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تفسي سورة النبأ
وهي مكية.

بسم ال الرحن الرحيم
 )4) ك�ل س%ي%ع4ل�م6ون� (3) ال;ذ,ي ه6م4 ف,يه, م6خ4ت%ل,ف!ون� (2) ع%ن, الن)ب%إ, ال/ع%ظ,يم, (1{ ع%م) ي%ت%س%اء"ل!ون� (

 ) و%خ%ل�ق/ن%اك!م4 أ�ز4و%اجEا7) و%ال/ج,ب%ال� أ�و4ت%ادEا (6) أ�ل�م4 ن%ج4ع%ل, الر4ض% م,ه%ادEا (5ث!م) ك�ل س%ي%ع4ل�م6ون� (
 ) و%ب%ن%ي4ن%ا11) و%ج%ع%ل/ن%ا الن)ه%ار% م%ع%اشEا (10) و%ج%ع%ل/ن%ا الل;ي4ل� ل,ب%اسEا (9) و%ج%ع%ل/ن%ا ن%و4م%ك!م4 س6ب%اتEا (8(

 ) و%أ�نزل/ن%ا م,ن% ال/م6ع4ص,ر%ات, م%اء\ ث�ج)اجEا13) و%ج%ع%ل/ن%ا س,ر%اجEا و%ه)اجEا (12ف�و4ق�ك!م4 س%ب4عEا ش,د%ادEا (
) }16) و%ج%ن)اتc أ�ل/ف�افbا (15) ل,ن6خ4ر,ج% ب,ه, ح%̀با و%ن%ب%اتEا (14(

 يقول تعال منكرEا على الشركي ف تساؤلم عن يوم القيامة إنكارEا لوقوعها: { ع%م) ي%ت%س%اء"ل!ون� ع%ن, الن)ب%إ
ظع لب الائل الف ن: ا يم، يع بأ العظ هو الن مة، و مر القيا من أ ساءلون؟  عن أي شيء يت  ال/ع%ظ,يم, } أي: 

الباهر.
بأ العظيم: البعث بعد الوت. وقال ماهد: هو القرآن. والظهر الول لقوله:  قال قتادة، وابن زيد: الن

{ ال;ذ,ي ه6م4 ف,يه, م6خ4ت%ل,ف!ون� } يعن: الناس فيه على قولي: مؤمن به وكافر.
 ث قال تعال متوعدEا لنكري القيامة: { ك�ل س%ي%ع4ل�م6ون� ث!م) ك�ل س%ي%ع4ل�م6ون� } وهذا تديد~ شديد ووعيد

أكيد.
 ث شرع وتعال ي6ب%ي�ن قدرته العظيمة على خلق الشياء الغريبة والمور العجيبة، الدالة على قدرته على

 ما يشاء من أمر العاد وغيه، فقال: { أ�ل�م4 ن%ج4ع%ل, الر4ض% م,ه%ادEا } ؟ أي: مهدة للخلئق ذ�ل!ول لم، قار�ة
 ساكنة ثابتة ، { و%ال/ج,ب%ال� أ�و4ت%ادEا } أي: جعلها لا أوتادEا أرساها با وثبتها وقر�رها حت سكنت ول

تضطرب بن عليها.
 ث قال: { و%خ%ل�ق/ن%اك!م4 أ�ز4و%اجEا } يعن: ذكرEا وأنثى، يستمتع كل منهما بالخر، ويصل التناسل بذلك،

{ bو%ر%ح4م%ة bب%ي4ن%ك!م4 م%و%د)ة �ي4ه%ا و%ج%ع%ل�ا ل,ت%س4ك!ن6وا إ,لEز4و%اج�ن4ف!س,ك!م4 أ�ك!م4 م,ن4 أ�ق% ل�ن/ خ%ل�و%م,ن4 آي%ات,ه, أ } :كقوله 
] .21[الروم : 

وقوله: { و�ج�ع�ل#ن�ا ن�و#م�ك!م# س!ب�ات�ا } أي: قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد  والسعي

ف العايش  ف عرض النهار. وقد تقدم مثل هذه الية ف سورة "الفرقان".
 { و%ج%ع%ل/ن%ا الل;ي4ل� ل,ب%اسEا } أي: يغشى الناس ظلمه وسواده، كما قال: { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%غ4ش%اه%ا } [الشمس :

] وقال الشاعر  :4
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... له م,ن خ%ذا آذان,ها و%ه4و% ج%ان,ح6 ...ف�ل�م)ا ل�ب,س4ن% الل;ي4ل� ، أو ح,ي% ن%ص)بت4 
وقال قتادة ف قوله: { و%ج%ع%ل/ن%ا الل;ي4ل� ل,ب%اسEا } أي: سكنEا.

 وقوله: { و%ج%ع%ل/ن%ا الن)ه%ار% م%ع%اشEا } أي: جعلناه مشرقا م6نيEا  مضيئbا، ليتمكن الناس من التصرف فيه
والذهاب واليء للمعاش والتكسب والتجارات، وغي ذلك.

 وقوله: { و%ب%ن%ي4ن%ا ف�و4ق�ك!م4 س%ب4عEا ش,د%ادEا } يعن: السموات السبع، ف اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانا،
 وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات؛ ولذا قال: { و%ج%ع%ل/ن%ا س,ر%اجEا و%ه)اجEا } يعن: الشمس النية

على جيع العال الت يتوهج ضوؤها لهل الرض كلهم.
وقوله: { و%أ�نزل/ن%ا م,ن% ال/م6ع4ص,ر%ات, م%اء\ ث�ج)اجEا } قال العوف، عن ابن عباس: { ال/م6ع4ص,ر%ات, } الريح.

 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو داود ال�ف�ري  عن سفيان، عن العمش، عن ال,ن4ه%ال،
 عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس: { و%أ�نزل/ن%ا م,ن% ال/م6ع4ص,ر%ات, } قال: الرياح. وكذا قال عكرمة،

 وماهد، وقتادة، ومقاتل، والكلب، وزيد بن أسلم: وابنه عبد الرحن: إنا الرياح. ومعن هذا القول أنا
تستدر الطر من السحاب.

 وقال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس: { م,ن% ال/م6ع4ص,ر%ات, } أي: من السحاب. وكذا قال عكرمة
أيضا، وأبو العالية، والضحاك، والسن، والربيع بن أنس، والثوري. واختاره ابن جرير.

 وقال الفراء: هي السحاب الت ت%ت%ح%ل;ب بالطر ول ت6مطر بعد6، كما يقال امرأة معصر، إذا دنا حيضها ول
تض.

وعن السن، وقتادة: { م,ن% ال/م6ع4ص,ر%ات, } يعن: السموات. وهذا قول غريب.
 والظهر أن الراد بالعصرات: السحاب، كما قال [ال]  تعال: { الل;ه6 ال;ذ,ي ي6ر4س,ل! ال́ري%اح% ف�ت6ث,ي6 س%ح%ابEا

 ] أي: من48ف�ي%ب4س6ط!ه6 ف,ي الس)م%اء, ك�ي4ف% ي%ش%اء· و%ي%ج4ع%ل!ه6 ك,س%فbا ف�ت%ر%ى ال/و%د4ق% ي%خ4ر6ج6 م,ن4 خ,لل,ه, } [الروم : 
بينه.

 وقوله: { م%اء\ ث�ج)اجEا } قال ماهد، وقتادة، والربيع بن أنس: { ث�ج)اجEا } منصبا. وقال الثوري: متتابعEا.
وقال ابن زيد: كثيا.

 قال ابن جرير: ول يعرف ف كلم العرب ف صفة الكثرة الثج، وإنا الثج: الصب التتابع. ومنه قول
 النب صلى ال عليه وسلم: "أفضل! الج� العج� والثج�". يعن: ص%ب� دماء الب6د4ن  . هكذا قال . قلت:

 وف حديث الستحاضة حي قال لا رسول ال صلى ال عليه وسلم: "أنعت لك الك!رس6ف%" -يعن: أن
 تتشي بالقطن-: قالت  : يا رسول ال، هو أكثر من ذلك، إنا أثج ثجEا . وهذا فيه د%للة على

استعمال الث;ج ف الصب� التتابع الكثي، وال أعلم.
 وقوله: { ل,ن6خ4ر,ج% ب,ه, ح%̀با و%ن%ب%اتEا و%ج%ن)اتc أ�ل/ف�افbا } أي: لنخرج% بذا الاء الكثي الطيب النافع ال!ب%ار%ك { ح%̀با
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 } يدخر للناسي والنعام، { و%ن%ب%اتEا} أي: خضرEا يؤكل رطبا، { و%ج%ن)اتc } أي: بساتي وحدائق% من
 ثرات متنوعة، وألوان متلفة، وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان ذهلك  ف بقعة واحدة من الرض
 متمعEا؛ ولذا قال: { و%ج%ن)اتc أ�ل/ف�افbا } قال ابن عباس، وغيه: { أ�ل/ف�افbا } متمعة. وهذه كقوله تعال:
 { و%ف,ي الر4ض, ق,ط�ع~ م6ت%ج%او,ر%ات~ و%ج%ن)ات~ م,ن4 أ�ع4ن%ابc و%ز%ر4ع~ و%ن%خ,يل¿ ص,ن4و%ان¿ و%غ�ي4ر6 ص,ن4و%انc ي6س4ق�ى ب,م%اء

] .4و%اح,دc و%ن6ف�́ضل! ب%ع4ض%ه%ا ع%ل�ى ب%ع4ضc ف,ي الك!ل, } الية [الرعد :

 ) و%ف!ت,ح%ت18) ي%و4م% ي6ن4ف�خ6 ف,ي الصÀور, ف�ت%أ/ت6ون� أ�ف/و%اجEا (17{ إ,ن; ي%و4م% ال/ف�ص4ل, ك�ان� م,يق�اتEا (
) إ,ن; ج%ه%ن)م% ك�ان%ت4 م,ر4ص%ادEا (20) و%س6́ير%ت, ال/ج,ب%ال! ف�ك�ان%ت4 س%ر%ابEا (19الس)م%اء· ف�ك�ان%ت4 أ�ب4و%ابEا (

 ) إ,ل24) ل ي%ذ!وق!ون� ف,يه%ا ب%ر4دEا و%ل ش%ر%ابEا (23) لب,ث,ي% ف,يه%ا أ�ح4ق�ابEا (22) ل,لط;اغ,ي% م%آبEا (21
 ) و%ك�ذ;ب6وا ب,آي%ات,ن%ا27) إ,ن)ه6م4 ك�ان6وا ل ي%ر4ج6ون� ح,س%ابEا (26) ج%ز%اء\ و,ف�اقbا (25ح%م,يمEا و%غ�س)اقbا (

) }30) ف�ذ!وق!وا ف�ل�ن4 نزيد%ك!م4 إ,ل ع%ذ�ابEا (29) و%ك!ل; ش%ي4ءc أ�ح4ص%ي4ن%اه6 ك,ت%ابEا (28ك,ذ;ابEا (

 يقول تعال مبEا عن يوم الفصل، وهو يوم القيامة، أنه مؤقت بأجل معدود، ل يزاد عليه ول ينقص
منه، ول يعلم وقته على التعيي إل ال عز وجل، كما قال: { و%م%ا ن6ؤ%́خر6ه6 إ,ل لج%لc م%ع4د6ودc } [هود :

104. [
 { ي%و4م% ي6ن4ف�خ6 ف,ي الصÀور, ف�ت%أ/ت6ون� أ�ف/و%اجEا } قال ماهد: ز6م%رEا  . قال ابن جرير: يعن تأت كل أمة مع

] .31رسولا، كقوله: { ي%و4م% ن%د4ع6وا ك!ل; أ!ن%اسc ب,إ,م%ام,ه,م4 } [السراء :
 وقال البخاري: { ي%و4م% ي6ن4ف�خ6 ف,ي الصÀور, ف�ت%أ/ت6ون� أ�ف/و%اجEا } حدثنا ممد، حدثنا أبو معاوية، عن العمش،

عن أب صال، عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ما بي النفختي أربعون".
 قالوا: أربعون يومEا؟ قال: "أبيت6". قالوا: أربعون شهرEا؟ قال: "أبيت". قالوا: أربعون سنة؟ قال:

 "أبيت". قال: "ث ي6نل! ال من السماء ماء فينبت6ون� كما ينبت6 البقل! ، ليس من النسان شيءÈ إل ي%بل�ى،
إل عظمEا واحدا، وهو ع%ج4ب6 الذن%ب، ومنه ي6ر%ك;ب6 ال�ل/ق6 يوم% القيامة" .

 { و%ف!ت,ح%ت, الس)م%اء· ف�ك�ان%ت4 أ�ب4و%ابEا } أي: طرقا ومسالك لنول اللئكة ، { و%س6́ير%ت, ال/ج,ب%ال! ف�ك�ان%ت
 ] وكقوله:88س%ر%ابEا } كقوله: { و%ت%ر%ى ال/ج,ب%ال� ت%ح4س%ب6ه%ا ج%ام,د%ةb و%ه,ي% ت%م6رÀ م%ر) الس)ح%اب, } [النمل :

] .5{ و%ت%ك!ون! ال/ج,ب%ال! ك�ال/ع,ه4ن, ال/م%ن4ف!وش, } [القارعة :
 وقال هاهنا: { ف�ك�ان%ت4 س%ر%ابEا } أي: ييل إل الناظر أنا شيء، وليست بشيء، بعد هذا ت%ذهب بالكلية،

 فل عي ول أثر، كما قال: { و%ي%س4أ�ل!ون%ك% ع%ن, ال/ج,ب%ال, ف�ق!ل/ ي%ن4س,ف!ه%ا ر%́بي ن%س4فbا ف�ي%ذ�ر6ه%ا ق�اعEا ص%ف/ص%فbا ل
 ] وقال: { و%ي%و4م% ن6س%́ير6 ال/ج,ب%ال� و%ت%ر%ى الر4ض% ب%ار,ز%ةb }107 -105ت%ر%ى ف,يه%ا ع,و%جEا و%ل أ�م4تEا } [طه :
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].47[الكهف :
 وقوله: { إ,ن; ج%ه%ن)م% ك�ان%ت4 م,ر4ص%ادEا } أي: مرصدة م6ع%د�ة، { لل,ط;اغ,ي% } وهم: ال�ر%دة العصاة الخالفون

 للرسل، { م%آبEا } أي: مرجعا ومنقلبا ومصيا ونزل. وقال السن، وقتادة ف قوله: { إ,ن; ج%ه%ن)م% ك�ان%ت
 م,ر4ص%ادEا } يعن: أنه ل يدخل أحد النة حت يتاز بالنار، فإن كان معه جواز نا، وإل احتبس. وقال

سفيان الثوري: عليها ثلث قناطر.
 وقوله: { لب,ث,ي% ف,يه%ا أ�ح4ق�ابEا } أي: ماكثي فيها أحقابا، وهي جع "حق!ب"، وهو: الدة من الزمان. وقد
 اختلفوا ف مقداره. فقال ابن جرير، عن ابن حيد، عن م,ه4ران، عن سفيان الثوري، عن ع%م)ار الد�هن,ي،

 عن سال بن أب العد قال: قال علي بن أب طالب للل ال�ج%ري: ما تدون� ال!ق/ب% ف كتاب ال
النل؟ قال: نده ثاني سنة، كل سنة اثنا عشر شهرا، كل شهر ثلثون يوما كل يوم ألف سنة  .

 وهكذا ر6وي% عن أب ه6ر%يرة، وعبد ال بن ع%مرو، وابن عباس، وسعيد بن ج6ب%ي، وع%مرو بن ميمون،
 والسن، وقتادة، والربيع بن أنس، والضحاك. وعن السن والس�دي أيضا: سبعون سنة كذلك. وعن

عبد ال بن عمرو: ال!قب6 أربعون سنة، كل يوم منها كألف سنة ما تعدون. رواها ابن أب حات.
 وقال ب6ش%ي  بن كعب: ذ!ك,ر ل أن ال!قب الواحد ثلثائة سنة، كل سنة ثلثائة وستون يومEا  ، كل يوم

منها كألف سنة. رواه ابن جرير ، وابن أب حات.
 ث قال ابن أب حات: ذكر عن ع6م%ر بن علي بن أب بكر الس4ف�ذ/نÓ  : حدثنا مروان بن معاوية الف�ز%اري،
 عن جعفر بن الزبي، عن القاسم، عن أب أمامة، عن النب صلى ال عليه وسلم ف قوله: { لب,ث,ي% ف,يه%ا

أ�ح4ق�ابEا }
 قال: فالقب [ألف]  شهر، الشهر ثلثون يوما، والسنة اثنا عشر شهرا، والسنة ثلثائة وستون يوما،
 كل يوم منها ألف سنة ما تعدون، فالقب ثلثون ألف ألف سنة  . وهذا حديث¿ منكر جدEا، والقاسم

هو والراوي عنه وهو جعفر بن الزبي كلها متروك.
 وقال البزار: حدثنا ممد بن م,ر4د%اس، حدثنا سليمان بن مسلم أبو ال!ع%ل;ى قال: سألت سليمان التيمي:

 هل يرج من النار أحد؟ فقال حدثن نافع، عن ابن عمر، عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال: "وال
 ل يرج من النار أحد حت يكث فيها أحقابا". قال: وال!ق/ب: بضع وثانون سنة، والسنة ثلثائة

وستون يوما ما تعدون .
ث قال: سليمان بن مسلم بصري مشهور.

 وقال الس�دي: { لب,ث,ي% ف,يه%ا أ�ح4ق�ابEا } سبعمائة ح6قب، كل حقب سبعون سنة، كل سنة ثلثائة وستون
يومEا، كل يوم كألف سنة ما تعدون.

وقد قال مقاتل بن ح%ي�ان: إن هذه الية منسوخة بقوله: { ف�ذ!وق!وا ف�ل�ن4 نزيد%ك!م4 إ,ل ع%ذ�ابEا }
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 ] ف أهل التوحيد. رواها107وقال خالد بن م%ع4دان: هذه الية وقوله: { إ,ل م%ا ش%اء" ر%بÀك% } [هود :
ابن جرير.

 ث قال: ويتمل أن يكون قوله: { لب,ث,ي% ف,يه%ا أ�ح4ق�ابEا } متعلقbا بقوله: { ل ي%ذ!وق!ون� ف,يه%ا ب%ر4دEا و%ل
 ش%ر%ابEا } ث يدث ال لم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر. ث قال: والصحيح أنا ل انقضاء

لا، كما قال قتادة والربيع بن أنس. وقد قال قبل ذلك.
 حدثن ممد بن عبد الرحيم الب%ر4ق,ي، حدثنا عمرو بن أب سلمة، عن زهي، عن سال: سعت السن
 يسأل عن قوله: { لب,ث,ي% ف,يه%ا أ�ح4ق�ابEا } قال: أما الحقاب فليس لا ع,د�ة إل اللود ف النار، ولكن

ذكروا أن ال!قب% سبعون سنة، كل يوم منها كألف سنة ما تعدون.
 وقال سعيد، عن قتادة: قال ال تعال: { لب,ث,ي% ف,يه%ا أ�ح4ق�ابEا } وهو: ما ل انقطاع له، كلما مضى ح6قب

جاء حقب بعده، وذكر لنا أن ال!ق/ب ثانون سنة.
 وقال الربيع بن أنس: { لب,ث,ي% ف,يه%ا أ�ح4ق�ابEا } ل يعلم عدة هذه الحقاب إل ال، ولكن ال!ق/ب الواحد

ثانون سنة، والسنة ثلثائة وستون يوما، كل يوم كألف سنة ما تعدون. رواها أيضا ابن جرير .
 وقوله: { ل ي%ذ!وق!ون� ف,يه%ا ب%ر4دEا و%ل ش%ر%ابEا } أي: ل يدون ف ج%هن)م بردEا لقلوبم، ول شرابا طيبا

 يتغذون به. ولذا قال: { إ,ل ح%م,يمEا و%غ�س)اقbا } قال أبو العالية: استثن من البد الميم ومن الشراب
 الغساق. وكذا قال الربيع بن أنس. فأما الميم: فهو الار الذي قد انتهى حره وح6موه. والغ%س)اق: هو

 ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد ل يستطاع من برده، ول
 يواجه من نتنه. وقد قدمنا الكلم على الغساق ف سورة "ص"  با أغن عن إعادته، أجارنا ال من

ذلك، بنه وكرمه.
قال ابن جرير: وقيل: الراد بقوله: { ل ي%ذ!وق!ون� ف,يه%ا ب%ر4دEا } يعن: النوم، كما قال الكندي:

... عنها و%ع%ن4 ق!ب6لتا، الب%ر4د6 ...ب%ر%دت م%ر%اشفها ع%ل�ي� فصد�ن 
 يعن بالبد: النعاس والنوم  هكذا ذكره ول ي%عز6ه إل أحد. وقد رواه ابن أب حات، من طريق السدي،

عن مرة الطيب. ونقله عن ماهد أيضا. وحكاه البغوي عن أب ع6ب%يدة، والكسائي أيضا.
 وقوله: { ج%ز%اء\ و,ف�اقbا } أي: هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة و%فق أعمالم الفاسدة الت كانوا

يعملونا ف الدنيا. قاله ماهد، وقتادة، وغي واحد.
 ث قال: { إ,ن)ه6م4 ك�ان6وا ل ي%ر4ج6ون� ح,س%ابEا } أي: ل يكونوا يعتقدون أن ث دارEا يازون فيها وياسبون،
 { و%ك�ذ;ب6وا ب,آي%ات,ن%ا ك,ذ;ابEا } أي: وكانوا يكذبون بجج ال ودلئله على خلقه الت أنزلا على رسله،

فيقابلونا بالتكذيب والعاندة.
 وقوله: { ك,ذ;ابEا } أي: تكذيبا، وهو مصدر من غي الفعل. قالوا: وقد س6مع أعراب يستفت الف�ر�اء" على
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الروة: اللق6 أحب� إليك أو الق,صار؟ وأنشد بعضهم  :
... وعن حوج قضاؤها م,ن شف�ائيا ...ل�ق�د طال� ما ث�ب)طتن,ي ع%ن ص%ح%اب%ت,ي 

 وقوله: { و%ك!ل; ش%ي4ءc أ�ح4ص%ي4ن%اه6 ك,ت%ابEا } أي: وقد ع%ل,منا أعمال� العباد كلهم، وكتبناهم عليهم،
وسنجزيهم على ذلك، إن خيEا فخي، وإن شرEا فشر.

 وقوله: { ف�ذ!وق!وا ف�ل�ن4 نزيد%ك!م4 إ,ل ع%ذ�ابEا } أي: يقال لهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه، فلن نزيدكم إل
] .58عذابEا من جنسه,، { و%آخ%ر6 م,ن4 ش%ك/ل,ه, أ�ز4و%اج~ } [ص :

 قال قتادة: عن أب أيوب الزدي، عن عبد ال بن عمرو قال: ل ينل على أهل النار آية أشد من هذه:
{ ف�ذ!وق!وا ف�ل�ن4 نزيد%ك!م4 إ,ل ع%ذ�ابEا } قال: فهم ف مزيد من العذاب أبدا.

 الرحن، حدثنا ج%سر وقال ابن أب حات: حدثنا ممد بن ممد بن مصعب الصوري، حدثنا خالد بن عبد
 بن ف�رقد، عن السن قال: سألت أبا برزة السلمي عن أشد آية ف كتاب ال على أهل النار. قال:
 سعت6 رسول ال صلى ال عليه وسلم قرأ: { ف�ذ!وق!وا ف�ل�ن4 نزيد%ك!م4 إ,ل ع%ذ�ابEا } فقال: "هلك القوم

بعاصيهم ال ع%ز� وجل"  .
جسر6  بن ف�رقد: ضعيف الديث بالكلية.

 )34) و%ك�أ/سEا د,ه%اقbا (33) و%ك�و%اع,ب% أ�ت4ر%ابEا (32) ح%د%ائ,ق% و%أ�ع4ن%ابEا (31{ إ,ن; ل,ل/م6ت)ق,ي% م%ف�ازEا (
) }36) ج%ز%اء\ م,ن4 ر%́بك% ع%ط�اء\ ح,س%ابEا   (35ل ي%س4م%ع6ون� ف,يه%ا ل�غ4وEا و%ل ك,ذ;ابEا (

 يقول تعال مبEا عن السعداء وما أعد لم تعال من الكرامة والنعيم القيم، فقال: { إ,ن; ل,ل/م6ت)ق,ي% م%ف�ازEا }
 قال ابن عباس والضحاك: متنها. وقال ماهد، وقتادة: فازوا، فنجوا من النار. الظهر هاهنا قول! بن
 عباس؛ لنه قال بعده: { ح%د%ائ,ق% } وهي البساتي من النخيل وغيها { و%أ�ع4ن%ابEا و%ك�و%اع,ب% أ�ت4ر%ابEا } أي:

 وحورEا كواعب. قال ابن عباس وماهد، وغي واحد: { كواعب } أي: نواهد، يعنون أن ث!د6ي)هن نواهد
ل يتدلي لنن أبكار ع6ر6ب أتراب، أي: ف سن واحدة، كما تقدم بيانه ف سورة "الواقعة".

 قال ابن أب حات: حدثنا عبد ال بن أحد بن عبد الرحن الد�شتكي�، حدثن أب، عن أب سفيان عبد
 الرحن بن عبد رب بن تيم اليشكرى، حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث، عن أب عبد الرحن القاسم

 بن أب القاسم الدمشقي، عن أب أمامة: أنه سعه يدث عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال: "إن
 ق!م6ص أهل النة لتبدو من رضوان ال، وإن السحابة لتمر بم فتناديهم: يا أهل النة، ماذا تريدون أن

أمطركم؟ حت إنا لتمطرهم الكواعب التراب" 
 وقوله: { و%ك�أ/سEا د,ه%اقbا } قال ابن عباس: ملوءة متتابعة. وقال عكرمة: صافية. وقال ماهد، والسن
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وقتادة، وابن زيد: { دهاقا } اللى الترعة. وقال ماهد  وسعيد بن جبي: هي التتابعة.
 ] أي: ليس23وقوله: { ل ي%س4م%ع6ون� ف,يه%ا ل�غ4وEا و%ل ك,ذ;ابEا } كقوله: { ل ل�غ4و~ ف,يه%ا و%ل ت%أ/ث,يم~ } [الطور : 

فيها كلم لغc ع%ارc عن الفائدة، ول إث كذب، بل هي دار السلم، وكل ما فيها سال من النقص.
 وقوله: { ج%ز%اء\ م,ن4 ر%́بك% ع%ط�اء\ ح,س%ابEا } أي: هذا الذي ذكرناه جازاهم ال به وأعطاهوه، بفضله وم%́نه

 وإحسانه ورحته؛ { ع%ط�اء\ ح,س%ابEا } أي: كافيEا وافرEا شامل كثيEا؛ تقول العرب: "أعطان فأحسبن"
.Óأي: كفان. ومنه "حسب ال" ، أي: ال كاف

 ) ي%و4م% ي%ق!وم37{ ر%́ب الس)م%او%ات, و%الر4ض, و%م%ا ب%ي4ن%ه6م%ا الر)ح4م%ن, ل ي%م4ل,ك!ون� م,ن4ه6 خ,ط�ابEا (
 ) ذ�ل,ك% ال/ي%و4م38الرÀوح6 و%ال/م%لئ,ك�ة! ص%فÚا ل ي%ت%ك�ل;م6ون� إ,ل م%ن4 أ�ذ,ن� ل�ه6 الر)ح4م%ن6 و%ق�ال� ص%و%ابEا (

 ) إ,ن)ا أ�ن4ذ�ر4ن%اك!م4 ع%ذ�ابEا ق�ر,يبEا ي%و4م% ي%ن4ظ!ر6 ال/م%ر4ء· م%ا ق�د)م%ت39ال/ح%قÀ ف�م%ن4 ش%اء" ات)خ%ذ� إ,ل�ى ر%́به, م%آبEا (
) }40ي%د%اه6 و%ي%ق!ول! ال/ك�اف,ر6 ي%ا ل�ي4ت%ن,ي ك!ن4ت6 ت6ر%ابEا (

 يب تعال عن عظمته وجلله، وأنه رب السموات والرض وما فيهما وما بينهما، وأنه الرحن الذي
شلت رحته كل شيء.

 وقوله: { ل ي%م4ل,ك!ون� م,ن4ه6 خ,ط�ابEا } أي: ل يقدر أحد على ابتداء ماطبته إل بإذنه، كقوله: { م%ن4 ذ�ا
 ] ، وكقوله: { ي%و4م% ي%أ/ت, ل ت%ك�ل;م6 ن%ف/س~ إ,ل ب,إ,ذ/ن,ه, } [هود :255ال;ذ,ي ي%ش4ف�ع6 ع,ن4د%ه6 إ,ل ب,إ,ذ/ن,ه, } [البقرة : 

105[
 وقوله: { ي%و4م% ي%ق!وم6 الرÀوح6 و%ال/م%لئ,ك�ة! ص%فÚا ل ي%ت%ك�ل;م6ون� } اختلف الفسرون ف الراد بالروح هاهنا، ما

هو؟ على أقوال:
أحدها: رواه العوف، عن ابن عباس: أنم أرواح بن آدم.

الثان: هم بنو آدم. قاله السن، وقتادة، وقال قتادة: هذا ما كان ابن عباس يكتمه.
 الثالث: أنم خ%لق من خلق ال، على ص6ور بن آدم، وليسوا بلئكة ول ببشر، وهم يأكلون ويشربون.

قاله ابن عباس، وماهد، وأبو صال والعمش.
 الرابع: هو جبيل. قاله الشعب، وسعيد بن جبي، والضحاك. ويستشهد لذا القول بقوله: { نزل� ب,ه

 ] وقال مقاتل بن حيان:194 ، 193الرÀوح6 الم,ي6 ع%ل�ى ق�ل/ب,ك% ل,ت%ك!ون� م,ن% ال/م6ن4ذ,ر,ين% } [الشعراء : 
الروح: أشرف اللئكة، وأقرب إل الرب عز وجل، وصاحب الوحي.

 والامس: أنه القرآن. قاله ابن زيد، كقوله: { و%ك�ذ�ل,ك% أ�و4ح%ي4ن%ا إ,ل�ي4ك% ر6وحEا م,ن4 أ�م4ر,ن%ا } الية
].52[الشورى : 
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 والسادس: أنه ملك من اللئكة بقدر جيع الخلوقات؛ قال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس: قوله: {
ي%و4م% ي%ق!وم6 الرÀوح6 } قال: هو ملك عظيم من أعظم اللئكة خلقbا.

 حزة، عن الشعب، وقال ابن جرير: حدثن ممد بن خلف العسقلن، حدثنا ر%واد  بن الراح، عن أب
 عن علقمة، عن ابن مسعود قال: الروح: ف السماء الرابعة هو أعظم من السموات ومن البال ومن
 اللئكة، يسبح كل يوم اثن عشر ألف تسبيحة، يلق ال من كل تسبيحة م%ل�كbا من اللئكة ييء يوم

القيامة صفbا وحده  ، وهذا قول غريب جدEا.
 وقد قال الطبان: حدثنا ممد بن عبد ال بن عر4س الصري، حدثنا وهب [ال بن رزق أبو هريرة،

 حدثنا بشر بن بكر]  ، حدثنا الوزاعي، حدثن عطاء، عن عبد ال بن عباس: سعت رسول ال صلى
 ال عليه وسلم يقول: "إن ل ملكا لو قيل له: التقم السماوات السبع والرضي بلقمة واحدة، لفعل،

تسبيحه: سبحانك حيث كنت"  .
 وهذا حديث غريب جدEا، وف رفعه نظر، وقد يكون موقوفbا على ابن عباس، ويكون ما تلقاه من

السرائيليات، وال أعلم.
وت%و%ق;ف% ابن6 جرير فلم يقط�ع بواحد من هذه القوال كلها، والشبه -وال أعلم-أنم بنو آدم.

 ]. وكما ثبت ف105وقوله: { إ,ل م%ن4 أ�ذ,ن� ل�ه6 الر)ح4م%ن6 } كقوله: { ل ت%ك�ل;م6 ن%ف/س~ إ,ل ب,إ,ذ/ن,ه, } [هود : 
الصحيح: "ول يتكلم يومئذ إل الرسل".

وقوله { و%ق�ال� ص%و%ابEا } أي: حقا، ومن الق: "ل إله إل ال" ، كما قاله أبو صال، وعكرمة.
 وقوله: { ذ�ل,ك% ال/ي%و4م6 ال/ح%قÀ } أي: الكائن ل مالة، { ف�م%ن4 ش%اء" ات)خ%ذ� إ,ل�ى ر%́به, م%آبEا }  أي: مرجعا

وطريقا يهتدي إليه ومنهجا ير به عليه.
 وقوله: { إ,ن)ا أ�ن4ذ�ر4ن%اك!م4 ع%ذ�ابEا ق�ر,يبEا } يعن: يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا، لن كل ما هو آت

آت.
 { ي%و4م% ي%ن4ظ!ر6 ال/م%ر4ء· م%ا ق�د)م%ت4 ي%د%اه6 } أي: يعرض عليه جيع أعماله، خيها وشرها، قديها وحديثها،

 ] ، وكقوله: { ي6ن%ب)أ! الن4س%ان! ي%و4م%ئ,ذc ب,م%ا ق�د)م% و%أ�خ)ر49كقوله: { و%و%ج%د6وا م%ا ع%م,ل!وا ح%اض,رEا } [الكهف : 
] .13} [القيامة : 

 { و%ي%ق!ول! ال/ك�اف,ر6 ي%ا ل�ي4ت%ن,ي ك!ن4ت6 ت6ر%ابEا } أي: يود الكافر يومئذ أنه كان ف الدار الدنيا ترابا، ول يكن
 خ6ل,ق%، ول خرج إل الوجود. وذلك حي عاين عذاب ال، ونظر إل أعماله الفاسدة قد س6ط;رت عليه
 بأيدي اللئكة الس)ف�رة الكرام الب%ر%رة، وقيل: إنا يود ذلك حي يكم ال بي اليوانات الت كانت ف

 الدنيا، فيفصل بينها بكمه العدل الذي ل يور، حت إنه ليقتص للشاة الم)اء من القرناء. فإذا فرغ من
 الكم بينها قال لا: كون ترابا، فتصي ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: { ي%ا ل�ي4ت%ن,ي ك!ن4ت6 ت6ر%ابEا } أي:
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 كنت حيوانا فأرجع إل التراب. وقد ورد معن هذا ف حديث الص�ور الشهور  وورد فيه آثار عن أب
ه6ر%يرة، وعبد ال بن عمرو، وغيها.

[آخر تفسي سورة "عم" ]

تفسي سورة النازعات
وهي مكية.

بسم ال الرحن الرحيم
 ) ف�الس)اب,ق�ات, س%ب4قbا3) و%الس)اب,ح%ات, س%ب4حEا (2) و%الن)اش,ط�ات, ن%ش4طbا (1{ و%الن)از,ع%ات, غ�ر4قbا (

 ) ق!ل!وب~ ي%و4م%ئ,ذc و%اج,ف�ة7) ت%ت4ب%ع6ه%ا الر)اد,ف�ة! (6) ي%و4م% ت%ر4ج6ف6 الر)اج,ف�ة! (5) ف�ال/م6د%́بر%ات, أ�م4رEا (4(
 ) أ�ئ,ذ�ا ك!ن)ا ع,ظ�امEا ن%خ,ر%ة10) ي%ق!ول!ون� أ�ئ,ن)ا ل�م%ر4د6ود6ون� ف,ي ال/ح%اف,ر%ة, (9) أ�ب4ص%ار6ه%ا خ%اش,ع%ة¿ (8(

)13) ف�إ,ن)م%ا ه,ي% ز%ج4ر%ة¿ و%اح,د%ة¿ (12) ق�ال!وا ت,ل/ك% إ,ذbا ك�ر)ة¿ خ%اس,ر%ة¿ (11(
) }14 ف�إ,ذ�ا ه6م4 ب,الس)اه,ر%ة, (

 قال ابن مسعود وابن عباس، ومسروق، وسعيد بن جبي، وأبو صال، وأبو الضحى، والسÀدي:
 { و%الن)از,ع%ات, غ�ر4قbا } اللئكة، يعنون حي تنع أرواح بن آدم، فمنهم من تأخذ روحه بع6نف ف�ت6غرق ف
 نزعها، و[منهم] من تأخذ روحه بسهولة وكأنا ح%ل;ته من نشاط، وهو قوله: { و%الن)اش,ط�ات, ن%ش4طbا } قاله

ابن عباس.
 وعن ابن عباس: { والنازعات } هي أنفس الكفار، ت6نع ث ت6نش%ط، ث تغرق ف النار. رواه ابن أب

حات.
 وقال ماهد: { و%الن)از,ع%ات, غ�ر4قbا } الوت .وقال السن، وقتادة: { و%الن)از,ع%ات, غ�ر4قbا و%الن)اش,ط�ات

ن%ش4طbا } هي النجوم.
 وقال ع%ط�اء· بن6 أب ر%باح ف قوله: { والنازعات } و { الناشطات } هي القسي� ف القتال. والصحيح

الول، وعليه الكثرون.
 وأما قوله: { و%الس)اب,ح%ات, س%ب4حEا } فقال ابن مسعود: هي اللئكة. ور6وي عن علي، وماهد، وسعيد بن

ج6ب%ي، وأب صال مثل! ذلك.
 وعن ماهد: { و%الس)اب,ح%ات, س%ب4حEا } الوت .وقال قتادة: هي النجوم. وقال عطاء بن أب رباح: هي

السفن.
 وقوله: { ف�الس)اب,ق�ات, س%ب4قbا } ر6وي عن علي، ومسروق، وماهد، وأب صال، والسن البصري: يعن
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 اللئكة؛ قال السن: سبقت إل اليان والتصديق به. وعن ماهد: الوت. وقال قتادة: هي النجوم
وقال عطاء: هي اليل ف سبيل ال .

 وقوله: { ف�ال/م6د%́بر%ات, أ�م4رEا } قال علي، وماهد، وعطاء، وأبو صال، والسن، وقتادة، والربيع بن
 أنس، والسدي: هي اللئكة-زاد السن: تدبر المر من السماء إل الرض. يعن: بأمر ربا عز وجل.
 ول يتلفوا ف هذا، ول يقطع ابن جرير بالراد ف شيء من ذلك، إل أنه حكى ف { ف�ال/م6د%́بر%ات, أ�م4رEا }

أنا اللئكة، ول أثبت ول نفى .
 وقوله: { ي%و4م% ت%ر4ج6ف6 الر)اج,ف�ة! ت%ت4ب%ع6ه%ا الر)اد,ف�ة! } قال ابن عباس ها النفختان الول والثانية. وهكذا قال

ماهد، والسن، وقتادة، والضحاك، وغي واحد.
 وعن ماهد: أما الول-وهي قوله: { ي%و4م% ت%ر4ج6ف6 الر)اج,ف�ة! } -فكقوله جلت عظمته: { ي%و4م% ت%ر4ج6ف

 ] ، والثانية-وهي الرادفة-فهي كقوله: { و%ح6م,ل�ت, الر4ض6 و%ال/ج,ب%ال14الر4ض6 و%ال/ج,ب%ال! } [الزمل : 
] .14ف�د6ك;ت%ا د%ك;ةb و%اح,د%ةb } [الاقة : 

 وقد قال المام أحد حدثنا و%ك,يع، حدثنا سفيان عن عبد ال بن ممد بن عقيل، عن الطفيل بن أب بن
 كعب، عن أبيه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "جاءت الراجفة، تتبعها الرادفة، جاء الوت

 با فيه". فقال رجل: يا رسول ال، أرأيت إن جعلت صلت كلها عليك؟ قال: "إذbا يكفيك ال ما
أه%م)ك من دنياك وآخرتك".

 وقد رواه الترمذي، وابن جرير، وابن أب حات، من حديث سفيان الثوري، بإسناده مثله  ولفظ
 الترمذي وابن أب حات: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: " يا أيها

الناس اذكروا ال جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الوت با فيه".
وقوله: { ق!ل!وب~ ي%و4م%ئ,ذc و%اج,ف�ة¿ } قال ابن عباس: يعن خائفة. وكذا قال ماهد، وقتادة.

 { أ�ب4ص%ار6ه%ا خ%اش,ع%ة¿ } أي: أبصار أصحابا. وإنا أضيف إليها؛ للملبسة، أي: ذليلة حقية؛ ما عاينت
من الهوال.

 وقوله: { ي%ق!ول!ون� أ�ئ,ن)ا ل�م%ر4د6ود6ون� ف,ي ال/ح%اف,ر%ة, } ؟ يعن: مشركي قريش ومن قال بقولم ف إنكار العاد،
 يستبعدون وقوع% البعث بعد الصي إل الافرة، وهي القبور، قاله ماهد. وبعد تزق أجسادهم وتفتت

عظامهم ونورها؛ ولذا قالوا: { أ�ئ,ذ�ا ك!ن)ا ع,ظ�امEا ن%خ,ر%ةb } ؟ وقرئ: "ناخرة".
وقال ابن عباس، وماهد، وقتادة: أي بالية. قال ابن عباس: وهو العظم إذا بلي ود%خ%لت

الريح فيه. { ق�ال!وا ت,ل/ك% إ,ذbا ك�ر)ة¿ خ%اس,ر%ة¿ }
 وعن ابن عباس، وممد بن كعب، وعكرمة، وسعيد بن جبي، وأب مالك، والسدي، وقتادة: الافرة:

 الياة بعد الوت. وقال ابن زيد: الافرة: النار. وما أكثر أسائها! هي النار، والحيم، وسقر، وجهنم،
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والاوية، والافرة، ولظى، وال!ط�مة.
 وأما قولم: { ت,ل/ك% إ,ذbا ك�ر)ة¿ خ%اس,ر%ة¿ } فقال ممد بن كعب: قالت قريش: لئن أحيانا ال بعد أن نوت

لنخسرن.
 قال ال تعال: { ف�إ,ن)م%ا ه,ي% ز%ج4ر%ة¿ و%اح,د%ة¿ ف�إ,ذ�ا ه6م4 ب,الس)اه,ر%ة, } أي: فإنا هو أمر من ال ل مثنوية فيه ول

 تأكيد، فإذا الناس قيام ينظرون، وهو أن يأمر تعال إسرافيل� فينفخ ف الصور نفخ%ة البعث، فإذا الولون
 والخرون قيام~ بي ي%د%ي الرب� عز وجل ينظرون، كما قال: { ي%و4م% ي%د4ع6وك!م4 ف�ت%س4ت%ج,يب6ون� ب,ح%م4د,ه

 ] وقال تعال: { و%م%ا أ�م4ر6ن%ا إ,ل و%اح,د%ة¿ ك�ل�م4حc ب,ال/ب%ص%ر, }52و%ت%ظ!نÀون� إ,ن/ ل�ب,ث/ت6م4 إ,ل ق�ل,يل } [السراء : 
] .77] وقال تعال: { و%م%ا أ�م4ر6 الس)اع%ة, إ,ل ك�ل�م4ح, ال/ب%ص%ر, أ�و4 ه6و% أ�ق/ر%ب6 } [النحل : 50[القمر : 

قال ماهد: { ف�إ,ن)م%ا ه,ي% ز%ج4ر%ة¿ و%اح,د%ة¿ } صيحة واحدة.
وقال إبراهيم التيمي: أشد ما يكون الرب غ�ض%بEا على خلقه يوم يبعثهم.

 وقال السن البصري: زجرة من الغضب. وقال أبو مالك، والربيع بن أنس: زجرة واحدة: هي النفخة
الخرة .

 وقوله: { ف�إ,ذ�ا ه6م4 ب,الس)اه,ر%ة, } قال ابن عباس: { ب,الس)اه,ر%ة } الرض كلها. وكذا قال سعيد بن ج6ب%ي،
وقتادة، وأبو صال.

وقال عكرمة، والسن، والضحاك، وابن زيد: { ب,الس)اه,ر%ة } وجه الرض.
وقال ماهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إل أعلها. قال: و { ب,الس)اه,ر%ة } الكان الستوي.

 وقال الثوري: { ب,الس)اه,ر%ة } أرض الشام، وقال عثمان بن أب العاتكة: { ب,الس)اه,ر%ة } أرض بيت
 القدس. وقال وهب بن م6ن%به: { الساهرة } جبل إل جانب بيت القدس. وقال قتادة أيضا: { ب,الس)اه,ر%ة

} جهنم.
وهذه أقوال كلها غريبة، والصحيح أنا الرض وجهها العلى.

 وقال ابن أب حات: حدثنا علي بن السي، حدثنا خ%ز%ر بن البارك الشيخ الصال، حدثنا بشر بن
 السري، حدثنا مصعب بن ثابت، عن أب حازم، عن سهل بن سعد الساعدي: { ف�إ,ذ�ا ه6م4 ب,الس)اه,ر%ة, }

قال: أرض بيضاء عفراء خالية كال!بز%ة الن)ق,ي�.
 وقال الربيع بن أنس: { ف�إ,ذ�ا ه6م4 ب,الس)اه,ر%ة, } ويقول ال عز وجل: { ي%و4م% ت6ب%د)ل! الر4ض6 غ�ي4ر% الر4ض

 ] ، ويقول: { و%ي%س4أ�ل!ون%ك% ع%ن, ال/ج,ب%ال, ف�ق!ل48و%الس)م%او%ات6 و%ب%ر%ز6وا ل,ل;ه, ال/و%اح,د, ال/ق�ه)ار, } [إبراهيم : 
 ] . وقال:106 ، 105ي%ن4س,ف!ه%ا ر%́بي ن%س4فbا ف�ي%ذ�ر6ه%ا ق�اعEا ص%ف/ص%فbا ل ت%ر%ى ف,يه%ا ع,و%جEا و%ل أ�م4تEا } [طه : 

 ] : وبرزت الرض الت عليها البال، وهي47{ و%ي%و4م% ن6س%́ير6 ال/ج,ب%ال� و%ت%ر%ى الر4ض% ب%ار,ز%ةb } [الكهف : 
ل تعد من هذه الرض، وهي أرض ل يعمل عليها خطيئة، ول ي%هر%اق عليها دم.
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 ) اذ/ه%ب4 إ,ل�ى16)  إ,ذ/ ن%اد%اه6 ر%بÀه6 ب,ال/و%اد,ي ال/م6ق�د)س, ط!وEى (15{ ه%ل/ أت%اك% ح%د,يث! م6وس%ى (
 )19) و%أ�ه4د,ي%ك% إ,ل�ى ر%́بك% ف�ت%خ4ش%ى (18) ف�ق!ل/ ه%ل/ ل�ك% إ,ل�ى أ�ن/ ت%ز%ك;ى (17ف,ر4ع%و4ن� إ,ن)ه6 ط�غ%ى (

 )23) ف�ح%ش%ر% ف�ن%اد%ى (22) ث!م) أ�د4ب%ر% ي%س4ع%ى (21) ف�ك�ذ;ب% و%ع%ص%ى (20ف�أ�ر%اه6 الي%ة� ال/ك!ب4ر%ى (
)25) ف�أ�خ%ذ�ه6 الل;ه6 ن%ك�ال� الخ,ر%ة, و%الول�ى (24ف�ق�ال� أ�ن%ا ر%بÀك!م6 الع4ل�ى (

) }26 إ,ن; ف,ي ذ�ل,ك% ل�ع,ب4ر%ةb ل,م%ن4 ي%خ4ش%ى (

 يب تعال رسوله ممدا صلى ال عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى، عليه السلم، أنه ابتعثه إل
 فرعون، وأيده بالعجزات، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه، حت أخذه ال أخذ عزيز مقتدر.

 وكذلك عاقبة من خالفك وكذب با جئت به؛ ولذا قال ف آخر القصة: { إ,ن; ف,ي ذ�ل,ك% ل�ع,ب4ر%ةb ل,م%ن
ي%خ4ش%ى }

 فقوله: { ه%ل/ أت%اك% ح%د,يث! م6وس%ى } ؟ أي: هل سعت ببه؟ { إ,ذ/ ن%اد%اه6 ر%بÀه6 } أي: كلمه نداء،
 { ب,ال/و%اد,ي ال/م6ق�د)س, } أي: الطهر، { ط!وEى } وهو اسم الوادي على الصحيح، كما تقدم ف سورة طه.
 فقال له: { اذ/ه%ب4 إ,ل�ى ف,ر4ع%و4ن� إ,ن)ه6 ط�غ%ى } أي: تب وترد وعتا، { ف�ق!ل/ ه%ل/ ل�ك% إ,ل�ى أ�ن/ ت%ز%ك;ى } ؟ أي:
 قل له هل لك أن تيب إل طريقة ومسلك ت%زك;ى به، أي: تسلم وتطيع . { و%أ�ه4د,ي%ك% إ,ل�ى ر%́بك% } أي:
 أدلك إل عبادة ربك، { ف�ت%خ4ش%ى } أي: فيصي قلبك خاضعا له مطيعا خاشيا بعدما كان قاسيا خبيثا

 بعيدا من الي. { ف�أ�ر%اه6 الي%ة� ال/ك!ب4ر%ى } يعن: فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الق حجة قويةb، ودليل
 واضحا على صدق ما جاءه به من عند ال، { ف�ك�ذ;ب% و%ع%ص%ى } أي: فكذب بالق وخالف ما أمره به
 من الطاعة. وحاصل!ه أنه ك�ف�ر قلب6ه فلم ينفعل  لوسى بباطنه ول بظاهره، وعلم6ه6 بأن ما جاء به أنه حق

ل يلزم منه أنه مؤمن به؛ لن العرفة علم6 القلب، واليان عمله، وهو النقياد للحق والضوع له.
 وقوله: { ث!م) أ�د4ب%ر% ي%س4ع%ى } أي: ف مقابلة الق بالباطل، وهو ج%مع6ه6 السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى،

عليه السلم، من العجزة الباهرة، { ف�ح%ش%ر% ف�ن%اد%ى } أي: ف قومه، { ف�ق�ال� أ�ن%ا ر%بÀك!م6 الع4ل�ى }
 قال ابن عباس وماهد: وهذه الكلمة قالا فرعون بعد قوله: { م%ا ع%ل,م4ت6 ل�ك!م4 م,ن4 إ,ل�هc غ�ي4ر,ي }

] بأربعي سنة.38[القصص : 
 قال ال تعال: { ف�أ�خ%ذ�ه6 الل;ه6 ن%ك�ال� الخ,ر%ة, و%الول�ى } أي: انتقم ال منه انتقاما جعله به عبة ونكال

 ] ، كما قال تعال:99لمثاله من التمردين ف الدنيا، { و%ي%و4م% ال/ق,ي%ام%ة, ب,ئ/س% ال́رف/د6 ال/م%ر4ف!ود6 } [هود : 
 ] . هذا هو الصحيح ف41{ و%ج%ع%ل/ن%اه6م4 أ�ئ,م)ةb ي%د4ع6ون� إ,ل�ى الن)ار, و%ي%و4م% ال/ق,ي%ام%ة, ل ي6ن4ص%ر6ون� } [القصص : 

 معن الية، أن الراد بقوله: { ن%ك�ال� الخ,ر%ة, و%الول�ى } أي: الدنيا والخرة، وقيل: الراد بذلك كلمتاه
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الول والثانية. وقيل: كفره وعصيانه. والصحيح الذي ل شك فيه الول.
وقوله: { إ,ن; ف,ي ذ�ل,ك% ل�ع,ب4ر%ةb ل,م%ن4 ي%خ4ش%ى } أي: لن يتعظ وينجر.

 ) و%أ�غ/ط�ش% ل�ي4ل�ه%ا و%أ�خ4ر%ج28) ر%ف�ع% س%م4ك�ه%ا ف�س%و)اه%ا (27{ أ�أ�ن4ت6م4 أ�ش%دÀ خ%ل/قbا أ�م, الس)م%اء· ب%ن%اه%ا (
 ) و%ال/ج,ب%ال31) أ�خ4ر%ج% م,ن4ه%ا م%اء"ه%ا و%م%ر4ع%اه%ا (30) و%الر4ض% ب%ع4د% ذ�ل,ك% د%ح%اه%ا (29ض6ح%اه%ا (

) }33) م%ت%اعEا ل�ك!م4 و%لن4ع%ام,ك!م4 (32أ�ر4س%اه%ا (

 يقول تعال متجEا على منكري البعث ف إعادة اللق بعد بدئه: { أ�أ�ن4ت6م4 } أيها الناس { أ�ش%دÀ خ%ل/قbا أ�م
 الس)م%اء· } ؟ يعن: بل السماء· أشد� خلقbا منكم، كما قال تعال: { ل�خ%ل/ق6 الس)م%او%ات, و%الر4ض, أ�ك/ب%ر6 م,ن

 ] ، وقال: { أ�و%ل�ي4س% ال;ذ,ي خ%ل�ق% الس)م%او%ات, و%الر4ض% ب,ق�اد,رc ع%ل�ى أ�ن/ ي%خ4ل!ق57خ%ل/ق, الن)اس, } [غافر : 
 ] ، فقوله: { ب%ن%اه%ا } فسره بقوله: { ر%ف�ع% س%م4ك�ه%ا ف�س%و)اه%ا81م,ث/ل�ه6م4 ب%ل�ى و%ه6و% ال/خ%لق6 ال/ع%ل,يم6  } [يس : 

} أي: جعلها عالية البناء، بعيدة الفناء، مستوية الرجاء، مكللة بالكواكب ف الليلة الظلماء.
 وقوله: { و%أ�غ/ط�ش% ل�ي4ل�ه%ا و%أ�خ4ر%ج% ض6ح%اه%ا } أي: جعل ليلها مظلمEا أسود حالكا، ونارها مضيئا مشرقا

نيا واضحا.
قال ابن عباس: أغطش ليلها: أظلمه. وكذا قال ماهد، وعكرمة، وسعيد بن جبي، وجاعة كثيون.

{ و%أ�خ4ر%ج% ض6ح%اه%ا } أي: أنار نارها.
 وقوله: { و%الر4ض% ب%ع4د% ذ�ل,ك% د%ح%اه%ا } فسره بقوله: { أ�خ4ر%ج% م,ن4ه%ا م%اء"ه%ا و%م%ر4ع%اه%ا } وقد تقدم ف سورة
 "حم السجدة"  أن الرض خلقت قبل السماء، ولكن إنا د6حيت بعد خلق السماء، بعن أنه أخرج ما

كان فيها بالقوة إل الفعل. وهذا معن قول ابن عباس، وغي واحد، واختاره ابن جرير.
 وقال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا عبد ال بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد ال-يعن ابن عمرو-عن
 زيد بن أب أنيسة، عن ال,ن4هال بن ع%م4رو، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس: { د%ح%اه%ا } و%د%ح4يها أن
 أخرج منها الاء والرعى، وشقق [فيها]  النار، وجعل فيها البال والرمال والسبل والكام، فذلك

قوله: { و%الر4ض% ب%ع4د% ذ�ل,ك% د%ح%اه%ا } وقد تقدم تقرير ذلك هنالك.
 وقوله: { و%ال/ج,ب%ال� أ�ر4س%اه%ا } أي: قررها وأثبتها وأك;دها ف أماكنها، وهو الكيم العليم، الرءوف بلقه

الرحيم.
 وقال المام أحد: حدثنا يزيد بن هارون، أخبنا العوام بن ح%وشب، عن سليمان بن أب سليمان، عن
 أنس بن مالك، عن النب صلى ال عليه وسلم قال: "لا خلق ال الرض جعلت ت%م,يد، فخلق البال

 خلقك شيء أشدفألقاها عليها، فاستقرت فتعجبت اللئكة! من خلق البال فقالت: يا رب، فهل من 
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 من البال؟ قال نعم، الديد. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الديد؟ قال: نعم، النار.
 قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم ، الاء. قالت: يا رب، فهل من خلقك
 شيء أشد من الاء؟ قال: نعم، الريح. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم،

ابن آدم، يتصدق بيمينه يفيها من  شاله"  .
 وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن6 حيد، حدثنا جرير، عن عطاء، عن أب عبد الرحن الس�لمي�، عن

 علي قال: لا خلق ال الرض قمصت وقالت: تلق ع%ل�ي� آدم وذريته، يلقون علي نتنهم ويعملون ع%ل�ي
 بالطايا، فأرساها ال بالبال، فمنها ما ترون، ومنها ما ل ترون، وكان أول ق�ر%ار الرض كلحم الزور

إذا ن,ر، يتلج لمه. غريب .
 وقوله { م%ت%اعEا ل�ك!م4 و%لن4ع%ام,ك!م4 } أي: دحا الرض فأنبع عيونا، وأظهر مكنونا، وأجرى أنارها، وأنبت

 زروعها وأشجارها وثارها، وثبت جبالا، لتستقر بأهلها ويقر قرارها، كل ذلك متاعا للقه ولا
 يتاجون إليه من النعام الت يأكلونا ويركبونا مدة احتياجهم إليها ف هذه الدار إل أن ينتهي المد،

وينقضي الجل.

 ) و%ب6́رز%ت, ال/ج%ح,يم35) ي%و4م% ي%ت%ذ�ك;ر6 الن4س%ان! م%ا س%ع%ى (34{ ف�إ,ذ�ا ج%اء"ت, الط;ام)ة! ال/ك!ب4ر%ى (
 ) ف�إ,ن; ال/ج%ح,يم% ه,ي% ال/م%أ/و%ى38) و%آث�ر% ال/ح%ي%اة� الدÀن4ي%ا (37) ف�أ�م)ا م%ن4 ط�غ%ى (36ل,م%ن4 ي%ر%ى (

 )41) ف�إ,ن; ال/ج%ن)ة� ه,ي% ال/م%أ/و%ى (40) و%أ�م)ا م%ن4 خ%اف% م%ق�ام% ر%́به, و%ن%ه%ى الن)ف/س% ع%ن, ال/ه%و%ى (39(
 ) إ,ل�ى ر%́بك% م6ن4ت%ه%اه%ا43) ف,يم% أ�ن4ت% م,ن4 ذ,ك/ر%اه%ا (42ي%س4أ�ل!ون%ك% ع%ن, الس)اع%ة, أ�ي)ان� م6ر4س%اه%ا (

) 45) إ,ن)م%ا أ�ن4ت% م6ن4ذ,ر6 م%ن4 ي%خ4ش%اه%ا (44(
) }46ك�أ�ن)ه6م4 ي%و4م% ي%ر%و4ن%ه%ا ل�م4 ي%ل/ب%ث!وا إ,ل ع%ش,ي)ةb أ�و4 ض6ح%اه%ا (

 يقول تعال: { ف�إ,ذ�ا ج%اء"ت, الط;ام)ة! ال/ك!ب4ر%ى } وهو يوم القيامة. قاله ابن عباس، سيت بذلك لنا ت%ط!م
] .46على كل أمر هائل مفظع، كما قال تعال: { و%الس)اع%ة! أ�د4ه%ى و%أ�م%رÀ } [القمر : 

 { ي%و4م% ي%ت%ذ�ك;ر6 الن4س%ان! م%ا س%ع%ى } أي: حينئذ يتذكر6 ابن6 آدم جيع عمله خيه وشره، كما قال: { ي%و4م%ئ,ذ
] .23ي%ت%ذ�ك;ر6 الن4س%ان! و%أ�ن)ى ل�ه6 الذæك/ر%ى } [الفجر : 

 { و%ب6́رز%ت, ال/ج%ح,يم6 ل,م%ن4 ي%ر%ى } أي: أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا، { ف�أ�م)ا م%ن4 ط�غ%ى } أي: ت%م%ر�د
 وعتا، { و%آث�ر% ال/ح%ي%اة� الدÀن4ي%ا } أي: قدمها على أمر دينه وأخراه، { ف�إ,ن; ال/ج%ح,يم% ه,ي% ال/م%أ/و%ى } أي: فإن

 مصي%ه إل الحيم وإن مطعمه من الزقوم، ومشربه من الميم . { و%أ�م)ا م%ن4 خ%اف% م%ق�ام% ر%́به, و%ن%ه%ى الن)ف/س

30www.muchlisin.co.ccتفسي ابن كثي – جز  



 أي: خاف القيام بي يدي ال عز وجل، وخاف ح6ك/م% ال فيه، ونى نفسه عن هواها،ع%ن, ال/ه%و%ى }
ور%دها إل طاعة مولها { ف�إ,ن; ال/ج%ن)ة� ه,ي% ال/م%أ/و%ى } أي: منقلبه ومصيه ومرجعه إل النة الفيحاء.

 ث قال تعال: { ي%س4أ�ل!ون%ك% ع%ن, الس)اع%ة, أ�ي)ان� م6ر4س%اه%ا ف,يم% أ�ن4ت% م,ن4 ذ,ك/ر%اه%ا إ,ل�ى ر%́بك% م6ن4ت%ه%اه%ا } أي: ليس
 علمها إليك ول إل أحد من اللق، بل م%ردها وم%رجعها إل ال عز وجل، فهو الذي يعلم وقتها على
 التعيي، { ث�ق!ل�ت4 ف,ي الس)م%او%ات, و%الر4ض, ل ت%أ/ت,يك!م4 إ,ل ب%غ4ت%ةb ي%س4أ�ل!ون%ك% ك�أ�ن)ك% ح%ف,يç ع%ن4ه%ا ق!ل/ إ,ن)م%ا ع,ل/م6ه%ا

 ] ، وقال هاهنا: { إ,ل�ى ر%́بك% م6ن4ت%ه%اه%ا } ولذا  لا سأل جبيل! رسول� ال187ع,ن4د% الل;ه, } [العراف : 
صلى ال عليه وسلم عن وقت الساعة قال: "ما السئول عنها بأعلم من السائل" . 

 وقوله { إ,ن)م%ا أ�ن4ت% م6ن4ذ,ر6 م%ن4 ي%خ4ش%اه%ا } أي: إنا بعثتك لتنذر الناس وتذرهم من بأس ال وعذابه، فمن
خشي ال وخاف مقامه  ووعيده، اتبعك فأفلح وأنح، واليبة والسار على من كذبك وخالفك.
 وقوله: { ك�أ�ن)ه6م4 ي%و4م% ي%ر%و4ن%ه%ا ل�م4 ي%ل/ب%ث!وا إ,ل ع%ش,ي)ةb أ�و4 ض6ح%اه%ا } أي: إذا قاموا من قبورهم إل الشر

يستقصرون م6د�ة الياة الدنيا، حت كأنا عندهم كانت عشية من يوم أو ض6حى من يوم.
 قال ج6وي4ب، عن الضحاك، عن ابن عباس: { ك�أ�ن)ه6م4 ي%و4م% ي%ر%و4ن%ه%ا ل�م4 ي%ل/ب%ث!وا إ,ل ع%ش,ي)ةb أ�و4 ض6ح%اه%ا } أما
ع%ش,ي)ة: فما بي الظهر إل غروب الشمس، { أ�و4 ض6ح%اه%ا } ما بي طلوع الشمس إل نصف النهار.

وقال قتادة: وقت الدنيا ف أعي القوم حي عاينوا الخرة .
[آخر تفسي سورة "النازعات"] [ول المد والنة] 

تفسي سورة عبس
وهي مكية.

بسم ال الرحن الرحيم
 ) أ�و4 ي%ذ;ك;ر6 ف�ت%ن4ف�ع%ه3) و%م%ا ي6د4ر,يك% ل�ع%ل;ه6 ي%ز)ك;ى (2) أ�ن/ ج%اء"ه6 ال"ع4م%ى (1{ ع%ب%س% و%ت%و%ل;ى (

 ) و%أ�م)ا م%ن7) و%م%ا ع%ل�ي4ك% أ�ل ي%ز)ك;ى (6) ف�أ�ن4ت% ل�ه6 ت%ص%د)ى (5) أ�م)ا م%ن, اس4ت%غ4ن%ى (4الذæك/ر%ى (
 ) ف�م%ن4 ش%اء11) ك�ل إ,ن)ه%ا ت%ذ/ك,ر%ة¿ (10) ف�أ�ن4ت% ع%ن4ه6 ت%ل�ه)ى (9) و%ه6و% ي%خ4ش%ى (8ج%اء"ك% ي%س4ع%ى (

)15) ب,أ�ي4د,ي س%ف�ر%ةc (14) م%ر4ف!وع%ةc م6ط�ه)ر%ةc (13) ف,ي ص6ح6فc م6ك�ر)م%ةc (12ذ�ك�ر%ه6 (
) cب%ر%ر%ة c16 ك,ر%ام{ (

 ذكر غي6 واحد من الفسرين أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يوما ياطب6 بعض عظماء قريش،
 وقد ط�مع ف إسلمه، فبينما هو ياطبه ويناجيه إذ أقبل ابن6 أم مكتوم-وكان من أسلم قديا-فجعل
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 يسأل رسول ال صلى ال عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، وود%é النب صلى ال عليه وسلم أن لو كف
 ساعته تلك ليتمكن من ماطبة ذلك الرجل؛ طمعا ورغبة ف هدايته. وع%ب%س ف وجه ابن أم مكتوم

 وأعرض عنه، وأقبل على الخر، فأنزل ال عز وجل: (ع%ب%س% و%ت%و%ل;ى * أ�ن/ ج%اء"ه6 الع4م%ى * و%م%ا ي6د4ر,يك
 ل�ع%ل;ه6 ي%ز)ك;ى ) ؟ أي: يصل له زكاة وطهارة ف نفسه. (أ�و4 ي%ذ;ك;ر6 ف�ت%ن4ف�ع%ه6 الذæك/ر%ى ) أي: يصل له اتعاظ
 وانزجار عن الارم ، (أ�م)ا م%ن, اس4ت%غ4ن%ى * ف�أ�ن4ت% ل�ه6 ت%ص%د)ى ) أي: أما الغن فأنت تتعرض له لعله يهتدي،
 (و%م%ا ع%ل�ي4ك% أ�ل ي%ز)ك;ى ) ؟ أي: ما أنت بطالب به إذا ل يصل له زكاة. (و%أ�م)ا م%ن4 ج%اء"ك% ي%س4ع%ى * و%ه6و

 ي%خ4ش%ى ) أي: يقصدك ويؤمك ليهتدى با تقول له، (ف�أ�ن4ت% ع%ن4ه6 ت%ل�ه)ى ) أي: تتشاغل. ومن هاهنا أمر ال
 عز وجل رسوله صلى ال عليه وسلم أل يص بالنذار أحدEا، بل يساوى فيه بي الشريف والضعيف،

 والفقي والغن، والسادة والعبيد، والرجال والنساء، والصغار والكبار. ث ال يهدي من يشاء إل
صراط مستقيم، وله الكمة البالغة والجة الدامغة.

 قال الافظ أبو يعلى ف مسنده: حدثنا ممد-هو ابن مهدي-حدثنا عبد الرزاق، أخبنا م%ع4م%ر، عن
 ) ف قوله: (ع%ب%س% و%ت%و%ل;ى ) جاء ابن أم مكتوم إل النب صلى ال عليه وسلم وهو1قتادة [عن أنس] (

 يكلم أب بن خلف، فأعرض عنه، فأنزل ال: (ع%ب%س% و%ت%و%ل;ى * أ�ن/ ج%اء"ه6 الع4م%ى ) فكان النب صلى ال
عليه وسلم بعد ذلك يكرمه.

 يعن ابن أمقال قتادة: وأخبن أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء- 
مكتوم .

 وقال أبو يعلى وابن جرير: حدثنا سعيد بن يي الموي، حدثن أب، عن هشام بن عروة ما عرضه
 عليه عن ع6ر4و%ة، عن عائشة قالت: أنزلت: (ع%ب%س% و%ت%و%ل;ى ) ف ابن أم مكتوم العمى، أتى إل رسول ال

 صلى ال عليه وسلم فجعل يقول: أرشدن. قالت: وعند رسول ال صلى ال عليه وسلم من عظماء
 الشركي. قالت: فجعل النب صلى ال عليه وسلم ي6عرض عنه ويقبل على الخر، ويقول: "أترى با

أقول بأسا؟". فيقول: ل. ففي هذا أنزلت: (ع%ب%س% و%ت%و%ل;ى ) .
 وقد روى الترمذي هذا الديث، عن سعيد بن يي الموي، بإسناده، مثله، ث قال: وقد رواه بعضهم
عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أنزل�ت (ع%ب%س% و%ت%و%ل;ى ) ف ابن أم مكتوم، ول يذكر فيه عن عائشة .

قلت: كذلك هو ف الوطأ .
 ث روى ابن جرير وابن أب حات أيضا من طريق العوف، عن ابن عباس قوله: (ع%ب%س% و%ت%و%ل;ى * أ�ن/ ج%اء"ه

 الع4م%ى ) قال: بينا رسول! ال صلى ال عليه وسلم يناجي عتبة� بن ربيعة، وأبا جهل بن% هشام، والعباس
 بن عبد الطلب-وكان يتصدى لم كثيا، ويرص  عليهم أن يؤمنوا-فأقبل إليه رجل أعمى-يقال له
 عبد ال بن أم مكتوم-يشي وهو يناجيهم، فجعل عبد ال يستقرئ النب صلى ال عليه وسلم آية من
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 القرآن، وقال: يا رسول ال، علمن ما علمك ال. فأعرض عنه رسول ال صلى ال عليه وسلم،
 وعبس ف وجهه، وتول وك�ره% ك�لم%ه، وأقبل على الخرين، فلما قضى رسول! ال صلى ال عليه وسلم
 نواه، وأخذ ينقلب إل أهله، أمسك ال بعض بصره، ث خ%ف�ق برأسه، ث أنزل ال: (ع%ب%س% و%ت%و%ل;ى * أ�ن

 ج%اء"ه6 الع4م%ى * و%م%ا ي6د4ر,يك% ل�ع%ل;ه6 ي%ز)ك;ى * أ�و4 ي%ذ;ك;ر6 ف�ت%ن4ف�ع%ه6 الذæك/ر%ى ) فلما نزل فيه ما نزل، أكرمه رسول
 ال صلى ال عليه وسلم وكلمه وقال له النب صلى ال عليه وسلم: "ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟
 " وإذا ذهب من عنده قال: "هل لك حاجة ف شيء؟ ". وذلك لا أنزل ال تعال: (أ�م)ا م%ن, اس4ت%غ4ن%ى *

ف�أ�ن4ت% ل�ه6 ت%ص%د)ى * و%م%ا ع%ل�ي4ك% أ�ل ي%ز)ك;ى ) .
فيه غرابة ونكارة، وقد ت6ك!لÓم ف إسناده.

 وقال ابن أب حات: حدثنا أحد بن منصور الر�مادي، حدثنا عبد ال بن صال، حدثنا الليث، حدثنا
 سعت رسول ال صلى ال يونس، عن ابن شهاب قال: قال سال بن عبد ال، عن عبد ال بن عمر:

 عليه وسلم يقول: "إن بلل يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم". وهو العمى
 الذي أنزل ال فيه: (ع%ب%س% و%ت%و%ل;ى * أ�ن/ ج%اء"ه6 الع4م%ى ) وكان يؤذن مع بلل. قال سال: وكان ر%ج6ل

ضرير% البصر، فلم يك يؤذن حت يقول له الناس-حي ينظرون إل بزوغ الفجر-: أذ�éن .
 وهكذا ذكر عروة بن الزبي، وماهد، وأبو مالك، وقتادة، والضحاك، وابن زيد، وغي واحد من

السلف واللف: أنا نزلت ف ابن أم مكتوم. والشهور أن اسه عبد ال، ويقال: عمرو. وال أعلم.
 وقوله: (ك�ل إ,ن)ه%ا ت%ذ/ك,ر%ة¿ ) أي: هذه السورة، أو الوصية بالساواة بي الناس ف إبلغ العلم من

شريفهم ووضيعهم.
 وقال قتادة والسدي: (ك�ل إ,ن)ه%ا ت%ذ/ك,ر%ة¿ ) يعن: القرآن، (ف�م%ن4 ش%اء" ذ�ك�ر%ه6 ) أي: فمن شاء ذكر ال ف

جيع أموره. ويتمل عود الضمي على الوحي؛ لدللة الكلم عليه.
 وقوله: (ف,ي ص6ح6فc م6ك�ر)م%ةc * م%ر4ف!وع%ةc م6ط�ه)ر%ةc ) أي: هذه السورة أو العظة، وكلها متلزم، بل جيع

 القرآن (ف,ي ص6ح6فc م6ك�ر)م%ةc ) أي: معظمة موقرة (م%ر4ف!وع%ةc ) أي: عالية القدر، (م6ط�ه)ر%ةc ) أي: من الدنس
والزيادة والنقص .

 وقوله: (ب,أ�ي4د,ي س%ف�ر%ةc ) قال ابن عباس، وماهد، والضحاك، وابن زيد: هي اللئكة. وقال وهب بن
 منبه: هم أصحاب ممد صلى ال عليه وسلم، وقال قتادة: هم القراء. وقال ابن جريج، عن ابن

عباس: السفرة بالنبطية: القراء.
 وقال ابن جرير: الصحيح أن السفرة اللئكة، والسفرة يعن بي ال وبي خلقه، ومنه يقال: السفي:

الذي يسعى بي الناس ف الصلح والي، كما قال الشاعر:
 و%ما أم4شي بغش إن م%ش%يت6 ...وم%ا أد%ع6 الس�ف�ار%ة ب%ي ق�ومي 
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 وقال البخاري: س%ف�رة¿: اللئكة. س%فرت: أصلحت بينهم. وجعلت اللئكة! إذا نزلت بو%ح4ي ال وتأديته
كالسفي الذي يصلح بي القوم .

 وقوله: (ك,ر%امc ب%ر%ر%ةc ) أي: خ6لقهم كري ح%س%ن~ شريف، وأخلقهم وأفعالم بارة طاهرة كاملة. ومن
هاهنا ينبغي لامل القرآن أن يكون ف أفعاله وأقواله على السداد والرشاد.

 قال المام أحد: حدثنا إساعيل، حدثنا هشام، عن قتادة، عن ز6ر%ارة بن أوف، عن سعد بن هشام، عن
 عائشة قالت: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام

البرة، والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران". أخرجه الماعة من طريق قتادة، به .

 ) ث!م19) م,ن4 ن6ط/ف�ةc خ%ل�ق�ه6 ف�ق�د)ر%ه6 (18) م,ن4 أ�́ي ش%ي4ءc خ%ل�ق�ه6 (17{ ق!ت,ل� ال,ن4س%ان! م%ا أ�ك/ف�ر%ه6 (
 ) ك�ل ل�م)ا ي%ق/ض, م%ا أ�م%ر%ه22) ث!م) إ,ذ�ا ش%اء" أ�ن4ش%ر%ه6 (21) ث!م) أ�م%ات%ه6 ف�أ�ق/ب%ر%ه6 (20الس)ب,يل� ي%س)ر%ه6 (

 ) ث!م) ش%ق�ق/ن%ا ال"ر4ض% ش%قÚا25) أ�ن)ا ص%ب%ب4ن%ا ال/م%اء" ص%̀با (24) ف�ل/ي%ن4ظ!ر, ال,ن4س%ان! إ,ل�ى ط�ع%ام,ه, (23(
 )30) و%ح%د%ائ,ق% غ!ل/بEا (29) و%ز%ي4ت6ونEا و%ن%خ4ل (28) و%ع,ن%بEا و%ق�ض4بEا (27) ف�أ�ن4ب%ت4ن%ا ف,يه%ا ح%̀با (26(

) }32) م%ت%اعEا ل�ك!م4 و%ل"ن4ع%ام,ك!م4 (31و%ف�اك,ه%ةb و%أ�̀با (

 يقول تعال ذاما لن أنكر البعث والنشور من بن آدم: (ق!ت,ل� الن4س%ان! م%ا أ�ك/ف�ر%ه6 ) قال الضحاك، عن ابن
 عباس: (ق!ت,ل� الن4س%ان! ) لعن النسان. وكذا قال أبو مالك. وهذا لنس النسان الكذب؛ لكثرة تكذيبه

بل مستند، بل بجرد الستبعاد وعدم العلم.
 قال ابن جرير  (م%ا أ�ك/ف�ر%ه6 ) ما أشد كفره! وقال ابن جرير: ويتمل أن يكون الراد: أي شيء جعله

كافرا؟ أي: ما حله على التكذيب بالعاد  .
وقال قتادة-وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلب-: (م%ا أ�ك/ف�ر%ه6 ) ما ألعنه.

 ث بي تعال له كيف خلقه من الشيء القي، وأنه قادر على إعادته كما بدأه، فقال: (م,ن4 أ�́ي ش%ي4ء
 خ%ل�ق�ه6 * م,ن4 ن6ط/ف�ةc خ%ل�ق�ه6 ف�ق�د)ر%ه6 ) أي: قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. (ث!م) الس)ب,يل� ي%س)ر%ه6 ) قال
 العوف، عن ابن عباس: ث يسر عليه خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة، والضحاك، وأبو صال،

وقتادة، والسدي، واختاره ابن جرير  .
 ] أي: بينا  له3وقال ماهد: هذه كقوله: { إ,ن)ا ه%د%ي4ن%اه6 الس)ب,يل� إ,م)ا ش%اك,رEا و%إ,م)ا ك�ف!ورEا } [النسان: 

ووضحناه وسهلنا عليه عمله وهكذا قال السن، وابن زيد. وهذا هو الرجح وال أعلم .
 وقوله: (ث!م) أ�م%ات%ه6 ف�أ�ق/ب%ر%ه6 ) أي: إنه بعد خلقه له (أ�م%ات%ه6 ف�أ�ق/ب%ر%ه6 ) أي: جعله ذا قب. والعرب تقول: "قبت
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الرجل": إذا ول ذلك منه، وأقبه ال. وعضبت قرن الثور،
 وأعضبه ال، وبترت ذنب البعي وأبتره ال. وطردت عن فلنا، وأطرده ال، أي: جعله طريدا قال

العشى:
 وقوله: (ث!م) إ,ذ�ا ش%اء" أ�ن4ش%ر%ه6 ) أي: بعثه بعد موته،ل�و أس4ن%د%ت4 م%يتEا إل ن%ح4رها  ع%اش، و%ل ي6نق�ل إل ق�اب,ر 

 ومنه يقال: البعث والنشور ، { و%م,ن4 آي%ات,ه, أ�ن/ خ%ل�ق�ك!م4 م,ن4 ت6ر%ابc ث!م) إ,ذ�ا أ�ن4ت6م4 ب%ش%ر~ ت%ن4ت%ش,ر6ون� } [الروم:
].259] ، { و%ان4ظ!ر4 إ,ل�ى ال/ع,ظ�ام, ك�ي4ف% ن6ن4ش,ز6ه%ا ث!م) ن%ك/س6وه%ا ل�ح4مEا } [البقرة: 20

 وقال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا أصبغ! بن6 الف�رج، أخبنا ابن وهب، أخبن عمرو بن الارث: أن
 دراجا أبا السمح أخبه، عن أب اليثم، عن أب سعيد، عن النب صلى ال عليه وسلم قال: "يأكل

 التراب6 كل; شيء من النسان إل ع%ج4ب6 ذ�ن%به  قيل: وما هو يا رسول ال؟ قال: "مثل حبة خردل منه
ينشئون" .

 وهذا الديث ثابت ف الصحيح من رواية العمش، عن أب صال، عن أب هريرة، بدون هذه الزيادة،
ولفظه: "كل ابن آدم ي%ب4لى إل ع%ج4ب6 الذ;ن%ب، منه خلق وفيه ي6رك;ب" .

 وقوله: (ك�ل ل�م)ا ي%ق/ض, م%ا أ�م%ر%ه6 ) قال ابن جرير: يقول: كل ليس المر كما يقول هذا النسان الكافر؛
 من أنه قد أدى حق ال عليه ف نفسه وماله، (ل�م)ا ي%ق/ض, م%ا أ�م%ر%ه6 ) يقول: ل ي6ؤد ما ف!رض عليه من

الفرائض لربه عز وجل.
 ث روى-هو وابن أب حات-من طريق ابن أب ن%ج,يح، عن ماهد قوله: (ك�ل ل�م)ا ي%ق/ض, م%ا أ�م%ر%ه6 ) قال: ل

 يقضي أحد أبدا كل ما افت6رض عليه. وحكاه البغوي، عن السن البصري، بنحو من هذا. ول أجد
 للمتقدمي فيه ك�لمEا سوى هذا. والذي يقع ل ف معن ذلك-وال أعلم-أن العن: (ث!م) إ,ذ�ا ش%اء" أ�ن4ش%ر%ه
 ) أي: بعثه، (ك�ل ل�م)ا ي%ق/ض, م%ا أ�م%ر%ه6 ) [أي]  ل يفعله الن حت تنقضي الدة، ويفرغ القدر من بن آدم
 من كتب تعال  له أن سي6وج%د6 منهم، ويرج إل الدنيا، وقد أمر به تعال كونا وقدرا، فإذا تناهى ذلك

عند ال أنشر ال اللئق وأعادهم كما بدأهم.
 وقد روى ابن6 أب حات، عن وهب بن م6ن%ب�ه قال : قال ع6ز%ير، عليه السلم: قال اللك الذي جاءن: فإن

 القبور هي بطن6 الرض، وإن الرض هي أم اللق، فإذا خلق ال ما أراد أن يلق وتت هذه القبور6 الت
 م%د� ال لا، انقطعت الدنيا ومات من عليها، ولفظت الرض ما ف جوفها، وأخرجت القبور6 ما فيها،

وهذا شبيه با قلنا من معن الية، وال -سبحانه وتعال أعلم بالصواب.
 وقال:  (ف�ل/ي%ن4ظ!ر, الن4س%ان! إ,ل�ى ط�ع%ام,ه, ) فيه امتنان، وفيه استدلل بإحياء النبات من الرض الامدة على
 إحياء الجسام بعدما كانت ع%ظ�اما بالية وترابا متمزقا، (أ�ن)ا ص%ب%ب4ن%ا ال/م%اء" ص%̀با ) أي: أنزلناه من السماء

 أجزاء الب على الرض، (ث!م) ش%ق�ق/ن%ا الر4ض% ش%قÚا ) أي: أسكناه فيها فدخل ف ت6خ6ومها وت%خ%ل;ل ف
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 الودع% فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الرض، (ف�أ�ن4ب%ت4ن%ا ف,يه%ا ح%̀با * و%ع,ن%بEا و%ق�ض4بEا ) فالب: كل ما
 يذكر من البوب، والعنب معروف والقضب هو: الفصفصة الت تأكلها الدواب رطبة. ويقال لا:

الق�ت� أيضا قال ذلك ابن عباس، وقتادة، والضحاك. والسدي.
وقال السن البصري: القضب العلف .

 (و%ز%ي4ت6ونEا ) وهو معروف، وهو أد4م~ وعصيه أدم، ويستصبح به، ويدهن به. (و%ن%خ4ل ) يؤكل بلحا بسرا،
 ورطبا، وترا، ونيئا، ومطبوخا، ويعتصر منه ر6بç وخل. (و%ح%د%ائ,ق% غ!ل/بEا ) أي: بساتي. قال السن،

 غ!ل/بEا ) نل غلظ كرام. وقال ابن عباس، وماهد: "الدائق": كل ما التف واجتمع. وقال(" وقتادة: 
 ابن عباس أيضا: (غ!ل/بEا )  الشجر الذي يستظل به. وقال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس: (و%ح%د%ائ,ق
 غ!ل/بEا ) أي: طوال. وقال عكرمة: (غ!ل/بEا ) أي: غلظ الوساط. وف رواية: غلظ الرقاب  ، أل تر إل

الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: وال إنه لغلب. رواه ابن أب حات، وأنشد ابن جرير للفرزدق :
 ف�ويل� ابن ال�راغ�ة ما است%ث�ارا ...ع%و%ى ف�أثار% أغلب% ض%ي4غ%م,يEا 

 وقوله: (و%ف�اك,ه%ةb و%أ�̀با ) أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس: الفاكهة: كل ما أكل
 رطبا. والب� ما أنبتت الرض، ما تأكله الدواب ول يأكله الناس-وف رواية عنه: هو الشيش

 للبهائم. وقال ماهد، وسعيد بن جبي، وأبو مالك: الب: الكل . وعن ماهد، والسن، وقتادة، وابن
 زيد: الب للبهائم كالفاكهة لبن آدم. وعن عطاء: كل شيء نبت على وجه الرض فهو أبç. وقال

. çالضحاك: كل شيء أنبتته الرض سوى الفاكهة فهو أب
 وقال ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: الب: نبت الرض ما تأكله الدواب

 ول يأكله الناس. ورواه ابن جرير من ثلث طرق، عن ابن إدريس، ث قال: حدثنا أبو ك!ر%ي4ب وأبو
 السائب قال حدثنا ابن إدريس، حدثنا عبد اللك، عن سعيد بن جبي قال: عد� ابن عباس وقال: الب:

 ما أنبتت الرض للنعام. هذا لفظ أب كريب، وقال أبو السائب: ما أنبتت الرض ما يأكل الناس
وتأكل النعام.

 وقال العوف، عن ابن عباس: الب: الكل والرعى. وكذا قال ماهد، والسن، وقتادة، وابن زيد،
وغي واحد.

 وقال أبو عبيد القاسم بن سلم: حدثنا ممد بن يزيد، حدثنا العوام بن ح%وش%ب، عن إبراهيم الت)يمي
 قال: س6ئ,ل� أبو بكر الصديق، رضي ال عنه، عن قوله تعال: (و%ف�اك,ه%ةb و%أ�̀با ) فقال: أي ساء تظلن، وأي

أرض تقلن إن قلت6 ف كتاب ال ما ل أعلم .
 وهذا منقطع بي إبراهيم التيمي والصديق. فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشار، حدثنا

 ابن أب عدي، حدثنا ح6م%يد، عن أنس قال: قرأ عمر بن الطاب (ع%ب%س% و%ت%و%ل;ى ) فلما أت على هذه
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 الية: (و%ف�اك,ه%ةb و%أ�̀با ) قال: عرفنا ما الفاكهة، فما الب؟ فقال: لعمرك يا ابن الطاب إن هذا لو
التكلف  .

 فهو إسناد صحيح، وقد رواه غي واحد عن أنس، به. وهذا ممول على أنه أراد أن يعرف شكله
 وجنسه وعينه، وإل فهو وكل من قرأ هذه الية يعلم أنه من نبات الرض، لقوله: (ف�أ�ن4ب%ت4ن%ا ف,يه%ا ح%̀با *

و%ع,ن%بEا و%ق�ض4بEا * و%ز%ي4ت6ونEا و%ن%خ4ل * و%ح%د%ائ,ق% غ!ل/بEا * و%ف�اك,ه%ةb و%أ�̀با )
وقوله: (م%ت%اعEا ل�ك!م4 و%لن4ع%ام,ك!م4 ) أي: عيشة لكم ولنعامكم ف هذه الدار إل يوم القيامة.

 ) و%ص%اح,ب%ت,ه35) و%أ!́مه, و%أ�ب,يه, (34) ي%و4م% ي%ف,رÀ ال/م%ر4ء· م,ن4 أ�خ,يه, (33{ ف�إ,ذ�ا ج%اء"ت, الص)اخ)ة! (
 ) ض%اح,ك�ة38) و6ج6وه~ ي%و4م%ئ,ذc م6س4ف,ر%ة¿ (37) ل,ك!لæ ام4ر,ئc م,ن4ه6م4 ي%و4م%ئ,ذc ش%أ/ن¿ ي6غ4ن,يه, (36و%ب%ن,يه, (

) 41) ت%ر4ه%ق!ه%ا ق�ت%ر%ة¿ (40) و%و6ج6وه~ ي%و4م%ئ,ذc ع%ل�ي4ه%ا غ�ب%ر%ة¿ (39م6س4ت%ب4ش,ر%ة¿ (
) }42أ!ول�ئ,ك% ه6م6 ال/ك�ف�ر%ة! ال/ف�ج%ر%ة! (

 قال ابن عباس : (الص)اخ)ة! ) اسم من أساء يوم القيامة، عظمه ال، وح%ذÓره عباده. قال ابن جرير: لعله
 اسم للنفخة ف الصور. وقال الب%غ%وي�: (الص)اخ)ة! ) يعن صيحة القيامة؛ سيت بذلك لنا ت%ص6خ� الساع،

أي: تبالغ ف إساعها حت تكاد ت6صم�ها .
 (ي%و4م% ي%ف,رÀ ال/م%ر4ء· م,ن4 أ�خ,يه, * و%أ!́مه, و%أ�ب,يه, * و%ص%اح,ب%ت,ه, و%ب%ن,يه, ) أي: يراهم، ويفر منهم، ويبتعد عنهم؛ لن

الول عظيم، والطب جليل.
 قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لا: يا هذه، أي� بعل كنت6 لك؟ فتقول: نعم البعل كنت%! وتثن
 بي ما استطاعت، فيقول لا: فإن أطلب6 إليك اليوم% حسنEة واحدEة تبينها  ل لعلي أنو ما ترين. فتقول

 له : ما أيسر ما طلبت%، ولكن ل أطيق أن أعطيك شيئا أتوف مثل الذي تاف. قال: وإن الرجل
 ليلقي ابنه فيتعلق به فيقول: يا بن، أي� والد كنت6 لك؟ فيثن بي. فيقول! له: يا بن، إن احتجت إل

 مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنو با ما ترى. فيقول ولده: يا أبت، ما أيسر ما طلبت، ولكن أتوف
 مثل الذي تتخوف، فل أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول ال تعال (ي%و4م% ي%ف,رÀ ال/م%ر4ء· م,ن4 أ�خ,يه, * و%أ!́مه, و%أ�ب,يه

* و%ص%اح,ب%ت,ه, و%ب%ن,يه, )
 وف الديث الصحيح-ف أمر الشفاعة-: أنه إذا طلب إل كل من أول العزم أن يشفع عند ال ف

 ل أسأله اليوماللئق، يقول: نفسي نفسي، ل أسأله اليوم% إل نفسي، حت إن عيسى ابن مري يقول: 
 إل نفسي، ل أسأله مري الت ولدتن. ولذا قال تعال: (ي%و4م% ي%ف,رÀ ال/م%ر4ء· م,ن4 أ�خ,يه, * و%أ!́مه, و%أ�ب,يه, *

و%ص%اح,ب%ت,ه, و%ب%ن,يه, )  .
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قال قتادة: الحب فالحب%، والقرب فالقرب%، من هول ذلك اليوم.
وقوله: (ل,ك!لæ ام4ر,ئc م,ن4ه6م4 ي%و4م%ئ,ذc ش%أ/ن¿ ي6غ4ن,يه, ) أي: هو ف ش6غ6ل شاغل عن غيه.

 قال ابن أب حات: حدثنا ممد بن عمار بن الارث، حدثنا الوليد بن صال، حدثنا ثابت أبو زيد
 العبادان، عن هلل بن خ%ب)اب، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس قال: قال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم: " تشرون حفاة عراة مشاة غ!رل " قال: فقالت زوجته: يا رسول ال، أو% يرى  بعضنا عورة

بعض؟ قال: " (ل,ك!لæ ام4ر,ئc م,ن4ه6م4 ي%و4م%ئ,ذc ش%أ/ن¿ ي6غ4ن,يه, ) أو قال: "ما أشغله عن النظر".
 وقد رواه النسائي منفردا به، عن أب داود، عن عارم، عن ثابت بن يزيد-وهو أبو زيد الحول

 البصري، أحد الثقات-عن هلل بن خ%ب)اب، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس، به  وقد رواه الترمذي
 عن عبد بن ح6م%يد، عن ممد بن الفضل، عن ثابت بن يزيد، عن هلل ابن خ%ب)اب، عن عكرمة، عن ابن

 عباس، عن النب صلى ال عليه وسلم قال: "ت6حش%رون ح6فاة ع6ر%اة غ!ر4ل". فقالت امرأة: أيبصر-أو:
 يرى-بعضنا عورة بعض؟ قال: "يا فلنة، (ل,ك!لæ ام4ر,ئc م,ن4ه6م4 ي%و4م%ئ,ذc ش%أ/ن¿ ي6غ4ن,يه, )  . ث قال الترمذي:

وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غي وجه عن ابن عباس، رضي ال عنه  .
 وقال النسائي: أخبن عمرو بن عثمان، حدثنا ب%ق,ي)ة، حدثنا الزبيدي، أخبن الزهري، عن عروة، عن
 عائشة، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غ!رل". فقالت

عائشة: يا رسول ال، فكيف بالعورات؟ فقال: " (ل,ك!لæ ام4ر,ئc م,ن4ه6م4 ي%و4م%ئ,ذc ش%أ/ن¿ ي6غ4ن,يه, )  .
انفرد به النسائي من هذا الوجه.

 ث قال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا أزهر بن حات، حدثنا الفضل بن موسى، عن عائد ابن ش6ر%يح،
 عن أنس بن مالك قال: سألت عائشة، رضي ال عنها، رسول ال صلى ال عليه وسلم فقالت: يا

 رسول ال، بأب أنت وأمي، إن سائلتك عن حديث فتخبن أنت% به. فقال: "إن كان عندي منه علم".
 قالت: يا نب ال، كيف ي6حشر الرجال؟ قال: "حفاة عراة". ث انتظ�رت4 ساعة فقالت: يا نب ال، كيف

 يشر النساء؟ قال: "كذلك حفاة عراة". قالت: واسوأتاه من يوم القيامة! قال: "وعن أي ذلك تسألي؟
إنه قد نزل علي آية ل يضرك كان عليك ثياب أو ل يكون".

قالت: أية! آية هي يا نب ال؟ قال: " (ل,ك!لæ ام4ر,ئc م,ن4ه6م4 ي%و4م%ئ,ذc ش%أ/ن¿ ي6غ4ن,يه, ) .
 وقال البغوي ف تفسيه: أخبنا أحد بن إبراهيم الش�ريي، أخبنا أحد بن ممد بن إبراهيم الثعلب،

 أخبن السي بن عبد ال، حدثنا عبد ال بن عبد الرحن، حدثنا ممد بن عبد العزيز، حدثنا ابن أب
 أويس، حدثنا أب، عن ممد بن أب عياش، عن عطاء بن يسار، عن سودة زوج النب صلى ال عليه

 وسلم قالت: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "يبعث الناس حفاة عراة غ!رل قد ألمهم العرق،
 وبلغ شحوم الذان". فقلت: يا رسول ال، واسوأتاه ينظر بعضنا إل بعض؟ فقال: "قد ش6غل الناس،
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(ل,ك!لæ ام4ر,ئc م,ن4ه6م4 ي%و4م%ئ,ذc ش%أ/ن¿ ي6غ4ن,يه, ) .
 هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا، وهكذا رواه ابن جرير عن أب عمار السي بن حريث

 الروزي، عن الفضل بن موسى، به . ولكن قال أبو حات الرازي: عائذ بن شريح ضعيف، ف حديثه
ضعف .

 وقوله: (و6ج6وه~ ي%و4م%ئ,ذc م6س4ف,ر%ة¿ * ض%اح,ك�ة¿ م6س4ت%ب4ش,ر%ة¿ ) أي: يكون الناس هنالك فريقي: (و6ج6وه~ ي%و4م%ئ,ذ
 م6س4ف,ر%ة¿ ) أي: مستنية، (ض%اح,ك�ة¿ م6س4ت%ب4ش,ر%ة¿ ) أي: مسرورة فرحة من سرور قلوبم، قد ظهر البشر

على وجوههم، وهؤلء أهل النة.
(و%و6ج6وه~ ي%و4م%ئ,ذc ع%ل�ي4ه%ا غ�ب%ر%ة¿ * ت%ر4ه%ق!ه%ا ق�ت%ر%ة¿ ) أي: يعلوها ويغشاها قترة، أي: سواد.

 قال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا أبو علي ممد مول جعفر بن
 ممد، عن جعفر بن ممد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "يلجم الكافر

العرق6 ث تقع الغ6ب4رة على وجوههم". قال: فهو قوله: (و%و6ج6وه~ ي%و4م%ئ,ذc ع%ل�ي4ه%ا غ�ب%ر%ة¿ ).
وقال ابن عباس: (ت%ر4ه%ق!ه%ا ق�ت%ر%ة¿ ) أي: يغشاها سواد الوجوه.

 وقوله: (أ!ول�ئ,ك% ه6م6 ال/ك�ف�ر%ة! ال/ف�ج%ر%ة! ) أي: الكفرة قلوبم، الفجرة ف أعمالم، كما قال تعال: { و%ل
].27ي%ل,د6وا إ,ل ف�اج,رEا ك�ف;ارEا } [نوح: 

آخر تفسي سورة "عبس" ول المد والنة.

تفسي سورة التكوير
وهي مكية.

 قال المام أحد: حدثنا عبد الرزاق، أخبنا عبد ال بن بي القاص: أن عبد الرحن بن يزيد الصنعان
 أخبه: أنه سع ابن عمر يقول: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "من س%ر)ه أن ينظر إل يوم القيامة

 كأنه رأي6 عي فليقرأ: " إ,ذ�ا الش)م4س6 ك!́ور%ت4 " ، و " وإذ�ا الس)م%اء· انف�ط�ر%ت4 " ، و " إ,ذ�ا الس)م%اء
ان4ش%ق;ت4 " .

وهكذا رواه الترمذي، عن العباس بن عبد العظيم العنبي، عن عبد الرزاق، به  .
بسم ال الرحن الرحيم

 ) و%إ,ذ�ا ال/ع,ش%ار3) و%إ,ذ�ا ال/ج,ب%ال! س6́ير%ت4 (2) و%إ,ذ�ا النÀج6وم6 ان4ك�د%ر%ت4 (1{ إ,ذ�ا الش)م4س6 ك!́ور%ت4 (
 )7) و%إ,ذ�ا النÀف!وس6 ز6́وج%ت4 (6) و%إ,ذ�ا ال/ب,ح%ار6 س6́جر%ت4 (5) و%إ,ذ�ا ال/و6ح6وش6 ح6ش,ر%ت4 (4ع6طæل�ت4 (

 ) و%إ,ذ�ا الس)م%اء10) و%إ,ذ�ا الصÀح6ف6 ن6ش,ر%ت4 (9) ب,أ�́ي ذ�ن4بc ق!ت,ل�ت4 (8و%إ,ذ�ا ال/م%و4ء·ود%ة! س6ئ,ل�ت4 (
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)13) و%إ,ذ�ا ال/ج%ن)ة! أ!ز4ل,ف�ت4 (12) و%إ,ذ�ا ال/ج%ح,يم6 س6́عر%ت4 (11ك!ش,ط�ت4 (
) }14 ع%ل,م%ت4 ن%ف/س~ م%ا أ�ح4ض%ر%ت4 (

 قال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس: { إ,ذ�ا الش)م4س6 ك!́ور%ت4 } يعن: أظلمت. وقال العوف، عنه:
ذهبت، وقال ماهد: اضمح%لÓت وذ�ه%بت. وكذا قال الضحاك.

وقال قتادة: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبي: { ك!́ور%ت4 } غ!و�رت.
وقال الربيع بن خ6ث�يم: { ك!́ور%ت4 } يعن: رمى با.

وقال أبو صال: { ك!́ور%ت4 } ألقيت. وعنه أيضا: نكست. وقال زيد بن أسلم: تقع ف الرض.
 قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا ف ذلك أن التكوير ج%مع6 الشيء بعضه إل  بعض، ومنه

 تكوير العمامة [وهو لفها على الرأس، وكتكوير الكاره، وهي] جع الثياب بعضها إل  بعض، فمعن
قوله: { ك!و)ر%ت4 } جع بعضها إل بعض، ث لفت فرمى با، وإذا فعل با ذلك ذهب ضوءها 

 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج وعمرو بن عبد ال الودي، حدثنا أبو أسامة، عن مالد،
 عن شيخ من ب%ج,يلة، عن ابن عباس: { إ,ذ�ا الش)م4س6 ك!́ور%ت4 } قال: يكور ال الشمس والقمر والنجوم

 يوم القيامة ف البحر، ويبعث ال ريا دبورEا فتضرمها نارا. وكذا قال عامر الشعب. ث قال ابن أب
حات:

 حدثنا أب، حدثنا أبو صال، حدثن معاوية بن صال، عن ابن يزيد بن أب مري، عن أبيه أن رسول ال
صلى ال عليه وسلم قال ف قول ال: { إ,ذ�ا الش)م4س6 ك!́ور%ت4 } قال: "كورت ف جهنم" .

 وقال الافظ أبو يعلى ف مسنده: حدثنا موسى بن ممد بن ح%ي)ان، حدثنا د6ر6س4ت6 بن زياد، حدثنا يزيد
 الرقاشي، حدثنا أنس قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "الشمس والقمر ثوران عقيان ف

النار" .
 هذا حديث ضعيف؛ لن يزيد الرقاشي ضعيف، والذي رواه البخاري ف الصحيح بدون هذه الزيادة،

ث قال البخاري:
 حدثنا م6س%د)د، حدثنا عبد العزيز بن الختار، حدثنا عبد ال الداناج6، حدثن أبو سلمة بن عبد الرحن،

عن أب هريرة، عن النب صلى ال عليه وسلم: "الشمس والقمر يكوران يوم القيامة" .
 انفرد به البخاري وهذا لفظه، وإنا أخرجه ف كتاب "بدء اللق"، وكان جديرEا أن يذكره هاهنا أو

يكرره، كما هي عادته ف أمثاله! وقد رواه البزار ف�ج%و�د إيراده فقال:
 حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي، حدثنا يونس بن ممد، حدثنا عبد العزيز بن الختار، عن عبد ال
 الداناج قال: سعت أبا سلمة بن عبد الرحن بن خالد بن عبد ال القسري ف هذا السجد-مسجد
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 الكوفة، وجاء السن فجلس إليه ف�حد�ث قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم
 قال: "إن الشمس والقمر نوران ف النار يوم القيامة". فقال السن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن

رسول ال صلى ال عليه وسلم وتقول: أحسبه قال: وما ذنبهما.
 ث قال: ل يروى عن أب ه6ر%يرة إل من هذا الوجه، ول يرو عبد ال الداناج عن أب سلمة سوى هذا

الديث.
 وقوله: { و%إ,ذ�ا النÀج6وم6 ان4ك�د%ر%ت4 } أي: انتثرت، كما قال تعال: { و%إ,ذ�ا ال/ك�و%اك,ب6 ان4ت%ث�ر%ت4 } [النفطار:

]، وأصل النكدار: النصباب.2
 قال الربيع بن أنس، عن أب العالية، عن أب بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة، بينا الناس ف

 وقعتأسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ 
 البال على وجه الرض فتحركت واضطربت واختلطت، ففزعت الن إل النس والنس إل الن،

 واختلطت الدواب والطي والوحوش، فماجوا بعضهم ف بعض: { و%إ,ذ�ا ال/و6ح6وش6 ح6ش,ر%ت4 } قال:
 اختلطت، { و%إ,ذ�ا ال/ع,ش%ار6 ع6طæل�ت4 } قال: أهلها أهلها، { و%إ,ذ�ا ال/ب,ح%ار6 س6́جر%ت4 } قال: قالت الن: نن
 نأتيكم بالب. قال: فانطلقوا إل البحر فإذا هو نار تأجج، قال: فبينما هم كذلك إذ تصدعت الرض

 صدعة واحدة إل الرض السابعة السفلى وإل السماء السابعة العليا، قال فبينما هم كذلك إذ جاءتم
الريح فأماتتهم.

 رواه ابن جرير  -وهذا لفظه-وابن أب حات، ببعضه، وهكذا قال ماهد والربيع بن خ6ث�يم ، والسن
 البصري، وأبو صال، وحاد بن أب سليمان، والضحاك ف قوله: { و%إ,ذ�ا النÀج6وم6 ان4ك�د%ر%ت4 } ي:

تناثرت.
 وقال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس: { و%إ,ذ�ا النÀج6وم6 ان4ك�د%ر%ت4 } أي: تغيت. وقال يزيد بن أب
 مري عن النب صلى ال عليه وسلم: { و%إ,ذ�ا النÀج6وم6 ان4ك�د%ر%ت4 } قال: "انكدرت ف جهنم، وكل من

 عبد من دون ال فهو ف جهنم، إل ما كان من عيسى وأمه، ولو رضيا أن ي6عب%دا لدخلها". رواه ابن أب
حات بالسناد التقدم.

وقوله: { و%إ,ذ�ا ال/ج,ب%ال! س6́ير%ت4 } أي: زالت عن أماكنها ون6س,فت، فتركت الرض قاعا صفصفا.
 وقوله: { و%إ,ذ�ا ال/ع,ش%ار6 ع6طæل�ت4 } قال عكرمة، وماهد: عشار البل. قال ماهد: { ع6طæل�ت } تركت

وس6ي�بت.
وقال أب بن كعب، والضحاك: أهلها أهلها: وقال الربيع بن خ6ث�يم  ل تلب ول ت6ص%ر�، تلى منها أربابا.

وقال الضحاك: تركت ل راعي لا.
 والعن ف هذا كله متقارب. والقصود أن العشار من البل-وهي: خيارها والوامل منها الت قد
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 و%ص%لت ف حلها إل الشهر العاشر-واحدها  ع6ش%راء، ول يزال ذلك اسها حت تضع-قد اشتغل الناس
 عنها وعن كفالتها والنتفاع با، بعد ما كانوا أرغب شيء فيها، با د%ه%مهم من المر العظيم ال!فظع

الائل، وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابا، ووقوع مقدماتا.
 وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة، يراها أصحابا كذلك ول سبيل لم إليها. وقد قيل ف العشار: إنا
 السحاب ي6عط;ل عن السي بي السماء والرض، لراب الدنيا. و[قد]  قيل: إنا الرض الت ت6عش)ر.
 وقيل: إنا الديار الت كانت تسكن ت6ع%ط;ل لذهاب أهلها. حكى هذه القوال كلها المام أبو عبد ال

القرطب ف كتابه "التذكرة"، ورجح أنا البل، وعزاه إل أكثر الناس .
قلت: بل ل يعرف عن السلف والئمة سواه، وال أعلم.

 وقوله: { و%إ,ذ�ا ال/و6ح6وش6 ح6ش,ر%ت4 } أي: جعت. كما قال تعال: { و%م%ا م,ن4 د%اب)ةc ف,ي الر4ض, و%ل ط�ائ,ر
 ].38ي%ط,ي6 ب,ج%ن%اح%ي4ه, إ,ل أ!م%م~ أ�م4ث�ال!ك!م4 م%ا ف�ر)ط/ن%ا ف,ي ال/ك,ت%اب, م,ن4 ش%ي4ءc ث!م) إ,ل�ى ر%́به,م4 ي6ح4ش%ر6ون� } [النعام: 

 قال ابن عباس: يشر كل شيء حت الذباب. رواه ابن أب حات. وكذا قال الربيع بن خ6ث�يم  والس�دي�،
وغي واحد. وكذا قال قتادة ف تفسي هذه الية: إن هذه اللئق [موافية]  فيقضي ال فيها ما يشاء.

وقال عكرمة: حشرها: موتا.
 وقال ابن جرير: حدثن علي بن مسلم الطوسي، حدثنا عباد بن العوام، أخبنا ح6ص%ي، عن عكرمة،

 عن ابن عباس ف قوله: { و%إ,ذ�ا ال/و6ح6وش6 ح6ش,ر%ت4 } قال: ح%شر6 البهائم: موتا، وحشر كل شيء الوت
غيه الن والنس، فإنما يوقفان يوم القيامة.

 حدثنا أبو ك!ر%ي4ب، حدثنا و%ك,يع، عن سفيان، عن أبيه، عن أب يعلى، عن الربيع بن خ6ث�يم  : { و%إ,ذ�ا
 ال/و6ح6وش6 ح6ش,ر%ت4 } قال: أتى عليها أمر ال. قال سفيان: قال أب: فذكرته لعكرمة، فقال: قال ابن

عباس: حشرها: موتا.
وقد تقدم عن أب�é بن كعب أنه قال: { و%إ,ذ�ا ال/و6ح6وش6 ح6ش,ر%ت4 } اختلطت.

 قال ابن جرير: والول ق�ول! من قال: { ح6ش,ر%ت } ج6معت، قال ال تعال: { و%الط;ي4ر% م%ح4ش6ور%ةb } [ص:
]، أي: مموعة.19

 وقوله: { و%إ,ذ�ا ال/ب,ح%ار6 س6́جر%ت4 } قال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا ابن ع6ل�ية، عن داود، عن سعيد
 بن السيب قال: قال علي، رضي ال عنه، لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. فقال: ما أراه إل

]، { و%إ,ذ�ا ال/ب,ح%ار6 س6́جر%ت4 } [مففة] .6صادقا. { و%ال/ب%ح4ر, ال/م%س4ج6ور, } [الطور: 
 وقال ابن عباس وغي واحد: يرسل ال عليها الد�بور فتسعرها، وتصي نارEا تأجج، وقد تقدم الكلم

على ذلك عند قوله: { و%ال/ب%ح4ر, ال/م%س4ج6ور, }
 وقال ابن أب حات حدثنا علي بن السي بن النيد، حدثنا أبو طاهر، حدثن عبد البار بن سليمان أبو
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 سليمان النفاط-شيخ~ ص%ال,ح ي6شبه6 مالك% بن أنس-عن معاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر بركة-يعن
 بر الرÀوم-وسط الرض، والنار كلها تصب فيه، والبحر الكبي يصب فيه، وأسفله آبار مطبقة

بالنحاس، فإذا كان يوم القيامة أسجر.
 وهذا أثر غريب عجيب. وف سنن أب داود: "ل يركب البحر إل حاج أو معتمر أو غاز، فإن تت

البحر نارا، وتت النار برا" الديث، وقد تقدم الكلم عليه ف سورة "فاطر".
 وقال ماهد، والسن بن مسلم: { س6́جر%ت } أوقدت. وقال السن: يبست. وقال الضحاك، وقتادة:

 غاض ماؤها فذهب ول يبق فيها قطرة. وقال الضحاك أيضا: { س6́جر%ت4 } فجرت. وقال السدي:
فتحت وسيت. وقال الربيع بن خ6ث�يم  { س6́جر%ت4 } فاضت.

 وقوله: { و%إ,ذ�ا النÀف!وس6 ز6́وج%ت4 } أي: جع كل شكل إل نظيه، كقوله: { اح4ش6ر6وا ال;ذ,ين% ظ�ل�م6وا
].22و%أ�ز4و%اج%ه6م4 } [الصافات: 

 وقال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا ممد بن الصباح البزار، حدثنا الوليد بن أب ثور، عن س%اك، عن
 النعمان بن بشي أنه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: { و%إ,ذ�ا النÀف!وس6 ز6́وج%ت4 } قال:

 الضرباء، كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله"، وذلك بأن ال عز وجل يقول: { و%ك!ن4ت6م4 أ�ز4و%اجEا
 ث�لث�ةb ف�أ�ص4ح%اب6 ال/م%ي4م%ن%ة, م%ا أ�ص4ح%اب6 ال/م%ي4م%ن%ة, و%أ�ص4ح%اب6 ال/م%ش4أ�م%ة, م%ا أ�ص4ح%اب6 ال/م%ش4أ�م%ة, و%الس)اب,ق!ون

]، قال: هم الضرباء .10 -7الس)اب,ق!ون� } [الواقعة: 
 ث رواه ابن أب حات من طرق أخر، عن ساك بن حرب، عن النعمان بن بشي أن ع6م%ر خطب الناس

 فقرأ: { و%إ,ذ�ا النÀف!وس6 ز6́وج%ت4 } فقال: ت%ز%و�جها: أن تؤلف  كل شيعة إل شيعتهم. وف رواية: ها
الرجلن يعملن العمل فيدخلن به النة أو النار .

 وف رواية عن النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعال: { و%إ,ذ�ا النÀف!وس6 ز6́وج%ت4 } فقال: يقرن بي الرجل
الصال مع الرجل الصال، ويقرن بي الرجل السوء مع الرجل السوء ف النار، فذلك تزويج النفس.
 وف رواية عن النعمان أن عمر قال للناس: ما تقولون ف تفسي هذه الية: { و%إ,ذ�ا النÀف!وس6 ز6́وج%ت4 } ؟
 فسكتوا. قال: ولكن هو الرجل يزوج نظيه من أهل النة، والرجل يزوج نظيه من أهل النار، ث قرأ:

{ اح4ش6ر6وا ال;ذ,ين% ظ�ل�م6وا و%أ�ز4و%اج%ه6م4 }
 وقال العوف، عن ابن عباس ف قوله: { و%إ,ذ�ا النÀف!وس6 ز6́وج%ت4 } قال: ذلك حي يكون الناس أزواجا

ثلثة.
 بينهم. وكذا قالوقال ابن أب ن%جيح، عن ماهد: { و%إ,ذ�ا النÀف!وس6 ز6́وج%ت4 } قال: المثال من الناس جع 

الربيع بن خ6ث�يم  والسن، وقتادة. واختاره ابن جرير، وهو الصحيح.
قول آخر ف قوله: { و%إ,ذ�ا النÀف!وس6 ز6́وج%ت4 } قال ابن أب حات:
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 حدثنا علي بن السي بن النيد، حدثنا أحد بن عبد الرحن، حدثن أب، عن أبيه، عن أشعث [بن
 سوار] ، عن جعفر، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس قال: يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما
 بي الصيحتي، ومقدار ما بينهما أربعون عاما، فينبت منه كل خلق بلي، من النسان أو طي أو دابة،

 ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الرض. قد نبتوا، ث ت6رس%ل الرواح فتزوج
الجساد، فذلك قول ال تعال  : { و%إ,ذ�ا النÀف!وس6 ز6́وج%ت4 }

 وكذا قال أبو العالية، وعكرمة، وسعيد بن جبي، والشعب، والسن البصري أيضا ف قوله: { و%إ,ذ�ا
 النÀف!وس6 ز6́وج%ت4 } أي: زوجت بالبدان. وقيل: زوج الؤمنون بالور العي، وزوج الكافرون

بالشياطي. حكاه القرطب ف "التذكرة"  .
 وقوله: { و%إ,ذ�ا ال/م%و4ء·ود%ة! س6ئ,ل�ت4 ب,أ�́ي ذ�ن4بc ق!ت,ل�ت4 } هكذا قراءة المهور: { س6ئل�ت } والوءودة هي الت
 كان أهل الاهلية يدسونا ف التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الوءودة على أي ذنب قتلت،

ليكون ذلك تديدا لقاتلها، فإذا سئل الظلوم فما ظن الظال إذا؟!
 وقال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس: { و%إ,ذ�ا ال/م%و4ء·ود%ة! س6ئ,ل�ت4 } أي: سألت. وكذا قال أبو

الضحى: "سألت" أي: طالبت بدمها. وعن السدي، وقتادة، مثله  .
وقد وردت أحاديث تتعلق بالوءودة، فقال المام أحد:

 حدثنا عبد ال بن يزيد، حدثنا سعيد بن أب أيوب، حدثن أبو السود-وهو: ممد بن عبد الرحن بن
 نوفل-عن عروة، عن عائشة، عن ج6د%امة بنت وهب-أخت عكاشة-قالت حضرت6 رسول� ال صلى
 ال عليه وسلم ف ناس وهو يقول: " لقد همت أن أنى عن الغيل�ة، فنظرت ف الروم وفارس فإذا هم
 ي6غيل!ون� أولدهم، ول يضر أولدهم ذلك شيئا". ث سألوه عن العزل، فقال رسول ال صلى ال عليه

وسلم: " ذلك الوأد الفي، وهو الوءودة سئلت".
 ورواه مسلم من حديث أب عبد الرحن القرئ-وهو عبد ال بن يزيد-عن سعيد بن أب أيوب  ورواه
 أيضا ابن ماجة، عن أب بكر بن أب شيبة، عن يي بن إسحاق السيلحين، عن يي بن أيوب  ورواه

أنس، ثلثتهم عن أب السود، به .مسلم أيضا وأبو داود والترمذي، والنسائي، من حديث مالك بن 
 وقال المام أحد: حدثنا ابن أب ع%دي، عن داود بن أب هند، عن الشعب، عن علقمة، عن سلمة بن
 يزيد ال!ع4في قال: انطلقت6 أنا وأخي إل رسول ال صلى ال عليه وسلم فقلنا: يا رسول ال، إن أمنا

 مليكة كانت ت%صل الرحم وتقري الضيف، وتفعل [وتفعل]  هلكت ف الاهلية، فهل ذلك نافعها
 شيئا؟ قال: "ل". قلنا: فإنا كانت وأدت أختا لنا ف الاهلية، فهل ذلك نافع6ها شيئا؟ قال: "الوائدة

والوءودة! ف النار، إل أن يدرك% الوائدة� السلم6، فيعفو ال عنها".
ورواه النسائي، من حديث داود بن أب هند، به .
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 وقال ابن أب حات: حدثنا أحد بن سنان الواسطي، حدثنا أبو أحد الزبيي ، حدثنا إسرائيل، عن أب
 إسحاق، عن علقمة وأب الحوص، عن ابن مسعود قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "الوائدة

والوءودة ف النار" .
 وقال أحد أيضا: حدثنا إسحاق الزرق، أخبنا عوف، حدثتن حسناء ابنة معاوية الصÀر%يية، عن عمها

 قال: قلت: يا رسول ال، من ف النة؟ قال: "النب ف النة والشهيد ف النة والولود ف النة
والوءودة ف النة"  .

 وقال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا قرة قال: سعت السن يقول: قيل: يا
رسول ال، من ف النة؟ قال: "الوءودة ف النة".

هذا حديث مرسل من مراسيل السن، ومنهم من قبله.
 وقال ابن أب حات: حدثن أبو عبد ال الظهران، حدثنا حفص بن عمر العدن، حدثنا الكم بن أبان،

 عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أطفال الشركي ف النة، فمن زعم أنم ف النار فقد كذب، يقول ال
عز وجل  { و%إ,ذ�ا ال/م%و4ء·ود%ة! س6ئ,ل�ت4 ب,أ�́ي ذ�ن4بc ق!ت,ل�ت4 } قال ابن عباس: هي الدفونة.

 وقال عبد الرزاق: أخبنا إسرائيل، عن س%اك بن حرب، عن النعمان بن بشي، عن عمر بن الطاب ف
 قوله: { و%إ,ذ�ا ال/م%و4ء·ود%ة! س6ئ,ل�ت4 [بأ�ي� ذ�ن4بc ق!ت,ل�ت4] } ، قال: جاء قيس بن عاصم إل رسول ال صلى ال

 عليه وسلم فقال: يا رسول ال، إن وأدت بنات ل ف الاهلية، فقال: "أعتق عن كل واحدة منهن
رقبة". قال: يا رسول ال، إن صاحب إبل؟ قال: "فانر عن كل واحدة منهن بدنة".

قال الافظ أبو بكر البزار: خولف فيه عبد الرزاق، ول نكتبه إل عن السي بن مهدي، عنه .
 وقد رواه ابن أب حات فقال: أخبنا أبو عبد ال الظهران -فيما كتب إل-قال: حدثنا عبد الرزاق

 فذكره بإسناده مثله، إل أنه قال: "وأدت ثان بنات ل ف الاهلية". وقال ف آخره: "فأهد إن شئت
عن كل واحدة  بدنة". ث قال:

 حدثنا أب، حدثنا عبد ال بن رجاء، حدثنا قيس بن الربيع، عن الغر بن الصباح، عن خليفة بن ح6ص%ي
 قال: قدم قيس بن عاصم على رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال: يا رسول ال، إن وأدت6 اثنت

 عشرة ابنEة ل ف الاهلية-أو: ثلث عشرة-قال  :" أعتق عددهن ن%س,ما". قال: فأعتق عددهن نسما،
 فلما كان ف العام القبل جاء بائة ناقة، فقال: يا رسول ال، هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت

بالسلمي. قال علي بن أب طالب: فكنا نريها، ونسميها القيسية .
 وقوله: { و%إ,ذ�ا الصÀح6ف6 ن6ش,ر%ت4 } قال الضحاك: أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله. وقال

 قتادة: [صحيفتك]  يا ابن آدم، ت6ملى فيها، ث تطوى، ث تنشر عليك يوم القيامة، فلينظر  رجل ماذا
يلي ف صحيفته.
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 وقوله: { و%إ,ذ�ا الس)م%اء· ك!ش,ط�ت4 } قال ماهد: اجتذبت. وقال السدي: كشفت. وقال الضحاك:
تنكشط فتذهب.

 وقوله: { و%إ,ذ�ا ال/ج%ح,يم6 س6́عر%ت4 } قال السدي: أحيت. وقال قتادة: أوقدت. قال: وإنا يسعرها غضب
ال وخطايا بن آدم.

 وقوله: { و%إ,ذ�ا ال/ج%ن)ة! أ!ز4ل,ف�ت4 } قال الضحاك، وأبو مالك، وقتادة، والربيع بن خ6ث�يم  أي: قربت إل
أهلها.

 وقوله: { ع%ل,م%ت4 ن%ف/س~ م%ا أ�ح4ض%ر%ت4 } هذا هو الواب، أي: إذا وقعت هذه المور حينئذ تعلم كل
 نفس ما عملت وأحضر ذلك لا، كما قال تعال: { ي%و4م% ت%ج,د6 ك!لð ن%ف/سc م%ا ع%م,ل�ت4 م,ن4 خ%ي4رc م6ح4ض%رEا و%م%ا

 ]. وقال تعال: { ي6ن%ب)أ! الن4س%ان30ع%م,ل�ت4 م,ن4 س6وءc ت%و%دÀ ل�و4 أ�ن; ب%ي4ن%ه%ا و%ب%ي4ن%ه6 أ�م%دEا ب%ع,يدEا } [آل عمران: 
].13ي%و4م%ئ,ذc ب,م%ا ق�د)م% و%أ�خ)ر% } [القيامة: 

 قال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا عبدة، حدثنا ابن البارك، أخبنا ممد بن م6ط�ر�ف، عن زيد بن
 أسلم، عن أبيه قال: لا نزلت: { إ,ذ�ا الش)م4س6 ك!́ور%ت4 } قال عمر: لا بلغ { ع%ل,م%ت4 ن%ف/س~ م%ا أ�ح4ض%ر%ت4 }

قال: لذا أجرى% الديث!.

 ) و%الصÀب4ح, إ,ذ�ا17) و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ع%س4ع%س% (16) ال/ج%و%ار,ي ال/ك!ن)س, (15{ ف�ل أ!ق/س,م6 ب,ال/خ6ن)س, (
 ) م6ط�اعc ث�م20) ذ,ي ق!و)ةc ع,ن4د% ذ,ي ال/ع%ر4ش, م%ك,يc (19) إ,ن)ه6 ل�ق�و4ل! ر%س6ولc ك�ر,يc (18ت%ن%ف;س% (

) cم,ي�21أ) cد4 ر%آه6 ب,الف!ق, ال/م6ب,ي, (22) و%م%ا ص%اح,ب6ك!م4 ب,م%ج4ن6ون�ق�ى ال/غ%ي4ب23) و%ل�و%م%ا ه6و% ع%ل ( 
) c24ب,ض%ن,ي) cر%ج,يم cان�و4ل, ش%ي4ط�(25) و%م%ا ه6و% ب,ق �ي4ن% ت%ذ/ه%ب6ون�أ�إ,ن/ ه6و% إ,ل ذ,ك/ر26) ف ( 

)28) ل,م%ن4 ش%اء" م,ن4ك!م4 أ�ن/ ي%س4ت%ق,يم% (27ل,ل/ع%ال�م,ي% (
) }29 و%م%ا ت%ش%اء·ون� إ,ل أ�ن/ ي%ش%اء" الل;ه6 ر%بÀ ال/ع%ال�م,ي% (

 روى مسلم ف صحيحه، والنسائي ف تفسيه عند هذه الية، من حديث م,س4عر بن ك,د%ام، عن الوليد
 بن س%ر,يع، عن عمرو بن ح6ر%يث قال: صليت خلف النب صلى ال عليه وسلم الصبح، فسمعته يقرأ: {

ف�ل أ!ق/س,م6 ب,ال/خ6ن)س, ال/ج%و%ار,ي ال/ك!ن)س, و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ع%س4ع%س% و%الصÀب4ح, إ,ذ�ا ت%ن%ف;س% } .
 ورواه النسائي عن بندار، عن غ!ن4د%ر، عن شعبة، عن الجاج بن عاصم، عن أب السود، عن عمرو بن

ح6ر%يث، به نوه .
 قال ابن أب حات وابن جرير، من طريق الثوري، عن أب إسحاق، عن رجل من مراد، عن علي: { ف�ل
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أ!ق/س,م6 ب,ال/خ6ن)س, ال/ج%و%ار,ي ال/ك!ن)س, } قال: هي النجوم تنس بالنهار، وتظهر بالليل.
 وقال ابن جرير: حدثنا ابن الثن، حدثنا ممد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن ساك بن حرب، سعت
 خالد بن عرعرة، سعت عليا وسئل عن: { ف�ل أ!ق/س,م6 ب,ال/خ6ن)س, ال/ج%و%ار,ي ال/ك!ن)س, } فقال: هي النجوم،

تن,س بالنهار وتكنس بالليل .
وحدثنا أبو ك!ر%ي4ب، حدثنا و%ك,يع، عن إسرائيل، عن س,ماك، عن خالد، عن علي� قال: هي النجوم.

 وهذا إسناد جيد صحيح إل خالد بن عرعرة، وهو السهمي الكوف، قال أبو حات الرازي: روي عن
علي، وروى عنه ساك والقاسم بن عوف الشيبان  ول يذكر فيه جرحا ول تعديل وال أعلم.

 وروى يونس، عن أب إسحاق، عن الارث، عن علي: أنا النجوم. رواه ابن أب حات وكذا ر6وي عن
ابن عباس، وماهد، والسن، وقتادة، والس�دي، وغيهم: أنا النجوم.

 وقال ابن جرير: حدثنا ممد بن بشار، حدثنا ه%وذة بن خليفة، حدثنا عوف، عن بكر بن عبد ال ف
قوله: { ف�ل أ!ق/س,م6 ب,ال/خ6ن)س, ال/ج%و%ار,ي ال/ك!ن)س, } قال: هي النجوم الدراري�، الت ترى تستقبل الشرق.
 وقال بعض الئمة: إنا قيل للنجوم: "النس"، أي: ف حال طلوعها، ث هي جوار ف فلكها، وف حال

غيبوبتها يقال لا: "ك!ن)س" من قول العرب: أوى الظب إل كن%اسة: إذا تغيب فيه.
 وقال العمش، عن إبراهيم قال: قال عبد ال: { ف�ل أ!ق/س,م6 ب,ال/خ6ن)س, } قال: بقر الوحش. وكذا قال

 الثوري، عن أب إسحاق، عن أب ميسرة، عن عبد ال: { ف�ل أ!ق/س,م6 ب,ال/خ6ن)س, ال/ج%و%ار,ي ال/ك!ن)س, } ما هي
يا عمرو؟ قلت: البقر. قال: وأنا أرى ذلك.
وكذا روى يونس عن أب إسحاق، عن أبيه.

 وقال أبو داود الطيالسي، عن عمرو، عن أبيه، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس: { ال/ج%و%ار,ي
ال/ك!ن)س, } قال: البقر [الوحش]  تكنس إل الظل. وكذا قال سعيد بن جبي.

وقال العوف، عن ابن عباس: هي الظباء. وكذا قال سعيد أيضا، وماهد، والضحاك.
وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد: هي الظباء والبقر.

 وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا ه6ش%ي4م، أخبنا مغية  عن إبراهيم وماهد: أنما تذاكرا هذه
 الية: { ف�ل أ!ق/س,م6 ب,ال/خ6ن)س, ال/ج%و%ار,ي ال/ك!ن)س, } فقال إبراهيم لاهد: قل فيها با سعت. قال: فقال

 ماهد: كنا نسمع فيها شيئا، وناس يقولون: إنا النجوم. قال: فقال إبراهيم: قل فيها با سعت. قال:
 فقال ماهد: كنا نسمع أنا بقر الوحش حي تكنس ف ح6ج4رتا. قال: فقال إبراهيم: إنم يكذبون على

علي�، هذا كما رووا عن علي أنه ضمن السفل العلى، والعلى السفل.
 وتوقف ابن جرير ف قوله: { ال/خ6ن)س, ال/ج%و%ار,ي ال/ك!ن)س, } هل هو النجوم، أو الظباء وبقر الوحش؟

قال: ويتمل أن يكون الميع مرادا.
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وقوله: { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ع%س4ع%س% } فيه قولن:
 أحدها: إقباله بظلمه. قال ماهد: أظلم. وقال سعيد بن جبي: إذا نشأ. وقال السن البصري: إذا

غ�شى الناس. وكذا قال عطية العوف.
 وقال علي بن أب طلحة، والعوف عن ابن عباس: { إ,ذ�ا ع%س4ع%س% } إذا أدبر. وكذا قال ماهد، وقتادة،

والضحاك، وكذا قال زيد بن أسلم، وابنه عبد الرحن: { إ,ذ�ا ع%س4ع%س% } أي: إذا ذهب فتول.
 وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أب الب%خ4ت%ري، سع أبا عبد الرحن

 السلمي قال: خرج علينا علي، رضي ال عنه، حي ث�و�ب الثوب بصلة الصبح فقال: أين السائلون عن
الوتر: { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ع%س4ع%س% و%الصÀب4ح, إ,ذ�ا ت%ن%ف;س% } ؟ هذا حي أدبر حسن.

 وقد اختار ابن جرير أن الراد بقوله: { إ,ذ�ا ع%س4ع%س% } إذا أدبر. قال لقوله: { و%الصÀب4ح, إ,ذ�ا ت%ن%ف;س% } أي:
أضاء، واستشهد بقول الشاعر  أيضا:

... واناب% ع%نها ل�يل!ها وع%سع%س%ا ...ح%ت�ى إذا الصÀبح6 له ت%ن%ف;سا 
 أي: أدبر. وعندي أن الراد بقوله: { ع%س4ع%س% } إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله ف الدبار، لكن

 القبال هاهنا أنسب؛ كأنه أقسم تعال بالليل  وظلمه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كما قال:
 ]، وقال: { و%الضÀح%ى و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا س%ج%ى }2، 1{ و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%غ4ش%ى و%الن)ه%ار, إ,ذ�ا ت%ج%ل;ى } [الليل: 

]، وغي ذلك من اليات.96]، وقال { ف�ال,ق6 الص4ب%اح, و%ج%ع%ل� الل;ي4ل� س%ك�نEا } [النعام: 2، 1[الضحى: 
 وقال كثي من علماء الصول: إن لفظة "عسعس" تستعمل ف القبال والدبار على وجه الشتراك،

فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما، وال أعلم.
 قال ابن جرير: وكان بعض أهل العرفة بكلم العرب يزعم أن "عسعس": دنا من أوله وأظلم. وقال

الفراء: كان أبو البلد  النحوي ي6نشد بيتEا:
... كان� له من ض%وئه م%قبس ...ع%سع%س ح%ت)ى لو يشاء اد�نا 

يريد: لو يشاء إذ دنا، أدغم الذال ف الدال. وقال الفراء: وكانوا ي%ر%ون أن هذا البيت مصنوع .
 وقوله: { و%الصÀب4ح, إ,ذ�ا ت%ن%ف;س% } قال الضحاك: إذا طلع. وقال قتادة: إذا أضاء وأقبل. وقال سعيد بن

جبي: إذا نشأ. وهو الروي عن علي، رضي ال عنه.
وقال ابن جرير: يعن: و%ض%وء· النهار إذا أقبل و%ت%ب%ي)ن.

 وقوله: { إ,ن)ه6 ل�ق�و4ل! ر%س6ولc ك�ر,يc } يعن: أن هذا القرآن لتبليغ! رسول كري، أي: ملك شريف ح%س%ن
 اللق، بي النظر، وهو جبيل، عليه الصلة والسلم. قاله ابن عباس، والشعب، وميمون بن م,ه4ران،

والسن، وقتادة، والربيع بن أنس، وغيهم.
 ]، أي: شديد ال�ل/ق،6، 5{ ذ,ي ق!و)ةc } كقوله { ع%ل;م%ه6 ش%د,يد6 ال/ق!و%ى ذ!و م,ر)ةc [ف�اس4ت%و%ى]  } [النجم: 
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شديد البطش والفعل، { ع,ن4د% ذ,ي ال/ع%ر4ش, م%ك,يc } أي: له مكانة عند ال عز وجل ومنلة رفيعة.
 نور بغيقال أبو صال ف قوله: { ع,ن4د% ذ,ي ال/ع%ر4ش, م%ك,يc } قال: جبيل يدخل ف سبعي حجابا من 

إذن، { م6ط�اعc ث�م) } أي: له وجاهة، وهو مسموع القول مطاع ف الل العلى.
 قال قتادة: { م6ط�اعc ث�م) } أي: ف السموات، يعن: ليس هو من أفناد اللئكة، بل هو من السادة

والشراف، م6عت%ن به، انتخب لذه الرسالة العظيمة.
 وقوله: { أ�م,يc } صفة لبيل بالمانة، وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله اللكي
{ cو%م%ا ص%اح,ب6ك!م4 ب,م%ج4ن6ون } :جبيل كما زكى عبده ورسوله البشري ممدا صلى ال عليه وسلم بقوله
 قال الشعب، وميمون بن مهران، وأبو صال، ومن تقدم ذكرهم: الراد بقوله: { و%م%ا ص%اح,ب6ك!م4 ب,م%ج4ن6ون

} يعن: ممدا صلى ال عليه وسلم.
 وقوله تعال: { و%ل�ق�د4 ر%آه6 ب,الف!ق, ال/م6ب,ي, } يعن: ولقد رأى ممد~ جبيل الذي يأتيه بالرسالة عن ال عز

 وجل على الصورة الت خلقه ال عليها له ستمائة جناح { ب,الف!ق, ال/م6ب,ي, } أي: البي، وهي الرؤية
 الول الت كانت بالبطحاء، وهي الذكورة ف قوله: { ع%ل;م%ه6 ش%د,يد6 ال/ق!و%ى ذ!و م,ر)ةc ف�اس4ت%و%ى و%ه6و% ب,الف!ق

 ]، كما10 -5الع4ل�ى ث!م) د%ن%ا ف�ت%د%ل;ى ف�ك�ان� ق�اب% ق�و4س%ي4ن, أ�و4 أ�د4ن%ى ف�أ�و4ح%ى إ�ل�ى ع%ب4د,ه, م%ا أ�و4ح%ى } [النجم: 
 تقدم تفسي6 ذلك وتقريره. والدليل! أن الراد% بذلك جبيل، عليه السلم. والظاهر-وال أعلم-أن هذه

 السورة نزلت قبل ليلة السراء؛ لنه ل يذكر فيها إل هذه الرؤية وهي الول، وأما الثانية وهي
 الذكورة ف قوله: { و%ل�ق�د4 ر%آه6 نزل�ةb أ!خ4ر%ى ع,ن4د% س,د4ر%ة, ال/م6ن4ت%ه%ى ع,ن4د%ه%ا ج%ن)ة! ال/م%أ/و%ى إ,ذ/ ي%غ4ش%ى ال́سد4ر%ة� م%ا

]، فتلك إنا ذكرت ف سورة "النجم"، وقد نزلت بعد[سورة]  السراء.16 -13ي%غ4ش%ى } [النجم: 
 وقوله: { و%م%ا ه6و% ع%ل�ى ال/غ%ي4ب, ب,ض%ن,يc } أي: وما ممد على ما أنزله ال إليه بظني، أي: بتهم. ومنهم

من قرأ ذلك بالضاد، أي: ببخيل، بل يبذله لكل أحد.
 قال سفيان بن ع6ي%ينة: ظني وضني سواء، أي: ما هو بكاذب، وما هو بفاجر. والظني: التهم،

والضني: البخيل.
 وقال قتادة: كان القرآن غيبا، فأنزله ال على ممد، فما ض%ن� به على الناس، بل ب%ل;غه ونشره وبذله

لكل من أراده. وكذا قال عكرمة، وابن زيد، وغي واحد. واختار ابن6 جرير قراءة الضاد.
قلت: وكلها متواتر، ومعناه صحيح كما تقدم.

 وقوله: { و%م%ا ه6و% ب,ق�و4ل, ش%ي4ط�انc ر%ج,يمc } أي: وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، أي: ل يقدر على
 حله، ول يريده، ول ينبغي له. كما قال: { و%م%ا ت%نل�ت4 ب,ه, الش)ي%اط,ي6 و%م%ا ي%ن4ب%غ,ي ل�ه6م4 و%م%ا ي%س4ت%ط,يع6ون� إ,ن)ه6م

].212 -210ع%ن, الس)م4ع, ل�م%ع4ز6ول!ون� } [الشعراء: 
 وقوله: { ف�أ�ي4ن% ت%ذ/ه%ب6ون� } ؟ أي: فأين تذهب عقولكم ف تكذيبكم بذا القرآن، مع ظهوره ووضوحه،
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 وبيان كونه جاء من عند ال عز وجل، كما قال الصديق، رضي ال عنه، لوفد بن حنيفة حي قدموا
 مسلمي، وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الذي هو ف غاية الذيان والركاكة، فقال: ويكم،

أين ي6ذه%ب بعقولكم  ؟ وال إن هذا الكلم ل يرج من إلñ، أي: من إله.
وقال قتادة: { ف�أ�ي4ن% ت%ذ/ه%ب6ون� } أي: عن كتاب ال وعن طاعته .

 وقوله: { إ,ن/ ه6و% إ,ل ذ,ك/ر~ ل,ل/ع%ال�م,ي% } أي: هذا القرآن ذكر لميع الناس، يتذكرون به ويتعظون، { ل,م%ن
 ش%اء" م,ن4ك!م4 أ�ن/ ي%س4ت%ق,يم% } أي: من أراد الداية فعليه بذا القرآن، فإنه منجاة¿ له وهداية، ول هداية فيما

 سواه، { و%م%ا ت%ش%اء·ون� إ,ل أ�ن/ ي%ش%اء" الل;ه6 ر%بÀ ال/ع%ال�م,ي% } أي: ليست الشيئة موكولة إليكم، فمن شاء
اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لشيئة ال عز وجل رب العالي.

 قال سفيان الثوري، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى: لا نزلت هذه الية: { ل,م%ن4 ش%اء
 م,ن4ك!م4 أ�ن/ ي%س4ت%ق,يم% } قال أبو جهل: المر إلينا، إن شئنا استقمنا، وإن شئنا ل نستقم. فأنزل ال: { و%م%ا

ت%ش%اء·ون� إ,ل أ�ن/ ي%ش%اء" الل;ه6 ر%بÀ ال/ع%ال�م,ي%  } .
آخر تفسي سورة "التكوير" ول المد [والنة]  .

تفسي سورة النفطار
وهي مكية.

 قال النسائي: أخبنا ممد بن قدامة، حدثنا جرير عن العمش، عن مارب بن دث�ار، عن جابر قال: قام
 معاذ فصلى العشاء الخرة فطو�ل، فقال النب صلى ال عليه وسلم: "أفتان يا معاذ؟! [أفتان يا معاذ؟!]

أين كنت عن سبح اسم ربك العلى، والضحى، وإذا السماء انفطرت؟!" .
 وأصل الديث مرج ف الصحيحي  ولكن ذ!ك�ر " إ,ذ�ا الس)م%اء· ان4ف�ط�ر%ت4 " ف  أفراد النسائي. وتقدم من

 رواية عبد ال بن عمر، عن النب صلى ال عليه وسلم قال: "من س%ر)ه أن ي%ن4ظ!ر% إل القيامة رأي عي
فليقرأ: " إ,ذ�ا الش)م4س6 ك!́ور%ت4 " و " إ,ذ�ا الس)م%اء· ان4ف�ط�ر%ت4 " و " إ,ذ�ا الس)م%اء· ان4ش%ق;ت4 " " .

بسم ال الرحن الرحيم
 ) و%إ,ذ�ا3) و%إ,ذ�ا ال/ب,ح%ار6 ف!́جر%ت4 (2) و%إ,ذ�ا ال/ك�و%اك,ب6 ان4ت%ث�ر%ت4 (1{ إ,ذ�ا الس)م%اء· ان4ف�ط�ر%ت4 (

 ) ي%ا أ�يÀه%ا الن4س%ان! م%ا غ�ر)ك% ب,ر%́بك5) ع%ل,م%ت4 ن%ف/س~ م%ا ق�د)م%ت4 و%أ�خ)ر%ت4 (4ال/ق!ب6ور6 ب6ع4ث,ر%ت4 (
 ) ك�ل ب%ل8) ف,ي أ�́ي ص6ور%ةc م%ا ش%اء" ر%ك;ب%ك% (7) ال;ذ,ي خ%ل�ق�ك% ف�س%و)اك% ف�ع%د%ل�ك% (6ال/ك�ر,ي, (

)11) ك,ر%امEا ك�ات,ب,ي% (10) و%إ,ن; ع%ل�ي4ك!م4 ل�ح%اف,ظ,ي% (9ت6ك�ذæب6ون� ب,ال́دين, (
) }12 ي%ع4ل�م6ون� م%ا ت%ف/ع%ل!ون� (
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].18يقول تعال: { إ,ذ�ا الس)م%اء· ان4ف�ط�ر%ت4 } أي: انشقت. كما قال: { الس)م%اء· م6ن4ف�ط,ر~ ب,ه } [الزمر: 
{ و%إ,ذ�ا ال/ك�و%اك,ب6 ان4ت%ث�ر%ت4 } أي: تساقطت.

 { و%إ,ذ�ا ال/ب,ح%ار6 ف!́جر%ت4 } قال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس: فجر ال بعضها ف بعض. وقال
 السن: فجر ال بعضها ف بعض، فذهب ماؤها. وقال قتادة: اختلط مالها بعذبا. وقال الكلب:

ملئت.
{ و%إ,ذ�ا ال/ق!ب6ور6 ب6ع4ث,ر%ت } قال ابن عباس: ب6ح,ث�ت. وقال السدي: ت6ب%عثر: ت6حر�ك فيخرج من فيها .

{ ع%ل,م%ت4 ن%ف/س~ م%ا ق�د)م%ت4 و%أ�خ)ر%ت4 } أي: إذا كان هذا ح%ص%ل هذا.
 من أنه وقوله: { ي%اأ�يÀه%ا الن4س%ان! م%ا غ�ر)ك% ب,ر%́بك% ال/ك�ر,ي, } ؟ : هذا تديد، ل كما يتوهه بعض الناس

 إرشاد إل الواب؛ حيث قال: { ال/ك�ر,ي, } حت يقول قائلهم: غره كرمه. بل العن ف هذه الية: ما
 غرك يا ابن آدم بربك الكري-أي: العظيم-حت أقدمت على معصيته، وقابلته با ل يليق؟ كما جاء ف

الديث: "يقول ال يوم القيامة: ابن  آدم، ما غرك ب؟ ابن آدم، ماذا أجبت% الرسلي؟".
 قال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا ابن أب عمر، حدثنا سفيان: أن عمر سع رجل يقرأ: { ي%اأ�يÀه%ا

الن4س%ان! م%ا غ�ر)ك% ب,ر%́بك% ال/ك�ر,ي, } فقال عمر: الهل  .
 وقال أيضا: حدثنا عمر بن ش%ب)ة، حدثنا أبو خلف، حدثنا يي البكاء، سعت ابن عمر يقول وقرأ هذه

الية: { ي%اأ�يÀه%ا الن4س%ان! م%ا غ�ر)ك% ب,ر%́بك% ال/ك�ر,ي, } قال ابن عمر: غره-وال-جهله.
قال: ور6وي عن ابن عباس، والربيع بن خ6ث�يم  والسن، مثل ذلك.

وقال قتادة: { م%ا غ�ر)ك% ب,ر%́بك% ال/ك�ر,ي, } شيءÈ، ما غ�ر� ابن آدم غي هذا العدو الشيطان.
وقال الفضيل بن عياض: لو قال ل :"ما غرك ب  لقلت: س6ت6ورك ال!رخاة.

وقال أبو بكر الوراق: لو قال ل: { م%ا غ�ر)ك% ب,ر%́بك% ال/ك�ر,ي, } لقلت: غرن كرم الكري.
 قال البغوي: وقال بعض أهل الشارة: إنا قال: { ب,ر%́بك% ال/ك�ر,ي, } دون سائر أسائه وصفاته، كأنه لقنه

الجابة  .
 وهذا الذي تيله هذا القائل ليس بطائل؛ لنه إنا أتى باسه { ال/ك�ر,ي } ؛ لينبه  على أنه ل ينبغي أن

ي6ق�اب%ل الكري بالفعال القبيحة، وأعمال السوء.
 و [قد] حكى البغوي، عن الكلب ومقاتل أنما قال نزلت هذه الية ف السود بن ش%ريق، ضرب النب

صلى ال عليه وسلم ول يعاقب ف الالة الراهنة، فأنزل ال: { م%ا غ�ر)ك% ب,ر%́بك% ال/ك�ر,ي, } ؟ .
 وقوله: { ال;ذ,ي خ%ل�ق�ك% ف�س%و)اك% ف�ع%د%ل�ك% } أي: ما غرك بالرب الكري { ال;ذ,ي خ%ل�ق�ك% ف�س%و)اك% ف�ع%د%ل�ك% }

أي: جعلك س%ويا معتدل القامة منتصبها، ف أحسن اليئات والشكال.

30www.muchlisin.co.ccتفسي ابن كثي – جز  



 قال المام أحد: حدثنا أبو النضر، حدثنا ح%ريز6، حدثن عبد الرحن بن م%يسرة، عن ج6بي ابن ن6ف�ي، عن
 ب6س4ر بن جح%اش القرشي: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم بصق يوما ف كفه، فوضع عليها إصبعه،

 إذا س%و�يتك وعدلتك، ث قال: "قال الل�ه عز وجل: ابن آدم أن)ى ت6عج,زن وقد خلقتك من مثل هذه؟ حت
 مشيت بي بردين وللرض منك و%ئ,يد~، فج%م%عت وم%نعت، حت إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق6، وأن)ى

أوان! الصدقة".
وكذا رواه ابن ماجة، عن أب بكر بن أب شيبة، عن يزيد بن هارون، عن ح%ريز بن عثمان، به .

 قال شيخنا الافظ أبو الجاج ال́زي: وتابعه يي بن حزة، عن ثور بن يزيد، عن عبد الرحن بن ميسرة
.

وقوله: { ف,ي أ�́ي ص6ور%ةc م%ا ش%اء" ر%ك;ب%ك% } قال ماهد: ف أي ش%ب%ه أب أو أم أو خال أو عم؟
 وقال ابن جرير: حدثن ممد بن سنان القزاز، حدثنا م6ط�ه)ر بن اليثم، حدثنا موسى بن6 ع6ل�́ي بن ر%ب%اح،

 حدثن أب، عن جدي: أن النب صلى ال عليه وسلم قال له: "ما ولد لك؟" قال: يا رسول ال، ما
 عسى أن ي6ول�د ل؟ إما غلم وإما جارية. قال: "فمن يشبه؟". قال: يا رسول ال، من عسى أن يشبه؟ إما

 أباه وإما أمه. فقال النب صلى ال عليه وسلم عندها: "مه. ل تقول�ن) هكذا، إن النطفة إذا استقرت ف
 الرحم أحضرها ال كل نسب بينها وبي آدم؟ أما قرأت هذه الية ف كتاب ال: { ف,ي أ�́ي ص6ور%ةc م%ا

ش%اء" ر%ك;ب%ك% } " قال: س%ل�كك .
 وهكذا رواه ابن أب حات والطبان، من حديث م6طهر بن اليثم، به وهذا الديث لو صح لكان فيصل

 ف هذه الية، ولكن إسناده ليس بالثابت؛ لن "م6ط�ه)ر بن اليثم" قال فيه أبو سعيد بن يونس: كان
 متروك الديث. وقال ابن حبان: ي6ر4وى عن موسى بن علي وغيه ما ل ي6شبه6 ح%ديث� الثبات. ولكن
 ف الصحيحي عن أب ه6ر%يرة أن ر%ج6ل قال: يا رسول ال، إن امرأت و%ل�دت غ!لمEا أسود%؟. قال: "هل

 لك من إبل؟". قال: نعم. قال: "فما ألوانا؟" قال: ح6مر. قال: "فهل فيها من أور%ق؟" قال: نعم. قال:
"فأن أتاها ذلك؟" قال: عسى أن يكون نزعة ع,ر4ق. قال: "وهذا عسى أن يكون نزعة عرق".

 وقد قال عكرمة ف قوله: { ف,ي أ�́ي ص6ور%ةc م%ا ش%اء" ر%ك;ب%ك% } إن شاء ف صورة قرد، وإن شاء ف صورة
 خنير. وكذا قال أبو صال: إن شاء ف صورة كلب، وإن شاء ف صورة حار، وإن شاء ف صورة

خنير.
 وقال قتادة: { ف,ي أ�́ي ص6ور%ةc م%ا ش%اء" ر%ك;ب%ك% } قال: قادر-وال -ربنا على ذلك. ومعن هذا القول عند

 النكرة اللق، ولكن هؤلء: أن ال، عز وجل، قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من اليوانات
بقدرته ولطفه وحلمه يلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام، ح%س%ن النظر واليئة .

 وقوله: { ك�ل ب%ل/ ت6ك�ذæب6ون� ب,ال́دين, } أي: بل إنا يملكم على مواجهة الكري ومقابلته بالعاصي،
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تكذيب ف قلوبكم بالعاد والزاء والساب .
 وقوله تعال: { و%إ,ن; ع%ل�ي4ك!م4 ل�ح%اف,ظ,ي% ك,ر%امEا ك�ات,ب,ي% ي%ع4ل�م6ون� م%ا ت%ف/ع%ل!ون� } يعن: وإن عليكم للئكةb ح%ف�ظ�ة

كراما فل تقابلوهم بالقبائح، فإنم يكتبون عليكم جيع أعمالكم .
 قال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا علي بن ممد الطðن%اف,س,ي�، حدثنا و%كيع، حدثنا سفيان وم,س4ع%ر، عن

 علقمة بن م%ر4ث�د، عن ماهد قال: : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "أكرموا الكرام الكاتبي الذين
 ل يفارقونكم إل عند إحدى حالتي: النابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر برم حائط أو

ببعيه، أو ليستره أخوه".
 وقد رواه الافظ أبو بكر البزار، فوصله بلفظ آخر، فقال: حدثنا ممد بن عثمان بن كرامة، حدثنا

 عبيد ال بن موسى، عن حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد، عن ماهد، عن ابن عباس قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم: "إن ال ينهاكم عن التع́ري، فاستحيوا من ملئكة ال الذين معكم،
 الكرام الكاتبي، الذين ل ي6ف�ارقونكم إل عند إحدى ثلث حالت: الغائط، والنابة، والغسل. فإذا

اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه، أو برم حائط، أو ببعيه".
ث قال: حفص بن سليمان لي الديث، وقد روي عنه، واحتمل حديثه .

 وقال الافظ أبو بكر البزار: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا م6ب%ش�ر بن إساعيل اللب، حدثنا تام ابن
 ن%ج,يح، عن السن-يعن البصري-عن أنس قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ما من حافظي

 يرفعان إل ال، عز وجل، ما حفظا ف يوم، فيى ف أول الصحيفة وف آخرها استغفار إل قال ال
تعال: قد غفرت لعبدي ما بي طرف الصحيفة".

ث قال :تفرد به تام بن نيح، وهو صال الديث .
 قلت: وثقه ابن معي وضعفه البخاري، وأبو ز6ر4عة، وابن أب حات والنسائي، وابن عدي. ورماه ابن

حبان بالوضع. وقال المام أحد: ل أعرف حقيقة أمره .
 وقال الافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي العروف بالق!ل!وس,ي  حدثنا بيان بن
 حران  حدثنا سلم، عن منصور بن زاذان، عن ممد بن سيين، عن أب ه6ر%يرة قال: قال رسول ال

 صلى ال عليه وسلم: "إن ل ملئكة  يعرفون بن آدم-وأحسبه قال: ويعرفون أعمالم-فإذا نظروا إل
 عبد يعمل بطاعة ال ذكروه بينهم وس%م)وه، وقالوا: أفلح الليلة فلن، نا الليلة فلن. وإذا نظروا إل

عبد يعمل بعصية ال وذكروه بينهم وسوه، وقالوا :هلك الليلة فلن".
ث قال البزار: سلم هذا، أحسبه سلم الدائن، وهو لي الديث  .
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) cف,ي ن%ع,يم�13{ إ,ن; الب4ر%ار% ل) cف,ي ج%ح,يم�و4ن%ه%ا ي%و4م% ال́دين, (14) و%إ,ن; ال/ف!ج)ار% ل�و%م%ا15) ي%ص4ل ( 
 ) ي%و4م18) ث!م) م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ي%و4م6 ال́دين, (17) و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ي%و4م6 ال́دين, (16ه6م4 ع%ن4ه%ا ب,غ%ائ,ب,ي% (

) }19ل ت%م4ل,ك6 ن%ف/س~ ل,ن%ف/سc ش%ي4ئbا و%الم4ر6 ي%و4م%ئ,ذc ل,ل;ه, (

يب تعال عما يصي البرار إليه من النعيم، وهم الذين أطاعوا ال عز وجل، ول يقابلوه بالعاصي.
 وقد روى ابن عساكر ف ترجة "موسى بن ممد"، عن هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس بن أب

 إسحاق، عن عبيد ال، عن مارب، عن ابن عمر، عن النب صلى ال عليه وسلم قال: "إنا ساهم ال
البرار لنم ب%روا الباء والبناء" .

 ث ذكر ما يصي إليه الفجار من الحيم والعذاب القيم؛ ولذا قال: { ي%ص4ل�و4ن%ه%ا ي%و4م% ال́دين, } أي: يوم
 الساب والزاء والقيامة، { و%م%ا ه6م4 ع%ن4ه%ا ب,غ%ائ,ب,ي% } أي: ل يغيبون عن العذاب ساعةb واحدة، ول

يفف عنهم من عذابا، ول يابون إل ما يسألون من الوت أو الراحة، ولو يوما واحدا .
 وقوله: { و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ي%و4م6 ال́دين, } تعظيم لشأن يوم القيامة، ث أكده بقوله: { ث!م) م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ي%و4م

 ال́دين, } ث فسره بقوله: { ي%و4م% ل ت%م4ل,ك6 ن%ف/س~ ل,ن%ف/سc ش%ي4ئbا و%الم4ر6 ي%و4م%ئ,ذc ل,ل;ه, } أي :ل يقدر واحد  على
نفع أحد ول خلصه ما هو فيه، إل أن يأذن ال لن يشاء ويرضى.

 ونذكر هاهنا حديث: "يا بن هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، ل أملك لكم من ال شيئا". وقد تقدم
 ف آخر تفسي سورة "الشعراء"؛ ولذا قال: { و%الم4ر6 ي%و4م%ئ,ذc ل,ل;ه, } كقوله { ل,م%ن, ال/م6ل/ك6 ال/ي%و4م% ل,ل;ه

 ]، وكقوله26]، وكقوله: { ال/م6ل/ك6 ي%و4م%ئ,ذc ال/ح%قÀ ل,لر)ح4م%ن, } [الفرقان: 16ال/و%اح,د, ال/ق�ه)ار, } [غافر: 
].4{ م%ال,ك, ي%و4م, ال́دين, } [الفاتة: 

 قال قتادة: } ي%و4م% ل ت%م4ل,ك6 ن%ف/س~ ل,ن%ف/سc ش%ي4ئbا و%الم4ر6 ي%و4م%ئ,ذc ل,ل;ه, والمر-وال-اليوم ل، ولكنه يومئذ ل
ينازعه أحد.

آخر تفسي سورة "النفطار" ول المد.
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تفسي سورة الطففي
وهي مدنية.

بسم ال الرحن الرحيم
 ) و%إ,ذ�ا ك�ال!وه6م4 أ�و4 و%ز%ن6وه6م2) ال;ذ,ين% إ,ذ�ا اك/ت%ال!وا ع%ل�ى الن)اس, ي%س4ت%و4ف!ون� (1{ و%ي4ل¿ ل,ل/م6ط�فæف,ي% (

 ) ي%و4م% ي%ق!وم6 الن)اس6 ل,ر%ب5) ل,ي%و4مc ع%ظ,يمc (4) أ�ل ي%ظ!نÀ أ!ول�ئ,ك% أ�ن)ه6م4 م%ب4ع6وث!ون� (3ي6خ4س,ر6ون� (
) }6ال/ع%ال�م,ي% (

 قال النسائي وابن ماجة: أخبنا ممد بن عقيل -زاد ابن ماجة: وعبد الرحن بن بشر-قال حدثنا علي
 بن السي بن واقد، حدثن أب، عن يزيد-هو ابن أب سعيد النحوي، مول قريش-عن عكرمة، عن

 ابن عباس قال: لا قدم نب ال صلى ال عليه وسلم الدينة كانوا من أخبث الناس كيل فأنزل ال:
{ و%ي4ل¿ ل,ل/م6ط�فæف,ي% } فحسن)وا الكيل� بعد ذلك .

 وقال ابن أب حات: حدثنا جعفر بن النضر بن حاد، حدثنا ممد بن عبيد، عن العمش، عن عمرو بن
 م6ر�ة، عن عبد ال بن الارث، عن هلل بن طلق قال: بينا أنا أسي مع ابن عمر فقلت: من أحسن

الناس هيئةb وأوفاه كيل؟ أهل مكة أو الدينة؟ قال: حق لم، أما سعت ال يقول: { و%ي4ل¿ ل,ل/م6ط�فæف,ي% }
 وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب، حدثنا ابن فضيل، عن ضرار، عن عبد ال الكتب، عن رجل، عن
 عبد ال قال: قال له رجل: يا أبا عبد الرحن، إن أهل الدينة ليوفون الكيل. قال: وما ينعهم أن يوفوا

الكيل وقد قال ال عز وجل: { و%ي4ل¿ ل,ل/م6ط�فæف,ي% } حت بلغ: { ي%و4م% ي%ق!وم6 الن)اس6 ل,ر%́ب ال/ع%ال�م,ي% }.
 فالراد بالتطفيف هاهنا: الب%خ4س ف الكيال واليزان، إما بالزدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان
 إن ق�ض%اهم . ولذا فسر تعال الطففي الذين وعدهم بال�س%ار وال�لك وهو الويل، بقوله: { ال;ذ,ين% إ,ذ�ا

 اك/ت%ال!وا ع%ل�ى الن)اس, } أي: من الناس { ي%س4ت%و4ف!ون� } أي: يأخذون حقهم بالواف والزائد، { و%إ,ذ�ا ك�ال!وه6م
 أ�و4 و%ز%ن6وه6م4 ي6خ4س,ر6ون� } أي: ينقصون. والحسن أن يعل "كالوا" و "وزنوا" متعديا، ويكون هم ف مل

 نصب، ومنهم من يعلها ضميا مؤكدا للمستتر ف قوله: "كالوا" و "وزنوا"، ويذف الفعول لدللة
الكلم عليه، وكلها متقارب.

 وقد أمر ال-تعال-بالوفاء ف الكيل واليزان، فقال: { و%أ�و4ف!وا ال/ك�ي4ل� إ,ذ�ا ك,ل/ت6م4 و%ز,ن6وا ب,ال/ق,س4ط�اس
 ]، وقال: { و%أ�و4ف!وا ال/ك�ي4ل� و%ال/م,يز%ان� ب,ال/ق,س4ط, ل35ال/م6س4ت%ق,يم, ذ�ل,ك% خ%ي4ر~ و%أ�ح4س%ن6 ت%أ/و,يل } [السراء: 

 ]، وقال: { و%أ�ق,يم6وا ال/و%ز4ن� ب,ال/ق,س4ط, و%ل ت6خ4س,ر6وا ال/م,يز%ان� }152ن6ك�لæف6 ن%ف/سEا إ,ل و6س4ع%ه%ا } [النعام: 
]. وأهلك ال قوم شعيب ود%م)رهم على ما كانوا يبخسون الناس ف الكيال واليزان .9[الرحن: 
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 ث قال تعال متوعدا لم: { أ�ل ي%ظ!نÀ أ!ول�ئ,ك% أ�ن)ه6م4 م%ب4ع6وث!ون� ل,ي%و4مc ع%ظ,يمc } ؟ أي: أما ياف6 أولئك من
 البعث والقيام بي ي%د%ي من يعلم السرائر والضمائر، ف يوم عظيم الول، كثي الفزع، جليل الطب،

من خسر فيه أدخل نارا حامية؟
 وقوله: { ي%و4م% ي%ق!وم6 الن)اس6 ل,ر%́ب ال/ع%ال�م,ي% } أي: يقومون حفاة عراة غ!رل ف موقف صعب ح%رج ضيق

ضن%ك على الرم، ويغشاهم من أمر ال-ما ت%ع4جز6 القوى والواس عنه.
 قال المام مالك: عن نافع، عن ابن عمر أن النب صلى ال عليه وسلم قال: " { ي%و4م% ي%ق!وم6 الن)اس6 ل,ر%ب

ال/ع%ال�م,ي% } حت يغيب أحدهم ف رشحه إل أنصاف أذنيه".
 رواه البخاري، من حديث مالك وعبد ال بن عون، كلها عن نافع، به . ورواه مسلم من الطريقي

 أيضا. وكذلك رواه صال [وثابت بن كيسان]  وأيوب بن يي، وعبد ال وعبيد ال ابنا عمر، وممد
بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، به .

 ولفظ المام أحد: حدثنا يزيد، أخبنا ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: سعت رسول ال صلى ال
 عليه وسلم يقول: :" { ي%و4م% ي%ق!وم6 الن)اس6 ل,ر%́ب ال/ع%ال�م,ي% } لعظ�مة الرحن عز وجل يوم القيامة، حت إن

العرق% لي6لج,م6 الرجال� إل أنصاف آذانم" .
 حديث آخر: قال المام أحد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ابن البارك، عن عبد الرحن بن يزيد

 بن جابر، حدثن سليم بن عامر، حدثن القداد-يعن ابن السود الكندي-قال: سعت رسول ال صلى
 ال عليه وسلم يقول: "إذا كان يوم6 القيامة أدن,ي%ت الشمس من العباد، حت تكون قيد% ميل أو ميلي،

 قال: فتصهرهم الشمس، فيكونون ف الع%رق كق�د4ر أعمالم، منهم من يأخذه إل ع%ق,بيه، ومنهم من
يأخذه إل ركبتيه، ومنهم من يأخذه إل ح%ق/و%يه، ومنهم من يلجمه إلاما".

 رواه مسلم، عن الكم بن موسى، عن يي بن حزة-والترمذي، عن سويد، عن ابن البارك-كلها
عن ابن جابر، به .

 ابن صال: أنحديث آخر: قال المام أحد: حدثنا السن بن س%و)ار، حدثنا الليث بن سعد، عن معاوية 
 أبا عبد الرحن حدثه، عن أب أمامة: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "تدنو الشمس يوم القيامة

 على قدر ميل، ويزاد ف حرها كذا وكذا، تغلي منها الوام كما تغلي القدور، ي6عر%قون فيها على قدر
 خطاياهم، منهم من يبلغ إل كعبيه، ومنهم من يبلغ إل ساقيه، ومنهم من يبلغ إل وسطه، ومنهم من

يلجمه العرق". انفرد به أحد .
 حديث آخر: قال المام أحد: حدثنا حسن، حدثنا ابن ل�ه,يعة، حدثنا أبو ع6ش)انة ح%ي بن ي6ؤم,ن6، أنه سع

 عقبة بن عامر يقول: سعت6 رسول صلى ال عليه وسلم يقول: "تدنو الشمس من الرض فيعرق
 الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه ع%ق,بيه، ومنهم من يبلغ إل نصف الساق، ومنهم من يبلغ إل ركبتيه،
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ومنهم من يبلغ الع%ج6ز، ومنهم من يبلغ الاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ وسط فيه-
 وأشار بيده فألمها فاه، رأيت رسول ال صلى ال عليه وسلم يشي هكذا-ومنهم من يغطيه عرقه".

وضرب بيده إشارة. انفرد به أحد .
 وف حديث: أنم يقومون سبعي سنة ل يتكلمون. وقيل: يقومون ثلثائة سنة. وقيل: يقومون أربعي
 ألف سنة. ويقضى بينهم ف مقدار عشرة  آلف سنة، كما ف صحيح مسلم عن أب ه6ر%يرة مرفوعا:

"ف يوم كان مقداره خسي ألف سنة" .
 وقد قال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا أبو عون الزيادي، أخبنا عبد السلم بن ع%ج4لن، سعت أبا
 يزيد الدن، عن أب هريرة قال: قال النب  صلى ال عليه وسلم لبشي الغفاري: "كيف أنت صانع ف

 يوم يقوم الناس فيه ثلثائة سنة لرب العالي، من أيام الدنيا، ل يأتيهم فيه خب من السماء ول يؤمر فيه
 بأمر؟". قال بشي: الستعان ال. قال: "فإذا أويت إل فراشك فتعوذ بال من ك�ر4ب يوم القيامة، وسوء

الساب".
ورواه ابن جرير من طريق عبد السلم، به .

وف سنن أب داود: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يتعوذ بال من ضيق القام يوم القيامة .
 وعن ابن مسعود: يقومون أربعي سنة رافعي رءوسهم إل السماء، ل يكلمهم أحد، قد ألم العرق

ب%ر�هم وفاجرهم.
وعن ابن عمر: يقومون مائة سنة. رواها ابن جرير.

وف سنن أب داود والنسائي وابن ماجة، من حديث زيد بن الباب، عن معاوية بن
 عن أزهر بن سعيد الواري، عن عاصم بن حيد، عن عائشة: أن رسول ال صلى ال عليه صال،

 وسلم كان يفتتح قيام الليل: يكب عشرا، ويمد عشرا، ويسبح عشرا، ويستغفر عشرا، ويقول:
"اللهم اغفر ل واهدن، وارزقن وعافن". ويتعوذ من ضيق القام يوم القيامة .

) cف,ي س,́جي�ل إ,ن; ك,ت%اب% ال/ف!ج)ار, ل�د4ر%اك% م%ا س,́جي~ (7{ ك�و%ي4ل9) ك,ت%اب~ م%ر4ق!وم~ (8) و%م%ا أ ( 
) و%م%ا ي6ك�ذæب6 ب,ه, إ,ل ك!لð م6ع4ت%دc أ�ث,يمc (11) ال;ذ,ين% ي6ك�ذæب6ون� ب,ي%و4م, ال́دين, (10ي%و4م%ئ,ذc ل,ل/م6ك�ذæب,ي% (

 ) ك�ل ب%ل/ ر%ان� ع%ل�ى ق!ل!وب,ه,م4 م%ا ك�ان6وا13) إ,ذ�ا ت6ت4ل�ى ع%ل�ي4ه, آي%ات6ن%ا ق�ال� أ�س%اط,ي6 الو)ل,ي% (12
 )16) ث!م) إ,ن)ه6م4 ل�ص%ال!و ال/ج%ح,يم, (15) ك�ل إ,ن)ه6م4 ع%ن4 ر%́به,م4 ي%و4م%ئ,ذc ل�م%ح4ج6وب6ون� (14ي%ك/س,ب6ون� (

) }17ث!م) ي6ق�ال! ه%ذ�ا ال;ذ,ي ك!ن4ت6م4 ب,ه, ت6ك�ذæب6ون� (
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 يقول: حقا { إ,ن; ك,ت%اب% ال/ف!ج)ار, ل�ف,ي س,́جيc } أي: إن مصيهم ومأواهم لفي سجي-فعيل من الس)جن،
 وهو الضيق-كما يقال: فس�يق وشر�يب وخÓي وسكÓي، ونو ذلك. ولذا عظم أمره فقال: { و%م%ا أ�د4ر%اك

م%ا س,́جي~ } ؟ أي: هو أمر عظيم، وسجن مقيم وعذاب أليم.
 ث قد قال قائلون: هي تت الرض السابعة. وقد تقدم ف حديث الباء بن عازب، ف حديثه الطويل:

يقول ال عز وجل ف روح الكافر: اكتبوا كتابه ف سجي.
وسجي: هي تت الرض السابعة. وقيل: صخرة تت السابعة خضراء. وقيل: بئر ف جهنم.

 وقد روى ابن جرير ف ذلك حديثا غريبا منكرا ل يصح فقال: حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي،
 حدثنا مسعود بن موسى بن م6شكان الواسطي، حدثنا ن%صر بن خ6ز%ية الواسطي، عن شعيب بن صفوان،
 عن ممد بن كعب القرظي، عن أب هريرة، عن النب صلى ال عليه وسلم قال: "الفلق: جب ف جهنم

مغطى، وأما سجي فمفتوح" .
 والصحيح أن "سجينا" مأخوذ من الس)جن، وهو الضيق، فإن الخلوقات كل ما تسافل منها ضاق،

 وكل ما تعال منها اتسع، فإن الفلك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه، وكذلك
 الرضون كل واحدة أوسع من الت دونا، حت ينتهي السفول الطلق والل الضيق إل الركز ف

 وسط الرض السابعة. ولا كان مصي الفجار إل جهنم وهي أسفل السافلي، كما قال تعال: { ث!م
 ]. وقال هاهنا: { ك�ل إ,ن6، 5ر%د%د4ن%اه6 أ�س4ف�ل� س%اف,ل,ي% إ,ل ال;ذ,ين% آم%ن6وا و%ع%م,ل!وا الص)ال,ح%ات, } [التي]: 

 { و%إ,ذ�ا أ!ل/ق!واك,ت%اب% ال/ف!ج)ار, ل�ف,ي س,́جيc و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا س,́جي~ } وهو يمع الضيق والسفول، كما قال: 
].13م,ن4ه%ا م%ك�انEا ض%́يقbا م6ق�ر)ن,ي% د%ع%و4ا ه6ن%ال,ك% ث!ب6ورEا } [الفرقان: 

 وقوله: { ك,ت%اب~ م%ر4ق!وم~ } ليس تفسيا لقوله: { و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا س,́جي~ } وإنا هو تفسي  لا كتب لم من
 الصي إل سجي، أي: مرقوم مكتوب مفروغ منه، ل يزاد فيه أحد ول ينقص منه أحد؛ قاله ممد بن

كعب القرظي.
 ث قال: { و%ي4ل¿ ي%و4م%ئ,ذc ل,ل/م6ك�ذæب,ي% } أي: إذا صاروا يوم القيامة إل ما أوعدهم ال من الس)جن والعذاب
 الهي. وقد تقدم الكلم على قوله: { و%ي4ل¿ } با أغن عن إعادته، وأن الراد من ذلك اللك والدمار،
 كما يقال: ويل لفلن. وكما جاء ف السند والسنن من رواية ب%ه4ز بن حكيم بن معاوية بن ح%ي%دة، عن

 أبيه، عن جده قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ويل للذي ي6ح%́دث فيكذب، ليضح,ك% الناس،
ويل له، ويل له" .

 ث قال تعال مفسرا للمكذبي الفجار الكفرة: { ال;ذ,ين% ي6ك�ذæب6ون� ب,ي%و4م, ال́دين, } أي: ل يصدقون بوقوعه،
 ول يعتقدون كونه، ويستبعدون أمره. قال ال تعال: { و%م%ا ي6ك�ذæب6 ب,ه, إ,ل ك!لð م6ع4ت%دc أ�ث,يمc } أي: معتد ف

 أفعاله؛ من تعاطي الرام والاوزة ف تناول الباح والثيم  ف أقواله: إن حدث كذب، وإن وعد
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أخلف، وإن خاصم فجر .
 وقوله: { إ,ذ�ا ت6ت4ل�ى ع%ل�ي4ه, آي%ات6ن%ا ق�ال� أ�س%اط,ي6 الو)ل,ي% } أي: إذا سع كلم ال من الرسول، يكذب به،

 ويظن به ظن السوء، فيعتقد أنه مفتعل مموع من كتب الوائل، كما قال تعال: { و%إ,ذ�ا ق,يل� ل�ه6م4 م%اذ�ا
 ]، وقال: { و%ق�ال!وا أ�س%اط,ي6 الو)ل,ي% اك/ت%ت%ب%ه%ا ف�ه,ي% ت6م4ل�ى24أ�نزل� ر%بÀك!م4 ق�ال!وا أ�س%اط,ي6 الو)ل,ي% } [النحل: 

 ]، قال ال تعال: { ك�ل ب%ل/ ر%ان� ع%ل�ى ق!ل!وب,ه,م4 م%ا ك�ان6وا ي%ك/س,ب6ون� }5ع%ل�ي4ه, ب6ك/ر%ةb و%أ�ص,يل } [الفرقان: 
 أي: ليس المر كما زعموا ول كما قالوا، إن هذا القرآن أساطي الولي، بل هو كلم ال ووحيه

 وتنيله على رسوله صلى ال عليه وسلم، وإنا حجب قلوبم عن اليان به ما عليها من الر)ي4ن الذي قد
 لبس قلوبم من كثرة الذنوب والطايا؛ ولذا قال تعال: { ك�ل ب%ل/ ر%ان� ع%ل�ى ق!ل!وب,ه,م4 م%ا ك�ان6وا

ي%ك/س,ب6ون� } والرين يعتري قلوب% الكافرين، والغيم للبرار، والغي للمقربي.
 وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق، عن ممد بن ع%ج4لن، عن القعقاع بن

 حكيم، عن أب صال، عن أب هريرة، عن النب صلى ال عليه وسلم قال: "إن العبد إذا أذنب ذنبا
 كانت نكتة سوداء ف قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت، فذلك قول ال: { ك�ل ب%ل/ ر%ان

ع%ل�ى ق!ل!وب,ه,م4 م%ا ك�ان6وا ي%ك/س,ب6ون� } .
 وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظ النسائي: "إن العبد إذا أخطأ خطيئة ن6ك,ت ف قلبه نكتة، فإن هو

 ال: { ك�ل ب%ل نزع واستغفر وتاب ص6ق,ل قلبه، فإن عاد زيد فيها حت تعلو قلبه، فهو الران الذي قال
ر%ان� ع%ل�ى ق!ل!وب,ه,م م)ا ك�ان6وا ي%ك/س,ب6ون� }

 وقال أحد :حدثنا صفوان بن عيسى، أخبنا ابن ع%ج4لن، عن القعقاع بن حكيم، عن أب صال، عن
 أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "إن الؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء ف قلبه،

 فإن تاب ونزع واستغفر ص6ق,ل قلبه، فإن زاد زادت حت تعلو قلبه، وذاك الران الذي ذكر ال ف
القرآن: { ك�ل ب%ل/ ر%ان� ع%ل�ى ق!ل!وب,ه,م4 م%ا ك�ان6وا ي%ك/س,ب6ون� } " .

 وقال السن البصري :هو الذنب على الذنب، حت يعمى القلب، فيموت. وكذا قال ماهد ابن جب
وقتادة، وابن زيد، وغيهم .

 وقوله: { ك�ل إ,ن)ه6م4 ع%ن4 ر%́به,م4 ي%و4م%ئ,ذc ل�م%ح4ج6وب6ون� } أي: لم يوم القيامة م%نل¿ ونزل سجي، ث هم يوم
القيامة مع  ذلك مجوبون عن رؤية ربم وخالقهم.

قال المام أبو عبد ال الشافعي: [ف] هذه الية دليل على أن الؤمني يرونه عز وجل يومئذ .
 وهذا الذي قاله المام الشافعي، رحه ال، ف غاية السن، وهو استدلل بفهوم هذه الية، كما دل

 ]. وكما دلت على23، 22عليه منطوق قوله: { و6ج6وه~ ي%و4م%ئ,ذc ن%اض,ر%ة¿ إ,ل�ى ر%́به%ا ن%اظ,ر%ة¿ } [القيامة: 
 ذلك الحاديث الصحاح  التواترة ف رؤية الؤمني ربم عز وجل ف الدار الخرة، رؤية بالبصار ف
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ع%ر%صات القيامة، وف روضات النان الفاخرة.
 وقد قال ابن جرير [ممد بن عمار الرازي]  : حدثنا أبو معمر الن4ق�ري�، حدثنا عبد الوارث ابن سعيد،

 عن عمرو بن عبيد، عن السن ف قوله: { ك�ل إ,ن)ه6م4 ع%ن4 ر%́به,م4 ي%و4م%ئ,ذc ل�م%ح4ج6وب6ون� } قال: يكشف
 الجاب، فينظر إليه الؤمنون والكافرون، ث يجب عنه الكافرون وينظر إليه الؤمنون. ك!لÓ يوم غدوة

وعشية-أو كلما هذا معناه.
 قوله: { ث!م) إ,ن)ه6م4 ل�ص%ال!و ال/ج%ح,يم, } أي: ث هم مع هذا الرمان عن رؤية الرحن من أهل النيان، { ث!م

 ي6ق�ال! ه%ذ�ا ال;ذ,ي ك!ن4ت6م4 ب,ه, ت6ك�ذæب6ون� } أي: يقال لم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ، والتصغي
والتحقي .

 )20) ك,ت%اب~ م%ر4ق!وم~ (19) و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ع,لæيÀون� (18{ ك�ل إ,ن; ك,ت%اب% الب4ر%ار, ل�ف,ي ع,لǽيي% (
 ) ت%ع4ر,ف6 ف,ي23) ع%ل�ى الر%ائ,ك, ي%ن4ظ!ر6ون� (22) إ,ن; الب4ر%ار% ل�ف,ي ن%ع,يمc (21ي%ش4ه%د6ه6 ال/م6ق�ر)ب6ون� (

 ) خ,ت%ام6ه6 م,س4ك~ و%ف,ي ذ�ل,ك25) ي6س4ق�و4ن� م,ن4 ر%ح,يقc م%خ4ت6ومc (24و6ج6وه,ه,م4 ن%ض4ر%ة� الن)ع,يم, (
) }28) ع%ي4نEا ي%ش4ر%ب6 ب,ه%ا ال/م6ق�ر)ب6ون� (27) و%م,ز%اج6ه6 م,ن4 ت%س4ن,يمc (26ف�ل/ي%ت%ن%اف�س, ال/م6ت%ن%اف,س6ون� (

 يقول تعال: حقا { إ,ن; ك,ت%اب% الب4ر%ار, } وهم بلف الفجار، { ل�ف,ي ع,لǽيي% } أي: مصيهم إل عليي،
وهو بلف سجي.

 قال العمش، عن ش%مر بن عطية، عن هلل بن ي%س%اف قال: سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر عن
 سجي، قال: هي الرض السابعة، وفيها أرواح الكفار. وسأله عن ع,لÓيي فقال: هي السماء السابعة،

وفيها أرواح الؤمني. وهكذا قال غي واحد: إنا السماء السابعة.
وقال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس ف قوله: { ك�ل إ,ن; ك,ت%اب% الب4ر%ار, ل�ف,ي ع,لǽيي% } يعن: النة.

وف رواية الع%وف، عنه: أعمالم ف السماء عند ال. وكذا قال الضحاك.
وقال قتادة: عليون: ساق العرش اليمن. وقال غيه: عليون عند سدرة النتهى.

 والظاهر: أن عليي مأخوذ من العلو، وكلما عل الشيء وارتفع عظم واتسع؛ ولذا قال معظما أمره
 ومفخما شأنه: { و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ع,لæيÀون } ث قال مؤكدا لا كتب لم: { ك,ت%اب~ م%ر4ق!وم~ ي%ش4ه%د6ه

ال/م6ق�ر)ب6ون� } وهم اللئكة، قاله قتادة.
وقال العوف، عن ابن عباس: يشهده من كل ساء مقربوها .

 ث قال تعال: { إ,ن; الب4ر%ار% ل�ف,ي ن%ع,يمc } أي: يوم القيامة هم ف نعيم مقيم، وجنات فيها فضل عميم،
 { ع%ل�ى الر%ائ,ك, } وهي: السرر تت ال,ج%ال، { ي%ن4ظ!ر6ون� } قيل: معناه: ينظرون ف م6لكهم وما أعطاهم
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 ال من الي والفضل الذي ل ينقضي ول يبيد. وقيل: معناه { ع%ل�ى الر%ائ,ك, ي%ن4ظ!ر6ون� } إل ال عز
 وجل. وهذا مقابله  لا و6صف به أولئك الفجار: { ك�ل إ,ن)ه6م4 ع%ن4 ر%́به,م4 ي%و4م%ئ,ذc ل�م%ح4ج6وب6ون� } فذكر عن
 هؤلء أنم يباحون النظر إل ال عز وجل وهم على سررهم وفرشهم، كما تقدم ف حديث ابن عمر:

 "إن أدن أهل النة منلة لن ينظر ف ملكه مسية ألفى سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أعله لن
ينظر إل ال ف اليوم مرتي" .

 وقوله: { ت%ع4ر,ف6 ف,ي و6ج6وه,ه,م4 ن%ض4ر%ة� الن)ع,يم, } أي: تعرف إذا نظرت إليهم ف وجوههم نضرة النعيم،
أي: صفة الترافة والشمة والسرور وال́دعة والرياسة؛ ما هم فيه من النعيم العظيم .

 وقوله: { ي6س4ق�و4ن� م,ن4 ر%ح,يقc م%خ4ت6ومc } أي: يسقون من خر من النة. والرحيق: من أساء المر. قاله
ابن مسعود، وابن عباس، وماهد، والسن، وقتادة، وابن زيد.

 قال المام أحد: حدثنا حسن، حدثنا زهي، عن سعد  أب الاهد الطائي، عن عطية بن سعد العوف،
 مؤمنا شربةعن أب سعيد الدري-أراه قد رفعه إل النب صلى ال عليه وسلم-قال: "أيا مؤمن سقى 

 على ظمأ، سقاه ال تعال يوم القيامة من الرحيق الختوم. وأيا مؤمن أطعم مؤمنا على جوع، أطعمه ال
من ثار النة. وأيا مؤمن كسا مؤمنا ثوبا على ع6ري، كساه ال من خ6ضر النة" .

وقال ابن مسعود ف قوله: { خ,ت%ام6ه6 م,س4ك~ } أي: خلطه مسك.
 وقال العوف، عن ابن عباس: طيب ال لم المر، فكان آخر شيء جعل فيها مسك، خ6ت,م بسك.

وكذا قال قتادة والضحاك.
وقال إبراهيم والسن: { خ,ت%ام6ه6 م,س4ك~ } أي: عاقبته مسك.

 وقال ابن جرير: حدثنا ابن حيد، حدثنا يي بن واضح، حدثنا أبو حزة، عن جابر، عن عبد الرحن بن
 سابط، عن أب الدرداء: { خ,ت%ام6ه6 م,س4ك~ } قال: شراب أبيض مثل الفضة، يتمون به شرابم. ولو أن

رجل من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ث أخرجها، ل يبق ذو روح إل وجد طيبها .
وقال ابن أب ن%ج,يح، عن ماهد: { خ,ت%ام6ه6 م,س4ك~ } قال: طيبه مسك.

 وقوله: { و%ف,ي ذ�ل,ك% ف�ل/ي%ت%ن%اف�س, ال/م6ت%ن%اف,س6ون� } أي: وف مثل هذا الال فليتفاخر التفاخرون، وليتباهى
].61ويكاثر  ويستبق إل مثله الستبقون. كقوله: { ل,م,ث/ل, ه%ذ�ا ف�ل/ي%ع4م%ل, ال/ع%ام,ل!ون� } [الصافات: 

 وقوله: { و%م,ز%اج6ه6 م,ن4 ت%س4ن,يمc } أي: ومزاج هذا الرحيق الوصوف من تسنيم، أي: من شراب يقال له
 تسنيم، وهو أشرف شراب أهل النة وأعله. قاله أبو صال والضحاك؛ ولذا قال: { ع%ي4نEا ي%ش4ر%ب6 ب,ه%ا
 ال/م6ق�ر)ب6ون� } أي: يشربا القربون ص,ر4فbا، وت6مز%ج6 لصحاب اليمي م%زجEا. قاله ابن مسعود، وابن عباس،

ومسروق، وقتادة، وغيهم .
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 )30) و%إ,ذ�ا م%رÀوا ب,ه,م4 ي%ت%غ%ام%ز6ون� (29{ إ,ن; ال;ذ,ين% أ�ج4ر%م6وا ك�ان6وا م,ن% ال;ذ,ين% آم%ن6وا ي%ض4ح%ك!ون� (
 ) و%م%ا32) و%إ,ذ�ا ر%أ�و4ه6م4 ق�ال!وا إ,ن; ه%ؤ6لء, ل�ض%الðون� (31و%إ,ذ�ا ان4ق�ل�ب6وا إ,ل�ى أ�ه4ل,ه,م6 ان4ق�ل�ب6وا ف�ك,ه,ي% (

 )  ع%ل�ى الر%ائ,ك34) ف�ال/ي%و4م% ال;ذ,ين% آم%ن6وا م,ن% ال/ك!ف;ار, ي%ض4ح%ك!ون� (33أ!ر4س,ل!وا ع%ل�ي4ه,م4 ح%اف,ظ,ي% (
) }36) ه%ل/ ث!́وب% ال/ك!ف;ار6 م%ا ك�ان6وا ي%ف/ع%ل!ون� (35ي%ن4ظ!ر6ون� (

 يب تعال عن الرمي أنم كانوا ف الدار الدنيا يضحكون من الؤمني، أي: يستهزئون بم ويتقرونم
 وإذا مروا بالؤمني يتغامزون عليهم، أي :متقرين لم، { و%إ,ذ�ا ان4ق�ل�ب6وا إ,ل�ى أ�ه4ل,ه,م6 ان4ق�ل�ب6وا ف�ك,ه,ي% } أي:

 أي: مهما طلبوا وجدوا، ومع إذا انقلب، أي: رجع هؤلء الرمون إل منازلم، انقلبوا إليها فاكهي،
 هذا ما شكروا نعمة ال عليهم، بل اشتغلوا بالقوم الؤمني يتقرونم ويسدونم، { و%إ,ذ�ا ر%أ�و4ه6م4 ق�ال!وا
 إ,ن; ه%ؤ6لء, ل�ض%الðون } أي: لكونم على غي دينهم، قال ال تعال: { و%م%ا أ!ر4س,ل!وا ع%ل�ي4ه,م4 ح%اف,ظ,ي } أي:
 وما ب6عث هؤلء الرمون  حافظي على هؤلء الؤمني ما يصدر من أعمالم وأقوالم، ول كلفوا بم؟

 فلم اشتغلوا بم وجعلوهم نصب أعينهم، كما قال تعال: { ق�ال� اخ4س%ئ!وا ف,يه%ا و%ل ت6ك�لæم6ون, إ,ن)ه6 ك�ان
 ف�ر,يق~ م,ن4 ع,ب%اد,ي ي%ق!ول!ون� ر%ب)ن%ا آم%ن)ا ف�اغ/ف,ر4 ل�ن%ا و%ار4ح%م4ن%ا و%أ�ن4ت% خ%ي4ر6 الر)اح,م,ي% ف�ات)خ%ذ/ت6م6وه6م4 س,خ4ر,̀يا ح%ت)ى

 أ�ن4س%و4ك!م4 ذ,ك/ر,ي و%ك!ن4ت6م4 م,ن4ه6م4 ت%ض4ح%ك!ون� إ,́ني ج%ز%ي4ت6ه6م6 ال/ي%و4م% ب,م%ا ص%ب%ر6وا أ�ن)ه6م4 ه6م6 ال/ف�ائ,ز6ون� } [الؤمنون:
108- 111.[

 ولذا قال هاهنا: { ف�ال/ي%و4م% } يعن: يوم القيامة { ال;ذ,ين% آم%ن6وا م,ن% ال/ك!ف;ار, ي%ض4ح%ك!ون� } أي: ف مقابلة ما
 ضحك بم أولئك، { ع%ل�ى الر%ائ,ك, ي%ن4ظ!ر6ون� } أي: إل ال عز وجل، ف مقابلة من زعم فيهم أنم

ضالون، ليسوا بضالي، بل هم من أولياء ال القربي، ينظرون إل ربم ف دار كرامته.
 وقوله: { ه%ل/ ث!́وب% ال/ك!ف;ار6 م%ا ك�ان6وا ي%ف/ع%ل!ون� } ؟ أي: هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به

الؤمني من الستهزاء والتنقص أم ل؟ يعن: قد جوزوا أوفر الزاء وأته وأكمله.
آخر [تفسي سورة]  "الطففي".
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تفسي سورة النشقاق
وهي مكية.

 قال مالك، عن عبد ال بن يزيد، عن أب سلمة: أن أبا هريرة قرأ بم: " إ,ذ�ا الس)م%اء· ان4ش%ق;ت4 " فسجد
 فيها، فلما انصرف أخبهم أن رسول ال صلى ال عليه وسلم سجد فيها. رواه مسلم والنسائي، من

طريق مالك، به .
 وقال البخاري: حدثنا أبو النعمان، حدثنا معتمر، عن أبيه، عن بكر، عن أب رافع قال: صليت مع أب

 ه6ر%يرة العتمة فقرأ: " إ,ذ�ا الس)م%اء· ان4ش%ق;ت4 " فسجد، فقلت له، قال: سجدت6 خلف أب القاسم صلى ال
عليه وسلم فل أزال أسجد با حت ألقاه.

 ورواه أيضا عن مسدد، عن معتمر، به. ث رواه عن مسدد، عن يزيد بن ز6ر%يع، عن التيمي، عن بكر،
 عن أب رافع، فذكره  وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق، عن سليمان بن ط,ر4خان التيمي، به

 وقد روى مسلم وأهل السنن من حديث سفيان بن ع6ي%ينة-زاد الن)سائي: وسفيان الثوري-كلها عن
 أيوب بن موسى، عن عطاء بن ميناء، عن أب هريرة قال: سجدنا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم ف

" إ,ذ�ا الس)م%اء· ان4ش%ق;ت4 " و " اق/ر%أ/ ب,اس4م, ر%́بك% ال;ذ,ي خ%ل�ق% "  .

بسم ال الرحن الرحيم
 ) و%أ�ل/ق�ت4 م%ا ف,يه%ا3) و%إ,ذ�ا الر4ض6 م6د)ت4 (2) و%أ�ذ,ن%ت4 ل,ر%́به%ا و%ح6ق;ت4 (1{ إ,ذ�ا الس)م%اء· ان4ش%ق;ت4 (

 ) ي%ا أ�يÀه%ا الن4س%ان! إ,ن)ك% ك�اد,ح~ إ,ل�ى ر%́بك% ك�د4حEا ف�م6لق,يه5) و%أ�ذ,ن%ت4 ل,ر%́به%ا و%ح6ق;ت4 (4و%ت%خ%ل;ت4 (
 ) و%ي%ن4ق�ل,ب6 إ,ل�ى أ�ه4ل,ه8) ف�س%و4ف% ي6ح%اس%ب6 ح,س%ابEا ي%س,يEا (7) ف�أ�م)ا م%ن4 أ!وت,ي% ك,ت%اب%ه6 ب,ي%م,ين,ه, (6(

 ) و%ي%ص4ل�ى11) ف�س%و4ف% ي%د4ع6و ث!ب6ورEا (10) و%أ�م)ا م%ن4 أ!وت,ي% ك,ت%اب%ه6 و%ر%اء" ظ�ه4ر,ه, (9م%س4ر6ورEا (
)14) إ,ن)ه6 ظ�ن) أ�ن/ ل�ن4 ي%ح6ور% (13) إ,ن)ه6 ك�ان� ف,ي أ�ه4ل,ه, م%س4ر6ورEا (12س%ع,يEا (

) }15 ب%ل�ى إ,ن; ر%ب)ه6 ك�ان� ب,ه, ب%ص,يEا (

 وأطاعتيقول تعال: { إ,ذ�ا الس)م%اء· ان4ش%ق;ت4 } وذلك يوم القيامة، { و%أ�ذ,ن%ت4 ل,ر%́به%ا } أي: استمعت لربا 
 أمره فيما أمرها به من النشقاق { و%ح6ق;ت4 } أي: وحق لا أن تطيع أمره؛ لنه العظيم الذي ل ي6مان%ع

ول يغالب، بل قد قهر كلÓ شيء وذل له كل شيء.
ث قال: { و%إ,ذ�ا الر4ض6 م6د)ت4 } أي: ب6سطت وفرشت و%و6́سع%ت.
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 قال ابن جرير، رحه ال: حدثنا ابن عبد العلى، حدثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهري، عن علي بن
 السي: أن النب صلى ال عليه وسلم قال: "إذا كان يوم6 القيامة م%د) ال الرض م%د) الدي حت ل

 يكون لبشر من الناس إل موضع قدميه، فأكون أول من يدعى، وجبيل عن يي الرحن، وال ما رآه
 قبلها، فأقول: يا رب، إن هذا أخبن أنك أرسلته إل؟ فيقول ال عز وجل: صدق. ث أشفع فأقول: يا

رب، عبادك عبدوك ف أطراف الرض. قال: وهو القام المود" .
 وقوله: { و%أ�ل/ق�ت4 م%ا ف,يه%ا و%ت%خ%ل;ت4 } أي: ألقت ما ف بطنها من الموات، وتلت منهم. قاله ماهد،

وسعيد، وقتادة، { و%أ�ذ,ن%ت4 ل,ر%́به%ا و%ح6ق;ت4 } كما تقدم.
 وقوله: { ي%ا أ�يÀه%ا الن4س%ان! إ,ن)ك% ك�اد,ح~ إ,ل�ى ر%́بك% ك�د4حEا } أي: ساع إل ربك سعيا، وعامل عمل

 { ف�م6لق,يه, } ث إنك ستلقى ما عملت% من خي أو شر. ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي، عن
 السن بن أب جعفر، عن أب الزبي، عن جابر قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "قال جبيل:

يا ممد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملقيه" .
 ومن الناس من يعيد الضمي على قوله: { ر%́بك } أي: فملق  ربك، ومعناه: فيجازيك بعملك

ويكافئك على سعيك. وعلى هذا فكل القولي متلزم.
 قال العوف، عن ابن عباس: { ي%ا أ�يÀه%ا الن4س%ان! إ,ن)ك% ك�اد,ح~ إ,ل�ى ر%́بك% ك�د4حEا } يقول: تعمل عمل تلقى ال

به، خيا كان أو شرا.
 وقال قتادة: { ي%ا أ�يÀه%ا الن4س%ان! إ,ن)ك% ك�اد,ح~ إ,ل�ى ر%́بك% ك�د4حEا } إن كدحك-يا ابن آدم-لضعيف، فمن

استطاع أن يكون كدحه ف طاعة ال فليفعل، ول قوة إل بال.
 ث قال: { ف�أ�م)ا م%ن4 أ!وت,ي% ك,ت%اب%ه6 ب,ي%م,ين,ه, ف�س%و4ف% ي6ح%اس%ب6 ح,س%ابEا ي%س,يEا } أي: سهل بل تعسي، أي: ل

يقق عليه ج%ميع6 دقائق أعماله؛ فإن من حوسب كذلك يهلك  ل مالة.
 قال المام أحد: حدثنا إساعيل، أخبنا أيوب، عن عبد ال بن أب م6ل�ي4كة، عن عائشة قالت: قال رسول

 ال صلى ال عليه وسلم: "من ن6و,قش الساب ع6ذæب". قالت: فقلت: أليس قال ال: { ف�س%و4ف
 ي6ح%اس%ب6 ح,س%ابEا ي%س,يEا } ؟ ، قال: "ليس ذاك بالساب ولكن ذلك الع%ر4ض، من نوقش الساب يوم

القيامة عذب".
وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير، من حديث أيوب السختيان، به 

 وقال ابن جرير: حدثنا ابن و%ك,يع، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا أبو عامر ال�ر%از، عن ابن أب م6ل�ي4كة،
 عن عائشة قالت: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "إنه ليس أحد ياسب يوم القيامة إل معذبا".

 فقلت: أليس ال يقول: { ف�س%و4ف% ي6ح%اس%ب6 ح,س%ابEا ي%س,يEا } ؟ ، قال: "ذاك العرض، إنه من ن6و,قش
الساب ع6ذب"، وقال بيده على إصبعه كأنه ي%نك!ت6.
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 وقد رواه أيضا عن عمرو بن علي، عن ابن أب عدي، عن أب يونس الق!ش%يي، عن ابن أب م6ل�ي4كة، عن
 القاسم، عن عائشة، فذكر الديث  أخرجاه من طريق أب يونس الق!ش%يي، واسه حات بن أب صغية

به .
 قال ابن جرير: حدثنا نصر بن علي الهضمي، حدثنا مسلم، عن الريش بن ال�́ريت أخى الزبي، عن

 ابن أب مليكة، عن عائشة قالت: من ن6و,قش الساب-أو: من ح6وس,ب -ع6ذæب%. قال: ث قالت: إنا
الساب6 اليسي6 ع%رض على ال عز وجل وهو يراهم .

 وقال أحد: حدثنا إساعيل، حدثنا ممد بن إسحاق، حدثن عبد الواحد بن حزة بن  عبد ال بن الزبي،
 عن عباد بن عبد ال بن الزبي، عن عائشة قالت: سعت6 رسول� ال صلى ال عليه وسلم يقول ف بعض
 صلته: "اللهم حاسبن حسابا يسيا". فلما انصرف قلت: يا رسول ال، ما الساب اليسي؟ قال: "أن
 ينظر ف كتابه فيتجاوز له عنه، إنه من ن6و,قش الساب% يا عائشة! يومئذ ه%ل�ك". صحيح على شرط مسلم

.
 قوله تعال: { و%ي%ن4ق�ل,ب6 إ,ل�ى أ�ه4ل,ه, م%س4ر6ورEا } أي: ويرجع إل أهله ف النة. قاله قتادة، والضحاك،

{ م%س4ر6ورEا } أي: فرحان مغتبطا با أعطاه ال عز وجل.
 وقد روى الطبان عن ثوبان-مول رسول ال صلى ال عليه وسلم-أنه قال: إنكم تعملون أعمال ل

تعرف، ويوشك العازب  أن يثوب إل أهله، فمسرور ومكظوم .
 وقوله: { و%أ�م)ا م%ن4 أ!وت,ي% ك,ت%اب%ه6 و%ر%اء" ظ�ه4ر,ه, } أي: بشماله من وراء ظهره، ت6ث/ن يده إل ورائه ويعطى
 كتابه با كذلك، { ف�س%و4ف% ي%د4ع6و ث!ب6ورEا } أي: خسارا وهلكا، { و%ي%ص4ل�ى س%ع,يEا إ,ن)ه6 ك�ان� ف,ي أ�ه4ل,ه
 م%س4ر6ورEا } أي: فرحا ل يفكر ف العواقب، ول ياف ما أمامه، فأعقبه ذلك الفرح اليسي الزن

 الطويل، { إ,ن)ه6 ظ�ن) أ�ن/ ل�ن4 ي%ح6ور% } أي: كان يعتقد أنه ل يرجع إل ال ول يعيده بعد موته. قاله ابن
 عباس، وقتادة، وغيها. وال�و4ر6: هو الرجوع. قال ال: { ب%ل�ى إ,ن; ر%ب)ه6 ك�ان� ب,ه, ب%ص,يEا } يعن: بلى

سيعيده ال كما بدأه، ويازيه على أعماله خيها وشرها، فإنه { ك�ان� ب,ه, ب%ص,يEا } أي: عليما خبيا.

 ) ل�ت%ر4ك�ب6ن) ط�ب%قbا ع%ن18) و%ال/ق�م%ر, إ,ذ�ا ات)س%ق% (17) و%الل;ي4ل, و%م%ا و%س%ق% (16{ ف�ل أ!ق/س,م6 ب,الش)ف�ق, (
) cب%ق�(19ط �ه6م4 ل ي6ؤ4م,ن6ون�م%ا ل�(20) ف �ي4ه,م6 ال/ق!ر4آن! ل ي%س4ج6د6ون�ا ق!ر,ئ% ع%ل�ب%ل, ال;ذ,ين21) و%إ,ذ ( 

 ) إ,ل ال;ذ,ين24) ف�ب%́شر4ه6م4 ب,ع%ذ�ابc أ�ل,يمc (23) و%الل;ه6 أ�ع4ل�م6 ب,م%ا ي6وع6ون� (22ك�ف�ر6وا ي6ك�ذæب6ون� (
) cي4ر6 م%م4ن6ون�ج4ر~ غ�ه6م4 أ�25آم%ن6وا و%ع%م,ل!وا الص)ال,ح%ات, ل{ (

 ر6وي عن علي، وابن عباس، وع6بادة بن الصامت، وأب ه6ر%يرة، وشداد بن أوس، وابن عمر، وممد بن
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 علي بن السي، ومكحول، وبكر بن عبد ال الزن، وب6ك�ي4ر  بن الشج، ومالك، وابن أب ذئب، وعبد
العزيز بن أب سلمة الاج%ش6ون أنم قالوا: الشفق: المرة.

وقال عبد الرزاق، عن م%ع4م%ر، عن ابن خ6ث�يم  عن ابن لبيبة، عن أب ه6ر%يرة قال: الشفق: البياض .
 فالشفق هو: حرة الفق إما قبل طلوع الشمس-كما قاله ماهد-وإما بعد غروبا-كما هو معروف

عند أهل اللغة.
 قال الليل بن أحد: الشفق: المرة من غروب الشمس إل وقت العشاء الخرة، فإذا ذهب قيل:

غاب الشفق.
 وقال الوهري: الشفق: بقية ضوء الشمس وحرت6ها ف أول الليل إل قريب من الع%تم%ة. وكذا قال

عكرمة: الشفق الذي يكون بي الغرب والعشاء.
 وف صحيح مسلم، عن عبد ال بن عمرو، عن رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه قال: "وقت الغرب

ما ل يغب الشفق" .
 قال ف ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الوهري والليل. ولكن صح عن ماهد أنه

 هذه الية: { ف�ل أ!ق/س,م6 ب,الش)ف�ق, } هو النهار كله. وف رواية عنه أيضا أنه قال: الشفق: الشمس. رواها
ابن أب حات.

وإنا حله على هذا ق�ر4نه6 بقوله تعال: { و%الل;ي4ل, و%م%ا و%س%ق% } أي: جع. كأنه أقسم بالضياء والظلم.
 وقال ابن جرير: أقسم ال بالنهار مدبرEا، وبالليل مقبل . وقال ابن جرير: وقال آخرون: الشفق اسم

للحمرة والبياض. وقالوا: هو من الضداد .
 قال ابن عباس، وماهد، والسن، وقتادة: { و%م%ا و%س%ق% } وما جع. قال قتادة: وما جع من نم ودابة.

واستشهد ابن عباس بقول الشاعر:
...م6ست%وسقات لو ت%ج,د4ن� س%ائقا 

 قد قال عكرمة: { و%الل;ي4ل, و%م%ا و%س%ق% } يقول: ما ساق من ظلمة، إذا كان الليل ذهب كل شيء إل
مأواه.

 وقوله: { و%ال/ق�م%ر, إ,ذ�ا ات)س%ق% } قال ابن عباس: إذا اجتمع واستوى. وكذا قال عكرمة، وماهد، وسعيد
بن جبي، ومسروق، وأبو صال، والضحاك، وابن زيد.

{ و%ال/ق�م%ر, إ,ذ�ا ات)س%ق% } إذا استوى. وقال السن: إذا اجتمع، إذا امتل. وقال قتادة: إذا استدار.
ومعن كلمهم: أنه إذا تكامل نوره وأبدر، جعله مقابل لليل وما وسق.

 وقوله: { ل�ت%ر4ك�ب6ن) ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } قال البخاري: أخبنا سعيد بن النضر، أخبنا ه6ش%يم، أخبنا أبو
 بشر، عن ماهد قال: قال ابن عباس: { ل�ت%ر4ك�ب6ن) ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } حال بعد حال-قال هذا نبيكم صلى
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ال عليه وسلم.
 هكذا رواه البخاري بذا اللفظ ، وهو متمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسي عن النب صلى ال
 عليه وسلم، كأنه قال: سعت هذا من نبيكم صلى ال عليه وسلم، فيكون قوله: "نبيكم" مرفوعا على
 الفاعلية من "قال" وهو الظهر، وال أعلم، كما قال أنس: ل يأت عام إل والذي بعده ش%رç منه، سعته

من نبيكم صلى ال عليه وسلم.
 وقال ابن جرير: حدثن يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ه6ش%ي4م، أخبنا أبو بشر، عن ماهد؛ أن ابن عباس
 كان يقول: { ل�ت%ر4ك�ب6ن) ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } قال: يعن نبيكم صلى ال عليه وسلم، يقول: حال بعد حال.

وهذا لفظه .
 وقال علي ابن أب طلحة، عن ابن عباس: { ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } حال بعد حال. وكذا قال عكرمة وم6ر%ة

الطÓ́يب، وماهد، والسن، والضحاك [ومسروق وأبو صال] .
 ويتمل أن يكون الراد: { ل�ت%ر4ك�ب6ن) ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } حال بعد حال. قال: هذا، يعن الراد بذا نبيكم

 صلى ال عليه وسلم، فيكون مرفوعا على أن "هذا" و "نبيكم" يكونان مبتدأ وخبا، وال أعلم. ولعل
 هذا قد يكون هو التبادر إل كثي من الرواة، كما قال أبو داود الطيالسي وغ!ن4د%ر: حدثنا شعبة، عن أب
 بشر، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس: { ل�ت%ر4ك�ب6ن) ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } قال: ممد صلى ال عليه وسلم.

 ويؤيد هذا العن قراءة! عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعامة أهل مكة والكوفة: "ل�ت%ر4ك�ب%ن�" بفتح التاء
والباء.

 قال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج، حدثنا أبو أسامة، عن إساعيل، عن الشعب: { ل�ت%ر4ك�ب6ن) ط�ب%قbا
 ع%ن4 ط�ب%قc } قال: لترك�ب يا ممد ساء بعد ساء. وهكذا ر6وي عن ابن مسعود، ومسروق، وأب العالية:

{ ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } ساء بعد ساء.
قلت: يعنون ليلة السراء.

 وقال أبو إسحاق، والسدي  عن رجل، عن ابن عباس: { ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } منل على منل. وكذا رواه
العوف، عن ابن عباس مثله-وزاد: "ويقال: أمرا بعد أمر، وحال بعد حال".

وقال السدي نفسه6: { ل�ت%ر4ك�ب6ن) ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } أعمال من قبلكم منل بعد منل.
 قلت: كأنه أراد معن الديث الصحيح: "لتركب س%ن%ن% من كان قبلكم، ح%ذ/و الق!ذ;ة بالق!ذ;ة، حت لو

دخلوا ج6حر ض%́ب لدخلتموه". قالوا: يا رسول ال، اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟"  وهذا متمل.
 وقال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة، حدثنا ابن جابر، أنه سع مكحول
يقول ف قول ال: { ل�ت%ر4ك�ب6ن) ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } قال: ف كل عشرين سنة، تدثون أمرا ل تكونوا عليه.
 وقال العمش: حدثن إبراهيم قال: قال عبد ال: { ل�ت%ر4ك�ب6ن) ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } قال: السماء تنشق ث
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تمر، ث تكون لونا بعد لون.
 وقال الثوري، عن قيس بن وهب، عن مرة، عن ابن مسعود: { ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } قال: السماء م%رة

كالدهان، ومرة تنشق.
 وروى البزار من طريق جابر العفي، عن الشعب، عن علقمة، عن عبد ال بن مسعود: { ل�ت%ر4ك�ب6ن) ط�ب%قbا

ع%ن4 ط�ب%قc } يا ممد، يعن حال بعد حال. ث قال: ورواه جابر، عن ماهد، عن ابن عباس.
 وقال سعيد بن جبي: { ل�ت%ر4ك�ب6ن) ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } قال: قوم كانوا ف الدنيا خسيس أمرهم، فارتفعوا ف

الخرة، وآخرون كانوا أشرافا ف الدنيا، فاتضعوا ف الخرة.
وقال عكرمة: { ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } حال بعد حال، فطيما بعد ما كان رضيعEا، وشيخEا بعد ما كان شابا.

 وقال السن البصري: { ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } يقول: حال بعد حال، رخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء،
وغن بعد فقر، وفقرا بعد غن، وصحة بعد سقم، وس%ق�ما بعد صحة.

وقال ابن أب حات: ذكر عن عبد ال بن زاهر: حدثن أب، عن عمرو بن ش%م,ر، عن جابر-هو العفي-
 عن ممد بن علي، عن جابر بن عبد ال قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: "إن ابن
 آدم لفي غفلة ما خ6ل,ق% له؛ إن ال إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقه، اكتب أجله، اكتب أثره،
 اكتب شقيا أو سعيدEا، ث يرتفع ذلك اللك ويبعث ال إليه م%ل�كا آخر فيحفظه حت يدرك، ث يرتفع
 ذلك اللك، ث يوكل ال به ملكي يكتبان حسناته وسيئاته، فإذا ح%ض%ره الوت6 ارتفع ذانك اللكان،
 وجاءه ملك الوت فقبض روحه، فإذا دخل قبه ر%د) الروح ف جسده، ث ارتفع ملك الوت، وجاءه

 م%ل�كا القب فامتحناه، ث يرتفعان، فإذا قامت الساعة انط عليه ملك السنات وملك السيئات، فانتشطا
 كتابا معقودا ف عنقه، ث حضرا معه: واحد~ سائقا وآخر شهيدا"، ث قال ال عز وجل: { ل�ق�د4 ك!ن4ت% ف,ي

 ] قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: { ل�ت%ر4ك�ب6ن) ط�ب%قbا ع%ن4 ط�ب%قc } قال: "حال22غ�ف/ل�ةc م,ن4 ه%ذ�ا } [ق:
 بعد حال". ث قال النب صلى ال عليه وسلم: "إن قدامكم لمرا عظيما ل ت%قدر6ونه، فاستعينوا بال

العظيم" .
هذا حديث منكر، وإسناده فيه ضعفاء، ولكن معناه صحيح، وال-سبحانه وتعال-أعلم.

 ث قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس ف هذه الية من القراء والفسرين: والصواب من التأويل
 قول من قال ل�ت%ر4ك�ب%ن� أنت-يا ممد-حال بعد حال وأمرEا بعد أمر من الش)د%ائد. والراد بذلك-وإن كان
 الطاب إل رسول ال صلى ال عليه وسلم م6و%ج)ها -ج%ميع% الناس، وأنم يلقون من شدائد يوم القيامة

وأهواله أحوال .
 وقوله: { ف�م%ا ل�ه6م4 ل ي6ؤ4م,ن6ون� و%إ,ذ�ا ق!ر,ئ% ع%ل�ي4ه,م6 ال/ق!ر4آن! ل ي%س4ج6د6ون� } أي: فماذا ينعهم من اليان بال
 ورسوله واليوم الخر؟ وما لم إذا قرأت عليهم آيات الرحن  وكلمه-وهو هذا القرآن-ل يسجدون
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إعظاما وإكرامEا واحتراما؟.
وقوله: { ب%ل, ال;ذ,ين% ك�ف�ر6وا ي6ك�ذæب6ون� } أي: من سجيتهم التكذيب والعناد والخالفة للحق.

{ و%الل;ه6 أ�ع4ل�م6 ب,م%ا ي6وع6ون� } قال ماهد وقتادة: يكتمون ف صدورهم.
{ ف�ب%́شر4ه6م4 ب,ع%ذ�ابc أ�ل,يمc } أي: فأخبهم-يا ممد-بأن ال عز وجل قد أعد لم عذابا أليما.

 وقوله { إ,ل ال;ذ,ين% آم%ن6وا و%ع%م,ل!وا الص)ال,ح%ات, } هذا استثناء منقطع، يعن لكن الذين آمنوا-أي:
بقلوبم-وعملوا الصالات بوارحهم { ل�ه6م4 أ�ج4ر~ } أي: ف الدار الخرة.

{ غ�ي4ر6 م%م4ن6ونc } قال ابن عباس: غي منقوص. وقال ماهد، والضحاك: غي مسوب.
 ]. وقال السدي:108وحاصل قولما أنه غي مقطوع، كما قال تعال: { ع%ط�اء\ غ�ي4ر% م%ج4ذ!وذc } [هود: 

قال بعضهم: { غ�ي4ر6 م%م4ن6ونc } غي منقوص. وقال بعضهم: { غ�ي4ر6 م%م4ن6ونc } عليهم.
 وهذا القول الخر عن بعضهم قد أنكره غي واحد؛ فإن ال عز وجل له النة على أهل النة ف كل
 حال وآن ولظة، وإنا دخلوها بفضله ورحته ل بأعمالم، فله عليهم النة دائما سرمدEا، والمد ل

 وحده أبدا؛ ولذا يلهمون تسبيحه وتميده كما يلهمون الن)ف�س: { و%آخ,ر6 د%ع4و%اه6م4 أ�ن, ال/ح%م4د6 ل,ل;ه, ر%ب
].10ال/ع%ال�م,ي% } [يونس: 

آخر تفسي سورة "النشقاق" ول المد.

تفسي سورة البوج
وهي مكية.

 قال المام أحد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا ر6ز%يق بن أب سلمى، حدثنا أبو الهز�م، عن أب هريرة؛ أن
رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يقرأ ف العشاء الخرة بالسماء ذات البوج، والسماء والطارق .
 وقال أحد: حدثنا أبو سعيد-مول بن  هاشم-حدثنا حاد بن6 عباد السدوسي، سعت أبا الهزم يدث

عن أب هريرة: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم أمر أن يقرأ بالسموات ف العشاء  تفرد به أحد.
بسم ال الرحن الرحيم

 ) ق!ت,ل� أ�ص4ح%اب3) و%ش%اه,دc و%م%ش4ه6ودc (2) و%ال/ي%و4م, ال/م%و4ع6ود, (1{ و%الس)م%اء, ذ�ات, ال/ب6ر6وج, (
 ) و%ه6م4 ع%ل�ى م%ا ي%ف/ع%ل!ون� ب,ال/م6ؤ4م,ن,ي6) إ,ذ/ ه6م4 ع%ل�ي4ه%ا ق!ع6ود~ (5) الن)ار, ذ�ات, ال/و%ق!ود, (4الخ4د6ود, (

 ) ال;ذ,ي ل�ه6 م6ل/ك6 الس)م%او%ات8) و%م%ا ن%ق�م6وا م,ن4ه6م4 إ,ل أ�ن/ ي6ؤ4م,ن6وا ب,الل;ه, ال/ع%ز,يز, ال/ح%م,يد, (7ش6ه6ود~ (
 ) إ,ن; ال;ذ,ين% ف�ت%ن6وا ال/م6ؤ4م,ن,ي% و%ال/م6ؤ4م,ن%ات, ث!م) ل�م4 ي%ت6وب6وا9و%الر4ض, و%الل;ه6 ع%ل�ى ك!لæ ش%ي4ءc ش%ه,يد~ (

) }10ف�ل�ه6م4 ع%ذ�اب6 ج%ه%ن)م% و%ل�ه6م4 ع%ذ�اب6 ال/ح%ر,يق, (
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 يقسم ال بالسماء وبروجها، وهي: النجوم العظام، كما تقدم بيان ذلك ف قوله: { ت%ب%ار%ك% ال;ذ,ي ج%ع%ل
].61ف,ي الس)م%اء, ب6ر6وجEا و%ج%ع%ل� ف,يه%ا س,ر%اجEا و%ق�م%رEا م6ن,يEا } [الفرقان: 

 قال ابن عباس، وماهد، والضحاك، والسن، وقتادة، والسدي: البوج: النجوم. وعن ماهد أيضا:
البوج الت فيها الرس.

 وقال يي بن رافع: البوج: قصور ف السماء. وقال ال,ن4ه%ال بن عمرو: { و%الس)م%اء, ذ�ات, ال/ب6ر6وج, }
اللق السن.

 واختار ابن جرير أنا: منازل الشمس والقمر، وهي اثنا عشر برجا، تسي الشمس ف كل واحد منها
شهرEا، ويسي القمر ف كل واحد يومي وثلثا، فذلك ثانية وعشرون منلة  ويستسر� ليلتي.

 وقوله: { و%ال/ي%و4م, ال/م%و4ع6ود, و%ش%اه,دc و%م%ش4ه6ودc } اختلف الفسرون ف ذلك، وقد قال ابن أب حات: حدثنا
 عبد ال بن ممد بن عمرو الغزي  حدثنا ع6ب%يد ال-يعن ابن موسى-حدثنا موسى بن عبيدة، عن أيوب

 بن خالد بن صفوان بن أوس النصاري، عن عبد ال بن رافع، عن أب هريرة قال: قال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم: " { و%ال/ي%و4م, ال/م%و4ع6ود, } يوم القيامة { و%ش%اه,دc } يوم المعة. وما طلعت شس ول
 غربت على يوم أفضل من يوم المعة، وفيه ساعة ل يوافقها عبد مسلم يسأل ال فيها خيا إل أعطاه

إياه، ول يستعيذ فيها من شر إل أعاذه، { و%م%ش4ه6ودc } يوم عرفة" .
وهكذا روى هذا الديث ابن خ6ز%ية، من طرق عن موسى بن ع6ب%يدة الربذي-وهو ضعيف الديث-

وقد روي موقوفا على أب هريرة، وهو أشبه.
وقال المام أحد: حدثنا ممد، حدثنا شعبة، سعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يدثان عن عمار-
 مول بن هاشم-عن أب هريرة-أما علي� فرفعه إل النب صلى ال عليه وسلم، وأما يونس فلم ي%ع4د6 أبا
 هريرة-أنه قال ف هذه الية: { و%ش%اه,دc و%م%ش4ه6ودc } قال: يعن الشاهد% يوم6 المعة، ويوم مشهود يوم

القيامة .
 وقال أحد أيضا: حدثنا ممد بن جعفر حدثنا شعبة عن يونس، سعت عمارEا-مول بن هاشم-يدث
 عن أب هريرة وأنه قال ف هذه الية: { و%ش%اه,دc و%م%ش4ه6ودc } قال: الشاهد يوم المعة، والشهود يوم

عرفة، والوعود يوم القيامة .
 وقد ر6وي عن أب هريرة أنه قال: اليوم الوعود يوم القيامة. وكذلك قال السن، وقتادة، وابن زيد. ول

أرهم يتلفون ف ذلك، ول المد.
 ث قال ابن جرير: حدثنا ممد بن عوف، حدثنا ممد بن إساعيل بن عياش، حدثن أب، حدثنا ض%م4ض%م

30www.muchlisin.co.ccتفسي ابن كثي – جز  



 بن ز6ر4ع%ة، عن ش6ر%يح بن  عبيد، عن أب مالك الشعري قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم:
 "اليوم الوعود يوم القيامة، وإن الشاهد يوم المعة، وإن الشهود يوم عرفة، ويوم المعة ذخره ال لنا"

.
 ث قال ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي، حدثنا ابن أب ف!د%ي4ك، عن ابن حرملة، عن سعيد بن

 الس%ي)ب أنه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "إن سيد اليام يوم المعة، وهو الشاهد6،
والشهود يوم عرفة" .

وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن السي)ب، ث قال ابن جرير:
 حدثنا أبو ك!ر%ي4ب، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن علي بن زيد، عن يوسف الكي، عن ابن عباس قال:
 الشاهد هو ممد صلى ال عليه وسلم، والشهود يوم القيامة، ث قرأ: { ذ�ل,ك% ي%و4م~ م%ج4م6وع~ ل�ه6 الن)اس

].103و%ذ�ل,ك% ي%و4م~ م%ش4ه6ود~ }  [هود: 
 وحدثنا ابن حيد، حدثنا جرير، عن مغية، عن شباك قال: سأل رجل السن بن علي عن: { و%ش%اه,د

 و%م%ش4ه6ودc } قال: سألت أحدEا قبلي؟ قال: نعم، سألت ابن عمر وابن الزبي، فقال يوم الذبح ويوم
 المعة. فقال: ل ولكن الشاهد ممد صلى ال عليه وسلم. ث قرأ: { ف�ك�ي4ف% إ,ذ�ا ج,ئ/ن%ا م,ن4 ك!لæ أ!م)ة

 ]، والشهود يوم القيامة، ث قرأ: { ذ�ل,ك% ي%و4م41ب,ش%ه,يدc و%ج,ئ/ن%ا ب,ك% ع%ل�ى ه%ؤ6لء, ش%ه,يدEا } [النساء: 
م%ج4م6وع~ ل�ه6 الن)اس6 و%ذ�ل,ك% ي%و4م~ م%ش4ه6ود~ } .

 وهكذا قال السن البصري. وقال سفيان الثوري، عن ابن حرملة، عن سعيد بن السيب:
{ و%م%ش4ه6ودc } يوم القيامة.

وقال ماهد، وعكرمة، والضحاك: الشاهد: ابن آدم، والشهود: يوم القيامة.
وعن عكرمة أيضا: الشاهد: ممد صلى ال عليه وسلم، والشهود: يوم المعة.

[وقال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس: الشاهد: ال، والشهود: يوم القيامة]  .
 وقال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا أبو نعيم الفضل بن د6ك�ي4ن، حدثنا سفيان، عن أب يي القتات،

 عن ماهد، عن ابن عباس: { و%ش%اه,دc و%م%ش4ه6ودc } قال: الشاهد: النسان. والشهود: يوم المعة. هكذا
رواه ابن أب حات.

 وقال ابن جرير: حدثنا ابن حيد، حدثنا م,ه4ران، عن سفيان، عن ابن أب نيح، عن ماهد، عن ابن
عباس: { و%ش%اه,دc و%م%ش4ه6ودc } الشاهد: يوم عرفة، والشهود: يوم القيامة.

 وبه عن سفيان-هو الثوري-عن مغية، عن إبراهيم قال: يوم الذبح، ويوم عرفة، يعن الشاهد
والشهود.

 قال ابن جرير: وقال آخرون: الشهود يوم المعة. ورووا ف ذلك ما حدثنا أحد بن عبد الرحن،
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 حدثن عمي عبد ال بن وهب، أخبن عمرو بن الارث، عن سعيد بن أب هلل، عن زيد بن أين،
 عن عبادة بن ن6س%ي�، عن أب الدرداء قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "أكثروا علي) من

الصلة يوم المعة، فإنه يوم مشهود، تشهده اللئكة" .
 نن. حكاه ]، والشهود:79وعن سعيد بن جبي: الشاهد: ال، وتل { و%ك�ف�ى ب,الل;ه, ش%ه,يدEا } [النساء: 

البغوي، وقال: الكثرون على أن الشاهد: يوم المعة، والشهود: يوم عرفة.
 وقوله: { ق!ت,ل� أ�ص4ح%اب6 الخ4د6ود, } أي: لعن أصحاب الخدود، وجعه: أخاديد، وهي الفي ف

 الرض، وهذا خب عن قوم من الكفار ع%م%دوا إل من عندهم من الؤمني بال، عز وجل، فقهروهم
 وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم، فأبوا عليهم، فحفروا لم ف الرض أخد6ودEا وأججوا فيه نار، وأعدوا

 لا وقودEا يسعرونا به، ث أرادوهم فلم يقبلوا منهم، فقذفوهم فيها؛ ولذا قال تعال: { ق!ت,ل� أ�ص4ح%اب
 الخ4د6ود, الن)ار, ذ�ات, ال/و%ق!ود, إ,ذ/ ه6م4 ع%ل�ي4ه%ا ق!ع6ود~ و%ه6م4 ع%ل�ى م%ا ي%ف/ع%ل!ون� ب,ال/م6ؤ4م,ن,ي% ش6ه6ود~ } أي: مشاهدون

لا يفعل بأولئك الؤمني.
 قال ال تعال: { و%م%ا ن%ق�م6وا م,ن4ه6م4 إ,ل أ�ن/ ي6ؤ4م,ن6وا ب,الل;ه, ال/ع%ز,يز, ال/ح%م,يد, } أي: وما كان لم عندهم ذنب إل
 إيانم بال العزيز الذي ل يضام من لذ بنابه، النيع الميد ف جيع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، وإن

 كان قد ق�د�ر على عباده هؤلء هذا الذي وقع بم بأيدي الكفار به، فهو العزيز الميد، وإن خفي
سبب ذلك على كثي من الناس.

 ث قال: { ال;ذ,ي ل�ه6 م6ل/ك6 الس)م%او%ات, و%الر4ض, } من تام الصفة أنه الالك لميع السموات والرض وما
 فيهما وما بينهما، { و%الل;ه6 ع%ل�ى ك!لæ ش%ي4ءc ش%ه,يد~ } أي: ل يغيب عنه شيء ف جيع السموات والرض،

ول تفى عليه خافية.
 وقد اختلف أهل التفسي ف أهل هذه القصة، من هم. فعن علي، رضي ال عنه، أنم أهل فارس حي

 أراد ملكهم تليل تزويج  الارم، فامتنع عليه علماؤهم، فعمد إل حفر أخدود فقذف فيه من أنكر
عليه منهم واستمر فيهم تليل الارم إل اليوم.

 وعنه أنم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم، فغلب مؤمنوهم على كفارهم، ث اقتتلوا
فغلب الكفار الؤمني، فخدÀوا لم الخاديد، وأحرقوهم فيها.

.çوعنه أنم كانوا من أهل البشة، واحدهم ح%ب%ش,ي
 وقال العوف، عن ابن عباس: { ق!ت,ل� أ�ص4ح%اب6 الخ4د6ود, الن)ار, ذ�ات, ال/و%ق!ود, } قال: ناس من بن إسرائيل،

 خ%د�وا أخدودEا ف الرض، ث أوقدوا فيه نارا، ث أقاموا على ذلك الخدود رجال ونساء، فع6رضوا
عليها، وزعموا أنه دانيال وأصحابه.

وهكذا قال الضحاك بن م~ز%احم، وقيل غي ذلك. وقد قال المام أحد:
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 حدثنا عفان، حدثنا حاد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الرحن بن أب ليلى، عن ص6ه%يب: أن رسول ال
 صلى ال عليه وسلم قال: "كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كب الساحر قال

 للملك: إن قد كبت س,́ني وحضر أجلي، فادفع إل غلما لعلمه السحر. فدفع إليه غلما فكان
 يعلمه السحر، وكان بي الساحر وبي اللك راهب، فأتى الغلم على الراهب فسمع من كلمه،

فأعجبه نوه وكلمه، وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه 
 وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إل الراهب، فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسن أهلي.

وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسن الساحر.
 قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة، قد حبست الناس فل يستطيعون أن يوزوا،

 فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إل ال أم أمر الساحر. قال: فأخذ حجرEا فقال: اللهم إن كان أمر
 الراهب أحب� إليك وأرضى من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حت يوز الناس. ورماها فقتلها، ومضى
 الناس. فأخب الراهب بذلك فقال: أي4 ب6ن%ي، أنت أفضل من، وإنك س%ت6بتلى، فإن ابتليت فل تدل علي.

 فكان الغلم يب6رئ الكمه والبرص وسائر الدواء ويشفيهم، وكان جليس للملك فعمي، فسمع به،
 فأتاه بدايا كثية فقال: اشفن ولك ما هاهنا أجع6. فقال: ما أنا أشفي أحدEا، إنا يشفي ال، عز وجل،

 فإن آمنت به دعوت ال فشفاك. فآمن فدعا ال فشفاه. ث أتى اللك فجلس منه نو ما كان يلس،
 فقال له اللك: يا فلن، من ر%د� عليك بصرك؟ فقال: رب؟ فقال: أنا؟ قال: ل رب وربك ال. قال:

 ولك رب غيي؟ قال: نعم، رب وربك ال. فلم يزل يعذبه حت دل على الغلم، فبعث إليه فقال: أي
 ب6ن%ي، بلغ من سحرك أن تبئ الكمه والبرص وهذه الدواء؟ قال: ما أشفي أنا أحدEا، إنا يشفي ال،
 عز وجل. قال: أنا؟ قال: ل. قال: أولك رب غيي؟ قال: رب وربك ال. فأخذه أيضا بالعذاب، فلم

 يزل به حت دل على الراهب، فأتى بالراهب فقال: ارجع عن دينك، فأب، فوضع النشار ف مفرق
 رأسه حت وقع شقاه، وقال للعمى: ارجع عن دينك، فأب، فوضع النشار ف مفرق رأسه حت وقع

 شقاه إل الرض. وقال للغلم: ارجع عن دينك، فأب، فبعث به مع نفر إل جبل كذا وكذا، وقال: إذا
 بلغتم ذروته، فإن رجع عن دينه وإل ف�د%هدهوه [من فوقه]  فذهبوا به، فلما علوا به البل قال: اللهم،
 اكفنيهم با شئت. فرجف بم البل فدهدهوا أجعون. وجاء الغلم يتلمس حت دخل على اللك فقال:

 ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم ال. فبعث به مع نفر ف ق!رق!ور فقال: إذا لجتم به البحر فإن رجع
 عن دينه وإل فغ́رقوه ف البحر. فلججوا به البحر فقال الغلم. اللهم، اكفنيهم با شئت. فغرقوا
 أجعون، وجاء الغلم حت دخل على اللك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم ال. ث قال

 للملك: إنك لست بقاتلي حت تفعل ما آمرك به، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتن، وإل فإنك ل
 تستطيع قتلي. قال: وما هو؟ قال: تمع الناس ف صعيد واحد ث تصلبن على جذع، وتأخذ سهمEا من
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 كنانت ث قل: "بسم ال رب الغلم"، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتن. ففعل، ووضع السهم ف كبد قوسه
 ث رماه، وقال: "باسم ال رب الغلم". فوقع السهم ف صدغه، فوضع الغلم يده على موضع السهم
 ومات، فقال الناس: آمنا برب الغلم . فقيل للملك: أرأيت ما كنت تذر؟ فقد -وال-نزل بك، قد
 آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك ف�خ6د�ت فيها الخاديد، وأضرمت فيها النيان، وقال: من رجع

 عن دينه فدعوه وإل فأقحموه فيها. قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، فجاءت امرأة بابن لا
ترضعه، فكأنا تقاعست أن تقع ف النار، فقال الصب: اصبي يا أماه، فإنك على الق".

 وهكذا رواه مسلم ف آخر الصحيح عن ه6د4بة بن خالد، عن حاد بن سلمة به نوه ورواه النسائي عن
 أحد بن سليمان، عن عفان، عن حاد بن سلمة ومن طريق حاد بن زيد، كلها عن ثابت، به

 واختصروا أوله. وقد ج%و�ده المام أبو عيسى الترمذي، فرواه ف تفسي هذه السورة عن ممود بن
 غ�يلن� وع%بد بن ح6م%يد-العن واحد-قال أخبنا عبد الرزاق، عن م%ع4م%ر، عن ثابت الب6نان، عن عبد

الرحن بن أب ليلى، عن ص6ه%يب قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا صلى العصر ه%م%س-
 وال�مس ف قول بعضهم: تريك شفتيه كأنه يتكلم-فقيل له: إنك-يا رسول ال-إذا صليت العصر

 هست؟ قال: "إن نبيا من النبياء، كان أ!عج,ب بأمته فقال: من يقوم لؤلء؟. فأوحى ال إليه أن خيهم
 بي أن أنتقم منهم، وبي أن أسلط عليهم عدوهم. فاختاروا النقمة، فسل;ط عليهم الوت، فمات منهم

 ف يوم سبعون ألفا". قال: وكان إذا ح%د�ث بذا الديث، ح%د�ث بذا الديث الخر قال: كان م%لك من
اللوك، وكان لذلك اللك كاهن تكهن له، فقال الكاهن: انظروا ل غلمEا ف�ه,مEا-أو قال: فطنEا ل�قنEا-

 فأعلمه علمي هذا فذكر القصة بتمامها، وقال ف آخره  يقول ال عز وجل: { ق!ت,ل� أ�ص4ح%اب6 الخ4د6ود
 الن)ار, ذ�ات, ال/و%ق!ود, } حت بلغ: { ال/ع%ز,يز, ال/ح%م,يد, } قال: فأما الغلم فإنه دفن قال: فيذكر أنه أخرج ف
زمان عمر بن الطاب، وإصبعه على ص6دغه كما وضعها حي قتل. ث قال الترمذي: حسن غريب  .
 وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلم النب صلى ال عليه وسلم. قال شيخنا
 الافظ أبو الجاج ال́زي: فيحتمل أن يكون من كلم ص6ه%يب الرومي، فإنه كان عنده علم من أخبار

النصارى، وال أعلم.
 وقد أورد ممد بن إسحاق بن ي%س%ار هذه القصة ف السية بسياق آخر، فيها مالفة لا تقدم فقال:

 حدثن يزيد بن زياد، عن ممد بن كعب الق!ر%ظي-وحدثن أيضEا بعض أهل نران، عن أهلها-: أن أهل
 نران كانوا أهل شرك يعبدون الوثان، وكان ف قرية من قراها قريبEا من نران-ونران هي القرية

 العظمى الت إليها ج%اع6 أهل تلك البلد-ساحر~ يعلم غلمان أهل نران السحر فلما نزلا ف�يم6ون  -ول
 يسموه ل بالسم الذي ساه ابن منبه، قالوا: رجل نزلا-ابتن  خيمة بي نران وبي تلك القرية الت
 فيها الساحر، وجعل أهل نران يرسلون غلمانم إل ذلك الساحر يعلمهم السحر، فبعث الثامر ابنه
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 عبد ال بن الثامر مع غلمان أهل نران، فكان إذا مر بصاحب اليمة أعجبه ما يرى من عبادته
 وصلته، فجعل يلس إليه ويسمع منه، حت أسلم فوحد ال وعبده، وجعل يسأله عن شرائع السلم

 حت إذا فقه فيه جعل يسأله عن السم العظم، وكان يعلمه، فكتمه إياه وقال له: يا ابن أخي، إنك لن
 تمله؛ أخشى ضعفك عنه. والثامر أبو عبد ال ل يظن إل أن ابنه يتلف إل الساحر كما يتلف

 الغلمان، فلما رأى عبد ال أن صاحبه قد ضن به عنه، وتوف ضعفه فيه، عمد إل أقداح فجمعها، ث
 وكل اسم ف قدح، حت إذا أحصاها أوقد نارEا ث جعل يقذفهال يبق ل اسا يعلمه إل كتبه ف قد4ح، 

 فيها قد4حا قد4حEا، حت إذا مر بالسم العظم قذف فيها ب,قد4حه، فوثب القد4ح حت خرج منها ل يضره
 شيء، فأخذه ث أتى به صاحبه فأخبه أنه قد علم السم العظم الذي كتمه فقال: وما هو: قال: هو
 كذا وكذا. قال: وكيف علمته؟ فأخبه با صنع. قال: أي ابن أخي، قد أصبته فأمسك على نفسك،

وما أظن أن تفعل.
 فجعل عبد ال بن الثامر إذا دخل نران ل يلق أحدEا به ضر إل قال: يا عبد ال، أتوحد6 ال وتدخل! ف

 دين وأدعو ال لك فيعافيك% ما أنت فيه من البلء؟ فيقول: نعم. فيوحد ال ويسلم، فيدعو ال له
 ف�يشف�ى حت ل يبق بنجران أحد به ضر إل أتاه، فاتبعه على أمره ودعا له فعوف، حت ر6فع شأنه إل

 ملك نران، فدعاه فقال له: أفسدت علي� أهل قريت، وخالفت دين ودين آبائي، لمثلن� بك. قال: ل
 تقدر على ذلك. قال: فجعل يرسل به إل البل الطويل، ف�ي6طرح على رأسه، فيقع إل الرض ما به

 بأس، وجعل يبعث به إل مياه نران، ب6حور ل يلقى فيها شيء إل هلك، فيلقى به فيها، فيخرج ليس به
 بأس. فلما غلبه قال له عبد ال بن الثامر: إنك-وال-ل تقدر على قتلي حت ت6و%ح�د% ال ف�ت6ؤمن با

 آمنت به، فإنك إن فعلت س6لÓطت% علي� فقتلتن. قال: فوح�د% ال ذلك اللك، وشهد شهادة عبد ال بن
 الثامر، ث ضربه بعصا ف يده فشجه شجة غي كبية، فقتله، وهلك اللك مكانه. واستجمع أهل! نران
على دين عبد ال بن الثامر-وكان على ما جاء به عيسى ابن مري، عليه السلم، من النيل وح6كمه-

ث أصابم ما أصاب أهل� دينهم من الحداث، فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران.
 قال ابن إسحاق: فهذا حديث ممد بن كعب القرظي وبعض أهل نران عن عبد ال بن الثامر، وال

أعلم أي� ذلك كان.
 قال: فسار إليهم ذو نواس بنده، فدعاهم إل اليهودية، وخي)رهم بي ذلك أو القتل، فاختاروا القتل،
 فخد� الخدود، فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بم، حت قتل منهم قريبEا من عشرين ألفا، ففي ذي
 نواس وجنده أنزل ال، عز وجل، على رسوله صلى ال عليه وسلم: { ق!ت,ل� أ�ص4ح%اب6 الخ4د6ود, الن)ار

 ذ�ات, ال/و%ق!ود, إ,ذ/ ه6م4 ع%ل�ي4ه%ا ق!ع6ود~ و%ه6م4 ع%ل�ى م%ا ي%ف/ع%ل!ون� ب,ال/م6ؤ4م,ن,ي% ش6ه6ود~ و%م%ا ن%ق�م6وا م,ن4ه6م4 إ,ل أ�ن/ ي6ؤ4م,ن6وا ب,الل;ه
ال/ع%ز,يز, ال/ح%م,يد, ال;ذ,ي ل�ه6 م6ل/ك6 الس)م%او%ات, و%الر4ض, و%الل;ه6 ع%ل�ى ك!لæ ش%ي4ءc ش%ه,يد } .
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 هكذا ذكر ممد بن إسحاق ف السية أن الذي قتل أصحاب الخدود هو ذو نواس، واسه: زرعة،
 ويسم)ى ف زمان ملكته بيوسف، وهو ابن ت,ب%ان أسعد أب ك�رب، وهو ت6ب)ع الذي غزا الدينة وكسى

 الكعبة، واستصحب معه حبين من يهود الدينة، فكان ت%ه%و�د من ت%ه%و�د من أهل اليمن على يديهما، كما
 ذكره ابن إسحاق م%بسوطbا، فقتل ذو نواس ف غداة واحدة ف الخدود عشرين ألفا، ول ينج منهم

 سوى رجل واحد يقال له: دوس ذو ث�علبان، ذهب فارسا، وط�ر%د6وا وراءه فلم ي6قد%ر عليه، فذهب إل
 قيصر ملك الشام، فكتب إل النجاشي ملك البشة، فأرسل معه جيشEا من نصارى البشة يقدمهم

 ف�ل�ج)ج ف البحر، فغرق.أرياط وأبرهة، فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود، وذهب ذو نواس هاربEا 
 واستمر م6ل/ك6 البشة ف أيدي النصارى سبعي سنة، ث استنقذه سيف ابن ذي يزن الميي من أيدي
 النصارى، لا استجاش بكسرى ملك الفرس، فأرسل معه من ف السجون، وكانوا قريبEا من سبعمائة،

 ففتح بم اليمن، ورجع اللك إل حي. وسنذكر طرفbا من ذلك-إن شاء ال-ف تفسي سورة: { أ�ل�م4 ت%ر
ك�ي4ف% ف�ع%ل� ر%بÀك% ب,أ�ص4ح%اب, ال/ف,يل, }

 وقال ابن إسحاق: وحدثن عبد ال بن أب بكر بن ممد بن عمرو بن حزم: أنه ح6́دث: أن رجل من
 أهل نران كان ف زمان عمر بن الطاب، ح%ف�ر خ%رب%ة من خ%ر,ب نران لبعض حاجته، فوجد عبد ال بن

 الثامر تت د%ف/ن فيها قاعدا، واضعا يده على ضربة ف رأسه، مسكا عليها بيده، فإذا أخذت يده عنها
 ث�عبت4 دما، وإذا أرسلت يده ر6د�ت عليها، فأمسكت دمها، وف يده خات مكتوب فيه: رب ال. فك!ت,ب
 فيه إل عمر بن الطاب يبه بأمره، فكتب عمر إليهم: أن أقر�وه على حاله، ورد�وا عليه الد�ف�ن الذي

كان عليه. ففعلوا  .
 وقد قال أبو بكر عبد ال بن ممد بن أب الدنيا، رحه ال: حدثنا أبو بلل الشعري، حدثنا إبراهيم بن
 ممد عن عبد ال بن جعفر بن أب طالب، حدثن بعض أهل العلم: أن أبا موسى لا افتتح أصبهان وجد

 حائطا من حيطان الدينة قد سقط، فبناه فسقط، ث بناه فسقط، فقيل له: إن تته رجل صالbا. فحفر
 الساس فوجد فيه رجل قائمEا معه سيف، فيه مكتوب: أنا الارث بن مضاض، نقمت على أصحاب

الخدود. فاستخرجه أبو موسى، وبن الائط، فثبت.
 قلت: هو الارث بن مضاض بن عمرو بن م6ضاض بن عمرو الرهي، أحد ملوك جرهم الذين ولوا

 أمر الكعبة بعد ولد ن%ب4ت بن إساعيل بن إبراهيم، و%و%لد6 الارث هذا هو: عمرو بن الارث بن مضاض
 هو آخر ملوك جرهم بكة، لا أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إل اليمن، وهو القائل ف شعره الذي قال

ابن هشام  إنه أول شعر قاله العرب:
... أ�ن,يس~، ول ي%سم6ر بك;ة� س%ام,ر6 ...ك�أن ل�م ي%ك!ن4 ب%ي ال�ج6ون إل الص�فا 

... ص6روف6 الل;يال وال!دود6 الع%و%اث,ر6 ...ب%ل�ى، ن%حن6 ك!ن)ا أهل�ه%ا فأباد%ن%ا 
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 وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديا بعد زمان إساعيل، عليه السلم، بقرب من خسمائة سنة أو
 نوها، وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت ف زمان الفترة الت بي عيسى وممد، عليهما

من ال السلم، وهو أشبه، وال أعلم.
وقد يتمل أن ذلك قد وقع ف العال كثيEا، كما قال ابن أب حات:

 حدثنا أب، حدثنا أبو اليمان، أخبنا صفوان، عن عبد الرحن بن جبي قال: كانت الخدود ف اليمن
 زمان تبع، وف القسطنطينية زمان قسطنطي حي صرف النصارى قبلتهم عن دين السيح والتوحيد،
 فاتذوا أت�ونا، وألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين السيح والتوحيد. وف العراق ف أرض بابل

بتنصر، الذي وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له، فامتنع دانيال وصاحباه:
 عزريا وميشائيل، فأوقد لم أتونا وألقى فيه الطب والنار، ث ألقاها فيه، فجعلها ال عليهما بردEا

وسلما، وأنقذها منها، وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط، فأكلتهم النار.
 وقال أسباط، عن السدي ف قوله: { ق!ت,ل� أ�ص4ح%اب6 الخ4د6ود, } قال: كانت الخدود ثلثة: خ%د

بالعراق، وخ%د� بالشام، وخ%د� باليمن. رواه ابن أب حات.
 وعن مقاتل قال: كانت الخدود ثلثة: واحدة بنجران باليمن، والخرى بالشام، والخرى بفارس، أما

 الت بالشام فهو أنطنانوس الرومي، وأما الت بفارس فهو بتنصر، وأما الت بأرض العرب فهو يوسف
ذو نواس. فأما الت بفارس والشام فلم ينل ال فيهم قرآنا، وأنزل ف الت كانت بنجران.

 وقال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا أحد بن عبد الرحن الد)ش4ت%كي، حدثنا عبد ال بن أب جعفر، عن
 أبيه، عن الربيع-هو ابن أنس-ف قوله: { ق!ت,ل� أ�ص4ح%اب6 الخ4د6ود, } قال: سعنا أنم كانوا قومEا ف زمان

 الفترة فلما رأوا ما وقع ف الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزابEا، { ك!لð ح,ز4بc ب,م%ا ل�د%ي4ه,م4 ف�ر,ح6ون� }
 ]، اعتزلوا إل قرية سكنوها، وأقاموا على عبادة ال { م6خ4ل,ص,ي% ل�ه6 ال́دين32، الروم: 53[الؤمنون: 

 ]، وكان هذا أمرهم حت سع بم جبار من البارين،5ح6ن%ف�اء" و%ي6ق,يم6وا الص)لة� و%ي6ؤ4ت6وا الز)ك�اة� } [البينة: 
 وح6د�ث حديثهم، فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الوثان الت اتذوا وأنم أبوا عليه كلÓهم وقالوا: ل

 نعبد إل ال وحده، ل شريك له. فقال لم: إن ل تعبدوا هذه اللة الت عبدت6 فإن قاتلكم. فأبوا عليه،
 فخ%د) أخدودا من نار، وقال لم البار-و%و%ق�فهم عليها-: اختاروا هذه أو الذي نن فيه. فقالوا: هذه

 أحب إلينا. وفيهم نساء وذرية، ففزعت الذرية، فقالوا لم: ل نار من بعد اليوم. فوقعوا فيها، فقبضت
 أرواحهم من قبل أن يسهم ح%ر�ه6ا، وخرجت النار من مكانا فأحاطت بالبارين، فأحرقهم ال با، ففي
 ذلك أنزل ال، عز وجل: { ق!ت,ل� أ�ص4ح%اب6 الخ4د6ود, الن)ار, ذ�ات, ال/و%ق!ود, إ,ذ/ ه6م4 ع%ل�ي4ه%ا ق!ع6ود~ و%ه6م4 ع%ل�ى م%ا
 ي%ف/ع%ل!ون� ب,ال/م6ؤ4م,ن,ي% ش6ه6ود~ و%م%ا ن%ق�م6وا م,ن4ه6م4 إ,ل أ�ن/ ي6ؤ4م,ن6وا ب,الل;ه, ال/ع%ز,يز, ال/ح%م,يد, ال;ذ,ي ل�ه6 م6ل/ك6 الس)م%او%ات

و%الر4ض, و%الل;ه6 ع%ل�ى ك!لæ ش%ي4ءc ش%ه,يد }
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ورواه ابن جرير: ح6́دثت عن عمار، عن عبد ال بن أب جعفر، به نوه  .
 وقوله: { إ,ن; ال;ذ,ين% ف�ت%ن6وا ال/م6ؤ4م,ن,ي% و%ال/م6ؤ4م,ن%ات, } أي: ح%رقوا قاله ابن عباس، وماهد، وقتادة،

والضحاك، وابن أب4ز%ى.
{ ث!م) ل�م4 ي%ت6وب6وا } أي: ل يقلعوا عما فعلوا، ويندموا على ما أسلفوا.

 { ف�ل�ه6م4 ع%ذ�اب6 ج%ه%ن)م% و%ل�ه6م4 ع%ذ�اب6 ال/ح%ر,يق, } وذلك أن الزاء من جنس العمل. قال السن البصري:
انظروا إل هذا الكرم والود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إل التوبة والغفرة.

 { إ,ن; ال;ذ,ين% آم%ن6وا و%ع%م,ل!وا الص)ال,ح%ات, ل�ه6م4 ج%ن)ات~ ت%ج4ر,ي م,ن4 ت%ح4ت,ه%ا الن4ه%ار6 ذ�ل,ك% ال/ف�و4ز6 ال/ك�ب,ي
 )14) و%ه6و% ال/غ%ف!ور6 ال/و%د6ود6 (13) إ,ن)ه6 ه6و% ي6ب4د,ئ6 و%ي6ع,يد6 (12) إ,ن; ب%ط/ش% ر%́بك% ل�ش%د,يد~ (11(

 ) ف,ر4ع%و4ن17) ه%ل/ أ�ت%اك% ح%د,يث! ال/ج6ن6ود, (16) ف�ع)ال¿ ل,م%ا ي6ر,يد6 (15ذ!و ال/ع%ر4ش, ال/م%ج,يد6 (
 ) ب%ل/ ه6و20) و%الل;ه6 م,ن4 و%ر%ائ,ه,م4 م6ح,يط¿ (19) ب%ل, ال;ذ,ين% ك�ف�ر6وا ف,ي ت%ك/ذ,يبc (18و%ث�م6ود% (

) }22) ف,ي ل�و4حc م%ح4ف!وظc (21ق!ر4آن¿ م%ج,يد~ (

 يب تعال عن عباده الؤمني أن { ل�ه6م4 ج%ن)اتc ت%ج4ر,ي م,ن4 ت%ح4ت,ه%ا الن4ه%ار6 }  بلف ما أعد لعدائه من
الريق والحيم؛ ولذا قال: { ذ�ل,ك% ال/ف�و4ز6 ال/ك�ب,ي6 }

 ث قال: { إ,ن; ب%ط/ش% ر%́بك% ل�ش%د,يد~ } أي: إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين ك�ذ;بوا رسله وخالفوا أمره،
 لشديد عظيم قوي؛ فإنه تعال ذو القوة التي، الذي ما شاء كان كما يشاء ف مثل لح البصر، أو هو

 أقرب؛ ولذا قال: { إ,ن)ه6 ه6و% ي6ب4د,ئ6 و%ي6ع,يد } أي: من قوته وقدرته التامة يبدئ اللق ث يعيده كما بدأه،
 بل مانع ول مدافع. { و%ه6و% ال/غ%ف!ور6 ال/و%د6ود } أي: يغفر ذنب من تاب إليه وخ%ض%ع لديه، ولو كان

الذنب من أي شيء كان.
 والودود-قال ابن عباس وغيه-: هو البيب، { ذ!و ال/ع%ر4ش, } [أي: صاحب العرش]  العظم  العال

على جيع اللئق.
 و { ال/م%ج,يد6 } فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب، عز وجل. والر على أنه صفة للعرش، وكلها

معن صحيح.
 { ف�ع)ال¿ ل,م%ا ي6ر,يد6 } أي: مهما أراد فعله، ل معقب لكمه، ول يسأل عما يفعل؛ لعظمته وقهره

 وحكمته وعدله، كما روينا عن أب بكر الصديق أنه قيل له-وهو ف مرض الوت-: هل نظر إليك
الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال ل: إن فعال لا أريد.
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 وقوله: { ه%ل/ أ�ت%اك% ح%د,يث! ال/ج6ن6ود, ف,ر4ع%و4ن� و%ث�م6ود% } أي: هل بلغك ما أحل ال بم من البأس، وأنزل
عليهم من النقمة الت ل يردها عنهم أحد؟.

 وهذا تقرير لقوله: { إ,ن; ب%ط/ش% ر%́بك% ل�ش%د,يد~ } أي: إذا أخذ الظال أخذه أخذbا أليمEا شديدا، أخذ عزيز
مقتدر.

 قال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا علي بن ممد الط;ن%اف,س,ي�، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أب إسحاق،
 عن عمرو بن ميمون قال: مر النب صلى ال عليه وسلم على امرأة تقرأ: { ه%ل/ أ�ت%اك% ح%د,يث! ال/ج6ن6ود, }

فقام يسمع  فقال: "نعم، قد جاءن" .
 وقوله: { ب%ل, ال;ذ,ين% ك�ف�ر6وا ف,ي ت%ك/ذ,يبc } أي: هم ف شك وريب وكفر وعناد، { و%الل;ه6 م,ن4 و%ر%ائ,ه,م

 م6ح,يط¿ } أي: هو قادر عليهم، قاهر ل يفوتونه ول يعجزونه، { ب%ل/ ه6و% ق!ر4آن¿ م%ج,يد~ } أي: عظيم كري،
{ ف,ي ل�و4حc م%ح4ف!وظc } أي: هو ف الل العلى مفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل.

 قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا ق!ر)ة بن سليمان، حدثنا حرب بن س6ر%يج  حدثنا عبد العزيز
 بن صهيب عن أنس بن مالك ف قوله: { ب%ل/ ه6و% ق!ر4آن¿ م%ج,يد~ ف,ي ل�و4حc م%ح4ف!وظc } قال: إن اللوح

الفوظ الذي ذكر ال: { بل هو قرآن ميد ف لوح مفوظ } ف جبهة إسرافيل .
 وقال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا أبو صال، حدثنا معاوية بن صال: أن أبا الع4ي%س-هو عبد الرحن
 بن س%ل/م%ان-قال: ما من شيء قضى ال-القرآن فما قبله وما بعده-إل وهو ف اللوح الفوظ. واللوح

الفوظ بي عين إسرافيل، ل يؤذن له بالنظر فيه.
 وقال السن البصري: إن هذا القرآن اليد عند ال ف لوح مفوظ، ينل منه ما يشاء على من يشاء

من خلقه.
 وقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر  أخبن مقاتل وابن جريج، عن ماهد، عن ابن عباس

 قال: إنه ف صدر اللوح ل إله إل ال وحده، دينه السلم، وممد عبده ورسوله، فمن آمن بال
 وصدق بوعده واتبع رسله، أدخله النة. قال: واللوح لوح من درة بيضاء، طوله ما بي السماء

 والرض، وعرضه ما بي الشرق والغرب، وحافتاه الدر والياقوت، ودفتاه ياقوتة حراء، وقلمه نور،
وكلمه معقود بالعرش، وأصله ف حجر ملك .

قال مقاتل: اللوح الفوظ عن يي العرش.
 وقال الطبان: حدثنا ممد بن عثمان بن أب شيبة، حدثنا منجاب بن الارث، حدثنا إبراهيم بن

 يوسف، حدثنا زياد بن عبد ال، عن ليث، عن عبد اللك بن سعيد بن جبي، عن أبيه، عن ابن عباس:
 أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "إن ال خلق لوحEا مفوظbا من د6ر)ة بيضاء، صفحاتا من ياقوتة

 حراء، ق�ل�مه نور وكتابه نور، ل فيه كل يوم ستون وثلثائة لظة، يلق ويرزق، وييت وييي، وي6ع,ز
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وي6ذ,لð، ويفعل ما يشاء" .
آخر تفسي سورة "البوج" ول المد .

تفسي سورة الطارق
وهي مكية.

 قال عبد ال ابن المام أحد: حدثنا أب، حدثنا عبد ال بن ممد-قال: عبد ال وسعته أنا منه-حدثنا
 مروان بن معاوية الفزاري، عن عبد ال بن عبد الرحن الطائفي، عن عبد الرحن ابن خالد بن أب ج%بل
 الع6د4وان، عن أبيه: أنه أبصر رسول ال صلى ال عليه وسلم ف م6شر�ق ث�قيف وهو قائم على قوس-أو:
 عصا-حي أتاهم يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقول: " و%الس)م%اء, و%الط;ار,ق, " حت ختمها-قال: فوعيتها

 ف الاهلية وأنا مشرك، ث قرأتا ف السلم-قال: فدعتن ثقيف فقالوا: ماذا سعت  من هذا الرجل؟
فقرأتا عليهم، فقال من معهم من قريش: نن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لتبعناه .

 وقال النسائي: حدثنا عمرو بن منصور، حدثنا أبو نعيم، عن مس4ع%ر، عن مارب بن د,ث�ار، عن جابر
 قال: صلى معاذ الغرب، فقرأ البقرة والنساء، فقال النب صلى ال عليه وسلم: "أفتان يا معاذ؟ ما كان

يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق، والشمس وضحاها، ونو هذا؟" .
بسم ال الرحن الرحيم

 ) إ,ن/ ك!لð ن%ف/سc ل�م)ا3) الن)ج4م6 الث;اق,ب6 (2) و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا الط;ار,ق6 (1{ و%الس)م%اء, و%الط;ار,ق, (
 ) ي%خ4ر6ج6 م,ن4 ب%ي4ن6) خ6ل,ق% م,ن4 م%اءc د%اف,قc (5) ف�ل/ي%ن4ظ!ر, الن4س%ان! م,م) خ6ل,ق% (4ع%ل�ي4ه%ا ح%اف,ظ¿ (

) 9) ي%و4م% ت6ب4ل�ى الس)ر%ائ,ر6 (8) إ,ن)ه6 ع%ل�ى ر%ج4ع,ه, ل�ق�اد,ر~ (7الصÀل/ب, و%الت)ر%ائ,ب, (
) cو%ل ن%اص,ر cه6 م,ن4 ق!و)ة�م%ا ل�10ف{ (

 يقسم  تعال بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النية؛ ولذا قال: { و%الس)م%اء, و%الط;ار,ق, } ث قال
{ و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا الط;ار,ق6 } ث فسره بقوله: { الن)ج4م6 الث;اق,ب6 }

 قال قتادة وغيه: إنا سي النجم طارقا؛ لنه إنا يرى بالليل ويتفي بالنهار. ويؤيده ما جاء ف الديث
 الديث الخر الشتمل على الصحيح: نى أن يطرق الرجل أهله طروقا  أي: يأتيهم فجأة بالليل. وف

الدعاء: "إل طارقا يطرق بي يا رحن" .
 وقوله: { الث;اق,ب6 } قال ابن عباس: الضيء. وقال السدي: يثقب الشياطي إذا أرسل عليها. وقال

عكرمة: هو مضيء ومرق للشيطان.
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 وقوله: { إ,ن/ ك!لð ن%ف/سc ل�م)ا ع%ل�ي4ه%ا ح%اف,ظ¿ } أي: كل نفس عليها من ال حافظ يرسها من الفات، كما
].11قال تعال: { ل�ه6 م6ع%قæب%ات~ م,ن4 ب%ي4ن, ي%د%ي4ه, و%م,ن4 خ%ل/ف,ه, ي%ح4ف�ظ!ون%ه6 م,ن4 أ�م4ر, الل;ه, } الية [الرعد: 

 وقوله: { ف�ل/ي%ن4ظ!ر, الن4س%ان! م,م) خ6ل,ق% } تنبيه للنسان على ضعف أصله الذي خ6لق منه، وإرشاد له إل
 العتراف بالعاد؛ لن من قدر على الب%د%اءة فهو قادر على العادة بطريق الول، كما قال: { و%ه6و

].27ال;ذ,ي ي%ب4د%أ! ال/خ%ل/ق% ث!م) ي6ع,يد6ه6 و%ه6و% أ�ه4و%ن! ع%ل�ي4ه, } [الروم: 
 وقوله: { خ6ل,ق% م,ن4 م%اءc د%اف,قc } يعن: الن؛ يرج د%فقbا من الرجل ومن الرأة، فيتولد منهما الولد بإذن
 ال، عز وجل  ؛ ولذا قال: { ي%خ4ر6ج6 م,ن4 ب%ي4ن, الصÀل/ب, و%الت)ر%ائ,ب, } يعن: صلب الرجل وترائب الرأة،

وهو صدرها.
 قال شبيب بن بشر، عن ع,ك/ر,مة، عن ابن عباس: { ي%خ4ر6ج6 م,ن4 ب%ي4ن, الصÀل/ب, و%الت)ر%ائ,ب, } صلب الرجل

 وترائب الرأة، أصفر رقيق، ل يكون الولد إل منهما. وكذا قال سعيد بن ج6ب%ي، وعكرمة، وقتادة
والسÀ́دي، وغيهم.

 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج، حدثنا أبو أسامة، عن م,س4ع%ر: سعت الكم ذكر عن ابن
عباس: { ي%خ4ر6ج6 م,ن4 ب%ي4ن, الصÀل/ب, و%الت)ر%ائ,ب, } قال: هذه الترائب. ووضع يده على صدره.

 وقال الضحاك وعطية، عن ابن عباس: ت%ريبة الرأة موض6ع القلدة. وكذا قال عكرمة، وسعيد بن ج6ب%ي.
وقال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس: الترائب: بي ثدييها.

 وعن ماهد: الترائب ما بي النكبي إل الصدر. وعنه أيضا: الترائب أسفل من التراقي. وقال سفيان
الثوري: فوق الثديي. وعن سعيد بن ج6ب%ي: الترائب أربعة أضلع من هذا الانب السفل.

وعن الضحاك: الترائب بي الثديي والرجلي والعيني.
 وقال الليث بن سعد عن م%ع4م%ر بن أب حبيبة  الدن: أنه بلغه ف قول ال عز وجل: { ي%خ4ر6ج6 م,ن4 ب%ي4ن

الصÀل/ب, و%الت)ر%ائ,ب, } قال: هو عصارة القلب، من هناك يكون الولد.
وعن قتادة: { ي%خ4ر6ج6 م,ن4 ب%ي4ن, الصÀل/ب, و%الت)ر%ائ,ب, } من بي صلبه ونره.

وقوله: { إ,ن)ه6 ع%ل�ى ر%ج4ع,ه, ل�ق�اد,ر~ } فيه قولن:
أحدها: على رجع هذا الاء الدافق إل مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك. قاله ماهد،

وعكرمة، وغيها.
 والقول الثان: إنه على رجع هذا النسان الخلوق من ماء دافق، أي: إعادته وبعثه إل الدار الخرة

لقادر؛ لن من قدر على البدء قدر على العادة.
 وقد ذكر ال، عز وجل، هذا الدليل ف القرآن ف غي ما موضع، وهذا القول قال به الضحاك،

 واختاره ابن جرير، ولذا قال: { ي%و4م% ت6ب4ل�ى الس)ر%ائ,ر6 } أي: يوم القيامة تبلى فيه السرائر، أي: تظهر
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 وتبدو، ويبقى السر علنية والكنون مشهورا. وقد ثبت ف الصحيحي، عن ابن عمر: أن رسول ال
صلى ال عليه وسلم قال: "يرفع لكل غادر لواء عند استه  يقال: هذه غ�د4ر%ة! فلن بن فلن"  .

 وقوله: { ف�م%ا ل�ه6 } أي: النسان يوم القيامة { م,ن4 ق!و)ةc } أي: ف نفسه { و%ل ن%اص,رc } أي: من خارج
منه، أي: ل يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب ال، ول يستطيع له أحد ذلك.

 ) و%م%ا ه6و13) إ,ن)ه6 ل�ق�و4ل¿ ف�ص4ل¿ (12) و%الر4ض, ذ�ات, الص)د4ع, (11{ و%الس)م%اء, ذ�ات, الر)ج4ع, (
)16) و%أ�ك,يد6 ك�ي4دEا (15) إ,ن)ه6م4 ي%ك,يد6ون� ك�ي4دEا (14ب,ال/ه%ز4ل, (

) }17 ف�م%́هل, ال/ك�اف,ر,ين% أ�م4ه,ل/ه6م4 ر6و%ي4دEا (

 قال ابن عباس: الرجع: الطر. وعنه: هو السحاب فيه الطر. وعنه: { و%الس)م%اء, ذ�ات, الر)ج4ع, } تطر ث
تطر.

وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام، ولول ذلك للكوا وهلكت مواشيهم.
وقال ابن زيد: ترجع نومها وشسها وقمرها، يأتي من هاهنا.

 { و%الر4ض, ذ�ات, الص)د4ع, } قال ابن عباس: هو انصداعها عن النبات. وكذا قال سعيد بن ج6ب%ي
وعكرمة، وأبو مالك، والضحاك، والسن، وقتادة، والسدي، وغي واحد.

وقوله: { إ,ن)ه6 ل�ق�و4ل¿ ف�ص4ل¿ } قال ابن عباس: حق. وكذا قال قتادة.
وقال آخر: حكم عدل.

{ و%م%ا ه6و% ب,ال/ه%ز4ل, } أي: بل هو حق جد.
 ث أخب عن الكافرين بأنم يكذبون به ويصدون عن سبيله، فقال: { إ,ن)ه6م4 ي%ك,يد6ون� ك�ي4دEا } أي: يكرون

بالناس ف دعوتم إل خلف القرآن.
 ث قال: { ف�م%́هل, ال/ك�اف,ر,ين% } أي: أنظرهم ول تستعجل لم، { أ�م4ه,ل/ه6م4 ر6و%ي4دEا } أي: قليل. أي: وترى

 ماذا أحل بم من العذاب والنكال والعقوبة واللك، كما قال: { ن6م%́تع6ه6م4 ق�ل,يل ث!م) ن%ض4ط�رÀه6م4 إ,ل�ى ع%ذ�اب
].24غ�ل,يظc } [لقمان: 

آخر تفسي سورة "الطارق" ول المد .

30www.muchlisin.co.ccتفسي ابن كثي – جز  



تفسي سورة سبح
وهي مكية.

 والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبدان: أخبن أب، عن شعبة، عن أب إسحاق، عن الباء
 بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النب صلى ال عليه وسلم مصعب بن عمي وابن أم

 مكتوم، فجعل يقرئاننا القرآن. ث جاء عمار وبلل وسعد. ث جاء عمر بن الطاب ف عشرين. ث جاء
 النب صلى ال عليه وسلم فما رأيت أهل الدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حت رأيت الولئد والصبيان

يقولون: هذا رسول ال قد جاء، فما جاء حت قرأت: " س%́بح, اس4م% ر%́بك% الع4ل�ى " ف سور مثلها .
 وقال المام أحد: حدثنا و%ك,يع، حدثنا إسرائيل، عن ث!و%ي4ر بن أب فاخت%ة�، عن أبيه، عن علي قال: كان

رسول ال صلى ال عليه وسلم يب هذه السورة: " س%́بح, اس4م% ر%́بك% الع4ل�ى " تفرد به أحد .
 وثبت ف الصحيحي: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال لعاذ: "هل ص%لÓيت بسبح اسم ربك

العلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى" .
 وقال المام أحد: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ممد بن النتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سال، عن
 أبيه، عن النعمان بن بشي: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قرأ ف العيدين ب " س%́بح, اس4م% ر%́بك

الع4ل�ى " و " ه%ل/ أ�ت%اك% ح%د,يث! ال/غ%اش,ي%ة, " وإن وافق يوم المعة قرأها جيعا .
 هكذا وقع ف مسند المام أحد إسناد هذا الديث. وقد رواه مسلم-ف صحيحه-وأبو داود

 والترمذي والنسائي، من حديث أبو ع%و%انة وجرير وشعبة، ثلثتهم عن إبراهيم بن ممد بن النتشر، عن
 أبيه، عن حبيب بن سال، عن النعمان بن بشي، به قال الترمذي: "وكذا رواه الثوري ومسعر، عن

 إبراهيم-قال: ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم-عن أبيه، عن حبيب بن سال، عن أبيه، عن النعمان.
ول يعرف لبيب رواية عن أبيه".

 وقد رواه ابن ماجة عن ممد بن الصباح، عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن النتشر، عن أبيه عن
حبيب بن سال، عن النعمان به  كما رواه الماعة، وال أعلم.

 ولفظ مسلم وأهل السنن: كان يقرأ ف العيدين ويوم المعة ب " س%́بح, اس4م% ر%́بك% الع4ل�ى " و " ه%ل
أ�ت%اك% ح%د,يث! ال/غ%اش,ي%ة, " وربا اجتمعا ف يوم واحد فقرأها.

 وقد روى المام أحد ف مسنده من حديث أب بن كعب، وعبد ال بن عباس، وعبد الرحن بن أب4ز%ى،
 وعائشة أم الؤمني: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يقرأ ف الوتر ب " س%́بح, اس4م% ر%́بك% الع4ل�ى

" و " ق!ل/ ي%ا أ�يÀه%ا ال/ك�اف,ر6ون� " و " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " -زادت عائشة: والعوذتي .
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 وهكذا ر6وي هذا الديث-من طريق-جابر وأب أمامة ص6د%ي� بن عجلن، وعبد ال بن مسعود،
 وعمران بن حصي، وعلي بن أب طالب، رضي ال عنهم  ولول خشية الطالة لوردنا ما تيسر من

أسانيد ذلك ومتونه ولكن ف الرشاد بذا الختصار كفاية، وال أعلم.

بسم ال الرحن الرحيم
 ) و%ال;ذ,ي أ�خ4ر%ج3) و%ال;ذ,ي ق�د)ر% ف�ه%د%ى (2) ال;ذ,ي خ%ل�ق% ف�س%و)ى (1{ س%́بح, اس4م% ر%́بك% الع4ل�ى (

 ) إ,ل م%ا ش%اء" الل;ه6 إ,ن)ه6 ي%ع4ل�م6 ال/ج%ه4ر6) س%ن6ق/ر,ئ!ك% ف�ل ت%ن4س%ى (5) ف�ج%ع%ل�ه6 غ!ث�اء\ أ�ح4و%ى (4ال/م%ر4ع%ى (
 ) س%ي%ذ;ك;ر6 م%ن4 ي%خ4ش%ى9) ف�ذ�كæر4 إ,ن/ ن%ف�ع%ت, الذæك/ر%ى (8) و%ن6ي%́سر6ك% ل,ل/ي6س4ر%ى (7و%م%ا ي%خ4ف�ى (

)12) ال;ذ,ي ي%ص4ل�ى الن)ار% ال/ك!ب4ر%ى (11) و%ي%ت%ج%ن)ب6ه%ا الش4ق�ى (10(
) }13 ث!م) ل ي%م6وت6 ف,يه%ا و%ل ي%ح4ي%ا (

 قال المام أحد: حدثنا أبو عبد الرحن، حدثنا موسى-يعن ابن أيوب الغافقي-حدثنا عمي إياس بن
 ]قال لنا96، 74عامر، سعت عقبة بن عامر الهن لا نزلت: { ف�س%́بح4 ب,اس4م, ر%́بك% ال/ع%ظ,يم, } [الواقعة:

 رسول ال صلى ال عليه وسلم: "اجعلوها ف ركوعكم". فلما نزلت: { س%́بح, اس4م% ر%́بك% الع4ل�ى }
قال: "اجعلوها ف سجودكم".

ورواه أبو داود وابن ماجة، من حديث ابن البارك، عن موسى بن أيوب، به  .
 وقال المام أحد: حدثنا و%ك,يع، حدثنا إسرائيل، عن أب إسحاق، عن مسلم الب%طي، عن سعيد بن

 جبي، عن ابن عباس: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان إذا قرأ: { س%́بح, اس4م% ر%́بك% الع4ل�ى }
قال: "سبحان رب العلى".

 وهكذا رواه أبو داود عن ز6ه%ي بن حرب، عن وكيع، به وقال: "خولف فيه وكيع، رواه أبو وكيع
وشعبة، عن أب إسحاق، عن سعيد، عن ابن عباس، موقوفا".

 وقال الثوري، عن السدي، عن عبد خي قال: سعت عليا قرأ  { س%́بح, اس4م% ر%́بك% الع4ل�ى } فقال:
سبحان رب العلى.

 وقال ابن جرير: حدثنا ابن ح6م%يد، حدثنا ح%ك;ام عن ع%ن4ب%سة، عن أب إسحاق ال�م4دان: أن ابن عباس
 كان إذا قرأ: { س%́بح, اس4م% ر%́بك% الع4ل�ى } يقول: سبحان رب العلى، وإذا قرأ: { ل أ!ق/س,م6 ب,ي%و4م

 ]40] فأتى على آخرها: { أ�ل�ي4س% ذ�ل,ك% ب,ق�اد,رc ع%ل�ى أ�ن/ ي6ح4ي,ي% ال/م%و4ت%ى } [القيامة:1ال/ق,ي%ام%ة, } [القيامة:
يقول: سبحانك وبلى .
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 وقال قتادة: { س%́بح, اس4م% ر%́بك% الع4ل�ى } ذ!ك,ر% لنا أن ن%ب,ي� ال صلى ال عليه وسلم كان إذا قرأها، قال:
"سبحان رب العلى".

وقوله: { ال;ذ,ي خ%ل�ق% ف�س%و)ى } أي: خلق الليقة وس%و�ى كل ملوق ف أحسن اليئات.
وقوله: { و%ال;ذ,ي ق�د)ر% ف�ه%د%ى } قال ماهد: هدى النسان للشقاوة والسعادة، وهدى النعام لراتعها.

 وهذه الية كقوله تعال إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون: { ر%بÀن%ا ال;ذ,ي أ�ع4ط�ى ك!ل; ش%ي4ءc خ%ل/ق�ه6 ث!م) ه%د%ى
 ] أي: قدر قدرا، وهدى اللئق إليه، كما ثبت ف صحيح مسلم، عن عبد ال ابن ع%مرو: أن5} [طه:

 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "إن ال ق�د)ر مقادير اللئق قبل أن يلق السموات والرض
بمسي ألف سنة، وكان عرشه على الاء" .

 وقوله: { و%ال;ذ,ي أ�خ4ر%ج% ال/م%ر4ع%ى } أي: من جيع صنوف النباتات والزروع، { ف�ج%ع%ل�ه6 غ!ث�اء\ أ�ح4و%ى }
قال ابن عباس: هشيما متغيا. وعن ماهد، وقتادة، وابن زيد، نوه.

 قال ابن جرير: وكان بعض أهل العلم بكلم العرب  يرى أن ذلك من الؤخر الذي معناه التقدي، وأن
 معن الكلم: والذي أخرج الرعى أحوى، أي: أخضر إل السواد، فجعله غثاء بعد ذلك. ث قال ابن

جرير: وهذا وإن كان متمل إل أنه غي صواب؛ لخالفته أقوال أهل التأويل.
 وقوله: { س%ن6ق/ر,ئ!ك% } أي: يا ممد { ف�ل ت%ن4س%ى } وهذا إخبار من ال، عز وجل، ووعد منه له، بأنه

سيقرئه قراءة ل ينساها، { إ,ل م%ا ش%اء" الل;ه6 } وهذا اختيار ابن جرير.
وقال قتادة: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم ل ينسى شيئا إل ما شاء ال.

 النسخ، أي: لوقيل: الراد بقوله: { ف�ل ت%ن4س%ى } طلب، وجعلوا معن الستثناء على هذا ما يقع من 
تنسى ما نقرئك إل ما شاء ال رفعه؛ فل عليك أن تتركه.

 وقوله: { إ,ن)ه6 ي%ع4ل�م6 ال/ج%ه4ر% و%م%ا ي%خ4ف�ى } أي: يعلم ما يهر به العباد وما يفونه من أقوالم وأفعالم، ل
يفى عليه من ذلك شيء.

 وقوله تعال: { و%ن6ي%́سر6ك% ل,ل/ي6س4ر%ى } أي: نسهل عليك أفعال الي وأقواله، ونشرع لك شرعا سهل
سحا مستقيما عدل ل اعوجاج فيه ول حرج ول عسر.

 وقوله: { ف�ذ�كæر4 إ,ن/ ن%ف�ع%ت, الذæك/ر%ى } أي: ذكæر حيث تنفع التذكرة. ومن هاهنا يؤخذ الدب ف نشر
 العلم، فل يضعه عند غي أهله، كما قال أمي الؤمني علي، رضي ال عنه: ما أنت بح́دث قوما حديثا
ل تبلغه عقولم إل كان فتنة لبعضهم. وقال: حدث الناس با يعرفون، أتبون أن يكذب ال ورسوله؟!

 وقوله: { س%ي%ذ;ك;ر6 م%ن4 ي%خ4ش%ى } أي: سيتعظ با تبلغه-يا ممد-من قلبه يشى ال ويعلم أنه ملقيه،
 { و%ي%ت%ج%ن)ب6ه%ا الش4ق�ى ال;ذ,ي ي%ص4ل�ى الن)ار% ال/ك!ب4ر%ى ث!م) ل ي%م6وت6 ف,يه%ا و%ل ي%ح4ي%ا } أي: ل يوت فيستريح ول
ييا حياة تنفعه، بل هي مضرة عليه؛ لن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب، وأنواع النكال.
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 قال المام أحد: حدثنا ابن أب عدي، عن سليمان-يعن التيمي-عن أب نضرة، عن أب سعيد قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم: "أما أهل النار الذين هم أهلها ل  يوتون ول ييون، وأما أناس يريد

 ال بم الرحة فيميتهم ف النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل أنصارة فينبتهم-أو قال: ينبتون-ف
 نر الياء-أو قال: الياة-أو قال: اليوان-أو قال: نر النة فينبتون-نبات الب)ة ف حيل السيل".
 قال: وقال النب صلى ال عليه وسلم: "أما ترون الشجرة تكون خضراء، ث تكون صفراء أو قال:

تكون صفراء ث تكون خضراء؟". قال: فقال بعضهم: كأن النب صلى ال عليه وسلم كان بالبادية  .
 وقال أحد أيضا: حدثنا إساعيل، حدثنا سعيد بن يزيد، عن أب نضرة، عن أب سعيد الدري قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم: "أما أهل النار الذين هم أهلها، فإنم ل يوتون فيها ول ييون، ولكن
 أناس-أو كما قال-تصيبهم النار بذنوبم-أو قال: بطاياهم-فيميتهم إماتة، حت إذا صاروا فحما أذن

 ف الشفاعة، فجيء بم ضبائر ضبائر، فنبتوا على أنار النة، فيقال: يا أهل النة، اقبضوا عليهم.
 فينبتون نبات البة تكون ف حيل السيل". قال: فقال رجل من القوم حينئذ: كأن رسول ال صلى ال

عليه وسلم كان بالبادية.
 مثله  ورواهورواه مسلم ف حديث بشر بن الفضل  وشعبة، كلها عن أب م%س4ل�مة سعيد بن زيد، به 

 أحد أيضا عن يزيد، عن سعيد بن إياس الريري، عن أب نضرة، عن أب سعيد، عن النب صلى ال
 عليه وسلم قال: "إن أهل النار الذين ل يريد ال إخراجهم ل يوتون فيها ول ييون، وأن أهل النار
 الذين يريد ال إخراجهم ييتهم فيها إماتة، حت يصيوا فحمEا، ث يرجون ضبائر فيلقون على أنار

النة، أو: يرش  عليهم من أنار النة فينبتون كما تنبت الب)ة ف حيل السيل" .
وقد قال ال إخبارا عن أهل النار: { و%ن%اد%و4ا ي%ام%ال,ك6 ل,ي%ق/ض, ع%ل�ي4ن%ا ر%بÀك% ق�ال� إ,ن)ك!م4 م%اك,ث!ون� } [الزخرف:

 ] إل غي ذلك36] وقال تعال: { ل ي6ق/ض%ى ع%ل�ي4ه,م4 ف�ي%م6وت6وا و%ل ي6خ%ف;ف6 ع%ن4ه6م4 م,ن4 ع%ذ�اب,ه%ا } [فاطر:77
من اليات ف هذا العن.

 )16)  ب%ل/ ت6ؤ4ث,ر6ون� ال/ح%ي%اة� الدÀن4ي%ا (15) و%ذ�ك�ر% اس4م% ر%́به, ف�ص%ل;ى (14{ ق�د4 أ�ف/ل�ح% م%ن4 ت%ز%ك;ى (
)18) إ,ن; ه%ذ�ا ل�ف,ي الصÀح6ف, الول�ى (17و%الخ,ر%ة! خ%ي4ر~ و%أ�ب4ق�ى (

) }19 ص6ح6ف, إ,ب4ر%اه,يم% و%م6وس%ى (

 يقول تعال: { ق�د4 أ�ف/ل�ح% م%ن4 ت%ز%ك;ى } أي: طه)ر نفسه من الخلق الرذيلة، وتابع ما أنزل ال على
 رسوله، صلوات ال وسلمه عليه، { و%ذ�ك�ر% اس4م% ر%́به, ف�ص%ل;ى } أي: أقام الصلة ف أوقاتا؛ ابتغاء

رضوان ال وطاعة لمر ال وامتثال لشرع ال. وقد قال الافظ أبو بكر البزار:
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 حدثنا عباد بن أحد العرزمي، حدثنا عمي ممد بن عبد الرحن، عن أبيه، عن عطاء بن السائب، عن
 عبد الرحن بن سابط، عن جابر بن عبد ال، عن النب صلى ال عليه وسلم: { ق�د4 أ�ف/ل�ح% م%ن4 ت%ز%ك;ى }
 قال: "من شهد أن ل إله إل ال، وخلع النداد، وشهد أن رسول ال"، { و%ذ�ك�ر% اس4م% ر%́به, ف�ص%ل;ى }

قال: "هي الصلوات المس والافظة عليها والهتمام با".
ث قال  ل يروى عن جابر إل من هذا الوجه .

وكذا قال ابن عباس: إن الراد بذلك الصلوات المس. واختاره ابن جرير.
 وقال ابن جرير: حدثن ع%مرو بن عبد الميد الملي  حدثنا مروان بن معاوية، عن أب خلدة قال:

 دخلت على أب العالية فقال ل: إذا غدوت غدا إل العيد فمر� ب. قال: فمررت به فقال: هل طعمت
 شيئا؟ قلت: نعم. قال: أفضت على نفسك من الاء؟ قلت: نعم. قال: فأخبن ما فعلت بزكاتك؟

 قلت: وكأنك ق!لت: قد و%ج�هته%ا؟ قال: إنا أردتك لذا. ث قرأ: { ق�د4 أ�ف/ل�ح% م%ن4 ت%ز%ك;ى و%ذ�ك�ر% اس4م% ر%́به
ف�ص%ل;ى } وقال: إن أهل الدينة ل يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الاء.

 قلت: وكذلك روينا عن أمي الؤمني عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر،
ويتلو هذه الية { ق�د4 أ�ف/ل�ح% م%ن4 ت%ز%ك;ى و%ذ�ك�ر% اس4م% ر%́به, ف�ص%ل;ى }

 وقال أبو الحوص: إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلة، فليقدم بي يدي صلته زكاته، فإن ال
يقول: { ق�د4 أ�ف/ل�ح% م%ن4 ت%ز%ك;ى و%ذ�ك�ر% اس4م% ر%́به, ف�ص%ل;ى }

وقال قتادة ف هذه الية { ق�د4 أ�ف/ل�ح% م%ن4 ت%ز%ك;ى و%ذ�ك�ر% اس4م% ر%́به, ف�ص%ل;ى } زكى ماله وأرضى خالقه.
 ث قال تعال: { ب%ل/ ت6ؤ4ث,ر6ون� ال/ح%ي%اة� الدÀن4ي%ا } أي: تقدمونا على أمر الخرة، وتبدونا على ما فيه نفعهم

 وصلحهم ف معاشهم ومعادهم، { و%الخ,ر%ة! خ%ي4ر~ و%أ�ب4ق�ى } أي: ثواب ال ف الدار الخرة خي من
 الدنيا وأبقى، فإن الدنيا دني)ة فانية، والخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفن على ما يبقى، ويهتم

با يزول عنه قريبا، ويترك الهتمام بدار البقاء واللد؟!
 قال المام أحد: حدثنا حسي بن ممد، حدثنا ذ!و%يد، عن أب إسحاق، عن ع6ر4و%ة، عن عائشة قالت:
 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "الدنيا د%ار6 من ل دار% له، ومال من ل مال له، ولا يمع من ل

عقل له" .
 وقال ابن جرير: حدثنا ابن حيد، حدثنا يي بن واضح، حدثنا أبو حزة، عن عطاء، عن ع%ر4ف�جة الثقفي

 قال: استقرأت ابن مسعود: { س%́بح, اس4م% ر%́بك% الع4ل�ى } فلما بلغ: { ب%ل/ ت6ؤ4ث,ر6ون� ال/ح%ي%اة� الدÀن4ي%ا } ترك
 القراءة، وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على الخرة. فسكت القوم، فقال: آثرنا الدنيا لنا رأينا

زينتها ونساءها وطعامها وشرابا، وز6ويت عنا الخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الجل .
وهذا منه على وجه التواضع والضم، أو هو إخبار عن النس من حيث  هو، وال أعلم.
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 وقد قال المام أحد: حدثنا سليمان بن داود الاشي، حدثنا إساعيل بن جعفر، أخبن عمرو بن أب
 عمرو، عن الطلب بن عبد ال، عن أب موسى الشعري: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "من

أحب دنياه أضر بآخرته، وم%ن أحب� آخرته أضر� بدنياه، فآثروا ما يبق�ى على ما يفن". تفرد به أحد.
وقد رواه أيضا عن أب سلمة الزاعي، عن الدراوردي، عن عمرو بن أب عمرو، به مثله سواء .

وقوله: { إ,ن; ه%ذ�ا ل�ف,ي الصÀح6ف, الول�ى ص6ح6ف, إ,ب4ر%اه,يم% و%م6وس%ى } قال الافظ أبو بكر البزار:
 حدثنا نصر بن علي، حدثنا م6عتمر بن سليمان، عن أبيه عن عطاء بن السائب، عن ع,ك/ر,مة، عن ابن
 عباس قال: لا نزلت: { إ,ن; ه%ذ�ا ل�ف,ي الصÀح6ف, الول�ى ص6ح6ف, إ,ب4ر%اه,يم% و%م6وس%ى } قال النب صلى ال

عليه وسلم: "كان كل هذا-أو: كان هذا-ف صحف إبراهيم وموسى"  .
 ث قال: ل نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب، عن عكرمة، عن ابن عباس غي  هذا، وحديثا آخر

أورده قبل هذا.
 وقال النسائي: أخبنا زكريا بن يي، أخبنا نصر بن علي، حدثنا العتمر بن سليمان، عن أبيه، عن

 عطاء بن السائب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا نزلت { س%́بح, اس4م% ر%́بك% الع4ل�ى } قال: كلها ف
 ] قال: وف;ى { أ�ل ت%ز,ر37صحف إبراهيم وموسى، فلما نزلت: { و%إ,ب4ر%اه,يم% ال;ذ,ي و%ف;ى } [النجم:

] .38و%از,ر%ة¿ و,ز4ر% أ!خ4ر%ى } [النجم:
 يعن أن هذه الية كقوله ف سورة "النجم": { أ�م4 ل�م4 ي6ن%ب)أ/ ب,م%ا ف,ي ص6ح6ف, م6وس%ى و%إ,ب4ر%اه,يم% ال;ذ,ي و%ف;ى أ�ل

 ت%ز,ر6 و%از,ر%ة¿ و,ز4ر% أ!خ4ر%ى و%أ�ن/ ل�ي4س% ل,لن4س%ان, إ,ل م%ا س%ع%ى و%أ�ن; س%ع4ي%ه6 س%و4ف% ي6ر%ى ث!م) ي6ج4ز%اه6 ال/ج%ز%اء" الو4ف�ى
 ] اليات إل آخرهن. وهكذا قال عكرمة-فيما رواه ابن42-36و%أ�ن; إ,ل�ى ر%́بك% ال/م6ن4ت%ه%ى } [النجم: 

 جرير، عن ابن حيد، عن م,ه4ران، عن سفيان الثوري، عن أبيه، عن عكرمة-ف قوله: { إ,ن; ه%ذ�ا ل�ف,ي
الصÀح6ف, الول�ى ص6ح6ف, إ,ب4ر%اه,يم% و%م6وس%ى } يقول: اليات الت ف سبح اسم ربك العلى.

وقال أبو العالية: قصة هذه السورة ف الصحف الول.
 واختار ابن جرير أن الراد بقوله: { إ,ن; ه%ذ�ا } إشارة إل قوله: { ق�د4 أ�ف/ل�ح% م%ن4 ت%ز%ك;ى و%ذ�ك�ر% اس4م% ر%́به

 ف�ص%ل;ى ب%ل/ ت6ؤ4ث,ر6ون� ال/ح%ي%اة� الدÀن4ي%ا و%الخ,ر%ة! خ%ي4ر~ و%أ�ب4ق�ى } ث قال: { إ,ن; ه%ذ�ا } أي: مضمون هذا الكلم
{ ل�ف,ي الصÀح6ف, الول�ى ص6ح6ف, إ,ب4ر%اه,يم% و%م6وس%ى }.

وهذا اختيار حسن قوي. وقد ر6وي عن قتادة وابن زيد، نو6ه. وال أعلم.
آخر تفسي سورة "سبح" ول المد والنة.
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تفسي سورة الغاشية
وهي مكية.

 قد تقدم عن النعمان بن ب%شي: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يقرأ ب " س%́بح, اس4م% ر%́بك
الع4ل�ى " والغاشية ف صلة العيد ويوم المعة.

 وقال المام مالك، عن ض%م4ر%ة بن سعيد، عن ع6ب%يد ال بن عبد ال: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان
 بن بشي: ب كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يقرأ ف المعة مع سورة المعة؟ قال: " ه%ل/ أ�ت%اك

ح%د,يث! ال/غ%اش,ي%ة, " .
 رواه أبو داود عن الق�ع4ن%ب، والنسائي عن قتيبة، كلها عن مالك، به  ورواه مسلم وابن ماجة، من

حديث سفيان بن عيينة، عن ضمرة بن سعيد، به .

بسم ال الرحن الرحيم
 ) ت%ص4ل�ى ن%ارEا ح%ام,ي%ة3) ع%ام,ل�ة¿ ن%اص,ب%ة¿ (2) و6ج6وه~ ي%و4م%ئ,ذc خ%اش,ع%ة¿ (1{ ه%ل/ أ�ت%اك% ح%د,يث! ال/غ%اش,ي%ة, (

)4) cآن,ي%ة cى م,ن4 ع%ي4ن�(5) ت6س4ق cع%ام~ إ,ل م,ن4 ض%ر,يع�ه6م4 ط�ي4س% ل�6) ل(
) c7 ل ي6س4م,ن6 و%ل ي6غ4ن,ي م,ن4 ج6وع{ (

 الغاشية: من أساء يوم القيامة. قاله ابن عباس، وقتادة، وابن زيد؛ لنا تغشى الناس وت%ع6م�هم. وقد قال
ابن أب حات:

 حدثنا أب، حدثنا علي بن ممد الط;ن%اف,س,ي�، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أب إسحاق، عن عمرو بن
 ميمون قال: مر النب صلى ال عليه وسلم على امرأة تقرأ: { ه%ل/ أ�ت%اك% ح%د,يث! ال/غ%اش,ي%ة, } فقام يستمع

ويقول: "نعم، قد جاءن" .
وقوله: { و6ج6وه~ ي%و4م%ئ,ذc خ%اش,ع%ة¿ } أي: ذليلة. قاله قتادة. وقال ابن عباس: تشع ول ينفعها عملها.

وقوله: { ع%ام,ل�ة¿ ن%اص,ب%ة¿ } أي: قد عملت عمل كثيا، ونصبت فيه، وصليت يوم القيامة نارا حامية.
 وقال الافظ أبو بكر البقان: حدثنا إبراهيم بن ممد ال!ز%كÓى، حدثنا ممد بن إسحاق السراج، حدثنا
 هارون بن عبد ال، حدثنا سيار حدثنا جعفر قال: سعت أبا عمران ال�ون يقول: مر عمر بن الطاب،

 رضي ال عنه، بدير راهب، قال: فناداه: يا راهب [يا راهب]  فأشرف. قال: فجعل عمر ينظر إليه
 ويبكي. فقيل له: يا أمي الؤمني، ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول ال، عز وجل ف كتابه:

{ ع%ام,ل�ة¿ ن%اص,ب%ة¿ ت%ص4ل�ى ن%ارEا ح%ام,ي%ةb } فذاك الذي أبكان .
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وقال البخاري: قال ابن عباس: { ع%ام,ل�ة¿ ن%اص,ب%ة¿ } النصارى.
وعن عكرمة، والسدي: { ع%ام,ل�ة¿ } ف الدنيا بالعاصي { ن)اص,ب%ة¿ } ف النار بالعذاب والغلل .

{ cآن,ي%ة cى م,ن4 ع%ي4ن�ت6س4ق } أي: حارة شديدة الر { bا ح%ام,ي%ةEى ن%ار�ت%ص4ل } :قال ابن عباس، والسن، وقتادة 
أي: قد انتهى ح%ر�ها وغليانا. قاله ابن عباس، وماهد، والسن، والس�دي.

وقوله: { ل�ي4س% ل�ه6م4 ط�ع%ام~ إ,ل م,ن4 ض%ر,يعc } قال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس: شجر من نار.
وقال سعيد بن جبي: هو الزقوم. وعنه: أنا الجارة.

 وقال ابن عباس، وماهد، وعكرمة، وأبو الوزاء، وقتادة: هو ال́شب,ق6. قال قتادة: قريش تسميه ف
الربيع ال́شب,ق6، وف الصيف الضريع. قال عكرمة: وهو شجرة ذات شوك لطئة بالرض.

 وقال البخاري: قال ماهد: الضريع6 نبت~ يقال له: ال́شب,ق6، يسميه أهل الجاز: الضريع% إذا يبس، وهو
سم  .

وقال م%ع4م%ر، عن قتادة: { إ,ل م,ن4 ض%ر,يعc } هو ال́شب,ق6، إذا يبس س6م�ي الضريع.
وقال سعيد، عن قتادة: { ل�ي4س% ل�ه6م4 ط�ع%ام~ إ,ل م,ن4 ض%ر,يعc } من شر الطعام وأبشعه وأخبثه.
وقوله: { ل ي6س4م,ن6 و%ل ي6غ4ن,ي م,ن4 ج6وعc } يعن: ل يصل به مقصود، ول يندفع به مذور.

) ل ت%س4م%ع6 ف,يه%ا لغ,ي%ةb (10) ف,ي ج%ن)ةc ع%ال,ي%ةc (9) ل,س%ع4ي,ه%ا ر%اض,ي%ة¿ (8{ و6ج6وه~ ي%و4م%ئ,ذc ن%اع,م%ة¿ (
 ) و%ن%م%ار,ق14) و%أ�ك/و%اب~ م%و4ض6وع%ة¿ (13) ف,يه%ا س6ر6ر~ م%ر4ف!وع%ة¿ (12) ف,يه%ا ع%ي4ن~ ج%ار,ي%ة¿ (11

) }16) و%ز%ر%اب,يÀ م%ب4ث!وث�ة¿ (15م%ص4ف!وف�ة¿ (

 لا ذكر حال الشقياء، ثن بذكر السعداء فقال: { و6ج6وه~ ي%و4م%ئ,ذc } أي: يوم القيامة { ن)اع,م%ة¿ } أي:
يعرف النعيم فيها. وإنا ح%ص%ل لا ذلك بسعيها.

وقال سفيان: { ل,س%ع4ي,ه%ا ر%اض,ي%ة¿ } قد رضيت عملها.
 وقوله: { ف,ي ج%ن)ةc ع%ال,ي%ةc } أي: رفيعة بية ف الغرفات آمنون، { ل ت%س4م%ع6 ف,يه%ا لغ,ي%ةb } أي: ل يسمع ف

 ] وقال: { ل62النة الت هم فيها كلمة لغو. كما قال: { ل ي%س4م%ع6ون� ف,يه%ا ل�غ4وEا إ,ل س%لمEا } [مري:
 ] وقال: { ل ي%س4م%ع6ون� ف,يه%ا ل�غ4وEا و%ل ت%أ/ث,يمEا إ,ل ق,يل س%لمEا س%لمEا }23ل�غ4و~ ف,يه%ا و%ل ت%أ/ث,يم~ } [الطور:

]26 ، 25[الواقعة: 
 { ف,يه%ا ع%ي4ن~ ج%ار,ي%ة¿ } أي: سارحة. وهذه نكرة ف سياق الثبات، وليس الراد با عينا واحدة، وإنا هذا

جنس، يعن: فيها عيون جاريات.
 وقال ابن أب حات: ق!رئ على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن موسى، حدثنا ابن ثوبان، عن عطاء بن
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 ق!ر)ة، عن عبد ال بن ض%م4رة، عن أب ه6ر%يرة قال: قال النب صلى ال عليه وسلم: "أنار النة تفجر من
تت تلل-أو: من تت جبال-السك" .

 { ف,يه%ا س6ر6ر~ م%ر4ف!وع%ة¿ } أي: عالية ناعمة كثية الفرش، مرتفعة الس)م4ك، عليها الور العي. قالوا: فإذا
 أراد و%لð ال أن يلس على تلك السرر العالية تواضعت له، { و%أ�ك/و%اب~ م%و4ض6وع%ة¿ } يعن: أوان الشرب

 معدة م6رصدة  لن أرادها من أربابا، { و%ن%م%ار,ق6 م%ص4ف!وف�ة¿ } قال ابن عباس: النمارق: الوسائد. وكذا
قال عكرمة، وقتادة، والضحاك، والسدي، والثوري، وغيهم.

وقوله: { و%ز%ر%اب,يÀ م%ب4ث!وث�ة¿ } قال ابن عباس: الزراب: البسط. وكذا قال الضحاك، وغي واحد.
ومعن مبثوثة، أي: هاهنا وهاهنا لن أراد اللوس عليها.

 ونذكر هاهنا هذا الديث الذي رواه أبو بكر بن أب داود: حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أب، عن
 ممد بن مهاجر، عن الضحاك العافري عن سليمان بن موسى: حدثن ك!ر%ي4ب أنه سع أسامة بن زيد

 يقول: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "أل هل من م6ش%م)ر للجنة، فإن النة ل خ%ط�ر لا، هي ورب
 الكعبة نور يتلل وريانة تتز، وقصر مشيد، ونر مطرد، وثرة نضيجة وزوجة حسناء جيلة، وح6ل�ل

 كثية، ومقام ف أبد ف دارc سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبة ونعمة، ف ملة عالية بية؟". قالوا: نعم يا
رسول ال، نن الشمرون لا. قال: " قولوا: إن شاء ال". قال القوم: إن شاء ال.

ورواه ابن ماجة عن العباس بن عثمان الدمشقي، عن الوليد بن مسلم عن ممد بن مهاجر به .

 ) و%إ,ل�ى ال/ج,ب%ال18) و%إ,ل�ى الس)م%اء, ك�ي4ف% ر6ف,ع%ت4 (17{ أ�ف�ل ي%ن4ظ!ر6ون� إ,ل�ى الب,ل, ك�ي4ف% خ6ل,ق�ت4 (
 ) ل�س4ت21) ف�ذ�كæر4 إ,ن)م%ا أ�ن4ت% م6ذ�كæر~ (20) و%إ,ل�ى الر4ض, ك�ي4ف% س6ط,ح%ت4 (19ك�ي4ف% ن6ص,ب%ت4 (

) cي4ه,م4 ب,م6س%ي4ط,ر�ر% (22ع%ل�ف�اب% الك/ب%ر% (23) إ,ل م%ن4 ت%و%ل;ى و%ك�ب6ه6 الل;ه6 ال/ع%ذæي6ع%ذ�ي4ن%ا24) ف�إ,ن; إ,ل ( 
) }26) ث!م) إ,ن; ع%ل�ي4ن%ا ح,س%اب%ه6م4 (25إ,ي%اب%ه6م4 (

 يقول تعال آمرEا عباده بالنظر ف ملوقاته الدالة على قدرته وعظمته: { أ�ف�ل ي%ن4ظ!ر6ون� إ,ل�ى الب,ل, ك�ي4ف
 خ6ل,ق�ت4 } ؟ فإنا خ%لق عجيب، وتركيبها غريب، فإنا ف غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلي للحمل
 الثقيل، وتنقاد للقائد الضعيف، وتؤكل، وينتفع بوبرها، ويشرب لبنها. ونبهوا بذلك لن العرب غالب

 دوابم كانت البل، وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حت ننظر إل البل كيف خلقت، وإل
 السماء كيف رفعت؟ أي: كيف رفعها ال، عز وجل، عن الرض هذا الرفع العظيم، كما قال تعال: {

]6أ�ف�ل�م4 ي%ن4ظ!ر6وا إ,ل�ى الس)م%اء, ف�و4ق�ه6م4 ك�ي4ف% ب%ن%ي4ن%اه%ا و%ز%ي)ن)اه%ا و%م%ا ل�ه%ا م,ن4 ف!ر6وجc } [ق:
 { و%إ,ل�ى ال/ج,ب%ال, ك�ي4ف% ن6ص,ب%ت4 } أي: جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لئل تيد الرض بأهلها، وجعل
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فيها ما جعل من النافع والعادن.
 { و%إ,ل�ى الر4ض, ك�ي4ف% س6ط,ح%ت4 } ؟ أي: كيف بسطت ومدت ومهدت، فنب)ه البدوي على الستدلل با

 يشاهده من بعيه الذي هو راكب عليه، والسماء الت فوق رأسه، والبل الذي تاهه، والرض الت
 تته-على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم الالق التصرف الالك، وأنه الله الذي ل

 يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم "ض,م%ام" ف سؤاله على رسول ال صلى ال عليه وسلم، كما رواه
المام أحد حيث قال:

 حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان بن الغية، عن ثابت، عن أنس قال: كنا نينا أن نسأل رسول
 ال صلى ال عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن ييء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونن

 نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا ممد، إنه أتانا رسول!ك فزع%م لنا أنك ت%زع6م أن ال أرسلك.
 قال: "صدق". قال: فمن خلق السماء؟ قال: "ال". قال: فمن خلق الرض؟ قال: "ال". قال: فمن
 نصب هذه البال وجعل فيها ما جعل؟ قال: "ال". قال: فبالذي خلق السماء والرض ونصب هذه
 البال، آل· أرسلك؟ قال: "نعم". قال: وزعم رسول!ك أن علينا خس صلوات ف يومنا وليلتنا. قال:

"صدق". قال: فبالذي أرسلك، آل أمرك بذا؟
 قال: "نعم". قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة ف أموالنا؟ قال: "صدق". قال: فبالذي أرسلك، آل

 أمرك بذا؟. قال: "نعم". قال: وزعم رسولك أن علينا ح%ج� البيت من استطاع إليه سبيل. قال:
 "صدق". قال: ث ول فقال: والذي بعثك بالق ل أزيد عليهن ول أنقص منهن شيئا. فقال النب صلى

ال عليه وسلم: "إن صدق ليدخ6ل�ن� النة".
 وقد رواه مسلم، عن عمرو الناقد، عن أب النضر هاشم بن القاسم، به  وع%لÓقه البخاري، ورواه

 الترمذي والنسائي، من حديث سليمان بن الغية به  ورواه المام أحد والبخاري وأبو داود والنسائي
 وابن ماجة من حديث الليث بن سعد، عن سعيد القبي، عن شريك ابن عبد ال بن أب نر، عن أنس،

به بطوله  وقال ف آخره: "وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بن سعد بن بكر".
 وقال الافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق، حدثنا عبد ال بن جعفر، حدثن عبد ال بن دينار عن ابن عمر
 قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم كثيEا ما كان يدث عن امرأة ف الاهلية على رأس جبل،

 معها ابن لا ترعى غنما، فقال لا ابنها: يا أمه، من خلقك؟ قالت: ال. قال: فمن خلق أب؟ قالت: ال.

 قال: فمن خلقن؟ قالت: ال. قال: فمن خلق السماء؟ قالت: ال. قال: فمن خلق الرض؟ قالت: ال.
 قال: فمن خلق البل؟ قالت: ال. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: ال. قال: إن لسع ل شأنا.

وألقى نفسه من البل فتقطع.
قال ابن عمر: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم كثيEا ما يدثنا هذا.
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قال ابن دينار: كان ابن عمر كثيEا ما يدثنا بذا .
ف إسناده ضعف، وعبد ال بن جعفر هذا هو الدين، ض%ع�فه ولده المام علي بن الدين وغيه.

 وقوله: { ف�ذ�كæر4 إ,ن)م%ا أ�ن4ت% م6ذ�كæر~ . ل�س4ت% ع%ل�ي4ه,م4 ب,م6س%ي4ط,رc } أي: فذكر-يا ممد-الناس با أرسلت به
 إليهم، فإنا عليك البلغ وعلينا الساب؛ ولذا قال: { ل�س4ت% ع%ل�ي4ه,م4 ب,م6س%ي4ط,رc } قال ابن عباس،

وماهد، وغيها: لست عليهم ببار.
وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على اليان.

 قال المام أحد: حدثنا و%ك,يع، عن سفيان، عن أب الزبي، عن جابر قال: قال رسول ال صلى ال عليه
 وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: ل إله إل ال، فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالم إل

{ cي4ه,م4 ب,م6س%ي4ط,ر�س4ت% ع%ل�ر~ لæك�ن4ت% م6ذ�ر4 إ,ن)م%ا أæك�ذ�ف } :بقها، وحسابم على ال عز وجل". ث قرأ
 وهكذا رواه مسلم ف كتاب "اليان"، والترمذي والنسائي ف كتاب التفسي" من سننيهما، من حديث
 سفيان بن سعيد الثوري، به بذه الزيادة  وهذا الديث مرج ف الصحيحي من رواية أب هريرة، بدون

ذكر هذه الية .
 وقوله: { إ,ل م%ن4 ت%و%ل;ى و%ك�ف�ر% } أي: تول عن العمل بأركانه، وكفر بالق بنانه ولسانه. وهذه كقوله:

 ] ولذا قال: { ف�ي6ع%ذæب6ه6 الل;ه6 ال/ع%ذ�اب32 ، 31{ ف�ل ص%د)ق% و%ل ص%ل;ى و%ل�ك,ن4 ك�ذ;ب% و%ت%و%ل;ى } [القيامة: 
الك/ب%ر% } قال المام أحد:

 حدثنا قتيبة، حدثنا ليث، عن سعيد بن أب هلل، عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي م%ر) على خالد
 بن يزيد بن معاوية، فسأله عن ألي كلمة سعها من رسول ال صلى ال عليه وسلم، فقال: سعت

 رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: "أل كلكم يدخل النة، إل من ش%ر%د على ال ش%راد البعي على
أهله".

 تفرد  بإخراجه المام أحد وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أب حات عن أبيه، ول يزد على ما هاهنا:
"روي عن أب أمامة، وعنه سعيد بن أب هلل" .

 وقوله: { إ,ن; إ,ل�ي4ن%ا إ,ي%اب%ه6م4 } أي: مرجعهم ومنقلبهم { ث!م) إ,ن; ع%ل�ي4ن%ا ح,س%اب%ه6م4 } أي: نن ناسبهم على
أعمالم ونازيهم با، إن خيا فخي، وإن شرا فشر.

آخر تفسي سورة "الغاشية" ول المد والنة.

30www.muchlisin.co.ccتفسي ابن كثي – جز  



تفسي سورة الفجر
وهي مكية.

 قال النسائي: أخبنا عبد الوهاب بن الكم، أخبن يي بن سعيد، عن سليمان، عن مارب بن د,ثار
 وأب صال، عن جابر قال: صلى معاذ صلةb، فجاء رجل فصلى معه فط�ول، فصلى ف ناحية السجد ث

 انصرف، فبلغ ذلك معاذا فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول ال صلى ال عليه وسلم فسأل الفت،
 فقال: يا رسول ال، جئت أصلي معه ف�ط�و�ل ع%ل�ي�، فانصرفت وصليت6 ف ناحية السجد، فعلقت
 ناضحي. فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "أف�ت)ان يا معاذ؟ أين أنت م,ن { س%́بح, اس4م% ر%́بك

الع4ل�ى } { و%الش)م4س, و%ض6ح%اه%ا } { و%ال/ف�ج4ر, } { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%غ4ش%ى } .

بسم ال الرحن الرحيم
 ) ه%ل/ ف,ي ذ�ل,ك4) و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%س4ر,ي (3) و%الش)ف/ع, و%ال/و%ت4ر, (2) و%ل�ي%الc ع%ش4رc (1{ و%ال/ف�ج4ر, (

) cس%م~ ل,ذ,ي ح,ج4ر�5ق) cك% ب,ع%ادÀر%ب �ع%ل�ي4ف% ف�م4 ت%ر% ك�ل�ات, ال/ع,م%اد, (6) أ�ق7) إ,ر%م% ذ�م4 ي6خ4ل�ال;ت,ي ل ( 
 )10) و%ف,ر4ع%و4ن� ذ,ي الو4ت%اد, (9) و%ث�م6ود% ال;ذ,ين% ج%اب6وا الص)خ4ر% ب,ال/و%اد,ي (8م,ث/ل!ه%ا ف,ي ال/ب,لد, (

 ) ف�ص%ب) ع%ل�ي4ه,م4 ر%بÀك% س%و4ط� ع%ذ�اب12) ف�أ�ك/ث�ر6وا ف,يه%ا ال/ف�س%اد% (11ال;ذ,ين% ط�غ%و4ا ف,ي ال/ب,لد, (
) }14) إ,ن; ر%ب)ك% ل�ب,ال/م,ر4ص%اد, (13(

 أما الفجر فمعروف، وهو: الصبح. قاله علي، وابن عباس، وماهد، وعكرمة، والسدي. وعن مسروق،
وماهد، وممد بن كعب: الراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتة الليال العشر.

وقيل: الراد بذلك الصلة الت تفعل عنده، كما قاله عكرمة.
وقيل: الراد به جيع النهار. وهو رواية عن ابن عباس.

 والليال العشر: الراد با عشر ذي الجة. كما قاله ابن عباس، وابن الزبي، وماهد، وغي واحد من
 السلف واللف. وقد ثبت ف صحيح البخاري، عن ابن عباس مرفوعا: "ما من أيام العمل الصال

 أحب إل ال فيهن من هذه اليام" -يعن عشر ذي الجة -قالوا: ول الهاد ف سبيل ال؟ قال: "ول
الهاد ف سبيل ال، إل رجل خرج بنفسه وماله، ث ل يرجع من ذلك بشيء".

 وقيل: الراد بذلك العشر الول من الرم، حكاه أبو جعفر ابن جرير ول يعزه إل أحد  وقد روى أبو
 ك!د%ي4نة، عن قابوس بن أب ظ,ب4يان، عن أبيه، عن ابن عباس: { و%ل�ي%الc ع%ش4رc } قال: هو العشر الول من
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رمضان.
والصحيح القول الول؛ قال المام أحد:

 حدثنا زيد بن الباب، حدثنا ع%ي)اش بن عقبة، حدثن خ%ي بن ن6ع%يم، عن أب الزبي، عن جابر، عن النب
صلى ال عليه وسلم قال: "إن العشر عشر الضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر".

 ورواه النسائي عن ممد بن رافع وعبدة بن عبد ال، كل منهما عن زيد بن الباب، به  ورواه ابن
 جرير وابن أب حات، من حديث زيد بن الباب، به وهذا إسناد رجاله ل بأس بم، وعندي أن الت ف

رفعه نكارة، وال أعلم.
 وقوله: { و%الش)ف/ع, و%ال/و%ت4ر, } قد تقدم ف هذا الديث أن الوتر يوم عرفة، لكونه التاسع، وأن الشفع يوم

النحر لكونه العاشر. وقاله ابن عباس، وعكرمة، والضحاك أيضا.
 قول ثان: وقال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج، حدثن عقبة بن خالد، عن واصل ابن السائب
 قال: سألت عطاء عن قوله: { و%الش)ف/ع, و%ال/و%ت4ر, } قلت6: صلتنا وترنا هذا؟ قال: ل ولكن الشفع يوم

عرفة، والوتر ليلة الضحى.
 قول ثالث: قال ابن أب حات: حدثنا ممد بن عامر بن إبراهيم الصبهان، حدثن أب، عن النعمان
 -يعن ابن عبد السلم-عن أب سعيد بن عوف، حدثن بكة قال: سعت6 عبد ال ابن الزبي يطب
 الناس، فقام إليه رجل¿ فقال: يا أمي الؤمني، أخبن عن الشفع والوتر. فقال: الشفع قول ال، عز
 وجل: { ف�م%ن4 ت%ع%ج)ل� ف,ي ي%و4م%ي4ن, ف�ل إ,ث/م% ع%ل�ي4ه, } والوتر قوله: { و%م%ن4 ت%أ�خ)ر% ف�ل إ,ث/م% ع%ل�ي4ه, } [البقرة:

203. [
 وقال ابن جريج: أخبن ممد بن الرتفع أنه سع ابن الزبي يقول: الشفع أوسط أيام  التشريق، والوتر

آخر أيام التشريق.
 وف الصحيحي من رواية أب ه6ر%يرة، عن رسول ال صلى ال عليه وسلم: "إن ل تسعة وتسعي اسا،

مائة إل واحدا، من أحصاها دخل النة، وهو وتر يب الوتر"  .
 قول رابع: قال السن البصري، وزيد بن أسلم: اللق كلهم شفع، ووتر، أقسم تعال بلقه. وهو

رواية عن ماهد، والشهور عنه الول.
 وقال الع%وف، عن ابن عباس: { و%الش)ف/ع, و%ال/و%ت4ر, } قال: ال وتر واحد، وأنتم شفع. ويقال: الشفع

صلة الغداة، والوتر: صلة الغرب.
 قول خامس: قال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج، حدثنا عبيد بن موسى، عن إسرائيل، عن أب

يي، عن ماهد: { و%الش)ف/ع, و%ال/و%ت4ر, } قال: الشفع الزوج، والوتر: ال عز وجل.
وقال أبو عبد ال، عن ماهد: ال الوتر، وخلقه الشفع، الذكر والنثى.
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 وقال ابن أب ن%ج,يح، عن ماهد قوله: { و%الش)ف/ع, و%ال/و%ت4ر, } كل شيء خلقه ال شفع، السماء والرض،
 والب والبحر، والن والنس، والشمس والقمر، ونو هذا. ونا ماهد ف هذا ما ذكروه ف قوله تعال:

 ] أي: لتعلموا أن خالق الزواج49{ و%م,ن4 ك!لæ ش%ي4ءc خ%ل�ق/ن%ا ز%و4ج%ي4ن, ل�ع%ل;ك!م4 ت%ذ�ك;ر6ون� } [الذاريات:
واحد.

قول سادس: قال قتادة، عن السن: { و%الش)ف/ع, و%ال/و%ت4ر, } هو العدد، منه شفع ومنه وتر.
 قول سابع: ف الية الكرية رواه ابن6 أب حات وابن6 ج%رير من طريق ابن جريج، ث قال ابن جرير:

 و%ر6وي عن النب صلى ال عليه وسلم خب يؤيد القول الذي ذكرنا عن أب الزبي: حدثن ع%بد ال بن
 أب زياد القطوان، حدثنا زيد بن الباب، أخبن عياش بن عقبة، حدثن خي  بن ن6ع%يم، عن أب الزبي،

عن جابر: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "الشفع اليومان، والوتر اليوم الثالث" .
 هكذا ورد هذا الب بذا اللفظ، وهو مالف لا تقدم من اللفظ ف رواية أحد والنسائي وابن أب حات،

وما رواه هو أيضا، وال أعلم.
 قال أبو العالية، والربيع بن أنس، وغيها: هي الصلة، منها شفع كالرباعية والثنائية، ومنها وتر

كالغرب، فإنا ثلث، وهي وتر النهار. وكذلك صلة الوتر ف آخر التهجد من الليل.
 وقد قال عبد الرزاق، عن م%ع4م%ر، عن قتادة، عن عمران بن حصي: { و%الش)ف/ع, و%ال/و%ت4ر, } قال: هي
 الصلة الكتوبة، منها شفع ومنها وتر. وهذا منقطع وموقوف، ولفظه خاص بالكتوبة. وقد روي

متصل مرفوعا إل النب صلى ال عليه وسلم ولفظه عام، قال المام أحد:
 حدثنا أبو داود -هو الطيالسي-حدثنا هام، عن قتادة، عن عمران بن عصام: أن شيخا  حدثه من أهل
 البصرة، عن عمران بن حصي: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم س6ئ,ل عن الشفع والوتر، فقال: "هي

الصلة، بعضها شفع، وبعضها وتر" .
 هكذا وقع ف السند، وكذا رواه ابن جرير عن ب6ن4د%ار، عن عفان وعن أب ك!ر%ي4ب، عن عبيد ال بن

 شيخ، عن عمران بن موسى، كلها عن هام -وهو ابن يي-عن قتادة، عن عمران بن عصام، عن
 حصي وكذا رواه أبو عيسى الترمذي، عن عمرو بن علي، عن ابن م%ه4د,ي� وأب داود، كلها عن

 هام، عن قتادة، عن عمران بن عصام، عن رجل من أهل البصرة، عن عمران بن حصي، به. ث قال:
غريب، ل نعرفه إل من حديث قتادة، وقد رواه خالد بن قيس أيضا عن قتادة .

وقد روي عن عمران بن عصام، عن عمران نفسه، وال أعلم.
 قلت: ورواه ابن أب حات: حدثنا أحد بن سنان الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبنا هام  عن

 قتادة، عن عمران بن عصام الضبعي -شيخ من أهل البصرة-عن عمران بن حصي، عن النب صلى ال
عليه وسلم فذكره، هكذا رأيته ف تفسيه، فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام [الضبعي]  .
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 وهكذا رواه ابن جرير: حدثنا نصر بن علي، حدثن أب، حدثن خالد بن قيس، عن قتادة، عن عمران
 بن عصام، عن عمران بن حصي، عن النب صلى ال عليه وسلم ف الشفع والوتر قال: "هي الصلة

منها شفع، ومنها وتر" .
 فأسقط ذكر الشيخ البهم، وتفرد به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري، إمام مسجد بن

 ض6ب%يعة وهو والد أب ج%م4ر%ة نصر بن عمران الضبعي. روى عنه قتادة، وابنه أبو جرة والثن بن سعيد،
 وأبو التياح يزيد بن حيد. وذكره ابن حب)ان ف كتاب الثقات  وذكره خليفة ابن خ%ي%اط ف التابعي  من
 أهل البصرة، وكان شريفا نبيل حظيا عند الجاج بن يوسف، ث قتله يوم الزاوية سنة ثلث  وثاني
 لروجه مع ابن الشعث، وليس له عند الترمذي سوى هذا الديث الواحد. وعندي أن وقفه على

عمران بن حصي أشبه، وال أعلم.
ول يزم ابن جرير بشيء من هذه القوال ف الشفع والوتر.

وقوله: { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%س4ر, }  قال العوف، عن ابن عباس: أي إذا ذهب.
وقال عبد ال بن الزبي: { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%س4ر, } حت يذهب بعضه بعضا.

وقال ماهد، وأبو العالية، وقتادة، ومالك، عن زيد بن أسلم وابن زيد: { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%س4ر, } إذا سار.
 أي: أقبل. وقد وهذا يكن حله على ما قاله ابن عباس، أي: ذهب. ويتمل أن يكون الراد إذا سار،

 يقال: إن هذا أنسب؛ لنه ف مقابلة قوله: { و%ال/ف�ج4ر, } فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل، فإذا
 حل قوله: { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%س4ر, }  على إقباله كان ق�س%مEا بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس، كقوله:

 ]. وكذا قال الضحاك: { [و%الل;ي4ل, ] إ,ذ�ا18، 17{ و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ع%س4ع%س% و%الصÀب4ح, إ,ذ�ا ت%ن%ف;س% } [التكوير:
ي%س4ر, }  أي: يري.

وقال عكرمة: { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%س4ر, } يعن: ليلة ج%م4ع. رواه ابن جرير، وابن أب حات.
 ث قال ابن أب حات: حدثنا أحد بن عصام، حدثنا أبو عامر، حدثنا كثي بن عبد ال بن عمرو قال:

سعت ممد بن كعب القرظي، يقول ف قوله: { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%س4ر, } قال: اسر يا سار ول تبي إل ب%م4ع.
 وقوله: { ه%ل/ ف,ي ذ�ل,ك% ق�س%م~ ل,ذ,ي ح,ج4رc } أي: لذي عقل ولب وحجا [ودين]  وإنا سي العقل حج4رEا
 لنه ينع النسان من تعاطي ما ل يليق به من الفعال والقوال، ومنه حج4ر6 البيت لنه ينع الطائف من
 اللصوق بداره الشامي. ومنه حجر اليمامة، وح%ج%ر% الاكم على فلن: إذا منعه التصرف، { و%ي%ق!ول!ون

 ]، كل هذا من قبيل واحد، ومعن متقارب، وهذا القسم هو بأوقات22ح,ج4رEا م%ح4ج6ورEا } [الفرقان:
 العبادة، وبنفس العبادة من حج وصلة وغي ذلك من أنواع القرب الت يتقرب با [إليه عباده]

التقون الطيعون له، الائفون منه، التواضعون لديه، الاشعون لوجهه الكري.
 ولا ذكر هؤلء وعبادتم وطاعتهم قال بعده: { أ�ل�م4 ت%ر% ك�ي4ف% ف�ع%ل� ر%بÀك% ب,ع%ادc } وهؤلء كانوا متمردين
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 عتاة جبارين، خارجي عن طاعته مكذبي لرسله، جاحدين لكتبه. فذكر تعال كيف أهلكهم ودمرهم،
 وجعلهم أحاديث وعب%را، فقال: { أ�ل�م4 ت%ر% ك�ي4ف% ف�ع%ل� ر%بÀك% ب,ع%ادc إ,ر%م% ذ�ات, ال/ع,م%اد, } وهؤلء عاد الول،
 وهم أولد عاد بن إرم بن ع%وص بن سام بن نوح، قاله ابن إسحاق وهم الذين بعث ال فيهم رسوله

 هودEا، عليه السلم، فكذبوه وخالفوه، فأناه ال من بي أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح
 صرصر عاتية، { س%خ)ر%ه%ا ع%ل�ي4ه,م4 س%ب4ع% ل�ي%الc و%ث�م%ان,ي%ة� أ�ي)امc ح6س6ومEا ف�ت%ر%ى ال/ق�و4م% ف,يه%ا ص%ر4ع%ى ك�أ�ن)ه6م4 أ�ع4ج%از

 ]وقد ذكر ال قصتهم ف القرآن ف غي ما موضع،8، 7ن%خ4لc خ%او,ي%ةc ف�ه%ل/ ت%ر%ى ل�ه6م4 م,ن4 ب%اق,ي%ةc } [الاقة:
ليعتب بصرعهم الؤمنون.

فقوله تعال: { إ,ر%م% ذ�ات, ال/ع,م%اد, }  عطف بيان؛ زيادة تعريف بم.
 وقوله: { ذ�ات, ال/ع,م%اد, } لنم كانوا يسكنون بيوت ال́شعر الت ترفع بالعمدة الشداد، وقد كانوا أشد
 الناس ف زمانم  خلقة وأقواهم بطشا، ولذا ذك;رهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إل أن يستعملوها ف

 طاعة ربم الذي خلقهم، فقال: { و%اذ/ك!ر6وا إ,ذ/ ج%ع%ل�ك!م4 خ6ل�ف�اء" م,ن4 ب%ع4د, ق�و4م, ن6وحc و%ز%اد%ك!م4 ف,ي ال/خ%ل/ق
]. وقال تعال:69ب%س4ط�ةb ف�اذ/ك!ر6وا آلء" الل;ه, [ل�ع%ل;ك!م4 ت6ف/ل,ح6ون� ] }  [العراف:

 { ف�أ�م)ا ع%اد~ ف�اس4ت%ك/ب%ر6وا ف,ي الر4ض, ب,غ%ي4ر, ال/ح%́ق و%ق�ال!وا م%ن4 أ�ش%دÀ م,ن)ا ق!و)ةb أ�و%ل�م4 ي%ر%و4ا أ�ن; الل;ه% ال;ذ,ي خ%ل�ق�ه6م4 ه6و
 ]، وقال هاهنا: { ال;ت,ي ل�م4 ي6خ4ل�ق4 م,ث/ل!ه%ا ف,ي ال/ب,لد, } أي: القبيلة الت ل15أ�ش%دÀ م,ن4ه6م4 ق!و)ةb } [فصلت:

يلق مثلها ف بلدهم، لقوتم وشدتم وعظم تركيبهم.
 قال ماهد: إرم: أمة قدية. يعن: عادا الول، كما قال قتادة بن دعامة، والسÀ́ديÀ: إن إرم بيت ملكة

عاد. وهذا قول حسن جيد قوي.
وقال ماهد، وقتادة، والكلب ف قوله: { ذ�ات, ال/ع,م%اد, } كانوا أهل عمود ل يقيمون.

وقال العوف، عن ابن عباس: إنا قيل لم: { ذ�ات, ال/ع,م%اد, } لطولم.
واختار الول ابن6 جرير، ورد الثان فأصاب.

 وقوله: { ال;ت,ي ل�م4 ي6خ4ل�ق4 م,ث/ل!ه%ا ف,ي ال/ب,لد, } أعاد ابن زيد الضمي% على العماد؛ لرتفاعها، وقال: بنوا
 ع6م6دا بالحقاف ل يلق مثلها ف البلد. وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمي على القبيلة، أي: ل يلق

 مثل تلك القبيلة ف البلد، يعن ف زمانم. وهذا القول هو الصواب، وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه
 ضعيف؛ لنه لو كان أراد ذلك لقال: الت ل يعمل مثلها ف البلد، وإنا قال: { ل�م4 ي6خ4ل�ق4 م,ث/ل!ه%ا ف,ي

ال/ب,لد, }
 وقال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا أبو صال كاتب الليث، حدثنا معاوية بن صال، عمن حدثه، عن

 القدام، عن النب صلى ال عليه وسلم أنه ذكر إرم ذات العماد فقال: "كان الرجل منهم يأت على
صخرة فيحملها على الي فيهلكهم" .
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 ث قال ابن أب حات: حدثنا علي بن السي، حدثنا أبو الطاهر، حدثنا أنس بن عياض، عن ثور بن زيد
 الديلي. قال: قرأت كتابا -قد سى حيث قرأه-: أنا شداد بن عاد، وأنا الذي رفعت العماد، وأنا الذي

 شددت بذراعي نظر واحد، وأنا الذي كنت كنا على سبعة أذرع، ل يرجه إل أمة ممد صلى ال
عليه وسلم.

 قلت: فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها، أو أعمدة بيوتم للبدو، أو سلحا يقاتلون به، أو
 طول الواحد منهم -فهم قبيلة وأمة من المم، وهم الذكورون ف القرآن ف غي ما موضع، القرونون

 بثمود كما هاهنا، وال أعلم. ومن زعم أن الراد بقوله: { إ,ر%م% ذ�ات, ال/ع,م%اد, } مدينة إما دمشق، كما
 روي عن سعيد بن السيب وعكرمة، أو اسكندرية كما ر6وي عن الق!ر%ظي  أو غيها، ففيه نظر، فإنه
 كيف يلتئم الكلم على هذا: { أ�ل�م4 ت%ر% ك�ي4ف% ف�ع%ل� ر%بÀك% ب,ع%ادc إ,ر%م% ذ�ات, ال/ع,م%اد, } إن جعل ذلك بدل أو
 عطف بيان، فإنه ل يتسق الكلم حينئذ. ث الراد إنا هو الخبار عن إهلك القبيلة السماة بعاد، وما

أحل ال بم من بأسه الذي ل ي6ر%د، ل أن الراد الخبار عن مدينة أو إقليم.
 وإنا نبهت على ذلك لئل ي6غ4ت%ر) بكثي ما ذكره جاعة من الفسرين عند هذه الية، من ذكر مدينة يقال
 لا: { إ,ر%م% ذ�ات, ال/ع,م%اد, } مبنية بلب الذهب والفضة، قصورها ودورها وبساتينها، وإن حصباءها  للئ

 وجواهر، وترابا بنادق السك، وأنارها سارحة، وثارها ساقطة، ودورها ل أنيس با، وسورها
 وأبوابا تصفر، ليس با داع ول ميب. وأنا تنتقل فتارة تكون بأرض الشام، وتارة باليمن، وتارة

 بالعراق، وتارة بغي ذلك من البلد -فإن هذا كله من خرافات السرائيليي، من وضع بعض زنادقتهم،
ليختبوا بذلك عقول الهلة من الناس أن تصدقهم ف جيع ذلك.

 وذكر الثعلب وغيه أن رجل من العراب -وهو عبد ال بن ق,لبة-ف زمان معاوية ذهب ف طلب
 أباعر له شردت، فبينما هو يتيه ف ابتغائها، إذ طلع على مدينة عظيمة لا سور وأبواب، فدخلها فوجد
 فيها قريبEا ما ذكرناه من صفات الدينة الذهبية الت تقدم ذكرها، وأنه رجع فأخب الناس، فذهبوا معه

إل الكان الذي قال فلم يروا شيئا.
 وقد ذكر ابن أب حات قصة { إ,ر%م% ذ�ات, ال/ع,م%اد, } هاهنا مطولة جدا، فهذه الكاية ليس يصح إسنادها،

 ولو صح إل ذلك العراب فقد يكون اختلق ذلك، أو أنه أصابه نوع من ال�و%س والبال  فاعتقد أن
 ذلك له حقيقة ف الارج، وليس كذلك. وهذا ما يقطع بعدم صحته. وهذا قريب ما يب به كثي من

 الهلة والطامعي والتحيلي، من وجود مطالب تت الرض، فيها قناطي الذهب والفضة، وألوان
 الواهر واليواقيت  والللئ والكسي الكبي، لكن عليها موانع تنع من الوصول إليها والخذ منها،

 فيحتالون على أموال الغنياء والضعفة والسفهاء، فيأكلونا بالباطل ف صرفها ف باخي وعقاقي، ونو
 ذلك من الذيانات، وي%ط/نون بم. والذي يزم به أن ف الرض دفائن جاهلية وإسلمية وكنوزEا كثية،
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 من ظفر بشيء منها أمكنه تويله  فأما على الصفة الت زعموها فكذب وافتراء وبت، ول يصح ف
ذلك شيء ما يقولون إل عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم، وال سبحانه وتعال الادي للصواب.

 وقول! ابن جرير: يتمل أن يكون الراد بقوله: { إ,ر%م% } قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك ل
 ت6صر%ف فيه نظر؛ لن الراد من السياق إنا هو الخبار عن القبيلة، ولذا قال بعده: { و%ث�م6ود% ال;ذ,ين

 ج%اب6وا الص)خ4ر% ب,ال/و%اد, } يعن: يقطعون الصخر بالوادي. قال ابن عباس: ينحتونا ويرقونا. وكذا قال
 ماهد، وقتادة، والضحاك، وابن زيد. ومنه يقال: "متاب النمار". إذا خرقوها، واجتاب الثوب: إذا

 ].149فتحه. ومنه اليب أيضا. وقال ال تعال: { و%ت%ن4ح,ت6ون� م,ن% ال/ج,ب%ال, ب6ي6وتEا ف�ار,ه,ي% } [الشعراء:
  ك�ما ب%اد ح%ي...أل ك!لÓ شيء -ما خ%ل ال-بائد~  وأنشد ابن جرير وابن أب حات هاهنا قول الشاعر:

...من شنيف ومارد 
 بأيد ش,د%اد أي�دات الس)واعد ...ه6م ض%ر%ب6وا ف ك!لæ ص%م)اء ص%عدة 

 وقال ابن إسحاق: كانوا عربا، وكان منلم بوادي القرى. وقد ذكرنا قصة "عاد" مستقصاة ف سورة
"العراف" با أغن عن إعادته.

 وقوله: { و%ف,ر4ع%و4ن� ذ,ي الو4ت%اد, } قال العوف، عن ابن عباس: الوتاد: النود الذين يشدون له أمره.
 ويقال: كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم ف أوتاد من ح%ديد يعلقهم با. وكذا قال ماهد: كان يوتد
 الناس بالوتاد. وهكذا قال سعيد بن جبي، والسن، والسدي. قال السدي: كان يربط الرجل، كل

قائمة من قوائمه ف وتد ث يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدخه .
وقال قتادة: بلغنا أنه كانت له م%ط�الü وملعب، يلعب له تتها، من أوتاد وحبال.

 وقال ثابت البنان، عن أب رافع: قيل لفرعون { ذ,ي الو4ت%اد, } ؛ لنه ضرب لمرأته أربعة أوتاد، ث
جعل على ظهرها رحى عظيمة حت ماتت.

 وقوله: { ال;ذ,ين% ط�غ%و4ا ف,ي ال/ب,لد, ف�أ�ك/ث�ر6وا ف,يه%ا ال/ف�س%اد% } أي: تردوا وعتوا وعاثوا ف الرض بالفساد
 والذية للناس، { ف�ص%ب) ع%ل�ي4ه,م4 ر%بÀك% س%و4ط� ع%ذ�ابc } أي: أنزل عليهم رجزا من السماء، وأحل بم

عقوبة ل يردها عن القوم الرمي.
 وقوله: { إ,ن; ر%ب)ك% ل�ب,ال/م,ر4ص%اد, } قال ابن عباس: يسمع ويرى. يعن: يرصد  خلقه فيما يعملون، ويازي

 كل بسعيه ف الدنيا والخرى، وسيعرض اللئق كلهم عليه، فيحكم فيهم بعدله، ويقابل كل با
يستحقه. وهو النه عن الظلم والور.

 وقد ذكر ابن أب حات هاهنا حديثbا غريبEا جدEا -وف إسناده نظر وف صحته-فقال: حدثنا أب، حدثنا
 أحد بن أب الواري، حدثنا يونس الذاء، عن أب حزة البيسان، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول
 ال صلى ال عليه وسلم: "يا معاذ، إن الؤمن لدى الق أسي. يا معاذ، إن الؤمن ل يسكن روعه ول
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 يأمن اضطرابه حت ي6خ%ل;ف جسر جهنم خلف ظهره. يا معاذ، إن الؤمن قيده القرآن عن كثي من
 شهواته، وعن أن يهلك فيها هو بإذن ال، عز وجل، فالقرآن دليله، والوف مجته، والشوق مطيته،
 والصلة كهفه، والصوم جنته، والصدقة فكاكه، والصدق أميه، والياء وزيره، وربه، عز وجل، من

وراء ذلك كله بالرصاد" .
 قال ابن أب حات: يونس الذاء وأبو حزة مهولن، وأبو حزة عن معاذ مرسل. ولو كان عن أب حزة

 حدثنا أب، حدثنا صفوان بن لكان حسنEا. أي: لو كان من كلمه لكان حسنEا. ث قال ابن أب حات:
 صال، حدثنا الوليد بن مسلم، عن صفوان بن عمرو، عن أيفع بن عبد الكلعي: أنه سعه وهو يعظ

 الناس يقول: إن لهنم سبع قناطر -قال: والصراط عليهن، قال: فيحبس اللئق عند القنطرة الول،
 ]، قال: فيحاسبون على الصلة وي6سألون عنها،24فيقول: { و%ق,ف!وه6م4 إ,ن)ه6م4 م%س4ئ!ول!ون� } [الصافات:

 قال: فيهلك فيها من هلك، وينجو من نا، فإذا بلغوا القنطرة الثانية ح6وسبوا على المانة كيف أدوها،
 وكيف خانوها؟ قال: فيهلك من هلك وينجو من نا. فإذا بلغوا القنطرة الثالثة س6ئلوا عن الرحم كيف
 و%ص%ل!وها وكيف قطعوها؟ قال: فيهلك من هلك وينجو من نا. قال: والرحم يومئذ متدلية إل ال!وي� ف

 جهنم تقول: اللهم من وصلن ف�ص,ل/ه، ومن قطعن فاقطعه. قال: وهي الت يقول ال عز وجل: { إ,ن
ر%ب)ك% ل�ب,ال/م,ر4ص%اد, } .

هكذا أورد هذا الثر، ول يذكر تامه.

 ) و%أ�م)ا إ,ذ�ا م%ا اب4ت%له15{ ف�أ�م)ا الن4س%ان! إ,ذ�ا م%ا اب4ت%له6 ر%بÀه6 ف�أ�ك/ر%م%ه6 و%ن%ع)م%ه6 ف�ي%ق!ول! ر%́بي أ�ك/ر%م%ن, (
 ) و%ل ت%ح%اضÀون� ع%ل�ى17) ك�ل ب%ل ل ت6ك/ر,م6ون� ال/ي%ت,يم% (16ف�ق�د%ر% ع%ل�ي4ه, ر,ز4ق�ه6 ف�ي%ق!ول! ر%́بي أ�ه%ان%ن, (

) }20) و%ت6ح,بÀون� ال/م%ال� ح6̀با ج%̀ما (19) و%ت%أ/ك!ل!ون� التÀر%اث� أ�ك/ل ل�̀ما (18ط�ع%ام, ال/م,س4ك,ي, (

 يقول تعال منكرEا على النسان ف اعتقاده إذا وسع ال عليه ف الرزق ليختبه ف ذلك، فيعتقد أن
 ذلك من ال إكرام له وليس كذلك، بل هو ابتلء وامتحان. كما قال تعال: { أ�ي%ح4س%ب6ون� أ�ن)م%ا ن6م,دÀه6م

 ]. وكذلك ف الانب56 ، 55ب,ه, م,ن4 م%الc و%ب%ن,ي% ن6س%ار,ع6 ل�ه6م4 ف,ي ال/خ%ي4ر%ات, ب%ل ل ي%ش4ع6ر6ون� } [الؤمنون:
 الخر إذا ابتله وامتحنه وض%ي)ق عليه ف الرزق، يعتقد أن ذلك من ال إهانة له. قال ال: { ك�ل } أي:

 ليس المر كما زعم، ل ف هذا ول ف هذا، فإن ال يعطي الال من يب ومن ل يب، ويضيق على
 من يب ومن ل يب، وإنا الدار ف ذلك على طاعة ال ف كل من الالي، إذا كان غنيا بأن يشكر

ال على ذلك، وإذا كان فقيEا بأن يصب.
 وقوله: { ب%ل ل ت6ك/ر,م6ون� ال/ي%ت,يم% } فيه أمر بالكرام له، كما جاء ف الديث الذي رواه عبد ال ابن
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 البارك، عن سعيد بن أب أيوب، عن يي بن سليمان، عن زيد بن أب عتاب  عن أب ه6ريرة، عن النب
 صلى ال عليه وسلم: "خي بيت ف السلمي بيت فيه يتيم يسن إليه، وشر بيت ف السلمي بيت فيه

يتيم يساء إليه" ث قال بأصبعه: "أنا وكافل اليتيم ف النة هكذا" .
 وقال أبو داود: حدثنا ممد بن الصباح بن سفيان، أخبنا عبد العزيز -يعن ابن أب حازم-حدثن أب،

 عن سهل -يعن ابن سعد-أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "أنا وكافل اليتيم كهاتي ف النة".
وقرن بي إصبعيه: الوسطى والت تلي البام .

 { و%ل ت%ح%اضÀون� ع%ل�ى ط�ع%ام, ال/م,س4ك,ي, } يعن: ل يأمرون بالحسان إل الفقراء والساكي، ويث بعضهم
 على بعض ف ذلك، { و%ت%أ/ك!ل!ون� التÀر%اث� } يعن: الياث { أ�ك/ل ل�̀ما } أي: من أي جهة حصل لم، من

حلل أو حرام، { و%ت6ح,بÀون� ال/م%ال� ح6̀با ج%̀ما } أي: كثيا -زاد بعضهم: فاحشا.

 ) و%ج,يء" ي%و4م%ئ,ذ22) و%ج%اء" ر%بÀك% و%ال/م%ل�ك6 ص%فÚا ص%فÚا (21{ ك�ل إ,ذ�ا د6ك;ت, الر4ض6 د%كÚا د%كÚا (
 )24)  ي%ق!ول! ي%ا ل�ي4ت%ن,ي ق�د)م4ت6 ل,ح%ي%ات,ي (23ب,ج%ه%ن)م% ي%و4م%ئ,ذc ي%ت%ذ�ك;ر6 الن4س%ان! و%أ�ن)ى ل�ه6 الذæك/ر%ى (

 ) ي%ا أ�ي)ت6ه%ا الن)ف/س6 ال/م6ط/م%ئ,ن)ة26) و%ل ي6وث,ق6 و%ث�اق�ه6 أ�ح%د~ (25ف�ي%و4م%ئ,ذc ل ي6ع%ذæب6 ع%ذ�اب%ه6 أ�ح%د~ (
)27) bم%ر4ض,ي)ة bى ر%́بك, ر%اض,ي%ة�اد4خ6ل,ي ف,ي ع,ب%اد,ي (28) ار4ج,ع,ي إ,ل�29) ف (

) }30و%اد4خ6ل,ي ج%ن)ت,ي (

 يب تعال عما يقع يوم القيامة من الهوال العظيمة، فقال: { ك�ل } أي: حقا { إ,ذ�ا د6ك;ت, الر4ض6 د%كÚا
 د%كÚا } أي: وطئت ومهدت وسويت الرض والبال، وقام اللئق من قبورهم لربم، { و%ج%اء" ر%بÀك% }
 يعن: لفصل القضاء بي خلقه، وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الطلق ممد صلى
 ال عليه وسلم، بعدما يسألون أول العزم من الرسل واحدEا بعد واحد، فكلهم يقول: لست بصاحب
 ذاكم، حت تنتهي النوبة إل ممد صلى ال عليه وسلم  فيقول: "أنا لا، أنا لا". فيذهب فيشفع عند
 ال ف أن يأت لفصل القضاء فيشفعه ال ف ذلك، وهي أول الشفاعات، وهي القام المود كما تقدم

 بيانه ف سورة "سبحان"  فيجيء الرب تعال لفصل القضاء كما يشاء، واللئكة ييئون بي يديه صفوفا
صفوفا.

 وقوله: { و%ج,يء" ي%و4م%ئ,ذc ب,ج%ه%ن)م% } قال المام مسلم بن الجاج ف صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن
 غياث، حدثنا أب، عن العلء بن خالد الكاهلي، عن شقيق، عن عبد ال -هو ابن مسعود-قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم: "يؤتى بهنم يومئذ لا سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف
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م%ل�ك يرونا".
 وهكذا رواه الترمذي عن عبد ال بن عبد الرحن الدارمي، عن عمر بن حفص، به  ورواه أيضا عن

 عبد بن ح6م%يد، عن أب عامر، عن سفيان الثوري، عن العلء بن خالد، عن شقيق ابن سلمة -وهو أبو
 وائل-عن عبد ال بن مسعود، قوله ول يرفعه وكذا رواه ابن جرير، عن السن بن عرفة، عن م%روان

بن معاوية الفزاري، عن العلء بن خالد، عن شقيق، عن عبد ال، قوله .
 وقوله: { ي%و4م%ئ,ذc ي%ت%ذ�ك;ر6 الن4س%ان! } أي: عمله وما كان أسلفه ف قدي دهره وحديثه، { و%أ�ن)ى ل�ه6 الذæك/ر%ى
 } أي: وكيف تنفعه الذكرى؟ { ي%ق!ول! ي%ا ل�ي4ت%ن,ي ق�د)م4ت6 ل,ح%ي%ات,ي } يعن: يندم على ما كان سلف منه من
 العاصي -إن كان عاصيا-ويود لو كان ازداد من الطاعات -إن كان طائعا-كما قال المام أحد بن

حنبل:
 حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد ال -يعن ابن البارك-حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن

 جبي بن نفي، عن ممد بن أب ع%م,ية -وكان من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم-قال: لو
 أن عبدEا خر على وجهه من يوم ولد إل أن يوت ه%رمEا ف طاعة ال، ل�ح%ق,ر%ه يوم القيامة، ولود) أنه ي6ر%د

إل الدنيا كيما يزداد من الجر والثواب.
ورواه ب%ح,ي6 بن6 س%عد، عن خالد بن معدان، عن عتبة بن عبد، عن رسول ال صلى ال عليه وسلم .
 قال ال تعال: { ف�ي%و4م%ئ,ذc ل ي6ع%ذæب6 ع%ذ�اب%ه6 أ�ح%د~ } أي: ليس أحد أشد عذابEا من تعذيب ال من عصاه،

 { و%ل ي6وث,ق6 و%ث�اق�ه6 أ�ح%د~ } أي: وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لن كفر بربم، عز وجل، هذا ف
 حق الرمي من اللئق والظالي  فأما النفس الزكية الطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الق

 فيقال لا: { ي%ا أ�ي)ت6ه%ا الن)ف/س6 ال/م6ط/م%ئ,ن)ة! ار4ج,ع,ي إ,ل�ى ر%́بك, } أي: إل جواره وثوابه وما أعد لعباده ف جنته،
 { ر%اض,ي%ةb } أي: ف نفسها { م%ر4ض,ي)ةb } أي: قد رضيت عن ال ورضي عنها وأرضاها، { ف�اد4خ6ل,ي ف,ي

 ع,ب%اد,ي } أي: ف جلتهم، { و%اد4خ6ل,ي ج%ن)ت,ي } وهذا يقال لا عند الحتضار، وف يوم القيامة أيضا، كما
أن اللئكة يبشرون الؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبه، وكذلك هاهنا.

 ث اختلف الفسرون فيمن نزلت هذه الية، فروى الضحاك، عن ابن عباس: نزلت ف عثمان بن عفان.
وعن ب6ر%يدة بن الصيب: نزلت ف حزة بن عبد الطلب، رضي ال عنه.

 وقال العوف، عن ابن عباس: يقال للرواح الطمئنة يوم القيامة: { ي%ا أ�ي)ت6ه%ا الن)ف/س6 ال/م6ط/م%ئ,ن)ة! ار4ج,ع,ي إ,ل�ى
{ bم%ر4ض,ي)ة bر%اض,ي%ة } ،ر%́بك, } يعن: صاحبك، وهو بدنا الذي كانت تعمره ف الدنيا

 وروي عنه أنه كان ي%قرؤها: "فادخلي ف عبدي وادخلي جنت". وكذا  قال عكرمة والكلب، واختاره
]62ابن جرير، وهو غريب، والظاهر الول؛ لقوله: { ث!م) ر6دÀوا إ,ل�ى الل;ه, م%و4له6م6 ال/ح%́ق } [النعام:

] أي: إل حكمه والوقوف بي يديه.43{ و%أ�ن; م%ر%د)ن%ا إ,ل�ى الل;ه, } [غافر:
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 وقال ابن أب حات: حدثنا علي بن السي، حدثنا أحد بن عبد الرحن بن عبد ال الدشتكي، حدثنا
 قوله: { ي%ا أ�ي)ت6ه%ا الن)ف/س أب، عن أبيه، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس ف

 ال/م6ط/م%ئ,ن)ة! ار4ج,ع,ي إ,ل�ى ر%́بك, ر%اض,ي%ةb م%ر4ض,ي)ةb } قال: نزلت وأبو بكر جالس، فقال: يا رسول ال، ما
أحسن هذا. فقال: "أما إنه سيقال لك هذا".

 ث قال: حدثنا أبو سعيد الشج، حدثنا ابن يان، عن أشعث، عن سعيد بن جبي قال: قرأت عند النب
 صلى ال عليه وسلم: { ي%ا أ�ي)ت6ه%ا الن)ف/س6 ال/م6ط/م%ئ,ن)ة! ار4ج,ع,ي إ,ل�ى ر%́بك, ر%اض,ي%ةb م%ر4ض,ي)ةb } فقال أبو بكر،

 رضي ال عنه: إن هذا حسن. فقال له النب صلى ال عليه وسلم: "أما إن اللك سيقول لك هذا عند
الوت".

وكذا رواه ابن جرير، عن أب ك!ر%ي4ب، عن ابن يان، به. وهذا مرسل حسن .
 ث قال ابن أب حات: وحدثنا السن بن عرفة، حدثنا م%ر4وان بن شجاع الزري، عن سال الفطس، عن
 سعيد بن جبي قال: مات ابن عباس بالطائف، فجاء طي ل ير على خ%ل/قه  فدخل نعشه، ث ل ير خارجا
 منه فلما دفن ت6ليت هذه الية على شفي القب، ما يدرى من تلها: { ي%ا أ�ي)ت6ه%ا الن)ف/س6 ال/م6ط/م%ئ,ن)ة! ار4ج,ع,ي

إ,ل�ى ر%́بك, ر%اض,ي%ةb م%ر4ض,ي)ةb ف�اد4خ6ل,ي ف,ي ع,ب%اد,ي و%اد4خ6ل,ي ج%ن)ت,ي } .
 رواه الطبان عن عبد ال بن أحد عن أبيه، عن م%ر4وان بن شجاع، عن سال بن عجلن الفطس، به

فذكره .
 وقد ذكر الافظ ممد بن النذر الروي -العروف بشكæر-ف كتاب "العجائب" بسنده عن ق!ب%اث بن

 رزين أب هاشم قال: أسرت6 ف بلد الروم، فجمعنا اللك وع%ر%ض علينا دينه، على أن من امتنع ضربت
 عنقه. فارتد ثلثة، وجاء الرابع فامتنع، فضربت عنقه، وألقي رأسه ف نر هناك، فرسب ف الاء ث طفا
 على وجه الاء، ونظر إل أولئك الثلثة فقال: يا فلن، ويا فلن، ويا فلن -يناديهم بأسائهم-قال ال
 تعال ف كتابه: { ي%ا أ�ي)ت6ه%ا الن)ف/س6 ال/م6ط/م%ئ,ن)ة! ار4ج,ع,ي إ,ل�ى ر%́بك, ر%اض,ي%ةb م%ر4ض,ي)ةb ف�اد4خ6ل,ي ف,ي ع,ب%اد,ي و%اد4خ6ل,ي

 ج%ن)ت,ي } ث غاص ف الاء، [قال]  فكادت النصارى أن يسلموا، ووقع سرير اللك، ورجع أولئك
الثلثة إل السلم. قال: وجاء الفداء من عند الليفة أب جعفر النصور فخلصنا.

 وروى الافظ ابن عساكر ف ترجة رواحة بنت أب عمرو الوزاعي، عن أبيها: حدثن سليمان بن
 حبيب الارب، حدثن أبو أمامة: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال لرجل: "قل اللهم، إن أسألك

نفسEا بك مطمئنة، تؤمن بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك" 
ث روى عن أب سليمان بن ز%ب4ر أنه قال: حديث رواحة هذا واحد أم�ه.

آخر تفسي سورة "الفجر" ول المد [والنة] .
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تفسي سورة البلد
وهي مكية.

بسم ال الرحن الرحيم
 ) ل�ق�د4 خ%ل�ق/ن%ا3) و%و%ال,دc و%م%ا و%ل�د% (2) و%أ�ن4ت% ح,لü ب,ه%ذ�ا ال/ب%ل�د, (1{ ل أ!ق/س,م6 ب,ه%ذ�ا ال/ب%ل�د, (

) cب%د�ف,ي ك �ح%د~ (4الن4س%ان�ي4ه, أ�ن4 ي%ق/د,ر% ع%ل�ن/ ل�ي%ح4س%ب6 أ�ا (5) أEك/ت6 م%ال ل!ب%د�ه4ل�6) ي%ق!ول! أ( 
)9) و%ل,س%انEا و%ش%ف�ت%ي4ن, (8) أ�ل�م4 ن%ج4ع%ل/ ل�ه6 ع%ي4ن%ي4ن, (7أ�ي%ح4س%ب6 أ�ن/ ل�م4 ي%ر%ه6 أ�ح%د~ (

) }10 و%ه%د%ي4ن%اه6 الن)ج4د%ي4ن, (

 هذا قسم من ال عز وجل  بكة أم القرى ف حال كون الساكن فيها حال؛ لينبه على عظمة قدرها ف
حال إحرام أهلها.

قال خ%صيف، عن ماهد: { ل أ!ق/س,م6 ب,ه%ذ�ا ال/ب%ل�د, } ل رد عليهم؛ أقسم بذا البلد.
 وقال ش%بيب بن بشر، عن ع,ك/ر,مة، عن ابن عباس: { ل أ!ق/س,م6 ب,ه%ذ�ا ال/ب%ل�د, } يعن: مكة، { و%أ�ن4ت% ح,ل
 ب,ه%ذ�ا ال/ب%ل�د, } قال: أنت -يا ممد-يل لك أن تقابل به. وكذا ر6وي عن سعيد بن ج6ب%ي، وأب صال،

وعطية، والضحاك، وقتادة، والسدي، وابن زيد.
وقال ماهد: ما أصبت فيه فهو حلل لك.

وقال قتادة: { و%أ�ن4ت% ح,لü ب,ه%ذ�ا ال/ب%ل�د, } قال: أنت به من غي ح%ر%ج ول إث.
وقال السن البصري: أحلها ال له ساعة من نار.

 وهذا العن الذي قالوه قد و%ر%د به الديث التفق على صحته: "إن هذا البلد حرمه ال يوم خلق
 السموات والرض، فهو ح%ر%ام~ ب6رم%ة ال إل يوم القيامة، ل ي6عض%د شجره ول يتلى خله. وإنا أحلت

 ل ساعة من نار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالمس، أل فليبلغ الشاهد الغائب". وف لفظ
[آخر]  فإن أحد ت%ر%خ)ص بقتال رسول ال فقولوا: إن ال أذن لرسوله ول يأذن لكم" .

 وقوله: { و%و%ال,دc و%م%ا و%ل�د% } قال ابن جرير: حدثنا أبو ك!ر%ي4ب، حدثنا ابن عطية، عن شريك، عن
 خ%ص,يف، عن عكرمة، عن ابن عباس ف قوله: { و%و%ال,دc و%م%ا و%ل�د% } الوالد: الذي يلد، وما ولد: العاقر

ورواه [ابن جرير و]  ابن أب حات، من حديث شريك -وهو ابن عبد ال القاضي- الذي ل يولد له.
به.

وقال عكرمة: الوالد: العاقر، وما ولد: الذي يلد. رواه ابن أب حات.
 وقال ماهد، وأبو صال، وقتادة، والضحاك، وسفيان الثوري، وسعيد بن جبي، والسدي، والسن
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البصري، وخ6صيف، وشرحبيل بن سعد وغيهم: يعن بالوالد آدم، وما ولد ولده.
 وهذا الذي ذهب إليه ماهد وأصحابه ح%س%ن~ قوي؛ لنه تعال لا أقسم بأم القرى وهي الساكن أقسم

بعده بالساكن، وهو آدم أبو البشر وولده.
وقال أبو عمران الون: هو إبراهيم وذريته. رواه ابن جرير، وابن أب حات.

واختار ابن جرير أنه عام ف كل والد وولده. وهو متمل أيضا.
 وقوله: { ل�ق�د4 خ%ل�ق/ن%ا الن4س%ان� ف,ي ك�ب%دc } ر6وي عن ابن مسعود، وابن عباس، وعكرمة، وماهد،

 وإبراهيم النخعي، وخ%ي4ث�مة، والضحاك، وغيهم: يعن منتصبا -زاد ابن عباس ف رواية عنه-ف بطن
أمه.

 والكبد: الستواء والستقامة. ومعن هذا القول: لقد خلقنا النسان سويا مستقيما كقوله: { ي%ا أ�يÀه%ا
 ] ، وكقوله { ل�ق�د7 ، 6الن4س%ان! م%ا غ�ر)ك% ب,ر%́بك% ال/ك�ر,ي, ال;ذ,ي خ%ل�ق�ك% ف�س%و)اك% ف�ع%د%ل�ك% } [النفطار: 

].4خ%ل�ق/ن%ا الن4س%ان� ف,ي أ�ح4س%ن, ت%ق/و,يc } [التي:
  وذكر...وقال ابن [أب نيح6]  جريج وعطاء  عن ابن عباس: ف كبد، قال: ف شد�ة خ6لق، أل تر إليه

مولده ونبات أسنانه.
 قال ماهد: { ف,ي ك�ب%دc } نطفة، ث علقة، ث مضغة يتكبد ف اللق -قال ماهد: وهو كقوله: { ح%م%ل�ت4ه

أ!مÀه6 ك!ر4هEا و%و%ض%ع%ت4ه6 ك!ر4هEا } وأرضعته كرها، ومعيشته كره، فهو يكابد ذلك.
 وقال سعيد بن جبي: { ل�ق�د4 خ%ل�ق/ن%ا الن4س%ان� ف,ي ك�ب%دc } ف شدة وط�ل�ب معيشة. وقال عكرمة: ف شدة

وطول. وقال قتادة: ف مشقة.
 وقال ابن أب حات: حدثنا أحد بن عصام، حدثنا أبو عاصم، أخبنا عبد الميد بن جعفر، سعت ممد
 بن علي أبا جعفر الباقر سأل رجل من النصار عن قول ال: { ل�ق�د4 خ%ل�ق/ن%ا الن4س%ان� ف,ي ك�ب%دc } قال: ف

قيامه واعتداله. فلم ي6نكر عليه أبو جعفر.
 وروى من طريق أب مودود: سعت السن قرأ هذه الية: { ل�ق�د4 خ%ل�ق/ن%ا الن4س%ان� ف,ي ك�ب%دc } قال: يكابد

أمرا من أمر الدنيا، وأمرا من أمر الخرة -وف رواية: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الخرة.
وقال ابن زيد: { ل�ق�د4 خ%ل�ق/ن%ا الن4س%ان� ف,ي ك�ب%دc } قال: آدم خلق ف السماء، ف�س6مي ذلك الك�ب%د.

واختار ابن جرير أن الراد [بذلك]  مكابدة المور ومشاقها.
 وقوله: { أ�ي%ح4س%ب6 أ�ن/ ل�ن4 ي%ق/د,ر% ع%ل�ي4ه, أ�ح%د~ } قال السن البصري: يعن أيسب أن لن يقدر عليه أحد

يأخذ ماله.
 وقال قتادة: { أ�ي%ح4س%ب6 أ�ن/ ل�ن4 ي%ق/د,ر% ع%ل�ي4ه, أ�ح%د~ } قال: ابن آدم يظن أن لن ي6سأل عن هذا الال: من أين

اكتسبه؟ وأين أنفقه؟
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وقال السدي: { أ�ي%ح4س%ب6 أ�ن/ ل�ن4 ي%ق/د,ر% ع%ل�ي4ه, أ�ح%د~ } قال: ال عز وجل.
 وقوله: { ي%ق!ول! أ�ه4ل�ك/ت6 م%ال ل!ب%دEا } أي: يقول ابن آدم: أنفقت مال لبدا، أي: كثيا. قاله ماهد

[والسن]  وقتادة، والسدي، وغيهم.
 { أ�ي%ح4س%ب6 أ�ن/ ل�م4 ي%ر%ه6 أ�ح%د~ } قال ماهد: أي أيسب أن ل يره ال عز وجل. وكذا قال غيه من

السلف.
 وقوله: { أ�ل�م4 ن%ج4ع%ل/ ل�ه6 ع%ي4ن%ي4ن, } أي: يبصر بما، { و%ل,س%انEا } أي: ينطق به، ف�ي6عب عما ف ضميه،

{ و%ش%ف�ت%ي4ن, }  يستعي بما على الكلم وأكل الطعام، وجال لوجهه وفمه.
 وقد روى الافظ ابن عساكر ف ترجة أب الربيع الدمشقي، عن مكحول قال: قال النب صلى ال عليه
 وسلم: "يقول ال تعال: يا ابن آدم، قد أنعمت عليك نعماb عظاما ل تصى عددها ول تطيق شكرها،
 وإن ما أنعمت عليك أن جعلت لك عيني تنظر بما، وجعلت لما غطاء\، فانظر بعينيك إل ما أحللت
 لك، وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءها. وجعلت لك لسانا، وجعلت له غلفا، فانطق

 با أمرتك وأحللت6 لك، فإن ع%ر%ض لك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك. وجعلت لك فرجا،
 وجعلت لك سترا، فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن ع%ر%ض لك ما حرمت عليك ف�أر4خ, عليك

سترك. يا ابن آدم، إنك ل تمل سخطي، ول تطيق انتقامي" .
 { و%ه%د%ي4ن%اه6 الن)ج4د%ي4ن, } قال سفيان الثوري، عن عاصم، عن زر�، عن عبد ال -هو ابن مسعود-:

 { و%ه%د%ي4ن%اه6 الن)ج4د%ي4ن, } قال: الي والشر. وكذا ر6وي عن علي، وابن عباس، وماهد، وعكرمة، وأب
وائل، وأب صال، وممد بن كعب، والضحاك، وعطاء الراسان ف آخرين.

 وقال عبد ال بن وهب: أخبن بن ل�ه,يعة، عن يزيد بن أب حبيب، عن س,نان بن سعد، عن أنس بن
 مالك قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ها ندان، فما جعل ند الشر أحب إليكم من ند

الي" .
 تفرد به سنان بن سعد -ويقال: سعد بن سنان -وقد وثقه ابن معي. وقال المام أحد والنسائي

 والوزجان: منكر الديث. وقال أحد: تركت حديثه لضطرابه. وروى خسة عشر حديثا منكرة
كلها، ما أعرف منها حديثا واحدا. يشبه حديثه حديث� السن -يعن البصري-ل يشبه حديث� أنس.
 وقال ابن جرير: حدثن يعقوب، حدثنا ابن ع6ل�ي)ة، عن أب رجاء قال: سعت السن يقول: { و%ه%د%ي4ن%اه

 الن)ج4د%ي4ن, } قال: ذكر لنا أن نب ال صلى ال عليه وسلم كان يقول: "يا أيها الناس، إنما النجدان، ند
الي وند الشر، فما جعل ند الشر أحب إليكم من ند الي" .

وكذا رواه حبيب بن الشهيد، ويونس بن عبيد، وأبو وهب، عن السن مرسل. وهكذا أرسله قتادة.
 وقال ابن أب حات: حدثنا أحد بن عصام النصاري، حدثنا أبو أحد الزبيي، حدثنا عيسى ابن عقال
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عن أبيه، عن ابن عباس ف قوله: { و%ه%د%ي4ن%اه6 الن)ج4د%ي4ن, } قال: الثديي.
 وروي عن الربيع بن خ6ث�يم  وقتادة وأب  حازم، مثل ذلك. ورواه ابن جرير عن أب ك!ر%ي4ب، عن و%ك,يع،

عن عيسى بن عق�ال، به. ث قال: والصواب القول الول.
 ونظي هذه الية قوله: { إ,ن)ا خ%ل�ق/ن%ا الن4س%ان� م,ن4 ن6ط/ف�ةc أ�م4ش%اجc ن%ب4ت%ل,يه, ف�ج%ع%ل/ن%اه6 س%م,يعEا ب%ص,يEا إ,ن)ا ه%د%ي4ن%اه

 ].3 ، 2الس)ب,يل� إ,م)ا ش%اك,رEا و%إ,م)ا ك�ف!ورEا } [سورة النسان: 

 ) أ�و4 إ,ط/ع%ام~ ف,ي ي%و4مc ذ,ي13) ف�كÀ ر%ق�ب%ةc (12) و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ال/ع%ق�ب%ة! (11{ ف�ل اق/ت%ح%م% ال/ع%ق�ب%ة� (
) c14م%س4غ%ب%ة) cا م%ق/ر%ب%ة�ا ذE(15) ي%ت,يم cا م%ت4ر%ب%ة�ا ذEو4 م,س4ك,ين�م,ن% ال;ذ,ين% آم%ن6وا16) أ �ان�ث!م) ك ( 

 ) و%ال;ذ,ين% ك�ف�ر6وا18) أ!ول�ئ,ك% أ�ص4ح%اب6 ال/م%ي4م%ن%ة, (17و%ت%و%اص%و4ا ب,الص)ب4ر, و%ت%و%اص%و4ا ب,ال/م%ر4ح%م%ة, (
) }20) ع%ل�ي4ه,م4 ن%ار~ م6ؤ4ص%د%ة¿ (19ب,آي%ات,ن%ا ه6م4 أ�ص4ح%اب6 ال/م%ش4أ�م%ة, (

 قال ابن جرير: حدثن عمر بن إساعيل بن مالد، حدثنا عبد ال بن إدريس، عن أبيه، عن عطية، عن
ابن عمر ف قوله: { ف�ل اق/ت%ح%م% ال/ع%ق�ب%ة� } قال: جبل ف جهنم.

 وقال كعب الحبار: { ف�ل اق/ت%ح%م% ال/ع%ق�ب%ة� } هو سبعون درجة ف جهنم. وقال السن البصري: { ف�ل
 اق/ت%ح%م% ال/ع%ق�ب%ة� } قال: عقبة ف جهنم. وقال قتادة: إنا قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة ال عز وجل.

وقال قتادة  { و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ال/ع%ق�ب%ة! } ث أخب عن اقتحامها. فقال: { ف�كÀ ر%ق�ب%ةc أ�و4 إ,ط/ع%ام~ }
 وقال ابن زيد: { اق/ت%ح%م% ال/ع%ق�ب%ة� } أي: أفل سلك الطريق الت فيها النجاة والي. ث بينها فقال: { و%م%ا

أ�د4ر%اك% م%ا ال/ع%ق�ب%ة! ف�كÀ ر%ق�ب%ةc أ�و4 إ,ط/ع%ام~ }
 قرئ: { ف�كÀ ر%ق�ب%ةc } بالضافة، وق!رئ على أنه فعل، وفيه ضمي الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا  القراءتي

معناها متقارب.
 قال المام أحد: حدثنا علي بن إبراهيم، حدثنا عبد ال -يعن ابن سعيد  بن أب هند-عن إساعيل بن
 أب حكيم -مول آل الزبي-عن سعيد بن مرجانة: أنه سع أبا ه6ر%يرة يقول: قال رسول ال صلى ال

 عليه وسلم: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق ال بكل إر4ب منها إربا منه من النار، حت إنه ليعتق باليد اليد،
 وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج". فقال علي بن السي: أنت% س%معت% هذا من أب ه6ر%يرة؟ فقال سعيد:

 نعم. فقال علي بن السي لغلم له -أف/ر%ه% غلمانه-: ادع6 مط/ر%فbا. فلما قام بي يديه قال: اذهب فأنت
ح6ر لوجه ال.

 وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، من طرق، عن سعيد بن مرجانة، به  وعند مسلم أن
هذا الغلم الذي أعتقه علي بن السي زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلف درهم.
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 وقال قتادة، عن سال بن أب العد، عن م%عدان� بن أب طلحة، عن أب ن%ج,يح  قال: سعت6 رسول� ال
 صلى ال عليه وسلم يقول: "أيا مسلم أعتق% ر%ج6ل مسلما، فإن ال جاعل¿ وفاء كل عظم من عظامه

 عظمEا من عظام مرره من النار، وأيا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، فإن ال جاعل وفاء كل عظم
من عظامها عظما من عظامها من النار".

رواه ابن جرير هكذا  وأبو نيح هذا هو عمرو بن ع%بس%ة� السلمي، رضي ال عنه.
 قال المام أحد: حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثن ب%حي بن سعد، عن خالد بن معدان، عن
 كثي بن مرة، عن عمرو بن ع%بس%ة أنه حدثهم: أن النب صلى ال عليه وسلم قال: "من بن مسجدا
 ليذكر ال فيه، بن ال له بيتا ف النة. ومن أعتق نفسEا مسلمة، كانت فديته من جهنم. ومن شاب

شيبة ف السلم، كانت له نورا يوم القيامة" .
 طريق أخرى: قال أحد: حدثنا الكم بن نافع، حدثنا ح%ريز؛ عن س6ليم بن عامر: أن شرحبيل بن

 السمط قال لعمرو بن ع%بسة�  ح%́دثنا حديثbا ليس فيه ت%ز%ي�د ول نسيان. قال عمرو: سعت رسول ال
 شابصلى ال عليه وسلم يقول: "من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار، ع6ض4وا بعضو. ومن 

 شيبة ف سبيل ال، كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ، كان كمعتق رقبة
من بن إساعيل" .

وروى أبو داود، والنسائي بعضه .
 طريق أخرى: قال أحد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الفرج، حدثنا لقمان، عن أب أمامة، عن عمرو

 بن ع%بس%ة�  قال السلمي  قلت له: حدثنا حديثا سعته من رسول ال صلى ال عليه وسلم ليس فيه
 انتقاص ول و%هم. قال: سعته يقول: "من و6لد له ثلثة أولد ف السلم فماتوا قبل أن يبلغوا ال,ن4ث�،

 أدخله ال النة بفضل رحته إياهم، ومن شاب شيبة ف سبيل ال كانت له نورا يوم القيامة، ومن ر%مى
 بسهم ف سبيل ال، بلغ به العدو، أصاب أو أخطأ، كان له عتق رقبة. ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق ال
 بكل عضو منه عضوا منه من النار، ومن أنفق زوجي ف سبيل ال، فإن للجنة ثانية أبواب، يدخله ال

من أي باب شاء منها"  .
وهذه أسانيد جيدة قوية، ول المد [والنة] .

 حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا عيسى بن ممد الرملي، حدثنا ض%م4رة، عن ابن أب ع%بل�ة، عن
 الغريف بن الديلمي قال: أتينا واثلة بن السقع فقلنا له: حدثنا ح%ديثا ليس فيه زيادة ول نقصان.

 فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق ف بيته، فيزيد وينقص. قلنا: إنا أردنا حديثbا سعت%ه من
رسول ال صلى ال عليه وسلم. قال: أتينا رسول ال صلى ال عليه وسلم ف صاحب لنا قد أوجب -

يعن النار-بالقتل، فقال: "أعتقوا عنه ي6عتق ال بكل عضو منه عضوا منه من النار".
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وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن أب ع%بلة، عن الغ%ريف بن عياش الديلمي، عن واثلة، به.
 حديث آخر: قال أحد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا هشام، عن قتادة، عن قيس الذامي، عن عقبة بن
عامر الهن: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار" .
 وحدثنا عبد الوهاب الفاف، عن سعيد، عن قتادة قال: ذ!ك,ر أن قيسا الذامي ح%د�ث عن عقبة بن

عامر أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار" .
تفرد به أحد من هذا الوجه.

 الرحن البجلي حديث آخر: قال المام أحد: حدثنا يي بن آدم وأبو أحد قال حدثنا عيسى بن عبد
 -من بن بيلة-من بن سليم -عن طلحة-قال أبو أحد: حدثنا طلحة بن مصرف -عن عبد الرحن بن
 عوسجة، عن الباء بن عازب قال: جاء أعراب إل رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال: يا رسول ال،
 علمن عمل يدخلن النة. فقال: "لئن كنت أقصرت% الطبة لقد أعرضت السألة. أعتق النسمة، وفك

 الرقبة". فقال: يا رسول ال، أوليستا بواحدة؟ قال: "ل إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة
 أن تعي ف عتقها. والنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظال؛ فإن ل ت6ط,ق ذلك فأطعم الائع%،

واس4ق, الظمآن، وأمر بالعروف، وانه عن النكر، فإن ل تطق ذلك فكف لسانك إل من الي" .
 وقوله: { أ�و4 إ,ط/ع%ام~ ف,ي ي%و4مc ذ,ي م%س4غ%ب%ةc } قال ابن عباس: ذي ماعة. وكذا قال عكرمة، وماهد،

والضحاك، وقتادة، وغي واحد. والس)غ%ب: هو الوع.
وقال إبراهيم الن)خ%ع,ي: ف يومc الطعام6 فيه عزيز~.

وقال قتادة: ف يوم ي6شتهى فيه الطعام.
 وقوله: { ي%ت,يمEا } أي: أطعم ف مثل هذا اليوم يتيما، { ذ�ا م%ق/ر%ب%ةc } أي: ذا قرابة منه. قاله ابن عباس،

وعكرمة، والسن، والضحاك، والسدي. كما جاء ف الديث الذي رواه المام أحد:
 حدثنا يزيد، أخبنا هشام، عن حفصة بنت سيين، عن سليمان بن عامر قال: سعت رسول ال صلى

ال عليه وسلم يقول: "الصدقة على السكي  صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة".
وقد رواه الترمذي والنسائي  وهذا إسناد صحيح.

وقوله: { أ�و4 م,س4ك,ينEا ذ�ا م%ت4ر%ب%ةc } أي: فقيا م6دقعEا لصقا بالتراب، وهو الدقعاء أيضا.
 قال ابن عباس: { ذ�ا م%ت4ر%ب%ةc } هو الطروح ف الطريق  الذي ل بيت له، ول شيء يقيه من التراب -وف

رواية: هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والاجة، ليس له شيء -وف رواية عنه: هو البعيد التربة.
قال ابن أب حات: يعن الغريب عن وطنه.
وقال عكرمة: هو الفقي الديون التاج.

وقال سعيد بن جبي: هو الذي ل أحد له.
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وقال ابن عباس، وسعيد، وقتادة، ومقاتل بن حيان: هو ذو العيال.
وكل هذه قريبة العن.

 مؤمن~ بقلبه،ة وقوله: { ث!م) ك�ان� م,ن% ال;ذ,ين% آم%ن6وا }  أي: ث هو مع هذه الوصاف الميلة الطاهر
 متسب ثواب ذلك عند ال عز وجل. كما قال تعال: { و%م%ن4 أ�ر%اد% الخ,ر%ة� و%س%ع%ى ل�ه%ا س%ع4ي%ه%ا و%ه6و% م6ؤ4م,ن

 ] وقال { م%ن4 ع%م,ل� ص%ال,حEا م,ن4 ذ�ك�رc أ�و4 أ!ن4ث�ى و%ه6و19ف�أ!ول�ئ,ك% ك�ان� س%ع4ي6ه6م4 م%ش4ك!ورEا } [السراء: 
] .97م6ؤ4م,ن~ } الية [النحل: 

 وقوله: { و%ت%و%اص%و4ا ب,الص)ب4ر, و%ت%و%اص%و4ا ب,ال/م%ر4ح%م%ة, } أي: كان من الؤمني العاملي صالا، التواصي بالصب
 على أذى الناس، وعلى الرحة بم. كما جاء ف الديث: "الراحون يرحهم الرحن، ارحوا من ف

الرض يرحكم من ف السماء"  وف الديث الخر: "ل ي%ر4ح%م ال· من ل ي%ر4ح%م الناس" .
 وقال أبو داود: حدثنا [أبو بكر]  بن أب شيبة، حدثنا سفيان، عن ابن أب ن%ج,يح، عن ابن عامر  عن

عبد ال بن ع%م4رو -يرويه-قال: "من ل ي%ر4حم صغينا وي%ع4ر,ف ح%ق) كبينا، فليس منا" .
وقوله: { أ!ول�ئ,ك% أ�ص4ح%اب6 ال/م%ي4م%ن%ة, } أي: التصفون بذه الصفات من أصحاب اليمي.

 ث قال: { و%ال;ذ,ين% ك�ف�ر6وا ب,آي%ات,ن%ا ه6م4 أ�ص4ح%اب6 ال/م%ش4أ�م%ة, } أي: أصحاب الشمال، { ع%ل�ي4ه,م4 ن%ار~ م6ؤ4ص%د%ة¿ }
أي: مطبقة عليهم، فل ميد لم عنها، ول خروج لم منها.

 قال أبو هريرة، وابن عباس، وعكرمة، وسعيد بن جبي، وماهد، وممد بن كعب القرظي، وعطية
 العوف، والسن، وقتادة، والسدي: { م6ؤ4ص%د%ة¿ } أي: مطبقة -قال ابن عباس: مغلقة البواب. وقال

ماهد: أصد الباب بلغة قريش: أي أغلقه.
{ cل!م%ز%ة cه6م%ز%ة æو%ي4ل¿ ل,ك!ل } :وسيأت ف ذلك حديث ف سورة

وقال الضحاك: { م6ؤ4ص%د%ة¿ } حيط ل باب له.
وقال قتادة: { م6ؤ4ص%د%ة¿ } مطبقة فل ضوء فيها ول ف!ر%ج، ول خروج منها آخر البد.

 وقال أبو عمران الون: إذا كان يوم القيامة أمر ال بكل جبار وكل شيطان وكل من كان ي%خاف
 الناس ف الدنيا شره، فأوثقوا ف الديد، ث أمر بم إل جهنم، ث أوصدوها عليهم، أي: أطبقوها -قال:

 فل وال ل تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ول وال ل ينظرون فيها إل أدي ساء أبدا، ول وال ل
 تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا،. ول وال ل يذوقون فيها بارد شراب أبدا. رواه ابن أب

حات.
آخر تفسي سورة "البلد" ول المد والنة
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تفسي سورة والشمس وضحاها
وهي مكية.

 تقدم حديث جابر الذي ف الصحيحي: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال لعاذ: "هل صليت بـ
{ س%́بح, اس4م% ر%́بك% الع4ل�ى } { و%الش)م4س, و%ض6ح%اه%ا } { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%غ4ش%ى } ؟

بسم ال الرحن الرحيم
 ) و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%غ4ش%اه%ا3) و%الن)ه%ار, إ,ذ�ا ج%له%ا (2) و%ال/ق�م%ر, إ,ذ�ا ت%له%ا (1{ و%الش)م4س, و%ض6ح%اه%ا (

 ) ف�أ�ل/ه%م%ه%ا7) و%ن%ف/سc و%م%ا س%و)اه%ا (6) و%الر4ض, و%م%ا ط�ح%اه%ا (5) و%الس)م%اء, و%م%ا ب%ن%اه%ا (4(
) }10) و%ق�د4 خ%اب% م%ن4 د%س)اه%ا (9) ق�د4 أ�ف/ل�ح% م%ن4 ز%ك;اه%ا (8ف!ج6ور%ه%ا و%ت%ق/و%اه%ا (

قال ماهد: { و%الش)م4س, و%ض6ح%اه%ا } أي: وضوئها. وقال قتادة: { و%ض6ح%اه%ا } النهار كله.
قال ابن جرير: والصواب أن يقال: أقسم ال بالشمس ونارها؛ لن ضوء الشمس الظاهر هو النهار.
 { و%ال/ق�م%ر, إ,ذ�ا ت%له%ا } قال ماهد: تبعها. وقال العوف، عن ابن عباس: { و%ال/ق�م%ر, إ,ذ�ا ت%له%ا } قال: يتلو

النهار. وقال قتادة: { إ,ذ�ا ت%له%ا } ليلة اللل، إذا سقطت الشمس رؤي اللل.
 وقال ابن زيد: هو يتلوها ف النصف الول من الشهر، ث هي تتلوه. وهو يتقدمها ف النصف الخي

من الشهر.
وقال مالك، عن زيد بن أسلم: إذا تلها ليلة القدر.

وقوله: { و%الن)ه%ار, إ,ذ�ا ج%له%ا } قال ماهد: أضاء. وقال قتادة: { و%الن)ه%ار, إ,ذ�ا ج%له%ا } إذا غشيها النهار.
 قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بعن: والنهار إذا جل الظلمة، لدللة الكلم

عليها.
 قلت: ولو أن هذا القائل تأول [ذلك]  بعن { و%الن)ه%ار, إ,ذ�ا ج%له%ا } أي: البسيطة، لكان أول، ولصح

 [تأويله ف]  قول ال  { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%غ4ش%اه%ا } فكان أجود وأقوى، وال أعلم. ولذا قال ماهد:
] .2{ و%الن)ه%ار, إ,ذ�ا ج%له%ا } إنه كقوله: { و%الن)ه%ار, إ,ذ�ا ت%ج%ل;ى } [الليل: 

 وأما ابن جرير فاختار عود الضمي ف ذلك كله على الشمس، لريان ذكرها. وقالوا ف قوله:
{ و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%غ4ش%اه%ا } يعن: إذا يغشى الشمس حي تغيب، فتظلم الفاق.

 وقال ب%ق,ي)ة بن الوليد، عن صفوان، حدثن يزيد بن ذي حامة  قال: إذا جاء الليل قال الرب جل جلله:
غشي عبادي خلقي العظيم، فالليل يهابه، والذي خلقه أحق أن يهاب. رواه ابن أب حات.
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 وقوله: { و%الس)م%اء, و%م%ا ب%ن%اه%ا } يتمل أن تكون "ما" هاهنا مصدرية، بعن: والسماء وبنائها. وهو قول
 قتادة، ويتمل أن تكون بعن "م%ن" يعن: والسماء وبانيها. وهو قول ماهد، وكلها متلزم، والبناء

 هو الرفع، كقوله: { و%الس)م%اء" ب%ن%ي4ن%اه%ا ب,أ�ي4دc } أي: بقوة { و%إ,ن)ا ل�م6وس,ع6ون� و%الر4ض% ف�ر%ش4ن%اه%ا ف�ن,ع4م
] .48، 47ال/م%اه,د6ون� } [الذاريات: 

 وهكذا قوله: { و%الر4ض, و%م%ا ط�ح%اه%ا } قال ماهد: { ط�ح%اه%ا } دحاها. وقال العوف، عن ابن عباس: {
و%م%ا ط�ح%اه%ا } أي: خلق فيها.

وقال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس: { ط�ح%اه%ا } قسمها.
وقال ماهد، وقتادة والضحاك، والسÀ́دي، والثوري، وأبو صال، وابن زيد: { ط�ح%اه%ا } بسطها.

 وهذا أشهر القوال، وعليه الكثر من الفسرين، وهو العروف عند أهل اللغة، قال الوهري: طحوته
مثل دحوته، أي: بسطته.

 وقوله: { و%ن%ف/سc و%م%ا س%و)اه%ا } أي: خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القوية، كما قال تعال: { ف�أ�ق,م
 ] وقال رسول30و%ج4ه%ك% ل,ل́دين, ح%ن,يفbا ف,ط/ر%ة� الل;ه, ال;ت,ي ف�ط�ر% الن)اس% ع%ل�ي4ه%ا ل ت%ب4د,يل� ل,خ%ل/ق, الل;ه, } [الروم: 

 ال صلى ال عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ي6ه%́ودانه أو ي6ن%́صرانه أو ي6م%́جسانه، كما
تولد البهيمة بيمة ج%م4ع%اء هل تسون فيها من جدعاء؟ ".

أخرجاه من رواية أب هريرة 
 وف صحيح مسلم من رواية عياض بن حار الاشعي، عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "يقول

ال عز وجل: إن خلقت عبادي ح6ن%فاء فجاءتم الشياطي فاجتالتهم عن دينهم" .
 وقوله: { ف�أ�ل/ه%م%ه%ا ف!ج6ور%ه%ا و%ت%ق/و%اه%ا } أي: فأرشدها إل فجورها وتقواها، أي: بي لا ذلك، وهداها إل

ما قدر لا.
 قال ابن عباس: { ف�أ�ل/ه%م%ه%ا ف!ج6ور%ه%ا و%ت%ق/و%اه%ا } بي لا الي والشر. وكذا قال ماهد، وقتادة،

والضحاك، والثوري.
وقال سعيد بن جبي: ألمها الي والشر. وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها.

 وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قال حدثنا ع%ز4ر%ة بن
 ثابت، حدثن يي بن عقيل، عن يي بن ي%ع4م%ر، عن أب السود الد�يلي  قال: قال ل عمران بن حصي:
 أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من ق�د%ر قد سبق، أو فيما

 ي6ست%قب%ل!ون ما أتاهم به نبيهم صلى ال عليه وسلم، وأكدت عليهم الجة؟ قلت: بل شيء قضي
 عليهم. قال: فهل يكون ذلك ظلمEا؟ قال: ففزعت منه فزعEا شديدEا، قال: قلت له: ليس شيء إل وهو

 خ%لق!ه ومل/ك ي%ده، ل يسأل! عما يفعل وهم يسألون. قال: سددك ال، إنا سألت لخب عقلك، إن رجل
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 من م6ز%ينة -أو جهينة-أتى رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال: يا رسول ال، أرأيت ما يعمل الناس
 فيه ويتكادحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من ق�در قد سبق، أم شيء ما يستقبلون ما أتاهم به
 نبيهم، وأكدت به عليهم الجة؟ قال: "بل شيء قد قضي  عليهم". قال: ففيم نعمل؟ قال: "من كان
 ال خلقه لحدى النلتي ي6ه%́يئه لا، وتصديق ذلك ف كتاب ال: { و%ن%ف/سc و%م%ا س%و)اه%ا ف�أ�ل/ه%م%ه%ا ف!ج6ور%ه%ا

و%ت%ق/و%اه%ا }
رواه أحد ومسلم، من حديث ع%ز4ر%ة بن ثابت به .

 وقوله: { ق�د4 أ�ف/ل�ح% م%ن4 ز%ك;اه%ا و%ق�د4 خ%اب% م%ن4 د%س)اه%ا } يتمل أن يكون العن: قد أفلح من زكى نفسه،
 أي: بطاعة ال -كما قال قتادة-وطهرها من الخلق الدنيئة والرذائل. وي6رو%ى نوه عن ماهد،

  ،14وعكرمة، وسعيد بن جبي. وكقوله: { ق�د4 أ�ف/ل�ح% م%ن4 ت%ز%ك;ى و%ذ�ك�ر% اس4م% ر%́به, ف�ص%ل;ى } [العلى: 
15. [

 { و%ق�د4 خ%اب% م%ن4 د%س)اه%ا } أي: دسسها، أي: أخلها ووضع منها بذلنه إياها عن ال!د%ى، حت ركب
العاصي وترك طاعة ال عز وجل.

 وقد يتمل أن يكون العن: قد أفلح من زكى ال نفسه، وقد خاب من د%س)ى ال نفسه، كما قال
العوف وعلي بن أب طلحة، عن ابن عباس.

 وقال ابن أب حات: حدثنا أب وأبو ز6ر4ع%ة قال حدثنا سهل  بن عثمان، حدثنا أبو مالك -يعن عمرو بن
 هشام-عن ج6و%يب، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول ف

قول ال: { ق�د4 أ�ف/ل�ح% م%ن4 ز%ك;اه%ا } قال النب صلى ال عليه وسلم: "أفلحت نفس زكاها ال" .
 ورواه ابن أب حات من حديث أب مالك، به. وجويب [هذا]  هو ابن سعيد، متروك الديث،

والضحاك ل يلق ابن عباس.
 وقال الطبان: حدثنا يي بن عثمان بن صال، حدثنا أب، حدثنا ابن ل�ه,يعة، عن عمرو بن دينار، عن
 ابن عباس قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا مر بذه الية: { و%ن%ف/سc و%م%ا س%و)اه%ا ف�أ�ل/ه%م%ه%ا
ف!ج6ور%ه%ا و%ت%ق/و%اه%ا } وقف، ث قال: "اللهم آت نفسي تقواها، أنت وليها ومولها، وخي من زكاها".

 حديث آخر: قال ابن أب حات: حدثنا أبو ز6ر4ع%ة، حدثنا يعقوب بن حيد الدن، حدثنا عبد ال بن عبد
 ال الموي، حدثنا م%ع4ن بن ممد الغفاري، عن حنظلة بن علي السلمي، عن أب هريرة قال: سعت

 النب صلى ال عليه وسلم يقرأ: { ف�أ�ل/ه%م%ه%ا ف!ج6ور%ه%ا و%ت%ق/و%اه%ا } قال: "اللهم آت نفسي تقواها، وزكها
أنت خي من زكاها، أنت وليها ومولها"  ل يرجوه من هذا الوجه.

 وقال المام أحد: حدثنا و%ك,يع، عن نافع -عن ابن عمر-عن صال بن س6ع%يد، عن عائشة: أنا ف�ق�دت
 النب صلى ال عليه وسلم من مضجعه، فلمسته بيدها، فوقعت عليه وهو ساجد، وهو يقول: "رب،
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أعط نفسي تقواها، وزكها أنت خي من زكاها، أنت وليها ومولها"  تفرد به.
 حديث آخر: قال المام أحد: حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم الحول، عن
 عبد ال بن الارث، عن زيد بن أرقم قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: "اللهم، إن

 أعوذ بك من العجز والك�س%ل والرم، وال!ب والبخل وعذاب القب. اللهم، آت نفسي تقواها، وزكها
 أنت خي من زكاها، أنت وليها ومولها. اللهم، إن أعوذ بك من ق�ل/ب ل يشع، ومن ن%ف/س ل تشبع،
 وع,ل/م ل ينفع، ودعوة ل يستجاب لا". قال زيد: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يعلمناهن ونن

نعلمكوهن.
 رواه مسلم من حديث أب معاوية، عن عاصم الحول، عن عبد ال بن الارث -وأب عثمان النهدي،

عن زيد بن أرقم، به .

 ) ف�ق�ال� ل�ه6م4 ر%س6ول! الل;ه, ن%اق�ة� الل;ه12) إ,ذ, ان4ب%ع%ث� أ�ش4ق�اه%ا (11{ ك�ذ;ب%ت4 ث�م6ود6 ب,ط�غ4و%اه%ا (
)14) ف�ك�ذ;ب6وه6 ف�ع%ق�ر6وه%ا ف�د%م4د%م% ع%ل�ي4ه,م4 ر%بÀه6م4 ب,ذ�ن4ب,ه,م4 ف�س%و)اه%ا (13و%س6ق/ي%اه%ا (

) }15 و%ل ي%خ%اف6 ع6ق/ب%اه%ا (

يب تعال عن ثود أنم كذبوا رسولم، بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي.
وقال ممد بن كعب: { ب,ط�غ4و%اه%ا } أي: بأجعها.

 رسولم من والول أول، قاله ماهد وقتادة وغيها. فأعقبهم ذلك تكذيبEا ف قلوبم با جاءهم به
الدى واليقي.

 { إ,ذ, ان4ب%ع%ث� أ�ش4ق�اه%ا } أي: أشقى القبيلة، هو ق!د%ار بن سالف عاقر6 الناقة، وهو أحيمر ثود، وهو الذي
 ]. وكان هذا الرجل عزيزEا فيهم، شريفbا ف29قال تعال: { ف�ن%اد%و4ا ص%اح,ب%ه6م4 ف�ت%ع%اط�ى ف�ع%ق�ر% } [القمر: 

قومه، نسيبEا رئيسEا مطاعEا، كما قال المام أحد:
 حدثنا ابن ني، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عبد ال بن ز%م4ع%ة� قال: خطب رسول ال صلى ال عليه
 وسلم، فذكر الناقة، وذكر الذي عقرها، فقال: " { إ,ذ, ان4ب%ع%ث� أ�ش4ق�اه%ا } انبعث لا رجل عارم عزيز

منيع ف رهطه، مثل أب زمعة".
 ورواه البخاري ف التفسي، ومسلم ف صفة النار، والترمذي والنسائي ف التفسي من سننهما وكذا ابن

جرير وابن أب حات [من طرق]  عن هشام بن عروة، به .
 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو ز6ر4ع%ة، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ممد بن
 إسحاق، حدثن يزيد بن ممد بن خ6ث�يم  عن ممد بن كعب القرظي، عن ممد بن خ6ث�يم  أب يزيد عن
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 عمار بن ياسر قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم لعلي: "أل أحدثك بأشقى الناس؟ ". قال:
 بلى: قال: "رجلن؛ أحيمر ثود الذي ع%ق�ر الناقة، والذي يضربك يا علي� ع%ل�ى هذا -يعن ق�رنه-حت

تبتل منه هذه" يعن: ليته .
 وقوله: { ف�ق�ال� ل�ه6م4 ر%س6ول! الل;ه, } يعن: صالbا، عليه السلم: { ن%اق�ة! الل;ه, } أي: احذروا ناقة ال أن

 تسوها بسوء، { و%س6ق/ي%اه%ا } أي: ل تعتدوا عليها ف سقياها، فإن لا شرب يوم ولكم شرب يوم
 معلوم. قال ال: { ف�ك�ذ;ب6وه6 ف�ع%ق�ر6وه%ا } أي: كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة الت
 أخرجها ال من الصخرة آية لم وحجة عليهم، { ف�د%م4د%م% ع%ل�ي4ه,م4 ر%بÀه6م4 ب,ذ�ن4ب,ه,م4 } أي: غضب عليهم،

فدمر عليهم، { ف�س%و)اه%ا } أي: فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء.
 قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثود ل يعقر الناقة حت تابعه صغيهم وكبيهم، وذكرهم وأنثاهم، فلما

اشترك القوم ف عقرها دمدم ال عليهم بذنوبم  فسواها.
وقوله: { و%ل ي%خ%اف6 ع6ق/ب%اه%ا } وقرئ: "فل ياف عقباها".

 قال ابن عباس: ل ياف ال من أحد تبعة. وكذا قال ماهد، والسن، وبكر بن عبد ال الزن،
وغيهم.

 وقال الضحاك والسدي: { و%ل ي%خ%اف6 ع6ق/ب%اه%ا } أي: ل يف الذي عقرها عاقبة ما صنع. والقول الول
أول؛ لدللة السياق عليه، وال أعلم.

آخر تفسي "والشمس وضحاها".

تفسي سورة الليل
وهي مكية.

 تقدم قوله عليه الصلة والسلم لعاذ: "فهل صليت ب " س%́بح, اس4م% ر%́بك% الع4ل�ى " " و%الش)م4س
و%ض6ح%اه%ا " " و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%غ4ش%ى " ؟ ".

بسم ال الرحن الرحيم
 ) إ,ن; س%ع4ي%ك!م3) و%م%ا خ%ل�ق% الذ;ك�ر% و%الن4ث�ى (2) و%الن)ه%ار, إ,ذ�ا ت%ج%ل;ى (1{ و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%غ4ش%ى (

 ) و%أ�م)ا م%ن7) ف�س%ن6ي%́سر6ه6 ل,ل/ي6س4ر%ى (6) و%ص%د)ق% ب,ال/ح6س4ن%ى (5) ف�أ�م)ا م%ن4 أ�ع4ط�ى و%ات)ق�ى (4ل�ش%ت)ى (
) 10) ف�س%ن6ي%́سر6ه6 ل,ل/ع6س4ر%ى (9) و%ك�ذ;ب% ب,ال/ح6س4ن%ى (8ب%خ,ل� و%اس4ت%غ4ن%ى (

) }11و%م%ا ي6غ4ن,ي ع%ن4ه6 م%ال!ه6 إ,ذ�ا ت%ر%د)ى (
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 قال المام أحد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة، عن مغية، عن إبراهيم، عن علقمة: أنه قدم
 الشام فدخل مسجد دمشق، فصلى فيه ركعتي وقال: اللهم، ارزقن جليسEا صالbا. قال: فجلس إل

 أب الدرداء، فقال له أبو الدرداء: من أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سعت ابن أم عبد يقرأ:
 { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%غ4ش%ى و%الن)ه%ار, إ,ذ�ا ت%ج%ل;ى } ؟ قال علقمة: "والذكر والنثى". فقال أبو الدرداء: لقد سعتها

 من رسول ال صلى ال عليه وسلم، فما زال هؤلء حت شككون. ث قال: ث أل يكن فيكم صاحب
 الوساد وصاحب السر الذي ل يعلمه أحد غيه، والذي أجي من الشيطان على لسان النب صلى ال

عليه وسلم؟ .
 وقد رواه البخاري هاهنا ومسلم، من طريق العمش، عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد ال على أب

 الدرداء، فطلبهم فوجدهم، فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد ال؟ قالوا: كلنا، قال: أيكم أحفظ؟
 فأشاروا إل علقمة، فقال: كيف سعته يقرأ: { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%غ4ش%ى } ؟ قال: "والذكر والنثى". قال:
 أشهد أن سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلء يريدون أن أقرأ: { و%م%ا خ%ل�ق

الذ;ك�ر% و%الن4ث�ى } وال ل أتابعهم .
 هذا لفظ البخاري: هكذا قرأ ذلك ابن مسعود، وأبو الدرداء -ورفعه أبو الدرداء-وأما المهور

فقرأوا ذلك كما هو م6ثب%ت ف الصحف المام العثمان ف سائر الفاق: { و%م%ا خ%ل�ق% الذ;ك�ر% و%الن4ث�ى }
 فأقسم تعال بـ { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%غ4ش%ى } أي: إذا غ�شي% الليقة� بظلمه، { و%الن)ه%ار, إ,ذ�ا ت%ج%ل;ى } أي:

 ] ، وكقوله:8بضيائه وإشراقه، { و%م%ا خ%ل�ق% الذ;ك�ر% و%الن4ث�ى } كقوله: { و%خ%ل�ق/ن%اك!م4 أ�ز4و%اجEا } [النبأ: 
] .49{ و%م,ن4 ك!لæ ش%ي4ءc خ%ل�ق/ن%ا ز%و4ج%ي4ن, } [الذاريات: 

 ولا كان القسم بذه الشياء التضادة كان القسم عليه أيضا متضادا؛ ولذا قال: { إ,ن; س%ع4ي%ك!م4 ل�ش%ت)ى }
أي: أعمال العباد الت اكتسبوها متضادة أيضEا ومتخالفة، فمن فاعل خيا ومن فاعل شرا.

 قال ال تعال: { ف�أ�م)ا م%ن4 أ�ع4ط�ى و%ات)ق�ى } أي: أعطى ما أمر بإخراجه، واتقى ال ف أموره، { و%ص%د)ق
 ب,ال/ح6س4ن%ى } أي: بالازاة على ذلك -قاله قتادة، وقال خ%ص,يف: بالثواب. وقال ابن عباس، وماهد،

 وعكرمة، وأبو صال، وزيد بن أسلم: { و%ص%د)ق% ب,ال/ح6س4ن%ى } أي: باللف. وقال أبو عبد الرحن
 السلمي، والضحاك: { و%ص%د)ق% ب,ال/ح6س4ن%ى } أي: بل إله إل ال. وف رواية عن عكرمة: { و%ص%د)ق

 ب,ال/ح6س4ن%ى } أي: با أنعم ال عليه. وف رواية عن زيد بن أسلم: { و%ص%د)ق% ب,ال/ح6س4ن%ى } قال: الصلة
والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر.

 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو ز6ر4ع%ة، حدثنا صفوان بن صال الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا
 ز6ه%ي بن ممد، حدثن م%ن س%م,ع أبا العالية الرياحي ي6حدث عن أب بن كعب قال: سألت رسول ال

صلى ال عليه وسلم عن السن قال: "السن: النة".
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وقوله: { ف�س%ن6ي%́سر6ه6 ل,ل/ي6س4ر%ى } قال ابن عباس: يعن للخي. وقال زيد بن أسلم: يعن للجنة.
 وقال بعض السلف: من ثواب السنة!  السنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة! بعدها؛ ولذا قال تعال:
 { و%أ�م)ا م%ن4 ب%خ,ل� } أي: با عنده، { واستغن } قال عكرمة، عن ابن عباس: أي بل باله، واستغن عن

ربه، عز وجل. رواه ابن أب حات.
{ و%ك�ذ;ب% ب,ال/ح6س4ن%ى } أي: بالزاء ف الدار الخرة.

 { ف�س%ن6ي%́سر6ه6 ل,ل/ع6س4ر%ى } أي: لطريق الشر، كما قال تعال: { و%ن6ق�لæب6 أ�ف/ئ,د%ت%ه6م4 و%أ�ب4ص%ار%ه6م4 ك�م%ا ل�م4 ي6ؤ4م,ن6وا
 ]، واليات ف هذا العن كثية دالة على أن11ب,ه, أ�و)ل� م%ر)ةc و%ن%ذ�ر6ه6م4 ف,ي ط!غ4ي%ان,ه,م4 ي%ع4م%ه6ون� } [النعام: 

 ال، عز وجل، ي6جازي من قصد الي بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالذلن. وكل ذلك بقدر م6قد�ر،
والحاديث الدالة على هذا العن كثية:

 رواية أب بكر الصديق، رضي ال عنه: قال المام أحد: حدثنا علي بن ع%ي)اش، حدثن العطاف بن
 خالد، حدثن رجل من أهل البصرة، عن طلحة بن عبد ال بن عبد الرحن بن أب بكر الصديق، عن
 أبيه قال: سعت أب يذكر أن أباه سع أبا بكر وهو يقول: قلت لرسول ال صلى ال عليه وسلم: يا

رسول ال، أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: "بل على أمر قد ف!رغ منه".
قال: ففيم العمل! يا رسول ال؟ قال: "كل ميسر لا خلق له" .

 رواية علي، رضي ال عنه: قال البخاري، حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن العمش، عن سعد بن
 عبيدة، عن أب عبد الرحن السلمي، عن علي بن أب طالب قال: كنا مع رسول ال صلى ال عليه

 وسلم ف ب%ق,يع الغ%ر4ق�د ف جنازة، فقال: "ما منكم من أحد إل وقد ك!تب مقعده من النة ومقعده من
 النار". فقالوا: يا رسول ال، أفل نتكل؟ فقال: "اعملوا، فكل ميسر لا خلق له". قال: ث قرأ: { ف�أ�م)ا

م%ن4 أ�ع4ط�ى و%ات)ق�ى و%ص%د)ق% ب,ال/ح6س4ن%ى ف�س%ن6ي%́سر6ه6 ل,ل/ي6س4ر%ى } إل قوله: { ل,ل/ع6س4ر%ى } .
 وكذا رواه من طريق شعبة وو%ك,يع، عن العمش، بنحوه ث رواه عن عثمان بن أب شيبة، عن جرير،
 عن منصور، عن سعد بن عبيدة عن أب عبد الرحن، عن علي بن أب طالب، رضي ال عنه: كنا ف

 جنازة ف بقيع الغرقد، فأتى رسول ال صلى ال عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه م/ص%ر%ة¿ ف�ن%ك�س
 فجعل ينك!ت بخصرته، ث قال: "ما منكم من أحد -أو: ما من نفس منفوسة إل كتب مكانا من النة
 والنار، وإل قد كتبت شقية أو سعيدة". فقال رجل: يا رسول ال، أفل نتكل وندع العمل؟ فمن كان

 منا من أهل السعادة فسيصي إل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصي إل أهل الشقاء؟
 فقال: "أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إل عمل أهل

الشقاء". ث قرأ: { ف�أ�م)ا م%ن4 أ�ع4ط�ى و%ات)ق�ى و%ص%د)ق% ب,ال/ح6س4ن%ى ف�س%ن6ي%́سر6ه6 ل,ل/ي6س4ر%ى } الية .
وقد أخرجه بقية الماعة، من طرق، عن سعد بن عبيدة، به .

30www.muchlisin.co.ccتفسي ابن كثي – جز  



 رواية عبد ال بن عمر: وقال المام أحد: حدثنا عبد الرحن، حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد ال قال:
 سعت6 سال بن% عبد ال ي6حدث عن ابن ع6م%ر: قال: قال عمر: يا رسول ال، أرأيت ما نعمل فيه؟ أف أمر

 قد ف!رغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال: " فيما قد ف!رغ� منه، فاعمل يا ابن الطاب، فإن ك!ل م6ي%س)ر، أما من
كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء".

ورواه الترمذي ف القدر، عن بندار، عن ابن م%ه4د,ي، به  وقال: حسن صحيح.
 حديث آخر من رواية جابر: قال ابن جرير: حدثن يونس، أخبنا ابن وهب، أخبن عمرو ابن

 منه، أو لمرالارث، عن أب الزبي، عن جابر بن عبد ال أنه قال: يا رسول ال، أنعمل لمر قد فرغ 
 نستأنفه؟ فقال: "لمر قد فرغ منه". فقال سراقة: ففيم العمل إذbا؟ فقال رسول ال صلى ال عليه

وسلم: "كل عامل م6ي%س)ر لعمله".
ورواه مسلم عن أب الطاهر، عن ابن وهب، به .

 حديث آخر: قال ابن جرير: حدثن يونس، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طلق ابن حبيب،
 عن بشي  بن كعب العدوي قال: سأل غلمان شابان النب صلى ال عليه وسلم فقال يا رسول ال،

 أنعمل فيما ج%ف;ت به القلم وج%ر%ت4 به القادير، أو ف شيء يستأنف؟ فقال: "بل فيما جفت به القلم،
 وجرت به القادير". قال ففيم العمل إذbا؟ قال: "اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له". قال

فالن ند ونعمل .
 رواية أب الدرداء: قال المام أحد: حدثنا ه%ي4ث�م  بن خارجة، حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي،

 عن يونس بن ميسرة بن ح%ل/بس، عن أب إدريس، عن أب الدرداء قال: قالوا: يا رسول ال، أرأيت ما
 نعمل، أمر قد ف!رغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال: "بل أمر قد فرغ منه". قالوا: فكيف بالعمل يا رسول

ال؟ قال: "كل امرئ مهيأ لا خلق له" .
تفرد به أحد من هذا الوجه.

 حديث آخر: قال ابن جرير: حدثن السن بن سلمة بن أب ك�ب4ش%ة، حدثنا عبد اللك بن عمرو، حدثنا
 عباد بن راشد، عن قتادة، حدثن خ6ل�يد العصري، عن أب الدرداء قال: قال رسول ال صلى ال عليه

 وسلم: "ما من يوم غربت فيه شسه إل وب%ن4ب%ت%ي4ه%ا ملكان يناديان بصوت يسمعه خلق ال كلهم إل
 الثقلي: اللهم أعط منفقbا خلفbا، وأعط مسكbا تلفbا". وأنزل ال ف ذلك القرآن: { ف�أ�م)ا م%ن4 أ�ع4ط�ى و%ات)ق�ى

و%ص%د)ق% ب,ال/ح6س4ن%ى ف�س%ن6ي%́سر6ه6 ل,ل/ي6س4ر%ى و%أ�م)ا م%ن4 ب%خ,ل� و%اس4ت%غ4ن%ى و%ك�ذ;ب% ب,ال/ح6س4ن%ى ف�س%ن6ي%́سر6ه6 ل,ل/ع6س4ر%ى }.
ورواه ابن أب حات، عن أبيه، عن ابن أب كبشة، بإسناده مثله.

 حديث آخر: قال ابن أب حات: حدثن أبو عبد ال الطهران، حدثنا حفص بن ع6م%ر الع%د%ان، حدثنا
 الكم بن أبان عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن رجل كان له نل، ومنها نلة فرعها إل  دار رجل
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 صال فقي ذي عيال، فإذا جاء الرجل فدخل داره وأخذ الثمر من نلته، فتسقط الثمرة فيأخذها
 الثمرة ف فمه أدخل أصبعه فصبيان الفقي فنل من نلته ف�نع  الثمرة من أيديهم، وإن أدخل أحدهم 

 حلق الغلم ونزع الثمرة من حلقه. فشكا ذلك الرجل! إل النب صلى ال عليه وسلم، وأخبه با هو
 فيه من صاحب النخلة، فقال له النب صلى ال عليه وسلم: "اذهب". ولقي النب صلى ال عليه وسلم

 صاحب النخلة، فقال له النب صلى ال عليه وسلم: "أعطن نلتك الت فرعها ف دار فلن ولك با
 نلة ف النة" فقال له: لقد أعطيت، ولكن يعجبن ثرها، وإن ل لنخل كثيEا ما فيها نلة أعجب إل

 ثرة من ثرها. فذهب النب صلى ال عليه وسلم فتبعه رجل كان يسمع الكلم من رسول ال صلى ال
 عليه وسلم ومن صاحب النخلة. فقال الرجل: يا رسول ال، إن أنا أخذت النخلة فصارت ل النخلة

 فأعطيتها أتعطين با ما أعطيته با نلة ف النة؟ قال: "نعم". ث إن الرجل لقي صاحب النخلة،
 ولكلها نل، فقال له: أخبك أن ممدEا، [قد] أعطان بنخلت الائلة ف دار فلن نلة ف النة، فقلت،

 له: قد أعطيت6 ولكن يعجبن ثرها. فسكت عنه الرجل!، فقال له: أت6راك إذا بعتها؟ قال: ل إل أن
 أعطى با شيئbا، ول أظنن أعطاه. قال: وما مناك با  ؟ قال: أربعون نلة. فقال الرجل: لقد جئت% بأمر
 عظيم، نلتك تطلب با أربعي نلة؟! ث سكتا وأنشأ ف كلم [آخر] ث قال: أنا أعطيتك أربعي نلة،
 فقال: أشهد ل إن كنت صادقا. فأمر بأناس فدعاهم فقال: اشهدوا أن قد أعطيته من نلي أربعي نلة
 بنخلته الت فرعها ف دار فلن ابن فلن. ث قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت. ث قال

 بعد: ليس بين وبينك بيع ل نفترق قال  له: قد أقالك ال، ولست بأحق حي أعطيتك أربعي نلة
 بنخلتك الائلة. فقال صاحب النخلة: قد رضيت6 على أن تعطين الربعي على ما أريد. قال: تعطينيها

 على ساق. ث مكث ساعة، ث قال: هي لك على ساق وأوقف له شهودEا وعد له أربعي نلة على
 ساق، فتفرقا، فذهب الرجل إل رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال: يا رسول ال، إن النخلة الائلة
 ف دار فلن قد صارت ل، فهي لك. فذهب رسول ال صلى ال عليه وسلم إل الرجل صاحب الدار

 فقال له: "النخلة لك ولعيالك". قال عكرمة: قال ابن عباس: فأنزل ال عز وجل: { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا
 ي%غ4ش%ى } إل قوله: { ف�أ�م)ا م%ن4 أ�ع4ط�ى و%ات)ق�ى و%ص%د)ق% ب,ال/ح6س4ن%ى ف�س%ن6ي%́سر6ه6 ل,ل/ي6س4ر%ى و%أ�م)ا م%ن4 ب%خ,ل� و%اس4ت%غ4ن%ى

و%ك�ذ;ب% ب,ال/ح6س4ن%ى ف�س%ن6ي%́سر6ه6 ل,ل/ع6س4ر%ى } إل آخر السورة.
هكذا رواه ابن أب حات، وهو حديث غريب جدEا.

 قال ابن جرير: وذكر أن هذه الية نزلت ف أب بكر الصديق، رضي ال عنه: حدثن هارون ابن
 إدريس الصم، حدثنا عبد الرحن بن ممد الارب، حدثنا ممد بن إسحاق، عن ممد ابن عبد ال بن
 ممد بن عبد الرحن بن أب بكر الصديق، عن عامر بن عبد ال بن الزبي قال: كان أبو بكر يعتق على

 السلم بكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن، فقال له أبوه: أي بن، أراك تعتق أناسEا ضعفاء، فلو
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 أنك تعتق رجال ج6ل�داء يقومون معك وينعونك ويدفعون عنك؟! فقال: أي4 أب%ت، إنا أريد -أظنه قال
 أنزلت فيه: { ف�أ�م)ا م%ن4 أ�ع4ط�ى و%ات)ق�ى و%ص%د)ق -ما عند ال: قال: فحدثن بعض أهل بيت أن هذه الية

ب,ال/ح6س4ن%ى ف�س%ن6ي%́سر6ه6 ل,ل/ي6س4ر%ى } .
 وقوله: { و%م%ا ي6غ4ن,ي ع%ن4ه6 م%ال!ه6 إ,ذ�ا ت%ر%د)ى } قال ماهد: أي إذا مات. وقال أبو صال، ومالك عن زيد بن

أسلم: إذا تردى ف النار.

 )14) ف�أ�ن4ذ�ر4ت6ك!م4 ن%ارEا ت%ل�ظ;ى (13) و%إ,ن; ل�ن%ا ل�لخ,ر%ة� و%الول�ى (12{ إ,ن; ع%ل�ي4ن%ا ل�ل/ه6د%ى (
 ) ال;ذ,ي ي6ؤ4ت,ي17) و%س%ي6ج%ن)ب6ه%ا الت4ق�ى (16) ال;ذ,ي ك�ذ;ب% و%ت%و%ل;ى (15ل ي%ص4له%ا إ,ل الش4ق�ى (

 )20) إ,ل اب4ت,غ%اء" و%ج4ه, ر%́به, الع4ل�ى (19) و%م%ا لح%دc ع,ن4د%ه6 م,ن4 ن,ع4م%ةc ت6ج4ز%ى (18م%ال�ه6 ي%ت%ز%ك;ى (
) }21و%ل�س%و4ف% ي%ر4ض%ى (

 قال قتادة: { إ,ن; ع%ل�ي4ن%ا ل�ل/ه6د%ى } أي: نبي اللل� والرام%. وقال غيه: من س%لك طريق الدى و%ص%ل إل
]. حكاه ابن جرير.9ال. وجعله كقوله تعال: { و%ع%ل�ى الل;ه, ق�ص4د6 الس)ب,يل, } [النحل: 

وقوله: { و%إ,ن; ل�ن%ا ل�لخ,ر%ة� و%الول�ى } أي: الميع ملكنا وأنا التصرف فيهما.
وقوله: { ف�أ�ن4ذ�ر4ت6ك!م4 ن%ارEا ت%ل�ظ;ى } قال ماهد: أي توهج.

 قال المام أحد: حدثنا ممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن س,ماك بن حرب، سعت6 النعمان بن بشي
 يطب يقول: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يطب يقول: "أنذركم النار [أنذرتكم النار،

 أنذرتكم النار]  حت لو أن رجل كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. قال: حت وقعت خ%ميصة كانت
على عاتقه عند رجليه .

 وقال المام أحد: حدثنا ممد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثن أبو إسحاق: سعت النعمان ابن بشي
 يطب ويقول: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: "إن أهون أهل النار عذابEا يوم القيامة

رجل¿ توضع ف أخص قدميه جرتان يغلي منها دماغه".
رواه البخاري 

 وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أب شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن العمش، عن أب إسحاق، عن النعمان
 بن بشي قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "إن أهون أهل النار عذابEا من له نعلن وشراكان

من نار ي%غلي منهما دماغه كما ي%غ4لي ال,ر4ج%ل، ما يرى أن أحدEا أشد منه عذابEا، وإنه لهونم عذابا".
 وقوله: { ل ي%ص4له%ا إ,ل الش4ق�ى } أي: ل يدخلها دخول ييط به من جيع جوانبه إل الشقى. ث فسره

فقال: { ال;ذ,ي ك�ذ;ب% } أي: بقلبه، { و%ت%و%ل;ى } أي: عن العمل بوارحه وأركانه.
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 قال المام أحد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن ل�ه,يعة، حدثنا عبد ربه  بن سعيد، عن القبي، عن
 أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ل يدخل النار إل شقي". قيل: ومن الشقي؟

قال: "الذي ل يعمل بطاعة، ول يترك ل معصية" .
 وقال المام أحد: حدثنا يونس وس6ريج قال حدثنا ف!ل�يح، عن هلل بن علي، عن عطاء بن يسار، عن
 أب ه6ر%يرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "كل أمت تدخل النة يوم القيامة إل من أب".

قالوا: ومن يأب يا رسول ال؟ قال: "من أطاعن دخل النة، ومن عصان فقد أب".
ورواه البخاري عن ممد بن سنان، عن ف!ل�يح، به 

وقوله: { و%س%ي6ج%ن)ب6ه%ا الت4ق�ى } أي: وس%ي6ز%حزح عن النار التقي النقي التقى.
 ث فسره بقوله: { ال;ذ,ي ي6ؤ4ت,ي م%ال�ه6 ي%ت%ز%ك;ى } أي: يصرف ماله ف طاعة ربه؛ ليزكي نفسه وماله وما وهبه

ال من دين ودنيا.
 { و%م%ا لح%دc ع,ن4د%ه6 م,ن4 ن,ع4م%ةc ت6ج4ز%ى } أي: ليس ب%ذ/له حاله  ف مكافأة من أسدى إليه معروفbا، فهو يعطي
 ف مقابلة ذلك، وإنا دفعه ذلك { اب4ت,غ%اء" و%ج4ه, ر%́به, الع4ل�ى } أي: طمعEا ف أن يصل له رؤيته ف الدار
 الخرة ف روضات النات، قال ال تعال: { و%ل�س%و4ف% ي%ر4ض%ى } أي: ولسوف يرضى من اتصف بذه

الصفات.
 وقد ذكر غي واحد من الفسرين أن هذه اليات نزلت ف أب بكر الصديق، رضي ال عنه، حت إن
 بعضهم حكى الجاع من الفسرين على ذلك. ول شك أنه داخل فيها، وأول المة  بعمومها، فإن
 لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعال: { و%س%ي6ج%ن)ب6ه%ا الت4ق�ى ال;ذ,ي ي6ؤ4ت,ي م%ال�ه6 ي%ت%ز%ك;ى و%م%ا لح%دc ع,ن4د%ه6 م,ن

 ن,ع4م%ةc ت6ج4ز%ى } ولكنه مقدم المة وسابقهم ف جيع هذه الوصاف وسائر الوصاف الميدة؛ فإنه كان
 صديقbا تقيEا كريا جوادEا بذال لمواله ف طاعة موله، ونصرة رسول ال، فكم من دراهم  ودناني

 بذلا ابتغاء وجه ربه الكري، ول يكن لحد من الناس عنده من�ة¿ يتاج إل أن يكافئه با، ولكن كان
 فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل؛ ولذا قال له عروة بن مسعود -وهو سيد

 ثقيف، يوم صلح الديبية-: أما وال لول يد لك كانت عندي ل أجزك با لجبتك. وكان الصديق قد
 أغلظ له ف القالة، فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل، فكيف بن عداهم؟ ولذا
 قال: { و%م%ا لح%دc ع,ن4د%ه6 م,ن4 ن,ع4م%ةc ت6ج4ز%ى إ,ل اب4ت,غ%اء" و%ج4ه, ر%́به, الع4ل�ى و%ل�س%و4ف% ي%ر4ض%ى } وف الصحيحي
 أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "من أنفق زوجي ف سبيل ال د%ع%ته خ%ز%ن%ة! النة: يا عبد ال،
 هذا خي" ، فقال أبو بكر: يا رسول ال، ما على من ي6دعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد؟

قال: "نعم، وأرجو أن تكون منهم"  .
آخر تفسي سورة "الليل" ول المد والنة 
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تفسي سورة الضحى
وهي مكية.

 روينا من طريق أب السن أحد بن ممد بن عبد ال بن أب ب%زة� القرئ قال: قرأت على عكرمة بن
 سليمان، وأخبن أنه قرأ على إساعيل بن قسطنطي وشبل بن عب)اد، فلما بلغت " و%الضÀح%ى " قال ل:
 ك�ب حت تتم مع خاتة كل سورة، فإنا قرأنا على ابن كثي فأمرنا بذلك. وأخبنا أنه قرأ على ماهد

 فأمره بذلك. وأخبه ماهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك، وأخبه ابن عباس أنه قرأ على أب بن
كعب فأمره بذلك، وأخبه أب أنه قرأ على رسول ال صلى ال عليه وسلم فأمره بذلك .

 فهذه س6نة تفرد با أبو السن أحد بن ممد بن عبد ال البزي، من ولد القاسم بن أب بزة، وكان إمامEا
 ف القراءات، فأما ف الديث فقد ض%ع)ف�ه أبو حات الرازي وقال: ل أحدث عنه، وكذلك أبو جعفر
 العقيلي قال: هو منكر الديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة ف شرح الشاطبية عن

 الشافعي أنه سع رجل يكب هذا التكبي ف الصلة، فقال له: أحسنت وأصبت السنة. وهذا يقتضي
صحة هذا الديث.

 ث اختلف القراء ف موضع هذا التكبي وكيفيته، فقال بعضهم: يكب من آخر " و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%غ4ش%ى "
 وقال آخرون: من آخر " و%الضÀح%ى " وكيفية التكبي عند بعضهم أن يقول: ال أكب ويقتصر، ومنهم

من يقول ال أكب، ل إله إل ال وال أكب.
 وذكر الفراء ف مناسبة التكبي من أول سورة "الضحى" : أنه لا تأخر الوحي عن رسول ال صلى ال

 عليه وسلم وفتر تلك الدة [ث] جاءه اللك فأوحى إليه: " و%الضÀح%ى و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا س%ج%ى " السورة
بتمامها، كب فرحEا وسرورEا. ول يرو ذلك بإسناد يكم عليه بصحة ول ضعف، فال أعلم .

بسم ال الرحن الرحيم
 ) و%ل�لخ,ر%ة! خ%ي4ر~ ل�ك% م,ن3) م%ا و%د)ع%ك% ر%بÀك% و%م%ا ق�ل�ى (2) و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا س%ج%ى (1{ و%الضÀح%ى (

 ) و%و%ج%د%ك% ض%ال6) أ�ل�م4 ي%ج,د4ك% ي%ت,يمEا ف�آو%ى (5) و%ل�س%و4ف% ي6ع4ط,يك% ر%بÀك% ف�ت%ر4ض%ى (4الول�ى (
 )10) و%أ�م)ا الس)ائ,ل� ف�ل ت%ن4ه%ر4 (9) ف�أ�م)ا ال/ي%ت,يم% ف�ل ت%ق/ه%ر4 (8) و%و%ج%د%ك% ع%ائ,ل ف�أ�غ/ن%ى (7ف�ه%د%ى (

) }11و%أ�م)ا ب,ن,ع4م%ة, ر%́بك% ف�ح%́دث/ (
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 قال المام أحد: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن السود بن قيس قال: سعت ج6ن4د6با يقول: اشتكى
 النب صلى ال عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتي، فأتت امرأة فقالت: يا ممد، ما أرى شيطانك إل قد

تركك. فأنزل ال عز وجل: { و%الضÀح%ى و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا س%ج%ى م%ا و%د)ع%ك% ر%بÀك% و%م%ا ق�ل�ى } .
 رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن أب حات، وابن جرير، من طرق، عن السود بن
 قيس، عن ج6ن4د6ب -هو ابن عبد ال الب%جلي ث الع%لقي  به وف رواية سفيان بن عيينة عن السود بن

 قيس: سع جندبEا قال: أبطأ جبيل على رسول ال صلى ال عليه وسلم، فقال الشركون: و6́دع ممد.
فأنزل ال: { و%الضÀح%ى و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا س%ج%ى م%ا و%د)ع%ك% ر%بÀك% و%م%ا ق�ل�ى } .

 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج وعمرو بن عبد ال  الودي قال حدثنا أبو أسامة، حدثن
 سفيان، حدثن السود بن قيس، أنه سع جندبEا يقول: رمي رسول ال صلى ال عليه وسلم بجر ف

أصبعه فقال:
... وف سبيل ال ما لقيت? ...هل أنت إل أصبع دميت 

 قال: فمكث ليلتي أو ثلثا ل يقوم، فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إل قد تركتك  فنلت:
{ و%الضÀح%ى و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا س%ج%ى م%ا و%د)ع%ك% ر%بÀك% و%م%ا ق�ل�ى } والسياق لب سعيد.

 قيل: إن هذه الرأة هي: أم جيل امرأة أب لب، وذكر أن إصبعه، عليه السلم، دميت. وقوله -هذا
 الكلم الذي اتفق أنه موزون-ثابت ف الصحيحي  ولكن الغريب هاهنا جعله سببEا لتركه القيام ،

ونزول هذه السورة. فأما ما رواه ابن جرير:
 حدثنا ابن أب الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا سليمان الشيبان، عن عبد ال ابن شداد:
 أن خدية قالت للنب صلى ال عليه وسلم: ما أرى ربك إل قد قلك. فأنزل ال: { و%الضÀح%ى و%الل;ي4ل

إ,ذ�ا س%ج%ى م%ا و%د)ع%ك% ر%بÀك% و%م%ا ق�ل�ى }
 وقال أيضا: حدثنا أبو ك!ر%ي4ب، حدثنا و%ك,يع، عن هشام بن ع6ر4و%ة، عن أبيه قال: أبطأ جبيل على النب

 صلى ال عليه وسلم، فجزع جزعEا شديدEا، فقالت خدية: إن أرى ربك قد قلك ما ن%رى من جزعك.
قال: فنلت: { و%الضÀح%ى و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا س%ج%ى م%ا و%د)ع%ك% ر%بÀك% و%م%ا ق�ل�ى } إل آخرها .

 فإنه حديث مرسل من [هذين الوجهي] ولعل ذكر خدية ليس مفوظbا، أو قالته على وجه التأسف
والتحزن، وال أعلم.

 وقد ذكر بعض السلف -منهم ابن إسحاق-أن هذه السورة هي الت أوحاها جبيل إل رسول ال
 صلى ال عليه وسلم، حي تبدى له ف صورته الت خلقه ال عليها، ودنا إليه وتدل منهبطbا عليه وهو

  ]. قال: قال له هذه السورة: { و%الضÀح%ى10بالبطح، { ف�أ�و4ح%ى إ,ل�ى ع%ب4د,ه, م%ا أ�و4ح%ى } [ النجم: 
و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا س%ج%ى }
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 قال العوف، عن ابن عباس: لا نزل� على رسول ال صلى ال عليه وسلم القرآن، أبطأ عنه جبيل أياما،
فتغي بذلك، فقال الشركون: ودعه ربه وقله. فأنزل ال: { م%ا و%د)ع%ك% ر%بÀك% و%م%ا ق�ل�ى }

 وهذا قسم منه تعال بالضحى وما جعل فيه من الضياء، { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا س%ج%ى } أي: سكن فأظلم
 وادل�ه%م. قاله ماهد، وقتادة، والضحاك، وابن زيد، وغيهم. وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا

  ]، وقال: { ف�ال,ق6 الص4ب%اح2 ، 1وهذا. كما قال: { و%الل;ي4ل, إ,ذ�ا ي%غ4ش%ى و%الن)ه%ار, إ,ذ�ا ت%ج%ل;ى } [ الليل: 
 ] .96و%ج%ع%ل� الل;ي4ل� س%ك�نEا و%الش)م4س% و%ال/ق�م%ر% ح6س4ب%انEا ذ�ل,ك% ت%ق/د,ير6 ال/ع%ز,يز, ال/ع%ل,يم, } [ النعام: 

 وقوله: { م%ا و%د)ع%ك% ر%بÀك% } أي: ما تركك، { و%م%ا ق�ل�ى } أي: وما أبغضك، { و%ل�لخ,ر%ة! خ%ي4ر~ ل�ك% م,ن
 الول�ى } أي: والدار الخرة خي لك من هذه الدار. ولذا كان رسول ال صلى ال عليه وسلم أزهد
 الناس ف الدنيا، وأعظمهم لا إطراحEا، كما هو معلوم [بالضرورة]  من سيته. ولا خ6́ير%، عليه السلم،
 ف آخر عمره بي اللد ف الدنيا إل آخرها ث النة، وبي الصيورة إل ال عز وجل، اختار ما عند ال

على هذه الدنيا الدنية.
 قال المام أحد: حدثنا يزيد، حدثنا السعودي، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم الن)خع,ي، عن علقمة،

 عن عبد ال -هو ابن مسعود-قال: اضطجع رسول ال صلى ال عليه وسلم على حصي، فأثر ف
 جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول ال، أل آذنتنا حت نبسط لك على الصي
 شيئا؟ فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ما ل وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنا مثلي ومثل الدنيا

كراكب ظ�لÓ تت شجرة، ث راح وتركتها .
ورواه الترمذي وابن ماجة، من حديث السعودي به وقال الترمذي: حسن صحيح.

 وقوله: { و%ل�س%و4ف% ي6ع4ط,يك% ر%بÀك% ف�ت%ر4ض%ى } أي: ف الدار الخرة يعطيه حت يرضيه ف أمته، وفيما أعد)ه
 له من الكرامة، ومن جلته نر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ الوف، وطينه [من]  مسك أذفر كما

سيأت.
 ل بن عبد ال وقال المام أبو عمر الوزاعي، عن إساعيل بن عبيد ال بن أب الهاجر الخزومي، عن

 بن عباس عن أبيه قال: عرض على رسول ال ما هو مفتوح على أمته من بعده كنا كنا، فسر بذلك،
 فأنزل ال: { و%ل�س%و4ف% ي6ع4ط,يك% ر%بÀك% ف�ت%ر4ض%ى } فأعطاه ف النة ألف ألف قصر، ف كل قصر ما ينبغي له
 من الزواج والدم. رواه ابن جرير من طريقه، وهذا إسناد صحيح إل ابن عباس: ومثل! هذا ما يقال

إل عن توقيف.
 وقال السدي، عن ابن عباس: من رضاء ممد صلى ال عليه وسلم أل يدخل أحد من أهل بيته النار.

رواه ابن جرير، وابن أب حات.
وقال السن: يعن بذلك الشفاعة. وهكذا قال أبو جعفر الباقر.
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 وقال أبو بكر بن أب شيبة: حدثنا معاوية! بن هشام، عن علي بن صال، عن يزيد بن أب زياد، عن
 إبراهيم، عن علقمة، عن عبد ال قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "إنا أهل! بيت اختار ال لنا

الخرة على الدنيا { و%ل�س%و4ف% ي6ع4ط,يك% ر%بÀك% ف�ت%ر4ض%ى }.
 ث قال تعال يعدد نع%مه عل عبده ورسوله ممد، صلوات ال وسلمه عليه: { أ�ل�م4 ي%ج,د4ك% ي%ت,يمEا ف�آو%ى }
 وذلك أن أباه ت6وفÓي وهو ح%مل¿ ف بطن أمه، وقيل: بعد أن ولد، عليه السلم، ث توفيت أمه آمنة بنت

 وهب وله من العمر ست سني. ث كان ف كفالة جده عبد الطلب، إل أن توف وله من العمر ثان
 سني، فكفله عمه أبو طالب. ث ل يزل يوطه وينصره وي%رفع من ق�دره و%ي6وقÓره، ويكف� عنه أذى قومه
 بعد أن ابتعثه ال على رأس أربعي سنة من عمره، هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الوثان،

 وكل ذلك بقدر ال وح6سن تدبيه، إل أن ت6وف أبو طالب قبل الجرة بقليل، فأقدم عليه سفهاء قريش
 وج6هالم، فاختار ال له الجرة من بي أظهرهم إل بلد النصار من الوس والزرج، كما أجرى ال
 س6ن)ته على الوجه الت والكمل. فلما وصل إليهم آو%وه ون%ص%ر6وه وحاطوه وقاتلوا بي يديه، رضي ال

عنهم أجعي، وكل هذا من حفظ ال له وكلءته وعنايته به.
 وقوله: { و%و%ج%د%ك% ض%ال ف�ه%د%ى } كقوله { و%ك�ذ�ل,ك% أ�و4ح%ي4ن%ا إ,ل�ي4ك% ر6وحEا م,ن4 أ�م4ر,ن%ا م%ا ك!ن4ت% ت%د4ر,ي م%ا

{ cم6س4ت%ق,يم cى ص,ر%اط�ت%ه4د,ي إ,ل�ا ن%ه4د,ي ب,ه, م%ن4 ن%ش%اء· م,ن4 ع,ب%اد,ن%ا و%إ,ن)ك% لEك,ن4 ج%ع%ل/ن%اه6 ن6ور�ال/ك,ت%اب6 و%ل الي%ان! و%ل 
  ] ومنهم من قال [إن]  الراد بذا أنه، عليه السلم، ضل ف شعاب مكة وهو صغي،52[ الشورى: 

 ث رجع. وقيل: إنه ضل وهو مع عمه ف طريق الشام، وكان راكبEا ناقة ف الليل، فجاء إبليس يعدل با
 عن الطريق، فجاء جبيل، فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إل البشة، ث عدل بالراحلة إل الطريق.

حكاها البغوي.
 وقوله: { و%و%ج%د%ك% ع%ائ,ل ف�أ�غ/ن%ى } أي: كنت فقيEا ذا عيال، فأغناك ال عمن سواه، فجمع له بي

مقامي، الفقي الصابر والغن الشاكر، صلوات ال وسلمه عليه.
 وقال قتادة ف قوله: { أ�ل�م4 ي%ج,د4ك% ي%ت,يمEا ف�آو%ى و%و%ج%د%ك% ض%ال ف�ه%د%ى و%و%ج%د%ك% ع%ائ,ل ف�أ�غ/ن%ى } قال: كانت
هذه منازل الرسول صلى ال عليه وسلم قبل أن يبعثه ال، عز وجل. رواه ابن جرير، وابن أب حات.

 وف الصحيحي -من طريق عبد الرزاق-عن م%ع4م%ر، عن هام بن م6ن%ب�ه قال: هذا ما ح%د�ثنا أبو ه6ر%يرة
قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ليس الغن عن كثرة الع%ر%ض، ولكن  الغن غن النفس" .

 وف صحيح مسلم عن عبد ال بن عمرو قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "قد أفلح من
أسلم، ور6زق كفافbا، وقنعه ال با آتاه"  .

 ث قال: { ف�أ�م)ا ال/ي%ت,يم% ف�ل ت%ق/ه%ر4 } أي: كما كنت يتيمEا فآواك ال فل تقهر اليتيم، أي: ل تذله وتنهره
وتنه، ولكن أحس,ن4 إليه، وتلطف به.
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قال قتادة: كن لليتيم كالب الرحيم.
{ و%أ�م)ا الس)ائ,ل� ف�ل ت%ن4ه%ر4 } أي: وكما كنت ضال فهداك ال، فل تنهر السائل ف العلم السترشد.

 قال ابن إسحاق: { و%أ�م)ا الس)ائ,ل� ف�ل ت%ن4ه%ر4 } أي: فل تكن جبارEا، ول متكبEا، ول ف�ح)اشا، ول ف�ظÓا على
الضعفاء من عباد ال.

وقال قتادة: يعن ر%د السكي برحة ولي.
 { و%أ�م)ا ب,ن,ع4م%ة, ر%́بك% ف�ح%́دث/ } أي: وكما كنت عائل فقيEا فأغناك ال، فحدث بنعمة ال عليك، كما

جاء ف الدعاء الأثور النبوي: "واجعلنا شاكرين لنعمتك  مثني با، قابليها، وأتها علينا".
 وقال ابن جرير: حدثن يعقوب، حدثنا ابن ع6ل�ية، حدثنا سعيد بن إياس ال!ر%يري، عن أب نضرة قال:

كان السلمون يرون أن من شكر النعم أن يد�ث با.
 وقال عبد ال بن المام أحد: حدثنا منصور بن أب مزاحم، حدثنا الراح بن م%ليح، عن أب عبد

 الرحن، عن الشعب، عن النعمان بن بشي قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم على النب: "من ل
 يشكر القليل، ل يشكر الكثي، ومن ل يشكر الناس ل يشكر ال. والتحدث بنعمة ال شكر، وتركها

كفر. والماعة رحة، والفرقة عذاب"  إسناد ضعيف.
 وف الصحيحي، عن أنس، أن الهاجرين قالوا: يا رسول ال، ذهب النصار بالجر كله. قال: "ل ما

دعوت ال لم، وأثنيتم عليهم"  .
 وقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الربيع بن مسلم، عن ممد بن زياد، عن أب هريرة،

عن النب صلى ال عليه وسلم قال: "ل يشكر ال من ل يشكر الناس".
ورواه الترمذي عن أحد بن ممد، عن ابن البارك، عن الربيع بن مسلم  وقال: صحيح.

 وقال أبو داود: حدثنا عبد ال بن الراح، حدثنا جرير، عن العمش، عن أب سفيان، عن جابر، عن
 النب صلى ال عليه وسلم قال: "من أبلي بلء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره". تفرد به أبو

داود .
 وقال أبو داود: حدثنا م6س%د)د، حدثنا بشر  حدثنا عمارة بن غ�ز4ية، حدثن رجل من قومي، عن جابر بن
 عبد ال قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "من أعط�ى ع%طاء ف�و%ج%د ف�لي%جز4 به، فإن ل يد ف�لي6ثن

 به، فمن أثن به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره". قال أبو داود: ورواه يي بن أيوب، عن ع6مارة بن
غ�زية، عن شرحبيل عن جابر -كرهوه فلم يسموه. تفرد به أبو داود .

وقال ماهد: يعن النبوة الت أعطاك ربك. وف رواية عنه: القرآن.
 وقال ليث، عن رجل، عن السن بن علي: { و%أ�م)ا ب,ن,ع4م%ة, ر%́بك% ف�ح%́دث/ } قال: ما عملت من خي

ف�ح%دث إخوانك.
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 وقال ممد بن إسحاق: ما جاءك ال  من نعمة وكرامة من النبوة فحد�ث با واذكرها، وادع إليها.
 وقال: فجعل رسول ال صلى ال عليه وسلم يذكر ما أنعم ال به عليه من النبوة سرEا إل من يطمئن

إليه من أهله، وافترضت عليه الصلة، فصلى.
آخر تفسي سورة "الضحى" [ول المد]  .

تفسي سورة أل نشرح
وهي مكية.

بسم ال الرحن الرحيم
 ) و%ر%ف�ع4ن%ا ل�ك3) ال;ذ,ي أ�ن4ق�ض% ظ�ه4ر%ك% (2) و%و%ض%ع4ن%ا ع%ن4ك% و,ز4ر%ك% (1{ أ�ل�م4 ن%ش4ر%ح4 ل�ك% ص%د4ر%ك% (

) 7) ف�إ,ذ�ا ف�ر%غ/ت% ف�ان4ص%ب4 (6) إ,ن; م%ع% ال/ع6س4ر, ي6س4رEا (5) ف�إ,ن; م%ع% ال/ع6س4ر, ي6س4رEا (4ذ,ك/ر%ك% (
) }8و%إ,ل�ى ر%́بك% ف�ار4غ�ب4 (

 يقول تعال: { أ�ل�م4 ن%ش4ر%ح4 ل�ك% ص%د4ر%ك% } يعن: أما شرحنا لك صدرك، أي: نورناه وجعلناه ف�سيحEا
  ]، وكما125رحيبEا واسعEا كقوله: { ف�م%ن4 ي6ر,د, الل;ه6 أ�ن/ ي%هد,ي%ه6 ي%ش4ر%ح4 ص%د4ر%ه6 ل,لس4لم, } [ النعام: 

شرح ال صدره كذلك جعل ش%ر4عه فسيحا واسعEا سحEا سهل ل حرج فيه ول إصر ول ضيق.
 وقيل: الراد بقوله: { أ�ل�م4 ن%ش4ر%ح4 ل�ك% ص%د4ر%ك% } شرح صدره ليلة السراء، كما تقدم من رواية مالك
 بن صعصعة  وقد أورده الترمذي هاهنا. وهذا وإن كان واقعEا، ولكن ل منافاة، فإن من جلة شرح

صدره الذي ف!ع,ل بصدره ليلة السراء، وما نشأ عنه من الشرح العنوي أيضEا، وال أعلم.
 قال عبد ال بن المام أحد: حدثن ممد بن عبد الرحيم  أبو يي البزاز  حدثنا يونس بن ممد، حدثنا

 معاذ بن ممد بن معاذ بن ممد بن أب بن كعب، حدثن أب ممد بن معاذ، عن معاذ، عن ممد، عن
 أب بن كعب: أن أبا هريرة كان جر̀يا على أن يسأل رسول ال صلى ال عليه وسلم عن أشياء ل يسأله

 عنها غيه، فقال: يا رسول ال، ما أول! ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول ال صلى ال عليه
 وسلم جالسا وقال: "لقد سألت% يا أبا هريرة، إن لفي الصحراء ابن6 عشر سني وأشهر، وإذا بكلم
 فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ [قال: نعم] فاستقبلن بوجوه ل أرها [للق]  قط،

 وأرواح ل أجدها من خلق قط، وثياب ل أرها على أحد قط. فأقبل إل يشيان، حت أخذ كل واحد
 منهما بع%ض6دي، ل أجد لحدها مسا، فقال أحدها لصاحبه: أضجعه. فأضجعان بل ق�ص4ر ول ه%ص4ر.
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 فقال أحدها لصاحبه: افلق صدره. فهوى أحدها إل صدري ففلقه فيما أرى بل دم ول وجع، فقال
 له: أخرج الغ,لÓ وال�س%د. فأخرج شيئbا كهيئة العلقة ث نبذها فطرحها، فقال له: أدخل الرأفة والرحة،

 إبام رجلي اليمن فقال: اغد6 واسلم. فرجعت با أغدو، رقةث هز فإذا مثل الذي أخرج شبه6 الفضة، 
على الصغي، ورحةb للكبي" .

  ]{2وقوله: { و%و%ض%ع4ن%ا ع%ن4ك% و,ز4ر%ك% } بعن: { ل,ي%غ4ف,ر% ل�ك% الل;ه6 م%ا ت%ق�د)م% م,ن4 ذ�ن4ب,ك% و%م%ا ت%أ�خ)ر% } [ الفتح: 
 ال;ذ,ي أ�ن4ق�ض% ظ�ه4ر%ك% } النقاض: الصوت. وقال غي واحد من السلف ف قوله: { ال;ذ,ي أ�ن4ق�ض% ظ�ه4ر%ك% }

أي: أثقلك حله.
 وقوله: { و%ر%ف�ع4ن%ا ل�ك% ذ,ك/ر%ك% } قال ماهد: ل أ!ذ/كر6 إل ذ!ك,رت% معي: أشهد أن ل إله إل ال، وأشهد أن

ممدEا رسول ال.
 وقال قتادة: رفع ال· ذكر%ه ف الدنيا والخرة، فليس خطيب ول م6تشهد ول صاحب6 صلة إل ينادي

با: أشهد أن ل إله إل ال، وأن ممدا رسول ال.
 قال ابن جرير: حدثن يونس، أخبنا ابن وهب، أخبنا عمرو بن الارث، عن د%راج، عن أب اليثم،
 عن أب سعيد، عن رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه قال: "أتان جبيل فقال: إنÓ رب وربك يقول:

 كيف رفعت ذكرك؟ قال: ال أعلم. قال: إذا ذ!ك,رت6 ذ!ك,رت% معي" ، وكذا رواه ابن أب حات عن
يونس بن عبد العلى، به ورواه أبو يعلى من طريق ابن ل�ه,يعة، عن د%ر)اج.

 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو ز6ر4ع%ة، حدثنا أبو ع6مر ال�وضي، حدثنا حاد بن زيد، حدثنا عطاء بن
 السائب، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "سألت رب
 مسألة و%د%د4ت6 أن ل أكن سألته، قلت: قد كانت قبلي أنبياء، منهم من سخرت له الريح  ومنهم من

 ييي الوتى. قال: يا ممد، أل أجدك يتيما فآويتك؟ قلت: بلى يا رب. قال: أل أجدك ضال فهديتك؟
 قلت: بلى يا رب. قال: أل أجدك عائل فاغنيتك؟ قال: قلت: بلى يا رب. قال: أل أشرح لك صدرك؟

أل أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا رب" .
 وقال أبو نعيم ف "دلئل النبوة" : حدثنا أبو أحد الغطريفي، حدثنا موسى بن سهل ال�و4ن، حدثنا أحد
 بن القاسم بن ب%ه4رام اليت، حدثنا نصر بن حاد، عن عثمان بن عطاء، عن الزهري، عن أنس قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم: "لا فرغت ما أمرن ال به من أمر السموات والرض قلت: يا رب،

 إنه ل يكن نب قبلي إل وقد كرمته، جعلت إبراهيم خليل وموسى كليما، وسخرت لداود البال،
 ولسليمان الريح والشياطي، وأحييت لعيسى الوتى، فما جعلت ل؟ قال: أو ليس قد أعطيتك أفضل
 من ذلك كله، أن ل أذكر إل ذ!ك,ر4ت% معي، وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرءون القرآن ظاهرا، ول

أعطها أمة، وأعطيتك كنا من كنوز عرشي: ل حول ول قوة إل بال العلي العظيم"  .

30www.muchlisin.co.ccتفسي ابن كثي – جز  



 وحكى البغوي، عن ابن عباس وماهد: أن الراد بذلك: الذان. يعن: ذكره فيه، وأورد من شعر
حسان بن ثابت:

... م,ن% ال من ن6ور ي%لوح6 و%يش4ه%د ...أغ�ر� ع%ل�يه للنبوة خ%ات%م 
... إذا ق�ال� ف ال�م4س الؤذن!: أشهد6 ...و%ضم) الله6 اسم النب إل اسه 

 ف�ذ!و الع%رش, ممود~ وه%ذا م6ح%م)د6 ...و%ش%ق) ل�ه6 م,ن اسه لي6ج,ل;ه 
 وقال آخرون: رفع ال ذكره ف الولي والخرين، ونوه به، حي أخذ اليثاق على جيع النبيي أن

يؤمنوا به، وأن يأمروا أمهم  باليان به، ث شهر ذكره ف أمته فل ي6ذكر ال إل ذ!كر معه.
وما أحسن ما قال الصرصري، رحه ال:

... باس,ه الع%ذ/ب ف الفم الر4ضي ...ل ي%ص,حÀ الذان! ف الف�ر4ض, إل 
وقال أيضEا:

... و%ل ف�ر4ض6نا إن/ ل ن6ك�رر4ه فيهما] ...[أل�م ت%ر أن)ا ل ي%صحÀ أذان6ن%ا 
 وقوله: { ف�إ,ن; م%ع% ال/ع6س4ر, ي6س4رEا إ,ن; م%ع% ال/ع6س4ر, ي6س4رEا } أخب تعال أن مع العسر يوج%د6 اليسر، ث أكد هذا

الب.
 قال ابن أب حات: حدثنا أبو ز6ر4ع%ة، حدثنا ممود بن غيلن، حدثنا ح6ميد بن حاد بن خ%و%ار أبو الهم،

 حدثنا عائذ بن ش6ريح قال: سعت أنس بن مالك يقول: كان النب صلى ال عليه وسلم جالسEا  وحياله
 حجر، فقال: "لو جاء العسر فدخل هذا الجر لاء اليسر حت يدخل عليه فيخرجه"، فأنزل ال عز

وجل:  { ف�إ,ن; م%ع% ال/ع6س4ر, ي6س4رEا إ,ن; م%ع% ال/ع6س4ر, ي6س4رEا } .
 ورواه أبو بكر البزار ف مسنده عن ممد بن م%ع4م%ر، عن ح6ميد بن حاد، به ولفظه: "لو جاء العسر حت
 يدخل هذا الجر لاء اليسر حت يرجه" ث قال: { ف�إ,ن; م%ع% ال/ع6س4ر, ي6س4رEا إ,ن; م%ع% ال/ع6س4ر, ي6س4رEا } ث قال

البزار: ل نعلم رواه عن أنس إل عائذ بن شريح .
 قلت: وقد قال فيه أبو حات الرازي: ف حديثه ضعف، ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة، عن رجل،

عن عبد ال بن مسعود موقوفا.
 وقال ابن أب حات: حدثنا السن بن ممد بن الصباح، حدثنا أبو ق�ط�ن  حدثنا البارك بن فضالة، عن

السن قال: كانوا يقولون: ل يغلب عسر واحد يسرين اثني.
 وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد العلى، حدثنا ابن  ثور، عن م%ع4م%ر، عن السن قال: خرج النب صلى
 ال عليه وسلم يومEا مسرورEا فرحEا وهو يضحك، وهو يقول: "لن ي%غ4ل,ب ع6س4ر يسرين، لن يغلب عسر

يسرين، فإن  مع العسر يسرEا، إن مع العسر يسرEا" .
وكذا رواه من حديث عوف العراب ويونس بن عبيد، عن السن مرسل .
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 وقال سعيد، عن قتادة: ذ!ك,ر% لنا أن رسول ال صلى ال عليه وسلم بشر أصحابه بذه الية فقال: "لن
يغلب عسر يسرين" .

 ومعن هذا: أن العسر معرف ف الالي، فهو مفرد، واليسر منكر فتعدد؛ ولذا قال: "لن يغلب عسر
 يسرين" ، يعن قوله: { ف�إ,ن; م%ع% ال/ع6س4ر, ي6س4رEا إ,ن; م%ع% ال/ع6س4ر, ي6س4رEا } فالعسر الول عي الثان واليسر

تعدد.
 وقال السن بن سفيان: حدثنا يزيد بن صال، حدثنا خارجة، عن عباد بن كثي، عن أب الزناد، عن أب

 صال، عن أب هريرة: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "نزل العونة من السماء على قدر
الؤونة، ونزل الصب على قدر الصيبة" .

وما يروى عن الشافعي، رضي ال عنه، أنه قال:
... م%ن ر%اق�ب ال ف المور ن%ج%ا ...ص%با ج%ميل ما أقر%ب% الف�رجا 

... و%م%ن ر%ج%اه ي%كون ح%يث! ر%ج%ا ...م%ن ص%د%ق ال ل�م ي%ن%ل/ه أذ�ى 
وقال ابن د6ر%يد: أنشدن أبو حات السجستان:

... وضاق لا به الصدر الرحيب6 ...إذا اشتملت على اليأس القلوب6 
... وأرست ف أماكنها الطوب6 ...وأوطأت الكاره واطمأنت 

...  ول أغن بيلته الريب...ول تر لنكشاف الضر وجها 
... ين به اللطيف الستجيب6 ...أتاك على ق!نوط منك غ�وث¿ 
... فموصول با الفرج القريب ...وكل الادثات إذا تناهت 

وقال آخر:
... ذرعا وعند ال منها الخرج ...و%ل�ر6ب نازلة يضيق با الفت 

... فرجت وكان يظنها ل تفرج ...كملت فلما استحكمت حلقاتا 
 وقوله: { ف�إ,ذ�ا ف�ر%غ/ت% ف�ان4ص%ب4 و%إ,ل�ى ر%́بك% ف�ار4غ�ب4 } أي: إذا ف�رغت من أمور الدنيا وأشغالا وقطعت

 علئقها، فانصب ف العبادة، وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا
 القبيل قوله صلى ال عليه وسلم ف الديث التفق على صحته: "ل صلة بضرة طعام، ول وهو يدافعه

الخبثان" وقوله صلى ال عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلة وحضر العشاء، فابدءوا بالع%ش%اء" .
 قال ماهد ف هذه الية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إل الصلة، فانصب لربك، وف رواية عنه: إذا
 قمت إل الصلة فانصب ف حاجتك، وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب ف قيام الليل.

 وعن ابن عياض نوه. وف رواية عن ابن مسعود: { ف�ان4ص%ب4 و%إ,ل�ى ر%́بك% ف�ار4غ�ب4 } بعد فراغك من
الصلة وأنت جالس.
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وقال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس: { ف�إ,ذ�ا ف�ر%غ/ت% ف�ان4ص%ب4 } يعن: ف الدعاء.
 وقال زيد بن أسلم، والضحاك: { ف�إ,ذ�ا ف�ر%غ/ت% } أي: من الهاد { ف�ان4ص%ب4 } أي: ف العبادة. { و%إ,ل�ى

ر%́بك% ف�ار4غ�ب4 } قال الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إل ال، عز وجل.
آخر تفسي سورة "أل نشرح" ول المد.

تفسي سورة والتي والزيتون
وهي مكية.

 قال مالك وشعبة، عن عدي بن ثابت، عن الباء بن عازب: كان النب صلى ال عليه وسلم يقرأ ف
 س%ف�ر ف إحدى الركعتي بالتي والزيتون، فما سعت أحدEا أحسن صوتEا أو قراءة منه. أخرجه الماعة ف

كتبهم  .

بسم ال الرحن الرحيم
 ) ل�ق�د4 خ%ل�ق/ن%ا الن4س%ان� ف,ي3) و%ه%ذ�ا ال/ب%ل�د, الم,ي, (2) و%ط!ور, س,ين,ي% (1{ و%ال́تي, و%الز)ي4ت6ون, (

) cح4س%ن, ت%ق/و,ي�س%اف,ل,ي% (4أ �ل�س4ف�ه6م5) ث!م) ر%د%د4ن%اه6 أ�ل�إ,ل ال;ذ,ين% آم%ن6وا و%ع%م,ل!وا الص)ال,ح%ات, ف ( 
) cي4ر6 م%م4ن6ون�ج4ر~ غ�ب6ك% ب%ع4د6 ب,ال́دين, (6أæذ�م%ا ي6ك�م, ال/ح%اك,م,ي% (7) ف�ح4ك�ي4س% الل;ه6 ب,أ�ل�8) أ{ (

 اختلف الفسرون هاهنا على أقوال كثية فقيل: الراد بالتي مسجد دمشق. وقيل: هي نفسها. وقيل:
البل الذي عندها.

وقال القرطب: هو مسجد أصحاب الكهف .
وروى العوف، عن ابن عباس: أنه مسجد نوح الذي على الودي.

وقال ماهد: هو تينكم هذا.
{ و%الز)ي4ت6ون, } قال كعب الحبار، وقتادة، وابن زيد، وغيهم: هو مسجد بيت القدس.

وقال ماهد، وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون.
{ و%ط!ور, س,ين,ي% } قال كعب الحبار وغي واحد: هو البل الذي كلم ال عليه موسى.

 { و%ه%ذ�ا ال/ب%ل�د, الم,ي, } يعن: مكة. قاله ابن عباس، وماهد، وعكرمة، والسن، وإبراهيم الن)خ%ع,ي، وابن
زيد، وكعب الحبار. ول خلف ف ذلك.
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 وقال بعض الئمة: هذه م%ح%الü ثلثة، بعث ال ف كل واحد منها نبيEا مرسل من أول العزم أصحاب
 الشرائع الكبار، فالول: ملة التي والزيتون، وهي بيت القدس الت بعث ال فيها عيسى ابن مري.

 والثان: طور سيني، وهو طور سيناء الذي كلم ال عليه موسى بن عمران. والثالث: مكة، وهو البلد
المي الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه ممدا صلى ال عليه وسلم.

 قالوا: وف آخر التوراة ذكر هذه الماكن الثلثة: جاء ال من طور سيناء -يعن الذي كلم ال عليه
 موسى [بن عمران]  -وأشرق من س%اعي% -يعن بيت القدس الذي بعث ال منه عيسى-واستعلن من

 جبال فاران -يعن: جبال مكة الت أرسل ال منها ممدEا-فذكرهم  على الترتيب الوجودي بسب
ترتيبهم ف الزمان، ولذا أقسم بالشرف، ث الشرف منه، ث بالشرف منهما.

 وقوله: { ل�ق�د4 خ%ل�ق/ن%ا الن4س%ان� ف,ي أ�ح4س%ن, ت%ق/و,يc } هذا هو القسم عليه، وهو أنه تعال خلق النسان ف
أحسن صورة، وشكل منتصب القامة، س%وي� العضاء حسنها.

 { ث!م) ر%د%د4ن%اه6 أ�س4ف�ل� س%اف,ل,ي% } أي: إل النار. قاله ماهد، وأبو العالية، والسن، وابن زيد، وغيهم. ث
 بعد هذا السن والنضارة مصيه إل النار إن ل يطع ال ويتبع الرسل؛ ولذا قال: { إ,ل ال;ذ,ين% آم%ن6وا

و%ع%م,ل!وا الص)ال,ح%ات, }
وقال بعضهم: { ث!م) ر%د%د4ن%اه6 أ�س4ف�ل� س%اف,ل,ي% } أي: إل أرذل العمر. ر6وي هذا عن ابن عباس، وعكرمة -

 حت قال عكرمة: من جع القرآن ل ي6ر%د� إل أرذل العمر. واختار ذلك ابن جرير. ولو كان هذا هو
 الراد لا ح%س6ن استثناء الؤمني من ذلك؛ لن ال�ر%م قد يصيب6 بعضهم، وإنا الراد ما ذكرناه، كقوله: {

 ] .3 -1و%ال/ع%ص4ر, إ,ن; الن4س%ان� ل�ف,ي خ6س4رc إ,ل ال;ذ,ين% آم%ن6وا و%ع%م,ل!وا الص)ال,ح%ات, } [ العصر: 
وقوله: { ف�ل�ه6م4 أ�ج4ر~ غ�ي4ر6 م%م4ن6ونc } أي: غي مقطوع، كما تقدم.

 ث قال: { ف�م%ا ي6ك�ذæب6ك% } يعن: يا ابن آدم { ب%ع4د6 ب,ال́دين, } ؟ أي: بالزاء ف العاد وقد علمت البدأة،
 وعرفت أن من قدر على البدأة، فهو قادر على الرجعة بطريق الول، فأي شيء يملك على التكذيب

بالعاد وقد عرفت هذا؟
 قال ابن أب حات: حدثنا أحد بن سنان، حدثنا عبد الرحن، عن سفيان، عن منصور قال: قلت لاهد:
 { ف�م%ا ي6ك�ذæب6ك% ب%ع4د6 ب,ال́دين, } عن به النب صلى ال عليه وسلم قال: م%ع%اذ ال! عن به النسان. وهكذا

قال عكرمة وغيه.
 وقوله: { أ�ل�ي4س% الل;ه6 ب,أ�ح4ك�م, ال/ح%اك,م,ي% } أي: أما هو أحكم الاكمي، الذي ل يور ول يظلم أحدEا،

 ومن ع%د4له أن يقيم القيامة فينصف الظلوم ف الدنيا من ظلمه. وقد قدمنا ف حديث أب هريرة مرفوعEا:
 "فإذا قرأ أحدكم { و%ال́تي, و%الز)ي4ت6ون, } فأتى على آخرها: { أ�ل�ي4س% الل;ه6 ب,أ�ح4ك�م, ال/ح%اك,م,ي% } فليقل: بلى،

وأنا على ذلك من الشاهدين" . آخر تفسي [سورة]  " و%ال́تي, و%الز)ي4ت6ون, " ول المد.
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تفسي سورة اقرأ
وهي أول شيء نزل من القرآن.

بسم ال الرحن الرحيم
 ) ال;ذ,ي3) اق/ر%أ/ و%ر%بÀك% الك/ر%م6 (2) خ%ل�ق% الن4س%ان� م,ن4 ع%ل�قc (1{ اق/ر%أ/ ب,اس4م, ر%́بك% ال;ذ,ي خ%ل�ق% (

) }5) ع%ل;م% الن4س%ان� م%ا ل�م4 ي%ع4ل�م4 (4ع%ل;م% ب,ال/ق�ل�م, (

 قال المام أحد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا م%ع4م%ر، عن الزهري، عن ع6ر4و%ة، عن عائشة قالت: أول ما
 بدئ به رسول ال صلى ال عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة ف النوم، فكان ل يرى رؤيا إل

 جاءت مثل ف�ل�ق الصبح. ث ح6بب إليه اللء، فكان يأت حراء فيتحنث فيه -وهو: التعبد-الليال ذوات
 العدد، ويتزود لذلك ث يرجع إل خدية ف�ت6ز%́ود لثلها حت ف�ج%أه الق وهو ف غار حراء، فجاءه اللك

 فيه فقال: اقرأ. قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "فقلت: ما أنا بقارئ" . قال: "فأخذن ف�غ%ط;ن حت
 بلغ من الهد ث أرسلن، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. ف�غ%ط;ن الثانية حت بلغ من الهد، ث

 أرسلن فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطن الثالثة حت بلغ من الهد، ث أرسلن فقال: { اق/ر%أ
 ب,اس4م, ر%́بك% ال;ذ,ي خ%ل�ق% } حت بلغ: { م%ا ل�م4 ي%ع4ل�م4 } قال: فرجع با ت%رج6ف ب%وادره  حت دخل على

 خدية فقال: "زملون زملون" . فزملوه حت ذهب عنه الر)و4ع. فقال: يا خدية، ما ل: فأخبها الب
 وقال: "قد خشيت علي". فقالت له: كل أبشر فوال ل يزيك ال أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتصد6ق

 الديث، وتمل الك�ل;، وتقري الضيف، وتعي على نوائب الق. ث انطلقت به خدية حت أتت به
 و%ر%قة بن نوفل بن أس%د بن عبد الع6زى ابن ق!صي -وهو ابن عم خدية، أخي أبيها، وكان امرأ تنصر ف
 الاهلية، وكان يكتب الكتاب العرب، وكتب بالعربية من النيل  ما شاء ال أن يكتب، وكان شيخEا

 كبيEا قد ع%مي% -فقالت خدية: أي� ابن عم، اسع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن% أخي، ما ترى؟
 فأخبه رسول ال صلى ال عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى  ليتن

 فيها ج%ذعا أكون! حيا حي يرجك قومك. فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "أومرجي) ه6م؟" .
 فقال ورقة: نعم، ل يأت رجل قط با جئت به  إل عودي، وإن ي6دركن يومك أنص6ر4ك% نصرEا م6ؤزرEا.

 [ث]  ل ينش%ب و%ر%قة أن ت6و6فæي، وف�ت%ر الوحي فترة حت ح%زن رسول ال صلى ال عليه وسلم -فيما
 بلغنا-حزنEا غدا منه مرارا كي ي%ت%ردى من رءوس ش%و%اهق البال، فكلما أوف بذروة جبل لكي يلقي

 جبيل فقال: يا ممد، إنك رسول! ال حقbا. فيسكن بذلك جأشه، وت%ق�رÀ نفسه نفسه منه، تبدى له
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 فيجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لثل ذلك، فإذا أوف بذروة البل ت%ب%دى له جبيل، فقال له
مثل ذلك.

 وهذا الديث مرج ف الصحيحي من حديث الزهري  وقد تكلمنا على هذا الديث من جهة سنده
ومتنه ومعانيه ف أول شرحنا للبخاري مستقصى، فمن أراده فهو هناك مرر، ول المد والنة.

 فأول شيء [نزل]  من القرآن هذه اليات الكريات الباركات  وه6ن) أول رحة ر%حم ال با العباد،
 وأول نعمة أنعم ال با عليهم. وفيها التنبيه على ابتداء خلق النسان من علقة، وأن من ك�ر%مه تعال أن
 ع%لÓم النسان ما ل يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البية آدم على اللئكة،
 والعلم تارة يكون ف الذهان، وتارة يكون ف اللسان، وتارة يكون ف الكتابة بالبنان، ذهن ولفظي
 ورسي، والرسي يستلزمهما من غي عكس، فلهذا قال: { اق/ر%أ/ و%ر%بÀك% الك/ر%م6 ال;ذ,ي ع%ل;م% ب,ال/ق�ل�م, ع%ل;م

 الن4س%ان� م%ا ل�م4 ي%ع4ل�م4 } وف الثر: قيدوا العلم بالكتابة  . وفيه أيضا: "من عمل با علم رزقه ال علم ما
ل يكن [يعلم]  .

 ) أ�ر%أ�ي4ت% ال;ذ,ي8) إ,ن; إ,ل�ى ر%́بك% الرÀج4ع%ى (7) أ�ن/ ر%آه6 اس4ت%غ4ن%ى (6{ ك�ل إ,ن; الن4س%ان� ل�ي%ط/غ%ى (
 )12) أ�و4 أ�م%ر% ب,الت)ق/و%ى (11) أ�ر%أ�ي4ت% إ,ن/ ك�ان� ع%ل�ى ال/ه6د%ى (10) ع%ب4دEا إ,ذ�ا ص%ل;ى (9ي%ن4ه%ى (

 ) ك�ل ل�ئ,ن4 ل�م4 ي%ن4ت%ه, ل�ن%س4ف�عEا ب,الن)اص,ي%ة14) أ�ل�م4 ي%ع4ل�م4 ب,أ�ن; الل;ه% ي%ر%ى (13أ�ر%أ�ي4ت% إ,ن/ ك�ذ;ب% و%ت%و%ل;ى (
)15) cة�خ%اط,ئ cاذ,ب%ة�ك cل/ي%د4ع6 ن%اد,ي%ه6 (16) ن%اص,ي%ة�(17) ف �ل ل ت6ط,ع4ه18) س%ن%د4ع6 الز)ب%ان,ي%ة�ك ( 

) }19و%اس4ج6د4 و%اق/ت%ر,ب4 (

 يب تعال عن النسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان، إذا رأى نفسه قد استغن وكثر ماله. ث ت%هدده
 وتوعده ووعظه فقال: { إ,ن; إ,ل�ى ر%́بك% الرÀج4ع%ى } أي: إل ال الصي والرجع، وسيحاسبك على مالك:

من أين جعته؟ وفيم صرفته؟
 قال ابن أب حات: حدثنا زيد بن إساعيل الصائغ، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو ع6م%يس، عن عون

 فأما صاحب قال: قال عبد ال: م%نهومان ل يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ول يستويان،
 العلم فيزداد رضا الرحن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى ف الطغيان. قال ث قرأ عبد ال: { إ,ن; الن4س%ان

 ] .28ل�ي%ط/غ%ى أ�ن/ ر%آه6 اس4ت%غ4ن%ى } وقال للخر: { إ,ن)م%ا ي%خ4ش%ى الل;ه% م,ن4 ع,ب%اد,ه, ال/ع6ل�م%اء· } [ فاطر: 
 وقد ر6وي هذا مرفوعEا إل رسول ال صلى ال عليه وسلم: "منهومان ل يشبعان: طالب علم، وطالب

دنيا" .
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 ث قال تعال: { أ�ر%أ�ي4ت% ال;ذ,ي ي%ن4ه%ى ع%ب4دEا إ,ذ�ا ص%ل;ى } نزلت ف أب جهل، لعنه ال، توعد النب صلى ال
 عليه وسلم على الصلة عند البيت، فوعظه ال تعال بالت هي أحسن أول فقال: { أ�ر%أ�ي4ت% إ,ن/ ك�ان

 ع%ل�ى ال/ه6د%ى } أي: فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق الستقيمة ف فعله، أو { أ�م%ر% ب,الت)ق/و%ى
 } بقوله، وأنت تزجره وتتوعده على صلته؛ ولذا قال: { أ�ل�م4 ي%ع4ل�م4 ب,أ�ن; الل;ه% ي%ر%ى } أي: أما علم هذا

الناهي لذا الهتدي أن ال يراه ويسمع كلمه، وسيجازيه على فعله أت الزاء.
 ث قال تعال متوعدEا ومتهددEا: { ك�ل ل�ئ,ن4 ل�م4 ي%ن4ت%ه, } أي: لئن ل يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد

{ ل�ن%س4ف�ع%ن4 ب,الن)اص,ي%ة, } أي: لن%سم%ن)ها سوادا يوم القيامة.
ث قال: { ن%اص,ي%ةc ك�اذ,ب%ةc خ%اط,ئ�ةc } يعن: ناصية أب جهل كاذبة ف مقالا خاطئة ف فع%الا.

 { ف�ل/ي%د4ع6 ن%اد,ي%ه6 } أي: قومه وعشيته، أي: ليدعهم يستنصر بم، { س%ن%د4ع6 الز)ب%ان,ي%ة� } وهم ملئكة
العذاب، حت يعلم من يغلب: أحزب6نا أو حزبه.

 قال البخاري: حدثنا يي، حدثنا عبد الرزاق، عن م%ع4م%ر، عن عبد الكري ال�ز%ري، عن عكرمة، عن
 ابن عباس: قال أبو جهل: لئن رأيت ممدEا يصلي عند الكعبة لطأن على ع6ن6قه. فب%لغ� النب صلى ال

 عليه وسلم، فقال: "لئن فعله لخذته اللئكة". ث قال: تابعه عمرو بن خالد، عن عبيد ال -يعن ابن
عمرو-عن عبد الكري .

 وكذا رواه الترمذي والنسائي ف تفسيها من طريق عبد الرزاق، به  وهكذا رواه ابن جرير، عن أب
ك!ر%ي4ب، عن زكريا بن ع%د,ي�، عن عبيد ال بن عمرو، به .

 وروى أحد، والترمذي  وابن جرير -وهذا لفظه-من طريق داود بن أب هند، عن عكرمة، عن ابن
 عباس قال: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يصلي عند القام فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا

 ممد، أل أنك عن هذا؟ -و%ت%وع)ده-فأغلظ له رسول ال صلى ال عليه وسلم وانتهره، فقال: يا ممد،
 بأي شيء تددن؟ أما وال إن لكثر هذا الوادي ناديEا! فأنزل ال: { ف�ل/ي%د4ع6 ن%اد,ي%ه6 س%ن%د4ع6 الز)ب%ان,ي%ة� } قال

ابن عباس: لو دعا ناديه لخذته ملئكة العذاب من ساعته  وقال الترمذي: حسن صحيح.
 وقال المام أحد أيضEا: حدثنا إساعيل بن زيد أبو يزيد، حدثنا ف!ر%ات، عن عبد الكري، عن عكرمة،

 عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول ال يصلي عند الكعبة لتينه حت أطأ على عنقه.
 قال: فقال: "لو فعل لخذته اللئكة عيانEا، ولو أن اليهود ت%م%ن)وا الوت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النار،

ولو خرج الذين ي6ب%اهلون رسول ال صلى ال عليه وسلم لرجعوا ل يدون مال ول أهل".
 وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن حيد، حدثنا يي بن واضح، أخبنا يونس بن أب إسحاق، عن الوليد
 بن العيزار، عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن عاد ممد يصلي عند القام لقتلنه. فأنزل ال، عز

 وجل: { اق/ر%أ/ ب,اس4م, ر%́بك% ال;ذ,ي خ%ل�ق% [خ%ل�ق% الن4س%ان� م,ن4 ع%ل�قc] }  حت بلغ هذه الية: { ل�ن%س4ف�ع%ن
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 ب,الن)اص,ي%ة, ن%اص,ي%ةc ك�اذ,ب%ةc خ%اط,ئ�ةc ف�ل/ي%د4ع6 ن%اد,ي%ه6 س%ن%د4ع6 الز)ب%ان,ي%ة� } فجاء النب صلى ال عليه وسلم فصلى
 فقيل: ما ينعك؟ قال: قد اسود� ما بين وبينه من الكتائب. قال ابن عباس: وال لو ترك لخذته

اللئكة والناس ينظرون إليه .
 وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد العلى، حدثنا العتمر، عن أبيه، حدثنا نعيم بن أب هند، عن أب حازم،
 عن أب ه6ر%يرة قال: قال أبو جهل: هل يعفæر ممد وجهه بي أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فقال: واللت

 والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لطأن على رقبته  ولعفæرن وجهه ف التراب، فأتى رسول ال صلى ال
 عليه وسلم وهو ي6ص%لي ليطأ على رقبته، قال: فما ف�جأهم منه إل وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه،
 قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بين وبينه خ%ن4دقا من نار وه%ول وأجنحة. قال: فقال رسول ال: "لو
 دنا من لختطفته اللئكة عضوEا عضوEا" . قال: وأنزل ال -ل أدري ف حديث أب هريرة أم ل-:

{ ك�ل إ,ن; الن4س%ان� ل�ي%ط/غ%ى } إل آخر السورة.
وقد رواه أحد بن حنبل، ومسلم، والنسائي، وابن أب حات، من حديث معتمر بن سليمان، به .

 وقوله: { ك�ل ل ت6ط,ع4ه6 } يعن: يا ممد، ل تطعه فيما ينهاك عنه من الداومة على العبادة وكثرتا، وصل
 حيث شئت ول تباله؛ فإن ال حافظك وناصرك، وهو يعصمك من الناس، { و%اس4ج6د4 و%اق/ت%ر,ب4 } كما

 عمرو بن الارث، عن عمارة بن  ثبت ف الصحيح -عند مسلم-من طريق عبد ال بن وهب، عن
 غزية، عن س6م%ي�، عن أب صال، عن أب هريرة: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "أقرب ما

يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء" .
 وتقدم أيضEا: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يسجد ف: { إ,ذ�ا الس)م%اء· ان4ش%ق;ت4 } و { اق/ر%أ

ب,اس4م, ر%́بك% ال;ذ,ي خ%ل�ق% }
آخر تفسي سورة "اقرأ"  .

تفسي سورة القدر
وهي مكية.

بسم ال الرحن الرحيم
 ) ل�ي4ل�ة! ال/ق�د4ر, خ%ي4ر~ م,ن4 أ�ل/ف, ش%ه4ر2) و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ل�ي4ل�ة! ال/ق�د4ر, (1{ إ,ن)ا أ�نزل/ن%اه6 ف,ي ل�ي4ل�ة, ال/ق�د4ر, (

)3) cم4ر�أ æوح6 ف,يه%ا ب,إ,ذ/ن, ر%́به,م4 م,ن4 ك!لÀة! و%الر�4) ت%نل! ال/م%لئ,ك(
) }5 س%لم~ ه,ي% ح%ت)ى م%ط/ل�ع, ال/ف�ج4ر, (
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 يب ال تعال أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة الباركة الت قال ال، عز وجل: { إ,ن)ا أ�نزل/ن%اه6 ف,ي
  ] وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال تعال: { ش%ه4ر6 ر%م%ض%ان3ل�ي4ل�ةc م6ب%ار%ك�ةc } [ الدخان: 

 ] .185ال;ذ,ي أ!نزل� ف,يه, ال/ق!ر4آن! } [ البقرة: 
 قال ابن عباس وغيه: أنزل ال القرآن جلة واحدة من اللوح الفوظ إل بيت الع,ز�ة من السماء الدنيا،

ث نزل مفصل بسب الوقائع ف ثلث وعشرين سنة على رسول ال صلى ال عليه وسلم.
 ث قال تعال م6ع%ظæما لشأن ليلة القدر، الت اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها، فقال: { و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا

{ cل/ف, ش%ه4ر�د4ر, خ%ي4ر~ م,ن4 أ�ة! ال/ق�ي4ل�د4ر, ل�ة! ال/ق�ي4ل�ل
 قال أبو عيسى الترمذي عند تفسي هذه الية: حدثنا ممود بن غيلن، حدثنا أبو داود الطيالسي،

 حدثنا القاسم بن الفضل ال!د�ان  عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إل السن بن علي بعد ما بايع
 معاوية فقال: س%و�دت% وجوه% الؤمني -أو: يا مسود وجوه الؤمني-فقال: ل تؤنبن، رحك ال؛ فإن
 النب صلى ال عليه وسلم أري% بن أمية على منبه، فساءه ذلك، فنلت: { إ,ن)ا أ�ع4ط�ي4ن%اك% ال/ك�و4ث�ر% } يا
 ممد، يعن نرEا ف النة، ونزلت: { إ,ن)ا أ�نزل/ن%اه6 ف,ي ل�ي4ل�ة, ال/ق�د4ر, و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ل�ي4ل�ة! ال/ق�د4ر, ل�ي4ل�ة! ال/ق�د4ر, خ%ي4ر
 م,ن4 أ�ل/ف, ش%ه4رc } يلكها بعدك بنو أمية يا ممد. قال القاسم: فعددنا فإذا هي ألف شهر، ل تزيد يومEا

ول تنقص يومEا.
 ث قال الترمذي: هذا حديث غريب ل نعرفه إل من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل، وهو ثقة
 وثقه يي القطان وابن مهدي. قال: وشيخه يوسف بن سعد -ويقال: يوسف بن مازن-رجل مهول،

ول نعرف هذا الديث، على هذا اللفظ إل من هذا الوجه.
 مازن، به وقد روى هذا الديث الاكم ف مستدركه، من طريق القاسم  بن الفضل، عن يوسف بن

 وقول الترمذي: إن يوسف هذا مهول -فيه نظر؛ فإنه قد روى عنه جاعة، منهم: حاد بن سلمة،
 وخالد الذاء، ويونس بن عبيد. وقال فيه يي بن معي: هو مشهور، وف رواية عن ابن معي [قال]
 هو ثقة. ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل، عن عيسى بن مازن، كذا قال، وهذا يقتضي
 اضطرابEا ف هذا الديث، وال أعلم. ث هذا الديث على كل تقدير منكر جدEا، قال شيخنا المام

الافظ الجة أبو الجاج الز�ي: هو حديث منكر.
 قلت: وقول القاسم بن الفضل ال!د�ان  إنه حسب م6د�ة بن أمية فوجدها ألف شهر ل تزيد يومEا ول

 تنقص، ليس بصحيح؛ فإنÓ معاوية� بن أب سفيان، رضي ال عنه، استقل باللك حي س%لÓم إليه السن بن
 علي المرة سنة� أربعي، واجتمعت البيعة لعاوية، وسي ذلك عام الماعة، ث استمروا فيها متتابعي

 بالشام وغيها، ل ترج عنهم إل مدة دولة عبد ال بن الزبي ف الرمي والهواز وبعض البلد قريبEا
 من تسع سني، لكن ل ت%ز6ل يدهم عن المرة بالكلية، بل عن بعض البلد، إل أن استلبهم بنو العباس

30www.muchlisin.co.ccتفسي ابن كثي – جز  



 اللفة ف سنة اثنتي وثلثي ومائة، فيكون مموع مدتم اثنتي وتسعي سنة، وذلك أزيد من ألف
 شهر، فإن اللف شهر عبارة عن ثلث وثاني سنة وأربعة أشهر، وكأن القاسم بن الفضل أسقط من

مدتم أيام ابن الزبي، وعلى هذا فتقارب ما قاله الصحة ف الساب، وال أعلم.
 وما يدلÓ على ض%عف هذا الديث أن)ه س,يق% لذم دولة بن أمية، ولو أريد ذلك ل يكن بذا السياق؛ فإن
 تفضيل ليلة القدر على أيامهم ل يدل على ذ�م أيامهم، فإنÓ ليلة القدر شريفة جدEا، والسورة الكرية إنا

 جاءت لدح ليلة القدر، فكيف ت6مدح بتفضيلها على أيام بن أمية الت هي مذمومة، بقتضى هذا
الديث، وهل هذا إل كما قال القائل:

... إذا ق,يل إنÓ السيف أمض%ى م,ن الع%ص%ا ...أل�م ت%ر% أنÓ السيف ينق!ص6 ق�د4ر6ه 
وقال آخر:

... ع%لى ن%اقص ك�ان� الديح6 من% الن)قص ...إذا أنت% ف�ض)لت% امرأ ذا ب%ر%اع%ة 
 ث الذي يفهم من ولية  اللف شهر الذكورة ف الية هي أيام بن أمية، والسورة مكية، فكيف يال
 على ألف شهر هي دولة بن أمية، ول يدل عليها لفظ الية ول معناها؟! والنب إنا صنع بالدينة بعد

مدة من الجرة، فهذا كله ما يدل على ضعف هذا الديث ونكارته، وال أعلم .
 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو ز6ر4ع%ة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبنا مسلم -يعن ابن خالد-عن ابن

 سبيل أب ن%ج,يح، عن ماهد: أن النب صلى ال عليه وسلم ذكر رجل من بن إسرائيل ل�بس السلح ف
 ال ألف شهر، قال: ف�ع%جب السلمون من ذلك، قال: فأنزل ال عز وجل: { إ,ن)ا أ�نزل/ن%اه6 ف,ي ل�ي4ل�ة, ال/ق�د4ر
 و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ل�ي4ل�ة! ال/ق�د4ر, ل�ي4ل�ة! ال/ق�د4ر, خ%ي4ر~ م,ن4 أ�ل/ف, ش%ه4رc } الت لبس ذلك الرجل السلح ف سبيل ال

ألف شهر .
 وقال ابن جرير: حدثنا ابن حيد، حدثنا ح%ك;ام بن سلم، عن الثن بن الصباح، عن ماهد قال: كان ف

 بن إسرائيل رجل يقوم الليل حت يصبح، ث ياهد العدو بالنهار حت يسي، ففعل ذلك ألف شهر،
فأنزل ال هذه الية: { ل�ي4ل�ة! ال/ق�د4ر, خ%ي4ر~ م,ن4 أ�ل/ف, ش%ه4رc } قيام تلك الليلة خي من عمل ذلك الرجل.

 وقال ابن أب حات: أخبنا يونس، أخبنا ابن وهب، حدثن مسلمة بن ع6ل�ي�، عن علي بن عروة قال:
 ذكر رسول ال صلى ال عليه وسلم يوما أربعة من بن إسرائيل، عبدوا ال ثاني عامEا، ل ي%ع4صوه طرفة
 عي: فذكر أيوب، وزكريا، وحز4قيل بن العجوز، ويوشع بن نون -قال: فعجب  أصحاب رسول ال
 صلى ال عليه وسلم من ذلك، فأتاه جبيل فقال: يا ممد، ع%ج,ب%ت4 أمتك من عبادة هؤلء النفر ثاني

 سنة، ل ي%ع4ص6وه طرفة عي؛ فقد أنزل ال خيEا من ذلك. فقرأ عليه: { إ,ن)ا أ�نزل/ن%اه6 ف,ي ل�ي4ل�ة, ال/ق�د4ر, و%م%ا
 أ�د4ر%اك% م%ا ل�ي4ل�ة! ال/ق�د4ر, ل�ي4ل�ة! ال/ق�د4ر, خ%ي4ر~ م,ن4 أ�ل/ف, ش%ه4رc } هذا أفضل ما عجبت أنت وأمتك. قال: ف�س6ر

بذلك رسول ال صلى ال عليه وسلم والناس معه .
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 وقال سفيان الثوري: ب%ل�غن عن ماهد: ليلة! القدر خي من ألف شهر. قال: ع%م%لها، صيامها وقيامها خي
من ألف شهر. رواه ابن جرير.

 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو ز6ر4ع%ة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبنا ابن أب زائدة، عن ابن ج6ر%يج،
 عن ماهد: ليلة القدر خي من ألف شهر، ليس ف تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن

دعامة، والشافعي، وغي واحد.
وقال عمرو بن قيس اللئي: عمل فيها خي من عمل ألف شهر.

 وهذا القول بأنا أفضل من عبادة ألف شهر -وليس فيها ليلة القدر-هو اختيار6 ابن جرير. وهو
 الصواب ل ما عداه، وهو كقوله صلى ال عليه وسلم: "ر,باط! ليلة ف سبيل ال خ%ي4ر من ألف ليلة فيما

 سواه من النازل" . رواه أحد  وكما جاء ف قاصد المعة بيئة حسنة، ونية صالة: "أنه ي6كت%ب6 له عمل
سنة، أجر صيامها وقيامها" إل غي ذلك من العان الشابة لذلك.

 وقال المام أحد: حدثنا إساعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أب ق,لب%ة، عن أب ه6ريرة قال: لا حضر
 رمضان قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض ال

 عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب النة، وتغلق فيه أبواب الحيم، وتغل فيه الشياطي، فيه ليلة خي من
ألف شهر، من ح6رم خ%ي%ها فقد ح6رم" .
ورواه النسائي، من حديث أيوب، به .

 ولا كانت ليلة القدر تعدل عبادتا عبادة ألف شهر، ثبت ف الصحيحي عن أب هريرة أن رسول ال
صلى ال عليه وسلم قال: "من قام ليلة القدر إيانا واحتسابا غفر له ما ت%ق�د)م من ذنبه" .

 وقوله: { ت%نل! ال/م%لئ,ك�ة! و%الرÀوح6 ف,يه%ا ب,إ,ذ/ن, ر%́به,م4 م,ن4 ك!لæ أ�م4رc } أي: يكثر ت%نل! اللئكة ف هذه الليلة
 لكثرة بركتها، واللئكة يتنلون مع تنل البكة والرحة، كما يتنلون عند تلوة القرآن وييطون ب,ل�ق

الذكر، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له.
 وأما الروح فقيل: الراد به هاهنا جبيل، عليه السلم، فيكون من باب عطف الاص على العام. وقيل:

هم ضرب من اللئكة. كما تقدم ف سورة "النبأ". وال أعلم.
وقوله: { م,ن4 ك!لæ أ�م4رc } قال ماهد: سلم هي من كل أمر.

 وقال سعيد بن منصور: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا العمش، عن ماهد ف قوله: { س%لم~ ه,ي% }
قال: هي سالة، ل يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء\ا أو يعمل فيها أذى.

 وقال قتادة وغيه: تقضى فيها المور، وتقدر الجال والرزاق، كما قال تعال: { ف,يه%ا ي6ف/ر%ق6 ك!لð أ�م4ر
{ cح%ك,يم

 وقوله: { س%لم~ ه,ي% ح%ت)ى م%ط/ل�ع, ال/ف�ج4ر, } قال سعيد بن منصور: حدثنا ه6ش%ي4م، عن أب إسحاق، عن
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 الشعب ف قوله تعال: { م,ن4 ك!لæ أ�م4رc س%لم~ ه,ي% ح%ت)ى م%ط/ل�ع, ال/ف�ج4ر, } قال: تسليم اللئكة ليلة القدر على
أهل الساجد، حت يطلع الفجر.

وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ: "من كل امرئ سلم هي حت مطلع الفجر".
 وروى البيهقي ف كتابه "فضائل الوقات" عن علي� أثرEا غريبEا ف نزول اللئكة، ومرورهم على الصلي

ليلة القدر، وحصول البكة للمصلي.
 وروى ابن أب حات عن كعب الحبار أثرEا غريبEا عجيبEا مطول جدEا، ف تنل اللئكة من سدرة النتهى

صحبة جبيل، عليه السلم، إل الرض، ودعائهم للمؤمني والؤمنات .
 وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا عمران -يعن القطان-عن قتادة، عن أب ميمونة، عن أب ه6ريرة: أن

 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال ف ليلة القدر: "إنا ليلة سابعة -أو: تاسعة -وعشرين، وإن
اللئكة تلك الليلة ف الرض أكثر من عدد الصى" .

 وقال العمش، عن ال,نه%ال، عن عبد الرحن بن أب ليلى ف قوله: { م,ن4 ك!لæ أ�م4رc س%لم~ } قال: ل يدث
فيها أمر.

 وقال قتادة وابن زيد ف قوله: { س%لم~ ه,ي% } يعن  هي خي كلها، ليس  فيها شر إل مطلع الفجر.
ويؤيد هذا العن ما رواه المام أحد:

 حدثنا ح%ي4و%ة  بن ش6ر%يح، حدثنا ب%ق,ي)ة، حدثن ب%حي بن سعد، عن خالد بن م%ع4د%ان، عن عبادة بن
 الصامت: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "ليلة القدر ف العشر البواقي، من قامهن ابتغاء
 حسبتهن، فإن ال يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليلة وتر: تسع أو سبع، أو خامسة، أو

 ثالثة، أو آخر ليلة". وقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "إن أمارة ليلة القدر أنا صافية ب%ل/ج%ة، كأن
 فيها قمرEا ساطعEا، ساكنة سجية، ل برد فيها ول حر، ول يل لكوكب ي6رم%ى به فيها حت تصبح. وأن
 أمارتا أن الشمس صبيحتها ترج مستوية، ليس لا شعاع مثل القمر ليلة البدر، ول يل للشيطان أن

يرج معها يومئذ"  .
وهذا إسناد حسن، وف الت غرابة، وف بعض ألفاظه نكارة.

 وقال أبو داود الطيالسي، حدثنا ز%م4ع%ة، عن سلمة بن و%ه4رام، عن ع,ك/ر,مة، عن ابن عباس أن رسول ال
 صلى ال عليه وسلم قال ف ليلة القدر: "ليلة سحة طلقة، ل حارة ول باردة، وتصبح شس صبيحتها

ضعيفة حراء" .
 وروى ابن أب عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد ال، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "إن
 رأيت ليلة القدر فأنسيتها، وهي ف العشر الواخر، من لياليها ليلة طلقة بلجة، ل حارة ول باردة، كأن

فيها قمرEا، ل يرج شيطانا حت يضيء فجرها" .
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فصل
اختلف العلماء: هل كانت ليلة القدر ف المم السالفة، أو هي من خصائص هذه المة؟ على قولي:
 قال أبو مصعب أحد بن أب بكر الزهري: حدثنا مالك: أنه بلغه: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم
 أ!ري أعمار الناس قبله -أو: ما شاء ال من ذلك-فكأنه تقاصر أعمار أمته أل يبلغوا من العمل الذي

بلغ غيهم ف طول العمر، فأعطاه ال ليلة القدر خيا من ألف شهر وقد أسند من وجه آخر.
 وهذا الذي قاله مالك يقتضي تصيص هذه المة بليلة القدر، وقد نقله صاحب "الع6د�ة" أحد أئمة
 الشافعية عن جهور العلماء، فال أعلم. وحكى الطاب عليه الجاع [ونقله الرافعي جازمEا به عن

الذهب] والذي دل عليه الديث أنا كانت ف المم الاضي كما هي ف أمتنا.
 قال أحد بن حنبل: حدثنا يي بن سعيد، عن عكرمة بن عمار: حدثن أبو ز6م%يل س,م%اك ال�ن%في: حدثن

 مالك بن م%ر4ث�د بن عبد ال، حدثن م%ر4ث�د قال: سألت أبا ذر قلت: كيف سألت رسول ال صلى ال
 عليه وسلم عن ليلة القدر؟ قال: أنا كنت أسأل الناس عنها، قلت: يا رسول ال، أخبن عن ليلة

 القدر، أف رمضان هي أو ف غيه؟ قال: "بل هي ف رمضان". قلت: تكون مع النبياء ما كانوا، فإذا
 قبضوا رفعت؟ أم هي إل يوم القيامة؟ قال: "بل هي إل يوم القيامة". قلت: ف أي رمضان هي؟ قال:
 "التمسوها ف العشر الول، والعشر الواخر". ث ح%د�ث� رسول! ال صلى ال عليه وسلم وح%د�ث، ث

 اهتبلت غفلته قلت: ف أي العشرين هي؟ قال: "ابتغوها ف العشر الواخر، ل تسألن عن شيء
 بعدها". ث حد�ث رسول ال صلى ال عليه وسلم، ث اهتبلت غفلته فقلت: يا رسول ال، أقسمت

 عليك بقي عليك ل�م%ا أخبتن ف أي العشر هي؟ فغضب علي غضبEا ل يغضب مثله منذ صحبته، وقال:
"التمسوها ف السبع الواخر، ل تسألن عن شيء بعدها".
ورواه النسائي عن الفلس، عن يي بن سعيد القطان، به .

 ففيه دللة على ما ذكرناه، وفيه أنا تكون باقية إل يوم القيامة ف كل سنة [بعد النب صلى ال عليه
 وسلم] ل كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية، على ما فهموه من الديث الذي سنورده

 بعد6 من قوله، عليه السلم: "فرفعت، وعسى أن يكون خيEا لكم"؛ لن الراد رفع6 ع,ل/م وقتها عينEا.
 وفيه دللة على أنا ليلة القدر يتص وقوعها بشهر رمضان من بي سائر الشهور، ل كما ر6وي عن ابن

 مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة، من أنا توجد ف جيع السنة، وترجى ف جيع الشهور على
السواء.

 وقد ترجم أبو داود ف سننه على هذا فقال: "باب بيان أن ليلة القدر ف كل رمضان": حدثنا ح6م%يد بن
 ز%ن4ج6ويه النسائي  أخبنا سعيد بن أب مري، حدثنا ممد بن جعفر بن أب كثي، حدثن موسى بن عقبة،
 عن أب إسحاق، عن سعيد بن جبي، عن عبد ال بن عمر قال: س6ئ,ل رسول ال صلى ال عليه وسلم
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وأنا أسع عن ليلة القدر، فقال: "هي ف كل رمضان" .
وهذا إسناد رجاله ثقات إل أن أبا داود قال: رواه شعبة وسفيان عن أب إسحاق فأوقفاه.

 وقد حكي عن أب حنيفة، رحه ال، رواية أنا ترجى  ف جيع شهر رمضان. وهو وجه [حكاه]
الغزال، واستغربه الرافعي جدEا.

فصل
 ث قد قيل: إنا ف أول ليلة من شهر رمضان، يكى هذا عن أب ر%ز,ين. وقيل: إنا تقع ليلة سبع عشرة.
 وروى فيه أبو داود حديثbا مرفوعEا عن ابن مسعود. وروي موقوفbا عليه، وعلى زيد بن أرقم، وعثمان

بن أب العاص.
 وهو قول عن ممد بن إدريس الشافعي، ويكى عن السن البصري. ووجهوه بأنا ليلة بدر، وكانت

 ليلة جعة هي السابعة عشر  من شهر رمضان، وف صبيحتها كانت وقعة بدر، وهو اليوم الذي قال ال
 ] .41تعال فيه: { ي%و4م% ال/ف!ر4ق�ان, } [ النفال: 

وقيل: ليلة تسع عشرة، يكى عن علي وابن مسعود أيضEا، رضي ال عنهما. .
 وقيل: ليلة إحدى وعشرين؛ لديث أب سعيد الدري قال: اعتكف رسول! ال صلى ال عليه وسلم
 [ف]  العشر الو%ل من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبيل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف

 العشر الوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبيل فقال: [إن] الذي تطلب أمامك. ث قام النب صلى ال عليه
 وسلم خطيبEا صبيحة عشرين من رمضان، فقال: "من كان اعتكف معي فليجع، فإن رأيت ليلة القدر،

 وإن أنسيتها، وإنا  ف العشر الواخر وف و,ت4ر، وإن رأيت كأن أسجد ف طي وماء". وكان سقف
 السجد جريدEا من النخل، وما ن%رى ف السماء شيئbا، فجاءت ق�ز%ع%ة ف�م6طرنا، فصلى بنا النب صلى ال
 عليه وسلم حت رأيت أثر الطي والاء على جبهة رسول ال صلى ال عليه وسلم تصديق رؤياه. وف

لفظ: "ف صبح إحدى وعشرين" أخرجاه ف الصحيحي .
قال الشافعي: وهذا الديث أصح الروايات.

 وقيل: ليلة ثلث وعشرين؛ لديث عبد ال بن أنيس  ف "صحيح مسلم" وهو قريب السياق من رواية
أب سعيد، فال أعلم.

 وقيل: ليلة أربع وعشرين، قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حاد بن سلمة، عن ال!ر%يري، عن أب ن%ض4ر%ة،
 عن أب سعيد؛ أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "ليلة القدر ليلة أربع وعشرين" إسناده رجاله

ثقات.
 وقال أحد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن ل�ه,يعة، عن يزيد بن أب ح%ب,يب، عن أب الي، عن

الصنابي، عن بلل قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ليلة القدر ليلة أربع وعشرين" .
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 ابن ليعة ضعيف. وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ، عن ابن وهب، عن عمرو بن الارث، بن
 يزيد بن أب حبيب، عن أب الي، عن أب عبد ال الصنابي قال: أخبن بلل -مؤذن! رسول ال صلى
 ال عليه وسلم-أنا أول السبع من العشر الواخر، فهذا الوقوف أصح، وال أعلم. وهكذا ر6وي عن
 ابن مسعود، وابن عباس، وجابر، والسن، وقتادة، وعبد ال بن وهب: أنا ليلة أربع وعشرين. وقد

تقدم ف سورة "البقرة" حديث واثلة بن السقع مرفوعEا: "إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين".
 وقيل: تكون ليلة خس وعشرين؛ لا رواه البخاري، عن عبد ال بن عباس: أن رسول ال صلى ال

 عليه وسلم قال: "التمسوها ف العشر الواخر من رمضان، ف تاسعة تبقى، ف سابعة تبقى، ف خامسة
 تبقى". ف�س)ره كثيون بليال الوتار، وهو أظهر وأشهر. وحله آخرون على الشفاع كما رواه مسلم

عن أب سعيد، أنه حله على ذلك. وال أعلم.
 وقيل: إنا تكون ليلة سبع وعشرين؛ لا رواه مسلم ف صحيحه عن أب بن كعب، عن رسول ال صلى

ال عليه وسلم: "أنا ليلة سبع وعشرين".
 قال المام أحد: حدثنا سفيان: سعت عبدة وعاصمEا، عن ز,ر�: سألت أب� بن كعب قلت: أبا النذر، إن

 أخاك ابن مسعود يقول: من ي6ق,م ال�ول� ي6صب4 ليلة القدر. قال: يرحه ال، لقد علم أنا ف شهر
رمضان، وأنا ليلة سبع وعشرين. ث حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلمة -أو: بالية-

الت أخبنا با، تطلع ذلك اليوم ل شعاع لا، أعن الشمس .
 وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والوزاعي، عن عبدة، عن ز,ر�، عن أب، فذكره،

 وفيه: فقال: وال الذي ل إله إل هو، إنا لفي رمضان -يلف ما يستثن-وال إن لعلم أي ليلة القدر
 هي الت أمرنا رسول ال صلى ال عليه وسلم بقيامها، هي ليلة سبع وعشرين، وأمارتا أن تطلع

الشمس ف صبيحة يومها بيضاء ل شعاع لا .
 وف الباب عن معاوية، وابن عمر، وابن عباس، وغيهم  عن رسول ال صلى ال عليه وسلم: أنا ليلة

 سبع وعشرين. وهو قول طائفة من السلف، وهو ال�اد�ة من مذهب أحد بن حنبل، رحه ال، وهو
 رواية عن أب حنيفة أيضEا. وقد ح6ك,ي% عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونا ليلة سبع وعشرين

من القرآن، من قوله: { ه,ي% } لنا الكلمة السابعة والعشرون من السورة، وال أعلم.
 وقد قال الافظ أبو القاسم الطبان: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الد)بري، أخبنا عبد الرزاق، أخبنا

 أصحاب ممدم%ع4م%ر، عن قتادة وعاصم: أنما سعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر بن الطاب 
 صلى ال عليه وسلم، فسألم عن ليلة القدر، فأجعوا على أنا ف العشر الواخر. قال ابن عباس:

 فقلت لعمر: إن لعلم -أو: إن لظن-أي ليلة القدر هي؟ فقال عمر: أي ليلة هي؟ [فقلت]  سابعة
 تضي -أو: سابعة تبقى-من العشر الواخر. فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس: فقلت:
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 خلق ال سبع سوات، وسبع أرضي، وسبعة أيام، وإن الشهر يدور على سبع، وخلق النسان من
 لشياء ذكرها....سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، والطواف بالبيت سبع، ورمي المار سبع

 فقال عمر: لقد فطنت لمر ما فطنا له. وكان قتادة ي%زيد عن ابن عباس ف قوله: ويأكل من سبع، قال:
 ] .28 ، 27هو قول ال تعال: { ف�أ�ن4ب%ت4ن%ا ف,يه%ا ح%̀با و%ع,ن%بEا [و%ق�ض4بEا] }  الية [ عبس: 

وهذا إسناد جيد قوي، ونص~  غريب جدEا، وال أعلم.
وقيل: إنا تكون ف ليلة تسع وعشرين. قال أحد بن حنبل:

 حدثنا أبو سعيد مول بن هاشم، حدثنا سعيد بن سلمة، حدثنا عبد ال بن ممد بن عقيل، عن ع6مر% بن
 عبد الرحن، عن عبادة بن الصامت: أنه سأل رسول ال صلى ال عليه وسلم عن ليلة القدر، فقال

 رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ف رمضان، فالتمسوها ف العشر الواخر، فإنا ف وت4ر إحدى
 وعشرين، أو ثلث وعشرين، أو خس وعشرين، أو سبع وعشرين، [أو تسع وعشرين] أو ف آخر

ليلة" .
 وقال المام أحد: حدثنا سليمان بن داود -وهو: أبو داود الطيالسي-حدثنا عمران القطان، عن

 قتادة، عن أب ميمونة  عن أب هريرة. أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال ف ليلة القدر: "إنا ليلة
سابعة أو تاسعة وعشرين، وإن اللئكة تلك الليلة ف الرض أكثر من عدد الصى" .

تفرد به أحد، وإسناده ل بأس به.
 وقيل: إنا تكون ف آخر ليلة، لا تقدم من هذا الديث آنفbا ولا رواه الترمذي والنسائي، من حديث

 ع6ي%ينة بن عبد الرحن، عن أبيه، عن أب بكرة، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "ف تسع يبقي،
أو سبع يبقي، أو خس يبقي، أو ثلث، أو آخر ليلة". يعن: التمسوا ليلة القدر.

 وقال الترمذي: حسن صحيح. وف السند من طريق أب سلمة، عن أب هريرة، عن النب صلى ال عليه
وسلم ف ليلة القدر: "إنا آخر ليلة" .

فصل
 قال [المام] الشافعي ف هذه الروايات: صدرت من النب صلى ال عليه وسلم جوابEا للسائل إذ قيل

 له: ألتمس ليلة القدر ف الليلة الفلنية؟ يقول: "نعم". وإنا ليلة القدر ليلة م6ع%ي)نة: ل تنتقل. نقله
الترمذي عنه بعناه. وروي عن أب ق,لب%ة أنه قال: ليلة القدر تنتقل ف العشر الواخر.

 وهذا الذي حكاه عن أب قلبة نص عليه مالك، والثوري، وأحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو
ثور، والزن، وأبو بكر بن خ6ز%ية، وغيهم. وهو مكي عن الشافعي -نقله القاضي عنه، وهو الشبه -

وال أعلم.
 وقد يستأنس لذا القول با ثبت ف الصحيحي، عن عبد ال بن ع6مر: أن رجال من أصحاب النب
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 صلى ال عليه وسلم أروا ليلة القدر ف النام ف السبع الواخر من رمضان، فقال رسول ال صلى ال
 عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت ف السبع الواخر، فمن كان م6تحريها ف�ل/ي%ت%حرها ف السبع

الواخر" .
 وفيها أيضEا عن عائشة، رضي ال عنها، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "ت%ح%ر)و4ا ليلة القدر ف

الوتر من العشر الواخر من رمضان" ولفظه للبخاري.
 ويتج للشافعي أنا ل تنتقل، وأنا معينة من الشهر، با رواه البخاري ف صحيحه، عن عبادة بن

 الصامت قال: خرج رسول ال صلى ال عليه وسلم ليخبنا بليلة القدر، ف�ت%لحى رجلن من السلمي،
 فقال: "خرجت لخبكم بليلة القدر، فتلحى فلن وفلن، فرفعت، وعسى أن يكون خيEا لكم،

فالتمسوها ف التاسعة والسابعة والامسة"  .
 وجه الدللة منه: أنا لو ل تكن معينة مستمرة التعيي، لا حصل لم العلم بعينها ف كل سنة، إذا  لو

 كانت تنتقل لا علموا ت%عيÀنها إل ذلك العام فقط، اللهم إل أن يقال: إنه إنا خرج ليعلمهم با تلك
السنة فقط.

 وقوله: "فتلحى فلن وفلن فرفعت" : فيه استئناس لا يقال: إن الماراة تقطع الفائدة والعلم النافع،
وكما جاء ف الديث: "إن العبد لي6ح4ر%م الرزق% بالذ;ن4ب, ي6ص,يبه".

 جهلة الشيعة؛ وقوله: "فرفعت" أي: رفع علم ت%عينها لكم، ل أنا رفعت بالكلية من الوجود، كما يقوله
لنه قد قال بعد هذا: "فالتمسوها ف التاسعة والسابعة والامسة".

 وقوله: "وعسى أن يكون خيEا لكم" يعن: عدم تعيينها لكم، فإنا إذا كانت مبهمة اجتهد ط!لبا ف
 ابتغائها ف جيع مال رجائها، فكان أكثر للعبادة، بلف ما إذا علموا عينها فإنا كانت المم تتقاصر

 على قيامها فقط. وإنا اقتضت الكمة إبامها لتعم العبادة جيع الشهر ف ابتغائها، ويكون الجتهاد ف
 العشر الواخر  أكثر. ولذا كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يعتكف العشر الواخر من رمضان،

حت توفاه ال، عز وجل. ث اعتكف أزواجه6 من بعده. أخرجاه من حديث عائشة .
ولما عن ابن عمر: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يعتكف العشر الواخر من رمضان .

 وقالت عائشة: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا دخل العشر، أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد
الئزر. أخرجاه .

ولسلم عنها  كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يتهد ف العشر ما ل يتهد ف غيه  .
 وهذا معن قولا: "وشد الئزر". وقيل: الراد بذلك: اعتزال النساء. ويتمل أن يكون كناية عن

المرين، لا رواه المام أحد:
 حدثنا س6ر%يج، حدثنا أبو م%ع4ش%ر، عن هشام بن ع6ر4و%ة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول ال صلى
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ال عليه وسلم إذا بقي عشر من رمضان ش%د) مئزره، واعتزل نساءه. انفرد به أحد .
 وقد حكي عن مالك، رحه ال، أن جيع ليال العشر ف تطلب ليلة القدر على السواء، ل يترجح منها

ليلة على أخرى: رأيته ف شرح الرافعي، رحه ال.
 والستحب الكثار من الدعاء ف جيع الوقات، وف شهر رمضان أكثر، وف العشر الخي منه، ث ف
 أوتاره أكثر. والستحب أن يكثر من هذا الدعاء: "اللهم، إنك ع%ف!وç تب العفو، فاعف عن"؛ لا رواه

المام أحد:
 حدثنا يزيد -هو ابن هارون-حدثنا الريري -وهو سعيد بن إياس-عن عبد ال بن ب6ريدة، أن عائشة
 قالت: يا رسول ال، إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال: "قول: اللهم إنك عفو تب العفو، فاعف

عن"  .
 وقد رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، من طريق ك�ه4م%س بن السن، عن عبد ال بن بريدة، عن

 عائشة قالت: قلت: يا رسول ال، أرأيت إن علم4ت6 أي ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: "قول: اللهم،
إنك ع%ف!و تب العفو، فاعف عن" .

 وهذا لفظ الترمذي، ث قال: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه الاكم ف مستدركه، وقال: "هذا
 صحيح على شرط الشيخي"  ورواه النسائي أيضEا من طريق سفيان الثوري، عن علقمة بن م%رث�د، عن

 سليمان بن ب6ر%يدة عن عائشة قالت: يا رسول ال، أرأيت% إن وافقت6 ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال:
"قول: اللهم إنك ع%ف!و تب العفو، فاعف عن" .

 ذكر أثر غريب ونبأ عجيب، يتعلق بليلة القدر، رواه المام أبو ممد بن أب حات، عند تفسي هذه
السورة الكرية فقال:

 حدثنا أب، حدثنا عبد ال بن أب زياد الق�طوان، حدثنا سيار بن حات، حدثنا موسى بن سعيد -يعن
 الراسب-عن هلل أب جبلة، عن أب عبد السلم، عن أبيه، عن كعب أنه قال: إن سدرة النتهى على
 حد السماء السابعة، ما يلي النة، فهي على ح%د� هواء الدنيا وهواء الخرة، ع6لوها ف النة، وعروقها
 وأغصانا من تت الكرسي، فيها ملئكة ل يعلم عد�تم إل ال، عز وجل، يعبدون ال، عز وجل، على
 أغصانا ف كل موضع شعرة منها ملك. ومقام جبيل، عليه السلم، ف وسطها، فينادي ال جبيل أن
 ينل ف كل ليلة ق�د4ر مع اللئكة الذين يسكنون سدرة النتهى، وليس فيهم ملك إل قد أعطى الرأفة

 والرحة للمؤمني، فينلون على  جبيل ف ليلة القدر، حي تغرب الشمس، فل تبقى بقعة ف ليلة القدر
 إل وعليها ملك، إما ساجد وإما قائم، يدعو للمؤمني والؤمنات، إل أن تكون كنيسة أو بيعة، أو بيت
 نار أو وثن، أو بعض أماكنكم الت تطرحون فيها الب%ث، أو بيت فيه سكران، أو بيت فيه م6سكر، أو

 بيت فيه وثن منصوب، أو بيت فيه جرس م6ع%لÓق، أو مبولة، أو مكان فيه كساحة البيت، فل يزالون
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 ليلتهم تلك يدعون للمؤمني والؤمنات، وجبيل ل يدع أحدEا من الؤمني  إل صافحه، وعلمة ذلك
م%ن اقشعر جلده6 ورق� قلبه ود%مع%ت عيناه، فإن ذلك من مصافحة جبيل.

 وذكر كعب أنه من قال ف ليلة القدر: "ل إله إل ال"، ثلث مرات، غ�ف�ر ال له بواحدة، ونا من النار
 بواحدة، وأدخله النة بواحدة. فقلنا لكعب الحبار: يا أبا إسحاق، صادقbا؟ فقال كعب  وهل يقول:

 "ل إله إل ال" ف ليلة القدر إل كل صادق؟ والذي نفسي بيده، إن ليلة القدر لتثقل على الكافر
 والنافق، حت كأنا على ظهره جبل، فل تزال اللئكة هكذا حت يطلع الفجر. فأول من يصعد جبيل

 وله جناحان أخضران، ل ينشرها إل- حت يكون ف وجه الفق العلى من الشمس، فيبسط جناحيه 
 ف تلك الساعة-فتصي الشمس ل شعاع لا، ث يدعو م%ل�كbا  فيصعد، فيجتمع نور اللئكة ونور جناحي

 جبيل، فل تزال الشمس يومها ذلك متحية، فيقيم جبيل ومن معه بي الرض وبي السماء الدنيا
 يومهم ذلك، ف دعاء ورحة واستغفار للمؤمني والؤمنات، ولن صام رمضان احتسابEا، ودعاء لن
 ح%دث نفسه إن عاش إل قابل صام رمضان ل. فإذا أمسوا  دخلوا السماء الدنيا، فيجلسون حلقbا

 [حلقا] فتجتمع إليهم ملئكة ساء الدنيا، فيسألونم عن رجل رجل، وعن امرأة امرأة  فيحدثونم حت
 يقولوا: ماذا فعل فلن؟ وكيف وجدتوه العام%؟ فيقولون: وجدنا فلنا عام أول ف هذه الليلة متعبدEا

 ووجدناه العام مبتدعEا، ووجدنا فلنا مبتدعEا ووجدناه العام عابدEا قال: فيكفون عن الستغفار لذلك،
 ويقبلون على الستغفار لذا، ويقولون: وجدنا فلنا وفلنا يذكران ال، ووجدنا فلنEا راكعEا، وفلنEا

 ساجدEا، ووجدناه تاليا لكتاب ال. قال: فهم كذلك يومهم وليلتهم، حت يصعدون إل السماء الثانية،
 ففي كل ساء يوم وليلة، حت ينتهوا مكانم من  سدرة النتهى، فتقول لم سدرة النتهى: يا سكان،

 حدثون عن الناس وسوهم ل. فإن ل عليكم حقbا، وإن أحبÀ من أحب) ال. فذكر كعب الحبار أنم
 ي%عد6ون لا، ويكون لا الرجل والرأة بأسائهم وأساء آبائهم. ث تقبل النة على السدرة فتقول: أخبن
 با أخبك  سكانك من اللئكة. فتخبها، قال: فتقول النة: رحة ال على فلن، ورحة ال على فلنة،
 اللهم ع́جلهم إل;، فيبلغ جبيل مكانه قبلهم، فيلهمه ال فيقول: وجدت فلنEا ساجدEا فاغفر له. فيغفر

 له، فيسمع6 جبيل! جيع% حلة العرش فيقولون: رحة ال على فلن، ورحة ال على فلنة، ومغفرته
 لفلن، ويقول  يا رب، وجدت عبدك فلنEا الذي وجدته عام أول على الس6ن)ة والعبادة، ووجدته العام
 قد أحدث حدثbا وتول عما أمر به. فيقول ال: يا جبيل، إن تاب فأعتبن قبل أن يوت بثلث ساعات
 غفرت له. فيقول جبيل: لك المد إلي، أنت أرحم من جيع خلقك، وأنت أرحم بعبادك من عبادك

 بأنفسهم، قال: فيتج العرش وما حوله، والجب والسموات ومن فيهن، تقول: المد ل الرحيم،
المد ل الرحيم.

 قال: وذكر كعب أنه من صام رمضان وهو يدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان أل يعصي ال، دخل
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النة بغي مسألة ول حساب.
آخر تفسي سورة "ليلة القدر" [ول المد والنة] .

تفسي سورة ل يكن
وهي مدنية.

 قال المام أحد: حدثنا عفان، حدثنا حاد -وهو ابن سلمة-أخبنا علي -هو ابن زيد-عن عمار بن
 أب عمار قال: سعت أبا ح%ي)ة البدري -وهو: مالك بن عمرو بن ثابت النصاري-قال: لا نزلت: " ل�م
 ي%ك!ن, ال;ذ,ين% ك�ف�ر6وا م,ن4 أ�ه4ل, ال/ك,ت%اب, " إل آخرها، قال جبيل: يا رسول ال، إن ربك يأمرك أن تقرئها

 أ!ب%يEا. فقال النب صلى ال عليه وسلم لب: "إن جبيل أمرن أن أقرئك هذه السورة". قال أب: وقد
ذكرت ث يا رسول ال؟ قال: "نعم". قال: فبكى أب .

 حديث آخر: وقال المام أحد: حدثنا ممد بن جعفر، حدثنا شعبة، سعت قتادة يدث عن أنس بن
 مالك قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم لب بن كعب: "إن ال أمرن أن أقرأ عليك: " ل�م4 ي%ك!ن

ال;ذ,ين% ك�ف�ر6وا " قال: وسان لك؟ قال: "نعم". فبكى.
ورواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، من حديث شعبة، به .

 حديث آخر: قال المام أحد: حدثنا م6ؤ%́مل، حدثنا سفيان، حدثنا أسلم النقري، عن عبد ال بن عبد
 الرحن بن أب4ز%ى، عن أبيه، عن أب بن كعب قال: قال ل رسول ال صلى ال عليه وسلم: "إن أمرت

 أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا". قلت: يا رسول ال، وقد ذ!كرت6 هناك؟ قال: "نعم". فقلت له: يا أبا
 النذر، ف�ف�رحت بذلك. قال: وما ينعن وال يقول: " ق!ل/ ب,ف�ض4ل, الل;ه, و%ب,ر%ح4م%ت,ه, ف�ب,ذ�ل,ك% ف�ل/ي%ف/ر%ح6وا ه6و% خ%ي4ر

  ]. قال مؤمل: قلت لسفيان: القراءة ف الديث؟ قال: نعم. تفرد به من58م,م)ا ي%ج4م%ع6ون� " [ يونس: 
هذا الوجه  .

 طريق أخرى: قال أحد: حدثنا ممد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة، عن عاصم بن ب%ه4د%لة، عن زر
 بن حبيش، عن أب بن كعب قال: إن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال ل: "إن ال أمرن أن أقرأ

 عليك القرآن". قال: فقرأ: " ل�م4 ي%ك!ن, ال;ذ,ين% ك�ف�ر6وا م,ن4 أ�ه4ل, ال/ك,ت%اب, " قال: فقرأ فيها: ولو أن ابن آدم
 سأل واديا من مال، فأعطيه  لسأل ثانيEا، ولو سأل ثانيEا فأعطيه  لسأل ثالثbا، ول يل جوف ابن آدم إل

 التراب، ويتوب ال على من تاب. وإن ذلك الدين عند ال النيفية، غي الشركة ول اليهودية ول
النصرانية، ومن يفعل خيا فلن يكفره.
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ورواه الترمذي من حديث أب داود الطيالسي، عن شعبة، به وقال: حسن صحيح.
 طريق أخرى: قال الافظ أبو القاسم الطبان: حدثنا أحد بن خليد اللب، حدثنا ممد بن عيسى

 الطباع، حدثنا معاذ بن ممد بن معاذ بن أب بن كعب، عن أبيه، عن جده، عن أب بن كعب قال: قال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم: "يا أبا النذر، إن أمرت أن أعرض عليك القرآن". قال: بال آمنت،

 وعلى يدك أسلمت، ومنك تعلمت. قال: فرد النب صلى ال عليه وسلم القول. [قال]  فقال: يا
رسول ال، أذكرت هناك؟ قال: "نعم، باسك ونسبك ف الل العلى". قال: فاقرأ إذbا يا رسول ال .

 هذا غريب من هذا الوجه، والثابت ما تقدم. وإنا قرأ عليه النب صلى ال عليه وسلم هذه السورة
 تثبيتEا له، وزيادة ليانه، فإنه -كما رواه أحد والنسائي، من طريق أنس، عنه  ورواه أحد وأبو داود،
 من حديث سليمان بن ص6ر%د عنه  ورواه أحد عن عفان، عن حاد، عن حيد، عن أنس، عن عبادة بن

 الصامت، عنه  ورواه أحد ومسلم وأبو داود والنسائي، من حديث إساعيل بن أب خالد، عن عبد ال
 بن عيسى، عن عبد الرحن بن أب ليلى، عنه  كان قد أنكر على إنسان، وهو: عبد ال بن مسعود،

 قراءة شيء من القرآن على خلف ما أقرأه رسول ال صلى ال عليه وسلم فرفعه إل النب صلى ال
 عليه وسلم فاستقرأها، وقال، لكل منهما: "أصبت". قال أب: فأخذن من الشك ول إذ كنت ف

 الاهلية. فضرب رسول ال صلى ال عليه وسلم ف صدره، قال أب: ف�فض4ت6 ع%ر%قbا، وكأنا أنظر إل ال
 فرقbا. وأخبه رسول ال صلى ال عليه وسلم أن جبيل أتاه فقال: إن ال يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن
 على حرف. فقلت: "أسأل ال معافاته ومغفرته". فقال: على حرفي. فلم يزل حت قال: إن ال يأمرك

 أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف. كما قدمنا ذكر هذا الديث بطرقه وألفاظه ف أول التفسي.
 فلما نزلت هذه السورة الكرية وفيها: " ر%س6ول¿ م,ن% الل;ه, ي%ت4ل!و ص6ح6فbا م6ط�ه)ر%ةb ف,يه%ا ك!ت6ب~ ق�́يم%ة¿ " قرأها

عليه رسول ال صلى ال عليه وسلم قراءة إبلغ وتثبيت وإنذار، ل قراءة تعلم واستذكار، وال أعلم.
 وهذا كما أن عمر بن الطاب لا سأل رسول ال صلى ال عليه وسلم يوم الديبية عن تلك السئلة،

 وكان فيما قال: أول تكن تبنا أنا سنأت البيت ونطوف به؟ قال: "بلى، أفأخبتك أنك تأتيه عامك
 هذا؟". قال: ل قال: "فإنك آتيه، وم6طو)ف به". فلما رجعوا من الديبية، وأنزل ال على النب صلى ال

 عليه وسلم سورة "الفتح"، دعا عمر بن الطاب وقرأها عليه، وفيها قوله: " ل�ق�د4 ص%د%ق% الل;ه6 ر%س6ول�ه
] ، كما تقدم.27الرÀؤ4ي%ا ب,ال/ح%́ق ل�ت%د4خ6ل!ن) ال/م%س4ج,د% ال/ح%ر%ام% إ,ن/ ش%اء" الل;ه6 آم,ن,ي% " الية [ الفتح: 

وروى الافظ أبو ن6ع%يم ف كتابه "أساء الصحابة" من طريق ممد بن إساعيل العفري الدن:
 حدثنا عبد ال بن سلمة بن أسلم، عن ابن شهاب، عن إساعيل بن أب حكيم الدن، حدثن ف!ض%يل،

 سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: "إن ال ليسمع قراءة " ل�م4 ي%ك!ن, ال;ذ,ين% ك�ف�ر6وا " فيقول:
أبشر عبدي، فوعزت لمكننه لك ف النة حت ترضى" .
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 حديث غريب جدEا. وقد رواه الافظ أبو موسى الدين وابن الثي، من طريق الزهري، عن إساعيل بن
 أب حكيم، عن ن%ظي الزن -أو: الدن -عن النب صلى ال عليه وسلم: "إن ال ليسمع قراءة " ل�م4 ي%ك!ن

 ال;ذ,ين% ك�ف�ر6وا " ويقول: أبشر عبدي، فوعزت ل أنساك على حال من أحوال الدنيا والخرة، ولمكنن
لك ف النة حت ترضى" .

بسم ال الرحن الرحيم
 ) ر%س6ول1{ ل�م4 ي%ك!ن, ال;ذ,ين% ك�ف�ر6وا م,ن4 أ�ه4ل, ال/ك,ت%اب, و%ال/م6ش4ر,ك,ي% م6ن4ف�كæي% ح%ت)ى ت%أ/ت,ي%ه6م6 ال/ب%́ين%ة! (

) bر%ة(ه�ا م6طb2م,ن% الل;ه, ي%ت4ل!و ص6ح6ف) ¿́يم%ة�ر)ق% ال;ذ,ين% أ!وت6وا ال/ك,ت%اب% إ,ل م,ن3) ف,يه%ا ك!ت6ب~ ق�و%م%ا ت%ف ( 
 ) و%م%ا أ!م,ر6وا إ,ل ل,ي%ع4ب6د6وا الل;ه% م6خ4ل,ص,ي% ل�ه6 ال́دين% ح6ن%ف�اء" و%ي6ق,يم6وا4ب%ع4د, م%ا ج%اء"ت4ه6م6 ال/ب%́ين%ة! (

) }5الص)لة� و%ي6ؤ4ت6وا الز)ك�اة� و%ذ�ل,ك% د,ين6 ال/ق�́يم%ة, (

 أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى، والشركون: ع%ب%دة! الوثان والنيان، من العرب ومن العجم.
وقال ماهد: ل يكونوا { م6ن4ف�كæي% } يعن: منتهي حت يتبي لم الق. وكذا قال قتادة.

 { ح%ت)ى ت%أ/ت,ي%ه6م6 ال/ب%́ين%ة! } أي: هذا القرآن؛ ولذا قال تعال: { ل�م4 ي%ك!ن, ال;ذ,ين% ك�ف�ر6وا م,ن4 أ�ه4ل, ال/ك,ت%اب
{ bه)ر%ة�ا م6طbر%س6ول¿ م,ن% الل;ه, ي%ت4ل!و ص6ح6ف } :ي% ح%ت)ى ت%أ/ت,ي%ه6م6 ال/ب%́ين%ة! } ث فسر البينة بقولهæك�و%ال/م6ش4ر,ك,ي% م6ن4ف 
 يعن: ممدEا صلى ال عليه وسلم، وما يتلوه من القرآن العظيم، الذي هو مكتتب ف الل العلى، ف

 -13صحف مطهرة كقوله: { ف,ي ص6ح6فc م6ك�ر)م%ةc م%ر4ف!وع%ةc م6ط�ه)ر%ةc ب,أ�ي4د,ي س%ف�ر%ةc ك,ر%امc ب%ر%ر%ةc } [ عبس: 
16. [ 

 وقوله: { ف,يه%ا ك!ت6ب~ ق�́يم%ة¿ } قال ابن جرير: أي ف الصحف الطهرة كتب من ال قيمة: عادلة مستقيمة،
ليس فيها خطأ؛ لنا من عند ال، عز وجل.

 قال قتادة: { ر%س6ول¿ م,ن% الل;ه, ي%ت4ل!و ص6ح6فbا م6ط�ه)ر%ةb } يذكر القرآن بأحسن الذكر، ويثن عليه بأحسن
الثناء.

وقال ابن زيد: { ف,يه%ا ك!ت6ب~ ق�́يم%ة¿ } مستقيمة معتدلة.
وقوله: { و%م%ا ت%ف�ر)ق% ال;ذ,ين% أ!وت6وا ال/ك,ت%اب% إ,ل م,ن4 ب%ع4د, م%ا ج%اء"ت4ه6م6 ال/ب%́ين%ة! } كقوله:

 { و%ل ت%ك!ون6وا ك�ال;ذ,ين% ت%ف�ر)ق!وا و%اخ4ت%ل�ف!وا م,ن4 ب%ع4د, م%ا ج%اء"ه6م6 ال/ب%́ين%ات6 و%أ!ول�ئ,ك% ل�ه6م4 ع%ذ�اب~ ع%ظ,يم~ } [ آل
  ] يعن بذلك: أهل الكتب النلة على المم قبلنا، بعد ما أقام ال عليهم الجج105عمران: 

 والبينات تفرقوا واختلفوا ف الذي أراده ال من كتبهم، واختلفوا اختلفbا كثيEا، كما جاء ف الديث
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 الروي من طرق: "إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعي فرقة، وإن النصارى اختلفوا على اثنتي
 وسبعي فرقة وستفترق هذه المة على ثلث وسبعي فرقة، كلها ف النار إل واحدة". قالوا: من هم يا

رسول ال؟ قال: "ما أنا عليه وأصحاب" .
 وقوله: { و%م%ا أ!م,ر6وا إ,ل ل,ي%ع4ب6د6وا الل;ه% م6خ4ل,ص,ي% ل�ه6 ال́دين% } كقوله { و%م%ا أ�ر4س%ل/ن%ا م,ن4 ق�ب4ل,ك% م,ن4 ر%س6ولc إ,ل

  ]؛ ولذا قال: حنفاء، أي: م6ت%حنفي عن الشرك25ن6وح,ي إ,ل�ي4ه, أ�ن)ه6 ل إ,ل�ه% إ,ل أ�ن%ا ف�اع4ب6د6ون, } [ النبياء: 
 إل التوحيد. كقوله: { و%ل�ق�د4 ب%ع%ث/ن%ا ف,ي ك!لæ أ!م)ةc ر%س6ول أ�ن, ا!ع4ب6د6وا الل;ه% و%اج4ت%ن,ب6وا الط;اغ!وت% } [ النحل:

 ] وقد تقدم تقرير النيف ف سورة "النعام"  با أغن عن إعادته هاهنا.36
 { و%ي6ق,يم6وا الص)لة� } وهي أشرف عبادات البدن، { و%ي6ؤ4ت6وا الز)ك�اة� } وهي الحسان إل الفقراء

والاويج. { و%ذ�ل,ك% د,ين6 ال/ق�́يم%ة, } أي: اللة القائمة العادلة، أو: المة الستقيمة العتدلة.
 وقد استدل كثي من الئمة، كالزهري والشافعي، بذه الية الكرية على أن العمال داخلة ف اليان؛
 ولذا قال: { و%م%ا أ!م,ر6وا إ,ل ل,ي%ع4ب6د6وا الل;ه% م6خ4ل,ص,ي% ل�ه6 ال́دين% ح6ن%ف�اء" و%ي6ق,يم6وا الص)لة� و%ي6ؤ4ت6وا الز)ك�اة� و%ذ�ل,ك

د,ين6 ال/ق�́يم%ة, }

 { إ,ن; ال;ذ,ين% ك�ف�ر6وا م,ن4 أ�ه4ل, ال/ك,ت%اب, و%ال/م6ش4ر,ك,ي% ف,ي ن%ار, ج%ه%ن)م% خ%ال,د,ين% ف,يه%ا أ!ول�ئ,ك% ه6م4 ش%ر
 )  ج%ز%اؤ6ه6م4 ع,ن4د7) إ,ن; ال;ذ,ين% آم%ن6وا و%ع%م,ل!وا الص)ال,ح%ات, أ!ول�ئ,ك% ه6م4 خ%ي4ر6 ال/ب%ر,ي)ة, (6ال/ب%ر,ي)ة, (

 ر%́به,م4 ج%ن)ات6 ع%د4نc ت%ج4ر,ي م,ن4 ت%ح4ت,ه%ا الن4ه%ار6 خ%ال,د,ين% ف,يه%ا أ�ب%دEا ر%ض,ي% الل;ه6 ع%ن4ه6م4 و%ر%ض6وا ع%ن4ه
) }8ذ�ل,ك% ل,م%ن4 خ%ش,ي% ر%ب)ه6 (

 يب تعال عن مآل الفجار، من كفرة أهل الكتاب، والشركي الخالفي لكتب ال النلة وأنبياء ال
 الرسلة: أنم يوم القيامة { ف,ي ن%ار, ج%ه%ن)م% خ%ال,د,ين% ف,يه%ا } أي: ماكثي، ل يولون عنها ول يزولون

{ أ!ول�ئ,ك% ه6م4 ش%رÀ ال/ب%ر,ي)ة, } أي: شر الليقة الت برأها ال وذرأها.
البية. ث أخب تعال عن حال البرار -الذين آمنوا بقلوبم، وعملوا الصالات بأبدانم-بأنم خي

 وقد استدل بذه الية أبو هريرة وطائفة من العلماء، على تفضيل الؤمني من البية  على اللئكة؛
لقوله: { أ!ول�ئ,ك% ه6م4 خ%ي4ر6 ال/ب%ر,ي)ة, }

 ث قال: { ج%ز%اؤ6ه6م4 ع,ن4د% ر%́به,م4 } أي: يوم القيامة، { ج%ن)ات6 ع%د4نc ت%ج4ر,ي م,ن4 ت%ح4ت,ه%ا الن4ه%ار6 خ%ال,د,ين% ف,يه%ا
أ�ب%دEا } أي: بل انفصال ول انقضاء ول فراغ.

 { ر%ض,ي% الل;ه6 ع%ن4ه6م4 و%ر%ض6وا ع%ن4ه6 } ومقام رضاه عنهم أعلى ما أوتوه من النعيم القيم، { و%ر%ض6وا ع%ن4ه6 }
فيما منحهم من الفضل العميم.
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 وقوله: { ذ�ل,ك% ل,م%ن4 خ%ش,ي% ر%ب)ه6 } أي: هذا الزاء حاصل لن خشي ال واتقاه حق تقواه، وعبده كأنه
يراه، وقد علم أنه إن ل يره فإنه يراه.

 وقال المام أحد: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا أبو معشر، عن أب وهب -مول أب هريرة-عن أب
 هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "أل أخبكم بي البية؟ " قالوا: بلى يا رسول ال.
 قال: "رجل أخذ بعنان فرسه ف سبيل ال، كلما كانت ه%ي4ع%ة استوى عليه. أل أخبكم بي البية؟ "
 قالوا: بلى يا رسول ال. قال: "رجل ف ث!ل;ة من غنمه، يقيم الصلة ويؤت الزكاة. أل أخبكم بشر

البية؟ ". قالوا: بلى. قال: "الذي ي%سأل بال، ول ي6عطي به" .
آخر تفسي سورة "ل يكن" .

تفسي سورة إذا زلزلت
وهي مكية.

 قال المام أحد: حدثنا أبو عبد الرحن، حدثنا سعيد، حدثنا عياش بن عباس، عن عيسى بن هلل
 الص)دف، عن عبد ال بن عمرو قال: أتى رجل إل رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال: أقرئن يا

 رسول ال. قال  له: "اقرأ ثلثا من ذات الر". فقال له الرجل: كب سن واستد قلب، وغ�ل!ظ لسان.
 قال: "فاقرأ من ذات  حم"، فقال مثل مقالته الول. فقال: "اقرأ ثلثا من السبحات"، فقال مثل

 مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئن -يا رسول ال-سورة جامعة. فأقرأه: " إ,ذ�ا ز6ل/ز,ل�ت, الر4ض6 ز,ل/ز%ال�ه%ا "
 حت إذا فرغ منها قال الرجل!: والذي بعثك بالق، ل أزيد عليها أبدEا. ث أدبر الرجل، فقال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم: "أفلح الرويل! أفلح الرويل!" ث قال: "ع%ل�ي� به". فجاءه فقال له: "أمر4ت6 بيوم

 الضحى جعله ال عيدا لذه المة". فقال له الرجل: أرأيت إن ل أجد إل م%نيح%ة أنثى فأضحي با؟
 قال: "ل ولكنك تأخذ من شعرك، وتقلم أظفارك، وتقص شاربك، وتلق عانتك، فذاك تام أضحيتك

عند ال، عز وجل".
وأخرجه أبو داود والنسائي، من حديث أب عبد الرحن القرئ  به .

 وقال الترمذي: حدثنا ممد بن موسى ال�رشي البصري: حدثنا السن بن سل/م  بن صال العجلي،
 حدثنا ثابت الب6نان، عن أنس قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "من قرأ " إ,ذ�ا ز6ل/ز,ل�ت, " عدل�ت

له بنصف القرآن". ث قال: هذا حديث غريب ل نعرفه إل من حديث السن بن سلم  .
 وقد رواه البزار عن ممد بن موسى الرشي، عن السن بن سلم عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول
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 ال صلى ال عليه وسلم: " " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " ت%عدل! ثلث القرآن، و " إ,ذ�ا ز6ل/ز,ل�ت, " ت%عدل! ربع
القرآن". هذا لفظه.

 وقال الترمذي أيضا: حدثنا علي بن ح6ج4ر، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يان بن الغية العني، حدثنا
 عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم " " إ,ذ�ا ز6ل/ز,ل�ت, " ت%ع4دل! نصف القرآن،

 و " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " تعدل ثلث القرآن، و " ق!ل/ ي%ا أ�يÀه%ا ال/ك�اف,ر6ون� " تعدل ربع القرآن" . ث قال:
غريب، ل نعرفه إل من حديث يان بن الغية .

 وقال أيضا: حدثنا عقبة بن م6ك�ر)م الع%م�ي البصري، حدثن ابن أب ف!د%ي4ك، أخبن سلمة بن وردان، عن
 أنس بن مالك: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: "هل تزوجت يا فلن؟ "
 قال: ل وال يا رسول ال، ول عندي ما أتزوج؟! قال: "أليس معك " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " ؟ ". قال:

 بلى. قال: "ثلث القرآن". قال: "أليس معك " إ,ذ�ا ج%اء" ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 " ؟ ". قال: بلى. قال: "ربع
 القرآن". قال: "أليس معك " ق!ل/ ي%ا أ�يÀه%ا ال/ك�اف,ر6ون� " ؟ ". قال: بلى. قال: "ربع القرآن". قال: "أليس

 معك " إ,ذ�ا ز6ل/ز,ل�ت, الر4ض6 " ؟ ". قال: بلى. قال: "ربع القرآن" تزوج، [تزوج]  . ث قال: هذا حديث
حسن .

تفرد بن ثلثتهن الترمذي، ل يروهن غيه من أصحاب الكتب.

بسم ال الرحن الرحيم
 )3) و%ق�ال� الن4س%ان! م%ا ل�ه%ا (2) و%أ�خ4ر%ج%ت, الر4ض6 أ�ث/ق�ال�ه%ا (1{ إ,ذ�ا ز6ل/ز,ل�ت, الر4ض6 ز,ل/ز%ال�ه%ا (

 ) ي%و4م%ئ,ذc ي%ص4د6ر6 الن)اس6 أ�ش4ت%اتEا ل,ي6ر%و4ا5) ب,أ�ن; ر%ب)ك% أ�و4ح%ى ل�ه%ا (4ي%و4م%ئ,ذc ت6ح%́دث! أ�خ4ب%ار%ه%ا (
) }8) و%م%ن4 ي%ع4م%ل/ م,ث/ق�ال� ذ�ر)ةc ش%̀را ي%ر%ه6 (7) ف�م%ن4 ي%ع4م%ل/ م,ث/ق�ال� ذ�ر)ةc خ%ي4رEا ي%ر%ه6 (6أ�ع4م%ال�ه6م4 (

 قال ابن عباس: { إ,ذ�ا ز6ل/ز,ل�ت, الر4ض6 ز,ل/ز%ال�ه%ا } أي: تركت من أسفلها. { و%أ�خ4ر%ج%ت, الر4ض6 أ�ث/ق�ال�ه%ا }
 يعن: ألقت ما فيها من الوتى. قاله غي واحد من السلف. وهذه كقوله تعال: { ي%ا أ�يÀه%ا الن)اس6 ات)ق!وا

  ] وكقوله { وإذا الرض مدت وألقت ما فيها وتلت1ر%ب)ك!م4 إ,ن; ز%ل/ز%ل�ة� الس)اع%ة, ش%ي4ءÈ ع%ظ,يم~ } [ الج: 
 ] .4 ، 3} [ النشقاق: 

 وقال مسلم ف صحيحه: حدثنا واصل بن عبد العلى، حدثنا ممد بن ف!ض%يل، عن أبيه، عن أب حازم،
 عن أب ه6ر%يرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ت%قيء الرض أفلذ كبدها أمثال السطوان
 من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: ف هذا ق�ت%ل/ت6، وييء القاطع فيقول: ف هذا ق�ط�عت6 رحي،

وييء السارق فيقول: ف هذا ق!ط,عت يدي، ث ي%د%ع6ونه فل يأخذون منه شيئا" .
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 وقوله: { و%ق�ال� الن4س%ان! م%ا ل�ه%ا } أي: استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة، وهو مستقر على
 ظهرها، أي: تقلبت الال، فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر ال ما قد أعد لا من الزلزال
 الذي ل ميد لا عنه، ث ألقت ما ف بطنها من الموات من الولي والخرين، وحينئذ استنكر الناس

أمرها وتبدلت الرض غي الرض والسموات، وبرزوا ل الواحد القهار.
وقوله: { ي%و4م%ئ,ذc ت6ح%́دث! أ�خ4ب%ار%ه%ا } أي: تدث با عمل العاملون على ظهرها.

 قال المام أحد: حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن البارك -وقال الترمذي وأبو عبد الرحن النسائي، واللفظ
 له: حدثنا س6و%يد بن نصر، أخبنا عبد ال -هو ابن البارك-عن سعيد بن أب أيوب، عن يي بن أب

 سليمان، عن سعيد الق/ب6ر,ي، عن أب هريرة قال: قرأ رسول ال صلى ال عليه وسلم هذه الية:
 { ي%و4م%ئ,ذc ت6ح%́دث! أ�خ4ب%ار%ه%ا } قال: "أتدرون ما أخبارها؟ ". قالوا: ال ورسوله أعلم. قال: "فإن أخبارها
 أن تشهد على كل عبد وأمة با ع%م,ل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا، يوم كذا وكذا، فهذه

أخبارها".
ث قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

 وف معجم الطبان من حديث ابن ل�ه,يعة: حدثن الارث بن يزيد -سع ربيعة ال!ر%شي-: أن رسول ال
 صلى ال عليه وسلم قال: "تفظوا من الرض، فإنا أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيEا أو

شرEا، إل وهي م6خبة" .
 وقوله: { ب,أ�ن; ر%ب)ك% أ�و4ح%ى ل�ه%ا } قال البخاري: أوحى لا وأوحى إليها، ووحى لا ووحى إليها: واحد

وكذا قال ابن عباس: { أ�و4ح%ى ل�ه%ا } أي: أوحى إليها.
والظاهر أن هذا م6ض%م)ن [بعن]  أذن لا.

 وقال شبيب بن بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس: { ي%و4م%ئ,ذc ت6ح%́دث! أ�خ4ب%ار%ه%ا } قال: قال لا ربا: قول،
فقالت.

وقال ماهد: { أ�و4ح%ى ل�ه%ا } أي: أمرها. وقال الق!ر%ظي: أمرها أن تنشق عنهم.
 وقوله: { ي%و4م%ئ,ذc ي%ص4د6ر6 الن)اس6 أ�ش4ت%اتEا } أي: يرجعون عن مواقف الساب، { أ�ش4ت%اتEا } أي: أنواعEا

وأصنافbا، ما بي شقي وسعيد، مأمور به إل النة، ومأمور به إل النار.
قال ابن جريج: يتصدعون أشتاتEا فل يتمعون آخر ما عليهم.

وقال السÀ́دي: { أ�ش4ت%اتEا } فرقا.
 وقوله تعال: { ل,ي6ر%و4ا أ�ع4م%ال�ه6م4 } أي: ليعملوا ويازوا با عملوه ف الدنيا، من خي وشر. ولذا قال:

{ ف�م%ن4 ي%ع4م%ل/ م,ث/ق�ال� ذ�ر)ةc خ%ي4رEا ي%ر%ه6 و%م%ن4 ي%ع4م%ل/ م,ث/ق�ال� ذ�ر)ةc ش%̀را ي%ر%ه6 }
 قال البخاري: حدثنا إساعيل بن عبد ال، حدثن مالك عن زيد بن أسلم، عن أب صال الس)مان عن
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 أب ه6ر%يرة: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "اليل لثلثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى
 رجل وزر؛ فأما الذي له أجر، فرجل ربطها ف سبيل ال فأطال ط�يلها ف مرج أو روضة، فما أصابت ف

 شرفي، كانت طيلها ذلك ف الرج والروضة كان له حسنات، ولو أنا قطعت طيلها فاستن)ت ش%ر%فا أو
 آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنا مرت بنهر فشربت منه ول يرد أن ي%سق�ى به كان ذلك حسنات

 له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها ت%غ%نيا وتعففا، ول ينس حق ال ف رقابا ول ظهورها، فهي له
 ستر. ورجل ربطها فخرEا ورئاء ونواء، فهي على ذلك وزر". فس6ئل رسول ال صلى ال عليه وسلم

 عن ال!م6ر، فقال: "ما أنزل ال فيها شيئbا إل هذه الية الفاذة الامعة: { ف�م%ن4 ي%ع4م%ل/ م,ث/ق�ال� ذ�ر)ةc خ%ي4رEا ي%ر%ه
و%م%ن4 ي%ع4م%ل/ م,ث/ق�ال� ذ�ر)ةc ش%̀را ي%ر%ه6 }.

ورواه مسلم، من حديث زيد بن أسلم، به .
 وقال المام أحد: حدثنا يزيد بن هارون، أخبنا جرير بن حازم، حدثنا السن، عن صعصعة بن معاوية
 -عم الفرزدق-: أنه أتى النب صلى ال عليه وسلم فقرأ عليه: { ف�م%ن4 ي%ع4م%ل/ م,ث/ق�ال� ذ�ر)ةc خ%ي4رEا ي%ر%ه6 و%م%ن

ي%ع4م%ل/ م,ث/ق�ال� ذ�ر)ةc ش%̀را ي%ر%ه6 } قال: حسب! ل أبال أل أسع غيها .
 وهكذا رواه النسائي ف التفسي، عن إبراهيم بن يونس بن ممد الؤدب، عن أبيه، عن جرير ابن

حازم، عن السن البصري قال: حدثنا صعصعة! عم الفرزدق، فذكره  .
 وف صحيح البخاري، عن ع%دي مرفوعا: "اتقوا النار ولو ب,ش,́ق ترة، ولو بكلمة طيبة"  وف الصحيح:
 "ل ت%ح4ق,ر%ن; من العروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك ف إناء الستسقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك
 إليه منبسط"  وف الصحيح أيضا: "يا نساء  الؤمنات، ل تقرن جارة لارتا ولو ف,ر4س%ن% شاة"  يعن:

ظلفها. وف الديث الخر: "ردوا السائل ولو بظل/ف م6ح%رق" .
 وقال المام أحد: حدثنا ممد بن عبد ال النصاري، حدثنا كثي بن زيد، عن الطلب بن عبد ال، عن
 عائشة، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "يا عائشة، استتري من النار ولو بشق ترة، فإنا تسد

من الائع مسدها من الشبعان". تفرد به أحد  .
ور6وي% عن عائشة أنا تصدقت بعنبة، وقالت: كم فيها من مثقال ذرة .

 حدثن عوف بن: وقال أحد: حدثنا أبو عامر، حدثنا سعيد بن مسلم، سعت عامر بن عبد ال بن الزبي
 الارث بن الطفيل: أن عائشة أخبته: أن النب صلى ال عليه وسلم كان يقول: "يا عائشة، إياك

ومقرات الذنوب، فإن لا من ال طالبا".
ورواه النسائي وابن ماجة، من حديث سعيد بن مسلم بن ب%ان%ك، به .

 وقال ابن جرير: حدثن أبو الطاب السان، حدثنا اليثم بن الربيع، حدثنا ساك بن عطية، عن أيوب،
 عن أب قلبة، عن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع النب صلى ال عليه وسلم فنلت هذه الية:
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 { ف�م%ن4 ي%ع4م%ل/ م,ث/ق�ال� ذ�ر)ةc خ%ي4رEا ي%ر%ه6 و%م%ن4 ي%ع4م%ل/ م,ث/ق�ال� ذ�ر)ةc ش%̀را ي%ر%ه6 }  فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول
 ال، إن أ!جزى با عملت6 من مثقال ذرة من شر؟ فقال: "يا أبا بكر، ما رأيت ف الدنيا ما تكره فبمثاقيل

ذر الشر ويدخر ال لك مثاقيل ذ�ر الي حت ت6وف�اه يوم القيامة" .
ورواه ابن أب حات، عن أبيه [عن]  أب الطاب، به. ث قال ابن جرير:

 حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب قال: ف كتاب أب ق,لبة، عن أب إدريس: أن أبا بكر
كان يأكل مع النب صلى ال عليه وسلم، فذكره  .

ورواه أيضEا عن يعقوب، عن ابن ع6ل�ي)ة، عن أيوب، عن أب قلبة: أن أبا بكر، وذكره.
 طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثن يونس بن عبد العلى، أخبنا ابن وهب، أخبن ح6ي%ي ابن عبد

 ال، عن أب عبد الرحن البلي، عن عبد ال بن عمرو بن العاص أنه قال: لا نزلت: { إ,ذ�ا ز6ل/ز,ل�ت
 الر4ض6 ز,ل/ز%ال�ه%ا } وأبو بكر الصديق، رضي ال عنه، قاعد، فبكى حي أنزلت، فقال له رسول ال صلى
 ال عليه وسلم : "ما يبكيك يا أبا بكر؟". قال: يبكين هذه السورة. فقال له رسول ال صلى ال عليه

وسلم: "لول أنكم تطئون وتذنبون، فيغفر ال لكم، للق ال أمة يطئون ويذنبون فيغفر لم" .
 حديث آخر: قال ابن أب حات: حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحن بن [ممد بن]  الغية -العروف
 بعلن الصري-قال حدثنا عمرو بن خالد الر)ان، حدثنا ابن ل�ه,يعة، أخبن هشام بن سعد، عن زيد بن

 أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أب سعيد الدري قال: لا أنزلت: { ف�م%ن4 ي%ع4م%ل/ م,ث/ق�ال� ذ�ر)ةc خ%ي4رEا ي%ر%ه
 و%م%ن4 ي%ع4م%ل/ م,ث/ق�ال� ذ�ر)ةc ش%̀را ي%ر%ه6 } قلت: يا رسول ال، إن لراء عملي؟ قال: "نعم". قلت: تلك الكبار
 الكبار؟ قال: "نعم". قلت: الصغار الصغار؟ قال: "نعم". قلت: واث!كل� أ!مي. قال: "أبشر يا أبا سعيد؛

 سبعمائة ضعف -ويضاعف ال لن يشاء، والسيئة بثلها أو يغفرل فإن السنة بعشر أمثالا -يعن إل
 ال، ولن ينجو أحد منكم بعمله". قلت: ول أنت يا رسول ال  ؟ قال: "ول أنا إل أن يتغمدن ال منه

برحة"  قال أبو ز6ر4ع%ة: ل يرو هذا غي ابن ل�ه,يعة.
 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يي بن عبد ال بن ب6ك�ي4ر، حدثن ابن ليعة، حدثن عطاء بن

 دينار، عن سعيد بن جبي ف قوله تعال: { ف�م%ن4 ي%ع4م%ل/ م,ث/ق�ال� ذ�ر)ةc خ%ي4رEا ي%ر%ه6 و%م%ن4 ي%ع4م%ل/ م,ث/ق�ال� ذ�ر)ةc ش%̀را
 ي%ر%ه6 } وذلك لا نزلت هذه الية: { و%ي6ط/ع,م6ون� الط;ع%ام% ع%ل�ى ح6́به, م,س4ك,ينEا و%ي%ت,يمEا و%أ�س,يEا } [ النسان:

  ] ، كان السلمون يرون أنم ل ي6ؤج%رون على الشيء القليل الذي أعطوه، فيجيء السكي إل8
 أبوابم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة وال�و4زة ونو ذلك، فيدونه ويقولون: ما هذا بشيء. إنا
 ن6ؤج%ر على ما نعطي ونن نبه. وكان آخرون ي%ر%ون أنم ل يلمون على الذنب اليسي: الكذبة والنظرة

 والغيبة وأشباه ذلك، يقولون: إنا وعد ال النار على الكبائر. فرغبهم ف القليل من الي أن يعملوه،
 فإنه يوشك أن يكثر، وحذرهم اليسي من الشر، فإنه يوشك أن يكثر، فنلت: { ف�م%ن4 ي%ع4م%ل/ م,ث/ق�ال� ذ�ر)ة
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 } يعن: وزن أصغر النمل { خ%ي4رEا ي%ر%ه6 } يعن: ف كتابه، وي%س6رÀه ذلك. قال: يكتب لكل بر وفاجر بكل
 سيئة سيئة واحدة. وبكل حسنة عشر حسنات، فإذا كان يوم القيامة ضاعف ال حسنات الؤمني

 أيضEا، بكل واحدة عشر، ويحو عنه بكل حسنة عشر سيئات، فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال
ذرة، دخل النة.

 وقال المام أحد: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عمران، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أب عياض، عن
 عبد ال بن مسعود؛ أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "إياكم ومقرات الذنوب، فإنن يتمعن
 على الرجل حت يهلكنه". وإن رسول ال صلى ال عليه وسلم ضرب لن مثل كمثل قوم نزلوا أرض

 فلة، فحضر ص%نيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل ييء بالعود، حت جعوا سوادا،
وأج)جوا نارEا، وأنضجوا ما قذفوا فيها  .

[آخر تفسي سورة "إذا زلزلت"]  [ول المد والنة] 

تفسي سورة العاديات
وهي مكية.

بسم ال الرحن الرحيم
 )4) ف�أ�ث�ر4ن� ب,ه, ن%ق/عEا (3) ف�ال/م6غ,ي%ات, ص6ب4حEا (2) ف�ال/م6ور,ي%ات, ق�د4حEا (1{ و%ال/ع%اد,ي%ات, ض%ب4حEا (

 ) و%إ,ن)ه6 ل,ح6ب7) و%إ,ن)ه6 ع%ل�ى ذ�ل,ك% ل�ش%ه,يد~ (6) إ,ن; الن4س%ان� ل,ر%́به, ل�ك�ن6ود~ (5ف�و%س%ط/ن% ب,ه, ج%م4عEا (
)10)  و%ح6́صل� م%ا ف,ي الصÀد6ور, (9) أ�ف�ل ي%ع4ل�م6 إ,ذ�ا ب6ع4ث,ر% م%ا ف,ي ال/ق!ب6ور, (8ال/خ%ي4ر, ل�ش%د,يد~ (

) }11 إ,ن; ر%ب)ه6م4 ب,ه,م4 ي%و4م%ئ,ذc ل�خ%ب,ي~ (

 يقسم تعال باليل إذا أجريت ف سبيله ف�ع%دت وض%ب%حت، وهو: الصوت الذي يسمع من الفرس حي
تعدو. { ف�ال/م6ور,ي%ات, ق�د4حEا } يعن: اصطكاك نعالا للصخر فتقدح منه النار.

 { ف�ال/م6غ,ي%ات, ص6ب4حEا } يعن: الغارة وقت الصباح، كما كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يغي
صباحEا ويتسم�ع  أذانا، فإن سع  وإل أغار.

[وقوله]  { ف�أ�ث�ر4ن� ب,ه, ن%ق/عEا } يعن: غبارEا ف [مكان] معترك اليول.
{ ف�و%س%ط/ن% ب,ه, ج%م4عEا } أي: توسطن ذلك الكان ك!لðهن جع.

 قال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج، حدثنا عبدة، عن العمش، عن إبراهيم، عن عبد ال:
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{ و%ال/ع%اد,ي%ات, ض%ب4حEا } قال: البل.
 وقال علي: هي البل. وقال ابن عباس: هي اليل. فبلغ عليا قول! ابن عباس، فقال: ما كانت لنا خيل

يوم بدر. قال ابن عباس: إنا كان ذلك ف سرية بعثت.
 قال ابن أب حات وابن جرير: حدثنا يونس، أخبنا ابن وهب، أخبن أبو صخر، عن أب معاوية

 البجلي، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس حدثه، قال: بينا أنا ف ال,ج4ر جالسا، جاءن رجل فسألن
 عن: { و%ال/ع%اد,ي%ات, ض%ب4حEا } فقلت له: اليل حي تغي ف سبيل ال، ث تأوي إل الليل، فيصنعون

 طعامهم، ويورون نارهم. فانفتل عن فذهب إل علي، رضي ال عنه، وهو عند سقاية زمزم فسأله عن
 { و%ال/ع%اد,ي%ات, ض%ب4حEا } فقال: سألت عنها أحدEا قبلي؟ قال: نعم، سألت ابن عباس فقال: اليل حي تغي

 ف سبيل ال. قال: اذهب فادعه ل. فلما وقف على رأسه قال: تفت الناس با ل علم لك، وال لئن
 كان أول� غزوة ف السلم بدر، وما كان معنا إل ف�ر%سان: فرس للزبي وفرس للمقداد، فكيف تكون

إل الزدلفة، ومن الزدلفة إل من.ة العاديات ضبحEا؟ إنا العاديات ضبحا من عرف
قال ابن عباس: فنعت عن قول ورجعت إل الذي قال علي، رضي ال عنه .

 وبذا السناد عن ابن عباس قال: قال علي: إنا { و%ال/ع%اد,ي%ات, ض%ب4حEا } من عرفة إل الزدلفة، فإذا أووا
إل الزدلفة أوروا النيان.

وقال الع%وف عن ابن عباس: هي اليل.
 وقد قال بقول علي: إنا البل جاعة. منهم: إبراهيم، وعبيد بن عمي وبقول ابن عباس آخرون، منهم:

ماهد وعكرمة، وعطاء وقتادة، والضحاك. واختاره ابن جرير.
قال ابن عباس، وعطاء: ما ضبحت دابة قط إل فرس أو كلب.

وقال ابن ج6ر%ي4ج  عن عطاء سعت ابن عباس يصف الضبح: أح أح.
 وقال أكثر هؤلء ف قوله: { ف�ال/م6ور,ي%ات, ق�د4حEا } يعن: بوافرها. وقيل: أسع%ر4ن� الرب بي ر6كبانن.

قاله قتادة.
وعن ابن عباس وماهد: { ف�ال/م6ور,ي%ات, ق�د4حEا } يعن: مكر الرجال.

وقيل: هو إيقاد النار إذا رجعوا إل منازلم من الليل.
وقيل: الراد بذلك: نيان القبائل.

وقال من فسرها باليل: هو إيقاد النار بالزدلفة.
وقال ابن جرير: والصواب الول؛ أنا اليل حي تقدح بوافرها.

وقوله { ف�ال/م6غ,ي%ات, ص6ب4حEا } قال ابن عباس، وماهد، وقتادة: يعن إغارة اليل صبحEا ف سبيل ال.
وقال من فسرها بالبل: هو الدفع صبحا من الزدلفة إل من.
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 وقالوا كلهم ف قوله: { ف�أ�ث�ر4ن� ب,ه, ن%ق/عEا } هو: الكان الذي إذا حلت فيه أثارت به الغبار، إما ف حج أو
غزو.

 وقوله: { ف�و%س%ط/ن% ب,ه, ج%م4عEا } قال الع%وف، عن ابن عباس، وعطاء، وعكرمة، وقتادة، والضحاك: يعن
ج%م%ع الكفار من العدو.

ويتمل أن يكون: فوسطن بذلك الكان ج%ميع6ه6ن، ويكون { ج%م4عEا } منصوبا على الال الؤكدة.
 وقد روى أبو بكر البزار هاهنا حديثbا [غريبEا جدEا]  فقال: حدثنا أحد بن عبدة، حدثنا حفص بن
 ج6م%يع، حدثنا س,م%اك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بعث رسول ال صلى ال عليه وسلم خيل
 فأشهرت شهرEا ل يأتيه منها خب، فنلت: { و%ال/ع%اد,ي%ات, ض%ب4حEا } ضبحت بأرجلها، { ف�ال/م6ور,ي%ات

 ق�د4حEا } قدحت بوافرها الجارة فأورت نارEا، { ف�ال/م6غ,ي%ات, ص6ب4حEا } صب)حت القوم بغارة، { ف�أ�ث�ر4ن� ب,ه
ن%ق/عEا } أثارت بوافرها التراب، { ف�و%س%ط/ن% ب,ه, ج%م4عEا } قال: صبحت القوم جيعا .

وقوله: { إ,ن; الن4س%ان� ل,ر%́به, ل�ك�ن6ود~ } هذا هو القسم عليه، بعن: أنه لنعم ربه لحود كفور.
 قال ابن عباس، وماهد وإبراهيم الن)خع,ي، وأبو الوزاء، وأبو العالية، وأبو الضحى، وسعيد بن جبي،

 وممد بن قيس، والضحاك، والسن، وقتادة، والربيع بن أنس، وابن زيد: الكنود: الكفور. قال
السن: هو الذي يعد الصائب، وينسى نعم ربه.

 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو ك!ر%ي4ب، حدثنا عبيد ال، عن إسرائيل، عن جعفر بن الزبي، عن القاسم،
 عن أب أمامة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: { إ,ن; الن4س%ان� ل,ر%́به, ل�ك�ن6ود~ } قال: "الكفور

الذي يأكل وحده، ويضرب عبده، وينع رفده" .
 ورواه ابن أب حات، من طريق جعفر بن الزبي -وهو متروك-فهذا إسناد ضعيف. وقد رواه ابن جرير

أيضا من حديث حريز بن عثمان، عن حزة بن هانئ، عن أب أمامة موقوفا .
 وقوله: { و%إ,ن)ه6 ع%ل�ى ذ�ل,ك% ل�ش%ه,يد~ } قال قتادة وسفيان الثوري: وإن ال على ذلك لشهيد. ويتمل أن

 يعود الضمي على النسان، قاله ممد بن كعب القرظي، فيكون تقديره: وإن النسان على كونه كنودا
 لشهيد، أي: بلسان حاله، أي: ظاهر ذلك عليه ف أقواله وأفعاله، كما قال تعال: { م%ا ك�ان� ل,ل/م6ش4ر,ك,ي

]17أ�ن/ ي%ع4م6ر6وا م%س%اج,د% الل;ه, ش%اه,د,ين% ع%ل�ى أ�ن4ف!س,ه,م4 ب,ال/ك!ف/ر, } [التوبة: 
وقوله: { و%إ,ن)ه6 ل,ح6́ب ال/خ%ي4ر, ل�ش%د,يد~ } أي: وإنه لب الي -وهو: الال-لشديد. وفيه مذهبان:

أحدها: أن العن: وإنه لشديد البة للمال.
والثان: وإنه لريص بيل؛ من مبة الال. وكلها صحيح.

 ث قال تعال م6ز%́هدا ف الدنيا، وم6ر%غæبEا ف الخرة، ومنبهEا على ما هو كائن بعد هذه الال، وما يستقبله
 النسان من الهوال: { أ�ف�ل ي%ع4ل�م6 إ,ذ�ا ب6ع4ث,ر% م%ا ف,ي ال/ق!ب6ور, } أي: أخرج ما فيها من الموات، { و%ح6́صل
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 م%ا ف,ي الصÀد6ور, } قال ابن عباس وغيه: يعن أبرز وأظهر ما كانوا يسرون ف نفوسهم، { إ,ن; ر%ب)ه6م4 ب,ه,م
 ي%و4م%ئ,ذc ل�خ%ب,ي~ } أي: لعال بميع ما كانوا يصنعون ويعملون، مازيهم عليه أوفر الزاء، ول يظلم مثقال

ذرة. آخر [تفسي] سورة "والعاديات" ول المد [والنة، وحسبنا ال] 

تفسي سورة القارعة
وهي مكية.

بسم ال الرحن الرحيم
 ) ي%و4م% ي%ك!ون! الن)اس6 ك�ال/ف�ر%اش3) و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ال/ق�ار,ع%ة! (2) م%ا ال/ق�ار,ع%ة! (1{ ال/ق�ار,ع%ة! (

 ) ف�ه6و% ف,ي6) ف�أ�م)ا م%ن4 ث�ق!ل�ت4 م%و%از,ين6ه6 (5) و%ت%ك!ون! ال/ج,ب%ال! ك�ال/ع,ه4ن, ال/م%ن4ف!وش, (4ال/م%ب4ث!وث, (
) cر%اض,ي%ة cم)ا م%ن4 خ%ف;ت4 م%و%از,ين6ه6 (7ع,يش%ة�ه6 ه%او,ي%ة¿ (8) و%أÀأ!م�د4ر%اك% م%ا ه,ي%ه4 (9) ف�10) و%م%ا أ (

) }11ن%ار~ ح%ام,ي%ة¿ (

{ ال/ق�ار,ع%ة! } من أساء يوم القيامة، كالاقة، والطامة، والصاخة، والغاشية، وغي ذلك.
 ث قال معظمEا أمرها ومهول لشأنا: { و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ال/ق�ار,ع%ة! } ؟ ث فسر ذلك بقوله: { ي%و4م% ي%ك!ون

 الن)اس6 ك�ال/ف�ر%اش, ال/م%ب4ث!وث, } أي: ف انتشارهم وتفرقهم، وذهابم وميئهم، من حيتم ما هم فيه، كأنم
فراش مبثوث  كما قال ف الية الخرى: { ك�أ�ن)ه6م4 ج%ر%اد~ م6ن4ت%ش,ر~ }

 وقوله: { و%ت%ك!ون! ال/ج,ب%ال! ك�ال/ع,ه4ن, ال/م%ن4ف!وش, } يعن: قد صارت كأنا الصوف النفوش، الذي قد ش%ر%ع
ف الذهاب والتمزق.

 قال ماهد، وعكرمة، وسعيد بن جبي، والسن، وقتادة، وعطاء الراسان، والضحاك، والسدي: "
ال/ع,ه4ن," الصوف.

 ث أخب تعال عما يئول إليه عمل العاملي، وما يصيون إليه من الكرامة أو الهانة، بسب أعمالم،
 فقال: { ف�أ�م)ا م%ن4 ث�ق!ل�ت4 م%و%از,ين6ه6 } أي: رجحت حسناته على سيئاته، { ف�ه6و% ف,ي ع,يش%ةc ر%اض,ي%ةc } يعن: ف

النة. { و%أ�م)ا م%ن4 خ%ف;ت4 م%و%از,ين6ه6 } أي: رجحت سيئاته على حسناته.
 وقوله: { ف�أ!مÀه6 ه%او,ي%ة¿ } قيل: معناه: فهو ساقط هاو بأم رأسه ف نار جهنم. وع%ب)ر عنه بأمه-يعن

 دماغه-روي نو هذا عن ابن عباس، وعكرمة، وأب صال، وقتادة -قال قتادة: يهوي ف النار على
رأسه  وكذا قال أبو صال: يهوون ف النار على رءوسهم.
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وقيل: معناه: { ف�أ!مÀه6 } الت يرجع إليها، ويصي ف العاد إليها { ه%او,ي%ة¿ } وهي اسم من أساء النار.
قال ابن جرير: وإنا قيل: للهاوية أمه؛ لنه ل مأوى له غيها .

 وقال ابن زيد: الاوية: النار، هي أمه ومأواه الت يرجع إليها ويأوي إليها، وقرأ: { و%م%أ/و%اه6م6 الن)ار6 }
].151[آل عمران: 

 قال ابن أب حات: وروي عن قتادة أنه قال: هي النار، وهي مأواهم. ولذا قال تعال مفسرا للهاوية:
{ و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ه,ي%ه4 ن%ار~ ح%ام,ي%ة¿ }

 قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد العلى: حدثنا ابن ثور، عن م%ع4م%ر، عن الشعث بن عبد ال العمى
 قال: إذا مات الؤمن ذهب بروحه إل أرواح الؤمني، فيقولون: ر%́وح6وا أخاكم، فإنه كان ف غ�م� الدنيا.

قال: ويسألونه: وما فعل فلن  ؟ فيقول: مات، أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب به إل أمه الاوية 
 وقد رواه ابن م%ر4د%وي�ه من طريق أنس بن مالك مرفوعEا، بأبسط من هذا. وقد أوردناه ف كتاب صفة

النار، أجارنا ال منها بنه وكرمه .
وقوله: { ن%ار~ ح%ام,ي%ة¿ } أي: حارة شديدة الر، قوية اللهيب والسعي.

 قال أبو مصعب، عن مالك، عن أب الزناد، عن العرج، عن أب هريرة: أن النب صلى ال عليه وسلم
 قال: "نار بن آدم الت ت6وقدون جزء من سبعي جزء من نار جهنم". قالوا: يا رسول ال، إن كانت

لكافية. فقال: "إنا ف!́ضل�ت عليها بتسعة وستي ج6زء\ا" .
 ورواه البخاري، عن إساعيل بن أب أويس، عن مالك. ورواه مسلم عن ق!تيبة، عن الغية ابن عبد

 الرحن، عن أب ال́زناد، به  وف بعض ألفاظه: "أنا ف!ضلت عليها بتسعة وستي جزءا، كلهن مثل
حر�ها".

 وقال المام أحد: حدثنا عبد الرحن، حدثنا حاد -وهو ابن سلمة-عن ممد بن زياد-سع  أبا هريرة
 يقول: سعت أبا القاسم صلى ال عليه وسلم يقول: " نار بن آدم الت توقدون، جزء من سبعي جزءا

 من نار جهنم". فقال رجل: إن كانت لكافية. فقال: "لقد فضلت عليها بتسعة وستي جزء\ا ح%̀را
فحرا" .

تفرد به أحد من هذا الوجه، وهو على شرط مسلم.
 وقال المام أحد أيضEا: حدثنا سفيان، عن أب الزياد عن العرج، عن أب ه6ر%يرة، عن النب صلى ال

 عليه وسلم -وعمرو، عن يي بن ج%ع4دة-: "إن ناركم هذه جزء من سبعي جزء\ا من نار جهنم،
وضربت  بالبحر مرتي، ولول ذلك ما جعل ال فيها منفعة لحد"  .

 وهذا على شرط الصحة  ول يرجوه من هذا الوجه، وقد رواه مسلم ف صحيحه من طريق [ابن أب
الزناد] .
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ورواه البزار من حديث عبد ال بن مسعود، وأب سعيد الدري: "ناركم هذه جزء من سبعي جزء\ا".
 وقد قال المام أحد: حدثنا قتيبة، حدثنا  عبد العزيز -هو ابن ممد الدراوردي-عن س6ه%يل عن أبيه،

عن أب ه6ريرة، عن النب صلى ال عليه وسلم قال: "هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم" .
تفرد به أيضا من هذا الوجه، وهو على شرط مسلم أيضا.

 وقال أبو القاسم الطبان: حدثنا أحد بن عمرو اللل، حدثنا إبراهيم بن النذر الزامي، حدثنا م%ع4ن
 بن عيسى القزاز، عن مالك، عن ع%م�ه أب س6ه%يل، عن أبيه، عن أب ه6ريرة قال: قال رسول ال صلى ال

 عليه وسلم: "أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لي أشد سوادEا من دخان ناركم هذه بسبعي
ضعفbا" .

 وقد رواه أبو مصعب، عن مالك، ول يرفعه. وروى الترمذي وابن ماجة، عن عباس الد)وري�، عن يي
 ابن أب ب6ك�ي4ر: حدثنا شريك، عن عاصم، عن أب صال، عن أب ه6ر%يرة قال: قال رسول ال صلى ال

 عليه وسلم: "أوقد على النار ألف سنة حت احرت، ث أوقد عليها ألف سنة حت ابيضت، ث أوقد
عليها ألف سنة حت اسودت، فهي سوداء مظلمة" .
وقد روي هذا من حديث أنس  وعمر بن الطاب .

 وجاء ف الديث -عند المام أحد-من طريق أب عثمان الن)هدي، عن أنس -وأب نضرة الع%ب4دي�، عن
 أب سعيد وع%ج4لن مول ال!ش4م%ع�ل، عن أب هريرة -عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال: "إن أهون

أهل النار عذابEا من له نعلن يغلي منهما دماغه" .
 وثبت ف الصحيح أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "اشتكت النار إل ربا فقالت: يا رب، أكل

 بعضي بعضEا، فأذن لا بن%ف�سي: نفس ف الشتاء، ونفس ف الصيف. فأشد ما تدون ف الشتاء من
بردها، وأشد ما تدون ف الصيف من حرها" .

 وف الصحيحي: "إذا اشتد الر فأبردوا عن الصلة، فإن شدة الر من ف�يح ج%ه%نم" . آخر تفسي سورة
"القارعة"

30www.muchlisin.co.ccتفسي ابن كثي – جز  



تفسي سورة التكاثر
وهي مكية.

بسم ال الرحن الرحيم
 ) ث!م) ك�ل س%و4ف3) ك�ل س%و4ف% ت%ع4ل�م6ون� (2) ح%ت)ى ز6ر4ت6م6 ال/م%ق�اب,ر% (1{ أ�ل/ه%اك!م6 الت)ك�اث!ر6 (

 )7) ث!م) ل�ت%ر%و6ن)ه%ا ع%ي4ن% ال/ي%ق,ي, (6) ل�ت%ر%و6ن; ال/ج%ح,يم% (5) ك�ل ل�و4 ت%ع4ل�م6ون� ع,ل/م% ال/ي%ق,ي, (4ت%ع4ل�م6ون� (
) }8ث!م) ل�ت6س4أ�ل!ن) ي%و4م%ئ,ذc ع%ن, الن)ع,يم, (

 يقول تعال: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتا عن طلب الخرة وابتغائها، وتادى بكم ذلك حت
جاءكم الوت وزرت القابر، وصرت من أهلها؟!

 قال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا زكريا بن يي الو%قار الصري، حدثنا خالد بن عبد الداي، عن ابن
 زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: " { أ�ل/ه%اك!م6 الت)ك�اث!ر6 } عن الطاعة،

{ ح%ت)ى ز6ر4ت6م6 ال/م%ق�اب,ر% } حت يأتيكم الوت" .
وقال السن البصري: { أ�ل/ه%اك!م6 الت)ك�اث!ر6 } ف الموال والولد.

 وف صحيح البخاري، ف "الرقاق" منه: وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس
 بن مالك، عن أب بن كعب قال: كنا نرى هذا من القرآن حت نزلت: { أ�ل/ه%اك!م6 الت)ك�اث!ر6 } يعن: "لو

كان لبن آدم وادc من ذهب".
 وقال المام أحد: حدثنا ممد بن جعفر، حدثنا شعبة: سعت قتادة يدث عن م6ط/́رف -يعن ابن عبد

 ال بن الشخي-عن أبيه قال: انتهيت إل رسول ال صلى ال عليه وسلم وهو يقول: " { أ�ل/ه%اك!م
 الت)ك�اث!ر6 } يقول ابن آدم: مال مال. وهل لك من مالك إل ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو

تصدقت فأمضيت؟ ".
ورواه مسلم والترمذي والنسائي، من طريق شعبة، به .

 وقال مسلم ف صحيحه: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، عن العلء، عن أبيه عن أب
 هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "يقول العبد: مال مال؟ وإنا له من ماله ثلث: ما

أكل فأفن، أو لبس فأبلى، أو تصدق فاقتن  وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس". تفرد به مسلم .
 وقال البخاري: حدثنا ال!م%يدي، حدثنا سفيان، حدثنا عبد ال بن أب بكر بن ممد بن عمرو بن حزم،
 سع أنس بن مالك يقول: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "يتبع اليت ثلثة¿، فيجع اثنان ويبقى
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معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيجع أهله وماله، ويبقى عمله".
وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي، من حديث سفيان بن عيينة، به  .

 وقال المام أحد: حدثنا يي، عن شعبة، حدثنا قتادة، عن أنس: أن النب صلى ال عليه وسلم قال:
"يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان: الرص والمل". أخرجاه ف الصحيحي .

 وذكر الافظ ابن عساكر، ف ترجة الحنف بن قيس  -واسه الضحاك-أنه رأى ف يد رجل درها
 فقال: لن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: ل. فقال: إنا هو لك إذا أنفقته ف أجر أو ابتغاء شكر. ث أنشد

الحنف متمثل قول الشاعر:
... فإذا أنفقت%ه فالال! ل�ك4 ...أنت% للمال إذا أمسكت%ه 

 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج، حدثنا أبو أسامة قال: صال بن حيان حدثن عن ابن بريدة
 ف قوله: { أ�ل/ه%اك!م6 الت)ك�اث!ر6 } قال: نزلت ف قبيلتي من قبائل النصار، ف بن حارثة وبن الارث،
 تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداها: فيكم مثل! فلن بن فلن، وفلن؟ وقال الخرون مثل ذلك،

 تفاخروا  بالحياء، ث قالوا: انطلقوا بنا إل القبور. فجعلت إحدى الطائفتي تقول: فيكم مثل فلن؟
 يشيون إل القب -ومثل فلن؟ وفعل الخرون مثل ذلك، فأنزل ال: { أ�ل/ه%اك!م6 الت)ك�اث!ر6 ح%ت)ى ز6ر4ت6م

ال/م%ق�اب,ر% } لقد كان لكم فيما رأيتم عبة وشغل.
 وقال قتادة: { أ�ل/ه%اك!م6 الت)ك�اث!ر6 ح%ت)ى ز6ر4ت6م6 ال/م%ق�اب,ر% } كانوا يقولون نن أكثر من بن فلن  ونن أع%دÀ من
بن فلن، وهم كل يوم يتساقطون إل آخرهم، وال ما زالوا كذلك حت صاروا من أهل القبور كلهم.

 والصحيح أن الراد بقوله: { ز6ر4ت6م6 ال/م%ق�اب,ر% } أي: صرت إليها ودفنتم فيها، كما جاء ف الصحيح: أن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم دخل على رجل من العراب يعوده، فقال: "ل بأس، طهور إن شاء

ال". فقال: قلت: ط�ه6ور؟! بل هي حى تفور، على شيخ كبي، ت6زيره القبور! قال: "ف�ن%ع%م إذbا" .
 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو ز6ر4ع%ة، حدثنا ممد بن سعيد الصبهان، أخبنا حكام بن سلم الرازي،
 عن عمرو بن أب قيس، عن الجاج، عن الن4هال، عن زر بن ح6ب%ي4ش، عن علي قال: ما زلنا نشك ف

عذاب القب حت نزلت: { أ�ل/ه%اك!م6 الت)ك�اث!ر6 ح%ت)ى ز6ر4ت6م6 ال/م%ق�اب,ر% }
ورواه الترمذي عن أب ك!ر%يب، عن ح%ك;ام بن سلم  [به]  وقال: غريب .

 وقال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا سلمة بن داود الع6رضي  حدثنا أبو الليح الرقي، عن ميمون بن
 مهران قال: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز، فقرأ: { أ�ل/ه%اك!م6 الت)ك�اث!ر6 ح%ت)ى ز6ر4ت6م6 ال/م%ق�اب,ر% } فلبث

هنيهة فقال: يا ميمون، ما أرى القابر إل زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إل منله.
 قال أبو ممد: يعن أن يرجع إل منله -إل جنة أو نار. وهكذا ذ!كر أن بعض% العراب سع رجل يتلو

 هذه الية: { ح%ت)ى ز6ر4ت6م6 ال/م%ق�اب,ر% } فقال: ب6عث� اليوم  ور%ب الكعبة. أي: إن الزائر سيحل من مقامه
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ذلك إل غيه.
وقوله: { ك�ل س%و4ف% ت%ع4ل�م6ون� ث!م) ك�ل س%و4ف% ت%ع4ل�م6ون� } قال السن البصري: هذا  وعيد بعد وعيد.

وقال الضحاك: { ك�ل س%و4ف% ت%ع4ل�م6ون� } يعن: الكفار، { ث!م) ك�ل س%و4ف% ت%ع4ل�م6ون� } يعن: أيها الؤمنون.
 وقوله: { ك�ل ل�و4 ت%ع4ل�م6ون� ع,ل/م% ال/ي%ق,ي, } أي: لو علمتم حق العلم، لا ألاكم التكاثر عن طلب الدار

الخرة، حت صرت إل القابر.
 ث قال: { ل�ت%ر%و6ن; ال/ج%ح,يم% ث!م) ل�ت%ر%و6ن)ه%ا ع%ي4ن% ال/ي%ق,ي, } هذا تفسي الوعيد التقدم، وهو قوله: { ك�ل س%و4ف

 ت%ع4ل�م6ون� ث!م) ك�ل س%و4ف% ت%ع4ل�م6ون� } ت%وع)د%هم بذا الال، وهي رؤية النار  الت إذا زفرت زفرة خ%ر) كل
 ملك مقرب، ونب مرسل على ركبتيه، من الهابة والعظمة ومعاينة الهوال، على ما جاء به الثر

الروي ف ذلك.
 وقوله: { ث!م) ل�ت6س4أ�ل!ن) ي%و4م%ئ,ذc ع%ن, الن)ع,يم, } أي: ث لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم ال به عليكم، من

الصحة والمن والرزق وغي ذلك. ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته.
 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو ز6ر4ع%ة، حدثنا زكريا بن يي الزاز  القري، حدثنا عبد ال ابن عيسى أبو
 خالد الزاز، حدثنا يونس بن عبيد، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه سع عمر بن الطاب يقول: خرج

 رسول ال صلى ال عليه وسلم عند الظهية، فوجد أبا بكر ف السجد فقال: "ما أخرجك هذه
 الساعة؟ " قال: أخرجن الذي أخرجك يا رسول ال. قال: وجاء عمر بن الطاب فقال: "ما أخرجك

 يا ابن الطاب؟ " قال أخرجن الذي أخرجكما. قال: فقعد عمر، وأقبل رسول ال صلى ال عليه
 وظل؟ " وسلم يدثهما، ث قال: "هل بكما من قوة، تنطلقان إل هذا النخل فتصيبان طعامEا وشرابEا

 قلنا: نعم. قال: "م6روا بنا إل منل ابن الت)يهان أب اليثم النصاري". قال: فتقدم رسول ال صلى ال
 عليه وسلم بي أيدينا، فسلم واستأذن -ثلث مرات-وأم اليثم من وراء الباب تسمع الكلم، تريد أن

 يزيدها رسول ال صلى ال عليه وسلم من السلم، فلما أراد أن ينصرف خرجت أم اليثم تسعى
 خلفهم، فقالت: يا رسول ال، قد -وال-سعت تسليمك، ولكن أردت أن تزيدنا من سلمك. فقال

 لا رسول ال صلى ال عليه وسلم: "خيEا". ث قال: "أين أبو اليثم؟ ل أراه". قالت: يا رسول ال، هو
 قريب ذهب ي%ستعذب6 الاء، ادخلوا فإنه يأت الساعة إن شاء ال، فبسطت -بساطا تت شجرة، فجاء
 أبو اليثم ففرح بم وقرت عيناه بم، فصعد على نلة فصرم لم أعذاقbا، فقال له رسول ال صلى ال
 عليه وسلم: "ح%س4ب6ك% يا أبا اليثم". قال: يا رسول ال، تأكلون من ب6سره، ومن رطبه، ومن ت%ذ/ن6وبه، ث

 أتاهم باء فشربوا عليه، فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "هذا من النعيم الذي تسألون عنه"  هذا
غريب من هذا الوجه.

 وقال ابن جرير: حدثن ال!س%ي بن علي الصدائي، حدثنا الوليد بن القاسم، عن يزيد بن كيسان، عن
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 أب حازم عن أب هريرة قال: بينما أبو بكر وعمر جالسان، إذ جاءها النب صلى ال عليه وسلم فقال:
 "ما أجلسكما هاهنا؟ " قال والذي بعثك بالق ما أخرجنا من بيوتنا إل الوع. قال: "والذي بعثن
 بالق ما أخرجن غيه". فانطلقوا حت أتوا بيت رجل من النصار، فاستقبلتهم الرأة، فقال لا النب

 صلى ال عليه وسلم: "أين فلن؟ " فقالت: ذهب يستعذب  لنا ماء. فجاء صاحبهم يمل قربته فقال:
 مرحبا، ما زار العباد شيء أفضل من شيء  زارن اليوم. فعلق قربته بكرب نلة وانطلق فجاءهم بعذق،

 فقال النب صلى ال عليه وسلم: "أل كنت اجتنيت" ؟ فقال: أحببت أن تكونوا الذين تتارون على
 أعينكم. ث أخذ الشفرة، فقال النب صلى ال عليه وسلم: "إياك واللوب؟ " فذبح لم يومئذ، فأكلوا.

 فقال النب صلى ال عليه وسلم: "لتسألن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الوع، فلم
ترجعوا حت أصبتم هذا، فهذا من النعيم" .

 ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان، به  ورواه أبو يعلى وابن ماجة، من حديث الارب، عن يي
 بن ع6بيد ال، عن أبيه، عن أب هريرة، عن أب بكر الصديق، به  وقد رواه أهل السنن الربعة، من
حديث عبد اللك بن عمي، عن أب سلمة، عن أب هريرة، بنحو من هذا السياق وهذه القصة  .

 مول رسول ال -يعن وقال المام أحد: حدثنا س6ر%يج، حدثنا حشرج، عن أب ن6صرة، عن أب عسيب
 -قال: خرج رسول ال صلى ال عليه وسلم ليل فمر ب، فدعان فخرجت إليه، ث مر بأب بكر فدعاه

 فخرج إليه، ث مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حت أتى  حائطا لبعض النصار، فقال لصاحب
 الائط: "أطعمنا". فجاء ب,عذ/ق فوضعه، فأكل رسول ال صلى ال عليه وسلم وأصحابه، ث دعا باء
 بارد فشرب، وقال: "لتسألن عن هذا يوم القيامة". قال: فأخذ ع6م%ر6 العذ/ق% فضرب به الرض، حت

 تناثر الب6سر6 قبل رسول ال صلى ال عليه وسلم ث قال: يا رسول ال، إنا لسئول  عن هذا يوم القيامة؟
 قال: "نعم، إل من ثلثة: خرقة لف با الرجل عورته، أو كسرة س%د) با جوعته، أو جحر ت%دخ)ل فيه من

الر والقر"  تفرد به أحد.
 وقال المام أحد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حاد، حدثنا عمار، سعت جابر بن عبد ال يقول: أكل
 رسول ال صلى ال عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا، وشربوا ماء، فقال رسول ال صلى ال عليه

وسلم: "هذا من النعيم الذي تسألون عنه".
ورواه النسائي، من حديث حاد بن سلمة [عن عمار بن أب عمار عن جابر]  به .

 وقال المام أحد: حدثنا أحد: حدثنا يزيد، حدثنا ممد بن عمرو، عن صفوان بن سليم، عن ممود
 بن الربيع قال: لا نزلت: { أ�ل/ه%اك!م6 الت)ك�اث!ر6 } فقرأ حت بلغ: { ل�ت6س4أ�ل!ن) ي%و4م%ئ,ذc ع%ن, الن)ع,يم, } قالوا: يا

 رسول ال، عن أي نعيم ن6سأل؟ وإنا ها السودان الاء والتمر، وسيوفنا على رقابنا، والعدو حاضر،
فعن أي نعيم نسأل؟ قال أما إن ذلك سيكون"  .

30www.muchlisin.co.ccتفسي ابن كثي – جز  



 وقال أحد: حدثنا أبو عامر، عبد اللك بن عمرو، حدثنا عبد ال بن سليمان، حدثنا معاذ بن عبد ال
 بن ح6ب%يب، عن أبيه، عن عمه قال: كنا ف ملس فطلع علينا النب صلى ال عليه وسلم وعلى رأسه أثر

 ماء، فقلنا: يا رسول ال، نراك طيب النفس. قال: "أجل". قال: ث خاض الناس ف ذكر الغن، فقال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ل بأس بالغن لن اتقى ال، والصحة لن اتقى ال خي من الغن،

وطيب النفس من النعيم".
ورواه ابن ماجة، عن أب بكر بن أب شيبة، عن خالد بن ملد، عن عبد ال بن سليمان، به .

 وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حيد، حدثنا شبابة، عن عبد ال بن العلء، عن الضحاك بن عبد الرحن
 بن عرزم الشعري قال: سعت أبا هريرة يقول: قال النب صلى ال عليه وسلم: "إن أول ما يسأل عنه

-يعن يوم القيامة-العبد من النعيم أن يقال له: أل ن6ص,ح� لك جسمك، ون6ر4وك% من الاء البارد؟ ".
 تفرد به الترمذي. ورواه ابن حبان ف صحيحه، من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد ال بن العلء بن

ز%ي4ر، به .
 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو ز6ر4ع%ة، حدثنا م6س%د)د، حدثنا سفيان، عن ممد بن عمرو، عن يي بن

 حاطب، عن عبد ال بن الزبي قال: قال الزبي: لا نزلت: { [ث!م)] ل�ت6س4أ�ل!ن) ي%و4م%ئ,ذc ع%ن, الن)ع,يم, } قالوا: يا
 رسول ال، لي نعيم نسأل عنه، وإنا ها السودان التمر والاء؟ قال: "إن ذلك سيكون". وكذا رواه

الترمذي وابن ماجة، من حديث سفيان -هو ابن عيينة-به  ورواه أحد عنه  وقال الترمذي: حسن.
 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو عبد ال الظهران، حدثنا حفص بن عمر العدن، عن الكم ابن أبان، عن
 عكرمة قال: لا نزلت هذه الية: { ث!م) ل�ت6س4أ�ل!ن) ي%و4م%ئ,ذc ع%ن, الن)ع,يم, } قالت الصحابة: يا رسول ال، وأي
 نعيم نن فيه، وإنا نأكل ف أنصاف بطوننا خبز الشعي؟ فأوحى ال إل نبيه صلى ال عليه وسلم: قل

لم: أليس تتذون النعال، وتشربون الاء البارد؟ فهذا من النعيم.
 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبنا ممد بن سليمان بن الصبهان،

 عن ابن أب ليلى -أظنه عن عامر-عن ابن مسعود، عن النب صلى ال عليه وسلم ف قوله: { [ث!م)]
ل�ت6س4أ�ل!ن) ي%و4م%ئ,ذc ع%ن, الن)ع,يم, } قال: "المن والصحة".

 وقال زيد بن أسلم، عن رسول ال صلى ال عليه وسلم: { ث!م) ل�ت6س4أ�ل!ن) ي%و4م%ئ,ذc ع%ن, الن)ع,يم, } يعن: شبع
 البطون، وبارد الشراب، وظلل الساكن، واعتدال اللق، ولذة النوم. رواه ابن أب حات بإسناده

التقدم، عنه ف أول السورة.
 وقال سعيد بن جبي: حت عن شربة عسل. وقال ماهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال السن
 البصري: نعيم الغداء والعشاء، وقال أبو ق,لبة: من النعيم أكل العسل والسمن بالبز النقي. وقول

ماهد هذا أشل هذه القوال.
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 وقال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس: { ث!م) ل�ت6س4أ�ل!ن) ي%و4م%ئ,ذc ع%ن, الن)ع,يم, } قال: النعيم: صحة البدان
 والساع والبصار، يسأل ال العباد فيما استعملوها، وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعال: { إ,ن

].36الس)م4ع% و%ال/ب%ص%ر% و%ال/ف!ؤ%اد% ك!لð أ!ول�ئ,ك% ك�ان� ع%ن4ه6 م%س4ئ!ول } [السراء: 
 وثبت ف صحيح البخاري، وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث عبد ال بن سعيد ابن أب

 "نعمتان مغبون فيهما كثي من: هند، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم
الناس: الصحة والفراغ" .

 ومعن هذا: أنم مقصرون ف شكر هاتي النعمتي، ل يقومون بواجبهما، ومن ل يقوم بق ما وجب
عليه، فهو مغبون.

 وقال الافظ أبو بكر البزار: حدثنا القاسم بن ممد بن يي الروزي، حدثنا علي بن السن ابن شقيق،
 حدثنا أبو حزة، عن ليث، عن أب فزارة، عن يزيد بن الصم، عن ابن عباس قال: قال رسول ال صلى

 ال عليه وسلم: "ما فوق الزار، وظل الائط، وخ6ب4ز، ياسب به العبد يوم القيامة، أو يسأل عنه" ث
قال: ل نعرفه إل بذا السناد.

 وقال المام أحد: حدثنا بز وعفان قال حدثنا حاد -قال عفان ف حديثه: قال إسحاق ابن عبد ال،
 عن أب صال، عن أب هريرة، عن النب صلى ال عليه وسلم قال: "يقول ال، عز وجل -قال عفان:
 يوم القيامة-: يا بن آدم، حلتك على اليل والبل، وزوجتك النساء، وجعلتك ت%ر4ب%ع  وترأس، فأين

شكر ذلك؟ "  تفرد به من هذا الوجه.
آخر تفسي سورة "التكاثر" [ول المد والنة] 

تفسي سورة العصر
وهي مكية.

 ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب [لعنه ال]  وذلك بعد ما بعث رسول ال صلى
ال عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم ف هذه الدة؟ قال (

 ) لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: " و%ال/ع%ص4ر, إ,ن; الن4س%ان� ل�ف,ي خ6س4رc إ,ل2
 ال;ذ,ين% آم%ن6وا و%ع%م,ل!وا الص)ال,ح%ات, و%ت%و%اص%و4ا ب,ال/ح%́ق و%ت%و%اص%و4ا ب,الص)ب4ر, " ففكر مسيلمة ه6ن%يهة ث قال: وقد
 أنزل علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: يا و%ب4ر يا و%ب4ر، إنا أنت أذنان وص%د4ر، وسائرك حفز

ن%ق/ز. ث قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: وال إنك لتعلم أن أعلم أنك تكذب 
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 وقد رأيت أبا بكر الرائطي أسند  ف كتابه العروف ب "مساوى الخلق"، ف الزء الثان منه، شيئbا
من هذا أو قريبا منه .

 والوب4ر: دويبة تشبه الر، أعظم شيء فيه أذناه، وصدره وباقيه دميم. فأراد مسيلمة أن يركب من هذا
الذيان ما يعارض به القرآن، فلم يرج ذلك على عابد الوثان ف ذلك الزمان.

 وذكر الطبان من طريق حاد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد ال بن حصن[أب مدينة]، قال: كان
 الرجلن من أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا التقيا، ل يتفرقا إل على أن يقرأ أحدها على

الخر "سورة العصر" إل آخرها، ث يسلم أحدها على الخر .
وقال الشافعي، رحه ال: لو تدبر الناس هذه السورة، لوسعتهم.

بسم ال الرحن الرحيم
 ) إ,ل ال;ذ,ين% آم%ن6وا و%ع%م,ل!وا الص)ال,ح%ات, و%ت%و%اص%و4ا2) إ,ن; الن4س%ان� ل�ف,ي خ6س4رc (1{ و%ال/ع%ص4ر, (

) }3ب,ال/ح%́ق و%ت%و%اص%و4ا ب,الص)ب4ر, (

العصر: الزمان الذي يقع فيه حركات بن آدم، من خي وشر.
وقال مالك، عن زيد بن أسلم: هو العشى، والشهور الول.

 فأقسم تعال بذلك على أن النسان لفي خسر، أي: ف خسارة وهلك، { إ,ل ال;ذ,ين% آم%ن6وا و%ع%م,ل!وا
 الص)ال,ح%ات, } فاستثن من جنس النسان عن السران الذين آمنوا بقلوبم، وعملوا الصالات

 بوارحهم، { و%ت%و%اص%و4ا ب,ال/ح%́ق } وهو أداء الطاعات، وترك الرمات، { و%ت%و%اص%و4ا ب,الص)ب4ر, } على
 الصائب والقدار، وأذى من يؤذى من يأمرونه بالعروف وينهونه عن النكر. آخر تفسي سورة

"العصر" ول المد والنة
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تفسي سورة ويل لكل هزة لزة
وهي مكية.

بسم ال الرحن الرحيم
) cل!م%ز%ة cه6م%ز%ة æد%ه6 (2) ال;ذ,ي ج%م%ع% م%ال و%ع%د)د%ه6 (1{ و%ي4ل¿ ل,ك!ل�خ4ل�ه6 أ�ن; م%ال�ل3) ي%ح4س%ب6 أ�ك ( 

 ) ال;ت,ي ت%ط;ل,ع6 ع%ل�ى6) ن%ار6 الل;ه, ال/م6وق�د%ة! (5) و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ال/ح6ط�م%ة! (4ل�ي6ن4ب%ذ�ن; ف,ي ال/ح6ط�م%ة, (
) }9) ف,ي ع%م%دc م6م%د)د%ةc (8) إ,ن)ه%ا ع%ل�ي4ه,م4 م6ؤ4ص%د%ة¿ (7الف/ئ,د%ة, (

 الماز: بالقول، واللماز: بالفعل. يعن: يزدري بالناس وينتقص بم. وقد تقدم بيان ذلك ف قوله:
] .11{ ه%م)ازc م%ش)اءc ب,ن%م,يمc } [القلم: 

 قال ابن عباس: { ه6م%ز%ةc ل!م%ز%ةc } طعان معياب. وقال الربيع بن أنس: ال!م%زة، يهمزه ف وجه، واللمزة
من خلفه. وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل لوم الناس، ويطعن6 عليهم.

 وقال ماهد: المزة: باليد والعي، واللمزة!: باللسان. وهكذا قال ابن زيد. وقال مالك، عن زيد بن
أسلم: ه6م%زة لوم الناس.

ث قال بعضهم: الراد بذلك الخنس بن شريق. وقيل غيه. وقال ماهد: هي عامة.
 وقوله: { ال;ذ,ي ج%م%ع% م%ال و%ع%د)د%ه6 } أي: جعه  بعضه على بعض، وأحصى عدده كقوله: { و%ج%م%ع

] قاله السدي، وابن جرير.18ف�أ�و4ع%ى } [العارج: 
 وقال ممد بن كعب ف قوله: { ج%م%ع% م%ال و%ع%د)د%ه6 } ألاه ماله بالنهار، هذا إل  هذا، فإذا كان الليل،

نام كأنه جيفة.
 وقوله: { ي%ح4س%ب6 أ�ن; م%ال�ه6 أ�خ4ل�د%ه6 } أي: يظن أن جعه الال يلده ف هذه الدار؟ { ك�ل } أي: ليس

 المر كما زعم ول كما حسب. ث قال تعال: { ل�ي6ن4ب%ذ�ن; ف,ي ال/ح6ط�م%ة, } أي: ليلقي هذا الذي جع مال
فعدده ف الطمة وهي اسم من أساء النار صفة؛ لنا تطم من فيها.

 ولذا قال: { و%م%ا أ�د4ر%اك% م%ا ال/ح6ط�م%ة! ن%ار6 الل;ه, ال/م6وق�د%ة! ال;ت,ي ت%ط;ل,ع6 ع%ل�ى الف/ئ,د%ة, } قال ثابت البنان: ترقهم
إل الفئدة وهم أحياء، ث يقول: لقد بلغ منهم العذاب، ث يبكي.

وقال ممد بن كعب: تأكل كل شيء من جسده، حت إذا بلغت فؤاده ح%ذ/و% حلقه ترجع على جسده.
وقوله: { إ,ن)ه%ا ع%ل�ي4ه,م4 م6ؤ4ص%د%ة¿ } أي: مطبقة كما تقدم تفسيه ف سورة البلد.

 وقال ابن م%ر4د6ويه: حدثنا عبد ال بن ممد، حدثنا علي بن سراج، حدثنا عثمان بن خ%رز%اذ، حدثنا
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 شجاع بن أشرس، حدثنا شريك، عن عاصم، عن أب صال، عن أب هريرة، عن النب صلى ال عليه
وسلم: { إ,ن)ه%ا ع%ل�ي4ه,م4 م6ؤ4ص%د%ة¿ } قال: "مطبقة".

 وقد رواه أبو بكر بن أب شيبة، عن عبد ال بن أسيد، عن إساعيل بن خالد عن أب صال، قوله، ول
يرفعه.

 { ف,ي ع%م%دc م6م%د)د%ةc } قال عطية العوف: عمد من حديد. وقال السÀ́دي: من نار. وقال شبيب بن بشر،
عن عكرمة، عن ابن عباس: { ف,ي ع%م%دc م6م%د)د%ةc } يعن: البواب هي المدوة  .

وقال قتادة ف قراءة عبد ال بن مسعود: إنا عليهم مؤصدة بعمد مدة.
 وقال العوف، عن ابن عباس: أدخلهم ف عمد فمدت عليهم بعماد، وف أعناقهم السلسل فسدت با

البواب.
وقال قتادة: كنا ندث أنم يعذبون بعمد ف النار. واختاره ابن جرير.

وقال أبو صال: { ف,ي ع%م%دc م6م%د)د%ةc } يعن القيود الطوال. آخر تفسي سورة "ويل لكل هزة لزة"

تفسي سورة الفيل
وهي مكية.

بسم ال الرحن الرحيم
 ) و%أ�ر4س%ل2) أ�ل�م4 ي%ج4ع%ل/ ك�ي4د%ه6م4 ف,ي ت%ض4ل,يلc (1{ أ�ل�م4 ت%ر% ك�ي4ف% ف�ع%ل� ر%بÀك% ب,أ�ص4ح%اب, ال/ف,يل, (

) }5) ف�ج%ع%ل�ه6م4 ك�ع%ص4فc م%أ/ك!ولc (4) ت%ر4م,يه,م4 ب,ح,ج%ار%ةc م,ن4 س,́جيلc (3ع%ل�ي4ه,م4 ط�ي4رEا أ�ب%اب,يل� (

 هذه من النعم الت امت ال با على قريش، فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل، الذين كانوا قد
 عزموا على هدم الكعبة ومو أثرها من الوجود، فأبادهم ال، وأرغم آنافهم، وخيب سعيهم، وأضل

 عملهم، و%ر%دهم بشر خيبة. وكانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حال ما كان عليه قريش
 من عبادة الوثان. ولكن كان هذا من باب الرهاص والتوطئة لبعث رسول ال صلى ال عليه وسلم،

فإنه ف ذلك العام ولد على أشهر القوال، ولسان حال القدر يقول: ل ننصركم -يا معشر قريش-
 على البشة لييتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النب

المي ممد، صلوات ال وسلمه عليه  خات النبياء.
 وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الياز والختصار والتقريب، قد تقدم ف قصة أصحاب الخدود
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 أن ذا ن6و%اس -وكان آخر ملوك حي، وكان مشركbا -هو الذي قتل أصحاب الخدود، وكانوا
 نصارى، وكانوا قريبEا من عشرين ألفbا، فلم يفلت منهم إل د%وس ذو ثعلبان، فذهب فاستغاث بقيصر

 ملك الشام -وكان نصرانيEا-فكتب له إل النجاشي ملك البشة؛ لكونه أقرب إليهم، فبعث معه
 أميين: أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم  ف جيش كثيف، فدخلوا اليمن فجاسوا خلل الديار،

 واستلبوا اللك من حي، وهلك ذو نواس غريقا ف البحر. واستقل البشة بلك اليمن وعليهم هذان
 الميان: أرياط وأبرهة، فاختلفا ف أمرها وتصاول وتقاتل وتصافا، فقال أحدها للخر: إنه ل حاجة
 بنا إل اصطدام اليشي بيننا، ولكن أبرز إل وأبرز إليك، فأينا قتل الخر، استقل بعده باللك. فأجابه
 إل ذلك فتبارزا، وخ%ل�ف% كل واحد منهما قناة، فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف، فشرم أنفه

 وفمه وشق وجهه، وحل ع%ت%و4د%ة مول أبرهة على أرياط فقتله، ورجع أبرهة جريEا، فداوى جرحه ف�ب%رأ،
 واستقل بتدبي جيش البشة باليمن. فكتب  إليه النجاشي يلومه على ما كان منه، ويتوعده ويلف

 ليطأن بلده ويزن ناصيته. فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه، وبعث مع رسوله بدايا وتف،
 وبراب فيها من تراب اليمن، وجز ناصيته فأرسلها معه، ويقول ف كتابه: ليطأ اللك على هذا الراب

 وهذه ناصيت قد بعثت با إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه، ورضي عنه، وأقره على فيب قسمه،
 عمله. وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إن سأبن لك كنيسة بأرض اليمن ل ي6ب4ن% قبلها مثلها. فشرع ف

 بناء كنيسة هائلة بصنعاء، رفيعة البناء، عالية الفناء، مزخرفة الرجاء. ستها العرب الق!ل;يس؛ لرتفاعها؛
 لن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الشرم6 على أن يصرف

 ح%ج� العرب إليها كما ي6ح%ج إل الكعبة بكة، ونادى بذلك ف ملكته، فكرهت العرب العدنانية
 والقحطانية ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبEا شديدEا، حت قصدها بعضهم، وتوصل إل أن دخلها

 ليل. فأحدث فيها وكر� راجعEا. فلما رأى السدنة ذلك الدث، رفعوا أمرهم إل ملكهم أبرهة، وقالوا
 له: إنا صنع هذا بعض قريش غضبEا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به، فأقسم أبرهة ليسين إل بيت مكة،

وليخربنه حجرEا حجرEا.
 وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارEا، وكان يومEا فيه هواء شديد

فأحرقته، وسقطت إل الرض.
 فتأهب أبرهة لذلك، وصار ف جيش كثيف ع%ر%مرم؛ لئل يصده أحد عنه، واستصحب معه فيل عظيما

 كبي الثة ل ير مثله، يقال له: ممود، وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك البشة لذلك. ويقال: كان
 معه أيضEا ثانية أفيال. وقيل: اثنا عشر فيل. وقيل غيه، وال أعلم. يعن ليهدم به الكعبة، بأن يعل
 السلسل ف الركان، وتوضع ف ع6ن6ق الفيل، ث يزجر ليلقي الائط جلة واحدة. فلما سعت العرب

 بسيه أعظموا ذلك جدEا، ورأوا أن حقbا عليهم الاجبة  دون البيت، و%ر%د من أراده بكيد. فخرج إليه
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 رجل [كان]  من أشراف أهل اليمن وملوكهم، يقال له "ذو ن%ف/ر" فدعا قومه ومن أجابه من سائر
 العرب إل حرب أبرهة، وجهاده عن بيت ال، وما يريد من هدمه وخرابه. فأجابوه وقاتلوا أبرهة،

 فهزمهم لا يريده ال، عز وجل، من كرامة البيت وتعظيمه، وأسر "ذو ن6ف/ر" فاستصحبه معه. ث مضى
 لوجهه حت إذا كان بأرض خثعم، ع%ر%ض له ن6ف�يل بن ح%بيب ال�ش4عمي ف قومه: شهران وناهس،

 فقاتلوه، فهزمهم أبرهة، وأسر ن6ف�يل بن حبيب، فأراد قتله ث عفا عنه، واستصحبه معه ليدله ف بلد
 الجاز. فلما اقترب من أرض الطائف، خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم، الذي

 عندهم، الذي يسمونه اللت. فأكرمهم وبعثوا معه "أبا رغ�ال" دليل. فلما انتهى أبرهة إل ال!غ%م4س
 -وهو قريب من مكة-نزل به وأغار جيشه على س%ر4ح أهل مكة من البل وغيها، فأخذوه. وكان ف
 السرح  مائتا بعي لعبد الطلب. وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمي القدمة، وكان يقال له:
 "السود بن مفصود" فهجاه بعض العرب -فيما ذكره ابن إسحاق  -وبعث أبرهة حناطة الميي إل
 مكة، وأمره أن يأتيه بأشرف قريش، وأن يبه أن اللك ل يئ لقتالكم إل أن ت%ص6دوه عن البيت. فجاء

 حناطة ف�د6ل على عبد الطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد الطلب: وال ما نريد
 حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت ال الرام، وبيت خليله إبراهيم، فإن ينعه منه فهو بيته

 وحرمه، وإن يلى بينه وبينه، فوال ما عندنا د%ف/ع عنه. فقال له حناطة: فاذهب معي إليه. فذهب معه،
 فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد الطلب رجل جيل حسن النظر، ونزل أبرهة عن سريره، وجلس معه
 على البساط، وقال لترجانه: قل له: حاجتك؟ فقال للترجان: إن حاجت أن يرد علي اللك مائت بعي

 أصابا ل. فقال أبرهة لترجانه: قل له: لقد كنت أعجبتن حي رأيتك، ث قد ز%ه,دت فيك حي كلمتن،
 أتكلمن ف مائت بعي أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت6 لدمه، ل تكلمن فيه؟!
 فقال له عبد الطلب: إن أنا رب البل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع من! قال: أنت

وذاك.
 ويقال: إنه ذهب مع عبد الطلب جاعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تامة على

 أن يرجع عن البيت، فأب عليهم، ورد أبرهة على عبد الطلب إبله، ورجع عبد الطلب إل قريش
 فأمرهم بالروج من مكة، والتحصن ف رءوس البال، توفا عليهم من معرة اليش. ث قام عبد

 الطلب فأخذ بلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون ال ويستنصرونه على أبرهة وجنده،
وقال عبد الطلب وهو آخذ بلقة باب الكعبة:

... ن%ع6 ر%ح4ل�ه فام4نع ح,لل�ك ...له6م) إن; الرء يـ 
... وم%ال!هم غدوEا م,ح%الك ...ل يغلب) ص%ل,يب6هم 

قال ابن إسحاق: ث أرسل عبد الطلب ح%ل/قة الباب، ث خرجوا إل رءوس البال  .
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 وذكر مقاتل بن سليمان أنم تركوا عند البيت مائة بدنة م6ق�ل;دة، لعل بعض اليش  ينال منها شيئا بغي
حق، فينتقم ال منه.

 فلما أصبح أبرهة تيأ لدخول مكة، وهيأ فيله -وكان اسه ممودEا-وعبأ جيشه، فلما وجهوا الفيل نو
مكة أقبل نفيل بن حبيب حت قام إل .

 جنبه ث أخذ بأذنه وقال ابرك ممود وارجع راشدا من حيث جئت، فإنك ف بلد ال الرام". ث أرسل
 أذنه، فبك الفيل. وخرج نفيل بن حبيب ي%شتد حت أصعد ف البل. وضربوا الفيل ليقوم فأب. فضربوا
 ف رأسه بالط/بزين  وأدخلوا ماجن لم ف م%ر%اقه فبزغوه با ليقوم، فأب؛ فوجهوه راجعا إل اليمن فقام

 يهرول. ووجهوه إل الشام ففعل مثل ذلك. ووجهوه إل الشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إل مكة
فبك. وأرسل ال عليهم طيا من البحر أمثال الطاطيف والبلسان.

 مع كل طائر منها ثلثة أحجار يملها: حجر ف منقاره، وحجران ف رجليه، أمثال المص والعدس، ل
 تصيب منهم أحدEا إل هلك، وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربي يبتدرون الطريق، ويسألون عن

 نفيل ليدلم على الطريق هذا. ونفيل على رأس البل مع قريش وعرب الجاز، ينظرون ماذا أنزل ال
أين% ال�ف�رÀ? والله6 الط;الب والشرم6 الغلوب6 غي الغالب بأصحاب الفيل من النقمة، وجعل نفيل يقول:

قال ابن إسحاق: وقال ن6ف�يل ف ذلك أيضEا:
... ن%عم4نا ك!م م%ع% الصب%اح ع%ين%ا ...أل ح6ييت ع%نا يا ر6د%ينا 

... ل�د%ى ج%ن4ب الص�ب -ما ر%أين%ا ...ر6د%ينة! لو رأيت -ول ت%ر%ي4ه 
... و%ل�م تأسى ع%ل�ى م%ا فات ب%ي4ن%ا ...إذا ل�ع%ذ�رتن و%ح%م%دت أم4ري 
... و%خف/ت6 ح%جارة ت6لق�ى ع%ل�ينا ...ح%م,دت6 ال إذ أبص%رت6 طيEا 
... ك�أن; علي% للح6ب4ش%ان د%ين%ا! ...ف�ك!لÓ القوم ي%سأل! ع%ن ن6ف�يل 

 وذكر الواقدي بأسانيده أنم لا تعبئوا لدخول الرم وهيئوا الفيل، جعلوا ل يصرفونه إل جهة من سائر
 الهات إل ذهب [فيها] فإذا وجهوه إل الرم ر%ب%ض وصاح. وجعل أبرهة يمل على سائس الفيل

 وينهره ويضربه، ليقهر الفيل على دخول الرم. وطال الفصل ف ذلك. هذا وعبد الطلب وجاعة من
 أشراف مكة، منهم  الطعم بن عدي، وعمرو بن عائذ بن عمران بن مزوم، ومسعود [بن عمرو]

 الثقفي، على حراء ينظرون إل ما البشة يصنعون، وماذا يلقون من أمر الفيل، وهو العجب العجاب.
 فبينما هم كذلك، إذ بعث ال عليهم طيEا أبابيل، أي ق�ط�عEا ق,ط�عEا صفرا دون المام، وأرجلها حر، ومع

كل طائر ثلث أحجار، وجاءت فحلقت عليهم، وأرسلت تلك الحجار عليهم فهلكوا.
وقال ممد بن كعب: جاءوا بفيلي فأما ممود ف�ر%بض، وأما الخر ف�ش%ج6ع فح6ص,ب.

 وقال وهب بن م6ن%́به: كان معهم فيلة، فأما ممود -وهو فيل اللك-فربض، ليقتدي به بقية الفيلة،
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وكان فيها فيل ت%ش%ج)ع فحصب، فهربت بقية الفيلة.
 وقال عطاء بن ي%س%ار، وغيه: ليس كلهم أصابه العذاب ف الساعة الراهنة، بل منهم من هلك سريعEا،
 ومنهم من جعل يتساقط عضوEا عضوEا وهم هاربون، وكان أبرهة من يتساقط عضوEا عضوEا، حت مات

ببلد خثعم.
 قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق، ويهلكون على كل منهل وأصيب أبرهة ف جسده،

 وخرجوا به معهم يسقط أن4م6لة أن4م6لة، حت قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حت
انصدع صدره عن  قلبه فيما يزعمون.

 وذكر مقاتل بن سليمان: أن قريشEا أصابوا مال جزيل من أسلبم، وما كان معهم، وأن عبد الطلب
أصاب يومئذ من الذهب ما مل حفرة.

 وقال ابن إسحاق: وحدثن يعقوب بن ع6ت4ب%ة: أنه حدث  أن أول ما رؤيت ال�صبة وال!دري بأرض
العرب ذلك العام، وأنه أول ما رؤي به م%رائر الشجر ال�ر4مل، والنظل والع6شر، ذلك العام .

وهكذا روي عن عكرمة، من طريق جيد.
 قال ابن إسحاق: فلما بعث ال ممدا صلى ال عليه وسلم كان فيما ي%ع6د به على قريش من نع4مت%ه
 عليهم وفضله، ما ر%د) عنهم من أمر البشة، لبقاء أمرهم ومدتم، فقال: { أ�ل�م4 ت%ر% ك�ي4ف% ف�ع%ل� ر%بÀك

 ب,أ�ص4ح%اب, ال/ف,يل, أ�ل�م4 ي%ج4ع%ل/ ك�ي4د%ه6م4 ف,ي ت%ض4ل,يلc و%أ�ر4س%ل� ع%ل�ي4ه,م4 ط�ي4رEا أ�ب%اب,يل� ت%ر4م,يه,م4 ب,ح,ج%ار%ةc م,ن4 س,́جيل
 ف�ج%ع%ل�ه6م4 ك�ع%ص4فc م%أ/ك!ولc } { ليلف, ق!ر%ي4شc إ,يلف,ه,م4 ر,ح4ل�ة� ال́شت%اء, و%الص)ي4ف, ف�ل/ي%ع4ب6د6وا ر%ب) ه%ذ�ا ال/ب%ي4ت
 ال;ذ,ي أ�ط/ع%م%ه6م4 م,ن4 ج6وعc و%آم%ن%ه6م4 م,ن4 خ%و4فc } [سورة قريش] أي: لئل يغي شيئا من حالم الت كانوا

عليها، لا أراد ال بم من الي لو قبلوه.
 قال ابن هشام: البابيل الماعات، ول تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل، فأخبن يونس

 النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. قال: وذكر بعض الفسرين أنما كلمتان
 بالفارسية، جعلتهما العرب كلمة واحدة، وإنا هو سنج وجل يعن بالسنج: الجر، والل: الطي.

 يقول: الجارة من هذين النسي: الجر والطي. قال: والعصف6: ورق6 الزرع الذي ل ي6قضب،
واحدته عصفه. انتهى ما ذكره .

 وقد قال حاد بن سلمة: عن عاصم، عن زر، عن عبد ال -وأبو سلمة بن عبد الرحن-: { ط�ي4رEا أ�ب%اب,يل
} قال: الفرق .

 وقال ابن عباس، والضحاك: أبابيل يتبع بعضها بعضEا. وقال السن البصري، وقتادة: البابيل: الكثية.
 وقال ماهد: أبابيل: شت متتابعة متمعة. وقال ابن زيد: البابيل: الختلفة، تأت من هاهنا، ومن هاهنا،

أتتهم من كل مكان.
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 وقال الكسائي: سعت [النحويي يقولون: أبول مثل العجول. قال: وقد سعت]  بعض النحويي يقول:
واحد البابيل: إبيل.

 وقال ابن جرير: [حدثنا ابن الثن]  حدثن عبد العلى، حدثن داود، عن إسحاق بن عبد ال بن
الارث بن نوفل؛ أنه قال ف قوله: { و%أ�ر4س%ل� ع%ل�ي4ه,م4 ط�ي4رEا أ�ب%اب,يل� } هي: القاطيع، كالبل الؤبلة.

 وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيين، عن ابن عباس: { و%أ�ر4س%ل� ع%ل�ي4ه,م4 ط�ي4رEا
أ�ب%اب,يل� } قال: لا خراطيم كخراطيم الطي، وأكف كأكف الكلب.

 وحدثنا يعقوب، حدثنا هشيم، أخبنا حصي عن عكرمة ف قوله: { ط�ي4رEا أ�ب%اب,يل� } قال: كانت طيEا
خضرا خرجت من البحر، لا رءوس كرءوس السباع.

 وحدثنا ابن بشار، حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن العمش، عن أب سفيان، عن عبيد ابن عمي:
{ ط�ي4رEا أ�ب%اب,يل� } قال: هي طي سود برية، ف منقارها  وأظافيها الجارة.

وهذه أسانيد صحيحة.
وقال سعيد بن جبي: كانت طيEا خضرا لا مناقي صفر، تتلف عليهم.

 وعن ابن عباس، وماهد، وعطاء: كانت الطي البابيل مثل الت يقال لا عنقاء م6غ4رب. رواه عنهم ابن
أب حات.

 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو ز6ر4ع%ة، حدثنا عبد ال بن ممد بن أب شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن
 العمش، عن أب سفيان، عن عبيد بن عمي، قال: لا أراد ال أن يهلك أصحاب الفيل، بعث عليهم
 طيا أنشئت من البحر، أمثال الطاطيف. كل طي منها تمل ثلثة أحجار مزعة: حجرين ف رجليه

 وحجرا ف منقاره. قال: فجاءت حت صفت على رءوسهم، ث صاحت وألقت ما ف أرجلها ومناقيها،
 فما يقع حجر على رأس رجل إل خرج من دبره، ول يقع على شيء من جسده إل وخرج من الانب

الخر. وبعث ال ريا شديدة فضربت الجارة فزادتا شدة فأهلكوا جيعا.
 وقال السÀ́دي، عن عكرمة، عن ابن عباس: { ح,ج%ار%ةb م,ن4 س,́جيلc } قال: طي ف حجارة: "سنك

-وكل" وقد قدمنا بيان ذلك با أغن عن إعادته هاهنا.
 وقوله: { ف�ج%ع%ل�ه6م4 ك�ع%ص4فc م%أ/ك!ولc } قال سعيد بن جبي: يعن التب الذي تسميه العامة: هبور. وف

 رواية عن سعيد: ورق النطة. وعنه أيضا: العصف: التب. والأكول: القصيل يز للدواب. وكذلك
قال السن البصري.

وعن ابن عباس: العصف: القشرة الت على البة، كالغلف على النطة.
وقال ابن زيد: العصف: ورق الزرع، وورق البقل، إذا أكلته البهائم فراثته، فصار درينا  .

 والعن: أن ال، سبحانه وتعال، أهلكهم ودمرهم، وردهم بكيدهم وغيظهم ل ينالوا خيEا، وأهلك
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 عامتهم، ول يرجع منهم بي إل وهو جريح، كما جرى للكهم أبرهة، فإنه انصدع صدره عن قلبه
 يكسوم، ث من بعده حي وصل إل بلده صنعاء، وأخبهم با  جرى لم، ث مات. فملك بعده ابنه

 أخوه مسروق بن أبرهة ث خرج سيف بن ذي ي%ز%ن الميي إل كسرى فاستغاثه على البشة، فأنفذ
 معه من جيوشه فقاتلوا معه، فرد ال إليهم ملكهم، وما كان ف آبائهم من اللك، وجاءته وفود العرب

للتهنئة.
 وقد قال ممد بن إسحاق: حدثنا عبد ال بن أب بكر، عن عمرة بنت عبد الرحن بن أسعد بن زرارة،
 عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بكة أعميي م6ق/ع%د%ين، يستطعمان  ورواه الواقدي، عن
 عائشة مثله. ورواه أيضا عن أساء بنت أب بكر أنا قالت: كانا مقعدين يستطعمان الناس، عند إساف

ونائلة، حيث يذبح الشركون ذبائحهم.
قلت: كان اسم قائد الفيل: أنيسا.

 وقد ذكر الافظ أبو نعيم ف كتاب "دلئل النبوة" من طريق ابن وهب، عن ابن ل�ه,يعة عن عقيل بن
 خالد، عن عثمان بن الغية قصة أصحاب الفيل، ول يذكر أن أبرهة قدم من اليمن، وإنا بعث على

 اليش رجل يقال له: شر بن مفصود، وكان اليش عشرين ألفbا، وذكر أن الطي طرقتهم ليل
فأصبحوا صرعى.

 وهذا السياق غريب جدEا، وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيه. والصحيح أن أبرهة الشرم
 البشي قدم مكة كما دل على ذلك السياقات والشعار. وهكذا روى ابن ل�ه,يعة، عن السود، عن

 ع6ر4و%ة: أن أبرهة بعث السود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل، ول يذكر قدوم أبرهة نفسه،
والصحيح قدومه، ولعل ابن مقصود كان على مقدمة اليش، وال أعلم.

 ث ذكر ابن إسحاق شيئbا من أشعار العرب، فيما كان من قصة أصحاب الفيل، فمن ذلك شعر عبد ال
بن الزبعرى:

... كانت4 قديEا ل ي6ر%ام ح%ريها ...ت%ن%ك;ل!وا عن بطن م%ك;ة� إنا 
... إذ ل عزيز% من النام ي%ر6ومها ...ل ت6خل�ق ال́شعر%ى ليال ح6ر�مت4 

... فلسوف% ي6نب الاهلي عليمها ...سائل أمي% اليش عنها ما ر%أى? 
... بل ل يعش بعد الياب سقيمها ...ستون� ألفbا ل يؤوبوا أر%ضهم 

 وال· من فوق العباد ي6قيمها ...كانت4 با عاد~ وج6ر4ه6م قبلهم 
وقال أبو قيس بن السلت النصاري الري: 

... ش ، إذ كل ما ب%ع%ث!وه ر%ز%م4 ...ومن ص6ن4عه يوم فيل ال!ب6و 
... وقد ش%ر%موا أنفه فانرم ...ماجنهم تت أقرابه 
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... إذا ي%م)م6وه ق�ف�اه ك!ليم ...وقد جعلوا سوطه مغول 
... وقد باء بالظلم من كان ث; ...ف�سو)ل أدبر أدراجه 

... ي%ل!فه6م مث/ل� ل�ف6 القز6م ...فأرسل من فوقهم حاصبEا 
... و%ق�د ثأج6وا ك�ثؤاج الغ%ن%م ...تث على الص)ب أحبار6هم 

وقال أبو الصلت بن أب ربيعة الثقفي، ويروى لمية بن أب الصلت بن أب ربيعة:
... م%ا ي6م%اري فيهن) إل الكفور6 ...إن آيات ر%́بنا ب%اقيات~ 

 Óك!ل�مستبي~ حساب6ه م%ق/د6ور6 ...خ6ل,ق% الليل! والنهار6 ف ...
... بهاة ش6ع%اعها منشور6 ...ث; يلو الن)هار% رب~ رحيم~ 

... صار ي%ح4ب6و، كأنه معقور6 ...ح6ب,س% الفيل! بال!غم)س ح%ت)ى 
... من ظ�ه4ر ك�ب4ك�ب م%حد6ور6 ...لزمEا حلق!ه الران� كما ق!طæر 
... ملويث! ف ال!ر6وب ص6ق!ور6 ...ح%وله من م6ل!وك ك,ندة� أبطال! 

... ك!ل;هم ع%ظ/م6 ساقه م%ك/س6ور6 ...خ%ل;ف!وه ث ابذ�عر�وا ج%ميعEا، 
... له إل د,ين6 ال�ن,يف�ة بور6 ...ك!لÓ دين ي%وم% الق,ي%امة عند% الـ 

 وقد قدمنا ف تفسي "سورة الفتح" أن رسول ال صلى ال عليه وسلم لا أطل يوم الديبية على الثنية
 الت تبط به على قريش، بركت ناقته، فزجروها فأل;ت، فقالوا: خلت القصواء، أي: ح%ر%نت. فقال

 رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ما خلت القصواء، وما ذاك لا بلق، ولكن حبسها حابس الفيل" ث
 قال: "والذي نفسي بيده،ل يسألون اليوم خطة ي6ع%ظمون فيها ح6ر6مات ال، إل أجبتهم إليها". ث زجرها

فقامت. والديث من أفراد البخاري .
 وف الصحيحي أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال يوم فتح مكة: "إن ال حبس عن مكة الفيل،

 وس%ل;ط عليها رسوله والؤمني، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالمس، أل فليبلغ الشاهد
الغائب" . آخر تفسي سورة "الفيل".
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تفسي سورة ليلف قريش
وهي مكية.

 ذكر حديث غريب ف فضلها: قال البيهقي ف كتاب "اللفيات": حدثنا أبو عبد ال الافظ، حدثنا
 بكر بن ممد بن حدان الصيف برو، حدثنا أحد بن ع6ب%يد ال النرسي  حدثنا يعقوب بن ممد

 الزهري، حدثنا إبراهيم بن ممد بن ثابت بن شرحبيل، حدثن عثمان بن عبد ال [بن]  أب عتيق، عن
 سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبية، عن أبيه، عن جدته أم هانئ بنت أب طالب؛ أن رسول ال صلى
 ال عليه وسلم قال: "فضل ال قريشEا بسبع خلل: أن منهم  وأن النبوة فيهم، والجابة، والسقاية
 فيهم، وأن ال نصرهم على الفيل، وأنم عبدوا ال، عز وجل، عشر سني ل يعبده غيهم، وأن ال
 أنزل فيهم سورة من القرآن" ث تلها رسول ال: بسم ال الرحن الرحيم " ليلف, ق!ر%ي4شc إ,يلف,ه,م

. " cو%آم%ن%ه6م4 م,ن4 خ%و4ف cط/ع%م%ه6م4 م,ن4 ج6وع�ا ال/ب%ي4ت, ال;ذ,ي أ�ل/ي%ع4ب6د6وا ر%ب) ه%ذ�ال́شت%اء, و%الص)ي4ف, ف �ة�ر,ح4ل

بسم ال الرحن الرحيم
) cال́شت%اء, و%الص)ي4ف, (1{ ليلف, ق!ر%ي4ش �ة�ا ال/ب%ي4ت, (2) إ,يلف,ه,م4 ر,ح4ل�ل/ي%ع4ب6د6وا ر%ب) ه%ذ�3) ف( 

) cو%آم%ن%ه6م4 م,ن4 خ%و4ف cط/ع%م%ه6م4 م,ن4 ج6وع�4ال;ذ,ي أ{ (

 هذه السورة مفصولة عن الت قبلها ف الصحف المام، كتبوا بينهما سطر بسم ال الرحن الرحيم وإن
 كانت متعلقة با قبلها. كما صرح بذلك ممد بن إسحاق وعبد الرحن بن زيد بن أسلم؛ لن العن
 عندها: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله { ليلف, ق!ر%ي4شc } أي: لئتلفهم واجتماعهم ف بلدهم

آمني.
 وقيل: الراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة ف الشتاء إل اليمن، وف الصيف إل الشام ف التاجر
 وغي ذلك، ث يرجعون إل بلدهم آمني ف أسفارهم؛ لعظمتهم عند الناس، لكونم سكان حرم ال،

 فمن ع%ر%فهم احترمهم، بل من صوف إليهم وسار معهم أمن بم. هذا  حالم ف أسفارهم ورحلتهم ف
 شتائهم وصيفهم. وأما ف حال إقامتهم ف البلد، فكما قال ال: { أ�و%ل�م4 ي%ر%و4ا أ�ن)ا ج%ع%ل/ن%ا ح%ر%مEا آم,نEا

 ] ولذا قال: { ليلف, ق!ر%ي4شc } بدل من الول ومفسر67و%ي6ت%خ%ط;ف6 الن)اس6 م,ن4 ح%و4ل,ه,م4 } [العنكبوت:
له. ولذا قال: { إ,يلف,ه,م4 ر,ح4ل�ة� ال́شت%اء, و%الص)ي4ف, }

 وقال ابن جرير: الصواب أن "اللم" لم التعجب، كأنه يقول: اعجبوا ليلف قريش ونعمت عليهم ف
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ذلك. قال: وذلك لجاع السلمي على أنما سورتان منفصلتان مستقلتان.
 ث أرشدهم إل شكر هذه النعمة العظيمة فقال: { ف�ل/ي%ع4ب6د6وا ر%ب) ه%ذ�ا ال/ب%ي4ت, } أي: فليوحدوه بالعبادة،

 كما جعل لم حرما آمنا وبيتا مرما، كما قال تعال: { إ,ن)م%ا أ!م,ر4ت6 أ�ن/ أ�ع4ب6د% ر%ب) ه%ذ,ه, ال/ب%ل/د%ة, ال;ذ,ي
]91ح%ر)م%ه%ا و%ل�ه6 ك!لð ش%ي4ءc و%أ!م,ر4ت6 أ�ن/ أ�ك!ون� م,ن% ال/م6س4ل,م,ي% } [النمل:

 وقوله: { ال;ذ,ي أ�ط/ع%م%ه6م4 م,ن4 ج6وعc } أي: هو رب البيت، وهو " ال;ذ,ي أ�ط/ع%م%ه6م4 م,ن4 ج6وعc و%آم%ن%ه6م4 م,ن
 خ%و4فc " أي : تفضل عليهم بالمن والرخص فليفردوه بالعبادة وحده ل شريك له، ول يعبدوا من

 دونه صنمEا ول ندا ول وثنEا. ولذا من استجاب لذا المر ج%م%ع ال له بي أمن الدنيا وأمن الخرة،
 ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعال: { و%ض%ر%ب% الل;ه6 م%ث�ل ق�ر4ي%ةb ك�ان%ت4 آم,ن%ةb م6ط/م%ئ,ن)ةb ي%أ/ت,يه%ا ر,ز4ق!ه%ا ر%غ�دEا

 م,ن4 ك!لæ م%ك�انc ف�ك�ف�ر%ت4 ب,أ�ن4ع6م, الل;ه, ف�أ�ذ�اق�ه%ا الل;ه6 ل,ب%اس% ال/ج6وع, و%ال/خ%و4ف, ب,م%ا ك�ان6وا ي%ص4ن%ع6ون� و%ل�ق�د4 ج%اء"ه6م
]113-112ر%س6ول¿ م,ن4ه6م4 ف�ك�ذ;ب6وه6 ف�أ�خ%ذ�ه6م6 ال/ع%ذ�اب6 و%ه6م4 ظ�ال,م6ون� } [النحل:

 وقد قال ابن أب حات: حدثنا عبد ال بن عمرو الع%د%ن، حدثنا ق�ب,يصة، حدثنا سفيان، عن ليث، عن
 شهر بن حوشب، عن أساء بنت يزيد قالت: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: "ويل

أمكم، قريش، ليلف قريش"  ث قال:
 حدثنا أب، حدثنا الؤ%م)ل بن الفضل الران، حدثنا عيسى -يعن ابن يونس-عن ع6ب%يد ال ابن أب زياد،
 عن شهر بن حوشب، عن أسامة بن زيد قال: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: "ليلف
 قريش إيلفهم رحلة الشتاء والصيف. ويكم يا معشر قريش، اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم

من جوع وآمنكم من خوف".
 هكذا رأيته عن أسامة بن زيد، وصوابه عن أساء بنت يزيد بن السكن، أم سلمة النصارية، رضي ال

عنها  فلعله وقع غلط ف النسخة أو ف أصل الرواية، وال أعلم.
آخر تفسي سورة "ليلف قريش".

تفسي السورة الت يذكر فيها الاعون
وهي مكية.

بسم ال الرحن الرحيم
 ) و%ل ي%ح6ضÀ ع%ل�ى ط�ع%ام2) ف�ذ�ل,ك% ال;ذ,ي ي%د6عÀ ال/ي%ت,يم% (1{ أ�ر%أ�ي4ت% ال;ذ,ي ي6ك�ذæب6 ب,ال́دين, (

) ال;ذ,ين% ه6م4 ي6ر%اء·ون� (5) ال;ذ,ين% ه6م4 ع%ن4 ص%لت,ه,م4 س%اه6ون� (4) ف�و%ي4ل¿ ل,ل/م6ص%لæي% (3ال/م,س4ك,ي, (
) }7) و%ي%م4ن%ع6ون� ال/م%اع6ون� (6
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 يقول تعال: أرأيت -يا ممد-  الذي يكذب بالدين؟ وهو: العاد والزاء والثواب، { ف�ذ�ل,ك% ال;ذ,ي
 ي%د6عÀ ال/ي%ت,يم% } أي: هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه، ول يطعمه ول يسن إليه، { و%ل ي%ح6ضÀ ع%ل�ى
 ط�ع%ام, ال/م,س4ك,ي, } كما قال تعال: { ك�ل ب%ل ل ت6ك/ر,م6ون� ال/ي%ت,يم% و%ل ت%ح%اضÀون� ع%ل�ى ط�ع%ام, ال/م,س4ك,ي, }

] يعن: الفقي الذي ل شيء له يقوم بأوده وكفايته.18 ، 17[الفجر: 
 ث قال: { ف�و%ي4ل¿ ل,ل/م6ص%لæي% ال;ذ,ين% ه6م4 ع%ن4 ص%لت,ه,م4 س%اه6ون� } قال ابن عباس، وغيه: يعن النافقي، الذين

يصلون ف العلنية ول يصلون ف السر.
 ولذا قال: { ل,ل/م6ص%لæي% } أي: الذين هم من أهل الصلة وقد التزموا با، ث هم عنها ساهون، إما عن

 فعلها بالكلية، كما قاله ابن عباس، وإما عن فعلها ف الوقت القدر لا شرعا، فيخرجها عن وقتها
بالكلية، كما قاله مسروق، وأبو الضحى.

وقال عطاء بن دينار: والمد ل الذي قال: { ع%ن4 ص%لت,ه,م4 س%اه6ون� } ول يقل: ف صلتم ساهون.
 وإما عن وقتها الول فيؤخرونا إل آخره دائما أو غالبا. وإما عن أدائها بأركانا وشروطها على الوجه
 الأمور به. وإما عن الشوع فيها والتدبر لعانيها، فاللفظ يشمل هذا كله، ولكن من اتصف بشيء من
 ذلك قسط من هذه الية. ومن اتصف بميع ذلك، فقد ت نصيبه منها، وكمل له النفاق العملي. كما

 ثبت ف الصحيحي أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "تلك صلة النافق، تلك صلة النافق،
 تلك صلة النافق، يلس ي%ر4ق!ب الشمس، حت إذا كانت بي قرن الشيطان قام فنقر أربعا ل يذكر ال

 فيها إل قليل"  فهذا آخر صلة العصر الت هي الوسطى، كما ثبت به النص إل آخر وقتها، وهو وقت
 كراهة، ث قام إليها فنقرها نقر الغراب، ل يطمئن ول خشع فيها أيضا؛ ولذا قال: "ل يذكر ال فيها إل

 ال، فهو إذbا ل يصل بالكلية. قال قليل ". ولعله إنا حله على القيام إليها مراءاة الناس، ل ابتغاء وجه
 تعال: { إ,ن; ال/م6ن%اف,ق,ي% ي6خ%اد,ع6ون� الل;ه% و%ه6و% خ%اد,ع6ه6م4 و%إ,ذ�ا ق�ام6وا إ,ل�ى الص)لة, ق�ام6وا ك!س%ال�ى ي6ر%اء·ون� الن)اس

] . وقال هاهنا: { ال;ذ,ين% ه6م4 ي6ر%اء·ون� }142و%ل ي%ذ/ك!ر6ون� الل;ه% إ,ل ق�ل,يل } [النساء: 
 وقال الطبان: حدثنا يي بن عبد ال بن عبدويه  البغدادي، حدثن أب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء،

 عن يونس، عن السن، عن ابن عباس، عن النب صلى ال عليه وسلم قال: "إن ف جهنم لواديا
 تستعيذ جهنم من ذلك الوادي ف كل يوم أربعمائة مرة، أعد ذلك الوادي للمرائي من أمة ممد:

لامل كتاب ال. وللمصدق ف غي ذات ال، وللحاج إل بيت ال، وللخارج ف سبيل ال".
 وقال المام أحد: حدثنا أبو ن6ع%يم، حدثنا العمش، عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوسا عند أب عبيدة
 فذكروا الرياء، فقال رجل يكن بأب يزيد: سعت عبد ال بن عمرو يقول : قال رسول ال صلى ال

عليه وسلم: "من س%م)ع الناس بعمله، س%م)ع ال به سامع% خلقه، وح%ق;ره وص%غ)ره".
 ورواه أيضا عن غ!ن4د%ر ويي القطان، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن رجل، عن عبد ال ابن عمرو،
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عن النب صلى ال عليه وسلم، فذكره. 
 وما يتعلق بقوله تعال: { ال;ذ,ين% ه6م4 ي6ر%اء·ون� } أن من عمل عمل ل فاطلع عليه الناس، فأعجبه ذلك،

 أن هذا ل يعد رياء، والدليل على ذلك ما رواه الافظ أبو يعلى الوصلي ف مسنده: حدثنا هارون بن
 معروف، حدثنا ملد بن يزيد، حدثنا سعيد بن بشي، حدثنا العمش، عن أب صال، عن أب هريرة

 قال: كنت أصلي، فدخل علي رجل، فأعجبن ذلك، فذكرته لرسول ال صلى ال عليه وسلم، فقال:
"كتب لك أجران: أجر السر، وأجر العلنية".

قال أبو علي هارون بن معروف: بلغن أن ابن البارك قال: نعم الديث! للمرائي.
 وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وسعيد بن بشي متوسط، وروايته عن العمش عزيزة وقد رواه

غيه عنه.
 قال أبو يعلى أيضا: حدثنا ممد بن الثن بن موسى، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو س,نان، عن حبيب بن

 أب ثابت، عن أب صال، عن أب هريرة قال: قال رجل: يا رسول ال، الرجل يعمل العمل ي%س6رÀه، فإذا
وأجر العلنية". اطðلع% عليه أعجبه. قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "له أجران: أجر السر

 وقد رواه الترمذي عن ممد بن الثن، وابن ماجة عن ب6ن4د%ار، كلها عن أب داود الطيالسي عن أب
 سنان الشيبان  - واسه: ضرار بن مرة. ث قال الترمذي: غريب، وقد رواه العمش وغيه. عن

حبيب عن [النب صلى ال عليه وسلم]  مرسل.
 وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثن أبو ك!ر%ي4ب، حدثنا معاوية بن هشام، عن شيبان النحوي عن جابر
 العفي، حدثن رجل، عن أب برزة السلمي قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم لا نزلت هذه

 الية: { ال;ذ,ين% ه6م4 ع%ن4 ص%لت,ه,م4 س%اه6ون� } قال: "ال أكب، هذا خي لكم من أن لو أعطي كل رجل
منكم مثل جيع الدنيا، هو الذي إن صلى ل ي%ر4ج6 خي صلته، وإن تركها ل يف ربه".

فيه جابر العفي، وهو ضعيف، وشيخه مبهم ل ي6س%م، وال أعلم.
 وقال ابن جرير أيضا: حدثن زكريا بن أبان الصري، حدثنا عمرو بن طارق، حدثنا ع,ك/رم,ة بن

 إبراهيم، حدثن عبد اللك بن عمي عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أب وقاص قال: سألت رسول
 ال صلى ال عليه وسلم عن: { ال;ذ,ين% ه6م4 ع%ن4 ص%لت,ه,م4 س%اه6ون� } قال: "هم الذين يؤخرون الصلة عن

وقتها".
 وتأخي الصلة عن وقتها يتمل تركها بالكلية، أو صلتا بعد وقتها شرعا، أو تأخيها عن أول الوقت

[سهوا حت ضاع]  الوقت.
 وكذا رواه الافظ أبو يعلى عن شيبان بن ف�رÀوخ، عن عكرمة بن إبراهيم، به. ث رواه عن أب الربيع،

 عن جابر، عن عاصم، عن مصعب، عن أبيه موقوفbا  وهذا أصح إسنادEا، وقد ضعف البيهقي رفعه،
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وصحح وقفه، وكذلك الاكم.
 وقوله: { و%ي%م4ن%ع6ون� ال/م%اع6ون� } أي: ل أحسنوا عبادة ربم، ول أحسنوا إل خلقه حت ول بإعارة ما

 ينتفع به ويستعان به، مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلء لنع الزكاة وأنواع الق!ر6بات أول وأول. وقد
 قال ابن أب نيح عن ماهد: قال علي: الاعون: الزكاة. وكذا رواه السدي، عن أب صال، عن علي.

 وكذا روي من غي وجه عن ابن عمر. وبه يقول ممد بن النفية، وسعيد بن جبي، وع,ك/ر,مة، وماهد،
وعطاء، وعطية العوف، والزهري، والسن، وقتادة، والضحاك، وابن زيد.

وقال السن البصري: إن صلى راءى، وإن فاتته ل يأس عليها، وينع زكاة ماله وف لفظ: صدقة ماله.
وقال زيد بن أسلم: هم النافقون ظهرت الصلة فصلوها، وض%من%ت الزكاة فمنعوها.

 وقال العمش وشعبة، عن الكم، عن يي بن الزار: أن أبا العبيدين سأل عبد ال بن مسعود عن
الاعون، فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس، والقدر، [والدلو].

 [وقال السعودي، عن سلمة بن ك!ه%ي4ل، عن أب الع6ب%يدين: أنه س6ئ,ل ابن6 مسعود عن الاعون، فقال: هو
ما يتعاطاه الناس بينهم، من الفأس والقدر]  والدلو، وأشباه ذلك.

 وقال ابن جرير: حدثن ممد بن عبيد الارب، حدثنا أبو الحوص، عن أب إسحاق، عن أب الع6ب%يدين
 وسعد بن عياض، عن عبد ال قال: كنا أصحاب رسول ال  صلى ال عليه وسلم نتحدث أن الاعون

الدلو، والفأس، والقدر، ل يستغن عنهن.
 وحدثنا خلد بن أسلم، أخبنا النضر بن ش6م%ي4ل، أخبنا شعبة، عن أب إسحاق قال: سعت سعد بن

عياض يدث عن أصحاب النب صلى ال عليه وسلم مثله. 
 وقال العمش، عن إبراهيم، عن الارث بن سويد، عن عبد ال أنه سئل عن الاعون، فقال: ما يتعاوره

الناس بينهم: الفأس والدلو وشبهه.
 وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي الفلس، حدثنا أبو داود -هو الطيالسي-حدثنا أبو ع%وان%ة، عن

 عاصم بن ب%ه4د%لة، عن أب وائل، عن عبد ال قال: كنا مع نبينا صلى ال عليه وسلم ونن نقول:
الاعون: منع الدلو وأشباه ذلك. 

 وقد رواه أبو داود والنسائي، عن قتيبة، عن أب عوانة بإسناده، نوه  ولفظ النسائي عن عبد ال قال:
كل معروف صدقة، وكنا نعد الاعون على عهد رسول ال صلى ال عليه وسلم عاري)ة الدلو والقدر.

 وقال ابن أب حات: حدثنا أب، حدثنا عفان، حدثنا حاد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن عبد ال
قال: الاعون: الع%واري: القدر، واليزان، والدلو.

 وقال ابن أب نيح، عن ماهد، عن ابن عباس: { و%ي%م4ن%ع6ون� ال/م%اع6ون� } يعن: متاع البيت. وكذا قال
ماهد وإبراهيم الن)خعي، وسعيد بن جبي، وأبو مالك، وغي واحد: إنا العاري)ة للمتعة.
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وقال ليث بن أب سليم، عن ماهد  عن ابن عباس: { و%ي%م4ن%ع6ون� ال/م%اع6ون� } قال: ل يئ أهلها بعد.
 وقال العوف عن ابن عباس: { و%ي%م4ن%ع6ون� ال/م%اع6ون� } قال: اختلف الناس ف ذلك، فمنهم من قال: ينعون

 الزكاة. ومنهم من قال: ينعون الطاعة. ومنهم من قال: ينعون العارية. رواه ابن جرير. ث روي عن
 يعقوب بن إبراهيم، عن ابن ع6ل�ي%ة، عن ليث بن أب سليم، عن أب إسحاق، عن الارث، عن علي:

الاعون: منع الناس الفأس، والقدر، والدلو.
وقال عكرمة: رأس الاعون زكاة الال، وأدناه.

النخل والدلو، والبرة. رواه ابن أب حات.
 وهذا الذي قاله عكرمة حسن؛ فإنه يشمل القوال كلها، وترجع كلها إل شيء واحد. وهو ترك

 العاونة بال أو منفعة. ولذا قال ممد بن كعب: { و%ي%م4ن%ع6ون� ال/م%اع6ون� } قال: العروف. ولذا جاء ف
الديث: " كل معروف صدقة".

 وقال ابن أب حات: حدثنا أبو سعيد الشج، حدثنا وكيع، عن ابن أب ذئب، عن الزهري: { و%ي%م4ن%ع6ون
ال/م%اع6ون� } قال: بلسان قريش: الال.

وروى هاهنا حديثا غريبا عجيبا ف إسناده ومتنه فقال:
 حدثنا أب، وأبو ز6ر4ع%ة قال حدثنا قيس ابن حفص الدارمي، حدثنا دلم بن دهثم العجلي، حدثنا عائذ
 بن ربيعة الن%ميي، حدثن قرة بن دعموص النميي: أنم وفدوا على رسول ال صلى ال عليه وسلم
 فقالوا: يا رسول ال، ما تعهد إلينا؟ قال: "ل تنعون الاعون". قالوا: يا رسول ال، وما الاعون؟ قال:
 "ف ال�ج%ر، وف الديدة، وف الاء". قالوا: فأي حديدة؟ قال: "قدوركم النحاس، وحديد الفأس الذي

تتهنون به". قالوا: وما الجر؟ قال: "قدوركم الجارة".
غريب جدا، ورفعه منكر، وف إسناده من ل يعرف، وال أعلم.

 وقد ذكر ابن6 الثي ف الصحابة ترجة "علي النميي"، فقال: روى ابن قانع بسنده إل عائذ ابن ربيعة
 بن قيس النميي، عن علي بن فلن النميي: سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول: "السلم

 أخو السلم. إذا لقيه ح%ي)اه بالسلم، ويرد عليه ما هو خي منه، ل ينع الاعون". قلت: يا رسول ال، ما
الاعون؟ قال: "ال�ج%ر، والديد، وأشباه ذلك".

آخر تفسي سورة "الاعون".
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تفسي سورة الكوثر
وهي مدنية ، وقيل : مكية.

بسم ال الرحن الرحيم
) }3) إ,ن; ش%ان,ئ�ك% ه6و% الب4ت%ر6 (2) ف�ص%لæ ل,ر%́بك% و%ان4ح%ر4 (1{ إ,ن)ا أ�ع4ط�ي4ن%اك% ال/ك�و4ث�ر% (

 قال المام أحد: حدثنا ممد بن فضيل، عن الختار بن ف!ل/ف!ل، عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول ال
 صلى ال عليه وسلم إغفاءة، فرفع رأسه مبتسما، إما قال لم وإما قالوا له: ل ضحكت؟ فقال رسول
 ال صلى ال عليه وسلم: "إنه أنزلت علي) آنفا سورة". فقرأ: بسم ال الرحن الرحيم { إ,ن)ا أ�ع4ط�ي4ن%اك

 ال/ك�و4ث�ر% } حت ختمها، قال: "هل تدرون ما الكوثر؟ "، قالوا: ال ورسوله أعلم. قال: "هو نر أعطانيه
 رب، عز وجل، ف النة، عليه خي كثي، ترد6 عليه أمت يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، ي6خ4ت%ل�ج العبد

منهم فأقول: يا رب، إنه من أمت. فيقال: إنك ل تدري ما أحدثوا بعدك".
هكذا رواه المام أحد بذا السناد الثلثي، وهذا السياق.

 وقد ورد ف صفة الوض يوم القيامة أنه ي%ش4خ%ب فيه ميزابان من السماء عن نر الكوثر، وأن عليه آنية
 عدد% نوم السماء. وقد روى هذا الديث مسلم وأبو داود والنسائي، من طريق ممد بن فضيل،

 وعلي بن م6س4ه,ر، كلها عن الختار بن ف!ل/ف!ل، عن أنس. ولفظ مسلم قال: "بينا رسول ال صلى ال
 عليه وسلم بي أظهرنا ف السجد، إذ أغفى إغفاءة ث رفع رأسه مبتسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول
 ال؟ قال: "أنزلت علي آنفا سورة"، فقرأ: بسم ال الرحن الرحيم { إ,ن)ا أ�ع4ط�ي4ن%اك% ال/ك�و4ث�ر% ف�ص%لæ ل,ر%́بك

 و%ان4ح%ر4 إ,ن; ش%ان,ئ�ك% ه6و% الب4ت%ر6 } ث قال: "أتدرون ما الكوثر؟" قلنا: ال ورسوله أعلم. قال: "فإنه نر
 و%ع%دنيه رب، عز وجل، عليه خي كثي، هو حوض ت%ر,د6 عليه أمت يوم القيامة، آنيته عدد النجوم

ف�يختلج6 العبد منهم، فأقول: رب إنه من أمت. فيقول: إنك ل تدري ما أحدث بعدك".
 وقد استدل به كثي من القراء على أن هذه السورة مدنية، وكثي من الفقهاء على أن البسملة من

السورة، وأنا منلة معها.
 فأما قوله تعال: { إ,ن)ا أ�ع4ط�ي4ن%اك% ال/ك�و4ث�ر% } فقد تقدم ف هذا الديث أنه نر ف النة. وقد رواه المام

 عن أنس أنه قرأ هذه أحد من طريق أخرى، عن أنس فقال: حدثنا عفان، حدثنا حاد، أخبنا ثابت،
 الية  { إ,ن)ا أ�ع4ط�ي4ن%اك% ال/ك�و4ث�ر% } قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "أعطيت6 الكوثر، فإذا هو نر
 يري، ول ي6شق شقbا، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي ف تربته، فإذا مسكه ذ�ف�رة، وإذا حصاه
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اللؤلؤ"
 وقال المام أحد أيضا: حدثنا ممد بن أب عدي، عن حيد، عن أنس قال: قال رسول ال صلى ال

 عليه وسلم: "دخلت النة فإذا أنا بنهر، حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إل ما يري فيه الاء، فإذا
مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبيل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه ال، عز وجل".

 ورواه البخاري ف صحيحه، ومسلم، من حديث شيبان بن عبد الرحن، عن قتادة، عن أنس بن مالك
 قال: لا ع6رج% بالنب صلى ال عليه وسلم إل السماء قال: "أتيت6 على نر حافتاه قباب اللؤلؤ الوف

فقلت: ما هذا يا جبيل؟ قال: هذا الكوثر". وهذا لفظ البخاري  رحه ال.
 وقال ابن جرير: حدثنا الربيع، أخبنا ابن وهب، عن سليمان بن هلل، عن شريك بن أب نر، قال:

 سعت أنس بن مالك يدثنا قال: لا أسري برسول ال صلى ال عليه وسلم، مضى به جبيل ف
 السماء الدنيا، فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب ي6شم% ت6ر%ابه، فإذا هو مسك. قال: "يا

جبيل، ما هذا النهر؟ قال: هو الكوثر الذي خ%ب%أ لك ربك". 
 وقد تقدم [ف]  حديث السراء ف سورة "سبحان"، من طريق شريك عن أنس [عن النب صلى ال

عليه وسلم]  وهو مرج ف الصحيحي.
 وقال سعيد، عن قتادة، عن أنس: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "بينا أنا أسي ف النة إذ
 عرض ل نر، حافتاه قباب اللؤلؤ م6ج%وف، فقال اللك الذي معه: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي

 أعطاك ال. وضرب بيده إل أرضه، فأخرج من طينه السك"  وكذا رواه سليمان بن ط,ر4خان، ومعمر
وه%م%ام وغيهم، عن قتادة، به.

 وقال ابن جرير: حدثنا أحد بن أب س6ر%يج  حدثنا أبو أيوب العباسي، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثن
 ال صلى ال عليه وسلم رسول ممد بن عبد ال، ابن أخي ابن شهاب، عن أبيه، عن أنس قال: س6ئل

 عن الكوثر، فقال: "هو نر أعطانيه ال ف النة، ترابه مسك، [ماؤه] أبيض من اللب، وأحلى من
 العسل، ترده طي أعناقها مثل أعناق ال!ز6ر". فقال أبو بكر: يا رسول ال، إنا لناعمة؟ قال: "أكلها

أنعم منها". 
 وقال أحد: حدثنا أبو سلمة الزاعي، حدثنا الليث، عن يزيد بن الاد، عن عبد الوهاب، عن عبد ال

 بن مسلم بن شهاب، عن أنس، أن رجل قال: يا رسول ال، ما الكوثر؟ قال: "نر ف النة أعطانيه
 رب، لو أشد بياضEا من اللب، وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الزر". قال عمر: يا رسول

ال، إنا لناعمة؟ قال: "أكلها أنعم منها يا عمر". 
 رواه  ابن جرير، من حديث الزهري، عن أخيه عبد ال، عن أنس: أنه سأل رسول ال صلى ال عليه

وسلم عن الكوثر، فذكر مثله سواء. 
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 وقال البخاري: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي، حدثنا إسرائيل، عن أب إسحاق، عن أب عبيدة، عن
 عائشة قال: سألتها عن قوله تعال: { إ,ن)ا أ�ع4ط�ي4ن%اك% ال/ك�و4ث�ر% } قالت: نر [عظيم] أعطيه نبيكم صلى ال

عليه وسلم، شاطئاه عليه در موف، آنيته كعدد النجوم. 
ث قال البخاري: رواه زكريا وأبو الحوص ومطرف، عن أب إسحاق.

ورواه أحد والنسائي، من طريق م6طر�ف، به. 
 وقال ابن جرير: حدثنا أبو ك!ر%يب، حدثنا و%ك,يع، عن سفيان، وإسرائيل، عن أب إسحاق، عن أب

 عبيدة، عن عائشة قالت: الكوثر نر ف النة، شاطئاه در م6ج%وف. وقال إسرائيل: نر ف النة عليه من
النية عدد نوم السماء.

 وحدثنا ابن ح6م%يد، حدثنا يعقوب الق!مي عن حفص بن حيد، عن ش%م,ر بن عطية، عن شقيق  أو
 مسروق قال: قلت لعائشة: يا أم الؤمني، حدثين عن الكوثر. قالت: نر ف بطنان النة. قلت: وما

بطنان النة؟ قالت: وسطها، حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت، ترابه السك، وحصاؤه اللؤلؤ والياقوت.
 قالت: من أحبشة وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، عن أب جعفر الرازي، عن ابن أب نيح، عن عائ

أن يسمع خرير الكوثر، ف�ل/ي%جعل أصبعيه ف أذنيه.
 وهذا منقطع بي ابن أب نيح وعائشة، وف بعض الروايات: "عن رجل، عنها". ومعن هذا أنه يسمع

نظي ذلك، ل أنه يسمعه نفسه، وال أعلم.
 قال السهيلي: ورواه الدارقطن مرفوعا، من طريق مالك بن م,غ4و%ل  عن الشعب، عن مسروق، عن

عائشة، عن النب صلى ال عليه وسلم. 
 ث قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ه6ش%يم، أخبنا أبو بشر، عن سعيد بن جبي، عن ابن
 عباس أنه قال ف الكوثر: هو الي الذي أعطاه ال إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبي: فإن ناسEا

ي%ز4ع6مون أنه نر ف النة؟ فقال سعيد: النهر الذي ف النة من الي الذي أعطاه ال إياه. 
 ورواه أيضا من حديث هشيم، عن أب بشر وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس

قال: الكوثر: الي الكثي. 
[وقال الثوري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس قال: الكوثر: الي الكثي]. 
 وهذا التفسي يعم النهر وغيه؛ لن الكوثر من الكثرة، وهو الي الكثي، ومن ذلك النهر كما قال ابن

 عباس، وعكرمة، وسعيد بن جبي، وماهد، ومارب بن د,ث�ار، والسن بن أب السن البصري. حت
قال ماهد: هو الي الكثي ف الدنيا والخرة.

وقال عكرمة: هو النبوة والقرآن، وثواب الخرة.
وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا، فقال ابن جرير:
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 حدثنا أبو ك!ر%يب، حدثنا عمر بن عبيد، عن عطاء، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس قال: الكوثر: نر
ف النة، حافتاه ذهب وفضة، يري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل.

وروى العوف، عن ابن عباس، نو ذلك.
 وقال ابن جرير: حدثن يعقوب، حدثنا هشيم، أخبنا عطاء بن السائب، عن مارب بن د,ثار، عن ابن

 والياقوت، ماؤه أشد بياضا من عمر أنه قال: الكوثر نر ف النة، حافتاه ذهب وفضة، يري على الدر
اللب، وأحلى من العسل.

 وكذا رواه الترمذي عن ابن حيد، عن جرير، عن عطاء بن السائب، به مثله موقوفا. وقد روي مرفوعا
فقال المام أحد:

  وقال عطاء [بن السائب] عن مارب بن د,ثار، عن ابن عمر...حدثنا علي بن حفص، حدثنا ورقاء قال
 قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "الكوثر نر ف النة حافتاه من ذهب، والاء يري على

اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضا من اللب، وأحلى من العسل".
 وهكذا رواه الترمذي، وابن ماجة، وابن أب حات، وابن جرير، من طريق ممد بن فضيل، عن عطاء بن

السائب، به مرفوعا وقال الترمذي: حسن صحيح.
 وقال ابن جرير: حدثن يعقوب، حدثنا ابن ع6لي)ة، أخبنا عطاء بن السائب قال: قال ل مارب بن دثار:

 ما قال سعيد بن جبي ف الكوثر؟ قلت: ح%دث�نا عن ابن عباس أنه قال: هو الي الكثي. فقال: صدق،
 وال إنه للخي الكثي. ولكن حدثنا ابن عمر قال: لا نزلت: { إ,ن)ا أ�ع4ط�ي4ن%اك% ال/ك�و4ث�ر% } قال رسول ال

)4صلى ال عليه وسلم: "الكوثر نر ف النة، حافتاه من ذهب، يري على الدر والياقوت". (
 وقال ابن جرير: حدثن ابن البقي، حدثنا ابن أب مري، حدثنا ممد بن جعفر بن أب كثي، أخبن

 ح%ر%ام بن عثمان، عن عبد الرحن العرج، عن أسامة بن زيد: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم أتى
 حزة بن عبد الطلب يوما فلم يده، فسأل امرأته عنه -وكانت من بن النجار-فقالت: خرج يا نب ال
 آنفا عامدEا نوك، فأظنه أخطأك ف بعض أزقة بن النجار، أول تدخل! يا رسول ال؟ فدخل، فقدمت إليه

 حيسا، فأكل منه، فقالت: يا رسول ال، هنيئا لك ومريئا، لقد جئت% وأنا أريد أن آتيك فأه4نيك
 وأم4ريك؛ أخبن أبو عمارة أنك أعطيت نرا ف النة يدعى الكوثر. فقال: "أجل، وعرضه -يعن

أرضه-ياقوت ومرجان، وزبرجد ولؤلؤ". 
 ح%ر%ام بن عثمان ضعيف. ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا، بل قد تواتر من طريق تفيد

القطع عند كثي من أئمة الديث، وكذلك أحاديث الوض [ولنذكرها هاهنا].
 وهكذا ر6وي عن أنس، وأب العالية، وماهد، وغي واحدc من السلف: أن الكوثر: نر ف النة. وقال

عطاء: هو حوض ف النة.
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وقوله: { ف�ص%لæ ل,ر%́بك% و%ان4ح%ر4 } أي: كما أعطيناك الي الكثي ف الدنيا والخرة، ومن ذلك
 النهر6 الذي تقدم صفته -فأخلص لربك صلتك الكتوبة والنافلة ون%ح4ر%ك، فاعبده وحده ل شريك له،

 وانر على اسه وحده ل شريك له. كما قال تعال: { ق!ل/ إ,ن; ص%لت,ي و%ن6س6ك,ي و%م%ح4ي%اي% و%م%م%ات,ي ل,ل;ه, ر%ب
 ] قال ابن عباس،163 ، 162ال/ع%ال�م,ي% ل ش%ر,يك% ل�ه6 و%ب,ذ�ل,ك% أ!م,ر4ت6 و%أ�ن%ا أ�و)ل! ال/م6س4ل,م,ي% } [النعام: 

 وعطاء، وماهد، وعكرمة، والسن: يعن بذلك نر الب6د4ن ونوها. وكذا قال قتادة، وممد بن كعب
 القرظي، والضحاك، والربيع، وعطاء الراسان، والكم، وإساعيل  بن أب خالد، وغي واحد من

 السلف. وهذا بلف ما كان الشركون عليه من السجود لغي ال، والذبح على غي اسه، كما قال
].121تعال: { و%ل ت%أ/ك!ل!وا م,م)ا ل�م4 ي6ذ/ك�ر, اس4م6 الل;ه, ع%ل�ي4ه, و%إ,ن)ه6 ل�ف,س4ق~ } الية [النعام:

 وقيل: الراد بقوله: { و%ان4ح%ر4 } وضع اليد اليمن على اليسرى تت النحر. يروى هذا عن علي، ول
يصح. وعن الشعب مثله.

وعن أب جعفر الباقر: { و%ان4ح%ر4 } يعن: ارفع اليدين عند افتتاح الصلة.
وقيل: { و%ان4ح%ر4 } أي: استقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه القوال الثلثة ابن جرير.

 وقد روى ابن أب حات هاهنا حديثا منكرا جدا فقال: حدثنا وهب بن إبراهيم الفامي  -سنة خس
 وخسي ومائتي-حدثنا إسرائيل بن حات الروزي، حدثنا مقاتل بن حيان، عن الصبغ بن نباتة، عن

 علي بن أب طالب قال: لا نزلت هذه السورة على النب صلى ال عليه وسلم: { إ,ن)ا أ�ع4ط�ي4ن%اك% ال/ك�و4ث�ر
 ف�ص%لæ ل,ر%́بك% و%ان4ح%ر4 } قال رسول ال: "يا جبيل، ما هذه النحية الت أمرن با رب؟ " فقال: ليست

 بنحية، ولكنه يأمرك إذا ترمت للصلة، ارفع يديك إذا كبت وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من
 الركوع، وإذا سجدت، فإنا صلتنا وصلة اللئكة الذين ف السموات السبع، وإن لكل شيء زينة،

وزينة الصلة رفع اليدين عند كل تكبية.
وهكذا  رواه الاكم ف الستدرك، من حديث إسرائيل بن حات، به.

 وعن عطاء الراسان: { و%ان4ح%ر4 } أي: ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل، وأبرز نرك، يعن به
العتدال. رواه ابن أب حات.

 [كل هذه القوال غريبة جدا]  والصحيح القول الول، أن الراد بالنحر ذبح الناسك؛ ولذا كان
 رسول ال صلى ال عليه وسلم يصلي العيد  ث ينحر نسكه ويقول: "من صلى صلتنا، ونسك نسكنا،

 ال،رسول فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلة فل نسك له". فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا 
 إن ن%سكت6 شات قبل الصلة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: "شاتك شاة لم". قال:

فإن عندي عناقا هي أحب إل; من شاتي، أفتجزئ عن؟ قال: "تزئك، ول تزئ أحدا بعدك". 
 قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال: معن ذلك: فاجعل صلتك كلها لربك خالصا دون

30www.muchlisin.co.ccتفسي ابن كثي – جز  



 ما سواه من النداد واللة وكذلك نرك اجعله له دون الوثان؛ شكرEا له على ما أعطاك من الكرامة
والي، الذي ل ك,ف�اء له، وخصك به.

وهذا الذي قاله ف غاية السن، وقد سبقه إل هذا العن: ممد بن كعب القرظي، وعطاء.
 وقوله: { إ,ن; ش%ان,ئ�ك% ه6و% الب4ت%ر6 } أي: إن مبغضك -يا ممد-ومبغض ما جئت به من الدى والق

والبهان الساطع والنور البي، هو البتر القل الذل النقطع ذك/ر6ه.
قال ابن عباس، وماهد، وسعيد بن جبي، وقتادة: نزلت ف العاص بن وائل.

 وقال ممد بن إسحاق، عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول ال صلى ال
عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر ل عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل ال هذه السورة.

وقال ش%م,ر بن عطية: نزلت ف عقبة بن أب م6ع%يط.
وقال ابن عباس أيضا، وعكرمة: نزلت ف كعب بن الشرف وجاعة من كفار قريش.

 وقال البزار: حدثنا زياد بن يي ال�س)ان، حدثنا بن أب عدي، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس
 قال: قدم كعب بن الشرف مكة فقالت له قريش: أنت سيدهم أل ترى إل هذا ال!ص%ن4ب  النبتر من
 قومه يزعم أنه خي منا، ونن أهل الجيج، وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال: أنتم خي منه. قال:

فنلت: { إ,ن; ش%ان,ئ�ك% ه6و% الب4ت%ر6 }
هكذا رواه البزار  وهو إسناد صحيح.

 وعن  عطاء: نزلت ف أب لب، وذلك حي مات ابن رسول ال صلى ال عليه وسلم فذهب أبو لب
إل الشركي وقال: ب6ت,ر% ممد الليلة. فأنزل ال ف ذلك: { إ,ن; ش%ان,ئ�ك% ه6و% الب4ت%ر6 }

 وعن ابن عباس: نزلت ف أب جهل. وعنه: { إ,ن; ش%ان,ئ�ك% } يعن: عدوك. وهذا ي%ع6مÀ جيع% من اتصف
بذلك من ذكر، وغيهم. 

 وقال عكرمة: البتر: الفرد. وقال السÀ́دي: كانوا إذا مات ذكور6 الرجل قالوا: ب6تر. فلما مات أبناء
رسول ال صلى ال عليه وسلم قالوا: بتر ممد. فأنزل ال: { إ,ن; ش%ان,ئ�ك% ه6و% الب4ت%ر6 }

 وهذا يرجع إل ما قلناه من أن البتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهوا لهلهم أنه إذا مات بنوه
 ينقطع ذكره، وحاشا وكل بل قد أبقى ال ذكره على رءوس الشهاد، وأوجب شرعه على رقاب

العباد، مستمرا على دوام الباد، إل يوم الشر والعاد صلوات ال وسلمه عليه دائما إل يوم التناد.
آخر تفسي سورة "الكوثر"، ول المد والنة.

30www.muchlisin.co.ccتفسي ابن كثي – جز  



تفسي سورة قل يا أيها الكافرون
وهي مكية

 ثبت ف صحيح مسلم، عن جابر: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قرأ بذه السورة، وبـ " ق!ل/ ه6و
الل;ه6 أ�ح%د~ " ف ركعت الطواف. 

 وف صحيح مسلم، من حديث أب هريرة: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قرأ بما ف ركعت
الفجر.

 وقال المام أحد: حدثنا و%ك,يع، حدثنا إسرائيل، عن أب إسحاق، عن ماهد، عن ابن عمر: أن رسول
 ال صلى ال عليه وسلم قرأ ف الركعتي قبل الفجر والركعتي بعد الغرب، بضعا وعشرين مرة -أو:

بضع عشرة مرة- " ق!ل/ ي%ا أ�يÀه%ا ال/ك�اف,ر6ون� " و " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " .
 وقال أحد أيضا: حدثنا ممد بن عبد ال بن الزبي، حدثنا إسرائيل، عن أب إسحاق، عن ماهد، عن
 ابن عمر قال: رمقت النب صلى ال عليه وسلم أربعا وعشرين -أو: خسا وعشرين-مرة، يقرأ ف
الركعتي قبل الفجر، والركعتي بعد الغرب ب " ق!ل/ ي%ا أ�يÀه%ا ال/ك�اف,ر6ون� " و " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " .

 وقال أحد: حدثنا أبو أحد -هو ممد بن عبد ال بن الزبي الزبيي-حدثنا سفيان -هو الثوري-عن
 أب إسحاق، عن ماهد، عن ابن عمر قال: ر%مقت6 النب صلى ال عليه وسلم شهرEا، وكان يقرأ ف

الركعتي قبل الفجر بـ " ق!ل/ ي%ا أ�يÀه%ا ال/ك�اف,ر6ون� " و " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " .
 وكذا رواه الترمذي وابن ماجة، من حديث أب أحد الزبيي وأخرجه النسائي من وجه آخر، عن أب

إسحاق، به  وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقد تقدم ف الديث أنا تعدل ربع القرآن، و " إ,ذ�ا ز6ل/ز,ل�ت, " تعدل ربع القرآن.

 وقال المام أحد: حدثنا هاشم  بن القاسم، حدثنا زهي، حدثنا أبو إسحاق، عن فروة� ابن ن%وفل -هو
 ابن معاوية-عن أبيه، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال له: "هل لك ف ربيبة لنا تكفلها؟ " قال:

 أراها زينب. قال: ث جاء فسأله النب صلى ال عليه وسلم عنها، قال: "ما فعلت الارية؟ " قال:
 تركتها عند أمها. قال: "فمجيء ما جاء بك؟ " قال: جئت لتعلمن شيئbا أقوله عند منامي. قال: "اقرأ:

" ق!ل/ ي%ا أ�يÀه%ا ال/ك�اف,ر6ون� " ث ن على خاتتها، فإنا براءة من الشرك". تفرد به أحد.
 وقال أبو القاسم الطبان: حدثنا أحد بن ع%مرو القطران، حدثنا ممد بن الطفيل، حدثنا شريك، عن
 أب إسحاق، عن جبلة بن حارثة -وهو أخو زيد بن حارثة-أن النب صلى ال عليه وسلم قال: "إذا

 أويت إل فراشك فاقرأ: " ق!ل/ ي%ا أ�يÀه%ا ال/ك�اف,ر6ون� " حت تر بآخرها، فإنا براءة من الشرك"  [وال أعلم
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وهو حسب ونعم الوكيل] . 
 وقال المام أحد: حدثنا حجاج، حدثنا شريك، عن أب إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن الارث بن
 جبلة قال: قلت: يا رسول ال، علمن شيئا أقوله عند منامي. قال: "إذا أخذت مضجع%ك من الليل

فاقرأ: " ق!ل/ ي%ا أ�يÀه%ا ال/ك�اف,ر6ون� " فإنا براءة من الشرك" .
 وروى الطبان من طريق شريك، عن جابر  عن معقل الزبيدي، عن [عباد أب الخضر عن خباب]

أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ: " ق!ل/ ي%ا أ�يÀه%ا ال/ك�اف,ر6ون� " حت يتمها  .

بسم ال الرحن الرحيم
 ) و%ل أ�ن%ا3) و%ل أ�ن4ت6م4 ع%اب,د6ون� م%ا أ�ع4ب6د6 (2) ل أ�ع4ب6د6 م%ا ت%ع4ب6د6ون� (1{ ق!ل/ ي%ا أ�يÀه%ا ال/ك�اف,ر6ون� (

) }6) ل�ك!م4 د,ين6ك!م4 و%ل,ي% د,ين, (5) و%ل أ�ن4ت6م4 ع%اب,د6ون� م%ا أ�ع4ب6د6 (4ع%اب,د~ م%ا ع%ب%د4ت6م4 (

 هذه السورة سورة الباءة من العمل الذي يعمله الشركون، وهي آمرة بالخلص فيه، فقوله: { ق!ل/ ي%ا
أ�يÀه%ا ال/ك�اف,ر6ون� } شل كل كافر على وجه الرض، ولكن الواجهي  بذا الطاب هم كفار6 قريش.

 وقيل: إنم من جهلهم د%ع%وا رسول ال صلى ال عليه وسلم إل عبادة أوثانم سنة، ويعبدون معبوده
 سنة، فأنزل ال هذه السورة، وأمر رسوله صلى ال عليه وسلم فيها أن يتبأ من دينهم بالكلية، فقال:

 { ل أ�ع4ب6د6 م%ا ت%ع4ب6د6ون� } يعن: من الصنام والنداد، { و%ل أ�ن4ت6م4 ع%اب,د6ون� م%ا أ�ع4ب6د6 } وهو ال وحده ل
شريك له. ف "ما" هاهنا بعن "من".

 ث قال: { و%ل أ�ن%ا ع%اب,د~ م%ا ع%ب%د4ت6م4 و%ل أ�ن4ت6م4 ع%اب,د6ون� م%ا أ�ع4ب6د6 } أي: ول أعبد عبادتكم، أي: ل أسلكها
 ول أقتدي با، وإنا أعبد ال على الوجه الذي يبه ويرضاه؛ ولذا قال: { و%ل أ�ن4ت6م4 ع%اب,د6ون� م%ا أ�ع4ب6د6 }
 أي: ل تقتدون بأوامر ال وشرعه ف عبادته، بل قد اخترعتم شيئbا من تلقاء أنفسكم، كما قال: { إ,ن

 ] فتبأ منهم ف جيع23ي%ت)ب,ع6ون� إ,ل الظ;ن) و%م%ا ت%ه4و%ى الن4ف!س6 و%ل�ق�د4 ج%اء"ه6م4 م,ن4 ر%́به,م6 ال/ه6د%ى } [النجم : 
 يسلكها إليه، فالرسول وأتباعه يعبدون ال باعبادة ما هم فيه، فإن العابد ل بد له من معبود يعبده، و

 شرعه؛ ولذا كان كلمة السلم "ل إله إل ال ممد رسول ال" أي: ل معبود إل ال ول طريق إليه إل
 با جاء به الرسول صلى ال عليه وسلم، والشركون يعبدون غي ال عبادة ل يأذن با ال؛ ولذا قال
 لم الرسول صلى ال عليه وسلم: { ل�ك!م4 د,ين6ك!م4 و%ل,ي% د,ين, } كما قال تعال: { و%إ,ن/ ك�ذ;ب6وك% ف�ق!ل/ ل,ي

 ] وقال: { ل�ن%ا أ�ع4م%ال!ن%ا41ع%م%ل,ي و%ل�ك!م4 ع%م%ل!ك!م4 أ�ن4ت6م4 ب%ر,يئ!ون� م,م)ا أ�ع4م%ل! و%أ�ن%ا ب%ر,يءÈ م,م)ا ت%ع4م%ل!ون� } [يونس:
].55و%ل�ك!م4 أ�ع4م%ال!ك!م4 } [القصص: 

 وقال البخاري: يقال: { ل�ك!م4 د,ين%ك!م4 } الكفر، { و%ل,ي% د,ين, } السلم. ول يقل: "دين" لن اليات
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 ] وقال80] و { ي%ش4ف,ي, } [الشعراء:78بالنون، فحذف الياء، كما قال: { ف�ه6و% ي%ه4د,ين, } [الشعراء: 
 غيه: ل أعبد ما تعبدون الن، ول أجيبكم فيما بقي من عمري، ول أنتم عابدون ما أعبد، وهم الذين

].64قال: { و%ل�ي%ز,يد%ن; ك�ث,يEا م,ن4ه6م4 م%ا أ!نزل� إ,ل�ي4ك% م,ن4 ر%́بك% ط!غ4ي%انEا و%ك!ف/رEا } [الائدة: 
انتهى ما ذكره. 

 ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد، كقوله: { ف�إ,ن; م%ع% ال/ع6س4ر, ي6س4رEا إ,ن; م%ع
 ،6 ] وكقوله: { ل�ت%ر%و6ن; ال/ج%ح,يم% ث!م) ل�ت%ر%و6ن)ه%ا ع%ي4ن% ال/ي%ق,ي, } [التكاثر: 6 ، 5ال/ع6س4ر, ي6س4رEا } [الشرح: 

 ] وحكاه بعضهم -كابن الوزي، وغيه-عن ابن قتيبة، فال أعلم. فهذه ثلثة أقوال: أولا ما7
 ذكرناه أول. الثان: ما حكاه البخاري وغيه من الفسرين أن الراد: { ل أ�ع4ب6د6 م%ا ت%ع4ب6د6ون� و%ل أ�ن4ت6م

 ع%اب,د6ون� م%ا أ�ع4ب6د6 } ف الاضي، { و%ل أ�ن%ا ع%اب,د~ م%ا ع%ب%د4ت6م4 و%ل أ�ن4ت6م4 ع%اب,د6ون� م%ا أ�ع4ب6د6 } ف الستقبل.
الثالث: أن ذلك تأكيد مض.

 وث قول رابع، نصره أبو العباس بن ت%يمية ف بعض كتبه، وهو أن الراد بقوله: { ل أ�ع4ب6د6 م%ا ت%ع4ب6د6ون� }
 نفى الفعل لنا جلة فعلية، { و%ل أ�ن%ا ع%اب,د~ م%ا ع%ب%د4ت6م4 } نفى قبوله لذلك بالكلية؛ لن النفي بالملة

 السية آكد فكأنه نفى الفعل، وكونه قابل لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي المكان الشرعي أيضا.
وهو قول حسن أيضا، وال أعلم.

 وقد استدل المام أبو عبد ال الشافعي وغيه بذه الية الكرية: { ل�ك!م4 د,ين6ك!م4 و%ل,ي% د,ين, } على أن
 الكفر كله ملة واحدة تورثه  اليهود من النصارى، وبالعكس؛ إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث

 به؛ لن الديان -ما عدا السلم-كلها كالشيء الواحد ف البطلن. وذهب أحد بن حنبل ومن وافقه
 إل عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس؛ لديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال

رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ل يتوارث أهل ملتي شت". 
آخر تفسي سورة "قل يا أيها الكافرون" ول المد والنة.
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تفسي سورة إذا جاء نصر ال والفتح
وهي مدنية.

قد تقدم أنا تعدل ربع القرآن، و " إ,ذ�ا ز6ل/ز,ل�ت, " تعدل ربع القرآن.
 وقال النسائي: أخبنا ممد بن إساعيل بن إبراهيم، أخبنا جعفر، عن أب الع6م%يس(ح) وأخبنا ممد بن
 سليمان، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو الع6م%يس، عن عبد اليد بن سهيل  عن ع6ب%يد ال بن عبد ال
 بن عتبة قال: قال ل ابن عباس: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت  ؟ قلت: نعم، " إ,ذ�ا

ج%اء" ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 " قال: صدقت
 وروى الافظ أبو بكر البزار والبيهقي، من حديث موسى بن عبيدة الر�بذي عن صدقة بن ي%س%ار، عن

 ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة: " إ,ذ�ا ج%اء" ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 " على رسول ال صلى ال عليه وسلم
 أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء ف�رح%لت، ث قام فخطب الناس، فذكر

خطبته الشهورة 
 وقال الافظ البيهقي: أخبنا علي بن أحد بن عبدان، أخبنا أحد بن عبيد الصفار، حدثنا السفاطي،
 حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام، عن هلل بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:

 لا نزلت: " إ,ذ�ا ج%اء" ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 " دعا رسول ال صلى ال عليه وسلم فاطمة  وقال: "إنه قد
 ن6ع,يت إلÓ نفسي"، فبكت ث ضحكت، وقالت: أخبن أنه ن6عيت إليه نفس6ه فبكيت، ث قال: "اصبي

فإنك أول أهلي لاقbا ب" فضحكت 
وقد رواه النسائي -كما سيأت-بدون ذكر فاطمة.

بسم ال الرحن الرحيم
 ) ف�س%́بح2) و%ر%أ�ي4ت% الن)اس% ي%د4خ6ل!ون� ف,ي د,ين, الل;ه, أ�ف/و%اجEا (1{ إ,ذ�ا ج%اء" ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 (

) }3ب,ح%م4د, ر%́بك% و%اس4ت%غ4ف,ر4ه6 إ,ن)ه6 ك�ان� ت%و)ابEا (

 قال البخاري: حدثنا موسى بن إساعيل، حدثنا أبو ع%وانة، عن أب بشر، عن سعيد بن ج6ب%ي، عن ابن
عباس قال: كان عمر ي6دخلن مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم و%ج%د ف نفسه، فقال:

 ل ي%�خل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم  فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما
 ر6ؤيت6 أنه دعان فيهم يومئذ إل لي6ريهم فقال: ما تقولون ف قول ال، عز وجل: { إ,ذ�ا ج%اء" ن%ص4ر6 الل;ه
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 و%ال/ف�ت4ح6 } ؟ فقال بعضهم: أمرنا أن ن%حمد ال ونستغفره إذا نصرنا وف!تح علينا. وسكت بعضهم فلم
 يقل شيئbا، فقال ل: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: ل. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل! رسول ال

 صلى ال عليه وسلم أعلمه له، قال: { إ,ذ�ا ج%اء" ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 } فذلك علمة أجلك، { ف�س%́بح
 ب,ح%م4د, ر%́بك% و%اس4ت%غ4ف,ر4ه6 إ,ن)ه6 ك�ان� ت%و)ابEا } فقال عمر بن الطاب: ل أعلم منها إل ما تقول. تفرد به

البخاري 
 وروى ابن جرير، عن ممد بن ح6م%يد، عن م,ه4ران، عن الثوري، عن عاصم، عن أب ر%ز,ين، عن ابن

عباس، فذكر مثل هذه القصة، أو نوها .
 وقال المام أحد: حدثنا ممد بن ف!ض%يل، حدثنا عطاء، عن سعيد بن ج6ب%ي، عن ابن عباس قال: لا

 نزلت: { إ,ذ�ا ج%اء" ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 } قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ن6ع,ي%ت إلÓ نفسي".. بأنه
مقبوض ف تلك السنة. تفرد به أحد .

 وروى العوف، عن ابن عباس، مثله. وهكذا قال ماهد، وأبو العالية، والضحاك، وغي واحد: إنا أجل
رسول ال صلى ال عليه وسلم ن6ع,ي إليه.

 وقال ابن جرير: حدثن إساعيل بن موسى، حدثنا السي بن عيسى النفي عن م%ع4م%ر، عن الزهري،
 عن أب حازم، عن ابن عباس قال: بينما رسول ال صلى ال عليه وسلم ف الدينة إذ قال: "ال أكب،

 ال أكب! جاء نصر ال والفتح، جاء أهل اليمن". قيل: يا رسول ال، وما أهل اليمن؟ قال: "قوم رقيقة
قلوبم، لينة طباعهم، اليان يان، والفقه يان، والكمة يانية"

ث رواه عن ابن عبد العلى، عن ابن ثور، عن معمر، عن عكرمة، مرسل.
 وقال الطبان: حدثنا زكريا بن يي، حدثنا أبو كامل ال�ح4د%ري�، حدثنا أبو ع%و%انة، عن هلل بن

 خ%ب)اب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا نزلت: { إ,ذ�ا ج%اء" ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 } حت ختم السورة،
 قال: ن6ع,يت لرسول ال صلى ال عليه وسلم نفسه حي نزلت، قال: فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادEا ف

 أمر الخرة. وقال رسول ال صلى ال عليه وسلم بعد ذلك: "جاء الفتح6 ونصر ال، وجاء أهل الي%من".
 فقال رجل: يا رسول ال، وما أهل اليمن؟ قال: "قوم رقيقة قلوبم، لينة قلوبم، اليان يان، والفقه

ي%مان" .
 وقال المام أحد: حدثنا و%كيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أب ر%زين، عن ابن عباس قال: لا نزلت: {

 إ,ذ�ا ج%اء" ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 } علم النب صلى ال عليه وسلم أنه قد ن6ع,يت إليه نفسه، فقيل: { إ,ذ�ا ج%اء
ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 } السورة كلها .

 حدثنا و%كيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أب ر%ز,ين: أن عمر سأل ابن عباس عن هذه الية: { إ,ذ�ا ج%اء
ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 } قال: لا نزلت ن6عيت إل رسول ال صلى ال عليه وسلم نفسه

30www.muchlisin.co.ccتفسي ابن كثي – جز  



 وقال الطبان: حدثنا إبراهيم بن أحد بن ع6م%ر الوكيعي، حدثنا أب، حدثنا ج%عفر بن عون، عن أب
 الع6م%يس، عن أب بكر بن أب الهم، عن ع6ب%يد ال بن ع%بد ال بن عتبة، عن ابن عباس قال: آخر سورة

نزلت من القرآن جيعEا: { إ,ذ�ا ج%اء" ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 } .
 وقال المام أحد أيضEا: حدثنا ممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن م6ر�ة، عن أب الب%خت6ري الطائي
 ، عن أب سعيد الدري، عن رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه قال: لا نزلت هذه السورة: { إ,ذ�ا ج%اء

 ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 } قرأها رسول ال صلى ال عليه وسلم حت ختمها، فقال: "الناس حيز، وأنا
 وأصحاب حيز". وقال: "ل هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية". فقال له م%ر4وان: كذبت -وعنده رافع

 بن خ%ديج، وزيد بن ثابت، قاعدان معه على السرير -فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لدثاك، ولكن
 هذا ياف أن تنعه عن عرافة قومه، وهذا يشى أن تنعه عن الصدقة. فرفع مروان عليه الدرة

ليضربه، فلما رأيا ذلك قال صدق .
 تفرد به أحد، وهذا الذي أنكره مروان على أب سعيد ليس بنكر، فقد ثبت من رواية ابن عباس أن

 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال يوم الفتح: "ل هجرة، ولكن جهاد ونية، ولكن إذا استنفرت
فانفروا". أخرجه البخاري ومسلم ف صحيحيهما .

 فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر، رضي ال عنهم أجعي، م,ن4 أنه قد أمرنا إذا فتح ال
 علينا الدائن والصون أن نمد ال ونشكره ونسبحه، يعن نصلي ونستغفره -معن مليح صحيح، وقد

 ثبت له شاهد من صلة النب صلى ال عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى ثان ركعات، فقال
 قائلون: هي صلة الضحى. وأجيبوا بأنه ل يكن يواظب عليها، فكيف صلها ذلك اليوم وقد كان

 مسافرEا ل ي%ن4و القامة بكة؟ ولذا أقام فيها إل آخر شهر رمضان قريبEا من تسعة عشر يومEا يقصر
 الصلة وي6فطر هو وجيع اليش، وكانوا نوEا من عشرة آلف. قال هؤلء: وإنا كانت صلة الفتح،

قالوا: فيستحب لمي اليش إذا فتح بلدEا أن يصلي فيه أول ما يدخله ثان ركعات.
 وهكذا فعل سعد بن أب وقاص يوم فتح الدائن، ث قال بعضهم: يصليها كلها بتسليمة واحدة.

 والصحيح أنه يسلم من كل ركعتي، كما ورد ف سنن أب داود: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم
 كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتي. وأما ما فسر به ابن عباس وعمر، رضي ال عنهما، من أن هذه

 السورة ن6ع,ي فيها إل رسول ال صلى ال عليه وسلم نفسه  الكرية، واعلم أنك إذا فتحت مكة -وهي
 قريتك الت أخرجتك-ودخل الناس ف دين ال أفواجEا، فقد فرغ شغلنا بك ف الدنيا، فتهيأ للقدوم

 علينا والوفود إلينا، فالخرة خي لك من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولذا قال: { ف�س%́بح
ب,ح%م4د, ر%́بك% و%اس4ت%غ4ف,ر4ه6 إ,ن)ه6 ك�ان� ت%و)ابEا } .

 قال النسائي: أخبنا عمرو بن منصور، حدثنا ممد بن مبوب، حدثنا أبو عوانة، عن هلل ابن خباب،
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 عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا نزلت: { إ,ذ�ا ج%اء" ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 } إل آخر السورة، قال: ن6عيت
 لرسول ال صلى ال عليه وسلم نفس6ه حي أنزلت، فأخذ ف أشد� ما كان اجتهادEا ف أمر الخرة، وقال
 رسول ال صلى ال عليه وسلم بعد ذلك: "جاء الفتح، وجاء نصر ال، وجاء أهل اليمن". فقال رجل:

 يا رسول ال، وما أهل اليمن؟ قال: "قوم رقيقة قلوبم، ل�́ينة قلوبم، اليان ي%مانc، والكمة يانية،
والفقه يان" .

 وقال البخاري: حدثنا عثمان بن أب شيبة، حدثنا ج%رير، عن منصور، عن أب الضح%ى، عن مسروق،
 عن عائشة قالت: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يكثر أن يقول ف ركوعه وسجوده: "سبحانك

اللهم ربنا وبمدك، اللهم اغفر ل" يتأول القرآن.
وأخرجه بقية الماعة إل الترمذي، من حديث منصور، به .

 وقال المام أحد: حدثنا ممد بن أب عدي، عن داود، عن الشعب، عن مسروق قال: قالت عائشة:
 كان رسول ال صلى ال عليه وسلم يكثر ف آخر أمره من قول: "سبحان ال وبمده، أستغفر ال

 وأتوب إليه". وقال: "إن رب كان أخبن أن سأرى علمة ف أمت، وأمرن إذا رأيتها أن أسبح بمده
 وأستغفره، إنه كان توابا، فقد رأيتها: { إ,ذ�ا ج%اء" ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 و%ر%أ�ي4ت% الن)اس% ي%د4خ6ل!ون� ف,ي د,ين, الل;ه

أ�ف/و%اجEا ف�س%́بح4 ب,ح%م4د, ر%́بك% و%اس4ت%غ4ف,ر4ه6 إ,ن)ه6 ك�ان� ت%و)ابEا }
ورواه مسلم من طريق داود -وهو ابن أب هند-به .

 وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب، حدثنا حفص، حدثنا عاصم، عن الشعب، عن أم سلمة قالت: كان
 رسول ال صلى ال عليه وسلم ف آخر أمره ل يقوم ول يقعد، ول يذهب ول ييء، إل قال: "سبحان

 ال وبمده". فقلت: يا رسول ال، إنك تكثر من سبحان ال وبمده، ل تذهب ول تيء، ول تقوم
ول تقعد إل قلت: سبحان ال وبمده؟ قال: "إن أمرت با"، فقال:

{ إ,ذ�ا ج%اء" ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 } إل آخر السورة .
غريب، وقد كتبنا حديث كفارة اللس من جيع طرقه وألفاظه ف جزء م6فرد، فيكتب هاهنا.

 وقال المام أحد: حدثنا و%كيع، عن إسرائيل، عن أب إسحاق، عن أب ع6ب%يدة، عن عبد ال قال: لا
 نزلت على رسول ال صلى ال عليه وسلم: { إ,ذ�ا ج%اء" ن%ص4ر6 الل;ه, و%ال/ف�ت4ح6 } كان يكثر إذا قرأها

-ور%ك�ع%-أن يقول: "سبحانك اللهم ربنا وبمدك، اللهم اغفر ل إنك أنت التواب الرحيم" ثلثا .
تفرد به أحد. ورواه ابن أب حات عن أبيه، عن عمرو بن م6ر�ة، عن شعبة، عن أب إسحاق، به.

 والراد بالفتح هاهنا فتح مكة قول واحدEا، فإن أحياء العرب كانت ت%ت%ل�و�م بإسلمها فتح مكة، يقولون:
 إن ظهر على قومه فهو نب. فلما فتح ال عليه مكة دخلوا ف دين ال أفواجEا، فلم تض سنتان حت

 استوسقت جزيرة العرب إيانEا، ول يبق ف سائر قبائل العرب إل مظهر للسلم، ول المد والنة. وقد
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 روى البخاري ف صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: لا كان الفتح بادر كل قوم بإسلمهم إل رسول
 ال صلى ال عليه وسلم، وكانت الحياء ت%ت%ل�و�م6 بإسلمها فتح مكة، يقولون: دعوه وقومه، فإن ظهر
 عليهم فهو نب. الديث  وقد ح%ر�رنا غزوة الفتح ف كتابنا: السية، فمن أراد فلياجعه هناك، ول

المد والنة.
 وقال المام أحد: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن الوزاعي، حدثن أبو عمار، حدثن
 جار لابر بن عبد ال قال: قدمت من سفر فجاءن جابر بن عبد ال، فسلم علي�  ، فجعلت أحد�ثه6 عن

 افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل جابر يبكي، ث قال: سعت6 رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول:
"إن الناس دخلوا ف دين ال أفواجEا، وسيخرجون منه أفواجEا"  .
[آخر تفسي سورة "إذا جاء نصر ال والفتح" ول المد والنة] 

تفسي سورة تبت
وهي مكية.

بسم ال الرحن الرحيم
) س%ي%ص4ل�ى ن%ارEا ذ�ات% ل�ه%بc (2) م%ا أ�غ/ن%ى ع%ن4ه6 م%ال!ه6 و%م%ا ك�س%ب% (1{ ت%ب)ت4 ي%د%ا أ�ب,ي ل�ه%بc و%ت%ب) (

) }5) ف,ي ج,يد,ه%ا ح%ب4ل¿ م,ن4 م%س%دc (4) و%ام4ر%أ�ت6ه6 ح%م)ال�ة� ال/ح%ط�ب, (3

 قال البخاري: حدثنا ممد بن سلم، حدثنا أبو معاوية، حدثنا العمش، عن عمرو بن م6ر�ة، عن سعيد
 بن جبي، عن ابن عباس: أن النب صلى ال عليه وسلم خرج إل البطحاء، فصعد البل فنادى: "يا
 صباحاه". فاجتمعت إليه قريش، فقال: "أرأيتم إن ح%دثتكم أن العدو� م6صبحكم أو م6م4سيكم، أكنتم

 تصدقون؟ ". قالوا: نعم. قال: "فإن نذير~ لكم بي يدي عذاب شديد". فقال أبو لب: ألذا جعتنا؟ تبا
لك. فأنزل ال: { ت%ب)ت4 ي%د%ا أ�ب,ي ل�ه%بc و%ت%ب) } إل آخرها .

 وف رواية: فقام ينفض يديه، وهو يقول: تبا لك سائر اليوم. ألذا جعتنا؟ فأنزل ال: { ت%ب)ت4 ي%د%ا أ�ب,ي
ل�ه%بc و%ت%ب) }  .

 الول دعاء عليه، والثان خب عنه. فأبو لب هذا هو أحد أعمام رسول ال  صلى ال عليه وسلم
 واسه: عبد الع6ز�ى بن عبد الطلب، وكنيته أبو ع6تبة. وإنا سي "أبا لب" لشراق وجهه، وكان كثي

الذية لرسول ال صلى ال عليه وسلم والبغضة له، والزدراء به، والتنقص له ولدينه. .
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 قال المام أحد: حدثنا إبراهيم بن أب العباس، حدثنا عبد الرحن بن أب الزناد، عن أبيه قال: أخبن
 رجل -يقال له: ربيعة بن عباد، من بن الديل، وكان جاهليEا فأسلم -قال: رأيت النب صلى ال عليه
 وسلم ف الاهلية ف سوق ذي الاز وهو يقول: "يا أيها الناس، قولوا ل إله إل ال تفلحوا" والناس
 متمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول! ذو غديرتي، يقول: إنه صابئ كاذب. يتبعه حيث

ذهب، فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لب.
 ث رواه عن س6ر%يج، عن ابن أب الزناد، عن أبيه، فذكره -قال أبو الزناد: قلت لربيعة: كنت يومئذ

صغيEا؟ قال: ل وال إن يومئذ لعقل أن أزفر القربة. تفرد به أحد .
 وقال ممد بن إسحاق: حدثن ح6س%ي بن عبد ال بن ع6بيد ال بن عباس قال: سعت ربيعة بن عباد

 الديلي يقول: إن لع أب رجل شاب، أنظر إل رسول ال صلى ال عليه وسلم يتبع القبائل -ووراءه
 رجل أحول وضيء، ذو ج6م)ة -ي%ق,ف6 رسول ال صلى ال عليه وسلم على القبيلة فيقول: "يا بن فلن،

 إن رسول ال إليكم، آمركم أن تعبدوا ال ل تشركوا به شيئا، وأن تصدقون وتنعون حت أنفæذ� عن
 ال ما بعثن به". وإذا فرغ من مقالته قال الخر من خلفه: يا بن فلن، هذا يريد منكم أن تسل!خوا
 اللت والعزى، وحلفاءكم من الن من بن مالك بن أ!ق�ي4ش، إل ما جاء به من البدعة والضللة، فل

تسمعوا له ول تتبعوه. فقلت لب: من هذا؟ قال: عمه أبو لب .
رواه أحد أيضا، والطبان بذا اللفظ .

 فقوله تعال: { ت%ب)ت4 ي%د%ا أ�ب,ي ل�ه%بc } أي: خسرت وخابت، وضل عمله وسعيه، { و%ت%ب) } أي: وقد تب
تقق خسارته وهلكه.

 وقوله: { م%ا أ�غ/ن%ى ع%ن4ه6 م%ال!ه6 و%م%ا ك�س%ب% } قال ابن عباس وغيه: { و%م%ا ك�س%ب% } يعن: ولده. و%ر6وي عن
عائشة، وماهد، وعطاء، والسن، وابن سيين، مثله.

 وذكر عن ابن مسعود أن رسول ال صلى ال عليه وسلم لا دعا قومه إل اليان، قال أبو لب: إذا
 كان ما يقول ابن أخي حقا، فإن أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بال وولدي، فأنزل ال: { م%ا

أ�غ/ن%ى ع%ن4ه6 م%ال!ه6 و%م%ا ك�س%ب% } .
وقوله: { س%ي%ص4ل�ى ن%ارEا ذ�ات% ل�ه%بc } أي: ذات شرر وليب وإحراق شديد.

 { و%ام4ر%أ�ت6ه6 ح%م)ال�ة� ال/ح%ط�ب, } وكانت زوجته من سادات نساء قريش، وهي: أم جيل، واسها أروى بنت
 حرب بن أمية، وهي أخت أب سفيان. وكانت عونEا لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا تكون
{ cب, ف,ي ج,يد,ه%ا ح%ب4ل¿ م,ن4 م%س%د�ال/ح%ط �ة�ح%م)ال } :ا عليه ف عذابه ف نار جهنم. ولذا قالEيوم القيامة ع%ون 

يعن: تمل الطب فتلقي على زوجها، ليزداد على ما هو فيه، وهي م6ه%ي)أة لذلك مستعدة له.
{ ف,ي ج,يد,ه%ا ح%ب4ل¿ م,ن4 م%س%دc } قال ماهد، وعروة: من م%سد النار.
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 وعن ماهد، وعكرمة، والسن، وقتادة، والثوري، والسدي: { ح%م)ال�ة� ال/ح%ط�ب, } كانت تشي
بالنميمة، [واختاره ابن جرير ]  .

 وقال العوف عن ابن عباس، وعطية الدل، والضحاك، وابن زيد: كانت تضع الشوك ف طريق رسول
ال صلى ال عليه وسلم، واختاره ابن جرير.

قال ابن جرير: وقيل: كانت تعي النب صلى ال عليه وسلم بالفقر، وكانت تتطب، فعيت بذلك.
كذا حكاه، ول يعزه إل أحد. والصحيح الول، وال أعلم.

 قال سعيد بن السيب: كانت لا قلدة فاخرة فقالت: لنفقنها ف عداوة ممد، يعن: فأعقبها ال با
حبل ف جيدها من مسد النار.

 وقال ابن جرير: حدثنا أبو ك!ر%ي4ب، حدثنا وكيع، عن سليم  مول الشعب، عن الشعب قال: السد:
الليف.

وقال عروة بن الزبي: السد: سلسلة ذرعها سبعون ذراعEا.
وعن الثوري: هو قلدة من نار، طولا سبعون ذراعEا.

 وقال الوهري: ال�س%د6: الليف. وال�س%د أيضا: حبل من ليف أو خوص، وقد يكون من جلود البل أو
أوبارها، ومسدت البل أمسد6ه6 م%س4دEا: إذا أج4دت6 ف�تله .

 وقال ماهد: { ف,ي ج,يد,ه%ا ح%ب4ل¿ م,ن4 م%س%دc } أي: طوق من حديد، أل ترى أن العرب يسمون الب%ك/رة
م%س%دEا؟

 وقال ابن أب حات: حدثنا أب وأبو ز6ر4عة قال حدثنا عبد ال بن الزبي ال!م%يدي، حدثنا س6فيان، حدثنا
 الوليد بن كثي، عن ابن تدرس، عن أساء بنت أب بكر قالت: لا نزلت: { ت%ب)ت4 ي%د%ا أ�ب,ي ل�ه%بc } أقبلت

العوراء أم جيل بنت حرب، ولا ولولة، وف يدها فهر، وهي تقول:
م6ذ�مEا أب%ين%ا ودين%ه ق�ل�ينا و%أم4ر%ه ع%ص%ينا

 ورسول ال صلى ال عليه وسلم جالس ف السجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول
 ال، قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "إنا لن تران". وقرأ

 قرآنا اعتصم به، كما قال تعال: { و%إ,ذ�ا ق�ر%أ/ت% ال/ق!ر4آن� ج%ع%ل/ن%ا ب%ي4ن%ك% و%ب%ي4ن% ال;ذ,ين% ل ي6ؤ4م,ن6ون� ب,الخ,ر%ة
  ] . فأقبلت حت وقفت على أب بكر ول تر رسول ال صلى ال45ح,ج%ابEا م%س4ت6ورEا } [ السراء : 

 عليه وسلم فقالت: يا أبا بكر، إن أخبت أن صاحبك هجان؟ قال: ل ورب هذا البيت ما هجاك.
 فولت وهي تقول: قد علمت قريش أن ابنة سيدها. قال: وقال الوليد ف حديثه أو غيه: فعث�ر%ت أم

 جيل ف م,ر4طها وهي تطوف بالبيت، فقالت: ت%عس م6ذ�م)م. فقالت أم حكيم بنت عبد الطلب: إن
لصان! فما أكل;م، وث�ق�اف6 فما أعل;م، وكلنا من بن العم، وقريش بعد أعلم.
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 وقال الافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحد، حدثنا عبد
 السلم بن حرب، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن ج6ب%ي، عن ابن عباس قال: لا نزلت: { ت%ب)ت4 ي%د%ا
 أ�ب,ي ل�ه%بc } جاءت امرأة أب لب ورسول ال صلى ال عليه وسلم جالس، ومعه أبو بكر. فقال له أبو

 بكر: لو ت%ن%ح)يت ل ت6ؤذيك بشيء. فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "إنه س%ي6حال بين وبينها".
 فأقبلت حت وقفت على أب بكر فقالت: يا أبا بكر، هجانا صاحبك. فقال أبو بكر: ل ورب هذه البنية

 ما ن%ط�ق بالشعر ول يتفوه به. فقالت: إنك لصدق، فلما ولت قال أبو بكر، رضي ال عنه: ما رأتك؟
قال: "ل ما زال ملك يسترن حت ولت".

ث قال البزار: ل نعلمه ي6رو%ى بأحسن% من هذا السناد، عن أب بكر، رضي ال عنه .
 وقد قال بعض أهل العلم ف قوله تعال: { ف,ي ج,يد,ه%ا ح%ب4ل¿ م,ن4 م%س%دc } أي: ف عنقها حبل ف نار

[جهنم]  ت6رف�ع به إل شفيها، ث يرمى با إل أسفلها، ث كذلك دائما.
 قال أبو الطاب بن د%ح4ية ف كتابه التنوير -وقد ر%و%ى ذلك-وع6ب بالسد عن حبل الدلو، كما قال أبو

حنيفة الدينوري ف كتاب "النبات": كلÓ م%س%د: رشاء، وأنشد ف ذلك:
... و%م%س%دEا م,ن4 أبق م6غ%ارEا ...و%ب%ك/ر%ةb وم,ح4و%رEا ص,ر%ارEا 

قال: والبق6: القن)ب6.
وقال الخر:

... إن/ ت%ك6 ل�د4نEا ل�ي�نا فإن ...يا م%س%د% ال!وص ت%ع%و�ذ/ من 
...ما شئ/ت% م,ن4 أش4م%ط� م6ق/س%ئ,ن� 

 قال العلماء: وف هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعال:
 { س%ي%ص4ل�ى ن%ارEا ذ�ات% ل�ه%بc و%ام4ر%أ�ت6ه6 ح%م)ال�ة� ال/ح%ط�ب, ف,ي ج,يد,ه%ا ح%ب4ل¿ م,ن4 م%س%دc } فأخب عنهما بالشقاء

 وعدم اليان، ل يقيض لما أن يؤمنا، ول واحد منهما ل ظاهرEا ول باطنEا، ل مسرEا ول معلنEا، فكان
هذا من أقوى الدلة الباهرة على النبوة الظاهرة.

[آخر تفسي "تبت" ول المد والنة] 
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تفسي سورة الخلص
وهي مكية.

ذكر سبب نزولا وفضيلتها 
 قال المام أحد: حدثنا أبو سعد ممد بن م6ي%س�ر الصاغان، حدثنا أبو جعفر الرازي، حدثنا الربيع بن

 أنس، عن أب العالية، عن أب� بن كعب: أن الشركي قالوا للنب صلى ال عليه وسلم: يا ممد، انسب
لنا ربك، فأنزل ال: " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ الل;ه6 الص)م%د6 ل�م4 ي%ل,د4 و%ل�م4 ي6و ل�د4 و%ل�م4 ي%ك!ن4 ل�ه6 ك!ف!وEا أ�ح%د~ " .

 وكذا رواه الترمذي، وابن جرير، عن أحد بن منيع -زاد ابن جرير: وممود بن خ,د%اش -عن أب سعد
 ممد بن م6ي%س�ر به  -زاد ابن جرير والترمذي-قال: " الص)م%د6 " الذي ل يلد ول يولد، لنه ليس شيء

 يولد إل سيموت، وليس شيء يوت إل سيورث، وإن ال جل جلله ل يوت ول يورث، " و%ل�م4 ي%ك!ن
ل�ه6 ك!ف!وEا أ�ح%د~ " ول يكن له شبه ول عدل، وليس كمثله شيء.

 ورواه ابن أب حات، من حديث أب سعد  ممد بن م6ي%س�ر، به. ث رواه الترمذي عن عبد ابن حيد، عن
 عبيد ال بن موسى، عن أب جعفر، عن الربيع، عن أب العالية، فذكره مرسل ول يذكر "أخبنا". ث قال

الترمذي: هذا أصح من حديث أب سعد .
 حديث آخر ف معناه: قال الافظ أبو يعلى الوصلي: حدثنا س6ر%يج  بن يونس، حدثنا إساعيل بن مالد،

 عن مالد، عن الشعب، عن جابر: أن أعرابيEا جاء إل النب صلى ال عليه وسلم، فقال: انسب لنا
ربك. فأنزل ال، عز وجل: " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " إل آخرها. إسناده مقارب .

وقد رواه ابن جرير عن ممد بن عوف، عن س6ر%يج  فذكره  . وقد أرسله غي واحد من السلف.
 وروى ع6بيد بن إسحاق العطار، عن قيس بن الربيع، عن عاصم، عن أب وائل، عن ابن مسعود قال:

قالت قريش لرسول ال صلى ال عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنلت هذه السورة:
" ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ "

قال الطبان: رواه الفرياب وغيه، عن قيس، عن أب عاصم، عن أب وائل، مرسل  .
 ث ر%و%ى الطبان من حديث عبد الرحن بن عثمان الطائفي، عن الوازع بن نافع، عن أب سلمة، عن أب
 ه6ر%يرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: " لكل شيء نسبة، ونسبة ال: " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ الل;ه

الص)م%د6 " والصمد ليس بأجوف] .
 حديث آخر ف فضلها: قال البخاري: حدثنا ممد -هو الذ!هلي�-حدثنا أحد بن صال، حدثنا ابن

 وهب، أخبنا عمرو، عن ابن أب هلل: أن أبا الرجال م6حمد بن عبد الرحن ح%دثه، عن أمه ع%م4ر%ة� بنت
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 عبد الرحن -وكانت ف ح,ج4ر عائشة زوج النب صلى ال عليه وسلم-عن عائشة: أن النب صلى ال
 عليه وسلم بعث رجل على س%ري)ة، وكان يقرأ لصحابه ف صلتم، فيختم ب " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " فلما
 رجعوا ذكروا ذلك للنب صلى ال عليه وسلم، فقال: "سلوه: لي� شيء يصنع ذلك؟". فسألوه، فقال:
لنا صفة الرحن، وأنا أحب أن أقرأ با. فقال النب صلى ال عليه وسلم: "أخبوه أن ال تعال يبه".
 هكذا رواه ف كتاب "التوحيد" ) . ومنهم من يسقط ذكر "ممد الذÓهلي". ويعله من روايته عن أحد

 بن صال. وقد رواه مسلم والنسائي أيضEا من حديث عبد ال بن وهب، عن عمرو بن الارث، عن
سعيد بن أب هلل، به .

 حديث آخر: قال البخاري ف كتاب الصلة: "وقال ع6ب%يد ال  عن ثابت، عن أنس قال: كان رجل من
 النصار ي%ؤم%هم ف مسجد ق!ب%اء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ با لم ف الصلة ما يقرأ به افتتح ب " ق!ل

 ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " حت ي%فر6غ منها، ث يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك ف كل ركعة. فكل;مه
 أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بذه السورة ث ل ترى أنا ت6جزئ!ك حت تقرأ بالخرى، فإما أن تقرأ با،
 وإما أن تدعها وت%قرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم

 تركتكم. وكانوا ي%ر%ون� أنه من أفضلهم، وكرهوا أن ي%ؤمهم غيه. فلما أتاهم النب صلى ال عليه وسلم
 أخبوه الب، فقال: "يا فلن، ما ينعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما حلك على لزوم هذه

السورة ف كل ركعة؟ ". قال: إن أحبها. قال: "ح6بك إياها أدخلك النة".
 هكذا رواه البخاري تعليقbا مزومEا به. وقد رواه أبو عيسى الترمذي ف جامعه، عن البخاري، عن

 إساعيل بن أب أويس، عن عبد العزيز بن ممد الدراوردي، عن ع6ب%يد ال بن عمر، فذكر بإسناده مثله
 م6ب%ارك بن ف�ضالة، عنى سواء . ث قال الترمذي: غريب من حديث عبيد ال، عن ثابت. قال: ورو

 ثابت، عن أنس، أن رجل قال: يا رسول ال، إن أحب هذه السورة: " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " قال: "إن
ح6ب)ك إياها أدخلك النة".

وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه المام أحد ف مسنده متصل فقال:
 حدثنا أبو النضر، حدثنا مبارك بن فضالة، عن ثابت، عن أنس قال: جاء رجل إل رسول ال صلى ال
 عليه وسلم فقال: إن أحب هذه السورة: " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم:

"حبك  إياها أدخلك النة" .
 حديث ف كونا تعدل ثلث القرآن: قال البخاري: حدثنا إساعيل، حدثن مالك، عن عبد الرحن بن

 عبد ال بن عبد الرحن بن أب ص%ع4ص%ع%ة، عن أبيه، عن أب سعيد. أن رجل سع ر%ج6ل يقرأ: " ق!ل/ ه6و% الل;ه
 أ�ح%د~ " يرددها، فلما أصبح جاء إل النب صلى ال عليه وسلم، فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالÓها،

 فقال النب صلى ال عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، إنا لتعدل ثلث القرآن". زاد إساعيل بن جعفر،
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 عن مالك، عن عبد الرحن بن عبد ال، عن أبيه، عن أب سعيد قال: أخبن أخي قتادة بن النعمان، عن
النب صلى ال عليه وسلم .

 وقد رواه البخاري أيضا عن عبد ال بن يوسف، والق�ع4ن%ب,ي�. ورواه أبو داود عن القعنب ، والنسائي عن
 قتيبة، كلهم عن مالك، به . وحديث قتادة بن النعمان أسنده النسائي من طريقي، عن إساعيل بن

جعفر، عن مالك، به .
 حديث آخر: قال البخاري: حدثنا ع6م%ر بن حفص، حدثنا أب، حدثنا العمش، حدثنا إبراهيم

 والضحاك ال�ش4ر,قي�، عن أب سعيد قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم لصحابه: "أيعجز أحدكم
 أن يقرأ ثلث القرآن ف ليلة؟ " . فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا ي6طيق ذلك يا رسول ال؟ فقال: "ال

الواحد الصمد ثلث القرآن" .
 تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد الن)خعي والضحاك بن ش6ر%حبيل المدان الشرقي،
 كلها عن أب سعيد، قال الق�ر%بر,ي: سعت أبا جعفر ممد بن أب حات وراق6 أب عبد ال قال: قال أبو

عبد ال البخاري: عن إبراهيم مرسل، وعن الضحاك مسند .
 حديث آخر: قال المام أحد: حدثنا يي بن إسحاق، حدثنا ابن ل�ه,يع%ة، عن الارث بن يزيد، عن أب

اليثم، عن أب سعيد الدري قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله ب " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ "
فذكر ذلك للنب صلى ال عليه وسلم، فقال: "والذي نفسي بيده، ل�ت%عدل! نصف القرآن، أو ثلثه".
 حديث آخر: قال المام أحد: حدثنا حسن، حدثنا ابن ليعة، حدثنا ح6يي� بن عبد ال، عن أب عبد

 الرحن ال!ب6لي، عن عبد ال بن عمرو: أن أبا أيوب النصاري كان ف ملس وهو يقول: أل يستطيع
 أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا: وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ "
ثلث القرآن. قال: فجاء النب صلى ال عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب، فقال: "صدق أبو أيوب"  .

 حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا ممد بن بشار، حدثنا يي بن سعيد، حدثنا يزيد بن
 كيس%ان، أخبن أبو ح%ازم، عن أب هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "احش6دوا، فإن
 سأقرأ عليكم ثلث القرآن". فحشد من حشد، ث خرج نب ال صلى ال عليه وسلم فقرأ: " ق!ل/ ه6و

 الل;ه6 أ�ح%د~ " ث دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "فإن سأقرأ عليكم ثلث
 القرآن". إن لرى هذا خبEا جاء من السماء، ث خرج نب ال صلى ال عليه وسلم فقال: "إن قلت:

سأقرأ عليكم ثلث القرآن، أل وإنا تعدل ثلث القرآن".
 وهكذا رواه مسلم ف صحيحه، عن ممد بن بشار، به  وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، واسم

أب حازم سلمان.
 حديث آخر: قال المام أحد: حدثنا عبد الرحن بن مهدي، عن زائدة بن ق!د%امة، عن منصور، عن
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 هلل بن ي%ساف، عن الربيع بن خ6ث�يم  عن عمرو بن ميمون، عن عبد الرحن ابن أب ليلى، عن امرأة
 من النصار، عن أب أيوب، عن النب صلى ال عليه وسلم قال: "أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن

ف ليلة؟ فإنه من قرأ: " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ الل;ه6 الص)م%د6 " ف ليلة، فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن".
 هذا حديث ت6س%اعي� السناد للمام أحد. ورواه الترمذي والنسائي، كلها عن ممد بن بشار بندار

 -زاد الترمذي وقتيبة-كلها عن عبد الرحن بن مهدي، به . فصار لما ع6ش%اريا. وف رواية الترمذي:
 "عن امرأة أب أيوب، عن أب أيوب"، به [وحسنه] . ث قال: وف الباب عن أب الدرداء، وأب سعيد،
 وقتادة بن النعمان، وأب هريرة، وأنس، وابن عمر، وأب مسعود. وهذا حديث حسن، ول نعلم أحدEا

 ر%و%ى هذا الديث أحسن من رواية "زائدة". وتابعه على روايته إسرائيل، والفضيل بن عياض. وقد
ر%و%ى ش6عبة! وغي6 واحد من الثقات هذا الديث عن منصور واضطربوا فيه.

 حديث آخر: قال أحد: حدثنا ه6ش%ي4م، عن ح6ص%ي، عن هلل بن ي%س%اف، عن عبد الرحن ابن أب ليلى،
 عن أب� بن كعب -أو: رجل من النصار-قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "من قرأ ب " ق!ل

ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " فكأنا قرأ بثلث القرآن" .
 ورواه النسائي ف "اليوم والليلة"، من حديث ه6ش%يم، عن ح6ص%ي، عن ابن أب ليلى، به . ول يقع ف

روايته: هلل بن يساف.
 حديث آخر: قال المام أحد: حدثنا و%كيع، عن سفيان، عن أب قيس عن عمرو بن ميمون، عن أب

مسعود قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: " " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " تعد6ل ثلث القرآن"  .
 وهكذا رواه ابن ماجة، عن علي بن ممد الط;نافسي، عن و%كيع، به  . ورواه النسائي ف "اليوم والليلة"

من طرق أخر، عن عمرو بن ميمون، مرفوعEا وموقوفbا  .
 حديث آخر: قال المام أحد: حدثنا ب%ه4ز، حدثنا ب6ك�ي بن أب الس)ميط  حدثنا قتادة، عن سال بن أب
 العد، عن م%ع4د%ان بن أب طلحة، عن أب الد�رداء، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "أيعجز

 أحد6كم أن ي%قرأ كلÓ يوم ثلث القرآن؟ ". قالوا: نعم يا رسول ال، نن أضعف6 من ذلك وأعجز. قال:
"فإن ال ج%زأ القرآن ثلثة أجزاء، ف " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " ثلث القرآن".

ورواه مسلم والنسائي، من حديث قتادة، به .
 حديث آخر: قال المام أحد: حدثنا أمية بن خالد، حدثنا ممد بن عبد ال بن مسلم -ابن أخي ابن

 شهاب -عن عمه الزهري، عن ح6م%يد بن عبد الرحن -هو ابن عوف-عن أمه -وهي: أم كلثوم بنت
 عقبة  بن أب م6ع%يط -قالت: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: " " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " ت%عدل! ث!ل!ث

القرآن".
 وكذا رواه النسائي ف "اليوم والليلة"، عن عمرو بن علي، عن أمية بن خالد، به . ث رواه من طريق
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 مالك، عن الزهري، عن ح6م%يد بن عبد الرحن، قوله  . ورواه النسائي أيضا ف "اليوم والليلة" من
 حديث ممد بن إسحاق، عن الارث بن الف!ض%يل النصاري، عن الزهري، عن ح6م%يد بن عبد الرحن:

أن ن%ف�رEا من أصحاب ممد صلى ال عليه وسلم ح%دثوه عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال:
" ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " ت%عدل! ث!ل!ث� القرآن لن صلى با" .

 حديث آخر ف كون قراءتا توجب النة: قال المام مالك بن أنس، عن عبيد ال بن عبد الرحن، عن
 ع6بيد بن ح6ن%ي قال: سعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع النب صلى ال عليه وسلم، فسمع رجل يقرأ "
ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "و%ج%ب%ت4". قلت: وما و%ج%بت؟ قال: "النة".
 ورواه الترمذي والنسائي، من حديث مالك . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، ل نعرفه إل من

حديث مالك.
وتقدم حديث: "ح6ب�ك إياها أدخلك النة".

 حديث ف تكرار قراءتا: قال الافظ أبو يعلى الوصلي: حدثنا ق�طن بن ن6سي، حدثنا عيسى ابن ميمون
 القرشي، حدثنا يزيد الرقاشي، عن أنس قال: سعت رسول ال  صلى ال عليه وسلم يقول: "أما

يستطيع أحدكم أن يقرأ: " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " ثلث مرات ف ليلة  فإنا تعدل! ثلث القرآن؟ "
هذا إسناد ضعيف، وأجود منه حديث آخر، قال عبد ال بن المام أحد:

 حدثنا ممد بن أب بكر ال!ق�دمي، حدثنا الضحاك بن ملد، حدثنا ابن أب ذئب، عن أسيد6 ابن أب أسيد،
 عن معاذ بن عبد ال بن خ6بيب، عن أبيه قال: أصابنا ط�ش وظلمة، فانتظرنا رسول ال صلى ال عليه
 وسلم يصلي بنا، فخرج فأخذ بيدي، فقال: "قل". فسكت. قال: "قل". قلت: ما أقول؟ قال: " " ق!ل

ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " والعوذتي حي تسي وحي تصبح ثلثbا، تكفك كل يوم مرتي".
 ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، من حديث ابن أب ذئب، به  . وقال الترمذي: حسن صحيح

 غريب من هذا الوجه. وقد رواه النسائي من طريق أخرى، عن معاذ بن عبد ال بن خبيب، عن أبيه،
عن عقبة بن عامر، فذكره [ولفظه: "يكفك كل شيء" ]  .

 حديث آخر ف ذلك: قال المام أحد: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ليث بن سعد، حدثن الليل
 بن مرة، عن الزهر بن عبد ال، عن تيم الداري قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "من قال:
 ل إله إل ال واحدEا أحدEا صمدEا، ل يتخذ صاحبةb ول ولدEا، ول يكن له كفوا أحدا، عشر مرات، ك!ت,ب

له أربعون ألف ألف حسنة".
تفرد به أحد  والليل بن م6ر�ة: ضعفه البخاري وغيه ب6ر�ة.

 فائد، عن سهل حديث آخر: قال أحد أيضا: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن ل�ه,يع%ة، حدثنا ز%ب)ان بن
 بن معاذ بن أنس الهن، عن أبيه، عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "من قرأ " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د
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 " حت يتمها، عشر مرات، بن ال له قصرEا ف النة". فقال عمر: إذن نستكثر يا رسول ال. فقال
صلى ال عليه وسلم: "ال أكثر وأطيب". تفرد به أحد .

 ورواه أبو ممد الدارمي ف مسنده فقال: حدثنا عبد ال بن يزيد، حدثنا حيوة، حدثنا أبو عقيل زهرة
 بن معبد-قال الدارمي: وكان من البدال -أنه سع سعيد بن السيب يقول: إن نب ال صلى ال عليه

 وسلم قال: "من قرأ " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " عشر مرات، بن ال له قصرEا ف النة، ومن قرأها عشرين
 مرة بن ال له قصرين ف النة، ومن قرأها ثلثي مرة بن ال له ثلثة قصور ف النة". فقال عمر بن

 الطاب: إذا لتكثر قصورنا؟ فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "ال أوسع من ذلك"  . وهذا
مرسل جيد.

 حديث آخر: قال الافظ أبو يعلى: حدثنا نصر بن علي، حدثن نوح بن قيس، أخبن ممد العطار،
 أخبتن أم كثي النصارية، عن أنس بن مالك، عن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "من قرأ " ق!ل

ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " خسي مرة غ!فرت له  . ذنوب خسي سنة" إسناده ضعيف.
 حديث آخر: قال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع، حدثنا حات بن ميمون، حدثنا ثابت، عن أنس قال: قال

 رسول ال صلى ال عليه وسلم: "من قرأ ف يوم: " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " مائت مرة، كتب ال له ألفbا
 وخسمائة حسنة إل أن يكون عليه دين" . إسناده ضعيف، حات بن ميمون: ضعفه البخاري وغيه.
 ورواه الترمذي، عن ممد بن مرزوق البصري، عن حات بن ميمون، به. ولفظه: "من قرأ كل يوم،

مائت مرة: " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " مي عنه ذنوب خسي سنة، إل أن يكون عليه د%ين".
 قال الترمذي: وبذا السناد عن النب صلى ال عليه وسلم قال: "من أراد أن ينام على فراشه، فنام
 على يينه، ث قرأ: " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " مائة مرة، فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب، عز وجل: يا
 عبدي، ادخ6ل على يينك النة"  . ث قال: غريب من حديث ثابت، وقد ر6وي من غي هذا الوجه،

عنه.
 وقال أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بر، حدثنا ح%ب�ان بن أغلب، حدثنا أب، حدثنا ثابت، عن أنس

 قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "من قرأ: " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " مائت مرة، حط ال عنه
 تيم، وها ذنوب مائت سنة"  . ث قال: ل نعلم رواه عن ثابت إل السن بن أب جعفر، والغلب بن

متقاربان ف سوء الفظ.
 حديث آخر ف الدعاء با تضمنته من الساء: قال النسائي عند تفسيها: حدثنا عبد الرحن بن خالد،
 حدثنا زيد بن الباب، حدثن مالك بن م,غ4ول، حدثنا عبد ال بن ب6ر%يدة، عن أبيه: أنه دخل مع رسول
 ال صلى ال عليه وسلم السجد فإذا رجل يصلي، يدعو يقول: اللهم، إن أسألك بأن أشهد أن ل إله
 إل أنت، الحد الصمد، الذي ل يلد ول يولد، ول يكن له كفوا أحد. قال: "والذي نفسي بيده، لقد
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سأله باسه العظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب".
 وقد أخرجه ب%ق,ي)ة أصحاب السنن من ط!ر6ق، عن مالك بن م,غ4ول، عن عبد ال بن ب6ر%يدة، عن أبيه، به.

وقال الترمذي: حسن غريب.
 حديث آخر ف قراءتا عشر مرات بعد الكتوبة: قال الافظ أبو يعلى [الوصلي] : حدثنا عبد العلى،

 حدثنا بشر بن منصور، عن عمر بن نبهان  عن أب شداد، عن جابر بن عبد ال قال: قال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم: "ثلث من جاء ب,ه,ن� مع اليان د%خ%ل من أي� أبواب النة شاء، وز6و�ج من الور

 العي حيث شاء: من عفا عن قاتله، وأدى دينا خفيا، وقرأ ف دبر كل صلة مكتوبة عشر مرات: " ق!ل
ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " . قال: فقال أبو بكر: أو إحداهن يا رسول ال؟ قال: "أو إحداهن" 

 حديث ف قراءتا عند دخول النل: قال الافظ أبو القاسم الطبان: حدثنا ممد بن عبد ال بن بكر
 السراج العسكري، حدثنا ممد بن الفرج، حدثنا ممد بن الزبرقان، عن مروان بن سال، عن أب ز6ر4ع%ة
 بن  عمرو بن جرير، عن جرير بن عبد ال قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "من قرأ: " ق!ل

ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " حي يدخل منله، نفت الفقر عن أهل ذلك النل واليان"  . إسناده ضعيف.
 حديث ف الكثار من قراءتا ف سائر الحوال: قال الافظ أبو يعلى: حدثنا ممد بن إسحاق السيب،

 حدثنا يزيد بن هارون، عن العلء بن  ممد الثقفي قال: سعت أنس بن مالك يقول: كنا مع رسول ال
 بثله، فأتى صلى ال عليه وسلم بتبوك، فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور ل نرها طلعت فيما مضى

 جبيل النب صلى ال عليه وسلم فقال  يا جبيل، ما ل أرى الشمس طلعت اليوم  بضياء ونور
 وشعاع ل أرها طلعت بثله فيما مضى؟ ". قال: إن ذلك معاوية بن معاوية الليثي، مات بالدينة اليوم،

 فبعث ال إليه سبعي ألف ملك يصلون عليه. قال: "وفيم ذلك؟ " قال: كان يكثر قراءة: " ق!ل/ ه6و% الل;ه
 أ�ح%د~ " ف الليل وف النهار، وف مشاه وقيامه وقعوده، فهل لك يا رسول ال أن أقبض لك الرض

فتصلي عليه؟ قال: "نعم". فصلى عليه.
 وكذا رواه الافظ أبو بكر البيهقي ف [كتاب]  دلئل النبوة" من طريق يزيد بن هارون، عن العلء أب

ممد  -وهو متهم بالوضع -فال أعلم.
 طريق أخرى: قال أبو يعلى: حدثنا ممد بن إبراهيم الشامي أبو عبد ال، حدثنا عثمان بن اليثم

 -مؤذن مسجد الامع بالبصرة عندي-عن ممود أب عبد ال  عن عطاء بن أب ميمونة، عن أنس قال:
 نزل جبيل على النب صلى ال عليه وسلم فقال: مات معاوية بن معاوية الليثي، فتحب أن تصلي

 عليه؟ قال: "نعم". فضرب بناحه الرض، فلم تبق شجرة ول أكمة إل تضعضعت، فرفع سريره فنظر
 إليه، فكب عليه وخلفه صفان من اللئكة، ف كل صف سبعون ألف ملك، فقال النب صلى ال عليه

 وسلم: "يا جبيل، ب نال هذه النلة من ال تعال؟ ". قال ببه: " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " وقراءته إياها ذاهبEا
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وجائيEا قائمEا  وقاعدEا، وعلى كل حال .
 ورواه البيهقي، من رواية عثمان بن اليثم الؤذن، عن مبوب بن هلل، عن عطاء بن أب ميمونة، عن
 أنس، فذكره. وهذا هو الصواب ، ومبوب بن هلل قال أبو حات الرازي: "ليس بالشهور"  . وقد

روي هذا من طرق أخر، تركناها  اختصارEا، وكلها ضعيفة.
 حديث آخر ف فضلها مع العوذتي: قال المام أحد: حدثنا أبو الغية، حدثنا معاذ بن رفاعة، حدثن

 علي بن يزيد، عن القاسم، عن أب أمامة، عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول ال صلى ال عليه
 وسلم، فابتدأته فأخذت6 بيده، فقلت: يا رسول ال، ب ناة الؤمن؟ قال: "يا عقبة، اح4ر6س4 لسانك

 وليسعك بيت6ك، واب4ك, على خطيئتك". قال: ث لقين رسول ال صلى ال عليه وسلم، فابتدأن فأخذ
 والزبور، بيدي، فقال: "يا عقبة بن عامر، أل أعلمك خي ثلث س6و%ر أنزلت ف التوراة، والنيل،

 والقرآن العظيم؟". قال: قلت: بلى، جعلن ال فداك. قال: فأقرأن: " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " و " ق!ل/ أ�ع6وذ
 ب,ر%́ب ال/ف�ل�ق, " و " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب الن)اس, " ث قال: "يا عقبة، ل ت%ن4س%ه6ن ول ت6بت4 ليلة حت تقرأهن". قال:
 فما نسيتهن منذ قال: "ل تنسهن"، وما بت ليلة قط حت أقرأهن. قال عقبة، ث لقيت رسول ال صلى

 ال عليه وسلم فابتدأته، فأخذت بيده، فقلت: يا رسول ال، أخبن بفواضل العمال. فقال: "يا عقبة،
ص,ل/ من قطعك، وأع4ط, من ح%ر%م%ك، وأعرض  عمن ظلمك" 

 روى الترمذي بعضه ف "الزهد"، من حديث ع6بيد ال بن زحر، عن علي بن يزيد وقال: هذا حديث
حسن . وقد رواه أحد من طريق آخر:

 حدثنا حسي بن ممد، حدثنا ابن عياش، عن أسيد بن عبد الرحن ال�ث/ع%مي، عن فر4و%ة بن ماهد
اللخمي، عن عقبة بن عامر، عن النب صلى ال عليه وسلم، فذكر مثله سواء. تفرد به أحد .

 حديث آخر ف الستشفاء بن: قال البخاري: حدثنا قتيبة، حدثنا الفضل، عن ع6ق�يل، عن ابن شهاب،
 عن عروة، عن عائشة أن النب صلى ال عليه وسلم كان إذا أوى إل فراشه ك!ل ليلة جع  كفيه، ث

 نفث فيهما فقرأ فيهما: " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " و " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب ال/ف�ل�ق, " و " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب الن)اس, " ث
 يسح بما ما استطاع من جسده، يبدأ بما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلث

مرات.
وهكذا رواه أهل السنن، من حديث ع6ق�يل، به  .

بسم ال الرحن الرحيم
)3) ل�م4 ي%ل,د4 و%ل�م4 ي6ول�د4 (2) الل;ه6 الص)م%د6 (1{ ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ (

) }4 و%ل�م4 ي%ك!ن4 ل�ه6 ك!ف!وEا أ�ح%د~ (
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 قد تقدم ذكر سبب نزولا. وقال عكرمة: لا قالت اليهود: نن نعبد ع6زير% ابن ال. وقالت النصارى:
 نن نعبد السيح ابن ال. وقالت الوس: نن نعبد الشمس والقمر. وقالت الشركون: نن نعبد

الوثان -أنزل ال على رسوله صلى ال عليه وسلم: { ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ }
 هذا يعن: هو الواحد الحد، الذي ل نظي له ول وزير، ول نديد ول شبيه ول عديل، ول ي6طل�ق

اللفظ على أحد ف الثبات إل على ال، عز وجل؛ لنه الكامل ف جيع صفاته وأفعاله.
 وقوله: { الل;ه6 الص)م%د6 } قال عكرمة، عن ابن عباس: يعن الذي يصمد اللئق إليه ف حوائجهم

ومسائلهم.
 قال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل ف سؤدده، والشريف الذي قد كمل
 ف شرفه، والعظيم الذي قد كمل ف عظمته، والليم الذي قد كمل ف حلمه، والعليم الذي قد كمل

 ف علمه، والكيم الذي قد كمل ف حكمته  وهو الذي قد كمل ف أنواع الشرف والسؤدد، وهو ال
سبحانه، هذه صفته ل تنبغي إل له، ليس له كفء، وليس كمثله شيء، سبحان ال الواحد القهار.

 وقال العمش، عن شقيق  عن أب وائل: { الص)م%د6 } السيد الذي قد انتهى سؤدده، ورواه عاصم، بن
أب وائل، عن ابن مسعود، مثله.

 وقال مالك، عن زيد بن أسلم: { الص)م%د6 } السيد. وقال السن، وقتادة: هو الباقي بعد خلقه. وقال
 السن أيضا: { الص)م%د6 } الي القيوم الذي ل زوال له. وقال عكرمة: { الص)م%د6 } الذي ل يرج منه

شيء ول يطعم.
 وقال الربيع بن أنس: هو الذي ل يلد ول يولد. كأنه جعل ما بعده تفسيEا له، وهو قوله: { ل�م4 ي%ل,د4 و%ل�م

 ي6ول�د4 } وهو تفسي جيد. وقد تقدم الديث من رواية ابن جرير، عن أب بن كعب ف ذلك، وهو
صريح فيه.

 وقال ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن السيب، وماهد، وعبد ال بن ب6ريدة، وعكرمة أيضا، وسعيد
بن جبي، وعطاء بن أب رباح، وعطية العوف، والضحاك، والسدي: { الص)م%د6 } الذي ل جوف له.

قال سفيان، عن منصور، عن ماهد: { الص)م%د6 } الصمت الذي ل جوف له.
وقال الشعب: هو الذي ل يأكل الطعام، ول يشرب الشراب.

وقال عبد ال بن ب6ر%يدة  أيضEا: { الص)م%د6 } نور يتلل.
 روى ذلك كل;ه وحكاه: ابن أب حات، والبيهقي والطبان، وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك

بأسانيده، وقال:
 حدثن العباس بن أب طالب، حدثنا ممد بن عمرو بن رومي، عن عبيد ال بن سعيد قائد العمش،
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 حدثن صال بن حيان، عن عبد ال بن بريدة، عن أبيه قال -ل أعلم إل قد رفعه-قال: { الص)م%د6 }
الذي ل جوف له.

وهذا غريب جدEا، والصحيح أنه موقوف على عبد ال بن بريدة.
 وقد قال الافظ أبو القاسم الطبان ف كتاب السنة له، بعد إيراده كثيEا من هذه القوال ف تفسي

 "الصمد": وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا، عز وجل، وهو الذي ي6صم%د إليه ف الوائج، وهو
 الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي ل جوف له، ول يأكل ول يشرب، وهو الباقي بعد خلقه.

وقال البيهقي نو ذلك [أيضا]  . 
وقوله: { ل�م4 ي%ل,د4 و%ل�م4 ي6ول�د4 و%ل�م4 ي%ك!ن4 ل�ه6 ك!ف!وEا أ�ح%د~ } أي: ليس له ولد ول والد ول صاحبة.

قال ماهد: { و%ل�م4 ي%ك!ن4 ل�ه6 ك!ف!وEا أ�ح%د~ } يعن: ل صاحبة له.
 وهذا كما قال تعال: { ب%د,يع6 الس)م%او%ات, و%الر4ض, أ�ن)ى ي%ك!ون! ل�ه6 و%ل�د~ و%ل�م4 ت%ك!ن4 ل�ه6 ص%اح,ب%ة¿ و%خ%ل�ق% ك!ل

  ] أي: هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظي يساميه،101ش%ي4ءc } [ النعام : 
 أو قريب يدانيه، تعال وتقدس وتنه. قال ال تعال: { و%ق�ال!وا ات)خ%ذ� الر)ح4م%ن6 و%ل�دEا ل�ق�د4 ج,ئ/ت6م4 ش%ي4ئbا إ,̀دا

 ت%ك�اد6 الس)م%او%ات6 ي%ت%ف�ط;ر4ن� م,ن4ه6 و%ت%ن4ش%قÀ الر4ض6 و%ت%خ,رÀ ال/ج,ب%ال! ه%̀دا أ�ن/ د%ع%و4ا ل,لر)ح4م%ن, و%ل�دEا و%م%ا ي%ن4ب%غ,ي
 ل,لر)ح4م%ن, أ�ن/ ي%ت)خ,ذ� و%ل�دEا إ,ن/ ك!لð م%ن4 ف,ي الس)م%او%ات, و%الر4ض, إ,ل آت,ي الر)ح4م%ن, ع%ب4دEا ل�ق�د4 أ�ح4ص%اه6م4 و%ع%د)ه6م

  ] وقال تعال: { و%ق�ال!وا ات)خ%ذ� الر)ح4م%ن6 و%ل�دEا95 -88ع%̀دا و%ك!لðه6م4 آت,يه, ي%و4م% ال/ق,ي%ام%ة, ف�ر4دEا } [ مري : 
  ] وقال27 ، 26س6ب4ح%ان%ه6 ب%ل/ ع,ب%اد~ م6ك/ر%م6ون� ل ي%س4ب,ق!ون%ه6 ب,ال/ق�و4ل, و%ه6م4 ب,أ�م4ر,ه, ي%ع4م%ل!ون� } [ النبياء : 

 تعال: { و%ج%ع%ل!وا ب%ي4ن%ه6 و%ب%ي4ن% ال/ج,ن)ة, ن%س%بEا و%ل�ق�د4 ع%ل,م%ت, ال/ج,ن)ة! إ,ن)ه6م4 ل�م6ح4ض%ر6ون� س6ب4ح%ان� الل;ه, ع%م)ا ي%ص,ف!ون� }
  ] وف الصحيح -صحيح البخاري-: "ل أحد أصب على أذى سعه من159 ، 158[ الصافات : 

ال، إنم يعلون له ولدا، وهو يرزقهم ويعافيهم" .
 وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن العرج، عن أب ه6ر%يرة، عن

 النب صلى ال عليه وسلم قال: "قال ال، عز وجل: كذبن ابن آدم ول يكن له ذلك، وشتمن ول يكن
 له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن ي6عيد%ن كما بدأن، وليس أول اللق بأهون علي� من إعادته. وأما

شتمه إياي فقوله: اتذ ال ولدEا. وأنا الحد الصمد الذي ل يلد ول يولد ول يكن له كفوEا أحد".
 ورواه أيضا من حديث عبد الرزاق، عن م%ع4م%ر، عن هام بن م6ن%́به، عن أب هريرة، مرفوعEا بثله. تفرد

بما من هذين الوجهي  .
آخر تفسي سورة "الخلص"
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تفسي سورت العوذتي
وها مدنيتان.

 قال المام أحد: حدثنا عفان، حدثنا حاد بن سلمة، أخبنا عاصم بن ب%ه4د%لة، عن زر بن6 ح6ب%يش قال:
 قلت لب بن كعب: إن ابن مسعود [كان]  ل يكتب العوذتي ف مصحفه؟ فقال: أشهد أن رسول ال
 صلى ال عليه وسلم أخبن أن جبيل، عليه السلم، قال له: " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب ال/ف�ل�ق, " فقلتها، قال: "

ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب الن)اس, " فقلتها. فنحن نقول ما قال النب صلى ال عليه وسلم  .
 ورواه أبو بكر ال!ميدي ف مسنده، عن سفيان بن عيينة، حدثنا عبدة بن أب ل!ب%ابة وعاصم بن بدلة،

 أنما سعا زر بن حبيش قال: سألت6 أب بن كعب عن العوذتي، فقلت: يا أبا النذر، إن أخاك ابن
 مسعود ي%ح6كهما من الصحف. فقال: إن سألت رسول ال صلى ال عليه وسلم، فقال: "قيل ل: قل،

فقلت". فنحن نقول كما قال رسول ال صلى ال عليه وسلم  .
 وقال أحد: حدثنا و%كيع، حدثنا سفيان، عن عاصم، عن زر قال: سألت6 ابن% مسعود عن العوذتي

 فقال: سألت6 النب صلى ال عليه وسلم عنهما فقال: " قيل ل، فقلت لكم، فقولوا". قال أب: فقال لنا
النب صلى ال عليه وسلم فنحن نقول  .

 وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد ال، حدثنا سفيان، حدثنا ع%بد%ة! بن أب ل!ب%ابة، عن زر بن ح6ب%يش
 -وحدثنا عاصم عن زر-قال: سألت أب بن كعب فقلت: أبا النذر، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا

 وكذا. فقال: إن سألت النب صلى ال عليه وسلم فقال: "قيل ل، فقلت". فنحن نقول كما قال رسول
ال صلى ال عليه وسلم .

 ورواه البخاري أيضEا والنسائي، عن قتيبة، عن سفيان بن عيينة، عن عبدة وعاصم بن أب النجود، عن
زر بن حبيش، عن أب بن كعب، به .

 وقال الافظ أبو يعلى: حدثنا الزرق بن علي، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا الص)ل/ت بن ب%هر%ام، عن
 أمر رسول ال صلىنا إبراهيم، عن علقمة قال: كان عبد ال ي%ح6ك العوذتي من الصحف، ويقول: إن

ال عليه وسلم أن يتعوذ بما، ول يكن عبد ال يقرأ بما 
 ورواه عبد ال بن أحد من حديث العمش، عن أب إسحاق، عن عبد الرحن  بن يزيد قال: كان عبد
 ال يك العوذتي من مصاحفه، ويقول: إنما ليستا من كتاب ال -قال العمش: وحدثنا عاصم، عن

 زر بن حبيش، عن أب بن كعب قال: سألنا عنهما رسول ال صلى ال عليه وسلم، قال: "قيل ل،
فقلت" .
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 وهذا مشهور عند كثي من القراء والفقهاء: أن ابن مسعود كان ل يكتب العوذتي ف مصحفه، فلعله
 ل يسمعهما من النب صلى ال عليه وسلم، ول يتواتر عنده، ث لعله قد رجع عن قوله ذلك إل قول

 الماعة، فإن الصحابة، رضي ال عنهم، كتبوها ف الصاحف الئمة، ونفذوها إل سائر الفاق كذلك،
ول المد والنة.

 وقد قال مسلم ف صحيحه: حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن بيان، عن قيس بن أب ح%ازم، عن عقبة بن
 عامر قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "أل تر آيات أنزلت هذه الليلة ل ي6ر مثلهن قط: " ق!ل

أ�ع6وذ! ب,ر%́ب ال/ف�ل�ق, " و " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب الن)اس, " .
 ورواه أحد، ومسلم أيضا، والترمذي، والنسائي، من حديث إساعيل بن أب خالد، عن قيس بن أب

حازم، عن عقبة، به . وقال الترمذي: حسن صحيح.
 طريق أخرى: قال المام أحد: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، عن القاسم أب عبد الرحن،

 عن عقبة بن عامر قال: بينا أنا أقود برسول ال صلى ال عليه وسلم ف ن%قب من تلك النقاب، إذ قال
 ل: "يا عقبة، أل ت%ركب؟ ". قال: [ف�أج4ل�ل/ت6 رسول ال صلى ال عليه وسلم أن أركب مركبه. ث قال:
 "يا ع6قيب، أل تركب؟ ". قال]  فأشفقت أن تكون معصية، قال: فنل رسول ال صلى ال عليه وسلم

 وركبت هنيهة، ث ركب، ث قال: "يا عقيب، أل أ!علمك سورتي من خي سورتي قرأ بما الناس؟ ".
 قلت: بلى يا رسول ال. فأقرأن: " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب ال/ف�ل�ق, " و " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب الن)اس, " ث أقيمت

 الصلة، فتقدم رسول ال صلى ال عليه وسلم فقرأ بما، ث مر ب فقال: "كيف رأيت يا عقيب اقرأ
بما كلما نت وكلما قمت".

ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد ال بن البارك، كلها عن ابن جابر، به  .
 ورواه أبو داود والنسائي أيضEا، من حديث ابن وهب، عن معاوية بن صال، عن العلء بن الارث،

عن القاسم بن عبد الرحن، عن عقبة، به .
 طريق أخرى: قال أحد: حدثنا أبو عبد الرحن، حدثنا سعيد بن أب أيوب، حدثن يزيد ابن عبد العزيز

 الرعين وأبو مرحوم، عن يزيد بن ممد القرشي، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر قال: أمرن
رسول ال صلى ال عليه وسلم أن أقرأ بالعوذات ف دبر كل صلة.

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، من طرق، عن علي بن أب رباح . وقال الترمذي: غريب.
 طريق أخرى: قال أحد: حدثنا يي  بن إسحاق، حدثنا ابن ل�ه,يعة، عن مش%رح بن هاعان، عن عقبة بن

 عامر قال: قال ل رسول ال صلى ال عليه وسلم: "اقرأ بالعوذتي، فإنك لن تقرأ بثلهما". تفرد به
أحد .

 طريق أخرى: قال أحد: حدثنا حيوة بن ش6ر%ي4ح، حدثنا ب%ق,ي)ة، حدثنا ب%حي بن سعد، عن خالد بن م%ع4دان،
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 عن ج6ب%ي بن ن6ف�ي، عن عقبة بن عامر أنه قال: إن رسول ال صلى ال عليه وسلم أهديت له بغلة
 شهباء، فركبها فأخذ عقبة يقودها له، فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم  اقرأ " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%ب

 ال/ف�ل�ق, " . فأعادها له حت قرأها، فعرف أن ل أفرح با جدEا، فقال: "لعلك تاونت با؟ فما قمت تصلي
بشيء مثلها".

 ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان، عن بقية، به  . ورواه النسائي أيضا من حديث الثوري، عن
 معاوية بن صال، عن عبد الرحن بن جبي بن نفي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر: أنه سأل رسول ال

صلى ال عليه وسلم عن العوذتي، فذكر نوه .
 طريق أخرى: قال النسائي: أخبنا ممد بن عبد العلى، حدثنا العتمر، سعت النعمان، عن زياد أب

 السد، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: "إن الناس ل يتعوذوا بثل هذين: "
ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب ال/ف�ل�ق, " و " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب الن)اس, " .

 طريق أخرى: قال النسائي: أخبنا قتيبة، حدثنا الليث، عن أب عجلن، عن سعيد القبي، عن عقبة بن
 عامر قال: كنت أمشي مع رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال: "يا عقبة، قل". فقلت: ماذا أقول؟
 فسكت عن، ث قال: "قل". قلت: ماذا أقول يا رسول ال؟ فسكت عن، فقلت: اللهم، أردده على.

  ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب ال/ف�ل�ق, " ، فقرأتا حتفقال: "يا عقبة، قل". قلت: ماذا أقول يا رسول ال؟ فقال: "
 أتيت على آخرها، ث قال: "قل". قلت: ماذا أقول يا رسول ال؟ قال: " " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب الن)اس, " ،

 فقرأتا حت أتيت على آخرها، ث قال رسول ال صلى ال عليه وسلم عند ذلك: "ما سأل سائل
بثلهما، ول استعاذ مستعيذ بثلهما" .

 طريق أخرى: قال النسائي: أخبنا ممد بن يسار، حدثنا عبد الرحن، حدثنا معاوية، عن العلء بن
 الارث، عن مكحول، عن عقبة بن عامر: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قرأ بما ف صلة الصبح

.
 طريق أخرى: قال النسائي: أخبنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يزيد بن أب حبيب، عن أب عمران أسلم،
 عن عقبة بن عامر قال: اتبعت  رسول ال صلى ال عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه

 فقلت: أقرئن سورة هود أو سورة يوسف. فقال: "لن تقرأ شيئbا أنفع عند ال من " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%ب
ال/ف�ل�ق " .

 حديث  آخر: قال النسائي: أخبنا ممود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو الوزاعي، عن يي
 بن أب كثي، عن ممد بن إبراهيم بن الارث، عن أب عبد ال، عن ابن عائش  الهن: أن النب صلى

 ال عليه وسلم قال له: "يا ابن عائش، أل أدلك -أو: أل أخبك -بأفضل ما يتعوذ به التعوذون؟ ".
 قال: بلى، يا رسول ال. قال: " " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب ال/ف�ل�ق " و " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب الن)اس, " هاتان
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السورتان" .
فهذه طرق عن عقبة كالتواترة عنه، تفيد القطع عند كثي من الققي ف الديث.

 وقد تقدم ف رواية ص6د%ي� بن عجلن، وف�ر4و%ة� بن م6ج%اهد، عنه: "أل أعلمك ثلث� س6و%ر ل ينل ف
 التوراة ول ف النيل ول ف الزبور ول ف الفرقان  مثلهن؟ " ق!ل/ ه6و% الل;ه6 أ�ح%د~ " و " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%ب

ال/ف�ل�ق, " و " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب الن)اس, " .
 حديث آخر: قال المام أحد: حدثنا إساعيل، حدثنا الريري، عن أب العلء قال: قال رجل: كنا مع

 رسول ال صلى ال عليه وسلم ف سفر، والناس يعتقبون، وف الظهر قلة، فحانت نزل�ة رسول ال صلى
 ال عليه وسلم ونزلت، فلحقن فضرب [من بعدي]  منكب، فقال: " " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب ال/ف�ل�ق, " ،

 فقرأها رسول ال صلى ال عليه وسلم وقرأتا معه، ث قال: " " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب الن)اس, " ، فقرأها رسول
ال صلى ال عليه وسلم وقرأتا معه، فقال: "إذا صليت فاقرأ بما" .

الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر، وال أعلم.
ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية، به .

 حديث آخر: قال النسائي: أخبنا ممد بن الثن، حدثنا ممد بن جعفر، عن عبد ال بن سعيد، حدثن
 يزيد بن رومان، عن عقبة بن عامر، عن عبد ال السلمي -هو ابن أنيس-: أن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم وضع يده على صدره ث قال: "قل". فلم أدر ما أقول، ث قال ل: "قل". قلت: " ق!ل/ ه6و

 الل;ه6 أ�ح%د~ " ث قال ل: "قل". قلت: " أ�ع6وذ! ب,ر%́ب ال/ف�ل�ق, م,ن4 ش%́ر م%ا خ%ل�ق% " حت فرغت منها، ث قال ل:
 "قل". قلت: " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب الن)اس, " حت فرغت منها. فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "هكذا

ف�ت%ع%و%ذ/ ما تعوذ� التعوذون بثلهن قط"  .
 حديث آخر: قال النسائي: أخبنا عمرو بن علي أبو حفص، حدثنا ب%د%ل، حدثنا شداد بن سعيد أبو
 طلحة، عن سعيد ال!ر%يري، حدثنا أبو ن%ض4رة، عن جابر بن عبد ال قال: قال ل رسول ال صلى ال

 عليه وسلم: "اقرأ يا جابر". قلت: وما أقرأ بأب أنت وأمي؟ قال: "اقرأ " ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب ال/ف�ل�ق, " و " ق!ل
أ�ع6وذ! ب,ر%́ب الن)اس " . فقرأتما، فقال: "اقرأ بما، ولن تقرأ بثلهما" .

 وتقدم حديث عائشة أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان يقرأ بن، وينفث ف كفيه، ويسح بما
رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده.

 وقال المام مالك: عن ابن شهاب، عن ع6ر4و%ة، عن عائشة: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم كان إذا
 اشتكى يقرأ على نفسه بالعوذتي وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح بيده عليه، رجاء

بركتها.
 ورواه البخاري عن عبد ال بن يوسف، ومسلم عن يي بن يي، وأبو داود عن القعنب، والنسائي عن
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 قتيبة -ومن حديث ابن القاسم، وعيسى بن يونس -وابن ماجة من حديث معن وبشر بن ع6م%ر،
ثانيتهم عن مالك، به  .

 وتقدم ف آخر سورة: " ن " من حديث أب نضرة، عن أب سعيد: أن رسول ال صلى ال عليه وسلم
 كان يتعوذ من أعي الان وعي النسان، فلما نزلت العوذتان أخذ بما، وترك ما سواها. رواه

الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن.

بسم ال الرحن الرحيم
 ) و%م,ن4 ش%ر3) و%م,ن4 ش%́ر غ�اس,قc إ,ذ�ا و%ق�ب% (2) م,ن4 ش%́ر م%ا خ%ل�ق% (1{ ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب ال/ف�ل�ق, (

) }5) و%م,ن4 ش%́ر ح%اس,دc إ,ذ�ا ح%س%د% (4الن)ف;اث�ات, ف,ي ال/ع6ق�د, (

 قال ابن أب حات: حدثنا أحد بن عصام، حدثنا أبو أحد الزبيي، حدثنا حسن بن صال، عن عبد ال
بن ممد بن عقيل، عن جابر قال: الفلق: الصبح.

 وقال العوف، عن ابن عباس: { ال/ف�ل�ق, } الصبح. ور6وي عن ماهد، وسعيد بن جبي، وعبد ال بن ممد
بن عقيل، والسن، وقتادة، وممد بن كعب القرظي، وابن زيد، ومالك عن زيد بن أسلم، مثل هذا.

 ] .96قال القرظي، وابن زيد، وابن جرير: وهي كقوله تعال: { ف�ال,ق6 الص4ب%اح, } [ النعام : 
 وقال علي بن أب طلحة، عن ابن عباس: { ال/ف�ل�ق, } اللق. وكذا قال الضحاك: أمر ال نبيه أن يتعوذ

من اللق كله.
 وقال كعب الحبار: { ال/ف�ل�ق, } بيت ف جهنم، إذا فتح صاح جيع أهل النار من شدة حره، ورواه ابن

أب حات، ث قال:
 حدثنا أب، حدثنا سهيل بن عثمان، عن رجل ساه، عن السدي، عن زيد بن علي، عن آبائه أنم قالوا:
 { ال/ف�ل�ق, } جب ف قعر جهنم، عليه غطاء، فإذا كشف عنه خرجت منا  نار تصيح منه جهنم، من شدة

حر ما يرج منه.
 وكذا ر6وي عن عمرو بن ع%ب%س%ة�  والسدي، وغيهم. وقد ورد ف ذلك حديث¿ مرفوع منكر، فقال ابن

جرير:
 حدثن إسحاق بن وهب الواسطي، حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي، حدثنا نصر بن

 خزية الراسان، عن شعيب بن صفوان، عن ممد بن كعب القرظي، عن أب ه6ريرة، عن النب صلى
ال عليه وسلم قال: " { ال/ف�ل�ق, } ج6ب� ف جهنم مغطى"  إسناده غريب ول يصح رفعه.

وقال أبو عبد الرحن البلي: { ال/ف�ل�ق, } من أساء جهنم.
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 قال ابن جرير: والصواب القول الول، أنه فلق الصبح. وهذا هو الصحيح، وهو اختيار البخاري،
رحه ال، ف صحيحه .

 وقوله: { م,ن4 ش%́ر م%ا خ%ل�ق% } أي: من شر جيع الخلوقات. وقال ثابت البنان، والسن البصري: جهنم
وإبليس وذريته ما خلق.

 { و%م,ن4 ش%́ر غ�اس,قc إ,ذ�ا و%ق�ب% } قال ماهد: غاسق6 الليل! إذا وقب% غ!روب6 الشمس. حكاه البخاري عنه.
 ورواه ابن أب ن%ج,يح، عنه. وكذا قال ابن عباس، وممد بن كعب القرظي، والضحاك، وخ6ص%يف،

والسن، وقتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلمه.
 وقال الزهري: { و%م,ن4 ش%́ر غ�اس,قc إ,ذ�ا و%ق�ب% } الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة: إذا وقب الليل:

 إذا ذهب. وقال أبو الهزم، عن أب هريرة: { و%م,ن4 ش%́ر غ�اس,قc إ,ذ�ا و%ق�ب% } كوكب. وقال ابن زيد:
 كانت العرب تقول: الغاسق سقوط الثريا، وكان  السقام والطواعي تكثر عند وقوعها، وترتفع عند

طلوعها.
 قال ابن جرير: ولؤلء من الثر ما حدثن: نصر بن علي، حدثن بكار بن عبد ال -ابن أخي هام

 -حدثنا ممد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحن بن عوف، عن أبيه، عن أب سلمة، عن أب ه6ر%يرة،
عن النب صلى ال عليه وسلم: " { و%م,ن4 ش%́ر غ�اس,قc إ,ذ�ا و%ق�ب% } قال: النجم الغاسق"  .

قلت: وهذا الديث ل يصح رفعه إل النب صلى ال عليه وسلم.
قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر.

قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه المام أحد:
 حدثنا أبو داود ال�فري، عن ابن أب ذئب، عن الارث، عن أب سلمة قال: قالت عائشة، رضي ال

 عنها: أخذ رسول ال صلى ال عليه وسلم بيدي، فأران القمر حي يطلع، وقال: "ت%عو)ذ,ي بال من شر
هذا الغاسق إذا وقب".

 ورواه الترمذي والنسائي، ف كتاب التفسي من سننيهما، من حديث ممد بن عبد الرحن ابن أب ذئب،
 عن خاله الارث بن عبد الرحن، به  . وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظه: "تعوذي بال من شر
هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب". ولفظ النسائي: "تعو)ذي بال من شر هذا، هذا الغاسق إذا وقب".

 قال أصحاب القول الول وهو أنه الليل إذا ول -: هذا ل يناف قولنا؛ لن القمر آية! الليل، ول يوجد
له سلطان إل فيه، وكذلك النجوم ل تضيء، إل ف الليل، فهو يرجع إل ما قلناه، وال أعلم.

 وقوله: { و%م,ن4 ش%́ر الن)ف;اث�ات, ف,ي ال/ع6ق�د, } قال ماهد، وعكرمة، والسن، وقتادة والضحاك: يعن:
السواحر -قال ماهد: إذا رقي ونفثن ف العقد.

 وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد العلى، حدثنا ابن ثور، عن م%ع4م%ر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: ما
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من شيء أقرب من  الشرك من رقية الية والاني  .
 وف الديث الخر: أن جبيل جاء إل رسول ال صلى ال عليه وسلم فقال: اشتكيت يا ممد؟ فقال:

"نعم". فقال: بسم ال أر4ق,يك، من كل داء يؤذيك، ومن شر كل حاسد وعي، ال يشفيك .
 ولعل هذا كان من شكواه، عليه السلم، حي سحر، ث عافاه ال تعال وشفاه، ورد كيد السحر%ة

 الس)اد من اليهود ف رءوسهم، وجعل تدميهم ف تدبيهم، وفضحهم، ولكن مع هذا ل يعاتبه رسول
ال صلى ال عليه وسلم يوما من الدهر، بل كفى ال وشفى وعاف.

 وقال المام أحد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا العمش، عن يزيد بن ح%ي)ان، عن زيد بن أرقم قال: سحر
 النب صلى ال عليه وسلم رجل¿ من اليهود، فاشتكى لذلك أياما، قال: فجاءه جبيل فقال: إن رجل

 من اليهود سحرك، عقد لك ع6ق�دEا ف بئر كذا وكذا، ف�أر4س,ل إليها من ييء با. فبعث رسول ال صلى
 ال عليه وسلم [عليEا، رضي ال تعال عنه]  فاستخرجها، فجاء با فحللها  قال: فقام رسول ال صلى

ال عليه وسلم كأنا ن%شط من عقال، فما ذكر ذلك لليهودي ول رآه ف وجهه [قط]  حت مات.
ورواه النسائي عن ه%ن)اد، عن أب معاوية ممد بن ح%ازم الضرير.

 وقال البخاري ف "كتاب الطب" من صحيحه: حدثنا عبد ال بن ممد قال: سعت سفيان بن عيينة
 يقول: أول من حدثنا به ابن6 ج6ر%ي4ج، يقول: حدثن آل ع6ر4و%ة، عن عروة، فسألت هشاما عنه، فحدث�نا
 عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول ال صلى ال عليه وسلم س6حر، حت كان ي6ر%ى أنه يأت النساء

 ول يأتيهن -قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر، إذا كان كذا -فقال: "يا عائشة، أعلمت أن
 ال قد أفتان فيما استفتيت6ه فيه؟ أتان رجلن فقعد أحدها عند رأسي، والخر عند رجلي، فقال الذي
 عند رأسي للخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن ط�ب)ه؟ قال: ل�بيد بن أعصم -رجل من بن
 ز6ر%يق ح%ليف ليه6ود%، كان منافقbا-وقال: وفيم؟ قال: ف م6شط وم6شاقة. قال: وأين؟ قال: ف ج6ف ط�ل/ع%ة
 ذكر تت رعوفة ف بئر ذ�ر4و%ان". قالت: فأتى [النب صلى ال عليه وسلم]  البئر حت استخرجه فقال:

 "هذه البئر الت أريتها، وكأن ماءها ن6ق�اعة الن)اء، وكأن نلها رءوس الشياطي". قال: فاستخرج  .
 [قالت] . فقلت: أفل؟ أي: ت%ن%ش)ر4ت% ؟ فقال: "أم)ا ال· فقد شفان، وأكره أن أثي على أحد من الناس

شرEا" .
 وأسنده من حديث عيسى بن يونس، وأب ض%م4رة أنس بن عياض، وأب أسامة، ويي القطان وفيه:

 "قالت: حت كان ييل إليه أنه فعل الشيء ول يفعله". وعنده: "فأمر بالبئر فدفنت". وذكر أنه رواه عن
هشام أيضEا ابن أب الز)ناد والليث بن سعد  .

 عفان، عنحد، عن وقد رواه مسلم، من حديث أب أسامة حاد بن أسامة وعبد ال بن ني. ورواه أح
و6ه%يب  عن هشام، به .
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 ورواه المام أحد أيضEا عن إبراهيم بن خالد، عن رباح، عن م%ع4م%ر، عن هش%ام، عن أبيه، عن عائشة
 قالت: لبث رسول ال صلى ال عليه وسلم ستة أشهر ي6رى أنه يأت ول يأت، فأتاه ملكان، فجلس

 أحدها عند رأسه، والخر عند رجليه، فقال أحدها للخر: ما باله؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟
قال: لبيد بن العصم، وذكر تام الديث  .

 وقال الستاذ الفسر الثعلب ف تفسيه: قال ابن عباس وعائشة، رضي ال عنهما: كان غلم من اليهود
 يدم رسول ال صلى ال عليه وسلم فدب)ت إليه اليهود، فلم يزالوا به حت أخذ م6ش%اطة رأس النب صلى

 ال عليه وسلم وعدة أسنان من م6شطه، فأعطاها اليهود، فسحروه فيها. وكان الذي تول ذلك رجل
 منهم -يقال له: [لبيد] بن أعصم-ث دسها ف بئر لبن ز6ر%يق، ويقال لا: ذ�ر4وان، فمرض رسول ال

 صلى ال عليه وسلم وانتثر شعر رأسه، ولبث ستة أشهر ي6ر%ى أنه يأت النساء ول يأتيهن، وجعل ي%ذ!وب
 ول يدري ما عراه. فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان ف�ق�ع%د أحدها عند رأسه والخر عند رجليه، فقال

 الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: ط!ب%. قال: وما ط!ب%؟ قال: سحر. قال: ومن
 سحره؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي. قال: وب ط�ب%ه؟ قال: بشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: ف

 ج6ف% طلعة تت راعوفة ف بئر ذ�ر4و%ان -والف: قشر الطلع، والراعوفة: حجر ف أسفل البئر ناتئ يقوم
 عليه الاتح -فانتبه رسول ال صلى ال عليه وسلم مذعورEا، وقال: "يا عائشة، أما شعرت أن ال

 أخبن بدائي؟ ". ث بعث رسول ال صلى ال عليه وسلم عليا والزبي وعمار بن ياسر، فنحوا ماء
 البئر كأنه ن6قاعة الناء، ث رفعوا الصخرة، وأخرجوا الف، فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه،
 وإذا فيه وتر معقود، فيه اثنتا عشرة  عقدة مغروزة بالبر. فأنزل ال تعال السورتي، فجعل كلما قرأ
 آية انلت عقدة، ووجد رسول ال صلى ال عليه وسلم خفة حي انلت العقدة الخية، فقام كأنا

 ن%شط� من عقال، وجعل جبيل، عليه السلم، يقول: باسم ال أر4ق,يك، من كل شيء يؤذيك، من حاسد
 وعي ال يشفيك. فقالوا: يا رسول ال، أفل نأخذ البيث نقتله؟ فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم:

"أما أنا فقد شفان ال، وأكره أن يثي على الناس شرEا"  .
هكذا أورده بل إسناد، وفيه غرابة، وف بعضه نكارة شديدة، ولبعضه شواهد ما تقدم، وال أعلم.
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سورة الناس
 )4) م,ن4 ش%́ر ال/و%س4و%اس, ال/خ%ن)اس, (3) إ,ل�ه, الن)اس, (2) م%ل,ك, الن)اس, (1{ ق!ل/ أ�ع6وذ! ب,ر%́ب الن)اس, (

) }6) م,ن% ال/ج,ن)ة, و%الن)اس, (5ال;ذ,ي ي6و%س4و,س6 ف,ي ص6د6ور, الن)اس, (

 هذه ثلث صفات  من صفات الرب، عز وجل؛ الربوبية، واللك، واللية: فهو رب كل شيء ومليكه
 وإله، فجميع الشياء ملوقة له، ملوكة عبيد له، فأمر الستعيذ أن يتعوذ بالتصف بذه الصفات، من

 شر الوسواس الناس، وهو الشيطان الوكل بالنسان، فإنه ما من أحد من بن آدم إل وله قرين ي6ز%ين
 له الفواحش، ول يألوه جهدEا ف البال. والعصوم من ع%ص%م ال، وقد ثبت ف الصحيح أنه: "ما منكم
 من أحد إل قد و6ك,ل به قرينة". قالوا: وأنت يا رسول ال؟ قال: "نعم، إل أن ال أعانن عليه، فأسلم،
 فل يأمرن إل بي"  وثبت ف الصحيح، عن أنس ف قصة زيارة صفية النب صلى ال عليه وسلم وهو

 معتكف، وخروجه معها ليل ليدها إل منلا، فلقيه رجلن من النصار، فلما رأيا رسول ال صلى ال
 عليه وسلم أسرعا، فقال رسول ال: "على رسلكما، إنا صفية بنت ح6يي". فقال سبحان ال، يا رسول

 ال. فقال: "إن الشيطان يري من ابن آدم مرى الدم، وإن خشيت أن يقذف ف قلوبكما شيئbا، أو
قال: شرEا" .

 وقال الافظ أبو يعلى الوصلي: حدثنا ممد بن بر، حدثنا عدي بن أب عم%ارة، حدثنا زيادEا الن�ميي،
 عن أنس بن مالك قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن

آدم، فإن ذكر  خ%ن%س، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الناس"  غريب.
 وقال المام أحد: حدثنا ممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عاصم، سعت أبا تيمة ي6ح%دث عن ر%ديف
 رسول ال صلى ال عليه وسلم قال: ع%ث�ر بالنب صلى ال عليه وسلم حاره6، فقلت: ت%ع,س الشيطان.
 فقال النب صلى ال عليه وسلم: "ل تقل: تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت: تعس الشيطان، تعاظ�م،

وقال: بقوت صرعته، وإذا قلت: بسم ال، تصاغر حت يصي مثل الذباب"  .
 تفرد به أحد، إسناده  جيد قوي، وفيه دللة على أن القلب مت ذكر ال تصاغر الشيطان وغ!ل,ب، وإن

ل يذكر ال تعاظم وغلب.
 وقال المام أحد: حدثنا أبو بكر النفي، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن سعيد القبي، عن أب هريرة

 بهفأبس قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: "إن أحدكم إذا كان ف السجد، جاءه الشيطان 
 كما ي6ب%س الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه -أو: ألمه". قال أبو ه6ر%يرة: وأنتم ترون ذلك، أما الزنوق

فتراه مائل-كذا-ل يذكر ال، وأما اللجم ففاتح فاه ل يذكر ال، عز وجل. تفرد به أحد .
 وقال سعيد بن جبي، عن ابن عباس ف قوله: { ال/و%س4و%اس, ال/خ%ن)اس, } قال: الشيطان جاث على قلب ابن
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آدم، فإذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر ال خ%ن%س. وكذا قال ماهد، وقتادة.
 وقال العتمر بن سليمان، عن أبيه: ذ!كر% ل أن الشيطان، أو: الوسواس ينفث ف قلب ابن آدم عند

الزن وعند الفرح، فإذا ذكر ال خنس.
وقال العوف عن ابن عباس ف قوله: { ال/و%س4و%اس } قال: هو الشيطان يأمر، فإذا أطيع خنس.

 وقوله: { ال;ذ,ي ي6و%س4و,س6 ف,ي ص6د6ور, الن)اس, } هل يتص هذا ببن آدم -كما هو الظاهر -أو يعم بن
آدم والن؟ فيه قولن، ويكونون قد دخلوا ف لفظ الناس تغليبا.

وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم(رج%ال¿ من% الن%) فل بدع ف إطلق الناس عليهم .
 وقوله: { م,ن% ال/ج,ن)ة, و%الن)اس, } هل هو تفصيل لقوله: { ال;ذ,ي ي6و%س4و,س6 ف,ي ص6د6ور, الن)اس, } ث بينهم

 فقال: { م,ن% ال/ج,ن)ة, و%الن)اس, } وهذا يقوي القول الثان. وقيل قوله: { م,ن% ال/ج,ن)ة, و%الن)اس, } تفسي للذي
 ي6وسوس ف صدور الناس، من شياطي النس والن، كما قال تعال: { و%ك�ذ�ل,ك% ج%ع%ل/ن%ا ل,ك!لæ ن%ب,ي� ع%د6̀وا

  ] ، وكما قال112ش%ي%اط,ي% الن4س, و%ال/ج,́ن ي6وح,ي ب%ع4ض6ه6م4 إ,ل�ى ب%ع4ضc ز6خ4ر6ف% ال/ق�و4ل, غ!ر6ورEا } [ النعام : 
المام أحد:

 حدثنا و%ك,يع، حدثنا السعودي، حدثنا أبو ع6م%ر الدمشقي، حدثنا عبيد بن الشخاش، عن أب ذر قال:
 أتيت رسول ال صلى ال عليه وسلم وهو ف السجد، فجلست، فقال: "يا أبا ذر، هل صليت؟ ".

 قلت: ل. قال: "قم فصل". قال: فقمت فصليت، ث جلست فقال: "يا أبا ذر، تعوذ بال من شر
شياطي النس والن".

 قال: قلت: يا رسول ال، وللنس شياطي؟ قال: "نعم". قال: قلت: يا رسول ال، الصلة؟ قال: "خي
 موضوع، من شاء أقل، ومن شاء أكثر". قلت: يا رسول ال فما الصوم؟ قال: "فرض يزئ، وعند ال
 مزيد". قلت: يا رسول ال، فالصدقة؟ قال: "أضعاف مضاعفة". قلت: يا رسول ال، أيها أفضل؟ قال:

 "ج6هد من م6قل، أو سر إل فقي". قلت: يا رسول ال، أي النبياء كان أول؟ قال: "آدم". قلت: يا
 رسول ال، ونب  كان؟ قال: "نعم، نب م6ك�ل;م". قلت: يا رسول ال، كم الرسلون؟ قال: "ثلثمائة
وبضعة عشر، ج%̀ما غ�فيEا". وقال مرة: "خسة عشر". قلت: يا رسول ال، أيا أنزل عليك أعظم؟

قال: "آية الكرسي: { الل;ه6 ل إ,ل�ه% إ,ل ه6و% ال/ح%يÀ ال/ق�يÀوم6 }
 ورواه النسائي، من حديث أب عمر الدمشقي، به  . وقد أخرج هذا الديث مطول جدEا أبو حات بن

حبان ف صحيحه، بطريق آخر، ولفظ آخر مطول جدEا  فال أعلم.
 وقال المام أحد: حدثنا و%ك,يع، عن سفيان، عن منصور، عن ذر بن عبد ال ال�م4دان، عن عبد ال بن

 شداد، عن ابن عباس قال: جاء رجل إل النب صلى ال عليه وسلم فقال: يا رسول ال، إن أحدث
 نفسي بالشيء لن أخر من السماء أحب إل من أن أتكلم به. قال: فقال النب صلى ال عليه وسلم:
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"ال أكب ال أكب، المد ل الذي رد كيده إل الوسوسة".
ورواه أبو داود والنسائي، من حديث منصور -زاد النسائي: والعمش -كلها عن ذر، به  .

 آخر التفسي، ول المد والنة، والمد ل رب العالي . وصلى ال على سيدنا ممد وآله وصحبه
أجعي  . ورضي ال عن الصحابة أجعي  . حسبنا ال ونعم الوكيل.

وكان الفراغ منه ف العاشر من جادي الول سنة خس وعشرين وثاني. والمد له وحده .

www.muchlisin.co.cc
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