  اللغة في الكلمة وأصل. وقعتھا بشدة تصمھا أي صخا اآلذان تصخ

 :  الراجز قال صكه

 بالجالمد كالصك جالدة...  تجالدي أن لك ھل جارتي يا
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 إذا:  فالنا فالن صخ من وأحسبه:  الطبري. الداھية وھي ، البائتة وباتتھم الصاخة صختھم:  العرب قول الباب ھذا ومن

 حديثي بعض قال لقد حتى ، الفصاحة بديع من وھذا ، لمسمعة وإنھا ، الصمم تورث التي الصاخة:  العربي ابن قال. أصماه

 :  األزمان حديثي األسنان

 أسمعا كان وإن الناعي بك أََصمَّ 

 :  آخر وقال

ني ھم أََضمَّ  الصمما يورث بسر سمعتم فھل...  فرقتھم أيام ِسرُّ

 .اآلخرة أمور وتسمع ، الدنيا عن تصم لمسمعة القيامة صيحة إن هللا لعمر

 مواالة من أي ؛ أخيه من فيه يھرب الذي اليوم ھذا في الصاخة تجيء أي ، يھرب أي} أَِخيهِ  ِمنْ  اْلَمْرءُ  َيفِرُّ  َيْومَ {:  تعالى قوله

 عن يشغله أي} ُيْغِنيهِ  َشأْنٌ  َمِئذٍ َيوْ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ {:  بعده قال كما ؛ بنفسه الشتغاله ، لذلك يتفرغ ال ألنه ؛ ومكالمته أخيه

 أنھم لعلمه:  وقيل. الشدة من فيه ھو ما يروا لئال:  وقيل. التبعات من بينھم لما ، إياه مطالبتھم من حذرا يفر إنما:  وقيل. غيره

ً  َمْولىً  َعنْ  َمْولىً  ُيْغِني ال َيْومَ {:  قال كما ؛ شيئا عنه يغنون وال ينفعونه ال  منھم يفر:  األبھري طاھر بن عبدهللا لوقا. } َشْيئا

 اعتمد لما الدنيا في ذلك له ظھر ولو ، عنه والھموم الكروب تلك كشف يملك من إلى ، حيلتھم وقلة عجزھم من له تبين لما

 .تعالى ربه سوى شيئا

 عليه وإبراھيم ، أمه من وسلم عليه هللا صلى النبي ويفر ، ھابيل أخيه من قابيل يفر:  قال عباس ابن عن الضحاك وذكر

 القيامة يوم يفر من أول:  الحسن وقال. بنيه سوأة من وآدم ، امرأته من ولوط ، ابنه من السالم عليه ونوح ، أبيه من السالم

 وھذا فيھم نزلت اآلية ھذه أن فيرون:  قال. لوط امرأته من يفر من وأول ؛ نوح ابنه من يفر من وأول ، إبراھيم:  أبيه ، من

 هللا صلى رسول سمعت:  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن مسلم صحيح في. } ُيْغِنيهِ  َشأْنٌ  َيْوَمِئذٍ  ِمْنُھمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ {. التبرؤ فرار

 إلى بعضھم ينظر جميعا والنساء الرجال! هللا رسول يا ، قلت" غرال عراة حفاة القيامة يوم الناس يحشر: " يقول وسلم عليه

 هللا صلى النبي أن:  عباس ابن عن. الترمذي خرجه" . بعض إلى بعضھم ينظر أن من أشد األمر ، عائشة يا: " قال ؟ بعض

" فالنة يا: " قال ؟ بعض عورة بعضنا يرى أو ، بعضنا أينظر:  امرأة فقالت" غرال عراة حفاة يحشرون: " قال وسلم عليه

. األقرباء عن يشغله حال أي ؛ المعجمة بالغين العامة وقراءة .صحيح حسن حديث:  قال" . يغنيه شأن يومئذ منھم امرئ لكل"

 عن ويصده يصرفه:  يعنيه:  القتبي وقال. أمره يعنيه أي ؛ معجمة غير وعين ، الياء بفتح" يعنيه" وحميد محيصن ابن وقرأ

 :  خفاف قال ؛ السفيه عن واعن أصرفه أي:  وجھك عني أعن:  يقال ومنه ، قرابته

 المحفل في والجھل الفحش عن...  مالك يبن حرب سيعنيك

"  َضاِحَكةٌ . " المؤمنين وجوه وھي ، والنعيم الفوز من مالھا علمت قد ، مضيئة مشرقة أي} ُمْسفَِرةٌ  َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ {:  تعالى قوله

 في اغبرت ما طول من" سفرةم: " الخراساني عطاء وقال. الكرامة من هللا آتاھا بما أي" :  ُمْسَتْبِشَرةٌ . " فرحة مسرورة أي

 من: " الحديث في روي لما ؛ الليل قيام من:  عباس ابن. الوضوء آثار من:  الضحاك. نعيم أبو ذكره. ثناؤه جل هللا سبيل



145 

 

} َتْرَھقَُھا{ ودخان غبار أي} َغَبَرةٌ  َعلَْيَھا َيْوَمِئذٍ  َوُوُجوهٌ {. أضاء إذا الصبح أسفر:  يقال" بالنھار وجھه حسن بالليل صالته كثرت

 جمع ، الغبار:  العرب كالم في والقتر. وشدة ذلة:  أيضا وعنه. عباس ابن قال كذا. وسواد كسوف أي} َقَتَرةٌ { تغشاھا أي

 :  الفرزدق وأنشد ؛ عبيد أبي عن ، القترة

 والقترا الرايات فوقه ترى موج...  يتبعه الملك برداء متوج

 ارتفعت ما:  القترة ، أسلم بن زيد وقال. الكفار وجوه في التراب ذلك حول القيامة يوم اباتر صارت إذا البھائم إن:  الخبر وفي

 ، فاجر جمع} اْلَفَجَرةُ { كافر جمع} اْلَكَفَرةُ  ُھمُ  أُولَِئكَ {. واحد:  والغبرة والغبار ، األرض إلى انحطت ما:  والغبرة ، السماء إلى

 ، الميل:  وأصله. كذب أي:  وفجر ، فسق أي:  فجورا فجر] : يقال[ ؛ الفاسق:  وقيل. تعالى هللا على المفتري الكاذب وھو

 .وحده  والحمد. فيه والكالم بيانه مضى وقد. المائل:  والفاجر
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ْحَمنِ  ْهللاِ  بِْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

 التكوير سورة

 آية وعشرون تسع وھي. الجميع قول في مكية

" عين رأي كأنه" القيامة يوم إلي ينظر أن سره من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال : قال عمر ابن عن:  الترمذي وفي

 ].غريب[ حسن حديث ھذا:  قال" . انشقت السماء وإذا ، انفطرت السماء وإذا ، كورت الشمس إذا فليقرأ

ْحَمنِ  ْهللاِ  ِبْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

َرتْ  الشَّْمسُ  إَِذا{ -1  .}اْنَكَدَرتْ  النُُّجومُ  اَوإِذَ { -2. }ُكوِّ

لَتْ  اْلِعَشارُ  َوإَِذا{ -4. }ُسيَِّرتْ  اْلِجَبالُ  َوإَِذا{ -3  .}ُعطِّ

َرتْ  اْلبَِحارُ  َوإَِذا{ -6. }ُحِشَرتْ  اْلُوُحوشُ  َوإَِذا{ -5  .}ُسجِّ

َجتْ  النُّفُوسُ  َوإَِذا{ -7  .}ُسئِلَتْ  اْلَمْوُؤوَدةُ  َوإَِذا{ -8. }ُزوِّ

ُحفُ  َوإَِذا{ -10. }قُتِلَتْ  بٍ َذنْ  بِأَيِّ { -9  .}ُنِشَرتْ  الصُّ

َماءُ  َوإَِذا{ -11 َرتْ  اْلَجِحيمُ  َوإَِذا{ -12. }ُكِشَطتْ  السَّ  .}ُسعِّ

 .}أَْحَضَرتْ  َما َنْفسٌ  َعلَِمتْ { - 14. }أُْزلَِفتْ  اْلَجنَّةُ  َوإَِذا{ -13

َرتْ  الشَّْمسُ  إَِذا{:  تعالى قوله  قتادة وقاله. ضوئھا ذھاب:  والحسن. العرش في إدخالھا:  ھاتكوير:  عباس ابن قال} ُكوِّ

 وقال. فتمحى تلف ، العمامة تكوير مثل كورت:  عبيدة أبو. عورت:  جبير بن سعيد. أيضا عباس ابن عن وروي:  ومجاھد

 .سقط أي ؛ فتكور كورته:  ومنه ؛ بھا رمي كورت: " خيثم بن الربيع

 ثم ، ضوءھا ويمحى تكور فھي وجمعھا الثھا أي يكورھا رأسه على العمامة كار من وذمأخ ، الجمع:  التكوير وأصل:  قلت

 أبو وقال. وتناثرت تھافتت أي} اْنَكَدَرتْ  النُُّجومُ  َوإَِذا{. نكست:  كورت:  صالح أبي وعن. أعلم وهللا. البحر في بھا يرمى

 :  اصقر يصف العجاج قال. انكسرت إذا العقاب تنصب كما أنصبت:  عبيدة

 كسر البازي إذا البازي تقضِّيَ ...  فانكدر فضاء خربان أبصر

 في سقط إال نجم يومئذ السماء في يبقى ال: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عباس ابن عن صالح أبو وروى

:  قال عباس ابن عن الضحاك وروى. األرض يعني ،" العليا وأصاب لقيت مما السابعة األرض أھل يفزع حتى ، األرض

 جاءت فإذا ، نور من مالئكة بأيدي السالسل وتلك ، نور من بسالسل واألرض السماء بين معلقة قناديل أنھا وذلك ؛ تساقطت
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 ألنه ؛ المالئكة أيدي من السالسل وتساقطت الكواكب تلك فتناثرت ، السموات في ومن األرض في من ، مات األولى النفخة

 ابن وعن. بضوئھا السماء في لظھورھا نجوما النجوم وسميت. آثارھا طمس انكدارھا يكون أن حتملوي. يمسكھا كان من مات

 .متقارب والمعنى. أماكنھا عن لزوالھا ضوء لھا يبق فلم تغيرت انكدرت:  أيضا عباس

 اْلِجَبالَ  ُنَسيِّرُ  َوَيْومَ {:  تعالى ولهق مثل وھو ؛ الھواء في وسيرت ، األرض من قلعت يعني} ُسيَِّرتْ  اْلِجَبالُ  َوإَِذا{:  تعالى قوله

 وتكون ، كالعھن وتكون سائال رمال أي مھيال كثيبا فتكون ، الحجارة منزلة عن تحولھا سيرھا:  وقيل. } َباِرَزةً  اأْلَْرضَ  َوَتَرى

 وقد. أمنا وال وجاع فيھا ترى ال صفصفا قاعا األرض وعادت. بشيء ليس الذي السراب مثل ، سرابا وتكون ، منثورا ھباء

لَتْ  اْلِعَشارُ  َوإَِذا{.  والحمد موضع غير في تقدم  التي أو عشراء الواحدة ؛ أوالدھا بطونھا في التي الحوامل النوق أي} ُعطِّ

 الشيء يسموا أن العرب عادة ومن. أيضا تضع وبعدما ، تضع حتى اسمھا ذلك يزال ال ثم ، أشھر عشرة الحمل في عليھا أتى

 قال ؛ اسمه بمتقدم ويسميه ، مھري وقربوا مھري ھاتوا:  قرح وقد لفرسه الرجل يقول ؛ ذلك جاوز قد كان وإن المتقدم باسمه

 :  عنترة

 األجرب جلد مثل جلدك فيكون...  أطمعته وما مھري تذكري ال

 :  أيضا وقال

 فمضاھا وسطھا مھري وحملت

 ألن ؛ المثل وجه على وھذا. القيامة حال إال أھلھا عطلھا وليس ، لعربا على تكون أعزما ألنھا ؛ بالذكر العشار خص وإنما

 واشتغل لعطلھا عشراء ناقة للرجل كان لو بحال القيامة يوم ھول أن ؛ المثل به أراد ولكن ، عشراء ناقة تكون ال القيامة في

 التي عشارھم وفيھا ، محشورة لدوابوا الوحوش ورأوا ، بعضا بعضھم وشاھد ، قبورھم من قاموا إذا إنھم:  وقيل. بنفسه

. اإلبل من أكثره وعيشھا مالھا ألن ؛ العشار بأمر العرب وخوطبت. أمرھا يھمھم ولم ، بھا يعبؤوا لم ، أموالھم أنفس كانت

 :  األعشى وقال. بأنفسھم الشتغالھم ، أھلھا عطلھا:  عطلت:  عباس ابن عن الضحاك وروى

 عشارا وإما مخاضا إما ة...  المصطفا المائة الواھب ھو

 :  آخر وقال

 ويزار له يھدي الغني وبيت...  ماله قل إذا مھجورا المرء ترى

 وعشار له شول سرحت إذا...  مزورھم مال الزوار ينفع وما

:  تعشبوا الناقة عشرت وقد. واوا التأنيث ھمزة من يبدلون ، وعشراوات عشار نوق ، عشراوان وناقتان ، عشراء ناقة:  يقال

. بالحامل السحاب تشبه والعرب ؛ يمطر فال الماء وھو فيه يكون مما يعطل السحاب:  العشار:  وقيل. عشراء صارت أي

. األكثر الناس من وعليه ، أشھر واألول. تزرع فال تعطل زرعھا يعشر التي األرض:  وقيل. تسكن فال تعطل الديار:  وقيل

 رواه. موتھا:  حشرھا:  عباس ابن وقال. وغيرھما وقتادة الحسن عن. الجمع:  الحشرو جمعت أي} ُحِشَرتْ  اْلُوُحوشُ  َوإَِذا{
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 كل يحشر:  قال أيضا عباس ابن وعن. القيامة يوم يوافيان فإنھما ، واإلنس الجن غير الموت:  شيء كل وحشر. عكرمة عنه

 من للجماء فيقتص ، بعض من البعضھ يقتص حتى تجمع أي:  غدا الوحوش تحشر:  عباس ابن قال. الذباب حتى شيء

 ومضى ، مستوفى" التذكرة" كتاب في بيناه وقد ، عكرمة عنه رواه مما أصح وھذا. فتموت ترابا كوني لھا يقال ثم ، القرناء

 من اليوم نفرتھا مع أنھا بھذا عني:  وقيل. آدم ببني فكيف حالھا ھذه كانت إذا الوحوش إن أي. بعضه" األنعام" سورة في

َرتْ  اْلِبَحارُ  َوإَِذا{. كعب بن أبي معناه قال. اليوم ذلك أھوال من الناس إلى غدا تنضم ، الصحاري في وتنددھا الناس  أي} ُسجِّ

:  اللغة في والساجر والمسجور مسجور وھو ، مألته إذا:  سجرا أسجره الحوض سجرت:  تقول والعرب ؛ الماء من ملئت

:  زمنين أبي ابن قال. والضحاك والحسن ومقاتل الكلبي وقاله. وملئت فاضت : سجرت:  خيثم بن الربيع وروى. المآلن

 على عذبھا أرسل:  وقيل. الحسن قول معنى وھو. واحدا شيئا فتصير بعض إلى بعضھا فيفيض ، ملئت حقيقته:  سجرت

 بأن وذلك:  قشيريال. واحدا بحرا فصارت فجرت أي:  ومجاھد الضحاك عن. امتألت حتى ، عذبھا على ومالحھا مالحھا

 فعمت ، البحار مياه تفجرت البرزخ ذلك رفع فإذا ،} َيْبِغَيانِ  ال َبْرَزخٌ  َبْيَنُھَما{:  تعالى قوله في ذكره الذي الحاجز هللا يرفع

 وابن وقتادة أيضا الحسن وعن. النار ألھل الحميم من واحدا بحرا صارت:  وقيل. واحدا بحرا البحار وصارت ، كلھا األرض

 اإليقاد عليه سلط وإذا أحميته إذا:  سجرا أسجره التنور سجرت من وھو:  القشيري. قطرة مائھا من يبقى فال تيبس:  يانح

 بتراب البحار مكان يمأل بأن ، واحدا بساطا كلھا واألرض البحار وتصير حينئذ الجبال وتسير الرطوبة من فيه ما نشف

:  قلت. نارا فتقلب ، بعض إلى بعضھا ، يفيض أن بعد الماء من تيبس يكون ؛ متفقة األقوال تكون وقد:  النحاس وقال. الجبال

 طالب أبي بن وعلي وأبي ووھب وسفيان وعطية وشمر زيد ابن وقال. أعلم وهللا ، القشيري ذكر كما ، حينئذ الجبال سير ثم

 ثم ، البحر في والنجوم والقمر الشمس هللا يكور:  عباس ابن قال. نارا فصارت أوقدت:  عنه الضحاك رواية في عباس وابن

 والنجوم والقمر الشمس ثناؤه جل هللا يأمر: " الحديث بعض في وكذا. نارا يصير حتى فتنفخه ، دبورا ريحا عليھا هللا يبعث

" . الكفار بھا يعذب التي ، الكبرى هللا نار فتلك ، نارا فتلك ، نارا فيسجرھا الدبور ثناؤه جل هللا يبعث ثم ، البحر في فينتثرون

 غير اآلن فھي ، البحار من قعور في جھنم تكون أن يحتمل ، أوقدت" سجرت" عباس ابن قول تفسير في قيل:  القشيري قال

 ثم ، نار البحر تحت تكون أن ويحتمل. أھلھا هللا يدخلھا نارا كلھا فصارت ، سجرت الدنيا أنقضت فإذا ، الدنيا لقوام مسجورة

 .نار في. نار البحر:  الخبر وفي. نارا فيصير كله رالبح هللا يوقد

 في الشمس تكون:  وقيل. القيامة يوم نارا يسجر بنحاس مطبقة آبار أسفله ، األرض وسط الروم بحر:  سعيد بن معاوية وقال

 من ويكون امةالقي يوم قبل الدنيا في يكون أن يجوز اآليات ھذه في ما جميع ثم. الشمس بحر نارا البحر فيكون ، البحر

 ال:  عمرو بن عبدهللا عن روي:  قلت. القيامة يوم في فيكون اآليات ھذه بعد وما ، القيامة يوم يكون أن ويجوز ، أشراطھا

 ضوء ذھب أسواقھم في الناس بينما:  القيامة يوم قبل من آيات ست:  كعب بن أبي وقال. جھنم طبق ألنه البحر بماء يتوضأ

 وقعت إذ كذلك ھم فبينما ، وتساقطت النجوم تناثرت إذ ينظرون كذلك ھم فبينما ، ودھشوا حيروافت النجوم وبدت الشمس

 إلى والجن الجن إلى اإلنس ففزعت ، منثورا ھباء فصارت ، واحترقت واضطربت فتحركت ، األرض وجه على الجبال

} ُحِشَرتْ  اْلُوُحوشُ  َوإَِذا{:  تعالى قوله لكفذ ؛ بعض في بعضھا وماج ، والطير والھوام والوحوش الدواب واختلطت ، اإلنس

 صدعة األرض تصدعت كذلك ھم فبينما ، تأجج نار ھي فإذا البحار إلى فانطلقوا ، بالخبر نأتيكم نحن:  لإلنس الجن قالت ثم

 معنى:  وقيل. مفأماتتھ ريح جاءتھم إذ كذلك ھم فبينما ، العليا السابعة السماء وإلى ، السفلي السابعة األرض إلى واحدة
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 وأبو" سجرت" كثير ابن وقرأ. حمراء أي:  سجراء عين:  قولھم من مأخوذ ؛ كالدم تصير حتى ، مائھا حمرة ھو" : سجرت"

 .أخرى بعد مرة منھا ذلك تكرير في حالھا عن إخبارا بالتشديد الباقون وقرأ. واحدة مرة حالھا عن إخبارا ، أيضا عمرو

َجتْ  فُوسُ النُّ  َوإَِذا{:  تعالى قوله  يقرن: " قال" زوجت النفوس وإذا" وسلم عليه هللا صلى النبي قال:  بشير بن النعمان قال} ُزوِّ

. الصالح مع الصالح ويقرن ، الفاجر مع الفاجر يقرن:  الخطاب بن عمر وقال" . كعمله يعملون كانوا قوم كل مع رجل كل

 وأصحاب ، زوج اليمين وأصحاب -  صنفا يعني - زوج السابقون ، ثالثة أزواجا الناس يكون حين ذلك:  عباس ابن وقال

 وعنه المنافقون وكذلك ، بالشياطين الكافر وقرن ، العين بالحور المؤمنين نفوس زوجت:  قال أيضا وعنه. زوج الشمال

 وأھل ، مثله لىإ والمتوسط ، مثله إلى الطاعة في المبرز فيضم ، النار وأھل الجنة أھل من بشكله شكل كل قرن: أيضا

 يضم:  وقيل. والنار الجنة في أشكالھا إلى قرنت النفوس وإذا:  والمعنى ؛ بمثله الشيء يقرن أن فالتزويج ؛ مثله إلى المعصية

: يدز بن عبدالرحمن وقال. } َوأَْزَواَجُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  اْحُشُروا{:  تعالى قال كما ، وسلطان ملك من يلزمه كان من إلى رجل كل

 قال وقد ؛ زوج والسابقون ، زوج الشمال وأصحاب ، زوج اليمين أصحاب ، بتزويج ليس أعمالھم أشباه على أزواجا جعلوا

َجتْ  النُّفُوسُ  َوإَِذا{:  عكرمة وقال. أشكالھم أي} َوأَْزَواَجُھمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  اْحُشُروا{:  ثناؤه جل  أي ؛ باألجساد األرواح قرنت} ُزوِّ

 من وكل ، بالمجوس والمجوس ، بالنصارى والنصارى ، باليھود اليھود:  بشيعته امرئ كل ألحق:  الحسن وقال. إليھا ردت

 بمن الغاوي يقرن:  وقيل. بالمؤمنين والمؤمنون ، بالمنافقين والمنافقون ، ببعض بعضھم يلحق هللا دون من شيئا يعبد كان

:  وقيل. والمؤمنين األنبياء من الطاعة إلى دعاه بمن المطيع ويقرن ، والعداوة البغض جھة على ، إنسان أو شيطان من أغواه

 .كالتزويج به الختصاصھا فصارت ، بأعمالھا النفوس قرنت

 لما بذلك سميت ، حية وھي تدفن الجارية وھي ؛ المقتولة الموؤودة} قُِتلَتْ  َذْنبٍ  ِبأَيِّ  ، ُسِئلَتْ  اْلَمْوُؤوَدةُ  َوإَِذا{:  تعالى قوله

 بن متمم وقال ؛ يثقله ال أي} ِحْفُظُھَما َيُؤوُدهُ  َوال{:  تعالى قوله ومنه ؛ تموت حتى يثقلھا أي فيوءدھا ، التراب من عليھا يطرح

 :  نويرة

 تمھد لم موسودة بآمتھا...  مفازة في مقبورة وموؤودة

 الحاجة مخافة إما الثانية. به البنات فألحقوا ، هللا بنات كةالمالئ إن يقولون كانوا إحداھما:  لخصلتين أحياء بناتھم يدفنون وكانوا

هُ  أَمْ {:  تعالى قوله عند ، المعنى ھذا" النحل" سورة في مضى وقد. واالسترقاق السبي من خوفا وإما ، واإلمالق  فِي َيُدسُّ

 :  فقال ، الفرزدق به خرافت حتى ، منه ويمنعون ، ھذا من يمتنعون منھم الشرف ذوو كان وقد. مستوفى} التَُّرابِ 

 يوأَد فلم الوئيد فأحيا...  الوائدات منع الذي ومنا

 في المرأة كانت:  عباس ابن وقال. موؤودة سبعين أحيا وقد اإلسالم فجاء. آبائھن من يشتريھن كان صعصعة جده يعني

 ، عليھا التراب وردت ، حفرةال في بھا رمت جارية ولدت فإن ، رأسھا على وتمخضت ، حفرة حفرت حملت إذا الجاھلية

 :  الراجز قول ومنه ، حبسته غالما ولدت وإن

 زميت ضامن صھر والقبر...  تموت ولدت إذ سميتھا
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. الفراء عن ؛ تزمته أشد وما ، أوقرھم أي الناس أزمت وفالن ، الزميت من أوقر الفسيق مثال والزميت ، الوقور الزميت

} ُسِئلَتْ  اْلَمْوُؤوَدةُ  َوإَِذا{:  بقوله وتوعدھم ، ذلك على هللا فعاتبھم ، كلبه ويغذو ، ابنته حدھمأ يقتل الجاھلية كانت:  قتادة وقال

 رسول يا:  فقال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى عاصم بن قيس جاء:  قال} ُسِئلَتْ  اْلَمْوُؤوَدةُ  َوإَِذا{:  تعالى قوله في عمر قال

 إبل، صاحب إني هللا رسول يا:  قال" رقبة منھن واحدة كل عن فأعتق: " قال ، الجاھلية يف لي كن بنات ثماني وأدت إني! هللا

 " .شئت إن بدنة منھن واحدة كل عن فأھد: " قال

:  الحسن قال ؟ ذنبك وما ؟ ضربت لم:  ضرب إذا للطفل يقال كما ، لقاتلھا توبيخ سؤال الموؤودة سؤال} ُسِئلَتْ {:  تعالى وقوله

 العلم أھل بعض وذكر. يضربونھا وكانوا ، ضربت ذنب بأي:  أسلم ابن وقال. ذنب بغير قتلت ألنھا ؛ قاتلھا يوبخ أن هللا أراد

 أي} َمْسُؤوالً  هللاَِّ  َعْھدُ  َوَكانَ {:  كقوله وھو:  قال. القتيل بدم يطلب كما يريد كأنه ؛ طلبت:  قال} ُسِئلَتْ {:  تعالى قوله في

 الموؤودة وإذا" صالح وأبي زيد بن جابر عن الضحا وأبو الضحاك وقرأ ؟ أوالدكم أين فقيل ، منھم طلبت فكأنھا. مطلوبا

 الموؤودة وإذا" يقرأ وكان عباس ابن قال ؛ عذر له يكون فال!  ؟ قتلتني ذنب بأي:  فتقول ، بأبيھا الجارية فتتعلق" سألت

 تقتل التي المرأة إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عباس ابن عن عكرمة وروى. أبي مصحف في ھو وكذلك" سألت

 عليه األول والقول" . قتلتني وھذه ، أمي ھذه ، رب يا فيقول ، بدمائه ملطخا ، بثدييھا ولدھا متعلقا القيامة يوم تأتي ولدھا

 توبيخ الموؤودة سؤال فكذلك ، ھمل والتبكيت التوبيخ جھة على} لِلنَّاسِ  قُْلتَ  أَأَْنتَ {:  لعيسى تعالى قوله مثل وھو ، الجمھور

 ، لھا ذنب ال أنه ظھر فإذا ، ذلك كان ذنب فبأي ، بذنب إال يصح ال مما ھذا ألن ؛ قتلھا عن سؤالھا من أبلغ وھو ، لوائدھا

 ال كينالمشر أطفال أن على بين دليل وفيه ، بالتشديد" قتلت" وقرئ. أعلم وهللا. قاتلھا على الحجة وظھور البلية في أعظم كان

 .بذنب إال يستحق ال التعذيب أن وعلى ، يعذبون

ُحفُ  َوإَِذا{:  تعالى قوله  فعل ما فيھا المالئكة كتبت التي األعمال صحف والمراد ، مطوية كانت أن بعد فتحت أي} ُنِشَرتْ  الصُّ

 َمالِ {:  فيقول ، فيھا ما يعلمف ، صحيفته على إنسان كل فيقف ، القيامة يوم في وتنشر ، بالموت تطوي ، وشر خير من أھلھا

 من الصحف تطايرت القيامة يوم كان إذا:  قال وداعة بن مرثد وروى. } أَْحَصاَھا إاِلَّ  َكِبيَرةً  َوال َصِغيَرةً  ُيَغاِدرُ  ال اْلِكَتابِ  َھَذا

 َسُمومٍ  فِي{ يده في الكافر صحيفة وتقع} الَِيةِ اْلخَ  اأْلَيَّامِ {:  قوله إلى} َعالَِيةٍ  َجنَّةٍ  فِي{ يده في المؤمن صحيفة فتقع ، العرش تحت

 يوم الناس يحشر: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھا هللا رضي سلمة أم عن وروي. }َكِريمٍ  َوال{ قوله إلى} َوَحِميمٍ 

 نشر: " قال ؟ شغلھم وما:  قلت" . سلمة أم يا الناس شغل: " قال ؟ بالنساء فكيف هللا رسول يا:  فقلت" عراة حفاة القيامة

 أما ، وطية نشرتان ھما:  العدوي الثوار أبي قول" اإلسراء"سورة في مضى وقد" . الخردل ومثاقيل الذر مثاقيل فيھا الصحف

 ِسكَ ِبَنفْ  َكَفى ِكَتاَبكَ  اْقَرأْ { نشرت بعثت إذا حتى ، طويت مت فإذا ، شئت ما فيھا فأمل المنشورة فصحيفتك آدم ابن يا حييت ما

ً  َعلَْيكَ  اْلَيْومَ   هللا رضي عمر وعن. نشرت القيامة يوم كان فإذا ، عمله صحيفة طويت المرء مات إذا:  مقاتل وقال. } َحِسيبا

 على ، مخففة" نشرت" عمرو وأبو وعاصم عام وابن نافع وقرأ. آدم ابن يا األمر يساق إليك:  قال قرأھا إذا كان أنه عنه

:  وقيل. المطيع وتبشير ، العاصي تقريع في للمبالغة ، النشر تكرار على ، بالتشديد الباقون. الحجة املقي ، واحدة مرة نشرت

 .عليه الشھداء والمالئكة اإلنسان من ذلك لتكرار
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َماءُ  َوإَِذا{:  تعالى قوله :  والقشط وغيره الكبش عن الجلد يكشط كما تكشط فالسماء ؛ التزاق شدة عن قلع:  الكشط} ُكِشَطتْ  السَّ

 تقول ال العرب ألن ؛ سلخته يقال وال جلده نزعت:  كشطا البعير وكشطت" قشطت السماء وإذا" عبدهللا قراءة وفي. فيه لغة

 تطوى:  وقيل. الشيء عن الغطاء ينزع كما مكانھا من تنزع فالسماء ؛ ذھب أي:  وانكشط ، جلدته أو كشطته إال البعير في

َماءَ  ْطِوينَ  َيْومَ {:  تعالى قال كما ِجلِّ  َكَطيِّ  السَّ  .أعلم وهللا. فطويت قلعت:  المعنى فكأن} لِْلُكُتِب◌ْ  السِّ

َرتْ  اْلَجِحيمُ  َوإَِذا{:  تعالى قوله  وقراءة. وأسعرتھا النار سعرت:  يقال. إحمائھا في وزيد للكفار فأضرمت قدت أو أي} ُسعِّ

 هللا غضب سعرھا:  قتادة قال. مرة بعد مدة أوقدت ألنھا بالتشديد رويسو ذكوان وابن نافع وقرأ. السعير من بالتخفيف العامة

 ، أحمرت حتى سنة ألف النار على أوقد: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن الترمذي وفي. آدم بني وخطايا

 .موقوفا وروي" ظلمةم سوداء فھي ، أسودت حتى سنة ألف عليھا أوقد ثم ، أبيضت حتى سنة ألف عليھا أوقد ثم

. موضعھا عن تزول أنھا ال ؛ منھا يقربون إنھم:  الحسن قال. المتقين من وقربت دنت أي} أُْزلَِفتْ  اْلَجنَّةُ  َوإَِذا{:  تعالى قوله

قِينَ  ةُ اْلَجنَّ  َوأُْزلَِفتِ {:  تعالى هللا قال القربة:  العرب كالم في والزلفى ؟ أزلفت:  زينت:  يقول زيد بن عبدالرحمن وكان  ،} لِْلُمتَّ

 .تقرب فالن وتزلف

َرتْ  الشَّْمسُ  إَِذا{ جواب وھذا. وشر خير من عملت ما يعني} أَْحَضَرتْ  َما َنْفسٌ  َعلَِمتْ {:  تعالى قوله  عمر قال. بعدھا وما} ُكوِّ

 َما َنْفسٌ  َعلَِمتْ { لغاب فلما ، قرآھا أنھما عنھما هللا رضي وعمر عباس ابن عن وروي. الحديث أجري لھذا عنه هللا رضي

 من أحضرت ما نفس علمت ، األشياء ھذه وكانت كورت الشمس إذا ھذا على فالمعنى ؛ القصة أجريت لھذا قاال} أَْحَضَرتْ 

 ما هللا وسيكلمه إال أحد من منكم ما: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال حاتم بن عدي عن الصحيحين وفي. عملھا

 ، النار فتستقبله ، يديه بين" قدم ما إال يرى فال منه أشأم وينظر" قدمه ما إال يرى فال منه أيمن فينظر ، ترجمان وبينه بينه

 َما َنْفسٌ  َعلَِمتْ {:  قوله على وقع" كورت الشمس إذ: " الحسن وقال" فليفعل تمرة بشق ولو النار يتقي:  أن منكم استطاع فمن

 الشَّْمسُ  إَِذا{:  تعالى قوله في عباس ابن عن زيد ابن وقال. أصح األول والقول. عمرو نفر زيد نفر إذا:  يقال كما} أَْحَضَرتْ 

َرتْ   بقول األولى الستة بينا وقد ؛ اآلخرة في وستة ، الدنيا في ستة:  خصلة عشرة اثنتا} أُْزلَِفتْ  اْلَجنَّةُ  َوإَِذا{:  قوله إلى}  ُكوِّ

 .كعب بن أبي

 .}اْلُخنَّسِ بِ  أُْقِسمُ  َفال{ -15

 .}اْلُكنَّسِ  اْلَجَوارِ { -16

 .}َعْسَعسَ  إَِذا َواللَّْيلِ { -17

ْبحِ { -18  .}َتَنفَّسَ  إَِذا َوالصُّ

 .}َكِريمٍ  َرُسولٍ  لََقْولُ  إِنَّهُ { -19

ةٍ  ِذي{ -20  .}َمِكينٍ  اْلَعْرشِ  ِذي ِعْندَ  قُوَّ
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 .}أَِمينٍ  َثمَّ  ُمَطاعٍ { -21

 }ْجُنونٍ بِمَ  َصاِحُبُكمْ  َوَما{ -22

 زحل:  الدراري الخمسة الكواكب ھي} اْلُكنَّسِ  اْلَجَوارِ  ، ِباْلُخنَّسِ {. تقدم كما ، زائدة" ال"و ، أقسم أي} أُْقِسمُ  َفال{:  تعالى قوله

 وفي. وجھه هللا كرم علي عن مروي وھو. أعلم وهللا. التفسير أھل ذكر فيما ، والزھرة والمريخ وعطارد والمشتري

 ألنھا:  الثاني. المزني عبدهللا بن بكر قاله ؛ الشمس تستقبل ألنھا:  أحدھما:  وجھان النجوم سائر بين من لذكربا تخصيصھا

 ، عنه هللا رضي علي وقاله ، غربت وإذا بالنھار تخنس التي النجوم ھي:  وقتادة الحسن وقال. عباس ابن قال ؛ المجرة تقطع

 وفي. ترى فال ، لخفائھا البصر عن تتأخر أي ؛ غروبھا وقت في وتكنس ؛ الليلب وتظھر ، بالنھار تخنس النجوم ھي:  قال

 دون منھا السيارة الكواكب ھي:  ويقال. نھارا تخنس ألنھا أو ، قيب آن في تخنس ألنھا. كلھا الكواكب" : الخنس: " الصحاح

 والمريخ والمشتري زحل ؛ الخمسة النجوم إنھا: } اْلُكنَّسِ  ارِ اْلَجوَ . ِباْلُخنَّسِ  أُْقِسمُ  َفال{:  تعالى قوله في الفراء وقال. الثابتة

 سميت:  ويقال. الكناس وھو ، المغار في الظباء تكنس كما تستتر أي ، وتكنس ، مجراھا في تخنس ألنھا ؛ وعطارد والزھرة

:  غيره وأخنسه ، تأخر:  نوساخ بالضم يحنس عنه خنس:  يقال ، وتستقيم ترجع التي المتحيرة الكواكب ألنھا ، لتأخرھا خنسا

 والبقر ، خنساء والمرأة ، أخنس والرجل ، األرنبة في قليل ارتفاع مع الوجه عن األنف تأخر والخنس. عنه ومضى خلفه إذا

 عن زكريا عن ھشيم روى. الوحش بقر ھي} ِباْلُخنَّسِ  أُْقِسمُ  َفال{:  تعالى قوله في مسعود بن عبدهللا عن روي وقد. خنس كلھا

 بقر ھي:  قلت ؟ الخنس فما عرب قوم إنكم:  مسعود بن عبدهللا لي قال:  قال شرحبيل بن عمرو ميسرة أبي عن إسحاق أبي

 عنه وروى. الوحش ببقر هللا أقسم إنما:  عباس ابن عن وروي. عبدهللا بن وجابر إبراھيم وقال. ذلك أرى وأنا:  قال ؛ الوحش

. كناسھن ودخلن وتأخرن وأنقبضن خنسن اإلنسان رأين إذا خنس فھي ، الظباء ھي" : نسالك"و البقر" : الخنس: " قال عكرمة

. خنس والظباء البقر وأنوف ، القصبة وقصر األرنبة تأخرن وھو ، األنف في الخنس من" الخنس" ھذا على وقيل:  القشيري

 .بذلك أليق النجوم فذكر ، ھذا بعد والصبح الليل لذكر ، النجوم على الحمل واألصح

 وجابر مسعود ابن عن جاء وقد. ذلك في الحكمة وجه يعلم لم وإن ، وجماد حيوان من مخلوقاته من شاء بما يقسم أن :  قلت

: قال منذر بن الحجاج وعن. الظباء أنھا جبير بن وسعيد عباس ابن وعن. الوحش بقر أنھا والنخعي صحابيان وھما عبدهللا بن

 ؛ المالئكة إنھا:  قيل وقد. النجوم المراد يكون أن يبعد فال ، والبقر الظباء:  فقال ، الكنس ريالجوا عن زيد بن جابر سألت

 :  حجر بن أوس قال. فيه يختفي الذي الوحش كناس وھو ، الكناس من مأخوذة ؛ الغيب والكنس. الماوردي حكاه

 تقمع الكناس في الظباء وغفر...  مزنه أنزل هللا أن تر ألم

 :  طرفة وقال

 مؤيد صلب تحت وأطرقسي...  يكنفانھا ضالة كناسي كأن

 :  ذلك في األعشى قال. والظباء الوحوش إليھا تأوي التي المواضع وھي ، مكانسھا إلى تأوي أن الكنوس:  وقيل

 ربرب المكانس تحت أتلعت كما...  أنس أتلع الحي أتينا فلما
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 :  القيس أمرو وقال. بجيدھا سمت أي:  اكناسھ من الظبية وأتلعت ارتفع النھار. تلع:  يقال

 ومكنس مبيت عن التراب يثير...  ظلوفه أنحى ثم قليال تعشى

 إذا والليل. "يجري جرى من جارية جمع:  والجواري. وخانسة خانس جمع الخنس وكذا ، وكانسة كانس جمع:  والكنس

 أوله من دنا إنه:  أصحابنا بعض وقال. الجوھري حكاه ؛ أدبر عسعس معنى أن على المفسرون أجمع:  الفراء قال" عسعس

. وغيرھما ومجاھد عباس ابن عن ؛ بظالمه أدبر" عسعس إذا والليل: " المھدوي. األرض من دنا إذا السحاب وكذلك وأظلم

 وسعسع عسعس تقول العرب:  الفراء. ذھب" عسعس: " أسلم بن زيد. بظالمه أقبل:  وغيره الحسن وعن أيضا عنھما وروي

 إلى يرجعان والمعنيان ، األضداد من ھو:  المبرد. أدبر أو أقبل إذا الليل عسعس:  وغيره الخليل. اليسير إال منه يبق لم ذاإ

 :  قرط بن علقمة وقال ؛ آخره في وإدباره ، أوله في الظالم ابتداء وھو ، واحد شيء

 وعسعسا ليلھا عنھا وأنجاب...  تنفسا لھا الصبح إذا حتى

 :  رؤبة وقال

 سرعرعا فتى كان ما بعد من...  تسعسعا ما أسرع ما ھند يا

 :  القيس امرؤ وقال. الفراء حجة وھذه

نا يشاء لو حتى عسعس  مقبس ناره من لنا كان...  ادَّ

 :  الشاعر قال ، أظلم:  عسعس:  ومجاھد الحسن وقال. الدنو على يدل فھذا

 حندسا الظالم حد من ركبن...  عسعسا ليلھن ما إذا حتى

 ؛ امتالئه البتداء الليل إقبال على فأطلق ، فيه بما المتالئه عس الكبير للقدح قيل ومنه ؛ االمتالء العس وأصل:  الماوردي

 :  القيس امرئ قول وأما. به امتالئه الستكمال ؛ ظالمه على امتالئه النتھاء إدباره على وأطلق

 بعسعسا القديم الربع على ألما

 :  الرجز قال ؛ رجل اسم أيضا وعسعس. بالبادية فموضع

 تبياه الفتى نعم وعسعس

. بالليل ترددھا لكثرة العساعس للقنافذ ويقال. ويطلب بالليل يعس ألنه ؛ والعساس والعسعاس العسعس للذئب ويقال. تعتمده أي

 :  وأنشد ، الشم والتعسعس:  عمرو أبو قال

 تعسعسا إذا الذنب كمنخر
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 ].بالليل[ صيدال طلب:  أيضا والتعسعس

ْبحِ {:  تعالى قوله  نضح إذا الموج وكذلك. تنفس:  زاد إذا للنھار يقال ؛ واضحا نھارا يصير حتى امتد أي} َتَنفَّسَ  إَِذا َوالصُّ

 إِنَّهُ {. تصدعت أي القوس تنفست ومنه ؛ وانفلق انشق أي" تنفس إذا: " وقيل. الجوف من النسيم خروج:  التنفس ومعن. الماء

 عن" رسول لقول إنه" والمعنى. والضحاك وقتادة الحسن قال ؛ جبريل الكريم والرسول. القسم جواب ھذا} َكِريمٍ  َرُسولٍ  لُ لََقوْ 

 التحقيق أھل ليعلم} اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِمنْ  َتْنِزيلٌ { بقول عنه عداه ثم ، السالم عليه جبريل إلى الكالم وأضاف. هللا على" كريم" هللا

ةٍ  ِذي{ والسالم الصالة عليه محمد ھو:  وقيل. وجل عز  الكالم أن ، التصديق في  فروى ظاھرة فقوته جبريل جعله من} قُوَّ

 أي} َمِكينٍ { ثناؤه جل هللا عند أي} اْلَعْرشِ  ِذي ِعْندَ {. جناحه بقوادم لوط قوم مدائن قلعه قوته من:  قال عباس ابن عن الضحاك

:  عباس ابن قال ؛ السموات في أي} َثمَّ  ُمَطاعٍ {. إذن بغير سرادقا سبعين يدخل:  قال الحص أبي عن فروي ؛ ومكانة منزلة ذي

:  الجنان خازن لرضوان السالم عليه جبريل قال وسلم عليه هللا صلى هللا برسول أسري لما أنه ، جبريل المالئكة طاعة من

 أي} أَِمينٍ {. له وفتح فأطاعه ، إليھا ينظر حتى جھنم له افتح : النار خازن لمالك وقال ، فيھا ما ورأى فدخل ، ففتح ، له افتح

 الرسالة تبليغ على" قوة ذي" فالمعنى وسلم عليه هللا صلى محمد المراد إن:  قال ومن. به يجيء الذي الوحي على مؤتمن

 في يتھم حتى بمجنون وسلم عليه هللا صلى محمدا يعني} ِبَمْجُنونٍ  َصاِحُبُكمْ  َوَما{. وعز جل هللا أطاع من يطيعه أي" مطاع"

 جل ربه عند بھا يكون التي الصورة في جبريل يرى أن وسلم عليه هللا صلى النبي أراد:  وقيل. القسم جواب من وھو. قول

 مغشيا خر وسلم عليه هللا صلى النبي إليه نظر فلما ، األفق سد وقد فأتاه ، ثناؤه جل الرب له فإذن ؛ إلي ذاك ما:  فقال وعز

 على جبريل رأى وإنما} ِبَمْجُنونٍ  َصاِحُبُكمْ  َوَما} {َكِريمٍ  َرُسولٍ  لََقْولُ  إِنَّهُ {:  فنزلت ، مجنون إنه:  المشركون فقال ، عليه

 .عليه مغشيا فخر ، بنيته تحتمل لم ما عليه وورد ، فھابه صورته

 .}اْلُمبِينِ  بِاأْلُفُقِ  َرآهُ  َولََقدْ { -23

 .}بَِضنِينٍ  اْلَغْيبِ  ىَعلَ  ُھوَ  َوَما{ -24

 .}رجيم شيطان بقول ھو وما{ -25

 .}َتْذَھُبونَ  َفأَْينَ { -26

 .}لِْلَعالَِمينَ  ِذْكرٌ  إاِلَّ  ُھوَ  إِنْ { -27

 .}َيْسَتقِيمَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  لَِمنْ { -28

ُ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  َتَشاُءونَ  َوَما{ -29  .}اْلَعالَِمينَ  َربُّ  هللاَّ

 من الشمس بمطلع أي} اْلُمِبينِ  ِباأْلُفُقِ {.  جناح ستمائة له ، صورته في جبريل رأى أي} اْلُمِبينِ  ِباأْلُفُقِ  َرآهُ  َولََقدْ {:  تعالى قوله

 أقطار:  المبين األفق:  وقيل. األشياء ترى جھته من أي. مبين فھو الشمس تطلع منه كان إذا األفق ھذا ألن ؛ المشرق قبل

 :  الشاعر قال ؛ ونواحيھا السماء
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 الطوالع والنجوم قمراھا لنا...  عليكم السماء بآفاق أخذنا

 ، الغربي السماء أفق في:  الثاني. سفيان قاله ؛ الشرقي السماء أفق في رآه أنه:  أحدھا أقاويل ثالثة فيه ، ھذا فعلى:  الماوردي

 صلى النبي قال ، عباس ابن عن الثعلبي وحكى. مجاھد قاله ؛ مكة مشرق وھو ، أجياد نحو رآه أنه:  الثالث. شجرة ابن حكاه

" بلى: " قال. ذلك على تقدر لن:  قال" السماء في فيھا تكون التي صورتك في أراك أن أحب إني: " لجبريل وسلم عليه هللا

 ذلك:  قال" فبعرفات" : قال. يسعني ال:  قال" فبمنى: " قال. يسعني ال:  قال" باألبطح: " قال ؟ لك أتخيل أن تشاء فأين: قال

 ما مأل قد ، عرفات جبال من وكلكلة بخشخشة أقبل قد ھو فإذا ، للوقت وسلم عليه هللا صلى فخرج فواعده. يسعني أن بالحري

 فتحول ، عليه مغشيا خر وسلم عليه هللا صلى النبي رآه فلما ، األرض في ورجاله السماء في ورأسه ، والمغرب المشرق بين

 ورجاله العرش تحت من ورأسه إسرافيل رأيت لو فكيف ؛ تخف ال محمد يا:  وقال. صدره إلى وضمه ، تهصور في جبريل

 يعني -  الوصع مثل يصير حتى ، هللا خشية من أحيانا ليتضاءل وإنه ، كاھله على العرش وإن ، السابعة األرض تخوم في

 معنى وھو. المبين باألفق وجل عز ربه رأى السالم هعلي محمدا إن:  وقيل. عظمته إال ربك عرش يحمل ما حتى العصفور

 األفق صفة أنه -أحدھما:  قوالن" المبين"وفي. ھناك فتأمله ، مستوفى" والنجم" في ھذا في القول مضى وقد. مسعود ابن قول

 عمرو وأبي كثير ناب قراءة ، بالظاء" : بظنين الغيب على ھو وما. "مجاھد قاله ؛ رآه لمن صفة أنه -الثاني. الربيع قال ؛

 :  الشاعر قال ؛ التھمة والظنة ، بمتھم أي ، والكسائي

 ظنين الظنين ولكن ھجرت...  سناءة عن ال هللا وكتاب أما

 ، كذا على ھو ما:  يقولون وال ، بكذا ھو ما:  العرب كالم من األكثر وألن ؛ كذبوه ولكن يبخلوه لم ألنھم ؛ عبيد أبو واختاره

. ضنين] فھو[ ضنا أضن بالشيء ضننت من ببخيل أي:  بالضاد" بضنين" الباقون وقرأ. بمتھم ھذا على أنت ما:  يقولون إنما

 :  الشاعر وقال. وأحكامه هللا كالم الخلق يعلم بل ، يعلم بما عليكم يضن ال:  قال مجاھد عن نجيح أبي ابن فروى

 لضنين سالني عمن بسرك...  وإنني الحديث بمكنون أجود

. بضعيف:  بظنين:  وقيل. السالم عليه جبريل صفة:  وقيل. السالم عليه محمد صفة ھذا ثم. السماء وخبر القرآن:  والغيب

 :  األعشى قال ؛ الماء قليلة كانت إذا:  ظنون وبئر. ضعيف أي:  ظنين رجل:  يقال ؛ والمبرد الفراء حكاه

 الماطر اللجب صوب جنب...  الذي الظنون الجد جعل ما

 والماھر بالبوصي يقذف...  طما ما إذا فراتيال مثل

:  قال ، الظنون الدين له يكون الرجل في السالم عليه علي حديث ومنه ؟ ال أم آخذه أيقضيه يدري ال الذي الدين:  والظنون

 ِبَقْولِ { لقرآنا يعني} ُھوَ  َوَما{. مشترك لفظ فھو ؛ الخلق السيء الرجل:  والظنون. صادقا كان إن قبضه إذا مضى لما يزكيه

 عليه هللا صلى النبي يأتي كان الذي األبيض بالشيطان يريد:  عطاء قال. قريش قالت كما ، ملعون مرجوم أي} َرِجيمٍ  َشْيَطانٍ 

 روى كذا. طاعته وعن القول ھذا عن تعدلون أين فإلى:  قتادة قال} َتْذَھُبونَ  َفأَْينَ {. يفتنه أن يريد جبريل صورة في وسلم

 بينت التي الطريقة ھذه من أبين تسلكون طريقة فأي:  الزجاج وقال. وطاعتي كتابي عن تذھبون أين أي ؛ قتادة نع معمر
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 أي:  السوق وانطلقت العراق وخرجت الشام ذھبت:  العرب عن الفراء وحكى ؟ تذھب أين وإلى ؟ تذھب أين:  ويقال. لكم

 :  عقيل بني بعض دنيوأنش ؛ الثالثة األحرف ھذه في سمعناه:  قال. إليھا

 بالصياح تذھب األرض وأي...  رأتنا إذ حنيفة بنا تصيح

 إاِلَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َوإِنْ {:  تعالى قوله وھي ؛ أخرى بآية مقرون اآلية معنى:  الجنيد وقال. إلى فحذف ، تذھب أرض أي إلى يريد

 يعني"  ُھوَ  إِنْ . " الزجاج قول معنى وھذا. لكم هللا بينه يالذ الطريق من أبين تسلكون طريق أي:  المعنى} َخَزاِئُنهُ  ِعْنَدَنا

 يتبع أي} َيْسَتقِيمَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  لَِمنْ {. ذكر إال محمد ما:  وقيل". ما" بمعنى" إن"و. وزجر موعظة أي} لِْلَعالَِمينَ  ِذْكرٌ  إاِلَّ { القرآن

 إن ، إلينا األمر:  جھل أبو قال} َيْسَتقِيمَ  أَنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  لَِمنْ { نزلت لما:  موسى بن وسليمان ھريرة أبو وقال. عليه ويقيم الحق

 ،"العالمين رب هللا يشاء أن إال تشاؤون وما: " فنزلت - القدرية رأس وھو ؛ القدر ھو وھذا - نستقم لم شئنا وإن ، استقمنا شئنا

 شاءه حتى اإلسالم العرب شاءت ما وهللا:  الحسن وقال. بخذالنه إال شرا وال ، هللا بتوفيق إال خيرا العبد يعمل ال أنه بھذا فبين

 فقد المشيئة من شيئا نفسه إلى جعل من:  األنبياء على هللا أنزل مما كتابا وثمانين سبعة في قرأت:  منبه بن وھب وقال. لھا هللا

َنا َولَوْ {:  التنزيل وفي. كفر ْلَنا أَنَّ  َيَشاءَ  أَنْ  إاِلَّ  لُِيْؤِمُنوا َكاُنوا َما قُُبالً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َعلَْيِھمْ  َوَحَشْرَنا اْلَمْوَتى َوَكلََّمُھمُ  اْلَمالئَِكةَ  إِلَْيِھمُ  َنزَّ

 ُ َ  نَّ َولَكِ  أَْحَبْبتَ  َمنْ  َتْھِدي ال إِنَّكَ {:  تعالى وقال. } هللاَِّ  ِبإِْذنِ  إاِلَّ  ُتْؤِمنَ  أَنْ  لَِنْفسٍ  َكانَ  َوَما{:  تعالى وقال. } هللاَّ } َيَشاءُ  َمنْ  َيْھِدي هللاَّ

 ختمت. موضع غير في تقدم كما ، بالكفر وأضل ، باإلسالم ھدى سبحانه هللا وأن ، األخبار وكذلك ، كثير ھذا في واآلي

 . والحمد السورة
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ْحَمنِ  ْهللاِ  بِْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

 االنفطار سورة

 آية عشرة تسع وھي ، الجميع عند مكية

ْحَمنِ  ْهللاِ  ِبْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

َماءُ  إَِذا{ -1  .}اْنَفَطَرتْ  السَّ

 .}اْنَتَثَرتْ  اْلَكَواِكبُ  َوإَِذا{ -2

َرتْ  اْلبَِحارُ  َوإَِذا{ -3  .}فُجِّ

 .}ُبْعثَِرتْ  اْلقُُبورُ  َوإَِذا{ -4

َمتْ  َما َنْفسٌ  َعلَِمتْ { -5 َرتْ  َقدَّ  }َوأَخَّ

َماءُ  إَِذا{:  تعالى قوله َماءُ  َتَشقَّقُ  َوَيْومَ {:  كقول ؛ المالئكة لنزول ؛ هللا بأمر تشققت أي} اْنَفَطَرتْ  السَّ لَ  ِباْلَغَمامِ  السَّ  اْلَمالِئَكةُ  َوُنزِّ

 بعير فھو ، طلع:  البعير ناب فطر ومنه ؛ فانفطر فطرته:  يقال ؛ الشق:  والفطر. تعالى هللا لھيبة تفطرت:  وقيل. } َتْنِزيالً 

 :  عنترة قال ؛ شقوق فيه أي فطار وسيف ، شقق:  الشيء فطروت ، فاطر

 فطارا وال أفل ال سالحي...  كمعي وھو كالعقيقة وسيفي

 والنثار. النثار واالسم ، فانتثر ، نثرا أنثره الشيء نثرت ؛ تساقطت أي} اْنَتَثَرتْ  اْلَكَواِكبُ  َوإَِذا{. موضع غير في تقدم وقد

َرتْ  اْلِبَحارُ  َوإَِذا{. للكثرة شدد ، منثر ودر ، الشيء من تناثر ما:  بالضم  بحرا فصارت ، بعض في بعضھا فجر أي} فُجِّ

 فذھب ، تفرقت فجرت فإذا ؛ مجتمعة راكدة أوال أنھا وذلك ؛ ويبست ماؤھا ذھب:  فجرت:  الحسن قال. تقدم ما على واحدا،

َرتْ  الشَّْمسُ  اإِذَ { في تقدم ما على ، الساعة يدي بين األشياء وھذه. ماؤھا  فيھا ما وأخرج قلبت أي} بعثرت القبور وإذا{. } ُكوِّ

 وقال. أعاله أسفله وجعلت ھدمته إذا:  وبحثرته الحوض وبعثرت ، لبطن ظھرا قلبته:  المتاع بعثرت:  يقال ؛ أحياء أھلھا من

 ذھبھا األرض تخرج أن:  الساعة اطأشر من وذلك. والفضة الذھب من بطنھا في ما أخرجت" : بعثرت: " الفراء منھم قوم

متْ  ما نفسٌ  علمتْ {. وفضتھا رتْ  قدَّ ُ {:  مثل} وأخَّ أ مَ  ِبَما َيْوَمِئذٍ  اأْلِْنَسانُ  ُيَنبَّ رَ  َقدَّ َماءُ  إَِذا{ جواب وھذا. وتقدم. } َوأَخَّ } اْنَفَطَرتْ  السَّ

 األعمال ختمت الساعة أشراط من األمور ھذه بدت إذا : يقول} َنْفسٌ  َعلَِمتْ {:  تعالى قوله على وقع الحسن قول في قسم ألنه

 نفس كل فحوسبت ، القيامة قامت األشياء ھذه كانت إذا أي:  وقيل. ذلك بعد عمل ينفعھا ال فإنھا ؛ كسبت ما نفس كل فعلمت

 وھو ، بقسم ليسو ، خبر ھو:  وقيل. أعمالھا جميع قراءته عند فتذكرت ، بشمالھا أو بيمينھا كتابھا وأوتيت ، عملت بما

  .تعالى هللا شاء إن الصحيح
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َھا َيا{ -6 كَ  َما اأْلِْنَسانُ  أَيُّ  .}اْلَكِريمِ  بَِربِّكَ  َغرَّ

اكَ  َخلََقكَ  الَِّذي{ -7  .}َفَعَدلَكَ  َفَسوَّ

َبكَ  َشاءَ  َما ُصوَرةٍ  أَيِّ  فِي{ -8  .}َركَّ

ُبونَ  َبلْ  َكالَّ { -9 ينِ  ُتَكذِّ  .}بِالدِّ

َھا َيا{:  تعالى قوله :  عكرمة وقال. المغيرة بن الوليد:  ھنا اإلنسان:  عباس ابن وقال. البعث منكري بھذا خاطب} اأْلِْنَسانُ  أَيُّ

 غرك الذي ما أي" الكريم بربك غرك ما: " أيضا عباس ابن عن. الجمحي كلدة بن األشد أبي في نزلت:  وقيل. خلف بن أبي

:  وقيل. الخبيث شيطانه غرة:  الحسن. عليه المسلط شيطانه غرة:  قتادة قال. عنك المتجاوز أي" الكريم بربك" ؟ كفرت حتى

َھا َيا{ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرأ لما:  قال الحنفي غالب وروى. عنه هللا رضي عمر عن الحسن رواه. وجھله حمقه  أَيُّ

كَ  َما اأْلِْنَسانُ  َھا َيا{ قرأ عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغنا:  مسمار بن صالح قالو" الجھل غره: " قال} اْلَكِريمِ  ِبَربِّكَ  َغرَّ  أَيُّ

كَ  َما اأْلِْنَسانُ  ً  َكانَ  إِنَّهُ { تعالى هللا قال كما:  عنه هللا رضي عمر وقال" . جھله غره: " فقال ؟} اْلَكِريمِ  ِبَربِّكَ  َغرَّ . }َجُھوالً  َظلُوما

 يوم تعالى هللا أقامك لو:  عياض بن للفضيل:  قيل:  األشعث بن إبراھيم قال. مرة أول في يعاقبه لم إذ ، هللا عفو غره:  وقيل

كَ  َما{:  لك فقال ، يديه بين القيامة  الكريم ألن ، المرخاة ستورك غرني أقول كنت:  قال ؟ تقول كنت ماذا ؟} اْلَكِريمِ  ِبَربِّكَ  َغرَّ

 :  فقال السماك ابن نظمه. الستار ھو

 ثانيكا الخلوة في وهللا...  تستحي أما بالذن كاتم يا

 مساويكا طول وستره...  إمھاله ربك من غرك

 .يشعر ال وھو الستر تحت مغرور من كم:  المصري النون ذو وقال

 :  األبھري طاھر بن بكر أبو وأنشد

 تماديه طول وغره...  والتيه العجب في غال من يا

 يهمعاص غب تخف ولم...  فبارزته هللا لك أملى

 لثقتي. فقال ؟ تجبني لم مالك:  فقال ، بالباب ھو فإذا فنظر يلبه فلم مرات له بغالم صاح أنه عنه هللا رضي علي عن وروي

 وجب ما أضعت حتى لك وسول خدعك ما:  غرك ما:  يقولون وناس. فأعتقه جوابه فاستحسن. عقوبتك من وأمني ، بحلمك

 آدم ابن يا ؟ بي غرك ماذا آدم ابن يا:  له فيقول ، القيامة يوم به هللا وسيخلو إال أحد من منكم ما:  مسعود ابن وقال ؟ عليك

اكَ { نطفة من خلقك قدر أي} َخلََقكَ  الَِّذي{ ؟ المرسلين أجبت ماذا آدم ابن يا ؟ علمت فيما عملت ماذا  ، أمك بطن في} َفَسوَّ

 وھذه. معدل شيء ھذا:  يقال كما ؛ الخلق سوى معتدال جعلك أي} َفَعَدلَكَ { أعضائك وسائر وعينين ورجلين يدين لك وجعل

 أَْحَسنِ  فِي اأْلِْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ {:  تعالى قوله عليه يدل:  عبيد وأبو:  الفراء قال ؛ حاتم وأبي عبيد أبي اختيار وھي العامة قراءة
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 وإما حسنا إما ، شاء صورة أي إلى وصرفك أمالك:  يأ مخففا" فعدلك: " والكسائي وحمزة عاصم:  الكوفيون وقرأ. } َتْقِويمٍ 

 هللا صلى النبي لي قال:  قال] جده عن أبيه عن اللخمي رباح أبي بن علي بن موسى[ وقال. قصيرا وإما طويال وإما ، قبيحا

 َما ُصوَرةٍ  أَيِّ  فِي{ اآلية ھذه قرأت أما" . آدم وبين بينھا نسب كل هللا أحضرھا الرحم في استقرت إذا النطفة إن" وسلم عليه

َبكَ  َشاءَ   وإن ، إنسان صورة في شاء إن" ركبك شاء ما صورة أي في: " صالح وأبو عكرمة وقال ، آدم وبين بينك فيما} َركَّ

. أنثى شاء وإن ، ذكرا شاء إن:  مكحول وقال. خنزير صورة في شاء وإن ، قرد صورة في شاء وإن ، حمار صورة في شاء

 تتعلق وال ،" ركب"بـ متعلقة" في"و. غيرھم أو خال أو عم أو أم أو أب من شبه أي في أي" صورة أي يف: " مجاھد قال

 قدر ألنه ؛ التخفيف الفراء منع ولذلك ؛ كذا في عدلت تقول وال ، كذا إلى عدلت تقول ألنك ؛ خفف من قراءة على ،" عدلك"بـ

 إن أي شرطية تكون أن ويجوز. ركبك شاء صورة أي في أي ؛ ةمؤكد صلة تكون أن يجوز" ما"و ،" عدلك"بـ متعلقة" في"

 ما صورة في أي ؛ والجزاء الشرط بمعنى" ما"فـ ، خنزير أو حمار أو قرد صورة من اإلنسان صورة غير في ركبك شاء

 .ركبك يركبك شاء

ُبونَ  َبلْ  َكالَّ {:  تعالى قوله ينِ  ُتَكذِّ  على ،" ال" بمعنى تكون أن ويجوز. بھا فيبتدأ" الأ"و حقا بمعنى" كال" تكون أن يجوز} ِبالدِّ

كَ  َما{:  تعالى قوله ذلك على يدل. محقون هللا غير عبادتكم في أنكم من تقولون كما األمر ليس المعنى يكون أن  ِبَربِّكَ  َغرَّ

: وقيل. بعث ال أنه من ، ولونيق كما األمر ليس أي:  وقيل. به غررت كما ليس:  المعنى يصير:  الفراء يقول وكذلك}  اْلَكِريمِ 

 ،" الدين" على الجيد الوقف:  األنباري ابن. آياته في التفكر فتتركوا ، وكرمه هللا بحلم وقتروا ال أي. والزجر الردع بمعنى ھو

ُبونَ  َبلْ {. قبيح" كال" على والوقف ،" ركبك" وعلى ينِ { مكة أھل يا} ُتَكذِّ  وتحقيق تقدم شيء لنفي" بل"و ، بالحساب أي} ِبالدِّ

 .السورة ھذه في ذكر له يجر لم وإن ، معلوما كان للبعث وإنكارھم. غيره

 .}لََحافِِظينَ  َعلَْيُكمْ  َوإِنَّ { -10

11- } ً  .}َكاتِبِينَ  ِكَراما

 }َتْفَعلُونَ  َما َيْعلَُمونَ { -12

ً ِكَرا{ المالئكة من رقباء أي"  لََحافِِظينَ  َعلَْيُكمْ  َوإِنَّ : "  تعالى قوله  وھنا]. 16:  عبس[} َبَرَرةٍ  ِكَرامٍ {:  كقوله ؛ علي أي} ما

 حدى عند إال يفارقونكم ال الذين الكاتبين الكرام أكرموا" وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن روي:  األولى :  مسائل ثالث

 رضي علي عن وروي" . أخوه رهليست أو ، بغيره أو] حائط[ بجرم فليستتر أحدكم اغتسل فإذا ، الجماع أو الخراءة:  حالتين

 " .ملكاه لعنه مئزر بغير الحمام دخل إذا العبد إن" وروي" العورة بادي دام ما العبد عن موليا الملك يزال ال: " قال عنه هللا

 هللا قال ؛ واحد وعملھم ، ظاھر أمرھم ألن ؛ ال:  بعضھم فقال ؟ ال أم حفظة عليھم ھل الكفار في الناس واختلف:  الثانية

ُبونَ  َبلْ  َكالَّ {:  تعالى لقوله ؛ حفظة عليھم بل:  وقيل. } ِبِسيَماُھمْ  اْلُمْجِرُمونَ  ُيْعَرفُ {:  تعالى ينِ  ُتَكذِّ . لََحافِِظينَ  َعلَْيُكمْ  َوإِنَّ . ِبالدِّ

 ً ا{:  وقال. } َتْفَعلُونَ  َما َيْعلَُمونَ . َكاِتبِينَ  ِكَراما ا{:  وقال} َمالِهِ ِبشِ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َوأَمَّ  أن فأخبر ،} َظْھِرهِ  َوَراءَ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َوأَمَّ

 يكتب الذي:  له قيل ؟ له حسنة وال يكتب شيء أي يمينه على الذي:  قيل فإن. حفظة عليھم ويكون ، كتاب لھم يكون الكفار

 .لمأع وهللا. يكتب لم وإن ذلك على شاھدا ويكون ، صاحبه بإذن يكون شمال عن
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 ، المسك ريح منه وجدوا بحسنة العبد ھم إذا:  قال ؟ سيئة أو بحسنة ھم قد العبد أن المالئكة تعلم كيف:  سفيان سئل:  الثالثة

 ذهھ لمعنى بيان زيادة} َعِتيدٌ  َرقِيبٌ  لََدْيهِ  إاِلَّ  َقْولٍ  ِمنْ  َيْلفِظُ  َما{:  قوله" ق" في مضى وقد. النتن ريح منه وجدوا بسيئة ھم وإذا

 في القول" عمران آل" آخر في مضى وقد. ذلك عند العبد الملك لمفارقة ، والجماع الغائط عن الكالم العلماء كره وقد. اآلية

 وهللا. أنفسكم به حدثتم ما دون منكم ظھر ما يعلمون:  وقيل. أعمالكم من شيء عليھم يخفى ال يعلمون:  الحسن وعن. ھذا

 .أعلم

 .}َنِعيمٍ  لَفِي اأْلَْبَرارَ  إِنَّ { -13

ارَ  َوإِنَّ { -14  .}َجِحيمٍ  لَفِي اْلفُجَّ

ينِ  َيْومَ  َيْصلَْوَنَھا{ -15  .}الدِّ

 .}بَِغائِبِينَ  َعْنَھا ُھمْ  َوَما{ -16

ينِ  َيْومُ  َما أَْدَراكَ  َوَما{ -17  .}الدِّ

ينِ  َيْومُ  َما أَْدَراكَ  َما ُثمَّ { -18  .}الدِّ

ً  َنْفسٍ لِ  َنْفسٌ  َتْملِكُ  ال َيْومَ { -19 ِ  َيْوَمئِذٍ  َواأْلَْمرُ  َشْيئا َّ ِ{ 

ارَ  َوإِنَّ . َنِعيمٍ  لَفِي اأْلَْبَرارَ  إِنَّ {:  تعالى قوله ِعيرِ  فِي َوَفِريقٌ  اْلَجنَّةِ  فِي َفِريقٌ {:  قوله مثل تقسيم} َجِحيمٍ  لَفِي اْلفُجَّ :  وقال} السَّ

ُعونَ  َيْوَمِئذٍ { دَّ  تعظيما ذكره وكرر ، والحساب الجزاء يوم أي" الدين يوم" وحرھا لھبھا يبھميص أي" يصلونھا. "اآليتين} َيصَّ

 القرآن من شيء كل:  عنه روي فيما عباس ابن وقال} اْلَقاِرَعةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما. اْلَقاِرَعةُ  َما اْلَقاِرَعةُ {:  تعالى قوله نحو ؛ لشأنه

 وأبو كثير ابن قرأ} َنْفسٌ  َتْملِكُ  ال َيْومَ {. عنه طوي فقد" يدريك وما" قوله من شيء وكل. أدراه فقد" أدراك وما: " قوله من

 يرفع أن ويجوز". الدين يوم" لـ ونعتا صفة فيكون ، األول اليوم على ردا أو" الدين يوم" من البدل على بالرفع" يوم" عمرو

 يوم أعجبني:  تقول كما ؛ متمكن غير مضاف ألنه ، نصب ، أنه إال رفع موضع في أنه على بالنصب الباقون. ھو بإضمار

 :  المبرد وأنشد. زيد يقوم

 قدر يوم أم يقدر لم أيومَ ...  أفر الموت من يومي أي من

 غير إلى أضيفا ألنھما ؛ اللفظ في نصبا أنھما إال ، األولين اليومين عن الترجمة عن ، باإلضافة مخفوضان الثانيان فاليومان

 لنفس نفس تملك ال يوم في قال كأنه ، المحل على منصوب الثاني اليوم:  قوم وقال. لزجاجوا الفراء اختيار وھذا. محض

 َواأْلَْمرُ {. اذكر بإضمار أو ، عليه يدل الدين ألن ؛ يوم يدانون معنى على أو ، يوم تكون األشياء ھذه إن:  بمعنى:  وقيل. شيئا

َِّ  َيْوَمِئذٍ  َِّ  اْلَيْومَ  اْلُمْلكُ  َمنِ لِ {:  قال كما ، أحد فيه ينازعه ال} ِ . } اْلَيْومَ  ُظْلمَ  ال َكَسَبتْ  ِبَما َنْفسٍ  ُكلُّ  ُتْجَزى اْلَيْومَ . اْلَقھَّارِ  اْلَواِحدِ  ِ

 . والحمد السورة تمت
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ْحَمنِ  ْهللاِ  بِْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

 المطففين سورة

 ومقاتل والضحاك مسعود ابن قول في مكية

 آية وثالثون ست وھي وعكرمة حسنال قول في ومدنية

 إلى" أجرموا الذين إن: " قوله من آيات ثماني إال مدنية:  وقتادة عباس ابن وقال. بالمدينة نزلت سورة أول وھي:  مقاتل قال

 .والمدينة مكة بين نزلت:  زيد بن وجابر الكلبي وقال. مكي ، آخرھا

ْحَمنِ  ْهللاِ  ِبْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

 .}لِْلُمَطفِّفِينَ  لٌ َويْ { -1

 .}َيْسَتْوفُونَ  النَّاسِ  َعلَى اْكَتالُوا إَِذا الَِّذينَ { -2

 }ُيْخِسُرونَ  َوَزُنوُھمْ  أَوْ  َكالُوُھمْ  َوإَِذا{ -3

 :  مسائل أربع فيه

 هللا فأنزل ، الكي الناس أخبث من كانوا المدينة وسلم عليه هللا صلى النبي قدم لما:  قال عباس ابن عن النسائي روى - األولى

 أيضا عباس ابن وعن. ھذا يومھم إلى كيال الناس أوفى من فھم:  الفراء قال. ذلك بعد الكيل فأحسنوا} لِْلُمَطفِّفِينَ  َوْيلٌ {:  تعالى

 اشتروا إذا كانوا ؛ فيھم ھذا وكان ، المدينة نزل ساعة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على نزلت سورة أول:  ھي:  قال

 يومھم إلى كيال الناس في أو فھم ، انتھوا السورة ھذه نزلت فلما ، والميزان المكيال بخسوا باعوا فإذا ، راجح بكيل فوااستو

 أبو قاله ؛ باآلخر ويعطي ، بأحدھما يأخذ صاعان له كان ؛ عمرو واسمه ، جھينة بأبي يعرف رجل في نزلت:  قوم وقال. ھذا

 .عنه هللا رضي ھريرة

 فھو ، النار أھل. صديد فيه يسيل جھنم في واد إنه:  عباس ابن وقال. اآلخرة في عذاب شدة أي} َوْيلٌ {:  تعالى هقول -الثانية

 يستأجر الرجل:  المطفف:  قال عمر ابن عن وروي. وموازينھم مكاييلھم ينقصون الذين أي} لِْلُمَطفِّفِينَ  َوْيلٌ {:  تعالى قوله

 في. والحديث والصالة والوضوء والوزن الكيل في التطفيف:  آخرون وقال. عليه فوزره هكيل في يحيف أنه يعلم وھو المكيال

 ومن له أوفى فمن ، بمكيال الصالة:  قال الجعد أبي ابن سالم عن وروى. وتطفيف وفاء شيء لكل ويقال:  مالك قال الموطأ

 ".للمطففين ويل: " ذلك في وجل عز هللا قال ما علمتم فقد طفف

 في ، الحق عن بنقصانه صاحبه حق المقل ھو والمطفف ، القليل وھو ، الطفيف من مأخوذ المطفف:  اللغة أھل قال - الثالثة

 الطفيف الشيء إال والميزان المكيال من يسرق يكاد ال ألنه ؛ مطفف ھذا من للفاعل قيل إنما:  الزجاج وقال. وزن أو كيل

 طف وكذلك ، أصباره مال ما:  والفتح بالكسر وطفافه المكوك فافوط. جانبه وھو الشيء طف من أخذ وإنما ، الخفيف
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 بعضكم والمعنى ، يفعل فال يمتلئ أن يقرب أن وھو" . تملؤوه لم الصاع طف آدم بنو كلكم: " الحديث وفي ؛ وطففه المكوك

 بلغ إذا:  طفاف وإناء. لالمكيا فوق ما:  بالضم والطفافة والطفاف. بالتقوى إال فضل أحد على ألحد فليس ، قريب بعض من

 الكأس أدھقت:  يقال ؛ جوانبه أي ، أصباره إلى تمأله أال وھو المكيال نقص:  والتطفيف. أطففت:  منه تقول ؛ طفافه الملء

 الناس فسبقت يومئذ فارسا كنت:  الخيل سبق وسلم عليه هللا صلى النبي ذكر حين عمر ابن وقول. رأسھا إلى أي أصبارھا إلى

 .بي وثب:  يعني. المسجد يساوي كاد حتى ، زريق بني مسجد الفرس بي طفف حتى

 ويل" قرأ أنه:  مالك عن القاسم ابن وروى ؛ بيناه ما حسب يوفي وال ، والوزن الكيل في يخسر الذي ھو:  لمطفف - الرابعة

 عبدالملك وقال. تمسك وال دكي أرسل استوفى إذا حتى ، صبا عليه وصب أرسل ولكن ، تخلب وال تطفف ال:  فقال" للمطففين

 كيل أن وبلغني:  قال. رأسه في البركة إن:  وقال ، الطفاف مسح عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ، نھى:  الماجشون بن

 .بالحديد مسحا كان فرعون

 ويقال منك استوفيت أي:  منك اكتلت:  يقال سالنا من أي:  الفراء قال} َيْسَتْوفُونَ  النَّاسِ  َعلَى اْكَتالُوا إَِذا الَِّذينَ {:  تعالى قوله

 إذا الذين:  والمعنى ؛ الكيل عليھم استوفوا الناس من اكتالوا إذا أي:  الزجاج وقال. عليك ما أخذت أي:  عليك ما أكتلت

 بمعنى" على" : الطبري. ألنفسھم يرضون ما للناس يرضون فال ، نقصوا لغيرھم وزنوا أو أوفوا وإذا ، الزيادة أخذوا استوفوا

 .عند

 .} ُيْخِسُرونَ  َوَزُنوُھمْ  أَوْ  َكالُوُھمْ  َوإَِذا{:  تعالى قوله

 :  مسألتان فيه

 نصحتك ومثله ؛ فنصب الفعل فتعدى ، الالم فحذفت لھم وزنوا أو لھم كالوا أي} َوَزُنوُھمْ  أَوْ  َكالُوُھمْ  َوإَِذا{:  تعالى قوله - األولى

 التاجر أتينا الناس صدر إذا تقول أعرابية وسمعت:  الفراء قال. والفراء األخفش قاله ؛ وأمرتكه به وأمرتك ، لك ونصحت

 على الوقف يجوز ال:  الزجاج قال. قيس من جاورھم ومن الحجاز أھل كالم من وھو. المقبل الموسم إلى والمدين المد فيكيلنا

 واألول" وزنوا"و" كالوا" على الوقف ويجيز ، وكيدات يجعلھا من الناس ومن:  قال" ھم" به تصل حتى" وزنوا"و" كالوا"

" كالوا" على ويقف ، حرفين يجعلھا عمر بن عيسى وكان:  عبيد أبو قال. الكسائي قول وھو. واحد حرف ألنھا ؛ االختيار

 من واحدة كلمة يكونا أن واالختيار:  عبيد أبو قال. أيضا كذلك حمزة قراءة وأحسب:  قال" يخسرون ھم" ويبتدئ" وزنوا"و

:  واألخرى ، باأللف" وزنوا"و" كالوا" لكانتا مقطوعتين كانتا ولو ، ألف بغير كتبوھما أنھم وذلك ؛ الخط:  إحداھما:  جھتين

 وكسبت وكسبتك ، لك وصدت صدتك:  يقال كما ؛ عربي كالم وھو ، لك ووزنت ، لك كلت بمعنى ووزنك كلتك:  يقال أنه

. وخسرته الميزان أخسرت:  تقول والعرب ؛ ينقصون أي" : يخسرون: " قوله. ذلك وونح ونصحتك شكرتك وكذلك ، لك

 وفيه" يخسرون وزنوھم أو" الناس" كالوا وإذا" تقديره ، الناس إلى راجع ، العامة قراءة على ، نصب موضع في" ھم"و

 :  قال كما ، الفعل وأوصل ، الجار فحذف ، لھم وزنوا أو لھم كالوا يراد أن:  أحدھما:  وجھان

 األوبر بنات عن نھيتك ولقد...  وعساقال أكمؤا جنيتك ولقد
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 المكيل ھو والمضاف ، مقامه إليه المضاف وإقامة ، المضاف حذف على يكون أن:  اآلخر والوجه ، لك جنيت:  أراد

. والميزان المكيال:  كمقبل كان من ھلك بھما أمرين وليتم األعاجم معاشر إنكم:  عنه هللا رضي عباس ابن وعن. والموزون

 المدينة وأھل ، يزنون مكة أھل كان ؛ الحرمين في مفرقين وكانا ، جميعا والوزن الكيل يجمعون كانوا ألنھم ، األعاجم وخص

 ؛ يصح وال. يخسرون فھم لھم وزنوا أو للناس كالوا وإذا أي ؛ باالبتداء رفع موضع في" ھم" الثانية القراءة وعلى. يكيلون

 .يخسرون ھم وزنوا أو ، ينقصون ھم كالوا وإذا:  بعدھا كان لو تستقيم كانت وإنما ، خبر لھا ليس ، ملغاة األولى ونتك ألنه

 وال ، عدوھم عليھم هللا سلط إال العھد قوم نقض ما:  بخمس خمس: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال عباس ابن قال -الثانية

 منعوا إال الكيل طففوا وما ، الطاعون فيھم ظھر إال فيھم الفاحشة ظھرت وما ، الفقر مفيھ فشا إال هللا أنزل ما بغير حكموا

 من أيضا أنس بن ومالك ، بمعناه البزار بكر أبو خرجه" المطر عنھم هللا حبس إال الزكاة منعوا وال ، بالسنين وأخذوا ، النبات

:  يقول فجعل ، الموت به نزل قد لي جار على دخلت:  ناردي بن مالك وقال. التذكرة كتاب في ذكرناه وقد. عمر ابن حديث

 ضربت كلما ، بأحدھما أكيل ، مكياالن لي كان ، يحيى أبا يا:  قال ؟ أتھجر ؟ تقول ما:  فقلت نار من جبلين ، نار من جبلين

 ابنك فإن:  له قيل. ارالن في أنه وزان أو كيال كل على أشھد:  عكرمة وقال. وجعه من فمات ، عظما آزداد باآلخر أحدھما

 رؤوس في مروءته ممن المروءة تلتمس ال:  تقول أعرابية وسمعت:  األصمعي قال. النار في أنه أشھد:  فقال. وزان أو كيال

 وھو رجل على عنه هللا رضي علي مر:  خير عبد وقال ، عنه هللا رضي علي عن ذلك وروي. الموازين ألسنة وال ، المكاييل

 أوال بالتسوية أمره كأنه. شئت ما ذلك بعد أرجح ثم ؛ بالقسط الوزن أقم:  قال ثم ، الميزان فأكفأ ، أرجح قدو الزعفران يزن

 فإن ، بالقسط والوزن الكيل وأوف هللا أتق:  فيقول بالبائع يمر عمر ابن كان:  نافع وقال. النفل من الواجب ويفضل ، ليعتادھا

 النبي خرج وقد المدينة قدم ھريرة أبا أن روي وقد. آذانھم أنصاف إلى ليلجمھم لعرقا إن حتى يوقفون القيامة يوم المطففين

 في فقرأ الصبح صالة في فوجدناه:  ھريرة أبو فقال ، عرفطة بن سباع المدينة على واستخلف خيبر إلى وسلم عليه هللا صلى

 كان ، فالن ألبي ويل:  صالتي في فأقول:  ھريرة أبو قال" للمطففين ويل" الثانية الركعة في وقرأ" كھيعص" األولى الركعة

 .بالناقص كال كال وإذا ، بالوافي أكتال أكتال إذا مكياالن له

ُھمْ  أُولَئِكَ  َيُظنُّ  أاَل{ -4  .}َمْبُعوُثونَ  أَنَّ

 .}َعِظيمٍ  لَِيْومٍ { -5

 .}اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  النَّاسُ  َيقُومُ  َيْومَ { -6

 التطفيف يخطرون ال كأنھم ، التطفيف على االجتراء في ، حالھم من عظيم وتعجيب إنكار} أُولَِئكَ  َيُظنُّ  أاَل{:  تعالى قوله

 أيقنوا ولو ، أولئك يوقن أال أي ؛ اليقين بمعنى ھنا والظن. يفعلون عما فمسؤولون} َمْبُعوُثونَ  أَنَُّھمْ { تخمينا يخمنون وال ، ببالھم

 ويبحثوا يتدبروا حتى ، ظنوه فھال ، بالبعث يستيقنون ال كانوا إن أي ، التردد بمعنى لظنا:  وقيل. والوزن الكيل في نقصوا ما

 .القيامة يوم وھو شأنه} َعِظيمٍ  لَِيْومٍ { باألحوط ويأخذوا ، عنه

 :  مسائل أربع فيه.} اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  النَّاسُ  َيقُومُ  َيْومَ {:  تعالى قوله
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 أن ويجوز. } اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ  النَّاسُ  َيقُومُ  َيْومَ { يبعثون والمعنى" مبعوثون" عليه دل ، ضمرم فعل" يوم" في العامل - األولى

 ھو:  وقيل. متمكن غير إلى أضيف ألنه ؛ خفض موضع في ھو:  وقيل. مبني وھو ،" عظيم ليوم" في يوم من بدال يكون

 يخفضون فحينئذ االسم إلى أضافوا فإن ، يوم فتنصب ، نفال يخرج يوم إلى أقم:  ويقال ، يوم في أي الظرف على منصوب

 ليوم العالمين لرب الناس يقوم يوم مبعوثون إنھم التقدير ، وتأخير تقديم الكالم في:  وقيل. فالن خروج يوم إلى أقم:  ويقولون

 .عظيم

 قد المطففين أن بذلك أراد ؛ المطففين في تعالى هللا قال ما سمعت قد:  لي قال أعرابيا أن:  مروان بن عبدالملك وعن -الثانية

 ھذا وفي. وزن وال كيل بال المسلمين أموال تأخذ وأنت بنفسك ظنك فما ، به سمعت الذي العظيم الوعيد ھذا عليھم توجه

 بيان ، العالمين برب ذاته ووصف ، خاضعين  فيه الناس وقيام ، بالعظيم اليوم ووصف ، الظن وكلمة والتعجيب اإلنكار

 التسوية على والعمل ، بالقسط القيام وترك ، الحيف من حاله مثل في كان وفيما ، التطفيف في اإلثم وتفاقم ، الذنب لعظم بليغ

 .وعمل قول كل في بل ، وإعطاء أخذ كل في ، والعدل

 ، بعده ما قراءة من وامتنع ، سقط حتى فبكى} ْلَعالَِمينَ ا لَِربِّ  النَّاسُ  َيقُومُ  َيْومَ { بلغ حتى} لِْلُمَطفِّفِينَ  َوْيلٌ {:  عمر ابن قرأ - الثالثة

 فمنھم ، سنة ألف خمسين مقداره كان يوم في ، العالمين لرب الناس يقوم يوم" يقول وسلم عليه هللا صلى النبي سمعت:  قال ثم

 حتى ، أذنيه يبلغ من ومنھم ، صدره يبلغ من ومنھم ، حقويه يبلغ من ومنھم ، ركبتيه يبلغ من ومنھم ، كعبيه العرق يبلغ من

 ويھون:  قال. سنة ثلثمائة مقدار يقومون:  قال عباس ابن عن ناس وروى" . الضفدع يغيب كما رشحه في ليغيب أحدھم إن

 في عام ألف يقومون: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عبدهللا عن وروي. الفريضة صالتھم قدر المؤمنين على

 إن حتى العالمين لرب الناس يقوم يوم: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عمر ابن عن نافع عن مالك ىورو" . الظلة

 ھريرة أبو وقال" . سنة مائة يقوم: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن أيضا وعنه" . أذنيه أنصاف إلى رشحه في ليقوم أحدھم

 ال ، العالمين لرب سنة ثلثمائة مقدار فيه الناس يقوم يوم في صانع أنت فكي: " الغفاري لبشير وسلم عليه هللا صلى النبي قال

 .هللا المستعان:  بشير قال" بأمر فيه يؤمر وال ، خبر فيه يأتيھم

 يكون حتى ، المؤمن عن ليخفف إنه: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن الخدري سعيد أبي حديث من مرفوعا ذكرناه قد:  قلت

 صالتھم قدر المؤمنين على يھون:  عباس ابن وعن". سائل سأل" في" الدنيا في يصليھا المكتوبة صالة من عليه أخف

ِ  أَْولَِياءَ  إِنَّ  أاَل{:  الحق قول الكتاب من ھذا على والدليل ؛ الشمس كزوال المؤمن على المقام ذلك إن :  وقيل. الفريضة  ال هللاَّ

. آمين ومنه. وجوده وكرمه بفضله منھم هللا جعلنا} َيتَّقُونَ  َوَكاُنوا آَمُنوا الَِّذينَ {:  فقال وصفھم ثم} َيْحَزُنونَ  ُھمْ  َوال َعلَْيِھمْ  َخْوفٌ 

 وھي ، ذلك في األخبار من ذكرنا لما ؛ بعد وفيه جبير ابن قال ؛ العالمين لرب يقوم السالم عليه جبريل بالناس المراد:  وقيل

 يوم" وسلم عليه هللا صلى النبي عن عمر ابن حديث من والترمذي والبخاري ، مسلم صحيح في بما وحسبك ، ثابتة صحيحة

. قبورھم من يقومون يوم القيام ھذا:  قيل ثم" . أذنيه نصف إلى رشحه في أحدھم يقوم: " قال" العالمين هللا لرب الناس يقوم

 .للقضاء يهيد بين يقومون:  الرشك يزيد وقال. الدنيا في عباده بحقوق اآلخرة في:  وقيل
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 ؛ الناس فيه فاختلف لبعض بعضھم الناس قيام فأما ، وحقه عظمته إلى باإلضافة حقير سبحانه العالمين رب  القيام - الرابعة

 طلحة وقام ، واعتنقه طالب أبي بن جعفر إلى قام وسلم عليه هللا صلى النبي أن روي وقد. منعه من ومنھم ، أجازه من فمنھم

" . سيدكم إلى قوموا: " معاذ بن سعد عليه طلع حين لألنصار وسلم عليه هللا صلى النبي وقول. عليه تيب يوم مالك بن لكعب

 ذلك أنتظر فإن ، ونيته الرجل حال إلى يرجع وذلك" . النار من مقعده فليتبوأ قياما الناس له يتمثل أن سره من: " أيضا وقال

 السفر من كالقدوم ، األسباب عند وخاصة ، جائز فإنه والوصلة البشاشة طريق على كان وإن ، ممنوع فھو ، لنفسه وأعتقده

 .ھذا من شيء" يوسف" سورة آخر في مضى وقد. ونحوه

ارِ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكالَّ { -7 ينٍ  لَفِي اْلفُجَّ  .}ِسجِّ

ينٌ  َما أَْدَراكَ  َوَما{ -8  .}ِسجِّ

 .}َمْرقُومٌ  ِكَتابٌ {  -9

بِينَ لِْلُمكَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ { -10  .}ذِّ

ُبونَ  الَِّذينَ { -11 ينِ  بَِيْومِ  ُيَكذِّ  .}الدِّ

 .}أَثِيمٍ  ُمْعَتدٍ  ُكلُّ  إاِلَّ  بِهِ  ُيَكذِّبُ  َوَما{ -12

لِينَ  أََساِطيرُ  َقالَ  آَياُتَنا َعلَْيهِ  ُتْتلَى إَِذا{ -13  }اأْلَوَّ

ارِ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكالَّ {:  تعالى قوله ينٍ  لَفِي اْلفُجَّ  ھم ما على األم ليس أي ، وتنبيه ردع" كال: " بالحربية العلم أھل من ومق قال} ِسجِّ

 إِنَّ {:  فقال استأنف ثم ، وزجر ردع كلمة فھي. ذلك عن فليرتدعوا ، باآلخرة تكذيب أو ، والميزان الكيل تطفيف من عليه

ارِ  ِكَتابَ   الوقف:  ھذا فعلى ؛ تصدقون أال:  قال" الك" عباس ابن عن ناس وروى. حقا بمعنى" كال: " الحسن وقال. } اْلفُجَّ

 لَفِي{ وأعمالھم الفجار أرواح إن:  قال عباس ابن عن ناس وروى. الفجار أعمال إن:  مقاتل تفسير وفي. } اْلَعالَِمينَ  لَِربِّ {

ينٍ  . تحتھا رالفجا كتاب فيجعل تقلب ، السابعة األرض تحت صخرة سجين:  قال مجاھد عن نجيح أبي ابن وروى. } ِسجِّ

 كعب وعن. إبليس خد تحت الكفار أرواح تحتھا:  كعب قال ؛ وكعب ومقاتل جبير بن وسعيد وقتادة عباس ابن عن ونحوه

 سعيد وقال. عندھا الكفار ، أنفس تلقى ، شيطان كل اسم فيھا مكتوب ، السابعة األرض تحت سوداء صخرة سجين:  قال أيضا

 عطاء وقال. الكفار أرواح فيه يكتب ، األرض تحت أسود حجر:  سالم بن يحيى. إبليس خد تحت سجين:  جبير بن

 وتحضره ، الموت يحضره الكافر إن:  قال عباس ابن وعن. وذريته إبليس وفيھا ، السفلى السابعة األرض ھي:  الخراساني

 قبضوا ساعته جاءت فإذا ، تهساع تجيء حتى يعجلوه وال يؤخروه أن ، إياه وبغضھم له هللا لبغض يستطيعون فال ، هللا رسل

 ، سجين وھي ، السابعة األرض إلى به ھبطوا ثم ، الشر من يروه أن هللا شاء ما فأروه ، العذاب مالئكة إلى ورفعوه ، نفسه

 إلى بھا يصعد قبضت إذا الفاجر روح إن:  قال اآلية ھذه في األحبار كعب وعن. كتابه فيھا فأثبتوا ، إبليس سلطان آخر وھي

 ينتھى حتى ، أرضين سبع في فتدخل ، تقبلھا أن األرض فتأبى ، األرض إلى بھا يھبط ثم ، تقبلھا أن السماء فتأبى ، ماءالس

:  الحسن وقال. إبليس خد تحت فيوضع فيرقم ، رق إبليس خد تحت من سجين من لھا فيخرج. إبليس خد وھو ، سجين إلى بھا
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:  مجاھد قال. تنفعھم أنھا ظنوا التي أعمالھم يرد تعالى هللا أن إلى وإشارة لمث ضرب ھو:  وقيل. السابعة األرض في سجين

 عن ھريرة أبو وروى. السابعة األرض في صخرة سجين :  وقال. شيء منھا يصعد ال السابعة األرض تحت عملھم المعنى

 ھي:  أنس وقال" . مغطى جب إنه: " الفلق في وقال" مفتوح وھو جھنم في جب سجين: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي

:  سجين:  عكرمة وقال" . السابعة األرض أسفل سجين: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال أنس وقال. السفلي األرض في دركة

ينٍ  لَفِي{:  والزجاج واألخفش عبيدة أبو وقال. بالحضيض زلق قد:  قدره سقط لمن كقولھم ؛ وضالل خسار  حبس لفي} ِسجِّ

 :  مقبل ابن قال ؛ وشريب فسيق:  يقول كما ؛ السجين من فعيل ، شديد وضيق

 سجينا األبطال به تواصت ضربا...  ضاحية البيض يضربون ورفقة

 الزجر محل له واإلبعاد عنه اإلعراض من يحل ألنه أو ، منزلتھم خساسة على دليال ذلك جعل ؛ حبس في كتابھم:  والمعنى

 في وسجيل ، السافلة األرض في سجين:  أسلم بن زيد وقال. ذلك تقدم وقد. نونا الالم لتفأبد ، سجيل أصله:  وقيل. والھوان

 الموضع ذلك في يكون بل يظھر فال ، ھؤالء كتاب فيه يدفن ، السافلين في موضع:  سجين:  القشيري. الدنيا السماء

ُبونَ  َيْشَھُدهُ {:  األبرار كتاب في قال ولھذا ؛ إياھا هللا وتحقير ، أعمالھم خبث على دليل وھذا. كالمسجون  أَْدَراكَ  َوَما{. } اْلُمَقرَّ

ينٌ  َما  ، الثوب في كالرقم مكتوب أي" مرقوم كتاب: " فقال فسره ثم. قومك وال أنت محمد يا تعلمه كنت مما ذلك ليس أي} ِسجِّ

:  الضحاك وقال. أحد منھم ينقص وال دأح فيھم يزاد ال:  بشر لھم رقم ، مكتوب أي مرقوم:  قتادة وقال. يمحى وال ينسى ال

 :  قال ؛ الكتابة:  الرقم وأصل ؛ حمير بلغة ، مختوم:  مرقوم

 راقم للماء كان إن بعدكم على...  إليكم القراح الماء في سأرقم

. اْلَقاِرَعةُ  َما َعةُ اْلَقارِ {:  قوله في يدل ال كما ، عربيا ليس سجين لفظ أن على يدل ما"  ؟ سجين ما أدراك وما: " قوله في وليس

 .عربي غير القرآن في ليس أنه -   والحمد -  الكتاب مقدمة في مضى وقد ، سجين ألمر تعظيم ھو بل} اْلَقاِرَعةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما

ِبينَ  َيْوَمِئذٍ  َوْيلٌ {  }لِْلُمَكذِّ

ُبونَ  الَِّذينَ {:  فقال أمرھم تعالى بين ثم. للمكذبين القيامة يوم وعذاب شدة أي ينِ  ِبَيْومِ  ُيَكذِّ  والفصل والجزاء الحساب بيوم أي} الدِّ

 وھو ، نفسه وعلى إياھم معاملته في الخلق على معتد ، الحق عن جائز فاجر أي} أَِثيمٍ  ُمْعَتدٍ  ُكلُّ  إاِلَّ  ِبهِ  ُيَكذِّبُ  َوَما{. العباد بين

 أََساِطيرُ  َقالَ  آَياُتَنا َعلَْيهِ  ُتْتلَى إَِذا{:  تعالى لقوله ونظرائھما جھل وأبي المغيرة بن الوليد في ھذا وقيل. هللا أمر ترك في أثيم

لِينَ   وأساطير. بالياء" يتلى إذا: " والسلمي العقيلي وأشھب سماك وأبي حيوة أبي وقراءة ، بتاءين" تتلى" العامة وقراءة} اأْلَوَّ

 .تقدم وقد ، وإسطارة أسطورة ھاوأحد. وزخرفوھا كتبوھا التي وأباطيلھم أحاديثھم:  األولين

 .}َيْكِسُبونَ  َكاُنوا َما قُلُوبِِھمْ  َعلَى َرانَ  َبلْ  َكالَّ { -14

ُھمْ  َكالَّ { -15 ِھمْ  َعنْ  إِنَّ  .}لََمْحُجوُبونَ  َيْوَمئِذٍ  َربِّ

ُھمْ  ُثمَّ { -16  .}اْلَجِحيمِ  لََصالُوا إِنَّ
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ُبونَ ُتكَ  بِهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي َھَذا ُيَقالُ  ُثمَّ { -17  .}ذِّ

:  الحسن وقال. األولين أساطير ھو ليس أي ، وزجر ردع" : كال"} َيْكِسُبونَ  َكاُنوا َما قُلُوِبِھمْ  َعلَى َرانَ  َبلْ  َكالَّ {:  تعالى قوله

 إذا العبد إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ھريرة أبي عن:  الترمذي في:  وقيل. } قُلُوِبِھمْ  َعلَى َرانَ { حقا معناھا

 على تعلو حتى ، فيھا. زيا عاد فإن ، قلبه صقل ، وتاب هللا واستغفر نزع ھو فإذا ، سوداء نكتة قلبه في نكتت خطيئة أخطأ

. حصحي حسن حديث ھذا:  قال. } َيْكِسُبونَ  َكاُنوا َما قُلُوِبِھمْ  َعلَى َرانَ  َبلْ  َكالَّ {:  كتابه في هللا ذكر الذي) الران(وھو ،" قلبه

 ثم ، بقلبه الذنب فيحيط ، الذنب يذنب الرجل ھو:  مجاھد قال. القلب يسود حتى الذنب على الذنب ھو:  المفسرون قال وكذا

 َكَسبَ  َمنْ  َبلَى{:  البقرة سورة في التي اآلية مثل ھي:  مجاھد قال. قلبه الذنوب تغشي حتى ، بقلبه الذنب فيحيط الذنب يذنب

 وروي. عليھا الرين فذلك ، بقلوبھم فأحاطت ، والذنوب منھم المعاصي كثرت يقول:  قال ؛ الفراء عن وهونح. اآلية}  َسيَِّئةً 

 ، انقبض الذنب أذب فإذا ، إصبعه وضم ، انقبض الذنب العبد أذنب فإذا ، كفه ورفع الكھف مثل القلب:  قال أيضا مجاھد عن

 َرانَ  َبلْ  َكالَّ {:  قرأ ثم ، الرين ھو ذلك أن يرون وكانوا:  قال .قلبه على يطبع حتى ، كلھا أصابعه ضم حتى ، أخرى وضم

 قلبه في صار أذنب إذا العبد إن:  عبدهللا بن بكر وقال. سواء عنه هللا رضي حذيفة عن ومثله. } َيْكِسُبونَ  َكاُنوا َما قُلُوِبِھمْ  َعلَى

 يعي ال حتى ، كالغربال أو ، كالمنخل القلب صار الذنوب كثرت إذا ثم ، كذلك صار ثانيا أذنب إذا صار ثم ، اإلبرة كوخزة

 ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الثابتة باألخبار المعنى ھذا في القول" البقرة" في بينا وقد. صالح فيه يثبت وال ، خيرا

 وعن ، عباس ابن نع عطاء عن جريج ابن عن عبدالرحمن بن موسى عن سعيد بن عبدالغني روى وقد. إلعادتھا معنى فال

 والقدم، والساق الفخذين على يكون الذي الران ھو:  قال ؛ بصحته أعلم هللا شيئا عباس ابن عن الضحاك عن مقاتل عن موسى

. صحته عھدة يضمن ال مما وھذا. الرجل بقلب يخطر الذي الخاطر:  الران:  آخرون وقال:  قال. الحرب في يلبس الذي وھو

 يرين ذنبه قلبه على ران:  يقال ؛ عليه اللغة أھل وكذلك. ھذا قبل ذكره مضى قد ما فعلى التفسير أھل ةعام فأما. أعلم فا

 ما كل:  عبيد أبو وقال ؛ غلب أي} َيْكِسُبونَ  َكاُنوا َما قُلُوِبِھمْ  َعَلى َرانَ  َبلْ  َكالَّ {:  قوله في عبيدة أبو قال. غلب أي وريونا رينا

 :  الشاعر وقال ؛ عليك وران ، ورانك ، بك ران فقد] وعالك[ غلبك

 وانجلى ران الذي الذنب من فتاب...  فاجر قلب على ذنب من ران وكم

 فأصبح:  -  جھينة أسيفع - األسيفع في عمر قول ومنه ؛ غطاه إذا:  النعاس عليه وران ، غلبته أي:  عقله على الخمر ورانت

 :  فقال ، سكرا الشراب غلبه حتى شرب رجال يصف زبيد أبي قول هومن ؛ يدان وكان ، الديون غلبته أي. به رين قد

 باتقاء ترينه ال وأن ـر...  الخمـ به رانت رآه لما ثم

. وھزلت مواشيھم ھلكت إذا:  مرينون فھم القوم أران قد:  األموي وقال. وقلبه عقله على غلبت أي ، الخمر به رانت:  فقوله

 ال فيما وقع إذا:  رينا بالرجل رين قد:  يقال زيد أبو قال. احتماله يستطيعون فال ، بھميغل مما أتاھم الذي األمر من وھذا

  . له قبل وال ، منه الخروج يستطيع

 أشد واإلقفال ، الرين من أشد وھذا ، القلب على يطبع أن والطبع ، الذنوب من القلب يسود أن:  الرين:  النحوي معاذ أبو وقال

:  والغين. غطي:  قلبه على غين:  يقال ، الغين ومثله ، الرقيق كالغيم القلب يغشي كالصدأ ھو:  ينالر:  الزجاج. الطبع من
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. بالقلوب الذنب إحاطة أنه الفراء قول تقدم وقد. األغصان ملتفة ، الورق كثيرة ، خضراء أي ، غيناء الواحدة ، ملتف شجر

 والكسائي حمزة وقرأ. هللا شاء إن عنه الصحيح ھو وھذا. عليھا غطى أي:  }قُلُوِبِھمْ  َعلَى َرانَ {:  عباس ابن عن الثعلبي وذكر

 ومن. لذلك اإلمالة فحسنت ، ياء من منقلبة األلف وعينه ، الراء الفعل فاء ألن ؛ باإلمالة" ران" والمفضل بكر وأبو واألعمش

 حفص ووقف حاتم وأبو عبيد أبو واختاره. ونحوه وباع كال مثل ، الفتح) فعل( في الفعل فاء باب ألن ؛ األصل فعلى فتح

 .للسكت ال ، الالم يبين وقفا" ران" يبتدئ ثم" بل"

ُھمْ  َكالَّ {:  تعالى قوله  ، وزجر ردع" كال: " وقيل} لََمْحُجوُبونَ { القيامة يوم أي} َيْوَمِئذٍ  َربِِّھمْ  َعنْ { الكفار يعني" إنھم"حقا أي} إِنَّ

 في يرى وجل عز هللا أن على دليل اآلية ھذه في:  الزجاج قال. } لََمْحُجوُبونَ  َيْوَمِئذٍ  َربِِّھمْ  َعنْ  مْ إنَّھُ {ِ بل ، يقولون كما ليس أي

 َناِضَرةٌ، َيْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ {:  ثناؤه جل وقال. يحجبون بأنھم الكفار منزلة خست وال ، فائدة اآلية ھذه في كان ما ذلك ولوال ، القيامة

َھا لَى  ھذه في أنس بن مالك وقال ، عنه محجوبون الكفار أن وأعلم ، إليه ينظرون المؤمنين أن ثناؤه جل هللا فأعلم} َناِظَرةٌ  َربِّ

 يرونه قوما أن على دل ، بالسخط قوما حجب لما:  الشافعي وقال. رأوه حتى ألوليائه تجلى يروه فلم أعداءه حجب لما:  اآلية

:  الفضل بن الحسين وقال. الدنيا في عبده لما المعاد في ربه يرى أنه إدريس بن مدمح يوقن لم لو وهللا أما:  قال ثم. بالرضا

 عن أي: } لََمْحُجوُبونَ {:  تعالى قوله في مجاھد وقال. رؤيته عن اآلخرة في حجبھم توحيده نور عن الدنيا في حجبھم لما

 األول وعلى. أليم عذاب ولھم يزكيھم وال ، برحمته إليھم ينظر ال هللا أن ھو:  قتادة وقال. ممنوعون ورحمته كرامته

ُھمْ  ُثمَّ {. يرونه فال رؤيته عن محجوبون وأنھم الجمھور،  خارجين غير فيھا ومحترقون ، مالزموھا أي} اْلَجِحيمِ  لََصالُوا إِنَّ

ْلَناُھمْ  ُجلُوُدُھمْ  َنِضَجتْ  ُكلََّما{ منھا،  ثم. "النار من الرابع الباب الجحيم:  ويقال. } َسِعيراً  َناُھمْ ِزدْ  َخَبتْ  ُكلََّما{ و} َغْيَرَھا ُجلُوداً  َبدَّ

ُبونَ  ِبهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي َھَذا{ جھنم خزنة لھم تقول أي لھم" يقال  .الدنيا في هللا رسل} ُتَكذِّ

 .}ِعلِّيِّينَ  لَفِي اأْلَْبَرارِ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكالَّ { -18

 .}ِعلِّيُّونَ  َما أَْدَراكَ  َوَما{ -19

 .}َمْرقُومٌ  ِكَتابٌ { -20

ُبونَ  َيْشَھُدهُ { -21  .}اْلُمَقرَّ

 يقولون كما األمر ليس أي وقيل". تكذبون" على والوقف ، حقا بمعنى" كال"} ِعلِّيِّينَ  لَفِي اأْلَْبَرارِ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكالَّ {:  تعالى قوله

 ثم. يصلونه الذي بالعذاب يؤمنون ال أي ، كال:  مقاتل وقال. عليين في المؤمنين وكتاب ، سجين في كتابھم بل ظنوا كما وال

:  قال أيضا وعنه. الجنة في أي:  عباس ابن قال. مرتبتھم قدر على عليين في مرفوع} اأْلَْبَرارِ  ِكَتابَ  إِنَّ {:  فقال استأنف

 األجلح ابن وروى. المؤمنين أرواح فيھا السابعة السماء يعني:  وقتادة ومجاھد الضحاك وقال. السماء في هللا كتاب في أعمالھم

 أعلم. وھو ، فالن عبدك رب:  فيقولون ، يعدوھا ال هللا أمر من شيء كل إليھا ينتھي ، المنتھى سدرة ھي:  قال الضحاك عن

 كعب وعن. } اأْلَْبَرارِ  ِكَتابَ  إِنَّ  َكالَّ {:  تعالى قوله فذلك. العذاب من بأمانه مختوم وجل عز هللا من كتاب فيأتيه ، منھم به

 ثم ، بالبشرى المالئكة وتلقتھا ، السماء أبواب لھا وفتحت ، السماء إلى بھا صعد قبضت إذا المؤمن روح إن:  قال األحبار

 القيامة يوم الحساب من النجاة فيه ويختم فيرقم رق ، العرش تحت من لھم فيخرج ، العرش إلى ينتھوا حتى معھا يخرجون
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 عازب بن البراء وقال. اليمنى العرش قائمة عند السابعة السماء فوق ھي" عليين في: " أيضا قتادة وقال. المقربون ويشھده

 جدة زبر من لوح ھو:  أيضا عباس ابن وعن" . العرش تحت السابعة السماء في عليون: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال

:  وقيل. األمكنة أعلى عليون:  وقيل. ارتفاع بعد ارتفاع عليون:  الفراء وقال. فيه مكتوبة أعمالھم ، بالعرش معلق خضراء

 اسم ھو:  الفراء قال. الطبري قول معنى وھو. والنون بالواو جمع ولذلك ؛ له غاية ال كأنه ، مضاعف علو في علو معناه

 من بناء له يكن ولم جمعا جمعت إذا والعرب ، وثالثون عشرون:  كقولك ؛ لفظه من له واحد وال ، الجمع صفة على موضوع

 كإعراب االسم ھذا إعراب:  الزجاج وقال. الطبري قول معنى وھي. بالنون والمؤنث المذكر في قالوا ، تثنية وال واحده

 جمع:  عليين:  الفتح أبو وقال. وعلية علي:  وأحدھا النحوي يونس وقال. قنسرين ورأيت ، قنسرون ھذه:  تقول كما الجمع،

 علية من التاء حذف فلما ، العلو من ألنھا ؛ علية للغرفة قالوا كما علية يقول أن سبيله وكان. والعل من فعيل وھو ، على

:  يقال كما ؛ األعلى المأل فإنھم ، للمالئكة صفة عليين إن:  وقيل. أرضين في قالوا كما ، والنون بالواو الجمع منھا عوضوا

:  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر ابن حديث من الخبر في والذي. وعندھم جملتھم في ھو أي ؛ فالن بني في فالن

 ھذا ما:  فيقولون ، وجھه لضياء الجنة أشرقت عليين أھل من رجل أشرف فإذا ، كذا من الجنة إلى لينظرون عليين أھل إن"

 عليين أھل ليرون الجنة أھل إن: " آخر خبر وفي" . والصدق الطاعة أھل األبرار عليين أھل من رجل أشرف فيقال ؟ النور

 قوله في عباس ابن عن ناس وروى. المرتفع الموضع اسم عليين أن على يدل" السماء أفق في الدري الكوكب يرى كما

 أي محمد يا أعلمك الذي ما أي} ِعلِّيُّونَ  َما أَْدَراكَ  َوَما{:  قال ثم.الرابعة السماء في وأرواحھم أعمالھم أن أخبر:  قال" عليين"

ُبونَ  َيْشَھُدهُ  َمْرقُومٌ  ِكَتابٌ {:  فقال له فسره ثم. الرفيعة المنزلة في له والتعظيم التفخيم جھة على ؟ عليون شيء :  وقيل. } اْلُمَقرَّ

 كتاب األبرار كتاب أي" مرقوم كتاب: " وقال ابتدأ ثم" عليون"قوله عند الكالم تم بل ، لعليين تفسيرا ليس" مرقوم كتاب" إن

 به انتھوا فإذا فيستقبلونه ، العبد بعمل تصعد المالئكة أن:  وروي. القشيري قال ؛ الفجار كتاب في الرقم عكس لھذاو مرقوم

 ، عمله لي أخلص وإنه ، قلبه في ما على الرقيب وأنا ، عبدي على الحفظة إنكم:  إليھم أوحى سلطانه من هللا شاء ما إلى

 أنتم:  إليھم أوحى هللا شاء ما إلى به انتھوا فإذا فيتركونه ، العبد بعمل لتصعد اوإنھ ، له غفرت فقد ، عليين في فاجعلوه

 .سجين في فاجعلوه ، عمله لي يخلص لم وإنه ، قلبه في ما على الرقيب وأنا عبدي على الحفظة

ُبونَ  َيْشَھُدهُ {:  تعالى قوله  ھنا المقربون:  إسحاق وابن وھب لوقا. المالئكة من سماء كل مقربو األبرار عمل يشھد أي} اْلُمَقرَّ

 في الشمس كنور السموات في يتألأل نور وله بالصحيفة المالئكة صعدت ، البر عمل المؤمن عمل فإذا ، السالم عليه إسرافيل

ُبونَ  َيْشَھُدهُ {:  قوله فھو ويكتب عليھا فيختم ، إسرافيل إلى بھا ينتھي حتى ، األرض  .كتابتھم يشھد أي} اْلُمَقرَّ

 .}َنِعيمٍ  لَفِي اأْلَْبَرارَ  إِنَّ { -22

 .}َيْنُظُرونَ  اأْلََرائِكِ  َعلَى{ -23

ِعيمِ  َنْضَرةَ  ُوُجوِھِھمْ  فِي َتْعِرفُ { -24  .}النَّ

 .}َمْخُتومٍ  َرِحيقٍ  ِمنْ  ُيْسَقْونَ { -25

 .}اْلُمَتَنافُِسونَ  َفْلَيَتَناَفسِ  َذلِكَ  َوفِي ِمْسكٌ  ِخَتاُمهُ { -26
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 .}َتْسنِيمٍ  ِمنْ  َوِمَزاُجهُ { -27

28- } ً ُبونَ  بَِھا َيْشَربُ  َعْينا  .}اْلُمَقرَّ

 وناعمه هللا نعمه:  يقال ؛ التنعيم:  بالفتح والنعمة ، نعمة أي} َنِعيمٍ  لَفِي{. والطاعة الصدق أھل أي} اأْلَْبَرارَ  إِنَّ {:  تعالى قوله

} َيْنُظُرونَ { الحجال في األسرة وھي} اأْلََراِئكِ  َعلَى{. يتنعمون الجنات في األبرار إن أي. بمعنى ومناعمة منعمة وامرأة فتنعم

 النبي وعن. النار أھل إلى ينظرون:  مقاتل وقال. ومجاھد عباس وابن عكرمة قال ؛ الكرامات من لھم هللا أعد ما إلى أي

 .وجالله وجھه إلى ينظرون أفضاله أرائك على:  وقيل. المھدوي ذكره" النار في أعدائھم إلى ينظرون: " وسلم عليه هللا صلى

ِعيمِ  َنْضَرةَ  ُوُجوِھِھمْ  فِي َتْعِرفُ {:  تعالى قوله  وقراءة. ونور آزھر إذا:  النبات نضر:  يقال ؛ ونوره وغضارته بھجته أي} النَّ

 وابن وشيبة بويعقو القعقاع بن جعفر أبو وقرأ. محمد يا تعرف أي ؛ نصبا" نضرة" الراء وكسر التاء بفتح" تعرف" العامة

 ال شراب من أي} َمْخُتومٍ  َرِحيقٍ  ِمنْ  ُيْسَقْونَ {. رفعا" نضرة" المجھول الفعل على الراء وفتح التاء بضم" تعرف: " إسحاق أبي

. واحد والمعنى. الخمر صفوة الرحيق:  الصحاح وفي. الصافية الخمر الرحيق ، وقيل. والزجاج األخفش قاله. فيه غش

 :  حسان قال ، النيرة الغش من الصافية البيضاء العتيقة الخمر ھي:  وغيره مقاتل وقال. وأجودھا الخمر أقصى: الخليل

 السلسل بالرحيق يصفق بردي...  عليھم البريص ورد من يسقون

 :  آخر وقال

 السلسل الرحيق من إلي أشھى...  وذكره الشباب إلى سبيل ال أم

 ختامھا يفك أن إلى ماس يمسھا أن عن ومنعت ختمت أي مختوم:  وقيل. الممزوج المختوم} ِمْسكٌ  ِخَتاُمهُ  َمْخُتومٍ {:  تعالى قوله

 أما:  علقمة قاله. بينھما وألف والتاء الخاء بفتح" خاتمه" والكسائي وطاوس والضحاك وشقيق وعلقمة علي وقرأ. األبرار

 ، االسم الخاتم أن إال ، المعنى في متقاربان ختاموال والخاتم. آخره تريد ، مسكا خاتمه أجعل:  للعطار تقول المرأة رأيت

 بالمسك إناؤه ختم:  زيد وابن مجاھد قال وكذا. به يحتم الذي الطين:  والختام:  الصحاح وفي. الفراء قال ؛ المصدر والختام

 :  الفرزدق وقال. المھدوي حكاه. الطين من بدال

 الختام أغالق أفض وبت

 :  األعشى وقال

 ختم ھاوعلي وأبرزھا

 البن واللفظ ، وھب وابن المبارك ابن وذكر. مقبوض بمعنى وقبض ، منفوض بمعنى نفض مثل ؛ مختومة طينة عليھا أي

 من المرأة قول إلى ترى أال ، يختم بخاتم ليس ، خلطه: } ِمْسكٌ  ِخَتاُمهُ {:  تعالى قوله في مسعود بن. عبدهللا عن ، وھب

 .اوكذ كذا الطيب من خلطه إن: نسائكم
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 ثم يده فيه أدخل الدنيا أھل من رجال أن لو ، أشربتھم آخر به يختمون الفضة مثل أبيض شراب:  قال ؛ مسك خلطه إنما

:  قال ؟ المختوم الرحيق ما هللا رسول يا قيل:  قال كعب بن أبي وروى. طيبھا ريح وجد إال روح ذو يبق لم ، أخرجھا

 وصفناه الذي وفي أي} َذلِكَ  َوفِي{. أعلم فا. األنھار في يجري الذي غير وھو ، اآلنية في مختوم:  وقيل". الخمر غدران"

 أحب ولم ، به ضننت أي:  نفاسة أنفسه الشيء عليه نفست:  يقال الراغبون فليرغب أي} اْلُمَتَنافُِسونَ  َفْلَيَتَناَفسِ { الجنة أمر من

 ".العاملون فليعمل ھذا لمثل: " نظيره ؛ العمل في المتبادرون يتبادرفل ذلك وإلى أي ، إلى بمعنى الفاء:  وقيل. إليه يصير أن

 في شراب أشرف وھو ، علو من عليھم ينصب شراب وھو} َتْسِنيمٍ  ِمنْ { الرحيق ذلك ومزاجه أي} َوِمَزاُجهُ {:  تعالى قوله

 وكذلك ، بدنه من لعلوه البعير سنام ومنه ؛ أسفل إلى علو من تجري ماء عين فھي االرتفاع:  اللغة في التسنيم وأصل. الجنة

 اليمين أصحاب كأس منھا ويمزج ، صرفا المقربون بھا يشرب الجنة في عين تسنيم:  قال عبدهللا عن وروي. القبور تسنيم

 لَُھمْ  أُْخفِيَ  َما ْفسٌ نَ  َتْعلَمُ  َفال{:  تعالى هللا قال مما ھذا:  قال} َتْسِنيمٍ  ِمنْ  َوِمَزاُجهُ {:  وجل عز قول في عباس ابن وقال. فتطيب

ةِ  ِمنْ   فإذا ، مائھا قدر على الجنة أھل أواني في فتنصب ، تعالى هللا بقدرة الھواء في تجري عين التسنيم:  وقيل} أَْعُينٍ  قُرَّ

 عين أنھا بلغنا:  زيد ابن ، قتادة قال ؛ االستقاء إلى يحتاجون وال ، األرض على قطرة منه تقع فال ، الماء أمسك امتألت

 ".اإلنسان" سورة في ذكرناه وقد. الحسن مراسيل في وكذا. العرش تحت من تجري

} ً ُبونَ  ِبَھا َيْشَربُ  َعْينا " عينا"و. مزاج لغيرھم وھي ، صرفا الجنة أھل أفاضل وھم ، عدن جنة أھل منھا يشرب أي} اْلُمَقرَّ

 مصدرا جعلته وإن ، أشتقاق له يعرف ليس ، معرفة وتسنيم ، تسنيم من الحال على نصب:  الزجاج وقال. المدح على نصب

ً . َمْسَغَبةٍ  ِذي َيْومٍ  فِي إِْطَعامٌ  أَوْ {:  تعالى كقوله ؛ به مفعول ألنه ؛ نصب" عينا" فـ السنام من مشتقا  إنه الفراء قول وھذا} َيِتيما

 .المدح على أعني ضماربإ المبرد وعند. عين من أو عينا يسقون أي" يسقون" بـ األخفش وعند. بتسنيم منصوب

 }يضحكون آمنوا الذين من كانوا أجرموا الذين إن{ -29

 }يتغامزون بھم مروا وإذا{ -30

 }فكھين انقلبوا أھلھم إلى انقلبوا وإذا{ -31

 }لضالون ھؤالء إن قالوا رأوھم وإذا{ -32

 }حافظين عليھم أرسلوا وما{ -33

 }يضحكون الكفار من آمنوا الذين فاليوم{ -34

 }ينظرون األرائك على{ -35

 }يفعلون كانوا ما الكفار ثوب ھل{ -36
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 أھل من قريش رؤساء والمراد بھم باستھزائھم المؤمنين مع الدنيا في الكفار أرواح وصف" أجرموا الذين إن: " تعالى قوله

 عبد بن واألسود ، وائل بن والعاص ، معيط أبي بن وعقبة ، المغيرة بن الوليد ھو:  قال عباس ابن عن ناس روى. الشرك

 هللا صلى محمد أصحاب من" آمنوا الذين من كانوا" وأولئك ؛ الحارث بن والنضر ، جھل وأبو ، ھشام بن والعاص ، يغوث

 صلى هللا رسول إتيانھم عند" بھم مروا وإذا."السخرية وجه على" يضحكون" وبالل وصھيب وخباب ، عمار مثل وسلم عليه

 غمزت:  يقال به ويعيبونھم باإلسالم يعيرونھم أي:  وقيل. بأعينھم ويشيرون ، بعضا بعضھم يغمز" زونيتغام" وسلم عليه هللا

 :  قال ؛ بيدي الشيء

 تستقيما أو كعوبھا كسرت...  قوم فتاة غمزت إذا وكنت

 وغمزته". لنساءا" في مضى وقد ؛ الحديث. رجلي فقبضت ، غمزني سجد إذا وسلم عليه هللا صلى النبي كان:  عائشة وقالت

 بن علي في نزلت:  مقاتل وقال. عيب أي غمزة فالن في وما ، عابه أي:  غمزه يقال ، العيب بمعنى:  الغمز:  وقيل. بعيني

 .وتغامزوا عليھم وضحكوا ، المنافقون فلمزھم وسلم عليه هللا صلى النبي إلى المسلمين من نفر في جاء طالب أبي

 بما معجبون:  وقيل. منھم معجبين أي" فكھين انقلبوا" وذويھم وأصحابھم أھلھم إلى أنصرفوا أي "انقلبوا وإذا: " تعالى قوله

. بألف الباقون. ألف بغير" فكھين: " والسلمي واألعرج وحفص القعقاع ابن وقرأ. المؤمنين بذكر متفكھون ، الكفر من عليه ھم

 البطر األشر:  الفكه:  وقيل.  والحمد" الدخان" سورة في تقدم وقد ، وحاذر وحذر وطامع طمع مثل لغتان ھما:  الفراء قال

" لضالون ھؤالء إن قالوا" وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب الكفار ھؤالء رأى إذا أي" رأوھم وإذا. "المتنعم الناعم:  والفاكه

 .عليھم رقباء ، بأحوالھم نموكلي ، ألعمالھم" حافظين عليھم أرسلوا وما" وسلم عليه هللا صلى محمدا اتباعھم في

 كما" يضحكون الكفار من" وسلم عليه هللا صلى بمحمد" آمنوا الذين" القيامة يوم ھو الذي اليوم ھذا يعني" فاليوم: " تعالى قوله

 دةقتا عن بشار بن محمد أخبرنا:  المبارك ابن وذكر. تقدم وقد" المؤمنين" سورة آخر في نظيره. الدنيا في منھم الكفار ضحك

 فإذا ، كوى والنار الجنة بين إن يقول كان كعبا أن لنا ذكر:  قال" يضحكون الكفار من آمنوا الذين فاليوم: " تعالى قوله في

 سواء في فرآه فاطلع: " أخرى آية في تعالى هللا قال ؛ الكوى بعض من اطلع الدنيا في له كان عدو إلى ينظر أن المؤمن أراد

 قوله في صالح أبي عن الكلبي أخبرنا:  أيضا المبارك ابن وذكر. تغلي القوم جماجم فرأى أطلع نهأ لنا ذكر:  قال" الجحيم

 أقبلوا فتحت قد رأوھا فإذا ، النار أبواب لھم فتفتح ، أخرجوا:  النار في وھم النار ألھل يقال:  قال" بھم يستھزئ هللا: " تعالى

 هللا: " قوله فذلك ؛ دونھم غلقت أبوابھا إلى انتھوا فإذا ، األرائك على إليھم ينظرون والمؤمنون ، الخروج يريدون إليھا

 على. يضحكون الكفار من آمنوا الذين فاليوم: " تعالى قوله فذلك دونھم غلقت حين المؤمنون منھم ويضحك" بھم يستھزئ

 جوزي ھل أي" ثوب ھل" ومعنى". البقرة" سورة أول في ھذا مضى قد" يفعلون كانوا ما الكفار ثوب ھل. ينظرون األرائك

 فيكون ؟ الكفار جوزي ھل:  ينظرون أي" ينظرون" بـ متعلق إنه:  وقيل. ذلك بھم فعل إذا بالمؤمنين الدنيا في بسخريتھم

 القول، على إضمار ھو:  وقيل. األعراب من له موضع ال استئناف:  وقيل". ينظرون" بـ نصبا وموضعھا] التقرير[ ھل معنى

 ما فالثواب ؛ رجع أي يثوب ثاب من وھو. وجوزي أثيب أي" الكفار ثوب ھل: " لبعض المؤمنين بعض قولي ؛ والمعنى

 .أعلم وهللا السورة تمت. والشر الخير في ويستعمل ، عمله مقابلة في العبد على يرجع
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ِ  بِْسمِ  ْحَمنِ  هللاَّ ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

 االنشقاق سورة

 آية نوعشرو خمس وھي ، الجميع قول في مكية

ِ  ِبْسمِ  ْحَمنِ  هللاَّ ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

َماءُ  إَِذا{ -1  }اْنَشقَّتْ  السَّ

َھا َوأَِذَنتْ { -2  }َوُحقَّتْ  لَِربِّ

 }ُمدَّتْ  اأْلَْرضُ  َوإَِذا{ -3

 }َوَتَخلَّتْ  فِيَھا َما َوأَْلَقتْ { -4

َھا َوأَِذَنتْ { -5  }َوُحقَّتْ  لَِربِّ

َماءُ  إَِذا{:  تعالى قوله  عن صالح أبو روي وكذا. األبيض السحاب مثل والغمام ، بالغمام وتفطرت ، انصدعت أي} قَّتْ اْنشَ  السَّ

. وعالمتھا الساعة أشراط من وھذا. السماء باب المجرة:  وقال المجرة من تشق:  قال السالم عليه علي عن وروي. عباس ابن

َھا َوأَِذَنتْ {  هللا صلى قوله ومنه ؛ وغيرھما ومجاھد عباس ابن عن معناه روي ، تسمع أن لھا وحق ، سمعت أي} َوُحقَّتْ  لَِربِّ

 :  الشاعر قال ؛ لشيء هللا استمع ما أي" بالقرآن يتغنى لنبي كإذنه لشيء هللا أذن ما: " وسلم عليه

 أذنوا عندھم بسوء ذكرت وإن...  به ذكرت خيرا سمعوا إذا صم

 :  صاحب أم ابن قعنب وقال. سمعوا أي

 دفنوا صالح من أذنوا ھم وما...  فرحا بھا طاروا يبةر يأذنوا إن

 ألنه ، ربھا تطيع أن لھا وحق ، أطاعت:  حقت:  الضحاك وقال. باالنشقاق ألمره االستماع عليھا هللا وحقق المعنى:  وقيل

 تطيع حتى فيھا الحياة خلق ديبع وال ، بھا هللا أراد مما تمتنع ال أنھا بمعنى:  السماء وطاعة. بكذا محقوق فالن:  يقال ؛ خلقھا

 :  كثير قول ومنه ؛ ذلك تفعل أن لھا حق:  قتادة وقال. وتجيب

 ومرحبا فأھال العتبى تكن فإن

 وقلت لدينا العتبى لھا وحقت

 مد إذا ديماأل ألن" األديم مد تمد: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال. جبالھا ودكت بسطت أي} ُمدَّتْ  اأْلَْرضُ  َوإَِذا{:  تعالى قوله

 حتى للحساب عليھا الخالئق لوقوف ؛ وكذا كذا وسعتھا ويزاد:  مسعود وابن عباس ابن قال. واستوى وامتد فيه انثناء كل زال
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 أخرى بأرض تبدل األرض أن" إبراھيم" سورة في مضى وقد. فيھا الخالئق لكثرة ، قدمه موضع إال البشر من ألحد يكون ال

 ابن وقال. عنھم وتخلت ، أمواتھا أخرجت أي} َوَتَخلَّتْ  فِيَھا َما َوأَْلَقتْ {. عنه تقدم ما على باسع ابن قول في الساھرة وھي

 ومعادنھا، كنوزھا من بطنھا في ما ألقت:  وقيل. األحياء من ظھرھا على ممن وتخلت ، الموتى من بطنھا في ما ألقت:  جبير

. الشدة عند بطنھا في ما الحامل تلقى كما ، األمر بعظم يؤذن وذلك ، شيء بطنھا في فليس ، جوفھا خال أي. منھا وتخلت

 تعالى هللا ألن ؛ استحفظت مما وتخلت ، استودعت ما ألقت:  وقيل. وبحارھا جبالھا من ظھرھا على مما تخلت:  وقيل

َھا َوأَِذَنتْ {. وأقواتا مزارعة بالده واستحفظھا ، وأمواتا أحياء عباده استودعھا  لھا وحق أي} َوُحقَّت{ موتاھا إلقاء في أي} لَِربِّ

 بعض قال:  األنباري ابن. } َوأَْلَقتْ { وكذلك ، زائدة والواو. } َوأَِذَنتْ {:  الفراء فقال" إذا" جواب في واختلف. أمره تسمع أن

 - حتى" مع إال اوالو تقحم ال العرب ألن ؛ غلط وھذا مقحمة الواو أن وزعم ، أذنت} انشقت السماء إذا{ جواب:  المفسرين

ا{:  تعالى كقوله" لما" ومع} أَْبَواُبَھا َوفُِتَحتْ  َجاُءوَھا إَِذا َحتَّى{:  تعالى كقوله" إذا  معناه} َوَناَدْيَناهُ * لِْلَجِبينِ  َوَتلَّهُ  أَْسلََما َفلَمَّ

َماءُ ال إَِذا{:  قال كأنه مضمرة فاء الجواب:  وقيل. ھذين غير مع تقحم ال والواو" ناديناه" . كادح إنك اإلنسان أيھا فيا} اْنَشقَّتْ  سَّ

َھا َيا{ أي ، وتأخير تقديم فيه:  وقيل. كدحه اإلنسان القي انشقت السماء إذا أي} َفُمالقِيهِ { عليه دل ما جوابھا:  وقيل  اأْلِْنَسانُ  أَيُّ

ً  َربِّكَ  إِلَى َكاِدحٌ  إِنَّكَ  ا{ الجواب:  أيضا وعنه. المبرد هقال. }انشقت السماء إذا} {َفُمالقِيهِ  َكْدحا  وھو} ِبَيِميِنهِ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َفأَمَّ

 فيه قيل ما أصح وھذا:  النحاس جعفر أبو قال. كذا فحكمه بيمينه كتابه أوتي فمن أنشقت السماء إذا أي ؛ الكسائي قول

 األشياء ھذه كانت إذا أي ؛ به المخاطبين لعلم محذوف الجواب:  وقيل. }انشقت السماء إذا{ اذكر بمعنى ھو:  قيل. وأحسنه

 كانت أشراطھا ظھرت إذا:  لھم فقيل ، القيامة وقت عن سؤال منھم تقدم:  وقيل. وخسرانھم ضاللتھم بالبعث المكذبون علم

 السماء إذا{:  لهقو إن:  الحسن وعن. البعض على البعض داللة في الواحدة كاآلية والقرآن. بھا تكذيبكم عاقبة فرأيتم ، القيامة

 .بقسم وليس خبر أنه من قول خالف على والجمھور. قسم} انشقت

َھا َيا{ -6 ً  َربِّكَ  إِلَى َكاِدحٌ  إِنَّكَ  اأْلِْنَسانُ  أَيُّ  }َفُمالقِيهِ  َكْدحا

ا{ -7  }بَِيِمينِهِ  ِكَتاَبهُ  أُوتِيَ  َمنْ  َفأَمَّ

ً  ُيَحاَسبُ  َفَسْوفَ { -8  }َيِسيراً  ِحَسابا

 }َمْسُروراً  أَْھلِهِ  إِلَى لِبُ َوَيْنقَ { -9

َھا َيا{:  تعالى قوله ً  َربِّكَ  إِلَى َكاِدحٌ  إِنَّكَ  اأْلِْنَسانُ  أَيُّ  يا:  قتادة عن سعيد روى وكذا. آدم ابن يا أي الجنس باإلنسان المراد} َكْدحا

: مقاتل قال:  معين ھو:  وقيل. با الإ قوة وال فليفعل هللا طاعة في كدحه يكون أن استطاع فمن ، لضعيف كدحك إن ، آدم ابن

 كالم في والكدح. كادح إنك الكافر أيھا ، الكفار جميع يعني:  ويقال. خلف بن أبي يعني:  ويقال. عبداألسد بن األسود يعني

 :  مقبل ابن قال ؛ والكسب العمل:  العرب

 أكدح العيش أبتغي وأخرى أموت...  فمنھما تارتان إال الدھر وما

 :  آخر وقال
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 وأنصب للحياة أكدح وبقيت...  صالح عيش كل بشاشة ومضت

ً  َربِّكَ  إِلَى{ راجع أي} َكاِدحٌ  إِنَّكَ {:  عباس ابن عن الضحاك وروى. أعمل أي  مالق أي} َفُمالقِيهِ { محالة ال رجوعا أي} َكْدحا

 ربك تلقى أن اللقاء بمعنى والمالقاة. ربك لقاء ىإل معيشتك في ناصب عامل أي} َكاِدحٌ  إِنَّكَ { القتبي. عملك مالق:  وقيل. ربك

ا{:  قال ولھذا انقضى قد العمل ألن ؛ عملك كتاب تالقي أي وقيل. بعملك  .} بَِيِمينِهِ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َفأَمَّ

ا{:  تعالي قوله ً  ُيَحاَسبُ  َفَسْوفَ { المؤمن وھو} ِبَيِميِنهِ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َفأَمَّ  هللا رسول عن روي كذا. فيه مناقشة ال} َيِسيراً  ِحَسابا

:  قالت" عذب القيامة يوم حوسب من: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قالت عائشة حديث من وسلم عليه هللا صلى

 إنما ؛ الحساب كذا ليس: " فقال" يسيرا حسابا يحاسب فسوف بيمينه كتابه أوتي من فأما" هللا قال قد أليس هللا رسول يا فقلت

 َوَيْنَقلِبُ {. صحيح حسن حديث وقال. والترمذي ومسلم البخاري أخرجه" عذب القيامة يوم الحساب نوقش من ، العرض ذلك

 بن سلمة أبي في نزلت إنھا ويقال. العين قرير مغتبطا أي} َمْسُروراً { العين الحور من الجنة في أزواجه} َمْسُروراً  أَْھلِهِ  إِلَى

. وسالمته بخالصه ليخبرھم ، الدنيا في له كانوا الذين أھله إلى:  وقيل. المدينة إلى مكة من ھاجر من أول ھو ، عبداألسد

 .الجنة في له هللا أعدھم قد الذين أھله إلى أي. قتادة قول واألول

ا{ -10  }َظْھِرهِ  َوَراءَ  ِكَتاَبهُ  أُوتِيَ  َمنْ  َوأَمَّ

 }ُثُبوراً  َيْدُعو َفَسْوفَ { -11

 }َسِعيراً  َوَيْصلَى{ -12

 }َمْسُروراً  أَْھلِهِ  فِي َكانَ  إِنَّهُ { -13

 }َيُحورَ  لَنْ  أَنْ  َظنَّ  إِنَّهُ { -14

 }َبِصيراً  بِهِ  َكانَ  َربَّهُ  إِنَّ  َبلَى{ -15

ا{:  تعالى قوله  في عامة ھي ثم. عباس ابن قال سلمة أبي أخي عبداألسد بن األسود في نزلت} َظْھِرهِ  َوَراءَ  ِكَتاَبهُ  أُوِتيَ  َمنْ  َوأَمَّ

. ظھره وراء من بشمال كتابه فيأخذ ، يمينه فيخلع ، ملك فيجذبه كتابه ليأخذ اليمنى يده يمد:  عباس ابن قال. وكافر مؤمن كل

 أي} اً ُثُبور َيْدُعو َفَسْوفَ {. كذلك كتابه فيأخذ ، ظھره من وتخرج يده تدخل ثم وعظامه صدره ألواح يفك:  ومقاتل قتادة وقال

 عامر وابن الحرميان وقرأ. بحرھا يصلى حتى النار ويدخل أي} َسِعيراً  َوَيْصَلى{. ثبوراه يا ، وياله يا:  فيقول بالھالك

 باقونال} َجِحيمٍ  َوَتْصلَِيةُ {:  وقوله} َصلُّوهُ  اْلَجِحيمَ  ُثمَّ {:  تعالى كقوله ، الالم وتشديد ، الصاد وفتح الياء بضم} َوُيَصلَّى{ والكسائي

 ُثمَّ { وقوله} اْلُكْبَرى النَّارَ  َيْصلَى{:  وقوله} اْلَجِحيمِ  َصالِ  ُھوَ  َمنْ  إاِلَّ {:  لقوله ؛ متعد غير الزم فعل ، مخففا الياء بفتح} َوَيْصلَى{

ُھمْ   بضم" وُيْصلَي" ثيرك ابن عن المكي وإسماعيل نافع عن وخارجة عاصم عن أبان رواھا ثالثة وقراءة. } اْلَجِحيمِ  لََصالُوا إِنَّ

" ناراً  ُتْصلَى: " أيضا قرئ قد} الغاشية{ في وكذلك ، الياء بضم} وسُيصلون{ قرئ كما ؛ مخففا الالم وفتح الصاد وإسكان الياء

 ".وأنزل. نزل: " كقوله ؛ وأصلى صلى لغتان وھما
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 والبكاء والحزن بالمخافة الجنة أھل هللا وصف:  زيد ابن قال }مسرورا{ الدنيا في أي} َمْسُروراً  أَْھلِهِ  فِي َكانَ  إِنَّهُ {:  تعالى قوله

ا{:  تعالى هللا قول وقرأ ، اآلخرة في والسرور النعيم به فأعقبھم الدنيا في والشفقة ا إِنَّ ُ  َفَمنَّ  ُمْشفِقِينَ  أَْھلَِنا فِي َقْبلُ  ُكنَّ  َعلَْيَنا هللاَّ

ُمومِ  َعَذابَ  َوَوَقاَنا . }َمْسُروراً  أَْھلِهِ  فِي َكانَ  إِنَّهُ {:  فقال. والتفكه فيھا والضحك الدنيا في بالسرور النار لأھ ووصف:  قال. } السَّ

 :  لبيد قل ؛ رجع إذا يحور حار:  يقال. يعاقب أو يثاب ثم ، فيحاسب مبعوثا حيا يرجع لن أي} َيُحورَ  لَنْ  أَنْ  َظنَّ  إِنَّهُ {

 ساطع ھو إذا بعد ارماد يحور...  وضوئه كالشھاب إال المرء وما

 ومنه ؛ اشتقاق كلمة فإنھما الكلمتان تتفق أن ويجوز. يرجع ومعناھا ، بالحبشية كلمة يحور ، ھند أبي بن وداود عكرمة وقال

:  لھا بنية تدعو أعرابية سمعت حتى ؟ يحور ما:  أدري كنت ما:  عباس ابن وقال. البياض إلى يرجع ألنه ؛ الحوارة الخبز

 بعد الحور من بك أعوذ إني اللھم: " السالم عليه قول ومنه ؛ الرجوع العرب كالم في فالحور ، إلي عيارج أي ، حوري

 في نقصان أي" محارة في حور" المثل وفي. بالضم الحور وكذلك ، الزيادة بعد النقصان إلى الرجوع من:  يعني" الكور

 :  الشاعر قال ، يدبر أمره كان إذا للرجل يضرب. نقصان

 حور في القوم وزاد يبقى والذم...  فازدردوا المضغ خفيف عن عجلواواست

 قال ؛ الھلكة أيضا والحور. الدقيق من شيئا ردت ما أي ؛ شيئا أحارت فما الطاحنة طحنت:  قولك من االسم:  أيضا والحور

 :  الراجز

 شعر وال سرى حور ال بئر في

 الحور عن معمر وسئل. تمامه بعد األمر انتشار من ومعناه" الكون بعد" وروى. زائدة" ال"و ، حور بئر أي:  عبيدة أبو قال

 أبو قال. سوء رجل يتحول ثم صالحا يكون الرجل:  فقال ؟ الكنتي وما:  عبدالرزاق له فقال. الكنتي ھو:  فقال ، الكون بعد

  : قال. كذا شبابي في كنت:  قوله إلى نسب كأنه ، كنتي:  شاخ إذا للرجل يقال:  عمرو

ً  فأصبحت ً  وأصبحت كنتيا  وعاجن كنت المرء خصال وشر...  عاجنا

 وكنت ، شابا كنت:  يقول الذي ھو:  الكنتي:  األعرابي ابن وقال. الكبر من األرض على معتمدا نھض إذا:  الرجل عجن

 .أركب وكنت خيل لي وكان ، أھب وكنت مال لي كان:  يقول الذي ھو والكاني ، شجاعا

 مرجعه بأن عالما ، يخلقه أن قبل} َبِصيراً  ِبهِ  َكانَ  َربَّهُ  إِنَّ {. ويرجع إلينا يحور بل ، ظن كما األمر ليس أي} َبلَى{:  تعالى قوله

 بما عالما:  وقيل. بعثه أن إلى خلقه يوم من} َبِصيراً  ِبهِ  َكانَ  َربَّهُ  إِنَّ {:  فقال ستأنف ثم. وليرجعن ليحورن بلى:  وقيل. إليه

 .والسعادة شقاءال من له سبق

 }بِالشََّفقِ  أُْقِسمُ  َفال{ -16

 }َوَسقَ  َوَما َواللَّْيلِ { -17
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 }اتََّسقَ  إَِذا َواْلَقَمرِ { -18

ً  لََتْرَكُبنَّ { -19  }َطَبقٍ  َعنْ  َطَبقا

 }ُيْؤِمُنونَ  ال لَُھمْ  َفَما{ -20

 }َيْسُجُدونَ  ال اْلقُْرآنُ  َعلَْيِھمُ  قُِرئَ  َوإَِذا{ -21

 العشاء صالة تأتي حتى الشمس مغيب عند تكون التي بالحمرة أي} ِبالشََّفقِ {. صلة" ال"و فأقسم أي} أُْقِسمُ  َفال{:  تعالى قوله

 ، المغرب في التي الحمرة الشفق:  مالك عن عددھم كثير ، وغيرھم يحيى بن ويحيى الحكم بن وعبدهللا أشھب قال. اآلخرة

 ابن علي عن واحد غير أخبرني:  قال وھب بن وروى. العشاء صالة ووجبت المغرب وقت من خرجت فقد الحمرة ذھبت فإذا

 وذكر. أنس بن مالك قال وبه ، الحمرة الشفق أن:  ھريرة وأبي أوس بن وشداد الصامت بن وعبادة جبل بن ومعاذ طالب أبي

 ومن ، الزبير وابن عبدهللا نب وجابر قتادة وأبا وأنسا عباس وابن مسعود وابن عمر وابن عمر:  الصحابة من وھب ابن غير

 ومالك األوزاعي الفقھاء من به وقال ، والزھري ، دينار بن وعبدهللا ، وطاوس المسيب وابن ، جبير بن سعيد:  التابعين

 أيضا ھريرة وأبي عباس ابن عن ذلك روي ؛ البياض ھو:  وقيل وإسحاق وأحمد عبيدة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو والشافعي

 ابن عن وروي. عنه رجع أنه عمرو بن أسد وروى. عنه الروايتين إحدى في حنيفة وأبي واألوزاعي العزيزعبد بن وعمر

 واالشتقاق العرب كالم شواھد وألن ، عليه والفقھاء والتابعين الصحابة أكثر ألن ؛ األول واالختيار البياض أنه أيضا عمر

 ؛ للحمرة شاھد فھذا ، أحمر وكان الشفق كأنه:  مصبوغ عليه ثوبل يقول العرب بعض سمعت:  الفراء قال. له تشھد والسنة

 :  الشاعر وقال

 الشفق كمحمر اللون وأحمر

 :  آخر وقال

 شفق حشوھا بكأس الزمان على...  مرتبك غير أعني غالم يا قم

:  الخليل قال. تمةالع من قريب إلى الليل أول في وحمرتھا الشمس ضوء بقية الشفق:  الصحاح وفي. الشفق للمغرة ويقال

 رقة من الكلمة أصل:  قيل ثم. الشفق غاب:  قيل ذھب إذا ، اآلخرة العشاء وقت إلى الشمس غروب من ، الحمرة:  الشفق

 رقة وھو ، اإلشفاق من االسم:  والشفقة ، عليه قلبه رق أي. عليه واشفق. لرقته له تماسك ال أي شفق شيء:  يقال ؛ الشيء

 :  الشاعر قال ؛ الشفق وكذلك ، القلب

 الحرم على نزال أكرم والموت...  شفقا موتھا وأھوى حياتي تھوى

 وقال. أصال يغيب ال البياض أن الحكماء وزعم. الشمس ضوء عن الرقة تلك فكأن وحمرتھا الشمس ضوء بقية:  فالشفق

 رأيته:  أويس أبي ابن وقال. يغيب أره ولم أفق إلى أفق من يتردد فرأيته ، البياض فرمقت اإلسكندرية منارة صعدت:  الخليل

 أنا:  قال بشير بن النعمان عن داود أبي سنن وفي. اعتباره سقط وقته يتحدد لم فلما:  علماؤنا قال الفجر طلوع إلى يتمادى
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 معلق الحكم ثم ، تحديد وھذا. الثالثة القمر لسقوط يصليھا وسلم عليه هللا صلى النبي كان ؛ اآلخرة العشاء صالة بوقت أعلمكم

 النبي ألن ؛ إمساك وال صالة من حكم به يتعلق ال األول الفجر نقول فإنا ، األول بالفجر عليكم فينقض:  يقال ال. االسم بأول

 تقول أن الفجر ولكن - فوق إلى يده فرفع - ھكذا تقول أن الفجر وليس: " فقال وفعله بقوله الفجر بين وسلم عليه هللا صلى

 أال كله النھار:  الشفق:  مجاھد وقال. لإلعادة معنى فال ،" البقرة" سورة من الصيام آية في بيانه مضى قدو" وبسطھا ھكذا

 أي مشفق عطاء:  يقال ؛ األشياء من الرديء:  أيضا والشفق. النھار من بقي ما:  عكرمة وقال" وسق وما والليل" قال تراه

 :  الكميت قال مقلل

 مشفق غير يداه للسائلين. .. تحلبت الملوك من أغر ملك

 باب من العباد إلى خرج أنه فلوال وغضبه السلطان سورة من وأصله ، ولف وضم جمع أي} َوَسقَ  َوَما َواللَّْيلِ {:  تعالى قوله

 ورجع ، وانقبضوا والتفوا انذعروا ثم إليه الخلق فسكن ، بھا فمزح الرحمة باب من خرج ولكن لمجيئه العباد تمالك ما الرحمة

"  بالليل أي} فِيهِ  لَِتْسُكُنوا َوالنََّھارَ  اللَّْيلَ  لَُكمُ  َجَعلَ  َرْحَمِتهِ  َوِمنْ {:  تعالى قوله وھو ، وحشا ھوله من فيه فسكن مأواه إلى كل

 عباس ابن قول معنى ھذا. تصرفه في بالنھار منتشرا كان ما ويضم يجمع فالليل. تقدم ما على بالنھار أي} َفْضلِهِ  ِمنْ  َولَِتْبَتُغوا{

 :  البرجمي الحارث بن ضابئ قال ؛ وغيرھم ومقاتل ومجاھد

 أنامله تسقه لم ماء كقابض...  إليكم وشوقا وإياكم فإني

 والبحار واألشجار الجبال الليل جلل فإذا ؛ شيء الماء على القابض يد في ليس أنه كما شيء ذلك من يده في ليس:  يقول

 للطعام قيل ومنه. وسقا أسقه وسقته:  تقول ، بعض إلى بعضه الشيء ضمك:  والوسق. اوسقھ فقد ، له فاجتمعت واألرض

 :  الراجز قال ؛ مجتمعة أي مستوسقة وإبل ، مجموع أي:  موسق وطعام. صاعا ستون وھو ، وسق:  المجتمع الكثير

 سائقا يجدن لو مستوسقات...  حقائقا قالئصا لنا إن

 والغنم اإلبل من للطريدة قيل ومنه ، الطرد بمعنى فالوسق ، يأوي حيث إلى شيء من ساق وما أي" وسق وما: " عكرمة وقال

 :  الشاعر قال ، وسيقة:  والحمر

 قائف الوسيقة آثار قاف كما

 ال:  تقول والعرب ، وسقته فقد حملته شيء وكل ، حمل وما:  أيضا وعنه. وستر جن وما أي" وسق وما: " عباس ابن وعن

 ، واسق ناقة فھي ، الماء على رحمھا وأغلقت حملت أي:  وسقا تسق الناقة ووسقت. حملته أي ، الماء عيني وسقت ما أفعله

 :  خازم أبي بن بشر قال ، وصحاب وصاحب ، ونيام نائم مثل وساق ونوق

 الوساق من الحيال تبينت...  حتى يحدوھن بھن ألظ

 حمل:  سليمان بن ومقاتل والضحاك يمان وقال. حملھا كثر:  النخلة وأوسقت ، حمله حملته:  البعير وأوسقت. أيضا ومواسيق

 جللھا فإذا شيء كل بظلمته يجلل والليل ، وجمع ضم:  حمل ومعنى:  القشيري. الكواكب من حمل أو:  مقاتل قال. الظلمة من
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 ال َوَما ُتْبِصُرونَ  ِبَما أُْقِسمُ  َفال{:  تعالى كقوله ، عليھا الليل الشتمال ، المخلوقات بجميع قسما القسم ھذا ويكون. وسقھا فقد

 :  الشاعر قال ، باألسحار واالستغفار التھجد يعني ، فيه عمل وما أي} َوَسقَ  َوَما{:  جبير ابن وقال. } ُتْبِصُرونَ 

 المتلبب كالواسق بنا تقوم...  وتارة صالحين ترانا ويوما

 .كالعامل أي

:  قتادة. استوى:  عباس ابن. واجتمع امتأل أي:  اتسق:  الحسن قال. واستوى واجتمع تم أي} َسقَ اتَّ  إَِذا َواْلَقَمرِ {:  تعالى قوله

 كما ، فاتسق وسقته:  يقال ، الجمع ھو الذي الوسق من افتعال وھو ، البدر ليالي واستواؤه امتالؤه:  اتساقه:  الفراء. استدار

 لتركبن: " تتابع إذا:  الشيء اتسق:  ويقال. منتظم الصالح على مجتمع أي:  متسق فالن أمر:  ويقال ، فاتصل وصلته:  يقال

 وحمزة كثير وابن والنخعي ومجاھد وائل وأبو ومسروق العالية وأبو عباس وابن مسعود وابن عمر أبو قرأ" طبق عن طبقا

: الشعبي. عباس ابن قال ، حال بعد حاال محمد يا لتركبن أي ، وسلم عليه هللا صلى للنبي خطابا الباء بفتح" لتركبن" والكسائي

 السماء لتركبن:  مسعود ابن. تعالى هللا من القربة في ، رتبة بعد ورتبة ، درجة بعد ودرجة ، سماء بعد سماء محمد يا لتركبن

 إبراھيم نوع. كالدھان ومرة كالمھل مرة وكونھا والطي االنشقاق من بھا تعالى هللا وصفھا التي حاالتھا يعني ، حال بعد حاال

 أي:  وقيل ؛ كالمھل وتكون ، كالدھان وردة تكون:  قال. حال بعد حاال تقلب السماء:  قال" طبق عن طبقا: " عبداألعلى عن

 المذكور لإلنسان فالخطاب. وفقيرا وغنيا وميتا حيا ثم مضغة ثم علقة ثم نطفة كونك من ، حال بعه حاال اإلنسان أيھا لتركبن

 ، للناس خطابا ، الباء بضم" لتركبن" الباقون وقرأ. الناس ومعناه ، للجنس اسم ھو} َكاِدحٌ  إِنَّكَ  اأْلِْنَسانُ  َھاأَيُّ  َيا{:  قوله في

 أوتي فمن اآلية ھذه قبل ذكر لما ، وسلم عليه هللا صلى بالنبي منه أشبه بالناس المعنى ألن:  قال ، حاتم وأبو عبيد أبو واختاره

 التكذيب في قبلكم كان من سنة لتركبن أو ، القيامة شدائد من حال بعد حاال لتركبن أي. بشماله تابهك أوتي ومن بيمينه كتابه

 .األنبياء على واختالق

 ، عنه هللا رضي جابر عن علي بن محمد بن جعفر عن الحافظ نعيم أبو فروى ، أحاديث بذلك جاءت وقد ، مراد وكله:  قلت

 خلقه أراد إذا غيره إله ال هللا إن ؛ وجل عز هللا خلقه عما غفلة لفي آدم ابن إن: " يقول وسلم عليه هللا صلى رسول سمعت قال

 ، يدرك حتى فيحفظه آخر ملكا هللا ويبعث ، الملك ذلك يرتفع ثم ، سعيدا أو شقيا واكتب ، وأجله وأثره رزقه اكتب للملك قال

 فيقبض السالم عليه الموت ملك جاءه ثم ، الملكان ذانك ارتفع وتالم جاءه فإذا ، وسيئاته حسناته يكتبان ملكين هللا يبعث ثم

 قامت فإذا ، يرتفعان ثم ، فامتحناه القبر ، ملكا جاءه ثم ، الموت ملك يرتفع ثم ، جسده في الروح رد حفرته أدخل فإذا ، روحه

"  شھيد واآلخر سائق واحد ، معه ضراح ثم ، عنقه في معقودا كتابا فأنشطا ، السيئات وملك الحسنات ملك عليه انحط الساعة

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال} َحِديدٌ  اْلَيْومَ  َفَبَصُركَ  ِغَطاَءكَ  َعْنكَ  َفَكَشْفَنا َھَذا ِمنْ  َغْفلَةٍ  فِي ُكْنتَ  لََقدْ { وجل عز هللا قال ثم

ً  لََتْرَكُبنَّ {  با فاستعينوا عظيما أمرا قدامكم إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي قال ثم" حال بعد حاال: " قال} َطَبقٍ  َعنْ  َطَبقا

 ثم حياة ، شدة بعد شدة وكله ، يبعث حين إلى يخلق حين من ، اإلنسان تعتري أحوال على الحديث ھذا أشتمل فقد" العظيم

 ، بشبر شبرا قبلكم من سنن لتركبن: " وسلم عليه هللا صلى وقال. شدائد ھذه من حال كل وفي ، جزاء ثم بعث ثم ، موت
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 خرجه ؟" فمن: " قال ؟ والنصارى اليھود ، هللا رسول يا:  قالوا" لدخلتموه ضب حجر دخلوا لو حتى ، بذراع وذراعا

 :  الشاعر قال ، شباب بعد وشيخا ، رضيع بعد فطيما ، حال بعد حاال:  عكرمة فقال ، المفسرين أقوال وأما:  البخاري

 طبق بعده من طبق على يركب...  لأج له ينسأ إن المرء كذلك

 بعد وشدة ، شدة بعد رخاء ، أمر بعد أمرا:  الحسن وقال:  عليه تكونوا لم أمرا تجدون عاما عشرين كل:  مكحول وعن

 كانوا قوم ، منزلة بعد منزلة:  جبير بن سعيد:  صحة بعد وسقما ، سقم بعد وصحة ، غني بعد وفقرا ، فقر بعد وغنى رخاء،

 وطبقا ، منزلة عن منزلة:  وقيل:  اآلخرة في فاتضعوا مرتفعين الدنيا في كانوا وقوم ، اآلخرة في فارتفعوا متضعين االدني في

 شيء كل ألن ، فوقه فساد إلى دعاه فساد على كان ومن ، فوقه صالح إلى دعاه صالح على كان من أن ، وذلك ، طبق عن

 ثم ، الموت:  واألھوال الشدائد:  عباس ابن وقال:  اآلخرة طبق إلى لدنياا طبق من ولتصيرن:  زيد ابن:  شكله إلى يجري

 للداھية قيل ومنه ، طبق بنات وإحدى ، طبق بنات في وقع:  شديد أم في وقع لمن تقول والعرب  ، العرض ثم ، البعث

 كما الحال:  اللغة في والطبق:  ھالتحوي طبق أم للحية:  يقال إذ ، الحيات من وأصلھا:  طبق بنات وإحدى ، طبق أم: الشديدة

 :  التميمي حابس بن األقرع قال ، وصفنا

 طبق إلى منه طبق وساقني...  أشطره الدھر حلبت قد امرؤ إني

 فليعلم أخرى حالة على وغدا ، حالة على اليوم كان من:  الحكماء قالت ، الصانع وإثبات ، العالم حدوث على دليل أدل وھذا

 ، القوة وعجز ، الحاالت تحويل:  فقال ؟ صانعا العالم لھذا أن على الدليل ما:  الوراق بكر ألبي وقيل:  اهسو إلى تدبيره أن

 العباس وقول:  جماعة أي:  الجراد من وطبق الناس من طبق أتانا:  ويقال:  العزيمة ونسخ:  النية وقھر ، األركان وضعف

 :  وسلم عليه هللا صلى النبي مدح في

 طبق بدا عالم مضى إذا...  رحم إلى لبصا من تنقل

 من طبق مضى:  ويقال الفقارين بين يفصل رقيق عظم:  أيضا والطبق. مألھا أي األرض طباق يكون. الناس من قرن أي

 خطاب على ، الباء بكسر" لتركبن" وقرئ. مشترك فھو ، األطباق واحد:  والطبق. منه معظم أي:  النھار من وطبق ، الليل

 أو. لطبق مجاوزا طبقا أي" طبقا" لـ صفة أنه على نصب محل في" طبق عن"و. اإلنسان ليركبن على بالياء" ليركبن"و النفس

 .القراءة حسب على مجاوزة أو مجاوزا أو ، لطبق مجاوزين طبقا لتركبن أي" لتركبن" في الضمير من حال

 استفھام وھذا. الدالالت وقامت اآليات لھم وضحت ما بعد اإليمان من يمنعھم شيء أي يعني} ُيْؤِمُنونَ  ال لَُھمْ  َفَما{:  تعالى قوله

. يصلون ال أي} َيْسُجُدونَ  ال اْلقُْرآنُ  َعلَْيِھمُ  قُِرئَ  َوإَِذا{. اآليات ھذه مع اإليمان ترك في منھم أعجبوا أي تعجب:  وقيل. إنكار

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أخبرھم أنصرف فلما ، فيھا فسجد} أنشقت السماء إذا{ قرأ ھريرة أبا إن:  الصحيح وفي

 ابن. بواجباته العمل في يطيعون وال يذعنون ال ]المعنى[ ألن ؛ السجود عزائم من ليست إنھا:  مالك قال وقد. فيھا سجد

 بالناس أممت لما:  يالعرب ابن قال. والسنة القرآن فيھا أعتضد وقد ، عنه المدنيين رواية وھي ، منه أنھا والصحيح:  العربي

 وعد تحقيق وھذا. وحدي صليت إذا إال فاجتنبتھا ، مني تقصيرا كان تركتھا وإن ، أنكروه سجدت إن ألني ؛ قراءتھا تركت
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 بالكفر قومك حدثان لوال: " لعائشة وسلم عليه هللا صلى قال وقد ؛ معروفا والمنكر ، منكرا المعروف يكون بأن الصادق

 ، منه الرفع وعند ، الركوع عند يديه يرفع الفھري بكر أبو شيخنا كان ولقد" . إبراھيم قواعد على دتهولرد ، البيت لھدمت

 صالة عند -  تدريسي موضع -  بالثغر الشواء ابن محرس في يوما عندي فحضر ، الشيعة ويفعله والشافعي مالك مذھب وھو

 من الريح أتنسم ، البحر طاقات على قاعدا مؤخره في أناو الصف إلى فتقدم ، المذكور المحرس من المسجد ودخل ، الظھر

 مراكب على ويتطلع ، الصالة ينتظر أصحابه من نفر مع ، وقائده البحر رئيس ثمنة أبو واحد صف في ومعي ، الحر شدة

 كيف المشرقي ذاھ إلى ترون أال:  وأصحابه ثمنة أبو قال منه الرأس رفع وفي الركوع في يديه الشيخ رفع فلما ، الميناء تخت

 ھذا هللا سبحان:  وقلت جوانحي بين من قلبي فطار. أحد يراكم فال ، البحر إلى به وأرموا فاقتلوه إليه فقوموا ؟ مسجدنا دخل

 ، مالك مذھب وھذا ، يفعل وسلم عليه هللا صلى النبي كان كذلك:  فقلت ؟ يديه يرفع ولم:  لي فقالوا. الوقت فقيه الطرطوشي

 ورأى ، المحرس من المسكن إلى معه وقمت ، صالته من فرغ حتى وأسكتھم أسكنھم وجعلت. عنه المدينة لأھ رواية في

 فإنك ، ھذا لك يحل وال:  له فقلت ؟ سنة على أقتل أن لي أين ومن:  وقال فضحك ، فأعلمته وسألني ، فأنكره ، وجھي تغير

 .غيره في وخذ ، الكالم ھذا عد:  فقال. دمك ذھب وربما عليك قاموا بھا قمت إن قوم بين

ُبونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َبلِ { -22  }ُيَكذِّ

23- } ُ  }ُيوُعونَ  بَِما أَْعلَمُ  َوهللاَّ

ْرُھمْ { -24  }أَلِيمٍ  بَِعَذابٍ  َفَبشِّ

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إاِلَّ { -25  }َمْمُنونٍ  َغْيرُ  أَْجرٌ  لَُھمْ  الصَّ

ُبونَ  َكَفُروا لَِّذينَ ا َبلِ {:  تعالى قوله  عمير بن عمرو بني في نزلت:  مقاتل وقال. به جاء وما وسلم عليه هللا صلى محمدا} ُيَكذِّ

ُ {. الكفار جميع في ھي:  وقيل. منھم آثنان فأسلم ، أربعة وكانوا  من أنفسھم في يضمرونه بما أي} ُيوُعونَ  ِبَما أَْعلَمُ  َوهللاَّ

 الصالحة األعمال من يجمعون:  زيد ابن. أفعالھم من يكتمون:  مجاھد وقال. عباس ابن عن الضحاك روى كذا. التكذيب

 :  الشاعر قال ؛ الوعاء في جعلته إذا:  والمتاع الزاد أوعيت:  يقال ؛ فيه ما يجمع الذي الوعاء من مأخوذ ؛ والسيئة

 زاد من أوعيت ما أخبث والشر...  به الزمان طال وإن أبقى الخير

 .تقدم وقد. واعية وأذن ، وعيا أعيه الحديث وعيت:  تقول ؛ حفظه يأ ووعاه

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إاِلَّ {. البشارة بمنزلة ذلك أجعل أي. تكذيبھم على جھنم في موجع أي} أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ  َفَبشِّْرُھمْ { } الصَّ

 أدوا أي ، الصالحات وعملوا ، هللا رسول محمدا وأن هللا إال إله ال نأ بشھادة صدقوا الذين لكن:  قال كأنه ، منقطع استثناء

. قطعته إذا:  الحبل مننت:  يقال ؛ مقطوع وال منقوص غير أي} َمْمُنونٍ  َغْيرُ { ثواب أي} أَْجرٌ  لَُھمْ { عليھم المفروضة الفرائض

 ذلك تعرف ھل:  فقال. مقطوع غير:  فقال:  قوله عن اسعب ابن األزرق بن نافع سأل} َمْمُنونٍ  َغْيرُ  أَْجرٌ  لَُھمْ {. تقدم وقد

 :  يقول حيث يشكر أخو عرفه قد نعم:  قال ؟ العرب
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 أھباء كأنه َمِنينا ـع...  الرجـ سرعة من خلفھن فترى

 وذكر .به عليھم يمن ال" ممنون غير: " وقيل. وممنون منين ضعيف وكل. وراءھا تقطعه ألنھا ؛ الغبار:  المنين:  المبرد قال

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إاِلَّ {:  قوله أن العلم أھل من ناس  والذين:  قال كأنه ، الواو بمعنى ھو وإنما ، استئناء ليس} الصَّ

 . والحمد فيه القول" البقرة" في مضى وقد. آمنوا
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ْحَمنِ  ْهللاِ  بِْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

 البروج سورة

 آية وعشرون ثنتان ھيو. باتفاق مكية

ْحَمنِ  ْهللاِ  ِبْسمِ  ِحيمِ  ْالرَّ  ْالرَّ

َماءِ { -1  }اْلُبُروجِ  َذاتِ  َوالسَّ

:  الثاني. والضحاك ومجاھد وقتادة الحسن قاله ؛ النجوم ذات:  أحدھا:  أربعة أقوال" البروج" وفي وعز جل به هللا أقسم قسم

:  الثالث. الحرس فيھا البروج:  مجاھد. السماء في قصور ھي:  كرمةع قال. أيضا ومجاھد وعكرمة عباس ابن قال ، القصور

 ، برجا عشر اثنا وھي. سالم بن ويحيى عبيدة أبو قال ؛ المنازل ذات:  الرابع. عمرو بن المنھال قال ؛ الحسن الخلق ذات

 ثم ، يوما وعشرون انيةثم فذلك ؛ يوم وثلت يومين منھا برج كل في القمر يسير. والقمر والشمس الكواكب منازل وھي

 ، والسنبلة ، واألسد ، والسرطان ، والجوزاء ، والثور ، الحمل:  وھي. شھرا منھا برج كل في الشمس وتسير ؛ ليلتين يستسر

 ُكْنُتمْ  َولَوْ { ؛ تعالى هللا قال ؛ القصور:  العرب كالم في والبروج. والحوت ، والدلو ، والجدي والقوس ، والعقرب ، والميزان

َدةٍ  ُبُروجٍ  فِي  .تقدم وقد. } ُمَشيَّ

 }اْلَمْوُعودِ  َواْلَيْومِ { -2

 }َوَمْشُھودٍ  َوَشاِھدٍ { -3

 ابن قال. التأويل أھل بين اختالف غير من ؛ القيامة يوم وھو ، آخر قسم وھو. به الموعود أي} اْلَمْوُعودِ  َواْلَيْومِ {:  تعالى قوله

 عمر وابن عباس وابن علي فقال ؛ فيھما اختلف} َوَمْشُھودٍ  َوَشاِھدٍ {. فيه يجتمعوا أن األرض وأھل السماء أھل وعد:  عباس

 .الحسن قول وھو. عرفة يوم والمشھود ، الجمعة يوم الشاھد:  عنھم هللا رضي ھريرة وأبو

 عرفة يوم المشھود مواليو القيامة يوم الموعود اليوم: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال مرفوعا ھريرة أبو ورواه

 حديث من إال نعرفه ال ، غريب] حسن[ حديت ھذا:  وقال ، جامعه في الترمذي عيسى أبو خرجه..." الجمعة يوم والشاھد

 الثوري وسفيان شعبة روى وقد. وغيره سعيد بن يحيى ضعفه ، الحديث في يضعف عبيدة بن وموسى ، عبيدة بن موسى

 .فيه عمل بما عامل كل على يشھد الجمعة فيوم قشيريال قال. عنه األئمة من واحد وغير

 عن قرة بن معاوية عن الحافظ نعيم أبو رواه ما ودليله ؛ ليلة كل وكذا ، شاھد يوم فكل ؛ والليالي األيام سائر وكذلك:  قلت

 ، جديد خلق أنا ، آدم ابن يا:  فيه ينادى إال العبد على يأتي يوم من ليس: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن يسار بن معقل

" . ذلك مثل الليل ويقول ، أبدا ترني لم مضيت قد لو فإني ، غد به لك أشھد خيرا في فاعمل ، شھيد عليك تعمل فيما وأنا

 بھذا إال وسلم عليه هللا صلى النبي عن. مرفوعا أعلمه وال ، العمري زيد عنه به تفرد ، معاوية حديث من غريب حديث

 ، التروية:  الشاھد:  المسيب بن سعيد وقال. األضحى يوم الشاھد أن الزبير وابن عمر ابن عن القشيري ىوحك. اإلسناد
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 والمشھود ، عرفة يوم الشاھد:  عنه هللا رضي علي عن الحارث عن إسحاق أبي عن إسرائيل وروى. عرفة يوم:  والمشھود

:  عنھما هللا رضي علي بن والحسين عباس ابن وقال. فةعر يوم المشھود:  أيضا علي وعن. النخعي وقاله. النحر يوم

 .} َمْشُھودٌ  َيْومٌ  َوَذلِكَ  النَّاسُ  لَهُ  َمْجُموعٌ  َيْومٌ  َذلِكَ {:  تعالى لقوله ؛ القيامة يوم المشھود

:  بيانه ؛ جبير بن - وسعيد والحسن عباس ابن عن ؛ تعالى هللا:  فقيل ، الشاھد في العلماء أقوال اختلفت ھذا وعلى:  قلت

َِّ  َوَكَفى{ ُ  قُلِ  َشَھاَدةً  أَْكَبرُ  َشْيءٍ  أَيُّ  قُلْ { ،} َشِھيداً  بِا  عباس ابن عن ؛ وسلم عليه هللا صلى محمد:  وقيل. } َوَبْيَنُكمْ  َبْينِي َشِھيدٌ  هللاَّ

 يا{ الحسين وقرأ} شھيدا ھؤالء على بك وجئنا بشھيد أمة كل من جئنا إذا فكيف{ عباس ابن وقرأ ؛ علي ابن والحسين أيضا

 .} ونذيرا ومبشرا شاھدا أرسلناك إنا النبي أيھا

ةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِجْئَنا إَِذا َفَكْيفَ {:  تعالى لقوله ؛ أممھم على يشھدون األنبياء:  وقيل.} شھيدا عليكم الرسول ويكون{ أنا وأقرأ:  قلت  أُمَّ

 عباس ابن وعن. أمته:  والمشھود. } فِيِھمْ  ُدْمتُ  َما َشِھيداً  َعلَْيِھمْ  َوُكْنتُ {:  لهلقو ؛ مريم بن عيسى:  وقيل. آدم:  وقيل. } ِبَشِھيدٍ 

ً  َعلَْيكَ  اْلَيْومَ  بَِنْفِسكَ  َكَفى{:  دليله ؛ اإلنسان الشاھد:  كعب بن ومحمد أيضا  َعلَْيِھمْ  َتْشَھدُ  َيْومَ {:  بيانه ؛ أعضاؤه:  مقاتل. } َحِسيبا

 َوَكَذلِكَ {:  بيانه ؛ األمم سائر والمشھود ، األمة ھذه الشاھد:  الفضل بن الحسين. } َيْعَملُونَ  َكاُنوا ِبَما َوأَْرُجلُُھمْ  يِھمْ َوأَْيدِ  أَْلِسَنُتُھمْ 

ةً  َجَعْلَناُكمْ  ً  أُمَّ  وقد. واأليام الياللي:  وقيل. آدم بنو:  والمشھود ، الحفظة:  الشاھد:  وقيل. } النَّاسِ  َعلَى ُشَھَداءَ  لَِتُكوُنوا َوَسطا

 .بيناه

 ھذا إن: " وسلم عليه هللا صلى النبي عن مسلم صحيح ففي ؛ عليھا عمل بما واألرض ، صاحبه على المال يشھد وقد:  قلت

 هللا صلى هللا رسول قال كما أو - السبيل وابن واليتيم المسكين منه أعطى لمن ھو المسلم صاحب ونعم ، حلو خضر المال

 أبي عن الترمذي وفي" . القيامة يوم شھيدا عليه ويكون يشبع وال يأكل كالذي كان حقه بغير يأخذه من هوإن -  وسلم عليه

 هللا:  قالوا ؟" أخبارھا ما أتدرون: " قال} أَْخَباَرَھا ُتَحدِّثُ  َيْوَمِئذٍ {:  اآلية ھذه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قرأ:  قال ھريرة

 قال. وكذا كذا كذا كذا يوم عمل تقول ، ظھرھا على عمل بما أمة أو عبد كل على تشھد أن ارھاأخب فإن: " قال. أعلم ورسوله

 له والمشھود. بالوحدانية وجل عز  شھدوا ، الخلق الشاھد:  وقيل. صحيح غريب حسن حديث قال" . أخبارھا فھذه: 

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال لدرداءا أبو روى كما ؛ الجمعة يوم المشھود:  وقيل. تعالى هللا ھو بالتوحيد

 .وغيره ماجه ابن خرجه. الحديث وذكر..." المالئكة تشھده مشھود يوم فإنه الجمعة يوم الصالة من علي أكثروا"

 بكر وأب وقال. هللا شاء إن النحر يوم وكذا. بالرحمة فيه وتنزل ، تشھده المالئكة ألن ، مشھود عرفة يوم ھذا فعلى:  قلت

 والمشھود ، األنبياء الشاھد:  وقيل. الحاج والمشھود. ويقين وإخالص بصدق لمسه لمن يشھد ؛ األسود الحجر الشاھد:  العطار

ُ  أََخذَ  َوإِذْ {:  بيانه ؛ وسلم عليه هللا صلى محمد ِبيِّينَ  ِميَثاقَ  هللاَّ  ِمنَ  َمَعُكمْ  َوأََنا{:  ىتعال قوله إلى} َوِحْكَمةٍ  ِكَتابٍ  ِمنْ  آَتْيُتُكمْ  لََما النَّ

اِھِدينَ   .} الشَّ

4- } َ  .}اأْلُْخُدودِ  أَْصَحابُ  قُتِل

ارِ { -5  .}اْلَوقُودِ  َذاتِ  النَّ
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 .}قُُعودٌ  َعلَْيَھا ُھمْ  إِذْ { -6

 .}ُشُھودٌ  بِاْلُمْؤِمنِينَ  َيْفَعلُونَ  َما َعلَى َوُھمْ {-  7

 قول في القسم جواب وھذا. لعن فھو" قتل" القرآن في شيء كل:  عباس ابن قال. لعن أي} اأْلُْخُدود أَْصَحابُ  قُتِلَ {:  تعالى قوله

اَھا َمنْ  أَْفلَحَ  َقدْ { قال ثم} َوُضَحاَھا َوالشَّْمسِ {:  كقوله ؛ مضمرة فيه والالم - الفراء  وتأخير؛ تقديم فيه:  وقيل. أفلح لقد أي: } َزكَّ

 أن لقائل يجوز ال ألنه غلط وھذا:  األنباري ابن. السجستاني حاتم أبو هقال ؛ البروج ذات والسماء األخدود أصحاب قتل أي

 طال قد الكالم ألن ؛ قبيح وھذا} لََشِديدٌ  َربِّكَ  َبْطشَ  إِنَّ { القسم جواب:  قوم وقال. وهللا زيد قام معنى على زيد قام وهللا:  يقول

. األنباري ابن اختيار وھذا. لتبعثن البروج ذات والسماء أي ، محذوف قسمال جواب:  وقيل. } َفَتُنوا الَِّذينَ  إِنَّ {:  وقيل. بينھما

 العظيم الشق:  واألخدود

 تخدد:  ويقال. عليھا يوضع الخد ألن ؛ والمخدة ، الدموع لمجاري الخد ومنه. أخاديد وجمعه ، كالخندق األرض في المستطيل

 :  طرفة قال. جراح من أخاديد فيه صارت إذا:  الرجل وجه

 رداءھا حلت الشمس كأن ووجه

 يتخدد لم اللون نقي عليه

 وأبو قتادة وقرأ. الحطب وھو العامة قراءة الواو بفتح" الوقود"و. االشتمال بدل" األخدود" من بدل" النار"} اْلَوقُودِ  َذاتِ  النَّارِ {

 أشھب وقرأ. الناس بأبدان الوقود تذا:  وقيل. وااللتھاب االتقاد ذات أي ؛ المصدر على) الواو بضم( عاصم بن ونصر رجاء

 .الوقود ذات النار أحرقتھم أي ؛ فيھما بالرفع" ذات النار" السميقع وابن العدوي السمال وأبو العقيلي

 بين الفترة في بنجران وكانوا ، المؤمنين فيھا يلقون عليھا وقعدوا األخاديد خددوا الذين أي}  قُُعودٌ  َعلَْيَھا ُھمْ  إِذْ {:  تعالى قوله

 أن:  صھيب عن مسلم صحيح ففي. متقارب والمعنى. حديثھم في الرواة اختلفت وقد. وسلم عليھما هللا صلى ومحمد عيسى

 فابعث كبرت قد إني:  للملك قال كبر فلما ؛ ساحر له وكان ، قبلكم كان فيمن ملك كان: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 فكان ؛ فاعجبه ، كالمه وسمع إليه فقعد ، راھب ، سلك إذا طريقه في فكان ؛ يعلمه غالما هإلي فبعث ؛ السحر أعلمه غالما إلى

:  فقل الساحر خشيت إذا:  فقال ، الراھب إلى ذلك فشكا ؛ ضربه الساحر أتى فإذا ؛ إليه وقعد بالراھب مر الساحر أتى إذا

 اليوم:  فقال ، الناس حبست قد عظيمة دابة على أتى إذ ككذل ھو فبينما. الساحر حبسني:  فقل أھلك خشيت وإذا. أھلي حبسني

 ھذه فاقتل الساحر أمر من إليك أحب الراھب أمر كان إن اللھم:  فقال حجرا فأخذ ؟ أفضل الراھب أم أفضل الساحر أعلم

 أفضل اليوم أنت ؟ بني أي:  الراھب له فقال فأخبره الراھب فأتى. الناس ومضى فقتلھا فرماھا ؛ الناس يمضى حتى ، الدابة

 ويداوي ، واألبرص األكمه يبرئ الغالم وكان. علي تدل فال أبتليت فإن ؛ ستبتلي وإنك ، أرى ما أمرك من بلغ قد ، مني

:  فقال. شفيتني أنت إن أجمع لك ھنا ھا ما:  فقال كثيرة بھدايا فأتاه ، عمي قد كان للملك جليس فسمع. األدواء سائر من الناس

 كان كما إليه فجلس الملك فأتى. هللا فشفاه با فآمن ؟ فشفاك هللا دعوت با آمنت أنت فإن ؛ هللا يشفي إنما ، أحدا أشفي ال إني

 يعذبه يزل فلم فأخذه. هللا وربك ربي:  قال ؟ غيري رب ولك:  قال. ربي قال ؟ بصرك عليك رد من:  الملك له فقال ؛ يجلس
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!  ؟ وتفعل وتفعل ، واألبرص األكمه تبرئ ما سحرك من بلغ أقد! بني أي:  الملك له فقال بالغالم فجيء ؛ الغالم على دل حتى

 عن أرجع:  له فقيل ، بالراھب فجيء ؛ الراھب على دل حتى يعذبه يزل فلم فأخذه. هللا يشفي إنما ، أحدا أشفي ال أنا:  قال

 عن ارجع:  له فقيل الملك بجليس جيء ثم. سقاه وقع ىحت فشقه رأسه مفرق في المنشار فوضع ، بالمنشار فدعا فأبى. دينك

 فدفعه فأبي ، دينك عن أرجع:  له فقيل بالغالم جيء ثم. شقاه وقع حتى به فشقه ، رأسه مفرق في المنشار فوضع فأبي ؛ دينك

 وإال دينه عن رجع فإن ذروته بلغتم فإذا ، الجبل به فاصعدوا ، وكذا كذا جبل إلى به اذھبوا:  فقال أصحابه من نفر إلى

 ، الملك إلى يمشي وجء. فسقطوا ، الجبل بھم فرجف ؛ شئت بما أكفنيھم اللھم:  فقال الجبل به فصعدوا به فذھبوا ؛ فاطرحوه

 ، قرقور في فاحملوه به اذھبوا:  فقال أصحابه من نفر إلى فدفعه. هللا كفانيھم:  قال ؟ أصحابك فعل ما:  الملك له فقال

. فغرقوا ، السفينة بھم فانكفأت ؛ شئت بما أكفنيھم اللھم:  فقال به فذھبوا ؛ فاقذفوه وإال دينه عن رجع فإن ، حرالب به فتوسطوا

 ما تفعل حتى بقاتلي لست إنك:  للملك فقال. هللا كفانيھم:  قال ؟ أصحابك فعل ما:  الملك له فقال ، الملك إلى يمشي وجاء

 السھم ضع ثم ، كنانتي من سھما خذ ثم ، جذع على وتصلبني ، واحد صعيد في الناس تجمع:  قال ؟ ھو وما:  قال. به آمرك

 وصلبه ، واحد صعيد في الناس فجمع. قتلتني ذلك فعلت إذا فإنك ؛ ارمني ثم ، الغالم رب هللا باسم:  قل ثم ، القوس كبد في

 في السھم فوقع رماه ثم ؛ الغالم رب هللا باسم : قال ثم القوس كبد في السھم وضع ثم ، كنانته من سھما أخذ ثم ، جذع على

 الغالم برب آمنا! الغالم برب آمنا! الغالم برب آمنا:  الناس فقال ؛ فمات ، السھم موضع في ، صدغه في يده فوضع ، صدغه

 ، السكك فواهأ في باألخدود فأمر ؛ الناس آمن قد ، حذرك بك نزل وهللا قد ؟ تحذر ، كنت ما أرأيت:  له فقيل الملك فأتى

 ومعھا امرأة جاءت حتى ؛ ففعلوا -  أقتحم له قيل أو - فيھا فأحموه دينه عن يرجع لم من:  وقال ، النيران وأضرم ، فحدث

 .بمعناه الترمذي خرجه" . الحق على فإنك اصبري أمة يا:  الغالم لھا ، فقال ، فيھا تقع أن فتقاعست ، لھا صبي

:  وفيه. مسلمين يومئذ كانوا الصوامع أصحاب أن أحسب:  معمر قال" صومعة في راھب مالغال ، طريق على وكان: " وفيه

 على وأصبعه الخطاب بن عمر زمن في أخرج أنه فيذكر:  - قال -  دفن الغالم وأن ، أسدا كانت الناس حبست التي الدابة أن"

 وفي ، بنجران ملك كان:  قال عباس ابن عن الضحاك ورواه. غريب حسن حديث:  وقال" . قتل حين وضعھا كما صدغه

 من يسمعه ما يعجبه فكان ؛ اإلنجيل يقرأ راھب على الفتى طريق وكان ، السحر يعلمه ساحر إلى فبعثه ، فتى له رجل رعيته

 رب هللا باسم فقال حجرا فأخذ ، طريقھم الناس على قطعت عظيمة حية فإذا يوما فأقبل ؛ الراھب دين في فدخل ، الراھب

 إال إله ال:  الملك مملكة أھل قال وقتله بالسھم رماه لما الملك وأن. تقدم ما نحو وذكر. فقتلھا ؛ بينھما وما واألرض اتالسمو

 مملكته أھل وعرض ، ونار حطب فيھا وجمع ، أخاديد فخدت وأمر ، الملك فغضب ، الغالم اسم وكان ، ثامر بن عبدهللا إله

 وإال دينك عن ارجعي لھا فقيل مرضع بامرأة وجيء. النار في قذفه دينه على ثبت ومن ، تركه التوحيد عن رجع فمن ، عليھا

 ھي فإنما ، عليه أنت ما على اثبتي ، أمي يا:  المرضع الصبي لھا فقال ، بالرجوع وھمت فأشفقت - قال -  وولدك قذفناك

 أربعين وأصحابه الملك فوق فصارت األخدود من ارتفعت النار أن عباس ابن عن صالح أبو وروى. وابنھا فألقوھا ؛ غميضة

 ، سنة بأربعين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مبعث قبل باليمن كانوا النصارى من قوم ھم:  الضحاك وقال. فأحرقتھم ذراعا

 ، رديالماو حكاه. فيه وأحرقھم أخدودا لھم وحفر ، رجال وثمانين نيفا وكانوا ، الحميري تبع بن شراحيل بن يوسف أخذھم

 ثم ، النار فيھا أوقدوا ثم ، األخاديد لھم فخدوا ، ونساء رجاال أخذوا ، إسرائيل بني من األخدود أصحاب أن عنه الثعلبي وحكى

 وروي. العوفي عطية وقال ؛ وأصحابه دانيال أنه ويزعمون ؟ النار في تقذفون أو تكفرون:  لھم وقيل. عليھا المؤمنون أقيم
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 فلم رعيته في شرعا ذلك يجعل أن فأراد ، أخته على فوقع سكر ملكا إن:  عنه هللا رضي علي وقال .عباس ابن عن ھذا نحو

 ، األخدود لھم يخد أن إليه فأشارت. منه يسمع فلم ، األخوات نكاح أحل - وجل عز -  هللا بأن يخطب أن إليه فأشارت ؛ يقبلوا

 .كتاب أھل وكانوا ، المجوس وھم خواتاأل ينكحون وبقاياھم:  قال. ففعل. عصاه من كل فيه ويلقي

 قومھم لھم فخد ، ناس فاتبعه ، الحبشة إلى تعالى هللا بعثه نبيا أن سببھم كان األخدود أصحاب أن أيضا علي عن وروي

 وقال. تجزعي وال أمضى ، أماه يا:  لھا فقال ، فجزعت رضيع بني لھا بامرأة فجيء ، فيھا رمي النبي اتبع فمن أخدودا،

 ، نجران نصارى ھم:  الكلبي وقال. السجستان من قومك من كانوا:  قال} اأْلُْخُدودِ  أَْصَحابُ  قُتِلَ {:  قال عكرمة عن بأيو

 فيه طرح ثم. ذراعا عشر أثنا وعرضه ، ذراعا أربعون أخدود كل طول ، أخاديد سبعة لھم فخدوا ، مؤمنين قوما بھا أخذوا

. قسطنطين زمان بالقسطنطينية كانوا النصارى من قوم:  وقيل. فيھا قذفوه أبى منف ؛ عليھا عرضوھم ثم ، والحطب النفط

 ، الرومي فأنطنيانوس بالشام الذي أما. بفارس واآلخر ، بالشام واآلخر ، بنجران واحد ؛ ثالثة األخدود أصحاب:  مقاتل وقال

 وأنزل ، قرآنا والشام بفارس الذي في هللا لينز فلم. نواس ذي بن يوسف العرب بأرض والذي ، فبختنصر بفارس الذي وأما

 يعمل فجعل ، نفسه أحدھما أجر ، بنجران واآلخر ، بتھامة أحدھما كان مسلمين رجلين أن وذلك. بنجران كان الذي في قرآنا

 ، وامرأة رجل بين وثمانين سبعة وبلغوا. فأسلم أباھا فأخبرت ، اإلنجيل قراءة في النور المستأجر ابنة فرأت ؛ اإلنجيل ويقرأ

 أبى فمن ، الكفر على وعرضھم ؛ النار فيه وأوقد ، أخدودا الحميري تبع بن نواس ذي بن يوسف لھم فخد ، عيسى رفع ما بعد

 لھا فقال ، فرجعت ، يتكلم لم صغير ولدھا معھا امرأة وإن. يقذف لم عيسى دين عن رجع من:  وقال ، النار في قذفه يكفر أن

 واحد يوم في فقذف. الجنة في وأبنھا هللا فجعلھا ، النار في أنفسھما جميعا فقذفا ، تطفأ ال نارا أمامك أرى إني ، أماه يا:  ابنھا

 له يقال ، السالم عليه مريم بن عيسى دين أھل بقايا من رجل كان:  منبه بن وھب عن إسحاق ابن وقال. إنسانا وسبعون سبعة

 عنھا، مضى إال بقرية يعرف ال ، القرى في سائحا وكان ، الدعوة مجاب الدنيا في زاھدا مجتھدا صالحا رجال وكان ، قيميون

 قراھا من قرية في وكان ، األصنام يعبدون شرك أھل نجران أھل وكان ، القرظي كعب بن محمد قال. الطين يعمل بناء وكان

 التي القرية تلك وبين نجران بين خيمة بھا ىبن ، قيميون بھا نزل فلما ؛ السحر نجران أھل غلمان يعلم ساحر نجران من قريبا

 مع فكان ، الثامر بن عبدهللا الثامر إليه فبعث ، السحر يعلمھم الساحر ذلك إلى غلمانھم يبعثون نجران أھل فجعل ، الساحر بھا

 ويسمع إليه يجلس فجعل ، وعبادته صالته أمر من يرى ما أعجبه الخيمة بصاحب مر إذا عبدهللا وكان ، نجران أھل غلمان

 ، أخي ابن يا:  وقال إياه فكتمه ، يعلمه الراھب وكان ، األعظم هللا آسم عن يسأله وجعل ، وعبده هللا فوحد ، أسلم حتى ، منه

 رأى فلما. الغلمان يختلف كما الساحر إلى يختلف ابنه أن إال يظن ال الثامر أبو وكان ؛ عنه ضعفك أخشى ، تحمله لن إنك

 في كتبه إال يعلمه أسما تعالى  يبق لم ثم ، فجمعھا قداح إلى عمد ، األعظم هللا اسم بتعليم عليه بخل قد ھبالرا أن عبدهللا

 فيھا قذف األعظم باالسم مر إذا حتى ، قدحا قدحا فيھا يقذفھا جعل ثم ، نارا لھا أوقد أحصاھا إذا حتى ؛ قدح اسم لكل ، قدح

 كتمه الذي األعظم هللا اسم علم أنه فأخبره ، صاحبه إلى قام ثم فأخذه ، شيء يضره لم منھا خرج حتى القدح فوثب ، بقدحه

 على فأمسك ، أصبته قد ، أخي ابن يا:  له فقال. صنع بما فأخبره ؟ علمته وكيف:  قال. وكذا كذا:  قال ؟ ھو وما:  فقال ، إياه

 .تفعل أن أظن وما ، نفسك
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 لك هللا فأدعو ، ديني في وتدخل هللا أتوحد ، عبدهللا يا:  قال إال ضر به أحدا يلق لم نجران دخل إذا الثامر بن عبدهللا فجعل

 إال ضر به بنجران أحد يبق لم حتى ، فيشفي له هللا فيدعوا ، ويسلم هللا فيوحد ؛ نعم:  فيقول ؟ البالء من فيه أنت مما فيعافيك

 ديني وخالفت ، قريتي أھل علي أفسدت :  له فقال فدعاه ، ملكھم إلى شأنه رفع حتى ؛ فعوفي له ودعا دينه على فاتبعه أتاه

 األرض على فيقع ، رأسه عن فيطرح ، الطويل الجبل إلى به يرسل فجعل ؛ ذلك على تقدر ال:  قال. بك فألمثلن ، أبائي ودين

 غلبه فلما ؛ بأس به ليس فيخرج فيھا فيلقي ، ھلك إال شيء فيھا يلقى ال بحار ، نجران مياه إلى به يبعث وجعل. بأس به ليس

. وقتلتني علي سلطت ذلك فعلت إن فإنك ؛ به آمنت بما وتؤمن هللا توحد حتى قتلي على تقدر ال وهللا:  الثامر بن عبدهللا له قال

 عواجتم ، مكانه الملك وھلك ، فقتله ، بكبيرة ليست صغيرة شجة فشجه بعصا ضربه ثم ، شھادته وشھد الملك ذلك هللا فوحد

 أھل أصاب ما أصابھم ثم. وحكمه اإلنجيل من مريم بن عيسى به جاء ما على وكان ، الثامر بن عبدهللا دين على نجران أھل

 إلى فدعاھم ، حمير من بجنوده اليھودي نواس ذو إليھم فسار. بنجران النصرانية أصل كان ذلك ، فمن ؛ األحداث من دينھم

 قتل حتى بھم ومثل ، بالسيف وقتل بالنار فحرق ، األخدود لھم فخد ، القتل فاختاروا ، القتل أو ذلك بين وخيرھم ، اليھودية

 فاقتحم ، ھاربا نواس ذو خرج األخدود أصحاب كان:  الكلبي وقال. ألفا عشر اثني:  منبه بن وھب وقال. ألفا عشرين منھم

 وكان ، يوسف يسمى أيضا وكان ، الحميري سعدأ تبان بن زرعة سمه ھذا نواس وذو:  إسحاق ابن قال. فغرق بفرسه البحر

 ذو دوس اسمه رجل منھم فأفلت ، نجران بأھل ھذا فعل وكان ، نواس ذا فسمي ، تضطرب أي ، تنوس شعر من غدائر له

 معدي بن عمرو يقول وفيه ، فيه نفسه ألقي ، البحر في نواس ذو وھلك اليمن فملكوا ، بھم لينتصر الحبشة فساق ، ثعلبان

 :  كرب

 نواس ذو أو عيشة بأنعم...  رعين ذو كأنك أتوعدني

 راس الناس في ثابت وملك...  نعيم من قبلك كان وكائن

 قاس الجبروت قاھر عظيم...  عاد عھد من عھده قديم

 أناس في أناس من ينقل...  فأضحى ملكھم الدھر أزال

 .سبأ بن حمير بن عمرو نب الحرث ولد من وھو له حصن ورعين. حمير ملوك من ملك:  رعين وذو

 ، الشدائد من قبلھم وحد من يلقاه كان ما ، اآلية ھذه في األمة ھذه من المؤمنين وجل عز هللا أعلم:  علماؤنا قال:  مسألة

 التي والمشقات ، واآلالم األذى من يالقون ما على ليصبروا الغالم قصة وسلم عليه هللا صلى النبي لھم وذكر. بذلك يؤنسھم

 ودخول ، دعوته إظھار حق في نفسه وبذله ، به وتمسكه الحق في وتصلبه صبره في ، الغالم ھذا بمثل ليتأسوا ، عليھا كانوا

 من كثير وكذلك. بالمنشار نشر حتى بالحق التمسك على صبر الراھب وكذلك. صبره وعظم سنه صغر مع الدين في الناس

 وھذا:  العربي ابن. دينھم في يرجعوا ولم النار في الطرح على صبروا ، وبھمقل في اإليمان ورسخ تعالى با آمنوا لما الناس

 ".النحل" سورة في بيانه تقدم ما حسب ، عندنا منسوخ
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 َيا{:  لقمان عن مخبرا تعالى هللا قال ، أولى دينه وصلب نفسه قويت لمن ذلك على الصبر وأن ، عندنا بمنسوخ ليس:  قلت

الةَ  أَقِمِ  ُبَنيَّ   الخدري سعيد أبو وروى: } اأْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذلِكَ  إِنَّ  أََصاَبكَ  َما َعلَى َواْصِبرْ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  ِباْلَمْعُروفِ  َوْأُمرْ  الصَّ

 حسن حديث:  وقال الترمذي خرجه" : جائر سلطان عند عدل كلمة الجھاد أعظم من إن: " قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن

 هللا صلى النبي أوضئ كنت:  قالت وسلم عليه هللا صلى النبي موالة أميمة عن) سنجر بن محمد( سنجر ابن روىو ، غريب

 ولقد:  علماؤنا قال الحديث.." بالنار حرقت أو قطعت وأن شيئا با تشرك ال: " فقال أوصني:  قال ، رجل فأتاه ، وسلم عليه

 ذلك من شيء إلى يلتفتوا ولم فصبروا ، الشديد والتعذيب والصلب بالقتل سلمو عليه هللا صلى النبي أصحاب من كثير امتحن

 في مضى وقد ، ذلك وغير ، والحرق واألسر والقتل والمحن الحروب من لقوا وما وأصحابھما وخبيب عاصم قصة ويكفيك

 .ھناك فتأمله ، ذلك في قوي ممن إجماع ھذا أن" النحل"

 قتل عن اإلخبار معناه:  وقيل:  تعالى هللا رحمة من باإلبعاد الكفار ھؤالء على دعاء} أْلُْخُدودِ ا أَْصَحابُ  قُِتلَ {:  تعالى قوله

 الذين أرواح قبض هللا أن روي فإنه ، الظالمين أولئك عن إخبار ھو:  وقيل:  فصبروا بالنار قتلوا إنھم أي ، المؤمنين أولئك

 المؤمنين إن:  وقيل:  قعود عليھا ھم الذين فأحرقت األخدود من نار وخرجت ، النار إلى يصلوا أن قبل األخدود في ألقوا

 يدنو ما على" عليھا: " وقيل ، عند بمعنى وعلى عندھا أي" عليھا" ومعنى ، النحاس ذكره ، قعدوا الذين النار وأحرقت نجوا،

 :  قال كما ، األخدود حافات من منھا

 والمحلق الندى النار على وبات

 كانوا ، الكفار يعني:  حضور أي} ُشُھودٌ  ِباْلُمْؤِمِنينَ  َيْفَعلُونَ  َما َعَلى َوُھمْ {:  الوقت ذلك في لعنوا أي ،" قتل: " "إذ" في العامل

 بمعنى" على: " وقيل:  ذلك في بالجد ثم بالقسوة وصفھم ذلك وفي النار في ألقوه أبى فمن ، المؤمنين على الكفر يعرضون

 .شھود بالمؤمنين يفعلون ما مع:  وھم أي مع،

ِ  ُيْؤِمُنوا أَنْ  إاِلَّ  ِمْنُھمْ  َنَقُموا َوَما{ -8 َّ  .}اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ  بِا

َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي{ -9 ُ  َواأْلَْرِض  السَّ  .}َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ

 ما أي:  فيه القول" التوبة" في مضى وقد ، الفتح ھو والفصيح ، سربالك} نقموا{ حيوة أبو وقرأ} ِمْنُھمْ  َنَقُموا َوَما{:  تعالى قوله

َِّ  ُيْؤِمُنوا أَنْ  إاِلَّ {. حرقھم الذين من وأصحابه الملك نقم َِّ {. يصدقوا أن إال أي} ِبا  }اْلَحِميدِ {. المنيع الغالب أي} اْلَحِميدِ  اْلَعِزيزِ  ِبا

َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي{. حال كل في المحمود أي ُ { نديد وال له شريك ال} َواأْلَْرِض  السَّ  بأعمال عالم أي} َشِھيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوهللاَّ

  .خافية عليه تخفي ال خلقه
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 .}اْلَحِريقِ  َعَذابُ  َولَُھمْ  َجَھنَّمَ  َعَذابُ  َفلَُھمْ  َيُتوُبوا لَمْ  ُثمَّ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  َفَتُنوا الَِّذينَ  إِنَّ { -10

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  إِنَّ { -11  .}اْلَكبِيرُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  اأْلَْنَھارُ  َتْحتَِھا ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٌ  لَُھمْ  الصَّ

 أدخله إذا والدينار الدرھم فالن نفت:  تقول والعرب. بالنار حرقوھم أي} َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  َفَتُنوا الَِّذينَ  إِنَّ {:  تعالى قوله

 للحرة ويقال. محترقة فضة أي ، فتين وورق ، الشيطان وكذلك ، الفتان الصائغ ويسمى. مفتون ودينار. جودته لينظر الكور

 الملك ذالھ هللا أظھره ما مع صنيعھم قبيح من أي} َيُتوُبوا لَمْ  ُثمَّ {. لسوادھا وذلك ، بالنار حجارتھا أحرقت كأنھا أي ، فتين

 إلحراقھم الدنيا في} اْلَحِريقِ  َعَذابُ  َولَُھمْ {. لكفرھم} َجَھنَّمَ  َعَذابُ  َفلَُھمْ {. الغالم يد على والبينات اآليات من وقومه الظالم الجبار

 بما كفرھم عذاب على زائد عذاب اآلخرة في ولھم أي} اْلَحِريقِ  َعَذابُ  َولَُھمْ {:  وقيل. عباس ابن عن تقدم وقد. بالنار المؤمنين

 دركات والنار. كالسعير ؛ جھنم أسماء من اسم:  والحريق. الحريق جھنم وعذاب ، عذاب لھم:  وقيل. المؤمنين أحرقوا

 عذاب والثاني ، ببردھا عذاب فاألول. الحريق بعذاب يعذبون ثم ، جھنم في بالزمھرير يعذبون وكأنھم. أسماء ولھا وأنواع

 .بحرھا

الَِحاتِ  َوَعِملُوا{. وبرسله به صدقوا أي ؛ با آمنوا كانوا الذين ھؤالء أي} آَمُنوا الَِّذينَ  نَّ إِ {:  تعالى قوله  أي} َجنَّاتٌ  َلُھمْ  الصَّ

 عسل من وأنھار ، للشاربين لذة خمر ومن ، طعمه يتغير لم لبن ومن ، آسن غير ماء من} اأْلَْنَھارُ  َتْحِتَھا ِمنْ  َتْجِري{. بساتين

 }اْلَكِبيرُ  اْلَفْوزُ  لِكَ ذَ {. مصفى

 .يشبھه فوز ال الذي ، العظيم أي

 .}لََشِديدٌ  َربِّكَ  َبْطشَ  إِنَّ { -12

 }َوُيِعيدُ  ُيْبِدئُ  ُھوَ  إِنَّهُ { -13

 }اْلَوُدودُ  اْلَغفُورُ  َوُھوَ { -14

 }اْلَمِجيدُ  اْلَعْرشِ  ُذو{ -15

الٌ { -16  }ُيِريدُ  لَِما َفعَّ

 َوِھيَ  اْلقَُرى أََخذَ  إَِذا َربِّكَ  أَْخذُ  َوَكَذلِكَ {:  ثناؤه جل كقوله ، والظلمة الجبابرة أخذه أي} لََشِديدٌ  َربِّكَ  َبْطشَ  إِنَّ {:  تعالى قوله

 بطش إن البروج ذات والسماء:  المعنى. القسم جواب" ربك بطش إن: " المبرد قال. تقدم وقد. } َشِديدٌ  أَلِيمٌ  أَْخَذهُ  إِنَّ  َظالَِمةٌ 

:  بالشدة صفته ذكر عما واقع القسم إن:  األصول نوادر في الحكيم الترمذي قال وكذلك. للقسم مؤكد معترض بينھما وما ربك،

 عجب:  قال عكرمة وروى ، البعث عند يعيدھم ثم ، ابتداء يخلقھم -  العلماء أكثر عن - الخلق يعني} َوُيِعيدُ  ُيْبِدئُ  ُھوَ  إِنَّهُ {

 وھذا. اآلخرة عليھم يعيده ثم ، الدنيا في الحريق عذاب لھم يبدئ:  عباس ابن وقال ، األموات هثناؤ جل هللا إحياء من الكفار

 وروى. ألوليائه المحب أي} اْلَوُدودُ {. بھا يفضحھم ال المؤمنين عباده لذنوب الستور أي} اْلَغفُورُ  َوُھوَ {. الطبري اختيار

 ، بالمغفرة أوليائه إلى المتودد أي" الودود" أيضا وعنه. والمحبة رىبالبش أخاه أحدكم يود كما:  قال عباس ابن عن الضحاك
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 أن القاضي إسحاق بن إسماعيل عن المبرد وحكى ، الرحيم:  زيد ابن وقال. فاعل بمعني فعول ، ألوليائه الواد مجاھد وقال

 :  الشاعر قول وأنشد ، له ولد ال الذي ھو الودود

 ودودا لقاحا جناحال ذلول...  عريانة الروع في وأركب

 من متفضال بالمغفرة ليكون ، أجله من لھم يغفر ولد له وليس لعباده يغفر إنه:  اآلية معنى ويكون ، إليه تحن لھا ولد ال أي

 .ويحبونه الصالحون عباده يوده أي ، وحلوب كركوب ، المودود بمعنى الودود:  وقيل. جزاء غير

 بطش إن أي ؛" ربك" لـ:  وقيل. للعرش نعتا ، بالخفض" المجيد" عاصما إال الكوفيون قرأ} اْلَمِجيدُ  اْلَعْرشِ  ُذو{:  تعالى قوله

. تعالى هللا وھو" ذو"لـ نعتا بالرفع الباقون. التشديد في الصفة مجرى جار ألنه ، الفصل يمتنع ولم  ، لشديد المجيد ربك

 وصف قد كان وإن ، بذلك المنعوت سبحانه وهللا ، والفضل الكرم في النھاية ھو المجد ألن ؛ حاتم وأبو عبيد أبو واختاره

 يقتبس حتى ، فيه تناھيا أي ؛ والعفار المرخ واستمجد ، نار شجر كل في:  العرب تقول". المؤمنون" آخر في بالكريم عرشه

 ثل:  ويقال. سرير على يكن لم وإن ؛ ملكه سرير على فالن:  يقال كما ؛ والسلطان الملك ذو أي:  العرش ذو ومعنى. منھما

". الحسنى هللا أسماء شرح في ، األسنى كتاب" في وخاصة" األعراف" في ھذا بيان مضى وقد. سلطانه ذھب أي:  عرشه

الٌ {  يريد ما ألن" فعال: " قيل وإنما. محذوف ابتداء خبر" فعال: " الزمخشري. يريده شيء عليه يمتنع ال أي} ُيِريدُ  لَِما َفعَّ

 وھي" فعال" رفع:  الطبري وقال. محضة نكرة ألنه ؛ واالستئناف التكرير على رفع ھو:  الفراء وقال. لكثرةا غاية في ويفعل

 عليه هللا صلى النبي أصحاب من ناس دخل:  قال السفر أبي وعن". الودود الغفور" إلعراب االتباع وجه على محضة نكرة

 إني:  قال:  قال ؟ لك قال فما:  قالوا! رآني قد:  قال ؟ بطبيب نأتيك أال:  فقالوا يعودونه عنه هللا رضي بكر أبي على وسلم

 .أريد لما فعال

 }اْلُجُنودِ  َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ { -17

 }َوَثُمودَ  فِْرَعْونَ { -18

 }َتْكِذيبٍ  فِي َكَفُروا الَِّذينَ  َبلِ { -19

 ثم. ويسليه بذلك يؤنسه ؛ ألنبيائھم المكذبة الكافرة الجموع خبر محمد يا أتاك قد أي} اْلُجُنودِ  َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ {:  تعالى قوله

 كذبوا حين بھم هللا فعل ما عرفت قد إنك:  المعنى". الجنود" من البدل على جر موضع في وھما} َوَثُمودَ  فِْرَعْونَ {:  فقال بينھم

 فرعون خص وإنما. قبلھم من كدأب ؛ لك }َتْكِذيبٍ  فِي{. بك يؤمنون ال الذين ھؤالء من أي} َكَفُروا الَِّذينَ  َبلِ {. ورسله أبياءه

 أھل عند مشھورا كان فرعون وأمر ، المتقدمين من كانوا وإن مشھورة عندھم وقصتھم العرب بالد في ثمود ألن ؛ وثمود

 .أعلم وهللا. الھالك في أمثالھما على بھما فدل ؛ الھالك في المتأخرين من وكان ، وغيرھم الكتاب

20- } ُ  }ُمِحيطٌ  َوَرائِِھمْ  ِمنْ  َوهللاَّ

 }َمِجيدٌ  قُْرآنٌ  ُھوَ  َبلْ { -21
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 }َمْحفُوظٍ  لَْوحٍ  فِي{ -22

ُ {:  تعالى قوله  عالم وهللا أي:  وقيل. كالمحصور به والمحاط. بفرعون أنزل ما بھم ينزل أن على يقدر أي} َوَراِئِھمْ  ِمنْ  َوهللاَّ

 الدين أحكام من إليه الحاجة بالناس ما بيان وھو ، والبركة والكرم الشرف في متناه أي} دٌ َمِجي قُْرآنٌ  ُھوَ  َبلْ {. يجازيھم فھو بھم

 هللا عند محفوظ وھو. لوح في مكتوب أي} َمْحفُوظٍ  لَْوحٍ  فِي{. مخلوق غير أي" : مجيد" وقيل. المشركون زعم كما ال ، والدنيا

:  قال عباس ابن عن الضحاك وروى. والكتب القرآن انتسخ نهوم ؛ الكتاب أم ھو:  وقيل. إليه الشياطين وصول من تعالى

 هللا ينظر ، نور وقلمه ، نور كتابه ، ماطريون له يقال ملك حجر في وأسفله بالعرش معقود أعاله ، حمراء ياقوتة من اللوح"

 ويغني ، رفيعا ويضع ، وضيعا يرفع ؛ يشاء ما يفعل وھو إال نظرة منھا ليس ؛ نظره وستين ثلثمائة يوم كل فيه وجل عز

 الذي المحفوظ اللوح إن ، ومجاھد مالك بن أنس وقال". ھو إال إله ال ؛ يشاء ما ويفعل ، ويميت يحيي ؛ غنيا ويفقر ، فقيرا

 أصناف فيه الذي المحفوظ اللوح:  وقيل. العرش يمين عن المحفوظ اللوح:  مقاتل وقال. إسرافيل جبھة في تعالى هللا ذكره

 هللا أنا إني" المحفوظ اللوح في تعالى هللا كتبه شيء أول:  عباس ابن وقال. الكتاب أم وھو ، أمورھم وبيان ، يقةوالخل الخلق

 ، الصديقين مع وبعثته صديقا كتبته ، نعمائي وشكر ، بالئي على وصبر ، لقضائي استسلم من ، رسولي محمد ، أنا إال إله ال

 الحنفية بن محمد إلى الحجاج وكتب". سواي إلھا فليتخذ ، نعمائي يشكر ولم ، ئيبال على يصبر ولم لقضائي يستسلم لم ومن

 يعز ؛ المحفوظ اللوح في نظرة وستين ثلثمائة يوم كل في تعالى  أن بلغني: " الحنفية ابن إليه فكتب ؛ يتوعده عنه هللا رضي

:  المفسرين بعض وقال". تتفرغ وال بھا فتشتغل ، كبنفس تشغلك منھا نظرة فلعل ؛ يريد ما ويفعل ، ويفرح ويبتلى ، ويذل

 .فيقرؤونه للمالئكة يلوح شيء اللوح

 للقرآن؛ نعتا بالرفع} محفوظ لوح في{ نافع وقرأ. مجيد رب قرآن أي ؛ اإلضافة على}مجيد قرآن{ حيوة وأبو السميقع ابن وقرأ

 عن روي ما إال" لوح" من الالم فتح على متفقون القراءو. للوح نعتا) بالجر( الباقون. لوح في محفوظ مجيد قرآن ھو بل أي

 ؛ الھواء واللوح:  الزمخشري قال. وشرف وعلو نور ذو وھو ، يلوج إنه أي ، الالم بضم" لوح" قرآن فإنه ؛ يعمر بن يحيى

 والح. غيره:  سفرال والحه. لمح أي لوحا يلوح الشيء الح:  الصحاح وفي. اللوح فيه الذي السابعة السماء فوق اللوح يعني

 الھواء) : بالضم( واللوح. فيه يكتب الذي:  واللوح. عريض عظم وكل ، الكتف:  واللوح. مثله والتاج ، عطش:  ولواحا لوحا

 . والحمد. واألرض السماء بين
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