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احملدث :املنذري املصدر :الرتغيب والرتهيب اجلزء آو الصفحة : 2/304حمك احملدث :اس ناده حسن.اخويت آخوايت آحبيت يف هللا  ..يف رمضان حنرص عّل قراءة الفرآن الكرمي وتتقاطر احلس نات وحنن نتلوا حروفه ولكامته.
غي اننا قد نسزتيد من بركته يف تناول علومه وتدبر نوره والعمل برمحته وهداه.
فكريت هنا آن نتدبر بعضا من علوم القرآن الكرمي  ..وحنن نتلوا يوميا جزءا منه س منر عّل آايت او معاين قد جنهلها او
نسيناها .فلعلنا خنتار يوميا آية من هذا اجلزء  ..ومن مث نبحث عن تفسيها فنتعلمها ونعرفها حبمكة من هللا وفضل ..
ومن مث نضع اْلية وتفسيها يف رساةل قصية  ..ونرسلها ملن حنب  ..فنتشارك املعرفة واْلجر ..والربكة وحب هللا
ورمحته.
هناك الكثي من املواقع وتطبيقات الهاتف احملمول ستسهل ُعلنا  ..وبأقل هجد  ..اورد مهنا التال:
http://www.quranflash.com/desktop?ar
http://quran.ksu.edu.sa
http://www.holyquran.net
رمبا لن حيتاج املوضوع آكرث من ربع ساعة  ..غي آن مثرهتا عند هللا س نفرح هبا مجيعا ان شاء هللا.
آحبمك يف هللا فدممت يف وده وحفظه
م .سامر لولو – s@samerlulu.com
اْلول من رمضان  1316جهرية

فهرس
اآليات

َوع َ َّ َّل آ َد َم ْ َاْل ْ َْس َاء ُلكَّهَا ُ َّمث َع َر َضهُ ْم ع َ َّل الْ َم ََلئِ َك ِة فَقَ َال َآنْ ِبئُ ِوين ِبأَ ْ َْس ِاء َه ُؤ ََل ِء ا ْن ُك ْن ُ ْمت َص ِاد ِق َي 1 ......................................
ِ
ون 2 .........................
َوا َذا َسأَ َ َل ِع َب ِادي َع ِن ف َا ِين قَ ِر ٌ
يب َد ْع َو َة َّادلاعِ ا َذا َدع َ ِان فَلْي َ ْس تَ ِج ُيبوا ِل َولْ ُي ْؤ ِمنُوا ِيب ل َ َعل َّهُ ْم ي َ ْر ُش ُد َ
يب ُآ ِج ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
اّلل َو ِاس ٌع عَ ِل ٌي3 ..........................................
اّلل ي َ ِع ُد ُ ْك َم ْغ ِف َرة ِمنْ ُه َوفَ ْضَل َو َّ ُ
الش ْي َط ُان ي َ ِع ُد ُكُ الْ َف ْق َر َوي َأ ُم ُرُ ْك ِبلْ َف ْح َش ِاء َو َّ ُ
ُك ن َ ْف ٍّس َذائِقَ ُة الْ َم ْو ِت َوان َّ َما تُ َوف َّ ْو َن ُآ ُج َور ُكْ ي َ ْو َم الْ ِقيَ َام ِة فَ َم ْن ُز ْح ِز َح َع ِن النَّ ِار َو ُآ ْد ِخ َل الْ َجنَّ َة فَقَ ْد ف َ َاز َو َما الْ َح َي ُاة ادلنْيَا ا ََّل َمتَ ُاع الْ ُغ ُر ِور4 ........
ِ
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ون ن َقيا5 .................................
َو َم ْن ي َ ْع َم ْل ِم َن َّ
ون ال َجنَّة َوَل ي ُظل ُم َ
الص ِال َحات م ْن ذك ٍّر آ ْو آنْث َو ُه َو ُم ْؤم ٌن فأولئك ي َ ْد ُخل َ
اّلل ِم َن الْ ُمتَّ ِق َي 6 ..........
َواتْ ُل عَل َ ْ ِْي ْم ن َبَأَ اب ْ َ ْن آ َد َم ِبلْ َح ِق ا ْذ قَ َّر َب قُ ْر َبن فَ ُت ُق ِب َل ِم ْن َآ َح ِد ِ َِها َول َ ْم ي ُتَقَبَّ ْل ِم َن ْاْل َخ ِر قَ َال َ َْل ْق ُتل َنَّ َك قَ َال ان َّ َما ي َتَقَبَّ ُل َّ ُ
ِ
ِ
ْسِف َي 8 ......................................
ْسفُوا ان َّ ُه ََل ُ ِحيب الْ ُم ْ ِ
اْشب ُوا َو ََل ت ُ ْ ِ
َاي ب َ ِن آ َد َم ُخ ُذوا ِزين َتَ ُ ْمك ِع ْن َد ُ ِك َم ْس ِج ٍّد َو ُلكُوا َو ْ َ
ِ
ون 9 .............................
ون َّ ِاَّل َين ا َذا ُذ ِك َر َّ ُ
اّلل َو ِجل َ ْت قُلُ ُوهبُ ْم َوا َذا تُ ِل َي ْت عَل َ ْ ِْي ْم آ َايتُ ُه َز َاد ْهتُ ْم امي َان َوع َ َّل َر ِ ِهب ْم ي َتَ َو َّلكُ َ
ان َّ َما الْ ُم ْؤ ِمنُ َ
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ون َوالْ ُم ْؤ ِمن َ ُات ب َ ْع ُضهُ ْم َآ ْو ِل َي ُاء ب َ ْع ٍّض ي َأ ُم ُر َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ
َوالْ ُم ْؤ ِمنُ َ
اّلل َع ِز ٌيز َح ِك ٌي10 ..............................................................................
س َ ْي َ ُمحهُم َّ ُ
اّلل ا َّن َّ َ
َ ُ ِ
الش ْم َس ِض َياء َوالْقَ َم َر ن ُورا َوقَ َّد َر ُه َمن َ ِاز َل ِل َت ْعل َ ُموا ع َ َد َد ِ
ُه َو َّ ِاَّلي َج َع َل َّ
ون
اب َما َخل َ َق َّ ُ
الس ِن َي َوالْ ِح َس َ
اّلل َذ ِ َل ا ََّل ِبلْ َح ِق ي ُ َف ِص ُل ْاْل َاي ِت ِلقَ ْو ٍّم ي َ ْعل َ ُم َ
ِ
11 .....................................................................................................
الس ِيئ َ ِ
الص ََل َة َط َر َ ِيف َّالهنَ ِار َو ُزل َفا ِم َن الل َّ ْي ِل ا َّن الْ َح َس نَ ِ
ات َذ ِ َل ِذ ْك َرى ِل َّذل ِاك ِر َين12 ................................
َو َآ ِق ِم َّ
ات ي ُ ْذ ِه ْ َب َّ
ِ
ات ِم ْن َآ ْعنَ ٍّاب َو َز ْرعٌ َو َ ِخن ٌ
ات َو َجن َّ ٌ
ِويف ْ َاْل ْر ِض ِق َط ٌع ُمتَ َج ِاو َر ٌ
يل ِص ْن َو ٌان َوغَ ْ ُي ِص ْن َو ٍّان ي ُ ْسقَى ِب َم ٍّاء َو ِاح ٍّد َون ُ َف ِض ُل ب َ ْع َضهَا ع َ َّل ب َ ْع ٍّض ِيف ْاْلُ ُ ِك ا َّن ِيف
ِ
ون13 ....................................................................................
َذ ِ َل َْل َاي ٍّت ِلقَ ْو ٍّم ي َ ْع ِقلُ َ
ون 14 ......................
َم ْن َ ُِع َل َص ِالحا ِم ْن َذكَ ٍّر َآ ْو ُآنْ َث َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن فَل َ ُن ْح ِيي َن َّ ُه َحيَاة َط ِي َبة َول َنَ ْج ِزي َ َّهنُ ْم َآ ْج َر ُ ْه ِبأَ ْح َس ِن َما ََكن ُوا ي َ ْع َملُ َ
الش ْي َط َان ي َ ْ َْن ُغ ب َيْ َهنُ ْم ا َّن َّ
َوقُ ْل ِل ِع َب ِادي ي َ ُقولُوا ال َّ ِيت ِ َه َآ ْح َس ُن ا َّن َّ
الش ْي َط َان ََك َن ِل َْلن ْ َس ِان ع َ ُدوا ُم ِبينا15 .............................
ِ
ِ
ِ
َو ََل ت َ ُم َّد َّن َع ْين َ ْي َك ا َل َما َمتَّ ْعنَا ِب ِه َآ ْز َواجا ِم ْهنُ ْم َز ْه َر َة الْ َح َي ِاة ادلنْ َيا ِلنَ ْف ِت َهنُ ْم ِف ِيه َو ِر ْز ُق َرِب َك َخ ْ ٌي َو َآبْقَى 16 .............................
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ون
اّلل َح َّق َهجاده ُه َو ْاجتَ َباك َو َما َج َع َل عَل ْيمك ِيف ِادل ِين ِم ْن َح َرجٍّ ِم َّل َآ ِبيمك ابْ َراه َي ُه َو َ َّْساك ال ُم ْسل ِم َي ِم ْن قَ ْب ُل َو ِيف َه َذا ل َيك َ
ِ
َّالر ُس ُ
الص ََل َة َوآتُوا َّالز ََك َة َو ْاعتَ ِص ُموا ِب َّ ِّلل ُه َو َم ْو ََل ُكْ فَ ِن ْع َم الْ َم ْو َل َو ِن ْع َم النَّ ِص ُي 17 ..........
ول َشهِيدا عَل َ ْي ُ ْمك َوت َ ُكون ُوا ُشهَ َد َاء ع َ َّل النَّ ِاس ف َأَ ِقمي ُوا َّ
ِر َج ٌال ََل تُلْهِ ِْي ْم ِ َِت َار ٌة َو ََل ب َ ْي ٌع َع ْن ِذ ْك ِر َّ ِ
وب َو ْ َاْلبْ َص ُار 18 .....................
ون ي َ ْوما ت َتَقَل َّ ُب ِف ِيه الْ ُقلُ ُ
اّلل َواقَ ِام َّ
الص ََل ِة َوايتَ ِاء َّالز ََك ِة َ ََيافُ َ
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َح َّّت ِا َذا َآت َ ْوا ع َ َّل َو ِاد النَّ ْم ِل قَال َ ْت ن َ ْم َ ٌّل َاي َآ َّ ْ
الص ِال ِح َي 19 ...
قَ ْو ِلهَا َوقَ َال َر ِب َآ ْو ِز ْع ِن َآ ْن َآ ْش ُك َر ِن ْع َمتَ َك ال َّ ِيت َآنْ َع ْم َت ع َ َ َّل َوع َ َّل َو ِ َادل َّي َوآَ ْن َآ ْ َُع َل َص ِالحا ت َ ْر َض ُاه َو َآ ْد ِخلْ ِن ِب َر ْ َمح ِت َك ِيف ِع َب ِاد َك َّ
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اآليات
وس فَبَغَى عَل َ ْ ِْي ْم َوآت َيْن َ ُاه ِم َن الْ ُكنُ ِوز َما ا َّن َمفَ ِ َ
اّلل ََل ُ ِحيب
ون ََك َن ِم ْن قَ ْو ِم ُم َ
اِت ُه ل َتَنُ ُوء ِبلْ ُع ْص َب ِة ُآ ِول الْ ُق َّو ِة ا ْذ قَ َال َ ُل قَ ْو ُم ُه ََل ت َ ْف َر ْح ا َّن َّ َ
ا َّن قَ ُار َ
ِ
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ِ
ِ
َ
الْف ِرح َي 20 ................................................................................................
ود ُه َو َج ٍّاز َع ْن َو ِ ِادل ِه َشيْئا ا َّن َوعْ َد َّ ِ
َاي َآُّيَا النَّ ُاس ات َّ ُقوا َرب َّ ُ ْمك َو ْاخ َش ْوا ي َ ْوما ََل َ َْي ِزي َو ِ ٌادل َع ْن َو َ ِدل ِه َو ََل َم ْول ُ ٌ
اّلل َحق فَ ََل ت َ ُغ َّرن َّ ُ ُمك الْ َحيَ ُاة ادلنْ َيا َو ََل
ِ
الساعَ ِة َوي ُ َ ِْن ُل الْغَ ْي َث َوي َ ْع َ ُّل َما ِيف ْ َاْل ْر َح ِام َو َما ت َ ْد ِري ن َ ْف ٌس َم َاذا تَ ْك ِس ُب غ َدا َو َما ت َ ْد ِري ن َ ْف ٌس ِبأَ ِي
ي َ ُغ َّرن َّ ُ ْمك ِب َّ ِّلل الْغَ ُر ُور [ ]33ا َّن َّ َ
اّلل ِع ْن َد ُه ِع ْ ُّل َّ
ِ
َآر ٍّض ت َم ُ
اّلل عَ ِل ٌي َخ ِب ٌي 21 ...............................................................................
وت ا َّن َّ َ
ْ ُ ِ
اّلل َخل َقَ ُ ْمك ِم ْن تُ َر ٍّاب ُ َّمث ِم ْن ن ُ ْط َف ٍّة ُ َّمث َج َعلَ ُ ْمك َآ ْز َواجا َو َما َ ِْت ِم ُل ِم ْن ُآن ْ َث َو ََل ت َ َض ُع ا ََّل ِب ِعلْ ِم ِه َو َما ي ُ َع َّم ُر ِم ْن ُم َع َّم ٍّر َو ََل ي ُ ْنقَ ُص ِم ْن ُ ُُع ِر ِه ا ََّل ِيف ِكتَ ٍّاب
َو َّ ُ
ِ
ِ
ا َّن َذ ِ َل ع َ َّل َّ ِ
اّلل ي َ ِس ٌي 22 ....................................................................................
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َوعَ َّ َّل آ َد َم ْ َاْل ْ َْس َاء ُلكَّهَا ُ َّمث َع َرضَ ه ُْم عَ َّل الْ َم ََلئِكَ ِة فَ َقا َل آَنْ ِبئُ ِوين ِبأَ ْ َْسا ِء َه ُؤ ََل ِء ا ْن ُك ْن ُ ْمت َصا ِد ِق َي
ِ
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قول{ :وعّل آدم اْلسامء لكها} ْسي آدم ْلنه خلق من آدمي اْلرض ،وقيلْ :لنه َكن آدم اللون وكنيته آبو محمد وآبو البرش
فلام خلقه هللا تعال علمه آسامء اْلش ياء وذل آن املَلئكة قالوا :ملا قال هللا تعال{ :اين جاعل يف اْلرض خليفة} :ليخلق ربنا ما
شاء فلن َيلق خلقا آكرم عليه منا وان َكن فنحن آعّل منه ْلن خلقنا قبل ورآينا ما مل يره .فأظهر هللا تعال فضل علْيم بلعّل وفيه
دليل عّل آن اْلنبياء آفضل من املَلئكة وان َكنوا رسَل كام ذهب اليه آهل الس نة وامجلاعة.
قال ابن عباس وجماهد وقتادة" :علمه امس ك َشء حّت القصعة والقصيعة ".وقيل :امس ما َكن وما يكون ال يوم القيامة.
وقال الربيع بن آنس" :آسامء املَلئكة ".وقيل :آسامء ذريته ،وقيل :صنعة ك َشء .قال آهل التأويل :ان هللا عز وجل عّل آدم
مجيع اللغات مث تلكم ك واحد من آوَلده بلغة فتفرقوا يف البَلد واختص ك فرقة مهنم بلغة.
{مث عرضهم عّل املَلئكة} امنا قال عرضهم ومل يقل عرضها ْلن املسميات اذا مجعت من يعقل وماَل يعقل يكىن عهنا بلفظ
من يعقل كام يكىن عن اَّلكور واَلنث بلفظ اَّلكور.وقال مقاتل" :خلق هللا ك َشء احليوان وامجلاد مث عرض تكل الشخوص
عّل املَلئكة فالكناية راجعة ال الشخوص فذلل قال عرضهم".
{فقال آنبئوين} آخربوين {بأسامء هؤَلء ان كنمت صادقي} يف آين َل آخلق خلقا اَل وكنمت آفضل وآعّل منه.فقالت املَلئكة
اقرارا بلعجز :قَالُوا ُس ْب َحان َ َك ََل ِع ْ َّل ل َنَا ا ََّل َما عَل َّ ْم َتنَا ان َّ َك َآنْ َت الْ َع ِل ُي الْ َح ِك ُي.
ِ
ِ

2
ون
َوا َذا َسأَ َ َل ِع َبا ِدي َع ِن فَا ِين قَ ِر ٌ
يب َدع َْو َة ادلَّ اعِ ا َذا َدعَ ِان فَلْيَ ْس َت ِجي ُبوا ِل َولْ ُي ْؤ ِمنُوا ِيب ل َ َعلَّه ُْم يَ ْر ُشدُ َ
يب آُ ِج ُ
ِ
ِ
ِ
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سأل النيب صّل هللا عليه وسّل بعض آحصابه فقالوا :اي رسول هللا ،آقريب ربنا فنناجيه ،آم بعيد فنناديه؟ فْنل{َ :وا َذا
ِ
يب} ْلنه تعال ،الرقيب الشهيد ،املطلع عّل الْس وآخفى ،يعّل خائنة اْلعي وما ختفي الصدور ،فهو
َسأَ َ َل ِع َب ِادي َع ِن فَا ِين قَ ِر ٌ
ِ
ُ
ِ
َّ
َ
ج
اع ا َذا َدعَ ِان}.
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قريب آيضا من
َ
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ُ
َ
ِِ
وادلعاء نوعان :دعاء عبادة ،ودعاء مسأةل .والقرب نوعان :قرب بعلمه من ك خلقه ،وقرب من عابديه وداعيه بَلجابة
واملعونة والتوفيق .مفن دعا ربه بقلب حاِض ،ودعاء مرشوع ،ومل مينع مانع من اجابة ادلعاء ،كك احلرام وحنوه ،فان هللا قد وعده
بَلجابة ،وخصوصا اذا آىت بأس باب اجابة ادلعاء ،وه الاس تجابة هلل تعال بَلنقياد ْلوامره ونواهيه القولية والفعلية ،واَلميان به،
ون} آي :حيصل هلم الرشد اَّلي هو الهداية لَلميان
املوجب لَلس تجابة ،فلهذا قال{ :فَلْيَ ْس تَ ِج ُيبوا ِل َولْ ُي ْؤ ِمنُوا ِيب ل َ َعل َّ ُه ْم يَ ْر ُش ُد َ
واْلعامل الصاحلة ،ويزول عهنم الغي املنايف لَلميان واْلعامل الصاحلة .وْلن اَلميان بهلل والاس تجابة ْلمره ،سبب حلصول العّل كام
اّلل َ َْي َع ْل لَ ُ ْمك فُ ْرقَان}.
قال تعال{َ :اي َآُّيَا َّ ِاَّل َين آ َمنُوا ا ْن تَتَّ ُقوا َّ َ
ِ

3
َّ
اّلل َو ِاس ٌع عَ ِل ٌي
اّلل ي َ ِعدُ ُ ْك َم ْغ ِف َرة ِمنْ ُه َوفَضْ َل َو َّ ُ
الش ْي َط ُان ي َ ِعدُ ُكُ الْ َف ْق َر َويَأ ُم ُرُ ْك ِبلْ َف ْحشَ ا ِء َو َّ ُ
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واايك آن تتبعوا عدوك الش يطان اَّلي يأمرك بَلمساك ،وَيوفمك بلفقر واحلاجة اذا آنفقمت ،وليس هذا نصحا لمك ،بل هذا
غاية الغش {امنا يدعو حزبه ليكونوا من آحصاب السعي} بل آطيعوا ربمك اَّلي يأمرك بلنفقة عّل وجه يسهل عليمك وَل يرضك ،ومع
هذا فهو {يعدك مغفرة} َّلنوبمك وتطهيا لعيوبمك {وفضَل} واحسان اليمك يف ادلنيا واْلخرة ،من اخللف العاجل ،وانرشاح الصدر
ونعي القلب والروح والقرب ،وحصول ثواهبا وتوفيْتا يوم القيامة ،وليس هذا عظامي عليه ْلنه {واسع} الفضل عظي اَلحسان {علي}
مبا يصدر منمك من النفقات قليلها وكثيها ،رسها وعلهنا ،فيجازيمك علْيا من سعته وفضل واحسانه ،فلينظر العبد نفسه ال آي
ادلاعيي مييل ،فقد تضمنت هااتن اْليتان آمورا عظمية مهنا :احلث عّل اَلنفاق ،ومهنا :بيان اْلس باب املوجبة َّلل ،ومهنا :وجوب
الزَكة من النقدين وعروض التجارة لكهاْ ،لهنا داخّل يف قول{ :من طيبات ما كسبمت} ومهنا :وجوب الزَكة يف اخلارج من اْلرض
من احلبوب والامثر واملعادن ،ومهنا :آن الزَكة عّل من ل الزرع والمثر َل عّل صاحب اْلرض ،لقول {آخرجنا لمك} مفن آخرجت ل
وجبت عليه ومهنا :آن اْلموال املعدة لَلقتناء من العقارات واْلواين وحنوها ليس فْيا زَكة ،وكذل ادليون والغصوب وحنوهام اذا
َكنت جمهوةل ،آو عند من َل يقدر رهبا عّل اس تخراهجا منه ،ليس فْيا زَكةْ ،لن هللا آوجب النفقة من اْلموال اليت حيصل فْيا
الامنء اخلارج من اْلرض ،وآموال التجارة مواساة من مناهئا ،وآما اْلموال اليت غي معدة َّلل وَل مقدورا علْيا فليس فْيا هذا
املعىن ،ومهنا :آن الرديء يهنىى عن اخراجه وَل َيزئ يف الزَكة.
ومن تفسي البغوي:
حدثنا آبو هريرة ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " ان هللا تعال يقول :ابن آدم آنفق آنفق عليك
" وقال :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " ميي هللا ملى َل تغيضها نفقة حساء الليل والهنار آرآيمت ما آنفق منذ خلق الساموات
واْلرض فانه مل ينقص ما يف ميينه (قال) وعرشه عّل املاء وبيده اْلخرى القسط يرفع وَيفض  “.وعن فاطمة بنت املنذر عن
آسامء آن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل قال لها " آنفقي وَل ِتيص فيحيص هللا عليك وَل توعي فيوعي هللا عليك“.
ومن تفسي ابن كثي:
عن عبد هللا بن مسعود قال :قال رسول هللا -صّل هللا عليه وسّل -ان للش يطان ملة ببن آدم وللمكل ملة فأما ملة الش يطان
فايعاد بلرش وتكذيب بحلق وآما ملة املكل فايعاد بخلي وتصديق بحلق مفن وجد ذل فليعّل آنه من هللا فليحمد هللا ومن وجد
اْلخرى فليتعوذ من الش يطان مث قرآ " الش يطان يعدك الفقر ويأمرك بلفحشاء وهللا يعدك مغفرة منه وفضَل " اْلية

4
ُك ن َ ْف ٍّس َذائِقَ ُة الْ َم ْو ِت َوان َّ َما ت َُوف َّ ْو َن آُ ُج َور ُ ْك ي َ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة فَ َم ْن ُز ْح ِز َح َع ِن النَّا ِر َوآُ ْد ِخ َل الْ َجنَّ َة فَقَ ْد فَ َاز َو َما الْ َح َيا ُة
ادلنْيا ا ََّل َمتا ُع الْغُرو ِر ِ
َ ِ َ ُ
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هذه اْلية الكرمية فْيا الزتهيد يف ادلنيا بفناهئا وعدم بقاهئا ،وآهنا متاع الغرور ،تفنت بزخرفها ،وختدع بغرورها ،وتغر مبحاس هنا،
مث ه منتقّل ،ومنتقل عهنا ال دار القرار ،اليت توىف فْيا النفوس ما ُعلت يف هذه ادلار ،من خي وْش{ .مفن زحزح} آي:
آخرج{ ،عن النار وآدخل اجلنة فقد فاز} آي :حصل ل الفوز العظي من العذاب اْللي ،والوصول ال جنات النعي ،اليت فْيا ما
َل عي رآت ،وَل آذن ْسعت ،وَل خطر عّل قلب برش .ومفهوم اْلية ،آن من مل يزحزح عن النار ويدخل اجلنة ،فانه مل يفز ،بل
قد شقي الشقاء اْلبدي ،وابتل بلعذاب الْسمدي .ويف هذه اْلية اشارة لطيفة ال نعي الربزخ وعذابه ،وآن العاملي َيزون فيه
بعض اجلزاء مما ُعلوه ،ويقدم هلم آمنوذج مما آسلفوه ،يفهم هذا من قول{ :وامنا توفون آجورك يوم القيامة} آي :توفية اْلعامل التامة،
امنا يكون يوم القيامة ،وآما ما دون ذل فيكون يف الربزخ ،بل قد يكون قبل ذل يف ادلنيا كقول تعال{ :ولنذيقهنم من العذاب
اْلدىن دون العذاب اْلكرب{ .
ومن تفسي ابن كثي
َيرب تعال اخبارا عاما يعم مجيع اخلليقة بأن ك نفس ذائقة املوت كقول تعال " ك من علْيا فان ويبقى وجه ربك ذو
اجلَلل واَلكرام " فهو تعال وحده اَّلي َل ميوت واجلن واَلنس ميوتون وكذل املَلئكة ومحّل العرش وينفرد الواحد اْلحد القهار
بدلميومة والبقاء فيكون آخرا كام َكن آوَل وهذه اْلية فْيا تعزية مجليع الناس فانه َل يبقى آحد عّل وجه اْلرض حّت ميوت فاذا
انقضت العدة وفرغت النطفة اليت قدر هللا وجودها من صلب آدم وانْتت الربية آقام هللا القيامة وجازى اخلَلئق بأعاملها جليلها
وحقيها قليلها وكثيها كبيها وصغيها فَل يظّل آحدا مثقال ذرة ولهذا قال تعال " وامنا توفون آجورك يوم القيامة "

5
َو َم ْن ي َ ْع َم ْل ِم َن ال َّصا ِل َح ِ
ون ن َ ِقيا
ون الْ َجنَّ َة َو ََل ي ُ ْظلَ ُم َ
ات ِم ْن َذكَ ٍّر آَ ْو آُن َْث َوه َُو ُم ْؤ ِم ٌن فَأُولَئِ َك ي َ ْد ُخلُ َ
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التفسري (السعدي)

الص ِال َح ِ
ات ْ} دخل يف ذل سائر اْلعامل القلبية والبدنية ،ودخل آيضا ك عامل من انس آو جن ،صغي
َ{و َم ْن ي َ ْع َم ْل ِم َن َّ
آو كبي ،ذكر آو آنث .ولهذا قال{ِ :م ْن َذ َك ٍّر َآ ْو ُآنْ َث َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن ْ} وهذا ْشط مجليع اْلعاملَ ،ل تكون صاحلة وَل تقبل وَل يرتتب
علْيا الثواب وَل يندفع هبا العقاب اَل بَلميان .فاْلعامل بدون اَلميان كغصان جشرة قطع آصلها وكبناء بن عّل موج املاء ،فاَلميان
هو اْلصل واْلساس والقاعدة اليت يبىن عليه ك َشء ،وهذا القيد ينبغي التفطن ل يف ك ُعل آطلق ،فانه مقيد به{ .فَأُول َ ِئ َك ْ}
ون ن َ ِقيا ْ}
ون الْ َجنَّ َة ْ} املش متّل عّل ما تش ْتىي اْلنفس وتذل اْلعي { َو ََل يُ ْظلَ ُم َ
آي :اَّلين مجعوا بي اَلميان والعمل الصاحل {ي َ ْد ُخلُ َ
آيَ :ل قليَل وَل كثيا مما ُعلوه من اخلي ،بل َيدونه َكمَل موفرا ،مضاعفا آضعافا كثية.
ومن تفسي ابن كثي:
وقول " ومن يعمل من الصاحلات من ذكر آو آنث وهو مؤمن " اْلية ملا ذكر اجلزاء عّل السيئات وآنه َل بد آن يأخذ
مس تحقها من العبد اما يف ادلنيا وهو اْلجود ل واما يف اْلخرة والعياذ بهلل من ذل ونسأل العافية يف ادلنيا واْلخرة والصفح
والعفو واملساحمة ْشع يف بيان احسانه وكرمه ورمحته يف قبول اْلعامل الصاحلة من عباده ذكراهنم وانهثم برشط اَلميان وآنه س يدخلهم
اجلنة وَل يظلمهم من حس ناهتم وَل مقدار النقي وهو النقرة اليت يف ظهر نواة المترة وقد تقدم الالكم عّل الفتيل وهو اخليط اَّلي
يف شق النواة وهذا النقي وهام يف نواة المترة والقطمي وهو اللفافة اليت عّل نواة المترة والثَلثة يف القرآن.

6
َواتْ ُل عَلَ ْ ِْي ْم ن َ َبأَ ابْ َ ْن آ َد َم ِبلْ َح ِق ا ْذ قَ َّر َب قُ ْر َبن فَ ُت ُق ِب َل ِم ْن آَ َح ِد ِ َِها َول َ ْم ي ُ َت َقبَّ ْل ِم َن ْاْل َخ ِر قَا َل َ َْل ْق ُتلَنَّ َك قَا َل ان َّ َما
ِ
ِ
اّلل ِم َن الْ ُمتَّ ِق َي
ي َ َت َقبَّ ُل َّ ُ
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التفسري (البغوي)

قول تعال( :واتل علْيم نبأ ابن آدم بحلق) وهام هابيل وقابيل ويقال ل قابي( ،اذ قرب قربن) وَكن سبب قربهنام عّل ما
ذكره آهل العّل آن حواء َكنت تدل ْلدم عليه السَلم يف ك بطن غَلما وجارية ،وَكن مجيع ما ودلته آربعي ودلا يف عرشين بطنا
آوهلم قابيل وتوآمته آقلامي ،وآخره عبد املغيث وتوآمته آمة املغيث ،مث برك هللا عز وجل يف نسل آدم عليه السَلم ،قال ابن
عباس :مل ميت آدم حّت بلغ ودله وودل ودله آربعي آلفا.واختلفوا يف مودل قابيل وهابيل ،فقال بعضهم :غيش آدم حواء بعد همبطهام
ال اْلرض مبائة س نة ،فودلت ل قابيل وتوآمته آقلامي يف بطن واحد ،مث ودلت هابيل وتوآمته لبودا يف بطن.
وقال محمد بن احساق عن بعض آهل العّل بلكتاب اْلول :ان آدم َكن يغىش حواء يف اجلنة قبل آن يصيب اخلطيئة،
حفملت فْيا بقابيل وتوآمته آقلامي ،فّل ِتد علْيام وحام وَل وصبا وَل طلقا حّت ودلهتام ،ومل تر معهام دما فلام هبط ال اْلرض تغشاها
حفملت هبابيل وتوآمته ،فوجدت علْيام الومح والوصب والطلق وادلم ،وَكن آدم اذا شب آوَلده يزوج غَلم هذا البطن جارية بطن
آخرى ،فكن الرجل مهنم يزتوج آية آخواته شاء اَل توآمته اليت ودلت معه ْلنه مل يكن يومئذ نساء اَل آخواهتم ،فلام ودل قابيل
وتوآمته آقلامي مث هابيل وتوآمته لبودا ،وَكن بيهنام سنتان يف قول اللكيب وآدركوا ،آمر هللا تعال آدم عليه السَلم آن ينكح قابيل
لبودا آخت هابيل وينكح هابيل آقلامي آخت قابيل ،وَكنت آخت قابيل آحسن من آخت هابيل ،فذكر ذل آدم لودله فريض
هابيل وخسط قابيل ،وقال :ه آخيت آن آحق هبا ،وحنن من [وَلدة] اجلنة وهام من [وَلدة] اْلرض ،فقال ل آبوه :اهنا َل ِتل
ل فأىب آن يقبل ذل ،وقال :ان هللا مل يأمره هبذا وامنا هو من رآيه ،فقال هلام آدم عليه السَلم :فقرب قربن فأيكام يقبل قربنه
فهو آحق هبا ،وَكنت القرابي اذا َكنت مقبوةل نزلت نر من السامء بيضاء فألكْتا ،واذا مل تكن مقبوةل مل تْنل النار وآلكته الطي
والس باع ،خفرجا ليقرب [قربن] وَكن قابيل صاحب زرع فقرب صربة من الطعام من آردآ زرعه وآمضر يف نفسه ما آبل آيقبل
من آم َلَ ،ل يزتوج آخيت آبدا ،وَكن هابيل صاحب غمن فعمد ال آحسن كبش يف غمنه فقرب به وآمضر يف نفسه رضا هللا عز
وجل فوضعا قربهنام آعّل اجلبل ،مث دعا آدم عليه السَلم فْنلت نر من السامء وآلكت قربن هابيل ومل تأك قربن قابيل فذل
قول عز وجل( :فتقبل من آحدهام) [يعن هابيل] (ومل يتقبل من اْلخر) يعن :قابيل فْنلوا عّل اجلبل وقد غضب قابيل لرد
قربنه وَكن يضمر احلسد يف نفسه ال آن آىت آدم مكة لزايرة البيت ،فلام غاب آدم آىت قابيل هابيل وهو يف غمنه( ،قال ْلقتلنك)
قال :ومل؟ قالْ :لن هللا تعال قبل قربنك ورد قربين ،وتنكح آخيت احلس ناء وآنكح آختك ادلممية ،فيتحدث الناس آنك خي
من ويفتخر ودلك عّل ودلي( ،قال) هابيل :وما ذنيب؟ (امنا يتقبل هللا من املتقي).

7
َو َما ِم ْن دَاب َّ ٍّة ِيف ْ َاْل ْر ِض َو ََل َطائِ ٍّر ي َ ِط ُي ِ َِبنَا َح ْي ِه ا ََّل آُ َم ٌم آَ ْمث َالُ ُ ْمك َما فَ َّر ْطنَا ِيف ْال ِكتَ ِاب ِم ْن َ
َش ٍّء ُ َّمث ا َل َر ِ ِهب ْم
ْ
ِ
ِ
ون
رش َ
ُ ْحي َ ُ
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التفسري (البغوي)

قول عز وجل( :وما من دابة يف اْلرض وَل طائر يطي ِبناحيه) قيد الطيان بجلناح تأكيدا كام يقال نظرت بعين وآخذت
بيدي( ،اَل آمم آمثالمك) قال جماهد :آصناف مصنفة تعرف بأسامهئا يريد آن ك جنس من احليوان آمة ،فالطي آمة ،وادلواب آمة،
والس باع آمة ،تعرف بأسامهئا ،مثل بن آدم ،يعرفون بأسامهئم ،يقال :اَلنس والناس.
آخربن عبد الواحد املليحي آن آبو عبد الرمحن بن آيب ْشحي آن آبو القامس البغوي آن عل بن اجلعد آن املبارك هو ابن فضاةل
عن احلسن عن عبد هللا بن مغفل عن النيب صّل هللا عليه وسّل قال( :لوَل آن الالكب آمة ْلمرت بقتلها ،فاقتلوا مهنا ك آسود
هبي).
وقيل :آمم آمثالمك :يفقه بعضهم عن بعض ،وقيل :آمم آمثالمك يف اخللق واملوت والبعث ،وقال عطاء :آمم آمثالمك يف التوحيد
واملعرفة ،قال ابن قتيبة :آمم آمثالمك يف الغذاء وابتغاء الرزق وتويق املهال.
(ما فرطنا يف الكتاب) آي :يف اللوح احملفوظ( ،من َشء مث ال رهبم حيرشون) قال ابن عباس والضحاك :حرشها موهتا،
وقال آبو هريرة :حيرش هللا اخللق لكهم يوم القيامة الهبامئ وادلواب والطي ،وك َشء فيأخذ للجامء من القرنء ،مث يقول :كوين تراب
حفينئذ يمتىن الكفر ويقول( :اي ليتن كنت تراب).
آخربن آبو عبد هللا محمد بن الفضل اخلريق آن آبو احلسن الطيسفوين آخربن عبد هللا بن ُعر اجلوهري آن آمحد بن عل
الكشمْين آن عل بن جحر آن اسامعيل بن جعفر عن العَلء عن آبيه عن آيب هريرة آن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل قال" :
لرتدن احلقوق ال آهلها يوم القيامة حّت يقاد للشاة اجللحاء من القرنء “.قال " :لرتدن احلقوق ال آهلها يوم القيامة حّت يقاد
للشاة اجللحاء من القرنء“.
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ْسِف َي
َاي ب َ ِن آ َد َم خ ُُذوا ِزينَتَ ُ ْمك ِع ْندَ ُ ِ
ْسفُوا ان َّ ُه ََل ُ ِحيب الْ ُم ْ ِ
اْشبُوا َو ََل ت ُ ْ ِ
ك َم ْس ِج ٍّد َو ُ ُلكوا َو ْ َ
ِ
سورة اْلعراف – اْلية 31
التفسري (البغوي)

قول تعال( :اي بن آدم خذوا زينتمك عند ك مسجد) قال آهل التفسيَ :كنت بنو عامر يطوفون بلبيت عراة ،فأنزل هللا
عز وجل  " :-اي بن آدم خذوا زينتمك عند ك مسجد “ ،يعن الثياب .قال جماهد :ما يواري عورتك ولو عباءة .قال اللكيب:الزينة ما يواري العورة عند ك مسجد لطواف آو صَلة.
(ولكوا واْشبوا) قال اللكيبَ :كنت بنو عامر َل يألكون يف آايم جحهم من الطعام اَل قوات وَل يألكون دسام ،يعظمون بذل
جحهم ،فقال املسلمون :حنن آحق آن نفعل ذل اي رسول هللا ،فأنزل هللا -عز وجل  " :-ولكوا " يعن اللحم وادلمس " واْشبوا "
اللب (وَل تْسفوا) بتحرمي ما آحل هللا لمك من اللحم وادلمس( ،انه َل حيب املْسفي) اَّلين يفعلون ذل.
قال ابن عباس :ك ما شئت والبس ما شئت ما آخطأتك خصلتان رسف وخميّل .قال عل بن احلسي بن واقد :قد مجع
هللا الطب لكه يف نصف آية فقال " :ولكوا واْشبوا وَل تْسفوا" .
من تفسي القرطيب:
هو خطاب مجليع العامل ،وان َكن املقصود هبا من َكن يطوف من العرب بلبيت عراين ; فانه عام يف ك مسجد للصَلة ;
ْلن العربة للعموم َل للسبب .ومن العلامء من آنكر آن يكون املراد به الطواف ; ْلن الطواف َل يكون اَل يف مسجد واحد ،واَّلي
يعم ك مسجد هو الصَلة .وهذا قول من خفي عليه مقاصد الرشيعة .ويف حصيح مسّل آيضا عن هشام بن عروة عن آبيه قال:
َكنت العرب تطوف بلبيت عراة اَل امحلس ،وامحلس قريش وما ودلتَ ،كنوا يطوفون بلبيت عراة اَل آن تعطْيم امحلس ثياب
فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء .وَكنت امحلس َل َيرجون من املزدلفة ،وَكن الناس لكهم يقفون بعرفات .يف غي مسّل:
ويقولون حنن آهل احلرم ،فَل ينبغي ْلحد من العرب آن يطوف اَل يف ثيابنا ،وَل يأك اذا دخل آرضنا اَل من طعامنا .مفن مل يكن
ل من العرب صديق مبكة يعيه ثوب وَل يسار يس تأجره به َكن بي آحد آمرين :اما آن يطوف بلبيت عراين ،واما آن يطوف يف
ثيابه ; فاذا فرغ من طوافه آلقى ثوبه عنه فّل ميسه آحد .وَكن ذل الثوب يسمى اللقى ; قال قائل من العرب :كفى حزن كري
عليه كنه لقى بي آيدي الطائفي حرمي فكنوا عّل تكل اجلهاةل والبدعة والضَلةل حّت بعث هللا نبيه محمدا صّل هللا عليه وسّل ;
فأنزل هللا تعال " :اي بن آدم خذوا زينتمك " اْلية.
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ون
ون َّ ِاَّل َين ا َذا ُذ ِك َر َّ ُ
اّلل َو ِجل َ ْت قُلُوهبُ ُ ْم َوا َذا تُ ِل َي ْت عَلَ ْ ِْي ْم آ َايتُ ُه َزا َدهتْ ُ ْم اميَان َوعَ َّل َر ِ ِهب ْم يَتَ َو َّ ُلك َ
ان َّ َما الْ ُم ْؤ ِمنُ َ
ِ
ِ
ِ
سورة اْلنفال – اْلية 2
التفسري (ابن كثري)

قال عل بن آيب طلحة عن ابن عباس يف قول " امنا املؤمنون اَّلين اذا ذكر هللا وجلت قلوهبم " قال :املنافقون َل يدخل
قلوهبم َشء من ذكر هللا عند آداء فرائضه وَل يؤمنون بيشء من آايت هللا وَل يتولكون وَل يصلون اذا غابوا وَل يؤدون زَكة
آمواهلم فأخرب هللا تعال آهنم ليسوا مبؤمني مث وصف هللا املؤمني فقال " امنا املؤمنون اَّلين اذا ذكر هللا وجلت قلوهبم " فأدوا
فرائضه " واذا تليت علْيم آايته زادهتم اميان " يقول زادهتم تصديقا " وعّل رهبم يتولكون " يقول َل يرجون غيه وقال جماهد "
وجلت قلوهبم " فرقت آي فزعت وخافت وكذا قال السدي وغي واحد وهذه صفة املؤمن حق املؤمن اَّلي اذا ذكر هللا وجل
قلبه آي خاف منه ففعل آوامره وترك زواجره كقول تعال " واَّلين اذا فعلوا فاحشة آو ظلموا آنفسهم ذكروا هللا فاس تغفروا َّلنوهبم
ومن يغفر اَّلنوب اَل هللا ومل يرصوا عّل ما فعلوا وه يعلمون " وكقول تعال " وآما من خاف مقام ربه وهنىى النفس عن الهوى
فان اجلنة ه املأوى " ولهذا قال سفيان الثوريْ :سعت السدي يقول يف قول تعال " امنا املؤمنون اَّلين اذا ذكر هللا وجلت
قلوهبم " قال :هو الرجل يريد آن يظّل آو قال ُّيم مبعصية فيقال ل اتق هللا فيجل قلبه وقال الثوري
آيضا عن عبد هللا بن عامثن بن خثي عن شهر بن حوشب عن آم ادلرداء يف قول " امنا املؤمنون اَّلين اذا ذكر هللا وجلت
قلوهبم " قال الوجل يف القلب َكحرتاق السعفة آما ِتد ل قشعريرة؟ قال :بّل قالت :اذا وجدت ذل فادع هللا عند ذل فان
ادلعاء يذهب ذل وقول " واذا تليت علْيم آايته زادهتم اميان " كقول " واذا ما آنزلت سورة مفهنم من يقول آيمك زادته هذه اميان
فأما اَّلين آمنوا فزادهتم اميان وه يس تبرشون " وقد اس تدل البخاري وغيه من اْلمئة هبذه اْلية وآش باهها عّل زايدة اَلميان
وتفاضل يف القلوب كام هو مذهب مجهور اْلمة بل قد حىك اَلجامع عليه غي واحد من اْلمئة َكلشافعي وآمحد بن حنبل وآيب
عبيد كام بينا ذل مس تقىص يف آول ْشح البخاري وهلل امحلد واملنة " وعّل رهبم يتولكون " آي َل يرجون سواه وَل يقصدون اَل
اايه وَل يلوذون اَل ِبنابه وَل يطلبون احلواجئ اَل منه وَل يرغبون اَل اليه ويعلمون آنه ما شاء َكن وما مل يشأ مل يكن وآنه املترصف
يف املكل وحده َل ْشيك ل وَل معقب حلمكه وهو رسيع احلساب ولهذا قال سعيد بن جبي التوك عّل هللا جامع اَلميان.
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ون ِبلْ َم ْع ُر ِ
ُون
ون َّ
الص ََل َة َوي ُ ْؤت َ
وف َويَ ْهنَ ْو َن َع ِن الْ ُم ْنكَ ِر َوي ُ ِقمي ُ َ
ون َوالْ ُم ْؤ ِمنَ ُات ب َ ْعضُ ه ُْم آَ ْو ِل َيا ُء ب َ ْع ٍّض يَأ ُم ُر َ
َوالْ ُم ْؤ ِمنُ َ
اّلل َو َر ُس َ ُ
اّلل َع ِز ٌيز َح ِك ٌي
ول آُولَئِ َك َس َ ْي َ ُمحهُ ُم َّ ُ
اّلل ا َّن َّ َ
ون َّ َ
َّالز ََك َة َوي ُ ِطي ُع َ
ِ
سورة التوبة – اْلية 71

التفسري (ابن كثري)

ملا ذكر تعال صفات املنافقي اَّلممية عطف بذكر صفات املؤمني احملمودة فقال " واملؤمنون واملؤمنات بعضهم آولياء بعض
" آي يتنارصون ويتعاضدون كام جاء يف الصحيح " املؤمن للمؤمن َكلبنيان يشد بعضه بعضا " وش بك بي آصابعه ويف الصحيح
آيضا " مثل املؤمني يف تواده وترامحهم مكثل اجلسد الواحد اذا اش تىك منه عضو تداعى ل سائر اجلسد بمحلى والسهر " وقول
" يأمرون بملعروف ويهنون عن املنكر " كقول تعال " ولتكن منمك آمة يدعون ال اخلي ويأمرون بملعروف ويهنون عن املنكر "
اْلية .وقول " ويقميون الصَلة ويؤتون الزَكة " آي يطيعون هللا وحيس نون ال خلقه " ويطيعون هللا ورسول " آي فامي آمر وترك
ما عنه زجر " آولئك سيمحهم هللا " من اتصف هبذه الصفات " ان هللا عزيز " آي يعز من آطاعه فان العزة هلل ولرسول
وللمؤمني " حكي " يف قسمته هذه الصفات لهؤَلء وختصيصه املنافقي بصفاهتم املتقدمة فان ل احلمكة يف مجيع ما يفعل تبارك
وتعال.
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الش ْم َس ِض َياء َوالْ َق َم َر ن ُورا َوقَد ََّر ُه َمنَا ِز َل ِل َت ْعلَ ُموا عَدَ َد ِ
ه َُو ا َّ َِّلي َج َع َل َّ
اّلل َذ ِ َل
اب َما َخل َ َق َّ ُ
الس نِ َي َوالْ ِح َس َ
ون
ا ََّل ِبلْ َح ِق ي ُ َف ِص ُل ْاْل َاي ِت ِلقَ ْو ٍّم ي َ ْعلَ ُم َ
ِ
سورة يونس – اْلية 5
التفسري (البغوي)

(هو اَّلي جعل الشمس ضياء) بلهنار( ،والقمر نورا) بلليل .وقيل :جعل الشمس ذات ضياء ،والقمر ذا نور( ،وقدره
منازل) آي :قدر ل ،يعن :هيأ ل منازل َل َياوزها وَل يقرص دوهنا ،ومل يقل :قدرهام .قيل :تقدير املنازل ينرصف الْيام غي آنه
اكتفى بذكر آحدهام ،كام قال " :وهللا ورسول آحق آن يرضوه " (التوبة  .)62-وقيل :هو ينرصف ال القمر خاصة ْلن القمر
يعرف به انقضاء الشهور والس نيَ ،ل بلشمس .ومنازل القمر مثانية وعرشون مْنَل وآسامؤها :الرشطي ،والبطي ،والرثايء،
وادلبران ،والهقعة ،والهنعة ،واَّلراع ،والنْس ،والطوف ،واجلهبة ،والزبرة ،والرصفة ،والعواء ،والسامك ،والغفر ،والزبين ،واَللكيل،
والقلب ،والشوةل ،والنعامي ،والبدلة ،وسعد اَّلاحب ،وسعد بلع ،وسعد السعود ،وسعد اْلخبية ،وفرع ادللو املقدم ،وفرع ادللو
املؤخر ،وبطن احلوت .وهذه املنازل مقسومة عّل الربوج ،وه اثنا عرش برجا :امحلل ،والثور ،واجلوزاء ،والْسطان ،واْلسد،
والسنبّل ،واملزيان ،والعقرب ،والقوس ،واجلدي ،وادللو ،واحلوت .وللك برج مْنَلن وثلث مْنل ،فيْنل القمر ك ليّل مْنَل مهنا،
ويس ترت ليلتي ان َكن الشهر ثَلثي ،وان َكن تسعا وعرشين فليّل واحدة ،فيكون تكل املنازل ويكون مقام الشمس يف ك مْنةل
ثَلثة عرش يوما ،فيكون انقضاء الس نة مع انقضاهئا.
قول تعال( :لتعلموا عدد الس ني) آي :قدر املنازل " لتعلموا عدد الس ني " دخولها وانقضاءها( ،واحلساب) يعن :حساب
الشهور واْلايم والساعات( .ما خلق هللا ذل) رده ال اخللق والتقدير ،ولو رده ال اْلعيان املذكورة لقال :تكل( .اَل بحلق) آي:
مل َيلقه بطَل بل اظهارا لصنعه ودَلةل عّل قدرته( .يفصل اْلايت لقوم يعلمون) قرآ ابن كثي ،وآبو ُعرو ،وحفص ويعقوب" :
يفصل " بلياء ،لقول " :ما خلق " وقرآ الباقون " :نفصل " بلنون عّل التعظي.
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الس ِيئَ ِ
الص ََل َة َط َر َ ِيف الهنَّ َا ِر َو ُزلَفا ِم َن الل َّ ْي ِل ا َّن الْ َح َس نَ ِ
ات َذ ِ َل ِذ ْك َرى لِ َّذلا ِك ِر َين
َو َآ ِق ِم َّ
ات ي ُ ْذ ِه ْ َب َّ
ِ
سورة هود – اْلية 114
التفسري (السعدي)

يأمر تعال بقامة الصَلة َكمّل َ{ط َر َ ِيف َّالهنَ ِار ْ} آي :آول وآخره ،ويدخل يف هذا ،صَلة الفجر ،وصَلات الظهر والعرص،
َ{و ُزل َفا ِم َن الل َّ ْي ِل ْ} ويدخل يف ذل ،صَلة املغرب والعشاء ،ويتناول ذل قيام الليل ،فاهنا مما تزلف العبد ،وتقربه ال هللا تعال.
الس ِيئَ ِ
{ا َّن الْ َح َس نَ ِ
ات ْ} آي :فهذه الصلوات امخلس ،وما آحلق هبا من التطوعات من آكرب احلس نات ،وه :مع
ات يُ ْذ ِه ْ َب َّ
ِ
آهنا حس نات تقرب ال هللا ،وتوجب الثواب ،فاهنا تذهب السيئات ومتحوها ،واملراد بذل :الصغائر ،كام قيدهتا اْلحاديث
الصحيحة عن النيب صّل هللا عليه وسّل ،مثل قول" :الصلوات امخلس ،وامجلعة ال امجلعة ،ورمضان ال رمضان ،مكفرات ملا
بيهنن ما اجتنبت الكبائر" ،بل كام قيدهتا اْلية اليت يف سورة النساء ،وه قول تعال{ :ا ْن َ ِْتتَ ِن ُبوا َك َبائِ َر َما تُ ْهنَ ْو َن َع ْن ُه نُ َك ِف ْر َع ْن ُ ْمك
ِ
َس ِيئَ ِات ُ ْمك َون ُ ْد ِخلْ ُ ْمك ُم ْد َخَل َك ِرميا ْ}
ذل لعل اَلشارة ،للك ما تقدم ،من لزوم الاس تقامة عّل الرصاط املس تقي ،وعدم جماوزته وتعديه ،وعدم الركون ال
اَّلين ظلموا ،واْلمر بقامة الصَلة ،وبيان آن احلس نات يذهب السيئات ،امجليع ِ{ذ ْك َرى ِل َّذل ِاك ِر َين ْ} يفهمون هبا ما آمره هللا به،
وهناه عنه ،وميتثلون لتكل اْلوامر احلس نة املمثرة للخيات ،ادلافعة للرشور والسيئات ،ولكن تكل اْلمورِ ،تتاج ال جماهدة
النفس ،والصرب علْيا.
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ِويف ْ َاْل ْر ِض ِق َط ٌع ُمتَ َجا ِو َر ٌات َو َجن َّ ٌ
ات ِم ْن آَ ْعنَ ٍّاب َو َز ْر ٌع َو َ ِخني ٌل ِص ْن َو ٌان َوغَ ْ ُي ِص ْن َو ٍّان ي ُْسقَى ِب َما ٍّء َوا ِح ٍّد َون ُ َف ِض ُل
ون
ب َ ْعضَ هَا عَ َّل ب َ ْع ٍّض ِيف ْاْلُ ُ ِ
ك ا َّن ِيف َذ ِ َل َْل َاي ٍّت ِلقَ ْو ٍّم ي َ ْع ِقلُ َ
ِ
سورة الرعد – اْلية 4
التفسري (البغوي)

(ويف اْلرض قطع متجاورات) متقاربت يقرب بعضها من بعض ،وه خمتلفة :هذه طيبة تنبت ،وهذه س بخة َل تنبت،
وهذه قليّل الريع ،وهذه كثية الريع (وجنات) بساتي (من آعناب وزرع وخنيل صنوان) رفعها لكها ابن كثي ،وآبو ُعرو ،وحفص،
ويعقوب ،عطفا عّل اجلنات ،وجرها اْلخرون نسقا عّل اْلعناب .والصنوان :مجع صنو ،وهو النخَلت َيمعهن آصل واحد.
(وغي صنوان) ه النخّل املنفردة بأصلها .وقال آهل التفسي صنوان :جممتع ،وغي صنوان :متفرق .نظيه من الالكم :قنوان
مجع قنو .ومنه قول النيب صّل هللا عليه وسّل يف العباس " :مع الرجل صنو آبيه " .وَل فرق يف الصنوان والقنوان بي التثنية وامجلع
اَل يف اَلعراب ،وذل آن النون يف التثنية مكسورة غي منونة ،ويف امجلع منونة.
(يسقى مباء واحد) قرآ ابن عامر ،وعامص ،ويعقوب " يسقى " بلياء آي يسقى ذل لكه مباء واحد ،وقرآ اْلخرون بلتاء
لقول تعال( :وجنات) ولقول تعال من بعد " :بعضها عّل بعض " ،ومل يقل " :بعضه " .واملاء جسم رقيق مائع به حياة ك نم.
(ونفضل بعضها عّل بعض يف اْلك) يف المثر والطعم .قرآ محزة ،والكسايئ " ويفضل " بلياء ،لقول تعال( :يدبر اْلمر
يفصل اْلايت) (الرعد  .)2-وقرآ اْلخرون بلنون عّل معىن :وحنن نفضل بعضها عّل بعض يف اْلك ،وجاء يف احلديث [يف
قول] " :ونفضل بعضها عّل بعض يف اْلك " ،قال " :الفاريس ،وادلقل ،واحللو ،واحلامض" .قال جماهد :مكثل بن آدم ،صاحلهم
وخبيهثم ،وآبوه واحد .قال احلسن :هذا مثل ِضبه هللا تعال لقلوب بن آدم ،ويقولَ :كنت اْلرض طينة واحدة يف يد الرمحن
عز وجل ،فسطحها ،فصارت قطعا متجاورة ،فيْنل علْيا املطر من السامء ،فتخرج هذه زهرهتا ،وجشرها ومثرها ونباهتا ،وخترج
هذه س بخها وملحها وخبيهثا ،وك يسقى مباء واحد ،كذل الناس خلقوا من آدم عليه السَلم فيْنل من السامء تذكرة فرتق قلوب
فتخشع ،وتقسو قلوب فتلهو .قال احلسن :وهللا ما جالس القرآن آحد اَل قام من عنده بزايدة آو نقصان ،قال هللا تعال( :ونْنل
من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمني وَل يزيد الظاملي اَل خسارا) (اَلرساء (.)82-ان يف ذل) اَّلي ذكرت (ْلايت لقوم
يعقلون)
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ون
َم ْن َ ُِع َل َصا ِلحا ِم ْن َذكَ ٍّر آَ ْو آُن َْث َوه َُو ُم ْؤ ِم ٌن فَلَ ُن ْح ِييَن َّ ُه َح َياة َط ِي َبة َولَنَ ْج ِزيَهنَّ ُ ْم آَ ْج َر ُ ْه ِبأَ ْح َس ِن َما ََكنُوا ي َ ْع َملُ َ

سورة النحل – اْلية 97

التفسري (البغوي)

هذا وعد من هللا تعال ملن ُعل صاحلا وهو العمل املتابع لكتاب هللا تعال وس نة نبيه صّل هللا عليه وسّل من ذكر آو آنث
من بن آدم وقلبه مؤمن بهلل ورسول وان هذا العمل املأمور به مرشوع من عند هللا بأن حيييه هللا حياة طيبة يف ادلنيا وآن
َيزيه بأحسن ما ُعل يف ادلار اْلخرة واحلياة الطيبة تش متل وجوه الراحة من آي هجة َكنت وقد روي عن ابن عباس وجامعة آهنم
فْسوها بلرزق احلَلل الطيب وعن عل بن آيب طالب ريض هللا عنه آنه فْسها بلقناعة وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب
بن منبه وقال عل بن آيب طلحة عن ابن عباس آهنا ه السعادة وقال احلسن وجماهد وقتادة َل يطيب ْلحد حياة اَل يف اجلنة
وقال الضحاك ه الرزق احلَلل والعبادة يف ادلنيا وقال الضحاك آيضا ه العمل بلطاعة والانرشاح هبا والصحيح آن احلياة الطيبة
تشمل هذا لكه كام جاء يف احلديث اَّلي رواه اَلمام آمحد حدثنا عبد هللا.بن يزيد حدثنا سعيد بن آيب آيوب حدثن ْشحبيل بن
آيب ْشيك عن عبد الرمحن احلبل عن عبد هللا بن ُعر آن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل قال " قد آفلح من آسّل ورزق كفافا
وقنعه هللا مبا آاته " ورواه مسّل من حديث عبد هللا بن يزيد املقري به وروى الرتمذي والنسايئ من حديث آيب هائن عن ابن
عل اجلهن عن فضاةل بن عبيد آنه ْسع رسول هللا صّل هللا عليه وسّل يقول " قد آفلح من هدي لَلسَلم وَكن عيشه كفافا
وقنع به " وقال الرتمذي هذا حديث حصيح وقال اَلمام آمحد حدثنا يزيد حدثنا هامم عن حيىي عن قتادة عن آنس بن مال قال:
قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " ان هللا َل يظّل املؤمن حس نة يعطى هبا يف ادلنيا ويثاب علْيا يف اْلخرة وآما الكفر فيطعم
حبس ناته يف ادلنيا اذا آفىض ال اْلخرة مل تكن ل حس نة يعطى هبا خيا " انفرد بخراجه مسّل.

15
َوقُ ْل ِل ِع َبا ِدي ي َ ُقولُوا ال َّ ِيت ِ
الش ْي َط َان ي َ ْ َْن ُغ بَيْهنَ ُ ْم ا َّن َّ
ه آَ ْح َس ُن ا َّن َّ
الش ْي َط َان ََك َن ِل َْلن ْ َس ِان عَدُ وا ُم ِبينا
َ
ِ
ِ
ِ
سورة اَلرساء – اْلية 53
التفسري (ابن كثري)

يأمر تبارك وتعال عبده ورسول صّل هللا عليه وسّل آن يأمر عباد هللا املؤمني آن يقولوا يف خماطباهتم وحماوراهتم الالكم
اْلحسن واللكمة الطيبة فاهنم ان مل يفعلوا ذل نزغ الش يطان بيهنم وآخرج الالكم ال الفعال ووقع الرش واخملامصة واملقاتّل فانه
عدو ْلدم وذريته من حي امتنع من السجود ْلدم وعداوته ظاهرة بينة ولهذا هنىى آن يشي الرجل ال آخيه املسّل حبديدة فان
الش يطان يْنغ يف يده آي فرمبا آصابه هبا .وقال اَلمام آمحد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هامم عن آيب هريرة ريض هللا عنه
قال :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " َل يشين آحدك ال آخيه بلسَلح فانه َل يدري آحدك لعل الش يطان آن يْنغ يف يده
فيقع يف حفرة من النار " آخرجاه من حديث عبد الرزاق .وقال اَلمام آمحد :حدثنا عفان حدثنا حامد آنبأن عل بن زيد عن احلسن
قال حدثن رجل من بن سليط قال آتيت النيب صّل هللا عليه وسّل وهو يف آزفّل من الناس فسمعته يقول " املسّل آخو املسّل
َل يظلمه وَل َيذل التقوى هاهنا " قال حامد وقال بيده ال صدره " وما تواد رجَلن يف هللا ففرق بيهنام اَل حدث حيدثه آحدهام
واحملدث ْش واحملدث ْش واحملدث ْش".
ومن تفسي البغوي:
َكن املرشكون يؤذون املسلمي فشكوا ال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل :فأنزل هللا تعال( :وقل لعبادي (املؤمني (يقولوا
(للكفرين (اليت ه آحسن (وَل يكفئوه بسفههم .قال احلسن :يقول لُّ :يديك هللا وَكن هذا قبل اَلذن يف اجلهاد والقتال .وقيل:
نزلت يف ُعر بن اخلطاب ش مته بعض الكفار فأمره هللا بلعفو .وقيل :آمر هللا املؤمني بأن يقولوا ويفعلوا اليت ه آحسن آي :اخلّل
اليت ه آحسن .وقيل " :اْلحسن " لكمة اَلخَلص َل ال اَل هللا.

16
َو ََل تَ ُمد ََّّن َع ْين َ ْي َك ا َل َما َمتَّ ْعنَا ِب ِه َآ ْز َواجا ِم ْهنُ ْم َزه َْر َة الْ َح َيا ِة ادلنْ َيا ِلنَ ْف ِتهنَ ُ ْم ِفي ِه َو ِر ْز ُق َرب َِك َخ ْ ٌي َوآَبْقَى
ِ
سورة طه – اْلية 131
التفسري (ابن كثري)

يقول تعال لنبيه محمد صّل هللا عليه وسّل َل تنظر ال ما هؤَلء املرتفون وآش باههم ونظراؤه فيه من النعي فامنا هو زهرة
زائّل ونعمة حائّل لنختربه بذل وقليل من عبادي الشكور وقال جماهد آزواجا مهنم يعن اْلغنياء فقد آاتك خيا مما آاته كام قال
يف اْلية اْلخرى " ولقد آتيناك س بعا من املثاين والقرآن العظي َل متدن عينيك " وكذا ما ادخره هللا تعال لرسول يف اْلخرة آمر
عظي َل حيد وَل يوصف كام قال تعال " ولسوف يعطيك ربك فرتىض " ولهذا قال " ورزق ربك خي وآبقى " ويف الصحيح آن
ُعر بن اخلطاب ملا دخل عّل رسول هللا صّل هللا عليه وسّل يف تكل املرشبة اليت َكن قد اعزتل فْيا نساءه حي آل مهنم فرآه
متوسدا مضطجعا عّل رمال حصي وليس يف البيت اَل صربة من قرظ واهية معلقة فابتدرت عينا ُعر بلبكء فقال ل رسول هللا
صّل هللا عليه وسّل " ما يبكيك اي ُعر؟ " فقال اي رسول هللا ان كْسى وقيرص فامي هام فيه وآنت صفوة هللا من خلقه فقال
“آويف شك آنت اي ابن اخلطاب؟ آولئك قوم جعلت هلم طيباهتم يف حياهتم ادلنيا " فكن صّل هللا عليه وسّل آزهد الناس يف ادلنيا
مع القدرة علْيا اذا حصلت ل ينفقها هكذا وهكذا يف عباد هللا ومل يدخر لنفسه شيئا لغد قال ابن آيب حامت آنبأن يونس آخربين
ابن وهب آخربين مال عن زيد بن آسّل عن عطاء بن يسار عن آيب سعيد آن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل قال " ان آخوف
ما آخاف عليمك ما يفتح هللا لمك من زهرة ادلنيا " قالوا وما زهرة ادلنيا اي رسول هللا قال " برَكت اْلرض " وقال قتادة والسدي:
زهرة احلياة ادلنيا يعن زينة احلياة ادلنيا وقال قتادة " لنفتهنم فيه " لنبتلْيم.

17
َو َجا ِهدُ وا ِيف َّ ِ
ِيمك ا ْب َرا ِه َي ُه َو َ َّْس ُاكُ
اّلل َح َّق ِ َهجا ِد ِه ه َُو ا ْجتَ َب ُ ْاك َو َما َج َع َل عَل َ ْي ُ ْمك ِيف ِادل ِين ِم ْن َح َرجٍّ ِم َّ َّل آَب ُ ْ
ِق ِ
َ
َ
ون َّالر ُسو ُل َشهِيدا عَل َ ْي ُ ْمك َوتَ ُكونُوا ُشهَدَ َاء عَ َّل النَّ ِاس فَأَ ميُوا ا َّلصَلة َوآتُوا
الْ ُم ْس ِل ِم َي ِم ْن قَ ْب ُل َو ِيف َه َذا ِل َي ُك َ
َّالز ََك َة َوا ْع َت ِص ُموا ِب َّ ِّلل ه َُو َم ْو ََل ُ ْك فَ ِن ْع َم الْ َم ْو َل َو ِن ْع َم النَّ ِص ُي
سورة احلج – اْلية 78

التفسري (السعدي)

{ َو َج ِاه ُدوا ِيف َّ ِ
اّلل َح َّق ِ َهج ِاد ِه} واجلهاد بذل الوسع يف حصول الغرض املطلوب ،فاجلهاد يف هللا حق هجاده ،هو القيام التام
بأمر هللا ،ودعوة اخللق ال سبيل بلك طريق موصل ال ذل ،من نصيحة وتعلي وقتال وآدب وزجر ووعظ ،وغي ذل.
{ ُه َو ْاجتَ َب ُ ْاك} آي :اختارك -اي معرش املسلمي-من بي الناس ،واختار لمك ادلين ،ورضيه لمك ،واختار لمك آفضل الكتب
وآفضل الرسل ،فقابلوا هذه املنحة العظمية ،بلقيام بجلهاد فيه حق القيام ،وملا َكن قولَ { :و َج ِاه ُدوا ِيف َّ ِ
اّلل َح َّق ِ َهج ِاد ِه} رمبا توه
متوه آن هذا من بب تلكيف ما َل يطاق ،آو تلكيف ما يشق ،احرتز منه بقولَ { :و َما َج َع َل عَلَ ْي ُ ْمك ِيف ِادل ِين ِم ْن َح َر ٍّج} آي:
مشقة وعْس ،بل يْسه غاية التيسي ،وسهل بغاية السهوةل ،فأوَل ما آمر وآلزم اَل مبا هو سهل عّل النفوسَ ،ل يثقلها وَل يؤودها،
مث اذا عرض بعض اْلس باب املوجبة للتخفيف ،خفف ما آمر به ،اما بسقاطه ،آو اسقاط بعضه .ويؤخذ من هذه اْلية ،قاعدة
ْشعية وه آن " املشقة ِتلب التيسي " و " الرضورات تبيح احملظورات " فيدخل يف ذل من اْلحكم الفرعيةَ ،شء كثي
معروف يف كتب اْلحكم.
{ ِم َّ َّل َآ ِب ُ ْ
يمك ا ْب َر ِاه َي} آي :هذه املّل املذكورة ،واْلوامر املزبورة ،مّل آبيمك ابراهي ،اليت ما زال علْيا ،فالزموها واس متسكوا هبا
ِ
ُ
ِ
ون َّالر ُس ُ
ل
ول َشهِيدا عَلَ ْي ُ ْمك} بأعاملمك خيها وْشها { َوتَ ُكون ُوا ُشهَ َد َاء عَ َّل
ك
ي
{
وحديثا،
قدميا
لمك
الامس
هذا
ال
الرشع .آي :ما ز
َ َ
النَّ ِاس} لكونمك خي آمة آخرجت للناس ،آمة وسطا عدَل خيارا ،تشهدون للرسل آهنم بلغوا آممهم ،وتشهدون عّل اْلمم آن رسلهم
الص ََل َة} بأرَكهنا وْشوطها وحدودها ،ومجيع لوازهماَ { ،وآتُوا ا َّلز ََك َة} املفروضة ملس تحقْيا
بلغْتم مبا آخربك هللا به يف كتابه{ ،فَأَ ِقمي ُوا َّ
شكرا هلل عّل ما آوَلكَ { ،و ْاعتَ َص ُموا ِب َّ ِّلل} آي :امتنعوا به وتولكوا عليه يف ذل ،وَل تتلكوا عّل حولمك وقوتمكُ { ،ه َو َم ْو ََل ُ ْك} اَّلي
يتول آمورك ،فيدبرك حبسن تدبيه ،ويرصفمك عّل آحسن تقديره{ ،فَ ِن ْع َم الْ َم ْو َل َو ِن ْع َم النَّ ِص ُي} آي :نعم املول ملن توَله ،حفصل ل
مطلوبه { َو ِن ْع َم النَّ ِص ُي} ملن استنرصه فدفع عنه املكروه.

18
ِر َجا ٌل ََل تُلْهِ ِْي ْم ِ َِت َار ٌة َو ََل ب َ ْي ٌع َع ْن ِذ ْك ِر َّ ِ
وب َو ْ َاْلبْ َص ُار
ون ي َ ْوما ت َ َت َقل َّ ُب ِفي ِه الْ ُقلُ ُ
اّلل َواقَا ِم َّ
الص ََل ِة َواي َتا ِء َّالز ََك ِة َ ََيافُ َ
ِ
ِ
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(رجال) قيل :خص الرجال بَّلكر يف هذه املساجد ْلنه ليس عّل النساء مجعة وَل جامعة يف املسجدَ( ،ل تلهْيم) َل
تشغلهمِ( ،تارة) قيل خص التجارة بَّلكر ْلهنا آعظم ما يش تغل به اَلنسان عن الصَلة والطاعات ،وآراد بلتجارة الرشاء وان َكن
امس التجارة يقع عّل البيع والرشاء مجيعا ْلنه ذكر البيع بعد هذا ،كقول " :واذا رآوا ِتارة " (امجلعة  )11-يعن :الرشاء ،وقال
الفراء :التجارة ْلهل اجللب والبيع ما بعه الرجل عّل يديه .قول( :وَل بيع عن ذكر هللا) عن حضور املساجد َلقامة الصَلة،
(واقام) آيَ :لقامة( ،الصَلة) حذف الهاء وآراد آداءها يف وقْتاْ ،لن من آخر الصَلة عن وقْتا َل يكون من مقميي الصَلة ،وآعاد
ذكر اقامة الصَلة مع آن املراد من ذكر هللا الصلوات امخلس ْلنه آراد بقام الصَلة حفظ املواقيت.
روى سامل عن ابن ُعر آنه َكن يف السوق فأقميت الصَلة فقام الناس وآغلقوا حوانيْتم فدخلوا املسجد ،فقال ابن ُعر :فْيم
نزلت( :رجال َل تلهْيم ِتارة وَل بيع عن ذكر هللا واقام الصَلة وايتاء الزَكة) املفروضة ،قال ابن عباس ريض هللا عنه :اذا حرض
وقت آداء الزَكة مل حيبسوها .وقيل :ه اْلعامل الصاحلةَ( .يافون يوما تتقلب فيه القلوب واْلبصار) قيل :تتقلب القلوب عام َكنت
عليه يف ادلنيا من الرشك والكفر ،وتنفتح اْلبصار من اْلغطية ،وقيل :تتقلب القلوب بي اخلوف والرجاء ختىش الهَلك وتطمع يف
النجاة ،وتقلب اْلبصار من هول آي :نحية يؤخذ هبم ذات الميي آم ذات الشامل ،ومن آين يؤتون الكتب من قبل اْلميان آم من
قبل الشامئل ،وذل يوم القيامة .وقيل :تتقلب القلوب يف اجلوف فرتتفع ال احلنجرة فَل تْنل وَل خترج ،وتقلب البرص خشوصه
من هول اْلمر وشدته.

19
َح َّّت ا َذا آَت َْوا عَ َّل َوا ِد النَّ ْم ِل قَال َ ْت ن َ ْم َ ٌّل َاي َآُّيَا النَّ ْم ُل ا ْد ُخلُوا َم َسا ِكنَ ُ ْمك ََل َ ْحي ِط َمنَّ ُ ْمك ُسلَ ْي َم ُان َو ُجنُو ُد ُه َو ُ ْه ََل
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ون [َّ َ َ ]18س َم ضَ احك م ْن ق ْو هَا َوقال َر ِب آ ْو ِزع ِْن آ ْن آشك َر ْ َ تَك ال ِيت آن َع ْم َت عَ َّل َوعَّل َوادل َّي
ي َْش ُع ُر َ
الصا ِل ِح َي
َوآَ ْن آَ ْ َُع َل َصا ِلحا تَ ْرضَ ا ُه َوآَ ْد ِخلْ ِن ِب َر ْ َمحتِ َك ِيف ِع َبا ِدكَ َّ
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َح َّّت ا َذا َآتَ ْوا عَ َّل َو ِاد النَّ ْم ِل قَال َ ْت ن َ ْم َ ٌّل منهبة لرفقْتا وبن جنسهاَ :اي َآُّيَا النَّ ْم ُل ْاد ُخلُوا َم َس ِاكنَ ُ ْمك َل َ ْحي ِط َمنَّ ُ ْمك ُسلَ ْي َم ُان َو ُجنُ ُود ُه
ِ
ون فنصحت هذه المنّل وآْسعت المنل اما بنفسها ويكون هللا قد آعطى المنل آسامعا خارقة للعادةْ ،لن التنبيه للمنل
َو ُ ْه َل ي َ ْش ُع ُر َ
اَّلي قد مل الوادي بصوت منّل واحدة من آجعب العجائب .واما بأهنا آخربت من حولها من المنل مث رسى اخلرب من بعضهن لبعض
حّت بلغ امجليع وآمرهتن بحلذر ،والطريق يف ذل وهو دخول مساكهنن.وعرفت حاةل سلامين وجنوده وعظمة سلطانه ،واعتذرت
عهنم آهنم ان حطموك فليس عن قصد مهنم وَل شعور ،فسمع سلامين عليه الصَلة والسَلم قولها وفهمه.
فَتَبَ َّس َم َض ِاحك ِم ْن قَ ْو ِلهَا اجعاب منه بفصاحْتا ونصحها وحسن تعبيها .وهذا حال اْلنبياء علْيم الصَلة والسَلم اْلدب
الكمل ،والتعجب يف موضعه وآَل يبلغ هبم الضحك اَل ال التبسم ،كام َكن الرسول صّل هللا عليه وسّل جل حضكه التبسم ،فان
القهقهة تدل عّل خفة العقل وسوء اْلدب .وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه ،يدل عّل ْشاسة اخللق واجلربوت .والرسل
مْنهون عن ذل.وقال شاكرا هلل اَّلي آوصل ال هذه احلالَ :ر ِب َآ ْو ِز ْع ِن آي :آهلمن ووفقن َآ ْن َآ ْش ُك َر ِن ْع َم َت َك ال َّ ِيت َآنْ َع ْم َت عَ َ َّل
َوعَ َّل َو ِ َادل َّي فان النعمة عّل الوادلين نعمة عّل الودل .فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته ادلينية وادلنيوية عليه وعّل وادليهَ ،وآَ ْن
َآ ْ َُع َل َص ِالحا تَ ْر َض ُاه آي :ووفقن آن آُعل صاحلا ترضاه لكونه موافقا ْلمرك خملصا فيه ساملا من املفسدات واملنقصاتَ ،و َآ ْد ِخلْ ِن
الص ِال ِح َي فان الرمحة جمعوةل للصاحلي عّل اختَلف درجاهتم ومنازهلم.
ِب َر ْ َمح ِت َك اليت مهنا اجلنة ِيف مجّل ِع َب ِاد َك َّ
فهذا منوذج ذكره هللا من حاةل سلامين عند سامعه خطاب المنّل ونداءها.
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وس فَ َبغَى عَلَ ْ ِْي ْم َوآتَيْنَا ُه ِم َن ْال ُكنُو ِز َما ا َّن َم َف ِ َ
اِت ُه ل َ َتنُو ُء ِبلْ ُع ْص َب ِة آُ ِول الْ ُق َّو ِة ا ْذ قَا َل
ون ََك َن ِم ْن قَ ْو ِم ُم َ
ا َّن قَ ُار َ
ِ
ِ
َِ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ْ
َ
ُ
َ
اّلل َل حيب الف ِرح َي
ُل ق ْو ُم ُه َل تَف َر ْح ا َّن َّ َ
ِ
سورة القصص – اْلية 76
التفسري (السعدي)

وس} آي :من بن
َيرب تعال عن حاةل قارون وما [فعل] وفُ ِع َل به ون ُ ِص َح ُوو ِع َ
ون ََك َن ِم ْن قَ ْو ِم ُم َ
ظ ،فقال{ :ا َّن قَ ُار َ
ِ
ارسائيل ،اَّلين فُ ِضلوا عّل العاملي ،وفاقوه يف زماهنم ،وامنت اّلل علْيم مبا امنت به ،فكنت حاهلم مناس بة لَلس تقامة ،ولكن
قارون هذا ،بغى عّل قومه وطغى ،مبا آوتيه من اْلموال العظمية املطغية { َوآتَيْنَ ُاه ِم َن الْ ُكنُ ِوز} آي :كنوز اْلموال شيئا كثياَ { ،ما
ا َّن َم َف ِ َ
اِت ُه ل َتَ ُن ُوء ِبلْ ُع ْص َب ِة [ ُآ ِول الْ ُق َّو ِة} والعصبة] ،من العرشة ال التسعة ال الس بعة ،وحنو ذل .آي :حّت آن مفاحت خزائن آموال
ِ
لتثقل امجلاعة القوية عن محلها ،هذه املفاتيح ،مفا ظنك بخلزائن؟ {ا ْذ قَ َال َ ُل قَ ْو ُم ُه} نحصي ل حمذرين ل عن الطغيانََ { :ل تَ ْف َر ْح
ِ
اّلل ََل ُ ِحيب الْ َف ِر ِح َي} آيَ :ل تفرح هبذه ادلنيا العظمية ،وتفتخر هبا ،وتلهيك عن اْلخرة ،فان اّلل َل حيب الفرحي هبا ،املنكبي
ا َّن َّ َ
ِ
عّل حمبْتا.
ومن تفسي القرطيب:
ملا قال تعال " :وما آوتيمت من َشء مفتاع احلياة ادلنيا وزينْتا " [القصص ]60 :بي آن قارون آوتْيا واغرت هبا ومل تعصمه
من عذاب هللا كام مل تعصم فرعون ،ولس مت آُّيا املرشكون بأكرث عددا وماَل من قارون وفرعون ،فّل ينفع فرعون جنوده وآموال ومل
ينفع قارون قرابته من موس وَل كنوزه.
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َاي َآُّيَا النَّ ُاس ات َّ ُقوا َ بر َّ ُ ْمك َواخْشَ ْوا ي َ ْوما ََل َ َْي ِزي َو ِ ٌادل َع ْن َو َ ِدل ِه َو ََل َم ْولُو ٌد ه َُو َجا ٍّز َع ْن َو ِ ِادل ِه َشيْئا ا َّن َوعْدَ َّ ِ
اّلل
ْ ِ
َ
َ
الساعَ ِة َوي ُ َ ِْن ُل ال َغ ْيث َوي َ ْع ُّل َما
َحق فَ ََل تَغ َُّرن َّ ُ ُمك الْ َح َيا ُة ادلنْ َيا َو ََل يَغ َُّرن َّ ُ ْمك ِب َّ ِّلل الْغ َُر ُور [ ]33ا َّن َّ َ
اّلل ِع ْندَ ُه ِع ْ ُّل َّ
ِ
ٍّ
َ
َ
ُ
ن
ا
وت
م
ت
ض
ر
آ
ي
أ
ب
س
اّلل عَ ِل ٌي َخبِيٌ
ِ
َ
ِيف ْ َاْل ْر َحا ِم َو َما ت َْد ِري ن َ ْف ٌس َما َذا تَ ْك ِس ُب غَدا َو َما ت َْد ِري ن َ ْف ٌ ِ ْ ُ َّ َّ َ
ِ
سورة لقامن – اْليتي  33و34

التفسري (السعدي)

يأمر تعال الناس بتقواه ،اليت ه امتثال آوامره ،وترك زواجره ،ويس تلفْتم خلش ية يوم القيامة ،اليوم الشديد ،اَّلي فيه
ك آحد َل ُّيمه اَل نفسه فـ { ََل َ َْي ِزي َو ِ ٌادل َع ْن َو َ ِدل ِه َو ََل َم ْولُ ٌ
ود ُه َو َج ٍّاز َع ْن َو ِ ِادل ِه َشيْئا} َل يزيد يف حس ناته وَل ينقص من سيئاته،
يسهل عليه تقوى اّلل ،وهذا
قد مت عّل ك عبد ُعل ،وِتقق عليه جزاؤه.فلفت النظر يف هذا لهذا اليوم املهيل ،مما يقوي العبد و ِ
من رمحة اّلل بلعباد ،يأمره بتقواه اليت فْيا سعادهتم ،ويعده علْيا الثواب ،وحيذره من العقاب ،ويزجعهم اليه بملواعظ واخملوفات،
فكل امحلد اي رب العاملي.
{ا َّن َو ْع َد َّ ِ
اّلل َحق} فَل مترتوا فيه ،وَل تعملوا ُعل غي املصدق ،فلهذا قال{ :فَ ََل تَ ُغ َّرن َّ ُ ُمك الْ َح َي ُاة ادلنْ َيا} بزينْتا وزخارفها وما
ِ
فْيا من الفنت واحملن.
{ َو ََل ي َ ُغ َّرن َّ ُ ْمك ِب َّ ِّلل الْغَ ُر ُور} اَّلي هو الش يطان ،اَّلي ما زال َيدع اَلنسان وَل يغفل عنه يف مجيع اْلوقات ،فان ّلل عّل
عباده حقا ،وقد وعده موعدا َيازُّيم فيه بأعامهلم ،وهل وفوا حقه آم قرصوا فيه.وهذا آمر َيب الاهامتم به ،وآن َيعل العبد
نصب عينيه ،ورآس مال ِتارته ،اليت يسعى الْيا.ومن آعظم العوائق عنه والقواطع دونه ،ادلنيا الفتانة ،والش يطان املوسوس
الْ ُم َس ِول ،فهنىى تعال عباده ،آن تغره ادلنيا ،آو يغره بّلل الغرور {ي َ ِع ُد ُ ْه َويُ َم ِن ِْي ْم َو َما ي َ ِع ُد ُ ُه َّ
الش ْي َط ُان ا ََّل ُغ ُرورا}
ِ
ومن تفسي البغوي:
(ان هللا عنده عّل الساعة) اْلية نزلت يف الوارث بن ُعرو بن حارثة ،بن حمارب ،ابن حفصة ،من آهل البادية آىت النيب
صّل هللا عليه وسّل -فسأل عن الساعة ووقْتا وقال :ان آرضنا آجدبت مفّت يْنل الغيث؟ وتركت ،امرآيت حبّل ،مفّت تدل؟ وقدعلمت آين ودلت فبأي آرض آموت؟ فأنزل هللا هذه اْلية (ان هللا عنده عّل الساعة)
وعن سامل بن عبد هللا ،عن آبيه آن رسول هللا -صّل هللا عليه وسّل -قال " :مفاتيح الغيب مخس :ان هللا عنده عّل
الساعة ،ويْنل الغيث ،ويعّل ما يف اْلرحام ،وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ،وما تدري نفس بأي آرض متوت "( .ان هللا علي
خبي)
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اّلل َخلَقَ ُ ْمك ِم ْن تُ َر ٍّاب ُ َّمث ِم ْن ن ُْط َف ٍّة ُ َّمث َج َعلَ ُ ْمك َآ ْز َواجا َو َما َ ِْت ِم ُل ِم ْن آُن َْث َو ََل تَضَ ُع ا ََّل ِب ِعلْ ِم ِه َو َما ي ُ َع َّم ُر ِم ْن ُم َع َّم ٍّر
َو َّ ُ
ِ
َو ََل ي ُ ْنقَ ُص ِم ْن ُ ُُع ِر ِه ا ََّل ِيف ِكتَ ٍّاب ا َّن َذ ِ َل عَ َّل َّ ِ
اّلل ي َِسيٌ
ِ
ِ
سورة فاطر – اْلية 11

التفسري (السعدي)

يذكر تعال خلقه اْلديم ،وتنقل يف هذه اْلطوار ،من تراب ال نطفة وما بعدهاَّ ُ {.مث َج َعلَ ُ ْمك َآ ْز َواجا} آي :مل يزل ينقلمك،
طورا بعد طور ،حّت آوصلمك ال آن كنمت آزواجا ،ذكرا يزتوج آنث ،ويراد بلزواج ،اَّلرية واْلوَلد ،فهو وان َكن النكح من
اْلس باب فيه ،فانه مقرتن بقضاء اّلل وقدره ،وعلمهَ { ،و َما َ ِْت ِم ُل ِم ْن ُآنْ َث َو ََل تَ َض ُع ا ََّل ِب ِعلْ ِم ِه} وكذل آطوار اْلديم ،لكها بعلمه
ِ
وقضائه.
{ َو َما يُ َع َّم ُر ِم ْن ُم َع َّم ٍّر َو ََل يُ ْنقَ ُص ِم ْن ُ ُُع ِر ِه} آيُ :عر اَّلي َكن معمرا ُعرا طويَل {ا ََّل} بعلمه تعال ،آو ما ينقص من ُعر
ِ
اَلنسان اَّلي هو بصدد آن يصل اليه ،لوَل ما سلكه من آس باب قرص العمرَ ،كلزن ،وعقوق الوادلين ،وقطيعة اْلرحام ،وحنو
ذل مما ذكر آهنا من آس باب قرص العمر.واملعىن :آن طول العمر وقرصه ،بسبب وبغي سبب لكه بعلمه تعال ،وقد آثبت ذل { ِيف
ِك َت ٍّاب} حوى ما َيري عّل العبد ،يف مجيع آوقاته وآايم حياته.
{ا َّن َذ ِ َل عَ َّل َّ ِ
اّلل ي َ ِس ٌي} آي :احاطة علمه بتكل املعلومات الكثية ،واحاطة كتابه فْيا ،فهذه ثَلثة آدةل من آدةل البعث
ِ
والنشور ،لكها عقلية ،نبه اّلل علْيا يف هذه اْلايت :احياء اْلرض بعد موهتا ،وآن اَّلي آحياها س يحيي املوىت ،وتنقل اْلديم يف
تكل اْلطوار.فاَّلي آوجده ونقل ،طبقا بعد طبق ،وحاَل بعد حال ،حّت بلغ ما قدر ل ،فهو عّل اعادته وانشائه النشأة اْلخرى
آقدر ،وهو آهون عليه ،واحاطة علمه ِبميع آجزاء العامل ،العلوي والسفل ،دقيقها وجليلها ،اَّلي يف القلوب ،واْلجنة اليت يف
البطون ،وزايدة اْلعامر ونقصها ،واثبات ذل لكه يف كتاب .فاَّلي َكن هذا [نعته] يسيا عليه ،فاعادته للموات آيْس وآيْس.
فتبارك من كرث خيه ،ونبه عباده عّل ما فيه صَلهحم ،يف معاشهم ومعاده.

23
وق
فَقَا َل ا ِين آ َْح َب ْب ُت ُح َّب الْخ ْ َِي َع ْن ِذ ْك ِر َر ِيب َح َّّت ت ََو َار ْت ِبلْ ِح َج ِاب [ُ ]32ردوهَا عَ َ َّل فَ َط ِف َق َم ْسحا ِبلس ِ
ْ ِ
َو َاْل ْعنَ ِاق
سورة ص – اْليتي  32و33

التفسري (ابن كثري)

وقول تبارك وتعال " فقال اين آحببت حب اخلي عن ذكر ريب حّت توارت بحلجاب " ذكر غي واحد من السلف
واملفْسين آنه اش تغل بعرضها حّت فات وقت صَلة العرص واَّلي يقطع به آنه مل يرتكها ُعدا بل نس يان كام شغل النيب يوم اخلندق
عن صَلة العرص حّت صَلها بعد الغروب وذل اثبت يف الصحيحي من غي وجه من ذل عن جابر ريض هللا عنه قال جاء
ُعر ريض هللا عنه يوم اخلندق بعدما غربت الشمس جفعل يسب كفار قريش ويقول اي رسول هللا وهللا ما كدت آصل العرص
حّت َكدت الشمس تغرب فقال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " وهللا ما صليْتا " فقال فقمنا ال بطحان فتوضأ نيب هللا للصَلة
وتوضأن لها فصّل العرص بعدما غربت الشمس مث صّل بعدها املغرب وحيمتل آنه َكن سائغا يف ملْتم تأخي الصَلة لعذر الغزو
والقتال واخليل تراد للقنال وقد ادعى طائفة من العلامء آن هذا َكن مرشوعا فنسخ ذل بصَلة اخلوف ومهنم من ذهب ال ذل
يف حال املسايفة واملضايقة حيث َل متكن صَلة وَل ركوع وَل جسود كام فعل الصحابة ريض هللا عهنم يف فتح تسرت وهو منقول
عن مكحول واْلوزاعي وغيهام واْلول آقرب ْلنه قال بعده " ردوها عل فطفق مسحا بلسوق واْلعناق " قال احلسن البرصي
َل قال :وهللا َل تشغلين عن عبادة ريب آخر ما عليك مث آمر هبا فعقرت وكذا قال قتادة وقال السدي ِضب آعناقها وعراقيهبا
بلس يوف وقال عل بن آيب طلحة عن ابن عباس ريض هللا عهنام جعل ميسح آعراف اخليل وعراقيهبا حبا لها وهذا القول اختاره
ابن جرير قال ْلنه مل يكن ليعذب حيوان بلعرقبة وُّيكل ماَل من مال بَل سبب سوى آنه اش تغل عن صَلته بلنظر الْيا وَل ذنب
لها وهذا اَّلي رحج به ابن جرير فيه نظر ْلنه قد يكون يف ْشعهم جواز مثل هذا وَل س امي اذا َكن غضبا هلل تعال بسبب آنه
اش تغل هبا حّت خرج وقت الصَلة ولهذا ملا خرج عهنا هلل تعال عوضه هللا عز وجل ما هو خي مهنا وهو الرحي اليت ِتري بأمره
رخاء حيث آصاب غدوها شهر ورواهحا شهر فهذا آرسع وخي من اخليل قال اَلمام آمحد :حدثنا اسامعيل حدثنا سلامين بن املغية
عن محيد بن هَلل عن آيب قتادة وآيب ادلهامء وَكن يكرثان السفر حنو البيت قاَل آتينا عّل رجل من آهل البادية فقال لنا البدوي
آخذ بيدي رسول هللا جفعل يعلمن مما علمه هللا عز وجل وقال " انك َل تدع شيئا اتقاء هللا تعال اَل آعطاك هللا عز وجل خيا
منه" .

24
ون
ْشقَ ِت ْ َاْل ْر ُض ِبنُو ِر َر ِهبَا َو ُو ِض َع ْال ِكتَ ُ
ض بَيْهنَ ُ ْم ِبلْ َح ِق َو ُ ْه ََل ي ُ ْظلَ ُم َ
اب َو ِِج َء ِبلنَّب ِِي َي َوالشهَدَ ا ِء َوقُ ِ َ
َوآَ ْ َ

سورة الزمر – اْلية 69

التفسري (السعدي)

ْشقَ ِت ْ َاْل ْر ُض ِب ُن ِور َر ِهبَا} عّل من هذا ،آن اْلنوار املوجودة تذهب يوم القيامة وتضحمل ،وهو كذل ،فان اّلل آخرب
{ َو َآ ْ َ
آن الشمس تكور ،والقمر َيسف ،والنجوم تندثر ،ويكون الناس يف ظلمة ،فترشق عند ذل اْلرض بنور رهبا ،عندما يتجّل
ويْنل للفصل بيهنم ،وذل اليوم َيعل اّلل للخلق قوة ،وينش هئم نشأة ي َ ْق َو ْو َن عّل آَل حيرقهم نوره ،ويمتكنون آيضا من رؤيته ،واَل،
فنوره تعال عظي ،لو كشفهْ ،لحرقت س بحات وهجه ما انْتىى اليه برصه من خلقه.
اب} آي :كتاب اْلعامل وديوانه ،وضع ونرش ،ليقرآ ما فيه من احلس نات والسيئات ،كام قال تعالَ { :و ُو ِض َع
{ َو ُو ِض َع الْ ِكتَ ُ
ون َاي َويْلَتَنَا َما ِلهَ َذا الْ ِكتَ ِاب ََل يُغَ ِاد ُر َص ِغ َية َو ََل َك ِب َية ا ََّل َآ ْح َص َاها َو َو َج ُدوا َما َ ُِعلُوا
الْ ِكتَ ُ
اب فَ َ َرتى الْ ُم ْج ِر ِم َي ُم ْش ِف ِق َي ِم َّما ِف ِيه َوي َ ُقولُ َ
ِ
َح ِاِضا َو ََل ي َ ْظ ِ ُّل َرب َك َآ َحدا} ويقال للعامل من متام العدل واَلنصاف{ :اقْ َرآ ِكتَاب َ َك كَ َفى ِبنَ ْف ِس َك الْ َي ْو َم عَلَ ْي َك َح ِسيبا}
ض
{ َو ِِج َء ِبلنَّ ِب ِي َي} ليسألوا عن التبليغ ،وعن آممهم ،ويشهدوا علْيم َ {.والشهَ َد ِاء} من املَلئكة ،واْلعضاء واْلرضَ { .وقُ ِ َ
ب َيْ َهنُ ْم ِبلْ َح ِق} آي :العدل التام والقسط العظيْ ،لنه حساب صادر ممن َل يظّل مثقال ذرة ،ومن هو حميط بلك َشء ،وكتابه اَّلي
هو اللوح احملفوظ ،حميط بلك ما ُعلوه ،واحلفظة الكرام ،واَّلين َل يعصون رهبم ،قد كتبت علْيم ما ُعلوه ،وآعدل الشهداء قد
شهدوا عّل ذل احلمك ،حفمك بذل من يعّل مقادير اْلعامل ومقادير اس تحقاقها للثواب والعقاب.
ومن تفسي البغوي:
قول عز وجل( :وآْشقت اْلرض) آضاءت( ،بنور رهبا) بنور خالقها ،وذل حي يتجّل الرب لفصل القضاء بي خلقه،
مفا يتضارون يف نوره كام َل يتضارون يف الشمس يف اليوم الصحو .وقال احلسن والسدي :بعدل رهبا ،وآراد بْلرض عرصات
القيامة( .ووضع الكتاب) آي :كتاب اْلعامل( ،وِجء بلنبيي والشهداء) قال ابن عباس :يعن اَّلين يشهدون للرسل بتبليغ
الرساةل ،وه آمة محمد -صّل هللا عليه وسّل  .-وقال عطاء :يعن احلفظة ،يدل عليه قول تعال " :وجاءت ك نفس معها سائق
وشهيد " (ق ( 21-وقض بيهنم بحلق) آي :بلعدل( ،وه َل يظلمون) آيَ :ل يزاد يف سيئاهتم وَل ينقص من حس ناهتم.
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ْ َاْل ِخ ََّل ُء ي َ ْو َمئِ ٍّذ ب َ ْعضُ ه ُْم ِل َب ْع ٍّض عَدُ و ا ََّل الْ ُمتَّ ِق َي
ِ
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التفسري (ابن كثري)

آي ك صداقة وحصابة لغي هللا فاهنا تنقلب يوم القيامة عداوة اَل ما َكن هلل عز وجل فانه دامئ بدوامه وهذا كام قال ابراهي
عليه الصَلة والسَلم لقومه " امنا اختذمت من دون هللا آواثن مودة بينمك يف احلياة ادلنيا مث يوم القيامة يكفر بعضمك ببعض ويلعن
بعضمك بعضا ومأواك النار وما لمك من نرصين " .وقال عبد الرزاق آخربن ارسائيل عن آيب احساق عن احلارث عن عل ريض هللا
عنه " اْلخَلء يومئذ بعضهم لبعض عدو اَل املتقي " قال خليَلن مؤمنان وخليَلن َكفران فتويف آحد املؤمني وبرش بجلنة فذكر
خليل فقال اللهم ان فَلن خليل َكن يأمرين بطاعتك وطاعة رسول ويأمرين بخلي ويهناين عن الرش وينبئن آين مَلقيك اللهم
فَل تضل بعدي حّت تريه مثل ما آريتن وترىض عنه كام رضيت عن فيقال ل اذهب فلو تعّل ما ل عندي لضحكت كثيا وبكيت
قليَل قال مث ميوت اْلخر فتجمتع آرواهحام فيقال لينث آحدكام عّل صاحبه فيقول ك واحد مهنام لصاحبه نعم اْلخ ونعم الصاحب
ونعم اخلليل واذا مات آحد الكفرين وبرش بلنار ذكر خليل فيقول اللهم ان خليل فَلن َكن يأمرين مبعصيتك ومعصية رسول
ويأمرين بلرش ويهناين عن اخلي وَيربين آين غي مَلقيك اللهم فَل هتده بعدي حّت تريه مثل ما آريتن وتسخط عليه كام خسطت
عل قال فميوت الكفر اْلخر فيجمع بي آرواهحام فيقال لينث ك واحد منكام عّل صاحبه فيقول ك واحد مهنام لصاحبه بئس اْلخ
وبئس الصاحب وبئس اخلليل .رواه ابن آيب حامت وقال ابن عباس ريض هللا عهنام وجماهد وقتادة صارت ك خّل عداوة يوم
القيامة اَل املتقي وروى احلافظ ابن عساكر يف ترمجة هشام بن آمحد عن هشام بن عبد هللا بن كثي حدثنا آبو جعفر محمد بن
اخلرض بلرقة عن معاىف حدثنا حكي بن نفع عن اْلُعش عن آيب صاحل عن آيب هريرة ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صّل
هللا عليه وسّل " لو آن رجلي ِتاب يف هللا آحدهام بملرشق واْلخر بملغرب مجلع هللا تعال بيهنام يوم القيامة يقول هذا اَّلي آحببته
يف" .
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ون َشهْرا َح َّّت ا َذا بَل َ َغ آَ ُش َّد ُه
َو َو َّص ْينَا ْاَلن ْ َس َان ب َِو ِ َادليْ ِه ا ْح َسان َ َمحل َ ْت ُه آُم ُه ُك ْرها َو َوضَ َع ْت ُه ُك ْرها َو َ ْمح ُ ُل َو ِف َص ُ ُال ث َ ََلثُ َ
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َوبَل َغ آَ ْربَع َي َ نَة قال َر ِب آ ْو ِزع ِْن آ ْن آشك َر ْ َ تَك ال ِيت آن َع ْم َت عَ َّل َوعَّل َوادل َّي َوآ ْن آُعل َصالحا تَ ْرضَ ا ُه
َو َآ ْص ِل ْح ِل ِيف ُذ ِري َّ ِيت ا ِين تُبْ ُت ال َ ْي َك َوا ِين ِم َن الْ ُم ْس ِل ِم َي
ِ
ِ ِ
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التفسري (البغوي)

قول -عز وجل ( :-ووصينا اَلنسان بوادليه حس نا) قرآ آهل الكوفة " :احسان " [كقول تعال " :وبلوادلين احسان "
(البقرة ( ])83-محلته آمه كرها ووضعته كرها) يريد شدة الطلق .قرآ آهل احلجاز وآبو ُعرو " كرها " بفتح الكف فْيام ،وقرآ
اْلخرون بضمهام( .ومحل وفصال) فطامه ،وقرآ يعقوب " :وفصل " بغي آلف (ثَلثون شهرا) يريد آقل مدة امحلل ،وه س تة
آشهر ،وآكرث مدة الرضاع آربعة وعرشون شهرا .وروى عكرمة عن ابن عباس -ريض هللا عنه -قال :اذا محلت املرآة تسعة آشهر
آرضعت احدى وعرشين شهرا ،واذا محلت س تة آشهر آرضعت آربعة وعرشين شهرا (حّت اذا بلغ آشده) هناية قوته ،وغاية ش بابه
واس توائه ،وهو ما بي مثاين عرشة س نة ال آربعي س نة ،فذل قول( :وبلغ آربعي س نة).
وقال السدي والضحاك :نزلت يف سعد بن آيب وقاص ،وقد مضت القصة .وقال اْلخرون :نزلت يف آيب بكر الصديق وآبيه
آيب حقافة عامثن بن ُعرو ،وآمه آم اخلي بنت خصر بن ُعرو .قال عل بن آيب طالب :اْلية نزلت يف آيب بكر ،آسّل آبواه مجيعا،
ومل َيمتع ْلحد من املهاجرين آبواه غيه ،آوصاه هللا هبام ،ولزم ذل من بعده .وَكن آبو بكر حصب النيب -صّل هللا عليه وسّل -
وهو ابن مثاين عرشة س نة ،والنيب -صّل هللا عليه وسّل -ابن عرشين س نة ،يف ِتارة ال الشام ،فلام بلغ آربعي س نة ونئب النيب -
صّل هللا عليه وسّل -آمن به ودعا ربه ف (قال رب آوزعن) آهلمن (آن آشكر نعمتك اليت آنعمت عل وعّل وادلي) بلهداية
واَلميان (وآن آُعل صاحلا ترضاه) قال ابن عباس :وآجابه هللا -عز وجل  ،-فأعتق تسعة من املؤمني يعذبون يف هللا ومل يرد شيئا
من اخلي اَل آعانه هللا عليه ،ودعا آيضا فقال( :وآصلح ل يف ذرييت) فأجابه هللا ،فّل يكن ل ودل اَل آمنوا مجيعا ،فاجمتع ل اسَلم
آبويه وآوَلده مجيعا ،فأدرك آبو حقافة النيب -صّل هللا عليه وسّل  ،-وابنه آبو بكر وابنه عبد الرمحن بن آيب بكر وابن عبد الرمحن
آبو عتيق لكهم آدركوا النيب -صّل هللا عليه وسّل  ،-ومل يكن ذل ْلحد من الصحابة .قول( :اين تبت اليك واين من املسلمي).
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َش ٍّء ُك ا ْم ِرئٍّ ِب َما َك َس َب َر ِه ٌي
َو َّ ِاَّل َين آ َمنُوا َوات َّ َب َع ْْتُ ْم ُذ ِريَّْتُ ُ ْم ِبمي َ ٍّان آَلْ َح ْقنَا هبِ ِ ْم ُذ ِريَّْتَ ُ ْم َو َما آَل َ ْتنَ ُ ْ
اه ِم ْن َ َُع ِله ِْم ِم ْن َ ْ
ِ
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من تفسري (ابن كثري)

َيرب تعال عن فضل وكرمه وامتنانه ولطفه خبلقه واحسانه آن املؤمني اذا اتبعْتم ذرايهتم يف اَلميان يلحقهم بأبهئم يف املْنةل
وان مل يبلغوا ُعلهم لتقر آعي اْلبء بْلبناء عنده يف منازهلم فيجمع بيهنم عّل آحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكمل العمل
وَل ينقص ذل من ُعل ومْنلته للتساوي بينه وبي ذاك ولهذا قال" آحلقنا هبم ذريْتم وما آلتناه من ُعلهم من َشء".
وعن سعيد بن جبي عن ابن عباس آظنه عن النيب صّل هللا عليه وسّل قال " اذا دخل الرجل اجلنة سأل عن آبويه
وزوجته وودله فيقال اهنم مل يبلغوا درجتك فيقول اي رب قد ُعلت ل وهلم فيؤمر بحلاقهم به " وقرآ ابن عباس " واَّلين آمنوا
واتبعْتم ذريْتم بميان " اْلية .وقال العويف عن ابن عباس يف هذه اْلية يقول واَّلين آدرك ذريْتم اَلميان فعملوا بطاعيت آحلقْتم
بمياهنم ال اجلنة وآوَلده الصغار تلحق هبم.
وعن عل قال سألت خدَية النيب صّل هللا عليه وسّل عن ودلين ماات لها يف اجلاهلية فقال رسول هللا صّل هللا عليه
وسّل " هام يف النار" فلام رآى الكراهية يف وهجها قال " لو رآيت مكهنام ْلبغضْتام " قالت اي رسول هللا فودلي منك قال" يف
اجلنة " قال مث قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " ان املؤمني وآوَلده يف اجلنة وان املرشكي وآوَلده يف النار " مث قرآ
رسول هللا صّل هللا عليه وسّل "واَّلين آمنوا واتبعْتم ذريْتم بميان " اْلية.
هذا فضل تعال عّل اْلبناء بربكة ُعل اْلبء وآما فضل عّل اْلبء بربكة دعاء اْلبناء فقد قال اَلمام آمحد حدثنا يزيد حدثنا
حامد بن سلمة عن عامص بن آيب النجود عن آيب صاحل عن آيب هريرة ريض هللا عنه قال :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل "
ان هللا ليفع ادلرجة للعبد الصاحل يف اجلنة فيقول اي رب آىن ل هذه؟ فيقول بس تغفار ودلك ل " اس ناده حصيح ومل َيرجوه من
هذا الوجه ولكن ل شاهد يف حصيح مسّل عن آيب هريرة عن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل " اذا مات ابن آدم انقطع ُعل اَل
من ثَلث صدقة جارية آو عّل ينتفع به آو ودل صاحل يدعو ل " وقول تعال " ك امرئ مبا كسب رهي " ملا آخرب عن مقام الفضل
وهو رفع درجة اَّلرية ال مْنةل اْلبء عن غي ُعل يقتض ذل آخرب عن مقام العدل وهو آنه َل يؤاخذ آحدا بذنب آحد فقال
تعال " ك امرئ مبا كسب رهي " آي مرهتن بعمل َل حيمل عليه ذنب غيه من الناس سواء َكن آب آو ابنا كام قال تعال " ك
نفس مبا كسبت رهينة اَل آحصاب الميي يف جنات يتساءلون عن اجملرمي".
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َاي َآُّيَا َّ ِاَّل َين آ َمنُوا قُوا آَنْ ُف َس ُ ْمك َو َآ ْه ِل ُ ْ
اّلل
ون َّ َ
يمك نَ را َوقُو ُدهَا النَّ ُاس َوالْ ِح َج َار ُة عَلَ ْْيَا َم ََلئِكَ ٌة ِغ ََل ٌظ ِشدَ ا ٌد ََل ي َ ْع ُص َ
ون
ون َما ي ُ ْؤ َم ُر َ
َما آَ َم َر ُ ْه َوي َ ْف َعلُ َ
سورة التحرمي – اْلية 6

من تفسري (ابن كثري)

قال جماهد " قوا آنفسمك وآهليمك نرا " قال اتقوا هللا وآوصوا آهليمك بتقوى هللا وقال قتادة تأمره بطاعة هللا وتهناه عن
معصية هللا وآن تقوم علْيم بأمر هللا وتأمره به وتساعده عليه فاذا رآيت هلل معصية قذعْتم عهنا وزجرهتم عهنا وهكذا قال
الضحاك ومقاتل حق املسّل آن يعّل آهل من قرابته وامائه وعبيده ما فرض هللا علْيم وما هناه هللا عنه .ويف معىن هذه اْلية
احلديث اَّلي رواه آمحد وآبو داود والرتمذي قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل" مروا الصيب بلصَلة اذا بلغ س بع س ني فاذا
بلغ عرش س ني فاِضبوه علْيا " وهكذا يف الصوم ليكون ذل مترينا ل عّل العبادة ليك يبلغ وهو مس متر عّل العبادة والطاعة
وجمانبة املعايص وترك املنكر.
وقول تعال" وقودها الناس واحلجارة " قال ابن آيب داود بلغن آن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل تَل هذه اْلية " اي آُّيا
اَّلين آمنوا قوا آنفسمك وآهليمك نرا وقودها الناس واحلجارة" وعنده بعض آحصابه وفْيم ش يخ فقال الش يخ اي رسول هللا جحارة هجمن
كحجارة ادلنيا؟ فقال النيب صل هللا عليه وسّل " واَّلي نفيس بيده لصخرة من خصر هجمن آعظم من جبال ادلنيا لكها " قال فوقع
الش يخ مغش يا عليه فوضع النيب صّل هللا عليه وسّل يده عّل فؤاده فاذا هو يح فناداه قال " اي ش يخ قل َل ال اَل هللا " فقالها
فبرشه بجلنة قال :فقال آحصابه اي رسول هللا آمن بيننا؟ قال " نعم يقول هللا تعال " ذل ملن خاف مقايم وخاف وعيد " هذا
حديث مرسل غريب
وقول تعال " علْيا مَلئكة غَلظ شداد " آي طباعهم غليظة قد نزعت من قلوهبم الرمحة بلكفرين بهلل " شداد " آي
تركيهبم يف غاية الشدة والكثافة واملنظر املزجع كام قال ابن آيب حامت اذا وصل آول آهل النار ال النار وجدوا عّل الباب آربعامئة
آلف من خزنة هجمن سود وجوههم َكحلة آنياهبم قد نزع هللا من قلوهبم الرمحة ليس يف قلب واحد مهنم مثقال ذرة من الرمحة لو
طي الطي من منكب آحده لطار شهرين قبل آن يبلغ منكبه اْلخر مث َيدون عّل الباب التسعة عرش عرض صدر آحده
س بعون خريفا مث ُّيوون من بب ال بب مخسامئة س نة مث َيدون عّل ك بب مهنا مثل ما وجدوا عّل الباب اْلول حّت ينْتوا
ال آخرها وقول " َل يعصون هللا ما آمره ويفعلون ما يؤمرون " آي همام آمره به تعال يبادروا اليه َل يتأخرون عنه طرفة عي
وه قادرون عّل فعل ليس هبم جعز عنه .وهؤَلء ه الزبنية -عياذا بهلل مهنم.
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من تفسري (ابن كثري)

آي تراه عيان كام رواه البخاري رمحه هللا تعال يف حصيحه " انمك سرتون ربمك عيان " وقد ثبتت رؤية املؤمني هلل عز
وجل يف ادلار اْلخرة يف اْلحاديث الصحاح من طرق متواترة عند آمئة احلديث َل ميكن دفعها وَل منعها حلديث آيب سعيد وآيب
هريرة وهام يف الصحيحي آن نسا قالوا اي رسول هللا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال" هل تضارون يف رؤية الشمس والقمر ليس
دوهنام حساب؟ " قالوا َل قال " فانمك ترون ربمك كذل" .ويف الصحيحي عن جرير قال نظر رسول هللا صّل هللا عليه وسّل ال
القمر ليّل البدر فقال" انمك ترون ربمك كام ترون هذا القمر فان اس تطعمت آن َل تغلبوا عّل صَلة قبل طلوع الشمس وَل قبل
غروهبا فافعلوا " ويف الصحيحي عن آيب موس قال :قال رسول هللا صّل هللا عليه وسّل" جنتان من ذهب آنيْتام وما فْيام
وجنتان من فضة آنيْتام وما فْيام وما بي القوم وبي آن ينظروا ال هللا عز وجل اَل رداء الكربايء عّل وهجه يف جنة عدن ".
ويف آفراد مسّل عن صهيب عن النيب صّل هللا عليه وسّل قال " اذا دخل آهل اجلنة اجلنة قال :يقول هللا تعال :تريدون
شيئا آزيدك؟ فيقولون :آمل تبيض وجوهنا؟ آمل تدخلنا اجلنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف احلجاب مفا آعطوا شيئا آحب الْيم
من النظر ال رهبم وه الزايدة " مث تَل هذه اْلية لذلين آحس نوا احلس ىن وزايدة " .ويف آفراد مسّل عن جابر يف حديثه" ان
هللا يتجّل للمؤمني يضحك " يعن يف عرصات القيامة ففي هذه اْلحاديث آن املؤمني ينظرون ال رهبم عز وجل يف العرصات
ويف روضات اجلنات وقال اَلمام آمحد حدثنا آبو معاوية حدثنا عبد املكل بن آِبر حدثنا يزيد بن آيب فاختة عن ابن ُعر قال :قال
رسول هللا صّل هللا عليه وسّل" ان آدىن آهل اجلنة مْنةل لينظر يف ملكه آلفي س نة يرى آقصاه كام يرى آدنه ينظر ال آزواجه
وخدمه وان آفضلهم مْنةل لينظر ال وجه هللا ك يوم مرتي".
قال الشافعي رمحه هللا تعال :ما جحب الفجار اَل وقد عّل آن اْلبرار يرونه عز وجل مث قد تواترت اْلخبار عن رسول هللا
صّل هللا عليه وسّل مبا دل عليه س ياق اْلية الكرمية وه قول تعال " ال رهبا نظرة " قال ابن جرير حدثنا محمد بن اسامعيل
البخاري حدثنا آدم حدثنا املبارك عن احلسن " وجوه يومئذ نِضة" قال حس نة " ال رهبا نظرة " قال تنظر ال اخلالق وحق لها
آن تنرض وه تنظر ال اخلالق.
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تفسري (البغوي)

(ختامه) آي طينه (مسك) كنه ذهب ال هذا املعىن ،قال ابن زيد :ختامه عند هللا مسك ،وختام [مخر] ادلنيا طي.
وقال ابن مسعود " :خمتوم " آي ممزوج ختامه آي :آخر طعمه وعاقبته مسك ،فاخملتوم اَّلي ل ختام ،آي آخر ،وخمت ك َشء
الفراغ منه .وقال قتادة :ميزج هلم بلكفور وَيمت بملسك .وقراءة العامة " ختامه مسك " بتقدمي التاء ،وقرآ الكسايئ " خامته " وه
قراءة عل وعلقمة ،ومعناهام واحد ،كام يقال :فَلن كرمي [الطابع والطباع] واخلتام واخلامت ،آخر ك َشء.
(ويف ذل فليتنافس املتنافسون) فليغب الراغبون بملبادرة ال طاعة هللا -عز وجل  .-وقال جماهد :فليعمل العاملون،
[نظيه قول تعال " :ملثل هذا فليعمل العاملون " (الصافات  ])61-وقال مقاتل بن سلامين :فليتنازع املتنازعون وقال عطاء:
فليستبق املستبقون ،وآصل من اليشء النفيس اَّلي ِترص عليه نفوس الناس ،ويريده ك آحد لنفسه وينفس به عّل غيه ،آي
يضن.
ومن تفسي ابن كثي:
وقال ابن مسعود يف قول " ختامه مسك " آي خلطه مسك وقال العويف عن ابن عباس طيب هللا هلم امخلر فكن آخر
َشء جعل فْيا مسك خمت مبسك وكذا قال قتادة والضحاك وقال ابراهي واحلسن ختامه مسك آي عاقبته مسك وقال ابن جرير
حدثنا ابن محيد حدثنا حيىي بن واحض حدثنا آبو محزة عن جابر عن عبد الرمحن بن سابط عن آيب ادلرداء " ختامه مسك " قال
ْشاب آبيض مثل الفضة َيمتون به ْشاهبم ولو آن رجَل من آهل ادلنيا آدخل آصبعه فيه مث آخرهجا مل يبق ذو روح اَل وجد طيهبا.
وقال ابن آيب جنيح عن جماهد" ختامه مسك " قال طيبه مسك .وقول تعال " ويف ذل فليتنافس املتنافسون " آي ويف مثل
هذه احلال فليتفاخر املتفاخرون وليتباه ويكثر ويستبق ال مثل املستبقون كقول تعال " ملثل هذا فليعمل العاملون ".

دعاء

اعّل! ان العجز معدن النداء،
وان اَلحتياج منبع ادلعاء.
فيا ريب واي خالقي واي ماليك!
جحيت عند ندايئ حاجيت.
وعديت عند دعايئ فاقيت
ووس يليت انقطاع حيليت
وكْني جعزي
ورآس مال آمال وآَليم
وشفيعي حبيبك ورمحتك
فاعف عن واغفر ل وارمحن
اي هللا ،اي رمحن ،اي رحي

مت حبمدهللا
وآخر دعوان آن امحلد هلل رب العاملي
وصل اللهم وسّل عّل س يدن محمد
وعّل آل وحصبه آمجعي

