
ِحٌمِ  ْحَمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه

َتَساَءلُوَن ) ٌَ َبإِ اْلَعِظٌِم )َٔعمه  ْعلَُموَن )ٖ( الهِذي ُهْم فٌِِه ُمْخَتلِفُوَن )ٕ( َعِن النه ٌَ ( ُثمه َكَّله ٗ( َكَّله َس

ْعلَُموَن ) ٌَ ( 8َوَخلَْقَناُكْم أَْزَواًجا )( 7( َواْلِجَباَل أَْوَتاًدا )ٙ( أَلَْم َنْجَعِل اْْلَْرَض ِمَهاًدا )َ٘س

َل لَِباًسا )9َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباًتا ) ٌْ َنا َفْوَقُكْم ٔٔ( َوَجَعْلَنا النهَهاَر َمَعاًشا )ٓٔ( َوَجَعْلَنا الله ٌْ ( َوَبَن

اًجا )َٕٔسْبًعا ِشَداًدا ) اًجا )( َوأَْنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت مَ ٖٔ( َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهه ( ٗٔاًء َثجه

ا َوَنَباًتا ) ْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِمٌَقاًتا )ٙٔ( َوَجنهاٍت أَْلَفاًفا )٘ٔلُِنْخِرَج بِِه َحًبّ ٌَ ٌُْنَفُخ فًِ 7ٔ( إِنه  ْوَم  ٌَ  )

وِر َفَتؤُْتوَن أَْفَواًجا ) َماُء َفَكاَنْت أَْبَواًبا )8ٔالصُّ ٌَِّرِت اْلِجَبالُ 9ٔ( َوفُتَِحِت السه َفَكاَنْت  ( َوُس

َم َكاَنْت ِمْرَصاًدا )َٕٓسَراًبا ) اِؼٌَن َمآًبا )ٕٔ( إِنه َجَهنه ( ََل ٖٕ( ََلبِِثٌَن فٌَِها أَْحَقاًبا )ٕٕ( لِلطه

ُذوقُوَن فٌَِها َبْرًدا َوََل َشَراًبا ) اًقا )ٌَٕٗ ( إِنهُهْم َكاُنوا ََل ٕٙ( َجَزاًء ِوَفاًقا )ٕ٘( إَِله َحِمًٌما َوَؼسه

اًبا )7ُٕجوَن ِحَساًبا )ٌَرْ  اتَِنا ِكذه ٌَ ُبوا بِآ َناهُ ِكَتاًبا )8ٕ( َوَكذه ٌْ ٍء أَْحَص ًْ ( َفُذوقُوا َفلَْن 9ٕ( َوُكله َش

قٌَِن َمَفاًزا )َٖٓنِزٌَدُكْم إَِله َعَذاًبا ) ( ٖٖ( َوَكَواِعَب أَْتَراًبا )ٕٖ( َحَدائَِق َوأَْعَناًبا )ٖٔ( إِنه لِْلُمته

اًبا )ٖٗاًقا )َوَكؤًْسا ِدهَ  ْسَمُعوَن فٌَِها لَْؽًوا َوََل ِكذه ٌَ ( ٖٙ( َجَزاًء ِمْن َربَِّك َعَطاًء ِحَساًبا )ٖ٘( ََل 

ْملُِكوَن ِمْنُه ِخَطاًبا ) ٌَ ْحَمِن ََل  َنُهَما الره ٌْ َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما َب وُح 7َٖربِّ السه قُوُم الرُّ ٌَ ْوَم  ٌَ  )

ْحَمُن َوَقاَل َصَواًبا ) َواْلَمََّلئَِكُة َصًفّا ََل  َتَكلهُموَن إَِله َمْن أَِذَن لَُه الره ْومُ اْلَحقُّ َفَمْن 8ٌَٖ ٌَ ( َذلَِك اْل

ٌَقُوُل 9َٖشاَء اتهَخَذ إِلَى َربِِّه َمآًبا ) َداهُ َو ٌَ َمْت  ْنُظُر اْلَمْرُء َما َقده ٌَ ْوَم  ٌَ ( إِنها أَْنَذْرَناُكْم َعَذاًبا َقِرًٌبا 

َتنًِ ُكْنُت ُتَراًبا ) اْلَكافِرُ  ٌْ ا لَ ٌَٗٓ)  

 صدق َّللا العظٌم

 

 

 

 

 

 



 سورة النبؤ –المبحث اَلول 

اخرج عبد الحمٌد وابن جرٌر وابن  ] ٔالنبؤ :  [ اآلٌات قوله تعالى : ) عم ٌتساءلون ( 

عن الحسن رضً َّللا عنه قال لما بعث النبً صلى َّللا  منذر وابن ابً حاتم وابن مردوٌه

  ]ٔ،ٕالنبؤ [علٌه واله وسلم جعلوا ٌتساءلون بٌنهم فنزلت ) عم ٌتساءلون عن النبؤ العظٌم ( 

واخرج ابن مردوٌه عن ابن عباس رضً َّللا عنهما فً قوله : ) عم ٌتساءلون عن النبؤ 

 قال القران. ]ٔ،ٕالنبؤ  [العظٌم ( 

د بن حمٌد وابن جرٌر وابن المنذر عن قتادة رضً َّللا عنه : ) عم ٌتساءلون واخرج عب

قال : هو البعث بعد  ]ب 7ٖٕق/[ ]ٖ-ٔالنبؤ [عن النبؤ العظٌم الذي هم فٌه مختلفون ( 

الموت فاقروا به كلهم لمعاٌنتهم اٌاه  فؤماالموت صار الناس فٌه رجلٌن مصدق و مكذب 

 .واختلفوا فً البعث بعد الموت 

اخرج عبد الرزاق وعبد بن حمٌد وابن  اآلٌات ]ٖٔ: النبؤ[قوله تعالى : ) ان للمتقٌن مفازاً( 

من النار  ]ٖٔ: النبؤ[جرٌر وابن المنذر عن قتادة رضً َّللا عنه فً قوله : )للمتقٌن مفازاً ( 

 الى الجنة .

اي متنزها  ]ٖٔ:  النبؤ[وعن ابن عباس رضً َّللا عنه فً قوله : ) ان للمتقٌن مفازاً ( 

قال : مستوٌات ) وكاساً دهاقا (  ]ٖٖ: النبؤ[نواهد ) اترابا (  ]ٖٖ:  النبؤ[)وكواعب( 

 قال : اي ممتلئاً . ]ٖٗالنبا:[

 ولٌس منها ناسخ وَل منسوخ

 

 

 

 



 المعنى العام للسورة –المبحث الثانً 

 تفسٌر سورة النبؤ

 وهً مكٌة .

ِحٌمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

َتَساَءلُوَن ) ٌَ َبإِ اْلَعِظٌِم )َٔعمه  ْعلَُموَن )ٖ( الهِذي ُهْم فٌِِه ُمْخَتلِفُوَن )ٕ( َعِن النه ٌَ ( ُثمه َكَّله ٗ( َكَّله َس

ْعلَُموَن ) ٌَ ( 8( َوَخلَْقَناُكْم أَْزَواًجا )7( َواْلِجَباَل أَْوَتاًدا )ٙ( أَلَْم َنْجَعِل اْْلَْرَض ِمَهاًدا )َ٘س

َل لَِباًسا )9ا َنْوَمُكْم ُسَباًتا )َوَجَعْلنَ  ٌْ َنا َفْوَقُكْم ٔٔ( َوَجَعْلَنا النهَهاَر َمَعاًشا )ٓٔ( َوَجَعْلَنا الله ٌْ ( َوَبَن

اًجا )َٕٔسْبًعا ِشَداًدا ) اًجا )ٖٔ( َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهه ( ٗٔ( َوأَْنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجه

 (ٙٔ( َوَجنهاٍت أَْلَفاًفا )٘ٔا َوَنَباًتا )لُِنْخِرَج بِِه َحبًّ 

َعمه على المشركٌن فً تساإلهم عن ٌوم القٌامة انكارا لوقوعها : ) منكراٌقول تعالى 

َتَساَءلُوَن ) َبإِ اْلَعِظٌِم )ٌَٔ ( أي : عن أي شًء ٌتساءلون ؟ عن امر القٌامة ، وهو (ٕ( َعِن النه

 المفظع الباهر.النبا العظٌم ٌعنً : الخبر الهائل 

قال قتادة و ابن زٌد : النبؤ العظٌم : البعث بعد الموت . وقال مجاهد : هو القران . واَلظهر 

 ( ٌعنً الناس فٌه على قولٌن : مإمن به وكافر .الهِذي ُهْم فٌِِه ُمْخَتلِفُونَ اَلول لقوله : )

ْعلَُموَن  ثم قال تعالى متوعدا لمنكري القٌامة : ) ٌَ ْعلَُمونَ َكَّله َس ٌَ ( وهذا تهدٌد شدٌد ُثمه َكَّله َس

 ووعٌد اكٌد

ثم شرع تعالى ٌبٌن قدرته العظٌمة على خلق اَلشٌاء الؽرٌبة و اَلمور العجٌبة الدالة على 

( ؟ أي : ممهدة أَلَْم َنْجَعِل اْْلَْرَض ِمَهاًداقدرته على ما ٌشاء من امر المعاد و ؼٌره فقال : )

( أي : جعلها لها اوتاد ارساها بها وثبتها َواْلِجَباَل أَْوَتاًداة ساكنة ثابتة )للخَّلئق ذلوَل لهم قار

 وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن علٌها.

( ٌعنً : ذكرا و انثى ٌستمتع كل منهما باْلخر وٌحصل التناسل َوَخلَْقَناُكْم أَْزَواًجاثم قال : )

اتِهِ  َوِمنْ بذلك كقوله: ) ٌَ لَُكْم  َخلَقَ  أَنْ  آ



َها لَِتْسُكُنوا أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  ٌْ َنُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَ ٌْ ةً  َب َوَجَعْلَنا وقوله: ) ]ٕٔالروم: [( َوَرْحَمةً  َمَوده

 (ٔ( أي : قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد)َنْوَمُكْم ُسَباًتا

( ٖفً سورة الفرقان) اآلٌة( فً عرض النهار . وقد تقدم هذه ٕو السعً فً المعاٌش)

َل لَِباًسا) ٌْ لِ ( اي : ٌؽشى الناس ظَّلمه و سواده كما قال : )َوَجَعْلَنا الله ٌْ ْؽَشاَها إَِذا َوالله ٌَ )

  ]ٗالشمس :[

َل لَِباًساقتادة فً قوله: )وقال  ٌْ  ( أي سكناً.َوَجَعْلَنا الله

( مضٌئا لٌتمكن الناس من ٗ( أي جعلناه مشرقاً منٌرا)َوَجَعْلَنا النهَهاَر َمَعاًشا وقوله :)

 التصرؾ فٌه و الذهاب و المجًء للمعاش والتكسب و التجارات وؼٌر ذلك.

َنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشدَ وقوله :)  ٌْ ( ٌعنً السموات السبع فً اتساعها و ارتفاعها و احكامها اًداَوَبَن

اًجا و اتقانها و تزٌٌنها بالكواكب الثوابت و السٌارات ولهذا قال :) ٌعنً  )َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهه

 اَلرض كلهم. ْلهل: الشمس المنٌرة على جمٌع العالم التً ٌتوهج ضوإها 

اًجا وقوله :) ( اْلُمْعِصَراتِ ( قال العوفً عن ابن عباس :)َوأَْنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجه

 :الرٌح.

ابو داود الحفري عن سفٌان عن اَلعمش عن وقال ابن ابً حاتم حدثنا ابو سعٌد حدثنا 

الرٌاح وكذا قال ( قال َوأَْنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراتِ  المنهال عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس :)

الرٌاح .  الرحمن:أنهاعكرمة ومجاهد وقتادة ومقاتل والكلبى وزٌد بن اسلم وابنه عبد 

 ومعنى انها تستدر المطر من السحاب.

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 فً أ :)اَلسترداد(( ٔ)

 ( فً م :)فً المعاش(ٕ)

 .7ٗ( عند تفسٌر اَلٌة ٖ)

 ( فً أ )نٌرا(ٗ)
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( أي : من السحاب . وكذا قال ِمَن اْلُمْعِصَراتِ  ابً طلحة عن ابن عباس :)وقال علً بن 

 عكرمة اٌضا وابو العالٌة والضحاك والحسن والربٌع بن انس والثوري واختاره ابن جرٌر.

وقال الفراء : هً السحاب التً تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد كما ٌقال : امرأة معصر اذا 

 دنا حٌضها ولم تحض.

 ( ٌعنً : السموات وهذا قول ؼرٌب.ِمَن اْلُمْعِصَراتِ  لحسن وقتادة :)وعن ا

ٌَاَح واَلظهر ان المراد بالمعصرات : السحاب كما قال )َّللا( تعالى : ) ٌُْرِسُل الرِّ ُ الهِذي  َّللاه

ْجَعلُُه ِكَسًفا َفَتَرى  ٌَ ٌََشاُء َو َؾ  ٌْ َماِء َك ْبُسُطُه فًِ السه ٌَ ْخُرُج ِمْن ِخََّللِهِ َفُتثٌُِر َسَحاًبا َف ٌَ ( اْلَوْدَق 

 اي : من بٌنه . ]8ٗالروم:[

اًجا وقوله :) اًجا ( : قال مجاهد وقتادة والربٌع بن انس:)َماًء َثجه ( : منصبا . وقال الثوري َثجه

 :متتابعا وقال ابن زٌد : كثٌرا.

الصب المتتابع قال ابن جرٌر : وَلٌعرؾ فً كَّلم العرب فً صفة الكثرة الثج وانما الثج : 

ومنه قول النبً )صلى َّللا علٌه واله وسلم( : )افضل الحج العج والثج( ٌعنً : صب دماء . 

( هكذا قال قلت : وفً حدٌث المستحاضة حٌن قال لها رسول َّللا )صلى َّللا علٌه ٔالبدن)

(: ٌا رسول َّللا هو ٕواله وسلم( ) انعت لك الكرسؾ( ٌعنً : ان تحتشً بالقطن قالت )

( وهذا فٌه دَلله على استعمال الثج فً الصب المتتابع الكثٌر ٖاكثر من ذلك انما ثج ثجا)

 وَّللا اعلم .

ا َوَنَباًتاو قوله ) ( أي :لنخرج بهذا الماء الكثٌر الطٌب النافع َوَجنهاٍت أَْلَفاًفا لُِنْخِرَج بِِه َحًبّ

االمبارك )  ( أي :بساتٌنَوَجنهاتٍ ( أي :خضرا ٌإكل رطبا )َوَنَباًتا( لألنسً و اَلنعام )َحًبّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وهذا الحدٌث جاء من حدٌث ابن عمر ،وابً بكر، وجابر، وابن مسعود رضى َّللا عنهم.٘/ٖٓ( تفسٌر الطبري )ٕ) 

( والترمذي 87ٕ( و ابو داود فً السنن )9ٖٗ/ٙ)حدٌث المستحاضة هو حدٌث حمنه بنت جحش وقد رواه اَلمام احد فً مسند ( ٖ)

 (8ٕٔفً السنن )

 فً  أ : ) فقالت(( ٖ)



وحدائق من ثمرات متنوعة والوان مختلفة وطعوم و روائح متفاوتة وان كان ذلك فً بقعة 

( مجتمعة أَْلَفاًفا( قال ابن عباس وؼٌره: )َوَجنهاٍت أَْلَفاًفاواحد من اَلرض مجتمعا ولهذا قال: )

َوفًِ اْْلَْرِض قَِطٌع ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنهاٌت ِمْن أَْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخٌٌل  ذه كقوله تعالى :)وه

ُل َبْعَضَها َعلَى َبْعٍض فًِ اْْلُُكلِ  ٌُْسَقى بَِماٍء َواِحٍد َوُنَفضِّ ُر ِصْنَواٍن  ٌْ  ]ٗالرعد :[(  ِصْنَواٌن َوَؼ

 

ْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِمٌَقاًتا) ٌَ وِر َفَتؤُْتوَن أَْفَواًجا )7ٔ) إِنه  ٌُْنَفُخ فًِ الصُّ ْوَم  ٌَ َماُء 8ٔ(  ( َوفُتَِحِت السه

ٌَِّرِت اْلِجَبالُ َفَكاَنْت َسَراًبا )9َٔفَكاَنْت أَْبَواًبا ) ( ٕٔ( إِنه َجَهنهَم َكاَنْت ِمْرَصاًدا )ٕٓ( َوُس

اِؼٌَن َمآًبا ) ٌَُذوقُوَن فٌَِها َبْرًدا َوََل َشَراًبا ) (ٖٕ( ََلبِثٌَِن فٌَِها أَْحَقاًبا )ٕٕلِلطه ( إَِله َحِمًٌما ََٕٗل 

اًقا ) ٌَْرُجوَن ِحَساًبا )ٕٙ( َجَزاًء ِوَفاًقا )َٕ٘وَؼسه اًبا 7ٕ( إِنهُهْم َكاُنوا ََل  اتَِنا ِكذه ٌَ ُبوا بِآ ( َوَكذه

َناهُ ِكَتاًبا )8ٕ) ٌْ ٍء أَْحَص ًْ  ((َٖٓدُكْم إَِله َعَذاًبا )( َفُذوقُوا َفلَْن َنِز9ٌٕ( َوُكله َش

ٌقول تعالى مخبرا عن ٌوم الفصل وهو ٌوم القٌامة انه مإقت باجل معدود َل ٌزاد علٌه وَل 

ُرهُ إَِله ِْلََجٍل ٌنقص منه وَل ٌعلم وقته على التعٌٌن اَل َّللا عز وجل كما قال : ) َوَما ُنَإخِّ

  ]ٗٓٔهود :[( َمْعُدودٍ 

ٌُْنَفُخ فًِ ) ْوَم  وِر َفَتؤُْتوَن أَْفَواًجاٌَ ( قال مجاهد : زمرا قال ابن جرٌر :ٌعنً ٌاتً كل امة الصُّ

ْوَم َنْدُعو ُكله أَُناٍس بِإَِماِمِهمْ مع رسولها كقوله )  (ٔ) ]7ٔاَلسراء:[ (ٌَ

وِر َفَتؤُْتوَن أَْفَواًجا)وقال البخاري  ٌُْنَفُخ فًِ الصُّ ْوَم  عن ( : حدثنا محمد حدثنا ابو معاوٌة ٌَ

اَلعمش عن ابً صالح عن ابً هرٌرة قال : قال رسول َّللا )صلى َّللا علٌه واله وسلم( 

قالوا: اربعٌن ٌوما قال: ابٌت قالو: اربعون شهرا قال : ابٌت )مابٌن النفختٌن اربعون( 

 قالوا: اربعون سنة قال: ابٌت . 

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 (ٓٙ/ٖٓ( تفسٌر الطبري )ٔ)



ٌنزل َّللا من السماء ماء فٌنبتون كما ٌنبت البقل ، لٌس من اَلنسان شًء اَل ٌبلى قال : ) ثم 

 (ٔاَل عظما واحدا ، وهو عجب الذنب ، ومنه ٌركب الخلق ٌوم القٌامة ()

َماُء َفَكاَنْت أَْبَواًبا) ٌَِّرِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت ( أي :طرقا و مسالك لنزول المَّلئكة )َوفُتَِحِت السه َوُس

َحابِ ( كقوله :) َراًباسَ  ًَ َتُمرُّ َمره السه وكقوله :  ]88النمل:[(  َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِه

  ]٘القارعة:[(  َوَتُكوُن اْلِجَبالُ َكاْلِعْهِن اْلَمْنفُوشِ  )

هذا تذهب ( أي :ٌخٌل الى الناظر انها شًء ولٌست بشًء وبعد َفَكاَنْت َسَراًباوقال هاهنا : )

َذُرَها َقاًعا بالكلٌة فَّل عٌن وَل اثر كما قال ) ٌَ ْنِسفَُها َربًِّ َنْسًفا  َف ٌَ ْسؤَلُوَنَك َعِن اْلِجَباِل َفقُْل  ٌَ َو

ٌُِّر اْلِجَباَل َوَتَرى وقال :)  ]7ٓٔ-٘ٓٔطه [( َصْفَصًفا  ََل َتَرى فٌَِها ِعَوًجا َوََل أَْمًتا ْوَم نَُس ٌَ َو

  ]7ٗالكهؾ:[( اْْلَْرَض َباِرَزةً 

َم َكاَنْت ِمْرَصاًدا وقوله:) اِؼٌنَ ( أي :مرصدة معدة )إِنه َجَهنه ( وهم : المردة العصاة لِلطه

( أي: مرجعا ومنقلبا ومصٌرا ونزَل . وقال الحسن وقتادة فً قوله َمآًباالمخالفون للرسل )

َم َكاَنْت ِمْرَصاًدا ): احد الجنة حتى ٌجتاز بالنار فان كان معه  َل ٌدخل( ٌعنً : انه إِنه َجَهنه

 جواز نجا واَل احتبس. وقال سفٌان الثوري : علٌها ثَّلث قناطر .

( أي :ماكثٌن فٌها احقابا وهً جمع حقب وهو : المدة من الزمان ََلبِثٌَِن فٌَِها أَْحَقاًباوقوله: )

سفٌان الثوري عن وقد اختلفوا فً مقداره فقال ابن جرٌر عن ابن حمٌد عن مهران عن 

عمار الدهنً عن سالم بن ابً الجعد قال : قال علً ابن ابً طالب لهَّلل الهجري: ما 

تجدون الحقب فً كتاب َّللا المنزل؟ قال :نجده ثمانٌن سنة كل سنة اثنا عشر شهرا وكل 

 (ٕشهر ثَّلثون ٌوما وكل ٌوم الؾ سنة)

وسعٌد بن جبٌر وعمرو بن  وهكذا روي عن ابً هرٌرة وعبدَّللا بن عمرو وابن عباس

 مٌمون والحسن وقتادة والربٌع بن انس والضحاك وعن الحسن و السدى اٌضا : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 (9ٖ٘ٗصحٌح البخاري )( ٔ)

 (8/ٖٓ( تفسٌر الطبري )ٕ)



سبعون سنة كذلك وعن عبدَّللا بن عمرو : الحقب اربعون سنة وكل ٌوم منها كؤلؾ سنة 

 ون . رواهما ابن ابً حاتم.مما تعد

( بن كعب : ذكر لً ان الحقب الواحد ثَّلثمائة سنة كل سنة ثَّلثمائة وستون ٔوقال بشٌر)

 ( وابن ابً حاتم.ٖابن جرٌر)( وكل ٌوم الؾ سنة . رواه ٌٕوما)

( حدثنا مروان بن ٗثم قال ابن ابً حاتم : ذكر عن عمر بن علً بن ابً بكر اَلسفذنً)

عن جعفر بن الزبٌر عن القاسم عن ابً امامه عن النبً )صلى َّللا علٌه  معاوٌة الفزاري

( شهر ، الشهر ثَّلثون ٌوما ٘)]الؾ[قال : فالحقواله وسلم( فً قوله :) َلبثٌن فٌها احقابا( 

والسنة اثنا عشر شهرا والسنة ثَّلثمائة وستون ٌوما وكل ٌوم منها الؾ سنة مما تعدون 

( وهذا حدٌث منكر جدا والقاسم و الراوي عنه وهو جعفر ٙسنة)فالحقب ثَّلثون الؾ الؾ 

 بن الزبٌر كَّلهما متروك.

حدثنا سلٌمان بن مسلم ابو المعلى قال :سالت سلٌمان  حدثنا محمد بن مرداسوقال البزار :

التٌمً هل ٌخرج من النار احد؟ فقال: حدثنً نافع عن ابن عمر عن النبً )صلى َّللا علٌه 

ه قال :وَّللا َل ٌخرج من النار احد حتى ٌمكث فٌها احقابا( قال و الحقب واله وسلم( ان

  (7:بضع وثمانون سنة والسنة ثَّلثمائة وستون ٌوما مما تعدون)

 ثم قال : سلٌمان بن مسلم البصري مشهور .

( : سبعمائة حقب كل حقب سبعون سنة كل سنة ثَّلثمائة ََلبِثٌَِن فٌَِها أَْحَقاًبا وقال السدى :)

 وستون ٌوما وكل ٌوم كؤلؾ سنة مما تعدون .

( وقال َفُذوقُوا َفلَْن َنِزٌَدُكْم إَِله َعَذاًبا وقد قال مقاتل بن حٌان : ان هذه اَلٌة منسوخة بقوله :)

 فً اهل التوحٌد رواهما  ]7ٓٔهود:[(  إَِله َما َشاَء َربُّكَ  :)خالد بن معدان : هذه اَلٌة وقوله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( فً أ ) وقال بشر (ٔ)

 ( فً م :) كل سنة اثنا عشر شهرا وكل سنة ثَّلثمائة وستون ٌوما(ٕ)

 (8/ٖٓ( تفسٌر الطبري )ٖ)

 ( فً أ ) اَلسعدي (ٗ)

 (زٌادة من اتحاؾ المهرة للبوٌصري٘)

سلٌمانٌة( عن مروان عن جعفر بن  8ٕٔللبوٌصري)ق ( رواه ابن ابً عمر العدنً فً مسنده كما فً اتحاؾ المهرة ٙ)

 (9ٕٕ/8الزبٌر بنحوه و رواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )

 (9ٕ.7( )كشؾ اَلستار( و رواه الدٌلمً فً مسند الفردوس )9ٕٕٗ( مسند البزار )7)



 ابن جرٌر.

ُذوقُوَن فٌَِها َبْرًدا َوََل ( متعلقا بقوله :)  ََلبِثٌَِن فٌَِها أَْحَقاًباثم قال : ٌحتمل ان ٌكون قوله:)  ٌَ ََل 

( ثم ٌحدث َّللا لهم بعد ذلك عذابا من شكل اخر نوع اخر . ثم قال : و الصحٌح انها  َشَراًبا

 َل انقضاء لها كما قال قتادة و الربٌع بن انس وقد قال قبل ذلك : 

مة عن زهٌر عن سالم : سمعت حدثنً محمد بن عبد الرحٌم البرقً حدثنا عمرو بن ابً سل

( قال اما اَلحقاب فلٌس لها عدة اَل الخلود فً ََلبِثٌَِن فٌَِها أَْحَقاًبا الحسن ٌسال عن قوله :)

 النار ولكن ذكرو ان الحقب سبعون سنة كل ٌوم منها كالؾ سنة مما تعدون.

وهو ما َل انقطاع له وكلما (  ََلبِثٌَِن فٌَِها أَْحَقاًبا وقال سعٌد عن قتادة قال َّللا تعالى :)

 انقضى حقب جاء حقب بعده وذكر لنا ان الحقب ثمانون سنة .

( َل ٌعلم عدة هذه اَلحقاب اَل َّللا ولكن الحقب ََلبِثٌَِن فٌَِها أَْحَقاًبا وقال الربٌع بن انس :)

ضا الواد ثمانون سنة والسنة ثَّلثمائة وستون ٌوما وكل ٌوم كالؾ سنة مما تعدون رواهما اٌ

 (ٔابن جرٌر)

ُذوقُوَن فٌَِها َبْرًدا َوََل َشَراًبا و قوله :) ٌَ ( أي :َل ٌجدون فً جهنم بردا لقلوبهم وَل شرابا ََل 

اًقا طٌبا ٌتؽذون به ولهذا قال :) ( قال ابو العالٌة :استثنى من البرد الحمٌم إَِله َحِمًٌما َوَؼسه

 ومن الشراب الؽساق وكذا قال الربٌع بن انس.

فؤما الحمٌم: فهو الحار الذي قد انتهى حره و حموه والؽساق :هو ما اجتمع من صدٌد اهل 

النار و عرقهم و دموعهم و جروحهم فهو بارد َل ٌستطاع من برده و َل ٌواجه من نتنه 

بما اؼنى عن اعادته اجارنا َّللا من ذلك  (ٕوقد قدمنا الكَّلم على الؽساق فً سورة)ص()

 بمنه و كرمه 

ٌَُذوقُوَن فٌَِها َبْرًدا ابن جرٌر : وقٌل : المراد بقوله :)قال   ( ٌعنً النوم .ََل 

( أي : هذا الذي صاروا الٌه من هذه العقوبة وفق اعمالهم الفاسدة التً َجَزاًء ِوَفاًقا وقوله :)

 كانوا ٌعملونها فً الدنٌا قاله مجاهد وقتادة وؼٌر واحد.

( أي :لم ٌكونوا ٌعتقدون ان ثم دارا ٌجازون فٌها ٌَْرُجوَن ِحَساًباإِنهُهْم َكاُنوا ََل  ثم قال :)

اًباوٌحاسبون ) اتَِنا ِكذه ٌَ ُبوا بِآ  ( أي كانوا ٌكذبون بحجج َّللا ودَلئله على خلقه التً انزلها َوَكذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )9/ٖٓتفسٌر الطبري )( ٔ)

 من سورة )ص( 7٘: ( انظر تفسٌر اَلٌهٕ)



 على رسله فٌقابلوها بالتكذٌب و المعاندة.

اًبا وقوله :)  ( أي تكذٌبا وهو مصدر من ؼٌر فعل .ِكذه

َناهُ ِكَتاًبا وقوله :) ٌْ ٍء أَْحَص ًْ ( أي وقد علمنا اعمال العباد كلهم وكتبناها علٌهم َوُكله َش

 وسنجزٌهم على ذلك ان خٌرا فخٌر وان شرا فشر .

( أي ٌقال ْلهل النار ذوقوا ما انتم فٌه فلن نزٌدكم اَل َفُذوقُوا َفلَْن َنِزٌَدُكْم إَِله َعَذاًبا و قوله :)

  ]8٘ص:[( َوآَخُر ِمْن َشْكلِِه أَْزَواجٌ عذابا منه جنسه )

: عن ابً اٌوب اَلزدي عن عبدَّللا بن عمرو قال : لم ٌنزل على اهل النار اٌه قال قتادة 

 (  قال : فهم فً مزٌد من العذاب ابداَفُذوقُوا َفلَْن َنِزٌَدُكْم إَِله َعَذاًبا اشد من هذه :)

وقال ابن ابً حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري حدثنا خالد بن عبد 

عن الحسن قال : سالت ابا برزة اَلسلمً عن اشد اٌة فً  ( بن فرقدٔالرحمن حدثنا جسر)

َفُذوقُوا  قال : سمعت رسول َّللا )صلى َّللا علٌه واله وسلم( قرأ:)كتاب َّللا على اهل النار 

 (ٕ( فقال: )هلك القوم بمعاصٌهم َّللا عز وجل()َفلَْن َنِزٌَدُكْم إَِله َعَذاًبا

 جسر بن فرقد :ضعٌؾ الحدٌث بالكلٌة.

قٌَِن َمَفاًزا )) ( ََل ٖٗ( َوَكؤًْسا ِدَهاًقا )ٖٖاًبا )( َوَكَواِعَب أَْترَ ٕٖ( َحَدائَِق َوأَْعَناًبا )ٖٔإِنه لِْلُمته

اًبا ) ْسَمُعوَن فٌَِها لَْؽًوا َوََل ِكذه  ((ٖٙ( َجَزاًء ِمْن َربَِّك َعَطاًء ِحَساًبا )ٌَٖ٘

إِنه ٌقول تعالى مخبرا عن السعداء وما اعد لهم تعالى من الكرامة والنعٌم المقٌم فقال )

قٌَِن َمَفاًزا لضحاك: متنزها وقال مجاهد وقتادة : فازوا فنجوا من ( قال ابن عباس و الِْلُمته

( وهً البساتٌن من النخٌل َحَدائِقَ  النار واَلظهر هاهنا قول ابن عباس َلنه قال بعده :)

 ( أي حورا كواعب قال ابن عباس ومجاهد وؼٌر واحد َوأَْعَناًبا  َوَكَواِعَب أَْتَراًباوؼٌرها )

( أي :نواهد ٌعنون ان ثدٌهن نواهد لم ٌتدلٌن َلنهن ابكار عرب اتراب أي :فً َكَواِعبَ  :)

 سن وادة كما تقدم بٌانه فً سورة )الواقعة(.

قال ابن ابً حاتم : حدثنا عبدَّللا بن احمد بن عبدالرحمن الدشتكً حدثنً ابً عن ابً 

بو الؽٌث عن ابً سفٌان عبدالرحمن بن عبد رب بن تٌم الٌشكرى حدثنا عطٌة بن سلٌمان ا

عبدالرحمن القاسم بن ابً القاسم الدمشقً عن ابً امامه :انه سمعه ٌحدث عن النبً )صلى 

 َّللا علٌه واله وسلم( انه قال :)ان قمٌص اهل الجنة لتبدو من رضوان َّللا وان السحابة لتمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً أ )حدثنا حسن(( ٔ)

 (٘ٗٔ/ٗ( و رواه ابن مردوٌه فً تفسٌره كما فً تخرٌج الكشاؾ للزٌعلً)ٖ٘ٙالبعث )( رواه البهٌقً فً ٕ)



بهم فتنادٌهم : ٌا اهل الجنة ماذا ترٌدون ان امطركم ؟ حتى انها تمطر الكواعب 

 (ٔاَلتراب()

( قال ابن عباس : مملوءة متتابعة وقال عكرمة : صافٌة وقال مجاهد َوَكؤًْسا ِدَهاًقا وقوله:)

( : المَّلى المترعة وقال مجاهد وسعٌد بن جبٌر : هً ِدَهاًقاو قتادة وابن زٌد :)والحسن 

 المتتابعة.

اًبا وقوله :) ٌَْسَمُعوَن فٌَِها لَْؽًوا َوََل ِكذه اي :  ]ٖٕالطور:[( َله لَْؽٌو فٌَِها َوََل َتؤْثٌِمٌ  :)( كقوله ََل 

ً دار سَّلم وكل كَّلم فٌها سالم من لٌس فٌها كَّلم َلغ عار عن الفائدة وَل اثم الكذب بل ه

 النقص.

( أي :هذا الذي ذكرناه جازاهم َّللا به واعطاهموه َجَزاًء ِمْن َربَِّك َعَطاًء ِحَساًبا وقوله :)

( أي :كافٌا وافرا شامَّل كثٌرا تقول العرب َعَطاًء ِحَساًبابفضله ومنه واحسانه ورحمته )

 َّللا( أي: َّللا كافً.:)اعطانً فؤحسبنً( أي :كفانً ومنه )حسبً 

ْملُِكوَن ِمْنُه ِخَطاًبا )) ٌَ ْحَمِن ََل  َنُهَما الره ٌْ َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما َب وُح 7َٖربِّ السه قُوُم الرُّ ٌَ ْوَم  ٌَ  )

ْحَمُن َوَقاَل َصَواًبا ) َتَكلهُموَن إَِله َمْن أَِذَن لَُه الره ٌَ ٌَْوُم اْلَحقُّ َفَمْن ( َذلَِك الْ 8َٖواْلَمََّلئَِكُة َصًفّا ََل 

َخَذ إِلَى َربِِّه َمآًبا ) قُولُ 9َٖشاَء اته ٌَ َداهُ َو ٌَ َمْت  ْنُظُر اْلَمْرُء َما َقده ٌَ ْوَم  ٌَ ( إِنها أَْنَذْرَناُكْم َعَذاًبا َقِرًٌبا 

َتنًِ ُكْنُت ُتَراًبا ) ٌْ ا لَ ٌَ  ((ٓٗاْلَكافُِر 

اَلرض وما فٌها وما بٌنهما وانه ٌخبر تعالى عن عظمته و جَّلله وانه رب السموات و 

 الرحمن الذي شملت رحمته كل شًء.

ْملُِكوَن ِمْنُه ِخَطاًبا وقوله :) ٌَ ( أي :َلٌقدر احد على ابتداء مخاطبته اَل باذنه كقوله :)من ََل 

 وكقوله :)ٌوم ٌؤت َل تكلم نفس اَل بإذنه( ]ٕ٘٘البقرة:[ذا الذي ٌشفع عنده اَل بإذنه (

 ]٘ٓٔهود:[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (9٘ٔ/ٔ( و رواه ابو نعٌم فً تارٌخ اصبهان )ٔ)

 



َتَكلهُمونَ وقوله: ) ٌَ وُح َواْلَمََّلئَِكُة َصًفّا ََل  قُومُ الرُّ ٌَ ْوَم  ( اختلؾ المفسرون فً المراد بالروح ٌَ

 هاهنا ما هو؟ على اقوال :

 ارواح بنً ادماحدهما : رواه العوفً عن ابن عباس : انهم 

 وقتادة وقال قتادة :هذا مما كان ابن عباس ٌكتمه.الثانً : هم بنو ادم . قاله الحسن 

 الثالث : انهم خلق من خلق َّللا على صور بنً ادم ولٌسوا بمَّلئكة وَل ببشر وهم ٌؤكلون 

 وٌشربون قاله ابن عباس ومجاهد وابو صالح و اَلعمش .

سعٌد بن جبٌر والضحاك وٌستشهد لهذا القول بقوله :)نزل الرابع : هو جبرٌل قال الشعبً و

وقال مقاتل بن  ]9ٗٔ-9ٖٔالشعراء:[به الروح اَلمٌن . على قلبك لتكون من المنذرٌن( 

 حٌان : الروح اشرؾ المَّلئكة واقرب الى الرب عز وجل وصاحب الوحً .

 الخامس : انه القران قاله ابن زٌد كقوله: )وكذلك اوحٌنا الٌك روحا من امرنا( 

 ]ٕ٘الشورى:[

والسادس : انه ملك من المَّلئكة بقدر جمٌع المخلوقات قال علً بن ابً طلحه عن ابن 

وحُ  عباس قوله :) قُوُم الرُّ ٌَ ْوَم   ( قال : هو ملك من اعظم المَّلئكة خلقا .ٌَ

ثنً محمد بن خلؾ العسقَّلنً حدثنا داود بن جراح عن ابً حمزة عن وقال ابن جرٌر :حد

الشعبً عن علقمة عن ابن مسعود قال : الروح : فً السماء الرابعة هو اعظم من السموات 

ومن الجبال ومن المَّلئكة ٌسبح كل ٌوم اثنى عشر الؾ تسبٌحة ٌخلق َّللا من كل تسبٌحة 

 ( وهذا قول ؼرٌب جدا.ٔواحدا) ملكا من المَّلئكة ٌجًء ٌوم القٌامة صفا

وقد قال الطبرانً : حدثنا محمد بن عبدَّللا بن عرس المصري حدثنا وهب حدثنا اَلوزاعً 

حدثنً عطاء عن عبدَّللا بن عباس : سمعت رسول َّللا )صلى َّللا علٌه واله وسلم( ٌقول 

، تسبٌحة : فعل :)ان هلل ملكا لو قٌل له : التقم السموات السبع و اَلرضٌن بلقمة واحدة ل

( وهذا حدٌث ؼرٌب جدا وفً رفعة نظر وقد ٌكون موقوفا على ابن ٕسبحانك حٌث كنت()

 عباس وٌكون مما تلقاه من اَلسرائٌلٌات ، وَّللا اعلم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (٘ٔ/ٖٓ( تفسٌر الطبري )ٔ)

 بحرٌن( ( )مجمع الٙٙ( و المعجم اَلوسط )9٘/ٔٔ( المعجم الكبٌر )ٕ)

 



 انهم بنو ادم. -وَّللا اعلم –وتوقؾ ابن جرٌر فلم ٌقطع بواحد من هذه اَلقوال كلها و اَلشبه 

ْحَمنُ  وقوله :) وكما ثبت فً  ]٘ٓٔهود:[( كقوله :)َل تكلم نفس اَل بإذنه( إَِله َمْن أَِذَن لَُه الره

 الصحٌح : )وَل ٌتكلم ٌومئذ اَل الرسل( .

 ( أي حقا ومن الحق :) َل اله اَل َّللا ( كما قاله ابو صالح وعكرمة.َصَواًباَوَقاَل  وقوله :)

ْوُم اْلَحقُّ  وقوله :) ٌَ و ( أي :مرجعا َفَمْن َشاَء اتهَخَذ إِلَى َربِِّه َمآًبا( أي الكائن َل محالة )َذلَِك اْل

 طرٌقا ٌهتدى الٌه ومنهجا ٌمر به علٌه 

( ٌعنً ٌوم القٌامة لتاكد وقوعه صار قرٌبا َلن كل ما هو َعَذاًبا َقِرًٌباإِنها أَْنَذْرَناُكْم  وقوله :)

 ات ات.

َداهُ) ٌَ َمْت  ْنُظُر اْلَمْرُء َما َقده ٌَ ْوَم  ( أي ٌعرض علٌه جمٌع اعماله خٌرها و شرها قدٌمها ٌَ

 وكقوله )ٌنبا اَلنسان ٌومئذ بما قدم ]9ٗالكهؾ:[وحدٌثها كقوله )ووجدوا ما عملوا حاضرا( 

  ]ٖٔالقٌامة:[واخر( 

َتنًِ ُكْنُت ُتَراًبا) ٌْ ا لَ ٌَ قُوُل اْلَكافُِر  ٌَ ( أي ٌود الكافر ٌومئذ انه كان فً الدار الدنٌا ترابا ولم َو

ٌكن خلق وَل خرج الى الوجود وذلك حٌن عذاب َّللا ونظر الى اعماله الفاسدة قد سطرت 

ك حٌن ٌحكم َّللا بٌن الحٌوانات التً علٌه باٌدي المَّلئكة السفرة البررة وقٌل انما ٌود ذل

كانت فً الدنٌا فٌفصل بٌنهما بحكمه العدل الذي َل ٌجور حتى انه لٌقتص للشاه الجماء من 

القرناء فاذا فرغ من الحكم بٌنهما قال لها : كونً ترابا فتصٌر ترابا فعند ذلك ٌقول الكافر 

َتنًِ ُكْنُت ُتَراًبا) ٌْ ا لَ الى التراب وقد ورد معنى هذا فً حدٌث  ( أي كنت حٌوانا فارجعٌَ

 ( وورد فٌه اثار عن ابً هرٌرة وعبدَّللا بن عمرو وؼٌرهما.ٔ)الصور المشهور

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من سورة )اَلنعام( 7ٖحدٌث الصور تقدم بطولة عند تفسٌر اَلٌة :( ٔ)



 المبحث الثالث

 المطلب االول

َتَساَءلُوَن )َعمه ) َبإِ اْلَعِظٌِم )ٌَٔ ( عن حرؾ جر و ما اسم ( الهِذي ُهْم فٌِِه ُمْخَتلِفُونَ ٕ( َعِن النه

استفهام مجرور بعن وقد تقدم حذؾ الؾ ما فً اَلستفهام اذا دخل علٌها حرؾ جر فً 

اَلكثر وقرىء عما باثبات اَللؾ وقد تقدم انه ٌجوز ضرورة او فً قلٌل من الكَّلم 

اهر ان عم متعلق بٌتساءلون و اَلستفهام لتفخٌم الشان كانه قال عن أي شًء ٌتساءلون والظ

ونحوه كقول زٌد ما زٌد جعلته َلنقطاع نظٌره كانه شًء خفً علٌك فانت تسال عن جنسه 

وتفحص عن كنهه وجوهرة تقول :ما الؽول وما العنقاء؟ ترٌد أي شًء من اَلشٌاء هذا ثم 

ٌم حتى وقع فً كَّلم َّللا تعالى الذي َل تخفى علٌه خافٌة ، وعن النبا جرد للعبارة عن التفخ

العظٌم كَّلم مستانؾ مسوق لبٌان ذلك الشًء فهو متعلق بمحذوؾ دل علٌه ٌتساءلون ولٌس 

أي ٌتساءلون عن النبا العظٌم فهو عطؾ بٌان نحوي والذي صله لٌتساءلون َلن عم صله 

لقان بمختلفون ومختلفون خبر هم والجملة صله ) كَّل صفة ثانٌة للنبا وهم مبتدا وفٌه متع

سٌعلمون ثم كَّل سٌعلمون ( ردع ووعٌد للمتسائلٌن هزإا وفٌه معنى الوعٌد و التهدٌد 

فالردع بكلمة كَّل و الوعٌد بكلمة سٌعلمون ومفعول سٌعلمون محذوؾ تقدٌره ما ٌحل بهم 

فظً للجملة السابقة وَل ٌضر وثم حرؾ عطؾ للترتٌب مع التراخً وكَّل سٌعلمون تاكٌد ل

توسط حرؾ العطؾ والنحوٌون ٌابون اَل ان ٌكون عطفا وان افاد للتاكٌد وٌمكن ان ٌجاب 

بان ثمة تؽاٌرا ملحوظا وهو ان الوعٌد الثانً اشد من اَلول وبهذا اَلعتبار صار مؽاٌرا 

مستانؾ مسوق لما قبله ولذا عطؾ بثم ) الم نجعل اَلرض مهادا و الجبال اوتادا ( كَّلم 

لبٌان قدرته سبحانه على البعث و اٌراد الدَلئل علٌه وذكر منها تسعة و الوجه فٌها انه اذا 

كان قادرا على هذه اَلشٌاء فهو بحكم البدٌهه قادر على البعث و الهمزة لَّلستفهام التقرٌري 

أي جعلنا اَلرض مهادا ولم حرؾ نفً و قلب وجزم ونجعل فعل مضارع مجزوم بلم 

اعله مستتر تقدٌره نحن واَلرض مفعول به اول ومهادا مفعول به ثان َلن جعل بمعنى وف

فٌكون مهادا حاَل مقدرة والجبال اوتادا عطؾ على التصٌٌر وٌجوز ان ٌكون بمعنى الخلق 

اَلرض مهادا ) و خلقناكم ازواجا ( عطؾ على ما تقدم وخلقناكم فعل و فاعل و مفعول به 

نسٌن متشابهٌن ذكورا و اناثا ) وجعلنا نومكم سباتا ( عطؾ اٌضا و و ازواجا حال أي متجا



جعلنا فعل ماض وفاعل و نومكم مفعول جعلنا اَلول و سباتا مفعول جعلنا الثانً ) وجعلنا 

اللٌل لباسا ( عطؾ اٌضا و الجملة المماثلة لما قبلها فً اَلعراب ) وجعلنا النهار معاشا ( 

لها اٌضا ومعاشا مصدر مٌمً بمعنى المعٌشة وقد وقع هنا عطؾ اٌضا وهً مماثلة لما قب

ظرفا للزمان أي وقت معاش ) وبنٌنا فوقكم سبعا شدادا ( عطؾ اٌضا و بنٌنا فعل ماض 

وفاعل و فوقكم ظرؾ متعلق ببنٌنا وسبعا مفعول به أي سبع سموات وشدادا صفة ) وجعلنا 

ا صفة والجعل هنا بمعنى الخلق سراجا وهاجا ( عطؾ اٌضا و سراجا مفعول جعلنا ووهاج

) وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ( عطؾ اٌضا وانزلنا فعل و فاعل ومن المعصرات 

متعلقان بانزلنا وماء مفعول به و ثجاجا صفة ) لنخرج به حبا و نباتا ( الَّلم َلم التعلٌل 

به متعلقان ونخرج فعل مضارع منصوب بان مضمرة بعد الَّلم وهً متعلقه بانزلنا اٌضا و

بنخرج وحبا مفعول نخرج ونباتا عطؾ على حبا ) وجنات الفافا ( عطؾ على حبا وعَّلمة 

 َلنه جمع مإنث سالم والفافا نعت لجنان أي بساتٌن متلفة .نصبه الكسرة 

 المطلب الثاني 

وفً قوله تعالى )وجعلنا اللٌل لباسا( تشبٌه بلٌػ ووجه الشبه الستر َلن كَّل من اللباس و 

اللٌل ٌستر المتلبس به أي ٌستركم عن العٌون اذا اردتم النجاة بانفسكم من عدو ٌَّلحقكم او 

بون بٌتا له اذا اردتم انزال الوقٌعه به فً مناى عن العٌون او ٌعٌنكم على اخفاء ما َل ترؼ

 ً ان ٌطلع علٌه احد ف

ْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِمٌَقاًتا ) ٌَ وِر َفَتؤُْتوَن أَْفَواًجا )7ٔإِنه  ٌُْنَفُخ فًِ الصُّ ْوَم  ٌَ َماُء 8ٔ(  ( َوفُتَِحِت السه

ٌَِّرِت اْلِجَبالُ َفَكاَنْت َسَراًبا )9َٔفَكاَنْت أَْبَواًبا ) ( ٕٔ( إِنه َجَهنهَم َكاَنْت ِمْرَصاًدا )ٕٓ( َوُس

اِؼٌَن َمآًبا ) ٌَُذوقُوَن فٌَِها َبْرًدا َوََل َشَراًبا )ٖٕ( ََلبِثٌَِن فٌَِها أَْحَقاًبا )ٕٕلِلطه ( إَِله َحِمًٌما ٕٗ( ََل 

اًقا ) ٌَْرُجوَن ِحَساًبا )ٕٙ( َجَزاًء ِوَفاًقا )َٕ٘وَؼسه اًبا 7ٕ( إِنهُهْم َكاُنوا ََل  اتَِنا ِكذه ٌَ ُبوا بِآ ( َوَكذه

َناهُ ِكَتاًبا ) ( َوُكله 8ٕ) ٌْ ٍء أَْحَص ًْ قٌَِن َمَفاًزا ٖٓ( َفُذوقُوا َفلَْن َنِزٌَدُكْم إَِله َعَذاًبا )9َٕش ( إِنه لِْلُمته

ْسَمُعوَن فٌَِها لَْؽًوا ٖٗ( َوَكؤًْسا ِدَهاًقا )ٖٖ( َوَكَواِعَب أَْتَراًبا )ٕٖ( َحَدائَِق َوأَْعَناًبا )ٖٔ) ٌَ ( ََل 

اًبا ) َنُهَما ٖٙاًء ِمْن َربَِّك َعَطاًء ِحَساًبا )( َجزَ َٖ٘وََل ِكذه ٌْ َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما َب ( َربِّ السه

ْملُِكوَن ِمْنُه ِخَطاًبا ) ٌَ ْحَمِن ََل   (7ٖالره



التشبٌه كثٌر فً هذه السورة ونشٌر هنا الى قوله ) وسٌرت الجبال فكانت سرابا ( وهو 

شبه اٌضا وهو ان المرئً خَّلؾ الواقع فكما تشبٌه بلٌػ حذفت منه اَلداة وحذؾ وجه ال

ٌرى السراب من بعٌد للظامىء الملتاح كانه ماء فٌستبشر به وٌخؾ الٌه حتى اذا ادركه بعد 

 طول اَلٌن لم ٌجده شٌئا وكذلك ترى الجبال كانها جبال ولٌست كذلك فً نفس اَلمر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ذاته فٌقال برد كذا اي اكتسب بردا و برد  : اصل البرد خَّلؾ الحر فتارة ٌتعبر (ٔ)برد

الماء كذا اي كسبه برد وٌقال بردة اٌضا وقٌل قد جاء ابرد ولٌس بصحٌح ومنه برادة لما 

برد كذا اذا ثبت ثبوت البرد و اختصاص الثبوت بالبرد كاختصاص ٌبرد الماء وٌقال 

الشاعر : الٌوم ٌوم بارد الحركة بالحر فٌقال برد كذا اي ثبت كما ٌقال برد علٌه دٌن قال 

سمومه وقال اخر : قد برد الموت على مصطَّله اي برود اي ثبت ٌقال لم ٌبرد بٌدي شًء 

اي لم ٌثبت وبرد اَلنسان مات وبرده قتله ومنه السٌوؾ البوارد وذلك لما ٌعرض للمٌت 

ما من عدم الحرارة بفقدان الروح او لما ٌعرض له من السكون وقولهم للنوم برد اما ل

ٌعرض من البرد فً ظاهر جلده او لما ٌعرض له من السكون وقد علم ان النوم من جنس 

الموت لقوله عز و جل )َّللا ٌتوفى اَلنفس حٌن موتها والتً لم تمت فً منامها( وقال )َل 

ٌذوقون فٌها بردا وَل شرابا( اي نوما وعٌش بارد اي طٌب اعتبارا بما ٌجد اَلنسان من 

ن البرد او بما ٌجد فٌه من السكون و اَلبردان الؽداة و العشً لكونهما ابرد اللذة فً الحر م

اَلوقات فً النهار و البرد ما ٌبرد من المطر فً الهواء فٌصلب وبرد السحاب اختص 

بالبرد وسحاب ابرد و برد ذو برد قال َّللا تعالى )وٌنزل من السماء من جبال فٌها من برد( 

رد لكونه نابتا به وقٌل اصل كل داء البردة اي التخمة وسمٌت والبردى نبت ٌنسب الى الب

بذلك لكونها عارضة من البرودة الطبٌعٌة التً تعجز عن الضم والبرود ٌقال لما ٌبرد به 

 ولما ٌبرد فتارة ٌكون فعوَل 

: اصل السبت القطع ومنه سبت السٌر قطعة وسبت شعرة حلقة وانفه وقٌل سمً  (ٕ)سبت

 تعالى ابتدا بخلق السموات و اَلرض ٌوم اَلحد فخلقها فً ستة اٌام كما ٌوم السبت َلن َّللا

ذكره فقطع عمله ٌوم السبت فسمً بذلك وسبت فَّلن صار فً السبت وقوله )ٌوم سبتهم 

شرعا( قٌل قطعهم للعمل )وٌوم َل ٌسبتون( قٌل معناه َل ٌقطعون العمل ٌوم َل ٌكونون فً 

واحدة وقوله )انما جعل السبت( اي ترك العمل فٌه السبت وكَّلهما اشارة على حالة 

 .)وجعلنا نومكم سباتا( اي قطعا للعمل وذلك اشارة الى ما قاله فً صفة اللٌل )لتسكنو فٌه(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٕٕٓ، سورٌه حمص ،صو النشراعراب القران الكرٌم ، محًٌ الدٌن الدروٌش، المجلد العاشر ، دار ابن كثٌر للطباعة  (ٕ)(ٔ)



 

: مصدر مٌمً بمعنى المعٌشة وقصد به ظرؾ الزمان اذ لم ٌثبت مجٌئه فً  (ٔ)معاشاً 

اللؽة اسم زمان فٌجب تقدٌر مضاؾ محذوؾ اي وقت معاش كقولنا اتٌك طلوع الفجر اي 

 –وقت طلوع الفجر وزنه مفعل بفتح المٌم و العٌن وفٌه اعَّلل بالقلب و اَلصل معٌش 

 تحركت الٌاء بعد فتح قلبت الفا. –ح الٌاء بفت

: صفة مشبه باسم الفاعل من الثَّلثً وهج ٌوهج باب فتح او وهج ٌهج باب  (ٕ)وهاجاً 

 ضرب وزنه فعال بفتح الفاء وتشدٌد العٌن وقد ٌقصد به المبالؽة.

: جمع المعصرة مإنث المعصر اسم للسحابة التً حان وقت امطارها  (ٖ)المعصرات

 َّلت بضم المٌم وكسر العٌن .وزنه مفع

باب ضرب وزنه  –المتعدي او الَّلزم  –: مبالؽة اسم الفاعل من الثَّلثً ثج  (ٖ)ثجاجاً 

 فعال بالفتح.

 : اسم جمع واحدته حبة وزنه فعل بفتح فسكون.(ٗ)حباً 

: جمع لفٌؾ زنة فعٌل كشرٌؾ واشراؾ او بمعنى ملتفة َل واحد له او جمع لؾ  (٘)الفافاً 

 بكسر الَّلم و اسرار ووزن الفاؾ افعال .

: جمع باب اسم جامد و اَللؾ منقلبة عن واو كما ٌرى فً الجمع وزنه فعل  (ٙ)ابواباً 

 بفتحتٌن تحركت الواو بعد فتح قلبت الفاً.

جاء على وزن صٌؽة المبالؽة من الثَّلثً رصد بمعنى : اسم بمعنى الطرٌق  (7)مرصاداً 

 رقب اي هً راصدة الكافرٌن تترقبهم او هً مرصدة لهم ومعدة لتعذٌبهم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٙٔاعراب القران الكرٌم ، محًٌ الدٌن الدروٌش، المجلد العاشر ، دار ابن كثٌر للطباعة و النشر، سورٌه حمص ،ص (ٖ()ٕ)(ٔ)

 7ٕٔ، سورٌه حمص ،صاعراب القران الكرٌم ، محًٌ الدٌن الدروٌش، المجلد العاشر ، دار ابن كثٌر للطباعة و النشر (٘()ٗ)

 ٕٕٓاعراب القران الكرٌم ، محًٌ الدٌن الدروٌش، المجلد العاشر ، دار ابن كثٌر للطباعة و النشر، سورٌه حمص ،ص (7()ٙ)



: جمع َلبث اسم فاعل من الثَّلثً لبث وزنه فاعل ) احقابا( جمع حقب بضم  (ٔ)َلبثٌن

 ( من سورة الكهؾ.ٓٙفسكون ... انظر اَلٌة )

: قد ٌكون اسما بمعنى النوم وقد سمً بردا َلنه ٌبرد صاحبه وهو لؽة هذٌل  (ٕ)برداً 

 ( من سورة اَلنبٌاء9ٙوانظر اَلٌة ) 

ق وزنه فعال بكسر الفاء واستعمل فً موضع : مصدر سماعً للرباعً واف (ٖ)وفاقاً 

 الصفة المبالؽة .

 .: مصدر سماعً للرباعً كذب وزنه فعال بكسر الفاء  (ٗ)كذاباً 

 : مصدر بمعنى الكتابه او بمعنى اَلحصاء وزنه فعال بكسر الفاء . (٘)كتاباً 

: مصدر مٌمً من الثَّلثً فاز وزنه مفعل بفتح المٌم و العٌن ففٌه اعَّلل بالقلب  (ٙ)مفازاً 

 اصله مفوز تحركت الواو بعد فتح قلبت الفاً ... وٌجوز ان ٌكون اسم مكان .

: جمع كاعب اسم فاعل من الثَّلثً كعبت الجارٌة باب نصر بدا ثدٌها للنهود  (7)كواعب

 وزنه فاعل و الجمع فواعل .

من اَلضداد  –او افراؼها  –: صفة مشبه من دهق الكؤس مألها باب فتح  (8)دهاقاً 

 والكؤس الدهاق الممتلئة وزنه فعال بكسر الفاء.

 : اسم مصدر من الرباعً اصاب وزنه فعال بفتح الفاء . (9)صواب

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٕٓالدٌن الدروٌش، المجلد العاشر ، دار ابن كثٌر للطباعة و النشر، سورٌه حمص ،صاعراب القران الكرٌم ، محًٌ  (ٗ()ٖ()ٕ)(ٔ)

 .ٕٕٕاعراب القران الكرٌم ، محًٌ الدٌن الدروٌش، المجلد العاشر ، دار ابن كثٌر للطباعة و النشر، سورٌه حمص ،ص (7()ٙ)(٘)

 .ٖٕٕ، دار ابن كثٌر للطباعة و النشر، سورٌه حمص ،صاعراب القران الكرٌم ، محًٌ الدٌن الدروٌش، المجلد العاشر  (9)(8)



 

 

 


