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 تفسير سورة النبأ
 بين يدي السورة

 ، وآياتها أربعون(2)عند اجلميع (1)الّنبأ مكية ُسوَرُة

خت  مت  ىت    يف املرسالت: ذكر : َلمَّامناسبتها لما قبلها

 فيه َيَتجادلون وكانوا القرآُن، هو الذي احلديث بعد أي: ،(3)يت

ٱ  ٻ      : قال عنه، وُيساِئلون
(4). 

 والبعِث اهلل، بتوحيد وأخرَب املشركني  النيّب ُبِعث ملا :سبب نزولها

 دعاهم الذي يف بينهم يتساَءلون جعلوا القرآَن، عليهم وتال املوت، بعد

 اهلل، عند من به جاء مبا والتصديق بنبّوته، اإلقرار من  اهلل رسول إليه

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ   : اهلُل فأنزَل بالبعث، واإليـمان
(5). 

                                                           

  ، وغريهم.(هـ745ت )حيان هـ(، والبحر احمليط ألبي774( ابن كثري)ت 1)

 وابُن والنحَّاُس، الضَِّريس، ابُن وأخرج »هـ(، قال: 1250( فتح القدير للشوكاني)ت 2)

  .« بـمّكَة  ٱ  ٻ  نزلْت: قال عّباٍس ابن َعِن يهقّي،والب َمْرَدَوْيه،

  ( وهي اآلية األخرية من سورة املرسالت.3)

  ( البحر احمليط.4)

هـ(، 360هـ(، والطرباني)ت327وابن أبي حامت)ت هـ(،310تفسري الطربي)ت( 5)

  هـ(، والبحر احمليط، والدر املنثور، وغريها.489هـ(، والسمعاني)ت510والبغوي)ت
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 الدرس األول

 [ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       ]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  (1)ا يليمبمحذوف يقدَّر ـاجلار واجملرور متعلق ب [ ٱ  ]:  قوله تعاىل

o وأنـت  «  باسـم اهلل  »ألن األصل يف العمل األفعال، فـذذا قلـت:   : فعل

 .« باسم اهلل آكل »:  ؛ تقدر الفعل تريد أن تأكل

o لفائدتني:   : وذلكمتأخر 

 : التربك بتقديم اسم اهلل عز وجل.  الفائدة األوىل

حصر، كأنك تقول: ـر؛ ألن تأخري العامل يفيد الحصـ: ال والفائدة الثانية

 .   ركًا به، ومستعينًا به إال باسم اهلل ـبـال آكل باسم أحد مت

o هذا قال الرسـول  ـألنه أدّل على املقصود؛ ولأي مع ما يفعل؛ : مناسب

  :« فخص الفعل.   ،(2)« اللَِّه ِباْسِم َفْلَيْذَبْح َذَبَح َيُكْن َلْم َوَمْن 

أي )ألو  ملـ ال يسمى بـه غـري ؛ ومعنـا : ا    ؛ ربنا علم ل: اسم [ اهلل ]و

 ماء تابعة له.  ـماء؛ لذا تأتي األسـحّبًا، وتعظيمًا. وهو أصل األس( املعبود

                                                                                                                                      

 حامت أبي وابن املنذر وابن جرير وابن محيد بن عبد أخرج »هـ(: 911= قال السيوطي)ت

 .« بينهم يتساءلون جعلوا  النيّب ُبِعث ملا: قال احلسن، عن مْرَدَوْيه وابن

  ( تفسري جزء )عّم( البن العثيمني.1)

 (.5179(، ومسلم)6674( البخاري)2
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 .أي ذو الرمحة الواسـعة  ؛على السعة الدال (َفْعالن)على وزن  [ ٻ    ]و

 محتـه روصل أي امل ؛الدال على وقوع الفعل (فعيل)على وزن  [ٻ      ]و

   .من يشاء من عباد 

   .[ ٻ   ]عليها  دّلوهي صفته ـ  (رمحٌة)فهنا 

ــه ـ أي إيصــال    (رمحــٌة)و           مرحوم ـ دّل عليهــا   ـالرمحــة إىل الــ هــي فعل

 .[ٻ    ]

 

 

 

 

 

 

 

*   *   * 
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   ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٱ  األلف. واملعنى:  وأسقطت امليم، يف النون فأدغمت ما( أي: )عن

 عن أي شيء. 

 ٻ ، بعضا ؟ بعضهم (1)املشركون من أهل مكة يسأل: أي 

 . بدليل اآلية التالية.(2)القصة يمتفخ ا ومعن االستفهام، لفظ لفظه

 اخلرب: يعين  ٻ  ٻ  پ يتساءلون:  بأنهم  نبيه اهلل أخرب ثم

 تساؤهلم يف املشركني على الباهر، وهذا إنكار من اهلل تعاىل املفظع اهلائل

 :   ٻ  پ    واملقصود بـ. (3)لوقوعه إنكارا النبأ العظيم عن

 . (4)والربيع، ومجاعة العالية، ـ البعث بعد املوت، قاله قتادة، وأبو1

 . (5)ـ القرآن، قاله جماهد2

                                                           

  ر احمليط، وغريها.( الطربي، والسمعاني، وابن كثري وحب1)

  ( السمعاني، والبغوي، وفتح القدير.2)

  ( ابن كثري.3)

   : لقوله األول واألظهر »( الطربي، والسمعاني، والبغوي، وابن كثري ورجحه بقوله: 4)

 پ  پ   ڀ  ڀ     وكافر  به، مؤمن: قولني على فيه الناس: يعين» . 

ڇ  ڇ   : َقْوُلُه َدِليُلُه اْلُقْرآُن، ُهَو: َواأَلْكَثُروَن ُمَجاِهٌد َقاَل »هد، البغوي: (الطربي عن جما5)

 َعن اْلُمْنذر وابن جرير وابن محيد بن وعبد الرَّزَّاق عبد الدر املنثور: أخرج . ڇ   ڍ
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    پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         العظيم هو التساؤل:  النبأ يف بينهم ثّم بني تعاىل أن تساؤل الناس

     پ  پ   ڀ  ڀ به وفريق ق،مصّد به فريق: فيه فريقني يعين: صاروا 

إختالفهم.  ، فذلك(2)وكافر به، ، وصاروا فيه على قولني: مؤمن(1)مكّذب

 الناس فصار املوت، بعد البعث پ  پ   ڀ  ڀ      النبذ قال قتادة: عن

 ،إيا  ملعاينتهم به أقّروا فقد املوت فأما ومكّذب، مصّدق :فريقني فيه

 .(3) املوت بعد البعث يف واختلفوا

 

 

   *   ** 

 

 

                                                                                                                                      

 أبي بن آدم اْلُقْرآن. الصحيح املسبور: أنه أخرج: َقاَل  ٻ  ٻ  پ : َقْوله ِفي ُمَجاِهد

  .القرآن: جماهد عن الصحيح بسند  إياس

 . ة؛ كما نقله السمعاني عن احلسن البصري ّوُبرأي ثالث يرى بأنه هو الّنوهناك 

  ( الطربي، والسمعاني، والبغوي.1)

  ( ابن كثري.2)

  ( الطربي بسند حسن.3)
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   ڀ         ٺ   ٺ  ٺ  ٺ          ٿ   ٿ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : (1)القيامة تعاىل ردعًا للمتسائلني، ونفيًا لقول منكري قال ثم

    ڀ وال مماتهم، بعد حمييهم غري اهلل أن يزعمون من كما األمر يعين: ما 

   : منهم، فقال القول هذا على  وتوعدهم ،(2)به كفرهم على معاقبهم

 ٺ   :يعين 

o (3)األمور تنكشُف حني تكذيبهم عاقبَة الكفار هؤالء سيعلم . 

o إذا قالوا ما غري القول القيامة، وأن يوم بهم فاعل اهلل سيعلمون ما 

  .(4)أعماهلم سيء من قّدموا ما إىل وأفضوا اهلل، لقوا

 بعد ، فهو تهديد ٿ ٺ  ٺ  : فقال آخر، بتكرير الوعيد أكد ثم

 سيعلمون أي: الّتهويل، سبيل على العلُم به يتعّلُق ما وُحِذف .(5)تهديد

 .(6)بهم َيِحلُّ ما

 

                                                           

  (البغوي.1)

  ( الطربي.2)

  ( البغوي.3)

  ( الطربي.4)

  ( السمعاني عن احلسن.5)

  ( البحر احمليط.6)
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 الدرس الثاني
 

    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتكذيب. ويف بالتصديق، البعث: يف باختالفهم: تعاىل اهلل أخرب ملا

القول  هذا على  وتوعدهم ؛(1)كهانة أو شعر، أو سحر، القرآن: أنه

 ما على قدرته على الدالةاهرةالب آياته بأنهم سيعلمون عاقبة أمرهم، ذكر

 إثبات يف خمتلفني كنتم إّن: هلم يقول من مبنزلة وغري ، املعاد أمر من يشاء

  بها: فاعتربوا ودالئله آياته هي فهذ  ونفيه، البعث

 . (2)نظريها إجياد على قادر تلك، إجياد على ــ فذن القادر

  وصدق. حّق أنزله ما ــ وإن

ٿ  ٿ       : َقْوله ِفي ، قال َقَتاَدة(3)ويشكرو  به فواليعرت عليهم، نعمه وعّدد

 اْبن َيا َعَلْيك يعددها اهلل من نعم »: َمَعاشًا  : َقْوله ِإَلى  ٹ  ٹ

  ٹ     لكم  ٿ  ٿ      ٹ . فقال: (4)« شكرها أَلَداء لتعمل آدم

 وفراشا:  أي: بساطا،

 

                                                           

  ( السمعاني.1)

  لبيان للشيخ عطية سامل.( تكملة أضواء ا2)

  ( السمعاني.3)

  ( الدر املنثور عن عبد بن محيد وابن املنذر بذسنادهما.4)
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 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

o (2)وتفرتشونها َتمتدونها (1)ُموطَّئًا . 

o (4)للخالئق وتوطئتها تذليلها يف ، والنعمة(3)ثابتة ساكنة، هدًة،مم . 

 ٹ  ڤ  ُتَثبَُّت  وثبتها كما بها، ، أرساها(5)لألرض أن متيد بكم

  .(7)عليها بـمن تضطرب ومل سكنت، حتى وقررها ،(6)اخليام باألوتاد

 ڤ (8)صريناكم: يعين    ڤ   :أي 

o التناسل وحيصل باآلخر، منهما كل يستمتع ثًا،: ذكرانا وإنا(9)أصنافًا 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  : كقوله ،بذلك

 .  ڳگ  گ  گ  گ  ڳ

                                                           

  .، والبغوي، والسمعاني«أي: بساطا  »( الطربي، روى بسند  عن قتادة قوله: 1)

  ( الطربي.2)

  ( ابن كثري.3)

  ( السمعاني.4)

 .«بكم  متيد أن أوتادا لألرض واجلبال »( الطربي، روى بسند  احلسن عن قتادة قوله: 5)

  َأْوَتاُد ُتْرَس َلْم ِإَذا ِعَماَد َواَل    ُعُمٌد َلُه ِإالَّ َيْنَبِني اَل َواْلَبْيُتقال الشاعر:  ( البحر احمليط.6)

  ( ابن كثري.7)

  ( الطربي.8)

  .، وابن كثري( الطربي والسمعاني، والبغوي9)
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   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

o :ذوي أو صارا،وق طواال ؛(1)واللَِّسان والصُّوَرة، اللَّْون، من أنواًعا 

ېئ  ېئ  ىئ   : قوله مثل ومجال، دمامة
(2). 

 .(3فيما بينهم هموتآلف ،بعض إىل بعضهم سكون هي: النعمة موضع

 ڦ  ڦ  ڦ :أي ، 

o وأنتم تشعرون، ال أموات كأنكم وتسكنون، به تهدءون وَدعة، راحة 

  .(5)ِفيِه والرُّوح احلركة عن ينقطَع أْن. والسَُّبات: (4)احاألرو فيكم أحياء

o والسعي يف الرتداد كثرة من الراحة لتحصل بالليل؛ للحركة قطعا 

 .(7)، فتسكنون وتسرتحيون(6)النهار يف املعايش

 
 

                                                           

  حمليط.( البحر ا1)

  ( الطربي.2)

 . « متآلفني: أي أزواجا،: وقيل »وقال:  ( السمعاني.3)

 . «ودعة  راحة يوم ألنه سبتا، السبت مسي ولذلك »ثّم قال:  ( الطربي.4)

  ( البغوي عن الزََّجاج.5)

  ( ابن كثري.6)

 ( السمعاني. 7)
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   ڃ  ڃ      ڃ  چ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڄ  ڄ  ڄ :أي ، 

o الثوب ُيغّطي كما ظلُمته، ُتغطِّيكم وغطاًء سواد ، يغشاكم ِغشاًء 

 (. 1)الليل: ڳ  ڳ     ڳ   قال تعاىل:  . كما(1)البسه

o  (2)نهارا له تتصّرفون كنتم ملا التصّرف عن فيه لتسكنواسكنا؛. 

o (4)عليه َيظهر أن ُيِحّبون ال فيما العيون عن به يسترتون (3)لكم سرتا. 

 ڃ  ڃ      ڃ : أي: جعلنا ، 

o الدنيا ملصاحل فيه التصرف من الناس ليتمكّن مضيئًا، مشرقًا ،

 .(5)وغريها والتجارات، تكسبمعاش واللل والـمجيء والذهاب

o (6)فيه وينصرفون شونيعي الذي الزمان أنه: واملعنى معاش، مبتغى. 

o (7)املصاحل واحلوائج ِفي والّتصرُّف للَمعاش سبًبا. 

                                                           

  .«بُظْلَمته  شيء كّل َيْسُتر وِغشاًء غطاًء »( الطربي، والبغوي، وقال: 1)

 . «قال: سكنا  ِلَباًسا  اللَّْيَل َوَجَعْلَنا  »وروى عن قتادة:  ( الطربي.2)

  ( السمعاني.3)

  ( البحر احمليط.4)

 . وابن كثري.«اهلل فضل من فيه يبتغون: قالجماهد بسند صحيح  عن ( الطربي5)

  ( السمعاني.6)

  احمليط.( البغوي، والبحر 7)



 
 

13 

   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ   چ  چ  ڇ  ڇ   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چ   (1)وسقفنا   چ چ(2)، أي: سبع مساوات 
 ڇ ،:أي  

o مرورـب تتأّثر الو فطور، وال فيهّن صدوع ال اخَلْلق، قوّيًة، ُمْحَكَمة 

 .(3) اللَّه أراد إذا إاّل األعصار

o ،(4)عام مخسمائة مسرية مساء كل غلظ أن: اآلثار ويف صلبة. 

o وتزيينها وإتقانها، وإحكامها، ،وارتفاعها اتساعها، شدادًا يف 

  :قال وهلذا ؛(5)والسيارات الثوابت بالكواكب

 ڇ  ڇ  أي: جعلنا الشمس سراجًا    ڍ   :يعين 

o ،(7)ضوء  ، يتألأل(6)مضيئا وقادا . 

 

                                                           

 وهي - البيوت سقوف تسمي العرب كانت إذ بناء؛ السقف فجعل »( الطربي، وقال: 1)

  .« بلسانهم فخاطبهم سقفا، لألرض السماء وكانت بناًء - مساؤها

 ( السمعاني، والبغوي، والبحر احمليط، وابن كثري. 2)

  ( الطربي، والبحر احمليط.3)

 ( السمعاني. 4)

  ( ابن كثري.5)

  مضيئًا، والسمعاني.( : وّهاجًا) عباس ابن عن حسن لطربي، وابن أبي حامت بسند( ا6)

 ( الطربي )عن جماهد وسفيان الثوري(، والسمعاني. 7)
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   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

o (2)كلهم األرض ألهل ضوؤها يتوهج، العامل مجيع على (1)منريًا. 

o (3)واحلرارة النُّور جيمُع والَوَهج وحرارًة، نوًرا فيه جعل. 

 ڌ   ڌ  ڎ  :أي 

o (5)السحاب من املطر تستدر ؛ أنها(4)هبوبها يف تعصر اليت من الرياح، 

 .(6)الرياح من كان املطر فكأن املطر، فيه ليكون السحاب وتلقح

o (8)َتمطر وملَّا باملطر تتحلب اليت (7)من السحاب. 

                                                           

قتادة:  عن املنذر، وابن جرير، وابن محيد، بن وعبد الرّزاق، ( الدر املنثور عن عبد1)

  املنري.: الوهاج

  ( ابن كثري.2)

  ( البغوي عن مقاتل.3)

  ( الطربي.4)

 تستدرُّ الرِّيح أّن وذلك ... ذوات األعاصري الرياح هي »( البغوي عن األزهري أنه قال: 5)

  .«املطر 

 ... ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  :اهلل قول وقرأ الرياح،: املعصرات زيد: ابن قال (6)

 .غريهمو وقتادة، وجماهد، عباس، وعكرمة، وابن كثري عن ابن ،الطربي ينظر: .اآلية

 واحلسن، والضحاك، العالية، وأبو ة،عباس، وعكرم ( الطربي، وابن كثري عن ابن7)

 والثوري.

 .منصبا: (ثجاجا)السحاب. (: املعصرات) عباس ابن عن احلسن بسند  ( الطربي8)
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        رجح اإلمام الطربي أّن املقصود بـ)املعصرات( السحاب، ثّم قال:
 األقوال أحد على ذلك يف القول ألن بالصواب؛ أوىل ذلك قلنا وإّنما »

 . « بها ينزل وإّنما منها، فينزل فيها ماء ال حوالريا ذكرت، اليت الثالثة

 السحاب،: باملعصرات املراد أن واألظهر »وكذلك اإلمام ابن كثري، فقال: 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ      :تعاىل قال كما

 .«بينه  من :أي   ېۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ

 ڎ  ڈ   :أي 

o سفكها. وذلك البدن، دماء كثّج بعضا هبعض يتبع (2)متتابعا ،(1)منصبا 

o (3)كثريا. 

                                                           

 ( الطربي عن ابن عباس، وجماهد، وقتادة، والربيع. 1)

 ( املصدر نفسه عن سفيان. 2)

 الكثرة صفة من العرب كالم يف ُيعرف وال »( املصدر نفسه عن ابن وهب. وقال: 3)

 يعين والثّج( اْلَعجُّ، احَلجِّ )أْفَضُل:   النيّب قول ومنه. املتتابع الصب: الثّج وإمنا الثّج،

. وقال ابن كثري « . والعج: رفع الصوت بالتلبية«بذحبها  والُبدن اهلدايا دماء صّب: بالثج

:  اهلل رسول هلا قال حني املستحاضة حديث ويف: قلت »تعقيبا على كالم ابن جرير: 

 من أكثر هو اهلل، رسول يا: قالت: -بالقطن حتتشي أن: يعين- الكرسف( لك )أنعت

 واهلل الكثري، املتتابع الصّب يف )الثج( استعمال على داللة فيه وهذا. ثجًا أثّج إمنا ذلك،

 . «أعلم 
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 ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ژ  ژ  (1)املبارك النافع الطيب الكثري املاء بهذا: أي  ڑ   وهو

، (3)واألنعام لألناسي ، ويدخر(2)حتصد اليت الزرع كمام تضمنه ام كل

رطبا،  اخلضٌر الذي يؤكل هو، والنبات:  ڑ والّشِعري.  كاحِلْنَطة

 من بساتني: أي  ک  .(4)والزروع احلشيش من ُيْرعى الذي والكأل

 ، أي:  ک     .(5)متفاوتة وروائح وطعوم خمتلفة، وألوان متنوعة، مثرات

o (6)تمعةجم . 

o (9)أو ملتفة بالشجر ،(8)إىل بعض التّف بعضها، (7)ملتفة. 

 
                                                           

  ( ابن كثري.1)

  ( الطربي.2)

  ( ابن كثري.3)

  ( الطربي.4)

  ري.( ابن كث5)

          : تعاىل كقوله وهذ  »وابن كثري، وقال:  ( الطربي بسند  احلسن عن ابن عباس.6)

 َوَنِخيٌل َوَزْرٌع َأْعَناٍب ِمْن َوَجنَّاٌت ُمَتَجاِوَراٌت ِقَطٌع اأَلْرِض َوِفي ...   اآلية» . 

 والطربي عن جماهد.  املنذر، وابن محيد، بن عبد الدر املنثور: أخرجه (7)

  قتادة. عن والطربي محيد، بن وعبد الّرّزاق، عبد (الدر املنثور: أخرجه8)

  ( البغوي.9)
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 الدرس الثالث

 گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳ  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گ  گ    ، فقال:(1)البعث من عنه يتساءلون ما بيان يف  شرع ثّم

 بني فيه اهلل ، وهو يوم القيامة، يفصل(2)اخللق بني أي: القضاء گ

 ، أي: گ      ڳ           . (4)والباطل احلق بنيو، (3)بأعماهلم واآلخرين األولني

o ما إىل فيه يصلون واآلخرين من األولني (5)للخالئق وميعادا وقتا 

 .(7)بالبعث املكّذبني ؤالءهل، ال سيما (6)عقابوال الثواب من به ُوِعدوا

o على وقته يعلم وال منه، ينقص وال عليه يزاد ال معدود، بأجل مؤقت 

 .(8) ھ   ے  ے  ۓ   ۓ : قال كما وجل، عز اهلل إال التعيني

                                                           

  ( فتح القدير للشوكاني.1)

  ( البغوي.2)

    قتادة احلسن عن والطربي بسند  املنذر وابن محيد، بن عبد أخرج :الصحيح املسبور (3)

 .« بأعماهلم واآلخرين األولني بني فيه اهلل يفصل اهلل، عظمة يوم هو »: اآلية

  ( البحر احمليط.4)

  ( السمعاني.5)

  ( فتح القدير.6)

  ( الطربي.7)

  (.104( ابن كثري، واآلية من سورة هود )8)
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 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

o (1)إليه ينتهون للخالئق حدًا أو عند ، وتنتهي الدنيا به تؤقت ميقاتا. 
  

ڱ    للبعث  تكون اليت الثانية النفخة ڳ  ڳ ويوم الفصل هو 

روى أمحد وأصحاب . (2)إسرافيل فيه ينفخ الذي القرن وهو  ڱ

 ام:   النيب سأل أعرابيا بن عمرو أن اهلل بسند صحيح عن عبدالسنن 

 .« فيه ينفخ قرن »: قال الصور؟

 بني ما »  اهلل رسول قال :قال  هريرة أبي عنوروى البخاري 

 أربعون :قال .« أبيت » :قال ؟يوما أربعون :قال .« أربعون النفختني

 لينزِّ ثم » :قال .« أبيت » :قال ؟سنة أربعون :قال .« أبيت » :قال ؟شهرا

 إال شيء اإلنسان من ليس ،البقل ينبت كما فينبتون ،ماء السماء من اهلل

 يوم اخللق يركب ومنهـ  الذنب عجب وهوـ  واحدًا عظمًا إال يبلى

 «. القيامة

 

*   *   * 

                                                           

  ( البحر احمليط.1)

  ( فتح القدير.2)
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   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڱ  (2)العرض وهو موضع (1)املوقف إىل القبور من 
 ڱ :أي ،

 إليها، أرسل رسوهلا الذي مع تأتي أمة كّل مجاعة؛ ألن ومجاعة ،(3)زمرا زمرا

ِذَماِمِهْم ب ُأَناٍس ُكلَّ َنْدُعو َيْوَم  :قال كما
(4). 

 ں  ڻ ،(5)فصّدعت أي: وشققت
  ڻ  ڻ  :أي 

o  ،قبل من ، وكانت(6)اجلدران يف فتوح كاألبواب فيها يكون حتى طرقًا 

 .(7)صدوع وال فيها فطور ال شدادًا؛

o قوله يف كما ،(8)املالئكة لنزول طرقا ومسالك :  ڌ  ڌ  ڎ

  . (9)   ڎ  ڈ   ڈ           ژ

                                                           

  ( البحر احمليط.1)

  ( فتح القدير.2)

 ُزَمرًا. َمرًاُز:  ڱ  جماهد عن بسند صحيح إياس أبي بن وآدم ( الطربي3)

  .71( الطربي، واآلية من اإلسراء: 4)

  ( املصدر نفسه.5)

  ( البحر احمليط.6)

  ( الطربي.7)

  ( ابن كثري.8)

  .25( الفرقان، من اآلية: 9)
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   ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۀ   ۀ  عن عن وجه األرض، وسريت اجلبال أي: وُنسفت 

 أي: فصريت ہ  ہ   . (2)أصوِلها من فاجتثت ،(1)اهلواء يف أماكنها

  .(3)ماء ُبعد من را ي من يظّن الذي كالسراب الناظر لعني منبثا هباء

 

 

*   *   * 

 

 

                                                           

 اجلمع ولكن خمتلفة، بوجو  اجلبال أحوال سبحانه ذكر وقد »ثّم قال:  ( فتح القدير.1)

 َدكًَّة َفُدكََّتا َواْلِجَباُل اأَلْرُض َوُحِمَلِت : قوله وهو دكاك،االن أحواهلا: أول: نقول أن بينها

 اْلِجَباُل َوَتُكوُن : قوله يف كما املنفوش، كالعهن تصري أن أحواهلا: وثاني .َواِحَدًة 

 * اَبسًّ اْلِجَباُل َوُبسَِّت : قوله وهو كاهلباء، تصري أن أحواهلا: وثالث .اْلَمْنُفوِش  َكاْلِعْهِن

 َوَتَرى : قوله يف كما الرياح وحتملها تنسف أن: أحواهلا . ورابع ُمْنَبثًّا َهَباًء َفَكاَنْت

 ال: أي سرابا، تصري أن أحواهلا: وخامس .السََّحاِب  َمرَّ َتُمرُّ َوِهَي َجاِمَدًة َتْحَسُبَها اْلِجَباَل

 . «اآلية  هذ  يف كما شيء

  ( الطربي، والبغوي.2)

 َربِّي َيْنِسُفَها َفُقْل َباِلاْلج َعِن َوَيْسَأُلوَنَك  :  قولهواستدل ابن كثري ب ربي.( الط3)

 (.107ـ  105)طه، َأْمًتا  َواَل ِعَوًجا ِفيَها َتَرى اَل * َصْفَصًفا َقاًعا َفَيَذُرَها * َنْسًفا
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 الدرس الرابع

 ہ  ھ  ھ     ھ   ھ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :(1)فقال الفصل، أحكام تفصيل يف  شرع ثم

 ہ  ھ  ھ     ھ :أي ، 

o بها  يكّذبون كانوا الذين رصد أهلها، ومراقبة من جيتازها: ت(2)مرصدة

 .(3)بها املصّدقني من وتراقب غريهم بهم، العذاب لنزول

o عليه جيتاز حتى اجلنة أحد يدخل ال وممرا، وعلى الباب الّرَصد، طريقا، 

ک  ک  گ   گ كما قال تعاىل: 
 ومن، جاز جبواز جاء فمن ،(4)

 .(6)لألولياء وممرا ،داءلألع جملسا :. قال مقاتل(5)جيز مل جبواز جييء مل

o (7)وعيدًا أوعد اهلل به الكفار، فهي معدة هلم . 

                                                           

  ( فتح القدير.1)

  ( ابن كثري.2)

  ( الطربي، والسمعاني.3)

 مل ومن جاز، جبواز جاء فمن الّرَصد، الباب على إّن أال »ن احلسن أنه قال: ع( الطربي 4)

 .« النار َيقَطع حتى اجلنة إىل سبيل ال أنه ُيْعِلُمنا »: قوله قتادة عنو .«احتبس جبواز جييء

  ( البغوي، واملاوردي.5)

  ( البحر احمليط.6)

  ( السمعاني، وابن كثري.7)



 
 

22 

 ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ے، اهلل حدود فتجاوزوا الدنيا، يف َطَغوا أي: إّن جهّنم للذين 

 .(2)للرسل املخالفون العصاة، املردة،: ، وهم(1)ربهم على استكبارا

  ے ،وَمِصريًا يصريون إليه، وُمْنَقَلبًا، ، أي: َمْرِجعًا يرجعون إليه 

 .(3)وَمْنِزاًل يسكنونه

 ۓ  ڭ جهنم يف ماكثون الدنيا يف الطاغني هؤالء أي: إن            

 ڭ ال، منها:، ومعنى )أحقاب( فيه عدة أقو 

 : فاألحقاب مجع )ُحْقٍب(، و)احُلْقُب الواحد( فيه أقوال:األول: مدة حمددة

o سنة. مئة ثالث 

o يوم كل يوما، ثالثون شهر كل شهرا، عشر اثنا سنة سنة، كل مثانون 

 : قال اجلعد أبي بن سامل عن . روى الطربي بسند (4)سنة ألف

                                                           

  ( الطربي.1)

  .( ابن كثري2)

  ، وابن كثري.« ومأوى مرجعا »: َمآبًا   قتادة عن احلسن ( الطربي، وأخرج بسند 3)

 هريرة أبي عن احلسن بسند  إياس أبي بن آدم والبغوي، وابن كثري، وأخرج ،( الطربي4)

 اهلل وعبد هريرة، أبي عن روي وهكذا »وقال ابن كثري: . « سنة مثانون: احلقب »(: أحقابا)

 . « وقتادة ... واحلسن، ميمون، بن وعمرو جبري، بن وسعيد عباس، ابنو عمرو، بن
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 اهلل كتاب يف احلقب جتدون ما: اهلجري هلالل طالب أبي بن علي قال

 ثالثون شهر كل شهرا، عشر اثنا سنة كل سنة، مثانني جند : قال املنزل؟

 .(1)سنة ألف يوم كل يوما

o وستون ثالمثائة سنة كل سنة، سبعمائة خريف سبعون خريفا، كل 

 .(2)سنة ألف يوم كل يوما،

 ثم آخر دخل حقب ، بل كلما مضىالثاني: مل حيدد ألهل النار مدة حمددة

 يستعمل يكاد . وال(3)اخللود إال عدة لألحقاب فليس األبد، إىل خرآ

 .(4)األزمنة تتابع يراد حيث إال احلقب

 الواحد احلقب: حيان بن : قال مقاتلالثالث: املدة حمددة، ولكنها نسخت

ۈئ  ۈئ  ېئ     نسختها منسوخة اآلية وهذ : قال. سنة ألف عشرة سبع

 .(5)حصل قد لودواخل ارتفع قد العدد أن يعين ېئ  

                                                           

  ( الطربي.1)

  .« ... خريفا سبعون حقب كل حقبا، وأربعون ثالثة األحقاب: »( البغوي عن جماهد: 2)

 له انقطاع ال ما وهو »(: أحقابا فيها البثني) قتادة عن احلسن بسند  ( الطربي، أخرج3)

 والبغوي، عن احلسن. .« بعد  قبح جاء حقب مضى كلما

  ( البحر احمليط.4)

 أنهم النار أهل علم لو »: قال اهلل عبد عن مرة عن السُّدِّي روى »وقال:  ( البغوي.5)

 عدد اجلنة يف يلبثون أنهم اجلنة أهل علم ولو لفرحوا، الدنيا حصى عدد النار يف يلبثون

 . « حلزنوا الدنيا حصى



 
 

24 

 الرابع: املدة حمددة، ولكنها خمتصة:

ۇئ   ۇئ  ۆئ    : وقوله اآلية هذ : معدان بن : قال خالدأ ـ يف أهل التوحيد

 التوحيد. أهل يف (1) ۈئۆئ

 من آخر نوع هلم فيكون انقضت : فذذاب ـ لشرب احلميم والغساق

 .(2)العذاب

 .ج ـ ال يذوقون فيها بردا وال شرابا

 

 

 

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

                                                           

  .107، اآلية من سورة هود( 1)

  ( فتح القدير.2)
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   ۅ  ٴۇ     ۋ  ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ :أي ، 

o (1)عنهم السعري حّر يربد بردًا فيها يطعمون ال . 

o (2)لقلوبهم بردًا نمجه يف جيدون ال. 

o (3)وراحة ال جيدون روحًا. 

o (4)ال جيدون نومًا. 

    ۆ  ۈ :أي ، 

o (5)بهم الذي العطش شّدة من يرويهم شرابًا وال. 

o (6)به يتغذون طيبًا شرابًا وال. 

                                                           

 ( الطربي.1)

 ( ابن كثري.2)

 ينفعهم «ً بردا فيها يذوقون ال »وروى عن مقاتل قوله:  ( البغوي عن احلسن والعطاء.3)

 .عطش من ينفعهم « ًشرابا وال » حر، من

 وتأويل املعروف، بامسه هو فليس »: ( الطربي عن بعض أهل العلم، وضعفه، قائاًل4)

. والسمعاني عن ثعلب، «غري   دون العرب، كالم معروف من األغلب لىع اهلل كتاب

 عبيدة، وأبو والسدي، والشوكاني عن جماهد، والبغوي عن الكسائي وأبي عبيدة.

 .النحوي معاذ وأبو خالد، بن والفضل والكسائي،

 ( الطربي.5)

 ( ابن كثري.6)
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 ٴۇ     ۋ :أي 

 .(1)الوجو  َيْشِوي كامُلْهل فهو حّر ، انتهى حتى أغلي قد حارا

  ۋ   : 

o برد .  من يذوقو  أن يستطيعون ال وما، (2)زمهريرا 

o (3)وحلمه جلد  بني من يسيل ما. 

 صديد من اجتمع ما هو »بني القولني، فقال:  مجع اإلمام ابن كثري 

 برد ، من يستطاع ال بارد فهو وجروحهم، ودموعهم، وعرقهم، النار، أهل

 .(4)« نتنه من يواجه وال

 الَبْرد ومن احلميم، الشراب من فاستثنى »قال الربيع بن أنس: 

 إال عنهم، السعري حّر يربد بردا فيها يطعمون . واملعنى: ال«الَغسَّاق

 .(5)احلميم إال بهم الذي العطش شّدة من يرويهم شرابا وال الغساق،

 يف هو ما والغساق احلر، نهاية يف هو ما احلميم: وقيل »وقال السمعاني: 

 . «العذابني  من واحد بكل فيعذبون الزمهرير، وهو الربد نهاية

 

                                                           

 ( الطربي وابن كثري.1)

 باس، وما بعد  عن جماهد.( الطربي بسند  احلسن عن ابن ع2)

 ( املصدر نفسه بسند  احلسن عن قتادة.3)

 ( ابن كثري.4)

 ( الطربي.5)
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 الدرس الخامس

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 همرب بهم َفَعَله اآلخرة يف الكفار هؤالء به ُعوِقب الذي العقاب هذا

 يعين:  ۅ  ۉ الدنيا  يف يعملونها كانوا اليت الرديئة أعماهلم على

 ، ألن اجلزاء من جنس العمل. (1)جزاًء وافق أعماهلم ــ جزيناهم

 ثم حسنًا، فجزوا حسنًا وعملوا شّرًا، فُجُزوا شّرًا عملوا »قال ابن زيد: 

 . «   ۀ  ہ           ہ  ہ  ہ  ھ : اهلل قول قرأ

 وال الشرك، من أعظم ذنب فال الذنب، العذاب وافق »: تلوقال مقا

 .(2)« النار من أعظم عذاب

   ې  ې   ې  ې  ى :حيتمل معنيني ، 

 حماسبة خيافون ال الدنيا يف كانوا الكفار هؤالء خيافون حسابا؛ أي: إن أ. ال

 له شكرهم وسوء إليهم، وإحسانه عليهم، نعمه على اآلخرة يف إياهم اهلل

 .(3)ذلك على

                                                           

 .« العمل اجلزاء وافق »وعن جماهد:  .أعماهلم ( الطربي عن ابن عباس: جزاًء وافق1)

  ( البغوي.2)

      ( الطربي، والسمعاني، وأخرج آدم بن أبي إياس بسند  الصحيح عن جماهد قوله: 3)
  .« خيافونه وال احلساب يبالون ال »
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 دارا ّثمَّ أْن يعتقدون يكونوا فلم :(1)باحلساب وال بالبعث يؤمنون ب. ال

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  : فيهم  ؛ قال(2)وحياسبون فيها جيازون

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

 .(3)  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ھ     ے  ے

 

 

 

 

 

 

 

*   *   * 

 

 

                                                           

  ( الطربي.1)

  ( ابن كثري.2)

 (.83- 81واآليات من سورة )املؤمنون،  ( الطربي.3)
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 ۇئ  ۇئ  ۆئ     ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ائ  ائ  ەئ  :أي ، 

 ، أي: تكذيبا. (1)لغة ميانية  ەئ     وأدلتنا حُبجِجنا الكفار هؤالء وكّذب

 وئ  وئ األعمال، وغريها  من ۇئ  ۇئ  : 

o  (2)منه شيء علم عنا يعُزب فال ،اوقدر اومبلغ اوكتبنا  عدد أثبتنا .  

 (.28)اجلّن: جث  مث  ىث  يث  حج     مج  جح    :  قال 

o  ويشهد له قوله تعاىل: (3)احملفوظ اللوح يف بيَّنا .   ې  ى  ى

 (. 12)يس: ائ  ائ      ەئ

 على وسنجزيهم عليهم، وكتبناهم كلهم، العباد أعمال علمنا قد واملعنى:

 . (4)فشر شرا وإن فخري، خريا إن ذلك،

 

*   *   * 

                                                           

  ( الطربي، والسمعاني عن الفراء.1)

  ( الطربي.2)

  ( السمعاني والبغوي وعطية بن سامل يف تكملته على أضواء البيان.3)

  ( ابن كثري.4)
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    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والَغسَّاق: احلميم شربوا إذا جهنم يف الكفار هلؤالء أنه يقال بني 

 ۆئ تكّذبون  الدنيا يف به كنتم الذي اهلل عذاب من القوم أيها     

   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ من عذابا ، إال(1)فيه أنتم الذي العذاب على 

 منقطع غري ، فهوى  ائ   ائ  ەئ   : ، كقوله (2)جنسه

 ترفُّها.  وال منه، ختفيفا ، ال(3)عنكم

 بن اهلل عبد عن األزدي، أيوب أبي عن قتادة، روى الطربي بسند  عن

ۆئ  ۈئ   : هذ  من أشد آية النار أهل على تنزل مل »: قال عمرو،

 .(4)«أبدا  العذاب من مزيد يف فهم: قال ۈئ  ېئ  ېئ  

 

*   *   * 
 

                                                           

  ( الطربي.1)

 َيْصَلْوَنَها َجَهنََّم * َمآٍب َلَشرَّ ِللطَّاِغنَي َوِإنَّ َهَذا :  واستشهد بقوله  ابن كثري.( 2)

 (. 58-55)ص: َأْزَواٌج  َشْكِلِه ِمْن َوآَخُر * َوَغسَّاٌق َحِميٌم َفْلَيُذوُقوُ  َهَذا * اْلِمَهاُد َفِبْئَس

  ( السمعاني.3)

  ( الطربي.4)
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 الدرس السادس

   ٱ   ٻ    ٻ  ٻ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من السعداء (1)اجلنة ألهل ما ذكر النار، أهل حال من شيئا  ذكر ملا

 ، أي:  ٱ   ٻ    ٻ  :، فقال(2)املقيم والنعيم الكرامة

o قاله ابن عباس والضحاك.(3)ُمْنَتَزها ، 

o طلبوا. قاله  مبا وظفرا اجلنة، إىل النار وخملصا من ، وَمنَجى(4)فوزا

  .(5)جماهد وقتادة

              : بعد  قال ألنه عباس؛ بن قول هاهنا األظهر »قال ابن كثري: 

  حدائق»(6) أي: فسر . بقوله:  (7)هذا املفاز 

 

                                                           

 . «اجلنة  وأدخلوا النار عن زحزحوا حيث وظفر، فوز موضع أي »ل: وقا ( البحر احمليط.1)

  ( ابن كثري.2)

  ، البغوي عن الضحاك. ( الطربى وابن أبي حامت عن ابن عباس 3)

  .«الفوز  موضع: واملفاز »( السمعاني، وقال: 4)

 أنب فازوا »: قالٱ   ٻ    ٻ : تعاىل قوله جماهد عن الصحيح بسند  ( الطربي5)

 .« اجلنة إىل النار من مفازا »: قتادة عن الصحيح بسند  الرزاق وعبد .«النار من جنوا
 ينظر: الصحيح املسبور.

  ( ابن كثري.6)

 وفتح القدير. .« املفاز عن وبيان ترمجة: واحلدائق »( الطربي، فقال: 7)
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  ڀ   ڀ  ڀ        پ  پ   ڀ    ٻ  پ  پ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٻ واألشجار واألعناب النخل من البساتني وهي حديقة، مجع 

      ، (1)أعناب وكروَم: يعين پ   بها.  احملدقة احليطان عليها امُلَحوَّط

 من طلبوا بـما ظفرا للمتقني إن: قيل . فكأنه(2)ومثارها اجلنة أشجار يريد

 جارية والناهد: ،(4)أي: حور عذارى نواهد پ     .(3)وأعناب حدائق

أي:  پ        . (6)عرب أبكار ألنهن يتدلني ، مل(5)الكعب مثل ثديها خرج

 .(9)سنة وثالثني ثالث بنات: . وقيل(8)واحدة سّن ، أقران يف(7)ُمْسَتِوياٍت

                                                           

  ( الطربي.1)

  ( البغوي.2)

  ( الطربي.3)

 وقوله ونواهد،(: وكواعب) »قوله:  ن عباس  ( الطربي بسند  احلسن عن اب4)

 والصحيح املسبور. .« مستويات( : أترابا)

  ( السمعاني.5)

  ( ابن كثري.6)

  ( الطربي.7)

 بسند  الرزاق عبد وأخرج وقتادة وابن جريج. ( الطربي بسند  عن ابن عباس  8)

 املسبور.والبغوي، والصحيح  .« واحدا سنا »( : أترابا) قتادة عن الصحيح

  ( السمعاني.9)
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     ٿ  ٿ        ٿ ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ڀ   الشراب. فيه كان إذا إال الكأس له يقال وال ،إناءًا              ڀ  :أي 

o (2)وامتالء بكثرة اشاربيه على متتابعة .(1)مآلى مرتعة. 

o (3)صافية . 

  ٺ  ٺ    ٺ،  أي: يف اجلنة   ٺ(4)القول من ، أي: باطال.  

       ٿ  ٿ،  :أي 

o (5)بعضا بعضهم ُيَكذِّب ال أي مكاذبة، وال. 

o كذب، إثم وال الفائدة، عن عاٍر الٍغ كالم فيها أي: ليس ،(6)وال مأمثًا 

 .(7)النقص من سامل فيها ما السالم، وكل دار هي بل

 

                                                           

  ( الطربي، والبغوي وابن كثري عن ابن عباس، وقتادة، واحلسن، وابن زيد.1)

.     «وعنف بشّدة اإلنسان على الضغط متابعة وهو: الدَّْهق من وأصله »وقال:  ( الطربي.2)

 بسند  إياس أبي بن آدم وأخرج .ممتلئا(: دهاقا) عباس ابن عن احلسن بسند  وأخرج

 بن جبري وجماهد: متتابعة.اوالبغوي وابن كثري عن  .املتتابعة املألى: جماهد عن صحيحال

  ( نقله الطربي بسند  عن عكرمة، والسمعاني، وابن كثري، والبغوي.3)

  ( الطربي عن قتادة، والبغوي.4)

 وقرأ الكسائي بالتخفيف)ِكَذابًا(، أي: ِكْذبا. ( الطربي، والسمعاني، والبغوي.5)

  .« مأمثا وال باطال ال »: قتادة عن الصحيح بسند  الرزاق الصحيح املسبور، عن عبد( 6)

 (.23واآلية من سورة الطور) ( ابن كثري.7)
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       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٿ  ٹ  ٹ     هؤالء املتقني جزاًء  به ربك جازى ذكر الذي هذا: أي

 اهلل من ، أي: تفضالٹ     الدنيا.  يف إيا  طاعتهم على بأعماهلم وثواًبا

 بعض، يف عشرا بالواحد جزاهم أنه وذلك اجلزاء؛ بذلك عليهم

 من فعطاء جزاء، كانت وإن الزيادة فهذ  بعض، ِمَئٍة يف سبع وبالواحد

 ،أي: ٹ             ،(2)ورمحته عطاًء وإحسانه وَمّنه بفضله(1)اهلل

o (3)الدنيا يف هلل بأعماهلم هلم حماسبة. 

o (4)كثريًا. 

o (5)كافيًا وافيا. 

o (6)بقدر أعماهلم . 

 

                                                           

  ( الطربي.1)

  (البغوي، والسمعاني حنو .2)

  ( الطربي.3)

 ال الذي اجلسيم اخلري اليسري بالعمل فجزاهم كثريا، عطاء أي: »( الطربي عن قتادة: 4)

 .« كثريا عطاء »: قتادة عن الصحيح بسند  الرزاق عبد :. الصحيح املسبور« له طاعانق

 والبغوي حنو . حسيب. قلت حتى: يعين أحسبين، حتى فالن أعطاني: ( السمعاني: يقال5)

  ( البغوي.6)



 
 

35 

 ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيهما وما واألرض السموات بر وأنه وجالله، عظمته عن تعاىل خيرب

ڤ   فقال:  .(1)شيء كل رمحته مشلت الذي الرمحن وأنه بينهما، وما

 ، أي: ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

o له أذن من إال القيامة، خماطبته يوم ابتداء خلقه على من أحد يقدر ال 

 .(3) ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ: وكقوله ،(2)صواًبا وقال منهم

o كقوله(4)بذذنه إال ألحد يشفعون ال ، :    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 . ۅۅ

 
 

 

*    *    * 
 

                                                           

 ( ابن كثري.1)

  ( الطربي عن جماهد وقتادة )ِخَطابًا(: كالما.2)

 :(. والصحيح املسبور105(. والثانية من هود)255ن البقرة )اآلية األوىل م ( ابن كثري.3)

 .« له أذن من إال كالمًا »( : خطابا) جماهد عن الصحيح بسند  إياس أبي بن آدم

  ( السمعاني والبغوي.4)
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 الدرس السابع

 چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

   ڎ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ   وقوله )الروح( فيه أقوال ،: 

 قاله ابن عباس. .آدم بين أرواح أنهم: أحدها

 .(1)وقتادة احلسن، قاله. آدم بنو هم: الثاني

 وال مبالئكة وليسوا آدم، بين صور على اهلل، خلق من خلق أنهم: الثالث

 .واألعمش ،وجماهد عباس، ابن قاله. ويشربون يأكلون وهم ببشر،

 له ويستشهد. والضحاك جبري، بناو الشعيب، قاله. جربيل هو: الرابع

ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ : بقوله تعاىل
(2). 

 .(3)املخلوقات مجيع أعظم املالئكة خلقا، بقدر من ملك أنه: امسواخل

 أن القول من والصواب »قال اإلمام ابن جرير بعدما نقل هذ  األقوال: 

 يقوم يوم خطابا، منه ميلكون ال َخْلَقه أّن أخرب ذكر  تعاىل اهلل إن: يقال

                                                           

 .آدم بنو هم( : الروح) قتادة عن الصحيح بسند  الرزاق عبد ( الصحيح املسبور: أخرج1)

  .194و 193ن: ( سورة الشعراء، اآليتا2)

    ( الطربي، والسمعاني، والبغوي، وابن كثري، والسياق له. والصحيح املسبور، وقال: 3)

: (الروح يقوم يوم) عباس ابن عن طلحة أبي بن علي عن احلسن بسند  الطربي أخرج »

 .« خلقا املالئكة أعظم ملك هو
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 اليت األشياء هذ  بعض يكون أن وجائز َخْلِقه، من َخْلق والرُّوح الرُّوح،

 دون به املعيّن أنه ذلك من بشيء خرب وال هو، ذلك أّي أعلم واهلل ذكرت،

 . (1)«به  اجلهل ضائر وغري عليه، تدّل والحجة له، التسليم جيب غري ،

 األقوال هذ  من بواحد يقطع فلم جرير ابن وتوقف »وقال ابن كثري: 

 . «آدم  بنو أنهم-أعلم واهلل- واألشبه كلها،

      چ  ڇ    :أي ، 

o (2) وإجالال مطلقا، هيبة يتكلمون ال: وقيل يشفعون. املالئكة ال . 

o كلهم، كقوله اخللق : ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  وكما ؛ 

  .(3)« الرسل إال يومئذ يتكلم وال »: الصحيح يف ثبت

       ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ، والكالم.  بالشفاعة واملالئكة، ،املؤمنون وهم 

          ڌ  ڌ :فيه قوالن 

 

 

 

                                                           

  ( الطربي.1)

  ( السمعاني، وفتح القدير.2)

 (.105ية من سورة هود، )( ابن كثري. واآل3)
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  .(1)الدنيا يف بالتوحيد (1

 .(3)فعلوال القول من السداد :الصواب، (2)وعمل به ،حقا يف الدنيا (2

 تعاىل اهلل إن: يقال أن: ذلك يف القول من والصواب »قال ابن جرير: 

 صفا، واملالئكة الروح يقوم يوم يتكلمون ال أنهم خلقه عن أخرب ذكر 

 يقال أن فالواجب صوابا، الرمحن، وقال الكالم يف منهم له أذن من إال

 نوعا بذلك َعَنى أنه رسوله لسان على وال كتابه، يف خيربنا مل إذ أخرب كما

 .« مجيعه حمتمل والظاهر الصواب، أنواع من

 صاحل، أبو قاله كما اهلل، إال إله ال: احلق حقا، ومن: أي »وقال ابن كثري: 

 . (4)«وعكرمة

 

 

*     *     * 

 

                                                           

 بشهادة الرّب له أذن من إال »أنه قال:  عباس، ابن عن( الطربي، روى بسند  احلسن 1)

 والصحيح املسبور. ،« الصواب منتهى وهي اهلل، إال إله ال أن

 حقا( : صوابا) جماهد عن الصحيح بسند  إياس أبي بن آدم أخرج :( الصحيح املسبور2)

  .به وعمل الدنيا يف

  ( فتح القدير.3)

 ( ابن كثري.4)



 
 

39 

 ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       ژڎ  ڈ    ڈ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ڎ  ڈ           صفا.  واملالئكة الروح يقوم يوم وهو القيامة، يوم: يعين 

      ڈ   فيه. شّك ال ، أي: كائن  

     ژ   ڑ     عباد  من          ڑ واالستعداد احلّق، اليوم بهذا بالتصديق 

ک  ک             ،(2)والعبادة ، والطاعة(1)أهواله من له النجاة فيه مبا والعمل ه،ل

 أي: ، ک   

o (3)سبيال. 

o (4) عليه به َيمّر ومنهجا إليه يهتدي حسنا، وطريقا مرجعا، ومنقلبا. 

 

 

*     *     * 

                                                           

 إىل اختذوا »: قال( مآبا ربه إىل اختذ شاء فمن) قتادة عن احلسن بسند  ( الطربي، أخرج1)

 والسمعاني، والصحيح املسبور. ،« إليه يقربهم وما بطاعته، مآبا اهلل

  ( السمعاني.2)

(: مئابا) قتادة نع الصحيح بسند  الرزاق عبد أخرج »( الطربي، والصحيح املسبور: 3)

  .«سبيال

 ( الطربي والسمعاني، وابن كثري.4)
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   گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 ں          ڻ  ڻ   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: حّذرناكم  گ  گ    :فقال (1)الكفار ختويف يف سبحانه زاد ثم

 ؛ (2)وقُرب منكم دنا عذاب اآلخرة، قد   أي:  گ  گ      الناس أيها

مت       :قوله ، ومثله(3)قريب آت هو ما كل ألن قريبا؛ رصا وقوعه لتأكد

املؤمن؛   أي:   ڳ   ڳ  ڳ      . وذلك ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     مج  

 مجيع عليه يعرض: أي   ڳ  ڱ  ڱ   ، فينظر:  (4)عمال لنفسه ألنه جيد

 صاحل على اهلل ثواب فريجو وحديثها، قدميها وشرها، خريها أعماله،

 ،(6)  گ  گ  گ   گ : . كقوله(5)سيئها على عقابه وخياف اله،أعم

                                                           

  ( فتح القدير.1)

  ( الطربي.2)

  ( السمعاني.3)

ڳ       احلسن عن احلسن بسند  إياس أبي بن آدم أخرج :( الطربي، والصحيح املسبور4)

  .« احلذر الكيس املؤمن ذاك: قال  ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ

 املؤمن املرء »قال:   ڳ   ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ     حلسن( الطربي، أخرج بسند عن ا5)

  .« الكبرية وخياف الصغرية، حيَذر

  .49( الكهف، من اآلية: 6)
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ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ   : وكقوله
(1) . 

   ڱ ڱ   اهلل؛  عذاب من ال جيد لنفسه عماًل، ويلقى ملا يومئذ

 ، أي:ں  ں     ڻ         فيتمنى بقوله:  

o جود،الو إىل خرج وال خلق، يكن ومل ترابا، الدنيا يف كان أنه يود 

 سطرت قد الفاسدة أعماله إىل ونظر اهلل، عذاب عاين حني وذلك

 .(2)املالئكة بأيدي عليه

o (3)تراًبا ُجِعلت اليت كالبهائم. 

o (4)مل أبعث . 

*     *     * 
 

                                                           

  .13( سورة القيامة، اآلية: 1)

 ( ابن كثري.2)

 اهلالك وهو » : ڱ  ڱ  ں  ں ڻ       قتادة عن احلسن بسند  ( الطربي أخرج3)

 الرمحن استقبل وقد عمله، عورات عليه راج وقد ذلك وليق أنه مينعه وما العاجز، املفرط

 . « املوت من عند  أكر  شيء الدنيا يف يكن ومل يومئذ، املوت فتمنى غضبان، عليه وهو

 واإلْنِس اجِلنِّ َخْلِقِه َبنَي اهلُل َيْقِضي »: قال  اهلل رسول أن هريرة، وأخرج بسند  عن أبي

 َواِحَدٍة ألْخَرى، ِعْنَد َتِبَعٌة َيْبَق َلْم إَذا حتى الَقْرناِء، ِمَن اجَلمَّاَء َمِئٍذَيْو َلَيِقيُد وإنَّه والَبهائم،

 ، صححه األلباني.«ُتَراًبا  ُكْنُت َلْيَتِني يا: الكاِفُر َيُقوُل ذلَك َفِعْنَد ُتَراًبا، ُكوُنوا: اهلُل قاَل

  ( السمعاني.4)


