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املستخلص:
بسم اهلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل  ،وبعد :فهذا البحث هو مجع ودراسة لتفسري سورة املسد
وحتتوي عىل:
املقدمة ،والتمهيد ،وثالثة فضول :الفصل األول :التفسري بالرواية ،وفيه مخسة مباحث :املبحث
األول :سبب النزول ،املبحث الثان :بيان املكي واملدن ،املبحث الثالث :تفسري القرآن بالقرآن ،املبحث
الرابع :التفسري األثري الوارد عن النبي  والصحابة  والتابعني رمحهم اهلل ،املبحث اخلامس :بيان
القراءات املتواترة ومعنى كل قراءة .والفصل الثان :التفسري بالدراية ،وفيه ثامنية مباحث :املبحث األول:
التناسب بني اآليات والسور ،.املبحث الثان :املقاصد ،املبحث الثالث :الغريب واللغة ،املبحث الرابع:
أوجه اإلعراب ،املبحث اخلامس :األساليب البالغية ،املبحث السادس :أقوال املفرسين بالدراية ،املبحث
اجلميل.
السابع :أحكام القرآن ،املبحث الثامن :االستنباطات .الفصل الثالث :التفسري َ
وقد خلص البحث إىل نتائج منها:
 -1ال يغني املال وال الولد عن العبد شيئا من عذاب اهلل إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه.
 -2عدم التعلق بزينة الدنيا واالنقطاع عن زينة اآلخرة.
 -3الطيبات للطيبني واخلبيثات للخبيثني.
ختم البحث بجملة من التوصيات منها :التمسك بكتاب اهلل وسنة نبيه  ،إذ مها حبل النجاة املتني ،وهبام
يصلح حال الدنيا واآلخرة.
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل سيدنا حممد.
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املقدمة:
احلمد هلل الذي {ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ } ( )1وجعله نرباسا ملن أراد الصواب
ومنهجا ملن أراد التوفيق يف احلياة ،فهو املرجع الذي ال يزيغ متبعه وهو احلجة الباقية إىل قيام الساعة،
وأصيل وأسلم عىل املبعوث رمحة للعاملني صاحب الرسالة الذي أدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف اهلل
حق جهاده حتى أتاه اليقني ...أما بعد:
فإن اهلل  أنزل خري كتبه عىل خري خلقه ،فأنزل القرآن الكريم عىل حممد  ،وجعله معجزة خالدة
حمفوظة من الزيادة والنقصان صاحلة لكل األزمنة واألمكنة ولكل العصور واألمصار ،وقد جعله اهلل 
خاتم الكتب الساموية ،وهاديا لألمة املحمدية ،واملصدر األول للترشيع ،والكتاب الوحيد الذي ﮓ{ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ } ( ،)2خمرج الناس من الظلامت إىل النور ،وهادهيم إىل السعادة
والرسور ،وسائقهم إىل جنات اخللود.
ولذا فإن املسلمني عىل مر العصور قد أولوه من العناية واالهتامم مامل حيظ به غريه ،فاشتغلوا
بمعرفة تفسريه ومعانيه ،وفهم مقاصده ومراميه ،واستخراج ِحكمه وأحكامه ،ودالالته وغاياته ،ومع كل
هذه اجلهود إال أن ما حيويه القرآن الكريم ال ينتهي وال ينضب ،بل هو كثري الفائدة عظيم العطاء.
وحماولة مني يف االسهام بخدمة كتاب اهلل  ،قمت بعد االستخارة والتوكل عىل اهلل  بدراسة سورة
املسد دراسة حتليلية ،ملا حتتويه من القيم والفوائد العظيمة.

سبب اختيار املوضوع وأمهيته:
 -1بعث األمل والطمأنينة يف نفوس املسلمون اليوم ،خاصة من يشعر منهم باالهنزام ،فسورة املسد
تظهر توعد الكافرين املحاربني لدين اهلل ونبيه حممد  ووعيدهم ،ثم توضح أن النرص والعاقبة
( )1سورة الفرقان ،اآلية1:
( )2سورة فصلت ،اآلية٤2 :
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إنام تكون لدين اهلل ورسوله .
 -2خدمة كتاب اهلل عز وجل ونيل رشف تفسريه.

أهداف البحث:
هيدف هذا البحث إىل اآليت:
-1

تفسري سورة املسد بالرواية والدراية.

-2

النظر واجلمع والرتجيح بني أقوال املفرسين.

-3

بيان موقف اإلسالم من الكفار الظاملني ،ولو كانوا أقرب األقربني.

خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة فصول ،وخامتة ،وفهارس .وتفصيلها كالتايل:
املقدمة :وتشمل :سبب اختيار املوضوع ،وأهدافه ،وخطته ،ومنهج العمل املتبع فيه.
التمهيد :وحيتوي عىل أسامء سورة املسد ،وتعريف بأيب هلب وامرأته.
الفصل األول :التفسري بالرواية .
وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :سبب النزول.
املبحث الثان :بيان املكي واملدن.
املبحث الثالث :تفسري القرآن بالقرآن.
املبحث الرابع :التفسري األثري الوارد عن النبي  والصحابة  والتابعني رمحهم اهلل.
املبحث اخلامس :بيان القراءات املتواترة ومعنى كل قراءة.
الفصل الثان :التفسري بالدراية.
وفيه ثامنية مباحث:
املبحث األول :التناسب بني اآليات والسور.
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املبحث الثان :املقاصد.
املبحث الثالث :الغريب واللغة.
املبحث الرابع :أوجه اإلعراب.
املبحث اخلامس :األساليب البالغية.
املبحث السادس :أقوال املفرسين بالدراية.
املبحث السابع :أحكام القرآن.
املبحث الثامن :االستنباطات.
اجلميل.
الفصل الثالث :التفسري َ
اخلامتة :وتشتمل عىل أهم نتائج البحث ،وتوصياته.
الفهارس العلمية :وتشمل هذه الفهارس ما ييل:
 )1فهرس املراجع.
 )2فهرس املحتويات.

منهج البحث:
 )1مجع نصوص التفسري من التفاسري املطبوعة املعتربة مرتبة تارخيي ًا بتقديم السابق ثم الالحق ما أمكن
ذلك.
 )2ذكر األقوال عند إيراد مسألة خمتلف فيها ،ثم الرتجيح بينها وفق قواعد الرتجيح.
 )3تقسيم النقول إىل قسمني :قسم الرواية ثم الدراية.
 )٤االكتفاء بتخريج آيات سورة املسد أول البحث ،وعدم تكرار خترجيها كلام ذكرت ،مع ختريج غريها
من اآليات يف هامش البحث.
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 )5ختريج األحاديث الواردة يف كتب التفسري من الصحيحني ،فإن مل يوجد فيهام أو يف أحدمها بحث يف
باقي الكتب الستة ،مع كتابة رقم احلديث ،واسم الكتاب والباب ،ورقم اجلزء ،ورقم الصفحة ،وبيان
درجة احلديث ما أمكن ،ثم ُيشار إىل موضع ورود احلديث يف كتب التفاسري.
 )6االكتفاء بأصح الطرق لآلثار الوارد يف كتب التفسري ،مع االشارة إىل موضع ورودها يف باقي التفاسري،
ثم ذكر احلكم عليها ما أمكن.
 )7الرجوع إىل املصادر األصلية ما أمكن ،فالتفسري يؤخذ من كتب التفسري باملأثور أو بالرأي أو أسباب
النزول ،واحلديث من كتب املتون ،وهكذا.
 )8عدم ذكر االستطرادات العقدية والفلسفية والنحوية والفقهية.
 )9ترمجة األعالم الواردين يف البحث ترمجة خمترصة عند أول موضع يرد فيه ذلك العلم.
 )10التعريف باألماكن واملواضع يف أول موضع ِيرد فيه ذكرها.
 )11االكتفاء يف غريب الكلامت القرآنية بام تطرق إليه املفرسون وبينوا معناه أوال ،ثم يبحث بعد ذلك
عن هذه الكلامت يف كتب غريب القرآن.
 )12توثيق النقول العلمية وعزوها إىل مصادرها ،وإن كانت يف هامش الكتاب الذي ُأخذت منه ،وذلك
بذكر املؤلف واسم الكتاب ورقم اجلزء والصفحة.
******

التمهيـــــــــد:
سورة املسد هبا سبعة وسبعون حرفا ،وعرشون كلمة ،ومخس آيات.

( )1

وقد ورد عدد من األسامء هلذه السورة الكريمة ،منها:
 -1سورة تبت:

( )1الكشف والبيان ،الثعلبي .323 /10 ،وينظر بحر العلوم ،السمرقندي .632/3 ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي .23٤ /20 ،وأنوار
التنزيل وأرسار التأويل ،البيضاوي.3٤5 /5 ،
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جاءت هذه التسمية من أول آية يف السورة الكريمة ،كام دلت عليه عدد من اآلثار منها:
ما أخرجه البخاري بسنده عن عن ابن عباس ،قال " :قال أبو هلب عليه لعنة اهلل للنبي  :تبا
لك سائر اليوم فنزلت{ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ }".

( )1

 -2سورة املسد:
وهو اسمها املثبت يف املصاحف ،وسميت به لتفرد السورة هبذه اللفظة عن غريها من سور القرآن
َ
( )2
جيديها َحبل مين َّم َسد .}٥
الكريم ،قال تعاىل يف آخر السورة { :يِف ي
 -3سورة اللهب أو أبو وهلب:
وسميت بذلك لورود قصة عداوة أبو هلب للرسول  ،قال تعاىل{ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ }.

( )3

النبي  ،واسمه عبد العزى بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ،وكنيته :أبو
وأبو هلب :هو عم ّ
عتبة.

( )٤

وامرأته هي أم مجيل بنت حرب بن أمية أخت أيب سفيان وعمة معاوية ،وكانت يف غاية العداوة
لرسول اهلل .

( )5

******

( )1صحيح البخاري ،حديث رقم ،139٤ :كتاب :اجلنائز ،باب :ذكر رشار املوتى.10٤ /2 ،
( )2التفسري املنري ،الزحييل.٤53 /30 ،
( )3املرجع السابق
( )٤ينظر السرية النبوية ،البن هشام  .160 /1 ،وبحر العلوم ،للسمرقندي .632 /3 ،واملحرر الوجيز ،البن عطية  .53٤ /5 ،واجلامع
ألحكام القرآن ،للقرطبي .236 /20 ،والتحرير والتنوير ،البن عاشور .601 /30 ،وحممد األمني بن عبد اهلل اهلرري الشافعي ،حدائق
الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ،ج ( 32بريوت :دار طوق النجاة1٤21 ،هـ2001 -م) .٤17
( )5ينظر السرية النبوية ،البن هشام .5 /2 ،والكشف والبيان ،للثعلبي .326 /10 ،والوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،للواحدي.12٤0 ،
واملحرر الوجيز ،البن عطية  .536 /5،والكشاف ،للزخمرشي .81٤ /٤ ،والتفسري الكبري ،للفخر الرازي .353 /32 ،اجلامع ألحكام
القرآن ،للقرطبي.236 /20،
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الفصل األول :التفسري بالرواية .
املبحث األول :سبب النزول.
ورد عدد من الروايات التي تبني سبب نزول السورة الكريمة:
أوال :أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس م قال :ملا نزلت :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁﭼ [سورة
الشعراء ،]21٤ :صعد النبي  عىل الصفا( ،)1فجعل ينادي" :يا بني فهر ،يا بني عدي"  -لبطون قريش -
حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوال لينظر ما هو ،فجاء أبو هلب وقريش،
فقال " :أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغري عليكم ،أكنتم مصدقي؟ " قالوا :نعم ،ما
جربنا عليك
إال صدقا ،قال " :فإن نذير لكم بني يدي عذاب شديد " فقال أبو هلب :تبا لك سائر اليوم ،أهلذا مجعتنا؟
فنزلت :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ.

()2

للنبي  :ماذا ُأع َطى يا حممد
وأخرج الطربي بسنده عن عبد الرمحن بن زيد ( ،)3قال :قال أبو هلب ّ
َش ٍء َت ْبت َِغي؟ " قال :تبا
كام ُي ْع َطى املُ ْسلِ ُمون" ،فقال :مايل عليهم فضل؟ قالّ " :
إن آمنت بك؟ قال؟ " َ
وأي َ ْ

الصفا :اسم أحد جبيل املسعى ،وهو :اجلبل الذي يبدأ منه السعي ،ويقع يف اجلهة اجلنوبية مائال إىل الرشق عىل بعد نحو  130مرت من
(َّ )1
الكعبة املرشفة .ينظر لسان العرب ،البن منظور .٤6٤ /1٤ ،وحدود الصفا واملروة التوسعة احلديثة دراسة تارخيية فقهية ،ابن دهيش.23 ،
( )2صحيح البخاري ،حديث رقم ،٤770 :كتاب :تفسري القرآن ،باب :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﭼ [سورة الشعراء ]215-21٤ :ألن جانبك.111 /6 ،
وبنحوه صحيح مسلم ،حديث رقم ،208 :كتاب :اإليامن ،باب :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁﭼ [سورة الشعراء.193 /1 ،]215 :
وينظر جامع البيان ،الطربي .676 /2٤ ،تفسري القرآن العظيم ،البن أيب حاتم .3٤73 /10 ، ،وبحر العلوم ،السمرقندي.523 /3 ،
والكشف والبيان ،للثعلبي .323 /10 ،والنكت والعيون ،للاموردي .363 /6 ،والوسيط يف تفسري القرآن املجيد ،للواحدي.568 /٤ ،
الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،للسيوطي .679 /٤ ،واجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي .23٤ /20 ،،وأسباب نزول القرآن ،للواحدي،
 .٤69والصحيح املسند من أسباب النزول ،الوادعي .238 ،املحرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة ،خالد املزيني/2 ،
.1101
( )3عبد الرمحن بن زيد بن أسلم القرَش العدوي املدن ،موىل عمر بن اخلطاب ،كان يف نفسه صاحلا ،ويف احلديث واهيا ،وكان يقلب األخبار
وهو ال يعلم  ،ضعفه أمحد بن حنبل ،وابن أيب حاتم ،والنسائي وغريهم ،تويف سنة :اثنتني وثامنني ومئة.
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هلذا من دين تبا ،أن أكون أنا وهؤالء سواء ،فأنزل اهلل :ﭽ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﭼ يقول :بام عملت
أيدهيم.

( )1

وروي أنه كان إذا وفد عىل النبي  و ْفدٌ انطلق إليهم أبو هلب  ،فيسألونه عن رسول اهلل ويقولون:
أنت أعلم به  ،فيقول هلم أبو هلب :إنه كذاب ساحر  ،فريجعون عنه وال يلقونه  ،فأتاه وفد ،ففعل معهم مثل
ذلك  ،فقالوا :ال ننرصف حتى نراه ونسمع كالمه  ،فقال هلم أبو هلب :إنا مل نزل نعاجله من اجلنون فت ّب ًا له
وتعس ًا  ،فأخرب بذلك النبي  فاكتأب له  ،فأنزل اهلل تعاىل :ﭽ ﮈﭼ السورة.

()2

وروي أنه  ملا دعاه هنارا فأبى ،فلام جن الليل ذهب إىل داره مستنا بسنة نوح ليدعوه ليال كام دعاه
هنارا ،فلام دخل عليه قال له :جئتني معتذرا فجلس النبي  أمامه كاملحتاج ،وجعل يدعوه إىل اإلسالم
وقال :إن كان يمنعك العار فأجبني يف هذا الوقت واسكت ،فقال :ال أومن بك حتى يؤمن بك هذا
اجلدي ،فقال عليه  للجدي :من أنا؟ فقال رسول اهلل وأطلق لسانه يثني عليه ،فاستوىل احلسد عىل أيب
هلب ،فأخذ يدي اجلدي ومزقه وقال :تبا لك أثر فيك السحر ،فقال اجلدي :بل تبا لك ،فنزلت السورة عىل
وفق ذلك ﭽ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﭼ لتمزيقه يدي اجلدي.

( )3

وروي أن أبا هلب كان يقول :يعدن حممد أشياء ،ال أرى أهنا كائنة يزعم أهنا بعد املوت ،فلم يضع
يف يدي من ذلك شيئا ،ثم ينفخ يف يديه ويقول :تبا لكام ما أرى فيكام شيئا ،فنزلت السورة.
يقول :إن كان ما يقول ابن أخي حقا فأنا أفتدي منه نفيس باميل وأوالدي ،فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية.
وباستعراض أسباب النزول الواردة ،يتضح أن السبب األول الذي رواه البخاري هو الصحيح
املسند املروي عمن شاهد التنزيل وهو ابن عباس ط وهبذا يرجح عن غريه مما روي يف سبب نزول اآليات
ينظر الضعفاء واملرتوكون ،للنسائي .66 ،اجلرح والتعديل ،ابن أيب حاتم .233 /5 ،و هتذيب الكامل ،املزي .11٤ /17 ،هتذيب التهذيب،
ابن حجر .177 /6
( )1جامع البيان ،الطربي .675 /2٤ ،وينظر النكت والعيون ،للاموردي .363 /6 ،و اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.235 /20،
وضعف عبد الرمحن .االستيعاب يف بيان األسباب ،اهلاليل وآل نرص.576 /3 ،
وهذا ضعيف جد ًا؛ إلعضالهُ ،
( )2النكت والعيون ،للاموردي .36٤ /6 ،و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي.235 /20،
( )3التفسري الكبري ،للفخر الرازي.3٤9 /32 ،
( )٤املرجع السابق.
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( )٤

عمال بالقاعدة :إذا تعددت املرويات يف سبب النزول نظر إىل الثبوت فاقترص عىل الصحيح ثم العبارة
فاقترص عىل الرصيح.

( )1

******

املبحث الثان :تفسري القرآن بالقرآن.
قول اهلل تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ رد عىل أيب هلب حني قال للرسول  :ت ًّبا لك
أهلذا مجعتنا ،إشارة للتحقري ،وهو كقوله تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [سورة األنبياء:
 ،]36واملعنى حتقريه .وكام قالوا :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [سورة الزخرف:
.]31

()2

ومعنى قوله :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ التباب اخلسار .كام قال تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ([سورة غافر ]37 :أي :خسار.

()3

قوله تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ.
نظري هذه اآلية قوله تعاىل :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [سورة الليل ،]11 :وقوله تعاىل :ﭽ ﮰ
ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [سورة اجلاثية،]10 :
و كقوله تعاىل :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ [سورة املؤمنون:
 ،]56- 55وقوله تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ
[سورة سبأ،]37 :وقوله تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [سورة األعراف:
،]٤8وقوله تعاىل :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ

( )1قواعد التفسري ،خالد السبت.69 /1 ،
( )2تفسري جزء عم ،العثيمني.3٤5 ،
( )3املرجع السابق
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[سورة اهلمزة ،]٤ – 2 :وقوله تعاىل :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [سورة
الزمر ،]50 :وقوله تعاىل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ [سورة احلاقة ،]28 – 27 :وقوله
تعاىل عن إبراهيم  :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [سورة الشعراء،]88 – 87 :
وقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ
[سورة آل عمران ،]10 :وقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [سورة آل عمران ،]116 :وقوله تعاىل:ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﭼ [سورة املنافقون ،]17 – 16 :واآليات بمثل هذا كثرية جدا.

( )1

أي َمل ُي ِ
التباب ُ
أصل مالِه وما كس َب ُه
حني َح َّل ِبه
غن عنْ ُه َ
ُ
ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ ْ ْ
أبيه والذي كسبه ِ
املوروث من ِ
ِ
ُ
ِم َن األرب ِ
بنفسه أو عم ُله
والوجاهة واألتبا ِع أو ما ُله
اح والنتائ ِج واملناف ِع
َُ
اخلبيث الذي هو كيدُ ه يف عداوة النبي  أو عم ُله الذي َظن أنَّه منْه عىل ٍ
ُ
َشء كقولِه ت َع َاىل ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ
ُ
ُ
َّ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [سورة الفرقان.]23 :

()2

******

املبحث الثالث :بيان املكي واملدن.
سورة املسد هي سورة مكية باالتفاق.

( )3

( )1ينظر أضواء البيان ،للشنقيطي192 /7 ،1٤٤ /9 ،
( )2ينظر إرشاد العقل السليم  ،أليب السعود .210 /9 ،
( )3ينظر تفسري مقاتل بن سليامن ،ملقاتل بن سليامن  .119 /٤ ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،للبغوي  .327 /5 ،واملحرر الوجيز ،ابن
عطية  .53٤ /5،تفسري القرآن العظيم ،البن كثري .51٤ /8 ،والدر املنثور ،للسيوطي.665 /8 ،
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فقد ُر ِوي أن أول ما نزل من القرآن بمكة :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ[سورة العلق ]1 :ثم ﭽ ﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﭼ [سورة القلم ]1:ثم ﭽﭑ ﭒ ﭼ [سورة املزمل ]1 :ثم ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ [سورة
املدثر ]1 :ثم ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ ثم ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ [سورة التكوير.]1 :

( )1

******

املبحث الرابع :التفسري األثري الوارد عن النبي  والصحابة  والتابعني رمحهم اهلل.
يف قوله تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ
أخرج اإلمام أمحد بسنده عن ربيعة بن عباد الدييل ( ،)2أنه قال " :رأيت أبا هلب بعكاظ( ،)3وهو يتبع
رسول اهلل  وهو يقول :يا أهيا الناس ،إن هذا قد غوى ،فال يغوينكم عن آهلة آبائكم ،ورسول اهلل  يفر
منه ،وهو عىل أثره ،ونحن نتبعه ،ونحن غلامن ،كأن أنظر إليه أحول ذو غديرتني( )٤أبيض الناس،
وأمجلهم".

( )5

( )1الربهان يف علوم القرآن ،للزركيش .193 /1 ،اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي.٤2 /1 ،
( )2ربيعة بن عباد ،وهو من بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ،مدن ،رأى النبي  بذي املجاز يتبع الناس يف رحاهلم يدعوهم إىل اهلل
عز وجل ،تويف باملدينة أيام الوليد بن عبد امللك.
ينظر اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم .٤72 /3 ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،البن األثري.26٤ /2 ،
( ) 3اسم سوق من أعظم أسواق العرب يف اجلاهلية ،بينه وبني الطائف عرشة أميال ،كانت قبائل العرب جتتمع فيه كل سنة ليتفاخروا ،وحيرض
شوال وقيل :صبح هالل ذي القعدة.
شعراؤهم ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرقون ،وقد كانت العرب تقيم بسوق عكاظ شهر ّ
ينظر معجم البلدان ،ياقوت احلموي .1٤2 /٤ ،و معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع ،البكري.959 ،
( )٤الغديرتان :الذؤابتان اللتان تسقطان عىل الصدر .لسان العرب ،البن منظور.10 /5 ،
( )5مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ح  ،16020مسند :املكيني ،حديث ربيعة بن عباد الدييل.٤01 /25 ،
وينظر تفسري القرآن العظيم ،البن كثري .٤85 /8 ،قال حمقق مسند اإلمام أمحد :إسناده صحيح ،رجاله ثقات .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
ألمحد بن حنبل ،٤02 /25 ،هامش .2
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وأخرج احلاكم بسنده عن أسامء بنت أيب بكر ،قالت :ملا نزلت ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ
أقبلت العوراء أم مجيل بنت حرب وهلا ولولة ويف يدها فهر( )1وهي تقول :مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره
عصينا ،والنبي  جالس يف املسجد ومعه أبو بكر فلام رآها أبو بكر قال :يا رسول اهلل ،قد أقبلت وأنا
أخاف أن تراك .فقال رسول اهلل " :إهنا لن تران" وقرأ قرآنا فاعتصم به كام قال :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [سورة اإلرساء ]٤5 :فوقفت عىل أيب
بكرومل تر رسول اهلل  فقالت :يا أبا بكر ،إن أخربت أن صاحبك هجان .فقال :ال ورب هذا البيت ما
هجاك .فولت وهي تقول :قد علمت قريش أن بنت سيدها.

( )2

وقد وردت آثار عن السلف تبني أن معنى قوله تعاىل :ﭽ ﮈﭼ هو خرست.
فقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن قتادة ،يف قوله تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ قال:
"خرست يدا أيب هلب وخرس".

( )3

التب:
وأخرج الطربي بسنده عن ابن زيد يف قول اهلل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ قالّ " :
اخلرسان".

()٤

وورد عن ابن عباس مثله.

( )5

( )1الفهر :احلجر قدر ما يدق به اجلوز ونحوه ،وقيل :هو حجر يمأل الكف .لسان العرب ،البن منظور.66 /5 ،
( )2املستدرك عىل الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم ،ح ،3376كتاب التفسري ،ومن تفسري سورة بني إرسائيل.393 /2 ،
وينظر تفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حاتم ،3٤72 /10 ،والنكت والعيون ،للاموردي .368 /6 ،والتفسري الكبري ،للفخر الرازي/32 ،
 .35٤و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي .23٤ /20،تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.٤87 /8 ،
قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال الذهبي :صحيح .املستدرك ،للحاكم393 /2 ،
( )3تفسري عبد الرزاق ،لعبد الرزاق الصنعان .٤73 /3 ،وينظر جامع البيان ،للطربي .675 /2٤ ،والدر املنثور ،للسيوطي.666 /8 ،
واإلسناد صحيح إىل ابن عباس .ينظر أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،الفقيه.٤03 ،
( )٤حممد بن جرير بن يزيد ،أبو جعفر جامع البيان ،للطربي.675 /2٤ ،
اإلسناد صحيح من الطربي إىل عبدالرمحن بن زيد بن أسلم .ينظر أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،الفقيه.512 ،
( )5نسبه إليه ابن أيب حاتم يف تفسريه .تفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حاتم .3٤73 /10 ،وينظر الدر املنثور ،للسيوطي.666 /8 ،
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ويف سبب تسمية أيب هلب هبذا االسم أورد احلسن قوله" :إنام سمي أبا هلب من حسنه".

()1

وفيام تبت عنه يدا أيب هلب وجهان حمتمالن(:)2
أحدمها :عن التوحيد  ،قاله ابن عباس.
الثان :عن اخلريات  ،قاله جماهد .

( )3

ﭽﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﭼ
يف قوله تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ وجهان:
أحدمها :ما دفع عنه.
الثان :ما نفعه ،قاله الضحاك.

( )٤

ويف معنى :ﭽ ﮑﭼ وجهان:
أحدمها :أنه أراد أغنامه  ،ألنه كان صاحب سائمة ،قاله أبو العالية.

( )5

الثان :أنه أراد تليده وطارفه  ،والتليد :املوروث  ،والطارف :املكتسب.

( )6

واختلف السلف رمحهم اهلل يف معنى ﭽ ﮒ ﮓﭼ عىل ثالثة أقوال:
األول :أهنا تعني ولده ،وبذلك فرسه النبي  كام روت عائشة .
فقد أخرج النسائي بسنده عن عائشة  ،عن النبي  قال " :إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه،
وإن ولده من كسبه" )7(.وبمثله فرس ابن عباس  وجماهد.
( )1نسبه إليه ابن أيب حاتم يف تفسريه .تفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حاتم .3٤73 ،وينظر الدر املنثور ،للسيوطي.666 /8 ،
( ) 2ألهنام من باب التنوع ال من باب التضاد ،فكل معنى منهام يدل عىل معنى يف املسمى مع احتاد املسمى .ينظر قواعد التفسري ،خالد السبت،
.208 /1
( )3نسبه إليهام املاوردي .النكت والعيون ،للاموردي.365 /6 ،
( )٤نسبه إليه املاوردي .املرجع السابق.365 /6 ،
( )5النكت والعيون ،للاموردي .365 /6 ،وينظر الكشف والبيان ،الثعلبي.325 /10 ،
( )6النكت والعيون ،للاموردي.365 /6 ،
( )7املجتبى من السنن للنسائي ،ح  ،٤٤52كتاب :البيوع ،احلث عىل الكسب.2٤1 /7 ، ،
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وأخرج احلاكم بسنده عن أيب الطفيل  قال :كنت عند ابن عباس  يوما فجاءه بنو أيب هلب
خيتصمون يف َشء بينهم فقام يصلح بينهم ،فدفعه بعضهم ،فوقع عىل الفراش ،فغضب ابن عباس 
وقال" :أخرجوا عني الكسب اخلبيث  -يعني ولده  -ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔﭼ "

()1

وأخرج الطربي بسنده عن جماهد ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔﭼ قال" :ما كسب ولده".
الثان :أهنا تعني ما يفتدي به نفسه وملكه وولده.
فعن ابن مسعود  :ملا دعا رسول اهلل  أقرباءه اىل اهلل سبحانه قال أبو هلب ألصحابه :إن كان ما
يقول ابن أخي حقا فأن أفتدي نفيس وملكي وولدي ،فأنزل اهلل سبحانه ما أغنى أي ما يغني ،وقيل :أي
َشء أغنى عنه ماله من عذاب اهلل.

( )3

الثالث :أهنا تعني عمله اخلبيث ،قاله الضحاك.

( )٤

وأخرجه ابن ماجه يف سننه ،ح  ،2137كتاب :التجارات ،باب :احلث عىل املكاسب .723 /2 ،بمثله.
وينظر تفسري عبد الرزاق ،لعبد الرزاق الصنعان .٤7٤ /3 ،وتفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حاتم .3٤73 /10 ،والكشف والبيان ،الثعلبي،
 .326 /10و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي .237 /20،والدر املنثور ،للسيوطي .6٤ /2 ،وتفسريجزء عم ،العثيمني .3٤6 ،وقال
األلبان يف تعليقه عىل احلديث :صحيح .املجتبى من السنن ،النسائي.2٤1 /7 ،
( )1املستدرك عىل الصحيحني ،للحاكم ،ح  ،3986كتاب :التفسري ،تفسري سورة أيب هلب.588 /2 ،
استدراك احلافِظ ّ
حلاكم ،ابن امللقن،
خمترص
قال الذهبي :عىل رشط البخاري ،والظاهر أنه عىل رشط مسلم.
ستدرك أيب عبد اهللِ ا َ
الذهبي عىل ُم َ
َ
ُ
 .992 /2هامش (.)2
وينظر تفسري عبد الرزاق ،لعبد الرزاق الصنعان .٤73 /3 ،وجامع البيان ،الطربي .677 /2٤ ،والكشف والبيان ،الثعلبي .326 /10 ،و
اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي.237 /20،
( )2جامع البيان ،الطربي .677 /2٤ ،وينظر الدر املنثور ،للسيوطي.679 /٤ ،
واإلسناد من طريق ابن بشار صحيح .ينظر أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،الفقيه.630
( )3نسبه إليه الثعلبي .الكشف والبيان ،الثعلبي .325 /10 ،وينظر معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،للبغوي .327 /5 ،
( )٤نسبه إليه املاوردي .النكت والعيون ،للاموردي.366 /6 ،
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( )2

والراجح  -واهلل أعلم  -أن اختالف السلف هنا من باب التنوع ال التضاد( ،)1فقد عرب كل واحد
منهم عن نوع من أنواع ما كسبه أبو هلب؛ كولده ،وماله ،وما يفتدي به كجاهه ،وعمله ،لكنها لن تغن عنه
هي وال غريها من عذاب اهلل َشء.
وإىل هذا ذهب بعض املفرسين( )2فقالوا" :والصواب أن اآلية أعم من هذا ،وأن اآلية تشمل
األوالد ،وتشمل املال املكتسب الذي ليس يف يده اآلن ،وتشمل ما كسبه من رشف وجاه .كل ما كسبه مما
يزيده رشفا وعزا فإنه ال يغني عنه شيئا ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔﭼ ".

( )3

أخرج احلاكم بسنده عن أيب عقرب ( ،)٤قال :كان هلب بن أيب هلب يسب النبي  ،فقال النبي :
"اللهم سلط عليه كلبك" فخرج يف قافلة يريد الشام فنزل منزال ،فقال :إن أخاف دعوة حممد  قالوا له:
كال ،فحطوا متاعهم حوله وقعدوا حيرسونه فجاء األسد فانتزعه فذهب به.

( )5

ﭽﮕﮖﮗﮘﮙﭼ
ويف ﭽ ﮕﭼ وجهان :أحدمها :صيل النار  ،أي حطب ًا ووقود ًا (.)6
الثان :يعني تُصليه النار  ،أي تنضجه  ،وهو معنى قول ابن عباس.

( )1قواعد التفسري ،خالد السبت.208 /1 ،
( )2وهو ابن عثيمني.
( )3تفسري جزء عم ،العثيمني.3٤7 ،
( ) ٤أبو عقرب البكري الكنان ،اختلف يف اسمه فقيل :خويلد بن بحري ،وقيل عويج بن خويلد بن خالد بن بحري ،وقيل غري ذلك ،وهو والد
أيب نوفل ابن أيب عقرب ،وقيل جده ،له صحبة مع النبي .
االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ابن عبد الرب .1717 /٤ ،وهتذيب الكامل ،املزي .97 /3٤ ،واإلصابة يف متييز الصحابة ،وابن حجر .233 /7 ،
( )5املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ،ح  ،398٤كتاب التفسري ،تفسري سورة أيب هلب.588 /2 ،
وينظر النكت والعيون ،للاموردي.366 /6 ،
قال احلاكم :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال الذهبي :صحيح .وقال ابن حجر :وهو حديث حسن أخرجه احلاكم من طريق أيب نوفل بن أيب
عقرب عن أبيه .املستدرك ،للحاكم .588 /2 ،فتح الباري ،البن حجر .39 /٤ ،
( )6نسبه املاوردي البن كيسان .النكت والعيون ،للاموردي.366 /6 ،
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فيكون عىل الوجه األول صفة له يف النار  ،وعىل الوجه الثان صفة للنار.

( )1

ﭽ ﮚﮛﮜﮝﭼ
اختلف السلف رمحهم اهلل يف معنى ﭽ ﮛ ﮜﭼ عىل أقوال:
كانت متيش بالنميمة.

-1

أخرج عبد الرزاق بسنده عن قتادة :يف قوله تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ قال:
"كانت حتطب الكالم متيش بالنميمة".

( )2

أخرج الطربي بسنده عن جماهد :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ قال " :كانت متيش
بالنميمة".

( )3

وأخرج الطربي بسنده عن سفيان الثوري ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ قال " :كانت متيش
بالنميمة" .

( )٤

( )1نسبه هلام املاوردي .املرجع السابق.
( )2تفسري عبد الرزاق ،لعبد الرزاق الصنعان .٤73 /3 ،وينظر جامع البيان ،الطربي .679 /2٤ ،وتفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حاتم،
 .3٤73 /10والكشف والبيان ،الثعلبي .326 /10 ،و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي .237 /20،تفسري القرآن العظيم ،البن كثري/8 ،
 .٤86واإلسناد صحيح .ينظر أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،الفقيه.٤03
( )3جامع البيان ،الطربي .679 /2٤ ،وينظر الكشف والبيان ،الثعلبي .326 /10 ،و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي .237 /20،تفسري
القرآن العظيم ،البن كثري .٤86 /8 ،اإلسناد صحيح من الطربي إىل جماهد بن جرب .أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري،
الفقيه.621
( )٤جامع البيان ،الطربي .679 /2٤ ،وينظر تفسري القرآن العظيم ،البن كثري .٤86 /8 ،اإلسناد شديد الضعف إىل مهران; ألجل ابن
محيد; ولكونه يروي نسخة تفسريية; فيغتفر وجوده ،وبقية اإلسناد حسن ،واهلل أعلم .أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري،
الفقيه.158 ،
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وبمثله قال ابن عباس(  )1وعكرمة(  ،)2واحلسن البرصي )3 (،والسدي.

( )٤

 -2كانت حتطب فعريت به.
وقال بعضهم  :كانت تعري رسول اهلل  بالفقر ،وكانت حتطب فعريت بأهنا كانت حتطب.

( )5

وقد ُعلق عىل هذا القول ،بأنه :غري قوي ،ألن اهلل سبحانه وصفهم باملال والولد ومحل احلطب ليس
بعيب.

( )6

 -3كانت جتيء بالشوك فتطرحه يف طريق الرسول؛ ليدخل يف قدمه إذا خرج إىل الصالة.
أخرج الطريب بسنده عن ابن عباس م ،يف قوله :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜﭼ قال :كانت حتمل الشوك ،فتطرحه عىل
طريق النبي  ،ليعقره وأصحابه.

( )7

وأخرج الطربي بسنده عن الضحاك يقول يف قوله :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ :كانت
حتمل الشوك ،فتلقيه عىل طريق نبي اهلل ِ 
( )8
ليعقره.
وأخرج الطربي بسنده عن عبد الرمحن بن زيد ،يف قوله :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ قال:
( )1الكشف والبيان ،الثعلبي .326 /10 ،و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي .237 /20،وتفسري القرآن العظيم ،البن كثري.٤86 /8 ،
( )2جامع البيان ،الطربي .679 /2٤ ،وتفسري القرآن العظيم ،البن كثري.٤86 /8 ،
( )3تفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حاتم .3٤73 /10 ،والنكت والعيون ،للاموردي .367 /6 ،وابن كثري ،مرجع سابق.٤86 /8 ،
( )٤الكشف والبيان ،الثعلبي .326 /10 ،والنكت والعيون ،للاموردي .367 /6 ،و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي .237 /20،وتفسري
القرآن العظيم ،البن كثري.٤86 /8 ،
( )5أورده الطربي يف تفسريه ،ونسبه الثعلبي واملاوردي لقتادة .جامع البيان ،الطربي .679 /2٤ ،وينظر تفسري عبد الرزاق ،لعبد الرزاق
الصنعان .٤7٤ /3 ،والكشف والبيان ،الثعلبي .326 /10 ،والنكت والعيون ،للاموردي .367 /6 ،و اجلامع ألحكام القرآن،
القرطبي.237 /20،
( )6قاله الثعلبي .الكشف والبيان ،الثعلبي.327 /10 ،
( )7جامع البيان ،الطربي .678 /2٤ ،وينظر النكت والعيون ،للاموردي .367 /6 ،ومعامل التنزيل ،للبغوي  .328 /5 ،وتفسري القرآن
العظيم ،البن كثري .٤87 /8 ،وهذا إسناد ال يفرح بمثله ،فهو ضعيف؛ لضعف رجاله عدا حممد بن سعد العويف ،فيمكن أن ُحي َّسن حديثه،
واهلل أعلم .أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،الفقيه.336
( )8جامع البيان ،الطربي .679 /2٤ ،وينظر الكشف والبيان ،الثعلبي .327 /10 ،ومعامل التنزيل  ،للبغوي  .328 /5 ،وتفسري القرآن
العظيم ،البن كثري .٤87 /8 ،واإلسناد من ابن جرير إىل أيب معاذ النحوي يف حيز الضعف الذي ال يرض يف مثل نسخ التفسري وهو حسن من
الفضل بن خالد إىل الضحاك .أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،الفقيه.196
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كانت تأيت بأغصان الشوك ،فتطرحها بالليل يف طريق رسول اهلل .

( )1

 -4ويقال :ﭽ ﮛ ﮜﭼ :نقالة للحديث.
أخرج الطربي بسنده عن قتادة ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ :أي كانت تنقل األحاديث من
بعض الناس إىل بعض.
-5

( )2

محالة اخلطايا.

قاله سعيد بن جبري (  :)3دليله قوله سبحانه :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ (  ،)٤وقول
العرب :فالن حيطب عىل ظهره إذا أساء ،فالن حاطب قريته إذا كان اجلان فيهم ،وفالن حمطوب عليه
إذا كان جمنيا عليه )5 ( .كأنه أراد ما محلته من اآلثام يف عداوة رسول اهلل  ألنه كاحلطب يف مصريه إىل
النار.

( )6

ويظهر  -واهلل أعلم -أن الراجح هو بقاء املعنى عىل ظاهره ،ألن امرأة أيب هلب كانت حتمل الشوك
وتلقيه يف طريق الرسول  رغبة منها يف إيذائه ،فكان جزاؤها من جنس عملها.

( )1جامع البيان ،الطربي .679 /2٤ ،وينظر تفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حاتم .3٤73 /10 ،والكشف والبيان ،الثعلبي.327 /10 ،
ومعامل التنزيل  ،للبغوي  .328 /5 ،وتفسري القرآن العظيم ،البن كثري .٤87 /8 ،واإلسناد صحيح من الطربي إىل عبدالرمحن بن زيد بن
أسلم .أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،الفقيه.512 ،
( )2جامع البيان ،الطربي .679 /2٤ ،وينظر تفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حاتم .3٤73 /10 ،والدر املنثور ،للسيوطي .679 /٤ ،ومعامل
التنزيل ،للبغوي  .328 /5 ،و اإلسناد ٌ حسن من الطربي إىل يزيد بن زريع حلال العقدي وبقية اإلسناد صحيح إىل قتادة بن دعامة .أسانيد
نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،الفقيه.566 ،
فقيها
( )3سعيد بن جبري بن هشام األسدي الوالبي موىل بني والبة بن احلارث من بني أسد بن خزيمة ،كنيته أبو عبد اهلل ،وقيل :أبو حممد ،كان ً
ً
فاضال ،قتله احلجاج سنة :مخس وتسعني وهو بن تسع وأربعني سنة.
مفرسا ومقرئًا عابدً ا ورعًا
ً
ينظر الثقات ،ابن حبان .275 /٤ ،هتذيب الكامل ،املزي .358 /10،وسري أعالم النبالء ،الذهبي .187 /5 ،وهتذيب التهذيب ،ابن حجر،
.1٤ /٤
( )٤سورة األنعام.31 :
( )5الكشف والبيان ،الثعلبي .327 /10 ،وينظر معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،للبغوي .328 /5 ،
( )6النكت والعيون ،للاموردي.367 /6 ،
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وإىل هذا ذهب الطربي  :حيث قال " :وأوىل القولني يف ذلك بالصواب عندي ،قول من قال :كانت حتمل
الشوك ،فتطرحه يف طريق رسول اهلل  ،ألن ذلك هو أظهر معنى ذلك".

( )1

ومع ترجيح القول السابق إال أن باقي األقوال – عدا أهنا كانت حتتطب فعريت به -حمتملة يف
تفسري املعنى؛ لعدم وجود مانع من محل املعنى عىل اجلميع ( .)2
روى احلاكم بسنده عن زيد بن أرقم  ،)3 (قال :ملا نزلت ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﭼ إىل
ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ قال :فقيل المرأة أيب هلب :إن حممدا قد
هجاك فأتت رسول اهلل  وهو جالس يف املأل فقالت :يا حممد عىل ما هتجون؟ قال :فقال " :إن واهلل ما
هجوتك ما هجاك إال اهلل" قال :فقالت :هل رأيتني أمحل حطبا أو رأيت يف جيدي حبال من مسد؟ ثم
انطلقت ،فمكث رسول اهلل  أياما ال ينزل عليه فأتته فقالت :يا حممد ما أرى صاحبك إال قد ودعك
وقالك .فأنزل اهلل  ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ( .)٤
ﭽﮞﮟﮠﮡﮢﮣﭼ
ومعنى ﭽ ﮞ ﮟ ﭼ :يف عنقها ،والعرب تسمي العنق جيدا.
أخرج الطربي بسنده عن عبد الرمحن بن زيد ،يف قول اهلل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ قال :يف رقبتها( .)5
( )1جامع البيان ،الطربي.680 /2٤ ،
( )2قواعد التفسري ،خالد السبت.812 /2 ،
( )3زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعامن بن مالك بن األغر بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي ،من بني احلارث بن اخلزرج ،اختلف يف كنيته،
غزا مع رسول اهلل  سبع عرشة غزوة ،مات بالكوفة سنة :ست وستني ،وقيل :ثامن وستني.
ينظر االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ابن عبد الرب .535 /2،وأسد الغابة ،ابن األثري .3٤2 /2،هتذيب التهذيب ،ابن حجر.395 /3،
( )٤املستدرك عىل الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم ،ح  ،39٤5كتاب التفسري ،تفسري سورة والضحى.573 /2 ،
وينظر جامع البيان ،الطربي.680 /2٤ ،
وقال احلاكم" :هذا حديث صحيح كام حدثناه هذا الشيخ إال أن وجدت له علة" .وقال الذهبي" :قال احلاكم إسناده صحيح إال أن وجدت
له علة".
( )5جامع البيان ،الطربي.680 /2٤ ،
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وللمفرسين رمحهم اهلل تعاىل أقوال يف بيان معنى :ﭽ ﮠﭼ:
 -1هي حبال تكون بمكة.
فقد أخرج الطربي بسنده عن الضحاك قال :حبل من شجر ،وهو احلبل الذي كانت حتتطب به.

( )1

وأخرج الطربي بسنده عن عبد الرمحن بن زيد قال :حبال من شجر تنبت يف اليمن هلا مسد،
وكانت تفتل ،وقال ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﭼ :حبل من نار يف رقبتها.

( )2

وأخرج الطربي بسنده عن سفيان قال :حبل يف عنقها يف النار مثل طوق طوله سبعون ذراعا.

( )3

وعن ابن عباس قال :هي حبال تكون بمكة; ويقال :املَ َسد :العصا التي تكون يف البكرة ،ويقال
املَ َسد :قالدة من َو َدع.

( )٤

 -2احلديد أو احلديد الذي يكون يف ال َبكرة.

اإلسناد صحيح من الطربي إىل عبدالرمحن بن زيد بن أسلم .أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،الفقيه.512
( )1جامع البيان ،الطربي .680 /2٤ ،وينظر الكشف والبيان ،الثعلبي .328 /10 ،و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي.2٤1 /20،
اإلسناد من ابن جرير إىل أيب معاذ النحوي يف حيز الضعف الذي ال يرض يف مثل نسخ التفسري وهو حسن من الفضل بن خالد إىل الضحاك.
أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،الفقيه.196
( )2جامع البيان ،الطربي.681 /2٤ ،
اإلسناد صحيح من الطربي إىل عبدالرمحن بن زيد بن أسلم .أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،الفقيه.512
( )3جامع البيان ،الطربي.681 /2٤ ،
اإلسناد شديد الضعف إىل مهران; ألجل ابن محيد; ولكونه يروي نسخة تفسريية; فيغتفر وجوده ،وبقية اإلسناد حسن ،واهلل أعلم .أسانيد
نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،الفقيه.158
( )٤نسبه إليه الطربي .جامع البيان ،الطربي .681 /2٤ ،وينظر معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،للبغوي  .328 /5 ،و اجلامع ألحكام
القرآن ،القرطبي.2٤1 /20،

21

أخرج الطربي بسنده عن عروة بن الزبري ( )1ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ قال :سلسلة من حديد،
ذرعها سبعون ذراعا.

( )2

وأخرج الطربي بسنده عن جماهد ﭽ ﮡ ﮢ ﭼ قال :من حديد.

( )3

أخرج الطربي بسنده عن جماهد ﭽ ﮠﮡ ﮢ ﭼ قال :عود البكرة من حديد.

( )٤

 -3هو قالدة من ودع يف عنقها.
أخرج عبد الرزاق بسنده عن قتادة َق َال " :من ودع".

( )5

أخرج الطربي بسنده عن قتادة ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ قال :قالدة من ودع.

( )6

( ) 1عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قيص القرَش األسدي ،أبو عبد اهلل املدن ،وهو أخ عبد اهلل بن الزبري وأمهام
أسامء بنت أيب بكر الصديق ،كان ثقة كثري احلديث فقيها عاملا ثبتا مأمونا ،قطعت رجله وذلك أن األكلة وقعت فيها فنرشها فام زاد عىل أن قال
احلمد هلل ،مات سنة أربع وتسعني ،وقيل :تسع وتسعني ،وقيل غري ذلك.
ينظر الثقات ،ابن حبان .19٤ /5 ،هتذيب الكامل ،املزي .11 /20،وهتذيب التهذيب ،ابن حجر.180 /7 ،
( )2جامع البيان ،الطربي .681 /2٤ ،وينظر تفسري القرآن العظيم ،ابن أيب حاتم .3٤73 /10 ،والكشف والبيان ،الثعلبي.328 /10 ،
والنكت والعيون ،للاموردي .367 /6 ،ومعامل التنزيل يف تفسري القرآن ،للبغوي  .328 /5 ،و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي.2٤1 /20،
وتفسري القرآن العظيم ،البن كثري.٤87 /8 ،
إسناده ضعيف ،فيه السدي وهو صدوق هيم ،وفيه يزيد مل يذكر فيه جرح وال تعديل.
وكيع بن اجلراح ومروياته يف التفسري من أول سورة تبارك إىل آخر سورة الناس ،هيفاء بنت صالح بن طاهر بوقس ،رسالة مقدمة لنيل درجة
املاجستري بقسم الكتاب والسنة ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ( 1٤22هـ).558 ،
( )3جامع البيان ،الطربي .681 /2٤ ،وينظر معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،للبغوي .328 /5 ،
إسناده ضعيف؛ فيه اجلراح وهو صدوق هيم ،ولكن صح من طريق ابن أيب نجيح عن جماهد به نحوه فريتقي أثر اجلراح إىل احلسن لغيه.
( )٤جامع البيان ،الطربي .681 /2٤ ،وينظر الكشف والبيان ،الثعلبي .328 /10 ،ومعامل التنزيل يف تفسري القرآن ،للبغوي .328 /5 ،
والدر املنثور ،للسيوطي.679 /٤ ،
اإلسناد صحيح إىل جماهد بن جرب .أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،الفقيه.597
وإليه ذهب عطاء وعكرمة ،الشعبي ومقاتل .ينظر الكشف والبيان ،الثعلبي.328 /10 ،
( )5تفسري عبد الرزاق ،لعبد الرزاق الصنعان .٤7٤ /3 ،وينظر الكشف والبيان ،الثعلبي.328 /10 ،
اإلسناد صحيح إىل قتادة .أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،الفقيه.572 ،
( )6جامع البيان ،الطربي .682 /2٤،النكت والعيون ،للاموردي.368 /6 ،
اإلسناد صحيح إىل قتادة .أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،الفقيه.572 ،
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وعن ابن عباس قال :يقال املَ َسد :قالدة من َو َدع.

( )1

وأرى واهلل أعلم أن اآلية حتتمل كل هذه املعان املتنوعة (.)2وذلك أن املسد يف اللغة يطلق عىل معان
متعددةِ ،
()3
ُ
يكون االختالف عائد ًا إىل أكثر من معنى بسبب االشرتاك اللغوي ،ومها معنيان حمتمالن.
وم ْن َث َّم
وهذا ما اختاره الطربي  :حيث قال " :وأوىل األقوال يف ذلك عندي بالصواب ،قول من قال :هو
حبل ُمجع من أنواع خمتلفة ،ولذلك اختلف أهل التأويل يف تأويله عىل النحو الذي ذكرنا ...فجعل إمراره
من شتى ،وكذلك املسد الذي يف جيد امرأة أيب هلبِ ،أم َّر من أشياء شتى ،من ليف وحديد وحلاء ،وجعل
يف عنقها طوقا كالقالدة من ودع".

( )٤

******

املبحث اخلامس :بيان القراءات املتواترة ومعنى كل قراءة.
قوله تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ:
ﭽ ﮋﭼ قرأ ابن كثري ( )5بسكون اهلاء.

( )1جامع البيان ،الطربي .681 /2٤ ،وينظر الكشف والبيان ،الثعلبي.328 /10 ،
وبه قال :احلسن وسعيد بن املسيب .ينظر الكشف والبيان ،الثعلبي.328 /10 ،
( )2قواعد التفسري ،خالد السبت.208 /1 ،
( )3تفسري جزء عم ،ملساعد الطيار.263 ،
( )٤جامع البيان ،الطربي.682 /2٤ ،
عطارا ،وهو أحد القراء السبعة،
( )5أبو معبد عبد اهلل بن كثري الداري ،موىل عمرو بن علقمة الكنان ،لقب بالداري ألنه كان داريا بمكة أي:
ً
وإمام املكيني يف القراءة ،راوياه :قنبل والبزي ،أدرك غري واحد من الصحابة وروى عنهم ،تويف سنة :عرشين ومائة بمكة.
ينظر وفيات األعيان ،ابن خلكان .٤1 /3 ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار ،للذهبي .٤9 ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،ابن
اجلزري.٤٤3 /1 ،
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وهنَر( ،)2ومل خيتلفوا يف قوله :ﭽ
وهنْر َ
وقرأ الباقون بفتح اهلاء )1(.ومها لغتان كام قالواَ :و ْهب و َو َهبَ ،
ﮗ ﮘ ﭼ أنه مفتوح اهلاء ألهنم راعو فيه رءوس اآلي( ،)3ولثقل العلم باالستعامل.

( )٤

وقوله تعاىل :ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ :
ﭽﮕﭼ غلظ ورش ( )5الالم إن فتح ورققها إن قلل.

()6

قوله تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ:
القراء يف قراءة ﭽ ﮛ ﮜﭼ :فقرأ عاصم( )7وحده بالنصب ،وهو عىل معنى
واختلفت ّ
احل َطب( ،)8وقد حيتمل أن يكون نصبها
الذم والشني ،والعرب تنصب بالذم واملدح ،واملعنى :اذكر َ َّ
محا َل َة ْ َ
عىل القطع من املرأة ،ألن املرأة معرفة ،ومحالة احلطب نكرة.

()9

( )1معان القراءات ،األزهري  .171/3الكشف والبيان ،الثعلبي .32٤ /10،احلجة يف القراءات السبع ،ابن خالوه .377 /1 ،حجة
القراءات ،أبو زرعة  .776النرش يف القراءات العرش ،البن اجلزري.٤0٤ /2 ،
( )2احلجه يف القراءات السبع ،ابن خالويه .377 ،وحجة القراءات ،أبو زرعة.776 ،
( )3ينظر الكشف والبيان ،الثعلبي .32٤ /10،واحلجه يف القراءات السبع ،ابن خالويه .377 ،النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري.٤0٤ /2،
( )٤النرش يف القراءات العرش ،ابن اجلزري.٤0٤ /2،
( )5اختلف يف اسمه فقيل :عثامن بن سعيد وقيل :سعيد بن عبد اهلل بن عمرو ،وقيل :غري ذلك ،القبطي املرصي امللقب بورش شيخ القراء
املحققني ،رحل إىل نافع بن أيب نعيم فعرض عليه القرآن عدة ختامت ،تويف بمرص سنة :سبع وتسعني ومائة.
ينظر سري أعالم النبالء ،الذهبي .295 /9،غاية النهاية يف طبقات القراء ،ابن اجلزري.502 /1،
( )6البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة ،عبد الفتاح القايض.3٤8 ،
( )7عاصم بن هبدلة ابن أيب النجود األسدي الكويف ،أبو بكر املقرئ .وقد روى له البخاري ،ومسلم مقرونا بغريه ،واحتج به الباقون .مات
سنة سبع وعرشين ومئة.
ينظر هتذيب الكامل ،املزي .٤73 /13 ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،ابن اجلزري .3٤6،هتذيب التهذيب ،ابن حجر .36 /5،األعالم،
الزركيل.38 /1 ،
(  )8ينظر جامع البيان ،الطربي .678 /2٤،و أبو العباس شهاب الدين أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني احللبي ،الدر
املصون يف علوم الكتاب املكنون ،ج ،11حتقيق :الدكتور أمحد حممد اخلراط ( ،دمشق :دار القلم )  .1٤٤وبحر العلوم ،السمرقندي/3 ،
 .632تفسري القرآن العزيز ،ابن أيب زمنني .171 /5 ،احلجه يف القراءات السبع ،ابن خالويه .377 ،وحدائق الروح والرحيان  ،حممد األمني

اهلرري .171 /3 ،
(  )9جامع البيان ،الطربي.678 /2٤،
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وقرأ الباقون بالرفع ،فهو مرفوع بقوله ﭽ ﮚﭼ؛ ألنه ابتداء ،و ﭽﮛ ﮜﭼ خرب،
نعت املرأة.
وقيل :ﭽ ﮛﭼ ٌ

()1

******

الفصل الثان :التفسري بالدراية.
املبحث األول :التناسب بني اآليات والسور.
قيل يف ذكر مناسبة سورة املسد ملا قبلها " :ملا قدم  يف سورة النرص القطع بتحقيق النرص ألهل
هذا الدين بعد ما كانوا فيه من الذلة ،واألمر احلتم بتكثريهم بعد الذي مر عليهم مع الذلة من القلة،
وختمها بأنه التواب ،وكان أبو هلب  -من شدة العناد هلذا الدين واألذى إلمامة النبي  سيد العاملني مع
قربه منه  -باملحل الذي ال جيهل ،بل شاع واشتهر ،وأحرق األكباد وصهر ،كان بحيث يسأل عن حاله إذ
ذاك هل يثبت عليه أو يذل ،فشفى َّ
غل هذا السؤال ،وأزيل بام يكون له من النكال ،وليكون ذلك بعد
وقوع الفتح ونزول الظفر والنرص ،واإلظهار عىل األعداء بالعز والقهر ،مذكرا له  بام كان أول األمر من
جربوهتم وأذاهم وقوهتم بال َعدد وال ُعدد ،وأنه مل يغن عنهم َشء من ذلك ،بل صدق اهلل وعده وكذبوا فيام
كانوا فيه من التعاضد والتنارص والتحالف والتعاقد ،فذكر تعاىل أعداهم له وأقرهبم إليه يف النسب إشارة
إىل أنه ال فرق يف تكذيبه هلم بني القريب والبعيد ،وإىل أنه مل ينفعه قربه له ليكون ذلك حامال ألهل الدين
عىل االجتهاد يف العمل من غري ركون إىل سبب أو نسب غري ما رشعه سبحانه ".

()2

كام ذكر أن" هذه السورة وإن نزلت عىل سبب خاص ويف قصة معلومة فهي مع ما تقدمها واتصل
هبا يف قوة أن لو قيل قد انقىض عمرك يا حممد وانتهى مما قلدته من عظيم أمانة الرسالة أمرك ،وتأدية ما

(  )1ينظر جامع البيان ،الطربي .678 /2٤،الدر املصون ،السمني احللبي .1٤٤ /11،وبحر العلوم ،السمرقندي .632 /3 ،تفسري القرآن
العزيز ،ابن أيب زمنني .171 /5 ،واحلجه يف القراءات السبع ،ابن خالويه .377 ،وحدائق الروح والرحيان  ،حممد األمني اهلرري .171 /3،
وحجة القراءات ،أبو زرعة.777 ،
( )2نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،للبقاعي.327 /22 ،
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حتملته وحان أجلك ،وأمارة ذلك دخول الناس يف دين اهلل أفواجا واستجابتهم بعد تلكؤهم ،والويل ملن
عاندك وعدل عن متابعتك ،وإن كان أقرب الناس إليك".

( )1

وقد ذكر يف السورة قبلها دخول الناس يف دين اهلل تعاىل ،ثم أتبع بذكر من خرس ومل يدخل يف
الدين ،فإنذار الكافر باهلالك ،بعد وعد املؤمنني بالنرص ،يف السورة السابقة هو وجه املناسبة يف ذكر هذه
السورة بعدها.

( )2

أما يف مناسبة سورة املسد ملا بعدها:
فقيل " :وملا تقدم فيام قبلها عداوة أقرب الناس إىل الرسول  ،وهو عمه أبو هلب ،وما كان يقايس
من عباد األصنام الذين اختذوا مع اهلل آهلة ،جاءت هذه السورة مرصحة بالتوحيد ،رادة عىل عباد األوثان
والقائلني بالثنوية وبالتثليث وبغري ذلك من املذاهب املخالفة للتوحيد ".

( )3

وقيل :ملا ذكر فقر اإلنسان بحاجته إىل غريه ،وأن كامله ال يتحقق إال هبذا الفقر ذكر يف الصمد كامل
سؤدده وغناه عام سواه؛ ليبني ممايزته سبحانه عن اخللق يف ذاته وصفاته.
وكامل اإلنسان الذي ال حيصل إال هبذا االفتقار لغريه من الزوجة والولد واملال ال يغني عنه وقت
حاجته إليه مما ال يعول عليه املسلم ،بل يلجأ إىل صاحب الغنى املطلق والسؤدد الكامل الذي يصمد إليه
مجيع اخللق.

( )٤

******

املبحث الثان :املقاصد.
من مقاصد السورة الكريمة:
( )1الربهان يف تناسب سور القرآن ،أمحد الثقفي الغرناطي.383 ،
( )2ينظر البحر املحيط ،أبو حيان  .565 /10 ،املوسوعة القرآنية ،خصائص السور ،جعفر رشف الدين .287 /12 ،وحدائق الروح والرحيان
 ،حممد األمني اهلرري .٤16 /32،
( )3البحر املحيط ،أبو حيان .570 /10 ،
( )٤ينظر مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري ،مساعد الطيار.289 ،
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-1

هتديد أبى هلب عىل اجلفاء واإلعراض ،وضياح كسبه وأمره ،وبيان ابتالئه يوم القيامة ،وذم زوجه
ىف إيذاء النبي  وبيان ما هو مدخر هلا من سوء العاقبة.

( )1

 -2وعيد امرأة أيب هلب عىل انتصارها لزوجها ،وبغضها النبي .

()2

البت والقطع احلتم بخرسان الكافر ،ولو كان أقرب اخللق إىل أعظم الفائزين؛ حثا عىل التوحيد من
ُّ -3
سائر العبيد.

( )3

******

املبحث الثالث :الغريب واللغة.
يتب ت ّبا فهو تاب ،واملفعول به متبوب
تب ّ
اليشء َت ًّبا وتببا وتبابا وتبيبا ا ْن َقطع ،واملصدر ّ
ﭽ ﮈﭼ َّ ْ
،وتب
ُب وإن شئت كرست ،وللمرأة تبي وتبا وأتبني ،ويقال امرأة تا ّبه أي عجوز قد هلك شباهبا َ
،واألمر ت ّ
ُف َالن خرس َوهلك ،والتباب اهلالك ،قال اهلل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ (ُ ، )٤ي َقال ِيف الدُّ َعاء
تبت َيده وتبا َل ُه.

( )5

ومعنى ﭽ ﮈﭼ يف اآلية الكريمة :خابت وخرست ،ومعنى ﭽﮌ ﭼ وخرس هو.

( )6

ب :النَّار أوقدها َحتَّى َصار َهلَا َهلب .قال تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ
ﭽﮊ ﮋﭼ ﭽ ﮗ ﮘﭼ ال َّل َه ُ
ب.
يب :ما يبدو من اشتعال النار ،ويقال للدّ خان وللغبارَ :هل َ ٌ
ﮍ ﮎ ﮏﭼ( ،)7وال َّل ِه ُ

( )8

( (1تفسري مقاتل بن سليامن ،ملقاتل بن سليامن  .119 /٤ ،وينظر التفسري الوسيط ،وهبة الزحييل.20٤3 /10 ،
( (2ينظر التحرير والتنوير ،ابن عاشور .600 /30 ،التفسري الوسيط ،وهبة الزحييل.20٤3 /10 ،
( (3نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،البقاعي.276 /3 ،
( )٤سورة غافر.37 :
( )5ينظر إعراب القرآن وبيانه ،درويش .608/10 ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية .81 /1
( )6ينظر جامع البيان ،الطربي .676 /2٤،معان القرآن وإعرابه ،الزجاج .375 /5 ،والوجيز ،للواحدي .1239،الدر املصون ،السمني
احللبي .1٤1 /11،إعراب القرآن وبيانه ،درويش.608 /10 ،
( )7سورة املرسالت.31 :
( )8املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهانى .7٤7 ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية.8٤1 /2،
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ﭽ ﮕﭼ أي حيرتق هبا وصيل من باب تعب ،يقال :صليت الشاة إذا شويتها فأنا صال
والشاة مصلية ،ومن ذلك حديث رسول اهلل  أنه أهديت إليه شاة مصلية( ،)1وجيوز شاة مصالة ألنك
تقول أصليتها أيضا ويقال ّ
الصالء.
للشواءّ :

( )2

وجيمع عىل أجيا ُد .واجليد بفتح الياء طول العنق.
جليد العنقْ ُ .
ﭽﮞﮟﭼ ا َ

( )3

ﭽ ﮢﭼ امليم والسني والدال أصل صحيح يدل عىل جدل َشء وطيه.
وأطلق املسد يف اللغة عىل معان متعددة:
 -1املسد :ليف يتخذ من جريد النخل.
 -2املسد :حبل يتخذ من أوبار اإلبل.
 -3يقالٌ :
رجل َممْسود اخلَ ْلق ،أي :شديدُ ه  ،وامرأة ممسودة :جمدولة اخللق ،كاحلبل املمسود،
غري مسرتخية.
 -٤يف أصله أنه الفتل.
 -5املسد :الليف ،واملسد يف لغة العرب احلبل إذا كان من ِ
ليف املُ ْق ِل ألن من شأنه أن يفتل
للحبل.
اإلبل و َأ ْو ِ
يكون ِم ْن جلود ِ
ُ
بارها.
 -6وقيل :هو ِحلا ُء َش َج ٍر باليمن ،وقد

( )٤

******

املبحث الرابع :أوجه اإلعراب.

ِ
( )1احلديث " :أن ُهيودي ًة ِمن ِ
ُ
َ
اع ،فأك ََل منها ."...أخرجه أبو
فأخذ
لرسول اهلل ،
هدهتا
سمت شا ًة مصليَّ ًة ،ثم َأ ْ
رسول اهلل  الذ َر َ
خيرب َّ
أهل َ َ
داود يف سننه ،ح  ،٤510كتاب :الديات ،باب :فيمن َس َقى رجالً َّ ً
سام أو أطعمه فامت ،أ ُيقاد منه؟ .56٤ /6 ،قال املحقق :صحيح لغريه.
( )2ينظر إعراب القرآن وبيانه ،درويش.609 /10 ،
()3معان القرآن وإعرابه ،للزجاج .376 /5،وينظر الدر املصون ،السمني احللبي .1٤7 /11إعراب القرآن وبيانه ،درويش.609 /10 ،
( )٤مقاييس اللغة ،ابن فارس .323 /5 ،وينظر معان القرآن وإعرابه ،للزجاج .376 /5،والتفسري الكبري ،للفخر الرازي.355 /32 ،
الدر املصون ،السمني احللبي .1٤7 /11إعراب القرآن وبيانه ،درويش .609 /10 ،واملعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية.868 /2،
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قوله تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ:
ﭽ ﮈﭼ فعل ماض والتاء للتأنيث(، )1وفيه قوالن :أحدمها :أنه دعاء ،واآلخر :أنه خرب.

()2

ويف إسكان التاء قوالن :أحدمها :أهنا ملا كانت حرفا وجب هلا السكون ،واآلخر :أنه مل تبق هلا
حركة فأمسكت.

( )3

ﭽ ﮉ ﭼ فاعل.

( )٤

ﭽ ﮊ ﮋ ﭼ فيه قوالن :أحدمها :أن عالمة اخلفض الياء ،والقول اآلخر :أنه معرب من جهتني
ﭽ ﮌﭼ الواو فيه واو عطف عىل تبت ،أي وكان ذلك وحصل.

( )6

ويف تب قوالن :أحدمها :أن فيه قد مضمرة ،والقول اآلخر :أنه خرب وأن قد ال تضمر ألهنا حرف
معنى.

( )7

واجلملة دعائية ال حمل هلا(، )8وقيل ال حمل هلا ابتدائية.

( )9

قوله تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ:
ﭽ ﮎ ﭼ موضع رفع ،واملعنى َما َأ ْغنَى َعنْ ُه َما ُل ُه وكسبه )10(.أو أهنا يف موضع نصب بأغنى ،أو أهنا
نافية ال موضع هلا من اإلعراب.

( )11

( )1إعراب القرآن وبيانه ،درويش.610 /10 ،
( )2إعراب القرآن ،النحاس.192 /5 ،
( )3املرجع السابق.
( )٤إعراب القرآن وبيانه ،درويش.610 /10 ،
( )5إعراب القرآن ،النحاس.192 /5 ،
( )6ينظر الكشف والبيان ،الثعلبي .325 /10،وإعراب القرآن وبيانه ،درويش.610 /10 ،
( )7إعراب القرآن ،النحاس.192 /5 ،
( )8ينظر الكشف والبيان ،الثعلبي .325 /10،وإعراب القرآن وبيانه ،درويش.610 /10 ،
( )9اجلدول يف إعراب القرآن الكريم  ،حممود صايف.٤21 /30 ،
( )10ينظر معان القرآن وإعرابه ،للزجاج.375 /5 ،
( )11ينظر إعراب القرآن ،النحاس.192 /5 ،
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( )5

ﭽ ﮎ ﮏ ﭼ جيوز أن يكون نافيا ،وأن يكون استفهاما ،وال يكون بمعنى الذي )1( .وعىل الثان
( )2
أي َشء أغنى عنه ُ
املال؟ و ُقدم لكونِه له َصدْ ُر الكال ِم.
تكون منصوب َة املحل بام بعدَ ها والتقديرُّ :
ﭽ ﮐ ﭼ وعنه متعلقان بأغنى.
ﭽ ﮑ ﭼ فاعل.
ﭽ ﮒ ﮓ ﭼ والواو حرف عطف.

( )3

َ
تكون موصولة بمعنى الذي أي كسبه أو مكسوبه ،
وجيوز يف ﭽ ﮎ ﭼ َأ ْن
َ
َ
تكون استفهامي ًة منصوبة املحل بام بعدها
تكون مصدري ًة ،أي :وك َْس ُبه ،و َأ ْن
حمذوف ،و َأ ْن
ٌ
فالعائد
ٍ
َ
ب شيئ ًا ،وجعل االستفها َم بمعنى ِ
تكون
جيوز َأ ْن
النفي ،فعىل هذا ُ
ب؟ أي :مل َيك َْس ْ
وأي َشء ك ََس َ
يعنيَّ :
غري ظاهر.
نافي ًة ،وهو ُ

( )٤

ومجلة ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ ال حمل هلا استئنافية.

( )5

قوله تعاىل :ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ :
ﭽﮕ ﭼ السني حرف استقبال ،قيل :سني سوف ،وقيل :سني الوعد.
ويصىل فعل مضارع وفاعله هو أي أبو هلب.

( )6

ﭽﮖ ﭼ ونارا مفعول به.
ﭽ ﮗ ﮘﭼ نعت لنارا ألهنا مآل كنيته ومثابتها.

( )7

( )1التبيان يف إعراب القرآن ،العكربي .1308 /5 ،وينظر الدر املصون ،السمني احللبي.1٤3 /11 ،
( )2ينظر الدر املصون ،السمني احللبي .1٤3 /11و إعراب القرآن وبيانه ،درويش.611 /10 ،
( )3إعراب القرآن وبيانه ،درويش.611 /10 ،
( )٤ينظر الدر املصون ،السمني احللبي .1٤٤ /11وإعراب القرآن وبيانه ،درويش.611 /10 ،
( )5اجلدول يف إعراب القرآن الكريم ،حممود صايف.٤21 /30 ،
( )6ينظر الكشف والبيان ،الثعلبي .326 /10،وإعراب القرآن وبيانه ،درويش.611 /10 ،
( )7إعراب القرآن وبيانه ،درويش.611 /10 ،
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قوله تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ:
ﭽ ﮚ ﭼ رفعت من وجهني :أحدمها :مرفوعة ألهنا معطوفة عىل املضمر الذي يف
ﭽﮕ ﭼ ،وحسن العطف عىل املضمر لطول الكالم  ،واملعنى سيصىل هو وامرأته ويكون ﭽﮛ
ﮜ ﭼ نعتا هلا ،والقول اآلخر :أهنا مرفوعة باالبتداء عىل أهنام مجل ٌة من مبتدأ وخرب ،سيقت لإلخبار
بذلك  ،وﭽﮛ ﭼ من نعتها ،ويكون اخلرب :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ.
ومجلة امرأته ..مستأنفة ال حمل هلا.

( )1

( )2

ﭽ ﮛ ﮜﭼ بقراءة النصب فيها قوالن :أحدمها :أهنا منصوبة عىل احلال ألنه جيوز أن
تدخل فيه األلف والالم فلام حذفتهام نصبت عىل احلال( ،)3والثان :أهنا منصوب عىل الذ ّم والشتم أي:
أعني محالة احلطب.

( )٤

وبقراءة الرفع فيها قوالن :أحدمها :أهنا نعت المرأته ،واآلخر :أهنا خرب االبتداء ،تقديرهِ :ه َي
محا َل ُة.
َ َّ

( )5

ويف موضع اجلملة أقوال :أحدمها :أهنا يف موضع احلال ،والتقدير ما أغنى عنه ماله وما كسب
وامرأته محالة احلطب ،والقول اآلخر :أهنا خرب ﭽ ﮎﭼ
يف موضع احلال(، )6والقول الثالث :اجلملة الفعلية «أذم محالة احلطب» معرتضة ال حمل هلا.

( )7

( )1ينظر معان القرآن وإعرابه ،للزجاج .375 /5،و إعراب القرآن ،النحاس .192 /5 ،و الدر املصون ،السمني احللبي .1٤٤ /11و
التبيان يف إعراب القرآن ،للعكربي .1308 /5،و إعراب القرآن وبيانه ،درويش.611 /10 ،
( )2إعراب القرآن وبيانه ،درويش.611 /10 ،
( )3ينظر إعراب القرآن ،النحاس.193 /5 ،
( )٤ينظر معان القرآن وإعرابه ،للزجاج .375 /5،وإعراب القرآن ،النحاس .193 /5 ،و إعراب القرآن وبيانه ،درويش.611 /10 ،
( )5ينظر إعراب القرآن ،النحاس .193 /5 ،و الدر املصون ،السمني احللبي .1٤٤ /11والتبيان يف إعراب القرآن ،للعكربي.1308 /5،
( )6إعراب القرآن ،النحاس.193 /5 ،
( )7إعراب القرآن وبيانه ،درويش.611 /10 ،
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قوله تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ:
رب مقدم.
الض ِم ِري ِيف َ َّ
ﭽ ﮞ ﮟ ﭼ َح ٌال ِم َن َّ
محا َل َة(َ ،)1أ ْو َخ َ ٌ

()2

َ
يكون حاال من ﭽ ﮚﭼ
ﭽ ﮠ ﭼ وجيوز أن يرتفع حبل بالظرف؛ ألنه قد اعتمد(، )3و َأ ْن
على ِ
( )5
كوهنا فاعلة ،وأن يكون مبتدأ مؤخر(، )٤واجلملة إما أن تكون حالي ٌة أو خرب املبتدأ.
ﭽ ﮡ ﮢ ﭼ صفة حلبل.

( )6

******

املبحث اخلامس :األساليب البالغية.
ورد يف اآلية الكريمة عدد من الوجوه الدالة عىل بالغة القرآن الكريم ،ومنها:
-1

براعة االستهالل وذلك بافتتاح السورة بالتباب مشعر بأهنا نزلت لتوبيخ ووعيد ،فذلك

براعة استهالل مثل ما تفتتح أشعار اهلجاء بام يؤذن بالذم والشتم7( .

)

-2

َ
الفعل إىل اليدَ ْي ِن
يف قوله تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ جماز مرسل( :)8حيث أسند

( )1التبيان يف إعراب القرآن ،للعكربي.1308 /5،
( )2وينظرمعان القرآن وإعرابه ،للزجاج .375 /5،وإعراب القرآن ،النحاس .193 /5 ،والتبيان يف إعراب القرآن ،للعكربي.1308 /5،
الدر املصون ،السمني احللبي .1٤6 /11و إعراب القرآن وبيانه ،درويش.611 /10 ،
( )3التبيان يف إعراب القرآن ،للعكربي.1308 /5،
( )٤الدر املصون ،السمني احللبي.1٤6 /11
( )5التبيان يف إعراب القرآن ،للعكربي .1308 /5،و الدر املصون ،السمني احللبي .1٤6 /11و إعراب القرآن وبيانه ،درويش/10 ،
.611
( )6ينظر الدر املصون ،السمني احللبي .1٤6 /11وإعراب القرآن وبيانه ،درويش.611 /10 ،
( )7التحرير والتنوير ،ابن عاشور.600 /30 ،
( (8املجاز :خالف احلقيقة ،ونقل األلفاظ من معنى إىل آخر .ينظر موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،التهانوي .1٤56 /2 ،و معجم

املصطلحات البالغية وتطورها ،أمحد مطلوب.193 /1،
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ِ
كان املرا ُد مجل َة املَدْ ُعو عليه1( .
وإن َ
ُزاو ُل هبامْ ،
جمازا ،وأطلق اجلزء وأراد الكل؛ َّ
أكثر
األفعال ت َ
ألن َ

)

-3

يف قوله تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ استعارة مكنية( :)2حيث شبه اليد بإنسان

َخيرس وهيلك ،وحذف املشبه به ،ودل عليه بيشء من لوازمه ،وهو التب واخلسارة واهلالك3( .

)

-4

ويف قوله :ﭽ ﮊ ﮋﭼ كنايتان(:)٤

األوىل :كناية عن موصوف ،وهو عم الرسول . 
والثانية :كناية عن صفته وهي التهاب وجهه من االمحرار واإلرشاق.

5

( )

-5

الكنية( )6يف قوله :ﭽ ﮊ ﮋﭼ للتصغري والتحقري فليس املراد تكريمه ،بل تشهريه.

-6

التهكم والسخرية من امرأة أيب هلب يف قوله :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ  ،فقد صورها

7

( )

ختسيسا
تصويرا فيه منتهى اخلسة والقامءة ،حيث أخرب عنها بأهنا حتمل تلك احلزمة وتربطها يف جيدها
ً
ً
وتصويرا هلا بصورة بعض احلطابات من املواهن وهي اخلدم؛ لتمتعض من ذلك ويمتعض زوجها،
حلاهلا،
ً
ومها يف بيت العز والرشف ،ويف منصب الثروة واجلدّ ة.

8

( )

( )1ينظر الدر املصون ،السمني احللبي .1٤1 /11والتفسري املنري ،الزحييل .٤55 /30 ،وحدائق الروح والرحيان  ،حممد األمني اهلرري /32،
.٤32
( ) 2التي اختفى فيها لفظ املشبه واكتفى بذكر َشء من لوازمه دليال عليه .معجم املصطلحات البالغية وتطورها ،أمحد مطلوب.1٤5 /1،
وينظر موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،التهانوي.16٤ /1 ،

( )3قراءة بالغية يف سورة املسد ( ،)1مجال عبدالعزيز أمحد متاح عىل. http://www.alukah.net/sharia/0/42931/ixzz4x8Rk87h9 :
معني بلفظ غري رصيح يف الداللة عليه لغرض من األغراض كاإلهبام عىل السامعني .موسوعة كشاف
يعرب عن َشء ّ
(.)٤الكناية :هي أن ّ
اصطالحات الفنون والعلوم ،التهانوي .138٤ /2 ،وينظر معجم املصطلحات البالغية وتطورها ،أمحد مطلوب.15٤ /3،
( )5املرجع السابق.
(َ )6ع َلم صدّ ر بأب أو أ ّم أو ابن أو بنت .موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،التهانوي1217 /2 ،
( )7حدائق الروح والرحيان  ،حممد األمني اهلرري .٤32 /32،
( )8ينظر إعراب القرآن وبيانه ،درويش .612 /10 ،وحدائق الروح والرحيان  ،حممد األمني اهلرري .٤32 /32،
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ﭽ ﮛ ﮜﭼ استعارة()1؛ أستعري هذا التعبري للنميمة بني الناس - .ملن قال أن

-7

معنى محالة احلطب أي متيش بالنميمة.-

2

( )

-8

ذات َهل َ ٍ
َأ ِيب َهل َ ٍ
ب بينهام جناس  ،فاألول كنية له ،والثان وصف للنار.
بَ ،

-9

ﭽ ﮌﭼ  ،ﭽﮓﭼ  ﴿،ﮋ ﴾  ،ﭽ ﮜﭼ  ،ﭽ ﮢ ﭼ توافق الفواصل

()3

مراعاة لرؤوس اآليات.

( )٤

( )5

******

املبحث السادس :أقوال املفرسين بالدراية.
أورد املفرسون يف املراد باليد يف قوله تعاىل ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ أقوال ،منها:
 -1ذكر اليد وأراد به هو نفسه عىل عادة العرب يف التعبري ببعض اليشء عن كله كقوله سبحانه:
فبام كسبت أيديكم ،كام قال تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ ( )6أي نفسك.
 -2املراد هبا ماله وملكه وأرباحه يقال :فالن قليل ذات اليد ،يعنون به املال.

( )7

( )8

( )1نقل اليشء من شخص إىل آخر حتى تصبح تلك العارية من خصائص املعار إليه .معجم املصطلحات البالغية وتطورها ،أمحد مطلوب/1،
.136
( )2التفسري املنري ،الزحييل.٤55 /30 ،
املحسنات اللفظية وهو أن يتشابه اللفظان يف النطق ،وخيتلفا يف املعنى .ينظر التفسري املنري ،الزحييل.٤55 /30 ،
( )3اجلناس :هو من
ّ
وموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،التهانوي .588 /1 ،ومعجم املصطلحات البالغية وتطورها ،أمحد مطلوب.٤1٤ /2،
( )٤ينظر التفسري املنري ،الزحييل .٤55 /30 ،وحدائق الروح والرحيان  ،حممد األمني اهلرري .٤32 /32،
( )5التفسري املنري ،الزحييل.٤55 /30 ،
( )6سورة احلج٤ :
( )7ينظر بحر العلوم ،السمرقندي .632 /3 ،الكشف والبيان ،الثعلبي .323 /10 ،النكت والعيون ،للاموردي .36٤ /6 ،التفسري الكبري،
للفخر الرازي .3٤9 /32 ،و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي.235 /20،
( )8ينظر الكشف والبيان ،الثعلبي .32٤ /10 ،التفسري الكبري ،للفخر الرازي.3٤9 /32 ،
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 -3املراد هبا عمل أيب هلب  ،وإنام نسب العمل إىل اليد ألنه يف األكثر يكون هبا فهام آلتا العمل
واحلركة ،واألخذ والعطاء وما أشبه ذلك.

( )1

 -٤املراد به يده عىل احلقيقة ملا يروى أنه أخذ حجرا لريمي به رسول اهلل.

( )2

ويمكن اجلمع بني هذه األقوال – واهلل أعلم -بأن املراد باليدين هو صاحب اليدين نفسه ومما يدل
عىل ذلك :ما جاء بعدها ،وهو قوله تعاىل :ﭽﮌﭼ  ،أي :أبو هلب نفسه ،ومل ُيؤثر أن يدا أيب هلب قطعتا
قبل موته ،لكن ما جاء من أخباره يوضح أن أبا هلب أهلك نفسه بفساد اعتقاده وسوء فعاله ،وملا كان
اهلالك واخلرسان غالبا بام تكسبه اجلوارح ،واليد أشد اختصاصا يف ذلك أسند إليها البت( ،)3وإنام اخرتت
هذا لوجود قرينه يف السياق تؤيده وهي قوله تعاىل :ﭽﮌﭼ.

( )٤

كام أورد املفرسون عددا من األسباب لذكر كنية( )5أيب هلب دون اسمه ،وهي:
-1

اسمه (عبد العزى) وهلذا ذكره بالكنية ومل يذكر اسمه ألن اسمه كان منسوب ًا إىل

صنم فسامه القرآن بكنيته دون اسمه ألن يف اسمه عبادة العزى ،وذلك ال يقره القرآن.
-2

كنيته كان اسمه ،فقد تكون الكنية اسام ،كام يقال :عيل بن أبو طالب ومعاوية بن

أبو سفيان ،فإن هؤالء أسامؤهم كناهم.
-3

( )6

( )7

كان بكنيته أشهر منه باسمه.

( )8

( )1ينظر النكت والعيون ،للاموردي .36٤ /6 ،و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي .235 /20،تفسري جزء عم ،العثيمني.3٤6 ،
( )2ينظر التفسري الكبري ،للفخر الرازي .3٤9 /32 ،الكشاف ،للزخمرشي.813 /٤ ،
( )3ينظر التفسري الكبري ،للفخر الرازي .3٤9 /32 ،الكشاف ،للزخمرشي.813 /٤ ،
( )٤ينظر قواعد الرتجيح عند املفرسين دراسة نظرية تطبيقية ،احلريب.299 ،
( )5ما ُصدر بأب أو أم أو ابن أو بنت .التعريفات ،للجرجان.187 ،
( )6ينظر بحر العلوم ،السمرقندي .632 /3 ،والكشف والبيان ،الثعلبي .32٤ /10 ،والنكت والعيون ،للاموردي .365 /6 ،والكشاف،
للزخمرشي .81٤ /٤ ،والتفسري الكبري ،للفخر الرازي .350 /32 ،و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي .236 /20،الدر املصون ،السمني
احللبي .1٤3 /11،والتحرير والتنوير ،ابن عاشور.601 /30 ،
( )7بحر العلوم ،السمرقندي .632 /3 ،الكشف والبيان ،الثعلبي .32٤ /10 ،التفسري الكبري ،للفخر الرازي.350 /32 ،
( )8ينظر النكت والعيون ،للاموردي .365 /6 ،الكشاف ،للزخمرشي .81٤ /٤ ،الدر املصون ،السمني احللبي .1٤3 /11و اجلامع
ألحكام القرآن ،القرطبي .236 /20،التحرير والتنوير ،ابن عاشور.601 /30 ،
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-٤
بأسامئهم.

االسم أرشف من الكنية  ،ألن الكنية إشارة إليه باسم غريه  ،ولذلك دعا اهلل أنبياءه

( )1

-5

َان ُم ْ ِ
َأ َّن َوجهه ك َ
رش َقا يتلهب مجاالً ،وكانت وجنتاه كأهنام تلتهبان.

-6

لص ِ
ب جنهم ،كقوهلم :أبو ِ
ما َي ُؤول إليه من َهل َ ِ
دورمها منه فوافقت
اخلري وأبو َّ
الرش ُ

حاله كنيته.

( )2

( )3

وقد ذكر الرازي (  )٤أسبابا لطيفة يف عدم أمر اهلل  الرسول  بالرد عىل عمه ،فلم يقل له :قل تبت
يدا أيب هلب وتب ،ومع أنه أمره يف سورة الكافرون بذلك ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ ( :)5
-1

ألن قرابة العمومة تقتيض رعاية احلرمة فلهذا السبب مل يقل له :قل ذلك؛ لئال يكون

مشافها لعمه بالشتم بخالف السورة األخرى فإن أولئك الكفار ما كانوا أعامما له.
-2

أن الكفار يف تلك السورة طعنوا يف اهلل فقال اهلل تعاىل :يا حممد أجب عنهم :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭼ (  )6ويف هذه السورة طعنوا يف حممد ،فقال اهلل تعاىل أسكت أنت فأنا أشتمهم:
ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ.

( )1ينظر النكت والعيون ،للاموردي .365 /6 ،الدر املصون ،السمني احللبي .1٤3 /11 ،و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي.236 /20،
( )2ينظر تفسري القرآن العزيز ،ابن أيب زمنني .171 /5 ،الكشف والبيان ،الثعلبي .32٤ /10 ،النكت والعيون ،للاموردي.365 /6 ،
التفسري الكبري ،للفخر الرازي .350 /32 ،الدر املصون ،السمني احللبي .1٤3 /11التحرير والتنوير ،ابن عاشور.601 /30 ،
( )3ينظر الكشاف ،للزخمرشي .81٤ /٤ ،التفسري الكبري ،للفخر الرازي .350 /32 ،و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي .236 /20،الدر
املصون ،السمني احللبي .1٤3 /11التحرير والتنوير ،ابن عاشور .601 /30 ،تفسري جزء عم ،العثيمني.3٤6 ،
( )٤أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن بن عيل القرَش التيمي البكري الطربستان األصل الرازي املولد ،امللقب فخر الدين،
املعروف بابن اخلطيب ،فاق أهل زمانه يف علم الكالم واملعقوالت وعلم األوائل ،تويف سنة 606 :هـ.
ينظر وفيات األعيان ،ابن خلكان .2٤8 /٤ ،و البداية والنهاية ،ابن كثري .66 /13 ،طبقات املفرسين العرشين ،السيوطي.115 ،
( )5سورة الكافرون.1 :
( )6سورة الكافرون.1 :
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-3

ملا شتموك ،فاسكت حتى تندرج حتت هذه اآلية :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﭼ ( )1فإذا سكت أنت أكون أنا املجيب عنك.

( )2

وبني املفرسون رمحهم اهلل وجوها عدة للمقصود باملال يف قوله تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ:
-1

ما كسب بامله يعني رأس املال واألرباح.

-2

أن املال هو املاشية وما كسب من نسلها ،ونتاجها ،فإنه كان صاحب النعم والنتاج.

-3

ماله الذي ورثه من أبيه والذي كسبه بنفسه.

-٤

عمله الذي ظن أنه منه عىل َشء.

( )3

وظاهر أن كل هذه الوجوه تدخل يف معنى املال الذي مل يغن عن أيب هلب شيئا ،فتدخل كلها يف
معنى املال ،وهذا عمال بالقاعدة التفسريية :إذا احتمل اللفظ معان ومل يمتنع إرادة اجلميع محل عليها.

()٤

ويف معنى ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﭼ أورد املفرسون وجهان:
أحدمها :ذات ارتفاع وقوة واشتعال  ،فوصف ناره ذات اللهب بقوهتا  ،ألن قوة النار تكون مع
بقاء هلبها.

( )5

الثان :ما يف هذه الصفة من مضارعة كنيته التي كانت من نذره ووعيده.
ثم قال  :ﭽ ﮚﭼ يعني :امرأته تدخل النار معه.

( )7

( )1سورة الفرقان.63 :
( )2التفسري الكبري ،للفخر الرازي.351 /32 ،
( )3ينظر الكشاف ،للزخمرشي .81٤ /٤ ،والتفسري الكبري ،للفخر الرازي.352 /32 ،
( )٤قواعد التفسري ،خالد السبت.807 /2 ،
( )5بحر العلوم ،السمرقندي .632 /3 ،النكت والعيون ،للاموردي.366 /6 ،
( )6النكت والعيون ،للاموردي.366 /6 ،
( )7بحر العلوم ،السمرقندي632 /3 ،
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( )6

وقد هلك أبو هلب بعد وقعة بدر بسبع ليال ،بأن رماه اهلل بالعدسة( )1فقتلته ،ولقد تركه ابناه ليلتني
أو ثالثا ما دفناه حتى أنتن يف بيته ،وكانت قريش تتقي العدسة وعدواها كام يتقي الناس الطاعون ،وقالوا
نخشى هذه القرحة ،فو اهلل ماغسلوه إال قذفا باملاء عليه من بعيد ما يدنون منه ثم احتملوه إىل أعىل مكة
فأسندوه إىل جدار ثم رمضوا عليه احلجارة.

( )2

النبي ّ
صىل اهلل عليه
وأما امرأته خنقها اهلل  بحبلها( )3فقد كانت حتمل الشوك فتطرحه يف طريق ّ
وسلم وأصحابه بالليل من بغضها هلم حتى بلغ النبي  شدة وعناء فحملت ذات ليلة حزمة شوك لكي
تطرحها يف طريقهم فوضعتها عىل جدار وشدهتا بحبل من ليف عىل صدرها فأتاها جربيل -عليه السالم-
ومده خلف اجلدار وخنقها حتى ماتت.

( )٤

******

املبحث السابع :أحكام القرآن.
حكم تكنية الكافر أي مناداته بكنيته:
وحكم تكنية الكافر جائزة برشوط:
-1

يكنى الكافر عىل وجه التألف هلم بذلك رجاء رجوعهم وإسالمهم أو ملنفعة عندهم.

-2

إذا كان ال ُيعرف إال هبا.
ِ
باسمه فتنة.
يف من ِذكْره
ِخ َ

-3

( )1هي بثرة تشبه العدسة ،خترج يف مواضع من اجلسد ،من جنس الطاعون ،تقتل صاحبها غالبا.
جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد الشيبان اجلزري ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ج ،3حتقيق :طاهر الزاوى وحممود
الطناحي ( ،بريوت :املكتبة العلمية1399 ،هـ 1979 -م) .190
( )2ينظر التفسري الكبري ،للفخر الرازي .352 /32 ،و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي ، .2٤3 /20،السرية النبوية ،ابن كثري.٤78 /2 ،
اللباب يف علوم الكتاب  ،ابن عادل .557 /2 ،الرساج املنري  ،الرشبيني.608 /٤ ،
( )3اللباب يف علوم الكتاب ،ابن عادل .557 /20 ،الرساج املنري  ،الرشبيني.608 /٤ ،
()٤بحر العلوم ،السمرقندي632 /3 ،
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إذ ًا فاحلكم جائز متى وجدت الرشوط ،فإن مل توجد ،مل يزد عىل االسم ،ألننا ُأمرنا ِ
باإلغالظ
نرقق هلم عبارة ،وال نلني هلم قوالً ،وال نظهر هلم و ّد ًا وال مؤالفة .بل
عليهم ،فال ينبغي أن نُكن َيهم وال َ
يلقون باإلغالظ والشدة.

( )1

******

املبحث الثامن :االستنباطات.
السورة الكريمة مليئة بالفوائد والعرب ،ومن أمهها:
-1

بيان حكم اهلل بأيب هلب وإبطال كيده الذي كان يكيده لرسول اهلل .

-2

شدة القسوة متنع القلب عن رؤية احلق وإنارة بصريته.

-3

أوضحت السورة نوع عذاب أيب هلب وزوجته أم مجيل ،ومآهلام يف الدارين وذلك لشدة

عداوهتام لرسول اهللَّ .

( )2

( )3

( )٤

-٤

ال يغني املال وال الولد عن العبد شيئا من عذاب اهلل إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه.

-5

عدم التعلق بزينة الدنيا واالنقطاع عن زينة اآلخرة.

-6

تضمنت اآليات األوىل اإلخبار عن الغيب( )7من ثالثة أوجه:

( )6

أحدها :اإلخبار عن أيب هلب بالتباب واخلسار ،وبوقوع ذلك فعال.
( )1ينظر رشح صحيح البخارى ،ابن بطال  .356 /9و اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي .200 /11،األذكار ،للنووي.269 ،
( )2أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري ،للجزائري.627 /1 ،
( )3تأمالت يف سورة املسد (ال تكون كحاملة احلطب) ،آمال ابراهيم أبو خدجية ،متاح عىل https://al-
.maktaba.org/book/31869/1753p8
( )٤التفسري املنري ،الزحييل.٤59 /30،
( )5أيرس التفاسري ،اجلزائري.627 /1،
( )6تأمالت يف سورة املسد ،آمال أبو خدجية. https://al-maktaba.org/book/31869/1753p8 ،
( )7يقصد به غيب املستقبل ،وهو :حتدث القرآن عن مصري بعض املكذبني وأهنم سيموتون عىل الكفر وخيلدون يف النار.
ينظر مباحث يف إعجاز القرآن ،مصطفى مسلم.277 ،
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( )5

وثانيها :اإلخبار عنه بعدم االنتفاع بامله وولده ،وبوقوع ذلك فعال.
وثالثها :اإلخبار عنه بأنه من أهل النار ،وقد كان كذلك ألنه مات عىل الكفر.
-7

()1

يف السورة داللة واضحة عىل نبوة نبينا حممد  وذلك أن اهلل سبحانه أخرب عن مصري أيب

هلب وامرأته إىل النار بقوله  :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﭼ وكانا من أحرص الناس عىل تكذيب النبي صىل اهلل عليه وسلم فلم حيملهام ذلك عىل اظهار
اإليامن حتى يكذبا رسول اهلل بل داما عىل كفرمها حتى علم أن وعيد اهلل سبحانه إيامها وإخباره عن
مصريمها إىل النار حق وصدق.
-8

( )2

يف السورة تنبيه من اهلل تعاىل عىل أن من ال يشافه السفيه كان اهلل ذابا عنه ونارصا له ومعينا.

( )3

لذا رد اهلل عن نبيه  استهزاء أيب هلب وامرأته وعداوهتام.
-9

حرمة أذية املؤمنني مطلقا.

( )٤

 -10أم مجيل هي امرأة من أرشاف قريش لكن مل ِ
يغن عنها رشفها شيئا لكوهنا شاركت زوجها
يف العداء واإلثم ،والبقاء عىل الكفر.

( )5

 -11موقف أم مجيل من دعوة الرسول  وإرادة إيذائه فيه إشارة إىل دنو نظرهتا ،وأهنا أهانت
نفسها ،فهي امرأة من أكابر قبائل قريش خترج إىل الصحراء وتضع احلبل يف عنقها ،وهو من الليف مع ما فيه
من املهانة ،من أجل أذية الرسول .

()6

 -12اخلبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات.

( )7

( )1التفسري املنري ،الزحييل .٤59 /30 ،وينظر النكت والعيون ،للاموردي .367 /6 ،التفسري الكبري ،للفخر الرازي .352 /32 ،و اجلامع
ألحكام القرآن ،القرطبي .2٤1 /20،وتفسري القرآن العظيم ،ابن كثري.٤87 /8 ،
( )2ينظر الكشف والبيان ،الثعلبي .329 /10 ،وأضواء البيان ،للشنقيطي 1٤5 /9 ،التفسري املنري ،الزحييل.٤60 /30 ،
( )3التفسري الكبري ،للفخر الرازي.351 /32 ،
( )٤أيرس التفاسري ،اجلزائري.627 /1،
( )5تفسري جزء عم ،العثيمني.3٤7 ،
( )6املرجع السابق
( )7تأمالت يف سورة املسد ،آمال أبو خدجية،
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 -13حاجة اإلنسان إىل غريه ،وبذلك يكون كامله ،فهو بحاجة إىل الزوجة واملال والولد ،وأن هذا
الكامل الذي حيصل عليه ال يغني عنه يف الوقت الذي هو أحوج ما يكون إليه.

()1

 -1٤الباطل يقوى بإعانة الظاملني للظاملني ،بل إن لكل منهم دورا يف إشعال نار الفتنة ضد
املسلمني ،إال أن اهلل تعاىل ير ُّد كيدهم وضالهلم ومكرهم ،وينجي املؤمنني.

( )2

 -15عدم إغناء القرابة شيئا مع الرشك والكفر إذ أبو هلب عم النبي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم وهو يف

النار ذات اللهب.

( )3

 -16اجلزاء ِمن جنس العمل ،فكام فحاملة احلطب تعذب يوم القيامة بحبل من مسد.

()٤

******

اجلميل.
الفصل الثالث :التفسري َ

تبدأ السورة بالدعاء باهلالك واخلرسان عىل عم الرسول  املَكْنِي بأيب هلب الذي كان من أسفه
السفهاء عىل النبي ،وأشدهم عدوانا عليه ،وأكثرهم أذى له ،مع ما كانت تقىض به التقاليد العربية
اجلاهلية االنتصار للقريب ،ظاملا أو مظلوما ،إال أن أبا هلب كان شديد العداوة واألذية للنبي  فال دين
له ،وال محية للقرابة ،لذا ذمه اهلل هبذا الذم العظيم ،الذي هو خزي عليه إىل يوم القيامة وهذا جزا َء عداوته
للنبي  وقولِه للنبي " :ت ًّبا لك سائر اليوم أهلذا مجعتنا" فتبت وخرست يداه ،وشقى فلم يربح ،ومل يغن
عنه الذي كان عنده وأطغاه ،وال ما كسبه من ولد ،بل إ َّن َ
مال أيب هلب وولدَ ه ال ينفعونه وال َي ُر ُّدون عنه
عذاب اهلل ،وسيدخل نارا تتو َّقد تشويه بحرها ،وستدخل معه امرأته أم مجيل محالة احلطب التي
شيئا من
َ
كانت أيضا شديدة األذية لرسول اهلل  ،تتعاون هي وزوجها عىل اإلثم والعدوان ،وحتمل األشواك
لتلقيها يف طريق الرسول  ،لذا هي هالكة يف الدنيا ،وستصىل يف اآلخرة نار جهنم وتذوق حرها وتتلظى
( )1مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري ،مساعد الطيار.289 ،
( )2دالالت تربوية عىل سورة املسد ،أمحد مصطفى نصري ،متاح عىل . http://www.alukah.net/sharia/0/7123/_ftn11
( )3أيرس التفاسري ،اجلزائري.627 /1،
( )٤دالالت تربوية عىل سورة املسد ،أمحد مصطفى نصريhttp://www.alukah.net/sharia/0/7123/_ ،
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بلهبها ،وتعذب بحبل من نار ،وسالسل من نار جهنم تطوقها ،إليذائها النبي  ،فقد كانت يف غاية
العداوة له.
ويف هذه السورة ،آية باهرة من آيات اهلل ،فإن اهلل أنزل هذه السورة ،وأبو هلب وامرأته مل هيلكا،
وأخرب أهنام سيعذبان يف النار وال بد ،ومن الزم ذلك أهنام ال ُي ْسلِامن ،فوقع كام أخرب عامل الغيب والشهادة.

( )1

( )1جالل الدين حممد بن أمحد املحيل وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،تفسري اجلاللني (القاهرة :دار احلديث)  .825أمحد بن
مصطفى املراغي ،تفسري املراغي ،ج ( 30مرص :رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى احللبي وأوالده 1365 ،هـ  19٤6 -م)  .261وعبد
الرمحن بن نارص السعدي ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق( ،بريوت :مؤسسة
الرسالة1٤20،هـ  2000-م)  .936وعبد الكريم يونس اخلطيب ،التفسري القرآن للقرآن( ،القاهرة :دار الفكر العريب)  .1703 /16وأيرس
التفاسري ،اجلزائري .626 /5،حممد عيل الصابون ،صفوة التفاسري ،ج ( 3القاهرة :دار الصابون للطباعة والنرش والتوزيع 1٤17 ،هـ -
 1997م)  .591تفسري جزء عم ،مساعد الطيار.261 ،
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اخلامتــــــــــة
أمحد اهلل  عىل ما أنعم عيل به وتفضل ،من رشف املشاركة يف تفسري هذه اآليات الكريامت التي
حتدثت عن عاقبة أيب هلب وزوجته محالة احلطب ،وأسأله سبحانه تقبل القصد والعمل ،والعفو عن
التقصري والزلل.
وقد ظهر يف ثنايا هذا البحث املتواضع العديد من النتائج ،منها:
 -٤شدة القسوة متنع القلب عن رؤية احلق وإنارة بصريته.
 -5ال يغني املال وال الولد عن العبد شيئا من عذاب اهلل إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه.
 -6عدم التعلق بزينة الدنيا واالنقطاع عن زينة اآلخرة.
 -7تضمنت اآليات األوىل اإلخبار عن الغيب.
 -8يف السورة داللة واضحة عىل نبوة نبينا حممد  وذلك أن اهلل سبحانه أخرب عن مصري أيب هلب
وامرأته ،وصدق.
 -9اخلبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات.
 -10اجلزاء ِمن جنس العمل.
التوصيات:
 -1التمسك بكتاب اهلل وسنة نبيه  ،إذ مها حبل النجاة املتني ،وهبام يصلح حال الدنيا واآلخرة.
 -2االهتامم بحلق تفسري القرآن الكريم ،وتدبر معانيه ،ملا يعود به من املنفعة عىل الفرد واملجتمع.
وأخريا أمحد اهلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه عىل نعمه وفضله ،فهو أهل الثناء والفضل ،تفضل عيل بإمتام
هذا البحث املتواضع بعد مدة قضيتها بني جنباته ،وجهد بذلته إلخراجه ،فأسأله  أن يبارك يف هذا اجلهد
والعمل ،وما كان من صواب فمن اهلل وما كان من خطأ فمن نفيس والشيطان .وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله
كثريا إىل يوم الدين.
وصحبه ومن اهتدى هبديه وعمل بسنته وسلم تسليام ً
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******
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َ ُ َ
َ
َ
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ابن خالويه ،احلسني بن أمحد ( 1٤01هـ) احلجة يف القراءات السبع ،ط ،٤حتقيق :العال سامل
مكرم ،بريوت :دار الرشوق.
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الراغب األصفهانى ،احلسني بن حممد ( 1٤12هـ) املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :صفوان
عدنان الداودي ،دمشق ،بريوت :دار القلم ،الدار الشامية.
الزحييل ،وهبة بن مصطفى (1٤18هـ) التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج ،ط ،2دمشق:
دار الفكر املعارص.
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الزحييل ،وهبة بن مصطفى ( 1٤22هـ) التفسري الوسيط ،دمشق :دار الفكر.
الزركيش ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل ( 1376هـ 1957 -م) الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق:
حممد أبو الفضل إبراهيم ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
الزركيل ،خري الدين بن حممود ،األعالم ،ط ،15بريوت :دار العلم للماليني.
الزخمرشي ،حممود بن عمرو ( 1٤07هـ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ط ،3بريوت :دار
الكتاب العريب.
السبت ،خالد بن عثامن (1٤21هـ) قواعد التفسري مجعا ودراسة ،القاهرة :دار ابن عفان.
السعدي ،عبد الرمحن بن نارص (1٤20هـ  2000-م) تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان،
حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،بريوت :مؤسسة الرسالة.
السمرقندي ،نرص بن حممد (1٤13هـ 1993 -م) بحر العلوم ،بريوت :دار الكتب العلمية.
السمني احللبي ،أمحد بن يوسف ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،حتقيق :الدكتور أمحد حممد
اخلراط ،دمشق :دار القلم.
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن (139٤هـ  197٤ -م) اإلتقان يف علوم القرآن ،حتقيق :حممد
إبراهيم ،مرص :اهليئة املرصية العامة للكتاب.
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن (1396هـ) طبقات املفرسين العرشين ،حتقيق :عيل حممد عمر
القاهرة :مكتبة وهبة.
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن (1٤2٤هـ2003-م) الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،حتقيق:
عبد اهلل الرتكي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية الدكتور عبد السند
ياممة ،القاهرة :مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية الدكتور عبد السند ياممة.
رشف الدين ،جعفر( 1٤20هـ) املوسوعة القرآنية ،خصائص السور ،حتقيق :عبد العزيز بن عثامن
التوجيزي ،بريوت :دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية.
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الرشبيني ،حممد بن أمحد ( 1285هـ) الرساج املنري يف اإلعانة عىل معرفة بعض معان كالم ربنا
احلكيم اخلبري ،القاهرة :مطبعة بوالق (األمريية).
الصابون ،حممد عيل ( 1٤17هـ  1997 -م) صفوة التفاسري ،القاهرة :دار الصابون للطباعة
والنرش والتوزيع.
صايف ،حممود بن عبد الرحيم ( 1٤18هـ) اجلدول يف إعراب القرآن الكريم  ،ط ،٤ج ،٤دمشق:
دار الرشيد ،بريوت :مؤسسة اإليامن.
الطربي ،حممد بن جرير ( 1٤20هـ  2000 -م) جامع البيان يف تأويل القرآن ،حتقيق :أمحد شاكر،
بريوت :مؤسسة الرسالة.
الطيار ،مساعد بن سليامن ( 1٤30هـ) تفسري جزء عم ،ط ،8الدمام :دار ابن اجلوزي.
الطيار ،مساعد بن سليامن (1٤25هـ) مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري ،الرياض :دار
املحدث للنرش والتوزيع.
العثيمني ،حممد بن صالح ( )1٤33تفسري القرآن الكريم ،ط ،2الدمام :دار ابن اجلوزي للنرش
والتوزيع.
العجىل ،أمحد بن عبد اهلل (1٤05هـ198٤-م) تاريخ الثقات ،مكة املكرمة :دار الباز.
العجيل ،أمحد بن عبد اهلل (1٤05هـ 1985 -م) معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث
ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم ،حتقيق :عبد العليم البستوي ،املدينة املنورة :مكتبة الدار.
العسقالن ،أمحد بن حجر (1٤06هـ 1986 -م) تقريب التهذيب ،حتقيق :حممد عوامة ،سوريا:
دار الرشيد.
العسقالن ،أمحد بن حجر (1326هـ) هتذيب التهذيب ،اهلند :دائرة املعارف النظامية.
الصحابة ،حتقيق :عادل عبد املوجود وعىل
العسقالن ،أمحد بن حجر ( 1٤15هـ) اإلصابة يف متييز ّ
معوض بريوت :دار الكتب العلمية.
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العكربي ،أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل ،التبيان يف إعراب القرآن ،حتقيق :عيل حممد
البجاوي( ،عيسى البايب احللبي ورشكاه).

الغرناطي ،أمحد بن إبراهيم ( 1٤10هـ  1990 -م) الربهان يف تناسب سور القرآن ،حتقيق :حممد
شعبان ،املغرب :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
فخر الدين الرازي ،حممد بن عمر ( 1٤20هـ) مفاتيح الغيب (التفسري الكبري) ،ط ،3بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب.
الفقيه ،عطية بن نوري (1٤28هـ 2007 -م) أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري،
رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري بقسم الكتاب والسنة ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
القرطبي ،حممد بن أمحد (138٤هـ  196٤ -م) اجلامع ألحكام القرآن ،ط ،2حتقيق :أمحد
الربدون وإبراهيم أطفيش ،القاهرة :دار الكتب املرصية.
القزويني ،أمحد بن فارس (1399هـ 1979 -م) مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون،
األردن :دار الفكر.
القشريي ،مسلم بن احلجاج ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم املعروف بصحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
املاوردي ،عيل بن حممد ،النكت والعيون ،حتقيق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،بريوت:
دار الكتب العلمية.
جممع اللغة العربية بالقاهرة ،إبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد النجار،
املعجم الوسيط ،تركيا :دار الدعوة.
املحيل ،جالل الدين حممد بن أمحد ،السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،تفسري
اجلاللني ،القاهرة :دار احلديث.
املراغي ،أمحد بن مصطفى ( 1365هـ  19٤6 -م) تفسري املراغي ،مرص :رشكة مكتبة ومطبعة
مصطفى البابى احللبي وأوالده.
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املزي ،يوسف بن عبد الرمحن1٤00(،هـ 1980 -م) هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،حتقيق:
بشار معروف ،بريوت :مؤسسة الرسالة.
املزيني ،خالد ( 1٤27هـ  2006 -م) املحرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة
دراسة األسباب رواية ودراية ،الدمام  -اململكة العربية السعودية :دار ابن اجلوزي.
مسلم ،مصطفى ( 1٤26هـ  2005 -م) مباحث يف إعجاز القرآن ،ط ،3دمشق :دار القلم.
مطلوب ،أمحد (1٤03هـ1983 -م) معجم املصطلحات البالغية وتطورها ،املجمع العلمي العراقي

الن ََّّحاس ،أمحد بن حممد ( 1٤21هـ) إعراب القرآن ،وضع حواشيه وعلق عليه :عبد املنعم خليل
إبراهيم ،بريوت :دار الكتب العلمية.
النسائي ،أمحد بن شعيب (1396هـ) الضعفاء واملرتوكون ،ط ،1حتقيق :حممود إبراهيم زايد،
حلب :دار الوعي.
النسائي ،أمحد بن شعيب (1٤06هـ – 1986م) املجتبى من السنن ،ط ،2حتقيق :عبد الفتاح أبو
غدة ،حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية.
النووي ،حييى بن رشف ( 1٤1٤هـ  199٤ -م) األذكار ،حتقيق :عبد القادر األرنؤوط ،بريوت:
دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.
اهلرري ،حممد األمني بن عبد اهلل (1٤21هـ2001 -م) حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم
القرآن ،إرشاف ومراجعة :هاشم مهدي ،بريوت :دار طوق النجاة.
اهلاليل وآل نرص ،سليم بن عيد وحممد بن موسى 1٤25( ،هـ) االستيعاب يف بيان األسباب،
اململكة العربية السعودية ،دار ابن اجلوزي.
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