تفسي تفسي القران الكري  /ابن كثي )ت  774هـ( مصنف و مدقق
ذ
ُ
ب أة ذن ةمالةهل
} ويْ ٌل لِ لك ِل لهة ةزة ل ةم ةزة { * } ٱلذي ةجة ةع ةمال ةو ةع ذد ةدهل { * } ةْي ةس ل
اك ةما ٱ ْللطة ةمةل { * } ةن لر ٱل
أة ْخلة ةدهل { * } ةكلذ لةيلنبة ةذ ذن ف ٱ ْللطة ةمة { * } ةوةمآ أة ْد ةر ة
ص ةدةٌ { * } ف ةع ةمد
ٱل لْموقة ةدةل { * } ٱلذت تةطذل لع ةعلةى ٱلةفْئ ةدة { * } إ ذنةا ةعلةْيهم ُم ْؤ ة
ُمة ذد ةدة {)(9-1
الماز بلقول ،واللماز بلفعل ،يعن :يزدري الناس ،وينتقص ب،م ،وقد تقدم بيان ذلك
ف قوله تعال:
} ةهذاز ذم ذ
شآء بنةميم{
]القل،م [11 :قال ابن عباس :هزة لزة :طعان معياب .وقال الربيع بن أنس :المزة
يهمزه ف وجهه ،واللمزة من خلفه .وقال قتادة :المزة واللمزة لسانه وعينه ،ويكل
لوم الناس ،ويطعن عليه،م .وقال ماهد :المزة بليدين والعي ،واللمزة بللسان.
وهكذا قال ابن زيد .وقال مالك عن زيد بن أسل،م :هزة لوم الناس ،ث قال بعضه،م:
الراد بذلك الخنس بن شريق ،وقيل غيه .وقال ماهد :هي عامة .وقوله تعال:
} ٱلذ يذي جع مال وعدذدهُ { أي :جعه بعضه على بعض ،وأحصى عدده؛ كقوله
تعال:
} ةو ةجة ةع فةأ ْةو ةع ٰى{

]العارج [18 :قاله السدي وابن جرير ،وقال ممد بن كعب ف قوله } :جع مال
وعدذدهُ { :ألاه ماله بلنهار هذا إل هذا ،فإذا كان الليل ،نم كأنه جيفة منتنة.
ب أ ذن مالهُ أ َخلدهُ { أي :يظن أن جعه الال يلده ف هذه الدار
وقوله تعالَ } :يس ُ
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} كلذ { أي :ليس المر كما زع،م ،ول كما حسب .ث قال تعال } :ليُنبذ ذن يف
ٱلُطم ية { أي :ليلقي هذا الذي جع مال فعدده ف الطمة ،وهي اس،م صفة من
َ
ٱلطمةُ نر ذي
ٱل ٱلَ ُموقدةُ
أساء النار؛ لهنا تط،م من فيها ،ولذا قال } :ومآ أ َدراك ما َُ
ُ
ٱلذيت تطذلي ُع على ٱلفَئيد ية { قال ثبت البنان :ترقه،م إل الفئدة وه،م أحياء ،ث يقول:
لقد بلغ منه،م العذاب ،ث يبكي ،قال ممد بن كعب :تكل كل شيء من جسده،
حت إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ،ترجع على جسده.
وقوله تعال } :إي ذهنا علَي يه،م ُم َؤصدةٌ { أي :مطبقة؛ كما تقدم تفسيه ف سورة البلد.
وقال ابن مردويه :حدثنا عبد ا بن ممد ،حدثنا علي بن سراج ،حدثنا عثمان بن
خرزاذ ،حدثنا شجاع بن أشرس ،حدثنا شريك عن عاص،م عن أب صال عن أب هريرة
رضي ا عنه عن النب صلى ا عليه وسل،م } :إي ذهنا علَي يه،م ُم َؤصدةٌ { قال " :مطبقة "
وقد رواه أبو بكر بن أب شيبة عن عبد ا بن أسيد عن إساعيل بن خالد عن أب
صال قوله ،ول يرفعه .وقوله تعال } :يف عم مد ُمدذد ية { قال عطية العوف :عمد من
حديد ،وقال السدي :من نر،وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس } :يف
عم مد ُمدذد ية { يعن :البواب هي المددة ،وقال قتادة ف قراءة عبد ا بن مسعود:
)إهنا عليه،م مؤصدة بعمد مددة( وقال العوف عن ابن عباس :أدخله،م ف عمد مددة
عليه،م بعماد ،ف أعناقه،م السلسل ،فسدت با البواب .وقال قتادة :كنا ندث أهن،م
يعذبون بعمد ف النار ،واختاره ابن جرير ،وقال أبو صال } :يف عم مد ُمدذد ية { يعن
القيود الثقال.
آخر تفسي سورة ويل لكل هزة لزة ،ول المد والنة.
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