تفسي تفسي القران الكري /ابن كثي )ت  774هـ( مصنف و مدقق
} سأ للل سآئِل بِع لذاب واقِع { * } لَِل لكافِ ِرين ليس له لدافِع { * } ِمن هِ
ٱل ِذي
ل ل َ
ل ل ل
ل
َل
ِ
ِ
ِ
ِ
ف لسنلة {
ٱل لم لعار ِ
ي ألل ل
وح إِليه ِف يلووم لكا لن مق لد َارهَ لخس ل
ج ٱل لمللئ لكةَ لوٱل حر َ
ِج { * } تلوع َر َ
صباً لِ
جيلً { * } إِ هنَم يلو لرونلهَ بل ِعيداً { * } لونلو لراهَ قل ِريباً {)(7-1
* } فلٱصِب ل
دل عليه حرف الباء ،كأنه مقدر :استعجل
} اسأ اال اسآئعل بع اع اذاب اواقعع { فيه تضمي ّ
سائل بعذاب واقع؛ كقوله تعال:
ك بِٱل لع لذ ِ
ف ه
ٱلَ لوع لدهَ{
اب لولن َيلِ ل
} لويلستلوع ِجلَونل ل
]الج [47 :أي :وعذابه واقع ل مالة .قال النسائي :حدثنا بشر بن خالد ،حدثنا
أبو أسامة ،حدثنا سفيان عن العمش عن النهال بن عمرو عن سعيد بن جبي عن
ابن عباس ف قوله تعال } :اسأ اال اسآئعل بع اع اذاب اواقعع { قال :النضر بن الارث بن
كلدة .وقال العوف عن ابن عباس } :اسأ اال اسآئعل بع اع اذاب اواقعع { قال :ذلك سؤال
الكفار عن عذاب ا ،وهو واقع بم ،وقال ابن أب نيح عن ماهد ف قوله تعال:
} اسأ اال اسآئعل { :دعا داع بعذاب واقع يقع ف الخرة ،قال :وهو قولم:
سم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
آء أل ِو ٱئتِنلا
}ٱلله َه هم إِن لكا لن لهوا لذا َه لو ٱلل هق من عند لك فلألمطر لع ليونلا ح لج لارًة َم لن ٱل ه ل
بِ لع لذاب أللِيم{
]النفال [32 :وقال ابن زيد وغيه } :اسأ اال اسآئعل بع اع اذاب اواقعع { أي :واد ف جهنم
يسيل يوم القيامة بلعذاب ،وهذا القول ضعيف بعيد عن الراد ،والصحيح الول؛
لدللة السياق عليه.
ع ع ع
ين { أي :مرصد معد للكافرين ،وقال ابن عباس :واقع:
وقوله تعال } :اواقع لَّل اكـِف عر ا
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جاء } لايس لاه دافعع { أي :ل دافع له إذا أراد ا كونه ،ولذا قال تعال } :عمن هع
ٱل
َ ا ا
ّا
عذي ٱلَ ام اعارععج { قال الثوري عن العمش عن رجل عن سعيد بن جبي عن ابن عباس
ف قوله تعال } :عذي ٱلَ ام اعارععج { قال :ذو الدرجات .وقال علي بن أب طلحة عن ابن
العلو والفواضل .وقال ماهد :ذي العارج :معارج السماء.
عباس :ذي العارج ،يعنّ :
وقال قتادة :ذي الفواضل والنعم .وقوله تعال } :تاـ َعرج ٱلَ املاـِئع اكة اوٱلُروح إعلاَي عه { قال عبد
الرزاق عن معمر عن قتادة :تعرج :تصعد ،و ّأما الروح ،فقال أبو صال :هم خلق من
خلق ا يشبهون الناس ،وليسوا نسال ،قلت :ويتمل أن يكون الراد به جبيل ،ويكون
من بب عطف الاص على العام ،ويتمل أن يكون اسم جنس لرواح بن آدم؛ فإنا
دل عليه حديث الباء ،وف الديث الذي رواه
إذا قبضت ،يصعد با إل السماء؛ كما ّ
المام أحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث النهال عن زاذان عن الباء
مرفوعال ،الديث بطوله ف قبض الروح الطيبة ،قال فيه " :فل يزال يصعد با من ساء
إل ساء حت ينتهي با إل السماء الت فيها ا " وا أعلم بصحته ،فقد تكلم ف

بعض رواته ،ولكنه مشهور ،وله شاهد ف حديث أب هريرة فيما تقدم من رواية المام
أحد والتمذي وابن ماجه من طريق ابن أب الدنيا ،عن ممد بن عمرو بن عطاء عن
سعيد بن يسار عنه ،وهذا إسناد رجاله على شرط الماعة ،وقد بسطنا لفظه عند قوله
تعال:
ت ِف ٱليو اوِة ٱل حدنويا وِف ٱلل ِخرِة وي ِ
ٱل ٱله ِذين ءامنَوا بِٱل لقو ِل ٱلثهابِ ِ
ض حل ه
}يَوثلوبَِ َ
ٱلَ
لل
ت هَ ل ل ل
ل لَ
ل ل
ِ
ي لويلوف لع َل ه
ٱلَ لما يل لشآءَ{
ٱلظهوال ِم ل
]إبراهيم.[27 :
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ع
ع
ف اسناة { فيه أربعة أقوال:
ي أالَ ا
وقوله تعال } :عف ياـ َوم اكا ان م َق اداره خاَس ا
]أحدها[ أن الراد بذلك مسافة ما بي العرش العظيم إل أسفل السافلي ،وهو قرار
الرض السابعة ،وذلك مسية خسي ألف سنة ،هذا ارتفاع العرش عن الركز الذي ف
وسط الرض السابعة ،وكذلك اتّساع العرش من قطر إل قطر مسية خسي ألف
سنة ،وإنه من يقوتة حراء؛ كما ذكره ابن أب شيبة ف كتاب صفة العرش .وقد قال
ابن أب حات عند هذه الية :حدثنا أحد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم ،أخبن
حكام عن عمرو بن معمر بن معروف عن ليث عن ماهد عن ابن عباس ف قوله
ع
ع
ف اسناة { قال :منتهى أمره من أسفل الرضي
ي أالَ ا
تعال } :عف ياـ َوم اكا ان م َق اداره خاَس ا
إل منتهى أمره من فوق السموات خسي ألف سنة
ف لسنلة{
}ِف يلووم لكا لن ِمق لد َارهَ ألل ل

]السجدة [5:يعن بذلك حي ينزل المر من السماء إل الرض ،ومن الرض إل
السماء ف يوم واحد ،فذلك مقداره ألف سنة؛ لن ما بي السماء والرض مقدار
مسية خسمئة عام .وقد رواه ابن جرير عن ابن حيد عن حكام بن سلم عن عمرو بن
معروف عن ليث عن ماهد قوله ،ل يذكر ابن عباس .وقال ابن أب حات :حدثنا أب،
حدثنا علي بن ممد الطنافسي ،حدثنا إسحاق بن منصور ،حدثنا نوح الؤدب عن
عبد الوهاب بن ماهد عن أبيه عن ابن عباس قال :غلظ كل أرض خسمئة عام ،وبي
كل أرض إل أرض خسمئة عام ،فذلك سبعة آلف عام ،وغلظ كل ساء خسمئة
عام ،وبي السماء إل السماء خسمئة عام ،فذلك أربعة عشر ألف عام ،وبي السماء
السابعة وبي العرش مسية ستة وثلثي ألف عام ،فذلك قوله تعال } :عف ياـ َوم اكا ان
ع
ع
ف اسناة {.
ي أالَ ا
م َق اداره خاَس ا
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]القول الثان[ أن الراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق ا هذا العال إل قيام الساعة،
قال ابن أب حات :حدثنا أبو زرعة ،أخبن إبراهيم بن موسى ،أخبن ابن أب زائدة عن
ع
ع
ف اسناة { قال:
ي أالَ ا
ابن جريج عن ماهد ف قوله تعال } :عف ياـ َوم اكا ان م َق اداره خاَس ا
وجل يومال } تاـ َعرج
الدنيا عمرها خسون ألف سنة ،وذلك عمرها يوم ساها ا ّ
عز ّ
ٱلَ املاـِئع اكة اوٱلُروح إعلاَي عه عف ياـ َوم { قال :اليوم الدنيا .وقال عبد الرزاق :أخبن معمر عن
ع
ع
ي
ابن أب نيح عن ماهد عن الكم بن أبن عن عكرمة } :عف ياـ َوم اكا ان م َق اداره خاَس ا
ف اسناة { قال :الدنيا من أولا إل آخرها مقدار خسي ألف سنة ،ل يدري أحد
أالَ ا
وجل.
كم مضى ،ول كم بقي ،إل ا ّ
عز ّ
]القول الثالث[ أنه اليوم الفاصل بي الدنيا والخرة ،وهو قول غريب جدال .قال ابن
أب حات :حدثنا أحد بن ممد بن يي بن سعيد القطان ،حدثنا بلول بن الورق،
ع
ع
ف
ي أالَ ا
حدثنا موسى بن عبيدة ،أخبن ممد بن كعب } :عف ياـ َوم اكا ان م َق اداره خاَس ا
اسناة { قال :هو يوم الفصل بي الدنيا والخرة.
]القول الرابع[ أن الراد بذلك يوم القيامة .قال ابن أب حات :حدثنا أحد بن سنان
الواسطي ،حدثنا عبد الرحن بن مهدي عن إسرائيل عن ساك عن عكرمة عن ابن
ع
ع
ف اسناة { قال :يوم القيامة .وإسناده صحيح،
ي أالَ ا
عباس } :عف ياـ َوم اكا ان م َق اداره خاَس ا
ورواه الثوري عن ساك بن حرب عن عكرمة :ف يوم كان مقداره خسي ألف سنة:
يوم القيامة .وكذا قال الضحاك وابن زيد .وقال علي بن أب طلحة عن ابن عباس ف
ع
ع
ع
ع
ف اسناة { قال:
ي أالَ ا
قوله تعال } :تاـ َعرج ٱلَ املاـِئ اكة اوٱلُروح إعلاَيه عف ياـ َوم اكا ان م َق اداره خاَس ا
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هو يوم القيامة ،جعله ا تعال على الكافرين مقدار خسي ألف سنة ،وقد وردت
أحاديث ف معن ذلك .قال المام أحد :حدثنا السن بن موسى ،حدثنا ابن ليعة،
حدثنا دراج عن أب اليثم عن أب سعيد قال :قيل لرسول ا صلى ا عليه وسلم:
ع
ع
ف اسناة { ما أطول هذا اليوم فقال رسول ا" :
ي أالَ ا
} عف ياـ َوم اكا ان م َق اداره خاَس ا
والذي نفسي بيده إنه ليخفف على الؤمن ،حت يكون أخف عليه من صلة
مكتوبة يصليها ف الدنيا " ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن
الارث عن دراج به ،إل أن دراجال وشيخه أب اليثم ضعيفان ،وا أعلم.
وقال المام أحد :حدثنا ممد بن جعفر ،حدثنا شعبة عن قتادة عن أب عمر العدان
قال :كنت عند أب هريرة ،فمر رجل من بن عامر بن صعصعة ،فقيل له :هذا أكثر
عامري مالل ،فقال أبو هريرة :ردوه إل ،فردوه ،فقال :نبئت أنك ذو مال كثي ،فقال
العامري :إي وا إن ل لئة حرال ،ومئة أدمال ،حت ع ّد من ألوان البل وأفنان الرقيق
وربط اليل ،فقال أبو هريرة :إيك وأخفاف البل ،وأظلف النعم ،يردد ذلك عليه،
حت جعل لون العامري يتغي ،فقال :ما ذاك ي أب هريرة؟ قال :سعت رسول ا صلى
ا عليه وسلم يقول " :من كانت له إبل ل يعطي حقها ف ندتا ورسلها " قلنا :ي

رسول ا ما ندتا ورسلها؟ قال " :ف عسرها ويسرها ،فإنا تت يوم القيامة كأغذ
ما كانت ،وأكثره وأسنه وآشره ،حت يبطح لا بقاع قرقر ،فتطؤه بخفاقها ،فإذا
جاوزته أخراها ،أعيدت عليه أولها ،ف يوم كام مقداره خسي ألف سنة ،حت

يقضى بي الناس ،فيى سبيله ،وإذا كانت له بقر ل يعطي حقها ف ندتا ورسلها،
فإنا تت يوم القيامة كأغذ ما كانت ،وأكثره وأسنه وآشره ،ث يبطح لا بقاع قرقر،

فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها ،وتنطحه كل ذات قرن بقرنا ،ليس فيها عقصاء ول
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عضباء ،إذا جاوزته أخراها ،أعيدت عليه أولها ف يوم كان مقداره خسي ألف

سنة ،حت يقضى بي الناس ،فيى سبيله ،وإذا كانت له غنم ،ل يعطي حقها ف
ندتا ورسلها ،فإنا تت يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسنه وآشره ،حت يبطح لا

بقاع قرقر ،فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها ،وتنطحه كل ذات قرن بقرنا ،ليس فيها
عقصاء ول عضباء ،إذا جاوزته أخراها ،أعيدت عليه أولها ،ف يوم كان مقداره

خسي ألف سنة ،حت يقضى بي الناس ،فيى سبيله "

فقال العامري :وما حق البل ي أب هريرة؟ قال :أن تعطي الكرية ،وتنح الغزيرة ،وتفقر
الظهر ،وتسقي البل ،وتطرق الفحل .وقد رواه أبو داود من حديث شعبة ،والنسائي
من حديث سعيد بن أب عروبة ،كلها عن قتادة به.
]طريق أخرى لذا الديث[ قال المام أحد :حدثنا أبو كامل ،حدثنا حاد عن سهيل
بن أب صال عن أبيه عن أب هريرة رضي ا عنه قال :قال رسول ا صلى ا عليه

وسلم " :ما من صاحب كنز ل يؤدي حقه ،إل جعل صفائح يمى عليها ف نر
جهنم ،فتكوى با جبهته وجنبه وظهره ،حت يكم ا بي عباده ف يوم كان

مقداره خسي ألف سنة ما تعدون ،ث يرى سبيله ،إما إل النَة ،وإما إل النار "

وذكر بقية الديث ف الغنم والبل كما تقدم ،وفيه " :اليل لثلثة :لرجل أجر،

ولرجل ست ،وعلى رجل وزر " إل آخره .ورواه مسلم ف صحيحه بتمامه منفردال به
دون البخاري من حديث سهيل عن أبيه عن أب هريرة ،وموضع استقصاء طرقه

وألفاظه ف كتاب الزكاة من كتاب الحكام ،والغرض من إيراده ههنا قوله " :حت

يكم ا بي عباده ف يوم كان مقداره خسي ألف سنة " وقد روى ابن جرير عن
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يعقوب عن ابن علية ،وعبد الوهاب عن أيوب عن ابن أب مليكة قال :سأل رجل ابن
ع
ع
ف اسناة { فقال :ما يوم كان مقداره
ي أالَ ا
عباس عن قوله } :عف ياـ َوم اكا ان م َق اداره خاَس ا
خسي ألف سنة؟ قال :فاتمه ،فقال :إنا سألتك لتحدثن ،قال :ها يومان ذكرها
ا ،وا أعلم بما ،وأكره أن أقول ف كتاب ا با ل أعلم.
وقوله تعال } :فاٱصعب صبال اع
جيلل { أي :اصب ي ممد على تكذيب قومك لك،
َ َ اَ
واستعجالم العذاب؛ استبعادال لوقوعه؛ كقوله:
}يستلوع ِجل ِبا ٱله ِذين لل يوؤِمنَو لن ِبا وٱله ِ
ين لء لامنَوا َمش ِف َقو لن ِمنو لها لويلوع ل َمو لن أ هلنلا
ذ
َ ل
ل َ
ل
ل ل ل
ٱلل حق{
]الشورى [18 :ولذا قال } :إع هن َم ياـارَوناه باععيدال { أي :وقوع العذاب ،وقيام الساعة،
يراه الكفرة بعيد الوقوع ،بعن :مستحيل الوقوع } اوناـاراه قا عريبال { أي :الؤمنون يعتقدون
وجل ،لكن كل ما هوآت فهو قريب،
كونه قريبال ،وإن كان له أمد ل يعلمه إل ا ّ
عز ّ
وواقع ل مالة.

لل لِ
حيم
ال لكٱل ِعه ِن { * } لولل يلسأ َ
س لمآءَ لكٱل َمه ِل { * } لوتل َكو َن ٱلِبل َ
} يلوولم تل َكو َن ٱل ه
لِ
ونَم يلو لو حد ٱل َمج ِرَم لو يلوفتل ِدي ِمن لع لذ ِ
اب يلووِمئِذ بِبلنِ ِيه { *
ص َر ل
حيماً { * } يَوبل ه
احبتِ ِه وأ ِ
}و ِ
لخ ِيه { * } وفل ِ
جيعاً ثَه ي ِ
ض لِ
صيلتِ ِه ٱلهِت تَوؤ ِو ِيه { * } لولمن ِف ٱللر ِ
نج ِيه
ل ل
َ
ل
ص ل ل
اعةً لَِل ه
ش لو اى { * } تلد َعوا لمن ألدبلو لر لوتلو لوه ال { *
{ * } لكله إِ هنلا لظل اى { * } نلو هز ل
} لو لجل لع فلألو لع اى {)(18-8
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يقول تعال :العذاب واقع بلكافرين } ياـ َوام تاكون ٱل هس امآء اكٱلَم َه عل { قال ابن عباس
وماهد وعطاء وسعيد ابن جبي وعكرمة والسدي وغي واحد :أي :كدردي الزيت
ٱلعباال اكٱلَعع َه عن { أي :كالصوف النفوش ،قاله ماهد وقتادة و السدي،
} اوتاكون َ
وهذه الية كقوله تعال:
ال لكٱل ِعه ِن ٱل لمن َف ِ
وش{
} لوتل َكو َن ٱلِبل َ
حيم اع
]القارعة [5 :وقوله تعال } :ولا يسـئال اع
حيمال { أي :ل يسأل القريب قريبه عن
ا اَ
حاله ،وهو يراه ف أسوأ الحوال ،فتشغله نفسه عن غيه ،قال العوف عن ابن عباس:
يفر بعضهم من بعض بعد ذلك ،يقول ا
يعرف بعضهم بعضال ،ويتعارفون بينهم ،ث ّ
تعال:
}لِ َك َِل ٱم ِرىء َِمنو َهم يلوولمئِذ لشأن يَوغنِ ِيه{
]عبس [37 :وهذه الية الكرية كقوله تعال:
هاس ٱتهو َقوا لربه َكم لوٱخ لشوا يلووماً له لي ِزى لوالِد لعن لول ِد ِه لولل لمولَود َه لو لجاز
} ايليحو لها ٱلن َ
لعن والِ ِد ِه لشيئاً إِ هن وع لد هِ
ٱل لح ٌق{
ل
ل
]لقمان [33 :وكقوله تعال:
} لوإِن تلدعَ َمثو لق لة إِ ل ال ِحلِ لها لل َي لمل ِمنهَ لشىء لولو لكا لن لذا قَورل اب{
]فاطر [18 :وكقوله تعال:
ِ
آءلَو لن{
}فلِإ لذا نَِف لخ ِف ٱل ح
ب بلويونلو َهم يلوولمئذ لولل يلوتل لس ل
لنسوا ل
صوِر فللل أ ل

]الؤمنون [101 :وكقوله تعال:
ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
صوا ِحبلتِهَ لوبلنِ ِيه لِ َك َِل ٱم ِرىء َِمنو َهم يلوولمئِذ لشأن
}يلوولم يلف حر ٱل لمرءَ من ألخيه لوأ ََمه لوألبِيه لو ل
يَوغنِ ِيه{
]عبس 34 :ـ ـ  [37وقوله تعال } :يـوُد ٱلَم َج عرم لاو يـ َفتا عدي عمن اع اذ ع
اب ياـ َوعمئعذ بعبانع عيه
َ ا
َ
اا
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جيعال ثه ي ع
و ع عع ع
اخ عيه وفا ع
ض اع
صيلاتع عه ٱلهعت ت َـئ عو عيه اوامن عف ٱل َار ع
نج عيه اكله { أي :ل يقبل
اا
صـِحباته اوأ ا
منه فداء ،ولو جاء بهل الرض وبعز ما يده من الال ،ولو بلء الرض ذهبال ،أو
من ولده الذي كان ف الدنيا حشاشة كبده ،يود يوم القيامة إذا رأى الهوال أن
يفتدي من عذاب ا به ،ول يقبل منه.
قال ماهد والسدي } :وفا ع
صيلاتع عه ٱلهعت تـَئ عو عيه { قبيلته وعشيته ،وقال عكرمة :فخذه
ا
الذي هومنهم ،وقال أشهب عن مالك :فصيلته :أمه ،وقوله تعال } :إع هناا لاظا ِى {
يصف النار وشدة حرها } ناـهزاعةل لّع
هو ِى { قال ابن عباس وماهد :جلدة الرأس،
ش
ل
ا ا
ع
هو ِى { اللود والام ،وقال ماهد :ما دون
وقال العوف عن ابن عباس } :ناـهز ااعةل لّلش ا
العظم من اللحم ،وقال سعيد بن جبي :للعصب والعقب .وقال أبو صال } :ناـهز ااعةل
ع
ع
هو ِى { :لم
هو ِى { يعن :أطراف اليدين والرجلي ،وقال أيضال } :ناـهز ااعةل لّلش ا
لّلش ا
الساقي ،وقال السن البصري وثبت البنان } :ناـهزاعةل لّع
هو ِى { أي :مكارم وجهه،
ش
ل
ا ا
وقال السن أيضال :ترق كل شيء فيه ،ويبقى فؤاده يصيح .وقال قتادة } :ناـهز ااعةل
لّع
هو ِى { أي :نزاعة لامته ،ومكارم وجهه ،وخلقه وأطرافه .وقال الضحاك :تبي
ش
ل
ا
اللحم واللد عن العظم حت ل تتك منه شيئال ،وقال ابن زيد :الشوى :الراب العظام،
فقوله :نزاعة ،قال :تقطع عظامهم ،ث تبدل جلودهم وخلقهم.
وقوله تعال } :تا َدعواَ ام َن أ َادباـار اوتاـ اوه ِل او اجا اع فاأ َاو اع ِى { أي :تدعو النار إليها أبناءها
الذين خلقهم ا لا ،وقدر لم أنم ف الدار الدنيا يعملون عملها ،فتدعوهم يوم
القيامة بلسان طلق ذلق ،ث تلتقطهم من بي أهل الشر كما يلتقط الطي الب،
وجل :كانوا من أدبر وتول ،أي :كذب بقلبه ،وترك العمل
وذلك أنم كما قال ا ّ
عز ّ
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بوارحه } ،او اجا اع فاأ َاو اع ِى { أي :جع الال بعضه على بعض فأوعاه ،أي :أوكاه ،ومنع
حق ا منه؛ من الواجب عليه ف النفقات ومن إخراج الزكاة ،وقد ورد ف الديث:
ل توعى فيوعى ا عليك " وكان عبد ا بن عكيم ل يربط له كيسال ،ويقول :سعت

ا يقول } :او اجا اع فاأ َاو اع ِى { وقال السن البصري :يبن آدم سعت وعيد ا ،ث
أوعيت الدنيا .وقال قتادة ف قوله } :او اجا اع فاأ َاو اع ِى { قال :كان جوعال قمومال
للخبيث.

ِ
سهَ ٱل ه
ش حر لج َزوعاً { * } لوإِ لذا لم ه
نسا لن َخلِ لق لهلَوعاً { * } إِ لذا لم ه
سهَ ٱلليَ
} إ هن ٱ ِل ل
منَوعاً { * } إِله ٱلم ِ
هِ
ي { * } ٱله ِذين َهم لع ل اى ِِ ِ
ين ِ ۤف
صلَ ل
َ ل
ل
ل
صللتم لدآئ َمو لن { * } لوٱلذ ل
ل
ِ
ِِ
سآئِ ِل وٱلمحر ِوم { * } وٱله ِ
ص َِدقَو لن بِيلووِم ٱل َِدي ِن {
ي
ين
ذ
ل لَل
ألم لوالم لح ٌق همعلَوم { * } لَل ه ل ل َ
* } وٱله ِذين َهم ِمن لع لذ ِ ِِ ِ
اب لرَبِِم غليَ لمأ َمون { *
ل ل َ
اب لرَبم حمشف َقو لن { * } إِ هن لع لذ ل
وج ِهم حافِظَو لن { * } إِله لع ل اى ألزو ِ
} وٱله ِذين َهم لِ َفر ِ
اج ِهم ألو لما لم ل لكت أليلا َنَم فلِإ هنَم
ل
ل
ل ل
َ
ِ
هِ
ين َهم
ك فلأَولوائِ ل
آء لذلِ ل
ك َه َم ٱل لع َ
غليَ لملَوم ل
ادو لن { * } لوٱلذ ل
ي { * } فل لم ِن ٱبوتلوغل اى لولر ل
هِ
اعو لن { * } واله ِذين َهم بِ لش له ل ِِ ِ
ين َهم
لل لم لانتِِم لو لعه ِد ِهم لر َ
اداتم قلائ َمو لن { * } لوالذ ل
ل ل
ك ِف لجنهات حمك لرَمو لن {)(35-19
صللتِِم َيلافِظَو لن { * } أَولوائِ ل
لع ل اى ل
ع ع
نسـِ ان
يقول تعال مبال عن النسان وما هو مبول عليه من الخلق الدنيئة } :إ هن ٱل ا
خلع اق اهلوعال { ث فسره بقوله } :إع اذا ام هسه ٱل هشُر اجزوعال { أي :إذا مسه الضر ،فزع
وجزع وانلع قلبه من شدة الرعب ،وأيس أن يصل له بعد ذلك خي } ،اوإع اذا ام هسه
ٱلاَي امنوعال { أي :إذا حصلت له نعمة من ا ،بل با على غيه ،ومنع حق ا
َ
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تعال فيها .وقال المام أحد :حدثنا أبو عبد الرحن ،حدثنا موسى بن علي بن ربح،
سعت أب يدث عن عبد العزيز بن مروان بن الكم قال :سعت أب هريرة يقول :قال
رسول ا صلى ا عليه وسلم " :شر ما ف رجل :شح هالع وجب خالع " ورواه أبو
داود عن عبد ا بن الراح عن أب عبد الرحن القري به ،وليس لعبد العزيز عنده
سواه ،ث قال تعال } :إعله ٱلَم ع
ي { أي :النسان من حيث هو متصف بصفات
صلّ ا
ا
ويسر له أسبابه ،وهم الصلون.
الذم ،إل من عصمه ا ،ووفقه وهداه إل اليّ ،
هع
صلاتعع َم ادآئعمو ان { قيل :معناه :يافظون على أوقاتا وواجباتا ،قاله
ين ه َم اعلا ِى ا
} ٱلذ ا
ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي ،وقيل :الراد بلدوام ههنا :السكون والشوع؛
كقوله تعال:
ِ هِ
صللتِِم لخوا ِش َعو لن{
ين َهم ِف ل
}قلد ألفو ل لح ٱل َمؤمنَو لن ٱلذ ل
]الؤمنون 1 :ـ ـ  [2قاله عقبة بن عامر ،ومنه الاء الدائم وهو الساكن الراكد ،وهذا
يدل على وجوب الطمأنينة ف الصلة؛ فإن الذي ل يطمئن ف ركوعه وسجوده ليس
بدائم على صلته؛ لنه ل يسكن فيها ،ول يدم ،بل ينقرها نقر الغراب ،فل يفلح ف
صلته ،وقيل :الراد بذلك الذين إذا عملوا عملل ،داوموا عليه ،وأثبتوه؛ كما جاء ف
الصحيح عن عائشة رضي ا عنها عن رسول ا صلى ا عليه وسلم أنه قال" :

قل " وف لفظ " :ما دام عليه صاحبه " قالت:
أحب العمال إل ا أدومها وإن َ

وكان رسول ا صلى ا عليه وسلم إذا عمل عملل ،داوم عليه ،وف لفظ :أثبته ،وقال
قتادة ف قوله تعال } :ٱله ع
صلاتعع َم ادآئعمو ان { ذكر لنا أن دانيال عليه
ذ
ين ه َم اعلا ِى ا
ا
السلم نعت أمة ممد صلى ا عليه وسلم فقال :يصلون صلة ،لو صلهها قوم نوح،
ما غرقوا ،أو قوم عاد ،ما أرسلت عليهم الريح العقيم ،أو ثود ،ما أخذتم الصيحة،
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فعليكم بلصلة؛ فإنا خلق للمؤمني حسن.
هع
ين ع ٰف أ َام ِاولعع َم اح ْق هم َعلوم لّعل هسآئع عل اوٱلَ ام َحر عوم { أي :ف أموالم
وقوله تعال } :اوٱلذ ا
نصيب مقرر لذوي الاجات ،وقد تقدم الكلم على ذلك ف سورة الذاريت .وقوله
هع
ص ّعدقو ان بعياـ َوعم ٱل ّعدي عن { أي :يوقنون بلعاد والساب والزاء ،فهم
ين ي ا
تعال } :اوٱلذ ا
يعملون عمل من يرجو الثواب وياف العقاب.
ولذا قال تعال } :وٱله عذين هم عمن اع اذ ع
اب ارّبععم ُم َش عفقو ان { أي :خائفون وجلون } إع هن
ا ا َّ
اب ارّبعع َم اغ َي امأَمون { أي :ل يمنه أحد من عقل عن ا أمره ،إل بمان من ا
اع اذ ا
تبارك وتعال .وقوله تعال } :وٱله عذين هم لعفر ع
وج عه َم احـِعفظو ان { أي :يكفونا عن الرام،
ا ا َ
وينعونا أن توضع ف غي ما أذن ا فيه ،ولذا قال تعال } :إعله اعلا ِى أ َازِاوعج عه َم أ َاو اما
ع
ع
ع
ك
ك فاأ َولاـِئع ا
ي فا ام عن ٱبَـتاـغا ِى اوارآءا ِاذل ا
املا اك َ
ت أ َايـاِنـه َم { أي :من الماء } فاأ هن َم اغ َي املوم ا
هم ٱلَ اعادو ان { وقد تقدم تفسي هذا ف أول سورة:
}قلد ألفو ل لح ٱل َمؤِمنَو لن{
هع
ين ه َم ل اامـِناـِتع عه َم او اع َه عد عه َم
]الؤمنون [1 :با أغن عن إعادته ههنا .وقوله تعال } :اوٱلذ ا
ِارعو ان { أي :إذا اؤتنوا ل يونوا ،وإذا عاهدوا ل يغدروا ،وهذه صفات الؤمني،
وضدها صفات النافقي؛ كما ورد ف الديث الصحيح " :آية النافق ثلث :إذا
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتن خان " وف رواية " :إذا حدث كذب،
وإذا عاهد غدر ،وإذا خاصم فجر " وقوله تعال } :واله ع
ين ه َم بع اش اهـِ ِادتععم قاائعمو ان {
ذ
ا ا
أي :مافظون عليها ،ل يزيدون فيها ول ينقصون منها ،ول يكتمونا
} لولمن يلكتَم لها فلِإنههَ لء ِاث قلولبَهَ{
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]البقرة.[283 :
هع
صلاتعع َم ياافعظو ان { أي :على مواقيتها وأركانا
ين ه َم اعلا ِى ا
ث قال تعال } :اوالذ ا
فدل على
وواجباتا ومستحباتا ،فافتتح الكلم بذكر الصلة ،واختتمه بذكرهاّ ،
العتناء با والتنويه بشرفها؛ كما تقدم ف أول سورة:
}قلد ألفو ل لح ٱل َمؤِمنَو لن{
]الؤمنون [1 :سواء ،ولذا قال هناك:
ِ
هِ
س َهم فِ ليها لخوالِ َدو لن{
}أَولوائِ ل
ك َه َم ٱل الوِرثَو لن ٱلذ ل
ين يل ِرثَو لن ٱلفر لدو ل
ك عف اجنهـِت ُم َكارمو ان { أي :مكرمون
]الؤمنون 10 :ـ ـ  [11وقال ههنا } :أ َولاـِئع ا
بنواع اللذ والسار.

ي وع ِن ٱل َِ ِ ِ
ال اله ِذين لك لفروا قِبو ل ل ِ ِ
} فلم ِ
ين { *
ي { * } لع ِن ٱليل ِم ِ ل ل
ك َمهطع ل
ل َ ل
ل
ش لمال ع ِز ل
ِ
اهم َِمها
} أليلط لم َع َك حل ٱم ِرىء َمنو َهم ألن يَد لخ لل لجنهةل نل ِعيم { * } لكله إِ هن لخلقنل َ
ِ
ب إِ هن للق ِ
ب ٱل لم لشا ِر ِق لوٱل لمغلا ِر ِ
اد َرو لن { * } لع ل اى ألن
يلوع ل َمو لن { * } فللل أَقس َم بِلر َِ
ِ
ِ
ِ
ت يَللقَوا
ي { * } فل لذرَهم ليَو َ
ضوا لويلول لعبَوا لح ه ا
نحوبل َد لل لخياً َمنو َهم لولما لن َن ِبلسبَوق ل
ِ
ِ ِ
صب
يلوولم َه َم ٱله ِذي يَ ل
وع َدو لن { * } يلوولم لي َر َجو لن م لن ٱللج لداث س لراعاً لكأ هلنَم إِ ل ال نَ َ
ِ
وع َدو لن {)
ارَهم تلورله َق َهم ِذلهة لذلِ ل
يَوفِ َ
ك ٱليلوو َم ٱله ِذي لكانَوا يَ ل
ضو لن { * } لخاش لعةً ألب ل
صَ
(44-36
النب صلى ا عليه وسلم ،وهم
يقول تعال منكرال على الكفار الذين كانوا ف زمن ّ
مشاهدون له ،ولا أرسله ا به من الدى ،وما أيّده ا به من العجزات الباهرات ،ث
Page 13 of 17

hatisenang.com

هم مع هذا كله فارون منه ،متفرقون عنه ،شاردون يينال وشالل فرقال فرقال ،وشيعال شيعال،
كما قال تعال:
}فلما لَم لع ِن ٱلتهذكِرِة مع ِر ِ
ي لكأ هلنَم َحَر حمستل ِنف لرة فلو هرت ِمن قلس لولرة{
ضل
ل َ
ل
ع
ع هع
ك
ين اك افرواَ قباـلا ا
الية ]الدثر 49 :ـ ـ  .[51وهذه مثلها؛ فإنه قال تعال } :فا امال الذ ا
عع
ي { أي :فما لؤلء الكفار الذين عندك ي ممد مهطعي؟ أي :مسرعي نفرين
م َهطع ا
منك ،كما قال السن البصري :مهطعي ،أي :منطلقي } ،اع عن ٱلَيا عم ع
ٱلش ام عال
ي او اع عن عّ
ع
تفرقهم
ع عز ا
ين { واحدها عزة ،أي :متفرقي ،وهو حال من مهطعي ،أي :ف حال ّ
واختلفهم؛ كما قال المام أحد ف أهل الهواء :فهم مالفون للكتاب ،متلفون ف
ع هع
ين
الكتاب ،متفقون على مالفة الكتاب .وقال العوف عن ابن عباس } :فا امال الذ ا
اك افرواَ قع
ٱلشم عال ع
ي وع عن ع
ك مه عطعع
ي {  ،قال :قبلك ينظرون } ،اع عن ٱلَيا عم ع
ع
ين {
ز
ع
ل
ـ
ب
ا
ّ
ا
ا
ا
َ
ا
ا
ا
ا
قال :العزين :العصب من الناس ،عن يي وشال معرضي يستهزئون به ،وقال ابن
جرير :حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر ،حدثنا قرة عن السن ف قوله } :اع عن ٱلَيا عم ع
ي
وع عن عّ ع ع
ين { أي :متفرقي يخذون يينال وشالل يقولون :ما قال هذا الرجل؟
اا
ٱلش امال ع عز ا
ي وع عن عّ ع ع
عع
ع
ين { أي :فرقال
ي { عامدين } اع عن ٱلَيام ع ا ا
وقال قتادة } :م َهطع ا
ٱلش امال ع عز ا
النب صلى ا عليه وسلم ل يرغبون ف كتاب ا ،ول ف نبيه صلى ا عليه
حول ّ
وسلم .وقال الثوري وشعبة وعبثر بن القاسم وعيسى بن يونس وممد بن فضيل ووكيع
ويي القطان وأبو معاوية ،كلهم عن العمش ،عن السيب بن رافع ،عن تيم بن
طرفة ،عن جابر بن سرة :أن رسول ا صلى ا عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق،

فقال " :ما ل أراكم عزين؟ " رواه أحد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير من
حديث العمش به ،وقال ابن جرير :حدثنا ممد بن بشار ،حدثنا مؤمل ،حدثنا
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سفيان عن عبد اللك بن عمي ،عن أب سلمة ،عن أب هريرة رضي ا عنه :أن رسول
ا صلى ا عليه وسلم خرج على أصحابه وهم حلق فقال " :ما ل أراكم عزين؟ "
وهذا إسناده جيد ،ول أره ف شيء من الكتب الستة من هذا الوجه.
وقوله تعال } :أاياطَ امع ك ُل َٱم عرىء عّمَنـه َم أان ي َد اخ ال اجنهةا ناععيم اكله { أي :أيطمع هؤلء
والالة هذه من فرارهم عن رسول ا صلى ا عليه وسلم ونفارهم عن الق أن يدخلوا
مقررال لوقوع العاد والعذاب بم،
جنات النعيم؟ كل بل مأواهم جهنم .ث قال تعال ّ
الذي أنكروا كونه ،واستبعدوا وجوده ،مستدلل عليهم بلبداءة الت العادة أهون منها،
وهم معتفون با ،فقال تعال } :إع هن اخلا َقناـِهم عّمها ياـ َعلامو ان { أي :من الن الضعيف؛
كما قال تعال:
}ألل لنلَق حكم َِمن همآء هم ِهي{

]الرسلت [20 :وقال:
ِ ِ ِ ِ
ِ
ج ِمن بل ِ
ٱلتآئِ ِ
صل ِ
ي ٱل ح
ب إِنههَ
ب لو هل
نسوا َن م هم َخل لق َخل لق من همآء لدافق لي َر َ
}فلوليلنظَ ِر ٱ ِل ل
ِِ ِ
سرآئِر فلما لهَ ِمن قَو هوة ولل لن ِ
صر{
ل
لع ل اى لرجعه للقادر يلوولم تَوبو ل اى ٱل ه ل َ ل
ع
ب ٱلَ ام اشـِ عرعق اوٱلَ امغاـِ عر عب { أي :الذي
]الطارق 5 :ـ ـ  [10ث قال تعال } :فالا أقَسم بعار عّ
خلق السموات والرض ،وجعل مشرقال ومغربل ،وسخر الكواكب تبدو من مشارقها
وتغيب ف مغاربا .وتقدير الكلم :ليس المر كما تزعمون أن ل معاد ول حساب،
ول بعث ول نشور ،بل كل ذلك واقع وكائن ل مالة ،ولذا أتى بل ف ابتداء القسم؛
ليدل على أن القسم عليه نفي ،وهو مضمون الكلم ،وهو الرد على زعمهم الفاسد ف
ّ
نفي يوم القيامة .وقد شاهدوا من عظيم قدرة ا تعال ما هو أبلغ من إقامة القيامة،
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وهو خلق السموات والرض ،وتسخي ما فيهما من الخلوقات من اليوانت
والمادات وسائر صنوف الوجودات ،ولذا قال تعال:
سموا او ِ
هاس لولوا ِك هن ألكوثلو لر ٱلن ِ
ض ألك لوبَ ِمن لخل ِق ٱلن ِ
ت لوٱللر ِ
هاس لل يلوع ل َمو لن{
} لللل َق ٱل ه ل ل
]غافر.[57 :
وقال تعال:

ٱل ٱله ِ
ت وٱللرض ول يوعى ِبلل ِق ِه هن بِلق ِ
سموا او ِ
ادر لع ل اى ألن َي ِى
ٱل
ق
خ
ى
ذ
ل
ه
ل
ل
ل
}أ للول يلو لروا أل هن هل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ٱل لموتل اى بلول اى إِنههَ لعل اى َك َِل لشىء قل ِدير{

]الحقاف [33 :وقال تعال ف الية الخرى:
ِ
سموا او ِ
ض بِلقوا ِدر لعل اى ألن ليلَ لق ِمثول َهم بلول اى لو َه لو ٱلللهوا َق
ت لوٱللر ل
س ٱلذى لخل لق ٱل ه ل
}أ للولوي ل
ِ
ول لهَ َكن فلويل َكو َن{
اد لشيئاً ألن يلو َق ل
يم إِ هنلآ ألم َرهَ إِ لذآ أ للر ل
ٱل لعل َ
ع
ب ٱلَ ام اشـِ عرعق اوٱلَ امغاـِ عر عب إع هن لااقـِ عدرو ان اعلا ِى
]يس 81 :ـ ـ  [82وقال ههنا } :فالا أقَسم بعار عّ
أان نـُبا ّعد ال اخ َيال عّمَنـه َم { أي :يوم القيامة نعيدهم ببدان خي من هذه؛ فإن قدرته صالة
ع ع
ي { أي :بعاجزين؛ كما قال تعال:
لذلك } ،اواما اَنن با َسبوق ا
ه ه ِ
ِ
ى بلونلانلهَ{
ين لع ل اى ألن نح لس َِو ل
نسوا َن أللن ن لم لع عظل لامهَ بلو ل اى قلواد ِر ل
}أ للي لس َ
ب ٱ ِل ل
]القيامة 3 :ـ ـ  [4وقال تعال:
ت وما لنن ِبلسبوقِي لعل اى ألن نحوب َِد لل ألمثلوال َكم ونَ ِ
نشئل َكم ِف لما
} لن َن قل هدرلن بلويونل َك َم ٱل لمو ل ل ل َ َ ل
ل
ل
لل تلوع ل َمو لن{
]الواقعة 60 :ـ ـ  [61واختار ابن جرير } اعلا ِى أان نـُبا ّعد ال اخ َيال عّمَنـه َم { أي :أمة تطيعنا
ول تعصينا ،وجعلها كقوله:
} لوإِن تلوتلو لولهوا يلستلوب ِدل قلووماً غل ليَكم ثَه لل يل َكونَو ۤوا ألمثلال َكم{
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]ممد [38 :والعن الول أظهر؛ لدللة اليت الخر عليه ،وا سبحانه وتعال
أعلم.
ث قال تعال } :فا اذ َره َم { أي :ي ممد } ايوضواَ اوياـ َل اعبواَ { أي :دعهم ف تكذيبهم
ع
وعدو ان { أي :فسيعلمون غب ذلك،
وكفرهم وعنادهم } اح ه ِت يـلاـِقواَ ياـ َوامهم ٱلهذى ي ا
ويذوقون وبله } يـوم ايَرجو ان عمن ٱلاج اد ع
اث عساراعال اكأ هان َم إع ا ِل نصب يوفعضو ان { أي:
ا َ
اَ ا
يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعال لوقف الساب ينهضون سراعال ،كأنم
إل نصب يوفضون ،قال ابن عباس وماهد والضحاك :إل علم يسعون ،وقال أبو
صب " بفتح
العالية ويي بن أب كثي :إل غاية يسعون إليها ،وقد قرأ المهور " :إل نا َ
النون وإسكان الصاد ،وهو مصدر بعن النصوب ،وقرأ السن البصري " :نصب "
بضم النون والصاد ،وهو الصنم ،أي :كأنم ف إسراعهم إل الوقف كما كانوا ف الدنيا
يهرولون إل النصب إذا عاينوه ،يوفضون :يبتدرون أيهم يستلمه أول.
وهذا مروي عن ماهد ويي بن أب كثي ومسلم البطي وقتادة والضحاك والربيع بن
ع
صـِره َم {
أنس وأب صال وعاصم بن بدلة وابن زيد وغيهم ،وقوله تعال } :اخـِش اعةل أابَ ا
أي :خاضعة } تاـ َراهقه َم عذلهة { أي :ف مقابلة ما استكبوا ف الدنيا عن الطاعة
ع
ع
وعدو ان { .آخر تفسي سورة سأل سائل ،ول المد والنة.
} اذل ا
ك ٱلَياـ َوم ٱلهذى اكانواَ ي ا
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