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كلمة النارش

احلمد هلل والصلوة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وبعد،،
إن أرشف األذكار وأعالها عىل اإلطالق تالوة كالم اهلل املجيد ،وأفضل اخلدمات الدينية خدمة كتاب
اهلل العزيز ،وفقنا اهلل مجيع ًا لتالوته وخدمته كام هو حقه وجعلنا ممّن يسعون يف نرشه تعلي ًام وتدريس ًا
وكتاب ًة وتأليف ًا وطباع ًة.
ومن مجلة هذه اخلدمات القرآنية املباركة كتاب (تذكرة أويل األلباب يف تفسري الكتاب) الذي أ ّلفه
فضيلة الشيخ يوسف بن سليامن مطارة حفظه اهلل ورعاه ،وإنا نشعر بالرسور والسعادة عىل تقديم
عم يتسآءلون) لقرائنا الكرام.
تفسري اجلزء الثالثني من القرآن الكريم منه باسم (تفسري جزء ّ
نسئل اهلل عز ّ
وجل أن يتقبله منّا ومن مجيع من سعى ويسعى لنرش كتاب اهلل العزيز من أمة سيدنا
وموالنا حممد صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم.
األزهر للطباعة والنرش والتوزيع
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ﲜﲝﲞﲟ

ڑپاتھوہںاہللاکانمےلرکوجاڑابرہنا ،اہتیح ماا اے۔

In the Name of Allāh, the Most Compassionate, the Most Merciful.
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ﲜ 1الباء من بسم اهلل متعلقة باسم حمذوف عند البرصيني؛ والتقدير :ابتدائي كائن بسم اهلل،
فموضعها رفع.

وعند الكوفيني تتعلق بفعل تقديره :أبدأ أو أتلو ،فموضعها ن صب ،وينبغي أن يقدر متأخرا،
لوجهني؛ أحدمها :إفادة احلرص واإلختصاص ،واألخرى :تقديم اسم اهلل اعتناء كام قدم يف (بِ ْس ِم

اها) [هود.]٤١:
ٱهللِ جَم ْ جر ج

االسم مشتق من السمو عند البرصيني فالمه واو حمذوفة.
وعند الكوفيني مشتق من السمة وهي العالمة؛ ففاؤه واو حمذوفة.
ودليل البرصيني التصغري والتكسري؛ ألهنام يردان الكلامت إىل أصوهلا ،فقول العرب :أسامء وسمى
دليل عىل أن الفاء هي السني وأن الالم حرف علة.
وقول الكوفيني أظهر يف املعنى؛ ألن االسم عالمة عىل املسمى.
اختصار كأنه قال أبدأ بسم اهلل أو بدأت باسم اهلل .ويف اإلسم مخ س لغات :اسم بكرس األلف،
واسم بضم األلف إذا ابتدأت هبا ،وسم بكرس السني ،وسم بضمها ،وسمأ.
قال الشاعر:
آثرك

واهلل أسامك سمأ مباركا

اهلل

إيثاركا

به

وأنشدوا :باسم الذي يف كل سورة سمه.
قال الفراء بعض قيس يقولون سمه يريدون اسمه وبعض قضاعة يقولون ُسمه.
أنشدين بعضهم:
يدعى

وعامنا أعجبنا مقدمه

أبا

السمح

وقرضاب ُس مه ،والقرضاب القطاع يقال سيف قرضاب.
ﲝ قولك اهلل اسم مرجتل جامد ،واأللف والالم فيه الزمة ،ال للتعريف.
وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبد.
لتحري العقول يف شأنه.
وقيل من الوهلان وهو احلرية،
ر
وقيل أصله إله من غري ألف والم ،ثم حذفت اهلمزة من أوله عىل غري قياس ،ثم أدخلت عليه
األلف والالم.
1

البسملة

2

وقيل أصله اإلله باأللف والالم ،ثم حذفت اهلمزة ،ونقلت حركتها إىل الالم ،كام تنقل يف األرض
وشبهه ،فاجتمع المان ،ف ُأدغمت إحدامها يف األخرى ،و ُف رخم للتعظيم إال إذا كان قبله كرسة.
واختلف العلامء يف اسم اهلل الذي هو اهلل ،فقال قوم إنه مشتق ،وقال آخرون إنه علم ليس بمشتق.
وفيه عن اخلليل روايتان :إحدامها أنه ليس بمشتق وال جيوز حذف األلف والالم منه كام جيوز من
الرمحن،
والثانية رواها عن ه سيبويه أنه مشتق.
وذكر أبو سليامن اخلطايب عن بعض العلامء أن أصله يف الكالم مشتق من أله الرجل يأله ،إذا فزع
إليه من أمر نزل به فأله ،أي أجاره وأمنه ،فسمي إهلا كام يسمى الرجل إماما.
وقال غريه أصله واله فأبدلت الواو مهزة فقيل إله ،كام قالوا وسادة ووشاح وإشاح ،واشتق
ِ
جت ئج ُر ج
ون)
لُّض جفإِ جليْ ِه ج ْ
من الوله ألن قلوب العباد توله نحوه كقوله تعاىل ( ُث َّم إ جذا جم َّس ُك ُم ٱ ر ر

[النحل،]٥٣:

وكان القياس أن يقال مألوه كام قيل معبود إال أهنم خالفوا به البناء ليكون علام كام قالوا للمكتوب
كتاب وللمحسوب حساب.
تتحري عند التفكر يف عظمته.
وقال بعضهم أصله من أله الرجل يأله إذا حتري ألن القلوب
ر
وحكي عن بعض اللغويني أله الرجل يأله إالهة بمعنى عبد يعبد عبادة.
وروي عن ابن عباس أنه قال (وي جذر جك وء ِ
اهل جت ججك) [األعراف ] ١٢٧:أي عبادتك ،قال والتأله
جج ج ج ج
التعبد.

قال رؤبة:
هلل
فمعنى اإلله املعبود.

سبرحن واسرتجعن من تأهلي

در الغانيات املدَّ ه
ر
2

ﲞﲟ اسامن من الرمحة الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعامل.
صفتان من الرمحة ومعناها اإلحسان فهي صفة فعل.

وقيل :إرادة اإلحسان فهي صفة ذات.
فأ رم ا الرمحن فذهب اجلمهور اىل أنه مشتق من الرمحة مبني عىل املبالغة ومعناه ذو الرمحة التي ال
نظري له فيه ،وبناء فعالن يف كالمهم للمبالغة ،فاهنم يقولون للشديد االمتالء مآلن ،وللشديد

الشبع شبعان.
قال اخلطايب يف الرمحن ذو الرمحة الشاملة التي وسعت اخللق يف أرزاقهم ومصاحلهم وعمت املؤمن
(وك ج
ني جر ِحيْ ًام) [األحزاب،]٤٣:
جان بِاملُ ْؤ ِمن ِ ْ ج
والكافر ،والرحيم خاص للمؤمنني قال عز وجل ج
والرحيم بمعنى الراحم.
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ﰸﱖ
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ﱁ ﱂ1ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ2ﱇ ﱈ

سکزیچ  ے قلعت ہی اوا رکحے ںی ؟ اکی اڑی ربخ  ے قلعت ؟ سج

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ3ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ںیما االتخفرکحےںی ؟گر زںیہ !رقنبیاںیہ ہت لئا ےا۔

ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ

رھپگر زںیہ !رقنبیاںیہ ہت لئا ےا۔ایکمہےنزنیم وشر ااح

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ

اہپڑاں وںیخیمںیہ انبای ؟ ااحمہےنںیہمتوجڑ وجڑ انبای۔ ااحمہ

4

5

ﱠﱡ ﱢﱣﱤﱥ ﱦ
6

7

ےناہمتحیدنین وحاک اک حہعیانبای۔ ااحمہےنحات ورپد انبای۔

What are they asking about? • About the momentous news; • Regarding which they
disagree; • On the contrary, soon they will know! • Then, on the contrary, soon they
will know. • Have We not established the earth as a place of rest? • And the
mountains as stakes? • And We created you in pairs. • And We established your
• sleep as a means of relaxation. • And We established the night as a covering.

ﱁ ﱂ عن احلسن ابن صالح قام ليلة إىل الصباح بسورة ( جع َّم جيت ججسآ جء ُل ْو جن) يرددها ويغشى
عليه إىل الفجر ومل يتم السورة.

ﱅ ﱆ اخلرب ،القرآن؛ اخلرب العظيم الشأن.

وفيه  ٣أقوال : ١ :القرآن ،قاله َماهد ومقاتل والفراء.

عم كأهنا يف معنى ألي يشء يتساءلون عن القرآن.
قال الفراء فلام أجاب صارت ر
 : ٢البعث ،قاله قتادة.
 :٣أنه أمر النبي صىل اهلل عليه و سلم ،حكاه الزجاج.
القرآن ،اختلفوا فيه ،فقال بعضهم :سحر ،وقال بعضهم :شعر.
ﱍ حقا؛ قال بعضهم هي ردع وزجر ،وقال بعضهم هي نفي الختالفهم.
ﱗ فراشا وبساطا.

ﱝ أصنافا وأضدادا ذكورا وإناثا سودا وبيضا ومحرا.

ﱡ قال ابن قتيبة :راحة ألبدانكم؛ راحة.

ﱥ السكن.
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ﰸﱖ

4

ﮌﯻ

ﱧ ﱨ ﱩ1ﱪ ﱫ ﱬ

ااح مہ ےن د  ،و حازی امکےن اک اتق انبای۔ ااح مہ ےن اہمتح

ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

است وبضمط آامس ،انب ے۔ ااح مہ ےن اتکمچ وہا رچاغ انبای۔ ااح مہ ےن

ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ

نادولں ےس زاحےس ےنہباا ا اپین ااتحا۔
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اارپ

And We established the day as a time to earn a livelihood. • And We built seven
strong above you. • And We established a luminous lamp. • And We sent a
• downpour of rain from the rain clouds.

7

ﱩ سببا ملعاشكم ،واملعاش العيش وكل يشء يعاش به فهو معاش ،واملعنى جعلنا النهار مطلبا للمعاش.
وقال ابن قتيبة :معاشا أي عيشا وهو مصدر.

ﱭ ﱮ قال مقاتل :هي السموات ،غلظ كل سامء مسرية مخسامئة عام ،وبني كل سامءين مثل
ذلك ،وهي فوقكم يا بني آدم فاحذروا أن تعصوا فتخر عليكم.

ﱱ الشمس.

ﱲ مضيئا؛ املتوقد.

قال ابن عباس :هو امليضء ،وقال اللغويون :الوهاج الوقاد.

الوهاج جيمع النور واحلرارة.
وقيل ر
ﱶ هي السحاب وهو مأخوذ من العرص ألن السحاب ينعرص فينزل منه املاء أو من العرصة
ِ ِ ِ
رص ْو جن)
بمعنى اإلغاثة .ومنه ( جو فيْه جي ْع ُ
وقيل :هي السموات ،وقيل الرياح.

فيها  ٣أقوال : ١ ،أهنا السموات ،قاله أيب بن كعب واحلسن وابن جبري.
 : ٢أهنا الرياح ،رواه العويف عن ابن عباس ،وبه قال َماهد وعكرمة وقتادة ومقاتل.
وقال زيد بن أسلم :هي اجلنوب ،فعىل هذا القول تكون من بمعنى الباء ،فتقديره باملعرصات .وإنام
قيل للرياح معرصات ألهنا تستدر املطر.
 : ٣أهنا السحاب ،رواه الوالبي عن ابن عباس ،وبه قال أبو العالية والضحاك والربيع.

قال الفراء :السحابة املعرص التي تتحلب باملطر ،وملا جيتمع مثل اجلارية املعرص قد كادت حتيض وملا ِ
حت ْض.
وكذلك قال ابن قتيبة :شبهت السحاب بمعاصري اجلواري ،واملعرص اجلارية التي قد دنت من احليض.
جي رز ،فكذلك
وقال الزجاج :إنام قيل للسحاب معرصات كام قيل ج
أج َّز الزرع فهو َُم ج ٌّز أي صار إىل أن ر ج
السحاب إذا صار إىل أن يمطر فقد أعرص.

ﱷ املطر.

ﱸ منصبا؛ الرسيع االندفاع.
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ﱺﱻ ﱼﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ

اتہک مہ اس  ے حہعی یلاں اان ااح زب ۔ ااحےنھگ نااغت۔ ےب کش

ﲂ ﲃ ﲄ5ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ

ہلصیف اک د  ،ہرح اتق ے۔ سج د ،وصح وھپیلا ئا ے ا رھپ مت وف
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1
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ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

دح وف آؤےگ۔ ااح آامس ،وھکےل ئاںیئ ےگ رھپ ا دحااز

ی

ﲐﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

وہئاںیئ ےگ۔ ااحاہپڑ الچ ے ئاںیئ ےگ رھپ ا ارا

یک

7

دحااز

8

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜﲝ

رطح وہ ئاںیئ ےگ۔ ًانیقی منہج اھگت ںیم ے۔

9

So We may produce grain and vegetation by it; • And gardens interlaced. • The
Day of Decision is certainly an appointed time. • The Day when the bugle will be
blown, you will then come as groups. • And the heaven will be opened, it will
then become doors. • And the mountains will be moved, they will then become a
• ;mirage. • The Hell-Fire certainly lies in wait

10

قال مقاتل :أي مطرا كثريا منصبا يتبع بعضه بعضا ،وقال غري ه يقال ث املاء يث إذا انصب.
ﱺ ﱻ بذلك املاء.

ﱼ ﱽ وفيه قوالن :١ .أن احلب ما يأكله الناس والنبات ما تنبته األرض مما يأكل الناس واألنعام،

حب ،وكل ما أكلته املاشية من الكأل فهو نبات.
هذا قول اجلمهور .وقال الزجاج :كل ما حصد ر

 : ٢أن احلب اللؤلؤ والنبات العشب ،قال عكرمة :ما أنزل اهلل من السامء قطرا إال أنبت به يف البحر
لؤلؤا ،ويف األرض عشبا.
ﱿ بساتني.

ﲀ ملتفة؛ ملتفة َمتمعة.

قال أبو عبيدة :أي ملتفة من الشجر ليس بينها خالل ،الواحدة لفاء وجنات لف ومجع اجلمع ألفاف.
ﲃ ﲄ القضاء؛ يوم القضاء بني اخلالئق.

ﲆ ملا وعد اهلل من الثواب والعقاب

ﲍ زمرا؛ زمرا زمرا من كل مكان.

ﲑ ﲒ صارت ذات أبواب ،وطرق ،وفروج ،وما هلا اليوم من فروج.

ﲗ كالرساب ألهنا تصري هباء منبثا فرياها الناظر كالرساب بعد شدهتا وصالبتها.

ﲜ موضع املرصد و الرصد هو االرتقاب واالنتظار ،أي تنتظر الكفار ليدخلوها.
وقيل :معناه طريقا للمؤمنني يمرون عليه إىل اجلنة ،ألن الرصاط منصوب عىل جهنم.
قال املربد :مرصادا يرصدون به ،أي هو معدٌّ هلم يرصد هبا خزنتها الكفار.
5

ﰸﱖ

6

ﮌﯻ

ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢﲣﲤ ﲥ

اروشکں اک اکھٹان ے۔ سج ںیم ا تدںوں ڑپ حںی ےگ۔ سج ںیم ا

ﲦﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬﲭ

ڈنھٹی زیچ ےنی یک زیچ  ھک یھ ںیہ اپںیئ ےگ۔ اوا ے رگم اپین ااح

ﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴ

پیپ  ے۔ وج ربارب یک زسا  ے وطح رپ وہا۔ اس ےیل ہک ا باس یک

ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ

ادیم ںیہ ح ےتھ ےھ۔ ااحامہحی آوتی ں  و ےتالٹت  ےھ۔ ااح گرزیچ  و
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ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀﳁ
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ﳂﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

مہ ےن ھکل رک (اتک ںیم ) ظوفح رک ح اھ ے۔ رھپ مت وھکچ رھپ مہ
اہمتح ےیل گر ززاید ںیہ رکںی ےگعرگاذا ی  و۔

As a place of return for the rebellious ones; • Remaining in it for long periods. • They
will not taste any coolness nor any drink in it; • Except boiling water and pus; • As
appropriate retribution. • They were certainly not expecting any reckoning. • And
• ;they totally rejected Our signs. • And every thing, We have recorded it in writing
• So, taste; We will then only increase you in punishment.

وقال األزهري :املرصاد املكان الذي يرصد فيه الراصد العدو.
ﲞ للضا رلني؛ قال ابن عباس :للمرشكني.

ﲟ مرجعا.

ﲨ ال يذوقون برودة ختفف عنهم حر النار.
وقيل :ال يذوقون ماء باردا.

وقيل :الربد هنا النوم ،واألول أظهر.
ال يذوقون فيها أي يف جهنم أو يف األحقاب برد ًا روح ًا ينفس حر النار أو نوم ًا.
ﲩ ﲪ وال رشاب ًا يسكن عطشهم.

ﲭ املاء احلار.

ﲮ غسقت عينه ،ويغسق اجلرح :يسيل ،كأن الغساق والغسيق واحد؛ ما يسيل من جلودهم.

ﲱ وفقا؛ قال الفراء :وفقا ألعامهلم.

وقال غريه :جوزوا جزاء وفاقا ألعامهلم عىل مقدارها ،فال ذنب أعظم من الرشك وال عذاب أعظم

من النار.
ﲵ ﲶ ال خيافونه.

ﲷ اجلزاء.

ﲿ اإلحصاء بمعنى الكتابة.
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ﱁﱂﱃ ﱄﱅ ﱆﱇ

ًانیقی ویقتمں  ے ےیل اکاییب ے۔ نااغت ااح اوگنح۔ ااح ونوجا ،مہ رمع

ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ

وعحںیتںی۔ااحابلبلرھب ئامںی۔اسںیما  ہ ویےبوہد ناتااح ہ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ5ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

وھجٹںینسےگ۔ریت ح یکرطفےسدبہل ےوطحرپ دہہی ےوطحرپ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

یھ باس  ےوطحرپیھ ۔وجآامسونںااحزنیمااحان،زیچاںاکح ےوج

ﱠ ﱢ ﱣﱤﱥ ﱦ ﱧ
ﱡ
ﱟ

ان  ،ے دحای ،ںی ح نم لاعٰی ے ا اس ےس نات رکےن یک اطتق یھ

ﱬ
ﱫ
ﱨﱩ ﱪ

ںیہح ھںیکےگ۔سجد،حاحااحشرےتشفصنادنھرکڑھک وہںےگ

1

3

2

4

6

7

• ;There is certainly success for the ones conscious of Him; • Gardens and vineyards
And firm-breasted maidens of similar age; • And glasses, brimming. • They will
not hear any idle talk nor any lying in them; • As a reward from your Lord, as a
;sufficient bestowal. • Lord of the heavens and the earth and what is between them
the Most Compassionate One, they will not possess any authority to speak with
8

Him. • On the Day, the Spirit (ʿAlayhi al-salām) and angels will stand in rows,

ﱃ وفيه قوالن : ١ :متنزها ،قاله ابن عباس والضحاك،

 :٢فازوا بأن نجوا من النار باجلنة ومن العذاب بالرمحة ،قاله قتادة .قال ابن قتيبة :مفازا يف موضع فوز.
ﱅ قال ابن قتيبة :احلدائق بساتني نخل ،واحدها حديقة.
ﱈ نواهد؛ قال ابن عباس :الكواعب النواهد ،قال ابن فارس  :كعبت املرأة كعابة إذا نتأ ثدهيا.
ﱌ عن عكرمة :مألى متتابعة ،وعن ابن عباس :ممتلئا؛

فيه  ٣أقوال : ١ .أهنا املألى ،رواه أبو صالح عن ابن عباس ،وبه قال احلسن وقتادة وابن زيد،

 : ٢أهنا املتتابعة ،رواه َماهد عن ابن عباس ،وبه قال ابن جبري ،وعن َماهد كالقولني،
 : ٣أهنا الصافية ،قاله عكرمة.
ﱓ ال يكذب بعضهم بعضا.
ﱘ ﱙ جزاء كافيا ،أعطاين ما أحسبني ،أي كفاين؛ كافيا؛ الكثري ،وقيل الكايف.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ال يملكونه إال أن يأذن هلم.

فيه قوالن : ١ :ال يملكون الشفاعة إال بإذنه ،قاله ابن السائب،
 :٢ال يقدر اخللق أن يك رلموا الرب إال بإذنه ،قاله مقاتل.
ﱩ قيل هو جربيل ،وقيل ملك عظيم يكون هو وحده ص رفا واملالئكة ص رفا.
7
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ﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴ

وب ںیہ ںیک ےگ عرگ ای نج  و ح نم لاعٰی ائازت د ااح وج کیھٹ

ﱹ ﱻ ﱼﱽ
ﱺ
ﱵ2ﱶ ﱷ ﱸ

نات ےہک۔ ہی د  ،ق ے۔ رھپ وج اچے اےنپ ح  ے اپس اکھٹان انب

ﱾﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ےل۔ ًانیقی مہ ےن ںیہمت ریبی اذا ےسڈحاای۔

1

3

4

they will not speak except the one who speaks befittingly and whom the Most
Compassionate One grants permission to. • This is the True Day, whoever wishes
We certainly warned you of an

• then let him take a place of return by his Lord.
;imminent punishment

وقيل يعني أرواح بني آدم فهو اسم جنس.
فيه  ٧أقوال : ١ ،أنه جند من جند اهلل تعاىل وليسوا بمالئكة ،رواه ابن عباس مرفوعا.
وقال َماهد :هم خلق عىل صورة بني آدم يأكلون ويرشبون.
 : ٢أنه ملك أعظم من السموات واجلبال واملالئكة ،قاله ابن مسعود ومقاتل بن سليامن.
وروى عطاء عن ابن عباس قال :الروح ملك ما خلق اهلل أعظم منه ،فإذا كان يوم القيامة قام هو
وحده ص رف ا ،وقامت املالئكة كلهم صفا واحدا ،فيكون عظم خلقه مثل صفوفهم.
 :٣أهنا أرواح الناس تقوم مع املالئكة فيام بني النفختني قبل أن تر رد اىل األجسام ،رواه عطية عن ابن عباس.
 : ٤أنه جربيل عليه السالم ،قاله الشعبي وسعيد بن جبري والضحاك.
 : ٥أهنم بنو آدم ،قاله احلسن وقتادة.
 : ٦أنه القرآن ،قاله زيد بن أسلم.
 : ٧أهنم أرشف املالئكة ،قاله مقاتل بن حيان.
قال ابن عباس :الروح أرواح الناس فيام بني النفختني.
وقال يف رواية :الروح ملك ما خلق اهلل ملكا أعظم منه.
ﱫ قال الشعبي :مها سامط ان ،سامط من الروح وسامط من املالئكة ،فعىل هذا يكون املعنى يوم
يقوم الروح ص رفا واملالئكة ص رفا .وقال ابن قتيبة :معنى قوله تعاىل ص رفا صفوفا.
ﱵ حقا يف الدنيا وعمل به.
وهو الشها دة بالتوحيد عند أكثر املفرسين.
وقال َماهد :قال حقا يف ا لدنيا وعمل به.
وقال يف الدنيا صوابا وهو الشهادة بالتوحيد.
ﱸ ﱹ الكائن الواقع بال شك
ﲀ مرجعا اليه بطاعته.
8
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ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

سج د ،ااسن ،دےھکی ا ا اج ل وج اس  ے وھن ںں ےن آےگ ےج ااح

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ

اکشر ےہک ا ہک ا اک ہک ںیم یٹ وہات۔

2

1

3

on the Day, the person will look at what his hands sent forward and the disbeliever
• ’!will say, ‘Oh I wish I was dust

ﮌÎ
&%$
ﲒ ﲓﲔ

ان  ،شروتشں یک مسق وجیتخس ےس ئا ،یلاےنلااےل ںی۔
14

• ;By the angels who forcefully tear out

ﲈ املرء هنا عموم يف املؤمن والكافر.
وقيل هو املؤمن وقيل هو الكافر والعموم أحسن ،ألن كل أحد يرى ما عمل لقوله تعاىل ( جف جم ْن
َّي ْع جم ْل ِمثْ جق جال جذ َّرةٍ) اآلية [الزلزلة.]٧:
ﲉ ﲊ ﲋ يرى عمله مثبتا يف صحيفته خريا كان أو رشا.
ﲏ ﲐ يف الدنيا فلم أخلق ،أو تراب ًا اليوم فلم أبعث ،أو أرد تراب ًا كاحليوان يرد تراب ًا بعد القصاص.
ﲒ اختلف يف معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات واملد ربرات ،فقيل إهنا
املالئكة ،وقيل النجوم.
سامهم نازعات ألهنم ينزعون نفوس بني آدم من أجسادها.
فعىل القول بأهنا املالئكة ر
وعىل القول بأهنا النجوم سامها نازع ات ألهنا تنزع من املرشق إىل املغرب.
وقيل أهنا النفوس ،تنزع من معنى النزع باملوت.
فيه  ٧أقوال : ١ ،أهنا املالئكة تنزع أرواح الكفار ،قاله عيل وابن مسعود ،وروى عطية عن ابن
عباس قال :هي املالئكة تنزع نفوس بني آدم ،وبه قال مرسوق.
 : ٢أنه املوت ،ينزع النفوس ،قاله َماهد.
 : ٣أهنا النفس حني تنزع ،قاله السدي.
 : ٤أهنا النجوم ،تنزع من أفق اىل أفق تطلع ثم تغيب ،قاله احلسن وقتادة وأبو عبيدة واألخفش
وابن كيسان.
 : ٥أهنا القيس تنزع بالسهم ،قاله عطاء وعكرمة.
 : ٦أهنا الوحوش تنزع وتنفر ،حكاه املاوردي.
9
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ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ
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ااح ان ،شروتشں یک مسق وج وہستل ےس ئا ،یلاےنل ااےل ںی۔ ااح ا،
شروتشں یک مسق وجریت رکآےن ااےل ںی۔

13

• ;By the angels who gently draw out; • By the angels who move glidingly

 : ٧أهنا الرماة ،حكاه الثعلبي.
املالئكة ،تنزع أرواح الكفار.
ﲓ إن قلنا النازعات املالئكة ففي معنى غرقا وجهان :١ ،أهنا من الغرق ،أي تغرق الكفار يف جهنم.
: ٢أنه من اإلغراق يف األمر ،بمعنى املبالغة فيه ،أي تبالغ يف نزعها فتقطع الفلك كله.
وإن قلنا إهنا النفوس ،فهو أيضا من اإلغراق أي تغرق يف اخلروج من اجلسد.
تغيب؛ اسم أقيم مقام اإلغراق ،قال ابن قتيبة :واملعنى والنازعات إغراقا كام يغرق النازع يف
القوس يعني أنه يبلغ به غاية املدر .
ﲕ النجوم؛ املالئكة ،ألهنم ينشطوهنا أي خيرجوهنا ،فهو من قولك :نشطت الدلو من البئر
إذا أخرجتها ،أو النجوم ،ألهن ا تنش من برج إىل برج.

وقيل من النفوس تن ش بعد املوت من األجساد.
فيه  ٥أقوال :١ ،أهنا املالئكة،
 : ٢أهنا أنفس املؤمنني تنش عند املوت للخروج ،وهذا مروي عن ابن عباس أيضا ،وبيانه أن
املؤمن يرى منزله من اجلنة قبل املوت فتنش نفسه لذلك،
 : ٣أن الناشطات املوت ين ش نفس اإلنسان ،قاله َماهد،
 : ٤النجوم تنش من أفق اىل أفق أي تذهب ،قاله قتادة وأبو عبيدة واألخفش ،ويقال لبقر الوحش
نواش ألهنا تذهب من موضع إىل موضع ،قال أبو عبيدة :واهلموم تنش بصاحبها،
 :٥أهنا النفس حني تنش باملوت ،قاله السدي؛ تنش أرواح الكفار.
ﲘ النجوم؛ املالئكة ألهنم يسبحون يف سريهم ،أي يرسعون فيسبقون فيدبرون أمور
العباد ،والرياح واملطر وغري ذلك حسبام يأمرهم اهلل ،أو النجوم ألهنا تسبح يف الفلك ومنه ( ُك ٌّل ِيف
جف جل ٍ
ك جي ْس جب ُحو جن) [يس .]٤٠:وقيل اخليل أو السفن.
فيه  ٦أقوال : ١ ،أهنا املالئكة تسبح بأرواح املؤمنني ،قاله عيل ريض اهلل عنه .قال ابن السائب:
يس رلوهنا ر
سال رقيقا ثم
يقبضون أرواح املؤمنني كالذي يسبح يف املاء فأحيانا ينغمس وأحيانا يرتفع ُ
يدعوهنا حتى تسرتيح.

 : ٢أهنم املالئكة ينزلون من السامء مرسعني كام يقال للفرس اجلواد سابح إذا أرسع يف جريه ،قاله
َماهد وأبو صالح والفراء.
10
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ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

رھپ ان ،شروتشں یک مسق وج داڑ رک آےن ااےل ںی۔ رھپ ان ،شروتشں یک

ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

مسق وج اومح یک دتریب رکےن ااےل ںی۔سج د ،ززلہل اایل ززلہل ےل

3

2

4

آ ےیگ۔ سج  ے ےھچیپ آ ے یگ ےھچیپ آےن اایل۔
Then, by the angels who swiftly exceed; • Then, by the angels who manage the
5

• matter; • On the Day, the quaking will quake. • The following will follow it.

 : ٣أنه املوت يسبح يف نفوس بني آدم ،روي عن َماهد أيضا.
 : ٤أهنا السفن تسبح يف املاء ،قاله عطاء.
 : ٥أهنا النجوم والشمس والقمر كل يف فلك يسبحون ،قاله قتادة وأبو عبيدة.
 :٦أهنا اخليل ،حكاه املاوردي.
تسبح بأرواح املؤمنني ،أي تس رل ها ر
سال رقيقا ،ثم يدعوهنا حتى تسرتيح.
ﲙ سري السفن يف البحر.
ﲛ املالئكة؛ فتسبق يف جرهيا فتدبر أمرا من علم احلساب ،وقيل اخليل أو السفن.
فيه  ٥أقوال :١ ،أهنا املالئكة،

 :٢أهنا أنفس املؤمنني تسبق املالئكة شوقا اىل لقاء اهلل فيقبضوهنا وقد عاينت الرسور ،قاله ابن مسعود،
 : ٣أنه املوت يسبق اىل النفوس ،روي عن َماهد أيضا،
 :٤أهنا اخليل ،قاله عطاء،
 : ٥أهنا النجوم يسبق بعضها بعضا يف السري ،قاله قتادة.
وهي السابقات تسبق بأرواحهم إىل اجلنة.
ﲞ املالئكة؛ قال ابن عباس :هي املالئكة ،قال عطاء :وكلت بأمور عرفهم اهلل العمل هبا؛

جربيل موكل بالرياح واجلنود ،وميكائيل موكل بالقطر والنبات ،وملك املوت يقبض األرواح،

وإرسافيل يتنزل باألمر العظيم.
ف ْاأل ج ْر ُض
ﲣ الزلزلة أو النفخة األوىل؛ وقيل املوت ،وقيل األرض ،من قوله (ت ْجر ُج ُ
جو ِْ
اجل ُ
بال) [املزمل.]١٤:
وهي النفخة األوىل التي يموت منها مجيع اخلالئق؛ صيحة عظيمة فيها تردد واضطراب كالرعد إذا
متحض وترجف بمعنى تتحرك حركة شديدة.
ﲦ النفخة الثانية؛ ألهنا تتبعها ولذلك سامها رادفة من قولك :ردفت اليشء إذا تبعته ،ويف
احلديث أن بينهام أربعني عاما.
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ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭﲮ

د اس د ،دڑھک حے وہں ےگ۔ ان ،یک رظنںی یکھ وہی وہں یگ۔

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ3ﲴ ﲵ ﲶ

ا ےتہک ںی ہک ایک مہ یلہ احتل ںیم ولئا ے ئاںیئ ےگ ؟ ایک  ب ہک مہ

ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ

وھکیلھک ڈہایں وہ ئاںیئ ےگ ؟ اںوہں ےن  اہ ہک  ب ںوہی ولان راسح اا ا

ﳀﳁﳂ ﳃﳄ

ے۔ ا ایق تم ںوفرف اکی ی ڈاٹن وہیگ۔

1

4

2

5

Hearts will be throbbing on that Day. • Their eyes will be cast down. • They will
be saying, ‘Will we most certainly be returned to our former state? • What! When
we become rotten bones!’ • They will say, ‘This is then a losing return.’ • Then it
6

• will only be a single rebuke.

وقيل القيامة ،وقيل السامء ألهنا تنشق يومئذ.
ﲪ خائفة مضطربة؛ شديدة اإلضطراب ملا عاينت من أهوال القيامة.
ر
ويدل
ﲭ ذليلة خاضعة؛ ذليلة ملعاينة النار ،قال عطاء :وهذه أبصار من مل يمت عىل اإلسالم
منكري البعث.
عىل هذا أنه ذكر
ْ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ إىل أمرنا األول ،إىل احلياة؛ أرض الدنيا.
احلالة األوىل يقال رجع فالن يف حافرته إذا رجع إىل حالته األوىل.
فاملعنى ِ
أء نرا ملردودون إىل احلياة بعد املوت.
واآلخر أن احلافرة األرض بمعنى حمفورة فاملعنى أءنا ملردودون إىل وجه األرض بعد الدفن يف القبور.
والثالث أن احلافرة النار.
ويف معنى الكالم  ٣أقوال : ١ ،أن احلافرة احلياة بعد املوت،
 : ٢أهنا األرض التي حتفر فيها قبورهم فسميت حافرة واملعنى حمفورة،
 : ٣أن احلافرة النار ،قاله ابن زيد.
املعنى :أنرجع أحياء؛ عاد عىل حافرته أي حالته األوىل وهو احلياة.
ﲸ يقال :الناخرة والنخرة سواء ،مثل ا لطامع والطمع ،والباخل والبخل.
وقال بعضهم :النخرة البالية ،والناخرة :العظم املجوف الذي متر فيه الريح فينخر.
وقال الزجاج :يقال نخر العظم ينخر فهو نخر مثل عفن اليشء يعفن فهو عفن ،وناخرة عىل معنى
عظاما فارغة جييىء فيها من هبوب الريح كالنخري ،قال املفرسون :وا ملراد أهنم أنكروا البعث.
ﲼ ﲽ ﲾ إن رددنا بعد املوت لنحرسن بام يصيبنا مما يعدنا به حممد صىل اهلل عليه وسلم،
فأعلمهم اهلل بسهولة البعث عليه.
ﳂ صيحة؛ فيحة بمعنى نفخة يف الصور ،والزجرة الصيحة بشدة وانتهار؛ صيحة يف الصور
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ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌﳍ

ہکاکیدما بدیما،ںیماح روہئاںیئےگ۔ایکاہمتح اپسومٰی

ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﱁ

(ہیلع امالسم ) اک ہصق اچنہپ ؟  ب ہک ان  ،ے ح ےن ان  ،و دقمس اادٔی

ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ

وطیںیمآاازدی۔ہکئاؤشروع ،ےاپس اسےیلہکاسےناریشیک

ﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑ ﱒﱓ

ے۔ ااحوہکہکایک ےھجح تبےہکںواپکفاف نئا ے ؟ااحںیم ےھج

ﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛ

حاہتس د اھؤں ریت ح یک رطف ہک  ےھج ڈح دیپا وہ۔ ںوومٰی (ہیلع

ﱜﱝﱞﱟﱠ

امالسم )ےنشروع ،واڑازجعم د اھای۔رھپاسےنےتالٹایااحانشرناینیک۔رھپ

1

3

2

4

5

6

ا ھٹیپریرکگاھا۔ رھپاسےنولوگں وااھٹکایک رھپراکحا۔
They will then be on the surface of the earth. • Has the story of Mūsā (ʿAlayhi alsalām) come to you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam)? • When his (ʿAlayhi alsalām’s) Lord called out to him in the sanctified valley of Ṭuwā; • ‘Go to Firʿawn, he
• ?has certainly transgressed; • Then ask, “Do you desire that you become pure
And that I guide you to your Lord so you fear?” ’ • He (ʿAlayhi al-salām) then
showed him the big sign; • He then rejected and disobeyed. • He then turned back,
• running; • He then gathered then he called out.

يسمعوهنا من إرسافيل وهم يف األرض فيخرجون.
ﳇ وجه األرض كان فيها احليوان  ،نومهم وسهرهم؛ أرض اآلخرة.

وفيها  ٤أقوال :١ ،أن الساهرة وجه األرض ،قاله ابن عباس وَماهد وعكرمة والضحاك واللغويون.
قال الفراء :كأهنا سميت هبذا االسم ألن فيها نوم احليوان وسهرهم،
 : ٢أنه جبل عند بيت املقدس ،قاله وهب بن منبه،
 :٣أهنا جهنرم ،قاله قتادة،
 : ٤أهنا أرض الشام ،قاله سفيان.
ﱌ أن تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل ،وقال بعضهم :تزكى تسلم ،وقيل تقول ال
إله إال اهلل ،واألول أعم؛ وقرأ ابن كثري ونافع رتز كى بتشديد الزاي ،أي ت رط رهر من الرشك.
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ أدعوك إىل توحيده وعبادته فتخشى عذابه.
ﱔ ﱕ عصاه ويده.
ﱛ ﱜ أعرض عن اإليامن يعمل بالفساد يف األرض.
ﱞ فجمع قومه وجنوده.
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ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ

ااح  اہ ہک ںیم ی اہمتحا ح ِ اٰیلع وہں۔ رھپ اہلل ےن اس  و آرخت ااحدني ا

ﱨ ﱩﱪﱫ

 ے اذا ںیم  ڑک ای۔

1

2

He then said, ‘I am your Lord, the Most Exalted.’ • So, Allāh seized him with a
3

• punishment of the Hereafter and the world.

ﱢ ﱣ ﱤ ال ر ب فوقي ،وقيل أراد أن األصنام أرباب وأنا رهبا وربكم ،وقيل أراد أنا رب
السادة والقادة.

ﱨ له معنيان :العقوبة ،واملعرة.
تُّض ،وال بد أن رضرها يف القلب كُّضر
ﱩ ﱪ فام ينبغي أن يعلم ،أن الذنوب واملعايص ر

رش وداء إال سببه
السموم يف األبدان عىل اختالف درجاهتا يف الُّضر ،وهل يف الدنيا واآلخرة ر
الذنوب واملعايص ،فام الذي أخرج األبوين من اجلنة ،دار اللذة والنعيم والبهجة والرسور إىل دار

اآلالم واألحزان واملصائب؟
وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السامء وطرده ولعنه ،ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته
أقبح صورة وأشنعها ،وباطنه أقبح من صورته وأشنع ،وبدل بالقرب بعدا ،وبالرمحة لعنة ،وباجلامل
قبحا ،وباجلنة نارا تلظى ،وباإليامن كفرا ،وبمواالة الويل احلميد أعظم عداوة ومشاقة ،وبزجل
التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والرشك والكذب والزور والفحش ،وبلباس اإليامن
لباس الكفر والفسوق والعصيان ،فهان عىل اهلل غاية اهلوان ،وسق من عينه غاية السقوط ،وحل
عليه غضب الرب تعاىل فأهواه ،ومقته أكرب املقت فأرداه ،فصار قوادا لكل فاسق وَمرم ،ريض
لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة ،فعياذا بك اللهم من خمالفة أمرك وارتكاب هنيك.
وما الذي أغرق أهل األرض ك رلهم حتى عال املاء فوق رأس اجلبال؟ وما الذي س رل الريح العقيم
مر عليه من
عىل قوم عاد حتى ألقتهم موتى عىل وجه األرض كأهنم أعجاز نخل خاوية ،ودمرت ما ر
ديارهم وحروثهم وزروعهم ودواهبم ،حتى صاروا عربة لألمم إىل يوم القيامة؟

وما الذي أرسل عىل قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوهبم يف أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟
وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت املالئكة نبيح كالهبم ،ثم قلبها عليهم ،فجعل عاليها
سافلها ،فأهلكهم مجيعا ،ثم أتبعهم حجارة من السامء أمطرها عليهم ،فجمع عليهم من العقوبة ما
مل جيمعه عىل أمة غريهم ،وإلخواهنم أمثاهلا ،وما هي من الظاملني ببعيد؟
وما الذي أرسل عىل قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل ،فلام صار فوق رءوسهم أمطر عليهم نارا تل رظى؟
وما الذي أغرق فرعون وقومه يف البحر ،ثم نقلت أرواحهم إىل جهنم ،فاألجساد للغرق،
واألرواح للحرق؟
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ًانیقی اس ںیم ا ہتب تربت ے اس صخ  ےےیل وج ڈح ۔

• In this is most certainly instructive guidance for one who fears.

وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟
وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ،ودمرها تدمريا؟
وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى مخدوا عن آخرهم؟
وما الذي بعث عىل بني إرسائيل قوما أويل بأس شديد فجاسوا خالل الديار ،وقتلوا الرجال،
وسبوا الذرية والنساء ،وأحرقوا الديار ،وهنبوا األموال ،ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما
قدروا عليه وتربوا ما علوا تتبريا؟
وما الذي سل عليهم أنواع العقوبات ،مرة بالقتل والسبي وخراب البالد ،ومرة بجور امللوك،
هشم إِ ٰىل جي ْو ِم
ومرة بمسخهم قردة وخنازير ،وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعاىل ( :جليجبْ جعثج َّن جع جليْ ْ
ا ْل ِقيجا جم ِة جم ْن َّي ُس ْو ُم ُه ْم ُس ْو جء ا ْل جع جذ ِ
اب) [األعراف.]١٦٧ :
قال اإلمام أمحد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمر وحدثني عبد الرمحن بن جبري بن
نفري عن أبيه قال :ملا فتحت قربص فرق بني أهلها ،فبكى بعضهم إىل بعض ،فرأيت أبا الدرداء
جالسا وحده يبكي ،فقلت :يا أبا الدرداء ما يب كيك يف يوم أعز اهلل فيه اإلسالم وأهله ،فقال :وحيك
يا جبري ،ما أهون اخللق عىل اهلل عز وجل إذا أضاعوا أمره ،بينام هي أمة قاهرة ظاهرة هلم امللك،
تركوا أمر اهلل فصاروا إىل ما ترى.
فيه  ٤أقوال :١ ،أن األوىل قوله ( جما جعلِ ْم ُت جلك ُْم ِّم ْن إِ ٰل ٍه جغ ْ ِري ْي) [القصص ،]٣٨:واآلخرة قوله ( جأنجا جر ربك ُُم
ْاألج ْع ٰىل) [النازعات ،]٢٤:قاله ابن عباس وعكرمة والشعبي ومقاتل والفراء ،ورواه ابن أيب نجيح عن َماهد.
قال ابن عباس :وكان بينهام أربعون سنة.
قال السدي :فبقي بعد اآلخرة ثالثني سنة.
قال الفراء :فاملعنى أخذه اهلل أخذا نكاال لآلخرة واألوىل،
 : ٢املعنى جعله اهلل نكال الدنيا واآلخرة ،أغرقه يف الدنيا وعذبه يف اآلخرة ،قاله احلسن وقتادة.
وقال الربيع بن أنس :ر
عذبه اهلل يف أول النهار بالغرق ويف آخرة بالنار،
 :٣أن األوىل تكذيبه وعصيانه واآلخرة قوله ( جأ نجا جر رب ُك ُم ْاألج ْع ٰىل) [النازعات ،] ٢٤:قاله أبو رزين،
 : ٤أهنا اول أعامله وآخرها ،رواه منصور عن َماهد.
قال الزجاج :النكال منصوب مصدر مؤكد ألن معنى أخذه اهلل نكل اهلل به نكال اآلخرة واألوىل،
ر
ويعذبه يف اآلخرة.
فأغرقه يف الدنيا
ﱯ ﱰ ﱱ لعظة ملن خيشى اهلل.

عن مرسوق ،قال :كفى باملرء علام أن خيشى اهلل.
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ﱷﱹ ﱺﱻ
ﱸ
ﱳ ﱴﱵﱶ

ایک اہمتحا دیپا رکان  لکش ے ای آامس ،اک وج اہلل ےن انبای ؟ سج یک تھچ  و

ﱼ ﱽﱾﱿﲀ ﲁ

اس ےن دنلب ایک رھپ اس  و کیھٹ انبای۔ ااح اس یک حات  و اتحکی انبای ااح

ﲂ ﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈ

اس یک دوھپ  و یلا ا۔ ااح اس  ے دعب زنیم ئاھچی۔ اس ںیم ےس اس

ﲉ ﲊ ﲋ7ﲌ8ﲍ ﲎ

اک اپین ااح اس یک رچاا (ینعی اچح  )  و یلا ا۔ ااح اہپڑاں  و اڑ دای۔

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ

اہمت ح دئ ہ  ےےیل ااح پواپؤں  ےےیل۔

1

2

3

4

6

5

9

Are you more difficult to create or the heaven? He built it! • He raised its height,
He then made it in due proportion. • And He darkened its night and He brought
out its mid-morning. • And the ground, He laid it out after this. • He brought out
its water and its pasture from it. • And the mountains, He fixed them firmly; • As a
temporary benefit for you and for your livestock. • 10

ﱹ رفعها وكل يشء ارتفع فوق يشء فهو بناء.
ﱻ ﱼ بناها بغري عمد؛ رفع ارتفاعها وعلوها يف اهلواء.

ﱽ بال شقوق وال فطور وال تفاوت يرتفع فيه بعضها عىل بعض.
ﱿ ﲀ أظلم؛ أظلمه فجعله مظلام ،قال الزجاج :يقال غطش الليل وأغطش وغبش وأغبش
وغسق وأغسق وغيش وأغشى كله بمعنى أظلم.
إنام أضافه إليها ألنه أول ما يظهر عند غروب الشمس إنام يظهر من أفق السامء من موضع الغروب.
ﲁ ﲂ ضوءها؛ أبرز هنارها واملعنى أظهر نورها بالشمس وإنام أضاف النور والظلمة اىل
السامء ألهنام عنها يصدران.
الش ْم ِ
(و َّ
وضوئها فال
اها) [الشمس ]١:أي ج
س جو ُض جح ج
فاملراد به ضوء الشمس بدليل قوله تعاىل :ج
إشكال يف إضافته إليها.
ﲇ ود حوها أن أخرج منها املاء واملرعى ،وخلق اجلبال واجلامل واآلكام ،وما بينهام ،يف يومني
آخرين فذلك قوله دحاها؛ بسطها.
ﲉ ﲊ ﲋ فجر العيون منها.
ﲌ وهو ما يأكله الناس واألنعام.
ﲏ ثبتها؛ قال الزجاج :أي أثبتها.
ﲑ ﲒ ينفعكم ويقيكم احلر والربد وهي اخلانات؛
لإلمتاع ألن معنى أخرج منها ماءها ومرعاها أمتع بذلك.
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ﲕﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ

رھپ  ب ب ےس اڑی تبیصم آئا ے یگ۔ سج د ،ااسن ،اےنپ ےیک  و

ﲜ2ﲝ ﲞ3ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

اید رک ا۔ ااح منہج وھک دی ئا ے یگ اس  صخ  ے ےیل وج دےھکی۔

ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ4ﲨ ﲩ ﲪ

رھپ سج ےن اریش یک ااح دوینی زدنیگ  و رتحیج دی ںو منہج ی اس اک

ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ

اکھٹان ے۔ ااح وج ڈحا اےنپح  ے اسےنم ڑھکا وہےنےس

1

ﲲﲳﲴﲵﲶ
Then, when the biggest calamity will come; • On the Day, the human being will
remember what he strived for. • And the Blazing-Fire will be fully uncovered for
the one who will see. • Then, as for the one who transgressed; • And gave
• preference to the worldly life; • The Blazing-Fire, it is certainly then the abode.
5

And as for the one who feared standing in front of his Lord

وقال ابن قتيبة :متاعا لكم أي منفعة لكم.
تطم كل يشء؛ القيامة؛ احلادثة التي تطم عىل ما سواها أي تعلو فوقه.
ﲗ ر
ﲜ أوالد آدم.
ﲝ ﲞ ما عمل من خري ورش.
ﲧ عىص.
ﲳ ﲴ عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه ،عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :أخوف ما أخاف
عيل أمتي اتباع اهلوى ،وطول األمل ،فأما اتباع اهلوى فيصد عن احلق ،وأما طول األمل فينيس اآلخرة.

ثم اعلم أن خمالفة النفس رأس العبادة .وقد سئل املشايخ عن اإلسالم ،قالوا :ذبح النفس بسيوف
املخالفة .واعلم أن من نجمت طوارق نفسه أفلت شوارق أنسه.
وقال ذو النون املرصي :مفتاح العبادة الفكرة ،وعالمة اإلصابة خمالفة النفس واهلوى ،وخمالفتهام
ترك شهواهتام.
وقال ابن عطاء :النفس َمبولة عىل سوء األدب ،والعبد مأمور بمالزمة األدب ،فالنفس جتري بطبعها يف
ميدان املخالفة ،والعبد يردها بجهده عن سوء املطالبة ،فمن أطلق عناهنا فهو رشيكها معها يف فسادها.
عن اجلنيد يقول :النفس األمارة بالسوء هي الداعية إىل املهالك ،املعينة لألعداء ،املتبعة للهوى،
املتهمة بأصناف األسواء.
جير ها إىل
وقال أبو حفص :من مل يترهم نفسه عىل دوام األوقات ،ومل خيالفها يف مجيع األحوال ،ومل ر
مكروهها يف سائر أيامه كان مغرور ًا ،ومن نظر إليها باستحسان يشء منها فقد أهلكها.
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ﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼ ﲽ

ااح اس ےن اےنپ سفن  و وخااشہت ےس حااک ںو ًانیقی تنج ی اس اک

ﲾﲿﳀ

اکھٹان ے۔

321

• and prevented the soul from desire; • Paradise, it is certainly then the abode.

وكيف يصح لعاقل الرضا عن نفسه ،والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب
بن إسحق بن إبراهيم اخلليل ،يقول( :وما ُأبرئ جن ْف ِيس إِ َّن ال َّن ْفس جألجمارة بِالس ِ
وء) [يوسف]٥٣:
ج ج ج ِّ ُ
ج
ر
َّ ج
ْ

عن شداد بن أوس أنه كا ن إذا دخل الفراش يتقلب عىل فراشه ،ال يأتيه النوم ،فيقول :اللهم إن
النار أذهبت مني النوم ،فيقوم ،فيصيل حتى يصبح.
قال مطرف بن عبد اهلل :لقد كاد خوف النار حيول بيني وبني أن أسأل اهلل اجلنة.

ﲸ النفوس ثالثة :نفس ساموية علوية ،فمحبتها منرصفة إىل املعارف واكتساب الفضائل
والكامالت املمكنة لإلنسان واجتناب الرذائل ،وهي مشغوفة ب ام يقرهبا من الرفيق األعىل وذلك

قوهتا وغذاؤها ودواؤها فاشتغاهلا بغريه هو داؤها.
ونفس سبعية غضبية ،فمحبتها منرصفة إىل القهر والبغي والعلو يف األرض والتكرب والرئاسة عىل
الناس بالباطل فلذهتا يف ذلك وشغفها به.
ونفس حيوانية شهوانية ،فمحبتها منرصفة إىل املأكل وا ملرشب واملنكح وربام مجعت األمرين
فانرصفت حمبتها إىل العلو يف األرض والفساد ،كام قال اهلل تعاىل( :إِ َّن فِ ْر جع ْو جن جعال ِيف األج ْر ِ
ض
ف جط ائِ جف ًة ِمن ُْه ْم ُي جذ ِّب ُح جأ ْبنجا جء ُه ْم جو جي ْست ْجحيِي نِ جسا جء ُه ْم إِ َّن ُه كجا جن ِم جن
جو جج جع جل جأ ْه جل جها ِشيجع ًا جي ْست ْجض ِع ُ
املُْ ْف ِس ِدي جن) [القصص]٤ :
ِ
ِ
ون ُع ُل رو ًا ِيف األج ْر ِ
جج جع ُل جها ل ِ َّل ِذي جن ال ُي ِريدُ ج
ض جوال جف جساد ًا
وقال يف آخر السورة( :ت ْل جك الدَّ ُار اآلخ جر ُة ن ْ
ني) [القصص]٨٣ :
جوا ْل جع اقِبج ُة ل ِ ْل ُمت َِّق ج
واحلب يف هذا العامل دائر بني هذه النفوس الثالثة .فأي نفس منها صادفت ما يالئم طبعها
استحسنته ومالت إليه ومل تصغ فيه لعاذل ومل تأخذها فيه لومة الئم ،وكل قسم من هذه األقسام
يرون أن ما هم فيه أوىل باإليثار وأن االشتغال بغريه واإلقبال عىل سواه غبن وفوات حظ.
فالنفس الساموية بينها وبني املالئكة والرفيق األعىل مناسبة طبعية هبا مالت إىل أوصافهم
وأخالقهم وأعامهلم.
ﲺ عام هتوى من املحارم قال مقاتل هو الرجل هيم باملعصية فيذكر مقامه للحساب فيرتكها.
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ وقد اتفق السالكون إىل اهلل عىل اختالف طرقهم ،وتباين سلوكهم عىل أن
الرب ،وأنه ال يدخ ل عليه سبحانه وال يوصل إليه إال
النفس قاطعة بني القلب وبني الوصول إىل
ر
بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر هبا.
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فإن الناس عىل قسمني :قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا هلا حتت أوامرها.
وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها ،فصارت طوعا هلم منقادة ألوامرهم.
قال بعض العارفني :انتهى سفر الطالبني إىل الظفر بأنفسهم .فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح ،ومن
ظفرت به نفسه خرس وهلك.
ِ
قال تعاىل ) :جف جأ َّما جم ْن جط جغى جوآ جث جر احليا جة الدر ْنيجا جف َّ
اف جم جقا جم جر ِّب ِه جو جهن جى
يم ِه جى املْج ْأ جوى جوأ َّما جم ْن جخ ج
إن اجلح ج
النَّ ْف جس جع ِن ْاهل ج جوى جفإِ رن اجلجنَّ جة ِه جى املج ْأ جوى( [النازعات .] ٤١-٣٧:فالنفس تدعو إىل الطغيان وإيثار
احلياة الدنيا ،والرب يدعو عبده إىل خوفه وهنى النفس عن اهلوى .والقلب بني الداعيني ،يميل إىل
هذا الداعى مرة وإىل هذا مرة ،وهذا موضع املحنة واالبتالء.
وقد وصف سبحانه النفس ىف القرآن بثالث صفات :املطمئنة ،واألمارة بالسوء ،واللوامة.
فاختلف الناس :هل النفس واحدة ،وهذه أوصاف هلا؟ أم للعبد ثالث أنفس :نفس مطمئنة،
ونفس لوامة ،ونفس أمارة؟
فاألول قول الفقهاء واملتكلمني ومجهور املفرسين وقول حمققى الصوفية .والثانى قول كثري من أهل
التصوف.
والتحقيق أنه ال نزاع بني الفريقني ،فإهنا واحدة باعتبار ذاهتا ،وثالث باعتبار صفاهتا .فإذا اعتربت
بنفسها فهى واحدة ،وإن اعتربت مع كل صفة دون األخرى فهى متعددة ،وما أظنهم يقولون إن
لكل أحد ثالث أنفس قائمة بذاهتا مساوية لألخرى ىف احلد واحلقيقة ،وأنه إذا قبض العبد قبضت
له ثالث أنفس ،كل واحدة مستقلة بنفسها .وحيث ذكر سبحانه النفس ،وأضافها إىل صاحبها،
فإنام ذكرها بلفظ اإلفراد ،وهكذا ىف سائراألحاديث ،ومل جيئ ىف موضع واحد نفوسك ونفوسه وال
وس ُز ِّو جج ْت) [التكوير:
(وإ جذا النر ُف ُ
أنفسك وأنفسه ،وإنام جاءت َمموعة عند إرادة العموم ،كقوله :ج
ِ
 ]٧أو عند إضافتها إىل اجلمع ،كقوله صىل اهلل عليه وسلم :إن جرام جأ ْن ُف ُس نجا بِيجد اهللِ .ولو كانت ىف
اإلنسان ثالث أنفس جلاءت َمموعة إذا أضيفت إليه ولو ىف موضع واحد.

فالنفس إذا سكنت إىل اهلل ،واطمأنت بذكره ،وأنابت إليه ،واشتاقت إىل لقائه ،وأنست بقربه ،فهى مطمئنة،
وهى التى يقال هلا عند الوفاة( .يا جأيتُها النَّ ْفس ا ُمل ْط ِمئنَّ ُة ار ِج ِعى جإىل رب ِك ر ِ
اض جي ًة جم ْر ِض َّي جة) [الفجر.]٢٨-٢٧ :
ُ
ج َّ ج
ج ِّ ج
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال ابن عباس ( :جيا جأ َّيتُ جها النَّ ْف ُس املُ ْطمئنَّ ُة ْارجعى جإىل جر ِّبك جر اضيج ًة جم ْرضيَّ جة) يقول :املصدقة ،وقال
قتادة :هو املؤمن ،اطمأنت نفسه إىل ما وعد اهلل.
وقال احلسن :املطمئنة بام قال اهلل واملصدقة بام قال.
وقال َماهد :هى املنيبة املخبتة التى أيقنت أن اهلل رهبا ،ورضبت جأشا ألمره وطاعته ،وأيقنت بلقائه.
وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهلل روحه يقول :أن يف الدنيا جنة من مل يدخلها ال يدخل جنة اآلخرة.
وقال يل مرة :ما يصنع أعدائي يب؟ أنا جنتي وبستاين يف صدري ،إن رحت فهي معي ال تفارقني ،إن
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ا آپےسایق تم ےقلعتاوا رکت ںیہک باےساا عوہانے ؟

They ask you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) regarding the Hour, ‘When is its
• ’?occurrence

حبيس خلوة ،وقتيل شهادة ،وإخراجي من بلدي سياحة.
وكان يقول يف حمبسه يف القلعة :لو بذلت ملء هذه القاعة ذهب ًا ما عدل عندي شكر هذه النعمة.
أو قال ما جزيتهم عىل ما تسببوا يل فيه من اخلري ،ونحو هذا.
وكان يقول يف سجوده وهو حمبوس :الل هم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء اهلل
وقال يل مرة :املحبوس من حبس قلبه عن ربه تعاىل.
واملأسور من أرسه هواه.
ُّض ب بينجهم بِسو ٍر َّله باب ب اطِنُه فِيهِ
ج ُ ْ
وملا دخل إىل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال ( :جف ُ ِ ج ج ْ ُ ْ ُ ْ ُ ج
ِ ِ ِ ِِ
اب) وعلم اهلل ما رأيت أحد ًا أطيب عيش ًا منه ق  ،مع ما كان فيه من
الر ْمحج ُة جو جظاه ُر ُه م ْن قبجله ا ْل جع جذ ُ
َّ
ضيق العيش وخالف الرفاهية والنعيم بل ضدها ،ومع ما كان فيه من احلبس والتهديد واإلرهاق،
وهو مع ذلك من أطيب الناس عيش ًا ،وأرشحهم صدر ًا ،وأقواهم قلب ًا ،وأرسهم نفس ًا ،تلوح نُّضة
النعيم عىل وجهه.
وكنا إذا اشتد بنا اخلوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا األرض أتيناه ،فام هو إال أن نراه ونسمع
كالمه فيذهب ذلك كله وينقلب انرشاح ًا وقوة ويقين ًا وطمأنينة.
فسب حان من أشهد عباده جنته قبل لقائه ،وفتح هلم أبواهبا يف دار العمل ،فآتاهم من روحها
ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها واملسابقة إليها.
وكان بعض العارفني يقول :لو علم امللوك وأبناء امللوك ما نحن فيه جلالدونا عليه بالسيوف.
وقال آخر :مساكني أهل الدنيا ،خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ قيل :وما أطيب ما فيها؟
قال :حمبة اهلل تعاىل ومعرفته وذكره ،أو نحو هذا.
وقال آخر :إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرب ًا.
وقال آخر :إنه لتمر يب أوقات أقول إن كان أهل اجلنة يف مثل هذا إهنم لفي عيش طيب.
فمحبة اهلل تعاىل ومعرفته ود وام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده باحلب واخلوف
والرجاء والتوكل واملعاملة بحيث يكون هو وحده املستويل عىل مهوم العبد وعزماته وإرادته ،هو
جنة الدنيا والنعيم الذي ال يشبهه نعيم ،وهو قوة عني املحبني ،وحياة العارفني.
وإنام تقر عيون الناس به عىل حسب ق رة أعينهم باهلل عز وجل ،فمن قرت عينه باهلل قرت به كل
عني ،ومن مل تقر عينه باهلل تقطعت نفسه عىل الدنيا حرسات.
ﳄ ﳅ متى منتهاها ،ومرسى السفينة حيث تنتهي؛ وقوعها.
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اس  ے اتبےن ںیم آپ اک ایک ؟قلع ؟ آپ  ے ح ی یک رطف اس  ے

ﳎ1ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

ملع اک ٰیہتنم ے۔ آپ ںو فرف ڈحاےن ااےل ںی اس  صخ  و وج اس ےس

ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ3ﳛ ﳜ

ڈح ۔ سج د ،ا ایق تم  و دںیھکی ےگ وگای ہک ا (دای ںیم ) فرف

ﳝ ﳞ4ﳟ

اکی مامایاکی حبےرہھ ںی۔

2

What interest do you have regarding its mention? • Its finality is to your Lord. • You
(Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) are only a warner for the one who fears it. • On the
Day they will see it, it will be as though they did not remain except one evening or
• its mid-morning.

ﮌÏ
&%$
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ

ہنم اگبڑا ااح ارعاض ایک۔ اس اہج ےس ہک آپ  ے اپس اکی ادن ا آای۔

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

آپ  و ایک مولعم مادی ا رونح ئا ے۔ ای تحیص ےل رھپ اےستحیص

ﱐﱑ

دئ ہ د ۔

He (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) frowned and turned away; • That the blind
)one came to him. • And what would make you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam
realise, it is possible he purifies himself; • Or accepts admonition? The admonition
21765

• then benefits him.

ﳎ منتهى علمها.
ﳘ يعاينون القيامة.
ﳙ ﳚ يف الدنيا وقيل يف قبورهم.
ﳞ وقت الضحى؛ قدر آخر النهار من بعد العرص أو أوله اىل أن ترتفع الشمس ،قال الزجاج:
واهلاء واأللف يف ضحاها عائدان اىل العشية.

ﱁ ﱂ كلح وأعرض؛ قطب وكلح وأعرض بوجهه.
ﱆ األعمى البرص؛ ابن أم مكتوم.
ﱋ يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح وما يتعلمه منك ،وقال مقاتل :لعله يؤمن.
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ﱎ يتعظ بام يتعلمه من مواعظ القرآن.
ﱏ ﱐ ويف الصحيح من احلديث أيب موسى عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال (مثل ما
بعثني اهلل تعاىل به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض ًا فكان منها طائفة طيبة قبلت املاء فأنبتت
الكأل والعشب الكثري ،وكان منها طائفة أجادب أمسكت املاء فسقى الناس وزرعوا ،وأصاب منها
طائفة أخرى إنام هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل فذلك مثل من فقه دين اهلل تعاىل ونفعه ما
بعثني اهلل به فعلم وعلم .ومثل من مل يرفع بذلك رأسا ،ومل يقبل هدي اهلل الذي أرسلت به).
فجعل النبي صىل اهلل عليه وسلم الناس بالنسبة إىل اهلدي والعلم ثالث طبقات.
(الطبقة األوىل) ورثة الرسل وخلفاء األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وهم الذين قاموا بالدين علام
وعمال ودعوة إىل اهلل عز وجل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم ،فهؤالء أتباع الرسل ـ صلوات اهلل
عليهم وسالمه ـ حقا ،وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من األرض التي زكت فقبلت املاء فأنبتت الكأل
والعشب الكثري  ،فزكت يف نفسها وزكا الناس هبا.
وهؤالء هم الذين مجعوا بني البصرية يف الدين والقوة عىل الدعوة ،ولذلك كانوا ورثة األنبياء صىل
اهلل عليهم وسلم ،الذين قال تعاىل فيهم (وا ْذكُر ِعبادنجا إِبر ِ
اق جو جي ْع ُق ْو جب ُأ ِ
اهيْ جم جوإِ ْس جح ج
ويل ْاأل ج ْي ِد ْي
ج ْ ج ج ْج
جو ْاأل ج ْب جص ِ
ار ) [ ،أي] البصائر يف دين اهلل عز وجل.
فبالبصائر يدرك احلق ويعرف ،وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه ،فهذه الطبقة كان هلا قوة
احلفظ والفهم يف الدين والبرص بالتأويل ،ففجرت من النصوص أهنار العلوم واستنبطت منها كنوزها
خصكم رسول اهلل صىل
ورزقت فيها فهام خاصا ،كام قال أمري املؤمنني عىل أبن أيب طالب ـ وقد سئل :هل ر
اهلل عليه وسلم بيشء دون الناس؟ فقال :ال والذي فلق احل ربة وبرأ النسمة ،إال فهام يؤتيه اهلل عبدا يف كتابه.
فهذا الفهم هو بمنزلة الكأل والعشب الكثري الذي أنبتته األرض.
مهها حفظها
وهو الذي متيزت به هذه الطبقة عن (الطبقة الثانية) ،فإهنا حفظت النصوص وكان ر

وضبطها ،فوردها الناس وتلقوها منهم ،فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واجتروا فيها وبذروها
يف أرض قابلة للزرع والنبات ووردها كل بحسبه ( جق دْ جع لِ جم ك رُل ُأن ٍ
رش ج ُهب ْم).
جاس َّم ْ ج

وهؤالء هم الذين قال فيهم النبي صىل اهلل عليه وسلم « :نُّض اهلل امرءا سمع مقالتي فوعاها ،ثم

ب حامل فقه غري فقيه ،ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه»
فر َّ
أ رداها كام سمعهاُ ،
وهذا عبد اهلل بن عباس حرب األمة وترمجان القرآن مقدار ما سمع من النبي صىل اهلل عليه وسلم مل
يبلغ نحو العرشين حديثا الذي يقول فيه سمعت ورأيت ،وسمع الكثري من الصحابة وبورك يف
فهمه واالستنباط منه حتى مأل الدنيا علام وفقها.
قال أبو حممد بن حزم :ومجعت فتاويه يف سبعة أسفار كبار.
وهي بحسب ما بلغ جامعها ،وإال فعلم ابن عباس كالبحر ،وفقهه واستنباطه وفهمه يف القرآن
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باملوضع الذي فاق به الناس.
وقد سمع كام سمعوا ،وحفظ القرآن كام حفظوا ولكن أرضه كانت من أطيب األرايض وأقبلها للزرع،
فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريمٰ ( ،ذل ِ جك جف ْض ُل اهللِ ُي ْؤتِيْ ِه جم ْن َّي جشا ُء جواهللُ ُذ ْو ا ْل جف ْض ِل ا ْل جعظِ ْي ِم)
وأين تقع فتاوى أبن عباس وتفسريه و استنباطه من فتاوى أيب هريرة وتفسريه؟ وأبو هريرة أحفظ
مهته
منه بل هو حافظ األمة عىل اإلطالق ،يؤدي احلديث كام سمعه ،ويدرسه بالليل درسا فكانت ر

مهة ابن عباس مرصوفة إىل التفقه واالستنباط،
مرصوفة إىل احلفظ وبلغ ما حفظه كام سمعه ،و ر
وتفجري النصوص ،وشق األهنار منها ،واستخراج كنوزها.
وهكذا الناس بعده قسامن.
قسم معتنون بالضب وا حلفظ واألداء كام سمعوا ،وال يستنبطون وال يستخرجون كنوز ما حفظوه.
وقسم معتنون باالستنباط واستخراج األحكام من النصوص ،والتفقه فيها.
فاألول كأيب زرعة وأيب حاتم وابن دارة.

وقبلهم كبندار وحممد بن بش ار وعمرو الناقد وعبد الرزاق ،وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر وسعيد
بن أيب عروبة وغريهم من أهل احلفظ واالتقان والضب ملا سمعوه ،من غري استنباط وترصف
واستخراج األحكام من ألفاظ النصوص.
(والقسم الثاين) كاملك والشافعي واألوزاعي وإسحق واإلمام أمحد بن حنبل والبخاري وأيب داود
وحممد بن نرص املروزي ـ وأمثاهلم ممن مجع االستنباط والفقه إىل الرواية ـ فهاتان الطائفتان مها
أسعد اخللق بام بعث اهلل تعاىل به رسوله صىل اهلل عليه وسلم ،وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا.
وأما (الطائفة الثالثة) وهم أشقى اخللق الذين مل يقبلوا هدي اهلل ومل يرفعوا به رأسا ـ فال حفظ وال
فهم وال رواية وال دراية وال رعاية.
(فالطبقة األوىل) أهل رواية ودراية.
(والطبقة الثانية) أهل رواية ورعاية وهلم نصيب من الدراية ،بل ح رظهم من الرواية أوفر.
(والطبقة الثالثة) األشقياء ال رواية وال دراية وال رعاية (إِ ْن ُه ْم إِ َّال ك ْ
جاأل ج ْن جعا ِم جب ْل ُه ْم جأ جض رل جسبِيْ ًال)،
فهم الذين يض ري قون الديار ،ويغلون األسعار ،إن مهة أحدهم إال بطنه وفرجه.
فإن تر رقت مهته كان مهه ـ مع ذلك ـ لباسه وزينته.
فإن تر رقت مهته فوق ذلك كان مهه يف الرياسة واالنتصار للنفس الغضبية.
مهته عن نرص ة النفس [الغضبية كان مهه يف نرصة النفس] الكلبية فلم يعطها ،إىل نرصة
فإن ارتفعت ر
النفس السبعية فلم يعطها أحد من هؤالء.

فإن النفوس كلبية وسبعية وملكية.
فالكلبية تقنع بالعظم والكرسة واجليفة والقذرة.
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ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ1ﱙ ﱚ

وھںوجےبرپاایرباتتے ںوآپاس ےےھچیپڑپت وہ ؟اح اپآ آپرپ

ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ

ںیہاسںیمہکا اپکںیہوہات۔ااحوھںوجآپ ےاپسآاتےداڑرکااح

ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫﱬ ﱭﱮ

ا ڈحاتیھے ںوآپاسےساغتلفربےتتوہ ؟ گر زںیہ !ہیںوتحیص

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ6ﱵ7ﱶ

ے۔ رھپوجاچےاسےستحیص ڑک ۔ ہیناتزتوفیحںںیمے۔

2

4

3

5

As for the one who considers himself independent; • You (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa
sallam) are then concerned for him; • Whilst it is not against you (Ṣallā Allāhu
ʿalayhi wa sallam) that he does not purify himself. • And as for the one who comes
to you running; • Whilst he fears; • Then you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) are
unmindful of him. • On the contrary, It is certainly a Reminder. • So, whoever
• ;wishes can accept admonition from It; • On revered scriptures

والسبعية ال تقنع بذلك بل بقهر النفوس ،تريد االستيالء عليها باحلق والباطل.
وشمرت إىل الرفيق األعىل ،فهمتها العلم واإليامن وحمبة اهلل
وأما امللكية فقد ارتفعت عن ذلك
ر

تعاىل واإلنابة إليه وإيثار حمبته ومرضاته ،وإنام تأخذ من الدنيا ما تأخذ لتستعني به عىل الوصول إىل

فاطرها ورهبا ووليها ،ال لتنقطع به عنه.
ﱘ تغافل عنه؛ تعرض له؛ قال ابن عباس :تصدى تقبل عليه بوجهك ،وقال ابن قتيبة:
تتعرض؛ تقبل عليه بوجهك.

ﱢ فيه قوالن :١ :يميش : ٢ ،يعمل يف اخلري ،وهو ابن أم مكتوم.
ﱩ تشاغل؛ تتغافل عنه؛ وقرأ أيب بن كعب وابن السميفع واجلحدري تلهى بتاء واحدة خفيفة
مرفوعة ،قال الزجاج :أي تتشاغل عنه يقال هليت عن اليشء أهلى عنه إذا تشاغلت عنه.

ﱫ أي ال تفعل ذلك.
ﱭ فيه وجهان :١ ،أن هذا الكالم املتقدر م تذكرة أو موعظة للنبي صىل اهلل عليه وسلم،

 : ٢أن القرآن تذكرة جلميع الناس ،فال ينبغي أن يؤثر فيه أحد عىل أ حد ،وهذا أرجح ألنه يناسبه فمن
شاء ذكره وما بعده ،وأنث الضمري يف قوله )إِ َّهنجا ت ْجذكِ جرة( عىل معنى القصة أو املوعظة أو السورة أو
القراءة ،وذكررها يف قوله ) جف جم ْن جشا جء جذك ججر ُه( عىل معنى الوعظ أو الذكرى والقرآن؛ بمعنى التذكري.

ﱴ صفة لتذكرة أ ي ثابتة يف صحف ،وهي الصحف املنسوخة من اللوح املحفوظ ،وقيل هي
مصاحف املسلمني.

ﱵ هو يف صحف أي يف كتب مكرمة.
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ﱷ1ﱸ2ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

وجدنلبںی فافےرھت ںی۔اےسیو ےنھااےلشروتشں ےوھن ںںںیم

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ

ںی وجناتزتشرناربنداحںی۔ااسن،ناحائا ےہکانتکا انرکشاے۔

3

4

5

6

Raised, purified. • By the hands of scribes; • Noble, obedient. • May the human
7

• !being be cursed, how ungrateful he is

ﱷ إن كانت الصحف املصاحف فمعناه مرفوعة املقدار ،وإن كانت صحف املالئكة فمعناه
كذلك ،أو مرفوعة يف السامء؛ عالية القدر أو كوهنا يف السامء.

ﱸ ال يمسها إال املطهرون ،وهم املالئكة ،وهذا مثل قوله ) :جفاملُدج بر ِ
ات جأ ْمر ًا( [النازعات،]٥:
ِّ ج
جعل املالئكة والصحف مطهرة ،ألن الصحف يقع عليها التطه ري ،فجعل التطهري ملن محلها أيضا.

املطه رة  ٤أقوال : ١ ،مطهرة من أن تنزل عىل املرشكني ،قاله احلسن.
ويف معنى ر
 : ٢مطهرة من الرشك والكفر ،قاله مقاتل .وهذا إخبار عن جالل القرآن.
املطهرون ،قاله الفراء.
يمس ها إال
ر
 :٣ألنه ال ر
 :٤مطهر ة من الدنس ،قاله حييى بن سالم.

ﱻ املالئكة ،واحدهم سافر ،سفرت :أصلحت بينهم ،وجعلت املالئكة – إذا نزلت بوحي اهلل

وتأديبه – كالس فري الذي يصلح بني القوم ،وقال ابن عباس :كتبة ،أسفارا أي كتبا ،يقال واحد
األسفار ِس ْفر.

فيهم قوالن : ١ ،أهنم املالئكة ،قاله اجلمهور.
 : ٢أصحاب حممد صىل اهلل عليه و سلم ،قاله وهب بن منبه.
ويف معنى سفرة  ٣أقوال : ١ ،أهنم الكتبة ،قاله ابن عباس وَماهد وأبو عبيدة وابن قتيبة والزجاج.
قال الزجاج :واحدهم سافر وسفرة مثل كاتب وكتبة وكافر وكفرة ،وإنام قيل للكتاب سفر وللكاتب
سافر ألن معناه أنه يبني اليشء ويوضحه ،يقال أسفر الصبح إذا أضاء وسفرت املرأة إذا كشفت
النقاب عن وجهها ،ومنه سفرت بني القوم أي كشفت ما يف قلب هذا وقلب هذا ألصلح بينهم.
 :٢أهنم القراء ،قاله قتادة.
 : ٣أهنم السفراء وهم املصلحون ،قال الفراء :تقول العرب سفرت بني القوم أي أصلحت بينهم،
فجعلت املالئكة إذا نزلت بوحي اهلل كالسفري الذي يصلح بني القوم.
ﱾ من الرب بمعني الطاعة؛ مطيعني قال الفراء :واحد الربرة يف قياس العربية بار.

ﲀ لعن.

ﲁ الكافر.

ﲂ ﲃ فيه  ٣أقوال : ١ ،ما أشد كفره ،قاله ابن جري ،
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ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ

سکزیچےساہللےناس ودیپاایک ؟ ہفطےساس ودیپاایک رھپنیعمدقماح

ﲍ1ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

 ےاسھتاس وانبای۔ رھپحاہتساس ےےیلآاس،ایک۔ رھپاس وومت

ﲕ3ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ4ﲛ ﲜ ﲝ

دی رھپاس وربقںیماچنہپای۔ رھپ با اہللاچےاںواےسربقےسااھٹ ے

ﲞ ﲟﲠ ﲡ

ا۔گر زںیہ !ا  کاسےنںیہایکا سجاکاہللےناس و مکدای۔

2

5

6

From what thing did He create him? • From a drop of semen! He created him then
made him in proportion. • Then made the way easy for him. • He then took his life
• away, He then caused him to be buried. • Then when He wills, He will raise him.
• Be alert! He has not yet accomplished what he was commanded to do.

 : ٢أي يشء أكفره ،قاله السدي ،فعىل هذا يكون استفهام توبيخ،
 :٣أنه عىل وجه التعجب ،وهذا التعجب يؤمر به اآلدميون ،واملعنى اعجبوا أنتم من كفره ،قاله الزجاج.
م ا بمعنى التعجب وتقديره أي يشء.
ﲍ ويف معنى فقدر ره  ٣أقوال : ١ ،قدر أعضاءه رأسه وعينيه ويديه ورجليه ،قاله ابن السائب،
 : ٢قدره أطوارا نطفة ثم علقة اىل آخر خلقه ،قاله مقاتل،
 : ٣فقدره عىل اإلستواء قاله الزجاج.
ﲑ نصب السبيل بفعل مضمر فرسه يرسه.

ويف معناه  ٣أقوال :١ ،يرس سبيل خروجه من بطن أمه،
السبِ جيل إِ َّما شاكِر ًا جوإِ َّما جك ُفور ًا) [اإلنسان،]٣:
 : ٢أنه سبيل اخلري والرش لقوله (إِنَّا جه دج ْينا ُه َّ
 : ٣سبيل النظر السديد املؤدي إىل اإليامن ،واألول أرجح لعطفه عىل قوله ِم ْن رن ْط جف ٍة جخ جل جق ُه جف جق دَّ جر ُه،
وهو قول ابن عباس.
فيه قوالن : ١ :سهل له العلم بطريق احلق والباطل ،قاله احلسن وَماهد .قال الفراء :واملعنى ثم
يرسه للسبيل،
 : ٢يرس له السبيل يف خروجه من بطن أمه ،قاله السدي ومقاتل.

ﲕ يقال أقربت الرجل جعلت له قربا ،وقربته دفنته؛ قال الفراء :أي جعله مقبورا ومل جيعله ممن
يلقى للسباع والطري فكأن القرب مما أكرم به املسلم.

ﲚ أحياه؛ بعثه يقال أنرش اهلل املوتى فنرشوا ونرش امليت حيي هو بنفسه وواحدهم نارش.
ﲜ قال احلسن :حقا.
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ال يقيض أحد ما أمر به؛ ملا يقض ما أمره به ربه ومل يؤد ما فرض عليه.
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4

رھپااسن ،واچےئہہکا رظنااھٹ ےاےنپ اھےنیکرطف۔ ہکمہےناپین

ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ5ﲲ

اارپےسڈا ا۔ رھپمہےنزنیم وڑاھڑا۔ رھپمہےناسںیماان ااای۔ ااح

8

اوگنحااحرتاکحی۔ااحزوتی،ااحوجح۔ ااحےنھگنااغت۔ ااحویم ااحاچح ۔

3

2

ﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻ
6

7

ﲼ9ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁﳂﳃﳄ
10

اہمتح اےنپااحاہمتح پواپؤں ےےیلدئ ہ  ےطارط۔

So, let the human being look to his food; • That We abundantly poured water from
above; • We then parted the earth, a parting; • We then made grain grow in it; • And
• ;grapes and vegetables; • And olives and date palm; • And gardens of thick growth
11

• And fruit and fodder; • As temporary benefit for you and for your livestock.

ﲢ نظرالتفكر واالعتبار.
ﲣ عتبة بن أيب هلب.

ﲥ كيف خلق اهلل طعامه.

ﲩ املطر.

ﲱ النبات بعينه.

ﲳ مجيع احلبوب التي يتغذى هبا.

ﲶ الرطبة؛ قيل هي الفصفصة ،وقيل هي علف البهائم .واختار ابن عطية أهنا البقول وشبهها
مما يؤكل رطبا؛ قال الفراء :هو الرطبة وأهل مكة يسمون القت القضب ،قال ابن قتيبة :ويقال إنه

سم ي بذلك ألنه يقضب مرة بعد مرة أي يقطع وكذلك القصيل ألنه يقصل أي يقطع.
ﲻ بساتني؛ قال الفراء :كل بستان كان عليه حائ فهو حديقة وما مل يكن عليه حائ مل يقل حديقة.
ﲼ قال َماهد :الغلب امللتفة؛ غالظا؛ والغلب ما غلظ من النخل ،قال أبو عبيدة :يقال شجرة غلباء
إذا كانت غليظة ،وقال ابن قتيبة :الغلب الغالظ األعناق ،وقال الزجاج :هي املتكاثفة العظام.

ﲾ ألوان الفاكهة.
ﲿ ما يأكل األنعام؛ املرعى؛ وقد توقف يف تفسريه أبو بكر وعمر ريض اهلل عنهام.

فيه قوالن : ١ ،أنه ما ترعاه البهائم ،قاله ابن عباس وعكرمة واللغويون ،وقال الزجاج :هو مجيع
الكأل التي تعتلفه املاشية،

 : ٢أنه الثامر الرطبة ،رواه الوالبي عن ابن عباس.
(و جف اكِ جه ًة جو أج ًّب ا) روى أن عمر رىض اهلل تعاىل عنه قرأ هذه اآلية وقال :كل
فإن قيل :يف قوله تعاىل ج
األب ؟ ثم قال :هذا لعمر اهلل التكلف ،وما عليك يا عمر أن ال تدرى ما
هذا قد عرفنا ،فام
ر
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ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ

رھپ بوشحاایلایق تمآئا ےیگ۔اسد،گر صخگاھےگااےنپگاھی

ﳍﳎ ﳏﳐ ﳑﳒ ﳓﳔ

ےس۔ ااح اینپ ناں ااح اےنپناپ ےس۔ ااح اینپ ویبی ااح اےنپ وٹیبں ےس۔

ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ

ا ،ںیم ےس گر صخ  ے ےیل اس د ،اکی  رک وہا وج اس  و گر زیچ ےس

ﳜﳝﳞ ﳟ

ےبرپاا رکد ا۔ رہچ اسد،کمچحےوہںےگ۔

2

1

4

3

5

6

• ;Then, when the deafening blast will come; • The Day man will flee from his brother
And his mother and his father; • And his wife and his children. • On that Day, for each
person from among them, there will be a condition that will preoccupy him. • On the
• ;Day, there will be shining faces

األب ؟ ثم قال :اتبعوا ما تبني لكم من هذا البيان ،وما ال فدعوه ،وهذا شبيه النهى أن تتبع
ر
معانى القرآن والبحث عن مشكالته؟
قلنا :مل يرد بقوله ما ذكرت ،ولكن الصحابة رىض اهلل عنهم كانت أكثر مههم عاكفة عىل
العمل ،وكان االشتغال بعلم ال يعمل به تكلفا عندهم ،فأراد أن اآلية مسوقة يف اإلمتنان عىل
اإلنسان بمطعمه واستدعاء شكره.
وقد علم من فحوى اآلية أن األب بعض ما أنبته اهلل تعاىل لإلنسان متاعاً له وألنعامه .فكأنه
قال :عليك بام هو األهم فاألهم ،وهو الشكر عىل ما تبني لك ومل يشكل مما عدد من نعمه تعاىل،
وال تتشاغل عنه بطلب معنى األب ومعرفة النبات اخلاص ،واكتف بمعرفته منه مجلة إىل أن
يتبني لك يف وقت آخر.
أي سامء تظلني وأى أرض تقلني
وعن أبى بكر الصديق رىض اهلل عنه أنه سئل عن األب فقال :ر
األب كل ما ترعاه البهائم .
إذا قلت يف كتاب اهلل تعاىل بام ال علم يل به ،وأكثر املفرسين قالوا:
ر
هو املرعى والقطع ،وقيل هو املرعى للدواب كالفاكهة لإلنسان.
ﳇ يوم القيامة؛ الصيحة الثا نية قال ابن قتيبة الصاخة تصخ صخا أي تصم.

ﳊ املعنى ال يلتفت اإلنسان إىل أحد من أقاربه لعظم ما هو فيه ،قال احلسن :أول من يفر من أخيه
هابيل ومن أمه وأبيه إبراهيم ومن صاحبته نوح ولوط ومن ابنه نوح ،وقال قتادة :يفر هابيل من
قابيل وإبراهيم من أبيه ولوط من ص احبته ونوح من ابنه.

ﳐ األب األدنى.

ﳒ الزوج.

ﳚ قال الفراء :أي يشغله عن قرابته ،وقال ابن قتيبة :أي يرصفه ويصده عن قرابته.

ﳞ مرشقة؛ مضيئة قد علمت ما هلا من اخلري.
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ﳠ ﳡ ﳢ ﳣﳤ

یسنہ وخیش ۔ ااح

ﳥ ﳦ ﳧ ﱁ ﱂﱃ ﱄ

ابغح وہا ۔ ا ن ،رپ ایس ی ( ینعی تل ) اھچی وہی وہیگ ۔ یہی دباکح

ﱅﱆﱇﱈ

اکشر وہں ےگ ۔

2

1

4

3

5

رہچ

اس د( ،ا ےسی وہں ےگ ہک ) ا ن ،رپ

Laughing, rejoicing. • And on the Day, there will be faces upon which there will be
• dust; • Darkness will cover them. • They are the wretched disbelievers.

ﮌÐ
&%$
ﱉ ﱊ ﱋﱌ

 باوح ٹیپلایئا ے۔
6

• ;When the sun will be folded-up

ﳠ لرسورها.

ﳡ فرحة بام ناهلا من كرامة اهلل عز و جل.
ﳦ أي غبار ،وقال مقاتل :أي سواد وكآبة.
ﱁ تغشاها شدة.

ﱂ غربة؛ غبار ،وهو عبارة عن تغري الوجه؛ ظلمة ،وقال الزجاج :يعلوها سواد كالدخان ،ثم
بني من أهل هذه احلال.
ﱋ تكور حتى يذهب ضوءها؛ قال ابن عباس :ذهب ضو ءها وأظلمت ،وقيل رمى هبا ،وقيل
اضمحلت وأصله من تكوير العاممة ،ألهنا إذا لفت زال انبساطها وصغر جرمها.
ويف كورت  ٤أقوال : ١ ،:أظلمت ،رواه الوالبي عن ابن عباس ،وكذلك قال الفراء :ذهب
ضوؤها ،وهذا قول قتادة ومقاتل،
 : ٢ذهبت ،رواه عطية عن ابن عباس وكذلك قال َماهد اضمحلت،
 : ٣غورت ،روي عن ابن عباس وسعيد بن جبري وابن األنبار ي ،وهذا من قول الناس بالفارسية
ُك ْو ْر بِ جك ْر ْد ،وقرأت عىل شيخنا أيب منصور اللغوي قال هو بالفارسية ُك ْو ْر ُب ْو ْد،

كورت مجع ضوؤها
 :٤أهنا تكور مثل تكوير العاممة فتلف ومتحى ،قاله أبو عبيدة .قال الزجاج :ومعنى ر
رت العاممة عىل رأيس أكورها إذا لففتها .قال املفرسون :جتمع
كو ُ
ولفت كام تلف العاممة ،ويقال ر
الشمس بعضها إىل بعض ،ثم تلف ويرمى هبا يف البحر ،وقيل يف النار ،وقيل تعاد اىل ما خلقت منه.
وقد قرأ أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رىض اهلل عنه يوما (إِ جذا َّ
ت) حتى بلغ قوله تعاىل
الش ْم ُس ُك ِّو جر ْ
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ااح  ب اتسح ےب ونح وہ ئاںیئ۔ ااح  ب اہپڑ الچ ے ئاںیئ ۔ ااح ب
دس ےنیہم یک انھب اااینٹنں یلھک وھچڑ دی ئاںیئ ۔ ااح  ب ایشح ئاونح
اےھٹکےیکئاںیئ۔ااح بدنمسحآگانبدےیئاںیئ۔

And when the stars shall fall; • And when the mountains will be moved; • And
when the ten-month pregnant she-camels will be neglected; • And when the wild
6

• ;beasts will be gathered; • And when the seas will be boiled over

(و إِ جذا الصح ُ ِ
ت ) فخر مغشيا عليه وصار يضطرب عىل األرض ساعة طويلة.
ُرش ْ
ر ُ
ج
فن ج

ﱏ انتثرت؛ انطمست؛ تساقطت من مواضعها ،وقيل تغريت ،واألول أرجح ألنه موافق
ِ
ت)؛ تناثرت وهتافتت يقال ا نكدر الطائر يف اهلواء إذا انقض.
ب ا ْنتج جث جر ْ
(وإِ جذا ا ْل جكواك ُ
لقوله ج
ﱓ عن وجه األرض فاستوت مع األرض.

ﱖ مجع عرشاء وهي الناقة التي قاربت أن تضع؛ قال املفرسون وأهل اللغة :العشار النوق احلوامل
وهي التي أتى عليها يف احلمل عرشة أشهر فقيل هلا العشار لذلك ،وذلك الوقت أحسن زمان محلها ،وهي

تضع إذا وضعت لتامم يف سنة ،فهي أنفس ما للعرب عندهم ،فال يعطلوهنا إال إلتيان ما يشغلهم عنها.
ﱗ تركت؛ سيبت الشتغال أهلها بأهوال القيامة.

ﱛ مجعت ،ويف صفة حرشها  ٣أقوال : ١ ،أهنا حترش أي تبعث يوم القيامة ،ليقتص لبعضها
من بعض ثم تكون ترابا،

 :٢أهنا حترش بموهتا دفعة واحدة عند هول القيامة ،قاله ابن عباس ،وقال إهنا ال تبعث ،وأنه ال
حيُّض القيامة إال اإلنس واجلن،
 : ٣أهنا جتمع يف أول أهوال القيامة وتفر يف األرض فذلك حرشها.
وفيه قوالن : ١ ،ماتت ،قاله ابن عباس : ٢ ،مجعت اىل القيامة ،قاله السدي.
وقد كان عبد الرمحن بن هرمز األعرج يقول :فتشوا أنفسكم فيام هي عليه من القبائح فإن كل أحد
حيرش غدا مع جنسه ،فمن وقع ىف سائر املعاىص فله مع كل قوم حرش .وكان رمحه اهلل كثريا ما
يعاقب نفسه ويوبخها ويقول هلا :إن املنادى ينادي يوم القيامة :يا أهل خطيئة كذا قوموا ،فتقوم يا
أعرج معهم .ثم ينادى :يا أهل خطيئة كذا قوموا ،فتقوم يا أعرج معهم .ثم تنادى :يا أهل خطيئة
كذا قوموا ،فتقوم يا أعرج معهم فأراك يا أعرج تقوم مع كل طائفة.
ﱟ ذهب ماؤها فال تبقى قطرة ،وقال َماهد( :املج ْس ُج ْو ِر) [الطور :] ٦ :اململوء ،وقال غريه:
ت) أفىض بعضها إىل بعض ،فصارت بحرا واحدا.
(س ِّج جر ْ
ُ

فيه  ٣أقوال : ١ ،ملئت وفجر بعضها إىل بعض حتى تعود بحرا واحدا،
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ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ

ااح ب امتمااسنونںیک اکیاکی مسق و  عمایکئا ے ۔ ااح بزدن دح

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ

وگح یک وہی یچب ےس وپاھچ ئا ے ہک سک انگ ںیم اےس  لت ایک ای ؟ ااح

ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

 بانہمٔاج ل وھکےلئاںیئ۔ ااح بآامس،یک اھ چنیھکیلئا ے۔

1

3

2

4

5

And when the souls will be paired; • And when the female infant buried alive will be
• ;asked; • ‘What sin was she killed for?’ • And when the records will be spread out
• ;And when the heaven will be peeled

 : ٢ملئت نريانا لتعذيب أهل النار،
 : ٣فرغت من مائها ويبست ،وأصله من سجرت التنور إذا مألهتا ،فالقول األول والثاين أليق
باألصل ،واألول والثالث موافق لقوله فجرت.
ويف املعنى  ٣أقوال : ١ ،أوقدت فاشتعلت نارا ،قاله عيل وابن عباس،
 :٢يبست ،قاله احلسن،
 : ٣ملئت بأن صارت بحرا واحدا وكثر ماؤها ،قاله ابن السائب والفراء وابن قتيبة.
ِ
اج ُه ْم) [الصافات.]٢٢:
ﱣ يزوج نظريه من أهل اجلنة والنار ،ثم قرأْ :
رش ْوا ا َّلذ ْي جن جظ جل ُم ْوا جو جأ ْز جو ج
(اح ُ ُ
فيه  ٣أقوال : ١ ،أن التزوي بمعنى التنويع ألن األزو اج هي األنواع ،فاملعنى جعل الكافر مع
الكافر واملؤمن مع املؤمن،
 : ٢زوجت نفوس املؤمنني بزوجاهتم من احلور العني،
 : ٣زوجت األرواح واألجساد أي ردت إليها عند البعث ،واألول هو األرجح ،ألنه روي عن
النبي صىل اهلل عليه وسلم وعن عمر بن اخلطاب وابن عباس.
فيه  ٣أقوال : ١ ،قرنت بأشكاهلا ،قاله عمر ريض اهلل عنه ،الصالح مع الصالح يف اجلنة والفاجر مع
الفاجر يف النار ،وهذا قول احلسن وقتادة،
 : ٢ردت األرواح اىل األجساد فزوجت هبا ،قاله الشعبي وعن عكرمة كالقولني،
 : ٣زوجت أنفس املؤمنني باحلور العني وأنفس الكافرين بالشياطني ،قاله عطاء ومقاتل.
ﱦ التي تدفن وهي حية؛ قال اللغويون :املوؤودة البنت تدفن وهي حية وكان هذا من فعل اجلاهلية.
لت بال ذنب.
ﱩ ﱪ ﱫ وإنام تسأل لتسكت قاتلها ،ألن جواهبا ُق تِ ُ

ﱯ هي صحف األعامل تنرش ليقرأ كل أحد كتابه ،وقيل هي الصحف التي تتطاير باإليامن
والشامئل باجلزاء.

ﱳ كمنت؛ الكش هو التقشري كام يكش جلدة الشاة حني تسلخ ،وكش السامء هو طيها
كطي السجل ،قاله ابن عطية ،وقيل معناه كشفت وهذا أليق بالكش ؛ قال الفراء :نزعت فطويت.
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ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ
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ااح بمنہجڑھباکیئا ے۔ااح بتنجربی ایئا ے۔ ںوگر صخ
ئا،ےلاوج ا ےلرکآایے۔رھپںیممسق اھاتوہںا،اتسحاںیک

ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

وجےھچیپےااےل دیس ےھ ےنلااےل  ےنپھااےلںی۔حاتیکمسق ب

ﲋﲌ

ا اتحکیوہئا ے۔

5

4

And when the Blazing-Fire will be re-stoked; • And when Paradise will be brought
closer; • A soul will know what it has brought. • So, I take oath by the planets that
6

• ;retrograde; • That orbit; that hide; • By the night when it darkens

ﱷ أوقدت.

ﱻ قربت؛ قربت من املتقني.

ﲂ ﲃ ال زائدة واملعنى أقسم.

ﲄ ختنس يف َمراها ،ترجع؛ النجوم؛ الدراري السبعة وهي الشمس والقمر وزحل وعطارد
واملريخ واملشرتي والزهرة .وذلك أن هذه الكواكب ختنس يف جرهيا أي تتقهقر ،فيكون النجم يف

يكر راجعا وهي جواري يف الفلك ،وهي تنكنس يف أبراجها أي تسترت ،وهو مشتق من
الربج ثم ر

قولك كنس الوحش إذا دخل كناسه وهو موضعه.

وقيل يعني الدراري اخلمسة ألهنا تسترت بضوء الشمس.
وقيل يعني النجوم كلها ،ألهنا ختنس يف جرهيا وتنكنس بالنهار أي تسرت ،وختتفي بضوء الشمس.
وقيل يعني بقر الوحش ،فاخلنس عىل هذا من خنس األنف والكنس من سكناها يف كناسها.
وفيها  ٥أقوال : ١ ،أهنا مخسة أنجم ختنس بالنهار فال ترى وهي زحل وعطارد واملشرتي واملريخ
والزهرة ،قاله عيل وبه قال مقاتل وابن قتيبة ،وقيل اسم املشرتي الربجس واسم املريخ هبرام.
 : ٢أهنا النجوم ،قاله احلسن وقتادة عىل اإلطالق وبه قال أبو عبيدة.
 : ٣أهنا بقر الوحش ،قاله ابن مسعود.
 :٤الظباء ،رواه العويف عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبري.
 : ٥املالئكة حكاه املاوردي واألكثرون عىل أهنا النجوم.
ﲇ تسترت كام تكنس الظباء؛ النجوم.
ﲋ أدبر؛ أقبل وأدبر.

فيه قوالن : ١ ،وىل ،قاله ابن عباس وابن زيد والفراء،

 : ٢أقبل ،قاله ابن جبري وقتادة ،قال الزجاج :يقال عسعس الليل إذا أقبل وعسعس إذا أدبر،
الصبْحِ إِ جذا جتنج َّف ْس).
(و ر
واستدل من قال إن املراد إدباره بقوله تعاىل ج
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ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
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ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛ3ﲜ ﲝ ﲞ4ﲟ ﲠ ﲡ

ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
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ﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﲮ ﲯﲰ
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ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ

ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ
9

 حب یک مسق  ب ا اسسن ےل (آ ئا ے )۔ ًانیقی ہی رآ ،اےسی ےج
وہ ےزعمزشرہتشاکالکمے وجوقتاا ا رع ااےل ےاپسحےنہاا ا
رمہبت اا ا ے۔ شروتشں اک اطمع اوھں انادتناح یھ ے۔ ااح اہمتح
اسیھت (یبن ) ونجم ،ںیہ ںی۔ ےب کشاںوہں ےن اس شرہتش  و داھکیے
فافآامس ،ےانکح ںیم۔ ااحا بیغیکزیچاں( ےنالتےن )ںیملیخ
ںیہ ںی۔ ااحرآ ،اطیش ،رمداد اک الکم ںیہ ے۔ رھپ مت  اہں ئا حے
وہ ؟ ہیرآ،ںوامتمناہ،ااولں ےےیلتحیص ے۔

By the morning when it breathes; • It is most certainly the word of a noble
messenger; • The possessor of strength, of high rank by the Possessor of the
Throne; • Obeyed there, trustworthy. • And your companion (Ṣallā Allāhu ʿalayhi
wa sallam) is not insane. • And he (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) most certainly
saw him on the clear horizon. • And he is not miserly with the unseen. • And It is
So, where are you going? • It is only a

• not the word of the cursed Satan.
• ;Remembrance for the worlds

ﲏ ارتفع النهار؛ فيه قوالن :١ ،أنه طلوع الفجر ،قاله عيل وقتادة :٢ ،طلوع الشمس ،قاله الضحاك.
ﲓ وهو جربيل.
ﲛ يف املنزلة.

ﲝ ﲞ أي يف الساموات تطيعه املالئكة.

ﲢ النبي صىل اهلل عليه وسلم.
ﲦ أي رأى جربيل ،وقيل رأى ربه.
ﲭ الوحي.

ﲮ والظنني املتهم ،والضنني يضن به؛ بخيل.

قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي بظنني بالظاء وقرأ الباقون بالضاد.

وقال ابن قتيبة :من قرأ بالظاء فاملعنى ما هو بمتهم عىل ما خيرب به عن اهلل.
ومن قرأ بالضاد فاملعنى ليس ببخيل عليكم بعلم ما غاب عنكم مما ينفعكم.
وقال غريه :ما يكتمه كام يكتم الكاهن ليأخذ األجر عليه.
ﲼ ﲽ موعظة للخلق أمجعني.
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ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ

اس  صخ  ے ےیل وج مت ںیم ےس اچے ہک ا دیس ےھ حاہتس رپ حے۔ااح

ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ

اہلل ح ااعلنیمل یکتیشم رپاہمتحا احاد وموقف ے۔

For the one from among you who wishes that he remains steadfast. • And you
• can not wish, except that Allāh wills; Lord of the Worlds.

ﮌÑ
&%$
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
1

 ب آامس ،ٹھپ ئا ے۔ ااح  ب اتح

2

ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ

ڑھج ئاںیئ۔ ااح  ب دنمسح

اہب دےی ئاںیئ۔ ااح  ب ربقںی اڑیھ دی ئاںیئ۔ ںو گر  صخ ئا ،ےل

3

ﱏ ﱐﱑ ﱒﱓﱔﱕﱖ

ا وج اس ےن آےگ اجیھب ااح ےھچیپ وھچڑا۔ ا

4

ﱗﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ

ااسن  ! ،ےھج سک زیچ ےن

دوھ ے ںیم ڈا ح اھ ےریت ح ِ رکمی ےس ؟

5

When the heaven will tear apart; • And when the stars will scatter; • And when the
seas will be made to spring out; • And when the graves will be turned out; • A soul
will know what it sent forward and what it left behind. • O Human Being, what
deceived you concerning your Noble Lord? • 1

6

ﱃ انش رقت.

ﱇ تساقطت.

ﱋ فاضت؛ بمعنى فتح بعضها يف بعض فصارت بحرا واحدا.

ﱏ خيرج من فيها من املوتى؛ انتثرت؛ أثريت ،قال ابن قتيبة :قلبت فأخرج ما فيها ،يقال
بعثرت املتاع وبحثرته إذا جعلت أسفله أعاله.
ﱘ كلدة بن أسيد  ،وقيل أسيد بن كلدة.

ﱙ ﱚ هذا توبيخ وعتاب ،معناه أي يشء غ رر ك بربك حتى كفرت به أو عصيته ،أو غفلت عنه
فدخل يف العتاب الكفار وعصاة املؤمنني.
ومن يغفل عن اهلل يف بعض األحيان من الصاحلني.
غره جهله.
وروي أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قرأ ( جما جغ َّر جك بِ جر ِّب جك ا ْل جك ِر ْي ِم) ،فقال :ر
غره جهله ومحقه ،وقرأ (إِ َّن ُه ك ج
جان جظ ُل ْوم ًا جج ُه ْوالً) [األحزاب.]٧٢:
وقال عمر :ر
غره الشيطان املسل عليه.
وقيل ر
34

ﰸﱖ

\ﯿ

35

غره طمعه يف عفو اهلل عنه.
غره سرت اهلل عليه ،وقيل ر
وقيل ر
يغر قوما وبعضها
يغر اإلنسان ،إال أن بعضها ر
وال تعارض بني هذه األقوال ألن كل واحد منهام مما ر
يغر قوما آخرين.

وسول لك حتى أضعت ما وجب عليك.
قال الزجاج :أي ما خدعك َّ
عن سعيد بن حممد الثقفي قال سمعت القاسم بن غزوان قال :كان عمر بن عبد العزيز يتمثل هبذه
األبيات:
أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم

وكيف يطيق النوم حريان هائم

فلو كنت يقظان الغداة حلرقت

مدامع عينيك الدموع السواجم

بل أصبحت يف النوم الطويل وقد

دنت إليك أمور مفظعات عظائم

هنارك يا مغرور سهو وغفلة

وليلك نوم والردى لك الزم

يغرك ما يغنى وتشغل باملنى

كام غر باللذات يف النوم حامل

وتشغل فيام سوف تكره غبه

كذلك يف الدنيا تعيش البهائم

غرنى كرم الكريم.
إنام قال ذلك لطف ًا بعبده وتلقين ًا له حجته وعذره ليقول ر
غر نى ستورك املرخاة.
وقال الفضيل رمحه اهلل :لو سألنى اهلل تعاىل هذا السؤال لقلت ر
وروى أن عليا كرم اهلل وجهه صاح بغالم له مرات فلم يلبره ،ثم أقبل فقال له :ما لك مل ْ جتبنى؟
فقال :لثقتى بحلمك وأمنى عقوب تك ،فاستحسن جوابه وأعتقه.
وهلذا قالوا من كرم الرجل سوء أدب غلامنه.
رت بكرم اهلل تعاىل وجوده يف خلقه إياه وإسباغه النعمة الظاهرة
واحلق أن الواجب عىل اإلنسان أن ال يغ ر
والباطنة عليه فيعصيه ويكفر نعمته اغرتار ًا بتفضيله األول ،فإن ذلك أمر منكر خارج عن حد احلكمة.
غره
غره جهله ،وقال عمر رىض اهلل تعاىل عنه :ر
وهلذا قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملا قرأها :ر

محقه وجهله.

غره واهلل شيطانه اخلبيث الذي ز رين له املعاىص ،فقال له :افعل ما شئت ،فإن ر ربك كريم.
وقال احلسن :ر
ﱜ الصفوح.

وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهلل روحه يقول :أوحى اهلل إىل إبراهيم جص َّىل اهللُ جع جل ْي ِه جو جس َّل جم
أتدري مل اختذتك خليالً؟ قال :ال .قال ألين رأيت العطاء أحب إليك من األخذ.
وهذه صفة من صفات الرب جل جالله فإنه يعطي وال يأخذ ويطعم وال يطعم ،وهو أجود
األجودين وأكرم األكرمني ،وأحب اخللق إليه من اتصف بمقتضيات صفاته ،فإنه كريم حيب
الكريم من عباده ،وعامل حيب العلامء ،وقادر حيب الشجعان ،ومجيل حيب اجلامل.
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ﱞﱟﱠ ﱡ ﱢﱣﱤ

سج ےن  ےھج دیپا ایک رھپ  ےھج دح ت انبای رھپ  ےھج ربارب ایک۔ وجیسن

ﱥ ﱦﱧﱨﱩﱪ ﱫﱬ

وصحت ںیم اس ےن اچوھ  ےھج وجڑ دای۔ گر ز ںیہ !  ہکل مت باس  و

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ

ےتالٹت  وہ۔ ااح ًانیقی مت رپ رگناںشرےتش نیعتم ںی۔ رکاًاماکنیبت۔ ئاےتن

ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ںیا وجمترکت وہ۔ ےبکشکینولگںوتمعںںیموہںےگ۔

1

3

2

4

6

5

7

ﱻﱼﱽﱾ
One who created you, then made you in proportion, then justly formed you; • He
assembled you in whatever shape He willed. • But, on the contrary, you reject the
• ;judgement. • And there are most certainly ones who protect over you; • Noble scribes
• They know what you do. • The obedient ones will most certainly be in bliss.

ﱠ من السوي ،أي اخللق يف صورة البرش.
ﱡ بالتخفيف ،وقراءة أهل احلجاز بالتشديد ،وأراد معتدل اخللق.

أي عدل أعضاءك ،فلم تفصل يد عن رجل ،وال رجل عن يد ،ومن خفف فاملعنى رصفك إىل أي
(يف جأ ِّي ُص ْو جر ٍة) و ما زائدة.
صورة شاء إما حسن وإما قبيح ،وإما طويل وإما قصري ،وهو معنى قوله ِ ْ
ﱤ ﱥ إما حسن وإما قبيح ،وطويل أو قصري.
ﱪ حقا.
ﱭ هذا خطاب للكفار ،والدين هنا حيتمل أن يكون بمعنى الرشيعة أو احلساب أو اجلزاء.
ﱱ من املالئكة حيفظون عليكم أعاملكم.
ﱳ ﱴ يكتبون أعاملكم.

حمرم عليك مع الكرام الكاتبني.
سئل البوشنجي عن املروءة فقال :هي ترك استعامل ما هو َّ
أول اإليامن منوط بآخره.
وقال له إنسان :ادع اهلل يل .فقال :أعاذك اهلل من فتنتك .وقالَّ :
قال عطاء بن أيب رباح :إن من قبلكم كانوا يعدر ون فضول الكالم ما عدا كتاب اهلل ،أو أمر
بمعروف ،أو هني عن منكر ،أو أن تنطق يف معيشتك التي ال بدر لك منها ،أتنكرون أن عليكم
حافظني ،كراما كاتبني ،عن اليمني وعن الشامل قعيد ،ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد؟ أما
يستحي أحدكم لو نرشت صحيفته التي أمىل صدر هناره ،وليس فيها يشء من أمر آخرته؟

هم به العبد ومل يعمله؟ فقال :امللكان
وقد سئل سفيان بن عيينة رمحه اهلل عن املآلئكة كيف تكتب ما ر

هم العبد بحسنة فقد فاح منه رائحة املسك
الكاتبان عليهام الصلوة والسالم ال جي ْعلامن الغيب ،ولكن إذا ر

هم بالسيئة.
هم العبد بالسيئة فاح منه رائحة النتن ،فيعلامن أنه قد ر
هم باحلسنة ،وإذا ر
ف جي ْعلامن أنه قد َّ
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ﱿﲀ ﲁﲂﲃﲄ ﲅ

ااح دباکح ےب کش دازخ ںیم وہں ےگ۔ ا اس ںیم دا ل وہں ےگ

ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

باس  ے د،۔ ااح ا اس ےس اغبئ ںیہ وہں ےگ۔ ااح مت ایک ےھجم

ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ

ہک باس اک د ،ایک زیچ ے ؟ رھپ مت ایک ےھجم ہک باس اک د ،ایک زیچ ے ؟

ﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜﲝ

سج د  ،وی  صخ یسک  صخ یک عفن حاسین رپ اقدح ںیہ وہ ا۔ ااح امتم

ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

اومح اسد ،اہلل لاعٰی  ے اپس وہںےگ۔

2

1

3

And the wretched ones will most certainly be in the Blazing-Fire. • They will enter
it on the Day of Judgement; • And they will not be absent from it. • And what will
make you realise what the Day of Judgement is? • Then, what will make you realise
what the Day of Judgement is? • On that Day, no soul shall possess authority over
• anything for any soul, and on that Day, the matter will belong to Allāh.

ﮌÒ
&%$
ﲥ ﲦﲧ

الہتک ے مکدےنی ااولں  ےےیل۔

4

5

• Destruction for the ones who give short measure.

ﲀ وفيهم قوالن :١ ،أهنم املرشكون  :٢الظلمة.
ﲄ يدخلون اجلحيم مقاسني حرها.
ﲅ ﲆ يوم اجلزاء عىل األعامل.
ﲥ كلمة رش ،وقيل إن الويل واد يف جهنم.
ﲦ الذي ال يويف اذا كال وال إذا وزن.

التطفيف يف اللغة هو البخس والنقص وفرسه بذلك الزخمرشي واختاره ابن عطية.

وقيل هو جتاوز احلد يف زيادة أو نقصان ،واختاره ابن الفرس ،وهو األظهر.
ألن املراد به هنا بخس حقوق الناس يف املكيال وامليزان ،بأن يزيد اإلنسان عىل حقه أو ينقص من حق غريه.
وقال ابن قتيبة :املط رفف الذي ال يويف الكيل ،يقال إناء ط رفان إذا مل يكن مملوءا.
وقال الزجاج :إنام قيل مط رفف ألنه ال يكاد يرسق يف امليزان واملكيال إال اليشء الطفيف ،وإنام أخذ
طف اليشء وهو جانبه.
من ر
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ﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮ

 ب ا ولوگں ےس انپ رک ں ںو وپحا ےتی ںی۔ ااح  ب ان  ،و انپ رک

5

دںی ای ان  ،و از ،رک  ے دںی ںو مک رک ے دےتی ںی۔ ایک اںیہ ہی نام،

1

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ
3

2

4

ﲷﲸﲹﲺﱁﱂﱃ

ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ

6

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ
7

ںیہ ہک ا ربقاں ےس زدن رک ے ااھٹ ے ئاںیئ ےگ ؟ اکی اڑ
ںیم۔ سج د ،امتم ااسن ،ح ااعلنیمل  ے اسےنم ڑھک

د،

وہں ےگ۔

گر ز ںیہ ! ًانیقی دباکحاں اک انہمٔ اج ل نیجس ںیم ے۔

8

• Those who, when they acquire by measure from mankind, they seek to take in full.
And when they give them by measure or give them by weight, they decrease. • Do
they not think that they will be resurrected; • For a momentous Day; • On the Day
when mankind will stand in front of the Lord of the Worlds? • On the contrary, the
9

• record of the wretched ones is most certainly in Sijjīn.

ني) حتى بلغ ( جي ْو جم جي ُقو ُم
(و ْيل ل ِ ْل ُم جط ِّف ِف ج
عن القاسم بن أيب بزة قال حدثني من سمع ابن عمر قرأ ج
ني) [املطففني ] ٦ - ١ :قال فبكى حتى حن وامتنع من قراءة ما بعده.
َّاس ل ِ جر ِّب ا ْل جعاملج ِ ج
الن ُ
ﲫ بمعنى من؛ قال الزجاج :إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل.
ﲰ يعنى كالوا هلم.
ﲲ وزنوا هلم ،كقوله يسمعونكم يسمعون لكم.
ﲳ ينقصون.

ﲵ ﲶ والظن هاهنا بمعنى العلم واليقني.
ﱊ حقا؛ ردع وزجر.

ﱌ هو ما يكتب من أعامهلم؛ العمل ،أوالكتاب الذي فيه أعامهلم.
ﱍ والفجار هنا حيتمل أن يريد به الكفار أو املطففني وإن كانوا مسلمني ،واألول أظهر لقوله
ني ).
بعد هذا ( جو ْيل َّي ْو جمئِ ٍذ ِّل ْل ُم جك ِّذ بِ ْ ج
ﱏ جهنم.

وفيها  ٤أقوال : ١ ،أهنا األرض السابعة ،وهذا قول َماهد وقتادة والضحاك وابن زيد ومقاتل.
وروي عن َماهد قال :سجني صخرة حتت األرض الساب عة جيعل كتاب الفجار حتتها ،وهذه عالمة
خلسارهتم وداللة عىل خساسة منزلتهم،

 : ٢أن املعنى إن كتاهبم لفي سفال ،قاله احلسن،
 : ٣لفي خسار ،قاله عكرمة،
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ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘ

ااحمتایکےھجمہکنیجسایکے ؟اکییھکوہیاتک ے۔ الہتکےاس

ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ

د،ان،ےتالٹےنااولں ےےیل۔ وجباس  ےد ،وےتالٹت ںی۔ااحاس

ﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨ ﱩ

 وںیہےتالٹاتعرگگر دےسآےگاڑ ےناا ااگہنگح۔ باسرپامہحیآںیتی

ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ

التاتیکئااںیںوےہکہکہیںو ےلہولوگںیکڑھگیوہی اہایںںی۔ گر ز

ﱴﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱲﱳ ﱵ

ںیہ ! ہکلان ،ےدولںرپان ،ےرکںوتےنز گھڑ ادایے۔

1

2

3

And what will make you realise what Sijjīn is? • A written record. • Destruction
for the rejecting ones on that Day; • Those who reject the Day of Judgement. • And
only every sinful transgressive one rejects it. • When Our Verses are recited upon
him, he says, ‘Legends of the earlier ones.’ • But, on the contrary, what they used to
4

• earn set rust over their hearts.

 : ٤لفي حبس فعيل من السجن ،قاله أبو عبيدة.
ﱗ أي مكتوب ،قال ابن قتيبة :والرقم الكتاب.
ﱠ اجلزاء.
ﱲ ال.
ﱶ ﱷ ﱸ ثبت اخلطايا.

قال اللغويون أي غلب عىل قلوهبم يقال اخلمرة ترين عىل عقل السكران.

عن أيب عامر ،عن حذيفة قال :إن الفتنة تعرض عىل القلوب ،فأي قلب أنس هبا نكتت فيه نُكت ًة
سوداء ،فإن أنكرها نكتت فيه نكتة بي ضاء ،فمن أحب منكم أن يعلم إن أصابته الفتنة أم ال فلينظر،
فإن كان حرام ًا كان يراه حالالً أو يرى حالالً ما كان حرام ًا فقد أصابته الفتنة.
قال اإلمام أمحد :حدثنا الوليد قال :سمعت األوزاعي يقول :سمعت بالل بن سعد يقول :ال تنظر
إىل صغر اخلطيئة ولكن انظر إىل من عصيت.
وقال الفضيل بن عياض :بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند اهلل ،وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند اهلل.
وقيل :أوحى اهلل تعاىل إىل موسى ،يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس ،وذلك أنه أول من
عصاين ،وإنام أعد من عصاين من األموات.
ويف املسند وجامع الرتمذي من حديث أ يب صالح عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم « :إن املؤمن إذا أذنب ذنبا نكت يف قلبه نكتة سوداء ،فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه،
وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه ،فذلك الران الذي ذكره اهلل عز وجل( :ك َّجال جب ْل جر ج
ان جع ٰىل ُق ُل ْو ِهبِ ْم َّما
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ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

گر ز ںیہ ! ًانیقی ہی ولگ اےنپ ح ےس اس د ،اج ںیم وہں ےگ۔

ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ

رھپ ا دازخ ںیم  راح دا ل وہں ےگ۔ رھپ  اہ ئا ے ا ہک یہی ا

ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ ﲔ

اذا ے سج  و مت ےتالٹت  ےھ۔ گر ز ںیہ ! ےب کش کین ولوگں اک

ﲕﲖ ﲗﲘﲙﲚﲛﲜ

انہمٔ اج ل نییلع ںیم ے۔ ااح مت ایک ےھجم وہ ہک نییلع ایک ے ؟ اکی

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ

یھک وہی اتک ے۔ سج  ے اپس ہر شرےتش وموجد حےتہ ںی۔

2

1

3

5

4

6

• On the contrary; on the Day, they will most certainly be screened from their Lord.
They will then most certainly be entering the Blazing-Fire. • It will then be said,
‘This is what you used to reject!’ • On the contrary, the record of the obedient ones
is most certainly in ʿIllīyyīn; • And what will make you realise what ʿIllīyyūn is? • A
• written record. • Those brought near will witness it.

كجان ُْوا جي ْك ِسبُ ْو جن)[ .املطففني]١٤ :
وقال الرتمذي :هذا حديث صحيح.
وقال حذيفة :إذا أذنب العبد ذنبا نكت يف قلبه نكتة سوداء حتى يصري قلبه كالشاة الريداء.
ﱽ حقا.
ﲂ من املنع ،أي ممنوعون.
ﲓ العمل ،أوالكتاب الذي فيه أعامهلم.
ﲔ املطيعني.
العلو ألنه سبب يف ارتفاع الدرجات يف اجلنة ،أو ألنه مرفوع يف مكان
ﲕ ﲖ وهو مشتق من
ر
عيل ،فقد روي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه حتت العرش ،وقال ابن عباس :هو اجلنة.

وفيها  ٧أقوال : ١ ،أهنا اجلنة ،رواه عطاء عن ابن عباس،
 :٢أنه لوح من زبرجدة خُّضاء معلق حتت العرش فيه أعامهلم مكتوبة ،روي عن ابن عباس أيضا،
 : ٣أهنا السامء السابعة وفيها أرواح املؤمنني ،قاله كعب وهو مذهب َماهد وابن زيد،
 : ٤أهنا قائمة العرش اليمنى ،قاله قتادة وقال مقاتل :ساق العرش،
 : ٥أنه سدرة املنتهى ،قاله الضحاك،
 :٦أنه يف علو وصعود إىل اهلل عز وجل ،قاله احلسن .وقال الفراء :يف ارتفاع بعد ارتفاع،
 : ٧أنه أعىل األمكنة ،قاله الزجاج.
ﲡ حيُّض املقربون من املالئكة ذلك املكتوب أو ذلك الكتاب إذا صعد به اىل ع رليرني.
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ًانیقی کین ولگ ںوتمعں ںیم وہں ےگ۔
1

• ;The obedient ones will most certainly be in bliss

ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ قال احلافظ ابن عساكر :كان احلميدي أوىص إىل األجل مظفر بن رئيس
الرؤساء أن يدفنه عند برش ،فخالف ،فرآه بعد مدة يف النوم يعاتبه ،فنقله يف صفر ،سنة إحدى
وتسعني ،وكان كفنه جديدا ،وبدنه طريا يفوح منه رائحة الطيب  -رمحه اهلل  -ووقف كتبه.
عن ،عبد الرمحن بن عامرة بن عقبة ،قال :حُّضت جنازة األحنف بن قيس بالكوفة،فكنت فيمن
نزل قربه ،فلام سويته ،رأيته قد فسح له مد برصي ،فأخربت بذلك أصحايب ،فلم يروا ما رأيت.
عن ربعي بن خراش ،قال :كنا أربعة إخوة ،فكان الربيع أكثرنا صالة وصياما يف اهلواجر ،وإنه
تويف ،فبينا نحن حوله قد بعثنا من يبتاع له كفنا ،إذ كشف الثوب عن وجهه ،فقال :السالم
عليكم .فقال القوم :عليكم السالم يا أخا عيسى ،أبعد املوت؟ قال :نعم ،إين لقيت ريب بعدكم،
فلقيت ربا غري غضبان ،واستقبلني بروح ورحيان وإستربق ،أال و إن أبا القاسم ينتظر الصالة
عيل ،فعجلوين .ثم كان بمنزلة حصاة رمي هبا يف طست.
فنمي احلديث إىل عائشة  -ريض اهلل عنها  -فقالت :أما إين سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -يقول( :يتكلم رجل من أمتي بعد املوت).
ويروى :أن احلسن البرصي أغمي عليه ،ثم أفاق إفاقة ،فق ال :لقد نبهتموين من جنات وعيون،
ومقام كريم.
عن حييى بن أيوب :أن رجلني تآخيا ،فتعاهدا إن مات أحدمها قبل اآلخر أن خيربه بام وجد ،فامت
أحدمها ،فرآه اآلخر يف النوم ،فسأله عن احلسن البرصي؟ قال :ذاك ملك يف اجلنة ال يعيص .قال:
فأين سريين؟ قال :ذاك فيام شاء واشتهى  ،شتان ما بينهام .قال :فبأي يشء أدرك احلسن؟ قال :بشدة
اخلوف واحلزن.
ونقل القايض عياض :أن أسد بن موسى قال :رأيت مالكا بعد موته وعليه طويلة وثياب خُّض،
وهو عىل ناقة يطري بني السامء واألرض ،فقلت :يا أبا عبد اهلل! أليس قد مت؟ قال :بىل .فقلت:
فإالم رصت؟ فقال :قد مت عىل ريب ،وكلمني كفاحا  ،وقال :سلني أعطك ،ومتن عيل أرضك.
قال حممد بن عمرو بن عبيدة العصفري :سمعت عيل بن املديني قال :رأيت خالد بن احلارث يف
النوم ،فقلت :ما فعل اهلل بك؟ قال :غفر يل ،عىل أن األمر شديد .قلت :فام فعل حييى القطان؟ قال:
نراه كام يرى الكوكب الدري يف أفق السامء.
قال أبو الشيخ :رأيت عبد اهلل بن جعفر بن فارس األصبهاين يف النوم ،فقلت :ما فعل اهلل بك؟
قال :غفر يل ،وأنزلني منازل األنبياء.
حدثني الفقيه الصالح حسن بن أمحد البرصي قال :رأيت اخلطيب البغدادي يف املنام وعليه ثياب
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ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ

وتختں رپ ھٹیب رک دھکی حے وہں ےگ۔ ان  ،ے رہچاں ںیم آپ  تمع یک

ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

اتزیگ مولعم رک ولےگ۔ اںیہ ئالی ئا ے یگ طاصل رشا

سج رپ برہ

ﲹ
ﲸ
ﲴ ﲵ ﲶﲷ

یگلوہی وہیگ۔ سج یک برہ کشم یکوہیگ۔
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1
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• On couches, looking on. • You will recognise the brightness of bliss on their faces.
They will be given drink from a sealed pure drink. • Its seal will be musk,

6

بيض حسان وعاممة بيضاء ،وهو فرحان يتبسم ،فال أدري قلت :ما فعل اهلل بك؟ أو هو بدأين.
فقال :غفر اهلل يل ،أو رمحني ،وكل من جييء  -فوقع يل أنه يعني بالتوحيد  -إليه يرمحه ،أو يغفر له،
فأبرشوا ،وذلك بعد وفاته بأيام.
أرسة واحدها أريكة.
ﲩ األرسة يف احلجال؛ ر
ﲪ وفيه قوالن :١ ،اىل ما أ عطاهم اهلل من الكرامة : ٢ ،اىل أعدائهم حني يعذبون.
ﲯ ﲰ قال الفراء :بريق النعيم ونداه ،قال املفرسون :إذا رأيتهم عرفت أهنم من أهل النعيم
ملا ترى من احلسن والنور.

ﲴ اخلمر؛ اخلمر الصافية.

ويف الرحيق  ٣أقوال : ١ ،أنه اخلمر ،قاله اجلمهور،

 :٢أنه عني يف اجلنة مشوبة باملسك ،قاله احلسن،
 : ٣أنه الرشاب الذي ال غش فيه ،قاله ابن قتيبة والزجاج.
واخلمر املسامة بالرحيق إما أجود اخلمرأو اخلالصة من الغش أو اخلمر البيضاء أو اخلمر العتيقة.
ﲵ فرسه اهلل بأن ختامه مسك ،ويف معناه  ٣أقوال : ١ ،أنه من اخلتم عىل اليشء ،بمعنى جعل
الطابع عليه فاملعنى أنه ختم عىل فم اإلناء الذي هو فيه باملسك ،كام خيتم عىل أفواه آنية الدنيا بالطني

إذا قصد حفظها وصيانتها،
 : ٢أنه من ختم اليشء أي متامه ،فمعناه خاتم رشبه مسك ،أي جيد الشارب عند آخر رشبه رائحة
املسك ولذته،
 :٣أن معناه مزا جه مسك ،أي يمزج الرشاب باملسك.
وفيه  ٣أقوال : ١ ،ممزوج ،قاله ابن مسعود،
 : ٢خمتوم عىل إنائه واىل نحو هذا ذهب َماهد،
 : ٣له ختام أي عاقبة ريح.
ﲷ ﲸﲹ طينه؛ أعز رشابه؛ آخره؛ عا قبته ،هذا قول أيب عبيدة.
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ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
1

ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
2

3

ااح ایس ںیم فان س رکےن ااولں  و فان س رکان اچےئہ۔ ااح اسرشا یک
آزیم مینس ےس وہیگ۔ اکی  ہمش ےس سج  ہمش ےس  ہرنی ںیئ

ﳆﳇﳈﳉﳊ ﳋﳌ

ےگ۔ ےب کش رجممولگ اامی  ،ااولں رپ ک اس رکت ےھ۔ ااح ب

ﳍﳎ ﳏ ﳐﳑﳒﳓ

ان ،رپ ا ذگحت  ںو آسپ ںیم آںیھک ناحت  ےھ۔

4

5

6

ﳔﳕ
7

and those competing should then compete for this. • And its mixture will be from
Tasnīm; • A spring, those brought near will drink from it. • Those who sinned
certainly used to laugh at the Believers. • And when they passed them by they
• would wink at each other.

وفيه  ٤أقوال : ١ ،خلطه مسك ،قاله ابن مسعود وَماهد،
 : ٢أن ختمه الذي خيتم به اإلناء مسك ،قاله ابن عباس،
 : ٣أن طعمه ورحيه مسك ،قاله علقمة،
 : ٤أن آخر طعمه مسك ،قاله سعيد بن جبري والفراء وأبو عبيدة وابن قتيبة والزجاج يف آخرين.
خلطة مسك ،أو أن الذي خيتم به طعم اإلناء مسك.
ﲼ فليجدوا يف طلبه وليحرصوا عليه بطاعة اهلل والتنافس كالتشاح عىل اليشء والتنازع فيه.
ﳁ التسنيم يعلو رشاب أهل اجلنة.

فيه قوالن : ١ ،أنه اسم عني يف اجلنة يرشهبا املقربون رصفا ومتزج ألصحاب اليمني،

 :٢أن التس نيم املاء ،قاله الضحاك.
قال مقاتل  :وإنام سمي تسنيام ألنه يتسنم عليه من جنة عدن فينصب عليهم انصبابا فيرشبون اخلمر
من ذلك املاء.
قال ابن قتيبة :يقال ان التسنيم أرفع رشاب يف اجلنة ،ويقال إنه يمتزج بامء ينزل من تسنيم أي من
علو ،وأصل هذا من سنام البعري ومن تسنيم القبور.
ﳅ أي منها.
ﳊ أرشكوا .
ﳍ ﳎ أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم مثل عامر وبالل وخباب وغريهم.
ﳏ عىل وجه اإلستهزاء هبم.
ﳔ يشريون باجلفن واحلاجب استهزاء هبم .
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ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ

ااح  ب ا اےنپ رھگ ااولں  ے اپس ےتٹلپ ےھ ںو ٹلپ رک یھ زم ےل

ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﳣ

رک ان ،یک ناںیت رکت  ےھ۔ ااح  ب ا ان  ،و دےتھکی ےھ ںو ےتہک ےھ ہک

ﳤ ﳥ ﳦ ﳧﳨ ﱁ

ہی ولگ ارما ولگ ںی۔ اح اپآ  ا ان ،رپ احمظف انبرکںیہ ےج ے۔ رھپ

ﱂﱃﱄﱅﱆﱇ

آ اامی  ،ااےل اکشراں ےس ہ ےتس ںی۔ وتختں رپ ےھٹیب دھکی حے ںی۔

ﱈﱉﱊﱋﱌﱍ ﱎ

ہک ایک ا رافح و ان  ،ےےیک اک دبہل  لای ؟

1

2

3

ﱏﱐﱑﱒ
And when they returned to their families, they returned as ones joking. • And
• ’when they would see them, they would say, ‘These are most certainly deviant.
Whilst they had not been sent as protectors over them. • So, on the Day, the
Believers will laugh at the disbelievers; • On couches, looking on. • Have the
• ?disbelievers been rewarded for what they used to do

ﮌÓ
&%$
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
4

ﱙﱚ

5

 ب آامس ،ٹھپئا ے۔ ااح آامس ،اک ،اگل ے وہ ے ے اےنپح  ے
 مک  ےےیل ااح ا ایس  ے  اقئ ے۔

When the heaven will split open; • And when it will listen to its Lord, and it is duty
6

• bound.

ﳛ متعجبني بام هم فيه يتفكهون بذكرهم.
ﳧ حيفظون أعامهلم عليهم ،أي مل يوكلوا بحفظ أعامهلم.
ﱍ جوزي؛ وقرأ محزة والكسائي وهارون عن أيب عمرو هل ثوب بإدغام الالم ،أي هل جوزوا
وأثيبوا عىل استهزائهم باملؤمنني يف الدنيا وهذا اإلستفهام بمعنى التقرير.

ﱕ اختلف يف هذا االنشقاق هل هو تشققها بالغامم أو انفتاحها أبوابا.
ﱗ سمعت وأطاعت لرهبا؛ استمعت؛ استمعت وأطاعت يف اإلنشقاق من األذن وهو اإلستامع
لليشء واإلصغاء اليه؛ سمعت وأطاعت إىل االنشقاق.

ﱙ حق هلا؛ حق هلا أن تسمع وتطيع لرهبا ،أو حق هلا أن تنشق من أهوال القيامة.
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ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ

ااح  ب زنیم الیھ دی ئا ے ۔ ااح ا ڈا د ان ،زیچاں  و وج اس ںیم

ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ںی ااح طایل وہئا ے ۔ ااح زنیم یھ اک ،اگل ے وہ ے ے اےنپ ح  ے

1

3

2

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
4

5

6

7

ﱯﱰ

 مک  ے ےیل ااح ا ایس  ے  اقئ ے۔ ا ااسنً ! ،انیقی ریت ح یک
رطفےنچنہپ ےےیل ےھجوخ  تنحرکینے رھپںواسےسےنلماا اے۔

And when the ground will be stretched out; • And it will cast out what is in it and
become empty. • And it will listen to its Lord, and it is duty bound; • O Human
8

• Being, you are certainly toiling laboriously to your Lord; then will be meeting Him.

وهذه الكلمة من قوهلم هو حقيق بكذا أو حمقوق به ،أي جيب عليه أن يفعله.
فاملعنى حيق عىل السامء أن تسمع وتطيع لرهبا ،أو حيق عليها أن تتشقق.
وحيتمل أن يكون أصله حققت بفتح احلاء وضم القاف عىل معنى التعجب ،ثم أدغمت القاف يف
القاف التي بعدها ونقلت حركتها إىل احلاء.
ﱝ سويت فدخل ما عىل ظهرها يف بطنها.

قال ابن عباس :متدر مدر األديم ويزاد يف سعتها ،وقال مقاتل :ال يبقى جبل وال بناء إال دخل فيها.

ﱠ ﱡ ﱢ من املوتى وختلت عنهم؛ خلت من ذلك فلم يبق يف باطنها يشء.
ﱤ سمعت سمع قبول.

ﱩ األسود بن عبد األسد.
ﱫ دائب يف الطلب؛ الكدح يف اللغة هو اجلد واالجتهاد والرسعة.

فاملعنى أنك يف غاية االجتهاد يف السري إىل ربك ،ألن الزمان يطري ،وأنت يف كل حلظة تقطع حظا

من عمرك القصري ،فكأنك سائر مرسع إىل املوت ،ثم تالقي ربك.
وقيل املعنى إنك ذو جدر فيام تعمل من خري أو رش ،ثم تلقى ربك فيجازيك به.

واألول أظهر ،ألن كادح تعدى بإىل ملا تضمن معنى السري ،ولو كان بمعنى العمل لقال لِربك.

فيه قوالن : ١ ،إنك عامل لربك عمال ،قاله ابن عباس،
 : ٢ساع اىل ربك سعيا ،قاله مقاتل .قال الزجاج :والكدح يف اللغة السعي والدأب يف العمل يف
باب الدنيا واآلخرة.
ﱬ ﱭ وفيه قوالن : ١ ،عامل لربك ،وقد ذكرناه عن ابن عباس : ٢ ،إىل لقاء ربك ،قاله ابن قتيبة.
ﱮ عمال.

ﱯ فيه قوالن :١،فمالق عملك : ٢ ،فمالق ربك ،كام ذكرمها الزجاج.
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ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ

ںوسج  و اس اک انہمٔ اج ل داےنہ وھھت ںیم دای ئا ے ا ںو آےگ اس ےس

ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

آاس ،باس ای ئا ے ا۔ ااح ا اےنپ رھگااولں یک رطف وخ وخ

ﱾ ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ

ااسپ آ ے ا۔ ااح سج اک انہمٔ اج ل اس یک ھٹیپ ےھچیپ ےس دای ئا ے ا ںو

ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ا ومت  و راکح ا۔ ااح آگ ںیم دا ل وہا۔ اس ےیل ہک ا اےنپ

ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ

رھگااولں ںیم وخ ح ات اھ۔ اس اک نام ،اھ ہک ا گر ز ولٹ رک آ ے ا

ﲛ ﲝﲞﲟﲠ
ﲖ ﲗﲘﲙ ﲚ ﲜ

ںیہ۔ ویکں ںیہ ! ًانیقی اس اک ح اس  و دھکی حوھ اھ۔ رھپںیم  قف یک

ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ

مسق  اھات وہں۔

1

2

4

3

5

6

So, as for the one who has been given his record in his right hand; • He will then soon
be reckoned an easy reckoning. • And he will return happy to his family. • And as
for the one who will be given his record behind his back; • He will then soon call out
for death. • And he will enter a Blazing-Fire. • He was certainly happy among his
family. • He certainly thought that he would never return. • Of course! His Lord
7

• ;was certainly All-Watchful over him. • So, I take oath by the twilight

عن قتادة قال أبو الدرداء :ابن آدم! طأ األرض بقدمك فإهنا عن قليل تكون قربك .ابن آدم! إنام
أنت أيام ،فكلام ذهب يوم ذهب بعضك .ابن آدم! إنك مل تزل يف هدم عمرك من يوم ولدتك أمك.
ﱾ واألهل زوجاته يف اجلنة من نساء الدنيا أو من احلور العني ،وحيتمل أن يريد قرابته من
املؤمنني ،وبذلك فرسه الزخمرشي.

ﲅ ﲆ يأخذ كتابه بشامله [احلاقة.]٢٥ :

ﲊ قال الزجاج :يقول يا وياله يا ثبوراه ،وهذا يقوله كل من وقع يف هلكة.
ﲖ حسب.

مرسورا
ﲘ ﲙ ال يرجع إلينا؛ لن يرجع إىل ربه تكذيبًا بالبعث أنه كان يف الدنيا يف أهله معهم
ً
بالكفر يضحك ممن آمن؛ لن يرجع اىل اآلخرة ولن يبعث.

ﲛ قال الفراء :املعنى بىل ليحورون ثم استأنف.
ﲥ البياض املحمر  ،بقية ضوء الشمس.

هي احلمرة التي تبقى بعد غروب الشمس ،وقال أبو حنيفة :هو البياض.

وقيل هو النهار كله .وهذا ضعيف ،واألول هو املعروف عند الفقهاء وعند أهل اللغة.
قال ابن قتيبة :مها شفقان األمحر واألبيض ،فاألمحر من لدن غروب الشمس إىل وقت صالة
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ﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬ ﲭﲮ

ااح حات یک مسق  اھات وہں ااح ان ،زیچاں یک سج  وحات ےن  عم رک ای

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ے۔ ااح اچدن یک مسق  ب ا وپحا حانش وہئا ے۔ مت  راح اکی اح

2

1

3

ﲷﲸﲹﲺﲻﲼ

ےس داار

ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ

 ات  ؟ ااح ب ان ،رپرآ ،ڑپ ا ئاات ے ںو دجس ںیہ رکت ۔

اح رپ ھڑوھےگ۔ رھپ اںیہ ایک وہا ہک ا اامی ،ںیہ

By the night and what it gathers; • By the moon when it waxes; • You will most
certainly embark stage by stage. • So, what is the matter with them, they do not
4

• !believe? • And when the Qurʼān is recited upon them, they do not prostrate

العشاء ،ثم يغيب ويبقى الشفق األبيض إىل نصف الليل.
وضم ،قال أبو عبيدة :وما وسق ما عال فلم يمنع منه يشء؛ مجع ما
ﲩ مجع من دابة؛ وما مجع
ر
كان منترشا بالنهار.

ﲭاستوى؛ اجتمع؛ قال الفراء :اتساقه اجتامعه؛ امتأل واجتمع ليلة ثالث عرشة إىل ست عرشة.

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ حاال بعد حال ،قال هذا نبيكم صىل اهلل عليه وسلم.

الطبق يف اللغة له معنيان :أحدمها ما طابق غريه ،يقال هذا طبق هلذا إذا طابقه ،واآلخر مجع طبقة.

فعىل األول يكون املعنى لرتك ُب َّن حاال بعد حال كل واحدة منها مطابقة لألخرى.
وعىل الثاين يكون املعنى لرتكبُ َّن أحواال بعد أحوال هي طبقات بعضها فوق بعض.
ويف معناه قوالن : ١ ،أنه خطاب لرسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم،
 : ٢أن اإلشارة اىل السامء.
ثم يف معنى الكالم  ٥أقوال :١ ،أنه الشدائد واألهوال ثم املوت ثم البعث ثم العرض ،قاله ابن عباس،
 : ٢أنه الرخاء بعد الشدة والشدة بعد الرخاء والغنى بعد الفقر والفقر بعد الغنى والصحة بعد
السقم والسقم بعد الصحة ،قاله احلسن.
 : ٣أنه كون اإلنسان رضيعا ثم فطيام ثم غالما شابا ثم شيخا ،قال عكرمة.
تغري حال اإلنسان يف اآلخرة بعد الدنيا فريتفع من كان وضيعا ويتضع من كان مرتفعا ،وهذا
 :٤أنه ر
مذهب سعيد بن جبري.

 : ٥أنه ركوب سنن من كان قبلهم من األولني ،قاله أبو عبيدة.
االنتقال من حال إىل حال؛ واخلطاب لإلنسان ،وهو أن يكون رضيعا ،ثم فطيام ،إىل أن يصري شيخا.
ﲽ ﲾ فإذا سجد العبد سجود القرآن فليدع يف سجدته بمعاين اآلية من اخلري وليستعذ من
رشها فإن ذلك فعل العلامء بالقرآن واهلل حيب ذلك.
معاين ر
وجل ( :جخ رروا ُس َّج د ًا جو جسبَّ ُحوا بِ جح ْم ِد جر ِّهب ْم جو ُه ْم الج
عز ر
ولتلك املعاين أسجدهم له مثل أن يقرأ قوله ر
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ﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ

 ہکل اکشر ولگ ےتالٹت  ںی۔ ااح اہلل وخ ئااتن ے اس  و وج ا د ںیم

ﳊ ﳋﳌ ﳍﳎﳏ

رھب ح ےتھ ںی۔ ںو آپ ان  ،و دحدانک اذا یک اشبحت انس دےیجی۔

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ

عرگ ا ولگ وج اامی  ،ا ے ااح کین  لم رکت  حے ان  ،ے ےیل ااسی ا

ﱇ ﱈ ﱉﱊ

وہا وج متخ ںیہ وہا۔

2

1

3

But the disbelievers reject. • And Allāh knows best what they are harbouring. • So,
give them glad tidings of a painful punishment; • Except those who believed and
• performed virtuous deeds; for them there is an unending reward.

ﮌÔ
&%$
ﱋﱌﱍ ﱎﱏﱐ ﱑ
4

5

ربوجں ااےل آامس ،یک مسق ! ادع ااےلد ،یک مسق !

• ;By the heaven, bearer of constellations; • By the Promised Day

رب ج
ون) [السجدة ،]١٥:فيقول اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك املسبحني بحمدك
جي ْستج ْك ِ ُ

وأعوذ بك أن أكون من املستكربين عن أمرك أو عىل أوليائك.
أل ْذ جق ِ
ون ل ِ ج
عز ر
ان جي ْبك ج
وجل ( جو جخيِ رر ج
ُون جو جيزيدُ ُه ْم ُخ ُشوع ًا) [اإلرساء ،]١٠٩:ف ْليقل اللهم
ومثل هذا قوله ر

اجعلني من الباكني إليك اخلاشعني لك ،وعىل هذه املعاين ونحوها.

فيه قوالن : ١ ،ال يصلون ،قاله عطاء وابن السائب : ٢ ،ال خيضعون له ويستكينون ،قاله ابن جرير.
ﳊ يوعون يف صدورهم ويضمرون يف قلوهبم من التكذيب.
قال ابن قتيبة :يوعون جيتمعون يف قلوهبم.

وقال الزجاج :يقال أوعيت املتاع يف الوعاء ووعيت العلم.
ﳌ أخربهم بذلك ،وقال الزجاج :اجعل للكفار بدل البشارة للمؤمنني باجلنة والرمحة.
ﱉ واملمنون عند أهل اللغة املقطوع.
ﱍ املنازل املعروفة وهي اثنا عرش ،تقطعها الشمس يف السنة.
وقيل هي النجوم العظام ،ألهنا تتربج أي تظهر.

مجع برج ،و هو احلصن ،و بروج السامء منازل الشمس والقمر.
ﱏ ﱐ هو يوم القيامة بإمجاعهم.
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اح ر وہےن ااےل یک مسق ااحاح ری  ےد ،یک مسق !
1

• ;By the witness and witnessed

ﱒ ﱓ حيتمل الشاهد واملشهود أن يكون من الشهادة عىل األمر ،أو يكون من معنى
احلضور ،وحذف املعمول ،وتقديره مشهود عليه أو مشهود به أو مشهود فيه.

وقد اضطرب الناس يف تفسري الشاهد واملشهود اضطرابا عظيام ،ويتلخص من أقواهلم يف الشاهد
 ١٦قوال يقابلها يف املشهود  ٣٢قوال.
(و جك ٰفى بِاهللِ جش ِهيْد ًا) واملشهود عىل هذا حيتمل ثالثة أوجه :أحدها
 :١أن الشاهد هو اهلل تعاىل لقوله ج
أن يكون اخللق بمعنى أنه يشهد عليهم ،و اآلخر أن تكون األعامل بمعنى أنه يشهد هبا ،والثالث أن
يكون يوم القيامة بمعنى أنه يشهد فيه أي حيُّض للحساب واجلزاء ،أو تقع فيه الشهادة عىل الناس.
الر ُس ُ
ول جع جليْ ُك ْم جش ِهيد ًا)
 :٢أن الشاهد حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم لقوله ( جو جي ُكو جن َّ

[البقرة ،]١٤٣:واملشهود عىل هذا حيتمل أن يكون أمته ألنه يشهد عليهم أو أعامهلم ألنه يشهد هبا،

أو يوم القيامة ألنه يشهد فيه ،أي حيُّض أو تقع فيه الشهادة عىل األمة.
 :٣أن الشاهد أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم لقوله (لِتج ُكونُوا ُش جه دا جء جع جىل الن ِ
َّاس) [البقرة،]١٤٣:
واملشهود عىل هذا سا ئر األمم ألهنم يشهدون عليهم أو أعامهلم أو يوم القيامة.
ْت جع جليْ ِه ْم جش ِهيد ًا ما ُد ْم ُت فِ ِ
يه ْم)
 : ٤أن الشاهد هو عيسى عليه السالم واملشهود أمته لقوله ( جو ُك ن ُ
[املائدة ]١١٧:أو أعامهلم أو يوم القيامة.

نبي يشه د عىل أمته ،أو يشهد القول بأعامهلم أو
 :٥أن الشاهد مجيع األنبياء ،واملشهود أممهم ألن كل ر
يوم القيامة ألنه يشهد فيه.

 : ٦أن الشاهد املالئكة احلفظة ،واملشهود عىل هذا الناس ألن املالئكة يشهدون عليهم أو األعامل
ألن املالئكة يشهدون هبا أو يوم القيامة ،أو صالة الصبح لقوله (إِ َّن ُق ْر ج
آن ا ْل جف ْج ِر كجا جن جم ْش ُهود ًا)
[اإلرساء.]٧٨:

 : ٧أن الشاهد مجيع الناس ،ألهنم يشهدون يوم القيامة أي حيُّضوهنا ،واملشهود يوم القيامة لقوله
(وذل ِ جك جي ْوم جم ْش ُهود) [هود،]١٠٣:
ج
 : ٨أن الشاهد اجلوارح واملشهود عليه أصحاهبا ،لقوله ( جي ْو جم ت ْجش جه دُ جع جليْ ِه ْم جأ ْل ِسنجت ُُه ْم جو جأ ْي ِدهيِ ْم
جو جأ ْر ُج ُل ُه ْم) [النور ،]٢٤:أو األعامل ألن اجلوارح تشهد هبا يوم القيامة ألن الشهادة تقع فيه.
 : ٩أن الشاهد اهلل واملالئكة وأولوا العلم لقوله ( جش ِهدج اهللُ جأ َّن ُه ال إِل جه إِ َّال ُه جو جو املْجالئِ جك ُة جو ُأو ُلوا ا ْل ِع ْل ِم)
[آل عمران ،]١٨:واملشهود به الوحدانية.
 :١٠الشاهد مجيع املخلوقات واملشهود به وجود خالقها وإثبات صفاته من احلياة والقدرة وغري ذلك.
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 : ١١أن الشاهد النجم ملا ورد يف احلديث :ال صالة بعد العرص حتى يطلع الشاهد وهو النجم،
واملشهود عىل هذا الليل والنهار ألن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل.
 :١٢أن ا لشاهد احلجر األسود واملشهود الناس الذين حيجون.
 : ١٣روي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أن الشاهد يوم اجلمعة واملشهود يوم عرفة ،وذلك أن يوم
اجلمعة يشهد باألعامل ويوم عرفة يشهده مجع عظيم من الناس.
 : ١٤أن الشاهد يوم عرفة واملشهود يوم النحر ،قاله عيل بن أيب طالب.
 : ١٥أن الشاهد يوم الرتوية واملشهود يوم عرفة.
 : ١٦أن الشاهد يوم االثنني واملشهود يوم اجلمعة.
فيه  ٢٤قوال :١ ،أن الشاهد يوم اجلمعة واملشهود يوم عرفة،
 :٢أن الشاهد يوم اجلمعة واملشهود يوم النحر ،قاله ابن عمر،
 :٣أن الشاهد اهلل عز و جل واملشهود يوم القيامة ،ر واه الوالبي عن ابن عباس
 :٤أن الشاهد يوم عرفة واملشهود يوم القيامة ،رواه َماهد عن ابن عباس،
 :٥أن الشاهد حممد صىل اهلل عليه و سلم واملشهود يوم القيامة ،رواه يوسف ابن مهران عن ابن
عباس ،وبه قال احلسن بن عيل،
 :٦أن الشاهد يوم القيامة واملشهود الناس ،قاله جابر بن عبد اهلل،
 :٧أن الشاهد يوم اجلمعة واملشهود يوم القيامة ،قاله الضحاك،
 :٨أن الشاهد يوم الرتوية واملشهود يوم عرفة ،قاله سعيد ابن املسيب،
 :٩أن الشاهد هو اهلل واملشهود بنو آدم ،قاله سعيد بن جبري،
 :١٠أن الشاهد حممد صىل اهلل عليه وسلم واملشهود يوم عرفة ،قاله الضحاك،
 :١١أن الشاهد آدم عليه السالم واملشهود يوم القيامة ،رواه ابن أيب نجيح عن َماهد،
 :١٢أن الشاهد ابن آدم واملشهود يوم القيامة ،رواه ليث عن َماهد وبه قال عكرمة،
 :١٣أن الشاهد آدم عليه السالم وذريته واملشهود يوم القيامة ،قاله عطاء بن يسار،
 :١٤أن ال شاهد اإلنسان واملشهود اهلل عز و جل ،قاله حممد بن كعب،
 :١٥أن الشاهد يوم النحر واملشهود يوم عرفة ،قاله إبراهيم،
 :١٦أن الشاهد عيسى عليه السالم واملشهود أمته،
 :١٧أن الشاهد حممد صىل اهلل عليه و سلم واملشهود أمته،
 :١٨أن الشاهد هذه األمة واملشهود سائر الناس،
 :١٩أن الشاهد احلفظة واملشهود بنو آدم ،قاله حممد بن عيل الرتمذي وحكي عن عكرمة نحوه،
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ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ

دنخوقں ااےل ناح ئاںیئ۔ ادنیو نھ اایل آگ ااےل۔  ب ا اس

ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ

 ے اارپ ےھٹیب وہ ے ےھ۔ ا اح ا دھکی حے ےھ وج ا اامی ،ااولں

ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

 ے اسھت رکحے ےھ۔ ااح ا اامی  ،ااولں ےس فرف ایس نات اک

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ

ااقتنم ےل حے ےھ ہک ا اامی  ،ا ے ںی اق ِل رعفی زربد ت اہلل

ﱷ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱸ
ﱵ ﱶ

رپ۔ اس اہلل رپ سج  ے ےیل آامسونں ااح زنیم یک تنطلس ے۔ ااح اہلل

ﱼ ﱽﱾ

گرزیچ رپ رگناں ے۔

1

2

4

3

5

May the companions of the pit be killed; • Of the fuel-stoked fire; • When they were
sitting around it; • Whilst they were witnesses to what they were doing to the
believing ones. • And they only became spiteful of them because they believed in
Allāh, the All-Powerful, the Praiseworthy; • The One, the Kingdom of the heavens
• and the earth belongs to Him, and Allāh is a Witness over every thing.

 :٢٠أن الشاهد احلق واملشهود الكون ،قاله اجلنيد،
 :٢١أن الشاهد احلجر األسود واملشهود احلاج،
 :٢٢أن الشاهد األنبياء عليهم الصالة والسالم واملشهود حممد صىل اهلل عليه و سلم،
 :٢٣أن الشاهد اهلل عز و جل واملالئكة وأولو العلم واملشهود ال إله إال اهلل،
 :٢٤أن الشاهد األنبياء عليهم السالم واملشهود األمم ،حكاه شيخنا عيل بن عبيد اهلل.
ﱕ لعن؛ فإن قيل :أين جواب القسم؟

قلنا :فيه وجوه :أحدها أنه مرتوك.
الثانى أنه قوله تعاىل ( ُقتِ جل) أي لقد قتل :،أي لعن.
الثالث أنه قوله تعاىل (إِ َّن جب ْط جش جر ِّب جك جل جش ِديد).

الرابع أنه حمذوف تقديره لتبعثن أو نحوه.
اخلامس أنه قوله تعاىل (إِ َّن ا َّل ِذ ي جن جفتجنُوا).
ﱗ شق يف األرض؛ شق يشق يف األرض واجلمع أخاديد وهؤالء قوم حفروا حفائر يف
األرض وأو قدوا فيها النار وألقوا فيها من مل يكفر.

والوقود املصدر.
ﱛ احلطب ُ
ﱧ حضور.
ﱩ ﱪ قرأ ابن أيب عبلة نقموا بكرس القاف ،قال الزجاج :أي ما أنكروا عليهم إيامهنم.
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ﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅ

ےب کش نج ولوگں ےن اامی  ،ااےل ودرداں ااح وعحںوں  و اذیا دی

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

رھپ اںوہں ےن ںوہب ںیہ یک ںو ان  ،ے ےیل منہج اک اذا ے ااح ان  ،ے

ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ

ےیل  ےنل اک اذا ے۔ ًانیقی ا ولگ وج اامی ،ا ے ااح کین  لم رکت 

ﲘﲚ
ﲙ
ﲓﲔﲕﲖﲗ

حے ان  ،ے ےیل ںیتن ںی نج  ے ےچی ےس رںی یتہ وہں یگ۔ ہی

ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ

اڑی اکاییب ے۔ ًانیقی ریت ح یک  ڑک اڑیتخس ے۔

1

Those who put the believing men and the believing women to trial, they then did
not repent, the punishment of Hell-Fire is certainly for them, and the burning
punishment is for them. • Those who believe and perform virtuous deeds, there
• are certainly gardens for them under which rivers flow, this is great success.
2

• Your Lord’s seizing is most certainly severe.

ﲁ عذبوا؛ أحرقوا بالنار.
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ أخذ بشدة؛ العقاب؛ قال ابن عباس :إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة
واجلبابرة لشديد.

وكثري من اجلهال اعتمدوا عىل رمحة اهلل وعفوه وكرمه ،وضيعوا أمره وهنيه ،ونسوا أنه شديد العقاب،
وأنه ال يرد بأسه عن القوم املجرمني.
ومن اعتمد عىل العفو مع اإلرصار عىل الذنب فهو كاملعاند.
قال معروف :رجاؤك لرمحة من ال تطيعه من اخلذالن واحلمق.
وقال بعض العلامء :من قطع عضوا منك يف الدنيا برسقة ثالثة دراهم ،ال تأمن أن تكون عقوبته يف
اآلخرة عىل نحو هذا.
وقيل للحسن :نراك طويل البكاء ،فقال :أخاف أن يطرحني يف النار وال يبايل.
وكان يقول :إن قوما أهلتهم أماين املغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغري توبة ،يقول أحدهم :ألين
أحسن الظن بريب ،وكذب ،لو أحسن الظن ألحسن العمل.
وسأل رجل احلسن فقال :يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام خيوفونا حتى تكاد قلوبنا تطري؟
خيوفونك حتى تدرك أمنا خري لك من أن تصحب أقواما يؤ رمنونك
فقال :واهلل ألن تصحب أقواما ر
حتى تلحقك املخاوف.

وقد ثبت يف الصحيحني من حديث أسامة بن زيد قال سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
يقول « :جياء بالرجل يوم القيامة ،فيلقى يف النار ،فتندلق أقتاب بطنه فيدور يف النار كام يدور
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احلامر برحاه ،فيطوف به أهل النار ،فيقولون :يا فالن :ما أصابك؟ أمل تكن تأمرنا باملعروف
وتنهانا عن املنكر؟ فيقول كنت آمركم باملعروف وال آتيه ،وأهناكم عن املنكر وآتيه».
أف
وذكر اإلمام أمحد من حديث أيب رافع قال« :مر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بالبقيع فقال :ر
لك فظننت أنه يريدين ،قال :ال ،ولكن هذا قرب فالن ،بعثته ساعيا إىل آل فالن ،ر
فغل نمرة فدرع
اآلن مثلها من نار».
ويف مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :مررت ليلة
أرسي يب عىل قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار ،فقلت :من هؤالء؟ قالوا :خط باء من أمتك
من أهل الدنيا ،كانوا يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم».
وفيه أيضا من حديثه ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم « :ملا عرج يب مررت بقوم هلم أظفار
من نحاس خيمشون هبا وجوههم ،وصدورهم ،فقلت :من هؤالء يا جربيل؟ فقال :هؤالء الذين
يأكلون حلوم الناس ،ويقعون يف أعراضهم».
وفيه أيضا عنه ،قال :كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يكثر أن يقول « :يا مقلب القلوب واألبصار،
ثبت قلبي عىل دينك ،فقلنا :يا رسول اهلل ،آمنا بك وبام جئت به ،فهل ختاف علينا؟ قال :نعم ،إن
القلوب بني إصبعني من أصابع اهلل يقلبها كيف شاء».
وفيه أي ضا عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال جلربيل « :ما يل مل أر ميكائيل ضاحكا ق ؟
قال :ما ضحك منذ خلقت النار».
ويف الصحيح من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال« :من أخذ شربا
من األرض بغري حقه خسف به يوم القيامة إىل سبع أرضني».
ويف الصحيحني عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم « :ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء
من سبعني جزءا من نار جهنم ،قالوا :واهلل إن كانت لكافية ،قال :فإهنا قد فضلت عليها بتسعة
وستني جزءا كلهن مثل حرها».
ويف املسند عن معاذ قال :أوصاين رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال « :ال ترشك باهلل شيئا ،وإن
قتلت أو حرقت ،وال تعقن والديك وإن أمراك أن خترج من أهلك ومالك ،وال ترتكن صالة
مكتوبة متعمدا ،فإن من ترك صالة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة اهلل ،وال ترشبن مخرا ،فإنه
رأس كل فاحشة ،وإياك واملعصية ،فإن املعصية حتل سخ اهلل».
واألحاديث يف هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا ،فال ينبغي ملن نصح نفسه أن يتعامى عنها،
ويرسل نفسه يف املعايص ،ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن.
قال أبو الوفاء بن عقيل :احذره وال تغرت به ،فإنه قطع اليد يف ثالثة دراهم ،وجلد احلد يف مثل رأس
اإلبرة من اخلمر ،وقد دخلت املرأة النار يف هرة ،واشتعلت الشملة نارا عىل من غ رلها وقد قتل شهيدا.
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ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ

ای یلہ رمہبت دیپا رکات ے ااح ای داناح دیپا رک ا۔ ااح ا تہب

ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ

زای د  ےنشخ اا ا تہب زای د  تبح اا ا رع اک نا ک رزحگ ے۔ رکات ے

ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ

ای سج اک ا احاد رکات ے۔ ایک آپ  ے اپس ورکشاں اک ہصق اچنہپ ؟

ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ

شروع ،ااح ومثد اک۔  ہکل اکشر ولگ ےتالٹےن ںیم  ےگ ںی۔ ااح اہلل ان  ،و

ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ

ولح ظوفح
گر رطف ےس ریھگ وہ ے ے۔  ہکل ہی رزحیگ اا ا رآِ ،

ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ

ںیم ے۔

1

3

2

4

5

6

He is certainly the One who begins and will bring back. • And He is the Most
Relenting, Most Loving; • The Possessor of the Throne, the Glorious; • Forever
doing what He intends. • Has the story of the forces come to you (Ṣallā Allāhu
• ʿalayhi wa sallam)? • Firʿawn and Thamūd? • But the disbelievers are in rejection.
And Allāh is All-Encompassing after them. • But It is the Glorious Qurʼān; • In the
• protected tablet.

وقال اإلمام أمحد :حدثنا معاوية حدثنا األعمش عن سليامن بن ميرسة عن طارق بن شهاب يرفعه
قال « :دخل رجل اجلنة يف ذباب ،ودخل رجل النار يف ذباب ،قالوا :وكيف ذلك يا رسول اهلل؟ قال
قرب ،فقال ليس
مر رجالن عىل قوم هلم صنم ال جيوزه أحد حتى يقرب له شيئا ،فقالوا ألحدمها :ر
قرب ،فقال :ما كنت
قرب ولو ذبابا ،فخلوا سبيله ،فدخل النار ،وقالوا لآلخر :ر
عندي يشء ،قالوا :ر

ألقرب ألحد شيئا من دون اهلل عز وجل ،فُّضبوا عنقه ،فدخل اجلنة ،وهذه الكلمة الواحدة يتكلم

هب ا العبد هيوي هبا يف النار أبعد ما بني املرشق واملغرب».
ﲥ ﲦ فيه قوالن :١ ،يبدئ اخللق ويعيدهم ،قاله اجلمهور،

 :٢يبدئ العذاب يف الدنيا عىل الكفار ثم يعيده عليهم يف اآلخرة.
ﲪ احلبيب.
ﲮ الكريم.
ﲷ اجلموع.

ﳅ ال خيفى عليه يشء من أعامهلم؛ من بعد أعامهلم حمي هبم لالنتقام منهم.
ﳍ ﳎ وهو اللوح املحفوظ منه نسخ القرآن وسائر الكتب فهو حمفوظ عند اهلل حمروس به
من الشياطني ومن الزيادة فيه والنقصان منه.

وقرأ نافع حمفوظ رفعا عىل نعت ال قرآن فاملعنى إنه حمفوظ من التحريف والتبديل.
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ﮌÕ
&%$
ﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

آامس ،یک مسق ااح حات ںیم آےن ااےل یک مسق ! ااح مت ایک ےھجم حاتںیم

ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

آےن اا ا ایک ے ؟ اتکمچ وہا اتح ے۔  وی  صخ یھ ںیہ ے سج رپ

ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

رگنا( ،شرہتش )  ہرح  ہ وہ۔ ںو ااسن  ،و اچےئہ ہک دےھکی ہک سک زیچےس

ﱖﱗ

ا دیپا ایک ای ے۔

1

2

3

6

5

4

7

By the heaven, by the nocturnal visitor. • And what will make you realise what the
nocturnal visitor is? • The beaming star. • There is no soul except there is a
8

• protector over it. • So, let the human being see what he had been created from.

ﱂ هو النجم ،وما أتاك ليال فهو طارق.
والطارق يف اللغة ما يطرق أي جييء ليال ،وقد فرسه اهلل هنا بأنه النجم الثاقب وهو يطلع ليال.
ومعنى الثاقب امليضء أو املرتفع ،فقيل أ راد جنس النجوم.
وقيل الثريا ألنه الذي تطلق عليه العرب النجم.
وقيل زحل ألنه أرفع النجوم إذ هو يف السامء السابعة.
النجم ،وهو زحل.
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ فإن قيل :أين جواب القسم؟ قلنا( :إِ ْن ُك رل جن ْف ٍ
س) فإن بمعنى ما ،وملا
بالتشديد بمعنى إال ،فيكون املعنى ما كل نفس إال عليها حافظ ،وملا بالتخفيف ما فيه زائدة وإن
هى املخففة من الثقيلة ،فيكون املعنى إن كل نفس لعليها حافظ ،والقسم يتلقى بام وبإن.
ﱉ الكوكب.

ﱊ امليضء ،الذي يتوه .
ﱌ ما.

ﱏ ﱐ ﱑ إال عليها حافظ.
وفيه قوالن : ١ ،أهنم احلفظة من املالئكة ،قاله ابن عباس .قال قتادة :حيفظون عىل اإلنسان عمله
من خري أو رش،
 : ٢حافظ حيفظ اإلنسان حتى حني يسلمه اىل املقادير ،قاله الفراء.
ﱓ ﱔ نظر التفكر واالعتبار ،واإلنسان أبو طالب بن عبد املطلب.

ﱕ ﱖ أي من أي يشء خلقه اهلل واملعنى فلينظر نظر التفكر واإلستدالل ليعرف أن الذي ابتدأه
55

ﰸﱖ

ﮌﰃ

56

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ا دیپا ایک ای ا ےنلھ ااےل اپین ےس۔ وج اتلکن ے حڑیھ یک ااح ہنیس یک

ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ڈہویں  ے دحای ،ےس۔ ًانیقی ا اس  ے داناح  اےن رپ  راح اقدح

ﱪﱫ

ے۔ سجد ،دیھباں اکاناحت ،ای ئا ے ا۔

1

2

3

He has been created from a spurting liquid; • That comes out from between the
• backbone and the thorax. • He is most certainly All-Able upon returning him.
4

• On the Day, secrets will be tested.

من نطفة قادر عىل إعادته.
وهم ناصب وليل نائم وعيشة راضية ،وأهل
رس كاتم ر
ﱛ قال الفراء :معناه مدفوق كقول العرب ر
احلجاز جيعلون املفعول فاعال.

قال الزجاج :ومذهب سيبويه وأصح ابه أن معناه النسب اىل اإلندفاق واملعنى من ماء ذي اندفاق.
ﱡ أعىل الصدر.

عظام الصدر ،واحدها تريبة.

وقيل هي األطراف كاليدين والرجلني.
وقيل هي عصارة القلب ،ومنها يكون الولد.
وقيل هي األضالع التي أسفل الصلب.
واألول هو الصحيح املعروف يف اللغة ،ولذلك قال ابن عباس :هي موضع القالدة ما بني ثديي املرأة.
خيرج من صلب الرجل وترائب املرأة.
قال الفراء :يريد خيرج من الصلب والرتائب ،يقال خيرج من بني هذين الشيئني خري كثري بمعنى
خيرج منهم.
ويف الرتائب  ٣أقوال : ١ ،أنه موضع القالدة ،قاله ابن عباس .قال الزجاج :قال أهل اللغة أمجعون
الرتائب موضع القالدة من الصدر.
 : ٢أن الرتائب اليدان والرجالن والعينان ،رواه العويف عن ابن عباس وبه قال الضحاك.
 : ٣أهنا أربعة أضالع من يمنة الصدر وأربعة أضالع من يرسة الصدر ،حكاه الزجاج.
ﱥ قال َماهد :النطفة يف اإلحليل؛ الرجع رد اليشء اىل أول حاله.

ﱪ التي بني العبد وبني ربه حتى يظهر خريها من رشها ومؤدهيا من مضيعها ،فإن اإلنسان
مستور يف الدنيا ال يدري أصىل أم ال ،أتوضأ أم ال ،فإذا كان يوم القيامة أبدى اهلل كل رس فكان زينا
يف الوجه أو شينا.
وقال ابن قتيبة :ختترب رسائر القلوب.
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وكان امله رلب بن أبى صفرة يقول :إنى ألكره الرجل يكون للسانه فضل عىل فعله.
وكان عبد الواحد بن زيد يقول :ما بلغ احلسن البرصي إىل ما بلغ إال لكونه كان إذا أمر الناس
بيشء يكون أسبقهم إليه ،وإذا هناهم عن يشء كان أبعدهم منه .وكانوا يقولون :ما رأينا أحدا
رسيرته أشبه بعالنيته من احلسن البرصي.
وكان معاوية بن قرة يقول :بكاء القلب خري من بكاء العني.
وكان حيى بن معاذ يقول :القلوب كالقدور ومغارفها ألسنة أصحاهبا ،فكونوا عبيدا بأفعالكم كام
أنكم عبيد بأقوالكم.
وكان مروان بن حممد يقول :ما وصف يل رجل ق إال وجدته دون ما وصفوه به إال وكيعا ،فإين
وجدته فوق ذلك.
وكان عتبة بن عامر يقول :إذا وافقت رسيرة العبد عالنيته ،قال اهلل تعاىل ملالئكته ،هذا عبدي حقا.
وكان أبو عبد اهلل األنطاكي يقول :أفضل األعامل ترك املعايص الباطنة ،فقيل له ِ
ومل ذلك؟ قال :ألن

الباطنة إذا ت ُِركت كان صاحبها للمعايص الظاهرة أترك ،فمن كانت رسيرته أفضل من عالنيته

فذلك الفضل ،ومن تساوت رسيرته وعالنيته فذلك العدل ،ومن كانت عالنيته أفضل من رسيرته
فذلك اجلور.
وكان يوسف بن أسباط يقول :أوحى اهلل تعاىل إىل نبي من األنبياء أن قل لقومك خيفوا إ َّىل أعامهلم
وأنا أظهرها هلم.وقد مر مثل ذلك يف اخللق قبله.

وكان أبو عبد الرمحن الزاهد يقول يف مناجاته :يا وحيى! عاملت الناس باألمانة ،وعاملت ريب
باخليانة ،فليتني عكست ثم يبكي.
وكان مالك بن دينار يقول :من أمر الناس بيشء مل يبلغه حاله فهو منافق إال أن يسأله أحد عن حكمه.
وكان يقول :إياك أن تكون يف النهار أبا عبد اهلل الصالح ويف الليل شيطان طالح.
وجدت نفيس غري عامل بام علمت.
وعن إبراهيم التيمي أنه يقول :ما عرضت علمي عىل عميل إال
ُ
وكان الزبري بن العوام يقول :اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح كام أن لكم خبيئة من العمل السيئ.
وعن معاوية بن قرة :جم ن يد رلنى عىل رجل يبكي بالليل ويبتسم يف النهار؟
عيل أنني منذ ثالثني سنة ما فعلت شيئا ُيستح ٰيى منه إال
وكان مسلم اخلوالين يقول :من نعمة اهلل ر

قريب من أهيل.

وكان عبد اهلل السمرقندي إذا مدحه الناس يقول :واهلل ما مثيل ومثلكم إال كمثل جارية ذهبت بكارهتا
بالفجور وأهلها ال يعلمون بذلك ،فهم يفرحون هبا ليلة الزفاف وهي حزينة خوف الفضيحة.
وكان أبو أمامة يعيب عىل الرجل بكاءه يف املسجد بحُّضة الناس.
وكان ميمون بن مهران يقول :عالنية بغري رسيرة مثل كنيف من خارجه ،ومن داخله النتن
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ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

رھپ ہ ا اسن ،ںیم وخد  وی وقت وہ یگ ااح  ہ (اس اک )  وی تدداح۔ ناح

ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ااےل آامس ،یک مسق ! ےنٹھپ اایل زنیم یک مسق ! ےب کش ہی رآ ،وق ِ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀﲁ ﲂ

لصیف ے۔ ااح ہی  وی ذماق ںیہ ے۔

1

2

4

3

5

6

There will then be no strength for him nor any helper. • By the heaven, possessor of
• the rain; • By the ground that splits apart; • It is most certainly a Decisive Word.
• And It is not jest.

واخلبث ،ومن افتخر بامل مل يصبه كذبه كسبه.
وكان حيي بن معاذ يقول :من أراد أن يعدر ه الناس من الصاحلني بالقول فق دون موافقتهم يف
األعامل فهو كمن دخل وليمة امللك لقوم خاصني بغري إذن ،ومن اكتفى بالقول دون العلم جازاه
اهلل الوعد دون العطاء عقوبة له.
وكان بالل بن سعد يقول :إذا ا ردعى الفقري الزهد بغري حق رقص الشيطان حوله يضحك عليه ويسخر به.
وكان عبد اهلل بن عمر يقول :ال جيد عبد رصيح اإليامن حتى يعلم بأن اهلل يراه ،فال يعلم رسا
يفتضح به يوم القيامة.
وكان مالك بن دينار يقول :لو علمتم ما أغلق يب عليه دونكم ما جلس أحد منكم حويل .وقلت:
وهذا من باب اهلضم لنا واإلهتام له .وكان سفيان الثوري يقول :قد غلب عىل القراء يف هذا الزمان
الرياء ،يظهرون للناس النسك والعبادة وباطنهم مشغول بالغل واحلقد والشحناء لبعضهم.
ﱬ ﱭ أي لإلنسان.

ﱴ ﱵ سحاب يرجع باملطر؛ املطر.

املراد بالرجع عند اجلمهور املطر وسامه رجعا باملصدر ،ألنه يرجع كل عام أو ألنه يرجع إىل األرض.
وقيل الرجع السحاب الذي فيه املطر.
وقيل هو مصدر رجوع الشمس والكو اكب من منزلة إىل منزلة.
ذات املطر وسمي املطر رجعا ألنه جييء ويرجع ويتكرر.

ﱸ ﱹ تتصدع بالنبات؛ النبات؛ ما تصدع عنه األرض من النبات ،وقيل يعني ما يف األرض
من الشقاق واخلنادق وشبهها؛ ذات الشق وقيل هلا هذا ألهنا تتصدع وتتشقق بالنبات.

ﱻ القرآن.

ﱼ ﱽ حلق؛ وجيز بليغ؛ يفصل بني احلق والباطل.

ﲁ باللعب؛ واملعنى إنه جد ومل ينزل باللعب ،وبعضهم يقول اهلاء يف إنه كناية عن الوعيد
املتقدم ذكره.
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ﲃﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈﲉ

اکشر یھ رکم رک حے ںی۔ ااح ںیم یھ دتریب رک حوھ وہں۔ رھپ اکشراں  و

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ

تلہم د دےیجی ان  ،و ن ںڑی یس تلہم د دےیجی۔

2

1

4

3

And they are certainly hatching a plot; • And I devise a plan. • So, grant respite to
• the disbelieving ones, give them respite for a short while.

ﮌÖ
&%$
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ

اےنپ دنلب رتنی ح  ے انم یک حیبست ےیجی۔
15

• ;Proclaim the purity of your Lord’s name, the Most Exalted

ﲄ حيتالون؛ يف احتياهلم عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم حني اجتمعوا يف دار الندوة.
ﲇ بأن استدرجهم.

ﲊ ﲋ هذا وعيد من اهلل هلم ومهل وأمهل لغتان مجعتا هاهنا ومعنى اآلية مهلهم قليال
حتى أهلكهم ففعل اهلل ذلك ببدر.

ﲍ قال ابن قتيبة :ومعنى رويدا مهال ورويدك بمعنى أمهل ،قال تعاىل ( جف جم ِّه ِل ا ْل جكافِ ِر ْي جن
جأ ْم ِه ْل ُه ْم ُر جو ْيد ًا) أي أمهلهم قليال؛ ونسخ اإلمهال بآية السيف.
ريب األعىل ،قاله اجلمهور،
ﲏ ويف معنى سبرح  ٥أقوال :١ ،قل سبحان ر
 :٢عظم،

 :٣صل بأمر ربكُ ،روي القوالن عن ابن عباس،
 :٤رنزه ربك عن السوء ،قاله الزجاج،

 :٥رنزه اسم ربك وذكرك إياه أن تذكره وأنت معظم له خاشع له ،ذكره الثعلبي.
اس جم جر ِّب جك ْاألج ْع جىل ا َّل ِذ ْي جخ جل جق جف جسوى جوا َّل ِذ ْي جقدَّ ر جف جهدٰ ى).
(س ِّب ِح ْ
فأما املرتبة األوىل فقد قال سبحانه :ج
فذكر سبحانه أربعة أمور عامة اخللق والتسوية والتقدير واهلداية ،وجعل ا لتسوية من متام اخللق
واهلداية من متام التقدير.
ٍ
ِ
يش ء جخ جل جق ُه)،
قال عطاء :خلق فسوى ج
أحس جن ما خلقه ،وشاهده قوله تعاىل( :ا َّلذ ْي جأ ْح جس جن ُك َّل ج ْ
فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه بحيث مل حيصل بينها تفاوت خيل بالتناسب
واالعتدال ،فاخللق اإلجياد وا لتسوية إتقانه وإحسان خلقه.
وقال الكلبي :خلق كل ذي روح فجمع خلقه وسواه باليدين والعينني والرجلني.
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وقال مقاتل :خلق لكل دابة ما يصلح هلا من اخللق.
وقال أبو إسحاق :خلق اإلنسان مستويا.
(و جن ْف ٍ
اه ا) ،وقال:
س َّو جما جس َّو ج
وهذا متثيل وإال فاخللق والتسوية شامل لإلنسان وغريه .قال تعاىل :ج
مح ِن ِم ن جت جفاو ٍ
ٍ
ت).
الر ْ ٰ
( جف جس َّو ُ
ْ ُ
يف جخ ْل ِق َّ
اه َّن جسبْ جع جس جام جوات ) ،فالتسوية شاملة جلميع خملوقاته ( :جم ا ت ٰجرى ِ ْ
وما يوجد من التفاوت وعدم التسوية فهو راجع إىل عدم إعطاء التسوية للمخلوق ،فإن التسوية أمر
وجودي تتعلق بالتأثري واإلبداع ،فام عدم منها فلعدم إرادة اخلالق للتسوية .وذلك أمر عدمي يكفي فيه
مح ِن ِمن جت جفاو ٍ
ت).
الر ْ ٰ
ْ ُ
عدم اإلبداع والتأثري ،فتأمل ذلك فإنه يزيل عنك اإلشكال يف قوله ( :جما ت ٰجرى ِ ْيف جخ ْل ِق َّ
فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة التسوية كام أن اجلهل والصمم والعمى واخل رس والبكم يكفي
سو اه خالقه سبحانه يف مرتبة خلقه
فيها عدم مشيئة خلقها وإجيادها .واملقصود أن كل خملوق فقد ر
وإن فاتته التسوية من وجه آخر مل خيلق له.
وأما التقدير واهلداية ،فقال مقاتل :قدر خلق الذكر واألنثى فهدى الذكر لألنثى كيف يأتيها.
وقال ابن عباس والكلبي وكذلك قال عطاء :قدر من النسل ما أراد ثم هدى الذكر لألنثى.
واختار هذا القول صاحب النظم فقال :معنى جهدٰ ى هداية الذكر إلتيان األنثى كيف يأتيها ،ألن
إتيان ذكران احليوان إلناثه خمتلف الختالف الصور واخللق واهليآت ،فلوال أنه سبحانه جبل كل
ذكر عىل معرفة كيف يأيت أنثى جنسه ملا اهتدى لذلك.
وقال مقاتل أيضا :هداه ملعيشته ومرعاه.
وقال السدي :قدر مدة اجلنني يف الرحم ،ثم هداه للخروج.
وقال َماهد :هدى اإلنسان لسبيل اخلري والرش والسعادة والشقاوة.
وقال الفراء :التقدير فهدى وأضل فاكتفى من ذكر أحدمها باآلخر.
قلت :اآلية أ عم من هذا كله وأضعف األقوال فيها قول الفراء ،إذا املراد هاهنا اهلداية العامة
(ر ربنجا ا َّل ِذ ْي
ملصالح احليوان يف معاشه ليس املراد هداية اإليامن والضالل بمشيئته .وهو نظري قوله :ج
يش ٍء جخ ْل جق ُه ُث َّم جهدٰ ى) ،فإعطاء اخللق إجياده يف اخلارج واهلد اية التعليم والداللة عىل
جأ ْع ٰطى ك َُّل ج ْ
سبيل بقائه وما حيفظه ويقيمه.

وما ذكر َماهد فهو متثيل منه ال تفسري مطابق لآلية ،فإن اآلية شاملة هلداية احليوان كله ناطقه
وهبيمه طريه ودوابه فصيحه وأعجمه.
وكذلك قول من قال أنه هداية الذكر إلتيان األنثى متثيل أيضا وهو فرد واحد من أف راد اهلداية التي
ال حيصيها إال اهلل.
ﲐ ﲑ التسبيح يف اللغة التنزيه ،وذكر االسم هنا حيتمل وجهني :١ ،أن يكون املراد املسمى
ويكون اإلسم صلة كالزائد ،ومعنى الكالم سبح ربك أي نزهه عام ال يليق به ،وقد يتخرج ذلك
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ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
1

2

سج ےن ولخمق دیپا یک رھپ اس ےن دح ت انبای۔ ااح سج ےندقماح
ےس انبای رھپحاہتس د اھای۔

The One who created, then made in proportion; • And the One who determined,
3

• ;then guided

عىل قول من قال إن اإلسم هو املسمى.
 :٢أن يكون اإل سم مقصودا بالذكر ،وحيتمل املعنى عىل هذا  ٤أوجه:
 :١تنزيه أسامء اهلل تعاىل عن املعاين الباطلة كالتشبيه والتعطيل،
 :٢تنزيه أسامء اهلل عن أن يسمى هبا صنم أو وثن،
 :٣تنزيه أسامء اهلل عن أن تدرك يف حال الغفلة دون خشوع،
 :٤أن املراد قول سبحان اهلل ،وملا كان التسبيح باللسان ال بدر فيه من ذكر اإلسم أوقع التسبيح عىل
اإلسم ،وهذا القول هو الصحيح .ويؤيده ما ورد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه كان إذا قرأ هذه
اآلية قال سبحان ريب األعىل ،وأهنا ملا نزلت قال :اجعلوها يف سجودكم.
ر
فدل ذلك عىل أن املراد هو التسبيح باللسان مع موافقة القلب ،وال بدر يف التسبيح باللسان من ذكر
اس جم جر ِّب جك ْاأل ج ْع ٰىل) ،مع أن التسبيح يف احلقيقة إنام هو هلل تعاىل ال
اسم اهلل تعاىل فلذلك قال ( جس بِّحِ ْ

السمه ،وإنام ذكر اإلسم ألنه هو الذي يوصل به إىل التسبيح باللسان.
اس ِم جر ِّب جك) [الواقعة ،]٧٤:ألن معناه رنزه اهلل بذكر اسمه.
وعىل هذا يكون موافقا يف املعنى لقوله ( جف جس ِّب ْح بِ ْ
صل باسم ربك ،أي ر
ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس أن معنى سبرح ر
صل واذكر يف الصالة اسم
ربك ،واألعىل حيتمل أن يكون صفة للرب أو لالسم واألول أظهر.
وفيه قوالن : ١ ،أن ذكر اإلسم صلة،
 :٢أنه أصيل .وقال الفراء :سبرح ربك و سبرح اسم ربك سواء يف كالم العرب.
ﲖ من التسوية بني األشياء؛ فعدل اخللق.
ﲙ قدر لإلنسان الشقاء والسعادة.

قدر ر بالتشديد حيتمل أن يكون من القدر والقضاء ،أو من التقدير ،واملوازنة بني األشياء ،وقرئ
بالتخفيف فيحتمل أن يكون من القدرة أو التقدير ،وحذف املفعول ليفيد العموم .فإن كان من
التقدير فاملعنى :قدر ر لكل حيوان ما يصلحه.
قدر لكل دابة ما يصلحها.

ﲚ وهدى األنعام ملراعيها؛

فيه  ٧أقوال : ١ ،قدر الشقاوة والسعادة وهدى للرشد والضاللة ،قاله َماهد،
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ااح سج ےن اچح ااای۔ رھپ اس  و اک ا  وڑا رکٹک انب دای۔ رقنبی مہ

ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

آپ  و ڑپ اںیئ ےگ رھپ آپ لوھں ےگ ںیہ عرگ وج اہلل اچے۔ ًانیقی

ﲫ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲪ ﲬ

ا ئااتن ے زاح ےس یہک وہی ااح آہتسہ یہک وہی نات  و۔ ااح مہ آپ

ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

 ے ےیل آاسین اایل ( تلم ) آاس ،رک  ے دںی ےگ۔ اس ےیل آپ

ﲹﲺ

تحیص ےیجیارگتحیص دئ ہ د ۔

1

4

3

5

6

7

And the One who brought out the pasture; • He then made it as black stubble. • We
will soon make you read, you will then not forget; • Except what Allāh wills, He
certainly knows the publicised and what is hidden. • And We will make the easy, easy
18

• ;for you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam). • Then admonish, if admonition benefits

 : ٢جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها إليه ،قاله عطاء،
 : ٣قدر مدة اجلنني يف الرحم ثم هداه للخروج ،قاله السدي،

 : ٤قدرهم ذكورا وإناثا وهدى الذكر إلتيان األنثى ،قاله مقاتل،
 : ٥أن املعنى قدر فهدى وأضل فحذف وأضل ألن يف الكالم دليال عىل ذلك ،حكاه الزجاج،
 : ٦قدر األرزاق وهدى إىل طلبها،
 : ٧قدر الذنوب وهدى اىل التوبة ،حكامها الثعلبي.
ﲞ احلشيش؛ أنبت العشب وما ترعاه البهائم ،ثم جعله بعد اخلُّضة.

ﲡ هشيام؛ يابسا؛ قال الزجاج :أي ج َّف جفه حتى جعله هشيام جافا كالغثاء الذي تراه فوق ماء السيل.

ﲢ متغريا؛ أسود؛ فقال الفراء :األحوى الذي قد اسو رد عن القدم والعتق ويكون أيضا أخرج
املرعى أحوى أسود من اخلُّضة فجعله غثاء.

ﲥ ﲦ سنجمع القرآن يف قلبك فال تنساه أبدا.

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ فيه قوالن : ١ ،إال ما شاء اهلل أن ينسخه فتنساه ،قاله احلسن وقتادة،
ِ
:٢إال ما شاء اهلل أن تنسى شيئا فإنام هو كقوله تعاىل ج ِ ِ ِ
ت جو ْاأل ج ْر ُض إِ َّال
الس ٰم ٰو ُ
(خ ال د ْي جن ف ْي جها جما جد ا جمت َّ
جما جشآ جء جر رب جك) [هود ،]١٠٧:فال يشاء.
ﲴ نسهل عليك عمل اخلري.
ﲶ عظ أهل مكة.

ﲷ بمعنى لقد.

ويف إن  ٣أقوال: ١ ،أهنا الرشطية،
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ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﱁ ﱂ ﱃ

رقنبی تحیص احک  رک ا ا  صخ وج ڈح ا۔ ااح اس ےس داح

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

حے ا ا دبتخب وج اڑی آگ ںیم دا ل وہا۔ رھپ ا اس ںیم  ہ

ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓﱔ ﱕ

رم ا  ہ ےئیج ا۔ ًانیقی اکای ے ا  صخ سج ےن کزہی ایک۔ ااح

ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

اےنپ ح اک انم ای رھپ زامز ڑپی۔  ہکل مت دوینی زدنیگ  و رتحیج دےتی

ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ

وہ۔ اح اپآ آرخت رتہب ے ااحزاید نای حےنہ اایل ے۔

2

3

4

6

5

7

8

The one who fears will soon accept admonition. • And the most wretched will
avoid it; • One who will enter the greatest Fire. • He will then not die nor have a
life in it. • The one who purified himself certainly succeeded; • And remembered
his Lord’s name then established Prayer. • But you give preference to the worldly
9

• life; • Whilst the Hereafter is better and longer lasting.

 : ٢أهنا بمعنى قد فتقديره قد نفعت الذكرى ،قاله مقاتل،
 : ٣أهنا بمعنى ما فتقديره فذكر ما نفعت الذكرى ،حكاه املاوردي.
ﲸ قبلت ،وقيل وإن مل تنفع ،وقيل قد نفعت.
ﲻ سيتعظ بالقرآن.

ﱆ ﱇ العظيمة الفظيعة ألهنا أشد من نار الدنيا.

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ال يموت فيها فيسرتيح وال حييى حياة تنفعه.
معناه ال يموت موت ًا يسرتيح به ،وال حييا حياة ينتفع هبا.
وقال ابن جرير رمحه اهلل :تصعد نفسه إىل حلقومه ثم ال تفارقه فيموت وال ترجع إىل موضعها من
اجلسم فيحيا  ،واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

ﱑ قال الزجاج :أي صادف البقاء الدائم.

ﱒ ﱓ حيتمل أن يكون بمعنى الطهارة من الرشك واملعايص ،أو بمعنى الطهارة للصالة أو بمعنى
أداء الزكاة ،وعىل هذا قال مجاعة :إهنا يوم الفطر واملعنى أ ردى زكاة الفطر؛ تطهر من الرشك باإليامن.

ﱘ فيه  ٣أقوال : ١ ،أهنا الصلوات اخلمس ،قاله ابن عباس ومقاتل،
 : ٢صالة العيدين ،قاله أبو سعيد اخلدري،
 :٣صالة التطوع.
ﱟ يعني اجلنة.

ﱠ ﱡ أفضل وأدوم من الدنيا.
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ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

کشیب ا ہتب یہی  ےلہ وفیحں ںیم ے۔ اربامیہ (ہیلع امالسم ) ااح ومٰی

ﱩ ﱪ ﱫﱬ

(ہیلع امالسم )  ےوفیحں ںیم ے۔

1

This is most certainly in the earlier scriptures; • Scriptures of Ibrāhīm (ʿAlayhi al• salām) and Mūsā (ʿAlayhi al-salām).

ﮌ×
&%$
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ

ایکآپ ےاپسڈ ا ےنپاایل(ایق تم )اکہصقاچنہپ ؟اسد ،رہچ

ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

وہںےگ۔اکمرکےنااےل (رب اکمیکاہجےس )ےکھتوہ ےوہںےگ۔

3

2

4

لی

Has the news of the Enveloping Narrative come to you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa
sallam)? • On that Day, faces will be cast down. • Labouring, fatigued; • 5

 -١قال اجلنيد :ال زهد خلو القلب عام خلت منه اليد.
 -٢وقال اإلمام أمحد :الزهد يف الدنيا قرص األمل.
 -٣وعنه رواية أخرى أنه عدم فرحه بإقباهلا ،وال حزنه عىل إدبارها ،فإنه سئل عن الرجل يكون معه
ألف دينار ،هل يكون زاهدا؟ فقال :نعم ،عىل رشيطة أن ال يفرح إذا زادت ،وال حيزن إذا نقصت.
وقد قال اإلمام أمحد بن حنبل :الزهد عىل ثالثة أوجه : ١ :ترك احلرام ،وهو زهد العوام.
 : ٢ترك الفضول من احلالل ،وهو زهد اخلواص.
 : ٣ترك ما يشغل عن اهلل ،وهو زهد العارفني.
ﱪ ﱫ عن سعيد بن املسيب أنه كان يستحب أن يسمي ولده بأسامء األنبياء.
ﱭ بمعنى قد.

ﱰ يوم القيامة؛ ألهنا تغشى اخللق.

ويف الغاشية قوالن : ١ ،أهنا القيامة تغشى الناس باألهوال ،قاله ابن عباس والضحاك وابن قتيبة،

 : ٢أهنا النار تغشى وجوه الكفار ،قاله سعيد بن جبري والقرظي ومقاتل.
ﱴ ذليلة ،وفيها قوالن :١ ،أهنا وجوه اليهود والنصارى ،قاله ابن عباس،
 : ٢أنه مجيع الكفار ،قاله حييى بن سالم.
ﱶ ﱷ النصارى.

فيه  ٤أقوال : ١ ،أهنم الذين عملوا ونصبوا يف الدنيا عىل غري دين اإلسالم كعبدة األوثان وكفار
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ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ا رگم آگ ںیم دا ل وہں ےگ۔ وھکےتل وہ ے  ہمش ےس (اپین )

ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈ

اںیہ ےنی  و دای ئا ے ا۔ ان  ،ے ےیل  وی  اھان ںیہ وہا عرگ ڑاھڑ

ﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎﲏ

اکوٹنں اا ا۔ وج  ہومئا رک ااح ہلوھک  ے اکمآ ے۔

1

2

3

They will enter an intensely hot Fire. • They will be made to drink from a boiling
spring. • There will not be any food for them except from a thorny plant; • It will
• not fatten nor satisfy from hunger.

أهل الكتاب مثل الرهبان وغريهم ،رواه عطاء عن ابن عباس،
 : ٢أهنم الرهبان وأصحاب الصوامع ،رواه أبو الضحى عن ابن عباس ،وبه قال سعيد بن جبري
وزيد بن أسلم،
 : ٣عاملة ناصبة يف النار بمعاجلة السالسل واألغالل،
 : ٤عاملة يف الدنيا باملعايص ناصبة يف النار يوم القيامة ،قاله عكرمة والسدي.
ﱻ قال ابن عباس :قد محيت فهي تتلظى عىل أعداء اهلل.
(مح ِي ٍم ٍ
آن) [الرمحن :]٤٤:بلغ إناه؛ حارة.
ﲀ بلغ إناها وحان رشهبا ،ج ْ
من عني ماء قد انتهى حرها.
متناهية يف احلرارة ،قال احلسن :وقد أوقدت عليها جهنم منذ خلقت فدفعوا اليها وردا عطاشا.
ﲇ نبت يقال له الشربق ،يسميه أهل احلجاز الُّضيع إذا يبس ،وهو سم.

يف الُّضيع  ٤أقوال : ١ ،أنه شوك يقال له الشربق وهو سم قاتل ،وهذا أرجح األقوال ألن أرباب

اللغة ذكروه وألن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :الُّضيع شوك يف النار،
الز رقو ِم جطعا ُم ْاأل جثِي ِم ) [الدخان]٤٣:
 :٢أنه الزقوم لقوله (إِ َّن جش جج جر جة َّ
 :٣أنه نبات أخُّض منتن ينبت يف البحر وهذا ضعيف،

 : ٤أنه واد يف جهنم وهذا ضعيف ألن ما جيري يف الوادي ليس بطعام إنام هو رشاب.
وتسميه قريش الشربق ،فإذا هاج سموه رضيعا،
فيه  ٦أقوال :١ ،أنه نبت ذو شوك الطئ باألرض،
ر
رواه العويف عن ابن عباس ،وبه قال َماهد وعكرمة وقتادة،

 :٢أنه شجر من نار ،رواه الوالبي عن ابن عباس،
 : ٣أهنا احلجارة ،قاله ابن جبري،
 : ٤أنه السلم ،قاله أبو اجلوزاء،
 : ٥أنه يف الدنيا الشوك اليابس الذي ليس له ورق وهو يف اآلخرة شوك من نار ،قاله ابن زيد،
 : ٦أنه طعام يُّضعون إىل اهلل تعاىل منه ،قاله ابن كيسان.
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ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕﲖ

رہچ اس د ،رت ا اتز وہں ےگ۔ اےنپ  لم ےس وخ وہں ےگ۔

ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

اایچن تنج ںیم وہں ےگ۔ سج ںیم ا ولگ  وغ نات  ہ ںینس ےگ۔ سج

ﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦ ﲧ

ںیم  ےتہ وہ ے  ےمش وہں ےگ۔ اس ںیم اا ےچ اا ےچ تخ وہں ےگ۔

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ

ااحرتبیت ےس ح ےھ وہ ے ایےل وہں ےگ۔ ااح فص صب ح ےھ

ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

وہ ے ےیکت وہں ےگ۔ ااح الیھ  ے وہ ے شر وہں ےگ۔ ایک رھپ ا

ﲵﲶﲷ

دےتھکی ںیہ ںی ااوٹنں یک رطف ہکےسیک ا دیپاےیک ے ؟

1

3

2

4

5

6

9

7

8

10

On that Day, there will be beaming faces; • Happy, because of their efforts. • In a
lofty garden; • They will not hear any idle talk in it. • There will be a flowing
spring in it. • There will be raised thrones in it; • And goblets set out. • And
cushions in rows. • And rugs spread out. • Do they then not look towards the
camels; how they have been created? • 11

ﲒ يف نعمة وكرامة.
ﲔ أي يف الدنيا.
ﲕ واملعنى رضيت بثواب عملها.
ﲞ شتام؛ ال تسمع فيها كلمة لغو.
ﲦ مرتفعة ما مل جييء صاحبها ،فإذا أراد أن جيلس عليها تواضعت له.
ﲨ كيزان ال عرى هلا.
ﲫ الوسائد؛ وهي الوسائد واحدها نمرقة بضم النون قال الفراء وسمعت بعض كلب تقول
نمرقة بكرس النون والراء.

ﲬ بعضها اىل جنب بعض.
ﲮ الطنافس ،هلا مخل رقيق؛ البس .
ﲯ كثرية؛ متفرقة.
ﲱ ﲲ نظر التفكر واالعتبار.

ملا وصف اهلل تعاىل اجلنة بام وصف ،عجب من ذلك الكفار ،فذكرهم عجائب صنعه.
وقال قتادة :ملا ذكر ارتفاع رسر اجلنة قالوا :كيف نصعدها؟ فنزلت هذه اآلية ( :جأ جف جال جينْ ُظ ُرو جن إِ جىل
ِْ
اإل بِ ِل) نظر اعتبار كيف (خلقت) للنهوض باألثقال ومحلها إىل البالد البعيدة ،وجعلت تربك حتى
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ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿ

ااح آامس ،یک رطف ہک ےسیک اےس ااک ا ایک ای ؟ ااح اہپڑاں یک رطف ہک

ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ

ےسیک اںیہ اڑا ای ؟ ااحزنیم یک رطفہک ےسیک اےس ئاھچای ای ؟

1

2

3

;And towards the heaven; how it has been raised? • And towards the mountains
how they have been firmly fixed? • And towards the ground; how it has been
• ?spread out

حتمل وتركب عن قرب ويرس ثم تنهض بام محلت ،فليس يف الدواب ما حيمل عليه وهو بارك
ويطيق النهوض إال هى ،وسخرت لكل من قادها حتى الصبى الصغري.
وملا جعلت سفائن الرب أعطيت الصرب عىل احتامل العطش عرشة أيام فصاعدا وجعلت ترعى كل
نبات يف الربارى ومفاوز مما ال يرعاه سائر البهائم ،وإنام مل يذكر الفيل والزرافة والكركند وغريها
مما هو أعظم من اجلمل ألن العرب مل يروا شيئا من ذلك وال كانوا يعرفونه.
وألن اإلبل كانت أنفس أمواهلم وأكثرها ال تفارقهم وال يفارقوهنا.
وإنام مجع بينها وبني ما بعدها ألن نظر العرب قد انتظم هذه األشياء يف أوديتهم وبوادهيم ،فانتظمها
الذكر عىل حسب ما انتظمها نظرهم وكثرة مالبستهم وخمالتهم.
ومن فرس اإلبل بالسحاب واملاء فإنام قصد بذلك طلب املناسبة بطريق تشبيه اإلبل بالسحاب يف
السري وىف النش أيض ًا يف بعض األوقات ،ال أنه أراد أن املراد من اإلبل السحاب حقيقة.
وقد جاء يف أشعار العرب تشبيه السحاب باإلبل كثري ًا ،وشبهها ابن دريد أيضا بالسحاب يف قصيدته.
وقرأ أبى بن كعب وعائشة رىض اهلل عنهام اإلبل بتشديد الالم ،قال أبو عمرو وهو اسم للسحاب
الذي حيمل ا ملاء ،واهلل أعلم.
ﲻ وقد كان أبو سليامن الدارانى يقول :صىل سفيان الثورى ركعتني خلف املقام ،ثم نظر إىل
السامء فانقلب مغشيا عليه.

قال الدارانى :وما فعل به ذلك َمرد نظره إىل السامء ،وإنام ذلك من التفكر يف أهوال القيامة.
وكان مالك بن دينار يقول :كل من مل يعترب برصه وبصريته من هذه الدار إىل الدار اآلخرة فهو
حمجوب القلب قليل العمل.
وقال إبراهيم بن أدهم :كان إبراهيم التيمى يبول يف صحن داره ،فخرج ليال من حجرته ليبول فيه
فلم يزل شاخصا إىل الصباح ،فقيل له يف ذلك ،فقال :ملا أردت أن أبول تذكرت أهل النار وما هم
عىل بسالسلهم وقيودهم إىل الصباح فلم يأخذنى نوم.
فيه مل يزالوا يعرضون ر

ﳀ عىل األرض ال تزول وال تتغري.

ﳅ بسطت والسطح بس اليشء.
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ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌﳍ

رھپ آپ تحیص ےیجی۔ آپ ںو فرف تحیص رکےن ااےل ںی۔ آپ

ﳎﳏ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ان ،رپ طلسم ںیہ ےیک ے ںی۔ عرگ ا سج ےن ہنم ریا ااح  رف ایک۔ ںو

ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ

ا۔ ًانیقی امہحی رطف اںیہ ولان ے۔ رھپ

2

1

3

ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
4

5

اہلل اےس اڑا اذا د

ہم ان ،اک باس انیل ے۔

امہح

• Then admonish, you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) are only an admonisher.
• ;You (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) have not been made a controller over them
Except the one who turned away and disbelieved. • Allāh will then punish him
with the gravest punishment. • Their return is certainly to Us; • Their reckoning is
• certainly then upon Us.

ﮌØ
&%$
ﱔﱕ

رجف یک مسق !
By the dawn; • 6

ﳇ عظ.

ﳊ واعظ.

ﳎ بمسل  ،ويقرأ بالصاد والسني؛ بمتسل ؛ بمسل فتقتلهم وتكرههم عىل اإليامن؛ ونسخ
بآية السيف.

ﱍمرجعهم؛ قرأ أيب بن كعب وعائشة وعبد الرمحن وأبو جعفر إياهبم بتشديد الياء أي
رجوعهم ومصريهم بعد املوت.

ﱒ قال مقاتل أي جزاءهم.
ﱔ أراد صالة الفجر ،وقيل أراد النهار كله.
وقيل فجر يوم اجلمعة.
وقيل فجر يوم النحر.
وقيل فجر ذي احلجة .وال دليل عىل هذه التخصيصات.
وقيل أراد انفجار العيون من احلجارة وهذا بعيد ،واألول أظهر وأشهر.
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ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ
1

ﮌﰆ

دسحاںوں یک مسق ! تفج ااح اطق یک مسق !
By the ten nights; • By the even and the odd; • 2

قال ابن عباس :الفجر انفجار الظلمة عن الصبح وانفجر املاء انبجس.
قال شيخنا عيل بن عبيد اهلل :الفجر ضوء النهار إذا انشق عنه الليل ،وهو مأخوذ من اإلنفجار يقال
انفجر النهر ينفجر انفجارا إذا انشق فيه موضع خلروج املاء ،ومن هذا سمي الفاجر فاجرا ألنه
خرج عن طاعة اهلل.
ضوء النهار إذا انشق عنه الليل ،أو صالة الفجر ،أو النهار كله ،فعرب بالفجر عنه ألنه أوله ،أو فجر
يوم النحر خاصة ،أو فجر أول يوم من ذي احلجة  ،أو أول يوم من املحرم تنفجر منه السنة.
ﱖ ﱗ عرش ذي احلجة؛ هي عرش ذي احلجة عند اجلمهور.
وقيل العرش األول من املحرم وفيها عاشوراء.

وقيل العرش األواخر من رمضان.
وقيل العرش األول منه.
ألهنا خمصوصة من بني جنس اللياىل العرش بفضيلة ليست لغريها فلم جيمع ب ينها وبني غريها بالم
اجلنس ،وإنام مل تعرف بالم العهد ألن التنكري أدل عىل التفخيم والتعظيم بدليل قوله تعاىل:
ِ
ِ
(و إِ ٰهل ُكم إِ ٰل ه و ِ
اح د) ونظريه قوله تعاىل :ج
(و جوال ِ ٍد) فنكره،
(ال ُأ ْقس ُم ِ ٰهب جذا ا ْلبج جلد) فعرفه ثم قال :ج
ج
ج ُ ْ
واملراد به آدم وإبراهيم أو حممد ص يل اهلل عليهم أمجعني ،وألن األحسن أن تكون الالمات كلها
متجانسة ،ليكون الكالم أبعد عن األلغاز والتعمية ،وهى يف الباقى للجنس.
ﱙ ﱚ وقال َماهد :كل يشء خلقه فهو شف ع ،السامء شفع ،والوتر اهلل تبارك وتعاىل؛ كل
ركعتني وركعة واحدة.

روي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة.
وروي عنه عليه الصالة والسالم أهنا الصلوات منها شفع ووتر.
وقيل الشفع التنفل بالصالة مثنى مثنى والوتر الركعة الواحدة املعروفة.
وقيل الشفع العامل والوتر اهلل ألنه واحد.
وقيل الشفع آدم وحواء والوتر اهلل تعاىل.
وقيل الشفع الصفا واملروة والوتر البيت احلرام.
وقيل الشفع أبواب اجلنة ألهنا ثامنية والوتر أبواب النار ألهنا سبعة.
وقيل الشفع قران احل والوتر إفراده.
وقيل املراد األعداد منه ا شفع ووتر ،فهذه عرشة أقوال.
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وللمفرسين يف الشفع والوتر  ٢٠قوال : ١ ،أن الشفع يوم عرفة ويوم األضحى والوتر ليلة النحر،
رواه أبو أيوب األنصاري عن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم،
 : ٢يوم النحر والوتر يوم عرفة ،رواه جابر بن عبداهلل عن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم ،وبه قال
ابن عباس وعكرمة والضحاك،
 : ٣أن الشفع والوتر الصالة منها الشفع ومنها الوتر ،رواه عمران بن حصني عن رسول اهلل صىل
اهلل عليه و سلم وبه قال قتادة،
 : ٤أن الشفع اخللق كله والوتر اهلل تعاىل ،رواه العويف عن ابن عباس وبه قال َماهد يف رواية
مرسوق وأبو صالح،
 : ٥أن الوتر آدم شفع بزوجته ،رواه َماهد عن ابن عباس،
 : ٦أن الشفع يومان بعد يوم النحر وهو النفر األول والوتر اليوم الثالث وهو النفر األخري ،قاله
عبد اهلل بن الزبري،
 : ٧أن الشفع صالة الغداة والوتر صالة املغرب ،حكاه عطية،
 : ٨أن الشفع الركعتان من صالة املغرب والوتر الركعة الثالثة ،قاله أبو العالية والربيع بن أنس،
 : ٩أن الشفع والوتر اخللق كله منه شفع ومنه وتر ،قاله ابن زيد وَماهد يف رواية،
 : ١٠أنه العدد منه شفع ومنه وتر ،وهذا والذي قبله مرويان عن احلسن،
 : ١١أن الشفع عرش ذي احلجة والوتر أيام منى الثالثة ،قاله الضحاك،
ِ
َّج ٰو ى جث جال جثة إِ َّال ُه جو جر ابِ ُع ُه ْم) [املجادلة ،] ٧:والوتر
 :١٢أن الشفع هو اهلل لقوله تعاىل ( جما جي ُك ْو ُن م ْن ن ْ
هو اهلل لقوله تعاىل ( ُق ْل ُه جو اهللُ جأ جحد) ،قاله سفيان بن عيينة،
 : ١٣أن الشفع هو آدم وحواء والوتر اهلل تعاىل ،قاله مقاتل ابن سليامن،
 :١٤أن الشفع األيام والليايل والوتر اليوم الذي ال ليلة بعده وهو يوم القيامة ،قاله مقاتل بن حيان،
 : ١٥الشفع درجات اجلنان ألهنا ثامن والوتر دركات النار ألهنا سبع فكأن اهلل أقسم باجلنة والنار،
قاله احلسني بن الفضل
عز ر
وقوة وضعف وعلم وجهل
 :16الشفع تضاد أوصاف املخلوقني بني ر
وذل وقدرة وعجز ر
وموت وحياة والوتر انفراد صفات اهلل عز و جل عز بال ذل وقدرة بال عجز وقوة بال ضعف وعلم
بال جهل وحياة بال موت ،قاله أبو بكر الوراق،
 : ١٧أن الشفع الصفا واملروة والوتر البيت،
 : ١٨أن الشفع مسجد مكة واملدينة والوتر بيت املقدس،
 :١٩أن الشفع القران يف احل والتمتع والوتر اإلفراد،
 : ٢٠الشفع العبادات املتكررة كالصالة والصوم والزكاة والوتر العبادة التي ال تتكرر وهو احل ،
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ﱜﱝﱞ ﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤ

حات یک مسق  ب ا  ل حی وہ ! ایک اس ںیم  دنملق  ے ےیل مسق ے ؟

ﱥ ﱦﱧﱨ ﱩﱪﱫﱬﱭ

ایک آپ ےن ںیہ داھکی ہک آپ  ے ح ےن وق ِم اعد  ے اسھت ایک ایک ؟

1

2

3

By the night when it departs; • Is there an oath in this for the possessor of
• ?intelligence? • Did you not see how your Lord dealt with ʿĀd

حكى هذه األقوال األربعة الثعلبي.
أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة ،أو الصالة ،منها شفع ومنها وتر ،أو أن الوتر آدم شفع
بزوجته عليهام السالم ،أو أن الشفع يومان بعد يوم النحر وهو النفر األول والوتر اليوم الثالث
وهو النفر األخري ،أو أن الشفع صالة الغداة والوتر صالة املغرب ،أو أن الشفع الركعتان من صالة
املغرب والوتر الركعة الثالثة.
أو اخللق كله منه شفع ومنه وتر ،أو أن الع دد منه شفع ومنه وتر ،أو أن الشفع عرش ذي احلجة
ِ
َّج ٰوى جث جال جثة إِ َّال ُه جو جر ابِ ُع ُه ْم)
والوتر أيام من الثالثة ،أو أن الشفع هو اهلل لقوله تعاىل ( جما جي ُك ْو ُن م ْن ن ْ
والوتر هو اهلل لقوله تعاىل ( ُق ْل ُه جو اهللُ جأ جحد ) ،أو أن الشفع آدم وحواء ،والوتر هو اهلل تعاىل.

أو أن الشفع هو األيام والليايل والوتر اليوم الذي ال ليلة معه وهو يوم القيامة ،أو أن الشفع
درجات اجلنات ألهنا ثامن ،والوتر دركات النار ألهنا سبع ،فكأن اهلل عز وجل أقسم باجلنة والنار.
عز ر
وذل ،وقدرة وعجز ،وقوة وضعف ،وعلم وجهل،
أو أن الشفع تضاد أوصاف املخلوقني :ر
عز بال ذل ،وقدرة بال عجز ،وقوة بال ضعف،
وحياة وموت .والوتر انفراد صفة اهلل سبحانه :ر
وعلم بال جهل ،وحياة بال موت.
أو أن الشفع الصفا واملروة ،والوتر البيت ،أو أن الشفع مسجد مكة واملدينة ،والوتر بيت املقدس،
أو أن الشفع القران يف احل والتمتع ،والو تر اإلفراد.
أو الشفع العبادات املتكررة كالصالة والصيام والزكاة ،والوتر العبادة التي ال تتكرر وهي احل .
ثم فيه قوالن : ١،:إذا يرسي ذاهبا ،قاله اجلمهور وهو
ﱜ ﱝ ﱞ فيه قوالن :١ ،أن الفعل له ،ر
اختيار الزجاج : ٢ ،إذا يرسي مقبال ،قاله قتادة،

 :٢أن الفعل لغري ه ،واملعنى إذا يرسي فيه كام يقال ليل نائم أي ينام فيه ،قاله األخفش وابن قتيبة.
ﱠ بمعنى أليس.
ﱤ ﱥ يقال للعقل حجر وحجا؛ يقال للعقل ألنه حيجر عام ال ينبغي ،أي هل يف القسم هبا
مقنع له ،وجوابه ليعذبن.

لذي عقل وسمي العقل حجرا ألنه حيجر صاحبه عن القبيح وسمي عقال ألنه يعقل عام ال حيسن
وسمي العقل النهى ألنه ينهى عام ال حيل.
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3

2

4

وتسونں ااےل ا ِحم  ے اسھت ایک ایک ؟ ہک اس یسی وقم ںیہ دیپا یک یئگ

ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼ

رہشاں ںیم۔ ااح ومثد  ے اسھت ایک ایک سج ےن اادٔی )ری( ںیم

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ

اٹچونں  و رتاما۔ ااحوخیم ں ااےل شروع  ،ے اسھت ایک ایک ؟

5

6

• ;Iram, of lofty pillars; • The one which the like of had not been created in the lands
And Thamūd, those who carved the rocks in the valley; • And Firʿawn, the
possessor of stakes; • 7

ﱮ مدينة صنعها شداد بن عاد.

اسم أمة من األمم ،ومعناه القديمة ،أو اسم قبيلة من قوم عاد ،أو اسم جلد عاد ألنه عاد بن عوص
بن إرم بن سام بن نوح .وقد قرأ ابن مسعود وابن عمر ِ
بعاد إر جم عىل اإلضافة ،أو اسم بلدة إما
دمشق ،أو اإلسكندرية أو مدينة صنعها شداد بن عاد.

ﱯ ﱰ يعني القديمة ،والعامد أهل عمود ال يقيمون يعني أهل خيام؛ الطوال؛ ذات الشدة أو
ذات البناء املحكم؛ بعاد أهل إرم.

ويف ذات العامد  ٤أقوال : ١ ،ألهنم كانوا أهل عمد وخيام يطلبون الكأل حيث كان ثم يرجعون اىل
منازهلم فال يقيمون يف موضع ،روى هذا املعنى عطاء عن ابن عباس وبه قال َماهد وقتادة والفراء،
 : ٢أن معنى ذات العامد ذات الطول ،روي عن ابن عباس أيضا ،وبه قال مقاتل وأبو عبيدة .قال
الزجاج :يقال رج ل معمد إذا كان طويال،
 : ٣ذات القوة والشدة مأخوذ من قوة األعمدة ،قاله الضحاك : ٤ ،ذات البناء املحكم بالعامد ،قاله
ابن زيد ،وقيل إنام سميت ذات العامد لبناء بناه بعضهم.
ﱳ ﱴ مل ُيب جن.
ﱵ أي القبيلة يف طوهلا وقوهتا ،أو املدينة.
ﱻ نقبوا ،م ن جيب القميص :قطع له جيب ،جيوب الفالة يقطعها؛ قطعوا؛ نقبوه وجعلوا منه
بيوت ًا.
ﱽ وادي القرى وقرأ احلسن بالوادي بإثبات الياء يف احلالني.
ﲀ ﲁ أنه كان يعذب الناس بأربعة أوتاد يشدهم فيها ثم يرفع صخرة فتلقى عىل اإلنسان
فتشدخه.

أو ذو البناء املحكم ،أو اجلنود ،كانوا يشدون ملكه،
أو أنه كان يبني منارا يذبح عليها الناس،
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ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ

وہنجں ےن رہشاں ںیم ار ااھٹای اھ۔ رھپ اوھں رثکبت اسفد الیھای۔ ںو ان،

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ

رپ ریت ح ےن اذا اک  وڑا اکٹھپحا۔ ًانیقی ریتا ح ا ہتب اتک ںیم

ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ے۔ رھپ ااسن ،ہک  ب اس اک ح اس اک اناحت ،اتیل ے رھپ اےس

ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ

تزت داتی ے ااح ںیتم داتی ے ںو ا ہ ات ے ہک م ےھ ر

ح ےن

ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧ

تزت دی۔ ااح  ب اےس آزناات ے رھپ اس رپ اس یک حازی گنت

ﲭ ﲯﲰ
ﲮ
ﲨﲩﲪﲫﲬ

رکات ے ںوا ہ ات ےہک ر ح ےن ری اوھتن یک۔ گر ز ںیہ !

ﲱ ﲲﲳ

 ہکل مت ی میتی یک تزت ںیہ رکت ۔

1

2

3

5

4

7

6

8

9

Those who transgressed in the lands; • They then increased mischief in them. • So,
Your Lord is most

• your Lord lashed the whip of punishment upon them.

certainly Ever-in-Wait. • So, as for the human being, whenever his Lord puts him to
test, then honours him and bestows favours upon him, he then says, ‘My Lord
And as for whenever He puts him to test then restricts his

• ’honoured me.

provision upon him, he then says, ‘My Lord has humiliated me.’ • But, on the
• ;contrary, you do not honour the orphan

أو أنه كان له أربع أسطوانات يأخذ الرجل فيمد كل قائمة منه إىل أسطوانة فيعذبه
أو أنه كانت له أوتاد وأرسان ومالعب يلعب به عليها.
ﲅ ﲆ عادا وثمود وفرعون ،عملوا باملعايص وجتربوا عىل أنبياء اهلل.
ﲏ ﲐ كلمة تقوهلا العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط ،الذي عذبوا به؛ أي جعل

سوطهم الذي رضب به العذاب.

ﲔ إليه املصري؛ يرصد من كفر به بالعذاب واملرصد الطريق.
ﲗ أمية بن خلف؛ الكافر.
ﲚ ﲛ اختربه بالغنى واليرس.
ﲜ أي أفضل عليه.
ﲝ بام وسع عليه من اإلفضال.
ﲦ ضير ق .
ﲭ بمعنى ال؛ ليس األمر كام ظن ،فام أعطى هذا لكرامته عليه ،وال أفقر هذا هلوانه عنده.
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ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ااح نیکسم  و  اھان دےنی یک رتبیغ ںیہ دےتی۔ ااح مت را اسحا

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

ٹیمس رک پڑپ رک ئات  وہ۔ ااح مت نا ےس  تبح رکت  وہ تہب ی

ﳄ ﳆﳇ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳅ

زاید  تبح۔ گر ز ںیہ !  ب زنیم  وٹ  وٹ رک تسی رک دی ئا ے

ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

یگ۔ ااح ریتا ح ااح شرےتش فص صب آںیئ ےگ۔ ااح اس د ،منہج

ﱄ
ﱃ
ﳏ ﳐﳑ ﱁ ﱂ

 ای ئا ے یگ۔ اس د ،ااسن ،تحیص ےل ا نک ا تحیص ےن اک

ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

اتق اہں ؟

1

3

2

5

4

7

6

8

9

ﱊﱋ
10

And you devour the
On

• And you do not encourage upon feeding the needy.

• inheritance, devouring entirely. • And you love wealth, an immense love.

• the contrary; when the ground will be pounded to dust, an absolute pounding.
And your Lord will come, and the angels row upon row. • And on that Day, HellFire will be brought. On that Day, the human being will accept admonition. And
• !how will there be an acceptance of admonition for him

ﲵ حتافظون ،تأمرون بإطعامه.
ﲻ املرياث.
ﲽ السف ،ملمته أمجع :أتيت عىل آخره؛ شديدا.
ﳂ الكثري؛ كثريا فال تنفقونه يف خري.
ﳄ حقا.
ﳉ ﳊ مرة بعد مرة فتكرس كل يشء عليه.
ﳌ ﳍ قال ابن عباس رىض اهلل عنهام :وجاء أمر ربك ألن يف القيامة تظهر جالئل آيات اهلل
ِ
ِ
يت جر رب جك) [األنعام.]١٥٨:
تعاىل ،ونظريه قوله تعاىل ج
(ه ْل جينْ ُظ ُر و جن إِ َّال جأ ْن جت ْأتيج ُه ُم املْج جالئ جك ُة جأ ْو جي ْأ ِ ج
وقيل معناه وجاء ظهور ربك لُّضورة معرفته يوم القيامة ،ومعرفة اليشء بالُّضورة تقوم مقام ظهوره

ورؤيته ،فمعناه زالت الشكوك وارتفعت الشبه كام ترتفع عند َميء اليشء الذي كان يشك فيه.
ﳏ ﳐ تأيت مالئكة كل سامء صفا صفا عىل حدة ،قال الضحاك :يكونون سبعة صفوف.
ﱆ ﱇ يتذكر اإلنسان أي يتعظ الكافر ويتوب ،قال مقاتل :هو أمية بن خلف.
ﱈ ﱉ ﱊ كيف له بالتوبة وهي يف القيامة ال تنفع.
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ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ

ا ےہک ا ہک ا

ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ

آےگ ےج وہت ۔ ا س د ،اس  ے اذا اسیج  وی اذا  ہ د ا۔

1

2

ﱚﱛ ﱜﱝﱞﱟ

اک ہک ںیم ےن اینپ اس زدنیگ  ے ےیل )کین  لم(

ااح ہاسیکڑکجیک رطحیسکیک ڑکج وہیگ۔ ا

اانیمط،اایل حاح !

He will say, ‘Oh if only I had sent forward for my life.’ • On that Day, no one will
• then be able to punish as His punishment. • Nor be able to bind as His binding.
‘O Tranquil Soul; • 3

ﱏ يف اآلخرة.
عذاب اهلل أحد ،أي كعذابه ،ومن أراد فتحه أراد ال َّ
ﱒ ﱓ من كرس الذال أراد ال ِّ
يعذب
يعذب
ج

عذاب الكافر أحد.
ج

ﱜ ﱝ ﱞ املصدقة بالثواب؛ أي املوقنة يقينا قد اطمأنت به بحيث ال يتطرق إليها
شك يف اإليامن ،وقيل :املطمئنة التي ال ختاف حينئذ.

ويف معنى املطمئنة  ٣أقوال : ١ ،املؤمنة ،قاله ابن عباس ،وقال الزجاج :املطمئنة باإليامن،
 : ٢الراضية بقضاء اهلل ،قاله َماهد،
 : ٣املوقنة بام وعد اهلل ،قاله قتادة.
الطمأنينة سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان ،وبينه وبني السكينة فرقان :أحدمها أن السكينة
صولة تورث مخود اهليبة أحيانا والطمأنينة سكون أمن فيه اسرتاحة أنس.
والثاين أن السكينة تكون نعتا وتكون حينا بعد حني والطمأنينة نعت ال يزايل صاحبه.
وهي عىل ثالث درجات :الدرجة األوىل طمأنينة القلب بذكر اهلل وهي طمأنينة اخلائف إىل الرجاء
والضجر إىل احلكم واملبتيل إىل املثوبة.
والدرجة الث انية طمأنينة الروح يف القصد إىل الكشف ويف الشوق إىل العدة ويف التفرقة إىل اجلمع.
والدرجة الثالثة طمأنينة شهود احلُّضة إىل اللطف وطمأنينة اجلمع إىل البقاء وطمأنينة املقام إىل نور األزل.
وحيث ذكر سبحانه النفس ،وأضافها إىل صاحبها ،فإنام ذكرها بلفظ اإلفراد ،وهكذا ىف سائر
األحاديث ،ومل جيئ ىف موضع واحد نفوسك ونفوسه وال أنفسك وأنفسه ،وإنام جاءت َمموعة
وس ُز ِّو جج ْت) [التكوير ،] ٧:أو عند إضافتها إىل اجلمع ،كقوله
(وإ جذ ا النر ُف ُ
عند إرادة العموم ،كقوله ج
ِ
صىل اهلل عليه وسلم :إن جرام جأ ْن ُف ُسنجا بِيجد اهللِ .ولو كانت ىف اإلنسان ثالث أنفس جلاءت َمموعة إذا
أضيفت إليه ولو ىف موضع واحد.

فالنفس إذا سكنت إىل اهلل ،واطمأنت بذكره ،وأنابت إليه ،واشتاقت إىل لقائه ،وأنست بقربه ،فهى
مطمئنة ،وهى التى يقال هلا عند الوفاة .قال ابن عباس :يا أيتها النفس املطمئنة أي املصدقة.
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ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ںواےنپح یک رطفااسپ ل ںواسےسحایض ااحا ھجتےسحایض۔

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ

ںور ودناںںیمما لوہئا۔ااحریتنجںیمدا لوہئا۔

1

• ;Return to your Lord, pleased and pleasing. • Then enter among My servants
And enter My garden.’ • 2

وقال قتادة :هو املؤمن ،اطمأنت نفسه إىل ما وعد اهلل
وقال احلسن :املطمئنة بام قال اهلل واملصدقة بام قال.
وقال َماهد :هى املنيبة املخبتة التى أيقنت أن اهلل رهبا ،ورضبت جأشا ألمره وطاعته ،وأيقنت بلقائه.
وحقيقة الطمأنينة :السكون واالستقرار ،فهى التى قد سكنت إىل رهبا وطاعته وأمره وذكره ،ومل
تسكن إىل سواه ،فقد اطمأنت إىل حمبته وعبوديته وذكره ،واطمأنت إىل أمره وهنيه وخربه،
واطمأنت إىل لقائه ووعده ،واطمأنت إىل التصديق بحقائق أسامئه وصفاته ،واطمأنت إىل الرىض به
وحسبِه
ربا ،وباإلسالم دينا ،وبمحمد رسوال ،واطمأنت إىل قضائه وقدره ،واطمأنت إىل كفايته
ْ

وضامنه ،فاطمأنت بأنه وحده رهبا وإهلها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله ،وأن مرجعها إليه،

وأهنا ال غنى هلا عنه طرفة عني.
الناس يف هذه الدار عىل جناح سفر كلهم ،وكل مسافر فهو ظاعن إىل مقصده ونازل عىل من يرس
بالنزول عليه ،وطالب اهلل والدا ر اآلخرة إنام هو ظاعن إىل اهلل يف حال سفره ونازل عليه عند
ِ
ِ ِ
ِ
كر ِ
اض جي ًة
القدوم عليه ،فهذه مهته يف سفره ويف انقضائهٰ ( ،ي جأ َّيتُ جها النَّ ْف ُس املُ ْط جمئنَّ ُة ْارجع ْي إِ ٰىل جر ِّب ج
ِ
ِ
يف ِع بجادِ ْي جوا ْد ُخ ِ ْيل جج نَّتِ ْي).
يل ِ ْ
َّم ْرضيَّ ًة جفا ْد ُخ ْ
ِ
يف اجلجن َِّة) ،فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن
وقالت امرأة فرعون ج
(ر ِّب ا ْب ِن ِ ْيل عنْدج جك جبيْت ًا ِ ْ
يكون يف اجلنة ،فإن اجلار قبل الدار.
ﱠ فيه  ٤أقوال : ١ ،ارجعي إىل صاحبك الذي كنت يف جسده ،وهذا املعنى يف رواية العويف عن
ابن عباس وبه قال عكرمة والضحاك،

 :٢ارجعي اىل ربك بعد املوت يف الدنيا ،قاله أبو صالح،
 : ٣ارجعي اىل ثواب ربك ،قاله احلسن،
 : ٤يا أيتها النفس املطمئنة إىل الدنيا ارجعي إىل اهلل تعاىل برتكها ،حكاه املاوردي.
يقال هلا عند املوت.
ﱣ راضية بام أعطاها اهلل ،أو راضية عن اهلل ،ومعنى املرضية مرضية عند اهلل ،أو أرضاها اهلل بام
أعطاها.

 -١وقال الفضيل بن عياض لبرش احلايف :الرضا أفضل من الزهد يف الدنيا ،ألن الرايض ال يتمنى فوق منزلته.
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ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ںیم اس رہش )ہکم( یک مسق  اھات وہں ! ااح آپ اس رہش ںیم ال ) ہ ہک

ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

رحمم( ارتےن ااےل وہ۔ ااح ناپ یک مسق ااح اا اد یک مسق !

1

2

I take oath by this City; • And you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) will be at liberty
in this City. • By a father and what he fathered; • 3

 -٢وقال أبو عثامن اخلريي :منذ أربعني سنة ما أقامني اهلل يف حال فكرهته ،وما نقلني إىل غريه فسخطته.
 -٣والرضا ثالثة أقسام :رضا العوام بام قسمه اهلل وأعطا ،ورضا اخلواص بام قدره وقضاه ،ورضا
خواص اخلواص به بدال من كل ما سواه.
وهلذا إنام ضمن رضا العبد يوم القيامة ملن ريض به ربا ،كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم :من قال
كل يوم رضيت باهلل ربا ،وباإلسالم دينا ،وبمحمد نبيا :إال كان حقا عىل اهلل أن يرضيه يوم القيامة.
وكان أبو سليامن الداراين يقول الرضا عن اهلل تعاىل والرمحة للخلق من أخالق املرسلني.
وكان الفضيل بن عياض يقول :الرضا عن اهلل تعاىل أفضل من الزهد يف الدينا ،ألن الراىض عن ربه
عز وجل ال يتمنى فوق منزلته.
ﱯ ﱰ مكة ،ليس عليك ما عىل الناس فيه من اإلثم؛ ليس عليك إثم يف القتال فيه يوم الفتح.

فيه  ٣أقوال ،و البلد هاهنا مكة : ١ ،حل لك ما صنعت يف هذا البلد من قتل أو غريه ،قاله ابن
عباس وَماهد.
قال الزجاج :يقال رجل حل وحالل وحمل.
قال املفرسون :واملعنى إن اهلل تعاىل وعد نبير ه أن يفتح مكة عىل يديه بأن حيلها له فيكون فيها حال.
 : ٢فأنت حمل هبذا البلد غري حمرم يف دخوله يعني عام الفتح ،قاله احلسن وعطاء.
 : ٣أن املرشكني هبذا البلد يستحلون إخراجك وقتلك وحي رمون قتل الصيد ،حكاه الثعلبي.
ﱷ آدم.
ﱸ ﱹ فيه  ٥أقوال :١ ،أنه أراد آدم ومجيع ولده،

 :٢نوح وولده،

 :٣إبراهيم وولده،
 : ٤سيدنا حممد عليه الصالة والسالم وولده،
 : ٥جنس كل والد ومولود.
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ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ

ًانیقی مہ ےن ااسن  ،و تقشم ںیم دیپا ایک ے۔ایک ا ہی  اتھجم ے ہک اس

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

رپ یسک  و دقحت ںیہ ے ؟ ا ہ ات ے ہک ںیم ےن ڈریاں نا اٹای۔ ایک

ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ا  اتھجم ے ہک اس  ویسک ےن داھکی ںیہ۔ ایک مہ ےن اس یک داآںیھک

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ

ںیہ انبںیئ ؟ ااحزنا ،ااح داوہٹن ںیہ انب ے ؟

1

3

2

4

5

6

We most certainly created the human being to toil. • Does he consider that no one
will ever have control over him? • He says, ‘I have squandered an abundance of
wealth.’ • Does he consider that no one had seen him? • Did We not establish two
• ?eyes for him; • And a tongue and lips

فيه  ٣أقوال : ١ ،أنه آدم وما ولد ،قاله احلسن وَماهد والضحاك وقتادة،
 :٢أوالد إ براهيم وما ولد ذريته ،قاله أبو عمران اجلوين،
 : ٣أنه عام يف كل والد وما ولد ،حكاه الزجاج.
ﱽ احلارث بن عمرو ،وقيل :نزلت يف كلدة بن أسيد.

ﱾ ﱿ يف شدة خلق.
فيه  ٣أقوال : ١ ،يف نصب ،رواه الوالبي عن ابن عباس وبه قال احلسن وَماهد وسعيد بن جبري
وأبو عبيدة ،فإهنم قالوا يف شدة.
قال احلسن :يكابد الشكر عىل الرساء والصرب عىل الُّضاء ألنه ال خيلو من أحدمها ،ويكابد مصائب
الدنيا وشدائد اآلخرة.
قال ابن قتيبة :يف شدة غلبة ومكابدة ألمور الدنيا واآلخرة ،فعىل هذا يكون من مكابدة األمر وهي معاناته،
 :٢أن املعنى خلق منتصبا يميش عىل رجلني وسائر احليوان غري منتصب ،رواه مقسم عن ابن عباس
وبه قال عكرمة والضحاك وعطية والفراء ،فعىل هذا يكون معنى الكبد اإلستواء واإلستقامة.
 : ٣يف وس السامء ،قال ابن زيد لقد خلقنا اإلنسان يعني آدم يف كبد أي يف وس السامء.
ﲆ أي اهلل عز وجل.

ﲉ أي أفسدت.

ﲋ كثريا؛ كثريا ،قال أبو عبيدة :هو فعل من التلبرد وهو املال الكثري بعضه عىل بعض،
قال ابن قتيبة :وهو املال املتلبرد كأن بعضه عىل بعض قال الزجاج وهو فعل للكثرة.
يقول :أنفقت يف سبيل اهلل ماال كثريا ،كأنه ندم عىل ما أنفقه ،وا آلية يف رجل أسلم وأنفق وقال
ذهب مايل يف الكفارات والنفقات منذ دخلت يف دين حممد صىل اهلل عليه وسلم.
ﲖ العني البارصة.
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ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ااح مہ ےن اےس داونں حاےتس د اھ دےی۔رھپ ا اھگیٹ رپ ےس ںیہ

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ

ذگحا ؟ ااح مت ایک ےھجم ہکاھگیٹ ایک ے ؟ رگد ،و آزاد رکان ے۔

1

3

2

4

• !And We showed him the two paths. • He then did not pass through the gorge
• ;And what will make you realise what the gorge is? • Freeing of a slave

السبِ ْي جل) ،واهلدى
(و جهدج ْينجا ُه الن َّْجدج ْي ِن) وكقوله ج
ﲛ فهديناهم دللناهم عىل اخلري ،كقوله ج
(و جهدج ْينجا ُه َّ
ِ
ِ
ِ
الذى هو اإلرشاد بمنزلة أصعدناه ،من ذلك قوله ( ُأو ٰلئ جك ا َّلذ ْي جن جهدج ى اهللِ جفبِ ُهدج ُاه ُم ا ْقتجد ْه)؛ بمعنى البيان.
ﲜ اخلري والرش؛ الثديني.

فيه  ٣أقوال : ١ ،سبيل اخلري والرش ،قاله عيل واحلسن والفراء.
وقال ابن قتيبة :يريد طريق اخلري والرش.
وقال الزجاج :النجدان الطريقان الواضحان والنجد املرتفع من األرض فاملعنى أمل نعرفه طريق
اخلري والرش كتبني الطريقني العاليني،

 : ٢سبيل اهلدى والضالل ،قاله ابن عباس ،وقال َماهد :هو سبيل الشقاوة والسعادة،
 : ٣الثديان ليتغذى بلبنهام ،روي عن ابن عباس أيضا وبه قال ابن املسيب والضحاك وقتادة.
ﲞ ﲟ ﲠ فلم يقتحم العقبة يف الدنيا؛ االقتحام الدخول بشدر ة ومشقة ،والعقبة عبارة عن

األعامل الصاحلة املذكورة بعد ،وجعلها عقبة استعارة من عقبة اجلبل ألهنا تصعب ويشق صعودها

عىل النفوس.
وقيل هو جبل يف جهنم له عقب ة ال جياوزها إال من عمل هذه األعامل.
فيه  ٧أقوال : ١ ،أنه جبل يف جهنم ،قاله ابن عمر.
 : ٢عقبة دون اجلرس ،قاله احلسن.
 : ٣سبعون دركة يف جهنم ،قاله كعب.
 : ٤الرصاط ،قاله َماهد والضحاك.
 : ٥نار دون اجلرس ،قاله قتادة.
 : ٦طريق النجاة ،قاله ابن زيد.
 :٧أن ذكر العقبة هاهنا مثل رضبه اهلل تعاىل ملجاهدة النفس واهلوى والشيطان يف أعامل الرب فجعله
كالذي يتكلف صعود العقبة يقول مل حيمل عىل نفسه املشقة بعتق الرقبة واإلطعام ،ذكره عيل بن
أمحد النيسابوري يف آخرين.
فهال أنفق ماله يف ر
فك الرقاب واإلطعام لتجاوز العقبة.
ﲧ ﲨ ختليصها من أرس الرق وكل يشء أطلقته فقد فككته.
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ﲪﲫﲬﲭﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ای لوھک ااےل د ،ںیم میتی حہتش داح  و نالھان۔ ای طاک نیش جاتح  و

ﲳ ﲴﲵ ﲶﲷﲸ ﲹﲺ ﲻ

 اھان نالھان۔ رھپ وج اامی ،ااولں ںیم ےس ںی ااح وہنجں ےن  رب یک اکی

ﲼ ﲽﲾﲿﳀ ﳁ

داار  و امہفشئ یک ااح ح م رکےن یک اکی داار  و نیقل یک ہی

ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ

داںیئ ئا ب ااےل ںی۔ ااح وہنجں ےن امہحی آایت  ے اسھت  رف ایک

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ

ہی ناںیئ ئا ب ااےل ںی۔ ان  ،ے اارپےسآگ ودن رک دی یئگ ے۔

1

2

4

3

5

6

ﱈ ﱉ ﱊﱋ
7

Or feeding on a day of hunger; • An orphan relative; • Or a needy destitute. • He
then became from among those who believed, urged one another upon patience and
• urged one another upon compassion. • These are the Companions of the Right.
And those who disbelieved in Our signs, they are Companions of the Left. • A Fire
• will be covered upon them.

ﮌÚ
&%$
ﱌﱍﱎ

اوح ااح اس  ےھڑ ےن یک مسق۔
8

• ;By the sun and its mid-morning

ﲯ َماعة؛ املجاعة يقال سغب يسغب سغوبا إذا جاع يتيام.
ﲲ ﲳ أي ذو قرابة.
ﲷ ﲸ الساق يف الرتاب؛ لزق بالرتاب؛ ذا فقر كأنه لصق بالرتاب ،وقال ابن عباس هو املطروح
يف الرتاب اليقيه يشء؛ الفقر.

ﲺ بمعنى الواو.
ﳀ عىل فرائض اهلل وأمره.
ﳂ بالرتاحم بينهم.

ﱉ ﱊ مطبقة ،آصد الباب ،وأوصد؛ املطبقة ،قال مق اتل :يعني أبواهبا عليهم مطبقة ،فال يفتح
هلا باب والخيرج منها غم وال يدخل فيها روح آخر األبد.

ﱍ ضوؤها؛ الضحى ارتفاع الضوء وكامله ،والضحاء بالفتح واملد بعد ذلك إىل الزوال،
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ﱏﱐﱑ ﱒﱓﱔﱕ ﱖ

اچدن یک مسق  ب ا اس  ے ےھچیپ آ ے۔ د ،یک مسق  ب ا اوح  و

4

حانش رک ۔ حات یک مسق  ب ا اس  و اپھچ ےل۔ آامس ،یک مسق ااح

2

1

ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ
3

ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

اس  ے انبےن ااےل یک مسق ! زنیم یک مسق ااح اس  ے ئاھچےن ااےل یک

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

مسق ! سفن یک مسق ااح ا س  و دح ت انبےن ااےل یک مسق۔ رھپ ایس ےن

ﱩﱪ

اس و اس یک ڈاٹھی ااح اس  ےوقتی اک ااہلم ایک۔

5

6

By the moon when it follows it; • By the day when it brightens it; • By the night
when it covers it; • By the heaven, by the One who structured it; • By the earth, by
the One who spread it; • By the soul, by the One who made it in proportion; • He
• ;then inspired it its wretchedness and its consciousness of Him

وقيل الضحى النهار كله ،واألول هو املعروف يف اللغة؛ حر الشمس ،وقال ابن قتيبة :وهنارها كله؛
حني يص فو ضوءها بعد الطلوع.
ﱑ تبعها.

فيه قوالن : ١،إذا تبعها ،قاله ابن عباس يف آخرين،

 :٢إذا ساواها ،قاله َماهد وقال غريه إذا استدار فتال الشمس يف الضياء والنور وذلك يف الليايل البيض.
تبعها يف الضياء وذا يف النصف األول من الشهر.
ﱕ يف املكني عنها قوالن : ١ ،أهنا الشمس ،قاله َماهد فيكون املعنى والنهار إذا بني الشمس
ألهنا تتبني إذا انبس النهار،

 : ٢أهنا الظلمة فيكون كناية عن غري مذكور ألن املعنى معروف كام تقول أصبحت باردة وهبت
شامال ،وهذا قول الفراء واللغويني.
تبني ،وقيل ر
جال ها يعني الظلمة ،فكنرى عنها ومل تذكر.
بيرنها ،ألنه إذا بس النهار ر
ﱙ يغشى الشمس حني تغيب فتظلم اآلفاق.
ﱜ بمعنى جمن؛ يف ما قوالن : ١ ،بمعنى من تقديره ومن بناها ،قاله احلسن وَماهد وأبو عبيدة،
وبعضهم جيعلها بمعنى الذي،

 : ٢أهنا بمعنى املصدر تقديره وبنائها ،وهذا مذهب قتادة والزجاج.
ﱡ دحاها؛ بسطها؛ بسطها يمينا وشامال ومن كل جانب ،قال ابن قتيبة :يقال خري طاح أي كثري متسع.
ﱧ عرفها الشقاء والسعادة؛ أعلمها؛ اإلهلام إيقاع اليشء يف النفس ،قال سعيد بن جبري :ألزمها
فجورها وتقواها ،وقال ابن زيد :جعل ذلك فيها بتوفيقه إياها للتقوى وخذالنه إياها للفجور.
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ﱫﱬ ﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲ

ًانیقی ا  صخ اکای ے سج ےن اس )سفن ( اک کزہی ایک۔ ااح اناکم

ﱳ ﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹ

ے ا سج ےن اس  و رخا ایک۔ وق ِم ومثد ےن اینپ اریش یک اہج ےس

ﱺ ﱻﱼ

ےتالٹای۔  ب ان ،ںیم ےس اڑا دبتخبااسن ،ااھٹ۔

1

2

3

5

4

The one who purifies it, has certainly succeeded. • And the one who corrupts it, has
certainly failed. • Thamūd rejected because of its transgression. • When the most
• ;wretched of them rose up

ﱫ ﱬ فإن قيل :أين جواب القسم؟ قلنا :قال الزجاج وغريه :إنه قوله تعاىل ( :جقدْ جأ ْف جل جح جم ْن
اها) وحذفت الالم لطول الكالم .وقال ابن األنبارى :جوابه حمذوف.
جز َّك ج
وقال الزخمرشي :تقديره ليدمدم رن اهلل عىل أهل مكة لتكذيبهم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كام
َّاها) ،فكالم تابع ملا قبله
دمدم عىل ثمود لتكذيبهم صاحل ًا عليه السالم ،قال :وأما ( جق دْ جأ ْف جل جح جم ْن جزك ج
عىل طريق االستطراد وليس من جواب القسم يف يشء.

ﱭ ﱮ أصلحها وطهرها من الذنوب ؛ زكي نفسه بطاعة اهلل.
راها( من عمل خريا زك اها بطاعة اهلل عز وجل .وقال أيضا :قد أفلح
وقال قتادة ) :جق دْ أ ْف جل جح جم ْن جزك ج
من زك ى نفسه بعمل صالح.

وقال احلسن :قد أفلح من زك ى نفسه فأصلحها ومحلها عىل طاعة اهلل تعاىل ،وقد خاب من أهلكها
ومحلها عىل معصية اهلل تعاىل.
قال ابن قتيبة :يريد أفلح من زكى نفسه ،أى نامها وأعالها بالطاعة والرب والصدقة ،واصطناع املعروف.
ﱳ أغواها؛ ِمن دسست.

فيه قوالن كالذي قبله ،فإن قلنا إن الفعل هلل فمعنى دساها خذهلا وأمخلها وأخفى حملها بالكفر واملعصية
ومل يشهرها بالطاعة والعمل الصالح ،وإن قلنا الفعل لإلنسان فمعنى دساها أخفاها بالفجور.
قال الفراء :ويروى أن دساها دسسها ألن البخيل خيفي منزله وماله.
وقال ابن قتيبة :املعنى دسى نفسه أي أخ فاها بالفجور واملعصية ،واألصل من دسست فقلبت
السني ياء ،كام قالوا قصيت أظفاري أي قصصتها ،فكأن النطف بارتكاب الفواحش دس نفسه
وقمعها ومصطنع املعروف شهر نفسه ورفعها.
وكانت أجواد العرب تنزل الربا للشهرة واللئام تنزل األطراف لتخفي أماكنها.

وقال الزجاج :معنى دساها جعلها قليلة خسيسة ،أى نقصها وأخفاها برتك عمل الرب وركوب املعاىص.
ﱷ بمعاصيها؛ بطغياهنا.

ﱺ انبعث لشأنه إذا ثار ومىض ذاهب ًا لقضاء حاجته.
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ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ںو ان ،ےس اہلل  ے ربمغیپ ( فاحل ہیلع امالسم ) ےن شرناای ہک مت اہلل یک ااینٹن

ﲃ ﲄﲅﲆﲇ

ےس ااح اس  ے ےنی یک ناحی ےس ڈحا۔ نک اںوہں ےن فاحل (ہیلع

ﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍ

امالسم ) وےتالٹای رھپاںوہںےنااینٹن ےریپاکٹدےی۔ںوان،رپان ،ے

ﲎﲏﲐ

ح ےنان ،ےانگ یکاہجےساذا جیھبدای رھپان ،ورباربرکدای۔ااح

1

2

اہلل  و ان  ،ے ااجنم اکڈحںیہ اھ۔
Allāh’s Messenger (ʿAlayhi al-salām) then said to them, ‘Allāh’s she-camel and its
drinking turn!’ • They then rejected him then hamstrung her, so their Lord
destroyed them because of their sins, He then levelled it. • And He does not fear its
consequence. • 213

ﲃ رشهبا من املاء.
ﲇ ﲈ د رمر؛ قال الزجاج :أي أطبق عليهم العذاب ،يقال دمدمت عىل اليشء إذا أطبقت
فكررت اإلطباق.
ر

وقا ل املؤرج الدمدمة إهالك بإستئصال.
ﲊ وقد رترب اهلل سبحانه حصول اخلريات يف الدنيا واآلخرة ،وحصول الرسور يف الدنيا

واآلخرة يف كتابه عىل األعامل ،ترتب اجلزاء عىل الرشط ،واملعلول عىل العلة ،واملسبب عىل السبب،

وهذا يف القرآن يزيد عىل ألف موضع.
فتارة يرتب احلكم اخلربي الكوين واألمر الرشعي عىل الوصف املناسب له ،كقوله تعاىل ( :جف جل َّام جعت ْجوا
جعن م ا هن وا جعنْه ُق ْلنجا جهل م ُكونُوا قِرد ًة جخ ِ
ني ) [األعراف]١٦٦ :
اسئِ ْ ج
ُْ ْ ْ ج ج
ُ
َّ ُ ُ ْ
آس ُف ْونجا ا ْنتج جق ْمنجا ِمنْ ُه ْم) [الزخرف]٥٥ :
وقوله ( :جف جل َّام ج
الس ِ
الس ِ
ار جق ُة جف ا ْق جط ُع ْوا جأ ْي ِد جهيُ جام جج جزا ًء بِ جام جك جسبجا) [املائدة]٨٣ :
وقوله :ج
ار ُق جو َّ
(و َّ
ِ ِ
ؤمن ِ
ني و املُ ِ
ِِ
ِ ِ
ني
الصادِقِ ْ ج
جات جوا ْل جق انِتِ ْ ج
وقوله( :إِ َّن املُ ْس لِ ِم ْ ج
ني جوا ْل جق انتجات جو َّ
ني جواملُ ْسل جامت جواملُؤمن ْ ج ج
ني واملُتجص دِّ جق ِ
ِ
ني و ْ ِ ِ
والصادِ جق ِ
ات و ْ ِ ِ
ات والص ابِ ِرين والصابِر ِ
ات
اخلجاش جعات جواملُت ججصدِّ ق ْ ج ج ج
اخل جاشع ْ ج ج
ج
ج َّ
ج َّ ْ ج ج َّ ج
الذاكِر ِ
ِ
ات و َّ ِ
احل افِ جظ ِ
ني والصائِام ِ
ِِ
ت جو ْ
ات جأ جع دَّ اهللُ
احلجافِظِ ْ ج
ج
جو َّ
الذاك ِر ْي جن اهللج كجث ْري ًا َّو َّ ج
ني ُف ُر ْو جج ُه ْم جو ْ ج
الصائم ْ ج ج َّ ج
جهل ُ ْم َّم ْغ ِف جر ًة َّو جأ ْجر ًا جعظِيْ ًام) [األحزاب ]٣٥ :وهذا كثري جدا.
جي جع ْل َّل ُك ْم ُف ْر جق ان ًا َّو ُي جك ِّف ْر جعنْ ُك ْم
وتارة يرتبه عليه بصيغة الرشط واجلزاء كقوله تعاىل( :إِ ْن جت َّت ُق ْوا اهللج ج ْ
جس يِّئجاتِ ُك ْم جو جي ْغ ِف ْر جل ُك ْم) [األنفال]٢٩ :
يف الدِّ ْي ِن) [التوبة]١١ :
الص جال جة جو آت ُْوا َّ
وقوله ( :جف إِ ْن تجا ُب ْوا جو جأ جقا ُم ْوا َّ
الزكجا جة جفإِ ْخ جو ا ُن ُك ْم ِ ْ
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ِ
جاه ْم َّما ًء جغدج ق ًا) [اجلن ،]١٦ :ونظائره.
اس تج جقا ُم ْوا جع جىل ال َّط ِر ْي جقة جأل ج ْس جقيْن ُ
وقوله :ج
(و جأ ْن َّل ِو ْ
وتارة يأيت بالم التعليل كقوله( :لِيُدج ِّب ُر ْوا آ جياتِ ِه جولِيجت ججذ ك جَّر ُأ ْو ُل ْوا ْاأل ج ْلبج ِ
اب) [ص]٢٩ :
وقوله( :لِتج ُك ْون ُْوا ُش جهدج ا جء جع جىل النَّا ِ
الر ُس ْو ُل جع جليْ ُك ْم جش ِهيْد ًا) [البقرة]١٤٣ :
س جو جي ُك ْو جن َّ
وتارة يأيت بأداة كي التي للتعليل كقوله ( :جكي جال ي ُكو جن د و جل ًة بني ْاأل ج ْغنِي ِ
اء ِمنْ ُك ْم) [احلرش]٧٧ :
ْ ج ْ ُْ جْ ج
ج
ت جأ ْي ِد ْي ُك ْم) [آل عمران]١٨٢ :
وتارة يأيت بباء السببية ،كقوله تعاىلٰ ( :ذ ل ِ جك بِ جام جق دَّ جم ْ
وقوله( :بِ جام ُكنْت ُْم جت ْع جم ُل ْو جن) [املائدة]١٠٥ :
وقوله( :بِام ُكنْتُم جت ْك ِسبو جن) ،وقولهٰ ( :ذ ل ِ جك بِ جأهن م كجانُوا ي ْك ُفرو جن بِآي ِ
ات اهللِ) [آل عمران]١١٢ :
ج
ْ ج ُ ْ
ُْ
َّ ُ ْ
ْ
ج
وتارة يأيت باملفعول ألجله ظاهرا أو حمذوفا ،كقوله ( :جفرجل وامر جأت ِ
جان ِمم َّ ْن ت ْجر جض ْو جن ِم جن ر
الش جه دج ِاء جأ ْن
ج ُ َّ ْ ج
ِ
امها ْاأل ُ ْخ ٰر ى) [البقرة]٢٨٢ :
امها جفت جُذ ِّك جر إِ ْح دج ُ ج
تجض َّل إِ ْح دج ُ ج
ني ) [األعراف]١٧٢ :
وكقوله تعاىل ( :جأ ْن جت ُق ْو ُل ْوا جي ْو جم ا ْل ِقيجا جم ِة إِنَّا ُكنَّا جع ْن ٰه جذا جغافِلِ ْ ج

ِ
جاب رع ٰىل جط ِائ جفت ْ ِ
جني ِم ْن جق ْبلِنجا) [األنعام ،]١٥٦ :أي :كراهة أن تقولوا.
وقوله ( :جأ ْن جت ُق ْو ُل ْوا إِن جَّام ُأن ِْز جل ا ْلكت ُ
وتارة يأيت بفاء السببية كقوله ( :جف جك َّذ ُب ْو ُه جف جع جق ُر ْو جها جفدج ْمدج جم جع جل ِ
يقه ْم جر ر ُهب ْم بِ جذنْبِ ِه ْم جف جس َّو جاها) [الشمس]١٤ :
وقوله ( :جف جع جص ْوا جر ُس ْو جل جر ِّهبِ ْم جف جأ جخ جذ ُه ْم جأ ْخ جذ ًة َّرابِيج ًة) [احلاقة]١٠ :
ني ) [املؤمنون]٤٨ :
مه ا جف جك ان ُْوا ِم جن املُ ْه جلكِ ْ ج
وقوله ( :جف جك َّذ ُب ْو ُ ج
آس ُف ْو جنا ا ْن جت جق ْمنجا ِمن ُْه ْم) [الزخرف ،]٥٥ :ونظائره.
وتارة يأيت بأداة [ رملا] الدالة عىل اجلزاء ،كقوله ( :جف جل َّام ج
اخل ري ِ
وتارة يأيت بإن وما عم جل ْت فيه ،كقوله( :إِ َّهن ْم كجان ُْوا ُي جس ِ
ات ) [األنبياء]٩٠ :
ار ُع ْو جن ِ ْ
ُ
يف ْ ج ْ ج
ٍ
ِ
ني ) [األنبياء]٧٧ :
جاه ْم جأ ْمجج ع ْ ج
وقوله يف ضوء هؤالء( :إِ َّهن ُ ْم كجان ُْوا جق ْو جم جس ْوء جف جأ ْغ جر ْقن ُ
وتارة يأيت بأداة (لوال) ،الدالة عىل ارتباط ما قبلها بام بعدها ،كقوله ( :جف جلو جال جأ َّنه كجا جن ِمنف املُسب ِ
ني
حْ ج
ج ِّ
ُ
ْ
يف جب ْطن ِ ِه إِ ٰىل جي ْو ِم ُيبْ جع ُث ْو جن) [الصافات]١٤٤-١٤٣ :
جل جل بِ جث ِ ْ
(و جل ْو جأ َّهن ُ ْم جف جع ُل ْوا جما ُي ْو جع ُظ ْو جن بِ ِه جل جك ج
ان جخ ْري ًا َّهل ُ ْم)
وتارة يأيت بـ (لو) الدالة عىل الرشط كقوله :ج
[النساء]٦٦ :
وباجلملة فالقرآن من أوله إىل آخره رصيح يف ترترب اجلزاء باخلري والرش واألحكام الكونية واألمرية
عىل األسباب ،بل ترتيب أحكام الدنيا واآلخرة ومصاحلهام ومفاسدمها عىل األسباب واألعامل.
ﲋ وفيه قوالن : ١ ،سوى بينهم يف اإلهالك ،قاله السدي وحييى بن سالم.
سوى الدمدمة عليهم واملعنى أنه أهلك صغريهم وكبريهم.
وقيل ر
 :٢سوى األرض عليهم.
ﲏ عقبى أحد؛ ال خياف عقبى ما صنع هبم.
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حاتیکمسق با اھچئا ے !د،یک مسق بہکا حانشوہئا ے !رنااح

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ

ناد  و دیپارکےن ااےل یک مسق ! ےب کش اہمتحی  وشش ا ہتب اگل اگل

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ے۔رھپسجےندایااحوقتیاایتخحایک ااحایھناتیکدصتقییک

5

4

6

By the night when it covers; • By the day when it brightens; • By One who created
the male and the female; • Your striving is most certainly different. • So, as for the
7

• ;one who gives and is conscious of Him; • And he confirms the good

ﲓ قال ابن عب اس :يغشى بظلمته النهار ،وقال الزجاج :يغشى األفق ويغشى مجيع ما بني السامء
واألرض؛ يغطي بظالمه.

ﲗ بان وظهر من بني الظلمة.
ﲙ بمعنى جمن.

ﲛ ﲜ ويف الذكر واألنثى قوالن : ١ ،آدم وحواء ،قاله ابن السائب ومقاتل،

 :٢أنه عا رم ،ذكره املاوردي.
ﲠ خمتلف.

ﲥ وفيه  ٣أقوال : ١ ،اتقى اهلل ،قاله ابن عباس،
 : ٢اتقى البخل ،قاله َماهد،

 : ٣اتقى حمارم اهلل التي هنى عنها ،قاله قتادة.
عرب عنها بعضهم بأهنا ال إله إال اهلل ،أو
ﲧ ﲨ أي باخلصلة احلسنة وهي اإلسالم ،ولذلك ر

باملثوبة احلسنى وهي اجلنة ،وقيل يعني األجر والثواب عىل اإلطالق ،وقيل يعني اخللف عىل املنفق.
ويف احلسنى  ٦أقوال : ١ ،أنه ال إله إال اهلل ،رواه عطية عن ابن عباس وبه قال الضحاك،
 : ٢اخللف ،رواه عكرمة عن ابن عباس وبه قال احلسن،
 :٣اجلنة ،قاله َماهد،
 : ٤نعم اهلل عليه ،قاله عطاء،
 : ٥بوعد اهلل أن يثيبه ،قاله قتادة ومقاتل،
 : ٦الصالة والزكاة والصوم ،قاله زيد بن أسلم.
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ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ

ںومہاس ےےیلآاسیناا ارھگآاس،رکدںیےگ۔ااحسجےن ہدایااحوج

ﲲ ﲳ ﲴ ﱁ ﱂﱃ ﱄ

ےبرپاا حوھ ااحایھنات وےتالٹای ںومہآاسینےسیتخس ےرھگںیماس و

ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ

اچنہپدںیےگ۔ ااحاس ے اکمںیہ آ ےااساکنا  با (ھڑ ےھ

ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ

ںیم ) رگ ا۔ امہح

ہم ا ہتب حاہتس د اھ دانی ے۔ ااح امہح ی وھھت

ﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚ

آرخت ااح دای ے۔ رھپ ںیم ےن ںیہمت ڑھبیت وہی آگ ےس ڈحاای ے۔

ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ

اسںیمایاڑادبتخبدا لوہا سجےنےتالٹایااحارعاضایک۔

1

3

2

5

4

6

7

We will then soon make the easy, easy for him. • And as for the one who was miserly
and considered himself independent; • And rejected the good; • We will then soon
His wealth will not benefit him when he falls

• make the hardship easy for him.

headlong. • The guidance is most certainly upon Us. • And the Hereafter and the
world most certainly belong to Us. • So, I warned you of a Fire that rages. • Only the
8

• most wretched will enter it; • The one who rejected and turned away.

ﲫ ضم أبو جعفر سني اليرسى وسني العرسى،

وفيه قوالن : ١ ،للخري ،قاله ابن عباس ،واملعنى نيرس ذلك عليه،

 : ٢للجنة ،قاله زيد بن أسلم.
ﲲ ﲳ باخللف؛ باخللف عن إنفاقه من إعطاء اهلل.
ﱂ ويف العرسى قوالن : ١ ،النار ،قاله ابن مسعود،

 : ٢الرش ،قاله ابن عباس ،واملعنى سنهيؤه للرش فيؤديه اىل األمر العسري وهو عذاب النار.
ﱄ ﱅ هذا نفي ،أو استفهام بمعنى اإلنكار.

ﱉ مات؛ سق يف النار.

ويف معنى تر ردى  ٤أقوال :تر ردى أي هلك ،فهو مشتق من الردى وهو املوت ،أو تر ردى أي سق يف
القرب  ،أو سق يف جهنم ،أو تردى بأكفانه من الرداء.
وفيه قوالن : ١ ،إذا تردى يف جهنم ،قاله ابن عباس وقتادة واملعنى إذا سق فيها،

 :٢إذا مات فرتد ى يف قربه ،قاله َماهد.
نبني طريقه.
ﱍ علينا أن ر
ﱖ توه  ،وقرأ عبيد بن عمري :تتلظى؛ توقد وتتوه .
ﱛ املرشك.
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ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ااح اس ےس داح ح اھ ئا ے ا ا اڑا یقتم وجکزہی  ے ےیل ا ان نا داتی

ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ے۔ ااح یسک اک اس رپ اباس ،ںیہ سج اکدبہل ااتحا ئا ے۔ عرگ اس

ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

 ے دنلب رتنی ح یک حاض بلط رکےن  ے ےیل۔ ااح تہب دلج ا

ﱶ ﱷﱸ

حایض وہا۔

1

2

3

4

And the one most conscious of Him will soon be kept away from it; • The one who
gives his wealth to purify himself; • And there is no favour of anyone upon Him to
• be recompensed; • Except for seeking of his Lord’s pleasure, the Most Exalted.
5

• And he will surely be pleased soon.

فإن قيل :كيف قال اهلل تعاىل :ج
(ال جي ْص جال جه ا إِ َّال ْاأل ج ْش جقى) مع أن الشقى أيض ًا يصالها :أي يقاسى
حرها وعذاهبا؟ قلنا :قال أبو عبيدة :األشقى هنا بمعنى الشقى ،واملراد به كل كافر ،والعرب
تستعمل أفعل يف موضع فاعل وال تريد به التفضيل.
وقال الزجاج :هذه نار موصوفة معينة ،فهو درك خمصوص ببعض األشقياء ،ورد عليه ذلك بقوله
(و جسيُ ججنَّبُ جها ْاأل ج ْت جقى) واألتقى جينب عذاب أنواع نار جهنم كلها.
تعاىل ج
واملراد باألتقى هنا أبو بكر الصديق رىض اهلل عنه بإمجاع املفرسين.
وهلذا قال الزخمرشي :إن األشقى ليس بمعنى الشقى بل هو عىل ظاهره ،واملراد به أبو جهل أو أمية بن خلف.
فاآلية واردة للموازنة بني حالت ْجى أعظم املؤمنني وأعظم املرشكني ،فبولغ يف صفتيهام املتناقضتني،
(و جسيُ ججنَّبُ جها
وجعل هذا خمتص ًا بالصىل كأن النار مل ختلق إال له لوفور نصيبه منها ،وجاء قوله تعاىل ج
ْاأل ج ْت جقى) عىل موازنة ذلك ومقابلته ،مع أن كل تقى جينبها.
قال بعض العلامء :ه ذه اآلية تدل عىل أن أبا بكر رىض اهلل عنه أفضل الصحابة ألنه وصفه باألتقى،
وقال تعاىل (إِ َّن جأ ْك جر جم ُك ْم ِعنْدج اهللِ جأ ْت جق اك ُْم) ،وإذا كان أكرم عند اهلل كان أفضل.
ﱡ ﱢ يبعد عنها فيجعل منها عىل جانب األتقى ،يعني أبا بكر الصديق.
ﱧ يطلب أن يكو ن عنه اهلل زاكيا وال يطلب الرياء وال السمعة.
ﱮ فلام اشرتى بالال فأعتقه ،قال املرشكون :إنام فعل هذا ليد كانت لبالل عنده ،فنزل قوله:
( جو جم ا ِأل ج جح ٍد) الخ.
ﱱ طلبا لثواب ربه ،قال الفراء :و إال بمعنى لكن ،ونصب ابتغاء عىل إضامر إنفاقه ،فاملعنى وما
ينفق إال ابتغاء وجه ربه.

ﱶ ﱷ  -١وقال بعضهم :هناية اإلرادة أن تشري إىل اهلل ،فتجده مع اإلشارة .فقيل له :وأين
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تستوعبه اإلشارة؟ فقال :أن جتد اهلل بال إشارة .وهذا كالم متني.
 -٢فإن املراتب ثالثة :أعالها أن يكون واجدا هلل يف كل وقت ،ال يتوقف وجوده له عىل اإلشارة
منه وال من غريه.
الثاين أن يكون له ملكة وحال وإرادة تامة ،بحيث إنه متى أشري له إىل اهلل وجده عند إشارة املشري.
الثالث أن ال يكون كذلك ،ويتكلف وجدانه عند اإلشارة إليه .فاملرتبة األوىل للمقربني السابقني،
والوسطى لألبرار املقتصدين ،والثالثة للغافلني.
 -٣وقال الواسطي :أول مقام املريد إرادة احلق بإسقاط إرادته.
 -٤وقال حييى بن معاذ :أشد يشء عىل املريد معارشة األضداد.
 -٥وقال أبو عثامن اخلريي :من مل تصح إرادته ابتداء ،فإنه ال يزيده مرور األيام عليه إال إدبارا.
وقد ذكر عن اجلنيد كلمتان يف اإلرا دة َمملتان ،حتتاج كل منهام إىل تفسري.
الكلمة الواحدة :قال أبو عبد الرمحن السلمي ،سمعت حممد بن خملد يقول ،سمعت جعفرا يقول،
سمعت اجلنيد يقول :املريد الصادق غني من العلامء.
قلت :إذا صدق املريد ،وصح عقد صدقه مع اهلل ،فتح اهلل عىل قلبه بربكة الصدق ،وحسن املعاملة مع اهلل
ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائ أفكار الناس وآرائهم ،وعن العلوم التي هي فضلة ليست من زاد القرب،
وعن كثري من إشارات الصوفية وعلومهم ،التي أفنوا فيها أعامرهم ،من معرفة النفس وآفاهتا وعيوهبا،
ومعرفة مفسدات األعامل ،وأحكام السلوك .فإن حال صدقه ،وصحة طلبه يريه ذلك كله بالفعل.
ومثال ذلك رجل قاعد يف البلد يدأب ليله وهناره يف علم منازل الطريق وعقباهتا وأوديتها ،ومواضع
املتاهات فيها ،واملوارد واملفاوز ،وآخر محله الوجد وصدق اإلرادة عىل أن ركب الطريق وسار فيها،
فصدقه يغنيه عن علم ذلك القاعد ،ويريه إياها يف سلوكه عيانا .واملريد الصادق هو الذي قرأ القرآن
وحفظ السنة ،واهلل يرزقه بربكة صدقه ونور قلبه فه ًام يف كتابه وسنة رسوله يغنيه عن تقليد فهم غريه.
وأما قوله  -يعني اجلنيد  -إذا أراد اهلل باملريد خريا أوقعه عىل الصوفية ،ومنعه صحبة القراء،
فالقراء يف لساهنم هم أهل التنسك والتعبد ،سواء كانوا يقرءون القرآن أم ال ،فالقارئ عندهم هو
قرص مهته عىل ظاهر العبادة ،دون أرواح املعارف ،ودون حقائق
الكثري التعبد والتنسك ،الذي قد ر

فهمتهم كلها إىل العبادة ،وال خرب عندهم مما عند أهل
اإليامن ،وروح املحبة ،وأعامل القلوب ،ر
التصوف  ،وأرباب القلوب وأهل املعارف.
وهلذا قال من قال :طريقنا ت جف ٍّت ال ر ٍ
تقرس  ،واملقصود أن املراتب عندهم ثالثة :مرتبة التقوى وهي

مرتبة التعبد والتنسك ،ومرتبة التصوف وهي مرتبة التفتي بكل خلق حسن ،واخلروج من كل

خلق ذميم ،ومرتبة الفقر وهي مرتبة التجرد ،وقطع كل عال قة حتول بني القلب وبني اهلل تعاىل.
فهذه مراتب طالب اآلخرة ،ومن عداهم فمع القاعدين املتخلفني.
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اچتش  ے اتق یک مسق ! حات یک مسق  ب ا اتحکی وہئا ے ! ہک آپ

ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ

 ے ح ےن آپ  و  ہ وھچڑا ے ااح  ہ آپ ےس دینمش یک ے۔ ااح

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ا ہتب آرخت یلہ اایل)دای( ےس آپ  ے ےیل رتہب ے۔ ااح  راح آپ

ﲎﲏ

اکح آےگآپ  و د ا ہک آپحایض وہ ئاؤےگ۔

4

By the mid-morning; • By the night when it settles; • Your Lord has not forsaken you
(Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam), nor is He displeased. • And the Hereafter is surely
better for you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) than the world. • And soon your Lord
• will surely grant you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam); so you will be pleased.

ﱹ النهار كله؛ أول النهار.

فيه  ٤أقوال : ١ ،ضوء النهار ،قاله َماهد،

 :٢صدر النهار ،قاله قتادة،
ترحلت الشمس ،قاله السدر ي ومقاتل؛
 :٣أول ساعة من النهار إذا ر
 : ٤النهار كله ،قاله الفراء.
ﱽ استوى ،وقال غريه :أظلم وسكن.

فيه  ٤أقوال :إذا أقبل ،وإذا أدبر ،وإذا أظلم ،وإذا سكن أي استقر واستوى.
أو سكن فيه الناس واألصوات ومنه :ليلة ساجية إذا كان ت ساكنة الريح ،وطرف ساج.
أو ساكن غري مضطرب النظر ،وهذا أقرب يف االشتقاق وهو اختيار ابن عطية.

ويف معنى سجى  ٥أقوال :١ ،أظلم،
 :٢ذهبُ ،ر ِو جيا عن ابن عباس،
 : ٣أقبل ،قاله سعيد بن جبري،

 : ٤سكن ،قاله عطاء وعكرمة وابن زيد،
 : ٥امتد ظالمه ،قاله ابن األعرايب.
ﱿ ﲀ تقرأ بالتشديد والتخفيف ،بمعنى واحد ،ما تركك ربك ،وقال ابن عباس :ما تركك؛ من
التوديع كام يودع املفارق و ما ودعك خمففة من ودعه يدعه.

ﲂ ﲃ وما أبغضك؛ ونزلت ملا انقطع الوحي عنه مرة.
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ایک آپ  و اس ےن میتی ںیہ اپای ہک رھپ اکھٹ ان دای  ؟ ااح آپ  و ےب ربخ اپای

ﲗﲘ

رھپ اس ےن حا د اھی۔

1

2

3

Did He not find you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) as an orphan, then provided
• ?refuge? • And found you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) unaware, then guided

ضمك اىل عمك أيب طالب فكفاك املؤونة ،قاله مقاتل،
ﲓ فيه قوالن :١ ،جعل لك مأوى إذا ر
 : ٢جعل لك مأوى لنفسك أغناك عن كفالة أيب طالب ،قاله ابن السائب.

ﲕ أي رآك.
ﲖ ﲗ فيه  ٦أقوال :١ ،وجدك ضاال عن معرفة الرشيعة فهداك إليها ،فالضالل عبارة عن
ِ
تاب جو جال
التوقيف يف أمر الدين حتى جاءه احلق من عند اهلل ،فهو كقوله (ما ُكن ج
ْت تجدْ ِري جما ا ْل ك ُ
ِْ
اإل ُ
يامن) [الشورى ،]٥٢:وهذا هو األظهر ،وهو الذي اختاره ابن عطية وغريه ،ومعناه أنه مل يكن
يعرف تفصيل الرشيعة وفروعها حتى بعثه اهلل ،و لكنه ما كفر باهلل وال أرشك به ألنه كان معصوما
من ذلك قبل النبوة وبعدها.
 :٢وجدك يف قوم ر
ضالل ،فكأنك واحد منهم ،وإن مل تكن تعبد ما يعبدون ،وهذا قريب من األول.
 : ٣وجدك ضاال عن اهلجرة فهداك إليها ،وهذا ضعيف ،ألن السورة نزلت قبل اهلجرة.
 : ٤وجدك خامل الذكر ال تعرف ،فهدى الناس إليك وهداهم بك ،وهذا بعيد عن املعنى املقصود.
 :٥أنه من الضالل عن الطريق ،وذلك أنه صىل اهلل عليه وآله وسلم ر
ضل يف بعض شعب مكة ،وهو
ضل من مرضعته حليمة فر رده اهلل إليها ،وقيل بل ر
صغري فر رده اهلل إىل جده ،وقيل بل ر
ضل يف طريق
الشام حني خرج إلي ها مع أيب طالب.
 :٦أنه بمعنى الضالل من املح ربة أي وجدك حمبرا هلل فهداك إليه ،ومنه قول إخوة يوسف ألبيهم،
(تجاهللِ إِن ج
َّك جل ِفي جضالل ِ جك ا ْل جق ِدي ِم) [يوسف ]٩٥:أي حمبتك ليوسف.
فيه  ٦أقوال :١ ،ر
ضاال عن معامل النبوة وأحكام الرشيعة فهداك إليها ،قاله اجلمهور منهم احلسن والضحاك،
 :٢أنه ضل وهو صبي صغري يف شعاب مكة فر رده اهلل اىل جده عبد املطلب ،رواه أبو الضحى عن ابن عباس،
 : ٣أنه ملا خرج مع ميرسة غالم خدجية أخذ إبليس بزمام ناقته فعدل به عن الطريق فجاء جربيل
فنفخ إبليس نفخة وقع منها اىل احلبشة ورده إىل القافلة فمن اهلل عليه بذلك ،قاله سعيد بن املسيب،
 : ٤أن املعنى ووجدك يف قوم ضالل فهداك للتوحيد والنبوة ،قاله ابن السائب،
 :٥ووجدك نسير ا فهداك إىل الذكر،
 : ٦ووجدك خامال التذكر وال تعرف فهدى الناس إليك حتى عرفوك ،قاله عبد العزيز بن حييى
وحممد بن عيل الرتمذي.
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ﲙﲚ ﲛ ﲜﲝﲞ

ااح آپ  و سلفم اپای رھپ آپ  و ین رک دای۔ اس ےیل آپ یسک میتی رپ

ﲟﲠﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥﲦ

یتخس  ہےیجی۔ ااحیسک اوا رکےن ااےل و  ہ ڑھجےئک۔

1

3

2

4

5

And found you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) impoverished, then enriched? • So,
• ;as for the orphan, then do not be hard; • And as for the beggar, then do not repulse

ﲚ ذو عيال؛ فقريا؛ من عال يعيل عيلة ،أي افتقر؛ قال أبو عبيدة أي ذا فقر.

ﲛ فيه قوالن : ١ ،رضاك بام أعطاك من الرزق ،قاله ابن السائب ،واختاره الفراء وقال :مل يكن
غناه عن كثرة املال ولكن اهلل رضاه بام آتاه،

 : ٢فأغناك بامل خدجية عن أيب طالب ،قاله مجاعة من املفرسين.
الغنى اسم للملك التام ،وهو عىل ثالث درجات :الدرجة األوىل غنى القلب وهو سالمته من
السبب ومساملته احلكم وخالصة من اخلصومة.
والدرجة الثانية غنى النفس وهو استقامتها عىل املرغوب وسالمتها من املسخوط وبراءهتا من املراياة.
والدرجة الثالثة الغنى باحلق،
وهو عىل ثالث مراتب :املرتبة األوىل شهود ذكره إياك،
والثانية دوام مطالعة أوليته،
والثالثة الفوز بوجوده.
ﲟ ﲠ فيه قوالن :١ ،الحتقر ،قاله َماهد،

 : ٢التقهره عىل ماله ،قاله الزجاج.

الرب  ،قاله اجلمهور ،واملعنى إذا جاء ك السائل فإما أن تعطيه وإما أن
ﲣ فيه قوالن :١ ،سائل ِ ر
تر رده ر ردا ل رينا،

 : ٢أنه طالب العلم ،قاله حييى بن آدم يف آخرين.
ﲤ ﲥ من اإلنتهار وهو الزجر؛ ومعنى فال تنهر ال تنهره يقال هنره وانتهره إذا استقبله بكالم يزجره.

وقد كان الفضيل بن عياض يقول :نعم السائلون حيملون أزوادنا إىل اآلخرة بغري أجرة حتى
يضعوها يف امليزان بني يدى اهلل تعاىل.
وقد كان إبراهيم بن أدهم قبل زهده يف الدنيا إذا جاءه سائل يدخل إىل عياله ويقول هلم :قد جاءكم
توجهون إىل موتاكم شيئا من الصدقة؟
رسول ا جملقابر ،فهل ر
وكان أنس بن مالك رىض اهلل عنه يقول :جاء سائل يف مسجد يف زمان بنى إرسائيل يسأل ،فلم
يكرتث به القوم ،فامت فجهزوه وصلوا عليه ودفنوه ،فلام رجعوا إىل املسجد وجدوا الكفن موضعا

يف املحراب ،وإذا مكتوب عليه :هذا الكفن مردود عليكم ،والرب ساخ عليكم.
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ﲧ ﲨ ﲩﲪﲫ

ااح ا ہتب آپاےنپح یک  تمع و ایب،ےیجی۔

1

• And as for your (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam’s) Lord’s favour, then relate.

ﮌÝ
&%$
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ
2

ﲲ ﲳﲴ

3

ایک مہ ےن آپ  ے ہنیس  و وھک ںیہ دای  ؟ ااح مہ ےن آپ  ے اارپےس
آپ اک وبھج ااتح دای۔

Did We not open your chest for you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam)? • And We
4

• ;relieved your burden from you

ﲨ ﲩ وهو النبوة؛

فيه  ٣أقوال :١ :النبوة،
 :٢القرآنُ ،ر ِو جيا عن َماهد،

 : ٣أهنا عامة يف مجيع اخلريات ،وهذا قول مقاتل.
بالنبوة مبلغ ًا والصحيح أنه يعم مجيع النعم ويشمل تعليم القرآن والرشائع.
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ رشح اهلل صدره لإلسالم؛ قد رشحنا.

الرشح الفتح بإذهاب ما يصد عن اإلدراك واهلل تعاىل فتح صدر نبيه للهدى واملعرفة بإذهاب

الشواغل التي تصدر عن إدراك احلق ،ومعنى هذا اإلستفهام التقرير أي قد فعلنا ذلك.
جرش ْح جل جك) فهم أن ثم
اإلهبام ثم اإليضاح ،وهو نوع من أنواع البالغة ،فلام قال تعاىل ( :جأ جمل ْ ن ْ ج
(و جو جض ْع نجا جعن جْك).
(صدْ جر جك) فأوضح ما علم هبام بلفظ لك ،وكذا الكالم يف ج
مرشوحا له ثم قال :ج
ﲱ الوضع بمعنى احل .
ﲳ يف اجلاهلية؛ إثمك.

فيه  ٣أقوال : ١ ،قول اجلمهور أن الوزر الذنوب ،ووضعها هو غفراهنا فهو كقوله (ل ِيج ْغ ِف جر جل جك اهللُ
ِ
جوز صغائر الذنوب عىل األنبياء ،أو
جما جت جق دَّ جم م ْن جذ نْبِ جك جوما جت جأ َّخ جر) [الفتح ،]٢:وهذا عىل قول من َّ

النبوة،
عىل أن ذنوبه كانت قبل ر

 : ٢أن الوزر هو أثقال النبوة وتكاليفها ،ووضعها عىل هذا هو إعانته عليها ،ومتهيد عذره بعد ما
بلغ الرسالة.
 : ٣أن الوزر هو حتريه قبل النبوة ،إذ كان يرى أن قومه عىل ضالل ،ومل يأته من اهلل أمر واضح
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ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

سج ےن آپ یک رمک ںوڑ حیھک یھت۔ ااح مہ ےن آپ  ے طارط آپ اک رک

ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

دنلب ایک۔ رھپ ےب کشیتخس  ے اسھتآاسین ے۔ ےب کش یتخس  ے اسھت

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ

آاسین ے۔ رھپ  بآپ دئحغ وہں ںوزاید  تنحےیجی۔

1

3

2

4

That weighed your back down. • And We elevated your mention for you (Ṣallā
Allāhu ʿalayhi wa sallam). • Then with difficulty there certainly is ease. • With
)difficulty there certainly is ease. • So, when you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam
5

• ;complete then exert

بالنبوة واهلدى للرشيعة.
فوضعه عىل هذا هو
ر
حططنا عنك إثمك الذي سلف يف اجلاهلية ،قاله ابن عباس واحلسن وقتادة والضحاك والفراء
وابن قتيبة يف آخرين.
وقال الزجاج :املعنى أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
قال ابن قتيبة :وأصل الوزر ما محله اإلنسان عىل ظهره فشبه باحلمل فجعل مكانه.
ﱂ أثقل؛ أثقله حتى سمع نقيضة أي صوته.

نوهنا باسمك وجعلناه شهريا يف املشارق واملغارب.
ﱅﱆﱇ ر

وقيل معناه اقرتان ذكره بذكر اهلل يف األذان واخلطبة والتشهد .ويف مواضع من القرآن ،وقد روي يف
هذا حديث أن اهلل قال له إذا ذكرت ذكرت معي.

فيه  ٥أقوال : ١ ،ما روى أبو سعيد اخلدري عن رسول صىل اهلل عليه وسلم أنه سأل جربيل عن
رت معي.
رت ُذكِ ج
هذه اآلية ،فقال قال اهلل عز وجل :إذا ُذ كِ ُ
قال قتادة :فليس خطيب وال متشهد وال صاحب صالة إال يقول أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن
حممدا رسول اهلل ،وهذا قول اجلمهور.
 : ٢رفعنا لك ذكرك بالنبوة ،قاله حييى بن سالم،
 : ٣رفعنا لك ذكرك يف اآلخرة كام رفعناه يف الدنيا ،حكاه املاوردي،
 : ٤رفعنا لك ذكرك عند املالئكة يف السامء،
 : ٥بأخذ امليثاق لك عىل األنبياء وإلزامهم اإليامن بك واإلقرار بفضلك ،حكامها الثعلبي.
(ه ْل ت ججر َّب ُص ْو جن بِنجا إِ َّال إِ ْح دج ى
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ قال ابن عيينة :أي مع ذلك العرس يرسا آخر ،كقوله ج
احلُ ْسنج جي ْ ِ
ني ) [التوبة ،]٥٢:ولن يغلب عرس يرسين.
ﱔ من أمر الدنيا.

ﱕ يف حاجتك إىل ربك.
93

ﰸﱖ

ﱗ ﱘ ﱙﲜ

ﮌﰋ

94

ااحاےنپح یک رطف ح تبےیجی۔
1

• And then turn to your Lord with zeal.

فادأب يف العمل وهو من النصب والنصب التعب الدؤوب يف العمل.
يف عمل آخرتك.
ﱙ قال الزجاج :اجعل رغبتك إىل اهلل عز وجل وحده.
(و جل ْو جأ َّهن ُ ْم جر ُضوا جما
قال اهلل تعاىل ( :جفإِ جذا جف جر ْغ ج
ب) ،وقال تعاىل :ج
ب جوإِ جىل جر ِّب جك جف ْار جغ ْ
ْص ْ
ت جفان ج
آتجاهم اهللَُّ ور سو ُله و جقا ُلوا حسبنجا اهللَُّ س ي ْؤتِينجا اهللَُّ ِمن جف ْض لِ ِه و رسو ُله إِنَّا إِ جىل اهللَِّ ر ِ
اغ ُب ج
ون).
ج ج ُ ُ
ْ
ج ُ
ج ْ ُ
ج ج ُ ُ ج
ج
ُ ُ
والراغبون ثالثة أقسام :راغب يف اهلل ،وراغب فيام عند اهلل ،وراغب عن اهلل.
فاملحب راغب فيه والعامل راغب فيام عنده والرايض بالدنيا من اآلخرة راغب عنه.
مهم وتواله يف مجيع أموره ودفع عنه ماال يستطيع دفعه عن
ومن كانت رغبته يف اهلل كفاه اهلل كل ر
نفسه ووقاه وقاية الوليد وصانه من مجيع اآلفات .ومن آثر اهلل عىل غريه آثره اهلل عىل غريه .ومن

كان هلل كان اهلل له حيث ال يكون لنفسه ،ومن عرف اهلل مل يكن يشء أحب إليه منه ،ومل تبق له رغبة
فيام سواه إال فيام يقربه إليه ويعينه عىل سفره إليه.
ومن عالمات املعرفة اهليبة .فكلام ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وخشيته إياه ،كام قال
اهلل تعاىل( :إِن جَّام جخي جْشى اهللج ِم ْن ِعبجادِ ِه ا ْل ُع جل جام ُء) أي العلامء به .وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم :أنا
أعرفكم باهلل وأشدكم له خشية.

ومن عرف اهلل صف ا له العيش وطابت له احلياة وهابه كل يشء وذهب عنه خوف املخلوقني وأنس
باهلل واستوحش من الناس وأورثته املعرفة احلياء من اهلل والتعظيم له واإلجالل واملراقبة واملحبة
والتوكل عليه واإلنابة إليه والرضا به والتسليم ألمره.
وقيل للجنيد رمحه اهلل تعاىل :إن هاهنا أقو اما يقولون إهنم يصلون إىل الرب برتك احلركات .فقال:
هؤالء تكلموا بإسقاط األعامل ،وهو عندي عظيم ،والذي يزين ويرسق أحسن حاال من الذي
يقول هذا ،فإن العارفني باهلل أخذوا األعامل عن اهلل وإىل اهلل رجعوا فيها ،ولو بقيت ألف عام مل
أنقص من أعامل الرب شيئا.
وقال :ال يكون العارف عارفا حتى يكون كاألرض يطؤه الرب والفاجر وكاملطر يسقى ما حيب وما ال حيب.
وقال حييى بن معاذ :خيرج العارف من الدنيا وال يقيض وطره من شيئني ،بكاؤه عىل نفسه وشوقه إىل ربه.
وقال بعضهم :ال يكون العارف عارفا حتى لو أعطي ملك سليامن مل يشغله عن اهلل طرفة عني.
وقيل :العارف أنس باهلل فاستوحش من غريه وافتقر إىل اهلل فأغناه عن خلقه وذل هلل فأعزه يف خلقه.
وقال أبو سليامن الداراين :يفتح للعارف عىل فراشه ماال يفتح له وهو قائم يصيل.
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وقال ذو النون :لكل يشء عقوبة وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر اهلل.
وباجلملة فحياة القلب مع اهلل ال حياة له بدون ذلك أبدا ومتى واطأ اللسان القلب يف ذكره وواطأ
القلب مراد حبيبه منه واستقل له الكثري من قوله وعمله واستكثر له القليل من بره ولطفه وعانق
الطاعة وفارق املخالفة وخرج عن ك رله ملحبوبه فلم يبق منه يشء وامتأل قلبه بتعظيمه وإجالله
وإي ثار رضاه وعز عليه الصرب عنه وعدم القرار دون ذكره والرغبة إليه واالشتياق إىل لقائه ومل جيد
األنس إال بذكره وحفظ حدوده وآثره عىل غريه فهو املحب حقا.
وقال اجلنيد :سمعت احلارث املحاسبي يقول :املحبة ميلك إىل اليشء بكليتك ثم إيثارك له عىل
نفسك وروحك ومالك ثم موا فقتك له رسا وجهرا ثم علمك بتقصريك يف حبه.
وقيل :املحبة نار يف القلب حترق ما سوى مراد احلبيب من حمبه.
وقيل :بل هي بذل املجهود يف رضا احلبيب ،وال تصح إال باخلروج عن رؤية املحبة إىل رؤية املحبوب.
ويف بعض اآلثار اإلهلية :عبدي ،أنا وحقك لك حمب فبحقي عليك كن يل حمبا.
وقال عبد اهلل بن املبارك :من أعطي شيئا من املحبة ومل يع مثله من اخلشية فهو خمدوع.
وقال حييى بن معاذ :مثقال خردلة من احلب أحب إيل من عبادة سبعني سنة بال حب.
وقال أبو بكر الكتاين :جرت مسألة يف املحبة بمكة أيام املوسم ،فتكلم الشيوخ فيها ،وكان اجلنيد
أصغرهم سنا ،فقالوا :هات ما عندك ،يا عراقي .فأطرق رأسه ودمعت عيناه ،ثم قال :عبد ذاهب
عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه أنوار هويته وصفا رشبه من
كأس وده ،فإن تكلم فباهلل وإن نطق فمن اهلل وإن حترك فبأمر اهلل وإن سكت فمع اهلل فهو باهلل وهلل
ومع اهلل .فبكى الشيوخ وقالوا :ما عىل هذا مزيد ،جربك اهلل يا تاج العارفني.
وقيل :أوحى اهلل إىل داود عليه السالم ،يا داود ،إين حرمت عىل القلوب بأن يدخلها حبي وحب غريي.
فأمجع العارفون كلهم أن املحبة ال تصح إال باملوافقة حتى قال بعضهم :حقيقة احلب موافقة
املحبوب يف مراضيه ومساخطه.
واتفق القوم أن املحبة ال تصح إال بتوحيد املحبوب.
وحيكى أن رجال ادعى االستهالك يف حمبة شخص ،فقال له :كيف وهذا أخي أحسن مني وجها
وأتم مجاال ،فالتفت الرجل إليه فدفعه الشاب وقال :من يدعي هوانا ينظر إىل سوانا؟
وذكرت املحبة عند ذي النون ،فقال :ك رفوا عن هذه املسألة ال تسمعها النفوس فتدعيها .ثم أنشأ يقول:
اخلوف أوىل باملسيـ  ...ء إذا تأله واحلزن
واحلب جيمل بالتقــ  ...ى وبالنقي من الدرن
وقال سمنون :ذهب املحبرون هلل برشف الدنيا واآلخرة ،إن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :املرء مع
من أحب ،فهم مع اهلل يف الدنيا واآلخرة.
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اریجن یک مسق ! زوتی ،یک مسق !
1

• ;By the Fig, by the Olive

وقال حييى بن معاذ :ليس بصادق من ادعى حمبته ثم مل حيفظ حدوده.
فاملحبة شجرة يف القلب عروقها الذل للمحبوب وساقها معرفته وأغصاهنا خشيته وورقها احلياء
منه وثمرهتا طاعته ومادهتا التي تسقيها ذكره ،فمتى خال احلب عن يشء من ذلك كان ناقصا.
وقد وصف اهلل سبحانه نفسه بأنه حيب عباده املؤمنني وحيبونه ،فأخرب رأهنم أشد حبا هلل ،ووصف نفسه

بأنه الو دود ،وهو احلبيب ،قاله البخاري .والود خالص احلب فهو يود عباده املؤمنني ويودونه.

وقد روى البخاري يف صحيحه من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال ،قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم فيام يروى عنه ربه عز وجل أنه قال :من أهان يل وليا فقد بارزين باملحاربة ،وما تقرب إ ريل
عبدي بمثل أداء ما افرتضت عليه ،وال يزال عبدي يتقرب إ ريل بالنوافل حتى أح ربه ،فإذا أحببته كنت
سمعه الذي يسمع به وبرصه الذي يبرص به ويده التي يبطش هبا ورجله التي يميش هبا ،فبي يسمع
ويب يبرص ويب يبطش ويب يميش ،ولئن سألني ألعطينره ولئن استعاذ يب ألعيذنره ،وما ترددت عن يش
أنا فاعله تر رددي عن قبض نفس عبدي املؤمن ،يكره املوت وأكره مساءته ،وال بد له منه.
ويف لفظ يف غري البخاري :فإذا أحببته كنت له سمعا وبرصا ويدا ومؤيدا.
الرب تعاىل ملساءة عبده باملوت ملا كره العبد
فتأمل كامل املوافقة يف الكراهة كيف اقتىض كراهة
ر
مساخ ربه ،وكامل املوافقة يف اإلرادة كيف اقتىض موافقته يف قضاء حوائجه وإجابة طلباته
وإعاذته مما استعاذ به كام قالت عائشة ريض اهلل عنها للنبي :ما أرى ربك إال يسارع يف هواك.
ﱛ ﱜ وقال َماهد :هو التني والزيتون الذي يأكل الناس.

أقسم هبام ألهنام عجيبان من األ شجار املثمرة ،وقيل مها جبالن بالشام منبتامها.

فيهام  ٧أقوال : ١ ،أنه التني املعروف والزيتون املعروف ،قاله ابن عباس واحلسن وعطاء وَماهد
وعكرمة وجابر بن زيد وإبراهيم.
 :٢أن التني مسجد نوح عليه السالم الذي بنى عىل اجلودي والزيتون بيت املقدس ،رواه عطية عن ابن عباس.
 : ٣التني املسجد احلرام والزيتون املسجد األقىص ،قاله الضحاك.
 : ٤التني مسجد دمشق والزيتون بيت املقدس ،قاله كعب وقتادة وابن زيد.
 : ٥أهنام جبالن ،قاله عكرمة يف رواية ،وروي عن قتادة قال :التني اجلبل الذي عليه دمشق والزيتون
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وطحِ انیس یک مسق ! اس انم ااےل رہش )ہکم(یک مسق ! ًانیقی مہ ےن ااسن،

ﱦﱧ ﱨﱩﱪﱫ

 ورتہبنی وصحت ںیم دیپا ایک ے۔

1

2

3

4

By Mount Sinai; • By this Secure City; • We most certainly created the human being
5

• in the best of symmetry.

اجلبل الذي عليه بيت املقدس.
 :٦أن التني مسجد أصحاب الكهف والزيتون مسجد إيلياء ،قاله القرظي.
 : ٧أن التني جبال ما بني حلوان اىل مهذان والزيتون جبال بالشام ،حكاه الفراء.
ﱞ جبل؛ جبل ،وفيه قوالن :١ ،أنه اجلبل الذي ك رلم اهلل موسى عليه ،قاله كعب األحبار يف األكثرين،
 : ٢أنه جبل بالشام ،قاله قتادة.

ﱟ موضع؛ فهو لغة يف سيناء ،واختلفوا يف معناه ،فقيل معناه  :١احلسن :٢ ،املبارك :٣ ،اسم
للشجر الذي حوله.

ﱢ ﱣ مكة؛ يعني مكة يأمن فيه اخلائف يف اجلاهلية واإلسالم ،قال الفراء :ومعنى األمني
اآلمن والعرب تقول لألمني آمن؛ أمانة مكة حفظه من دخله كحفظ األمني.

ﱧ الوليد بن املغرية ،وقيل :نزلت يف هشام بن املغرية.
ﱩ ﱪ اخللق.

فيه قوالن : ١ ،أن أحسن التقويم هو حسن الصورة وكامل العقل والشباب والقوة وأسفل سافلني
الضعف واهلرم واخلرف فهو كقوله تعاىل ( جو جم ْن ُن جع ِّم ْر ُه ُننج ِّك ْس ُه ِيف ْ
اخلج ْل ِق) [يس ]٦٨:وقوله ( ُث َّم
جج جع جل ِم ْن جب ْع ِد ُق َّو ٍة جض ْعف ًا جو جش ْي جب ًة) [الروم ،]٥٤:وقوله (إِ َّال ا َّل ِذ ْي جن آ جمن ُْوا) بعد هذا غري متصل بام
قبله ،واالستثناء عىل هذا القول منقطع بمعنى لكن ألنه خارج عن معنى الكالم األول.

 : ٢أن حسن التقويم هو الفطرة عىل اإليامن وأسفل س افلني الكفر أو تشويه الصورة يف النار،
واالستثناء عىل هذا متصل ،ألن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات مل يردوا أسفل سافلني.
فيه  ٤أقوال : ١،يف أعدل خلق،
 :٢منتصب القامةُ ،ر ِو جيا عن ابن عباس،
 : ٣يف أحسن صورة ،قاله أبو العالية،
 : ٤يف شباب وقوة ،قاله عكرمة.
قال األكثرون :املراد باإلنسان هنا اجلنس ،ويرده أسفل سافلني إدخاله النار ،فعىل هذا يكون االستثناء
متصال ظاهر االتصال ،ويكون قوله تعاىل ( جف جلهم جأجر جغري جممن ٍ
ُون) قائام مقام قوله تعاىل فال نردهم أسفل
ُ ْ ْ ُْ ْ

سافلني ،وأما عىل قول من فرس أسفل سافلني باهلرم واخلرف وقال السافلون هم الضعفاء والزمنى
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رھپ مہ ےن اس و کنیھپدای وچیں  ے ےچی ںیم۔ عرگ ا وج اامی ،ا ے ااح

ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ

کین  لم رکت  حے ان  ،ے ےیل ااسی ا وہا وج متخ ںیہ وہا۔ رھپ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ

 ویسن زیچ اس  ے دعب  ےھجباس  ے ےتالٹےن رپ آناد رکی ے ؟ ایک اہلل

ﲂ ﲃﲄ

ا مک ااحلنیمک ںیہ ے ؟

1

2

4

3

5

We then returned him to the lowest of the low ones; • Except those who believed
and performed virtuous deeds, then for them there is an unending reward. • So,
what makes you reject the Judgement after this? • Is Allāh not the Best Judge of the
• ?ones who judge

واألطفال والشيخ اهلرم أسفل هؤالء كلهم ،فعىل هذا يكون االستثناء منقطعا بمعنى لكن.
ومعنى قوله تعاىل ( جف جل هم جأجر جغري جمم ن ٍ
ُون) أى غري مقطوع باهلرم والضعف احلاصل من الكرب ،أي
ُْ ْ
ُ ْ ْ

إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف حال شباهبم و قوهتم ،فإهنم إذا عجزوا عن العمل كتب هلم
ثواب ما كانوا يعملونه من الطاعات واحلسنات إىل وقت موهتم.

وهذا معنى قول ابن عباس رىض اهلل عنهام :من قرأ القرآن مل ُير رد إىل أرذل العمر.
وقال بعض العلامء :الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ىف شباهبم وقوهتم فإهنم ال يردون إىل اخلرف
وأرذل العمر وإن عمروا طويال ،ومتسك بظاهر قول ابن عباس رىض اهلل عنهام.
ﱮ ﱯ إال من آمن؛ أرذل العمر.

فيه قوالن : ١ ،اىل أرذل العمر ،رواه العويف عن ابن عباس وبه قال عكرمة وإبراهيم وقتادة .وقال
الضحاك :إىل اهلرم بعد الشباب والضعف بعد القوة ،وا لسافلون هم الضعفاء والزمنى واألطفال
والشيخ الكبري أسفل هؤالء مجيعا،

 :٢إىل النار.
ﱹ مقطوع؛ فإهنم ال يردون إىل اخلرف ،فإذا عجز أحدهم عن العمل كتب له ما كان يعمل.

ﱻ ﱼ فام الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعامهلم؟ كأنه قال :ومن يقدر عىل تكذيبك
بالثواب والعقاب؟.

فيه قوالن : ١ ،فام يكذبك أهيا اإلنسان بعد هذه احلجة بالدين أي ما الذي جيعلك مكذبا باجلزاء،
وهذا توبيخ للكافر ،وهو معنى قول مقاتل ،وزعم أهنا نزلت يف عدي بن ربيعة،
 :٢فمن يقدر عىل تكذيبك بالثواب والعقاب بعدما تبني له خلقنا اإلنسان عىل ما وصفنا ،قاله الفراء.
ﱾ باحلساب؛ فهو اجلزاء واملشار بذكره اىل البعث كأنه استدل بتقليب األحوال عىل البعث.
ﲂ ﲃ أي بأقىض القاضني قال مقاتل حيكم بينك وبني مكذبيك.
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آپ اےنپ ح اک انم ےل رک ڑپےئھ سج ےن )ولخمق( انبی۔ ااسن  ،و انبای

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ

ےمج وہ ے وخ ،ےس۔ آپ ڑپےئھ ااح آپ اک ح ب ےس رکمی ے۔

ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

سج ےن ملق  ے حہعی ملع دای ۔ ااسن  ،و ا ملع دای وج ا ئااتن ںیہ اھ۔

ﲞ ﲟﲠﲡ ﲢ ﲣﲤ

گر ز ںیہ ! ًانیقی ااسن ،ا ہتب اریش رکات ے۔ اس اہج ےس ہک ا داتھکی

1

2

4

3

ﲥﲦ
5

ے ہک ا ینغتسم ے۔

• ;Read in the name of your (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam’s) Lord, who created
He created the human being from congealed blood. • Read, and your (Ṣallā Allāhu
ʿalayhi wa sallam’s) Lord is the Most Noble; • One who taught by the pen; • He
taught the human being what he did not know. • Be alert! The human being most
• certainly transgresses; • That he sees himself as independent.

ﲅ وهو سبحانه يف القرآن كثريا ما جيمع بني اخللق واهلداية ،كقوله يف أول سورة أنزهلا عىل رسوله) :اِ ْق جرأ
ان ِم ْن جع جل ٍق ا ْق جرأ جو جر رب جك ْاألًك جْر ُم ا َّل ِذ ْي جع َّل جم بِا ْل جق جل ِم جع َّل جم ْ ِ
اس ِم جر ِّب جك ا َّل ِذ ْي جخ جل جق جخ جل جق ْ ِ
اإلن جْس ج
اإلن جْس ج
ان جما جمل ْ جي ْع جل ْم)
بِ ْ
مح ُن جع َّل جم ا ْل ُق ْرآ جن جخ جل جق ْ ِ
ان جع َّل جم ُه ا ْل جبيج ج
اإل ن جْس ج
ان)
(الر ْ ٰ
وقولهَّ :
جني جول ِ جس ان ًا َّو جش جف ت ْ ِ
جج جع ْل َّل ُه ُعيْن ْ ِ
جني جو جهدج ْينجا ُه الن َّْج دج ْي ِن جف جال ا ْقت ججح جم ا ْل جع جقبج ِة)
وقوله ( :جأ جمل ْ ن ْ
ِ
ِ ِ
ٍ
اإل نْس ج ِ
ِ
السبِيْ جل إِ َّما
ان م ْن رن ْط جفة جأ ْم جشاجٍ َّنبْتجليْه جف جج جع ْل نجا ُه جسميْع ًا جبص ْري ًا إِنَّا جهدج ْينجا ُه َّ
وقوله( :إِ َّنا جخ جل ْقنجا ْ ِ ج
جشاكِر ًا َّوإِ َّما جك ُف ْو ر ًا)
ِ
وقوله ( :جأمن جخ جل جق السامو ِ
ات جو ْاألج ْر ِ
ات ج ْهب جج ٍة) اآليات،
الس جامء جما ًء جف جأ ْن جب ْتنجا بِ ِه جحدج ِائ جق جذ ج
َّ ج ج
َّ ْ
ض جو جأن جْز جل جلك ُْم ِّم جن َّ
ِ
ِ
رب جوا ْلبج ْح ِر) ،فاخللق إعطاء الوجود العيني اخلارجي واهلدى
ثم قال ( :جأ َّم ْن َّهيْ د ْي ُك ْم ِ ْيف ُظ ُل جامت ا ْل ج ِّ
إعطاء الوجود العلمي الذهني ،فهذا خلقه وهذا هداه وتعليمه.

ﲒ قال اخلطايب :األكرم الذي اليوازيه كرم وال يعادله يف الكرم نظري ،وقد يكون األكرم
بمعنى الكريم كام جاء األعز واألطول بمعنى العزيز والطويل.

ﲞ أي حقا ،وقال مقاتل :كال ال يعلم أن اهلل علمه.
ﲠ ﲡ يعني أبا جهل بن هشام؛ وكان إذا أصاب ماالً أرش وبطر يف ثيابه ومراكبه وطعامه.
ﲥ قال ابن قتيبة :أي أن رأى نفسه استغنى.
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ﮌﰍ

3

ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﱁ ﱂ
4

ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ

ًانیقی ریت

ح یک رطف ولان ے۔ ایک آپ ےن داھکی اس  صخ  و وج

حااتک ے۔ ودن  و  ب ا زامز ڑپاتھ ے ؟ ایکآپ ےن داھکی ہک ارگ ا
دہاتی رپ ے ای وقتی اک مک داتی ے ؟ ایک آپ ےن داھکی ارگ ا ےتالٹ ات
ے ااح ارعاض رکات ے ؟ ایک ا ںیہ ئااتن ہک ًانیقی اہلل دھکی حوھ ے ؟

The return is certainly to your (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam’s) Lord. • Have you
(Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) seen the one who prevents; • A servant (Ṣallā
Allāhu ʿalayhi wa sallam), when he (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) performs
• ;Prayer? • Have you seen if he (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) is on the guidance
Or instructs concerning the consciousness of Him? • Have you seen if he rejects and
5

• ?turns away? • Did he not know that Allāh is looking

ﲪ املرجع.

ﲭ ﲮ وهو أبو جهل.

ﲰ وهو حممد صىل اهلل عليه وسلم.

ﲻ ﲼ وكان سفيان الثورى رىض اهلل عنه يقول :أدركنا الناس وهم حيبون من قال ألحدهم

اتق اهلل تعاىل ،وقد صاروا اليوم يتكدرون من ذلك.

فخر مغشيا عليه من هيبة اهلل تعاىل.
وقد قال رجل لعمر بن عبد العزيز :اتق اهلل يا عمر ،ر
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :احلياء
من اإليامن.

عن ابن مسعود ،ريض اهلل عنه ،أن نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،قال ذات يوم ألصحابه :استحيوا
من اهلل حق احلياء .قالوا :إنا نستحي يا نبي اهلل ،واحلمد اهلل .قال :ليس ذلك ،ولكن من استحيى
من اهلل حق احلياء ،فليحفظ الرأس وما وعي ،وليحفظ البطن وما حوى ،وليذكر املوت والبىل،
ومن أراد اآلخرة ترك زينة احلياة الدنيا ،فمن فعل ذلك فقد استحيى من اهلل حق احلياء.
عن حممد بن خملد ،عن أبيه قال :قال بعض احلكامء :أحيوا احلياء بمجالسة من ُيستْحى منه.
عن ابن عطاء يقول :العلم األكرب اهليبة واحلياء ،فإذا ذهبت اهليبة واحلياء مل يبق فيه خري.
عن ذي النون املرصي يقول :احلياء وجود اهليبة يف القلب ،مع وحشة ما سبق منك إىل ربك تعاىل.
احلب ينطق ،واحلياء يسكت ،واخلوف يقلق.
وقال ذو النون املرصي:
ر
وقال أبو عثامن :من تكلم يف احلياء وال يستحي من اهلل عز وجل فيام يتكلم به ،فهو مستدرج.
دخل احلسن بن احلداد عىل عبد اهلل ابن منازل ،فقال :من أين جتيء؟ فقال :من َملس أيب القاسم
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 وی نات ںیہ ! ارگ ا ناز ںیہ آ ے ا ںو مہ اےس اشیین  ے نا  ڑک رک

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ

ںیٹیسھگ ےگ۔ اطخاکح وھجیٹ اشیین  ے نا  ڑک رک ںیٹیسھگ ےگ۔ رھپ اےس

ﱚ ﱛﱜ

اچےئہہکاینپسلجمااولں وراکح ۔مہیھزناہینشروتشں و الےتیںی۔
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5

Be alert! If he surely does not desist, We will most certainly drag by the forehead; • A
•lying sinful forehead. • Let him then call his council. • We will soon call the Zabāniyah.

املذكر .قال :يف ماذا كان يتكلم؟ فقال :يف احلياء .فقال عبد اهلل :واعجباه!! من مل يستحي من اهلل
تعاىل كيف يتكلم يف احلياء؟
الرسي :إن احلياء واألنس يطرقان القلب ،فإن وجدا فيه الزهد والورع حطا ،وإال رحال.
قال
ر
عن اجلريري يقول :تعامل القرن األول من الناس فيام بينهم بالدين ،حتى ر
رق الدين ،ثم تعامل
القرن الثاين بالوفاء حتى ذهب الوفاء ،ثم تعامل القرن الثالث باملروءة حتى ذهبت املروءة ،ثم
تعامل القرن الرابع باحلياء حتى ذهب احلياء ،ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة.
مه ْت بِ ِه جو جه َّم ِ جهب ا جل ْو جال جأ ْن َّر جأى ُب ْر جه ج
ان جر ِّب ِه) [يوسف ،]٢٤:الربهان :أهنا
وقيل يف قوله تعاىل ( جو جل جق دْ ج َّ

ألقت ثوب ًا عىل وجه صنم يف زاوية البيت ،فقال يوسف عليه السالم :ماذا تفعلني؟ فقالت:

أستحيي منه ،قال يوسف عليه السالم :أنا أوىل منك أن أستحيي من اهلل تعاىل.
امها جمت ِيش ع جىل اس تِحي ٍ
اء) [القصص ،]٢٥:قيل إنام استحيت منه،
وقيل يف قوله تعاىل ( :جف ججا جء ْت ُه إِ ْح دج ُ ج ْ ْ ج ْ ْ ج
ألهنا كانت تدعوه إىل الضيافة ،فاستحيت أن ال جييب موسى عليه السالم ،فصفة املضيف
االستحياء ،وذلك استحياء الكرم.
 -١وقال أبو حفص أليب عثامن النيسابوري :إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك ،وال
يغرنك اجتام عهم عليك ،فإهنم يراقبون ظاهرك ،واهلل يراقب باطنك.
 -٢وقيل أفضل ما يلزم اإلنسان نفسه يف هذه الطريق املحاسبة واملراقبة ،وسياسة عمله بالعلم.
ﱌ حقا.
ﱐ لنأخذن ،ولنسفعن بالنون ،وهي اخلفيفة ،سفعت بيده :أخذت.
ﱑ مقدم الرأس.
ﱘ عشريته؛ َملسه؛ أي أهل ناديه وهم أهل َملسه فليستنرصهم.
ﱛ املالئكة؛ املردة؛ قال عطاء :هم املالئكة الغالظ الشداد،
وقال مقاتل :هم خزنة جهنم،

الرش ط؛ والزبن الدفع.
وقال قتادة :الزبانية يف كالم العرب ر ج
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ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ
1

گر  ز ںیہ  ! آپ اس اک نانہ ہ نا ےئ ااح دجس ےیجی ااح اہلل ےس ربی وہ
ئ
ئا ي
ی ا ا اوب ل ! ںوربی ںو آ !

2

• Be alert! Do not obey him! And prostrate and come near.

ﮌà
&%$
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ

ًانیقی مہ ےن اےس ۃلیل ادقلح ںیم انز ایک۔ ااح آپ  و مولعم یھ ے ہک

ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ

ۃلیل ادقلح ایک ے ؟

3

4

5

We certainly sent It down in the Night of Power. • And what will make you realise
• ?what the Night of Power is

ﱝ حقا؛ أي ليس األمر عىل ما عليه أبو جهل.

ﱠ ﱡﱢ ر
صل هلل واقرتب إليه بالطاعة.

عن أيب بكر بن عياش قال :رأيت حبيب بن أيب ثابت ساجد ًا ،فلو رأيته قلت ميت ،يعني من طول السجود.
عن احلسن بن عمرو الفزاري قال :حدثني موىل عمرو بن عتبة قال :استيقظنا يوم ًا حار ًا يف ساعة
حارة ،فطلبنا عمرو بن عتبة فوجدناه يف جبل وهو ساجد ،وغاممة تظله وكنا نخرج إىل العدو فال
نتحارس لكثرة صالته ،ورأيته ليلة يصيل فسمعنا زئري األسد فهربنا وهو قائم يصيل مل ينرصف.
فقلنا له :أما خفت األسد؟ فقال :إين ألستحيي من اهلل أن أخاف شيئ ًا سواه.
عن األوزاعي قال :حدثني عطاء اخلراساين قال :ما من عبد يسجد هلل سجدة يف بقعة من بقاع
األرض إال شهدت له يوم القيام ة وبكت عليه يوم يموت.
أي اسجد يا حممد واقرتب يا أبا جهل منه ،أي إن اقرتبت أخذت ،وهذا وعيد ،وكان ينهاه عن
ر
ألطأن عنقه ،فلام دنا منه رأى فحالً فنكص.
السجود ويقول
ﱦ اهلاء كناية عن القرآن ،خمرج اجلميع ،واملنزل هو اهلل ،والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله
بلفظ اجلميع ،ليكون أثبت وأوكد.

ﱩ القدر له  ٥معان :من القدرة ،ومن التقدير ،وم ن املقدار ،ومن القدر والقضاء ،و بمعنى
التضييق نحو ( جف جق دج جر جع جليْ ِه ِر ْز جق ُه) [الفجر ،] ١٦:وقد يشد الفعل وخيفف ،والقدر بفتح الدال
وإسكاهنا :القضاء ،واملقدار وبالفتح ال غري من القضاء.

ﱫ ﱬ قال ابن عيينة :ما كان يف القرآن ما أدراك فقد أعلمه ،وما كان وما يدريك فإنه مل يعلمه.
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ۃلیل ادقلح زہاح ونیہمں ےس رتہب ے۔شرےتش ااح حاح اس ںیم اےنپ ح

ﱹ ﱺﱻ

یک ائازتےس

1

2

3

The Night of Power is better than a thousand months. • By the permission of their
Lord, the angels and the Spirit (ʿAlayhi al-salām)4

ﱮ ﱯ فأما ليلة القدر ففي تسميتها بذلك  ٥أقوال : ١ ،أن القدر العظمة من قولك لفالن
(و جما جقدج ُروا اهللج جح َّق جق دْ ِر ِه) [األنعام ،٩١:والزمر،]٦٧:
قدر ،قاله الزهري ويشهد له قوله تعاىل ج
 : ٢أنه من الضيق ،أي هي ليلة تضيق فيها األرض عن املالئكة الذين ينزلون ،قاله اخلليل بن أمحد،
(و جم ْن ُق ِد جر جع جل ْي ِه ِر ْز ُق ُه) [الطالق،]٧:
ويشهد له قوله تعاىل ج
 : ٣أن القدر احلكم كأن األشياء تقدر فيها ،قاله ابن قتيبة،
 : ٤ألن من مل يكن له قدر صار بمراعاهتا ذا قدر ،قاله أبو بكر الوراق،
 :٥ألنه نزل فيها كتاب ذو قدر وتنزل فيها رمحة ذات قدر ومالئكة ذوو قدر ،حكاه شيخنا عيل بن عبيد اهلل.
سميت ألهنا ليلة العظمة ،أو أنه الضيق ،أي هي ليلة تضيق فيها األرض عن املالئكة الذين ينزلون.
أو أن القدر احلكم كأن األشياء تقدر فيها.
أو ألن من مل يكن له قدر صار بمراعاهتا ذا قدر.،
أو ألنه نزل فيها كتاب ذو قدر وينزل فيها رمحة ذات قدر ومالئكة ذوو قدر.
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ من زمان بني إرسائيل ،وهو أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ذكر له رجل من
بني إرسائيل محل السالح عىل عاتقه ألف شهر فعجب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لذلك ومتنى

أن يكون ذلك يف أمته ،فأعطاه اهلل تعاىل ليلة القدر ،وقا ل هي خري من ألف شهر التي محل فيها
اإلرسائييل السالح يف سبيل اهلل.
أو أن الرجل كان فيام مىض ال يستحق أن يقال له عابد حتى يعبد اهلل ألف شهر ،فجعل اهلل ليلة
القدر خريا من ألف شهر التي كانوا يعبدون فيها.
وقيل أن األلف شهر من هذا الزمان ،قيامها والعمل فيها خري من قيام ألف شهر من هذا الزمان
وصيامها ليس فيها ليلة القدر.
ﱹ املالئكة ليلة القدر يف األرض أكثر من عدد احلىص.

ﱺ جربيل عليه السالم ،وقيل صنف من املالئكة ال تراهم املالئكة إال تلك الليلة.

ويف الروح  ٣أقوال : ١ ،أنه جربيل قاله األكثرون ويف حديث أنس أن رسول اهلل صىل اهلل عليه و
سلم قال إذا ك انت ليلة القدر نزل جربيل يف كبكبة من املالئكة يصلون ويسلمون عىل كل عبد قائم
أو قاعد يذكر اهلل عز وجل،
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گر زیچ  ے قلعت  مک ےل رک ارتت  ںی۔ رجف  ے ولطع وہےن  ک

ﲄ ﲅ ﲆﲇ

السیتمحیتہ ے۔
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• descend with every matter in it; • Safety; this is until the break of dawn.

ﮌá
&%$
ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ

وج ولگ الہِ اتک ںیم ےساکشرںی
The disbelievers from among the People of the Book

6

 : ٢أن الروح طائفة من املالئكة ال تراهم املالئكة إال تلك الليلة ينزلون من لدن غروب الشمس إىل
طلوع الفجر ،قاله كعب ومقاتل بن حيان،
 : ٣انه ملك عظيم يفي بخلق من املالئكة ،قاله الواقدي.
ﱼ ﱽ أي بام أمر به وقضاه.
ﱾ ﱿ ﲀ قال ابن قتيبة :أي بكل أمر.

(حي جف ُظ و جن ُه ِم ْن جأ ْم ِر اهللِ) [الرعد ،]١١:وقوله تعاىل ( ُي ْل ِقي
من هنا بمعنى الباء كام يف قوله تعاىل ج ْ
الر ْو جح ِم ْن جأ ْم ِر ِه) [غافر ،] ١٥:أي لكل أمر قضاه اهلل تعاىل يف تلك السنة من ليلة القدر إىل مثلها
ر
تنزل املآلئكة به من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا ،وقيل إىل األرض.

ﲂ إنه من السالمة ،وقيل إنه من التحية ،ألن املالئكة يس رلمون عىل املؤمنني القائمني فيها.
ويف معنى السالم قوالن : ١ ،أنه ال حيدث فيها داء وال يرسل فيها شيطان ،قاله َماهد،

 : ٢أن معنى السالم اخلري والربكة ،قاله قتادة،
تنزل املالئكة بالسالم.
وكان بعض العلامء يقول الوقف عىل سالم عىل معنى ر
ﲄ بمعنى إىل.
ﲅ ﲆ هو الطلوع ،وا ملطلع :هواملوضع الذي يطلع منه؛ املطلع بالفتح الطلوع وبالكرس
املوضع الذي يطلع منه إال أن العرب تقول طلعت الشمس مطلعا بالكرس وهم يريدون املصدر كام

تقول أكرمتك كرامة فتجتزيء باالسم عن املصدر.
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ عن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أليب بن كعب :إن
(مل ي ك ِ ِ
وسامين لك؟ قال نعم ،فبكى.
اهلل عز وجل أمرين أن أقرأ عليك ج ْ ج
ُن ا َّل ذ ْي جن جك جف ُر ْوا) .قال :ر
104

ﰸﱖ

ﲏ

105
1

ﲐ

2

ﲒ

ﲑ

ﮌﰏ

ااح رشمنیک ا ناز آےن ااےل ںیہ ےھ اہی ں  ک ہک ان  ،ے اپس

ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

حانش دلی آ ئا ے۔ (ینعی  ) اہلل  ے ربمغیپ وج اپک وفیح ں یک التات

ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

رکت  ںی۔ نج ںیم وبضمط اتکںی ںی۔ ااح نج  و اتک دی یئگ ا

ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

اگل اگل شرےق ںیہ وہ ے عرگ اس  ے دعب ہک ان  ،ے اپس حانش
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3

6

5

7

ﲩﲪﲫ

دلی آی۔

and the ones who associate partners with Him would not be ones desisting until the
clear proof (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) comes to them; • A Messenger (Ṣallā
Allāhu ʿalayhi wa sallam) from Allāh reciting purified scrolls; • In which there are
sound injunctions. • And those who were given the book only separated after the
8

• clear proof (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) came to them.

ﲏ وهم عبدة األوثان.
ﲐ زائلني؛ ذاهبني؛ منفصلني وزائلني يقال فككت اليشء فانفك أي انفصل واملعنى مل يكونوا
زائلني عن كفرهم ورشكهم.

ﲓ حتى أتتهم البينة ،وهي حممد صىل اهلل عليه وسلم ،واملعنى أنه بني ضالهلم ونعمته عىل من
آمن منهم.

ﲘ املراد يتلو ما يف الصحف عن ظهر قلبه ،ألنه هو املنقول عنه صىل اهلل عليه وسلم بالتواتر.
ﲚ الطهارة من الرشك.
ﲞ القائمة؛ من قام األمر :ظهر واستقام ،ومنه دين الق ريمة؛ عادلة مستقيمة تبني احلق من الباطل
وهي اآليات قال مقاتل وإنام قيل هلا كتب ملا مجعت من أمور شتى .

ﲢ ﲣ ﲤ من مل يؤمن منهم.
ﲩ ﲪ والبينة حممد صىل اهلل عليه وسلم واملعنى :مل يزالوا مؤمنني حتى بعث.

املراد به تفرقهم عن تصديق النبى صىل اهلل عليه وسلم واإليامن به قبل أن يبعث ،فإهنم كانوا َمتمعني
عىل ذلك متفقني عليه بأخبار التوراة واإلنجيل ،فلام بعث إليهم تفرقوا ،فمنهم من آمن ومنهم من كفر.
وقال بعض العلامء :املراد بالبينة ما يف التوراة واإلنجيل من اإليامن بنبوته صىل اهلل عليه وسلم،
ويؤيد هذا القول أن أهل الكتاب أفردوا بالذكر يف هذا التفرق مع وجود التفرق من املرشكني أيض ًا
بعدما مجعوا مع املرشكني يف أول السورة ،فالبد أن يكون َميء البينة أمر ًا خيصهم ،وَميء النبى
صىل اهلل عليه وسلم والقرآن العزيز ال خيصهم.
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اح اپآ  ان  ،و  مک ںیہ اھ عرگ یہی ہک ا ابعدت رکںی اہلل یک ایس  ے

ﲹ
ﲸ
ﲳ ﲴﲵﲶﲷ

ےیل ابعدت  و طاصل ح ےتھ وہ ے ب رطف ےس اکی ی  ے وہ رک

ﲺﲻﲼ ﲽﱁﱂﱃ

ااحزامز اقمئ رکںی ااح زٰوۃ دںی ااح یہی دیس ا دنی ے۔ ےب کش وج

ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ

ولگ اکشر وہ ے الہِ اتک ںیم ےس ااح رشمنیک ا منہج یک آگ ںیم

ﱌ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ
ﱍ
ﱋ

ہشیمہ حںی ےگ۔ یہی ولگ امتم ولخمق ںیم ب ےس دبرت ںی۔ ًانیقی وج

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ

ولگ اامی  ،ا ے ااح کین  لم رکت  حے یہی امتم ولخمق ںیم ب

ﱙﱚﱛﱜ

ےس رتہب ںی۔

1

2

3

4

And they were only commanded to worship Allāh, making the religion sincere for
Him, turning absolutely to Him, and to establish Prayer and give Zakāh. And this is
the Upright Religion. • The disbelievers from among the People of the Book and the
ones who associate partners with Him will certainly be ones in the Fire of Hell,
remaining in it forever. They are the worst of creation. • Those who believe and
• perform virtuous deeds, they are certainly the best of creation.

ﲬ ﲭ يف كتبهم.
ﲱ ﲲ ﲳ موحدين ال يعبدون سواه.

 -١وقال يوسف بن احلسني :أعز يشء يف الدنيا اإلخالص ،وكم أجتهد يف إسقاط الرياء عن قلبي،
فكأنه ينبت عىل لون آخر.
 -٢وقال أبو سليامن الداراين :إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء.
 -٣وقيل التوقي من مالحظة اخللق حتى عن نفسك ،والصدق التن قي من مطالعة النفس،
فاملخلص ال رياء له ،والصادق ال إعجاب له .وال يتم اإلخالص إال بالصدق ،وال الصدق إال
باإلخالص ،وال يتامن إال بالصرب.
 -٤وقيل من شهد يف إخالصه اإلخالص ،احتاج إخالصه إىل إخالص .فنقصان كل خملص يف
إخالصه بقدر رؤية إخالصه .فإذا سق عن نفسه رؤية اإلخالص ،صار خملِصا خم جل صا.
ﲻ ﲼ أضاف الدين إىل املؤنث ،والقيم هو القائم؛ امل رلة.

قال الزجاج :أي دين األمة القيمة باحلق ويكون املعنى ذلك الدين دين امللة املستقيمة.

ﱑ اخللق؛ قرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عارم باهلمز بالكلمتني ،وقرأ الباقون بغري مهز فيهام،
قال ابن قتيبة :الربية اخللق.
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ﱝﱞﱟﱠﱡﱢ

ان ،اک دبہل ان  ،ے ح  ے اپس ِ
انجت دع ،ںی نج  ے ےچی ےس

ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ

رںی یتہ وہں یگ نج ںیم ا ہشیمہ حںی ےگ۔اہلل ان ،ےس حایض وہا

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ

ااح ا اہلل ےس حایضوہ ے۔

Their reward is by their Lord, eternal gardens under which rivers flow, ones
ever-remaining in them forever. Allāh is pleased with them and they are pleased
1

with Him,

ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ عن جابر قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :بينا ُ
أهل اجلنة يف

َملس هلم ،إذ سطع هلم نور عىل باب اجلنة ،فرفعوا رؤوسهم ،فإذا الرب تعاىل قد أرشف عليهم،
الرضا عنَّا ،قال تعاىل :رضاي قد أح رلكم داري ،وأنالكم
فقال يا أهل اجلنة سلوين .فقالوا :نسألك ِّ
كرامتي ،هذا أواهنا ،فاسألوين .قالوا :نسألك الزيادة .قال :فيؤتون بنجائب من ياقوت أمحر ،أزمتها

حوافرها عند منتهى طرفها ،فيأمر اهلل سبحانه
ُز ُم ررد أخُّض ،وياقوت أمحر ،فجاءوا عليها ،تضع
ج

بأشجار عليه الثامر ،وجتيء جوار من احلور العني ،وه َّن يقلن :نحن الناعامت فال نبئس ،ونحن
اخلالدات فال نموت ،أزواج قوم مؤمنني كرام ،ويأمر اهلل سبحانه بكثبان من مسك أبيض أذفر،
فتثري عليهم رحي ًا يقال هلا املثرية ،حتى تنتهي هبم إىل جنَّة عدن ،وهي قصب ُة اجلنة ،فتقول املالئكة :يا
ربنا قد جاء القوم .فيقول اهلل :مرحب ًا بالصادقني ،مرحب ًا بالطائعني ،قال :فيكشف هلم احلجاب،
َّ
يبرص بعضهم بعض ًا ،ثم يقول:
وجل ،فيتمتعون بنور الرمحن ،حتى ال
عز
فينظرون إىل اهلل ر
ج

أرجعوهم إىل القصور بالتحف ،قال :فريجعون ،وقد أبرص بعضهم بعض ًا  .فقال رسول اهلل صىل اهلل
ِ
فصلت.]٣٢:
عليه وسلم :فذلك قوله تعاىل (ن ُُزالً ِّم ْن جغ ُف ْو ٍر َّرح ْي ٍم) [ ر
الرضا :هل هو من األحوال ،أو من املقامات.
وقد اختلف العراقيون واخلراسانيون يف ِّ

فأهل خراسان قالوا :الرضا من مجلة املقامات وهو هناية التوكل ،ومعناه أنه يؤول إىل أنه مما يتوصل
إليه العبد باكتسابه.
وأما العراقيون فإهنم قالوا :الرضا من مجلة األحوال ،وليس ذلك كسب ًا للعبد ،بل هو نازلة حتل
الر ضا مكتسبة للعبد ،وهي من
بالقلب كسائر األحوال .ويمكن اجلمع بني اللسانني ،فيقال بداية ِّ
املقامات ،وهنايته من مجلة األحوال ،وليست بمكتسبة.

وتكلم الناس يف الرضا ،فكل عرب عن حاله ورشبه ،فهم يف العبارة عنه خمتلفون ،كام أهنم يف الرشب
والنصيب من ذلك متفاوتون.
فأما رشط العلم ،والذي هو البد منه :فالرايض باهلل تعاىل ،هو الذي ال يعرتض عىل تقديره .سمعت
األستاذ أبا عيل الدقاق يقول :ليس الرضا أن ال حتس بالبالء ،إنام الرضا أن ال تعرتض عىل احلكم والقضاء.
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واعلم أن الواجب عىل العبد أن يرىض بالقضاء الذي أمر بالرضا به؛ إذ ليس كل ما هو بقضائه
جيوز للعبد أو جيب عليه الرضا به كاملعايص وفنون حمن املسلمني.
الرضا باب اهلل األعظم ،يعنون أن من أكرم بالرضا فقد لقي بالرتحيب األوىف،
وقال املشايخِّ :
وأكرم بالتقريب األعيل.
باب اهلل األعظم ،وجنة الدنيا ،واعلم أن العبد ال يكاد يرىض عن
قال عبد الواحد بن زيد :الرضا ُ
ِ
َّ
يض اهللُ جعن ُْه ْم جو جر ُض ْوا
عز
احلق سبحانه إال بعد أن يرىض عنه احلق سبحانه ،ألن اهلل َّ
وجل قال ( جر ج
جعنْ ُه) [املآئدة.]١١٩:

ٍ
راض عنه؟
عيل الدقاق يقول :قال تلميذ ألستاذه هل يعرف العبد أن اهلل تعاىل
سمعت األستاذ أبا ِّ

فقال :ال ،كيف يعلم ذلك ورضاه غيب؟ فقال التلميذ :بل يعلم ذلك ،فقال :كيف؟ فقال :إذا
ٍ
راض عني ،فقال األستاذ :أحسنت يا غالم.
وجدت قلبي راضي ًا عن اهلل تعاىل علمت أنه
ُ

رضيت به عني .فقال :إنك ال تُطيق
وقيل قال موسى عليه السالم :إهليُ ،د رلني عىل عمل إذا عملت ُه
ج
فخر موسى عليه السالم ساجد ًا له ،متُّضع ًا ،فأوحى اهلل تعاىل إليه :يا ابن عمران ،إن
ذلك ،ر

رضاي يف رضاك بقضائي.

ٍ
راض.
عن أيب سليامن الداراين يقول :إذا سال العبد عن الشهوات فهو
عن النرصاباذي يقول :من أراد أن يبلغ حمل الرضا فليلزم ما جعل اهلل رضاه فيه.
وقال حممد بن خفيف :الرضا عىل قسمني :رضا به ،ورضا عنه .فالرضا به أن يرضاه مد ربر ًا،
والرضا عنه فيام يقىض.
سمعت األستاذ أبا عيل الد رقاق يقول :طريق السالكني أطول ،وهو طريق الرياضة ،وطريق
أشق ،وهو أن يكون عملك بالرضا ،ورضاك بالقضاء.
اخلواص أقرب ،لكنه ر
وقال رويم :الرضا أن لو جعل اهلل جهنرم عىل يمينه ما سأل أن حيوهلا إىل يساره.
وقال أبو بكر بن طاهر :الرضا إخراج الكراهية من القلب ،حتى ال يكون فيه إال فرح ورسور.
وقال الواسطي :استعمل الرضا جهدك ،وال تدع الرضا يستعملك ،فتكون حمجوب ًا بلذته ورؤيته
عن حقيقة ما تطالع.
واعلم أن هذا الكالم الذي قاله الواسطي يشء عظيم ،وفيه تنبيه عىل مقطعة للقوم خفية ،فإن
حمول األحوال ،فإذا استلذ رضاه ووجد بقلبه راحة
السكون عندهم إىل األحوال :حجاب عن ِّ
الرضا حجب بحاله عن شهود حقه.
ولقد قال الواسطي أيض ًا :إياكم واستحالء الطاعات ،فإهنا سموم قاتلة.
وقال أبن خفيف :الرضا سكون القلب إىل أحكامه ،وموافقة القلب بام ريض اهلل به واختاره له.
رسته النعمة.
رسته املصيبة كام َّ
وسئلت رابعة العدوية :متى يكون العبد راضي ًا؟ فقالت :إذا ر
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ضيق صدر،
وقيل قال الشبيل بني يدي اجلنيد :ال حول وال قوة إال باهلل ،فقال له اجلنيد :قولك ذا ُ
وضيق الصدر ل ِ جرتك الرضا بالقضاء ،فسكت الشبيل.
ُ
وقال أبو سليامن الداراين :الرضا أن ال تسأل اهلل تعاىل اجلنة ،وال تستعيذ به من النار.
عن ذي النون املرصي ،رمحه اهلل ،يقول :ثالثة من أعالم ،الرضا ترك االختيار قبل القضاء ،وفقدان
املرارة بعد القضاء ،وهيجان احلب يف حشو البالء.
ذر يقول :الفقر أحب إ َّيل من الغنى،
عيل بن أيب طالب ،ريض اهلل عنهام ،إ َّن أبا ٍّ
قيل للحسني بن ر
والسقم أحب إىل من الصحة ،فقال :رحم اهلل أبا ذر ،أما أنا فأقول :من اتركل عىل حسن اختيار اهلل
عز ر
وجل له.
غري ما اختاره اهلل ر
تعاىل له مل يتم َّن ج

احلايف :الرضا أفضل من الزهد يف الدنيا ،ألن الرايض ال يتمنرى فوق منزلته.
وقال الفضيل بن عياض لبرش
ِّ

وسئل أبو عثامن عن قول النبي صىل اهلل عليه وسلم :أسألك الرضا بعد القضاء ،فقال :ألن الرضا
قبل القضاء عزم عىل الرضا ،والرضا بعد القضاء هو الرضا.
عن أيب سليامن يقول :أرجوا أن أكون عرفت طرف ًا من الرضا لو انه أدخلني النار لكنت بذلك راضي ًا.
أي حكم كان.
الرضا ارتفاع اجلزع يف َّ
وقال أبو عمر الدمشقيِّ :
وقال اجلنيد :الرضا رفع االختيار.
وقال ابن عطاء :الرضا نظر القلب إىل قديم اختيار اهلل تعاىل للعبد ،وهو ترك التسخ .
وقال ُرويم :الرضا استقبال األحكام بالفرح.
وقال املحاسبي :الرضا سكون القلب حتت َماري األحكام.
مر القضاء.
وقال النوري :الرضا رسور القلب ُب ِّ
عن احلسن ،قال :مات هرم بن حيان يف يوم حار ،فلام نفضوا أيدهيم عن قربه ،جاءت سحابة حتى
قامت عىل القرب ،فلم تكن أطول منه ،وال أقرص منه ،ورشته حتى روته ،ثم انرصفت.
عن احلارث الغنوي ،قال :آىل ربعي بن خراش أن ال تفرت أسنانه ضاحكا حتى يعلم أين مصريه؟ قال
احلارث :فأخرب الذي غسله أنه مل يزل متبسام عىل رسيره ،ونحن نغسله ،حتى فرغنا منه  -رمحة اهلل عليه.
سمعت عبد الواحد بن آدم الطواوييس يقول :رأيت النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -يف النوم ،ومعه
مجاعة من أصحابه وهو واقف يف موضع ،فسلمت عليه ،فرد عيل السالم .فقلت :ما وقوفك يا
رسول اهلل؟ قال :أنتظر حممد بن إسامعيل البخاري ،فلام كان بعد أيام بلغني موته ،فنظرت ،فإذا قد
مات يف الساعة التي رأيت النبي صىل اهلل عليه وسلم فيها.
قال السلمي :كان يوسف بن احلسني  -مع علمه ومتام حاله  -هجره أهل الري ،وتكلموا فيه
بالقبائح ،خصوصا الزهاد ،وأفشوا أمورا ،حتى بلغني أن شيخا رأى يف النوم كأن براءة نزلت من
السامء ،فيها مكتوب :هذه براءة ليوسف بن احلسني مما قيل فيه ،فسكتوا.
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وقال أبو صالح املؤذن :غسلت أبا حم مد عبد اهلل بن يوسف اجلويني ،فلام لففته يف الكفن ،رأيت
يده اليمنى إىل اإلب منرية كلون القمر ،فتحريت ،وقلت :هذه بركات فتاويه.
وقال عبد الرمحن بن خلف :رأيت عىل نعش حكم بن حممد القرطبي يوم دفنه طيورا ترفرف مل
تعهد بعد ،كالذي رئي عىل نعش أيب عبد اهلل بن الفخار.
قال احلسني بن يوحن الباوري :كنت يف مدينة اخلان ،فسألني سائل عن رؤيا ،فقال :رأيت كأن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -تويف .فقال :إن صدقت رؤياك ،يموت إمام ال نظري له يف زمانه،
فإن مثل هذا املنام رئي حال وفاة الشافعي ،والثوري ،وأمحد بن حنبل .قال :فام أمسينا حتى جاءنا
اخلرب بوفاة احلافظ أيب موسى املديني.
أخربين عيل بن سلمة الكرابييس  -وهو من الصاحلني  -قال :رأيت ليلة مات إسحاق احلنظيل ،كأن
قمرا ارتفع من األرض إىل السامء من سكة إسحاق ،ثم نزل ،فسق يف املوضع الذي دفن فيه إسحاق.
قال :ومل أشعر بموته ،فلام غدوت ،إذا بحفار حيفر قرب إسحاق يف املوضع الذي رأيت القمر وقع فيه.
وقال حممد بن املؤمل بن احلسن :سمعت أبا حييى البزاز يقول أليب رجاء القايض :كنت فيمن ح
مع احلسن بن عيسى وقت موته ،فاشتغلت بحفظ مجيل عن شهوده ،فأريته يف النوم ،فقلت :ما فعل
اهلل بك؟ قال :غفر يل ولكل من صىل عيل .قلت :فإين فاتني الصالة عليك لغيبة عدييل .فقال :ال
جتزع ،وغفر لكل من يرتحم عيل رمحه اهلل.
وعن عبد اهلل بن حممد اخلجندي ،قال :ملا مات أبو موسى ،مل يكادوا أن يفرغوا منه ،حتى جاء مطر
عظيم يف احلر الشديد ،وكان املاء قليال بأصبهان ،فام انفصل أحد عن املكان مع كثرة اخللق إال
قليال ،وكان قد ذكر يف آخر إمالء أماله :أنه متى مات من له منزلة عند اهلل ،فإن اهلل يبعث سحابا
يوم موته ،عالمة للمغفرة له ،وملن صىل عليه.
النبي صىل اهلل عليه وسلم لبعض خدر ام شيخي وسيدي وموالي اإلمام حممد
[يقول املؤلف :قال
ر
زكريا الكاندهلوي ثم املدين رمحه اهلل تعاىل يوم اجلمعة أن شيخكم سيبقى ثالثة أيام عندكم ،ر
فتويف
الشيخ رمحه اهلل تعاىل يوم اإلثنني غرة شعبان (١٤٠٢هـ) بني العرص واملغرب.
رأى بعض تالمذة الشيخ رمحه اهلل بعد وفاته يف املنام أنه ينادى منادٍُ :فتِحت له أبواب اجلنة الثامنية.
يبرشه أن اهلل أسكن الشيخ رمحه
ورأى غريه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف اليوم الثاين من وفاته ر
اهلل يف أعىل العلير رني ،وأنه ال يو جلد مثله إال بني نادر ًا اآلالف من البرش.
واضطر تني حدة
بت مرة باإلنزالق الغُّضويف العنقي
ومن كرامات الشيخ رمحه اهلل تعاىل أين ُأ ِص ُ
ر

األمل الذي أجد فيه إىل دوام ارتداء دعامة الرقبة .فرأيت ليلة يف املنام أن جاءت سيرارة ووقفت أمام

باب منزيل ،فرأيت فإذا الشيخ رمحه اهلل جالس يف مقعد الراكب األمامي عىل يمني السائق ،فنزلت
مرسعا وأتيته فوجدته قد فتح نافذة السيارة ،فاستأذنت منه أن أرافقه يف السفر ،فمنع ،ثم سألني
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ثم أشار إ ريل برأسه أن ِ
اقرت ْب،
عام كنت أشتكي ،فبدأ يقرأ شيئ ًا ،ر
عن الدعامة حول عنقي ،فأخربته ر
عيل ،فشعرت األمل هيدأ عىل الفور ،فأصبحت كأين مل ُأصب بذلك الوجع ق ر .
ر
فلام اقرتبت منه نفث ر

نشم من جسد شيخنا املبارك وثيابه رائحة طيب ة طول حياته .فذكرت ذلك مرة بمدرستنا فأبدى
وكنرا ر
شم ثياب الشيخ كانت
الشيخ عبد اللطيف – مبعوث األزهر الرشيف لدينا آنذاك – عن رغبته يف ر

فلام جاءين يف بيتي ناولته بعض تلك الثياب
عندي والتي كان قد ارتداها قبل بضعة عقود من الزمن .ر

فلام رجعت فإذا الثياب بيده وقد أجهشه البكاء ،فسألته السبب،
وخرجت الغرفة ألحُّض له الشاي .ر
املرشفة!
فقال ودموعه تسيل :واهلل ،ما شممنا مثل هذه الرائحة الطيبة إال عند امللتزم وباب الكعبة ر

وملرا ر
نعزي نجله وخلفه
تويف الشيخ رمحه اهلل وفرغنا من دفنه اجتمعنا يف حجرته باملدرسة الرشعية ر

ويغري ثيابه ليستقبل
الرشيد الشيخ حممد طلحة الكاندهلوي حفظه اهلل ،فأرشنا إليه أن يغتسل
ر
رب الذي نزل فيه القرب عند
القادمني إليه للعزاء من أهل املدينة املنورة وكان ال زال البس ًا ثوبه املغ ر
فلام دخل غرفة البيت التي فيها أمه وأهله ُفوجئن برائحة طيبة فريدة يف نوعها ع رطرت
الدفن .ر
ِ
الغرفة بأكملها وافتُتِ َّن هبا يف مثل ذلك اليوم الكئيب املُ ِ
عام ك رن فيه بالبحث عن
حزن حتى ُشغ لن ر
رب الذي
فلام خرج الشيخ حممد طلحة حفظه اهلل ونزل وجدْ جن أن الرائحة تعبق من ثوبه املغ ر
منشأها .ر

احلامم وأن الغبار هو مصدر ذلك العبري ،فحفظن الثوب عىل حاله.
خلعه يف ر

وبعد شهرين من هذا الوقع ،دخلت عىل صديق يل يوم عيد الفطر ودار احلديث حول ذكريات
شيخنا املرحوم فذكرت هذة القصة ،إذ جق جف جز فجأة وخرج الغرفة فلم يلبث إىل أن رجع بحقيبة
فتعجبت من ذلك ،فأخربين
فلام فتحته فوجئت بتلك الرائحة نفسها،
ر
وضعها أمامي وأمرين بفتحه .ر
القصة بعينها مع
أن أخاه عبد اهلل كان ممرن عاون الشيخ حممد طلحة عند الدفن ،فحدث يف بيتهام ر

أمهام وخالتهام وأهلهام التي حدثت مع نساء بيت الشيخ رمحه اهلل ،فوجدن من ثوبه تلك الرائحة
التي أعجبته رن فحفظنه يف تلك احلقيبة.
وملرا تو رفيت والديت رمحها اهلل وحان وقت تشييع جثامهنا إىل مثواها األخري ورفعناه للحمل عىل عربة
مشمس ًا ،ولكن ما إن عدونا عتبة املنزل
املوتى – وكانت عىل بعد خطوات من املنزل – كان الطقس ر
فلام
حتى ظهرت سحابة وبدأت متطر لبضعة دقائق إىل أن ُ ِّ
مح ل اجلثامن عىل العربة فانرصفت ،ر
نزلت أنا وأخي األكرب القرب و ُفتِح
فلام
ُ
حار ًا كالعادة ،ر
وصلنا املقربة كانت الشمس مرشقة والطقس ر

التابوت الذي فيه جثامهنا استعداد ًا للدفن إذ ظهرت السحابة ثاني ًا وص ربت أشدر وأكثر مما ص ربت يف
ُ
جثامهن ا الثرى.
األوىل ،ومل تنرصف حتى وارى
ج
وكذلك كانت وفاة صاحبي الشيخ حممد غورا يف وس الصيف بمدينة ليسرت يف بريطانيا ،وكانت السامء
صافية والشمس زاهية ودرجة احلرارة وصلت اثنتني وثالثني درجة مئوية – وهو ٍ
عال جدر ا يف هذه
الديار الباردة – يوم ش ريعناه ،ومل تزل كذلك إىل أن وصلنا املقربة ،فإذا غيمة يف السامء طلعت وبدأت
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ہی اس  صخ  ےےیل ے وجاےنپح ےسڈح ۔
1

• this is for the one who fears his Lord.

تصب الرب جد ص رب ًا حتى رصنا كأ رن علينا غشاء رقيقا أبيض ،و ُأخربنا الحقا أهنا مل جتاوز حدود املقربة.
ر
ورأيت يف املنام يف الليلة التي سبقت الليلة التي انتقل يف آخرها أخى األكرب الشيخ عبد الرحيم مطارة
إىل جوار رمحة اهلل تعاىل أن شيخنا املرحوم اإلمام حممد زكريا الكاندهلوي رنور اهلل مرقده يقصد السفر
فلام رجعت وجدت أن الشيخ قد غادر يف سيارته ،فحزنت
حاالً فذهبت ألجتهز حتى أرافقه فيه .ر
وتأسفت عىل سوء ح رظي عىل ضياع فرصة املصاحبة حتى أيقظتني شدة احلزن من نومي.
حزنا شديدا ر

فنمت ثانيا واحلزن عىل حاله فأراين واقف ًا عند مسجد اجلامع لقريتي باهلند ال أز ال أبحث عن تلك
ُ
فلام
السيارة ،فأشارين أحد أن الشيخ رمحه اهلل نازل يف منزل قريب من املسجد يتناول الفطور .ر
وصلت هناك إذ أنا بسيارة الشيخ – وكان مقعد السائق فيها عىل اليسار ومقعد الراكب عىل اليمني
– وكان نجله الشيخ حممد طلحة جالسا يف مقعد الراكب األمامي فنزل و ركب مكانه أخي املرحوم
أسى عىل خت رلفي مرة ثانية
وانطلقت السيارة .فزادين ذلك حزن ًا عىل حزين السابق وامتألت نفيس ً

عن مرافقة الشيخ رمحه اهلل حتى استيقظت وطار عني النوم لشدة ما أجد يف نفيس.
زلت أتفكر يف األمر حتى استبان يل بعد يو ٍم عندما ن ُِعي إ ريل أخي أن الشيخ إنام جاء ليأخذه عنرا،
فال ُ
رمحهام اهلل تعاىل رمحة واسعة.
ورأى أحد علامء موزمبيق يف املنام الليل جة التي تويف فيها أخي املرحوم أن مجع ًا كبري ًا من األولياء
نزلوا معهد الرشيد اإلسالمي – مدرسة أخي – وعليهم ثياب بيض وعىل رؤوسهم عامئم بيضاء
وكأهنم ينتظرون أحدا ،إذ خرج إليهم
يرأسهم شيخ اإلسالم السيرد حسني أمحد املدين رمحه اهلل تعاىل
ر
فرتحبوا به ورجعوا معه.
زهيم ر
أخي من منزله البس ًا مثل ر
وكانت وقعة وفاته مثل ما رآه هذا العامل عىل ُبعد أكثر من مخسامئة ميل ،فقد أصبح أخي املرحوم يوم
وافته املنية إثر ليلة قضاها يف غاية الكرب والضعف  ،ر
فصىل الصبح يف مجاعة ثم اسرتاح قليال ورشب
فلام وجد خ رفة قليلة دخل اخلالء ليقيض حاجته ،ثم أمر من هنالك أن أجلسوين يف
رشفة من الشاي ،ر

كرس ريي املدولب وأخرجوا يب املنزل ألهنم قد حُّضوا – ومل يكن أحد حارض ًا فيام نرى إذ كان سكان
ثم
املعهد من الطلبة واألساتذة ال زالوا يف املسجد .فام إن خرجنا به عتبة املنزل حتى أشار بأن قفوا ،ر
ويرحب
رفع برصه نحو السامء وقال بأعىل صوته كأنه يؤذن للصالة :السالم عليكم ،رأى من مل نره
ر
هبم عىل مقدمهم ،فلم تزل عيناه حت رلق يف السامء حتى بدأت عنقه تنخفض وفارقت روحه جسده.
للهم اسرت عوراتنا وآمن روعاتنا واعف عنرا واغفر لنا وارمحنا].
ا ر
ﱲ ﱳ خافه يف الدنيا وتناهى عن معاصيه.
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 بزنیم تخس ززلہلےس الہ دی ئا ے یگ۔

1

2

• ;When the ground will be shaken, its shaking

ﱶ حركت حركة شديدة؛ وهي زلزلة تكون يف الدنيا ،من أرشاط الساعة ،وقيل هي زلزلة
القيامة؛ اقرأه إذا زلزلت سورة جامعة أي أهنا جتمع أشتات اخلري لقوله ( جف جم ْن َّي ْع جم ْل) اآلية.
ﱸ الزلزال املصدر ،كام تقول :ألعطينك عطيتك ،يريد عطية.

وذكر ابن أيب الدنيا عن أنس بن مالك :أنه دخل عىل عائشة ،هو ورجل آخر ،فقال هلا الرجل :يا أم
املؤمنني حدثينا عن الزلزلة ،فقالت :إذا استباحوا الزنا ،ورشبوا اخلمر ،ورضبوا باملعازف ،غار اهلل

عز وجل يف سامئه ،فقال لألرض تزلزيل هبم ،فإن تابوا ونزعوا ،وإال هدمها عليهم .قال :يا أم
املؤمنني ،أعذابا هلم؟ قالت :بىل ،موعظة ورمحة للمؤمنني ،ونكاال وعذابا وسخطا عىل الكافرين،
فقال أنس :ما سمعت حديثا بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني هبذا احلديث.
وذكر ابن أيب الدنيا حديثا مرسال« :إن األرض تزلزلت عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
فوضع يده عليها ثم قال :اسكني ،فإنه مل يأن لك بعد ،ثم التفت إىل أصحابه ،فقال :إن ربكم
ليستعتبكم فأعتبوه ،ثم تزلزلت بالناس عىل عهد عمر بن اخلطاب فقال ،يا أهيا الناس ما كانت هذه
الزلزلة إال عن يشء أحدثتموه ،والذي نفيس بيده لئن عادت ال أساكنكم فيها أبدا».
ويف مناقب عمر البن أيب الدنيا «أن األرض تزلزلت عىل عهد عمر ،فُّضب يده عليها ،وقال :ما
لك؟ ما لك؟ أما إهنا لو كانت القيامة حدثت أخبارها ،سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
يقول :إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع وال شرب إال وهو ينطق».
وذكر اإلمام أمحد عن صفية ،قالت :زلزلت املدينة عىل عهد عمر ،فقال :يا أهيا الناس ما هذا؟ وما
أرسع ما أحدثتم ،لئن عادت ال أساكنكم فيها.
الرب جل جالله أن ي رطلع عليها.
وقال كعب :إنام زلزلت األرض إذا عمل فيها باملعايص فرتعد فرقا من ر
وكتب عمر بن عبد العزيز إىل األمصار :أما بعد فإن هذا الرجف يشء يعاتب اهلل عز وجل به العباد،
وقد كتبت إىل األمصار أن خيرجوا يف يوم كذا وكذا يف شهر كذا وكذا ،فمن كان عنده يشء فليتصدق
اس جم جر ِّب ِه جف جصىل) [األعىل.]١٥-١٤ :
به ،فإن اهلل عز وجل يقول ( :جقدْ جأ ْف جل جح جم ْن ت ججزكى جو جذك ججر ْ
ِ
اخل ِ ِ
ارس ْي جن) [األعراف.]٢٣ :
وقولوا كام قال آدم ( :جر َّبنجا جظ جل ْمنجا جأ ْن ُف جسنجا جوإِ ْن َّمل ْ جت ْغ ِف ْر جلنجا جوت ْجر ج ْ
محنجا جلنجك ُْون َّجن م جن ْ ج
اخل ج ِ ِ
مح ن ِ ْي جأ ُك ْن ِّم جن ْ
ارس ْي جن ) [هود.]٤٧ :
وقولوا كام قال نوح ( :جو إِ َّال جت ْغ ِف ْر ِ ْيل جوت ْجر ج ْ
113

ﰸﱖ

ﮌﰐ

114

ﱺﱻﱼ ﱽﱾﱿ
1

2

ااح زنیم اےنپ وبھج یلا د یگ۔ ااح ااسن ،ےہک ا ہک زنیم  و ایک وہا ؟

ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ

اس د ،زنیم اینپ ربخںی ایب ،رک د

ﲈ ﲉ ﲊﲋ

ح ےن اس و  مک دای ے۔

4

3

5

یگ۔ اس اہج ےس ہک ریت

And the ground will let out its loads. • And the human being will say, ‘What is the
matter with it?’ • On that Day, it will report its news; • Because your (Ṣallā Allāhu
• ʿalayhi wa sallam’s) Lord will command it.

ني) [األنبياء[ .]٨٧ :ابن الق ريم]
ْت ُس ْب جحان ججك إِ ِّ ْين ُكن ُْت ِم جن ال َّظاملِ ْ ج
وقولوا كام قال يونس ( :جال إِ ٰل جه إِ َّال جأن ج
جت إِ َّال جصيْ جح ًة
قال :وصىل الفضيل بن عياض الفجر يوما فقرأ ٰيس ،فلام بلغ قوله تعاىل (إِ ْن كجان ْ
ِ
ِ
ِ
عيل فلم يفق حتى طلع الشمس.
ُّض ْو جن) ،فسق ابنه ر
َّواح دج ًة جف إ جذا ُه ْم جمج يْع َّلدج ْينجا ُحم ْ ج ُ
يتمها ،وكان ال يقدر أن يسمع سورة (إِ جذا
وقد كان عىل هذا إذا أراد أن يقرأ سورة مل يقدر أن ر
ُز ْل ِز جل ِ
ت ْاأل ج ْر ُض ِز ْل جز جاهل جا) ،وال سورة القارعة أبدا.

قال :وملا مات ضحك أبوه الفضيل فقيل له يف ذلك ،وكان كثري احلزن ،فقال :إن اهلل أحب موته
فأحببت ذلك حلب اهلل .وكان يقول لوالده :ادع اهلل ىل أن ريقدرين عىل سامع سورة كاملة ،أو عىل
ختم القرآن ولو مرة قبل موتى.

ﱼ موتاها؛ يعني املوتى الذين يف جوفها ،وذلك عند النفخة الثانية يف الصور.
وقيل هي الكنوز ،وهذا ضعيف ألن إخراجها للكنوز وقت الدجال.
فيه قوالن : ١ ،ما فيها من املوتى ،قاله ابن عباس.
 : ٢كنوزها ،قاله عطية .ومجع الفراء بني القولني فقال :لفظت ما فيها من ذهب أو فضة أو ميت.
ﱿ الكافر.

ﲀ ﲁ ألنه جيحد البعث.

ﲄ ﲅ هذه عبارة عام حيدث فيها من األهوال فهو َماز وحديث بلسان احلال.

وقيل هو شهادهتا عىل الناس بام عملوا عىل ظهرها فهو حقيقة ،وحتدر ث يتعدر ى إىل مفعولني حذف
املفعول منهام ،والتقدير حتدث اخللق أخبارها.

ﲉ ﲊ أوحى هلا وأوحى إليها ،ووحى هلا ووحى إليها واحد.
قال الفراء :حتدث أخبارها بوحي اهلل وإذنه هلا.

قال ابن عباس :أوحى هلا أي أوحى إليها وأذن هلا أن خترب بام عمل عليها.
وقال أبو عبيدة :هلا بمعنى إليها.
قال العجاج :أوحى هلا القرار فاستقرت؛ أي أمرها.
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اس د ،ااسن ،ااسپ ولںیٹ ےگ فلتخ عامںیت  ن رک اتہک ا اےنپ  لم

ﲓﲔ ﲕﲖﲗ ﲘﲙ ﲚ

) ے اتنجئ( دںیھکی۔ رھپ وج ح رھب الھبی رک ا ںو اےس دےھکی ا۔

ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ

ااح وج ح رھب ربای رک ا ںو اےس دےھکی ا۔

1

3

2

4

On that Day, people will move back as different groups so that they be shown their
actions. • So, whoever performs good to a particle’s weight, he will see it. • And
5

• whoever does evil to a particle’s weight, he will see it.

ﲍ يرجع؛ يرجعون عن موقف احلساب.
ﲏ متفرقني؛ خمتلفني يف أحواهلم ،وواحد األشتات شتيت ،وصدر الناس هو انرصافهم من
موضع وردهم.

فقيل الورد هو الدفن يف القبور والصدر هو القيام للبعث.
وقيل الورد القيام للحرش والصدر االنرصاف إىل اجلنة أو النار ،وهذا أظهر ،وفيه يعظم التفاوت
بني أحوال الناس فيظهر كوهنم أشتاتا.
فرق ،فأهل اإليامن عىل حدة وأهل الكفر عىل حدة.
وقد كان عبد الرمحن بن هرمز األعرج يقول :فترشوا أنفسكم فيام هي عليه من القبائح ،فإن كل أحد
حيرش غد ًا مع جنسه ،فمن وقع ىف سائر املعاىص فله مع كل قوم حرش.
وكان رمحه اهلل كثريا ما يعاقب نفسه ويوبخها ويقول هلا :إن املنادى ينادي يوم القيامة :يا أهل
خطيئة كذا قوموا ،فتقوم يا أعرج معهم .ثم ينادى :يا أهل خطيئة كذا قوموا ،فتقوم يا أعرج معهم.
ثم تنادى :يا أهل خطيئة كذا قوموا ،فتقوم يا أعرج معهم فأراك يا أعرج تقوم مع كل طائفة.
ﲐ ﲑ جزاءها.
ﲓ ﲔ معناه فمن يعمل مثقال ذرة خريا من فريق السعداء ،ومن يعمل مثقال ذرة رش ًا من فريق
َّاس جأ ْشتجاتًا).
األشقياء ،ألنه جاء بعد قوله تعاىل ( جي ْصدُ ُر الن ُ

وذكر مقاتل أهنا نزلت يف رجلني من أهل املدينة كان أحدمها يستقل أن يعطى السائل الكرسة أو

التمرة ويقول :إنام نؤجر عىل ما نعطيه ونحن نحبه ،وكأن اآلخر يتهاون بالذنب اليسري ويقول :إنام
أوعد اهلل النار عىل الكبائر.
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ عن احلارث بن سعيد قال :كنا عند مالك بن دينار وعندنا قارئ
يقرأ( :إِ جذا ُز ْل ِز جل ِ
ت ْاألج ْر ُض ِز ْل جز جاهلجا) فجعل مالك ينتفض وأهل املجلس يبكون ويرصخون حتى انتهى
ٍ
ِ
ٍ
ِ
رش ًا جي جر ُه)  ،قال فجعل مالك،
إىل هذه اآلية ( جف جم ْن جي ْع جم ْل مثْ جق جال جذ َّرة جخ ْري ًا جي جر ُه ،جو جم ْن جي ْع جم ْل م ْث جق جال جذ َّرة ج ر
واهلل ،يبكي ويشهق حتى غيش عليه فحمل بني القوم رصيع ًا.
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وھےتنپ وہ ے داڑےن ااےل وھگڑاں یک مسق ! رھپ ان ،وھگڑاں یک مسق
وجئاپ ناح رکآگیلاےنلااےل ںی !

By the swift mares running, breathing heavily; • Then making sparks appear,
3

• ;striking hooves

عن عبد املؤمن بن عبيد اهلل عن احلسن قال :يا ابن آدم إنك ناظر إىل عملك يوزن خريه ورشه ،فال
حتقرن من اخلري شيئ ًا وإن هو صغر ،فإنك إذا رأيته رسك مكانه ،وال حتقرن من الرش شيئ ًا فإنك إذا
رأيته ساءك مكانه .رحم اهلل رجالً كسب طيب ًا وأنفق قصد ًا وقدم فضالً ليوم فقره وفاقته .هيهات!
ذهبت الدنيا بحال باهلا وبقيت األعامل قالئد يف أعناقكم .أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم
وقد أرسع بخياركم فامذا تنتظرون؟ املعاينة؟ فكأن قد .إنه ال كتاب بعد كتابكم وال نبي بعد نبيكم،
يا ابن آدم! بع دنياك بآخرتك تربحهام مجيع ًا ،وال تبيعن آخرتك بدنياك فتخرسمها مجيع ًا.
وكان أبو الدرداء رىض اهلل عنه يقول :من كامل التقوى أن خياف العبد من ربه يف مثقال ذرة.
وقد سئل أبو هريرة رىض اهلل عنه عن التقوى فقال :هى طريق الشوك حيتاج املاشى فيها إىل صرب شديد.
وقد كانت عائشة رىض اهلل عنها تقول :ال حتقروا من الصدقة شيئا فإن احلبة منها توزن يوم القيامة بجبال
األجر .وقد أعطت رىض اهلل عنها حبة عنب لفقري فر ردها ،وكان استق رلها يف عينه فقالت له :أما تقرأ قوله
تعاىل ( جف جم ْن جي ْع جم ْل ِم ْث جق جال جذ َّر ٍة جخ ْري ًا جي جر ُه) ،فكم يف هذه العنبة من مثقال ذرة؟ قال :فاستغفر الرجل.
ﲡ اخليل؛ اختلف يف العاديات واملوريات واملغريات هل يراد هبا اخليل أو اإلبل؟
وعىل القول بأهنا اخليل اختلف ه ل يعني خيل املجاهدين أو اخليل عىل اإلطالق؟

وعىل القول بأهنا اإلبل اختلف هل يعني إبل غزوة بدر أو إبل املجاهدين مطلقا ،أو إبل احلجاج أو
اإلبل عىل اإلطالق؟
فيه قوالن : ١ ،أهنا اإلبل يف احل  ،قاله عيل وابن مسعود وعبيد بن عمري والقرظي والسدر ي،
 :٢أهنا اخليل يف سبيل اهلل ،قاله ابن عباس واحلسن وعطاء وَماهد وأبو العالية وعكرمة وقتادة
وعطية والربيع واللغويون.
ﲢ من الصوت؛ أصوات حلوقهن إذا عدون.
ﲤ ﲥ اخليل تقدح بحوافرها.

فاملوريات قدحا فيه  ٥أقوال : ١ ،أهنا اخليل تورى النار بحوافرها إذا جرت ،وهذا قول اجلمهور،
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رھپ ان،وھگڑاںیک مسقوج حب ےاتق) دنمش رپ(ہلمحرکےنااےلںی !

ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﱁ ﱂ ﱃ

رھپ اساتقابغحاڑاےنااےلںی۔ رھپا وف ںیم  سھئات ںی۔ےب

ﱄﱅ

کش ااسن ،اےنپ ح اکانرکشا ے۔

1

2

4

3

5

Then raiding in the morning; • They then raise dust there; • They then penetrate the
6

• ;midst of a group there. • The human being is most certainly ungrateful to his Lord

قال الزجاج :إذا عدت اخليل بالليل فأصابت بحوا فرها احلجارة انقدحت منها النريان،
 : ٢أهنا نريان املجاهدين إذا أوقدت ،روي عن ابن عباس،
 : ٣مكر الرجال يف احلرب ،قاله َماهد وزيد بن أسلم،
 : ٤نريان احلجي باملزدلفة ،قاله القرظي،
 :٥أهنا األلسنة إذا ظهرت هبا احلج وأقيمت هبا الدالئل عىل احلق وفضح هبا الباطل ،قاله عكرمة.
ﲧ ﲨ التي تغري؛ هي التي تغري عىل ال جعدُ ِّو عند الصباح ،هذا قول األكثرين.
وقال ابن مسعود :فاملغريات صبح ًا حني ُيفيضون من مجع.

ﲪ ﲫ قال الفراء :يريد بالوادي ومل يذكره قبل ذلك ،وهذا جائز ،ألن الغبار ال يثار إال من موضع.
وقال الزجاج :املعنى فأثرن بمكان جع دْ ِو ِه َّن ،ومل يتقدم ذكر املكان ،ولكن يف الكالم دليل عليه.
ﲬ رفعن به غبارا؛ أثارت بحوافرها الرتاب ،والنقع الغبار ،ويقال الرتاب.
ﲮ ﲯ ﲰ توسطن مجع ًا من العدو ،فأغارت عليهم.
وقال ابن مسعود :فوسطن به مجع ًا ،يعني مزدلفة.

ﱂ قرط بن عبد اهلل؛ الكافر.
ﱄ الكفور؛ هذا جواب القسم والكنود الكفور للنعمة ،فالتقدير إن اإلنسان لنعمة ربه لكفور،
واإلنسان جنس.

وقيل الكنود العاص.
وقال بعض الصوفية الكنود هو الذي يعبد اهلل عىل عوض.
ويف ال جك نُود  ٣أقوال :١ ،أنه الذي يأكل وحده ،ويمنع ِر ْفده ،ويُّضب عبده ،رواه أبو ُأمامة عن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
 : ٢أنه الكفور ،قاله ابن عباس وَماهد وقتادة والضحاك،
 :٣جل َّوام ل ِ جر ِّب ِه جي ُع در املصيبات ،وينسى النِّ جعم ،قاله احلسن.
قال ابن قتيبة :واألرض الكنود التي ال ُت نْبِ ُت شيئ ًا.
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وكان احلسن البرصى يقول يف قوله تعاىل (إِ َّن ْ ِ
اإلن جْس ج
ان ل ِ جر ِّب ِه جل جكن ُْود) ،قال يعنى جيعدر املصائب وينسى النِّعم.
وقد أخرب النبي صىل اهلل عليه وسلم إن النساء أكثر أهل النار هبذا السبب ،قال :لو أحسنت إىل
إحداههن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خريا ق  .فإذا كان هذا برتك شكر نعمة
الزوج وهى يف احلقيقة من اهلل فكيف بمن ترك شكر نعمة اهلل.
فالشكر مراد لنفسه والصرب مراد لغريه ،والصرب إنام محد إلفضائه وإيصاله إىل الشكر فهو خادم الشكر.
وقد ثبت يف الصحيحني عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه ،فقيل له أتفعل
هذا وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال :أفال أكون عبدا شكورا.
وثبت يف املسند والرتمذى أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال ملعاذ :واهلل إنى ألحبك فال تنسى أن
تقول دبر كل صالة :اللهم أعنى عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
وقال ابن أبى الدنيا ،حدثنا اسحاق بن اسامعيل حدثنا أبو معاويه وجعفر بن عون عن هشام بن
عروة قال :كان من دعاء النبي صىل اهلل عليه وسلم :اللهم أعنى عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
قال وحدثنا حممود بن غيالن حدثنا املؤمل بن اسامعيل حدثنا محاد بن سلمة حدثنا محيد الطويل عن طلق
بن حبيب عن ابن عباس رىض اهلل عنهام أن رسول اهلل قال :أربع من أعطيهن فقد أعطى خري الدنيا
واآلخرة :قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا عىل البالء صابرا وزوجة ال تبغيه خونا يف نفسها وال يف ماله.
وذكر أيضا من حديث القاسم بن حممد عن عائشة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :ما أنعم اهلل عىل
عبد نعمة فعلم أهنا من عند اهلل إال كتب اهلل له شكرها ،وما علم اهلل من عبد ندامة عىل ذنب إال غفر اهلل
له قبل أن يستغفره ،وإن الرجل يشرتى الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد اهلل فام يبلغ ركبتيه حتى يغفر له.
قال رسول اهلل :ال يرزق اهلل عبدا الشكر فيحرمه الزيادة ،ألن اهلل تعاىل يقول ( جلئِ ْن جش جك ْرت ُْم
جأل ج ِز ْي دج َّن ُك ْم) [إبراهيم.]٧:

وقال احلسن البرصى :إن اهلل ليمتع بالنعمة ما شاء ،فإذا مل يشكر عليها ق رلبها عذابا ،وهلذا كانوا
يسمون الشكر احلافظ ،ألنه حيفظ النعم املوجودة واجلالب ألنه جيلب النعم املفقودة.

وذكر ابن أبى الدنيا عن عىل بن أبى طالب رىض اهلل عنه أنه قال لرجل من مهدان :إن النعمة موصولة
بالشكر والشكر يتعلق باملزيد ،ومها مقرونان يف قرن ،فلن ينقطع املزيد من اهلل حتى ينقطع الشكر من العبد.
وقال عمر بن عبد العزيز :قيردوا نعم اهلل بشكر اهلل ،وكان يقال :الشكر قيد النعم.
وقال مطرف بن عبد اهلل :ألن أعاىف فأشكر أحب إ رىل من أن أبتىل فأصرب.
وقال احلسن :أكثِروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر ،وقد أمر اهلل تعاىل نبيه أن حيدث بنعمة

(و جأ َّما بِن ِ ْع جم ِة جر ِّب جك جف جحدِّ ْ
ث) [الضحى .] ١١:واهلل تعاىل حيب من عبده أن يرى عليه أثر
ربه فقال :ج
نعمته ،فإن ذلك شكرها بلسان احلال.

عىل بن اجلعدى ،سمعت سفيان الثورى يقول :إن داود عليه الصالة والسالم قال احلمد هلل
وقال ر
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ااح ا وخد اس رپ علطم ے۔ ااح ا نا یک  تبح ںیم ا ہتب اڑا تخس ے۔
ایک ا ںیہ ئااتن ہک ب ااھٹای ئا ے ا وج ربقاںںیم ے۔

5

And he is most certainly a witness over this. • And he is most certainly excessive
in the love of wealth. • Does he then not know when what is in the graves will be
• ;turned out

محدا كام ينبغى لكرم وجهه وعز جالله ،فأوحى اهلل إليه :يا داود ،أتعبت املالئكة.
وقال شعبة حدثنا املفضل بن فضالة عن أبى رجاء العطاردى قال :خرج علينا عمران بن احلصني
وعليه مطرف خز مل نره عليه قبل وال بعد ،قال إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال :إذا أنعم اهلل
عىل عبد نعمة حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده.
يستتم ذلك حتى يرى
وقال فضيل بن عياض :كان يقال من عرف نعمة اهلل بقلبه ومحده بلسانه مل
ر
الزيادة لقول اهلل تعاىل ( جلئِ ْن جش جك ْرت ُْم جأل ج ِز ْي دج َّن ُك ْم) [إبراهيم .]٧:وقالِ :من ُشكر النعمة أن حيدث هبا.

وقد قال تعاىل :يا ابن آدم ،إذا كنت تتقلب يف نعمتى وأنت تتقلب يف معصيتى ،فاحذرنى ألرصعك

معاىص .يا ابن آدم ،اترقنى ونم حيث شئت.
بني
ر

تُّضكم دنيا شكرمتوها.
وقال الشعبى :الشكر نصف اإليامن واليقني اإليامن كله .وقال أبو قالبة :ال ر

وقال احلسن :إذا أنعم اهلل عىل قوم سأهلم الشكر ،فإذا شكروه كان قادرا عىل أن يزيدهم ،وإذا

كفروه ك ان قادرا عىل أن يبعث نعمته عليهم عذابا.
ﱉ عىل نفسه بذلك.

ﱌ ﱍ من أجل حب اخلري؛ اخلري هنا املال ،كقوله( :إِ ْن ت ججر جك جخ ْري ًا) [البقرة]١٨٠:؛ اخلري الدنيا؛ املال.
ﱎ لبخيل ،ويقال للبخيل شديد؛ واملعنى أن اإلنسان شديد احلب للامل ،فهو ذم حلبه واحلرص
عليه ،وقيل الشديد البخيل ،واملعنى عىل هذا أنه بخيل من أجل حب املال ،واألول أظهر.

ﱔ أثريُ ،أثري و ُأخرج.
ﱗ وكان هشام الدستوائى إذا زار املقابر ورجع إىل داره يمكث أياما ال يستىضء برساج
ويقول :أتذكر ظلمة القرب؟

وكان عمر بن عبد العزيز يزور قبور آبائه من بنى أمية ويقول :كأنكم يا آبائى مل تشاركوا أهل الدنيا
ىف لذة وال نعيم ،وكان يقول :ما أحسن ظواهر هذه القبور وإنام الدواهى ىف بطوهنا.
وقد رأى احلسن البرصى رجال يضحك ىف املقابر ،فقال له :أما يكفيك أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم كان يكره ذلك؟ وكان سفيان الثورى يقول :إن امليت يفتن ىف قربه سبعة أيام.
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ااح اظگر رک دای ئا ے ا وج ونیں ںیم ے۔ ےب کش ان ،اک ح اس

1

ﱠ ﱡ ﱢﱣ

د ،ان ،ےسناربخ ے۔

2

And what is in the chests will be revealed! • On that Day, their Lord will most
• certainly be All-Aware of them.

ﮌä
&%$
ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
3

ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
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ڑھک ڑھکاےن اایل۔ ایک ے ڑھکڑھکاےن اایل ؟ ااح آپ  و مولعم یھ ے
ہک ڑھکڑھکاےن اایل ایک ے ؟ سج د ،ااسن ،ےرھک وہ ے رپااونں یک
رطح وہ ئاںیئ ےگ۔

The Rattler; • What is the Rattler? • And what will make you (Ṣallā Allāhu
ʿalayhi wa sallam) realise what the Rattler is? • On the Day, mankind will
14

• become like scattered moths.

ﱙ ميز؛ أثبت؛ ُم ِّيز واستُخرج ،والتحصيل متييز ما حيصل.
وقال ابن عباسُ :أبرز ما فيها.
وقال ابن قتيبةُ :ميِّ جز ما فيها من اخلري والرش.

ُم ريز أو ُب رني أو ُمجع ،مستخرج الترب من املعدن حمصل.

ﱢ الالم ملعنى التوكيد.

ﱤ يوم القيامة؛ داهية وأمر عظيم؛ سميت قارعة ألهنا تقرع باألهوال.

وكان عىل بن الفضيل ال يستطيع أن يقرأ سورة القارعة ،وال يسمعها من غريه ،قال :فهجم عليه

شخص مرة ،فقرأ هبا يف صالة املغرب فغشى عليه ثالثة أيام بلياهلا ال يفيق.
ﱱ كغوغاء اجلراد ،يركب بعضه بعضا ،كذلك الناس جيول بعضهم يف بعض؛ ذباب يطري
بالليل.

وفيه  ٣أقوال : ١ ،أنه غوغاء اجلراد ،قاله الفراء ،قال ابن قتيبة :غوغاء اجلراد صغاره ،ومنه قيل
لعامة الناس :غوغاء،
ِ
 :٢أنه طري ليس ببعوض وال ذ َّب ان ،قاله أبو عبيدة،
 :٣أنه ما هتافت يف النار من البعوض ،قاله ابن قتيبة .وكذلك قال الزجاج :ما ُيرى كصغار البج ِّق
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ااح اہپڑ د ےن وہ ے حنیگن اا ،یک رطح وہ ئاںیئ ےگ۔ رھپ سج  ے
ڑلپ گاھحی وہں ےگ ںو ا وخ وگاح زدنیگ ںیم وہا۔ ااح سج  ے
ڑلپ ےکلہ وہں ےگ ںو اس اک اکھٹان وھاہی ے۔

ﲈﲉ ﲊ
5

And the mountains will be like coloured carded wool. • So, as for the one whose
scales will be heavy; • He will then be in contented living. • And as for the one
• ;whose scales will be light; • His abode will then be Hāwiyah

6

يتهافت يف النار.
ما يتهافت يف النار من البعوض.
ﱲ املتفرق؛ املنترش.

ﱶ كألوان العهن ،وقرأ عبد اهلل :كالصوف.

ﱷ الذي قد ندف ،قال مقاتل :وتصري اجلبال كالصوف املندوف.
ﱻ أي رجحت؛ رجحت باحلسنات.

ﲈ أ ي املرجع واملصري ،وقيل أم رأسه.

أم رأسه ،واملعنى أنه هيوي يف النار ،قاله عكرمة.

وقال ابن زيد :والنار له كاألم.
مسكنه النار فالنار له كاألم ألنه يأوي إليها.
ﲉ جهنم.

فيه  ٣أقوال : ١،أن اهلاوية جهنم سميت بذلك ألن الناس هيوون فيها أي يسقطون ،وأمه معناه
مأواه ،كقولك املدينة أم فالن أي مسكنه عىل التشبيه باأل رم الوالدة ألهنا مأوى الولد ومرجعه.

 : ٢أن األم هي الوالدة ،وه اوية ساقطة وذلك عبارة عن هالكه كقولك أمه ثكىل إذا هلك.

 : ٣أن املعنى أم رأسه هاوية يف جهنم ،أي ساقطة فيها ،ألنه يطرح فيها منكوسا ،وروي أن رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال لرجل :ال أ رم لك .فقال :يا رسول اهلل ،تدعوين إىل اهلدى وتقول يل ال
أ رم لك؟ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :إنام أردت ال نار لك ،قال اهلل تعاىل ( جف ُأ رم ُه جه ِ
او جي ة)،
وهذا يؤيد القول األول.

قرأ ابن مسعود وطلحة بن مرصف واجلحدري فإِمه بكرس اهلمزة.
وفيه  ٣أقوالُ :١ ،أ رم رأسه هاوية ،يعني أنه هيوي يف النار عىل رأسه ،هذا قول عكرمة وأيب صالح،

ت ُأ رمه ،قاله قتادة،
 : ٢أهنا كلمة عربية ،كان الرجل إذا وقع يف أمر شديد قالوا :جه جو ْ
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ااحآپ  و مولعم ےہک ا ایک ے ؟ دیتک آگ ے۔

• !And what will make you realise what it is? • An intensely hot Fire

ﮌå
&%$
ﲓ ﲔﲕ
3

اکی داار رپ )دای  ے حہعی( نازی ےل ئاےن یک رحص ےن ںیہمت

4

اغلف ح اھ۔
• ;The rivalry in material increase has distracted you

 :٣أن املعنى فمسكنُه النار ،وإنام قيل ملسكنه ُأ رمه ،ألن األصل السكون إىل األ َّم هات ،والنَّار هلذا
كاألُ ِّم ،إذ ال مأوى له غريها ،هذا قول ابن زيد والفراء وابن قتيبة والزجاج.
ويدل عىل صحة هذا ما روي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال :إذا مات العبد تلقى
ِ
ب به إىل ُأ ِّمه اهلاوية،
وحه
أرواح املؤمنني ،فتقول له :ما فعل فالن؟ فإذا قال :مات  ،قالواُ :ذه ج
ج
ُر ُ
ت األُم ،وبِ ِ
جف بِئس ِ
ئست املُ جر ِّب جية.
ر
ج
ﲍ ﲎ اهلاء للسكت والضمري جلهنم عىل القول بأهنا اهلاوية ،وهو للفعلة واخلصلة التي يراد هبا
العذاب عىل القول الثاين والثالث ،واملقصود تعظيمها ثم فرسها بقوله نار ِ
حاميجة.
حارة قد انتهى حرها.
ﲑ َّ

وملا حُّضت حممد بن سريين الوفاة بكى فقيل له :ما يبكيك؟ فقال :أبكى عىل تفريطى يف األيام
اخلالية ،وإدخاىل النار احلامية.

ﲓ شغلكم عن طاعة اهلل وعبادته.
ﲔ من األموال واألوالد؛ االفتخار بالكثرة.

فالتكاثر يف كل يشء من مال أو جاه أو رئاسة أو نسوة أو حديث أو علم وال سيام إذا مل حيت إليه،

والتكاثر يف الكتب والتصانيف وكثرة املسائل وتفريعها وتوليدها.
والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غريه ،وهذا مذموم إال فيام يقرب إىل اهلل ،فالتكاثر فيه
منافسة يف اخلريات ومسابقة إليها.
ويف صحيح مسلم من حديث عبد اهلل بن الشخري أنه انتهى إىل النبي صيل اهلل عليه وسلم وهو يقرأ
( جأ ْهل جاك ُُم التَّكجا ُث ُر) ،قال :يقول ابن آدم مايل مايل ،وهل لك من مالك إال ما تصدقت فأمضيت ،أو
أكلت فأفنيت ،أو لبست فأبليت؟

122

ﰸﱖ

ﲖﲗﲘﲙ

ﮌﰓ

123

اہیں  کہک مت ربقاتس ،ج چنئات  وہ۔
1

• Until you visit the graveyards.

ﲗ ﲘ تعودون موتاكم.

فيه قوالن :١ ،حتى أدرككم املوت عىل تلك احلال ،فرصتم يف املقابر ُز َّوار ًا ترجعون منها إىل

منازلكم من اجلنة أو النار ،كرجوع الزائر إىل منزله،
 :٢حتى زرتم املقابر جف جعدج ْد تم من فيها [من] موتاكم.
وقد كان َماهد يقول :أول من يكلم امليت حفرته فتقول له :أنا بيت الغربة ،أنا بيت الظلمة ،أنا
بيت الدود ،هذا ما أعددته لك ،فأين ما أعددت ىل؟
وقد كان احلسن البرصى يقول :ملا مات هرم بن حبان رىض اهلل عنه جاءت سحابة فظلت عىل
رسيره ،فلام واريناه رشت عىل قربه حتى ساح املاء ومل ينزل عىل ما حول قربه قطرة.
وكان أبو ذر رىض اهلل عنه يقول :أال أخربكم بيوم فقرى؟ يوم أوضع يف قربى.
وكان أبو الدرداء رىض اهلل عنه يقعد بني القبور كثريا ،فسئل عن ذلك ،فقال :إهنم يذكررونى
معادى ،وإذا قمت وفارقتهم مل يغتابونى.
وكان جعفر بن حممد رىض اهلل عنه يأيت املقابر وينادهيم فال جييبونه ،فيقول لنفسه :يا جعفر ،كأنك
وقد رصت مثلهم ال جتيب املنادى ،ثم يصف قدميه للصلوة فال يزال كذلك إىل الفجر.
ويف احلديث :ما من ليلة إال ومناد ينادى يا أهل القبور ،من تغبطون اليوم؟ فيقولون :نغب أهل
املساجد ،ألهنم يصومون وال نصوم ويصلون وال نصىل ويذكرون اهلل وال نذكره.
وكان عطاء السلمى إذا جنه الليل خيرج اىل املقابر فال يزال يناجيهم اىل الفجر.
وكان أمحد بن حرب يقول :إن األرض لتعجب من رجل يمهد فراشه للنوم يف دار الدنيا ،وتقول
له :أال تذكر طول رقادك يف بطني من غري أن يكون بينى وبينك فراش؟
وكان ثابت البنانى يقول :دخلت املقابر ،فلام أردت اخلروج منها إذا أنا بصوت حزين يقول :يا
ثابت ،ال يغرنك صموت أهلها ،فكم من نفس معذبة فيها.
أصبحت أرجوك وأخاف عليه كام أخاف عىل
هم
ُ
وقد وقف حممد بن سليامن عىل قرب ابنه وقال :الل ر
نفسى ،فح ِّقق رجائى فيك يا أرحم الرامحني.
وكان يزيد الرقاشى إذا وقع برصه عىل قرب يرصخ كام يرصخ الثور.
وكان حاتم األصم يقول :من مر باملقابر ومل يتفكر يف نفسه ومل يدع لنفسه وهلم فقد خان نفسه وخاهنم.
وكان كرز بن وبرة إذا رأى قربا بكى ،وقال :ليت أمى كانت عقيام ،فإن لولدها يف القربحبسا
طويال ،ومن بعد ذلك أهواال عظاما يشيب منها األطفال.
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 وی نات ںیہ ! آےگ ںیہمت مولعم وہ ا۔ رھپ  وی نات ںیہ ! آےگ
ںیہمت مولعم وہ ا۔  وی نات ںیہ  ! ارگ مت ئاےتن ملع انیقی  ے وطح رپ
)ںو ااسی  ہ رکت (

Be alert! Soon you will know; • Again, be alert! Soon you will know. • Be alert! If
2

• ;you would know with the knowledge of certainty

وكان احلسن بن صالح إذا رأى القبور يقول :ما أحسن ظواهركم ،وإنام الدواهى يف بواطنكم.
وكان شقيق البلخى يقول :القرب روضة من رياض اجلنة عىل من كان يذكره وحفرة من حفر النار
عىل من نسيه.
وحفر الربيع بن خيثم قربا يف داره فكان كلام وجد يف قلبه قساوة ينزل فيه ويتفكر يف أمره وما
يالقيه من أهوال يوم القيامة فال يزال كذلك حتى يصبح .ونزل فيه مرة وصار يردد قوله تعاىل
( جق جال رب ار ِجعو ِن جلع ِّىل جأ ْعم ُل ص ِ
احل جا) ،ثم قال :يا ربيع قد ارجتعناك ،وها أنت يف الدنيا فقم
ج ج
ج ِّ ْ ُ ْ
ج ْ
للصالة ،فيقوم.
وخرج احلسن البرصى يف جنازة امرأة الفرزدق الشاعر ،فقال احلسن للفرزدق :ماذا أعددت هلذا
اليوم؟ فقال :أعددت له شهادة أن آل إ ٰله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل منذ ستني سنة ،فقال :أفلحت
يا فرزدق إن ِم َّت عليها.
وجاء حوشب بن مالك إىل مالك بن دينار ،فقال :إنى رأيت البارحة كأن مناديا ينادى :أهيا الناس ،الرحيل
الرحيل ،فام رأيت أحدا ارحتل رسيعا سوى حممد بن واسع ،فصاح مالك صيحة وخر مغشيا عليه.
ﲚ حقا؛ ردع.
ﲦ ﲧ املشاهدة؛ لو تعلمون األمر علام يقينا ،وجواب لو حمذوف تقديره :لشغلكم علمكم عن التكاثر.

وقال أبو بكر الوراق :اليقني عىل ثالثة أوجه :يقني خرب ،ويقني داللة ،ويقني مشاهدة .يريد بيقني

اخلرب سكون القلب إىل خرب املخرب وتوثقه به.
وبيقني الداللة ما هو فوقه ،وهو أن يقيم له  -مع وثوقه بصدقه  -األدلة الدالة عىل ما أخرب به.
وهذا كعامة أخبار اإليامن والتوحيد والقرآن .فإنه سبحانه  -مع كونه أصدق الصادقني  -يقيم
لعباده األدلة واألمثال والرباهني عىل صدق أخباره ،فيحصل هلم اليقني من الوجهني :من جهة
اخلرب ،ومن جهة الدليل ،فريتفعون من ذلك إىل الدرجة الثالثة ،وهي يقني املكاشفة بحيث يصري
املخرب به لقلوهبم كاملرئي لعيوهنم .فنسبة اإليامن بالغيب حينئذ إىل القلب كنسبة املرئي إىل العني.
وهذا أعىل أنواع املكاشفة ،وهي التي أشار إليها عامر بن عبد قيس يف قوله :لو كشف الغطاء ما
ازددت يقينا ،وليس هذا من كالم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وال من قول عيل  -كام يظنه من
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ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ
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مت  راح دازخ  و دوھکیےگ۔ رھپ مت  راح اس  و نیقی یک آھکن  ے اسھت
دوھکیےگ۔ رھپ متےس اسد ،ںوتمعں  ے قلعت  راح اوا وہا۔

You will most certainly see the Blazing-Fire. • Again, you will most certainly see it
with the eye of certainty. • On that Day, you will then most certainly be asked
2

• about the favour.

ال علم له باملنقوالت.
وقال بعضهم :رأيت اجلنة والنار حقيقة ،قيل له :وكيف؟ قال :رأيتهام بعيني رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ،ورؤيتي هلام بعينيه آثر عندي من رؤيتي هلام بعيني ،فإن برصي قد يطغى ويزيغ،
بخالف برصه صىل اهلل عليه وسلم.
ﲮ ﲯ أي مشاهد ًة.
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ هذا إخبار بالسؤال يف اآلخرة عن نعيم الدنيا ،فقيل النعيم األمن
والصحة ،وقيل الطعام والرشاب ،وهذه أمثلة ،وال صواب العموم يف كل ما يتلذذ به.

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :بيت يكنرك [يؤويك] وخرقة تواريك وكرسة تشدر قلبك وما
سوى ذلك فهو نعيم.
وقال صىل اهلل عليه وسلم :كل نعيم فمسؤول عنه إال نعيم يف سبيل اهلل .وأكل صىل اهلل عليه وسلم
يوما مع أصحابه رطبا ورشبوا عل يه ماء ،فقال هلم :هذا من النعيم الذي تسئلون عنه؛
األمن والصحة ،وقيل :كل اللذات.
فام النعيم الذى يسأل عنه العبد؟ قلنا :فيه  ٧اقوال : ١ ،أنه األمن والصحة.
 :٢أنه املاء البارد.
 : ٣أنه خبز الرب واملاء العذب.
 : ٤أنه مأكول ومرشوب لذيذان
 :أنه الصحة والفراغ.
 :٦أنه كل لذة من لذات الدنيا.
 : ٧أنه دوام الغداء والعشاء.
وقيل إن السؤال خاص للكفار ،و الصحيح أنه عام ىف كل إ نسان و ىف كل نعيم ،فالكافر يسأل
توبيخا و املؤمن يسأل عن شكرها.
ويؤيدها هذا ما جاء ىف احلديث أنه صىل اهلل عليه وسلم قال :يقول اهلل تعاىل ثالث ال أسأل عبدى عن
شكرهن وأسأله عام سوى ذلك :بيت يكنره ،وما يقيم به صلبه من الطعام ،وما يوارى به عورته من اللباس.
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زنا ہ یک مسق ! ےب کش ااسن ،راسح ںیم ے۔عرگ ا ولگ وج اامی،

ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

 ا ےااح کین  لم رکت  حے ااح  ق یک اکی داار  و نیقل یک ااح

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ

اکی داار  و  رب یک نیقل یک۔

1

2

3

By time; • The human being is most certainly in loss; • Except those who believe
and perform virtuous deeds, enjoin the truth to one another and enjoin patience to
4

• one another.

وكان سهل بن عبد اهلل التسرتى يقول :أداء شكر اهلل تعاىل أنك التعصيه بنعمه عليك ،فإن
جوارحك كلها من نعمه عليك ،فال تعصيه بيشء منها.

وقد كان َماهد ومكحول يقوالن يف قوله تعاىل ( ُث َّم جلت ُْسئج ُل َّن جي ْو جمئِ ٍذ جع ِن الن َِّعيْ ِم) إنه الرشاب البارد،

وظل املساكن ،وشبع البطن ،واعتدال اخللق ،ولذة املنام.

ﱁ الدهر ،أقسم به؛ فيه  ٣أقوال :١ ،أنه صالة ا لعرص أقسم اهلل هبا لفضلها ،قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم :الذي تفوته صالة العرص كأنام وتر أهله وماله.

يب بن كعب :سألت رسول اهلل صىل اهلل
 :٢أنه
العيش أقسم به كام أقسم بالضحى ،ويؤيد هذا قول أ ر
ر
عليه وسلم عن العرص فقال :أقسم ر ربكم بآخر النهار.

 :٣أنه الزمان.
فيه  ٣أقوال : ١ ،أنه الدهر ،قاله ابن عباس وزيد بن أسلم والفراء وابن قتيبة .وإنام أقسم بالدهر
ألن فيه عربة للناظر من مرور الليل والنهار عىل تقدير ال ينخرم،
 : ٢أنه العيش ،وهو ما بني زوال الشمس وغروهبا ،قاله احلسن وقتادة،
 : ٣صالة العرص ،قاله مقاتل.
ﱄ الناس إال النبيني؛ أبو هلب بن عبد العزى بن عبد املطلب؛ اسم جنس.
ﱅ ﱆ ضالل؛ هالك؛ واخلرس واخلرسان يف معنى واحد.

قال أهل املعاين :اخلرس هالك رأس املال أو نقصه ،فاإلنسان إذا مل يستعمل نفسه فيام يوجب له

الربح الدائم فهو يف خرسان ،ألنه عمل يف إهالك نفسه ومها أكرب رأس ماله.
ﱏ ﱐ أصل هذه الكلمة هو املنع واحلبس فالصرب حبس النفس عن اجلزع واللسان عن
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التشكي واجلوارح عن لطم اخلدود وشق الثياب ونحومها.
وسئل عنه اجلنيد بن حممد فقال :جترع املرارة من غري تعبس.
وقال ذو النون :هو التباعد عن املخالفات ،والسكون عند جترع غصص البلية ،وإظهار الغنى مع
حلول الفقر بساحات املعيشة.
وقيل :الصرب هو الوقوف مع البالء بحسن األدب.
وقيل :هو الغنى يف البلوى بال ظهور شكوى.
وقال أبو عثامن :الصبار هو الذي عود نفسه اهلجوم عىل املكاره.
وقيل :الصرب املقام عىل البالء بحسن الصحبة كاملقام مع العافية.
وقال عمرو بن عثامن املكي :الصرب هو الثبات مع اهلل وتلقى بالئه بالرحب والدعة.
وقال اخلواص :الصرب الثبات عىل أحكام الكتاب والسنة.
ِ
فرس ه يالزمه.
وقال رويم :الصرب ترك الشكوى ،ر
وقال غريه :الصرب هو االستعانة باهلل.
وقال أبو عىل :الصرب كاسمه.
وقال عىل بن أبى طالب رىض اهلل عنه :الصرب مطية ال تكبو.
وقال أبو حممد اجلريري :الصرب أن ال يفرق بني النعمة واملحنة مع سكون اخلاطر فيهام.
وقال أبو عىل الدقاق  :حد الصرب أن ال يعرتض عىل التقدير .فأما إظهار البالء عىل غري وجه
الشكوى فال ينايف الصرب .قال اهلل تعاىل يف قصة أيوب (إِنَّا جو ججدْ نجا ُه جصابِر ًا) [ص ]٤٤:مع قوله
ِ
الُّض ) [األنبياء.]٨٣:
( جم َّسن جى ر ر
فالشكوى نوعان :أحدمها الشكوى إىل اهلل ،فهذا ال ينايف الصرب كام قال يعقوب (إِن جَّام جأ ْش ُكو جبثِّي
ِ
ِ
ِ ِ
الُّض)
جو ُح ْزين إ جىل اهللِ) [يوسف ]٨٦:مع قوله ( جف جص ْرب جمج يْل) [يوسف ،]١٨:وقال أيوب ( جم َّسن جى ر ر
[األنبياء ] ٨٣:مع وصف اهلل له بالصرب.
وقال سيد الصابرين صلوات اهلل وسالمه عليه :اللهم أشكو إليك ضعف قويت وقلة حيلتى الخ.
وقال موسى صلوات اهلل وسالمه عليه :اللهم لك احلمد وإليك املشتكى وأنت املستعان وبك
املستغاث وعليك التكالن وال حول وال قوة إال بك.
ملا كان الصرب املحمود هو الصرب النفساين االختياري عن إجابة داعي اهلوى املذموم كانت مراتبه
وأسامؤه بحسب متعلقه ،فإنه إن ك ان صربا عن شهوة الفرج املحرمة سمي عفة ،وضدها الفجور
والزنا والعهر.
وإن كان عن شهوة البطن وعدم الترسع إىل الطعام أو تناول ما ال جيمل منه سمي رشف نفس
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رشها ودناءة ووضاعة نفس.
وشبع نفس ،وسمي ضدر ه ً
وإن كان عن إظهار ما ال حيسن إظهاره من الكالم سمي كتامن رس ،وضدر ه إذاعة وإفشاء أو هتمة أو
فحشاء أو سبا أو كذبا أو قذفا.
وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا ،وضدر ه حرصا.
وإن كان عىل قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة ،وضدر ها احلرص أيضا.
وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلام ،وضدر ه ترسعا.
وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا وثباتا ،وضدر ه طيشا وخفة.
وإن كان عن إجابة داعي الفرار واهلرب سمي شجاعة ،وضدر ه جبنا وخورا.
وإن كان عن إجابة داعي اإلنتقام سمي عفوا وصفحا ،وضدر ه انتقاما وعقوبة.
وإن كان عن إجابة داعي اإلمساك والبخل سمي جودا ،وضدر ه بخال.
وإن كان عن إجابة داعي الطعام والرشاب يف وقت خمصوص سمي صوما.
وإن كان عن إجابة داعي العجز والكسل سمي كيسا.
وإن كان عن إجابة داعي إلقاء ال جك رل عىل الناس وعدم محل جك رلهم سمي مروءة.
فله عند كل فعل وترك اسم خيصه بحسب متعلقه ،واالسم اجلامع لذلك كله الصرب.
وهذا يد رلك عىل ارتباط مقامات الدين كلها بالصرب من أوهلا إىل آخرها.
وهكذا يسمى عدال إذا تعلق بالتسوية بني املتامثلني وضده الظلم.
ويسمى سامحة إذا تعلق ببذل الواجب واملستحب بالرضا واالختيار.
وعىل هذا مجيع منازل الدين.
فالصرب الواجب ثالثة أنواع :أحدها الصرب عن املحرمات ،والثانى الصرب عىل أداء الواجبات،
وا لثالث الصرب عىل املصائب التى ال صنع للعبد فيها كاألمراض والفقر وغريها.
قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب لزهده :ما رأيت أزهد منك! فقال :أنت أزهد منى ،أنا
زهدت يف الدنيا وهى ال بقاء هلا وال وفاء ،وأنت زهدت يف اآلخرة ،فمن أزهد منا؟
قال حييى بن معاذ الرازى :صرب املحبني أعجب من صرب الزاهدين .واعجبًا كيف يصربون! ويف
هذا قيل:
الصرب حيمد يف املواطن كلها  ...إال عليك فإنه ال حيمد
ووقف رجل عىل الشبىل فقال :أى صرب أشد عىل الصابرين؟ فقال :الصرب يف اهلل ،قال :ال ،فقال:
الصرب هلل ،فقال :ال ،قال :فالصرب مع اهلل ،قال :ال ،ق ال :فإيش هو؟ قال :الصرب عن اهلل .فرصخ
الشبىل رصخة كادت روحه تزهق.
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وقيل :الصرب مع اهلل وفاء والصرب عن اهلل جفاء.
وقد أمجع الناس عىل أن الصرب عن املحبوب غري حممود.

رب جك إِالَّ بِاهللِ)
(و ْ
وأما الصرب املحمود فنوعان :صرب هلل وصرب باهلل .قال اهلل تعاىل :ج
رب جو جما جص ْ ُ
اص ِ ْ
رب ِحل ُ ْك ِم جر ِّب جك جفإِن ج
َّك بِ جأ ْعيُنِنجا) [الطور ] ٤٨:وقد تنازع الناس أي
(و ْ
[النحل ،]١٢٧:وقال ج
اص ِ ْ
الصربين أكمل :فقالت طائفة الصرب له أكمل ،وقالت طائفة :الصرب باهلل أكمل.
وأن العبد بحسب نصيبه من معية اهلل له يكون صربه .واذا كان اهلل معه أمكن أن يأتى من الصرب بام
ال يأتى به غريه .قال أبو عىل :فاز الصابرون بعز الدارين ألهنم نالوا من اهلل معيته .قال تعاىل( :إِ َّن

الصابِ ِري جن) [البقرة.]١٥٣:
اهللَّج جم جع َّ

وأما قول بعضهم :الصرب هلل غناء والصرب باهلل بقاء والصرب يف اهلل بالء والصرب مع اهلل وفاء والصرب
عن اهلل جفاء ،فكالم ال جيب التسليم لقائله ألنه ذكر ما سنح له وتصوره ،وإنام جيب التسليم للنقل
املصدق عن القائل املعصوم.
قال بعض السلف :البالء يصرب عليه املؤمن والكافر ،وال يصرب عىل العافية إال الصديقون.
وقال عبد الرمحن بن عوف رىض اهلل عنه :ابتلينا بالُّض اء فصربنا وابتلينا بالرساء فلم نصرب.
ولذلك حذر اهلل عباده من فتنة املال واألزواج واألوالد ،فقال تعاىل ( :جيا جأ ر جهي ا ا َّل ِذي جن آ جمنُوا ال ُت ْل ِه ُك ْم
جأ ْم جوا ُل ُك ْم جوال جأ ْوال ُد ُك ْم جع ْن ذِ ك ِْر اهللِ) [املنافقون ،]٩:وقال تعاىل ( :جيا جأ رهيج ا ا َّل ِذي جن آ جمنُوا إِ َّن ِم ْن
ِ
جأ ْز جو ِ
وه ْم) [التغابن.]١٤:
اح جذ ُر ُ
اج ُك ْم جو جأ ْوالد ك ُْم جعدُ رو ًا جل ُك ْم جف ْ
وأما الصرب عن املعاىص فأمره ظاهر.
القسم الثانى ما ال يدخل حتت اإلختيار ،وليس للعبد حيلة يف دفعه كاملصائب التى ال صنع للعبد
يعز عليه ورسقة ماله ومرضه ونحو ذلك.
فيها ،كموت من ر
كالسب
وهذا نوعان :أحدمها ما ال صنع للعبد اآلدمى فيه ،والثانى :ما أصابه من جهة آدمى مثله
ر
والُّضب وغريمها.
فالنوع األول للعبد فيه أربع مقامات.
 : ١مقام العجز ،وهو مقام اجلزع والشكوى والسخ وهذا ما ال يفعله إال أقل الناس عقال ودينا
ومروءة وهو أعظم املصيبتني.
 : ٢مقام الصرب إما هلل وإما للمروءة اإلنسانية.
 : ٣مقام الرضا وهو أعىل من مقام الصرب ،ويف وجوبه نزاع .والصرب متفق عىل وجوبه.
 : ٤مقام الشكر وهو أعىل من مقام الرضا ،فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر املبتىل عليها.
ويذكر عن عىل رىض اهلل عنه أنه قال :الصرب ثال ثة ،فصرب عىل املصيبة وصرب عىل الطاعة وصرب عن
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املعصية ،فمن صرب عىل املصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب اهلل له ثالثامئة درجة ،ومن صرب عىل
الطاعة حتى يؤدهيا كام أمر اهلل كتب اهلل له ستامئة درجة ،ومن صرب عن املعصية خوفا من اهلل ورجاء
ما عنده كتب اهلل له تسعامئة درجة.
وقال ميمون بن مهران :الصرب صربان ،فالصرب عىل املصيبة حسن وأفضل منه الصرب عن املعصية.
رب ت ُْم) [الرعد ] ٢٤:صربوا عىل ما أمروا به
(س جالم جع جليْ ُك ْم بِ جام جص ج ْ
وقال الفضيل يف قوله تعاىل :ج
وصربوا عام هنوا عنه ،وكأنه جعل الصرب عىل املصيبة داخال يف قسم امل أمور به ،واهلل أعلم.

يف الصحيحني من حديث أنس بن مالك رىض اهلل عنه :أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أتى عىل
امرأة تبكى عىل صبى هلا ،فقال هلا :اتقى اهلل واصربى .فقالت :وما تباىل بمصيبتى .فلام ذهب قيل
هلا أنه رسول اهلل ،فأخذها مثل املوت ،فأتت بابه فلم جتد عىل بابه بوابني .فقالت :يا رسول اهلل مل
أعرفك .فقال :انام الصرب عند أول صدمة ،ويف لفظ :عند الصدمة األوىل.
ويف صحيح مسلم عن أم سلمة قالت :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول :ما من مسلم
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهلل إنا هلل وإنا اليه راجعون اللهم آجرنى يف مصيبتى واخلف ىل خريا منها،
إال أخلف اهلل له خريا منها .قالت :فلام مات أبو سلمة قلت أى املسلمني خري من أبى سلمة ،أول بيت
إيل رسول اهلل
هاجر إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ثم إنى قلتها ،فأخلف اهلل ىل رسوله ،فأرسل ر
صىل اهلل عليه وسلم حاطب بن أبى بلتعة خيطبنى له ،فقلت :إن ىل بنتا وأنا غيور ،فقال :أما بنتها فأدعو
اهلل أن يغنيها عنها وأدعو اهلل أن يذهب بالغرية ،فتزوجت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
ويف سنن أيب داود من حديث عبد اهلل بن عمر قال :فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :ال يرىض
اهلل لعبده املؤمن إذا ذهب بصفيره من أهل االرض واحتسبه بثواب دون اجلنة.
ويف صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :اذا مجع
اهلل اخلالئق نادى مناد أين أهل الصرب؟ فيقوم ناس وهم قليلون ،فينطلقون رساعا إىل اجلنة فتل رقاهم
املالئكة ،فيقولون :إنا نراكم رس اعا إىل اجلنة ،فمن أنتم؟ فيقولون :نحن أهل الفضل ،فيقولون :ما
كان فضلكم؟ فيقولون :كنا اذا ُظلمنا صربنا ،واذا أيسء إلينا غفرنا ،واذا ُجهل علينا حلمنا ،فيقال
هلم :ادخلوا اجلنة فنعم أجر العاملني.
ويف الصحيح من حديث سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه قال :قلت يا رسول اهلل ،أي الناس أشد
بالء؟ قال :األنبياء ،ثم الصاحلون ،ثم األمثل فاألمثل ،يبتىل الرجل عىل حسب دينه فإن كان يف
دينه صالبة زيد يف بالئه ،وإن كان يف دينه رقة خ رفف عنه ،وما يزال البالء باملؤمن حتى يميش عىل
األرض وليس عليه خطيئة.
ويف الصحيح من حديث أسامة بن زيد قال :أرسلت ابنة النبي صىل اهلل عليه وسلم إليه أن ابنا ىل
احتُّض ،فأتنا .فأرسل يقرئها السالم ويقول :إن هلل ما أخذ وله ما أعطى ،وكل شيئ عنده بأجل
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مسمى ،فلتصرب ولتحتسب .فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها ،فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن
الصبى إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأقعده
جبل وأبى بن كعب وزيد بن ثابت ورجال ،فرفع
ر

يف حجره ونفسه تقعقع كأهنا ش رن ففاضت عيناه .فقال سعد :يا رسول اهلل ما هذا؟ قال :هذه رمحة
جعلها اهلل يف قلوب من يشاء من عباده ،وإنام يرحم اهلل من عباده الرمحاء.
ويف الصحيحني من حديث عبد اهلل بن مسع ود رىض اهلل عنه :كأنى أنظر إىل رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم حيكى أن نبيا من األنبياء رضبه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم
اغفر لقومى فإهنم ال يعلمون.
ومن مراسيل حييى بن كثري قال :جف جقدج رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سلامن ،فسأل عنه ،ف ُأخرب أنه
عليل ،فأتاه يعوده ،فقال :شفى اهلل سقمك وعظم أجرك وغفر ذنبك ورزقك العافية يف دينك
وجسمك إىل منتهى أجلك .إن لك من وجعك خالال ثالثا :أما األوىل فتذكرة من ربك يذ رك رك هبا،
وأما الثانية فتمحيص ملا سلف من ذنوبك ،وأما الثالثة فادع بام شئت فإن املبتىل َماب الدعوة.
ألبى بن كعب :آية من كتاب اهلل قد أحزنتنى .قال :ما هى؟ قلت ( :جم ْن
وقال زياد بن الربيع :قلت ر
جي جز بِ ِه) [النساء ،] ١٢٣:قال :ما كنت أراك إال أفقه مما أرى ،إن املؤمن ال يصيبه عثرة
َّي ْع جم ْل ُس ْو ًءا ر ْ
قدم وال اختالج عرق إال بذنب وما يعفو اهلل عنه أكثر.

وسئلت عائشة عن هذه اآلية ،فقالت :ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول اهلل ،فقال النبي صىل
اهلل عليه وسلم :يا عائشة ،هذه معاقبة اهلل تعاىل لعبده بام يصيبه من احلمى واملليلة والشوكة
وانقطاع شسعه حتى البضاعة يضعها يف كمه فيفقدها فيفزع هلا فيجدها يف ضبنه ،حتى إن املؤمن
ليخرج من ذنوبه كام خيرج الذهب األمحر من الكري .ضبن االنسان ما حتت يده ،يقال اضطبن كذا
اذا محله حتت يده.
وقال وهب بن منبه :ال يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البالء نعمة ويعد الرخاء مصيبة،
وذلك أن صاحب البالء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البالء.
ويف بعض كتب اهلل سبحانه :إن اهلل ليصيب العبد باألمر يكرهه وإنه جليحبه لينظر كيف تُّضعه إليه.
وقال كعب :أجد يف التوراة :لوال أن حيزن عبدى املؤمن لعصبت الكافر بعصابة من حديد ال
يصدع أبدا.
وقال معروف الكرخى :إن اهلل ليبتىل عبده املؤمن باألسقام واألوجاع فيشكو إىل أصحابه ،فيقول اهلل
تبارك وتعاىل :وعزتى وجالىل ما ابتليتُك هبذه األوجاع واألسقام اال ألغسلك من الذنوب فال تشتكى.
وذكر ابن أبى الدنيا أن رجال قال :يا رسول اهلل ،ما األسقام؟ قال :أو ما سقمت ق ؟ قال :ال،
فقال :قم عنا ،فلست مؤمنا.
وكان عبد اهلل بن مسعود قد اشت دت به العلة فدخل عليه بعض أصحابه يعوده ،وأهله تقول :نفسى
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فداك ما نطمعك؟ ما نسقيك؟ فأجاهبا بصوت ضعيف :بليت احلرافيف وطالت الضجعة ،واهلل ما
يرسنى أن اهلل نقضنى منه قالمة ظفر.
وطلق خالد بن الوليد امرأة له ،ثم أحسن عليها الثناء ،فقيل له :يا أبا سليامن ألى يشء طلقتها؟
قال :ما طلقتها ألمر رابنى منها وال ساءنى ،ولكن مل يصبها عندى بالء.
ويذكر عنه :ما رضب عىل مؤمن عرق اال كتب اهلل له به حسنة وح به عنه سيئة ورفع له به درجة.
وال ينايف هذا ما قدمناه من أن املصائب مكفرات ال غري ،ألن حصول احلسنة إنام هو بصربه
اإلختيارى عليها وهو عمل منه.
وعاد رجل من املهاجرين مريضا ،فقال :إن للمريض أربعا ،يرفع عنه القلم ويكتب له من األجر
مثل ما كان يعمل يف صحته ويتبع املرض كل خطيئة من مفصل من مفاصله فيستخرجها ،فإن
عاش عاش مغفورا له وإن مات مات مغفورا له .فقال املريض :اللهم ال أزال مضطجعا.
ويف املسند عنه :والذى نفسى بيده ،ال يقىض اهلل للمؤمن قضاء اال كان خريا له ،إن أصابته رساء
شكر فكان خريا له ،وإن أصابته رضاء صرب فكان خريا له وليس ذلك اال للمؤمن .ويف لفظ :إن
أمر املؤمن كله عجيب ،إن أصابته رساء شكر فكان خريا له ،وإن أصابته رضاء صرب فكان خريا له.
قال اإلمام أمحد حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن السفر قال :مرض أبو بكر رىض اهلل عنه،
فعادوه فقالوا :أال ندعو لك الطبيب؟ فقال :قد رآنى الطبيب ،قالوا :فأى شئ قال لك؟ قال :إنى
فعال ملا أريد.
وقال اإلمام أمحد ،حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن َماهد قال  :قال عمر ابن اخلطاب رىض اهلل
عنه :وجدنا خري عيشنا بالصرب.
وقال أيضا :أفضل عيش أدركناه بالصرب ،ولو أن الصرب كان من الرجال كان كريام.
وقال عىل بن أبى طالب رىض اهلل عنه :أال إن الصرب من اإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد ،فإذا قطع
الرأس بار اجلسم ،ثم رفع صوته فقا ل أال إنه ال إيامن ملن ال صرب له .وقال :الصرب مطية ال تكبو.
وقال احلسن :الصرب كنز من كنوز اخلري ال يعطيه اهلل إال لعبد كريم عنده.
وقال عمر بن عبد العزيز :ما أنعم اهلل عىل عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكاهنا الصرب اال كان ما
عوضه خريا مما انتزعه.
وقال ميمو ن بن مهران :ما نال أحد شيئا من ختم اخلري فام دونه اال الصرب.

الص ابِ ُر ْو جن
وقال سليامن بن القاسم :كل عمل يعرف ثوابه إال الصرب ،قال اهلل تعاىل( :إِن جَّام ُي جو َّىف َّ
جأ ْج جر ُه ْم بِ جغ ْ ِ
ري ِح جس ٍ
اب) [الزمر ،] ١٠:قال كاملاء املنهمر.
رب ِحل ُ ْك ِم جر ِّب جك جفإِن ج
َّك
(و ْ
وكان بعض العارفني يف جيبه رقعة خيرجها كل وقت ينظر فيها ،وفيها ج
اص ِ ْ
بِ جأ ْعيُنِنجا) [الطور]٤٨:
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وقال عمر بن اخلطاب رىض اهلل عنه :لو كان الصرب والشكر بعريين مل أبال أهيام ركبت.
وكان حممد بن شربمة إذا نزل به بالء قال سحابة صيف ،ثم تنقشع.
ِ
رب ْوا) [السجدة،]٢٤:
(و جج جع ْلن ُ
وقال سفيان بن عيينة يف قوله تعاىل :ج
جاه ْم جأئ َّم ًة َّ ْهي دُ ْو جن بِ جأ ْم ِر نجا ملجَّا جص ج ُ

أخذوا برأس األمر جعلناهم رءوسا.

وقيل لألحنف بن قيس :ما احللم؟ قال :أن تصرب عىل ما تكره قليال.
وقال وهب :مكتوب يف احلكمة قرص السفه النصب وقرص احللم الراحة وقرص الصرب الظفر وقرص
اليشء وقصاراه غايته وثمرته.
وقدم عروة بن الزبري عىل الوليد بن عبد امللك ومعه ابنه حممد وكان من أحسن الناس وجها،
فدخل يوما عىل الوليد يف ثياب ويشء وله غديرتان وهو يُّضب بيده ،فقال الوليد :هكذا تكون
فتيان قريش؟ فعانه فخرج من عنده متوسنا ،فو قع يف اصطبل الدواب فلم تزل الدواب تطأه
بأرجلها حتى مات.
ثم إن األكلة وقعت يف رجل عروة فبعث إليه الوليد األطباء ،فقالوا :إن مل تقطعها رست إىل باقى
اجلسد فتهلك ،فعزم عىل قطعها ،فنرشوها باملنشار .فلام صار املنشار إىل القصبة وضع رأسه عىل
ويكرب ،فأخذها وجعل
الوسادة ساعة ،فغشى عليه ثم أفاق والعرق يتحدر عىل وجهه وهو هي رلل
ر

يقبرلها يف يده ،ثم قال أما والذى محلنى عليك أنه ليعلم أنى ما مشيت بك إىل حرام وال إىل معصية

وال إىل ما ال يرىض اهلل ،ثم أمر هبا فغسلت وطيبت وكفنت يف قطيفة ،ثم بعث هبا إىل مقابر املسلمني.
فلام قدم من عند الوليد املدينة تل رق اه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه ،فجعل يقول ( :جل جقدْ جل ِقيْنجا ِم ْن
جصبًا) [الكهف ،] ٦٢:ومل يزد عليه .ثم قال :ال أدخل املدينة ،إنام أنا هبا بني شامت
جس جف ِر نجا ٰه جذا ن ج
بنكبة أو حاسد لنعمة ،فمىض إىل قرص بالعقيق ،فأقام هنالك.

فلام دخل قرصه قال له عيسى بن طلحة :ال أبا لشانئيك ،أرين هذه املصيبة التي نعزيك فيها .فكشف له
عن ركبته ،فقال له عيسى :أما واهلل ما كنا نعدر ك للرصاع ،قد أبقى اهلل أكثرك عقلك ولسانك وبرصك
ويداك وإحدى رجليك .فقال له :يا عيسى ،ما عزاين أحد بمثل ما عزيتني به .وملا أرادوا قطع رجله
قالوا له :لو سقيناك شيئا كي ال تشعر بالوجع .فقال :إنام ابتالين لريى صربي ،أفأعارض أمره؟ وسئل
ابنه هشام كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا توضأ؟ قال :كان يمسح عليها.
وقال اإلمام أمحد :حدثنا عبد الصمد ،حدثنا سالم ،قال سمعت قتادة يقول :قال لقامن وسأله
رجل أى شئ خري؟ قال :صرب ال يتبعه أذى .قال :فأى الناس خري؟ قال :الذى يرىض بام أوتى.
قال :فأى الناس أعلم؟ قال :الذى يأخذ من علم الناس إىل علمه .قيل :فام خري الكنز من املال أو
كف
من العلم؟ قال :سبحان اهلل ،بل املؤمن العامل الذى إن ابتغى عنده خريا وجد وإن مل يكن عنده ر
نفسه وبحسب املؤمن أن يكف نفسه.
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وقال حسان بن أبى جبلة :من ر
بث فلم يصرب ،ورواه ابن أبى الدنيا مرفوعا إىل النبي صىل اهلل عليه
وسلم ،وإن صح فمعناه :إىل املخلوق ال من بث إىل اهلل.
وقال حسان ابن أبى جبلة أيضا يف قوله تعاىل ( :جف جص ْرب جمج ِ ْيل) [يوسف ،]١٨:قال ال شكوى فيه،
ورفعه ابن أبى الدنيا أيضا.

وقال َماهد :فصرب مجيل يف غري جزع.
وقال عمرو بن قيس :فصرب مجيل ،قال الرضا باملصيبة والتسليم.
وقال بعض السلف :فصرب مجيل ال شكوى فيه.

(وا ْبيج َّض ْت جع ْينجا ُه ِم جن ْ
احلُ ْز ِن جف ُه جو كجظِ ْيم) [يوسف ،]٨٤:قال كظم
وقال مهام عن قتادة يف قوله تعاىل :ج
عىل حزن ،فلم يقل إال خريا.

وقال حييى بن املختار عن احلسن :الكظيم الصبور.

(و ا ْب يج َّض ْت جعيْنجا ُه ِم جن ْ
احلُ ْز ِن جف ُه جو جكظِيْم) [يوسف ،]٨٤:أى كميد
وقال مهام عن قتادة يف قوله تعاىل :ج
أى كمد احلزن.

وقال احلسن :ما جرعت ني أحب إىل اهلل من جرعة مصيبة موجعة حمزنة ردها صاحبها بحسن عزاء
وصرب وجرعة غيظ ردها بحلم.
وقال عبد اهلل بن املبارك ،أخربنا عبد اهلل بن هليعة عن عطاء بن دينار أن سعيد ابن جبري قال :الصرب
اعرتاف العبد هلل بام أصابه منه واحتسابه عند اهلل ورجاء ثوابه .وقد جيزع الرجل وهو يتجلد ال يرى
منه إال الصرب.

فقوله اعرتاف العبد هلل بام أصاب منه كأنه تفسري لقوله (إِنَّا هللِ) ،فيعرتف أنه ملك هلل يترصف فيه
(و إِنَّا إِ جل يْ ِه ر ِ
اج ُع ج
ون) ،أى نر رد إليه،
مالكه بام يريد ،وقوله راجيا به ما عند اهلل ،كأنه تفسري لقوله ج
ج
فيجزينا عىل صربنا وال يضيع أجر املصيبة.

وقوله وقد جيزع الرجل وهو يتجلد ،أى ليس الصرب بالتجلد ،وإنام هو حبس القلب عن التسخ
عىل املقدور ورد اللسان عن الشكوى .فمن جت رلد وقلبه ساخ عىل القدر فليس بصابر.
وقال يونس بن يزيد :سألت ربيعة بن أبى عبد الرمحن :ما منتهى الصرب؟ قال :أن يكون يوم تصيبه
رب جص ْرب ًا جمج ِيْالً) [املعارج،]٥:
املصيبة مثله قبل أن تصيبه .وقال قيس بن احلجاج يف قول اهلل ( جف ْ
اص ِ ْ
قال أن يكون صاحب املصيبة يف القوم ال يعرف من هو.
وكان شمر إذا عزى مصابا قال :اصرب ملا حكم ربك.
وقال أبو عقيل :رأيت سامل بن عبد اهلل ب ن عمر بيده سوط وعليه إزار يف موت واقد بن عبد اهلل بن
عمر ،ال يسمع صارخة اال رضهبا بالسوط.
قال ابن أبى الدنيا :حدثنى حممد بن جعفر بن مهران قال قالت امرأة من قريش:
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أما والذى ال خلد اال لوجهه  ...ومن ليس يف العز املنيع له كفو
لئن كان بدء الصرب مرا مذاقه  ...ل قد جيتنى من غبه الثمر احللو
قال وأنشدنى عمرو بن بكري:
صربت فكان الصرب خري مغبة  ...وهل جزع جيدى عيل فأجزع
ملكت دموع العني حتى رددهتا  ...إىل ناظرى فالعني يف القلب تدمع
قال وأنشدنى أمحد بن موسى الثقفي:
نبئت خولة أمس قد جزعت  ...من أن تنوب نوائب الدهر
ال جتزعى يا خول واصطربى  ...ان الكرام ُبنوا عىل الصرب
قال وحدثنى عبد اهلل بن حممد بن اسامعيل التيمى ،أن رجال عزى رجال يف ابنه فقال :إنام يستوجب
عىل اهلل وعده من صرب له بحقه فال جتمع إىل ما أصبت به من املصيبة الفجيعة باألجر ،فإهنا أعظم
املصيبتني عليك وأنكى الرزيتني لك والسالم.
وعزى ابن أبى السامك رجال فقال :عليك بالصرب ،فيه يعمل من احتسب واإيه يصري من جزع.
وقال عمر بن عبد العزيز :أما الرضاء فمنزلة عزيزة أو منيعة ولكن جعل اهلل يف الصرب معوال
حسنا.
وملا مات عبد امللك أ ربنه وصىل عليه ثم قال :رمحك اهلل لقد كنت ىل وزيرا وكنت ىل معينا ،قال
والناس يبكون ،وما يقطر من عينيه قطرة.
وأصيب مطرف بن عبد اهلل يف ابن له ،فأتاه قوم يعزونه ،فخرج اليهم أحسن ما كان برشا ،ثم قال:
انى ألستحيي من اهلل أن أتضعضع ملصيبة.
وقال عمرو بن دينار ،قال عبيد بن عمري :ليس اجلزع أن تدمع العني وحيزن القلب ولكن اجلزع
القول اليسء والظن اليسء.
وقال ابن أبى الدنيا ،حدثنى احلسني بن عبد العزيز احلروزى :قد مات ابن ىل نفيس ،فقلت ألمه
اتقي اهلل واحتسبيه واصربى .فقالت :مصيبتى أعظم من أن أفسدها باجلزع.
قال ابن أبى الدنيا وأخربنى عمر بن بكري عن شيخ من قريش قال :مات احلسن بن احلصني أبو
عبيد اهلل بن احلسن ،وعبيد اهلل يومئذ قاض عىل البرصة وأمريا ،فكثر من يعزيه فتذاكروا ما يتبني به
جزع الرجل من صربه فأمجعوا أنه اذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع.
وقال خالد بن أبى عثامن القرشى :كان سعيد بن جبري يعزينى يف ابنى ،فرآنى أطوف بالبيت متقنرعا،
فكشف القناع عن رأسى ،وقال :اإلستكانة من اجلزع.
قال الصابرون :قد أثنى اهلل سبحانه عىل الصرب وأهله ومدحه وأمر به وعلق عليه خري الدنيا
واآلخرة وقد ذكره اهلل يف كتابه يف نحو تسعني موضعا.
135

ﰸﱖ

136

ﮌﰕ

ﮌç
&%$
ﱒﱓﱔ ﱕﱖ

الہتک ے گر ھٹیپ ےھچیپ بیع یلاےنل ااےل  ے ےیل  ہنع دےنی ااےل

1

 ےےیل۔
2

• ;Destruction for every backbiting, fault-finder

النامم؛ اهلمزة العياب الطعان.
ﱔ هيمز و يلمز ويعيب واحد؛ ر
ﱕ الذي يغتب؛ هو عىل اجلملة الذي يعيب الناس ويأكل أعر اضهم ،واشتقاقه من اهلمز
واللمز ،وصيغة فعلة للمبالغة ،واختلف يف الفرق بني الكلمتني ،فقيل اهلمز يف احلضور واللمز يف

الغيبة ،وقيل بالعكس ،وقيل اهلمز باليد والعني واللمز باللسان ،وقيل مها سواء.
اختلفوا يف اهلمزة واللمزة هل مها بمعنى واحد أم خمتلفان ،عىل قولني :١ ،أهنام خمتلفان،
ثم فيهام  ٧أقوال : ١ ،أن اهلمزة املغتاب واللمزة العياب ،قاله ابن عباس،
 :٢أن اهلمزة الذي هيمز اإلنسان يف وجهه واللمزة يلمزه إذا أدبر عنه ،قاله احلسن وعطاء وأبو العالية،
 : ٣أن اهلمزة الطعان يف الناس واللمزة الطعان يف أنساب الناس ،قاله َماهد،
 : ٤أن اهلمزة بالعني واللمزة باللسان ،قاله قتادة،
 : ٥أن اهلمزة الذي هيمز الناس بيده ويُّضهبم واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ،قاله ابن زيد،
 : ٦أن اهلمزة الذي هيمز بلسانه واللمزة الذي يلمز بعينه ،قاله سفيان الثوري،
 : ٧أن اهلمزة املغتاب واللمزة الطاعن عىل اإلن سان يف وجهه ،قاله مقاتل.
والقول الثاين :أن اهلمزة العياب الطعان واللمزة مثله وأصل اهلمز واللمز الدفع ،قاله ابن قتيبة
وكذلك قال الزجاج اهلمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضهم.
عيل بن احلسني ريض اهلل عنه فقال له :إن فالن ًا قد ج
آذاك ووقع فيك،
عن سفيان قال :جاء رجل إىل ر

قال :فانطلق بنا إليه ،فانطلق معه وهو يرى أنه سينترص لنفسه ،فلام أتاه قال :يا هذا ،إن كان ما
قلت ريف حق ًا فغفر اهلل يل ،وإن كان ما قلت ريف باط ً
ال فغفر اهلل لك.
ج
عن موىل الفضل بن أيب عياش قال :كنت جالس ًا مع وهب بن منبه ،فأتاه رجل فقال :إين مررت

بفال ن وهو يشتمك ،فغضب وقال :ما وجد الشيطان رسوال غريك؟ فام برحت من عنده حتى جاءه
ذلك الرجل الشاتم ،فسلم عىل وهب فرد عليه ومدر يده وصافحه وأجلسه إىل جنبه.
وعن إبراهيم التيمي قال :أخربين من صحب الربيع بن خثيم عرشين عام ًا ما سمع منه كلمة تُعاب.
قيل إهنام بمعنى واحد ال فرق بينهام وإنام الثانى تأكيد ًا لألول.
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ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ

سج ےن نا  عم ایک ااح اس  و  ن  ن رک ح اھ۔ ا  اتھجم ے ہک اس اک

ﱡ ﱣ ﱤ
ﱢ
ﱞ ﱟﱠ

نا اےس ہشیمہ زدن ح ےھ ا۔ گر ز ںیہ !  راح اےس  ہمط ںیم کنیھپ

ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ

دای ئا ے ا۔ ااح آپ  و مولعم یھ ے ہک  ہمط ایک ے ؟ اہلل یک ڑھباکی

ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

وہی آگ ے۔ وج دولں  و ڑاھکن یتیل ے۔ ےب کش ا دازخ

ﱵ ﱶ ﱷﱸ

) ہمط( ان  ،و ےبملوتسونں ںیم نادنھ رک

1

3

2

4

5

6

7

One who amassed wealth and continuously counted it. • He considers that his
wealth will make him live forever. • Never! He will most certainly be thrown into
Ḥuṭamah. • And what will make you realise what Ḥuṭamah is? • The kindled Fire
• ;of Allāh; • Which will reach the hearts; • It will certainly be closed upon them

وقيل إهنام خمتلفتان ،فقيل اهلمزة املغتاب واللمزة العياب.
وقيل اهلمزة العياب يف الوجه واللمزة العياب ىف القفا.
وقيل اهلمزة الطعان يف الناس ،واللمزة الطعان يف أنساب الناس.
وقيل اهلمزة يكون بالعني واللمزة باللسان.
وقيل عكسه ،فهذه ستة أقوال.
ﱚ أحىص عدده.
ﱟ أخلده بمعنى خيلده واملعنى يظن ماله مانعا له من املوت فهو يعمل عمل من ال يظن أنه يموت.
ﱡ أي ال خيلده ماله وال يبقى له.
ﱣ ليطرحن.
(س جق ْر) [القمر ،٤٨:واملدثر ،]٤٢ ،٢٧ ،٢٦ :و( جل ٰظ ى) [املعارج]١٥:؛
ﱥ اسم النار ،مثل :ج

جهنم؛ وهو اسم من أسامء جهنم سميت بذلك ألهنا حتطم ما يلقى فيها أي تكرسه فهي تكرس
العظم بعد أكلها اللحم.

ﱱ ﱲ ﱳ تبلغ القلوب بإحراقها.

قال ابن عطية :حيتمل أن يكون املعنى أهنا تطلع عىل ما يف القلوب من العقائد والن ريات باطالع اهلل إياها.
أي تأكل اللحم واجللود حتى تقع عىل األفئدة فتحرقها.
قال الفراء :يبلغ أملها األفئدة ،واالطالع والبلوغ قد يكونان بمعنى واحد.
ﱷ مطبقة.
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ﱹ ﱺ ﱻﱼ
1

ﮌﰖ

2

اارپ ےس ودن رکدی ئا ے یگ۔

3

• With extended pillars.

ﮌè
&%$
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ایکآپ ےن ںیہ داھکی ہک آپ  ے ح ےن وھیھت ااولں  ے اسھت ایک

ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ

ایک ؟ ایک ان ،اک رکم اناکم ںیہ رک دای ؟ ااح ان ،رپ ڈنھج  ے ڈنھج رپدن

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ

ےج۔

4

5

6

Have you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) not seen how your Lord dealt with the
Companions of the Elephant? • Did He not make their plot as failed? • And He sent
7

• ;flocks of birds against them

ﱹ بمعنى الباء.
ﱺ مجع عمود؛ وهي أوتاد األطباق التي تطبق عىل أهل النار ،ويف بمعنى الباء ،واملعنى مطبقة
بعمد ،قال قتادة :وكذلك هو يف قراءة عبد اهلل.

ثم شدت بأوتاد من حديد حتى يرجع عليهم غمها وحرها.
وقال مقاتل :أطبقت األبواب عليهم ،ر
وهي أوتاد األطباق التي تطبق عىل أهل النار.
ﱻ صفة العمد أي أهنا ممدودة مطولة وهي أرسخ من القصرية ،وقال قتادة :هي عمد يعذبون
هبا يف النار ،وقال أبو صالح :القيود الطوال.

ﱽ ﱾ أمل تعلم؛ أمل ُخت جرب.

فيه قوالن : ١ ،أمل خترب ،قاله الفراء.

 : ٢أمل تعلم ،قاله الزجاج ،ومعنى الكالم معنى التعجب.
ﲂ ﲃ هم الذين قصدوا ختريب الكعبة.
ﲋ س رل .
زمرا.
زمرا ً
ﲎ متتابعة َمتمعة؛ ً

ويف األبابيل  ٥أقوال : ١ ،أهنا املتفرقة من هاهنا وهاهنا ،قاله ابن مسعود واألخفش،

 : ٢أهنا املتتابعة التي يتبع بعضها بعضا ،قاله ابن عباس وَماهد ومقاتل،
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ﮌﰗ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ

وج ان ،رپ رکنک یک رھتپایں ےتکنیھ ےھ۔ رھپ اہلل ےن ان  ،و  اھ ے وہ ے

ﲖ ﲗﲘ

لوھےس یک رطح انب دای۔

2

1

3

4

• That pelted them with stones of baked clay. • He then made them like stubble, eaten.

ﮌé
&%$
ﱁ ﱂﱃ

رشی یک اتفل یک اہج ےس۔
5

• ;Because of Quraysh being accustomed

 : ٣الكثرية ،قاله احلسن وطاووس،
 : ٤أهنا اجلمع بعد اجلمع ،قاله عطاء وأبو صالح ،وكذلك قال أبو عبيدة وابن قتيبة والزجاج:
األبابيل مجاعات يف تفرقة،
 : ٥املختلفة األلوان ،قاله زيد بن أسلم .قا ل الفراء وأبو عبيدة :األبابيل ال واحد هلا.
معناها مجاعات يف تفرقة أي حلقة حلقة.
وقيل التى يتبع بعضها بعضا.
وقيل الكثرية.
وقيل املختلفة األلوان.
وقال الفراء وأبو عبيدة :ال واحد هلا ،وقيل واحدها أبال وأبول وأبيل.
ﲐ بمعنى اإللقاء والنبذ؛ قرأ أبو عبد الرمحن السلمي يرميهم بالياء.
ﲓ هي سنك وكل؛ طني وحجارة؛ الشديد الصلب.
ﲖ التبن؛ ورق الزرع؛ تبن الزرع وورقه الذي تعصفه الرياح.

حب فيه،
ﲗ ويف معنى مأكول  ٣أقوال :١ ،أن يكون أراد أنه أخذ ما فيه من احلب فأكل وبقي هو ال ر

 : ٢أن يكون أراد أن العصف مأكو ل البهائم كام يقال للحنطة هذا املأكول وملا يؤكل وللامء هذا
املرشوب وملا يرشب يريد أهنام مما يؤكل ويرشب ،ذكرمها ابن قتيبة،
 : ٣أن املأكول هاهنا الذي وقع فيه األكال ،فاملعنى جعلهم كورق الزرع الذي جف وأكل أي وقع
فيه األكال ،قاله الزجاج.

ﱁﱂألفوا ذلك ،فال يشق عليهم يف الشتاء والصيف ،قال ابن عيينة :لنعمتي عىل قريش؛
تألف؛ وهي متعلقة بام قبلها ،واملعنى فجعلهم كعصف إليالف قريش ،أي أهلك اهلل أصحاب الفيل
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ﱄﱅﱆﱇ ﱈ
1

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ
2

ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
3

ﱔﱕ

ﮌﰘ

ان  ،ے اردی ااح رگیم  ے رفس ےس اتفل یک اہج ےس۔ رھپ اںیہ
اچےئہ ہک اس رھگ  ے نا ک یک ابعدت رکںی۔ سج ےن اںیہ لوھک ںیم
 اھان دای ااحسج ےناںیہ وخف ےس انم دای۔

Their being accustomed to the winter and summer trip; • So, let them worship the Lord
• of this House; • Who fed them in hunger and granted them security from fear.

ﮌê
&%$
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ
4

ایک آپ ےن داھکی اس  صخ و وج اہ فف وہےن و ےتالٹات ے ؟

• ?Have you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) seen the one who rejects the Judgement

لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف.
وكرر إيالف للتوكيد ،كام تقول أعطيتك املال لصيانة وجهك صيانة عن الناس ،وكانوا يرحلون
للتجارة إىل الشام يف الصيف ،وإىل اليمن يف الشتاء.
أي أعجبوا إليالفهم ،أو فليعبدوا إليالفهم رحلة الشتاء والصيف لالمتياز ،وكانوا إذا عرض هلم
عارض قالوا :نحن أهل حرم اهلل فال يتعرض هلم.
ﱅ ﱆ ﱇ رحلتهم يف الوقتني.

ومجهور العلامء عىل أن الرحلتني كانتا للتجارة وكانوا خيرجون اىل الشام يف الصيف واىل اليمن يف
الشتاء لشدة برد الشام ،وروى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :كانوا يشتون بمكة ويصيفون

بالطائف ،قال الفراء :والرحلة منصوبة بايقاع الفعل عليها.
يوح دوا.
ﱉ ر

ﱒ من كل عدوهم يف حرمهم.
ﱙ القرآن.

وفيه  ٤أقوال : ١ ،أنه حكم اهلل عز و جل ،قاله ابن عباس،

 :٢احلساب  ،قاله َماهد وعكرمة،
 : ٣اجلزاء ،حكاه املاوردي،
 : ٤القرآن ،حكاه بعض املفرسين.
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ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ

رھپ ہی ای ے وج میتی  و د ےک د اتی ے۔ ااح نیکسم  و  اھان د ےنی یک

ﱡ ﱢﱣﱤﱥﱦ

رتبیغ ںیہ داتی ۔ رھپ الہتک ے ان ،زامزوی ں  ے ےیل۔ وج اینپ زامز

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

 و لوھ ئات  ںی۔ وج د اھاا رکت  ںی۔ ااح ومعمیل زیچ  و یھ عنم

ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

رکت  ںی ۔

2

1

3

4

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ
5

He is this one then; who pushes the orphan aside. • And he does not urge upon
feeding of the needy. • Then destruction for those devotees; • Who are neglectful
6

• of their Prayer; • Those who make a show; • And they stop the sundries.

ﱝ يدفع عن حقه ،يقال هو من دععت ( ُيدج رع ْو جن( [الطور ،]١٣:يدفعون.
يورثون الصغري.
ﱞ عن حقه ،وال ر
ﱠ ﱡ ال يأمرون بإطعامه.
ﱭ الهون؛ قال ابن عباس :ر
يؤخروهنا عن وقتها؛ املراد بالسهو هنا التغافل عنها والتكاسل
يف أدائها وقلة اإللتفات إليها ،وذلك فعل املنافقني أ و الفسقة الشياطني من املسلمني ،وليس املراد
ما يتفق فيها من السهو بوسوسة الشيطان أو حديث النفس مما ال صنع للعبد فيه وال اختيار ،وهو
املراد يف احلديث،
وكان النبى صىل اهلل عليه وسلم يقع له السهو يف صالته فضال عن غريه ،وهلذا قال تعايل ( :جع ْن
جص جال ِهتِ ْم) ومل يقل يف صالهتم ،وعن أنس رىض اهلل عنه أنه قال :احلمد هلل عىل أن مل يقل يف صالهتم.
ﱱ يقومون اىل الناس بام ليس فيهم.

حدثنا املروزي :قلت أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل :قال يل رجل :من هنا إىل بالد الرتك يدعون لك،

فكيف تؤدي شكر ما أنعم اهلل عليك ،وما بث لك يف الناس؟ فقال :أسأل اهلل أن ال جيعلنا مرائني.
وكان الفضيل بن عياض كثريا ما يقول :من أحب أن ينظر إىل مراء ،فلينظر إ رىل ثم يمسك حليته بيده
ويبكى ،ويقول :كنت يا فضيل يف شبابك فاسقا ،ثم رصت يف كهولتك مرائيا ،واهلل للفسق أهون

من الرياء .وقد قال شخص مرة ملالك بن دينار ،يا مرائى ،فقال له مالك :لقد عرفت يا أخى لقبى
الذى أضله أهل البرصة.
ﱴ املعروف كله ،وقال بعض العرب :املاعون املاء ،وقال عكرمة أعالها الزكاة املفروضة،
وأدناها عارية املتاع؛ كل ما انتفع به.

ويف املاعون  ٤أقوال :١ ،أنه الزكاة.
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ﱶ ﱷ ﱸﱹ
1

ےب کش مہ ےن آپ  و ورثاطع یک۔

• ;We certainly gave you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) Al-Kawthar

 :٢أنه املال بلغة قريش.
 :٣أنه املاء.
 : ٤أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كاآلنية والفأس والدلو واملقص ،وسئل رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم :ما اليشء الذي ال حيل منعه؟ فقال املاء والنار وامللح ،وزاد يف بعض الطرق اإلبرة واخلمرية.
ويف املاعون  ٦أقوال : ١ ،أنه اإلبرة واملاء والنار والفأس وما يكون يف البيت من هذا النحو ،قال
الزجاج :واملاعون يف اجلاهلية كل ما كان فيه منفعة كالفأس والقدر والدلو والقداحة ونحو ذلك
ويف اإلسالم أيضا،
 : ٢أنه الزكاة ،قاله عيل وابن يعمر واحلسن وعكرمة وقتادة،
 : ٣أنه الطاعة ،قاله ابن عباس يف رواية،
 : ٤املال ،قاله سعيد بن املسيب والزهري،
 : ٥املعروف ،قاله حممد بن كعب،
 : ٦املاء ،ذكره الفراء عن بعض العرب.
وقال عكرمة :إنام الويل ملن مجع هذه اخلصال كلها.
ﱸ اخلري الكثري الذى أعطاه اهلل إياه.

ويف تفسريه  ٧أقوال : ١ ،حوض النبي صىل اهلل عليه وسلم.

 : ٢أنه اخلري الكثري الذي أعطاه اهلل [له] يف الدنيا واآلخرة ،قاله ابن عباس وتبعه سعيد بن جبري،
فإن قيل إن النهر الذي يف اجلنة من اخلري الذي أعطاه اهلل ،فاملعنى أنه عىل العموم.
 :٣أن الكوثر القرآن.
 : ٤أنه كثرة األصحاب واألتباع.
 :٥أنه التوحيد.
 :٦أنه الشفاعة.
 : ٧أنه نور وضعه اهلل يف قلبه.
وال شك أن اهلل أعطاه هذه األشياء كلها ،ولكن الصحيح أن املراد بالكوثر احلوض ملا ورد يف
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ﱺﱻﱼﱽ

اسےیل آپ اےنپ ح  ے ےیل زامز ڑپےئھ ااحرناینےیجی۔
1

• So, pray to your Lord and sacrifice.

احلديث الصحيح أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال :أتدرون ما الكوثر؟ هو هنر أعطانيه اهلل
وهو احلوض آنيته عدد نجوم السامء.
ويف الكوثر  ٦أقوال : ١ ،أنه هنر يف اجلنة،
 : ٢أن الكوثر اخلري الكثري الذي أعطي نبينا صىل اهلل عليه و سلم ،قاله ابن عباس،
 : ٣العلم والقرآن ،قاله احلسن،
 : ٤النبوة ،قاله عكرمة،
 : ٥أنه حوض رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم الذي يكثر الناس عليه ،قاله عطاء،
 : ٦أنه كثرة أتباعه وأمته ،قاله أبو بكر بن عياش.
فإن قيل :ما الكوثر؟ قلنا :فيه قوالن ،أحدمها :وهو قول ابن عباس رىض اهلل عنهام أنه اخلري الكثري،
جف ْو جعل من الكثرة كقوهلم رجل ن ْجو جفل ،أي كثري النوافل .ومنه قول الشاعر:
وأنت كثري يا ابن مروان طيب  . . .وكان أبوك ابن العقائل كوثر ًا
قيل ألعرابية رجع ابنها من سفر :كيف آب ابنك؟ قالت :آب بكوثر.
ولقد أعطي النبى صىل اهلل عليه وسلم خري ًا كثري ًا ،فإنه آتاه احلكمة ،ومن يؤت احلكمة فقد أوتى
خري ًا كثري ًا.
ومنهم من فرس هذا اخلري الكثري بالنبوة ،ومنهم من فرسه بالعلم واحلكمة.
ومنهم من فرسه بالقرآن.
والقول الثانى :أن الكوثر (اسم) هنر ىف اجلنة ،وهو قول أكثر املفرسين ،وقد جاء يف احلديث
الصحيح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال :الكوثر هنر وعدنيه ربى يف اجلنة ،عليه خري
كثري ،ترد عليه أمتى يوم القيامة.
وعنه صىل اهلل عليه وسلم أيض ًا يف احلديث الصحيح أنه قال :بينام أنا أسري يف اجلنة فإذا بنهر حافتاه
قباب اللؤلؤ املجوف ،فقلت ما هذا يا جربيل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ،فُّضب امللك
بيده فإذا طينه املسك األذفر.
وروى عن صفته أنه أحىل من العسل ،وأشد بياض ًا من اللبن ،وأبرد من الثل  ،وألني من الزبد،
حافتاه الزبرجد ،وأوانيه من فضة عدد نجوم السامء ،ال يظمأ من رشب منه أبد ًا.
ﱼ اذبح يوم النحر  ،وقيل اجعل يدك عىل نحرك يف الصالة.

وفيه  ٥أقوال :١ ،اذبح يوم النحر ،رواه عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس وبه قال عطاء وَماهد واجلمهور،
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ﱾﱿﲀ ﲁﲂ
1

ًانیقی آپ اکدنمشای ند م اٹک ے۔

2

• Your foe is the one who certainly is childless.

ﮌì
&%$
ﱁ ﱂ ﱃﱹ ﱅ ﱆ

آپ شرنا دےیجی ا

ﱇ ﱈﱉ

ابعدت رکت  وہ۔

3

4

اکشرا ! ںیم ابعدت ںیہ رکات اس یک سج یک مت

• Say, ‘O Disbelievers; • I do not worship what you worship.

 :٢وضع اليمني عىل اليرسى عند النحر يف الصالة،
 : ٣أنه رفع اليدين بالتكبري اىل النحر ،قاله أبو جعفر حممد بن عيل،
 : ٤أن املعنى صل هلل وانحر هلل فإن ناسا يصلون لغريه وينحرون لغريه ،قاله القرظي،
 : ٥أنه استقبال القبلة بالنحر ،حكاه الفراء.
ﱿ عدوك؛ مبغضك.
ﲁ الذي ال عقب له.

امل نقطع عن اخلري ،وهذا نزل يف العاص ابن وائل ،قال عن النبي صىل اهلل عليه وسلم إنه أبرت ،ألن
عبد اهلل ابن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان قد مات.
مقطوع النسل ،وقيل املنقطع عن كل خري.

ﱃ قال املرشكون للنبي صىل اهلل عليه وسلم اعبد آهلتنا سنة ونعبد إهلك سنة ،فنزلت
هذه السورة ،وإنام كرر الكالم توكيدا ،وهو يف حق أقوام بأعياهنم أعلمه اهلل أهنم ال يؤمنون بكم.

ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ وهذه براءة منهم ومن معبودهم وسامها براءة من الرشك.

وهي حقيقة املحو واإلثبات ،فيمحو حمبة ما سوى اهلل عز وجل من قلبه ،علام وقصدا وعبادة ،كام

هي ممحوة من الوجود ،ويثبت فيه إهليته سبحانه وحده.
ِ
وهي حقيقة اجلمع والفرق ،فيفرق بني اإلله احلق وبني من ا ردعيجت له ٰ
اإلهل ية بالباطل ،وجيمع تأليهه
وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته عىل إهله احلق الذي ال إله سواه.
ويفر ده وحده بالعبادة.
وهي حقيقة التجريد والتفريد ،فيتجرد عن عبادة ما سواه ،ر

فالتجريد نفي ،والتفريد إثبات ،وَمموعهام هو التوحيد .فهذا الفناء والبقاء ،والوالء والرباء،

وا ملحو واإلثبات ،واجلمع والتجريد.
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ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ

ااح  ہ مت ابعدت رکت  وہ اس یک سج یک ںیم ابعدت رکات وہں۔ ااح  ہ

ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ

ںیم ابعدت رکےن اا ا وہں اس یک سج یک مت ابعدت رکت  وہ۔ ااح ہ

ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ

مت ابعدت رکےن ااےل وہ اس یک سج یک ںیم ابعدت رکات وہں۔

1

2

3

اہمتح ےیل اہمتحا دنی ے ااح ر ےیل را دنی ے۔
Nor are you worshippers of what I worship. • Nor will I be a worshipper of what
you worship; • Nor will you be worshippers of what I worship. • For you is your
• ’religion and for me is my Religion.

ﮌí
&%$
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ
4

 باہلل یک رصنت ااح حتف آئا ے۔
• ;When Allāh’s help and the victory comes

والتفريد املتعلق بتوحيد اإلهلية هو ا لنافع املثمر املنجي الذي به تنال السعادة والفالح.
وأما تعلقه بتوحيد الربوبية  -الذي أقر به املرشكون عباد األصنام  -فغايته فناء يف حتقيق توحيد
مشرتك بني املؤمنني والكفار ،وأولياء اهلل وأعدائه ،ال يصري به وحده الرجل مسلام ،فضال عن كونه
عارفا حمققا.
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ألهنم كانوا يعبدون األصنام قبل بعثه ،وهو ما كان يعبد اهلل تعاىل
قبل بعثه ،بل بعد بعثه.
موحدين بعقوهلم قبل البعثة.
و جي ِرد عىل هذا التقدير أن أعظم العبادة التوحيد ،وكل األنبياء كانوا ر

وقال بعض العلامء :إنام جاء الكالم مكرر ًا ألنه ورد جوابا لسؤاهلم مناوبة ،وكان سؤاهلم مكرر ًا،
فإهنم قالوا :يا حممد ،تعبد أهلتنا كذا مدة ونعبد إهلك كذا مدة ،ثم تعبد آهلتنا كذا مدة ونعبد إهلك
كذا مدة ،فورد اجلواب مكررا ليطابق السؤال ،وهذا قول حسن لطيف.
ﱜ ﱝ الكفر؛ منسوخ بآية السيف.

ﱞ ﱟ اإلسالم ،و مل يقل ديني ،ألن اآليات بالنون ،فحذفت الياء ،كام قال ) :ج ْهي ِد ْي ِن(
[الشعراء ]٧٨:و) جي ْش ِف ْ ِ
ني ( [الشعراء.]٨٠:
ﱣ ﱤ معونته عىل األعداء.
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ﱧ 1ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ااح آپ ااسنونں  و دںیھکی ہک اہلل  ے دنی ںیم وف دح وف دا ل وہ

4

حے ںی۔ ںو اےنپ ح یک دمح  ے اسھت حیبست ےیجی ااح اس ےس ترفغت

ﱬﱭ ﱮﱯ ﱰﱱ
2

3

ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ
6

5

بلط ےیجی۔ ًانیقی ا ںوہبوبق رکےن اا ا ے۔

And you (Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa sallam) see mankind entering in droves into the
Religion of Allāh. • Then proclaim purity, supplemented with your (Ṣallā Allāhu
ʿalayhi wa sallam’s) Lord’s praise, and seek forgiveness from Him. He is certainly
• the Most Accepting of Repentance.

ﮌî
&%$
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ

اوب بہل  ے داونں وھھتوٹںیٹ ااح ا رم ۔
17

• May the hands of Abū Lahab perish and may he perish.

ﱥ يعني بالفتح فتح مكة والطائف وغريمها من البالد التي فتحها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
وقال ابن عباس :إن النرص صلح احلديبية والفتح فتح مكة ،وقيل النرص إسالم أهل اليمن.

ﱭ مجاعات؛ مجاعات يف تفرقة.

ﱯ فيه قوالن : ١ ،أنه الصالة ،قاله ابن عباس،
 :٢التسبيح امل عروف ،قاله مجاعة من املفرسين.

ﱰ ﱱ اجعل التسبيح هلل متلبس ًا بحمده ،وقيل :هي للتعدية كاذهب به ،أي خذه معك يف
الذهاب ،بمعنى سبحه مع محدك إياه ،وسبحان اهلل وبحمده أي وبحمده سبحت.

ﱲﱳ وهذه السورة جن جع ْت إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم نفسه.
ِ
قال ابن عباس رىض اهلل عنهام :ملا نزلت هذه السورة علم النبى صىل اهلل عليه وسلم أنه نُع جيت إليه نفسه.
وقال احلسن :أ ْع جل جم النبى صىل اهلل عليه وسلم أنه قد اقرتب أجله ،فأمر بالتسبيح واالستغفار

والتوبة ليختم له يف آخر عمره بالزيادة يف العمل الصالح ،فكان يكثر من قوله :سبحانك اللهم

اغفر يل إنك أنت التواب الرحيم .وعن ابن مسعود رىض اهلل عنه أن هذه السورة تسمى سورة
التوديع ،وروى أن النبى صىل اهلل عليه وسلم عاش بعد نزوهلا سنتني.
ﱶ تواب عىل العباد ،والتواب من الناس التائب من الذنب؛ رجاع عىل العباد باملغفرة وقبول التوبة.

ﱸ خرست؛ كان النبي صىل اهلل عليه وسلم قد دعا قريشا ليلة فأقبلوا إليه ،فقال إين لكم نذير
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 ہ اس  ے اکم آای اس اک نا ااح  ہ اس یک امکی۔ رقنبی ا  ہلع اایل

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

آگ ںیم دا ل وہا (ا یھ ) ااح اس یک ویبی (یھ ) وج ڑکلایں

ﲌﲍ ﲎﲏ

ااھٹےن اایل ے۔ اس یک رگد،ںیم

3

2

4

5

His wealth did not benefit him nor what he earned. • He will soon enter a
flaming Fire; • And his wife, the fire-wood carrier; • There will be

6

فقال أبو هلب :تبا لك ،أهلذا دعوتنا فنزلت ومعنى تبت خرست.
اب) [غافر :]٣٧:خرسان ( .جتتْبِيْ ٍ
ﱼ خرس ( .جتبج ٍ
ب) [هود :]١٠١:تدمري؛ خرس؛
قال الفراء :األول دعاء والثاين خرب.

ﱾ أي يشء.
ﲃ ولده وامرأته أم مجيل بنت حرب ،أخت أيب سفيان.
ﲇ ﲈ تلتهب عليه من غري دخان.
ﲋ ﲌ متيش بالنميمة.

ويف وصفها بحاملة احلطب  ٤أقوال : ١،أهنا حتمل حطبا وشوكا فتلقيه يف طريق النبي صىل اهلل عليه

وسلم لتؤذيه.
 : ٢أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة ،يقال فالن حيمل احلطب بني الناس ،أي يوقد بينهم نار
العداوة بالنامئم.
 : ٣أنه عبارة عن سعيها باملُّضة عىل املسلمني ،يقال فالن حيطب عىل فالن إذا قصد اإلرضار به.
 : ٤أنه عبارة عن ذنوهبا وسوء أعامهلا.
فيه  ٤أقوال : ١،أهنا كانت متيش بالنميمة ،قاله ابن عباس وَماهد والسدي والفراء.
وقال ابن قتيبة :فشبهوا النميمة باحلطب والعداوة والشحناء بالنار ألهنام يقعان بالنميمة كام تلتهب
النار باحلطب،
 : ٢أهنا كانت حتتطب الشوك فتلقيه يف طريق رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم ليال ،رواه عطية عن
ابن عباس وبه قال الضحاك وابن زيد،
 : ٣أن املراد باحلطب اخلطايا ،قاله سعيد بن جبري،
 : ٤أهنا كانت تعري رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم بالفق ر وكانت حتتطب فعريت بذلك ،قاله قتادة
وليس بالقوي ألن اهلل تعاىل وصفه باملال.
ﲏ عنقها.
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ﲐ ﲑﲒ ﲓ
1

ﮌﰝ

وبضمط یٹب وہیحیس وہیگ۔

2

• a rope of twisted palm-fibre around her neck.

ﮌï
&%$
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ

آپ شرنادےیجی ہک ا اہلل اکی ے۔
3

• Say, He is Allāh, the One.

ﲐ سلسلة يف جهنم تعذب هبا.
ﲒ ليف املقل ،وهي السلسلة التي يف النار.

واملسد يف لغة العرب احلبل إذا كان من ليف املقل ،وقد يقال ملا كان من أوبار اإلبل من احلبال املسد.
وقال ابن قتيبة املسد عند كثري من الناس الليف دون غريه وليس كذلك إنام املسد كل ما ضفر وفتل
من الليف وغريه.
ﱄواحد؛ قال ابن عباس وأبو عبيدة :هو الواحد ،وفرق قوم بينهام.

وقال أبو سليامن اخلطايب :الواحد هو املنفرد بالذات فال يضاهيه أحد ،واألحد هو املنفرد باملعنى

فال يشاركه فيه أحد ،وأصل األحد عند النحويني الوحد ثم أبدلوا من الواو اهلمزة.
قال أيب بن كعب :قال املرشكون للنبي صىل اهلل عليه وسلم انسب لنا ربك ،فنزلت ،وقال ابن
عباس :قال عامر بن الطفيل :يا حممد ،صف يل ربك :أمن ذهب هو أم من فضة؟ فنزلت.
قال ابن عباس رىض اهلل عنهام :ال فرق بني الوا حد واألحد يف املعنى ،واختاره أبو عبيدة ،ويؤيده
قوله تعاىل ( جف ا ْب جع ُث ْوا جأ جح دج ُك ْم بِ جو ِرقِ ُك ْم) [الكهف ،] ١٩:وقوهلم :أحد وعرشون وما أشبهه ،وإذا كانا
بمعنى واحد ال خيتص أحدمها بمكان دون مكان ،وإذ غلب استعامل أحدمها يف النفى واألخر يف

اإلثبات ،وجيوز أن يكون العدول عن الغالب هنا رعاية ملقابلة الصمد.
الفرد الذي مل يزل وحده ومل يكن معه آخر.
وقلت لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يوما :سئل بعض أهل العلم أهيام أنفع للعبد التسبيح
أو االستغفار؟ فقال :إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له ،وإذا كان دنسا فالصابون
واملاء احلار أنفع له.
فقال يل رمحه اهلل تعاىل :فكيف والثياب ال تزال دنسة؟ ومن هذا الباب أن سورة ) ُق ْل ُه جو اهللُ جأ جحد)
تعدل ثلث القرآن ومع هذا فال تقوم مقام آيات املواريث والطالق واخللع والعدد ونحوها ،بل
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اہلل ےب ایز ے۔  ہ اس ےس  وی دیپ ا وہاااح  ہ ا یسک ےس دیپا وہا۔

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ

ااح  ہ اس  ے ربارب اک وی ے۔

1

Allāh, the All-Independent. • He did not give birth nor has He been given birth
32

• to. • And there is no one comparable to Him.

هذه اآليات يف وقتها وعند احلاجة إليها أنفع من تالوة سورة اإلخالص.
وملا كانت الصالة مشتملة عىل القراءة والذكر والدعاء ،وهي جامعة ألجزاء العبودية عىل أتم
الوجوه ،كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده ،جلمعها ذلك كله مع عبودية
سائر األعضاء.
ﱇ والعرب تسمي أرشافها الصمد ،قال أبو وائ ل :هو السيد الذي انتهى سؤدده؛ السيد؛
يف معنى الصمد  ٣أقوال : ١ ،أن الصمد الذي يصمد إليه يف األمور أي يلجأ إليه.
 : ٢أنه ال يأكل وال يرشب فهو كقوله ( جو ُه جو ُي ْط ِع ُم جوال ُي ْط جع ُم) [األنعام.]١٤:
 : ٣أنه الذي ال جوف له ،واألول هو املراد هنا عىل األظهر.
ويف الصمد  ٤أقوال :١ ،أنه السيد الذي يصمد إليه يف احلوائ  ،رواه ابن عباس عن رسول اهلل صىل
اهلل عليه و سلم ،وروى عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس قال :الصمد السيد الذي قد كمل يف سؤدده.
قال أبو عبيدة :هو السيد الذي ليس فوقه أحد والعرب تسمي أرشافها الصمد.
وقال الزجاج :هو الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل يشء قصد قصده ،وتأويل صمود كل
يشء له أن يف كل يشء أثر صنعه.
وقال ابن األنباري :ال خالف بني أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد يصمد إليه
الناس يف أمورهم وحوائجهم،
 :٢أنه ال جوف له ،قاله ابن عباس واحلسن وَماهد وابن جبري وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي.
وقال ابن قتيبة :فكأن الدال من هذا التفسري مبدلة من تاء واملصمت من هذا.
 :٣أنه الدائم.
 : ٤الباقي بعد فناء اخللق ،حكامها اخلطايب.
وقال أصح الوجوه األول ،ألن اإلشتقاق يشهد له ،فإن أصل الصمد القصد يقال اصمد صمد
فالن أي اقص د قصده ،فالصمد السيد الذي يصمد إليه يف األمور ويقصد يف احلوائ .
ﱑ كفوا وكفيئا وكفاء واحد؛ ً
مثال؛ والكفء املثل املكاىفء.
ﱒ وفيه تقديم وتأخري تقديره ومل يكن له أحد كفؤا.

عن أيب حممد الثقفي قال سمعت أنس بن مالك يقول :كنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بتبوك فطلعت
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رش ےس۔

1

• ;Say, ‘I seek refuge in the Lord of Daybreak; • From the evil of what He created

الشمس بضياء وشعاع ونور مل نرها طلعت فيام مىض.
فأتى جربيل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فقال له :يا جربيل ،ما يل أرى الشمس اليوم طلعت بضياء
ونور وشعاع مل أرها طلعت به فيام مىض؟
قال :ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات باملدينة اليوم ،فبعث اهلل عز وجل إليه سبعني ألف ملك
أح د) بالليل والنهار ويف ممشاه
يصلون عليه ،قال وفيم ذاك؟ قال كان يكثر قراءة ( ُق ْل ُه جو اهللُ ج
وقيامه وقعوده.
فهل لك يا رسول اهلل أن أقبض لك األرض حتى تصيل عليه؟ قال :نعم ،قال :فصىل عليه ،ثم رجع.
ﱗ الصبح ،يقال أبني من فرق وفلق الصبح.

ويف الفلق  ٣أقوال : ١ ،أنه الصبح ومنه فالق اإلصباح ،قال الزخمرشي :هو فعل بمعنى مفعول.

 :٢أنه كل ما يفلقه اهلل كفلق األرض عن النبات واجلبال عن العيون والسحاب عن املطر واألرحام
عن األوالد واحلب والنوى وغري ذلك.
ب يف جهنم ،وقد روي هذا عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
 :٣أنه ُج ٌّ
وفيه  ٦أقوال : ١ ،أنه الصبح ،رواه العفي عن إبن عباس وبه قال احلسن وسعيد بن جبري وَماهد
وقتادة والقرظي وابن زيد ،واللغويون قالوا :وي قال هذا أبني من فلق الصبح وفرق الصبح،
 : ٢أنه اخللق ،رواه الوالبي عن أبن عباس وكذلك قال الضحاك الفلق اخللق كله،
ب يف جهنم ،وقال ابن
 :٣سجن يف جهنم ،روي عن ابن عباس ايضأ ،وقال وهب والسديُ :ج ٌّ
السائب :واد يف جهنم.
 : ٤شجرة يف النار ،قاله عبد اهلل بن عمرو.
 :٥أ نه كل من انفلق عن يشء كالصبح واحلب والنوى وغري ذلك ،قاله احلسن.
قال الزجاج :وإذا تأملت اخللق بان لك أن أكثره عن انفالق كاألرض بالنبات والسحاب باملطر.
 : ٦أنه اسم من أسامء جهنم ،قاله أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن يزيد احلبيل.
وقيل واد يف جهنم ،وقيل غطاءها.
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ﱦ ﱧ ﱨﱩ

رکےن ااویلں  ےرش ےس۔

1

2

3

And from the evil of darkness when it spreads; • And from the evil of the women
• ;who blow on knots

ﱠ الليل؛ القمر.

ويف الغاسق  ٤أقوال : ١ ،أنه القمر روت عائشة قالت نظر رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم إىل
رشه ،فإنه الغاسق إذا وقب ،رواه الرتمذي والنسائي يف كتاهبام.
القمر ،فقال :استعيذي باهلل من ر

قال ابن قتيبة :ويقال الغاسق القمر إذا كسف فاسو رد ،ومعنى وقب دخل يف الكسوف.
 : ٢أنه النجم ،رواه أبو هريرة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم،

 :٣أ نه الليل ،قاله ابن عباس واحلسن وَماهد والقرظي والفراء وأبو عبيد وابن قتيبة والزجاج.
قال اللغويون :ومعنى وقب دخل يف كل يشء فأظلم والغسق الظلمة.
وقال الزجاج الغاسق البارد ،فقيل لليل غاسق ألنه أبرد من النهار.
 :٤أنه الثريا إذا سقطت وكانت األسقام والطواعني تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها ،قاله ابن زيد.
ﱢ غروب الشمس .يقال هو أبني من فرق الصبح وفلق الصبح ،إذا دخل يف كل يشء وأظلم.
فيه  ٧أقوال :١ ،أنه الليل إذا أظلم ،ومنه قوله تعاىل «إِىل جغ جس ِق ال َّل ْي ِل» وهذا قول األكثرين ،وذلك
ألن ظلمة الليل ينترش عندها أهل الرش من اإلنس واجلن ،ولذلك قال يف املثل الليل أخفى للويل.

خرج النسائي أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رأى القمر فقال :يا عائشة استعيذي
 :٢أنه القمر ،ر
رش هذا ،فإنه الغاسق إذا وقب ،ووقوبه هذا كسوفه ،ألن وقب يف كالم العرب يكون
باهلل من ر
بمعنى الظلمة والس واد وبمعنى الدخول فاملعنى إذا دخل يف الكسوف أو إذا أظلم به.

 :٣أنه الشمس إذا غربت ،والوقوب عىل هذا املعنى الظلمة أو الدخول.
 :٤أن الغاسق النهار إذا دخل يف الليل ،وهذا قريب من الذي قبله.
 :٥أن الغاسق سقوط الثريا وكانت األسقام والطاعون هتي عنده.
وروي أن رس ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال :النجم هو الغاسق فيحتمل أن يريد الثريا.
 :٦قال الزخمرشي :جيوز أن يراد بالغاسق األسود من احليات ووقبه رضبه.
 : ٧أنه إبليس ،حكى ذلك السهييل.
ﱦ السواحر؛ قال ابن قتيبة :هن السواحر ينفثن أي يتفلن إذا سحرن ورقني.
قال الزجاج  :يتفلن بال ريق كأنه نفح.

وقال ابن األنباري :قال اللغويون تفسري نفث نفخ نفخا ليس معه ريق ومعنى تفل نفخ نفخا معه ريق.
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ااحدسح رکےن ااےل  ےرش ےس با دسح رک ۔

1

2

• ’And from the evil of an envier when he envies.

لرشها ،كام يف عطف اخلاص عىل العام تعظيام لرشفه
ﱬ خص رش هذه الثالثة بالذكر تعظي ًام ر
وفضله ،أو خصها بالذكر خلفاء رشها ،وأنه يلحق اإلنسان من حيث ال يشعر به.
وهلذا قيل رش األعداء املُدج ِ
اجى ،وهو الذي ي كيد اإلنسان من حيث ال يعلم.
ﱭ ﱮ قال اهلل تعاىل ( ُق ْل جأ ُعو ُذ بِرب ا ْل جف جل ِق ِم ن جرش ما جخ جل جق) ،ثم قال (و ِم ن جرش ح ِ
اس ٍد إِ جذا
ج ْ ِّ ج
ْ ج ِّ
ْ ِّ ج
جح جسدج ) ،فختم السورة التي جعلها عوذة بذكر احلسد.

هن أصل كل خطيئة فاتقوهن
عن ابن مسعود قال :إن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :ثالث َّ
واحذروهن :إياكم والكرب ،فإن إبليس محله الكرب عىل أن ال يسجد آلدم.
وإياكم واحلرص ،فإن آدم محله احلرص عىل أن أكل من الشجرة.
ابني آدم إنام قتل أحدمها صاحبه حسد ًا.
وإياكم واحلسد ،فإن ْ
وقال بعضهم :احلاسد جاحد ،ألنه ال يرىض بقضاء الواحد .وقيل احلسود ال يسود.
وقيل يف قوله تعاىل ( ُق ْل إِنَّام حرم ريب ا ْل جفو ِ
اح جش جما جظ جه جر ِمنْ جها جو جما جب جط جن) [األعراف ،]٣٣:قيل ما
ج ج َّ ج ج ِّ ج ج

بطن احلسد.

عدو نعمتي.
ويف بعض الكتب :احلاسد ر
وقيل أثر احلسد يتبني فيك قبل أن يتبني يف عدوك.
وقال األصمعي :رأيت أعرابي ًا أتى عليه مائة وعرشين سنة ،فقلت له :ما أطول عمرك .فقال:
تركت احلسد فبقيت.
ُ
وقال ابن املبارك :احلمد هلل الذي مل جيعل يف قلب أمريي ما جعل يف قلب حاسدي.
ويف بعض اآلثار إن يف السامء اخلامسة ملك ًا يمر به عمل عبد ،وله ضوء كضوء الشمس ،فيقول له
امللك :قف ،فأنا ملك احلسد ،ارضب به وجه صاحبه ،فإنه حاسد.
وقال معاوية :كل إنسان أقدر عىل أن أرضيه إال احلاسد ،فإنه ال يرضيه إال زوال النعمة .ويقال
احلاسد ظامل غشوم ،ال يبقي وال يذر.
وقال عمر بن عبد العزيز :ما رأيت ظامل ًا أشبه بمظلوم من احلاسد :غم دائم ونفس متتابع.
وقيل :من عالمات احلاسد أن يتملق إذا شهد ،ويغتاب إذا غاب ،ويشمت باملصيبة إذا نزلت.
وقال معاوية :ليس يف خالل الرش ُخ َّلة أعدل من احلسد ،تقتل احلاسد قبل املحسود.
وقيل أوحي اهلل سبحانه إىل سليامن بن داود عليهام السالم :أوصيك بسبعة أشياء :ال تغتا جب َّن صالح
َّ
حتسدن أحد ًا من عبادي .فقال سليامن :يا رب ،حسبي.
عبادي ،وال
152

ﰸﱖ

ﮌﰞ

153

وقيل رأى موسى عليه السالم رجالً عند العرش فغبطه ،فقال :ما صفته؟ فقيل :كان ال حيسد
الناس عىل ما آتاهم اهلل من فضله .وقيل :احلاسد إذا رأى نعمة هبت ،وإذا رأى عثرة شمت.
أردت أن تسلم من احلاسد ،فلبِّس عليه أمرك.
وقيل إذا
ج
وقيل احلاسد مغتاظ عىل من ال ذنب له ،جب خيل بام ال يملكه.
وقيل :إياك أن تتعنى يف مودة من حيسدك ،فإنه ال يقبل إحسانك.
وقيل إذا أراد اهلل تعاىل أن يسل عىل عبد عدو ًا ال يرمحه سل عليه حاسده.
وأنشدوا:
...

وحسبك من حادث بامرئ

ترى حاسديه له رامحينا

وأنشدوا:
ر
كل العداوة قد ترجى إماتتها

إال عداوة من عاداك من حسد

...

وقال ابن املعتز:
قل للحسود إذا تنفس طعنة
وأنشدوا:

...

ٍ
فضيلة ...
وإذا أراد اهلل نرش

يا ظامل ًا وكأنه مظلوم

طويت أتاح هلا لسان حسود

وقد كان وهب بن منبه يقول :اتقوا احلسد فإنه أول ذنب عىص اهلل تعاىل به ىف السامء وأول ذنب
عىص اهلل تعاىل به ىف األرض.
وقد قال عبد امللك بن مروان يوما للحجاج بن يوسف :يا حجاج ،ما من أحد إال ويعرف عيب
عىل عيبك .فقال له احلجاج :أعفنى من ذلك يا
نفسه ال يكاد خيفى عليه يشء منه ،فقل ىل يا حجاج ٰ

أمري املؤمنني .فقال عبد امللك :ال بد وأقسم عليه .فقال احلجاج :من عيبى أنى جلوج حسود .فقال
أرش مما قلت.
له عبد امللك :قاتلك اهلل ،ليس ىف الشيطان ر

وقد كان مالك بن دينار يقول :إنى أجيز شهادة القراء عىل الناس ،وال أجيزها عىل بعضهم مع

بعض ألهنم قوم حسدة.
وكذلك كان اإلمام مالك رىض اهلل عنه يقول :سئل أوس بن خارجة ،من سيدكم؟ فقال :حاتم
الطائى ،فقيل له :أين أنت منه؟ فقال :ال أصلح أن أكون خادما له.
وسئل حاتم الطائى من يسودكم؟ فقال :أوس بن خارجة ،فقيل له :أين أنت منه؟ فقال :ال أصلح
أن اكون مملوكا له ،فكان اإلمام مالك يقول :أين فقهائنا من هذا األمر؟
ابن السامك يقول :وإن أعظم الناس حسدا األقربون واجلريان ملشاهدهتم النعمة التى حيسدون
عليها بخالف العبد ،ولذلك كتب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ألبى موسى األشعرى رىض اهلل
عنهام :أن ُمر ذوى القربات أن يتزاوروا وال يتجاوروا.
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آپ شرنا دےیجی ںیم  ان نااتگن وہں امتم ااسنونں  ے ح یک۔ امتم

ﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼ

ااسنونں  ے نادما یک ۔ امتم ااسنونں  ے وبعمد یک۔ ااوہس ڈاےنل

ﲀ

ااےل ےھچیپ ے ااےل )اطیش  (،ے رش ےس۔ وج ااوہس ڈااتل ے

1

ﱽ

2

ﱾﱿ
3

ﲁ ﲂﲃ ﲄﲅ
4

ولوگں  ے دولںںیم۔

Say, ‘I seek refuge in the Lord of Mankind; • Ruler of Mankind; • Deity of
Mankind; • From the evil of the withdrawing whisperer; • One who whispers into
5

• ;the chests of mankind

ﱲ ﱳ إنام خصهم بالذكر ترشيف ًا هلم وتفضيال عىل غريهم ،ألهنم أهل العقل والتمييز،

رهبم ليعلم أنه هو الذي يعيذ من رشهم،
رشهم ذكر مع ذلك أنه ر
الثانى :إنه ملا أمر باإلستعاذة من ر
الثالث :إن اإلستعاذة وقعت من رش املوسوس إىل الناس برهبم الذي هو ٰ
إهل هم ومعبودهم ،كام
يستغيث بعض العبيد إذ اعرتاه خطب بسيده وخمدومه ووىل أمره.

ﱽ الشيطان؛ الشيطا ن وهو اخلناس يوسوس يف الصدور ،فإذا ذكر اهلل خنس أي كف
وأقرص ،قال الزجاج :الوسواس هنا ذو الوسواس؛ الذي هو من اجلن.

ﱾ إذا ولد خنسه الشيطان ،فإذا ذكر اهلل عز وجل ذهب ،وإذا مل يذكر اهلل ثبت عىل قلبه؛
مثله عند ذكر اهلل ،املختفي.

ﲁ ويف معنى اآلية قوالن : ١ ،يوسوس يف صدور الناس جنتهم وناسهم ،فسمى اجلن هاهنا
ناسا كام سامهم رجاال يف قوله تعاىل ( جي ُع ْو ُذ ْو جن بِ ِر جج ٍ
ال ِّم جن ْ ِ
اجل ِّن) [اجل رن ،]٦:وسامهم نفرا بقوله
(است ججم جع جن جفر ِّم جن ْ ِ
اجل ِّن) [اجل رن ،] ١:هذا قول الفراء ،وعىل هذا القول يكون الوسواس
تعاىل ْ
م وسوسا للجن كام يوسوس لإلنس،

 :٢أن الوسواس الذي يوسوس يف صدور الناس هو من اجلنرة وهم من اجل رن ،واملعنى من رش
(والنَّا ِ
س) عىل الوسواس ،واملعنى من رش
الوسواس الذي هو من اجلن ،ثم عطف قوله تعاىل ج
الوسواس ومن رش الناس كأنه أمر أن يستعيذ من اجلن واإلنس ،هذا قول الزجاج.
ﲃ ﲄ قال ابن قتيبة :الصدور هاهنا القلوب.

قال ابن عباس :الشيطان جاثم عىل قلب ابن آ دم ،فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر اهلل خنس.
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ومن كيده الذى بلغ به من اجلهال ما بلغ :الوسواس الذى كادهم به ىف أمر الطهارة والصالة عند
عقد النية ،حتى ألقاهم ىف اآلصار واألغالل ،وأخرجهم عن اتباع سنة رسول اهلل صىل اهلل تعاىل
عليه وسلمُ ،
يضم إليه غريه ،فجمع هلم بني
وخيِّل إىل أحدهم أن ما جاءت به السنة ال يكفى حتى
ر
هذا الظن الفاسد ،والتعب احلارض ،وبطالن األجر أو تنقيصه.

وال ريب أن الشيطان هو الداعى إىل الوسواس :فأهله قد أطاعوا الشيطان ،ولبروا دعوته ،واتبعوا
أمره ورغبوا عن اتباع سنة رسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وسل م وطريقته ،حتى إن أحدهم لريى أنه
إذا توضأ وضوء رسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وسلم أو اغتسل كاغتساله مل يطهر ومل يرتفع حدثه،
ولوال العذر باجلهل لكان هذا مشا رقة للرسول ،فقد كان رسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وسلم
يتوضأ باملد ،وهو قريب من ثلث رطل بالدمشقي ،ويغ تسل بالصاع وهو نحو رطل وثلث.

هم بارك لنا يف
النبي صىل اهلل عليه وسلم :ال رل ر
[هذا أنموذج صيغ عىل املدر املدين الذي قال يف حقه ر
صاعنا ويف مدر نا] (رواه الشيخان)
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ﲆ ﲇ ﲈﲉ
1

ا انجتںیم ےس وہ ااحااسنونں ںیم ےس وہ۔
2

• ’From among the jinns and mankind.

واملوسوس يرى أن ذل ك القدر ال يكفيه لغسل يديه ،وصح عنه عليه السالم أنه توضأ مرة مرة ،ومل يزد
عىل ثالث ،بل أخرب أن :جم ْن جزا جد جع جل ْي جها جف جقدْ جأ جسا جء جو جت جعدَّ ى جو جظ جل جم .فاملوسوس مسىء متعدٍّ ظامل بشهادة
رسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وآله وسلم ،فكيف يتقرب إىل اهلل بام هو مسىء به متعدٍّ فيه حلدوده؟

وصح عنه صىل اهلل عليه وسلم أنه كان يغتسل هو وعائشة رىض اهلل عنها من قصعة بينهام فيها أثر
ر
العجني ،ولو رأى املوسوس من يفعل هذا ألنكر عليه غاية اإلنكار ،وقال :ما يكفى هذا القدر
لغسل اثنني؟ كيف والعجني حيلله املاء فيغريه؟ هذا والرشاش ينزل ىف املاء فينجسه عند بعضهم،
ويفسده عند آخرين ،فال تصح به الطهارة .وكان صىل اهلل تعاىل عليه وسلم يفعل ذلك مع غري
عائشة ،مثل ميمونة وأم سلمة ،وهذا كله ىف الصحيح.

جان الر جج ُال جوالنِّساء جع جىل جع ْه ِد رس ِ
ول
ج ُ
ج ُ
وثبت أيض ًا ىف الصحيح عن ابن عمر رىض اهلل عنهام أنه قال :ك ج ِّ
ٍ
جاء و ِ
اهللِ صىل اهلل جع جل ي ِه وسلم يتجو َّضئُ ج ِ
اح ٍد .واآلنية التى كان رسول اهلل عليه السالم
ون م ْن إِن ج
ْ ج ج ج ج

وأزواجه وأصحابه ونساؤهم يغتسلون منها مل تكن من كبار اآلنية وال كانت هلا مادة متدها كأنبوب

احلامم ونحوه ،ومل يكونوا يراعون فيضاهنا حت ى جيرى املاء من حافاهتا ،كام يراعيه جهال الناس ممن
بىل بالوسواس ىف جرن احلامم.
فهدى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الذى من رغب عنه فقد رغب عن سنة رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ،جواز االغتسال من احلياض واآلنية وإن كانت ناقصة غري فائضة ،ومن انتظر احلوض
حتى يفي ض ،ثم استعمله وحده ومل يمكن أحدا أن يشاركه ىف استعامله فهو مبتدع خمالف للرشيعة.
قال شيخنا :ويستحق التعزير البليغ الذى يزجره وأمثاله عن أن يرشعوا ىف الدين ما مل يأذن به اهلل،
ويعبدوا اهلل بالبدع ال باالتباع.
ودلت هذه السنن الصحيحة عىل أن النبى صىل اهلل تعا ىل عليه وسلم وأصحابه مل يكونوا يكثرون
صب املاء ،ومىض عىل هذا التابعون هلم بإحسان.
قال سعيد بن املسيب :إنى ألستنجى من كوز احلب وأتوضأ وأفضل منه ألهىل.
وقال اإلمام أمحد :من فقه ا لرجل قلة ولوعه باملاء.
وقال املروزى :وضأت أبا عبد اهلل بالعسكر ،فسرتته من الناس ،لئال يقولوا إنه ال حيسن الوضوء
لقلة صبه املاء .وكان أمحد يتوضأ فال يكاد يبل الثرى.
ﲇ اجلن.
ﲈ هذا بيان جلنس الوسواس وأنه يكون من اجلن ،ومن الناس ،ثم إن املوسوس من
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اإلنس حيتمل أن يريد من يوسوس بخدعه وأقواله اخلبيثة ،فإنه الشيطان كام قال تعاىل ج
ني
(ش ياطِ ج
س جو ْ ِ
ِْ
اإل ْن ِ
اجل ِّن) [األنعام ]١١٢:أو يريد به نفس اإلنسان إذ تأمره بالسوء ،فإهنا أ رمارة بالسوء

واألول أظهر ،وقيل من الناس معطوف عىل الوسواس ،كأنه قال :أعوذ من رش الوسواس من اجلنة
ومن رش الناس ،وليس الناس عىل هذا ممن يوسوس ،واألول أظهر وأشهر.

قال بعض أئمة التفسري :املراد املعنى األول ،كأنه قال :من رش الوسواس اجلنرى ،ومن رش الوسواس
اإلنسى ،فهو إستعاذة باهلل تعاىل من رش املوسوسني من اجلنسني ،وهو اختيار الزجاج ،وىف هذا
الوجه إطالق لفظ اخلناس عىل اإلنسى ،والنقل أنه اسم للجنى.
وقال بعضهم :املراد املعنى الثانى ،كأنه قال :من رش الوسواس اجلنرى الذي يوسوس يف صدور
اس ت ججم جع جن جفر ِم جن
الناس جنهم وإنسهم ،فسمى اجلن ناس ًا كام ساهم نفر ًا ورجاال يف قوله تعاىل ( جأ َّن ُه ْ
ون بِ ِر جج ٍ
ال ِم جن ِْ
ِْ
اجل ِّن) [اجل رن ]١:وقوله تعاىل ( جي ُعو ُذ ج
اجل ِّن) [اجل رن ]6:فهو استعاذة باهلل من رش
الوسواس الذي يوسوس يف صدور اجلن كام يوسوس يف صدور اإلنس ،وهو اختيار الفراء.
واملراد باجلنة هنا الشياطني من اجلن عىل الوجه األول ،ومطلق (اجلن) عىل الوجه الثانى ،ألن
الشيطان منهم هو الذي يوسوس ال غريه ،ومطلقهم يوسوس إليه.
واختار الزخمرشي الوجه األول ،وقال :ما أحق أن اسم الناس ينطلق عىل اجل رن ،ألن اجلن سموا
جن ًا الجتناهنم :أي الستتارهم ،والناس سموا أناس ًا لظهورهم من اإليناس وهو اإلبصار ،كام
سموا برش ًا لظهورهم من البرشة.
ولو صح هذا اإلطالق مل يكن هذا املجمل مناسب ًا لفصاحة القرآن ،قال :وأجود منه أن يراد بالناس
األول الناسى كقوله تعاىل (يوم ي دْ ع الدَّ اعِ) [القمر .]٦:وكام قرئِ :
َّاس)
(م ْن جحيْ ُث جأ جف ج
اض الن ُ
جْ ج ج ُ
[البقرة ] ١٩٩:بني باجلنة والناس ،ألن الثقلني مها اجلنسان امل وصوفان بنسيان حقوق اهلل عز وجل.

وختم ابن عباس عىل أيب بن كعب وقرأ عبد الرمحن ابن عوف عىل ابن عباس وقرأ عثامن بن عفان
عىل زيد بن ثابت وقرأ أهل الصفة عىل أيب هريرة ،وكلهم كان متبع ًا ألوامره َمتنب ًا لزواجره عامل ًا به
فقيه ًا فيه.
عز ر
وجل
وقال يوسف بن أسباط :وقد قيل له إذا ختمت القرآن بأي يشء تدعو؟ فقال :أستغفر اهلل ر
مائة مرة من تالويت ،وكان يقول :إين ألهم بقراءة القرآن ،فإذا ذكرت ما فيه خشيت املقت فأعدل
إىل التسبيح واإلستغفار.
وروينا عن حييى بن احلارث الديناري عن القاسم بن عبد الرمحن قال :كان عثامن بن عفان ريض
اهلل عنه يفتتح ليلة اجلمعة بالبقرة إىل املائدة وليلة السبت باألنعام إىل هود وليلة األحد بيوسف إىل
مريم وليلة االثنني بطه إىل طسم موسى وفرعون وليلة الثالثاء بالعنكبوت إىل صاد وليلة األربعاء
بتنزيل إىل الرمحن وخيتم ليلة اخلميس ،وكذلك كان زيد بن ثابت وأيب خيتامن القرآن يف كل سبع.
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روينا عن ابن مسعود أنه سبع القرآن يف سبع ليال فكان يقرأ يف كل ليلة بسبعه إال أن تأليفه عىل غري ترتيب
يتبني به ،ومجاعة يذكر عنهم ختم القرآن يف كل يوم وليلة ،وقد
مصحفنا هذا ،فلم يذكره ألن االعتبار ال ر

كره ختمه يف أقل من ثالث طائفة ،والتوس من ذلك ما ذكرناه وهو أن خيتم يف كل ثالثة أيام.
ذكر أحزاب القرآن وكيف حزبه الصحابة ريض اهلل عنهم

وإن قرأ القرآن أحزاباً يف كل يوم وليلة حزب ًا فحسن ،وهو سنة فذلك أشد ملواطأة القلب وأقوم
للرتتيب وأدنى إىل الفهم ،وإن أحب قرأ يف كل ركعة ثلث عرش القرآن أو نصف ذلك يكون
اجلزء من األجزاء الثالثني يف كل ركعة أو ركعتني ،فإن قرأ يف كل ورد حزب ًا أو حزبني أو دون
ذلك فحسن.
وأحزاب القرآن سبعة :فاحلزب األول ثالث سور ،واحلزب الثاين مخس سور ،واحلزب الثالث
سبع سور ،والرابع تسع سور ،واخلامس إحدى عرشة سورة ،والسادس ثالث عرشة سورة،
واملفصل من ق ،فهذه كانت أحزاب القرآن ولذلك حزبه الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني ،وكانوا
يقرؤونه كذلك.

ويف ذلك خرب عن رسول اهلل جص َّىل اهللُ جع جليْ ِه جو جس َّل جم وكأنه حزبه عىل عدد هذه اآلي إذ عددها ستة

آالف ومائتان وست وثالثون آية ،وقد اعتربت ذلك يف كل حزب فرأيته يتقارب ،وهذا قبل أن
تعمل األمخاس والعوارش واألجزاء ،فام سوى هذا حمدث.
قراء البرصة والكوفة منهم :عاصم اجلحدري ،ومطر الوراق ،وشهاب بن
يقال :إن احلجاج مجع ر

رشيفة ،فأمرهم بذلك.

وقد كان احلسن وابن سريين ينكران هذه األمخاس والعوارش واألجزاء.
جردوا القرآن.
وروي عن الشعبي وإبراهيم كراهية النق باحلمرة وأخذ األجر عىل ذلك ،وكانوا يقولون ر
وقال األوزاعي عن حييى بن أيب كثري :كان القرآن َمرد ًا يف املصاحف ،فأول ما أحدثوا فيه النق
عىل الباء والتاء وقالوا :ال بأس به فإنه نور له.
ثم أحدثوا بعده نقط ًا كبار ًا عند منتهى اآلي فقالوا :ال بأس به يعرف به رأس اآلي.
ثم أحدثوا بعد ذلك اخلواتيم والفواتح وقالوا :ال بأس به ألهنا عالمة تعرف هبا.
ختم القرآن
وقال أبو بكر العطوي :كنت عند اجلنيد حني مات ،فرأيته ختم القرآن ،ثم ابتدأ من البقرة .وقرأ
سبعني آية ثم مات رمحه اهلل.
وعن ابن سريين ،قال :قالت امرأة عثامن حني قتل عثامن :قتلتموه وانه ليحيي الليل كله بالقرآن؟
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وعنه قال ،قالت امرأة عثامن بن عفان حني أطافوا يريدون قتله :وإن تقتلوه أو ترتكوه فإنه كان
حييي الليل كله يف ركعة جيمع فيها القرآن.

عن أيب املهلب ،عن أيب بن كعب أنه كان خيتم القرآن يف كل ثامين ٍ
ليال.
وكان متيم الداري خيتمه يف سبع.
عن الربيع قال :كان للشافعي يف رمضان ستون ختمة ال حيسب منها ما يقرأ يف الصالة.
قال الربيع :كان الشافعي خيتم كل شهر ثالثني ختمة ويف رمضان ستني ختمة سوى ما يقرأ يف الصالة.
عن ابراهيم بن عمر قال كان جزء املغرية بن حكيم يف يومه وليلته القرآن كله ،يقرأ يف صالة الصبح
من البقرة إىل هود ويقرأ قبل الزوال إىل أن يصيل العرص من هود إىل احل  ،ثم خيتم.
قد روي لنا عن حممد بن صالح العجيل عن أبيه قال :كان خيتم القرآن يف بيتهم كل ليلة أمهم ثلث
وعيل ثلث وحسن ثلث ،فامتت أمهام فكانا خيتامنه .ثم مات عيل فكان حسن خيتم كل ليلة.
عن حييى بن أكثم قال :صحبت وكيع ًا ابن اجلراح يف السفر واحلُّض ،وكان يصوم الدهر وخيتم
القرآن كل ليلة.
وقال العلامء :يستحب لقارئ القرآن إذا ختمه أن جيمع أهله ،فإنه روي عن أنس بن مالك أنه كان
جيمع أهله عند ختم القرآن.
وعنه أنه كان إذا أشفى عىل ختم القرآن بالليل بقى أربع سور أو مخس سور ،فإذا أصبح مجع أهله
فختمه ودعا ،ويستحب ملن علم باخلتم أن حيُّضه.
وروي عن قتادة أن رجال كان يقرأ القرآن يف مسجد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فكان ابن
عباس جيعل عليه رقيبا ،فإذا أراد أن خيتم قال جللسائه قوموا بنا حتى نحُّض اخلامتة.
وعن َماهد :كانوا جيتمعون عند ختم القرآن ويقولون الرمحة تنزل.
وعن احلكم بن عيينة قال :كان َماهد وعنده ابن أيب لبابة وأناس يعرضون القرآن ،فإذا أرادوا أن
خيتموه أرسلوا إلينا وقالوا :إنا نريد أن نختم فأحببنا أن تشهدونا ،فإنه يقال إذا ختم القرآن نزلت
الرمحة عند ختمه أو حُّضت الرمحة عند ختمه.
وقال وهيب بن الورد :قال يل عطاء :بلغني أن محيد األعرج يريد أن خيتم القرآن ،فانظر إذا أراد أن
خيتم فأخربين حتى أحُّض اخلتمة.
أول
ويستحب أن خيتم أول النهار ،فإن إبراهيم التيمي قال :كانوا يقولون إذا ختم الرجل القرآن ر
النهار ص رل ْت عليه املالئك ُة بقية يومه ،وكذلك إذا ختم الرجل القرآن أول الليل.
وقد روي هذا مرفوعا عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أيب وقاص قال :قال رسول اهلل صىل
أول النهار ص رل ْت عليه املالئك ُة حتى يميس ،ومن ختمه آخر النهار
اهلل عليه وسلم :من ختم القرآن ر

ص رل ْت عليه املالئك ُة حتى يصبح.

159

ﰸﱖ

160

ﮌﰟ

وقال َماهد :من ختم القرآن هنارا وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى يميس ،ومن ختمه
ليال وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى يصبح.
وكانوا يستحبون أن يكون ختم القرآن يف أول النهار أو يف الليل هلذا احلديث ،وكانوا يستحبون أن
خيتموا قبل الليل أو قبل النهار.
وقال عبد اهلل بن املبارك :إذا كان الشتاء فاختم القرآن يف أول الليل ،وإذا كان الصيف فاختمه يف أول
النهار.
مرصف وحبيب بن أيب ثابت واملسيب بن رافع يصبحون يف اليوم الذي خيتمون فيه صياما.
وكان طلحة بن ر

قال الفضل بن حممد الشعراين :سمعت حييى بن أكثم يقول :صحبت وكيعا يف احلُّض والسفر،

وكان يصوم الدهر ،وخيتم القرآن كل ليلة.
هم ال متقتني
وقد كان يوسف بن أسباط كلام ختم القرآن يستغفر اهلل تعاىل سبعمئة مرة ثم يقول :الل ر

بام قرأته من غري عمل ،سبعني مرة.

وكان الفضيل بن عياض يقول :حامل القرآن مقامه ر
يصح له أن يعيص
جيل أن يعيص ربه ،وكيف
ر
ربه ،وكل حرف من القرآن يناديه باهلل عليك ال ختالف ما أنت حامله منى؟ فال ينبغي حلامل القرآن
أن يلهو مع الالهني ،وال يسهو مع الساهني ،وال يغفل مع الغافلني.
وقد كان مالك بن دينار يقول :يا أهل القرآن ،ماذا زرع القرآن يف قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع القلب
كام أن الغيث ربيع األرض.
وكان عبد اهلل بن مسعود رىض اهلل عنه يقول :حلامل القرآن أن ُي ْع جرف بليله إذا الناس ناموا ،وبنهاره

إذا الناس أفطروا ،وبحزنه إذا الناس ضحكوا ،وبصمته إذا الناس لغوا ،وبخشوعه إذا الناس
خيتالون يعنى يف ثياهبم ومشيهم.
وقد كان سفيان الثورى يقول :ال ينبغي حلامل العلم والقرآن أن يكون جافيا وال مماريا ،وال رافعا
صوته باحلديث والعلم ،وال راغبا يف الدنيا ،ألن كل كلمة مما هو حامله تقول له :ازهد يف الدنيا.
وكان الفضيل بن عياض يقول :إن محلة القرآن يسئلون يوم القيامة عام يسئل عنه األنبياء عليهم
الصلوة والسالم ،يعني يسئلون عن العمل بالقرآن أو غريه كامال ألهنم مأمورون أن ال خيلوا منه
بحكم واحد.

ِ
قراءها.
قى هذه األمة ر
ويف احلديث :أكثر مناف ْ

وقد كان اإلمام عمر بن اخلطاب يفتى الناس ويقول :هذا قول عمر فإن كان صوابا فمن اهلل  ،وإن

كان خطأ فمن عمر.
وصىل اهلل عيل سيدنا خاتم النب ريني وشفيع املذنبني وإمام املرسلني حممد وعىل آله وصحبه وس رلم.
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