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ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض ،اململكة العربية السعودية
برقم ،)8044 ( :وتأريخ1436/4/14 :هـ
رقم اإليداع1438 /9939 :
تأريخ1438/1/28 :

ردمد1658 - 774 x:

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة:
الربيد االلكرتوين للمجلةmjallah.wqf@gmail.com :
ْن،
ْن ،وقف تعظيم َ
يم َ
َم َجلّ ُة َت ْع ِ
الو ْحَيي ِ
الو ْح َيي ِ
ظ ِ

حي اهلدا -املدينة املنورة :ص .ب ،51993 :الرمز الربيدي،41553 :
اململكة العربية السعودية.
هاتف املج َّلة00966148493009 :
جوال املج َّلة وواتسآب+966 535522130 :
تويرت@Journaltw :
موقع املجلة WWW.JOURNALTW.COM :

بفضل اهلل وتوفيقه تم اعتامد جملة تعظيم الوحيني يف معامل التأثري واالستشهادات
املرجعية للمجالت العلمية العربية "ارسيف  "Arcifلعام 2021م
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َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

ُ ُ َ َ َ
َ
فسري سورة املسد
ت ِ
َ َ َ َ َ
ِرواية و ِدراية

د .أفنان مصطىف أمحد ادليباين
األستاذ املساعد بقسم علوم القرآن بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية
جامعة جدة – اململكة العربية السعودية.
fonaaldebani@gmail.com
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ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

موضوع البحث:
مجع ودراسة لتفسري سورة املسد.

أمهية البحث:
بعــث األمــل والطمأنينــة يف نفــوس املســلمني اليــوم ،ملــا يف الســورة مــن توعــد الكافريــن

املحاربــن لديــن اهلل ونبيــه حممــد  ووعيدهــم ،وتوضيــح بــأن النــر إنــا يكــون لديــن

اهلل ورســوله .

هدف البحث:
 -1النظر واجلمع والرتجيح بني أقوال املفرسين يف تفسري السورة.
 -2بيان موقف اإلسالم من الكفار الظاملني ،ولو كانوا أقرب األقربني.

مشكلة البحث:
ما الذي تم مجعه ودراسته يف تفسري سورة املسد؟

من نتائج البحث:
ال يغني املال وال الولد عن العبد شي ًئا من عذاب اهلل إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه.

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ

تفسري  -سورة املسد  -رواية  -دراية.
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ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

F
احلمــد هلل الــذي ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ [الفرقــان ،]1 :وجعلــه نرباســا ملــن أراد

الصــواب ومنهجــا ملــن أراد التوفيــق يف احليــاة ،فهــو املرجــع الــذي ال يزيــغ متبعــه وهــو احلجــة

الباقيــة إىل قيــام الســاعة ،وأصــي وأســلم عــى املبعــوث رمحــة للعاملــن صاحــب الرســالة الــذي أدى
األمانــة ونصــح األمــة وجاهــد يف اهلل حــق جهــاده حتــى أتــاه اليقــن ...أمــا بعــد:

فــإن اهلل ســبحانه وتعــاىل أنــزل خــر كتبــه عــى خــر خلقــه ،فأنــزل القــرآن الكريــم عــى

حممــد  ،وجعلــه معجــزة خالــدة حمفوظــة مــن الزيــادة والنقصــان صاحلــة لــكل األزمنــة

واألمكنــة ولــكل العصــور واألمصــار ،وقــد جعلــه اهلل ســبحانه وتعــاىل خاتــم الكتــب الســاوية،
وهاديــا لألمــة املحمديــة ،واملصــدر األول للترشيــع ،والكتــاب الوحيــد الــذي ﮓ ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [فصلــت ،]42 :خمــرج النــاس مــن الظلــات إىل النــور ،وهادهيــم إىل
الســعادة والــرور ،وســائقهم إىل جنــات اخللــود.

ولــذا فــإن املســلمني عــى مــر العصــور قــد أولــوه مــن العنايــة واالهتــام مــامل حيــظ بــه غــره،
فاشــتغلوا بمعرفــة تفســره ومعانيــه ،وفهــم مقاصــده ومراميــه ،واســتخراج ِحكمــه وأحكامــه،

ودالالتــه وغاياتــه ،ومــع كل هــذه اجلهــود إال أن مــا حيويــه القــرآن الكريــم ال ينتهــي وال ينضــب،
بــل هــو كثــر الفائــدة عظيــم العطــاء.

وحماولــة منــي يف االســهام بخدمــة كتــاب اهلل  ،قمــت بعــد االســتخارة والتــوكل عــى

اهلل  بدراســة ســورة املســد دراســة حتليليــة ،ملــا حتتويــه مــن القيــم والفوائــد العظيمــة.
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سبب اختيار املوضوع وأمهيته:
-1بعــث األمــل والطمأنينــة يف نفــوس املســلمني اليــوم ،خاصــة مــن يشــعر منهــم باالهنــزام،

فســورة املســد تظهــر توعــد الكافريــن املحاربــن لديــن اهلل ونبيــه حممــد  ووعيدهــم ،ثــم

توضــح أن النــر والعاقبــة إنــا تكــون لديــن اهلل ورســوله .
-2خدمة كتاب اهلل  ونيل رشف تفسريه.

أهداف البحث:
هيدف هذا البحث إىل اآليت:
-1تفسري سورة املسد بالرواية والدراية.
-2النظر واجلمع والرتجيح بني أقوال املفرسين.
-3بيان موقف اإلسالم من الكفار الظاملني ،ولو كانوا أقرب األقربني.

الدراسات السابقة:
اهتــم كثــر مــن الباحثــن بســورة املســد ،فتناولوهــا بالدراســة يف عــدد مــن البحــوث التفســرية

والبالغيــة والبيانيــة ،ومــن هــذه البحــوث عــى ســبيل املثــال ال احلــر:

-1يف ســورة اللهــب :دراســة بالغيــة (1998م) ألمحــد فتحــي رمضــان ،بحــث حمكــم ،جملــة

آداب الرافديــن ،جامعــة املوصــل ،العــراق ،العــدد.31 :

-2التفســر البيــاين لســورة ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ (1437هـــ 2016 -م) ملحمــد رضــا حســن

احلــوري ،بحــث حمكــم ،جملــة العلــوم الرشعيــة ،جامعــة القصيــم ،اململكــة العربيــة الســعودية،

العــدد.2 :
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املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

-3تفســر ســورة املســد ،ملحمد بــن أمحد بــن إبراهيــم بن يوســف امللــوي (1439هـــ2018 -م)

حتقيــق :طــه حممــد فــارس ،بحــث حمكــم  ،جملــة املعيــار ،كليــة اإلمــام مالــك الرشعيــة والقانــون،
اإلمــارات.

خطة البحث:
يتكــون البحــث مــن مقدمــة ،ومتهيــد ،وثالثــة فصــول ،وخامتــة ،وفهــرس املصــادر واملراجــع.

وتفصيلهــا كالتــايل:

1.املقدمــة :وتشــمل :ســبب اختيــار املوضــوع ،وأهدافــه ،والدراســات الســابقة ،وخطتــه،
ومنهــج العمــل املتبــع فيــه.

2.التمهيد :وحيتوي عىل أسامء سورة املسد ،وتعريف بأيب هلب وامرأته.

3.الفصل األول :التفسري بالرواية .
وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :سبب النزول.املبحث الثاين :بيان املكي واملدين.املبحث الثالث :تفسري القرآن بالقرآن.-املبحــث الرابــع :التفســر األثــري الــوارد عــن النبــي  والصحابة M

والتابعني .X

-املبحث اخلامس :بيان القراءات املتواترة ومعنى كل قراءة.

4.الفصل الثاين :التفسري بالدراية.
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وفيه ثامنية مباحث:
املبحث األول :التناسب بني اآليات والسور.املبحث الثاين :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.
5.الفصل الثالث :التفسري َ

6.اخلامتة :وتشتمل عىل أهم نتائج البحث ،وتوصياته.

7.فهرس املصادر واملراجع

منهج البحث:
-1مجــع نصــوص التفســر مــن التفاســر املطبوعــة املعتــرة مرتبــة تارخييــ ًا بتقديــم الســابق ثــم
الالحــق مــا أمكــن ذلــك.

-2ذكر األقوال عند إيراد مسألة خمتلف فيها ،ثم الرتجيح بينها وفق قواعد الرتجيح.
-3تقسيم النقول إىل قسمني :قسم الرواية ثم الدراية.
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-4االكتفــاء بتخريــج آيــات ســورة املســد أول البحــث ،وعــدم تكــرار خترجيهــا كلــا ذكــرت ،مــع
ختريــج غريهــا مــن اآليــات يف هامــش البحــث.

-5ختريــج األحاديــث الــواردة يف كتــب التفســر مــن الصحيحــن ،فــإن مل يوجــد فيهــا أو يف

أحدمهــا بحــث يف باقــي الكتــب الســتة ،مــع كتابــة رقــم احلديــث ،واســم الكتــاب والبــاب،

ورقــم اجلــزء ،ورقــم الصفحــة ،وبيــان درجــة احلديــث مــا أمكــن ،ثــم ُيشــار إىل موضــع ورود
احلديــث يف كتــب التفاســر.

-6االكتفــاء بأصــح الطــرق لآلثــار الــواردة يف كتــب التفســر ،مــع االشــارة إىل موضــع ورودهــا يف
باقــي التفاســر ،ثــم ذكــر احلكــم عليهــا مــا أمكــن.

-7الرجوع إىل املصادر األصلية ما أمكن.
-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.
 -11االكتفــاء يف غريــب الكلــات القرآنيــة بــا تطــرق إليــه املفــرون وبينــوا معنــاه أوال ،ثــم يبحث
بعــد ذلــك عــن هــذه الكلــات يف كتــب غريب القــرآن.

 -12توثيــق النقــول العلميــة وعزوهــا إىل مصادرهــا ،وإن كانــت يف هامــش الكتــاب الــذي ُأخــذت
منــه ،وذلــك بذكــر اســم الكتــاب واملؤلــف ورقــم اجلــزء والصفحــة.

13


سورة املسد هبا سبعة وسبعون حرفا ،وعرشون كلمة ،ومخس آيات

(.)1

وقد ورد عدد من األسامء هلذه السورة الكريمة ،منها:
 -1سورة تبت:
جاءت هذه التسمية من أول آية يف السورة الكريمة ،كام دلت عليه عدد من اآلثار منها:
مــا أخرجــه البخــاري بســنده عــن ابــن عبــاس  ،قــال « :قــال أبــو هلــب  -عليــه لعنــة اهلل

 -للنبي  :تبـا لـك سائـر اليـوم فنـزلت :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ [املسد» ]1 :

(.)2

-2سورة املسد:
وهــو اســمها املثبــت يف املصاحــف ،وســميت بــه لتفــرد الســورة هبــذه اللفظــة عــن غريهــا مــن

ســور القــرآن الكريــم ،قــال تعــاىل يف آخــر الســورة :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [املســد]5 :

(.)3

-3سورة اللهب أو أبو هلب:
وســميت بذلــك لــورود قصــة عــداوة أيب هلــب للرســول  ،قـــال تعـــاىل :ﮋ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮊ [املســد]1 :
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(.)4

(( (1الكشــف والبيــان ،للثعلبــي)323/10( ،؛ وينظــر :تفســر الســمرقندي ،للســمرقندي)632/3( ،؛ اجلامــع ألحــكام القــرآن،
للقرطبــي)234/20( ،؛ وأنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل ،للبيضــاوي ،)345/5( ،قــال أبــو عمــرو" :ثــاث وعــرون كلمــة"؛
البيــان يف عــدّ آي القــرآن ،أليب عمــرو الــداين( ،ص.)295
(( (2صحيح البخاري ،للبخاري ،ح(  ،)1394كتاب :اجلنائز ،باب :ذكر رشار املوتى.)104 /2( ،
(( (3التفسري املنري ،للزحييل)453 /30( ،؛ وينظر :أسامء سور القرآن وفضائلها ،ملنرية الدورسي( ،ص.)623
(( (4التفسري املنري ،للزحييل)453 /30( ،؛ وينظر :أسامء سور القرآن وفضائلها ،ملنرية الدورسي( ،ص.)625

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

ـي  ، واســمه عبــد العــزى بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن
وأبــو هلــب :هــو عــم النبـ ّ

عبــد منــاف ،وكنيتــه :أبو عتبــة (.)1

وامرأتــه هــي أم مجيــل بنــت حــرب بــن أميــة أخــت أيب ســفيان وعمــة معاويــة ،وكانــت يف غايــة

العــداوة لرســول اهلل .)2( 

(( (1ينظــر :الســرة النبويــة ،البــن هشــام )160/1( ،؛ وتفســر الســمرقندي ،للســمرقندي)632/3( ،؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة
)534/5( ،؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)236/20( ،؛ والتحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور)601/30( ،؛ وحدائــق
الــروح والرحيــان ،للهــرري.)417/32( ،
(( (2ينظــر :الســرة النبويــة ،البــن هشــام)5/2( ،؛ والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)326/10( ،؛ والوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز،
للواحــدي( ،ص.)1240
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الفصل األول:

التفسري بالرواية .

16

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

املبحث األول:
سبب النزول.
ورد عدد من الروايات التي تبني سبب نزول السورة الكريمة:
أوال :أخــرج البخــاري بســنده عــن ابــن عبــاس  قــال« :ملــا نزلــت :ﮋﭿ ﮀ

ﮁﮊ [الشــعراء ،]214 :صعــد النبــي  عــى الصفــا( ،)1فجعــل ينــادي« :يــا بنــي فهــر ،يــا

بنــي عــدي»  -لبطــون قريــش  -حتــى اجتمعــوا فجعــل الرجــل إذا مل يســتطع أن خيــرج أرســل رســوال

لينظــر مــا هــو ،فجــاء أبــو هلــب وقريــش ،فقــال « :أرأيتكــم لــو أخربتكــم أن خيــا بالــوادي تريــد أن
تغــر عليكــم ،أكنتــم مصدقــي؟ » قالــوا :نعــم ،مــا جـــربنا عليــك إال صـــدقا ،قـــال « :فإين نذيــر لكم

بــن يــدي عــذاب شــديد » فقــال أبــو هلــب :تبــا لــك ســائر اليــوم ،أهلــذا مجعتنــا؟».

فـنـزلـت :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [املسد]2 -1 :

»

(. )2

()3
ـي :
وأخــرج الطــري بســنده عــن عبــد الرمحن بــن زيــد  ،قــال« :قال أبــو هلب للنبـ ّ
مــاذا ُأع َطــى يــا حممــد إن آمنــت بــك؟ قــال؟ « كـ َـا ُي ْع َطى ا ُمل ْســلِ ُمون» ،فقـــال :مـــايل عليهـــم فضـــل؟
ش ٍء َت ْبت َِغــي؟» قــال :تبــا هلــذا مــن ديــن تبــا ،أن أكــون أنــا وهــؤالء ســواء ،فأنــزل اهلل:
قـــال:
ّ
«وأي َ ْ

الصفــا :اســم أحــد جبــي املســعى ،وهــو :اجلبــل الــذي يبــدأ منــه الســعي ،ويقــع يف اجلهــة اجلنوبيــة مائــا إىل الــرق عــى بعــد
((َّ (1
نحــو  130مــر مــن الكعبــة املرشفــة ،ينظــر :لســان العــرب ،البــن منظــور)464/14( ،؛ وحــدود الصفــا واملــروة التوســعة احلديثة
دراســة تارخييــة فقهيــة ،البــن دهيــش( ،ص.)23
(( (2صحيــح البخــاري ،ح( ،)4770كتــاب :تفســر القــرآن ،بــاب :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮊ [الشــعراء ]215-214 :ألــن جانبــك.)111/6 (،
وبنحوه صحيح مسلم  ،ح ( ،)208كتاب :اإليامن ،بــاب :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ [الشعراء.)193/1( ،]214 :
وينظر :جامع البيان ،للطربي.)676/24( ،
(( (3عبــد الرمحــن بــن زيــد بــن أســلم القــريش العــدوي املــدين ،مــوىل عمــر بــن اخلطــاب ،كان يف نفســه صاحلــا ،ويف احلديــث واهيــا،
وكان يقلــب األخبــار وهــو ال يعلــم  ،ضعفــه أمحــد بــن حنبــل ،وابــن أيب حاتــم ،والنســائي وغريهــم ،تــويف ســنة :اثنتــن وثامنــن
ومئــة.
ينظر :الضعفاء واملرتوكون ،للنسائي( ،ص)66؛ اجلـــرح والتعديـــل ،البـــن أيب حاتم)233/5( ،؛ و هتذيــــب الكـــال ،للمـــزي،
()114/17؛ هتذيــب التهذيــب ،البــن حجــر.)177/6( ،
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ﮋ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [املســد ]1 :يقــول :بــا عملــت أيدهيــم »

(. )1

وروي أنــه كان إذا وفــد عــى النبــي  و ْفــدٌ انطلــق إليهــم أبــو هلــب  ،فيســألونه عــن

رســول اهلل ويقولــون :أنــت أعلــم بــه  ،فيقــول هلــم أبــو هلــب :إنــه كــذاب ســاحر  ،فريجعــون عنه وال
يلقونــه  ،فأتــاه وفــد ،ففعــل معهــم مثــل ذلــك  ،فقالــوا :ال ننــرف حتــى نــراه ونســمع كالمــه  ،فقال

هلــم أبــو هلــب :إنــا مل نــزل نعاجلــه مــن اجلنــون فت ّب ـ ًا لــه وتعس ـ ًا  ،فأخــر بذلــك النبــي 

فاكتــأب لــه  ،فأنــزل اهلل تعــاىل :ﮋ ﮈ ﮊ الســورة (.)2

وروي أنــه « ملــا دعــاه هنــارا فأبــى ،فلــا جــن الليــل ذهــب إىل داره مســتنا بســنة نــوح

ليدعــوه ليــا كــا دعــاه هنــارا ،فلــا دخــل عليــه قــال لــه :جئتنــي معتــذرا فجلــس النبــي 

أمامــه كاملحتــاج ،وجعــل يدعــوه إىل اإلســام وقــال :إن كان يمنعــك العــار فأجبنــي يف هــذا الوقــت
واســكت ،فقــال :ال أومــن بــك حتــى يؤمــن بــك هــذا اجلــدي ،فقــال عليــه  للجــدي:

مــن أنــا؟ فقــال رســول اهلل وأطلــق لســانه يثنــي عليــه ،فاســتوىل احلســد عــى أيب هلــب ،فأخــذ يــدي

اجلــدي ومزقــه وقــال :تبــا لــك أثــر فيــك الســحر ،فقــال اجلــدي :بــل تبــا لــك ،فنزلــت الســورة عــى
وفــق ذلــك ﮋ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ [املســد ]1 :لتمزيقــه يــدي اجلــدي»

(.)3

وروي أن أبــا هلــب كان يقــول" :يعــدين حممــد أشــياء ،ال أرى أهنــا كائنــة يزعــم أهنــا بعــد املــوت،

فلــم يضــع يف يــدي مــن ذلــك شــيئا ،ثــم ينفــخ يف يديــه ويقــول :تبــا لكــا مــا أرى فيكــا شــيئا،

فنزلــت الســورة.
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(( (1جامــع البيــان ،للطــري)675/24( ،؛ وينظــر :النكــت والعيــون ،للــاوردي)363/6( ،؛ و اجلـــامع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي،
(.)235 /20
وضعف عبد الرمحن ،االستيعاب يف بيان األسباب ،للهاليل وآل نرص.)576/3( ،
وهذا ضعيف جد ًا؛ إلعضالهَ ،
(( (2النكــت والعيــون ،للــاوردي)364/6( ،؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي .)235/20( ،وهــذا القــول ال ســند عليــه وال
روايــة تثبتــه.
(( (3التفسري الكبري ،للفخر الرازي .)349/32( ،وهذا القول ال سند عليه وال رواية تثبته.

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

يقــول :إن كان مــا يقــول ابــن أخــي حقــا فأنــا أفتــدي منــه نفــي بــايل وأوالدي ،فأنــزل اهلل تعــاىل

هــذه اآليــة"

(.)1

وباســتعراض أســباب النــزول الــواردة ،يتضــح أن الســبب األول الــذي رواه البخــاري هــو

الصحيــح املســند املــروي عمــن شــاهد التنزيــل وهــو ابــن عبــاس ط وهبــذا يرجــح عــن غــره ممــا

روي يف ســبب نــزول اآليــات عمــا بالقاعــدة :إذا تعــددت املرويــات يف ســبب النــزول نظــر إىل
الثبــوت فاقتــر عــى الصحيــح ثــم العبــارة فاقتــر عــى الرصيــح

(.)2

(( (1املرجع السابق .وهذا القول ال سند عليه وال رواية تثبته.
(( (2قواعد التفسري ،خلالد السبت.)69/1( ،
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املبحث الثاين:
تفسري القرآن بالقرآن.
قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [املســد ]1 :رد عــى أيب هلــب حــن قــال للرســول

 :ت ًّبــا لــك أهلــذا مجعتنــا ،إشــارة للتحقــر ،وهــو كقولــه تعــاىل :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﮊ [األنبيــاء ،]٣٦ :واملعنــى حتقــره .وكــا قالــوا :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ
[الزخــرف]٣١ :

(.)1

ومعنــى قولــه :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [املســد ]1 :التبــاب اخلســار .كام قـــال تعـــاىل :ﮋ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ [غافــر ]٣٧ :أي :خســار (.)2

قوله تعاىل :ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [املسد:]2 :نظــر هــذه اآليــة قولــه تعــاىل :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ [الليــل ،]١١ :وقولــه تعــاىل :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [اجلاثيــة ،]١٠ :وكقولــه تعـــاىل :ﮋ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [املؤمنــون ،]56- 55 :وقولــه تعــاىل :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [ســبأ،]٣٧ :وقولــه تعــاىل :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮊ [األعــراف،]48 :وقولــه تعـــاىل :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﮊ [اهلمــزة ،]٤ – ٢ :وقولــه تعــاىل :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [الزمــر:

 ،]٥٠وقولــه تعــاىل :ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [احلاقــة ،]٢٨ – ٢٧ :وقولــه تعــاىل عــن إبراهيــم

 :Sﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [الشــعراء ،]٨٨ – ٨٧ :وقولــه تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [آل عمــران ،]١٠ :وقولــه تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ
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(( (1تفسري جزء عم ،البن عثيمني( ،ص.)345
(( (2املرجع السابق.

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [آل عمــران ،]١١٦ :وقولــه
تعــاىل :ﮋ 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 ﯢ ﮊ [املنافقــون ،]17 – 16 :واآليــات بمثــل هــذا كثــرة جــدا (.)1

ــل ِ
أي َل ُي ِ
ُ
حــن َح َّ
أصــل مالِــه
التبــاب
بــه
غــن عنْــ ُه
َ
ُ
ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [املســدْ ْ ]2 :
ـوروث مــن أبيـ ِ
ـج واملناف ـ ِع والوجاهـ ِ
ُ
ـاح والنتائـ ِ
ومــا كس ـ َب ُه ِم ـ َن األربـ ِ
ـه والــذي
ـة واألتبــا ِع أو ما ُلــه املـ
كس ـبه ِ
بنفســه أو عم ُلــه.
َُ

ـث الــذي هــو كيــدُ ه يف عــداوة النبــي  أو عم ُلــه الــذي َظـن أ َّنــه منْـه عــى ٍ
اخلبيـ ُ
يشء
ُ
ُ
َّ
ِّ

كقولِــه ت َعـ َ
ـال ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [الفرقــان.)2( ]٢٣ :

قوله تعاىل :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [املسد:]3 :أخــر اهلل ســبحانه يف اآليــة الكريمــة بحــال ومــآل أيب هلــب وأنــه ســيظل عــى الكفــر ويمــوت

عليــه فيدخــل نــارا ذات هلــب .ومثلــه الوليــد بــن املغــرة الــذي أخــر اهلل تعــاىل عــن حالــه ومآلــه

فقــال تعــاىل :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﮊ إىل قولــه تعــاىل :ﮋ ﭶ ﭷ ﮊ[ .ســورة املدثــر.]26-11:

قوله تعاىل :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [املسد:]5 :احلبــل :هــو املتعــارف عليــه ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﮊ [الشــعراء .]44:وقولــه تعــاىل :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ

[ســورة طــه.]66:

(( (1ينظر :أضواء البيان ،للشنقيطي.)192/7( ،)144/9( ،
(( (2ينظر :إرشاد العقل السليم  ،أليب السعود .)210/9( ،
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املبحث الثالث:
بيان املكي واملدين.
سورة املسد هي سورة مكية باالتفاق

(.)1

فقــد ُر ِوي أن أول مــا نــزل مــن القــرآن بمكــة :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [العلــق ،]1 :ثــم ﮋ ﮉﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮊ [القلــم ،]١:ثــم ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ [املزمــل ،]١ :ثــم ﮋ ﮬ ﮭ ﮊ [املدثــر ،]١ :ثــم ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ

[املســد ،]1 :ثــم ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ [التكويــر.)2( ]١ :

املبحث الرابع:
التفسري األثري الوارد عن النبي  والصحابة  Mوالتابعني
.X

يف قوله تعاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [املسد.]1 :أخــرج اإلمــام أمحــد بســنده عــن ربيعــة بــن عبــاد الديــي ( ،)3أنــه قــال « :رأيــت أبــا هلــب
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(( (1ينظــر تفســر مقاتــل بــن ســليامن ،ملقاتــل بــن ســليامن )119/4( ،؛ معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن ،للبغــوي)327/5( ،؛
واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة )534/5( ،؛ والربهــان يف علــوم القــرآن ،للزركــي.)193/1( ،
(( (2الربهان يف علوم القرآن ،للزركيش)193/1( ،؛ اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي.)42/1( ،
(( (3ربيعــة بــن عبــاد ،وهــو مــن بنــي الديــل بــن بكــر بــن عبــد منــاة بــن كنانــة ،مــدين ،قــال البخــاري" :لــه صحبــه" ،رأى النبــي
 بــذي املجــاز يتبــع النــاس يف رحاهلــم يدعوهــم إىل اهلل  قبــل أن يســلم ،ثــم أســلم وشــهد غــزوة الريمــوك،
تــويف باملدينــة أيــام الوليــد بــن عبــد امللــك.
ينظــر :اجلــرح والتعديــل ،البــن أيب حاتــم)472/3( ،؛ أســد الغابــة  ،البــن األثــر)264/2( ،؛ ســر أعــام النبــاء ،للذهبــي،
(.)517/3

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

بعــكاظ( ،)1وهــو يتبــع رســول اهلل  وهــو يقــول :يــا أهيــا النــاس ،إن هــذا قــد غــوى ،فــا

يغوينكــم عــن آهلــة آبائكــم ،ورســول اهلل  يفــر منــه ،وهــو عــى أثــره ،ونحــن نتبعــه،

ونحــن غلــان ،كأين أنظــر إليــه أحــول ذو غديرتــن( )2أبيــض النــاس ،وأمجلهــم»

(.)3

وأخـــرج احلـــاكم بسنـــده عـــن أســاء بنـــت أيب بكــر  ،قـالـــت« :ملا نـــزلت ﮋﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [املســد ]1 :أقبلــت العــوراء أم مجيــل بنــت حــرب وهلــا ولولــة ويف يدهــا فهــر( )4وهــي
تقــول :مذممــا أبينــا ودينــه قلينــا وأمــره عصينــا ،والنبــي  جالــس يف املســجد ومعــه أبــو

بكــر  فلــا رآهــا أبــو بكــر  قــال :يــا رســول اهلل ،قــد أقبلــت وأنــا أخــاف أن تــراك.
فقــال رســول اهلل « :إهنــا لــن تــراين» وقــرأ قرآنــا فاعتصــم بــه كــا قــال :ﮋ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ [اإلرساء ]45 :فوقفــت عــى أيب بكــر  ومل تــر

رســول اهلل  فقالــت :يــا أبــا بكــر ،إين أخــرت أن صاحبــك هجــاين .فقــال :ال ورب هــذا
البيــت مــا هجــاك .فولــت وهــي تقــول :قــد علمــت قريــش أين بنــت ســيدها» (.)5
وقد وردت آثار عن السلف تبني أن معنى قوله تعاىل :ﮋ ﮈ ﮊ هو خرست.

(( (1اســم ســوق مــن أعظــم أســواق العــرب يف اجلاهليــة ،بينــه وبــن الطائــف عــرة أميــال ،كانــت قبائــل العــرب جتتمــع فيــه كل ســنة
ليتفاخــروا ،وحيــر شــعراؤهم ويتناشــدون مــا أحدثــوا مــن الشــعر ثــم يتفرقــون ،وقــد كانــت العــرب تقيــم بســوق عــكاظ شــهر
ـوال وقيــل :صبــح هــال ذي القعــدة.
شـ ّ
ينظر :معجم البلدان ،ياقوت احلموي)142/4( ،؛ و معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع ،للبكري( ،ص.)959
(( (2الغديرتان :الذؤابتان اللتان تسقطان عىل الصدر ،لسان العرب ،البن منظور.)10/5( ،
(( (3مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ح( ،)16020مسند :املكيني ،حديث ربيعة بن عباد الدييل.)401/25( ،
وينظــر :تفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)485 /8( ،؛ قــال حمقــق مســند اإلمــام أمحــد :إســناده صحيــح ،رجالــه ثقــات ،مســند
اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،ألمحــد بــن حنبــل ،)402/25( ،هامــش (.)2
(( (4الفهر :احلجر قدر ما يدق به اجلوز ونحوه ،وقيل :هو حجر يمأل الكف ،لسان العرب ،البن منظور.)66/5( ،
(( (5املستدرك عىل الصحيحني ،أليب عبد اهلل احلاكم ،ح( ،)3376كتاب التفسري ،ومن تفسري سورة بني إرسائيل.)393/2( ،
وينظــر :تفســر القــرآن العظيــم ،البــن أيب حاتــم)3472/10( ،؛ والنكــت والعيــون ،للــاوردي)368/6( ،؛ والتفســر الكبــر،
للفخــر الــرازي)354 /32( ،؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)234 /20( ،؛ تفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر،
(.)487 /8
قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .وقال الذهبي :صحيح ،املستدرك ،للحاكم.)393/2( ،
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فقد أخـــرج عبـــد الـرزاق بسنـده عـــن قتادة ،يف قولـه تعـــاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [املسد]1 :

قــال" :خــرت يــدا أيب هلــب وخــر"

(.)1

وأخــرج الطــري بســنده عـــن ابــن زيــد يف قــول اهلل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [املســد ]1 :قــال:

«التــب :اخلــران» (.)2
ّ

وورد عن ابن عباس مثله

(.)3

ويف سبب تسمية أيب هلب هبذا االسم أورد احلسن  قوله« :إنام سمي أبا هلب من حسنه»

(.)4

			
وفيام تبت عنه يدا أيب هلب وجهان حمتمالن(:)5
أحدمها :عن التوحيد  ،قاله ابن عباس .
الثاين :عن اخلريات  ،قاله جماهد .)6( 

ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [املسد. ]2 :قوله تعاىل :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ :
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(( (1تفســر عبــد الــرزاق ،لعبــد الــرزاق الصنعــاين)473 /3( ،؛ وينظــر :جامــع البيــان ،للطــري)675 /24( ،؛ والــدر املنثــور،
للســيوطي.)666 /8( ،
واإلسناد صحيح إىل قتادة.
(( (2حممد بن جرير بن يزيد ،أبو جعفر ،جامع البيان ،للطربي.)675/24( ،
اإلســناد صحيــح مــن الطــري إىل عبدالرمحــن بــن زيــد بــن أســلم .ينظــر :أســانيد نســخ التفســر واألســانيد املتكــررة يف التفســر،
للفقيــه( ،ص.)512
(( (3نســبه إليه ابن أيب حاتم يف تفســره ،تفســر القرآن العظيم ،البـــن أيب حـــاتم)3473/10( ،؛ وينـــظر :الـــدر املنـــثور ،للســـيوطي،
(.)666 /8
(( (4نســبه إليــه ابــن أيب حاتــم يف تفســره ،تفســر القــرآن العظيــم ،البــن أيب حاتــم)3473/10( ،؛ وينظــر :الــدر املنثــور ،للســيوطي،
(.)666 /8
(( (5ألهنــا مــن بــاب التنــوع ال مــن بــاب التضــاد ،فــكل معنــى منهــا يــدل عــى معنــى يف املســمى مــع احتــاد املســمى ،ينظــر :قواعــد
التفســر ،خالــد الســبت.)208/1( ،
(( (6نسبه إليهام املاوردي .النكت والعيون ،للاموردي.)365/6( ،

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

ما نفعه ،قاله الضحاك (.)1
ويف معنى :ﮋ ﮑ ﮊ وجهان:
أحدمها :أنه أراد أغنامه  ،ألنه كان صاحب سائمة ،قاله أبو العالية (.)2
الثاين :أنه أراد تليده وطارفه  ،والتليد :املوروث  ،والطارف :املكتسب (. )3
واختلف السلف  Xيف معنى ﮋ ﮒ ﮓ ﮊ عىل ثالثة أقوال:
•األول :أهنا تعني ولده ،وبذلك فرسه النبي  كام روت عائشة .J
فقــد أخــرج النســائي بســنده عــن عائشــة  ،Jعــن النبــي  قــال « :إن أطيــب

مــا أكل الرجــل مــن كســبه ،وإن ولــده مــن كســبه» ( .)4وبمثلــه فــر ابــن عبــاس  وجماهــد
.)5( 

وأخــرج احلاكــم بســنده عــن أيب الطفيــل  قــال" :كنــت عنــد ابــن عبــاس  يومــا

فجــاءه بنــو أيب هلــب خيتصمــون يف يشء بينهــم فقــام يصلــح بينهــم ،فدفعــه بعضهــم ،فوقــع عــى

الفــراش ،فغضــب ابــن عبــاس  وقــال« :أخرجــوا عنــي الكســب اخلبيــث  -يعنــي ولــده -
ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [املســد.)6("»]2 :

(( (1نسبه إليه املاوردي .املرجع السابق.)365/6( ،
(( (2النكت والعيون ،للاموردي)365/6( ،؛ وينظر :الكشف والبيان ،للثعلبي.)325/10( ،
(( (3النكت والعيون ،للاموردي.)365/6( ،
(( (4املجتبى من السنن ،للنسائي ،ح( ،)4452كتاب :البيوع ،احلث عىل الكسب.)241/7( ،
وأخرجه ابن ماجه يف سننه ،ح( ،)2137كتاب :التجارات ،باب :احلث عىل املكاسب ،)723/2( ،بمثله.
قال األلباين يف تعليقه عىل احلديث :صحيح ،املجتبى من السنن ،للنسائي.)241/7( ،
(( (5ينظــر :تفســر عبــد الــرزاق ،لعبــد الــرزاق الصنعــاين)473/3( ،؛ وجامــع البيــان ،للطــري)677/24( ،؛ والكشــف والبيــان،
للثعلبــي)326/10( ،؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي.)237/20( ،
(( (6املستدرك عىل الصحيحني ،للحاكم ،ح( ،)3986كتاب التفسري :تفسري سورة أيب هلب.)588/2( ،
قــال الذهبــي يف التلخيــص :عــى رشط البخــاري ،املســتدرك ،للحاكــم)588/2( ،؛ وقــال ابــن امللقــن :والظاهــر أنــه عــى
ـتدرك أيب عبــد اهللِ َ
ـتدراك احلافِــظ ّ
احلاكــم ،البــن امللقــن ،)992/2( ،هامــش (.)2
الذهبــي عــى ُمسـ َ
ـر اسـ َ
رشط مســلم ،خمتـ ُ
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وأخــرج الطــري بســنده عــن جماهــد ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [املســد ]2 :قــال« :مــا

كســب :ولــده» (.)1

•الثاين :أهنا تعني ما يفتدي به نفسه وملكه وولده.
فعــن ابــن مســعود  : ملــا دعــا رســول اهلل  أقربــاءه اىل اهلل ســبحانه قــال أبــو

هلــب ألصحابــه" :إن كان مــا يقــول ابــن أخــي حقــا فــأين أفتــدي نفــي وملكــي وولــدي ،فأنــزل اهلل

ســبحانه مــا أغنــى أي مــا يغنــي ،وقيــل :أي يشء أغنــى عنــه مالــه مــن عــذاب اهلل" (.)2

•الثالث :أهنا تعني عمله اخلبيث ،قاله الضحاك (.)3
والراجــح  -واهلل أعلــم  -أن اختــاف الســلف هنــا مــن بــاب التنــوع ال التضــاد( ،)4فقــد عــر

كل واحــد منهــم عــن نــوع مــن أنــواع مــا كســبه أبــو هلــب؛ كولــده ،ومالــه ،ومــا يفتــدي بــه كجاهــه،
وعملــه ،لكنهــا لــن تغنــي عنــه هــي وال غريهــا مــن عــذاب اهلل يشء.

وإىل هــذا ذهــب الشــيخ ابــن عثيمــن فقــال" :والصــواب أن اآليــة أعــم مــن هــذا ،وأن اآليــة

تشــمل األوالد ،وتشــمل املــال املكتســب الــذي ليــس يف يــده اآلن ،وتشــمل مــا كســبه مــن رشف
وجــاه .كل مــا كســبه ممــا يزيــده رشفــا وعــزا فإنــه ال يغنــي عنــه شــيئا ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮊ [املســد.)5( "]2 :
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(( (1جامع البيان ،للطربي)677/24( ،؛ وينظر :الدر املنثور ،للسيوطي.)679/4( ،
واإلسناد من طريق ابن بشار صحيح .ينظر :أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،للفقيه( ،ص.)630
(( (2نسبه إليه الثعلبي ،الكشف والبيان ،للثعلبي)325/10( ،؛ وينظر :معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،للبغوي.)327/5( ،
(( (3نسبه إليه املاوردي ،النكت والعيون ،للاموردي.)366/6( ،
(( (4قواعد التفسري ،خلالد السبت.)208/1( ،
(( (5تفسري جزء عم ،البن عثيمني( ،ص.)347
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أخــرج احلاكــم بســنده عــن أيب عقــرب ( ،)1قــال« :كان هلــب بــن أيب هلــب يســب النبــي

 ، فقــال النبــي « :اللهــم ســلط عليــه كلبــك» فخــرج يف قافلــة يريــد الشــام

فنــزل منــزال ،فقــال :إين أخــاف دعــوة حممــد  قالــوا لــه :كال ،فحطــوا متاعهــم حولــه

وقعــدوا حيرســونه فجــاء األســد فانتزعــه فذهــب بــه» (.)2
-ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [املسد.]3 :

ويف ﮋ ﮕ ﮊ وجهان:
أحدمها :صيل النار  ،أي حطب ًا ووقود ًا (.)3
الثاين :يعني تُصليه النار  ،أي تنضجه  ،وهو معنى قول ابن عباس.
فيكون عىل الوجه األول صفة له يف النار  ،وعىل الوجه الثاين صفة للنار (.)4
ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [املسد. ]4 :اختلف السلف  Xيف معنى ﮋ ﮛ ﮜ ﮊ عىل أقوال:
-1كانت متيش بالنميمة.
(( (1أبــو عقــرب البكــري الكنــاين ،اختلــف يف اســمه فقيــل :خويلــد بــن بحــر ،وقيــل عويــج بــن خويلــد بــن خالــد بــن بحــر ،وقيــل
غــر ذلــك ،وهــو والــد أيب نوفــل ابــن أيب عقــرب ،وقيــل جــده ،لــه صحبــة مــع النبــي .
االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،البــن عبــد الــر)1717/4( ،؛ وهتذيــب الكــال ،للمــزي)97/34( ،؛ واإلصابــة يف متييــز
الصحابــة ،البــن حجــر .)233/7( ،
(( (2املستدرك عىل الصحيحني ،للحاكم ،ح ( ،)3984كتاب التفسري :تفسري سورة أيب هلب.)588/2( ،
وينظر :النكت والعيون ،للاموردي.)366/6( ،
قــال احلاكــم :صحيــح اإلســناد ومل خيرجــاه؛ وقــال الذهبــي :صحيــح؛ وقــال ابــن حجــر" :وهــو حديــث حســن أخرجــه احلاكــم
مــن طريــق أيب نوفــل بــن أيب عقــرب عــن أبيــه" ،املســتدرك ،للحاكــم ،)588/2( ،فتــح البــاري ،البــن حجــر .)39/4( ،
(( (3نسبه املاوردي البن كيسان ،النكت والعيون ،للاموردي.)366/6( ،
(( (4نسبه هلام املاوردي .املرجع السابق.
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أخــرج عبــد الــرزاق بســنده عــن قتــادة :يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [املســد]4 :

قــال« :كانــت حتطــب الــكالم متــي بالنميمــة»

(.)1

أخـــرج الطـــري بســنده عـــن جماهــد :ﮋﮚﮛﮜﮊ [املســد ]4:قـــال « :كانــت متــي

بالنميمــة» (.)2

وأخــرج الطــري بســنده عــن ســفيان الثــوري ﮋ ﮚﮛﮜﮊ [املســد ]4 :قــال " :كانــت

متــي بالنميمــة" (.)3

وبمثله قال ابن عباس( )4وعكرمة( ،)5واحلسن البرصي )6(،والسدي (.)7

-2كانت حتطب فعريت به.
وقــال بعضهــم " :كانــت تعــر رســول اهلل  بالفقــر ،وكانــت حتطــب فعــرت بأهنــا

كانــت حتطــب"
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(.)8

(( (1تفســر عبــد الــرزاق ،لعبــد الــرزاق الصنعــاين)473/3( ،؛ وينظــر :جامــع البيــان ،للطــري)679/24( ،؛ وتفســر القــرآن
العظيــم ،البــن أيب حاتــم)3473/10( ،؛ والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)326/10( ،؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي،
()237/20؛ تفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)486/8( ،؛ واإلســناد صحيــح؛ ينظــر :أســانيد نســخ التفســر واألســانيد
املتكــررة يف التفســر ،للفقيــه( ،ص.)403
(( (2جامــع ،للطــري)679/24( ،؛ وينظــر :الكشــف والبيــان ،للثعلبــي)326/10( ،؛ و اجلـــامع ألحكـــام القــرآن ،للقرطبــي،
()237/20؛ تفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)486/8( ،؛ اإلســناد صحيــح مــن الطــري إىل جماهــد بــن جــر ،أســانيد نســخ
التفســر واألســانيد املتكــررة يف التفســر ،للفقيــه( ،ص.)621
(( (3جامــع البيــان ،للطــري)679/24( ،؛ وينظــر :تفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر .)486/8 ( ،اإلســناد شــديد الضعــف إىل
مهــران ،ألجــل ابــن محيــد ،ولكونــه يــروي نســخة تفســرية ،فيغتفــر وجــوده ،وبقيــة اإلســناد حســن ،واهلل أعلــم ،أســانيد نســخ
التفســر واألســانيد املتكــررة يف التفســر ،للفقيــه( ،ص.)158
(( (4الكشــف والبيــان ،للثعلبــي)326/10( ،؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)237/20( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن
كثــر.)486/8( ،
(( (5جامع البيان ،للطربي)679/24( ،؛ وتفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)486/8( ،
(( (6تفســر القــرآن العظيــم ،البــن أيب حاتم)3473/10( ،؛ والنكت والعيون ،للـــاوردي)367/6( ،؛ وابـــن كثيـــر ،مـــرجع سابـــق،
(.)486 /8
(( (7الكشــف والبيــان ،للثعلبــي)326/10( ،؛ والنكــت والعيــون ،للـــاوردي)367/6( ،؛ و اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن ،للقـــرطبي،
()237/20؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر.)486/8( ،
(( (8أورده الطــري يف تفســره ،ونســبه الثعلبــي واملــاوردي لقتــادة ،جامــع البيــان ،للطــري)679/24( ،؛ وينظــر :تفســر عبــد الرزاق،
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وقــد ُع ِّلــق عــى هــذا القــول ،بأنــه" :غــر قــوي ،ألن اهلل ســبحانه وصفهــم باملــال والولــد ومحــل

احلطــب ليــس بعيــب"(.)1

-3كانــت جتــيء بالشــوك فتطرحــه يف طريــق الرســول  ؛ ليدخــل يف قدمــه إذا خــرج

إىل الصــاة.

أخــرج الطــريب بسنـــده عــن ابـــن عبـــاس  ،يف قـــوله :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ

[املســد ]4 :قــال" :كانــت حتمــل الشــوك ،فتطرحــه عــى طريــق النبــي  ، ليعقــره وأصحابــه"

(.)2

وأخــرج الطــري بســنده عــن الضحــاك يقــول يف قولــه :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [املســد:]4 :
"كانــت حتمــل الشــوك ،فتلقيــه عــى طريــق نبــي اهلل ِ 
ليعقــره" (.)3
وأخــرج الطــري بســنده عــن عبــد الرمحــن بــن زيــد ،يف قولــه :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [املســد]4 :

قــال" :كانــت تــأيت بأغصــان الشــوك ،فتطرحهــا بالليــل يف طريــق رســول اهلل .)4( "
-4ويقال :ﮋ ﮛ ﮜ ﮊ :نقالة للحديث.

أخــرج الطــري بســنده عــن قتــادة ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [املســد" :]4 :أي كانــت تنقــل
لعبــد الــرزاق الصنعــاين)474/3( ،؛ والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)326/10( ،؛ والنكــت والعيــون ،للــاوردي)367/6( ،؛ و
اجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي.)237/20( ،
(( (1قاله الثعلبي .الكشف والبيان ،للثعلبي.)327/10( ،
(( (2جامــع البيــان ،للطــري)678/24( ،؛ وينظــر :النكــت والعيــون ،للــاوردي)367/6( ،؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي )328/5( ،؛
وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر ،)487/8( ،وهــذا إســناد ال يفــرح بمثلــه ،فهــو ضعيــف؛ لضعــف رجالــه عــدا حممــد بــن
ســعد العــويف ،فيمكــن أن ُي َّســن حديثــه ،واهلل أعلــم ،أســانيد نســخ التفســر واألســانيد املتكــررة يف التفســر ،للفقيــه( ،ص.)336
(( (3جامــع البيــان ،للطــري)679/24( ،؛ وينظــر :الكشــف والبيــان ،للثعلبــي)327/10( ،؛ ومعــامل التنزيــل  ،للبغــوي .)328/5( ،
وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر ،)487/8( ،واإلســناد مــن ابــن جريــر إىل أيب معــاذ النحــوي يف حيــز الضعــف الــذي ال
يــر يف مثــل نســخ التفســر وهــو حســن مــن الفضــل بــن خالــد إىل الضحــاك ،أســانيد نســخ التفســر واألســانيد املتكــررة يف
التفســر ،للفقيــه( ،ص.)196
(( (4جامــع البيــان ،للطــري)679/24( ،؛ وينظــر :تفســر القــرآن العظيــم ،البــن أيب حاتــم)3473/10( ،؛ والكشــف والبيــان،
للثعلبــي)327/10( ،؛ ومعــامل التنزيــل  ،للبغــوي)328/5( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)487/8( ،؛ واإلســناد
صحيــح مــن الطــري إىل عبدالرمحــن بــن زيــد بــن أســلم ،أســانيد نســخ التفســر واألســانيد املتكــررة يف التفســر ،الفقيــه،
(ص.)512
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األحاديــث مــن بعــض النــاس إىل بعــض"(.)1
 -5محالة اخلطايا.
قالــه ســعيد بــن جبــر (" :)2دليلـــه قـــوله سبحانـــه :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ [األنعــام]31 :

 ،وقــول العــرب :فــان حيطــب عــى ظهــره إذا أســاء ،فــان حاطــب قريتــه إذا كان اجلــاين فيهــم،
وفــان حمطــوب عليــه إذا كان جمنيــا عليــه"(" .)3كأنــه أراد مــا محلتــه مــن اآلثــام يف عــداوة رســول اهلل

 ألنــه كاحلطــب يف مصــره إىل النــار" (.)4

ويظهــر  -واهلل أعلــم  -أن الراجــح هــو بقــاء املعنــى عــى ظاهــره ،ألن امــرأة أيب هلــب كانــت

حتمــل الشــوك وتلقيــه يف طريــق الرســول  رغبــة منهــا يف إيذائــه ،فــكان جزاؤهــا مــن
جنــس عملهــا.

وإىل هــذا ذهــب الطــري  :حيــث قــال" :وأوىل القولــن يف ذلــك بالصــواب عنــدي ،قــول مــن

قــال :كانــت حتمــل الشــوك ،فتطرحــه يف طريــق رســول اهلل  ، ألن ذلــك هــو أظهــر معنــى
ذلــك" (.)5

ومــع ترجيــح القــول الســابق إال أن باقــي األقــوال  -عــدا أهنــا كانــت حتتطــب فعــرت بــه -

حمتملــة يف تفســر املعنــى؛ لعــدم وجــود مانــع مــن محــل املعنــى عــى اجلميــع (.)6
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(( (1جامــع البيــان ،للطــري)679/24( ،؛ وينظــر :تفســر القــرآن العظيم ،البــن أيب حاتم)3473/10( ،؛ والدر املنثـــور ،للسيـــوطي،
()679 /4؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي )328/5( ،؛ واإلســناد ٌ حســن مــن الطــري إىل يزيــد بــن زريــع حلــال العقــدي وبقيــة
اإلســناد صحيــح إىل قتــادة بــن دعامــة ،أســانيد نســخ التفســر واألســانيد املتكــررة يف التفســر ،للفقيــه( ،ص.)566
(( (2ســعيد بــن جبــر بــن هشــام األســدي الوالبــي مــوىل بنــي والبــة بــن احلــارث مــن بنــي أســد بــن خزيمــة ،كنيتــه أبــو عبــد اهلل،
ـرا ومقر ًئــا عابــدً ا ور ًعــا فاضـ ً
ـا ،قتلــه احلجــاج ســنة :مخــس وتســعني وهــو بــن تســع وأربعــن ســنة.
وقيــل :أبــو حممــد ،كان ً
فقيهــا مفـ ً
ينظــر :الثقــات ،البــن حبــان)275/4( ،؛ هتذيــب الكــال ،للمــزي)358/10( ،؛ وســر أعــام النبــاء ،للذهبــي)187/5( ،؛
وهتذيــب التهذيــب ،البــن حجــر.)14/4( ،
(( (3الكشف والبيان ،للثعلبي)327/10( ،؛ وينظر :معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،للبغوي .)328/5( ،
(( (4النكت والعيون ،للاموردي.)367/6( ،
(( (5جامع البيان ،للطربي.)680/24( ،
(( (6قواعد التفسري ،خلالد السبت.)812/2( ،

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ
روى احلاكــم بســنده عــن زيــد بــن أرقــم  ،)1( قــال« :ملــا نزلــت ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ

إىل ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [املســد ]5 -1 :قــال :فقيــل المــرأة أيب هلــب :إن

حممــدا قــد هجــاك فأتــت رســول اهلل  وهــو جالــس يف املــأ فقالــت :يــا حممــد عــى مــا

هتجــوين؟ قــال :فقــال « :إين واهلل مــا هجوتــك مــا هجــاك إال اهلل» قــال :فقالــت :هــل رأيتنــي أمحــل

حطبــا أو رأيــت يف جيــدي حبــا مــن مســد؟ ثــم انطلقــت ،فمكــث رســول اهلل  أيامــا
ال ينــزل عليــه فأتتــه فقالــت :يــا حممــد مــا أرى صاحبــك إال قــد ودعــك وقــاك .فأنــزل اهلل 

ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ [الضحــى.)2( »]3-1 :

	 -ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [املسد.]5 :
ومعنى ﮋ ﮞ ﮟ ﮊ :يف عنقها ،والعرب تسمي العنق جيدا.
أخرج الطربي بسنده عن عبد الرمحن بن زيد ،يف قول اهلل :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ قال" :يف رقبتها"(.)3
وللمفرسين  Xتعاىل أقوال يف بيان معنى :ﮋ ﮠ ﮊ:

(( (1زيــد بــن أرقــم بــن زيــد بــن قيــس بــن النعــان بــن مالــك بــن األغــر بــن ثعلبــة األنصــاري اخلزرجــي ،مــن بنــي احلــارث بــن
اخلــزرج ،اختلــف يف كنيتــه ،غــزا مــع رســول اهلل  ســبع عــرة غــزوة ،مــات بالكوفــة ســنة :ســت وســتني ،وقيــل:
ثــان وســتني.
ينظــر :االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،ابــن عبــد الــر)535/2( ،؛ وأســد الغابــة ،البــن األثــر)342/2( ،؛ هتذيــب التهذيــب،
البن حجــر.)395/3( ،
(( (2املستدرك عىل الصحيحني ،أليب عبد اهلل احلاكم ،ح( ،)3945كتاب التفسري :تفسري سورة والضحى.)573/2( ،
وينظر :جامع البيان ،للطربي.)680/24( ،
وقــال احلاكــم" :هــذا حديــث صحيــح كــا حدثنــاه هــذا الشــيخ إال أين وجــدت لــه علــة"؛ وقــال الذهبــي" :قــال احلاكــم إســناده
صحيــح إال أين وجــدت لــه علــة".
(( (3جامع البيان ،للطربي.)680/24( ،
اإلســناد صحيــح مــن الطــري إىل عبدالرمحــن بــن زيــد بــن أســلم ،أســانيد نســخ التفســر واألســانيد املتكــررة يف التفســر ،للفقيــه،
(ص.)512
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 -1هي حبال تكون بمكة.
فقــد أخــرج الطــري بســنده عــن الضحــاك قــال" :حبــل مــن شــجر ،وهــو احلبــل الــذي كانــت

حتتطــب بــه"

(.)1

وأخــرج الطــري بســنده عــن عبــد الرمحــن بــن زيــد قــال" :حبــال مــن شــجر تنبــت يف اليمــن

هلــا مســد ،وكانــت تفتــل" ،وقــال ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ" :حبــل مــن نــار يف رقبتهــا"

(.)2

وأخرج الطربي بسنده عن سفيان قال" :حبل يف عنقها يف النار مثل طوق طوله سبعون ذراعا" (.)3
وعــن ابــن عبــاس قــال" :هــي حبــال تكــون بمكــة" ،ويقــال" :ا َمل َســد :العصــا التــي تكــون يف

البكــرة" ،ويقــال ا َمل َســد" :قــادة مــن َو َدع" (.)4
 -2احلديد أو احلديد الذي يكون يف ال َبكرة.

أخرج الطربي بسنده عن عروة بن الزبري ()5ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [املسد]5 :
(( (1جامــع البيــان ،للطــري)680/24 ( ،؛ وينظــر :الكشــف والبيــان ،للثعلبــي)328/10( ،؛ و اجلامـــع ألحكـــام القــرآن ،للقرطبــي،
(.)241/20
اإلســناد مــن ابــن جريــر إىل أيب معــاذ النحــوي يف حيــز الضعــف الــذي ال يــر يف مثــل نســخ التفســر وهــو حســن مــن الفضــل
بــن خالــد إىل الضحــاك ،أســانيد نســخ التفســر واألســانيد املتكــررة يف التفســر ،للفقيــه( ،ص.)196
(( (2جامع البيان ،للطربي.)681/24( ،
اإلســناد صحيــح مــن الطــري إىل عبدالرمحــن بــن زيــد بــن أســلم ،أســانيد نســخ التفســر واألســانيد املتكــررة يف التفســر ،للفقيــه،
(ص.)512
(( (3جامع البيان ،للطربي.)681/24( ،
اإلســناد شــديد الضعــف إىل مهــران ،ألجــل ابــن محيــد ،ولكونــه يــروي نســخة تفســرية ،فيغتفــر وجــوده ،وبقيــة اإلســناد حســن،
واهلل أعلــم .أســانيد نســخ التفســر واألســانيد املتكــررة يف التفســر ،للفقيــه( ،ص.)158
(( (4نســبه إليــه الطــري ،جامــع البيــان ،للطــري ،)681/24( ،وينظــر :معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن ،للبغــوي)328/5( ،؛ و
اجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي.)241/20( ،
(( (5عــروة بــن الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي القــريش األســدي ،أبــو عبــد اهلل املــدين ،وهــو أخــو
عبــد اهلل بــن الزبــر وأمهــا أســاء بنــت أيب بكــر الصديــق ،كان ثقــة كثــر احلديــث فقيهــا عاملــا ثبتــا مأمونــا ،قطعــت رجلــه وذلــك
أن اآلكلــة وقعــت فيهــا فنرشهــا فــا زاد عــى أن قــال احلمــد هلل ،مــات ســنة أربــع وتســعني ،وقيــل :تســع وتســعني ،وقيــل غــر ذلــك.
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ينظر :الثقات ،البن حبان)194/5( ،؛ هتذيب الكامل ،للمزي)11/20( ،؛ وهتذيب التهذيب ،البن حجر.)180/7( ،

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

قال":سلسلة من حديد ،ذرعها سبعون ذراعا"(.)1
وأخرج الطربي بسنده عن جماهد ﮋ ﮡ ﮢ ﮊ قال" :من حديد" (.)2
أخرج الطربي بسنده عن جماهد ﮋ ﮠﮡ ﮢ ﮊ قال" :عود البكرة من حديد" (.)3
-3هو قالدة من ودع يف عنقها.
أخرج عبد الرزاق بسنده عن قتادة َق َال " :من ودع"

(.)4

أخرج الطربي بسنده عن قتادة ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ قال" :قالدة من ودع" (.)5
وعن ابن عباس قال" :يقال ا َمل َسد :قالدة من َو َدع" (.)6

(( (1جامــع البيــان ،للطــري)681/24( ،؛ وينظــر :تفســر القــرآن العظيــم ،البــن أيب حاتــم)3473/10( ،؛ والكشــف والبيــان،
للثعلبــي)328/10( ،؛ والنكــت والعيــون ،للــاوردي)367/6( ،؛ ومعــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن ،للبغــوي )328/5( ،؛
و اجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)241/20( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر.)487/8( ،
إسناده ضعيف ،فيه السدي وهو صدوق هيم ،وفيه يزيد مل يذكر فيه جرح وال تعديل.
ينظر :وكيع بن اجلراح ومروياته يف التفسري من أول سورة تبارك إىل آخر سورة الناس ،هليفاء بوقس( ،ص.)558
(( (2جامع البيان ،للطربي)681/24( ،؛ وينظر :معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،للبغوي .)328/5( ،
إســناده حســن لغــره ،ينظــر :وكيــع بــن اجلــراح ومروياتــه يف التفســر مــن أول ســورة تبــارك إىل آخــر ســورة النــاس ،هليفــاء
بوقــس ،رســالة ماجســتري( ،ص.)560
(( (3جامــع البيــان ،للطــري)681/24( ،؛ وينظــر :الكشــف والبيــان ،للثعلبــي)328/10( ،؛ ومعــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن،
للبغــوي )328/5( ،؛ والــدر املنثــور ،للســيوطي.)679/4( ،
اإلسناد صحيح إىل جماهد بن جرب ،أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،للفقيه( ،ص.)597
وإليه ذهب عطاء وعكرمة ،الشعبي ومقاتل ،ينظر :الكشف والبيان ،للثعلبي.)328/10( ،
(( (4تفسري عبد الرزاق ،لعبد الرزاق الصنعاين)474/3( ،؛ وينظر :الكشف والبيان ،للثعلبي.)328/10( ،
اإلسناد صحيح إىل قتادة ،أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،للفقيه( ،ص.)572
(( (5جامع البيان ،للطربي)682/24( ،؛ النكت والعيون ،للاموردي.)368/6( ،
اإلسناد صحيح إىل قتادة ،أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري ،للفقيه( ،ص.)572
(( (6جامع البيان ،للطربي )681/24( ،وينظر :الكشف والبيان ،للثعلبي.)328/10( ،
وبه قال :احلسن وسعيد بن املسيب ،ينظر :الكشف والبيان ،للثعلبي.)328/10( ،
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وأرى واهلل أعلــم أن اآليــة حتتمــل كل هــذه املعــاين املتنوعــة( .)1وذلــك أن املســد يف اللغــة يطلــق
ِ
ُ
يكــون االختــاف عائــد ًا إىل أكثــر مــن معنــى بســبب االشــراك
ــم
عــى معــان متعــددة ،ومــ ْن َث َّ

اللغــوي (.)2

وهــذا مــا اختــاره الطــري  :حيــث قــال " :وأوىل األقــوال يف ذلــك عنــدي بالصــواب ،قــول مــن

قــال :هــو حبــل ُجــع مــن أنــواع خمتلفــة ،ولذلــك اختلــف أهــل التأويــل يف تأويلــه عــى النحــو الــذي
ذكرنــا ...فجعــل إمــراره مــن شــتى ،وكذلــك املســد الــذي يف جيــد امــرأة أيب هلــبِ ،أمـ َّـر مــن أشــياء
شــتى ،مــن ليــف وحديــد وحلــاء ،وجعــل يف عنقهــا طوقــا كالقــادة مــن ودع" (.)3

املبحث اخلامس:
بيان القراءات املتواترة ومعنى كل قراءة.
قوله تعاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [املسد:]1 :ﮋ ﮋ ﮊ قرأ ابن كثري( )4بسكون اهلاء.
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(( (1قواعد التفسري ،خلالد السبت.)208/1( ،
(( (2تفسري جزء عم ،ملساعد الطيار( ،ص.)263
(( (3جامع البيان ،للطربي.)682/24( ،
ـارا ،وهــو
(( (4أبــو معبــد عبــد اهلل بــن كثــر الــداري ،مــوىل عمــرو بــن علقمــة الكنــاين ،لقــب بالــداري ألنــه كان داريــا بمكــة أي :عطـ ً
أحــد القــراء الســبعة ،وإمــام املكيــن يف القــراءة ،راويــاه :قنبــل والبــزي ،أدرك غــر واحــد مــن الصحابــة وروى عنهــم ،تــويف
ســنة :عرشيــن ومائــة بمكــة.
ينظــر :وفيــات األعيــان ،البــن خلــكان)41/3( ،؛ معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات واألعصــار ،للذهبــي( ،ص)49؛ غايــة
النهايــة يف طبقــات القــراء ،البــن اجلــزري.)443/1( ،

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

ونَــر( ،)2ومل خيتلفــوا
وقــرأ الباقــون بفتــح اهلــاء ( .)1ومهــا لغتــان كــا قالــواَ :و ْهــب َ
ونْــر َ
وو َهــبَ ،

يف قولــه :ﮋ ﮗ ﮘ ﮊ أنــه مفتـــوح اهلاء ألهنم راعــو فيه رءوس اآلي( ،)3ولثقل العلـــم باالستعـــال (.)4

وقوله تعاىل :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [املسد:]3 :ﮋ ﮕ ﮊ غلظ ورش( )5الالم إن فتح ورققها إن قلل(.)6
قوله تعاىل :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [املسد:]4 :
القــراء يف قــراءة ﮋ ﮛ ﮜ ﮊ :فقــرأ عاصــم( )7وحــده بالنصــب ،وهــو عــى
واختلفــت
ّ

ال َطــب( ،)8وقــد
معنــى الــذم والشــن  ،والعــرب تنصــب بالــذم واملــدح ،واملعنــى :اذكــر َ َّ
حا َلــ َة ْ َ
حيتمــل أن يكــون نصبهــا عــى القطــع مــن املــرأة ،ألن املــرأة معرفــة ،ومحالــة احلطــب نكــرة (.)9

(( (1معــاين القــراءات ،لألزهــري)171/3( ،؛ الكشــف والبيـــان ،للثعلبي)324/10( ،؛ احلجـــة يف القراءات السبـــع ،البـــن خـــالوه،
()377 /1؛ حجــة القــراءات ،أليب زرعــة( ،ص)776؛ النــر يف القــراءات العــر ،البــن اجلــزري.)404/2( ،
(( (2احلجه يف القراءات السبع ،البن خالويه( ،ص)377؛ وحجة القراءات ،أليب زرعة( ،ص.)776
(( (3ينظــر :الكشــف والبيــان ،للثعلبــي)324/10( ،؛ واحلجــه يف القــراءات الســبع ،البــن خالويــه( ،ص)377؛ النــر يف القــراءات
العــر ،البــن اجلــزري.)404/2( ،
(( (4النرش يف القراءات العرش ،البن اجلزري.)404/2( ،
(( (5اختلــف يف اســمه فقيــل" :عثــان بــن ســعيد" وقيــل" :ســعيد بــن عبــد اهلل بــن عمــرو" ،وقيــل :غــر ذلــك ،القبطــي املــري
امللقــب بــورش شــيخ القــراء املحققــن ،رحــل إىل نافــع بــن أيب نعيــم فعــرض عليــه القــرآن عــدة ختــات ،تــويف بمــر ســنة:
ســبع وتســعني ومائــة.
ينظر :سري أعالم النبالء ،للذهبي)295/9( ،؛ غاية النهاية يف طبقات القراء ،البن اجلزري.)502/1( ،
(( (6البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة ،لعبد الفتاح القايض( ،ص.)348
(( (7عاصــم بــن هبدلــة ابــن أيب النجــود األســدي الكــويف ،أبــو بكــر املقــرئ ،وقــد روى لــه البخــاري ،ومســلم مقرونــا بغــره ،واحتــج
بــه الباقــون .مــات ســنة ســبع وعرشيــن ومئــة.
ينظــر :هتذيــب الكــال ،للمــزي)473/13( ،؛ غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء ،البــن اجلــزري( ،ص)346؛ هتذيــب التهذيــب،
البــن حجــر)36/5( ،؛ األعــام ،للــزركيل.)38 /1( ،
(( (8ينظــر :جامــع البيــان ،للطـــري)678 /24( ،؛ الدر املصون  ،للسمـــن احللبـــي( ،ص)144؛ وتفســر الســمرقندي ،للســمرقندي،
()632 /3؛ تفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب زمنــن)171/5( ،؛ احلجــه يف القــراءات الســبع ،البــن خالويــه( ،ص)377؛
وحدائــق الــروح والرحيــان  ،ملحمــد األمــن اهلــرري .)171/3( ،
(( (9جامع البيان ،للطربي.)678/24(،

35

وقــرأ الباقــون بالرفــع ،فهــو مرفــوع بقولــه ﮋ ﮚ ﮊ ؛ ألنــه ابتــداء ،و ﮋ ﮛ ﮜ ﮊ

نعــت املــرأة (.)1
خــر ،وقيــل :ﮋ ﮛ ﮊ
ٌ

36

(( (1ينظــر :جامــع البيــان ،للطــري)678/24( ،؛ الدر املصون ،للســمني احللبـــي)144/11( ،؛ وتفســـر الســمرقندي ،للســمرقندي،
()632 /3؛ تفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب زمنــن)171/5( ،؛ واحلجــه يف القــراءات الســبع ،البــن خالويــه( ،ص)377؛
وحدائــق الــروح والرحيــان  ،ملحمــد األمــن اهلــرري )171/3( ،؛ وحجــة القــراءات،أليب زرعــة( ،ص.)777

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

الفصل الثاين:

التفسري بالدراية.
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املبحث األول:
التناسب بني اآليات والسور.
ذكر العلامء يف املناسبة بني سورة املسد وما قبلها أوجها:
" -1ملــا قــدم ســبحانه وتعــاىل يف ســورة النــر القطــع بتحقيــق النــر ألهــل هــذا الديــن بعــد ما

كانــوا فيــه مــن الذلــة ،واألمــر احلتــم بتكثريهــم بعــد الــذي مــر عليهــم مــع الذلــة مــن القلــة ،وختمها

بأنــه التــواب ،وكان أبــو هلــب  -مــن شــدة العنــاد هلــذا الديــن واألذى إلمامــة النبــي 

ســيد العاملــن مــع قربــه منــه  -باملحــل الــذي ال جيهــل ،بــل شــاع واشــتهر ،وأحــرق األكبــاد وصهــر،
كان بحيــث يســأل عــن حالــه إذ ذاك هــل يثبــت عليــه أو يــذل ،فشــفى غـ َّـل هــذا الســؤال ،وأزيــل بــا
يكــون لــه مــن النــكال ،وليكــون ذلــك بعــد وقــوع الفتــح ونــزول الظفــر والنــر ،واإلظهــار عــى

األعــداء بالعــز والقهــر ،مذكــرا لــه  بــا كان أول األمــر مــن جربوهتــم وأذاهــم وقوهتــم

بال َعــدد وال ُعــدد ،وأنــه مل يغــن عنهــم يشء مــن ذلــك ،بــل صــدق اهلل وعــده وكذبــوا فيــا كانــوا فيــه
مــن التعاضــد والتنــارص والتحالــف والتعاقــد ،فذكــر تعــاىل أعداهــم لــه وأقرهبــم إليــه يف النســب

إشــارة إىل أنــه ال فــرق يف تكذيبــه هلــم بــن القريــب والبعيــد ،وإىل أنــه مل ينفعــه قربــه لــه ليكــون ذلــك
حامــا ألهــل الديــن عــى االجتهــاد يف العمــل مــن غــر ركــون إىل ســبب أو نســب غــر مــا رشعــه

ســبحانه " (.)1

 "-2هــذه الســورة وإن نزلــت عــى ســبب خــاص ويف قصــة معلومــة فهــي مــع مــا تقدمهــا

واتصــل هبــا يف قــوة أن لــو قيــل قــد انقــى عمــرك يــا حممــد وانتهــى ممــا قلدتــه مــن عظيــم أمانــة

الرســالة أمــرك ،وتأديــة مــا حتملتــه وحــان أجلــك ،وأمــارة ذلــك دخــول النــاس يف ديــن اهلل أفواجــا

واســتجابتهم بعــد تلكؤهــم ،والويــل ملــن عانــدك وعــدل عــن متابعتــك ،وإن كان أقــرب النــاس
إليــك"
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(.)2

(( (1نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،للبقاعي.)327/22( ،
(( (2الربهان يف تناسب سور القرآن ،ألمحد الثقفي الغرناطي( ،ص.)383

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

"وقــد ذكــر يف الســورة قبلهــا دخــول النــاس يف ديــن اهلل تعــاىل ،ثــم أتبــع بذكــر مــن خــر ومل

يدخــل يف الديــن ،فإنــذار الكافــر باهلــاك ،بعــد وعــد املؤمنــن بالنــر ،يف الســورة الســابقة هــو وجــه

املناســبة يف ذكــر هــذه الســورة بعدهــا"

(.)1

وأما يف مناسبة سورة املسد ملا بعدها أوجها أيضا ،منها:
 "-1وملــا تقــدم فيــا قبلهــا عــداوة أقــرب النــاس إىل الرســول  ، وهــو عمــه أبــو

هلــب ،ومــا كان يقــايس مــن عبــاد األصنــام الذيــن اختــذوا مــع اهلل آهلــة ،جــاءت هــذه الســورة مرصحة
بالتوحيــد ،رادة عــى عبــاد األوثــان والقائلــن بالثنويــة وبالتثليث وبغـــر ذلك مـــن املذاهب املخـــالفة

للتـوحيد " (.)2

" -2ملــا ذكــر فقــر اإلنســان بحاجتــه إىل غــره ،وأن كاملــه ال يتحقــق إال هبــذا الفقــر ذكــر يف

الصمــد كــال ســؤدده وغنــاه عــا ســواه؛ ليبــن ممــا يزتــه ســبحانه عــن اخللــق يف ذاتــه وصفاتــه .وكامل
اإلنســان الــذي ال حيصــل إال هبــذا االفتقــار لغــره مــن الزوجــة والولــد واملــال ال يغنــي عنــه وقــت
حاجتــه إليــه ممــا ال يعــول عليــه املســلم ،بــل يلجــأ إىل صاحــب الغنــى املطلــق والســؤدد الكامــل

الــذي يصمــد إليــه مجيــع اخللــق" (.)3

(( (1ينظــر البحــر املحيــط ،أليب حيــان )565/10( ،؛ املوســوعة القرآنيــة ،خصائــص الســور ،جلعفــر رشف الديــن)287/12( ،؛
وحدائــق الــروح والرحيــان  ،ملحمــد األمــن اهلــرري .)416/32( ،
(( (2البحر املحيط ،أليب حيان .)570/10( ،
(( (3ينظر :مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري ،ملساعد الطيار( ،ص.)289
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املبحث الثاين:
املقاصد.
من مقاصد السورة الكريمة:
 -1هتديــد أبــى هلــب عــى اجلفــاء واإلعــراض ،وضيــاح كســبه وأمــره ،وبيــان ابتالئــه يــوم القيامة،
وذم زوجــه يف إيــذاء النبــي  وبيــان مــا هــو مدخــر هلــا من ســوء العاقبــة

(.)1

-2وعيد امرأة أيب هلب عىل انتصارها لزوجها ،وبغضها النبي .)2( 
ـت والقطــع احلتــم بخــران الكافــر ،ولــو كان أقــرب اخللــق إىل أعظــم الفائزيــن؛ حثــا عــى
-3البـ ُّ
التوحيــد مــن ســائر العبيــد (.)3

املبحث الثالث:
الغريب واللغة.
يتــب ت ّبــا فهــو تــاب
تــب
ﮋ ﮈ ﮊ ت َّ
ّ
الــيء َت ًّبــا وتببــا وتبابــا وتبيبــا ا ْن َقطــع ،واملصــدر ّ
َــب َّ ْ

ـب وإن شــئت كــرت  ،وللمــرأة تبــي وتبــا وأتبــن ،ويقــــال امــرأة
،واملفعــول بــه متبــوب ،واألمــر ُتـ ّ

،وتــب ُفـ َ
ـان خرس َوهلـــــك ،والتبـــــاب اهلــاك ،قــــــال اهلل:
تا ّبــه أي عجــوز قـــــد هلك شــباهبا َ
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(( (1تفسري مقاتل بن سليامن ،ملقاتل بن سليامن )119/4( ،؛ وينظر :التفسري الوسيط ،لوهبة الزحييل.)2043/10( ،
(( (2ينظر :التحرير والتنوير ،البن عاشور)600/30( ،؛ التفسري الوسيط ،لوهبة الزحييل.)2043/10( ،
(((3نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،للبقاعي.)276/3( ،

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ [غافــرُ ، ]37 :ي َقــال ِف الدُّ َعــاء تبــت َيــده وتبــا َلــ ُه (.)1
ومعنى ﮋ ﮈﮊ يف اآلية الكريمة :خابت وخسـرت  ،ومعنـى ﮋ ﮌﮊ وخرس هو(.)2
ـب :النَّــار أوقدهــا َح َّتــى َصــار َلَــا َلــب .قــال تعــاىل :ﮋ ﮊ ﮋ
ﮋ ﮊ ﮋ ﮊ ﮋ ﮗ ﮘ ﮊ ال َّل َهـ ُ

ـب :مــا يبــدو مــن اشــتعال النــار ،ويقــال للـــدّ خان وللغبـــار:
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ [املرســات ، ]31 :وال َّل ِهيـ ُ

ـب(.)3
َلَـ ٌ

ﮋﮕﮊ أي حيــرق هبــا وصــي مــن بــاب تعــب ،يقــال :صليــت الشــاة إذا شــويتها فأنــا صال،

والشــاة مصليــة  ،ومــن ذلــك حديــث رســول اهلل  أنــه أهديــت إليــه شــاة مصليــة(،)4

وجيــوز شــاة مصــاة ألنــك تقــول أصليتهــا أيضــا ويقــال ّ
الصــاء (.)5
للشــواءّ :

ﮋﮞﮟﮊ ِ
ويمع عىل أجيا ُد .واجليد بفتح الياء طول العنق(.)6
اجليد العنقْ ُ .
ﮋ ﮢ ﮊ امليم والسني والدال أصل صحيح يدل عىل جدل يشء وطيه.
وأطلق املسد يف اللغة عىل معان متعددة:

-1املسد :ليف يتخذ من جريد النخل.
-2املسد :حبل يتخذ من أوبار اإلبل.
(( (1ينظر :إعراب القرآن وبيانه ،لدرويش)608/10( ،؛ املعجم الوسيط ،ملجمع اللغة العربية.)81/1( ،
(( (2ينظــر :جامــع البيــان ،للطــري)676/24( ،؛ معــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)375/5( ،؛ والوجيــز ،للواحــدي( ،ص)1239؛
الــدر املصــون ،للســمني احللبــي)141/11( ،؛ إعــراب القــرآن وبيانــه ،لدرويــش.)608/10( ،
(( (3املفردات يف غريب القرآن ،للراغب األصفهانى( ،ص)747؛ املعجم الوسيط ،ملجمع اللغة العربية.)841/2( ،
هدتــا لرسـ ِ
(( (4احلديــث « :أن ُهيوديـ ًة ِمــن أهـ ِ
ـذ رسـ ُ
ـول اهلل  ، فأخـ َ
ـول اهلل 
ـمت شــا ًة مصل َّيـ ًة ،ثــم َأ ْ
ـل خيـ َ
ـر سـ َّ
الـ ِّ
ا سـ َّ ً
اع ،فــأك ََل منهــا .»...أخرجــه أبــو داود يف ســننه( ،ح ،)4510كتــاب :الديــات ،بــاب :فيمــن َس ـ َقى رج ـ ً
ـا أو أطعمــه
ـذ َر َ
فــات ،أ ُيقــاد منــه؟ ،)564/6( ،قــال املحقــق :صحيــح لغــره.
(( (5ينظر :إعراب القرآن وبيانه ،لدرويش.)609/10( ،
(((6معــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)376/5( ،؛ وينظــر :الــدر املصــون ،للســمني احللبــي)147/11( ،؛ إعــراب القــرآن وبيانــه،
لدرويــش.)609/10( ،
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-3يقــال :رجـ ٌـل َمْســود اخلَ ْلــق ،أي :شــديدُ ه  ،وامــرأة ممســودة :جمدولــة اخللــق ،كاحلبــل املمســود،
غــر مســرخية.

-4يف أصله أنه الفتل.

-5املســد :الليــف ،واملســد يف لغــة العــرب احلبــل إذا كان مــن ليـ ِ
ـف ا ُمل ْقـ ِ
ـل ألن مــن شــأنه أن يفتــل
للحبــل.

اإلبل و َأ ْو ِ
يكون ِم ْن جلود ِ
ُ
بارها
-6وقيل :هو ِلا ُء َش َج ٍر باليمن  ،وقد

(.)1

املبحث الرابع:
أوجه اإلعراب.
قوله تعاىل :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [املسد:]1 :ﮋ ﮈ ﮊ فعل ماض والتاء للتأنيث( ،)2وفيه قوالن:
أحدمها :أنه دعاء .
واآلخر :أنه خرب (.)3
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(( (1مقاييــس اللغــة ،البــن فــارس)323/5( ،؛ وينظــر :معــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)376/5( ،؛ والتفســر الكبــر ،للفخــر
الــرازي ،)355/32( ،الــدر املصــون ،للســمني احللبــي)147/11( ،؛ إعــراب القــرآن وبيانــه ،لدرويــش)609/10( ،؛ واملعجــم
الوســيط ،ملجمــع اللغــة العربيــة.)868/2( ،
(( (2إعراب القرآن وبيانه ،لدرويش.)610/10( ،
(( (3إعراب القرآن ،للنحاس.)192/5( ،

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

ويف إسكان التاء قوالن:
أحدمها :أهنا ملا كانت حرفا وجب هلا السكون.
واآلخر :أنه مل تبق هلا حركة فأمسكت (.)1
ﮋ ﮉ ﮊ فاعل(.)2
ﮋ ﮊ ﮋ ﮊ فيه قوالن:
أحدمها :أن عالمة اخلفض الياء.
والقول اآلخر :أنه معرب من جهتني (.)3

ﮋ ﮌ ﮊ الواو فيه واو عطف عىل تبت  ،أي وكان ذلك وحصل(.)4
ويف ﮋ ﮌ ﮊ قوالن:
أحدمها :أن فيه قد مضمرة.
والقول اآلخر :أنه خرب وأن قد ال تضمر ألهنا حرف معنى(.)5
واجلملة دعائية ال حمل هلا( ،)6وقيل ال حمل هلا معطوفة عىل االبتدائية(.)7

(( (1املرجع السابق.
(( (2إعراب القرآن وبيانه ،لدرويش.)610/10( ،
(( (3إعراب القرآن ،للنحاس.)192/5( ،
(( (4ينظر :الكشف والبيان ،للثعلبي)325/10( ،؛ وإعراب القرآن وبيانه ،لدرويش.)610/10( ،
(( (5إعراب القرآن ،للنحاس.)192/5( ،
(( (6ينظر :الكشف والبيان ،للثعلبي)325/10( ،؛ وإعراب القرآن وبيانه ،لدرويش.)610/10( ،
(( (7اجلدول يف إعراب القرآن الكريم  ،ملحمود صايف.)421/30( ،
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قوله تعاىل :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [املسد:]2 :ﮋ ﮎ ﮊ موضــع رفــع ،واملعنــى َمــا َأ ْغنَــى َعنْـ ُه َما ُلـ ُه وكســبه( .)1أو أهنــا يف موضــع نصــب بأغنــى،

أو أهنــا نافيــة ال موضــع هلــا مــن اإلعــراب(.)2

ﮋ ﮎ ﮏ ﮊ جيــوز أن يكــون نافيــا ،وأن يكــون اســتفهاما ،وال يكــون بمعنــى الــذي( .)3وعــى
أي يشء أغنــى عنــه ُ
ِّ
املــال؟ و ُقــدِّ م لكونِــه لــه
الثــاين تكــون منصوبــ َة
املحــل بــا بعدَ هــا والتقديــرُّ :

َصــدْ ُر الــكال ِم (.)4

ﮋ ﮐ ﮊ متعلق بأغنى.
ﮋ ﮑ ﮊ فاعل.
ﮋ ﮒ ﮓ ﮊ الواو حرف عطف (.)5
وجيــوز يف ﮋ ﮎ ﮊ َأ ْن تكـ َ
ـذوف،
ـون موصولــة بمعنــى الــذي ،أي :كســبه أو مكســوبه  ،فالعائــد حمـ ٌ

ـون مصدري ـ ًة ،أي :وك َْس ـ ُبه ،و َأ ْن تكـ َ
و َأ ْن تكـ َ
وأي
ـون اســتفهامي ًة منصوبــة املحــل بــا بعدهــا يعنــيَّ :
ٍ
ـوز َأ ْن تكـ َ
ـب شــيئ ًا ،وجعــل االســتفها َم بمعنــى النفـ ِ
ـون
ـي ،فعــى هــذا جيـ ُ
ـب؟ أي :مل َيك َْسـ ْ
يشء ك ََسـ َ
ـر ظاهــر (.)6
نافي ـ ًة ،وهــو غـ ُ

ومجلة ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ [املسد ]2 :ال حمل هلا استئنافية (.)7

44

(( (1ينظر :معاين القرآن وإعرابه ،للزجاج.)375/5( ،
(( (2ينظر :إعراب القرآن ،للنحاس.)192/5( ،
(( (3التبيان يف إعراب القرآن ،للعكربي)1308/5( ،؛ وينظر :الدر املصون ،للسمني احللبي.)143/11( ،
(( (4ينظر :الدر املصون ،للسمني احللبي)143/11( ،؛ و إعراب القرآن وبيانه ،لدرويش.)611/10( ،
(( (5إعراب القرآن وبيانه ،لدرويش.)611/10( ،
(( (6ينظر :الدر املصون ،للسمني احللبي)144/11( ،؛ وإعراب القرآن وبيانه ،لدرويش.)611/10( ،
(( (7اجلدول يف إعراب القرآن الكريم ،ملحمود صايف.)421/30( ،

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

قوله تعاىل :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [املسد:]3 :ﮋ ﮕ ﮊ السني حرف استقبال ،قيل :سني سوف ،وقيل :سني الوعد.
ويصىل فعل مضارع وفاعله هو أي أبو هلب (. )1
ﮋ ﮖ ﮊ ونارا مفعول به.
ﮋ ﮗ ﮘ ﮊ نعت لنارا ألهنا مآل كنيته ومثابتها (.)2
قوله تعاىل :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [املسد:]4 :ﮋ ﮚ ﮊ رفعت من وجهني:
 -1مرفوعــة ألهنــا معطوفــة عــى املضمــر الــذي يف ﮋ ﮕ ﮊ  ،وحســن العطــف عــى املضمــر

لطــول الــكالم  ،واملعنــى ســيصىل هــو وامرأتــه ويكــون ﮋ ﮛ ﮜ ﮊ نعتــا هلا .

 -2أهنا مرفوعة باالبتداء عىل أهنام مجـل ٌة من مبتدأ وخـرب  ،سيـقت لإلخبار بـذلك ،
و ﮋ ﮛ ﮊ من نعتها ،ويكون اخلرب :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [املسد]5 :

(.)3

ومجلة امرأته ..مستأنفة ال حمل هلا (.)4

(( (1ينظر :الكشف والبيان ،للثعلبي)326/10( ،؛ وإعراب القرآن وبيانه ،لدرويش.)611/10( ،
(( (2إعراب القرآن وبيانه ،لدرويش.)611/10( ،
(( (3ينظــر :معــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)375/5( ،؛ و إعــراب القــرآن ،للنحــاس)192/5( ،؛ و الـــدر املصون ،للســمني احللبي،
()144 /11؛ و التبيــان يف إعــراب القــرآن ،للعكــري)1308/5( ،؛ و إعــراب القــرآن وبيانه ،لدرويــش.)611/10( ،
(( (4إعراب القرآن وبيانه ،لدرويش.)611/10( ،
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ﮋ ﮛ ﮜ ﮊ بقراءة النصب فيها قوالن:
 -1أهنــا منصوبــة عــى احلــال ألنــه جيــوز أن تدخــل فيــه األلــف والــام فلــا حذفتهــا نصبــت
عــى احلــال

(.)1

 -2والثاين :أهنا منصوب عىل الذ ّم والشتم أي :أعني محالة احلطب (.)2
وبقراءة الرفع فيها قوالن:
 -1أهنا نعت المرأته .

حا َل ُة
-2أهنا خرب االبتداء ،تقديرهِ :ه َي َ َّ

(.)3

ويف موضع اجلملة أقوال:
 -1أهنا يف موضع احلال ،والتقدير ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته محالة احلطب.
 -2أهنا خرب ﮋ ﮋ ﮋ ﮎ ﮊ يف موضع احلال (.)4
 -3اجلملة الفعلية «أذم محالة احلطب» معرتضة ال حمل هلا (.)5

-قوله تعاىل :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [املسد:]5 :

()6
ب مقدم (.)7
الض ِم ِري ِف َ َّ
ﮋ ﮞ ﮟ ﮊ َح ٌال ِم َن َّ
حا َل َة َ ،أ ْو َخ َ ٌ
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(( (1ينظر :إعراب القرآن ،للنحاس.)193/5( ،
(( (2ينظــر :معــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)375/5( ،؛ وإعــراب القــرآن ،للنحــاس)193/5( ،؛ و إعــراب القــرآن وبيانــه،
لدرويــش.)611/10( ،
(( (3ينظــر :إعــراب القــرآن ،للنحــاس)193/5( ،؛ و الــدر املصــون ،للســمني احللبــي)144/11( ،؛ والتبيــان يف إعــراب القــرآن،
للعكــري.)1308/5( ،
(( (4إعراب القرآن ،للنحاس.)193/5( ،
(( (5إعراب القرآن وبيانه ،لدرويش.)611/10( ،
(( (6التبيان يف إعراب القرآن ،للعكربي.)1308/5( ،
(((7وينظــر :معــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)375/5( ،؛ وإعــراب القــرآن ،للنحــاس)193/5( ،؛ والتبيــان يف إعــراب القــرآن،

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

َ
يكـــون حـــاال مـــن
ﮋ ﮠ ﮊ وجيــوز أن يرتفـــع حبــل بالظــرف؛ ألنــه قـــد اعتمـــد(، )1و َأ ْن
ﮋ ﮚ ﮊ عــى ِ
كونــا فاعلــة  ،وأن يكــون مبتــدأ مؤخــر(، )2واجلملــة إمــا أن تكــون حاليـ ٌة أو خــر
املبتــدأ (.)3

ﮋ ﮡ ﮢ ﮊ صفة حلبل (.)4

املبحث اخلامس:
األساليب البالغية.
ورد يف اآلية الكريمة عدد من الوجوه الدالة عىل بالغة القرآن الكريم ،ومنها:
 -1براعة االستهالل وذلك بافتتاح السورة بالتباب مشعر بأهنا نزلت لتوبيخ ووعيد

(.)5

 -2يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [املســد ]1 :جمــاز مرســل( :)6حيــث أسنـــد الفعـ َـل إىل

ألن أكثــر األفعـ ِ
اليـدَ ْيــ ِ
وإن َ
ـزاو ُل هبــاْ ،
ـن جمــازا ،وأطلــق اجلــزء وأراد الــكل؛ َّ
كان املـــرا ُد مجل ـ َة
ـال ُتـ َ
َ

ا َملـدْ ُع ِّو عليـه

(.)7

للعكربي)1308/5( ،؛ الدر املصون ،للسمني احللبي)146/11( ،؛ و إعراب القرآن وبيانه ،لدرويش.)611/10( ،
(( (1التبيان يف إعراب القرآن ،للعكربي.)1308/5( ،
(( (2الدر املصون ،للسمني احللبي.)146/11( ،
(( (3التبيــان يف إعــراب القــرآن ،للعكــري)1308/5( ،؛ و الــدر املصــون ،للســمني احللبــي)146/11( ،؛ و إعــراب القــرآن وبيانــه،
لدرويــش.)611/10( ،
(( (4ينظر :الدر املصون ،للسمني احللبي)146/11( ،؛ وإعراب القرآن وبيانه ،لدرويش.)611/10( ،
(( (5التحرير والتنوير ،البن عاشور.)600/30( ،
(( (6املجــاز :خــاف احلقيقــة ،ونقــل األلفــاظ مــن معنــى إىل آخــر .ينظــر :موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم ،للتهانــوي،
()1456 /2؛ و معجــم املصطلحــات البالغيــة وتطورهــا ،ألمحد مطلــوب.)193/1( ،
(( (7ينظــر :الــدر املصــون ،للســمني احللبــي)141/11( ،؛ والتفســر املنــر ،للزحيــي)455/30( ،؛ وحدائــق الــروح والرحيــان ،
ملحمــد األمــن اهلــرري .)432/32( ،
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 -3يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [املســد ]1 :اســتعارة مكنيــة( :)1حيــث شــبه اليــد

بإنســان َيــر وهيلــك ،وحــذف املشــبه بــه ،ودل عليــه بــيء مــن لوازمــه ،وهــو التــب واخلســارة
واهلــاك (.)2

ويف قوله :ﮋ ﮊ ﮋ ﮊ كنايتان(:)3
األوىل :كناية عن موصوف ،وهو عم الرسول . 
والثانية :كناية عن صفته وهي التهاب وجهه من االمحرار واإلرشاق

(.)4

 -4الكنية( )5يف قوله:ﮋ ﮊ ﮋ ﮊ للتصغري والتحقري فليس املراد تكريمه ،بـل تشهـريه

(.)6

 -5التهكــم والســخرية مــن امــرأة أيب هلــب يف قولــه :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [املســد،]5 :

فقــد صورهــا تصويـ ًـرا فيــه منتهــى اخلســة والقــاءة ،حيــث أخــر عنهــا بأهنــا حتمــل تلــك احلزمــة

وتصويــرا هلــا بصــورة بعــض احلطابــات مــن املواهــن وهــي
ختسيســا حلاهلــا،
وتربطهــا يف جيدهــا
ً
ً

اخلــدم؛ لتمتعــض مــن ذلــك ويمتعــض زوجهــا ،ومهــا يف بيــت العــز والــرف ،ويف منصــب الثــروة
واجلــدّ ة

(.)7

 -6ﮋ ﮛ ﮜ ﮊ اســتعارة()8؛ أســتعري هــذا التعبــر للنميمــة بــن النــاس -ملــن قــال أن
(( (1التــي اختفــى فيهــا لفــظ املشــبه واكتفــى بذكــر يشء مــن لوازمــه دليــا عليــه ،معجــم املصطلحــات البالغيــة وتطورهــا ،ألمحـــد
مطلــوب ،)145/1( ،وينظــر :موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم ،للتهانــوي.)164/1( ،
(((2قراءة بالغية يف سورة املسد ( ،)1جلامل عبدالعزيز أمحد ،متاح عىل:
http://www.alukah.net/sharia/0/42931/ixzz4x8Rk87h9
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ـر عــن يشء معـ ّـن بلفــظ غــر رصيــح يف الداللــة عليــه لغــرض مــن األغــراض كاإلهبــام عــى الســامعني،
(( (3الكنايــة :هــي أن يعـ ّ
موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم ،للتهانــوي ،)1384/2( ،وينظــر :معجــم املصطلحــات البالغيــة وتطورهــا،
ألمحــد مطلــوب.)154/3( ،
(( (4املرجع السابق.
((َ (5ع َلم صدّ ر بأب أو أ ّم أو ابن أو بنت ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،للتهانوي.)1217/2( ،
(( (6حدائق الروح والرحيان  ،ملحمد األمني اهلرري .)432/32( ،
(( (7ينظر :إعراب القرآن وبيانه ،لدرويش)612/10( ،؛ وحدائق الروح والرحيان  ،ملحمد األمني اهلرري .)432/32( ،
(( (8نقــل الــيء مــن شــخص إىل آخــر حتــى تصبــح تلــك العاريــة مــن خصائــص املعــار إليــه ،معجــم املصطلحــات البالغيــة

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

معنــى محالــة احلطــب أي متــي بالنميمــة.)1( -
 -7ﮋ ﮊ ﮋ ﮊ ،ﮋ ﮗ ﮘ ﮊ بينهام جنـاس( ،)2فاألول كنيـة لـه ،والثـاين وصـف للنـار (.)3
 -8ﮋ ﮌ ﮊ  ،ﮋ ﮓ ﮊ ،ﮋﮋ ﮊ  ،ﮋ ﮜ ﮊ  ،ﮋ ﮢ ﮊ توافــق الفواصــل مراعــاة

لــرؤوس اآليــات (.)4

املبحث السادس:
أقوال املفرسين بالدراية.
أورد املفرسون يف املراد باليد يف قوله تعاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [املسد ]1 :أقوال ،منها:
 -1ذكــر اليــد وأراد بــه هــو نفســه عــى عــادة العــرب يف التعبــر ببعــض الــيء عــن كلــه كقولــه

ســبحانه :فبــا كســبت أيديكــم ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ [احلــج ]10 :أي نفســك
 -2املراد هبا ماله وملكه وأرباحه يقال :فالن قليل ذات اليد ،يعنون به املال

(.)5

(.)6

 -3املــراد هبــا عمــل أيب هلــب  ،وإنــا نســب العمــل إىل اليــد ألنــه يف األكثــر يكــون هبــا فهــا آلتــا

العمــل واحلركــة ،واألخــذ والعطــاء ومــا أشــبه ذلــك (.)7

وتطورها ،ألمحد مطلوب.)136/1( ،
(( (1التفسري املنري ،للزحييل.)455/30( ،
املحســنات اللفظيــة وهــو أن يتشــابه اللفظــان يف النطــق ،وخيتلفــا يف املعنــى .ينظــر :التفســر املنــر ،للزحيــي،
(( (2اجلنــاس :هــو مــن
ّ
()455/30؛ وموســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم ،للتهانــوي)588/1( ،؛ ومعجــم املصطلحــات البالغيــة
وتطورهــا ،ألمحــد مطلــوب.)414/2( ،
(( (3ينظر :التفسري املنري ،للزحييل)455/30( ،؛ وحدائق الروح والرحيان  ،ملحمد األمني اهلرري .)432/32( ،
(( (4التفسري املنري ،للزحييل.)455/30( ،
(( (5ينظــر :تفســر الســمرقندي ،للســمرقندي)632/3( ،؛ الكشــف والبيــان ،للثعلبــي)323/10( ،؛ النكــت والعيــون ،للــاوردي،
()364 /6؛ التفســر الكبــر ،للفخــر الــرازي)349/32( ،؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي.)235/20( ،
(( (6ينظر :الكشف والبيان ،للثعلبي)324/10( ،؛ التفسري الكبري ،للفخر الرازي.)349/32( ،
(( (7ينظــر :النكــت والعيــون ،للــاوردي)364/6( ،؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)235/20( ،؛ تفســر جــزء عــم ،البــن
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 -4املراد به يده عىل احلقيقة ملا يروى أنه أخذ حجرا لريمي به رسول اهلل (.)1
ويمكــن اجلمــع بــن هــذه األقــوال – واهلل أعلــم -بــأن املــراد باليديــن هــو صاحــب اليديــن

نفســه وممــا يــدل عــى ذلــك :مــا جــاء بعدهــا ،وهــو قولــه تعــاىل :ﮋ ﮌ ﮊ  ،أي :أبــو هلــب نفســه،

ومل ُيؤثــر أن يــدا أيب هلــب قطعتــا قبــل موتــه ،لكــن مــا جــاء مــن أخبــاره يوضــح أن أبــا هلــب أهلــك

نفســه بفســاد اعتقــاده وســوء فعالــه ،وملــا كان اهلــاك واخلــران غالبــا بــا تكســبه اجلــوارح ،واليــد

أشــد اختصاصــا يف ذلــك أســند إليهــا البــت( ،)2وإنــا اخــرت هــذا لوجــود قرينــه يف الســياق تؤيــده
وهــي قولــه تعــاىل :ﮋ ﮌ ﮊ (.)3

كام أورد املفرسون عددا من األسباب لذكر كنية( )4أيب هلب دون اسمه ،وهي:
 -1اســمه (عبــد العــزى) وهلــذا ذكــره بالكنيــة ومل يذكــر اســمه ألن اســمه كان منســوب ًا إىل صنــم

فســاه القــرآن بكنيتــه دون اســمه ألن يف اســمه عبــادة العــزى ،وذلــك ال يقــره القــرآن

(.)5

 -2كنيتــه كان اســمه ،فقــد تكــون الكنيــة اســا ،كــا يقــال :عــي بــن أيب طالــب ومعاويــة بــن أيب

ســفيان ،فــإن هــؤالء أســاؤهم كناهــم (.)6
 -3كان بكنيته أشهر منه باسمه (.)7
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عثيمني( ،ص.)346
(( (1ينظر :التفسري الكبري ،للفخر الرازي)349/32( ،؛ الكشاف ،للزخمرشي.)813/4( ،
(( (2ينظر :التفسري الكبري ،للفخر الرازي)349/32( ،؛ الكشاف ،للزخمرشي.)813/4( ،
(( (3ينظر :قواعد الرتجيح عند املفرسين دراسة نظرية تطبيقية ،للحريب( ،ص.)299
(( (4ما ُصدِّ ر بأب أو أم أو ابن أو بنت ،التعريفات ،للجرجاين( ،ص.)187
(( (5ينظــر :تفســر الســمرقندي ،للســمرقندي)632/3( ،؛ والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)324/10( ،؛ والنكــت والعيون ،للـــاوردي،
()365/6؛ والكشــاف ،للزخمــري)814/4( ،؛ والتفســر الكبــر ،للفخــر الــرازي)350/32( ،؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن،
للقرطبــي)236/20( ،؛ الــدر املصــون ،للســمني احللبــي)143/11( ،؛ والتحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور.)601/30( ،
(( (6تفســر الســمرقندي ،للســمرقندي)632/3( ،؛ الكشــف والبيــان ،للثعلبــي)324/10( ،؛ التفســر الكبــر ،للفخــر الــرازي،
(.)350/32
(( (7ينظــر :النكــت والعيــون ،للــاوردي)365/6( ،؛ الكشــاف ،للزخمــري)814/4( ،؛ الــدر املصــون ،للســمني احللبــي،
()143/11؛ اجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)236/20( ،؛ التحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور.)601/30( ،

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

 -4االســم أرشف مــن الكنيــة  ،ألن الكنيــة إشــارة إليــه باســم غــره  ،ولذلــك دعــا اهلل أنبيــاءه

بأســائهم (.)1

َان ُم ْ ِ
ش َقا يتلهب مجاالً ،وكانت وجنتاه كأهنام تلتهبان (.)2
َ -5أ َّن َوجهه ك َ

لص ِ
ِ
ـؤول إليــه مــن َلـ ِ
دورمهــا منــه فوافقــت
 -6مــا َيـ ُ
ـر ُ
ـب جنهــم ،كقوهلــم :أبــو اخلــر وأبــو الـ َّ ِّ

حالــه كنيتــه (.)3

وقــد ذكــر الــرازي ( )4أســبابا لطيفــة يف عــدم أمــر اهلل ســبحانه وتعــاىل الرســول 

بالــرد عــى عمــه ،فلــم يقــل لــه :قــل تبــت يــدا أيب هلــب وتــب ،ومــع أنــه أمــره يف ســورة الكافــرون
بذلــكﮋ ﭑ ﭒ ﭓﮊ [الكافــرون:]1 :

 -1ألن قرابــة العمومــة تقتــي رعايــة احلرمــة فلهــذا الســبب مل يقــل لــه :قــل ذلــك؛ لئــا يكــون

مشــافها لعمــه بالشــتم بخــاف الســورة األخــرى فــإن أولئــك الكفــار مــا كانــوا أعاممــا لــه.

 -2أن الكفار يف تلك السورة طعنـــوا يف اهلل فقـــال اهلل تعـــاىل :يا حممـــد أجـــب عنهـم :ﮋ ﭑ ﭒ

ﭓ ﮊ [الكافــرون ]1 :ويف هــذه الســورة طعنــوا يف حممــد  ، فقــال اهلل تعــاىل أســكت

أنــت فأنــا أشــتمهم :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ [املســد.]1 :

(( (1ينظــر :النكــت والعيــون ،للــاوردي)365/6( ،؛ الــدر املصــون ،للســمني احللبــي)143/11( ،؛ اجلامــع ألحــكام القــرآن،
للقرطبــي.)236/20( ،
(( (2ينظــر :تفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب زمنــن)171/5( ،؛ الكشــف والبيــان ،للثعلبــي)324/10( ،؛ النكــت والعيــون،
للــاوردي)365/6( ،؛ التفســر الكبــر ،للفخــر الــرازي)350/32( ،؛ الــدر املصــون ،للســمني احللبــي)143/11( ،؛ التحريــر
والتنويــر ،البــن عاشــور.)601/30( ،
(( (3ينظــر :الكشــاف ،للزخمــري)814/4( ،؛ التفســر الكبــر ،للفخــر الــرازي)350/32( ،؛ اجلامـــع ألحكـــام القــرآن ،للقـــرطبي،
()236 /20؛ الــدر املصــون ،للســمني احللبــي)143/11(،؛ التحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور)601/30( ،؛ تفســر جــزء عــم،
البــن عثيمــن( ،ص.)346
(( (4أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن بــن عــي القــريش التيمــي البكــري الطربســتاين األصــل الــرازي املولــد،
امللقــب فخــر الديــن ،املعــروف بابــن اخلطيــب ،فــاق أهــل زمانــه يف علــم الــكالم واملعقــوالت وعلــم األوائــل ،تــويف ســنة 606 :هـــ.
ينظــر :وفيــات األعيــان ،البــن خلــكان)248/4( ،؛ و البدايــة والنهايــة ،البــن كثــر)66/13(،؛ طبقــات املفرسيــن العرشيــن،
للســيوطي( ،ص.)115
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 -3ملــا شــتموك ،فاســكت حتــى تنــدرج حتــت هــذه اآليــة :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ

[الفرقــان ]63 :فــإذا ســكت أنــت أكــون أنــا املجيــب عنــك (.)1

وبــن املفــرون  Xوجوهــا عــدة للمقصــود باملــال يف قـــوله تعـــاىل :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ

[املســد:]2 :

 -1ما كسب بامله يعني رأس املال واألرباح.
 -2أن املال هو املاشية وما كسب من نسلها ،ونتاجها ،فإنه كان صاحب النعم والنتاج.
 -3ماله الذي ورثه من أبيه والذي كسبه بنفسه.
 -4عمله الذي ظن أنه منه عىل يشء(.)2
وظاهــر أن كل هــذه الوجــوه تدخــل يف معنــى املــال الــذي مل يغــن عــن أيب هلــب شــيئا ،فتدخــل

كلهــا يف معنــى املــال ،وهــذا عمــل بالقاعــدة التفســرية :إذا احتمــل اللفــظ معــاين ومل يمتنــع إرادة
اجلميــع محــل عليهــا

(.)3

ويف معنى ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [املسد ]3 :أورد املفرسون وجهني:
أحدمهــا :ذات ارتفــاع وقــوة واشــتعال  ،فوصــف نــاره ذات اللهــب بقوهتــا  ،ألن قــوة النــار
تكــون مــع بقــاء هلبهــا (.)4

الثاين :ما يف هذه الصفة من مضارعة كنيته التي كانت من نذره ووعيده (.)5
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(( (1التفسري الكبري ،للفخر الرازي.)351/32( ،
(( (2ينظر :الكشاف ،للزخمرشي)814/4( ،؛ والتفسري الكبري ،للفخر الرازي.)352/32( ،
(( (3قواعد التفسري ،خلالد السبت.)807/2( ،
(( (4تفسري السمرقندي ،للسمرقندي)632/3( ،؛ النكت والعيون ،للاموردي.)366/6( ،
(( (5النكت والعيون ،للاموردي.)366/6( ،

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

ثم قال سبحانه وتعاىل :ﮋ ﮚ ﮊ يعني :امرأته تدخل النار معه (.)1
وقــد هلــك أبــو هلــب بعــد وقعــة بــدر بســبع ليــال ،بــأن رمــاه اهلل بالعدســة( )2فقتلتــه ،ولقــد

تركــه ابنــاه ليلتــن أو ثالثــا مــا دفنــاه حتــى أنتــن يف بيتــه ،وكانــت قريــش تتقــي العدســة وعدواهــا
كــا يتقــي النــاس الطاعــون ،وقالــوا نخشــى هــذه القرحــة ،فــو اهلل ماغســلوه إال قذفــا باملــاء عليــه
مــن بعيــد مــا يدنــون منــه ثــم احتملــوه إىل أعــى مكــة فأســندوه إىل جــدار ثــم رمضــوا عليــه احلجــارة (. )3
وأمــا امرأتــه خنقهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل بحبلهــا( )4فقــد كانــت حتمــل الشــوك فتطرحــه يف طريــق

ـي  وأصحابــه بالليــل مــن بغضهــا هلــم حتــى بلــغ النبــي  شــدة وعنــاء
النبـ ّ

فحملــت ذات ليلــة حزمــة شــوك لكــي تطرحهــا يف طريقهــم فوضعتهــا عــى جــدار وشــدهتا بحبــل

مــن ليــف عــى صدرهــا فأتاهــا جربيــل Sومــده خلــف اجلــدار وخنقهــا حتــى ماتــت (.)5

(( (1تفسري السمرقندي ،للسمرقندي.)632/3( ،
(( (2هي بثرة تشبه العدسة ،خترج يف مواضع من اجلسد ،من جنس الطاعون ،تقتل صاحبها غالبا.
جمــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد الشــيباين اجلــزري ابــن األثــر ،النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،ج ،3حتقيــق :طاهــر
الــزاوى وحممــود الطناحــي ( ،بــروت  -املكتبــة العلميــة1399 ،هـــ 1979 -م) (ص.)190
(( (3ينظــر :التفســر الكبــر ،للفخــر الــرازي)352/32( ،؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي ، )243/20( ،الســرة النبويــة ،البــن
كثــر)478/2( ،؛ اللبــاب يف علــوم الكتــاب  ،البــن عــادل)557/2( ،؛ الــراج املنــر  ،للرشبينــي.)608/4( ،
(( (4اللباب يف علوم الكتاب ،البن عادل)557/20( ،؛ الرساج املنري  ،للرشبيني.)608/4( ،
(( (5تفسري السمرقندي ،للسمرقندي.)632/3( ،
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املبحث السابع:
أحكام القرآن.
حكم تكنية الكافر ،أي :مناداته بكنيته:
جواز تكنية الكافر ،وهذا له رشوط:
 -1يكنى الكافر عىل وجه التألف هلم بذلك رجاء رجوعهم وإسالمهم أو ملنفعة عندهم.
 -2إذا كان ال ُيعرف إال هبا.

ِ
باسمه فتنة.
يف من ِذكْره
ِ -3خ َ
إذ ًا فاحلكــم جائــز متــى وجــدت الــروط ،فــإن مل توجــد ،مل يــزد عــى االســم ،ألننــا ُأمرنــا

ِ
ـق هلــم عبــارة ،وال نلــن هلــم قــوالً ،وال نظهــر هلــم
باإلغــاظ عليهــم ،فــا ينبغــي أن نُكن َيهــم وال نرقـ َ
و ّد ًا وال مؤالفــة .بــل يلقــون باإلغــاظ والشــدة
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(.)1

(( (1ينظــر :رشح صحيــح البخــارى ،البــن بطــال ()356/9؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)200/11( ،؛ األذكار ،للنــووي،
(ص.)269

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

املبحث الثامن:
االستنباطات.
السورة الكريمة مليئة بالفوائد والعرب ،ومن أمهها:
 -1بيان حكم اهلل بأيب هلب وإبطال كيده الذي كان يكيده لرسول اهلل 

(.)1

 -2شدة القسوة متنع القلب عن رؤية احلق وإنارة بصريته (.)2
 -3أوضحــت الســورة نــوع عــذاب أيب هلــب وزوجتــه أم مجيــل ،ومآهلــا يف الداريــن وذلــك لشــدة
عداوهتام لرســول اللَّ .)3( 

 -4ال يغني املال وال الولد عن العبد شيئا من عذاب اهلل إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه (.)4
 -5عدم التعلق بزينة الدنيا واالنقطاع عن زينة اآلخرة (.)5
 -6تضمنت اآليات األوىل اإلخبار عن الغيب( )6من ثالثة أوجه:
أحدها :اإلخبار عن أيب هلب بالتباب واخلسار ،وبوقوع ذلك فعال.
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

(( (1أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري ،للجزائري.)627/1( ،
(( (2تأمالت يف سورة املسد (ال تكوين كحاملة احلطب) ،آلمال ابراهيم أبو خدجية ،متاح عىل:
(( (3التفسري املنري ،للزحييل.)459/30( ،
(( (4أيرس التفاسري ،للجزائري.)627/1( ،
(( (5تأمالت يف سورة املسد ،آمال أبو خدجية:

https://al-maktaba.org/book/31869/1753p8.

https//:al-maktaba.org/book31869/1753/p8.

(( (6يقصد به غيب املستقبل ،وهو :حتدث القرآن عن مصري بعض املكذبني وأهنم سيموتون عىل الكفر وخيلدون يف النار.
ينظر :مباحث يف إعجاز القرآن ،ملصطفى مسلم( ،ص.)277
(( (7التفســر املنــر ،للزحيــي)459/30( ،؛ وينظــر :النكــت والعيــون ،للمـــاوردي)367/6( ،؛ التفســـر الكبـــر ،للفخــر الـــرازي،
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 -7يف الســورة داللــة واضحــة عــى نبــوة نبينــا حممــد  وذلــك أن اهلل ســبحانه أخــر

عــن مصــر أيب هلــب وامرأتــه إىل النــار بقولــه  :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [املســد ]5 - 3 :وكانــا مــن أحــرص النــاس عــى تكذيــب النبــي  فلــم

حيملهــا ذلــك عــى اظهــار اإليــان حتــى يكذبــا رســول اهلل  بــل دامــا عــى كفرمهــا حتــى
علــم أن وعيــد اهلل ســبحانه إيامهــا وإخبــاره عــن مصريمهــا إىل النــار حــق وصــدق

(.)1

 -8يف الســورة تنبيــه مــن اهلل تعــاىل عــى أن مــن ال يشــافه الســفيه كان اهلل ذابــا عنــه ونــارصا لــه

ومعينــا )2(.لــذا رد اهلل عــن نبيــه  اســتهزاء أيب هلــب وامرأتــه وعداوهتــا.
 -9حرمة أذية املؤمنني مطلقا (.)3

 -10أم مجيــل هــي امــرأة مــن أرشاف قريــش لكــن مل يغـ ِ
ـن عنهــا رشفهــا شــيئا لكوهنــا شــاركت

زوجهــا يف العــداء واإلثــم ،والبقــاء عــى الكفــر (.)4

 -11موقــف أم مجيــل مــن دعــوة الرســول  وإرادة إيذائــه فيــه إشــارة إىل دنــو

نظرهتــا ،وأهنــا أهانــت نفســها ،فهــي امــرأة مــن أكابــر قبائــل قريــش ختــرج إىل الصحــراء وتضــع
احلبــل يف عنقهــا ،وهــو مــن الليــف مــع مــا فيــه مــن املهانــة ،مــن أجـــل أذيـــة الرســول .)5( 
 -12اخلبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات (.)6

()352 /32؛ و اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي)241/20( ،؛ وتفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)487/8( ،
(( (1ينظر :الكشف والبيان ،للثعلبي)329/10( ،؛ وأضواء البيان ،للشنقيطي)145/9( ،؛ التفسري املنري ،للزحييل.)460/30( ،
(( (2التفسري الكبري ،للفخر الرازي.)351/32( ،
(( (3أيرس التفاسري ،للجزائري.)627/1( ،
(( (4تفسري جزء عم ،البن عثيمني( ،ص.)347
(( (5املرجع السابق.
(( (6تأمالت يف سورة املسد ،آمال أبو خدجية :

https//:al-maktaba.org/book31869/1753/p8.
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ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

 -13حاجــة اإلنســان إىل غــره ،وبذلــك يكــون كاملــه ،فهــو بحاجــة إىل الزوجــة واملــال والولــد،

وأن هــذا الكــال الــذي حيصــل عليــه ال يغنــي عنــه يف الوقــت الــذي هــو أحـــوج ما يكـــون إليــه (.)1

 -14الباطــل يقــوى بإعانــة الظاملــن للظاملــن ،بــل إن لــكل منهــم دورا يف إشــعال نــار الفتنــة

ضــد املســلمني ،إال أن اهلل تعــاىل يــر ُّد كيدهــم وضالهلــم ومكرهــم ،وينجــي املؤمنــن (.)2

ــى اهللُ َع َلي ِ
 -15عــدم إغنــاء القرابــة شــيئا مــع الــرك والكفــر إذ أبــو هلــب عــم النبــي َص َّ
ــه
ْ

َو َســ َّل َم وهــو يف النــار ذات اللهــب (.)3

 -16اجلزاء ِمن جنس العمل ،فحاملة احلطب تعذب يوم القيامة بحبل من مسد (.)4

(( (1مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري ،ملساعد الطيار( ،ص.)289
(( (2دالالت تربوية عىل سورة املسد ،أمحد مصطفى نصري ،متاح عىل:
(( (3أيرس التفاسري ،للجزائري.)627/1( ،
(( (4دالالت تربوية عىل سورة املسد ،ألمحد مصطفى نصري،

http//:www.alukah.net/sharia_/0/7123/ftn11.

http//:www.alukah.net/sharia_/0/7123/
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ِ
ـي بــأيب هلــب
ـم الرســول  ا َملكْنـ ِّ
تبــدأ الســورة بالدعــاء باهلــاك واخلــران عــى عـ ِّ

الــذي كان مــن أســفه الســفهاء عــى النبــي  ، وأشــدهم عدوانــا عليــه ،وأكثرهــم أذى لــه،
مــع مــا كانــت تقــى بــه التقاليــد العربيــة اجلاهليــة االنتصــار للقريــب ،ظاملــا أو مظلومــا ،إال أن أبــا

هلــب كان شــديد العــداوة واألذيــة للنبــي  فــا ديــن لــه ،وال محيــة للقرابــة ،لــذا ذمــه اهلل
هبــذا الــذم العظيــم ،الــذي هــو خــزي عليــه إىل يــوم القيامــة وهــذا جــزا َء عداوتــه للنبــي 

وقولِــه للنبــي « :ت ًّبــا لــك ســائر اليــوم أهلــذا مجعتنــا» فتبــت وخــرت يــداه ،وشــقى فلــم
إن مـ َ
يربــح ،ومل يغــن عنــه الــذي كان عنــده وأطغــاه ،وال مــا كســبه مــن ولــد ،بــل َّ
ـال أيب هلــب وولــدَ ه

بحرهــا ،وســتدخل
ال ينفعونــه وال َيـ ُـر ُّدون عنــه شــيئا مــن عـ َ
ـذاب اهلل ،وســيدخل نــارا تتو َّقــد تشــويه ِّ

معــه امرأتــه أم مجيــل محالــة احلطــب التــي كانــت أيضــا شــديدة األذيــة لرســول اهلل 

 ،تتعــاون هــي وزوجهــا عــى اإلثــم والعــدوان ،وحتمــل األشــواك لتلقيهــا يف طريــق الرســول

 ، لــذا هــي هالكــة يف الدنيــا ،وســتصىل يف اآلخــرة نــار جهنــم وتــذوق حرهــا وتتلظــى

بلهبهــا ،وتعــذب بحبــل مــن نــار ،وسالســل مــن نــار جهنــم تطوقهــا ،إليذائهــا النبــي ، 
فقــد كانــت يف غايــة العــداوة لــه.

ويف هــذه الســورة ،آيــة باهــرة مــن آيــات اهلل ،فــإن اهلل أنــزل هــذه الســورة ،وأبــو هلــب وامرأتــه
مل هيلــكا ،وأخــر أهنــا ســيعذبان يف النــار وال بــد ،ومــن الزم ذلــك أهنــا ال يسـ ِ
ـلامن ،فوقــع كــا أخــر
ُْ
عــامل الغيــب والشــهادة

(.)1

(( (1تفســر اجلاللــن ،للمحــي والســيوطي( ،ص)825؛ تفســر املراغــي ،للمراغــي)261/ 30( ،؛ تيســر الكريــم الرمحــن يف
تفســر كالم املنــان ،للســعدي( ،ص )936؛ التفســر القــرآين للقــرآن ،لعبــد الكريــم اخلطيــب)1703/16( ،؛ وأيــر التفاســر،
للجزائــري .)626/5( ،صفــوة التفاســر ،للصابــوين)591/ 3( ،؛ تفســر جــزء عــم ،ملســاعد الطيــار( ،ص.)261
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A
أمحــد اهلل ســبحانه وتعــاىل عــى مــا أنعــم عــي بــه وتفضــل ،مــن رشف املشــاركة يف تفســر هــذه

اآليــات الكريــات التــي حتدثــت عــن عاقبــة أيب هلــب وزوجتــه محالــة احلطــب ،وأســأله ســبحانه تقبل

القصــد والعمــل ،والعفــو عــن التقصــر والزلــل.

وقد ظهر يف ثنايا هذا البحث املتواضع العديد من النتائج ،منها:
 -1شدة القسوة متنع القلب عن رؤية احلق وإنارة بصريته.
 -2ال يغني املال وال الولد عن العبد شيئا من عذاب اهلل إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه.
 -3عدم التعلق بزينة الدنيا واالنقطاع عن زينة اآلخرة.
 -4تضمنت اآليات األوىل اإلخبار عن الغيب.
 -5يف الســورة داللــة واضحــة عــى نبــوة نبينــا حممــد  وذلــك أن اهلل ســبحانه أخــر
عــن مصــر أيب هلــب وامرأتــه ،وصــدق.

 -6اخلبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات.
 -7اجلزاء ِمن جنس العمل.

التوصيات:
 -1التمســك بكتــاب اهلل وســنة نبيــه  ، إذ مهــا حبــل النجــاة املتــن ،وهبــا يصلــح

حــال الدنيــا واآلخــرة.

 -2االهتامم بحلق تفسري القرآن الكريم ،وتدبر معانيه ،ملا يعود به من املنفعة عىل الفرد واملجتمع.
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وأخــرا أمحــد اهلل محــدا كثــرا طيبــا مبــاركا فيــه عــى نعمــه وفضلــه ،فهــو أهــل الثنــاء والفضــل،

تفضــل عــي بإمتــام هــذا البحــث املتواضــع بعــد مــدة قضيتهــا بــن جنباتــه ،وجهــد بذلتــه إلخراجــه،

فأســأله ســبحانه وتعــاىل أن يبــارك يف هــذا اجلهــد والعمــل ،ومــا كان مــن صــواب فمــن اهلل ومــا كان
مــن خطــأ فمــن نفــي والشــيطان .وصــى اهلل عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه ومــن اهتــدى
ـرا إىل يــوم الديــن.
هبديــه وعمــل بســنته وســلم تســليام كثـ ً
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 .1اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،جــال الديــن عبــد الرمحــن الســيوطي ،حتقيــق :حممــد إبراهيــم ،اهليئــة
املرصيــة العامــة للكتــاب ،مــر1394 ،هـــ  1974 -م.

 .2األذكار ،حييــى بــن رشف النــووي ،حتقيــق :عبــد القــادر األرنــؤوط ،دار الفكــر للطباعــة والنــر
والتوزيــع بــروت 1414 ،هـــ  1994 -م.

 .3اإلرشــاد يف معرفــة علــاء احلديــث ،خليــل بــن عبــد اهلل اخلليــي ،حتقيــق :حممــد إدريــس ،مكتبــة
الرشــد ،الريــاض1409 ،هـ.

 .4أســانيد نســخ التفســر واألســانيد املتكــررة يف التفســر ،عطيــة بــن نــوري الفقيــه ،رســالة مقدمــة
لنيــل درجــة املاجســتري بقســم الكتــاب والســنة ،جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة1428 ،هـــ -
2007م.

 .5االســتيعاب يف بيــان األســباب ،ســليم بــن عيــد اهلــايل وحممــد بــن موســى آل نــر ،دار ابــن
اجلــوزي 1425 ،هـــ.

ـر يوســف بــن عبــد اهلل ،حتقيــق :عــي البجــاوي،
االســتيعاب يف معرفــة ْ
األصحــاب ،ابــن عبــد الـ ّ
ْ .6
دار اجليــل ،بــروت 1412 ،هـــ  1992 -م.

 .7أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة ،ابــن األثــر عــي بــن أيب الكــرم ،حتقيــق :عــي معــوض وعــادل
عبــد املوجــود ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت1415 :هـــ  1994 -م.

 .8أسامء سور القرآن وفضائلها ،منرية الدورسي  ،دار ابن اجلوزي ،الدمام  ،ط1426 ،1هـ.
 .9إعــراب القــرآن ،أمحــد بــن حممــد الن ََّّحــاس ،وضــع حواشــيه وعلــق عليــه :عبــد املنعــم خليــل
إبراهيــم ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت 1421 ،هـــ.
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 .10إعــراب القــرآن وبيانــه ،حميــي الديــن بــن أمحــد درويــش ،دار ابــن كثــر -دار الياممــة ،دمشــق-
بــروت ،ط 1415 ،4هـ.

 .11األعالم ،خري الدين بن حممود الزركيل ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط.15
 .12أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل ،عبــد اهلل بــن عمــر البيضــاوي ،حتقيــق :حممــد عبــد الرمحــن
املرعشــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت1418 ،هـــ.

 .13أيــر التفاســر لــكالم العــي الكبــر ،أبــو بكــر جابــر بــن موســى اجلزائــري ،مكتبــة العلــوم
واحلكــم ،املدينــة املنــورة ،ط1424 ،5هـــ 2003 -م.

الصحابــة ،أمحــد بــن حجــر العســقالين ،حتقيــق :عــادل عبــد املوجــود وعــى
 .14اإلصابــة يف متييــز ّ
معــوض ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت 1415 ،هـــ.

 .15البحــر املحيــط يف التفســر ،أبــو حيــان حممــد بــن يوســف ،حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل ،دار
الفكــر ،بــروت 1420 ،هـــ.

 .16البدايــة والنهايــة ،إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر ،حتقيــق :عــي شــري ،دار إحيــاء الــراث العريب،
بريوت ،1408 ،هـ  1988 -م.

 .17الربهــان يف تناســب ســور القــرآن ،أمحــد بــن إبراهيــم الغرناطــي ،حتقيــق :حممــد شــعباين ،وزارة
األوقــاف والشــؤون اإلســامية ،املغــرب 1410 ،هـــ  1990 -م.

 .18الربهــان يف علــوم القــرآن ،بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل الزركــي ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،دار إحيــاء الــراث العريب ،بــروت 1376 ،هـــ 1957 -م.

 .19البيــان يف عــدّ آي القــرآن ،أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداين ،حتقيــق :غانــم قــدوري احلمــد،
مركــز املخطوطــات والــراث ،الكويــت ،ط1414 ،1هـــ 1994 -م.

63

 .20تاريخ الثقات ،أمحد بن عبد اهلل العجيل ،دار الباز ،مكة املكرمة1405 ،هـ1984-م.
 .21تأمــات يف ســورة املســد (ال تكــوين كحاملــة احلطــب) ،آمــال ابراهيــم أبــو خدجيــة،2010 ،
متــاح عــى  https://al-maktaba.org/book/31869/1753#p8تاريــخ الدخول /26
.2020/2

 .22التبيــان يف إعــراب القــرآن ،أبــو البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن العكــري  ،حتقيــق :عــي حممــد
البجــاوي ،عيســى البــايب احللبــي ورشكاه.

 .23حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســر الكتــاب املجيــد ،حممــد الطاهــر بــن
عاشــور ،الــدار التونســية للنــر ،تونــس 1984 ،هـــ.

 .24تذكرة احلفاظ ،حممد بن أمحد الذهبي ،دار الكتب العلمية ،بريوت1419 ،هـ1998 -م.
 .25التعريفــات ،عــي بــن حممــد اجلرجــاين ،حتقيــق :مجاعــة مــن العلــاء بــإرشاف النــارش ،لبنــان :دار
الكتــب العلمية بــروت1403 ،هـــ 1983-م.

 .26تفسري جزء عم ،مساعد بن سليامن الطيار ،دار ابن اجلوزي ،الدمام ،ط 1430 ،8هـ.
 .27تفســر اجلاللــن ،جــال الديــن حممــد بــن أمحــد املحــي ،وجــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب
بكــر الســيوطي ،دار احلديــث ،القاهــرة.

 .28تفســر الســمرقندي ،املطبــوع باســم بحــر العلــوم ،نــر بــن حممــد الســمرقندي ،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت1413 ،هـــ 1993 -م.

 .29تفســر القــرآن العظيــم ،ابــن أيب حاتــم عبــد الرمحــن بــن حممــد الــرازي ،حتقيــق :أســعد حممــد
الطيــب ،مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز ،اململكــة العربيــة الســعودية ،ط 1419 ،3هـــ.

 .30تفســر القــرآن العظيــم ،إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر  ،حتقيــق :ســامي ســامة ،دار طيبــة للنــر
والتوزيــع ،الريــاض ،ط1420 ،2هـ 1999 -م.
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ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

 .31التفسري القرآين للقرآن ،عبد الكريم يونس اخلطيب ،دار الفكر العريب ،القاهرة.
 .32تفســر القــرآن الكريــم  ،حممــد بــن صالــح العثيمــن ،دار ابــن اجلــوزي للنــر والتوزيــع ،الدمــام
 ،ط1433 ،2هـ.

 .33تفســر املراغــي ،أمحــد بــن مصطفــى املراغــي ،رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــى احللبــي
وأوالده ،مــر 1365 ،هـــ  1946 -م.

 .34تفســر مقاتــل بــن ســليامن ،أبــو احلســن مقاتــل بــن ســليامن بــن بشــر األزدي البلخــى ،حتقيــق:
عبــد اهلل حممــود شــحاته ،دار إحيــاء الــراث ،بــروت 1423 ،هـــ.

 .35التفســر املنــر يف العقيــدة والرشيعــة واملنهــج ،وهبــة بــن مصطفــى الزحيــي ،دار الفكــر املعــارص،
دمشــق ،ط1418 ،2هـ.

 .36التفسري الوسيط ،وهبة بن مصطفى الزحييل ،دار الفكر ،دمشق 1422 ،هـ.
 .37تقريــب التهذيــب ،أمحــد بــن حجــر العســقالين ،حتقيــق :حممــد عوامــة ،دار الرشــيد ،ســوريا،
1406هـ 1986 -م.

 .38هتذيب التهذيب ،أمحد بن حجر العسقالين ،دائرة املعارف النظامية ،اهلند1326 ،هـ.
 .39هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،يوســف بــن عبــد الرمحــن املــزي ،حتقيــق :بشــار معــروف،
مؤسســة الرســالة ،بــروت1400 ،هـــ 1980 -م.

 .40تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنانعبــد الرمحــن بــن نــارص ،الســعدي ،حتقيــق :عبــد
الرمحــن بــن معــا اللوحيــق ،مؤسســة الرســالة ،بــروت1420 ،هـــ  2000-م.

 .41الثقــات ،ابــن حبــان حممــد بــن حبــان ،دائــرة املعــارف العثامنيــة ،حيــدر آبــاد الدكــن اهلنــد،
 1393هــ 1973 -م.
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 .42جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،حممــد بــن جريــر الطــري ،حتقيــق :أمحــد شــاكر ،مؤسســة
الرســالة ،بــروت 1420 ،هـــ  2000 -م.

 .43اجلامــع ألحــكام القــرآن ،حممــد بــن أمحــد القرطبــي ،حتقيــق :أمحــد الــردوين وإبراهيــم أطفيــش،
دار الكتــب املرصيــة ،القاهرة ،ط1384 ،2هـــ 1964 -م.

 .44اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل  وســننه وأيامــه املعــروف
بصحيــح البخــاري ،حممــد بــن إســاعيل البخــاري ،حتقيــق :حممــد النــارص ،دار طــوق النجــاة،

بــروت1422 ،هـ.

 .45اجلــدول يف إعــراب القــرآن الكريــم ،حممــود بــن عبــد الرحيــم صــايف ،مؤسســة اإليــان ،بــروت،
ط 1418 ،4هـ.

 .46اجلــرح والتعديــل ،ابــن أيب حاتــم عبــد الرمحــن بــن حممــد الــرازي ،دار إحيــاء الــراث العــريب،
اهلنــد -بــروت ،طبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة 1271 ،هـــ  1952م.

 .47حجــة القــراءات ،أبــو زرعــة عبــد الرمحــن بــن حممــد ابــن زنجلــة ،حتقيــق :ســعيد األفغــاين،
مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط1418 ،5هـــ 1997 -م.

 .48احلجــة يف القــراءات الســبع ،احلســن بــن أمحــد بــن خالويــه ،حتقيــق :العــال ســامل مكــرم ،دار
الــروق ،بــروت ،ط 1401 ،4هـــ.

 .49حدائــق الــروح والرحيــان يف روايب علــوم القــرآن ،حممــد األمــن بــن عبــد اهلل اهلــرري ،إرشاف
ومراجعــة :هاشــم مهــدي ،دار طــوق النجــاة بــروت1421 ،هـــ2001 -م.

 .50حــدود الصفــا واملــروة التوســعة احلديثــة دراســة تارخييــة فقهيــة ،عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن
دهيــش ،مكتبــة األزدي ،مكــة املكرمــة1429 ،هـــ2008 -م.

 .51الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،أمحــد بــن يوســف الســمني احللبــي ،حتقيــق :الدكتــور
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أمحــد حممــد اخلــراط ،دار القلــم ،دمشــق.

ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

 .52الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور ،جــال الديــن عبــد الرمحــن الســيوطي ،حتقيــق :عبــد اهلل
الرتكــي بالتعــاون مــع مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة واإلســامية الدكتــور عبــد
الســند ياممــة ،مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة واإلســامية الدكتــور عبــد الســند
ياممــة ،القاهــرة1424 ،هـــ2003-م.

 .53الــراج املنــر يف اإلعانــة عــى معرفــة بعــض معــاين كالم ربنــا احلكيــم اخلبــر ،حممــد بــن أمحــد
الرشبينــي ،مطبعــة بــوالق (األمرييــة) ،القاهــرة 1285 ،هـــ.

 .54ســنن ابــن ماجــه ،عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد بــن ماجــه ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط وعــادل
وحممــد كامــل قــره بلــي و َعبــد ال ّلطيــف حــرز اهلل ،دار الرســالة العامليــة ،بــروت1430،
مرشــد َّ

هـ  2009 -م.

 .55ســنن أيب داود ،أبــو داود ســليامن بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــر األزدي السجســتاين ،
حتقيــق :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد ،املكتبــة العرصيــة ،بــروت.

 .56سري أعالم النبالء ،حممد بن أمحد الذهبي ،دار احلديث ،القاهرة1427 ،هـ2006-م.
 .57الســرة النبويــة ،إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر ،حتقيــق :مصطفــى عبــد الواحــد ،دار املعرفــة
للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت  1395 ،هـــ  1976 -م.

 .58الســرة النبويــة البــن هشــام ،عبــد امللــك بــن هشــام ،حتقيــق :طــه عبــد الــرؤوف ســعد ،رشكــة
الطباعــة الفنيــة املتحــدة ،مــر.

 .59رشح صحيــح البخــارى ،عــي بــن خلــف بــن بطــال ،حتقيــق :أبــو متيــم يــارس بــن إبراهيــم،
مكتبــة الرشــد ،الريــاض ،ط1423 ،2هـــ 2003 -م.

 .60شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب ،عبــد احلــي بــن أمحــد بــن العــاد ،حتقيــق :حممــود
األرنــاؤوط ،دار ابــن كثــر ،دمشــق – بــروت 1406 ،هـــ  1986 -م.
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 .61صفــوة التفاســر ،حممــد عــي الصابــوين ،دار الصابــوين للطباعــة والنــر والتوزيــع ،القاهــرة،
 1417هـ 1997 -م.

 .62الضعفــاء واملرتوكــون ،أمحــد بــن شــعيب النســائي ،حتقيــق :حممــود إبراهيــم زايــد ،حلــب :دار
الوعــي ،ط1396 ،1هـ.

 .63الطبقــات الكــرى ،حممــد بــن ســعد بــن منيــع البــري الزهــري  ،حتقيــق :حممــد عطــا ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت 1410 ،هـــ  1990 -م.

 .64طبقــات املفرسيــن العرشيــن ،جــال الديــن عبــد الرمحــن الســيوطي ،حتقيــق :عــي حممــد عمــر،
مكتبــة وهبــة ،القاهــرة1396 ،هـ.

 .65غاية النهاية يف طبقات القراء ،شمس الدين حممد بن اجلزري ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.
 .66قــراءة بالغيــة يف ســورة املســد ( ،)1أمحــد ،مجــال عبــد العزيــز1433 ،هـــ 2012 -م ،متــاح

عــى ، http://www.alukah.net/sharia/0/42931/#ixzz4x8Rk87h9 :تاريــخ الدخــول:
2020 /2 /20م.

 .67قواعــد الرتجيــح عنــد املفرسيــن دراســة نظريــة تطبيقيــة ،حســن بــن عــي احلــريب ،دار القاســم،
الريــاض1417 ،هـ 1996 -م.

 .68قواعد التفسري مجعا ودراسة ،خالد بن عثامن السبت ،دار ابن عفان ،القاهرة1421 ،هـ.
 .69الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،حممــود بــن عمــرو الزخمــري ،دار الكتــاب العــريب،
بــروت ،ط 1407 ،3هـ.

 .70الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن ،أمحــد بــن حممــد الثعلبــي ،حتقيــق :اإلمــام أيب حممــد بــن
عاشــور ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت 1422هـــ  2002 -م.

 .71لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط 1414 ،3هـ.
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ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

 .72اللبــاب يف علــوم الكتــاب ،عمــر بــن عــي بــن عــادل ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت 1419 ،هـــ
1998-م.

 .73مباحث يف إعجاز القرآن ،مصطفى مسلم ،دار القلم ،دمشق ،ط 1426 ،3هـ  2005 -م.
 .74املجتبــى مــن الســنن ،أمحــد بــن شــعيب النســائي ،حتقيــق :عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،مكتــب
املطبوعــات اإلســامية ،حلــب  ،ط1406 ،2هـــ – 1986م.

 .75املحــرر يف أســباب نــزول القــرآن مــن خــال الكتــب التســعة دراســة األســباب روايــة ودرايــة،
خالــد املزينــي ،دار ابــن اجلــوزي ،الدمــام 1427 ،هـــ  2006 -م.

 .76املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،عبــد احلــق بــن غالــب بــن عطيــة ،حتقيــق :عبــد
الســام عبــد الشــايف حممــد ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت 1422 ،هـــ.

ـتدراك احلافِــظ ّ
ـتدرك أيب عبــد اهلل احلاكــم ،رساج الديــن أبــو حفــص
الذهبــي عــى ُمسـ َ
ـر اسـ َ
 .77خمتـ ُ
بــن امللقــن ،حتقيــق :عبــد اهلل بــن محــد اللحيــدان ،دار العاصمــة ،الريــاض 1411 :هـ.

 .78املســتدرك عــى الصحيحــن ،حممــد بــن عبــد اهلل احلاكــم ،حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا،
دار الكتــب العلميــة بــروت1411 ،هـــ – 1990م.

 .79املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل  املعــروف
بصحيــح مســلم ،مســلم بــن احلجــاج القشــري ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء

الــراث العــريب ،بــروت.

 .80معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن ،احلســن بــن مســعود البغــوي ،حتقيــق :عبــد الــرزاق املهــدي،
دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت 1420 ،هـــ.
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 .81معــاين القــراءات ،حممــد بــن أمحــد بــن اهلــروي األزهــري ،مركــز البحــوث يف كليــة اآلداب
بجامعــة امللــك ســعود ،اململكــة العربيــة الســعودية  1412 ،هـــ  1991 -م.

 .82معجم البلدان ،ياقوت الرومي احلموي ،دار صادر ،بريوت  ،ط 1995 ،2م.
 .83معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد واملواضــع ،عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز البكــري ،عــامل
الكتــب ،بــروت ،ط 1403 ،3هـــ .

 .84معجــم املصطلحــات البالغيــة وتطورهــا ،أمحــد مطلــوب ،املجمــع العلمــي العراقي1403،هـــ-
1983م.

 .85املعجــم الوســيط ،جممــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ،إبراهيــم مصطفــى وأمحــد الزيــات وحامــد
عبــد القــادر وحممــد النجــار ،دار الدعــوة ،تركيــا.

 .86معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم واحلديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم،
أمحــد بــن عبــد اهلل العجــي ،حتقيــق :عبــد العليــم البســتوي ،مكتبــة الــدار ،املدينــة املنــورة،

1405هـــ 1985 -م.

 .87معرفــة الصحابــة ،أبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل ،حتقيــق :عــادل بــن يوســف العــزازي ،دار الوطن
للنرش ،الريــاض 1419 ،هـ 1998 -م.

 .88معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات واألعصــار ،حممــد بــن أمحــد الذهبــي ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت 1417 ،هـ1997 -م.

 .89مفاتيــح الغيــب (التفســر الكبــر) ،حممــد بــن عمــر فخــر الديــن الــرازي ،دار إحيــاء الــراث
العــريب ،بــروت ،ط 1420، 3هـــ.

 .90املفــردات يف غريــب القــرآن ،احلســن بــن حممــد الراغــب األصفهانــى ،حتقيــق :صفــوان عدنــان
الــداودي ،دار القلــم -الــدار الشــامية ،دمشــق -بــروت 1412 ،هـــ.
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ِ
املس ِد (رواية ودراية)
تفسري سورة َ
ُ

 .91مقــاالت يف علــوم القــرآن وأصــول التفســر ،مســاعد بــن ســليامن الطيــار ،دار املحــدث للنــر
والتوزيــع ،الريــاض 1425 ،هـ.

 .92مقاييــس اللغــة ،أمحــد بــن فــارس القزوينــي ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون ،دار الفكــر،
األردن1399 ،هـ 1979 -م.

 .93املوســوعة القرآنيــة ،خصائــص الســور ،رشف الديــن جعفــر ،حتقيــق :عبــد العزيــز بــن عثــان
التوجيــري ،دار التقريــب بــن املذاهــب اإلســامية ،بــروت 1420 ،هـــ.

 .94موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم ،حممــد بــن عــي التهانــوي ،حتقيــق :عــي
دحــروج ،مكتبــة لبنــان نــارشون ،بــروت1996 ،م.

 .95ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،حممــد بــن أمحــد الذهبــي ،حتقيــق :عــي البجــاوي ،دار املعرفــة
للطباعــة والنرش  ،بــروت1382 ،هـــ 1963 -م.

 .96النــر يف القــراءات العــر ،شــمس الديــن حممــد بــن اجلــزري ،حتقيــق :عــي حممــد الضبــاع ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت.

 .97نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور ،إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي ،دار الكتــاب اإلســامي،
القاهــرة.

 .98النكــت والعيــون ،عــي بــن حممــد املــاوردي ،حتقيــق :الســيد ابــن عبــد املقصــود بــن عبــد
الرحيــم ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.

 .99النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،عــي بــن أيب الكــرم بــن األثــر ،حتقيــق :طاهــر الــزاوى
وحممــود الطناحــي ،املكتبــة العلميــة ،بــروت1399 ،هـــ 1979 -م.

 .100وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،أمحــد بــن ِخ ِّلـكَان ،حتقيــق :إحســان ع ّبــاس ،دار صادر،
بــروت1900 ،م.
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