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حيرم تسميتها بالرمحن بال ذكر :] قيل[وهكذا تذكر السورة مضافة للرمحن، و

  .سورة، ألنَّ لفظ الرمحن خمتص باهللا تعاىل ال يسمى به غريه
IÞë�äÛa@kj�H  ا نزل قوله تعاىل: ويقالِن�: لَممحواْ ِللردجسورة ( �اس

ما الرمحن؟ ال نعرف الرمحن إالَّ رمحن اليمامة، فرتلت :  مكَّة قال كُفَّار)٦٠ :الرقان
: لَما قالوا: وقيل. السورة، مبعىن أنَّ الرمحن الذي أنكرمتوه هو الذي علَّم القرآن

�رشب هعلِّما يمال �، نزلت السورة، أي القرآن من اهللا  )١٠٣ :سورة النحل( �إن 
  .من تعليم البشر
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 تعليمه أفضل النعم الشتماله على التوحيد ����الرحمن علَّم الْقُرَءانَ����

الذي هو األصل، وعلى األحكام الشرِعية، والكتب املتقدمة، والوعظ 
القرآن من وإسناد التعليم إىل الرمحن إشعار بأنَّ . والتذكري بأخبار األمم

  .آثار الرمحة الواسعة
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والسورة لذكر تعدد النعم، فقدم تعليم القرآن، ألنَّ املكلَّف يعلَّمه وحيفظه 
  .ويعمل به، وعقَّب ذكر اإلنسان بذكر تعليم البيان ليميزه عن سائر احليوان

خلقه هو أول النعم عليه، إالَّ أنه قدم ذكر  جنس اإلنسان، و����خلَق االِنسانَ�
، إذ به كماله، هو تعليم القرآن، الذي هو الغاية من خلقهأفضل النعم على ذكره و

واملراد خبلق اإلنسان . والغاية متقدمة على الشيء قصدا ولو تأخرت عنه خارجا
  . �حممد : لاإلنسان آدم، وقي: وقيل. خلق بدنه وما فيه من القوى، والشكل

 اإلفصاح عما يف قلبه وفهم ما يلقى إليه، وعن ����علَّمه الْبيانَ����
: علَّم كلَّ قوم لغتهم، وعن ابن جريج: اخلري والشر، وقيل: البيان: الضحاك

  .اهلدى والضالل
Iì®H@   . خرب ثالث�علَّمه الْبيانَ� خرب ثان و�خلَق االِنسانَ�: وقوله  @
����الشرالْقَمو ساٍن����  مبتدءان����مبسحمذوف خمرب ����ِبح فضلة متعلِّقة بكون خاص 
وهكذا قل إذا حذف الكون اخلاص املخرب به، أي جيريان حبسبان، أو جاريان . به

  .جري الشمس والقمر ثابت أو يثبت حبسبان: حبسبان، أو يقدر املضاف أوال، أي
املراد حساب : وقيل. ومنازل ال يتعديااوالشمس والقمر جيريان حبساب، 

والشمس تجِري �: األوقات واآلجال، ويدلُّ على اجلريان يف اآلية قوله تعاىل
  .، وهو الظاهر )٣٨ :سورة يس( �ِلمستقَر لَّها
�مجالنظهر :  النبات الذي ال ساق له، من معىن جنم الشيء، أي����و

�رجالشجريده كلُّه أو نزع  النبات ال����و ركوالشعري والنخل، ت ذي له ساق كالرب
أسافله كما هو املعتاد، ولو مل يرتع لضعف ومل يطل هذا الطول الذي نراه، وساقه 

 سجود النجم والشجر انقيادمها للنبت والنمو واإلمثار ����يسجداِن�ما يلي األرض 
انقيادا شبِيها بسجود العاقل هللا وسقوط أوراق يف شأن ما تسقط، وسائر أحواهلما 
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  .تعاىل
ـيا، كانت على األرض ورفعها إىل حيث هي، ����والسمآءَ رفَعها� ا حسرفع 

وفتقها سبعا، أو رفعا معنويا كذلك، لكن مبعىن خلقها يف موضعها املرتفع، ويناسبه 
عها ال وضع من عال،  ألنَّ وضعها خلقها يف موض�واالَرض وضعها�: قوله تعاىل

وجيوز أن يراد رفع رتيب معنوي، ألنَّ السماء منشأ أحكامه ونزول وحيه وكتبه 
. ومالئكته، وجيوز أن يراد الرتيب واحلسي، مجعا بني احلقيقة وااز، أو عموم ااز

  .واجلملة املقدرة خرب سادس. على االشتغال» السماء«ونصب 
�الِْميز عضواِنواْ ِفي الِْميزوطْغشرع العدل من معىن قوهلم����انَ أَالَّ ت  :

أثبته، والزيادة والنقص واملساواة يف احلس تتبين بامليزان : وضعت الشيء، أي
مبعىن العدل استعارة أصلة » امليزان«احلسي، فشبه به العدل، فهو ميزان معنوي، ـف

بالعدل قامت «:  �ق حقَّه، قال تصرحيية، وذلك بأن يعطى كلَّ ذي ح
  .بقيتا على حاهلما: ، أي)١(»السماوات واألرض

 وجيوز أن يراد بامليزان العدلُ ����وأَِقيمواْ الْوزنَ ِبالِْقسطِ والَ تخِسرواْ الِْميزانَ�
: ة، أيوامليزانُ اِحلسي، مجعا بني احلقيقة وااز وأن يراد عموم ااز، والالم مقدر

مصدرِية، والعامل » أَنْ«نافية و» الَ«كراهة أن تطغوا، ـف: لئالَّ تطغوا، أي
»عضان«و» ويف موضع الضمري» الْمِيز.  

ألجل أن حتافظوا على شأنه، ال تنقصوا منه وال تزيدوا عليه، ومن شاء : واملعىن
ه فبعد حتصيل الزيادة من ماله فبعد حتقيق كمال الوزن، ومن شاء النقص من حقِّ

  .حقِّه

                                     
  .ما يقربه بعىن ١٥٦ ص  ٦أورد السيوطي يف الدر املنثور ج -١
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ومعىن إقامة الوزن بالقسط تقومي الوزن بالعدل، وهو انتفاء البخس يف الكيل 
أقيموا لسان امليزان إذا أردمت األخذ أو اإلعطاء، أو أقيموا : والوزن كما قال جماهد

اإلقامة باليد، والقسط بالقلب، : وقيل. بالشرع أقوالكم وأفعالكم، أو ذلك كلُّه
  .ا باملعىن املصدريوالوزن هن
خلقها متسفِّلة حيث هي اآلن، ومل :  أي����واالَرض وضعها ِلالَناِم�

صغه من أول واسعا، : وسع اخلامت، أي: يضعها من علو، فذلك كقوله
  .ابنها واسعة، أو ليس املراد بوضعها ذلك بل إثباا: ووسع الدار، أي

 خصها ����والنخلُ�ن بعض منافعها اليت لألنام  مستأنف لبيا����ِفيها فَاِكهةٌ�
، )بكسر الكاف وقد تضم( مجع ِكم ����ذَات االَكْماِم�بالذكر ألنها أفضل الشجر 

  .الليف والطلع: وهو وعاء التمر املسمى طلعا، أو كلُّ ساتر منها، مثل
�بالْحة والسلت ����ووالشعري والذُّر رِف� كالبصالورق الذي ����ذُو الْع 

لذلك احلب مطلقًا، وقيده بعضهم باليابس، ويف يابسه ادخار لبعض احليوان، وهو 
مأكول هلا يف حال خضرته أيضا، وذلك امتنان عليهم مبأكوهلم ومأكول حيوام، 

  .وفسره ابن عباس بالتنب، وعن الضحاك أنه النخالة

ـيب الرا����والريحانُ� ، ” القَمام “الذي نقول له : ئحة، وعن احلسن النبات الطَّ
  .الرزق، سمي ألنه يرتاح إليه» الريحانُ«: وقيل

 الفاء لترتيب التوبيخ على كفران ما ذكر من ����فَِبأَي ءَاَآلِء ربكُما تكَذِّباِن�
  النعم وصنوف األنعام

IòËýiH  لَ بهوكلُّ ما ذكر مثل هذه اجلملة فترتيب على ماصمثل ات ، :
كلَّما ذكر فباعتبار ما اتصلَ ] يف السورة السابقة [�فَكَيف كَانَ عذَاِبي ونذُِري�

به، فال تكرير يف ذلك، ولو كان تكريرا لكان بال فاء، بل جمردا، أو بالواو ال بالفاء 
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 تطيعين وقد أال تطيعين وقد ألبستك؟ أال: املبنية على ما قبلها، وذلك كقولك لعبدك
وقوِلك ملن أنعمت ... ؟ زوجتك؟ أال تطيعين وقد خفَّفت عنك اخلدمة؟ أال أال

أمل تكن فقريا فأغنيتك، أتنكر ذلك؟ أمل تكن عريانا : عليه مرارا وكَفَر النعمةَ
وهذا كثري يف ... ؟ ؟ أمل تكن خامالً فعززتك أفتنكر هذا فكسوتك، أفتنكر هذا
ا ال ينكره إالَّ جاهل معاندكالم العرب والعجم مطَِّرد.  

لو مل يذكر هذا التكرير إالَّ يف القرآن لكان معجزا إذ ال جيد اإلنسان : ونقول
ثقالً يف تكريره على نفسه، بل كلُّ واحد طري جديد، كأنه منفرد، كما جيد 

 آحتى�: القارئ ِجدة تعجب ونشاط كلَّما قرأ قصة اخلضر وموسى يف قوله تعاىل
  .، كأنه أول ما مسعها )٧١ :سورة الكهف( �ِإذَا ركِبا

ماِلك مرب منِعم، ومن هو كذلك ال : ملزيد التوبيخ، فإنَّ معناه» رب«وذكر 
يليق به أن يكفر ويعصى مع وضوح دالئله، كأنها ناطقة، حتى ِإنَّ الكفر ا 

  .كتكذيب من تكلَّم، ملا عبر بالتكذيب
، أو الداخالن فيه كما مر »األنام«واخلطاب للثقلني، كما أنهما املراد ـب

  .�أَيها الثَّقَالَِن, سنفْرغُ لَكُم�:  �وكما صرح به يف قوله 
 مثاين مرات يف عجائب خلق اهللا تعاىل ومبدأ اخللق ومعادهم، �ذكر اهللا 

، ومثانا يف وصف اجلنتني وأهلهما على وسبعا يف ذكر النار وشدا عدد أبواب النار
عدد أبواب اجلنة، ومثانا يف اجلنتني اللتني دوما، فمن اعتقد الثماين األوىل وعمل 
مبوجبها فتحت له أبواب اجلنة، وأغلقت عنه أبواب النار، أعاذنا اهللا منها، واجلملة 

  .إحدى وثالثون آية
−٢−��
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 هذا البيان ألصل خلقة بين ����ِمن صلْصاٍل كَالْفَخاِر� آدم ����خلَق االِنسانَ����

آدم، فبنو آدم خلقوا من صلصال كالفخار بواسطة أبيهم، فما باهلم يفتخرون وال 
بنو آدم خللق أصلهم من ذلك، واجلمهور » اإلنسان«: يشكرون النعمة، وقد قيل

ار بال واسطةعلى األوه املخلوق حقيقة من صلصان كالفخل، ألن.  

 أبا اجلن، وهو إبليس عند احلسن، فهو خملوق من النار ����وخلَق الْجآنَّ�
، ال بواسطة، كما  )٧٦ :سورة ص( �خلَقْتِني ِمن ناٍر�: بنفسه، كما هو ظاهر قوله

  .أنَّ آدم خلق من التراب بنفسه ال بواسطة

اجلن كلُّهم، خلق أوهلم من النار وتوالدوا منه، فهم منها : »اناجل«: وقيل
  .بالواسطة سواء قلنا إنَّ ذلك األب غري إبليس أو إبليس

 هلبٍ خمتلط بدخان أسود، أو خبضرة وصفرة ومحرة، كما روي ����ِمن ماِرٍج�
هلب خالص ال دخان : وقيل عن ابن عباس. مرجت العهود: عن جماهد، كما يقال

بعض : للتبعيض، أي» ِمن«و. »ماِرٍج« نعت ����من ناٍر�ه، فهو من األضداد في
وزعمت طائفة أنَّ اجلن نفوس جمردة . هو نار خمصوصة: مطلق النار، أو للبيان، أي

  .عن الْمادة
 نعمه من خلقه لكم، وتضاعيف خلقكم، وسوابغ النعم ����فَِبأَي ءَاَآلِء ربكُما�
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اِن����ة بدن وعقل، وحتسني الشكل فيه، من قُوكَذِّباِن« بإثبات أَِلِف ����تكَذِّبيف » ت
  .بعض نسخ املغاربة، وحبذفها يف بعضٍ على القاعدة، وكذا يف مجيع السورة

�بوقيل����ر ،ِن«: مبتدأ خربه:  هو ربيرحالب جرل »موالصحيح األو ،
 مغرا ����ورب الْمغرِبيِن�ا شتاًء  مشرق الشمس صيفًا ومشرقه����الْمشِرقَيِن�

  .صيفًا ومغرا شتاءً، وذلك مذهب اجلمهور وابن عباس
IÒ‹–H   هماواملشرق واملغرب يف هذه السورة كلِّها امسا مكان، وجيوز أن

  .امسا زمان، وأنهما مصدران
لتسكنوا  نعمه من الضوء ومنافعها، ومن الظلمة ����فَِبأَي ءَاَآلِء ربكُما�

وتسترحيوا بالنوم، ومن احلر والربد احملتاج إليهما، ومن اعتدال اهلواء ومنافع ذلك يف 
  .����تكَذِّباِن����الثمار، وغري ذلك، وجتدد الفصول واحلساب وغري ذلك 

مرج زيد الدابة يف املرعى، :  خلطهما، أو أرسلهما، كقولك����مرج الْبحريِن�
أرسل : حبر الروم وحبر اهلند، وقيل: لبحر املاحل والعذب، وقيلمبعىن أرسلها، ومها ا
مرج الْبحريِن هذَا عذْب فُرات وهذَا �واألول هو الصحيح حبري فارس والروم، 

اجاُج البحران ماء السماء والبحر املاحل: ، وقيل )٥٣ :سورة الفرقان( �ِملْح.  
 حاجز من قدرة ����بينهما برزخ�  سطوحهما يتجاوران ويتماس����يلْتِقياِن�

، أو حاجز من األرض كما )١(اهللا، كما علمت أنَّ حبر النيل جيري يف البحر املاحل
 ال يبغي أحدمها على ����الَّ يبِغياِن�: علمت يف حبر الروم وحبر فارس كما قال قتادة

 البحر املاحل البحر اآلخر، فيفيض عليه وعلى ما بينهما من األرض، أو ال يفسد
  . العذب الذي هو كالنيل

                                     
  .وذلك الختالف الثقل النوعي للماء يف كلٍّ منهما -١



12    التفسريتيسري خمتصر   ٢٥-١٤: اآلية 

 من عدم اختالطهما وإغراق ما بينهما من األرض، ����فَِبأَي ءَاَآلِء ربكُما�
ومن السفر يف كلِّ منهما على حدة، ومن عدم إبطال املاحل حالوة العذب، ومن 

  .����تكَذِّباِن����االصطياد يف كلٍّ منهما ملا فيه من مسك وجواهر 
�خاْيلُؤا اللُّؤمهِمن جالصغار، بوزن اجلؤجؤ للصدر����ر الدر  .

 الكبار، كما أنَّ اللؤلؤ صغاره عند علي وجماهد وابن عباس وعنه ����والْمرجانُ�
الدر الصغار » اللؤلؤ«اخلرز األمحر، ـف» املرجان«: عكس ذلك، وعن ابن مسعود

  . والكبار
 اموع، �مِنهما�:  فاملراد بقولهاملرجان من املاحلإنما خيرج اللؤلؤ و: ويقال

: ، وقوله تعاىل )١٦ :سورة نوح( �وجعلَ الْقَمر فِيِهن نورا�: وذلك كقوله تعاىل
من أحدمها، : ، وكأنه قيل )٣١ :سورة الزخرف( � رجٍل من الْقَريتِني عظِيٍماعلَى�

  .وهذا واقع يف نفس األمر
وإزالةِ :] قيل. [ من التجر ما، والتزين ما����تكَذِّباِن أَي ءَاَآلِء ربكُمافَِب�

  .اخلفقان، وننت ريح األنف والفمِ، وضعف الكبد والكلى واحلصى
بأنها له ألنَّ الناس » اجلواري« ال لغريه، وكلُّ شيء له وخص ����ولَه الْجواِر�

  . ال مينع أنها له، وهو خالق منفعتها وجمراها يف البحرصنعوها، وكوا مصنوعةً هلم
السفن حقيقة لغوية ال جماز، : »اجلواري«و. والياء حمذوفة بعد الراء لفظًا وخطا

  .مأخوذ من املشي على األرجل، ولو كان أصله وصفًا

رفعته، أو : أنشأت الشيء، أي:  املرفوعات الشرع، يقال����تاالْمنشأَ�
املرفوعات على املاء، ولكن فيه : ثات اراة بالقالع، ويضعف قول بعضاملبعو

  .قاء شيء ثقيل على املاء بال رسوبحكمة التنبيه على قدرة اهللا تعاىل يف إب

 حال، مجع علمٍ، ����كَاالَعالَِم�أو حال، » الْمنشآت« متعلِّق ـب����ِفي الْبحِر�
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 من ����فَِبأَي ءَاَآلِء ربكُما�اء، وإىل جهة السماء وهو اجلبل املطلُّ على ما يتِصلُ بامل
إقداركم على صنعها، وخلق ما تصنعوا به، وركوا، واحلمل عليها، وإجرائها 

  .����تكَذِّباِن����
������א����������������א��
ن�و������� �

�  
  

�  
ون استحضار على األرض كما يعلم من املقام، ولو بد:  أي����كُلُّ من علَيها����

لعموم العاقل وغريه تغليبا للعاقل، » من«و. �واالَرض وضعها ِلالَناِم�: قوله تعاىل
أو هي للعاقل للناس واجلن.  

ويف .  زائل احلياة، وأما األبدان فليست كلُّها تفىن، ألنَّ منها ما يبقى����فَاٍن�
 اويبقَى����. قليالًذلك زجر عن أن يفوتك بعض من عمرك يف غري طاعة، ولو 

ـِّك ذات هو ربك سبحانه، كاستعمال اجلزء يف :  اإلضافة للبيان، أي����وجه رب
أصله : الكلِّ على التجوز اإلرسايلِّ األصلي، تعاىل اهللا عن األجزاء وعن الكلِّ، وقيل

  .اجلهة، واستعماله يف الذات كناية
  .ه على العموم البديل، أو لكلِّ من يصلح ل �واخلطاب لرسول اهللا 

العظمة اليت يعظِّمه املوحدون ا، أو هو مبعىن اإلجالل، :  أي����ذُو الْجالَِل�
، وفسره بعض من هو جليل يف ذاته: ، أو املرادإذ يرتِّهه عن صفات اخللق من يعرفه

باالستغناء التام.  
ملؤمنني باإلسالم ينعم عليهم كلَّهم، أو يكرم ا:  يكرم خلقه، أي����واِالكْراِم�
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  .واجلنة، وفسره بعض بالفضل التام، وكلُّ حمتاج حقري
  .»رب«نعتا ـل» ِذي«: ، وقرأ أُبي»وجه«نعت ـل» ذُو«و

 أنه مر برجل �وعنه . )١(»ألظوا بياذا اجلالل واالكرام«: ويف احلديث
: قال أنس. »يب لكقد استِج«: فقال» يا ذا اجلالل واإلكرام«: يصلِّي ويقول

اللهم إني أسألك بأنَّ لك «:  ورجل يصلِّي، مثَّ دعا فقال�كنت مع رسول اهللا 
حي  احلمد ال إله إالَّ أنت املنان بديع السماوات واألرض، ذو اجلالل واالكرام، يا

: اهللا ورسوله أعلم، قال:  قالوا» ؟  أتدرون مبا دعا«:  �، فقال »يا قيوم
فسي بيده لقد دعا اهللا بامسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا والذي ن«

  .)٢(»سئل به أعطى
 من كونه ذا إكرامٍ، وكونه جيلُّ املوحدين على ����فَِبأَي ءَاَآلِء ربكُما تكَذِّباِن�

وجه ِمما مر، وكونه جليال ال يغلبه أحد، فإنَّ هذا عز ألوليائه يعزهم، وكون 
اء يفنون واألعمال تبقى للجزاء، فإنَّ فناءهم مفتاح للبقاء الدائم، وللجنة األحي

  .ونعيمها الدائم، ألنهم يدخلوا بعد املوت

�ئَلُهسة ����,ية أو بدنيٍة دِينِيكلَّ حاج �اومن ِفي السِضاماالَرِت و���� ِمن 
  . بحانه السؤال من غريهمالعقالء املالئكة واإلنس واجلن، ومن يلهمه اهللا س

ولو كان عاما » ِفي شأٍْن« كلَّ وقت ولو دق كلحظة، متعلِّق ـب����كُلَّ يوٍم�
ِفي  هو�» ِفي شأٍْن«معنويا للتوسع يف الظروف بالتقدم، أو متعلِّق مبا تعلَّق به 

                                     
  .، من حديث أنس بن مالك٣٥٢٤كتاب الدعوات عن رسول اهللا، رقم الترمذي رواه  -١
، من ٤، كتاب الدعاء، باب كلمات يستفتح ا، رقم٤٨٥، ص٢ يف الترغيب، جاملنذريأورده  -٢

  .رواه أمحد: وقال. حديث أنس بن مالك
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ام أمر من األمور، كإعطاء ما سألوا، وإنشاء أجس: على شأن، أي:  أي����شأٍْن
  .وجواهر، وسائر أعراض وأحوال وأشكال، وإفناء ذلك

ومن شأنه أن حييي ومييت، ويرزق ويِعز ويِذلَّ، ويشفي مريضا، ويسقم 
صحيحا، ويفك عانيا، ويفرج عن مكروب، وجييب داعيا، ويعطي سائالً، ويغفر 

  . ِمما يقع�ذنبا، وغري ذلك إىل ما ال حيصيه إالَّ اهللا 
وأنت . ����تكَذِّباِن���� من إعطاء ما سألتم، وخلق مقدماته ����ي ءَاَآلءِ ربكُمافَِبأَ�

يف مجيع » تكَذِّب«متعلِّق ـب» بأي«وأنَّ . مجع ِإلًى كِرضى» ءَاآلَء«خبري بأنَّ 
  .السورة

�����א����ل���א����א
	א��وא���א��� �

�  
  
  

�  
����غُ لَكُمفْرناَلثَّقَ, س هعلى رسول اهللا ����الَِنأَي كما شد علي هذه اآلية أشد 
، وأهوالُ القيامة، ألنها  )١١٢  :سورة هود( �فَاستِقم كَمآ أُِمرت�: قوله تعاىل �

سأترك األشغال كلَّها : جاءت على شكل من له مملوك أنعم عليه ومل يشكر، فقال
 ِحقتسوأعاِملك مبا ت.!  

وعيد واآلية   شيء عن شيء، لكن قَضى األشياء مرتبة ال يشغله�واهللا 
، ويصدق خارجا مبن أصر، ال ديد ملن أصر وحده ديد على املعصية للمجموع
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  .كما قيل، ألنَّ الثقلني يعم، اللهم إالَّ أن يراد سنميز لكم باجلزاء العاصي من املطيع
يت تضمنها اإلخبار باستقبال التفرغ لكم،  من النعم ال����فَِبأَي ءَاَآلِء ربكُما�

فإنه زاجر عن املعاصي إىل الطاعة املوجبة للنجاة، والفوز بنعم اآلخرة، ونعم الدنيا 
بأي آالء ربكم العامة اليت منها : اليت ختتص باملؤمن، وإن شئت فقل يف مجيع السورة

  .����تكَذِّباِن����كذا 
�و الِْجن رشعاممها الثقالن، لكن فصلهما ألنَّ من اإلنس من ����االِنِسي 

يدعي القُوة، ولشهرة اجلن باألفعال الشاقة، ومع ذلك ال يقدر أحد منهما أن 
  : �يفوت ما كتب عليه من العذاب، كما قال اهللا 

�متطَعتنفُذُواْ, ِإِن ِاسا وخترج من ثقبه شيئًا ����أَن تخترجوا، كما تنفذ جسم 
�اوماَقْطَاِر اِلس ِضاِمناالَرفَانفُذُواْ� جوانبها هاربني من قضائه ����ِت و���� أمر 

 ����الَ تنفُذُونَ ِإالَّ ِبسلْطَاٍن�:  �تعجِيز عن استطاعة النفوذ، وزاد تقريرا بقوله 
  .قوةٍ قاهرة وال توجد ألحد، فأنتم عاجزون عن النفوذ

كة حتدق بأهل املوقف، فأينما هربوا وجدوا أنَّ املالئ«ومن هذا الباب ما روي 
  .»املالئكة تردهم

واآلية يف أهل املوقف ال سيما يوم القيامة، فاملراد ال جهةَ ْربون إليها، أو من 
  .موضع أطرافها إذا كانت أو توجد السماوات يف ذلك اليوم

هما إن قدرمت أن تنفذوا من أقطار السماوات واألرض لتعلموا ما في: وقيل
فانفذوا وال تقدرون على ذلك إالَّ بأفكاركم، فقد تدركون ا بعضا، وذكر 

  .األقطار ألنها بال ثقب، وقد عجزوا عن الطلوع إىل السماء وثقبها
 من نعمه اليت هي التحذير واملساهلة والعفو مع القدرة ����فَِبأَي ءَاَآلِء ربكُما�

  .����تكَذِّباِن����ذا فسرنا السلطان به الكاملة، أو من االطِّالع بأفكاركم إ
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 ثَنى مراعاة للفظ الثقلني إذْ هو تثنية، ����علَيكُما� يصب ����يرسلُ�
» إن استطعتما«: وقرأ زيد بن علي. كما مجع باعتبار أفرادمها قبل ذلك

 هلب خالص، كما عند ابن عباس رضي اهللا ����شواظٌ�بالتثنية مراعاة للَّفظ 
 أو اللهب املختلط بالدخان، أو النار والدخان معا، أو اللهب األمحر عنهما،

املنقطع كما قال جماهد، أو اللهب األخضر، أو الدخان اخلارج من اللهب 
  .كما قال الضحاك

�اسحناٍر ون ندخان اللَّهب معه أو النحاس املذاب، روايتان عن ابن ����م 
يرسل هذا تارة : ال دخان الشبيه بالنحاس، وقيلعباس رضي هللا عنهما، أو اللهب ب

  . ال متتنعان أو ال ينصر بعضكم بعضا����ِنافَالَ تنتِصر���� وذاك أخرى
 من نعم التهديد الزاجر عن أنواع املهالك إىل أنواع ����فَِبأَي ءَاَآلِء ربكُما�

  .����تكَذِّباِن����املفازات 

	����م�א�������������אل�א������م�א���� �

�  
  
  
�  

 �كَالدهاِن�:  جواا حمذوف يقدر بعد قوله����فَِإذَا اَنشقَِّت ِالسمآُء����
كان ما ال تسعه دائرة الكالم، أو رأيتما أمرا هائالً، أو : للتهويل، أي

مساء الدنيا، والسماوات » السماء«و. �...فَيومِئٍذ�: اجلواب قوله تعاىل
تنشق : ، وقيلانشقاقها عبارة عن خراا: وقيلالست تزال بال انشقاق، 
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 تشبيه بليغ ����فَكَانت وردةً� عبارة عن شدة اهلول: لرتول املالئكة، وقيل
ة اليت تنبت وهلا رائحة، ووجه الشبه اتفَاق اللون يف دوركأنها نفس ال

لِفرس كأنها نفس ا: احلمرة عند قتادة، وذلك حبرارة النار، وعن ابن عباس
  .)١(الوردي

، إذ ال شبه »وردةً«ال نعت لـ» كَانت« خرب ثان لـ����كَالدهاِن�
] واجلامع التموج واالضطراب[بني الورد والدهان، وهو دردري الزيت، 

تذاب السماء حبر نار جهنم، فوجه : إالَّ إن فرضنا أنَّ الورد يذوب فنقول
  اجللد األمحر» الدهان« وعن ابن عباس .اللَّمعان: الشبه الذوبان وقيل

 نعمه اليت تضمنها الزجر عن املعصية، الداعي إىل نعم ال ����فَِبأَي ءَاَآلِء ربكُما�
حتصى، املنجي من شرور ال تستقصى، وقد كان عدالً أنْ يأخذكم بأول معصية 

  .����تكَذِّباِن����بعد الزجر ومل يفعل 
بعده، وإذا » يسئَلُ«تنشق، متعلِّق ـب:  انشقَّت السماء، أي يوم إذا����فَيومِئٍذ�

 فَِإذَا �: ففيه تأكيد، ألنَّ قوله تعاىل» ِإذَا«جعل هذا وما بعده من اجلملة جواب
؟   ما هو؟ وال كم هو؟ وال ملاذا����الَّ يسئَلُ عن ذَنِبِه� مغٍن �انشقَِّت السمآُء

هتهم، ألنَّ اهللا تعاىل عامل به، فهو جيازي عليه ال سؤال استفهام حقيق ليعلموه من ج
يفوته، وألنه كتب، وألنه يعرف ارمون بسيماهم، بل يسأل سؤال توبيخ أو 
تقرير، وهكذا كلَّما نفي السؤال فهو االستفهام احلقيق، وإذا ثبت فهو استفهام 

، مثَّ  )٩٢ :سورة احلجر( �أَجمِعني, مفَوربك لَنسئَلَنه�: توبيخ أو تقرير، كقوله تعاىل
  .اطَّلَعت أنَّ ذلك مذهب ابن عباس

                                     
١-  سه السماء بالوردة جبامع : ضرب من النبات، قيل) بكسر وإسكان(الِفروهو القصقاص، وشب

  .كثرة الشقوق كأوراق الوردة
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�إِنس���� آنٌّ� آدميالَ جوالتقدير����و ،وال جانٌّ عن ذنبه:  منسوب إىل اجلن .
 النعم اليت تضمنها اإلخبار بأنه ال يسأل مذنب عن ذنبه لعلم ����فَِبأَي ءَاَآلِء ربكُما�

ـين اَألخبار بذلك ليتحرزوااهللا تع نَ، وكم بو١( ! اىل به، ويعرفون بسيماهم فيجاز( 
  .����تكَذِّباِن����

�ماهونَ ِبِسيمِرمجالْم فرعهذا كالم مستأنف ال تعليل لقوله ����ي �  :
 ال يسأل إنس وال جانٌّ هل هو مذنب؟ إالَّ أن يدعى أنَّ: ، ألنه مل يقل�الَ يسئَلُ�

على » الْمجِرمونَ«و. املعىن ال يسأل إنس وال جانٌّ يف شأن ذنبه الذي يتوقَّع ثبوته
فَيوخذُ �: وفاعل املعرفة املالئكة، وكذا األخذ يف قولهالعموم هكذا، 

واِماِبالناالَقْدعالمتهم، : تعرفهم املالئكة بسيماهم، أي:  أي����ِصي و
  .قدامهمفيأخذوم إىل النار بنواصيهم وأ

 النعم اليت يتضمنها اإلخبار مبعرفة ارمني ����فَِبأَي ءَاَآلِء ربكُما تكَذِّباِن�
: بالسيما، واألخذ بالنواصي واألقدام، من االزدجار عما يوجب ذلك، ويقال هلم

بها أو مقول حلال حمذوفة صاح: قيل ����هذِِه جهنم الِتي يكَذِّب ِبها الْمجِرمونَ�
هِذهِ �: بالنواصي واألقدام هلم أو منهم مقوالً: املقدر هكذا» منهم«أو » هلم«هاء 

  .ؤال أو مقول لقول مستأنف جواب س.����...ُجهنم
 تارة يكونون فيها، وتارة يف ����بينها وبين حِميٍم� يترددون ����يطُوفُونَ�

صديد أهل :  يغمسون فيه، وقيلاحلميم، وهو ماء حار يغلي منذ خلق اهللا جهنم
النار احلار، وعن احلسن حناس مذاب كاملاء حار، وعلى كلِّ حال يغمسون يف 

  .ينصب عليهم: ، وقيل �احلميم فتخلع أعضاؤهم فيخلقها اهللا 
  .حاضر، وهو كقاض: وقيل. غايته يف احلرارة:  باِلغٍ إناه، أي���� اٍنـ�

                                     
  .أي كَم مرة أخرب بذلك لعلَّهم حيترزون -١
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�ا تكُمبءَاَآلِء ر اِنفَِبأَيم، واحلميم اآلين ����كَذِّبنها اإلخبار جبهننعمه اليت تضم 
إىل هنا ال نعمة فيها بل  �كُلُّ من علَيها فَاٍن�: واآليات من قوله تعاىل. فيرتجروا

  .معها– زواجر، لكنها وعظ نافع ملن يزدجر، فهي نعم فساغ ذكر اآلالء
�����אع�����א�����א�
	����א����

−١−��
�����א�	�������و �
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�  
 موضع قيامه وهو احملشر، أو زمان قيامه، أو نفس ����وِلمن خاف مقَام ربِه����

قيامه، وقيامه يف ذلك كلِّه قيامه على كلِّ نفس باجلزاء على أعماهلا، أو قيامه عليهم 
 كُلِّ اقَآِئم علَىأَفَمن هو �:  �يف حيام باملراقبة واحلفظ ألحواهلم، كما قال 

  .، فالقيام فعله )٣٣ :سورة الرعد( � ِبما كَسبتمنفِْس
، كقوله  �القيام الذي يقومه اخللق له : وجيوز أن يكون قيام اخللق له، أي

، فالقيام فعل اخللق يف  )٦ :سورة املطفِّفني( �يوم يقُوم الناس ِلرب الْعاَلَِمني�: تعاىل
  .ظرون ما حيلُّ ماحملشر ينت

 عرض ����جنتاِن� .وعلى كلِّ حال يهتم باملعصية فيذكر العذاب عليها فيتركها
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، إحدامها مرتله وموضع )١(كلِّ واحدة منها مائة عام، كما رواه عياض بن غنم
أو إحدامها داخل مرتله واألخرى . زيارة أحبابه له، واألخرى مرتل أزواجه وخدمه

 ينتقل من إحدامها لألخرى، لتتوفَّر لذَّته، يف مقابلة تردد أهل النار أو جنتان. خارجه
  .بني احلميم والنار

ياليتين كنت نبتة «:  تفكَّر يف أهوال يوم القيامة فقال�وروي أنَّ أبا بكر 
  .�وِلمن خاف مقَام ربهِ جنتاِن�: فرتل» فأكلتين يمة، أومل أولد
من خاف أدجل، ومن «:  �يب هريرة عن رسول اهللا ويف الترمذي عن أ

 واإلدالج السري )٢(»أدجل بلغ املرتل، أالَ إنَّ سلعة اهللا غالية، أَالَ إنَّ سلعة اهللا اجلنة
  .أول الليل، وذلك عبارة عن االجتهاد يف الطاعة

  .����تكَذِّباِن����تني  ِنعم التوفيق إىل خوف املقام وِنعم اجلن����فَِبأَي ءَاَآلءِ ربكُما�
 ����أَفْناٍن� .مبعىن صاحبة” ذات“تثنية . »جنتاِن« صاحبتا، نعت ����ذَواتآ�

ذواتا أنواع من األشجار والثمار، أو مجع فنن، وهو : مجع فن مبعىن نوع، أي
  . الدقيق، روايتان عن ابن عباسالغصن اللين

ذكر األوراق والقصب وعلى التفسري باألغصان يكون اختيار ذكرها عن 
» أَفْناٍن«: والثمار، الشتماهلا على ذلك كلِّه، وعلى الظالل مع اختصار، وقيل

ذواتا فضٍل وسعٍة على ما : وكذا قول بعض. ظاللٍ، وهو تفسري بالالزم واملعىن

                                     
من شجعان الصحابة وفرسام، أسلم قبل احلديبية، ونزل الشام، : عياض بن غنم بن زهري الفهري -١

ـَّام عمر، وكان يقال لهوفتح  توفِّي . لكرمه” زاد الراكب“: اجلزيرة يف بالد ما بني النهرين يف أَي
  .٩٩، ص٥األعالم، ج: الزركلي. هـ٢٠يف الشام أو يف املدينة سنة 

. من حديث أيب هريرة. ١٠، رقم٢٦١، ص٤ يف الترغيب يف اخلوف وفضله، جاملنذريأورده  -٢
  .حديث حسن: قالرواه الترمذي و: وقال
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  .غصون يف كلِّ غصن فنون من الفاكهة: وعن عطاء. سوامها

 وما يكون يف اآلخرة متحقِّق، ����تكَذِّباِن���� فنان نعم األ����فَِبأَي ءَاَآلِء ربكُما�
  .مرتَّل مرتلة احلاضر، وال يعترب إنكار منكره

يف كلِّ واحدة منهما عينان : ، أي»جنتاِن« اجلملة نعت ـل����ِفيِهما عيناِن�
ِمن �من املاء الزالل، إحدامها التسنيم واألخرى السلسبيل عند احلسن، أو إحدامها 

وعن ابن .  )١٥ :سورة حممد( �ِمن خمٍر لَّذٍَّة لِّلشارِِبني�، وأخرى  �يِر ءَاِسٍنمآٍء غَ
  .عينان مثل الدنيا أضعافًا مضاعفة: عباس
 على استمرار من جبل مسك إىل أسفل، و إىل أعلى حبسب إرادة ����تجرِياِن�
هل اجلنة، قاله ابن عباس، جتريان بالزيادة والكرامة على أ: وعن ابن عباس. السعداء

ِمن مآٍء غَيرِ �أو إحدامها جتري مباء التسنيم، واألخرى بالسلسبيل، أو إحدامها 
  .�ِمن خمرٍ لَّذَّةٍ لِّلشارِِبني�، واألخرى  �ءَاِسٍن
  .����تكَذِّباِن����  نعم العينني وجرياما����فَِبأَي ءَاَآلءِ ربكُما�
 يتعلَّق مبحذوف حال من ضمري االستقرار ���� فَاِكهٍةِفيِهما ِمن كُلِّ�

أبيض وأمحر، أو أخضر وأصفر، أو معروف يف الدنيا وغريب :  صنفان����زوجاِن�
 نعمه اليت هن ����فَِبأَي ءَاَآلءِ ربكُما�. »جنتان«واجلملة نعت ـل. غري معروف فيها

  .����تكَذِّباِن���� كلُّ فاكهة وأنَّ كال منها زوجان
�ِكِئنيتكئني، أو :  حال حمذوف العامل والصاحب، أي����ممون فيهما متيتنع

مقدرين االتكاء، واالتكاء من صفات : يستوطنون اجلنة أو يدخلوا متكِئني، أي
م الصحيح اجلسم الفارغ عن اهلمكئني يف منازهلم، : واملراد. املتنعكئني فيها، أو متمت

لتقدم ذكر اخلوف، فناسب ذكر ما يشعر بزواله وهو االتكاء، » متكِِئني«ا قدم هن
  .فإنه من شأن اآلمنني
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 حرير غليظ، ����ِمِن ِاستبرٍق� ما يلي األرض منها ���� بطَآِئنهام فُرِشاعلَى�
من نور : هي من سندس، وقيل: فكيف ظواهرها، وال بد أن يكون أفضل، فقيل

  .من نور يتألأل: جامد، وقيل
فَالَ تعلَم نفْس مآ أُخِفي لَهم من قُرةِ �:  �من باب قوله : وعن ابن عباس

  .)١٧ :سورة السجدة( �أَعيٍن
ما من شأنه أن جيىن، :  ما يجنى من مثارمها، أي����وجنا الْجنتيِن داٍن����

  .ب إىل أيديهم وأفواههمقري: أي» داٍن«. يؤخذ: أو ما يراد أن جيىن، أي
  من االتكاء على تلك الفرش وقرب جنى اجلنتني����فَِبأَي َءاَآلِء ربكُما�

  .����تكَذِّباِن����
�تني، أو لكلِّ :  أي����ِفيِهنات واجلمع باعتبار أنَّ لكلِّ خائف جنيف اجلن

نةٌ، فهؤالء ججن ة ولكلِّ خائف من اجلنات، وهذا يغين عن خائف من اإلنس جن
: وقيل. إنَّ الضمري للجنتني، وإنه كثريا ما يعبر عن اثنني مبا للجمع: قول الفراء

الضمري للجنتني : وقيل. الضمري للقصور والبيوت املدلول عليها باملقام لذكر اجلنتني
  .باعتبار ما فيهما من البيوت والقصور

�ِفاقَاِصرالطَّر ات ����تات وحور، والطرف آدميـي العني، واملراد : وجن
حيبسن عيون عن النظر : واملعىن. اجلنس، فيشمل العيون، وأصله مصدر مبعىن النظر

  . �إىل غري أزواجهن من الرجال، كما رواه ابن مردويه مرفوعا إليه 
جلنة وعزة ربي ما رأيت يف ا«: عيونهن، تقول الواحدة لزوجها» الطرف«ـف

وجيوز أن يكون . »أحسن منك، فاحلمد هللا الذي جعلين زوجك وجعلك زوجي
حيبسن من نظر إليهن أن ينظر بعينيه إىل غريهن حلسنهن، فالطرف عيون : املعىن

أو الناظرون أزواجهن ،جال إليهنالناَّظرين لو كان ينظر الر.  
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حيبسن نظرهن عن غري : ، مبعىنعلى املعىن املصدري» الطَّرِف«وجيوز إبقاء 
مدحهن : أزواجهن، أو حيبسن نظر من نظر إليهن عن أن ينظر إىل غريهن، أو املراد

  .بقصر النظر عن املكان البعيد
����نطِْمثْهي طمث، ويقال :  الطَّمث خروج الدم، كما يقال للحيض����لَم

 اجلماع مطلقًا، كما هنا، فإنَّ لوطء األبكار طمث خلروج الدم به، مثَّ أطلق على
نساء اجلنة ولو كن أبكارا كلَّما جومعن رد اهللا بكارن، لكن ال دم وال أمل 

ة. جبماعهنالزوجات يف اجلن ن واهلاء لقاصرات الطرف ألنَّ املراد.  
ور، وجيعلهن  يزين اهللا نساء الدنيا بأفضل ِمما للح����إِنس قَبلَهم والَ جآنٌّ�

أبكارا ولو منت على غري بكارة، فنساء كلِّ سعيد يف اجلنة مل ميسهن قبله فيها إنس 
ـيات واحلور، ويناسب ذلك التعبري بالطمث الذي  ات واجلنوال جانٌّ، سواء اآلدمي

  .هو وطء البكر
 وذكر �ام ربِهمن خاف مقَ�واهلاء لألزواج املدلول عليهن باملقام، وِذكِْر 

  .�من خاف�، أو راجع إىل �متكِِئني� و�قَاِصرات الطَّرِف�
 من قاصرات الطَّرف الآليت مل ميسهن إنس قبلهم وال ����فَِبأَي ءَاَآلِء ربكُما�
  .����تكَذِّباِن���� جانٌّ

نعتان » ...يطْمِثْهنلَم « هذه اجلملة ومجلة ����كَأَنهن الْياقُوت والْمرجانُ�
ووجه . ولو أضيف ملعرفة، ألنَّ إضافته لَفْظِية، وأيضا املراد اجلنس» قَاِصرات«ـل

الشبه صفاء الياقوت وبياض املرجان، وهو اللؤلؤ، أو صفاء الياقوت ومحرة املرجان، 
  .وعلى أنَّ املراد به املرجان املعروف األمحر

����كُمبءَاَآلِء ر ا ����افَِبأَي كالياقوت واملرجان، والتلذُّذ ننعمه اليت هي كو 
  .����تكَذِّباِن���� على هذا الوصف
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ِإالَّ � بالتوحيد والعمل الصاحل الذي يستتبعه التوحيد ����هلْ جزآُء اِالحساِن�
 باجلنة وما فيها من الفرش وقاصرات الطرف وغري ذلك، وهذا العموم ����اِالحسانُ

:  قالوا»هل تدرون ما قال ربكم؟«:  يف هذه اآلية بعد ما قرأها�مراد يف قوله 
؟  هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إالَّ اجلنة: يقول«: اهللا ورسوله أعلم قال

 )٢( رواه الترمذي عن أنس وابن النجار)١(»فإنَّ اهللا تعاىل ال ميدح الفاسق بتوحيده
  .عن علي

مبعىن قاصرات » زاُء اِإلحساِن إالَّ اِحلسانُهلْ ج«: وقرأ ابن أيب إسحاق
اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه «: ويف حديث. الطَّرف
  .����تكَذِّباِن����  نعم جمازاة اإلحسان باإلحسان����فَِبأَي ءَاَآلءِ ربكُما�. »يراك
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  . من حديث علي١٨٣ ص١٧أورده القرطيب يف تفسريه ج -١
لعلَّه ابن النجار حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي أبو البقاء فقيه حنبلي مصري له كتاب  -٢

  .٦، ص٦األعالم، ج: الزركلي. هـ٩٧٢يف فقه احلنابلة، توفِّي سنة » منتهى اإلرادات«
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 أخريان، السابقتان أفضل منهما، ����جنتاِن� يف الفضل ����وِمن دوِنِهما����
السابقتان : وعن احلسن. السابقتان للسابقني، وهاتان ألصحاب اليمني عند األكثر

  .للسابقني، وهاتان للتابعني
ويدلُّ هلذا القول حديث البخاري ومسلم عن أيب موسى عن رسول اهللا 

» ضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماجنتان من ِف«:  �
ِمن �فأخر اللتني من الذهب، فعرفنا أنهما اللتان املتأخرتان يف اآلية، فمعىن 

  . أمامهما: �دوِنِهما
شديدتا : ، أي»جنتاِن« نعت ـل����مدهآمتاِن فَِبأَي ءَاَآلِء ربكُما تكَذِّباِن����

وصيغة االفعيالَل من الدمهة . ضرة، حتى كأنهما سوداوان، والدمهة السواداخل
أصل املدغمة ) بشد امليم(مدهام : للمبالغة، فاالدهيمام مصدر، واسم الفاعل

  .الكسر

ـُّوب األنصاري رسول اهللا   �مدهآمتاِن� : عن قوله تعاىل�وسأل أبو أَي
ضرة من الري، فهما من نبات كنبات األرض شديدتا اخل: خضراوان، أي: فقال

  .����تكَذِّباِن����  ِنعمِ ادِهمامِ اجلنتني����فَِبأَي ءَاَآلءِ ربكُما�يف الدنيا 

 فَوارتان باملاء، والنضخ دون اجلري، على أنَّ ����ِفيِهما عيناِن نضاختاِن�
شديد فيه جري وزيادة قُوة، السابقتني أفضل، كذا قيل، والظاهر أنَّ الفوران ال

  .وحسن منظر بتناثره قطرات إىل جوانب

العينان اللَّتان جتريان خري من «: وعن الرباء بن عازب من رواية ابن أيب حامت
: وعن أنس. ، وكأنه اعترب أنَّ الفوران يكون على ضعف شيئًا فشيئًا»اللَّتني تنضخان

»اختان باملسك والعنرب على دور اجلنوعن » ة، كما ينضخ املطر على دور الدنيانض
  .����تكَذِّباِن����  ِنعمِ النضخ����فَِبأَي ءَاَآلءِ ربكُما�نضاختان بكلِّ خري، : جماهد
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» فَاِكهةٌ«ومثر خنل، وعطفهما على :  أي����ِفيِهما فَاِكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ�
تهما، وجيوز أن ال يقدملزي على عام خاص ر» ومثر خنل«: رعطفوشجر «: فيقد

  .، وجيوز أن يبقى على ظاهره وهو املأكول»رمان
ـ  أي ليلة اإلسراء ـ نظرت إىل اجلنة«:  �وروى أبو سعيد اخلدري عنه 

أصوله ِفضة  «:ويف حديثه مرفوعا. )١(»فإذا الرمانة من رماا كالبعري املقتب
مثارها كالقالل، أو «: ويف رواية. )٢(»طبوجذوعه فضة، وسعفه حلل ومحله ر

 وهذا مغاير ملا )٣(»الدالء أَشد بياضا من اللنب، وأحلى من العسل، وألني من الزبد
مر عن ابن عباس من الزمرد والذهب، فيجاب بأنَّ بعضا كما قال ابن عباس 

  .وبعضا كما قال أبو سعيد
  .����تكَذِّباِن���� اكهة والنخل والرمان نعم الف����فَِبأَي ءَاَآلءِ ربكُما�
�يف ����ِفيِهن ما مر على حد ،ـَّات كلِّهن  يف هاتني اجلنتني أو يف هؤالء اجلَن

  .�فِيِهن قَاِصرات الطَّرِف�: قوله تعاىل

�رياخة ����تريهة، كسهلة، كما ) بفتح فإسكان( مجع خوهو صفة مشب

                                     
. أخرجه ابن أيب حامت من حديث أيب سعيد: وقال. ١٦٦، ص٦ يف الدر، جطيالسيوأورده  -١

أخرجه ابن أيب حامت وابن عساكر، من حديث أيب : وقال. ١٢٢، ص٩يف تفسريه مجاأللوسي و
  .سعيد

، مع زيادة يف ١٢٢، ص٩ يف تفسريه، مجاأللوسيو. ١٦٦، ص٦ يف الدر، جالسيوطيأورده  -٢
  .، من حديث أيب سعيد»...أصوله:  عن خنل اجلنة فقال�مثَّل «: آخره، وأوله قوله

: ، وأوله قوله١٢٢، ص٩واأللوسي يف تفسريه، مج. ١٦٦، ص٦ يف الدر، جالسيوطيأورده  -٣
أخرجه ابن املبارك وابن أيب شيبة وهناد وابن أيب : ، وقال»...خنل اجلنة جذوعها زمرد أخضر«

  .من حديث ابن عباس. آخرونالدنيا وابن املنذر واحلاكم وصححه 
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بفتح اخلاء وكسر الياء (خيرة : أو اجلمع. ة من احلذفشرة، وفيه السالم: يقال
  .لين وهين: خفِّف حبذف الياء الثانية، كما خيفَّف حنو) مشددة

خريات األخالق، حسان :  حسان اخلَلْق واخلُلق، وعن قتادة����ِحسانٌ�
لو اطَّلعت إىل «:  � وعنه �الوجوه، كما روته أم سلمة عن رسول اهللا 

.  أراد بني السماء واألرض)١(»اءت ما بينهما، وملألت ما بينهمااألرض ألض
  .����تكَذِّباِن����  نعمه من اخلريات احلسان����فَِبأَي ءَاَآلءِ ربكُما�

�ورقْصم وراحبدل من ����ت »اتريأو نعت آخر ملنعوت »خ ،»اتريخ« ،
مبعىن ”  حور“ومادة حوراء، : واملفرد. نساء خريات حسان حور، وهذا أوىل: أي

بيض البدن، كما روي عن أم سلمة مرفوعا بال ذكر بدن، مع أنه : البياض، واملعىن
  .مراد، وكما روي عن ابن عباس موقوفًا

�ورقْصاما، وال يدلُّ على هذا : �تحمبوسات خلقةً وطبع» اتقَاِصر
 ال تتجاوزها إالَّ بإذن ����لِْخياِمِفي ا�. ، نعم يتبادر أنه بطبع وخلق»الطَّرِف
أزواجهن.  

وإن كان من . مجع خيمة، وهي البيت املبين من عيدان الشجر مطلقًا: واخليام
  .شعر أو قطن أو حنوه فهو بيت ال خيمة

ـنة، من جواهرها كالزمرد والياقوت : واملراد يبىن هلن مثل ذلك يف اجلَ
  .واملرجان وغري ذلك كاللؤلؤ

                                     
 يف كتاب الترغيب والترهيب باب الترغيب يف اجلنة ونعيمها، فصل يف ثيام املنذري أورده  -١

لو أنَّ ثوبا من «: وأول احلديث عنده هو. ، من حديث كعب ٨٣، رقم٥٢٨، ص٤وحللهم، ج
  .»...ثياب أهل اجلنة لبس اليوم لصعق من ينظر إليه
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مقصورات القلوب : املعىن: وقيل. »مقْصورات«متعلِّق ـب» الْخِياِمِفي «و
  .نعتا آخر، أو حاالً الزمة» ِفي الْخِياِم«واألبصار على أزواجهن، فيكون 

  .����تكَذِّباِن����  من نعم احلور وقصرهن يف اخليام����فَِبأَي ءَاَآلءِ ربكُما�
�ملَهقَب إِنس نطِْمثْهي آنٌّلَمالَ جتني املذكورتني ���� ويف اجلن كما مل يطمثوهن 
  .����تكَذِّباِن���� ِنعمِ انتفاء طمث اإلنس واجلن هلن قبلهم ����فَِبأَي ءَاَآلءِ ربكُما�قبلُ 

�ِكِئنيتم���� لَى� مثل ما مرٍراعضٍف خفْررفرفة، كَكَلٍم وكلمة، : املفرد ���� ر
ـ  واملراد يف  عند علي وابن عباس الفراش للنوم عليهـ وهي ما يطرح على ظهر 

 مجع خضراء ال أخضر، ألنَّ املفرد �خضٍر�:  �اآلية اخلُضر، كما قال اهللا 
، وعليه )١(الرفرف ثياب خضر تتخذ منه احملابس:  بالتأنيث، ويف الصحاح»رفرفة«
  .يف اآلية نعت كاشف كالتأكيد» خضر«ـف

�قَِريبعاٍنويف زعم العرب، ينسبون ���� ِحس فراش نسب إىل عبقر بلد للجن 
إليه كلَّ شيء غريب عجيب من فراش وغريه، ونزلت اآلية على ذلك، ومن ذلك 

، وقائل ذلك هو »مل أر عبقريا يفري فريه«:  �يف شأن عمر : النسب ما قيل
  .اإلمام علي بن أيب طالب، ويقال غريه

، أو مجع مفرده عبقرية، واملراد عند اجلمهور اسم مجٍع» عبقري«: وقيل
الفرش : الطنافس الرقاق، وقيل: الفرش اليت هي الزرايب اليت يف غاية اجلودة، وقيل

  .املوشاة
 باملخلوقات فيها فاألحاديث تلحق ن غريهن،  كلُّهاوإن فسرت اآليات

؟ »اُء الدنيا أفضل أم احلور العنييا رسول اهللا أَِنس«: وتزيد عليهن، قالت أم سلمة

                                     
  .القاموس. مجع حمبس، وهو ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليهاحملابس  -١
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ـنة، فأجاا   مِقرا هلا على �فهذا يدلُّ على أنَّ املراد باحلور من خِلقْن يف اجلَ
: ومب؟ قال: قالت» كفضل الظهارة على البطانة نساء الدنيا أفضل،«: ذلك بقوله

سادهن احلرير، بصالن وصيامهن وعبادن، ألبس اهللا وجوههن النور، وأج«
بيض الوجوه، خضر الثياب، صفر احللي، جمامرهن الدر، وأمشاطهن الذهب، 

أالَ حنن اخلالدات فال منوت أبدا، أال وحنن الناعمات فال نبأس أبدا، طوىب : يقلن
نا له وكان لنا ، ودخل بعبادن صونهن عن مالقاة األجانب ما )١(»ملن كـُ

  .استطعن
 نعم االتكاء على الرفرف اخلضر والعبقري ����تكَذِّباِن ِبأَي ءَاَآلِء ربكُمافَ�
  .احلسان
�ـِّك ترتَّه أمساؤه :  أمساؤه كلُّها، واإلضافة لالستغراق، مبعىن����تبارك اَسم رب

  .عن اإلحلاد فيها بإنكارها، وتفسريها مبا ال يليق
اسم : ا عالمة على موصوفها، وقيلاالسم مبعىن الصفة، ألنه: وقيل

مثَّ اسم «: فعلت كذا لوجه فالن، تريد لفالن، كقوله: زائد، كما تقول
  .»السالم عليكما

 كثرت خرياته، ألنه يدعى ا وجياب الداعي، وهو �تبارك اَسم ربك�أو 
  .أنسب مبا قصد بالسورة من االمتنان بالنعم

 إشارة إىل أنَّ �...تبارك اَسم ربك �:  بقوله تعاىلوختم اهللا تعاىل نعم الدنيا
 إذا انصرف من �ويف مسلم عن ثوبان كان رسول اهللا . الباقي هو اهللا تعاىل

                                     
الطرباين و. ١٠٢باب وصف نساء أهل اجلنة، رقم  )١١( يف كتاب صفة اجلنة املنذريأورده  -١

  .من حديث أم سلمة. ٨٧٠، رقم٣٦٧، ص٢٣يف الكبري، ج
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اللهم أنت السالم، ومنك السالم، «: ـ استغفر ثالثًا، وقال أي سلَّم صالتهـ 
  .)١(»تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام
 إذا سلَّم من الصالة مل يقعد �كان رسول اهللا : عنهاوعن عائشة رضي اهللا 

اللَّهم أنت السالم، ومنك السالم، تباركت ياذا اجلالل «: إالَّ مقدار ما يقول
  .وفيه تفسري االنصراف بالتسليم» واإلكرام
ـ :] قلت[ ـ مل يقعد مستقبال للقبلة إالَّ ذلك املقدار  واهللا أعلم واملراد

  .فيستقبل الناس
وفيما تقدم أسند اجلالل . »ربك« نعت ـل���� الْجالَِل واِالكْراِمِذي�

  . �واإلكرام للوجه، وهنا للمسمى تعاىل، فيعلم أنَّ املراد بالوجه اهللا 
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لذكر بعد الصالة، باب استحباب ا) ٢٦(يف كتاب املساجد ومواضع الصالة مسلم رواه  -١

. ١٣٣٦باب االستغفار بعد التسليم، رقم) ٨١(يف كتاب السهو النسائي و. ١٣٧ و١٣٦ رقم
من حديث . ٣٠٠باب ما يقول إذا سلَّم من الصالة، رقم) ٢٢٤(يف كتاب الصالة الترمذي و

  . �عائشة وثوبان موىل رسول اهللا 


