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بحر العلوم»تفسير السمرقندي، المسمى   :ملخص عن كتاب » *** 

هذا كتاب من أوائل كتب التفسير بالمأثور، جمع فيه مصنفه بين التفسير 
اية والتفسير بالدراية، إال أنه غلب الجانب النقلي على الجانب العقلي؛ بالرو 

ومن ثم ُعد ضمن كتب التفسير بالمأثور، ويتخلص منهج المصنف فيه في 
أنه يسوق الروايات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وال يعقب ذلك 

بالكالم على األسانيد، ويروي أحيانا عن الضعفاء كالكلبي والسدي 
غيرهما، ويتعرض للقراءات على قلة، ويحتكم في ذلك للغة أحيانا، ويقوم و 

بشرح القرآن بالقرآن إن وجد من اآليات القرآنية ما يوضح معنى آية، وقد 
أورد في تفسيره بعض القصص اإلسرائيلية، وقد اختلف في تسمية الكتاب بـ 

« علومبحر ال»حيث لم يذكر من ترجم ألبي الليث اسم « بحر العلوم»
نما يقولون: له  تفسير القرآن»ضمن كتبه، وا  ». 

  التفاسير: التصنيف الفرعي للكتاب
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 بحر العلوم لسمرقندي 44صفحه 

  سورة الروم

30 

 سورة الروم
 [6 -1]تفسير اآليات رقم 

وُم  (1)الم }  (3)فِي أَْدنَى اْْلَْرضِ َوهُْم ِمْن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغلِبُوَن  (2)ُغلِبَِت الرُّ

ِ اْْلَْمُر ِمْن قَْبُل َوِمْن بَْعُد َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَن  بِنَْصِر  (4)فِي بِْضِع ِسنِيَن ّلِِله

ِحيُم  ِ يَْنُصُر َمْن يََشاُء َوهَُو اْلَعِزيُز الره ُ َوْعَدهُ َولَِكنه  (5)َّللاه ِ ََل يُْخلُِف َّللاه َوْعَد َّللاه

 {(6)أَْكثََر النهاِس ََل يَْعلَُموَن 

ْدنَى ى أَ فِ }يعني قهرت الروم  {الم * ُغلِبَِت الروم} :قول َّللا سبحانه وتعالى

يعني أهل  {َوهُمْ }مما يلي فارس يعني أرض اْلردن وفلسطين  {اَلرض

أهَل فارس، وذلك أن النبيه صلى َّللا عليه  {ّمن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغلِبُونَ }الروم 

وسلم كتب إلى قيصر، ملك الروم، يدعوه إلى اإلسالم، فقرأ كتابه، وقبّله 

مه بخاتمه، ثم أوثقه على صدره، ثم كتب جواب ووضعه على عينيه، وخت

إنا نشهد أنك نبي ولكنا َل نستطيع أن نترك الدين القديم الذي اصطفى  :كتابه

َكهُْم إلَى قَْد ثَبهَت َّللا ُملْ » :َّللا لعيسى، فعجب النبي صلى َّللا عليه وسلم وقال

 «حِ َّللا َعزه َوَجله َعلَى الُمْسلِِمينَ يَْوِم اْلقِيَاَمِة إلَى أْدنَى اْلَْرِض ِمْنهَا بِفَتْ 

ق كتابه، ورجع الرسول بعدما أراد قتله،  وكتب إلى كسرى ملك فارس فمزه

َق » :فأخبر النبي صلى َّللا عليه وسلم بذلك، فقال صلى َّللا عليه وسلم قَد َمزه

فلّما ظهرت « ْعَدهُ إذا ماَت ِكْسَرى فال ِكْسَرى بَ  .َّللا ُملُكهم فال ُملَك لَهُْم أبَدا  

لروم الم الم ُغلِبَتِ ا} :فارس على الروم اغتمه المسلمون لذلك، فنزل قوله تعالى

 .{فِى أَْدنَى اَلرض َوهُم ّمن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغلِبُونَ 

إن مشركي قريش شتموا حين غلب المشركون أهل  :وقال في رواية الكلبي

وم فوَّللا ليظهرنه الر ؟ر رضي َّللا عنه لَم تشتمونالكتاب، فقال لهم أبو بك

 وَّللا َل يكون ذلك أبدا  فتبايعا أبو بكر وأبّي بن خلف :فقال أبيُّ بن خلف .عليهم

كر فرجع أبو ب .لتظهرن الروم على أهل فارس إلى ثالث سنين على تسع ذود

 عليه ي صلى َّللاإلى النبي صلى َّللا عليه وسلم، وأخبره باْلمر، فقال النب
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فرجَع أبو بكر إلى أبّي بن « اْنطلِْق فَِزْدهُ فِي الَخطَِر، َوُمدههُ فِي اْلَجلِ » :وسلم

أنا أبايعك إلى سبع سنين على عشرة َذود، فبايعه فلما خشي أبّي  :خلف، فقال

بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة إلى المدينة مهاجرا  أتاه فلزمه، فكفل له 

فلما أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحُد أتاه محمد  .حمن بن أبي بكرعبد الر

وم على  بن أبي بكر، فلزمه، فأعطاه كفيال ، ثم خرج إلى أحُد فظهرت الرُّ

ْفَرُح َويَْوَمئٍِذ يَ } :فارس عام الحديبية، وذلك عند رأس سبع سنين، فذلك قوله

 .{المؤمنون * بِنَْصِر َّللا

اقتتلت فارس والروم، فغلبتهم  :عن السدي، عن أصحابه، قال وروى أسباط،

تاب الذين ليس لهم ك :فارس، ففخر أبو سفيان بن حرب على المسلمين، وقال

غلبوا على الذين لهم كتاب، فشقه ذلك على المسلمين، فلقي أبو بكر رضي َّللا 

لى ثالث فارس إ عنه أبا سفيان، فقامره على ثالثة أبكار على أنه الروم ستغلب

 :سنين، ثم أتى النبيه صلى َّللا عليه وسلم فأخبره، فقال له

نِينَ »  فزايده إلى سبع سنين على سبعة« اْنطَلِْق فَِزْد فِي الَجْعِل، َوِزْد في السِّ

فالتقى الروم وفارس، فغلبتهم الروم، وظهر عليهم هرقل، فجاءه جبريل  .أبكار

ظهور الّروم عليهم، ووافق ذلك يوم بدر وظهور عليه السالم بهزيمة فارس، و

النبّي صلى َّللا عليه وسلم على المشركين، ففرح المؤمنون بظهورهم على 

 .المشركين، وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك

ويقال إن أهل الروم كانوا أهل كتاب، وكان المسلمون يرجون إسالمهم، وأهل 

 يرجون إسالمهم، وكانوا يحزنون فارس كانوا مجوسا ، فكان المسلمون َل

أي أقرب  {الم ُغلِبَِت الروم فِى أَْدنَى اَلرض}لغلبة فارس عليهم فنزل 

روي عن الفراء أنه  {َوهُم ّمن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغلِبُونَ }اْلرض إلى أرض فارس 

يعني من بعد غلبتهم، ولكن عند اإلضافة سقطت الهاء، كما  :قال

ة  يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا َوأَْوَحْينَآ إِلَْيِهْم فِْعَل الخيرات َوإِقَاَم الصالة } :قال َوَجَعْلنَاهُْم أَئِمه

 .وإقامة الصالة :ولم يقل [73 :اْلنبياء] {َوإِيتَآَء الزكواة َوَكانُوْا لَنَا عابدين

والغلب والغلبة  .هذا غلط، وإنا يجوز ذلك في المعتّل خاصة :وقال الزجاج

 :يعني إلى خمس سنين، ويقال {َسيَْغلِبُوَن فِى بِْضِع ِسنِينَ }و .كالهما مصدر

 .إلى سبع سنين

لبضع ا :وقال القتبي .البضع من واحد إلى أربعة :روي عن أبي عبيدة أنه قال

تسع، ثالث إلى الالبضع ما بين ال :وقال مجاهد .ما فوق الثالثة إلى دون العشرة
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وهذا اللفظ يكون للغالبين وللمغلوبين كقولهم من بعد  {ّمن بَْعِد َغلَبِِهمْ }ويقال 

 .قتلهم

ِ اَلمر ِمن قَْبُل َوِمن بَْعدُ } :ثم قال عز وجل يعني ّلِل اْلمر حين غلبت  {ّلِِله

 .يعني حين غلبت الروم فارس {َوِمن بَْعدِ }الروم فارس 

القبل والبعد إذا كان في آخر الكالم يكون رفعا  على معنى اإلضافة  ولفظ

 .ممن بعدهم ومن قبله :للغاية، ولو كان إضافة إلى شيء يكون خفضا ، كقولك

و يفرح أب :لما يرجون من إسالمهم، ويقال {َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح المؤمنون} :ثم قال

 .يفرح المؤمنون بتصديق وعد َّللا تعالى :بكر رضي َّللا عنه خاصة، ويقال

كان ذلك عام الحديبية، فغفر له ما تقدم من ذنبه  :وروي عن الشعبي أنه قال

وما تأخر، فبايعوه مبايعة الرضوان، ووعد لهم غنائم خيبر، وظهرت الروم 

ت جاز وإنهما {َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح المؤمنون}على فارس، وكان تصديقا  لهذه اآلية 

مخاطرة أبي بكر رضي َّللا عنه ْلن المخاطرة كانت مباحة في ذلك الوقت، 

ياأيها الذين آَمنُوْا إِنهَما الخمر والميسر واَلنصاب واَلزَلم } :ثم حرمت بقوله

ْن َعَمِل الشيطان فاجتنبوه لََعلهُكْم تُْفلُِحونَ  اآلية، ثم  [90 :المائدة] {ِرْجٌس مِّ

حمدا  صلى يعني نصر َّللا م {يَنُصُر َمن يََشاء}يعني بفتح َّللا  {بِنَْصرِ َّللا}قال 

 .بالمؤمنين حين نصرهم {َوهَُو العزيز الرحيم}َّللا عليه وسلم وأصحابه 

نصب الوعد ْلنه مصدر، ومعناه وعد َّللا وعدا   {َوَعَد َّللا} :قوله عز وجل

 .يعني انتصروا وعد َّللا

 ولكن أَْكثََر الناس َلَ }حيث وعد لهم غلبة الروم  {َلَ يُْخلُِف َّللا َوْعَدهُ } :ثم قال

َل  :يعني الكفار َل يعلمون أن َّللا عزه وجله َل يخلف وعده، ويقال {يَْعلَُمونَ 

 .يعلمون اآلخرة

 [11 -7]تفسير اآليات رقم 

ا ِمَن اْلحَ } ْنيَا َوهُْم َعِن اآْلَِخَرةِ هُْم َغافِلُوَن يَْعلَُموَن ظَاِهر  أََولَْم يَتَفَكهُروا  (7)يَاةِ الدُّ

َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما إَِله بِاْلَحقِّ َوأََجٍل ُمَسّم ى  ُ السه فِي أَْنفُِسِهْم َما َخلََق َّللاه

ا ِمَن النهاسِ بِلِقَاِء َربِِّهْم لَ  أََولَْم يَِسيُروا فِي اْْلَْرضِ فَيَْنظُُروا  (8)َكافُِروَن َوإِنه َكثِير 

ة  َوأَثَاُروا اْْلَْرَض َوَعَمُروهَا  َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الهِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َكانُوا أََشده ِمْنهُْم قُوه

ا َعَمُروهَا َوَجاَءْتهُْم ُرُسلُهُْم بِاْلبَيِّنَاِت فََما ُ لِيَْظلَِمهُْم َولَِكْن َكانُوا  أَْكثََر ِممه َكاَن َّللاه

ِ  (9)أَْنفَُسهُْم يَْظلُِموَن  بُوا بِآَيَاِت َّللاه وأَى أَْن َكذه ثُمه َكاَن َعاقِبَةَ الهِذيَن أََساُءوا السُّ

ُ يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمه يُِعيُدهُ ثُمه إِ  (10)َوَكانُوا بِهَا يَْستَْهِزئُوَن   {(11)لَْيِه تُْرَجُعوَن َّللاه
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يعني يعلمون حرفتهم، وأمر  {يَْعلَُموَن ظَاِهرا  ّمَن الحياة الدنيا} :قوله عزه وجله 

 .ويقال في أمر التجارة كانوا أكيس الناس .معايشهم، ومتى يدرك زرعهم

َوهُْم } .كان الرجل منهم يأخذ درهما  ويقول وزنه كذا وَل يخطئ :وقال الحسن

عن أمر اآلخرة، وما  :ويقال .أي َل يؤمنون بها {َعِن اَلخرة هُْم غافلون

 .وعدوا فيها من الهول والعذاب هم غافلون

 فيعتبروا في خلق {أََو لَْم يَتَفَكهُروْا فِى أَنفُِسِهمْ } :ثم وعظهم فقال عز وجل

تفكر  :ي َّللا عنه أنه قالوروي عن أبي الدرداء رض .السموات واْلرض

 .ساعة خير من قيام ليلة

ا َخلََق َّللا السموات واَلرض َوَما بَْينَهَُما إَِله بالحق} :ثم قال يعني  {مه

َسّم ى}للحق  َوإِنه }يعني السموات واْلرض لهن أجل ووقت معلوم  {َوأََجٌل مُّ

 .يعني جاحدون للبعث {افرونَكثِيرا  ّمَن الناس بِلِقَاء َربِّهْم لك

أََو لَْم يَِسيُرواْ فِى اَلرض فَيَنظُُرواْ َكْيَف َكاَن عاقبة } :ثم خوفهم، فقال عز وجل

يعني اْلمم الخالية كانت عاقبتهم الهالك، ثم أخبر عنهم  {الذين ِمن قَْبلِِهمْ 

ة  َوأَثَاُرواْ } :فقال  .يعني ملكوا اْلرض :قال مقاتل {اَلرضَكانُواْ أََشده ِمْنهُْم قُوه

أثاروا اْلرض إذا قلبوها  :ويقال .يعني حرثوها :وقال الكلبي

ا َعَمُروهَا}يعني عمروا اْلرض  {َوَعَمُروهَا} .للزراعة يعني أهل  {أَْكثََر ِممه

 {ُرُسلُهُم بالبينات َوَجاءْتهُمْ }عاشوا فيها أكثر مما عاش أهل مكة  :ويقال .مكة

فََما َكاَن َّللا }يعني بالحجج الواضحات فكذبوهم، فأهلكهم َّللا عزه وجله 

 .يبالمعاص {ولكن َكانُوْا أَنفَُسهُْم يَْظلُِمونَ }أي ليعذبهم بغير ذنب  {لِيَْظلَِمهُمْ 

أمر الذين يعني آخر  {ثُمه َكاَن عاقبة الذين أََساءواْ } :قوله عز وجل

يعني العذاب، فيجوز أن تكون ثم على معنى التأخير،  {السوأى}أشركوا 

قرأ نافع وابن كثير وأبو  .ثم مع هذا كان عاقبة الذين :ويجوز أن يكون معناه

ِ عاقبة}عمرو  بالّضّم، وقرأ الباقون بالنصب، فمن قرأ بالضم جعله اسم  {َوّلِِله

خبر كان، ومن قرأ بالنصب جعل العاقبة خبر كان  {السوء}كان، وجعل 

والسوء اسم كان، ومعنى القراءتين يرجع إلى شيء واحد، يعني ثم كان عاقبة 

والسوء هاهنا جهنم، كما أن  .الكافرين النار لتكذيبهم بآيات َّللا عزه وجله 

 .الحسنى الجنة

ة جهنم، ْلنهم كذبوا بآيات َّللا ما عاقب :يعني {ثُمه َكاَن عاقبة الذين} :ثم قال

خلق ثُمه َّللا يَْبَدأُ ال}بآيات َّللا  :يعني {َوَكانُواْ بِهَا يَْستَْهِزئُونَ }جاءت بها الرسل 

و عمرو قرأ أب .في اآلخرة {ثُمه إِلَْيهِ تُْرَجُعونَ }يعني يحييهم بعد الموت  {يُِعيُدهُ 
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بالياء على معنى اإلخبار عنهم، وقرأ  {يَْرِجُعونَ } :وعاصم في رواية أبي بكر

 .الباقون بالتاء على معنى المخاطبة

 [16 -12]تفسير اآليات رقم 

َولَْم يَُكْن لَهُْم ِمْن ُشَرَكائِِهْم ُشفََعاُء  (12)َويَْوَم تَقُوُم السهاَعةُ يُْبلُِس اْلُمْجِرُموَن }

قُوَن  (13)ْم َكافِِريَن َوَكانُوا بُِشَرَكائِهِ  ا  (14)َويَْوَم تَقُوُم السهاَعةُ يَْوَمئٍِذ يَتَفَره فَأَمه

الَِحاتِ فَهُْم فِي َرْوَضةٍ يُْحبَُروَن  ا الهِذيَن َكفَُروا  (15)الهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه َوأَمه

بُوا بِآَيَاتِنَا َولِقَاِء اآْلَِخَرِة   {(16)فَأُولَئَِك فِي اْلَعَذاِب ُمْحَضُروَن َوَكذه

لُِس يُبْ }واذكر يوم تقوم الساعة  :يعني {َويَْوَم تَقُوُم الساعة} :ثم قال عز وجل

أيسوا من إقامة  :ويقال .ييأس المشركون من كل خير :يعني {المجرمون

المبلس  :قال الزجاج .يندمون :ييعن {يُْبلُِس المجرمون} :ويقال .الحجة

َولَْم يَُكن لههُْم ّمن ُشَرَكائِِهْم }المنقطع الحجة، اآليس من أن يهتدي إليها  .الساكت

 :يعني {َوَكانُواْ بُِشَرَكائِِهْم كافرين}من المالئكة، ومن اْلصنام  :يعني {ُشفََعاء

 .برأت اْلصنام عنهمتبرأت المالئكة عليهم السالم منهم، وت

قُونَ } :ثم قال عز وجل ب بعد الحسا :يعني {َويَْوَم تَقُوُم الساعة يَْوَمئٍِذ يَتَفَره

 .فريق في الجنة، وفريق في النار .يتفرقون

ا الذين ءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصالحات} :ثم أخبر عن مرجع كل فريق فقال  {فَأَمه

ةٍ فَهُْم فِى َرْوضَ }دقوا باّلِل ورسوله، وأّدوا الفرائض والسنن الذين ص :يعني

وقال  .بستان يكرمون وينعمون :يعني :قال مقاتل {يُْحبَُرونَ 

 :يعني {يُْحبَُرونَ } :وقال مجاهد .يفرحون ويكرمون :أي {يُْحبَُرونَ } :السدي

 .السرور :والحبرة .يسرون وينعمون :يعني {ونَ يُْحبَرُ } :وقال القتبي .ينعمون

 .هميحسنون إلي :يعني {يُْحبَُرونَ } :وقال الزجاج .ومنه يقال مع كل حبرة عبرة

 :أي {ونَ يُْحبَرُ } :ويقال .حبر، وللمداد حبر، ْلنه يحسن به الكتابة :يقال للعالم

 .يسمعون أصوات المغنيات

ا الذين كفروابئاياتنا} :له عز وجلقو لم بمحمد صلى َّللا عليه وس :يعني {َوأَمه

فَأُْولَئَِك فِى العذاب }البعث بعد الموت  :يعني {َولِقَاء اَلخرة}والقرآن 

 .يجتمعون هم وآلهتهم :ويقال .مقرنين :يعني {ُمْحَضُرونَ 

 [26 -17]تفسير اآليات رقم 

ِ ِحيَن تُْمُسوَن َوِحيَن تُْصبُِحوَن } َماَواِت  (17)فَُسْبَحاَن َّللاه َولَهُ اْلَحْمُد فِي السه

يُْخِرُج اْلَحيه ِمَن اْلَميِّتِ َويُْخِرُج اْلَميَِّت  (18)َواْْلَْرضِ َوَعِشيّ ا َوِحيَن تُْظِهُروَن 

َوِمْن آَيَاتِِه أَْن  (19)تِهَا َوَكَذلَِك تُْخَرُجوَن ِمَن اْلَحيِّ َويُْحيِي اْْلَْرَض بَْعَد َموْ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85/i367&d300910&c&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85/i367&d300910&c&p1#TOP
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َوِمْن آَيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن  (20)َخلَقَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمه إَِذا أَْنتُْم بََشٌر تَْنتَِشُروَن 

ة  وَ  ا لِتَْسُكنُوا إِلَْيهَا َوَجَعَل بَْينَُكْم َمَوده ٍم َرْحَمة  إِنه فِي َذلَِك آَلَيَاٍت لِقَوْ أَْنفُِسُكْم أَْزَواج 

َوِمْن آَيَاتِهِ َخْلُق السهَماَواتِ َواْْلَْرضِ َواْختاَِلُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم  (21)يَتَفَكهُروَن 

النههَاِر َواْبتَِغاُؤُكْم َوِمْن آَيَاتِِه َمنَاُمُكْم بِاللهْيِل وَ  (22)إِنه فِي َذلَِك آَلَيَاٍت لِْلَعالِِميَن 

َوِمْن آَيَاتِِه يُِريُكُم اْلبَْرَق َخْوف ا  (23)ِمْن فَْضلِِه إِنه فِي َذلَِك آَلَيَاٍت لِقَْوٍم يَْسَمُعوَن 

َماِء َماء  فَيُْحيِي بِِه اْْلَْرَض بَْعَد َمْوتِهَا إِنه فِي َذلَِك آَلَيَاتٍ  ُل ِمَن السه ا َويُنَزِّ  َوطََمع 

َماُء َواْْلَْرُض بِأَْمِرِه ثُمه إَِذا َدَعاُكْم  (24)لِقَْوٍم يَْعقِلُوَن  َوِمْن آَيَاتِِه أَْن تَقُوَم السه

َولَهُ َمْن فِي السهَماَواتِ َواْْلَْرضِ ُكلٌّ  (25)َدْعَوة  ِمَن اْْلَْرضِ إَِذا أَْنتُْم تَْخُرُجوَن 

 {(26)لَهُ قَانِتُوَن 

صالة  :يعني {ِحيَن تُْمُسونَ }صلوا ّلِل  :يعني {فَُسْبَحاَن َّللا} :له عز وجلقو

صالة  :يعني .صالة الفجر وعشيا   :يعني {َوِحيَن تُْصبُِحونَ }المغرب والعشاء 

َولَهُ }صالة الظهر  :على معنى التقديم والتأخير أي .العصر وحين تظهرون

يحمده أهل  :يعني {لسموات واَلرض َوَعِشيّا  َوِحيَن تُْظِهُرونَ الحمد فِى ا

له اْللوهية في السموات واْلرض، كقوله  :ويقال .السموات، وأهل اْلرض

َوهَُو الذى فِى السمآء إله َوفِى اَلرض إله َوهَُو الحكيم } :عز وجل

الحمد على أهل السموات  :يعني {دَولَهُ الحم} :يقال [84 :الزخرف] {العليم

 .وأهل اْلرض، ْلنهم في نعمته، فالحمد واجب علينا

الدجاجة من البيضة، واإلنسان من النطفة،  :يعني {يُْخِرُج الحى ِمَن الميت}

البيضة من الدجاجة،  :يعني {َويُْخِرُج الميت ِمَن الحى} .والمؤمن من الكافر

ينبت النبات من اْلرض  :يعني {يُْخِرُج الحى ِمَن الميت} .مؤمنوالكافر من ال

ي يحييكم بالمطر الذ :يعني {َوَكَذلَِك تُْخَرُجونَ } .بعد يبسها، وقحطها بالمطر

جل يرسل َّللا عز و :وقال مقاتل .يمطر من البحر المسجور كالمني فتحيون به

اء السابعة من البحر المسجور على اْلرض، يوم القيامة ماء الحيوان من السم

قرأ حمزة  :{َوَكَذلَِك تُْخَرُجونَ } :بين النفختين، فينتشر عظام الموتى فذلك قوله

رجون من تخ :يعني .والباقون برفع التاء .بفتح التاء {تُْخَرُجونَ } :والكسائي

 .قبوركم يوم القيامة

يعني ومن عالمات الرب، أنه واحد  :قال مقاتل {ءاياته َوِمنْ } :قوله عز وجل

آدم  خلق :يعني {أَْن َخلَقَُكْم ّمن تَُرابٍ }وإن لم يروه، وعرفوا توحيده بصنعه، 

 :نييع {بََشٌر تَنتَِشُرونَ }ذريته من بعده  {ثُمه إَِذا أَنتُمْ }من تراب وأنتم ولده 

ُل الغيث ِمن بَْعِد َما قَنَطُواْ َويَنُشُر َرْحَمتَهُ َوهَُو وَ } :كقوله .تبسطون هَُو الذى يُنَزِّ
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 :يعني {َوِمْن ءاياته} :ويقال .ويبسط :يعني [28 :الشورى] {الولى الحميد

من العالمات التي تدل على أن َّللا عز وجل واحد َل مثل له، ظهور القدرة 

ثُمه }آدم عليه السالم  :يعني {أَْن َخلَقَُكْم ّمن تَُرابٍ }لوقون التي يعجز عنها المخ

 .منتشرون على وجه اْلرض {إَِذا أَنتُْم بََشرٌ 

أَْن َخلََق لَُكم }من عالمات وحدانيته  :يعني {َوِمْن ءاياته} :ثم قال عز وجل

ْلنه لو كان من غير جنسه، لكان َل  {أزواجا}من جنسكم  :يعني {ّمْن أَنفُِسُكمْ 

كم من بعض :ويقال .خلقها من آدم :يعني {ّمْن أَنفُِسُكمْ } :ويقال .يستأنس بها

 ْلن الرجل إذا طاف .لتستقر قلوبكم عندها :يعني {لّتَْسُكنُوْا إِلَْيهَا}بعضا  

تَْسُكنُواْ لّ } :ويقال .واستقرالبلدان، َل يستقر قلبه، فإذا رجع إلى أهله، اطمأن 

ة  َوَرْحَمة  }لتوافقوها  :يعني {إِلَْيهَا َوده ج الحب بين الزو :يعني {َوَجَعَل بَْينَُكم مه

ل وجع :ويحب كل واحد منهما صاحبه، ويقال .والمرأة، ولم يكن بينهما قرابة

 .الصغيرمنكم مودة للصغير على الكبير، ورحمة للكبير على 

ة  َوَرْحَمة  } :ويقال َوده  :عنيي {إِنه فِى َذلَِك َلَيَاتٍ }الولدان  :يعني {َوَجَعَل بَْينَُكم مه

 .أني خالق {لِقَْوٍم يَتَفَكهُرونَ }فيما ذكر لعالمات لوحدانيته 

تعلمون ذلك، وأنتم  {َوِمْن ءاياته َخْلُق * السموات واَلرض} :قوله عز وجل

 {واختالف أَْلِسنَتُِكمْ }ْلنهم مقرون أن َّللا عز وجل خالقهم، وهو خالق اْلشياء 

أحمر، وأبيض، وأسود،  :أي {وألوانكم}عربي، وعجمي، ونبطي،  :أي

 .وأسمر

لعالمات في خلق السموات واْلرض، واختالف  :يعني {إِنه فِى َذلَِك َلَيَاتٍ }

قرأ عاصم في روية  .فيعتبرون {للعالمين} .واْللوان لعالماتاْللسن، 

عالمة  إن في ذلك :جميع العلماء، يعني :يعني .بكسر الالم {للعالمين} :حفص

 .عالمة لجميع خلق اإلنس والجن :بنصب الالم يعني :وقرأ الباقون .للعقالء

منامكم نومكم، فهو  {نَاُمُكم باليل والنهارَوِمْن ءاياته مَ } :قوله عز وجل

منامكم  :نام نوما ، ومناما  بالليل والنهار، على معنى التقديم يعني :يقال .مصدر

طلبكم الرزق بالنهار  :بالنهار يعني {وابتغاؤكم ّمن فَْضلِهِ }بالليل 

لِّقَْوٍم }على وحدانيتي  لعالمات :يعني {إِنه فِى َذلَِك َلَيَاتٍ }والمعيشة 

 .المواعظ ويعتبرون {يَْسَمُعونَ 

من الصواعق إذا كنتم بأرض  {َوِمْن ءاياته يُِريُكمُ البرق َخْوفا  } :قوله عز وجل

ا}قفر،  ا} .للمطر {َوطََمع  منصوبان على المفعول له المعنى  {َخْوف ا َوطََمع 

 .للمسافر وطمعا  للمقيميريكم للخوف والطمع، خوفا  
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بَْعَد }بالنبات  :أي {َوِمْن ءاياته يُِريُكمُ }المطر  :يعني {َويُنَّزُل ِمَن السماء َماء}

عن َّللا عز وجل  {لّقَْوٍم يَْعقِلُونَ }لعالمات  :أي {َمْوتِهَا إِنه فِى َذلَِك َليات

 .فيوحدونه

فوق رؤوسكم بغير عمد  :يعني {ءاياته أَن تَقُوَم السماءَوِمْن } :قوله عز وجل

 :أي {واَلرض بِأَْمِرهِ }َل يناله شيء، وتقوم اْلرض على الماء تحت أقدامكم 

إسرافيل عليه السالم يدعوكم  :يعني {ثُمه إَِذا َدَعاُكْم َدْعَوة  ّمَن اَلرض}بقدرته 

 {إَِذا أَنتُْم تَْخُرُجونَ }وة من اْلرض على صخرة بيت المقدس في الصور دع

 :ثم إذا دعاكم دعوة من اْلرض يعني :ومعناه .في اآلية تقديم :وقال بعضهم

لتاء بنصب ا {تُْخَرُجونَ } :قرأ حمزة والكسائي :من قبوركم فإذا أنتم تخرجون

 .بضم التاء ونصب الراء :وقرأ الباقون .وضم الراء

 {ُكلٌّ لههُ قانتون}من الخلق  {َولَهُ َمن فِى السموات واَلرض} :قال عز وجل ثم

 :أي {قانتون} :ويقال .يعلمون أن َّللا عز وجل ربهم .مقّرين بالعبودية :يعني

 معناه في كل :ويقال .خاضعون له، َل يقدرون أن يغيروا أنفسهم عما خلقهم

ولكنه لم يذكر ْلنه قد سبق ذكره  .وهذا أيضا  من آياته .يّتهشيء دليل ربوب

 .مرات، فكأنه يقول ومن آياته أن له من في السموات واْلرض كل له قانتون

 [29 -27]تفسير اآليات رقم 

َماَوا َوهَُو الهِذي يَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمه يُِعيُدهُ َوهَُو أَْهَوُن َعلَْيهِ َولَهُ اْلَمثَلُ } تِ اْْلَْعلَى فِي السه

َضَرَب لَُكْم َمثاَل  ِمْن أَْنفُِسُكْم هَْل لَُكْم ِمْن  (27)َواْْلَْرِض َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم 

َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ِمْن ُشَرَكاَء فِي َما َرَزْقنَاُكْم فَأَْنتُْم فِيِه َسَواٌء تََخافُونَهُْم َكِخيفَتُِكْم 

ُل اآْلَيَاِت لِقَْوٍم يَْعقِلُوَن  بَِل اتهبََع الهِذيَن ظَلَُموا أَْهَواَءهُْم  (28)أَْنفَُسُكْم َكَذلَِك نُفَصِّ

ُ َوَما لَهُْم ِمْن نَاِصِريَن   {(29)بَِغْيِر ِعْلٍم فََمْن يَْهِدي َمْن أََضله َّللاه

خلق آدم، فبدأ خلقهم  :أي {خلق ثُمه يُِعيُدهُ َوهَُو الذى يَْبَدأُ ال} :ثم قال عز وجل

 { َعلَْيهِ َوهَُو أَْهَونُ }يبعثهم في اآلخرة أحياء  :يعني {ثُمه يُِعيُدهُ }ولم يكونوا شيئا  

ه إن ابتداء :ويقال .في المثل عندكم، ْلن إبداء الشيء أشّد من إعادته :يعني

وفي اآلخرة  .عله مضغة، ثم لحما ، ثم عظاما  كان نطفة، ثم جعله علقة، ثم ج

َوهَُو } :وقال القتبي عن أبي عبيدة .حال واحد وذلك هو أهون عليه من هذا

عادة اإل :ويقال .الكبير :هيّن عليه كما يقال َّللا أكبر أي :يعني {أَْهَوُن َعلَْيهِ 

 .أهون عليه من البداية، والبداية عليه هين

أنه الصفات العلى ب :يعني {َولَهُ المثل اَلعلى فِى السموات واَلرض} :قالثم 

 .في أمره {الحكيم}في ملكه  {َوهَُو العزيز}واحد َل شريك له 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85/i367&d300910&c&p1#TOP
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ثاَل  } :ثم قال عز وجل نزلت في كفار قريش، كانوا يعبدون  {َضَرَب لَُكْم مه

يك َل شريك لك إَل شريك هو لك، تملكه وما لب :اآللهة، ويقولون في إحرامهم

 .ملك

ثاَل  } :قال َّللا تعالى  ّمْن أَنفُِسُكْم هَْل لهُكمْ }وصف لكم شبها   :أي {َضَرَب لَُكْم مه

ا َملََكْت أيمانكم من  {ّمن ُشَرَكاء فِيَما رزقناكم}من العبد  :يعني {ِممه

في الرزق فيما أعطيناكم من اْلموال  {فِيِه َسَوآء}دكم وعبي {فَأَنتُمْ }اْلموال 

 .والملك

دكم أن أتخافون عبي :يعني :قال مقاتل {تََخافُونَهُْم َكِخيفَتُِكْم أَنفَُسُكمْ } :ثم قال

ترضون أ :فقال .َل :فقالوا .يرثوكم بعد الموت، كما تخافون أن يرثكم اْلحرار

ا َملََكْت أي} :قال الكلبي .ملكه وتكرهون ْلنفسكم ّلِل الشركة في مانكم هَْل لهُكْم ِممه

فِيِه }وهم  {فَأَنتُمْ }من أموالكم، من عبيدكم وإمائكم،  {ّمن ُشَرَكاء فِيَما رزقناكم

 .اربهقكما يخاف الرجل ابنه وعمه وأ :يقول {َسَواء تََخافُونَهُْم َكِخيفَتُِكْم أَنفَُسُكمْ 

فأنتم َل ترضون هذا ْلنفسكم أن يكونوا فيما تملكون يشاركونكم  :قال .َل :قالوا

 .فكيف ترضون ّلِل ما َل ترضون به ْلنفسكم .في أموالكم

ثاَل  } :وقال السدي هذا مثل ضربه َّللا عز وجل في الميراث  {َضَرَب لَُكْم مه

شركاء في الميراث الذي ترثونه من آبائكم، هل لكم مماليك  :يقول .لآللهة

 .وأنتم تخافون أن يدخل معكم مملوككم في ذلك الميراث، كما تدخلون أنتم فيه

فكما َل يكون للملوك أن يدخل في مواريثكم، فكذلك َل يكون لهذا الوثن الذي 

 .وإنما خلقي وعبيدي .تعبدونه من دون َّللا عز وجل، أن يدخل في ملكي

وفي اآلية دليل أن العبد َل ملك له، ْلنه  :أبو الليث رحمه َّللا عز وجلقال 

 .أخبر أن َل مشاركة للعبيد فيما رزقنا َّللا عز وجل من اْلموال

 {لُونَ لّقَْوٍم يَْعقِ }نبيّن العالمات  :يعني {كذلك نُفَّصُل اآليات} :ثم قال عز وجل

 .اْلمثال فيوحدونه

اتبع الذين كفروا  :يعني {بَِل اتبع الذين ظَلَُموْا أَْهَواءهُمْ } :وجلثم قال عز 

فََمن يَْهِدى َمْن أََضله }بغير حجة  :يعني {بَِغْيِر ِعْلمٍ }أهواءهم بعبادة اْلوثان 

 :لويقا .فمن يهدي إلى توحيد َّللا، من أضله َّللا وخذله وطرده :يعني {َّللا

 :يعني {َوَما لَهُم ّمن ناصرين}إلى الحق من خذله َّللا عز وجل فمن يرشد 

 .مانعين من عذاب َّللا
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 [35 -30]تفسير اآليات رقم 

{ ِ ِ الهتِي فَطََر النهاَس َعلَْيهَا ََل تَْبِديَل لَِخْلِق َّللاه يِن َحنِيف ا فِْطَرةَ َّللاه فَأَقِْم َوْجهََك لِلدِّ

ُمنِيبِيَن إِلَْيِه َواتهقُوهُ َوأَقِيُموا  (30)يُن اْلقَيُِّم َولَِكنه أَْكثََر النهاِس ََل يَْعلَُموَن َذلَِك الدِّ 

اَلةَ َوََل تَُكونُوا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن  ا ُكلُّ  (31)الصه قُوا ِدينَهُْم َوَكانُوا ِشيَع  ِمَن الهِذيَن فَره

َوإَِذا َمسه النهاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربههُْم ُمنِيبِيَن إِلَْيِه ثُمه  (32)وَن ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم فَِرحُ 

لِيَْكفُُروا بَِما آَتَْينَاهُْم  (33)إَِذا أََذاقَهُْم ِمْنهُ َرْحَمة  إَِذا فَِريٌق ِمْنهُْم بَِربِِّهْم يُْشِرُكوَن 

ْم أَْنَزْلنَا َعلَْيِهْم ُسْلطَان ا فَهَُو يَتََكلهُم بَِما َكانُوا بِِه أَ  (34)فَتََمتهُعوا فََسْوَف تَْعلَُموَن 

 {(35)يُْشِرُكوَن 

أخلص دينك اإلسالم للدين  :أي {فَأَقِْم َوْجهََك لِلّديِن َحنِيفا  } :قوله عز وجل

 :ه يقولكأنيذكر الوجه ويراد به هو، ف :ويقال .للتوحيد مخلصا   :يعني .حنيفا  

معناه فأقبل بوجهك إلى الدين، وأقم عليه حنيفا ،  :ويقال .فأقم الدين مخلصا  

 .أخلص دينك وعملك ّلِل تعالى، وكن مخلصا   :ويقال .مخلصا ، مائال  إليه :أي

الفطرة  :لويقا .اتبع ملة َّللا :ويقال .اتبع دين َّللا :يعني {فِْطَرةَ َّللا} :ثم قال

ما قال خلق البشر عليها ك :أي {التى فَطََر الناس َعلَْيهَا}خلقة َّللا  :الخلقة يعني

َدانِهِ » :النبي صلى َّللا عليه وسلم ُكلُّ َمْولُوٍد يُولَُد َعلَى الفِْطَرِة، َوأَبََواهُ يُهَوِّ

َسانِِه َكَما تُْنتُِج البَِهيَمةُ  َرانِِه َويَُمجِّ وَن فِيهَا ِمْن َجْدَعاءَ  َويُنَصِّ  «بَِهيَمة  هَْل تُِحسُّ

فِْطَرةَ َّللا الذى فَطََرُكْم الناس }اقرؤوا إن شئتم  :وروي عن أبي هريرة أنه قال

ُكلُّ َمْولُوٍد يُولَُد َعلَى » :وفي الخبر أنه قال .خلق الناس عليها :يعني {َعلَْيهَا

 .اقْلنه شهد يوم الميث« الفِْطَرةِ 

بديل لخلق َل ت :ويقال .َل تغيير لدين َّللا :يعني {َلَ تَْبِديَل لَِخْلِق َّللا} :ثم قال

 .َّللا عندما خلق َّللا الخلق، لم يكن ْلحد أن يغير خلقته

ْكثََر الناس ولكن أَ }التوحيد هو الدين المستقيم  :يعني {ذلك الدين القيم} :ثم قال

 .كفار مكة َل يعلمون بتوحيد َّللا :يعني {لَُمونَ َلَ يَعْ 

نِيبِيَن إِلَْيهِ } :قوله عز وجل أقبل ف :يعني {فَأَقِْم َوْجهَكَ }انصرف إلى قوله  {مُّ

 .ويجوز أن يخاطب الرئيس بلفظ الجماعة، ْلن له أتباعا   .بوجهك منيبا  إليه

أََعده َّللا لَهُْم َعَذابا  َشِديدا  فاتقوا َّللا ياأولى } :وإنما يراد به هو وأتباعه كما قال

نِيبِيَن إِلَْيهِ } [10 :الطالق] {اْللباب الذين َءاَمنُوْا قَْد أَنَزَل َّللا إِلَْيُكْم ِذْكرا    {مُّ

 :عنيي {واتقوه َوأَقِيُموْا الصالة} .راجعين إليه من الكفر إلى التوحيد :يعني

 ِمَن الذين}على دينهم  {َوَلَ تَُكونُوْا ِمَن المشركين}وأتموا الصلوات الخمس 

قُواْ ِدينَهُمْ  جعلوه ف {َوَكانُواْ ِشيَعا  } .تركوا دين اإلسالم الذي أمروا به :يعني {فَره

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85/i367&d300910&c&p1#TOP
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تركوا دينهم وصاروا فرقا  اليهود والنصارى والمجوس، قرأ  :أديانا  يعني

قُواْ }وقرأ الباقون  .باْللف {فارقوا} :زة والكسائيحم  .لفبغير أ {الذين فَره

قُواْ }ومن قرأ  .تركوا دينهم :فارقوا يعني :فمن قرأ ترقت اف :دينهم يعني {فَره

اليهود إحدى وسبعين فرقة، والنصارى اثنتين وسبعين فرقة، والمسلمون 

 كل أهل دين بما :يعني {ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم فَِرُحونَ }ثالثة وسبعين فرقة 

 .عندهم من الدين راضون

َدَعْوْا }إذا أصاب الكفار شدة  :يعني {َوإَِذا َمسه الناس ُضرٌّ } :قوله عز وجل

نِيبِيَن إِلَْيهِ  ثُمه إَِذا أََذاقَهُْم }حط منقلبين إليه بالدعاء عند الشدة والق :يعني {َربههُْم مُّ

إذا أصابهم من َّللا نعمة، وهي السعة في الرزق  :يعني {ّمْنهُ َرْحَمة  

تركوا توحيد ربهم في  :يعني {إَِذا فَِريٌق ّمْنهُْم بَِربِّهْم يُْشِرُكونَ }والخصب 

 .الرخاء، وقد وّحدوه في الضراء

تقول أذاقهم رحمة لئال  :قال مقاتل {آ ءاتيناهملِيَْكفُُروْا بِمَ } :قوله عز وجل

كانت النعمة سبيال  للكفر فكأنه  :ويقال .يكفروا بالذي أعطاهم من الخير

فالتقطه َءاُل فِْرَعْوَن لِيَُكوَن لَهُْم َعُدّوا  َوَحَزنا  إِنه }أعطاهم لذلك، كما قال 

وقرئ في الشاذ  [8 :القصص] {طئينفِْرَعْوَن وهامان َوُجنُوَدهَُما َكانُوْا خا

 .يشركون ليكفروا، بجزم الالم فيكون أمرا  على وجه الوعيد والتهديد

 فتمتعوا قليال  إلى آجالكم فسوف :يعني {فَتََمتهُعوْا فََسْوَف تَْعلَُمونَ } :ثم قال

 .تعلمون ما يفعل بكم يوم القيامة

 { يَتََكلهمُ فَهُوَ }كتابا  من السماء  :يعني {نَزْلنَا َعلَْيِهْم سلطاناأَْم أَ } :ثم قال عز وجل

 .بما كانوا يقولون من الشرك :يعني {بَِما َكانُوْا بِِه يُْشِرُكونَ }ينطق  :يعني

وقال  .لم ينزل عليهم حجة بذلك :اللفظ لفظ اَلستفهام والمراد به النفي يعني

هو أنزلنا عليهم برهانا  يستدلون به، ف :هو يتكلم فهو من المجاز ومعناهف :القتبي

 .أم أنزلنا عليهم عذرا  بذلك :ويقال .يدلهم على الشرك

 [40 -36]تفسير اآليات رقم 

أَْيِديِهْم إَِذا هُْم  َوإَِذا أََذْقنَا النهاَس َرْحَمة  فَِرُحوا بِهَا َوإِْن تُِصْبهُْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدهَمتْ }

ْزَق لَِمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِنه فِي َذلَِك  (36)يَْقنَطُوَن  َ يَْبُسطُ الرِّ أََولَْم يََرْوا أَنه َّللاه

فَآَتِ َذا اْلقُْربَى َحقههُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السهبِيِل َذلَِك َخْيٌر  (37)آَلَيَاتٍ لِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن 

ِ َوأُولَئَِك هُُم اْلُمْفلُِحوَن  َوَما آَتَْيتُْم ِمْن ِرب ا لِيَْربَُو فِي  (38)لِلهِذيَن يُِريُدوَن َوْجهَ َّللاه

ِ فَأُولَئَِك هُُم  ِ َوَما آَتَْيتُْم ِمْن َزَكاٍة تُِريُدوَن َوْجهَ َّللاه أَْمَواِل النهاِس فاََل يَْربُو ِعْنَد َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85/i367&d300910&c&p1#TOP
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ُ الهِذي َخلَقَُكْم ثُمه َرَزقَُكْم ثُمه يُِميتُُكْم ثُمه يُْحيِيُكْم هَْل ِمْن  (39) اْلُمْضِعفُونَ  َّللاه

ا يُْشِرُكوَن   {(40)ُشَرَكائُِكْم َمْن يَْفَعُل ِمْن َذلُِكْم ِمْن َشْيٍء ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى َعمه

المطر  :يعني {َمة  فَِرُحوْا بِهَاَوإَِذا أََذْقنَا الناس َرحْ } :ثم قال عز وجل

 :عنيي {بَِما قَدهَمْت أَْيِديِهمْ }الجوع والشدة  :يعني {َوإِن تُِصْبهُْم َسيّئَةٌ }والسعة 

قرأ أبو عمرو  .آيسين من الرزق :يعني {إَِذا هُْم يَْقنَطُونَ }جزاء لذنوبهم 

وهما لغتان  .وقرأ الباقون بالنصب .لنونبكسر ا {يَْقنَطُونَ } :الكسائي

 .ومعناهما واحد

أََو لَْم *** يََرْوْا أَنه } :ثم وعظهم ليعتبروا ويطمئنوا بالرزق فقال عز وجل

يوسع، وكان يرى صالح العبد في  :يعني {َّللا يَْبُسطُ الرزق لَِمن يََشاء

ويكون صالحه في ذلك من البسط  .يضيق العيش :يعني {َويَْقِدرُ } .ذلك

يعني  {ونَ َليات لّقَْوٍم يُْؤِمنُ }في البسط والتقتير  :يعني {إِنه فِى َذلِكَ }والتقتير 

 .يصدقون

فأعط ذا القربى حقه، وحق  :يعني {فَئَاِت َذا القربى َحقههُ } :قوله عز وجل

أعط السائل حقه، وحقه أن يتصدق  :يعني {والمساكين}القرابة هو الصلة 

ذلك }الضيف النازل، وحقه أن تحسن إليه  :يعني {وابن السبيل}عليه بشيء 

الذي وصف من صلة القرابة، والمسكين، وابن السبيل، ذلك  :يعني {َخْيرٌ 

ر من يأي يريدون بذلك رضاء َّللا، خ :يعني {لّلهِذيَن يُِريُدوَن َوْجهَ َّللا}خير 

 الباقون في :ويقال .الناجون :يعني {وأولئك هُُم المفلحون} .اإلمساك عندهم

 {َوَما ءاتَْيتُْم ّمن ِربا  }ويسمى السحور فالحا  ْلنه يبقي للصائم قوة  .النعمة

 يليزدادوا ف :يعني {لّيَْربَُوْا فِى أَْمَواِل الناس}ما أعطيتم من عطية  :يعني

َد فاَلَ يَْربُواْ *** َعن}ما أعطيتم من عطية لتلتمسوا بها الزيادة  :ومعناه .أموال

فال تضاعف تلك العطية عند َّللا عز وجل، ما أعطيتم عند َّللا وَل  :أي {َّللا

هي هبة يريد أن يثاب  :وروى معمر عن قتادة عن ابن عباس قال .يأثم فيه

َل يربو عند َّللا، وَل يؤجر فيه صاحبه، وَل إثم  فذلك الذي .أفضل منها

تُِريُدوَن َوْجهَ َّللا فَأُْولَئَِك هُُم }هي الصدقة  :قال {َوَما ءاتَْيتُْم ّمن ِربا  } .عليه

الربا  :وقال عكرمة .وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله {المضعفون

الل فهو هبة الرجل يريد أن يثاب ما فأما الح .ربا حالل، وربا حرام :ربوان

 .وأما الحرام فزيادة خالية عن العوض في عقد المعاوضة .هو أفضل منها

 قرأ ابن .عرف ذلك في كتب الفقه .ربا الفضل، وربا النساء :وهو نوعان

ما  :بالمد يعني :وقرأ الباقون .ما جئتم :بغير مد يعني {َوَما ءاتَْيتُمْ }كثير 
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م، بالتاء والض {لتربو}وقرأ نافع  .واتفقوا في الثاني أنه بالمد .أعطيتم

يادة في لتستزيدوا أنتم ز :فمعناه .فمن قرأ بالنصب .والباقون بالياء والنصب

 :اهبالياء معن {ليربو} :ومن قرأ .لتكثروا أموالكم بما أعطيتم :يعني .المال

 .عطي فيكثر حتى يرد ما هو أكثر منهليربو الم

ة ما أعطيتم من صدق :يعني {َوَما ّمن كتاب زكواة} :ثم بيّن ما يربو فيه فقال

فأولئك هم المضعفون  .ففيه اإلضعاف .رضا َّللا :تريدون وجه َّللا يعني

ما ك .عفالواجدين من الض :أي {المضعفون} :ويقال .للواحد عشرة فصاعدا  

 .أكذبته إذا وجدته كاذبا   :يقال

لم و {َّللا الذى َخلَقَُكمْ } :ثم أخبر عن صنعه ليعرف توحيده فقال عز وجل

عند  {ُكمْ ثُمه يُِميتُ }أطعمكم ما عشتم في الدنيا  :يعني {ثُمه َرَزقَُكمْ }تكونوا شيئا  

ا لبعث بعد الموت، ليْنبّئكم بما عملتم في الدنيل {ثُمه يُْحيِيُكمْ }انقضاء آجالكم 

 .لهيفعل كفع :يعني {هَْل ِمن ُشَرَكائُِكْم مهن يَْفَعُل ِمن َذلُِكْم ّمن َشئ}ويجازيكم 

ا يُْشِرُكونَ } :ثم نّزه نفسه فقال َّللا  :ويقال .وقد ذكرناه {ُسْبَحانَهُ وتعالى َعمه

لعبادة، ثم رزقكم وطلب الطمأنينة، ثم يميتكم وطلب الذي خلقكم وطلب منكم ا

 .منكم اَلستعداد للموت، ثم يحييكم وطلب منكم الحجة والبرهان

 [45 -41]تفسير اآليات رقم 

ظَهََر اْلفََساُد فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحرِ بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النهاسِ لِيُِذيقَهُْم بَْعَض الهِذي َعِملُوا }

قُْل ِسيُروا فِي اْْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الهِذيَن  (41)َعلههُْم يَْرِجُعوَن لَ 

يِن اْلقَيِِّم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي  (42)ِمْن قَْبُل َكاَن أَْكثَُرهُْم ُمْشِرِكيَن  فَأَقِْم َوْجهََك لِلدِّ

 ِ دهُعوَن  يَْوٌم ََل َمَرده لَهُ ِمَن َّللاه َمْن َكفََر فََعلَْيِه ُكْفُرهُ َوَمْن َعِمَل  (43)يَْوَمئٍِذ يَصه

ا فَِِلَْنفُِسِهْم يَْمهَُدوَن  الَِحاِت ِمْن  (44)َصالِح  لِيَْجِزَي الهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه

 {(45)فَْضلِِه إِنههُ ََل يُِحبُّ اْلَكافِِريَن 

قحط المطر، ونقص الثمار للناس  :يعني {فساد فِى البر والبحرظَهََر ال}

 :نقص النبات في البر للدواب والوحوش؛ وفي البحر يعني :يعني .والدواب

سمى القرى والمدائن بحرا  لما  .القرى واْلرضين ينقصان الثمار والزرع

ج يكن مطر، فإنه َل يخر البحر نفسه ْلنه إذا لم :ويقال .يجري فيها من اْلنهار

من  :ويقال .بما عملوا من المعاصي :أي {بَِما َكَسبَْت أَْيِدى الناس}منه اللؤلؤ 

أذنب ذنبا  فجميع الخلق من اإلنس والجن، والدواب والوحوش، والطير والذر، 

 .خصماؤه يوم القيامة، ْلنه يمنع المطر بالمعصية، فيضّر بأهل البر والبحر

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85/i367&d300910&c&p1#TOP
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من أكل الحرام، فقد خان جميع الناس، حيث  :ي عن ثقيف الزاهد أنه قالورو

ظهرت  :يعني {ظَهََر الفساد فِى البر والبحر} :ويقال .َل يستجاب دعاؤه

فأول  .بكسب الناس :يعني {بَِما َكَسبَْت أَْيِدى الناس}المعاصي في البر والبحر 

قتل أخاه هابيل، وأول فساد البحر كان من جلندا فساد البر كان من قابيل حيث 

ظهور الفساد قحوط  :وقال عطية العوفي .حيث كان يأخذ كل سفينة غصبا  

 .إذا قّل المطر قّل الغوص :قال ؟هذا فساد البر فما فساد البحر :قيل له .المطر

ي ِلت الضاللة والظلم فامت :يعني {ظَهََر الفساد فِى البر والبحر}وقال قتادة 

 .اْلرض

ر ظه :القلوب يعني :اْلعضاء والبحر :وروي عن أبي العالية أنه قال البر

 .الفساد في الناس في اْلعضاء وفي القلوب

ا، يعذبهم ببعض ذنوبهم في الدني :يعني {لِيُِذيقَهُْم بَْعَض الذى َعِملُواْ } :ثم قال

 :فكأنه يقول .والذوق إنما هو كناية عن التعذيب .ةويّدخر البعض في اآلخر

لكي يرجعوا عن  :أي {لََعلههُْم يَْرِجُعونَ }يعذبهم بالجوع والقحط في الدنيا 

بالياء  :نوقرأ الباقو .لنذيقهم نحن :بالنون أي {لّنُِذيقَهُمْ } :قرأ ابن كثير .الكفر

 .جلليذيقهم َّللا عز و :يعني

ظروا فان}سافروا فيها  :أي {قُْل ِسيُرواْ فِى اَلرض} :ثم خّوفهم فقال عز وجل

َكاَن }كيف كان آخر أمر من كان قبلهم  :يعني {َكْيَف َكاَن عاقبة الذين ِمن قَْبلُ 

ْشِرِكينَ  إذا  هنظر إلي :يقال .والنظر على وجهين .فيعتبروا بذلك {أَْكثَُرهُْم مُّ

فيه،  ولم يقل {فانظروا} :وهاهنا قال .نظر بعينه، ونظر فيه إذا تفكر بقلبه

 .فهو على اْلمرين جميعا   .وَل إليه

 .أخلص دينك اإلسالم القيم :يعني {فَأَقِْم َوْجهََك لِلّديَن القيم} :ثم قال عز وجل

ْبِل أَن يَأْتَِى ِمن قَ } .اثبت عليه :ويقال .يهأقبل بوجهك إل :ويقال .المستقيم :يعني

يوم القيامة َل يقدر أحد أن يرد ذلك اليوم من  :يعني {يَْوٌم َله َمَرده لَهُ ِمَن َّللا

يَْوَمئٍِذ }َل خلف لذلك الوعد من َّللا  :ويقال .ذلك اليوم من َّللا :يعني :ويقال .َّللا

دهُعونَ  فرقون يت :يعني .فأدغم التاء في الصاد وشدد .يتصدعون :يعني {يَصه

 .فريق في الجنة، وفريق في السعير

َوَمْن }جزاء كفره وعقوبته  :يعني {َمن َكفََر فََعلَْيِه ُكْفُرهُ } :ثم قال عز وجل

 {ِهْم يَْمهَُدونَ فاَِلنفُسِ }وّحده وعمل بالطاعة بعد التوحيد  :يعني {َعِمَل صالحا

 :ويقال .ْلنفسهم يفرشون في القبر :يعني .وقال مجاهد .أي يقدمون :قال مقاتل

 .فِلنفسهم يعملون ويستعدون :ويقال .في الجنة
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 :يعني .ينصرف إلى قوله يصدعون {إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم َجِميعا  } :قوله عز وجل

من  :يعني {َوَعِملُوْا الصالحات ِمن فَْضلِهِ }الذين آمنوا يتفرقون لكي يجزي 

د َّللا عز بتوحي {إِنههُ َلَ يُِحبُّ الكافرين}بفضله  :ويقال .من ثوابه :ويقال .رزقه

 .َل يرضى دين الكافرين :ويقال .وجل

 [51 -46]تفسير اآليات رقم 

َراٍت َولِيُِذيقَُكْم ِمْن َرْحَمتِِه َولِتَْجِرَي اْلفُْلُك َوِمْن آَيَاتِِه أَْن يُرْ } يَاَح ُمبَشِّ ِسَل الرِّ

َولَقَْد أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ُرُسال   (46)بِأَْمِرِه َولِتَْبتَُغوا ِمْن فَْضلِِه َولََعلهُكْم تَْشُكُروَن 

قَْمنَا ِمَن الهِذيَن أَْجَرُموا َوَكاَن َحقّ ا َعلَْينَا نَْصُر إِلَى قَْوِمِهْم فََجاُءوهُْم بِاْلبَيِّنَاِت فَاْنتَ 

َماِء َكْيَف  (47)اْلُمْؤِمنِيَن  يَاَح فَتُثِيُر َسَحاب ا فَيَْبُسطُهُ فِي السه ُ الهِذي يُْرِسُل الرِّ َّللاه

ا أََصاَب بِِه َمْن يََشاُء ِمْن يََشاُء َويَْجَعلُهُ ِكَسف ا فَتََرى اْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخاَللِِه فَإِذَ 

َل َعلَْيِهْم ِمْن قَْبلِهِ  (48)ِعبَاِدِه إَِذا هُْم يَْستَْبِشُروَن  َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبِل أَْن يُنَزه

ِ َكْيَف يُْحيِي اْْلَْرَض بَْعَد َمْوتِهَا إِنه  (49)لَُمْبلِِسيَن   فَاْنظُْر إِلَى آَثَاِر َرْحَمِة َّللاه

ا فََرأَْوهُ  (50)َذلَِك لَُمْحيِي اْلَمْوتَى َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر  َولَئِْن أَْرَسْلنَا ِريح 

ا لَظَلُّوا ِمْن بَْعِدِه يَْكفُُروَن   {(51)ُمْصفَّر 

ومن عالمات  :يعني {َوِمْن ءاياته أَن يُْرِسَل الرياح} :ثم قال عز وجل

 .مطربال {مبشرات}أن يعرفوا توحيده بصنعه، أن يرسل الرياح  وحدانيته

فإذا كان اَلستبشار به ينسب الفعل  :ويقال .يستبشر بها الناس :ويقال

ْحَمتِهِ }إليه  ْجِرَى َولِتَ }ليصيبكم من نعمته وهو المطر  :يعني {َولِيُِذيقَُكْم ّمن ره

ُغوْا ِمن َولِتَْبتَ }السفن تجري في البحر بالرياح بأمره  :يعني {الفلك بِأَْمِرهِ 

 {ُكُرونَ َولََعلهُكْم تَشْ }لتطلبوا في البحر من رزقه كل هذا بالرياح  :يعني {فَْضلِهِ 

 .رب هذه النعم فتوحدوه

اْلمر ب {لبيناتُرُسال  إلى قَْوِمِهْم * موسى با}يا محمد  {َولَقَْد أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلِكَ }

 :يبالعذاب يعن {فانتقمنا ِمَن الذين أَْجَرُمواْ }والنهي، فكذبوهم كما كذب قومك 

 {نَْصُر المؤمنين}واجبا  علينا  :يعني {َوَكاَن َحقّا  َعلَْينَا}من الذين كفروا 

 .وإنما هو وجوب الكرم، َل وجوب اللزوم .بالنجاة مع رسولهم

تُثِيُر َّللا الذى يُْرِسُل الرياح فَ } :عن صنعه ليعتبروا، فقال َّللا عز وجل ثم أخبر

ى السماء فَيَْبُسطُهُ فِ }ثار الغبار إذا ارتفع  :يقال .تدفعه وتهيجه :يعني {َسَحابا  

إن شاء بسطه مسيرة يوم أو  .كيف يشاء َّللا عز وجل :يعني {َكْيَف يََشاء

 :ييعن {فَتََرى الودق يَْخُرُج ِمْن ِخالَلِهِ }قطعا   :يعني {ْجَعلُهُ ِكَسفا  َويَ }أكثر 

 :يعني {فَإَِذا أََصاَب بِهِ }المطر يخرج من خالله، من وسط السحاب 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85/i367&d300910&c&p1#TOP
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ر يفرحون بنزول المط :يعني {َمن يََشاء ِمْن ِعبَاِدهِ إَِذا هُْم يَْستَْبِشُرونَ }بالمطر 

 .بالنصب :وقرأ الباقون .بالجزم {ِكَسف ا}رأ ابن عامر عليهم ق

َل َعلَْيِهْم ّمن قَْبلِِه لَُمْبلِِسينَ } :ثم قال عز وجل  :أي {َوإِن َكانُوْا ِمن قَْبِل أَن يُنَزه

وقال  .آيسين من المطر :يعني {لَُمْبلِِسينَ } .من قبل نزول المطر عليهم

 .اْلول للتنزيل، والثاني للمطر :وقال قطرب .تكرير قبل للتأكيد :اْلخفش

ألوان النبات من أثر المطر منه  :يعني {فانظر إلى ءاثار َرْحَمِة َّللا} :ثم قال

قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص  .اْلخضر، واْلحمر، واْلصفر

قرأ الباقون بلفظ  .بلفظ الجماعة {فانظر إلى ءاثار َرْحَمةِ }وابن عامر 

 .الوحدان، ْلن الوحدان يغني عن الجمع

 {إِنه ذلك}حين لم يكن فيها نبات  {َكْيَف يُْحِى اَلرض بَْعَد َمْوتِهَا} :ثم قال

َوهَُو على ُكّل َشئ قَِديٌر *** }في اآلخرة  {فانظر إلى}هذا الذي فعل  :يعني

ا فََرأَْوهُ ُمْصفَّرا  َولَئِْن أَرْ  لهظَلُّوْا }الزرع متغيّرا  بعد خضرته  :يعني {َسْلنَا ِريح 

ضع ويستعمل في مو .لصاروا، وأصله العمل بالنهار :يعني {ِمن بَْعِدهِ يَْكفُُرونَ 

ن م :أي {ِمن بَْعِدِه يَْكفُُرونَ }صار كقوله أصبح وأمسى يوضع موضع صار 

 :ويقال .لو فعلت ذلك لفعلوا هكذا :يقول .ره يكفرون النعمبعد اصفرا

وإنما أراد ما ينبت  .إشارة إلى النبات، ْلن الريح مؤنثة {فََرأَْوهُ } :قوله

معناه أنهم يستبشرون إذا رأوا الغيث، ويكفرون إذا انقطع  :ويقال .بالمطر

 .عنهم النبات

 :لثم ضرب لهم مثال  آخر فقا

 [60 -52]تفسير اآليات رقم 

َعاَء إَِذا َولهْوا ُمْدبِِريَن } مه الدُّ َوَما أَْنَت  (52)فَإِنهَك ََل تُْسِمُع اْلَمْوتَى َوََل تُْسِمُع الصُّ

 (53)ُموَن بِهَاِدي اْلُعْمِي َعْن َضاَللَتِِهْم إِْن تُْسِمُع إَِله َمْن يُْؤِمُن بِآَيَاتِنَا فَهُْم ُمْسلِ 

ٍة  ة  ثُمه َجَعَل ِمْن بَْعِد قُوه ُ الهِذي َخلَقَُكْم ِمْن َضْعٍف ثُمه َجَعَل ِمْن بَْعِد َضْعٍف قُوه َّللاه

َويَْوَم تَقُوُم السهاَعةُ يُْقِسُم  (54)َضْعف ا َوَشْيبَة  يَْخلُُق َما يََشاُء َوهَُو اْلَعلِيُم اْلقَِديُر 

َوقَاَل الهِذيَن أُوتُوا  (55)َما لَبِثُوا َغْيَر َساَعٍة َكَذلَِك َكانُوا يُْؤفَُكوَن  اْلُمْجِرُمونَ 

ِ إِلَى يَْوِم اْلبَْعِث فَهََذا يَْوُم اْلبَْعِث َولَِكنهُكْم  يَماَن لَقَْد لَبِْثتُْم فِي ِكتَاِب َّللاه اْلِعْلَم َواإْلِ

َمئٍِذ ََل يَْنفَُع الهِذيَن ظَلَُموا َمْعِذَرتُهُْم َوََل هُْم فَيَوْ  (56)ُكْنتُْم ََل تَْعلَُموَن 

َولَقَْد َضَرْبنَا لِلنهاِس فِي هََذا اْلقُْرآَِن ِمْن ُكلِّ َمثٍَل َولَئِْن ِجْئتَهُْم  (57)يُْستَْعتَبُوَن 

ُ َعلَى قُلُوِب  (58)بِآَيٍَة لَيَقُولَنه الهِذيَن َكفَُروا إِْن أَْنتُْم إَِله ُمْبِطلُوَن  َكَذلَِك يَْطبَُع َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85/i367&d300910&c&p1#TOP
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ِ َحقٌّ َوََل يَْستَِخفهنهَك الهِذيَن ََل  (59)الهِذيَن ََل يَْعلَُموَن  فَاْصبِْر إِنه َوْعَد َّللاه

 {(60)يُوقِنُوَن 

ى النداء، تفكما َل يسمع المو .فّشبه الكفار بالموتى {فَإِنهَك َلَ تُْسِمُع الموتى}

 َوَلَ تُْسِمعُ }فكذلك َل يجيب، وَل يسمع الكفار الدعاء، إذا دعوا إلى اإليمان 

أن اْلصم إذا كان مقبال  َل يسمع، فكيف  :يعني {الصم الدعاء إَِذا َولهْواْ ُمْدبِِرينَ 

فكذلك الكافر َل يسمع إذا كان يتصامم عند القراءة، والقراءة  ؟إذا ولى مدبرا  

 .رناها في سورة النملذك

 :يعني {َعن ضاللتهم}إلى اإليمان  {َوَما أَنَت بِهَاِدى العمى} :ثم قال عّز وجل

 :عنيي {إِن تُْسِمعُ }َل تقدر أن توفقه وهو َل يرغب عن طاعتي في طلب الحق 

 :يعني {ْسلُِمونَ فَهُم مُّ }بالقرآن  :يعني {َوَما أَنَت بِهَاِدى العمى}ما تسمع 

 .مخلصون

َّللا الذى } :ثم أخبرهم عن خلق أنفسهم ليعتبروا ويتفكروا فيه فقال عز وجل

ْعِد ثُمه َجَعَل ِمن بَ }صغيرا  َل يعقل  :ويقال .من نطفة :يعني {َخلَقَُكْم ّمن َضْعفٍ 

ةٍ  ٍة َضْعفا  ثُمه َجعَ }شدة بتمام خلقه  :يعني {َضْعٍف قُوه بعد  :يعني {َل ِمن بَْعِد قُوه

 من :قرأ عاصم في رواية حفص وحمزة .شمطا   :أي {َوَشْيبَة  }الشباب الهرم 

وهما لغتان ومعناهما  .من ضعف بالضم :وقرأ الباقون .ضعف بنصب الضاد

 .واحد

َوهَُو العليم }الصورة  يحول الخلق كما يشاء من :أي {يَْخلُُق َما يََشاء}

 .القادر على ذلك :يعني {القدير}بتحويل الخلق،  {العليم} {القدير

يحلف  :يعني {َويَْوَم تَقُوُم الساعة يُْقِسُم المجرمون} :قوله عز وجل

 .في الدنيا {َما لَبِثُوْا َغْيَر َساَعةٍ }المشركون 

َما }لك كانوا يكذبون بالبعث كما أنهم كذبوا حيث قالوا كذ :يقول َّللا عز وجل

نهم يقولون ْل {َكَذلَِك َكانُواْ يُْؤفَُكونَ } :يعني في القبور غير ساعة ويقال {لَبِثُواْ 

قَاَل <} :ومرة يقولون [103 :طه] {يتخافتون بَْينَهُْم إِن لهبِْثتُْم إَِله َعْشرا  <} :مرة

 [119 :الكهف] {كذلك قَاَل َربَُّك هَُو َعلَىه هَيٌِّن َوقَْد َخلَْقتَُك ِمن قَْبُل َولَْم تَُك َشْيئا  

 .ياهكذا كانوا في الدن :فيقول َّللا تعالى {َما لَبِْثنَا َغْيَر َساَعةٍ } :ومرة يقولون

أكرموا بالعلم  :يعني {إليمانَوقَاَل الذين أُوتُوْا العلم وا} :ثم قال عز وجل

ب َّللا عز فيما كت :ويقال .في علم َّللا :أي {لَقَْد لَبِْثتُْم فِى كتاب َّللا}واإليمان 

كتاب  في {َوقَاَل الذين أُوتُوْا العلم} :يعني .في اآلية تقديم :وقال مقاتل .وجل
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 .{ْد لَبِْثتُْم فِى كتاب َّللا إلى يَْوِم البعثلَقَ }وهو ملك الموت  {واإليمان}َّللا 

 .وهم العلماء {اَليمان}الذين أوتوا العلم بالكتاب وأوتوا  :ويقال

هذا اليوم َل تصدقون ب :يعني {فهذا يَْوُم البعث ولكنكم ُكنتْم َلَ تَْعلَُمونَ } :ثم قال

 :يعني {ئٍِذ َله ينفَُع الذين ظَلَُمواْ فَيَْومَ } :ثم قال عز وجل .في الدنيا

أنيث، بالتاء بلفظ الت {َوَلَ تَنفَعُ } :قرأ ابن كثير وأبو عمر {َمْعِذَرتُهُمْ }أشركوا 

 .ْلن لفظ المعذرة مؤنثة

 {تَبُونَ َوَلَ هُْم يُْستَعْ }عذرهم  :بالياء، فينصرف إلى المعنى يعني :وقرأ الباقون

عتب يعتب إذا غضب عليه، وأعتب يعتب إذا رجع عن ذنبه، واستعتب  :ليقا

أنه َل يطلب منهم الرجوع في ذلك اليوم  :يعني .إذا طلب منه الرجوع

 .ليرجعوا

ْفنَا َولَقَْد َصره }وصفنا وبيّنّا  :يعني {َولَقَْد َضَرْبنَا لِلنهاسِ } :ثم قال عز وجل

لَنه الذين لهيَقُو}كما سألوا  {َولَئِن ِجْئتَهُْم بِئَايَةٍ }شبه  :أي {القرءان لِلنهاسِ فِى هذا

ن يقولو :يعني {إِْن أَنتُْم إَِله ُمْبِطلُونَ }المشركون من أهل مكة  :يعني {َكفَُرواْ 

 :لايق .ما أنت إَل كاذب، وليس هذا من َّللا عز وجل، كما كذبوا بانشقاق القمر

إِْن أَنتُْم إَِله } :فقال .وأكذب إذا جاء بالكذب .أبطل الرجل إذا جاء بالباطل

 .كاذبون :يعني {ُمْبِطلُونَ 

على قُلُوِب الذين َلَ }يختم َّللا عز وجل  :يعني {َكَذلَِك يَْطبَُع َّللا} :ثم قال

 {اصبرف}حمد صلى َّللا عليه وسلم َل يصدقون بالقرآن وبم :يعني {يَْعلَُمونَ 

فيما وعد لكم من النصر على عدوكم، وإظهار  {إِنه َوْعَد َّللا َحقٌّ }يا محمد 

صدق في  :يعني {فاصبر إِنه َوْعَد َّللا َحقٌّ } :ويقال .دين اإلسالم حق

 :أي {الذين َلَ يُوقِنُونَ }يستنزلنك عن البعث  :يعني {َوَلَ يَْستَِخفهنهكَ }العذاب 

 .َل يحملنك تكذيبهم على الخفة :يعني {َل يَْستَِخفهنهكَ } :ويقال .َل يصدقون

تعجيل فتدعو عليهم ب {َل يَْستَِخفهنهكَ } :ويقال .كن حليما ، صبورا ، وقورا   :يعني

ا م وصلى َّللا على سيدنالعذاب، فيهلك الذين َل يوقنون بالعذاب، وَّللا أعل

 .محمد وآله وصحبه وسلم
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31 

 سورة لقمان
 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

الهِذيَن  (3)هُد ى َوَرْحَمة  لِْلُمْحِسنِيَن  (2)تِْلَك آَيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيِم  (1)الم }

َكاةَ َوهُْم بِ  اَلةَ َويُْؤتُوَن الزه أُولَئَِك َعلَى هُد ى  (4)اآْلَِخَرِة هُْم يُوقِنُوَن يُقِيُموَن الصه

 {(5)ِمْن َربِِّهْم َوأُولَئَِك هُُم اْلُمْفلُِحوَن 

ات القرآن هذه آي :يعني {الم تِْلَك ءايات الكتاب الحكيم} :قول َّللا تبارك وتعالى

محكم َل يرد عليه  :الويق .أحكم حالله وحرامه :ويقال .المحكم من الباطل

من  {َوَرْحَمة  }هاديا   :ويقال .بيانا  من الضاللة :يعني {هُد ى}التناقض 

ْلن كل مؤمن  .الذين يحسنون العمل وهم المؤمنون {لّْلُمْحِسنِينَ }العذاب 

 :قرأ فمن .بالضم، والباقون بالنصب {هُد ى َوَرْحَمة  } :قرأ حمزة .محسن

هو هدى ورحمة على معنى تلك هدى  :ومعناه .بالضم، فعلى اإلضمار

ومن نصب فهو على الحال المعنى تلك آيات في حال الهداية  .ورحمة

 .والرحمة

ن بها يقرو :يعني {الذين يُقِيُموَن الصالة} :ثم نعت المحسنين فقال تعالى

 {رةَوهُم باَلخ}يقرون بها ويؤدونها  :يعني {زكواةَويُْؤتُوَن ال}قوله  .ويتمونها

 :يعني {أولئك}بأنها كائنة  {هُْم يُوقِنُونَ }بالبعث الذي فيه جزاء أعمالهم  :يعني

بِّهمْ }أهل هذه الصفة  بيّن لهم طريقهم  .بيان من ربهم :يعني {على هُد ى ّمن ره

 .الفائزون بالخير :يعني {ُم المفلحونوأولئك هُ }ووفّقهم لذلك 

 [11 -6]تفسير اآليات رقم 

ِ بَِغْيِر ِعْلٍم َويَتهِخَذهَا } َوِمَن النهاِس َمْن يَْشتَِري لَْهَو اْلَحِديِث لِيُِضله َعْن َسبِيِل َّللاه

ا أُولَئَِك لَهُْم َعَذاٌب ُمِهيٌن  ا َكأَْن لَْم َوإَِذا تُْتلَى َعلَيْ  (6)هُُزو  ِه آَيَاتُنَا َولهى ُمْستَْكبِر 

ْرهُ بَِعَذاٍب أَلِيٍم  ا فَبَشِّ إِنه الهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا  (7)يَْسَمْعهَا َكأَنه فِي أُُذنَْيِه َوْقر 

الَِحاِت لَهُْم َجنهاُت النهِعيِم  ِ َحقّ ا وَ  (8)الصه هَُو اْلَعِزيُز َخالِِديَن فِيهَا َوْعَد َّللاه

َماَواِت بَِغْيِر َعَمٍد تََرْونَهَا َوأَْلقَى فِي اْْلَْرِض َرَواِسَي أَْن  (9)اْلَحِكيُم  َخلََق السه

َماِء َماء  فَأَْنبَْتنَا فِيهَا ِمْن ُكلِّ َزْوجٍ  تَِميَد بُِكْم َوبَثه فِيهَا ِمْن ُكلِّ َدابهةٍ َوأَْنَزْلنَا ِمَن السه

ِ فَأَُرونِي َماَذا َخلََق الهِذيَن ِمْن ُدونِِه بَِل الظهالُِموَن فِي  (10)َكِريٍم  هََذا َخْلُق َّللاه

 {(11)َضاَلٍل ُمبِيٍن 
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من الناس ناس يشترون أباطيل  :يعني {َوِمَن الناس َمن يَْشتَِرى لَْهَو الحديث}

فارس تاجرا ، الحديث، وهو النضر بن الحارث كان يخرج إلى أرض 

إن محمدا   :ويشتري من هنالك من أحاديثهم، ويحمله إلى مكة ويقول لهم

 {لِ لِيُِضله َعن َسبِي}يحدثكم باْلحاديث طرفا  منها، وأنا أحدثكم بالحديث تاما  

يشتري جواري  :ويقال .عز وجل {َّللا}يصرف الناس عن دين  :يعني

حدثني الثقة بإسناده عن أبي أمامة رضي  :حمه َّللاقال أبو الليث ر .مغنيات

َل َلَ يَِحلُّ بَْيُع الُمَغنِّيَاِت وَ » :َّللا عنه قال قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

وفيه أنزل َّللا عز وجل هذه  .«ِشَراُؤهُنه َوَل التَِّجاَرةُ فِيِهنه َوأَْكُل أْثَمانِِهنه َحَرامٌ 

وروى مجاهد عن ابن عباس  {لناس َمن يَْشتَِرى لَْهَو الحديثَوِمَن ا}اآلية 

شراء  :قال {َوِمَن الناس َمن يَْشتَِرى لَْهَو الحديث}رضي َّللا عنه في قوله 

يختار الشرك على  :يعني .هاهنا الشرك {لَْهَو الحديث} :ويقال .المغنية

ل ليصرف الناس بذلك عن سبي :نييع .اإليمان ليضل عن سبيل َّللا عز وجل

وجل،  سبيل َّللا عز :يعني {َويَتهِخَذهَا هُُزوا  }بغير حجة  :يعني {بَِغْيرِ ِعْلمٍ }َّللا 

قُْل هذه سبيلى أَْدُعو إلى َّللا على بَِصيَرٍة أَنَاْ } :ْلن السبيل مؤنث كقوله تعالى

 [108 :يوسف] {نَاْ ِمَن المشركينَوَمِن اتبعنى َوُسْبَحاَن َّللا َوَمآ أَ 

آيات القرآن التي ذكر في أول السورة استهزاء  :يعني {َويَتهِخَذهَا هُُزوا  } :ويقال

وقرأ ابن كثير وأبو  .بها، حيث جعلها بمنزلة حديث رستم واسفنديار

 :معناهفمن قرأ بالنصب ف .بالضم :وقرأ الباقون .بنصب الياء {لِيُِضله } :عمرو

 :عنيومن قرأ بالضم ي .بترك دين اإلسالم :يعني .ليضل بذلك عن سبيل َّللا

 وقرأ حمزة والكسائي .بصرف الناس عن دين اإلسالم، ويصرف نفسه أيضا  

 .مبالض :وقرأ الباقون .بنصب الذال {َويَتهِخَذهَا} :وعاصم في رواية حفص

 {وا  أُْنِذُرواْ هُزُ }لكي يضل ولكي  :يعني {لِيُِضله } :ها رّدها على قولهفمن نصب

َوِمَن الناس َمن يَْشتَِرى لَْهَو } :بالضم رّدها على قوله :ومن قرأ

ِهينٌ }وقال  {َويَتهِخَذهَا} {الحديث  .يهانون به {أُْولَئَِك لَهُْم َعَذاٌب مُّ

لى و}إذا قرئ عليه القرآن  :يعني {َوإَِذا تتلى َعلَْيِه ءاياتنا} :لقوله عز وج

 {َكأَن لهْم يَْسَمْعهَا}أعرض مستكبرا  عن اإليمان والقرآن  :يعني {ُمْستَْكبِرا  

 {ا  َكأَنه فِى أُُذنَْيهِ َوْقر}كأن لم يسمع ما في القرآن من الدَلئل والعجائب  :يعني

ا ذكر عقوبة فلم {فَبَّشْرهُ بَِعَذابٍ أَلِيمٍ }يتصامم  :ثقال  فال يسمع القرآن يعني :أي

 :الكافر ذكر على أثر ذلك ثواب المؤمنين فقال
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 {خالدين}في اآلخرة  {إِنه الذين ءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصالحات لَهُْم جنات النعيم}

َوهَُو }أوجبه َّللا عز وجل ْلهل هذه الصفة  {َد َّللا َحقّا  فِيهَا َوعْ }دائمين  :يعني

 .حكم بالعذاب للكافرين، والنعيم للمؤمنين {العزيز الحكيم

قها خل :أي {ُخلَِق السموات بَِغْيِر َعَمٍد تََرْونَهَا} :ثم بيّن عالمة وحدانيته فقال

لها  :أنتم يعني {بَِغْيِر َعَمٍد تََرْونَهَا}معناه  :ويقال .بغير عمد ترونها بأعينكم

 .والعمد جماعة العماد .عمد ولكن َل ترونها

 {مْ أَن تَِميَد بِكُ }الجبال الثوابت  :يعني {وألقى فِى اَلرض َرَواِسىَ } :ثم قال

 .لكيال تزول بكم اْلرض :يعني

ِمن }وبسط فيها  :ويقال .خلق فيها في اْلرضو :يعني {َوبَثه فِيهَا} :ثم قال

 .وقد ذكرناه {ُكّل َدابهٍة َوأَنَزْلنَا ِمَن السماء َماء فَأَْنبَْتنَا فِيهَا ِمن ُكّل َزْوٍج َكِريمٍ 

فَأَُرونِى َماَذا َخلََق الذين ِمن }هذا الذي خلقت أنا  :يقول {هذا َخْلُق َّللا} :ثم قال

 .هذا خلق َّللا :ويقال .اْلصنام :الذين تدعونه إلها من دونه يعني :يعني {ُدونِهِ 

 .هذا صنع َّللا :ويقال .مخلوق َّللا :يعني

بِينٍ } :ثم قال الكافرون في خطأ بيّن، َل  :أي {بَِل الظالمون فِى ضالل مُّ

الل مبين ه ويقال في ضيعتبرون وَل يتفكرون فيما خلق َّللا عز وجل فيعبدون

 .في خسران بيّن :يعني

 [20 -12]تفسير اآليات رقم 

ِ َوَمْن يَْشُكْر فَإِنهَما يَْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمْن َكفََر } َولَقَْد آَتَْينَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر ّلِِله

َ َغنِيٌّ َحِميٌد  ِ  َوإِْذ قَالَ  (12)فَإِنه َّللاه لُْقَماُن َِلْبنِِه َوهَُو يَِعظُهُ يَا بُنَيه ََل تُْشِرْك بِاّلِله

ْرَك لَظُْلٌم َعِظيٌم  هُ َوْهن ا َعلَى  (13)إِنه الشِّ ْنَساَن بَِوالَِدْيِه َحَملَْتهُ أُمُّ ْينَا اإْلِ َوَوصه

َوإِْن  (14)يه اْلَمِصيُر َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْيَك إِلَ 

ْنيَا  َجاهََداَك َعلَى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِهِ ِعْلٌم فاََل تُِطْعهَُما َوَصاِحْبهَُما فِي الدُّ

 (15)لُوَن مَ َمْعُروف ا َواتهبِْع َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَيه ثُمه إِلَيه َمْرِجُعُكْم فَأُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَعْ 

َماَواِت أَْو  يَا بُنَيه إِنههَا إِْن تَُك ِمْثقَاَل َحبهٍة ِمْن َخْرَدٍل فَتَُكْن فِي َصْخَرٍة أَْو فِي السه

َ لَِطيٌف َخبِيٌر  ُ إِنه َّللاه اَلةَ َوْأُمْر  (16)فِي اْْلَْرِض يَأِْت بِهَا َّللاه يَا بُنَيه أَقِِم الصه

َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنه َذلَِك ِمْن َعْزِم  بِاْلَمْعُروفِ 

َ ََل  (17)اْْلُُموِر  ا إِنه َّللاه ْر َخدهَك لِلنهاِس َوََل تَْمِش فِي اْْلَْرِض َمَرح  َوََل تَُصعِّ

ْغُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنه أَْنَكَر َواْقِصْد فِي َمْشيَِك َوا (18)يُِحبُّ ُكله ُمْختَاٍل فَُخورٍ 

َماَواِت  (19)اْْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميِر  َر لَُكْم َما فِي السه َ َسخه أَلَْم تََرْوا أَنه َّللاه
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َوَما فِي اْْلَْرِض َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم نَِعَمهُ ظَاِهَرة  َوبَاِطنَة  َوِمَن النهاِس َمْن يَُجاِدُل فِي 

 ِ  {(20) بَِغْيِر ِعْلٍم َوََل هُد ى َوََل ِكتَاٍب ُمنِيٍر َّللاه

أعطينا لقمان العقل والفقه  :يعني :وقال مجاهد {َولَقَْد ءاتَْينَا لُْقَماَن الحكمة}

 .الحكمة والعقل واإلصابة في القول :ويقال أيضا   .واإلصابة في غير نبوة

ْنيَا إَله » :عليه وسلم أنه قال وروي عن رسول َّللا صلى َّللا ما َزِهَد َعْبٌد فِي الدُّ

ْنيَا  َرهُ ُعيُوَب الدُّ أَْثبََت َّللا تََعالَى الِحْكَمةَ فِي قَْلبِِه، َوأَْنطََق بِهَا لَِسانَهُ، َوبَصه

ْنيَا فَاْقتَِربُو .َوُعيُوَب نَْفِسهِ  وا ِمْنهُ، ا إلَْيِه فَاْستَِمعُ َوإَذا َرأْيتُْم أََخاُكْم قَْد َزِهَد فِي الدُّ

 .لنبوةا :يعني {َولَقَْد ءاتَْينَا لُْقَماَن الحكمة} :وقال السدي .«فإنه يُلَقهى الِحْكَمةَ 

كان لقمان رجال   :وعن وهب بن منبه قال .كان لقمان نبيا   :وعن عكرمة قال

 .حكيما ، ولم يكن نبيا  

إن أول ما ظهرت  :ويقال .كان لقمان عبدا  حبشيا   :وروي عن ابن عباس قال

أخرج أطيب  :ثم قال .اذبح لنا هذه الشاة فذبحها :حكمته أن موَله قال له يوما  

ذبح لنا ا :ثم قال له .ثم مكث ما شاء َّللا .مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب

 .غتين فيها فأخرج اللسان والقلبأخرج لنا أخبث مض :فقال .هذه الشاة فذبحها

إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا، وَل أخبث  :فسأله عن ذلك فقال لقمان

 .منهما إذا خبثا

 .وذكر عن وهب بن منبه أن لقمان ُخيَِّر بين النبوة والحكمة، فاختار الحكمة

عظيم من فبينما كان يعظ الناس يوما  وهم مجتمعون عليه، إذ مّر به  :قال

جماعة اجتمعت على  :فقيل له ؟ما هذه الجماعة :فقال .عظماء بني إسرائيل

فما  :فقال .نعم :فقال ؟ألست عبد بني فالن :فقال له .فأقبل إليه .لقمان الحكيم

صدق الحديث، وأداء اْلمانة، وتركي ما َل  :فقال ؟الذي بلغ بك ما أرى

 .ف عنه متعجبا  وتركهفانصر .يعنيني

ِ } :ثم قال تعالى ِ }حكما  من أحكام َّللا  :يعني {أَِن اشكر ّلِله  :يقالو {أَِن اشكر ّلِله

اشكر ّلِل بما أعطاك من  :وقلنا له {َولَقَْد ءاتَْينَا لُْقَماَن الحكمة}معناه 

 {َوَمن َكفَرَ }ثواب الشكر لنفسه  :يعني {هِ َوَمن يَْشُكْر فَإِنهَما يَْشُكُر لِنَْفسِ }الحكمة 

 في {َحِميدٌ }عن خلقه وعن شكرهم  {فَإِنه َّللا َغنِىٌّ }جحد فال يوّحد ربه  :أي

 :يقالو {َوهَُو يَِعظُهُ }كان اسم ابنه أنعم  :قال مقاتل {َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن َلْبنِهِ }فعاله 

 {يَِعظُهُ يابنى َلَ تُْشِرْك باّلِل إِنه الشرك لَظُْلٌم َعِظيمٌ }نه واعظا  معناه قال َلب

ذنب عظيم َل يغفر أبدا ، وكان ابنه وامرأته كافرين، فما زال بهما حتى  :يعني

وذكر القاسم بن عباد  .زعموا أنه كان ابن خالة أيوب :وقال مقاتل .أسلما
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ما  :أن لقمان قدم من سفر، فلقيه غالمه، قال :بإسناده عن عبد َّللا بن دينار

 .قد ماتت :قال ؟وما فعلت أمي :قال .ملكت أمري :فقال .مات :قال ؟فعل أبي

 :الق .سترت عورتي :ماتت فقال :قال ؟فما فعلت أختي :قال .ذهب همي :قال

 :قال ؟فما فعل أخي :قال .جدد فراشي :قالف .قد ماتت :قال ؟فما فعلت امرأتي

 .انقطع ظهري :قال .مات

 :ثم قال .انكسر جناحي :فقال .مات :قال ؟ما فعل أخي :وفي رواية أُخرى قال

وقال وهب بن منبه كان لقمان  .انصدع قلبي :فقال .مات :قال ؟فما فعل ابني

ل من بني إسرائيل في زمن داود عليه السالم، فاشتراه، فأعتقه عبدا  حبشيا  لرج

وكان حبشيا  أسود، غليظ الشفتين والمنخرين، غليظ العضدين والساقين، وكان 

رجال  صالحا  أبيض القلب، وليس يصطفي َّللا عز وجل عباده على الحسن 

 .والجمال، وإنما يصطفيهم على ما يعلم من غائب أمرهم

 .النصبب {أَْو بَنِى} :رواية حفص وابن كثير في إحدى الروايتينقرأ عامر في 

 .بالكسر وقد ذكرناه :وقرأ الباقون

ْينَا اإلنسان} :ثم قال عز وجل آمركم بما أمر به لقمان  :فكأنه يقول {َوَوصه

له وَلبنه بأن َل تشركوا باّلِل شيئا ، وآمركم بأن تحسنوا إلى الوالدين فذلك ق

ْينَا اإلنسان} :عز وجل  .{بوالديه}أمرناه باإلحسان  :يعني {َوَوصه

هُ َوْهنا  على } :ثم ذكر حق اْلم وما لقيت من أمر الولد من الشدة فقال َحَملَْتهُ أُمُّ

كلما ف .ضعفا  على ضعف، ْلن الحمل في اَلبتداء أيسر عليها :يعني {َوْهنٍ 

مه فطا :يعني {َوفَِصالُهُ فِى َعاَمْينِ }يزيدها ضعفا  على ضعف  ازداد الحمل

ناه وّصيناه وأمر :يعني {أَِن اشكر لِى ولوالديك}بعد سنتين من وقت الوَلدة 

 {لمصيرإِلَىه ا}بأن اشكر لي بما هديتك لإلسالم، واشكر لوالديك بما فعله إليك 

 .فأجازيك بعملك

أن حرمة الوالدين  :يعني .وإن قاتالك :يعني {َوإِن جاهداك} :ثم قال عز وجل

 َوإِن} :فقال .وإن كانت عظيمة، فال يجوز للولد أن يطيعهما في المعصية

على أَن تُْشِرَك بِى َما لَْيَس }وإن أراداك  :ويقال .وإن قاتالك :يعني {جاهداك

ي ف {فاَلَ تُِطْعهَُما}ما ليس لك به حجة بأن معي شريكا   :يعني {لََك بِِه ِعْلمٌ 

عاشرهما في الدنيا معروفا   :يعني {وصاحبهما فِى الدنيا َمْعُروفا  }الشرك 

 .باإلحسان، وإنما سمي اإلحسان معروفا  ْلنه يعرفه كل واحد
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َصاَحبَِة أْن ُحْسَن المُ » :قال وروي عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

واتبع َسبِيَل َمْن أَنَاَب } :ثم قال .«يُْطِعَمهَُما إذا َجاَعا، َوأَْن يَْكُسَوهَُما إذا َعِريَا

 .اتبع دين من أقبل إلي بالطاعة :يعني {إِلَىه 

لكالم اإنما أتّم  :وقال بعضهم .في اآلخرة {ثُمه إِلَيه َمْرِجُعُكمْ } :ثم استأنف فقال

 .دين من أقبل على الطاعة :يعني {واتبع َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَىه } :عند قوله

فَأُنَبِئُُكم }تكرارا  على وجه التأكيد  {ثُمه إِلَيه َمْرِجُعُكمْ } :ثم استأنف الكالم فقال

 .فأجازيكم بها :يعني {بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 

 {كُ إِن تَ }الخطيئة  :يعني {َوَما يُْشِعُرُكْم أَنههَا} :حديث لقمان فقال ثم رجع إلى

يا أبتاه إن عملت بالخطيئة حيث َل  :وذلك أن ابن لقمان قال ْلبيه :قال مقاتل

 .يراني أحد، فكيف يعلمها َّللا سبحانه وتعالى

 إِن}الخطيئة  :يعني {هَا إِن تَكُ تَْعَملُوَن يابنى إِنه } :فرد عليه لقمان وقال

 :أي {فَتَُكْن فِى َصْخَرةٍ }وزن خردلة  :يعني {ِمْثقَاَل َحبهٍة ّمْن َخْرَدلٍ } {تَكُ 

أراد بها كل صخرة، ْلنه  :وقال بعضهم .الصخرة التي هي أسفل اْلرضين

هي  :وقال مقاتل .ما في جوف الصخرة الصماء :يعني .قال بلفظ النكرة

 .الصخرة التي في أسفل اْلرض، وهي خضراء مجوفة

 .يجازي بها َّللا :يعني {أَْو فِى السموات أَْو فِى اَلرض يَأِْت بِهَا َّللا} :ثم قال

 :قالوي .عند الميزان، فيجازيه بها {يَأِْت بِهَا َّللا} :ويقال .يعطيه ثوابها :أي

يعطيه ثوابها عز وجل  :يعني {يَأِْت بِهَا َّللا}ل ْلعمال العباد هذا مث

ٍة َخْيرا  يََرهُ } :كقوله قرأ  .يرى ثوابه :يعني [7 :الزلزلة] {فََمن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذره

سم فمن قرأه بالضم جعله ا .بالنصب :وقرأ الباقون .بضم الالم {ِمْثقَالَ }نافع 

يرة إن تكن صغ :واَلسم فيه مضمر ومعناه .ومن قرأ بالنصب جعله خبرا   .يكن

 .إن تكن بلفظ التأنيث ْلن المثقال أضيف إلى الحبة :وإنما قال .قدر مثقال حبة

 .نبالضم جعله اسم تك :ومن قرأ .أراد به الخطيئة :وقيل .فكان المعنى للحبة

لطيف باستخراج تلك الحبة، خبير  :يعني {َّللا لَِطيٌف َخبِيرٌ  إِنه } :ثم قال

يء يقال للش .اللطيف في اللغة يعبر به عن أشياء :وقال أهل اللغة .بمكانها

 :قويقال للمشف .وللشيء الصغير؛ لطيف .لطيف :الرقيق وللشيء الحسن

 .لطيف

 َوْأُمرْ }أتّم الصالة  :يعني {يال  أَقِِم الصالةلُِسنهتِنَا تَْحوِ } :ثم قال عز وجل

 وهو كل {وانه َعِن المنكر}أظهر العدل  :ويقال .التوحيد :يعني {بالمعروف

واصبر على َما }ما َل يعرف في شريعة، وَل سنة، وَل معروف في العقل 
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كر، فأصابك من ذلك إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المن :يعني {أََصابَكَ 

 :يعني {إِنه َذلَِك ِمْن َعْزِم اَلمور}ذّل أو هوان أو شدة، فاصبر على ذلك ف 

وصارت هذه اآلية بيانا  لهذه اْلمة،  .من واجب اْلمور :ويقال .من حق اْلمور

وإذنا  لهم، أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ينبغي أن يصبر على ما 

ك، إذا كان أمره ونهيه لوجه َّللا تعالى، ْلنه قد أصاب ذلك في يصيبه في ذل

 .ذات َّللا عز وجل

قرأ ابن كثير وابن عامر  {َوَلَ تَُصّعْر َخدهَك لِلنهاسِ } :ثم قال تعالى

اْللف وَل تصاعر ب :وقرأ الباقون .بالتشديد بغير ألف {َوَلَ تَُصّعرْ } :وعاصم

 :صعر خده وصاعره ومعناهما :يقال .لغتان ومعناهما واحد وهما .والتخفيف

قال و .َل تعرض بوجهك عن الناس متكبرا   :يعني .اإلعراض على جهة الكبر

 .َل تعرض وجهك عن فقراء المسلمين، وهكذا قال الكلبي :مقاتل

 يميل رأسهرجل أصعر إذا كان به داء، ف :ويقال .أصله الميل :وقال العتبي

معناه َل تكلم أحدا  وأنت معرض  :ويقال .وعنقه من ذلك إلى أحد الجانبين

 .عنه، فإن ذلك من الجفاء واإلذاء

ا} :ثم قال َل تمشي بالخيالء، والمرح  :يعني {َوَلَ تَْمِش فِى اَلرض َمَرح 

  َلَ يُِحبُّ ُكله إِنه َّللا}والبطر واْلشر كله واحد، وهو أن يعظم نفسه في النعم 

 .مختاَل  في مشيته، فخورا  في نعم َّللا عز وجل :يعني {ُمْختَاٍل فَُخورٍ 

 .تواضع ّلِل تعالى في المشي، وَل تختل في مشيتك :يعني {واقصد فِى َمْشيِكَ }

أسرع في مشيتك، ْلن اإلبطاء في المشي يكون من  :ويقال

ومن صلة في الكالم اخفض  .اخفض :يعني {ْوتِكَ واغضض ِمن صَ } .الخيالء

 .كالمك، وَل تكن سفيها  

 أقبح :يعني {إِنه أَنَكَر اَلصوات} :ثم ضرب للصوت الوضيع مثال  فقال

وإنما ذكر صوت الحمير، ْلن  .لشدة أصواتها {لََصْوُت الحمير}اْلصوات 

ب وسائر الناس بالقبح، وإن كان صوت الحمار كان هو المعروف عند العر

وإنما ضرب َّللا المثل بما هو  .قد يكون ما سواه أقبح منه في بعض الحيوان

 .المعروف عند الناس

َر لَُكمْ } :قوله عز وجل أَلَْم } :قل يا محمد ْلهل مكة :يعني {أَلَْم تََرْواْ أَنه َّللا َسخه

كل ذلك من َّللا  {َما فِي السموات َوَما فِي اَلرض} ذلل لكم {تََرْوْا أَنه َّللا

َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم نَِعَمهُ }ومن قدرة َّللا ورحمته وحده َل شريك له  :يعني .تعالى

 .فالظاهرة التي يراها الناس، والباطنة ما غاب عن الناس {ظاهرة َوبَاِطنَة  
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 .إَله َّللا، وأما الباطنة فالمعروفة بالقلب النعم الظاهرة شهادة أن َل إله :ويقال

 .تستر عن العيون :والباطنة .تسوية الخلق والرزق :الظاهرة :وقال مقاتل

 َعلَْيُكْم َوأَْسبَغَ } :سألت النبي صلى َّللا عليه وسلم عن قوله :عن ابن عباس قال

 .«ةُ اإلْسالُم، َوالبَاِطنَةُ َما َستََر َسْوأَتَكَ الظهاِهرَ » :فقال {نَِعَمهُ ظاهرة َوبَاِطنَة  

بنصب العين وميم،  {نَِعَمهُ } :قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص

فمن  .بجزم العين ونصب الهاء والميم {نَِعَمهُ } :وقرأ الباقون .وضم الهاء

ومن  .أعطاه َّللا من توحيدهبالجزم فهي نعمة واحدة وهي ما  {نَِعَمهُ }قرأ 

 .فهو على معنى جميع ما أنعم َّللا عز وجل عليهم {نَِعَمهُ } :قرأ

يخاصم في دين َّللا عز  :يعني {َوِمَن الناس َمن يجادل فِى َّللا} :ثم قال

 :يأ {َوَلَ هُد ى}بغير حجة وهو النضر بن الحارث  :يعني {بَِغْيرِ ِعْلمٍ }وجل 

نِيرٍ }بغير بيان من َّللا عز وجل   .مضيئا  فيه حجة :أي {َوَلَ كتاب مُّ

 [25 -21]تفسير اآليات رقم 

ُ قَالُوا بَْل نَتهبُِع َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آَبَاَءنَا أََولَْو َكاَن } َوإَِذا قِيَل لَهُُم اتهبُِعوا َما أَْنَزَل َّللاه

ْيطَاُن يَدْ  ِ َوهَُو ُمْحِسٌن  (21)ُعوهُْم إِلَى َعَذابِ السهِعيرِ الشه َوَمْن يُْسلِْم َوْجهَهُ إِلَى َّللاه

ِ َعاقِبَةُ اْْلُُمورِ  َوَمْن َكفََر فاََل يَْحُزْنَك  (22)فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلُعْرَوةِ اْلُوْثقَى َوإِلَى َّللاه

ُدوِر ُكْفُرهُ إِلَْينَا َمْرِجُعهُْم فَنُنَ  َ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ نَُمتُِّعهُْم  (23)بِّئُهُْم بَِما َعِملُوا إِنه َّللاه

هُْم إِلَى َعَذاٍب َغلِيٍظ  َماَواِت  (24)قَلِيال  ثُمه نَْضطَرُّ َولَئِْن َسأَْلتَهُْم َمْن َخلََق السه

ِ بَلْ  ُ قُِل اْلَحْمُد ّلِِله  {(25)أَْكثَُرهُْم ََل يَْعلَُموَن  َواْْلَْرَض لَيَقُولُنه َّللاه

ى عل {اتبعوا َما أَنَزَل َّللا}لكفار مكة  :يعني {َوإَِذا قِيَل لَهُمْ } :قوله عز وجل

قَالُوْا بَْل نَتهبُِع َما }نبيه من القرآن، فآمنوا به، وأحلّوا حالله، وحرموا حرامه 

يس أو ل :يعني {أَْو لهْو َكاَن الشيطان}قول َّللا عز وجل؛ ي {َوَجْدنَا َعلَْيهِ ءابَاءنَا

يدعوهم إلى تقليد آبائهم بغير  :يعني {يَْدُعوهُْم إلى َعَذاِب السعير}الشيطان 

 .حجة، فيصيروا إلى عذاب السعير

 يخلص :لويقا .يخلص دينه :أي {َوَمن يُْسلِْم َوْجهَهُ إِلَى َّللا} :قوله عز وجل

 :يعني .ذكر الوجه، وأراد به هو :ويقال .موحد :يعني {َوهَُو ُمْحِسنٌ }عمله ّلِل 

 .ومن أخلص نفسه ّلِل عز وجل بالتوحيد، وبأعمال نفسه، وهو محسن في عمله

بنصب السين، وتشديد الالم من سلم  {َوَمن يُْسلِمْ } :قرأ عبد الرحمن الّسلمي

فَقَِد }بجزم السين وتخفيف الالم من سلم يسلم  {َوَمن يُْسلِمْ }وقراءة العامة  .يسلم

 :يعني {وإلى َّللا عاقبة اَلمور}قد أخذ بالثقة  :يعني {استمسك بالعروة الوثقى

 .العباد إليه فيجازيهم بأعمالهم :ويقال .إليه مرجع وعواقب اْلمور
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وذلك أنهم لما كذبوا بالقرآن  {ن َكفََر فاَلَ يَْحُزنَك ُكْفُرهُ َومَ } :قوله عز وجل

 .إنه يقول من تلقاء نفسه، شّق ذلك على رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم :وقالوا

ينا إل :يعني {إِلَْينَا َمْرِجُعهُمْ }بالقرآن  {َوَمن َكفََر فاَلَ يَْحُزنَك ُكْفُرهُ }فنزل 

 إِنه َّللا َعلِيٌم بَِذاتِ }يجازيهم بجحودهم  :يعني {نَبّئُهُم بَِما َعِملُواْ فَنُ }مصيرهم 

اِت إِنه َّللا َعلِيٌم بِذَ } :بما في قلبك من الحزن مما قالوا وقال الكلبي {الصدور

 .من خير أو شر {الصدور

و في الدنيا، فكل ما هو فاٍن فهيسيرا   :يعني {نَُمتُّعهُْم قَلِيال  } :ثم قال عز وجل

هُمْ }قليل  فتر شديد َل ي :يعني {إلى َعَذاٍب َغلِيظٍ }نلجئهم  :يعني {ثُمه نَْضطَرُّ

 .عنهم

ِمْن خالق السموات واَلرض }الكفار  :يعني {َولَئِن َسأَْلتَهُمْ } :قوله عز وجل

 ِ َله }الكفار  :يعني {بَْل أَْكثَُرهُمْ }على إقراركم  {لَيَقُولُنه َّللا قُِل الحمد ّلِِله

 .َل يصدقون :يعني {يَْعلَُمونَ 

 [32 -26]تفسير اآليات رقم 

َ هَُو اْلَغنِيُّ اْلَحِميُد } َماَواِت َواْْلَْرِض إِنه َّللاه ِ َما فِي السه َولَْو أَنهَما فِي  (26)ّلِِله

ِ اْْلَْرِض ِمْن  هُ ِمْن بَْعِدِه َسْبَعةُ أَْبُحٍر َما نَفَِدْت َكلَِماُت َّللاه َشَجَرٍة أَْقاَلٌم َواْلبَْحُر يَُمدُّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم  َ َسِميٌع  (27)إِنه َّللاه َما َخْلقُُكْم َوََل بَْعثُُكْم إَِله َكنَْفٍس َواِحَدٍة إِنه َّللاه

َر  أَلَْم تََر أَنه  (28)بَِصيٌر  َ يُولُِج اللهْيَل فِي النههَاِر َويُولُِج النههَاَر فِي اللهْيِل َوَسخه َّللاه

َ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر   (29)الشهْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجِري إِلَى أََجٍل ُمَسّم ى َوأَنه َّللاه

َ هَُو اْلَحقُّ َوأَنه َما يَْدُعوَن  َ هَُو اْلَعلِيُّ َذلَِك بِأَنه َّللاه ِمْن ُدونِِه اْلبَاِطُل َوأَنه َّللاه

ِ لِيُِريَُكْم ِمْن آَيَاتِهِ إِنه فِي  (30)اْلَكبِيُر  أَلَْم تََر أَنه اْلفُْلَك تَْجِري فِي اْلبَْحرِ بِنِْعَمةِ َّللاه

َ َوإَِذا َغِشيَهُْم َموْ  (31)َذلَِك آَلَيَاٍت لُِكلِّ َصبهاٍر َشُكوٍر  ٌج َكالظُّلَِل َدَعُوا َّللاه

اهُْم إِلَى اْلبَرِّ فَِمْنهُْم ُمْقتَِصٌد َوَما يَْجَحُد بِآَيَاتِنَا إَِله ُكلُّ  ا نَجه يَن فَلَمه ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ

 {(32)َختهاٍر َكفُوٍر 

ِ َما فِى السموات واَلرض} :ثم قال عز وجل َّللا هَُو إِنه }من الخلق  {ّلِله

 :ييعن .محمود :حميد أي :ويقال .في فعاله {الحميد}عن عبادة خلقه  {الغنى

 .يحمد ويشكر

ذلك  :قال قتادة .اآلية {َولَْو أَنهَما فِى اَلرض ِمن َشَجَرٍة أَْقالَمٌ } :قوله عز وجل

َولَْو } :فنزل قوله تعالى .هذا كالم يوشك أن ينفد وينقطع :أن المشركين قالوا

ا فِى اَلرض إن اليهود  :قال ابن عباس في رواية أبي صالح .اآلية {أَّن مه

ألُونََك َويَسْ }سألوا رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم عن الروح فنزل  .أعداء َّللا
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ن العلم   :اإلسراء] {إَِله قَلِيال  َعِن الروح قُِل الروح ِمْن أَْمِر َربِّى َوَمآ أُوتِيتُم مِّ

كيف تقول هذا وأنت تزعم أن من أُوتي الحكمة فقد أوتي خيرا   :قالوا [85

ا فِى اَلرض}فنزل  ؟فكيف يجتمع علم قليل وخير كثير .كثيرا   ِمن  َولَْو أَنه مه

هُ ِمن بَعْ والب}لو أن الشجر تبرى وتجعل أقالما   :يقول {َشَجَرٍة أَْقالَمٌ  ِدهِ حر يَُمدُّ

تكون كلها مدادا ، يكتب بها علم َّللا عز وجل، َلنكسرت اْلقالم،  {َسْبَعةُ أَْبُحرٍ 

ده فما أعطاكم َّللا من العلم قليل فيما عن .ولنفد المداد، ولم ينفد علم َّللا تعالى

هُ } :قرأ أبو عمرو .من العلم  .ضمبال :رأ الباقونوق .بنصب الراء {والبحر يَُمدُّ

 .ولو أن ما في اْلرض وأن البحر يمده :ْلّن معناه .فمن قرأ بالنصب نصبه

هُ }فهو على اَلستئناف  :ومن قرأ بالضم حر أمد إلى كل ب :يعني {والبحر يَُمدُّ

ا نَفَِدْت كلمات َّللا}مثله ما نفدت   عانيم :ويقال .علمه وعجائبه :يعني {مه

 .ْلن لكل آية ولكل كلمة من المعاني ما َل يدرك وَل يحصى .كلمات َّللا

ا نَفَِدْت كلمات َّللا} :ويقال ْلن كلمات َّللا َل تدرك ما تكلم به في اْلزل  {مه

 .سبحانه وتعالى

يس لعزيز بالنعمة على الكافر، حكيم حكم أنه  {أَنه َّللا َعِزيٌز َحِكيمٌ } :ثم قال

 .لعلمه غاية، وأن العلم للخلق غاية

ا َخْلقُُكْم َوَلَ بَْعثُُكْم إَِله َكنَْفسٍ واحدة} :ثم قال عز وجل في  نزلت :قال مقاتل {مه

ل إن َّللا عز وج :أبي بن خلف وابني أسد منبه ونبيه كالهما ابني أسد قالوا

إنه بعث في ساعة واحدة،  :لخلقنا أطوارا ، نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يقو

ا َخْلقُُكْم َوَلَ بَْعثُُكْم إَِله َكنَْفٍس واحدة} :فقال َّللا عز وجل  .ا  أيها الناس جميع {مه

 .إَل كخلق نفس واحدة، وكبعث نفس واحدة :فكأنه يقول .هاهنا مضمر :يقال

الخلق أجمعين،  معناه قدرته على بعث الخلق أجمعين، وعلى خلق :ويقال

إَل كخلق آدم عليه  :أي {َكنَْفسٍ واحدة} :ويقال .كقدرته على خلق نفس واحدة

 .السالم

 .بهم {بَِصيرٌ }لمقالتهم  {إِنه َّللا َسِميعٌ } :ثم قال

واحد  لانتقاص ك :يعني {أَلَْم تََر أَنه َّللا يُولُِج اليل فِى النهار} :قوله عز وجل

 النهار َويُولِجُ }يدخل الليل في النهار، والنهار في الليل  :ويقال .منها بصاحبه

َر الشمس والقمر ُكلٌّ يَْجِرى َِلَجٍل }ذللهما لبني آدم  :يعني {فِى اليل َوَسخه

َسّم ى  :يقالو .يجريان في السماء إلى يوم القيامة، وهو اْلجل المسمى :يعني {مُّ

يجري كل واحد منهما إلى أجله في الغروب، حتى ينتهى إلى وقت 

 .{َوأَنه َّللا بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ }نهايته 
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بالياء بلفظ  {يَْعَملُونَ }روي عن أبي عمرو في إحدى الروايتين أنه قرأ 

 .بالتاء على معنى المخاطبة :وقرأ الباقون .المغايبة

هذا الذي ذكر من صنع َّللا عز وجل بالنهار  :يعني {ذلك} :ثم قال عز وجل

ليعلموا أن َّللا هو  :يعني {بِأَنه َّللا هَُو الحق}والليل والشمس والقمر 

من اآللهة َل يقدرون على  :يعني {َوأَنه َما يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه الباطل}الحق 

قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو  .هاَل تنفعهم عبادت :شيء من ذلك يعني

قرأ و .بالياء على معنى الخبر عنهم {يَدهُعونَ }وإنما  :وعاصم في رواية حفص

 .بالتاء على معنى المخاطبة لهم :الباقون

ا أن َّللا هو ليعلمو :يعني {َوأَنه َّللا هَُو العلى الكبير} :ثم عظّم نفسه فقال تعالى

 .العظيم، وهو الذي يعظم ويحمد :يعني .لكبيرالرفيع ا

 أَنه الفلك أَلَْم تَرَ }السفن  :يعني {أَلَْم تََر أَنه الفلك} :ثم بيّن قدرته فقال عز وجل

مات من عال :يعني {لِيُِريَُكْم ّمْن ءاياته}برحمة َّللا لمنفعة الخلق  :أي {تَْجِرى

إن الذي ترون في  :يعني {إِنه فِى َذلِكَ } .من عجائبه :ويقال .وحدانيته

على أمر َّللا عز وجل  {لُّكّل َصبهاٍر َشُكورٍ }لعبارات  :يعني {َلَيَاتٍ }البحر 

الذي يصبر في اْلحوال كلها، شكورا  ّلِل عز وجل في  :ويقال .عند البالء

وإنما وصفه  .لكل مؤمن موحد :يعني {َشُكورٍ  لُّكّل َصبهارٍ } :ويقال .نعمه

 .الصبر والشكر :بأفضل خصلتين في المؤمن، ْلن أفضل خصال المؤمن

والشكور على ميزان فعول هو للمبالغة في  .والصبار هو للمبالغة في الصبر

 .الشكر

وإذا إن أحب العباد إلى َّللا من إذا أعطي شكر،  :وروي عن قتادة أنه قال

فأعلم َّللا عز وجل أن المتفكر المعتبر في خلق السموات واْلرض  .ابتلي صبر

 .هو الصبار والشكور

ْوٌج كالظلل} :قوله عز وجل من  :أتاهم موج، كما يقال :يعني {َوإَِذا َغِشيَهُْم مه

 لظللغطاهم موج كا :ويقال .عالهم :ويقال .غشي سدد السلطان يجلس ويقوم

ه يأتيهم الموج بعض :يعني .كالجبال، وهو جمع ظلة :ويقال .كالسحاب :يعني

 .فوق بعض وله سواد لكثرته

اهُْم إِلَى }أخلصوا له بالدعوة  :يعني {َدَعُوْا َّللا ُمْخلِِصيَن لَهُ الدين} ا نَجه فَلَمه

ْقتَ }إلى القرار  :يعني {البر فمنهم من يؤمن، ومنهم من  :يعني {ِصدٌ فَِمْنهُْم مُّ

 .يكفر وَل يؤمن
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َل  :عنيي {َوَما يَْجَحُد بئاياتنا} :ثم ذكر المشرك الذي ينقض العهد فقال تعالى

 كفور ّلِل عز وجل في .غدار بالعهد :يعني {إَِله ُكلُّ َختهاٍر َكفُورٍ }يترك العهد 

ا يذكر وإنم .على ميزان فعول {َكفُورٌ } .ختر أقبح الغدرال :وقال القتبي .نعمه

وقد ذكر الكافر بأقبح خصلتين  .ظلوم :هذا اللفظ إذا صار عادة له كما يقال

 .{َصبهاٍر َشُكورٍ } :فيه، كما ذكر المؤمن بأحسن خصلتين فيه وهو قوله

 [34 -33]تفسير اآليات رقم 

ا ََل يَْجِزي َوالٌِد َعْن َولَِدِه َوََل َمْولُوٌد هَُو  يَا أَيُّهَا} النهاُس اتهقُوا َربهُكْم َواْخَشْوا يَْوم 

 ِ نهُكْم بِاّلِله ْنيَا َوََل يَُغره نهُكُم اْلَحيَاةُ الدُّ ِ َحقٌّ فاََل تَُغره  َجاٍز َعْن َوالِِدِه َشْيئ ا إِنه َوْعَد َّللاه

ُل اْلَغْيَث َويَْعلَُم َما فِي اْْلَْرَحاِم َوَما  إِنه  (33)اْلَغُروُر  َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السهاَعةِ َويُنَزِّ َّللاه

َ َعلِيٌم  ا َوَما تَْدِري نَْفٌس بِأَيِّ أَْرٍض تَُموُت إِنه َّللاه تَْدِري نَْفٌس َماَذا تَْكِسُب َغد 

 {(34)َخبِيٌر 

 {واخشوا}وّحدوه وأطيعوه  :يعني {اتقوا َربهُكمُ يَأَيُّهَا الناس } :قوله عز وجل

هو جاز عن  :يعني {يَْوما  َله يَْجِزى َوالٌِد َعن َولَِدهِ }واخشوا عذاب يوم  :يعني

َوَلَ }َل يقضي والد عن ولده ما عليه  :ويقال .والده شيئا ، وَل ينفع والد عن ولده

َل يقدر الولد أن ينفع والده شيئا ، وهذا  :يعني {الِِدِه َشْيئا  َمْولُوٌد هَُو َجاٍز َعن وَ 

والذين } :وأما المؤمن فإنه ينفع كما قال في آية أُخرى .في الكفار خاصة

ن  ْن َعَملِِهم مِّ يهتَهُْم َوَمآ ألتناهم مِّ يهتُهُم بإيمان أَْلَحْقنَا بِِهْم ُذرِّ َءاَمنُوْا واتبعتهم ُذرِّ

 {إِنه َوْعَد َّللا َحقٌّ } :ثم قال [21 :الطور] {ُكلُّ امرئ بَِما َكَسَب َرهَينٌ َشئ 

نهُكُم الحياة الدنيا}البعث بعد الموت كائن وَل خلف فيه  :يعني  :يعني {فاَلَ تَُغره

َل يغّرنكم ما في الدنيا من زينتها وزهوتها، فتركنوا إليها، وتطمئنوا بها، 

نهُكم باّلِل الغرور}تتركوا اآلخرة والعمل لها و  َل يغرنكم :يعني {َوَلَ يَُغره

وقال أهل  .كل مضل هو شيطان :ويقال .الشيطان عن طاعة َّللا عز وجل

 .وبالضم أباطيل الدنيا .بنصب الغين هو الشيطان {الغرور} :اللغة

نزلت في رجل يقال  :قال مقاتل {ِعْلُم الساعة إِنه َّللا ِعنَدهُ } :قوله عز وجل

إّن  :الوليد بن عمرو من أهل البادية، أتى النبي صلى َّللا عليه وسلم فقال :له

قد و ؟وتركت امرأتي حبلى، فماذا تلد ؟أرضنا أجدبت، فمتى ينزل الغيث

م، فماذا وقد علمت ما عملت اليو ؟علمت بأيِّ أرض ولدت، فبأيِّ أرض أموت

علم  :يعني {إِنه َّللا ِعنَدهُ ِعْلُم الساعة}فنزل  ؟ومتى الساعة ؟أنا عامل غدا  

وهو الذي ينزل الغيث متى  :يعني {َويُنَّزُل الغيث}القيامة َل يعلمه غيره 

اَذا }من ذكر وأنثى  {َويَْعلَُم َما فِى اَلرحام}شاء  تَْكِسُب َغدا  َوَما تَْدِرى نَْفٌس مه
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وروي عن ابن عمر  .في سهل أو جبل {َوَما تَْدِرى نَْفٌس بِأَّى أَْرٍض تَُموتُ 

 َمفَاتِيُح الَغْيِب َخْمٌس َل يَْعلَُمهَا إَله َّللا» :عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

م مسعود كل شيء أوتي نبيكوقال ابن  .«اآلية {إِنه َّللا ِعنَدهُ ِعْلُم الساعة} :فَقََرأ

الت وق .إلى آخر السورة {إِنه َّللا ِعنَدهُ ِعْلُم الساعة} .إَل مفاتيح الغيب الخمس

َوَما } :ثم قرأت .من حدثكم بأنه يعلم ما في غد فقد كذب :عائشة رضي َّللا عنها

اَذا تَْكِسُب َغدا  َوَما تَْدِرى نَْفٌس بِ   بأي :يعني {أَّى أَْرٍض تَُموتُ تَْدِرى نَْفٌس مه

 .مكان تموت، وبأي قدم تؤخذ، وبأي نفس ينقضي أجله

دخل ملك الموت على سليمان بن داود عليه  :وروى شهر بن حوشب قال

قد ل :فقال .فقال ملك الموت ؟من هذا :السالم فقال رجل من جلسائه لسليمان

 .ندريد أن تحملني على الريح حتى تلقيني بالهفأ .رأيته ينظر إلّي كأنه يريدني

نت إني ك :فقال .ثم أتى ملك الموت إلى سليمان فسأله عن نظره ذلك .ففعل

أعجب أني كنت أمرت أقبض روحه في أرض الهند في آخر النهار وهو 

 .عندك

 .لتي ذكرهابهذه اْلشياء ا :يعني {إِنه َّللا َعلَيٌم َخبِيرٌ } :ثم قال تعالى
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 سورة السجده 32

 )سورة الم سجده(
 سورة السجدة

 

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ بَْل  (2)تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ََل َرْيَب فِيِه ِمْن َربِّ اْلَعالَِميَن  (1)الم }

ا َما أَتَاهُْم ِمْن نَِذيرٍ ِمْن قَْبلَِك لََعلههُْم يَْهتَُدوَن  هُوَ  ُ  (3)اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك لِتُْنِذَر قَْوم  َّللاه

َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما فِي ِستهةِ أَيهاٍم ثُمه اْستََوى َعلَى اْلَعْرشِ  الهِذي َخلََق السه

َماِء  (4)ِه ِمْن َولِيٍّ َوََل َشفِيٍع أَفاََل تَتََذكهُروَن َما لَُكْم ِمْن ُدونِ  يَُدبُِّر اْْلَْمَر ِمَن السه

وَن  ا تَُعدُّ  {(5)إِلَى اْْلَْرِض ثُمه يَْعُرُج إِلَْيِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ أَْلَف َسنٍَة ِممه

المنزل من َّللا عز وجل القرآن على  :يعني {الم تَنِزيُل الكتاب} :قوله تعالى

أن هذا الكتاب تنزيل من َّللا عز وجل والكتاب وهو  :يعني .معنى التقديم

 :يعني {تابالك}معناه نزل به جبريل عليه السالم بهذا التنزيل  :ويقال .التنزيل

ّب ا}َل شك فيه أنه  :يعني {َلَ َرْيَب فِيهِ }القرآن   .{لعالمينِمن ره

أَْم }ل فنز .إنما يقوله من تلقاء نفسه :فلما نزله جبريل جحده قريش، وقالوا

فرى  :وقال أهل اللغة .أيقولون اختلقه من ذات نفسه :يعني {يَقُولُوَن افتراه

 .إذا قطعه لالستهالك :وأفرى يفري .يفري إذا قطعه لإلصالح

بّكَ } :لفأكذبهم َّللا عز وجل قا ن ولو لم يك .القرآن :يعني {بَْل هَُو الحق ِمن ره

بّكَ } :من َّللا عز وجل، لم يكن حقا  وكان باطال ، ويقال  {بَْل هَُو الحق ِمن ره

ا أتاهم ّمن نهِذي}كفار قريش  :يعني {لِتُنِذَر قَْوما  }نزل من عند ربك  :يعني ٍر مه

ولكن أتاهم من قبل، ْلن اْلنبياء  .لم يأتهم في عصرك :يعني {ّمن قَْبلِكَ 

وا لم يشاهد :معناه :ويقال .المتقدمين عليهم السالم ما كانوا إلى جميع الناس

ِن اهتدى فَإِنهَما يَْهتَدى لِنَْفسِ } :وإنما اإلنذار قد كان سبق ْلنه قال .نذيرا  قبلك هِ مه

بِيَن حتى َوَمن َضله فَإِنه  َما يَِضلُّ َعلَْيهَا َوَلَ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أخرى َوَما ُكنها ُمَعذِّ

ا أتاهم ّمن نهِذيٍر } :ويقال .وقد سبق الرسل [15 :اإلسراء] {نَْبَعَث َرُسوَل   مه

 .من قومهم من قريش :يعني {ّمن قَْبلِكَ 

وأصل اإلنذار هو  .يهتدون من الضاللة :يعني {تَُدونَ لهَعلههُْم يَهْ } :ثم قال

 .أنذر العدو إذا أعلمه :يقال .اإلسالم
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َّللا الذى َخلََق السموات واَلرض } :ثم دّل على نفسه بصفة فقال عز وجل

ي ف ولو شاء خلقها {فِي ِستهِة أَيهامٍ }من السحاب والرياح وغيره  {َوَما بَْينَهَُما

خلقها  :ويقال .ولكنه خلقها في ستة أيام، ليدل على التأني .ساعة واحدة لفعل

يها تقديم ف {ثُمه استوى َعلَى العرش}في ستة أيام لتكون اْليام أصال  عند الناس 

عال فوق العرش من غير أن يوصف  :ويقال .خلق العرش قبل السموات :يعني

استوى أمره على بريته فوق عرشه، كما  :ويقال .باَلستقرار على العرش

َما لَُكْم ّمن ُدونِِه ِمن }استوى أمره وسلطانه وعظمته دون عرشه وسمائه 

أَفاَلَ }من المالئكة  {َوَلَ َشفِيعٍ }من قريب ينفعكم في اآلخرة  :يعني {َولِيّ 

 .صفته فتوّحدونهأفال تتعظون فيما ذكره من  :يعني {تَتََذكهُرونَ 

ِمَن السماء إِلَى }يقضي القضاء  :يقول {يَُدبُّر اَلمر} :ثم قال عز وجل

 :عنيي {ثُمه يَْعُرُج إِلَْيهِ }يبعث المالئكة من السماء إلى اْلرض  :يعني {اَلرض

حدثنا عمرو بن محمد بإسناده عن  :قال أبو الليث رحمه َّللا .يصعد إليه

 .اْلعمش، عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن سابط

أما  .يدبر أمر الدنيا أربعة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل :قال

جبرائيل فموكل بالرياح والجنود، وأما ميكائيل فموكل بالنبات والقطر، وأما 

 ملك الموت فموكل بقبض اْلرواح، وأما إسرافيل فهو ينزل باْلمور عليهم،

 .{يَُدبُّر اَلمر ِمَن السماء إِلَى اَلرض ثُمه يَْعُرُج إِلَْيهِ } :فذلك قوله عز وجل

في يوم واحد من أيام الدنيا كان مقدار ذلك  :يعني {فِى يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ }

ونَ }اليوم  ا تَُعدُّ ء، ي السمامعناه يقضي ف :وقال القتبي .أنتم {أَْلَف َسنٍَة ّممه

 .وينزله مع المالئكة إلى اْلرض، فتوقعه المالئكة عليهم السالم في اْلرض

فيكون نزولها ورجوعها في يوم واحد مقدار  {ثُمه يَْعُرُج * إِلَى السماء}

ْلّن بعد ما بين السماء واْلرض  {أَْلَف َسنَةٍ }المسير، على قدر سيرنا 

وروى جويبر  .صعوده ألف عام في يوم واحدفيكون نزوله و .خمسمائة عام

يصعد الملك إلى السماء  :قال {فِى يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ أَْلَف َسنَةٍ }عن الضحاك 

مسيرة خمسمائة عام، ويهبط مسيرة خمسمائة عام في كل يوم من أيامكم وهو 

 .مسيرة ألف سنة

 

 [10 -6]تفسير اآليات رقم 

ِحيُم َذلَِك َعا} الهِذي أَْحَسَن ُكله َشْيٍء َخلَقَهُ  (6)لُِم اْلَغْيِب َوالشههَاَدِة اْلَعِزيُز الره

ْنَساِن ِمْن ِطيٍن  ثُمه  (8)ثُمه َجَعَل نَْسلَهُ ِمْن ُساَللٍَة ِمْن َماٍء َمِهيٍن  (7)َوبََدأَ َخْلَق اإْلِ
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اهُ َونَفََخ فِيِه ِمْن ُروِحِه وَ  َجَعَل لَُكُم السهْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفئَِدةَ قَلِيال  َما َسوه

َوقَالُوا أَئَِذا َضلَْلنَا فِي اْْلَْرِض أَئِنها لَفِي َخْلٍق َجِديٍد بَْل هُْم بِلِقَاِء  (9)تَْشُكُروَن 

 {(10)َربِِّهْم َكافُِروَن 

ذلك الذي يفعل هذا هو عالم  :نييع {ذلك َعالُِم الغيب} :ثم قال عز وجل

عالم بما  :ويقال .ما غاب من العباد، وما شاهدوه :يعني {والشهادة}الغيب 

عالم بأمر اآلخرة وأمر  :ويقال .عالم السر والعالنية :ويقال .كان، وبما يكون

 .بخلقه {الرحيم}في ملكه  {العزيز}الدنيا 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن  {الذى أَْحَسَن ُكله َشئ َخلَقَهُ } :قوله عز وجل

 :بالنصب فمن قرأ بالجزم فمعناه :وقرأ الباقون .بجزم الالم {َخلَقَهُ } :عامر

 .الذي أحسن كل شيء

اإلنسان في خلقه حسن، والخنزير  :وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال

ومن قرأ بالنصب فعلى فعل  .شيء في خلقه حسن في خلقه حسن، وكل

 .خلق كل شيء على إرادته، وخلق اإلنسان في أحسن تقويم :الماضي يعني

حسن هل ت :ويقال .علم كيف خلق :يعني .الذي علم خلق كل شيء خلقه :ويقال

عبارة  الحسن :لويقا .الذي علم خلق كل شيء خلقه :ومعناه .تعلم :يعني .شيئا  

 َوتََرى الجبال} :الذي زين كل شيء خلقه وأتقنه كما قال :يعني .عن الزينة

تَْحَسبُهَا َجاِمَدة  َوِهَى تَُمرُّ َمره السحاب ُصْنَع َّللا الذى أَْتقََن ُكله َشئ إِنههُ َخبِيٌر بَِما 

 .[88 :النمل] {تَْفَعلُونَ 

خلق آدم عليه السالم من طين  :يعني {َدأَ َخْلَق اإلنسان ِمن ِطينٍ َوبَ } :ثم قال

خلق ذريته من ساللة من  :أي {ثُمه َجَعَل نَْسلَهُ ِمن ُسالَلَةٍ }من أديم اْلرض 

كل شيء على ميزان فعالة،  :وقال أهل اللغة .النطفة التي تنسل من اإلنسان

 .شارة ونخالةن :يقال .فهو ما فّضل من شيء

اهُ } :ثم رجع إلى آدم عليه السالم فقال عز وجل ِهيٍن * ثُمه َسوه اء مه  :يعني {ّمن مه

وِحهِ }سوى خلقه   .{َونَفََخ فِيِه ِمن رُّ

ي هذا كله ف :ويقال {َوَجَعَل لَُكُم السمع واَلبصار} :ثم رجع إلى ذريته فقال

ِهينٍ } ثم :صفة الذرية يعني اء مه ة من نطف :يعني {َجَعَل نَْسلَهُ ِمن ُسالَلٍَة ّمن مه

اهُ }ضعيفة  وِحهِ }جمع خلقه في رحم أمه  :يعني {ثُمه َسوه  :يعني {َونَفََخ فِيهِ ِمن رُّ

 .{َوَجَعَل لَُكُم السمع واَلبصار واَلفئدة}جعل فيه الروح بأمره، 

ا تَْشُكُرونَ قَلِ } :ثم قال َل تشكرون رب هذه النعم على حسن  :يعني {يال  مه

ما هاهنا  :قالوي .فال تستعملوا سمعكم وأفئدتكم إَل في طاعتي .خلقكم، فتوّحدوه
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فقليل  :فكأنه قال .الذي :ما بمعنى :ويقال .تشكرونه قليال   :فكأنه يقول .صلة

 .الكالم بعضه بلفظ المغايبةوقد يكون  .الذي تشكرون

ثُمه َجَعَل }هاهنا  :بلفظ المخاطب، فكما قال {َوَجَعَل لَُكُم السمع} :ثم قال

وِحهِ } {نَْسلَهُ  اهُ َونَفََخ فِيِه ِمن رُّ  {مُ َوَجَعَل لَكُ } :ثم قال .بلفظ المغايبة {ثُمه َسوه

 .بلفظ المخاطبة

هلكنا وصرنا  :يعني {َوقَالُوْا أَءَذا َضلَْلنَا فِى اَلرض} :ثم قال عز وجل

ي وأصله ضّل الماء ف .أنبعث بعد الموت :يعني {إِنهُكْم لَفِى َخْلٍق َجِديدٍ }ترابا  

أءذا }وروي عن الحسن البصري رحمه َّللا أنه قرأ  .اللبن إذا غاب وهلك

عامة وقراءة ال .صل اللحم إذا أنتن :يقال .بالصاد، وتفسيره النتن {ضللنا

إذ بغير  {َوقَالُوْا إِءَذا َضلَْلنَا} :وقرأ ابن عامر .هلكنا :بالضاد المعجمة أي

ن ْلنهم كانوا يقرو :قال .على وجه اَلستفهام {إِنهُكْم لَفِى َخْلٍق َجِديدٍ }استفهام 

ويكون اَلستفهام في البعث دون  .روا البعثوإنما أنك .بالموت ويشاهدونه

 .الموت

بالبعث جاحدون فال  :يعني {بَْل هُم بِلَقَاء َربِّهْم كافرون} :ثم قال عز وجل

 .يؤمنون به

 :بم قوله عز وجل]

 [14 -11]تفسير اآليات رقم 

َل بِ } َولَْو تََرى  (11)ُكْم ثُمه إِلَى َربُِّكْم تُْرَجُعوَن قُْل يَتََوفهاُكْم َملَُك اْلَمْوِت الهِذي ُوكِّ

إِِذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكُسو ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َربِِّهْم َربهنَا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل 

ا إِنها ُموقِنُوَن  هَا َولَِكْن َحقه اْلقَْوُل ِمنِّي َولَْو ِشْئنَا آَلَتَْينَا ُكله نَْفٍس هَُدا (12)َصالِح 

فَُذوقُوا بَِما نَِسيتُْم لِقَاَء يَْوِمُكْم هََذا  (13)َْلَْمَِلَنه َجهَنهَم ِمَن اْلِجنهةِ َوالنهاسِ أَْجَمِعيَن 

 {(14)إِنها نَِسينَاُكْم َوُذوقُوا َعَذاَب اْلُخْلِد بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن 

لَُك الموت}يقبض أرواحكم  :يعني {وفاكمقُْل يت} وي ور .واسمه عزرائيل {مه

فوجه من نار يقبض به أرواح الكفار، ووجه  .في الخبر أن له وجوها  أربعة

من ظلمة يقبض به أرواح المنافقين، ووجه من رحمة يقبض به أرواح 

الم عليهم الس المؤمنين، ووجه من نور يقبض به أرواح اْلنبياء والصديقين

إذا ف .والدنيا بين يديه كالكف، وله أعوان من مالئكة الرحمة، ومالئكة العذاب

قبض روح المؤمن دفعها إلى مالئكة الرحمة، وإذا قبض روح الكافر دفعها 

 .إلى مالئكة العذاب

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n45&p1#TOP
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وروى جابر بن زيد أن ملك الموت كان يقبض اْلرواح بغير وجه، فأقبل 

فوضع َّللا عز وجل  .فشكى إلى ربه عز وجل .نونهالناس يسبونه ويلع

 .مات فالن بكذا وكذا :فقالوا .اْلمراض واْلوجاع

بعد الموت أحياء   {الذى ُوّكَل بُِكْم ثُمه إلى َربُّكْم تُْرَجُعونَ } :ثم قال تعالى

 .فيجازيكم بأعمالكم

الكافرين }المشركون  :يعني {َولَْو ترى إِِذ المجرمون} :ثم قال عز وجل

 {َربهنَا أَْبَصْرنَا} :استحياء من ربهم بأعمالهم يقولون {ُكْفُرهُْم ِعنَد َربِّهمْ 

 {ِمْعنَاَوسَ }يوم القيامة بالمعاينة،  {أبصارنا}ويقال  .اإليمان {َوَسِمْعنَا}الهدى 

لحا إِنها نَْعَمْل صا}إلى الدنيا  {فارجعنا}أيقنوا حين لم ينفعهم يقينهم  :يعني

َل  قد آمنا ولكن :يعني {إِنها ُموقِنُونَ } :ويقال .أيقنّا بالقيامة :يعني {ُموقِنُونَ 

 ولو ترى يا محمد ذلك، :وقد حذف الجواب ْلن في الكالم دليال  ومعناه .ينفعهم

 .لرأيت ما تعتبر به غاية اَلعتبار

ن َحقه ُكله نَْفٍس هَُداهَا ولك}ْلعطينا  :يعني {َولَْو ِشْئنَا َلَتَْينَا} :يقول َّللا تعالى

ولكن سبق القول بالعذاب وهو  :ويقال .وجب العذاب مني :يعني {القول ِمْنى

اإلنس، ومن كفار من كفار  {َلَْمالَنه َجهَنهَم ِمَن الجنة والناس أَْجَمِعينَ } :قوله

ذاب بما ذوقوا الع :يعني {فَُذوقُواْ بَِما نَِسيتُمْ } :فيقول لهم الخزنة .الجن أجمعين

 :تبيقال الق .تركتم العمل بحضور يومكم هذا :يعني {لِقَاء يَْوِمُكْم هذا}تركتم 

يَْوِمُكْم  َما نَِسيتُْم لِقَاءفَُذوقُوْا بِ } :فقوله .النسيان ضد الحفظ، والنسيان الترك

ي تركناكم ف :يعني {إِنها نسيناكم}تركتم اإليمان بلقاء هذا اليوم  :أي {هذا

ِه أَْم لَُكْم كتاب فِي} :نجازيكم بنسيانكم كما قال َّللا عز وجل :ويقال .العذاب

بَِما ُكْنتُْم }الذي َل ينقطع أبدا   {الخلد َوُذوقُوْا َعَذابَ } [67 :التوبة] {تَْدُرُسونَ 

 .من الكفر {تَْعَملُونَ 

 [20 -15]تفسير اآليات رقم 

ا َوَسبهُحوا بَِحْمِد َربِِّهْم َوهُْم ََل } د  وا ُسجه ُروا بِهَا َخرُّ إِنهَما يُْؤِمُن بِآَيَاتِنَا الهِذيَن إَِذا ُذكِّ

ا  (15)يَْستَْكبُِروَن  تَتََجافَى ُجنُوبُهُْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن َربههُْم َخْوف ا َوطََمع 

ا َرَزْقنَاهُْم يُْنفِقُوَن  ِة أَْعيٍُن َجَزاء   (16)َوِممه فاََل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخفَِي لَهُْم ِمْن قُره

ا  (18)َمْن َكاَن فَاِسق ا ََل يَْستَُووَن أَفََمْن َكاَن ُمْؤِمن ا كَ  (17)بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن  أَمه

الَِحاتِ فَلَهُْم َجنهاُت اْلَمأَْوى نُُزَل  بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن   (19)الهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه

ا الهِذيَن فََسقُوا فََمأَْواهُُم النهاُر ُكلهَما أََراُدوا أَْن يَْخُرُجوا مِ  ْنهَا أُِعيُدوا فِيهَا َوقِيَل َوأَمه

بُوَن   {(20)لَهُْم ُذوقُوا َعَذاَب النهاِر الهِذي ُكْنتُْم بِِه تَُكذِّ
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 :ييعن .يصدق بآياتنا :يعني {إِنهَما يُْؤِمُن بئاياتنا} :ثم قال َّللا عز وجل

بآيات َّللا عز  :يعني .اوعظوا به :يعني {الذين إَِذا ُذّكُروْا بِهَا}بالعذاب 

دا  }وجل  وْا ُسجه وذكروا َّللا  :يقول {َوَسبهُحوْا بَِحْمِد َربِّهمْ }على وجوههم  {َخرُّ

الذين } :ويقال .عن السجود كفعل الكفار {َوهُْم َلَ يَْستَْكبُِرونَ }عز وجل بأمره 

أتوها فصلوها، وَل يستكبرون  .الخمسدعوا إلى الصلوات  :يعني {إَِذا ُذّكُرواْ 

 .عنها

كانت  .نزلت في اْلنصار :قال مقاتل {تتجافى ُجنُوبُهُمْ } :قوله عز وجل

فإذا صلوا المغرب كرهوا أن ينصرفوا، مخافة أن  .منازلهم بعيدة من المسجد

 .اءشفكانوا يصلون ما بين المغرب والع .تفوتهم صالة العشاء في الجماعة

لي الذي يص :وقال أنس بن مالك .الذي يصلي العشاء والفجر بجماعة :ويقال

لى قال النبي ص .ما بين المغرب والعشاء وهو صالة الليل كما جاء في الخبر

الليث  قال أبو« َرْكَعةٌ فِي اللهْيِل َخْيٌر ِمْن أْلِف َرْكَعةٍ فِي النههَارِ » :َّللا عليه وسلم

 حدثنا إسحاق بن :قال .حدثنا السراج :قال .حدثنا الخليل بن أحمد :رحمه َّللا

حدثنا أبو معاوية عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسحاق عن  :قال .إبراهيم

شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد العبسية عن رسول َّللا صلى َّللا عليه 

لقِيَاَمِة فِي َصِعيٍد َواِحٍد، فيِسمعهُم الدهاِعي يُْحَشُر النهاُس يَْوَم ا» :وسلم أنه قال

فَأْيَن  .َويَْنقُُدهُْم البََصُر، ثُمه يُنَاِدي ُمنَاٍد َسيَْعلَُم أَْهُل الَجْمِع اليَْوَم َمْن أْولَى بِالَكَرمِ 

ةَ يٌل فَيَْدُخلُوَن الَجنه فَيَقُوُموَن َوهُْم قَلِ  ؟الهِذيَن يَْحَمُدوَن َّللا َعزه َوَجله َعلَى ُكلِّ َحالٍ 

 ؟أَْيَن الهِذيَن َل تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوَلَ بَْيٌع َعْن ِذْكِر َّللا :ثُمه يُنَاِدي ُمنَادٍ  .بَِغْيِر ِحَسابِ 

ِذيَن أْيَن اله  :ثُمه يُنَاِدي ُمنَادٍ  .فَيَقُوُموَن، َوهُْم قَلِيٌل فَيَْدُخلُوَن الَجنهةَ بَِغْيِر ِحَسابٍ 

ثُمه يُْؤَمُر  .َوهُْم قَلِيٌل فَيَْدَخلُوَن الَجنهةَ بَِغْيرِ ِحَسابٍ  ؟تَتََجافَى ُجنُوبُهُْم َعِن الَمَضاِجعِ 

تتجافى ُجنُوبُهُْم َعِن } :فذلك قوله عز وجل .«بَِسائِِر النهاِس فَيَُحاَسبُونَ 

 يَْدُعوَن َربههُْم َخْوفا  }هم يصلون بالليل ويقومون عن فرش :يعني {المضاجع

ا رزقناهم يُنفِقُونَ }خوفا  من عذابه، وطمعا  في رحمته  {َوطََمعا    :يعني {َوِممه

 :ويقال .صدقة التطوع، ْلنه قرنه بصالة التطوع :يعني .يتصدقون من أموالهم

 .واْلول أراد به العشاء والفجر .الزكاة المفروضة :يعني

ا أُْخفَِى لَهُم} :ثم بيهن ثوابهم فقال عز وجل أعّد  ما :يعني {فاَلَ تَْعلَُم نَْفٌس مه

ِة أَْعيُنٍ }لهم   .من طيبة النفس :ويقال .من الثواب في الجنة :يعني {ّمن قُره

 :َجله وَ  يَقُوُل َّللا َعزه » :وروى أبو هريرة عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

الِِحيَن َما َل َعْيٌن َرأَْت َوَل أُُذٌن َسِمَعْت َوَل َخطََر َعلَى قَْلِب  أْعَدْدُت لِِعبَاِدي الصه
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ِة }قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم  .«بََشرٍ  ا أُْخفَِى لَهُم ّمن قُره فاَلَ تَْعلَُم نَْفٌس مه

 .{أَْعيُنٍ 

في جنة عدن ما لم يكن  :قال ؟ا الذي أخفي لهمقيل َلبن عباس، م :قال مقاتل

ا أُْخفِىَ }قرأ حمزة  .في جناتهم فمن  .بنصبها :وقرأ الباقون .بسكون الياء {مه

ا فاَلَ تَْعلَُم نَفْ } :فكأنه قال .قرأ بالسكون فهو على معنى الخبر عن نفسه ٌس مه

 .على فعل ما لم يسم فاعله على معنى أفعلومن قرأ بالنصب فهو  {أُْخفَِى لَهُم

فَهَا لَهُمْ } :يعني {َوَما أُْخفِىَ }وقرئ في الشاذ   ثم {َوَما أُْخفَِى َّللا َعِزيٌز َعره

 .جزاء ْلعمالهم :يعني {َجَزاء بَِما َكانُوْا يَْعَملُونَ } :قال

َل  :يعني {ن َكاَن فَاِسقا  َله يَْستَُوونَ أَفََمن َكاَن ُمْؤِمنا  َكمَ } :قوله عز وجل

نزلت اآلية في علي بن أبي طالب  .يستوون عند َّللا عز وجل في الفضل

 .وذلك أنه جرى بينهما كالم .رضي َّللا عنه والوليد بن عقبة بن أبي معيط

نك م أنا وَّللا أحد منك سنانا ، وأبسط ؟بأي شيء تفاخرني :فقال الوليد لعلي

فقال له  .أكون أمِل مكانا  في العسكر :يعني .لسانا ، وأمِل منك في الكتيبة عينا  

ا  أَفََمن َكاَن ُمْؤِمنا  َكَمن َكاَن فَاِسق}اسكت فإنك فاسق فنزل  :علي رضي َّللا عنه

ي فويجوز  :قال .نزلت في عقبة بن أبي معيط :وقال الزجاج .{َله يَْستَُوونَ 

 َل يستوي :ومعناهما {َله يَْستَُوونَ }والقراءة  .ولم يقرأ .اللغة َل يستويان

 .المؤمنون والكافرون

ا الذين ءاَمنُواْ } :ثم بيّن مصير كال الفريقين فقال تعالى ا باّلِل أقرو :أي {أَمه

فَلَهُْم جنات المأوى }الطاعات  :يعني {َوَعِملُوْا الصالحات}ورسوله والقرآن 

يأوي إليها أرواح الشهداء، وهو  :ويقال .يأوي إليها المؤمنون :يعني {نُُزَل  

 .أصح في اللغة

 {نُُزَل  } :ويقال .والنزل في اللغة هو الرزق .رزقا   :يعني {نُُزَل  } :ثم قال

 .بأعمالهم :يعني {بَِما َكانُوْا يَْعَملُونَ }منزَل   :يعني

ا الذين فََسقُواْ } :ثم بيّن مصير الفاسقين فقال عصوا ولم  :يعني {َوأَمه

 نافقوا وهو الوليد بن عتبة ومن كان مثل :فسقوا يعني {فََمأَْواهُُم النار}يتوبوا 

ُكلهَما أََراُدوْا } مصيرهم إلى النار ومرجعهم إليها :يعني {فََمأَْواهُُم النار}حاله 

إن جهنم إذا جاشت،  :ويقال {أُِعيُدوْا فِيهَا}من النار  :يعني {أَن يَْخُرُجوْا ِمْنهَا

فطمعوا في الخروج منها، فتلقاهم الخزنة بمقامع  .ألقتهم في أعلى الباب

 بِهِ ر الذي ُكنتُمْ َوقِيَل لَهُْم ُذوقُوْا َعَذاَب النا}فتضربهم، فتهوي بهم إلى قعرها 

فاليوم َلَ يَْملُِك بَْعُضُكْم لِبَْعٍض نهْفعا  َوَلَ َضّرا  } :وقال في آية أُخرى {تَُكّذبُونَ 
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بُونَ  بلفظ  [42 :سبأ] {َونَقُوُل لِلهِذيَن ظَلَُموْا ُذوقُواْ َعَذاَب النار التى ُكنتُم بِهَا تَُكذِّ

 {الذي ُكنتُْم بِِه تَُكّذبُونَ }وهاهنا قال  .نار وهي مؤنثةْلنه أراد به ال .التأنيث

 .بلفظ التذكير ْلنه أراد به العذاب وهو مذكر

 [24 -21]تفسير اآليات رقم 

 َوَمنْ  (21)َولَنُِذيقَنههُْم ِمَن اْلَعَذاِب اْْلَْدنَى ُدوَن اْلَعَذاِب اْْلَْكبَِر لََعلههُْم يَْرِجُعوَن }

َر بِآَيَاِت َربِِّه ثُمه أَْعَرَض َعْنهَا إِنها ِمَن اْلُمْجِرِميَن ُمْنتَقُِموَن  ْن ُذكِّ  (22)أَْظلَُم ِممه

َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فاََل تَُكْن فِي ِمْريٍَة ِمْن لِقَائِِه َوَجَعْلنَاهُ هُد ى لِبَنِي 

ا َصبَُروا َوَكانُوا بِآَيَاتِنَا َوَجَعْلنَ  (23)إِْسَرائِيَل  ة  يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا لَمه ا ِمْنهُْم أَئِمه

 {(24)يُوقِنُوَن 

وهو المصيبات والقتل  {َولَنُِذيقَنههُْم ّمَن العذاب اَلدنى} :ثم قال عز وجل

 .اإن لم يتوبو :يعني .وهو عذاب النار {ُدوَن العذاب اَلكبر}والجوع 

هو السحر للفاسقين، والعذاب اْلكبر النار إن لم  {العذاب اَلدنى} :ويقال

ن جدب سني :يعني :وقال إبراهيم .عذاب القبر {العذاب اَلدنى} :ويقال .يتوبوا

 :ييعن {لََعلههُْم يَْرِجُعونَ }مصيبات في الدنيا  :وقال أبو العالية .أصابتهم

 .ونيتوب

وعظ بآيات ربه  :يعني {َوَمْن أَْظلَُم ِممهن ُذّكَر بئايات َربّهِ } :قوله عز وجل

إِنها ِمَن }عن اإليمان بها فلم يؤمن بها  :يعني {ثُمه أَْعَرَض َعْنهَا}القرآن 

 .منتصرون :بالعذاب يعني {المجرمين ُمنتَقُِمونَ 

أعطينا موسى  :يعني {قَْد ءاتَْينَا موسى الكتابَولَ } :ثم قال عز وجل

من  فال تكن في شك :يعني :قال مقاتل {فاَلَ تَُكن فِى ِمْريٍَة ّمن لّقَائِهِ }التوراة 

وقال في رواية  .فإن َّللا عز وجل ألقى عليه الكتاب .لقاء موسى التوراة

 لقاء موسى عليه السالم، فلقيه ليلة أُسري بهمن  {فاَلَ تَُكن فِى ِمْريَةٍ } :الكلبي

 :ويقال .لقي النبي صلى َّللا عليه وسلم موسى هناك :في بيت المقدس يعني

وذكر الخبر المعروف أنه فرض على النبي صلى َّللا عليه  .لقيه في السماء

ارجع إلى ربك فاسأله  :فقال له موسى عليه السالم .وسلم خمسون صالة

فاَلَ } :فلم يزل يرجع حتى حطّ َّللا عز وجل إلى الخمس ويقال .فيف ْلمتكالتخ

 .من لقاء َّللا عز وجل وهو البعث بعد الموت :يعني {تَُكن فِى ِمْريٍَة ّمن لّقَائِهِ 

َل تشكن أنك تلقى موسى يوم  :يعني {فاَلَ تَُكن فِى ِمْريٍَة ّمن لّقَائِهِ } :ويقال

 .القيامة

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n45&p1#TOP
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جعلنا التوراة بيانا   :يعني {وجعلناه هُد ى لّبَنِى إسراءيل} :ثم قال عز وجل

جعلنا موسى هاديا   :يعني {َوَجَعْلنَاهُ هُد ى} :ويقال .لهم، وهدى من الضاللة

ة  }لبني إسرائيل يدعوهم   لوجعلنا من بني إسرائي :يعني {َوَجَعْلنَا ِمْنهُْم أَئِمه

ا }يدعون الناس إلى أمر َّللا عز وجل  :يعني {يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا}قادة في الخير  لَمه

هو حكاية المجازاة، يعني لما صبروا جعلنا  :حين صبروا ويقال :أي {َصبَُرواْ 

ا َصبَُرواْ }منهم أئمة ومن قرأ بالتخفيف  وقرأ  .أي بكسر الالم والتخفيف {لَمه

ا َصبَُرواْ }فمن قرأ بالتشديد  .اقون بالنصب والتشديدالب روا، وتشهد بما صب {لَمه

معناه كما صبروا عن  :ويقال .{بَِما َصبَُرواْ }لها قراءة ابن مسعود، كان يقرأ 

معناه وجعلناهم أئمة  :ويقال .الدنيا، وصبروا على دينهم، ولم يرجعوا عنه

يصدقون بالعالمات التي أعطي  :يعني {بئاياتنا يُوقِنُونَ  َوَكانُواْ }بصبرهم 

 .موسى

 [30 -25]تفسير اآليات رقم 

أََولَْم يَْهِد  (25)إِنه َربهَك هَُو يَْفِصُل بَْينَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَلِفُوَن }

ِهْم ِمَن اْلقُُروِن يَْمُشوَن فِي َمَساِكنِِهْم إِنه فِي َذلَِك آَلَيَاتٍ أَفاََل لَهُْم َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن قَْبلِ 

ا  (26)يَْسَمُعوَن  أََولَْم يََرْوا أَنها نَُسوُق اْلَماَء إِلَى اْْلَْرضِ اْلُجُرِز فَنُْخِرُج بِهِ َزْرع 

َويَقُولُوَن َمتَى هََذا اْلفَْتُح إِْن ُكْنتُْم  (27)وَن تَأُْكُل ِمْنهُ أَْنَعاُمهُْم َوأَْنفُُسهُْم أَفاََل يُْبِصرُ 

 (29)قُْل يَْوَم اْلفَْتحِ ََل يَْنفَُع الهِذيَن َكفَُروا إِيَمانُهُْم َوََل هُْم يُْنظَُروَن  (28)َصاِدقِيَن 

 {(30)فَأَْعِرْض َعْنهُْم َواْنتَِظْر إِنههُْم ُمْنتَِظُروَن 

 القيامة يَْومَ }يقضي بينهم  :يعني {إِنه َربهَك هَُو يَْفِصُل بَْينَهُمْ } :عز وجل ثم قال

 .من الدين {فِيَما َكانُوْا فِيِه يَْختَلِفُونَ 

م أو لم يبيِّن له :يعني {أََو لَْم *** يَْهِد لَهُمْ } :ثم خّوف كفار مكة فقال عز وجل

فَهَا لَهُمْ }الشاذ  وقرئ في .َّللا تعالى  .ياءوقرأ العامة بال .بالنون {أََو لَْم *** َعره

قوم  :يعني {ِمن قَْبلِِهْم ّمَن القرون}أو لم نبين لهم الهالك  :يعني {َكْم أَْهلَْكنَا}

ى إِنه فِ }يمرون في منازلهم  :يعني {يَْمُشوَن فِى مساكنهم}لوط وصالح وهود 

أفال  :أي {أَفاَلَ يَْسَمُعونَ }في إهالكهم آليات لعبرات  :يعني {َذلَِك َلَيَاتٍ 

 .يسمعون المواعظ فيعتبرون بها

 :يعني {أََو لَْم *** يََرْواْ أَنها نَُسوُق الماء إِلَى اَلرض الجرز} :ثم قال عز وجل

 أرض جدب َل :أرض جرز أي :يقال .اليابسة الملساء التي ليس فيها نبات

ِه فَنُْخِرُج بِ }جرزت الجراد إذا أكلت، وتركت اْلرض جرزا   :يقال .نبات فيها

من الكِل والعشب  :أي {تَأُْكُل ِمْنهُ أنعامهم}نخرج بالماء النبات  :يعني {َزْرعا  

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n45&p1#TOP
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هذه العجائب  {ِصُرونَ أَفاَلَ يُبْ }من الحبوب والثمار  {َوأَنفُِسِهمْ }والتبن 

 .فيوّحدوا ربهم

أي متى هذا القضاء  :قال مقاتل {َويَقُولُوَن متى هذا الفتح} :قوله عز وجل

يوم  {الفتح} :وقال مجاهد .القضاء {الفتح} :وقال قتادة ؟وهو البعث

 .وسلم نبي صلى َّللا عليهتكذيبا  منهم يعنون به ال {إِن ُكنتُْم صادقين}القيامة 

 الذين َلَ يَنفَعُ }يوم القيامة  :يعني {يَْوَم الفتح}يا محمد  {قُلْ } :ثم قال عز وجل

إن أصحاب النبي صلى َّللا عليه وسلم  :قال في رواية الكلبي {َكفَُروْا إيمانهم

 ان ناس من بنيوك .كانوا يتذاكرون فيما بينهم وهم بمكة قبل فتح مكة لهم

م متى فتحك :خزيمة كانوا إذا سمعوا ذلك منهم، يستهزئون بهم ويقولون لهم

 {تحمتى هذا الف} .بني خزيمة :فنزل يعني :ويقولون ؟هذا الذي كنتم تزعمون

 .يا أصحاب محمد إن كنتم صادقين

من  {يَنفَُع الذين َكفَُروْا إيمانهمَلَ }فتح مكة  :أي {يَْوَم الفتح}يا محمد  {قُلْ }

وذلك أن النبي صلى َّللا عليه وسلم لما  .حتى يقتلوا {َوَلَ هُْم يُنظَُرونَ }القتل 

فتح مكة، بعث خالد بن الوليد إلى بني خزيمة، وقد كانت بينه وبينهم إحنة في 

ع فيهم فنزلوا فوض .انزلوا :فقال لهم .قد أسلمنا :فقالوا .الحقد :يعني .الجاهلية

اللههُمه » :فبلغ ذلك النبي صلى َّللا عليه وسلم فقال .السالح فقتل منهم، وأسر

ا َصنَعَ َخالَدُ ْبُن الَولِيدِ   فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي ؟«إنِّي أَْبَرأُ إلَْيَك ِممه

ُع الذين قُْل يَْوَم الفتح َلَ يَنفَ } :َّللا عنه بالدية من غنائم خيبر، فذلك قوله تعالى

 .يؤجلون :يعني {َوَلَ هُْم يُنظَُرونَ }من القتل  {َكفَُروْا إيمانهم

 :لهم فتح مكة ويقال {وانتظر}يا محمد  {فَأَْعِرْض َعْنهُمْ } :ثم قال عز وجل

نتَِظُرونَ } .العذاب و الزبير عن جابر بن عبد َّللا وروى أب .بهالكك {إِنههُْم مُّ

أن النبي صلى َّللا عليه وسلم كان َل ينام حتى يقرأ الم تنزيل، وتبارك الذي 

َمْن » :وروى أبي بن كعب عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال .بيده الملك

 أعلم وَّللا« لَْيلَةَ القَْدرِ  قََرأ الم السهْجَدة، َوتَبَاَرَك الهِذي بِيَِدِه الُمْلُك فََكأَنهَما أَْحيَى

 .وصلى َّللا على سيدنا محمد وآله وسلم
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33 

 سورة األحزاب
 

 [3 -1]تفسير اآليات رقم 

ا } ا َحِكيم  َ َكاَن َعلِيم  َ َوََل تُِطعِ اْلَكافِِريَن َواْلُمنَافِقِيَن إِنه َّللاه  (1)يَا أَيُّهَا النهبِيُّ اتهقِ َّللاه

ا َواته  َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِير  َوتََوكهْل َعلَى  (2)بِْع َما يُوَحى إِلَْيَك ِمْن َربَِّك إِنه َّللاه

ِ َوِكيال   ِ َوَكفَى بِاّلِله  {(3)َّللاه

وذلك  :قاتلقال م {ياأيها النبى اتق َّللا َوَلَ تُِطعِ الكافرين} :قوله تبارك وتعالى

يان بن حرب، وعكرمة بن أبي جهل، وأبا اْلعور السلمي، قدموا أن أبا سف

ام معهم فق .فمروا على عبد َّللا بن أبي المنافق .المدينة بعد أحد، وبعد الهدنة

فجاؤوا إلى الرسول صلى َّللا عليه  .عبد َّللا بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق

لها شفاعة في اآلخرة ومنفعة لمن إن  :وقل .اترك ذكر آلهتنا :فقالوا له .وسلم

فشّق ذلك على النبي صلى َّللا عليه وسلم فقال عمر  .عبدها، وندعك وربك

له  فلم يأذن .«قَْد أَْعطَْيتُهُُم اْلََمانَ » :فقال .رضي َّللا عنه ائذن لي في قتلهم

 َّللااخرجوا في لعنة  :فقال لهم عمر .بالقتل وأمره بأن يخرجهم من المدينة

نتَِظُروَن ياأيها النبى اتق َّللا}فنزل  .وغضبه  :بيوقال مقاتل في رواية الكل {مُّ

قدموا على رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم بالمدينة، فنزلوا على عبد َّللا بن 

وا في أمر فلما اجتمع .أبي ومعتب بن قشير، وجد بن قيس، فتكلموا فيما بينهم

ل َّللا صلى َّللا عليه وسلم يدعونه إلى أمرهم، وعرضوا فيما بينهم، أتوا رسو

فهّم بهم رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم والمسلمون  .عليه أشياء  فكرهها منهم

نتَِظُروَن ياأيها النبى اتق َّللا}أن يقتلوهم فنزل  ينك وَل تنقض العهد الذي ب {مُّ

من أهل  {والمنافقين}من أهل مكة  {َوَلَ تُِطعِ الكافرين} .وبينهم إلى المدةَ 

إن المسلمين أرادوا أن ينقضوا العهد فأراد  :ويقال .المدينة فيما دعوك إليه

نتَِظُروَن ياأيها النبى اتق}فنزل  .النبي صلى َّللا عليه وسلم أن يأذن لهم  {َّللا مُّ

 .ه هو وأصحابهوإنما ذكر النبي صلى َّللا عليه وسلم وأراد .في نقض العهد

إِنه } :ثم قال {إِنه َّللا َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرا  } :أَل ترى أنه قال في سياق اآلية

حيث نهاك عن نقض العهد وحكم  {َحِكيما  }بما اجتمعوا عليه  {َّللا َكاَن َعلِيما  

 .بالوفاء
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 إِنه َّللا}ما في القرآن  :يعني {َربّكَ  واتبع َما يوحى إِلَْيَك ِمن} :قوله عز وجل

ثق  :يعني {َوتََوكهْل َعلَى َّللا}من وفاء العهد ونقضه  {َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرا  

 .ناصرا  حافظا  و :يعني {وكفى باّلِل َوِكيال  }باّلِل، وفوض أمرك إلى َّللا تعالى 

وقرأ الباقون  .بالياء على معنى الخبر عنهم {لُونَ بَِما يَْعمَ } :قرأ أبو عمرو

 .النبي صلى َّللا عليه وسلم وأصحابه :بالتاء على معنى المخاطبة يعني

 [5 -4]تفسير اآليات رقم 

ئِي تُظَاِهرُ } ُ لَِرُجٍل ِمْن قَْلبَْيِن فِي َجْوفِِه َوَما َجَعَل أَْزَواَجُكُم الاله  ونَ َما َجَعَل َّللاه

ُ يَقُوُل الْ  هَاتُِكْم َوَما َجَعَل أَْدِعيَاَءُكْم أَْبنَاَءُكْم َذلُِكْم قَْولُُكْم بِأَْفَواِهُكْم َوَّللاه قه حَ ِمْنهُنه أُمه

بِيَل  ِ فَإِْن لَْم تَْعلَُموا آَبَاَءهُ  (4)َوهَُو يَْهِدي السه  مْ اْدُعوهُْم آِلَبَائِِهْم هَُو أَْقَسطُ ِعْنَد َّللاه

َدْت  يِن َوَمَوالِيُكْم َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُْم بِهِ َولَِكْن َما تََعمه فَإِْخَوانُُكْم فِي الدِّ

ا  ا َرِحيم  ُ َغفُور   {(5)قُلُوبُُكْم َوَكاَن َّللاه

ا َجَعَل َّللا لَِرُجٍل ّمن قَْلبَْيِن فِى َجْوفِهِ } :قوله عز وجل في  نزلت :قال مقاتل {مه

وكان حافظا  بما يسمع، وأهدى الناس  .جميل بن معمر، ويكنى أبا معمر

وكان  .طريق البلدان وكان مبغضا  للنبي صلى َّللا عليه وسلم :يعني .للطريق

ا َجَعَل َّللا لَِرُجٍل } :أحدهما أعقل من قلب محمد فنزل .إن لي قلبين :يقول مه

وكان الناس يظنون أنه صادق في ذلك، حتى كان يوم  {بَْيِن فِى َجْوفِهِ ّمن قَلْ 

بدر فانهزم، وهو آخذ بإحدى نعليه في أصبعه، واْلخرى في رجله حتى أدركه 

وكان َل يعلم بذلك، حتى أخبر أن إحدى نعليه في أصبعه،  .أبو سفيان بن حرب

 إن رسول َّللا صلى َّللا :يقالو .فعرفوا أنه ليس له قلبان .واْلخرى في رجله

لو أن له قلبين أحدهما في  :عليه وسلم سهى في صالته، فقال المنافقون

ا َجَعَل َّللا لَِرُجٍل ّمن قَْلبَْيِن فِى َجْوفِهِ }صالته، واآلخر مع أصحابه، فنزل   .{مه

ا م :لناسفقال ا .كان رجل َل يسمع شيئا  إَل وعاه :وروى معمر عن قتادة قال

معمر  وروى .وكان يسمى ذا القلبين فنزلت هذه اآلية .يعي هذا إَل أن له قلبين

 :ضرب َّللا مثال  يقول .بلغنا أن ذلك في شأن زيد بن حارثة :عن الزهري قال

 .ليس ابن رجل آخر ابنك، كما َل يكون لرجل آخر من قلبين

ا َجَعَل َّللا لَِرُجٍل } :الحسن قالوذكر عن الشافعي أنه احتج على محمد بن  مه

جوز أن َل ي :يعني .ما جعل َّللا لرجل من أبوين في اإلسالم :يعني {ّمن قَْلبَْينِ 

ولكن هذا التفسير لم يذعن به أحد من  .يثبت نسب صبي واحد من أبوين

ع يجمع ا جامْلنه ليس بينهم .فلو أراد به على وجه القياس َل يصح .المتقدمين
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وذكر عن عمر وعلي رضي َّللا تعالى عنهما أن جارية كانت بين  .بينهما

 .إنه ابنهما يرثهما ويرثانه :فقاَل .رجلين، جاءت بولد فادعياه

قرأ  {َوَما َجَعَل أزواجكم الالئى تظاهرون ِمْنهُنه أمهاتكم} :ثم قال عز وجل

وقرأ ابن  .سر الهاء واْللفبضم التاء وك {تظاهرون}عاصم 

وقرأ ابن كثير ونافع  .بنصب التاء والهاء وتشديد الظاء {تظاهرون} :عامر

زة وقرأ حم .بنصب التاء والهاء بغير ألف والتشديد {تُْظِهُرونَ } :وأبو عمرو

 .وهذه كلها لغات .بنصب التاء والتخفيف مع اْللف {تظاهرون}والكسائي 

 :وهو أن يقول لها .ظاهر من امرأته، وتظاهر، وتظهر بمعنى واحد :يقال

بالتشديد، فاْلصل تظهرون،  {تُْظِهُرونَ } :فمن قرأ .أنت علي كظهر أمي

فاْلصل  {تظاهرون}من قرأ  .فأدغم إحدى التاءين في الظاء وشددت

فيف حذف إحدى التاءين، ومن قرأ بالتخ .يتظاهرون فأدغمت إحدى التاءين

واْلصل تتساءلون، واآلية نزلت في  {تُْسأَلُونَ } :ولم يشدد للتخفيف كقوله

شأن أوس بن الصامت حين ظاهر من امرأته وذكر حكم الظهار في سورة 

 .المجادلة

ة ثنزلت في شأن زيد بن حار {َوَما َجَعَل أَْدِعيَاءُكْم أَْبنَاءُكمْ } :ثم قال تعالى

د فكما َل يجوز أن يكون لرجل واح :حين تبنّاه النبي صلى َّللا عليه وسلم قال

 .قلبان، فكذلك َل يجوز أن تكون امرأته أمه، وَل ابن غيره يكون ابنه

 قولكم الذي قلتم زيد بن محمد صلى َّللا :يعني {َذلُِكْم قَْولُُكم بأفواهكم} :ثم قال

حق، ويأمركم يبيّن ال :يعني {وَّللا يَقُوُل الحق}ألسنتكم عليه وسلم أنتم قلتموه ب

ى طريق يدّل عل :يعني {َوهَُو يَْهِدى السبيل}به كي َل تنسبوا إليه غير النسبة 

وروى أبو بكر بن  .يدّل على الصواب بأن تدعوهم إلى آبائهم :يقال .الحق

ملوكا  لخديجة بنت خويلد، فوهبته كان زيد بن حارثة م :عياش عن الكلبي قال

خديجة من رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم فأعتقه، وتبناه، فكانوا يقولون زيد 

زيد  :فقالوا .انسبوهم آلبائهم :يعني {ادعوهم َِلبَائِِهمْ } :بن محمد فنزل قوله

 ادعوهم َِلبَائِِهمْ }وجل  أعدل عند َّللا عز :يعني {هَُو أَْقَسطُ ِعنَد َّللا}بن حارثة 

 {ينفَإِخَوانُُكْم فِى الد}إن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم  :يعني {هَُو أَْقَسطُ 

 .النقولوا مولى ف :يعني {ومواليكم}قولوا ابن عبد َّللا وابن عبد الرحمن  :أي

أبي  انوا يسمونه سالم بنسالم وتبناه، فك :وكان أبو حذيفة أعتق عبدا  يقال له

 .فلما نزلت هذه اآلية سموه سالما  مولى أبي حذيفة .حذيفة
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بائهم أن تنسبوهم إلى غير آ :يعني {َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخطَأْتُْم بِهِ } :ثم قال

 تما جرى على لسانهم بعد النهي، ْلن ألسنتهم قد تعود :ويقال .قبل النهي

َدْت قُلُوبُُكمْ }الجناح فيما  {ولكن}بذلك  ا تََعمه د قصدت قلوبكم بع :يعني {مه

 .النهي

وروي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمرو عن عبد َّللا بن عباس عن 

تِي الَخطَأَ َوالنِّْسيَاَن َوَما» :النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال  تََجاَوَز َّللا َعْن أمه

وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه حلف بالالت والعزى  .«اْستُْكِرهُوا َعلَْيهِ 

فذكر للنبي صلى َّللا عليه وسلم فأمره أن ينفث عن يساره ثالثا ، وأن  .ناسيا  

 .يستعيذ باّلِل من الشيطان الرجيم

ِحيما  } :ثم قال ِحيما  }م رجع غفورا  لمن أخطأ ث :يعني {َوَكاَن َّللا َغفُورا  ره  {ره

 .بهم

 [8 -6]تفسير اآليات رقم 

هَاتُهُْم َوأُولُو اْْلَْرَحاِم بَْعُضهُْم } النهبِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِيَن ِمْن أَْنفُِسِهْم َوأَْزَواُجهُ أُمه

ِ ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمهَاِجِريَن إَِله  ائُِكْم  أَْن تَْفَعلُوا إِلَى أَْولِيَ أَْولَى بِبَْعضٍ فِي ِكتَابِ َّللاه

ا  َوإِْذ أََخْذنَا ِمَن النهبِيِّيَن ِميثَاقَهُْم َوِمْنَك  (6)َمْعُروف ا َكاَن َذلَِك فِي اْلِكتَابِ َمْسطُور 

 (7)ا َوِمْن نُوٍح َوإِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْريََم َوأََخْذنَا ِمْنهُْم ِميثَاق ا َغلِيظ  

ا  اِدقِيَن َعْن ِصْدقِِهْم َوأََعده لِْلَكافِِريَن َعَذاب ا أَلِيم   {(8)لِيَْسأََل الصه

ما يرى لهم رأيا   :يعني {النبى أولى بالمؤمنين ِمْن أَْنفُِسِهمْ } :قوله عز وجل

ن من معناه النبي أرحم بالمؤمني :ويقال .فذلك أولى وأحسن لهم من رأيهم

وذكر عن أبي أنه  .كأمهاتهم في الحرمة :يعني {وأزواجه أمهاتهم}أنفسهم 

وأزواجه }وهو أب لهم  {النبى أولى بالمؤمنين ِمْن أَْنفُِسِهمْ }كان يقرأ 

 إن :قال في رواية الكلبي {َوأُْولُو اَلرحام بَْعُضهُْم أولى بِبَْعضٍ } {أمهاتهم

 .نفكان يؤاخي بين الرجلي .َّللا عليه وسلم آخى بين الناسرسول َّللا صلى 

فمكثوا في ذلك ما  .فإذا مات أحدهما ورثه الباقي منهما دون عصبته وأهله

ى فِ } .{َوأُْولُو اَلرحام بَْعُضهُْم أولى بِبَْعضٍ } :شاء َّللا حتى نزلت هذه اآلية

الذين آخى بينهم فصارت المواريث  {كتاب َّللا ِمَن المؤمنين والمهاجرين

لٍِم أَنَا َولِيُّ ُكلِّ ُمسْ » :بالقرابات، وروي عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

صرف فأمر ب .«فََمْن تََرَك ماَل  فَلَِوَرثَتِِه، َوَمْن تََرَك َدْينا  فَإلَى َّللا َوإلَى َرُسولِهِ 

 .الميراث إلى العصبة

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n45&p1#TOP


48 
 

ْعُروفا  } :ثم قال تعالى له  إَل أن يوصي :يعني {إَِله أَن تَْفَعلُوْا إلى أَْولِيَائُِكْم مه

كان المهاجرون واْلنصار يرثون بعضهم من بعض  :وقال مقاتل .بثلث ماله

ي ثم نسخ بما ف .بالقرابة، وَل يرث من لم يهاجر إَل أن يوصي للذي لم يهاجر

 .آخر سورة اْلنفال

ا} :ثم قال  .هكذا كان مكتوبا  في التوراة :يعني {َكاَن ذلك فِى الكتاب َمْسطُور 

 .في القرآن :ويقال .في اللوح المحفوظ :ويقال

وهو الوحي الذي أوحى إليهم  {َوإِْذ أََخْذنَا ِمَن النبيين ِميثَاقَهُمْ } :قوله عز وجل

 :ويقال .أن يصدق بعضهم بعضا  أن يدعوا الخلق إلى عبادة َّللا عز وجل، و

كل نبي أمر بأن يأمر من بعده  :ويقال .الميثاق الذي أخذ عليهم من ظهورهم

 .بأن يخبروا ببعث النبي صلى َّللا عليه وسلم حتى ينتهي إليه

في هذا تفضيل رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم،  {َوِمْنَك َوِمن نُّوحٍ } :ثم قال

جملة اْلنبياء عليهم السالم ثم خّصه بالذكر قبلهم، وكان آخرهم  ْلنه قد ذكر

ثم ذكر إبراهيم وموسى وعيسى ابن  .ثم ذكر نوحا  ْلنه كان أولهم .خروجا  

 .مريم صلوات َّللا عليهم ْلن كل واحد منهم كان على أثر بعض

أََخْذنَا ِمْنهُْم ميثاقا وَ } :ثم قال {وإبراهيم وموسى َوِعيَسى ابن َمْريَمَ } :فقال

عهدا  وثيقا  أن يعبدوا َّللا تعالى، ويدعوا الخلق إلى عبادة َّللا  :يعني {َغلِيظا  

 .عز وجل، وأن يبشروا كل واحد منهم بمن بعده

أخذ عليهم الميثاق  :يعني {لِّيَْسأََل الصادقين َعن ِصْدقِِهمْ } :ثم قال عز وجل

 .يسأل المرسلين عن تبليغ الرسالة :يعني .عن صدقهم لكي يسأل الصادقين

 .ويسأل الوفيّين عن وفائهم

 ؟ما فعلت بأمانتي :فيقول له .أنه يسأل القلم يوم القيامة :وروي في الخبر

ثم جعل القلم يرتعد مخافة أن َل يصدقه  .يا رب سلمتها إلى اللوح :فيقول

فيقول  .ن القلم قد أدى اْلمانة، وأنه قد سلم إلى إسرافيلفيسأل اللوح بأ .اللوح

 .لى جبريلسلمتها إ :فيقول ؟ما فعلت بأماتني التي سلمها إليك اللوح :إلسرافيل

فيسأل  .يائكسلمتها إلى أنب :فيقول .ما فعلت بأمانتي :فيقول لجبريل عليه السالم

لِّيَْسأََل } :قد سلمناها إلى خلقك، فذلك قوله تعالى :اْلنبياء عليهم السالم فيقولون

لرسل الذين كذبوا ا :يعني {َوأََعده للكافرين َعَذابا  أَلِيما  } {الصادقين َعن ِصْدقِِهمْ 

 :قوله عز وجل
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 [9]تفسير اآلية رقم 

ِ عَ } لَْيُكْم إِْذ َجاَءْتُكْم ُجنُوٌد فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاه

ا  ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصير  ا لَْم تََرْوهَا َوَكاَن َّللاه ا َوُجنُود   {(9)ِريح 

احفظوا منة َّللا عليكم  :يعني {يَأَيُّهَا الذين ءاَمنُوْا اذكروا نِْعَمةَ َّللا َعلَْيُكمْ }

وذلك أن النبي صلى َّللا عليه  .اْلحزاب :يعني {إِْذ َجاءْتُكْم ُجنُودٌ } .بالنصرة

وسلم لما قدم المدينة، صالح بني قريظة وبني النضير على أن َل يكونوا عليه، 

فنقضت بنو النضير عهودهم، وأجالهم النبي صلى َّللا عليه وسلم  .وَل معه

 .منها، وذكر قصتهم في سورة الحشر

بن  ثم إن حيي .بني قريظة جددوا العهد مع النبي صلى َّللا عليه وسلمثم إّن 

إن قومي مع بني  :فقال ْلبي سفيان بن حرب .أخطب ركب، وخرج إلى مكة

فحثّه على الخروج إلى قتال رسول َّللا  .قريظة وهم سبعمائة وخمسون مقاتال  

ج ثم خر .على ذلك ثم خرج من مكة إلى غطفان وحثهم .صلى َّللا عليه وسلم

وخرج  .فخرج أبو سفيان مع جماعة من أهل مكة .إلى كنانة وحثهم على ذلك

غطفان وبنو كنانة حتى نزلوا قريبا  من المدينة مع مقدار خمسة عشر ألف 

 .ثم جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة .ثمانية عشر ألف رجل :ويقال .رجل

فقال  .فاستأذن عليه .وهو رئيس بني قريظة فجاء إلى باب كعب بن اْلشرف

 :الفق .هذا حيي بن أخطب :فعرفته الجارية فقالت ؟انظري من هذا :لجاريته

الت فق .يريد أن يسأمنا زيادة .فإنه مسؤوم إنه قد سأم قومه .َل تأذني له عليّ 

 ن عنده قدر جيشليس هاهنا فقال حيي بن أخطب بلى هو ثم ولك :له الجارية

بني أغض :يعني .أحفظني أخزاه َّللا :فقال كعب .َل يحب أن يشركه فيها أحد

يجيئُك مليكك، قد جئتك بعارض  :فقال له .فدخل عليه .ائذني له في الدخول

 َل يذهب هذا .برد جئتك بقريش بأجمعها، وكنانة بأجمعها، وغطفان بأجمعها

ن فقال له كعب ب .فانقض الحلف بينك وبين محمد .الفوز حتى يقتل محمد

 ثم يرجع وأنا في بحر لجي، َل .إن العارض ليسبب بنفحاته شيئا   :اْلشرف

وَّللا ما رأينا جارا  قط خيرا  من محمد ما خفر  .أقدر على أن أريم داري ومالي

حمد، وترجع لنا بذمة، وَل هتك لنا سترا  وَل آذانا، وإنما أخشى أن َل يقتل م

فقال لكم ما في التوراة إن لم يقتل محمدا  في هذا الغور، ْلدخلّن  .أنت وأقتل أنا

فنقض الحلف، وشّق الصحيفة، فقدم  .معكم حصنكم، فيصيبني ما أصابكم

 يا محمد شعرت أن :فقال .بنعيم بن مسعود المدينة، وكان تاجرا  يقدم من مكة

عليه  فقال النبي صلى َّللا .كان بينك وبينهم بني قريظة نقضوا الحلف الذي

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n45&p1#TOP
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إن كنت أمرتهم بذلك، وإن كنت  :فقال عمر .«لََعلهنَا نَْحُن أََمْرنَاهُْم بذلك» :وسلم

 .«َما أَنا بَِكذهاٍب، ولكن الَحْرَب ُخْدَعةٌ » :فقال .تأمرهم بذلك، فقتالهم علينا هيّن

يد عث النبي صلى َّللا عليه وسلم سعد بن معاذ، وأسفب .ونعيم لم يسلم ذلك اليوم

بن حضير، وسعد بن عبادة إلى كعب بن اْلشرف، يناشدوه َّللا الحلف الذي 

فأبى كعب بن اْلشرف،  .وأن يرجعوا إلى ما كانوا عليه من قبل .كان بينهم

دك أتسب سي :فقال أسيد بن حضير .وسّب سعد بن معاذ .وجرى بينهم كالم

اللهم َل تميتني حتى  :فقال سعد بن معاذ .ما هو لك بكفؤ ؟عاذا  يا عدو َّللام

 .فرجعوا إلى رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم فحدثوه الحديث .أشفي نفسي منهم

محمد  يا أبا سفيان وَّللا ما كذب :فقال .فانطلق نعيم بن مسعود إلى أبي سفيان

ال سلمان فق .بنقض الحلف بينه وبين بني قريظة أخبرني بأنه أمر .قط كذبة

إنا كنا يا رسول َّللا بأرض فارس إذا تخوفنا الجنود، خندقنا على  :الفارسي

فخرج رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم مع  ؟فهل لك أن تخندق خندقا   .أنفسنا

 بفضر .أهل المدينة، وخندق وأخذ المعول بيده، فضرب لكي يقتدي الناس

 .ضربة  فأبرق برقة، حتى ظهر ضوء بضربته

قد رأيت ل :ثم ضرب ضربة أخرى فأبرق برقة، ثم ضرب الثالثة فقال سلمان

لَقَْد » :فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم .نعم :قال .لقد رأيت ذلك .أمرا  عجيبا  

اِم، َوبِالثهانِيَِة قُُصورَ   .َمنِ ِكْسَرى؛ َوبِالثهالِثَِة قُُصوَر اليَ  َرأَْيُت بِاْلُولَى قُُصوَر الشه

ح الشام، يعدنا أن تفت :فقال ناس من المنافقين .«فهذه فُتُوٌح يَْفتَُح َّللا َعلَْيُكمْ 

ما يعدنا  .وما يستطيع أحد منا أن يذهب إلى الخالء .وأرض فارس، واليمن

 .إَل غرورا  

يلة، فأرسل عيينة بن حصن فمكث الجنود حول المدينة بضعة عشرة ل

الفزاري، والحارث بن عوف إلى رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم إنك إن 

أعطيتنا تمر المدينة هذه السنة، نرجع عنك بغطفان وكنانة، ونخلي بينك وبين 

 .ف ذلك التمرفنص :فقال .«َل» :فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم .قومك فتقاتلهم

وكان عند النبي صلى َّللا عليه وسلم سعد بن معاذ وهو سيد  .«نعم» :قال

فقال لرسول َّللا صلى َّللا عليه  .اْلوس، وسعد بن عبادة وهو سيد الخزرج

ب لنا اكت :وسلم عيينة، والحارث بن عوف لرسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

يا  :بادةع فقال سعد بن معاذ وسعد بن .فدعى بصحيفة ليكتب بينهم .كتابا  

َل ولكنني َرأَْيُت الَعَرَب َرَمْتُكْم » :فقال .رسول َّللا أوحي إليك في هذا شيء

ما رجون بهذا منها في  :فقاَل« ِمْن قَْوسٍ َواِحَدةٍ فَقُْلُت أَُردُّ هؤَلء َوأُقَاتُِل هؤَلء
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، َّللا بكفحين زادنا  .الجاهلية قط أن يأخذوا منا تمرة واحدة إَل بشراء وقر ى

شق النبي ف .َل نعطيهم شيئا  إَل بالسيف .وأمدنا بك، وأكرمنا بك، نعطيهم الدنية

 :صلى َّللا عليه وسلم الصحيفة قال

ان فلما كان يوم الجمعة أرسل أبو سفي .«اْذهَبُوا فاَل نُْعِطيُكْم َشْيئا  إَله بِالسهْيفِ »

تال فقد طال المقام هاهنا وقل لقومك إلى حيّي بن أخطب أن استعده غدا  إلى الق

فقال  .غدا  يوم السبت َل نقاتل فيه :فلما جاء بني قريظة الرسول، فقالوا .يعدوا

هم هاتوا لنا رهونا  أبناءكم نثلج إلي .نحن نؤخر القتال إلى يوم اْلحد :أبو سفيان

 .نطمئن بذلك :أي

 يدخل هذه الليلة َل :د أمسوا، فقالوافجاء رسول أبي سفيان إلى بني قريظة، وق

فوقع في نفس أبي سفيان من قول نعيم  .علينا أحد، وَل يخرج من عندنا أحد

 .بن مسعود أنه خوان حق، وأن نقض العهد كان مكرا  منهم

فلما كانت الليلة ورسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم وأصحابه عند الخندق فصلى 

ُل َمْن َرُجٌل يَْنظُُر َما يَْفعَ » :وسلم ثلث الليل ثم قال رسول َّللا صلى َّللا عليه

من » :ثم صلى الثلث الثاني فقال .فما تحرك منهم أحد .«القَْوُم أَْدَخلَهُ َّللا الَجنهةَ 

فما تحرك منهم أحد ثم صلى ساعة، ثم هتف مرة « رجل ينظر ما يفعل القوم

َما أَ » :فقال .فجاء حذيفة« يَا ُحَذْيفَةُ » :فقال .أخرى، فما تحرك منهم إنسان

لبرد ا :ولكن بي من الجوع والقر يعني .بلى :قال .«َسِمْعَت َكالِمي ُمْنُذ اللهْيلَة

اْذهَْب فَاْنظُْر ما فََعَل القَْوُم، َوَلَ تَْرِمي بَِسْهٍم، » :قال .لم أقدر على أن أجيبك

َل  يا رسول َّللا إني :فقال .«َعْن بِرْمحٍ، َوَلَ تَْضِرْب بَِسْيفٍ َوَلَ بَِحَجٍر، َوَلَ تَطْ 

 َعلَْيَك لَْيسَ » :فقال .ولكن أخشى أن يمثلوا بي .أخشى أن يقتلوني، إني لميت

فلما ولى  .آمنت وعرفت أنه َل بأس علي :فلما قال هذا، قال حذيفة .«بَأْسٌ 

 اْحفَْظهُ ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلفِِه َوَعنْ » :وسلم حذيفة، قال النبي صلى َّللا عليه

فدخل حذيفة رضي َّللا عنه في  .«يَِمينِِه َوَعْن ِشَمالِِه َوِمْن فَْوقِِه َوِمْن تَْحتِهِ 

فة فجلس حذي .مجتمعين على نار لهم :عسكر قريش، فإذا هم يصطلون يعني

 :قال ؟ماذا يريدون :قالوا ؟يريد الناس غدا  أتدرون ما  :فقال .في حلقة منهم

جيئون فت ؟أين سادات الناس وقادتهم ؟أهل العساكر أين قريش :يعني :يقولون

و في فما زال ذلك الحديث يفش .فتقتلوا أو تفروا .فيطرحونكم في نحور العدو

 .العسكر
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ماذا  :قالوا ؟يريد الناس غدا  أتدرون ماذا  :فقال .ثم دخل عسكر بني كنانة

 ؟أين رماة الخندق ؟أين ذروة العرب ؟يقولون أين بنو كنانة :قالوا ؟يريدون

 .فتقتلوا أو تفروا ؟فيطرحونكم في نحور العدو .فتجيبون

قولوا ماذا  ؟أتدرون ماذا يريد الناس غدا   :ثم دخل عسكر غطفان، فقال

 .تجيبونف ؟أين بنو فزارة بن حالس الخيول ؟يقولون أين غطفان :قال ؟يريدون

 .فتقتلوا أو تفروا .فيطرحونكم في نحور العدو

فبعث َّللا تعالى عليهم ريحا  شديدة، فلم تترك لهم خباء إَل قلعته، وَل إناء  :قال

الوا فيما فق .وقلعت أوتاد خيولهم، وجالت الخيول بعضها في بعض .إَل أكفأته

ما فركب أبو سفيان جمله معقوَل ، ف .فالنجاة النجاة .لقد بدا محمد بالسر :بينهم

ولو شئت أن أضربه بسيفي أو أطعنه  :قال حذيفة .حّل عقاله إَل بعد أن انبعث

كلهم  فترحلوا .ولكن نهاني رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم .برمحي لفعلت

 .وذهبوا

النبي صلى َّللا عليه وسلم فحدثه عن العساكر وما فعل َّللا عز وجل  فرجع إلى

 في الدفع {الجحيم يَأَيُّهَا الذين ءاَمنُوْا اذكروا نِْعَمةَ َّللا َعلَْيُكمْ }فنزل  .بها

 {فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريحا  }من المشركين  {إِْذ َجاءْتُكْم ُجنُودٌ }عنكم 

وذلك كبرت حوالي العسكر حتى  .من المالئكة {ودا  لهْم تََرْوهَاَوُجنُ }شديدة 

وروي عن ابن عباس عن  .انهزموا حين هبت بهم الريح، وهي ريح الصبا

بَا، َوأُْهلَِكْت َعاٌد بِالدهبُورِ » :النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال  «نُِصْرُت بِالصه

 .في أمر الخندق {ا تَْعَملُوَن بَِصيرا  َوَكاَن َّللا بِمَ } :ثم قال تعالى

 

 [17 -10]تفسير اآليات رقم 

إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَْوقُِكْم َوِمْن أَْسفََل ِمْنُكْم َوإِْذ َزاَغِت اْْلَْبَصاُر َوبَلََغِت اْلقُلُوُب }

ِ الظُّنُونَا  تُلَِي اْلُمْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاَل  هُنَالَِك ابْ  (10)اْلَحنَاِجَر َوتَظُنُّوَن بِاّلِله

ا  ُ َوَرُسولُهُ  (11)َشِديد  َوإِْذ يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َوالهِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َما َوَعَدنَا َّللاه

ا  ُكْم فَاْرِجُعوا َوإِْذ قَالَْت طَائِفَةٌ ِمْنهُْم يَا أَْهَل يَْثِرَب ََل ُمقَاَم لَ  (12)إَِله ُغُرور 

َويَْستَأِْذُن فَِريٌق ِمْنهُُم النهبِيه يَقُولُوَن إِنه بُيُوتَنَا َعْوَرةٌ َوَما ِهَي بَِعْوَرٍة إِْن يُِريُدوَن 

ا  وا ثُ َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيِهْم ِمْن أَْقطَاِرهَا ثُمه ُسئِلُوا اْلفِْتنَةَ آَلَتَْوهَا َوَما تَلَبه  (13)إَِله فَِرار 

ا  َ ِمْن قَْبُل ََل يَُولُّوَن اْْلَْدبَاَر َوَكاَن َعْهُد  (14)بِهَا إَِله يَِسير  َولَقَْد َكانُوا َعاهَُدوا َّللاه

ِ َمْسئُوَل   ا ََل  (15)َّللاه قُْل لَْن يَْنفََعُكُم اْلفَِراُر إِْن فََرْرتُْم ِمَن اْلَمْوِت أَِو اْلقَْتِل َوإِذ 
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ا أَْو  (16)وَن إَِله قَلِيال  تَُمتهعُ  ِ إِْن أََراَد بُِكْم ُسوء  قُْل َمْن َذا الهِذي يَْعِصُمُكْم ِمَن َّللاه

ا  ِ َولِيّ ا َوََل نَِصير   {(17)أََراَد بُِكْم َرْحَمة  َوََل يَِجُدوَن لَهُْم ِمْن ُدوِن َّللاه

أتاكم المشركون من فوق  :يعني {إِْذ جاؤوكم ّمن فَْوقُِكمْ } :قوله عز وجل

من قبل المغرب  {َوِمْن أَْسفََل ِمنُكمْ }طلحة بن خويلد اْلسدي  :يعني .الوادي

من قبل المشرق، مالك بن  :أي {ّمن فَْوقُِكمْ } :ويقال .وهو أبو اْلعور السلمي

أبو  {أَْسفََل ِمنُكمْ  َوِمنْ } .عوف، وعيينة بن حصن الفزاري، ويهود بني قريظة

 شخصت اْلبصار :يعني {َوإِْذ َزاَغِت اَلبصار} :فلما رأى ذلك قالوا .سفيان

لََغِت َوبَ }أبصار المنافقين، ْلنهم أشد خوفا  كأنهم خشب مسندة  :فوقا  يعني

 اضطراب القلب يبلغ :ويقال .خوفا ، هذا على وجه المثل {القلوب الحناجر

إذا خاف اإلنسان، تنتفخ الرئة، وإذا انتفخت الرئة، يبلغ القلب  :ويقال .الحناجر

 .منتفخ الرئة :ويقال للجبان .الحنجرة

نصر ظننتم أن لن ي :يعني .اإلياس من النصرة :يعني {َوتَظُنُّوَن باّلِل الظنونا}

 كثير والكسائي وعاصم فيَّللا عز وجل محمدا  صلى َّللا عليه وسلم، قرأ ابن 

 وكذلك .الظنون باْللف عند الوقف، ويطرحونها عند الوصل :رواية حفص

يَْوَم تُقَلهُب ُوُجوهُهُْم فِى النار يَقُولُوَن ياليتنآ أَطَْعنَا َّللا َوأَطَْعنَا }في قوله 

 :بكروقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي  [66 :اْلحزاب] {الرسوَل

وقرأ أبو عمرو وحمزة بغير ألف في  .باْللف في حال الوصل والوقف

مصحف  ْلن في .فمن قرأ باْللف في الحالين، فالتباع الخط .الحالتين جميعا  

ومن قرأ بغير ألف فِلن اْللف غير  .اإلمام وفي سائر المصاحف باْللف

أحب  :وقال أبو عبيدة .يأصلية، وإنما يستعمل هذه اْللف الشعراء في القواف

إلي في هذه الحروف أن يتعمد الوقف عليها باْللف، ليكون متبعا  للمصحف، 

 .واللغة

 .عند ذلك اختبر المؤمنون :يعني {هُنَالَِك ابتلى المؤمنون} :ثم قال عز وجل

اَل  لُوْا ِزْلزَ َوُزْلزِ }وكان في ذلك اختبارا  لهم  .أمروا بالقتال والحضور :يعني

 .حركوا تحريكا  شديدا  واجتهدوا اجتهادا  شديدا   :أي {َشِديدا  

ا َوَعَدنَا َّللا َوَرُسولُهُ إَِله } َرٌض مه َوإِْذ يَقُوُل المنافقون والذين فِى قُلُوبِِهم مه

ره ذكولكن َّللا عز وجل  .وهم لم يقولوا رسول َّللا، وإنما قالوا باسمه {ُغُرورا  

 .بهذا اللفظ

ّمْنهُْم }جماعة من المنافقين  :يعني {َوإِْذ قَالَت طهائِفَةٌ ّمْنهُمْ } :قوله عز وجل

يا أهل المدينة وكان اسم المدينة يثرب، فسماها رسول  :يعني {يَْثِربَ  .ياأهل
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 :م في رواية حفصقرأ عاص {َلَ ُمقَاَم لَُكمْ }َّللا صلى َّللا عليه وسلم المدينة 

ومن  .فمن يقرأ بالضم فمعناه َل إقامة لكم .بالنصب :وقرأ الباقون .بضم الميم

 .َل مكان لكم تقومون فيه، والجمع المقامات :قرأ بالنصب، فهو بالمكان أي

أن  :يعني .وكان أبو عبيدة يقرأ بالنصب، ْلنه يحتمل المقام والمكان جميعا  

 .َل مقام لكم عند القتال :خوفا  ورعبا  منهم :قالوا المنافقين

وهم  {َويَْستَأِْذُن فَِريٌق ّمْنهُُم النبى}فانصرفوا إلى المدينة  :يعني {فارجعوا}

 إِنه يَقُولُونَ }بنو حارثة وبنو سلمة، وذلك أن بيوتهم كانت من ناحية المدينة 

 .ضائعة، نخشى عليها السراق :يعني {بُيُوتَنَا َعْوَرةٌ 

 :بيوقال القت .معناه أن بيوتنا مما يلي العدو، وإنا َل نأمن على أهالينا :ويقال

 .وكان الرجال سترا  وحفظا  للبيوت .أصل العورة ما ذهب عنه الستر والحفظ

إذا  :اعور منزلك أي :خالية والعرب تقول :يعني {إِنه بُيُوتَنَا َعْوَرةٌ } :فقالوا

 .سقط جداره

 وما هي :ْلن َّللا عز وجل يحفظها، يعني {َوَما ِهَى بَِعْوَرةٍ } :يقول َّللا تعالى

 .ما يريدون إَل فرارا  من القتال :أي {إِن يُِريُدوَن إَِله فَِرارا  }بخالية 

لو دخل العسكر من نواحي  :يعني {ِرهَاَولَْو ُدِخلَْت َعلَْيِهْم ّمْن أَْقطَا} :ثم قال

ثير قرأ ابن ك {َلَتَْوهَا}دعوهم إلى الشرك  :يعني {ثُمه ُسئِلُوْا الفتنة}المدينة 

 .بالهمز والمد :وقرأ الباقون .بالهمزة بغير مد {َلَتَْوهَا} :ونافع وابن عامر

ومن قرأ بغير مد معناه صاروا إليها  .ْلعطوها :يعني {َلَتَْوهَا}فمن قرأ بالمد 

لو دعوا إلى الشرك ْلجابوا  :وجاؤوها وكالهما يرجع إلى معنى واحد يعني

 .سريعا  

يجيبوا  :يعني .وما تحسبوا بالشرك إَل قليال   :أي {َوَما تَلَبهثُوْا بِهَا إَِله يَِسيرا  }

 .لم يلبثوا بالمدينة إَل قليال   لو فعلوا ذلك :ويقال .سريعا  

 من قبل قتال الخندق :يعني {َولَقَْد َكانُواْ عاهدوا َّللا ِمن قَْبلُ } :ثم قال عز وجل

حين كان النبي صلى َّللا عليه وسلم بمكة، خرج سبعون رجال  من المدينة إلى 

بعين، ى السفخرج إليهم رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ليلة العقبة إل .مكة

لنفسك ما اشترط لربك و :فقالوا للنبي صلى َّللا عليه وسلم .فبايعهم وبايعوه

أَْشتَِرطُ لَِربِّي أَْن تَْعبُُدوهُ وَل تُْشِرُكوا بِه َشْيئا  وأْشتَِرطُ لِنَْفِسي أَْن » :فقال .شئت

ا َمنَْعتُْم به أَْنفَُسُكْم َوأَْوَلَدُكمْ  قال  ؟نافما ل .قد فعلنا ذلك :فقالوا .«تَْمنَُعونِي ِممه

لنا ذلك، قد فع :قالوا .«لكم النصرة في الدنيا، والجنة في اآلخرة» :عليه السالم
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 {َلَ يَُولُّوَن اَلدبار} {َولَقَْد َكانُوْا عاهدوا َّللا ِمن قَْبلُ } :فذلك قوله

 .يسأل في اآلخرة من ينقض العهد :يعني {َوَكاَن َعْهدُ َّللا * َمْسُؤوَل  }منهزمين 

قُل لهن يَنفََعُكُم الفرار إِن فََرْرتُْم ّمَن الموت أَِو القتل َوإِذا  َله } :قوله عز وجل

م قال عز ث .َل تؤجلون إَل يسيرا ، ْلن الدنيا كلها قليلة :أي {تَُمتهُعوَن إَِله قَلِيال  

يمنعكم من قضاء َّللا  :يعني {ا الذى يَْعِصُمُكْم ّمَن َّللاقُْل َمن ذَ } :وجل

 .عافية :أي {أَْو أََراَد بُِكْم َرْحَمة  }القتل  :يعني {إِْن أََراَد بُِكْم ُسوءا  }وعذابه 

هو و .خيرا   :يعني {أَْو أََراَد بُِكْم َرْحَمة  }الهزيمة  :يعني {ُسوءا} :ويقال

ُدوَن َوَلَ يَجِ }من يقدر على دفع السوء عنكم وجر الخير إليكم  :يعني .النصر

 .قريبا  ومانعا   :يعني {لَهُْم ّمن ُدوِن َّللا َولِيّا  َوَلَ نَِصيرا  

 

 [22 -18]تفسير اآليات رقم 

قِيَن ِمْنُكْم َواْلقَائِلِيَن إِلِ } ُ اْلُمَعوِّ  ْخَوانِِهْم هَلُمه إِلَْينَا َوََل يَأْتُوَن اْلبَأَْس إَِله قَْد يَْعلَُم َّللاه

ة  َعلَْيُكْم فَإَِذا َجاَء اْلَخْوُف َرأَْيتَهُْم يَْنظُُروَن إِلَْيَك تَُدوُر أَْعيُنُهُْم  (18)قَلِيال   أَِشحه

ة  َكالهِذي يُْغَشى َعلَْيِه ِمَن اْلَمْوِت فَإَِذا َذهََب اْلَخْوُف َسلَقُ  وُكْم بِأَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحه

ا  ِ يَِسير  ُ أَْعَمالَهُْم َوَكاَن َذلَِك َعلَى َّللاه  (19)َعلَى اْلَخْيرِ أُولَئَِك لَْم يُْؤِمنُوا فَأَْحبَطَ َّللاه

وا لَْو أَنههُْم بَا ُدوَن فِي يَْحَسبُوَن اْْلَْحَزاَب لَْم يَْذهَبُوا َوإِْن يَأِْت اْْلَْحَزاُب يََودُّ

لَقَْد َكاَن  (20)اْْلَْعَراِب يَْسأَلُوَن َعْن أَْنبَائُِكْم َولَْو َكانُوا فِيُكْم َما قَاتَلُوا إَِله قَلِيال  

 َ َ َواْليَْوَم اآْلَِخَر َوَذَكَر َّللاه ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمْن َكاَن يَْرُجو َّللاه لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاه

ا  ُ َوَرُسولُهُ  (21)َكثِير  ا َرأَى اْلُمْؤِمنُوَن اْْلَْحَزاَب قَالُوا هََذا َما َوَعَدنَا َّللاه َولَمه

ا  ُ َوَرُسولُهُ َوَما َزاَدهُْم إَِله إِيَمان ا َوتَْسلِيم   {(22)َوَصَدَق َّللاه

م، طين منكيرى المثب :يعني {قَْد يَْعلَُم َّللا المعوقين ِمنُكمْ } :قوله عز وجل

وليائهم ْل :يعني {والقائلين إلخوانهم}المانعين من القتال منكم وهم المنافقون 

ارجعوا إلينا إلى المدينة، وهذا بلغة أهل المدينة،  :يعني {هَلُمه إِلَْينَا}وأصدقائهم 

 .مواهل :هلم وسائر العرب تقول للجماعة :يقولون للواحد ولالثنين والجماعة

إن لنا  :وذلك أن المنافقين كانوا يقولون {َوَلَ يَأْتُوَن البأس إَِله قَلِيال  } :ثم قال

 :شغال ، فيرجعون إلى المدينة، فإذا لقيهم أحد بالمدينة من المؤمنين يقولون

ء أي شي :وإذا لقوا أحدا  من المنافقين يقولون .دخلنا لشغل ونريد أن نرجع

ال وَل يحضرون القت :يعني {َوَلَ يَأْتُوَن البأس}ارجعوا إلينا  ؟تصنعون هناك

ُروَن َوَلَ يَْذكُ } :ولو كان ذلك ّلِل لكان كثيرا  وهذا كقوله .إَل قليال ، رياء  وسمعة  

 .{َّللا إَِله قَلِيال  
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ة  َعلَْيُكمْ } :ثم قال عز وجل كم يا ا  لكم حتى يعوقأشفقة عليكم، حب :يعني {أَِشحه

فكأنه  .قديمفيه ت :بخالء في النفقة عليكْم ويقال :يعني :ويقال .معشر المسلمين

 {إَِله قَلِيال  }لم يحضروا شفقة عليكم  :وَل يأتون البأس شفقة عليكم أي :يقول

 .َل قليال  وَل كثيرا   :يعني

من  {َرأَْيتَهُْم يَنظُُروَن إِلَْيكَ }وف القتال خ :يعني {فَإَِذا َجاء الخوف}

تدور أعينهم  :يعني {تَدوُر أَْعيُنُهُْم كالذى يغشى َعلَْيِه ِمَن الموت}الخوف 

 {فَإَِذا َذهََب الخوف}كدوران الذي هو في غثيان الموت، ونزعاته جبنا  وخوفا  

ْلِسنٍَة بِأَ }طعنوا فيكم  :ويقال .رموكم :يعني {َسلَقُوُكم}وجاءت قسمة الغنيمة 

ة  َعلَى الخير}سالط باسطة بالشر  :يعني {ِحَدادٍ  حرصا  على  :يعني {أَِشحه

ا حّق لم يصدقو :يعني {أْولَئَِك لَْم يُْؤِمنُواْ }بخال  على الغنيمة  :ويقال .الغنيمة

ك َوَكاَن ذل} .أبطل َّللا ثواب أعمالهم :يعني {فَأَْحبَطَ َّللا أعمالهم}التصديق 

عذابهم في اآلخرة على َّللا  :ويقال .إبطال أعمالهم :يعني {َعلَى َّللا يَِسيرا  

 .هيّن

يظنون أن الجنود لم  :يعني {يَْحَسبُوَن اَلحزاب لَْم يَْذهَبُواْ } :ثم قال عز وجل

حكاية  :ويقال .مرة أخرى {َوإِن يَأِْت اَلحزاب}يذهبوا من الخوف والرعب 

وْا لَْو أَنههُْم بَاُدوَن فِى اَلعراب}عن الماضي  تمنوا أنهم خارجون  :يعني {يََودُّ

عن أخباركم  :يعني {يَْسأَلُوَن َعْن أَنبَائُِكمْ }في البادية مع اْلعراب 

ا قَاتَلُوْا إَِله قَلِيال  }معكم في القتال  :يعني {َولَْو َكانُوْا فِيُكمْ }وأحاديثكم  رياء   {مه

بتشديد السين وأصله  {يُْسئَلُونَ }وقرئ في الشاذ  .وسمعة  من غير حسبة

ون ْلنهم يسأل {يُْسئَلُونَ }وقراءة العامة  .يسأل بعضهم بعضا   :يتساءلون أي

 .وَل يسأل بعضهم بعضا   .القادمين

 {أُْسَوةٌ }قرأ عاصم  {لهقَْد َكاَن لَُكْم فِى َرُسوِل َّللا أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ } :قوله عز وجل

د كان لق :يعني .وهما لغتان ومعناهما واحد .بالكسر :وقرأ الباقون .بضم اْللف

 لكم اقتداء  بالنبي صلى َّللا عليه وسلم وقدوة حسنة، وسنة صالحة، ْلنه كان

 .أسبقهم في الحرب

 .َوَواَساُكْم بنفسه في مواطن الحرب .وكسرت رباعيته يوم أحد

واليوم اَلخر َوَذَكَر َّللا }يخاف َّللا عز وجل  :يعني {لَّمن َكاَن يَْرُجو َّللا}

ا َرأَى المؤمنون اَلحزاب}باللسان  {َكثِيرا   الجنود يوم الخندق  :يعني {َولَمه

في سورة البقرة وهو قوله عز  {قَالُوْا هذا َما َوَعَدنَا َّللا َوَرُسولُهُ }تال والق

َوِمَن الناس َمن يَْشِرى نَْفَسهُ ابتغآء َمْرَضاِت َّللا وَّللا َرُءوٌف } :وجل
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إنه قد أخبرهم النبي صلى َّللا عليه وسلم  :ويقال .اآلية [214 :البقرة] {بالعباد

َوَصَدَق َّللا } {قَالُواْ هذا َما َوَعَدنَا َّللا َوَرُسولُهُ }فلما رأوه  .ل ذلك اْلمرأنه ناز

لم يزدهم الجهد والبالء إَل  :يعني {َوَرُسولُهُ َوَما َزاَدهُْم إَِله إِيَمان ا َوتَْسلِيما  

تواضعا   :يعني {َوتَْسلِيما  }تصديقا  لقول النبي صلى َّللا عليه وسلم َوُجْرأَة  

 .ْلمر النبي صلى َّللا عليه وسلم ثم نعت المؤمنين

 [27 -23]تفسير اآليات رقم 

َ َعلَْيِه فَِمْنهُْم َمْن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنهُْم } ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاهَُدوا َّللاه

لُوا تَْبِديال   اِدقِيَن بِِصْدقِِهْم َويَُعذَِّب  (23)َمْن يَْنتَِظُر َوَما بَده ُ الصه لِيَْجِزَي َّللاه

ا  ا َرِحيم  َ َكاَن َغفُور  ُ الهِذيَن  (24)اْلُمنَافِقِيَن إِْن َشاَء أَْو يَتُوَب َعلَْيِهْم إِنه َّللاه َوَرده َّللاه

ُ اْلُمْؤمِ  ا َوَكفَى َّللاه ُ قَِويّ ا َكفَُروا بَِغْيِظِهْم لَْم يَنَالُوا َخْير  نِيَن اْلقِتَاَل َوَكاَن َّللاه

ا  َوأَْنَزَل الهِذيَن ظَاهَُروهُْم ِمْن أَْهِل اْلِكتَابِ ِمْن َصيَاِصيِهْم َوقََذَف فِي  (25)َعِزيز 

ْعَب فَِريق ا تَْقتُلُوَن َوتَأِْسُروَن فَِريق ا  اَرهُْم َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضهُْم َوِديَ  (26)قُلُوبِِهُم الرُّ

ا  ُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدير  ا لَْم تَطَئُوهَا َوَكاَن َّللاه  {(27)َوأَْمَوالَهُْم َوأَْرض 

ا وفو :يعني {ّمَن المؤمنين ِرَجاٌل َصَدقُواْ َما عاهدوا َّللا َعلَْيهِ } :فقال عز وجل

أو  .أجله فمات :يعني {هُ فَِمْنهُْم مهن قضى نَْحبَ }بالعهد الذي عاهدوا ليلة العقبة 

وذلك  .النحب في اللغة النذر :وقال القتبي .وفاء بالعهد :يعني .قتل على الوفاء

أنهم نذروا، إذا لقوا العدو أن يقاتلوا فقتل في القتال، فسمي قتله قضاء نحبه، 

 .النحب العهد :وقال مجاهد .واستعير النحب مكان الموت

جاء أعرابي فسأل النبي صلى َّللا عليه وسلم  :ى بن طلحة قالوروى عيس

وطلع طلحة بن عبيد َّللا فقال رسول  .عن الذين قضوا نحبهم فأعرض عنه

ْن قََضى نَْحبَهُ » :َّللا صلى َّللا عليه وسلم ْم َوِمْنهُ } :ثم قال عّز وجلّ  .«هََذا ِممه

لُواْ تَْبِديال  }ينتظر أجله  :يعني {مهن يَنتَِظرُ  هد الذي ما غيّروا بالع :يعني {َوَما بَده

 .عهدوا تغييرا  

الوافين  :يعني {لّيَْجِزَى َّللا الصادقين بِِصْدقِِهمْ } :ثم قال عز وجل

وَب إِن َشاء أَْو يَتُ }إذا ماتوا على النفاق  :يعني {َويَُعّذَب المنافقين}بوفائهم 

ِحيما  }يقبل توبتهم إن تابوا  :يعني {َعلَْيِهمْ  اب منهم لمن ت {إِنه َّللا َكاَن َغفُورا  ره

صدهم وهم الكفار  :يعني {َوَرده َّللا الذين َكفَُرواْ } :رحيما  بهم قوله عز وجل

صرفهم عن المدينة مع غيظ  :يعني {بَِغْيِظِهمْ }الهذين جاؤوا يوم الخندق 

َوَكفَى }لم يصيبوا ما أرادوا من الظفر والغنيمة  :يعني {لَْم يَنَالُوْا َخْيرا  }منهم 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n45&p1#TOP
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دفع َّللا عنهم مؤنة القتال حيث بعث عليهم ريحا   :يعني {َّللا المؤمنين القتال

 .وجنودا  

ل خفلما رجع النبي صلى َّللا عليه وسلم من الخندق د {َوَكاَن َّللا قَِويّا  َعِزيزا  }

فجاءه  .المدينة، ودخل على فاطمة رضي َّللا عنها، وأراد أن يغسل رأسه

 .َل تغسل رأسك، ولكن اذهب إلى بني قريظة :وقال :جبريل عليه السالم

ه إن جبريل عليه السالم قال ل :ويقال .فخرج رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

ما وضعت المالئكة  :قال« نعم» :قال ؟وضعت سالحك :حين وضع سالحه

عليهم السالم سالحها بعد، وقد أمرك َّللا عز وجل أن تنهض نحو بني قريظة، 

 َل َعَزْمُت َعلَْيُكْم أَنْ » :فخرج رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم إلى الناس فقال

الحه سفلبس رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم  .«تَُصلُّوا الَعْصَر إَلّ بِبَنِي قَُريْظَة

مر ف .وخرج المسلمون معه، واللواء في يد علي بن أبي طالب رضي َّللا عنه

َمْن أََمَرُكْم أْن تَْلبَُسوا » :فقال .على بني عدي وبني النجار وقد أخذوا السالح

 .وكان جبريل عليه السالم يتمثل في صورته .دحية الكلبي :فقالوا .«السِّالحَ 

ة، وجد بعض الصحابة قد صلوا العصر قبل أن يأتوا بني فلما جاء بني قريظ

لى نهانا رسول َّللا ص :قريظة مخافة أن تفوتهم عن وقتها، وأبى بعضهم فقالوا

يظة حتى فلم ينتهوا إلى بني قر .َّللا عليه وسلم أن نصلي حتى نأتي بني قريظة

 :ريقين، أيفلم يؤنب أحدا  من الف :قال .غابت الشمس، ولم يصلوا العصر

مجتهد  إن لكل :وفيه دليل لقول بعض الناس .رضي بما فعل الفريقان جميعا  

 .نصيب

سول فسبت اليهود ر .فجاء علي رضي َّللا عنه باللواء حتى غرزه عند الحصن

 :َّللا صلى َّللا عليه وسلم وأزواجه، ورجع إليه علي رضي َّللا عنه، فقال

َسبُّونِي َولَْو َكانُوا ُدونِي لَْم » :قال .فيك فيهمتأخر يا رسول َّللا ونحن نك

لقَِرَدِة يا إْخَوةَ ا» :فلما جاءهم رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم فقال .«يَُسبُّونِي

 يا أبا القاسم ما كنت :فقالوا .«َوالَخنَاِزيِر انِزلُوا َعلَى ُحْكِم َّللا وُحْكِم َرُسولِهِ 

ي بن أخطب من الروحاء، وقد ذكر يمينه التي حلف بها ورجع حي .فحاشا  

لكعب بن اْلشرف، ودخل معهم في حصنهم، ونزل بنو سعد بن شعبة أسد 

 .وأبى من بقي .وثعلبة، فأسلموا

هَْب فَقُْل اذْ » :فقال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ْلبي لبابة بن عبد المنذر

فجاءهم  .«وا َعلَى ُحْكِم َّللا تََعالَى َوَرُسولِِه َعلَْيِه السهالمَ لُِحلَفَائَِك َوَمَوالِيَك يَْنِزلُ 

ناك يوم يا أبا لبابة نصر :فقالوا .انزلوا على حكم َّللا ورسوله :فقال .أبو لبابة
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بعاث، ويوم الحدائق والمواطن كلها التي كانت بين اْلوس والخزرج، ونحن 

فأشار إليهم ووضع يده على حلقه  ؟ترىمواليك وحلفاؤك، فانصح لنا ماذا 

 :ليه وسلمفقال له النبي صلى َّللا ع .َل ننزل :َل تفعل يعني :فقالوا .الذبح :يعني

 .نعم :فقال .«خنت َّللا ورسوله»

فانطلق فربط نفسه بخشبة من خشب المسجد حتى تاب َّللا عليه، والتمسه 

بة من إنه قد ربط نفسه بخش :فقالوا .فلم يجدهرسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم 

ا إذ َربَطَ نَْفَسهُ فََدُعوهُ َحتهى » :فقال .خشبة المسجد لَْو َجاَءنِي َلْستَْغفَْرُت لَهُ فأمه

ثم أتاه النبي صلى َّللا عليه وسلم فحلّه، فقال كعب بن أسد  .«يَتُوَب َّللا َعلَْيهِ 

ا تعلمون أنه قد جاءنا ابن فالن اليهودي من أم :ْلصحابه من بني قريظة

جئتكم لنبي ينتهي إلى هذه اْلرض من قريش، وأنه يبعث  :فقال لنا ؟الشام

َل  :الوافق .بالذبح والقتل والسب، فال يهولنكم ذلك، وكونوا أولياءه وأنصاره

رسوا كتابا  دنكون تبعا  لغيرنا، نحن أهل الكتاب والنبوة، َل نتبع قوما  أميين ما 

 .قط، فال نفعل

إنكم  :فقال ؟وما هي :قالوا :أطيعوني في إحدى ثالث :فقال كعب بن أسد

 :فقالوا .فاتبعوه، وانصروه، وكونوا أنصاره وأولياءه .لتعرفون أنه رسول َّللا

 .َل نكون تبعا  لغيرنا

حتى  نونكم، انزلوا إليهم فبيتوهمإما إذا أبيتم، فإن هذه ليلة السبت، هم يأم :فقال

سخهم فقد كسر قوم من بني إسرائيل سبتهم، فم .فقالوا َل نكسر سبتنا .تقتلوهم

اءكم فإذا كان يوم اْلحد فاقتلوا أبن .فإن أبيتم هذا :قال .َّللا تعالى قردة وخنازير

 .َل نفعل :لوافقا .ثم انزلوا إليهم بأسيافكم فقاتلوهم حتى تموتوا كراما   .ونساءكم

 :فقال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم .فلبثوا خمسة عشر ليلة محاصرين

 فأرسل رسول .ننزل على حكم سعد بن معاذ :قالوا« ؟َعلَى ُحْكِم َمْن تَْنِزلُونَ »

َّللا صلى َّللا عليه وسلم إلى سعد بن معاذ، وكان جريحا  قد رمته بني قريظة، 

 .كحله، فدعا َّللا تعالى أن َل يميته حتى يشفي صدره من بني قريظةفأصاب أ

 :فأتي به على حمار، فتبعه قوم كان ميلهم إلى بني قريظة، وكانوا يقولون له

يا أبا عمرو أحسن في حلفائك ومواليك، إن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم 

لى هم حتى نظر إيحب البقية وقد نصروك يوم بعاث، ويوم حدائق، فلم يكلم

عرفوا ف .قد آن لي أن َل أخاف في َّللا لومة َلئم :فقال سعد .بيوت بني قريظة

فلما دنا من رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال  .فرجعوا عنه .أنه سوف يقتلهم

ام إليه قف .«قُوُموا إلَى َسيِِّدُكْم فَأَْنِزلُوهُ » :لمن حوله :النبي صلى َّللا عليه وسلم
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 :فقال سعد لليهود .«اْحُكْم فِيِهْم يَا أبا َعْمٍرو» :فقال .اْلنصار، فأنزلوه

 .نعم :واقال ؟عليكم بذلك عهد َّللا وميثاقه :فقال .نعم :قالوا ؟أترضون بحكمي

فالتفت إلى رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم وأصحابه، وهاب أن يخاطب 

َوَعلَيه ِمْن هَاهُنَا مثل ذلك، وإنه ليغض  :َّللا عليه وسلم، فقالرسول َّللا صلى 

 :مفقال النبي صلى َّللا عليه وسل .بصره عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

هم يا احكم في :قال .انزلوا فلما نزلوا :فقال لبني قريظة .«نََعْم نََعْم َوَعلَْينَا»

نبي صلى فقال ال .م، وتسبي ذراريهم، وتقسم أموالهمرسول َّللا أن تقتل مقاتليه

خطب فأتى حيي بن أ .«لَقَْد َحَكْمَت بُِحْكِم َمْن فَْوَق َسْبَعةِ أَْرقَِعةٍ » :َّللا عليه وسلم

فجاءه رجل من اْلنصار، فنزع رداءه، فبقي في إزاره،  .مأسورا  في حلة

اء فلما ج .َل بأس بأمر َّللا :فجعل يمزق إزاره لكي َل يلبسه أحد وهو يقول

« ألَْم يَُمِكنِّي َّللا ِمْنَك يَا َعُدوه َّللا» :بين يدي رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال

بلى وما ألوم نفسي فيك قد التمست العز في مظانه، وقلقلت في كل  :فقال

 .فأمر بضرب عنقه .مقلقل، فأبى َّللا إَل أن يمّكنك مني

القاسم،  بلى يا أبا :فقال« أَلَْم يُْمِكنِّي َّللا ِمْنكَ » :بعزاز بن سموأل فقال ثم جاؤوا

 .فضرب عنقه

ْيِن َحره الهَاِجَرِة،  " :وقال ."َعلَْيَك بَِمْن بَقَِي  " :ثم قال لسعد َلَ تَْجَمُعوا َعلَْيِهْم َحره

لحارث، وفي بعض الروايات ببيت فحسبهم كذلك في دار ا ."َوَحره السهْيف 

 .«خراب

ما تراهم  :فقال بعضهم لبعض .ثم أخرجهم رسال  فقتلهم على الوَلء والترتيب

أَل ترون أن الداعي َل  ؟أَل تعقلون أنهم يقتلون :فقال واحد ؟يصنعون بنا

 .فقتلوا كلهم ولم يسلم أحد منهم ؟ومن ذهب َل يرجع ؟يسكت

فكلم ثابت بن قيس بن شماس رسول  .زبير بن باطا :رجل يقال لهكان فيهم 

إن الزبير بن باطا له عندي يد، وقد  :َّللا صلى َّللا عليه وسلم في أمره فقال

هَُو  " :فقال عليه السالم .أعانني يوم بعاث فهبهُ لي يا رسول َّللا حتى أعتقه

الرجل  وهل ينكر .نعم :قال ؟بد الرحمن أتعرفنييا أبا ع :فقال .فجاء إليه ."لََك 

إن  .نعم :قال .؟أتذكر يدا  لك عندي يوم بعاث :قال .أخاه، أنت ثابت بن قيس

، قد وهبك النبي صلى َّللا عليه وسلم لي :فقال .الكريم يجزي باليد، فاجز بها

َّللا  فجاء ثابت إلى رسول .ششيخ كبير َل أهل له كيف يعي :قال .وقد أعتقتك

قد  :قالف .فجاء إليه ."لََك أْهلُهُ  " :صلى َّللا عليه وسلم، فكلّمه في أهله، فقال

ر أعمى شيخ كبي :فقال .وهب لي رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أهلك فهي لك
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رسول  لىفقام ثابت إ ؟وامرأة ضعيفة، وأطفال صغار َل مال لهم كيف يعيشون

قد  :الفق .فجاء إليه ."لََك َمالُهُ  " :فقال .َّللا صلى َّللا عليه وسلم يسأله ماله

لت فما فع :فقال .وهب لي رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم مالك لي فهو لك

 :الق ؟بكعب بن أسد الذي وجهه كأنه مرآة صينية تتراءى فيها عذارى الحي

فما فعل بعزاز بن سموأل مقدم اليهود إذا حملوا وحاميهم إذا  :قال .قتل

فما فعل بسيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب  :قال .قتل :قال ؟انصرفوا

 ؟قال فما فعل بفالن وفالن .قتل :قال ؟يحملهم في الحرب ويطعمهم في المحل

در الحياة بعد أولئك أَل أصبر فيه قفقال يا ابن اْلخ َل خير في  :قال .قتل :قال

ويلك يا ابن باطا، وَّللا ما هو  :قال أبو بكر .فراغ دلو ماء حتى ألقى اْلحبة

يا ابن اْلخ قدمني إلى مصارع قومي،  .إفراغ دلو ماء، ولكنه عذاب َّللا أبدا  

فإن  .فاضرب ضربة أجهز بها، وأرفع يدك عن العصام، وألصق بالرأس

 :قال .ما كنت ْلقتلك :فقال ثابت .د أن يكون فيه شيء من العنقأحسن الجس

فتقدم رجل من أصحاب رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم  .ما أبالي من قتلني

 .فضرب عنقه

وغنم َّللا عز وجل رسوله أموال بني قريظة، وذراريها، فقسمها بين 

 .المسلمين

ّمْن أَْهِل }عاونوهم  :يعني {ذين ظاهروهمَوأَنَزَل ال} :فنزل قوله تعالى

من قصورهم، وحصونهم،  :يعني {ِمن َصيَاِصيِهمْ }وهم بنو قريظة  {الكتاب

صون للح :فقيل .قرون الثور ْلنه يتحصن به :وأصل الصياصي في اللغة

 .صياصي ْلنها تمنع

 {فَِريقا  تَْقتُلُونَ }حين انهزم اْلحزاب  {َوقََذَف فِى قُلُوبِِهُم الرعب} :ثم قال

قال  .تسبون طائفة وهم النساء والصبيان {َوتَأِْسُروَن فَِريقا  }رجالهم  :يعني

قتل أربعمائة وخمسون رجال ، وسبي من النساء والصبيان ستمائة  :مقاتل

 .مهاجرينكانوا سبعمائة فقسمها بين ال :وقال في رواية الكلبي .وخمسون

 :يعني {وديارهم}مزارعهم  :يعني {َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضهُمْ } :ثم قال عز وجل

لم  :يعني {َوأَْرضا  لهمْ }العروض والحيوان  :يعني {وأموالهم}منازلهم 

 .ورثكم تلك اْلرض أيضا  وهي أرض خيبر :يعني .تملكوها ولم تقدروا عليها

ا لَمْ }عن الحسن وغيره في قوله  وروي كل ما فتح على المسلمين  :قال {أَْرض 

مكة  على فتح :يعني {تَطَئُوهَا َوَكاَن َّللا على ُكّل َشئ قَِديرا  }إلى يوم القيامة 

 .وغيرها من القرى
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 [33 -28]تفسير اآليات رقم 

ْنيَا َوِزينَتَهَا فَتََعالَْيَن أَُمتِّْعُكنه  يَا أَيُّهَا النهبِيُّ قُْل ِْلَْزَواِجكَ } إِْن ُكْنتُنه تُِرْدَن اْلَحيَاةَ الدُّ

ا َجِميال   ْحُكنه َسَراح  َ َوَرُسولَهُ َوالدهاَر اآْلَِخَرةَ  (28)َوأَُسرِّ َوإِْن ُكْنتُنه تُِرْدَن َّللاه

َ أََعده لِْلُمْحِسنَاِت ِمْنُكنه أَجْ  ا فَإِنه َّللاه ا َعِظيم  يَا نَِساَء النهبِيِّ َمْن يَأِْت ِمْنُكنه  (29)ر 

ا  ِ يَِسير   (30)بِفَاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة يَُضاَعْف لَهَا اْلَعَذاُب ِضْعفَْيِن َوَكاَن َذلَِك َعلَى َّللاه

ا نُْؤتِهَا أَجْ  ِ َوَرُسولِِه َوتَْعَمْل َصالِح  تَْيِن َوأَْعتَْدنَا لَهَا َوَمْن يَْقنُْت ِمْنُكنه ّلِِله َرهَا َمره

ا  يَا نَِساَء النهبِيِّ لَْستُنه َكأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتهقَْيتُنه فاََل تَْخَضْعَن  (31)ِرْزق ا َكِريم 

فِي بُيُوتُِكنه َوقَْرَن  (32)بِاْلقَْوِل فَيَْطَمَع الهِذي فِي قَْلبِهِ َمَرٌض َوقُْلَن قَْوَل  َمْعُروف ا 

 َ َكاةَ َوأَِطْعَن َّللاه اَلةَ َوآَتِيَن الزه َج اْلَجاِهلِيهِة اْْلُولَى َوأَقِْمَن الصه ْجَن تَبَرُّ َوََل تَبَره

ْجَس أَْهَل اْلبَْيِت َويُطَهَِّرُكْم  ُ لِيُْذِهَب َعْنُكُم الرِّ َوَرُسولَهُ إِنهَما يُِريُد َّللاه

ا   {(33)تَْطِهير 

وذلك أنه رأى منهن الميل  {قَِديرا  ياأيها النبى قُل َلزواجك}قوله عز وجل 

 :يعني {ياأيها النبى قُل َلزواجك إِن ُكنتُنه }إلى الدنيا، وطلبن منه فضل النفقة 

 :نيعي {َوأَُسّرْحُكنه َسَراحا  َجِميال  }متعة الطالق  {فَتََعالَْيَن أَُمتّْعُكنه }وزهرتها 

 .أطلقكن طالق السنة من غير إضرار

تطلبن رضي َّللا  :يعني {َوإِن ُكنتُنه تُِرْدَن َّللا َوَرُسولَهُ } :قوله عز وجل

فَإِنه َّللا أََعده للمحسنات ِمنُكنه }الجنة  :يعني {والدار اَلخرة}ورضى رسوله 

لم فاعتزل النبي صلى َّللا عليه وس .ي الجنةثوابا  جزيال  ف :يعني {أَْجرا  َعِظيما  

ائَِشةُ يا عَ » :فبدأ بعائشة فقال .فلما نزلت هذه اآلية، جمع نساءه .نساءه شهرا  

 .«إنِّي أُِريدُ أْن أَْعِرَض َعلَْيِك أْمرا  أُِحبُّ أَْن َل تَْعَجلي فِيهِ َحتهى تَْستَِشيِري أَبََوْيكِ 

تشير أفيك يا رسول َّللا أس :فقالت .فتال عليها اآلية ؟ل َّللاوما هو يا رسو :قالت

 .بل اختار َّللا ورسوله والدار اآلخرة ؟أبوي

 .ثم خيّر نساءه فاخترنه سائر النساء

بَيّنَةٍ } :ثم قال عز وجل عني ي {َعِظيما  يانساء النبى َمن يَأِْت ِمنُكنه بفاحشة مُّ

 .تعاقب مثلي ما يعاقب غيرها :يعني {هَا العذاب ِضْعفَْينِ يَُضاَعْف لَ }الزنى 

بَيّنَةٍ } :ويقال .الجلد والرجم، وهذا قول الكلبي :ويقال  {َمن يَأْتِ ِمنُكنه بفاحشة مُّ

فجعل  .ْلن كرامتهن كانت أكثر .بمعصية، يضاعف لها العذاب ضعفين :يعني

جاهل يغفر لل :كما روي عن سفيان بن عيينة أنه قال وهذا .العقوبة عليهن أشد

 .سبعون ما َل يغفر للعالم واحد

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n45&p1#TOP
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 قرأ ابن كثير وعاصم في .هيّنا   :يعني {َوَكاَن ذلك َعلَى َّللا يَِسيرا  } :ثم قال

بَيّنَةٍ }إحدى الروايتين   ن كثيروقرأ اب .بالكسر :وقرأ الباقون .بنصب الياء {مُّ

 :بالنون وتشديد العين، لها العذاَب بنصب الباء، ومعناه {نَُضعِّفْ } :وابن عامر

بالياء والتشديد وضم الباء في  {وَّللا يضاعف} :وقرأ أبو عمرو .لها العذاب

وهما  {يضاعف} :وقرأ الباقون .العذاب على معنى فعل ما لم يسم فاعله

 .تضعف الشيء وضاعفه :والعرب تقول .لغتان

ِ َوَرُسولِهِ } :ثم قال ْعَمْل َوتَ }تطع منكن َّللا ورسوله  :أي {َوَمن يَْقنُْت ِمنُكنه ّلِله

تَْينِ }تعمل بالطاعات فيما بينها وبين ربّها  :يعني {صالحا  {نُْؤتِهَا أَْجَرهَا َمره

 .لجنةثوابا  حسنا  في ا :يعني {ا ِرْزقا  َكِريما  َوأَْعتَْدنَا لَهَ }ثوابها ضعفين  :يعني

قرأ  فمن .وقرأ الباقون بالتاء .بالياء {َويَْعَمْل صالحا} :قرأ حمزة والكسائي

 .{ن يَْقنُتْ َومَ } :كما اتفقوا في قوله .بالياء فللفظ َمْن ْلن لفظها لفظ واحد مذكر

رأ حمزة وق .لمعنى، وصار منكن فاصال  بين الفعلينومن قرأ بالياء ذهب إلى ا

 وقرأ الباقون بالنون على معنى .يؤتها َّللا :بالياء يعني {يؤتها}والكسائي 

 .اإلضافة إلى نفسه

ستّن ل :يعني {َكِريما  يانساء النبى لَْستُنه َكأََحٍد ّمَن النساء} :ثم قال عز وجل

 .كسائر النساء

ْلن لفظ اْلحد يصلح للواحد والجماعة،  .كواحد :ولم يقل .لستن كأحد :الفق

 .وأما لفظ الواحد َل يصلح إَل للواحد

إن اتقيتن المعصية وأطعتن َّللا  :يعني {إِِن اتقيتن} :ثم قال عز وجل

 َكأََحٍد ّمَن لَْستُنه } :ويقال .َل تلنه بالقول :يعني {فاَلَ تَْخَضْعَن بالقول}ورسوله 

 .فأنتن أحق الناس بالتقوى وتم الكالم {النساء إِِن اتقيتن

 .َل ترفقن بالقول وهو اللين من الكالم :يعني {فاَلَ تَْخَضْعَن بالقول} :ثم قال

ومعلوم أن الرجل إذا أتى باب إنسان والرجل غائب، فال يجوز للمرأة أن تلين 

 .هالقول مع

وقال عكرمة هو شهوة  .فجور :يعني {فَيَْطَمَع الذى فِى قَْلبِِه َمَرضٌ } :ثم قال

ْعُروفا  }الميل إلى المعصية  :ويقال .الزنى  .ميال  صحيحا  ج :يعني {َوقُْلَن قَْوَل  مه

الخشن وَل ب َل يقلن باللين فيفتن، :ويقال .لينا   :قوَل  حسنا  يعني :ويقال

ْعُروفا  }فتؤذين   .بين ذلك {َوقُْلَن قَْوَل  مه

 {َوقَْرَن فِى بُيُوتُِكنه }قرأ نافع وعاصم  {َوقَْرَن فِى بُيُوتُِكنه } :قال عز وجل

 .كنه بالوقاراسكن في بيوت :فمن قرأ بالكسر فمعناه .بالكسر :والباقون .بالنصب
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 .قر يقر وأصلهُ قررن :ويقال .هو من التقرير :ويقال .ر وقارا  وهو من وقر يق

لما ف .فحذف إحدى الراءين للتخفيف .ولكن المضاعف يراد به التخفيف

 .طرحوا إحدى الراءين، استثقلوا اْللف ولم تكن أصلية، وإنما دخلت للوصل

 .يكون إَل للتقرير بنصب القاف َل {َوقَْرنَ }ومن قرأ  .فحذفت اْللف

َج الجاهلية اَلولى} :ثم قال ْجَن تَبَرُّ هلية َل تتزين كتزين الجا :يعني {َوَلَ تَبَره

 .الخروج من المنزل :التبرج :ويقال .والتبرج إظهار الزينة .اْلولى

ليه اهيم عاْلزمنة التي ولد فيها إبر :يعني :قال الكلبي {الجاهلية اَلولى}و

فكانت المرأة من أهل ذلك الزمان تتخذ الدروع من اللؤلؤ، ثم تمشي  .السالم

 .وكان ذلك في زمن النمرود الجبار .وسط الطريق

كانت بين نوح وآدم عليهما  {الجاهلية اَلولى}وروي عن الحكم بن عيينة قال 

وكانت  .هم حسانوكانت نساؤهم أقبح ما يكون من النساء، ورجال .السالم

الجاهلية }وروى عكرمة عن ابن عباس أن  .المرأة تريد الرجل على نفسها

الجاهلية  :وقال مقاتل .كانت بين نوح وإدريس، وكانت ألف سنة {اَلولى

لى وإنما سمى جاهلية اْلو .اْلولى كانت قبل خروج النبي صلى َّللا عليه وسلم

 .ْلنه كان قبله

إن  :يعني {َوقَْرَن فِى}أتممن الصلوات الخمس  :يعني {َوقَْرَن فِى} :ثم قال

 َّللا إِنهَما يُِريدُ }فيما ينهاكن وفيما يأمركن  {َوأَِطْعَن َّللا َوَرُسولَهُ }كان لكن مال 

وأصله في اللغة كل خبيث من المأكول  .اإلثم :يعني {لِيُْذِهَب َعنُكُم الرجس

إنما  :ويقال .يا أهل البيت وإنما كان نصبا  للنداء :يعني {أَْهَل البيت} .رهوغي

أعني  :صار نصبا  على جهة التفسير، فكأنه يقول :ويقال .صار نصبا  للمدح

يت عنكن ْلن لفظ أهل الب :بلفظ التذكير، ولم يقل {َعْنُكمْ } :وقال .أهل البيت

 .ويؤنث يصلح أن يذكر

 .من اإلثم والذنوب :يعني {َويُطَهَّرُكْم تَْطِهيرا  }قوله 

 [36 -34]تفسير اآليات رقم 

َ َكاَن لَِطيف ا } ِ َواْلِحْكَمِة إِنه َّللاه َواْذُكْرَن َما يُْتلَى فِي بُيُوتُِكنه ِمْن آَيَاِت َّللاه

ا  ْلُمْسلَِماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِيَن إِنه اْلُمْسلِِميَن َوا (34)َخبِير 

ابَِراِت َواْلَخاِشِعيَن  ابِِريَن َوالصه اِدقَاِت َوالصه اِدقِيَن َوالصه َواْلقَانِتَاِت َوالصه

ائَِماِت َواْلَحا ائِِميَن َوالصه قَاِت َوالصه قِيَن َواْلُمتََصدِّ ِظيَن فِ َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمتََصدِّ

ا  ُ لَهُْم َمْغفَِرة  َوأَْجر  ا َوالذهاِكَراتِ أََعده َّللاه َ َكثِير  فُُروَجهُْم َواْلَحافِظَاتِ َوالذهاِكِريَن َّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n45&p1#TOP


65 
 

ا  ا أَْن يَُكوَن  (35)َعِظيم  ُ َوَرُسولُهُ أَْمر  َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى َّللاه

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضله َضاَلَل  ُمبِين ا لَهُُم اْلِخيَرَ   {(36)ةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن يَْعِص َّللاه

احفظن ما يقرأ  :يعني {واذكرن َما يتلى فِى بُيُوتُِكنه } :قوله عز وجل

 .نأمره ونهيه في القرآ :يعني {والحكمة}القرآن  :يعني {ِمْن آيات َّللا}عليكن 

 .فوعظهن ليتفكرون

 .لطيف علمه، فيعلم حالهن إن خضعن بالقول {إِنه َّللا َكاَن لَِطيفا  } :ثم قال

 .عالما  بأعمالهن :يعني {َخبِيرا  }لطيفا  أمر نبيه بأن يلطف بهن  :ويقال

عنها  وذلك أن أم سلمة رضي َّللا {إِنه المسلمين والمسلمات} :قوله عز وجل

ما بال ربنا يذكر الرجال وَل يذكر  :سألت رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

النساء في شيء من كتابه، فأخشى أن َل يكون فيهن خير، وَل ّلِل عز وجل 

إن النساء اجتمعن  :ويقال {إِنه المسلمين والمسلمات}فنزل  ؟فيهن حاجة

تبارك  إن َّللا :فقالت .ليه وسلموبعثن أنيسة رسوَل  إلى النبي صلى َّللا ع

وتعالى خالق الرجال والنساء، وقد أرسلك إلى الرجال والنساء، فما بال النساء 

 لما ذكر َّللا عز وجل :وقال قتادة .ليس لهن ذكر في الكتاب فنزلت هذه اآلية

ولو  .ذكرتن ولم نذكر :دخل نَِساٌء مسلماٌت عليهن، فقلن :أزواج النبي يعني

 :ييعن {إِنه المسلمين والمسلمات}فنزلت هذه اآلية  .كان طفينا خير ذكرنا

ن المصدقي :يعني {والمؤمنين} .المسلمين من الرجال، والمسلمات من النساء

المصدقات الموحدات من  :يعني {والمؤمنات}الموحدين من الرجال 

لمعاني، ثم يكون ل .طيعين، وأصل القنوت القيامالم :يعني {والقانتين}النساء 

َوده َكثِيٌر } :ويكون لإلقرار بالعبودية كقوله {والقانتين}كقوله  .ويكون للطاقة

ْن ِعْنِد أَْنفُِسِهْم مِّن  ا مِّ ا َحَسد  ونَُكم ِمن بَْعِد إيمانكم ُكفهار  ْن أَْهِل الكتاب لَْو يَُردُّ مِّ

يهَن لَهُُم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يَأْتَِى َّللا بِأَْمِرِه إِنه َّللا على ُكلِّ بَْعِد َما تَبَ 

َولَهُ َمن فِى السماوات واَلرض ُكلٌّ لههُ } [109 :البقرة] {َشئ قَِديرٌ 

المطيعات من  :أي {والقانتات} [26 :والروم 116 :البقرة] {قانتون

 {توالصادقا}الصادقين في إيمانهم من الرجال  :يعني {دقينوالصا}النساء 

على أمر َّللا تعالى من الرجال  {والصابرين والصابرات}من النساء 

المتواضعين من الرجال  :يعني {والخاشعين والخاشعات}والنساء 

ة َّللا عالمنفقين أموالهم في طا :يعني {والمتصدقين والمتصدقات}والنساء 

من صام رمضان،  :قال مقاتل {والصائمين والصائمات}من الرجال والنساء 

 .وثالثة أيام من كل شهر فهو من الصائمين والصائمات
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من الفواحش من الرجال  :يعني {والحافظين فُُروَجهُْم والحافظات} :ثم قال

 .ءباللسان من الرجال والنسا :ييعن {والذكرين َّللا َكثِيرا  والذكرات}والنساء 

 .فذكر أعمالهم

ْغفَِرة  } :ثم ذكر ثوابهم فقال  {يما  َوأَْجرا  َعظِ }في الدنيا لذنوبهم  {أََعده َّللا لَهُم مه

 .في اآلخرة وهو الجنة

ل َّللا صلى وذلك أن رسو .اآلية {َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوَلَ ُمْؤِمنَةٍ } :قوله عز وجل

َّللا عليه وسلم قال لزينب بنت جحش اْلسدية وهي بنت عمة النبي صلى َّللا 

 :عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب

َجِك ِمْن َزْيِد ْبِن َحاِرثَةَ » يا رسول َّللا َل أرضاه  :فقالت .«إنِّي أُِريُد أْن أَُزوِّ

َوَما َكاَن }فنزل  .وأنا أرفع قريش ْلنني من قريش وابنة عمتك .لنفسي

 :يعني {َوَلَ ُمْؤِمنَةٍ }زيد بن حارثة،  :ما جاز لمؤمن يعني :يعني {لُِمْؤِمنٍ 

حكم حكما  في  :يعني {إَِذا قََضى َّللا َوَرُسولُهُ أَْمرا  }زينب بنت جحش 

ار من أمرهم بخالف اختي :يعني {أَن يَُكوَن لَهُُم الخيرة ِمْن أَْمِرِهمْ }تزويجهما 

 .أن يكون بالياء بالتذكير :قرأ حمزة والكسائي وعاصم .ما أمر َّللا ورسوله

 .ة مؤنثفِلن لفظ الخير :فمن قرأ بالتاء .بالتاء بلفظ التأنيث :وقرأ الباقون

فإنه ينصرف إلى المعنى، ومعناهما اَلختيار لتقديم  :ومن قرأ بالياء

بِينا  َوَمن }الفعل  بنت  فلما سمعت زينب {يَْعصِ َّللا َوَرُسولَهُ فَقَْد َضله ضالَل مُّ

 .أطعتك يا رسول َّللا :جحش نزول هذه اآلية قالت

 

 [39 -37]تفسير اآليات رقم 

ُ َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجكَ } َ  َوإِْذ تَقُوُل لِلهِذي أَْنَعَم َّللاه  َواتهِق َّللاه

ا قََضى  ُ أََحقُّ أَْن تَْخَشاهُ فَلَمه ُ ُمْبِديِه َوتَْخَشى النهاَس َوَّللاه َوتُْخفِي فِي نَْفِسَك َما َّللاه

ْجنَاَكهَا لَِكْي ََل يَُكوَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َحَرٌج فِي أَْزَواِج  ا َزوه َزْيٌد ِمْنهَا َوطَر 

ِ َمْفُعوَل  أَْدِعيَائِِهْم إَِذا قَضَ  ا َوَكاَن أَْمُر َّللاه َما َكاَن َعلَى النهبِيِّ  (37)ْوا ِمْنهُنه َوطَر 

ا  ِ قََدر  ِ فِي الهِذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َوَكاَن أَْمُر َّللاه ُ لَهُ ُسنهةَ َّللاه ِمْن َحَرجٍ فِيَما فََرَض َّللاه

ا  َ الهِذيَن يُبَلُِّغوَن رِ  (38)َمْقُدور  ا إَِله َّللاه ِ َويَْخَشْونَهُ َوََل يَْخَشْوَن أََحد  َساََلِت َّللاه

ِ َحِسيب ا   {(39)َوَكفَى بِاّلِله

عم زيد بن حارثة قد أن :يعني {َوإِْذ تَقُوُل لِلهِذى أَنَعَم َّللا َعلَْيهِ } :ثم قال عز وجل

 {أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجكَ }بالعتق  {ْيهِ َوأَْنَعْمَت َعلَ }َّللا عز وجل عليه باإلسالم 

ن زينب إ :جاء زيد بن حارثة إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم فقال :قال قتادة
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اتهِق » :فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم .اشتد علّي لسانها، وإني أريد أن أطلقها

 .النبي صلى َّللا عليه وسلم أن يطلقهاوكان يحب  .«{أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجكَ }َّللا 

 .وخشي مقالة الناس أن أمره بطالقها فنزلت هذه اآلية

أتى رسول َّللا صلى َّللا عليه  :وروي عن ابن عباس رضي َّللا عنهما أنه قال

فإذا زينب بنت جحش  .وسلم ذات يوم إلى زيد بن حارثة يطلبه في حاجة له

َن َّللا ُسْبَحا» :فقال .رآها أعجبته ووقعت في نفسهفلما  .قائمة في درع وخمار

لى فرجع رسول َّللا ص .فلما سمعت زينب جلست .«ُمقَلَِّب اْلقُلُوِب ثَبِّْت قَْلبِي

فعرف أنها أعجبته ووقعت في  .فلما جاء زيد ذكرت ذلك له .َّللا عليه وسلم

يا  :َّللا عليه وسلم وقالفأتى رسول َّللا صلى  .نفسه، وأعجب بها رسول َّللا

إنه زينب امرأة فيها كبر، تعصي أمري، وَل تبرُّ قسمي، فال حاجة  :رسول َّللا

يحب  وكان .«اتهقِ َّللا يَا َزْيُد فِي أَْهلَِك َوأْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجكَ » :فقال له .لي فيها

لَْيَك َزْوَجَك واتق أَْمِسْك عَ }فطلّقها زيد ونزلت هذه اآلية  .أن يطلقها

 {َما َّللا ُمْبِديهِ }تسر في نفسك ليت أنه طلقها  :يعني {َوتُْخفِى فِى نِْفِسكَ } .{َّللا

ي من تستح :يعني {َوتَْخَشى الناس}مظهره عليك حتى ينزل به قرآنا   :يعني

ال ق .في أمرها {قُّ أَن تخشاهوَّللا أَحَ }مقالة الناس  {َوتَْخَشى} :ويقال .الناس

ما أنزل َّللا عز وجل على النبي صلى َّللا عليه وسلم آية أشد منها،  :الحسن

 .ولو كان كاتما  شيئا  من الوحي لكتمها

ا قضى َزْيٌد ّمْنهَا َوطَرا  } :ثم قال فلما انقضت  {زوجناكها}حاجة  :يعني {فَلَمه

تخر فكانت زينب تف :قال الحسن .لى َّللا عليه وسلمعدتها تزوجها النبي ص

وأما  .أما أنتن فزّوجكن آباؤكن :على أزواج النبي صلى َّللا عليه وسلم فتقول

 لَِكْيالَ يَُكوَن َعلَى المؤمنين} {زوجناكها} :قوله :أنا فزوجني رب العرش تعني

بأن يتزوج امرأة ابنه الذي  لكيال يكون على الرجل حرج :يعني {َحَرجٌ 

َوَكاَن أَْمُر }حاجة  :يعني {فِى أَْزَواِج أَْدِعيَائِِهْم إَِذا قََضْوْا ِمْنهُنه َوطَرا  }يتبنّاه 

ج النبي صلى َّللا عليه وسلم إياها كائن َل بد والالم للزيادة،  {َّللا َمْفُعوَل   تزوُّ

 كن يجوز أن يجمع بين حرفين زائدينوكي مثله فلو كان أحدهما، لكان يكفي ول

 .إذا كانا جنسين

فَاِطُر السماوات واَلرض }وإنما َل يجوز إذا كانا من جنس واحد كما قال 

ْن أَنفُِسُكْم أزواجا َوِمَن اَلنعام أزواجا يَْذَرُؤُكْم فِيِه لَْيَس َكِمْثلِِه َشئ  َجَعَل لَُكم مِّ

مثل مثل أو كي  :وَل يصلح أن يقال [11 :الشورى] {َوهَُو السميع البصير

 يا محمد تنهى عن تزوج :فقالت اليهود والمنافقون .كي فإذا كانا جنسين جاز
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ا َكاَن َعلَى النبى ِمْن َحَرجٍ } :فنزل قوله عز وجل .امرأة اَلبن ثم تتزوجها  {مه

 عز في الذي رخص َّللا :يعني {فِيَما فََرَض َّللا لَهُ }ليس على النبي إثم  :يقول

 هكذا سنة َّللا :يعني {ُسنهةَ َّللا فِى الذين َخلَْوْا ِمن قَْبلُ }وجل من تزوج زينب 

في كثرة تزوج النساء كما فعل اْلنبياء عليهم  :في الذين مضوا يعني

ْقُدورا  }السالم   .قضاء كائنا   :يعني {َوَكاَن أَْمُر َّللا قََدرا  مه

لى َّللا النبي ص :يعني :قال مقاتل {الذين يُبَلُّغوَن رساَلت َّللا} :قوله عز وجل

ُسنهةَ َّللا فِى الذين َخلَْوْا ِمن } :ينصرف إلى قوله :ويقال .عليه وسلم وحده

ا أظهر َّللا في كتمان م {َويَْخَشْونَهُ } .{الذين يُبَلُّغوَن رساَلت َّللا} {قَْبلُ 

شهيدا   :نييع {إَِله َّللا وكفى باّلِل َحِسيبا  }في البالغ  {َوَلَ يَْخَشْوَن أََحدا  }عليهم 

شهيدا   :بأن النبي صلى َّللا عليه وسلم بلّغ الرسالة عن َّللا عز وجل ويقال

 .حفيظا   :يعني

 [48 -40]تفسير اآليات رقم 

ُ  َما َكاَن ُمَحمهدٌ } ِ َوَخاتََم النهبِيِّيَن َوَكاَن َّللاه أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَِكْن َرُسوَل َّللاه

ا  ا  (40)بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيم  ا َكثِير  َ ِذْكر  َوَسبُِّحوهُ  (41)يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا اْذُكُروا َّللاه

ِذي يَُصلِّي َعلَْيُكْم َوَماَلئَِكتُهُ لِيُْخِرَجُكْم ِمَن الظُّلَُماِت هَُو اله  (42)بُْكَرة  َوأَِصيال  

ا  ا  (43)إِلَى النُّورِ َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِيَن َرِحيم  تَِحيهتُهُْم يَْوَم يَْلقَْونَهُ َساَلٌم َوأََعده لَهُْم أَْجر 

ا  ا يَا أَيُّهَا النهبِيُّ إِنها أَْرَسْلنَ  (44)َكِريم  ا َونَِذير  ر  ا َوُمبَشِّ َوَداِعي ا إِلَى  (45)اَك َشاِهد 

ا  ا ُمنِير  ِ بِإِْذنِِه َوِسَراج  ِ فَْضال   (46)َّللاه ِر اْلُمْؤِمنِيَن بِأَنه لَهُْم ِمَن َّللاه َوبَشِّ

ا  ِ َوَكفَى َوََل تُِطِع اْلَكافِِريَن َواْلُمنَافِقِيَن َوَدْع أََذاهُْم َوتَ  (47)َكبِير  َوكهْل َعلَى َّللاه

ِ َوِكيال    {(48)بِاّلِله

ٌد أَبَا أََحٍد ّمن ّرَجالُِكمْ } :قوله عز وجل ا َكاَن ُمَحمه ب وليس بأ .بالتبني :يعني {مه

ُسوَل َّللا}لزيد بن حارثة  ولكنه محمد رسول َّللا صلى َّللا  :يعني {ولكن ره

لم يكن أب الرجال ْلن بنيه ماتوا صغارا ، ولو كان الرجال  :عليه وسلم، ويقال

 .بنيه لكانوا أنبياء، وَل نبي بعده

م، بضم الال {َرُسوِل َّللا}قرأ بعضهم ولكن  {َوَخاتََم النبيين} :فذلك قوله

 وقرأ عاصم في إحدى {َويَْقتُلُوَن النبيين}ولكن هو رسول َّللا وكان  :ومعناه

من قرأ ف .بالكسر :وقرأ الباقون .بنصب التاء {َوَخاتََم النبيين}روايتين ال

ومن قرأ بالنصب فهو على معنى إضافة الفعل  .آخر النبيين :بالكسر يعني

وبالكسر نقرأ ْلنه رويت  :قال أبو عبيد .أنه ختمهم وهو خاتم :يعني .إليه
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فلم يسمع أحد من فقهائنا يروون إَل « تَُم النهبِيِّينأَنَا َخاَ »اآلثار عنه أنه قال 

 .بكسر التاء

كيف  :يلفإن ق .بمن يصلح للنبوة، وبمن َل يصلح {َوَكاَن َّللا بُِكّل َشئ َعلِيما  }

 .يظن برسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أنه يظهر من نفسه، خالف ما في قلبه

أمر  {أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك واتق َّللا}قوله يجوز مثل هذا ْلن في  :قيل له

وهذا عمل اْلنبياء والصالحين عليهم  .بالمعروف وفيه رّد النفس عما تهوى

لآلية وجه آخر وهو أن َّللا تعالى قد أخبر النبي صلى  :وقال بعضهم .السالم

نهما ة لم يكن بيفلما زّوجها من زيد بن حارث .َّللا عليه وسلم أنها تكون زوجته

وكان النبي صلى َّللا عليه وسلم ينهاه عن الطالق، ويخفي في نفسه ما  .ألفة

فلما طلقها زيد بن حارثة، كان  .بأنها تكون زوجته :وقال .أخبره َّللا تعالى

أمره َّللا ف .يمتنع من تزوجها، خشية مقالة الناس، يتزوج امرأة ابنه المتبنى به

وجها، ليكون ذلك سبب اإلباحة لنكاح امرأة اَلبن المتبنى عز وجل بأن يتز

َوإِْذ تَقُوُل للذى أَنَعَم َّللا َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك }ْلمته ونزل 

 اواتق َّللا َوتُْخفِى فِى نِْفِسَك َما َّللا ُمْبِديهِ َوتَْخَشى الناس وَّللا أََحقُّ أَن تخشاه فَلَمه 

ْنهَا َوطَرا  زوجناكها لَِكْى َلَ يَُكوَن َعلَى المؤمنين َحَرٌج فى أَْزَواجِ  قضى َزْيٌد مِّ

 .اآلية [37 :اْلحزاب] {أَْدِعيَآئِِهْم إَِذا قََضْوْا ِمْنهُنه َوطَرا  َوَكاَن أَْمُر َّللا َمْفُعوَل  

اذكروا  :يعني {اذكروا َّللا ِذْكرا  َكثِيرا   َعلِيما  ياأيها الذين ءاَمنُواْ } :ثم قال تعالى

وَب إنه ِهِذه القُلُ » :وروي عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال .َّللا باللسان

اِب تاِلَوةُ ِكتَ » :قال ؟يا رسول َّللا فما جالؤها :قيل .«لَتَْصَدأُ َكَما يَْصَدأُ الَحِديدُ 

، َوَكثْ  وذكر أن أعرابيا  سأل النبي صلى َّللا عليه وسلم  .«َرةُ ِذْكِرهِ َّللا َعزه َوَجله

 .إن شرائع اإلسالم قد كثرت، فأنبئني منها بأمر أتشبث به :فقال

ليس شيء من  :ويقال .«َلَ يََزاُل لَِسانَُك َرْطبَا  ِمْن ِذْكِر َّللا َعزه َوَجله » :فقال

ْلنه قدر لكل عبادة مقدارا ، ولم يقدر العبادات أفضل من ذكر َّللا تعالى، 

ْلحوال اذكروه في ا :يعني {اذكروا َّللا ِذْكرا  َكثِيرا  } :للذكر، وأمر بالكثرة فقال

إما أن يكون في الطاعة، أو في  .ْلن اإلنسان َل يخلو من أربعة أحوال .كلها

 ة ينبغي أن يذكر َّللافإذا كان في الطاع .المعصية، أو في النعمة، أو في الشدة

 وإذا كان في المعصية ينبغي .عز وجل باإلخالص، ويسأله القبول والتوفيق

إذا و .أن يذكر َّللا عز وجل باَلمتناع عنها، ويسأل منه التوبة منها والمغفرة

 .كان في النعمة يذكره بالشكر؛ وإذا كان في الشدة يذكره بالصبر
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لوا ّلِل ص :يعني .غدوا  وعشيا   :يعني {بُْكَرة  َوأَِصيال   َوَسبُّحوهُ } :ثم قال تعالى

ل النهار صلوا أو :يعني .بالغداة :ويقال .الفجر والعصر :يعني .بالغداة والعشي

وهي  .صلوا آخر النهار، وأول النهار :يعني {َوأَِصيال  }وهي صالة الفجر 

 .والعشاءصالة الظهر والعصر، والمغرب، 

هو الذي يرحمكم ويغفر  :يقول {هَُو الذى يَُصلّى َعلَْيُكمْ } :ثم قال عز وجل

ِرَجُكْم ّمَن لِيُخْ }يأمر المالئكة عليهم السالم باَلستغفار لكم  :أي {َوَملَئَِكتُهُ }لكم 

اللفظ  .ذلكأخرجكم من الكفر إلى اإليمان ووفّقكم ل :يعني {الظلمات إِلَى النور

أخرجكم من ظلمة الكفر إلى نور  :لفظ المستأنف، والمراد به الماضي يعني

 معناه ليثبتكم على اإليمان ويمنعكم :ويقال .اإليمان، ونّور قلوبكم بالمعرفة

من المعاصي إلى نور  :يعني {لِيُْخِرَجُكْم ّمَن الظلمات} :ويقال .عن الكفر

 .من ظلمات القبر إلى نور المحشر :ويقال .ة من الذنوبالتوبة، والطهار

من ظلمات الشبهات إلى  :ويقال .من ظلمات الصراط إلى نور الجنة :ويقال

 .نور البرهان والحجة

ِحيما  }بالمصدقين الموحدين  :يعني {َوَكاَن بالمؤمنين َرِحيما  } :ثم قال  {ره

 .يرحم عليهم

رب يلقون ال :يعني :قال مقاتل {تَِحيهتُهُْم يَْوَم يَْلقَْونَهُ سالم} :ل عز وجلثم قا

تجيبهم المالئكة عليهم السالم على أبواب  :وقال الكلبي .في اآلخرة بسالم

ل وتحية الرب إياهم حين يرس .فإذا دخلوها، حيها بعضهم بالسالم .الجنة بالسالم

ن على َّللا يسلمو :ويقال .يسلم بعضهم على بعض :يعني :ويقال .إليهم بالسالم

 .تعالى

ة مساكن في الجن :ويقال .جزاء  حسنا  في الجنة :يعني {َوأََعده لَهُْم أَْجرا  َكِريما  }

 .حسنة

 يدا  علىشه :يعني {َكِريما  ياأيها النبى إِنها أرسلناك َشاِهدا  } :قوله عز وجل

بالجنة لمن أطاع َّللا في اآلخرة وفي الدنيا  {َوُمبَّشرا  }أمتك بالبالغ 

ا}بالنصرة  ا  َوَداِعي}مخوفا  لمن عصى َّللا عز وجل  :من النار يعني {َونَِذير 

 :يعني {بِإِْذنِهِ }أرسلناك داعيا  إلى توحيد َّللا ومعرفته  :يعني {إِلَى َّللا

نِيرا  }بأمره   .أرسلناك بسراج منير، ْلنه يضيء الطريق :يعني {َوِسَراجا  مُّ

 .فهذه كلها صارت نصبا  لنزع الخافض

بّشر يا محمد المصدقين  :يعني {َوبَّشِر المؤمنين} :ثم قال عز وجل

له عز أنه لما نزل قووذلك  .في الجنة {بِأَنه لَهُْم ّمَن َّللا فَْضال  ِكبِيرا  }بالتوحيد 
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َل لَُكْم هذه َوَكفه أَْيِدَى الناس } :وجل َوَعَدُكُم َّللا َمَغانَِم َكثِيَرة  تَأُْخُذونَهَا فََعجه

ْستَقِيما   فقال  [20 :الفتح] {َعْنُكْم َولِتَُكوَن َءايَة  لِّْلُمْؤِمنِيَن َويَْهِديَُكْم صراطا مُّ

ِر المنافقين بِأَنه لَهُْم َعَذابا  } :فنزل قوله تعالى ؟ا لنافم .هذا لك :المؤمنون بَشِّ

في الجنة فلما سمع المنافقون ذلك قالوا فما لنا فنزل  [138 :النساء] {أَلِيما  

ي ثم رجع إلى ما ذكر ف .[138 :النساء] {بَشِّرِ المنافقين بِأَنه لَهُْم َعَذابا  أَلِيما  }و

من  {والمنافقين}من أهل مكة  {َوَلَ تُِطِع الكافرين} :أول السورة فقال تعالى

 ودع :ويقال .تجاوز عن المنافقين، وَل تقتلهم :أي {َوَدْع أََذاهُمْ }أهل المدينة 

 :وإن خوفك شيء منهم فتوكل على َّللا يعني .اصبر على أذاهم :أذاهم يعني

 .وروى اْلعمش عن سفيان بن سلمة عن ابن مسعود .إلى َّللا فوض أْمرك

إن  :فقال رجل من اْلنصار .قسم رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قسمة :وقال

َرِحَم َّللا » :فأخبر بذلك، فاحمر وجهه، فقال .هذه قسمة ما أريد بها وجه َّللا

 َوتََوكهلْ } :ثم قال .«بِأَْكثََر ِمْن هذا فََصبَر أِخي ُمَوسى َعلَْيِه السهالَُم لَقَْد أُوِذيَ 

 .حافظا  نصيرا   :يعني {َعلَى َّللا وكفى باّلِل َوِكيال  

 

 [50 -49]تفسير اآليات رقم 

َما تََمسُّوهُنه فَ  يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَاتِ ثُمه طَلهْقتُُموهُنه ِمْن قَْبِل أَنْ }

ا َجِميال   ُحوهُنه َسَراح  ونَهَا فََمتُِّعوهُنه َوَسرِّ ٍة تَْعتَدُّ يَا أَيُّهَا  (49)لَُكْم َعلَْيِهنه ِمْن ِعده

ا أَفَ  تِي آَتَْيَت أُُجوَرهُنه َوَما َملََكْت يَِمينَُك ِممه َء االنهبِيُّ إِنها أَْحلَْلنَا لََك أَْزَواَجَك الاله

تِي  اتَِك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت َخاََلتَِك الاله َك َوبَنَاِت َعمه ُ َعلَْيَك َوبَنَاِت َعمِّ َّللاه

هَاَجْرَن َمَعَك َواْمَرأَة  ُمْؤِمنَة  إِْن َوهَبَْت نَْفَسهَا لِلنهبِيِّ إِْن أََراَد النهبِيُّ أَْن يَْستَْنِكَحهَا 

اْلُمْؤِمنِيَن قَْد َعلِْمنَا َما فََرْضنَا َعلَْيِهْم فِي أَْزَواِجِهْم َوَما  َخالَِصة  لََك ِمْن ُدونِ 

ا  ا َرِحيم  ُ َغفُور   {(50)َملََكْت أَْيَمانُهُْم لَِكْياَل يَُكوَن َعلَْيَك َحَرٌج َوَكاَن َّللاه

نات ثُمه طَلهْقتُُموهُنه َوِكيال  ياأيها الذين ءاَمنُواْ إَِذا نََكْحتُُم المؤم} :وقوله عز وجل

لَْم }وقرأ الباقون  {تماسوهن}قرأ حمزة والكسائي  {ِمن قَْبِل أَن تََمسُّوهُنه 

فََما لَُكْم َعلَْيِهنه ِمْن }مثل اَلختالف الذي ذكرنا في سورة البقرة  {تََمسُّوهُنه 

ةٍ  وإنما خّص المؤمنات، ْلن  {نَهَاتَْعتَدُّو}ليس لِلزواج عليهن عدة  :يعني {ِعده

 فلما أحّل َّللا تعالى نكاح الكتابيات، .نكاح المؤمنات كان مباحا  في ذلك الوقت

صار حكم الكتابية وحكم المؤمنة في هذا سواء إذا طلقها قبل أن يخلو بها َل 

وإن طلقها بعد ما خال بها، ولم يدخل بها فقد روي عن  .عدة عليها باإلجماع

وقال عمر  .َل عدة عليها :ن مسعود وابن عباس رضي َّللا عنهما أنهما قاَلاب
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وعلي ومعاذ وزيد بن ثابت وجماعة منهم رضي َّللا عنهم أن عليها العدة، 

وهو أحوط الوجهين، أنه إذا خال بها ولم تكن المرأة حائضا ، ولم يكن أحدهما 

الزوج المهر كامال ،  مريضا ، وَل محرما  وَل صائما  صوم فرض، يجب على

 .وعليها العدة احتياطا  

وأما إذا كانت المرأة حائضا  أو مريضة أو محرمة أو صائمة عن فرض أو 

الرجل مريض أو صائم عن فرض أو محرم فطلقها بعد الخلوة قبل الدخول، 

 .فعليه نصف المهر، وعليها العدة احتياطا  

متعة الطالق ثالثة أثواب وهي مستحبة غير  :يعني {فََمتُّعوهُنه } :ثم قال

خلوا سبيلهن تخلية حسنة وهو أن  :يعني {َوَسّرُحوهُنه َسَراحا  َجِميال  }واجبة 

 .يعطيها حقها

 :يعني {َجِميال  ياأيها النبى إِنها أَْحلَْلنَا لََك أزواجك} :قوله عز وجل

أعطيت مهورهن، ْلن غيره كان له أكثر من  :يعني {ياأيها النبى إِنها}نساءك 

أربع نسوة أمره أن يترك ما زاد على اْلربع، وقد أحّل للنبي صلى َّللا عليه 

نا لك أحلل :يعني {َوَما َملََكْت يَِمينُكَ } .وسلم إمساك التسع ولم يأمره بالفرقة

ا أَفَاء َّللا َعلَْيكَ }من اإلماء مثل مارية القبطية  اك أعط :من الغنيمة يعني {ِممه

ُسوِل َولِِذى } :َّللا كقوله تعالى آ أَفَآَء َّللا على َرُسولِهِ ِمْن أَْهِل القرى فَلِلههِ َولِلره مه

القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل َكى َلَ يَُكوَن ُدولَة  بَْيَن اَلغنيآء ِمنُكْم 

نهاكم َعْنهُ فانتهوا واتقوا َّللا إِنه َّللا َشِديُد  َوَمآ ءاتاكم الرسول فَُخُذوهُ َوَما

 .[7 :الحشر] {العقاب

َوبَنَاِت عماتك }أحللنا لك نكاح بنات عمك  :يعني {َوبَنَاِت َعّمكَ } :ثم قال

هاجرن معه من مكة  :يعني {َوبَنَاتِ َخالَِك َوبَنَاتِ خاَلتك الالتى هاجرن َمَعكَ 

 .مدينة أو قبله أو بعدهإلى ال

ْؤِمنَة  } :ثم قال إِن َوهَبَْت نَْفَسهَا }أحللنا لك امرأة مؤمنة  :يعني {وامرأة مُّ

اه بنصب اْللف ومعن {إِن َوهَبَتْ }صلى َّللا عليه وسلم وقرأ الحسن  {لِلنهبِىّ 

 .إذا وهبت ويكون ذلك الفعل خاصة َلمرأة واحدة

 .إن بالكسر فيكون معناه لكل امرأة إن فعلت ذلك في المستقبل وقراءة العامة

وذلك أن أم شريك وهبت نفسها للنبي صلى َّللا عليه وسلم بغير  :قال مقاتل

إِن َوهَبَْت نَْفَسهَا } :وروى معمر عن الزهري في قوله .مهر كذا قال الكلبي

ت للنبي صلى َّللا عليه وسلم ووهب بلغنا أن ميمونة وهبت نفسها :قال {لِلنهبِىّ 

سودة يومها لعائشة رضي َّللا عنها وروى وكيع عن موسى بن عبيدة، عن 
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لنبي تزوج ا :محمد بن كعب القرظي وعمرو بن الحكم، وعبد َّللا بن عبيدة قال

 خديجة بنت خويلد، .ستة من قريش .صلى َّللا عليه وسلم ثالث عشر امرأة

وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة وعائشة بنت أبي بكر، 

وثالثا  من بني عامر، وامرأتين من بني  .بنت زمعة، وأم سلمة بنت أبي أمية

 .هالل ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى َّللا عليه وسلم

ة أوامر .وزينب أم المساكين، وامرأة من بني بكر وهي التي اختارت الدنيا

 .من بني الحزن من كندة وهي التي استعاذت منه

وج تز .خديجة وسودة وعائشة .وقال يحيى بن أبي كثير تزوج أربعة عشر

وتزوج بالمدينة زينب بنت خزيمة، وأم سلمة، وجويرية  .هؤَلء الثالث بمكة

وميمونة بنت الحارث، وصفية بنت حيي بن أخطب،  .من بني المصطلق

جحش وكانت امرأة زيد بن حارثة، وعالية بنت ظبيان، وحفصة، وزينب بنت 

 .وأم حبيبة، والكندية، وامرأة من كلب

لما دخلت الكندية على النبي صلى َّللا عليه  :وروى الزهري عن عروة قال

 .«لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك» :فقال .أعوذ باّلِل منك :وسلم قالت

أن يتزوجها بغير  :يعني {أََراَد النبى أَن يَْستَنِكَحهَا إِنْ } :ثم قال عز وجل

خالصا  للنبي صلى َّللا عليه  :يعني {َخالَِصة  لهَك ِمن ُدوِن المؤمنين}صداق 

الهبة كانت للنبي صلى َّللا  :وقال الزهري .وسلم بغير مهر، وَل يحل لغيره

 .رأة نفسها بغير صداقعليه وسلم خاصة، وَل تحل ْلحد أن تهب له ام

لم تحل الموهوبة ْلحد بعد النبي صلى  :وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال

وقال  .قال أهل المدينة باطل .واختلف الناس في جواز النكاح .َّللا عليه وسلم

وروي عن علي بن أبي طالب  .النكاح جائز، ولها مهر مثلها :أهل العراق

وروى هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة  .أجاز ذلكرضي َّللا عنه أنه 

رضي َّللا عنها أن خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنبي صلى َّللا عليه وسلم، 

العرب تخبر عن غائب، ثم ترجع  :وقال القتبي .وكانت من المهاجرات اْلول

ب ثم بلفظ الغائ {بِىّ إِن َوهَبَْت نَْفَسهَا لِلنه } :إلى الشاهد فتخاطبه، كما قال هاهنا

 .{َخالَِصة  لهَك ِمن ُدوِن المؤمنين} :قال

 {فِى أزواجهم}ما أوجبنا عليهم  :يعني {قَْد َعلِْمنَا َما فََرْضنَا َعلَْيِهمْ } :ثم قال

 {َوَما َملََكْت أيمانهم}إَل أربعا   :ويقال .في أن َل يتزوجوا إَل بالمهر :يعني

ير في الهبة بغ {لَِكْيالَ يَُكوَن َعلَْيَك َحَرجٌ }يعني إَل ما َل وقت فيهن  :ويقال
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أنا أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي صلى  :وفي اآلية ومعناه .مهر

 .َّللا عليه وسلم لكي َل يكون عليك حرج

ِحيما  }فيما تزوج قبل النهي  غفورا   :يعني {َوَكاَن َّللا َغفُورا  } :ثم قال في  {ره

 .تحليل ذلك

 [55 -51]تفسير اآليات رقم 

ْن َعَزْلَت فَاَل } تُْرِجي َمْن تََشاُء ِمْنهُنه َوتُْؤِوي إِلَْيَك َمْن تََشاُء َوَمِن اْبتََغْيَت ِممه

يَْحَزنه َويَْرَضْيَن بَِما آَتَْيتَهُنه ُكلُّهُنه  ُجنَاَح َعلَْيَك َذلَِك أَْدنَى أَْن تَقَره أَْعيُنُهُنه َوََل 

ا  ا َحلِيم  ُ َعلِيم  ُ يَْعلَُم َما فِي قُلُوبُِكْم َوَكاَن َّللاه ََل يَِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن بَْعُد  (51)َوَّللاه

ُ َوََل أَْن تَبَدهَل بِِهنه ِمْن أَْزَواٍج َولَْو أَْعَجبََك ُحْسنُهُنه إَِله   َما َملََكْت يَِمينَُك َوَكاَن َّللاه

يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا ََل تَْدُخلُوا بُيُوَت النهبِيِّ إَِله أَْن  (52)َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َرقِيب ا 

طَِعْمتُْم  يُْؤَذَن لَُكْم إِلَى طََعاٍم َغْيَر نَاِظِريَن إِنَاهُ َولَِكْن إَِذا ُدِعيتُْم فَاْدُخلُوا فَإَِذا

 ُ فَاْنتَِشُروا َوََل ُمْستَأْنِِسيَن لَِحِديٍث إِنه َذلُِكْم َكاَن يُْؤِذي النهبِيه فَيَْستَْحيِي ِمْنُكْم َوَّللاه

ا فَاْسأَلُوهُنه ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذلُِكْم  ََل يَْستَْحيِي ِمَن اْلَحقِّ َوإَِذا َسأَْلتُُموهُنه َمتَاع 

ِ َوََل أَْن تَْنِكُحوا أَْزَواَجهُ أَْطهَُر لِقُلُ  وبُِكْم َوقُلُوبِِهنه َوَما َكاَن لَُكْم أَْن تُْؤُذوا َرُسوَل َّللاه

ا  ِ َعِظيم  ا إِنه َذلُِكْم َكاَن ِعْنَد َّللاه َ  (53)ِمْن بَْعِدهِ أَبَد  إِْن تُْبُدوا َشْيئ ا أَْو تُْخفُوهُ فَإِنه َّللاه

ا َكاَن بُِكلِّ َشْيٍء  ََل ُجنَاَح َعلَْيِهنه فِي آَبَائِِهنه َوََل أَْبنَائِِهنه َوََل إِْخَوانِِهنه  (54)َعلِيم 

 َوََل أَْبنَاِء إِْخَوانِِهنه َوََل أَْبنَاِء أََخَواتِِهنه َوََل نَِسائِِهنه َوََل َما َملََكْت أَْيَمانُهُنه َواتهقِينَ 

َ َكاَن  َ إِنه َّللاه  {(55)َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيد ا َّللاه

قرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر  {تُْرِجى َمن تََشاء ِمْنهُنه } :قوله عز وجل

كالهما  .بغير الهمز :وقرأ الباقون .بالهمزة {ترجئ} :وأبو بكر عن عاصم

ء منهن وَل تؤخر من تشا :يقول .في اللغة واحد، وأصله من التأخير

تضم فتتزوجها لخيره في  :يعني {ِمْنهُنه َوتُْؤِوى إِلَْيَك َمن تََشاء}تتزوجها 

 .تطلق من تشاء منهن، وتمسك من تشاء :ويقال .تزويج القرابة

 :نييع .جعله في حل أن يدع من يشاء منهن، ويضم إليه من يشاء :وقال قتادة

وكان رسول َّللا صلى َّللا عليه  .ن شاء لم يجعلإن شاء جعل لهن قسما ، وإ

كان النبي صلى َّللا عليه وسلم إذا خطب امرأة فليس  :وقال الحسن .وسلم يقسم

تُْرِجى َمن تََشاء } :ْلحد أن يخطبها حتى يتزوجها أو يدعها، وفي ذلك نزل

 .{ِمْنهُنه 

فاَلَ ُجنَاَح }أشرت ممن تركت  :يعني {َوَمِن ابتغيت ِممهْن َعَزْلتَ } :ثم قال

ذلك أجدى وأجدر  :أي {َذلَِك أدنى أَن تَقَره أَْعيُنُهُنه }َل إثم عليك  :يعني {َعلَْيكَ 
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مخافة  {َوَلَ يَْحَزنه }إذا علمن أنك تفعل بأمر َّللا أن تطمئن قلوبهن 

من النفقة، إذا علمن أنه من َّللا عز  {هُنه َويَْرَضْيَن بَِما ءاتَْيتَهُنه ُكلُّ }الطالق 

بالنصب صار نصبا  لوقوع الفعل عليه وهو  {ُكلُّهُنه } :وقرئ في الشاذ .وجل

يرضين كلهن بما  :ومعناه .بالضم {ُكلُّهُنه وَّللا} :وتقرأه العامة .اإلعطاء

 .أعطيتهن

بما  {َوَكاَن َّللا َعلِيما  }من الحب والبغض  {قلُوبُِكمْ  وَّللا يَْعلَُم َما فِى} :ثم قال

 .بالتجاوز {َحلِيما  }في قلوبكم 

أي َل تحل لك  :قال مجاهد {َله يَِحلُّ لََك النساء ِمن بَْعدُ } :قوله عز وجل

  أَنَوَلَ }من بعد المسلمات،  :، يعني{ِمن بَْعدِ }اليهوديات وَل النصرانيات 

َل تبديل اليهوديات، وَل النصرانيات على  :يقول .{تَبَدهَل بِِهنه ِمْن أَْزَواجٍ 

َل تكون أم المؤمنين يهودية وَل نصرانية إَل ما ملكت يمينك  :يقول .المؤمنات

ر خيّ  :قال الحسن وابن سيرين .من اليهوديات والنصرانيات يتسرى بهن

عليه وسلم، نساءه بين الدنيا واآلخرة، فاخترن َّللا ورسوله رسول َّللا صلى َّللا 

َك َله يَِحلُّ لَ } :فقال .والدار اآلخرة، فشكر َّللا لهن على ذلك، فحبسه عليهن

َل يحل لك أن تطلق  :يعني {َوَلَ أَن تَبَدهَل بِِهنه ِمْن أَْزَواجٍ } {النساء ِمن بَْعدُ 

 .بالتاء بلفظ التأنيث {َلَ تُِحلُّواْ } :قرأ أبو عمرو .هاواحدة منهن، وتتزوج غير

 تحل معناه َل :ويقال .بالياء، بمعنى َل يحل لك من النساء شيء :وقرأ الباقون

 .جماعة النساء :بالتاء بالتأنيث يعني :فمن قرأ .لجميع النساء

أسماء بنت عميس أراد أن يتزوجها،  :يعني {َولَْو أَْعَجبََك ُحْسنُهُنه } :ثم قال

فنهاه َّللا تعالى عز وجل عن ذلك، فتركها وتزوجها أبو بكر رضي َّللا عنه 

من  {إَِله َما َملََكْت يَِمينُكَ }بإذن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم 

قِيبا  }السريات   :نييع {با  َرقِي}من أمر التزويج  {َوَكاَن َّللا على ُكّل َشئ ره

 .حفيظا  

ما مات  :وروى عمرو بن دينار، عن عطاء عن عائشة رضي َّللا عنها قالت

َك َله يَِحلُّ لَ } :رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم حتى حّل له النساء بعد قوله

 .{النساء

قِيبا  يأَيُّهَا الذين ءاَمنُوْا َلَ تَْدُخلُوْا بُ } :قوله عز وجل ن وذلك أ {يُوَت النبىره

أناسا  من المسلمين كانوا يتحينون غذاء النبي صلى َّللا عليه وسلم، ويدخلون 

عليه بغير إذن، ويجلسون وينتظرون الغداء، وإذا أكلوا جلسوا طويال ، 

َت َلَ تَْدُخلُوْا بُيُو} :ويتحدثون طويال ، فأمرهم َّللا عز وجل بحفظ اْلدب فقال



76 
 

إَل أن يدعوكم ويأذن لكم في  :يعني {َله أَن يُْؤَذَن لَُكْم إلى طََعامٍ إِ } {النبى

له أص :ويقال .من غير أن تنتظروا وقته :يعني {َغْيَر ناظرين إناه}الدخول 

 .نضج الطعام :يعني {إناه} :ويقال .غير ناظرين إدراكه :إدراك الطعام يعني

إذا دعاكم إلى الطعام فادخلوا  :يعني {ِكْن إَِذا ُدِعيتُْم فادخلواَولَ } :ثم قال

 { لَِحِديثٍ َوَلَ ُمْستَأْنِِسينَ }تفرقوا  :يعني {فانتشروا}الطعام  {فَإَِذا طَِعْمتُمْ }بيته 

 {ِمنُكمْ  ىإِنه َذلُِكْم َكاَن يُْؤِذى النبى فَيَْستَْحيِ }َل تدخلوا مستأنسين للحديث  :أي

من بيان الحق أن  :يعني {وَّللا َلَ يَْستَْحِى ِمَن الحق}أن يقول لكم تفرقوا 

 .يأمركم بالخروج بعد الطعام

في اآلية حفظ اْلدب والتعليم أن الرجل إذا كان ضيفا  َل  :قال الفقيه أبو الليث

 .ينبغي أن يجعل نفسه ثقيال ، ولكنه إذا أكل ينبغي أن يخرج

ذين يأَيُّهَا ال}إذا سألتم من نسائه متاعا   :يعني {َوإَِذا َسأَْلتُُموهُنه متاعا} :ثم قال

خارج  :ويقال .وَل تدخلوا عليهن، واسألوا من خلف الستر {ءاَمنُوْا َلَ 

 .من الريبة {ذلكم أَْطهَُر لِقُلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنه }الباب 

وذلك أن طلحة بن عبيد َّللا  :قال {َوَما َكاَن لَُكْم أَن تْؤُذوْا َرُسوَل َّللا} :ثم قال

َوَما َكاَن لَُكْم أَن تْؤُذوْا َرُسوَل } :لئن مات محمد ْلتزوجن بعائشة فنزل :قال

ا أزواجه وَل أن تتزوجو :يعني {َوَلَ أَن تَنِكُحوْا أَْزَواَجهُ ِمن بَْعِدِه أَبَدا  } {َّللا

 .في العقوبة {إِنه ذلكم َكاَن ِعنَد َّللا َعِظيما  }من بعد وفاته أبدا  

وروي عن حذيفة  .إنما نهى عن ذلك ْلنهن أزواجه في الدنيا واآلخرة :ويقال

إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فال تتزوجي بعدي،  :أنه قال َلمرأته

لك حرم َّللا تعالى على أزواج النبي صلى َّللا ولذ .فإن المرأة آلخر أزواجها

وروي أن أم الدرداء قالت ْلبي الدرداء عند  .عليه وسلم أن يتزوجن بعده

ي وإني أخطبك إلى نفسي ف .موته إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحاك

اآلخرة فقال لها فال تنكحي بعدي، فخطبها معاوية بن أبي سفيان فأخبرته 

 .ن، وأبت أن تتزوجهبالذي كا

يا رسول َّللا صلى َّللا  :وروي في خبر آخر بخالف هذا أن أم حبيبة قالت

هَا إنه » :فقال ؟عليه وسلم إن المرأة منا كان لها زوجان ْليهما تكون في اآلخرة

 .«تَُخيهُر فَتَْختَاُر أَْحَسنَهَُما ُخلُقا  َمَعهَا

ْنيَا َواآلِخَرةِ  يا أمه َحبِيبَةَ إنه » :ثم قال  .«ُحْسَن الُخلُِق َذهََب بالدُّ
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 إن تظهروا من أمر التزويج :يعني {إِن تُْبُدواْ َشْيئا  أَْو تُْخفُوهُ } :ثم قال عز وجل

 .يةمن السر والعالن {فَإِنه َّللا َكاَن بُِكّل َشئ َعلِيما  }شيئا  أو تسروه وتضمروه 

 .خفيتم، يجازيكم بهيعلم ما أعلنتم وما أ

ثم خّص الدخول على نساء ذوات محرم بغير حجاب فرّخص في ذلك وهو 

َلَ وَ }من الدخول عليهن  :يعني {َله ُجنَاَح َعلَْيِهنه فِى ءابَائِِهنه } :قوله عز وجل

 :نييع {نَِسائِِهنه  أَْبنَائِِهنه َوَلَ إخوانهن َوَلَ أَْبنَاء إخوانهن َوَلَ أَْبنَاء أخواتهن َوَلَ 

شين اخ :يعني {واتقين َّللا}من الخدم  {َوَلَ َما َملََكْت أَْيَمانُهُنه }نساء أهل دينهن 

 {إِنه َّللا َكاَن على ُكّل َشئ َشِهيدا  }َّللا، وأطعن َّللا، فال يراهن غير هؤَلء 

 .عالما  بأعمالهم :يعني

 [59 -56]تفسير اآليات رقم 

َ َوَماَلئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النهبِيِّ يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا } إِنه َّللاه

ا  ْنيَا َواآْلَِخَرِة َوأََعده  (56)تَْسلِيم  ُ فِي الدُّ َ َوَرُسولَهُ لََعنَهُُم َّللاه إِنه الهِذيَن يُْؤُذوَن َّللاه

َوالهِذيَن يُْؤُذوَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاتِ بَِغْيِر َما اْكتََسبُوا فَقَِد  (57)ْم َعَذاب ا ُمِهين ا لَهُ 

ا ُمبِين ا  يَا أَيُّهَا النهبِيُّ قُْل ِْلَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء  (58)اْحتََملُوا بُْهتَان ا َوإِْثم 

ُ  اْلُمْؤِمنِيَن يُْدنِينَ  َعلَْيِهنه ِمْن َجاَلبِيبِِهنه َذلَِك أَْدنَى أَْن يُْعَرْفَن فاََل يُْؤَذْيَن َوَكاَن َّللاه

ا  ا َرِحيم   {(59)َغفُور 

مة والصالة من َّللا الرح {إِنه َّللا ومالئكته يَُصلُّوَن َعلَى النبى} :قوله عز وجل

غفر أن َّللا عز وجل ي :يعني .تغفاروالمغفرة، ومن المالئكة عليهم السالم اَلس

 .للنبي، ويأمر مالئكته باَلستغفار والصالة عليه

 {النبى ياأيها الذين ءاَمنُوْا َصلُّوْا َعلَْيهِ } :ثم أمر المسلمين بالصالة عليه فقال

ول قلنا يا رس :روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة أنه قال

دٍ  :قُولُوا» :فقال ؟لي عليكَّللا كيف نص ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمه  «اللههُمه َصلِّ َعلَى ُمَحمه

 :وروى أبو هريرة عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أنه قال .إلى آِخِرهِ 

الة َعلَيه َزَكاةٌ لَُكْم َواْسأَلُوا َّللا لَِي الَوِسيلَةَ » ، فإنه الصه وما  :الوقا .«َصلهوا َعلَيه

أْعلَى َدَرَجٍة فِي الَجنهِة َل يَنَالُهَا إَله َرُجٌل َواِحٌد » :قال ؟الوسيلة يا رسول َّللا

وروى أنس بن مالك عن رسول َّللا صلى َّللا عليه  .«َوأَْرُجو أَْن أَُكوَن أَنَا هُوَ 

ِه َعْشَر َصلََواٍت، َوَحطه َمْن َصلهى َعلَيه َواِحَدة ، َصلهى َّللا َعلَيْ » :وسلم أنه قال

ليس شيء من العبادات أفضل من الصالة على  :ويقال .«َعْنهُ َعْشَر َخِطيئَاتٍ 

وأما  .النبي صلى َّللا عليه وسلم، ْلن سائر العبادات أمر َّللا تعالى بها عباده

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n46&p1#TOP
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الصالة على النبي صلى َّللا عليه وسلم فقد صلى عليه أوَل  هو بنفسه، وأمر 

 .الئكة بذلك، ثم أمر العباد بذلكالم

 ائتمروا بما :ويقال .اخضعوا له خضوعا   :يعني {َوَسلُّموْا تَْسلِيما  } :ثم قال

ا هذا لك فما لن :لما نزلت هذه اآلية، قال المسلمون :ويقال .يأمركم َّللا تعالى

َن الظلمات إِلَى النور هَُو الذى يَُصلِّى َعلَْيُكْم ومالئكته لِيُ } :فنزل ْخِرَجُكْم مِّ

 .[43 :اْلحزاب] {َوَكاَن بالمؤمنين َرِحيما  

اليهود والنصارى  :يعني {إِنه الذين يُْؤُذوَن َّللا َوَرُسولَهُ } :ثم قال عز وجل

َداهُ ِعنُوْا بَِما قَالُوْا بَْل يَ َوقَالَِت اليهود يَُد َّللا َمْغلُولَةٌ ُغلهْت أَْيِديِهْم َولُ } :حيث قالوا

بَِّك طغيانا  آ أُنِزَل إِلَْيَك ِمن ره ْنهُم مه َمْبُسوطَتَاِن يُنفُِق َكْيَف يََشآُء َولَيَِزيَدنه َكثِيرا  مِّ

 بِ َوُكْفرا  َوأَْلقَْينَا بَْينَهُُم العداوة والبغضآء إلى يَْوِم القيامة ُكلهَمآ أَْوقَُدوْا نَارا  لِّْلَحرْ 

 [64 :المائدة] {أَْطفَأَهَا َّللا َويَْسَعْوَن فِى اَلرض فََسادا  وَّللا َلَ يُِحبُّ المفسدين

 .ّلِل ولد ونحو ذلك :أذاهم َّللا وهو قولهم :ونحو ذلك من الكلمات، ويقال

 :يعني {لََعنَهُُم َّللا فِى الدنيا}وإيذاءهم رسوله أنهم زعموا أنه ساحر ومجنون 

ن يجعلون هم الذي :ويقال .بالنار {واَلخرة}عذبهم َّللا في الدنيا بالقتل والسبي 

ِهينا  }تخلق كما يخلق َّللا تعالى  :ويقولون .التصاوير يهانون  {َوأََعده لَهُْم َعَذابا  مُّ

 .فيه

 {َما اكتسبوا والذين يُْؤُذوَن المؤمنين والمؤمنات بَِغْيرِ } :ثم قال عز وجل

بِينا  }قالوا كذبا   :يعني {فَقَِد احتملوا بهتانا}بغير جرم  :يعني  :يعني {َوإِْثما  مُّ

 .ذنبا  بيّنا  

ي ف :ويقال .نزلت هذه اآلية في أمر عائشة وصفوان :قال السدي :قال مقاتل

إني قرأت هذه  :كعب وقال عثمان ْلبي بن .جميع من يؤذي مسلما  بغير حق

فوقعت مني كل موقع، وَّللا إني ْلضربهم  {والذين يُْؤُذوَن المؤمنات} :اآلية

 .إنك لست منهم، إنك مؤدب معلم :فقال له أبي .وأعاقبهم

بِينا  يأَيُّهَا النبى قُل َلزواجك وبناتك} :قوله عز وجل  وذلك أن المهاجرين {مُّ

ى وكن النساء يخرجن بالليل إل .ْلنصار، فضاقت الدور عليهمنزلوا في ديار ا

كان الزناة يرصدون في الطريق، وكانوا يطلبون  .التخلي يقضين حوائجهن

 .فأمر الحرائر بأخذ الجلباب .الوَلئد، ولم يعرفوا المرأة الحرة من اْلمة بالليل

كذا وكذا يخرجن،  :نيقال له .كن النساء واإلماء بالمدينة :وقال الحسن

فيتعرض لهن السفهاء فيؤذونهن، فكانت الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة 

 .{ءاٍن * يُْدنِيَن َعلَْيِهنه ِمن جالبيبهن}ويؤذونها، فأمر َّللا تعالى المؤمنات 
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 .يعني يرخين الجالبيب على وجوههن :ويقال .يلبسن اْلردية :وقال القتبي

ئر متجلببين ليعلم أنهن حرا :يعني {يُْدنِيَن َعلَْيِهنه ِمن جالبيبهن} :وقال مجاهد

 .فال يتعرض لهن فاسق بأذى من قول وَل ريبة

 {َونَِساء المؤمنين يُْدنِيَن َعلَْيِهنه ِمن جالبيبهن ذلك أدنى أَن يُْعَرْفنَ } :قوله

ِحيما  فاَلَ يُْؤَذْيَن َوَكاَن َّللا}أحرى  :يعني إذا تابوا ورجعوا، ثم وعد  { َغفُورا  ره

 .المنافقين وخّوفهم لينزجروا عن الحرائر أو اإلماء

 

 [68 -60]تفسير اآليات رقم 

لَئِْن لَْم يَْنتَِه اْلُمنَافِقُوَن َوالهِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِدينَِة }

َمْلُعونِيَن أَْينََما ثُقِفُوا أُِخُذوا  (60)بِِهْم ثُمه ََل يَُجاِوُرونََك فِيهَا إَِله قَلِيال   لَنُْغِريَنهكَ 

ِ  (61)َوقُتِّلُوا تَْقتِيال   ِ فِي الهِذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َولَْن تَِجَد لُِسنهِة َّللاه ُسنهةَ َّللاه

ِ َوَما يُْدِريَك لََعله يَْسأَلَُك النه  (62)تَْبِديال   اَعِة قُْل إِنهَما ِعْلُمهَا ِعْنَد َّللاه اُس َعِن السه

ا  (63)السهاَعةَ تَُكوُن قَِريب ا  َ لََعَن اْلَكافِِريَن َوأََعده لَهُْم َسِعير  َخالِِديَن  (64)إِنه َّللاه

ا  ا ََل يَِجُدوَن َولِيّ ا َوََل نَِصير  يَْوَم تُقَلهُب ُوُجوهُهُْم فِي النهاِر يَقُولُوَن  (65)فِيهَا أَبَد 

ُسوََل  َ َوأَطَْعنَا الره َوقَالُوا َربهنَا إِنها أَطَْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراَءنَا  (66)يَا لَْيتَنَا أَطَْعنَا َّللاه

ا َربهنَا آَتِِهْم ِضْعفَْيِن ِمَن  (67)فَأََضلُّونَا السهبِياَل   {(68)اْلَعَذابِ َواْلَعْنهُْم لَْعن ا َكبِير 

 {ضٌ والذين فِي قُلُوبِِهم مهرَ }عن نفاقهم  {لهئِن لهْم يَنتَهِ المنافقون} :فقال عز وجل

 :يعني {والمرجفون فِى المدينة}الميل إلى الزنى إن لم يتوبوا عن ذلك  :يعني

 .وكانوا يخبرون المؤمنين بما يكرهون من عدوهم .الذين يخبرون باْلراجيف

فإذا وقع خبر  .وأصل الرجف هو الحركة .هي أول اَلختيار :واْلراجيف

 .تنةاْلراجيف تلقح الف :ويقال .الكذب فإنه يقع الحركة بالناس فسمي إرجافا  

 .إن لم ينتهوا عن النفاق وعن الفجور وعن القول باْلراجيف :يعني

وروى  .لنحملنك على قتلهم :لنسلطنك عليهم، ويقال :يعني {لَنُْغِريَنهَك بِِهمْ }

لهئِن لهْم يَنتَِه المنافقون والذين فِى قُلُوبِِهْم } :سفيان عن منصور بن زرين قال

 مأنه نعتهم بأعماله :يعني .هذا كله شيء واحد {مهَرٌض والمرجفون فِى المدينة

 .الخبيثة

ى َل يساكنوك في المدينة إَل قليال  حت :يعني {ثُمه َلَ يَُجاِوُرونََك فِيهَا إَِله قَلِيال  }

 من إن أناسا   :وقال قتادة .إَل قليال  منهم :ويقال .إَل جوارا  قليال   :ويقال .أهلكهم

 .آليةالمنافقين أرادوا أن يُْظِهُروا نفاقهم فنزلت هذه ا
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ْلُعونِيَن أَْينََما ثُقِفُواْ } :ثم قال عز وجل  .يجعلهم ملعونين أينما وجدوا :يعني {مه

وْا أُِخُذواْ َوقُتّلُ }فأوجب َّللا تعالى لهم اللعنة على كل حال أينما وجدوا وأدركوا 

 .فلما سمعوا بالقتل، انتهوا عن ذلك {تَْقتِيال  

اة سنة َّللا في الزن :يعني {نهةَ َّللا فِى الذين َخلَْوْا ِمن قَْبلُ سُ } :قوله عز وجل

النفاق  الذين أضمروا :يعني .هذا سنة َّللا في الذين مضوا من قبل :ويقال .القتل

 :عنيي {ْبِديال  َولَن تَِجدَ لُِسنهةِ َّللا تَ } {ُسنهةَ َّللا}بأن يسلط َّللا عليهم اْلنبياء بالقتل 

 .مبدَل  ومغيرا  

عن قيام الساعة وذلك أن  :يعني {يَْسئَلَُك الناس َعِن الساعة} :قوله عز وجل

يه فقال عل ؟متى الساعة :رجال  جاء إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم فسأله

ائِلِ » :السالم  {إِنهَما ِعْلُمهَا ِعنَد َّللا قُلْ }فنزل  .«َما الَمْسُؤوُل َعْنهَا بِأَْعلََم ِمَن السه

 :يعني {َوَما يُْدِريَك لََعله الساعة تَُكوُن قَِريبا  }علم قيام الساعة عند َّللا  :يعني

من أشراط الساعة أن يفتح  :وعن عبد َّللا بن عمرو بن العاص أنه قال .سريعا  

 ومعنى يفتح .القول، ويحزن الفعل، وأن ترفع اْلشرار، وتوضع اْلخيار

تح وأصل الف .أن يقول أفعل غدا  فإذا جاء غدا ، خالف قوله وقت الفعل :اْلقوال

 :وقال عطاء بن أبي رباح .اَلبتداء، وهو أن يعد ْلخيه عدة حسنة ثم يخالفه

من اقتراب الساعة مطر وَل نبات، وعلو أصوات الفساق في المساجد، 

نى، وموت الف السفلة من  :جأة، وانبعاث الرويبضة يعنيوظهور أوَلد الزِّ

ولم يقل قريبة، ْلنها جعلت ظرفا   {لََعله الساعة تَُكوُن قَِريبا  } :وقوله .الناس

 .وبدَل  ولم تجعل نعتا  وصفة

خذلهم وطردهم من  :يعني {إِنه َّللا لََعَن الكافرين} :ثم قال عز وجل

 .جهنم :يعني {َسِعيرا   َوأََعده لَهُمْ }رحمته 

خالدين }لعن الكافرين في الدنيا بالقتل، وفي اآلخرة أعد لهم سعيرا   :ويقال

ا  يمنعهم مانع :أي {َوَلَ نَِصيرا  }قريبا  ينفعهم  :يعني {فِيهَا أَبَدا  َله يَِجُدوَن َولِيّا  

 .من العذاب، والسعير في اللغة هو النار الموقدة

هذا  :يقول .تحول :يعني {يَْوَم تُقَلهُب ُوُجوهُهُْم فِى النار} :ثم قال عز وجل

 تحول عن الحسن إلى القبح :يعني {يَْوَم تُقَلهُب ُوُجوهُهُْم فِى النار}العذاب في 

جدد ت :يعني {تَقَلُّبُ } :ويقال .من حال البياض إلى حال السواد وزرقة اْلعين

َوَمن يَتََوله َّللا َوَرُسولَهُ والذين َءاَمنُوْا فَإِنه ِحْزَب َّللا هُُم } :كقوله

يتنا يَقُولُوَن يال}فيندمون على فعلهم ويوبخون أنفسهم  [56 :النساء] {الغالبون

فيما دعانا  {رسوَلَوأَطَْعنَا ال}فيما أمرنا ونهانا في دار الدنيا  {ياليتنا أَطَْعنَا َّللا
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ا قادتنا وأشرافن :يعني {َوقَالُوْا َربهنَا إِنها أَطَْعنَا َساَدتَنَا َوُكبََراءنَا}إلى الحق 

 :الويق .صرفونا عن طريق اإلسالم :يعني {فَأََضلُّونَا السبيال}وعظماءنا 

 .اساداتن :مرقرأ ابن عا .أضللت الطريق وأضللته عن الطريق بمعنى واحد

 .سادتنا جمع سيد وساداتنا جمع الجمع :وقرأ الباقون

 .زدهم واحمل عليهم :يعني {َربهنَا ءاتِِهْم ِضْعفَْيِن ِمَن العذاب} :ثم قال عز وجل

عذبهم وارفع عنا بعض العذاب، واحمل عليهم فإنهم هم الذين  :يعني

قرأ عاصم وابن عامر في إحدى  {را  والعنهم لَْعنا  َكبِي}أضلونا 

وقرأ  .عذبهم عذابا  عظيما   :بالباء من الكبر والعظم يعني {َكبِيرا  }الروايتين 

 .عذبهم عذابا  كثيرا  دائما   :من الكثرة، يعني {َكثِيرا  } :الباقون

 

 [73 -69]تفسير اآليات رقم 

ا قَالُوا َوَكاَن ِعْنَد يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُ } ُ ِممه أَهُ َّللاه وا ََل تَُكونُوا َكالهِذيَن آََذْوا ُموَسى فَبَره

ِ َوِجيه ا  ا  (69)َّللاه َ َوقُولُوا قَْوَل  َسِديد  يُْصلِْح  (70)يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا اتهقُوا َّللاه

ا لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغفِْر لَُكْم ذُ  َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوز  نُوبَُكْم َوَمْن يُِطِع َّللاه

ا  َماَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَْن  (71)َعِظيم  إِنها َعَرْضنَا اْْلََمانَةَ َعلَى السه

ا ْنَساُن إِنههُ َكاَن ظَلُوم  ُ  (72)َجهُوَل   يَْحِمْلنَهَا َوأَْشفَْقَن ِمْنهَا َوَحَملَهَا اإْلِ لِيَُعذَِّب َّللاه

ُ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن  اْلُمنَافِقِيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت َويَتُوَب َّللاه

ا  ا َرِحيم  ُ َغفُور   {(73)َواْلُمْؤِمنَاِت َوَكاَن َّللاه

عليه  {ُكونُوْا كالذين ءاَذْوْا موسىياأيها الذين ءاَمنُوْا َلَ تَ } :قوله عز وجل

َل تؤذوا رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل  :السالم يعني

ده عن أخبرني الثقة، بإسنا :موسى عليه السالم قال الفقيه أبو الليث رحمه َّللا

انَْت كَ » :همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

بَنُو إِْسَرائِيَل يَْغتَِسلُوَن ُعَراة ، يَْنظُُر بَْعُضهُْم إلى َسْوأَةِ بَْعٍض، َوَكاَن ُموَسى َعلَْيهِ 

وَّللا َما يَْمنَُع ُموَسى أَْن يَْغتَِسَل َمَعنَا إَلّ أنههُ  :فَقَاَل بَْعُضهُمْ  .السهالَُم يَْغتَِسُل َوْحَدهُ 

ة  يَْغتَِسلُ  فََذهََب ُموَسى .آَدرُ   .فَفَره الَحَجُر بِثَْوبِهِ  .فََوَضَع ثَْوبَهُ َعلَى َحَجرٍ  .َمره

َحَجْر ثَْوبِي، َحَجْر ثَْوبِي َحتهى نَظََرْت بَنُو إْسَرائِيَل  :فََخَرَج ُموَسى بِأَثَِرِه يَقُولُ 

فَقَاَم الَحَجُر َوأََخَذ ثَْوبَهُ،  .سٍ َوَّللا ما بُِموَسى ِمْن بَأْ  :فَقَالُوا .إلَى َسْوأَِة ُموَسى

ندبا  وَّللا إن بالحجر ل .ستة أو سبعا   :فقال أبو هريرة .«فَطَفَِق بِالَحَجِر َضْربا  

ا قَالُواْ } :سبعة بضرب موسى، وذلك قوله أَهُ َّللا ِممه إن موسى  :ويقال {فَبره

لك الخرجة، فلما رجع وهارون وابني هارون خرجوا فتوفي هارون في ت
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 .أنت قتلت هارون :موسى إلى قومه قالت السفهاء من بني إسرائيل لموسى

فأحيا َّللا تعالى هارون عليه السالم  .فخرج موسى مع جماعة من بني إسرائيل

أَهُ َّللا مِ } :فأخبر أنه لم يقتله أحد، وأنه مات بأجله فذلك قوله تعالى ا فَبره مه

 .مكينا  وكان له جاه عنده منزلة وكرامة :يعني {َوَكاَن ِعنَد َّللا َوِجيها  } {قَالُواْ 

 أطيعوا َّللا :يعني {ّمْستَقِيٍم ياأيها الذين ءاَمنُوْا اتقوا َّللا} :ثم قال عز وجل

هم ابن لعدَل  صوابا  فيما بينكم وهو قو :يعني {َوقُولُواْ قَْوَل  َسِديدا  }واخشوا َّللا 

َل إله  :يعني {قُولُوا قَْوَل  َسِديدا  } :ويقال .فالن فأمرهم أن ينسبوهم إلى آبائهم

َويَْغفِْر }يقبل أعمالكم  :يعني {يُْصلِْح لَُكْم أعمالكم}قوَل  مخلصا   :ويقال .إَل َّللا

 {يما  فَقَْد فَاَز فَْوزا  َعظِ }سر والعالنية في ال {لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوَمن يُِطعِ َّللا َوَرُسولَهُ 

 .نجى بالخير وأصاب نصيبا  وافرا   :يعني

قال  {إِنها َعَرْضنَا اَلمانة َعلَى السموات واَلرض والجبال} :قوله عز وجل

لما خلق َّللا عز وجل آدم عليه السالم عرض عليه اْلمانة فحملها،  :مجاهد

 .ملها، وبين أن أخرج من الجنة، إَل كما بين الظهر والعصرفما كان بين أن ح

 :يعني {إِنها َعَرْضنَا اَلمانة} :وروي عن ابن عباس رضي َّللا عنه أنه قال

 :قلناف .يأخذن بما فيها :فقال لهن .الفرائض على السموات واْلرض والجبال

ا رب ي :فقلن .وإن أسأتن عوقبتن .إن أحسنتن جوزيتن :قال ؟وما فيه يا رب

 .إن تعرضها علينا فال نريد، وإن أمرتنا بها فنحن نجتهد

 :موقال بعضه .آدم عليه السالم فقبلها وحملها :وعرضت على اإلنسان يعني

 فلم تظهر .هذا على وجه المثل إن لم تظهر الخيانة في اْلمانة إَل من اإلنسان

لَْو أَنَزْلنَا هذا القرءان على َجبٍَل } :والجبال كما قال من السموات واْلرض

ْن َخْشيَِة َّللا َوتِْلَك اَلمثال نَْضِربُهَا لِلنهاِس لََعلههُْم  عا  مِّ تََصدِّ لهَرأَْيتَهُ خاشعا مُّ

لو عرضنا اْلمانة على السموات  :فكأنه يقول [21 :الحشر] {يَتَفَكهُرونَ 

آدم  :يعني {َوأَْشفَْقَن ِمْنهَا َوَحَملَهَا اإلنسان}جبال ْلبين حملها واْلرض وال

عرض  :وروي عن الحسن أنه قال .بالقبول {إِنههُ َكاَن ظَلُوما  َجهُوَل  }وذريته 

فلذلك لم تعِص بترك قبولها  .على السموات عرض تخيير َل عرض إيجاب

على مالئكة السموات  :يعني {لَى السمواتَعَرْضنَا اَلمانة عَ } :ويقال

واسئل القرية التى ُكنها فِيهَا والعير التى أَْقبَْلنَا } :كما قال .واْلرض والجبال

لما أراد  :وقال السدي .أهل القرية :يعني [82 :يوسف] {فِيهَا َوإِنها لصادقون

ِشيث وقابيل وهابيل فعرض على  أمر ولده :أن يحج، عرض اْلمانة يعني

قابيل الكخداذبية واَلئتمار، والقيام في شغل الدنيا، والعيش حتى يرجع هو 
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وإنما كان عرض آدم بأمر َّللا  .فقبله ثم خانه، فقتل أخاه .من الحج إلى وطنه

 إن َّللا عز وجل لما استخلف آدم :وقال بعضهم .{َعَرْضنَا} :تعالى فلذلك قال

على ذريته، وسلّطه على جميع ما في اْلرض من اْلنعام والوحوش والطير، 

 .ولم يزل عامال  به إلى أن حضرته الوفاة .عهد إليه عهدا  أمره فيه، ونهاه فقبله

أن يعرض على  .فسأل ربه أن يعلمه من يستخلف بعده، ويقلده اْلمانة

ب إن أطاع، ومن العقاب السموات واْلرض بالشرط الذي أخذ عليه من الثوا

فأمره أن يعرض على  .أن يقبلنها شفقا  من عذاب َّللا {فَأبَْينَ }إن عصى 

اْلرض والجبال فكالهما أبيا، ثم أمره أن يعرض على ولده فقبل بالشرط إنه 

 .المتقبل الذي تقبله منه :كان ظلوما  جهوَل  لعاقبة ما تقلده يعني

ثالث في  {اَلمانة} :عن زيد بن أسلم قال وروى عبد الرزاق عن معمر

 .الصالة والصيام والجنابة

انة عرضنا اْلم :يعني {لّيَُعّذَب َّللا المنافقين والمنافقات} :ثم قال عز وجل

 {اتوالمشركين والمشرك}على اإلنسان لكي يعذب َّللا المنافقين والمنافقات 

بما أوفوا  {َّللا َعلَى المؤمنين والمؤمنات َويَتُوبَ }بما خانوا اْلمانة 

ِحيما  }اْلمانة  وكان صلة في الكالم يعني وَّللا غفور  {َوَكاَن َّللا َغفُورا  ره

وروى سفيان عن عاصم، عن زر بن حبيش  .لذنوب المؤمنين، رحيم بهم

 لكانت سورة اْلحزاب لتقارب سورة البقرة أو أطو :قال أبي بن كعب :قال

 إذا زنى :فقال ؟يا أبا المنذر وما آية الرجم :قلت .منها، وكان فيها آية الرجم

الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكاَل  من َّللا العزيز الحكيم، وَّللا أعلم، 

 .وصلى َّللا على سيدنا محمد النبي اْلمي وآله وسلم

  



84 
 

34 

 سورة سبأ
 [2 -1]تفسير اآليات رقم 

َماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض َولَهُ اْلَحْمُد فِي اآْلَِخَرِة الْ } ِ الهِذي لَهُ َما فِي السه َحْمُد ّلِِله

يَْعلَُم َما يَلُِج فِي اْْلَْرضِ َوَما يَْخُرُج ِمْنهَا َوَما يَْنِزُل ِمَن  (1)َوهَُو اْلَحِكيُم اْلَخبِيُر 

َماِء َوَما يَْعُرُج فِيهَا َوهُوَ  ِحيُم اْلَغفُوُر  السه  {(2)الره

ِ الذى لَهُ َما فِى السموات َوَما فِي اَلرض} :قول َّللا تعالى من  {الحمد ّلِله

يحمدونه في  :ويقال .يحمده أهل الجنة :يعني {َولَهُ الحمد فِى اَلخرة}الخلق 

 [59 :يس] {المجرمونوامتازوا اليوم أَيُّهَا }أحدهما حين نودي  .ستة مواضع

َعَك َعلَى } :فإذا تميز المؤمنون من الكافرين يقولون فَإَِذا استويت أَنَت َوَمن مه

انَا ِمَن القوم الظالمين ِ الذى نَجه كما قال  [28 :المؤمنون] {الفلك فَقُِل الحمد ّلِله

لثاني حين جازوا وا .نوح عليه السالم حين أنجاه َّللا عز وجل من قومه

ِ الذى أَْذهََب َعنها الحزن إِنه َربهنَا لََغفُوٌر } :الصراط قالوا َوقَالُوْا الحمد ّلِله

والثالث لما دنوا إلى باب الجنة، واغتسلوا بماء  .[34 :فاطر] {َشُكورٌ 

ْن ِغلٍّ تَْجِرى َونََزْعنَا َما فِى ُصُدوِرهِ } :الحيوان، ونظروا إلى الجنة، وقالوا م مِّ

ِ الذى هََدانَا لهذا َوَما ُكنها لِنَْهتَِدَى لوَل أَْن هََدانَا  ِمن تَْحتِِهُم اَلنهار َوقَالُواْ الحمد ّلِِله

َّللا لَقَْد َجآَءْت ُرُسُل َربِّنَا بالحق ونودوا أَن تِْلُكُم الجنة أُوِرْثتُُموهَا بَِما ُكنتُْم 

والرابع لما دخلوا الجنة استقبلتهم المالئكة عليهم  .[43 :افاْلعر] {تَْعَملُونَ 

ِ الذى َصَدقَنَا َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَا اَلرض } :السالم بالتحية فقالوا َوقَالُوْا الحمد ّلِله

أُ ِمَن الجنة َحْيُث نََشآُء فَنِْعَم أَْجُر العاملين خامس وال .اآلية [74 :الزمر] {نَتَبَوه

ِ الذى أَْذهََب َعنها الحزن إِنه } :حين استقروا في منازلهم وقالوا َوقَالُوْا الحمد ّلِله

نَا فِيهَا نََصٌب َوَلَ  َربهنَا لََغفُوٌر َشُكوٌر الذى أََحلهنَا َداَر المقامة ِمن فَْضلِِه َلَ يََمسُّ

نَا فِيهَا لُُغوبٌ  والسادس كلما فرغوا من الطعام  .[35، 34 :فاطر] {يََمسُّ

ِ الرحمن الرحيم} :قالوا إنها الذي  :وقال بعضهم .[1 :الفاتحة] {بِْسِم َّللاه

 .استوجب الحمد في اآلخرة كما استوجب الحمد في الدنيا

 .العليم بهم :يعني {الخبير}حين حكم بالبعث  {َوهَُو الحكيم} :ثم قال

ما يدخل في اْلرض من  :يعني {يَْعلَُم َما يَْلُج فِى اَلرض} :ال عز وجلثم ق

من النبات والكنوز  {َوَما يَْخُرُج ِمْنهَا}المطر واْلموات والكنوز 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n46&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n46&p1#TOP
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َوَما }من مطر أو وحي أو رزق أو مصيبة  {َوَما يَنِزُل ِمَن السماء}واْلموات 

َوهَُو }عد إلى السماء من المالئكة وأعمال بني آدم يص :يعني {يَْعُرُج فِيهَا

 .بستر الذنوب وتأخير العذاب عنهم {الغفور}بخلقه  {الرحيم

 [5 -3]تفسير اآليات رقم 

يَْعُزُب  َوقَاَل الهِذيَن َكفَُروا ََل تَأْتِينَا السهاَعةُ قُْل بَلَى َوَربِّي لَتَأْتِيَنهُكْم َعالِِم اْلَغْيبِ ََل }

َماَواِت َوََل فِي اْْلَْرضِ َوََل أَْصَغُر ِمْن َذلَِك َوََل أَْكبَُر إَِله  ةٍ فِي السه َعْنهُ ِمْثقَاُل َذره

الَِحاِت أُولَئَِك لَهُْم َمْغفَِرةٌ  (3)فِي ِكتَاٍب ُمبِيٍن  لِيَْجِزَي الهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه

َوالهِذيَن َسَعْوا فِي آَيَاتِنَا ُمَعاِجِزيَن أُولَئَِك لَهُْم َعَذاٌب ِمْن ِرْجٍز  (4)َوِرْزٌق َكِريٌم 

 {(5)أَلِيٌم 

م أقسم قس {َوقَاَل الذين َكفَُروْا َلَ تَأْتِينَا الساعة قُْل بلى َوَربّى} :قوله عز وجل

 .بلى وَّللا :به يعني

فعا  بالضم، جعله ر {عالم}قرأ ابن عامر ونافع  {لم الغيبلَتَأْتِيَنهُكْم عا} :قوله

وهو  بكسر الميم {عالم الغيب} :وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم .باَلبتداء

ِ } :وهو قوله .صفة ّلِل تعالى رّده إلى حرف القسم وهو قوله  :ويقال {الحمد ّلِله

 وهو {ِعْلَم الغيب}وقرأ حمزة والكسائي  .{لمقُْل بلى َوَربّى * عا} :تعالى

 {عالم الغيب}من قرأ  :ويقال .على المبالغة في وصف َّللا عز وجل بالعلم

هو على اَلبتداء  :ويقال .{عالم الغيب}هو  :بالضم فهو على المدح ومعناه

 :ونوقرأ الباق .بكسر الواو {يَْعُزبُ  َلَ } :قرأ الكسائي {َلَ يَْعُزُب َعْنهُ }وخبره 

ةٍ }َل يغيب عنه  :بالضم، ومعناهما واحد أي وزن ذرة  :يعني {ِمْثقَاَل َذره

التي ترى في شعاع  :ويقال .والذرة النملة الصغيرة الحمراء .صغيرة

َلَ أَْكبَُر إَِله فِى فِي السموات َوَلَ فِى اَلرض َوَلَ أَْصَغُر ِمن َذلَِك وَ }الشمس 

بِينٍ   :يعني {لِيَْجِزىَ }قد بيّن َّللا عز وجل في اللوح المحفوظ  :يعني {كتاب مُّ

 َوَعِملُوْا الصالحات أُْولَئَِك لَهُمْ }بأعمالهم في الدنيا  {الذين َكفَُرواْ }لكي يثيب 

ْغفَِرةٌ   .واب حسن في الجنةث :أي {َوِرْزٌق َكِريمٌ }لذنوبهم  {مه

عملوا في  :يعني {والذين َسَعْوْا فِى ءاياتنا} :قوله عز وجل

متسابقين ليسبق كل واحد منهم بالتكذيب قرأ أبو  :يعني {معاجزين}القرآن 

مثبطين يثبطون الناس عن اإليمان بالقرآن  :أي {معاجزين}عمرو وابن كثير 

قرأ ابن كثير وعاصم في رواية  {َعَذاٌب ّمن ّرْجٍز أَلِيمٌ أُْولَئَِك لَهُْم }و

 :بضم الميم وكذلك في الجاثية جعاله من نعت العذاب يعني {أَلِيمٌ }حفص 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n46&p1#TOP
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 :وقرأ الباقون .عذاب شديد :يعني .عذاب أليم من رجز على معنى التقديم

 .معذاب من العذاب اْللي :بالكسر فيكون صفة للرجز يعني

 [9 -6]تفسير اآليات رقم 

َويََرى الهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم الهِذي أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك هَُو اْلَحقه َويَْهِدي إِلَى ِصَراِط }

ْقتُْم كُ  َوقَاَل الهِذيَن َكفَُروا هَْل نَُدلُُّكْم َعلَى َرُجٍل يُنَبِّئُُكْم إَِذا (6)اْلَعِزيزِ اْلَحِميِد  له ُمزِّ

ٍق إِنهُكْم لَفِي َخْلٍق َجِديٍد  ِ َكِذب ا أَْم بِِه ِجنهةٌ بَِل الهِذيَن ََل  (7)ُمَمزه أَْفتََرى َعلَى َّللاه

اَلِل اْلبَِعيِد  أَفَلَْم يََرْوا إِلَى َما بَْيَن أَْيِديِهْم  (8)يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة فِي اْلَعَذاِب َوالضه

َماِء َواْْلَْرِض إِْن نََشأْ نَْخِسْف بِِهُم اْْلَْرَض أَْو نُْسقِْط َعلَْيِهْم  َوَما َخْلفَهُْم ِمَن السه

َماِء إِنه فِي َذلَِك آَلَيَة  لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب   {(9)ِكَسف ا ِمَن السه

 .معلم الذين أوتوا العلأي ي :يعني {َويََرى الذين أُوتُوْا العلم} :ثم قال عز وجل

إنهم  :يعني به مؤمني أهل الكتاب يعني :وهذا روي في قراءة ابن مسعود

بّكَ }يعلمون أن   {هَُو الحق َويَْهِدى}القرآن  :يعني {الذى أُنِزَل إِلَْيَك ِمن ره

 إلى طريق الرب :يعني {إلى ِصَراِط العزيز الحميد}يدعو ويدل  :يعني

 .العزيز بالنقمة لمن لم يجب الرسل الحميد في فعاله

هَْل نَُدلُُّكْم على }كفار أهل مكة  :يعني {َوقَاَل الذين َكفَُرواْ } :قوله عز وجل

 :يعني {يُنَبّئُُكمْ }قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل  :يعني {َرُجلٍ 

قٍ إَِذا ُمّزْقتُْم ُكله ُممَ }يخبركم  يخبركم أنكم إذا متم وتفرقتم في  :يعني {زه

 {دٍ إِنهُكْم لَفِى َخْلقٍ َجِدي}وكنتم ترابا   :اْلرض، وأكلتكم اْلرض كل ممزق، يعني

 .بعد هذا كله صرتم خلقا  جديدا   :يعني

لفي  مإن الذي يقول إنك :قالوا :يعني {افترى َعلَى َّللا َكِذب ا} :قوله عز وجل

 .به جنون :يعني {أَم بِِه ِجنهةٌ }خلق جديد اختلق على َّللا كذبا  

فِى }هم كذبوا حين كذبوا بالبعث  {بَِل الذين َلَ يُْؤِمنُوَن باَلخرة} :يقول َّللا

ي والخطأ الطويل ف .هم في العذاب في اآلخرة :يعني {العذاب والضالل البعيد

 .الدنيا عن الحق

أَفَلَْم يََرْواْ إلى َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُْم ّمَن } :ثم خوفهم ليعتبروا فقال عز وجل

 :قال قتادة .ْلن اإلنسان حيثما نظر، رأى السماء واْلرض {السماء واَلرض

إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك، أو بين يديك أو من خلفك رأيت السماء 

أَْو }تغور بهم وتبتلعهم اْلرض  :يعني {ن نهَشأْ نَْخِسْف بِِهمُ اَلرضإِ }واْلرض 

قرأ حمزة  .جانبا  من السماء :يعني {نُْسقِْط َعلَْيِهْم ِكَسفا  ّمَن السماء

كلها  :وقرأ الباقون .أو يسقط الثالثة كلها بالياء {إِن نهَشأْ نَْخِسفْ } :والكسائي
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ومن قرأ بالنون فهو على معنى  .فمعناه إن يشأ َّللا :فمن قرأ بالياء .بالنون

 .اإلضافة إلى نفسه

نِيبٍ }لعبرة  :يعني {إِنه فِى َذلَِك آليَة  } :ثم قال عز وجل  :ييعن {لُّكّل َعْبٍد مُّ

تاق مش :ويقال .مخلص القلب بالتوحيد :ويقال .مقبل إلى طاعة َّللا عز وجل

خالقهم،  أفلم يعلموا أن َّللا :يعني {أَفَلَْم يََرْواْ إلى َما بَْيَن أَْيِديِهمْ } :ويقال .إلى ربه

إِنه }وخالق السموات واْلرض، وهو قادر على أن يخسف بهم إن لم يوحدوا 

 .لعالمة لوحدانيتي :أي {فِى َذلَِك آليَة  

 [11 -10]تفسير اآليات رقم 

بِي َمَعهُ َوالطهْيَر َوأَلَنها لَهُ اْلَحِديَد }  (10)َولَقَْد آَتَْينَا َداُووَد ِمنها فَْضال  يَا ِجبَاُل أَوِّ

ا إِنِّي بَِما تَْعَملُوَن  ْر فِي السهْرِد َواْعَملُوا َصالِح  أَِن اْعَمْل َسابَِغاٍت َوقَدِّ

 {(11)بَِصيٌر 

أعطيناه النبوة  :يعني {َولَقَْد ءاتَْينَا َداُوُد ِمنها فَْضال  } :قوله عز وجل

وأصله في اللغة  .سبحي مع داود :يعني {فَْضال  ياجبال أَّوبِى َمَعهُ }والملك 

 :وإنما سمي التسبيح إيابا  ْلن المسبح مرة بعد مرة وقال القتبي .من الرجوع

أن يسير النهار كله، كأنه أراد أوبي النهار كله أصله التأويب من السير، وهو 

 .بالتسبيح إلى الليل

وقراءة العامة  .بالضم {والطير} :وقرئ في الشاذ {والطير} :ثم قال

أحدهما أن يكون نسقا  على أوبي،  .فهو على وجهين :فمن قرأ بالضم .بالنصب

عا  ويجوز أن يكون مرفو .ت والطيروالمعنى يا جبال ارجعي بالتسبيح معه أن

ومن قرأ بالنصب فلثالث معاٍن  .على النداء والمعنى أيها الجبال وأيها الطير

والثاني أنه عطف على  .أوبي معه، ومع الطير :أحدها لنزع الخافض ومعناه

 .روسخرنا له الطي :وآتيناه الطير يعني {َولَقَْد ءاتَْينَا َداُوُد ِمنها فَْضال  } :قوله

والثالث أن النداء إذا كان على أثره اسم، فكان اْلول بغير اْللف والالم، 

والثاني باْللف والالم، فإنه في الثاني بالخيار إن شاء نصبه، وإن شاء رفعه 

 والنصب أكثر كما قال الشاعر

اَك ِسْيَرا *** فَقَْد َجاَوْزتَُما َخمَر  حه  الطهِريقِ أَلَ يَا َزْيُد والضه

 .ورفع زيدا  ْلنه نداء مفرد، ونصب الضحاك بإدخال اْللف والالم

أَِن }جعلنا له الحديد مثل العجين  :يعني {َوأَلَنها لَهُ الحديد} :ثم قال عز وجل

وكان قبل ذلك صفائح  .قلنا له اعمل الدروع الواسعة :يعني {اعمل سابغات

 .الحديد مضروبة
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المسامير التي في خلق  {السرد} :قال السدي {َوقَّدْر فِى السرد} :الثم ق

َل تدق المسامير، فتقلقل في  :أي {َوقَّدْر فِى السرد} :وقال مجاهد .الدرع

ي وقال في رواية الكلب .الحلقة، وَل تغلظها فتعصمها، واجعله قدرا  بين ذلك

َل يصح ْلن الدروع التي عملها داود عليه السالم  هذا :وقال بعضهم .هكذا

ولو كان محتاجا  إلى المسمار لما  .وكانت بغير مسامير، ْلنها كانت معجزة له

وقد يوجد من بقايا تلك الدروع بغير مسامير، ولكن  .كان بينه وبين غيره فرق

ا وعرضها وضيقها قدر في نسخها وطوله :أي {َوقَّدْر فِى السرد} :معنى قوله

 .في تأليفه والسرد في اللغة تقدمة الشيء إلى الشيء {قُِدرَ } :ويقال .وسعتها

ره يسرد في الكالم إذا ذك :ويقال .يأتي منسقا  بعضه إلى أثر بعض، متتابعا  

 .سراد وزراد، تبدل من السين الزاي :ومنه قيل لصانع الدروع .بالتأليف

ئشة أنها قالت إن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم لم يكن يسرد وروي عن عا

 .لم يتابع في الحديث كتتابعكم :الحديث كسردكم أي

أدوا فرائضي وقد خاطبه بلفظ الجماعة كما  :يعني {واعملوا صالحا} :ثم قال

تَْعَملُوَن  ياأيها الرسل ُكلُوْا ِمَن الطيبات واعملوا صالحا إِنِّى بَِما} :قال

 :ويقال .وأراد به النبي صلى َّللا عليه وسلم خاصة [51 :المؤمنون] {َعلِيمٌ 

 عالم :يعني {إِنّى بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ }إنه أراد به داود وقومه 

 [14 -12]تفسير اآليات رقم 

هَا َشْهٌر َوَرَواحُ } يَح ُغُدوُّ هَا َشْهٌر َوأََسْلنَا لَهُ َعْيَن اْلقِْطرِ َوِمَن اْلِجنِّ َولُِسلَْيَماَن الرِّ

َمْن يَْعَمُل بَْيَن يََدْيِه بِإِْذِن َربِِّه َوَمْن يَِزْغ ِمْنهُْم َعْن أَْمِرنَا نُِذْقهُ ِمْن َعَذاِب 

َكاْلَجَوابِ َوقُُدوٍر يَْعَملُوَن لَهُ َما يََشاُء ِمْن َمَحاِريَب َوتََماثِيَل َوِجفَاٍن  (12)السهِعيرِ 

ا َوقَلِيٌل ِمْن ِعبَاِدَي الشهُكوُر  ا قََضْينَا  (13)َراِسيَاٍت اْعَملُوا آََل َداُووَد ُشْكر  فَلَمه

ا َخره تَبَيهنَِت  َعلَْيِه اْلَمْوَت َما َدلههُْم َعلَى َمْوتِِه إَِله َدابهةُ اْْلَْرِض تَأُْكُل ِمْنَسأَتَهُ فَلَمه

 {(14)ِجنُّ أَْن لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن اْلَغْيَب َما لَبِثُوا فِي اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن الْ 

 {الريح}قرأ عاصم في رواية أبي بكر  {ولسليمان الريح} :قوله عز وجل

ْرنَا لس} :فمن قرأ بالنصب فمعناه .بالضم وقرأ الباقون بالنصب ليمان َوَسخه

ى معنى تكون رفعا  عل {ولسليمان الريح}كما اتفقوا في سورة اْلنبياء  {الريح

 .الخبر

هَا َشْهٌر َوَرَواُحهَا َشْهرٌ } :ثم قال تسير به الريح عند الغداة مسيرة  {الريح ُغُدوُّ

 {َوَرَواُحهَا َشْهرٌ } .شهر فتحمله مع جنوده من بيت المقدس إلى اصطخر

به عند آخر النهار مسيرة شهر من اصطخر إلى بيت المقدس،  تسير :يعني
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أجرينا له عين  :يعني {َوأََسْلنَا لَهُ َعْيَن القطر} .واصطخر عند بالد فارس

وروى  .تسيل له في كل شهر ثالثة أيام يعمل بها ما أحب :يقال .الصفر المذاب

ء ويقال جرى له عين النحاس سيلت له كما سيل الما :سفيان عن اْلعمش قال

َوِمَن }جرى له عين النحاس من صنعاء  :وقال شهر بن حوشب .في اليمن

ّمن الجن َمن يَْعَمُل بَْيَن }وسخرنا لسليمان  :يعني {الجن َمن يَْعَمُل بَْيَن يََدْيهِ 

من  :يعني {ْنهُْم َعْن أَْمِرنَاَوَمن يَِزْغ مِ }بأمر ربه  :يعني {بِإِْذِن َربّهِ } {يََدْيهِ 

، كان معه ملك :قال بعضهم {نُِذْقهُ ِمْن َعَذابِ السعير}يعصِ سليمان فيما أمره 

فإذا خالف سليمان أحد الشياطين ضربه بذلك  .ومعه سوط من عذاب السعير

 .يعني به عذاب الوقود في اآلخرة :وقال مقاتل .السوط

 {ِمن محاريب}ما يشاء سليمان  :يعني {يَْعَملُوَن لَهُ َما يََشاء} :قوله عز وجل

على صور الرجال من  :يعني {وتماثيل} .الغرف :ويقال .المساجد :يعني

ويجعلون صورا   :ويقال .الصفر والنحاس ْلجل الهيبة في الحرب وغيره

 .ملِلنبياء ليستزيد الناس رغبة في اإلسال

ى ويجلس عل .قصاعا  كالحياض الكبيرة :يعني {َوِجفَاٍن كالجواب} :ثم قال

ر الحوض الكبي :الجابية في اللغة .القصعة الواحدة ألف رجل أو أقل أو أكثر

 .كالجوابي بالياء في الوقف والوصل جميعا   :قرأ ابن كثير .وجماعته جواب

ِلنه فمن قرأ بالياء ف .بغير ياء :في الوصل والباقونوبالياء  :وقرأ أبو عمرو

 .اْلصل ومن حذف فالكتفائه بكسر الياء

ثابتات في اْلرض َل تزول من  :يعني {كالجواب َوقُُدوٍر رسيات} :قوله

كان ملكه ما بين مصر  :قال مقاتل .مكانها، وكان يتخذ القدور من الجبال

 .جميع اْلرض :وقال بعضهم .وبابل

 .يا آل داود لما أعطيتكم من الفضل :يعني {اعملوا ءاَل َداُوُد شاكرا} :ثم قال

 {َوقَلِيٌل ّمْن ِعبَاِدَى الشكور}معناه اعملوا عمال  تؤدوا بذلك شكر نعمتي  :ويقال

 .هالوهو من كان عادته الشكر في اْلحوال ك .والشكور هو المبالغة في الشكر

 {َوقَلِيٌل ّمْن ِعبَاِدَى الشكور} :وهذا معنى قوله .ومثل هذا في الناس قليل

إذا شكر النعمة يعلم أن  :وروي عن أبي العالية أنه قال هو شكر الشكر يعني

 .ذلك الشكر بتوفيق َّللا عز وجل

 .ويشكر لذلك الشكر، وهذا في الناس قليل

ا قََضْينَا َعلَْيِه الموتفَلَ } :ثم قال عز وجل ة على سليمان عليه الصال :يعني {مه

 .والسالم فكان سليمان يبني في بيت المقدس، فرأى أن ذلك َل يتم إَل بالجن
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 فكان قائما  في الصالة، متكئا   .َل تخبروهم بموتي :فأمرهم بالعمل وقال ْلهله

 فكان الجن .يطول الصالة على عصاه، وكان سليمان عليه الصالة والسالم

إنه قائم يصلي فيقبلون على  :إذا حضروا، رأوه قائما  فرجعوا ويقولون

 .أعمالهم

كان سليمان عليه السالم  :وروى إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال

فتخبره  ؟ما شأنك :بشيء من نبات اْلرض قال لها :إذا مّر بشجرة يعني

 .ذا وكذا، ولمنفعة كذا وكذا، فيدفعها إلى الناس حتى ينتفعوا بهاالشجرة أنها ك

 ؟أنكما ش :فقال .أنا خرنوبة :فقالت ؟ما اسمك يا شجرة :فمر بشجرة فقال لها

فتعصى سليمان منها عصا، فكانت الجن يقولون  .أنا لخراب المسجد :قالت

لما ف .ل َّللا عز وجل أن يخفي موتهوإن سليمان سأ .إنا نعلم الغيب :لإلنس

قضى َّللا عز وجل على سليمان الموت لم تدر الجن وَل اإلنس وَل أحد كيف 

والجن تعمل بأشد ما كانوا عليه، حتى خّر  .مات، ولم يطلع أحد على موته

سليمان عليه السالم فنظروا كيف مات فلم يدروا، فنظروا إلى العصا فرأوا 

 فنظروا إلى أين أكلت .قد أكل منها، وفي العصا أرضة :يالعصا قد أكلت يعن

فجعلوه علما ، ثم ردوا اْلرضة فيها فأكلت شهرا ، ثم  .اْلرضة من العصا

ثنا فكان لموته ا .نظروا كم أكلت في ذلك الشهر، ثم قاسوها بما أكلت من قبل

 .المهين في العذاب فتبيّن للجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا .عشر شهرا  

اْلرضة فهم يبلغونها الماء فال يزال لها  :يعني .إن لها علينا حقا   :فقالت الجن

ا قََضْينَا َعلَْيهِ الموت} :طينة رطبة فذلك قوله  :يعني {َما َدلههُْم على َمْوتِهِ } {فَلَمه

 {تَأُْكُل ِمنَسأَتَهُ }اْلرضة  :يعني {إَِله َدابهةُ اَْلْرضِ }ما دّل على موت سليمان 

 .وقرأ الباقون بالهمز .بال همز {ِمنَسأَتَهُ }قرأ نافع وأبو عمرو  .عصاه :يعني

فمن قرأ بالهمز فهو من نسأ ينسأ إذا زجر الدابة، ثم تسمى عصاه منسأة ْلنه 

 ة للتخفيف وكالهما جائزومن قرأ بغير همز فقد حذف الهمز .يزجر بها الدهابَة

ا َخره } علم اإلنس أن الجن َل  {تَبَيهنَِت الجن}سقط عليه السالم  :يعني {فَلَمه

 أنهم لو علموا الغيب :ظهر لهم :يعني {تَبَيهنَِت الجن} :ويقال .يعلمون الغيب

وا عن فتفرق {وْا فِى العذاب المهينأَن لهْو َكانُوْا يَْعلَُموَن الغيب َما لَبِثُ } :يعني

ب بالنص :وقرأ الباقون .بسكون الياء {ّمْن ِعبَاِدَى الشكور} :قرأ حمزة .ذلك

 .وهما لغتان وكالهما جائز
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 [17 -15]تفسير اآليات رقم 

ِشَماٍل ُكلُوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم لَقَْد َكاَن لَِسبَإٍ فِي َمْسَكنِِهْم آَيَةٌ َجنهتَاِن َعْن يَِميٍن وَ }

فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم  (15)َواْشُكُروا لَهُ بَْلَدةٌ طَيِّبَةٌ َوَربٌّ َغفُوٌر 

ْلنَاهُْم بَِجنهتَْيِهْم َجنهتَْيِن َذَواتَْي أُُكٍل َخْمٍط َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدرٍ قَلِ  َذلَِك  (16)يٍل َوبَده

 {(17)َجَزْينَاهُْم بَِما َكفَُروا َوهَْل نَُجاِزي إَِله اْلَكفُوَر 

ٍ } :قوله عز وجل  .وقد ذكرناه من قبل .قرئ بالنصب والكسر {لَقَْد َكاَن لَِسبَإ

فمن قرأ بالكسر والتنوين جعله اسم أب القبيلة ومن قرأ بالنصب جعله أرضا  

 :فقال .ْلنه روي عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه سئل عن سبأ .ل أشبهواْلو

وروي عن  .هو سبأ بن يشخب بن يغرب بن قحطان :ويقال .«هَُو اسُم َرُجلٍ »

هي من قرى اليمن بعث عز وجل ثالثة عشر نبيا  عليهم  :ابن عباس أنه قال

ل هم بعضا ، حتى اجتمعت الرسالسالم إلى ثالث عشر قرية باليمن اتبع بعض

 .وقرية أخرى، فأتوهم فذكروهم نعم َّللا عز وجل وخوفوهم عقابه .في آل سبأ

كانت أرضهم أرضا  خصيبة، وكانت المرأة  :وروى أسباط عن السدي قال

تخرج على رأسها مكتال  فال ترجع حتى تمِل مكتلها من أنواع الفاكهة من 

اء يأتيهم من مسيرة عشرة أيام حتى يحبس بين غير أن تمد يدها، وكان الم

جبلين، وكانوا قد ردموا ردما  بين جبلين فحبسوا الماء، وكان يأتيهم من 

وكان للوادي  .كان لهم وادي :ويقال .السيول فيسقون بساتينهم وأشجارهم

فإذا كثر الماء فتحوا الدرفة العليا، وإذا انتقص فتحوا الدرفة  .ثالث درفات

فأخصبوا، وكثرت أموالهم،  .الوسطى، وإذا قّل الماء فتحوا الدرفة السفلى

فلما أحبوا ذلك وكذبوا رسلهم، بعث َّللا عز  .واتخذوا من الجنان ما شاؤوا

وجل عليهم جرذا ، فنقب ذلك الردم بجنب بستان رجل منهم يقال له عمران 

المنسأة العرم،  بن عامر وهو أب اْلنصار واْلزد وغسان وخزاعة ويسمون

فدخل البستان فإذا هو ينقب العرم وقد سال فأمر به فسد ثم نظر إلى الجرزة 

ما تنقل هذه الجرزة  :وكان كاهنا  فقال .تنقل أوَلدها من أصل الجبل إلى أعاله

فدعى ابن  .أوَلدها من أصل الجبل إلى أعاله إَل وقد حضر هالك هذه البلدة

ي أي عم أعطن :فقل .تني جلست في جماعة قومي فائتنيإذا رأي :أخ له فقال

فإذا  .فأردد علي وكذبني ؟وهل ترك أبوك شيئا   :فإني سأقول .ميراثي من أبي

 .بلى :الق ؟أي عم ما كنت ْلفعل هذا بك :فقال .كذبتني فإني سألطمك فالطمني

ى فقال عمران بن  .أمرني، ففعلأفعل ما ت :قال .فلما رأى لعمه في ذلك هو 

فلما عرفوا  .ّلِل علي كذا وكذا أن أسكن هذه البالد من يشتري ما لي :عامر
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عجل إليه مالي  :فقال .فنظر إلى أجودهم صفقة .أعطيك كذا :منه الجد قال هذا

فقد حلفت أن َل أبيت بها، فعجل إليه ماله، وارتحل من يومه حتى شخص 

فذلك  .ع ذلك الخرق حتى انهدم وغرق بالدهم، وتفرقوا في البلدانعنهم، فاتس

ٍ } :قوله ر الكاف بكس {فِى َمْسَكنِِهمْ } :قرأ الكسائي {فِى َمْسَكنِِهمْ } {لَقَْد َكاَن لَِسبَإ

 .والنون

 .بنصب الكاف وكسر النون {َمْسَكنِِهمْ } :وقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص

والمسكن بنصب الكاف وكسره واحد وهما  .باْللف {مساكنهم} :وقرأ الباقون

 .والمساكين جمع مسكين .لغتان مثل مطلع ومطلع

 :يأ {ءايَة  }المسكن جمع المساكين لقد كان في منازلهم وقرياتهم  :وقد قيل

 بستانان عن يمين :يعني {َجنهتَاِن َعن يَِميٍن َوِشَمالٍ }عالمة ظاهرة لوحدانيتي 

مين بساتين عن ي :ويقال .وإنما أراد بالبستان البساتين .الوادي، وعن شماله

فأرسل َّللا تعالى إليهم الرسل فذكروهم النعم  .الطريق، وبساتين عن شماله

يما ف {واشكروا لَهُ }من فضل ربكم  :يعني {ُكلُوْا ِمن ّرْزِق َربُّكمْ }فقيل لهم 

لمن  {َوَربٌّ َغفُورٌ }هذه بلدة طيبة لينة بال سبخة  :يعني {بَْلَدةٌ طَيّبَةٌ }رزقكم 

من ذا الذي يأخذ منا  :وقالوا .عن اإليمان {فَأَْعِرُضواْ }تاب من الشرك 

سم ا :ويقال .والعرم هو اسم لذلك الوادي {فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َسْيَل العرم}النعم 

 .هو اسم للفأرة التي قرضت النهر حتى سال عليهم الماء :ويقال .للمنشأة

وجرى في بساتينهم وفي بيوتهم فخربها، وندت أنعامهم، وأخذ كل واحد منهم 

هم وبدلناهم بجنات}بيد ولده وامرأته، فصعدوا بهم الجبل فذلك قوله تعالى 

أبدلهم َّللا تعالى مكان الفاكهة ذواتي أكل خمط  :يعني {ْمطٍ َجنهتَْيِن َذَواتَْى أُُكٍل خَ 

والسدر كانوا  {َوَشئ ّمن ِسْدٍر قَلِيلٍ }الطرفاء  :يعني {َوأَْثلٍ }أي اْلراك 

غير بكسر الالم ب {أََكلَ } :قرأ أبو عمرو .يستظلون في ظله، ويأكلون من ثمره

يؤكل ثم  ثمر {َذَواتَىْ }وين فمن قرأ بالتنوين أراد بالتن :وقرأ الباقون .تنوين

بغير  :ومن قرأ .ذواتي خمط وأكله ثمرة :والمعنى .بدَل  من أكل {َخْمطٍ } :قال

ال وق .والخمط هو اْلراك في اللغة المعروفة .تنوين أضاف اْلكل إلى الخمط

 .يمكن أكله فهو خمط كل نبت أخذ طعما  من مرارة، حتى َل :بعضهم

َما بِ }ذلك الذي أصابهم عقوبة لهم عاقبناهم  :يعني {ذلك جزيناهم} :ثم قال

وهل يعاقب بمثل هذه  :يعني {َوهَْل * نُْجِزى إَِله الكفور}بكفرهم  :أي {َكفَُرواْ 

مزة قرأ ح .افرالك {الكفور} :ويقال .العقوبة إَل الكفور بنعمة َّللا تعالى

 نُْجِزى إَِله }بالنون وكسر الزاي  {َوهَلْ } :والكسائي وعاصم في رواية حفص
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َله نُْجِزى إِ }بالياء وفتح الزاي  {يجازي}وقرأ الباقون  .بالنصب {الكفور

والكفور  .فمن قرأ بالنون فهو على معنى اإلضافة إلى نفسه .بالضم {الكفور

 بالياء فهو على فعل ما لم يسم {يجازى}ومن قرأ  .لوقوع الفعل عليه ينصب

 :ويقال .هل يعاقب بمثل هذه العقوبة إَل الكفور بنعمة َّللا تعالى :يعني .فاعله

أن المؤمن من يكفر عنه السيئات بالحسنات،  :ومعنى اآلية .هل يجازي َّللا

فيجازى بكل سوء يعمله كما قال  وأما الكافر فإنه يحبط عمله كله،

 :أي [1 :محمد] {الذين َكفَُروْا َوَصدُّوْا َعن َسبِيِل َّللا أََضله أعمالهم} :تعالى

َوهَْل * } :أبطل أعمالهم وأحبطها، فلم ينفعهم منها شيء وهذا معنى قوله

 .{نُْجِزى إَِله الكفور

 [21 -18]تفسير اآليات رقم 

ْيَر } ى ظَاِهَرة  َوقَدهْرنَا فِيهَا السه َوَجَعْلنَا بَْينَهُْم َوبَْيَن اْلقَُرى الهتِي بَاَرْكنَا فِيهَا قُر 

ا آَِمنِيَن  فَقَالُوا َربهنَا بَاِعْد بَْيَن أَْسفَاِرنَا َوظَلَُموا  (18)ِسيُروا فِيهَا لَيَالَِي َوأَيهام 

ٍق إِنه فِي َذلَِك آَلَيَاٍت لُِكلِّ َصبهاٍر أَْنفَُسهُْم فََجَعْلنَا ْقنَاهُْم ُكله ُمَمزه هُْم أََحاِديَث َوَمزه

 (20)َولَقَْد َصدهَق َعلَْيِهْم إِْبلِيُس ظَنههُ فَاتهبَُعوهُ إَِله فَِريق ا ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن  (19)َشُكورٍ 

ْن هَُو ِمْنهَا فِي َشكٍّ  َوَما َكاَن لَهُ َعلَْيِهْم ِمْن ُسْلطَانٍ  إَِله لِنَْعلََم َمْن يُْؤِمُن بِاآْلَِخَرةِ ِممه

 {(21)َوَربَُّك َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َحفِيظٌ 

ي رواية قال ف {َوَجَعْلنَا بَْينَهُْم َوبَْيَن القرى التى بَاَرْكنَا فِيهَا} :ثم قال عز وجل

ئتنا نا قد عرفنا نعمة َّللا علينا، فوَّللا لئن يرد َّللا فيإ :إنهم قالوا للرسل :الكلبي

لهم  فدعت .وجماعتنا، والذي كنا عليه، لنعبدنه عبادة لم يعبدها إياه قوم قط

وأتاهم نعمة وجعل لهم من أرضهم  .الرسل ربهم فرد َّللا لهم ما كانوا عليه

نَهُْم َوَجَعْلنَا بَيْ } :إلى أرض الشام قرى متصلة بعضها إلى بعض، فذلك قوله

ى ظاهرة} {َوبَْيَن القرى التى بَاَرْكنَا فِيهَا ل ثم عادوا إلى الكفر فأتاهم الرس {قُر 

نَهُْم َوَجَعْلنَا بَيْ } :وقال غيره .فذكروهم نعمة َّللا فكذبوهم فمزقهم َّللا كل ممزق

كانوا فيه من قبل أن يرسل  هذا حكاية عما {َوبَْيَن القرى التى بَاَرْكنَا فِيهَا

متصلة على الطريق من حيث يرى  :عليهم سيل العرم قرى ظاهرة يعني

للمبيت والمعيل من قرية إلى  {َوقَدهْرنَا فِيهَا السير}بعضها من بعض 

ط اللفظ لفظ اْلمر، والمراد به الشر .ليسيروا فيها :يعني {ِسيُروْا فِيهَا}قرية 

فلم يشكروا ربهم، فسألوا ربهم أن تكون القرى والمنازل بعضها  .والجزاء

 .أبعد من بعض
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راهم آمنين وقد كانوا في ق {َوَجَعْلنَا بَْينَهُْم َوبَْيَن * فَقَالُواْ َربهنَا باعد بَْيَن أَْسفَاِرنَا}

رية انوا يسيرون من قأنهم ك :يعني {َوَجَعْلنَا بَْينَهُْم َوبَْينَ } :منّعمين فذلك قوله

 .إلى قرية بالليل والنهار، آمنين من الجوع، والعطش، واللصوص، والسباع

 {باعد} وقرأ الباقون .بغير ألف وتشديد العين {بَْعدَ }قرأ ابن كثير وأبو عمرو 

وقرأ يعقوب الخضرمي وكان من أهل  .باْللف وهما لغتان بَّعَد باعد

 .بنصب العين وهو على معنى الخبر {باعد}بضم الباء  {َربهنَا}البصرة 

 {َربهنَا باعد بَْيَن أَْسفَاِرنَا}وروى الكلبي عن أبي صالح أنه قرأ هكذا معناه 

 .فلذلك َل ينصب

 :يعني {فجعلناهم أََحاِديثَ }بالشرك وتكذيب اْلنبياء  {َوظَلَُمواْ أَنفَُسهُمْ } :ثم قال

هلكهم َّللا تعالى فصاروا أحاديث للناس يتحدثون في أمرهم وشأنهم لم يبق أ

قٍ }أحد منهم في تلك القرى  فرقناهم في كل وجه،  :أي {ومزقناهم ُكله ُمَمزه

فألقى َّللا اْلزد بعمان، واْلوس والخزرج بالمدينة، وهما أخوان وأهل المدينة 

رج واْلخرى اْلوس، فسموا باسم كانوا من أوَلدهما إحدى القبيلتين الخز

ويقال كلب  .وخزاعة بمكة كانوا بنو خزاعة، منهم لخم وجذام بالشام .أبيهم

اٍر لُّكّل َصبه }في هالكهم وتفريقهم لعبرات  :أي {إِنه فِى َذلَِك َلَيَاتٍ }وغسان 

 .عمتهوا نللمؤمنين الذين صبروا على طاعة َّللا تعالى، وشكر :يعني {َشُكورٍ 

 :الويق .على أهل سبأ :يعني {َولَقَْد َصدهَق َعلَْيِهْم إِْبلِيُس ظَنههُ } :قوله عز وجل

تَِك ْلغْ } :جميع الكفار وذلك أن إبليس قد قال :يعني .هذا ابتداء ِويَنههُْم قَاَل فَبِِعزه

 {أَْجَمِعيَن إَِله ِعبَاَدَك ِمْنهُُم المخلصين

 :ييعن {فاتبعوه إَِله فَِريقا  }فكان ذلك ظنا  منه فصدق ظنه  [83، 82 :ص]

إِنه ِعبَاِدى لَْيَس لََك َعلَْيِهْم } :وهم الذين قال َّللا تعالى {ِمَن المؤمنين}طائفة 

كان  :وقال سعيد بن جبير [42 :الحجر] {سلطان إَِله َمِن اتبعك ِمَن الغاوين

وكذا روي عن ابن  .أنا ناري وآدم طيني والنار تأكل الطين :ظنه أنه قال

َولَقَْد } :عباس رضي َّللا عنه قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر

 .ديدبالتش {َصَدقَ } :وقرأ الباقون .صدق في ظنه :بالتخفيف يعني {َصدهقَ 

 .صار ظنه صدقا   :يعني

لم يكن له عليهم ملك  :يعني {َوَما َكاَن لَهُ َعلَْيِهْم ّمن سلطان} :قوله عز وجل

وقال  .يعني ما سلطناه عليهم إَل لنختبرهم من الذي يطيعنا :ويقال .فيقهرهم

وَّللا ما ضربهم بعصا، وَل أكرههم على شيء،  :الحسن البصري رحمه َّللا

وَّللا ما كان ظنه  :وقال قتادة .ني دعاهم إليها فأجابوهوما كان إَل غرورا  وأما
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إن إبليس لما أنزل  :قال لي مقاتل :وقال معمر .إَل ظنا ، فنزل الناس عند ظنه

 .فصدق عليهم ظنه .آدم عليه السالم ظن أن في ذريته من سيكون أضعف منه

ن يَتََولهْونَهُ والذين هُم بِهِ إِنهَما سلطانه على الذي} :فإن قيل في آية أخرى

قيل  {َوَما َكاَن لَهُ َعلَْيِهْم ّمن سلطان} :وهاهنا يقول [100 :النحل] {ُمْشِرُكونَ 

نا وهاه .إنما حجته على الذين يتولونه :أراد بالسلطان هناك الحجة يعني :له

ى معن :ويقال .يقهرهم به لم يكن له عليهم ملك :أراد به الملك والقهر يعني

وهاهنا  .إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا :ْلن هناك قال .اآليتين واحد

حجة على فريق من المؤمنين إَل  :يعني {َوَما َكاَن لَهُ َعلَْيِهْم ّمن سلطان} :قال

 .بالتزيين والوسوسة منه

ْن هَُو ِمْنهَا فِى َشكّ إَِله لِنَْعلََم َمن يُْؤِمُن باَلخر} نميز من يصدق  :يعني {ة ِممه

 :وعانعلم َّللا ن :وقال القتبي .من قيام الساعة :يعني .بالبعث ممن هو في شك

 .وكفر الكافرين من قبل أن يكون .أحدهما علم ما يكون من إيمان المؤمنين

فيحق  .اْلمور الظاهرةوهذا علم َل يجب به حجة، وَل عقوبة، واآلخر علم 

ما سلطانه عليهم إَل لنعلم إيمان  :يعني .به القول، ويقع بوقوعها الجزاء

أَْم } :وكذلك قوله .المؤمنين ظاهرا  موجودا ، وكفر الكافرين ظاهرا  موجودا  

ا يَْعلَِم َّللا الذين جاهدوا ِمنُكْم َويَ  آل ] {نْعلََم الصابريَحِسْبتُْم أَن تَْدُخلُواْ الجنة َولَمه

 .اآلية [142 :عمران

 .عالما  بالشك واليقين :يعني {َوَربَُّك َعلَى ُكّل َشئ َحفُيظٌ } :ثم قال عز وجل

يحفظ  حفيظ :ويقال .عالم بما يكون منهم قبل كونه :ويقال .عالم بقولهم :ويقال

 .أعمالهم ليجازيهم

 [23 -22]قم تفسير اآليات ر

َماَواِت َوََل } ٍة فِي السه ِ ََل يَْملُِكوَن ِمْثقَاَل َذره قُِل اْدُعوا الهِذيَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدوِن َّللاه

َوََل تَْنفَُع  (22)فِي اْْلَْرِض َوَما لَهُْم فِيِهَما ِمْن ِشْرٍك َوَما لَهُ ِمْنهُْم ِمْن ظَِهيٍر 

فَاَعةُ ِعْنَدهُ  َع َعْن قُلُوبِِهْم قَالُوا َماَذا قَاَل َربُُّكْم قَالُوا  الشه إَِله لَِمْن أَِذَن لَهُ َحتهى إَِذا فُزِّ

 {(23)اْلَحقه َوهَُو اْلَعلِيُّ اْلَكبِيُر 

 أَْدُعو الذين}قل لكفار مكة  :يعني {قُِل ادعوا الذين َزَعْمتُم} :ثم قال عز وجل

أنهم آلهة فيكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم من  {ِمن ُدوِن َّللا} {َزَعْمتُمْ 

 {ةٍ َلَ يَْملُِكوَن ِمثُقَاَل َذره } .المالئكة عليهم السالم :ويقال .اْلصنام :يعني .الجوع

 إذا كان حالهم هذا، :يعني {فِي السموات َوَلَ فِى اَلرض}نملة صغيرة  :يعني

 .علوا لهم الشركة في العبادةفمن أين ج
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في خلق السموات واْلرض من  :يعني {َوَما لَهُْم فِيِهَما ِمن ِشْركٍ } :ثم قال

معين  :يعني {َوَما لَهُ ِمْنهُْم ّمن ظَِهيرٍ }ما لهم فيها من نصيب  :ويقال .عون

 .من المالئكة الذين يعبدونهم

ُع َوَلَ تَنفَ } :ن شيئا  من الشفاعة فقال عز وجلثم ذكر أن المالئكة َل يملكو

ن يشفع أ {إَِله لَِمْن أَِذَن لَهُ }َل تنفع ْلحد َل نبيا  وَل ملكا   :يعني {الشفاعة ِعنَدهُ 

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر في إحدى  .ْلحد من أهل التوحيد

قرأ  .حتى يأذن َّللا عز وجل له :يعني .نصببال {إَِله لَِمْن أَِذَن لَهُ }الروايتين، 

 .مثل اْلول :ومعناه .بالضم على فعل ما لم يسم فاعله .الباقون

ثم أخبر عن خوف المالئكة أنهم إذا سمعوا الوحي خّروا سجدا  من مخافة َّللا 

حتى إَِذا فُّزَع َعن } :عز وجل، وكيف يعبدون من هذه حاله وكذلك قوله

وذلك أن أهل السموات لم يكونوا سمعوا صوت الوحي بين عيسى  {لُوبِِهمْ قُ 

ومحمد عليهما السالم، فسمعوا صوتا  كوقع الحديد على الصفا فخروا سجدا  

صوت نزول جبريل عليه السالم  :ويقال .مخافة القيامة وذلك صوت الوحي

لك أهل كل سماء فذ فخروا سجدا  مخافة القيامة فهبط جبريل عليه السالم على

إذا  :وذكر عن بعض أهل اللغة أنه قال .{حتى إَِذا فُّزَع َعن قُلُوبِِهمْ } :قوله

كانت حتى موصولة بإذا تكون بمعنى لما، تقع موقع اَلبتداء كقوله عز 

َن السماء فَظَلُّوْا فِيِه يَْعُرُجونَ } :وجل  [14 :الحجر]/  {َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيِهم بَابا  مِّ

ن ُكلِّ َحَدبٍ يَنِسلُونَ } :كقوله  :اءاْلنبي] {حتى إَِذا فُتَِحْت يَأُْجوُج َوَمأُْجوُج َوهُْم مِّ

َع َعن قُلُوبِِهْم قَالُواْ } [96 َوَلَ تَنفَُع الشفاعة ِعنَدهُ إَِله لَِمْن أَِذَن لَهُ حتى إَِذا فُزِّ

لما فزع عن  :يعني [23 :سبأ] {ْم قَالُوْا الحق َوهَُو العلى الكبيرَماَذا قَاَل َربُّكُ 

انجالء الفزع عن قلوبهم، فقاموا عن السجود، وسأل بعضهم  :ومعناه .قلوبهم

ماذا قال جبريل عليه السالم عن  :يعني {قَالُوْا َماَذا قَاَل َربُُّكمْ }بعضا  

 .الوحي :يعني {قَالُوْا الحق}ربكم 

حّدثنا  :الق .حّدثنا الخليل بن أحمد :قال .حّدثنا الفقيه أبو الليث رحمه َّللا :قال

حّدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن  :قال .حّدثنا أبو عبد َّللا :قال .الدبيلي

 :عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

َماِء أْمرا  َضَربَِت الَمالئَِكةُ بِأَْجنَِحتِهَا َخَضَعانا  لِقَْولِِه، إَذا قَضَ » ى َّللا فِي السه

َع َعْن قُلُوبِِهْم  واْ َماَذا قَالُ }َوُسِمَع لذلك َصْوٌت َكأنههَا سْلِسلَةٌ َعلَى َصْفَواٍن فَإَِذا فُزِّ

 .ِسيحي الشهيَاِطيُن بَْعُضهُْم فَْوَق بَْعضٍ فَ  :الهِذي قَالَ  {قَالُوْا الحق} {قَاَل َربُُّكمْ 

هَاُب  فَإَِذا َسِمَع اْلَْعلَى ِمْنهُُم اْلَكلَِمةَ، َرَمى بِهَا إلَى الذي تَْحتَهُ َوُربهما أْدَرَكهُ الشِّ
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 َحتهى بَْعضٍ قَْبَل أْن يَْنبَِذهَا َوُربهَما نَبََذهَا قَْبَل أْن تُْدِرَكهُ، فَيَْنبَِذهَا، بَْعُضهُْم إلَى 

تَْنتَِهَي إلَى اْلْرِض، فَتُْلقَى َعلَى لَِساِن اْلَكاِهِن َوالسهاِحِر، فَيَْكِذُب َمَعهَا ِمائَةَ ِكْذبٍَة، 

ُق فَيَقُوُل، ألَْيَس قَْد أْخبََر بَِكَذا َوَكَذا، َوَكاَن َحقّا  َوِهَي اْلَكلَِمةُ الهتِي َسِمَع ِمَن  فَيَُصدِّ

َّللا  كشف :بنصب الفاء والزاي يعني {حتى إَِذا فُّزعَ }ابن عامر قرأ « السهَماءِ 

وقرأ  .بضم الفاء على معنى ما لم يسم فاعله :وقرأ الباقون .الفزع

قراءة و .فرغ الفزع عن قلوبهم :بالواو والغين يعني {حتى إَِذا فُّزعَ }الحسن 

معناه حتى إذا كشف عنها  :مجاهدوقال  .العامة بالزاي أي خفف عنها الفزع

هو أعلى وأعظم وأجّل  :يعني {َوهَُو العلى الكبير}الغطاء يوم القيامة ثم قال 

 .من أن يوصف له شريك

 [30 -24]تفسير اآليات رقم 

ُ َوإِنها أَْو إِيهاكُ } ْم لََعلَى هُد ى أَْو فِي قُْل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن السهَماَواتِ َواْْلَْرضِ قُِل َّللاه

ا تَْعَملُوَن  (24)َضاَلٍل ُمبِيٍن  ا أَْجَرْمنَا َوََل نُْسأَُل َعمه قُْل  (25)قُْل ََل تُْسأَلُوَن َعمه

الهِذيَن  قُْل أَُرونِيَ  (26)يَْجَمُع بَْينَنَا َربُّنَا ثُمه يَْفتَُح بَْينَنَا بِاْلَحقِّ َوهَُو اْلفَتهاُح اْلَعلِيُم 

ُ اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم  َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِله َكافهة   (27)أَْلَحْقتُْم بِِه ُشَرَكاَء َكاله بَْل هَُو َّللاه

ا َولَِكنه أَْكثََر النهاسِ ََل يَْعلَُموَن  ا َونَِذير  َويَقُولُوَن َمتَى هََذا اْلَوْعُد  (28)لِلنهاسِ بَِشير 

قُْل لَُكْم ِميَعاُد يَْوٍم ََل تَْستَأِْخُروَن َعْنهُ َساَعة  َوََل  (29)ْنتُْم َصاِدقِيَن إِْن كُ 

 {(30)تَْستَْقِدُموَن 

المطر  :يعني {قُْل َمن يَْرُزقُُكم ّمَن السموات واَلرض} :قوله عز وجل

زقكم من السموات َّللا ير :يعني {قُِل َّللا}والنبات فإن أجابوك وإَل 

واْلخرى على  {لعلى هُد ى}قل لهم أحدنا  :يعني {َوإِنها أَْو إِيهاُكمْ }واْلرض 

 :إنا على الهدى وأنتم على الضاللة وهذا كرجل يقول آلخر :يعني .الضالل

وإنا  :في اآلية تقديم يعني :ويقال .أحدنا كاذب وهو يعلم أنه أراد به صاحبه

بِينٍ }لى الهدى وإياكم ع  .{أَْو فِى ضالل مُّ

ا أَْجَرْمنَا} :ثم قال عز وجل َل تسألون عن جرم  :يعني {قُل َله تُْسئَلُوَن َعمه

ا تَْعَملُونَ }أعمالنا  َل  :ويقال .َل نسأل عن جرم أعمالكم :يعني {َوَلَ نُْسئَُل َعمه

 .رمكمتأخذون بجرمنا، وَل نؤخذ بج

ثُمه يَْفتَُح }يوم القيامة نحن وأنتم  :يعني {قُْل يَْجَمُع بَْينَنَا َربُّنَا} :قوله عز وجل

قُْل }ضي القابض العليم بما يق {َوهَُو الفتاح العليم}بالعدل  :يعني {بَْينَنَا بالحق

هتكم الذين تعبدون من دون َّللا، أروني آل {أَُرونَِى الذين أَْلَحْقتُْم بِِه ُشَرَكاء

ماذا خلقوا في السموات واْلرض من  :أي .وتزعمون أنها له شركاء
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في  {العزيز}خالق كل شيء  {بَْل هَُو َّللا}ما خلقوا شيئا   :يعني {َكاله }الخلق 

 .في أمره {الحكيم}ملكه 

 .{بَِشيرا  }عامة للناس  :أي {فهة  لّلنهاسِ َوَما أرسلناك إَِله َكا} :قوله عز وجل

طَْيُت أُعْ » :وروى خالد الحذاء عن قالبة عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

بُِعْثُت إلَى ُكلِّ أَْحَمَر َوأَْسَوَد فَْلْيَس أَحٌد ِمْن أْحَمَر  .َخْمسا  لَْم يْعطَهُنه أََحٌد قَْبلِي

ْعِب أََماِمي َمِسيَرةَ َشْهرٍ َوأْسَوَد يَْدخُ  تِي إَله َكاَن ِمْنهُْم َونُِصْرُت بِالرُّ  .ُل فِي أُمه

َوُجِعلَْت لَِي اْلَْرُض َمْسِجدا  َوطَهُورا ، أْينََما أْدَرَكْتنَا  .َوُجِعْلُت فَاتِحا  َوَخاتِما  

ْمنَا َوأُطْ  الةَ َصلَْينَا، َوإْن لَْم نَِجْد َماء  تَيَمه ِعْمنَا َغنَائَِمنَا َولَْم يْطَعْمهَا أََحٌد َكاَن الصه

شيرا  بالجنة ب :يعني {بَِشيرا  َونَِذيرا  } :ثم قال .«قَْبلَنَا َكانَْت قُْربَانُهُْم تَأُْكلُهُ النهارُ 

 :ييعن {ولكن أَْكثََر الناس َلَ يَْعلَُمونَ }لمن أطاعه، ونذيرا  بالنار لمن عصاه 

إِن }البعث  :يعني {َويَقُولُوَن متى هذا الوعد}صدقون بالجنة وَل بالنار َل ي

 .إن كنت رسول َّللا :ويقال .إن كنت صادقا   :يعني {ُكنتُْم صادقين

عادا  مي :ويقال .ميقاتا  في العذاب :يعني {قُل لهُكم ّميَعاُد يَْومٍ } :قوله عز وجل

 {َساَعةِ }عن الميعاد والعذاب  :يعني {َله تَْستَئَِخُروَن َعْنهُ }عذاب في البعث وال

لى معناه أنا قادر اليوم ع :ويقال .قبل اْلجل {َوَلَ تَْستَْقِدُمونَ }قدر ساعة  :يعني

 .عذابهم، ولكن أؤخرهم في الوعد الذي كتب لهم في اللوح المحفوظ

 

 [35 -31]تفسير اآليات رقم 

َوقَاَل الهِذيَن َكفَُروا لَْن نُْؤِمَن بِهََذا اْلقُْرآَِن َوََل بِالهِذي بَْيَن يََدْيِه َولَْو تََرى إِِذ }

الظهالُِموَن َمْوقُوفُوَن ِعْنَد َربِِّهْم يَْرِجُع بَْعُضهُْم إِلَى بَْعٍض اْلقَْوَل يَقُوُل الهِذيَن 

قَاَل الهِذيَن اْستَْكبَُروا  (31)تَْكبَُروا لَْوََل أَْنتُْم لَُكنها ُمْؤِمنِيَن اْستُْضِعفُوا لِلهِذيَن اسْ 

لِلهِذيَن اْستُْضِعفُوا أَنَْحُن َصَدْدنَاُكْم َعِن اْلهَُدى بَْعَد إِْذ َجاَءُكْم بَْل ُكْنتُْم 

 ْكبَُروا بَْل َمْكُر اللهْيِل َوالنههَارِ َوقَاَل الهِذيَن اْستُْضِعفُوا لِلهِذيَن اْستَ  (32)ُمْجِرِميَن 

ا َرأَُوا اْلَعَذاَب  وا النهَداَمةَ لَمه ا َوأََسرُّ ِ َونَْجَعَل لَهُ أَْنَداد  إِْذ تَأُْمُرونَنَا أَْن نَْكفَُر بِاّلِله

 (33)وا يَْعَملُوَن َوَجَعْلنَا اْْلَْغاَلَل فِي أَْعنَاِق الهِذيَن َكفَُروا هَْل يُْجَزْوَن إَِله َما َكانُ 

 (34)َوَما أَْرَسْلنَا فِي قَْريَةٍ ِمْن نَِذيرٍ إَِله قَاَل ُمْتَرفُوهَا إِنها بَِما أُْرِسْلتُْم بِهِ َكافُِروَن 

ا َوَما نَْحُن بُِمَعذهبِيَن   {(35)َوقَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمَواَل  َوأَْوََلد 

 {اَل الذين َكفَُروْا لَن نُّْؤِمَن بهذا القرءان َوَلَ بالذى بَْيَن يََدْيهِ َوقَ } :قوله تعالى

َل نصدق بذلك كله فحكى َّللا قولهم ثم ذكر  :يعني .من التوراة واإلنجيل

لو رأيت يا محمد  :يعني {َولَْو تََرى إِِذ الظالمون} :عقوبتهم في اآلخرة فقال
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محبوسين في  :يعني {َمْوقُوفُوَن ِعنَد َربِّهمْ }الظالمين يوم القيامة 

 .يرد بعضهم بعضا  الجواب :يعني {يَْرِجُع بَْعُضهُْم إلى بَْعٍض القول}اآلخرة 

لِلهِذيَن }وهم السفلة واْلتباع  {يَقُوُل الذين استضعفوا} :ثم أخبر عن قولهم فقال

َل دعوتكم لو :يعني {لَْوَلَ أَنتُْم لَُكنها ُمْؤِمنِينَ }ء القادة والرؤسا :يعني {استكبروا

 .وتعريفكم إيانا لكنا مصدقين

وهم  {لِلهِذيَن استضعفوا}القادة  :يعني {قَاَل الذين استكبروا} :قوله عز وجل

َد بَعْ }أنحن منعناكم عن اإليمان  :يعني {أَنَْحُن صددناكم َعِن الهدى}اْلتباع 

ْجِرِمينَ }به الرسول  {إِْذ َجاءُكمْ   .مشركين :يعني {بَْل ُكنتُْم مُّ

 .ردت الضعفاء عليهم الجواب :يعني {َوقَاَل الذين استضعفوا} :قوله عز وجل

نهار، وال قولكم لنا بالليل :يعني {لِلهِذيَن استكبروا بَْل َمْكُر اليل والنهار} :وقالوا

حد نج :يعني {إِْذ تَأُْمُرونَنَا أَن نهْكفَُر باّلِل} .واحتيالكم بالدعوة إلى الشرك

وْا الندامة}نقول له شركاء  :يعني {َونَْجَعَل لَهُ أَنَدادا  }بوحدانية َّللا   {َوأََسرُّ

ا}أظهروا الندامة والحسرة  :ويقال .أخفوا الحسرة :يعني َرأَُوْا العذاب  لَمه

 {فِى أَْعنَاِق الذين َكفَُرواْ }نجعل اْلغالل يوم القيامة  :يعني {َوَجَعْلنَا اَلغالل

وْا إَِله َما َكانُ }هل يثابون في اآلخرة  :يعني {هَْل يُْجَزْونَ }من الرؤساء والسفلة 

 .في الدنيا {يَْعَملُونَ 

إَِله قَاَل }من رسول  :يعني {َسْلنَا فِى قَْريٍَة ّمن نهِذيرٍ َوَما أَرْ } :قوله عز وجل

 {إِنها بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه كافرون}جبابرتها ورؤساؤها للرسل  :يعني {ُمْتَرفُوهَا

َوقَالُواْ }والمترف المتنعم، وإنما أراد به المتكبرين  .جاحدون بالتوحيد :يعني

بِينَ }في الدنيا  {ُر أمواَل وأوَلدانَْحُن أَْكثَ   :اهومعن .في اآلخرة {َوَما نَْحُن بُِمَعذه

، كما يفعل بك قومك .أن الكفار المتقدمين استخفوا بالفقراء، وآذوا الرسل

وأمره بأن  .وافتخروا بما أعطاهم َّللا عز وجل من اْلموال كما افتخر قومك

 .فإن َّللا تعالى يعطي المال لمن يشاء .ماليأمرهم بأن َل يفتخروا بال

 [42 -36]تفسير اآليات رقم 

ْزَق لَِمْن يََشاُء َويَْقِدُر َولَِكنه أَْكثََر النهاسِ ََل يَْعلَُموَن }  (36)قُْل إِنه َربِّي يَْبُسطُ الرِّ

بُكُ  ا َوَما أَْمَوالُُكْم َوََل أَْوََلُدُكْم بِالهتِي تُقَرِّ ْم ِعْنَدنَا ُزْلفَى إَِله َمْن آََمَن َوَعِمَل َصالِح 

ْعِف بَِما َعِملُوا َوهُْم فِي اْلُغُرفَاِت آَِمنُوَن  َوالهِذيَن  (37)فَأُولَئَِك لَهُْم َجَزاُء الضِّ

نه َربِّي قُْل إِ  (38)يَْسَعْوَن فِي آَيَاتِنَا ُمَعاِجِزيَن أُولَئَِك فِي اْلَعَذاِب ُمْحَضُروَن 

ْزَق لَِمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ َويَْقِدُر لَهُ َوَما أَْنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَهَُو يُْخلِفُهُ َوهَُو  يَْبُسطُ الرِّ

اِزقِيَن  ا ثُمه يَقُوُل لِْلَماَلئَِكةِ أَهَُؤََلِء إِيهاُكْم َكانُوا  (39)َخْيُر الره َويَْوَم يَْحُشُرهُْم َجِميع 
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قَالُوا ُسْبَحانََك أَْنَت َولِيُّنَا ِمْن ُدونِِهْم بَْل َكانُوا يَْعبُُدوَن اْلِجنه أَْكثَُرهُْم  (40)ْعبُُدوَن يَ 

ا َونَقُوُل لِلهِذيَن  (41)بِِهْم ُمْؤِمنُوَن  ا َوََل َضّر  فَاْليَْوَم ََل يَْملُِك بَْعُضُكْم لِبَْعٍض نَْفع 

بُوَن ظَلَُموا ُذوقُوا َعذَ   {(42)اَب النهاِر الهتِي ُكْنتُْم بِهَا تَُكذِّ

يوسع المال  :أي {قُْل إِنه َربّى يَْبُسطُ الرزق لَِمن يََشاء} :وهو قوله عز وجل

يقتر على من يشاء، وهو  :يعني {َويَْقِدرُ }لمن يشاء وهو مكر منه واستدراج 

أَْكثََر  ولكن}جنة بما قتر عليه في الدنيا نظر له لكي يعطى في اآلخرة من ال

ون أن َل يصدق :ويقال .أن التقتير والبسط من َّللا عز وجل {الناس َلَ يَْعلَُمونَ 

الذين اختاروا اآلخرة خير من الذين اختاروا الدنيا ثم أخبر َّللا تعالى أن 

لكم َوَلَ أوَلدكم بالتى َوَما أموا} :أموالهم َل تنفعهم يوم القيامة فقال عز وجل

وما أموالكم وَل أوَلدكم بالتي  :ومعناه .قربة :يعني {تُقَّربُُكْم ِعنَدنَا زلفى

تقربكم عندنا ولو كان على سبيل الجمع لقال بالذين يقربونكم، ْلن الحكم 

 .لآلدميين إذا اجتمع معهم غيرهم

َوَعِمَل صالحا }َل من صدق َّللا ورسوله إ :يعني {َوَما أموالكم َوَلَ } :ثم قال

للواحد عشرة إلى سبعمائة وإلى  :يعني {فَأُْولَئَِك لَهُْم َجَزاء الضعف بَِما َعِملُواْ 

 .لهم جزاء وزيادة :أراد بالضعف التضعيف أي :وقال القتبي .ما َل يحصى

قَاَل ادخلوا فى } :قولهجزاء اْلضعاف ك :أي {َجَزاء الضعف}ويحتمل  :قال

ةٌ لهَعنَْت أُْختَهَا  ن الجن واإلنس فِى النار ُكلهَما َدَخلَْت أُمه أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمن قَْبلُِكم مِّ

ا قَالَْت أُْخَراهُْم َلوَلهم َربهنَا هؤَلء أََضلُّونَا فَأاتِِهْم  حتى إَِذا اداركوا فِيهَا َجِميع 

َن   :أي [38 :اْلعراف] {النار قَاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف ولكن َله تَْعلَُمونَ َعَذاب ا ِضْعف ا مِّ

 .مضافا  

إن الغني إذا كان تقيا ، يضاعف  :وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال

إلى  {َوَما أموالكم َوَلَ أوَلدكم} .َّللا له اْلجر مرتين، ثم قرأ هذه اآلية

 :قالوي .أجره ِمْثلَْي ما يكون لغيره :يعني {َك لَهُْم َجَزاء الضعففَأُْولَئِ } :قوله

َوهُْم فِى } :قرأ حمزة {َوهُْم فِى الغرفات ءاِمنُونَ }هذا لجميع من عمل صالحا  

ن والغرفة في اللغة كل بناء يكو {َوهُْم فِى الغرفات} :وقرأ الباقون .{* الغرفة

وهم في الجنة آمنون من  :ومعناه .فل، وجمعه غرف وغرفاتعلوا  فوق س

 .الموت، والهرم، واْلمراض، والعدو وغير ذلك من اآلفات

والقراءة قد  {والذين يَْسَعْوَن فِى ءاياتنا * معاجزين} :ثم قال عز وجل

ى قُْل إِنه َربّ } في النار معذبون :يعني {أُْولَئَِك فِى العذاب ُمْحَضُرونَ }ذكرناها 

 {َوَما أَنفَْقتُْم ّمن َشئ}وقد ذكرناه  {يَْبُسطُ الرزق لَِمن يََشاء ِمْن ِعبَاِدهِ َويَْقِدُر لَهُ 
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الدنيا  فإن َّللا يعطي خلفه في :يعني {فَهَُو يُْخلِفُهُ }ما تصدقتم من صدقة  :يعني

 .أقوى المعطين :يعني {َوهَُو َخْيُر الرزقين}وثوابه في اآلخرة 

َما طَلََعْت » :وروى أبو الدرداء عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

ْل لُِمْنفِقٍ مَ  :َشْمٌس َوَل َغَربَْت َشْمٌس إَله بُِعَث بَِجْنبَْيهَا َملََكان يُنَاِديَانِ  الَهُ اللههُمه َعجِّ

ْل لُِمْمِسٍك َمالَهُ تَ   .«لَفا  َخلَفا  َوَعجِّ

المالئكة عليهم السالم ومن  :يعني {َويَْوَم يَْحُشُرهُْم َجِميعا  } :ثم قال عز وجل

 يحشرهم َّللا :بالياء يعني {يَْحُشُرهُمْ } :قرأ بعضهم من أهل البصرة .عبدهم

ثُمه يَقُوُل }وقراءة العامة بالنون على معنى الحكاية عن نفسه،  .عز وجل

أنتم أمرتم عبادي أن يعبدوكم،  :يعني {لمالئكة أَهَُؤَلَء إِيهاُكْم َكانُوْا يَْعبُُدونَ ل

َم َوإِْذ قَاَل َّللا ياعيسى ابن َمْريَ } :وهذا سؤال توبيخ كقوله لعيسى عليه السالم

َى إلهين ِمن ُدوِن َّللا قَاَل سبحانك َما يَ  ى ُكوُن لأََءنَت قُلَت لِلنهاِس اتخذونى َوأُمِّ

أَْن أَقُوَل َما لَْيَس لِى بَِحقٍّ إِن ُكنُت قُْلتُهُ فَقَْد َعلِْمتَهُ تَْعلَُم َما فِى نَْفِسى َوَلَ أَْعلَُم َما 

 {قَالُوْا سبحانك}اآلية  [116 :المائدة] {فِى نَْفِسَك إِنهَك أَنَت عالم الغيوب

أَنَت }تنزيها  لك  :يعني {سبحانك} :فنزهت المالئكة ربها عن الشرك وقالوا

بَْل َكانُواْ يَْعبُُدوَن }ونحن بََرآٌء منهم من أن نأمرهم أن يعبدونا  {َولِيُّنَا ِمن ُدونِِهمْ 

ْؤِمنُونَ }أطاعوا الشياطين في عبادتهم  :يعني {الجن  :يعني {أَْكثَُرهُم بِِهم مُّ

 .مصدقين الشياطين مطيعين لها

َوَلَ }اعة شف :يعني {فاليوم َلَ يَْملُِك بَْعُضُكْم لِبَْعٍض نهْفعا  } :يقول َّللا تعالى

ي كفروا ف :يعني {َونَقُوُل لِلهِذيَن ظَلَُمواْ }وَل دفع الضر عنهم  :يعني {َضّرا

إنها  {م بِهَا تَُكّذبُونَ ُذوقُوْا َعَذاَب النار التى ُكنتُ }لهم في اآلخرة  :يقال .الدنيا

 .غير كائنة ثم أخبر عن أفعالهم في الدنيا

 [49 -43]تفسير اآليات رقم 

ا َكاَن } ُكْم َعمه َوإَِذا تُْتلَى َعلَْيِهْم آَيَاتُنَا بَيِّنَاٍت قَالُوا َما هََذا إَِله َرُجٌل يُِريُد أَْن يَُصده

ا َجاَءهُْم يَْعبُُد آَبَاُؤُكْم َوقَالُوا مَ  ى َوقَاَل الهِذيَن َكفَُروا لِْلَحقِّ لَمه ا هََذا إَِله إِْفٌك ُمْفتَر 

َوَما آَتَْينَاهُْم ِمْن ُكتٍُب يَْدُرُسونَهَا َوَما أَْرَسْلنَا إِلَْيِهْم  (43)إِْن هََذا إَِله ِسْحٌر ُمبِيٌن 

بُوا َوَكذهَب الهِذيَن  (44)قَْبلََك ِمْن نَِذيٍر  ِمْن قَْبلِِهْم َوَما بَلَُغوا ِمْعَشاَر َما آَتَْينَاهُْم فََكذه

ِ َمْثنَى  (45)ُرُسلِي فََكْيَف َكاَن نَِكيِر  قُْل إِنهَما أَِعظُُكْم بَِواِحَدٍة أَْن تَقُوُموا ّلِِله

 نَِذيٌر لَُكْم بَْيَن يََدْي َعَذاٍب َوفَُراَدى ثُمه تَتَفَكهُروا َما بَِصاِحبُِكْم ِمْن ِجنهٍة إِْن هَُو إَِله 

ِ َوهَُو َعلَى  (46)َشِديٍد  قُْل َما َسأَْلتُُكْم ِمْن أَْجٍر فَهَُو لَُكْم إِْن أَْجِرَي إَِله َعلَى َّللاه
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ُم اْلُغيُوِب  (47)ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد  اَء قُْل جَ  (48)قُْل إِنه َربِّي يَْقِذُف بِاْلَحقِّ َعاله

 {(49)اْلَحقُّ َوَما يُْبِدُئ اْلبَاِطُل َوَما يُِعيُد 

 {َعلَْيِهْم ءاياتنا بينات}يقرأ وتعرض  :يعني {َوإَِذا تتلى} :قوله عز وجل

َما هذا إَِله َرُجٌل يُِريُد }ما نعرف هذا  {قَالُواْ }باْلمر والنهي والحالل والحرام 

ا َكاَن يَْعبُُد ءابَاُؤُكمْ }يصرفكم  :يعني {أَن يَُصدهُكمْ  من عبادة  {َعمه

ى}اْلصنام  ْفتَر  فَُروْا َوقَاَل الذين كَ }كذبا  مختلقا   :يعني {َوقَالُواْ َما هذا إَِله إِْفٌك مُّ

بِينٌ }للقرآن  :يعني {لِْلَحقّ  ا َجاءهُْم إِْن هذا إَِله ِسْحٌر مُّ  .كذب بيّن :نييع {لَمه

 {ّمْن ُكتٍُب يَْدُرُسونَهَا}ما أعطيناهم  :يعني {َوَما ءاتيناهم} :ثم قال عز وجل

ْيِهْم َوَما أَْرَسْلنَا إِلَ }من كتب يقرؤونها وفيها حجة لهم بأن مع َّللا شريكا   :يعني

 :نييع {ذهَب الهِذيَن ِمن قَبلِِهمْ َوكَ }من رسول في زمانهم  :يعني {قَْبلََك ّمن نهِذيرٍ 

 ِمْعَشارَ }ما بلغ قومك  :أي {َوَما بَلَُغواْ }من قبل قومك رسلهم كما كذبك قومك 

ما بلغ أهل مكة عشر الذي أعطينا اْلمم الخالية من اْلموال  :يعني {َما ءاتيناهم

 {يرِ بُوْا ُرُسلِى فََكْيَف َكاَن نَكِ فََكذه }والقوة، فأهلكتهم بالعذاب حين كذبوا رسلي 

كيف كان إنكاري وتغييري عليهم وإيش خطر هؤَلء بجنب أولئك  :يعني

 :بكلمة واحدة ويقال :يعني {قُْل إِنهَما أَِعظُُكْم بواحدة}فاحذروا مثل عذابهم 

ِ }بخصلة واحدة  حبكم تَتَفَكهُرواْ َما بصا مثنى وفرادى ثُمه }بالحق  {أَن تَقُوُمواْ ّلِِله

أمركم باإلنصاف أن تتأملوا حق التأمل، وتتفكروا في أنفسكم،  :يعني {ّمن ِجنهةٍ 

هل لهذا الرجل الذي يدعوكم إلى خالقكم وخالق السموات واْلرض هل رأيتم 

 .به جنونا  

 تأويله أن :بيوقال القت .من جنون :يعني {َما بصاحبكم ّمن ِجنهةٍ } :ثم قال

إنه ساحر ومجنون وكذاب فقال َّللا تعالى لنبيه صلى َّللا  :المشركين لما قالوا

عليه وسلم قل لهم اعتبروا أمري بواحدة أن تنصحوا ْلنفسكم وَل يميل بكم 

لّم ه :فيقول له .هوى فتقوموا ّلِل في دار يخلو فيها الرجل منكم بصاحبه

 .الرجل جنة أم جربنا عليه كذبا  هل رأينا بهذا  .فلنتصادق

ه فإن ذلك يدل على أن .ثم ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه فيتفكر، وينظر

وكل من تحيّر في أمر قد اشتبه عليه واستبهم، أخرجه من الحيرة  :قال .نذير

 .أن يسأل ويناظر فيه ثم يتفكر ويعتبر

بَْيَن يََدْى َعَذاٍب }ما هو إَل مخوف لكم  :أي {مْ إِْن هَُو إَِله نَِذيٌر لهكُ } :ثم قال

 .بين يدي القيامة :أي {َشِديدٍ 
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وذلك أن النبي صلى َّللا  {قُْل َما َسأَْلتُُكم ّمن أَْجٍر فَهَُو لَُكمْ } :ثم قال عز وجل

الذى  َذلِكَ }عليه وسلم أمر كفار مكة أن َل يؤذوا أقربائه فكفوا عن ذلك فنزل 

ُر َّللا ِعبَاَدهُ الذين َءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصالحات قُل َله أَْسألُُكْم َعلَْيِه أَْجرا  إَِله  يُبَشِّ

 {المودة فِى القربى َوَمن يَْقتَِرْف َحَسنَة  نهِزْد لَهُ فِيهَا ُحْسنا  إِنه َّللا َغفُوٌر َشُكورٌ 

يه َل تنظرون إل :وا بذكر آلهتهم فقالواثم سمع .فكفوا عن ذلك [23 :الشورى]

قُْل َما }وسألناه أن َل يؤذينا في آلهتنا فال يمتنع فنزل  .ينهانا عن إيذاء أقربائه

 إِْن أَْجِرَى إَِله } .إن شئتم آذوهم، وإْن شئتم امتنعتم {َسأَْلتُُكم ّمن أَْجٍر فَهَُو لَُكمْ 

ي بأني نذير وما ب {َوهَُو على ُكّل َشئ َشِهيدٍ }ر فهو الحافظ والناص {َعلَى َّللا

 .جنون

 .يبين الحق من الباطل :يعني {قُْل إِنه َربّى يَْقِذُف بالحق} :ثم قال عز وجل

 :يعني {عالم الغيوب}بالوحي  :يعني .يتكلم بالحق :ويقال .يأمر بالحق :ويقال

 .هو عالم كل غيب

 {َوَما يُْبِدئ الباطل}ظهر اإلسالم  :يعني {قُْل َجاء الحق} :ه عز وجلقول

ه بعد َل يقدر أن يحيي :يعني {َوَما يُِعيدُ }َل يقدر الشيطان أن يخلق أحدا   :يعني

 وروى ابن .أيضا  الصنم {الباطل} :ويقال .الموت، وَّللا تعالى يفعل ذلك

بي صلى َّللا عليه وسلم دخل مكة وحول الكعبة ثالثمائة وستون مسعود أن الن

 .َوَزهََق البَاِطلُ  {َجاء الحق}»صنما ، فجعل يطعنها بعود في يده، ويقول 

 .«َوَما يُْبِدي البَاِطُل َوَما يُِعيدُ  {َجاء الحق} :قُلْ 

 [54 -50]تفسير اآليات رقم 

نهَما أَِضلُّ َعلَى نَْفِسي َوإِِن اْهتََدْيُت فَبَِما يُوِحي إِلَيه َربِّي إِنههُ قُْل إِْن َضلَْلُت فَإِ }

 (51)َولَْو تََرى إِْذ فَِزُعوا فاََل فَْوَت َوأُِخُذوا ِمْن َمَكاٍن قَِريبٍ  (50)َسِميٌع قَِريٌب 

َوقَْد َكفَُروا بِِه ِمْن قَْبُل  (52)ٍن بَِعيٍد َوقَالُوا آََمنها بِِه َوأَنهى لَهُُم التهنَاُوُش ِمْن َمَكا

َوِحيَل بَْينَهُْم َوبَْيَن َما يَْشتَهُوَن َكَما فُِعَل  (53)َويَْقِذفُوَن بِاْلَغْيِب ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد 

 {(54)بِأَْشيَاِعِهْم ِمْن قَْبُل إِنههُْم َكانُوا فِي َشكٍّ ُمِريٍب 

 :يعني {إِن َضلَْلُت فَإِنهَما أَِضلُّ على نَْفِسى}يا محمد  {قُلْ } :قوله عز وجل

 فَبَِما يُوِحى إِلَىه }إلى الحق والهدى  {َوإِِن اهتديت}وزور الضالل على نفسي 

 {بٌ قَِري}للدعاء  {إِنههُ َسِميعٌ }اهتديت بما يوحي إلّي من القرآن  :يعني {َربّى

آمنت بمحمد  :يعني ؟أصبوت :وقيل للنابغة حين أسلم .جابة ممن دعاهباإل

 .هو غلبني بثالث آيات من كتاب َّللا عز وجل .بلى :قال .صلى َّللا عليه وسلم

 فلما سمعت هذه اآليات .فأردت أن أقول ثالثة أبيات من الشعر على قافيتها

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n47&p1#TOP
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ى قُْل إِنه َربّ }كالم البشر وهي هذه  فعييت فيها ولم أطق، فعلمت أنه ليس من

قُْل } {قُْل َجاء الحق َوَما يُْبِدئ الباطل َوَما يُِعيدُ } {يَْقِذُف بالحق عالم الغيوب

إِن َضلَْلُت فَإِنهَما أَِضلُّ على نَْفِسى َوإِِن اهتديت فِيَما يُوِحى إِلَىه َربّى إِنههُ َسِميٌع 

 .{قَِريبٌ 

 {فاَلَ فَْوتَ }خافوا من العذاب  :يعني {َولَْو ترى إِْذ فَِزُعواْ } :ز وجلقوله ع

َكاٍن قَِريبٍ }فال نجاة لهم منها  :يعني  :روي عن الكلبي أنه قال .{َوأُِخُذواْ ِمن مه

السفيانية يخرجون في آخر الزمان، عددهم  :نزلت اآلية في قوم يقال لهم

قدمت فرقة فت .فافترقوا فرقتين .رجل إلى أن يبلغوا أرض الحجازثالثون ألف 

بيداء، صاح بهم جبريل عليه السالم صيحة، فخسف بهم  :إلى موضع يقال له

 فيرجع إلى الفرقة .فيحول وجهه إلى خلفه .اْلرض كلهم إَل واحدا  منهم ينجو

فزعهم حين صاح  ولو ترى يا محمد :اْلخرى، فيخبرهم بما أصابهم يعني

َوأُِخُذوْا ِمن }َل يفوت منهم فايت  :أي {فاَلَ فَْوتَ }بهم جبريل عليه السالم 

َكاٍن قَِريبٍ  يوم  :يعني :ويقال .خسف بهم البيداء بقرب مكة :يعني {مه

دٌ } {َولَْو تََرى} .القيامة بهم العذاب يوم  حين نزل {إِْذ فَِزُعواْ } {َكاَن ُمَحمه

َكاٍن قَِريبٍ }القيامة  يَْوَم يَُكوُن الناس } :كما قال {فاَلَ فَْوَت َوأُِخُذوْا ِمن مه

من  {َولَْو ترى إِْذ فَِزُعواْ } :وقال الحسن .[36 :النازعات] {كالفراش المبثوث

 .يوم بدر :يعني :قبورهم يوم القيامة وقال الضحاك

العذاب حين رأوه، يقول َّللا  :يعني {َوقَالُوْا ءاَمنها بِهِ } :ثم قال عز وجل

من أين لهم  :ويقال .من أين لهم التوبة :يعني {وأنى لَهُُم التناوش}تعالى 

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في إحدى الروايتين التناؤش  .الرجفة

وهو  {التناوش}فمن قرأ بالهمز فهو من  .بغير همز وقرأ الباقون .بالهمز

ومن  .والمعنى من أين لهم أن يتحركوا فيما َل حيلة لهم فيه .الحركة في إبطاء

تناول إذا مّد يده إلى شيء ليصل إليه،  :ويقال .قرأ بغير همز فهو من التناول

 .وتناوش يده إذا مّد يده إلى شيء َل يصل إليه

َكاِن بَِعيدٍ } :قالثم  وروي عن ابن عباس  .من اآلخرة إلى الدنيا :يعني {ِمن مه

َكاِن بَِعيدٍ } :أنه قال  .سألوا الرد حين َل رد :قال {ِمن مه

 .كفروا باّلِل من قبل الموت :يعني {َوقَْد َكفَُروْا بِِه ِمن قَْبلُ } :ثم قال عز وجل

وَن َويَْقِذفُ }بالقرآن  :بمحمد صلى َّللا عليه وسلم ويقال :نيويقال به، يع

َكاِن بَِعيدٍ }يتكلمون بالظن في الدنيا  :يعني {بالغيب َل نار أنه َل جنة و {ِمن مه

 .وَل بعث
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 :لامن الرجفة إلى الدنيا ويق :يعني {َوِحيَل بَْينَهُْم َوبَْيَن َما يَْشتَهُونَ } :ثم قال

َكَما }كيف ينالون التسوية في هذا الوقت وقد كفروا به من قبل  .من التسوية

اْلقدمون أهل دينهم، اْلولون من قبل اْلشياع  :يعني {فُِعَل بأشياعهم ّمن قَْبلُ 

 .شيعة وشيع وأشياع :يقال .جمع الجمع

ِريبِ } :ثم قال  .هم في شّك مما نزل بهم مريب :يعني {إِنههُْم َكانُوْا فِى َشّك مُّ

َل مهرب  :فال فوت يعني :وقال القتبي في قوله .إنهم َل يعرفون شكهم :يعني

َزنُوهُْم يُْخِسُرونَ } :وَل ملجأ وهذا مثل قوله  :أي [3 :ص] {َوإَِذا َكالُوهُْم أَْو وه

 .نادوا حين َل مهرب وَّللا أعلم
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35 

 رة فاطرسو
 

 [2 -1]تفسير اآليات رقم 

َماَواِت َواْْلَْرِض َجاِعِل اْلَماَلئَِكِة ُرُسال  أُولِي أَْجنَِحٍة َمْثنَى } ِ فَاِطِر السه اْلَحْمُد ّلِِله

َ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر  يَْفتَحِ  َما (1)َوثاَُلَث َوُربَاَع يَِزيُد فِي اْلَخْلِق َما يََشاُء إِنه َّللاه

ُ لِلنهاِس ِمْن َرْحَمٍة فاََل ُمْمِسَك لَهَا َوَما يُْمِسْك فاََل ُمْرِسَل لَهُ ِمْن بَْعِدِه َوهَُو  َّللاه

 {(2)اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم 

ِ فَاِطِر السموات واَلرض} :قوله تبارك وتعالى خالق  :يعني {الحمد ّلِله

 :قال ابن عباس رضي َّللا عنه .ر الشيء إذا بدأهفط :يقال .السموات واْلرض

ا أن :فقال أحدهما .ما كنت أعرف فاطر حتى اختصما لي أعرابيان في بئر

 .بدأتها :فطرتها يعني

مرسل المالئكة بالرسالة جبريل  :يعني {َجاِعِل المالئكة ُرُسال  } :ثم قال

 أُْولِى}م الكاتبين عليهم السالم وميكائيل وإسرافيل وملك الموت والكرا

ذوي أجنحة، ولفظ أولي يستعمل في الجماعة، وَل يستعمل في  :يعني {أَْجنَِحةٍ 

 .الواحد وواحدها ذو

من المالئكة من له جناحان، ومنهم من  :يعني {مثنى وثالث َوُربَاعَ } :ثم قال

معدول من  {ثالث} :ويقال .ذاومنهم ك .له ثالثة أجنحة، ومنهم من له أربعة

 .أربعة أربعة :معدول من أربعة يعني {َوُربَاعَ } .ثالثة ثالثة :يعني .ثالثة

 .يزيد في خلق اْلجنحة ما يشاء :يعني {يَِزيُد فِى الخلق َما يََشاء} :ثم قال

ل جبريل عليه وروي عن ابن شهاب أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم سأ

 :قالف .إنك َل تطيق ذلك :فقال له جبريل .السالم أن يتراءى له في صورته

فخرج رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم إلى المصلى في  .«إِنِّي أُِحبُّ أَْن تَْفَعلَ »

ليلة مقمرة، فأتاه جبريل في صورته فغشي على رسول َّللا صلى َّللا عليه 

أفاق وجبريل عليه السالم يسنده، واضع إحدى يديه على ثم  .وسلم حين رآه

ُسْبَحاَن » :فقال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم .صدره، واْلخرى بين كتفيه

 ؟يلفكيف لو رأيت إسراف :فقال جبريل« َّللا َما ُكْنُت أَرى َشْيئا  ِمَن الَخْلقِ هََكذا

جناح بالمغرب، وأن العرش إن له اثني عشر جناحا ، منها جناح بالمشرق و

 :لعلى كاهله، وإنه ليتضائل باْلحايين لعظمة َّللا، حتى يعود مثل الوضع يعني

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n47&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n47&p1#TOP
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لخلق يَِزيدُ فِى ا} :فذلك قوله تعالى .حتى َل يحمل عرشه إَل عظمته .عصفورا  

 :عنيي {َشاءيَِزيُد فِى الخلق َما يَ } :ويقال .في خلق المالئكة :يعني {َما يََشاء

يَِزيُد فِى الخلق َما } :ويقال .الشعر الحسن، والصوت الحسن، والخد الحسن

 .في الجمال والكمال والدمامة :يعني {يََشاء

 .من الزيادة والنقصان وغيره {إِنه َّللا على ُكلِّ َشئ قَِديرٌ } :ثم قال

ا يَْفتَِح َّللا} :ثم قال عز وجل ْحَمةٍ  مه ما يرسل َّللا للناس  :يعني {لِلنهاِس ِمن ره

بَِّك تَْرُجوهَا فَقُل لههُْم } :من رزق كقوله ن ره ا تُْعِرَضنه َعْنهُُم ابتغآء َرْحَمٍة مِّ َوإِمه

ا ْيُسور  ْحَمةِ } :ويقال .الغيث :ويقال [28 :اإلسراء] {قَْوَل  مه من  :يعني {ِمن ره

 :نييع {َوَما يُْمِسكْ }َل يقدر أحد على حبسها  :يعني {فاَلَ ُمْمِسَك لَهَا}كل خير 

فال معطي أحد بعد َّللا  :يعني {فاَلَ ُمْرِسَل لَهُ ِمن بَْعِدهِ }ما يحبس من رزق 

ف ه انصربلفظ التأنيث، ْلن {فاَلَ ُمْمِسَك لَهَا} :قال في أول الكالم .عز وجل

 .إلى اللفظ وهو الرحمة

بلفظ التذكير، ْلنه ينصرف إلى المعنى وهو المطر  {فاَلَ ُمْرِسَل لَهُ } :ثم قال

 .والرزق، ولو كان كالهما بلفظ التذكير أو كالهما بلفظ التأنيث لجاز في اللغة

بعد أفذكر اْلول بلفظ التأنيث ْلن الرحمة كانت أقرب إليه، وفي الثاني كان 

فيما  {َوهَُو العزيز} :وقد ذكر بلفظ التذكير مجاز حذف ما ثم قال

 .فيما أرسل {الحكيم}أمسك 

 

 [8 -3]تفسير اآليات رقم 

ِ يَْرُزقُُكْم ِمَن السهَما} ِ َعلَْيُكْم هَْل ِمْن َخالِقٍ َغْيُر َّللاه  ءِ يَا أَيُّهَا النهاُس اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاه

بَْت ُرُسٌل ِمْن  (3)َواْْلَْرِض ََل إِلَهَ إَِله هَُو فَأَنهى تُْؤفَُكوَن  بُوَك فَقَْد ُكذِّ َوإِْن يَُكذِّ

ِ تُْرَجُع اْْلُُموُر  نهُكُم  (4)قَْبلَِك َوإِلَى َّللاه ِ َحقٌّ فاََل تَُغره يَا أَيُّهَا النهاُس إِنه َوْعَد َّللاه

نْ  ِ اْلَغُروُر اْلَحيَاةُ الدُّ نهُكْم بِاّلِله ا  (5)يَا َوََل يَُغره ْيطَاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَاتهِخُذوهُ َعُدّو  إِنه الشه

الهِذيَن َكفَُروا لَهُْم َعَذاٌب َشِديٌد  (6)إِنهَما يَْدُعو ِحْزبَهُ لِيَُكونُوا ِمْن أَْصَحابِ السهِعيرِ 

الَِحاتِ لَهُْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َكبِيٌر َوالهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُو أَفََمْن ُزيَِّن لَهُ ُسوُء  (7)ا الصه

َ يُِضلُّ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء فاََل تَْذهَْب نَْفُسَك  َعَملِِه فََرآَهُ َحَسن ا فَإِنه َّللاه

َ َعلِيٌم بَِما يَْصنَُعونَ   {(8) َعلَْيِهْم َحَسَراٍت إِنه َّللاه

 .احفظوا نعمة َّللا :يعني {يأَيُّهَا الناس اذكروا نِْعَمةَ َّللا َعلَْيُكمْ } :قوله عز وجل

 {هَْل ِمْن خالق َغْيُر َّللا يَْرُزقُُكْم ّمَن السماء واَلرض} :ثم ذكر النعمة فقال

رأ وق .بكسر الراء {َغْيُر َّللا}قرأ حمزة والكسائي  .النبات والمطر :يعني
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فإن  .واَلستثناء إذا كان بحرف إَل .الباقون بالضم مثل ما في سورة اْلعراف

وإذا كان اَلستثناء بحرف غير، فإن اإلعراب  .اإلعراب يكون على ما بعده

أ بالرفع ومن قر .فمن قرأ بالكسر، صار كسرا  على البدل .يقع على نفس الغير

مراد وال .ولفظ اآلية لفظ اَلستفهام .ق غير َّللا، ْلن من موكدةهل خال :فمعناه

 .أنتم تعلمون أنه َل يخلق أحد سواه، وَل يرزقكم أحد سواه :به النفس يعني

من  :عنيي {فأنى تُْؤفَُكونَ }يفعل بكم ذلك  {َلَ إله إَِله هُوَ } :ثم وّحد نفسه فقال

 .أنه َل يخلق أحد سواه أين تكذبون، وأنتم تعلمون

كما كذبك قومك،  {َوإِن يَُكّذبُوَك فَقَْد ُكّذبَْت ُرُسٌل ّمن قَْبلِكَ } :ثم قال عز وجل

َوإِلَى َّللا }وهذا تعزية يعزي بها نبيه صلى َّللا عليه وسلم ليصبر على أذاهم 

 .إليه ترجع عواقب اْلمور بالبعث :يعني {تُْرَجُع اَلمور

 {إِنه َوْعَد َّللا َحقٌّ }يا أهل مكة  :يعني {يُْذِهْبُكْم أَيُّهَا الناس} :قال عز وجلثم 

نهُكُم الحياة الدنيا}البعث بعد الموت حق كائن  :يعني حياتكم  :يعني {فاَلَ تَُغره

سميت بهذا ْلن حياتهم هذه أقرب  .في الدنيا، والدنيا في اْلصل هي القربى

نهُكم باّلِل }حياة اْلدون  :هي فعلى من اْلدون يعني :ويقال .إليهم َوَلَ يَُغره

 :الق .حّدثنا أبو الليث رحمه َّللا :قال .الباطل وهو الشيطان :يعني {الغرور

ثنا أبو حدّ  :قال .حّدثنا أبو الحسن الفراء الفقيه السمرقندي :قال .حّدثني أبي

يت رأ :قال .الجرجاني اإلمام بسمرقند ذكر بإسناده عن العالء بن زيادةبكر 

من  :الدنيا في النوم امرأة قبيحة عمشاء، ضعيفة، عليها من كل زينة فقلت

نيا :فقالت ؟أعوذ باّلِل منك .أنت  فإن يسرك أن يعيذك َّللا مني، فأبغض .أنا الدُّ

 .فقة في موضع الحقَل تمسكها عن الن :الدراهم يعني

حين يأمركم بالكفر، ومن  :يعني {إِنه الشيطان لَُكْم َعُدوٌّ } :ثم قال عز وجل

 .فعادوه بطاعة َّللا :يعني {فاتخذوه َعُدّوا  }عداوته مع أبيكم ترك طاعة َّللا 

ا نهمَ إِ }أطيعوا َّللا عز وجل ْلنك إذا أطعت َّللا فقد عاديت الشيطان  :ومعناه

 :يعني {لِيَُكونُوْا ِمْن أصحاب السعير}شيعته إلى الكفر  :يعني {يَْدُعو ِحْزبَهُ 

ثم بيّن مصير من أطاع الشيطان، ومصير من عصاه  .من أهل النار

 {لَهُْم َعَذاٌب َشِديدٌ } :جحدوا بوحدانية َّللا عز وجل :يعني {الذين َكفَُرواْ }فقال 

صدقوا بوحدانية َّللا،  :يعني {والذين ءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصالحات}خرة في اآل

ْغفَِرةٌ }وعملوا الطاعات، واتخذوا الشيطان عدوا   في الدنيا  {لَهُم مه

 .ثوابا  حسنا  في الجنة :يعني {َوأَْجٌر َكبِيرٌ }لذنوبهم 
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قبيح عمله كمن لم يزين له  :يعني {َعَملِهِ أَفََمن ُزيَّن لَهُ ُسوء } :قوله عز وجل

والجواب فيه مضمر فمن زيّن له سوء  .فظنه حقا   :يعني {أَفََمن ُزيّنَ }ذلك 

 :يعني {أَفََمن ُزيَّن لَهُ ُسوء َعَملِهِ } :وقال الزجاج .عمله كمن لم يزين له ذلك

 .ذلك وهداه َّللا تعالى أبا جهل وأصحابه، وأضله َّللا كمن لم يزين له

الَ فَ }لدينه  {َويَْهِدى َمن يََشاء}عن دينه  {فَإِنه َّللا يُِضلُّ َمن يََشاء} :ثم قال

فسك ذهبت ن :يعني .هذا من اإلضمار :قال القتبي {تَْذهَْب نَْفُسَك َعلَْيِهْم حسرات

وقرئ في  .اإليمانحسرة عليهم، وَل تذهب نفسك عليهم حسرات بتركهم 

ن أذهب م .بنصب السين {نهْفَسكَ }بضم التاء وكسر الهاء  {فاَلَ تَْذهَبْ } :الشاذ

لتاء بنصب ا {فاَلَ تَْذهَْب نَْفُسكَ }َل تقتل نفسك وقراءة العامة  :يذهب يعني

الخير  من {نَُعونَ إِنه َّللا َعلِيٌم بَِما يَصْ }َل تحزن نفسك  :والهاء وضم السين أي

 .والشر

 [11 -9]تفسير اآليات رقم 

يَاَح فَتُثِيُر َسَحاب ا فَُسْقنَاهُ إِلَى بَلٍَد َميٍِّت فَأَْحيَْينَا بِِه اْْلَْرَض } ُ الهِذي أَْرَسَل الرِّ َوَّللاه

ةَ  (9)بَْعَد َمْوتِهَا َكَذلَِك النُُّشوُر  ا إِلَْيِه يَْصَعُد  َمْن َكاَن يُِريُد اْلِعزه ةُ َجِميع  فَلِلهِه اْلِعزه

يِّئَاِت لَهُْم َعَذاٌب َشِديٌد  الُِح يَْرفَُعهُ َوالهِذيَن يَْمُكُروَن السه اْلَكلُِم الطهيُِّب َواْلَعَمُل الصه

ُ َخلَقَُكْم ِمْن تَُرابٍ ثُمه ِمْن نُْطفَ  (10)َوَمْكُر أُولَئَِك هَُو يَبُوُر  ا َوَّللاه ةٍ ثُمه َجَعلَُكْم أَْزَواج 

ٍر َوََل يُْنقَُص ِمْن  ُر ِمْن ُمَعمه َوَما تَْحِمُل ِمْن أُْنثَى َوََل تََضُع إَِله بِِعْلِمِه َوَما يَُعمه

ِ يَِسيٌر   {(11)ُعُمِرِه إَِله فِي ِكتَاٍب إِنه َذلَِك َعلَى َّللاه

ترفعه  :أي {الرياح فَتُثِيُر سحابا وَّللا الذى أَْرَسلَ } :ثم قال عز وجل

يٍّت فَأَْحيَْينَا بِِه اَلرض بَْعَد َمْوتِهَا}نسوقه  :يعني {فَُسْقنَاهُ }وتهيجه   {إلى بَلٍَد مه

هكذا تحيون بعد الموت يوم القيامة  :يعني {َكَذلَِك النشور}بعد يبسها  :يعني

، عن ابن الزبعرى، عن عبد َّللا بن وروي عن سفيان، عن سلمة بن كهيل

ينفخ ف .ثم يقوم ملك بالصور .تقوم الساعة على شرار الناس :مسعود أنه قال

فيه، فال يبقى خلق في السموات واْلرض إَل مات إَل ما شاء َّللا، ثم يكون 

بين النفختين ما شاء َّللا، فيرسل َّللا الوباء من السماء من تحت العرش، كمني 

ثم  .فتنبت لحومهم من ذلك الماء، كما تنبت اْلرض من الندا الرجال

 .ثم ينفخ في الصور {فَأَْحيَْينَا بِِه اَلرض بَْعَد َمْوتِهَا َكَذلَِك النشور} :قرأ

ة من طلب العز :يعني {َمن َكاَن يُِريُد العزة فَلِلههِ العزة َجِميعا  } :قوله عز وجل

من  :وليق .فإن العزة ّلِل جميعا   .فليتعزز بطاعة َّللا عز وجلبعبادة اْلوثان، 
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معناه من كان يريد أن يعلم لمن تكون العزة، فليعلم  :ويقال .يتعزز بإذن َّللا

 .من كان يطلب لنفسه العزة، فإن العزة ّلِل جميعا   :ويقال .بأن العزة ّلِل جميعا  

يصعد إلى السماء كلمة  :قال مقاتل {كلم الطيبإِلَْيِه يَْصَعُد ال} :ثم قال

 التوحيد يرفع العمل الصالح إلى َّللا :يقول {والعمل الصالح يَْرفَُعهُ }التوحيد 

ع الكالم العمل الصالح يرف :وقال الحسن البصري .تعالى في السماء، فيها تقديم

 غير صالح، يرد القول فإذا كان الكالم الطيب عمال   .الطيب إلى َّللا عز وجل

 َّللا :قال {والعمل الصالح يَْرفَُعهُ }وقال قتادة  .إلى العمل ْلنه أحق من القول

 .يعظمه :يعني {يَْرفَُعهُ } :ويقال .العمل الصالح يرفعه لصاحبه :ويقال .يرفعه

العمل  :معناه .يقبل اْلعمال باإلخالص :العمل الصالح يرفعه أي :ويقال

 .الخالص الذي يقبله

ن يعملو :يعملون بالشرك، ويقال :أي {والذين يَْمُكُروَن السيئات} :ثم قال

 {َوَمْكُر أُْولَئَِك هَُو يَبُورُ }في اآلخرة  {لَهُْم َعَذاٌب َشِديدٌ }بالرياء َل يقبل منهم 

بارت  :يقال .صاحبه في اآلخرة شرك أولئك، وفسقهم، وصنيعهم، يهلك :يعني

 .السلعة إذا كسدت ْلنها إذا كسدت فقد تعرضت للهالك

آدم عليه السالم وهو أصل  :يعني {وَّللا َخلَقَُكْم ّمن تَُرابٍ } :ثم قال عز وجل

أصنافا   :يعني {ثُمه َجَعلَُكْم أزواجا}خلقكم من نطفة  :يعني {ثُمه ِمن نُّْطفَةٍ }الخلق 

فاذكروني  :يعني .أصنافا ، أحمر وأبيض أسود :ويقال .ذكرا  وأنثى

 {َوَلَ تََضُع إَِله بِِعْلِمهِ }ومن صلة في الكالم  {َوَما تَْحِمُل ِمْن أنثى}ووحدوني 

َعمهرٍ }بمشيئته  :يعني ُر ِمن مُّ ِمْن ُعُمِرهِ َوَلَ يُنقَُص }فيطول عمره  {َوَما يَُعمه

 .حفوظقد بيّن في اللوح الم :أي .إَل وكل ذلك في كتاب َّللا :يعني {إَِله فِى كتاب

بجزم الميم وهما لغتان مثل نكر  {ِمْن ُعُمِرهِ }وروي عن ابن عمر أنه قرأ 

 .حفظه على َّللا هيهن بغير كتابة :يعني {إِنه ذلك َعلَى َّللا يَِسيرٌ }ونكر 

 [14 -12]تفسير اآليات رقم 

َوَما يَْستَِوي اْلبَْحَراِن هََذا َعْذٌب فَُراٌت َسائٌِغ َشَرابُهُ َوهََذا ِمْلٌح أَُجاٌج َوِمْن ُكلٍّ }

ا طَِريّ ا َوتَْستَْخِرُجوَن ِحْليَة  تَْلبَُسونَهَا َوتََرى اْلفُْلَك فِيهِ َمَواِخَر لِتَْبتَغُ  ا وتَأُْكلُوَن لَْحم 

يُولُِج اللهْيَل فِي النههَاِر َويُولُِج النههَاَر فِي اللهْيِل  (12)ِمْن فَْضلِِه َولََعلهُكْم تَْشُكُروَن 

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك َوالهِذيَن  ى َذلُِكُم َّللاه َر الشهْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ يَْجِري ِْلََجٍل ُمَسّم  َوَسخه

إِْن تَْدُعوهُْم ََل يَْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم  (13)نِِه َما يَْملُِكوَن ِمْن قِْطِميٍر تَْدُعوَن ِمْن ُدو

َولَْو َسِمُعوا َما اْستََجابُوا لَُكْم َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَْكفُُروَن بِِشْرِكُكْم َوََل يُنَبِّئَُك ِمْثُل 

 {(14)َخبِيٍر 
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 {هذا َعْذٌب فَُراتٌ }العذب والمالح  {البحران َوَما يَْستَِوى} :ثم قال عز وجل

 :يعني {َسائِغٌ }سلس في حلقه، حلو في شرابه  :ويقال .طيّب هيّن شربه :يعني

الشديد الذي شيب  :يعني {وهذا ِمْلٌح أَُجاجٌ }يسوغه الشراب  :ويقال .شهيا  

 :يعني {لَْحما  طَِريّا   َوِمن ُكّل تَأُْكلُونَ }بضرب إلى المرارة 

 :يعني {تَْلبَُسونَهَا}وهي اللؤلؤ  {ِحْليَةٍ }من المالح  {َوتَْستَْخِرُجونَ }السمك 

م وهذا المثل ْلصحاب النبي صلى َّللا عليه وسل .تستعملونها، وتلبسون نساءكم

يء ن كل يظهر شوم .وما يستوي الذين صدقوا والذين كذبوا :مع الكفار يعني

يلد الكافر المسلم مثل ما أولد الوليد بن المغيرة خالد بن  :من الصالح يعني

 .الوليد، وأبو جهل عكرمة بن أبي جهل

 {هِ فِي}تذهب وتجيء  :يعني {َمَواِخرَ }السفن  :يعني {َوتََرى الفلك} :قوله

 {ونَ َولََعلهُكْم تَْشُكرُ }من رزقه  :يعني {لِهِ لِتَْبتَُغوْا ِمن فَضْ }في البحر  :يعني

 .يقال في اللغة مخر يمخر إذا شّق الماء .لكي تشكروا رب هذه النعمة :يعني

 مخرت السفينة إذا جرت :يقال .أن السفينة تشق الماء في حال جريها :يعني

 .وشقت الماء في جريها

وقد  {اليل فِى النهار َويُولُِج النهار فِى اليل يُولِجُ } :ثم قال عز وجل

َر الشمس والقمر}ذكرناه   ُكلٌّ } .ذلّل الشمس والقمر لبني آدم :يعني {َوَسخه

َسّم ى إلى أقصى منازلها في الغروب، ْلنها تغرب كل  :يعني {يَْجِرى َِلَجٍل مُّ

على أزواجهم أَْو َما َملََكْت أيمانهم  إَِله } :وهو قوله عز وجل .ليلة في موضع

َسّم ى} :ويقال [30 :المعارج] {فَأِنههُْم َغْيُر َملُوِمينَ  يجريان  :يعني {إلى أََجٍل مُّ

هذا الذي فعل لكم هذا الفعل هو  :يعني {َذلُِكُم َّللا َربُُّكمْ }دائما  إلى يوم القيامة 

ذين وال}فاعرفوا توحيده، وادعوه وَل تدعوا غيره  {لملكلَهُ ا}ربكم وخالقكم 

َما }من دون َّللا اْلوثان وما يعبدونهم من دون َّللا  :يعني {تَْدُعوَن ِمن ُدونِهِ 

َل يقدرون أن يعطوكم وَل ينفعوكم بمقدار  :يعني {يَْملُِكوَن ِمن قِْطِميرٍ 

وقال  .لذي يكون بين النوى والتمروالقطمير قشر النواة اْلبيض ا .القطمير

 .القطمير لفاف النوى :مجاهد

 :يعني {إِن تَْدُعوهُْم َلَ يَْسَمُعوْا ُدَعاءُكْم َولَْو َسِمُعوْا َما استجابوا لَُكمْ } :ثم قال

َويَْوَم }ولو كانوا بحال يسمعون أيضا  فال يجيبونكم، وَل يكشفون عنكم شيئا  

ا كنتم إيانا م :ويقولون .يتبرؤون من عبادتكم :يعني {فُُروَن بِِشْرِكُكمْ القيامة يَكْ 

 .تعبدون
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َل  :يعني {َوَلَ يُنَبّئَُك ِمْثُل َخبِيرٍ } :يقول َّللا تعالى لمحمد صلى َّللا عليه وسلم

 َل يخبرك أحد مثل :ويقال .يخبرك من عمل اآلخرة مثل الرب تبارك وتعالى

 .رب بأن هذا الذي ذكر عن اْلصنام أنهم يتبرؤون عن عبادتهمال

 [26 -15]تفسير اآليات رقم 

ُ هَُو اْلَغنِيُّ اْلَحِميُد } ِ َوَّللاه إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم  (15)يَا أَيُّهَا النهاُس أَْنتُُم اْلفُقََراُء إِلَى َّللاه

ِ بَِعِزيٍز  (16)َويَأِْت بَِخْلٍق َجِديٍد  َوََل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر  (17)َوَما َذلَِك َعلَى َّللاه

أُْخَرى َوإِْن تَْدُع ُمْثقَلَةٌ إِلَى ِحْملِهَا ََل يُْحَمْل ِمْنهُ َشْيٌء َولَْو َكاَن َذا قُْربَى إِنهَما تُْنِذُر 

اَل  ةَ َوَمْن تََزكهى فَإِنهَما يَتََزكهى لِنَْفِسِه الهِذيَن يَْخَشْوَن َربههُْم بِاْلَغْيِب َوأَقَاُموا الصه

ِ اْلَمِصيُر  َوََل الظُّلَُماُت َوََل  (19)َوَما يَْستَِوي اْْلَْعَمى َواْلبَِصيُر  (18)َوإِلَى َّللاه

 اْْلَْمَواُت إِنه َوَما يَْستَِوي اْْلَْحيَاُء َوََل  (21)َوََل الظِّلُّ َوََل اْلَحُروُر  (20)النُّوُر 

َ يُْسِمُع َمْن يََشاُء َوَما أَْنَت بُِمْسِمعٍ َمْن فِي اْلقُبُورِ   (23)إِْن أَْنَت إَِله نَِذيٌر  (22)َّللاه

ٍة إَِله َخاَل فِيهَا نَِذيٌر  ا َوإِْن ِمْن أُمه ا َونَِذير  َوإِْن  (24)إِنها أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحقِّ بَِشير 

بُِر َوبِاْلِكتَاِب  بُوَك فَقَْد َكذهَب الهِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َجاَءْتهُْم ُرُسلُهُْم بِاْلبَيِّنَاِت َوبِالزُّ يَُكذِّ

 {(26)ثُمه أََخْذُت الهِذيَن َكفَُروا فََكْيَف َكاَن نَِكيِر  (25)اْلُمنِيِر 

ن إلى أنتم محتاجو :يعني {راء إِلَى َّللاياأيها الناس أَنتُُم الفق} :ثم قال عز وجل

ى وَّللا هَُو الغن}في رزقه ومغفرته  {أَنتُُم الفقراء إِلَى َّللا} :ويقال .ما عنده

ي وهذا كما قال ف .في فعله وسلطانه {الحميد}عن عبادتكم  {الغنى} {الحميد

لِتُنفِقُوْا فِى َسبِيِل َّللا فَِمنُكم مهن يَْبَخُل َوَمن  هَآ أَنتُْم هؤَلء تُْدَعْونَ } :آية أخرى

يَْبَخْل فَإِنهَما يَْبَخُل َعن نهْفِسِه وَّللا الغنى َوأَنتُُم الفقرآء َوإِن تَتََولهْوْا يَْستَْبِدْل قَْوما  

ْلن أحدا   .ْلن كل واحد يحتاج إليه [38 :محمد] {َغْيَرُكْم ثُمه َلَ يكونوا أمثالكم

َل يقدر أن يصلح أمره إَل باْلعوان، واْلمير ما لم يكن له خدم وأعوان، َل 

وكذلك التاجر يحتاج إلى المكارين، وَّللا عز وجل غني  .يقدر على اإلمارة

 .عن اْلعواِن وغيره

 {قٍ َجِديدٍ َخلْ َويَأْتِ بِ }يهلككم ويميتكم  :يعني {إِن يََشأْ يُْذِهْبُكمْ } :ثم قال عز وجل

 َوَلَ تَِزرُ }شديد  :يعني {َوَما ذلك َعلَى َّللا بَِعِزيزٍ }أفضل منكم وأطوع ّلِل 

مل َل تح :ويقال .َل تحمل نفس خطيئة نفس أخرى :يعني {َواِزَرةٌ ِوْزَر أخرى

 .بالطوع ولكن يحمل عليها إذا كان له خصما  

الذي أثقلته الذنوب واْلوزار، إن  :يعني {قَلَةٌ إلى ِحْملِهَاَوإِن تَْدُع ُمثْ } :ثم قال

وإن كان ذا  .لو دعا أحدا ، ليحمل عنه بعض أوزاره، َل يحمل من وزره شيئا  

 :وروى إبراهيم بن الحكم عن أبيه، عن عكرمة قال .قرابة َل يحمل من وزره
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ي عليه ني إني كنت لك والدا  فيثنيا ب :إن الوالد يتعلق بولده يوم القيامة فيقول

ثقال إلى م :وفي رواية أخرى .يا بني قد احتجت إلى مثقال ذرة :فيقول .خيرا  

ما أيسر ما طلبت  :فيقول له ولده .حبة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى

ني إ :ثم يتعلق بزوجته فيقول لها .إني أخاف مثل الذي تخوفت .ولكن َل أطيق

ة واحدة إني طلبت إليك حسن :كنت لك زوجا  في الدنيا فيثني عليها خيرا  ويقول

أخاف  إني .ما أيسر ما طلبت، ولكن َل أطيق :فتقول .لعلي أنجو بها مما ترين

َوإِن تَْدُع ُمْثقَلَةٌ إلى ِحْملِهَا َلَ يُْحَمْل ِمْنهُ َشئ َولَْو } :مثل الذي تخوفت فذلك قوله

 .{اَن َذا قربىكَ 

ن إنما تخوف بالقرآ :يعني {إِنهَما تُنِذُر الذين يَْخَشْوَن َربههُْم بالغيب} :ثم قال

ن والذي}آمنوا باّلِل وهم في غيب منه  :يعني .الذين يخافون ربهم بالغيب

نذر يُ وكان النبي صلى َّللا عليه وسلم  .يقيمون الصالة :يعني {يَُمّسُكونَ 

ولكن الذين يخشون ربهم هم الذين يقبلون اإلنذار فكأنه  .المؤمنين والكافرين

 .أنذرهم خاصة

من  :ويقال .تطهر نفسه من الشرك :ويقال .توحد :يعني {َوَمن تزكى} :ثم قال

 .صلح فإنما صالحه لنفسه يثاب عليه في اآلخرة

 فَإِنهَما يتزكى لِنَْفِسِه َوإِلَى َّللا} .ثوابه لنفسهمن يعطي الزكاة فإنما  :ويقال

 .فيجازيهم بعملهم {المصير

الكافر اْلعمى عن  :يعني {َوَما يَْستَِوى اَلعمى} :قوله عز وجل

الكفر  :يعني {َوَلَ الظلمات َوَلَ النور}المؤمن  :يعني {والبصير}الهدى 

هو  {َوَلَ الحرور}الجنة والنار  :يعني {الظل َوَلَ الحرورَوَلَ }واإليمان 

 مثل اْلعمى :قال القتبي {َوَما يَْستَِوى اَلحياء َوَلَ اَلموات}استقرار الحر 

والبصير كالكافر والمسلم، والظلمات والنور مثل الكفر واإليمان، والظل 

وَل اْلموات مثل العقالء  والحرور مثل الجنة والنار، وما يستوي اْلحياء

 .والجهال

 َوَما أَنَت بُِمْسِمٍع مهن}يفقه من يشاء  :يعني {إِنه َّللا يُْسِمُع َمن يََشاء} :ثم قال

 {إِْن أَنَت إَِله نَِذيرٌ }َل تقدر أن تفقه اْلموات وهم الكفار  :يعني {فِى القبور

بيان ل :ويقال .بالقرآن :يعني {ا أرسلناك بالحقإِنه }ما أنت إَل رسول  :يعني

ةٍ إَِله َخالَ فِيهَا نَِذيرٌ }وقد ذكرناه  {بَِشيرا  َونَِذيرا  }الحق  وما  :يعني {َوإِن ّمْن أُمه

 .إَل جاءهم رسول :يعني .من أمة فيما مضى إَل فيهم نذير
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فَقَْد َكذهَب الذين ِمن قَْبلِِهْم َجاءْتهُْم ُرُسلُهُم }محمد يا  {َوإِن يَُكّذبُوكَ } :ثم قال

كان  بالكتب، وبأخبار من :يعني {وبالزبر}باْلمر والنهي  :يعني {بالبينات

الكتاب هو نعت لما سبق ذكره من  .المضيء :يعني {وبالكتاب المنير}قبلهم 

فََكْيَف }الذين كذبوهم فعاقبتهم  :يعني {ين َكفَُرواْ ثُمه أََخْذُت الذ}البينات والزبر 

كيف كان إنكاري وتغييري عليهم ثم ذكر خلقه ليعتبروا به  :يعني {َكاَن نَِكيرِ 

 :ويوحدوه

 [30 -27]تفسير اآليات رقم 

َ أَْنَزَل ِمَن السهَماِء َماء  فَأَْخَرْجنَا بِهِ } ثََمَراٍت ُمْختَلِف ا أَْلَوانُهَا َوِمَن  أَلَْم تََر أَنه َّللاه

َوِمَن النهاِس  (27)اْلِجبَاِل ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر ُمْختَلٌِف أَْلَوانُهَا َوَغَرابِيُب ُسوٌد 

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماءُ  َ إِنه  َوالدهَوابِّ َواْْلَْنَعاِم ُمْختَلٌِف أَْلَوانُهُ َكَذلَِك إِنهَما يَْخَشى َّللاه  َّللاه

ا  (28)َعِزيٌز َغفُوٌر  اَلةَ َوأَْنفَقُوا ِممه ِ َوأَقَاُموا الصه إِنه الهِذيَن يَْتلُوَن ِكتَاَب َّللاه

ا َوَعاَلنِيَة  يَْرُجوَن تَِجاَرة  لَْن تَبُوَر  لِيَُوفِّيَهُْم أُُجوَرهُْم َويَِزيَدهُْم  (29)َرَزْقنَاهُْم ِسّر 

 {(30)ِه إِنههُ َغفُوٌر َشُكوٌر ِمْن فَْضلِ 

 فَأَْخَرْجنَا}المطر  :يعني {أَلَْم تََر أَنه َّللا أَنَزَل ِمَن السماء َماء} :فقال عز وجل

ْختَلِفا  أَْلَوانُهَا من الثمار اْلحمر، واْلصفر، والحلو،  {بِِه ثََمَراٍت مُّ

 :خلق من الجبال جددا  يعني :يعني {َوِمَن الجبال ُجَدٌد بِيضٌ }والحامض 

ى فتر .والجدد هي الطرائق .والجدة هي الطريق التي في الجبل .جماعة الجدة

الجدد الخطوط  :وقال القتبي .الطريق من البعد منها أبيض، وبعضها حمر

والطرق تكون في الجبال، فبعضها بيض وبعضها حمر، وبعضها غرابيب 

َوُحْمٌر }أسود غربيب  :ويقال .غربيب وهو الشديد السوادسود، وهو جمع 

ْختَلٌِف ألوانها َوَغَرابِيُب ُسوٌد * َوِمَن الناس والدواب خلق من الناس  :يعني {مُّ

 .كاختالف الثمرات :أي {واَلنعام ُمْختَلٌِف ألوانه َكَذلِكَ }والدواب 

يتم  إنما :وقال بعضهم {ى َّللا ِمْن ِعبَاِدِه العلماءإِنهَما يَْخشَ } :ثم استأنف فقال

ْختَلٌِف أَْلَوانُهُ } :الكالم عند قوله  .{مُّ

خشى هكذا ي :يعني {َكَذلَِك إِنهَما يَْخَشى َّللا ِمْن ِعبَاِدِه العلماء} :ثم استأنف فقال

ي لق َّللا تعالى ويتفكرون فإن العلماء يعلمون خ :يعني .َّللا من عباده العلماء

خلقه، ويعملون ثوابه وعقابه فيخشونه، ويعلمون بالطاعة طمعا  لثوابه، 

أشد الناس خشية أعلمهم  :وقال مقاتل .ويمتنعون عن المعاصي خشية عقابه

وروى سفيان عن بعض المشيخة، عن النبي صلى َّللا  .فيها تقديم .باّلِل تعالى

ا أَْخَشاُكْم ّلِل تََعالَى إنهمَ  " :فقال ؟يا رسول َّللا أينا أعلم :عليه وسلم أنه سئل
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 ؟يا رسول َّللا فأيُّ اْلصحاب أفضل :قالوا "يَْخَشى َّللا ِمْن ِعبَاِدِه الُعلََماُء 

 ؟فأي اْلصحاب شر :قالوا .«الذي إذا َذَكْرَت أََعانََك، وإذا نَِسيَت َذكهَركَ  " :قال

ْرَك » :لقا فأيُّ الناس  :قالوا ."الهِذي إَذا َذَكْرَت لَْم يُِعْنَك، وإذا أُْنِسيَت لَْم يَُذكِّ

أَنه } :لىثم قال تعا ."َوالَعالِمُ إذا فََسدَ فَسدَ النهاُس  .اللُّهُمه اْغفِْر لِلُعلََماءِ  " :قال ؟شر

 .لمن تاب {ورٌ َغفُ }في ملكه  {َّللا َعِزيزٌ 

 :الويق .يقرؤون القرآن :يعني {إِنه الذين يَْتلُوَن كتاب َّللا} :قوله عز وجل

والقمر إَِذا } :تال يتلو إذا تبعه كقوله تعالى :يقال .معناه يتبعون كتاب َّللا تعالى

وا الصلوات في أتم :يعني {والذين يَُمّسُكونَ } [2 :الشمس] {تالها

ا َرَزْقنَاهُمْ }مواقيتها  تصدقوا مما أعطيناهم من  :يعني {َوأَْنفَقُوْا ِممه

 .لن تهلك ولن تخسر :يعني {ِسّرا  َوَعالَنِيَة  يَْرُجوَن تجارة لهن تَبُورَ }اْلموال 

 .رابحة وهي الجنة مكان الحياة الدنيا {يَْرُجوَن تجارة} :ومعناه

َويَِزيَدهُم }يوفر ثواب أعمالهم  :يعني {لِيَُوفّيَهُْم أُُجوَرهُمْ } :ثم قال عز وجل

ِمن } :ويقال .من رزقه من الجزاء، والثواب في الجنة :يعني {ّمن فَْضلِهِ 

 .يرةيسْلعمالهم ال {َشُكورٍ }لذنوبهم  {إِنههُ َغفُورٌ }من تفضله  :يعني {فَْضلِهِ 

 .الشكر ممن يكون دونه الطاعة ْلمره وترك مخالفته .والشكر على ثالثة أوجه

والشكر ممن فوقه يكون رضى  .والشكر ممن هو شكله يكون الجزاء والمكافأة

 .منه باليسير

 [32 -31]تفسير اآليات رقم 

َ بِِعبَاِدهِ َوالهِذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب هَُو الْ } ق ا لَِما بَْيَن يََدْيِه إِنه َّللاه َحقُّ ُمَصدِّ

ثُمه أَْوَرْثنَا اْلِكتَاَب الهِذيَن اْصطَفَْينَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنهُْم ظَالٌِم  (31)لََخبِيٌر بَِصيٌر 

 ِ  َذلَِك هَُو اْلفَْضُل لِنَْفِسِه َوِمْنهُْم ُمْقتَِصٌد َوِمْنهُْم َسابٌِق بِاْلَخْيَراِت بِإِْذِن َّللاه

 {(32)اْلَكبِيُر 

ل أرسلنا إليك جبري :يعني {والذى أَْوَحْينَا إِلَْيَك ِمَن الكتاب} :ثم قال عز وجل

 :نييع {ُمَصّدقا  لَّما بَْيَن يََدْيهِ }َل شك فيه،  {هَُو الحق}عليه السالم بالقرآن 

م بهم عال :يعني {إِنه َّللا بِِعبَاِدِه لََخبِيٌر بَِصيرٌ }تب موافقا  لما قبله من الك

 .وبأعمالهم

ا ِمْن الذين اصطفين}أعطينا القرآن  :ويقال {ثُمه أَْوَرْثنَا الكتاب} :قوله عز وجل

ا ثنوأور :يعني .بمعنى العطف {ثُمه }و .اخترنا من هذه اْلمة :يعني {ِعبَاِدنَا

ا أَْوَرْثنَ }بعد كتب اْلولين  :يعني .بمعنى التأخير {ثُمه }ويقال  .الكتاب
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ْقتَصِ }من الناس ظالم لنفسه  :يعني {فَِمْنهُْم ظالم لّنَْفِسهِ } {الكتاب ٌد َوِمْنهُْم مُّ

 .{َوِمْنهُْم َسابٌِق بالخيرات

الظالم الكافر، والمقتصد  :قال روي عن ابن عباس في إحدى الروايتين أنه

هؤَلء كلهم من  :وروي عنه رواية أخرى أنه قال .المنافق، والسابق المؤمن

والمقتصد الذي أسلم بعد الهجرة،  .فالسابق الذي أسلم قبل الهجرة .المؤمنين

وطريق ثالث ما روى أبو  .والظالم الذي أسلم بعد فتح مكة .قبل فتح مكة

ابُِق الهِذي يَْدُخُل الجَ » :عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أنه قال الدرداء نهةَ السه

بَِغْيِر ِحَساٍب، َوالُمْقتَِصُد الهِذي يَُحاَسُب ِحَسابا  يَِسيرا ، َوالظهالُِم الذي يَُحاَسُب فِي 

وطريق رابع ما روي عن عمر بن الخطاب رضي َّللا عنه  .«طُوِل الَمْحَشرِ 

وطريق آخر ما  .سابقنا سابق، ومقتصدنا ناجي، وظالمنا مغفور له :ه قالأن

 سابقنا أهل :روى أسد بن رفاعة عن عثمان بن عفان رضي َّللا عنه أنه قال

أهل اْلمصار وهم أهل الجماعات  :الجهاد، ومقتصدنا أهل حضرنا، يعني

عائشة رضي َّللا وطريق سادس ما روي عن  .والجمعات، وظالمنا أهل بدونا

السابق النبي صلى َّللا عليه وسلم ومن  :عنها أنها سألت عن هذه اآلية فقالت

 .مضى معه، والمقتصد مثل أبي بكر ومن مضى معه، والظالم فمثلي ومثلكم

الظالم هم أصحاب المشأمة، والمقتصد  :وطريق سابع ما روي عن مجاهد قال

ن بالخيرات، فكأنه استخرجه من أصحاب الميمنة، والسابق هم السابقو

والسابقون } [8 :الواقعة] {فأصحاب الميمنة َمآ أصحاب الميمنة} :قوله

وطريق ثامن ما روي عن الحسن البصري رحمه  [10 :الواقعة] {السابقون

الظالم هم المنافقون، والمقتصد هم التابعون بإحسان، والسابق هم  :َّللا أنه قال

وطريق تاسع ما روي عن الحسن أيضا   .أصحاب النبي صلى َّللا عليه وسلم

السابق الذي ترك الدنيا، والمقتصد الذي أخذ من الحالل، والظالم  :أنه قال

 .الذي َل يبالي من أين أخذ

السابق الذي رجحت حسناته على سيئاته، والمقتصد  :طريق عاشر :وقيل

 .ئاته، والظالم الذي رجحت سيئاته على حسناتهالذي استوت حسناته مع سي

طريق حادي عشر، السابق الذي سره َخْيٌر من عالنيته، والمقتصد الذي  :وقيل

هُ وعالنيته سواء، والظالم الذي عالنيته خير من سره  .ِسرُّ

السابق الذي تهيأ للصالة قبل دخول وقتها، والمقتصد  :وطريق ثاني عشر

الث وطريق ث .ة بعد دخول وقتها، والظالم الذي ينتظر اإلقامةالذي تهيأ للصال

السابق الذي يتوكل على َّللا يجعل جميع جهده في طاعة َّللا عز وجل،  :عشر
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والمقتصد الذي يطلب قوته وَل يطلب الزيادة، والظالم الذي يطلب فوق القوت 

 .والكفاف

ده عن معاشه، والمقتصد الذي السابق الذي شغله معا :طريق رابع عشر :وقيل

 .يشتغل بهما جميعا ، والظالم الذي شغله معاشه عن معاده

السابق الذي ينجو نفسه وينجو غيره بشفاعته،  :طريق خامس عشر :وقيل

والمقتصد الذي يدخل الجنة برحمة َّللا وفضله، والظالم الذي يدخل الجنة 

 .بشفاعة الشافعين

ابق الذي يعطى كتابه بيمينه، والمقتصد الذي يعطى الس :وطريق سادس عشر

 .كتابه بشماله، والظالم الذي يعطى كتابه وراء ظهره

السابق الذي ركن إلى المولى، والمقتصد الذي ركن  :وطريق سابع عشر قيل

ما روي عن  :وطريق ثامن عشر .إلى العقبى، والظالم الذي ركن إلى الدنيا

الظالم الذي يضيع العمر في الشهوة، والمعصية،  :قال يحيى بن معاذ الرازي

ْلن  :ثم قال .والمقتصد الذي يحارب فيهما، والسابق الذي يجتهد في الزَلت

محاربة الصديقين في الزَلت، ومحاربة الزاهدين في الشهوات، ومحاربة 

 .التائبين في الموبقات

دنيا تعا ، والمقتصد الذي يطلب الالظالم يطلب الدنيا تم :وطريق تاسع عشر قال

 الظالم الذي :وطريق العشرين قال .تلذذا ، والسابق الذي ترك الدنيا تزهدا  

يطلب ما لم يؤمر بطلبه، وهو الرزق، والمقتصد الذي يطلب ما أمر به ولم 

 .يؤمر بطلبه، والسابق الذي طلبه مرضاة َّللا ومحبته

أصحاب الكبائر، والمقتصد أصحاب الظالم  :وطريق حادي عشرين قيل

 وطريق ثاني عشرين .الصغائر، والسابق المجتنب عن الصغائر والكبائر

السابق الخارج إلى الغزو والرباطات قبل الناس، والمقتصد الخارج إليها  :قيل

مع الناس الذي يعلم ويعلم الناس ويعمل به، والمقتصد الذي يعلم ويعلم وَل 

ن، وطريق رابع وعشري .الذي َل يعلم وَل يرغب إلى التعليميعمل به، والظالم 

السابق الذي هو مشغول في عيب نفسه وَل يطلب عيب غيره، والمقتصد الذي 

يطلب عيب غيره، والظالم الذي هو مشغول في عيب غيره وَل يصلح عيب 

وطريق خامس وعشرين ما روي عن أنس بن مالك رضي َّللا عنه عن  .نفسه

 {طفيناثُمه أَْوَرْثنَا الكتاب الذين اص} :ى َّللا عليه وسلم في قوله تعالىالنبي صل

هَُؤَلِء » :قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم :قال {الفضل الكبير} :إلى قوله

ابُِق بِالَخْيَراِت فَإِنههُ يَْدُخُل الَجنهةَ بَِغيْ  .ُكلُّهُْم فِي اْلَجنهةِ  ا السه ا أمه ِر ِحَساٍب، َوأَمه
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ا الظَالُِم لِنَْفِسِه فَإِنههُ  الُمْقتَِصُد فَإِنههُ يَُحاَسُب ِحَسابَا  يَِسْيَرا  ثُمه يَْدُخُل الَجنهةَ، َوأَمه

نهةَ فَإَِذا َدَخلُوا الجَ  .يَُحاَسُب ِحَسابَا  َشِديدا  َويُْحبَُس َحْبَسا  طَِويال  ثُمه يَْدُخُل الَجنهةَ 

 .«الَحْمُد ّلِل الهِذي أَْذهََب َعنها الُحْزَن إِنه َربهنَا لََغفُوٌر َشُكورٌ  :الُواقَ 

 .وفيما ذكرنا كفاية لمن عمل به .إَل أنه يطول الكالم فيه :وقد قيل غير هذا

وأكثر الروايات أن اْلصناف الثالثة كلهم في الجنة مؤمنون، وأول اآلية 

ثُمه أَْوَرْثنَا الكتاب } :فأما أول اآلية فقوله عز وجل .كوآخرها دليل على ذل

 فأخبر أنه أعطى الكتاب .أعطينا الكتاب :من عبادنا يعني {الذين اصطفينا

 .لهؤَلء الثالثة

جنات َعْدٍن يَْدُخلُونَهَا تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا اْلنهار لَهُْم فِيهَا }وقال في آخر اآلية 

فأشار إلى  [وغيرها 31 :النحل] {آُءوَن َكَذلَِك يَْجِزى َّللا المتقينَما يَشَ 

خرى ، واْل{َوأَْوَرثَنَا *** الكتاب} :اْلصناف الثالثة باآلية اْلولى، حيث قال

وفي اآلية اْلخرى دليل أن  .يدخالنها :ولم يقل {يَْدُخلُونَهَا} :حيث قال

تأول قول ابن عباس الذي  :وقال بعضهم .يدخلون الجنةاْلصناف الثالثة هم 

منهم ف :ومعناه .كفر النعمة :أن الظالم كافر يعني :قاله في رواية أبي صالح

يشكر  :ومنهم مقتصد يعني .من كفر بهذه النعمة، ولم يشكر َّللا عز وجل عليها

 .يشكر وَل يكفر :ومنهم سابق يعني .ويكفر

ما منعك أن تسلم على عهد رسول َّللا  :عن كعب اْلحبار أنه قيل له وروي

كان أبي مكنني جميع التوراة إَل ورقات منعني أن  :قال ؟صلى َّللا عليه وسلم

فنظرت فيها فوجدت فيها نعت رسول َّللا  .فخرج أبي يوما  لحاجة .أنظر فيها

ون قيامة ثالثة أثالث ثلث يدخلصلى َّللا عليه وسلم وأمته، وأنه يجعلهم يوم ال

وثلث يحاسبون حسابا  يسيرا ، ويدخلون الجنة بغير حساب،  .الجنة بغير حساب

ف لعلّي أكون من الصن :وقلت .وثلث تشفع لهم المالئكة والنبيون فأسلمت

اْلول، وإن لم أكن من الصنف اْلول لعلّي أن أكون من الصنف الثاني أو من 

ثُمه } :فلما قرأت القرآن وجدتها في القرآن وهو قوله عز وجل .الصنف الثالث

حكمة ايش ال :فإن قيل .اآلية {جنات َعْدٍن يَْدُخلُونَهَا} :إلى قوله {أَْوَرْثنَا الكتاب

لكيال  الحكمة فيه وَّللا أعلم :في ذكره الظالم ابتداء  وتأخيره ذكر السابق قيل له

ثم قال  .ه، وَل ييأس الظالم من رحمة َّللا عز وجليعجب السابق بنفس

الذي أورثهم من الكتاب  :يعني {بِإُِذِن َّللا َذلَِك هَُو الفضل الكبير} :تعالى

 .واختارهم هو الفضل الكبير من َّللا تعالى
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 [35 -33]تفسير اآليات رقم 

ا َولِبَاُسهُْم فِيهَا َجنهاُت َعْدٍن يَْدُخلُونَهَا يَُحلهْوَن فِي} هَا ِمْن أََساِوَر ِمْن َذهٍَب َولُْؤلُؤ 

ِ الهِذي أَْذهََب َعنها اْلَحَزَن إِنه َربهنَا لََغفُوٌر  (33)َحِريٌر  َوقَالُوا اْلَحْمُد ّلِِله

نَا فِيهَ  (34)َشُكوٌر  نَا الهِذي أََحلهنَا َداَر اْلُمقَاَمِة ِمْن فَْضلِِه ََل يََمسُّ ا نََصٌب َوََل يََمسُّ

 {(35)فِيهَا لُُغوٌب 

لهم جنات عدن أي دار اإلقامة يقال  :يعني {جنات َعْدنٍ } :ثم قال عز وجل

 {هَايَْدُخلُونَ }عدن يعدن إذا أقام قرأ أبو عمرو وابن كثير في إحدى الروايتين 

وقرأ  .اعلهبضم الياء، وفتح الخاء على معنى فعل ما لم يسم ف

 :عنيي {يَُحلهْوَن فِيهَا ِمْن أََساِورَ }على معنى أن الفعل لهم  {يَْدُخلُونَهَا}الباقون 

 {َولُْؤلُؤا  }قرأ نافع وعاصم  {ِمن َذهٍَب َولُْؤلُؤا  }يلبسون الحلي من أساور 

ذهب  من :يعنيوقرأ الباقون بالكسر  .يحلون أساور ولؤلؤا   :بالنصب ومعناه

 .ومن لؤلؤ

لباسهم في الجنة من حرير الجنة َل  :يعني {َولِبَاُسهُْم فِيهَا َحِريرٌ } :ثم قال

 .كحرير الدنيا

ِ الذى أَْذهََب َعنها الحزن} :قوله عز وجل حزن الموت  :يعني {َوقَالُواْ الحمد ّلِله

 إِنه }همّ المرور على الصراط  :ويقال .شهمّ العي :ويقال .وحزن خوف الخاتمة

يقبل اليسير من العمل ويعطي الجزيل  {َشُكورٍ }يغفر الذنوب  {َربهنَا لََغفُورٌ 

الحمد ّلِل الذي أنزلنا دار  :يعني {الذى أََحلهنَا َداَر المقامة ِمن فَْضلِهِ }عز وجل 

اإلقامة والدوام من فضله  :عنيوالمقام بمعنى واحد ي .الخلود والمقامة

نَا فِيهَا نََصبٌ }وكرمه  نَ }َل يصيبنا تعب وعناء  :يعني {َلَ يََمسُّ ا فِيهَا َوَلَ يََمسُّ

 .َل يصيبنا فيها من أعباء كما يصيبنا في الدنيا :يعني {لُُغوبٌ 

 :ثم بيّن حال المشركين في النار

 

 [40 -36]تفسير اآليات رقم 

َوالهِذيَن َكفَُروا لَهُْم نَاُر َجهَنهَم ََل يُْقَضى َعلَْيِهْم فَيَُموتُوا َوََل يَُخفهُف َعْنهُْم ِمْن }

َوهُْم يَْصطَِرُخوَن فِيهَا َربهنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل  (36)َعَذابِهَا َكَذلَِك نَْجِزي ُكله َكفُوٍر 

ا َغْيَر الهِذي ُكنها نَ  ْرُكْم َما يَتََذكهُر فِيهِ َمْن تََذكهَر َوَجاَءُكُم النهِذيُر َصالِح  ْعَمُل أََولَْم نَُعمِّ

َماَواِت َواْْلَْرضِ  (37)فَُذوقُوا فََما لِلظهالِِميَن ِمْن نَِصيٍر  َ َعالُِم َغْيِب السه إِنه َّللاه

ُدوِر  َجَعلَُكْم َخاَلئَِف فِي اْْلَْرِض فََمْن َكفََر هَُو الهِذي  (38)إِنههُ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

فََعلَْيِه ُكْفُرهُ َوََل يَِزيُد اْلَكافِِريَن ُكْفُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم إَِله َمْقت ا َوََل يَِزيُد اْلَكافِِريَن 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n47&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n47&p1#TOP
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ا  ِ أَُرونِي قُْل أََرأَْيتُْم ُشَرَكاَءُكُم الهِذيَن تَْدُعوَن  (39)ُكْفُرهُْم إَِله َخَسار  ِمْن ُدوِن َّللاه

َماَواِت أَْم آَتَْينَاهُْم ِكتَاب ا فَهُْم َعلَى  َماَذا َخلَقُوا ِمَن اْْلَْرِض أَْم لَهُْم ِشْرٌك فِي السه

ا  ا إَِله ُغُرور   {(40)بَيِّنٍَة ِمْنهُ بَْل إِْن يَِعُد الظهالُِموَن بَْعُضهُْم بَْعض 

 لَهُمْ }جحدوا بوحدانية َّللا عز وجل  :يعني {َكفَُرواْ  والذين} :فقال عز وجل

َل يرسل عليهم وَل ينزل  :ويقال .الموت {نَاُر َجهَنهَم َلَ يقضى َعلَْيِهمْ 

من  :يعني {َوَلَ يَُخفهُف َعْنهُْم ّمْن َعَذابِهَا}حتى يستريحوا  {فَيَُموتُواْ }الموت 

 .هكذا نعاقب كل كافر باّلِل تعالى :يعني {نَْجِزى ُكله َكفُورٍ  َكَذلِكَ }عذاب جهنم 

م بضم الال {ُكله َكفُورٍ }بالياء والضم ونصب الزاي  {يَْجِزى}قرأ أبو عمرو 

بالنون  {نُْجِزى}وقرأ الباقون  .على معنى فعل ما لم يسم فاعله

 :عنيي .ءتين يرجع إلى شيء واحدبنصب الالم ومعنى القرا {ُكلٌّ }والنصب 

 .كذلك يجزي َّللا تعالى

 :أي {َوهُْم يَْصطَِرُخوَن فِيهَا} :ثم أخبر عن حالهم فيها فقال عز وجل

 .صرخ يصرخ إذا أغاث واستغاث وهو من اْلضداد :يقال .يستغيثون

تعال من ويستعمل لإلغاثة واَلستغاثة، ْلن كل واحد منهما يصلح وهو اف

َربهنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل صالحا َغْيَر } :يدعون في النار ويقولون :يعني .الصراخ

يقول َّللا  .نعمل غير الشرك وغير المعصية :يعني {الذى ُكنها نَْعَملُ 

ا }أولم نعطكم من العمر والمهلة في الدنيا  :يعني {أََولَْم نَُعّمْرُكمْ } :تعالى مه

 .يتعظ فيه من أراد أن يتعظ :يعني {يَتََذكهُر فِيِه َمن تََذكهرَ 

العمر ستون  :قال {أََولَْم نَُعّمْرُكمْ }وروى مجاهد عن ابن عباس في قوله 

وروي أن إبراهيم الخليل أول  .الشيب والهرم :يعني {َوَجاءُكُم النذير}سنة 

هذا وقار في الدنيا، ونور في  :فقال ؟ا رب ما هذاي :من رأى الشيب، فقال

، أولم نعطكم :يعني {أََولَْم نَُعّمْرُكمْ } :ويقال .يا رب زدني وقارا   :فقال .اآلخرة

ا يَتََذكهُر فِيهِ }ونطول أعماركم و  .مقدار ما يتعظ فيه من يتعظ :من تذكر أي {مه

ى لَقََد أَْعَذَر َّللا إلَ » :ي صلى َّللا عليه وسلم أنه قالوروى أبو هريرة عن النب

 :أي {َوَجاءُكُم النذير}« َعْبٍد أْحيَاهُ َحتهى بَلََغ ِستِّيَن َسنَة  أَزاَل ُعْذَرهُ 

ا م :يعني {فََما للظالمين ِمن نهِصيرٍ }العذاب في النار  {فَُذوقُواْ }الرسول 

 .عذاب َّللا عز وجل للمشركين من مانع من

غيب ما  :يعني {إِنه َّللا عالم َغْيِب * السموات واَلرض} :ثم قال عز وجل

إِنههُ }أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه  :يعني .يكون في السموات واْلرض
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وب عالم بما في قل :ويقال .عليم بما في قلوبهم :يعني {َعلِيٌم بَِذاِت الصدور

 .العباد من الخير والشر

قل لهم يا  :يعني {هَُو الذى َجَعلَُكْم خالئف فِى اَلرض} :ثم قال عز وجل

توحيد ب {فََمن َكفَرَ }محمد َّللا تعالى جعلكم سكان اْلرض من بعد اْلمم الخالية 

ين ُكْفُرهُْم يَِزيُد الكافر َوَلَ }عاقبة كفره وعقوبة كفره  :يعني {فََعلَْيِه ُكْفُرهُ }َّللا 

 .وهو الغضب الشديد الذي يستوجب العقوبة {ِعنَد َربِّهْم إَِله َمْقتا  

وقال  .َل يزدادون في طول أعمارهم إَل غضب َّللا تعالى عليهم :يعني

 :يعني {َوَلَ يَِزيُد الكافرين ُكْفُرهُْم إَِله َخَسارا  }المقت أشد الغضب  :الزجاج

 .غبنا  في اآلخرة وخسرانا  

 :يعني {قُْل أََرءْيتُْم ُشَرَكاءُكُم الذين تَْدُعوَن ِمن ُدوِن َّللا} :ثم قال عز وجل

أخبروني أي  :يعني {أَُرونِى َماَذا َخلَقُوْا ِمَن اَلرض}تعبدون من دون َّللا 

ن م :وقال القتبي .شيء خلقوا مما في السموات أو مما في اْلرض من الخلق

أي شيء خلقوا في  :يعني .أروني ماذا خلقوا في اْلرض :بمعنى في يعني

عون  :يعني {أَْم لَهُْم ِشْرٌك فِى * السموات}اْلرض كما خلق َّللا عز وجل 

اللفظ لفظ  .نصيب في السموات :ويقال .على خلق السموات واْلرض

 .ليس لهم شرك في السموات :يعني .ه النفياَلستفهام والشك، والمراد ب

هام، اللفظ لفظ اَلستف .أعطيناهم كتابا   :يعني {قُْل أََرءْيتُْم ُشَرَكاءُكمُ } :ثم قال

 على فَهُمْ }كما ليس لهم كتاب فيه حجة على كفرهم  :يعني .والمراد به النفي

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو،  .ن مما يقولونليسوا على بيا :يعني {بَيّنٍَة ّمْنهُ 

وقرأ  .بغير ألف {على بَيّنَةٍ }وحمزة، وعاصم، في رواية حفص 

بلفظ الجماعة، ومعناهما واحد، ْلن الواحد ينبئ عن  {بينات} :الباقون

 .الجماعة

هم يعد الظالمون بعضما  :يعني {بَْل إِن يَِعُد الظالمون بَْعُضهُم بَْعضا  } :ثم قال

 :يعني {إَِله ُغُرورا  }الشياطين للكافرين من الشفاعة لمعبودهم  :يعني .بعضا  

 .باطال  

 [45 -41]تفسير اآليات رقم 

َماَواِت َواْْلَْرَض أَْن تَُزوََل َولَئِْن َزالَتَا إِْن أَْمَسَكهَُما ِمْن أَحَ } َ يُْمِسُك السه ٍد إِنه َّللاه

ا  ا َغفُور  ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم لَئِْن َجاَءهُْم نَِذيٌر  (41)ِمْن بَْعِدهِ إِنههُ َكاَن َحلِيم  َوأَْقَسُموا بِاّلِله

ا  ا َجاَءهُْم نَِذيٌر َما َزاَدهُْم إَِله نُفُور   (42)لَيَُكونُنه أَْهَدى ِمْن إِْحَدى اْْلَُمِم فَلَمه

ا فِي  يُِّئ إَِله بِأَْهلِِه فَهَْل اْستِْكبَار  يِِّئ َوََل يَِحيُق اْلَمْكُر السه اْْلَْرِض َوَمْكَر السه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n47&p1#TOP
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 ِ ِ تَْبِديال  َولَْن تَِجَد لُِسنهِة َّللاه لِيَن فَلَْن تَِجَد لُِسنهِة َّللاه يَْنظُُروَن إَِله ُسنهةَ اْْلَوه

ِض فَيَْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الهِذيَن ِمْن أََولَْم يَِسيُروا فِي اْْلَرْ  (43)تَْحِويال  

ُ لِيُْعِجَزهُ ِمْن َشْيٍء فِي السهَماَواتِ َوََل فِي  ة  َوَما َكاَن َّللاه قَْبلِِهْم َوَكانُوا أََشده ِمْنهُْم قُوه

ا  ا قَِدير  ُ النهاسَ  (44)اْْلَْرِض إِنههُ َكاَن َعلِيم  بَِما َكَسبُوا َما تََرَك  َولَْو يَُؤاِخُذ َّللاه

 َ ى فَإَِذا َجاَء أََجلُهُْم فَإِنه َّللاه ُرهُْم إِلَى أََجٍل ُمَسّم  َعلَى ظَْهِرهَا ِمْن َدابهٍة َولَِكْن يَُؤخِّ

ا   {(45)َكاَن بِِعبَاِدِه بَِصير 

واَلرض }يحفظ السموات  :يعني {إِنه َّللا يُْمِسُك السموات} :قوله عز وجل

إِْن }يوم القيامة  :يعني {َولَئِن َزالَتَا}لئال تزوَل عن مكانها  :يعني {أَن تَُزوَلَ 

َولَئِن } :ويقال .َل يقدر أحد أن يمسكهما :يعني {أَْمَسَكهَُما ِمْن أََحٍد ّمن بَْعِدهِ 

ا}إن زالتا في الحال، وهما َل يزوَلن  :يعني {َزالَتَا عن قول  {إِنههُ َكاَن َحلِيم 

ّلِل ولد، فكادت السموات واْلرض أن تزوَل فأمسكهما  :الُكفهار، حيث قالوا

 {ا  َغفُور} :ويقال .متجاوزا  عنهم إن تابوا :يعني {َغفُورا  }بحلمه فلم يزوَل 

 .حيث لم يعجل عليهم بالعقوبة، وأمسك السموات واْلرض أن تزوَل

كفار مكة كانوا يعيرون  :يعني {َوأَْقَسُموْا باّلِل َجْهَد أيمانهم}قوله عز وجل و

لو أرسل َّللا عز وجل إلينا  :اليهود والنصارى بتكذيبهم أنبياءهم، وقالوا

رسوَل ، لكنا أهدى من إحدى اْلمم، وكانوا يحلفون على ذلك فذلك 

لَئِن }فكل من حلف باّلِل، فهو جهد اليمين  {نهمَوأَْقَسُموْا باّلِل َجْهَد أيما} :قوله

أصوب  :يعني {لهيَُكونُنه أهدى ِمْن إِْحَدى اَلمم}رسول  :يعني {َجاءهُْم نَِذيرٌ 

ا َجاءهُْم نَِذيرٌ }دينا  من اليهود والنصارى  وهو محمد صلى َّللا عليه  {فَلَمه

ا َزاَدهُْم إَِله نُفُورا  }وسلم   .ما زادهم الرسول إَل تباعدا  عن الهدى :يعني {مه

 {كبارااست}تكبرا  في اْلرض،  :يعني {استكبارا فِى اَلرض} :قوله عز وجل

ُل ِمَن القرءان َما هَُو }مفعول المعنى زادهم الرسول تكبرا  هذا كقوله  َونُنَزِّ

اِشفَآٌء َوَرْحَمةٌ لِّْلُمْؤِمنِيَن َوَلَ يَ  وكأن  [82 :اإلسراء] {ِزيُد الظالمين إََله َخَسار 

 .القرآن سبب لخسرانهم فأضاف إليهم

قول الشرك واجتماعهم على قتل النبي صلى  :يقول {َوَمْكَر السيئ} :ثم قال

 وقرأ الباقون بالكسر .بجزم الياء {َوَمْكَر السيئ}قرأ حمزة  .َّللا عليه وسلم

 .بين الحروف، وجزم حمزة لكثرة الحركاتلت

يئ َل يدور وينزل المكر الس :يعني {َوَلَ يَِحيُق المكر السيئ إَِله بِأَْهلِهِ } :ثم قال

ما  :يعني {فَهَْل يَنظُُرونَ }يعني عقوبة المكر ترجع إليهم  .إَل بأهله

لِينَ }ينتظرون  عقوبة اْلمم الخالية أن ينزل بهم مثل ما  :يعني {إَِله ُسنهةَ آَْلوه
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لملة  :ويقال .لصنعة َّللا تعالى :يعني {فَلَن تَِجَد لُِسنهِة َّللا تَْبِديال  }نزل باْلولين 

َولَن }َل يقدر أحد أن يبدله  :يعني {تَْبِديال  }لسنة َّللا في العذاب  :ويقال .َّللا

 . تعالىَل يقدر أحد أن يغير فعل َّللا :يعني .تغييرا   :يعني {تَْحِويال  تَِجَد لُِسنهةِ َّللا 

و لم أ :يعني {أََولَْم يَسيُروْا فِى اَلرض} :ثم وعظهم ليعتبروا فقال عز وجل

 {نَكْيَف َكاَن عاقبة الذي}فيعتبروا  :يعني {فَيَنظُُرواْ }يسافروا في اْلرض 

ة  }أمر الذين كانوا  آخر :يعني َوَما }منعة  :يعني {ِمن قَْبلِِهْم َوَكانُواْ أََشده ِمْنهُْم قُوه

 .ليسبقه، ويفوته من شيء :يعني {َكاَن َّللا لِيُْعِجَزهُ ِمن َشئ

فِي السموات *** َوَلَ فِى اَلرض }َل يقدر أحد أن يهرب من عذابه  :ويقال

قادرا  عليهم  :يعني {قَِديرا  }بخلقه بأنه َل يفوت منهم أحد  {ما  إِنههُ َكاَن َعلِي

 .بالعقوبة

َرَك َما تَ }لو عاقبهم  :يعني {َولَْو يَُؤاِخُذ َّللا الناس بَِما َكَسبُواْ } :قوله عز وجل

اب من لهلكت الدو :يعني {ِمن َدابهةٍ }على ظهر اْلرض  :يعني {على ظَْهِرهَا

من دابة إَل أهلكهم كما أهلك  {َما تََرَك على ظَْهِرهَا} :قال قتادة .قحط المطر

من الجن واإلنس  :يعني {ِمن َدابهةٍ } :من كان في زمان نوح عليه السالم ويقال

عني ي {َما تََرَك على ظَْهِرهَا ِمن َدابهةٍ } :وقال مجاهد .فيعاقبهم بذنوبهم، فيهلكهم

وروي عن عبد َّللا بن مسعود  .من هوام اْلرض من العقارب، ومن الخنافس

ثم  .كاد الجعل أن يعذب في حجره بذنب بني آدم :رضي َّللا عنه أنه قال

والعرب تكني عن الشيء إذا كان مفهوما   .اآلية {َولَْو يَُؤاِخُذ َّللا الناس}قرأ 

َوإِن لم يسبق ذكر  {َما تََرَك على ظَْهِرهَا} :لهكما كنى ها هنا عن اْلرض كقو

 .اْلرض

إلى الميعاد الذي وعدهم َّللا  :يعني {ولكن يَُؤِخُرهُْم إلى أََجٍل مسمى} :ثم قال

 {مْ فَإَِذا َجاء أََجلُهُ }إلى الوقت الذي وقت لهم في اللوح المحفوظ  :ويقال .تعالى

 .هو البعث :ويقال .حياتهم إلى انقضاء :يعني

روى  .عالما  بهم وبأعمالهم :يعني {فَإِنه َّللا َكاَن بِِعبَاِدِه بَِصيرا  } :قال تعالى

 :لما طعن عمر رضي َّللا عنه، قال كعب :الزهري عن سعيد بن المسيب قال

 س قد قال َّللاسبحان َّللا ألي :فقال الناس .لو دعى َّللا عمر ْلخر في أجله

ٍة أََجٌل فَإَِذا َجآَء أََجلُهُْم َلَ يَْستَأِْخُروَن َساَعة  َوَلَ } :تعالى َولُِكلِّ أُمه

ن تَُراٍب ثُمه } :وقد قال :فقال كعب [34 :اْلعراف] {يَْستَْقِدُمونَ  وَّللا َخلَقَُكْم مِّ

ُر ِمن نُّْطفٍَة ثُمه َجَعلَُكْم أزواجا َوَما تَ  ْحِمُل ِمْن أنثى َوَلَ تََضُع إَِله بِِعْلِمِه َوَما يَُعمه

ٍر َوَلَ يُنقَُص ِمْن ُعُمِرِه إَِله فِى كتاب إِنه َذلَِك َعلَى َّللا يَِسيرٌ  َعمه  :فاطر] {ِمن مُّ
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فنرى أن ذلك ما لم يحضر اْلجل فإذا حضر لم يؤخر،  :قال الزهري [11

مكتوب في اللوح المحفوظ، وَّللا سبحانه وتعالى أعلم وليس أحد إَل وعمره 

 .وصلى َّللا على سيدنا محمد النبي اْلمي وعلى آله وصحبه وسلم

 سورة يس

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

 (4) َعلَى ِصَراٍط ُمْستَقِيمٍ  (3)إِنهَك لَِمَن اْلُمْرَسلِيَن  (2)َواْلقُْرآَِن اْلَحِكيِم  (1)يس }

ِحيِم   {(5)تَْنِزيَل اْلَعِزيِز الره

 وقرأ الكسائي .قرأ حمزة بين الكسر والفتح {يس} :قوله تبارك وتعالى

 {نيس والقرءا} :وقرأ ابن عامر، والكسائي .بالفتح :وقرأ الباقون .باإلمالة

 وكل .بإظهار النون :زةوقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وحم .مدغم بالنون

تل ا :بنصب النون، ومعناه {يَاِسينَ }وقرئ في الشاذ  .ذلك جائز في اللغة

وقراءة العامة بالتسكين، ْلنها حروف هجاء، فال  .ْلن يس اسم سورة .ياسين

وروي عن ابن عباس في تفسير  {الم} :تحتمل اإلعراب مثل قوله تعالى

 .وهكذا قال مقاتل عن قتادة، والضحاك .يا إنسان بلغة طيئ :يعني {يس} :قوله

وروى معمر  .يا محمد :يعني {يس} :وروي عن محمد ابن الحنفية أنه قال

وقال  .افتتاح السورة :ويقال .اسم من أسماء القرآن {يس} :عن قتادة قال

 .وقال شهر بن حوشب .ا كالم رب العالمينهذه فواتح السور يفتتح به :مجاهد

قسم أقسم َّللا تعالى به قبل أن يخلق السموات واْلرض  {يس} :قال كعب

 {إِنهَك لَِمَن المرسلين}ويا محمد  {يس والقرءان الحكيم} :بألفي عام، فقال

له، وحرامه، أحكم حال :أي {والقرءان الحكيم} :وقال ابن عباس في قوله

 .محكم من التناقض والعيب :حكيم يعني :ويقال .وأمره، ونهيه

لى القرآن حاكم ع :يعني .العالم :يعني .الحاكم كالعليم :أي {الحكيم} :ويقال

ا جواب فهذ {إِنهَك لَِمَن المرسلين}جميع الكتب التي أنزلها َّللا تعالى من قبل 

سوَل  ر :يعني {والقرءان الحكيم إِنهَك لَِمَن المرسلين}يا إنسان  :اهالقسم، ومعن

ْستَقِيمٍ }لست مرسال   :كسائر المرسلين جوابا  لقولهم إنك  :عنيي {على صراط مُّ

الذين  {إِنهَك لَِمَن المرسلين} :هذا نعت للرسل يعني :على صراط مستقيم ويقال

 .على طريق اإلسالم :مستقيم، أي كانوا على صراط

قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو،  {تَنِزيَل العزيز الرحيم} :ثم قال عز وجل

أو  هذا القرآن تنزيل :بضم الالم ومعناه {تَنِزيلَ }وعاصم في إحدى الروايتين 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n47&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n47&p1#TOP
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ّزله ن :اهبالنصب، ومعن {تَنِزيلَ }هو تنزيل العزيز الرحيم، وقرأ الباقون 

 .تنزيال  فصار نصبا  بالمصدر

 [10 -6]تفسير اآليات رقم 

ا َما أُْنِذَر آَبَاُؤهُْم فَهُْم َغافِلُوَن } لَقَْد َحقه اْلقَْوُل َعلَى أَْكثَِرِهْم فَهُْم  (6)لِتُْنِذَر قَْوم 

 (8)اَلَل  فَِهَي إِلَى اْْلَْذقَاِن فَهُْم ُمْقَمُحوَن إِنها َجَعْلنَا فِي أَْعنَاقِِهْم أَغْ  (7)ََل يُْؤِمنُوَن 

ا فَأَْغَشْينَاهُْم فَهُْم ََل يُْبِصُروَن  ا َوِمْن َخْلفِِهْم َسّد   (9)َوَجَعْلنَا ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َسّد 

 {(10)َوَسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَْنَذْرتَهُْم أَْم لَْم تُْنِذْرهُْم ََل يُْؤِمنُوَن 

ا أُنِذَر ءابَاُؤهُمْ }لتخوف بالقرآن  :يعني {لّتُنِذرَ } :ثم قوله تعالى  :يعني {قَْوما  مه

 .عما أنذر آباؤهم :عن ذلك يعني {فَهُْم غافلون}كما أنذر آباؤهم اْلولون 

 {على أَْكثَِرِهمْ } وجب القول بالعذاب :أي {لَقَْد َحقه القول} :ثم قال عز وجل

ا } :وهو قوله {لَقَْد َحقه القول} :ويقال .على الكفار :أي قَاَل اخرج ِمْنهَا َمْذُءوم 

ا لهَمن تَبَِعَك ِمْنهُْم ْلَْمِلَنه َجهَنهَم ِمنُكْم أَْجَمِعينَ  ْدُحور   [وغيرها 18 :اْلعراف] {مه

 {فَهُْم َلَ يُْؤِمنُونَ }وجب عليهم العذاب  :ية عن العذاب أيكنا {القول} :ويقال

زلت ن :قال مقاتل {إِنها َجَعْلنَا فِى أعناقهم أغالَل}َل يصدقون بالقرآن  :يعني

في بني مخزوم، وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى النبي صلى َّللا عليه وسلم 

نقه، جر ليدمغه، فيبست يده إلى عليدفعنه بحجر، فأتاه وهو يصلي، فرفع الح

ر ورجل آخ .والتزق الحجر بيده، ورجع إلى أصحابه، فخلصوا الحجر من يده

من بني المغيرة، أتاه ليقتله، فطمس َّللا على بصره، فلم يَر النبي صلى َّللا 

عليه وسلم، وسمع قوله، فرجع إلى أصحابه، فلم يرهم حتى نادوه، فذلك قوله 

ْقَمُحوَن إِنه } :تعالى ا َجَعْلنَا فِى أعناقهم أغالَل *** فَِهَى **إِلَى اَلذقان فَهُم مُّ

وذكر في رواية الكلبي نحو هذا،  {َوَجَعْلنَا ِمن بَْيِن أَْيِديِهْم َسّدا  وِمْن َخْلفِِهْم َسّدا  

 غالَل  نجعل في أعناقهم أ :أي {إِنها َجَعْلنَا فِى أعناقهم أغالَل} :وقال بعضهم

جعلنا أيديهم  :أي {إِنها َجَعْلنَا فِى أعناقهم أغالَل}معناه  :ويقال .يوم القيامة

ال  حائ :أي {َوَجَعْلنَا ِمن بَْيِن أَْيِديِهْم َسّدا  } .ممسكة عن الخيرات، مجازاة لكفرهم

ا َجَعْلنَا فِى إِنه } :َل يهتدون إلى اإلسالم، وَل يبصرون الهدى، وقال بعضهم

ولم يذكر في اآلية اليد، وفيها دليل، ْلن الغل  .أيديهم :يعني {أعناقهم أغالَل

ابن  وروي عن .فلما ذكر العنق فكأنما ذكر اليد .َل يكون إَل باليد إلى العنق

وقرأ  .{أيمانهم *** أغالَل}إنا جعلنا في  :عباس، وابن مسعود، أنهما قرآ

ْلنه َل يجوز أن يكون  .وكل ذلك يرجع إلى معنى واحد .{فَى أَْيِديِهمْ }م بعضه

ا َخلََق ظالَل َوَجَعَل لَُكْم } :الغل بأحدهما دون اآلخر كقوله مه وَّللا َجَعَل لَُكْم مِّ

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n47&p1#TOP
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َن الجبال أكنانا َوَجَعَل لَُكْم َسَرابِيَل تَقِيُكُم الحر وسرابيل تَقِيُكم بَأَْسكُ   َكَذلَِك مْ مِّ

ولم يذكر البرد ْلن في الكالم  [81 :النحل] {يُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَْيُكْم لََعلهُكْم تُْسلُِمونَ 

 .دليال  عليه

ْقَمُحونَ } :ثم قال ى إِلَ }رددنا أيديهم إلى أعناقهم  :أي {فَِهَى * إِلَى اَلذقان فَهُم مُّ

ْقَمُحونَ }يسر الحنك اْل :أي {اَلذقان رافعو الرأس إلى السماء،  :أي {فَهُم مُّ

 .أي مغلولين من كل خير :وقال قتادة .غاّضو الطرف َل يبصر موضع قدميه

 {وِمْن َخْلفِِهْم َسّدا  }ظلمة  :أي {َوَجَعْلنَا ِمن بَْيِن أَْيِديِهْم َسّدا  } :ثم قال عز وجل

 .اآلية {فَهُْم َلَ يُْبِصُروَن * َوَسَوآء َعلَْيِهمْ }بالظلمة  {ناهمفأغشي}ظلمة  :أي

ْيِهْم َوَسَوآء َعلَ }خوفتهم، اللفظ لفظ اَلستفهام، والمراد به التوبيخ  :يعني

 أم لم تخوفهم َل :يعني {أَْم لَْم تُنِذْرهُْم َلَ يُْؤِمنُونَ }خوفتهم  :يعني {أَءنَذْرتَهُمْ 

إنما نزلت اآلية في شأن الذين ماتوا على كفرهم، أو قتلوا على  .يصدقون

 بنصب السين {َسّدا}قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص  .كفرهم

 قراءتنا بالضم ْلنهما من :وقال أبو عبيدة .بالضم :وقرأ الباقون .في كالهما

رأسه،  المقمح الذي يرفع :وقال القتبي .فعل َّللا تعالى، وليس من فعل بني آدم

السد و :وقال .بعير قامح إذا روي من الماء فقمحت عيناه :يقال .ويغض بصره

 .أعمينا أبصارهم عن الهدى :يعني {فأغشيناهم}الجبل 

 [12 -11]تفسير اآليات رقم 

ْكَر َوَخِشيَ } ْرهُ بَِمْغفَِرٍة َوأَْجٍر  إِنهَما تُْنِذُر َمِن اتهبََع الذِّ ْحَمَن بِاْلَغْيِب فَبَشِّ الره

إِنها نَْحُن نُْحيِي اْلَمْوتَى َونَْكتُُب َما قَدهُموا َوآَثَاَرهُْم َوُكله َشْيٍء أْحَصْينَاهُ  (11)َكِريٍم 

 {(12)فِي إَِماٍم ُمبِيٍن 

يعني تخوف بالقرآن من اتبع  {الذكرإِنهَما تُنِذُر َمِن اتبع } :ثم قال عز وجل

 :عنيي {َوخِشَى الرحمن بالغيب}الذكر، يعني من قبل الموعظة وسمع القرآن 

 .في اآلخرة {َوأَْجٍر َكِريمٍ }في الدنيا  {فَبَّشْرهُ بَِمْغفَِرةٍ }أطاعه في الغيب 

تُُب َونَكْ }نبعثهم في اآلخرة  :يعني {إِنها نَْحُن نُْحِى الموتى} :ثم قال عز وجل

َونَْكتُُب َماَ } :ويقال .نحفظ ما أسلفوا، وما عملوا من أعمالهم :يعني {َماَ قَدهُمواْ 

تكتب أعمالهم الكرام الكاتبون، وما عملوا من خير أو  :يعني {قَدهُمواْ 

شر عملوه، واقتدى بهم من  ما استنوا من سنة خير أو :يعني {َوءاثَاَرهُمْ }شر 

بعدهم، فلهم مثل أجورهم، أو عليهم مثل أوزارهم من غير أن ينقص منه 

 [14 :القيامة] {بَِل اإلنسان على نَْفِسِه بَِصيَرةٌ } :شيئا ، وهذا كقوله عز وجل

خره ى آإل« َمْن َسنه ُسنهة  َحَسنَة  فَلَهُ »وهذا كما قال النبي صلى َّللا عليه وسلم 
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َما َخطَا  :وروى مسروق أنه قال .خطاهم :يعني {َوءاثَاَرهُمْ } :وقال مجاهد

 :وروي عن جابر بن عبد َّللا أنه قال .َعْبٌد ُخْطَوة  إَله ُكتِبَْت لَهُ َحَسنَةٌ أْو َسيّئَةٌ 

قال ف .إن بني سلمة ذكروا للنبي صلى َّللا عليه وسلم بعد منازلهم من المسجد

ثم  .«يَا بَنِي َسلََمةَ ِديَاُرُكْم فَإِنهَما تُْكتَُب آثَاُرُكمْ » :النبي صلى َّللا عليه وسلم

بِينٍ }حفظناه وبيهناه  :أي {َوُكله شئ أحصيناه} :قال ي اللوح ف :يعني {فِى إَِماٍم مُّ

 .المحفوظ

 [14 -13]تفسير اآليات رقم 

إِْذ أَْرَسْلنَا إِلَْيِهُم  (13)هُْم َمثاَل  أَْصَحاَب اْلقَْريَِة إِْذ َجاَءهَا اْلُمْرَسلُوَن َواْضِرْب لَ }

ْزنَا بِثَالٍِث فَقَالُوا إِنها إِلَْيُكْم ُمْرَسلُوَن   {(14)اْثنَْيِن فََكذهبُوهَُما فََعزه

ثاَل  } :قوله عز وجل  {أصحاب القرية}لهم شبها  وصف  :أي {واضرب لَهُْم مه

رسل عيسى عليه  :يعني {إِْذ َجاءهَا المرسلون}أهل القرية وهي أنطاكية 

فََكذهبُوهَُما }هما تومان وطالوس  :قال مقاتل {إِْذ أَْرَسْلنَا إِلَْيِهُم اثنين}السالم 

ْزنَا بِثَالِثٍ  ي وقرأ عاصم في رواية أب قويناهما بثالث وهو شمعون :يعني {فََعزه

ْزنَا}بكر  ه عزه يعزه إذا غلبه، ومن :نقول .غلبنا :بالتخفيف، ومعناهما {فََعزه

إِنه هََذآ أَِخى لَهُ تِْسعٌ َوتِْسُعوَن نَْعَجة  َولِى نَْعَجةٌ واحدة فَقَاَل أَْكفِْلنِيهَا } :قوله تعالى

نِى فِى الخطاب وقرأ  .غلبني في القول :يعني [23 :ص] {َوَعزه

ْزنَا} :الباقون قوينا، وشددنا الرسالة برسول ثالث،  :بالتشديد، ومعناه {فََعزه

ه وإنما كان إرسال .وذلك أن عيسى ابن مريم عليهما السالم رسول إلى أنطاكية

عث ثم ب {لَْيِهُم اثنينإِْذ أَْرَسْلنَا إِ } :فأضاف إليه حيث قال .بإذن َّللا عز وجل

وروي في بعض الروايات أن عيسى عليه السالم أوصى  .بعد ذلك شمعون

ء ثم رفع عيسى إلى السماء، وكان مجي .إلى الحواريين أن يتفرقوا في البلدان

أنه أرسل الرسل، ثم رفع،  :وفي بعض الروايات .الرسل بعدما رفع عيسى

ِلنبياء عليهم السالم بدعاء عيسى عليه السالم وكان للرسل من المعجزة ما ل

فلما جاء الرسوَلن اْلوَلن، ودخال أنطاكية، وجعال يناديان فيها باإليمان 

يدعوان إلى اإليمان باّلِل عز وجل، ويزجران أهلها عن عبادة  :بالرحمن، يعني

 الاْلصنام والشيطان، فأخذوهما شرط الملك، وأتَْوا بهما إلى الملك، فلما دخ

إن اْلوثان التي تعبدون ليست بشيء، وإن إلهاكم َّللا الذي  :على الملك، قاَل

فغضب الملك، وجلدهما،  .في السماء، وأن من مات منكم صار إلى النار

 :وسجنهما، ثم حضر شمعون ودخل أنطاكية، وجاء إلى السجن فقال للسجان

 واحد كسرة خبز، فأذن ائذن لي حتى أدخل السجن، فإني أريد أن أدفع إلى كل
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فدخل وجعل يعطي لكل واحد كسرة خبز، حتى انتهى إلى صاحبيه، فقال  .له

إني أريد أن آتي الملك، وأطلب فكاككما، حتى أخلصكما، فإنكما لم تأتيا  :لهما

ألم تعلما أنكما َل تطاعان إَل بالرفق واللطف، وأن مثلكما  .اْلمر من قبل وجهه

زمانا  من دهرها ثم ولدت غالما ، فأسرعت بشأنه، فأطعمته  مثل امرأة لم تلد

فكذلك دعوتكما هذا الملك قبل أوان  .الخبز قبل أوانه، فغص بلقمة فمات

الدعاء، فأصابكما البالء، ثم انطلق شمعون، وتركهما، فقعد عند بيت اْلصنام، 

صنام حتى إذا دخلوا بيت اْلصنام، دخل في صالتهم، فقام بين يدي تلك اْل

يصلي، ويتضرع، ويسجد ّلِل تعالى، وَل يشكون أنه على ملتهم، وأنه إنما 

من  :يدعو آلهتهم، ففعل ذلك أياما ، فذكروا ذلك للملك، فدعاه، وكلمه، وقال له

أنا رجل من بني إسرائيل، وقد انقرض أهلي، وكنت بقيتهم،  :فقال ؟أين أنت

، فسأله الملك عن أشياء، فوجده وجئت إلى أصحابك آنس بهم، وأسكن إليكم

 :حسن التدبير، والرأي فلبث فيهم ما شاء َّللا، فلما رأى أمره قد استقام، قال

يا أيها الملك إنِّي قد بلغني أنك سجنت رجلين منذ زمان يدعوانك إلى إله غير 

 :فقال الملك ؟إلهاك، فهل لك أن تدعوهما، فأسمع كالهما وأخاصمهما عنك

 .نعم

إنه  :فقاَل ؟دعاهما، وأقيما بين يديه، فقال لهما شمعون، أخبراني عن إلهاكماف

يبرئ اْلكمه واْلبرص، فدعي برجل ولد أعمى فدعوا َّللا تعالى، فأبصر 

فأتي بآخر، فدعا شمعون رضي َّللا  .فأنا أفعل مثل ذلك :قال شمعون .اْلعمى

، ثم أتي برجل أبرص .لّي بهذاعنه فبرئ، فقال لهما شمعون، َل فضل لكما ع

ما فهل عندك :فقال لهما شمعون .فدعوا، فبرئ، وفعل شمعون بآخر مثل ذلك

 أنا َل أقدر :فقال شمعون .نعم إن ربنا يحيي الموتى :فقاَل ؟شيء غير هذا

هل لك أن تأتي بالصنم فلعله يحيي الموتى، فيكون  :ثم قال للملك .على ذلك

إنك تعلم أنه َل يسمع، وَل يبصر،  :فقال الملك ؟ضل عليهما وإلَلهكلك الف

ثم قال له شمعون سلهما هل يستطيعان أن يفعال مثل ما  ؟فكيف يحيي الموتى

إن عندنا ميتا  قد مات منذ سبعة أيام، وكان ْلبيه ضيعة قد  :فقال الملك ؟قاَل

في دفنه، فأمرهم أن يؤخروه خرج إليها وأهله ينتظرون قدومه، واستأذنوا 

حتى يحضر أبوه، فَأَمَرهم بإحضار ذلك الميت، فلم يزاَل يدعوان َّللا تعالى، 

أنا  :فقال شمعون .وشمعون يعينهما بالدعاء في نفسه، حتى أحياه َّللا تعالى

إن كلمتهم  :أشهد أنهما صادقان وأن إلههما حق، فاجتمع أهل المصر، وقالوا

رجموهم بالحجارة، وجاء أب الغالم، فأسلم، وقتل أب الغالم كانت واحدة، ف
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ثم إن َّللا عز وجل بعث جبريل عليه  .أيضا ، وهو حبيب بن إسرائيل النجار

ين إِْذ أَْرَسْلنَا إِلَْيِهُم اثن} :السالم فصاح صيحة فماتوا كلهم، فذلك قوله تعالى

ْزنَا بِثَالٍِث فَقَالُ  ْرَسلُو}هؤَلء الثالثة  :يعني {واْ فََكذهبُوهَُما فََعزه  {نَ إِنها إِلَْيُكْم مُّ

 .وأروهم العالمة

 [19 -15]تفسير اآليات رقم 

ْحَمُن ِمْن َشْيٍء إِْن أَْنتُْم إَِله } قَالُوا َما أَْنتُْم إَِله بََشٌر ِمْثلُنَا َوَما أَْنَزَل الره

َوَما َعلَْينَا إَِله اْلباََلُغ  (16)نَا يَْعلَُم إِنها إِلَْيُكْم لَُمْرَسلُوَن قَالُوا َربُّ (15)تَْكِذبُوَن 

نهُكْم ِمنها َعَذاٌب  (17)اْلُمبِيُن  قَالُوا إِنها تَطَيهْرنَا بُِكْم لَئِْن لَْم تَْنتَهُوا لَنَْرُجَمنهُكْم َولَيََمسه

ْرتُْم بَْل أَْنتُْم قَْوٌم ُمْسِرفُوَن  قَالُوا طَائُِرُكمْ  (18)أَلِيٌم   {(19)َمَعُكْم أَئِْن ُذكِّ

َوَما أَنَزَل }آدمي مثلنا  :يعني {قَالُوْا َما أَنتُْم إَِله بََشٌر ّمْثلُنَا} :قوله عز وجل

 {نَ بُوإِْن أَنتُْم إَِله تَْكذِ }لم يرسل الرسل من اآلدميين  :يعني {الرحمن ِمن َشئ

قَالُوْا }أرسلكم عيسى بأمر َّللا تعالى، فأنكروا ذلك  :يعني .بأنكم رسل َّللا تعالى

أرسلنا  :عنيي {َربُّنَا يَْعلَُم إِنها إِلَْيُكْم لَُمْرَسلُونَ } :أن الرسل قالوا :يعني {َربُّنَا يَْعلَمُ 

يهْرنَا لَْينَا إَِله البالغ المبين قَالُواْ إِنها تَطَ َوَما عَ }عيسى عليه السالم بأمر َّللا تعالى 

إنا تشاءمنا بكم، وهذا الذي يصيبنا من شؤمكم،  :قال أهل أنطاكية :يعني {بُِكمْ 

ُكْم ّمنها َولَيََمسهنه }لنقتلنّكم  :يعني {لَئِن لهْم تَنتَهُوْا لَنَْرُجَمنهُكمْ }وهو قحط المطر 

َعُكمْ َعَذاٌب   .شؤمكم معكم، وبأعمالكم الخبيثة :يعني {أَلِيٌم قَالُوْا طائركم مه

إن  :يعني {أَءن ُذّكْرتُم}إن الذي يصيبكم، كان مكتوبا  في أعناقكم،  :ويقال

 :وقرأ الباقون .بهمزة واحدة ممدودة {أَْينَ }قرأ نافع وأبو عمرو  .وعظتم باّلِل

 .بهمزة واحدة مع التخفيف والفتح {ءاٍن ُذّكْرتُم} :قرأ زر بن حبيشو .بهمزتين

تم إن وعظ :ومن قرأ باَلستفهام فمعناه .فلم تتعظوا ؟ْلنكم وعظتم :يعني

 .{ّكْرتُمأَءن ذُ }معناه  :ويقال {إِنها تَطَيهْرنَا بُِكمْ } :هذا جوابا  لقولهم :قالوا .تطيرتم

 .حين وعظتم باّلِل تشاءمتم بنا :يعني

ْسِرفُونَ } :ثم قال  .مشركون :يعني {بَْل أَنتُْم قَْوٌم مُّ
 

 [32 -20]تفسير اآليات رقم 

اتهبُِعوا  (20)َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدينَةِ َرُجٌل يَْسَعى قَاَل يَا قَْوِم اتهبُِعوا اْلُمْرَسلِيَن }

ا َوهُْم ُمْهتَُدوَن مَ  َوَما لَِي ََل أَْعبُُد الهِذي فَطََرنِي َوإِلَْيِه  (21)ْن ََل يَْسأَلُُكْم أَْجر 

ْحَمُن بُِضرٍّ ََل تُْغِن َعنِّي  (22)تُْرَجُعوَن  أَأَتهِخُذ ِمْن ُدونِِه آَلِهَة  إِْن يُِرْدِن الره

ا لَفِي َضاَلٍل ُمبِيٍن  (23) َشفَاَعتُهُْم َشْيئ ا َوََل يُْنقُِذونِ  إِنِّي آََمْنُت  (24)إِنِّي إِذ 
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بَِما  (26)قِيَل اْدُخِل اْلَجنهةَ قَاَل يَا لَْيَت قَْوِمي يَْعلَُموَن  (25)بَِربُِّكْم فَاْسَمُعوِن 

ا َعلَى قَْوِمِه ِمْن بَْعِدِه ِمْن َوَما أَْنَزْلنَ  (27)َغفََر لِي َربِّي َوَجَعلَنِي ِمَن اْلُمْكَرِميَن 

َماِء َوَما ُكنها ُمْنِزلِيَن  إِْن َكانَْت إَِله َصْيَحة  َواِحَدة  فَإَِذا هُْم  (28)ُجْنٍد ِمَن السه

يَا َحْسَرة  َعلَى اْلِعبَاِد َما يَأْتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل إَِله َكانُوا بِهِ  (29)َخاِمُدوَن 

أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ِمَن اْلقُُروِن أَنههُْم إِلَْيِهْم ََل  (30)وَن يَْستَْهِزئُ 

ا َجِميٌع لََدْينَا ُمْحَضُروَن  (31)يَْرِجُعوَن   {(32)َوإِْن ُكلٌّ لَمه

 حبيبمن وسط المدينة، وهو  :يعني {َوَجاء ِمْن أَْقَصى المدينة} :قوله تعالى

هو  :وقال بعضهم .يسعى في مشيه :يعني {َرُجٌل يسعى}بن إسرائيل النجار 

 كان :وقال بعضهم .الذي عاش ابنه بعد الموت، بدعاء الرسل، فجاء وأسلم

ابنه مريضا ، فبرئ بدعوة الرسل، فصدق بهم، فلما بلغه أن القوم أرادوا قتل 

كان في غار يدعو ربه فلما  :وقال قتادة .الرسل، جاء ليمنع الناس عن قتلهم

لين دين المرس :يعني {قَاَل يَا قَْوٌم اتبعوا المرسلين}بلغه مجيء الرسل أتاهم 

وا َمن اتبع}للقوم  :فقال .َل :فقالوا ؟ثم قال للرسل هل تسألون على هذا أجرا  

ْهتَُدونَ }على اإليمان  :يعني {َله يَْسئَلُُكْم أَْجرا    .يدعوكم إلى التوحيد {َوهُْم مُّ

بُُد َوَما لَِى َلَ أَعْ } :فقال .تبرأت عن ديننا، واتبعت دين غيرنا :فقال له قومه

َوَما } :قرأ حمزة وابن عامر في إحدى الروايتين .خلقني :يعني {الذى فَطََرنِى

 .وهما لغتان وكالهما جائز .بالفتح :وقرأ الباقون .بسكون الياء {لِىَ 

َوَلَ } :تصيرون إليه بعد الموت، وهذا كقوله :يعني {َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ } :ثم قال

يَْحَسبَنه الذين يَْبَخلُوَن بَِمآ ءاتاهم َّللا ِمن فَْضلِِه هَُو َخْيرا  لههُْم بَْل هَُو َشرٌّ لههُْم 

قُوَن َما ِ ِميَراُث السماوات واَلرض وَّللا بَِما  َسيُطَوه بَِخلُوْا بِِه يَْوَم القيامة َوّلِله

فقال  .ارجع إلى ديننا :فقالوا له [180 :آل عمران] {تَْعَملُوَن َخبِيرٌ 

إِن يُِرْدِن }أعبد من دونه أصناما   :يعني {أَءتهِخُذ ِمن ُدونِِه ءالِهَة  } :حبيب

 {ئا  َله تُْغِن َعنّى شفاعتهم َشيْ }ببالء وشدة إذا فعلت ذلك  :يعني {بُِضرّ الرحمن 

 َل يدفعون عني :يعني {َوَلَ يُنقُِذونَ }َل تقدر اآللهة أن يشفعوا لي  :يعني

بِينٍ }الضرر  إني إذا فعلت ذلك لفي خسران  :يعني {إِنّى إِذا  لهفِى ضالل مُّ

فاشهدوني، وأعينوني بقول َل إله  :يعني {ءاَمنُت بَِربُّكْم فاسمعون إِنّى}بيّن 

ٍس َوَجآَءْت ُكلُّ نَفْ }أُلقي في البئر وهو الرس كما قال  :وقال ابن عباس .إَل َّللا

َعهَا َسآئٌِق َوَشِهيدٌ  رب  :وهو يقول .قتلوه بالحجارة :وقال قتادة [12 :ق] {مه

أخذوه ووطؤوه، تحت أقدامهم، حتى  :وقال مقاتل .فإنهم َل يعلمون اهد قومي

حبيب  فلما ذهب بروح .خرجت أمعاؤه، ثم ألقي في البئر، وقتلوا الرسل الثالثة
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ادخل الجنة قَاَل ياليت ياليت قَْوِمى يَْعلَُموَن }له  {قِيلَ }النجار إلى الجنة ف 

حين دخلها، وعاين ما فيها من النعيم، تمنى أن يسلم وذلك  {بَِما َغفََر لِى َربّى

 .بيبالذي غفر لي ر {قَاَل ياليت قَْوِمى يَْعلَُموَن بَِما َغفََر لِى َربّى} :قومه فقال

 .فلو علموا، آلمنوا بالرسل ؟بماذا غفر لي ربي :ويقال .بمغفرتي :ويقال

نصح لهم في  .الموحدين في الجنة :أي {ينَوَجَعلَنِى ِمَن المكرم} :ثم قال

 .حياته، وبعد وفاته

 :يعني {َوَما أَنَزْلنَا على قَْوِمِه ِمن بَْعِدِه ِمن ُجنٍد ّمَن السماء} :يقول َّللا تعالى

 {نَ َوَما ُكنها ُمنِزلِي}المالئكة  :من السماء، يعني {ِمن ُجندٍ }من بعد حبيب النجار 

ما كانت إَل  :يعني {إِن َكانَْت إَِله َصْيَحة  واحدة}لم نبعث إليهم أحدا   :يعني

ميتون َل  :يعني {فَإَِذا هُْم خامدون}صيحة جبريل عليه السالم 

يا ندامة على العباد في  :يعني {خامدون ياحسرة َعلَى العباد}يتحركون 

 .اآلخرة

يَأْتِيِهْم ّمن  َما}حسرتنا على ما فعلنا باْلنبياء عليهم السالم  يا :يقولون :يعني

ُسولٍ   .{إَِله َكانُوْا بِِه يَْستَْهِزئُونَ }في الدنيا  {ره

ْم أَلَْم يََرْوْا كَ } :ثم خّوف المشركين بمثل عذاب اْلمم الخالية ليعتبروا فقال

 {قَْبلَهُْم ّمَن القرون}ألم يخبروا كم أهلكنا  :قالوي ؟ألم يعلموا :يعني {أَْهلَْكنَا

َوإِن }إلى الدنيا  {أَنههُْم إِلَْيِهْم َلَ يَْرِجُعونَ }كم عاقبنا من القرون الماضية  :يعني

ا َجِميعٌ لهَدْينَا ُمْحَضُرونَ   .قرأ عاصم، وحمزة، وابن عامر، بتشديد الميم {ُكلٌّ لهمه

ومن قرأ  .وما كل إَل جميع :فمن قرأ بالتشديد فمعناه .بالتخفيف :اقونوقرأ الب

 :عنيي .والمعنى وإن كل لجميع لدينا محضرون .بالتخفيف فما زائدة ومؤكدة

يوم القيامة محضرون عندنا، ثم وعظهم كي يعتبروا من صنعه، فيعرفوا 

 .توحيده

 [35 -33]تفسير اآليات رقم 

َوَجَعْلنَا  (33)آَيَةٌ لَهُُم اْْلَْرُض اْلَمْيتَةُ أَْحيَْينَاهَا َوأَْخَرْجنَا ِمْنهَا َحبّ ا فَِمْنهُ يَأُْكلُوَن وَ }

ْرنَا فِيهَا ِمَن اْلُعيُوِن  لِيَأُْكلُوا ِمْن ثََمِرهِ  (34)فِيهَا َجنهاٍت ِمْن نَِخيٍل َوأَْعنَاٍب َوفَجه

 {(35)ِديِهْم أَفاََل يَْشُكُروَن َوَما َعِملَْتهُ أَيْ 

يغني  {اْلرض الميتة أَْحيَْينَاهَا}يعني عالمة وحدانيته  {َوآيَةٌ لَهُمُ }قوله تعالى 

وب يعني الحب {َوأَْخَرْجنَا ِمْنهَا َحبّا  }اْلرض اليابسة أحييانها بالمطر لتنبت 

ن نه }يعني وخلقنا في اْلرض  {ا فِيهَافَِمْنهُ يَأُْكلُوَن * َوَجَعْلنَ }كلها  ِخيٍل َجنهاتٍ مِّ

ْرنَا فِيهَا ِمَن العيون}يعني البساتين والكروم  {َوأَْعنَابٍ  ينا في يعني أجر {َوفَجه
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َما وَ }يعني من الثمرات  {لِيَأُْكلُوْا ِمن ثََمِرهِ }اْلرض اْلنهار تخرج ن العيون 

والذي عملت أيديهم مما  :يعني لم تعمل أيديهم، ويقال {َعِملَْتهُ أَْيِديِهم

رب هذه النعم فيوحدوه، وقرأ حمزة  {أَفاَلَ يَْشُكُرونَ }يزرعون 

ة والثهمر بالنصب، جماع .بالنصب :وقرأ الباقون .بالضم {ثََمِرهِ }والكسائي 

والثُّمر بالضم  .والثمرات جمع الجمع وهو الثمر، مثل كتاب وكتب .الثمرة

 {َوَما َعِملَتْ } :قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر .جمع الثمار

 .ومعناهما واحد .بالهاء :وقرأ الباقون .بغير هاء

اشكروا  :اللفظ لفظ اَلستفهام، والمراد به اْلمر، يعني {أَفاَلَ يَْشُكُرونَ } :ثم قال

 .ووحدوهرب هذه النعم 

 [40 -36]تفسير اآليات رقم 

ا ََل } ا تُْنبُِت اْْلَْرُض َوِمْن أَْنفُِسِهْم َوِممه ُسْبَحاَن الهِذي َخلََق اْْلَْزَواَج ُكلههَا ِممه

َوالشهْمُس  (37)َوآَيَةٌ لَهُُم اللهْيُل نَْسلَُخ ِمْنهُ النههَاَر فَإَِذا هُْم ُمْظلُِموَن  (36)يَْعلَُموَن 

َواْلقََمَر قَدهْرنَاهُ َمنَاِزَل َحتهى  (38)تَْجِري لُِمْستَقَرٍّ لَهَا َذلَِك تَْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيِم 

ََل الشهْمُس يَْنبَِغي لَهَا أَْن تُْدِرَك اْلقََمَر َوََل اللهْيُل  (39)َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلقَِديِم 

 {(40)هَاِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك يَْسبَُحوَن َسابُِق النه 

تنزيها  ّلِل عز وجل  :يعني {سبحان الذى َخلَق اَلزواج ُكلههَا} :ثم قال عز وجل

ا تُنبُِت اَلرض}الذي خلق اْلصناف كلها   .ألوانا  من النبات والثمار :يعني {ِممه

َوِمْن }وحدانيته تعالى وربوبيته ففي كل شيء خلق َّللا تعالى دليال  على 

ا }خلق من جنسهم أصناف الذكر واْلنثى، وألوانا  مختلفة  :يعني {أَنفُِسِهمْ  َوِممه

والخيل } :وخلق من الخلق ما َل يعلمون، وهذا كقوله :يعني {َلَ يَْعلَُمونَ 

 .[8 :النحل] {تَْعلَُمونَ  والبغال والحمير لِتَْرَكبُوهَا َوِزينَة  َويَْخلُُق َما َلَ 

 :عنيي {َوءايَةٌ لههُُم اليل} :ثم ذكر لهم دَللة أخرى ليعتبروا بها، فقال عز وجل

فَإَِذا }نخرج ونميز منه النهار  :يعني {نَْسلَُخ ِمْنهُ النهار}عالمة وحدانيته الليل 

ْظلُِمونَ  إن  :ويقال .يبقون في الظلمة :ويقال .لمةداخلون في الظ :يعني {هُم مُّ

 .َّللا خلق الدنيا مظلمة

ذا وإ .سراجا ، فإذا طلعت الشمس، صارت الدنيا مضيئة {والشمس} :ثم قال

 {نَْسلَُخ ِمْنهُ النهار} :كما كانت، وهو قوله تعالى .غربت الشمس، بقيت الظلمة

ْظلُِمونَ }ننزع الضوء منه  :يعني  :قالوي .يبقون في الظلمة :يعني {فَإَِذا هُم مُّ

نخرج منه النهار إخراجا  َل يبقى منه شيء من ضوء  :يعني .نسلخ الليل

 :يقول فكأنه .النهار، كما نسلخ الليل من النههَار، فكذلك نسلخ النهار من الليل
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ي ليل، فاكتفى بذكر أحدهما، ْلن فالليل نسلخ منه النهار، والنهار نسلخ منه ال

َخلََق السماوات واَلرض بالحق } :وقد ذكر في آية أخرى قال .الكالم دليال  

َر الشمس والقمر ُكلٌّ  ُر النهار َعلَى اليل َوَسخه ُر اليل َعلَى النهار َويَُكوِّ يَُكوِّ

َسّم ى أََل هَُو العزيز الغفار  .[5 :رالزم] {يَْجِرى َلّ َجٍل مُّ

 .هالوقت ل :يعني :قال مقاتل {والشمس تَْجِرى لُِمْستَقَّر لههَا} :ثم قال عز وجل

ثم  .تسير في منازلها حتى تنتهي إلى مستقرها، وَل تتجاوزها :وقال الكلبي

 :ييعن {والشمس تَْجِرى لُِمْستَقَّر لههَا} :وقال القتبي .ترجع إلى أول منازلها

وذلك ْلنها َل تزال  .ومستقرها أقصى منازلها في الغروب .إلى مستقر لها

تتقدم في كل ليلة، حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها، ثم ترجع فذلك مستقرها، 

وطريق آخر ما روي عن أبي ذر الغفاري رضي َّللا عنه  .ْلنها َل تجاوزها

يا » :وسلم عند غروب الشمس، فقال كنت جالسا  مع النبي صلى َّللا عليه :قال

ُب، فإنههَا تَْغر» :قال .َّللا ورسوله أعلم :قلت« أبَا َذَر أَتَْدِري أْيَن تَْغُرُب الشهْمسُ 

َوتَْذهَُب َحتهى تَْسُجَد تَْحَت الَعْرِش، َوتَْستَأِْذن فَيُْؤَذُن لَهَا، َويُوِشُك أْن تَْستَأِْذَن فاَلَ 

ِك، اطلعي َمَكانَ  :، َحتهى تَْستَْشفَِع، َوتَْطلَُب، فَإذا طَاَل َعلَْيهَا، قيَل لَهَايُْؤَذَن لَهَا

ها تَْحَت الَعْرشِ  :قال {والشمس تَْجِرى لُِمْستَقَّر لههَا} :فذلك قوله ثم  .«ُمْستَقَرُّ

مرها، ّدره من أالعزيز بالنقمة، العليم بما ق {ذلك تَْقِديُر العزيز العليم} :قال

 .وخلقها

ْستَقِرٌّ } :وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان يقرأ والشمس تَْجِرى لمُّ

 .َل تقف، وَل تستقر، ولكنها جارية أبدا   :يعني {لَهَا

قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو  {والقمر قدرناه َمنَاِزلَ } :ثم قال عز وجل

 .فمن قرأ بالضم، فله وجهان .بالنصب :ضم وقرأ الباقونبال {والقمر}عمرو 

القمر عطف على  {َوءايَةٌ لههُمُ } :أحدهما أن يكون على اَلبتداء، واآلخر معناه

تل وقال مقا .وقدرنا القمر :ومن قرأ بالنصب، فمعناه {َوءايَةٌ لههُُم اليل} :قوله

قدرناه منازل في السماء، يبدو رقيقا ،  :يعني {َمنَاِزلَ والقمر قدرناه } :في قوله

قدرناه  :أي {قدرناه َمنَاِزلَ } :وقال الكلبي .ثم يستوي، ثم ينقص في آخر الشهر

منازل بالليل، ينزل كل ليلة في منزل، ويصعد في منزل، حتى ينتهي إلى 

 إن القمر يدور في :ويقال .مستقره الذي َل يجاوزه، ثم يعود إلى أدنى منازله

منازله في شهر واحد، مثل ما تدور الشمس في منازلها في سنة واحدة، قال 

 وكان .مقاتل وذلك أن القمر عرضه ثمانون فرسخا  مستديرة، والشمس هكذا

 .ضوؤهما واحدا ، فأخذ تسعة وتسعون جزءا  من القمر، فألحقت بالشمس
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القمر أربعون فرسخا  في أربعين فرسخا ،  :وروي عن ابن عباس أنه قال

رض القمر والشمس ع :وقال بعضهم .والشمس ستون فرسخا  في ستين فرسخا  

 .كل واحد منهما مثل الدنيا كلها

صار كالعذق اليابس،  :يعني {حتى َعاَد كالعرجون القديم} :ثم قال تعالى

لقمر ثمانية وعشرون منزَل ، فإذا ل :ويقال .المنقرس، الذي حال عليه الحول

والعرجون إذا يبس، دق  .صار في آخر منازله، دّق حتى يعود كالعذق اليابس

صار في عين الناظر كالعرجون، وإن كان  :يعني .واستقوس، فشبه القمر به

 .هو في الحقيقة عظيم بنفسه، إَل أنه في عين الناظر يراه دقيقا  

ي أن تطلع ف :يعني { الشمس يَنبَِغى لَهَا أَن تْدِرَك القمرَلَ } :ثم قال عز وجل

لكل واحد منهما سلطان للشمس سلطان بالنهار،  :وقال عكرمة .سلطان القمر

ل َسابُِق َوَلَ الي}فال ينبغي للشمس أن تطلع بالليل  .وللقمر سلطان بالليل

َوُكلٌّ فِى }ار، فيغلبه على ضوئه َل يدرك سواد الليل ضوء النه :يعني {النهار

 {يَْسبَُحونَ } :في دوران يجرون، ويدورون، ويقال :يعني {فَلٍَك يَْسبَُحونَ 

يسيرون فيه باَلنبساط، وكل من انبسط في شيء، فقد سبح فيه، وقال  :يعني

السماء كالموج المكفوف، والشمس والقمر، والكواكب الدوارة  :بعضهم

ي اْلفالك كثيرة، مختلفة في السير، تقطع القمر ف :فيها وقال بعضهم يسبحون

، الفلك واحد :وقال بعضهم .ثمانية وعشرين يوما ، والشمس تقطع في سنة

 .وجريهن مختلف، والفلك في اللغة كل ما يدور

 [44 -41]تفسير اآليات رقم 

يهتَ } َوَخلَْقنَا لَهُْم ِمْن ِمْثلِِه َما  (41)هُْم فِي اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن َوآَيَةٌ لَهُْم أَنها َحَمْلنَا ُذرِّ

إَِله َرْحَمة   (43)َوإِْن نََشأْ نُْغِرْقهُْم فاََل َصِريَخ لَهُْم َوََل هُْم يُْنقَُذوَن  (42)يَْرَكبُوَن 

ا إِلَى ِحيٍن   {(44)ِمنها َوَمتَاع 

عالمة لكفار مكة على معرفة وحدانية  :يعني {َوءايَةٌ لههُمُ } :ثم قال عز وجل

آباءهم، واسم الذرية يقع على اآلباء  :يعني {أَنها َحَمْلنَا ُذّريهتَهُمْ }َّللا تعالى، 

هَم َكثِي} :والنسوة، والصبيان، وأصله الخلق، كقوله عز وجل ا َولَقَْد َذَرْأنَا لَِجهَن ر 

َن الجن واإلنس لَهُْم قُلُوٌب َله يَْفقَهُوَن بِهَا َولَهُْم أَْعيٌُن َله يُْبِصُروَن بِهَا َولَهُْم  مِّ

َءاَذاٌن َله يَْسَمُعوَن بِهَآ أولئك كاْلنعام بَْل هُْم أََضلُّ أولئك هُُم 

 .خاصة {ُذّريهتُهُم} :ويقال .خلقنا :يعني [179 :اْلعراف] {الغافلون

في سفينة نوح عليه السالم الموقرة  :يعني {فِى الفلك المشحون} :ثم قال

حملنا ذريتهم في أصالب آبائهم قرأ نافع وابن  :يعني .المملوءة

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n48&p1#TOP
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به  وأراد {واتبعتهم ُذّريهتُهُم} :وقرأ الباقون .بلفظ الجماعة {ُذّرياتِِهمْ } :عامر

 .الجنس

ح من مثل سفينة نو :يعني {َوَخلَْقنَا لَهُْم ّمن ّمْثلِهِ َما يَْرَكبُونَ } :جلثم قال عز و

ي اإلبل يركب عليها ف :يعني :وقال قتادة .عليه السالم ما يركبون في البحر

َوَخلَْقنَا لَهُْم ّمن ّمْثلِِه َما } :وقال السدي .السير، كما تركب السفن في البحر

 :موقال عبد َّللا بن سال .الزوارق :يعني .هذه السفن الصغار :فقال .{ونَ يَْرَكبُ 

 .هي اإلبل

قال  :قال .أخبرني الثقة بإسناده عن أبي صالح :قال الفقيه أبو الليث رحمه َّللا

هي  :قلت {ونَ َوَخلَْقنَا لَهُْم ّمن ّمْثلِِه َما يَْرَكبُ } :ما تقول في قوله :لي ابن عباس

ا رأيتك إني م :فقال .فلقيني بعد ذلك .خذ مني بآذان إنما هي اإلبل :قال .السفن

 :يعني {َوإِن نهَشأْ نُْغِرْقهُمْ } :إَل وقد غلبتني فيها، هي كما قلت أَل ترى أنه يقول

َوَلَ هُْم }مغيث لهم َل  :يعني {فاَلَ َصِريَخ لَهُمْ }إن نشأ نغرقهم في الماء 

 .َل يمنعون، فال ينجون من الغرق :يعني {يُنقَُذونَ 

 :ويقال .إَل نعمة منا، حين لم نغرقهم :يعني {إَِله َرْحَمة  ّمنها} :قوله عز وجل

بالغا  إلى  :يعني {ومتاعا إلى ِحينٍ }معناه لكن رحمة منا بحيث لم نغرقهم 

 .آجالهم

 [52 -45]تفسير اآليات رقم 

َوَما تَأْتِيِهْم  (45)َوإَِذا قِيَل لَهُُم اتهقُوا َما بَْيَن أَْيِديُكْم َوَما َخْلفَُكْم لََعلهُكْم تُْرَحُموَن }

ا َوإَِذا قِيَل لَهُْم أَ  (46)ِمْن آَيٍَة ِمْن آَيَاِت َربِِّهْم إَِله َكانُوا َعْنهَا ُمْعِرِضيَن  ْنفِقُوا ِممه

ُ أَْطَعَمهُ إِْن أَْنتُمْ  ُ قَاَل الهِذيَن َكفَُروا لِلهِذيَن آََمنُوا أَنُْطِعُم َمْن لَْو يََشاُء َّللاه  َرَزقَُكُم َّللاه

َما  (48)َويَقُولُوَن َمتَى هََذا اْلَوْعُد إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن  (47)إَِله فِي َضاَلٍل ُمبِيٍن 

ُموَن يَنْ  فاََل يَْستَِطيُعوَن تَْوِصيَة   (49)ظُُروَن إَِله َصْيَحة  َواِحَدة  تَأُْخُذهُْم َوهُْم يَِخصِّ

وِر فَإَِذا هُْم ِمَن اْْلَْجَداثِ إِلَى َربِِّهْم  (50)َوََل إِلَى أَْهلِِهْم يَْرِجُعوَن  َونُفَِخ فِي الصُّ

ْحَمُن َوَصَدَق قَالُوا يَا وَ  (51)يَْنِسلُوَن  ْيلَنَا َمْن بََعثَنَا ِمْن َمْرقَِدنَا هََذا َما َوَعَد الره

 {(52)اْلُمْرَسلُوَن 

َما بَْيَن } :يعني {َوإَِذا قِيَل لَهُُم اتقوا َما بَْيَن أَْيِديُكْم َوَما َخْلفَُكمْ } :ثم قال عز وجل

من أمر الدنيا فال تغتروا  {َوَما َخْلفَُكمْ }ا من أمر اآلخرة فاعملوا له {أَْيِديُكمْ 

لكيال يصيبكم مثل عذاب اْلمم  {اتقوا َما بَْيَن أَْيِديُكمْ } :وقال مقاتل .بها

 .من عذاب اآلخرة :أي {واتقوا َما بَْيَن أَْيِديُكمْ } :يعني {َوَما َخْلفَُكمْ }الخالية 

 .واْلول قول الكلبي

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n48&p1#TOP
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 ءايَةٍ َوَما تَأْتِيِهم ّمنْ }لكي ترحموا فال تعذبوا  :يعني {لََعلهُكْم تُْرَحُمونَ } :قال ثم

 .بينمكذ :يعني {إَِله َكانُواْ َعْنهَا ُمْعِرِضينَ }مثل انشقاق القمر  {ّمْن ءايات َربِّهمْ 

 {َما بَْيَن أَْيِديُكْم َوَما َخْلفَُكمْ َوإَِذا قِيَل لَهُُم اتقوا } :وهذا جواب لقوله عز وجل

 .اآلية

ا ِرَزقَُكُم }ثم أخبر عن حال زنادقة الكفار فقال عز وجل  َوإَِذا قِيَل لَهُْم أَنفِقُواْ ِممه

قَاَل الذين َكفَُروْا } :تصدقوا من المال الذي أعطاكم َّللا عز وجل :يعني {َّللا

إِْن }على وجه اَلستهزاء منهم  {ِعُم َمن لهْو يََشاء َّللا أَْطَعَمهُ لِلهِذيَن ءاَمنُوْا أَنُطْ 

بِينٍ  ار هذا قول الكف :قال بعضهم .في خطأ بيّن :يعني {أَنتُْم إَِله فِى ضالل مُّ

قل لهم يا  :يعني .هذا قول َّللا تعالى :وقال بعضهم .الذين أمرهم بالنفقة

بِينٍ إِْن أَن} :محمد ثم قال  .وروي عن ابن عباس مثل هذا {تُْم إَِله فِى ضالل مُّ

متى هذا الوعد  :يعني {َويَقُولُوَن متى هذا الوعد إِن ُكنتُْم صادقين} :عز وجل

ول بأنا نبعث بعد الموت، فيق {إِن ُكنتُْم صادقين}الذي تعدونا به يوم القيامة 

َل حظر  :يعني {إَِله َصْيَحة  واحدة}بالعذاب  {ُرونَ َما يَنظُ } :َّللا تعالى

قرأ عاصم في  {تَأُُخُذهُْم َوهُْم يَِخّصُمونَ }إلهالكهم، فليس إَل صيحة واحدة 

 {يَِخّصُمونَ }وقرأ نافع  .بكسر الياء والخاء {يَِخّصُمونَ }رواية أبي بكر 

كسائي وعاصم في رواية حفص وابن وقرأ ال .بنصب الياء، وسكون الخاء

و وقرأ ابن كثير، وأب .بنصب الياء، وكسر الخاء :عامر في إحدى الروايتين

بنصب الياء، وجزم  {يَِخّصُمونَ }وقراءة حمزة  .عمرو بنصب الياء والخاء

 .ديدومن قرأ بالتش .تأخذهم وبعضهم يخصم بعضا   :ومعناه .الخاء بغير تشديد

صب بن :ومن قرأ .صل فيه يختصمون فأدغمت التاء في الصاد، وشددتفاْل

ومن قرأ بكسر الخاء، فلسكونها، وسكون  .الخاء طرح فتحة التاء على الخاء

لينفخن في الصور، والناس  :وروي عن عبد َّللا بن عمرو بن العاص .الصاد

ا تساومان، فمفي طرقهم، وأسواقهم، حتى أن الثوب ليكون بين الرجلين ي

يرسله واحد منهما، حتى ينفخ في الصور، فيصعق به، وهي التي قال َّللا 

قال الفقيه أبو  {َما يَنظُُروَن إَِله َصْيَحة  واحدة تَأُُخُذهُْم َوهُْم يَِخّصُمونَ } :تعالى

وأخبرني الثقة بإسناده عن اْلعرج، عن أبي هريرة، عن  :الليث رحمه َّللا

 :َّللا عليه وسلم أنه قالالنبي صلى 

ُجالِن يَتَبَايََعاِن الثهْوب، فاَل يَْطِويَانِِه، َوَل يَتَبايََعانِهِ » َوتَقُوُم  .تَقُوُم السهاَعةُ والره

ُجُل يَْحلُُب النهاقَةَ، فاَل يَِصُل اإلنَاُء إلَى فِيه َوتَقُوُم السهاَعةُ َوهَُو  .السهاَعةُ، َوالره

 :يعني {فاَلَ يَْستَِطيُعوَن تَْوِصيَة  } :ثم قال تعالى .«َحْوَض، فاَل يَْسقَِي فِيهِ يَلُوطُ الْ 
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يموتون من ساعتهم بغير وصية، فال يستطيعون أن يوصوا إلى أهلهم 

وَل إلى منازلهم يرجعون من اْلسواق  :يعني {َوَلَ إلى أَْهلِِهْم يَْرِجُعونَ }بشيء 

بما يلقون في النفخة اْلولى ثم أخبر بما يلقون في النفخة  فأخبر َّللا تعالى

لصور َونُفَِخ فِى ا} :إذا بعثوا من قبورهم بعد الموت فذلك قوله :يعني .الثانية

يخرجون من  :يعني {إلى َربِّهْم يَنِسلُونَ }من القبور  {فَإَِذا هُم ّمَن اَلجداث

 :وقيل .تين أربعين عاما  في رواية ابن عباسوكان بين النفخ .قبورهم أحياء

فلما  .فكأنهم رقدوا .ورفع العذاب عن الكفار بين النفختين .أكثر من ذلك

ْرقَِدنَا}بعثوا   .امنامن أيقظنا من من :يعني {قَالُوْا يأَبَانَا ياويلنا َمن بََعثَنَا ِمن مه

على ألسنة  {هََذا َما َوَعَد الرحمن} فيقول لهم الحفظة من المالئكة :قال

إن المؤمنين هم الذين  :ويقال .بأن البعث حق {َوَصَدَق المرسلون}الرسل 

 .بأن البعث كائن {هََذا َما َوَعَد الرحمن َوَصَدَق المرسلون} :يقولون

 [58 -53]تفسير اآليات رقم 

فَاْليَْوَم ََل  (53)َواِحَدة  فَإَِذا هُْم َجِميٌع لََدْينَا ُمْحَضُروَن إِْن َكانَْت إَِله َصْيَحة  }

إِنه أَْصَحاَب اْلَجنهِة اْليَْوَم  (54)تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئ ا َوََل تُْجَزْوَن إَِله َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن 

 (56)ٍل َعلَى اْْلََرائِِك ُمتهِكئُوَن هُْم َوأَْزَواُجهُْم فِي ِظاَل  (55)فِي ُشُغٍل فَاِكهُوَن 

 {(58)َساَلٌم قَْوَل  ِمْن َربٍّ َرِحيٍم  (57)لَهُْم فِيهَا فَاِكهَةٌ َولَهُْم َما يَدهُعوَن 

 {إِن َكانَْت إَِله َصْيَحة  واحدة فَإَِذا هُْم َجِميٌع لهَدْينَا ُمْحَضُرونَ } :ثم قال عز وجل

 .في بيت المقدس لحسابهم :وقال مقاتل .في اآلخرة :يعني :لكلبيقال ا

، يعني يوم القيامة َل تنقص نفس مؤمنة {فاليوم َلَ تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئا  } :ثم قال

 إَِله َما ُكنتُمْ }وَل تثابون  :يعني {َوَلَ تُْجَزْونَ }وَل كافرة، من أعمالهم شيئا  

 .من خير أو شر {ونَ تَْعَملُ 

يوم القيامة في  :يعني {إِنه أصحاب الجنة اليوم فِى ُشُغٍل فاكهون} :ثم قال

، قرأ ابن كثير .ناعمين :يعني .عن الذي هم فيه فاكهون :أي .شغل مما هم فيه

 .غتانوهما ل .بالضم :وقرأ الباقون .بجزم الغين {فِى ُشُغلٍ }ونافع، وأبو عمرو 

قرأ أبو جعفر  .شْغل وشُغل مثل ُعْذر وعُذر وعْمر وعُمر :يقال

غير فمن قرأ ب .باْللف {فاكهون}بغير ألف، وقراءة العامة  {فاكهون} :المدني

 للرجل إذا كان يتفكه بالطعام، أو :يقال :قال أبو عبيد .يتفكهون :ألف يعني

مزاحة ومنه يقال لل .فاكهة، أو بأعراض الناس، إن فالنا  يتفكهبالشراب، أو بال

فاكهة وفكهة لغتان،  :وقال الفراء .ذوي فاكهة :ومن قرأ باْللف يعني .فكاهة

هون وفك .ناعمون :يعني {فاكهون}وروي في التفسير  .كما يقال حذر وحاذر
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 :اآلية يعني {إِنه أصحاب الجنة} :وقال الكلبي ومقاتل في قوله .معجبون

شغلوا بالنعيم في افتضاض اْلبكار العذارى عن أهل النار، فال يذكرونهم 

 :قال الفقيه أبو الليث رحمه َّللا .معجبين بما هم فيه من النعم والكرامة :يعني

قال  {فِى ُشُغٍل فاكهون} :حّدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن عكرمة في قوله

وروى زيد بن أرقم عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم  .في افتضاض اْلبكار

ْرِب، َوالجَماعِ » :قال ةَ ِمائَِة َرُجٍل فِي اْلَْكِل، َوالشُّ ُجَل لَيُْعطَى قُوه فقال « إنه الره

 :فقال الرسول .إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة :رجل من أهل الكتاب

م قال ث .«ُض ِمْن َجَسِد أَحِدِهْم َعَرٌق ِمْثُل الِمْسِك اْلْذفَِر فَيَْضُمُر بذلَك بَْطنُهُ يَفِي»

وقرأ  {فِي ظُلَلٍ }قرأ حمزة والكسائي  {هُْم وأزواجهم فِى ظالل} :تعالى

ظلة وظلل  :يقال .فهو جمع الظلة {فِي ظُلَلٍ }فمن قرأ  {فِى ظالل}الباقون 

هم في ظالل  :ومن قرأ بكسر الظاء فهو جمع الظل يعني .ثل حلة وحللم

هل إن أ :يعني .العرش والشجر ويقال معنى القراءتين يرجع إلى شيء واحد

 {َعلَى اَلرائك ُمتهِكئُونَ }الحور العين في القصور  {هُْم وأزواجهم}الجنة 

اْلرائك  :مجاهد عن ابن عباس قالوروى  .على السرر عليها الحجال :يعني

َل تكون أريكة إَل إذا اجتمعتا، فإذا تفرقا  :وقال الكلبي .سرر في الحجال

 .وإنما سمي هذا ْلن الناعم يكون متكئا   .ناعمون :أي {ُمتهِكئُونَ }فليست بأريكة 

ا }نواع الفاكهة لهم في الجنة من أ :يعني {لَهُْم فِيهَا فاكهة} :ثم قال َولَهُْم مه

ِحيمٍ }ما يتمنون مما يشتهوا من الخير،  :يعني {يَدهُعونَ  ّب ره  {َسالٌَم قَْوَل  ّمن ره

اّدعي ما  :والعرب تقول .يرسل إليهم ربهم بالتحية والسالم :يعني

الم يقال لهم س :يعني {َسالٌَم قَْوَل  } :فقوله عز وجل .يتمنون {يَدهُعونَ }شئت، 

ِحيمٍ }كأنهم يتلقونه بالسالم  ّب ره ا يَدهُعوَن سالم} :ويقال {ّمن ره  :نييع {َولَهُْم مه

 .لهم ما يشاؤون خالصا  

ِحيمٍ } :ثم قال ّب ره  .{قَْوَل  ّمن ره

 [66 -59]تفسير اآليات رقم 

أَلَْم أَْعهَْد إِلَْيُكْم يَا بَنِي آََدَم أَْن ََل تَْعبُُدوا  (59)يُّهَا اْلُمْجِرُموَن َواْمتَاُزوا اْليَْوَم أَ }

ْيطَاَن إِنههُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِيٌن  َولَقَْد  (61)َوأَِن اْعبُُدونِي هََذا ِصَراطٌ ُمْستَقِيٌم  (60)الشه

ا أَفَلَْم تَ  هَِذِه َجهَنهُم الهتِي ُكْنتُْم  (62)ُكونُوا تَْعقِلُوَن أََضله ِمْنُكْم ِجباِّل  َكثِير 

اْليَْوَم نَْختُِم َعلَى أَْفَواِهِهْم  (64)اْصلَْوهَا اْليَْوَم بَِما ُكْنتُْم تَْكفُُروَن  (63)تُوَعُدوَن 

َولَْو نََشاُء لَطََمْسنَا َعلَى  (65) َوتَُكلُِّمنَا أَْيِديِهْم َوتَْشهَُد أَْرُجلُهُْم بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ 

َراطَ فَأَنهى يُْبِصُروَن   {(66)أَْعيُنِِهْم فَاْستَبَقُوا الصِّ
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وا وامتاز} :وذلك أنه إذا كان يوم نادى مناد {وامتازوا اليوم}يقول َّللا تعالى 

 لمؤمنين، فإنهم قد تأذوااعتزلوا أيها الكفار من ا :يعني {اليوم أَيُّهَا المجرمون

أَيُّهَا }إن المنادي ينادي  :ويقال .منكم في الدنيا، فاعتزلوهم حتى ينجوا منكم

وأيها المنافقون امتازوا، فإن  .امتازوا، فإن المؤمنين قد فازوا {المجرمون

ويا أيها الفاسقون امتازوا فإن الصالحين قد فازوا ويا  .المخلصين قد فازوا

ثم يقول للكفار والمنافقين  .ها العاصون امتازوا، فإن المطيعين قد فازواأي

كم في ألم أبيّن ل :ويقال .ألم أتقدم إليكم :يعني {أَلَْم أَْعهَْد إِلَْيُكمْ } :بعدما امتازوا

 :لقتبيقال او .بالكتاب والرسل {تَتهقُوَن َوإِْذ أََخذَ }ألم أوضح لكم  :ويقال .القرآن

َن المشركين ثُمه } :العهد يكون لمعان، يكون لِلمانة كقوله إَِله الذين عاهدتم مِّ

تِِهْم إِنه  لَْم يَنقُُصوُكْم َشْيئا  َولَْم يظاهروا َعلَْيُكْم أََحدا  فأتموا إِلَْيِهْم َعْهَدهُْم إلى ُمده

 .لليقين، ويكون للميثاق، ويكون للزمان ويكون [4 :التوبة] {َّللا يُِحبُّ المتقين

ويكون العهد للوصية،  .في زمانه :كان ذلك في عهد فالن أي :كما يقال

ا أن َل تطيعو :يعني {أَلَْم أَْعهَْد إِلَْيُكْم يبَنِى أَن َله تَْعبُُدوْا الشيطان} :كقوله

بِينٌ }ده من أطاع شيئا  فقد عب :قال ابن عباس .الشيطان  :عنيي {إِنههُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ

ْستَقِيمٌ }بيّن العداوة   .أطيعوني، ووحدوني :يعني {َوأَِن اعبدونى هذا صراط مُّ

دين اإلسالم هو طريق مستقيم َل  :ويقال .هذا التوحيد طريق مستقيم :يعني

 .عوج فيه، وهو طريق الجنة

افع وقرأ ن .خلقا  كثيرا   :يعني {قَْد أََضله ِمْنُكْم ِجباِلّ  َكثِيرا  َولَ } :قوله عز وجل

وقرأ أبو عمرو، وابن  .بكسر الجيم، والباء، والتشديد {ِجباِلّ  }وعاصم 

معنى و .بضم الجيم والباء :والباقون .بضم الجيم، وجزم الباء {ِجباِلّ  } :عامر

ناس ال :الجبل، والجبلة كله بمعنى واحد يعني :أهل اللغة وقال .ذلك كله واحد

وه، فلما ما فعل بمن كان قبلكم، فتعتبروا فلم تطيع {أَفَلَْم تَُكونُواْ تَْعقِلُونَ }الكثير 

م في الدنيا فل {هذه َجهَنهُم التى ُكنتُْم تُوَعُدونَ }دنوا من النار قال لهم خزنتها 

فرتم اصلوها اليوم بما ك :يعني {ها اليوم بَِما ُكنتُْم تَْكفُُرونَ اصلو}تصدقوا بها 

وذلك حين  {اليوم نَْختُِم على أفواههم}في الدنيا عقوبة لكم في الدنيا 

اْ وَوتَُكلُّمنَا أَْيِديِهْم َوتَْشهَُد أَْرُجلُهُْم بَِما َكانُ } {وَّللا َربّنَا َما ُكنها ُمْشِرِكينَ } :قالوا

 .يعملون من الشرك والمعاصي :يعني {يَْكِسبُونَ 

ا لو نشاء لحولن :قال مقاتل يعني {َولَْو نََشاء لَطََمْسنَا على أَْعيُنِِهمْ } :ثم قال

ولو طمست  :يعني {فاستبقوا الصراط}أبصارهم من الضاللة إلى الهدى 

فمن  :ييعن {فأنى يُْبِصُرونَ }ريق لجازوا الط :الكفر، َلستبقوا الصراط، أي
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أين يبصرون الهدى بعدما جعلت قلوبهم قاسية، وجعلت على أعمالهم غطاء، 

ا لفقأنا أعين الضاللة، فأبصرو {َولَْو نََشاء} :قال الكلبي .َوأِكنهة  على قلوبهم

 .ونأنى يبصرف :ويقال .الهدى، واستبقوا الطريق فَأنهى يُْبِصُروَن الطريق

ولو نشاء ْلعمينا أبصارهم في أسواقهم، ومجالسهم، كما  :الهدى وقال بعضهم

ا فاستبقو}فعلنا بقوم لوط عليه السالم حين كذبوه وراودوه عن ضيفه 

 .فابتدروا الطريق هربا  إلى منازلهم، ولو فعلنا ذلك بهم :يعني {الصراط

 [70 -67]تفسير اآليات رقم 

 (67)َولَْو نََشاُء لََمَسْخنَاهُْم َعلَى َمَكانَتِِهْم فََما اْستَطَاُعوا ُمِضيّ ا َوََل يَْرِجُعوَن }

ْسهُ فِي اْلَخْلِق أَفاََل يَْعقِلُوَن  ْرهُ نُنَكِّ ْعَر َوَما يَْنبَِغي  (68)َوَمْن نَُعمِّ َوَما َعلهْمنَاهُ الشِّ

لِيُْنِذَر َمْن َكاَن َحيّ ا َويَِحقه اْلقَْوُل َعلَى  (69)َوقُْرآٌَن ُمبِيٌن لَهُ إِْن هَُو إَِله ِذْكٌر 

 {(70)اْلَكافِِريَن 

هم إن شئت لمسخت :يعني {َولَْو نََشاء لمسخناهم على مكانتهم} :ثم قال عز وجل

َل و {ْرِجُعونَ فََما استطاعوا ُمِضيّا  َوَلَ يَ }حجارة في منازلهم ليس فيها أرواح 

دة لو نشاء لجعلناهم قر :وقال الكلبي .وهذا قول مقاتل .يتقدمون، وَل يتأخرون

 .فما قدروا ذهابا ، وَل يرجعون :يعني {فََما استطاعوا ُمِضيّا  }وخنازير 

هُ فِى نُنَّكسْ }من أطلنا عمره في الدنيا  :يعني {َوَمن نَّعّمْرهُ } :قوله عز وجل

ة قرأ حمز .نرده إلى أرذل العمر، فال يعقل فيه كعقله اْلول :يعني {الخلق

بضم النون اْلولى، ونصب الثانية،  {نُنَّكْسهُ }وعاصم في رواية أبي بكر 

زم بنصب النون اْلولى، وج {نُنَّكْسهُ } :وقرأ الباقون .وكسر الكاف مع التشديد

ه نكَسه ونكسهه وأنكس :يقال .والتخفيف، ومعناهما واحدالثانية، وضم الكاف، 

 .فصار بدل القوة ضعفا   .من أطلنا عمره، نكسنا خلقه :ومعناه .بمعنى واحد

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر مكاناتهم وقرأ  .وبدل الشباب هرما  

منزلة والمكانات مثل المنزل وال .والمكانة والمكان واحد {مكانتهم}الباقون 

 .جمع المكانة

أفال تفهمون أن َّللا هو الذي يفعل ذلك، فتوحدوه،  :يعني {أَفاَلَ يَْعقِلُونَ } :ثم قال

أَفاَلَ } :قرأ نافع، وابن عامر، وأبو عمرو .وليس لمعبودهم قدرة على ذلك

 .برلياء على معنى الخوقرأ الباقون با .بالتاء، على معنى المخاطبة {تَْعقِلُونَ 

ير بغ :وقرأ الباقون .بالياء {َوأَِن اعبدونى} :وقرأ عاصم، وأبو عمرو، وحمزة

 .ْلن الكسر يدل عليه .ياء
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ا أرسلن :جوابا  لقولهم إنه شاعر يعني {َوَما علمناه الشعر} :ثم قال عز وجل

 .كلم يكن أهال  لذل :يعني {يَنبَِغى لَهُ  َوَما}إليه القرآن، ولم نرسل إليه الشعر 

 {َوَما علمناه الشعر َوَما يَنبَِغى لَهُ }ما يسهل له، وما يحضره الشعر  :وقال

 وروى عبد .يبين الحق من الضاللة :يعني {الَر تِْلكَ }ما هو إَل عظة  :يعني

رضي َّللا عنها هل كان  سألت عائشة :الرزاق، عن معمر، عن قتادة أنه قال

ض قالت كان أبغ ؟رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر

الحديث إليه الشعر، ولم يتمثل بشيء من الشعر، إَل ببيت أخي بني قيس بن 

 طرفة

دِ   َستُْبِدي لََك اْليهاُم َما ُكْنت َجاِهال *** َويَأْتِيَك بِاْلْخبَاِر َمْن لَْم تَُزوِّ

ْد » :ل النبي صلى َّللا عليه وسلم يقولفجع َويَأْتِيَك بِاْلَْخبَاِر، َمْن لَْم تَُزوِّ

 َوَل لَْسُت بَِشاِعرٍ » :فقال .ليس هكذا يا رسول َّللا :فقال أبو بكر .«بِاْلَْخبَارِ 

ْعر ْلنه  رروي عنه أنه كان يتكلم بالشع :فإن قيل .«يَْنبَِغي لِي أْن أَتََكلهَم بِالشِّ

 ذكر أنه قال

 أنَا النهبِيُّ َل َكِذب *** أنَا اْبُن َعْبِد الُمطهلِبْ 

 وذكر أنه عثر يوما  فدميت أصبعه فقال

 هَْل أْنِت إَله إْصبٌَع َدِميت *** ِوفِي ِكتَاِب َّللا َما لَقِيت

 وذكر أنه قال يوم الخندق

 ْيَرهُ شقِينَابِْسِم اإلله َوبِِه هُِدينَار *** َولَْو َعبَْدنَا غَ 

 .هذه كلمات تكلم بها فصارت موافقة للشعر، وليست بشعر :قيل له

من كان مؤمنا ، ْلن المؤمن هو  :يعني {لّيُنِذَر َمن َكاَن َحيّا  } :ثم قال عز وجل

أ قر .عاقال  راغبا  في الطاعة :يعني {َمن َكاَن َحيّا  } :ويقال .الذي يقبل اإلنذار

 .حمدلتنذر يا م :يقول .بالتاء على معنى المخاطبة {لّتُنِذرَ } :نافع وابن عامر

 :يعني :الويق .لتنذر يا محمد :يعني .بالياء على معنى الخبر عنه :وقرأ الباقون

 :يعني {َويَِحقه القول}لتنذر بالقرآن من كان مهتديا  في علم َّللا تعالى اْلزلي 

ا } :قوله :يعني {َعلَى الكافرين}وجب العذاب  ْدُحور  ا مه قَاَل اخرج ِمْنهَا َمْذُءوم 

ثم وعظهم  [18 :اْلعراف] {لهَمن تَبَِعَك ِمْنهُْم ْلَْمِلَنه َجهَنهَم ِمنُكْم أَْجَمِعينَ 

 .ليعتبروا

 [76 -71]تفسير اآليات رقم 

ا فَهُْم لَهَا َمالُِكوَن أََولَْم يََروْ } ا َعِملَْت أَْيِدينَا أَْنَعام  َوَذلهْلنَاهَا  (71)ا أَنها َخلَْقنَا لَهُْم ِممه

َولَهُْم فِيهَا َمنَافُِع َوَمَشاِرُب أَفاََل  (72)لَهُْم فَِمْنهَا َرُكوبُهُْم َوِمْنهَا يَأُْكلُوَن 
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ِ آَلِهَة  لََعلههُْم يُْنَصُروَن َواتهَخُذوا مِ  (73)يَْشُكُروَن  ََل يَْستَِطيُعوَن  (74)ْن ُدوِن َّللاه

وَن  (75)نَْصَرهُْم َوهُْم لَهُْم ُجْنٌد ُمْحَضُروَن  فاََل يَْحُزْنَك قَْولُهُْم إِنها نَْعلَُم َما يُِسرُّ

 {(76)َوَما يُْعلِنُوَن 

ا أولم ينظروا فيعتبروا فيم :يعني {أَنها َخلَْقنَا لَهُم أََو لَْم يََرْواْ } :فقال عز وجل

 .أنعم َّللا عز وجل عليهم

ا َعِملَْت أَْيِدينَا أنعاما} :قوله أنا خلقنا لهم بقوتنا، وبقدرتنا،  :يعني {ِممه

 :نييع {فَهُْم لَهَا مالكون}اإلبل، والبقر، والغنم،  :يعني {أنعاما}وبأمرنا، 

هم، سخرناها ل :يعني {وذللناها لَهُمْ }ما في بطونها  :يعني :وقال قتادة .اْلنعام

في  {فَِمْنهَا َرُكوبُهُمْ }فيحملون عليها، ويسوقونها حيث شاؤوا، فال تمتنع منهم 

 {هَاهُْم فِيَولَ }من اإلبل، والبقر، والغنم،  {َوِمْنهَا يَأُْكلُونَ }انتفاعهم وحوائجهم 

في الركوب، والحمل، والصوف،  {منافع}في اْلنعام  :يعني

رب هذه النعمة،  {أَفاَلَ يَْشُكُرونَ }ألبانها  :يعني {ومشارب}والوبر، 

 :يعني {واتخذوا ِمن ُدوِن َّللا ءالِهَة  }اشكروا، ووحدوا،  :يعني .فيوحدونه

ه لعل هذ :يعني {لهَعلههُْم يُنَصُرونَ }م، وعبدوا اآللهة تركوا عبادة رب هذه النع

 .اآللهة تمنعهم من العذاب في ظنهم

هُْم وَ }منعهم من العذاب  :يعني {َلَ يَْستَِطيُعوَن نَْصَرهُمْ } :يقول َّللا عز وجل

ْحَضُرونَ  ونها ويحضر الكفار لِلصنام جند يتعصبون لها، :يعني {لَهُْم ُجنٌد مٌّ

ْحَضُرونَ } :ويقال .في الدنيا لآللهة آللهتهم كالعبيد،  :يعني {َوهُْم لَهُْم ُجنٌد مٌّ

 {نَ ُمْحَضُرو}في الدنيا  {َوهُْم لَهُْم ُجندٌ } :وقال الحسن .قيام بين أيديهم .والخدم

 .في النار

َل يحزنك يا محمد تكذيبهم  :يعني {مْ فاَلَ يَْحُزنَك قَْولُهُ } :ثم قال عز وجل

ونَ }إياك   ما يظهرون لك :يعني {َوَما يُْعلِنُونَ }من التكذيب  {إِنها نَْعلَُم َما يُِسرُّ

 .من العداوة

 [83 -77]تفسير اآليات رقم 

ْنَساُن أَنها َخلَْقنَاهُ ِمْن نُْطفٍَة فَإَِذا هُ } َوَضَرَب لَنَا  (77)َو َخِصيٌم ُمبِيٌن أََولَْم يََر اإْلِ

قُْل يُْحيِيهَا الهِذي أَْنَشأَهَا  (78)َمثاَل  َونَِسَي َخْلقَهُ قَاَل َمْن يُْحيِي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم 

ٍة َوهَُو بُِكلِّ َخْلٍق َعلِيٌم  َل َمره ا الهِذي َجَعَل لَُكْم ِمَن الشهَجِر اْْلَ  (79)أَوه ْخَضِر نَار 

َماَواِت َواْْلَْرَض بِقَاِدٍر َعلَى  (80)فَإَِذا أَْنتُْم ِمْنهُ تُوقُِدوَن  أََولَْيَس الهِذي َخلََق السه

ُق اْلَعلِيُم  إِنهَما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َشْيئ ا أَْن يَقُوَل  (81)أَْن يَْخلَُق ِمْثلَهُْم بَلَى َوهَُو اْلَخاله

 {(83)فَُسْبَحاَن الهِذي بِيَِدهِ َملَُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوإِلَْيهِ تُْرَجُعوَن  (82)ْن فَيَُكوُن لَهُ كُ 
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روى سفيان، عن  {أََولَْم يََر اإلنسان أَنها خلقناه ِمن نُّْطفَةٍ } :قوله عز وجل

ليه  عأتى أبّي بن خلف الجمحي إلى النبي صلى َّللا :الكلبي، عن مجاهد قال

د أتعدنا أنا يا محم :وسلم بعظم بالي، قد أتى عليه حين، فقام ففته بيده، ثم قال

وروي  .ةاآلي {أََولَْم يََر اإلنسان} :فأنزل َّللا تعالى ؟إذا متنا وكنا مثل هذا بعثنا

لما ذكر رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم  :عن ابن عباس رضي َّللا عنه أنه قال

رون الماضية أنهم يبعثون بعد الموت، وأنكم يا أهل مكة معهم، فأخذ أبّي الق

 :بن خلف الجمحي عظما  باليا ، فجعل يفته بيده، ويذروه في الرياح، ويقول

عجبا  يا أهل مكة إن محمدا  يزعم أنا إذا متنا، وكنا عظاما  بالية مثل هذا العظم، 

ينا الروح، وذلك ما َل يكون أبدا ، وكنا ترابا ، أنا نعاد خلقا  جديدا ، وف

أولم يعلم هذا الكافر أنا  :يعني {أََولَْم يََر اإلنسان أَنها خلقناه ِمن نُّْطفَةٍ }فنزل 

بِينٌ }خلقناه أول مرة من نطفة   .جدل بالباطل {فَإَِذا هَُو َخِصيٌم مُّ

بِي}بيهن الخصومة فيما يخاصم  {َخِصيمٌ }ويقال  نَا َوَضَرَب لَ }بيّن  :أي {نٌ مُّ

َونَِسَى }وصف لنا بالعجز  :ويقال .وصف لنا شبها  في أمر العظام :يعني {َمثاَل  

ق ترك النظر في خل :ويقال .وترك ابتداءه حين خلقه من نطفة :يعني {َخْلقَهُ 

 :يموالرم .بالية :يعني {قَاَل َمن يُحِى العظام َوِهَى َرِميمٌ }نفسه فلم يعتبر و

 .رّم العظم إذا بلي :يقال .العظم البالي

ةٍ } :قال َّللا تعالى َل َمره قل يا محمد يحيي  :يعني {قُْل يُْحيِيهَا الذى أَنَشأَهَا أَوه

 .في أول مرة ولم يكن شيئا   :العظام الذي خلقها أول مرة يعني

 .بخلقهم، وببعثهم {َعلِيمٌ } :يعني {هَُو بُِكّل َخْلٍق َعلِيمٌ وَ } :ثم قال عز وجل

قل يا  :يعني {الذى َجَعَل لَُكمُ } :ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا في البعث فقال

ّمَن الشجر اَلخضر نَارا  فَإَِذا أَنتُم ّمْنه } {الذى َجَعَل لَُكمُ }محمد العظام يحييها 

كل شجرة يقدح منها النار إَل شجرة العناب، فمن ذلك  :قال الكلبي {تُوقُِدونَ 

فهو  :يعني .تقدحون :يعني {فَإَِذا أَنتُم ّمْنه تُوقُِدونَ }القصارون يدقون عليه 

 .الذي يقدر على أن يبعثكم

وهي أْعظَُم  {أََولَْيَس الذى َخلََق السموات واَلرض} :ثم قال عز وجل

والكالم يخرج على لفظ  .في اآلخرة {بقادر على أَن يَْخلَُق ِمْثلَهُم}لقا  خ

 .ويراد به التقرير .اَلستفهام

 :يعني {َوهَُو الخالق العليم}هو قادر على ذلك  {بلى} :ثم قال

 .ببعثهم {العليم}الباعث 
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أَن يَقُوَل لَهُ }من أمر البعث وغيره  {َراَد َشْيئا  إِنهَما أَْمُرهُ إَِذا أَ } :قوله عز وجل

 .خلقا   {ُكن فَيَُكونُ 

بالنصب، وقد ذكرناه في سورة  {فَيَُكونُ } :قرأ ابن عامر والكسائي

 خلق كل شيء من البعث :يعني {فسبحان الذى بِيَِدِه َملَُكوُت ُكّل َشئ}البقرة 

َوإِلَْيهِ }له القدرة على كل شيء  :ويقال .ل شيءخزائن ك :ويقال .وغيره

مه حّدثنا الفقيه أبو الليث رح :قال .بعد الموت، فيجازيكم بأعمالكم {تُْرَجُعونَ 

حّدثنا أبو الحسن أحمد بن حمدان، بإسناده عن أبي بن كعب رضي  :قال .َّللا

 إنه لُِكلِّ َشْيٍء قَْلبا ، َوقَْلبُ »م قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسل :َّللا عنه قال

القُْرآِن يس، فََمْن قََرأ يس يُِريُد بِهَا َوْجهَ َّللا تََعالَى ُغفَِر لَهُ، َوأُْعِطَي ِمَن اْلْجِر 

ة   َوأيَُّما ُمْسلٍِم قُِرئَْت ِعْنَدهُ ُسوَرةُ يس ِحيَن  .َكَمْن قََرأ اْلقُْرآن اْثنَتَْي َعَشَرةَ َمره

ُل بِهِ َملُِك اْلَمْوتِ يَْنِزُل إلَْيهِ بُِكلِّ َحْرٍف ِمْنهَا َعَشَرةُ أْمالٍك يَقُوُموَن بَْيَن يََدْيهِ يَْنزِ 

ُصفُوفا ، يَُصلُّوَن َعلَْيِه، َويَْستَْغفُِروَن لَهُ، َويَْشهَُدوَن قَْبَضهُ، َويَْشهَُدوَن َغْسلَهُ، 

َوأيَُّما ُمْسلٍِم َمِريٍض قُِرئ  .ْيِه، َويَْشهَُدوَن َدْفنَهُ َويَُشيُِّعوَن ِجنَاَزتَهُ، َويَُصلُّوَن َعلَ 

ِعْنَدهُ ُسوَرةُ يس َوهَُو فِي َسَكَراِت الَمْوِت، َل يَْقبِض َملََك الَمْوِت ُرَوَحهُ َحتهى 

ى يَِجيَء َرْضَواُن َخاِزُن اْلَجنهِة بُِشْربٍَة ِمْن َشَراِب اْلَجنهِة فَيَْشَربُهَا َوهَُو َعلَ 

فَِراِشِه، فَيَْقبُِض َملَُك اْلَمْوِت ُروَحهُ َعلَْيِه السهالُم َوهَُو َريهاُن، َويَْدَخُل قَْبَرهُ َوهَُو 

َريهان، َويَْمُكُث فِي قَْبِرِه َوهَُو َريهان، َويُْخَرُج ِمَن اْلقَْبِر َوهَُو َريهاُن، َويَُحاَسُب 

ضٍ ِمْن ِحيهاضِ اْلْنبِيَاِء َعلَْيِهْم السهالُم َحتهى يُْدُخَل َوهَُو َريهان، َوَل يَْحتَاُج إلَى َحوْ 

َوَّللا سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وصلى َّللا على سيدنا « اْلَجنهةَ َوهَُو َريهان

اب وعلى آله وسلم  .محمد النبي اْلوه
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37 

 سورة الصافات
 

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

افهاِت صَ } ا  (1)فّ ا َوالصه اِجَراِت َزْجر  ا  (2)فَالزه إِنه إِلَهَُكْم  (3)فَالتهالِيَاِت ِذْكر 

َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما َوَربُّ اْلَمَشاِرِق  (4)لََواِحٌد   {(5)َربُّ السه

ا في  عنهمقال ابن عباس رضي َّللا {والصافات َصفها} :قوله تبارك وتعالى

 أقسم َّللا تعالى بصفوف المالئكة الذين :قال {والصافات َصفها} :قوله تعالى

زاة صفوف الغ :يعني :ويقال .في السموات، كصفوف المؤمنين في الصالة

 :في الحرب، كقوله عز وجل

 :الصف] {نيان مهْرُصوصٌ إِنه َّللا يُِحبُّ الذين يقاتلون فِى َسبِيلِِه َصفّا  َكأَنههُم ب}

َوُعِرُضوْا على َربَِّك } :بصفوف اْلمم يوم القيامة لقوله عز وجل :ويقال [4

ٍة بَْل َزَعْمتُْم أَلهن نهْجَعَل لَُكْم  َل َمره َصفَا لهقَْد ِجْئتُُمونَا َكَما خلقناكم أَوه

ْوِعد ا ور بين السماء واْلرض صافات صف الطي :ويقال [48 :الكهف] {مه

ن َسبِيلٍ } :بأجنحتها لقوله  :النور] {َولََمِن انتصر بَْعَد ظُْلِمِه فأولئك َما َعلَْيِهْم مِّ

وفي اآلية بيان فضل الصفوف،  .صفوف الجماعات في المساجد :ويقال [41

 .حيث أقسم َّللا بهن

المالئكة الذين يزجرون السحاب،  :يعني {فالزجرات َزْجرا  } :ثم قال عز وجل

 :عنيي {فالزجرات} :ويقال .ويؤلفونه، ويسوقونه إلى البلد الذي َل مطر بها

 .فالدافعات وهم المالئكة الذين يدفعون الشر عن بني آدم، موكلون بذلك

لذين ياأيها ا} :ما زجر َّللا تعالى في القرآن بقوله :يعني {الزاجرات} :ويقال

 :آل عمران] {َءاَمنُواْ َلَ تَأُْكلُواْ الربا أضعافا مضاعفة واتقوا َّللا لََعلهُكْم تُْفلُِحونَ 

لُوْا الخبيث بالطيب َوَلَ تأكلوا أموالهم } [130 َوَءاتُوْا اليتامى أموالهم َوَلَ تَتَبَده

هي التوراة، واإلنجيل،  :ويقال [2 :النساء] {إلى أموالكم إِنههُ َكاَن ُحوبا  َكبِيرا  

َصفها فالزجرات } :ويقال .والزبور، والفرقان، وما كان من عند َّللا من كتب

هم اْلنبياء، والرسل، والعلماء، يزجرون الناس عن المعاصي،  :يعني {َزْجرا  

آن مالئكة وهو جبريل يتلو القرال :يعني {فالتاليات ِذْكرا  }والمناهي، والمناكر 

يات فالتال} :ويقال .هم المؤمنون الذين يقرؤون القرآن :ويقال .على اْلنبياء

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n48&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n48&p1#TOP
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 تعالى كان َّللا .هم الصبيان يتلون في الكتاب من الغدوة إلى العشية :قال {ِذْكرا  

أولها أذان  .يحول العذاب عن الخلق، ما دامت تصعد هذه اْلربعة إلى السماء

المؤذنين، والثاني تكبير المجاهدين، والثالث تلبية الملبين، والرابع صوت 

وروى مسروق عن عبد َّللا بن مسعود رضي َّللا عنه  .الصبيان في الكتاب

 :قال {فالزجرات َزْجرا  }المالئكة  :قال {والصافات َصفها} :أنه قال

 قد أقسم َّللا بهذه :المالئكة وهكذا قال مجاهد :قال {فالتاليات ِذْكرا  }المالئكة 

وخالق هذه  :أقسم بنفسه فكأنه يقول :ويقال {إِنه إلهكم لََواِحدٌ }اْلشياء 

َرب } .ربكم، وخالقكم، ورازقكم، لواحد :يعني {إِنه إلهكم لََواِحدٌ }اْلشياء 

َوَربُّ }من خلق  {واَلرض َوَما بَْينَهَُمآ}الذي خلق السموات  :يعني {السموات

َولَقَْد َضله قَْبلَهُْم أَْكثَُر } :وقال في آية أخرى .مشرق كل يوم :يعني {المشارق

وقال في هذه  .مشرق الشتاء، ومشرق الصيف :أي [17 :الرحمن] {اَلولين

 .يوم مشرق كل :أي {َرّب المشارق}السورة 

 [18 -6]تفسير اآليات رقم 

ْنيَا بِِزينٍَة اْلَكَواِكِب } َماَء الدُّ  (7)َوِحْفظ ا ِمْن ُكلِّ َشْيطَاٍن َماِرٍد  (6)إِنها َزيهنها السه

ُعوَن إِلَى اْلَمإَلِ اْْلَْعلَى َويُْقَذفُوَن ِمْن ُكلِّ َجانٍِب  ا َولَ  (8)ََل يَسهمه هُْم َعَذاٌب ُدُحور 

فَاْستَْفتِِهْم أَهُْم أََشدُّ  (10)إَِله َمْن َخِطَف اْلَخْطفَةَ فَأَْتبََعهُ ِشهَاٌب ثَاقٌِب  (9)َواِصٌب 

 (12)بَْل َعِجْبَت َويَْسَخُروَن  (11)َخْلق ا أَْم َمْن َخلَْقنَا إِنها َخلَْقنَاهُْم ِمْن ِطيٍن ََلِزبٍ 

َوقَالُوا إِْن هََذا  (14)َوإَِذا َرأَْوا آَيَة  يَْستَْسِخُروَن  (13)ُروا ََل يَْذُكُروَن َوإَِذا ُذكِّ 

ا أَئِنها لََمْبُعوثُوَن  (15)إَِله ِسْحٌر ُمبِيٌن  أََوآَبَاُؤنَا  (16)أَئَِذا ِمْتنَا َوُكنها تَُراب ا َوِعظَام 

لُوَن   {(18)ْم َوأَْنتُْم َداِخُروَن قُْل نَعَ  (17)اْْلَوه

وإنما سميت الدنيا ْلنها أقرب  .اْلدنى :يعني {إِنها َزيهنها السماء الدنيا}ثم قال 

قرأ حمزة وعاصم في  .بضوء الكواكب :أي {بِِزينٍَة الكواكب}إلى اْلرض 

 .ر الباءر بغير تنوين، بكسبالكس {الكواكب}بالتنوين  {بِِزينَةٍ }رواية حفص 

ب، بالنص {الكواكب}بالتنوين  {بِِزينَةٍ }وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 

بِِزينَةٍ }من قرأ ف .بكسر الباء {الكواكب}بالكسر بغير تنوين  {بِِزينَةٍ }والباقون 

 ا زينا السماءإنّ  :والمعنى .بالكسر جعل الكواكب بدَل  من الزينة {الكواكب

إنّا  :الفكأنه ق .ومن قرأ بالنصب، أقام الزينة مقام التزيين .الدنيا بالكواكب

ومن  .زينا السماء الدنيا بتزيننا الكواكب، فيكون الكواكب على معنى التفسير

اس وروي عن ابن عب .قرأ بغير تنوين، فهو على إضافة الزينة إلى الكواكب

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n48&p1#TOP
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ركبة إنها م :ويقال .الكواكب معلقة بالسماء، كالقناديل :قالرضي َّللا عنه أنه 

 .عليها، كما تكون في الصناديق واْلبواب

اِردٍ } :ثم قال حفظ َّللا تعالى السماء بالكواكب  :يعني {َوِحْفظا  ّمن ُكّل شيطان مه

 .مرد يمرد إذا اشتد :شديد يقال :يعني .من كل شيطان متمرد

َلَ } :قرأ حمزة، والكسائي، وعاصم، في رواية حفص {َلَ يَْسَمُعونَ } :م قالث

، وجزم بنصب الياء {يَْسَمُعونَ } :والباقون .بنصب السين والتشديد {يَْسَمُعونَ 

قرأ  ومن .بجزم السين فهو بمعنى يسمعون :فمن قرأ .السين، مع التخفيف

لكيال  :يعني .عون، فأدغمت التاء في السين، وشددتبالتشديد فأصله يتسم

 :يعني {َويَْقِذفُونَ }إلى الكتبة  :يعني {إلى المإل اَلعلى}يستمعون 

طردا  من كل ناحية من السماء، وكانوا  :يعني {ِمن ُكّل َجانِبٍ ُدُحورا  }يرمون 

 .حمدحّدثنا الخليل بن أ :قال من قبل يستمعون إلى كالم المالئكة عليهم السالم

 أخبرنا معمر عن :قال .حّدثنا عبد الرزاق :قال .حّدثنا إسحاق بن إبراهيم :قال

بَْينََما َرُسول َّللا صلى َّللا  :قال .الزهري، عن علي بن الحسن، عن ابن عباس

ول ال الرسعليه وسلم َجالٌِس في نَفٍَر من أصحابه، إذ رمي بنجم فاستنار فق

يموت  :قالوا« َما ُكْنتُْم تَقَولُوَن لِِمْثِل هذا فِي الَجاِهلِيهةِ » :صلى َّللا عليه وسلم

إنههُ َل يُْرَمى لَِمْوِت أَحٍد، َوَل لِحيَاتِهِ » :عظيم، أو يولد عظيم فقال عليه السالم

ابَِعةِ  ولكن َّللا َعزه َوَجله إِذا قََضى أْمرا  يَُسبُِّحهُ َحْملَةُ  َماِء السه  .اْلَعْرِش، َوأَْهل السه

َماِء اْلُْخَرى،  :يَقُولُ  َماَذا قَاَل َربُُّكْم فَيَْخبُِرونَهُْم فَيَْستَْخبَِر أْهَل ُكلِّ َسَماٍء أْهَل السه

، َويَْرُموَن فِيَما جَ  ْنيَا، فَتَخطَُف الِجنُّ َماِء الدُّ ُؤوا بِهِ اَحتهى يَْنتَِهي الَخبَُر إلَى السه

 :قلت للزهري :قال معمر« ولكنهم يَِزيُدوَن فِيهِ َويَْكِذبُونَ  .َعلَى َوْجِهِه، فَهَُو َحقٌّ 

قالت الجن لرسول َّللا صلى َّللا  :قال .نعم :قال .أو كان يرمى به في الجاهلية

 عليه وسلم

َصدا  َوأَنها ُكنها نَْقُعدُ ِمْنهَا مقاعد لِلسهْمعِ فَمَ }  :الجن] {ن يَْستَِمعِ اَلن يَِجْد لَهُ ِشهَابا  ره

غلظ وشدد أمرها، حيث بعث النبي صلى َّللا عليه وسلم  :قال [9

 :ييعن {َولَهُْم َعذاٌب َواِصبٌ }يعني طردا  بالشهب فيعيدونهم  {ُدُحورا  } :وقوله

في  :تلوقال مقا .يستمع في اآلخرة الشياطين لمن استمع، ولمن لم :يعني .دائم

تمع يس :يختطف يعني {الخطفة}من الشياطين  {إَِله َمْن َخِطفَ }اآلية تقديم 

 {فَأَْتبََعهُ ِشهَاٌب ثَاقِبٌ }إلى المِل اْلعلى من كالم المالئكة عليهم السالم 

 :يعني {تفتهمفاس}والشهاب في اللغة كل أبيض ذي نور، والثاقب المضيء، 

 .وهذا سؤال تقدير َل سؤال استفهام .سل أهل مكة
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ْن َخلَْقنَا}بالبعث  {أَهُْم أََشدُّ َخْلقا  } :وقال تعالى ما خلقنا من  :يعني {أَم مه

 .بالبعث {أَهُْم أََشدُّ َخْلقا  } :ويقال .السموات، وما ذكر من المشارق والمغارب

ْن َخلَْقنَا}بعثهم أشد  :يعني  .أم خلقهم في اَلبتداء :يعني {أَم مه

لقنا آدم خ :يعني {إِنها خلقناهم ّمن ِطيٍن َلهِزبٍ } :ثم ذكر خلقهم في اَلبتداء فقال

 {َلهِزبٍ } :ويقال .َلصق :أي {َلهِزبٍ } :ويقال .وهم من نسله من طين حمئة

إَِله أن الباء تبدل من الميم، لقرب مخرجهما، كما يقال سمد رأسه،  .َلزم :يعني

 .وسبد إذا استأصله، والالزب والالصق واحد

 .ءبضم التا {َعِجْبتَ } :قرأ حمزة والكسائي {بَْل َعِجْبَت َويَْسُخُرونَ } :ثم قال

نى بل عجبت يا محمد من فمن قرأ بالنصب، فالمع .بالنصب :وقرأ الباقون

 {بَْل َعِجْبتَ }ومن قرأ  .نزول الوحي عليك، والكافرون يسخرون، مكذبين لك

 إن َّللا :وقد أنكر قوم هذه القراءة، وقالوا .بالضم، فهو إخبار عن َّللا تعالى

تعالى َل يعجب من شيء، ْلنه علم اْلشياء قبل كونها، وإنما يتعجب من سمع 

العجب من َّللا عز  :لم يسمعه، ولم يره، ولكن الجواب أن يقال أو رأى شيئا  

ويكون على وجه التعجب، ويكون على  .وجل بخالف العجب من اآلدميين

َوإِن تَْعَجْب }كما قال في آية أخرى  .وجه اإلنكار واَلستعظام لذلك القول

 ى َخْلقٍ َجِديدٍ أولئك الهِذيَن َكفَُرواْ بَِربِِّهْم َوأُْولَئِكَ فََعَجٌب قَْولُهُْم أَِءَذا ُكنها تَُراب ا أَِءنها لَفِ 

 [5 :الرعد] {اَلغالل فى أعناقهم وأولئك أصحاب النار هُْم فِيهَا خالدون

 {بَْل َعِجْبتَ }وروى اْلعمش عن سفيان بن سلمة أن شريحا  كان يقرأ 

م فذكرت ذلك إلبراهي :وقال اْلعمش .إنما يعجب من َل يعلم :ويقول .بالنصب

إن شريحا  كان معجبا  برأيه، وعبد َّللا بن  :النخعي، فقال إبراهيم النخعي

وروي عن ابن  .بالضم {بَْل َعِجْبتَ }مسعود كان أعلم منه، وكان يقرؤها 

 .عباس أنه كان يقرأ هكذا بالضم، وهو اختيار أبي عبيدة

 {َوإَِذا ُذّكُروْا َلَ يَْذُكُرونَ }يسخرون حين سمعوا  :يعني {ونَ َويَْسُخرُ } :ثم قال

عالمة مثل  :يعني {َوإَِذا َرأَْوْا ءايَة  }إذا وعظوا بالقرآن، َل يتعظون  :يعني

غة وقال أهل الل .يستهزئون، ويسخرون :يعني {يَْستَْسِخُرونَ }انشقاق القمر 

بِينٌ }حد، مثل قرأ واستقرأ سخر واستسخر بمعنى وا  {َوقَالُواْ إِن هذا إَِله ِسْحٌر مُّ

ابا  َوُكنها تُرَ }يقولون إذا متنا  :يعني {أَءَذا ِمْتنَا} :يبين قوله عز وجل :يعني

 {أََو ءابَاُؤنَا اَلولون قُلْ }لمحيون بعد الموت  :يعني {وعظاما أَءنها لََمْبُعوثُونَ 

 .صاغرون :يعني {نََعْم َوأَنتُْم داخرون}ا محمد ي
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 [40 -19]تفسير اآليات رقم 

َوقَالُوا يَا َوْيلَنَا هََذا يَْوُم  (19)فَإِنهَما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ فَإَِذا هُْم يَْنظُُروَن }

يِن  بُوَن هََذا يَْوُم اْلفَْصِل الهِذي ُكْنتُْم بِ  (20)الدِّ اْحُشُروا الهِذيَن ظَلَُموا  (21)ِه تَُكذِّ

ِ فَاْهُدوهُْم إِلَى ِصَراِط  (22)َوأَْزَواَجهُْم َوَما َكانُوا يَْعبُُدوَن  ِمْن ُدوِن َّللاه

هُُم  بَلْ  (25)َما لَُكْم ََل تَنَاَصُروَن  (24)َوقِفُوهُْم إِنههُْم َمْسئُولُوَن  (23)اْلَجِحيِم 

قَالُوا إِنهُكْم  (27)َوأَْقبََل بَْعُضهُْم َعلَى بَْعٍض يَتََساَءلُوَن  (26)اْليَْوَم ُمْستَْسلُِموَن 

َوَما َكاَن لَنَا  (29)قَالُوا بَْل لَْم تَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن  (28)ُكْنتُْم تَأْتُونَنَا َعِن اْليَِميِن 

ا طَاِغيَن  َعلَْيُكْم ِمْن ُسْلطَانٍ  فََحقه َعلَْينَا قَْوُل َربِّنَا إِنها  (30)بَْل ُكْنتُْم قَْوم 

فَإِنههُْم يَْوَمئٍِذ فِي اْلَعَذاِب  (32)فَأَْغَوْينَاُكْم إِنها ُكنها َغاِويَن  (31)لََذائِقُوَن 

إِنههُْم َكانُوا إَِذا قِيَل لَهُْم ََل إِلَهَ  (34) إِنها َكَذلَِك نَْفَعُل بِاْلُمْجِرِمينَ  (33)ُمْشتَِرُكوَن 

ُ يَْستَْكبُِروَن  بَْل  (36)َويَقُولُوَن أَئِنها لَتَاِرُكوا آَلِهَتِنَا لَِشاِعٍر َمْجنُوٍن  (35)إَِله َّللاه

َوَما تُْجَزْوَن  (38)َذابِ اْْلَلِيِم إِنهُكْم لََذائِقُو اْلعَ  (37)َجاَء بِاْلَحقِّ َوَصدهَق اْلُمْرَسلِيَن 

ِ اْلُمْخلَِصيَن  (39)إَِله َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن   {(40)إَِله ِعبَاَد َّللاه

صيحة ونفخة واحدة، وَل  :يعني {فَإِنهَما ِهَى َزْجَرةٌ واحدة} :ثم قال عز وجل

ن يخرجون م :يعني {يُنظَُرونَ }الخالئق  :ييعن {فَإَِذا هُم}يحتاج إلى اْلخرى 

ينوا فلما عا ؟واْلرض كيف بدلت ؟قبورهم، وينظرون إلى السماء كيف غيرت

 {َوقَالُوْا ياويلنا هذا يَْوُم الدين} .إن البعث حق :البعث، ذكروا قول الرسل

هذا } :ويقولون .الحفظة فردت عليهم .يوم الجزاء :ويقال .يوم الحساب :يعني

 .أنه َل يكون {يَْوُم الفصل الذى ُكنتُْم بِِه تَُكّذبُونَ 

سوقوا الذين  :يعني {احشروا الذين ظَلَُمواْ } :ثم ينادي المنادي

 :ويقال .وقرناءهم، وضرباءهم :ويقال .وأشباههم :يعني {وأزواجهم}كفروا 

 :يعني {َوَما َكانُواْ يَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن َّللا}وأمثالهم  :ويقال .هموأشياعهم، وأعوان

كل معبود، وكل من يطاع في  :ويقال .من الشياطين الذين أضلوهم

اذهبوا بهم، وسوقوهم  :ويقال .ادعوهم جميعا   :يعني {فاهدوهم}المعصية 

لى طريق الجحيم، والجحيم ما عظم من إ :يعني {إلى صراط الجحيم}جميعا  

فلما انطلق بهم إلى جهنم أرسل َّللا عز وجل  .إلى وسط الجحيم :ويقال .النار

 .عن ترك قول َل إله إَله َّللا {أَنههُمْ }احبسوهم  :أي {َوقِفُوهُمْ } :ملكا  يقول

 .لوافحبسوا، أو سئ .ل ذلكيقال لهم قفوا قب :يعني .في اآلية تقديم :ويقال

ْسئُولُوَن َما لَُكْم َلَ تناصرون} :ثم يساق بهم إلى الجحيم فيقال لهم لم  :عنيي {مه

 .ينصر بعضكم بعضا ، وَل يدفع بعضكم عن بعض كما كنتم تفعلون في الدنيا
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َوأَْقبََل }يلون خاضعون ذل :أي {بَْل هُُم اليوم ُمْستَْسلُِمونَ } :قوله عز وجل

يسأل ويخاصم بعضهم بعضا  القادة  :يعني {بَْعُضهُْم على بَْعٍض يَتََساءلُونَ 

 {تََساءلُونَ يَ } :ويقال .والسفلة، والعابد، والمعبود، ومتابعي الشيطان للشيطان

 {ِن اليمينتَأْتُونَنَا عَ  إِنهُكْم ُكنتُمْ }السفلة للرؤساء  :يعني {قَالُواْ }يتالومون  :يعني

وروي عن الفراء أنه  .الدين فزينتم لنا ضاللتنا :من قبل الحق أي :يعني

أقوى ب {إِنهُكْم ُكنتُْم تَأْتُونَنَا}ومعناه  .في اللغة القوة والقدرة {اليمين} :قال

إنكم  :ةلسفلة للقادتقول ا :وقال الضحاك .الحيل، وكنتم تزينون علينا أعمالنا

روى ابن أبي نجيح  .ونحن ضعفاء أذَلء في أيديكم .قادرون وظاهرون علينا

 :الكفار يقولون :يعني .عن الحق {تَأْتُونَنَا َعِن اليمين} :عن مجاهد قال

ُكْم إِنه }المشركون لقرنائهم من الشياطين  :إنما يقول هذا :وقال القتبي .للشيطان

ن بَْيِن ثُمه آلتِيَ } :عن أيماننا ْلن إبليس قال :يعني {ُكنتُْم تَأْتُونَنَا َعِن اليمين نههُم مِّ

أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلفِِهْم َوَعْن أيمانهم َوَعن َشَمآئِلِِهْم َوَلَ تَِجُد أَْكثََرهُْم 

الشيطان من قبل اليمين،  من أتاه :وقال المفسرون [17 :اْلعراف] {شاكرين

ومن أتاه من قبل الشمال، أتاه من قبل  .أتاه من قبل الدين، وليس عليه الحق

الشهوات، ومن أتاه من بين يديه، أتاه من قبل التكذيب بالقيامة، ومن أتاه من 

خلفه خوفه الفقر على نفسه، وعلى من يخلف بعده، فلم يصل رحما ، ولم يؤد 

 .زكاة

جهة  في الدنيا من {إِنهُكْم ُكنتُْم تَأْتُونَنَا َعِن اليمين} :كون لقرنائهموقال المشر

لم  :يأ {بَْل لهْم تَُكونُوْا ُمْؤِمنِينَ }لهم قرناؤهم  {قَالُواْ }أضللتمونا  :الدين يعني

لَْيُكْم َوَما َكاَن لَنَا عَ }تكونوا على حق، فتشبه عليكم، ونزيلكم عنه إلى الباطل 

ْل ُكنتُْم بَ }من ملك فنجبركم عليه  :ويقال .من قدرة فنقهركم :يعني {ّمن سلطان

وجب علينا  :يعني {فََحقه َعلَْينَا}كافرين عاصين  :يعني {قَْوما  طاغين

ْمالّنه َلّ }ليس يوم قال إلب {قَْوُل َربّنَا} :ويقال .وهو السخط {قَْوُل َربّنَا}جميعا  

العذاب  :يعني {إِنها لََذائِقُونَ } [85 :ص] {َجهَنهَم ِمنَك َوِممهن تَبَِعَك ِمْنهُْم أَْجَمِعينَ 

 .جميعا  في النار

 {إِنها ُكنها غاوين}أضللناكم عن الهدى  :يعني {فأغويناكم} :قوله عز وجل

يَْوَمئٍِذ فِى }الكفار والشياطين  :يعني {فَإِنههُمْ } :َّللا تعالىيقول  .ضالين :يعني

نها َكَذلَِك إِ }شركاء في النار، وفي العذاب يوم القيامة  :يعني {العذاب ُمْشتَِرُكونَ 

هكذا نفعل بمن أشرك، فنجمع بينهم وبين الذين  :يعني {نَْفَعُل بالمجرمين

 .أضلّوهم في النار
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 {إَِذا قِيَل لَهُْم َلَ إله إَِله َّللا}في الدنيا  :يعني {إِنههُْم َكانُواْ } :ثم أخبر عنهم فقال

عتراك َويَقُولُون ا}عنها، وَل يقولونها  {يَْستَْكبُِرونَ }قولوا َل إله إَل َّللا  :يعني

لقول  :يعني {لَِشاِعرٍ }أنترك عبادة آلهتنا  :يعني {بَْعُض ءالِهَتِنَا

ْجنُونٍ }شاعر   {بَْل َجاء بالحق} :يقول َّللا تعالى .مغلوب على عقله :أي {مه

َوَصدهَق }جاء ببيان الحق  :ويقال .بأمر التوحيد :ويقال .بالقرآن :يعني

لم  عليه وسصدق محمد صلى َّللا :يعني :قال مقاتل .الذين قبله {المرسلين

ومعناهما  .وبتصديق المرسلين الذين قبله :وقال الكلبي .بالمرسلين الذين قبله

معناه جاء محمد عليه السالم بموافقة المرسلين عليهم  :ويقال .واحد

يبوا لتص :يعني {يََرُوْا العذاب اَلليم}العابد والمعبود  :يعني {إِنهُكمْ }السالم 

 :ييعن {إَِله َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ }في اآلخرة  {َوَما تُْجَزْونَ }ب الوجيع الدائم العذا

 .إَل بما كنتم تعملون في الدنيا من المعاصي والشرك

الموحدين  :يعني {إَِله ِعبَاَد َّللا المخلصين} :ثم استثنى المؤمنين فقال عز وجل

 .{ِعبَاَد َّللا المخلصين}لكن  بمعنى {إَِل} :ويقال

 [56 -41]تفسير اآليات رقم 

فِي َجنهاتِ  (42)فََواِكهُ َوهُْم ُمْكَرُموَن  (41)أُولَئَِك لَهُْم ِرْزٌق َمْعلُوٌم }

 (45)ِعيٍن يُطَاُف َعلَْيِهْم بَِكأٍْس ِمْن مَ  (44)َعلَى ُسُرٍر ُمتَقَابِلِيَن  (43)النهِعيِم 

اِربِيَن  ٍة لِلشه َوِعْنَدهُْم  (47)ََل فِيهَا َغْوٌل َوََل هُْم َعْنهَا يُْنَزفُوَن  (46)بَْيَضاَء لَذه

فَأَْقبََل بَْعُضهُْم َعلَى  (49)َكأَنههُنه بَْيٌض َمْكنُوٌن  (48)قَاِصَراُت الطهْرِف ِعيٌن 

يَقُوُل أَئِنهَك لَِمَن  (51)قَاَل قَائٌِل ِمْنهُْم إِنِّي َكاَن لِي قَِريٌن  (50)بَْعٍض يَتََساَءلُوَن 

قِيَن  ا أَئِنها لََمِدينُوَن  (52)اْلُمَصدِّ قَاَل هَْل أَْنتُْم  (53)أَئَِذا ِمْتنَا َوُكنها تَُراب ا َوِعظَام 

ِ إِْن ِكْدَت  (55)َواِء اْلَجِحيِم فَاطهلََع فََرآَهُ فِي سَ  (54)ُمطهلُِعوَن  قَاَل تَاّلِله

 {(56)لَتُْرِديِن 

ْعلُومٌ }ثم قال  طعام معلوم معروف حين يشتهونه  :يعني {أُْولَئَِك لَهُْم ِرْزٌق مه

 .على قدر غدوة وعشية

كْ }ألوان الفاكهة  :يعني {فواكه} :ثم بيّن الرزق فقال  .اببالثو {َرُمونَ َوهُم مُّ

يُطَاُف }في الزيارة  {فِي جنات النعيم على ُسُرٍر متقابلين}منعمون  :ويقال

ِعينٍ }يطوف عليهم خدمهم  :يعني {َعلَْيِهمْ   .خمرا  جاريا  من معين {بَِكأْسٍ ّمن مه

 {بَْيَضاء لَذهةٍ }ذة بخمرة توجب الل :يعني .{بَْيَضاء}الطاهر الجاري  :يعني

اِربِيَن َلَ فِيهَا َغْولٌ }شهوة  :يعني  غائلة َل :ويقال .ليس فيها إثم :يعني {لِلشه

 :أي {َلَ فِيهَا َغْولٌ } :وروى شريك عن سالم قال .لها، وَل يوجع منها الرأس
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َل تغتال عقولهم،  :أي {ا َغْولٌ َلَ فِيهَ } :وقال القتبي .َل مكروه فيها، وَل أذى

الخمر غول للحلم، والحرب غول للنفوس، والغول  :يقال .فتذهب بها

 .بكسر الزاي {يُنَزفُونَ }قرأ حمزة والكسائي  {َوَلَ هُْم َعْنهَا يُنَزفُونَ }البعد 

 .اهَل يذهب عقولهم شرب :بالنصب فمن قرأ بالنصب فمعناه :وقرأ الباقون

 :ومن قرأ بالكسر، فله معنيان .نزيف ومنزوف إذا زال عقله :ويقال للسكران

 .أحدهما َل ينفد شرابهم أبدا ، والثاني أنهم َل يسكرون

غاضات اْلعين  :يعني {َوِعنَدهُْم قاصرات الطرف ِعينٌ } :ثم قال عز وجل

جهن، وقنعن بهم، وَل قصرن طرفهن على أزوا :يعني .عن غير أزواجهن

 .يبغين بهم بدَل  

ة يقال لواحد .حسان اْلعين شدة البياض في شدة السواد :أي {ِعينٌ } :ثم قال

كثر الحسن العيناء التي سواد عينها أ :ويقال .كبيرة العين :يعني .عيناء :العين

 .من بياضها

ْكنُ } :ثم قال إنهن أحسن بياضا  من بيض النعم،  :يعني {ونٌ َكأَنههُنه بَْيٌض مه

سن َل يكون لون البياض في شيء أح :يقال .والعرب تشبه النساء ببيض النعام

بيض أراد ال :ويقال .البيض التي لم تلوثه اْليدي :وقال قتادة .من بيض النعام

بََل فَأَقْ }والحر  به القشر الداخل من البيض المكنون قد خبأ، وكنه من البرد

 .ايسأل بعضهم بعضا  عن حاله في الدني :يعني {بَْعُضهُْم على بَْعضٍ يَتََساءلُونَ 

 {إِنّى َكاَن لِى قَِرينٌ }من أهل الجنة  :يعني {قَاَل قَائٌِل ّمْنهُمْ } :قوله عز وجل

ُجلَْيِن واضرب }وهو الذي بيّن َّللا تعالى أمرهما في سورة الكهف  ثاَل  ره لهُْم مه

َجَعْلنَا َلّ َحِدِهَما َجنهتَْيِن ِمْن أعناب َوَحفَْفنَاهَُما بِنَْخٍل َوَجَعْلنَا بَْينَهَُما 

ا فكانا أخوين وشريكين، وأنفق أحدهما ماله في أمر  [32 :الكهف] {َزْرع 

لى شيء، فجاء اآلخرة، واتخذ اآلخر لنفسه ضياعا ، وخدما ، واحتاج المؤمن إ

إلى أخيه الكافر يسأله، فقال له الكافر ما صنعت بمالك، فأخبره أن قدمه إلى 

دق إنك ممن يص :يعني {يِقُوُل أَءنهَك لَِمَن المصدقين} :اآلخرة، فقال له الكافر

أَءنهَك } :وطلب منه أن يدخل في دينه، ولم يقض حاجته، فذلك قوله .بالبعث

 .بالبعث بعد الموت :يعني {مصدقينلَِمَن ال

 .ونلمحاسب :يعني {أَءَذا ِمْتنَا َوُكنها تَُرابا  وعظاما أَءنها لََمِدينُونَ } :قوله عز وجل

طهلُِعونَ } :فيقول المؤمن ْلصحابه في الجنة حتى ننظر إلى  {قَاَل هَْل أَنتُْم مُّ

 {فَأَطهلِعَ }اطلع أنت، فإنك أعرف به منا  :حاله، وإلى منزله، فيقول أصحابه

 رأى أخاه في وسط :يعني {فاطلع فََرءاهُ فِى َسَواء}فنظر في النار  :يعني
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 قَاَل تاّلِل} :الجحيم، أسود الوجه، مزرق العين، فيقول المؤمن عند ذلك قوله

 {لَتُْرِدينِ } :ويقال .ني، ولتضلنيوَّللا لقد هممت لتغوي :يعني {إِن ِكدته لَتُْرِدينِ 

 وقال .الموت والهالك :والردى .أهلكته :أرديت فالن أي :لتهلكني يقال :أي

مل دنته بما ع :يقال .مجازون بأعمالنا :أي {أَنَاْ * لََمِدينُونَ } :القتبي في قوله

 .أي جازيته

 [70 -57]تفسير اآليات رقم 

إَِله  (58)أَفََما نَْحُن بَِميِّتِيَن  (57)َولَْوََل نِْعَمةُ َربِّي لَُكْنُت ِمَن اْلُمْحَضِريَن }

بِيَن  لِِمْثِل  (60)إِنه هََذا لَهَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيُم  (59)َمْوتَتَنَا اْْلُولَى َوَما نَْحُن بُِمَعذه

قُّوِم  (61)ِملُوَن هََذا فَْليَْعَمِل اْلَعا إِنها َجَعْلنَاهَا  (62)أََذلَِك َخْيٌر نُُزَل  أَْم َشَجَرةُ الزه

طَْلُعهَا َكأَنههُ  (64)إِنههَا َشَجَرةٌ تَْخُرُج فِي أَْصِل اْلَجِحيِم  (63)فِْتنَة  لِلظهالِِميَن 

يَاِطيِن  ثُمه إِنه  (66)لُوَن ِمْنهَا فََمالِئُوَن ِمْنهَا اْلبُطُوَن فَإِنههُْم آَلَكِ  (65)ُرُءوُس الشه

لَى اْلَجِحيِم  (67)لَهُْم َعلَْيهَا لََشْوب ا ِمْن َحِميٍم  إِنههُْم أَْلفَْوا  (68)ثُمه إِنه َمْرِجَعهُْم إَلِ

 {(70) فَهُْم َعلَى آَثَاِرِهْم يُْهَرُعونَ  (69)آَبَاَءهُْم َضالِّيَن 

لوَل ما أنعم َّللا عليه  :يعني {َولَْوَلَ نِْعَمةُ َربّى} :ثم قال عز وجل

معك في النار ثم أقبل المؤمن على أصحابه  {لَُكنُت ِمَن المحضرين}باإلسالم 

لفظ لفظ ال {أَفََما نَْحُن بَِميّتِيَن إَِله َمْوتَتَنَا اَلولى}يا أهل الجنة  :في الجنة فقال

وذلك  .َل نموت أبدا  سوى موتتنا اْلولى :يعني .اَلستفهام، والمراد به النفي

ن لم نكن م :يعني {َوَما نَْحُن بُِمَعذهبِينَ }حين يذبح الموت، فيأمنوا من الموت 

 .المعذبين مثل أهل النار

النجاة الوافرة، فازوا  :يعني {إِنه هذا لَهَُو الفوز العظيم} :قال َّللا عز وجل

لمثل هذا الثواب، والنعم،  :يعني {لِِمْثِل هذا}بالجنة، ونجوا من النار 

فليجتهد  :ويقال .أي فليبادر المبادرون {فَْليَْعَمِل العاملون}والخلود، 

فليحتمل المحتملون اْلذى، ْلنه فد حفّت الجنة  :ويقال .المجتهدون

يقال و .الذي وصفت في الجنة خير ثوابا   :يعني {أذلك َخْيٌر نُُّزَل  }ره بالمكا

 {إِنها جعلناها فِْتنَة  للظالمين}للكافرين  {أَْم َشَجَرةُ الزقوم}منزَل   :ويقال .رزقا  

كم يخبر :زادتهم تكذيبا ، فقالوا :قال قتادة .ذكر الشجرة بالء للمشركين :يعني

إِنها جعلناها } :وقال مجاهد .محمد أن في النار شجرة، والنار تحرق الشجر

 .زقمتهزقمينا ف :فقال لجاريته .إنما الزقوم التمر، والزبد :قول أبي جهل {فِْتنَة  

فأخبر  .الزقوم بلسان البربر، وإفريقيا التمر والزبد :وذكر أن ابن الزبعري قال

أذلك } :ى عن الزقوم أنه َل يشبه النخل، وَل طلعها كطلع النخل، فقالَّللا تعال

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n48&p1#TOP
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أَْم }طعاما   :أي {َخْيٌر نُُّزَل  }نعيم الجنة، وما فيها من اللذات  :يعني {َخْيٌر نُُّزَل  

 .ْلهل النار {َشَجَرةُ الزقوم

نههَا إِ } :ثم وصف الشجرة فقال {إِنها جعلناها فِْتنَة  للظالمين} :قوله عز وجل

 :يعني {طَْلِعهَا}في وسط الجحيم  :يعني {َشَجَرةٌ تَْخُرُج فِى أَْصِل الجحيم

 .رؤوس الحيات، قبيح في النظر :يعني {َكأَنههُ رؤوس الشياطين}ثمرتها 

يبقى ك، فهو نبت َل يكون شيء من النبات أقبح منه، وهو يشبه الحس :ويقال

هي رؤوس الشياطين بعينها، وذلك أن العرب إذا وصفت  :ويقال .في الحلق

 { ِمْنهَافَإِنههُْم َلَِكلُونَ } :ثم وصف أكلهم فقال .كأنه شيطان :الشيء بالقبح، تقول

 نيملؤو :يعني .وهو جماعة المالئ {فََمالِئُوَن ِمْنهَا البطون}من ثمرها  :يعني

 :قال .حّدثنا الفقيه أبو جعفر :حّدثنا أبو الليث رحمه َّللا قال :قال .منها البطون

حّدثنا وهب بن جرير،  :قال .حّدثنا عباس الدوري :قال .حّدثنا محمد بن عقيل

قال رسول َّللا  :عن شعبة، عن اْلعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس قال

فَلَْو  .أيُّهَا النهاُس اتهقُوا َّللا َوَل تَُموتُنه إَله َوأَْنتُْم ُمْسلُِمونَ » :صلى َّللا عليه وسلم

ْنيَا َمِعيَشتَهُْم،  ْت َعلَى أْهِل الدُّ قُّوِم قَطََرْت فِي اْلْرِض، ْلََمره أنه قَْطَرة  ِمَن الزه

 ثُمه } :قوله عز وجل .«َغْيُرهُ  فَكْيَف بَِمْن هَُو طََعاُمهُ َوَشَرابُهُ ِمْنهُ لَْيَس لَهُ طََعامٌ 

ثُمه }خلطا  من حميم من ماء حار في جهنم  :يعني {إِنه لَهُْم َعلَْيهَا لََشْوبا  ِمْن َحِميمٍ 

 .مصيرهم إلى النار :يعني {إِنه َمْرِجَعهُْم إِللَى الجحيم

 :يعني {إِنههُْم أَْلفَْواْ } :ثم بيّن المعنى الذي به يستوجبون العقوبة فقال تعالى

 يسعون :يعني {فَهُْم على ءاثَاِرِهْم يُْهَرُعونَ }عن الهدى  {َضالّيَن فَهُمْ }وجدوا 

 :اهدوقال مج .في مثل أعمال آبائهم، واإلهراع في اللغة المشي بين المشيتين

 .كهيئة الهرولة

 

 [98 -71]تفسير اآليات رقم 

لِيَن َولَ } فَاْنظُْر  (72)َولَقَْد أَْرَسْلنَا فِيِهْم ُمْنِذِريَن  (71)قَْد َضله قَْبلَهُْم أَْكثَُر اْْلَوه

ِ اْلُمْخلَِصيَن  (73)َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْنَذِريَن  َولَقَْد نَاَدانَا نُوٌح  (74)إَِله ِعبَاَد َّللاه

ْينَاهُ َوأَْهلَهُ ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم  (75)َن فَلَنِْعَم اْلُمِجيبُو يهتَهُ  (76)َونَجه َوَجَعْلنَا ُذرِّ

َساَلٌم َعلَى نُوٍح فِي  (78)َوتََرْكنَا َعلَْيِه فِي اآْلَِخِريَن  (77)هُُم اْلبَاقِيَن 

 (81)إِنههُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِيَن  (80) إِنها َكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِينَ  (79)اْلَعالَِميَن 

ْبَراِهيَم  (82)ثُمه أَْغَرْقنَا اآْلََخِريَن  إِْذ َجاَء َربههُ بِقَْلبٍ  (83)َوإِنه ِمْن ِشيَعتِِه إَلِ

ِ أَئِفْ  (85)إِْذ قَاَل ِْلَبِيِه َوقَْوِمِه َماَذا تَْعبُُدوَن  (84)َسلِيٍم  ا آَلِهَة  ُدوَن َّللاه ك 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n48&p1#TOP
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 (88)فَنَظََر نَْظَرة  فِي النُُّجوِم  (87)فََما ظَنُُّكْم بَِربِّ اْلَعالَِميَن  (86)تُِريُدوَن 

فََراَغ إِلَى آَلِهَتِِهْم فَقَاَل أَََل  (90)فَتََولهْوا َعْنهُ ُمْدبِِريَن  (89)فَقَاَل إِنِّي َسقِيٌم 

فَأَْقبَلُوا  (93)فََراَغ َعلَْيِهْم َضْرب ا بِاْليَِميِن  (92)َما لَُكْم ََل تَْنِطقُوَن  (91)لُوَن تَأْكُ 

ُ َخلَقَُكْم َوَما تَْعَملُوَن  (95)قَاَل أَتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُوَن  (94)إِلَْيهِ يَِزفُّوَن   (96)َوَّللاه

ا فََجَعْلنَاهُُم  (97)بُْنيَان ا فَأَْلقُوهُ فِي اْلَجِحيِم قَالُوا اْبنُوا لَهُ  فَأََراُدوا بِِه َكْيد 

 {(98)اْْلَْسفَلِيَن 

 {ولينأَْكثَُر اَل}أضّل إبليس قبلهم  :يعني {َولَقَْد َضله قَْبلَهُمْ } :ثم قال عز وجل

 ن في الكالم دليال  عليه، فاكتفىولم يذكر إبليس ْل .من اْلمم الخالية :يعني

 .ومثل هذا كثير في القرآن .باإلشارة

نِذِرينَ } :ثم قال عز وجل رسال  ينذرونهم كما  :يعني {َولَقَْد أَْرَسْلنَا فِيِهْم مُّ

أرسلناك إلى قومك، فكذبوهم بالعذاب كما كذبك قومك، فعذبهم َّللا تعالى في 

آخر أمر من أنذر فلم  :يعني {َكاَن َعاقِبَةُ المنذرينفانظر َكْيَف }الدنيا 

 .الموحدين، المطيعين، فإنهم لم يعذبوا :يعني {إَِله ِعبَاَد َّللا المخلصين}يؤمن 

دعا نوح ربه على قومه، وهو  :يعني {َولَقَْد نَاَدانَا نُوحٌ } :قوله عز وجل

 :يعني {فَلَنِْعَم المجيبون} [10 :القمر] {َمْغلُوٌب فانتصر فََدَعا َربههُ أَنُّى} :قوله

من الهول الشديد،  :يعني {ونجيناه َوأَْهلَهُ ِمَن الكرب العظيم}نعم المجيب أنا 

 .وهو الغرق

 ْلن الذي حمل معه من الناس ثمانون رجال   {َوَجَعْلنَا ُذّريهتَهُ هُُم الباقين} :قوله

وامرأة غرقوا كلهم، ولم يبق إَل ولده سام وحام ويافث قال الفقيه أبو الليث 

حّدثنا أبو القاسم الصفار بإسناده عن سمرة  :قال .حّدثنا أبو جعفر :رحمه َّللا

َسام أبُو الَعَرِب، وحام » :إن النبي صلى َّللا عليه وسلم قال :قال .بن جندب

 {َوتََرْكنَا َعلَْيِه فِى اَلخرين} :ثم قال تعالى .«لرومأبو الحبش، ويافث أبو ا

وقال  :أبقينا عليه ذكرا  حسنا  في الباقين من اْلمم، وهذا قول القتبي :يعني

 .أثنينا على نوح بعد موته ثناء حسنا   :يعني :مقاتل

 لسعادة والبركة علىا :يعني {سالم على نُوٍح فِى العالمين} :ثم قال عز وجل

ن هكذا نجزي كل م :يعني {إِنها َكَذلَِك نَْجِزى المحسنين}نوح من بين العالمين 

 ثُمه أَْغَرْقنَا}المصدقين بالتوحيد  :يعني {إِنههُ ِمْن ِعبَاِدنَا المؤمنين}أحسن 

 .قومه الكافرين :يعني {اَلخرين

عة إبراهيم من شي :يعني :قال مقاتل {ن ِشيَعتِهِ إلبراهيمَوإِنه مِ } :قوله عز وجل

من شيعة محمد صلى َّللا  :وقال الكلبي يعني .نوح عليه السالم وعلى ملته
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 .هذا جائز :وذكر عن الفراء أنه قال .عليه وسلم إبراهيم، وعلى دينه، ومنهاجه

يهتَهُْم فِى الفلك  َوَءايَةٌ } :وإن كان إبراهيم قبله كما قال لههُْم أَنها َحَمْلنَا ُذرِّ

 .آباءهم ذريته الذين هو منهم :يعني .[41 :يس] {المشحون

 .إبراهيم دعا ربه بقلب سليم :يعني {إِْذ َجاء َربههُ بِقَْلٍب َسلِيمٍ } :قوله عز وجل

إِْذ }مخلص سليم من الشرك  :أي {ْلبٍ َسلِيمٍ إِْذ َجاء َربههُ بِقَ } :خالص ويقال :أي

اذا معناه لم :ويقال .إيش الذي تعبدون :يعني {قَاَل َِلبِيِه َوقَْوِمِه َماَذا تَْعبُُدونَ 

 .؟تعبدون هذه اْلوثان

فََما }دتها عبا {ُدوَن َّللا تُِريُدونَ }أكذبا  آلهة  :يعني {َّللا ءالِهَة  } :قوله عز وجل

 نَْظَرة  فَنَظَرَ } ؟إذا عبدتم غيره، فما ظنُّكم به إذ لقيتموه {ظَنُُّكم بَِرّب العالمين

 .في الكواكب :يعني :قال مقاتل {فِى النجوم

 .في أمر النجوم :أي {فَنَظََر نَْظَرة  فِى النجوم} :ويقال

 :أي {فَقَاَل إِنّى َسقِيمٌ }أى كوكبا  قد طلع ثم تفكر بالعين وبالقلب وذلك أنه ر

 :وقال القتبي .وهو قول سعيد بن جبير، والضحاك .مطعونا   :ويقال .سأسقم

وإنما  .نظر نظرة إلى النجوم :نظر في الحساب ْلنه لو نظر إلى الكواكب لقال

سأمرض غدا ،  :أي {َسقِيمٌ  فَقَاَل إِنّى} .نظر فيه إذا نظر في الحساب :يقال

فلما سمعوا ذلك منه هربوا، فذلك قوله  .وكانوا يتطيرون من المريض

 قال الفقيه أبو الليث رحمه َّللا حّدثنا الخليل بن {فَتََولهْوْا َعْنهُ ُمْدبِِرينَ } :تعالى

 حّدثنا ابن وهب :لقا .حّدثنا عيسى بن إبراهيم :قال .حّدثنا خزيمة :قال .أحمد

عن جرير بن حازم، عن أيوب السجستاني، عن محمد بن سيرين، عن أبي 

 لَْم يَْكِذْب إْبَراِهيَم قَطُّ إَله ثاَلثَ » :هريرة أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال

عث ا أَْرِجهْ َوأََخاهُ وابقالو} :َوقَْولُهُ  {إِنّى َسقِيمٌ } :َكِذباٍت، ثِْنتَاِن فِي َذاتِ َّللا قوله

ةَ، ذلك أنههُ قَِدَم  [63 :اْلنبياء] {فِى المدآئن حاشرين َوَواِحَدةٌ فِي َشأِْن َساره

ةُ، َوَكانَْت أْحَسَن النَِّساِء فَقَاَل لَهَا إنه هذا الَجبهاَر إْن َعلَِم  :أْرَض َجبهاٍر َوَمَعهُ َساره

فَإْن َسأَلَِك فَأَْخبِِريِه أنهِك أُْختِي فِي اإلْسالِم، فإنِّي َل  .بنِي َعلَْيكِ أنهِك اْمَرأَةٌ، يَْغلِ 

فَلَّما َدَخَل اْلْرَض، َرآهَا بَْعُض أْهِل  .أْعلَُم فِي اْلْرِض ُمْسلِما  َغْيِري َوَغْيَركِ 

 ؟َرأَةٌ َل يَْنبَِغي أْن تَُكوَن إَله لَكَ لَقَْد َدَخَل اْليَْوَم أْرَضَك امْ  :فَقَاَل لَهُ  .الَجبهاِر، فأتَاهُ 

ا أُْدِخلَْت َعلَْيِه لَْم يَتََمالَْك  .فَأُتِي بِهَا .فَأَْرَسَل إلَْيهَا الِة، فَلَمه فَقَاَم إْبَراِهيُم إلَى الصه

لَِق يَِدي، َّللا أْن يُطْ  فَقَاَل لَهَا اْدِعي .أْن بََسطَ يََدهُ إلَْيهَا، فَقُبَِضْت يََدهُ قَْبَضة  َشِديَدة  

كِ  هَا ِمْثَل فَقَاَل لَ  .فََعاَد، فَقُبَِضْت يَُدهُ أَشده ِمَن القَْبَضِة اْلُولَى .فَفََعلَتْ  .َوَل أُضرُّ

 اْدِعي َّللا أنْ  :فََعاَد، فَقُبَِضْت أَشده ِمَن القَْبَضتَْيِن اْلُولَيَْيِن، فَقَاَل لَهَا .َذلَِك، فَفََعلَتْ 
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ِك، فَفََعلَْت، فَأُْطلِقَْت يَُدهُ  فََدَعا الهِذي َجاَء بِهَا  .يُْطلَِق يَِدي، َولَِك َعلَيه أَله أُضرُّ

إنهَك أتَْيتَنِي بَِشْيطَاٍن، َولَْم تَأْتِنِي بإْنَساٍن، فَأَْخِرْجهَا ِمْن أْرِضي،  :فَقَاَل لَهُ 

ا َرآهَا إْبَراِهيُم َوأْعطَاهَا هَاَجَر، فَأْقبَلَْت تَْمِشي حَ  تهى َجاَءْت إلَى إْبَراِهيَم، فَلَمه

الِة، فَقَاَل لَهَا َخْيرا  ُكفِيُت  :فَقَالَتْ  ؟َمْهيَْم يَْعنِي َما الَخبَرُ  :اْنَصَرَف ِمَن الصه

كم يا بني ماء السماء :فقال أبو هريرة .«الفَاِجَر، وأْخَدَمنِي َخاِدما    .فتلك أمُّ

ْلنه روي في الخبر أنها وهبت هاجر إلبراهيم، فولد  .نسل العرب منها :يعني

أعرضوا عنه ذاهبين إلى  :يعني {فَتََولهْواْ َعْنهُ ُمْدبِِرينَ } :ويقال .منها إسماعيل

 .عيدهم

ل دخ :ويقال .مال إلى أصنامهم :يعني {فََراَغ إلى ءالِهَتِِهمْ } :قوله عز وجل

، فلم يجيبوه {فَقَاَل أََل تَأُْكلُونَ }بيوت اْلصنام، فرأى بين أيديهم طعاما  

ربهم أقبل يض :يعني {َما لَُكْم َلَ تَنِطقُون فََراَغ َعلَْيِهْم َضْربا  باليمين} :فقال

 .بيمينه

ا ُكْنتُْم قَاَل أَفََرَءْيتُْم } :يضربهم باليمين التي حلف، وهو قوله :ويقال مه

ن واليمي .يضربهم بالقوة :يعني .{باليمين} :ويقال [57 :اْلنبياء] {تَْعبُُدونَ 

 {قَالَ }ون يسرع :يعني {فَأَْقبَلُواْ إِلَْيهِ يَِزفُّونَ }كناية عنها، ْلن القوة في اليمين 

ضم يُِزفون ب :قرأ حمزة .يكم من اْلصنامبأيد {أَتَْعبُُدوَن َما تَْنِحتُونَ }إبراهيم 

فمن قرأ بالنصب فأصله من زفيف النعام، وهو  .بالنصب :وقرأ الباقون .الياء

يصيروا إلى الزفيف، ويدخلون في الزفيف،  :ومن قرأ بالضم أي .ابتداء عدوه

 .وكال القراءتين يرجع إلى معنى واحد، وهو اإلسراع في المشي

 وما تنحتون به يأيديكم من :يعني {وَّللا َخلَقَُكْم َوَما تَْعَملُونَ } :عز وجل ثم قال

تتركون عبادة من خلقكم، وخلق ما تعملون، وتعبدون  :ومعناه .اْلصنام

في النار  :يعني {فَأَْلقُوهُ فِى الجحيم}أتونا   :يعني {قَالُوْا ابنوا لَهُ بنيانا}غيره 

 {فجعلناهم اَلسفلين}أرادوا حرقه وقتله  :يعني {فَأََراُدوْا بِِه َكْيدا  }يمة العظ

وعالهم إبراهيم فلم يلبثوا إَل يسيرا  حتى  .اْلذلين :ويقال .اآلخرين :يعني

 .أهلكهم َّللا عز وجل

 [113 -99]تفسير اآليات رقم 

الِِحيَن  (99)ي َسيَْهِديِن َوقَاَل إِنِّي َذاِهٌب إِلَى َربِّ }  (100)َربِّ هَْب لِي ِمَن الصه

ا بَلََغ َمَعهُ السهْعَي قَاَل يَا بُنَيه إِنِّي أََرى فِي اْلَمنَاِم  (101)فَبَشهْرنَاهُ بُِغاَلٍم َحلِيٍم  فَلَمه

ُ ِمَن أَنِّي أَْذبَُحَك فَاْنظُْر َماَذا تََرى قَاَل يَا أَبَِت اْفَعْل  َما تُْؤَمُر َستَِجُدنِي إِْن َشاَء َّللاه

ابِِريَن  ا أَْسلََما َوتَلههُ لِْلَجبِيِن  (102)الصه  (104)َونَاَدْينَاهُ أَْن يَا إِْبَراِهيمُ  (103)فَلَمه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n48&p1#TOP
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ْؤيَا إِنها َكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن  ا لَهَُو اْلباََلُء إِنه هَذَ  (105)قَْد َصدهْقَت الرُّ

 (108)َوتََرْكنَا َعلَْيِه فِي اآْلَِخِريَن  (107)َوفََدْينَاهُ بِِذْبٍح َعِظيٍم  (106)اْلُمبِيُن 

إِنههُ ِمْن ِعبَاِدنَا  (110)َكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن  (109)َساَلٌم َعلَى إِْبَراِهيَم 

الِِحيَن  (111)اْلُمْؤِمنِيَن  َوبَاَرْكنَا َعلَْيِه  (112)َوبَشهْرنَاهُ بِإِْسَحاَق نَبِيّ ا ِمَن الصه

يهتِِهَما ُمْحِسٌن َوظَالٌِم لِنَْفِسِه ُمبِيٌن   {(113)َوَعلَى إِْسَحاَق َوِمْن ُذرِّ

من  :يقالو .إني مهاجر إلى طاعة ربي :يعني {َوقَاَل إنِّي َذاِهٌب إلَى َربِّي}

 .من بابل إلى بيت المقدس :يعني :وقال مقاتل .إلى أرض ربي .أرض ربي

من أرض حران إلى بيت  :من أرض حران إلى بيت المقدس، ويقال :ويقال

مقبل  :إني مهاجر إلى ربي يعني :يحفظني ويقال :يعني {َسيَْهِدينِ }المقدس، 

 .سيعينني :ويقال .أي سيرشدني ربي {ينِ َسيَْهدِ }إلى طاعة ربي 

يا رب أعطني ولدا   :يعني {َرّب هَْب لِى ِمَن الصالحين} :قوله عز وجل

م في حليم في صغره، علي :يعني {فبشرناه بغالم َحلِيمٍ }صالحا  من المسلمين 

 .كبره

ا بَلََغ َمَعهُ السعى} :قوله عز وجل  {قَالَ }إلى الجبل  :لى الحج، ويقالإ {فَلَمه

هو  :قال مقاتل {قَاَل يابنى إِنّى أرى فِى المنام}إبراهيم عليه السالم َلبنه 

وروى معمر عن الزهري قال في  .هو إسماعيل :وقال الكلبي .إسحاق

ا بَلََغ َمَعهُ السعى} :قوله  .سماعيلهو إ :بن عباسقال ا {فبشرناه بغالم َحلِيٍم فَلَمه

وقال  .وكان ذلك ببيت المقدس .هو إسحاق :وقال كعب .وكان ذلك بمن ى

وروي عن علي  .مجاهد، وابن عمر، ومحمد بن كعب القرظي؛ هو إسماعيل

وهكذا روي عن ابن عباس، وهكذا قال  .هو إسحاق :بن أبي طالب أنه قال

وعبد َّللا بن سالم رضي َّللا عنهم وهكذا قال وعكرمة، وقتادة، وأبو هريرة، 

هو إسماعيل احتج بالكتاب والخبر، أما الكتاب  :أهل الكتابين كلهم، والذي قال

وأما  {وبشرناه بإسحاق نَبِيّا  } :فهو أنه لما ذكر قصة الذبح قال على أثر ذلك

بِ  أنَا»الخبر فما روي عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أنه قال  « يَحْيناْبُن الذه

 :لوأما الذي يقو .أباه عبد َّللا بن عبد المطلب، وإسماعيل بن إبراهيم :يعني

وسف كان ي :هو إسحاق يحتج بما روي في الخبر، أنه ذكر نسبة يوسف، فقال

يوسف صديق َّللا بن يعقوب إسرائيل َّللا بن إسحاق ذبيح َّللا بن  .أشرف نسبا  

 قد اختلفوا فيه هذا اَلختالف، وَّللا أعلم بالصواب، والظاهر إبراهيم خليل َّللا

 {قَاَل يابنى إِنّى أرى فِى المنام أَنّى أَْذبَُحكَ } :فذلك قوله .عند العامة هو إسحاق

 {إِنّى أرى فِى المنام} :فظاهر اللفظ أنه رأى في المنام أنه يذبحه، ولكن معناه
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 {قَاَل ياأبت افعل َما تُؤَمرُ } :ل ما قال في سياق اآليةأني قد أمرت بذبحك بدلي

إنه َّللا يَأُْمُرَك أَْن تَْذبََح َولََدَك  :أنههُ َرأَى فِي الَمنَاِم أنههُ قِيَل لَهُ » :وروي في الخبر

ِجيمِ  :فَاْستَْيقَظَ َخائِفا ، َوقَالَ  ْيطَاِن الره  فِي َرأَى فِي الَمنَامِ  ثُمه  .أَُعوُذ بِاّلِل ِمَن الشه

اللهْيلَةِ الثهانِيَةِ َوالثهالِثَةِ ِمْثَل ذلك، فَاْستَْيقَظَ َوَضمه اْبنَهُ إلى نَْفِسِه، َوَجَعَل يَْبِكي َحتهى 

ة إنِّي أِريُد أْن أَْخُرَج إلى  أَْصبََح، فَانقاَد ْلْمِر َّللا تََعالَى، َوقَاَل َلْمَرأتِِه َساره

 «بِّي، فَاْبَعثِي اْبنِي َمِعي، فََجههَزْتهُ، َوبََعثَْتهُ َمَعهُ طَاَعِة رَ 

فلما  .إن لم أفتن هؤَلء عند هذه لم أفتنهم أبدا   :قال الشيطان :قال كعب اْلحبار

ذهب  أين :فقال .خرج إبراهيم بابنه ليذبحه، فذهب الشيطان، ودخل على سارة

كنه إنه لم يغد به لحاجته، ول :قال .لبعض حاجتهغدا به  :فقالت ؟إبراهيم بابنك

 :قالتف .يزعم أن ربه أمره بذلك :قال ؟ولم يذبحه :إنما ذهب به ليذبحه، فقالت

 ؟أين يذهب بك أبوك :قد أحسن أن يطيع ربه، فخرج في أثرهما، فقال للغالم

نه إنما يذهب بك فإنه َل يذهب بك لحاجته، ولك :قال .قال لبعض حاجته

ئن كان فوَّللا ل :قال .يزعم أن ربه أمره بذلك :قال ؟ولم يذبحني :فقال .ليذبحك

 :قال ؟أين غدوت بابنك :فتركه ولحق بإبراهيم، فقال .َّللا أمره بذلك، ليفعلن

 ؟هقال ولم أذبح .فإنك لم تغد به لحاجة، وإنما غدوت به لتذبحه :قال .لحاجة

فوَّللا لئن كان َّللا أمرني بذلك  :قال .تزعم أن َّللا تعالى أمرك بذلك :قال

 .فتركه، وأيس من أن يطاع .ْلفعلن

فانظر َماَذا ترى قَاَل ياأبت قَاَل ياأبت افعل َما تُؤَمُر َستَِجُدنِى } :قوله عز وجل

ا أَْسلََما وَ  تَلههُ لِْلَجبِيِن وناديناه أَن ياإبراهيم قَْد إِن َشاء َّللا ِمَن الصابرين * فَلَمه

َصدهْقَت الرؤيا إِنها َكَذلَِك نَْجِزى المحسنين إِنه هذا لَهَُو البالء المبين * وفديناه 

 .فأوحى َّللا تعالى إلى إسحاق أن ادعو، فإن لك دعوة مستجابة {بِِذْبٍح َعِظيمٍ 

تجيب لي في أيما عبد من اْلولين اللههم إني أدعوك أن تس :فقال إسحاق

م إن إبراهي :وقال مجاهد .واآلخرين لقيك َل يشرك بك شيئا  أن تدخله الجنة

ي، يا أبت خذ بناصيت :عليه السالم لما أراد أن يذبح ابنه بالسكين، قال ابنه

واجلس بين كتفي، حتى َل أوذيك إذا أصابني حّد السكين، وَل تذبحني وأنت 

جهي، عسى أن ترحمني، واجعل وجهي إلى اْلرض، ففعل تنظر في و

قد  :لقا ؟يا أبت ما لك :فقال .فلما أمّر السكينة على حلقه، انقلبت .إبراهيم

رف َّللا فع :قال .فطعن، فانثنت :قال .فاطعن بها طعنا   :قال .انقلبت السكين

وروى أسباط عن  .هو إسحاق :عز وجل الصدق منه، ففداه بذبح عظيم، وقال

أنه ركب مع أبيه  .كان من شأن إسحاق حين أراد أبوه أن يذبحه :السدي قال
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في حاجة، فأعجبه شبابه، وحسن هيئته، وكان إبراهيم حين بشر بإسحاق قبل 

را  قد نذرت ّلِل نذ :فقيل إلبراهيم في منامه .هو إذا  ّلِل ذبيح :أن يولد له، قال

قد  :قولي {قَاَل يابنى إِنّى أرى فِى المنام أَنّى أَْذبَُحكَ } :فلما أصبح قالفاوفيه، 

فانطلق معي، وأخبر أمك أنك  :قال {قَاَل ياأبت افعل َما تُؤَمرُ }أمرت بذبحك 

 .السكين :تنطلق إلى أخوالك، وأخذ إبراهيم معه حبال ، ومدية، يعني

فانطلق به، حتى أتى به جبال  من  .إنه أهون للموتيا أبتاه حدها ف :فقال له

ا أبتاه ي :فأضجعه في أصرة، وربط يديه ورجليه، فقال له إسحاق .جبال الشام

شّد رباطي، لكي َل أضطرب، فيصيب الدم ثيابك، فتراه سارة، فتحزن، فبكى 

ى لوأخذ الشفرة، فوضعها على حلقه، وضرب َّللا تعا .إبراهيم بكاء شديدا  

م ذلك، فلما رأى إبراهي .على حلقه صفيحة نحاس، فجعل يحز، فال تصنع شيئا  

قلّبه على وجهه، فضرب َّللا تعالى على قفاه صفيحة نحاس، وبكيا حتى ابتلت 

أَن ياإبراهيم قَْد } :فجعل يحز، فال تقطع شيئا  فنودي .اْلرض من دموعهما

فالتفت فإذا هو بكبش أبيض،  .هو فداهودونك هذا الكبش ف {َصدهْقَت الرؤيا

أملح، ينحط من الجبل، وقد كان رعي في الجنة أربعين خريفا ، فخلّى عن 

اَل السعى قَ } :لما قال إلسحاق :وقال وهب بن منبه .ابنه، وأخذ الكبش فذبحه

 {ؤَمرُ فعل َما تُ يابنى إِنّى أرى فِى المنام أَنّى أَْذبَُحَك فانظر َماَذا ترى قَاَل ياأبت ا

ن وكان إسحاق في ذلك اليوم اب :قال .يا أبت إني أوصيك بثالثة أشياء :ثم قال

أن تربط يدي لكيال أضطرب فأؤذيك، والثاني أن تجعل  :أحدهما .سبع سنين

وجهي إلى اْلرض لكيال تنظر إلى وجهي فترحمني، والثالث أن تذهب 

ا} :فذلك قوله .ندها تذكرة منيبقميصي إلى أمي ليكون القميص ع بَلََغ َمَعهُ  فَلَمه

مزة قرأ ح {السعى قَاَل يابنى إِنّى أرى فِى المنام أَنّى أَْذبَُحَك فانظر َماَذا ترى

عناه م :ويقال .ماذا ترى من صبرك :يعني .بضم التاء {َماَذا ترى}والكسائي 

ماذا ترى من  :يعني .نصب، وهو من الرأيبال :وقرأ الباقون .ماذا تشير

هو من المشورة  :ويقال .معناه ماذا تشير فيما أمر َّللا به :ويقال .صبرك

بالنصب تقرأ ْلن هذا في موضع المشورة والرأي،  :والرأي قال أبو عبيد

ُدنِى َستَجِ قَاَل يَاءاَدُم * ياأبت افعل َما تُؤَمُر }واآلخر يستعمل في رؤية العين 

 .على الذبح {إِن َشاء َّللا ِمَن الصابرين

ا أَْسلََما} :قوله عز وجل أسلم  :قال قتادة .اتفقا على أمر َّللا تعالى :يعني {فَلَمه

وروي عن ابن مسعود رضي  .وأسلم هذا ابنه ّلِل تعالى .هذا نفسه ّلِل تعالى

ا أس} :َّللا عنه أنه قرأ  :يعني {ينِ َوتَلههُ لِْلَجبِ }رضيا  :يعني {الما وتله للجبينفَلَمه
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جعل  :يعني {َوتَلههُ لِْلَجبِينِ }وقال القتبي  .على وجهه :أي .صرعه على جبينه

وناديناه أَن }إحدى جبينيه على اْلرض، وهما جبينان، والجبهة بينهما 

ا وتله فلما أسلم :ومعناه .الواو زيادة :وقال القتبي {ياإبراهيم قَْد َصدهْقَت الرؤيا

 للجبين ناديناه وهذا كما قال امرئ القيس

ا أَجْزنَا َساَحة الَحيِّ واْنتََحى *** بِنَا بَْطُن َخْبت ذي ِحقاٍف َعقَْنقَلِ   فَلَمه

ا فَلَمه }ومعناه  .في اآلية مضمر :وقال بعضهم .انتحى، والواو زيادة :يعني

 :وذكر عن الخليل بن أحمد أنه سئل عن هذه اآلية {َوتَلههُ لِْلَجبِينِ }سلما  {أَْسلََما

 .ليس لنا في كتاب َّللا عز وجل متكلم :فقال

ة الحي فلما أجزنا، ساح :قول امرئ القيس :فقال .فما مثله في العربية :فقيل له

ه أَن ونادينا} .{َوتَلههُ لِْلَجبِينِ }سلما  {أَْسلََما} :ولهكذلك ق .أجزنا وانتحى بنا

أوفيت الوعد، وائتمرت ما أمرت لقول َّللا  :يعني {ياإبراهيم قَْد َصدهْقَت الرؤيا

 .كما فعلت يا إبراهيم {إِنها َكَذلَِك نَْجِزى المحسنين} :تعالى

يناه بِِذْبٍح وفد} :ثم قال .اَلختبار البيّن :يعني {البالء المبينإِنه هذا لَهَُو } :قوله

والذبح بكسر الذال اسم لما يذبح، وبالنصب  .بكبش عظيم :يعني {َعِظيمٍ 

حدثني من رأى قرني الكبش، معلقين  :وروي عن ابن عباس أنه قال .مصدر

 .إسماعيل عليهما السالمفي الكعبة، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عن 

 {مسالم على إبراهي}الثناء الحسن  :قال {َوتََرْكنَا َعلَْيِه فِى اَلخرين} :ثم قال

ا َوتََرْكنَ } :يعني .هذا موصول باْلول :ويقال .سالم َّللا على إبراهيم :يعني

 .رينينا عليه السالم في اآلخأثن :يعني {َعلَْيهِ فِى اَلخرين * سالم على إبراهيم

ن، المصدقي :يعني {َكَذلَِك نَْجِزى المحسنين * إِنههُ ِمْن ِعبَاِدنَا المؤمنين} :قوله

 .المخلصين

نبوة بشرناه ب :يعني {وبشرناه بإسحاق نَبِيّا  ّمَن الصالحين} :ثم قال عز وجل

بشر بإسحاق بعدما أمر بذبح  :عباسوقال ابن  .إسحاق بعدما أمر بذبح إسحاق

 .وكان إسماعيل أكبر من إسحاق بثالث عشرة سنة .إسماعيل

على إبراهيم وعلى  :أي {وباركنا َعلَْيِه وعلى إسحاق} :ثم قال عز وجل

إسحاق، وبركته النماء، والزيادة في اْلموال، واْلوَلد، فكان من صلبه ذرية 

مثل موسى، وهارون، وداود، وسليمان،  {يهتِِهَما ُمْحِسنٌ َوِمن ُذرّ }َل تحصى 

الذين  :يعني {وظالم لّنَْفِسِه ُمبِينٌ }وعيسى عليهم السالم ومؤمنو أهل الكتاب 

قد رعي الكبش في  :وروي عن ابن عباس أنه قال .كفروا بآيات َّللا عز وجل

التي تقرب بها هابيل ابن آدم هي الشاة  :وقال بعضهم .الجنة أربعين خريفا  
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عليهما السالم فتقبل منه قربانه، ورفع إلى السماء حيا ، ثم جعل بدَل  عن ذبح 

وقال  .هي الشاة التي خلقها َّللا تعالى ْلجله :ويقال .إسماعيل أو إسحاق

 .بقرة وحش من البر جبلية :إنها وعلة من البر، يعني :بعضهم

 [148 -114]تفسير اآليات رقم 

ْينَاهَُما َوقَْوَمهَُما ِمَن اْلَكْرِب  (114)َولَقَْد َمنَنها َعلَى ُموَسى َوهَاُروَن } َونَجه

َوآَتَْينَاهَُما اْلِكتَاَب  (116)َونََصْرنَاهُْم فََكانُوا هُُم اْلَغالِبِيَن  (115)اْلَعِظيِم 

َراطَ اْلُمْستَقِيَم َوهََدْينَاهُ  (117)اْلُمْستَبِيَن  َوتََرْكنَا َعلَْيِهَما فِي  (118)َما الصِّ

إِنها َكَذلَِك نَْجِزي  (120)َساَلٌم َعلَى ُموَسى َوهَاُروَن  (119)اآْلَِخِريَن 

َن َوإِنه إِْليَاَس لَمِ  (122)إِنههَُما ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِيَن  (121)اْلُمْحِسنِيَن 

أَتَْدُعوَن بَْعال  َوتََذُروَن أَْحَسَن  (124)إِْذ قَاَل لِقَْوِمهِ أَََل تَتهقُوَن  (123)اْلُمْرَسلِيَن 

لِيَن  (125)اْلَخالِقِيَن  َ َربهُكْم َوَربه آَبَائُِكُم اْْلَوه بُوهُ فَإِنههُْم  (126)َّللاه فََكذه

ِ اْلُمْخلَِصيَن إِ  (127)لَُمْحَضُروَن  َوتََرْكنَا َعلَْيِه فِي  (128)َله ِعبَاَد َّللاه

إِنها َكَذلَِك نَْجِزي  (130)َساَلٌم َعلَى إِْل يَاِسيَن  (129)اآْلَِخِريَن 

َوإِنه لُوط ا لَِمَن  (132)إِنههُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْؤِمنِيَن  (131)اْلُمْحِسنِيَن 

ْينَاهُ َوأَْهلَهُ أَْجَمِعيَن  (133)ْرَسلِيَن اْلمُ  ا فِي  (134)إِْذ نَجه إَِله َعُجوز 

ْرنَا اآْلََخِريَن  (135)اْلَغابِِريَن  وَن َعلَْيِهْم  (136)ثُمه َدمه َوإِنهُكْم لَتَُمرُّ

َوإِنه يُونَُس لَِمَن  (138)َوبِاللهْيِل أَفاََل تَْعقِلُوَن  (137)ُمْصبِِحيَن 

فََساهََم فََكاَن ِمَن  (140)إِْذ أَبََق إِلَى اْلفُْلِك اْلَمْشُحوِن  (139)اْلُمْرَسلِيَن 

فَلَْوََل أَنههُ َكاَن ِمَن  (142)فَاْلتَقََمهُ اْلُحوُت َوهَُو ُملِيٌم  (141)اْلُمْدَحِضيَن 

فَنَبَْذنَاهُ بِاْلَعَراِء َوهَُو  (144)بَِث فِي بَْطنِِه إِلَى يَْوِم يُْبَعثُوَن لَلَ  (143)اْلُمَسبِِّحيَن 

َوأَْرَسْلنَاهُ إِلَى ِمئَِة أَْلٍف أَْو  (146)َوأَْنبَْتنَا َعلَْيِه َشَجَرة  ِمْن يَْقِطيٍن  (145)َسقِيٌم 

 {(148)ى ِحيٍن فَآََمنُوا فََمتهْعنَاهُْم إِلَ  (147)يَِزيُدوَن 

أنعمنا عليهما  :يعني {َولَقَْد َمنَنها على موسى وهارون} :قوله عز وجل

من  :يعني {ونجيناهما َوقَْوَمهَُما ِمَن الكرب العظيم}بالنبوة 

بالحجة  {فََكانُوْا هُُم الغالبون}موسى، وقومه،  :يعني {ونصرناهم}الغرق 

 :عنيي {الكتاب المستبين}موسى وهارون  :يعني {وءاتيناهما}على فرعون 

 :يعني {وهديناهما الصراط المستقيم}المبين الذي قد بيّن فيه الحالل والحرام 

الحسن  الثناء :يعني {َوتََرْكنَا َعلَْيِهَما فِى اَلخرين}ثبتناهما على دين اإلسالم 

السالمة منا، والمغفرة  :يعني {موسى وهارونسالم على }في الباقين 
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 إِنههَُما ِمْن ِعبَاِدنَا}نكافئ المحسنين  :أي {إِنها َكَذلَِك نَْجِزى المحسنين}عليهما 

 .من المرسلين :يعني {المؤمنين

سرائيل ي إنبي من أنبياء بن :يعني {َوإِنه إِْليَاَس لَِمَن المرسلين} :قوله عز وجل

وروي عن ابن مسعود أنه كان  .إنه إدريس :عليهم السالم وقال بعضهم

 إلياس :وقال بعضهم .{َوأَْن إِْدِريَس لَِمَن المرسلين سالم على إِْدِريسَ }يقرأ 

وإلياس صاحب  .إلياس غير الخضر :وقال بعضهم .هو الخضر عليه السالم

جزائر، ويجتمعان في كل يوم عرفة بعرفات والخضر صاحب ال .البراري

هو من سبط يوشع بن نون، بعثه َّللا تعالى إلى أهل بعلبك، فكذبوه،  :ويقال

 :لقا .سلني أعطك :وقال َّللا عز وجل إللياس .فأهلكهم َّللا تعالى بالقحط

يا ، كفرفعه َّللا تعالى إليه، وجعله أرضيا ، سماويا ، إنسيا ، مل .ترفعني إليك

فظ اللفظ ل {إِْذ قَاَل لِقَْوِمِه أََلَ تَتهقُونَ } :يطير مع المالئكة، فذلك قوله تعالى

 {أَتَْدُعوَن بَْعال  َوتََذُرونَ }اتقوا َّللا تعالى  :يعني .اَلستفهام، والمراد به اْلمر

أَتَْدُعوَن } :وقال مجاهد .البعل الصنم :روى عكرمة عن ابن عباس قال .ربّا  

من  :مّر رجل وهو يقول :وروى جبير عن الضحاك قال .ربا   {بَْعال  َوتََذُرونَ 

 .فقال له ابن عباس إنك زوج البقرة .فقال رجل أنا بعلها .يعرف بعل البقرة

 {أَتَْدُعوَن بَْعال  } :يا ابن عباس أما سمعت قول َّللا تعالى يقول :فقال الرجل

 .البعل كان اسم ذلك الصنم خاصة الذي كان لهم :ربا  وأنا ربها ويقال :يعني

َوتََذُروَن }أي الصنم  {أَتَْدُعوَن بَْعال  } :كان صنما  من ذهب، فقال لهم :ويقال

 .رأ حمزةق {َّللا َربُُّكمُ }تتركون عبادة َّللا  :الذي خلقكم يعني {أَْحَسَن الخالقين

كلها  {َوَربُّ ءابَائُِكمُ } {َّللا َربُُّكمُ }والكسائي، وعاصم، في رواية حفص 

يرده إلى  .بالنصب :فمن قرأ .وقرأ الباقون كلها بالضم .بالنصب

 .على صفة أحسن الخالقين {َوتََذُروَن أَْحَسَن الخالقين َّللا َربهُكْم َوَربه } :قوله

هو َّللا ربكم ورب  :فكأنه قال .ضم، فهو على معنى اَلستئنافومن قرأ بال

 .آبائكم اْلولين

بُوهُ } :ثم قال عز وجل هم  :ييعن {فَإِنههُْم لَُمْحَضُرونَ }كذبوا إلياس  :يعني {فََكذه

فإنهم َل يحضرون  {إَِله ِعبَاَد َّللا المخلصين}وآلهتهم لمحضرون النار 

 {ينَ سالم على إِْل يَاسِ }الثناء الحسن  :يعني {َوتََرْكنَا َعلَْيهِ فِى اَلخرين}النار 

 .{إْليَاِسين} :وقرأ الباقون {سالم على إِْل يَاِسينَ }قرأ نافع، وابن عامر، 

 .دحمآل م :محمدا  صلى َّللا عليه وسلم ويقال :يعني {على إِْل يَاِسينَ }ومن قرأ 

ومن قرأ  .أهله :وقيل .فياسين اسم واَلل مضاف إليه، وآل الرجل أتباعه
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الياس، وأمته من  :ومعناه .الياسين، فله طريقان أحدهما أنه جمع الياس

قبان والثاني أن يكون ل .بني المهلب :يعني .رأيت المهالبة :كما يقال .المؤمنين

 .وميكائيل الياس والياسين مثل ميكال

قوله  .وقد ذكرناه {إِنها َكَذلَِك نَْجِزى المحسنين إِنههُ ِمْن ِعبَاِدنَا المؤمنين} :ثم قال

 .{َوإِنه لُوطا  لهِمَن المرسلين} :عز وجل

ْرنَا } :قوله  {اَلخرينإِْذ نجيناه َوأَْهلَهُ أَْجَمِعين إَِله َعُجوزا  فِى الغابرين ثُمه َدمه

 .وقد ذكرناه

ْصبِِحينَ } :ثم قال عز وجل وَن َعلَْيِهْم مُّ إنكم يا أهل مكة  :يعني {َوإِنهُكْم لهتَُمرُّ

ل أَفاَلَ وبالي} :لتمرون على قرياتهم، إذا سافرتم بالليل والنهار، فذلك قوله

 :يعني {إِْذ أَبَقَ }ن جملة المرسلين م :يعني {تَْعقِلُوَن َوإِنه يُونَُس لَِمَن المرسلين

 الُموقد من :يعني {إِلَى الفلك المشحون}خرج  :ويقال .إذ هرب :ويقال .إذ فرّ 

 :يعني {فساهم}المجهز الذي قد فرغ من جهازه  :ويقال .الناس، والدواب

 :عنيي {َن المدحضينفََكاَن مِ }اقترعوا وقد ذكرت قصته في سورة اْلنبياء 

من المقروعين والمدحض في اللغة هو المغلوب في الحجة، وأصله من دحض 

 .الرجل إذ ذّل من مكانه

المليم  :قال أهل اللغة {َوهَُو ُملِيمٌ }ابتلعه الحوت  :يعني {فالتقمه الحوت} :قوله

ذي يالم، سواء استوجب والملوم ال .الذي استوجب اللوم، سواء ْلمره، أو َل

 {فَلَْوَلَ أَنههُ َكاَن ِمَن المسبحين}يلوم نفسه  :وهو ملوم يعني :ويقال .اللوم أو َل

هُ َكاَن لَْوَل أَنه } :ويقال .لوَل أنه كان من المصلين قبل ذلك :قال مقاتل والكلبي

طنه ولكان ب {فِى بَْطنِهِ }لمكث  :أي {لَلَبِثَ }في بطن الحوت  {ِمَن المسبحين

 .إلى يوم القيامة :يعني {إلى يَْوِم يُْبَعثُونَ }قبره 

 :ويقال .نبذه الحوت على ساحل البحر :يعني {فنبذناه بالعراء} :قوله عز وجل

العراء هو المكان الخالّي من  :وقال أهل اللغة .بالفضاء على ظاهر اْلرض

 .يضمر :يعني {َوهَُو َسقِيمٌ }فكأنه من عرى الشيء  .ء، والشجر، والنباتالبنا

وذكر في الخبر أنه لم يبَق له لحم، وَل ظفر، وَل شعر، فألقاه على اْلرض 

 .كهيئة الطفل َل قوة له، وقد كان مكث في بطن الحوت أربعين يوما  

هكذا و .من قرع :يعني :قال مقاتل {ن يَْقِطينٍ َوأَنبَْتنَا َعلَْيِه َشَجَرة  مّ } :ثم قال

كل شيء ينبت بسطا ، فهو يقطين، هكذا  :وقال أهل اللغة .قال قتادة، ومجاهد

وذكر في الخبر أن وعلة كانت تختلف إليه، ويشرب من لبنها،  .قال الكلبي

تى ح بقرة الوحش :فكان تحت ظل اليقطين، ويشرب من لبن الوعلة، يعني
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تقوى، ثم يبست تلك الشجرة، فاغتم لذلك، وحزن حزنا  شديدا ، وبكى فأوحى 

َّللا تعالى إليه إنك قد اغتتمت بيبس هذه الشجرة، فكيف لم تغتم بهالك مائة 

كما  :يعني {وأرسلناه إلى ِماْئَِة أَْلٍف أَْو يَِزيُدونَ } :فذلك قوله ؟ألف أو يزيدون

 .قومه، وهم مائة ألف أرسلناه قبل ذلك إلى

يدون ويز :يعني :ويقال .بل يزيدون :يعني .{أَْو يَِزيُدونَ }أهل نينوى  :يعني

لما جاءهم العذاب، أقروا وصدقوا،  :يعني {فَئَاِمنُواْ }وكانوا مائة وعشرين ألفا  

يناهم إلى أبق :يعني {فمتعناهم إلى ِحينٍ } :فصرف َّللا عنهم العذاب، فذلك قوله

فخرج يونس عليه السالم، فمر بجانب مدينة نينوى، فرأى  .منتهى آجالهم

ا فإذ :فقال .من قوم يونس :فقال ؟من أنت يا غالم :هناك غالما  يرعى، فقال

إنه من يحدث، ولم  :فقال الغالم .رجعت إليهم فأخبرهم بأنك قد رأيت يونس

فدخل،  .تشهد لك هذه البقعة، وهذه الشجرة :فقال له يونس .وهتكن له بينة قتل

إني رأيت يونس عليه السالم يقرئك السالم، فلم يصدقوه، حتى  :وقال للملك

 :قال عبد َّللا بن مسعود رضي َّللا عنه .فشهدت له الشجرة، والبقعة .خرجوا

ن فأقام الغالم أميرهم أربعي .يأنت أحق بالملك من :فأخذ الملك بيد الغالم، وقال

 .سنة

 [157 -149]تفسير اآليات رقم 

أَْم َخلَْقنَا اْلَماَلئَِكةَ إِنَاث ا َوهُْم  (149)فَاْستَْفتِِهْم أَلَِربَِّك اْلبَنَاُت َولَهُُم اْلبَنُوَن }

ُ َوإِنههُْم  (151)أَََل إِنههُْم ِمْن إِْفِكِهْم لَيَقُولُوَن  (150)َشاِهُدوَن  َولََد َّللاه

َما لَُكْم َكْيَف  (153)أَْصطَفَى اْلبَنَاِت َعلَى اْلبَنِيَن  (152)لََكاِذبُوَن 

فَأْتُوا بِِكتَابُِكْم  (156)أَْم لَُكْم ُسْلطَاٌن ُمبِيٌن  (155)أَفاََل تََذكهُروَن  (154)تَْحُكُموَن 

 {(157)َصاِدقِيَن إِْن ُكْنتُْم 

 :قاتلقال م {أَلَِربَّك البنات}سل أهل مكة  :يعني {فاستفتهم} :ثم قال عز وجل

 :قال بعض الكفار .الجن منهم إبليس :وذلك أن جنسا  من المالئكة، يقال لهم

فمن  :إن َّللا عز وجل اتخذتهم بناتا  لنفسه، فقال لهم أبو بكر رضي َّللا عنه

 :عنيي {أَلَِربَّك البنات َولَهُُم البنون} :فذلك قوله .سروات الجن :فقالوا ؟أمهم

 .يختارون له البنات، وْلنفسهم البنين

كانوا شاهدين حاضرين  :يعني {أَْم َخلَْقنَا المالئكة إناثا َوهُْم شاهدون} :ثم قال

ْن إِْفِكِهمْ أََلَ إِنه }حين خلقهم بناتا   نههُْم لَيَقُولُوَن َولََد َّللا َوإِ }من كذبهم  :يعني {هُم مِّ

 .في قلوبهم {لكاذبون
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اط وذكر عن نافع أنه قرأ بإسق {أَْصطَفَى البنات على البنين} :ثم قال عز وجل

 .وبكسرها في اَلبتداء {لكاذبون اصطفى} :اْللف في الوصل وهو قوله

 أن َّللا :ومعناها .علها ألف وصل، ولم يجعلها ألف قطع، وَل ألف استفهاموج

عز وجل حكى عن كفار قريش أنهم يزعمون أن المالئكة بنات َّللا، وأنهم من 

 .نيناصطفى البنات على الب :ولد َّللا، وإنهم لكاذبون في قولهم :إفكهم ليقولون

فلفظه  .بإثبات اْللف على معنى اَلستفهام {لكاذبون اصطفى} :وقرأ الباقون

 .لفظ اَلستفهام، والمراد به الزجر

أَفاَلَ }كيف تقضون بالحق  :يعني {َما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُمونَ } :ثم قال عز وجل

بِينٌ }أنه َل يختار البنات على البنين  {تََذكهُرونَ   ألكم :ييعن {أَْم لَُكْم سلطان مُّ

ألكم عذر بيّن في كتاب َّللا، أنزل َّللا إليكم بأن المالئكة  :ويقال .حجة

في  {إِن ُكنتُْم صادقين}أي بعذركم وحجتكم  :يعني {فَأْتُوْا بكتابكم}بناته 

 .مقالتكم

 [170 -158]تفسير اآليات رقم 

 (158)قَْد َعلَِمِت اْلِجنهةُ إِنههُْم لَُمْحَضُروَن َوَجَعلُوا بَْينَهُ َوبَْيَن اْلِجنهِة نََسب ا َولَ }

ا يَِصفُوَن  ِ َعمه ِ اْلُمْخلَِصيَن  (159)ُسْبَحاَن َّللاه فَإِنهُكْم َوَما  (160)إَِله ِعبَاَد َّللاه

 (163)اِل اْلَجِحيِم إَِله َمْن هَُو صَ  (162)َما أَْنتُْم َعلَْيِه بِفَاتِنِيَن  (161)تَْعبُُدوَن 

افُّوَن  (164)َوَما ِمنها إَِله لَهُ َمقَاٌم َمْعلُوٌم  َوإِنها لَنَْحُن  (165)َوإِنها لَنَْحُن الصه

ا ِمَن  (167)َوإِْن َكانُوا لَيَقُولُوَن  (166)اْلُمَسبُِّحوَن  لَْو أَنه ِعْنَدنَا ِذْكر 

لِيَن  ِ اْلُمْخلَِصيَن  (168)اْْلَوه فََكفَُروا بِِه فََسْوَف  (169)لَُكنها ِعبَاَد َّللاه

 {(170)يَْعلَُموَن 

رب، وصفوا بين ال :يعني {َوَجَعلُوْا بَْينَهُ َوبَْيَن الجنة نََسبا  } :ثم قال عز وجل

ليس ه وبين إبجعلوا بين :ويقال .وبين المالئكة نسبا  حين زعموا أنهم بناته

 .إن إبليس أخو الرحمن :قالت قريش :وروى جبير عن الضحاك قال .قرابة

المالئكة بنات َّللا،  :قالوا {َوَجَعلُوْا بَْينَهُ َوبَْيَن الجنة نََسبا  } :وقال عكرمة

 .وهكذا قال القتبي .وجعلوهم من الجن

ن علمت المالئكة الذي :يعني :قال مقاتل والكلبي {َولَقَْد َعلَِمِت الجنة} :ثم قال

إنهم بناته لمحضرون في  :أن من قال {إِنههُْم لَُمْحَضُرونَ }قالوا إنهم البنات 

لو علمت المالئكة أنهم لو قالوا بذلك، أدخلوا النار ثم قال عز  :ويقال .النار

 :وجل
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ا يَِصفُونَ } تثنى على ثم اس .تنزيها  ّلِل عما يصف الكفار :يعني {سبحان َّللا َعمه

 {ينإَِله ِعبَاَد َّللا المخلص}فقال إنهم لمحضرون  :معنى التقديم والتأخير، يعني

 .فإنهم َل يقولون ذلك .الموحدين :يعني

 {َعلَْيِه بفاتنينَوَما تَْعبُُدوَن * َما أَنتُْم }يا أهل مكة  {فَإِنهُكمْ } :ثم قال عز وجل

إَل  :نييع {إَِله َمْن هَُو َصاِل الجحيم}ما أنتم عليه بمضلين أحدا  بآلهتكم  :يعني

إَل من كان في علم َّللا تعالى أنه  :ويقال .من قدر َّللا له أن يصلى الجحيم

إَل من قدرت عليه الضاللة، وعلمت ذلك منه، وأنتم  :ويقال .يصلى الجحيم

ْعلُومٌ }َل تقدرون على اإلضالل والهدى  قل يا  :يعني {َوَما ِمنها إَِله لَهُ َمقَاٌم مه

 .وما منا معشر المالئكة إَل له مقام معلوم .جبريل لمحمد صلى َّللا عليه وسلم

َوإِنها لَنَْحُن }مصلى معروفا  في السماء، يصلي فيه ويعبد َّللا تعالى فيه  :يعني

وروي عن مسروق، عن  .صفوف المالئكة في السموات :يعني {افونالص

إن في السموات لسماء ما فيها موضع شبر إَل وعليه جبهة  :ابن مسعود قال

وروي عن مجاهد عن أبي ذر عن رسول َّللا  .أو قدماه :وروي .ملك ساجد

َماُء َوُحقه » :صلى َّللا عليه وسلم أنه قال لَها أْن تَئِطه َما فِيهَا َمْوِضُع  أطهِت السه

إن جبريل عليه السالم جاء إلى النبي  :ويقال .«ِشْبر إَله َوفِيِه َجْبهَةُ َملَك َساِجد

ْعلُومٌ } (20 :لمزمل :صلى َّللا عليه وسلم فقال له في  {َوَما ِمنها إَِله لَهُ َمقَاٌم مه

إِنه }ن المصلي :يعني {َوإِنها لَنَْحُن المسبحون}السموات، يعبد َّللا عز وجل فيه 

َن الذين َمَعَك  َربهَك يَْعلَُم أَنهَك تَقُوُم أدنى ِمن ثُلُثَِى اليل َونِْصفَهُ َوثُلُثَهُ َوطَآئِفَةٌ مِّ

ُر اليل والنهار َعلَِم أَلهن تُْحُصوهُ فَتَاَب َعلَْيُكْم فاقرءوا َما تَيَسه   ِمَن رَ وَّللا يُقَدِّ

القرءان َعلَِم أَن َسيَُكوُن ِمنُكْم مرضى َوَءاَخُروَن يَْضِربُوَن فِى اَلرض يَْبتَُغوَن 

ِمن فَْضِل َّللا َوَءاَخُروَن يقاتلون فِى َسبِيِل َّللا فاقرءوا َما تَيَسهَر ِمْنهُ َوأَقِيُموْا 

ْن َخْيرٍ الصالة َوَءاتُواْ الزكواة َوأَْقِرُضواُ َّللا قَْرضا  َحَسنا   ُمواْ َلّ نفُِسُكْم مِّ  َوَما تُقَدِّ

ِحيمٌ   {تَِجُدوهُ ِعنَد َّللا هَُو َخْيرا  َوأَْعظََم أَْجرا  واستغفروا َّللا إِنه َّللا َغفُوٌر ره

إن أهل مكة كانوا  :يعني {َوإِن َكانُوْا لَيَقُولُوَن * لَْو أَنه ِعنَدنَا} [20 :المزمل]

و أتانا بكتاب مثل اليهود والنصارى، لكنا نؤمن، فذلك قوله عز ل :يقولون

 لَُكنها ِعبَاَد َّللا}لو جاءنا رسول  :يعني {لَْو أَنه ِعنَدنَا ِذْكرا  ّمَن اَلولين} :وجل

فلما جاءهم محمد رسول َّللا صلى َّللا عليه  .الموحدين :يعني {المخلصين

 :يعني {فََكفَُروْا بِِه فََسْوَف يَْعلَُمونَ }بالقرآن  :يعني :ويقال .وسلم كفروا به

 .ويقال في الدنيا .يعرفون في اآلخرة، وهذا وعيد لهم

 [182 -171]تفسير اآليات رقم 
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 (172)وَن إِنههُْم لَهُُم اْلَمْنُصورُ  (171)َولَقَْد َسبَقَْت َكلَِمتُنَا لِِعبَاِدنَا اْلُمْرَسلِيَن }

َوأَْبِصْرهُْم فََسْوَف  (174)فَتََوله َعْنهُْم َحتهى ِحيٍن  (173)َوإِنه ُجْنَدنَا لَهُمُ اْلَغالِبُوَن 

فَإَِذا نََزَل بَِساَحتِِهْم فََساَء َصبَاُح  (176)أَفَبَِعَذابِنَا يَْستَْعِجلُوَن  (175)يُْبِصُروَن 

َوأَْبِصْر فََسْوَف  (178)َوتََوله َعْنهُْم َحتهى ِحيٍن  (177)اْلُمْنَذِريَن 

ا يَِصفُوَن  (179)يُْبِصُروَن  ِة َعمه َوَساَلٌم َعلَى  (180)ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزه

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن  (181)اْلُمْرَسلِيَن   {(182)َواْلَحْمُد ّلِِله

صرة قد مضت كلمتنا بالن :يعني {َولَقَْد َسبَقَْت َكلَِمتُنَا لِِعبَاِدنَا} :وجل قوله عز

َكتََب } :اْلنبياء عليهم السالم وهو قوله عز وجل :يعني {المرسلين}لعبادنا 

نههُْم لَهُُم إِ } [21 :المجادلة] {َّللا َلّْغلِبَنه أَنَاْ ورسلى إِنه َّللا قَِوىٌّ َعِزيزٌ 

 :يعني {َوإِنه ُجنَدنَا لَهُُم الغالبون}في الدنيا على أعدائهم  {المنصورون

رسلنا لهم الغالبون في الدنيا بالغلبة، والحجة في  :ويقال .المؤمنون أهل ديننا

 فأعرض عنهم إلى نزول العذاب، وكان ذلك قبل :يعني {فَتََوله َعْنهُمْ }اآلخرة 

تؤمر  إلى أن :ويقال .إلى فتح مكة :قال الكلبي {حتى ِحينٍ }أن يؤمر بالقتال 

ون ير :يعني {فََسْوَف يُْبِصُرونَ }أعلمهم ذلك  :يعني {وأبصارهم}بالقتال 

عذاب أفب :يعني {أَفَبَِعَذابِنَا يَْستَْعِجلُونَ }ماذا يفعل بهم إذا نزل بهم العذاب 

فََساء }بقربهم وحضرتهم  :يعني {فَإَِذا نََزَل بَِساَحتِِهمْ } {يَْستَْعِجلُونَ }ي مثل

ن وروي ع .بئس الصباح صباح من أنذر بالعذاب :يعني {َصبَاُح المنذرين

ْيبَُر إنها هَلََكت خَ » :رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أنه لما نزل بقرب خيبر قال

 .من أنذرتهم فلم يؤمنوا :يعني« نَا بَِساَحِة قَْوٍم فََساَء َصبَاُح الُمْنَذرينَ إَذا نََزلْ 

 وتكرار {َوتََوله َعْنهُْم حتى ِحيٍن َوأَْبِصْر فََسْوَف يُْبِصُرونَ } :قوله عز وجل

 .الكالم للتأكيد، والمبالغة في الحجة

َرّب }يا محمد  {سبحان َربّكَ } :ثم نّزه نفسه عما قالت الكفار، فقال عز وجل

ا يَِصفُونَ }والقدرة  {العزة َرّب }عما يقولون وقرئ في الشاذ  :يعني {َعمه

ة)ويكون نصبا  على المدح، وفي الشاذ قرئ  {العزة  بالرفع على (َربُّ الِعزه

 .بالكسر على معنى النعت :وقراءة العامة .معنى هو رب العزة

يل ففي اآلية دل .بتبليغ الرسالة {وسالم على المرسلين} :ثم قال عز وجل

ثم  .وتنبيه للمؤمنين بالتسليم على جميع الرسل عليهم الصالة والسالم

ِ َرّب العالمين} :قال  .على هالك الكافرين الذين لم يوحدوا ربهم {والحمد ّلِله

يال  لعباده، ليحمدوه سبحانه وتعالى والحمد حمد الرب نفسه ليكون دل :ويقال

 .ّلِل رب العالمين
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 سورة ص
 [3 -1]تفسير اآليات رقم 

ْكِر } ٍة َوِشقَاٍق  (1)ص َواْلقُْرآَِن ِذي الذِّ َكْم أَْهلَْكنَا  (2)بَِل الهِذيَن َكفَُروا فِي ِعزه

 {(3)َت ِحيَن َمنَاٍص ِمْن قَْبلِِهْم ِمْن قَْرٍن فَنَاَدْوا َوََل 

وجعلها من  .صاد بالكسر :قرأ الحسن {ص والقرءان} :قوله تعالى

 .بقلبك :ويقال .أي عارض عملك بالقرآن :يقول عارض القرآن .المصادات

هيئ  :هو كما تقول تلق كذا أي :قال {ص}وروى معمر، عن قتادة، في قوله 

طهر نفسك بآداب القرآن كما قال صلى َّللا عليه  :يعني .فالننفسك لقدوم 

 وكان عيسى ابن مريم« القُْرآُن َمأُْدبَةُ َّللا تََعالَى فَتَطهعُموا ِمْن َمأُْدبَتِهِ » :وسلم

قرأ ا :ومعناه .يعمر، يقرأ َصاَد بالنصب، وكذلك يقرأ قاف، ونون بالنصب

، ْلنها حروف هجاء، فال يدخلها اإلعراب، صاد، وقراءة العامة بسكون الدال

َّللا هو  :ييعن {ص} :في تفسير قول َّللا تعالى :وقيل .وتقديرها الوقف عليها

ومعناه  .عطف عليه قسم بعد قسم {والقرءان} .هو قسم :ويقال .الصادق

 .سماءحر في الالصاد اسم ب :وقال علي بن أبي طالب .أقسمت بصاد، وبالقرآن

ا صادقوا القرآن حتى تعرفو :يعني {ص والقرءان} :وقال ابن مسعود في قوله

 .معناه صدق َّللا :وقال الضحاك .الحق من الباطل

فيه ذكر من  :ويقال .والقرآن ذي الشرف :يعني {ص والقرءان ِذى}ثم قال 

 :ص] {إِنه َذلَِك لََحقٌّ تََخاُصُم أَْهِل النار} :كان قبله، وجواب القسم عند قوله

والفجر َولَياٍل } :والجواب قد يكون مؤخرا  عن الكالم كما قال [64

 [14 :الفجر] {إِنه َربهَك لبالمرصاد} :وجوابه قوله [2، 1 :الفجر] {َعْشرٍ 

إِنه بَْطَش َربَِّك } :وجوابه قوله [1 :البروج] {والسمآء َذاِت البروج} :وقوله

 :ومعناه {َكْم أَْهلَْكنَا}جواب القسم هاهنا  :وقال بعضهم [12 :البروج] {لََشِديدٌ 

 .لكم أهلكنا، فلما طال الكالم حذف الالم

ةٍ } :ثم قال  َوإَِذا قِيَل لَهُ اتق} :كقوله .في حمية :أي {بَِل الذين َكفَُروْا فِى ِعزه

هُم َولَبِْئَس المهاد  :يعني [206 :البقرة] {َّللا أََخَذْتهُ العزة باإلثم فََحْسبُهُ َجهَن

ةٍ } :ويقال .الحمية ن في خالف م :يعني {َوِشقَاقٍ }في تكبر  :يعني {فِى ِعزه

اللغة  بل في :وقال القتبي .ومباعدة، وتكذيبفي عداوة،  :ويقال .الدين بعيد

 .رأيت زيدا  بل عمرا   :تقول .على وجهين أحدهما لتدارك كالم غلطت فيه
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وْا بَِل الذين َكفَرُ } :والثاني أن يكون لترك شيء، وأخذ غيره من الكالم كقوله

ٍة َوِشقَاقٍ   .{فِى ِعزه

من  :يعني {أَْهلَْكنَا ِمن قَْبلِِهم ّمن قَْرنٍ  َكمْ } :ثم خّوفهم فقال عز وجل

َلََت ِحيَن َمنَاصٍ }فنادوا في الدنيا، واستغاثوا  :يعني {فَنَاَدْواْ }أمة   :عنيي {وه

 {َمنَاصٍ } :فكانوا إذا قاتلوا، قال بعضهم لبعض :قال الكلبي .وليس تحين فرار

فلما أتاهم  .حدة، فينجو من نجا، ويهلك من هلكيقول احمل حملة وا :يعني

ن فرار ليس تحي :فقال َّللا تعالى .مثل ما كانوا يقولون {َمنَاصٍ } :العذاب قالوا

 .والبوص التقدم في كالم العرب .النوص التأخر :وقال القتبي .وهي لغة اليمن

نادوا على  :قال {َلََت ِحيَن َمنَاصٍ فَنَاَدوْا وه } :وروى معمر عن قتادة في قوله

 :وقال أبو عبيدة .نادوا وليس تحين انفالت :وقال عكرمة .غير حين النداء

َلَتَ } :يوقف عند قوله :فقال بعضهم .اختلفوا في الوقف ِحيَن } ثم يبتدأ ب {وه

أما المعروف َل وْلنه  .ْلنا َل نجد في شيء من كالم العرب وَلت {َمنَاصٍ 

خت وليس هي أ .ليس تحين فرار :تفسير ابن عباس يشهد لها، وذلك أنه قال

حف مص :قال أبو عبيد ومع هذا تعمدت النظر في الذي يقال له .َل وَل بمعناها

وهو مصحف عثمان بن عفان رضي َّللا عنه فوجدت التاء متصلة مع  .اإلمام

 .حين

 [10 -4]قم تفسير اآليات ر

أََجَعَل  (4)َوَعِجبُوا أَْن َجاَءهُْم ُمْنِذٌر ِمْنهُْم َوقَاَل اْلَكافُِروَن هََذا َساِحٌر َكذهاٌب }

ا إِنه هََذا لََشْيٌء ُعَجاٌب  َواْنطَلََق اْلَمَِلُ ِمْنهُْم أَِن اْمُشوا  (5)اآْلَلِهَةَ إِلَه ا َواِحد 

َما َسِمْعنَا بِهََذا فِي اْلِملهِة اآْلَِخَرِة  (6)هَتُِكْم إِنه هََذا لََشْيٌء يَُراُد َواْصبُِروا َعلَى آَلِ 

ْكُر ِمْن بَْينِنَا بَْل هُْم فِي َشكٍّ ِمْن ِذْكِري  (7)إِْن هََذا إَِله اْختاَِلٌق  أَُؤْنِزَل َعلَْيِه الذِّ

ا يَُذوقُوا َعَذاِب  أَْم  (9)َدهُْم َخَزائُِن َرْحَمِة َربَِّك اْلَعِزيِز اْلَوههاِب أَْم ِعنْ  (8)بَْل لَمه

َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما فَْليَْرتَقُوا فِي اْْلَْسبَاِب   {(10)لَهُْم ُمْلُك السه

نِذٌر ّمْنهُمْ } :ثم قال عز وجل  مخوف منهم، :يعني {َوَعِجبُوْا أَن َجاءهُم مٌّ

َوقَاَل }من العرب وهو محمد صلى َّللا عليه وسلم  :ورسول منهم يعني

أََجَعَل اَللهة }يكذب على َّللا تعالى أنه رسوله  {الكافرون هذا ساحر َكذهابٌ 

 :ييعن {إِنه هذا لََشئ ُعَجابٌ }كيف يتسع لحاجتنا إله واحد  :يعني {إلها واحدا

ما ك .وهاهنا أصله شيء عجيب .ل فعيال  إلى فعالوالعرب تحو .ْلمر عجيب

ْنهُ نَِذيٌر َوبَِشيرٌ }قال في سورة ق   :ق] {أََله تعبدوا إَِله َّللا إِنهنِى لَُكْم مِّ

ناده أخبرنا الثقة بإس :قال الفقيه أبو الليث رحمه َّللا {وانطلق المال ِمْنهُمْ } [2
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لما مرض أبو طالب، دخل عليه نفر  :عباس قال عن سعيد بن جبير، عن ابن

يا أبا طالب إن ابن أخيك يشتم آلهتنا، ويقول ويقول، ويفعل  :من قريش، فقالوا

ويفعل، فأرسل إليه، فانهه عن ذلك، فأرسل إليه أبو طالب، وكان إلى جنب 

أبي طالب موضع رجل، فخشي أبو جهل إن جاء النبي صلى َّللا عليه وسلم 

فوثب أبو جهل، فجلس في ذلك  .لى جنب عمه، أن يكون أرق له عليهيجلس إ

فلما  .المجلس، فلما جاء النبي صلى َّللا عليه وسلم لم يجد مجلسا  إَل عند الباب

يا ابن أخي إن قومك يشكونك، ويزعمون أنك تشتم  :دخل، قال له أبو طالب

 َعمُّ إِنِّي إِنهَما أُِريُد ِمْنهُْم َكلَِمة  يَا » :فقال .آلهتهم، وتقول وتقول، وتفعل وتفعل

 :لوافقا« َواِحَدة ، تُِديُن لَهُْم بِهَا الَعَرُب، َوتَُؤِدي إليِهم بِهَا الَعَرُب والَعَجُم الِجْزيَةَ 

فقاموا فزعين « َلَ إله إَله َّللا» :وما هي فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم

أََجَعَل اَللهة إلها واحدا إِنه هذا لََشئ ُعَجاٌب } :ينفضون ثيابهم، ويقولون

 :يعني {أَِن امشوا}اْلشراف من قريش  :يعني {وانطلق المال ِمْنهُمْ 

إِنه }م على عبادة آلهتك :يعني {على ءالِهَتُِكمْ }اثبتوا  :يعني {واصبروا}امكثوا 

إن هذا لشيء  :ويقال .د كونه بأهل اْلرضْلمر يرا :يعني {هذا لََشئ يَُرادُ 

ا َسِمْعنَا بهذا فِى الملة اَلخرة}َل يكون وَل يتم له  :يعني .يراد في  :يعني {مه

 :قالوي .يختلقه من قبل نفسه :يعني {إِْن هذا إَِله اختالق}اليهود والنصارى 

 .أراد أن يكون :يعني {إِنه هذا لََشئ يَُرادُ } :في قوله

 .أخّص بالنبوة من بيننا :يعني {َعلَْيِه الذكر ِمن بَْينِنَا ْبل} :ثم قال عز وجل

في ريب من القرآن  :يعني {ْبل هُْم فَى َشّك ّمن ِذْكِرى} :يقول َّللا عز وجل

ا يَُذوقُواْ َعَذابِ }والتوحيد  اب قَالَتِ اَلعر} :عذابي كقولهلم يذوقوا  :أي {بَل لهمه

ا يَْدُخِل اَليمان فِى قُلُوبُِكْم َوإِن تُِطيُعوْا  َءاَمنها قُل لهْم تُْؤِمنُواْ ولكن قولوا أَْسلَْمنَا َولَمه

ِحيمٌ  ْن أعمالكم َشْيئا  إِنه َّللا َغفُوٌر ره  {َّللا َوَرُسولَهُ َلَ يَلِْتُكْم مِّ

 .سيذوقوا عذابي :لم يدخل فهذا تهديد لهم، أي :أي [14 :الحجرات]

 :يعني .مفاتيح رحمة ربك :يعني {أَْم ِعنَدهُْم َخَزائُِن َرْحَمِة َربّكَ } :ثم قال

مفاتيح النبوة بأيديهم، ليس ذلك بأيديهم، وإنما ذلك فضل َّللا يؤتيه من 

ن لم {الوهاب}في ملكه  {لعزيزا}بيد َّللا  :يعني {العزيز الوهاب}يشاء 

بل َّللا يختار من يشاء للوحي، فيوحي َّللا عز وجل وهي الرسالة لمن  .يشاء

 إن لم يرضوا بما فعل َّللا :يعني {َوَما بَيَنَهَُما فَْليَْرتَقُوْا فِى اَلسباب}يشاء 

أبواب  :أي سماءأسباب ال :وقال القتبي .تعالى، فليتكلفوا الصعود إلى السماء

ويكون  :قال .ولو نال أسباب السماء بسلم .السماء، كما قال القائل
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في الجبال إلى السماء كما سألوك أن  :يعني {فَْليَْرتَقُوْا فِى اَلسباب}أيضا  

 .ترقى إلى السماء، فتأتيهم بآية، وهذا كله تهديد، وتوبيخ بالعجز

 [20 -11]تفسير اآليات رقم 

بَْت قَْبلَهُْم قَْومُ نُوحٍ َوَعادٌ َوفِْرَعْوُن  (11)ُجْندٌ َما هُنَالَِك َمْهُزومٌ ِمَن اْْلَْحَزابِ } َكذه

إِْن  (13)َوثَُموُد َوقَْوُم لُوٍط َوأَْصَحاُب اْْلَْيَكِة أُولَئَِك اْْلَْحَزاُب  (12)ُذو اْْلَْوتَاِد 

ُسَل فََحقه ِعقَاِب ُكلٌّ إَِله َكذهَب ا َوَما يَْنظُُر هَُؤََلِء إَِله َصْيَحة  َواِحَدة  َما  (14)لرُّ

ْل لَنَا قِطهنَا قَْبَل يَْوِم اْلِحَساِب  (15)لَهَا ِمْن فََواٍق  اْصبِْر  (16)َوقَالُوا َربهنَا َعجِّ

اٌب َعلَى َما يَقُولُوَن َواْذُكْر َعْبَدنَا َداُووَد َذا ا ْرنَا اْلِجبَاَل  (17)ْْلَْيِد إِنههُ أَوه إِنها َسخه

ْشَراِق  اٌب  (18)َمَعهُ يَُسبِّْحَن بِاْلَعِشيِّ َواإْلِ  (19)َوالطهْيَر َمْحُشوَرة  ُكلٌّ لَهُ أَوه

 {(20)َوَشَدْدنَا ُمْلَكهُ َوآَتَْينَاهُ اْلِحْكَمةَ َوفَْصَل اْلِخطَاِب 

ا هُنَالِكَ } :ال عز وجلثم ق ن حي :يعني .جند عند ذلك، وما زائدة :يعني {ُجنٌد مه

ّمن }مغلوب  :يعني {َمْهُزومٌ }أرادوا قتل النبي صلى َّللا عليه وسلم 

 .فأخبر َّللا تعالى بهزيمتهم ببدر :وقال مقاتل .من الكفار :يعني {اَلحزاب

 .مغلوب {َمْهُزومٌ }ني عند ذلك إن أرادوه يع :وقال الكلبي

بَْت قَْبلَهُمْ } :ثم قال عز وجل قَْوُم نُوٍح َوَعاٌد }من قبل أهل مكة  :يعني {َكذه

 .ذو بناء محكم :ذو ملك ثابت، شديد دائم ويقال :يعني {وفِْرَعْوُن ُذو اَلوتاد

يريدون  .فالن في عز ثابت اْلوتاد :ب تقولوالعر .في عز ثابت :يعني :ويقال

 هي أوتاد كانت :ويقال .دائم شديد، وأصل هذا أن بيوت العرب تثبت بأوتاد

 .لفرعون يعذب بها، وكان إذا غضب على أحد شّده بأربعة أوتاد

ب شعيالغيضة وهم قوم  :يعني {َوثَُموُد َوقَْوُم لُوٍط وأصحاب لئَْيَكةِ } :ثم قال

الكفار، سموا أحزابا  ْلنهم تحزبوا على  :يعني {أُْولَئَِك اَلحزاب}عليه السالم 

تجمعوا، وأخبر في اَلبتداء أن مشركي قريش، حزب من هؤَلء  :أي .أنبيائهم

وجب  :يعني {إَِله َكذهَب الرسل فََحقه ِعقَابِ }ما كل  :يعني {إِن ُكلٌّ }اْلحزاب 

 .بي عليهمعذا

 :يعني {إَِله َصْيَحة  واحدة}قومك  :يعني {َوَما يَنظُُر هَُؤآلء} :قوله عز وجل

ا لَهَا ِمن فََواقٍ }النفخة اْلولى  قرأ حمزة  .من نظرة، ومن رجعة :يعني {مه

يسمى  .واحدومعناهما  .بالنصب :وقرأ الباقون .بضم الفاء {فََواقٍ }والكسائي 

لمريض وكذلك إفاقة ا .ْلن اللبن يعود إلى الضرع {فََواقٍ }ما بين حلبتي الناقة 

ا لَهَا ِمن فََواقٍ } :فقال .يرجع إلى الصحة :يعني وقال  .من رجوع :يعني {مه

من فتحها أراد ما لها من راحة وَل إفاقة يذهب بها إلى إفاقة  :أبو عبيدة
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ما  :يض، ومن ضمها جعلها من فواق الناقة، وهو ما بين الحلبتين، يعنيالمر

 .الفُواق والفَواق واحد، وهو ما بين الحلبتين :وقال القتبي .لها من انتظار

قال ابن عباس وذلك أن رسول َّللا  {َوقَالُواْ َربهنَا َعّجل لهنَا قِطهنَا} :ثم قال تعالى

 «َمْن لَْم يُْؤِمْن بِاّلِل أُْعِطَي ِكتَابَهُ بِِشَمالِهِ » :لم قال لقريشصلى َّللا عليه وس

قَْبَل يَْوِم }صحيفتنا، وكتابنا في الدنيا  :يعني {َربهنَا َعّجل لهنَا قِطهنَا} :فقالوا

ا } :لما نزل قوله :ويقال .والقط في اللغة الصحيفة المكتوبة {الحساب َمْن فَأَمه

َربهنَا َعّجل }فقالوا  [19 :الحاقة] {أُوتَِى كتابه بِيَِمينِِه فَيَقُوُل هَآُؤُم اقرؤا كتابيه

 .استهزاء {قَْبَل يَْوِم الحساب}هذا الكتاب  {لهنَا

 {اصبر على َما يَقُولُونَ } :ثم عّزى نبيه صلى َّللا عليه وسلم فقال عز وجل

هُ إِنه }ذا القوة على العبادة  :يعني {واذكر َعْبَدنَا َداوُد َذا اَليد}من التكذيب 

ابٌ   .مقبل على طاعة َّللا عز وجل :يعني {أَوه

ابٌ } :وقال مقاتل  .مطيع :يعني {أَوه

ْرنَا الجبال َمَعهُ } :قوله عز وجل ع م {ْحنَ يَُسبّ }ذلّلنا الجبال  :يعني {إِنها َسخه

 وروى .في آخر النهار، وأوله :يعني {بالعشى واإلشراق}داود عليه السالم 

 ؟هل تجدون صالة الضحى في القرآن :طاوس أن ابن عباس قال ْلصحابه

ى كانت صالة الضح {يَُسبّْحَن بالعشى واإلشراق} :قوله .بلى :قال .َل :قالوا

 .السالميصليها داود عليه 

ابٌ }مجموعة  :يعني {والطير َمْحُشوَرة  } :ثم قال عز وجل  :يعني {ُكلٌّ لههُ أَوه

 :يوقال الكلب .اْلواب بلغة الحبشة المسيح :وقال عمرو بن شرحبيل .مطيع

 .المقبل على طاعة َّللا تعالى

كان  :قال مقاتل والكلبي .قّوينا حراسه :يعني {َوَشَدْدنَا ُمْلَكهُ } :قوله عز وجل

فظناه قوينا ملكه، وأثبتناه، وح :ويقال .يحرسه كل ليلة ثالثة وثالثون ألف رجل

كر بقرا  فأن .وروي في الخبر أن غالما  استعدى على رجل، وادعى عليه .عليه

الم المدعى عليه، وقد كان لطمه لطمة حين ادعى عليه، فسأل داود من الغ

البينة، فلم يقمها، فرأى داود في منامه أن َّللا عز وجل يأمره أن يقتل المدعى 

هو منام ثم أتاه الوحي بذلك، فأخبر  :فقال داود .عليه، ويسلم البقر إلى الغالم

له رجل لطم غالما  لطمة فقت :بذلك بنو إسرائيل، فجزعت بنو إسرائيل وقالوا

لرجل ثم أحضر ا .هذا أمر َّللا تعالى به، فسكتوا :مفقال داود عليه السال .بذلك

ي قتلت أباه إن :صدقت يا نبي َّللا :فقال الرجل .فأخبره أن َّللا تعالى أمره بقتله

اس فلما رأى الن .غيلة، وأخذت البقر، فقتله داود، فعظمت هيبته، وشدد ملكه
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ى َّللا تعالى، ثم إن َّللا تعالإنه يقضي بوحي  :ذلك جّل أمره في أعينهم، وقالوا

أرخى سلسلة من السماء، وأمره بأن يقضي بها بين الناس، فمن كان على 

ب وقد كان غص .الحق يأخذ السلسلة، ومن كان ظالما  َل يقدر على أخذ السلسلة

رجل من رجل لؤلؤا ، فجعل اللؤلؤ في جوف عصا  له، ثم خاصمه المدعي 

إن هذا أخذ مني لؤلؤا ، وإني لصادق في  :لمدعيإلى داود عليه السالم فقال ا

خذ مني العصا، فأخذ  :فجاء، وأخذ السلسلة، ثم قال المدعى عليه .مقالتي

إني قد دفعت إليه اللؤلؤ، وإني لصادق في مقالتي، فجاء وأخذ  :عصاه، وقال

ضي قفتحير داود عليه السالم في ذلك، فرفعت السلسلة، وأمره بأن ي .السلسلة

 .علمالفهم، وال :يعني {َوَشَدْدنَا ُمْلَكهُ } :بالبينات واْليمان، فذلك قوله عز وجل

وقال  .القضاء بالبينات، واْليمان :يعني {َوفَْصَل الخطاب}يعني النبوة  :ويقال

البينة على الطالب، واليمين على  :يعني {َوفَْصَل الخطاب}قتادة، والحسن؛ 

 .المطلوب

 

 [26 -21]تفسير اآليات رقم 

ُروا اْلِمْحَراَب } إِْذ َدَخلُوا َعلَى َداُووَد فَفَِزَع  (21)َوهَْل أَتَاَك نَبَأُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوه

 ِمْنهُْم قَالُوا ََل تََخْف َخْصَماِن بََغى بَْعُضنَا َعلَى بَْعٍض فَاْحُكْم بَْينَنَا بِاْلَحقِّ َوََل 

َراِط  إِنه هََذا أَِخي لَهُ تِْسٌع َوتِْسُعوَن نَْعَجة   (22)تُْشِطْط َواْهِدنَا إِلَى َسَواِء الصِّ

نِي فِي اْلِخطَابِ  قَاَل لَقَْد ظَلََمَك بُِسَؤاِل  (23)َولَِي نَْعَجةٌ َواِحَدةٌ فَقَاَل أَْكفِْلنِيهَا َوَعزه

ا ِمَن اْلُخلَطَاِء لَيَْبِغي بَْعُضهُْم َعلَى بَْعٍض إَِله الهِذيَن  نَْعَجتَِك إِلَى نَِعاِجِه َوإِنه  َكثِير 

الَِحاتِ َوقَلِيٌل َما هُْم َوظَنه َداُووُد أَنهَما فَتَنهاهُ فَاْستَْغفََر َربههُ َوَخره  آََمنُوا َوَعِملُوا الصه

ا َوأَنَاَب  يَا  (25)نه لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَى َوُحْسَن َمآٍَب فََغفَْرنَا لَهُ َذلَِك َوإِ  (24)َراِكع 

َداُووُد إِنها َجَعْلنَاَك َخلِيفَة  فِي اْْلَْرِض فَاْحُكْم بَْيَن النهاِس بِاْلَحقِّ َوََل تَتهبِِع اْلهََوى 

ِ لَ  ِ إِنه الهِذيَن يَِضلُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاه َما نَُسوا هُْم َعَذاٌب َشِديٌد بِ فَيُِضلهَك َعْن َسبِيِل َّللاه

 {(26)يَْوَم اْلِحَساِب 

ر خب :ويقال .خبر الخصم :يعني {َوهَْل أَتَاَك نَبَُؤا الخصم} :ثم قال عز وجل

إِْذ }وقد أتاك  :وهل أتاك يا محمد، ما أتاك، حين أتاك، ويقال :الخصوم أي

ُرواْ المحراب ر أن يصعد في مكان مرتفع، وإنما سمي المحراب والتسو {تََسوه

ُرواْ }ويقال  .سورا ، َلرتفاعه من اْلرض دخلوا عليه من فوق  :يعني {تََسوه

وذلك أن داود عليه السالم جزأ الدهر أربعة  :وقال الحسن البصري .الجدار

بني به، ويوما  لفيوما  لنسائه، ويوما  لقضائه، ويوما  يخلو فيه لعبادة ر .أيام
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بادة ربه أيكم يستطيع أن يتفرغ لع :إسرائيل ليسألونه فقال يوما  لبني إسرائيل

فحدث  .يا نبي َّللا، وَّللا َل نستطيع :فقالوا ؟يوما  َل يصيب الشيطان منه شيئا  

فدخل محرابه، وأغلق بابه، فقام يصلي في  .داود نفسه أنه يستطيع ذلك

ئر في أحسن صورة مزين كأحسن ما يكون، فوقع قريبا  المحراب، فجاء طا

منه، فنظر إليه، فأعجبه، فوقع في نفسه منه، فدنا منه ليأخذه، فوقع قريبا  منه 

وأطمعه، أن سيأخذه، ففعل ذلك ثالث مرات، حتى إذا كان في الرابعة، ضرب 

وخلف المحراب حوض  :قال .يده عليه فأخطأه، ووقع على سور المحراب

غتسل فيه النساء، فضرب يده عليه، وهو على سور المحراب، فأخطأه ت

وهرب الطائر، فأشرف داود، فإذا بامرأة تغتسل، فلما رأته نقضت شعرها، 

فغطى جسدها، فوقع في نفسه منها ما يشغله عن صالته، فنزل من محرابه، 

ن مولبست المرأة ثيابها، وخرجت إلى بيتها، فخرج حتى عرف بيتها، وسألها 

عث في ب :فقالت ؟قال أين هو .نعم :قالت ؟هل لك زوج :فقال :فأخبرته ؟أنت

فرجع، وكتب إلى عامله إذا جاءك كتابي هذا،  .كذا وكذا، وجند كذا وكذا

ر حتى ثم انتظ .فقدم في فوارس، فقاتل، فقتل .فاجعل فالنا  في أول الخيل

فبينما هو في المحراب، إذ تسور عليه  .انقضت عدتها، فخطبها، وتزوجها

نَا َخْصَماِن بغى بَْعضُ }َل تخف  :ملكان، وكان الباب مغلقا ، ففزع منهما، فقاَل

حدهما ثم خاصم أ .اقض بيننا بالعدل :يعني {على بَْعٍض فاحكم بَْينَنَا بالحق

فعلم داود عليه  .إلى آخره {نَْعَجة   إِنه هََذا أَِخى لَهُ تِْسٌع َوتِْسُعونَ } :اآلخر، فقال

سجد أربعين ليلة، َل  :قال الحسن .السالم أنه مراد بذلك، فخّر راكعا  وأناب

ولم يذق طعاما ، وَل شرابا ، حتى أوحى  :قال .يرفع رأسه إَل للصالة المكتوبة

رواية وهكذا ذكر في  .َّللا عز وجل إليه أن ارفع رأسك فإني قد غفرت لك

الكلبي عن ابن عباس، أنه سجد أربعين يوما  حتى سقط جلد وجهه، ونبت 

يا رب كيف ترحمني وأنا أعلم أنك منتقم مني  :فقال .العشب من دموعه

 اذهب إلى أوريا فاستحل منه، :بخطيئتي، وذكر أن جبريل عليه السالم قال له

نه، اه، فأجابه، فاستحل مفإنك تسمع صوته في يوم كذا، فأتاه ذات ليلة، فناد

 .أنت في حلّ  :فقال

فإنك لم تفعل  :قال .َل :قال .هل أخبرته بجرمك :فلما رجع، قال له جبريل

أنا  :فارجع، فأخبره بالذي صنعت، فرجع داود فأخبره بذلك، فقال :قال .شيئا  

السالم  جبريل عليهخصمك يوم القيامة، فرجع مغتما ، وبكى أربعين يوما  فأتاه 

إني أستوهبك من عبدي فيهبك لي، وأجزيه على  :إن َّللا تعالى يقول :فقال
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ذلك أفضل الجزاء، فسري عنه ذلك، وكان محزونا  في عمره، باكيا  على 

وروي في خبر آخر، أن داود سمع بني إسرائيل كانوا يقولون في  .خطيئته

ه فقال لهم داود علي .عقوب، فيستجاب لهميا إله إبراهيم، وإسحاق، وي :دعائهم

يا إله إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وداود،  :فقولوا .السالم اذكروني فيهم

 .كَل نزيد فيهم ما لم يأمرك َّللا تعالى بذل :فقالوا .َل :قال .َّللا أمرك بهذا :فقالوا

اهيم ه، وذكر له ما لقي إبرفسأل داود ربه أن يجعله فيهم، فأوحى َّللا تعالى إلي

من الشدائد، وما لقي إسحاق ويعقوب عليهم السالم فسأل داود ربه أن يبتليه 

هذه القصة  :ضهموقال بع .ببلية لكي يبلغ منزلتهم، فابتلي بذلك حتى بلغ مبلغهم

َل تصح ْلنه َل يظن بالنبي مثل داود أنه يفعل مثل ذلك، ولكن كانت خطيئته 

لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فنسبه  :ما إليه، فقال للمدعيأنه لما اختص

فكان ذلك منه زلة، فاستغفر ربه عن زلته، فذلك  .إلى الظلم بقول المدعي

ة فذكر بلفظ الجماع .كانوا اثنين :وقال بعضهم {إِْذ َدَخلُواْ على * َداُوودُ } :قوله

كانوا جماعة، ولكنهم كانوا  :وقال بعضهم {اُوودُ إِْذ َدَخلُوْا على * دَ } :فقال

إِْذ َدَخلُواْ على * َداُوودُ ****فَفَِزعَ ِمْنهُْم قَالُواْ َلَ تََخْف َخْصَماِن } :فريقين فقال

فاحكم }استطال، وظلم بعضنا على بعض  :يعني {بغى بَْعُضنَا على بَْعضٍ 

حكم، أي وَل تجر في ال {َوَلَ تُْشِططْ }نا بالعدل اقض بين :يعني {بَْينَنَا بالحق

 :يعني {واهدنا إلى َسَواء الصراط}أشططت إذا جرت  :ويقال .والقضاء

 .أرشدنا إلى أعدل الطريق

إِنه هََذا أَِخى لَهُ تِْسٌع َوتِْسُعوَن نَْعَجة  َولِى نَْعَجةٌ واحدة فَقَاَل } :قوله عز وجل

وقال  .وهذا قول الكلبي ومقاتل .أعطني هذه النعجة :يعني {نِيهَاأَْكفِلْ 

نِى فِى الخط}ضمها إلّي، واجعلني كافلها  :يعني {أَْكفِْلنِيهَا}القتبي   {ابَوَعزه

 {لَقَْد ظَلََمَك بُِسَؤاِل نَْعَجتَِك إلى نَِعاِجهِ }داود  {قَالَ }غلبني في الكالم  :يعني

ى لَيَْبغِ }من اإلخوان والشركاء  :يعني {َوإِنه َكثِيرا  ّمَن الخلطاء}مع نعاجه  :أي

إَِله الذين ءاَمنُوْا َوَعِملُواْ }ليظلم بعضهم بعضا   :يعني {بَْعُضهُْم على بَْعضٍ 

ا هُمْ }فإنهم َل يظلمون  {الصالحات لذين َل قليل منهم ا :يعني {َوقَلِيٌل مه

فلما قضى بينهما داود عليه السالم أحب أن يعرفهما، فصعد إلى  .يظلمون

 .علم داود :يعني {َوظَنه * َداُوودُ }السماء حيال وجهه 

إَل أنه ليس بيقين عيانا ، ْلن العيان َل يقال فيه إَل  .ظن بمعنى أيقن :ويقال

فعلم  .اإنهما ضحكا، وذهب :ويقال .بتليناه، واختبرناها :يعني {أَنهَما فتناه} .العلم

وروي عن أبي عمرو في بعض الروايات  .داود أن َّللا عز وجل ابتاله بذلك
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بالتخفيف، ومعناه ظن أن الملكين اختبراه، وامتحناه في  {أَنهَما فتناه}أنه قرأ 

ن َّللا عز وجل قد اختبره، أ :بالتشديد يعني {فتناه}الحكم وقراءة العامة 

ع وق {َوَخره } :يعني {فاستغفر َربههُ َوَخره َراِكعا  َوأَنَابَ }وامتحنه بالملكين 

طاء وروى ع .أقبل إلى طاعة َّللا تعالى بالتوبة :يعني {َوأَنَابَ }راكعا  ساجدا  

اء، ع رأسه إلى السمإن داود لم يرف :بن السائب، عن أبي عبد َّللا البجلي قال

وذكر في الخبر أن داود كان له تسع وتسعون  .مذ أصاب الخطيئة حتى مات

امرأة، فتزوج امرأة أوريا على شرط أن يكون ولدها خليفة بعده، فولد له منها 

 .سليمان، وكان خليفته بعده

 {لَهُ ِعنَدنَا لزلفى َوإِنه }ذنبه  :يعني {فََغفَْرنَا لَهُ ذلك} :يقول َّللا عز وجل

وروي أن كاتبا  كان يكتب  .المرجع في اآلخرة :أي {َوُحْسُن َمئَابٍ }لقربة 

وكان تحت شجرة، فقرأها، وكتبها، فخرت  {َوَخره َراِكعا  َوأَنَابَ } :قوله تعالى

اجدة ساللهم اغفر بها ذنبا ، وخرت الدواة  :الشجرة ساجدة ّلِل تعالى، وهي تقول

وكذلك الصحيفة التي في يده،  .احطط عني بها وزرا   :كذلك، وهي تقول اللهم

جاء رجل إلى  :وعن ابن عباس قال .اللهم أحدث مني بها شكرا   :وهي تقول

ي يا رسول َّللا رأيتني الليلة، وأنا نائم، كأن :النبي صلى َّللا عليه وسلم فقال

ة فسجدتُّ فسجدت الشجرة لسجودي، أصلي خلف الشجرة، فقرأت السجد

اللهم اكتب لي بها عندك أجرا ، وضع عني بها وزرا ،  :فسمعتها وهي تقول

قال ابن  .واجعلها لي عندك ذخرا ، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود

عباس فقرأ النبي صلى َّللا عليه وسلم آية سجدة، ثم سجد فسمعته وهو يقول 

وأيضا  سئل ابن عباس عن  .ل عن قول الشجرةمثل ما أخبره الرج

َوِمن ُذّريهتِِه َداوُد } :أما تقرأ هذه اآلية :قال .من أين سجدت {ص}سجدة 

أولئك الذين هََدى َّللا فَبِهَُداهُُم اقتده قُل َله أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه } :، ثم قال{وسليمان

فكان داود ممن أمر نبيكم أن  [90 :اْلنعام] {للعالمينأَْجرا  إِْن هَُو إَِله ذكرى 

 .يقتدي به، فسجدها داود، فسجدها رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم اقتداء  به

 :يعني {َمئَاٍب ياداوود إِنها جعلناك َخلِيفَة  فِى اَلرض} :ثم قوله عز وجل

ام مقام لذي يقوم مقام الذي قبله، فقأكرمناك بالنبوة، وجعلناك خليفة، والخليفة ا

الخلفاء الذين قبله، وكان قبله النبوة في سبط، والملك في سبط آخر، فأعطاهما 

 .َّللا تعالى لداود

َل  :أي {َوَلَ تَتهبِِع الهوى}بالعدل  :يعني {فاحكم بَْيَن الناس بالحق} :ثم قال

َل تعمل بالجور في  :ويقال .تمل إلى هوى نفسك، فتقضي بغير عدل
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فَيُِضلهَك }كما اتبعت في بتشايع، وهي امرأة أوريا،  {َوَلَ تَتهبِعِ الهوى}القضاء، 

َعن }ك الهوى يستزل :يعني :ويقال .عن طاعة َّللا تعالى :يعني {َعن َسبِيِل َّللا

لَهُْم }م عن دين َّللا اإلسال :يعني {َّللا إِنه الذين يَِضلُّوَن َعن َسبِيلِ } {َسبِيِل َّللا

بما تركوا من العمل ليوم القيامة،  :يعني {َعَذاٌب َشِديُد بَِما نَُسوْا يَْوَم الحساب

 .بما تركوا اإليمان بيوم القيامة :ويقال .فلم يخافوه

 

 [29 -27]تفسير اآليات رقم 

َماَء وَ } اْْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما بَاِطال  َذلَِك ظَنُّ الهِذيَن َكفَُروا فََوْيٌل لِلهِذيَن َوَما َخلَْقنَا السه

الَِحاِت َكاْلُمْفِسِديَن فِي  (27)َكفَُروا ِمَن النهاِر  أَْم نَْجَعُل الهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه

ارِ  بهُروا آَيَاتِِه  (28)اْْلَْرضِ أَْم نَْجَعُل اْلُمتهقِيَن َكاْلفُجه ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لِيَده

 {(29)َولِيَتََذكهَر أُولُو اْْلَْلبَاِب 

 {باطال}من الخلق  {َوَما َخلَْقنَا السماء واَلرض َوَما بَْينَهَُما} :قوله عز وجل

 {ذلك ظَنُّ الذين َكفَُرواْ }ئن عبثا  لغير شيء، بل خلقناهما ْلمر هو كا :يعني

وْا ِمَن فََوْيٌل لّلهِذيَن َكفَرُ }يظنون أنهما خلقتا لغير شيء، وأنكروا البعث  :يعني

أَْم نَْجَعُل الذين ءاَمنُوْا }من عذاب النار  :جحدوا من النار يعني :يعني {النار

إنا نعطى في اآلخرة، من الخير  :وذلك أن كفار مكة قالوا {َوَعِملُواْ الصالحات

في  {أَْم نَْجَعُل الذين ءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصالحات} :أكثر مما تعطون فنزل

 :بيوقال في رواية الكل .كالمشركين :يعني {كالمفسدين فِى اَلرض}الثواب 

 :نييع {لُواْ الصالحاتأَْم نَْجَعُل الذين ءاَمنُواْ َوَعمِ }نزلت في مبارزي يوم بدر 

عتبة  :يعني {كالمفسدين فِى اَلرض}عليا ، وحمزة، وعبيدة رضي َّللا عنهم 

 .ننزلت في جميع المسلمين، وجميع الكافري :ويقال .وشيبة ابنا ربيعة والوليد

َل نجعل جزاء المؤمنين كجزاء الكافرين في الدنيا واآلخرة، كما قال  :يعني

أَْم َحِسَب الذين اجترحوا السيئات أَن نهْجَعلَهُْم كالذين َءاَمنُواْ } :أُخرى في آية

 .[21 :الجاثية] {َوَعِملُوْا الصالحات َسَوآء  محياهم ومماتهم َسآَء َما يَْحُكُمونَ 

اللفظ  .كالكفار في الثواب :يعني {أَْم نَْجَعُل المتقين كالفجار} :ثم قال عز وجل

 .لفظ اَلستفهام، والمراد به الوعيد

الم أنزلنا جبريل عليه الس :يعني {كتاب أنزلناه إِلَْيَك مبارك} :ثم قال عز وجل

بَاَركٌ }به إليك  كتاب مبارك فيه مغفرة للذنوب لمن آمن به، وصدقه،  :يعني {مُّ

بهُروْا ءاياته}وعمل بما فيه،  م في قرأ عاص .لكي يتفكروا في آياته :أي {لّيَده

 :عنىوهو بم .بالتاء مع النصب، وتخفيف الدال {لِتََدبهُروا} :إحدى الروايتين

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n49&p1#TOP
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فحذفت إحدى التاءين، وتركت اْلخرى خفيفة، وقراءة  .لتتدبروا

بهُرواْ }العامة  فأدغمت  .رواليتدب :وهو بمعنى .بالياء، وتشديد الدال {مبارك لّيَده

 .التاء في الدال، وشددت

 :يعني {أُْولُو اَللباب}وليتعظ بالقرآن  :يعني {َولِيَتََذكهرَ } :ثم قوله عز وجل

 .ذوو العقول من الناس

 

 [34 -30]تفسير اآليات رقم 

ا} إِْذ ُعِرَض َعلَْيِه بِاْلَعِشيِّ  (30)ٌب َوَوهَْبنَا لَِداُووَد ُسلَْيَماَن نِْعَم اْلَعْبُد إِنههُ أَوه

افِنَاُت اْلِجيَاُد  فَقَاَل إِنِّي أَْحبَْبُت ُحبه اْلَخْيرِ َعْن ِذْكرِ َربِّي َحتهى تََواَرْت  (31)الصه

وِق َواْْلَْعنَاِق  (32)بِاْلِحَجاِب  ا بِالسُّ وهَا َعلَيه فَطَفَِق َمْسح  ْد فَتَنها َولَقَ  (33)ُردُّ

ا ثُمه أَنَاَب   {(34)ُسلَْيَماَن َوأَْلقَْينَا َعلَى ُكْرِسيِِّه َجَسد 

وروي عن ابن عباس  .أعطينا لداود سليمان :يعني {َوَوهَْبنَا لداود سليمان}

 .أوَلدنا من مواهب َّللا عز وجل :أنه قال

ِ ُمْلُك السماوات واَلرض}و :ثم قرأ يَْخلُُق َما يََشآُء يَهَُب لَِمن يََشآُء إناثا  ّلِِله

 نِْعمَ }فوهب َّللا تعالى لداود سليمان  [49 :الشورى] {َويَهَُب لَِمن يََشآُء الذكور

ابٌ   .مقبال  إلى طاعة َّللا تعالى :يعني {العبد إِنههُ أَوه

 الصافنات}في آخر النهار  :ييعن {إِْذ ُعِرَض َعلَْيِه بالعشى} :قوله عز وجل

، صفن الفرس إذا رفع إحدى رجليه :قال الكلبي ومقاتل .الخيل :يعني {الجياد

 وفي .الصافن الواقف من الخيل :وقال أهل اللغة .فيقوم على طرف حافره

ْأ » :الخبر َجاُل ُصفُوفا  فَْليَتَبَوه  :عنيي« َمْقَعَدهُ ِمَن النهارِ َمْن أََحبه أْن يَقُوَم لَهُ الرِّ

باس وقال ابن ع .اإلسراع في المشي :ويقال .يديمون له القيام، والجياد الحسان

إن أهل دمشق من العرب، وأهل نصيبين جمعوا جموعا ،  :في رواية الكلبي

وأقبلوا ليقاتلوا سليمان، فقهرهم سليمان، وأصاب منهم ألف فرس عراب، 

ليمان الخيل، فجعل ينظر إليها، ويتعجب من حسنها، حتى فعرضت على س

شغلته عن صالة العصر، وغربت الشمس، ثم ذكرها بعد ذلك، فغضب، 

وهَا َعلَىه } :وقال ، فضرب بسوقها، وأعناقها بالسيف، حتى خّر منها {ُردُّ

تسعمائة فرس، وهي التي كانت عرضت عليه، وبقيت مائة فرس لم تعرض 

من نسل  :ان في أيدي الناس اآلن من الجياد، فهو من نسلها أيعليه كما ك

 .المائة الباقية
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ِذْكِر  َعن}آثرت حب المال  :يعني {فَقَاَل إِنّى أَْحبَْبُت ُحبه الخير} :قوله تعالى

 :نييع {حتى تََواَرْت بالحجاب}عن الصالة، وهي صالة العصر  :يعني {َربِى

ذكر الشمس ْلن  :يعني .ت الشمس، وهذا إضمار لما لم يسبق ذكرهحتى غاب

وهَا َعلَىه }عز وجل  .قوله .في الكالم دليال  فاكتفى باإلشارة عن العبارة  {ُردُّ

 {فَطَفَِق َمْسحا  بالسوق}ردوا الخيل علّي، فردت عليه  :قال سليمان :يعني

 .وهو جمع العنق {واَلعناق}الساق يضرب السوق وهو جماعة  :يعني

ت كان :وقال السدي .كانت عشرين ألف فرس :وروي عن إبراهيم النخعي قال

يجوز أن يكون مراده في سرعة السير، كأن  :وقال أبو الليث .خيل لها أجنحة

وقال  .كانت الجن والشياطين أخرجتها من البحر :وقال بعضهم .لها أجنحة

رب فض :يعني {فَطَفَِق َمْسحا  بالسوق واَلعناق} :مة المفسرين في قولهعا

لم يعقر ولكن جعل على سوقهن، وعلى  :وقال بعضهم .سوقها، وأعناقها

ولكن  .ْلن التوبة َل تكون بأمر منكر :قال .أعناقهن، سمة وجعلها في سبيل َّللا

ون ذلك مباحا  في ذلك الوقت، وإنما أراد يجوز أن يك :الجواب عنه أن يقال له

 .بذلك اَلستهانة بمال الدنيا لمكان فريضة َّللا تعالى

 {َوأَْلقَْينَا على ُكْرِسيِّه َجَسدا  }ابتليناه  {َولَقَْد فَتَنها سليمان} :ثم قال عز وجل

 .شيطانا   :يعني

مر بأن َل يتزوج إَل من بني إن سليمان أ :قال ابن عباس في رواية أبي صالح

ذ شيطان فأخ .إسرائيل، فتزوج امرأة من غير بني إسرائيل، فعاقبه َّللا تعالى

صخر خاتمه، وجلس على كرسيه أربعين يوما ، وقد ذكرنا قصته في  :يقال له

 .رجع إلى ملكه، وأقبل على طاعة َّللا تعالى :يعني {ثُمه أَنَابَ }سورة البقرة 

وروى  .شيطانا   :قال {َوأَْلقَْينَا على ُكْرِسيّهِ َجَسدا  } :الحسن في قوله تعالى وقال

ى َوأَْلقَْينَا عل} :سألت كعبا  عن قوله :سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال

 أخذ خاتم سليمان الذي فيه ملكه، فقذفه في :يعني .شيطانا   :قال {ُكْرِسيِّه َجَسدا  

البحر، فوقع في بطن سمكة، وانطلق سليمان يطوف، فتصدق عليه بسمكة، 

إن سليمان تزوج امرأة  :وقال وهب بن منبه .فشواها ليأكل، فإذا فيها خاتمه

ر ينح :يعني .من أهل الكتاب، وكان لها عبد، فطلبت منه أن يجزرها لعبدها

 .لذي ألقي على كرسيهالجزور فأجزرها، فكره ذلك منه ثم ابتلي بالجسد ا

كان  :قال {َوأَْلقَْينَا على ُكْرِسيِّه َجَسدا  } :وروى معمر عن قتادة في قوله

وروى  .الشيطان جلس على كرسيه أربعين ليلة، حتى رّد َّللا تعالى إليه ملكه

طان شي :لقا {َوأَْلقَْينَا على ُكْرِسيِّه َجَسدا  } :ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله
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ي خاتمك أرن :فقال له ؟كيف تفتنون الناس :قال له سليمان يوما   .يقال له صخر

فلما أعطاه إياه، نبذه في البحر، فذهب ملكه، وقعد صخر على كرسيه،  .أخبرك

ومنعه َّللا تعالى نساء سليمان، فلم يقربهن، فأنكرته أم سليمان، أهو سليمان أم 

فيكذبونه حتى أعطته امرأة يوما  حوتا ، فوجد  .أنا سليمان :فكان يقول ؟آصف

وذكر شهر بن  .خاتمه في بطنه، فرجع إليه ملكه، ودخل صخر البحر فارا  

لما جلس سليمان على سريره، بعث في طلب صخر،  :حوشب نحو هذا، وقال

في  هفأتي به، فأمر به، فقورت له صخرة، وأدخله فيها، ثم أطبق عليها، وألقا

له هذا التفسير الذي قا :وقال بعضهم .هذا سجنك إلى يوم القيامة :البحر، وقال

هؤَلء الذين ذكروا أنه شيطان َل يصح، ْلنه َل يجوز من الحكيم أن يسلط 

شيطانا  من الشياطين على أحكام المسلمين، ويجلسه على كرسي نبي من 

جاء أن سليمان كان له ابن، ف : أعلماْلنبياء عليهم السالم ولكن تأويل اآلية وَّللا

ملك الموت يوما  زائرا  لسليمان، فرآه ابنه فخافه، وتغيّر لونه، ومرض من 

هيبته، فأمر سليمان عليه السالم الريح بأن تحمل ابنه فوق السحاب ليزول 

ذلك عنه، فلما رفعته الريح فوق السحاب، ودنا أجله، فقبض ابنه، وألقي على 

والدليل  :الق .ابنه الميت :يعني {َوأَْلقَْينَا على ُكْرِسيّهِ َجَسدا  } :قوله كرسيه فذلك

على ذلك أن الجسد في اللغة هو الميت الذي َل يأكل الطعام، والشراب، 

 .كالميت ونحوه

وذكر أن سليمان جزع على ابنه، إذ لم يكن له إَل ابن واحد، فدخل عليه ملكان، 

 لم مشيت في :فقال له سليمان .إن هذا مشى في زرعي فأفسده :فقال أحدهما

ْلن هذا الرجل زرع في طريق الناس، ولم أجد مسلكا  غير  :فقال ؟زرعه

لم زرعت في طريق الناس، أما علمت أن الناس َل  :فقال سليمان لآلخر .ذلك

 لدت على طريقلم و .صدقت :فقال لسليمان ؟بد لهم من طريق يمشون فيه

فاستغفر سليمان  .ثم غابا عنه ؟الموت أما علمت أن ممر الخلق على الموت

 .تاب ورجع إلى طاعة َّللا عز وجل :يعني {ثُمه أَنَابَ } :فذلك قوله

 

 [40 -35]تفسير اآليات رقم 

ا ََل يَْنبَِغي ِْلَحَ } ٍد ِمْن بَْعِدي إِنهَك أَْنَت قَاَل َربِّ اْغفِْر لِي َوهَْب لِي ُمْلك 

يَح تَْجِري بِأَْمِرِه ُرَخاء  َحْيُث أََصاَب  (35)اْلَوههاُب  ْرنَا لَهُ الرِّ  (36)فََسخه

اٍص  يَاِطيَن ُكله بَنهاٍء َوَغوه نِيَن فِي اْْلَْصفَاِد  (37)َوالشه هََذا  (38)َوآََخِريَن ُمقَره
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َوإِنه لَهُ ِعْنَدنَا لَُزْلفَى َوُحْسَن  (39)ْن أَْو أَْمِسْك بَِغْيِر ِحَساٍب َعطَاُؤنَا فَاْمنُ 

 {(40)َمآٍَب 

 َله يَنبَِغى}أعطني ملكا   :أي {قَاَل َرّب اغفر لِى َوهَْب لِى ُمْلكا  } :قوله عز وجل

لمرة تسلبه كما سلبت في ا أعطني ملكا  َل :قال سعيد بن جبير {َِلَحٍد ّمن بَْعِدى

إنما تمنى ملكا  َل يكون ْلحد من بعده، حتى يكون ذلك معجزة  :ويقال .اْلولى

 .المعطي الملك :يعني {إِنهَك أَنَت الوهاب} .له، وعالمة لنبوته

ْرنَا لَهُ الريح تَْجِرى بِأَْمِرهِ } :قوله عز وجل خر تسوكان من قبل ذلك لم  {فََسخه

 .فلما دعا بذلك، سخرت له الريح والشياطين .له الريح، والشياطين

ْرنَا لَهُ الريح تَْجِرى بِأَْمِرهِ } :فقال أمر َّللا ب :ويقال .بأمر سليمان :يعني {فََسخه

حيث أراد من  :يعني {َحْيُث أََصابَ }لينة مطيعة  :يعني {ُرَخاء}تعالى 

 :العرب تقول :وقال اْلصمعي .أراد :يعني {أََصابَ }النواحي اْلرض، و

أراد الصواب، فأخطأ  :يعني .أصاب الصواب، فأخطأ الجواب

سخرنا له كل شيء، وسخرنا له الشياطين  :يعني {والشياطين} .الجواب

اصٍ }أيضا   ، ويستخرجون اللؤلؤيغوصون في البحر،  :يعني {ُكله بَنهاء َوَغوه

نِينَ }وهو أول من استخرج اللؤلؤ من البحر  :وقال مقاتل  {َوءاَخِريَن ُمقَره

في الحديد  :يعني {فِى اَلصفاد}مردة الشياطين موثقين  :يعني

 .اْلغالل {اَلصفاد} :ويقال

وكرامتنا  هذا عطاؤنا لك، :يعني {هذا َعطَاُؤنَا} :ثم قال عز وجل

أَْو }اعتق من شئت منهم، فخّل سبيله من الشياطين  :يعني {فامنن}عليك 

احبس في العمل، والوثاق، والسالسل من شئت  :يعني {أَْمِسْك بَِغْيِر ِحَسابٍ 

فال تبعة عليك في اآلخرة فيمن أرسلته، وفيمن  :أي {بَِغْيِر ِحَسابٍ }منهم 

 :يعني {َوإِنه لَهُ ِعنَدنَا لزلفى}ليس عليك بذلك إثم  :ويقال .حبسته

 .حسن المرجع :يعني {َوُحْسُن َمئَابٍ }لقربى 

 

 [44 -41]تفسير اآليات رقم 

ْيطَاُن بِنُْصٍب َوَعَذاٍب }  (41)َواْذُكْر َعْبَدنَا أَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربههُ أَنِّي َمسهنَِي الشه

َوَوهَْبنَا لَهُ أَْهلَهُ َوِمْثلَهُْم َمَعهُْم  (42)ُكْض بِِرْجلَِك هََذا ُمْغتََسٌل بَاِرٌد َوَشَراٌب ارْ 

َوُخْذ بِيَِدَك ِضْغث ا فَاْضِرْب بِهِ َوََل تَْحنَْث  (43)َرْحَمة  ِمنها َوِذْكَرى ِْلُولِي اْْلَْلبَابِ 

ا نِْعَم الْ  اٌب إِنها َوَجْدنَاهُ َصابِر   {(44)َعْبُد إِنههُ أَوه
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إِْذ }واذكر صبر عبدنا أيوب  :يعني {واذكر َعْبَدنَا أَيُّوبَ } :قوله عز وجل

أصابني  :يعني {أَنّى َمسهنَِى الشيطان}دعا ربه  :يعني {نادى َربههُ 

 .ض، وعذاب في مالهوهو المشقة والعناء واْلمرا {بِنُْصبٍ َوَعَذابٍ }الشيطان 

هالك أهله، وماله وقد ذكرناه في سورة اْلنبياء قوله عز  :يعني

اضرب اْلرض برجلك،  :قال له جبريل :يعني {اركض بِِرْجلَِك هذا} :وجل

فضرب فنبعت عين من تحت قدميه، فاغتسل فيها، فخرج منها صحيحا ، ثم 

ذب بارد، فشرب منها، فذلك ضرب برجله اْلخرى فنبعت عين أخرى ماء ع

 :يعني {بَاِرٌد َوَشَرابٌ } :ثم قال .الذي اغتسل منها :يعني {هذا ُمْغتََسلٌ }قوله 

 .الذي شرب منها

َعهُْم َرْحَمة  ّمنها وذكرى َِلْولِى اَللباب } :قوله عز وجل َوَوهَْبنَا لَهُ أَْهلَهُ َوِمْثلَهُْم مه

وقال  .قبضة من سنبل فيها مائة سنبلة :يعني {َك ِضْغثا  َوُخْذ بِيَدِ 

الضغث القبضة الواحدة، فأخذ  :وقال مقاتل .مجتمعا   :أي {ِضْغثا  }الكلبي 

الضغث الحزمة من  :وقال القتبي .عيدانا  رطبة من اآلس، فيه مائة عود

ي ف {َوَلَ تَْحنَثْ }امرأتك اضرب به  :يعني {فاضرب بّهِ }العيدان، والكِل 

َل،  :فقال ؟لو ذبحت عناقا  باسم الشيطان :قالت امرأته :وقال الزجاج .يمينك

إِنها }وحلف أنه يضربها مائة سوط، وأمر بأن يبّر في يمينه  .َوَلَ َكفّا  ِمن تَُراب

ابٌ نِْعَم الع}على البالء الذي ابتليناه  {وجدناه َصابِرا   مقبل  :يعني {بد إِنههُ أَوه

أصاب أيوب البالء سبع سنين، ومكث  :وقال وهب بن منبه .على طاعة ربه

ابٌ } :يوسف في السجن سبع سنين، ويقال ذلك  كان :قال .لما هلك ماله {إِنههُ أَوه

ِ الذين إَِذآ أصابتهم مُّصِ } :من عطاء َّللا، ولما هلك أوَلده قال يبَةٌ قالوا إِنها ّلِِله

 :ويقال .إني له :ولما ابتلي بالنفس قال [156 :البقرة] {َوإِنهآ إِلَْيِه راجعون

واذكر أنت يا محمد صبر عبدنا أيوب، إذ ضاق صدرك من أذى الكفار، وأمر 

 .أمتك ليذكروا صبره، ويعتبروا، ويصبروا

 [64 -45]تفسير اآليات رقم 

إِنها  (45)َواْذُكْر ِعبَاَدنَا إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب أُولِي اْْلَْيِدي َواْْلَْبَصاِر }

َوإِنههُْم ِعْنَدنَا لَِمَن اْلُمْصطَفَْيَن  (46)أَْخلَْصنَاهُْم بَِخالَِصٍة ِذْكَرى الدهاِر 

هََذا  (48)اْليََسَع َوَذا اْلِكْفِل َوُكلٌّ ِمَن اْْلَْخيَاِر َواْذُكْر إِْسَماِعيَل وَ  (47)اْْلَْخيَاِر 

 (50)َجنهاِت َعْدٍن ُمفَتهَحة  لَهُُم اْْلَْبَواُب  (49)ِذْكٌر َوإِنه لِْلُمتهقِيَن لَُحْسَن َمآٍَب 

َوِعْنَدهُْم قَاِصَراُت  (51)ُمتهِكئِيَن فِيهَا يَْدُعوَن فِيهَا بِفَاِكهٍَة َكثِيَرٍة َوَشَراٍب 

إِنه هََذا لَِرْزقُنَا َما لَهُ  (53)هََذا َما تُوَعُدوَن لِيَْوِم اْلِحَساِب  (52)الطهْرِف أَْتَراٌب 
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َجهَنهَم يَْصلَْونَهَا فَبِْئَس  (55)هََذا َوإِنه لِلطهاِغيَن لََشره َمآٍَب  (54)ِمْن نَفَاٍد 

 (58)َوآََخُر ِمْن َشْكلِِه أَْزَواٌج  (57)هََذا فَْليَُذوقُوهُ َحِميٌم َوَغسهاٌق  (56)اْلِمهَاُد 

قَالُوا بَْل أَْنتُْم ََل  (59)هََذا فَْوٌج ُمْقتَِحٌم َمَعُكْم ََل َمْرَحب ا بِِهْم إِنههُْم َصالُوا النهاِر 

ْمتُُموهُ لَ  َم لَنَا هََذا فَِزْدهُ  (60)نَا فَبِْئَس اْلقََراُر َمْرَحب ا بُِكْم أَْنتُْم قَده قَالُوا َربهنَا َمْن قَده

هُْم ِمَن  (61)َعَذاب ا ِضْعف ا فِي النهاِر  َوقَالُوا َما لَنَا ََل نََرى ِرَجاَل  ُكنها نَُعدُّ

إِنه َذلَِك لََحقٌّ  (63)ُم اْْلَْبَصاُر أَتهَخْذنَاهُْم ِسْخِريّ ا أَْم َزاَغْت َعْنهُ  (62)اْْلَْشَراِر 

 {(64)تََخاُصُم أَْهِل النهاِر 

فجعل العبد نعت إبراهيم خاصة،  {واذكر ِعبَاَدنَا إبراهيم} :ثم قال عز وجل

بغير ألف وقرأ  {واذكر َعْبَدنَا}واذكر عبدنا قرأ ابن كثير  :كأنه قال

 {واذكر َعْبَدنَا إِْبَراِهيمَ } :فمن قرأ عبدنا فمعناه .باْللف {اِعبَاِدنَ } :الباقون

 {و} {واذكر َعْبَدنَا إِْبَراِهيمَ } :فجعل العبد نعتا  إلبراهيم خاصة، فكأنه قال

ما بعده مع إِْبَراِهيَم،  :يعني {ِعبَاِدنَا}ومن قرأ  {لَهُ إسحاق َويَْعقُوبَ }اذكر 

أولي القوة في العبادة،  :يعني {أُْولِى اَليدى واَلبصار}إِْسَحاَق، ويَْعقُوَب وَ 

 .ذوي البصر في أمر َّللا تعالى :يعني .واْلبصار

اختصصناهم  :يعني {إِنها أخلصناهم بَِخالَِصٍة ِذْكَرى الدار} :قوله عز وجل

اذكر معناه و :ويقال .ّم إَل هّم اآلخرةبذكر َّللا تعالى، وبذكر الجنة، وليس لهم ه

صبر إبراهيم، وصبر إسحاق، وصبر يعقوب، ولم يذكر صبر إسماعيل ْلنه 

وقرأ  .بغير تنوين على معنى اإلضافة {بَِخالَِصةٍ }قرأ نافع  .لم يبتَل بشيء

وبهم لنزع َّللا ما في ق :وروي عن مالك بن دينار أنه قال .الباقون مع التنوين

ومن  .من حب الدنيا، وذكرها، وقد أخلصهم بحب اآلخرة، وذكرها

 .بدَل  من خالصة {ِذْكَرى الدار} :بالتنوين، جعل قوله {بَِخالَِصةٍ }قرأ 

 :يعني .بذكر الدار، والدار هاهنا دار اآلخرة {إِنها أخلصناهم} :والمعنى

هم يكثرون ذكر الدار، والرجوع إلى َّللا جعلناهم لنا خالصين، بأن جعلنا

 .تعالى

المختارين  :يعني {َوإِنههُْم ِعنَدنَا لَِمَن المصطفين اَلخيار} :ثم قال عز وجل

 .للرسالة، اْلخيار في الجنة

واذكر صبر إسماعيل، وهو أشمويل  :قال مقاتل {واذكر إسماعيل} :ثم قال

اذكر لقومك صبر  :يعني .هو إسماعيل بن إبراهيم :هوقال غير .بن هلفانا

واليسع كان خليفة إلياس، وذا  {واليسع َوَذا الكفل}إسماعيل، وصدق وعده 

 :يعني {َوُكلٌّ ّمَن اَلخيار هذا ِذْكرُ }الكفل كفل مائة نبي أطعمهم، وكساهم، 
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يان ب :يعني {ُذِكرَ }ورة هذا الذي ذكرنا من اْلنبياء عليهم السالم في هذه الس

 .حسن المرجع :يعني {لَُحْسَن َمئَابٍ }من هذه اْلمة  {َوإِنه لِْلُمتهقِينَ }لعظمته 

فَتهَحة  لههُُم اَلبواب} :ثم وصف الجنة فقال عز وجل فتح ت :يعني {جنات َعْدٍن مُّ

َق َوِسي} :ال تعالى في آية أخرىالجنة كما ق :يعني .لهم اْلبواب فيدخلونها

الذين اتقوا َربههُْم إِلَى الجنة ُزَمرا  حتى إَِذا َجآُءوهَا َوفُتَِحْت أبوابها َوقَاَل لَهُْم 

فإذا دخلوها،  [73 :الزمر] {َخَزنَتُهَا سالم َعلَْيُكْم ِطْبتُْم فادخلوها خالدين

 {َن فِيهَا يَْدُعوَن فِيهَا بفاكهة َكثِيَرةٍ َوَشَرابٍ ُمتهِكئِي}وجلسوا على السرر، وكانوا 

غاضات  :يعني {َوِعنَدهُْم قاصرات الطرف}ألوان الفاكهة، والشراب  :يعني

مستويات على  :أي .ذات أقران :يعني {أَْتَرابٌ }أعينهن عن غير أزواجهن 

إّن هذا  :يعني {إِنه هََذا} :يقول {هذا َما تُوَعُدوَن لِيَْوِم الحساب}سن واحد 

 .الثواب الذي توعدون بأنه يكون لكم في يوم الحساب

 :وقرأ الباقون .وقرأ ابن كثير، وأبو عمر، بالياء على معنى اإلخبار عنهم

ا ن هذإ :يعني {إِنه هذا لَِرْزقُنَا} :يقول َّللا تعالى .بالتاء على معنى المخاطبة

َل يكون له فناء، وَل  :يعني {َما لَهُ ِمن نهفَادٍ }الذي ذكرنا لعطاؤنا للمتقين 

 [33 :الواقعة] {َله َمْقطُوَعةٍ َوَلَ َمْمنُوَعةٍ } :انقطاع عنهم، وهذا كما قال تعالى

 .{ذاه} :هذا الرزق للمتقين فيتم الكالم عند قوله :يعني {هذا} :ثم قال

 :يعني {هذا َوإِنه للطاغين لََشره } :ثم ذكر ما أوعد الكفار فقال عز وجل

 .للكافرين، لبئس المرجع لهم في اآلخرة

َس فَبِئْ }يدخلونها  :يعني {َجهَنهُم يَْصلَْونَهَا} :ثم بيّن مرجعهم فقال عز وجل

هذا العذاب  :يعني {ا فَْليَُذوقُوهُ هذ}فبئس موضع القرار  :يعني {المهاد

قرأ حمزة  .وهو ماء حار قد انتهى حّره {فَْليَُذوقُوهُ َحِميٌم َوَغسهاقٌ }لهم 

وعن  .بالتخفيف :بتشديد السين وقرأ الباقون {غسهاق}والكسائي، وحفص 

فمن قرأ  .رواية حفص بالتشديد، ورواية أبي بكر بالتخفيف .عاصم روايتان

ومن قرأ  .بالتشديد فهو بمعنى سيال، وهو ما يسيل من جلود أهل النار

وروي عن ابن عباس،  .سال :أي .بالتخفيف جعله مصدر غسق يغسق غساقا  

وقال  .بالتشديد، وفسراه بالزمهرير {غساق}وابن مسعود، أنهما قرآ 

الحميم هو ماء حار  :وقال الكلبي .البارد الذي انتهى برده {الغساق} :مقاتل

برد يحرق كما تحرق النار  :وأما غساق فهو الزمهرير يعني .قد انتهى حره

َوَغسهاٌق } :المنتن بلفظ الطحاوية ثم قال عز وجل :الغساق :وقال بعضهم

 يعني وعذاب آخر من نحوه يعني من نحو الحميم {َوءاَخُر ِمن َشْكلِِه أزواج
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 {هِ َوءاَخُر ِمن َشْكلِ }قرأ أبو عمر، وابن كثير، في إحدى الروايتين  .والزمهرير

رَ } :وقرأ الباقون .بضم اْللف بالنصب فمن قرأ بالضم فهو لفظ  {َوأَخه

رَ } :وأنواع أخر ومن قرأ :الجماعة، ومعناه بنصب اْللف بلفظ الواحد،  {َوأَخه

هذا }ألوان  :يعني {أزواج}مثل عذابه اْلول  :من شكله أي وعذاب آخر :يعني

َعُكمْ  ْقتَِحٌم مه اقتحم إذا دخل في  :يقال .جماعة داخلة معكم النار :يعني {فَْوٌج مُّ

وهذه جماعة داخلة معكم النار،  :تقول الخزنة للقادة .المهالك، وأضلوا الدخول

 :عنيي {إِنههُْم َصالُو النار}َل وسع َّللا لهم  :يعني {با  بِِهمْ َلَ َمْرحَ }وهم اْلتباع 

 :يعني {قَالُواْ بَْل أَنتُْم َلَ َمْرَحبا  بُِكمْ }داخل النار معكم فردت اْلتباع على القادة 

ْمتُُموهُ لَنَا}َل وسع َّللا عليكم  لكفر قبلنا، اأسلفتموه لنا، وبدأتم ب :يعني {أَنتُْم قَده

 .بئس موضع القرار في النار :يعني {فَبِْئَس القرار}فاتبعناكم 

َم لَنَا هذا} :قوله عز وجل فَِزْدهُ }اْلمر هذا الذي كنا فيه  {قَالُوْا َربهنَا َمن قَده

 {هُْم ّمَن اَلشرارَعَذابا  ِضْعفا  فِى النار َوقَالُوْا َما لَنَا َلَ نرى ِرَجاَل  ُكنها نَُعدُّ 

 .فقراء المسلمين :يعني

قرأ حمزة، والكسائي، وأبو  {أتخذناهم ِسْخِريّا  } :قوله عز وجل

 .بالوصل {ِسْخِريّا  أتخذناهم}عمرو، 

بالقطع فمن قرأ بالقطع، فهو على معنى اَلستفهام بدليل  :وقرأ الباقون

 :ومن قرأ .تدل على اَلستفهام {أَمْ }ْلن  {اَلبصارأَْم َزاَغْت َعْنهُُم } :قوله

 وقرأ حمزة .بمعنى بل {أَمْ }وجعل  {أتخذناهم ِسْخِريّا  }أنا  :بالوصل، فمعناه

فمن  :قتبيقال ال .وقرأ الباقون بالكسر .بضم السين {ِسْخِريّا  }والكسائي ونافع 

نا ومن قرأ بالكسر فمعناه إنا ك .تستذلهم :يعني .قرأ بالضم، جعله من السخرة

 .نسخر منهم

مالت، وحادت أبصارنا عنهم، فال  :يعني {أَْم َزاَغْت َعْنهُُم اَلبصار} :ثم قال

يتكلم  :يعني {إِنه َذلَِك لََحقٌّ تََخاُصُم أَْهِل النار} :قال َّللا سبحانه وتعالى .نراهم

 .لنار ويتخاصمون فيما بينهمبه أهل ا

 

 [69 -65]تفسير اآليات رقم 

ُ اْلَواِحُد اْلقَههاُر } َماَواِت  (65)قُْل إِنهَما أَنَا ُمْنِذٌر َوَما ِمْن إِلٍَه إَِله َّللاه َربُّ السه

ٌ  (66)َواْْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما اْلَعِزيُز اْلَغفهاُر  أَْنتُْم َعْنهُ  (67)َعِظيٌم  قُْل هَُو نَبَأ

 {(69)َما َكاَن لَِي ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمإَلِ اْْلَْعلَى إِْذ يَْختَِصُموَن  (68)ُمْعِرُضوَن 
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رسول أخوفكم عذاب َّللا تعالى، وأبيّن  :يعني {إِنهَما أَنَاْ ُمنِذرٌ }يا محمد  {قُلْ }

قاهر  :يعني {َوَما ِمْن إله إَِله َّللا الواحد القهار}لكم، أن َّللا تعالى واحد 

 {الغفار}بالنقمة  {َرب السموات واَلرض َوَما بَْينَهَُما العزيز}لخلقه 

 .للمؤمنين

القرآن حديث عظيم، ْلنه كالم رب  :يعني {قُْل هَُو نَبَأٌ َعِظيمٌ } :قوله عز وجل

وقال  .تاركون، فال تؤمنون به :يعني {ُمْعِرُضونَ  أَنتُْم َعْنهُ }العالمين 

ٌ َعِظيمٌ } :الزجاج قل إن النبأ الذي أنبأتكم عن َّللا عز  :يعني {قُْل هَُو نَبَأ

فيه دليل نبوتي مما ذكر فيه من قصة آدم عليه السالم، فإن  {نَبَأٌ َعِظيمٌ }وجل 

 .ولم يكن قرأ الكتب ذلك َل يعرف إَل بوحي، أو بقراءة كتب،

إِْذ }المالئكة عليهم السالم  :يعني {َما َكاَن لَِى ِمْن ِعْلٍم بالمإل اَلعلى} :ثم قال

 َوإِْذ قَاَل َربَُّك للمالئكة إِنِّي َجاِعٌل فِى} :يتكلمون حين قالوا :يعني {يَْختَِصُمونَ 

ن يُْفِسُد فِيهَا َويَْسفُِك الدمآء َونَْحُن نَُسبُِّح اْلرض َخلِيفَة  قالوا أَتَْجَعُل فِيهَا مَ 

ُس لََك قَاَل إني أَْعلَُم َما َلَ تَْعلَُمونَ  وإنما عرفت  [30 :البقرة] {بَِحْمِدَك َونُقَدِّ

 .ذلك بالوحي

 [88 -70]تفسير اآليات رقم 

إِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِنِّي َخالٌِق  (70)بِيٌن إِْن يُوَحى إِلَيه إَِله أَنهَما أَنَا نَِذيٌر مُ }

ا ِمْن ِطيٍن  ْيتُهُ َونَفَْخُت فِيهِ ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَهُ َساِجِديَن  (71)بََشر   (72)فَإَِذا َسوه

 (74)َر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِريَن إَِله إِْبلِيَس اْستَْكبَ  (73)فََسَجَد اْلَماَلئَِكةُ ُكلُّهُْم أَْجَمُعوَن 

قَاَل يَا إِْبلِيُس َما َمنََعَك أَْن تَْسُجَد لَِما َخلَْقُت بِيََديه أَْستَْكبَْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن 

قَاَل  (76)قَاَل أَنَا َخْيٌر ِمْنهُ َخلَْقتَنِي ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمْن ِطيٍن  (75)اْلَعالِيَن 

يِن  (77)ْخُرْج ِمْنهَا فَإِنهَك َرِجيٌم فَا قَاَل َربِّ  (78)َوإِنه َعلَْيَك لَْعنَتِي إِلَى يَْوِم الدِّ

إِلَى يَْوِم اْلَوْقِت  (80)قَاَل فَإِنهَك ِمَن اْلُمْنظَِريَن  (79)فَأَْنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبَعثُوَن 

تَِك َْلُْغِويَنههُْم أَْجَمِعيَن قَاَل  (81)اْلَمْعلُوِم  إَِله ِعبَاَدَك ِمْنهُُم  (82)فَبِِعزه

ْن تَبَِعَك  (84)قَاَل فَاْلَحقُّ َواْلَحقه أَقُوُل  (83)اْلُمْخلَِصيَن  َْلَْمَِلَنه َجهَنهَم ِمْنَك َوِممه

إِْن  (86)هِ ِمْن أَْجٍر َوَما أَنَا ِمَن اْلُمتََكلِّفِيَن قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعلَيْ  (85)ِمْنهُْم أَْجَمِعيَن 

 {(88)َولَتَْعلَُمنه نَبَأَهُ بَْعَد ِحيٍن  (87)هَُو إَِله ِذْكٌر لِْلَعالَِميَن 

بِينٌ }ما يوحي إليه  :يعني {إِن يوحى إِلَىه } نا رسول إَِله أَ  {إَِله أَنهَما أَنَاْ نَِذيٌر مُّ

 .بيّن

 :يعني {إِْذ قَاَل َربَُّك للمالئكة إِنّى خالق بََشرا  ّمن ِطينٍ } :ثم قال عز وجل

ْيتُهُ }آدم  وِحى}جمعت خلقه  :يعني {فَإَِذا َسوه جعلت و :يعني {َونَفَْخُت فِيهِ ِمن رُّ

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n49&p1#TOP
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فََسَجَد المالئكة ُكلُّهُْم }ه اسجدوا ل :يعني {فَقَُعوْا لَهُ ساجدين}الروح فيه 

أبى عن  {إَِله إِْبلِيسَ }سجدوا كلهم دفعة واحدة  :يعني {أَْجَمُعونَ 

 يَا قَالَ }وصار من الكافرين  :يعني {استكبر َوَكاَن ِمَن الكافرين}السجود 

 :يعني {َما َخلَْقُت بِيََدىه َما َمنََعَك أَن تَْسُجَد لِ }يا خبيث  :ما منعك يعني {إِْبلِيسَ 

 .الذي خلقته بيدي قال بعضهم نؤمن بهذه اآلية ونقرؤها، وَل نعرف تفسيرها

كما قال  تفسيرها :وقال بعضهم .الذي خلقت بيدي :يعني {بِيََدىه } :قوله :يعني

ذا قول وه .يد َل كاْليدي :قولون .وَل نفسر اليد .{َخلَْقتَهُ بِيََدىه } :َّللا تعالى

 .نفسرها بما يليق من صفات َّللا تعالى :وقال بعضهم .أهل السنة والجماعة

قد خلق َّللا عز وجل سائر  :فإن قيل .خلقه بقدرته، وقوته، وإرادته :يعني

د ق :له قيل ؟فما الفائدة في التخصيص هنا .اْلشياء بقوته، وقدرته، وإرادته

ا } :ذكر اليد في خلق سائر اْلشياء أيضا ، وهو قوله أََولَْم يََرْواْ أَنها َخلَْقنَا لَهُم ِممه

 :أي {لَِما َخلَْقُت بِيََدىه } :ويقال [71 :يس] {َعِملَْت أَْيِدينَآ أنعاما فَهُْم لَهَا مالكون

تراب بماء السماء، و :أي {َخلَْقتَهُ بِيََدىه } :ويقال .قوة العلم، وقوة القدرة .بقوتي

إِنه َمثََل عيسى ِعنَد َّللا َكَمثَِل َءاَدَم َخلَقَهُ ِمن تَُراٍب ثُمه قَاَل لَهُ } :اْلرض، كقوله

َخلََق َّللا تََعالَى الَخْلَق » :وكما قال عليه السالم [59 :آل عمران] {ُكن فَيَُكونُ 

أنزل القرآن على سبعة  :وروي عن عبد َّللا بن مسعود أنه قال« ءٍ ِمْن َما

وكذلك اْلخبار قد جاء فيها أيضا  ما له  .أحرف لكل حرف منها ظهر وبطن

ا َلَ تَقُولُو» :وروي عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أنه قال .ظهر وبطن

ى إن ّلِل تعال :ومن قال .«تِهِ فاَلٌَن قَبِيح فَإِن َّللا عز وجل خلق آدم َعلَى ُصورَ 

صورة كصورة آدم فهو كافر، ولكن المعنى في الخبر، ما روي عن بعض 

إن َّللا تبارك وتعالى اختار من الصور صورة، وخلق آدم  :المتقدمين أنه قال

إنه َّللا تََعالَى َخلََق آَدَم َعلَى » :عليه السالم بتلك الصورة، فمن ذلك قال

روى شبل عن ابن كثير  .على تلك الصورة التي اختارها َّللا :أي «ُصَورتِهِ 

موصولة اْللف، وقراءة العامة بقطع اْللف على  {بِيََدىه أَْستَْكبَْرتَ } :أنه قرأ

ومن قرأ موصولة،  {أَْم ُكنَت ِمَن العالين} :اَلستفهام، بدليل قوله عز وجل

 .فهو على معنى الوجوب

َت أَْم ُكن}تعظمت عن السجود  :يعني {أَْستَْكبَْرتَ }بمعنى بل،  {أَمْ }وتكون 

 {قَالَ } .بل كنت من العالين، من المخالفين ْلمري :يعني {ِمَن العالين

 .{أَنَاْ َخْيٌر ّمْنهُ َخلَْقتَنِي ِمن نهاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمن ِطينٍ } :إبليس
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قَاَل فاخرج ِمْنهَا فَإِنهَك َرِجيٌم َوإِنه َعلَْيَك لَْعنَتِى إلى يَْوِم الدين } :قوله عز وجل

قَاَل َرّب فَأَنِظْرنِى إلى يَْوِم يُْبَعثُوَن قَاَل فَإِنهَك ِمَن المنظرين إلى يَْوِم الوقت 

تَِك َلَْغِويَنههُْم أَْجَمعِ }وقد ذكرناه من قبل  {المعلوم ُم يَن إَِله ِعبَاَدَك ِمْنهُ قَاَل فَبِِعزه

 .الحق :وأقول .معناه قولي الحق :يقال {المخلصين قَاَل فالحق والحق أَقُولُ 

وقرأ الباقون، واتفقوا في الثاني  .بالضم القاف {فالحق}قرأ حمزة وعاصم 

 :عناهفم :ويقال .أنا الحق، والحق أقول :فمن قرأ بالضم فمعناه .أنه بالنصب

َلَْمالَنه }معناه فقولنا الحق، وأقول الحق  :ويقال .فالحق مني، والحق أقول

ومن قرأ بالنصب فهو على معنى  {َجهَنهَم ِمنَك َوِممهن تَبَِعَك ِمْنهُْم أَْجَمِعينَ 

 .الزموا الحق، واتبعوا الحق :يعني .اإلغراء

والذين َءاَمنُوْا } :وأقول الحق كقوله عز وجل :نييع {والحق أَقُولُ } :ثم قال

َوَعِملُوْا الصالحات َسنُْدِخلُهُْم جنات تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا اَلنهار خالدين فِيهَآ أَبَدا  

 .[122 :النساء] {َوْعَد َّللا َحقّا  َوَمْن أَْصَدُق ِمَن َّللا قِيال  

من  :يعني {َجهَنهَم ِمنَك َوِممهن تَبَِعَك ِمْنهُْم أَْجَمِعينَ  َلَْمالَنه } :ثم قال عز وجل

 :عنيي {َما أَْسأَلُُكْم َعلَْيهِ ِمْن أَْجرٍ }يا محمد  {قُلْ } .ذريتك، وممن تبعك في دينك

 َوَما أَنَا ِمنَ }على الذي أتيتكم به من القرآن من أجر، ولكن أعلمكم بغير أجر 

إِْن }ما أتيتكم به من قبل نفسي، وما تكلفته من تلقاء نفسي،  :يعني {المتكلفين

إَل عظة للجن،  :يعني {إَِله ِذْكٌر للعالمين}ما هذا القرآن  :يعني {هُوَ 

 .خبر هذا القرآن أنه حق بعد حين :يعني {َولَتَْعلَُمنه نَبَأَهُ بَْعَد ِحينِ }واإلنس، 

بعد ظهور اإلسالم، وَّللا أعلم  :ويقال .بعد اإلسالم :ويقال .د الموتبع :يعني

 .بالصواب
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39 

 سورة الزمر
 

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

ِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم }  إِنها أَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ فَاْعبُدِ  (1)تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن َّللاه

يَن  ا لَهُ الدِّ َ ُمْخلِص  يُن اْلَخالُِص َوالهِذيَن اتهَخُذوا ِمْن ُدونِِه أَْولِيَاَء  (2)َّللاه ِ الدِّ أَََل ّلِِله

َ يَْحُكُم بَْينَهُْم فِي َما هُْم فِيِه يَْختَلِفُ  ِ ُزْلفَى إِنه َّللاه بُونَا إِلَى َّللاه َن وَما نَْعبُُدهُْم إَِله لِيُقَرِّ

َ ََل يَْهِدي َمْن هَُو َكاِذٌب َكفهاٌر  إِنه  ا  (3)َّللاه ا ََلْصطَفَى ِممه ُ أَْن يَتهِخَذ َولَد  لَْو أََراَد َّللاه

ُ اْلَواِحُد اْلقَههاُر  َماَواِت َواْْلَْرَض  (4)يَْخلُُق َما يََشاُء ُسْبَحانَهُ هَُو َّللاه َخلََق السه

ُر الله  َر الشهْمَس َواْلقََمَر بِاْلَحقِّ يَُكوِّ ُر النههَاَر َعلَى اللهْيِل َوَسخه ْيَل َعلَى النههَاِر َويَُكوِّ

 {(5)ُكلٌّ يَْجِري ِْلََجٍل ُمَسّم ى أَََل هَُو اْلَعِزيُز اْلَغفهاُر 

عا  القرآن صار رف :يعني {تَنِزيُل الكتاب ِمَن َّللا} :قول َّللا تبارك وتعالى

 {العزيز}نزل الكتاب من عند َّللا  :أي .بتداء، وخبره من َّللا تعالىباَل

نزل جبريل بهذا القرآن من عند  :ومعناه .في أمره {الحكيم}بالنقمة 

 هذا :ومعناه .صار رفعا  لمضمر فيه :وقال بعضهم {العزيز الحكيم}َّللا 

 .الكتاب تنزيل

أنزلنا إليك جبريل  :يعني {ا أَنَزْلنَا إِلَْيَك الكتابإِنه } :قوله تعالى

وحيد، استقم على الت :يعني {فاعبد َّللا ُمْخلِصا  لههُ الدين} {بالحق}بالكتاب 

وا وحد :يعني .وعلى عبادة َّللا تعالى مخلصا ، وإنما خاطبه، والمراد به قومه

 .ا  َّللا تعالى، وَل تقولوا مع َّللا شريك

ِ الدين الخالص} :ثم قال ه الدين ل :ويقال .له الوَلية، والوحدانية :يعني {أََلَ ّلِِله

فال يقبل غيره من اْلديان، ْلن غيره  .الخالص، والخالص هو دين اإلسالم

 .من اْلديان ليس هو بخالص سوى دين اإلسالم

عبدوا من دونه أربابا ،  :يعني {أَْولِيَاء والذين اتخذوا ِمن ُدونِهِ } :قوله عز وجل

 يقولون :يعني {َما نَْعبُُدهُمْ } :قالوا .على وجه اإلضمار {َما نَْعبُُدهُمْ }وأوثانا ، 

وروي عن عبد َّللا بن مسعود، وأبي بن كعب، أنهما كانا  .ما نعبدهم

بالياء، وقراءة العامة َما  {َما} :قالوا {والذين اتخذوا ِمن ُدونِِه أَْولِيَاء}يقرآن 

ا نَْعبُُدهُْم إَِله لِيُقَّربُونَ }على وجه اإلضمار، ْلن في الكالم دليال  عليه  {نَْعبُُدهُمْ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n49&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n49&p1#TOP
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قَّربُونَا إِلَى َّللا لِيُ } :ويقال .ليشفعوا لنا، ويقربونا عند َّللا :يعني {إِلَى َّللا ُزْلفَى

 .منزلة :يعني {ُزْلفَى

فِيَما هُْم }يقضي بينهم يوم القيامة  :يعني {إِنه َّللا يَْحُكُم بَْينَهُمْ } :يقول َّللا تعالى

 .من الدين {فِيِه يَْختَلِفُونَ 

َمْن هَُو كاذب }َل يرشد إلى دينه  :أي {إِنه َّللا َلَ يَْهِدى} :ثم قال عز وجل

فروا باّلِل ك :يعني {َكفهارٌ }المالئكة بنات َّللا وعيسى ابن َّللا  :قوله في {َكفهارٌ 

معناه َل يوفق لتوحيده من هو كاذب على َّللا، حتى  :ويقال .بعبادتهم إياهم

كما  {لهْو أََراَد َّللا أَن يَتهِخَذ َولَدا  } .يترك كذبه، ويرغب في دين َّللا

ا يَْخلُُق َما يََشاء}َلختار من الولد  :ييعن {َلصطفى}قلتم   من خلقه إن {ِممه

 .فعل ذلك

 {هَُو َّللا الواحد القهار}نزه نفسه عن الولد، وعن الشرك،  {سبحانه} :ثم قال

 .القاهر لخلقه :يعني {القهار}الذي َل شريك له  :يعني

 ُخلِقَ } :قوله عز وجل .المخلوقون ثم بيّن ما يدل على توحيده، ويعجز عنه

يَُكّوُر }للحق، ولم يخلقهما باطال  لغير شيء  :يعني {السموات واَلرض بالحق

 َويَُكّوُر النهار}يدهور الليل على النهار  :يعني :قال مجاهد {اليل َعلَى النهار

يسلط  :يعني {يَُكّورُ }قاتل وقال م .يدور النهار على الليل :يعني {َعلَى اليل

 .عليه، وهو انتقاص كل واحد منهما من صاحبه

يزيد من النهار في الليل، فيكون اللهيل أطول من  :يعني {يَُكّورُ } :وقال الكلبي

من  هذا يأخذ .النهار، ويزيد من الليل في النهار، فيكون النهار أطول من الليل

 .يدخل هذا على هذا :يعني {يَُكّورُ }وقال القتبي  .ذاهذا، وهذا يأخذ من ه

إَِذا الشمس } :وأصل التكوير اللف، والجمع، ومنه كور العمامة ومنه قوله

َرتْ  َر الشمس والقمر} {َويَُكّوُر النهار َعلَى اليل} [1 :التكوير] {ُكوِّ  {َوَسخه

َسّم ى}مر، للخلق ذلل ضوء الشمس، والق :يعني  :يعني {ُكلٌّ يَْجِرى َِلَجٍل مُّ

 {يزالعز} :يعني {إَِله هَُو العزيز} .إلى يوم القيامة :ويقال .إلى أقصى منازله

 {الغفار} .في ملكه {العزيز} :ويقال .لمن تاب {الغفار}بالنقمة لمن لم يتب 

 .بلخلقه بتأخير العذا

 [7 -6]تفسير اآليات رقم 

َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة ثُمه َجَعَل ِمْنهَا َزْوَجهَا َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن اْْلَْنَعاِم ثََمانِيَةَ }

هَاتُِكْم َخْلق ا ِمْن بَْعِد َخْلٍق فِي ظُلَُماٍت ثاََلٍث َذلُِكمُ  ُ  أَْزَواٍج يَْخلُقُُكْم فِي بُطُوِن أُمه  َّللاه

َ َغنِيٌّ َعْنُكْم  (6)َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك ََل إِلَهَ إَِله هَُو فَأَنهى تُْصَرفُوَن  إِْن تَْكفُُروا فَإِنه َّللاه
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َوََل يَْرَضى لِِعبَاِدِه اْلُكْفَر َوإِْن تَْشُكُروا يَْرَضهُ لَُكْم َوََل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى 

ُدوِر ثُمه إِلَى رَ   {(7)بُِّكْم َمْرِجُعُكْم فَيُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن إِنههُ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

ثُمه }من نفس آدم عليه السالم  :يعني {َخلَقَُكْم ّمن نهْفٍس واحدة} :قوله عز وجل

ثمانية  :يعني {َن اَلنعام ثمانية أزواجَوأَنَزَل لَُكْم مّ }حواء  {َجَعَل ِمْنهَا َزْوَجهَا

يَْخلُقُُكْم فِى بُطُوِن أمهاتكم َخْلقا  ّمن بَْعِد }وقد فسرناه في سورة اْلنعام  .أصناف

 {فِى ظلمات ثالث}نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، حاَل  بعد حال،  :يعني {َخْلقٍ 

وهو الذي يكون فيه الولد  ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، :أي

لق هذه الذي خ :يعني {َذلُِكُم َّللا َربُُّكمْ }في الرحم، فتخرج بعد ما يخرج الولد، 

من أين  :يعني {لَهُ الملك َل إله إَِله هَُو فأنى تُْصَرفُونَ }اْلشياء هو ربكم، 

خالق هذه  فاعلموا، أنه ؟تكذبون على َّللا، ومن أين تعدلون عنه إلى غيره

 .اْلشياء

 :يعني {فَإِنه َّللا َغنِىٌّ َعنُكمْ }إن تجحدوا وحدانيته،  :يعني {إِن تَْكفُُرواْ } :ثم قال

ليس  :يعني :قال الكلبي {َوَلَ يرضى لِِعبَاِدِه الكفر}عن إقراركم، وعبادتكم، 

 :يسوهو ما قاله إلبل {اِدِه الكفرَلَ يرضى لِِعبَ } :ويقال .يرضى من دينه الكفر

 :نييع {َلَ يرضى لِِعبَاِدِه الكفر} :ويقال .إن عبادي ليس لك عليهم سلطان

 إن تؤمنوا باّلِل، :يعني {َوإِن تَْشُكُروْا يَْرَضهُ لَُكمْ }بشيء من عبادة الكفار 

َوَلَ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر }يقبله منكم، ْلنه دينه،  :يعني .وتوحدوه، يرضه لكم

ْرِجُعُكمْ }َل يؤاخذ أحد بذنب غيره،  :يعني {أخرى  :يعني {ثُمه إلى َربُّكْم مه

من خير،  {بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ }فيخبركم،  :يعني {فَيُنَبّئُُكمْ }مصيركم في اآلخرة 

عالم بما في ضمائر  :يعني {اِت الصدورإِنههُ َعلِيٌم بِذَ }أو شر، فيجازيكم، 

 .قلوبهم

 [10 -8]تفسير اآليات رقم 

لَهُ نِْعَمة  ِمْنهُ نَِسَي َما َكاَن } ْنَساَن ُضرٌّ َدَعا َربههُ ُمنِيب ا إِلَْيِه ثُمه إَِذا َخوه َوإَِذا َمسه اإْلِ

ِ أَْنَدا ا لِيُِضله َعْن َسبِيلِِه قُْل تََمتهْع بُِكْفِرَك قَلِيال  إِنهكَ يَْدُعو إِلَْيِه ِمْن قَْبُل َوَجَعَل ّلِِله  د 

ا يَْحَذُر اآْلَِخَرةَ  (8)ِمْن أَْصَحاِب النهاِر  أَْم َمْن هَُو قَانٌِت آَنَاَء اللهْيِل َساِجد ا َوقَائِم 

الهِذيَن ََل يَْعلَُموَن إِنهَما يَتََذكهُر َويَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه قُْل هَْل يَْستَِوي الهِذيَن يَْعلَُموَن وَ 

ْنيَا  (9)أُولُو اْْلَْلبَابِ  قُْل يَا ِعبَاِد الهِذيَن آََمنُوا اتهقُوا َربهُكْم لِلهِذيَن أَْحَسنُوا فِي هَِذهِ الدُّ

ابُِروَن أَْجَرهُْم بِ  ِ َواِسَعةٌ إِنهَما يَُوفهى الصه  {(10)َغْيِر ِحَساٍب َحَسنَةٌ َوأَْرُض َّللاه

َدَعا }إذا أصاب الكافر شدة في جسده،  :يعني {َوإَِذا َمسه اإلنسان ُضرٌّ } :ثم قال

لَهُ نِْعَمة  ّمْنهُ }مقبال  إليه بدعائه  :يعني {َربههُ ُمنِيبا  إِلَْيهِ  اتل قال مق {ثُمه إَِذا َخوه
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ك تر {نَِسىَ }بدله عافية مكان البالء  :يعني :أعطاه، وقال الكلبي :يعني

ِ أَنَدادا  }ويتضرع به،  {َما َكاَن يَْدُعو إِلَْيِه ِمن قَْبلُ }الدعاء   :يعني {َوَجَعَل ّلِِله

 {لِيُِضله }قرأ ابن كثير، وأبو عمرو،  .{لّيُِضله َعن َسبِيلِهِ }يصف ّلِل شريكا ، 

 {ِضله لِيُ } :وقرأ الباقون .ترك الهدى :يعني .و من ضل يضلبنصب الياء، وه

م ليضل نفسه بعبادة غير َّللا، ويصرفه :ويقال .ليضّل الناس :يعني .بالضم

عش في الدنيا  :يعني {قُْل تََمتهْع بُِكْفِرَك قَلِيال  }عن دين َّللا  :يعني .عن سبيل َّللا

 .من أهل النار :يعني {إِنهَك ِمْن أصحاب النار} مع كفرك قليال  

ْن هَُو قَانٌِت ءانَاء اليل ساجدا َوقَائِما  } :قوله عز وجل وأصل القنوت هو  {أَمه

ن أمن هو مصل كم :ومعناه .ثم سمي المصلي قانتا ، ْلنه بالقيام يكون .القيام

وي عن النبي صلى َّللا عليه وسلم ور .َل يكون مصليا  على وجه اإلضمار

 .لي القائمالمص :يعني« َمثَُل الُمَجاِهِد فِي َسبِيِل َّللا َكَمثَِل القَانِتِ القَائِمِ » :أنه قال

فمن  .ديدبالتش :وقرأ الباقون .بالتخفيف {ِمن}قرأ ابن كثير، ونافع، وحمزة، 

قول كما ت .معناه يا من هو قانت :البالتخفيف، فقد روي عن الفراء أنه ق :قرأ

فكأنه  .فالن َل يصوم، وَل يصلي، فيا من يصلي، ويصوم، أبشر :في الكالم

 :ومعناه .فإنهه يريد به معنى الذي .بالتشديد :ومن قرأ .يا من هو قانت أبشر :قال

 :يعني .الليلفهذا أفضل أم الذي هو قانت آناء  .الذي هو من أصحاب النار

 :نييع {يَْحَذُر اَلخرة}ساعات الليل في الصالة، ساجدا ، وقائما  في الصالة، 

ْحَمِة َربّهِ }يخاف عذاب اآلخرة،  قُْل هَْل }مغفرة َّللا تعالى  :يعني {ِمن ره

 م الكفار فيوه {والذين َلَ يَْعلَُمونَ }وهم المؤمنون،  {يَْستَِوى الذين يَْعلَُمونَ 

بما  يصدقون :يعني {قُْل هَْل يَْستَِوى الذين يَْعلَُمونَ } :ويقال .الثواب، والطاعة

 .َل يصدقون :يعني {والذين َلَ يَْعلَُمونَ }وعد َّللا في اآلخرة من الثواب، 

 ،فكما َل يستوي العالم والجاهل .معناه قل هل يستوي العالم والجاهل :ويقال

عتبر في ي :يعني {إِنهَما يَتََذكهُر أُْولُو اَللباب} .كذلك َل يستوي المطيع والعاصي

 .صنعي، وقدرتي من له عقل، وذهن

ه أصحاب النبي صلى َّللا علي :يعني {قُْل ياعباد الذين َكفَُرواْ } :قوله عز وجل

 في صغير اْلمور، وكبيرها، واثبتوااخشوا ربكم  :يعني {اتقوا َربهُكمُ }وسلم، 

 .على التوحيد

لمن عمل بالطاعة في  :يعني {لّلهِذيَن أَْحَسنُوْا فِى هذه الدنيا َحَسنَةٌ } :ثم قال

 .الدنيا حسنة، له الجنة في اآلخرة
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 :يعني .نةشهدوا أن َل إله إَل َّللا في الدنيا حس :يعني {لّلهِذيَن أَْحَسنُواْ } :ويقال

ثبتوا على إيمانهم فلهم  :أي {لّلهِذيَن أَْحَسنُواْ } :ويقال .لهم الجنة في اآلخرة

 .الجنة

وقال  .الجنة واسعة :يعني :قال مقاتل {َوأَْرُض َّللا َواِسَعةٌ } :قوله

تقلوا ان :يعني .ا فيهاالمدينة، فتهاجرو :يعني {َوأَْرُض َّللا َواِسَعةٌ } :الكلبي

هم الذين  :يعني {إِنهَما يَُوفهى الصابرون أَْجَرهُمْ }إليها، واعملوا آلخرتكم، 

 بَِغْيرِ }يصبرون على الطاعة ّلِل في الدنيا، جزاؤهم، وثوابهم على َّللا، 

 وروى سفيان عن عبد الملك بن عمير، .بال عدد، وَل انقطاع :يعني {ِحَسابٍ 

طُُكْم أنَا فَرَ » :عن جندب بن عبد َّللا، أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال

َمن َجآَء بالحسنة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَالِهَا َوَمن }قال سفيان لما نزل  .«َعلَى الَحْوضِ 

قال النبي  [160 :اْلنعام] {َجآَء بالسيئة فاَلَ يجزى إَِله ِمْثلَهَا َوهُْم َلَ يُْظلَُمونَ 

تِي» :صلى َّللا عليه وسلم ثَُل الذين يُنفِقُوَن أموالهم فِي} :فنزل .«َربِّ ِزْد أُمه  مه

اْئَةُ َحبهٍة وَّللا يضاعف  َسبِيِل َّللا َكَمثَِل َحبهٍة أَنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكلِّ ُسنبُلٍَة مِّ

تِي» :قال [261 :قرةالب] {لَِمن يََشآُء وَّللا واسع َعلِيمٌ  مهن }فنزل « َربِّ ِزْد أُمه

ا َحَسن ا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ أَْضَعاف ا َكثِيَرة  وَّللا يَْقبُِض َويَْبُسطُ  َذا الذى يُْقِرُض َّللا قَْرض 

َربِّ ِزْد » :فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم [245 :البقرة] {َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ 

 فانتهى رسول َّللا {إِنهَما يَُوفهى الصابرون أَْجَرهُْم بَِغْيِر ِحَسابٍ } :فنزل« تِيأُمه 

 .صلى َّللا عليه وسلم

 [20 -11]تفسير اآليات رقم 

يَن } ا لَهُ الدِّ َ ُمْخلِص  لَ  (11)قُْل إِنِّي أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َّللاه  َوأُِمْرُت ِْلَْن أَُكوَن أَوه

َ  (13)قُْل إِنِّي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم  (12)اْلُمْسلِِميَن  قُِل َّللاه

ا لَهُ ِدينِي  فَاْعبُُدوا َما ِشْئتُْم ِمْن ُدونِِه قُْل إِنه اْلَخاِسِريَن الهِذيَن  (14)أَْعبُُد ُمْخلِص 

لَهُْم ِمْن  (15)ِهْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة أَََل َذلَِك هَُو اْلُخْسَراُن اْلُمبِيُن َخِسُروا أَْنفَُسهُْم َوأَْهلِي

ُ بِِه ِعبَاَدهُ يَا ِعبَاِد  ُف َّللاه فَْوقِِهْم ظُلٌَل ِمَن النهاِر َوِمْن تَْحتِِهْم ظُلٌَل َذلَِك يَُخوِّ

ِ لَهُُم اْلبُْشَرى َوالهِذيَن اْجتَنَبُوا الطهاُغوَت أَ  (16)فَاتهقُوِن  ْن يَْعبُُدوهَا َوأَنَابُوا إِلَى َّللاه

ْر ِعبَاِد  ُ  (17)فَبَشِّ الهِذيَن يَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَيَتهبُِعوَن أَْحَسنَهُ أُولَئَِك الهِذيَن هََداهُُم َّللاه

لَِمةُ اْلَعَذاِب أَفَأَْنَت تُْنقُِذ َمْن فِي أَفََمْن َحقه َعلَْيِه كَ  (18)َوأُولَئَِك هُْم أُولُو اْْلَْلبَاِب 

لَِكِن الهِذيَن اتهقَْوا َربههُْم لَهُْم ُغَرٌف ِمْن فَْوقِهَا ُغَرٌف َمْبنِيهةٌ تَْجِري ِمْن  (19)النهاِر 

ُ اْلِميَعاَد  ِ ََل يُْخلُِف َّللاه  {(20)تَْحتِهَا اْْلَْنهَاُر َوْعَد َّللاه

 :جلقوله عز و

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n49&p1#TOP
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وذلك أن كفار قريش قالوا للنبي  {قُْل إِنّى أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َّللا ُمْخلِصا  لههُ الدين}

أَل تنظر إلى ملة أبيك عبد َّللا، وملة جدك عبد المطلب،  :صلى َّللا عليه وسلم

ْعبَُد أَْن أَ  إِنّى أُِمْرتُ }يا نبي َّللا  {قُلْ } :فنزل ؟وسادات قومك يعبدون اْلصنام

َل المسلمين}التوحيد،  :يعني {َّللا ُمْخلِصا  لههُ الدين من  {َوأُِمْرُت َِلْن أَُكوَن أَوه

 َعَذابَ }وعبدت غيره، ينزل علي  {قُْل إِنّى أََخاُف إِْن َعَصْيُت َربّى}أهل بلدي 

ا  لههُ ُمْخلِص}أعبد َّللا  :يعني {دُ قُِل َّللا أَْعبُ }في يوم القيامة  :أي {يَْوٍم َعِظيمٍ 

لَُكْم } :وهذا كقوله .من اآللهة {فاعبدوا َما ِشْئتُْم ّمن ُدونِهِ } .توحيدي :أي {ِدينِى

 لفظه لفظ {فاعبدوا َما ِشْئتُْم ّمن ُدونِهِ } :ويقال [6 :الكافرون] {ِدينُُكْم َولَِى ِدينِ 

 اعملوا َما ِشْئتُم ِمن} :واْلمر، والمراد به التهديد والتخويف، كقوله التخبير

ن، قد بيّن َّللا ثواب المؤمني :ويقال {قُْل تََمتهْع بُِكْفِرَك قَلِيال  } :وكقوله {ُدونِهِ 

 وذلك قبل أن يؤمر {فاعبدوا َما ِشْئتُْم ّمن ُدونِهِ } :ثم قال .وعقوبة الكافرين

خسرت إن خالفت دين  :بالقتال، فلما أيسوا منه أن يرجع إلى دينهم، قالوا

قُْل إِنه الخاسرين الذين َخِسُروْا أَنفَُسهُْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم } :فقال َّللا تعالى .آبائك

الذين خسروا أنفسهم بفوات  :ويقال .أنتم الخاسرون، َل أنا :يعني {القيامة

الظاهر  :يعني {أََلَ َذلَِك هَُو الخسران المبين}، ولزوم الشركات، الدرجات

 {لَهُْم ّمن فَْوقِِهْم ظُلٌَل ّمَن النار}حيث خسروا أنفسهم، وأهلهم، وأزواجهم، 

أن  :مهادا  من نار، أو معناه :يعني {َوِمن تَْحتِِهْم ظُلَلٌ }أطباقا  من نار،  :يعني

ذلك الذي ذكر،  :أي {ذلك يَُخّوُف َّللا بِِه ِعبَاَدهُ }وتحتهم نار، فوقهم نار، 

 .يخوف َّللا به عباده في القرآن، لكي يؤمنوا

 {والذين اجتنبوا الطاغوت}فوحدون، وأطيعون،  :أي :{قَلِيال  وإياى فاتقون}

 :نييع {الطاغوت} :وقال الكلبي .اجتنبوا عبادة اْلوثان :يعني :قال مقاتل

َوأَنَابُواْ }أن يطيعوها، ورجعوا إلى عبادة ربهم  :يعني {أَن يَْعبُُدوهَا}الكهنة 

رجعوا من عبادة اْلوثان إلى عبادة  :ويقال .أقبلوا إلى طاعة َّللا :أي {إِلَى َّللا

فَبَّشْر }كة يبشرونهم في اآلخرة، المالئ :ويقال .الجنة :يعني {لَهُُم البشرى}َّللا 

يعملون  :يعني {فَيَتهبُِعوَن أَْحَسنَهُ }القرآن  :يعني {ِعبَاِد الذين يَْستَِمُعوَن القول

يجلس الرجل مع القوم،  :يعني :بحالله، وينتهون عن حرامه، وقال الكلبي

حدث محاسن، فيفيستمع اْلحاديث، محاسن ومساوئ، فيتبع أحسنه، فيأخذ ال

يستمعون القرآن ويتبعون أحسن ما فيه، وهو  :ويقال .بها، ويدع مساوئه

هِ َوإِْن َعاقَْبتُْم فََعاقِبُوْا بِِمْثِل َما ُعوقِْبتُْم بِ } :القصاص، والعفو يأخذ العفو لقوله
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يستمع  :عضهموقال ب]، [126 :النحل] {َولَئِن َصبَْرتُْم لَهَُو َخْيٌر للصابرين

 .النداء، فيستجيب، ويسرع إلى الجماعة

يستمع الناسخ، والمنسوخ، والمحكم من القرآن، فيعمل بالمحكم،  :وقال بعضهم

 .[ويؤمن بالناسخ والمنسوخ

 .وفقهم َّللا لمحاسن اْلمور :أي {أُْولَئَِك الذين هََداهُُم َّللا} :ثم قال

َوأُْولَئَِك هُْم أُْولُو }أكرمهم َّللا تعالى بدين التوحيد  :أي {َّللا هََداهُمُ } :ويقال

 .ذوي العقول :يعني {اَللباب

 :ويقال .وجب له العذاب :يعني {أَفََمْن َحقه َعلَْيهِ َكلَِمةُ العذاب} :قوله عز وجل

أَفَأَنَت } .ليه العذابأفمن سبق في علم َّللا تعالى أنه في النار، كمن َل يجب ع

تستنقذ من هو في علم َّللا تعالى، أنه يكون في النار  :يعني {تُنقُِذ َمن فِى النار

 .وقدرت عليه :من وجبت له النار :ويقال .بعمله الخبيث

 {لَِكِن الذين اتقوا َربههُمْ } :ثم ذكر حال المؤمنين المتقين فقال عز من قائل

ْبنِيهةٌ }وحدوا ربهم، وأطاعوا ربهم،  :يعني في  {لَهُْم ُغَرٌف ّمن فَْوقِهَا ُغَرٌف مه

 تَْجِرى ِمن}غرف مبنية، مرتفعة بعضها فوق بعض،  .الجنة، وهي العاللي

 .{َلَ يُْخلُِف َّللا الميعاد}في القرآن،  {تَْحتِهَا اَلنهار َوْعَد َّللا

 [26 -21]تفسير اآليات رقم 

َماِء َماء  فََسلََكهُ يَنَابِيَع فِي اْْلَْرِض ثُمه يُْخِرُج بِهِ } َ أَْنَزَل ِمَن السه أَلَْم تََر أَنه َّللاه

ا إِنه فِي َذلَِك لَِذْكَرى  ا ثُمه يَْجَعلُهُ ُحطَام  ا ُمْختَلِف ا أَْلَوانُهُ ثُمه يَِهيُج فَتََراهُ ُمْصفَّر  َزْرع 

ْساَلِم فَهَُو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِِّه  (21)ْلبَاِب ِْلُولِي اْْلَ  ُ َصْدَرهُ لإِْلِ أَفََمْن َشَرَح َّللاه

ِ أُولَئَِك فِي َضاَلٍل ُمبِيٍن  َل أَْحَسَن  (22)فََوْيٌل لِْلقَاِسيَِة قُلُوبُهُْم ِمْن ِذْكِر َّللاه ُ نَزه َّللاه

نَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الهِذيَن يَْخَشْوَن َربههُْم ثُمه تَلِيُن اْلَحِديِث ِكتَاب ا ُمتََشابِه ا َمثَا

 ُ ِ يَْهِدي بِِه َمْن يََشاُء َوَمْن يُْضلِِل َّللاه ِ َذلَِك هَُدى َّللاه ُجلُوُدهُْم َوقُلُوبُهُْم إِلَى ِذْكِر َّللاه

وَء اْلَعَذابِ يَْوَم اْلقِيَاَمةِ َوقِيَل لِلظهالِِميَن أَفََمْن يَتهقِي بَِوْجِههِ سُ  (23)فََما لَهُ ِمْن هَاٍد 

َكذهَب الهِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم فَأَتَاهُُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث ََل  (24)ُذوقُوا َما ُكْنتُْم تَْكِسبُوَن 

ْنيَا َولَ  (25)يَْشُعُروَن  ُ اْلِخْزَي فِي اْلَحيَاِة الدُّ َعَذاُب اآْلَِخَرِة أَْكبَُر لَْو فَأََذاقَهُُم َّللاه

 {(26)َكانُوا يَْعلَُموَن 

 {أَلَْم تََر أَنه َّللا أَنَزَل ِمَن السماء َماء فََسلََكهُ يَنَابِيَع فِى اَلرض} :قوله عز وجل

 .عيونا  في اْلرض تنبع :يعني .فأدخله في اْلرض فجعله ينابيع :أي

جاريا  في اْلرض، وهي تجري  :يعني {َكهُ يَنَابِيَع فِى اَلرضفََسلَ } :ويقال

ْختَلِفا  أَْلَوانُهُ }جعل فيها أنهارا  وعيونا   :ويقال .فيها  {ثُمه يُْخِرُج بِِه َزْرعا  مُّ
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سا  ياب :أي {فَتََراهُ ُمْصفَّرا  }يتغير  :أي {ثُمه يَِهيجُ }أحمر، وأصفر، وأخضر، 

م، ويشتد يت :أي {يَِهيجُ } :ويقال .ييبس :يعني {ثُمه يَِهيجُ } :ويقال .بعد الخضرة

ثُمه يَْجَعلُهُ }متغيرا  عن حاله،  {فَتََراهُ ُمْصفَّرا  }تم يتم  :أي .من هاج يهيج

 الحطام :زجاجوقال ال .مثل الرفات، والفتات {حطاما} :قال القتبي {حطاما

لَِك إِنه فِى ذَ }هالكا   :يعني {حطاما} :وقال مقاتل .ما تفتت، وتكسر من النبت

لذوي العقول من  :يعني {َِلْولِى اَللباب}فيما ذكر لعظة  :أي {لذكرى

 :ويقال .وسع َّللا قلبه لإلسالم :يعني {أَفََمن َشَرَح َّللا َصْدَرهُ لإلسالم}الناس 

بّهِ }لين َّللا قلبه لقبول التوحيد،  من َّللا  على هدى :يعني {فَهَُو على نُوٍر ّمن ره

يعني أفمن شرح َّللا صدره لإلسالم، واهتدى، كمن  .وجوابه مضمر .تعالى

بّهِ } :ويقال .طبع على قلبه، وختم على قلبه فلم يهتد  {فَهَُو على نُوٍر ّمن ره

فهو على نور من ربه لمن تمسك  .ْلن فيه بيان الحالل والحرام .القرآن :نييع

 وروي في الخبر أنه لما نزلت .التوحيد، والمعرفة :على نور يعني :ويقال .به

 ؟فكيف ذلك يا رسول َّللا :قالوا {أَفََمن َشَرَح َّللا َصْدَرهُ لإلسالم} :هذه اآلية

 ؟فهل لذلك عالمة :قالوا .«َدَخَل النُّوُر فِي القَْلِب اْنفََسَح، َواْنَشَرحَ إذا » :قال

التهَجافِي َعْن َداِر الُغُروِر، َواإلنَابَةُ إلى َداِر الُخلُوِد، َواَلْستِْعَداُد  .نََعمْ » :قال

اسية للق}الشدة من العذاب  :يعني {فََوْيلٌ } :ثم قال .«لِْلَمْوِت قَْبَل نُُزوِل الَمْوتِ 

 :الويق .تعالى {ّمن ِذْكِر َّللا}لمن قست، ويبست قلوبهم،  :يعني {قُلُوبُهُمْ 

بِ }أهل هذه الصفة  :يعني {أولئك}الخالية من الخير،  .القاسية  {ينٍ فِى ضالل مُّ

 .في خطأ بيّن :أي

َل أَ } :قوله عز وجل  .أحكم الحديث، وهو القرآن :يعني {ْحَسَن الحديثَّللا نَزه

 :وذلك أن المسلمين قالوا لبعض مؤمني أهل الكتاب، نحو عبد َّللا بن سالم

َّللا } :فأنزل َّللا تعالى .أخبرنا عن التوراة، فإن فيها علم اْلولين واآلخرين

َل أَْحَسَن الحديث  .ديث، وهو القرآنأنزل عليكم أحسن الح :يعني {نَزه

أحسن من سائر الكتب، ْلن سائر الكتب  :يعني {أَْحَسَن الحديث} :ويقال

 يشبه بعضه بعضا ، وَل :يعني {كتابا متشابها}صارت منسوخة بالقرآن، 

ض موافقا  لسائر الكتب في التوحيد، وفي بع :يعني {متشابها} :ويقال .يختلف

 .الشرائع

 .خيارا  َل رذالة فيه :يعني {متشابها} :وي عن الحسن البصري أنه قالور

 .اشتبه على الناس تأويله {متشابها} :ويقال
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ثَانِيَ } :ثم قال مثاني،  سمي :ويقال .أن اْلنباء، والقصص، تثنى فيه :يعني {مه

ِ َرّب العالمين}سورة الفاتحة  :يعني .ْلن فيه سورة المثاني  .{الحمد ّلِله

ْوَن ُجلُوُد الذين يَْخشَ }ترتعد مما فيه من الوعيد،  :يعني {تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ } :ثم قال

 :يقالو .تتحرك مما في القرآن من الوعيد :يعني {تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ } :ويقال .{َربههُمْ 

إلى } بعد اَلقشعرار :يعني {ثُمه تَلِيُن ُجلُوُدهُْم َوقُلُوبُهُمْ } .ترتعد منه الفرائض

إذا قرأت آيات الرجاء، والرحمة،  :يعني .من آية الرحمة، والمغفرة {ِذْكِر َّللا

 {هَُدى َّللا يَْهِدى بِِه َمن يََشاء}القرآن  :يعني {ذلك}تطمئن قلوبهم، وتسكن، 

فََما }نه عن دي {َوَمن يُْضلِِل َّللا}من يشاء َّللا أن يهديه إلى دينه بالقرآن  :يعني

 .َل يقدر أحد أن يهديه، بعد خذَلن َّللا تعالى :يعني {لَهُ ِمْن هَادٍ 

أفمن يدفع بوجهه  :يعني {أَفََمن يَتهقِى بَِوْجِهِه ُسوء العذاب} :قوله عز وجل

هل يكون حاله كحال من هو في  :يعني .ضمرشدة سوء العذاب، وجوابه م

ليس الضال الذي تصل النار إلى وجهه، كالمهتدي الذي َل تصل  :يعني .الجنة

أصل اَلتقاء في اللغة، اإلوتقاء،  :وقال أهل اللغة .النار إلى وجهه، ليسا سواء

 روى ابن أبيو .وجهه إلى النار كالذي َل يفعل ذلك به :يعني .وهو التستر

يجر على  :يعني {أَفََمن يَتهقِى بَِوْجِهِه ُسوء العذاب} :نجيح عن مجاهد قال

إِنه الذين يُْلِحُدوَن فى ءاياتنا َلَ يَْخفَْوَن َعلَْينَآ } :وجهه في النار، وهذا كقوله

َما عملوا َما ِشْئتُْم إِنههُ بِ أَفََمن يلقى فِى النار َخْيٌر أَم مهن يأتى َءاِمنا  يَْوَم القيامة ا

 {أَفََمن يَتهقِى بَِوْجِهِه ُسوء العذاب} :ويقال [40 :فصلت] {تَْعَملُوَن بَِصيرٌ 

يَْوَم }أنه يلقى في النار مغلوَل ، َل يتهيأ له أن يتقي النار إَل بوجهه،  :معناه

 .من التكذيب {ُذوقُواْ َما ُكنتُْم تَْكِسبُونَ }فرين، للكا :يعني {القيامة َوقِيَل لِلظهلِِمينَ 

اهم فأت}يعني من قبل قومك، رسلهم،  {َكذهَب الذين ِمن قَْبلِِهمْ } :قوله عز وجل

َل يعلمون، وَل يحتسبون، وهم  :يعني {العذاب ِمْن َحْيُث َلَ يَْشُعُرونَ 

 {فَأََذاقَهُُم َّللا الخزى فِى الحياة الدنيا}العذاب  {فَأََذاقَهُُم َّللا الخزى} .غافلون

 .ولكنهم َل يعلمون {لَْو َكانُوْا يَْعلَُمونَ }أعظم مما عذبوا به في الدنيا  :يعني

 [31 -27]تفسير اآليات رقم 

قُْرآَن ا  (27)هُْم يَتََذكهُروَن َولَقَْد َضَرْبنَا لِلنهاِس فِي هََذا اْلقُْرآَِن ِمْن ُكلِّ َمثٍَل لََعله }

ُ َمثاَل  َرُجال  فِيِه ُشَرَكاُء  (28)َعَربِيّ ا َغْيَر ِذي ِعَوٍج لََعلههُْم يَتهقُوَن  َضَرَب َّللاه

ِ بَْل أَْكثَُرهُْم ََل  ا لَِرُجٍل هَْل يَْستَِويَاِن َمثاَل  اْلَحْمُد ّلِِله  ُمتََشاِكُسوَن َوَرُجال  َسلَم 

ثُمه إِنهُكْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِعْنَد َربُِّكْم  (30)إِنهَك َميٌِّت َوإِنههُْم َميِّتُوَن  (29)يَْعلَُموَن 

 {(31)تَْختَِصُموَن 
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بيّنا  :يعني {َولَقَْد َضَرْبنَا لِلنهاِس فِى هذا القرءان ِمن ُكّل َمثَلٍ } :قوله عز وجل

وقد بيّن بعضه مفسرا ، وبعضه مبهما   .آن من كل شيءفي هذا القر

اه أنزلن :يعني {قُْرءانا  َعَربِيّا  }لكي يتعظوا  :أي {لََعلههُْم يَتََذكهُرونَ }مجمال ، 

 .يمليس بمختلف، ولكنه مستق :يعني {َغْيَر ِذى ِعَوجٍ }قرآنا  عربيا  بلغة العرب 

 :أي {َغْيَر ِذى ِعَوجٍ } :ويقال .غير ذي عيب :ويقال .قضغير ذي تنا :ويقال

 حدثنا محمد :قال .حدثنا محمد بن داود :قال أبو الليث رحمه َّللا .غير مخلوق

حدثنا أبو حاتم الداري، عن سليمان بن داود العتكي،  :قال .بن أحمد بإسناده

عري، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن عن يعقوب بن محمد بن عبد َّللا اْلش

 ِذى قُْرءانا  َعَربِيّا  َغْيرَ } :في قوله تعالى :قال .سعيد بن جبير، عن ابن عباس

 َضَرَب َّللا}لكي يتقوا الشرك  :أي {لََعلههُْم يَتهقُونَ }غير مخلوق  :قال {ِعَوجٍ 

ُجال  فِي}بيّن شبها   :أي {َمثاَل   عبدا  بين موالي  :أي {ِه ُشَرَكاء متشاكسونره

 :أي {متشاكسون} :ويقال .مختلفين يأمره، هذا بأمر، وينهاه هذا عنه

خالصا  لرجل َل شركة فيه  :أي {َوَرُجال  َسلَما  لَّرُجلٍ }مختلفون، يتنازعون، 

قِيال  }والباقون  .وكسر الالمباْللف،  {َسالِما  }قرأ ابن كثير، وأبو عمر،  .ْلحد

َسالِما  فهو اسم الفاعل على معنى  :فمن قرأ .بغير ألف، ونصب السين {سالما

فكأنه أراد  .فهو مصدر {سالما}ومن قرأ  .الخالص :ومعناه .سلم، فهو سالم

 ، كمنهل يستوي من عبد آلهة مختلفة :ومعنى اآلية .به رجال  ذا سلم لرجل

الرجل الكافر، والشركاء الشياطين، واآللهة،  :وقال قتادة .عبد ربا  واحدا  

هذه المثل للراغب،  :وقال بعضهم .المؤمن يعمل ّلِل تعالى وحده .َوَرُجال  َسلَما  

في  فإذا كان .فالراغب شغلته أمور مختلفة، فال يتفرغ لعبادة ربه .والزاهد

ول بها، والزاهد قد يتفرغ عن جميع أشغال الدنيا، فهو يعبد العبادة، فقلبه مشغ

 .عنده في المنزلة يوم القيامة :يعني {هَْل يَْستَِويَاِن َمثاَل  }ربه خوفا  وطمعا ، 

{ ِ ِ } :قال مقاتل {الحمد ّلِله ِ } :ويقال .حين خصهم {الحمد ّلِله  على {الحمد ّلِله

قولوا الحمد  :يعني :ويقال .، على من اشتغل بما دونهتفضيل من اختاره

 .أَنه عبادة رب واحد، خير من عبادة أرباب شتى {بَْل أَْكثَُرهُْم َلَ يَْعلَُمونَ }ّلِل، 

 إِنهكَ } .توحيد ربهم {َله يَْعلَُمونَ } :ويقال .أنهما َل يستويان {َله يَْعلَُمونَ } :ويقال

يّتُونَ  أَْم يَقُولُوَن َشاِعٌر نهتََربهُص بِِه } :ذلك أن كفار قريش قالوا {َميٌّت َوإِنههُْم مه

ننتظر موت محمد عليه السالم  :، يعني[30 :الطور] {َرْيَب المنون

يّتُونَ } :فنزل  .تونأنت ستُموت، وهم سيمو :يعني {إِنهَك َميٌّت َوإِنههُْم مه
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يّتُونَ } :ويقال إنك لميت َل محالة، وإنهم لميتون َل  :يعني {إِنهَك َميٌّت َوإِنههُْم مه

 .محالة، والشيء إذا قرب من الشيء سمي باسمه

فالخلق كلهم إذا كانوا بقرب من الموت، فكل واحد منهم يموت َل محالة، 

 .فسماهم ميتين

كافر مع ال .تتكلمون بحججكم :أي {لقيامة ِعنَد َربُّكْم تَْختَِصُمونَ ثُمه إِنهُكْم يَْوَم ا}

قَاَل َلَ } :قد قال في آية أخرى :فإن قيل .المؤمن، والظالم مع المظلوم

إن في يوم القيامة  :قيل له [28 :ق] {تَْختَِصُموْا لََدىه َوقَْد قَدهْمُت إِلَْيُكم بالوعيد

ا كم .كثيرة، وأحوالها مختلفة، مرة يختصمون، ومرة َل يختصمون ساعات

َوأَْقبََل بَْعُضهُْم على بَْعضٍ } :فهم َل يتساءلون، وقال في آية أخرى :أنه قال

في حال يتساءلون، وفي حال َل يتساءلون،  :يعني [27 :الصافات] {يَتََسآَءلُونَ 

فَيَْوَمئٍِذ َله يُْسأُل َعن َذنبِِه إِنٌس َوَلَ } :وهذا كما قال في موضع آخر

فََوَربَِّك لَنَْسألَنههُْم } :وقال في آية أخرى [39 :الرحمن] {َجآنٌّ 

َل يتكلمون، وفي آية أخرى  :وكما قال في آية أخرى [92 :الحجر] {أَْجَمِعينَ 

وروي عن رسول َّللا صلى َّللا  .أنهم يتكلمون، ونحو هذا كثير في القرآن

َلَ تََزال الُخصوَمة بَْيَن النهاِس يَْوَم القِيَاَمِة، َحتى تَتََخاَصم » :عليه وسلم أنه قال

وح والَجَسد، فَيَقُول الَجَسد  .إِنهَما ُكْنُت بَِمْنِزلَِة ِجذع ُمْلقَى، َلَ أَْستَِطيع َشْيئا   :الرُّ

وح فَُضِرَب لَهُما َمثَُل  .َما ُكْنُت ِريحا ، َلَ أَْستَِطيُع أَْن أَْعَمَل َشْيئا  إِنه  :َوتَقُوُل الرُّ

اْلْعَمى والُمْقَعد، فََحَمَل اْلَْعَمى الُمْقَعد، فَيَُدلههُ الُمْقَعد بِبََصِرِه، َويَْحِمله اْلْعَمى 

عالية با السألت أ :وقال أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أنس قال .«بِرْجلَيه

ثُمه إِنهُكْم يَْوَم القيامة ِعنَد َربُّكْم } :ثم قال {َلَ تَْختَِصُموْا لََدىه } :عن قوله

، فهو ْلهل الشرك {َلَ تَْختَِصُمواْ لََدىه } :أما قوله :قال ؟فكيف هذا {تَْختَِصُمونَ 

فهو ْلهل القبلة،  {ِعنَد َربُّكْم تَْختَِصُمونَ ثُمه إِنهُكْم يَْوَم القيامة } :وأما قوله

 .يختصمون في مظالم ما بينهم

 [37 -32]تفسير اآليات رقم 

ى } ْدِق إِْذ َجاَءهُ أَلَْيَس فِي َجهَنهَم َمْثو  ِ َوَكذهَب بِالصِّ ْن َكَذَب َعلَى َّللاه فََمْن أَْظلَُم ِممه

ْدقِ َوَصدهَق بِهِ أُولَئَِك هُُم اْلُمتهقُوَن  َوالهِذي (32)لِْلَكافِِريَن  لَهُْم َما  (33)َجاَء بِالصِّ

ُ َعْنهُْم أَْسَوأَ الهِذي َعِملُوا  (34)يََشاُءوَن ِعْنَد َربِِّهْم َذلَِك َجَزاُء اْلُمْحِسنِيَن  لِيَُكفَِّر َّللاه

ُ بَِكاٍف َعْبَدهُ  (35)ا يَْعَملُوَن َويَْجِزيَهُْم أَْجَرهُْم بِأَْحَسِن الهِذي َكانُو أَلَْيَس َّللاه

ُ فََما لَهُ ِمْن هَاٍد  فُونََك بِالهِذيَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن يُْضلِِل َّللاه ُ  (36)َويَُخوِّ َوَمْن يَْهِد َّللاه

ُ بَِعِزيٍز ِذي اْنتِقَاٍم   {(37)فََما لَهُ ِمْن ُمِضلٍّ أَلَْيَس َّللاه
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فال أحد أظلم ممن كذب  :أي {فََمْن أَْظلَُم ِممهن َكَذَب علَى َّللا} :قال تعالى ثم

بالقرآن،  :يعني {َوَكذهَب بالصدق إِْذ َجاءهُ }على َّللا بأن معه شريكا ، 

بالصادق وهو النبي صلى َّللا  :يعني {َوَكذهَب بالصدق} :ويقال .وبالتوحيد

ى للكافرين}عليه وسلم   مأوى للذين يكفرون :يعني {أَلَْيَس فِى َجهَنهَم َمْثو 

 بِأَْحَكِم أَلَْيَس َّللا} :فاللفظ لفظ اَلستفهام، والمراد به التحقيق كقوله .بالقرآن

 :أي {والذى َجاء بالصدق َوَصدهَق بِهِ } .[8 :التين] {الحاكمين

وقال  .المؤمنون {َوَصدهَق بِهِ } :ويقال .أصحابه :أي {بِهِ  َوَصدهقَ }بالقرآن 

 :ومعناه .هو في موضع جماعة {والذى َجاء بالصدق َوَصدهَق بِهِ } :القتبي

وقال  .والذين جاؤوا بالصدق، وصدقوا به، وهذا موافق لخبر ابن مسعود

ي صلى النب :يعني {الذى َجاء بالصدقو} :قتادة، والشعبي، ومقاتل، والكلبي

وذكر عن علي بن أبي طالب  .المؤمنون :يعني {َوَصدهَق بِهِ }َّللا عليه وسلم 

دهَق َوصَ }النبي صلى َّللا عليه وسلم  :يعني {والذى َجاء بالصدق} :أنه قال

وقرأ  .ين اتقوا الشرك، والفواحشالذ {أُْولَئَِك هُُم المتقون}أبو بكر  :يعني {بِهِ 

 النبي صلى َّللا عليه وسلم قرأ على الناس :يعني .َوَصَدَق بالتخفيف :بعضهم

 .كما أنزل عليه، ولم يزد في الوحي شيئا ، ولم ينقص من الوحي شيئا  

ا يََشآءوَن ِعنَد َربِّهمْ } لَِك ذَ }ة، لهم ما يريدون، ويحبون في الجن :يعني {لَهُْم مه

 لِيَُكفَّر َّللا}ثواب الموحدين، المطيعين، المخلصين  :أي {َجَزاء المحسنين

أقبح ما  :يعني {أَْسَوأَ الذى َعِملُواْ }ليمحو عنهم، ويغفر لهم،  :يعني {َعْنهُمْ 

ْحَسِن الذى َكانُواْ بِأَ }ثوابهم  :أي {َويَْجِزيَهُْم أَْجَرهُمْ }عملوا، مخالفا  للتوحيد، 

يعني يجزيهم بالمحاسن، وَل يجزيهم بالمساوئ، ْلنه ليس لهم ذنب،  {يَْعَملُونَ 

 .وَل خطايا، فال يجزيهم بمساوئهم

 .ِعبَاَدهُ باْللف بلفظ الجماعة :قرأ حمزة، والكسائي {أَلَْيَس َّللا بَِكاٍف َعْبَدهُ }

غير  عليه وسلم، وبالقرآن، والباقون َعْبَده بالذين صدقوا بالنبي صلى َّللا :يعني

 :يعني {َويَُخّوفُونََك بالذين ِمن ُدونِهِ } .النبي صلى َّللا عليه وسلم :يعني .أَلف

 :بالذين يعبدون من دونه، وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي صلى َّللا عليه وسلم

أَلَْيَس } :فنزل .ا معرة، أو سوءَل تزال تقع في آلهتنا، فاتِق كيال يصيبك منه

ه بعث النبي صلى َّللا علي :وروى معمر عن قتادة قال .اآلية {َّللا بَِكاٍف َعْبَدهُ 

قيمتها  :له فقالت .وسلم خالد بن الوليد إلى العزى ليكسرها، فمشى إليها بالفأس

خالد، فهشم أنفها يا خالد احذر، فإن لها شدة، َل يقوم لها أحد، فمشى إليها 

 .اْلنبياء :يعني {أَلَْيَس َّللا بَِكاٍف َعْبَدهُ } :ويقال .بالفأس
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من يخذله َّللا عن الهدى، فما  :يعني {َوَمن يُْضلِِل َّللا فََما لَهُ ِمْن هَادٍ } :ثم قال

ِضلّ }له من مرشد، وَل ناصر  ليس له أحد  :يأ {َوَمن يَْهِد َّللا فََما لَهُ ِمن مُّ

عزيزا  في ملكه، ذي انتقام من  :يعني {أَلَْيَس َّللا بَِعِزيٍز ِذى انتقام}يخذله 

 .عدوه

 [45 -38]تفسير اآليات رقم 

ُ قُْل أَفََرأَْيتُْم َما تَْدُعونَ }  َولَئِْن َسأَْلتَهُْم َمْن َخلََق السهَماَواِت َواْْلَْرَض لَيَقُولُنه َّللاه

ِه أَْو أََراَدنِي بَِرْحَمٍة هَْل  ُ بُِضرٍّ هَْل هُنه َكاِشفَاُت ُضرِّ ِ إِْن أََراَدنَِي َّللاه ِمْن ُدوِن َّللاه

لُوَن  ُ َعلَْيِه يَتََوكهُل اْلُمتََوكِّ قُْل يَا قَْوِم  (38)هُنه ُمْمِسَكاُت َرْحَمتِِه قُْل َحْسبَِي َّللاه

َمْن يَأْتِيِه َعَذاٌب يُْخِزيهِ  (39)ْم إِنِّي َعاِمٌل فََسْوَف تَْعلَُموَن اْعَملُوا َعلَى َمَكانَتِكُ 

إِنها أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب لِلنهاِس بِاْلَحقِّ فََمِن اْهتََدى  (40)َويَِحلُّ َعلَْيِه َعَذاٌب ُمقِيٌم 

ُ يَتََوفهى  (41)َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم بَِوِكيٍل  فَلِنَْفِسِه َوَمْن َضله فَإِنهَما يَِضلُّ َعلَْيهَا َّللاه

اْْلَْنفَُس ِحيَن َمْوتِهَا َوالهتِي لَْم تَُمْت فِي َمنَاِمهَا فَيُْمِسُك الهتِي قََضى َعلَْيهَا اْلَمْوَت 

ى إِنه فِي َذلَِك آَلَيَاٍت لِقَْوٍم يَتَ  أَِم  (42)فَكهُروَن َويُْرِسُل اْْلُْخَرى إِلَى أََجٍل ُمَسّم 

ِ ُشفََعاَء قُْل أََولَْو َكانُوا ََل يَْملُِكوَن َشْيئ ا َوََل يَْعقِلُوَن  قُْل  (43)اتهَخُذوا ِمْن ُدوِن َّللاه

ا لَهُ ُمْلُك السهَماَواتِ َواْْلَْرضِ ثُمه إِلَْيهِ تُْرَجُعوَن  فَاَعةُ َجِميع  ِ الشه ُذِكَر َوإَِذا  (44)ّلِِله

ْت قُلُوُب الهِذيَن ََل يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرةِ َوإَِذا ُذِكَر الهِذيَن ِمْن ُدونِهِ إَِذا  ُ َوْحَدهُ اْشَمأَزه َّللاه

 {(45)هُْم يَْستَْبِشُروَن 

ْن َخلََق السموات واَلرض لَيَقُولُنه َّللا} :قوله تعالى ل فع {َولَئِن َسأَْلتَهُْم مه

ا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن َّللا}، ذلك ما تعبدون من دون َّللا من  :يعني {قُْل أَفََراْيتُم مه

إْن أصابني َّللا ببالء، ومرض في  :يعني {إِْن أََراَدنَِى َّللا بُِضرّ }اآللهة، 

 {هَْل هُنه كاشفات ُضّرهِ }جسدي، وضيق في معيشتي، أو عذاب في اآلخرة، 

مة، بنع :أي {أَْو أََراَدنِى بَِرْحَمةٍ }در اْلصنام على دفع ذلك عني، هل تق :يعني

هل تقدر اْلصنام على دفع  :يعني {هَْل هُنه ممسكات َرْحَمتِهِ }وعافية، وخير، 

هُ  .َكاِشفَاتٌ  :قرأ أبو عمر .تلك الرحمة عني بالنصب،  :بالتنوين، ُضره

عده بغير تنوين، وكسر ما ب :بالنصب، والباقون :َرْحَمتَهُ بالتنوين،  :ُمْمِسَكاتٌ 

نصب ضره ورحمته، ْلنه مفعول  :فمن قرأ بالتنوين .على وجه اإلضافة

 {َى َّللاَحْسبِ } :ويقال .يكفيني َّللا من شر آلهتكم :يعني {قُْل َحْسبَِى َّللا}به 

َعلَْيِه يَتََوكهُل }فوضت أمري إلى َّللا،  :أي {َعلَْيِه تََوكهْلتُ }أثق به  :يعني

 .فأنا متوكل، وعليه توكلت .يثق به الواثقون :أي {المتوكلون
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 :أي {على َمَكانَتُِكمْ } :ويقال .في منازلكم :أي {قُْل ياقوم اعملوا على َمَكانَتُِكمْ }

إن لم  :ْلنهم قالوا له .في إهالككم {لإِنّى عام}على قدر طاقتكم، وجهدكم، 

 {قُْل ياقوم اعملوا على َمَكانَتُِكمْ } :فنزل .تسكت عن آلهتنا، نعمل في إهالكك

 من نجا، ومن {فََسْوَف تَْعلَُمونَ }في إهالككم  {إِنّى عامل}إهالكي في مكانتكم 

 .بلفظ الجماعة مكاناتكم :قرأ عاصم في رواية أبي بكر .هلك

 .والمكانة، والمكان واحد {َمَكانَتُِكمْ } :والباقون

َويَِحلُّ َعلَْيهِ َعَذاٌب }من يأتيه عذاب َّللا، يهلكه،  :أي {َمن يَأْتِيهِ َعَذاٌب يُْخِزيهِ }

قِيمٌ   .دائم َل ينقطع أبدا   :أي {مُّ

آن أنزلنا عليك جبريل بالقر :يعني {لنهاِس بالحقإِنها أَنَزْلنَا َعلَْيَك الكتاب لِ }

 :أي {فََمُن اهتدى}لتدعو الناس إلى الحق، وهو التوحيد  :يعني .للناس بالحق

ثواب الهدى  :وّحد، وصدق بالقرآن، وعمل بما فيه فَإِنهَما يَْهتَِدي لِنَْفِسِه أي

أعرض ولم يؤمن بالقرآن، فقد  :يعني {َعلَْيهَاَوَمن َضله فَإِنهَما يَِضلُّ }لنفسه، 

ما أنت يا محمد  :يعني {َوَما أَنَت َعلَْيِهم بَِوِكيلٍ } .أوجب العقوبة على نفسه

 .وهذا قبل أن يؤمر بالقتال .بمسلط :ويقال .عليهم بحفيظ

 يقبض اْلنفس عند َّللا :قال الكلبي {َّللا يَتََوفهى اَلنفس ِحيَن ِمْوتِهَا}

ِسُك التى فَيُمْ }فيقبض نفسها إذا نامت أيضا ،  {والتى لَْم تَُمْت فِى َمنَاِمهَا}موتها 

إلى }التي لم تبلغ أجلها،  {َويُْرِسُل اَلخرى}فال يردها،  {قضى َعلَْيهَا الموت

َسّم ى عند  {َّللا يَتََوفهى اَلنفس} :وقال مقاتل .يردها إلى أجلها :أي {أََجٍل مُّ

على وجه  .أجلها، والتي قضى عليها الموت، فيمسكها عن الجسد

فتلك اْلخرى التي أرسلها إلى الجسد، إلى  {والتى لَْم تَُمْت فِى َمنَاِمهَا}التقديم 

 .أجل مسمى

 فيمسك أنفس .َّللا يقبض أنفس اْلحياء، واْلموات :وقال سعيد بن جبير

 .اْلموات، ويرسل أنفس اْلحياء إلى أجل مسمى

قُِضَي  :قرأ حمزة والكسائي .يعتبرون :أي {إِنه فِى ذلك آليات لّقَْوٍم يَتَفَكهُرونَ }

عليها بضم القاف، وكسر الضاد، وفتح الياء، وبضم التاء في الموت، على 

ى َّللا قض :يعني .بالنصب {قضى َعلَْيهَا} :والباقون .فعل ما لم يسم فاعله

الميم  {أَِم اتخذوا ِمن ُدوِن َّللا} .عليها الموت، ونصب الموت ْلنه مفعول به

 .فاللفظ لفظ اَلستفهام، والمراد به التوبيخ والزجر .اتخذوا :معناه .صلة

ع ون اْلصنام، لكي تشفيعبد :يعني {ُشفََعاء} {أَِم اتخذوا ِمن ُدوِن َّللا} :فقال

وا يعبدونهم، وإن كان :يعني {قُْل أُو لهْو َكانُوْا اَ يَْملُِكوَن َشْيئا  َوَلَ يَْعقِلُونَ } .لهم



205 
 

ِ الشفاعة َجِميعا  } .َل يعقلون شيئا   في  ّلِل اْلمر واإلذن :قل يا محمد :أي {قُل ّلِِله

إله إَِله هَُو الحى القيوم َلَ تَأُْخُذهُ ِسنَةٌ َوَلَ نَْوٌم لههُ َّللا َلَ } :الشفاعة، وهذا كقوله

َما فِي السموات َوَما فِي اَلرض َمن َذا الذى يَْشفَُع ِعنَدهُ إَِله بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن 

ْن ِعْلِمِه إَِله بَِما َشآءَ  َوِسَع ُكْرِسيُّهُ  أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُْم َوَلَ يُِحيطُوَن بَِشْيٍء مِّ

 [255 :البقرة] {السموات واَلرض َوَلَ يَُؤوُدهُ ِحْفظُهَُما َوهَُو العلى العظيم

 .[103 :طه] {يتخافتون بَْينَهُْم إِن لهبِْثتُْم إَِله َعْشرا  } :وكما قال

 .موات واْلرضخزائن الس :يعني {لههُ ُمْلُك السموات واَلرض} :ثم قال

وله نفاذ اْلمر في السموات  .نفاذ اْلمر في السموات واْلرض :ويقال

 {َوإَِذا ُذِكَر َّللا َوْحَدهُ اشمأزت}في اآلخرة  {ثُمه إِلَْيِه تُْرَجُعونَ } .واْلرض

ت يعني انقبض :قال مقاتل .قولوا َل إله إَل َّللا، اشمأزت :إذا قيل لهم :يعني

 :العرب تقول :وقال القتبي .أعرضت، ونفرت :وقال الكلبي .عن التوحيد

 :عنيي {قُلُوُب الذين َلَ يُْؤِمنُوَن باَلخرة} .نفر منه :أي .اشمأز قلبي من فالن

هُْم إَِذا }اآللهة  :يعني {َوإَِذا ُذِكَر الذين ِمن ُدونِهِ } .َل يصدقون بيوم القيامة

وذلك أنه حين قرأ النبي صلى َّللا عليه وسلم سورة  .بذكرها {يَْستَْبِشُرونَ 

 .النجم، وذكر آلهتهم استبشروا

 [53 -46]تفسير اآليات رقم 

َماَواِت َواْْلَْرِض َعالَِم اْلَغْيِب َوالشههَاَدِة أَْنَت تَْحُكُم بَْيَن } قُِل اللههُمه فَاِطَر السه

َولَْو أَنه لِلهِذيَن ظَلَُموا َما فِي اْْلَْرِض  (46)اِدَك فِي َما َكانُوا فِيِه يَْختَلِفُوَن ِعبَ 

ِ َما لَْم  ا َوِمْثلَهُ َمَعهُ ََلْفتََدْوا بِهِ ِمْن ُسوِء اْلَعَذاِب يَْوَم اْلقِيَاَمةِ َوبََدا لَهُْم ِمَن َّللاه َجِميع 

َوبََدا لَهُْم َسيِّئَاُت َما َكَسبُوا َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِهِ  (47)يَُكونُوا يَْحتَِسبُوَن 

ْلنَاهُ نِْعَمة  ِمنها قَاَل إِنهَما  (48)يَْستَْهِزئُوَن  ْنَساَن ُضرٌّ َدَعانَا ثُمه إَِذا َخوه فَإَِذا َمسه اإْلِ

قَْد قَالَهَا الهِذيَن ِمْن  (49)َرهُْم ََل يَْعلَُموَن أُوتِيتُهُ َعلَى ِعْلٍم بَْل ِهَي فِْتنَةٌ َولَِكنه أَْكثَ 

فَأََصابَهُْم َسيِّئَاُت َما َكَسبُوا َوالهِذيَن  (50)قَْبلِِهْم فََما أَْغنَى َعْنهُْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن 

أََولَْم  (51)ِجِزيَن ظَلَُموا ِمْن هَُؤََلِء َسيُِصيبُهُْم َسيِّئَاُت َما َكَسبُوا َوَما هُْم بُِمعْ 

ْزَق لَِمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِنه فِي َذلَِك آَلَيَاٍت لِقَْوٍم  َ يَْبُسطُ الرِّ يَْعلَُموا أَنه َّللاه

ِ  (52)يُْؤِمنُوَن  قُْل يَا ِعبَاِدَي الهِذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم ََل تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمةِ َّللاه

ِحيُم إِنه  ا إِنههُ هَُو اْلَغفُوُر الره نُوَب َجِميع  َ يَْغفُِر الذُّ  {(53)َّللاه

 {قُِل اللهم فَاِطَر السموات واَلرض} :قال َّللا تعالى للنبي صلى َّللا عليه وسلم

عالم الغيب }يا خالق السموات واْلرض،  :يعني .صار نصبا  بالنداء

عالما   :ويقال .لما  بما غاب عن العباد، وما لم يغب عنهمعا :يعني {والشهادة
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أَنَت } .عالم السر والعالنية :ويقال .بما مضى، وما لم يمض، وما هو كائن

انُوْا فِيهِ فِيَما كَ }أنت تقضي في اآلخرة بين عبادك،  :يعني {تَْحُكُم بَْيَن ِعبَاِدكَ 

 .نمن أمر الدي {يَْختَلِفُونَ 

ا فِى اَلرض َجِميعا  َوِمْثلَهُ َمَعهُ }كفروا  :أي {َولَْو أَنه لِلهِذيَن ظَلَُمواْ }  :أي {مه

 {ِمن ُسوء العذاب}لفادوا به أنفسهم  :أي {َلَْفتََدْوْا بِهِ }مثل ما في اْلرض، 

 .َل يقبل منهم ذلك :أي .وفي اآلية مضمر .{يَْوُم القيامة}من شدة العذاب  :أي

َما لَْم يَُكونُوْا }ظهر لهم حين بعثوا من قبورهم،  :أي {َوبََدا لَهُْم ّمَن َّللا}

يعملون أعماَل  يظنون أن لهم فيها  :يعني .في الدنيا أنه نازل بهم {يَْحتَِسبُونَ 

لَهُْم  َوبََدا}لثواب، ثوابا ، فلم تنفعهم مع شركهم، فظهرت لهم العقوبة مكان ا

نزل بهم  :أي {َوَحاَق بِِهم}عقوبات ما عملوا،  :أي {َسيّئَاُت َما َكَسبُواْ 

ا َكانُوْا بِِه يَْستَْهِزءونَ }عقوبة،   :ويقال .باستهزائهم بالمسلمين :يعني {مه

 .باستهزائهم بالرسول، والكتاب، والعذاب

أصاب الكافر شدة، وبالء، وهو أبو  :يعني {نسان ُضرٌّ َدَعانَافَإَِذا َمسه اإل}

 :أي {ثُمه إَِذا خولناه}أخلص في الدعاء  :جميع الكفار دعانا أي :ويقال .جهل

 {نِْعَمة  ّمنها قَاَل إِنهَما أُوتِيتُهُ على ِعْلٍم بَْل ِهَى فِْتنَةٌ }بدلنا، وأعطيناه مكانها عافية، 

 :ويقال .أعطاني ذلك، ْلنه علم أني أهل لذلك :يعني .على علم عندي :أي

 .معناه على علم عندي بالدواء

ولكن }بلية، وعطية، يبتلى بها العبد ليشكر، أو ليكفر،  :أي {بَْل ِهَى فِْتنَةٌ }

 {ْد قَالَهَا الذين ِمن قَْبلِِهمْ قَ }أن إعطائي ذلك بلية، وفتنة،  {أَْكثََرهُْم َلَ يَْعلَُمونَ 

 .الذين من قبل كفار مكة، مثل قارون، وأشباهه :قال تلك الكلمة :يعني

ا َكانُوْا يَْكِسبُونَ } لم ينفعهم ما كانوا يجمعون من  :يعني {فََمآ أغنى َعْنهُْم مه

 .عملوا أي عقوبات ما {فأصابهم َسيّئَاُت َما َكَسبُواْ }اْلموال، 

َسيُِصيبُهُْم َسيّئَاُت َما }من أهل مكة  :يعني {والذين ظَلَُموْا ِمْن هَُؤَلَء} :قوله

َوَما هُْم }عقوبات ما عملوا، مثل ما أصاب الذين من قبلهم،  :يعني {َكَسبُواْ 

زق أَنه َّللا يَْبُسطُ الر أََو لَْم يَْعلَُمواْ }غير فائتين من عذاب َّللا،  :أي {بُِمْعِجِزينَ 

يقتر على من  :أي {َويَْقِدرُ }يوسع الرزق لمن يشاء،  :أي {لَِمن يََشاء

لعالمات  :أي {َلَيَاتٍ }في القبض والبسط  :يعني {إِنه فِى َذلِكَ }يشاء، 

 .يصدقون بتوحيد َّللا :أي {لّقَْوٍم يُْؤِمنُونَ }لوحدانيتي 

 .سهمأسرفوا بالذنوب على أنف :يعني {قُْل ياعبادى الذين أَْسَرفُواْ على أَنفُِسِهمْ }

بفتح الياء،  {قُْل ياعبادى}قرأ نافع، وابن كثير، وعاصم، وابن عامر، 
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ْحَمِة َّللا}وهما لغتان، ومعناهما واحد،  .والباقون باإلرسال  {َلَ تَْقنَطُوْا ِمن ره

ر الكبائر، وغي {إِنه َّللا يَْغفُِر الذنوب َجِميعا  }يأسوا من مغفرة َّللا، َل ت :أي

وروى  .بعد التوبة لهم {الرحيم}لمن تاب،  {إِنههُ هَُو الغفور}الكبائر إذا تبتم، 

أصاب قوم في الشرك ذنوبا  عظاما ،  :قال .عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة

 ياعبادى قُلْ } :َل يغفر َّللا لهم، فدعاهم َّللا تعالى بهذه اآليةفكانوا يخافون أن 

قُْل ياعبادى الذين } :وقال مجاهد .{الذين أَْسَرفُوْا على أَنفُِسِهْم َلَ تَْقنَطُواْ 

نزلت  :وقال في رواية الكلبي .بقتل اْلنفس في الجاهلية {أَْسَرفُواْ على أَنفُِسِهمْ 

 .أسرفوا على أنفسهم بالقتل، والشرك، والزنى :يعني .ن وحشياآلية في شأ

ْحَمِة َّللا إِنه َّللا يَْغفُِر الذنوب َجِميعا  }َل تيأسوا  وقال ابن  .لمن تاب {ِمن ره

وهكذا قال عبد َّللا بن عمرو بن  .أرجى آية في كتاب َّللا هذه اآلية :مسعود

 .فيها عظة :ن عباس أنه قالوروي عن عكرمة، عن اب .العاص

 [61 -54]تفسير اآليات رقم 

 (54)َوأَنِيبُوا إِلَى َربُِّكْم َوأَْسلُِموا لَهُ ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتِيَُكُم اْلَعَذاُب ثُمه ََل تُْنَصُروَن }

 ْن يَأْتِيَُكُم اْلَعَذاُب بَْغتَة  َوأَْنتُْم ََل َواتهبُِعوا أَْحَسَن َما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن قَْبِل أَ 

ِ َوإِْن ُكْنُت  (55)تَْشُعُروَن  ْطُت فِي َجْنبِ َّللاه أَْن تَقُوَل نَْفٌس يَا َحْسَرتَا َعلَى َما فَره

َ هََدانِي لَُكْنُت ِمَن اْلُمتهقِي (56)لَِمَن السهاِخِريَن  أَْو تَقُوَل  (57)َن أَْو تَقُوَل لَْو أَنه َّللاه

ة  فَأَُكوَن ِمَن اْلُمْحِسنِيَن  بَلَى قَْد َجاَءْتَك  (58)ِحيَن تََرى اْلَعَذاَب لَْو أَنه لِي َكره

ْبَت بِهَا َواْستَْكبَْرَت َوُكْنَت ِمَن اْلَكافِِريَن  َويَْوَم اْلقِيَاَمةِ تََرى الهِذيَن  (59)آَيَاتِي فََكذه

ى لِْلُمتََكبِِّريَن َكَذبُو ةٌ أَلَْيَس فِي َجهَنهَم َمْثو  ِ ُوُجوهُهُْم ُمْسَوده ي  (60)ا َعلَى َّللاه َويُنَجِّ

وُء َوََل هُْم يَْحَزنُوَن  هُُم السُّ ُ الهِذيَن اتهقَْوا بَِمفَاَزتِِهْم ََل يََمسُّ  {(61)َّللاه

ارجعوا له، وأقبلوا إلى طاعة  :يعني {َوأَنِيبُوْا إلى َربُّكمْ } :قوله تعالى

 ِمن قَْبِل أَن يَأْتِيَُكمُ }أخلصوا، وأقروا بالتوحيد،  :يعني {َوأَْسلُِموْا لَهُ }ربكم 

واتبعوا أَْحَسَن َما أُنِزَل }َل تمنعون مما نزل بكم،  :أي {العذاب ثُمه َلَ تُنَصُرونَ 

بُّكمْ  وا ما اتبع :هذا القرآن أحسن ما أنزل إليهم يعني :الكلبي قال {إِلَْيُكم ّمن ره

 {ّمن قَْبِل أَن يَأْتِيَُكُم العذاب بَْغتَة  }أحلوا، وحرموا حرامه،  :ويقال .أمرتم به

قول لكي َل ت :يعني {أَن تَقُوَل نَْفسٌ }بنزوله،  {َوأَنتُْم َلَ تَْشُعُرونَ }فجأة،  :أي

معناه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم خوفا ، قبل أن تصيروا إلى  :يقالو .نفس

 .حال الندامة

طَتُ }يا ندامتا،  :يعني {يَا َحْسَرتَى} :وتقول نفس  نَْفٌس ياحسرتى على َما فَره

ا يعني م :وقال مقاتل .تركت، وضيعت من طاعة َّللا :يعني {فِى َجنِب َّللا
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نُت َوإِن كُ } .يا ندامتاه على ما فرطت في أمر َّللا :ويقال .كر َّللاضيعت من ذ

وقد  :يقالو .وقد كنت من المستهزئين بالقرآن في الدنيا :يعني {لَِمَن الساخرين

 .في جنب َّللا، وذات َّللا واحد :وقال أبو عبيدة .كنت من الالهين

لو أن َّللا هداني  :قبل، أو تقول :يعني {َدانِىأَْو تَقُوَل لَْو أَنه َّللا هَ }

ن لو بيّن لي الحق م :يعني .من الموحدين :أي {لَُكنُت ِمَن المتقين}بالمعرفة، 

أن  من قبل :يعني {أَْو تَقُوَل ِحيَن تََرى العذاب}الباطل، لكنت من المؤمنين، 

ة  } :تقول  :يعني {فَأَُكوَن ِمَن المحسنين}رجعة إلى الدنيا  :أي {لَْو أَنه لِى َكره

 .من الموحدين

ْبَت بِهَا }القرآن،  :يعني {بلى قَْد َجاءْتَك ءاياتى} :يقول َّللا تعالى فََكذه

 .{َوُكنَت ِمَن الكافرين}تكبرت، وتجبرت عن اإليمان بها،  :أي {واستكبرت

ْبَت بِ } .القرآن :يعني {بلى قَْد َجاءْتَك ءاياتى} :يقرأ عاصم الجحدر هَا فََكذه

وهو اختيار ابن مسعود، وصالح، ومن  .، َوُكْنِت، كلها بالكسر{واستكبرت

وإنما قرأ بالكسر، ْلنه سبق ذكر النفس، والنفس  .تابعه من قراء سمرقند

 يعني يقال .نصرف إلى المعنىوقراءة العامة كلها بالنصب، ْلنه ا .تؤنث

 بأن ّلِل :قالوا :يعني {َويَْوَم القيامة تََرى الذين َكَذبُوْا َعلَى َّللا} :للكافر

ْسَودهةٌ }شريكا ،  معناه مسودة  :ويقال .صار وجوههم رفعا  باَلبتداء {ُوُجوهُهُم مُّ

ى لّْلمُ }وجوههم  مأوى للّذين تكبروا عن  :أي {تََكبِّرينَ أَلَْيَس فِى َجهَنهَم َمْثو 

ا الشرك ينجي َّللا الذين اتقو :يعني {َويُنَّجى َّللا الذين اتقوا بَِمفَاَزتِِهمْ }اإليمان، 

ل وقا .بأعمالهم الحسنة َل يصيبهم العذاب :قال مقاتل، والكلبي .من جهنم

 َمفَاَزاتِهم باْللف، وكذلك عاصم فيبِ  :قرأ حمزة، والكسائي .بمنجاتهم :القتبي

بغير ألِف والمفازة الفوز، والسعادة،  {بَِمفَاَزتِِهمْ }والباقون  .رواية أبي بكر

هُُم السوء} .والفالح، والمفازات جمع  َوَلَ }َل يصيبهم العذاب  :أي {َلَ يََمسُّ

 .في اآلخرة {هُْم يَْحَزنُونَ 

 [70 -62] تفسير اآليات رقم

ُ َخالُِق ُكلِّ َشْيٍء َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َوِكيٌل } َماَواِت  (62)َّللاه لَهُ َمقَالِيُد السه

ِ أُولَئَِك هُُم اْلَخاِسُروَن  ِ  (63)َواْْلَْرِض َوالهِذيَن َكفَُروا بِآَيَاِت َّللاه قُْل أَفََغْيَر َّللاه

َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الهِذيَن ِمْن قَْبلَِك لَئِْن  (64)يُّهَا اْلَجاِهلُوَن تَأُْمُرونِّي أَْعبُُد أَ 

َ فَاْعبُْد َوُكْن ِمَن  (65)أَْشَرْكَت لَيَْحبَطَنه َعَملَُك َولَتَُكونَنه ِمَن اْلَخاِسِريَن  بَِل َّللاه

اِكِريَن  َ حَ  (66)الشه ا قَْبَضتُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمةِ َوَما قََدُروا َّللاه قه قَْدِرِه َواْْلَْرُض َجِميع 

ا يُْشِرُكوَن  َونُفَِخ فِي  (67)َوالسهماَواُت َمْطِويهاٌت بِيَِمينِِه ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى َعمه
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 ُ َماَواِت َوَمْن فِي اْْلَْرِض إَِله َمْن َشاَء َّللاه وِر فََصِعَق َمْن فِي السه يهِ ثُمه نُفَِخ فِ  الصُّ

َوأَْشَرقَتِ اْْلَْرُض بِنُورِ َربِّهَا َوُوِضَع اْلِكتَاُب  (68)أُْخَرى فَإَِذا هُْم قِيَاٌم يَْنظُُروَن 

هََداِء َوقُِضَي بَْينَهُْم بِاْلَحقِّ َوهُْم ََل يُْظلَُموَن  َوُوفِّيَْت  (69)َوِجيَء بِالنهبِيِّيَن َوالشُّ

 {(70)َما َعِملَْت َوهَُو أَْعلَُم بَِما يَْفَعلُوَن  ُكلُّ نَْفسٍ 

كفيل  :ويقال .حفيظ :أي {َّللا َخالُِق ُكلِّ َشْيٍء َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ }

بيده مفاتيح السموات  :يعني {لههُ َمقَالِيُد السموات واَلرض}بأرزاقهم، 

وقال  .لسموات واْلرض، وهو المطر، والنباتخزائن ا :ويقال .واْلرض

 :ويقال .مفاتيحها، وخزائنها، وواحدها إقليد :يعني .المفاتيح :المقاليد :القتبي

 .إنها فارسية، معربة، إكليد

بمحمد صلى َّللا عليه وسلم،  :يعني {والذين َكفَُروْا بئايات َّللا}

قُْل }اختاروا العقوبة على الثواب،  :يعني {سرونأولئك هُُم الخا}وبالقرآن، 

 {أُْمُرونّىتَ } :تأمرونني بنونين، وقرأ نافع :قرأ ابن عامر {أَفََغْيَر َّللا تَأُْمُرونّى

 :بنون واحدة، والتشديد، واْلصل :وقرأ الباقون .بنون واحدة، والتخفيف

ر، إَل أنه أدغم إحدى النونين في تأمرونني بنونين، كما روي عن ابن عام

 .اْلخرى، وشدد، وتركها نافع على التخفيف

َولَقَْد }أيها المشركون تأمروني أن أعبد غير َّللا  :يعني {أَْعبُُد أَيُّهَا الجاهلون}

ْكَت لَئِْن أَْشرَ }اْلنبياء بالتوحيد،  :يعني {أُْوِحَى إِلَْيَك َوإِلَى الذين ِمن قَْبلِكَ 

ّن فلو أشركت باّلِل، ليحبط .ثوابك، وإن كنت كريما  عليه  :أي {لَيَْحبَطَنه َعَملُكَ 

فكيف لو شرك غيرك، فاّلِل  .في اآلخرة {َولَتَُكونَنه ِمَن الخاسرين}عملك 

تعالى علم أن النبي صلى َّللا عليه وسلم َل يشرك باّلِل، ولكنه أراد تنبيها  

 .أشرك باّلِل، حبط عمله، وإن كان كريما  على َّللا ْلمته، أنه من

َّللا فاعبد،  بل :وقال مقاتل .استقم على عبادة َّللا، وتوحيده :أي {بَِل َّللا فاعبد}

 {كرينَوُكْن ّمَن الشا}يعني أطع َّللا تعالى،  :وقال الكلبي .فوحد َّللا تعالى :أي

هذا الخطاب  :ويقال .بوة، واإلسالم، والرسالةعلى ما أنعم َّللا عليك من الن

أمرهم بأن يشكروا َّللا تعالى على ما أنعم عليهم، وأكرمهم  .لجميع المؤمنين

ما عظموا َّللا حق  :أي {َوَما قََدُروْا َّللا َحقه قَْدِرهِ }بمعرفته، ووفقهم لدينه، 

د وذلك أن اليهو .تهعظمته، وَل وصفوه حق صفته، وَل عرفوا َّللا حق معرف

ُرواْ َّللا َحقه َوَما قَدَ } :والمشركين، وصفوا َّللا تعالى بما َل يليق بصفاته، فنزل

وفيه تنبيه للمؤمنين، لكيال يقولوا مثل مقالتهم، ويعظموا َّللا حق  {قَْدِرهِ 

ْن أَنفُ }عظمته، ويصفوه حق صفته،  ُكْم سِ فَاِطُر السماوات واَلرض َجَعَل لَُكم مِّ
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أزواجا َوِمَن اَلنعام أزواجا يَْذَرُؤُكْم فِيِه لَْيَس َكِمْثلِِه َشئ َوهَُو السميع 

 .[11 :الشورى] {البصير

في قدرته، وملكه،  :أي {واَلرض َجِميعا  قَْبَضتُهُ يَْوَم القيامة} :ثم قال

 :الفاتحة] {يَْوِم الدينمالك } :وسلطانه، َل سلطان ْلحد عليها، وهذا كقوله

ي يدك، هذا ف :في ملكه، نحو قولك للرجل :أي {فِى قَْبَضتُهُ } :وقال القتبي .[4

 :قالوي .بقدرته :أي {والسماوات مطويات بِيَِمينِهِ } .أي في ملكك .وقبضتك

ي يوم ف :أي .يوم القيامة {ينِهِ والسماوات مطويات بِيَمِ } :معناه .في اآلية تقديم

 :أي {ِمينِهِ بِيَ } :وقال القتبي .عن يمين العرش :يعني {بِيَِمينِهِ } :ويقال .القيامة

 :بقدرته نحو قوله

 كَ ياأيها النبى إِنهآ أَْحلَْلنَا لََك أزواجك الالتى َءاتَْيَت أُُجوَرهُنه َوَما َملََكْت يَِمينُ }

َك َوبَنَاِت عماتك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت خاَلتك  آ أَفَآَء َّللا َعلَْيَك َوبَنَاِت َعمِّ ِممه

ْؤِمنَة  إِن َوهَبَْت نَْفَسهَا لِلنهبِىِّ إِْن أََراَد النبى أَن  الالتى هاجرن َمَعَك وامرأة مُّ

لِْمنَا َما فََرْضنَا َعلَْيِهْم فى أزواجهم يَْستَنِكَحهَا َخالَِصة  لهَك ِمن ُدوِن المؤمنين قَْد عَ 

ِحيما    :باْلحزا] {َوَما َملََكْت أيمانهم لَِكْيالَ يَُكوَن َعلَْيَك َحَرٌج َوَكاَن َّللا َغفُورا  ره

 :الويق .وليس الملك لليمين دون الشمال .ما كانت لهم عليه قدرة :يعني [50

 .لف بعزته، وجالله، ليطويّن السموات واْلرضاليمين هاهنا الحلف، ْلنه ح

ا يُْشِرُكونَ } :ثم نّزه نفسه، فقال تعالى ا  ّلِل تنزيه :أي {ُسْبَحانَهُ وتعالى َعمه

عما يصفون له من  :يعني .ارتفع، وتعظم عما يشركون :يعني .تعالى

َل عليه وسلم أَنهه ُسئِ  روي عن النبي صلى َّللا {َونُفَِخ فِى الصور}الشريك، 

وِر فَقَالَ  هَُو اْلقَْرُن َوإِنه ِعظََم َدائَِرتِهِ ِمْثُل َما بَْيَن السهماِء َواْلَْرِض،  " :َعِن الصُّ

فَيَْنفُُخ نَْفَخة ، فَيُْفِزُع الَخْلَق، ثُمه يَْنفُُخ نَْفَخة  أُْخَرى، فَيَُموُت أْهُل السهَمَواِت 

ور، ثُمه واْلَْرِض، فَإذَ  َعِت اْلَْرَواُح ُكلّهَا في الصُّ ا َكاَن َوْقُت النهْفَخِة الثهالِثَِة، تََجمه

نَابِيِر، َوتَأْتِي ُكلُّ ُروح  يَْنفُُخ النهْفخةَ الثهالِثَةَ، فَتَْخُرُج اْلَْرَواُح ُكلُّها َكالنهحِل َوَكالزه

 {َمن فِى السموات َوَمن فِى اَلرض فََصِعقَ } :فذلك قوله تعالى "إلَى َجَسِدهَا 

 :يعني {إَِله َمن َشاء َّللا}يموت من في السموات، ومن في اْلرض،  :يعني

 وروي .أرواح الشهداء :ويقال .جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وملك الموت

استثنى َّللا تعالى الشهداء حول العرش متقلدين  :عن سعيد بن جبير أنه قال

وروى أبو هريرة عن النبي صلى  .النفخة نفختان :وقال بعضهم .«بسيوفهم

ور ثاَلَُث نَفََخاتٍ  " :َّللا عليه وسلم أنه قال فََزِع؛ اْلُْولَى نَْفَخةُ ال :يُْنفَُخ فِي الصُّ

عِق، والثهالِثَةُ نَْفَخةُ اْلقِيَاِم لَِربِّ الَعالَمِ  ثُمه نُفَِخ } :وهو قوله "يِن والثهانِيَةُ نَْفَخةُ الصه
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ينظرون  :ويقال .ينظرون ماذا يأمرهم :أي {فِيِه أخرى فَإَِذا هُْم قِيَاٌم يَنظُُرونَ 

إلى السماء كيف غيرت، وينظرون إلى اْلرض كيف بدلت، وينظرون إلى 

الداعي كيف يدعوهم إلى الحساب، وينظرون فيما عملوا في الدنيا، وينظرون 

لى اآلباء واْلمهات كيف ذهبت شفقتهم عنهم، واشتغلوا بأنفسهم، وينظرون إ

 .إلى خصمائهم ماذا يفعلون بهم

 :ويقال .بعدل ربها :أي {بِنُوِر َربّهَا}أضاءت  :يعني {َوأَْشَرقَِت اَلرض}

وأشرقت وجوه من على اْلرض بمعرفة ربها، وأظلم وجوه من على اْلرض 

 {َوُوِضَع الكتاب} .هذا من المكتوم الذي َل يفسر :وقال بعضهم .بهابنكرة ر

ووضع الكتاب في أيدي الخلق، في أيمانهم،  :ويقال .ووضع الحساب :يعني

لق بين الخ :أي {َوِجئ بالنبيين والشهداء َوقُِضَى بَْينَهُْم بالحق}وشمائلهم 

 :أي {َوهُْم َلَ يُْظلَُمونَ }بين الرسل، وقومهم، بالعدل، بين الظالم والمظلوم، و

ا }وفرت،  :أي {َوُوفّيَتْ } .َل ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا   ُكلُّ نَْفٍس مه

، ْلنه {َوهَُو أَْعلَُم بَِما يَْفَعلُونَ }جزاء ما عملت من خير، أو شر،  :أي {َعِملَتْ 

ثم أخبر أنه لم يدع الشهداء  {ْشَرقَِت اَلرض بِنُورِ َوأَ } :قد سبق ذكر قوله

ليشهدوا بما يعلموا بل هو أعلم بما يفعلون، وإنما يدعو الشهداء لتأكيد الحجة 

 .عليهم

 [75 -71]تفسير اآليات رقم 

ا َحتهى إَِذا َجاُءوهَا فُتَِحْت أَ } ْبَوابُهَا َوقَاَل لَهُْم َوِسيَق الهِذيَن َكفَُروا إِلَى َجهَنهَم ُزَمر 

ا َخَزنَتُهَا أَلَْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَْتلُوَن َعلَْيُكْم آَيَاتِ َربُِّكْم َويُْنِذُرونَُكْم لِقَاَء يَْوِمُكْم هَذَ 

اَب َجهَنهَم قِيَل اْدُخلُوا أَْبوَ  (71)قَالُوا بَلَى َولَِكْن َحقهْت َكلَِمةُ اْلَعَذابِ َعلَى اْلَكافِِريَن 

َوِسيَق الهِذيَن اتهقَْوا َربههُْم إِلَى اْلَجنهِة  (72)َخالِِديَن فِيهَا فَبِْئَس َمْثَوى اْلُمتََكبِِّريَن 

ا َحتهى إَِذا َجاُءوهَا َوفُتَِحْت أَْبَوابُهَا َوقَاَل لَهُْم َخَزنَتُهَا َساَلٌم َعلَْيُكْم ِطْبتُْم  ُزَمر 

ِ الهِذي َصَدقَنَا َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَا اْْلَْرَض  (73)الِِديَن فَاْدُخلُوهَا خَ  َوقَالُوا اْلَحْمُد ّلِِله

أُ ِمَن اْلَجنهِة َحْيُث نََشاُء فَنِْعَم أَْجُر اْلَعاِملِيَن  َوتََرى اْلَماَلئَِكةَ َحافِّيَن ِمْن  (74)نَتَبَوه

ِ َربِّ  َحْوِل اْلَعْرِش يَُسبُِّحوَن بَِحْمدِ  َربِِّهْم َوقُِضَي بَْينَهُْم بِاْلَحقِّ َوقِيَل اْلَحْمُد ّلِِله

 {(75)اْلَعالَِميَن 

 {إلى َجهَنهَم ُزَمرا  }يساق الذين كفروا،  :أي {َوِسيَق الذين َكفَُرواْ } :ثم قال

 :ييعن {حتى إَِذا}أمة أمة، فوجا  فوجا ، وواحدتها زمرة،  :يعني

جهنم في أصل اللغة  :وقال أصحاب اللغة {َجاءوهَا فُتَِحْت أبوابها}جهنم، 

قرأ  .فحذفت اْللف، وشددت النون، فسميت جهنم .وهي بئر َل قعر لها .جهنام

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n50&p1#TOP
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فمن  .ديدبالتش :والباقون .بتخفيف التاء {فُتَِحتْ } :حمزة، والكسائي، وعاصم

وكذلك  .ومن قرأ بالتخفيف، فعلى فعل الواحد .تكثير الفعلقرأ بالتشديد، فل

 .اَلختالف في الذي بعده

الواو قد  :وقال القتبي .خزنة جهنم، وواحدها خازن :أي {َوقَاَل لَهُْم َخَزنَتُهَا}

 جُ حتى إَِذا فُتَِحْت يَأُْجوُج َوَمأُْجو} :تزاد في الكالم، والمراد به حذفه، كقوله

ن ُكلِّ َحَدٍب يَنِسلُونَ  َوِسيَق } :اقترب، وكقوله :يعني [96 :اْلنبياء] {َوهُْم مِّ

هَم ُزَمرا  حتى إَِذا َجآُءوهَا فُتَِحْت أبوابها َوقَاَل لَهُْم َخَزنَتُهَآ  الذين كفروا إلى َجهَن

نُكْم يَْتلُوَن َعلَْيُكْم ءايا  ت َربُِّكْم َويُنِذُرونَُكْم لِقَآَء يَْوِمُكْم هذا قَالُواْ أَلَْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل مِّ

 .قال لهم :يعني [71 :الزمر] {بلى ولكن َحقهْت َكلَِمةُ العذاب َعلَى الكافرين

فلما أجزنا ساحة الحي،  .وهذا في كالم العرب ظاهر، كما قال امرؤ القيس

 .انتحى بغير واو :يعني .وانتحى

َن َعلَْيُكْم يَْتلُو}آدميا  مثلكم تفهمون كالمه  :يعني {أَلَْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل ّمنُكمْ } :قال ثم

َويُنِذُرونَُكْم لِقَاء يَْوِمُكْم }يقرؤون عليكم ما أوحي إليهم،  :يعني {ءايات َربُّكمْ 

م رسل يا أشقياء ألم يأتك :أنهم يخّوفونكم بهذا اليوم، فكأنه يقول لهم :يعني {هذا

فيقرون بذلك في وقت َل ينفعهم اإلقرار، ولو كان  {قَالُواْ بلى} :فأجابوه ؟منكم

 .همبلى في وقت َل ينفع :ولكنهم قالوا .بلى في الدنيا، لكان ينفعهم :قولهم

 عذاب في علم َّللاوجبت كلمة ال :أي {ولكن َحقهْت َكلَِمةُ العذاب َعلَى الكافرين}

وجبت كلمة العذاب، وهي قوله َّللا  :ويقال .السابق، أنهم من أهل النار

َوتَْحَسبُهُْم أَْيقَاظ ا َوهُْم ُرقُوٌد َونُقَلِّبُهُْم َذاَت اليمين َوَذاَت الشمال َوَكْلبُهُْم } :تعالى

ا َولَُملِْئَت ِمْنهُْم باسط ِذَراَعْيِه بالوصيد لَِو اطلعت َعلَْيِهْم لَْولهْيَت  ِمْنهُْم فَِرار 

 :أي {قِيَل ادخلوا أبواب َجهَنهَم خالدين فِيهَا} [وغيرها 18 :اْلعراف] {ُرْعب ا

عن  بئس موضع القرار لمن تكبر :أي {فَبِْئَس َمْثَوى المتكبرين}دائمين فيها، 

 .اإليمان

 :يعني {َوِسيَق الذين اتقوا َربههُمْ } :قال تعالىثم بيّن حال المؤمنين المطيعين، ف

فوجا  فوجا ، بعضم قبل  :يعني {إِلَى الجنة ُزَمرا  }اتقوا الشرك، والفواحش، 

تى إَِذا ح}الحساب اليسير، وبعضهم بعد الحساب الشديد، على قدر مراتبهم، 

 {بهاَوفُتَِحْت أبوا} :بوابها، ويقالوقد فتحت أ :يعني {َجاءوهَا َوفُتَِحْت أبوابها

هذه  :لويقا .الواو زيادة في الكالم :ويقال .قبل مجيئهم تكريما ، وتبجيال  لهم

دخل زيد،  :كما يقال في الكالم .فتحت :الواو منسوقة على قوله
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، فزتم :أي {وها خالدينَوقَاَل لَهُْم َخَزنَتُهَا سالم َعلَْيُكْم ِطْبتُْم فادخل}وعمرو، 

 .ونجوتم

في اآلية دليل على أن  :بعض أهل العربية :وقال .طابت لكم الجنة :ويقال

وإنما يذكر بالواو، إذا بلغ الحساب  .أبواب الجنة ثمانية، ْلنه قد ذكر بالواو

ابُِعهُْم َكلْ } :ثمانية، كما قال في آية أخرى ْمَسةٌ بُهُْم َويَقُولُوَن خَ َسيَقُولُوَن ثالثة ره

تِِهم  َساِدُسهُْم َكْلبُهُْم َرْجما  بالغيب َويَقُولُوَن َسْبَعةٌ َوثَاِمنُهُْم َكْلبُهُْم قُل ربى أَْعلَُم بِِعده

ْنهُْم  ا يَْعلَُمهُْم إَِله قَلِيٌل فاَلَ تَُماِر فِيِهْم إَِله ِمَرآء  ظاهرا َوَلَ تَْستَْفِت فِيِهْم مِّ مه

التائبون العابدون } :فذكر الواو عند الثمانية، وكما قال [22 :الكهف] {أََحدا  

الحامدون السائحون الراكعون الساجدون اَلمرون بالمعروف والناهون َعِن 

ِر المؤمنين فذكرها كلها  [112 :التوبة] {المنكر والحافظون لُِحُدوِد َّللا َوبَشِّ

ن التائبون العابدون الحامدون السائحو} :تهى إلى الثمانية قالبغير واو فلما ان

الراكعون الساجدون اَلمرون بالمعروف والناهون َعِن المنكر والحافظون 

ِر المؤمنين عسى َربُّهُ } :، وقال في آية أخرى[112 :التوبة] {لُِحُدوِد َّللا َوبَشِّ

نُكنه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات إِن طَلهقَُكنه أَن يُْبِدلَهُ أز واجا َخْيرا  مِّ

عسى َربُّهُ إِن } :عند الثمانية :ثم قال [5 :التحريم] {سائحات ثيبات َوأَْبَكارا  

نُكنه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات  طَلهقَُكنه أَن يُْبِدلَهُ أزواجا َخْيرا  مِّ

 .وعرف أن أبواب جهنم سبعة باآلية [5 :التحريم] {ْبَكارا  سائحات ثيبات َوأَ 

ْقُسومٌ } :وهي قوله ْنهُْم ُجْزٌء مه  .[44 :الحجر] {لَهَا َسْبَعةُ أَْبَواٍب لُِكلِّ بَاٍب مِّ

ليس في اآلية دليل، ْلن الواو قد تكون عند الثمانية، وقد  :وقال أكثر أهل اللغة

د غيرها، ولكن عرف أن أبوابها ثمانية باْلخبار، ثم إنهم لما دخلوا تكون عن

ِ } :الجنة حمدوا َّللا تعالى قَنَا الذى َصدَ }الشكر ّلِل،  :يعني {َوقَالُوْا الحمد ّلِله

 :يعني {َوأَْوَرثَنَا اَلرض}أنجز لنا وعده على لسان رسله،  :يعني {َوْعَدهُ 

أُ ِمَن الجنة َحْيُث نََشاء}، أنزلنا أرض الجنة قر ننزل في الجنة، ونست :أي {نَتَبَوه

ثواب الموحدين،  :أي {فَنِْعَم أَْجُر العاملين}فيها، َحْيُث نََشاُء ونشتهي، 

ترى يا محمد المالئكة يوم القيامة  :أي {َوتََرى المالئكة َحافّينَ }المطيعين، 

 .يسبحونه، ويحمدونه :أي {العرش يَُسبُّحوَن بَِحْمِد َربِّهمْ  ِمْن َحْولِ }محدقين، 

وهو تأكيد لما سبق من  .بين الخلق :أي {َوقُِضَى بَْينَهُْم بالحق}

َوأَْشَرقَِت اَلرض بِنُوِر َربِّهَا َوُوِضَع الكتاب َوِجئ بالنبيين والشهدآء } :قوله

ِ َرّب } [69 :الزمر] {ْم َلَ يُْظلَُمونَ َوقُِضَى بَْينَهُم بالحق َوهُ  َوقِيَل الحمد ّلِِله

 بالعدل، وميزوا من الكفار حمدوا :أي .لما قضي بينهم بالحق :يعني {العالمين
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الحمد ّلِل رب العالمين الذي قضى بيننا بالحق، ونجانا من  :وقالوا .َّللا تعالى

وهو  .ابتدأ الدنيا بالحمد ّلِل رب العالمين :وقال مقاتل .القوم الظالمين

ِ الذى َخلَق السموات واَلرض} :قوله ِ } :وختمها بقوله {الحمد ّلِله الحمد ّلِله

 .{َرّب العالمين
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40 

 سورة غافر
 

 [3 -1]تفسير اآليات رقم 

ِ اْلَعِزيزِ  (1)حم } ْنِب َوقَابِِل التهْوِب  (2)اْلَعلِيِم  تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن َّللاه َغافِِر الذه

 {(3)َشِديِد اْلِعقَاِب ِذي الطهْوِل ََل إِلَهَ إَِله هَُو إِلَْيِه اْلَمِصيُر 

 .روي عن ابن عباس أنه قال الحواميم كلها مكية {حم} :قوله تبارك وتعالى

 .ِدْيبَاُج القُْرآنِ  {حم}إِنه  :ل ابن مسعودوقا .وهكذا روي عن محمد بن الحنفية

َمْن أََراَد أَْن يَْرتََع فِي ِريَاضِ » :وروي عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

 :الويق .اسم من أسماء َّللا اْلعظم {حم} :وقال قتادة .«الَجنهِة فَْليَْقَرْأ الَحَواِميم

معناه قضى بما هو  :ويقال .قسم أقسم َّللا بحم :ويقال .اسم من أسماء القرآن

وقرأ ابن كثير، وحفص، عن  .قدر، وقضى، وتم :حم اْلمر أي :ويقال .كائن

قون بين الفتح والكسر، والبا :وقرأ أبو عمرو، ونافع .بفتح الحاء {حم} :عاصم

 .وكل ذلك جائز في اللغة .بالكسر

قرأه إّن هذا القرآن الذي ي :يعني {تَنِزيُل الكتاب ِمَن َّللا العزيز العليم} :ثم قال

عليكم محمد، هو من عند َّللا، الَعِزيز في سلطانه، وملكه، اْلَعلِيِم بخلقه، 

َل إله إَل َّللا، مخلصا ، يستر عليه  :لمن يقول {َغافِِر الذنب}وبأعمالهم، 

لمن مات على  {َشِديُد العقاب}لمن تاب، ورجع،  {لتوبَوقَابِِل ا}ذنوبه، 

ذي الفضل على عباده،  :يعني {ِذى الطول}الشرك، ولم يقل َل إله إَل َّللا، 

وقال  .تفضل :طل علي برحمتك أي :يقال .التفضل :والمن والطول في اللغة

 .حدهذي الغنى عمن لم يو :ذي الطهْوِل يعني :مقاتل

 إليه مصير العباد، :يعني {َلَ إله إَِله هَُو إِلَْيِه المصير} :ثم وّحد نفسه فقال

 .ومرجعهم في اآلخرة، فيجازيهم بأعمالهم

 [6 -4]تفسير اآليات رقم 

ِ إَِله الهِذيَن َكفَُروا فاََل يَْغُرْرَك تَقَلُّبُهُ } بَْت  (4)ْم فِي اْلباَِلِد َما يَُجاِدُل فِي آَيَاتِ َّللاه َكذه

ةٍ بَِرُسولِِهْم لِيَأُْخُذوهُ َوَجاَدلُوا  ْت ُكلُّ أُمه قَْبلَهُْم قَْوُم نُوحٍ َواْْلَْحَزاُب ِمْن بَْعِدِهْم َوهَمه

ْت َكلَِمةُ َوَكَذلَِك َحقه  (5)بِاْلبَاِطِل لِيُْدِحُضوا بِِه اْلَحقه فَأََخْذتُهُْم فََكْيَف َكاَن ِعقَاِب 

 {(6)َربَِّك َعلَى الهِذيَن َكفَُروا أَنههُْم أَْصَحاُب النهاِر 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n50&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n50&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n50&p1#TOP
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إَِله }ما يخاصم في آيات َّللا بالتكذيب،  :يعني {َما يجادل فِى ءايات َّللا} :قوله

ي ئهم فذهابهم، ومجي :يعني {الذين َكفَُروْا فاَلَ يَْغُرْرَك تَقَلُّبُهُْم فِى البالد

 {لُّبِِهمْ تَقَ } :وقال مقاتل .أسفارهم، وتجاراتهم، فإنهم ليسوا على شيء من الدين

 .ما هم فيه من السعة في الرزق :يعني

بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُوحٍ واَلحزاب ِمن بَْعِدِهمْ } :ثم خّوفهم ليحذروا فقال  :نييع {َكذه

ٍة بَِرُسولِِهْم لِيَأُْخُذوهُ وَ }اْلمم من بعد قوم نوح،  ْت ُكلُّ أُمه أرادوا أن  :يعني {هَمه

ليبطلوا  :يعني {لِيُْدِحُضواْ بِهِ الحق}بالشرك،  :أي {وجادلوا بالباطل}يقتلوه، 

 :أي {فَأََخَذْتهُمُ } .به دين الحق، وهو اإلسالم، والذي جاء به الرسل

وه أليس قد وجد .كيف رأيت عذابي لهم :يعني {َكاَن ِعقَابِ  فََكْيفَ }عاقبتهم، 

 .حقا  

 َعلَى الذين}سبقت، ووجبت َكلَِمةُ َربَِّك،  :يعني {وكذلك َحقهْت َكلَِمُت َربّكَ }

ابن قرأ نافع، و .يصيرون إليها :يعني {أَنههُْم أصحاب النار}بالعذاب،  {َكفَُرواْ 

هي و .كلمة ربك بلفظ الواحد :والباقون .بلفظ الجماعة {كلمات َربهكَ } :عامر

 :والجنس يقع على الواحد، وعلى الجماعة، وقرئ في الشاذ .عبارة عن الجنس

 .إِنههم بالكسر على معنى اَلبتداء، وقراءة العامة بالنصب على معنى البناء

 [9 -7]تفسير اآليات رقم 

لهِذيَن يَْحِملُوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَهُ يَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َويُْؤِمنُوَن بِهِ ا}

ا فَاْغفِْر لِلهِذيَن تَابُوا  َويَْستَْغفُِروَن لِلهِذيَن آََمنُوا َربهنَا َوِسْعَت ُكله َشْيٍء َرْحَمة  َوِعْلم 

َربهنَا َوأَْدِخْلهُْم َجنهاتِ َعْدٍن الهتِي َوَعْدتَهُْم  (7)ْلَجِحيِم َواتهبَُعوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعَذاَب ا

يهاتِِهْم إِنهَك أَْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم  َوقِِهُم  (8)َوَمْن َصلََح ِمْن آَبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّ

يِّئَاِت يَْوَمئٍِذ فَقَْد  يِّئَاِت َوَمْن تَِق السه  {(9)َرِحْمتَهُ َوَذلَِك هَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيُم السه

 من {َوَمْن َحْولَهُ }وهم المالئكة،  {الذين يَْحِملُوَن العرش} :ثم قال َّللا تعالى

يسبحون َّللا تعالى،  :يعني {يَُسبُّحوَن بَِحْمِد َربِّهمْ }المقربين، 

 {َويَْستَْغفُِروَن لِلهِذيَن ءاَمنُواْ }يصدقون باّلِل،  :يأ {َويُْؤِمنُوَن بِهِ }ويحمدونه، 

دليل فضل المؤمنين، وبيانه، أن المالئكة  :وفي اآلية .المؤمنين :يعني

 .مشتغلون بالدعاء لهم

يا  :يقولون :يعني {َربهنَا} :ثم وصف دعاءهم للمؤمنين وهو قولهم

ْحَمة  َوِعْلما  َوِسْعَت ُكله شَ }ربنا،  يا ربنا رحمتك واسعة، وعلمك  :يعني {ئ ره

معناه مِلت كل شيء نعمة، وعلما ، علم ما فيها من  :ويقال .محيط بكل شيء

اد وجدنا أنصح عب :روى قتادة، عن مطرف بن عبد َّللا بن الشخير قال .الخلق

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n50&p1#TOP
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وروى  .، لعباد َّللا، الشياطينووجدنا أغش عباد َّللا .َّللا، لعباد َّللا، المالئكة

كة المالئ :كان أصحاب عبد َّللا بن مسعود يقولون :اْلعمش، عن إبراهيم قال

خير للمسلمين من ابن الكواء، المالئكة يستغفرون لمن في اْلرض، وابن 

 .الكواء يشهد عليهم بالكفر، وكان ابن الكواء رجال  خارجيا  

تجاوز عنهم يعني الذين رجعوا عن  :أي {تَابُواْ فاغفر لِلهِذيَن } :قوله

 :يعني {َوقِِهْم َعَذاَب الجحيم}دينك اإلسالم،  :يعني {واتبعوا َسبِيلَكَ }الشرك، 

َوأَْدِخْلهُْم }َربهنَا  :ويقولون :يعني {َربهنَا}ادفع عنهم في اآلخرة عذاب النار 

من وّحد َّللا  :أي {َوَمْن َصلَحَ }على لسان رسلك،  {هُمْ جنات َعْدٍن التى َوَعْدته 

وأدخلهم معهم الجنة  :أي {ِمْن ءابَائِِهْم وأزواجهم وذرياتهم}تعالى 

 {َوقِِهُم السيئات}في أمرك،  {الحكيم}في ملكك،  {إِنهَك أَنَت العزيز}أيضا ، 

من  :يعني {َوَمن تَِق السيئات يَْوَمئِذٍ } .رةادفع عنهم العذاب في اآلخ :يعني

الشرك في  :السيئات يعني :قال مقاتل .دفعت العذاب عنه، فقد رحمته

 النجاة :يعني {وذلك هَُو الفوز العظيم}في اآلخرة،  {فَقَْد َرِحْمتَهُ }الدنيا، 

 .الوافرة

 [12 -10]تفسير اآليات رقم 

يَماِن  إِنه } ِ أَْكبَُر ِمْن َمْقتُِكْم أَْنفَُسُكْم إِْذ تُْدَعْوَن إِلَى اإْلِ الهِذيَن َكفَُروا يُنَاَدْوَن لََمْقُت َّللاه

 قَالُوا َربهنَا أََمتهنَا اْثنَتَْيِن َوأَْحيَْيتَنَا اْثنَتَْيِن فَاْعتََرْفنَا بُِذنُوبِنَا فَهَْل إِلَى (10)فَتَْكفُُروَن 

ُ َوْحَدهُ َكفَْرتُْم َوإِْن يُْشَرْك بِهِ تُْؤِمنُوا  (11)ُروجٍ ِمْن َسبِيٍل خُ  َذلُِكْم بِأَنههُ إَِذا ُدِعَي َّللاه

ِ اْلَعلِيِّ اْلَكبِيِر   {(12)فَاْلُحْكُم ّلِِله

دخلوها، ر، ولما عاين الكفار النا :قال مقاتل والكلبي {إِنه الذين َكفَُرواْ يُنَاَدْونَ }

فتقول لهم خزنة  .َلموا أنفسهم، وغضبوا عليها :مقتوا أنفسهم أي

ْقتُِكمْ } :جهنم غضب َّللا عليكم، وسخطه، أَْكبَُر  :يعني {لََمْقُت َّللا أَْكبَُر ِمن مه

تون دون، وتثبتجح :أي {أَنفَُسُكْم إِْذ تُْدَعْوَن إِلَى اإليمان فَتَْكفُُرونَ }ِمْن َمْقتُِكْم 

 {ْيتَنَا اثنتينَوأَْحيَ }كنا نطفا  أمواتا ،  :يعني {قَالُواْ َربهنَا أََمتهنَا اثنتين}على الكفر، 

 .بي نحو هذاوذكر عن القت .فأحييتنا، ثم أمتنا عند آجالنا، ثم أحييتنا اليوم :يعني

وا إلى صلب آدم، إحدى اإلماتتين يوم الميثاق، حين صير :وقال بعضهم

واْلخرى في الدنيا عند انقضاء اْلجل، وإحدى اإلحيائين في بطن اْلمهات، 

 .واْلخرى في القبر

فَهَْل إلى }أقررنا بشركنا، وظهر لنا أن البعث حق،  :يعني {فاعترفنا بُِذنُوبِنَا}

 فهل من :قالوي .فهل سبيل إلى الخروج من النار :يعني {ُخُروٍج ّمن َسبِيلٍ 
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 بِأَنههُ إَِذا ُدِعَى َّللا َوْحَدهُ }يقال لهم ذلك الخلود  :يعني {ذلكم}حيلة إلى الرجوع 

َوإِن }إذا قيل لكم َل إله إَل َّللا جحدتم، وأقمتم على الكفر،  :يعني {َكفَْرتُمْ 

ة اْلوثان، إذا دعيتم إلى الشرك، وعباد :يعني {يُْشَرْك بِِه تُْؤِمنُواْ 

ِ العلى الكبير}تصدقوا  ِ العلى}القضاء فيكم  :يعني {فالحكم ّلِله  :أي {الكبير ّلِله

 .بالقدرة، والمنزلة {الكبير}الرفيع فوق خلقه، القاهر لخلقه، 

 [19 -13]تفسير اآليات رقم 

ُل لَُكْم مِ } َماِء ِرْزق ا َوَما يَتََذكهُر إَِله َمْن يُنِيُب هَُو الهِذي يُِريُكْم آَيَاتِهِ َويُنَزِّ  (13)َن السه

يَن َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن  َ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ َرفِيُع الدهَرَجاِت ُذو  (14)فَاْدُعوا َّللاه

وَح ِمْن أَْمِرِه َعلَى َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه لِيُنْ   (15)ِذَر يَْوَم التهاَلِق اْلَعْرِش يُْلقِي الرُّ

ِ اْلَواِحِد  ِ ِمْنهُْم َشْيٌء لَِمِن اْلُمْلُك اْليَْوَم ّلِِله يَْوَم هُْم بَاِرُزوَن ََل يَْخفَى َعلَى َّللاه

َ َسِريُع  (16)اْلقَههاِر  اْليَْوَم تُْجَزى ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت ََل ظُْلَم اْليَْوَم إِنه َّللاه

َوأَْنِذْرهُْم يَْوَم اآْلَِزفَِة إِِذ اْلقُلُوُب لََدى اْلَحنَاِجِر َكاِظِميَن َما  (17)ِحَساِب الْ 

يَْعلَُم َخائِنَةَ اْْلَْعيُِن َوَما تُْخفِي  (18)لِلظهالِِميَن ِمْن َحِميٍم َوََل َشفِيٍع يُطَاُع 

ُدوُر   {(19)الصُّ

 عجائبه، ودَلئله، من خلق :يعني {الذى يُِريُكْم ءاياته هُوَ } :ثم قال َّللا تعالى

السموات واْلرض، والشمس، والقمر، والليل، والنهار، وذلك أنه لما ذكر ما 

 .يصيبهم يوم القيامة، عظم نفسه تعالى

هَُو الذى يُِريُكْم } :ثم ذكر ْلهل مكة من الدَلئل ليؤمنوا به، فقال

ير المالئكة لتدب :ويقال .المطر :يعني {ُل لَُكم ّمَن السماء ِرْزقا  َويُنَزّ } {ءاياته

ما يتعظ بالقرآن، إَل من يقبل إليه  :يعني {َوَما يَتََذكهُر إَِله َمن يُنِيبُ } .الرزق

في هذا الصنيع، فيوحد الرب إَل من يرجع  {َوَما يَتََذكهرُ } :ويقال .بالطاعة

ِرهَ َولَْو كَ }اعبدوه باإلخالص،  :يعني {فادعوا َّللا ُمْخلِِصيَن لَهُ الدين}إليه، 

 {اتَرفِيُع الدرج} .وإن شق ذلك على المشركين، الكافرين :يعني {الكافرون

افع هو ر :ويقال .مطبقا  بعضها فوق بعض :أي .رافع، وخالق السموات :يعني

 {ُذو العرش}ا بالمنازل، وفي اآلخرة الجنة ذو الدرجات، الدرجات في الدني

يُْلقِى الروح ِمْن }خالق العرش، هو رب العرش  :ويقال .رافع العرش :يعني

وهو النبي  {على َمن يََشاء ِمْن ِعبَاِدهِ }ينزل جبريل بالوحي  :يعني {أَْمِرهِ 

قرأ و .ليخوف بالقرآن :يعني {التالق لِيُنِذَر يَْومَ }صلى َّللا عليه وسلم، 

راءة وق .لتنذر يا محمد :يعني .بالتاء على معنى المخاطبة {لّتُنِذرَ } :الحسن

يَْوَم }من أنزل عليه الوحي  {لّيُنِذرَ } :ويقال .لينذر َّللا :العامة بالياء يعني
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وهي إحدى الروايتين عن نافع،  .قِي بالياءيَْوَم التهالَ  :قرأ ابن كثير {التالق

كسر ومن قرأ بغير ياء، فِلن ال .فمن قرأ بالياء فهو اْلصل .والباقون بغير ياء

يوم يلتقي أهل السموات،  {يَْوَم التالق} :وقال في رواية الكلبي .يدل عليه

 :أي {ْوَم هُم بارزونيَ }يوم يلتقي الخصم، والمخصوم،  :ويقال .وأهل اْلرض

من  :يعني {َلَ يخفى َعلَى َّللا ِمْنهُْم َشئ}ظاهرين، خارجين من قبورهم، 

 .أعمال أهل السموات، وأهل اْلرض

يقول الرب تبارك  .هذا بين النفختين :قال بعضهم {لَّمِن الملك اليوم}

ِ الواح} :أحد، فيقول لنفسهفال يجيبه  ؟{لَّمِن الملك اليوم} :وتعالى  .{د اْلقَههارِ ّلِله

أقر ف {لَّمِن الملك اليوم} :يقول .إن ذلك ْلهل الجمع يوم القيامة :قال بعضهم

ِ الواحد اْلقَههارِ } :الخالئق كلهم، وقالوا  .{ّلِله

ي الدنيا ما عملت ف :يعني {تْ اليوم تجزى ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَ } :يقول َّللا تعالى

ْم َوأَنِذْرهُ }وقد ذكرناه،  {َلَ ظُْلَم اليوم إِنه َّللا َسِريُع الحساب}من خير أو شر، 

زف أ :ويقال .فسمي اْلزفة لقربه .خوفهم بيوم القيامة :يعني {يَْوَم اَلزفة

 .قرب كما قال أَِزفَِت اآلزفة :شخوص فالن يعني

من الخوف، َل تخرج، وَل تعود إلى  {إِِذ القلوب لََدى الحناجر} :قال ثم

 {َما للظالمين}مغمومين يتردد خوفهم في أجوافهم  :أي {كاظمين}مكانها، 

ة له الشفاع :أي {َوَلَ َشفِيٍع يُطَاعُ }أي قريب،  {ِمْن َحِميمٍ }المشركين  :يعني

 .فيهم

 {َلَ يخفى َعلَى َّللا ِمْنهُْم َشئ} :هذا موصول بقوله {ُم َخائِنَةَ اَلعينيَْعلَ }

الخائنة والخيانة واحدة،  :وقال أهل اللغة .{يَْعلَُم َخائِنَةَ اَلعين}وهو 

فُوَن ال} :كقوله لم َعن كفَبَِما نَْقِضِهم ميثاقهم لعناهم َوَجَعْلنَا قُلُوبَهُْم قَاِسيَة  يَُحرِّ

ْنهُْم إَِله قَلِيال   ا ُذِكُروْا بِِه َوَلَ تََزاُل تَطهلُِع على َخآئِنٍَة مِّ مه مواضعه َونَُسوْا َحظها مِّ

ْنهُُم فاعف َعْنهُْم واصفح إِنه َّللا يُِحبُّ المحسنين وقال  .[13 :المائدة] {مِّ

 :وقال مقاتل .ن إلى ما نهى َّللا عنهنظر العي :يعني {َخائِنَةَ اَلعين} :مجاهد

 .النظرة بعد النظرة :ويقال .الغمزة فيما َل يحل له، والنظرة إلى المعصية

يعلم غمزه بعينه، وإغماضه فيما َل  :يعني {يَْعلَُم َخائِنَةَ اَلعين} :وقال قتادة

 .{َوَما تُْخفِى الصدور}يحب َّللا تعالى، 

 [20]آلية رقم تفسير ا

َ هَُو } ُ يَْقِضي بِاْلَحقِّ َوالهِذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ََل يَْقُضوَن بَِشْيٍء إِنه َّللاه َوَّللاه

ِميُع اْلبَِصيُر   {(20)السه
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يأمر بما يجب به الثواب،  :ويقال .يحكم بالحق :أي {وَّللا يَْقِضى بالحق}

يعبدون من  :يعني {والذين يَْدُعوَن ِمن ُدونِهِ } .العقاب وينهى عما يجب به

قون، والبا .بالتاء على معنى المخاطبة {تَْدُعونَ } :قرأ نافع، وابن عامر .اآللهة

 .بالياء على معنى الخبر عنهم

َو  هُ إِنه َّللا}ليس لهم قدرة، وَل يحكمون بشيء،  :يعني {َلَ يَْقُضوَن بَِشئ}

 .همبأعمال {البصير}لمقالة الكفار  {السميع} :يعني {السميع البصير

 [22 -21]تفسير اآليات رقم 

أََولَْم يَِسيُروا فِي اْْلَْرضِ فَيَْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الهِذيَن َكانُوا ِمْن قَْبلِِهْم َكانُوا }

ِ هُْم أََشده ِمْنهُْم قُوه  ُ بُِذنُوبِِهْم َوَما َكاَن لَهُْم ِمَن َّللاه ا فِي اْْلَْرِض فَأََخَذهُُم َّللاه ة  َوآَثَار 

ُ إِنههُ  (21)ِمْن َواٍق  َذلَِك بِأَنههُْم َكانَْت تَأْتِيِهْم ُرُسلُهُْم بِاْلبَيِّنَاِت فََكفَُروا فَأََخَذهُُم َّللاه

 {(22)قَِويٌّ َشِديُد اْلِعقَاِب 

 :يعني {َكْيَف َكاَن عاقبة}فيعتبروا،  :يعني {أََولَْم يِِسيُروا فِي اْلَْرضِ فَيَْنظُُروا

ة  }آخر أمر،  ن قرأ اب .منعة :يعني {الذين َكانُواْ ِمن قَْبلِِهْم َكانُواْ هُْم أََشده ِمْنهُْم قُوه

 .بالكاف على معنى المخاطبة {ُكمْ أََشده ِمن}عامر، ومن تابعه من أهل الشام 

 .بالهاء على معنى الخبر عنهم {أََشدُّ ِمْنهُم}والباقون 

أشد لها طلبا ، وأبعد لها  :ويقال .أكثر أعماَل   :يعني {أََولَْم يَِسيرُوْا فِى}

 {َما َكاَن لَهُم ّمَن َّللا ِمن َواقٍ وَ }عاقبهم َّللا  :أي {فَأََخَذهُُم َّللا بُِذنُوبِِهمْ } .ذهابا  

بِأَنههُْم َكانَت }ذلك العذاب  :أي {ذلك} .من مانع يمنعهم من عذاب َّللا :أي

بالدَلئل  :ويقال .باْلمر، والنهي :يعني {تهأْتِيِهْم ُرُسلُهُم بالبينات

 {َذهُُم َّللا إِنههُ قَِوىٌّ َشِديُد العقابفَأَخَ }بهم، وبدَلئلهم،  {فََكفَُرواْ }الواضحات، 

 .عاقبهم َّللا بذنوبهم، إنه قادر على أخذهم، شديد العقاب لمن عاقب :أي

 [27 -23]تفسير اآليات رقم 

وَن إِلَى فِْرَعْوَن َوهَاَماَن َوقَارُ  (23)َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآَيَاتِنَا َوُسْلطَاٍن ُمبِيٍن }

ا َجاَءهُْم بِاْلَحقِّ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا اْقتُلُوا أَْبنَاَء الهِذيَن  (24)فَقَالُوا َساِحٌر َكذهاٌب  فَلَمه

َوقَاَل  (25)آََمنُوا َمَعهُ َواْستَْحيُوا نَِساَءهُْم َوَما َكْيُد اْلَكافِِريَن إَِله فِي َضاَلٍل 

َل ِدينَُكْم أَْو أَْن يُْظِهَر  فِْرَعْوُن َذُرونِي أَْقتُلْ  ُموَسى َوْليَْدُع َربههُ إِنِّي أََخاُف أَْن يُبَدِّ

َوقَاَل ُموَسى إِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكْم ِمْن ُكلِّ ُمتََكبٍِّر  (26)فِي اْْلَْرِض اْلفََساَد 

 {(27)ََل يُْؤِمُن بِيَْوِم اْلِحَساِب 
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بِينٍ }التسع،  {َولَقَْد أَْرَسْلنَا موسى بئاياتنا} :قوله عز وجل  :أي {وسلطان مُّ

لم  :يعني {إلى فِْرَعْوَن وهامان َوقَشُروَن فَقَالُوْا ساحر َكذهابٌ }حجة بيّنة 

 .يصدقوا موسى

ا َجاءهُْم بالحق ِمْن ِعنِدنَا} :قوله عز وجل لوا الُوْا اقتقَ }بالرسالة،  :يعني {فَلَمه

فال  {واستحيوا نَِساءهُمْ }أعيدوا القتل عليهم،  :يعني {أَْبنَاء الذين ءاَمنُوْا َمَعهُ 

 .في خطأ بيّن :أي {َوَما َكْيُد الكافرين إَِله فِى ضالل}تقتلوهن، 

، خلوا عني :عنيي {َذُرونِى أَْقتُْل موسى}لقومه  {َوقَاَل فِْرَعْونُ } :قوله تعالى

 .ليدعوا ربه موسى، لكي يمنعه عني :يعني {َوْليَْدُع َربههُ } .حتى أقتل موسى

أرجئه وأخاه، وَل تقتله حتى َل يفسدوا عليك  :وذلك أن قومه كانوا يقولون

فإِني أعلم أن صالح ملكي  {َذُرونِى أَْقتُْل موسى} :فقال لهم فرعون .الملك

 .تلهفي ق

أَْو أَن يُْظِهَر فِى اَلرض }عبادتكم إياي،  :يعني {إِنّى أََخاُف أَن يُبَّدَل ِدينَُكمْ }

قرأ ابن كثير، ونافع، وابن عامر،  .الدعاء إلى غير عبادتي :يعني {الفساد

 {ِهرَ أَْو أَن يُظْ } :والباقون .على معنى العطف {َوإِن يَْظهَُروا}وأبو عمرو 

إما لشك المتكلم أو  :وأو ْلحد الشيئين .على معنى الشك، وكالهما جائز

وقرأ أبو عمرو، ونافع،  .والواو للجمع، وتقع على اْلمرين جميعا   .أحدهما

 .بالنصب {الفساد}بضم الياء، وكسر الهاء،  {يُْظِهرُ }وعاصم 

ْظهر يُ  :فمن قرأ .بالضم {الفساد}، والهاء، بنصب الياء {يُْظِهرُ } :والباقون

هَر، ومن قرأ يَظْ  .فالفعل لموسى، والفساد نصب لوقوع الفعل عليه .بالضم

التهديد،  فلما سمع موسى ذلك .فالفعل للفساد، فيصير الفساُد رفعا ، ْلنه فاعل

 :يعني {ْذُت بَِربّى َوَربُّكمْ َوقَاَل موسى إِنّى عُ } :استعاذ باّلِل من شره، فذلك قوله

َل  :يأ {َلَ يُْؤِمنُ } :عن اإليمان يعني {ّمن ُكّل ُمتََكبّرٍ }أستعيذ بربي، وربكم، 

 .{بِيَْوِم الحساب}يصدق 

 [35 -28]تفسير اآليات رقم 

ُ  َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آَِل فِْرَعْوَن يَْكتُُم إِيَمانَهُ } أَتَْقتُلُوَن َرُجال  أَْن يَقُوَل َربَِّي َّللاه

َوقَْد َجاَءُكْم بِاْلبَيِّنَاِت ِمْن َربُِّكْم َوإِْن يَُك َكاِذب ا فََعلَْيِه َكِذبُهُ َوإِْن يَُك َصاِدق ا يُِصْبُكْم 

َ ََل يَْهِدي َمْن هَُو ُمْسِرٌف َكذهاٌب  يَا قَْوِم لَُكُم اْلُمْلُك  (28)بَْعُض الهِذي يَِعُدُكْم إِنه َّللاه

ِ إِْن َجاَءنَا قَاَل فِْرَعْوُن َما  اْليَْوَم ظَاِهِريَن فِي اْْلَْرِض فََمْن يَْنُصُرنَا ِمْن بَأِْس َّللاه

َشاِد  إِنِّي  َوقَاَل الهِذي آََمَن يَا قَْومِ  (29)أُِريُكْم إَِله َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم إَِله َسبِيَل الره

ِمْثَل َدْأِب قَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوثَُموَد َوالهِذيَن  (30)أََخاُف َعلَْيُكْم ِمْثَل يَْوِم اْْلَْحَزاِب 
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ا لِْلِعبَاِد  ُ يُِريُد ظُْلم  َويَا قَْوِم إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم يَْوَم  (31)ِمْن بَْعِدِهْم َوَما َّللاه

ُ فََما يَوْ  (32)التهنَاِد  ِ ِمْن َعاِصٍم َوَمْن يُْضلِِل َّللاه َم تَُولُّوَن ُمْدبِِريَن َما لَُكْم ِمَن َّللاه

ا  (33)لَهُ ِمْن هَاٍد  َولَقَْد َجاَءُكْم يُوُسُف ِمْن قَْبُل بِاْلبَيِّنَاِت فََما ِزْلتُْم فِي َشكٍّ ِممه

ُ َمْن َجاَءُكْم بِِه َحتهى إَِذا هَلََك قُْلتُْم لَْن يَ  ُ ِمْن بَْعِدِه َرُسوَل  َكَذلَِك يُِضلُّ َّللاه ْبَعَث َّللاه

ِ بَِغْيِر ُسْلطَاٍن أَتَاهُْم َكبَُر  (34)هَُو ُمْسِرٌف ُمْرتَاٌب  الهِذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آَيَاِت َّللاه

 ُ ِ َوِعْنَد الهِذيَن آََمنُوا َكَذلَِك يَْطبَعُ َّللاه  {(35)َعلَى ُكلِّ قَْلبِ ُمتََكبِّرٍ َجبهارٍ  َمْقت ا ِعْنَد َّللاه

ْؤِمٌن ّمْن ءاِل فِْرَعْونَ } وهو حزبيل بن ميخائيل، هو ابن عم  {َوقَاَل َرُجٌل مُّ

كان ابن  :ويقال .قارون، وكان أبوه من آل فرعون، وأمه من بني إسرائيل

 .ن فرعون، وكان قد أسلم سرا  م{يَْكتُُم إيمانه}فرعون 

بُّكمْ } :قوله  :يعني {أَتَْقتُلُوَن َرُجال  أَن يَقُوَل َربَّى َّللا َوقَْد َجاءُكْم بالبينات ِمن ره

وروى اْلوزاعي عن يحيى بن كثير، عن محمد بن إبراهيم بن  .اليد، والعصا

يء شحدثني بأشد  :قلت لعبد َّللا بن عمرو :الحارث، عن عروة بن الزبير قال

ن أبي أقبل عقبة ب» :صنعه المشركون برسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم فقال

معيط، ورسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فلوى ثوبه على 

عنقه، وخنقه خنقا  شديدا ، فأقبل أبو بكر، فأخذ بمنكبيه، ودفعه عن رسول َّللا 

 أَتَْقتُلُوَن َرُجال  أَن يَقُوَل َربَّى َّللا َوقَدْ } :صلى َّللا عليه وسلم، ثم قال أبو بكر

بُّكمْ  بال كذبه، فعليه و :يعني {َوإِن يَُك كاذبا فََعلَْيهِ َكِذبُهُ } {َجاءُكْم بالبينات ِمن ره

، في قوله {َوإِن يَُك صادقا} .فال ينبغي أن تقتلوه بغير حجة، وَل برهان

ذاب بعض ذلك الع :يعني .من العذاب {ْعُض الذى يَِعُدُكمْ يُِصْبُكْم بَ }وكذبتموه، 

 جميع الذي يعدكم، :أي .بعض الذي يعدكم فيه :ويقال .يصبكم في الدنيا

ا َجآَء عيسى بالبينات قَاَل قَْد ِجْئتُُكم بالحكمة َوْلُبَيَِّن لَُكم بَْعَض } :كقوله َولَمه

جميع الذي  :أي [63 :الزخرف] {اتقوا َّللا َوأَِطيُعونِ الذى تَْختَلِفُوَن فِيِه ف

َمْن هَُو }َل يرشد، وَل يوفق إلى دينه،  :يعني {إِنه َّللا َلَ يَْهِدى}تختلفون فيه، 

 .الذي عادته الكذب :يعني {َكذهابٌ } :في قوله {ُمْسِرفٌ 

 :أي {ظاهرين فِى اَلرض}ملك مصر،  :أي {َكذهاٌب ياقوم لَُكُم الملك اليوم}

ا من من يعصمن :يعني {فََمن يَنُصُرنَا ِمن بَأْسِ َّللا}غالبين على أرض مصر، 

أرأيتم إن قتلتم موسى، وهو الصادق، فمن  :يعني {إِن َجاءنَا}عذاب َّللا، 

اَل فِْرَعْوُن َما أُِريُكْم قَ }فلما سمع فرعون قول المؤمن،  .يمنعنا من عذاب َّللا

ما آمركم  :ويقال .ما أريكم من الهدى، إَل ما أرى لنفسي :يعني {إَِله َما أرى

 :يعني {َوَما أَْهِديُكْم إَِله َسبِيَل الرشاد}إَل ما رأيت لنفسي أنه حق وصواب، 
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 .تشديد الشينب {الرشاد}ما أدعوكم إَل إلى طريق الهدى وقرئ في الشاذ 

 .رشاد اسم من أسماء أصنامه :ويقال .سبيل الرشاد الذي يرشد الناس :يعني

ءاَمَن ياقوم إِنّى أََخاُف َعلَْيُكْم ّمْثَل يَْوِم }وهو حزبيل  {َوقَاَل الذى ءاَمنَ } :قوله

 ِمْثلَ }أخاف عليكم من تكذيبكم مثل عذاب اْلمم الخالية،  :يعني {اَلحزاب

َوَعاٍد َوثَُموَد والذين ِمن بَْعِدِهْم َوَما }أي مثل عذاب قوم نوح،  {َدْأِب قَْوِم نُوحٍ 

َخاُف لّْلِعبَاِد وياقوم إِنّى أَ }َل يعذبهم بغير ذنب،  :يعني {َّللا يُِريُد ظُْلما  لّْلِعبَادِ 

 .تنادى، يتنادى، تناديا  وهو من نَده يَند، وهو من  {َعلَْيُكْم يَْوَم التناد

 :الوق .بتشديد الدال {يَْوَم التناد} :وروى أبو صالح، عن ابن عباس أنه قرأ

 {يَْوَم تَُولُّوَن ُمْدبِِرينَ }تندون كما تند اإلبل، وهذا موافق لما بعده، 

ِه َوأَبِيهِ } :وكقوله  .[35، 34 :عبس] {يَْوَم يَفِرُّ المرء ِمْن أَِخيِه * َوأُمِّ

 .يوم ينادى كل قوم بأعمالهم .وقرأ الحسن يَْوَم التهنَاِدي بالياء، وهو من النداء

وينادي أهل الجنة  .وينادي أهل النار أهل الجنة .وينادي المنادي من مكان بعيد

َدنَا َربُّنَا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أَن قَْد َوَجْدنَا َما َوعَ }أهل النار 

ٌن بَْينَهُْم أَن لهْعنَةُ َّللا َعلَى  َن ُمَؤذِّ ا َوَعَد َربُُّكْم َحقّ ا قَالُوْا نََعْم فَأَذه َحقّ ا فَهَْل َوَجدتُّم مه

التناد بالتخفيف بغير ياء، وأصله  .وقراءة العامة [44 :اْلعراف] {الظالمين

 :أي {يَْوَم تَُولُّوَن ُمْدبِِرينَ } :عليه، وقولهالياء، فحذف الياء، ْلن الكسرة تدل 

فيقال  .هاربين، إذا انطلق بهم إلى النار، فعاينوها، هربوا :قال الكلبي .هاربين

وقال  .ليس لكم من عذاب َّللا من مانع :أي {َما لَُكْم ّمَن َّللا ِمْن َعاِصمٍ } :لهم

ذاهبين بعد الحساب إلى النار،  :أي {َن ُمْدبِِرينَ يَْوَم تَُولُّو} :مقاتل

 :ييعن {َما لَُكْم ّمَن َّللا ِمْن َعاِصمٍ }أي ذاهبين  {فَتََولهْوْا َعْنهُ ُمْدبِِرينَ } :كقوله

 .من مانع من عذابه

 .شد، وموفقمن مر :يعني {فََما لَهُ ِمْن هَادٍ }عن الهدى،  {َوَمن يُْضلِِل َّللا}

هذا قول حزبيل أيضا  لقوم فرعون  {َولَقَْد َجاءُكْم يُوُسُف ِمن قَْبُل بالبينات}

به أهل مصر، وهم الذين قبل  :يعني :ويقال {َولَقَْد َجاءُكْم يُوُسفُ } :قال

فرعون، ْلن القرون الذين كانوا في زمن فرعون، لم يروا يوسف، وهذا كما 

ُ قَالُوْا نُْؤِمُن بَِمآ أُنِزَل َعلَْينَا } :قال تعالى َوإَِذا قِيَل لَهُْم َءاِمنُوْا بَِمآ أَنَزَل َّللاه

ق ا لَِّما َمَعهُْم قُْل فَلَِم تَْقتُلُوَن أَنبِيَآَء َّللا ِمن  َويَْكفُروَن بَِما َوَرآَءهُ َوهَُو الحق ُمَصدِّ

ْؤِمنِينَ  ر بتعبي :أي {بالبينات}وإنما أراد به آباءهم  [91 :البقرة] {قَْبُل إِن ُكنتُم مُّ

موسى هو الذي كان في زمن  :قال فرعون :وروي عن وهب بن منبه .الرؤيا

ْم فََما ِزْلتُ } .وهذا خالف قول جميع المفسرين .يوسف، وعاش إلى وقت موسى
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ا َجاءُكْم بِهِ   {حتى إَِذا هَلَكَ }بما أخبركم، من تصديق الرؤيا، و {فِى َشّك ّممه

 .{قُْلتُْم لَن يَْبَعَث َّللا ِمن بَْعِدِه َرُسوَل  }مات،  :يعني

ْرتَابٌ } :يقول َّللا تعالى من هو  :يعني {َكَذلَِك يُِضلُّ َّللا َمْن هَُو ُمْسِرٌف مُّ

 .مشرك، شاك في توحيد َّللا

ير بغ :أي {ن فِى ءايات َّللا بَِغْيِر سلطانالذين يجادلو} :ثم وصفهم فقال

َوِعنَد الذين }عظم بغضا  لهم من َّللا،  :أي {أتاهم َكبَُر َمْقتا  ِعنَد َّللا}حجة 

على }يختم َّللا بالكفر،  :أي {َكَذلَِك يَْطبَُع َّللا}عند المؤمنين  :يعني {ءاَمنُواْ 

قَْلِب } :قرأ أبو عمرو .متكبر عن عبادة َّللا تعالى :يعني {ارٍ ُكّل قَْلبِ ُمتََكبّرٍ َجبه 

 .كبرأن صاحبه مت :ومعناه .جعل قوله متكبر نعتا  للقلب .بالتنوين {ُمتََكبّرٍ 

بغير تنوين على معنى اإلضافة، ْلن المتكبر هو  {قَْلِب ُمتََكبّرٍ } :والباقون

 .هالرجل، وأضاف القلب إلي

 [46 -36]تفسير اآليات رقم 

ا لََعلِّي أَْبلُُغ اْْلَْسبَاَب } أَْسبَاَب  (36)َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا هَاَماُن اْبِن لِي َصْرح 

َماَواِت فَأَطهلَِع إِلَى إِلَِه ُموَسى َوإِنِّي َْلَظُنُّهُ َكاِذب ا َوَكَذلَِك ُزيَِّن لِفِْرَعْوَن ُسوُء  السه

َوقَاَل الهِذي آََمَن يَا  (37)لِِه َوُصده َعِن السهبِيِل َوَما َكْيُد فِْرَعْوَن إَِله فِي تَبَاٍب َعمَ 

َشاِد  ْنيَا َمتَاٌع َوإِنه  (38)قَْوِم اتهبُِعوِن أَْهِدُكْم َسبِيَل الره يَا قَْوِم إِنهَما هَِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ

َمْن َعِمَل َسيِّئَة  فاََل يُْجَزى إَِله ِمْثلَهَا َوَمْن َعِمَل  (39)ْلقََراِر اآْلَِخَرةَ ِهَي َداُر ا

ا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوهَُو ُمْؤِمٌن فَأُولَئَِك يَْدُخلُوَن اْلَجنهةَ يُْرَزقُوَن فِيهَا بَِغْيِر  َصالِح 

 (41)لنهَجاِة َوتَْدُعونَنِي إِلَى النهاِر َويَا قَْوِم َما لِي أَْدُعوُكْم إِلَى ا (40)ِحَساٍب 

ِ َوأُْشِرَك بِِه َما لَْيَس لِي بِِه ِعْلٌم َوأَنَا أَْدُعوُكْم إِلَى اْلَعِزيِز  تَْدُعونَنِي ِْلَْكفَُر بِاّلِله

ْنيَا َوََل فِي اآْلَِخَرِة ََل َجَرَم أَنهَما تَْدُعونَنِي إِلَْيِه لَْيَس لَهُ َدْعَوةٌ فِي الدُّ  (42)اْلَغفهاِر 

ِ َوأَنه اْلُمْسِرفِيَن هُْم أَْصَحاُب النهاِر  نَا إِلَى َّللاه فََستَْذُكُروَن َما أَقُوُل  (43)َوأَنه َمَرده

َ بَِصيٌر بِاْلِعبَاِد  ِ إِنه َّللاه ُض أَْمِري إِلَى َّللاه ُ َسيِّئَا (44)لَُكْم َوأُفَوِّ ِت َما فََوقَاهُ َّللاه

ا  (45)َمَكُروا َوَحاَق بِآَِل فِْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب  النهاُر يُْعَرُضوَن َعلَْيهَا ُغُدّو 

 {(46)َوَعِشيّ ا َويَْوَم تَقُوُم السهاَعةُ أَْدِخلُوا آََل فِْرَعْوَن أََشده اْلَعَذاِب 

لهَعلّى أَْبلُُغ }قصرا  مشيدا   :أي {َوقَاَل فِْرَعْوُن ياهامان ابن لِى َصْرحا  }

 {إلى إله موسى}انظر  :أي {فَأَطهلِعَ }أصعد طرق السموات،  :يعني {اَلسباب

قرأ  .أبوابها {أسباب السموات} :وقال مقاتل، والقتبي .الذي يزعم أنه أرسله

 :من قرأف .بالضم :والباقون .بنصب العين {فَأَطهلِعَ } :عاصم في رواية حفص
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ب، أبلغ اْلسبا :ومن قرأ بالضم رده إلى قوله .جعله جوابا  للفعل .بالنصب

 .ْلحسب موسى كاذبا  في قوله :أي {َوإِنّى َلَظُنُّهُ كاذبا} .فأطلع

ِن َوُصده عَ }عمله،  قبح :أي {وكذلك ُزيَّن لِفِْرَعْوَن ُسوء َعَملِهِ } :قال َّللا تعالى

ضم ب {َوُصده } :قرأ حمزة، والكسائي، وعاصم .الدين، والتوحيد :أي {السبيل

 إن فرعون صرف عن :فمعناه .بالضم :فمن قرأ .بالنصب :والباقون .الصاد

إن الشيطان زين له سوء عمله، وصرفه عن طريق  :يعني .طريق الهدى

 .صرف فرعون الناس عن الدين :فمعناه .بالنصب :من قرأو .الهدى

ما صنع فرعون إَل في خسارة يوم  :أي {َوَما َكْيُد فِْرَعْوَن إَِله فِى تَبَابٍ }

 [1 :مسدال] {صلى َّللا عليه وسلم} {تَبهْت يََدآ أَبِى لَهٍَب َوتَبه } :القيامة، كقوله

رعون اختار متاعا  قليال ، وترك الجنة الباقية، فكان عمله في إن ف :يعني

 .الخسارة

 {اتبعون أَْهِدُكْم َسبِيَل الرشاد} {َعلَْيِه قَْومٌ }وهو حزبيل  {َوقَاَل الذى ءاَمنَ }

 .أطيعوني حتى أرشدكم، وأبيّن لكم دين الصواب :يعني

إِنه اَلخرة وَ }قليل،  :أي {م إِنهَما هذه الحياة الدنياَسبِيَل الرشاد ياقو} :قوله تعالى

 من :يعني {َمْن َعِمَل َسيّئَة  فاَلَ يجزى إَِله ِمْثلَهَا} .َل زوال لها {ِهَى َداُر القرار

َوَمْن َعِمَل صالحا ّمن َذَكٍر أَْو } .عمل الشرك فال يجزى إَل النار في اآلخرة

فَأُْولَئَِك يَْدُخلُوَن الجنة يُْرَزقُوَن }من رجل، أو امرأة،  :يعني {ُمْؤِمنٌ  أنثى َوهُوَ 

إن َّللا تعالى  :وقال بعض الحكماء .بغير مقدار :أي {فِيهَا بَِغْيِر ِحَسابٍ 

 َوَمْن َعِمَل صالحا} :وقال .ولم يقل من ذكر أو أنثى {َمْن َعِمَل َسيّئَة  } :قال

والسيئة من  .ْلن العمل الصالح يَْحُسن من الرجل، والمرأة {ّمن َذَكٍر أَْو أنثى

ِحَساٍب وياقوم َما لِى } .فلم يذكر من ذكر أو أنثى .المرأة، أقبح من الرجل

ما لي أدعوكم إلى التوحيد،  :أن حزبيل قال لقومه :يعني {أَْدُعوُكْم إِلَى النجاة

 {ارَوتَْدُعونَنِى إِلَى الن}ك سبب النجاة، والمغفرة، فلم تطيعوني، والطاعة، وذل

 .إلى عمل أهل النار :يعني

دانية ْلجحد بوح :يعني {تَْدُعونَنِى َلَْكفَُر باّلِل} :ثم بيّن عمل أهل النار فقال

ي به ما ليس ل :يعني {ِعْلمٌ َما لَْيَس لِى بِهِ }أشرك باّلِل،  :أي {َوأُْشِرَك بِهِ }َّللا، 

ن إلى دي :يعني {َوأَنَاْ أَْدُعوُكْم إِلَى العزيز الغفار}حجة بأن مع َّللا شريكا ، 

 .لمن تاب {الغفار}في ملكه  {العزيز}العزيز الغفار 

تَْدُعونَنِى إِلَْيِه لَْيَس لَهُ أَنهَما } .َل بد :يعني {َلَ َجَرمَ }حقا  يقال  :أي {َلَ َجَرمَ }

ليس له استجابة دعوة تنفع في  :ويقال .ليس له قدرة :أي {َدْعَوةٌ فِى الدنيا
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نَا إِلَى َّللا} .الدنيا أي مصيرنا، ومرجعنا إلى َّللا يوم  {َوَلَ فِى اَلخرة َوأَنه َمَرده

هم  :يعني {هُْم أصحاب النار}ين، المشرك :يعني {َوأَنه المسرفين}القيامة، 

 .في النار أبدا  

ستعرفون إذا نزل بكم العذاب، وتعلمون أن  :يعني {فََستَْذُكُروَن َما أَقُوُل لَُكمْ }

ي أمر نفس :يعني {َوأُفَّوُض أَْمِرى إِلَى َّللا} .ما أقول لكم من النصيحة أنه حق

الهم، عالم بأعم :يعني {إِنه َّللا بَِصيٌر بالعباد}، إلى َّللا، وأدع تدبيري إليه

فأرادوا قتله، فهرب منهم، فبعث فرعون في طلبه، فلم يقدروا عليه،  .وبثوابهم

دفع َّللا عنه شر ما  :يعني {فَوقَاهُ َّللا َسيّئَاِت َما َمَكُرواْ } :فذلك قوله

شدة  :يعني {ُسوء العذاب}نزل بهم  :يعني {َوَحاَق بِئَاِل فِْرَعْونَ }أرادوا، 

 .العذاب، وهو الغرق

تعرض أرواحهم على  :يعني :قال ابن عباس {النار يُْعَرُضوَن َعلَْيهَا}

تعرض روح  :هكذا قال قتادة، ومجاهد، وقال مقاتل {ُغُدّوا  َوَعِشيّا  }النار، 

أَْرَواُحهُم » :وقال ابن مسعود .وم مرتينكل كافر على منازلهم من النار كل ي

 :وقال هذيل بن شرحبيل .«في جْوف طَْير ُسوٍد يََرْوَن َمنَاِزلهم ُغدوة َوَعِشيهة  

إن و .«أرواح الشهداء في جوف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش»

أرواح آل فرعون في جوف طير سود تغدو، وتروح، على النار فذلك 

واآلية تدل على إثبات عذاب القبر، ْلنه ذكر دخولهم النار يوم  .ضهاعر

 .وذكر أنه تعرض عليهم النار قبل ذلك غدوا  وعشيا   .القيامة

 النار يُْعَرُضونَ } :يقال لهم يوم القيامة :يعني {َويَْوَم تَقُوُم الساعة} :ثم قال

بضم اْللف،  {أَْدِخلُواْ } :امر، وأبو عمروقرأ ابن كثير، وابن ع .{َعلَْيهَا

 بنصب اْللف، وكسر :والباقون .وهكذا قرأ عاصم في رواية أبي بكر .والخاء

، {أََشده العذاب}ادخلوا يا آل فرعون  :فمعناه .بالضم {أَْدِخلُواْ }فمن قرأ  .الخاء

 :ةيقال للخزن :معناه .بالنصب {ْدِخلُواْ أَ }ومن قرأ  .فصار اآلل نصبا  بالنداء

 .أسفل العذاب :يعني {أََشده العذاب}قوم فرعون  :يعني .أدخلوا آل فرعون

 .فصار اآلل نصبا  لوقوع الفعل عليه

 [52 -47]تفسير اآليات رقم 

َعفَاُء لِ } وَن فِي النهاِر فَيَقُوُل الضُّ اَوإِْذ يَتََحاجُّ فَهَْل  لهِذيَن اْستَْكبَُروا إِنها ُكنها لَُكْم تَبَع 

َ  (47)أَْنتُْم ُمْغنُوَن َعنها نَِصيب ا ِمَن النهاِر  قَاَل الهِذيَن اْستَْكبَُروا إِنها ُكلٌّ فِيهَا إِنه َّللاه

هَم اْدُعوا َربهُكْم يَُخفِّْف َوقَاَل الهِذيَن فِي النهاِر لِخَ  (48)قَْد َحَكَم بَْيَن اْلِعبَاِد  َزنَِة َجهَن

ا ِمَن اْلَعَذاِب  قَالُوا أََولَْم تَُك تَأْتِيُكْم ُرُسلُُكْم بِاْلبَيِّنَاِت قَالُوا بَلَى قَالُوا  (49)َعنها يَْوم 
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لَنَا َوالهِذيَن آََمنُوا إِنها لَنَْنُصُر ُرسُ  (50)فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِريَن إَِله فِي َضاَلٍل 

ْنيَا َويَْوَم يَقُوُم اْْلَْشهَاُد  يَْوَم ََل يَْنفَُع الظهالِِميَن َمْعِذَرتُهُْم َولَهُُم  (51)فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 {(52)اللهْعنَةُ َولَهُْم ُسوُء الدهاِر 

وَن فِي النهارِ } النار الضعفاء، والرؤساء، يتخاصمون في  :أي {َوإِْذ يَتََحاجُّ

ا}لرؤسائهم  :يعني {فَيَقُوُل الضعفاء لِلهِذيَن استكبروا في  {إِنها ُكنها لَُكْم تَبَع 

ْغنُوَن َعنها}الدنيا   :يعني {نَِصيبا  ّمَن النار}حاملون عنا،  :أي {فَهَْل أَنتُْم مُّ

اكم، كما كنا ندفع عنكم المؤونة في بعض الذي علينا من العذاب، باتباعنا إي

 .دار الدنيا

 :يعني {إِنها ُكلٌّ فِيهَا} :الرؤساء يقولون للضعفاء :يعني {قَاَل الذين استكبروا}

إِنه }نعذب نحن، وأنتم على قدر حصصكم في الذنوب، فال يغني واحد واحدا ، 

 .ضى بين العباد، بين التابع والمتبوعق :أي {َّللا قَْد َحَكَم بَْيَن العباد

 .أنزلنا منازلنا، وأنزلكم منازلكم :يعني {َحَكَم بَْيَن العباد} :ويقال

 {ادعوا َربهُكمْ }إذا اشتد عليهم العذاب  {َوقَاَل الذين فِى النار لَِخَزنَِة َجهَنهمَ }

 يوما  من أيام الدنيا، :يعني {ما  ّمَن العذابيَُخفّْف َعنها يَوْ } .سلوا ربكم :يعني

 قَالُوْا أََولَْم تَُك تَأْتِيُكْم ُرُسلُُكم} :حتى نستريح، فترد الخزنة عليهم فتقول

أََو لَْم } :ويقال .ألم تخبركم الرسل أن عذاب جهنم إلى اْلبد :يعني {بالبينات

 ألم تخبركم الرسل بالدَلئل، والحجج، :يعني {تَُك تَأْتِيُكْم ُرُسلُُكم بالبينات

ة، تقول لهم الخزن :يعني {قَالُوْا بلى قَالُوْا فادعوا} .والبراهين، فكذبتموهم

 :أي {َوَما ُدَعاء الكافرين إَِله فِى ضالل} .فادعوا ما شئتم، فإنه َل يستجاب لكم

 .في خطأ بيّن

ن الذي :بهم يعني {والذين ءاَمنُواْ }بالغلبة، والحجة،  {ُسلَنَاإِنها لَنَنُصُر رُ }

 :ييعن .بالحجة، والغلبة على جميع الخلق :أي {َوقَاَل إِنهَما اتخذتم}صدقوهم 

الحفظة من  :يعني :قال مقاتل {َويَْوَم يَقُوُم اَلشهاد}على جميع أهل اْلديان 

 .د رب العالمين للرسل بالبالغ، وعلى الكافرين بتكذيبهمالمالئكة، يشهدون عن

 يَنفَُع يَْوَم َلَ }يوم القيامة يقوم الرسل عند رب العالمين،  :يعني :وقال الكلبي

 قرأ ابن كثير وأبو .َل ينفع الكافرون اعتذارهم :يعني {الظالمين َمْعِذَرتُهُمْ 

 .بالياء :ونوالباق .تاء بلفظ التأنيث، ْلن المعذرة مؤنثةبال {يَْوٌم َله تَنفَعُ }عمرو 

 :أي {َولَهُُم اللعنة}َل ينفع لهم اعتذارهم  :وانصرف إلى المعنى، يعني

 .عذاب جهنم :أي {َولَهُْم ُسوء الدار}السخطة 
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 [65 -53]تفسير اآليات رقم 

هُد ى َوِذْكَرى  (53)َدى َوأَْوَرْثنَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْلِكتَاَب َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى اْلهُ }

ِ َحقٌّ َواْستَْغفِْر لَِذْنبَِك َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك  (54)ِْلُولِي اْْلَْلبَابِ  فَاْصبِْر إِنه َوْعَد َّللاه

ْبَكاِر  ِ بَِغْيِر ُسْلطَاٍن أَتَاهُْم إِْن إِنه الهِذيَن يَُجاِدلُو (55)بِاْلَعِشيِّ َواإْلِ َن فِي آَيَاِت َّللاه

ِميُع اْلبَِصيُر  ِ إِنههُ هَُو السه  (56)فِي ُصُدوِرِهْم إَِله ِكْبٌر َما هُْم بِبَالِِغيِه فَاْستَِعْذ بِاّلِله

َماَواِت َواْْلَْرِض أَْكبَُر ِمْن َخْلِق النهاِس َولَِكنه أَْكثَ  َر النهاِس ََل لََخْلُق السه

الَِحاِت  (57)يَْعلَُموَن  َوَما يَْستَِوي اْْلَْعَمى َواْلبَِصيُر َوالهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه

إِنه السهاَعةَ آَلَتِيَةٌ ََل َرْيَب فِيهَا َولَِكنه أَْكثََر  (58)َوََل اْلُمِسيُء قَلِيال  َما تَتََذكهُروَن 

َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنه الهِذيَن يَْستَْكبُِروَن  (59)ْؤِمنُوَن النهاِس ََل يُ 

هَم َداِخِريَن  ُ الهِذي َجَعَل لَُكُم اللهْيَل لِتَْسُكنُوا  (60)َعْن ِعبَاَدتِي َسيَْدُخلُوَن َجهَن َّللاه

َ لَ  ا إِنه َّللاه ُذو فَْضٍل َعلَى النهاِس َولَِكنه أَْكثََر النهاِس ََل فِيِه َوالنههَاَر ُمْبِصر 

ُ َربُُّكْم َخالُِق ُكلِّ َشْيٍء ََل إِلَهَ إَِله هَُو فَأَنهى تُْؤفَُكوَن  (61)يَْشُكُروَن   (62)َذلُِكُم َّللاه

ِ يَْجَحُدوَن  ُ  (63)َكَذلَِك يُْؤفَُك الهِذيَن َكانُوا بِآَيَاِت َّللاه  الهِذي َجَعَل لَُكُم اْْلَْرَض َّللاه

 ُ َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوَرَزقَُكْم ِمَن الطهيِّبَاِت َذلُِكُم َّللاه َماَء بِنَاء  َوَصوه ا َوالسه قََرار 

ُ َربُّ اْلَعالَِميَن  وهُ ُمْخلِِصيَن هَُو اْلَحيُّ ََل إِلَهَ إَِله هَُو فَاْدعُ  (64)َربُُّكْم فَتَبَاَرَك َّللاه

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن  يَن اْلَحْمُد ّلِِله  {(65)لَهُ الدِّ

التوراة فيها هدى، ونور من  :يعني {َولَقَْد ءاتَْينَا ُموَسى الهدى}

ل أعطيناهم على لسان الرس :يعني {َوأَْوَرْثنَا بَنِى إسراءيل الكتاب}الضاللة، 

ت فيه نع :ويقال .بيانا  من الضاللة :أي {هُد ى}لزبور التوراة، واإلنجيل، وا

عظة لذوي  :يعني {وذكرى َِلْولِى اَللباب}محمد صلى َّللا عليه وسلم 

 .العقول

إن ف .اصبر يا محمد على أذى المشركين :يعني {فاصبر إِنه َوْعَد َّللا َحقٌّ }

واستغفر } .اْلديان كلها، وفتح مكة وعد َّللا حق، وهو ظهور اإلسالم على

َر َويُتِمه } :وهذا قبل نزول قوله .{لَِذنبِكَ  َم ِمن َذنبَِك َوَما تَأَخه لِّيَْغفَِر لََك َّللا َما تَقَده

ْستَقِيما    {َذنبِكِ أَْستَْغفُِر لِ } :ويقال .[2 :الفتح] {نِْعَمتَهُ َعلَْيَك َويَْهِديََك صراطا مُّ

الة ص :أي {بالعشى}صل بأمر ربك  :أي {َوَسبّْح بَِحْمدِ َربّكَ }لذنب أمتك  :أي

سبح َّللا تعالى، واحمده  :ويقال .صالة الغداة :يعني {واإلبكار}العصر، 

 .بلسانك في أول النهار، وآخره

اليهود،  :يعني :لبي ومقاتلقال الك {إِنه الذين يجادلون فِى ءايات َّللا}

ا إن صاحبن :وذلك أنهم كانوا يقولون .والنصارى، كانوا يجادلون في الدجال

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n51&p1#TOP
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يبعث في آخر الزمان، وله سلطان، فيخوض البحر، وتجري معه اْلنهار، 

 .ي الدجالف :يعني {إِنه الذين يجادلون فِى ءايات َّللا} :فنزل .ويرد علينا الملك

من  {ءاتاهم}بغير حجة  :أي {بَِغْيِر سلطان}ْلن الدجال آية من آيات َّللا، 

ا هُم ببالغيه} .َّللا ا }ما في قلوبهم إَل عظمة  :أي {إِن فِى ُصُدوِرِهْم إَِله ِكْبٌر مه مه

 .همنما هم ببالغي ذلك الكبر الذي في قلوبهم، بأن الدجال م :يعني {هُم ببالغيه

إِْن في ُصُدوِرِهْم إَِله تكبرا  على محمد صلى َّللا عليه وسلم،  :وقال القتبي

معناه وما هم ببالغي  :وقال الزجاج .وطمعا  أن يغلبوه، وما هم ببالغي ذلك

وروى أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن  .إرادتهم، وإرادتهم دفع آيات َّللا

إِنه الذين } :ود ذكروا الدجال، وعظموا أمره، فنزلإن اليه :أبي العالية قال

من فتنة  {فاستعذ باّلِل}إن الدجال من آيات َّللا  :يعني {يجادلون فِى ءايات َّللا

 لقول {إِنههُ هَُو السميع} .الدجال، فإنه ليس ثم فتنة أعظم من فتنة الدجال

 {السميع} :ويقال .الدجال العليم بأمر :يعني {البصير}اليهود، 

 .برد فتنة الدجال عنك {البصير}لدعائك، 

 {لََخْلُق السماوات واَلرض أَْكبَُر ِمْن َخْلقِ الناس ولكن أَْكثََر الناس َلَ يَْعلَُمونَ }

 .أعظم من خلق الدجال {لََخْلُق السموات واَلرض} :قال الكلبي ومقاتل

 :يعني .أعظم من خلق الناس بعد موتهم {لََخْلُق السموات واَلرض} :ويقال

 أن الدجال خلق من {ولكن أَْكثََر الناس َلَ يَْعلَُمونَ }أنهم يبعثون يوم القيامة، 

 .َل يعلمون أن َّللا يبعثهم، وَل يصدقون :ويقال .خلق َّللا

والذين }الكافر، والمؤمن في الثواب،  :يعني {َوَما يَْستَِوى اَلعمى والبصير}

َل يستوي الصالح، مع  :يعني {ءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصالحات َوَلَ المسئ

ا تَتََذكهُرونَ }الطالح،   .يتعظون، ويعتبرون :أي {قَلِيال  مه

 .بالتاء على وجه المخاطبة {تَتََذكهُرونَ } :قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي

ا وفي كال القراءتين مَ  .على معنى الخبر عنهم {يَتََذكهُرونَ }بالياء  :والباقون

 .للصلة، والزينة

قيام الساعة آتية َل شك فيها عند  :يعني {إِنه الساعة َلَتِيَةٌ َله َرْيَب فِيهَا}

 .قون َّللا تعالىَل يصد :أي {ولكن أَْكثََر الناس َلَ يُْؤِمنُونَ }المؤمنين، 

وقال  .وحدوني، أغفر لكم :قال الكلبي معناه {َوقَاَل َربُُّكْم ادعونى أَْستَِجْب لَُكمْ }

إِنه الذين }وقال ربكم ْلهل اإليمان، ادعوني أستجب لكم،  :معناه :مقاتل

 عن توحيدي، فال يؤمنون بي، وَل :أي {يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِى

َوقَاَل َربُُّكْم } :ويقال .صاغرين :أي {َسيَْدُخلُوَن َجهَنهَم داخرين} .يطيعونني
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ال وق .أستجب دعاءكم :يعني {أَْستَِجْب لَُكمْ } :الدعاء بعينه :يعني {ادعونى

 :ضا  وقيل أي .معناه ادعوني بال غفلة، أستجب لكم بال مهلة :بعض المتأخرين

ب ادعوني بال خطأ، أستج :وقيل أيضا   .ادعوني بال جفاء، أستجب لكم بالوفاء

وروى النعمان بن بشير، عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه  .لكم مع العطاء

َعاَء هَُو الِعبَاَدةُ، ثُمه قرأ» :قال ذين الَوقَاَل َربُُّكْم ادعونى أَْستَِجْب لَُكْم إِنه } :إنه الدُّ

قرأ ابن كثير، وعاصم، « {يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِى َسيَْدُخلُوَن َجهَنهَم داخرين

م بض {َسيَْدُخلُونَ } :في رواية أبي بكر، وإحدى الروايتين، عن أبي عمرو

الياء، ونصب الخاء على معنى فعل ما لم يسم فاعله، وتكون جهنم مفعوَل  

يدخلون بنصب الياء، وضم الخاء، على اإلخبار عنهم بالفعل  :والباقون .ثانيا  

 .المستقبل، على معنى سوف يدخلون

ستقروا لت :أي {لِتَْسُكنُوْا فِيهِ }خلق لكم الليل،  :أي {َّللا الذى َجَعَل لَُكُم اليل}

 مضيئا  َلبتغاء الرزق، :أي {والنهار ُمْبِصرا  }فيه، وتستريحوا فيه، 

 {سإِنه َّللا لَُذو فَْضٍل َعلَى النا}يبصر فيه،  :معناه {ُمْبِصرا  } :ويقال .والمعيشة

 :أي {لَُذو فَْضٍل َعلَى الناس}ويقال  .على أهل مكة بتأخير العذاب عنهم :يعني

لربهم  {نَ ولكن أَْكثََر الناس َلَ يَْشُكُرو}على جميع الناس، بخلق الليل والنهار، 

و الذي خلق هذا ه :يعني {َذلُِكُم َّللا َربُُّكمْ } .في النعمة فيوحدونه، ويطيعونه

 .تصرفون، وتحولون :أي {خالق ُكّل َشئ َله إله إَِله هَُو فأنى تُْؤفَُكونَ }ربكم، 

 .ذبهكذا يك :أي {فَكُ َكَذلَِك يُؤْ }من أين تكذبون،  :أي {فأنى تُْؤفَُكونَ } :ويقال

 هكذا يؤفك :ويقال {الذين َكانُوْا بئايات َّللا يَْجَحُدونَ }هكذا يحول،  :ويقال

 .الذين كانوا من قبلهم

أي بسط لكم اْلرض، وجعلها موضع  {َّللا الذى َجَعَل لَُكُم اَلرض قََرارا  }

َرُكمْ }فوقكم مرتفعا ، خلق السماء  :أي {والسماء بِنَاء}قراركم،   :أي {َوَصوه

فَأَْحَسَن }ولم يخلقكم على صورة الدهواب،  {فَأَْحَسَن ُصَوَرُكمْ }خلقكم 

 :يقال .الحالَلت :أي {َوَرَزقَُكم ّمَن الطيبات}أحكم خلقكم،  :أي {ُصَوَرُكمْ 

بارك فت}الذي خلق هذه اْلشياء هو ربكم،  :يعني {َذلُِكُم َّللا َربُُّكمْ }اللذيذات، 

 :يهو من البركة يعن :ويقال .فتعالى َّللا رب العالمين :أي {َّللا َربُّ العالمين

َلَ }هو الحي الذي َل يموت، ويميت الخالئق،  :يعني {هَُو الحى} .البركة منه

ِ َرّب }بالتوحيد،  :يعني {إله إَِله هَُو فادعوه ُمْخلِِصيَن لَهُ الدين الحمد ّلِله

 .قولوا الحمد ّلِل رب العالمين الذي صنع لنا هذا :يعني {العالمين
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 [68 -66]تفسير اآليات رقم 

ا َجاَءنَِي اْلبَيِّنَاُت ِمْن َربِّ } ِ لَمه  يقُْل إِنِّي نُِهيُت أَْن أَْعبَُد الهِذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاه

هَُو الهِذي َخلَقَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمه ِمْن نُْطفَةٍ ثُمه  (66)َوأُِمْرُت أَْن أُْسلَِم لَِربِّ اْلَعالَِميَن 

ا َوِمْنُكْم َمْن يُتََوفهى ُكْم ثُمه لِتَُكونُوا ُشيُوخ   ِمْن َعلَقَةٍ ثُمه يُْخِرُجُكْم ِطْفال  ثُمه لِتَْبلُُغوا أَُشده

هَُو الهِذي يُْحيِي َويُِميُت فَإَِذا  (67)ُل َولِتَْبلُُغوا أََجال  ُمَسّم ى َولََعلهُكْم تَْعقِلُوَن ِمْن قَبْ 

ا فَإِنهَما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن   {(68)قََضى أَْمر 

ْن أَْعبَُد الذين أَ } {إِنّى نُِهيتُ } :قل يا محمد ْلهل مكة :يعني {قُْل إِنّى نُِهيتُ }

نهاني ربي أن أعبد الذين تعبدون من دون َّللا من  :يعني {تَْدُعوَن ِمن ُدوِن َّللا

بّى}اْلصنام،  ا َجاءنِى البينات ِمن ره حين جاءني الواضحات، وهو  :يعني {لَمه

هَُو }لتوحيد، أستقيم على ا :يعني {َوأُِمْرُت أَْن أُْسلَِم لَِرّب العالمين}القرآن، 

وقد  {الذى َخلَقَُكْم ّمن تَُراٍب ثُمه ِمن نُّْطفٍَة ثُمه يُْخِرُجُكْم ِطْفال  ثُمه لِتَْبلُُغوْا أَُشدهُكمْ 

يعيش اإلنسان إلى أن يصير  :يعني {ثُمه لِتَُكونُوْا ُشيُوخا  }ذكرناه من قبل، 

َسّم ى} {َوِمنُكْم مهن يتوفى ِمن قَْبلُ }شيخا ،  باب، الش :يعني {َولِتَْبلُُغوْا أََجال  مُّ

َسّم ى}والشيخ، يبلغ  ثُمه } :في اآلية تقديم، ومعناه :ويقال .وقتا  معلوما   {أََجال  مُّ

َسّم ى}لتبلغوا  :أي {لِتَُكونُواْ ُشيُوخا   َوِمنُكْم }وقت انقضاء أجله  :يعني {أََجال  مُّ

من قبل أن يصير  :ويقال .من قبل أن يبلغ أشده :أي {ن يتوفى ِمن قَْبلُ مه 

لكي تعقلوا أمر ربكم، ولتستدلوا به، وتتفكروا  :أي {َولََعلهُكْم تَْعقِلُونَ }شيخا ، 

 .في خلقه

يحيي للبعث، ويميت في الدنيا، على معنى التقديم،  :أي {هَُو الذى اَ إله}

َذا فَإِ }معناه هو الذي يحيي في اْلرحام، ويميت عند انقضاء اآلجال،  :الويق

 .{فَإِنهَما يَقُوُل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ }أراد أن يخلق شيئا ،  :يعني {قضى أَْمرا  

 [76 -69]تفسير اآليات رقم 

{ ِ الهِذيَن َكذهبُوا  (69) أَنهى يُْصَرفُوَن أَلَْم تََر إِلَى الهِذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آَيَاِت َّللاه

إِِذ اْْلَْغاَلُل فِي أَْعنَاقِِهْم  (70)بِاْلِكتَاِب َوبَِما أَْرَسْلنَا بِِه ُرُسلَنَا فََسْوَف يَْعلَُموَن 

ثُمه قِيَل لَهُْم  (72)فِي اْلَحِميِم ثُمه فِي النهاِر يُْسَجُروَن  (71)َوالسهاَلِسُل يُْسَحبُوَن 

ِ قَالُوا َضلُّوا َعنها بَْل لَْم نَُكْن نَْدُعو ِمْن  (73)أَْيَن َما ُكْنتُْم تُْشِرُكوَن  ِمْن ُدوِن َّللاه

ُ اْلَكافِِريَن  َذلُِكْم بَِما ُكْنتُْم تَْفَرُحوَن فِي اْْلَْرضِ  (74)قَْبُل َشْيئ ا َكَذلَِك يُِضلُّ َّللاه

هَم َخالِِديَن فِيهَا فَبِْئَس  (75)َحقِّ َوبَِما ُكْنتُْم تَْمَرُحوَن بَِغْيِر الْ  اْدُخلُوا أَْبَواَب َجهَن

 {(76)َمْثَوى اْلُمتََكبِِّريَن 
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يجادلون في القرآن، أنه ليس  :أي {أَلَْم تََر إِلَى الذين يجادلون فِى ءايات َّللا}

من أين يصرفون عن القرآن، واإليمان من أين  :ييعن {أنى يُْصَرفُونَ }منه، 

 .عن الحق، والتوحيد :ويقال ؟تعدلون عنه إلى غيره

بُواْ بالكتاب} :ثم وصفهم فقال  {ُسلَنَاَوبَِما أَْرَسْلنَا بِهِ رُ }بالقرآن،  :أي {الذين َكذه

م في ماذا ينزل به {َف يَْعلَُمونَ فََسوْ }باْلمر، والنهي،  :ويقال .بالتوحيد :يعني

 .اآلخرة

رد ت :يعني {إِِذ اَلغالل فِى أعناقهم} :ثم وصف ما ينزل بهم، فقال عز وجل

، تجعل السالسل في أعناقهم :يعني {والسالسل يُْسَحبُونَ }أيمانهم إلى أعناقهم 

 قال .حار، قد انتهى حره في ماء :يعني {فِى الحميم}يُْسَحبُوَن، ويجرون، 

في الماء  :يعني :وقال الكلبي .في حر النار :يعني {يُْسَحبُوَن فِى الحميم}مقاتل 

 .الحار

وروي عن ابن عباس  .يوقدون، فصاروا وقودا   :أي {ثُمه فِى النار يُْسَجُرونَ }

نهم أ :بنصب الياء، يعني {ونَ يُْسَحبُ }بنصب الالم،  {والسالسل} :أنه قرأ

 بضم {والسالسل}وقراءة العامة  .هو أشد عليهم :وقال .يسحبون السالسل

المالئكة  أن :والمعنى .بالضم على معنى فعل ما لم يسم فاعله {يُْسَحبُونَ }الالم 

 .يسحبونهم في السالسل

 :أي {أَْيَن َما ُكنتُْم تُْشِرُكونَ } :لخزنةتقول لهم ا :أي {ثُمه قِيَل لَهُمْ }

فسهم اشتغلوا بأن :يعني {قَالُواْ َضلُّواْ َعنها}من اْلوثان،  {ِمن ُدوِن َّللا}تعبدون، 

وذلك أنهم يندمون على إقرارهم،  {بَل لهْم نَُكْن نهْدُعوْا ِمن قَْبُل َشْيئا  }عنا، 

معناه  :الويق .في الدنيا {بَل لهْم نَُكْن نهْدُعوْا ِمن قَْبُل َشْيئا  } :وينكرون، ويقولون

 .بل لم نكن نعبد شيئا  ينفعنا

لكم ذ :أي {ذلكم}عن الحجة،  {َكَذلَِك يُِضلُّ َّللا الكافرين} :يقول َّللا تعالى

تبطرون، وتتكبرون في  :أي {بَِما ُكنتُْم تَْفَرُحوَن فِى اَلرض}العذاب، 

تعصون، وتستهزئون  :أي {بَِغْيِر الحق َوبَِما ُكنتُْم تَْمَرُحونَ }اْلرض 

 :أي {ادخلوا أبواب َجهَنهَم خالدين فِيهَا فَبِْئَس َمْثَوى المتكبرين}بالمسلمين، 

 .فبئس مقام المتكبرين عن اإليمان

 [85 -77]تفسير اآليات رقم 

ا نُِريَنهَك بَْعَض الهِذي نَِعُدهُْم أَْو نَتََوفهيَنهَك فَإِلَْينَا فَاصْ } ِ َحقٌّ فَإِمه بِْر إِنه َوْعَد َّللاه

َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسال  ِمْن قَْبلَِك ِمْنهُْم َمْن قََصْصنَا َعلَْيَك َوِمْنهُْم َمْن  (77)يُْرَجُعوَن 

ِ لَْم نَْقُصْص َعلَْيَك َوَما  ِ فَإَِذا َجاَء أَْمُر َّللاه َكاَن لَِرُسوٍل أَْن يَأْتَِي بِآَيٍَة إَِله بِإِْذِن َّللاه
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ُ الهِذي َجَعَل لَُكُم اْْلَْنَعاَم لِتَْرَكبُوا  (78)قُِضَي بِاْلَحقِّ َوَخِسَر هُنَالَِك اْلُمْبِطلُوَن  َّللاه

فِيهَا َمنَافُِع َولِتَْبلُُغوا َعلَْيهَا َحاَجة  فِي ُصُدوِرُكْم  َولَُكمْ  (79)ِمْنهَا َوِمْنهَا تَأُْكلُوَن 

ِ تُْنِكُروَن  (80)َوَعلَْيهَا َوَعلَى اْلفُْلِك تُْحَملُوَن   (81)َويُِريُكْم آَيَاتِِه فَأَيه آَيَاِت َّللاه

ثََر ِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َكانُوا أَكْ أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اْْلَْرِض فَيَْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اله 

ا فِي اْْلَْرِض فََما أَْغنَى َعْنهُْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن  ة  َوآَثَار  ا  (82)ِمْنهُْم َوأََشده قُوه فَلَمه

َكانُوا بِهِ  َجاَءْتهُْم ُرُسلُهُْم بِاْلبَيِّنَاِت فَِرُحوا بَِما ِعْنَدهُْم ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق بِِهْم َما

ِ َوْحَدهُ َوَكفَْرنَا بَِما ُكنها بِهِ  (83)يَْستَْهِزئُوَن  ا َرأَْوا بَأَْسنَا قَالُوا آََمنها بِاّلِله فَلَمه

ِ الهتِي قَْد َخلَْت فِي  (84)ُمْشِرِكيَن  ا َرأَْوا بَأَْسنَا ُسنهةَ َّللاه فَلَْم يَُك يَْنفَُعهُْم إِيَمانُهُْم لَمه

 {(85)ِعبَاِدِه َوَخِسَر هُنَالَِك اْلَكافُِروَن 

َد إِنه َوعْ }اصبر يا محمد على أذى الكفار،  :يعني {فاصبر إِنه َوْعَد َّللا َحقٌّ }

ا نُِريَنهَك بَْعَض الذى نَِعُدهُمْ }كائن،  :أي {َّللا َحقٌّ  إما ف :من العذاب يعني {فَإِمه

 أَوْ } .ي نعدهم من العذاب في الدنيا، وهو القتل، والهزيمةنرينك بعض الذ

 :عنيي {فَإِلَْينَا يُْرَجُعونَ }من قبل أن نرينك عذابهم في الدنيا،  {نَتََوفهيَنهكَ 

 .يرجعون إلينا في اآلخرة، فنجزيهم بأعمالهم

 {ِمْنهُم مهن قََصْصنَا َعلَْيكَ }قومهم، إلى  :يعني {َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسال  ّمن قَْبلِكَ }

ن لهْم نَْقُصْص َعلَْيكَ }سميناهم لك، فأنت تعرفهم،  :يعني لم  :يعني {َوِمْنهُْم مه

أنهم صبروا على أذاهم، فاصبر أنت يا محمد  :نسمهم لك ولم نخبرك بهم يعني

 .على أذى قومك كما صبروا

نَا َولَقَْد أَْرَسلْ }ما كان لرسول، من القدرة  :أي {أَن يَأْتَِى بِئَايَةٍ  َوَما َكاَن لَِرُسولٍ }

 {فَإَِذا َجاء أَْمُر َّللا} .بأمره :يعني {إَِله بِإِْذِن َّللا}أي بدَلئل، وبراهين،  {ُرُسال  

َر َوَخسِ } عذبوا، ولم يظلموا حين عذبوا، :أي {قُِضَى بالحق}العذاب،  :يعني

 :ويقال .المشركون :يعني .خسر عند ذلك المبطلون :أي .{هُنَالَِك المبطلون

 .الخاسرون :ويقال .الظالمون :يعني

ق لكم خل :يعني {َّللا الذى َجَعَل لَُكُم اَلنعام} :ثم ذكر صنعه ليعتبروا فقال

َوِمْنهَا }أي بعضها وهو اإلبل،  {وْا ِمْنهَالِتَْرَكبُ }البقر، والغنم، واإلبل، 

من اْلنعام منافع في ظهورها، وشعورها، وشرب  :أي {تَأُْكلُونَ 

أي ما في قلوبكم، من بلد إلى  {َولِتَْبلُُغوْا َعلَْيهَا َحاَجة  فِى ُصُدوِرُكمْ }ألبانها، 

َويُِريُكْم }على اْلنعام، وعلى السفن،  :ييعن {َوَعلَْيهَا َوَعلَى الفلك تُْحَملُونَ }بلد 

ت من بأنها ليس {َويُِريُكْم ءاياته فَأَىه ءايات}دَلئله، وعجائبه،  :يعني {ءاياته

 :أي {اْ فَيَنظُُرو}يسافروا في اْلرض،  :يعني {أَفَلَْم يَِسيُروْا فِى اَلرض}َّللا، 
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م، آخر أمر من كان قبله :يعني {ة الذين ِمن قَْبلِِهمْ َكْيَف َكاَن عاقب}فيعتبروا، 

مك أكثر من قو :يعني {َكانُوْا أَْكثََر ِمْنهُمْ }كيف فعلنا بهم حين كذبوا رسلهم، 

ة  }في العدد،   مصانعهم أعظم :، يعني{أََولَْم يَِسيرُواْ فِى}من قومك،  {َوأََشده قُوه

فََمآ أغنى َعْنهُْم }ول أعمارا ، وأكثر ملكا  في اْلرض، آثارا  في اْلرض، وأط

ا َكانُوْا يَْكِسبُونَ   .لم ينفعهم ما عملوا في الدنيا، حين نزل بهم العذاب :يعني {مه

ا َجاءْتهُْم ُرُسلُهُم بالبينات} ْا بَِما فَِرُحو}باْلمر، والنهي، وبخبر العذاب،  {فَلَمه

من قلة علمهم، رضوا بما عندهم من العلم، ولم  :يعني {لعلمِعنَدهُْم ّمَن ا

لن نعذب، ولن  :فقالوا .رضوا بما عندهم :ويقال .ينظروا إلى دَلئل الرسل

لَُموَن يَعْ }علم التجارة، كقوله  :أي {فَِرُحواْ بَِما ِعنَدهُْم ّمَن العلم} :ويقال .نبعث

َن الحياة  .[7 :الروم] {الدنيا َوهُْم َعِن اَلخرة هُْم غافلون ظَاِهرا  مِّ

ا َكانُوْا بِِه يَْستَْهِزءونَ }أي نزل بهم  {َوَحاَق بِِهم} يسخرون به،  :أي {مه

 .إنه غير نازل بهم :ويقولون

ا َرأَْوْا بَأَْسنَا}  :أي {ا باّلِل َوْحَدهُ َوَكفَْرنَاقَالُوْا ءاَمنه }عذابنا في الدنيا،  :أي {فَلَمه

فَلَْم يَُك }بما كنا به مشركين من اْلوثان،  :يعني {بَِما ُكنها بِهِ ُمْشِرِكينَ }تبرأنا، 

ا َرأَْوْا بَأَْسنَا}تصديقهم،  :يعني {يَنفَُعهُْم إيمانهم قال  .حين رأوا عذابنا :أي {لَمه

ا َرأَْوْا بَأَْسنَا} :والبأس العذاب كقوله .شدةالبأس ال :القتبي ا } :هوكقول {فَلَمه فَلَمه

واْ  كذلك  :يعني :قال مقاتل {ُسنهُت َّللا التى قَْد َخلَْت فِى ِعبَاِدهِ }بأسنا،  {أََحسُّ

ذاب، عاينوا العالعذاب في اْلمم الخالية إذا  :يعني .{فِى ِعبَاِدهِ }كانت سنة َّللا 

َر هُنَالَِك َوَخسِ }هكذا سنة َّللا أنه من كفر عذبه،  :وقال القتبي .لم ينفعهم اإليمان

خسر عند ذلك الكافرون بتوحيد َّللا عز وجل، وصلى َّللا على  :أي {الكافرون

 .سيدنا محمد وآله وسلم
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41 

 (سورة حم سجده)
 او

 سورة فصلت
 

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

ِحيِم  (1)حم } ْحَمِن الره لَْت آَيَاتُهُ قُْرآَن ا َعَربِيّ ا لِقَْوٍم  (2)تَْنِزيٌل ِمَن الره ِكتَاٌب فُصِّ

ا فَأَْعَرَض أَْكثَُرهُْم فَهُْم ََل يَْسَمُعوَن  (3)يَْعلَُموَن  ا َونَِذير  َوقَالُوا قُلُوبُنَا  (4)بَِشير 

ا تَْدُعونَا إِلَْيِه َوفِي آََذانِنَا َوْقٌر َوِمْن بَْينِنَا َوبَْينَِك ِحَجاٌب فَاْعَمْل إِنهنَا  فِي أَِكنهةٍ  ِممه

 {(5)َعاِملُوَن 

قضي ما هو كائن  :حم يعني :ويقال .اسم السورة {حم}قوله تبارك وتعالى 

ّمَن }نزل بهذا القرآن جبريل،  :يأ {تَنِزيلَ } .ويقال هو قسم أقسم َّللا تعالى به

 {تهكتاب فُّصلَْت ءايا}تنزيل صار رفعا  باَلبتداء، وخبره،  {الرحمن الرحيم

هذا تنزيل من الرحمن  :ومعناه .صار رفعا  بإضمار فيه :ويقال

َلئله، دبينت، وفسرت  :يعني {فُّصلَْت ءاياته}القرآن  :يعني {ِكتَابٌ }الرحيم، 

صار نصبا  على  {قُْرءانا  َعَربِيّا  }بيّن حالله، وحرامه،  :ويقال .وحججه

ن يصدقون، ويقرو :أي {لِقَْوٍم يَْعلَُمونَ }بينت آياته في حال جمعه،  :أي .الحال

ع، جمأخذ من ال {قُْرءانا  َعَربِيّا  } .يعلمون ما فيه، ويفهمونه :ويقال .بالرسل

 .ولو كان غير عربي لم يعلموه

اَونَ }للمؤمنين بالجنة  {بَِشيرا  } :يعني {بَِشيرا  َونَِذيرا  } :قوله تعالى  {ِذير 

 فَهُْم َلَ }أعرض أكثر أهل مكة،  :يعني {فَأَْعَرَض أَْكثَُرهُمْ } .للكافرين بالنار

 .عا  ينفعهم، ْلنهم َل يجيبون، وَل يطيعونَل يسمعون سم :يعني {يَْسَمُعونَ 

ا تَْدُعونَا إِ }في غطاء َل نفقه ما تقول،  :يعني {َوقَالُوْا قُلُوبُنَا فِى أَِكنهةٍ }  {لَْيهِ ّممه

 . نسمع قولكثقال  فال :يعني {َوقَالُواْ قُلُوبُنَا فِى}من التوحيد َل يصل إلى قلوبنا، 

نَِك َوِمن بَْينِنَا َوبَيْ }في استماع قولك، كالصم َل نسمع ما تقول، نحن  :يعني

اعمل على أمرك،  :يعني {فاعمل إِنهنَا عاملون}أي ستر، وغطاء،  {ِحَجابٌ 

اعمل إللهك الذي أرسلك، إننا عاملون آللهتنا، وهذا  :ويقال .نعمل على أمرنا

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n51&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n51&p1#TOP
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اعمل في هالكنا، إننا عاملون في  :قالوي .قول مقاتل، واْلول قول الكلبي

أن عتبة بن ربيعة قال ذات  :روى محمد بن كعب القرظي عمن حدثه .هالكك

أَل أقُوم إلى هذا الرجل، وأكلمه، وأعرض  :يوم وهو جالس في نادي قريش

عليه أمورا ، لعله يقبل منا بعضها، فنعطيه أيها شاء، ويكف عنا، وذلك حين 

لى يا أبا ب :فقالوا .النبي صلى َّللا عليه وسلم يزيدون، ويكثرونرأوا أصحاب 

يا ابن  :حتى جلس إلى رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم فقال :فقام عتبة .الوليد

أخي إنك منا حيث علمت من المكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر 

ن مضى من آبائهم، عظيم، فرقت جماعتهم، وعبت آلهتهم، ودينهم، وكفرت م

فإن كنت، إنما تريد بما جئت به ماَل ، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر 

ماَل ، وإن كنت تريد شرفا  شرفناك علينا، حتى َل نقطع أمرا  دونك، وإن كنت 

اَل ، َل خي :تريد به ملكا  ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا  تراه، أي

عنك نفسك، طلبنا لك الطب، وبذلنا لك فيه أموالنا حتى نبريك تستطيع أن ترّده 

 .منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل، حتى يداوى منه

حيم بسم َّللا الرحمن الر» :فلما فرغ منه، قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

لَْت آيَاتُه ِحيِم ِكتَاٌب فُصِّ فَإِْن } :تهى إلى قولهحتى ان {حم تَْنِزيٌل ِمَن الرحمن الره

ْثَل صاعقة َعاٍد َوثَُمودَ  فقام « [13 :فصلت] {أَْعَرُضوْا فَقُْل أَنَذْرتُُكْم صاعقة مِّ

غير تاّلِل لقد جاءكم أبو الوليد ب :فقال بعضهم لبعض .عتبة، وجاء إلى أصحابه

سمعت قوَل  ما  :قال ؟ما وراءك :الوجه الذي ذهب، فلما جلس إليهم قالوا

ر يا معش .سمعت بمثله قط، وَّللا ما هو بالشعر، وَل بالسحر، وَل بالكهانة

حرك س :فقالوا .قريش أطيعوني، وخلوا بيني وبين الرجل، وبين ما هو فيه

 .هذا الرأي لكم، فاصنعوا ما بدا لكم :فقال .وَّللا يا أبا الوليد بلسانه

 [12 -6]تفسير اآليات رقم 

هُ وقُْل إِنهَما أَنَا بََشٌر ِمْثلُُكْم يُوَحى إِلَيه أَنهَما إِلَهُُكْم إِلَهٌ َواِحدٌ فَاْستَقِيُموا إِلَْيهِ َواْستَْغفِرُ }

َكاةَ َوهُْم بِاآْلَِخَرِة هُْم َكافُِروَن  (6)َوَوْيٌل لِْلُمْشِرِكيَن  إِنه  (7)الهِذيَن ََل يُْؤتُوَن الزه

الَِحاِت لَهُْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن ا قُْل أَئِنهُكْم لَتَْكفُُروَن  (8)لهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه

ا َذلَِك َربُّ اْلَعالَِميَن  َوَجَعَل  (9)بِالهِذي َخلََق اْْلَْرَض فِي يَْوَمْيِن َوتَْجَعلُوَن لَهُ أَْنَداد 

هَا َوبَاَرَك فِيهَا َوقَدهَر فِيهَا أَْقَواتَهَا فِي أَْربََعِة أَيهاٍم َسَواء  فِيهَا َرَواِسَي ِمْن فَْوقِ 

ائِلِيَن  ا  (10)لِلسه َماِء َوِهَي ُدَخاٌن فَقَاَل لَهَا َولِِْلَْرضِ اِْئتِيَا طَْوع  ثُمه اْستََوى إِلَى السه

َضاهُنه َسْبَع َسَمَواٍت فِي يَْوَمْيِن َوأَْوَحى فِي فَقَ  (11)أَْو َكْره ا قَالَتَا أَتَْينَا طَائِِعيَن 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n51&p1#TOP
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ْنيَا بَِمَصابِيَح َوِحْفظ ا َذلَِك تَْقِديُر اْلَعِزيِز  َماَء الدُّ ُكلِّ َسَماٍء أَْمَرهَا َوَزيهنها السه

 {(12)اْلَعلِيِم 

َشٌر نهَما أَنَاْ بَ إِ }يا محمد،  {قُلْ } :يقول َّللا تعالى للنبي صلى َّللا عليه وسلم

م أَنهَما إلهك}ما أبلغكم من الرسالة،  {يوحى إِلَىه }آدميا  مثلكم،  :يعني {ّمْثلُُكمْ 

 من {واستغفروه}أقروا له بالتوحيد،  :يعني {إله واحد فاستقيموا إِلَْيهِ 

َلَ  الذين}لمشركين، الشدة من العذاب ل :يعني {َوَوْيٌل لّْلُمْشِرِكينَ }الشرك، 

َوهُْم باَلخرة هُْم }َل يعطون الزكاة، وَل يقرون بها،  :يعني {يُْؤتُوَن الزكواة

 .بالبعث بعد الموت :يعني {كافرون

دقوا ص :يعني {إِنه الذين ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصالحات} :ثم وصف المؤمنين فقال

 :ويقال .غير منقوص :يعني {لَهُْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُونٍ }باّلِل، وأدوا الفرائض، 

 .عنهم في حال ضعفهم، ومرضهم .غير مقطوع

فظ لفظ الل {قُل أَئِنهُكْم لَتَْكفُُروَن بالذى َخلََق اَلرض فِى يَْوَمْينِ } :فقال عز وجل

خلق  تكذبون بالخالق الذيأئنكم ل :يعني .اَلستفهام، والمراد به التهديد والزجر

 فبدأ خلقها في يوم اْلحد، وبسطها .اْلرض في يومين، يوم اْلحد ويوم اَلثنين

تصفون له شركاء من  :يعني {َوتَْجَعلُوَن لَهُ أَنَدادا  }في يوم اَلثنين، 

الذي خلق اْلرض، فهو رب جميع الخلق،  :يعني {َذلَِك َربُّ العالمين}اآللهة، 

ولكنه أحب أن  .و أراد َّللا أن يخلقها في لحظة واحدة لفعل، وكان قادرا  ول

يبصر الخلق وجوه اْلناة، والقدرة على خلق السموات واْلرض في أيام 

كثيرة، وفي لحظة واحدة سواء، ْلن الخلق عاجزون عن مثقال ذرة منها، 

يوم  وكان ابتداء خلق اْلرض في يوم اْلحد، وإتمام خلقها، وبسطها في

 .اَلثنين

 :يعني .وخلق في اْلرض الرواسي :يعني {َوَجَعَل فِيهَا َرَواِسَى ِمن فَْوقِهَا}

َوقَدهَر فِيهَا }بالماء، والشجر،  {وبارك فِيهَا}الجبال الثوابت من فوقها، 

 :يعني {تهاقُِدر فِيهَا أقوا} :وقال عكرمة .قسم فيها اْلرزاق :يعني {أقواتها

قدر في كل قرية عمال  َل يصلح في اْلخرى، مثل النيسابوري َل يكون إَل 

َر فِيهَا أقواتها} :وقال قتادة .بنيسابور، والهروي َل يكون إَل بهراة  :قال {َوقَده

 :قال {َوقَدهَر فِيهَا أقواتها}وقال الحسن  .جبالها، ودوابها، وأنهارها، وثمارها

أرزاقها، ومعايشها وروى اْلعمش عن أبي  :يعني :وقال مقاتل .أرزاقها

أول ما خلق َّللا من شيء، خلق  :ظبيان، عن ابن عباس رضي َّللا عنهم قال

بما  فجرى .اكتب القدر :فقال ؟يا رب وما أكتب :فقال .فقال له اكتب .القلم
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ثم خلق النون، ثم رفع بخار الماء، ففتق  .ةيكون من ذلك اليوم إلى يوم القيام

منه السموات، ثم بسط اْلرض على ظهر النون، فاضطرب النون، فتمادت 

 .اْلرض، فأوتدت بالجبال

َسَواء }من أيام الدنيا،  :ويقال .من أيام اآلخرة :يعني {فِى أَْربََعةِ أَيهامٍ } :ثم قال

ائِلِينَ   {ائِلِينَ َسَواء لّلسه } :وقال مقاتل .لمن سأل الرزق ومن لم يسأل :يعني {لّلسه

 :عدَل  لمن سأل الرزق، كقوله :يعني

إِْذ َدَخلُوْا على َداُووَد فَفَِزَع ِمْنهُْم قَالُوْا َلَ تََخْف َخْصَماِن بغى بَْعُضنَا على }

 [22 :ص] {آ إلى َسَوآِء الصراطبَْعٍض فاحكم بَْينَنَا بالحق َوَلَ تُْشِطْط واهدن

سألت رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم عن هذه  :وقال ابن عباس .عدَل   :يعني

، وهكذا خلق «َخلََق اْلَْرَواَح، قَْبَل اْلَْجَساَد بأَْربَِع آَلِف َسنَة» :اآلية، فقال

قرأ  .{يهاٍم َسَواءفِى أَْربََعِة أَ }اْلرزاق قبل اْلرواح بأربع آَلف سنة 

 .بالضم {َسَوآء} :وقرأ أبو جعفر المدني .بكسر اْللف {َسَوآء} :الحسن

بالكسر، جعل سواء صفة لِليام، والمعنى  :فمن قرأ .بالنصب :وقراءة العامة

ة ربعبالضم، فمعناه في أ :ومن قرأ .في أربعة أيام، مستويات، تامات للسائلين

 .أيام وقد تم الكالم

ائِلِينَ } :ثم استأنف فقال واء قدرها س :يعني .بالنصب :ومن قرأ {َسَواء لّلسه

 {ثُمه استوى إِلَى السماء} .استوت استواء   :ومعناه .صار نصبا  على المصدر

إلى خلق عمد  :ويقال {ُكنه } :صعد أمره إلى السماء، وهو قوله :أي

وذلك أنه لما خلق  .بخار الماء كهيئة الدخان :يعني {َوِهَى ُدَخانٌ }السماء 

وكان عرشه على  .العرش، لم يكن تحت العرش شيء سوى الماء كما قال

الماء، ثم ألقى الحرارة على الماء حتى ظهر منه البخار، فارتفع بخاره كهيئة 

ح الزبد على الماء، فزيد الماء، فخلق الدخان، فارتفع البخار، وألقى الري

 .اْلرض من الزبد، وخلق السماء من الدخان وهو البخار

للسماء،  :يعني {فَقَاَل لَهَا َولاِْلْرضِ }، {َوِهَى ُدَخانٌ } :ثم قال تعالى

 .اعطيا الطاعة، طوعا  أو كرها   :يعني {ائتيا طَْوعا  أَْو َكْرها  }واْلرض، 

 {ِعينَ قَالَتَا أَتَْينَا طَائِ }ائتيا بالمعرفة لربكما، والذكر له طوعا ، أو كرها ،  :عنيي

كانت السماء رتقا  عن المطر، واْلرض عن  :ويقال .فأعطيا الطاعة بالطوع

أعطيا، وأخرجا ما فيكما من المطر، والنبات  :يعني {ائتيا}النبات، فقال لهما 

 :يعني {قَالَتَا أَتَْينَا طَائِِعينَ } .ن شئتما طائعين، وإن شئتما كارهينمنفعة للخلق إ

معناه يا  :وروي عن مجاهد أنه قال .أخرجنا ما فينا طائعين غير كارهين
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سماء أبرزي شمسك، وقمرك، ونجومك، ويا أرض أخرجي نباتك طوعا ، أو 

أمرهما بإخراج ما فيهما، فأخرجتا  :هذا على وجه المثل، يعني :ويقال .كرها  

 .طائعتين

 {فَقََضاهُنه َسْبعَ سموات فِى يَْوَمْيِن وأوحى فِى ُكّل َسَماء أَْمَرهَا}قوله عز وجل 

خلق في كل سماء، خلقا  من  :قال السدي .أمر أهل كل سماء بأمرها :يعني

من  :عنيي {َوِحْفظا  }بالنجوم  :يعني {َوَزيهنها السماء الدنيا بمصابيح}المالئكة، 

 {زيزتَْقِديُر الع}الذي ذكر من صنعه  :أي {ذلك}الشياطين أن يسترقوا السمع 

 .بخلقه {العليم}في ملكه 

 [18 -13]تفسير اآليات رقم 

إِْذ َجاَءْتهُُم  (13)َعاٍد َوثَُموَد  فَإِْن أَْعَرُضوا فَقُْل أَْنَذْرتُُكْم َصاِعقَة  ِمْثَل َصاِعقَةِ }

َ قَالُوا لَْو َشاَء َربُّنَا َْلَْنَزَل  ُسُل ِمْن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلفِِهْم أََله تَْعبُُدوا إَِله َّللاه الرُّ

ا َعاٌد فَاْستَكْ  (14)َماَلئَِكة  فَإِنها بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِروَن  بَُروا فِي اْْلَْرِض بَِغْيِر فَأَمه

ة   َ الهِذي َخلَقَهُْم هَُو أََشدُّ ِمْنهُْم قُوه ة  أََولَْم يََرْوا أَنه َّللاه  اْلَحقِّ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنها قُوه

ا فِي أَيهاٍم  (15)َوَكانُوا بِآَيَاتِنَا يَْجَحُدوَن  ا َصْرَصر  نَِحَساٍت فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريح 

ْنيَا َولََعَذاُب اآْلَِخَرِة أَْخَزى َوهُْم ََل  لِنُِذيقَهُْم َعَذاَب اْلِخْزِي فِي اْلَحيَاِة الدُّ

ا ثَُموُد فَهََدْينَاهُْم فَاْستََحبُّوا اْلَعَمى َعلَى اْلهَُدى فَأََخَذْتهُْم  (16)يُْنَصُروَن  َوأَمه

ْينَا الهِذيَن آََمنُوا َوَكانُوا  (17)انُوا يَْكِسبُوَن َصاِعقَةُ اْلَعَذاِب اْلهُوِن بَِما كَ  َونَجه

 {(18)يَتهقُوَن 

ّمْثَل }عذابا ،  :أي {صاعقة}خوفتكم،  :أي {فَإِْن أَْعَرُضوْا فَقُْل أَنَذْرتُُكمْ }

عاد وثمود ابني كان  :وقال مقاتل .{َعاٍد َوثَُمودَ }مثل عذاب  :أي {صاعقة

عم، وموسى وقارون ابني عم، وإلياس واليسع، ابني عم، وعيسى ويحيى 

اآلية إن لم يعتبروا فيما وصف لهم من قدرتي، وعظمتي،  :ومعنى .ابني خالة

أنذرتكم عذابا  مثل  :فقال .في خلق السموات واْلرض، وأعرضوا عن اإليمان

 :قال الفقيه أبو الليث رحمه َّللا .أصابهمعذاب عاد وثمود، أنه يصيبهم مثل ما 

ل، حّدثنا ابن فضي :قال .حّدثنا علي بن المنذر :قال .أخبرني الخليل بن أحمد

أن أبا جهل، والمِل من  :عن اْلجلح، عن ابن حرملة، عن جابر بن عبد َّللا

 :اه، فقالتقريش، بعثوا عتبة بن ربيعة إلى رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، فأ

فلم تشتم آلهتنا،  ؟أنت خير أم عبد المطلب ؟له أنت يا محمد خير أم هاشم

 .وتضلل آباءنا، فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك لواء، وكنت رأسا  ما بقيت

وإن كنت تريد الباءة، زوجناك عشرة نسوة تختارهن، من أي حي، من بنات 
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عنا لك من أموالنا، ما تستغني به أنت وإن كنت تريد المال، جم .قريش شئت

ِ } " :فلما فرغ، قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم .وعقبك من بعدك بِْسِم َّللاه

ّمْثَل صاعقة }» :إلى قوله« {الرحمن الرحيم حمتَنِزيٌل ّمَن الرحمن الرحيم

ى ثم رجع إل .م أن يكففأمسك عتبة على فيه، وناشده بالرح ." {َعاٍد َوثَُمودَ 

وَّللا يا معشر  :أبو جهل :فقال .أهله، ولم يخرج إلى قريش، واحتبس عنهم

بسك وَّللا يا عتبة ما ح :فقال أبو جهل .قريش ما نرى عتبة إَل وقد صبأ، فأتوه

عنا إَل أنك قد صبوت إلى دين محمد، وأعجبك أمره، فغضب عتبة، وأقسم 

 " :إني أتيته، وقصصت عليه القصة، فأجابني بقوله :وقال .ا  أَل يكلم محمدا  أبد

 فأمسكت على فيه، وناشدته بالرحم "وَّللا ليس فيه سحر وَل شعر، وَل كهانة 

 .أن يكف، وقد علمتم أن محمدا  صلى َّللا عليه وسلم إذا قال قوَل ، لم يكذب

 .فخفت أن ينزل بكم العذاب

من قبل عاد  :يعني {ْذ َجاءْتهُُم الرسل ِمن بَْيِن أَْيِديِهمْ إِ } :ثم قال تعالى

 :ييعن {أََله تَْعبُُدوْا إَِله َّللا}من بعد عاد وثمود،  :يعني {َوِمْن َخْلفِِهمْ }وثمود، 

وهذا قول الرسل لقومهم، فأجابهم  .أَل تطيعوا في التوحيد غير َّللا

َما فَإِنها بِ }ولم يرسل إلينا آدميا ،  {ْو َشاء َربُّنَا َلَنَزَل مالئكةقَالُوْا لَ } :قومهم

 .جاحدون :أي {أُْرِسْلتُْم بِِه كافرون

يهم خوفوهم من بين أيد :يعني {ّمن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلفِِهمْ } :وقد قيل في قوله

 .الجنة من أمر اآلخرة، وحذروهم النار، ورغبوهم في

 { أَْيِديِهمْ ِمن بَْينِ } :زهّدوهم في الدنيا، فلم يقبلوا، وقد قيل :يعني {َوِمْن َخْلفِِهمْ }

ا َعادٌ } .ما خلق قبلهم، كيف أهلكهم َّللا، ومما خلفهم من أمر اآلخرة :يعني  فَأَمه

إله إَل  تعظموا عن اإليمان عن قول َل :يعني {فاستكبروا فِى اَلرض

ة  }َّللا،   .{بَِغْيِر الحق َوقَالُوْا َمْن أََشدُّ ِمنها قُوه

ة  }وقواهم،  {أََو لَْم يََرْواْ أَنه َّللا الذى َخلَقَهُمْ } :يقول َّللا تعالى  {هَُو أََشدُّ ِمْنهُْم قُوه

جاحدين بما  :يعني {ُدونَ َوَكانُواْ بئاياتنا يَْجحَ } .بطشا ، ولم يعتبروا بذلك :يعني

 .آتاهم هود عليه السالم، أنه َل ينزل بهم

ريحا  باردا ، ذا صوت  :يعني {فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريحا  َصْرَصرا  } :قوله عز وجل

شديدة  :أي {ِريحا  َصْرَصرا  } :ويقال .ودوي تحرق، كما تحرق النار

 :عنيي :وقال الكلبي .شدائد :يعني :قال مقاتل .{نهِحَساتٍ  فِى أَيهامٍ }الصوت، 

زم بج {فِى أَيهاٍم نهِحَساتٍ }قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو،  .أيام مشؤومات
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يوم نحس، ويوم نحس،  :ويقال .بكسر الحاء، ومعناهما واحد :الحاء، والباقون

 .ات جمع الجمعوأيام نحسه، ونحسه، والنحس

 .العذاب الشديد في الدنيا، قبل عذاب اآلخرة :يعني {لّنُِذيقَهُْم َعَذاَب الخزى}

ظَهََر الفساد فِى البر والبحر بَِما َكَسبَْت أَْيِدى الناس لِيُِذيقَهُْم بَْعَض } :وهذا كقوله

ليصيبهم بعض العقوبة في  :يعني [41 :الروم] {الذى َعِملُوْا لََعلههُْم يَْرِجُعونَ 

َولَنُِذيقَنههُْم ّمَن العذاب اَلدنى ُدوَن العذاب اَلكبر لََعلههُْم } :كقوله تعالى .الدنيا

 .يتوبون :يعني {يَْرِجُعونَ 

هُْم يقَ فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريحا  َصْرَصرا  فِى أَيهاٍم نهِحَساٍت لّنُذِ } :ثم قال عز وجل

َل يمنعهم  :يعني {َوهُْم َلَ يُنَصُرونَ } .أشد مما كان في الدنيا :يعني {َعَذابَ 

ا ثَُمودُ } .أحد من عذاب َّللا، َل في الدنيا، وَل في اآلخرة قرأ  {َوأَمه

بيّنا  :نييع {فهديناهم} .وقراءة العامة بغير تنوين .بالتنوين {ثَُمودُ } :اْلعمش

 :أي {فهديناهم} :وقال مجاهد .لهم الحق من الباطل، والكفر من اإليمان

دعوناهم،  :وقال القتبي .بيّنا لهم :وقال قتادة ومقاتل .دعوناهم

 .اختاروا الكفر على اإليمان :يعني {فاستحبوا العمى َعلَى الهدى}ودللناهم، 

فَأََخَذْتهُْم صاعقة العذاب }يق الضاللة، على طريق الهدى، اختاروا طر :ويقال

الهون  :ويقال .يهانون فيه :يعني .والصاعقة هي العذاب اْلهُونِ  {الهون

 .يعملون من الشرك، والمعاصي :يعني {بَِما َكانُوْا يَْكِسبُونَ } .الشديد

ْينَا الذين ءامَ } :قوله عز وجل نبي آمنوا بصالح ال :يعني {نُواْ َوَكانُواْ يتهقُونَ َونَجه

 .عليه السالم، َوَكانُوا يَتهقُوَن عقر الناقة، ويتقون الشرك، والفواحش

 [25 -19]تفسير اآليات رقم 

ِ إِلَى النهاِر فَهُْم يُوَزُعوَن } ا َجاُءوهَا َشِهَد َحتهى إَِذا مَ  (19)َويَْوَم يُْحَشُر أَْعَداُء َّللاه

َوقَالُوا لُِجلُوِدِهْم لَِم  (20)َعلَْيِهْم َسْمُعهُْم َوأَْبَصاُرهُْم َوُجلُوُدهُْم بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن 

ٍة َوإِلَيْ  َل َمره ُ الهِذي أَْنطََق ُكله َشْيٍء َوهَُو َخلَقَُكْم أَوه  هِ َشِهْدتُْم َعلَْينَا قَالُوا أَْنطَقَنَا َّللاه

َوَما ُكْنتُْم تَْستَتُِروَن أَْن يَْشهََد َعلَْيُكْم َسْمُعُكْم َوََل أَْبَصاُرُكْم َوََل  (21)تُْرَجُعوَن 

ا تَْعَملُوَن  ا ِممه َ ََل يَْعلَُم َكثِير  َوَذلُِكْم ظَنُُّكُم الهِذي  (22)ُجلُوُدُكْم َولَِكْن ظَنَْنتُْم أَنه َّللاه

ى  (23)ُكْم أَْرَداُكْم فَأَْصبَْحتُْم ِمَن اْلَخاِسِريَن ظَنَْنتُْم بَِربِّ  فَإِْن يَْصبُِروا فَالنهاُر َمْثو 

َوقَيهْضنَا لَهُْم قَُرنَاَء فََزيهنُوا لَهُْم َما  (24)لَهُْم َوإِْن يَْستَْعتِبُوا فََما هُْم ِمَن اْلُمْعتَبِيَن 

َوَحقه َعلَْيِهُم اْلقَْوُل فِي أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِِهْم ِمَن اْلِجنِّ  بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُمْ 

ْنِس إِنههُْم َكانُوا َخاِسِريَن   {(25)َواإْلِ
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يساق أعداء َّللا، وهم الكفار  :يعني {َويَْوَم يُْحَشُر أَْعَداء َّللا} :ثم قال عز وجل

ب، بالنص :بالنون، أعداء {َويَْوَم نَْحُشرُ } :قرأ نافع .{إِلَى النار}والمنافقون، 

 {اء َّللايُْحَشُر أَْعدَ } .بالياء والضم :وقرأ الباقون .على معنى اإلضافة إلى نفسه

واذكر  :يعني .على معنى فعل ما لم يسم فاعله، ويوم صار نصبا  إلضمار فيه

حق ليل :يحبس أولهم :يعني {فَهُْم يُوَزُعونَ } إلَى النهاِر، يَْوَم يُْحَشُر أَْعَداُء َّللا

 .كففته :وأصله من وزعته أي .بهم آخرهم

جاؤوا النار،  :يعني .إذا جاؤوها، ما صلة في الكالم :يعني {حتى إَِذا َما}

نَقُوُل لِلهِذيَن أَْشَرُكوْا أَْيَن  َويَْوَم نَْحُشُرهُْم َجِميعا  ثُمه } :قيل لهم .وعاينوها

فقالوا عند ذلك َوَّللا َربِّنَا َما ُكنها  [22 :اْلنعام] {ُشَرَكآُؤُكُم الذين ُكنتُْم تَْزُعُمونَ 

ُمْشِرِكيَن فيختم على أفواههم، وتستنطق جوارحهم، فتنطق بما كتمت اْللسن، 

آذانهم بما  :يعني {َسْمُعهُمْ  َجاءوهَا َشِهَد َعلَْيِهمْ } :فذلك قوله

 :يعني {َوُجلُوُدهُم}أعينهم بما نظرت، ورأت،  :يعني {وأبصارهم}سمعت، 

 .بجميع أعمالهم :يعني {بَِما َكانُوْا يَْعَملُونَ }فروجهم، 

اية الجلود كن :وقال القتبي .لجوارحهم :يعني {َوقَالُوْا لُِجلُوِدِهمْ } :قوله تعالى

 :ييعن {لَِم َشِهدتُّْم َعلَْينَا قَالُوْا أَنطَقَنَا َّللا الذى أَنطََق ُكله َشئ}عن الفروج، 

ةٍ }أنطق الدواب، وغيرهم،  َل َمره أنطقكم في  :يعني {َوهَُو َخلَقَُكْم أَوه

 .في اآلخرة {َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ }الدنيا، 

ما كنتم  :قالوي .ما كنتم تمتنعون :يعني {َوَما ُكنتُْم تَْستَتُِرونَ } :عالىيقول َّللا ت

أَن يَْشهَدَ َعلَْيُكْم َسْمُعُكْم َوَلَ أبصاركم َوَلَ ُجلُوُدُكْم ولكن }تحسبون، وتستيقنون، 

ا تَْعَملُونَ  ُم الذى َوَذلُِكْم ظَنُّكُ }الشر، من الخير، و {ظَنَنتُْم أَنه َّللا َلَ يَْعلَُم َكثِيرا  ّممه

 :عنيي {أَْرَداُكمْ } :ويقال .ذلك الظن الذي أهلككم :يعني {ظَنَنتُم بَِربُّكْم أَْرَداُكمْ 

وروى اْلعمش عن أبي صالح، عن أبي  .أهلككم سوء الظن :ويقال .أغواكم

نَا ِعْنَد أَ » :يَقُوُل َّللا تََعالَى " :هريرة، عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال

إن المؤمن أحسن الظن  :وقال الحسن ."ظَنِّ َعْبِدي بي َوأَنَا َمَعهُ َحْيُث يَْذُكُرنِي 

بَْحتُْم فَأَصْ } .وإن المنافق أساء الظن بربه، فأساء العمل .بربه، فأحسن العمل

 .صرتم من المغبونين :يعني {ّمَن الخاسرين

ى لههُمْ }على النار،  {فَإِن يَْصبُِرواْ } هذا  :ويقال .مأوى لهم :أي {فالنار َمْثو 

 .{اصبروا على ءالِهَتُِكمْ } :جواب، لقولهم

ى لههُمْ } :يقول َّللا تعالى  :أي {َوإِن يَْستَْعتِبُواْ }، {فَإِن يَْصبُِروْا فالنار َمْثو 

 من المرجوعين :أي {فََما هُم ّمَن المعتبين}ا من اآلخرة، إلى الدنيا، يسترجعو
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َن فََما هُم مّ }وإن يطلبوا العذر،  :يعني {َوإِن يَْستَْعتِبُواْ } :ويقال .إلى الدنيا

 .َل يسمع، وَل يقبل منهم عذر :أي {المعتبين

ألزمناهم قرناء من  :يعني :قال القتبي {َرنَاءَوقَيهْضنَا لَهُْم قُ } :قوله عز وجل

 .الشياطين

 {هُمفََزيهنُوْا لَ } .قيض بمعنى قدر :ويقال .سلط :قيض يعني :وقال أهل اللغة

 :أي {َوقَيهْضنَا لَهُْم قَُرنَاء} :زينوا لهم التكذيب بالحساب، وقال الحسن :يعني

َما بَْيَن }ين الشياطين بما استحقوا من الخذَلن، فََزيهنُوا لَهُْم، خلينا بينهم، وب

شككوهم في أمر اآلخرة، َوَما َخْلفَهُْم  :يعني .قال الضحاك {أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُمْ 

عليه  ما كان :يعني .زينوا لهم ما بين أيديهم :ويقال .رغبوهم في الدنيا :يعني

َوَحقه َعلَْيِهُم }تكذيبهم بالبعث،  :يعني .أمر الجاهلية، وما خلفهم آباؤهم من

أمم  مع :يعني {فِى أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمن قَْبلِِهمْ }وجب عليهم العذاب  :يعني {القول

 .بالعقوبة {ّمَن الجن واإلنس إِنههُْم َكانُوْا خاسرين}قد خلت من قبل أهل مكة، 

 .إنههُْم َكانوا خاِسِرين مثلهم :ويقال

 [29 -26]تفسير اآليات رقم 

 (26)َوقَاَل الهِذيَن َكفَُروا ََل تَْسَمُعوا لِهََذا اْلقُْرآَِن َواْلَغْوا فِيِه لََعلهُكْم تَْغلِبُوَن }

ا َولَنَْجِزيَنههُْم   (27)أَْسَوأَ الهِذي َكانُوا يَْعَملُوَن فَلَنُِذيقَنه الهِذيَن َكفَُروا َعَذاب ا َشِديد 

ِ النهاُر لَهُْم فِيهَا َداُر اْلُخْلِد َجَزاء  بَِما َكانُوا بِآَيَاتِنَا  َذلَِك َجَزاُء أَْعَداِء َّللاه

نَا ِمَن اْلِجنِّ وَ  (28)يَْجَحُدوَن  ْنسِ َوقَاَل الهِذيَن َكفَُروا َربهنَا أَِرنَا الهَذْيِن أََضاله اإْلِ

 {(29)نَْجَعْلهَُما تَْحَت أَْقَداِمنَا لِيَُكونَا ِمَن اْْلَْسفَلِيَن 

ي نزلت اآلية في أب {َوقَاَل الذين َكفَُروْا َلَ تَْسَمُعوْا لهذا القرءان} :قوله تعالى

إذا تلى محمد القرآن، فارفعوا أصواتكم، باْلشعار،  :جهل، وأصحابه، فإنه قال

 :نييع {والغوا فِيهِ } :كالم في وجوههم، حتى تلبسوا عليهم، فذلك قولهوال

 .تونتغلبوهم فيسك :أي {لََعلهُكْم تَْغلِبُونَ }الغطوا، واللغط هو الشغب، والجلب، 

عارضوه بكالم َل يفهم، يكون ذلك الكالم  :أي {والغوا فِيهِ } :قوله :قال الزجاج

 .لغوا  

نيا في الد :يعني {فَلَنُِذيقَنه الذين َكفَُروْا َعَذابا  َشِديدا  } :يقول َّللا تعالى

ح ما أقب :يعني {أَْسَوأَ الذى َكانُوْا يَْعَملُونَ }في اآلخرة  {َولَنَْجِزيَنههُمْ }بالقتل، 

وا ن الذين كفرفلنذيق :يعني .هذا كله من عذاب اآلخرة :كانوا يعملون، ويقال

 :ييعن .في اآلخرة عذابا  شديدا ، ولنجزينهم من العذاب أَْسَوأَ ما كانوا يعملون

ذلك العذاب  :يعني {َذلَِك َجَزاء أَْعَداء َّللا النار} .بأسوإ أعمالهم، وهو الشرك
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صار  :ذلك العذاب هو النار ويقال :يعني .الشديد هو جزاء أعداء َّللا النهارُ 

 .رفعا  بالبدل عن الجزاء

َداء َجَزاء أَعْ }في النار موضع المقام أبدا ،  :يعني {لَهُْم فِيهَا َداُر الُخْلدِ } :ثم قال

 .بالكتاب، والرسل :يعني {َّللا النار لَهُمْ 

الصنفين  :يعني {َوقَال الهِذيَن َكفَُروْا َربهنَا أَِرنَا اللذين} :قوله تعالى

النا جه :ويقال {ّمَن الجن واإلنس}استنا ضاللتنا،  :يعني {أضالنا}اللذين 

 .حتى نسينا اآلخرة

 .من الجن :ويقال .في النار {نَْجَعْلهَُما تَْحَت أَْقَداِمنَا لِيَُكونَا ِمَن اَلسفلين} :ثم قال

 .اهابن آدم الذي قتل أخ :ومن اإلنس يعني إبليس هو الذي أضلنا، :يعني :ويقال

َوقَالُوْا َربهنَآ إِنهآ أَطَْعنَا َساَدتَنَا } :كقوله .رؤساؤهم في الضاللة :يعني :ويقال

قرأ ابن كثير، وابن عامر،  .اآلية [67 :اْلحزاب] {َوُكبََرآَءنَا فَأََضلُّونَا السبيال

 بالكسر ومعناهما :والباقون .بجزم الراء {أَِرنَا} :بكروعاصم في رواية أبي 

 .واحد

 [36 -30]تفسير اآليات رقم 

ُل َعلَْيِهُم اْلَماَلئَِكةُ أََله تََخافُوا َوََل } ُ ثُمه اْستَقَاُموا تَتَنَزه إِنه الهِذيَن قَالُوا َربُّنَا َّللاه

ْنيَا  (30)نهةِ الهتِي ُكْنتُْم تُوَعُدوَن تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلجَ  نَْحُن أَْولِيَاُؤُكْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّ

نُُزَل  ِمْن  (31)َوفِي اآْلَِخَرِة َولَُكْم فِيهَا َما تَْشتَِهي أَْنفُُسُكْم َولَُكْم فِيهَا َما تَدهُعوَن 

ا َوقَاَل إِنهنِي َوَمْن أَْحَسُن قَْوَل   (32)َغفُوٍر َرِحيٍم  ِ َوَعِمَل َصالِح  ْن َدَعا إِلَى َّللاه ِممه

يِّئَةُ اْدفَْع بِالهتِي ِهَي أَْحَسُن فَإَِذا  (33)ِمَن اْلُمْسلِِميَن  َوََل تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ َوََل السه

ا يُلَقهاهَا إَِله الهِذيَن َصبَُروا َوَما َومَ  (34)الهِذي بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَنههُ َولِيٌّ َحِميٌم 

ِ إِنههُ  (35)يُلَقهاهَا إَِله ُذو َحظٍّ َعِظيٍم  ا يَْنَزَغنهَك ِمَن الشهْيطَاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِاّلِله َوإِمه

ِميُع اْلَعلِيُم   {(36)هَُو السه

، فعرفوه، قالوا ربنا َّللا :يعني {َّللا ثُمه استقامواإِنه الذين قَالُواْ َربُّنَا } :قوله تعالى

آمنوا، ثم استقاموا على طاعة  :يعني :وقال القتبي .واستقاموا على المعرفة

 على ما افترض َّللا {ثُمه استقاموا} :وقال ابن عباس في رواية الكلبي .َّللا

 :أنه قرأ هذه اآلية، ثم قال وروي عن أبي بكر الصديق رضي َّللا عنه .عليهم

ما هو يا خليفة رسول َّللا صلى َّللا عليه  :فقالوا ؟أتدرون ما استقاموا عليه

وقال عمر بن الخطاب رضي َّللا  .«اْستَقَاُموا، َولَْم يُْشِرُكوا» :قال ؟وسلم

قال ابن ف .ولم يروغوا روغان الثعلب على طاعة َّللا {ثُمه استقاموا} :عنه

مه ثُ } :وعن أبي العالية أنه قال .{ثُمه استقاموا} :عباس في رواية القتبي
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وّحدوا َّللا تعالى، واستقاموا  :ويقال .أخلصوا له الدين، والعمل :أي {استقاموا

 ثم استقاموا :معناه :وقال بعض المتأخرين .على طاعته، ولزموا سنة نبيه

إِنه الذين قَالُوْا َربُّنَا َّللا ثُمه } :وقد قيل أيضا   .كما استقاموا أقواَل   أفعاَل ،

مه ثُ }يقولون َّللا مانعنا، ومعطينا، وضارنا، ونافعنا،  :يعني {استقاموا

على ذلك القول، وَل يرون النفع، وَل يرجون من أحد دون َّللا  {استقاموا

 .ن َّللا، فذكر أعمالهم، ثم ذكر ثوابهمتعالى، وَل يخافون أحدا  دو

ُل َعلَْيِهُم الملئكة} :فقال عند  تتنزل عليهم المالئكة :قال الكلبي يعني {تَتَنَزه

َل  :يعني {أََله تََخافُوْا َوَلَ تَْحَزنُواْ } :قبض أرواحهم، ويبشرونهم، ويقولون

 :لوقال مقات .على ما خلفكم من الدنيا وَل تحزنوا .تخافوا ما أمامكم من العذاب

تتنزل عليهم الحفظة من السماء، يوم القيامة،  :تتنزل عليهم المالئكة يعني

أنا الذي كنت أكتب عملك، وبشره  :فيقول .َل :فيقول ؟أتعرفني :فتقول له

وقال زيد  .في الدنيا {نَ َوأَْبِشُروْا بالجنة التى ُكنتُْم تُوَعُدو} :بالجنة، فذلك قوله

وقال  .في ثالث مواطن، عند الموت، وفي القبر، وفي البعث :بن أسلم البشرى

 :عنيي .هذه البشرى للخائف الحزين، َل لآلمن المستبشر :بعض المتأخرين

 .الذي كان خائفا  في الدنيا

تقول لهم الحفظة، نحن  :يعني {نَْحُن أَْولِيَاُؤُكْم فِى الحياة} :ثم قال عز وجل

َوفِى اَلخرة َولَُكْم فِيهَا َما }كنا أولياءكم في الحياة الدنيا، ونحن أولياؤكم، 

لَُكْم فِيهَا َما وَ }لكم في الجنة ما تحب، وتتمنى قلوبكم،  :يعني {تَْشتَِهى أَنفُُسُكمْ 

 .تسألون :يعني {تَدهُعونَ 

ِحيمٌ }للذنوب العظام،  {ّمْن َغفُورٍ }رزقا   :أي {نُُزَل  } :ثم قال  .بالمؤمنين {ره

منصوبا  من وجهين، أحدهما على  {نُُزَل  } :حكى الزجاج عن اْلخفش

 .ويجوز أن يكون على الحال .أنزلناه نزَل   :المصدر، فمعناه

 :قال بعضهم {َدَعا إِلَى َّللا َوَعِمَل صالحا َوَمْن أَْحَسُن قَْوَل  ّممهن} :قوله تعالى

 .اآلية نزلت في شأن المؤذنين، يدعون الناس إلى الصالة

اْلنبياء يدعون  :ويقال .صلى بين اْلذان، واإلقامة :يعني {َوَعِمَل صالحا}

لماء الع :ويقال .الطاعات :يعني {َعِمَل صالحا}الخلق إلى توحيد َّللا تعالى 

 {َوَعِمَل صالحا}يعلمون الناس أمور دينهم، ويدعونهم إلى طريق اآلخرة 

نزلت اآلية في اآلمرين بالمعروف، والناهين عن  :ويقال .عملوا بالعلم :يعني

 .يأمرون بالمعروف، ويعملون به، ويصبرون على ما أصابهم :يعني .المنكر
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هنِ } :قوله أكون على دين اإلسالم، ْلنه َل تقبل  :يعني {ى ِمَن المسلمينَوقَاَل إِن

 .طاعة بغير دين اإلسالم

َل زائدة،  :قال الزجاج {َوَلَ تَْستَِوى الحسنة َوَلَ السيئة} :فقال عز وجل

 .َل تستوي الطاعة، والمعصية :يعني {َل تَْستَِوى الحسنة} :مؤكدة، والمعنى

َل  :قالوي .َل يستوي البصير، واْلعمى :ويقال .وي الكفر، واإليمانوَل يست

وذلك أن النبي صلى َّللا  .يستوي الصبر، والجزع، واحتمال اْلذى، واإلساءة

عليه وسلم كان يؤذيه أبو جهل لعنة َّللا عليه، وكان النبي صلى َّللا عليه وسلم 

قادرون ادفع ل} :بالعفو، والصفح، فقاليكره رؤيته بُْغضا  له، فأمره َّللا تعالى 

الذى بَْينََك  فَإَِذا}ادفع بالكلمة الحسنة، الكلمة القبيحة،  :يعني {بالتى ِهَى أَْحَسنُ 

إذا فعلت ذلك، يصير الذي بينك وبينه  :يعني {َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَنههُ َولِىٌّ َحِميمٌ 

 .عداوة، بمنزلة القرابة في النسب

يئة، الكلمة الحسنة، ودفع الس :يعني {َوَما يُلَقهاهَا إَِله الذين َصبَُرواْ } :قوله تعالى

َوَما يُلَقهاهَا إَِله }ما يعطاها إَل الذين صبروا على طاعة َّللا، وأداء الفرائض، 

 .ذو نصيب وافر في اآلخرة :يعني {ُذو َحظّ َعِظيمٍ 

 :نييع .بقول َل إله إَل َّللا السيئة :يعني {بالتى ِهَى أَْحَسنُ ادفع } :ويقال

 .على كظم الغيظ {َوَما يُلَقهاهَا إَِله الذين َصبَُرواْ } .الشرك

ا يَنََزَغنهكَ } :ثم قال وسة وس :يعني {ِمَن الشيطان نَْزغٌ }يصيبك  :يعني {َوإِمه

وقال  .من شره، وامض على احتمالك {تعذ باّلِلفاس}على اَلحتمال، 

ا يَنََزَغنهكَ } :مقاتل وقال  .فتنة :أي {نهزغَ } .يفتتنك ِمَن الشهْيطَانِ  :يعني {َوإِمه

 {فاستعذ باّلِل}يغوينك  :يعني {يَنََزَغنهكَ } :ويقال .الذنب عند دفع السيئة :الكلبي

بقول الكفار  {العليم}لالستعاذة،  {إِنههُ هَُو السميع}تعوذ باّلِل،  :يعني

 .وعقوبتهم

 [39 -37]تفسير اآليات رقم 

َوِمْن آَيَاتِِه اللهْيُل َوالنههَاُر َوالشهْمُس َواْلقََمُر ََل تَْسُجُدوا لِلشهْمِس َوََل لِْلقََمِر }

ِ الهِذي  فَإِِن اْستَْكبَُروا فَالهِذيَن ِعْنَد  (37)َخلَقَهُنه إِْن ُكْنتُْم إِيهاهُ تَْعبُُدوَن َواْسُجُدوا ّلِِله

َوِمْن آَيَاتِِه أَنهَك تََرى  (38)َربَِّك يَُسبُِّحوَن لَهُ بِاللهْيِل َوالنههَاِر َوهُْم ََل يَْسأَُموَن 

ْت َوَربَْت إِنه الهِذي أَْحيَاهَا لَُمْحيِي اْْلَْرَض َخاِشَعة  فَإَِذا أَْنَزْلنَا َعلَيْ  هَا اْلَماَء اْهتَزه

 {(39)اْلَمْوتَى إِنههُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

َوِمْن ءاياته اليل والنهار }من عالمات وحدانيته،  :يعني {َوِمْن ءاياته}

خلق الشمس، والقمر، والليل،  :يعني {والشمس والقمر َلَ تَْسُجُدوْا لِلشهْمسِ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n51&p1#TOP


247 
 

والنهار، دَللة لوحدانيته، لتعرفوا وحدانيته فتعبدوه، وَل تعبدوا هذه 

ِ الذى َخلَقَهُنه }اْلشياء،  اعبدوا خالق هذه اْلشياء،  :يعني {واسجدوا ّلِِله

شمس، دة الإن أردتم بعبا :يعني {إِن ُكنتُْم إِيهاهُ تَْعبُُدونَ }واسجدوا له، وأطيعوه، 

 .فإن رضاه أن تعبدوه، وَل تعبدوا غيره .والقمر، رضا َّللا تعالى

إن أردتم بعبادتهما عبادة َّللا تعالى،  :يعني {إِن ُكنتُْم إِيهاهُ تَْعبُُدونَ } :ويقال

كبروا عن ت :يعني {فَإِِن استكبروا}فاعبدوا َّللا، وأطيعوه، وَل تسجدوا لغيره، 

 .ّلِل تعالى، وعن توحيدهالسجود 

يصلون ّلِل  :يعني {يَُسبُّحوَن لَهُ }المالئكة،  :يعني {فالذين ِعنَد َربّكَ }

يسبحونه،  :يعني .هو التسبيح بعينه :يقال {الذين يُنفِقُونَ }تعالى 

 .يحدة، والتسبَل يملون من الذكر، والعبا :يعني {َوهُْم َلَ يَْسئَُمونَ }ويذكرونه، 

أَنهَك تََرى اَلرض }من عالمات وحدانيته،  :أي {َوِمْن ءاياته} :قوله عز وجل

 :ييعن {فَإَِذا أَنَزْلنَا َعلَْيهَا الماء}غبراء، يابسة، َل نبت فيها،  :أي {خاشعة

خت انتف :يعني علت :أي {َوَربَتْ }تحركت بالنبات،  :يعني {اهتزت}المطر 

 للبعث {فانظر إلى}بعد موتها  {إِنه الذى أحياها}اْلرض إذا أرادت أن تنبت 

 .من البعث وغيره :أي {إِنههُ على ُكّل َشئ قَِديرٌ }في اآلخرة، 

 [42 -40]تفسير اآليات رقم 

َعلَْينَا أَفََمْن يُْلقَى فِي النهاِر َخْيٌر أَْم َمْن  إِنه الهِذيَن يُْلِحُدوَن فِي آَيَاتِنَا ََل يَْخفَْونَ }

إِنه الهِذيَن  (40)يَأْتِي آَِمن ا يَْوَم اْلقِيَاَمِة اْعَملُوا َما ِشْئتُْم إِنههُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر 

ا َجاَءهُْم َوإِنههُ لَِكتَاٌب َعِزيٌز  ْكِر لَمه يَأْتِيِه اْلبَاِطُل ِمْن بَْيِن يََدْيهِ ََل  (41)َكفَُروا بِالذِّ

 {(42)َوََل ِمْن َخْلفِِه تَْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد 

عن  يميلون :يعني :قال مقاتل {إِنه الذين يُْلِحُدوَن فِى ءاياتنا} :قوله تعالى

 :وقال قتادة .ذيبيميلون في آياتنا بالتك :يعني :وقال الكلبي .اإليمان بالقرآن

ومن هذا  .أي يجعلون الكالم على غير وجهه :وقال الزجاج .اإللحاد التكذيب

 بنصب الحاء، {يُْلِحُدونَ } :قرأ حمزة .سمي اللحد لحدا ، ْلنه في جانب القبر

بضم الياء، وكسر الحاء، ومعناهما واحد، لحد وألحد بمعنى  :والباقون .والياء

 .دواح

َل يقدرون على أن يهربوا من عذابنا، وَل  :أي {َلَ يَْخفَْوَن َعلَْينَا} :قوله

ذين إِنه ال}أبا جهل وأصحابه،  :يعني {أَفََمن يلقى فِى النار}يستترون منا، 

جميع  نزلت في شأن :ويقال .النبي صلى َّللا عليه وسلم :يعني {يُْلِحُدوَن فِى
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من كان مرجعه إلى النار، حاله يكون خيرا   :يعني .ار، وجميع المؤمنينالكف

 .أم حال من يدخل الجنة

لفظه لفظ التخيير واإلباحة، والمراد به  {اعملوا َما ِشْئتُمْ } :ثم قال لكفار مكة

 .التوبيخ، والتهديد، ْلنه بيّن مصير كل عامل

 .من الخير، والشر {تَْعَملُوَن بَِصيرٌ إِنههُ بَِما } :ثم قال تعالى

ا َجاءهُمْ }عالم  :بصير أي :قوله تعالى  :يعني {إِنه الذين َكفَُروْا بالذكر لَمه

ريم ك :يعني {لكتاب َعِزيزٌ }القرآن،  :يعني {َوأَنههُ }جحدوا بالقرآن لما جاءهم، 

اب كت :وقال مقاتل .، أنزله آخر الكتبكريم على َّللا :ويقال .عند المؤمنين

عزيز َل يوجد مثله في النظم، وكثرة  :ويقال .منيع عن الباطل :عزيز يعني

 .فوائده

أْتِيِه َله يَ } :قال الكلبي ومقاتل {َله يَأْتِيِه الباطل ِمن بَْيِن يََدْيِه َوَلَ ِمْن َخْلفِهِ }

يه التكذيب من الكتاب الذي قبله، كل يصدق هذا، وَل يجيء َل يأت :أي {الباطل

 {َله يَأْتِيهِ الباطل ِمن بَْيِن يََدْيهِ َوَلَ ِمْن َخْلفِهِ } :وقال قتادة .من بعده كتاب يكذبه

ال أبو ق .َل يستطيع الشيطان أن يبطل منه حقا ، وَل يؤيد فيه باطال   :يعني

لمة، حدثنا محمد بن س :قال .حدثنا الباغندي :قال .ن أحمدحدثنا الخليل ب :الليث

عن أبي سنان، عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري، عن الحارث اْلعور، 

تفترق إن أمتك س :قيل للنبي صلى َّللا عليه وسلم :عن علي بن أبي طالب قال

خرج ما الم :فقالوا .«بَلَى» :فقال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم .من بعدك

يز الذي كتاب َّللا العز :قال :فقال جبريل لرسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم .منها

بتغى من ا .َل يأتيه الباطل من بين يديه، وَل من خلفه، تنزيل من حكيم حميد

العلم في غيره، أضله َّللا، ومن حكم بغيره، قصمه َّللا، وهو الذكر الحكيم، 

ين، والصراط المستقيم، فيه خبر من كان قبلكم، وبيان من بعدكم، والنور المب

والحكم فيما بينكم هو الفصل المبين، وهو الفصل، وليس بالهزل، وهو الذي 

إنا سمعنا قرآنا  عجبا  َل يخلق على طول الدهر، وَل  :سمعته الجن، فقالوا

 .أعورتنقضي عبره، وَل تفنى عجائبه، ثم قال للحارث خذها إليك يا 

القرآن تنزيل من َّللا تعالى، الحكيم  :يعني {تَنِزيٌل ّمْن َحِكيٍم َحِميدٍ } :ثم قال

ا } :قوله :وقال بعضهم .في أمره، المحمود في فعاله إِنه الذين َكفَُرواْ بالذكر لَمه

جوابه في  :وقال بعضهم .، لم يذكر جوابه، وجوابه مضمر{َجاءهُمْ 

َولَْو جعلناه قُْرَءانا  أْعَجِميّا  }جوابه في قوله  :ويقال {َوُذو ِعقَاٍب أَلِيمٍ } :هقول

لَْت ءاياته َءاْعَجِمىٌّ َوَعَربِىٌّ قُْل هَُو لِلهِذيَن َءاَمنُوْا هُد ى َوِشفَآٌء  لهقَالُوْا لَْوَلَ فُصِّ
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َكاٍن والذين َلَ يُْؤِمنُوَن فى َءاَذانِِهْم َوْقٌر َوهُ  َو َعلَْيِهْم َعم ى أولئك يُنَاَدْوَن ِمن مه

 .[44 :فصلت] {بَِعيدٍ 

 [46 -43]تفسير اآليات رقم 

ُسِل ِمْن قَْبلَِك إِنه َربهَك لَُذو َمْغفَِرٍة َوُذو ِعقَاٍب } َما يُقَاُل لََك إَِله َما قَْد قِيَل لِلرُّ

لَْت آَيَاتُهُ أَأَْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌّ َولَْو َجَعْلنَ  (43)أَلِيٍم  اهُ قُْرآَن ا أَْعَجِميّ ا لَقَالُوا لَْوََل فُصِّ

قُْل هَُو لِلهِذيَن آََمنُوا هُد ى َوِشفَاٌء َوالهِذيَن ََل يُْؤِمنُوَن فِي آََذانِِهْم َوْقٌر َوهَُو َعلَْيِهْم 

ى أُولَئَِك يُنَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد  َولَقَْد آَتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فَاْختُلَِف فِيِه  (44)َعم 

َمْن  (45)َولَْوََل َكلَِمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك لَقُِضَي بَْينَهُْم َوإِنههُْم لَفِي َشكٍّ ِمْنهُ ُمِريٍب 

ا فَلِنَْفِسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيهَا َوَما َربَُّك بِظاَله   {(46)ٍم لِْلَعبِيِد َعِمَل َصالِح 

ُسِل ِمن قَْبلِكَ } :قوله تعالى ا يُقَاُل لََك إَِله َما قَْد قِيَل لِلرُّ لى اصبر ع :يعني {مه

مقالة الكفار، فإنهم َل يقولون من التكذيب لك، إَل ما قد قيل للرسل من قبلك 

ا يُقَاُل لَكَ }معناه  :ويقال .من التكذيب لرسالة في ا :يعني .َل يؤمر لك :نييع {مه

 . أيضا  أن تعبد َّللا :فيقال لك .إَل ما قد قيل للرسل من قبلك، بأن يعبدوا َّللا

ا يُقَاُل لَكَ } :ويقال ُسِل ِمن قَْبلِكَ }إَل بأن تبلغ الرسالة،  {مه  {إَِله َما قَْد قِيَل لِلرُّ

ر أي ذو تجاوز في تأخي :قال مقاتل {َربهَك لَُذو َمْغفَِرةَ  إِنه }بأن يبلغوا الرسالة، 

لمن تاب من  {إِنه َربهَك لَُذو َمْغفَِرةَ } :وقال الكلبي .العذاب عنهم إلى أجلهم

 .لمن لم يتب، ومات على الكفر {َوُذو ِعقَاٍب أَلِيمٍ }الشرك، 

لو أنزلناه بلسان  :يعني {أْعَجِميّا   َولَْو جعلناه قُْرءانا  } :قوله عز وجل

ءاْعَجِمىٌّ } .هال بيّن بالعربية :يعني {لهقَالُوْا لَْوَلَ فُّصلَْت ءاياته}العبرانية، 

 .القرآن أعجمي، والرسول عربي، فكان ذلك أشد لتكذيبهم :ويقولون {َوَعَربِىٌّ 

 .بهمزتين بغير مد :ي بكرقرأ حمزة، والكسائي، وعاصم، في رواية أب

 .والباقون بهمزة واحدة مع المد، ومعناهما واحد ويكون على معنى اَلستفهام

ويكون على غير وجه  .بهمزة واحدة بغير مد {أَْعَجِمىٌّ }وقرأ الحسن 

مي رجل عج :يقال .بنصب العين، والجيم {أَْعَجِمىٌّ }وقرأ بعضهم  .اَلستفهام

ورجل أعجمي إذا كان َل يفصح، وإن  .ان من العجم، وإن كان فصيحا  إذا ك

 .كان من العرب

القرآن هدى للمؤمنين من  :يعني {قُْل هَُو لِلهِذيَن ءاَمنُوْا هُد ى} :ثم قال تعالى

 {والذين َلَ يُْؤِمنُونَ }شفاء لما في الصدور من العمى،  :أي {َوِشفَاء}الضاللة، 

َعمي  {َوهَُو َعلَْيِهْم َعم ى}ثقل، وصم،  :يعني {َولَْو جعلناه قُْرءانا  }باآلخرة، 

جة، القرآن عليهم ح :يعني .بالكسر على معنى النعت، وقراءة العامة بالنصب
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 .عموا عنه فال ينظرونه، وَل يفهمونه :يعني :وقال مقاتل .وهذا قول الكلبي

بالكسر على معنى النعت،  {َوهَُو َعلَْيِهْم َعم ى} :عباس أنه قرأوروي عن ابن 

 {هُد ى َوِشفَاء} :كما أنه قال .وقراءة العامة بالنصب، على معنى المصدر

 .على معنى المصدر

َكاٍن بَِعيدٍ } :ثم قال ل إذا جيقال للر .وهذا على سبيل المثل {أُْولَئَِك يُنَاَدْوَن ِمن مه

إنك َل تفهم شيئا  ويقال ينادون من  :إنك تنادي من مكان بعيد يعني :قل فهمه

وقال  .بعيدا  من قلوبهم :يعني :وقال مجاهد .من السماء :يعني .مكان بعيد

 .ينادون يوم القيامة من مكان بعيد، فينادى الرجل بأشنع أسمائه :الضحاك

 .اسق، يا منافق يا، كذا يا كذايقال له يا ف :يعني

 :الأعطينا موسى التوراة، ويق :يعني {َولَقَْد ءاتَْينَا موسى الكتاب} :قوله تعالى

 .اْللواح

َولَْوَلَ َكلَِمةٌ }صدق بعضهم، وكذب بعضهم،  :يعني {فاختلف فِيهِ } :قوله

بّكَ  لفرغ  :يعني {لَقُِضَي بَْينَهُمْ }العذاب، وجبت بتأخير  :يعني {َسبَقَْت ِمن ره

من العذاب  :يعني {َوإِنههُْم لَفِى َشّك ّمْنهُ ُمِريبٍ } .من أمرهم، ولهلك المكذب

 .ظاهر الشك :أي {ُمِريبٍ } :ويقال .َل يعرفون شكهم {ُمِريبٍ }بعد البعث 

بّكَ َولَْوَلَ َكلَِمةٌ َسبَقَ } :ويقال بتأخير العذاب عن هذه اْلمة إلى يوم  {ْت ِمن ره

 .القيامة، ْلتاهم العذاب، إذ كذبوه كما فعل بغيرهم

ْن َعِمَل صالحا فَلِنَْفِسهِ } :قوله تعالى  {فََعلَْيهَا َوَمْن أََساء}ثوابه لنفسه،  :يعني {مه

 بغير َل يعذب أحدا   :يعني {لّْلَعبِيدِ  َوَما َربَُّك بظالم}العذاب على نفسه،  :يعني

 .ذنب

 [50 -47]تفسير اآليات رقم 

اَعِة َوَما تَْخُرُج ِمْن ثََمَراٍت ِمْن أَْكَماِمهَا َوَما تَْحِمُل ِمْن أُْنثَى } إِلَْيِه يَُردُّ ِعْلُم السه

 (47)َرَكائِي قَالُوا آََذنهاَك َما ِمنها ِمْن َشِهيدٍ َوََل تََضعُ إَِله بِِعْلِمهِ َويَْوَم يُنَاِديِهْم أَْيَن شُ 

ََل يَْسأَُم  (48)َوَضله َعْنهُْم َما َكانُوا يَْدُعوَن ِمْن قَْبُل َوظَنُّوا َما لَهُْم ِمْن َمِحيٍص 

ْنَساُن ِمْن ُدَعاِء اْلَخْيِر َوإِْن َمسههُ الشهرُّ فَيَئُوٌس قَنُوطٌ  َولَئِْن أََذْقنَاهُ َرْحَمة   (49)اإْلِ

ْتهُ لَيَقُولَنه هََذا لِي َوَما أَظُنُّ السهاَعةَ قَائَِمة  َولَئِْن ُرِجْعُت  اَء َمسه ِمنها ِمْن بَْعِد َضره

ْن مِ  إِلَى َربِّي إِنه لِي ِعْنَدهُ لَْلُحْسنَى فَلَنُنَبِّئَنه الهِذيَن َكفَُروا بَِما َعِملُوا َولَنُِذيقَنههُمْ 

 {(50)َعَذاٍب َغلِيٍظ 

 .َل يعلم قيام الساعة أحد إَل َّللا :يعني {إِلَْيِه يَُردُّ ِعْلُم الساعة} :قوله تعالى

َوَما تَْخُرُج ِمن ثمرات ّمْن } .يرد الخلق كلهم علم قيام الساعة إلى ربهم :يعني
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 :حين تطلع، وغالف كل شيء كمه أي :يعني .من أجوافها :يعني {أَْكَماِمهَا

قرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، في إحدى  .تخرج من موضعها الذي كانت فيه

 .دبلفظ الواح {ِمن ثََمَرةٍ } :والباقون .بلفظ الجمع {ِمن ثمرات} :رواية حفص

إَل وهو يعلمه، وَل  :يعني {ْلِمهِ َوَما تَْحِمُل ِمْن أنثى َوَلَ تََضُع إَِله بِعِ } :ثم قال

َويَْوَم } .يعلم أحد قبل الوَلدة، قبل صفته، وَل يعلم أحد بعد وضعه، كم أجله

الذين كنتم تدعون من دون  :يعني {أَْيَن ُشَرَكائِىَ }يدعوهم،  :يعني {يُنَاِديِهمْ 

َما ِمنها ِمن } :أعلمناك، وقلنا لك :يعني {قَالُوْا ءاَذنهاَك َما ِمنها ِمن َشِهيدٍ }َّللا، 

 :وقالوا .يشهد بأن لك شريك تبرؤوا من أن يكون مع َّللا شريك :يعني {َشِهيدٍ 

هذا قول اآللهة التي  :وقال القتبي .ما منا من أحد يشهد لك أنه عبد أحد دونك

وادعوه في الدنيا  .قالواما منا من شهيد لهم كما  .كانوا يعبدون في الدنيا

ا َكانُوْا يَْدُعوَن ِمن قَْبلُ }بطل عنهم،  :يعني {َوَضله َعْنهُم} .فينا في  {مه

علموا، واستيقنوا ما لهم من ملجأ،  :يعني {َوظَنُّوْا َما لَهُْم ّمن مهِحيصٍ }الدنيا، 

 .وَل مفر من النار

شأن  نزلت في :قال الضحاك .َل يمل الكافر :يعني {ئَمُ َو َله يَسْ } :قوله تعالى

فية العا :يعني .من سؤال الخير :يعني {ِمن ُدَعاء الخير} .النضر بن الحارث

 .في الجسد، والسعة في الرزق

 {فَيَئُوٌس قَنُوطٌ }أصابته الشدة، والبالء، والفقر،  :يعني {َوإِن مهسههُ الشر}

َل يمل من دعاء  :ويقال .آيسا  من الخير، قانطا  من رحمة َّللا تعالى :يعني

 {وطٌ فَيَئُوٌس قَنُ }اللهم عافني، وإذا مسه الشر  :يقول .الخير، وإذا نزلت به شدة

 .آيسا  من معبوده :يعني

اء }ا، َوِغن ى، أصبناه عافية من :يعني {َولَئِْن أذقناه َرْحَمة  ّمنها} ِمن بَْعِد َضره

ْتهُ  أنا أهل لهذا،  :يعني {لَيَقُولَنه هذا لِى}من بعد شدة أصابته،  :يعني {َمسه

 .هذا بعملي، وأنا محقوق به :ويقال .أنا أحق بهذا :ويقال .ومستحق له

ّجْعُت إلى }مة كائنة، ما أحسب القيا :يعني {َوَما أَظُنُّ الساعة قَائَِمة  } َولَئِن رُّ

وم الجنة ولئن كان ي :يعني {إِنه لِى ِعنَدهُ للحسنى}يوم القيامة،  :يعني {َربّى

 .القيامة، كما يقول محمد صلى َّللا عليه وسلم فلي الجنة

من  {ِملُواْ بَِما عَ }لنخبرنهم،  :يعني {فَلَنُنَبّئَنه الذين َكفَُرواْ } :يقول َّللا تعالى

 :ييعن {ّمْن َعَذاٍب َغلِيظٍ }لنجزينهم،  :يعني {َولَنُِذيقَنههُمْ }أعمالهم الخبيثة، 

 .عذاب شديد َل يفتر عنهم
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 [54 -51]تفسير اآليات رقم 

ْنَساِن أَْعَرَض َونَأَى بَِجانِبِِه َوإَِذا مَ } سههُ الشهرُّ فَُذو ُدَعاٍء َوإَِذا أَْنَعْمنَا َعلَى اإْلِ

ْن هَُو  (51)َعِريٍض  ِ ثُمه َكفَْرتُْم بِِه َمْن أََضلُّ ِممه قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد َّللاه

هُ نه َسنُِريِهْم آَيَاتِنَا فِي اآْلَفَاِق َوفِي أَْنفُِسِهْم َحتهى يَتَبَيهَن لَهُْم أَ  (52)فِي ِشقَاٍق بَِعيٍد 

أَََل إِنههُْم فِي ِمْريَةٍ ِمْن لِقَاِء  (53)اْلَحقُّ أََولَْم يَْكِف بَِربَِّك أَنههُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد 

 {(54)َربِِّهْم أَََل إِنههُ بُِكلِّ َشْيٍء ُمِحيطٌ 

 أعرض :يعني {َجانِبِهِ َوإَِذا أَْنَعْمنَا َعلَى اإلنسان أَْعَرَض َونَأَى بِ } :قوله تعالى

 {َونَأَى بَِجانِبِهِ } .أعرض عن اإليمان :وقال الكلبي .الكافر، فال يدعو ربه

 :يعني {َوإَِذا َمسههُ الشر} .تباعد بجانبه عن الدعاء، وعن اإليمان :يعني

 :ويقال .كثيرا   :نييع :قال مقاتل والكلبي {فَُذو ُدَعاء َعِريضٍ }أصابته الشدة 

 {َوإَِذا َمسههُ الشر فَيَئُوٌس قَنُوطٌ } .قد قال في موضع :فإن قيل .طويال   :يعني

مرة ذكر أنه يَُؤوس، ومرة أُخرى  {فَُذو ُدَعاء َعِريضٍ } :وقال في موضع آخر

أن رجل هذا في شأن رجل، وهذا في ش :قيل له ؟ذكر أنه يدعو، فكيف هذا

 {َوإَِذا َمسههُ الشر فَيَئُوٌس قَنُوطٌ } .آخر، ويجوز أن يكون في شأن إنسان واحد

 .عن كل معبود دون َّللا، فيدعو َّللا دائما  

إن كان هذا الكتاب  :يعني {قُْل أََرءْيتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد َّللا} :فقال عز وجل

 ؟جحدتم أنه ليس من عند َّللا، ماذا تقولون :يعني {بِهِ  ثُمه َكفَْرتُمْ }من عند َّللا، 

 ؟إذا نزل بكم العذاب يوم القيامة .وماذا تحتالون ؟وماذا تجيبون

ْن هَُو فِى ِشقَاٍق بَِعيدٍ }  .في خالف طويل، بعيد عن الحق :أي {َمْن أََضلُّ ِممه

ك عذابنا في البالد، مثل هال :يعني {اَلفاقَسنُِريِهْم ءاياتنا فِى } :قوله تعالى

َوفِى } .عاد، وثمود، وقوم لوط، وهم يرون إذا سافروا، آثارهم، وديارهم

 من قتل أصحابهم الكفار في :ويقال .يبتلون بأنفسهم من الباليا {أَنفُِسِهمْ 

 .كذي قلت هو الحق، فيصدقونإن ال :يعني {حتى يَتَبَيهَن لَهُْم أَنههُ الحق}الحرب، 

ما يفتح َّللا عليهم من  :يعني {َسنُِريِهْم ءاياتنا فِى اَلفاق} :وقال مجاهد

معناه أن أبا جهل قال  :وقال الضحاك .فتح مكة :قال {َوفِى أَنفُِسِهمْ }القرى، 

أبو جهل  :قالف .ائتنا بعالمة، فانشق القمر نصفين :للنبي صلى َّللا عليه وسلم

يا معشر  :ثم قال .إن كان القمر قد انشق، فهي آية :للنبي صلى َّللا عليه وسلم

 ؟هل عاينوا القمر .قريش، إن محمدا  قد سحر القمر، فوجهوا رسلكم إلى اآلفاق

فإذا أهل اآلفاق، يتحدثون  .إْن كان كذلك، فهي آية وإَل فذلك سحر، فوجهوا

 .لدنياذاهبا  في ا :يعني .هََذا ِسْحٌر ُمْستَِمر :فقال أبو جهل عليه اللعنة .بانشقاقه
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وقال  {َسنُِريِهْم ءاياتنا فِى اَلفاق َوفِى أَنفُِسِهْم حتى يَتَبَيهَن لَهُْم أَنههُ الحق}فنزل 

لدَلئل، ا ما وضع في العالم من {َسنُِريِهْم ءاياتنا فِى اَلفاق} .بعض المتأخرين

وفي أنفسهم ما وضع فيها من الدَلئل، التي تدل على وحدانية َّللا تعالى، وأن 

وهذا كما  .محمدا  صلى َّللا عليه وسلم صادق ينطق بالوحي فيما يقول

 .{َوفِى اَلرض ءايات لِْلُمْؤِمنِين َوفِى أَنفُِسُكْم أَفاَلَ تُْبِصُرونَ } :قال

ُكّل  أَنههُ على}شاهدا  أن القرآن من َّللا تعالى،  {لَم يَْكِف بَِربّكَ أََو } :قوله تعالى

 .عالم بأعمالهم، بالبعث وغيره :أي {َشئ َشِهيدٌ 

 .أنه قد أخبرهم بذلك، وإن لم يسافروا :يعني {أََو لَْم يَْكِف بَِربّكَ } :وقال الكلبي

ومعنى الكفاية هاهنا، أنه قد بيّن لهم ما فيه كفاية،  {أََو لَْم يَْكِف بَِربّكَ } :ويقال

 .بالدَللة على توحيده، وتثبيت رسله

م في اعلم أنه :يعني .كلمة تنبيه :أَل {أََلَ إِنههُْم فِى ِمْريَةٍ ّمن لّقَاء َربِّهمْ } :ثم قال

ِحيطُ }شك من البعث،  ، أَل إن َّللا تعالى عالم بأعمالهم :يعني {أََلَ إِنههُ بُِكّل َشئ مُّ

أحاط علمه سبحانه وتعالى  :يعني .وعقوبتهم، واإلحاطة إدراك الشيء بكماله

بكل شيء من البعث، وغيره، والحمد ّلِل وحده، وصلى َّللا على من َل نبي 

 .بعده وآله وسلم
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42 

 سورة الشورى
 [4 -1]تفسير اآليات رقم 

ُ اْلَعِزيُز  (2)سق ع (1)حم } َكَذلَِك يُوِحي إِلَْيَك َوإِلَى الهِذيَن ِمْن قَْبلَِك َّللاه

َماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض َوهَُو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيُم  (3)اْلَحِكيُم   {(4)لَهُ َما فِي السه

، حاء حكم َّللاال :روي عن ابن عباس أنه قال {حم عسق} :قوله تبارك وتعالى

فكأنه  .والميم ملك َّللا، والعين علو َّللا، والسين سناء َّللا، والقاف قدرة َّللا

َل  :فبحكمي، وملكي، وعلوي، وسنائي، وقدرتي، َل أعذب عبدا  قال :يقول

 :نيَل يعذب عبدا  يع :ومعنى قول ابن عباس .إله إَل َّللا، مخلصا ، فلقيني بها

 :وروى المسيب عن رجل، عن أبي عبيدة، قال .دائما ، خالدا   َل يعذبه عذابا  

ن وروي ع :قال .العين عذاب َّللا، والسين سنون، والقاف فيها القحط العجب

اْفتَُحوا ِصْبيَانُُكْم قَْوَل َل إله إَله َّللا، » :رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال

الِحْكَمةُ فِي ذلك، ْلن حال الصبيان حال حسن، « َّللا َولَقِّنُوا َمْوتَاُكْم َل إله إَله 

فإذا قلتم ذلك في  .َل غل، وَل غش في قلوبهم، وحال الموتى حال اَلضطرار

 .أول ما يجري عليكم القلم، وآخر يجف القلم فعسى َّللا أن يتجاوز ما بين ذلك

حم } :قولهفي  :قاف قذف؛ وقال الضحاك :وحدثنا محدث قال :قال المسيب

قضى عذاب سيكون واقعا ، وأرجو أن يكون قد مضى يوم بدر،  :قال {عسق

حرب يذل فيه العزيز، ويعز  {حم عسق} :وقال شهر بن حوشب .والسنون

فيه الذليل من قريش، ثم يفضي إلى العرب، ثم إلى العجم، ثم هي متصلة إلى 

، وهو موت ذريع في الناس، وفي الحاء حرب :وقال عطاء .خروج الدجال

الحيوان، حتى يبيدهم، ويفنيهم، والميم تحويل ملك من قوم إلى قوم، والعين 

عدو لقريش يركبهم، ثم ترجع الدولة إليهم بحرمة البيت، والسين هو استئصال 

بالسنين كسني يوسف، والقاف قدر من َّللا نافذ في ملكوت اْلرض، َل 

الحاء حلمه، والميم ملكه،  :وقال السدي .فيهميخرجون من قدره، وهو نافذ 

هو اسم من أسماء  :وقال قتادة .والعين عظمته، والسين سناؤه، والقاف قدرته

 .ويقال اسم من أسماء القرآن .َّللا تعالى

إليك  أوحى َّللا :يعني {َكَذلَِك يُوِحى إِلَْيَك َوإِلَى الذين ِمن قَْبلِكَ } :ثم قال تعالى

 :وقال ابن عباس .كما أوحى َّللا بها إلى الذين كانوا من قبلك {حم عسق}ب 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n51&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n51&p1#TOP
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 كما أوحى َّللا بها {حم عسق}ليس من نبي وإَل وقد أوحى َّللا تعالى إليه ب 

، على باْللف {يوحى إِلَْيكَ } :قرأ ابن كثير .إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم

ذا يوحي هك :يعني .بالكسر {يُوِحى} :وقرأ الباقون .اعلهمعنى فعل ما لم يسم ف

 .بالنون (نوحي)وقرئ في الشاذ  .َّللا إليك

إنزال حكم ب {الحكيم}بالنقمة على من لم يجب الرسل،  {َّللا العزيز} :ثم قال

في  :نييع {ى الذين ِمن قَْبلِكَ َكَذلَِك يُوِحى إِلَْيَك َوإِلَ } :وقال مقاتل .الوحي عليك

 .أمر العذاب

َوهَُو }من خلق،  :يعني {لههُ َما فِي السموات َوَما فِي اَلرض} :قوله عز وجل

 .عظيم قدرته :يعني .فال شيء أعظم منه {العظيم}لرفعي  :يعني {العلى

 [10 -5]تفسير اآليات رقم 

َمَواُت يَتَفَطهْرَن ِمْن فَْوقِِهنه َواْلَماَلئَِكةُ يَُسبُِّحوَن بَِحْمدِ َربِِّهْم َويَْستَْغفُِروَن تََكادُ السه }

ِحيُم  َ هَُو اْلَغفُوُر الره َوالهِذيَن اتهَخُذوا ِمْن ُدونِهِ  (5)لَِمْن فِي اْْلَْرِض أَََل إِنه َّللاه

ُ َحفِيظٌ َعلَْيهِ  َوَكَذلَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك قُْرآَن ا  (6)ْم َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم بَِوِكيٍل أَْولِيَاَء َّللاه

َعَربِيّ ا لِتُْنِذَر أُمه اْلقَُرى َوَمْن َحْولَهَا َوتُْنِذَر يَْوَم اْلَجْمعِ ََل َرْيَب فِيهِ فَِريٌق فِي اْلَجنهةِ 

ِعيِر  ُ  (7)َوفَِريٌق فِي السه ة  َواِحَدة  َولَِكْن يُْدِخُل َمْن يََشاُء َولَْو َشاَء َّللاه  لََجَعلَهُْم أُمه

أَِم اتهَخُذوا ِمْن ُدونِهِ أَْولِيَاَء  (8)فِي َرْحَمتِهِ َوالظهالُِموَن َما لَهُْم ِمْن َولِيٍّ َوََل نَِصيرٍ 

ُ هَُو اْلَولِيُّ َوهَُو يُْحيِي اْلَمْوتَى َوهَُو َعلَى ُكلِّ  َوَما اْختَلَْفتُْم  (9)َشْيٍء قَِديٌر  فَاّلِله

ْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب  ُ َربِّي َعلَْيِه تََوكه ِ َذلُِكُم َّللاه  {(10)فِيِه ِمْن َشْيٍء فَُحْكُمهُ إِلَى َّللاه

 :يعني {ِمن فَْوقِِهنه }يتشققن،  :يعني {تََكاُد السموات يَتَفَطهْرنَ } :قوله تعالى

من هيبة الرحمن، وجالله،  :يعني .تكاد أن يتشققن من قدرة َّللا، وهيبته

قرأ ابن كثير، وابن عامر، وحمزة، وعاصم، في رواية  .وعظمته

 .لفظ التأنيثبالتاء ب {يَتَفَطهْرنَ }بالتاء، بلفظ التأنيث،  {تََكاُد السموات} :حفص

بالتاء بلفظ  {تََكادُ } :ة أبي بكروقرأ أبو عمرو، وعاصم، في رواي

السماوات }بالياء بلفظ التذكير  :وقرأ الباقون .بالنون {يَْتفَِطْرنَ }التأنيث، 

 .بالياء {يَتَفَطهْرنَ 

يسبحونه،  :يعني {والمالئكة يَُسبُّحوَن بَِحْمِد َربِّهمْ } :ثم قال

ن وروى داود ب .للمؤمنين :يعني {لَِمن فِى اَلرضَويَْستَْغفُِروَن }ويذكرونه، 

 الذين يَْحِملُوَن العرش} :دخلت على وهب بن منبه، فَُسئَِل عن قوله :قيس قال

َوَمْن َحْولَهُ يَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َويُْؤِمنُوَن بِِه َويَْستَْغفُِروَن لِلهِذيَن َءاَمنُوْا َربهنَا 

ْحَمة  َوِعْلما  فاغفر لِلهِذيَن تَابُوْا واتبعوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعَذاَب  َوِسْعتَ  ُكله َشئ ره
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نسختها اآلية  :وفي رواية أنه قال .للمؤمنين منهم :قال [7 :غافر] {الجحيم

وَن حُ الذين يَْحِملُوَن العرش َوَمْن َحْولَهُ يَُسبِّ } :التي في سورة المؤمن حيث قال

ْحَمة   بَِحْمِد َربِِّهْم َويُْؤِمنُوَن بِِه َويَْستَْغفُِروَن لِلهِذيَن َءاَمنُوْا َربهنَا َوِسْعَت ُكله َشئ ره

 .[7 :غافر] {َوِعْلما  فاغفر لِلهِذيَن تَابُوْا واتبعوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعَذاَب الجحيم

للمؤمنين  :قال {ْستَْغفُِروَن لَِمن فِى اَلرضَويَ } :وروى معمر عن قتادة قال

هذا الذي روي عن قتادة أصح، ْلن النسخ في  :قال أبو الليث رحمه َّللا .منهم

 .اْلخبار َل يجوز، وإنما في اْلمر، والنهي

 .بهم في الرزق {الرحيم}لذنوبهم،  {أََلَ إِنه َّللا هَُو الغفور} :ثم قال

 .يسألون لهم الرزق :يعني {َويَْستَْغفُِروَن لَِمن فِى اَلرض} :ويقال

عبدوا من دون  :يعني {والذين اتخذوا ِمن ُدونِِه أَْولِيَاء} :قوله عز وجل

 :قاليحفظ أعمالهم، وي :يعني {َّللا َحفِيظٌ َعلَْيِهمْ } .أصناما   :يعني {أَْولِيَاء}َّللا 

 .بمسلط، لتجبرهم على اإليمان :يعني {َوَما أَنَت َعلَْيِهم بَِوِكيلٍ }عليهم،  شهيد

 .وهذا قبل أن يؤمر بالقتال

 هكذا أنزلنا عليك :يعني {َوَكَذلَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك قُْرءانا  َعَربِيّا  } :قوله عز وجل

 :يعني {لّتُنِذَر أُمه القرى} .موهجبريل بالقرآن، ليقرأ عليك القرآن بلغتهم، ليفه

 {َوتُنِذَر يَْوَم الجمع}من البلدان،  {َوَمْن َحْولَهَا}لتخوف بالقرآن أهل مكة، 

ا َشدِ } :والباء محذوفة منه كما قال .لتنذرهم بيوم القيامة :يعني الِّيُْنِذَر بَأْس   {يد 

يوم الجمع، ْلنه يجتمع فيه أهل السماء، وأهل  وإنما سمي .ببأس شديد :يعني

 يوم القيامة َل شك :يعني {َلَ َرْيَب فِيهِ } .اْلرض كلهم، من اْلولين واآلخرين

وهم  {َوفَِريٌق فِى السعير}وهم المؤمنون،  {فَِريٌق فِى الجنة} .فيه أنه كائن

 .الكافرون

ة  واحدةَولَْو َشاء َّللا} :قوله تعالى على ملة واحدة، وهو  :يعني { لََجَعلَهُْم أُمه

يكرم بدينه من يشاء، من  :يعني {ولكن يُْدِخُل َمن يََشاء فِى َرْحَمتِهِ } .اإلسالم

 .كان أهال  لذلك، ويدخله في اآلخرة في رحمته

 الكافرين ليس :يعني {والظالمون َما لَهُْم ّمن َولِّى َوَلَ نَِصيرٍ }في جنته  :أي

 .لهم مانع يمنعهم من العذاب، وَل ناصر ينصرهم

عبدوا من دون َّللا  :يعني {أَِم اتخذوا ِمن ُدونِِه أَْولِيَاء} :قوله تعالى

 .َّللا هو الولي :ويقال .هو أولى أن يعبدوه :يعني {فاّلِل هَُو الولى}أربابا ، 

هو الولي  :ويقال .هو إله السموات، وإله اْلرضهو الرب، و :يعني

 يحيهم بعد :يعني {َوهَُو يُْحِى الموتى}لمصالحهم، ينزل المطر بعد المطر، 
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قادر  :يعني {َوهَُو على ُكّل َشئ قَِديرٌ }يحيي قلوبهم بالمعرفة،  :ويقال .الموت

 .على ما يشاء

إذا اختلفتم في أمر  :يعني {م فِيِه ِمن َشئَوَما اختلفت} :قوله تعالى

الذي  :يعني {َذلُِكُم َّللا َربّى}علمه عند َّللا،  :يعني {فَُحْكُمهُ إِلَى َّللا}الدين، 

َوإِلَْيهِ }فوضت أمري إليه سبحانه،  :يعني {َعلَْيِه تََوكهْلتُ }ذكر هو َّللا ربي، 

 .إلى َّللا تعالى بالطاعةأقبل  :يعني {أُنِيبُ 

 [15 -11]تفسير اآليات رقم 

ا } ا َوِمَن اْْلَْنَعاِم أَْزَواج  َماَواِت َواْْلَْرِض َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواج  فَاِطُر السه

ِميُع اْلبَِصيُر  َماَواِت لَهُ مَ  (11)يَْذَرُؤُكْم فِيِه لَْيَس َكِمْثلِِه َشْيٌء َوهَُو السه قَالِيُد السه

ْزَق لَِمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِنههُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم  َشَرَع لَُكْم  (12)َواْْلَْرِض يَْبُسطُ الرِّ

ْينَا بِهِ إِْبَراِهيَم َوُموَسى  ا َوالهِذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوصه ى بِهِ نُوح  يِن َما َوصه ِمَن الدِّ

قُوا فِيِه َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما تَْدُعوهُْم إِلَْيِه َوِعيَسى  يَن َوََل تَتَفَره أَْن أَقِيُموا الدِّ

ُ يَْجتَبِي إِلَْيِه َمْن يََشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن يُنِيُب  قُوا إَِله ِمْن بَْعِد َما  (13)َّللاه َوَما تَفَره

ى لَقُِضَي بَْينَهُْم َجاَءهُُم اْلِعْلُم بَْغي ا بَيْ  نَهُْم َولَْوََل َكلَِمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك إِلَى أََجٍل ُمَسّم 

فَلَِذلَِك فَاْدُع  (14)َوإِنه الهِذيَن أُوِرثُوا اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِدِهْم لَفِي َشكٍّ ِمْنهُ ُمِريٍب 

ُ ِمْن ِكتَاٍب َوأُِمْرُت  َواْستَقِْم َكَما أُِمْرَت َوََل تَتهبِْع أَْهَواَءهُمْ  َوقُْل آََمْنُت بَِما أَْنَزَل َّللاه

ةَ بَْينَنَا َوبَْينَكُ  ُ َربُّنَا َوَربُُّكْم لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم ََل ُحجه ُ مُ ِْلَْعِدَل بَْينَُكُم َّللاه  َّللاه

 {(15)يَْجَمُع بَْينَنَا َوإِلَْيِه اْلَمِصيُر 

َجَعَل لَُكْم }هو خالق السموات واْلرض،  :يعني {فَاِطَر السموات واَلرض}

ا  :نييع {َوِمَن اَلنعام أزواجا}أصنافا  ذكرا ، وأنثى،  :يعني {ّمْن أَنفُِسُكْم أَْزَواج 

من  :ييعن {اَجَعَل لَُكْم ّمْن أَنفُِسُكْم أَْزَواج  } :وقال القتبي .أصنافا ، ذكرا ، وأنثى

خلقكم ي :يعني {يَْذَرُؤُكْم فِيهِ }إناثا ،  :يعني {َوِمَن اَلنعام أزواجا}جنسكم إناثا ، 

 .يجيكثرهم في التزو :يعني {يَْذَرُؤُكْم فِيهِ } :وقال الكلبي .من الرحم :أي .فيه

 .ناث من اْلنعاميعيشكم فيما جعل لكم من الذكور واإل :وقال مقاتل

 :يأ .هذا الكاف مؤكدة :وقال أهل اللغة .في القدرة {لَْيَس َكِمْثلِِه َشئ} :ثم قال

َوهَُو }ليس هو كشيء،  :يعني .المثل صلة في الكالم :ويقال .ليس مثله شيء

ومعنى  .هو السميع لمقالتهم، البصير بهم وبأعمالهم :يعني {السميع البصير

ْلنه الخالق، العالم بكل شيء، والقادر على ما  {لَْيَس َكِمْثلِِه َشئ}اآلية 

َّللا َلَ إله إَِله هَُو الحى القيوم َلَ تَأُْخُذهُ ِسنَةٌ َوَلَ نَْوٌم لههُ َما فِي السموات }يشاء، 

ْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُْم َوَما فِي اَلرض َمن َذا الذى يَْشفَُع ِعنَدهُ إَِله بِإِْذنِِه يَ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n51&p1#TOP
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ْن ِعْلِمهِ إَِله بَِما َشآَء َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السموات واَلرض َوَلَ  َوَلَ يُِحيطُوَن بَِشْيٍء مِّ

وهذه المعاني بعيدة من  [255 :البقرة] {يَُؤوُدهُ ِحْفظُهَُما َوهَُو العلى العظيم

 .غيره

خزائن السموات  :يعني {لههُ َمقَالِيد السموات واَلرض} :ثم قال عز وجل

يَْبُسطُ الرزق لَِمن }واْلرض وهو المطر، وخزائن اْلرض وهو النبات، 

 :يعني {َويَْقِدرُ }يوسع الرزق على من كان صالحه في ذلك،  :يعني {يََشاء

 .تيرمن البسط، والتق {َشئ َعلِيمٌ  إِنههُ بُِكلّ }يقتر على من كان صالحه في ذلك، 

 .أي بيّن لكم الدين، وهو اإلسالم :قال مقاتل {َشَرَع لَُكم ّمَن الدين} :قوله تعالى

 اختار لكم دينا   :ومعناه .اختار لكم من الدين :هاهنا صلِة وقال الكلبي {ِمنْ }و

 .من اْلديان، وأكرمكم به

الدين الذي أمر به نوحا  أن يدعو الخلق  :يعني {ا وصى بِِه نُوحا  مَ } :ثم قال

ن تدعو الذي أوحينا إليك بأ :يعني {والذى أَْوَحْينَا إِلَْيكَ }إليه، وأن يستقيم عليه، 

ْينَا بِهِ } :الناس إليه إِْبَراِهيَم وموسى }والدين الذي أمرنا به  :يعني {َوَما َوصه

أقيموا  :يعني {أَْن أَقِيُموْا الدين} :ثم بيّن ما أمرهم به، فقال {وعيسى

قُوْا فِيهِ }التوحيد،  َر َعلَى َكبُ }َل تختلفوا في التوحيد،  :يعني {َوَلَ تَتَفَره

 وقال .وهو التوحيد {َما تَْدُعوهُْم إِلَْيهِ }على مشركي مكة  :يعني {المشركين

اإلخالص ّلِل في عبادته، َل شريك له، وَل  :قال {أَْن أَقِيُمواْ الدين} :اليةأبو الع

المشركين  َكبَُر َعلَى}َل تتعالوا فيه، وكونوا عباد َّللا إخوانا   :قال .تتفرقوا فيه

 .اإلخالص ّلِل تعالى :يعني {َما تَْدُعوهُْم إِلَْيهِ 

 :يعني .يهاتفقوا وَل تتفرقوا ف .ارفقوا في الدين :يعني {لدينأَْن أَقِيُمواْ ا} :ويقال

 .َل تختلفوا فيه، كما اختلف أهل الكتاب

يختار لدينه من يشاء، من كان أهال   :أي {َّللا يَْجتَبِى إِلَْيِه َمن يََشاء} :ثم قال

 :يقالو .إلى دينه، من يقبل إليهيرشد  :يعني {َويَْهِدى إِلَْيِه َمن يُنِيبُ }لذلك، 

 :نييع {َمن يُنِيبُ } :ويقال .يهدي من كان في علمه السابق أنه يتوب ويرجع

قوله  {والذين جاهدوا فِينَا لَنَْهِديَنههُْم ُسبُلَنَا} :كما قال .من يجتهد بقلبه

قُواْ } :تعالى ْعِد َما إَِله ِمن بَ }ما تفرقوا في الدين، مشركي مكة  :يعني {َوَما تَفَره

قُ } :ويقال .جاءهم محمد بالبينات :يعني .في كتابهم {َجاءهُُم العلم  {واْ َوَما تَفَره

مد من نعت مح :يعني .أهل الكتاب إَل من بعد ما جاءهم العلم في كتابهم :يعني

 .عربحسدا  فيما بينهم، ْلنه كان من ال :يعني {مْ بَْغيا  بَْينَهُ }صلى َّللا عليه وسلم 

قُواْ إَِله ِمن بَْعِد َما َجاءهُُم العلم} :وروى معمر عن قتادة أنه تلى  :قال {َوَما تَفَره
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يِن » :وروي في الخبر .إياكم والفرقة فإنها مهلكة إنه لُِكلِّ َشْيٍء آفَة وآفَةُ الدِّ

َسّم ى} :قالثم  .«الهََوى بَّك إلى أََجٍل مُّ خير بتأ :يعني {َولَْوَلَ َكلَِمةٌ َسبَقَْت ِمن ره

نه َوإِ } .لفرغ منهم بالهالك :يعني {لَقُِضَي بَْينَهُمْ } .العذاب إلى وقت معلوم

 :ييعن {ّمن بَْعِدِهمْ }أعطوا التوراة، واإلنجيل،  :يعني {الذين أُوِرثُوْا الكتاب

 {لَفِى َشّك ّمْنهُ }من بعد اْلنبياء  :يعني :وقال مقاتل .من بعد نوح، وإبراهيم

 .ظاهر الشك :أي {ُمِريبٍ }من القرآن  :يعني

 :يقالإلى القرآن، و :فإلى ذلك ادعهم يعني :يعني {فَلَِذلَِك فادع} :وقوله تعالى

َوَلَ تَتهبِْع }استقم عليه كما أمر  :يعني {تقم َكَما أُِمْرتَ واس}إلى التوحيد 

َوقُْل }َل تعمل بهواهم، وذلك حين دعوه إلى ملة آبائه  :يعني {أَْهَواءهُمْ 

ن بجميع ما أنزل َّللا م :يعني {بَِما أَنَزَل َّللا ِمن كتاب}صدقت  :يعني {ءاَمنتُ 

وهو الدعوة إلى  {َوأُِمْرُت َِلْعِدَل بَْينَُكمُ }ن قبلي الكتب عليه وعلى من كا

لَنَا }كم خالقنا وخالق :يعني {َّللا َربُّنَا َوَربُُّكمْ }َل إله إَل َّللا  :التوحيد، وإلى قول

ةَ بَْينَنَا َوبَْينَُكمُ }لنا ديننا، ولكم دينكم  :يعني {أعمالنا َولَُكْم أعمالكم  {َلَ ُحجه

إليه المرجع  :يعني {َوإِلَْيهِ المصير}َل خصومة بيننا وبينكم، يوم القيامة  :يعني

 .في اآلخرة

 [20 -16]تفسير اآليات رقم 

تُهُْم َداِحَضةٌ ِعْنَد َربِِّهْم } ِ ِمْن بَْعِد َما اْستُِجيَب لَهُ ُحجه وَن فِي َّللاه َوالهِذيَن يَُحاجُّ

ُ الهِذي أَْنَزَل اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ َواْلِميَزاَن  (16)َغَضٌب َولَهُْم َعَذاٌب َشِديٌد  َوَعلَْيِهمْ  َّللاه

يَْستَْعِجُل بِهَا الهِذيَن ََل يُْؤِمنُوَن بِهَا َوالهِذيَن  (17)َوَما يُْدِريَك لََعله السهاَعةَ قَِريٌب 

اَعِة لَفِي آََمنُوا ُمْشفِقُوَن ِمْنهَا َويَْعلَ  ُموَن أَنههَا اْلَحقُّ أَََل إِنه الهِذيَن يَُماُروَن فِي السه

ُ لَِطيٌف بِِعبَاِدِه يَْرُزُق َمْن يََشاُء َوهَُو اْلقَِويُّ اْلَعِزيُز  (18)َضاَلٍل بَِعيٍد   (19)َّللاه

ْنيَا نُْؤتِِه َمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث اآْلَِخَرِة نَِزْد لَهُ فِي َحْرثِِه وَ  َمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث الدُّ

 {(20)ِمْنهَا َوَما لَهُ فِي اآْلَِخَرِة ِمْن نَِصيٍب 

وَن فِى َّللا} :قوله تعالى ن يخاصمون في توحيد َّللا ودي :يعني {والذين يَُحاجُّ

بعد ما أجاب  :، أيمن بعد ما أجابوا إياه :يعني {ِمن بَْعِد َما استجيب لَهُ }َّللا 

طمع رجال بأن يعودوا إلى الجاهلية  :وقال مجاهد .المؤمنون بتوحيد َّللا لنبيه

وَن فِى َّللا}فنزل  تُهُْم َداِحَضةٌ } :إلى قوله {والذين يَُحاجُّ وروى معمر  {ُحجه

د، هم اليهو :في دينه قال :والذين يحاجون في َّللا، يعني :عن قتادة قال

 .كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن خير منكم :قالوا .والنصارى

وَن فِى َّللا}فنزل   {ِمن بَْعِد َما استجيب لَهُ }في دين َّللا  :أي {والذين يَُحاجُّ
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تُهُْم َداِحَضةٌ }من بعد ما دخل الناس في اإلسالم  :يعني م خصومته :يعني {ُحجه

 ليس لهم :زال، ومعناه :يقال دحض أي .احتجاجهم زائل، ساقط :ويقال .باطلة

فََما } :حجتهم كما قال :وسمى قولهم حجة على وجه المجاز، يعني .حجة

ِعنَد }اآللهة بزعمهم، ولم يكونوا آلِهَة في الحقيقة  :يعني {أَْغنَْت َعْنهُْم ءالِهَتَهُمُ 

 بما {َولَهُْم َعَذاٌب َشِديدٌ }كما يكابرون عقولهم  :يعني {ْيِهْم َغَضبٌ َربِّهْم َوَعلَ 

 .كانوا يفعلون

لبيان الحق،  :أي {َّللا الذى أَنَزَل الكتاب بالحق والميزان} :قوله عز وجل

هي  :ويقال .وأنزل الميزان في زمان نوح :وأنزل الميزان وهو العدل ويقال

 :ييعن {َوَما يُْدِريَك لََعله الساعة قَِريبٌ } :قوله .اْلحكام واْلمر والنهيالحدود و

اعة لََعله الس} :وقال تعالى {اقتربت الساعة} :وهذا كقوله .قيام الساعة قريب

ولم يقل قريبة، ْلن تأنيثها ليس بحقيقي، وْلنه انصرف إلى المعنى،  {قَِريبٌ 

إنه  :يعني {يَْستَْعِجُل بِهَا الذين َلَ يُْؤِمنُوَن بِهَا} :قوله تعالى .بعثلل :يعني

َربهنَا } :ويقولون {متى هذا الوعد إِن ُكنتُْم صادقين} :المشركين كانوا يقولون

اعة، من قيام الس خائفين :يعني {والذين ءاَمنُواْ ُمْشفِقُوَن ِمْنهَا} {َعّجل لهنَا قِطهنَا

مون يعل :يعني {َويَْعلَُموَن أَنههَا الحق}ْلنهم يعلمون أنهم مبعوثون، محاسبون 

يشكون  :يعني {أََلَ إِنه الذين يَُماُروَن فَى الساعة} .أن الساعة كائنة

 .في خطأ طويل، بعيد عن الحق :أي {لَفِى ضالل بَِعيدٍ } .ويخاصمون فيها

باده، رحيم بع :ويقال .عالم بعباده :يعني {َّللا لَِطيٌف بِِعبَاِدهِ } :قوله عز وجل

اللطيف  :ويقال .ويقال اللطيف الذي يرزقهم في الدنيا، وَل يعاقبهم في اآلخرة

ويقال  .بغير حساب {يَْرُزُق َمن يََشاء}بعباده، بالبر، والفاجر َل يهلكهم جوعا  

على  {َوهَُو القوى}ق من يشاء، مقدار ما يشاء، في الوقت الذي يشاء يزر

 .المنيع َل يغلبه أحد :يعني {العزيز} .هالكهم

ْد نَزِ } .ثواب اآلخرة بعمله :يعني {َمن َكاَن يُِريُد َحْرَث اَلخرة} :قوله تعالى

واب ث :يعني {َوَمن َكاَن يُِريُد َحْرَث الدنيا}ينال كليهما  :يعني {لَهُ فِى َحْرثِهِ 

 .الدنيا بعمله

ْلنه عمل  {َوَما لَهُ فِى اَلخرة ِمن نهِصيبٍ } .نعطه منها :يعني {نُْؤتِِه ِمْنهَا}

حّدثنا  :حّدثنا الفقيه أبو جعفر، قال :قال أبو الليث رحمه َّللا .لغير َّللا تعالى

 :حّدثنا الحجاج قال :حّدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ قال :ل قالمحمد بن عقي

حّدثنا شعبة، عن عمر بن سليمان، عن عبد الرحمن بن أبان، عن أبيه، عن 

ِخَرةَ َمْن كانَْت نِيهتُهُ اآل» :زيد بن ثابت، عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال
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ْنيَا َوِهَي َراِغَمةٌ، َوَمْن َكانَْت نِيهتُهُ  َجَمَع َّللا َشْملَهُ، َوَجَعَل ِغنَاهُ  فِي قَْلبِِه، َوأَتَْتهُ الدُّ

ْنيَا إَله َما  َق َّللا َعلَْيِه أْمَرهُ، َوَجعَل فَْقَرهُ بَْيَن َعْينَْيِه، َولَْم يَأتِِه ِمَن الدُّ ْنيَا، فَره الدُّ

بحرثه،  من كان يريد :يعني .الحرث في اللغة العمل :وقال القتبي .«َكتََب َّللا لَهُ 

ومن أراد بعمله الدنيا أعطيناه وَل  .نضاعف له الحسنات {اَلخرة}بعمله  :أي

 .نصيب له في اآلخرة

 [23 -21]تفسير اآليات رقم 

ُ َولَْوََل } يِن َما لَْم يَأَْذْن بِِه َّللاه  َكلَِمةُ اْلفَْصِل أَْم لَهُْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا لَهُْم ِمَن الدِّ

ا  (21)لَقُِضَي بَْينَهُْم َوإِنه الظهالِِميَن لَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم  تََرى الظهالِِميَن ُمْشفِقِيَن ِممه

الَِحاِت فِي َرْوَضاِت اْلَجنهاِت  َكَسبُوا َوهَُو َواقٌِع بِِهْم َوالهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه

ُ  (22)َن ِعْنَد َربِِّهْم َذلَِك هَُو اْلفَْضُل اْلَكبِيُر لَهُْم َما يََشاُءو ُر َّللاه َذلَِك الهِذي يُبَشِّ

ةَ فِي  ا إَِله اْلَمَوده الَِحاِت قُْل ََل أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجر  ِعبَاَدهُ الهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه

َ َغفُوٌر َشُكوٌر  اْلقُْربَى َوَمْن يَْقتَِرْف َحَسنَة  نَِزدْ   {(23)لَهُ فِيهَا ُحْسن ا إِنه َّللاه

َشَرُعوْا لَهُْم ّمَن } .ألهم آلهة دوني :يعني {أَْم لَهُْم ُشَرَكاء} :قوله عز وجل

 :ويقال .ما لم يأمر به :يعني {َما لَْم يَأَْذن بِهِ َّللا}بينوا لهم من الدين  :أي {الدين

نوا س :ويقال .من الشريعة والطريقة :أي .معناه ألهم آلهة ابتدعوا لهم من الدين

َلَ َكلَِمةُ َولَوْ }ما لم ينزل به َّللا من الكتاب والدين  :لهم ما لم يأذن به َّللا، يعني

القضاء الذي سبق، أَل يعذب هذه اْلمة، ويؤخر عذابهم إلى  :يعني {الفصل

 {َوإِنه الظالمين}أنزل بهم العذاب في الدنيا  :يعني {لَقُِضَي بَْينَهُمْ } .اآلخرة

 .في اآلخرة {لَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ } .المشركين :يعني

ا ُمشْ } .ترى الكافرين يوم القيامة :يعني {تََرى الظالمين} :قوله تعالى فِقِيَن ِممه

ل بهم ناز :يعني {َوهَُو َواقٌِع بِِهمْ }خائفين مما عملوا في الدنيا  :يعني {َكَسبُواْ 

الذين صدقوا  :يعني {والذين ءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصالحات} .ما كانوا يحذرون

ساتين في ب :يعني {فِى روضات الجنات}بالتوحيد، وأّدوا الفرائض، والسنن 

ا يَ } .الجنة  {َذلَِك هَُو الفضل الكبير} .من الكرامة {َشآءوَن ِعنَد َربِّهمْ لَهُْم مه

 .المن العظيم :يعني

 {ِعبَاِدهِ }ذلك الثواب الذي يبشر َّللا  :يعني {َذلَِك الذى يُبَّشُر َّللا} :قوله تعالى

ب الياء، بنص {يُبَّشرُ }في الدنيا قرأ حمزة، والكسائي، وابن كثير، وأبو عمرو 

الذين }والباقون بالتشديد وقد ذكرناه  .وجزم الباء، وضم الشين مع التخفيف

يبشرهم بتلك الجنة، وبذلك الثواب ثم  :يعني {ءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصالحات

يه لقل يا محمد ْلهل مكة، َل أسألكم ع :يعني {قُل َله أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجرا  } :قال
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 :يعني :قال مقاتل {إَِله المودة فِى القربى}أجرا ، أي على ما جئتكم به أجرا  

 .إَل أن تصلوا قرابتي، وتكفوا عني اْلذى

 {إَِله المودة فِى القربى} :ويقال {قُْل َما َسأَْلتُُكم ّمن أَْجر لَُكمْ } :ثم نسخ بقوله

ليس حي من أحياء  :قال ابن عباس .ي بقرابتي منكمإَله، أَله تؤذونن :يعني

  .العرب إَل وللنبي عليه السالم فيه قرابة

إَل أن تتوددوا إلى َّللا تعالى، بما  :إَل المودة في القربى، يعني :وقال الحسن

إَل المودة في القربى،  :يقربكم منه، وهكذا قال مجاهد، وقال سعيد بن جبير

 .أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكمإَل  :يعني

 :يعني {نَِزْد فِيهَا ُحْسنا  }يكتسب حسنة،  :يعني {َوَمن يَْقتَِرْف َحَسنَة  } :ثم قال

نزد له التوفيق في الدنيا، ونضاعف له الثواب في  :ويقال .للواحد عشرة

لمن تاب، شكور يقبل اليسير،  غفور :يعني {إِنه َّللا َغفُوٌر َشُكورٌ } .اآلخرة

 .ويعطي الجزيل

 [30 -24]تفسير اآليات رقم 

ُ اْلبَاِطَل } ُ يَْختِْم َعلَى قَْلبَِك َويَْمُح َّللاه ِ َكِذب ا فَإِْن يََشأِ َّللاه أَْم يَقُولُوَن اْفتََرى َعلَى َّللاه

ُدوِر َويُِحقُّ اْلَحقه بَِكلَِماتِِه إِنههُ َعلِيٌم بَِذاِت  َوهَُو الهِذي يَْقبَُل التهْوبَةَ َعْن  (24)الصُّ

يِّئَاتِ َويَْعلَُم َما تَْفَعلُوَن  َويَْستَِجيُب الهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا  (25)ِعبَاِدهِ َويَْعفُو َعِن السه

الَِحاِت َويَِزيُدهُْم ِمْن فَْضلِِه َواْلَكافُِروَن لَهُْم َعَذاٌب َشدِ  ُ  (26)يٌد الصه َولَْو بََسطَ َّللاه

ُل بِقََدٍر َما يََشاُء إِنههُ بِِعبَاِدِه َخبِيٌر  ْزَق لِِعبَاِدِه لَبََغْوا فِي اْْلَْرِض َولَِكْن يُنَزِّ الرِّ

ُل اْلَغْيَث ِمْن بَْعِد َما قَنَطُوا َويَْنُشُر َرْحَمتَهُ َوهَُو  (27)بَِصيٌر  َوهَُو الهِذي يُنَزِّ

َوِمْن آَيَاتِهِ َخْلُق السهَماَواتِ َواْْلَْرضِ َوَما بَثه فِيِهَما ِمْن َدابهةٍ  (28)اْلَولِيُّ اْلَحِميُد 

َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصيبٍَة فَبَِما َكَسبَْت  (29)َوهَُو َعلَى َجْمِعِهْم إَِذا يََشاُء قَِديٌر 

 {(30)أَْيِديُكْم َويَْعفُو َعْن َكثِيٍر 

ه، ولم تقوله من ذات نفس :يعني {أَْم يَقُولُوَن افترى َعلَى َّللا َكِذبا  } :قوله تعالى

يحفظ  :عنيي {فَإِن يََشإِ َّللا يَْختِْم على قَْلبِكَ } :قال َّللا تعالى .يأمره َّللا تعالى

 {لَويَْمُح َّللا الباط} :قلبك، حتى َل تدخل في قلبك المشقة واْلذى من قولهم

يظهر دينه  :يعني {َويُِحقُّ الحق}يهلك َّللا تعالى الشرك  :يعني

َذاِت إِنههُ َعلِيٌم بِ }بتحقيقه، وبنصرته، وبالقرآن  :يعني {بكلماته}اإلسالم 

يعلم ما في قلب محمد صلى َّللا عليه وسلم من الحزن، ويعلم  :يعني {الصدور

 .قلوب الكافرين من التكذيبما في 
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تى ح {َوهَُو الذى يَْقبَُل التوبة َعْن ِعبَاِدِه َويَْعفُوْا َعِن السيئات} :قوله تعالى

وروى عبد العزيز بن إسماعيل، عن محمد بن  .يتجاوز عما عملوا قبل التوبة

فَِر َب ثُمه يَْستَْغفِر، فَأغْ َوْيَح اْبَن آَدَم، يُْذنِب الذهنْ  :يقول َّللا تعالى» :مطرف قال

لَهُ، ثُمه يُْذنُِب َذْنبا  ثُمه يَْستَْغفُِر، فأْغفِر لَهُ، ثُمه يُْذنُِب َذْنبا  ثُمه يَْستَْغفُِر، فَأْغفَِر لَهُ َلَ 

ْحَمتِي لَُم َويَعْ }« أْشهَُدُكْم أنِّي قَْد َغفَْرُت لَهُ  .هَُو يَْترك ُذنُوبَهُ، َوَلَ هَُو يَْيأس ِمن ره

 .من خير أو شر {َما تَْفَعلُونَ 

ى بالتاء على معن {تَْفَعلُونَ }قرأ حمزة، والكسائي، وعاصم في رواية حفص 

َويَْستَِجيُب الذين ءاَمنُوْا }المخاطبة، والباقون بالياء على معنى الخبر عنهم 

ر ما سألوا من يجيب دعاءهم، ويعطيهم أكث :يعني {َوَعِملُوْا الصالحات

 :قالوي .يزيدهم على أعمالهم من الثواب :يعني {َويَِزيَدهُم ّمن فَْضلِهِ }المغفرة 

 :يعني {والكافرين لَهُْم َعَذاٌب َشِديدٌ }يعطيهم الثواب في الجنة، أكثر مما سألوا 

 .دائما  َل يقتر عنهم

هم لو وسع َّللا تعالى علي :يعني {ِعبَاِدهِ َولَْو بََسطَ َّللا الرزق لِ } :قوله تعالى

ا يََشاء}وعصوا  {فِى اَلرض}لطغوا  :أي {لَبََغْواْ }المال   {ولكن يُنَّزُل بِقََدرٍ مه

يوسع على كل إنسان، بمقدار صالحه في ذلك، قال أبو الليث رحمه  :يعني

حّدثنا أبو القاسم، أحمد بن حمزة،  :حّدثنا أبو القاسم، حمزة بن محمد قال :َّللا

َولَْو } :سمعت شقيق بن إبراهيم الزاهد يقول :حّدثنا نصر بن يحيى، قال :قال

 لو أن َّللا تعالى رزق العباد :قال {بََسطَ َّللا الرزق لِِعبَاِدِه لَبََغْوْا فِى اَلرض

تى َل كسب، حمن غير كسب، لتفرغوا وتفاسدوا في اْلرض، ولكن شغلهم بال

 .يتفرغوا للفساد

 .بالبر، والفاجر، والمؤمن، والكافر :يعني {إِنههُ بِِعبَاِدِه َخبِيُر بَِصيرٌ } :ثم قال

َوهَُو الذى يُنَّزُل } :قوله تعالى .عالم بصالح كل واحد منهم :يعني :ويقال

 {َويَنُشُر َرْحَمتَهُ }حبس عنهم  :أي {اْ ِمن بَْعِد َما قَنَطُو}المطر  :يعني {الغيث

الولي للمطر يرسله مرة بعد  :يعني {َوهَُو الولى الحميد}المطر  :يعني

 .أهل أن يحمد على صنعه :يعني {الحميد}مرة 

ُخلَِق السموات }من عالمات وحدانيته  :يعني {َوِمْن ءاياته} :قوله عز وجل

َما وَ }خلقين عظيمين، َل يقدر عليهما بنو آدم، وَل غيرهم  :يعني {ضواَلر

ما خلق في السموات واْلرض من خلق أو بشر  :يعني {بَثه فِيِهَما ِمن َدابهةٍ 

 :عنيي {إَِذا يََشاء قَِديرٌ }على إحيائهم للبعث  :يعني {َوهَُو على َجْمِعِهمْ }فيهما 

في اْلرض خاصة  :يعني {َوَما بَثه فِيِهَما ِمن َدابهةٍ } :ويقال .قادر على ذلك
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من أحدهما  :يعني [22 :الرحمن] {يَْخُرُج ِمْنهَُما الُّلْؤلُُؤ َوالَمْرَجانُ } :كما قال

ِصيبَةٍ }ثم قال  ما تصابون من مصيبة في أنفسكم،  :يعني {َوَما أصابكم ّمن مُّ

َويَْعفُوْا }يصيبكم بأعمالكم، ومعاصيكم  :يعني {فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديُكمْ }الكم وأمو

 .ما عفى َّللا عنه، فهو أكثر :يعني {َعن َكثِيرٍ 

أَل أخبركم بأرجى » :وروي عن علي بن أبي طالب رضي َّللا عنه أنه قال

فقرأ  .قالوا بلى ؟سلمآية في كتاب َّللا، أنزلت على النبي صلى َّللا عليه و

ِصيبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديُكْم َويَْعفُوْا َعن َكثِيرٍ } :عليهم  :قال {َوَما أصابكم ّمن مُّ

فالمصائب في الدنيا بكسب اْليدي، وما عفى َّللا تعالى عنه في الدنيا، ولم 

 .يعاقب، فهو أجود وأمجد، وأكرم من أن يعذب فيه يوم القيامة

 َوَما} :ثم قرأ .ما تعلم رجل القرآن، ثم نسيه، إَل بذنب :وعن الضحاك قال

ِصيبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديُكمْ   .وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن {أصابكم ّمن مُّ

ذي، ويكون ما بمعنى ال .بحذف الفاء« بما كسبت أيديكم»قرأ نافع وابن عامر 

 {فَبَِما َكَسبَتْ } :وقرأ الباقون .م وقع بما كسبت أيديكمومعناه الذي أصابك

ت ما يصيبكم من مصيبة، فبما كسب :بالفاء، وتكون الفاء جواب الشرط، ومعناه

 :أيديكم، ثم قال

 [35 -31]تفسير اآليات رقم 

{ ِ  (31) ِمْن َولِيٍّ َوََل نَِصيرٍ َوَما أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن فِي اْْلَْرضِ َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن َّللاه

يَح فَيَْظلَْلَن َرَواِكَد  (32)َوِمْن آَيَاتِهِ اْلَجَوارِ فِي اْلبَْحرِ َكاْْلَْعاَلِم  إِْن يََشأْ يُْسِكِن الرِّ

بَِما َكَسبُوا أَْو يُوبِْقهُنه  (33)َعلَى ظَْهِرِه إِنه فِي َذلَِك آَلَيَاٍت لُِكلِّ َصبهاٍر َشُكوٍر 

 {(35)َويَْعلََم الهِذيَن يَُجاِدلُوَن فِي آَيَاتِنَا َما لَهُْم ِمْن َمِحيصٍ  (34)َويَْعُف َعْن َكثِيرٍ 

بفائتين من عذاب َّللا، حتى يجزيكم  :يعني {َوَما أَنتُْم بُِمْعِجِزيَن فِى اَلرض}

من  :يعني {ِمن َولِىّ }من عذاب َّللا  :يعني {َوَما لَُكم ّمن ُدوِن َّللا}به 

 .مانع يمنعكم من عذاب َّللا تعالى :يعني {َوَلَ نَِصيرٍ }حافظ 

ف، بالياء في الوق (الَجَواِري)قرأ ابن كثير  {َوِمْن ءاياته الجوار} :قوله تعالى

ف، اء في الوقوقرأ نافع، وأبو عمر بالياء في الوصل، وبغير الي .والوصل

ة، فمن قرأ بالياء فهو اْلصل في اللغ .والباقون بغير ياء في الوقف، والوصل

ا طََغا } :كقوله .وهي جماعة السفن تجرين في الماء، واحدتها جارية إِنها لَمه

ومن قرأ بغير ياء،  .السفينة :يعني [11 :الحاقة] {المآء حملناكم فِى الجارية

تسير في البحر  :يعني {فِى البحر كاَلعالم}الكسر يدل عليه  فِلن

ن سواكن يبقي :يعني {إِن يََشأْ يُْسِكِن الريح فَيَْظلَْلَن َرَواِكَد على ظَْهِرهِ }كالجبال 
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اٍر لُّكّل َصبه }لعالمات لوحدانيتي  :يعني {إِنه فِى َذلَِك َلَيَاتٍ }على ظهر الماء 

 .لنعم َّللا (َشُكورٍ )الذي يصبر على طاعة َّللا  :يعني {َشُكورٍ 

ن إن يشأ يهلك السفن، بما عملوا م :يعني {أَْو يُوبِْقهُنه بَِما َكَسبُوا} :قوله تعالى

ن َويَْعلََم الذين يجادلو}وَل يجازيهم  {َويَْعُف َعن َكثِيرٍ }الشرك وعبادة اْلوثان 

قرأ  فمن .قرأ ابن عامر ونافع بضم الميم، والباقون بالنصب {فِى ءاياتنا

 (ويعفو) :وموضعه الرفع وأصله (ويعف) :بالضم، فِلنه عطف على قوله

نصب، ومن قرأ بال .فاكتفى بضم الفاء، والذين كان معطوفا  عليه، رفع أيضا  

 :ول، ومعناهصرف الكالم عن اإلعراب اْل :صار نصبا  للصرف، يعني

َما لَهُْم ّمن }في القرآن بالتكذيب  :يعني {يَْعلَُم الذين يجادلون فِى ءاياتنا}ولكي 

 .من مفر من َّللا :يعني {مهِحيصٍ 

 [42 -36]تفسير اآليات رقم 

{ ِ ْنيَا َوَما ِعْنَد َّللاه نُوا  َخْيٌر َوأَْبقَى لِلهِذيَن آَمَ فََما أُوتِيتُْم ِمْن َشْيٍء فََمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ

ْثِم َواْلفََواِحَش َوإَِذا َما  (36)َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكهلُوَن  َوالهِذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اإْلِ

اَلةَ َوأَمْ  (37)َغِضبُوا هُْم يَْغفُِروَن  ُرهُْم َوالهِذيَن اْستََجابُوا لَِربِِّهْم َوأَقَاُموا الصه

ا َرَزْقنَاهُْم يُْنفِقُوَن  َوالهِذيَن إَِذا أََصابَهُُم اْلبَْغُي هُْم  (38)ُشوَرى بَْينَهُْم َوِممه

ِ إِنههُ  (39)يَْنتَِصُروَن  َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمْثلُهَا فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى َّللاه

َولََمِن اْنتََصَر بَْعَد ظُْلِمِه فَأُولَئَِك َما َعلَْيِهْم ِمْن  (40)يَن ََل يُِحبُّ الظهالِمِ 

بِيُل َعلَى الهِذيَن يَْظلُِموَن النهاَس َويَْبُغوَن فِي اْْلَْرِض بَِغْيِر  (41)َسبِيٍل  إِنهَما السه

 {(42)اْلَحقِّ أُولَئَِك لَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم 

 :أي {فمتاع الحياة الدنيا}ما أعطيتم من الدنيا  :يعني {تِيتُْم ّمن َشئفََما أُو}

ما عند َّللا في اآلخرة من  :أي {َوَما ِعنَد َّللا َخْيٌر وأبقى}منفعة الحياة الدنيا 

ثم بين لمن يكون ذلك الثواب  .أدوم :يعني .الثواب والكرامة، خير وأبقى

 يثقون به تعالى، ويفوضون :أي {يَن ءاَمنُوْا وعلى َربِّهْم يَتََوكهلُونَ لِلهذِ } :فقال

 .اْلمر إليه

ن وهذا نعت المؤمني {والذين يَْجتَنِبُوَن كبائر اإلثم والفواحش} :قوله تعالى

 (َكبِير اإلْثمِ )قرأ حمزة والكسائي  .أيضا ، الذين يجتنبون كبائر اإلثم، والفواحش

وهو  (كبائر)بغير ألف، بلفظ الواحد، ْلن الواحد يدل على الجمع، والباقون 

ما أوجب َّللا تعالى الحد عليها في الدنيا، أو العذاب في  :جمع كبيرة، والكبيرة

إذا غضبوا على أحد  :يعني {َوإَِذا َما َغِضبُوْا هُْم يَْغفُِرونَ } :ثم قال .اآلخرة

 .مون الغيظيتجاوزون، ويكظ
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أجابوا وأطاعوا ربهم فيما يدعوهم  :يعني {والذين استجابوا لَِربِّهمْ } :ثم قال

أتموا الصلوات الخمس، في  :يعني {والذين يَُمّسُكونَ } .إليه، ويأمرهم به

 .نهميإذا أرادوا حاجة، تشاوروا فيما ب :يعني {َوأَْمُرهُْم شورى بَْينَهُمْ }مواقيتها 

هم الذين إذا حزبهم أمر، استشاروا أولي الرأي  :وروي عن الحسن أنه قال

ا رزقناهم يُنفِقُونَ }منهم  والذين } :ثم قال .يتصدقون في طاعة َّللا :يعني {َوِممه

 .ينتقمون ويقتصون :أي {هُْم يَنتَِصُرونَ }الظلم  :يعني {إَِذا أََصابَهُُم البغى

كانوا يكرهون أن يستذلوا،  :روى سفيان، عن منصور، عن إبراهيم أنه قال

ب مثل يعاق :يعني {َوَجَزاء َسيّئٍَة ِمْثلِهَا} :قوله تعالى .ويحبون العفو إذا قدروا

عفا عن مظلمته، وأصلح  :يعني {فََمْن َعفَا َوأَْصلَحَ }عقوبته لغيره 

 :يعني {إِنههُ َلَ يُِحبُّ الظالمين}ثوابه على َّللا  :يعني {لَى َّللافَأَْجُرهُ عَ }بالعفو 

كانوا ثالث فرق، فرقة  :روي عن زيد بن أسلم، أنه قال .لمن يبدأ بالظلم

بالمدينة، وفرقتان بمكة، إحداهم تصبر على اْلذى، والثانية تنتصر، والثالثة 

نزلت في الذين  {جابوا لَِربِّهمْ والذين است} :تكظم، فنزلت اآلية

رون نزلت في الذين ينتص {والذين إَِذا أََصابَهُُم البغى هُْم يَنتَِصُرونَ }بالمدينة 

ليهم فأثنى َّللا تعالى ع .نزلت في الذين يصبرون {فََمْن َعفَا َوأَْصلَحَ } :وقوله

 .جميعا  

زل ثم ن {ظُْلِمِه فَأُْولَئَِك َما َعلَْيِهْم ّمن َسبِيلٍ َولََمِن انتصر بَْعَد } :قوله عز وجل

ي وذكر أن أبا بكر رض {إِنهَما السبيل َعلَى الذين يَْظلُِموَن الناس}في الظالمين 

َّللا عنه، كان عند النبي صلى َّللا عليه وسلم ورجل من المنافقين يسبه، وأبو 

م، َّللا عليه وسلم ساكت يبتسبكر رضي َّللا عنه لم يجبه، ورسول َّللا صلى 

 :فأجابه أبو بكر، فقام النبي صلى َّللا عليه وسلم وذهب، فقام إليه أبو بكر فقال

يا رسول َّللا ما دام يسبني كنت جالسا ، فلما أجبته قمت فقال صلى َّللا عليه 

إن الملك كان يجيبه عنك، فلما أجبته ذهب الملك، وجاء الشيطان وأنا  :وسلم

 .في مجلس يكون فيه الشيطان َل أجلس

 .{فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى َّللا}فنزل 

ينادي المنادي يوم القيامة، من كان له عند َّللا  :وروى محمد بن المنكدر قال

َولََمِن انتصر بَْعَد } :قوله عز وجل .فيقوم من عفا وأصلح :قال .حق، فليقم

 {فَأُْولَئَِك َما َعلَْيِهْم ّمن َسبِيلٍ }انتصف بعد ظلمه، واقتص منه  :يعني {ظُْلِمهِ 

هذا، فيما يكون بين الناس من القصاص، فأما لو  :وقال قتادة .من مأثم :يعني

 :وقال الحسن .فيما َل يحتمل القصاص :ظلمك، َل يحل لك أن تظلمه، يعني
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م يلعنك َّللا، وإذا سبك، فلك أن تسبه ما ل :، أن تقول لهلعنك َّللا :إذا قال :يعني

اإلثم  :يعني {إِنهَما السبيل} :ثم قال تعالى .يكن فيه حد، أو كلمة َل تصلح

 َويَْبُغوَن فِى}يبدؤون بالظلم  :يعني {َعلَى الذين يَْظلُِموَن الناس}والحرج 

ْولَئَِك أُ }ويظلمون في اْلرض، ويعملون المعاصي  :يعني {اَلرض بَِغْيرِ الحق

 .وجيع :يعني {لَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

 [46 -43]تفسير اآليات رقم 

ُ فََما لَهُ ِمْن  (43)َولََمْن َصبََر َوَغفََر إِنه َذلَِك لَِمْن َعْزِم اْْلُُموِر } َوَمْن يُْضلِِل َّللاه

ا َرأَُوا اْلَعَذاَب يَقُولُوَن هَْل إِلَى َمَردٍّ ِمْن  َولِيٍّ ِمْن بَْعِدهِ  َوتََرى الظهالِِميَن لَمه

لِّ يَْنظُُروَن ِمْن طَْرٍف  (44)َسبِيٍل  َوتََراهُْم يُْعَرُضوَن َعلَْيهَا َخاِشِعيَن ِمَن الذُّ

وا أَْنفَُسهُْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم اْلقِيَاَمةِ َخفِيٍّ َوقَاَل الهِذيَن آََمنُوا إِنه اْلَخاِسِريَن الهِذيَن َخِسرُ 

َوَما َكاَن لَهُْم ِمْن أَْولِيَاَء يَْنُصُرونَهُْم ِمْن  (45)أَََل إِنه الظهالِِميَن فِي َعَذاٍب ُمقِيٍم 

ُ فََما لَهُ ِمْن َسبِيٍل  ِ َوَمْن يُْضلِِل َّللاه  {(46)ُدوِن َّللاه

صبر عن مظلمته، فلم يقتص من  :يعني {لََمن َصبََر َوَغفَرَ وَ } :قوله عز وجل

الصبر  :يعني {إِنه َذلَِك لَِمْن َعْزِم اَلمور}تجاوز عنه  :صاحبه وغفر يعني

هذه اآليات  :قال بعضهم .والتجاوز من أفضل اْلمور، وأصوب اْلمور

خذله ي :يعني {َوَمن يُْضلِِل َّللا} :قوله تعالى .مكيات :وقال بعضهم .مدنيات

لَهُ  فََما}َّللا عن الهدى ويقال من يخذله ويتركه على ما هو فيه من ظلم الناس 

ليس له قريب يهديه، ويرشده إلى دينه من بعده،  :يعني {ِمن َولِّى ّمن بَْعِدهِ 

 .من بعد خذَلن َّللا تعالى إياه :يعني

ا َرأَُوْا العذاب}المشركين والعاصين  :يعني {ظالمينَوتََرى ال} :قوله في  {لَمه

هل من رجعة إلى الدنيا من  :يعني {يَقُولُوَن هَْل إلى َمَرّد ّمن َسبِيلٍ }اآلخرة 

وَن َوتََراهُْم يُْعَرضُ } :قوله تعالى .حيلة، فنؤمن بك يتمنون الرجوع إلى الدنيا

، خاضعين من الحزن :أي {خاشعين ِمَن الذل}يساقون إلى النار  :يعني {َعلَْيهَا

ال ق {يَنظُُروَن ِمن طَْرٍف َخفِىّ }ويقال ساكتين ذليلين، مقهورين من الحياء 

ينظرون بقلوبهم، وَل يرونها بأعينهم، ْلنهم يسحبون على  :يعني :الكلبي

ل إلى النار قا :لنظر إليها، يعنييستخفون با :يعني :وقال مقاتل .وجوههم

مرة ينظرون إلى  :غضوا أبصارهم من الذل، وقال بعضهم :يعني :القتبي

 .العرش بأطراف أعينهم ماذا يأمر َّللا تعالى بهم، ومرة ينظرون إلى النار

ُرواْ سِ إِنه الخاسرين الذين خَ }المؤمنين المظلومين  :يعني {َوقَاَل الذين ءاَمنُواْ }

يظلمون غيرهم، حتى تصير حسناتهم للمظلومين، فخسروا  :يعني {أَنفَُسهُمْ 
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هذه حكاية كالم المؤمنين في  :قال بعضهم {َوأَْهلِيِهْم يَْوَم القيامة}أنفسهم 

ال وق .اآلخرة، بأنهم يقولون ذلك، حين رأوا الظالمين، الذين خسروا أنفسهم

لهم في الدنيا، فحكى َّللا تعالى قولهم، وصدقهم على هذه حكاية قو :بعضهم

قِيمٍ } :مقالتهم فقال  دائم وقال بعضهم هذا :يعني {أََلَ إِنه الظالمين فِى َعَذاٍب مُّ

 :اللفظ، لفظ الخبر عنهم، والمراد به التعليم، أنه ينبغي لهم يقولوا هكذا يعني

 .يصبروا على ظلمهم

َل يكون للظالمين يوم القيامة  :يعني {َما َكاَن لَهُم ّمْن أَْولِيَاءوَ } :قوله تعالى

يمنعونهم من  :يعني {يَنُصُرونَهُم ّمن ُدوِن َّللا}مانع يمنعهم من عذاب َّللا 

 {فََما لَهُ ِمن َسبِيلٍ }يضله َّللا عن الهدى  :يعني {َوَمن يُْضلِِل َّللا}عذاب َّللا 

 .ما له من حيلة :ويقال .ن حجةإلى الهدى م

 [50 -47]تفسير اآليات رقم 

ِ َما لَُكْم ِمْن َمْلَجأٍ يَْوَمئٍِذ } اْستَِجيبُوا لَِربُِّكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم ََل َمَرده لَهُ ِمَن َّللاه

َسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحفِيظ ا إِْن َعلَْيَك إَِله فَإِْن أَْعَرُضوا فََما أَرْ  (47)َوَما لَُكْم ِمْن نَِكيٍر 

ْنَساَن ِمنها َرْحَمة  فَِرَح بِهَا َوإِْن تُِصْبهُْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدهَمْت  اْلباََلُغ َوإِنها إَِذا أََذْقنَا اإْلِ

ْنَساَن َكفُوٌر  َماَواِت َواْْلَ  (48)أَْيِديِهْم فَإِنه اإْلِ ِ ُمْلُك السه ْرِض يَْخلُُق َما يََشاُء ّلِِله

ُكوَر  ُجهُْم ُذْكَران ا َوإِنَاث ا  (49)يَهَُب لَِمْن يََشاُء إِنَاث ا َويَهَُب لَِمْن يََشاُء الذُّ أَْو يَُزوِّ

ا إِنههُ َعلِيٌم قَِديٌر   {(50)َويَْجَعُل َمْن يََشاُء َعقِيم 

م أجيبوا ربكم في اإليمان، وفيما أمرك :عنيي {استجيبوا لَِربُّكمْ } :قوله عز وجل

َل رجعة له، إذا جاء َل يقدر أحد  :يعني {ِمن قَْبِل أَن يَأْتَِى يَْوٌم َله َمَرده لَهُ }به 

، من قبل أن يأتي من عذاب َّللا :يعني .فيه تقديم :ويقال {ِمَن َّللا}على دفعه 

ْلَجأٍ يَْوَمئِذٍ }ع له َل مدف :يعني .يوم َل مرد له ما لكم من  :يعني {َما لَُكْم ّمن مه

من مغير، يغير  :يعني {َوَما لَُكْم ّمن نهِكيرٍ }مفر، وَل حرز يحرزكم من عذابه 

 .العذاب عنكم

عن اإليمان، وعن اإلجابة، بعد ما  {فَإِْن أَْعَرُضواْ } :قوله عز وجل

تحفظهم على اإليمان، وتجبرهم على  {اك َعلَْيِهْم َحفِيظا  فََما أرسلن}دعوتهم 

ليس عليك، إَل تبليغ الرسالة، وهذا قبل أن  :يعني {إِْن َعلَْيَك إَِله البالغ}ذلك 

نسان أصبنا اإل :يعني {َوإِنها إَِذا أََذْقنَا اإلنسان ِمنها َرْحَمة  } :يؤمر بالقتال، ثم قال

وقال  .أبا جهل :يعني :قال بعضهم .أي بطر بالنعمة {فَِرَح بِهَا}منا رحمة 

جميع الناس، واإلنسان هو لفظ الجنس، وأراد به جميع الكافرين،  :بعضهم

 {يّئَةٌ سَ }إن تصبهم  :ذكر بلفظ الجماعة يعني {َوإِن تُِصْبهُمْ } :بدليل أنه قال

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n52&p1#TOP
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َمْت أَْيِديِهمْ بِ }القحط والشدة  :يعني فَإِنه }بما عملوا من المعاصي  :يعني {َما قَده

يشكو ربه عند المصيبة، وَل يشكره عند  :يعني .لنعم َّللا {اإلنسان َكفُورٌ 

 .النعمة

ِ ُمْلك السموات واَلرض} :قوله تعالى القدرة على أهل السموات  :يعني {ّلِله

 :يعني {يَهَُب لَِمن يََشاء إناثا}على أي صورة شاء  {يََشاء يَْخلُُق َما}واْلرض 

 {َويَهَُب لَِمن يََشاء الذكور}من يشاء اْلوَلد اإلناث، فال يجعل معهن ذكورا  

أَْو يَُزّوُجهُْم }يعطي من يشاء اْلوَلد الذكور، وَل يكون معهم إناث  :يعني

َويَْجَعُل َمن يََشاء }يشاء اْلوَلد الذكور، واإلناث من  :يعني {ُذْكَرانا  وإناثا

للوط  كما وهب {يَهَُب لَِمن يََشاء إناثا} :فال يعطيه شيئا  من الولد ويقال {َعقِيما  

هُْم أَْو يَُزّوجُ }كما وهب إلبراهيم عليه السالم  {َويَهَُب لَِمن يََشاء الذكور}النبي 

كما جعل للنبي صلى َّللا عليه وسلم، وكما وهب ليعقوب عليه  {ُذْكَرانا  وإناثا

إِنههُ }كما جعل ليحيى، وعيسى عليهما السالم  {َويَْجَعُل َمن يََشاء َعقِيما  }السالم 

 .قادر على ذلك .عالم بما يصلح لكل واحد منهم :يعني {َعلِيٌم قَِديرٌ 

أَن يَُكلَّمهُ َّللا إَِله }ْلحد من خلق َّللا  :يعني {رٍ َوَما َكاَن لِبَشَ } :قوله عز وجل

إلهاما   :يعني {إَِله َوْحيا  } :ويقال .يرسل إليه جبريل، ليقرأ عليه :يعني {َوْحيا  

يسمع الصوت فيفهمه وذلك، أن اليهود قالوا للنبي صلى َّللا عليه وسلم  :ويقال

اَن َوَما كَ }ليك، إن كنت نبيا  كما كلم موسى فنزل أَل يكلمك َّللا، أو ينظر إ

ما جاز ْلحد من اآلدميين، أن يكلمه َّللا، إَل وحيا   :يعني {لِبََشٍر أَن يَُكلَّمهُ َّللا

يسمع الصوت، أو يرى في المنام، وَل يجوز أن يكلمه مواجهة عيانا   :يعني

 .في الدنيا

كما أرسل  {أَْو يُْرِسَل َرُسوَل  }كلمه، كما كلم موسى في {أَْو ِمن َوَراء ِحَجابٍ }

 .ل بأمرهفيرس :يعني {فَيُوِحَى بِإِْذنِِه َما يََشاء}إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم 

م بضم الال {أَْو يُْرِسلَ }قرأ نافع وابن عامر  .من أمره {بِإِْذنِهِ َما يََشاء} :ويقال

بالنصب، فمن قرأ بالضم، فمعناه أو هو يرسل رسوَل ، ومن قرأ  وقرأ الباقون

افع قرأ ن {فَيُوِحىَ }بالنصب، فعلى اإلضمار أيضا ، ومعناه أو يرسل رسوَل  

وابن عامر فيوحي بسكون الياء، ومعناه أو هو يرسل رسوَل  فيوحي وقرأ 

أن  أعلى من :يعني {َحِكيمٌ  إِنههُ َعلِىٌّ }إلضمار أن  {فَيُوِحىَ }الباقون بالنصب 

حكم أَل يكلم  {َحِكيمٌ }يكلم أحدا  في الدنيا مواجهة، وَل يراه فيها أحد عيانا  

 .أحدا  في المواجهة، وَل يراه أحد
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 .جبريل بأمرنا :يعني {َوَكَذلَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك ُروحا  ّمْن أَْمِرنَا} :قوله تعالى

 الروح روح اْلجسام، :وقال القتبي .القرآن :وحينا إليك روحا ، يعنيأ :ويقال

ويسمى كالم َّللا تعالى، روحا  ْلن فيه حياة من الجهل، وموت الكفر كما 

َرفِيعُ الدرجات ُذو العرش يُْلقِى الروح ِمْن أَْمِرهِ على َمن يََشآُء ِمْن ِعبَاِدِه } :قال

َوَكَذلَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك ُروحا  ّمْن } :ثم قال [15 :غافر] {لِيُنِذَر يَْوَم التالق

ما كنت تدري قبل  :يعني {َما ُكنَت تَْدِرى َما الكتاب َوَلَ اإليمان} .{أَْمِرنَا

 .الوحي، أن تقرأ القرآن، وَل تدري كيف تدعو الخلق إلى اإليمان

ا  ضياء  من العمى، وبيان .أنزلنا جبريل بالقرآن :ييعن {ولكن جعلناه نُورا  }

 {را  ولكن جعلناه نُو} :فإن قيل سبق ذكر الكتاب واإليمان ثم قال .من الضاللة

 .ْلن المعنى هو الكتاب، وهو دليل على اإليمان :قيل له ؟ولم يقل جعلناهما

هُ َءايَة  وءاويناهمآ إلى َوَجَعْلنَا } :ويقال ْلن شأنهما واحد كقوله ابن َمْريََم َوأُمه

ولكن جعلناه } :ولم يقل آيتين ويقال [50 :المؤمنون] {َرْبَوةٍ َذاتِ قََرارٍ َوَمِعينٍ 

 .اإليمان كناية عنه، وْلنه أقرب :يعني {نُورا  

نشاء للهدى، من كان أهال  نوفق من  :يعني {نهْهِدى بِِه َمن نهَشاء ِمْن ِعبَاِدنَا}

ْستَقِيمٍ }لذلك   .لتدعو الخلق إلى دين اإلسالم :يعني {َوإِنهَك لَتَْهِدى إلى صراط مُّ

الذى لَهُ َما فِى السموات َوَما }دين َّللا  :يعني {صراط َّللا} :قوله عز وجل

ترجع إليه عواقب  :أي {أََلَ إِلَى َّللا تَِصيُر اَلمور}من خلق  {فِي اَلرض

اْلمور، وَّللا أعلم وصلى َّللا على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم 

 .تسليما  
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43 

 سورة الزخرف
 

 [4 -1]تفسير اآليات رقم 

َوإِنههُ  (3)َن إِنها َجَعْلنَاهُ قُْرآَن ا َعَربِيّ ا لََعلهُكْم تَْعقِلُو (2)َواْلِكتَاِب اْلُمبِيِن  (1)حم }

 {(4)فِي أُمِّ اْلِكتَاِب لََدْينَا لََعلِيٌّ َحِكيٌم 

ذي أقسم بحم، وبالكتاب ال :يعني {حم والكتاب المبين} :قوله تبارك وتعالى

 :أبان طريق الهدى، من طريق الضاللة، وأبان كل ما تحتاج إليه اْلمة، ويقال

فهذا  {لناهإِنها جع}بين فيه الحالل والحرام  :يعني .ونهابين بلغة تعرف :ُمبين أي

 {علناهإِنها ج}إنا جعلناه، ووصفناه أقسم بالكتاب المبين  :يعني .جواب القسم

 :يعني {يّا  قُْرءانا  َعَربِ }أنزلنا به جبريل  :ويقال .إنا قلناه ووصفناه وبيناه :يعني

نزل بغير  ما فيه، ولو .لكي تعقلوا وتفهموا :يعني {لََعلهُكْم تَْعقِلُونَ }بلغة العرب 

 .لغة العرب، لم تفهموا ما فيه

 إن كذبتم بالقرآن، فإن نسخته في :يعني {َوإِنههُ فِى أُّم الكتاب لََدْينَا} :ثم قال

 :يعني {لََعلِىٌّ َحِكيمٌ }نا عند :يعني .اللوح المحفوظ لدينا :يعني .أصل الكتاب

 :ويقال .حكيم أحكم، حالله وحرامه :ويقال .شريف مرتفع، محكم من الباطل

حكيم أي ذو حكمة كما قال  :ويقال .َحِكيٌم أي حاكم على الكتب كلها

ي بكسر اْللف ف« في أم الكتاب»قرأ حمزة والكسائي  {ِحْكَمةٌ بالغة} :تعالى

« أم»يع القرآن، ْلن الياء أخت الكسرة، فاتبع الكسرة الكسرة والباقون جم

 .بضم اْللف، وهو اْلصل في اللغة

 [14 -5]تفسير اآليات رقم 

ا ُمْسِرفِيَن } ا أَْن ُكْنتُْم قَْوم  ْكَر َصْفح  َوَكْم أَْرَسْلنَا ِمْن نَبِيٍّ  (5)أَفَنَْضِرُب َعْنُكُم الذِّ

لِيَن فِي اْْلَ  فَأَْهلَْكنَا أََشده  (7)َوَما يَأْتِيِهْم ِمْن نَبِيٍّ إَِله َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن  (6)وه

لِيَن  َولَئِْن َسأَْلتَهُْم َمْن َخلََق السهَماَواتِ َواْْلَْرَض  (8)ِمْنهُْم بَْطش ا َوَمَضى َمثَُل اْْلَوه

ا َوَجَعَل لَُكْم فِيهَا  (9)َعِزيُز اْلَعلِيُم لَيَقُولُنه َخلَقَهُنه الْ  الهِذي َجَعَل لَُكُم اْْلَْرَض َمْهد 

َماِء َماء  بِقََدٍر فَأَْنَشْرنَا بِهِ بَْلَدة  َمْيت ا  (10)ُسباُل  لََعلهُكْم تَْهتَُدوَن  َل ِمَن السه َوالهِذي نَزه

َخلََق اْْلَْزَواَج ُكلههَا َوَجَعَل لَُكْم ِمَن اْلفُْلِك َواْْلَْنَعاِم َوالهِذي  (11)َكَذلَِك تُْخَرُجوَن 

لِتَْستَُووا َعلَى ظُهُوِرهِ ثُمه تَْذُكُروا نِْعَمةَ َربُِّكْم إَِذا اْستََوْيتُْم َعلَْيهِ  (12)َما تَْرَكبُوَن 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n52&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n52&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n52&p1#TOP
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َر لَنَا هََذا َوَما ُكنها َوإِنها إِلَى َربِّنَا  (13)لَهُ ُمْقِرنِيَن  َوتَقُولُوا ُسْبَحاَن الهِذي َسخه

 {(14)لَُمْنقَلِبُوَن 

ل أفندع ونترك، أن نرس :يعني {أَفَنَْضِرُب َعنُكُم الذكر َصْفحا  } :قوله عز وجل

معناه أن أمسك عنكم،  :وقال القتبي .إليكم الوحي مبهما ، َل آمركم وَل أنهاكم

 :وقال مجاهد .صفحت عن فالن، إذا أعرضت عنه :يقال .اضا  فال أذكركم إعر

 قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، .معناه تكذبون بالقرآن، وَل تعاقبون فيه

ْسِرفِينَ }وابن عامر  فمن  .وقرأ الباقون بالكسر .بنصب اْللف {أَن ُكنتُْم قَْوما  مُّ

أشركتم  :م ذكر العذاب بأن أسرفتم، يعنيأفنضرب عنك :قرأ بالنصب، فمعناه

ويقال أفنضرب عنكم ذكر العذاب، ْلن أسرفتم وكفرتم ومن قرأ  .وعصيتم

عناه هو على معنى اَلستقبال، وم :ويقال .بالكسر، فمعناه إن كنتم قوما  مسرفين

 .إن تكونوا مسرفين، نضرب عنكم الذكر

ي كم بعثنا من نب :يعني {نَا ِمن نهبِّي فِى اَلولينَوَكْم أَْرَسلْ } :ثم قال عز وجل

َوَما يَأْتِيِهم ّمْن نهبِّى إَِله َكانُوْا بِهِ }في أمر اْلمم اْلولين، كما أرسلنا إلى قومك 

 :يعني {فَأَْهلَْكنَا أََشده ِمْنهُم بَْطشا  } :يسخرون منه قوله تعالى :يعني {يَْستَْهِزءونَ 

 .سنة اْلولين بالهالك :يعني {ومضى َمثَُل اَلولين}كان أشد منهم قوة  من

ِمْن خالق السموات واَلرض }المشركين  :يعني {َولَئِن َسأَْلتَهُمْ } :قوله تعالى

يز يقولون خلقهن َّللا تعالى، الذي هو العز :يعني {لَيَقُولُنه َخلَقَهُنه العزيز العليم

َل لَُكُم الذى َجعَ } :فقال .كه، العليم بخلقه، فزادهم َّللا تعالى في جوابهمفي مل

قرأ حمزة، والكسائي وعاصم َمْهدا ، والباقون َمهادا  باْللف،  {اَلرض َمْهدا  

 {لََعلهُكْم تَْهتَُدونَ }طرقا   :يعني {َوَجَعَل لَُكْم فِيهَا ُسباُل  }قرارا  للخلق  :يعني

لكي  :لََعلهُكم تَْهتَُدوَن يعني :لكي تعرفوا طرقها من بلد إلى بلد، ويقال :يعني

تعرفوا هذه النعم، وتأخذوا طريق الهدى، ثم ذكرهم النعم فقال عز 

َل ِمَن السماء َماء بِقََدرٍ } :وجل  {فَأَنَشْرنَا بِهِ }بمقدار ووزن  :يعني {والذى نَزه

ْيتا  }نا بالمطر أحيي :يعني َكَذلَِك }أرضا  ميتة، َل نبات فيها  :يعني {بَْلَدة  مه

 .أنتم من قبوركم {تُْخَرُجونَ 

اْلصناف كلها من النبات،  :يعني {والذى َخلََق اَلزواج ُكلههَا} :قوله تعالى

عل ج :يعني {ْرَكبُونَ َوَجَعَل لَُكْم ّمَن الفلك واَلنعام َما تَ }والحيوان وغير ذلك 

ُووْا لِتَْستَ } :لبني آدم من السفن، واإلبل، والدواب، ما يركبون عليها ثم قال

ْلنه انصرف  ؟لتركبوا ظهور اْلنعام، ولم يقل ظهورها :يعني {على ظُهُوِرهِ 

 :يعني {تويتم َعلَْيهِ ثُمه تَْذُكُرواْ نِْعَمةَ َربُّكْم إَِذا اس}إلى المعنى، وهو جنس اْلنعام 
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َر لَنَا ه}عند ذلك  {َوتَقُولُواْ }إذا ركبتم فتحمدوا َّللا تعالى   {ذاسبحان الذى َسخه

أنا  :وقال أهل اللغة .مطيعين :يعني {َوَما ُكنها لَهُ ُمْقِرنِينَ }ذلل لنا هذا  :يعني

 .ضابطين :ويقال .مالكين :مقرنين أي :ويقال .مطيق لك :مقر لك أي

 .راجعين إليه، في اآلخرة :يعني {َوإِنها إلى َربّنَا لَُمنقَلِبُونَ } :ثم قال

إذا ركب الرجل دابته، ولم  :وقد روى عثمان بن اْلسود، عن مجاهد أنه قال

يذكر اسم َّللا تعالى، ركب الشيطان من ورائه، ثم صك في قفاه، فإن كان 

تكلم  :تغن، وإن كان َل يحسن الغناء، قال له تمن يعني :سن الغناء، قال لهيح

 .بالباطل

كنت رديفا  لعلي بن أبي طالب، رضي َّللا عنه،  :وعن علي بن ربيعة أنه قال

ا استوى قال :فلما وضع رجله في الركاب، قال ثم  الحمد ّلِل، :بسم َّللا، فلمه

َر لَنَا هََذا، َوَما ُكنها لَهُ ُمْقِرنِيَن، َوإنها إلَى َربِّنَا لَُمْنقَلِبُونَ  ُسْبَحاَن الهِذي :قال  .َسخه

 [25 -15]تفسير اآليات رقم 

ْنَساَن لََكفُوٌر ُمبِيٌن } ا إِنه اإْلِ ا يَْخلُُق  (15)َوَجَعلُوا لَهُ ِمْن ِعبَاِدِه ُجْزء  أَِم اتهَخَذ ِممه

ْحَمِن َمثاَل  ظَله  (16)فَاُكْم بِاْلبَنِيَن بَنَاٍت َوأَصْ  َر أََحُدهُْم بَِما َضَرَب لِلره َوإَِذا بُشِّ

ا َوهَُو َكِظيٌم  أُ فِي اْلِحْليَِة َوهَُو فِي اْلِخَصاِم َغْيُر  (17)َوْجهُهُ ُمْسَوّد  أََوَمْن يُنَشه

ْحَمِن إِنَاث ا أََشِهُدوا َخْلقَهُْم َستُْكتَُب َوَجَعلُوا اْلَماَلئَِكةَ الهِذي (18)ُمبِيٍن  َن هُْم ِعبَاُد الره

ْحَمُن َما َعبَْدنَاهُْم َما لَهُْم بَِذلَِك ِمْن  (19)َشهَاَدتُهُْم َويُْسأَلُوَن  َوقَالُوا لَْو َشاَء الره

ِمْن قَْبلِِه فَهُْم بِهِ أَْم آَتَْينَاهُْم ِكتَاب ا  (20)ِعْلٍم إِْن هُْم إَِله يَْخُرُصوَن 

ٍة َوإِنها َعلَى آَثَاِرِهْم  (21)ُمْستَْمِسُكوَن  بَْل قَالُوا إِنها َوَجْدنَا آَبَاَءنَا َعلَى أُمه

َوَكَذلَِك َما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك فِي قَْريٍَة ِمْن نَِذيٍر إَِله قَاَل ُمْتَرفُوهَا  (22)ُمْهتَُدوَن 

ةٍ َوإِنها َعلَى آَثَاِرِهْم ُمْقتَُدوَن إِنها وَ  قَاَل أََولَْو ِجْئتُُكْم بِأَْهَدى  (23)َجْدنَا آَبَاَءنَا َعلَى أُمه

ا َوَجْدتُْم َعلَْيِه آَبَاَءُكْم قَالُوا إِنها بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه َكافُِروَن  فَاْنتَقَْمنَا ِمْنهُْم  (24)ِممه

بِيَن فَاْنظُْر َكْيَف   {(25)َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذِّ

وصفوا ّلِل من خلقه،  :يعني {َوَجَعلُوْا لَهُ ِمْن ِعبَاِدِه ُجْزءا} :قال َّللا تعالى

بِينٌ }شريكا  وولدا   بِينٌ }َكفُوٌر لنعمه  :يعني {إِنه اإلنسان لََكفُوٌر مُّ بين  :يأ {مُّ

ا يَْخلُُق بَنَاتٍ } :ثم قال تعالى .الكفر  وهو رد على بني مليح، حيث {أَِم اتخذ ِممه

اختار لكم البنين، ولنفسه البنات، ثم وصف  :معناه .المالئكة بنات َّللا :قالوا

 .{وأصفاكم بالبنين} :كراهيتهم البنات فقال

ا بما وصفو :يعني {حمن َمثاَل  َوإَِذا بُّشَر أََحُدهُم بَِما َضَرَب للر} :قوله عز وجل

 {ظَله َوْجهُهُ ُمْسَوّدا َوهَُو َكِظيمٌ }ّلِل تعالى من البنات، وكرهوا ْلنفسهم ذلك 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n52&p1#TOP
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أترضون ّلِل، ما َل ترضون  :يعني .تغير لونه، وهو حزين مكروب :يعني

أُ فِى الحلية} :قوله عز وجل .ْلنفسكم يغذى في الذهب  :يعني {أَْو ِمن يُنَشه

 {َوهَُو فِى الخصام َغْيُر ُمبِينٍ }أفمن زين في الحلي والحلل  :ويقال .والفضة

ة هن في الخصومة، غير مبينات في الحج :ويقال .في الكالم غير فصيح :يعني

أفمن زين في الحلي، وهو في الخصومة غير مبين، ْلن المرأة َل تبلغ  :ويقال

 .كالمها ما يبلغ الرجلبخصومتها، و

أُ بضم الياء،  قرأ حمزة والكسائي، وعاصم في رواية حفص، أو من يُنَشه

أومن يربى في الحلية، لفظه لفظ  :ونصب النون وتشديد الشين ومعناه

وقرأ الباقون، أَوَمْن يَْنَشأ، بنصب الياء وجزم  .اَلستفهام، والمراد به التوبيخ

َجَعلُواْ وَ } :قوله تعالى .يشب وينبت في الحلي :النون مع التخفيف، يعني

قرأ ابن  .وصفوا المالئكة باْلنوثة :يعني {الملئكة الذين هُْم ِعبَاُد الرحمن إناثا

ْحَمِن  ئكة وصفوا المال :يعني {إناثا}كثير، وابن عامر، ونافع الهِذيَن هُْم َعْندُ الره

م في المالئكة الذين ه :ر، وابن عامر، ونافع عبيد يعنيقرأ ابن كثي .باْلنوثة

 .جمع عبد :السماء، والباقون ِعبَاُد يعني

أحضروا خلق المالئكة حين خلقهم َّللا تعالى،  :يعني {أََشِهُدواْ َخْلقَهُمْ } :ثم قال

هم على ا خلقلم يشهدو :هذا استفهام فيه نفي، يعني ؟فعلموا أنهم ذكورا  أو إناثا  

ستكتب  :يعني {َستُْكتَُب شهادتهم} :ثم قال .وجه التوبيخ، والتقريع

أنه قرأ َستُْكتَُب  :وروي عن الحسن .عنه يوم القيامة {َويُْسئَلُونَ }مقالتهم 

 .وقرأ عبد الرحمن اْلعرج َسنَْكتُُب بالنون .أقوالهم :َشهَاَداتُهُم باْللف يعني

ما عبدنا المالئكة  :يعني {َوقَالُوْا لَْو َشاء الرحمن َما عبدناهم} :ه تعالىقول

ا لَهُم بَِذلَِك ِمْن ِعْلمٍ }اْلصنام  :ويقال إِْن }ما لهم بذلك القول من حجة  :أي {مه

 :يم يعنيدفي اآلية تق :وقال مقاتل .يكذبون بغير حجة :يعني {هُْم إَِله يَْخُرُصونَ 

أَْم ءاتيناهم كتابا ّمن } :قوله عز وجل .عباد الرحمن إناثا ، ما لهم بذلك من علم

 {فَهُم بِِه ُمْستَْمِسُكونَ }أنزلنا عليهم كتابا ، من قبل هذا القرآن  :يعني {قَْبلِهِ 

 .آخذون به عاملون، اللفظ لفظ اَلستفهام، والمراد به النفي :يعني

ةٍ } :له عز وجلقو نا إ :لكنهم قالوا :يعني {بَْل قَالُوْا إِنها َوَجْدنَا ءابَاءنَا على أُمه

 .أصل اْلمة الجماعة، والصنف :وقال القتبي .وجدنا آباءنا على دين وملة

ا َوَما ِمن َدآبهٍة فِى اَلرض َوَلَ طَائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِه إَِله } :كقوله أَُمٌم أمثالكم مه

ْطنَا فِى الكتاب ِمن َشئ ثُمه إلى َربِِّهْم يُْحَشُرونَ  ثم يستعار  [38 :اْلنعام] {فَره

ن على دين، ْل :أي {بَْل قَالُواْ إِنها َوَجْدنَا ءابَاءنَا} :كقوله .الدين :في أشياء منها
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اْلمة مكان الدين، ولهذا قيل القوم كانوا يجتمعون على دين واحد، فتقام 

أمة محمد صلى َّللا عليه وسلم، ْلنهم على ملة واحدة، وهي  :للمسلمين

ةٍ }وروى مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، أنهما قرآ  .اإلسالم بكسر اْللف،  {أُمه

على دين  :على هيئة، وقراءة العامة بالضمة، يعني :ويقال .على نعمة :أي

 .عبيدة، عن بعض أهل اللغة، أن اْلُمة واْلمة لغتان وروى أبو

ى َوَكَذلَِك َما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك فِ }مستيقنين  :يعني {بَْل قَالُوْا إِنها َوَجْدنَا} :ثم قال

ْبلَِك نَا ِمن قَ َوَكَذلَِك َما أَْرَسلْ }جبابرتها  :يعني {قَْريٍَة ّمن نهِذيٍر إَِله قَاَل ُمْتَرفُوهَا

محمد قال َّللا تعالى ل .بأعمالهم :أي .بسنتهم مقتدون :يعني {فِى قَْريَةٍ ّمن نهِذيرٍ 

 أليس هذا الذي :يعني {قَاَل أََولَْو *** ِجْئتُُكْم بأهدى} :صلى َّللا عليه وسلم

ا َوَجدتُّْم َعلَْيِه ءابَاءُكمْ }جئتكم به، هو أهدى  بأصوب وأبين من  :يعني {ِممه

على معنى الخبر  {قَاَل أََولَوْ }قرأ ابن عامر، وعاصم في رواية حفص  .ذلك

بلفظ  (ِجْئنَاُكم)وقرأ أبو جعفر المدني  .بلفظ اْلمر (قُلْ )والباقون 

 :مجبابرة قالوا لرسلهإن ال :يعني {قَالُوْا إِنها بَِما أُْرِسْلتُْم بِِه كافرون} .الجماعة

 .إنا بما أرسلتم به جاحدون

 [30 -26]تفسير اآليات رقم 

ا تَْعبُُدوَن } إَِله الهِذي فَطََرنِي  (26)َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ِْلَبِيِه َوقَْوِمِه إِنهنِي بََراٌء ِممه

بَْل َمتهْعُت  (28)اقِيَة  فِي َعقِبِهِ لََعلههُْم يَْرِجُعوَن َوَجَعلَهَا َكلَِمة  بَ  (27)فَإِنههُ َسيَْهِديِن 

ا َجاَءهُُم اْلَحقُّ قَالُوا  (29)هَُؤََلِء َوآَبَاَءهُْم َحتهى َجاَءهُُم اْلَحقُّ َوَرُسوٌل ُمبِيٌن  َولَمه

 {(30)هََذا ِسْحٌر َوإِنها بِِه َكافُِروَن 

 {فانظر َكْيَف َكاَن عاقبة المكذبين}بالعذاب  {نا ِمْنهُمْ فانتقم} :قوله عز وجل

َوإِْذ قَاَل إبراهيم َِلبِيِه َوقَْوِمِه إِنهنِى بََراء } :قوله عز وجل .آخر أمرهم :يعني

ا تَْعبُُدونَ   براء مصدر :ذكر عن الفراء أنه قال .بريء من معبودكم :يعني {ّممه

ل مصدر صرف إلى اسم، فالواحد، والجماعة، والذكر، صرف أسماء، وك

 .واْلنثى فيه سواء

إَل الذي خلقني، فإني َل أتبرأ  :يعني {إَِله الذى فَطََرنِى} :قوله عز وجل

لكن الذي خلقني، فهو  :يعني .إَل بمعنى لكن :ويقال {فَإِنههُ َسيَْهِدينِ } .منه

 :يعني {َوَجَعلَهَا َكلَِمة  باقية فِى َعقِبِهِ }تني على دين اإلسالم يثب :سيهدين، يعني

وهي كلمة التوحيد َل إله إَل  {َوُذّريهتَهُ }جعل تلك الكلمة ثابتة في نسله 

هو التوحيد  :وقال قتادة .عن كفرهم إلى اإليمان {لََعلههُْم يَْرِجُعونَ }َّللا 

 :من يوحدوا َّللا تعالى، ويعبدوه وقال مجاهد .ذريتهواإلخالص، َل يزال في 
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ا تَْعبُُدونَ } :ويقال .كلمة َل إله إَل َّللا في عقبه وولده :يعني  {إِنهنِى بََراء ّممه

 .ذو عدل :رجل عدل ورجال عدل، أي :ذو البراءة كما يقال :يعني

 :يعني .أجلت هؤَلء، وأمهلتهم :يعني {بَْل َمتهْعُت هَُؤَلَء} :قوله تعالى

الدعوة إلى  :ويقال .القرآن :يعني {بَْل َمتهْعُت هَُؤَلَء َوءابَاءهُمْ }قومك 

بِينٌ }التوحيد  ين، مب :ويقال .والحجج .بين أمره بالدَلئل :يعني {َوَرُسوٌل مُّ

ا َجاءهُُم الحق} :عالىقوله ت .بين لهم الحق من الباطل :يعني  :يعني {َولَمه

 .جاحدون :يعني {قَالُوْا هذا ِسْحٌر َوإِنها بِِه كافرون}القرآن 

 [32 -31]تفسير اآليات رقم 

َل هََذا اْلقُْرآَُن َعلَى َرُجٍل ِمَن اْلقَْريَتَْيِن َعِظيٍم } ِسُموَن أَهُْم يَقْ  (31)َوقَالُوا لَْوََل نُزِّ

ْنيَا َوَرفَْعنَا بَْعَضهُْم فَْوَق  َرْحَمةَ َربَِّك نَْحُن قََسْمنَا بَْينَهُْم َمِعيَشتَهُْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

ا  ا ُسْخِريّ ا َوَرْحَمةُ َربَِّك َخْيٌر ِممه بَْعٍض َدَرَجاٍت لِيَتهِخَذ بَْعُضهُْم بَْعض 

 {(32)يَْجَمُعوَن 

لَْوَلَ نُّزَل هذا القرءان على َرُجٍل ّمَن القريتين }أهل مكة  :يعني {َوقَالُواْ }

على رجل عظيم من رجلي القريتين، وهو الوليد بن المغيرة،  :يعني {َعِظيمٍ 

لو كان حقا ، ْلنزل على أحد  :من أهل مكة، وأبو مسعود الثقفي بالطائف يعني

عن  :عبد َّللا بن أفلح الطائفي، قالوروى وكيع، عن محمد بن  .هذين الرجلين

كنت جالسا  عند عبد َّللا بن عباس بالطائف،  :خالد بن عبد َّللا بن يزيد، قال

 القرية التي أنت :فقال {ّمَن القريتين} :فسأله رجل عن هذه اآلية وهي قوله

جلين ن الروسئل ع .مكة :الطائف والقرية التي جئت منها، يعني :يعني .فيها

جبار من جبابرة قريش، وهو الوليد بن المغيرة بمكة، وعروة بن  :فقال

 .أبا مسعود يقال اسمه عمرو بن عمير :يعني .مسعود، جد المختار

وة، أبأيديهم مفاتيح الرسالة والنب :يعني {أَهُْم يَْقِسُموَن َرْحَمةَ َربّكَ } :قوله تعالى

 قََسْمنَا نَْحنُ }ولكننا نختار للرسالة، من نشاء من عبادنا فيضعوها حيث شاؤوا، 

ِعيَشتَهُْم فِى الحياة الدنيا  نحن قسمنا أرزاقهم فيما بينهم، وهو :يعني {بَْينَهُْم مه

أدنى من الرسالة، فلم نترك اختيارها إليهم، فكيف نفوض اختيار ما هو أفضل 

 .منه، وأعظم، وهي الرسالة إليهم

فضلنا بعضهم على  :يعني {َوَرفَْعنَا بَْعَضهُْم فَْوَق بَْعٍض درجات} :الثم ق

تهزاء اَلس :يعني {لّيَتهِخَذ بَْعُضهُم بَْعضا  ُسْخِريّا  } .بعض، بالمال في الدنيا

فضل بعضهم على بعض في العز، والرياسة، ليستخدم بعضهم بعضا ،  :ويقال

 .أن اآلخرة أفضل مما أعطوا في الدنيا :يد، ثم أخبرويستعبد اْلحرار العب
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ا يَْجَمُعونَ } :فقال خير مما يجمع الكفار من المال  :يعني {َوَرْحَمةُ َربَّك َخْيٌر ّممه

 .في الدنيا

 [39 -33]تفسير اآليات رقم 

ة  َواِحَدة  لََجَعْلنَا} ْحَمِن لِبُيُوتِِهْم ُسقُف ا ِمْن  َولَْوََل أَْن يَُكوَن النهاُس أُمه لَِمْن يَْكفُُر بِالره

ٍة َوَمَعاِرَج َعلَْيهَا يَْظهَُروَن  ا َعلَْيهَا  (33)فِضه َولِبُيُوتِِهْم أَْبَواب ا َوُسُرر 

ْنيَا َواآْلَخِ  (34)يَتهِكئُوَن  ا َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ َرةُ ِعْنَد َربَِّك َوُزْخُرف ا َوإِْن ُكلُّ َذلَِك لَمه

ْحَمِن نُقَيِّْض لَهُ َشْيطَان ا فَهَُو لَهُ قَِريٌن  (35)لِْلُمتهقِيَن   (36)َوَمْن يَْعُش َعْن ِذْكرِ الره

ونَهُْم َعِن السهبِيِل َويَْحَسبُوَن أَنههُْم ُمْهتَُدوَن  َحتهى إَِذا َجاَءنَا قَاَل  (37)َوإِنههُْم لَيَُصدُّ

َولَْن يَْنفََعُكُم اْليَْوَم إِْذ ظَلَْمتُْم  (38)ا لَْيَت بَْينِي َوبَْينََك بُْعَد اْلَمْشِرقَْيِن فَبِْئَس اْلقَِريُن يَ 

 {(39)أَنهُكْم فِي اْلَعَذاِب ُمْشتَِرُكوَن 

ة  واحدة} ذا فر، إيقول لوَل أن يرغب الناس في الك {َولَْوَلَ أَن يَُكوَن الناس أُمه

لهَجَعْلنَا } .لوَل أن يتتابعوا في الكفر :وقال الحسن .رأوا الكفار في سعة المال

ةٍ  َج َعلَْيهَا َوَمَعارِ }سماء البيت  :وهي {لَِمن يَْكفُُر بالرحمن لِبُيُوتِِهْم ُسقُفا  ّمن فِضه

ن يصلح أ :الزجاج وقال .الدرج عليها يرتقون ويرتفعون :يعني {يَْظهَُرونَ 

ويكون المعنى لجعلنا لبيوت من  {لَِمن يَْكفُرُ } :يكون لبيوتهم بدَل  من قوله

لجعلنا لمن يكفر بالرحمن على  :يكفر بالرحمن، ويصلح أن يكون معناه

القاف،  بنصب السين، وجزم« لِبُيُوتِِهم َسْقفا  »قرأ ابن كثير وأبو عمرو  .بيوتهم

لجعلنا لبيت كل واحد  :والمعنى .عن الواحد، فدل على الجمعويكون عبارة 

 :قالوي .وقرأ الباقون ُسقُفا ، بالضم على معنى الجمع .منهم، سقفا  من فضة

 .سقف ومسقف مثل رهن ورهن

 يجلسون :يعني {َولِبُيُوتِِهْم أبوابا َوُسُررا  َعلَْيهَا يَتهِكئُونَ } :قوله تعالى

 .لجعلنا هذا كله من ذهب وفضة :وهو الذهب يعني {َوُزْخُرفا  }امون وين

لَْوَلَ أْن يَْجَزَع َعْبِدي الُمْؤمن،  " :وروي عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

ْنيَا َصبّا   ْبُت الَكافَِر بِِعَصابٍة ِمن َحِديٍد، َولََصبَْبُت َعلَيه الدُّ  ما أرادوإن "لََعصه

َل يصدع رأسه، ثم أخبر أن  :بعصابة الحديد، كناية عن صحة البدن، يعني

ا متاع الحياة الدنيا واَلخرة } :فقال .ذلك كله مما يفنى َوُزْخُرفا  َوإِن ُكلُّ َذلَِك لَمه

وما ذلك إَل  :ويقال .وإن كل ذلك لمتاع :وما ها هنا زيادة ومعناه {ِعنَد َربّكَ 

الشرك،  الجنة للذين يتقون :يعني {واَلخرة}حياة الدنيا، يفنى وَل يبقى متاع ال

َوإِن ُكلُّ } :قرأ عاصم، وابن عامر في رواية هشام .والمعاصي والفواحش

ا ما للصلة فمن قرأ بالتخفيف، ف .بتشديد الميم، وقرأ الباقون بالتخفيف {َذلَِك لَمه
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 وقال مجاهد كنت َل .وما كل ذلك إَل متاع :ديد فمعناهومن قرأ بالتش .والتأكيد

 .أعلم ما الزخرف، حتى سمعت في قراءة عبد َّللا بيتا  من ذهب

يعرض عن  :يعني :قال الكلبي {َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر الرحمن} :قوله تعالى

 .ذكر الرحمنمن يعمى بصره عن  :ويقال .َل يؤمن :اإليمان والقرآن، يعني

 :عنيي {نُقَيّْض لَهُ َشْيطَانا  } .من يظلم بصره عن ذكر الرحمن :وقال أبو عبيدة

نسلط عليه ويقال  :ويقال .نسيب له شيطانا ، مجازاة إلعراضه عن ذكر َّللا

ي فيكون له صاحبا   :يعني {فَهَُو لَهُ قَِرينٌ }نجعل له شيطانا   :نقدر له، ويقال

لة واحدة، قرينه في سلس :يعني .فهو له قرين :ويقال .الدنيا، فيزين له الضاللة

ثل من ليس م :وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال .في النار :يعني .َل يفارقه

من أين قول الناس،  :قيل له .أمثال العرب، إَل وأصله في كتاب َّللا تعالى

 .أبى فجمرةأعطى أخاك تمرة، فإن 

َوإِنههُْم }اآلية  {َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر الرحمن نُقَيّْض لَهُ َشْيطَانا  } :فقال قوله

ونَهُْم َعِن السبيل َسبُوَن َويَحْ }الشياطين يصرفونهم عن الدين  :يعني {لَيَُصدُّ

ْهتَُدونَ   .الكفار يظنون أنهم على الحق :يعني {أَنههُم مُّ

قرأ ابن كثير، ونافع، وابن عامر، روعاصم في رواية أبي  {حتى إَِذا َجاءنَا}

وقرأ  .الكافر وشيطانه الذي هو قرينه :بالمد، بلفظ التثنية، يعني (َجانَا)بكر 

بَْينِي  قَاَل يَاءاَدُم ياليت} :الكافر يقول لقرينه :بغير مد، يعني {َجاءنَا}الباقون 

شرق بين م :ويقال .ما بين المشرق والمغرب :يعني {ْينََك بُْعَد المشرقينَوبَ 

 .ناربئس الصاحب معه في ال :يعني {فَبِْئَس القرين}الشتاء، ومشرق الصيف 

 .النار بئس الصاحب معه في :يعني {فَبِْئَس القرين} :هذا قول َّللا تعالى :ويقال

بئس الصاحب كنت أنت في الدنيا، وبئس  :الكافر يعني ويقال هذا قول

 {ظهلَْمتُمْ  إِذ}اَلعتذار  {َولَن يَنفََعُكُم اليوم} :فيقول َّللا تعالى .الصاحب اليوم

أنكم  :ييعن {أَنهُكْم فِى العذاب ُمْشتَِرُكونَ }كفرتم، وأشركتم في الدنيا  :يعني

بع والمتبوع في العذاب، سواء قوله تعالى للنبي صلى َّللا جميعا  في النار، التا

 :عليه وسلم

 [45 -40]تفسير اآليات رقم 

مه أَْو تَْهِدي اْلُعْمَي َوَمْن َكاَن فِي َضاَلٍل ُمبِيٍن } ا  (40)أَفَأَْنَت تُْسِمُع الصُّ فَإِمه

أَْو نُِريَنهَك الهِذي َوَعْدنَاهُْم فَإِنها َعلَْيِهْم  (41)نَْذهَبَنه بَِك فَإِنها ِمْنهُْم ُمْنتَقُِموَن 

 (43)فَاْستَْمِسْك بِالهِذي أُوِحَي إِلَْيَك إِنهَك َعلَى ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم  (42)ُمْقتَِدُروَن 
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ْرَسْلنَا ِمْن قَْبلَِك ِمْن َواْسأَْل َمْن أَ  (44)َوإِنههُ لَِذْكٌر لََك َولِقَْوِمَك َوَسْوَف تُْسأَلُوَن 

ْحَمِن آَلِهَة  يُْعبَُدوَن   {(45)ُرُسلِنَا أََجَعْلنَا ِمْن ُدوِن الره

بِينٍ }إلى الهدى  {أَفَأَنَت تُْسِمُع الصم أَْو تَْهِدى العمى}  {َوَمن َكاَن فِى ضالل مُّ

من  إنك َل تقدر أن تُفهم :ومعنى اآلية .من كان في علم َّللا في الضاللة :يعني

 ظاهر :كان أصم القلب، ويعمى عن الحق، ومن كان في ضالل مبين، يعني

ا نَْذهَبَنه بِكَ } :الضاللة، قوله نميتك قبل أن نرينك الذي وعدناهم،  :يعني {فَإِمه

نتَقُِمونَ }قبل أن نريك النقمة  :يعني  .عد موتكب .قم منهمننت :يعني {فَإِنها ِمْنهُم مُّ

نا أن وذكر ل :قال .ذهب النبي صلى َّللا عليه وسلم، وبقيت النقمة :قال قتادة

تَهُ ِمْن بَْعِدِه، فما ُرئَِي َضاِحكا  »النبي صلى َّللا عليه وسلم،  أَُرى َما يُِصيب أُمه

في  :يعني {ى وعدناهمأَْو نُِريَنهَك الذ} :ثم قال .«ُمْستَْبِشرا ، َحتهى قُبِضَ 

ْقتَِدُرونَ }حياتك  إنا لقادرون على ذلك قوله  :يعني {فَإِنها َعلَْيِهْم مُّ

اعمل بالذي أوحي إليك من  :يعني {فاستمسك بالذى أُوِحَى إِلَْيكَ } :تعالى

ْستَقِيمٍ }القرآن   نههُ لَِذْكٌر لهكَ َوإِ }على دين اإلسالم  :يعني {إِنهَك على صراط مُّ

 :يعني {َولِقَْوِمكَ } :القرآن شرف لك ولمن آمن به ويقال :يعني {َولِقَْوِمكَ 

عن هذه النعم، وعن شكر  {َوَسْوَف تُْسئَلُونَ }العرب، ْلن القرآن نزل بلغتهم 

 .القرآن إذا أديتم شكره، أو لم تؤدوه :يعني .هذا الشرف

ُسلِنَا} :قوله تعالى  :قال مقاتل، والكلبي {َواْسئْل َمْن أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك ِمن رُّ

 هل :يعني {َواْسئْل َمْن أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك ِمن}سل مؤمني أهل الكتاب  :يعني

َواْسئْل َمْن أَْرَسْلنَا ِمن } :ويقال .جاءهم رسول، يدعوهم إلى عبادة غير َّللا

ُسلِنَاقَ  اء سل المرسلين، فلقي النبي صلى َّللا عليه وسلم اْلنبي :يعني {ْبلَِك ِمن رُّ

 .سألهمفسلهم فلم يشك، ولم ي :فقيل له .ليلة المعراج، وصلى بهم ببيت المقدس

ل سلوا أه :إنما خاطب النبي صلى َّللا عليه وسلم، وأراد أمته يعني :ويقال

آ أَنَزْلنَآ إِلَْيَك فَاْسأَِل الذين يَْقَرُءوَن الكتاب } :الكتاب كقوله مه فَإِن ُكنَت فِي َشكٍّ مِّ

بَِّك فاَلَ تَُكونَنه ِمَن الممترين  [94 :يونس] {ِمن قَْبلَِك لَقَْد َجآَءَك الحق ِمن ره

 .اآلية

 [56 -46]تفسير اآليات رقم 

يَاتِنَا إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه فَقَاَل إِنِّي َرُسوُل َربِّ َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآَ }

ا َجاَءهُْم بِآَيَاتِنَا إَِذا هُْم ِمْنهَا يَْضَحُكوَن  (46)اْلَعالَِميَن  َوَما نُِريِهْم ِمْن  (47)فَلَمه

َوقَالُوا يَا  (48)َعلههُْم يَْرِجُعوَن آَيٍَة إَِله ِهَي أَْكبَُر ِمْن أُْختِهَا َوأََخْذنَاهُْم بِاْلَعَذاِب لَ 

ا َكَشْفنَا َعْنهُُم  (49)أَيُّهَا السهاِحُر اْدُع لَنَا َربهَك بَِما َعِهَد ِعْنَدَك إِنهنَا لَُمْهتَُدوَن  فَلَمه
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ْوِم أَلَْيَس لِي ُمْلُك َونَاَدى فِْرَعْوُن فِي قَْوِمِه قَاَل يَا قَ  (50)اْلَعَذاَب إَِذا هُْم يَْنُكثُوَن 

أَْم أَنَا َخْيٌر ِمْن هََذا  (51)ِمْصَر َوهَِذِه اْْلَْنهَاُر تَْجِري ِمْن تَْحتِي أَفاََل تُْبِصُروَن 

فَلَْوََل أُْلقَِي َعلَْيِه أَْسِوَرةٌ ِمْن َذهٍَب أَْو َجاَء  (52)الهِذي هَُو َمِهيٌن َوََل يََكاُد يُبِيُن 

ا  (53)َماَلئَِكةُ ُمْقتَِرنِيَن َمَعهُ الْ  فَاْستََخفه قَْوَمهُ فَأَطَاُعوهُ إِنههُْم َكانُوا قَْوم 

ا آََسفُونَا اْنتَقَْمنَا ِمْنهُْم فَأَْغَرْقنَاهُْم أَْجَمِعيَن  (54)فَاِسقِيَن  فََجَعْلنَاهُْم َسلَف ا  (55)فَلَمه

 {(56)َوَمثاَل  لآِْلَِخِريَن 

َولَقَْد أَْرَسْلنَا موسى بئاياتنا إلى فِْرَعْوَن َوَمالَْيِه فَقَاَل إِنّى َرُسوُل } :قوله تعالى

ا َجاءهُم بئاياتنا}وقد ذكرناه  {َرّب العالمين إَِذا هُم }باليد والعصا  :يعني {فَلَمه

ِريِِهم ّمْن ءايَةٍ إَِله ِهَى أَْكبَُر َوَما نُ } .يعجبون ويسخرون :يعني {ِمْنهَا يَْضَحُكونَ 

أعظم من التي كانت قبلها، وهي السنين والنقص، من  :يعني {ِمْن أُْختِهَا

الثمرات والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم فلم يؤمنوا 

ات عقوبعاقبناهم بهذه ال :يعني {وأخذناهم بالعذاب لََعلههُْم يَْرِجُعونَ } .بشيء

 وكان الساحر {َوقَالُوْا يأَيُّهَا الساحر}لكي يرجعوا، ويعرفوا ضعف معبودهم 

سل  :أي {ادع لَنَا َربهكَ }يا أيها العالم  :قالوا لموسى :فيهم، عظيم الشأن يعني

ا نَ إِنه }بحق ما أمرك به ربك، أن تدعو إليه  :يعني {بَِما َعِهَد ِعنَدكَ }لنا ربك 

 .نؤمن بك، ونوحد َّللا تعالى :يعني {لَُمْهتَُدونَ 

ا َكَشْفنَا َعْنهُُم العذاب إَِذا هُْم يَنُكثُونَ } :قوله تعالى  ينقضون :يعني {فَلَمه

قَاَل يَا قَْوٌم }خطب فرعون لقومه  :يعني {ونادى فِْرَعْوُن فِى قَْوِمهِ }عهودهم 

ار وهذه اَلنه}وهي أربعون فرسخا ، في أربعين فرسخا   {ِمْصرَ  أَلَْيَس لِى ُمْلكُ 

من حولي، وحول قصوري  :ويقال .من تحت يدي :يعني {تَْجِرى ِمن تَْحتِى

أَْم أَنَا َخْيٌر ّمْن هذا الذى هَُو }فضلي على موسى  {أَفالَ تُْبِصُرونَ }وجناني 

 .ضعيف ذليل :ة من هذا الذي هو مهين، يعنيخير، وأم للصل :يعني {َمِهينٌ 

 أَل تنظرون إلى :معناه :ويقال .َل يكاد يعبر حجة :يعني {َوَلَ يََكاُد يُبِينُ }

 :يعني {فَلَْوَلَ أُْلقَِى َعلَْيِه أَْسِوَرةٌ ّمن َذهَبٍ }فصاحتي، وإلى عيِّ كالم موسى 

لو كان حقا  وكان رسوَل  كما يقول، ْلعطي  :يعني .هال أعطي أسورة من ذهب

قرأ  .له المال، فيكون حاله خيرا  من هذا، وكان آل فرعون يلبسون اْلساور

رة فمن قرأ أسو (أَساِوَرةٌ )بغير ألف والباقون  (أْسَوَرةٌ )عاصم في رواية حفص 

اور جمع أس :ويقال .فهو جمع السوار، ومن قرأ أساورة، فهو جمع الجمع

 .سوار
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لو كان حقا ، ْلتته المالئكة  :يعني {أَْو َجاء َمَعهُ الملئكة ُمْقتَِرنِينَ } :ثم قال

فاستخف }متعاونين  :أي {ُمْقتَِرنِينَ }متتابعين، فيصدقون على مقالته ويقال 

على الخفة،  حملهم :يعني .فاستذل قومه فأطاعوه :يعني {قَْوَمهُ فَأَطَاُعوهُ 

ن كافرين عاصين، وذلك أن فرعو :يعني {إِنههُْم َكانُواْ قَْوما  فاسقين}فانقادوا له 

هُْم إِنه }َما أُريُكم إَله َما أَرى، فأطاعوه على تكذيب موسى عليه السالم  :قال لهم

 .ناقضي العهد :يعني {َكانُوْا قَْوما  فاسقين

ا ءاَسفُونَافَ } :قوله تعالى  .غضبال :اْلسف :أغضبونا قال أهل اللغة :يعني {لَمه

كنا عند عروة بن محمد، وعنده  :قال .وروى معمر عن سماك بن الفضل

وهب بن منبه، فجاء قوم فشكوا عاملهم، وأثبتوا على ذلك، فتناول وهب عصا 

تعابها عروة، كانت في يد عروة، فضرب بها رأس العامل حتى أدماه، فاس

 :يعيب علينا أبو عبد َّللا الغضب وهو يغضب، فقال وهب :وكان حليما  وقال

ا فَلَ }وما لي َل أغضب، وقد غضب الذي خلق اْلحالم، إن َّللا تعالى يقول  مه

 .أغضبونا :يعني {ءاَسفُونَا انتقمنا ِمْنهُمْ 

 :يعني {انتقمنا ِمْنهُمْ }وجب عليهم عذابنا  :فلما آسفونا، يعني :ويقال

 .لم نبق منهم أحدا   :يعني {فأغرقناهم أَْجَمِعينَ }أهلكناهم 

فار كفار قوم فرعون، سلفا  لك :يعني :قال مجاهد {فجعلناهم َسلَفا  } :قوله تعالى

رأ ق .جعلناهم سلفا  إلى النار :مكة أمة محمد صلى َّللا عليه وسلم وقال قتادة

م، فمن بنصب السين والال (َسلفا  )بالضم، وقرأ الباقون  (ُسْلفا  )حمزة والكسائي 

ن قرأ وم .جعلناهم سلفا  متقدمين، ليتعظ بهم اآلخرون :قرأ بالنصب فمعناه

سلفا  واحدها سلفة من  :ويقال .جمع قد مضى :بالضم، فهو جمع سليف، أي

 .عبرة لمن بعدهم :يعني {َوَمثاَل  لاّْلِخِرينَ } :قوله .قطعة :الناس، أي

 [62 -57]تفسير اآليات رقم 

ا ُضِرَب اْبُن َمْريََم َمثاَل  إَِذا قَْوُمَك ِمْنهُ يَِصدُّوَن } َوقَالُوا أَآَلِهَتُنَا َخْيٌر  (57)َولَمه

إِْن هَُو إَِله َعْبٌد أَْنَعْمنَا  (58)ْم قَْوٌم َخِصُموَن أَْم هَُو َما َضَربُوهُ لََك إَِله َجَدَل  بَْل هُ 

َولَْو نََشاُء لََجَعْلنَا ِمْنُكْم َماَلئَِكة  فِي  (59)َعلَْيِه َوَجَعْلنَاهُ َمثاَل  لِبَنِي إِْسَرائِيَل 

اَعِة فاََل تَْمتَُرنه  (60)اْْلَْرِض يَْخلُفُوَن  بِهَا َواتهبُِعوِن هََذا ِصَراطٌ  َوإِنههُ لَِعْلٌم لِلسه

ْيطَاُن إِنههُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِيٌن  (61)ُمْستَقِيٌم  نهُكُم الشه  {(62)َوََل يَُصده

ا ُضِرَب ابن َمْريََم َمثاَل  } :قوله تعالى إَِذا }وصف ابن مريم شبها   :يعني {َولَمه

لما قالت النصارى  :ويقال .يعرضون عن ذكره :يعني {قَْوُمَك ِمْنهُ يَِصدُّونَ 

قرأ ابن عامر، والكسائي  .إن عيسى ابن َّللا إذا قومك منه يصدون
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ونَ )ونافع  لضم بالكسر فمن قرأ با (يَِصدُّونَ )وقرأ الباقون  .بضم الصاد (يَُصدُّ

 واتهمفمعناه يعرضون، ومن قرأ بالكسر فمعناه يضجون، ويرفعون أص

لما جاز أن يكون عيسى ابن َّللا، جاز أن تكون  :تعجبا ، وذلك أنهم قالوا

 .أهل مكة، ورفعوا أصواتهم بذلك :المالئكة بناته، فعارضوه بذلك، يعني

كرنا في ما ذ :إن عبد َّللا بن الزبعرى قال للنبي صلى َّللا عليه وسلم :ويقال

ا ورفعوا أصواتهم تعجبا  من قوله آلهتن سورة اْلنبياء، ففرح المشركون بذلك،

 .خير

أم عيسى فإذا جاز أن يكون  :يعني {َوقَالُواْ ءأَالِهَتُنَا َخْيٌر أَْم هُوَ } :ثم قال تعالى

فإذا جاز أن يكون  :ويقال .هو ولدا ، جاز أن تكون اْلصنام والمالئكة كذلك

َما َضَربُوهُ لََك إَِله } :قوله .النارهو في النار، جاز أن تكون معه اْلصنام في 

 {بَْل هُْم قَْوٌم َخِصُمونَ }ما عارضوك بهذه المعارضة، إَل جدَل   :يعني {َجَدَلَ 

 .يجادلونك شديد المجادلة بالباطل :يعني

 ى إَله عبدا  ّلِل، أنعمما كان عيس :أي {إِْن هَُو إَِله َعْبٌد أَْنَعْمنَا َعلَْيهِ } :قوله تعالى

عبرة  :عنيي {وجعلناه َمثاَل  لّبَنِى إسراءيل}َّللا تعالى عليه بالنبوة، وأكرمه بها 

 .لبني إسرائيل، ليعتبروا به، حين ولد ابن من غير أب

لَئَِكة  فِى اَلرض يَْخلُفُونَ } :ثم قال شاء َّللا،  ول :يعني {َولَْو نََشاء لََجَعْلنَا ِمنُكْم مه

صفة  ثم رجع إلى .لجعل مكانكم في اْلرض مالئكة يخلفون، فكانوا خلفا  منكم

قيام نزول عيسى، عالمة ل :يعني {َوإِنههُ لَِعْلٌم لّلسهاَعةِ } :عيسى عليه السالم فقال

وروى وكيع، عن سفيان، عن عاصم،  .نزول عيسى آية للناس :ويقال .الساعة

 {َوإِنههُ لَِعْلٌم لّلسهاَعةِ } :رزين، عن أبي يحيى، عن ابن عباس في قولهعن أبي 

نزول عيسى  :وروى معمر، عن قتادة قال .خروج عيسى ابن مريم :قال

َلَ تَقُوُم السهاَعةُ، َحتهى يُرى » :وروى عبادة، عن حميد، عن أبي هريرة قال

ُمْقِسطا ، َوُكْنُت أْرُجو أَله أُموَت َحتهى آُكل  عيسى عليه السالم في اْلْرض إَماما  

قرأ  «مع عيسى عليه السالم، َعلَى َمائَِدٍة، فََمْن لَقِيهُ ِمْنُكْم، فَْليُْقِرْئهُ ِمنِّي السهالَم

ت بنزول المسيح يعلم أنه قد قرب :بكسر العين أي {َوإِنههُ لَِعْلٌم لّلسهاَعةِ }بعضهم 

 .بالنصب، فإنه بمعنى الدليل، والعالمة (َوإنههُ لََعلَمٌ ) :ن قرأوم .الساعة

 {َواتهبُِعونِي}َل تشكن في القيامة والبعث  :يعني {فاَلَ تَْمتَُرنه بِهَا} :قوله تعالى

ْستَقِيمٌ }أطيعونني  :يعني عني هذا التوحيد صراط  {فاعبدوه هذا صراط مُّ

نهُكُم الشيطانوَ }مستقيم  َل يصرفنكم الشيطان عن طريق  :يعني {َلَ يَُصده

بِينٌ }الهدى   .ظاهر العداوة {إِنههُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ
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 [76 -63]تفسير اآليات رقم 

ا َجاَء ِعيَسى بِاْلبَيِّنَاِت قَاَل قَْد ِجْئتُُكْم بِاْلِحْكَمِة َوِْلُبَيَِّن لَُكْم بَ } لهِذي ْعَض اَولَمه

َ َوأَِطيُعوِن  َ هَُو َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ هََذا  (63)تَْختَلِفُوَن فِيِه فَاتهقُوا َّللاه إِنه َّللاه

فَاْختَلََف اْْلَْحَزاُب ِمْن بَْينِِهْم فََوْيٌل لِلهِذيَن ظَلَُموا ِمْن َعَذاِب  (64)ِصَراطٌ ُمْستَقِيٌم 

 (66)هَْل يَْنظُُروَن إَِله السهاَعةَ أَْن تَأْتِيَهُْم بَْغتَة  َوهُْم ََل يَْشُعُروَن  (65)ٍم يَْوٍم أَلِي

ُء يَْوَمئٍِذ بَْعُضهُْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ إَِله اْلُمتهقِيَن  يَا ِعبَاِد ََل َخْوٌف َعلَْيُكُم  (67)اْْلَِخاله

اْدُخلُوا  (69)الهِذيَن آََمنُوا بِآَيَاتِنَا َوَكانُوا ُمْسلِِميَن  (68)وَن اْليَْوَم َوََل أَْنتُْم تَْحَزنُ 

يُطَاُف َعلَْيِهْم بِِصَحاٍف ِمْن َذهٍَب َوأَْكَواٍب  (70)اْلَجنهةَ أَْنتُْم َوأَْزَواُجُكْم تُْحبَُروَن 

َوتِْلَك اْلَجنهةُ الهتِي  (71)أَْنتُْم فِيهَا َخالُِدوَن َوفِيهَا َما تَْشتَِهيهِ اْْلَْنفُُس َوتَلَذُّ اْْلَْعيُُن وَ 

إِنه  (73)لَُكْم فِيهَا فَاِكهَةٌ َكثِيَرةٌ ِمْنهَا تَأُْكلُوَن  (72)أُوِرْثتُُموهَا بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن 

 (75)َعْنهُْم َوهُْم فِيهِ ُمْبلُِسوَن  ََل يُفَتهرُ  (74)اْلُمْجِرِميَن فِي َعَذابِ َجهَنهَم َخالُِدوَن 

 {(76)َوَما ظَلَْمنَاهُْم َولَِكْن َكانُوا هُُم الظهالِِميَن 

ا َجاء عيسى بالبينات} باآليات والعالمات، وهو إحياء الموتى،  :يعني {َولَمه

تُُكم اَل قَْد ِجئْ قَ }باإلنجيل  :بالبينات، يعني :ويقال .وإبراء اْلكمه واْلبرص

بعضهم،  :الق {َوَلبَيَّن لَُكم بَْعَض الذى تَْختَلِفُوَن فِيهِ }بالنبوة  :يعني {بالحكمة

ذي ْلبين تحليل بعض ال :وقال بعضهم معناه .كل الذي تختلفون فيه :يعني

ق ا لَِّما بَْيَن يََديه ِمَن ا} :كقوله .تختلفون فيه لذي لتوراة َوَلٌِّحله لَُكم بَْعَض اَوُمَصدِّ

بُِّكْم فاتقوا َّللا َوأَِطيُعونِ  ن ره َم َعلَْيُكْم َوِجْئتُُكْم بِأَيٍَة مِّ  [50 :آل عمران] {ُحرِّ

فيما  {فاتقوا َّللا َوأَِطيُعونِ }وكانوا في ذلك التحريم مختلفين، فمصدق ومكذب 

 .آمركم به من التوحيد

 :يعني {فاعبدوه}خالقي وخالقكم  :يعني {إِنه َّللا هَُو َربّى َوَربُُّكمْ } :قوله تعالى

ْستَقِيمٌ }وحدوه وأطيعوه  فاختلف اَلحزاب }دين اإلسالم  :يعني {هذا صراط مُّ

تفرقوا في أمر عيسى، وهم النسطورية، والماريعقوبية،  :أي {ِمن بَْينِِهمْ 

اْلحزاب تحزبوا وتفرقوا في أمر  :ويقال .قد ذكرناه من قبلو .والملكانية

 :ويقال .إنه ساحر :فقالوا .فقالوا فيه قوَل  عظيما ، وفي أمه .عيسى، وهم اليهود

 {مٍ ِمْن َعَذاِب يَْوٍم أَلِي}أشركوا  :يعني {فََوْيٌل لّلهِذيَن ظَلَُمواْ }اختلفوا في قتله 

 .ذاب يوم شديدع :يعني

ما ينظرون إذا لم يؤمنوا إَل  :يعني {هَْل يَنظُُروَن إَِله الساعة} :قوله تعالى

بقيامها قوله  {َوهُْم َلَ يَْشُعُرونَ }فجأة  :يعني {أَن تَأْتِيَهُْم بَْغتَة  }الساعة 

اْلخالء في معصية  :قال مجاهد {اَلخالء يَْوَمئٍِذ بَْعُضهُْم لِبَْعضٍ َعُدوٌّ } :تعالى
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قال  .ينالموحد {إَِله المتقين}َّللا تعالى في الدنيا، يومئٍذ متعادين في اآلخرة 

ل خليل ك :وقال الكلبي .نزلت في أبي بن خلف، وعقبة بن أبي معيط :مقاتل

 .في غير طاعة َّللا، فهو عدوٌّ لخليله

ان لرجل ثالثة أخالء، بعضهم أخص به من ك :قال .وروى عبيد بن عمير

زل بي كذا إني قد ن :يا فالن :فقال .بعض، فنزلت به نازلة، فلقي أخص الثالثة

ما أنا بالذي أعينك، وَل أنفعك، فانطلق  :فقال له .وكذا، وإني أحب أن تعينني

 ثم رجعتأنا معك حتى أبلغ المكان الذي تريده،  :فقال له .إلى الذي يليه

ل ماله، فاْلو :قال .أنا معك حيثما دخلت :فانطلق إلى الثالث فقال له .وتركتك

وروى أبو إسحاق عن الحارث، عن  .والثاني أهله وعشيرته، والثالث عمله

هُْم اَلخالء يَْوَمئِذٍ بَْعضُ } :علي بن أبي طالب، رضي َّللا عنه، أنه سئل عن قوله

خليالن مؤمنان، وخليالن كافران، فتوفي أحد  :فقال {إَِله المتقينلِبَْعٍض َعُدوٌّ 

المؤمنين فيثني على صاحبه خيرا ، ثم يموت اآلخر، فيجمع بين أرواحهما 

كل واحد منهما لصاحبه، نعم اْلخ ونعم الصاحب، ويموت أحد  :فيقول

حهما االكافرين، فيثني على صاحبه شرا ، ثم يموت اآلخر، فيجمع بين أرو

 .كل واحد منهما لصاحبه، بئس اْلخ وبئس الصاحب :فيقول

 :يعني {المتقين ياعباد َلَ َخْوٌف َعلَْيُكُم اليوم َوَلَ أَنتُْم تَْحَزنُونَ } :قوله تعالى

 :يعني {الذين ءاَمنُوْا بئاياتنا َوَكانُوْا ُمْسلِِمينَ } :يوم القيامة ثم وصفهم فقال

 :يعني {ادخلوا الجنة أَنتُْم وأزواجكم تُْحبَُرونَ } :قوله تعالى .بالتوحيدمخلصين 

يُطَاُف } :قوله تعالى .السرور :ترون والحبرة :ويقال .تكرمون وتنعمون

يطاف عليهم بسبعين ألف صحفة من  :قال كعب {َعلَْيِهْم بصحاف ّمن َذهَبٍ 

م، ليس في اْلخرى، والصحفة هي ذهب، في كل صحفة لون وطعا

مدورة  :اْلباريق التي َل خراطيم لها، يعني :وهي {َوأَْكوابٍ } .القصعة

 .التي َل ُعرى لها، واحدها كوب :ويقال .الرأس

ن النظر م {َوتَلَذُّ اَلعين}تتمنى كل نفس  :يعني {َوفِيهَا َما تَْشتَِهيِه اَلنفس}

 {التى أُوِرْثتُُموهَا}هذه الجنة  :يعني {َوأَنتُْم فِيهَا خالدون َوتِْلَك الجنة}إليها 

دخلتموها برحمة َّللا تعالى،  :يعني {بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ }أنزلتموها  :يعني

َله } :ولهلق .َل تنقطع {لَُكْم فِيهَا فاكهة َكثِيَرةٌ } .بإيمانكم واقتسمتموها بأعمالكم

من الفواكه متى  :أي {ّمْنهَا تَأُْكلُونَ } [33 :الواقعة] {َمْقطُوَعٍة َوَلَ َمْمنُوَعةٍ 

 .تشاؤوا
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هَنهَم فِى َعَذابِ جَ }المشركين  :يعني {إِنه المجرمين} :ثم وصف المشركين فقال

َل  :يعني {َلَ يُفَتهُر َعْنهُمْ } دائمون، َل يموتون وَل يخرجون :أي {خالدون

 آيسين من رحمة :يعني {َوهُْم فِيِه ُمْبلُِسونَ }ينقطع عنهم العذاب طرفة عين 

لكن و}لم نعذبهم بغير ذنب  :يعني {َوَما ظلمناهم} :قوله تعالى .َّللا تعالى

 .يمانْلنهم كانوا يستكبرون عن اإل {َكانُوْا هُُم الظالمين

 [81 -77]تفسير اآليات رقم 

لَقَْد ِجْئنَاُكْم بِاْلَحقِّ  (77)َونَاَدْوا يَا َمالُِك لِيَْقِض َعلَْينَا َربَُّك قَاَل إِنهُكْم َماِكثُوَن }

ا فَإِنها ُمْبِرُمونَ  (78)َولَِكنه أَْكثََرُكْم لِْلَحقِّ َكاِرهُوَن  أَْم  (79) أَْم أَْبَرُموا أَْمر 

هُْم َونَْجَواهُْم بَلَى َوُرُسلُنَا لََدْيِهْم يَْكتُبُوَن  قُْل إِْن  (80)يَْحَسبُوَن أَنها ََل نَْسَمُع ِسره

ُل اْلَعابِِديَن  ْحَمِن َولٌَد فَأَنَا أَوه  {(81)َكاَن لِلره

، عليهم العذاب، يتمنون الموتوذلك أنه لما يشتد  {َونَاَدْواْ يامالك} :قوله تعالى

 ادع ربك لقبض :يعني {لِيَْقِض َعلَْينَا َربُّكَ }يَا َمالِك  :ويقولون لخازن جهنم

وروى عطاء بن  {قَاَل إِنهُكْم ماكثون}أرواحنا، فأجابهم بعد أربعين سنة 

يجيبهم بعد ألف  :السائب، عن رجل عن ابن عباس رضي َّللا عنهما قال

 {َونَاَدْوْا يامالك لِيَْقِض َعلَْينَا َربُّكَ }إنهم ينادون  :ويقال {إِنهُكْم ماكثون} سنة

 .إنهُكْم َماِكثُونَ  :فأوحى َّللا تعالى إلى مالك ليجيبهم، فيقول لهم مالك قَالَ 

 نجاءكم جبريل في الدنيا، بالقرآ :يعني {لَقَْد جئناكم بالحق} :قوله تعالى

وهو قوله  .جاحدون :يعني {ولكن أَْكثََرُكْم لِْلَحّق كارهون}والتوحيد 

وذلك حين اجتمعوا في دار الندوة، ودخل  :قال مقاتل {أَْم أَْبَرُمواْ أَْمرا  } :تعالى

أَْم أَْبَرُموْا أَْمرا  فَإِنها }فنزل  .إبليس عليهم، وقد ذكرناه في سورة اْلنفال

فَإِنها }أجمعوا أمرهم بالشر على النبي صلى َّللا عليه وسلم  :يعني {ِرُمونَ ُمبْ 

وذلك أن ثالثة  :وقال الكلبي .مجمعون أمرنا على ما يكرهون :أي {ُمْبِرُمونَ 

 أترى أنه يعلم َما نقول .بأن ربي يعلم السر :إنه يقول :نفر، اجتمعوا وقالوا

 :أي {فَإِنها ُمْبِرُمونَ }أقاموا على المعصية  :يعني {أَْم أَْبَرُمواْ أَْمرا  }فنزل  ؟بيننا

 .المفتول على طاقين :أحكموه، والمبرم :أي :قال القتبي .معذبون عليها

ا أَنه } أيظنون، والميم صلة :ويقال .بل يظنون :يعني {أَْم يَْحَسبُونَ } :قوله تعالى

هُْم ونجواهم اللفظ لفظ اَلستفهام، والمراد به التوبيخ، ومعناه إن  {َلَ نَْسَمُع ِسره

الذين يتناجون خلف الكعبة،  :قال ابن عباس .َّللا تعالى يعلم سرهم ونجواهم

نسمع  :يعني {بلى} :قال َّللا تعالى .إن َّللا َل يسمع مقالتنا :الذين يقولون :يعني

 .مقالتهم {َوُرُسلُنَا لََدْيِهْم يَْكتُبُونَ }ك ذل
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ُل العابدين} :قوله تعالى من  الموحدين :يعني {قُْل إِن َكاَن للرحمن َولٌَد فَأَنَاْ أَوه

لما نزلت هذه اآلية، وقرئت عليهم فقال النضر بن  :قال مقاتل .أهل مكة

ان ما ك :ما صدقك، ولكنه يقول :الوليدفقال له  .أَل ترونه صدقني :الحارث

ُل العابدين} :إنه إن بمعنى ما قال :يعني .للرحمن ولد وحدين الم :يعني {فَأَنَاْ أَوه

ان إن ك :وقال القتبي .أنا أول اآلنفين أن ّلِل ولدا   :وقال الكلبي .من أهل مكة

ِل اآلنفين  هذا في زعمكم، فأنا أول الموحدين، ْلنكم تزعمون أن له ولدا ، فأنها أوه

من ذلك، فلم توحدوه ومن وحد َّللا، فقد عبده، ومن جعل له ولدا ، فليس من 

 :أي [56 :الذاريات] {َوَما َخلَْقُت الجن واإلنس إَِله لِيَْعبُُدونِ } :العابدين كقوله

 :ليوحدون ثم نزه نفسه فقال

 [89 -82] تفسير اآليات رقم

ا يَِصفُوَن } َماَواِت َواْْلَْرِض َربِّ اْلَعْرِش َعمه فََذْرهُْم  (82)ُسْبَحاَن َربِّ السه

َماِء  (83)يَُخوُضوا َويَْلَعبُوا َحتهى ياَُلقُوا يَْوَمهُُم الهِذي يُوَعُدوَن  َوهَُو الهِذي فِي السه

َماَواِت  (84)اْلَحِكيُم اْلَعلِيُم  إِلَهٌ َوفِي اْْلَْرِض إِلَهٌ َوهُوَ  َوتَبَاَرَك الهِذي لَهُ ُمْلُك السه

اَعِة َوإِلَْيِه تُْرَجُعوَن  َوََل يَْملُِك الهِذيَن  (85)َواْْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما َوِعْنَدهُ ِعْلُم السه

فَاَعةَ إَِله َمْن َشِهَد بِاْلحَ  َولَئِْن َسأَْلتَهُْم  (86)قِّ َوهُْم يَْعلَُموَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشه

ُ فَأَنهى يُْؤفَُكوَن  َوقِيلِِه يَا َربِّ إِنه هَُؤََلِء قَْوٌم ََل  (87)َمْن َخلَقَهُْم لَيَقُولُنه َّللاه

 {(89)فَاْصفَْح َعْنهُْم َوقُْل َساَلٌم فََسْوَف يَْعلَُموَن  (88)يُْؤِمنُوَن 

ا يَِصفُونَ } عما  :يعني {سبحان َرّب السموات واَلرض َرّب العرش َعمه

وُضوْا يَخُ }كفار مكة، حين كذبوا بالعذاب  :يعني {فََذْرهُمْ }يقولون إن ّلِل ولدا  

لذى حتى يالقوا يَْوَمهُُم ا}يخوضوا في أباطيلهم، ويستهزئوا  :يعني {َويَْلَعبُواْ 

 .حتى يعاينوا يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة :يعني {يُوَعُدونَ 

، إله كل شيء :يعني {َوهَُو الذى فِى السماء إله َوفِى اَلرض إله} :قوله تعالى

 :ويقال .هو إله في السماء يعبد، وفي اْلرض إله يعبد :ويقال .ويعلم كل شيء

لقه بخ {العليم}في أمره  {َوهَُو الحكيم}يوحد في السماء ويوحد في اْلرض 

ما وصفوه تعالى ع :يعني {َوتَبَاَرَك الذى} :وبمقالتهم، ثم عظم نفسه فقال تعالى

خزائن السموات المطر، وخزائن  :يعني {لههُ ُمْلُك السموات واَلرض}الهذي 

هِ َوإِلَيْ }قيام الساعة  :يعني {الساعةَوَما بَْينَهَُما َوِعنَدهُ ِعْلُم }اْلرض النبات 

بالتاء، على معنى  (تُْرَجُعونَ )قرأ أبو عمرو، ونافع، وعاصم  {تُْرَجُعونَ 

 .وقرأ الباقون بالياء، على معنى الخبر عنهم .المخاطبة

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n52&p1#TOP
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ِمن ُدونِهِ } َل يقدر الذين يعبدون :يعني {َوَلَ يَْملُِك الذين يَْدُعونَ } :قوله تعالى

أنه  {َوهُْم يَْعلَُمونَ }بال إله إَل َّللا مخلصا   :يعني {الشفاعة إَِله َمن َشِهَد بالحق

الحق، حين شهدوا بها من قبل أنفسهم، وأنهم يشفعون لهؤَلء قوله 

ْن َخلَقَهُْم لَيَقُولُنه َّللا} :تعالى  {أنى يُْؤفَُكونَ ف}ريش كفار ق :يعني {َولَئِن َسأَْلتَهُم مه

 .أنى يصرفون بعد التصديق :يعني

قال النبي صلى َّللا  :يعني {َوقِيلِِه يارب إِنه هَُؤَلَء قَْوٌم َله يُْؤِمنُونَ } :ثم قال

بكسر الالم،  (قِيلِهِ )قرأ عاصم وحمزة  .وقوله :يعني {َوقِيلِهِ }عليه وسلم 

بضم الالم، فمن قرأ بالنصب،  (َوقِيلُهُ )وقرئ في الشاذ  .بوالباقون بالنص

أَلَْم يَْعلَُموْا أَنه َّللا يَْعلَُم } :أحدهما على العطف على قوله :فنصبه من وجهين

هُْم َونَْجَواهُْم َوأَنه َّللا عالم الغيوب ومعنى آخر  (وقيله) [78 :التوبة] {ِسره

ه يعلم الغيب ومن قرأ بالكسر معنا :يعني .ساعة، وعلم قيله يا ربوعنده علم ال

ا وقيله قول ي :ومن قرأ بالرفع فمعناه .وعنده علم الساعة، وعلم قيله يا رب

 :يعني {فاصفح َعْنهُمْ }َل يصدقون  :يعني {إِنه هَُؤَلَء قَْوٌم َله يُْؤِمنُونَ }رب 

سدادا  من  :يعني {َوقُْل سالم}ن يؤمر بالقتال أعرض عنهم، وهذا قبل أ

 بالتاء، (تَْعلَُمونَ )قرأ نافع وابن عامر  .وهذا وعيد منه {فََسْوَف يَْعلَُمونَ }القول 

 .على معنى المخاطبة لهم، والباقون بالياء على معنى الخبر عنهم، وَّللا أعلم
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44 

 سورة الدخان

 [8 -1]تفسير اآليات رقم 

 (3)إِنها أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلٍَة ُمبَاَرَكٍة إِنها ُكنها ُمْنِذِريَن  (2)َواْلِكتَاِب اْلُمبِيِن  (1)حم }

ا ِمْن ِعْنِدنَا إِنها ُكنها ُمْرِسلِيَن  (4)فِيهَا يُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم  َرْحَمة  ِمْن  (5)أَْمر 

َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما إِْن ُكْنتُْم  (6)َك إِنههُ هَُو السهِميُع اْلَعلِيُم َربِّ  َربِّ السه

لِيَن  (7)ُموقِنِيَن   {(8)ََل إِلَهَ إَِله هَُو يُْحيِي َويُِميُت َربُُّكْم َوَربُّ آَبَائُِكُم اْْلَوه

 :يعني {لكتاب المبين إِنها أنزلناه فِى لَْيلٍَة مباركةحم وا} :قوله تبارك وتعالى

الكتاب أنزلناه في ليلة القدر سميت مباركة لما فيها من البركة، والمغفرة 

للمؤمنين، وذلك أن القرآن، أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ، إلى السماء 

 صلى إلى رسول َّللا ثم أنزله جبريل متفرقا   .الدنيا في ليلة القدر إلى السفرة

كان ينزل من اللوح المحفوظ، إلى السماء الدنيا في ليلة  :َّللا عليه وسلم ويقال

القدر، مقدار ما ينزل به جبريل عليه السالم، متفرقا  إلى السنة الثانية ثم 

 .مخوفين بالقرآن :يعني {إِنها ُكنها ُمنِذِرينَ } :قال

مر في ليلة القدر، يقضى كل أ :يعني {يُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ  فِيهَا} :قوله تعالى

وروى  .محكم، ما يكون في تلك السنة إلى السنة اْلخرى، وهذا قول عكرمة

يقضى أمر السنة إلى السنة، من المصائب  :منصور، عن مجاهد قال فيها

في تلك الليلة، يفرق  :ويقال .وهذا موافق للقول اْلول .واْلرزاق وغير ذلك

ينسخ من اللوح المحفوظ، ما يكون إلى العام القابل من الرزق، واْلجل،  :يعني

وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه  .واْلمراض، والخصب، والشدة

 .إنك لتلقى الرجل في اْلسواق، وقد وقع اسمه في اْلموات :قال

كل  في تلك الليلة، يفرق :يعني {َرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ فِيهَا يُفْ } :ثم قرأ هذه اآلية

قضاء من  :يعني {أَْمرا  ّمْن ِعْنِدنَا}أمر الدنيا إلى مثلها إلى السنة من قابل 

إِنها }معناه بأمر من عندنا، فنزع حرف الخافض فصار نصبا   :ويقال .عندنا

المالئكة في تلك  :يعني :ويقال .إلى الخلقالرسل  :يعني {ُكنها ُمْرِسلِينَ 

بّكَ }الليلة   :ويقال .إنزال المالئكة، رحمة من َّللا تعالى :يعني {َرْحَمة  ّمن ره

إِنههُ هَُو }هذا القرآن رحمة لمن آمن به  :ويقال .الرسالة رحمة من َّللا تعالى

 .الهمبهم وبأعم {العليم}لقولهم  {السميع

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n52&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n52&p1#TOP
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قرأ أهل الكوفة رب، بكسر الباء،  {َرّب السموات واَلرض} :قوله عز وجل

 .رحمة من ربك رب السموات :والباقون بالضم، فمن قرأ بالكسر رده إلى قوله

 :الويق .رب السموات {إِنههُ هَُو السميع العليم} :ومن قرأ بالضم، رده إلى قوله

َوَما بَْينَهَُما }هو ربكم، وهو رب السموات واْلرض  :ومعناه .على اَلستئناف

وقِنِينَ  وقد  {َل إله إَِله هَُو يُْحِى َويُِميتُ }مؤمنين بتوحيد َّللا  :يعني {إِن ُكنتُْم مُّ

هو  :يعني {َوَربُّ ءابَائُِكُم اَلولين}خالقكم ورازقكم  :أي {َربُُّكمْ }ذكرناه 

 .هم ورازقهمخالق

 [16 -9]تفسير اآليات رقم 

َماُء بُِدَخاٍن ُمبِيٍن  (9)بَْل هُْم فِي َشكٍّ يَْلَعبُوَن } يَْغَشى  (10)فَاْرتَقِْب يَْوَم تَأْتِي السه

أَنهى لَهُُم  (12)َربهنَا اْكِشْف َعنها اْلَعَذاَب إِنها ُمْؤِمنُوَن  (11)النهاَس هََذا َعَذاٌب أَلِيٌم 

ْكَرى َوقَْد َجاَءهُْم َرُسوٌل ُمبِيٌن   (14)ثُمه تََولهْوا َعْنهُ َوقَالُوا ُمَعلهٌم َمْجنُوٌن  (13)الذِّ

يَْوَم نَْبِطُش اْلبَْطَشةَ اْلُكْبَرى إِنها  (15)إِنها َكاِشفُوا اْلَعَذاِب قَلِيال  إِنهُكْم َعائُِدوَن 

 {(16)قُِموَن ُمْنتَ 

واب هذا ج :ويقال .يستهزئون :يعني {بَْل هُْم فِى َشّك يَْلَعبُونَ } :قوله عز وجل

وقِنِينَ } :قوله  :َل يوقنون، بل هم في شك يلعبون يعني :فكأنه قال {إِن ُكنتُْم مُّ

يَْوَم }نتظر يا محمد فا :يعني {فارتقب} :قوله تعالى .يخوضون في الباطل

بِينٍ  دب سمي الج :الجدب والقحط قال القتبي :يعني {تَأْتِى السماء بُِدَخاٍن مُّ

أحدهما أن الجائع كأنه يرى بينه وبين السماء  :دخانا ، وفيه قوَلن .والقحط

أنه سمي القحط دخانا ، ليبس اْلرض، وانقطاع  :دخانا  من شدة الجوع، والثاني

وروى اْلعمش، عن مسلم بن صبيح،  .نبات، وارتفاع الغبار، فشبه بالدخانال

خمس مضين، الدخان واللزام » :عن مسروق، عن عبد َّللا بن مسعود قال

 .العذاب اْلكبر، والروم، والبطشة، والقمر :يعني

بينما رجل يحدث  :وروي عن اْلعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال

بِينٍ } :ئل عن قولهفي المسجد، فس ذا كان إ :فقال {يَْوَم تَأْتِى السماء بُِدَخاٍن مُّ

يوم القيامة، نزل دخان من السماء، فأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، وأخذ 

فدخلت على عبد َّللا فأخبرته،  :قال مسروق .المؤمنون منه بمنزلة الزكام

من كان عنده علم  :يا أيها الناس :فقالثم أنشأ  .وكان متكئا ، فاستوى قاعدا  

شا  حين إن قري .فسئل عنه، فليقل به، ومن لم يكن عنده علم، فليقل َّللا أعلم

ى اللههُمه اْشُدْد َوْطأَتََك َعلَ  " :صلى َّللا عليه وسلم دعا عليهم فقال :كذبوه يعني

 فأصابهم سنة، وشدة "ف َعلَْيِه السهالم ُمَضَر، اللههُمه اْجَعْلهَا ِسنِيَن كِسنِّي يُوسُ 
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الجوع، حتى أكلوا الكالب، والجيف والعظام، حتى كان يرى أحدهم كأن بينه 

 .وبين السماء دخانا  

بِينٍ } :فذلك قوله كهم يوم انتظر بهال :يعني {فارتقب يَْوَم تَأْتِى السماء بُِدَخاٍن مُّ

 {هذا َعَذاٌب أَلِيمٌ }أهل مكة  :يعني {َشى الناسيَغْ }تأتي السماء بدخان مبين 

هذا الجوع عذاب أليم ثم إن أبا سفيان وعتبة بن ربيعة والعاص  :يقولون :يعني

 .يا رسول َّللا استسق َّللا لنا، فقد أصابنا شدة :بن وائل وأصحابهم قالوا

بهنَا اكشف َعنها العذاب} :قوله تعالى إِنها ْمْؤِمنُوَن أنى لَهُُم }الجوع  :ييعن {ره

َوقَْد َجاءهُْم َرُسوٌل }من أين لهم التوبة والعظة والتذكرة  :يعني {الذكرى

بِينٌ  أعرضوا عما جاء به، فلم  :يعني {ثُمه تََولهْوْا َعْنهُ }بلغتهم ومفقه لهم  {مُّ

يعلمه جبر ويسار أسماء الرجلين  {ْجنُونٌ َوقَالُوْا ُمَعلهٌم مه }يصدقوه ومع ذلك 

ا إلى المعصية، فعادو {إِنها َكاِشفُوْا العذاب قَلِيال  إِنهُكْم َعائُِدونَ }غالمي الخضر 

نعاقب  :يعني {يَْوَم نَْبِطُش البطشة الكبرى} :فانتقم منهم يوم بدر، فذلك قوله

يَْوَم نَْبِطُش البطشة } :منهم بكفرهم ويقال {إِنها ُمنتَقُِمونَ }العقوبة العظمى 

آية الدخان لم تمض، وستكون في آخر  :ويقال .يوم القيامة :يعني {الكبرى

 .الزمان

 :وروى إسرائيل عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي َّللا عنه قال

ير ر حتى يصلم تمض آية الدخان يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، وينتفخ الكاف

 أْخبِْرُت أنه الَكْوَكب " :وروى ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال .كهيئة الجمل

َخاَن قَد طَرق  هذا كله يوم  :ويقال "َذا الذهنب قد طَلََع، فََخِشيُت أْن يَكوَن الدُّ

القيامة، إذا خرجوا من قبورهم، تأتي السماء بدخان مبين، محيط بالخالئق 

بهنَا اكشف َعنها العذاب} :الكافرون فيقول  {ونَ إِنها ْمْؤِمنُ }ردنا إلى الدنيا  :أي {ره

 .من أين لهم الرجعة، وقد جاءهم رسول مبين فلم يجيبوه :يقول َّللا تعالى

 [29 -17]تفسير اآليات رقم 

ِ  (17)ْم َرُسوٌل َكِريٌم َولَقَْد فَتَنها قَْبلَهُْم قَْوَم فِْرَعْوَن َوَجاَءهُ } وا إِلَيه ِعبَاَد َّللاه أَْن أَدُّ

ِ إِنِّي آَتِيُكْم بُِسْلطَاٍن ُمبِيٍن  (18)إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن   (19)َوأَْن ََل تَْعلُوا َعلَى َّللاه

 (21)ْم تُْؤِمنُوا لِي فَاْعتَِزلُوِن َوإِْن لَ  (20)َوإِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكْم أَْن تَْرُجُموِن 

 (23)فَأَْسِر بِِعبَاِدي لَْيال  إِنهُكْم ُمتهبَُعوَن  (22)فََدَعا َربههُ أَنه هَُؤََلِء قَْوٌم ُمْجِرُموَن 

ا إِنههُْم ُجْندٌ ُمْغَرقُوَن   (25)َوُعيُوٍن  َكْم تََرُكوا ِمْن َجنهاتٍ  (24)َواْتُرِك اْلبَْحَر َرْهو 

َكَذلَِك َوأَْوَرْثنَاهَا  (27)َونَْعَمٍة َكانُوا فِيهَا فَاِكِهيَن  (26)َوُزُروٍع َوَمقَاٍم َكِريٍم 

ا آََخِريَن  َماُء َواْْلَْرُض َوَما َكانُوا ُمْنظَِريَن  (28)قَْوم   {(29)فََما بََكْت َعلَْيِهُم السه
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وم ابتلينا قبل قومك ق :يعني {َولَقَْد فَتَنها قَْبلَهُْم قَْوَم فِْرَعْونَ } :قوله تعالى

 :ويقال .على ربه، وهو موسى عليه السالم {َوَجاءهُْم َرُسوٌل َكِريمٌ } .فرعون

وْا إِلَىه ِعبَاَد َّللا}شريف  :أي .رسول كريم أرسلوا معي بني  :يعني {أَْن أَدُّ

 قد جئتكم من عند َّللا {إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِمينٌ }ائيل، واتبعوني على ديني إسر

كريم ْلنه كان يتجاوز عنهم، ويقال أمين فيكم قبل الوحي،  :ويقال .تعالى

ويقال كريم حيث يتجاوز عنهم، حين دعا موسى، ورفع  .فكيف تتهموني اليوم

بين فيما بينكم و {إِنِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِمينٌ }م عنهم الجراد، والقمل، والضفادع والد

 .ربكم

 :ويقال .َل تخالفوا أمر َّللا تعالى :يعني {َوأَن َله تَْعلُوْا َعلَى َّللا} :قوله تعالى

َل تستكبروا عن اإليمان، وَل تعلوا بالفساد، ْلن فرعون لعنه َّللا، كان عاليا  

آتيكم بحجة بينة اليد والعصى،  :يعني {َله تَْعلُوْا َعلَىَوأَن }من المسرفين 

 :عنيي {أَن تَْرُجُمونِ }أعوذ باّلِل  :يعني {َوإِنّى ُعْذُت بَِربّى َوَربُّكمْ } .وغير ذلك

رأ أبو عمرو ق .أسأل َّللا تعالى، أن يحفظني لكي َل تقتلوني :ومعناه .أن تقتلون

بإدغام الذال في التاء، لقرب مخرجيهما، والباقون  {ُعْذتُ }ي وحمزة والكسائ

 .بغير إدغام، لتبيين الحرف

قوله  .إن لم تصدقوني فاتركوني :يعني {َوإِن لهْم تُْؤِمنُواْ لِى فاعتزلون} :ثم قال

اَل َوقَ }دعا موسى ربه، كما ذكر في سورة يونس  :يعني {فََدَعا َربههُ } :تعالى

موسى َربهنَآ إِنهَك ءاتَْيَت فِْرَعْوَن َوَمالّهُ ِزينَة  َوأَْمَواَل  فِى الحياة الدنيا َربهنَا لِيُِضلُّوْا 

َعن َسبِيلَِك َربهنَا اطمس على أموالهم واشدد على قُلُوبِِهْم فاَلَ يُْؤِمنُوْا حتى يََرُواْ 

نَا بَِرْحَمتَِك ِمَن القوم } :وقوله [88 :يونس] {العذاب اَلليم َونَجِّ

ْجِرُمونَ } [86 :يونس] {الكافرين مشركون فأبوا أن  :يعني {أَنه هَُؤَلَء قَْوٌم مُّ

فأوحى َّللا تعالى إليه، أن أدلج ببني  {فَأَْسِر بِِعبَاِدى لَْيال  }يطيعوني 

إنه فرعون يتبع أثركم، فخرج موسى ببني  :يعني {إِنهُكم ّمتهبُِعونَ }إسرائيل 

 .إسرائيل، وضرب بعصاه البحر، فصار طريقا  يابسا  

وَن َوَما يُْعلِنُونَ } :وهذا كقوله فلما  [77 :طه] {أََوَلَ يَْعلَُموَن أَنه َّللا يَْعلَُم َما يُِسرُّ

حر، اه البجاوز موسى مع بني إسرائيل البحر، فأراد موسى أن يضرب بعص

 {ا  واترك البحر َرْهو}ليعود إلى الحالة اْلولى، فأوحى َّللا تعالى إليه بقوله 

وقال  .سهال   :َرْهوا  يعني :وقال الضحاك .طريقا  يابسا  واسعا   :يعني :قال قتادة

رهوا   :ويقال .كما هو .طريقا  سالكا   :يعني :وقال القتبي .منفرجا   :يعني :مجاهد

ْغَرقُونَ }سككا  جددا ، طريقا  يابسا   :أي وذلك، أن بني إسرائيل  {إِنههُْم ُجنٌد مُّ
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اجعل البحر كما كان، فإننا نخشى  :خشوا أن يدركهم فرعون، فقالوا لموسى

 .أن يلحق بنا

ْغَرقُونَ } :قال َّللا تعالى ن، فدخل فرعون وقومه سيغرقو :يعني {إِنههُْم ُجنٌد مُّ

َكْم تََرُكوْا } :البحر، فأغرقهم َّللا تعالى، وبقيت قصورهم وبساتينهم قوله تعالى

 :يعني {َوُزُروعٍ }بساتين وأنهارا  جارية  :يعني {ِمن جنات َوُعيُونٍ 

 .مساكن ومنازل حسن :يعني {َوَمقَاٍم َكِريمٍ }الحروق 

 :يعني {َونَْعَمٍة َكانُوْا فِيهَا فاكهين}خرجناهم من النعم هكذا أ :كذلك يعني

النِّعمة بكسر النون هي المنة، واليد الصالحة،  :وقال أهل اللغة .معجبين

 {كذلك} :ثم قال .والنُّعمة بالضم هي الميسرة، وبالنصب هي السعة في العيش

 :يعني {َكَذلَِك وأورثناها قَْوما  }هكذا أخرجناهم من السعة والنعمة  :يعني

 .جعلناها ميراثا  لبني إسرائيل

ل هذا على سبي :قال بعضهم {فََما بََكْت َعلَْيِهُم السماء واَلرض} :قوله تعالى

 :المثل، والعرب إذا أرادت تعظيم ملك، عظيم الشأن، عظيم العطية تقول

َماُء َواْلْرُض، وقد ذكروا ذلك في َكَسَف القََمُر لِفَْقِدِه، وبَكَ  يُح والسه ت الرِّ

أشعارهم، فأخبر َّللا تعالى، أن فرعون لم يكن ممن يجزع له جازع، ولم يقم 

 أهل :يعني {فََما بََكْت َعلَْيِهُم السماء واَلرض} :لفقده فقد، وقال بعضهم

واسئل } :كما قال .فأقام السماء واْلرض مقام أهلها .السماء، وأهل اْلرض

وقال  [82 :فيوس] {القرية التى ُكنها فِيهَا والعير التى أَْقبَْلنَا فِيهَا َوإِنها لصادقون

لُِكلِّ » :وقال ابن عباس .بكت السماء بعينها، وبكت اْلرض :يعني :بعضهم

َماِء، يَْصَعدُ فِيهِ َعَملُهُ، َويَنْ  ِزُل ِمنهُ ِرْزقُهُ، فَإذا َماَت بََكى َعلَْيِه ُمْؤِمٍن بَاٌب في السه

َماِء، َوبََكْت َعلَْيهِ آثَاُرهُ فِي اْلْرضِ   وذكر عن سعيد بن جبير، عن« بَابُه فِي السه

قال نعم، إذا مات  ؟أتبكي السماء واْلرض على أحد :ابن عباس، أنه سئل

ي،  تعالى فيها ويصلالمؤمن، بكت عليه معادنه من اْلرض، التي كان يذكر َّللا

رعون، أن قوم ف :وبكى عليه بابه الذي كان يرفع فيه عمله، فأخبر َّللا تعالى

 .مؤجلين :يعني {َوَما َكانُوْا ُمنظَِرينَ }لم تبك عليهم السماء واْلرض 

 [37 -30]تفسير اآليات رقم 

ْينَا بَنِي إِْسَرائِيَل ِمَن اْلَعذَ } ِمْن فِْرَعْوَن إِنههُ َكاَن َعالِي ا  (30)اِب اْلُمِهيِن َولَقَْد نَجه

َوآَتَْينَاهُْم ِمَن  (32)َولَقَِد اْختَْرنَاهُْم َعلَى ِعْلٍم َعلَى اْلَعالَِميَن  (31)ِمَن اْلُمْسِرفِيَن 

إِْن ِهَي إَِله َمْوتَتُنَا  (34)إِنه هَُؤََلِء لَيَقُولُوَن  (33)اآْلَيَاِت َما فِيِه باََلٌء ُمبِيٌن 
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أَهُْم َخْيٌر  (36)فَأْتُوا بِآَبَائِنَا إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن  (35)اْْلُولَى َوَما نَْحُن بُِمْنَشِريَن 

 {(37)أَْم قَْوُم تُبهٍع َوالهِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم أَْهلَْكنَاهُْم إِنههُْم َكانُوا ُمْجِرِميَن 

ْينَا بَنِى إسراءيل ِمَن العذاب المهين}  .من العذاب الشديد :يعني {َولَقَْد نَجه

 {ْونَ ِمن فِْرعَ }وهو قتل اْلبناء، واستخدام البنات  .الهوان :المهين يعني :ويقال

َن المسرفين}من عذاب فرعون  :يعني ا ، اصيكان ع :يعني {إِنههُ َكاَن َعالِيا  مِّ

لَقَِد وَ }من المشركين  :يعني .عاتيا ، مستكبرا ، متعظما  وكان من المسرفين

ن َّللا على علم م :يعني {على ِعْلمٍ }اصطفينا بني إسرائيل  :يعني {اخترناهم

َعلَى }َّللا فيهم من صبرهم  {على ِعْلمٍ } :ويقال .تعالى، أنهم أهل لذلك

اهم أعطين :يعني {وءاتيناهم ِمَن اَليات}على عالمي زمانهم  :يعني {العالمين

بِينٌ }من العالمات  اه ابتالء بينا ، مثل انفالق البحر، وأشب :يعني {َما فِيهِ بَلٌَؤْا مُّ

 .ذلك

 :نييع {ولىإِنه هَُؤَلَء لَيَقُولُون إِْن ِهَى إَِله َمْوتَتُنَا اَل} :ثم ذكر كفار مكة فقال

ْم فَأْتُوْا بِئَابَائِنَا إِن ُكنتُ }بعدها  {َوَما نَْحُن بُِمنَشِرينَ }ما هي إَل موتتنا اْلولى 

 .قالوا ذلك للنبي صلى َّللا عليه وسلم :أنا نبعث بعد الموت، يعني {صادقين

 قومك خير أم قوم تبع، وإنما ذكر :يعني {أَهُْم َخْيٌر أَْم قَْوُم تُبهعٍ } :قال َّللا تعالى

 :قال الكلبي .قوم تبع، ْلنهم كانوا أقرب إلى أهل مكة في الهالك من غيرهم

فكيف َل نهلك قومك إذا  {والذين ِمن قَْبلِِهْم أهلكناهم}وكانوا أشراف حمير 

إنما سمي تبع،  :ويقال .وكان تبع اسم ملك منهم، مثل فرعون :كذبوك قال

لكثرة أتباعه، فأسلم فخالفوه فأهلكهم َّللا تعالى، وكان اسمه سعد بن ملكي 

 .كرب

 :وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، أن عائشة رضي َّللا عنها قالت

 .ذم َّللا قومه، ولم يذمه :وكان كعب اْلحبار يقول .إن تبع كان رجال  صالحا  

هم ملوك  :يوقال القتب .الكعبة :البيت، يعنيإن تبعا  كسا  :وقال سعيد بن جبير

تبعا   :اليمن، كل واحد منهم يسعى تبعا ، ْلنه يتبع صاحبه، وكذلك الظل يسمى

ْلنه يتبع الشمس، وموضع التبع في الجاهلية، موضع الخليفة في اإلسالم، 

 {اهمأهلكن}قبل تبع من  :يعني {والذين ِمن قَْبلِِهمْ } :ثم قال .وهم ملوك العرب

 .مشركين :يعني {إِنههُْم َكانُوْا ُمْجِرِمينَ }عذبناهم عند التكذيب  :يعني

 [42 -38]تفسير اآليات رقم 

 َما َخلَْقنَاهَُما إَِله بِاْلَحقِّ  (38)َوَما َخلَْقنَا السهَماَواتِ َواْْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما ََلِعبِيَن }

يَْوَم ََل  (40)إِنه يَْوَم اْلفَْصِل ِميقَاتُهُْم أَْجَمِعيَن  (39)َولَِكنه أَْكثََرهُْم ََل يَْعلَُموَن 
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ُ إِنههُ هَُو  (41)يُْغنِي َمْول ى َعْن َمْول ى َشْيئ ا َوََل هُْم يُْنَصُروَن  إَِله َمْن َرِحَم َّللاه

ِحيُم   {(42)اْلَعِزيُز الره

ابثين ع :يعني {َوَما َخلَْقنَا السموات واَلرض َوَما بَْينَهَُما َلَِعبِينَ } :قوله تعالى

اهما خلقن :ويقال .إَل ْلمر هو كائن :يعني {َما خلقناهما إَِله بالحق}لغير شيء 

كن ول}لِلمر والنهي، والترهيب والترغيب  :للعبرة، ومنفعة الخلق ويقال

 .َل يصدقون، وَل يفقهون :يعني {أَْكثََرهُْم َلَ يَْعلَُمونَ 

يوم القضاء بين الخلق، وهو يوم  :أي {إِنه يَْوَم الفصل} :قوله تعالى

 :قالوي .ميعادهم أجمعين، اْلولين واآلخرين :يعني {ميقاتهم أَْجَمِعينَ }القيامة 

ين اْلب وابنه، واْلخ وأخيه، والزوج يوم يفصل ب :يوم الفصل، يعني

 يَْوَم َلَ يُْغنِى َمْول ى} :والزوجة، والخليل والخليلة، ثم وصف ذلك اليوم فقال

ْول ى َشْيئا   َل يدفع ولي عن ولي، وَل قريب عن قريب شيئا  في  :يعني {َعن مه

 :نييع .بهم من العذاب َل يمنعون مما نزل :يعني {َوَلَ هُْم يُنَصُرونَ }الشفاعة 

ِحَم إَِله } :ثم وصف المؤمنين، فإنه يشفع بعضهم لبعض فقال .الكافرين  َمن ره

 .بالمؤمنين {الرحيم}في نعمته للكافرين  {َّللا إِنههُ هَُو العزيز

 [50 -43]تفسير اآليات رقم 

قُّوِم }  (45)َكاْلُمْهِل يَْغلِي فِي اْلبُطُوِن  (44)اْْلَثِيِم طََعاُم  (43)إِنه َشَجَرةَ الزه

ثُمه ُصبُّوا فَْوَق َرْأِسِه  (47)ُخُذوهُ فَاْعتِلُوهُ إِلَى َسَواِء اْلَجِحيِم  (46)َكَغْلِي اْلَحِميِم 

إِنه هََذا َما ُكْنتُْم بِِه  (49)ُذْق إِنهَك أَْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم  (48)ِمْن َعَذاِب اْلَحِميِم 

 {(50)تَْمتَُروَن 

الفاجر وهو الوليد، وأبو  :يعني {إِنه َشَجَرةَ الزقوم طََعاُم اَلثيم} :قوله تعالى

كالصفر  :يعني {كالمهل يَْغلِى فِى البطون}جهل، ومن كان مثل حالهما 

لفظ ، بالياء ب{كالمهل يَْغلِى}ية حفص قرأ ابن كثير، وعاصم في روا .المذاب

ومن  .والباقون بلفظ التأنيث، فمن قرأ بلفط التذكير، رده إلى المهل .التذكير

ذي قد الماء الحار ال :يعني {َكَغْلِى الحميم}قرأ بلفظ التأنيث، رده إلى الشجرة 

 .انتهى حره

عوه إلى فسوقوه وادف :يعني {َسَواء الجحيمُخُذوهُ فاعتلوه إلى } :ثم قال للزبانية

قرأ ابن كثير، ونافع، وابن عامر فَاْعتُلُوه بضم التاء، والباقون  .وسط الجحيم

ال وق .امضوا به بالعنف والشدة :بالكسر، وهما لغتان، معناهما واحد، يعني

ْوَق ثُمه ُصبُّوْا فَ } خذوه بالعنف :وقال القتبي .ادفعوه على وجهه :يعني :مقاتل

وذلك أن أبا  {ُذْق إِنهَك أَنَت العزيز الكريم} :ويقال له {َرْأِسهِ ِمْن َعَذابِ الحميم

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n52&p1#TOP
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ْق ذُ } :أنا في الدنيا أعز أهل هذا الوادي، وأكرمه فيقال له في اآلخرة :جهل قال

 .رم، كما قلت في الدنياالمتعزز المتك :، يعني{إِنهَك أَنَت العزيز الكريم

رأ ق .تشكون في الدنيا :يعني {إِنه هذا َما ُكنتُْم بِِه تَْمتَُرونَ } :قوله عز وجل

معناه فمن قرأ بالنصب ف .بنصب اْللف، والباقون بالكسر {ُذْق إِنهكَ }الكسائي 

 ُذْق إِنهكَ } :تعالىأنك أعز أهل هذا الوادي فقال َّللا  :ذق يا أبا جهل، ْلنك قلت

ومن قرأ بالكسر،  [49 :الدخان] {ُذْق إِنهَك أَنَت العزيز الكريم}القائل أنا  {أَنتَ 

 .ثم وصف حال المؤمنين في اآلخرة .فهو على اَلستئناف

 [59 -51]تفسير اآليات رقم 

يَْلبَُسوَن ِمْن ُسْنُدسٍ  (52)فِي َجنهاٍت َوُعيُوٍن  (51)إِنه اْلُمتهقِيَن فِي َمقَاٍم أَِميٍن }

ْجنَاهُْم بُِحوٍر ِعيٍن  (53)َوإِْستَْبَرٍق ُمتَقَابِلِيَن  يَْدُعوَن فِيهَا بُِكلِّ  (54)َكَذلَِك َوَزوه

ولَى َوَوقَاهُْم َعَذاَب ََل يَُذوقُوَن فِيهَا اْلَمْوَت إَِله اْلَمْوتَةَ اْْلُ  (55)فَاِكهٍَة آَِمنِيَن 

فَإِنهَما يَسهْرنَاهُ بِلَِسانَِك  (57)فَْضال  ِمْن َربَِّك َذلَِك هَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيُم  (56)اْلَجِحيِم 

 {(59)فَاْرتَقِْب إِنههُْم ُمْرتَقِبُوَن  (58)لََعلههُْم يَتََذكهُروَن 

في منازل حسنة، آمنين من  :يعني {فِى َمقَاٍم أَِمينٍ إِنه المتقين }فقال تعالى 

والباقون بالنصب، فمن  .قرأ نافع، وابن عامر فِي ُمقَاٍم، بضم الميم .العذاب

ى فِ }اإلقامة  :المكان والموضع، ومن قرأ بالضم يعني :قرأ بالنصب يعني

 :يعني {يَْلبَُسوَن ِمن ُسنُدسٍ }في بساتين، وأنهار جارية  :يعني {جنات َوُعيُونٍ 

 :يعني {متقابلين}ما ثخن منه  :يعني {َوإِْستَْبَرقٍ }ما لطف من الديباج 

ْن ِغلٍّ إِْخَوان ا }متواجهين كما قال في آية أخرى  َونََزْعنَا َما فِى ُصُدوِرِهم مِّ

هكذا، كما ذكرت  :يعني {كذلك} :ثُم قال [47 :الحجر] {على ُسُرٍر متقابلين

 .لهم في الجنة

بيض الوجوه حسان  :يعني {وزوجناهم بُِحوٍر ِعينٍ } :ثم قال عز وجل

 ما يتمنون من الفواكهة، آمنين :يعني {يَْدُعوَن فِيهَا بِكّل فاكهة ءاِمنِينَ }اْلعين 

َلَ }مما يلقى أهل النار  {نَ ءاِمنِي} :ويقال .من الموت ومن زوال المملكة

ا سوى م :يعني {إَِله الموتة اَلولى}في الجنة  :يعني {يَُذوقُوَن فِيهَا الموت

 :يعني {ووقاهم َعَذاَب الجحيم}قضى عليهم من الموتة اْلولى في الدنيا 

بّكَ } :يصرف عنهم عذاب النار قوله تعالى ، هذا الثواب :يعني {فَْضال  ّمن ره

اة النج :يعني {ذلك هَُو الفوز العظيم}عطاء من ربك للمؤمنين المخلصين 

نَا قراءة القرآن على لسانك، لكي  :يعني {فَإِنهَما يسرناه بِلََسانِكَ }الوافرة  هَوه

 {رتقبفا}يتعظون بالقرآن  :يعني {لََعلههُْم يَتََذكهُرونَ }تقرأه وتخبرهم بذلك 
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ْرتَقِبُونَ }انتظر بهالكهم  :يعني على روى ي .منتظرون بهالكك :يعني {إِنههُْم مُّ

يلة من قرأ ل :أخبرت أنه :بن عبيد، عن إسماعيل، عن عبد َّللا بن عيسى قال

 .الجمعة سورة الدخان إيمانا ، واحتسابا  وتصديقا ، أصبح مغفورا  له، وَّللا أعلم

 وسلم على سيدنا محمد النبي اْلمي، وآله وأزواجه الطيبين وصلى َّللا

 .الطاهرين، وسلم تسليما  دائما  

  



297 
 

45 

 سورة الجاثية
 

 [6 -1]تفسير اآليات رقم 

ِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم  (1)حم } إِنه فِي السهَماَواتِ َواْْلَْرِض  (2)تَْنِزيُل اْلِكتَابِ ِمَن َّللاه

 (4)َوفِي َخْلقُِكْم َوَما يَبُثُّ ِمْن َدابهٍة آَيَاٌت لِقَْوٍم يُوقِنُوَن  (3)يَاٍت لِْلُمْؤِمنِيَن آَلَ 

َماِء ِمْن ِرْزٍق فَأَْحيَا بِِه اْْلَْرَض  ُ ِمَن السه َواْختاَِلِف اللهْيِل َوالنههَاِر َوَما أَْنَزَل َّللاه

ِ نَْتلُوهَا َعلَْيَك  (5)يَاحِ آَيَاٌت لِقَْوٍم يَْعقِلُوَن بَْعَد َمْوتِهَا َوتَْصِريِف الرِّ  تِْلَك آَيَاُت َّللاه

ِ َوآَيَاتِِه يُْؤِمنُوَن   {(6)بِاْلَحقِّ فَبِأَيِّ َحِديٍث بَْعَد َّللاه

ِمَن َّللا }هذا الكتاب تنزيل  :يعني {حم تَنِزيُل الكتاب} :قوله تبارك وتعالى

 :عنيي {إِنه فِى السموات واَلرض ايات لّْلُمْؤِمنِينَ }وقد ذكرناه  {ز الحكيمالعزي

معناه أن ما في السموات من الشمس،  :ويقال .لعبرات للمؤمنين في خلقهن

والقمر، والنجوم، وفي اْلرض من الجبال، واْلشجار، واْلنهار وغيرها من 

 للمقرين المصدقين :يعني .نينالعجائب، لعبرات ودَلئل، واضحات للمؤم

 .لمن أراد أن يؤمن، ويتقي الشرك :يعني {لِْلُمْؤِمنِينَ }ويقال 

وفيما خلق من  :يعني {َوفِى َخْلقُِكْم َوَما يَبُثُّ ِمن َدابهةٍ } :قوله عز وجل

قرأ  .له يقين عبرات ودَلئل لمن كان :يعني {لّقَْوٍم يُوقِنُوَن واختالف}الدواب 

وكذلك اَلختالف في الذي  .حمزة والكسائي آيَاٍت بالكسر، والباقون بالضم

 إن في خلقكم آيات لقوم يوقنون، فهو في :بعده، فمن قرأ بالكسر، فإن المعنى

موضع النصب إَله أن هذه التاء تصير خفضا  في موضع النصب وإنما أضمر 

في موضع النصب،  {فِى السموات واَلرض َلَيَاتٍ  إِنه } :فيه إنه ْلَنه قوله

ومن قرأ بالضم، فهو على  .إن في خلقكم آيات :فكذلك في الثاني معناه

 .اَلستئناف على معنى، وفي خلقكم آيات

في اختالف الليل والنهار، في سواد الليل،  :يعني {واختالف اليل والنهار}

َما وَ }الف ألوانهما، وذهاب الليل ومجيء النهار في اخت :وبياض النهار يعني

 {فَأَْحيَا بِِه اَلرض بَْعَد َمْوتِهَا}وهو المطر  {أَنََزَل َّللا ِمَن السماء مهن ِرْزقٍ 

 .مرة رحمة، ومرة عذابا   {َوتَْصِريِف الرياح}بعد يبسها وقحطها  :يعني

 .مرة جنوبا  ومرة شماَل   :ويقال
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هذه دَلئل َّللا، وعالمة  :يعني {لّقَْوٍم يَْعقِلُوَن تَْلَك * تِْلَك آيات َّللا} :قالثم 

يقرأ عليك جبريل من القرآن، بأمر  :يعني {نَْتلُوهَا َعلَْيَك بالحق}وحدانيته 

القرآن،  اإن لم تؤمنوا بهذ :قال مقاتل {تَْلَك ءايات َّللا نَْتلُوهَا َعلَْيَك بالحق}َّللا 

 .تصدقون :يعني .فبأي حديث بعد توحيد َّللا وبعد القرآن تؤمنون

 [11 -7]تفسير اآليات رقم 

ا َكأَْن لَْم  (7)َوْيٌل لُِكلِّ أَفهاٍك أَثِيٍم } ِ تُْتلَى َعلَْيِه ثُمه يُِصرُّ ُمْستَْكبِر  يَْسَمُع آَيَاِت َّللاه

ْرهُ بِ  ا أُولَئَِك لَهُْم  (8)َعَذاٍب أَلِيٍم يَْسَمْعهَا فَبَشِّ َوإَِذا َعلَِم ِمْن آَيَاتِنَا َشْيئ ا اتهَخَذهَا هُُزو 

ِمْن َوَرائِِهْم َجهَنهُم َوََل يُْغنِي َعْنهُْم َما َكَسبُوا َشْيئ ا َوََل َما اتهَخُذوا  (9)َعَذاٌب ُمِهيٌن 

ِ أَْولِيَاَء َولَهُْم  هََذا هُد ى َوالهِذيَن َكفَُروا بِآَيَاتِ  (10)َعَذاٌب َعِظيٌم ِمْن ُدوِن َّللاه

 {(11)َربِِّهْم لَهُْم َعَذاٌب ِمْن ِرْجٍز أَلِيٌم 

 :يعني {يَْسَمعُ ءايات َّللا}كذاب فاجر  :يعني {َوْيٌل لُّكّل أَفهاٍك أَثِيمٍ } :قوله تعالى

 {را  ثُمه يُِصرُّ ُمْستَْكبِ }يعرض عليه، ويقرأ عليه  :عنيي {تتلى َعلَْيهِ }القرآن 

أن لم ك :يعني {َكأَن لهْم يَْسَمْعهَا}يقيم على الكفر، متكبرا  عن اإليمان  :يعني

بن قرأ ا .شديد :يعني {بَِعَذاٍب أَلِيمٍ }يا محمد  {فَبَّشْرهُ }يعقلها، ولم يفهمها 

والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر، َوآيَاتِِه تُْؤِمنُوَن بالتاء عامر، وحمزة، 

 .والباقون بالياء، على معنى الخبر عنهم .على معنى المخاطبة

إذا سمع من  :يعني {َوإَِذا َعلَِم ِمْن ءاياتنا َشْيئا  اتخذها هُُزوا  } :قوله عز وجل

مثل حديث  :ويقال .سخرية :يعني .من القرآن، اتخذها هزءا   :آياتنا، يعني

ِهينٌ }رستم وإسنفديار، وهو النضر بن الحارث   يهانون {أُْولَئَِك لَهُْم َعَذاٌب مُّ

من بعدهم  :ويقال .أمامهم جهنم :يعني {ّمن َوَرائِِهْم َجهَنهمُ } :قوله تعالى .فيه

ا َل ينفعهم ما جمعو :يعني {ا َكَسبُوْا َشْيئا  َوَلَ يُْغنِى َعْنهُم مه }في اآلخرة جهنم 

َل ينفعهم ما عبدوا دونه  :يعني {َوَلَ َما اتخذوا ِمن ُدوِن َّللا أَْولِيَاء} .من المال

 .في اآلخرة {َولَهُْم َعَذاٌب عِظيمٌ }من اْلصنام 

هذا  :ويقال .الضاللةهذا القرآن بيان من  :يعني {هذا هُد ى} :قوله تعالى

 :يعني {بآيات َربِّهمْ }جحدوا  :يعني {والذين َكفَُرواْ }العذاب الذي حق 

قرأ ابن كثير،  .وجيع في اآلخرة :يعني {لَهُْم َعَذاٌب ّمن ّرْجٍز أَلِيمٌ }بالقرآن 

ما ذكرنا م، ك، بضم الميم، والباقون بكسر المي{أَلِيمٌ }وعاصم في رواية حفص 

 .في سورة سبأ، ثم ذكرهم النعم ليعتبروا

 [14 -12]تفسير اآليات رقم 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n53&p1#TOP
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َر لَُكُم اْلبَْحَر لِتَْجِرَي اْلفُْلُك فِيِه بِأَْمِرِه َولِتَْبتَُغوا ِمْن فَْضلِِه َولََعلهُكْم } ُ الهِذي َسخه َّللاه

َر لَُكْم َما فِي ا (12)تَْشُكُروَن  ا ِمْنهُ إِنه فِي َوَسخه لسهَماَواتِ َوَما فِي اْْلَْرضِ َجِميع 

ِ  (13)َذلَِك آَلَيَاتٍ لِقَْوٍم يَتَفَكهُروَن  قُْل لِلهِذيَن آََمنُوا يَْغفُِروا لِلهِذيَن ََل يَْرُجوَن أَيهاَم َّللاه

ا بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن   {(14)لِيَْجِزَي قَْوم 

َر لَُكُم البحر لِتَْجِرَى الفلك فِيِه بِأَْمِرِه َولِتَْبتَُغوْا ِمن }فقال تعالى  َّللا الذى َسخه

ا فِى السموات َوَما } :ثم قال .وقد ذكرناه {فَْضلِهِ َولََعلهُكْم تَْشُكُرونَ  َر لَُكْم مه َوَسخه

م ث .ذلل لكم ما في السموات وما في اْلرض، لصالحكم :يعني {فِي اَلرض

جميع ما سخر َّللا تعالى، هو من قدرته  :يعني {َجِميعا  ّمْنهُ } :قال تعالى

جميعا  من  :يعني :قال مقاتل .ِمنهة  منه :يعني {َجِميعا  ّمْنهُ } :ويقال .ورحمته

جميعا  منه، منه النور، ومنه الشمس  :وروى عكرمة، عن ابن عباس قال .أمره

 .نه القمروم

لِقَْوٍم }دَلَلت وعبرات  :يعني {َلَيَاتٍ }فيما ذكر  :يعني {إِنه فِى َذلِكَ }

وروى اْلعمش، عن عمرو بن مرة،  .يعتبرون في صنعه وتوحيده {يَتَفَكهُرونَ 

 :قَالَ فَ أَنههُ َمره بِقَْوم يَتَفَكهُروَن فِي الَخالِق، »عن النبي صلى َّللا عليه وسلم، 

وروى وكيع، عن هشام، عن  .«تَفَكهُروا فِي اْلَخْلِق، َوَلَ تَتَفَكهُروا فِي اْلَخالِقِ 

ْيطَاَن يَأْتِ » :قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم :عروة، عن أبيه قال ي إنه الشه

 :يقولف ؟لق اْلرضمن خ :َّللا، فيقول :فيقول ؟َمْن َخلََق السماء :أَحَدُكم، فَيَقُول

فإذا اْفتُتَِن أََحُدُكُم بَِذلَِك، فَْليَقُْل آَمْنُت بِاّلِل  ؟من خلق َّللا تعالى :فيقول .َّللا

، أن وذلك :قال مقاتل والكلبي {قُل لّلهِذيَن ءاَمنُواْ } :قال َّللا تعالى .«َوَرُسولِهِ 

 عنه بمكة، فهم عمر بأن رجال  من الكفار من قريش، شتم عمر رضي َّللا

 :، يعني{قُل لّلهِذيَن ءاَمنُواْ } :فقال .يبطش به، فأمره َّللا بأن يتجاوز عنه

 {َم َّللاَلَ يَْرُجوَن أَيها}يتجاوزوا، وَل يعاقبوا الذين  :يعني {يَْغفُِرواْ لِلهِذينَ }عمر 

وثمودا ، والقرون التي أهلكت  َل يخافون عقوبته التي أهلك بها عادا   :يعني

ثم نسختها آية  :قال قتادة .َل يخشون مثل أيام اْلمم الخالية :يعني .قبلهم

ةَ الشهور ِعنَد َّللا اثنا َعَشَر َشْهرا  فِي كتاب َّللا يَْوَم َخلََق }القتال  إِنه ِعده

فاَلَ تَْظلُِموْا فِيِهنه أَنفَُسُكْم  السماوات واَلرض ِمْنهَآ أَْربََعةٌ ُحُرٌم ذلك الدين القيم

 :التوبة] {َوقَاتِلُواْ المشركين َكآفهة  َكَما يقاتلونكم َكآفهة  واعلموا أَنه َّللا َمَع المتقين

يجزيهم بأعمالهم في  :يعني {لِيَْجِزَى قَْوما  بَِما َكانُوْا يَْكِسبُونَ } :ثم قال [36

زة قرأ حم .َل ينالون نعم َّللا :، يعني{َلَ يَْرُجوَن أَيهاَم َّللا} :هدقال مجا .اآلخرة
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لِنَْجِزَي  والباقون .والكسائي، وابن عامر لِنَْجِزَي بالنون على اإلضافة إلى نفسه

 .ليجزي َّللا :بالياء، أي

 [20 -15]تفسير اآليات رقم 

ا فَلِنَْفِسهِ } َولَقَْد  (15)َوَمْن أََساَء فََعلَْيهَا ثُمه إِلَى َربُِّكْم تُْرَجُعوَن  َمْن َعِمَل َصالِح 

ْلنَاهُْم  ةَ َوَرَزْقنَاهُْم ِمَن الطهيِّبَاِت َوفَضه آَتَْينَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوه

ِمَن اْْلَْمرِ فََما اْختَلَفُوا إَِله ِمْن بَْعِد َما َجاَءهُُم َوآَتَْينَاهُْم بَيِّنَاتٍ  (16)َعلَى اْلَعالَِميَن 

 (17)اْلِعْلُم بَْغي ا بَْينَهُْم إِنه َربهَك يَْقِضي بَْينَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة فِيَما َكانُوا فِيِه يَْختَلِفُوَن 

 (18)ََل تَتهبِْع أَْهَواَء الهِذيَن ََل يَْعلَُموَن ثُمه َجَعْلنَاَك َعلَى َشِريَعةٍ ِمَن اْْلَْمرِ فَاتهبِْعهَا وَ 

ُ َولِيُّ  ِ َشْيئ ا َوإِنه الظهالِِميَن بَْعُضهُْم أَْولِيَاُء بَْعٍض َوَّللاه إِنههُْم لَْن يُْغنُوا َعْنَك ِمَن َّللاه

 {(20)ٍم يُوقِنُوَن هََذا بََصائُِر لِلنهاِس َوهُد ى َوَرْحَمةٌ لِقَوْ  (19)اْلُمتهقِيَن 

ْن َعِمَل صالحا فَلِنَْفِسهِ }قوله عز وجل  َوَمْن أََساء }ثوابه لنفسه  :يعني {مه

يكم في اآلخرة فيجاز {ثُمه إلى َربُّكْم تُْرَجُعونَ }عقوبته عليها  :يعني {فََعلَْيهَا

أوَلد  :يعني {بَنِى إسراءيل َولَقَْد ءاتَْينَا} :قال َّللا تعالى .بأعمالكم

التوراة، والزبور، واإلنجيل، ْلن موسى وداود وعيسى  :أي {الكتاب}يعقوب 

جعلنا  :يعني {والنبوة}الفهم والعلم  :يعني {والحكم}كانوا في بني إسرائيل 

 .فيهم النبوة، فكان فيهم ألف نبي

 .الحالل من الرزق، وهو المن والسلوى :يعني {َوَرَزْقنَاهُْم ّمَن الطيبات}

وفضلناهم }أورثناهم أموال فرعون  :يعني {رزقناهم ّمَن الطيبات} :ويقال

وءاتيناهم } .فضلناهم باإلسالم على عالمي زمانهم :يعني {َعلَى العالمين

عده قبلهم، ثم اختلفوا ب الحالل والحرام، وبيان ما كان :يعني {بينات ّمَن اَلمر

 :أي {إَِله ِمن بَْعِد َما َجاءهُُم العلم}في الدين  :يعني {فََما اختلفوا} :قوله تعالى

حسدا  منهم،  :يعني {بَْغيا  بَْينَهُمْ }صفة النبي صلى َّللا عليه وسلم في كتبهم 

، يلعن فصاروا أحزابا  فيما بينهماختلفوا في الدين،  :ويقال .وطلبا  للعز والملك

 .بعضهم بعضا ، ويتبرأ بعضهم من دين بعض

ا َكانُوْا فِيِه فِيمَ }يحكم بينهم  :يعني {إِنه َربهَك يَْقِضى بَْينَهُْم يَْوَم القيامة} :ثم قال

ٍة ّمَن يعَ ثُمه جعلناك على َشرِ } :قوله عز وجل .في الكتاب والدين {يَْختَلِفُونَ 

 على سنة من :ويقال .أمرناك وألزمناك وأثبتناك على شريعة :يعني {اَلمر

على ملة  :يعني .على شريعة :ويقال .اْلمر وذلك حين دعوه إلى ملتهم

 :نييع {فاتبعها} .الشريعة الفرائض والحدود واْلحكام :وقال قتادة .ومذهب

 .اثبت عليها
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نُوْا إِنههُْم لَن يُغْ }أي َل يصدقون بالتوحيد  {َلَ تَتهبِْع أَْهَواء الذين َلَ يَْعلَُمونَ وَ }

إن تركت اإلسالم، إنهم َل يمنعوك من عذاب َّللا  :يعني {َعنَك ِمَن َّللا َشْيئا  

ن بعضهم على دي :يعني {َوإِنه الظالمين بَْعُضهُْم أَْولِيَاء بَْعضٍ }شيئا  

 هذا بصائر}ناصر الموحدين المخلصين  :أي {وَّللا َولِىُّ المتقين}بعض 

ن لهم يبي :يبصرهم ما لهم وما عليهم، والواحدة بصيرة يعني :يعني {لِلنهاسِ 

 .دعوة وكرامة :ويقال .هذا القرآن دَلئل للناس :ويقال .الحالل والحرام

لِقَْوٍم }هدى من الضاللة، ورحمة من العذاب  :أي {ْحَمةٌ َوهُد ى َورَ } :ثم قال

يصدقون بالرسل والكتاب، ويوقنون أن َّللا أنزله نعمة  :يعني {يُوقِنُونَ 

 .وفضال  

 [23 -21]تفسير اآليات رقم 

يِّئَاتِ أَْن نَْجَعلَهُْم َكالهِذيَن آَ } الَِحاِت أَْم َحِسَب الهِذيَن اْجتََرُحوا السه َمنُوا َوَعِملُوا الصه

َماَواِت َواْْلَْرَض  (21)َسَواء  َمْحيَاهُْم َوَمَماتُهُْم َساَء َما يَْحُكُموَن  ُ السه َوَخلََق َّللاه

أَفََرأَْيَت َمِن اتهَخَذ  (22)بِاْلَحقِّ َولِتُْجَزى ُكلُّ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت َوهُْم ََل يُْظلَُموَن 

ُ َعلَى ِعْلٍم َوَختََم َعلَى َسْمِعِه َوقَْلبِِه َوَجَعَل َعلَى بََصِرِه إِلَهَ  هُ هََواهُ َوأََضلههُ َّللاه

ِ أَفاََل تََذكهُروَن   {(23)ِغَشاَوة  فََمْن يَْهِديِه ِمْن بَْعِد َّللاه

كانوا  ماكتسبوا السيئات، وذلك أنه :يعني {أَْم َحِسَب الذين اجترحوا السيئات}

أَْم } :قال َّللا تعالى .إنا نعطى في اآلخرة من الخير، ما لم تعطوا :يقولون

أيظن الذين عملوا الشرك، وهو عتبة  :يعني {َحِسَب الذين اجترحوا السيئات

ليا  ع :يعني {أَْم َحِسَب الذين اجترحوا السيئات أَن}وشيبة، والوليد وغيرهم 

 :يعني {َسَواء محياهم ومماتهم}الحارث رضي َّللا عنهم  وحمزة وعيينة بن

يكونون سواء في نعم اآلخرة، قرأ حمزة والكسائي، وعاصم في رواية حفص، 

جعلهم أحسبوا أن ن :َسَواء  بالنصب والباقون بالضم، فمن قرأ بالنصب فمعناه

م، ومن قرأ بالض .ولينمستويا  فيجعل أَن نهْجَعلَهُْم متعديا  إلى مفع :سواء، أي

ياهم َسَواء مح} :ثم ابتدأ فقال {َوَعِملُواْ الصالحات} :جعل تمام الكالم عند قوله

المؤمنون  :قال {َسَواء محياهم ومماتهم} :خبر اَلبتداء وقال مجاهد {ومماتهم

ى ث علفي الدنيا واآلخرة، مؤمن يكون على إيمانه، يموت على إيمانه، ويبع

 .إيمانه والكافر في الدنيا واآلخرة، كافر يموت على الكفر، ويبعث على الكفر

يُْبَعُث ُكلُّ َعْبٍد َعلَى َما َماَت َعلَْيِه الُمؤِمُن » :وروى أبو الزبير عن جابر قال

بئس ما  :أي {َساء َما يَْحُكُمونَ } :ثم قال« َعلَى إيمانِه، والُمنَافُِق َعلَى نِفَاقِه

وله ق .يقضون الخير ْلنفسهم، حين يرون أن لهم ما في اآلخرة، ما للمؤمنين
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ولتجزى ُكلُّ }وقد ذكرناه  {َوَخلََق َّللا السموات واَلرض بالحق} :عز وجل

 َل ينقصون من :يعني {َوهُْم َلَ يُْظلَُمونَ }ما عملت  :يعني {نَْفٍس بَِما َكَسبَتْ 

 .لهم، وَل يُزادون على سيئاتهمثواب أعما

يعمل بهواه، وَل يهوى شيئا   :قال {أَفََرأَْيَت َمِن اتخذ إلهه هََواهُ } :قوله تعالى

علم منه، أنه ليس من  :يعني {َوأََضلههُ َّللا على ِعْلمٍ }إَل ركبه، وَل يخاف َّللا 

خذله َّللا، فلم يسمع الهدى، وقلبه  :يعني {َوَختََم على َسْمِعهِ َوقَْلبِهِ }أهل الهدى 

 :يعني {َوَجَعَل على بََصِرهِ غشاوة}ختم على قلبه، فال يرغب في الحق  :يعني

قرأ حمزة والكسائي غشاوة بنصب  .كي َل يعتبر في دَلئل َّللا تعالى .غطاء

اهما قرة، ومعنكما اختلفوا في سورة الب .الغين بغير ألف، والباقون ِغَشاَوة  

أن  {أَفاَلَ تََذكهُرونَ }من بعد ما أضله َّللا  :يعني {فََمن يَْهِديِه ِمن بَْعِد َّللا}واحد 

 .من َل يقبل إلى دين َّللا، وَل يرغب في طاعته، َل يكرمه بالهدى والتوحيد

 [27 -24]تفسير اآليات رقم 

ْهُر َوَما لَهُْم بَِذلَِك َوقَالُوا َما ِهَي إَِله َحيَاتُنَ } ْنيَا نَُموُت َونَْحيَا َوَما يُْهلُِكنَا إَِله الده ا الدُّ

تَهُْم إَِله  (24)ِمْن ِعْلٍم إِْن هُْم إَِله يَظُنُّوَن  َوإَِذا تُْتلَى َعلَْيِهْم آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ َما َكاَن ُحجه

ُ يُْحيِيُكْم ثُمه يُِميتُُكْم ثُمه يَْجَمُعُكْم  (25)ْنتُْم َصاِدقِيَن أَْن قَالُوا اْئتُوا بِآَبَائِنَا إِْن كُ  قُِل َّللاه

ِ ُمْلُك  (26)إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة ََل َرْيَب فِيِه َولَِكنه أَْكثََر النهاِس ََل يَْعلَُموَن  َوّلِِله

َماَواِت َواْْلَْرِض َويَْوَم تَقُوُم السهاَعةُ   {(27)يَْوَمئٍِذ يَْخَسُر اْلُمْبِطلُوَن السه

آجالنا تنقضي، نموت  :يعني {َوقَالُوْا َما ِهَى إَِله َحيَاتُنَا الدنيا} :قوله تعالى

نموت نحن ويحيا أوَلدنا ويقال يموت قوم ويحيا  :يعني .ويحيي آخرون

ا ونموت، ْلن الواو للجمع َل نحي :يعني {نَُموُت َونَْحيَا}آخرون ووجه آخر 

كنا أمواتا  في أصل الخلقة، ثم نحيا، ثم  :للتأخير، ووجه آخر نموت ونحيا، أي

َل يميتنا إَل مضي  :يعني {َوَما يُْهلُِكنَا إَِله الدهر} :يهلكنا الدهر فذلك قوله

 .اْليام، وطول العمر

يقولون قوَل  بغير حجة،  :يعني {ِمْن ِعْلمٍ  َوَما لَهُْم بَِذلِكَ } :قال َّللا تعالى

قوله  .ما هم إَل جاهلون :يعني {إِْن هُْم إَِله يَظُنُّونَ }ويتكلمون بالجهل 

ن تعرض عليهم آيات القرآ :يعني {َوإَِذا تتلى َعلَْيِهْم ءاياتنا بَيّنَاتٍ } :تعالى

ا}واضحات، بين فيه الحالل والحرام  تَهُمْ  مه لم تكن حجتهم  :أي {َكاَن ُحجه

ُكنتُْم  إِن}أحيوا لنا آباءنا  :يعني {َوإَِذا تتلى َعلَْيِهْم ءاياتنا بينات}وجوابهم 

عند  {ُكمْ ثُمه يُِميتُ }يخلقكم من النطفة  {قُِل َّللا يُْحيِيُكمْ }بأنا نبعث  {صادقين

 .انقضاء آجالكم
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َلَ َرْيَب }يوم القيامة يجمع أولكم وآخركم  :يعني {َمُعُكْم إلى يَْوِم القيامةثُمه يَجْ }

ْكثََر الناس ولكن أَ }َل ينبغي أن يشك فيه  :ويقال .َل شك فيه عند المؤمنين {فِيهِ 

ِ ُمْلُك السموا} :قوله عز وجل .البعث بعد الموت :يعني {َلَ يَْعلَُمونَ   تَوّلِله

نفاذ اْلمر في  :له .ويقال .خزائن السموات واْلرض :يعني {واَلرض

خسر ي :يعني {َويَْوَم تَقُوُم الساعة يَْوَمئٍِذ يَْخَسُر المبطلون}السموات واْلرض 

يَْسألُونََك َعِن الساعة } :ثم قال .المكذبون بالبعث، وهم أهل الباطل والكذب

قُْل إِنهَما ِعْلُمهَا ِعْنَد َربِّي َلَ يَُجلِّيهَا لَِوْقتِهَآ إَِله هَُو ثَقُلَْت فِى أَيهاَن مرساها 

السماوات واَلرض َلَ تَأْتِيُكْم إَِله بَْغتَة  يَْسألُونََك َكأَنهَك َحفِىٌّ َعْنهَا قُْل إِنهَما ِعْلُمهَا 

 .[187 :ْلعرافا] {ِعنَد َّللا ولكن أَْكثََر الناس َلَ يَْعلَُمونَ 

 [31 -28]تفسير اآليات رقم 

ٍة تُْدَعى إِلَى ِكتَابِهَا اْليَْوَم تُْجَزْوَن َما ُكْنتُْم } ٍة َجاثِيَة  ُكلُّ أُمه َوتََرى ُكله أُمه

ا ُكْنتُْم هََذا ِكتَابُنَا يَْنِطُق َعلَْيُكْم بِاْلَحقِّ إِنها ُكنها نَْستَْنِسُخ مَ  (28)تَْعَملُوَن 

الَِحاِت فَيُْدِخلُهُْم َربُّهُْم فِي َرْحَمتِهِ  (29)تَْعَملُوَن  ا الهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه فَأَمه

ا الهِذيَن َكفَُروا أَفَلَْم تَُكْن آَيَاتِي تُْتلَى َعلَْيُكْم  (30)َذلَِك هَُو اْلفَْوُز اْلُمبِيُن  َوأَمه

ا ُمْجِرِميَن  فَاْستَْكبَْرتُمْ   {(31)َوُكْنتُْم قَْوم 

ٍة َجاثِيَة  } ٍة تدعى }مجتمعة للحساب على الركب  :يعني {وترى ُكله أُمه ُكلُّ أمه

ْدُعوْا يَْوَم نَ } :إلى ما في كتابها من خير أو شر، وهذا كقوله :يعني {إلى كتابها

كتابه بِيَِمينِِه فأولئك يَْقَرُءوَن كتابهم َوَلَ يُْظلَُموَن  ُكله أُنَاٍس بإمامهم فََمْن أُوتِىَ 

 :نييع {اليوم تُْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ }بكتابهم  :يعني [71 :اإلسراء] {فَتِيال  

وله ق .اليوم تثابون بما كنتم تعملون في الدنيا، من خير أو شر :يقال لهم

يَنِطُق }هذا الذي كتب عليكم الحفظة  :يعني {تابنا يَنِطُق َعلَْيُكمهذا ك} :تعالى

 {لُونَ إِنها ُكنها نَْستَنِسُخ َما ُكنتُْم تَْعمَ }يشهد عليكم بالحق  :يعني {بالحق} {َعلَْيُكم

 {ونَ َما ُكنتُْم تَْعَملُ }نستنسخ عملكم من اللوح المحفوظ، نسخة أعمالكم،  :يعني

 .من الحسنات والسيئات

 :حّدثنا الماسرجسي قال :قال .حّدثنا الخليل بن أحمد :قال أبو الليث رحمه َّللا

عن  :الق .حّدثنا أرطأة بن المنذر :حّدثنا بقية بن الوليد قال :حّدثنا إسحاق قال

ُل َما َخلََق أَ » :مجاهد، عن ابن عمر عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال وه

ْنيَا ِمْن َعَمٍل َمْعُموٍل، برا  وفاَجرا  َوأْحَصاهُ فِي  َّللا القَلََم، فََكتََب َما يَُكون فِي الدُّ

لنّْسُخ إَِلّ فهََل يَُكوُن ا {إِنها ُكنها نَْستَنِسُخ َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ }الّذْكِر فَاْقَرُؤوا إِن ِشْئتُْم 

وروى الضحاك، عن ابن عباس، أن َّللا تعالى وكل  .«ِرٍغ ِمْنهُ ِمْن َشيٍء قَْد فُ 
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مالئكته، يستنسخون من ذلك الكتاب المكتوب عنده، كل عام في شهر 

رمضان، ما يكون في اْلرض من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة، 

فيعارضون به، حفظه َّللا تعالى على عبادة كل عشية خميس، فيجدون ما رفع 

 .فقا  لما في كتابهم ذلك، َل زيادة فيه وَل نقصانالحفظة موا

ألستم قوما  عربا ، هل يُكون النهسخ  :وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال

كبتون قال إن الحفظة ي .إِنها ُكنها نَْستَْنِسخُ  :وقال القتبي ؟إَِله من أَْصل َكان قَْبل َذلِكَ 

بلونه بما في أم الكتاب، فما فيه من ثواب أو جميع ما يكون من العبد، ثم يقا

َما  يَْمُحو َّللا} :عقاب أثبت، وما لم يكن فيه ثواب وَل عقاب محي فذلك قوله

يرفعان ما  :وقال الكلبي .اآلية [39 :الرعد] {يََشآُء َويُْثبُِت َوِعنَدهُ أُمُّ الكتاب

 .يطرح ما سوى ذلكو .كتبا، فينسخان ما فيها من خير أو شر

ا الذين ءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصالحات فَيُْدِخلُهُْم َربُّهُْم فِى َرْحَمتِِه } :قوله تعالى فَأَمه

ا الذين َكفَُرواْ } :قوله عز وجل .وقد ذكرناه {َذلَِك هَُو الفوز المبين  :نييع {َوأَمه

ا الذين َكفَُروْا أَفَلَْم تَُكنْ } :لهميقال  .جحدوا بالكتاب والرسل والتوحيد  {َوأَمه

ن تكبرتم عن اإليما :يعني {فاستكبرتم}تقرأ عليكم في الدنيا  :يعني

ْجِرِمينَ }والقرآن   .مشركين، كافرين بالرسل والكتب :يعني {َوُكنتُْم قَْوما  مُّ

 [37 -32]تفسير اآليات رقم 

ِ َحقٌّ َوالسهاَعةُ ََل َرْيَب فِيهَا قُْلتُْم َما نَْدِري َما السهاَعةُ إِْن  َوإَِذا قِيلَ } إِنه َوْعَد َّللاه

َوبََدا لَهُْم َسيِّئَاُت َما َعِملُوا َوَحاَق بِِهْم  (32)نَظُنُّ إَِله ظَنّ ا َوَما نَْحُن بُِمْستَْيقِنِيَن 

َوقِيَل اْليَْوَم نَْنَساُكْم َكَما نَِسيتُْم لِقَاَء يَْوِمُكْم هََذا  (33)َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن 

ا  (34)َوَمأَْواُكُم النهاُر َوَما لَُكْم ِمْن نَاِصِريَن  ِ هُُزو  َذلُِكْم بِأَنهُكُم اتهَخْذتُْم آَيَاِت َّللاه

ْنيَا فَاْليَْوَم ََل يُْخَرُجونَ  ْتُكُم اْلَحيَاةُ الدُّ فَلِلهِه  (35)ِمْنهَا َوََل هُْم يُْستَْعتَبُوَن  َوَغره

َماَواِت َوَربِّ اْْلَْرِض َربِّ اْلَعالَِميَن  َولَهُ اْلِكْبِريَاُء فِي  (36)اْلَحْمُد َربِّ السه

َماَواِت َواْْلَْرِض َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم   {(37)السه

إذا قال لكم الرسل في الدنيا، إن البعث بعد  :يعني { َحقٌّ َوإَِذا قِيَل إِنه وْعَد َّللا}

 {والساعة}قرأ حمزة  .َل شك فيها :أي {والساعة َلَ َرْيَب فِيهَا}الموت حق 

قرأ الباقون  {أَنه َوْعَد َّللا َحقٌّ َوأَنه الساعة} :بالنصب، عطف على قوله

 :أي ،{إِنه َوْعَد َّللا َحقٌّ َوقِيَل والساعة َلَ َرْيَب فِيهَا} :َوإَِذا قِيلَ  :بالضم، ومعناه

ا نَْدِرى َما الساعة}َل شك فيها  ظُنُّ إِن نه }ما القيامة، وما البعث  :يعني {قُْلتُم مه

أنها  {نَ نِيَوَما نَْحُن بُِمْستَْيقِ }قلتم ما نظن إَل ظنا  غير اليقين  :يعني {إَِله ظَنّا  

 .كائنة
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عقوبات  :يعني {َسيّئَاُت َما َعِملُواْ }ظهر لهم  :أي {َوبََدا لَهُمْ } :قوله عز وجل

ا َكانُوْا بِهِ }تشهد عليهم جوارحهم  :ويقال .ما عملوا في الدنيا َوَحاَق بِِهم مه

العذاب، باستهزائهم أنه  نزل بهم العذاب، ووجب عليهم :يعني {يَْستَْهِزءونَ 

نترككم  :يعني {اليوم نَنَساُكمْ }قالت لهم الخزنة  :يعني {َوقِيلَ }غير نازل بهم 

كما تركتم اإليمان والعمل،  :يعني {َكَما نَِسيتُْم لِقَاء يَْوِمُكْم هذا} .في النار

 .لحضور يومكم هذا

 :عنيي {َوَما لَُكْم ّمن ناصرين}مثواكم ومستقركم النار  :يعني {َوَمأَْواُكُم النار}

 َذلُِكم بِأَنهُكُم اتخذتم ءايات َّللا}ليس لكم مانع يمنعكم، مما نزل بكم من العذاب 

ْتُكُم الحياة الدنيا}هذا العذاب، بأنكم لم تؤمنوا  :يعني {هُُزوا   ما  :يعني {َوَغره

 قرأ حمزة والكسائي {فاليوم َلَ يُْخَرُجوَن ِمْنهَا}وزهرتها في الدنيا من زينتها 

والباقون بالضم على فعل، ما لم يسم  .بنصب الياء، فيجعالن الفعل لهم

َل  :وقال الكلبي .َل يرجعون إلى الدنيا :يعني {َوَلَ هُْم يُْستَْعتَبُونَ } .فاعله

 َل يراجعون الكالم بعد :ويقال .الناريعاتبون بعد هذا القول، ويتركون في 

 .عند ذلك، يحمد المؤمنون َّللا في الجنة :يعني {فَلِلهِه الحمد}دخولهم النار 

أُ ِمَن الجنة } :كقوله ِ الذى َصَدقَنَا َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَا اَلرض نَتَبَوه َوقَالُوْا الحمد ّلِله

له  :يعني {فَلِلهِه الحمد} :ويقال [74 :الزمر] {العاملين َحْيُث نََشآُء فَنِْعَم أَْجرُ 

ْللوهية ا :يعني {فَلِلههِ الحمد} :ويقال .آثار الحمد، فعلى جميع الخلق أن يحمدوه

َرّب }الحمد لرب اْلرض  :يعني {َرّب السموات َوَرّب اَلرض}والربوبية 

 :يعني {َولَهُ الكبرياء}لرب جميع الخلق الحمد والثناء  :يعني {العالمين

 {فِي السموات واَلرض َوهَُو العزيز}العظمة، والقدرة، والسلطان، والعزة 

في أمره وقضائه، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا  كبيرا ،  {الحكيم}في ملكه 

 .وصلى َّللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
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46 

 سورة األحقاف

 

 [3 -1]تفسير اآليات رقم 

ِ اْلَعِزيزِ اْلَحِكيِم  (1)حم } َما َخلَْقنَا السهَماَواتِ َواْْلَْرَض  (2)تَْنِزيُل اْلِكتَابِ ِمَن َّللاه

ا أُْنِذُروا  ى َوالهِذيَن َكفَُروا َعمه  {(3)ُمْعِرُضوَن َوَما بَْينَهَُما إَِله بِاْلَحقِّ َوأََجٍل ُمَسّم 

َما }كرناه وقد ذ {حم تَنِزيُل الكتاب ِمَن َّللا العزيز الحكيم} :قوله تبارك وتعالى

من الشمس، والقمر، والنجوم، والرياح،  {َخلَْقنَا السموات واَلرض َوَما بَْينَهَُما

هن كائن، ولم يخلقإَل ببيان الحق، ْلمر عظيم هو  :يعني {إَِله بالحق}والخلق 

َسّم ى}عبثا   خلقهن ْلجل أمر عظيم، ينتهي إليه وهو يوم  :يعني {َوأََجٌل مُّ

ا أُنِذُرواْ }مشركي مكة  :يعني {والذين َكفَُرواْ }القيامة، وهو اْلجل المعلوم   َعمه

 .يهفعما خوفوا به تاركون، فال يؤمنون به، وَل يتفكرون  :يعني {ُمْعِرُضونَ 

 [7 -4]تفسير اآليات رقم 

ِ أَُرونِي َماَذا َخلَقُوا ِمَن اْْلَْرِض أَْم لَهُْم ِشْرٌك } قُْل أََرأَْيتُْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاه

 (4) فِي السهَماَواتِ اْئتُونِي بِِكتَابٍ ِمْن قَْبِل هََذا أَْو أَثَاَرةٍ ِمْن ِعْلٍم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

ِ َمْن ََل يَْستَِجيُب لَهُ إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ َوهُْم َعْن  ْن يَْدُعو ِمْن ُدوِن َّللاه َوَمْن أََضلُّ ِممه

َوإَِذا ُحِشَر النهاُس َكانُوا لَهُْم أَْعَداء  َوَكانُوا بِِعبَاَدتِِهْم  (5)ُدَعائِِهْم َغافِلُوَن 

ا َجاَءهُْم هََذا َوإَِذا  (6)َكافِِريَن  تُْتلَى َعلَْيِهْم آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَاَل الهِذيَن َكفَُروا لِْلَحقِّ لَمه

 {(7)ِسْحٌر ُمبِيٌن 

ا تَْدُعوَن ِمن ُدوِن َّللا}  :بيقال القت .ما تعبدون من اْلصنام :يعني {قُْل أََرأَْيتُْم مه

أَُرونِى َماَذا َخلَقُواْ }الذين يدعون من اآللهة  :ما هاهنا في موضع الجمع، يعني

أخبروني ما الذي خلقوا من اْلرض، كالذي خلق َّللا  :يعني {ِمَن اَلرض

أم لهم نصيب ودعوة  :يعني {أَْم لَهُْم ِشْرٌك فِى السموات}تعالى، إن كانوا آلهة 

 .في خلق السموات :يعني .في السموات

 .بحجة لعبادتكم اْلصنام في كتاب َّللا :أي {ئتونى بكتاب ّمن قَْبِل هذاا}ثم قال 

قرآن، من قبل هذا ال :ويقال ائتوني بحجة من َّللا ومن اْلنبياء من قبل هذا يعني

روونها رواية ت :يعني {أَْو أثارة ّمْن ِعْلمٍ }الذي أتيتكم به، فيه بيان ما تقولون 

 .أن َّللا تعالى، أَمركم بعبادة اْلوثان {إِن ُكنتُْم صادقين}اء من اْلنبياء، والعلم

م هو اس :قال القتبي .قرأ الحسن، وأبو عبد الرحمن السلمي، أَْو أَثََرٍة ِمْن ِعْلمٍ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n53&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n53&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n53&p1#TOP
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ن يأثر فال :مبني على فعلة من ذلك، واْلول فعالة، واْلثرة التذكرة، ومنه يقال

أَْو  :خاصة من علم، ويقال :أَْو أَثَاَرٍة، يعني :قتادةوقال  .يرويه :الحديث أي

ْن ِعْلٍم يؤثر عن اْلنبياء والعلماء  .فلما قال لهم ذلك سكتوا .أَثَاَرٍة مِّ

من أشد كفرا  ممن  :يعني {َوَمْن أََضلُّ ِممهن يَْدُعو ِمن ُدوِن َّللا}قوله تعالى 

ه وإن يعني َل يجيب {يَْستَِجيُب لَهُ إلى يَْوِم القيامة َمن َله }يعبد من دون َّللا آلهة 

 ثم بين .عن عبادتهم :يعني {َوهُْم َعن ُدَعائِِهْم غافلون}دعاه إلى يوم القيامة 

إلى  :يعني {َوإَِذا ُحِشَر الناس} :إجابتهم وحالهم يوم القيامة، فقال تعالى

َوَكانُوْا }صارت اآللهة أعداء لمن عبدهم  :يعني {َداءَكانُوْا لَهُْم أَعْ }البعث 

اتنا َوإَِذا تتلى َعلَْيِهْم ءاي}جاحدين، ويتبرؤون منهم  :يعني {بِِعبَاَدتِِهْم كافرين

بينات  :ويقال .تقرأ عليهم آياتنا واضحات، فيها الحالل والحرام :يعني {بَيّنَاتٍ 

ا َجاءهُْم ه}للقرآن  :يعني {اَل الذين َكفَُروْا لِْلَحقّ قَ }فيها دَلئل واضحات  ذا لَمه

بِينٌ   .حين جاءهم هذا سحر بين :أي {ِسْحٌر مُّ

 [10 -8]تفسير اآليات رقم 

ِ َشْيئ ا هَُو أَعْ } ُم بَِما لَ أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل إِِن اْفتََرْيتُهُ فاََل تَْملُِكوَن لِي ِمَن َّللاه

ِحيُم  ا بَْينِي َوبَْينَُكْم َوهَُو اْلَغفُوُر الره قُْل َما ُكْنُت  (8)تُفِيُضوَن فِيِه َكفَى بِِه َشِهيد 

ُسِل َوَما أَْدِري َما يُْفَعُل بِي َوََل بُِكْم إِْن أَتهبُِع إَِله َما يُوَحى إِلَيه َوَما  ا ِمَن الرُّ بِْدع 

ِ َوَكفَْرتُْم بِهِ َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن  (9)ُمبِيٌن  أَنَا إَِله نَِذيرٌ  قُْل أََرأَْيتُْم إِْن َكاَن ِمْن ِعْنِد َّللاه

َ ََل يَْهِدي اْلقَْوَم الظهالِِميَن   {(10)بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى ِمْثلِهِ فَآََمَن َواْستَْكبَْرتُْم إِنه َّللاه

قُْل إِِن }اختلقه من ذات نفسه  :يعني {ولُوَن افتراهأَْم يَقُ } :قوله عز وجل

فاَلَ تَْملُِكوَن } .اختلقته من تلقاء نفسي، يعذبني َّللا تعالى عليه :يعني {افتريته

َما هَُو أَْعلَُم بِ }َل تقدرون أن تمنعوا عذاب َّللا عني  :يعني {لِى ِمَن َّللا َشْيئا  

 {ِهيدا  كفى بِِه شَ }تخوضون فيه من الكذب في القرآن  :يعني {تُفِيُضوَن فِيهِ 

َوهَُو }ل ويقال تفيضون أي تقولون ثم قا {بَْينِى َوبَْينَُكمْ }كفى باّلِل عالما   :يعني

 .الغفور لمن تاب، الرحيم بهم :يعني {الغفور الرحيم

َوَما }ما أنا أول رسول بعث  :يعني {لقُْل َما ُكنُت بِْدعا  ّمَن الرس}قوله تعالى 

وقال  .يرحمني وإياكم، أو يعذبني وإياكم :يعني {أَْدِرى َما يُْفَعُل بِى َوَلَ بُِكمْ 

 :الكلبي وقال .في الدنيا :َوَما أَْدِري َما يُْفَعُل بِي َوَل بُِكْم، يعني :الحسن في قوله

أخرج إلى أرض، ذات نخل وشجر، فأخبر وذلك أنه رأى في المنام، أنه 

أصحابه، فظنوا أنه وحي أوحي إليه، فاستبشروا، فمكثوا بذلك ما شاء، فلم 

إنهَما » :الفق .يروا شيئا  مما قال لهم، فقالوا يا رسول َّللا، ما رأينا الذي قلت لنا

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n53&p1#TOP
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َماِء، َومَ  ا أَْدِري أَيَُكوُن ذلك أَْو َل َكاَن ُرْؤيَا َرأَْيتُها، َولَْم يَأِْت َوْحٌي ِمَن السه

ما كنت أولهم، وقد  :يعني {قُْل َما ُكنُت بِْدعا  ّمَن الرسل}فنزل قوله  .«يَُكونُ 

وحى إِْن أَتهبُِع إَِله َما ي} {َوَما أَْدِرى َما يُْفَعُل بِى َوَلَ بُِكمْ }بعث قبلي رسل كثير، 

 .فعل بي وَل بكم، يرحمني وإياكم، أو يعذبني وإياكمما أدري ما ي :ويقال {إِلَىه 

ي إذا  َل فرق بيننا وبينك، كما نحن َل ندر :فقالوا للنبي صلى َّللا عليه وسلم

نهْحُن } :وقد عير المشركون المسلمين فقالوا .ما يفعل بنا، وَل تدري ما يفعل بك

ُعوَن إِلَْيَك َوإِْذ هُْم نجوى إِْذ يَقُوُل الظالمون إِن أَْعلَُم بَِما يَْستَِمُعوَن بِِه إِْذ يَْستَمِ 

ا ْسُحور  َل يدري ما يفعل به، فأنزل َّللا  [47 :اإلسراء] {تَتهبُِعوَن إَِله َرُجال  مه

ن ذلك جنات تَْجِرى ِمن } :تبارك وتعالى تَبَاَرَك الذى إِن َشآَء َجَعَل لََك َخْيرا  مِّ

فلما قدم النبي صلى َّللا  [10 :الفرقان] {نهار َويَْجَعل لهَك قُُصورا  تَْحتِهَا اَل

َل لَُكْم }عليه وسلم المدينة، نزل عليه  َوَعَدُكُم َّللا َمَغانَِم َكثِيَرة  تَأُْخُذونَهَا فََعجه

يَُكْم صراطا هذه َوَكفه أَْيِدَى الناس َعْنُكْم َولِتَُكوَن َءايَة  لِّْلُمْؤِمنِيَن َويَْهدِ 

ْستَقِيما   نهْحُن أَْعلَُم بَِما يَْستَِمُعوَن بِِه إِْذ }وقد نسخت هذه اآلية  [20 :الفتح] {مُّ

يَْستَِمُعوَن إِلَْيَك َوإِْذ هُْم نجوى إِْذ يَقُوُل الظالمون إِن تَتهبُِعوَن إَِله َرُجال  

ا ْسُحور   .[47 :اْلسراء] {مه

بِينٌ } :تعالى ثم قال  .هامخوف، مفقه لكم بلغة تعرفون :يعني {َوَما أَنَاْ إَِله نَِذيٌر مُّ

إن كان القرآن من عند  :يعني {قُْل أََرءْيتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد َّللا} :قوله تعالى

 {اءيلاِهدٌ ّمن بَنِى إسرَوَشِهَد شَ }جحدتم بالقرآن  :يعني {َوَكفَْرتُْم بِهِ }َّللا تعالى 

 .قال مجاهد، وعكرمة، وقتادة هو عبد َّللا بن سالم

وروى عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال سمعت رسول َّللا صلى َّللا 

َل يُْشهَُد ْلَحٍد يَْمِشي َعلَى اْلَْرِض أَنههُ ِمْن أَْهِل الَجنهِة إَلّ » :عليه وسلم يقول

 {لِهِ على ِمثْ } {َوَشِهَد َشاِهٌد ّمن بَنِى إسراءيل}وفيه نزلت « َسالمٍ لَِعْبِد َّللا ْبِن 

على  :يعني .بنيامين على مثله :يعني .على مثل شهادة عبد َّللا بن سالم :أي

مثل شهادة عبد َّللا بن سالم، وكان ابن أخ عبد َّللا بن سالم، شهد على نبوة 

 .محمد صلى َّللا عليه وسلم

َوَشِهَد َشاِهٌد ّمن بَنِى }ذكر عند الشعبي  :وروى وكيع، عن ابن عون قال

الم وكيف يكون عبد َّللا بن س :فقال الشعبي .أنه عبد َّللا بن سالم {إسراءيل

 صدق :قال ابن عون .هو الشاهد، وهذه السورة مكية، وكان ابن سالم بالمدينة

ولكن هذه اآلية نزلت بالمدينة، فوضعت  الشعبي إن تلك السورة نزلت بمكة،

 وَّللا :وروى داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق قال .في هذه السورة
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ما هو عبد َّللا بن سالم، ولقد أنزلت بمكة، فخاصم به النبي صلى َّللا عليه 

وسلم الذين كفُروا من أهل مكة، أن التوراة مثل القرآن، وُموَسى مثل محمد 

م ث . عليه وسلم، وُكل مؤمن بالتوراة فهو شاهد من بني إسرائيلصلى َّللا

قوم إِنه َّللا َلَ يَْهِدى ال}تكبرتم وتعاظمتم عن اإليمان  :يعني {قُْل أََرءْيتُمْ } :قال

 .الكافرين :يعني {الظالمين

 [14 -11]تفسير اآليات رقم 

ا َما َسبَقُونَا إِلَْيِه َوإِْذ لَْم يَْهتَُدوا بِِه َوقَاَل الهِذيَن َكفَُروا لِله } ِذيَن آََمنُوا لَْو َكاَن َخْير 

ا َوَرْحَمة  َوهََذا ِكتَاٌب  (11)فََسيَقُولُوَن هََذا إِْفٌك قَِديٌم  َوِمْن قَْبلِهِ ِكتَاُب ُموَسى إَِمام 

ٌق لَِسان ا َعَربِيّ ا لِيُْنِذَر الهِذيَن ظَلَمُ  إِنه الهِذيَن قَالُوا  (12)وا َوبُْشَرى لِْلُمْحِسنِيَن ُمَصدِّ

ُ ثُمه اْستَقَاُموا فاََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل هُْم يَْحَزنُوَن  أُولَئَِك أَْصَحاُب  (13)َربُّنَا َّللاه

 {(14)اْلَجنهِة َخالِِديَن فِيهَا َجَزاء  بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن 

قال رؤساء المشركين لضعفاء  :يعني {اَل الذين َكفَُروْا لِلهِذيَن ءاَمنُواْ َوقَ }

ا َسبَقُونَا إِلَْيهِ }لو كان هذا الدين حقا   :يعني {لَْو َكاَن َخْيرا  }المسلمين  وقال  {مه

نحن أعز، ونحن أغنى، ونحن أكرم، فلو كان  :قال أناس من المشركين :قتادة

ا يََودُّ الذين َكفَُروْا ِمْن أَهْ } :قال َّللا تعالى .ما سبقنا إليه فالن وفالن خيرا ، ِل مه

بُِّكْم وَّللا يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه  ن ره ْن َخْيٍر مِّ َل َعلَْيُكم مِّ الكتاب َوَلَ المشركين أَن يُنَزه

يَْختَصُّ بَِرْحَمتِهِ َمن يََشآُء }و [105 :البقرة] {َمن يََشآُء وَّللا ُذو الفضل العظيم

يختار لدينه، من كان أهال   :يعني [74 :آل عمران] {وَّللا ُذو الفضل العظيم

القرآن كما اهتدى به  :أي .لم يؤمنوا بهذا :يعني {َوإِْذ لَْم يَْهتَُدوْا بِهِ }لذلك 

القرآن  :يعني {هذا إِْفٌك قَِديمٌ  فََسيَقُولُونَ }أصحاب النبي صلى َّللا عليه وسلم 

 .تقادم من محمد صلى َّللا عليه وسلم :كذب قديم، أي

قد أنزل قبل هذا القرآن، الكتاب  :يعني {َوِمن قَْبلِِه ِكتَاُب موسى}قوله تعالى 

 آمن من العذاب، لمن {َوَرْحَمة  }يقتدى به  {إَِماما  }التوراة  :على موسى، يعني

َصّدقٌ }به  وأنزل إليك هذا الكتاب، مصدق للكتب التي  :يعني {وهذا كتاب مُّ

مشركي  :عنيي {لّيُنِذَر الذين ظَلَُمواْ }بلغتكم، لتفهموا ما فيه  {لَّسانا  َعَربِيّا  }قبله 

ذر أنت نلت :قرأ نافع، وابن عامر لِتُْنِذَر، بالتاء على معنى المخاطبة يعني .مكة

 ليخوف محمد صلى :والباقون بالياء، على معنى الخبر عنه، يعني .يا محمد

بشارة بالجنة  :يعني {وبشرى لِْلُمْحِسنِينَ }َّللا عليه وسلم بالقرآن 

 نإِنه الذين قَالُواْ َربُّنَا َّللا ثُمه استقاموا فاَلَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَلَ هُْم يَْحَزنُو}للموحدين 

 .وقد ذكرناه {أُْولَئَِك أصحاب الجنة خالدين فِيهَا َجَزاء بَِما َكانُوْا يَْعَملُونَ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n53&p1#TOP


310 
 

 

 [16 -15]تفسير اآليات رقم 

هُ ُكْره ا َوَوَضَعْتهُ ُكْره ا َوَحْملُهُ } ْنَساَن بَِوالَِدْيِه إِْحَسان ا َحَملَْتهُ أُمُّ ْينَا اإْلِ َوَوصه

هُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسنَة  قَاَل َربِّ أَْوِزْعنِي  َوفَِصالُهُ ثاََلثُونَ  ا َحتهى إَِذا بَلََغ أَُشده َشْهر 

ا تَْرَضاهُ  أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الهتِي أَْنَعْمَت َعلَيه َوَعلَى َوالَِديه َوأَْن أَْعَمَل َصالِح 

يهتِي إِنِّي تُْبُت إِلَْيَك َوإِ  أُولَئَِك الهِذيَن  (15)نِّي ِمَن اْلُمْسلِِميَن َوأَْصلِْح لِي فِي ُذرِّ

نَتَقَبهُل َعْنهُْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َونَتَجاَوُز َعْن َسيِّئَاتِِهْم فِي أَْصَحاِب اْلَجنهِة َوْعَد 

ْدِق الهِذي َكانُوا يُوَعُدوَن   {(16)الصِّ

ْينَا اإلنسان } :ثم قال َّللا تعالى ان أمرنا اإلنس :يعني {بوالديه إحساناَوَوصه

نزلت اآلية، في شأن أبي بكر  :قال مقاتل والكلبي .باإلحسان إلى والديه

قرأ حمزة،  .هذا أمر عام لجميع الناس :الصديق، رضي َّللا عنه، ويقال

 .أمرناه بأن يحسن إليهما إحسانا   :والكسائي، وعاصم إْحَسانا  باْللف، ومعناه

 .والباقون ُحْسنا  بغير ألف، فجعلوه اسما ، وأقاموه مقام اإلحسان

هُ ُكْرها  } :ثم ذكر حق الوالدين، فقال  َوَوَضَعْتهُ }في مشقة  :يعني {َحَملَْتهُ أُمُّ

حمله في بظن أمه، وفصاله  :يعني {َوَحْملُهُ وفصاله}في مشقة  :يعني {ُكْرها  

وروى وكيع بإسناده، عن علي بن أبي طالب،  {ثُوَن َشْهرا  ثاَلَ }ورضاعه 

إني تزوجت جارية سليمة بكرا ، لم أر  :إن رجال  قال له :رضي َّللا عنه قال

والوالدات يُْرِضْعَن أوَلدهن }فقرأ علي  .منها ريبة، وإنها ولدت لستة أشهر

الرضاعة َوعلَى المولود لَهُ ِرْزقُهُنه َوِكْسَوتُهُنه  َحْولَْيِن َكاِملَْيِن لَِمْن أََراَد أَن يُتِمه 

بالمعروف َلَ تَُكلهُف نَْفٌس إَِله ُوْسَعهَا َلَ تَُضآره والدة بَِولَِدهَا َوَلَ َمْولُوٌد لههُ بَِولَِدِه 

ْنهَُما َوتََشاُوٍر فَ   الَ ُجنَاحَ َوَعلَى الوارث ِمْثُل ذلك فَإِْن أََراَدا فَِصاَل  َعن تََراٍض مِّ

آ َءاتَْيتُم  َعلَْيِهَما َوإِْن أََردتُّْم أَن تسترضعوا أوَلدكم فاَلَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم إَِذا َسلهْمتُم مه

 [233 :البقرة] {بالمعروف واتقوا َّللا واعلموا أَنه َّللا بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ 

فالحمل ستة أشهر، والرضاع سنتين،  {َوَحْملُهُ وفصاله ثاَلَثُوَن َشْهرا  }وقرأ 

هذا أصل، إذا جاءت بولد ْلقل من ستة أشهر، لم  :وقال وكيع .والولد ولدك

 .يلزمه فيفرق بينهما

هُ }ثم قال  صدق  {نَة  َوبَلَغَ أَْربَِعيَن سَ }بلغ ثالثا  وثالثين  :يعني {حتى إَِذا بَلََغ أَُشده

قَاَل َرّب أَْوِزْعنِى أَْن أَشُكَر }أبا بكر  :لم، يعنيبالنبي صلى َّللا عليه وس

ألهمني ما أؤدي به شكر نعمتك، وما أوزعت به نفسي، أن  :يعني {نِْعَمتَكَ 

رب أوزعني أن  :دفعته قال :أي .أكفها عن كفران نعمتك، وأصله من وزعته
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 {َعلَىه وعلى َوالَِدىه  التى أَْنَعْمتَ }أن أؤدي شكر نعمتك  :يعني .أشكر

 {َوأَْصلِْح لِى فِى ُذّريهتِى}تقبله  :يعني {َوأَْن أَْعَمَل صالحا ترضاه}باإلسالم 

اجعلهم أوَلدا  صالحين مسلمين، فأسلموا  :ويقال .أكرمهم بالتوحيد :يعني

 :يعني {َوإِنّى ِمَن المسلمين}أقبلت إليك بالتوبة  :يعني {إِنّى تُْبُت إِلَْيكَ }كلهم 

 .المخلصين، الموحدين على دينهم

، أبا بكر ووالديه، وذريته :يعني .أهل هذه الصفة :يعني {أولئك}قوله تعالى 

زيهم ستج :يعني {الذين نَتَقَبهُل َعْنهُْم أَْحَسَن َما َعِملُواْ }ومن كان في مثل حالهم 

حمزة، والكسائي، وعاصم في رواية حفص، نَتَقَبهل  قرأ .بإحسانهم

، فهو فمن قرأ بالنون .وقرأ الباقون بالياء والضم .بالنون {َونَتََجاَوزُ }بالنون 

 نتقبل نحن، ونصب أحسن لوقوع الفعل :على معنى اإلضافة إلى نفسه، يعني

هذا ول .م فاعلهعليه، ومن قرأ بالياء والضم، فهو على معنى فعل، ما لم يس

 .ْلنه مفعول ما لم يسم فاعله« أَْحَسنُ » :رفع قوله

ما فعلوا قبل التوبة، فال يعاقبون  :يعني {َونَتََجاَوُز َعن سيئاتهم}ثم قال 

وروى أبو معاوية،  .هم مع أصحاب الجنة :يعني {فِى أصحاب الجنة}عليها 

َمْن يَْعَمل ُسوءا  يُْجَز بِِه، إنما ذلك لمن  :عن عاصم اْلحول، عن الحسن قال

أراد َّللا هوانه، وأما من أراد َّللا كرامته، فإنه يتجاوز عن سيئاته فِي أَْصَحاِب 

الذى }قوله تعالى  .وعد الصدق في الجنة :يعني {َوْعدَ الصدق} :ثم قال .اْلَجنهةِ 

 .{َكانُوْا يُوَعُدونَ 

 [20 -17]رقم  تفسير اآليات

َوالهِذي قَاَل لَِوالَِدْيِه أُفٍّ لَُكَما أَتَِعَدانِنِي أَْن أُْخَرَج َوقَْد َخلَِت اْلقُُروُن ِمْن قَْبلِي }

ِ َحقٌّ فَيَقُوُل َما هََذا إَِله أََساِطيُر  َ َوْيلََك آَِمْن إِنه َوْعَد َّللاه َوهَُما يَْستَِغيثَاِن َّللاه

لِينَ  أُولَئَِك الهِذيَن َحقه َعلَْيِهُم اْلقَْوُل فِي أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِِهْم ِمَن اْلِجنِّ  (17) اْْلَوه

ْنِس إِنههُْم َكانُوا َخاِسِريَن  ا َعِملُوا َولِيَُوفِّيَهُْم أَْعَمالَهُْم  (18)َواإْلِ َولُِكلٍّ َدَرَجاٌت ِممه

َويَْوَم يُْعَرُض الهِذيَن َكفَُروا َعلَى النهارِ أَْذهَْبتُْم طَيِّبَاتُِكْم فِي  (19)َوهُْم ََل يُْظلَُموَن 

ْنيَا َواْستَْمتَْعتُْم بِهَا فَاْليَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلهُوِن بَِما ُكْنتُْم تَْستَْكبُِروَن  َحيَاتُِكُم الدُّ

 {(20)تَْفُسقُوَن فِي اْْلَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ َوبَِما ُكْنتُْم 

 :عبد الرحمن بن أبي بكر قال لوالديه :يعني {والذى قَاَل لوالديه أُّف لهُكَما}

قدرا  لكما، وهو الرديء من الكالم، وقد ذكرنا اَلختالف في  :أف لكما يعني

بالنصب والضم والكسر، وكل  :موضع آخر، وقد قرئ على سبع قراءات

تنوين وبغير تنوين، فتلك ست قراءات، والسابع أْف قراءة تكون بال
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أن أبعث بعد الموت، وذلك قبل أن  :يعني {أَتَِعَدانِنِى أَْن أُْخَرجَ }بالسكون 

ا َوِممه }مضت اْلمم، ولم يبعث أحدهم  :أي {َوقَْد َخلَِت القرون ِمن قَْبلِى}يسلم 

ارزقه اللهم اهده، و .عوان َّللا تعالى له بالهدىأبويه يد :يعني {يَْستَِغيثَاِن َّللا

ويحك أسلم وصدق  :يعني {َوْيلََك ءاِمْن إِنه َوْعَد َّللا َحقٌّ } :اإليمان ويقوَلن له

 :عنيي {َما هذا إَِله أساطير اَلولين}لهما  {فَيَقُولُ }بالبعث، فإن البعث كائن 

تما صادقين، فأخرجا فالنا  وفالنا  من قبورهما إن كن :كذبهم فقال عبدالرحمن

جب و :أي {الذين َحقه َعلَْيِهُم القول}القرون التي ذكر  :يعني {أولئك}فنزل 

 .عليهم العذاب

ّمَن }في أمم قد مضت من قبلهم، من كفار  :يعني {فِى أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمن قَْبلِِهمْ }

في اآلخرة بالعقوبة، فأسلم عبد الرحمن  {هُْم َكانُوْا خاسرينالجن واإلنس إِنه 

نزلت هذه اآلية  :وحسن إسالمه، وذكر في الخبر، أن مروان بن الحكم قال

بيك بل نزلت في أ :في شأن عبد الرحمن، أخ عائشة، فبلغ ذلك عائشة فقالت

ا َعِملُواْ }قوله عز وجل  .وأخيك فضائل في الثواب  :يعني {َولُِكّل درجات ّممه

َل  :يعني {َوهُْم َلَ يُْظلَُمونَ }أي أجورهم  {َولِيَُوفّيَهُْم أعمالهم}مما عملوا 

 .ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا ، وَل يزادون على سيئات أعمالهم

طاء الغ يكشف :يعني {َويَْوَم يُْعَرُض الذين َكفَُروْا َعلَى النار} :قوله تعالى

فِى }اتكم أكلتم حسن :يعني {أَْذهَْبتُْم طيباتكم} :عنها، فينظرون إليها، فيقال لهم

بن عامر وقرأ ا .انتفعتم بها في الدنيا :يعني {حياتكم الدنيا واستمتعتم بِهَا

ستفهاما  اأَأَْذهَْبتُْم بهمزتين، وقرأ ابن كثير آْذهَْبتُْم بالمد، ومعناهما واحد، ويكون 

 .والباقون أَْذهَْبتُْم بهمزة واحدة، بغير مد، على معنى الخبر .على وجه التوبيخ

أنه اشتهى شرابا ، فأتي بقدح فيه عسل، فأدار القدح في يده  :وروي عن عمر

 ثم ناول القدح رجال ، فسئل عن .أشربها فتذهب حالوتها، أو تبقى نقمتها :قال

أَْذهَْبتُْم طيباتكم فِى حياتكم }ن أكون من أهل هذه اآلية خشيت أ :ذلك فقال

 .{الدنيا

وروي عن عمر، أنه دخل على رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم وهو على 

 :فقال ؟ما يبكيك يا عمر :حصير، وقد أثر بجنبه الشريط، فبكى عمر فقال

 رب العالمين قد ذكرت كسرى وقيصر، وما كانا فيه من الدنيا، وأنت رسول

لَْت لَهُْم أُْولَئَِك قَْوٌم، عُ » :فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم .أثر بجنبك الشريط جِّ

َرْت لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي اآلِخَرةِ  ْنيا، َونَْحُن قَْوٌم، أُخِّ  .«طَيِّبَاتُهُْم فِي َحيَاتِِهم الدُّ

بَِما ُكنتُْم }العذاب الشديد  :يعني {فاليوم تُْجَزْوَن َعَذاَب الهون} :قوله
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َوبَِما ُكنتُْم }تستكبرون عن اإليمان  :يعني {تَْستَْكبُِروَن فِى اَلرض بَِغْيِر الحق

 .تعصون َّللا تعالى :يعني {تَْفُسقُونَ 

 [28 -21]تفسير اآليات رقم 

ْْلَْحقَاِف َوقَْد َخلَِت النُُّذُر ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َواْذُكْر أََخا َعاٍد إِْذ أَْنَذَر قَْوَمهُ بِا}

َ إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم  قَالُوا أَِجْئتَنَا  (21)َخْلفِِه أََله تَْعبُُدوا إَِله َّللاه

اِدقِيَن  لِتَأْفَِكنَا َعْن آَلِهَتِنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن ُكْنَت ِمنَ  قَاَل إِنهَما اْلِعْلُم ِعْنَد  (22)الصه

ا تَْجهَلُوَن  ِ َوأُبَلُِّغُكْم َما أُْرِسْلُت بِِه َولَِكنِّي أََراُكْم قَْوم  ا  (23)َّللاه ا َرأَْوهُ َعاِرض  فَلَمه

تَْعَجْلتُْم بِِه ِريٌح فِيهَا ُمْستَْقبَِل أَْوِديَتِِهْم قَالُوا هََذا َعاِرٌض ُمْمِطُرنَا بَْل هَُو َما اسْ 

ُر ُكله َشْيٍء بِأَْمرِ َربِّهَا فَأَْصبَُحوا ََل يَُرى إَِله َمَساِكنُهُْم َكَذلَِك  (24)َعَذاٌب أَلِيٌم  تَُدمِّ

نهاُكْم فِيهِ َوَجَعلْ  (25)نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجِرِميَن  نهاهُْم فِيَما إِْن َمكه اَولَقَْد َمكه  نَا لَهُْم َسْمع 

ا َوأَْفئَِدة  فََما أَْغنَى َعْنهُْم َسْمُعهُْم َوََل أَْبَصاُرهُْم َوََل أَْفئَِدتُهُْم ِمْن َشْيٍء إِْذ  َوأَْبَصار 

ِ َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُوَن  َولَقَْد أَْهلَْكنَا  (26)َكانُوا يَْجَحُدوَن بِآَيَاِت َّللاه

ْفنَا اآْلَيَاتِ لََعلههُْم يَْرِجُعوَن  َما فَلَْوََل نََصَرهُُم الهِذيَن  (27)َحْولَُكْم ِمَن اْلقَُرى َوَصره

ِ قُْربَان ا آَلِهَة  بَْل َضلُّوا َعْنهُْم َوَذلَِك إِْفُكهُْم َوَما َكانُوا  اتهَخُذوا ِمْن ُدوِن َّللاه

 {(28)يَْفتَُروَن 

معناه واصبر  :ويقال .واذكر ْلهل مكة :يعني {واذكر أََخا َعادٍ } :قوله تعالى

خوف قومه  :يعني {إِْذ أَنَذَر قَْوَمهُ باَلحقاف}على ما يقولون، واذكر هود 

 .اْلحقاف اْلرض :روى منصور، عن مجاهد قال .اْلحقاف :يقال له .بموضع

 اْلحقاف جمع حقف، وهو :وقال القتبي .حقافجبل بالشام، ويسمى اْل :ويقال

َوقَْد َخلَِت النذر ِمن بَْيِن }من الرمل ما أشرف من كثبانه، واستطال وانحنى 

 .ومن بعده :يعني {َوِمْن َخْلفِهِ }مضت من قبل هود  :يعني {يََدْيهِ 

إِنّى أََخاُف }بدوا إَل َّللا، ووحدوه خوفهم أَل تع :يعني {أََله تَْعبُُدوْا إَِله َّللا}

أعلم أنكم، إن لم تؤمنوا، يصبكم عذاب يوم  :يعني {َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيمٍ 

فَأْتِنَا }نا لتصرفنا عن عبادة آلهت :يعني {قَالُوْا أَِجْئتَنَا لِتَأْفَِكنَا َعْن ءالِهَتِنَا}كبير 

 {قَالَ }أن العذاب نازل بنا  {إِن ُكنَت ِمَن الصادقين}عذاب من ال {بَِما تَِعُدنَا

علم العذاب عند َّللا، يجيء بأمر َّللا، وإنهما  :يعني {إِنهَما العلم ِعنَد َّللا}هود 

ا أُْرِسْلُت َوأُبَلُّغُكمْ } :فذلك قوله .عليه تبليغ الرسالة، وليس بيدي إتيان العذاب  مه

ا }ما يوحي َّللا إليه ْلدعوكم إلى التوحيد  :يعني {بِهِ  ولكنى أََراُكْم قَْوم 

 .لما قيل لكم، ولما يراد بكم من العذاب {تَْجهَلُونَ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n53&p1#TOP
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ْستَْقبَِل أَْوِديَتِِهمْ } ا َرأَْوهُ َعاِرضا  مُّ لما رأوا العذاب مقبال ، وكانت  :يعني {فَلَمه

 :العارض :وقال القتبي .ك الوادي، أمطرواالسحابة إذا جاءت من قبل ذل

ْمِطُرنَا}السحاب   :أي .هذه سحابة، وغيم ممطرنا :يعني {قَالُوْا هذا َعاِرٌض مُّ

ليس هذا  :فقال هود .تمطر به حروثنا، ْلن المطر كان حبس عنهم

ِريٌح فِيهَا َعَذاٌب }الريح والعذاب  :يعني {بَْل هَُو َما استعجلتم بِهِ }عارض 

كان رسول َّللا صلى َّللا  :وروى عطاء، عن عائشة قالت .متلف :أي {أَلِيمٌ 

عليه وسلم، إذا رأى رياحا  مختلفة تلون وجهه، وتغير وخرج، ودخل وأقبل، 

ا َرأَْوهُ َعاِرضا  } :وما يدريك لعله كما قال َّللا :وأدبر فذكرت ذلك له فقال  فَلَمه

ْمِطُرنَا بَْل هَُو َما استعجلتم بِِه ِريٌح فِيهَا مُّ  ْستَْقبَِل أَْوِديَتِِهْم قَالُوْا هذا َعاِرٌض مُّ

َوهَُو الذى يُْرِسُل الرياح بُْشرى  }فإذا أمطرت سري عنه ويقول  {َعَذاٌب أَلِيمٌ 

يٍِّت فَأَنَزْلنَا بِِه البَْيَن يََدْى َرْحَمتِِه حتى إَِذآ أَقَلهْت َسَحاب ا ثِقَاَل  سقناه لِ  مآء بَلٍَد مه

 :اْلعراف] {فَأَْخَرْجنَا بِِه ِمن ُكلِّ الثمرات كذلك نُْخِرُج الموتى لََعلهُكْم تََذكهُرونَ 

57]. 

تهلك الريح كل شيء بأمر  :يعني {تَُدّمُر ُكله َشئ بِأَْمِر َربّهَا} :ثم قال تعالى

 َلَ يرى}فصاروا من العذاب بحال  :أي {فَأَْصبَُحواْ }تعالى  بإذنه :ربها، أي

قرأ حمزة، وعاصم َل يَُرى  .وقد ذكرناه في سورة اْلعراف {* مساكنهم

َل  :بضم الياء، َمَساِكنُهُْم بضم النون على معنى فعل، ما لم يسم فاعله، يعني

 .يرى شيء، وقد هلكوا كلهم

ها ومعناه َل ترى شيئا  أي .بالتاء على معنى المخاطبة {ترى َله }وقرأ الباقون 

 .المخاطب، لو كنت حاضرا ، ما رأيت إَل مساكنهم

هكذا نعاقب القوم المشركين  :يعني {كذلك نَْجِزي القوم المجرمين}ثم قال 

كناكم يَما إِن مفِ }أعطيناهم الملك والتمكين  :يعني {َولَقَْد مكناهم}عند التكذيب 

فيفة إن الخ :وقال القتبي .ما لم نمكن لكم، ولم نعطكم يا أهل مكة :يعني {فِيهِ 

ت ما رأي :ما إن رأيت وَل سمعت به، يعني :قد تزاد في الكالم، كقول الشاعر

م َولَقَْد مكناهم فِيَما إِن مكناك}ما لم نمكن لكم ومعنى اآلية  :وَل سمعت به، يعني

 :ويقال معناه .فيما مكناكم فيه :إْن هاهنا مكان ما، يعني :وقال الزجاج {فِيهِ 

 .ولقد مكناهم في الذي مكناكم فيه

جعلنا لهم سمعا  ليسمعوا المواعظ،  :يعني {َوَجَعْلنَا لَهُْم َسْمعا  وأبصارا َوأَْفئَِدة  }

فََما أغنى } .كروا في خلق َّللا تعالىوأبصارا  لينظروا في الدَلئل، وأفئدة ليتف

َسْمُعهُْم َوَلَ أبصارهم َوَلَ أَْفئَِدتُهُْم ّمن }لم ينفعهم من العذاب  :يعني {َعْنهُمْ 
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َولَقَْد }إذ لم يسمعوا الهدى، ولم ينظروا في الدَلئل، ولم يتفكروا في خلقه  {َشئ

نزل بهم من  :يعني {َوَحاَق بِِهم}له بدَلئ :يعني {مكناهم فِيَما إِن مكناكم

ا َكانُوْا بِِه يَْستَْهِزءونَ }العذاب  العذاب الذي كانوا يجحدون به،  :يعني {مه

 .ويستهزئون

ة أهلكنا قبلكم يا أهل مك :يعني {َولَقَْد أَْهلَْكنَا َما َحْولَُكْم ّمَن القرى} :قوله تعالى

ْفنَا اَليات}من القرى بالعذاب، ما حولكم  بينا لهم الدَلئل،  :أي {َوَصره

يرجعون عن كفرهم، قبل أن  :أي {لََعلههُْم يَْرِجُعونَ }والحجج، والعالمات 

لم  كيف :يعني .فهال نصرهم :يعني {فَلَْوَلَ نََصَرهُمُ } :قوله تعالى .يهلكوا

عبدوا من دون  :يعني {ا ِمن ُدوِن َّللا قُْربَانا  الذين اتخذو}يمنعهم من العذاب 

أََلَ }أصناما ، كما قال في آية أخرى  :يعني {ءالِهَة  }َّللا، ما يتقربون بها إلى َّللا 

بُونَآ إِلَى َّللا  ِ الدين الخالص والذين اتخذوا ِمن ُدونِهِ أَْولِيَآَء َما نَْعبُُدهُْم إَِله لِيُقَرِّ ّلِِله

ى إِنه َّللا يَْحُكُم بَْينَهُْم فِى َما هُْم فِيِه يَْختَلِفُوَن إِنه َّللا َلَ يَْهِدى َمْن هَُو كاذب زلف

 :ويقال .اآللهة لم تنفعهم شيئا   :يعني {بَْل َضلُّوْا َعْنهُمْ } [3 :الزمر] {َكفهارٌ 

 .بطلت عنهم :ويقال .اشتغلوا بأنفسهم

كر أبو وذ .يختلفون :يعني {َوَما َكانُوْا يَْفتَُرونَ }كذبهم  :يعني {إِْفُكهُمْ  َوَذلِكَ }

عبيدة بإسناده، عن عبد َّللا بن عباس، أنه قرأ أَفََكهُْم بنصب اْللف والفاء 

ذلك الفعل أضلهم، وأهلكهم وصرفهم عن الحق، وقراءة العامة  :يعني .والكاف

 :وكذبهم ويقال :وقولهم .ذلك الفعل، وهو عبادتهم :كهم يعنيَوَذلَِك إفْ  .بضده

 .َوَذلَِك إْفُكهُْم اليوم، كما كان إفك من كان قبلهم

 [35 -29]تفسير اآليات رقم 

ا َحَضُروهُ قَالُوا أَ } ا ِمَن اْلِجنِّ يَْستَِمُعوَن اْلقُْرآََن فَلَمه ِصتُوا نْ َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك نَفَر 

ا قُِضَي َولهْوا إِلَى قَْوِمِهْم ُمْنِذِريَن  قَالُوا يَا قَْوَمنَا إِنها َسِمْعنَا ِكتَاب ا أُْنِزَل  (29)فَلَمه

ق ا لَِما بَْيَن يََدْيهِ يَْهِدي إِلَى اْلَحقِّ َوإِلَى طَِريقٍ ُمْستَقِيٍم   (30)ِمْن بَْعِد ُموَسى ُمَصدِّ

ِ َوآَِمنُوا بِِه يَْغفِْر لَُكْم ِمْن ُذنُوبُِكْم َويُِجْرُكْم ِمْن َعَذاٍب يَا قَْوَمنَا أَ  ِجيبُوا َداِعَي َّللاه

ِ فَلَْيَس بُِمْعِجٍز فِي اْْلَْرضِ َولَْيَس لَهُ ِمْن ُدونِِه  (31)أَلِيٍم  َوَمْن ََل يُِجْب َداِعَي َّللاه

َماَواِت  (32)أَْولِيَاُء أُولَئَِك فِي َضاَلٍل ُمبِيٍن  َ الهِذي َخلََق السه أََولَْم يََرْوا أَنه َّللاه

َواْْلَْرَض َولَْم يَْعَي بَِخْلقِِهنه بِقَاِدٍر َعلَى أَْن يُْحيَِي اْلَمْوتَى بَلَى إِنههُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء 

َس هََذا بِاْلَحقِّ قَالُوا بَلَى َويَْوَم يُْعَرُض الهِذيَن َكفَُروا َعلَى النهاِر أَلَيْ  (33)قَِديٌر 

فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُولُو اْلَعْزِم  (34)َوَربِّنَا قَاَل فَُذوقُوا اْلَعَذاَب بَِما ُكْنتُْم تَْكفُُروَن 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n53&p1#TOP
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ُسِل َوََل تَْستَْعِجْل لَهُْم َكأَنههُْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعُدوَن لَْم يَْلبَثُوا إَِله سَ  َعة  اِمَن الرُّ

 {(35)ِمْن نَهَاٍر باََلٌغ فَهَْل يُْهلَُك إَِله اْلقَْوُم اْلفَاِسقُوَن 

ه وذلك، أن النبي صلى َّللا علي {َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك نَفَرا  ّمَن الجن} :قوله تعالى

فصاح إبليس  .وسلم لما بعث، خرت اْلصنام على وجوهها في تلك الليلة

قد عرض أمر عظيم، امضوا فاضربوا  :ع إليه جنوده، فقال لهمصيحة، فاجتم

وروى  .امشوا وانظروا ماذا حدث من اْلمر :يعني .مشارق اْلرض ومغاربها

أنه لما بعث النبي صلى َّللا عليه وسلم حيل بين الشياطين وبين  :ابن عباس

هذا  :ك، قالالسماء، وأرسل عليهم الشهب، فجاؤوا إلى إبليس، فأخبروه بذل

اْلمر حادث، اضربوا مشارق اْلرض ومغاربها، فجاء نفر منهم، فوجدوا 

النبي صلى َّللا عليه وسلم يصلي تحت نخلة في سوق عكاظ، ومعه ابن مسعود 

 .وأصحابه، وكان يقرأ سورة طه في الصالة

وروى وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن رجل، عن زر بن حبيش، في قوله 

توه زوبعة أ :كانوا تسعة أحدهم :قال {َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك نَفَرا  ّمَن الجن} :تعالى

ا َحَضُروهُ قَالُوْا أَنِصتُواْ }ببطن نخلة  ة، وروى عكرم {يَْستَِمُعوَن القرءان فَلَمه

كان النبي صلى َّللا عليه وسلم يقرأ في العشاء اْلخيرة، فلما  :عن الزبير قال

النبي صلى َّللا عليه وسلم، قال بعضهم، لبعض أنصتوا للقرآن حضروا 

ا قُِضىَ }واستمعوا  فرغ النبي صلى َّللا عليه وسلم من القراءة  :يعني {فَلَمه

نِذِرينَ }رجعوا  :يعني {َولهْواْ }والصالة   :يعني :قال مقاتل {إلى قَْوِمِهم مُّ

ليس في الجن رسل،  :وقال مجاهد .مخوفين :ييعن :وقال الكلبي .المؤمنين

ا قُِضَى َولهْواْ إلى قَْوِمِهم}ثم قرأ  .وإنما الرسل في اإلنس، والنذارة في الجن  فَلَمه

نِذِرينَ  من محمد  {قَالُوْا يأَبَانَا إِنها َسِمْعنَا}أنذروا قومهم من الجن  :يعني {مُّ

يعني  {أُنِزَل ِمن بَْعِد موسى}قراءة القرآن  :يعني {اباكت}صلى َّللا عليه وسلم 

افقا  لما يعني مو {ُمَصّدقا  لَّما بَْيَن يََدْيهِ }أنزل على النبي صلى َّللا عليه وسلم 

، يدعو إلى توحيد َّللا تعالى من الشرك :يعني {يَْهِدى إِلَى الحق}قبله من الكتب 

ْستَقِيمٍ }كما هو في سائر الكتب  َّللا  دين :َل عوج فيه، يعني {وإلى طَِريٍق مُّ

ْستَقِيٍم ياقومنا أَِجيبُوْا َداِعَى َّللا}تعالى، وهو اإلسالم  لى َّللا النبي ص :يعني {مُّ

 {نُوبُِكمْ يَْغفِْر لَُكْم ّمن ذُ }صدقوا به وبكتابه  :يعني {ياقومنا أَِجيبُواْ }عليه وسلم 

ِجْرُكْم ّمْن َويُ }وآمنتم  .يغفر لكم ذنوبكم إن صدقتم :يعني .ْن صلة في الكالمَومِ 

 :يعني {َوَمن َله يُِجْب َداِعَى َّللا}يؤمنكم من عذاب النار  :يعني {َعَذاٍب أَلِيمٍ 

فَلَْيَس }من لم يجب رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، بما يدعو إليه من اإليمان 
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َل يستطيع أن يهرب في اْلرض، من عذاب َّللا  :يعني {ُمْعِجٍز فِى اَلرضبِ 

 {َولَْيَس لَهُ ِمن ُدونِِه أَْولِيَاء}معناه فلن يجد َّللا عاجزا  عن طلبه  :ويقال .تعالى

 {أُْولَئَِك فِى ضالل}ليس له أنصار يمنعونه، مما نزل به من العذاب  :يعني

بِينٌ }أ في خط :يعني وذكر في الخبر، أنهم لما أنذرهم وخوفهم، جاء جماعة  {مُّ

منهم إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم بمكة، فلقيهم بالبطحاء فقرأ عليهم القرآن، 

فأمرهم ونهاهم، وكان معه عبد َّللا بن مسعود، َوَخطه لَهُ النبي صلى َّللا عليه 

 :وسلم خطا ، وقال له

هََذا الَخطِّ، فَإِنهَك إْن َخَرْجَت لَْن تََرانِي إلَى يَْوِم القِيَاَمة، فلما  َلَ تَْخُرْج ِمنْ »

ليه صوتين فقال النبي صلى َّللا ع :يا نبي َّللا سمعت هَدهتين أي :رجع إليه قال

ا إِْحَداهَُما :وسلم وا َعلَيه السهالَم، وأّما ا :أمه هُْم فَإِنه  :لثهانِيَةفَإنِّي َسلهْمُت َعلْيِهْم فََردُّ

ْزَق فَأَْعطَْيتُهُْم َعْظما  ِرْزقا  لهم، َوأَْعطَْيتَهُم َرْوثا  ِرْزقا  لَِدَوابِِّهمْ  م ث .«َسأَلُوا الرِّ

أو لم  :ويقال .أو لم يعتبروا ويتفكروا :يعني {أََو لَْم يََرْواْ }قال تعالى 

 :عنيي {موات واَلرض َولَْم يَْعَى بَِخْلقِِهنه بِقَاِدرٍ أَنه َّللا الذى َخلَق الس}يخبروا 

 .لم يعجز عن خلق السموات واْلرض، فكيف يعجز عن بعث الموتى

على }لم يعيه خلقهن، ولم يعي بخلقهن بقادر  :يعني {َولَْم يَْعَى بَِخْلقِِهنه } :ويقال

بأن َّللا، هو الذي خلق السموات ْلنهم كانوا مقرين  {أَن يُْحِى الموتى بلى

واْلرض، وكانوا منكرين للبعث بعد مماتهم، فأخبرهم َّللا تعالى، بأن الذي 

 .كان قادرا  على خلق السموات واْلرض، يكون قادرا  على إحيائهم بعد الموت

ياء حمن اإل {إِنههُ على ُكّل َشئ قَِديرٌ }هو قادر على البعث  :يعني {بلى}ثم قال 

 .والبعث

 :الويق .يكشف الغطاء عنها :يعني {َويَْوَم يُْعَرُض الذين َكفَُروْا َعلَى النار}

هذا  أليس :يعني {أَلَْيَس هذا بالحق} :ويقال لهم .يساق الذين كفروا إلى النار

َربّنَا إنه الحق، وَ  {قَالُوْا بلى َوَربّنَا}العذاب الذي ترون حقا ، وكنتم تكذبون به 

قال في :قال .وَّللا إنه لحق، فيقرون حين َل ينفعهم إقرارهم :ويقال .هو َّللا

ا محمد، ي {فاصبر}تجحدون  :أي {قَاَل فَُذوقُواْ العذاب بَِما ُكنتُْم تَْكفُُرونَ } :لهم

 .اصبر على أذى أهل مكة، وتكذيبهم :يعني

أولو الحزم، وهو أن يصبر في  :يعني {ْولُوْا العزم ِمَن الرسلَكَما َصبََر أُ }

اْلمور، ويثبت عليها، وذلك أن النبي صلى َّللا عليه وسلم، أراد أن يدعو 

عليهم، فأمره َّللا تعالى بالصبر، كما صبر نوح، وكما صبر إبراهيم، 

 .ينعوإسحاق، ويعقوب ويوسف وغيرهم من اْلنبياء، صلوات َّللا عليهم أجم
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 :وقال أبو العالية .أولو العزم، الذين أمروا بالقتال من الرسل :وقال السدي

أولو العزم من الرسل، كانوا ثالثة والنبي صلى َّللا عليه وسلم رابعهم، إبراهيم 

زم أولو الع :وقال مقاتل .وهود ونوح، فأمره َّللا تعالى أن يصبر كما صبروا

في بيت المقدس، فأوحى َّللا إليهم ثالث مرات، أن  من الرسل اثني عشر نبيا  

 .اخرجوا من بين أقوامكم، فلم يخرجوا

يمضي العذاب عليكم مع قومكم فتشاوروا فاختاروا هالك  :فقال َّللا تعالى

أَنههُْم يَْوَم كَ }َل تستعجل لهم بالعذاب  :يعني {َوَلَ تَْستَْعِجل لههُمْ }أنفسهم بينهم 

العذاب قد أتاهم من قريب في اآلخرة، فلقربه كأنهم  :يعني {َن َما يُوَعُدونَ يََروْ 

في اآلية تقديم وتأخير، كأنهم لم يلبثوا إَل ساعة في  :ويقال .يرونه في الحال

 .إذا أتاهم ذلك اليوم، يرون أنهم لم يلبثوا في الدنيا إَل القليل :الدنيا يعني

 :يعني :ويقال .من نهار الدنيا :يعني {يَْلبَثُواْ إَِله َساَعة  ّمن نههَارٍ  لَمْ } :فذلك قوله

معناه كأنهم يرون، حين يظنون أنهم لم يلبثوا إَل  :وقال أبو العالية .في القبور

ذلك بالغ وبلغه وأجل، فإذا بلغوا أجلهم  :يعني {باَلَغٌ }ثم قال  .ساعة من نهار

هل يهلك في العذاب، إذا جاء  :يعني {فَهَْل يُْهلَُك إَِله القوم الفاسقون}ذلك 

معناه َل يهلك مع رحمة َّللا وفضله، إَل  :ويقال .العذاب إَل القوم العاصون

 .تمام العظة :أي .هذا الذي ذكر بالغ :بالغ يعني :ويقال .القوم الفاسقون

 {هذا بالغ لّلنهاسِ }هذا إرسال وبيان لهم كقوله  :أي هو من اإلبالغ، :ويقال

 .وَّللا أعلم، وصلى َّللا على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم
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47 

 سورة محمد

 

 [3 -1]تفسير اآليات رقم 

ِ أََضله أَْعَمالَهُْم } وا َعْن َسبِيِل َّللاه آََمنُوا َوَعِملُوا َوالهِذيَن  (1)الهِذيَن َكفَُروا َوَصدُّ

ٍد َوهَُو اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َكفهَر َعْنهُْم َسيِّئَاتِِهْم  َل َعلَى ُمَحمه الَِحاِت َوآََمنُوا بَِما نُزِّ الصه

وا عُ َذلَِك بِأَنه الهِذيَن َكفَُروا اتهبَُعوا اْلبَاِطَل َوأَنه الهِذيَن آََمنُوا اتهبَ  (2)َوأَْصلََح بَالَهُْم 

ُ لِلنهاِس أَْمثَالَهُْم   {(3)اْلَحقه ِمْن َربِِّهْم َكَذلَِك يَْضِرُب َّللاه

جحدوا بتوحيد َّللا تعالى،  :أي {الذين َكفَُرواْ } :قوله تبارك وتعالى

وْا َعن َسبِيِل َّللا}وبالقرآن  صرفوا الناس عن طاعة َّللا، وهو  :أي {َوَصدُّ

أْبطََل َّللا حسناتهم التي عملوا في الدنيا، ْلنهم  :يعني {له أعمالهمأَضَ }الجهاد 

ْبتَغِ َوَمن يَ }عملوا بغير إيمان، وكل عمل يكون بغير إيمان، فهو باطل كما قال 

 :آل عمران] {َغْيَر اإلسالم ِدين ا فَلَن يُْقبََل ِمْنهُ َوهَُو فِى اَلخرة ِمَن الخاسرين

نزلت في مطعمي بدر، وهم رؤساء مكة، الذين كانوا  :قال الكلبي .اآلية [85

يطعمون الناس في حال خروجهم إلى بدر، منهم أبو جهل والحارث ابنا هشام، 

وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبي وأمية ابنا خلف، ومنبه ونبيه ابنا الحجاج، 

 .هذا في عامة الكفار :ويقال .وغيرهم

والذين كفروا أعمالهم َكَسَراٍب بِقِيَعٍة يَْحَسبُهُ الظمآن َمآء  حتى } :وهذا كقوله

 :النور] {إَِذا َجآَءهُ لَْم يَِجْدهُ َشْيئا  َوَوَجدَ َّللا ِعنَدهُ فوفاه ِحَسابَهُ وَّللا َسِريعُ الحساب

 هم أهل {الذين َكفَُرواْ } :وروى مجاهد عن ابن عباس قال .اآلية [39

 :قال هم اْلنصار، الذين آمنوا، يعني {والذين ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصالحات}مكة 

صدقوا باّلِل تعالى، وبمحمد صلى َّللا عليه وسلم، وبالقرآن وعملوا 

أدوا الفرائض والسنن، وهم أصحاب النبي صلى َّللا عليه  :الصالحات، يعني

َمنُوْا َوَعِملُوْا الصالحات َوءاَمنُوْا والذين ءا}وسلم، ومن كان في مثل حالهم 

دٍ  صدقوا بما أنزل جبريل على محمد صلى َّللا عليه  :يعني {بَِما نُّزَل على ُمَحمه

 :عنيي {َكفهَر َعْنهُْم سيئاتهم}وسلم، وهو الحق وليس فيه باطل، وَل تناقض 

لم، ى َّللا عليه وسمحا عنهم ذنوبهم التي عملوا في الشرك، بإيمانهم بمحمد صل

 .همحال :يعني {َوأَْصلََح بَالَهُمْ }وطاعتهم ّلِل تعالى، فيما يأمرهم به من الجهاد 
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بين أمورهم في اإلسالم، وعملهم وحالهم،  :يعني :وقال مقاتل .وهذا قول قتادة

وقال شأنهم  :يعني {َوأَْصلََح بَالَهُمْ }وروى مجاهد  .حتى يدخلوا الجنة

 :قالوي .حالهم :أي {َوأَْصلََح بَالَهُمْ }سترها  :أي {َكفهَر َعْنهُْم سيئاتهم}القتبي 

 .أظهر َّللا تعالى أمرهم في اإلسالم، حتى يقتدى بهم :أصلح بالهم يعني

َذلَِك } :ثم بين المعنى الذي أحبط أعمال الكافرين، وأصلح شأن المؤمنين فقال

 َ  :يعني {اتبعوا الباطل}ذلك اإلبطال، بأن الذين كفروا  :يعني {نه الذين َكفَُرواْ بِأ

م معناه ْلنه :ويقال .اختاروا الشكر وثبتوا عليه، ولم يرغبوا في اإلسالم

اختاروا الباطل على الحق، واتباع الهوى، على اتباع رضى َّللا سبحانه 

ا اتبعو}وهم أصحاب محمد صلى َّللا عليه وسلم  {نَذلَِك بِأَنه الذي}وتعالى 

بِّهمْ  معناه اختاروا  :ويقال .اتبعوا القرآن، وعملوا به :يعني {الحق ِمن ره

 .اإليمان على الكفر، واتباع القرآن، واتباع رضى َّللا تعالى على اتباع الهوى

فة هكذا يبين َّللا ص :يعني {مثالهمَكَذلَِك يَْضِرُب َّللا لِلنهاِس أ} :قوله تعالى

 :ثم حرض المؤمنين على القتال فقال .أعمالهم

 [6 -4]تفسير اآليات رقم 

وا اْلَوثَاَق فَإِمها } قَاِب َحتهى إَِذا أَْثَخْنتُُموهُْم فَُشدُّ فَإَِذا لَقِيتُُم الهِذيَن َكفَُروا فََضْرَب الرِّ

ا  ُ ََلْنتََصَر ِمْنهُْم َمنّ ا بَْعُد َوإِمه فَِداء  َحتهى تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرهَا َذلَِك َولَْو يََشاُء َّللاه

ِ فَلَْن يُِضله أَْعَمالَهُْم   (4)َولَِكْن لِيَْبلَُو بَْعَضُكْم بِبَْعٍض َوالهِذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاه

فَهَا لَهُْم  (5)َسيَْهِديِهْم َويُْصلُِح بَالَهُْم   {(6)َويُْدِخلُهُُم اْلَجنهةَ َعره

با  اضربوا الرقاب، صار نص :يعني {فَإَِذا لَقِيتُُم الذين َكفَُروْا فََضْرَب الرقاب}

وروى وكيع، عن المسعودي، عن  .باْلمر، ومعناه اضربوا اْلعناق ضربا  

ْم أُْبَعُث إِنّي لَ » :وسلم أنهه قَالَ القاسم بن عبد الرحمن، عن النبي صلى َّللا عليه 

قَاِب، َوَشدِّ الَوثَاقِ  َب بَِعَذاِب َّللا، َوإِنهَما بُعْثُت بَِضْرِب الرِّ حتى إَِذا }« ْلَُعذِّ

وْا الوثاق حتى إذا قهرتموهم وأسرتموهم، فشدوا  :يعني {أَْثَخنتُُموهُْم فَُشدُّ

يهم، أن يعطوا أيد :ويقال اإلثخان .لفهمفاستوثقوا أيديهم من خ :الوثاق يعني

سر أكثرتم فيهم القتل واْل :يعني {حتى أَْثَخنتُُموهُمْ }ويستسلموا وقال الزجاج 

َحتهى إَِذا أَْثَخْنتُُمُوهم بالسيف، فظفرتم  :وقال مقاتل .بعد المبالغة في القتل

وْا الوثاق}عليهم   .اْلسر :يعني {فَُشدُّ

ا َمنّ ا بَْعدُ } ا فَِداء}عتقا  بعد اْلسر، بغير فداء  :يعني {فَإِمه يفادي  :يعني {َوإِمه

اإلمام بالخيار في اْلسرى،  :وروي عن إبراهيم النخعي، أنه قال .نفسه بماله

وروي عن أبي بكر الصديق،  .إن شاء فادى، وإن شاء قتل وإن شاء استرق
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َل أفادي، وإن طلبوا بمدين من ذهب، وذكر عن أبي  :ه قالرضي َّللا عنه، أن

ل رجال  اقتلوه، ْلَْن أقت :فقال .بكر، أنه كتب إليه في أسير، التمسوا منه الفداء

 .من المشركين أحب إليه من كذا وكذا

ا }وقد كره بعض الناس قتل اْلسير، واحتج بظاهر هذه اآلية  :قال أبو الليث فَإِمه

ا فَِداءمَ  َل بأس بقتله، بالخبر الذي روي عن أبي  :وقال أَْصَحابُنَا {نّ ا بَْعُد َوإِمه

وروي عن ابن جريج، وغيره من أهل التفسير، أن هذه  .بكر رضي َّللا عنهم

فَإَِذا انسلخ اْلشهر الحرم فاقتلوا المشركين َحْيُث } :اآلية منسوخة بقوله

وهُْم واحصروهم واقعدوا لَهُْم ُكله َمْرَصٍد فَإِن تَابُوْا َوأَقَاُموْا َوَجدتُُّموهُْم َوُخذُ 

ِحيمٌ  ، وقد [5 :التوبة] {الصالة َوءاتَُوْا الزكواة فََخلُّوْا َسبِيلَهُْم إِنه َّللا َغفُوٌر ره

قتل النبي صلى َّللا عليه وسلم ابن خطل يوم فتح مكة، بعدما وقع في منعة 

فإن فادوا بأسير من المسلمين، فال بأس  :و كاْلسير، وأما الفداءالمسلمين، فه

 .به

إن شاء فادى باْلسير، وإن أراد أن يفتدى بمال، َل  :كما قال إبراهيم النخعي

يجوز إَل عند الضرورة، ْلن في رد اْلسير إلى دار الحرب، قوة لهم في 

ى حت} :ثم قال .للبيع .فكره ذلك، كما يكره أن يحمل إليهم السالح .الحرب

حتى تترك الكفار إشراكها،  :روي عن ابن عباس، أنه قال {تََضَع الحرب

لمين، في ذمة المس :ويوحدوا الرب تبارك وتعالى، حتى َل يبقى إَل مسلم يعني

فَِداء حتى تََضَع الحرب } :الذين يعطون الجزية، وعن سعيد بن جبير قال

قال خروج عيسى عليه السالم، يكسر الصليب، فيلقى الذئب الغنم،  {أَْوَزاَرهَا

ى حت}فال يأخذها، وَل تكون عداوة بين اثنين، وهكذا قال مجاهد، وقال مقاتل 

اهُم حربا   :يعني {تََضَع الحرب أَْوَزاَرهَا  .في مكان يقاتل َسمه

 .لحرب السالححتى يضع أهل ا :حتى تضع الحرب، يعني :وقال القتبي

ُ }افعلوا ذلك، ثم استأنف فقال  :يعني {ذلك} :ثم قال عز وجل  َولَْو يََشاء َّللاه

 :يعني {ولكن لّيَْبلَُو بَْعَضُكْم بِبَْعضٍ }يهلكهم  :بغير قتال، يعني {َلَْنتََصَر ِمْنهُمْ 

ثم  .وا الثوابجبلم يهلكهم، لكي يختبرهم بالقتال، حتى يتبين فضلهم، ويستو

جاهدوا عدوهم في طاعة َّللا  :يعني {والذين قُتِلُوْا فِى َسبِيِل َّللا} :قال

قرأ أبو  .لن يبطل ثواب أعمالهم :يعني {فَلَن يُِضله أعمالهم} .تعالى

بضم القاف بغير ألف، وهكذا روي عن عاصم في إحدى  (قُتِلُوا)عمرو 

وقرأ  .الذين قتلوا يوم أحد، ويوم بدر وفي سائر الحروب :يالروايتين، يعن
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ار جاهدوا الكف :بالنصب، يعني {والذين * قَاتِلُوْا فِى َسبِيِل َّللا}الباقون 

 .وحاربوهم

 :سيهديهم، يعني :ويقال .يجنبهم من أهوال اآلخرة :يعني {َسيَْهِديِهمْ }ثم قال 

في  {َويُْدِخلُهُُم الجنة}وقد ذكرناه  {َويُْصلُِح بَالَهُمْ }يثبتهم على الهدى 

فَهَا لَهُمْ }اآلخرة  وروى أبو المتوكل  .هداهم َّللا تعالى إلى منازلهم :يعني {َعره

إَِذا » :الناجي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

أعرف بَِمْنِزلِِه في الَجنهِة، من  :ي ُدُخولِهَا ْلََحدهم أَْهَدى أيأُِذَن ْلْهِل الَجنهِة فِ 

نهيَا ما أشبههم إَله أهل  :وعن ابن مسعود، أنه قال« منزله الهِذي َكاَن فِي الدُّ

إن كل واحد منهم، يهتدي إلى  :يعني .الجمعة، حين انصرفوا من جمعتهم

يصلح لهم أمر  :أي {َسيَْهِديِهْم َويُْصلُِح بَالَهُمْ } :وقال الزجاج في قوله .منزله

ُت فَقُلْ } :وهذا كما قال تعالى .معايشهم في الدنيا، مع ما يجازيهم في اآلخرة

، 10 :نوح] {استغفروا َربهُكْم إِنههُ َكاَن َغفهارا  * يُْرِسِل السمآء َعلَْيُكْم ُمْدَرارا  

فَهَا لَهُمْ } :الويق .اآلية [11  .مطيب :طعام معرف أي :يقال .أي طيبها لهم {َعره

 .ثم حث المؤمنين على الجهاد

 [12 -7]تفسير اآليات رقم 

َ يَْنُصْرُكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم } فَُروا َوالهِذيَن كَ  (7)يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا إِْن تَْنُصُروا َّللاه

ا لَهُْم َوأََضله أَْعَمالَهُْم  ُ فَأَْحبَطَ  (8)فَتَْعس  َذلَِك بِأَنههُْم َكِرهُوا َما أَْنَزَل َّللاه

أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اْْلَْرضِ فَيَْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الهِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم  (9)أَْعَمالَهُْم 

ُ َعلَيْ  َر َّللاه َ َمْولَى الهِذيَن آََمنُوا َوأَنه  (10)ِهْم َولِْلَكافِِريَن أَْمثَالُهَا َدمه َذلَِك بِأَنه َّللاه

الَِحاتِ َجنهاٍت  (11)اْلَكافِِريَن ََل َمْولَى لَهُْم  َ يُْدِخُل الهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه إِنه َّللاه

َوالهِذيَن َكفَُروا يَتََمتهُعوَن َويَأُْكلُوَن َكَما تَأُْكُل اْْلَْنَعاُم تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اْْلَْنهَاُر 

ى لَهُْم   {(12)َوالنهاُر َمْثو 

روا دين إن تنص :يعني {لَهُْم يأَيُّهَا الذين ءاَمنُواْ إِن تَنُصُرواْ َّللا يَنُصْرُكمْ }فقال 

فال تزول  {َويُثَبّْت أَْقَداَمُكمْ }بة على أعدائكم بالغل {يَنُصْرُكمُ }َّللا بقتال الكفار، 

 .في الحرب

فَهَا لَهُمْ } :ثم قال تعالى  .بعدا ، ونكسا ، وخيبة لهم :يعني {والذين َكفَُروْا َعره

أبطل  :يعني {َوأََضله أعمالهم}عثرت، وسقطت،  :تعست أي :وهو من قولك

 .بلها منهمثواب حسناتهم، فلم يق
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بِأَنههُْم } ذلك اإلبطال :يعني {ذلك} :ثم بيّن المعنى الذي أبطل به حسناتهم، فقال

أنكروا، وكرهوا اإليمان بما أنزل َّللا على محمد  :يعني {َكِرهُوْا َما أَنَزَل َّللا

 .ثواب أعمالهم :يعني {فَأَْحبَطَ أعمالهم} .صلى َّللا عليه وسلم

أفلم  :يعني {أَفَلَْم يَِسيُروْا فِى اَلرض} :ثم خّوفهم ليعتبروا فقال عز وجل

ن ِمن َكْيَف َكاَن عاقبة الذي}فيعتبروا  :يعني {فَيَنظُُرواْ }يسافروا في اْلرض 

َر َّللا َعلَْيِهمْ } .كيف كان آخر أمرهم :يعني {قَْبلِِهمْ  الى م َّللا تعأهلكه :يعني {َدمه

للكافرين من هذه اْلمة أمثالها من العذاب،  :يعني {وللكافرين أمثالها}بالعذاب 

 .وهذا وعيد لكفار قريش

ياأيها الذين ءامنوا إِن } :النصرة التي ذكر في قوله :يعني {ذلك} :ثم قال

 {َذلَِك بِأَنه َّللا َمْولَى الذين} [7 :محمد] {تَنُصُروْا َّللا يَنُصْرُكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ 

 الكافرين َوأَنه }إن َّللا تبارك وتعالى ناصر أولياءه بالغلبة على أعدائهم،  :يعني

َل ناصر، وَل ولي لهم، َل تنصرهم آلهتهم، وَل تمنعهم  :يعني {َلَ مولى لَهُمْ 

 .مما نزل بهم من العذاب

اَمنُوْا إِنه َّللا يُْدِخُل الذين ء} :المؤمنين، ومستقر الكافرين، فقالثم ذكر مستقر 

والذين }وقد ذكرناه،  {َوَعِملُوْا الصالحات جنات تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا اَلنهار

أُْكُل َويَأُْكلُوَن َكَما تَ }يعيشون بما أعطوا في الدنيا،  :يعني {َكفَُروْا يَتََمتهُعونَ 

ى لههُمْ }ليس لهم هَمٌّ إَِله اْلكل، والشرب، والجماع،  {اماَلنع  :أي {والنار َمْثو 

 .منزَل ، ومستقرا  لهم

 [18 -13]تفسير اآليات رقم 

ة  ِمْن قَْريَتَِك الهتِي أَْخَرَجْتَك أَْهلَْكنَاهُْم فاََل نَاِصرَ }  َوَكأَيِّْن ِمْن قَْريٍَة ِهَي أََشدُّ قُوه

أَفََمْن َكاَن َعلَى بَيِّنٍَة ِمْن َربِِّه َكَمْن ُزيَِّن لَهُ ُسوُء َعَملِِه َواتهبَُعوا  (13)لَهُْم 

َمثَُل اْلَجنهِة الهتِي ُوِعَد اْلُمتهقُوَن فِيهَا أَْنهَاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آَِسٍن  (14)أَْهَواَءهُْم 

اِربِيَن َوأَْنهَاٌر ِمْن َعَسٍل َوأَْنهَاٌر ِمْن لَبٍَن لَْم يَتَغَ  ةٍ لِلشه يهْر طَْعُمهُ َوأَْنهَاٌر ِمْن َخْمٍر لَذه

ُمَصفّ ى َولَهُْم فِيهَا ِمْن ُكلِّ الثهَمَراِت َوَمْغفَِرةٌ ِمْن َربِِّهْم َكَمْن هَُو َخالٌِد فِي النهاِر 

ا فَقَطهَع أَْمَعاَءهُْم  ِمْنهُْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك َحتهى إَِذا َخَرُجوا وَ  (15)َوُسقُوا َماء  َحِميم 

ُ َعلَى قُلُوبِِهْم  ِمْن ِعْنِدَك قَالُوا لِلهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َماَذا قَاَل آَنِف ا أُولَئَِك الهِذيَن طَبََع َّللاه

فَهَْل  (17)َوآَتَاهُْم تَْقَواهُْم َوالهِذيَن اْهتََدْوا َزاَدهُْم هُد ى  (16)َواتهبَُعوا أَْهَواَءهُْم 

يَْنظُُروَن إَِله السهاَعةَ أَْن تَأْتِيَهُْم بَْغتَة  فَقَْد َجاَء أَْشَراطُهَا فَأَنهى لَهُْم إَِذا َجاَءْتهُْم 

 {(18)ِذْكَراهُْم 
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أهل  :يعني .وكم من قرية فيما مضى :يعني {َوَكأَيّن ّمن قَْريَةٍ } :قوله تعالى

ة  }قرية   ّمن قَْريَتِكَ }أشد منعة، وأكثر عددا ، وأكثر أمواَل ،  :يعني {ِهَى أََشدُّ قُوه

أهل مكة الذين أخرجوك من مكة إلى  :يعني {التى أَْخَرَجْتكَ 

لم  :يعني {فاَلَ ناصر لَهُمْ }عذبناهم عند التكذيب  :يعني {أهلكناهم}المدينة، 

 .يكن لهم مانع مما نزل بهم من العذاب، وهذا تخويف ْلهل مكة

بِّه َكَمن ُزيَّن لَهُ ُسوء َعَملِهِ } :قوله تعالى اتل قال مق {أَفََمن َكاَن على بَيّنٍَة ّمن ره

 يكون َل :محمدا  صلى َّللا عليه وسلم وأبا جهل بن هشام يعني :يعني :والكلبي

واتبعوا } .ن من َّللا تعالى، كمن حسن له قبح عملهحال من كان على بيا

 .هذا في جميع المسلمين، وجميع الكافرين :ويقال .بعبادة اْلوثان {أَْهَواءهُمْ 

 .َل يكون حال الكفار، مثل حال المؤمنين في الثواب

ثَُل الجنة} :قوله تعالى ن يتقون الذي {ونالتى ُوِعَد المتق}صفة الجنة  :يعني {مه

اء َغْيِر ءاِسنٍ }الشرك، والفواحش،  اء} :قرأ ابن كثير {فِيهَا أَْنهَاٌر ّمن مه  ّمن مه

 ماء غير منتن، :يعني .بالمد، ومعناهما واحد :والباقون .بغير مد {َغْيِر ءاِسنٍ 

ما إلى الحموضة ك {يَتََغيهْر طَْعُمهُ َوأَْنهَاٌر ّمن لهبٍَن لهْم } .وَل متغير الطعم والريح

 :يعني {وأنهار ّمْن َخْمرٍ لهذهةٍ للشاربين} .يتغير لبن أهل الدنيا من الحالة اْلولى

وأنهار ّمْن } .[19 :الواقعة] {َله يَُصدهُعوَن َعْنهَا َوَلَ يُنِزفُونَ } :ويقال .لذيذة

َصفّ ى  .ليس فيها العكر، وَل الكدرة، وَل الدردي، كعسل أهل الدنيا {َعَسٍل مُّ

من  :ويقال .هذه اْلنهار اْلربعة تتفجر من الكوثر، إلى أهل الجنة :قال مقاتل

 .تحت شجرة طوبى إلى أهل الجنة

 {بِّهمْ َوَمْغفَِرةٌ ّمن ره }من ألوان الثمرات  :يعني {َولَهُْم فِيهَا ِمن ُكّل الثمرات}

ل ه :يعني {َكَمْن هَُو خالد فِى النار} .في الدنيا :ويقال .لذنوبهم في اآلخرة

 {َوُسقُوْا َماء َحِميما  } .يكون حال من هو في هذه النعم، كمن هو في النار أبدا  

معاؤهم، من شدة الحر، فذابت أ {فَقَطهَع أَْمَعاءهُمْ }حارا  قد انتهى حره  :أي

 .[20 :الحج] {يُْصهَُر بِِه َما فِى بُطُونِِهْم والجلود} :كقوله تعالى

حتى }من المنافقين من يستمع إليك  :يعني {َوِمْنهُْم مهن يَْستَِمُع إِلَْيكَ } :ثم قال

وذلك أن النبي  {قَاَل ءانِفا  إَِذا َخَرُجوْا ِمْن ِعنِدَك قَالُوْا لِلهِذيَن أُوتُوْا العلم َماَذا 

صلى َّللا عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة، وعاب في خطبته المنافقين، 

فلما خرجوا من عنده، قال بعض المنافقين لعبد َّللا بن مسعود، وهو الذي 

 .الساعة، على جهة اَلستهزاء :يعني ؟ماذا قال آنفا   .أوتي العلم
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وا واتبع}مجازاة لهم  {ولَئَِك الذين طَبََع َّللا على قُلُوبِِهمْ أُ } :قال َّللا تعالى

 .عملوا بهوى أنفسهم :يعني {أَْهَواءهُمْ 

نوا آم :يعني {والذين اهتدوا َزاَدهُْم هُد ى} :ثم ذكر المؤمنين، المصدقين، فقال

َزاَدهُْم } :مه وسلباّلِل تعالى، وأحسنوا اَلستماع إلى ما قال النبي صلى َّللا علي

ادهم بما ز :ويقال .زادهم َّللا بصيرة في دينهم، وتصديقا  لنبيهم :يعني {هُد ى

زادهم قول المنافقين  :ويقال .قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم هدى

تصديقا ، وثباتا  على اإلسالم، وشكر َّللا  :يعني {هُد ى} .واستهزاؤهم

ألهمهم قبول الناسخ،  :ويقال .حين بيّن لهم التقوى {والذين اهتدوا} .تعالى

 .وترك المنسوخ

 .ما ينتظر قومك إَل قيام الساعة :أي {فَهَْل يَنظُُروَن إَِله الساعة} :قوله تعالى

 :ييعن {أَن تَأْتِيَهُْم بَْغتَة  }فما ينتظر قومك إن لم يؤمنوا إَل الساعة  :يعني

عالماتها، وهو انشقاق القمر، والدخان،  :يعني {فَقَْد َجاء أَْشَراطُهَا}فجأة 

سئل  :وروى مكحول عن حذيفة قال .وخروج النبي صلى َّللا عليه وسلم

لََم َما الَمْسُؤوُل َعْنهَا بِأَعْ » :فقال ؟متى الساعة :رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

َكَساَدهَا َوَمطٌَر َوَلَ نَبَاَت  :تَقَاُرُب اْلَْسَواِق يعني :ائِِل َولَِكْن لَهَا أَْشَراطٌ ِمَن السه 

مطر في َغْيِر ِحينِِه، َوتَْفُشو اْلفِْتنَةُ، َوتَْظهَُر أَْوَلُد البَْغيَِة، َويَْعظُُم َربُّ  :يعني

، َويَْظهَُر أْهُل اْلُمْنَكِر َعلَى أْهِل الَماِل، َوتَْعلُو أْصواُت الفََسقَِة فِي اْلَمِساِجدِ 

 .«اْلَحقِّ 

من أين لهم التوبة، إذا جاءتهم  :يعني {فأنى لَهُْم إَِذا َجاءْتهُْم ِذْكَراهُمْ } :ثم قال

وقال  .فأنى لهم أن يتذكروا أو يتذاكروا إذا جاءتهم الساعة :وقال قتادة .الساعة

أنى لهم التذكرة، والتوبة عند الساعة إذا جاءتهم، وقد  :عنيي .فيه تقديم :مقاتل

 .فرطوا فيها

 [23 -19]تفسير اآليات رقم 

ُ يَْعلَُم مُ } ُ َواْستَْغفِْر لَِذْنبَِك َولِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاتِ َوَّللاه هبَُكْم تَ فَاْعلَْم أَنههُ ََل إِلَهَ إَِله َّللاه قَل

لَْت ُسوَرةٌ فَإَِذا أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ ُمْحَكَمةٌ  (19)ْم َوَمْثَواكُ  َويَقُوُل الهِذيَن آََمنُوا لَْوََل نُزِّ

َوُذِكَر فِيهَا اْلقِتَاُل َرأَْيَت الهِذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض يَْنظُُروَن إِلَْيَك نَظََر اْلَمْغِشيِّ 

طَاَعةٌ َوقَْوٌل َمْعُروٌف فَإَِذا َعَزَم اْْلَْمُر فَلَْو  (20) َعلَْيِه ِمَن اْلَمْوِت فَأَْولَى لَهُمْ 

ا لَهُْم  َ لََكاَن َخْير  فَهَْل َعَسْيتُْم إِْن تََولهْيتُْم أَْن تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض  (21)َصَدقُوا َّللاه

ُ  (22)َوتُقَطُِّعوا أَْرَحاَمُكْم  هُْم َوأَْعَمى أُولَئَِك الهِذيَن لََعنَهُُم َّللاه  فَأََصمه

 {(23)أَْبَصاَرهُْم 
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 .هذه الفاء جواب الجزاء :قال الزجاج {فاعلم أَنههُ َلَ إله إَِل َّللا} :قوله عز وجل

ومعناه قد بينا ما يدل على توحيد َّللا، فاعلم أنه َل إله إَل َّللا، والنبي صلى َّللا 

ذا ه :وقال .إنما خاطبه والمراد به أمته .لى واحدعليه وسلم قد علم أن َّللا تعا

فاثبت على إظهار قول َل  .ومعناه .اْلمر للنبي صلى َّللا عليه وسلم خاصة

كان رسول َّللا صلى َّللا عليه  :ويقال .ادع الناس إلى ذلك :يعني .إله إَل َّللا

َعاِء أَْفَضلُ لَْيتَنِي أَْعلَُم أَيُّ الَكالِم أَ » :وسلم يقول  فَأَْعلََمهُ َّللا .ْفَضُل َوأَيُّ الدُّ

َعاِء اَلْستِْغفارُ   .«تََعالَى، أنه أَْفَضَل الَكالَِم التهْوِحيُد، َوأَْفَضَل الدُّ

ى روى الزهري أن النبي صل {واستغفر لَِذنبَِك َولِْلُمْؤِمنِيَن والمؤمنات} :ثم قال

ة  أَْو إنِّ » :َّللا عليه وسلم قال ي ْلَْستَْغفُِر َّللا، َوأَتُوُب إلَْيِه، فِي ُكلِّ يَْوٍم َسْبِعيَن َمره

تَْغفُِر إنِّي أَسْ » :وروى أبو هريرة عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال .«أَْكثَرَ 

ةٍ  ، عن وروى عبد الرزاق .«َّللا تََعالَى، َوأَتُوُب إلَْيِه، فِي ُكلِّ يَْوٍم ِمائَةَ َمره

 :قال ؟استغفر للمؤمنين في المكتوبة :قيل لعطاء :معمر، عن ابن جريج قال

لَِذنبَِك  واستغفر} :فبنفسك، كما قال َّللا تعالى :قال ؟فمن ابتدئ :قلت .نعم

 .{َولِْلُمْؤِمنِيَن والمؤمنات

 :ويقال .منتشركم بالنهار، ومأواكم بالليل :يعني {وَّللا يَْعلَُم ُمتَقَلهبَُكْم َوَمْثَواُكمْ }

 .ذهابكم، ومجيئكم

وذلك أنهم كانوا  {َويَقُوُل الذين ءاَمنُوْا لَْوَلَ نُّزلَْت ُسوَرةٌ } :قوله عز وجل

لوَل  :يأنسون بالوحي، ويستوحشون إذا أبطأ، فاشتاقوا إلى الوحي، فقالوا

 .هالّ نزلت سورة .نزلت

ْحَكَمةٌ } : تعالىقال َّللا مبينة الحالل،  :يعني {فَإَِذا أُنِزلَْت ُسوَرةٌ مُّ

سورة  كل :وقال قتادة .أمروا فيها بالقتال :يعني {َوُذِكَر فِيهَا القتال}والحرام 

ورة س :وقال القتبي في قراءة ابن مسعود .ذكر فيها ذكر القتال فهي محكمة

دثة محكمة، ْلنها إذا نزلت تكون محكمة ما لم ينسخ منها محدثة، وتسمى المح

ْحَكَمةٌ } :ويقال .شيء فِيها ذكر القتال، وطاعة النبي صلى  {فَإَِذا أُنِزلَْت ُسوَرةٌ مُّ

 الذين َرأَْيتَ } :َّللا عليه وسلم فرح بها المؤمنون، وكره المنافقون، فذلك قوله

يَنظُُروَن إِلَْيَك نَظََر المغشى َعلَْيِه } .الشك، والنفاق :نييع {فِى قُلُوبِِهْم مهَرضٌ 

إنهم يشخصون نحوك بأبصارهم،  :يعني .كراهية لنزول القرآن {ِمَن الموت

وينظرون نظرا  شديدا  من شدة العداوة، كما ينظر المريض عند 

ل لهم ق :يعني .ليهم المكروهو :يعني .فهذا تهديد، ووعيد {فأولى لَهُمْ } .الموت

 .احذروا العذاب، وقد تم الكالم
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ْعُروفٌ } :ثم قال  قولهم قبل :يعني .هذا مخصوص :قال القتبي {طَاَعةٌ َوقَْوٌل مه

 :ويقال .ذلك .فإذا أمروا به كرهوا .نزول الفرض، سمعا  لك وطاعة

ْعُروفٌ }معناه   .أمثل لهم {طَاَعةٌ َوقَْوٌل مه

معناه فإذا أنزلت سورة ذات طاعة، يؤمر فيها بالطاعة، وقول  :ويقال

جاء الجد، ووقت القتال، فلم يذكر في اآلية  :أي {فَإَِذا َعَزَم اَلمر}معروف 

وجب اْلمر،  :يعني {فَإَِذا َعَزَم اَلمر} :معناه .والجواب فيه مضمر .جوابه

 .كرهوا ذلك وجد اْلمر،

ي النبي، لو صدقوا َّللا ف :يعني {فَلَْو َصَدقُوْا َّللا لََكاَن َخْيرا  لههُمْ } :ثم ابتدأ فقال

 .وما جاء به، لكان خيرا  لهم من الشرك والنفاق

ن أَ }لعلكم َوإِن وليتم أمر هذه اْلمة  :يعني {فَهَْل َعَسْيتُْم إِن تََولهْيتُمْ } :قوله

قَطُّعوْا َوتُ }أن تعصوا َّللا في اْلرض  :يعني .بالمعاصي {تُْفِسُدوْا فِى اَلرض

 {فَهَْل َعَسْيتُْم إِن تََولهْيتُْم أَن تُْفِسُدوْا فِى اَلرض} :قال السدي .{أَْرَحاَمُكمْ 

ا قتلوهم، فقد قطعوا فإذ .فإن المؤمنين إخوة {َوتُقَطُّعوْا أَْرَحاَمُكمْ }بالمعاصي 

ر أم {إِن تََولهْيتُمْ } :نزلت في اْلمراء :وروى جبير عن الضحاك قال .أرحامهم

معناه إن أعرضتم عن دين اإلسالم،  :ويقال .{أَن تُْفِسُدوْا فِى اَلرض}الناس 

 وعما جاء به النبي صلى َّللا عليه وسلم، أن تفسدوا في اْلرض بسفك الدماء،

ن إذا هل تريدو :يعني {فَهَْل َعَسْيتُْم إِن تََولهْيتُمْ }ودفن البنات، وقطع اْلرحام، 

أنتم تركتم النبي صلى َّللا عليه وسلم، وما أمركم به، إَِله أن تعودوا إلى مثل 

 {مْ فَهَْل َعَسْيتُ } :قرأ نافع .ما كنتم عليه من الكفر، والمعاصي، وقطع اْلرحام

وهما لغتان، إَل أن النصب أظهر عند أهل  .بالنصب :والباقون .ر السينبكس

 .اللغة

أهل هذه الصفة خذلهم َّللا،  :يعني {أَْولَئَِك الذين لََعنَهُُم َّللا} :قوله عز وجل

 .وطردهم من رحمته

هُمْ } :قوله ال ف :عن الهدى {وأعمى أبصارهم}عن الهدى، فال يعقلونه  {فَأََصمه

 .يبصرونه عقوبة لهم

 [32 -24]تفسير اآليات رقم 

وا َعلَى أَْدبَاِرِهْم  (24)أَفاََل يَتََدبهُروَن اْلقُْرآََن أَْم َعلَى قُلُوبٍ أَْقفَالُهَا } إِنه الهِذيَن اْرتَدُّ

لَ  َذلَِك بِأَنههُْم قَالُوا  (25)لَهُْم َوأَْملَى لَهُْم  ِمْن بَْعِد َما تَبَيهَن لَهُُم اْلهَُدى الشهْيطَاُن َسوه

ُ يَْعلَُم إِْسَراَرهُْم  ُ َسنُِطيُعُكْم فِي بَْعِض اْْلَْمِر َوَّللاه َل َّللاه  (26)لِلهِذيَن َكِرهُوا َما نَزه

َذلَِك بِأَنههُُم اتهبَُعوا  (27)َرهُْم فََكْيَف إَِذا تََوفهْتهُُم اْلَماَلئَِكةُ يَْضِربُوَن ُوُجوهَهُْم َوأَْدبَا

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n53&p1#TOP
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َ َوَكِرهُوا ِرْضَوانَهُ فَأَْحبَطَ أَْعَمالَهُْم  أَْم َحِسَب الهِذيَن فِي قُلُوبِِهْم  (28)َما أَْسَخطَ َّللاه

ُ أَْضَغانَهُْم  َعَرْفتَهُْم بِِسيَماهُْم َولَْو نََشاُء َْلََرْينَاَكهُْم فَلَ  (29)َمَرٌض أَْن لَْن يُْخِرَج َّللاه

ُ يَْعلَُم أَْعَمالَُكْم  َولَنَْبلَُونهُكْم َحتهى نَْعلََم  (30)َولَتَْعِرفَنههُْم فِي لَْحِن اْلقَْوِل َوَّللاه

ابِِريَن َونَْبلَُو أَْخبَاَرُكْم  وا عَ  (31)اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصه ْن إِنه الهِذيَن َكفَُروا َوَصدُّ

َ َشْيئ ا  وا َّللاه ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَيهَن لَهُُم اْلهَُدى لَْن يَُضرُّ ِ َوَشاقُّوا الره َسبِيِل َّللاه

 {(32)َوَسيُْحبِطُ أَْعَمالَهُْم 

ون أفال يسمعون القرآن، ويعتبر :يعني {أَفاَلَ يَتََدبهُروَن القرءان} :قوله تعالى

يما أنزل َّللا تعالى فيه، من وعد ووعيد، وكثرة عجائبه، حتى به، ويتفكرون ف

ى قلوب بل عل :يعني {أَْم على قُلُوبٍ أَْقفَالُهَا} .يعلموا أنه من َّللا تعالى، وتقدس

 .أن أعمالهم لغير َّللا ختم على قلوبهم :أقفل على قلوبهم ومعناه :يعني .أقفالها

ن مّ }رجعوا إلى الشرك  :يعني {لذين ارتدوا على أدبارهمإِنه ا} :قوله تعالى

 إِنه } :قال قتادة .من بعد ما ظهر لهم اإلسالم :يعني {بَْعِد َما تَبَيهَن لَهُُم الهدى

وهم أهل الكتاب عرفوا نعت النبي صلى َّللا عليه  {الذين ارتدوا على أدبارهم

 .زلت في المرتدينن :ويقال .وسلم، وكفروا به

َل لَهُمْ } :ثم قال عز وجل زين لهم ترك الهدى، وزين لهم  :يعني {الشيطان َسوه

بضم اْللف، وكسر  {َوأُْملِى} :قرأ أبو عمرو {وأملى لَهُْم ذلك} .الضاللة

صب بن {وأملى}والباقون  .الالم، وفتح الياء على معنى فعل ما لم يسم فاعله

أمهل َّللا لهم، فلم يعاقبهم حين كذبوا محمدا  صلى َّللا  :يعني .الالم، واْللف

هم خيل ل :يعني .زين لهم الشيطان، وأملى لهم الشيطان :ويقال .عليه وسلم

 بضم اْللف، وكسر {َوأُْملِى} :وقرأ يعقوب الحضرمي .تطويل المدة، والبقاء

إِنهَما } :أطول لهم المدة كما قال :أنا أملي يعني :ومعناه .الالم، وسكون الياء

اللعن، والصمم، والعمى، والتزين،  :يعني :ثم قال ذلك {نُْملِى لَهُْم لِيَْزَداُدواْ إِْثَما  

َل َّللا} .واإلمالء د لوا ليهووهم المنافقون، قا {بِأَنههُْم قَالُوْا لِلهِذيَن َكِرهُوْا َما نَزه

ما تركوا اإليمان ب :يعني .بني قريظة والنضير وهم الذين كرهوا ما نزل َّللا

عض سنغنيكم في ب :يعني {َسنُِطيُعُكْم فِى بَْعِض اَلمر}أنزل َّللا من القرآن، 

قرأ حمزة، والكسائي،  .فيما قالوا فيما بينهم {وَّللا يَْعلَُم إِْسَراَرهُمْ }اْلمر، 

 .بالنصب :والباقون .بكسر اْللف {إِْسَراَرهُمْ } :صم، في رواية حفصوعا

بالكسر، فهو مصدر أسررت  :ومن قرأ .فهو جمع السر .بالنصب :فمن قرأ

 .سر وأسرار :ويقال .إسرارا  
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 {هُمُ المالئكةتْ إَِذا تََوفه }كيف يصنعون  :يعني {فََكْيفَ } :ثم خوفهم فقال َّللا تعالى

يَْضِربُوَن ُوُجوهَهُْم }تقبض أرواحهم المالئكة، ملك الموت، وأعوانه،  :يعني

يوم القيامة في  :يعني :ويقال .عند قبض اْلرواح :يعني {وأدبارهم

 مُ بِأَنههُ } .ذلك الضرب الذي نزل بهم عند الموت، وفي النار :أي {ذلك} .النار

اتبعوا الكفر، وتكذيب محمد صلى َّللا عليه  :يعني {اتبعوا َما أَْسَخطَ َّللا

عملوا بما لم يرض َّللا به، وتركوا العمل  :يعني {َوَكِرهُوْا ِرْضَوانَهُ } .وسلم

 .أبطل ثواب أعمالهم :يعني {فَأَْحبَطَ أعمالهم} .بما يرضي َّللا تعالى

أيظن أهل النفاق،  :يعني {أَْم َحِسَب الذين فِى قُلُوبِِهْم مهَرضٌ } :قوله تعالى

 .لم يظهر َّللا نفاقهم :يعني {أَن لهن يُْخِرَج َّللا أضغانهم}والشك، 

الغش الذي في قلوبهم للمؤمنين، وعداوتهم للنبي صلى َّللا عليه  :يعني :ويقال

فَلََعَرْفتَهُم }لعرفتك المنافقين، وأعلمتك،  :يعني {َولَْو نََشاء َلريناكهم} .وسلم

 .ذا رأيتهمإ {فَلََعَرْفتَهُم بسيماهم} :ويقال .بعالماتهم الخبيثة :يعني {بسيماهم

حتى  :عنيي .لو نشاء، لجعلنا على المنافقين عالمة، فلعرفتهم بسيماهم :ويقال

ستعرفهم يا محمد بعد هذا  :يعني {هُْم فِى لَْحِن القولَولَتَْعِرفَنه } .عرفتهم

 {فِى لَْحِن القول} :ويقال .في محاورة الكالم :يعني {فِى لَْحِن القول}اليوم 

كذبهم إذا تكلموا، فلم يخَف على النبي صلى َّللا عليه وسلم بعد نزول  :يعني

 .هذه اآلية، منافق عنده إَل عرفه بكالمه

لم يخف عليه أعمالكم قبل أن تعملوها،  :يعني {وَّللا يَْعلَُم أعمالكم} :ثم قال

لنختبرنكم عند  :يعني {َولَنَْبلَُونهُكم} .فكيف يخفى عليه إذا عملتموها

بر ص :يعني {المجاهدين ِمنُكْم والصابرين}نميز  :أي {حتى نَْعلَمَ }القتال 

 :ويقال .نختبر أعمالكم :يعني {َونَْبلَُو أخباركم}عند القتال  الصابرين

الثالثة  {َولَيَْبلُونهُكم َحتهى يَْعلََم َويَْبلَُوا}قرأ عاصم في رواية أبي بكر  .أسراركم

والباقون الثالثة كلها بالنون على معنى  .يختبركم َّللا :يعني .كلها بالياء

 .نفسه اإلضافة إلى

هَم َسِعيرا  إِنه الذين َكفَُرواْ } :قوله عز وجل  :يعني {َعْنهُ وكفى بَِجهَن

واْ }جحدوا  قال  {َعن َسبِيِل َّللا}صرفوا الناس عن دين اإلسالم  :يعني {َوُصدُّ

رؤساء قريش حيث شاقوا أهل  :يعني :وقال الكلبي .اليهود :يعني :مقاتل

عادوا َّللا تعالى، ورسوله، وخالفوا رسول  :يعني {َوَشاقُّوْا الرسول}وحيد الت

اإلسالم،  :يعني {ّمن بَْعِد َما تَبَيهَن لَهُُم الهدى}َّللا صلى َّللا عليه وسلم في الدين 

وْا َّللا َشْيئا  }وأمر النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه الحق  لن  :ييعن {لَن يَُضرُّ
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 {مالهمَوَسيُْحبِطُ أع}نقصوا َّللا من ملكه شيئا  بكفرهم، بل يضروا بأنفسهم ي

 .يبطل ثواب أعمالهم التي عملوا في الدنيا، فال يقبلها منهم :يعني

 

 

 [38 -33]تفسير اآليات رقم 

ُسوَل َوََل } َ َوأَِطيُعوا الره إِنه  (33) تُْبِطلُوا أَْعَمالَُكْم يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا أَِطيُعوا َّللاه

ُ لَهُْم  ِ ثُمه َماتُوا َوهُْم ُكفهاٌر فَلَْن يَْغفَِر َّللاه وا َعْن َسبِيِل َّللاه  (34)الهِذيَن َكفَُروا َوَصدُّ

ُ َمَعُكْم َولَْن  ْلِم َوأَْنتُُم اْْلَْعلَْوَن َوَّللاه  (35)يَتَِرُكْم أَْعَمالَُكْم فاََل تَِهنُوا َوتَْدُعوا إِلَى السه

ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتهقُوا يُْؤتُِكْم أُُجوَرُكْم َوََل يَْسأَْلُكْم  إِنهَما اْلَحيَاةُ الدُّ

هَا أَْنتُْم  (37)إِْن يَْسأَْلُكُموهَا فَيُْحفُِكْم تَْبَخلُوا َويُْخِرْج أَْضَغانَُكْم  (36)أَْمَوالَُكْم 

ِ فَِمْنُكْم َمْن يَْبَخُل َوَمْن يَْبَخْل فَإِنهَما يَْبَخُل َعْن  هَُؤََلِء تُْدَعْوَن لِتُْنفِقُوا فِي َسبِيِل َّللاه

ا َغْيَرُكْم ثُمه ََل يَُكونُ  ُ اْلَغنِيُّ َوأَْنتُُم اْلفُقََراُء َوإِْن تَتََولهْوا يَْستَْبِدْل قَْوم  ا ونَْفِسِه َوَّللاه

 {(38)أَْمثَالَُكْم 

 :يعني {بَِصيرا  ياأيها الذين ءاَمنُوْا أَِطيُعوْا َّللا َوأَِطيُعوْا الرسول} :قوله تعالى

في  {أَِطيُعوْا َّللا} :ويقال .أطيعوه في السر، كما في العالنية

ْبِطلُوْا َوَلَ تُ }جهاد في السنن، وفيما يأمركم من ال {َوأَِطيُعواْ الرسول}الفرائض 

لى كان أصحاب النبي ص :وقال أبو العالية .حسناتكم بالرياء :يعني {أعمالكم

َّللا عليه وسلم يرون أنه َل يضر مع قول َل إله إَل َّللا ذنب، كما َل ينفع مع 

َ َوأَطِ }الشرك عمل، حتى نزل  يُعوْا أعمالهم ياأيها الذين ءاَمنُوْا أَِطيُعوْا َّللاه

 :لوقال مقات .فخافوا أن تبطل الذنوب اْلعمال {الرسول َوَلَ تُْبِطلُوْا أعمالكم

وْا َعن َسبِيِل }نزلت في الذين يمنون عليك أن أسلموا  إِنه الذين َكفَُروْا َوَصدُّ

 :وذلك أن رجال  سأله عن والده أنه كان محسنا  في كفره، قال :قال مقاتل {َّللا

والدك ووالدي ووالد » :فولى الرجل يبكي، فدعاه، فقال له .في النارهو 

وْا َعن َسبِيِل َّللا} :فنزل .«إبراهيم في النار مه َماتُواْ ثُ } {إِنه الذين َكفَُروْا َوَصدُّ

 .رنزلت اآلية في رؤساء أهل بد :قال الكلبي {َوهُْم ُكفهاٌر فَلَن يَْغفَِر َّللا لَهُمْ 

 {مَوتَْدُعوْا إِلَى السل}َل تضعفوا عن عدوكم  :يعني {فاَلَ تَِهنُواْ } :قوله تعالى

 .َل تهنوا، وَل تدعوا إلى الصلح نظير :أي .إلى الصلح :يعني

 :البقرة] {َوَلَ تَْلبُِسوْا الحق بالباطل َوتَْكتُُموْا الحق َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ } :قوله تعالى

وَل تكتموا الحق وفي هذه اآلية دليل على أن أيدي المسلمين، إذا  :يعني [42

كانت عالية على المشركين، َل ينبغي لهم أن يجيبوهم إلى الصلح، ْلن فيه 
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وإن لم تكن يدهم عالية عليهم، فال بأس بالصلح لقوله  .ترك الجهاد

ْلمِ } :تعالى فاجنح لَهَا َوتََوكهْل َعلَى َّللا إِنههُ هَُو السميع  َوإِن َجنَُحوْا لِلسه

قرأ حمزة في رواية  .إن مالوا للصلح فمل إليه :يعني [61 :اْلنفال] {العليم

 .وهما لغتان :قال بعضهم .بالنصب :والباقون .إلى السلم بكسر السين :أبي بكر

 .استسالم أحدهما صلح، واآلخر :وقال بعضهم

 {وَّللا َمَعُكمْ }العالين يكون آخر اْلمر لكم  :يعني {َوأَنتُُم اَْلْعلَْونَ } :ثم قال

واب لن ينقصكم من ث :يعني {َولَن يَتَِرُكْم أعمالكم}معينكم، وناصركم،  :يعني

لن  :دوقال مجاه .بخستني فيه :وترتني حقي يعني :يقال .أعمالكم شيئا  

باطل،  :يعني {إِنهَما الحياة الدنيا لَِعٌب َولَْهوٌ } .لن يظلمكم :وقال قتادة .ينقصكم

يُْؤتُِكْم }النفاق  {َوتَتهقُواْ }تستقيموا على التوحيد  :أي {َوإِن تُْؤِمنُواْ } .وفرح

سألكم َل ي :يعني {ْسئَْلُكْم أموالكمَوَلَ يَ }يعطكم ثواب أعمالكم  :يعني {أُُجوَرُكمْ 

جميع  :يعني {ؤإِن يَْسئَْلُكُموهَا}جميع أموالكم، ولكن ما فضل منها 

 .إن يلح عليكم بما يوجبه في أموالكم :يعني {فَيُْحفُِكْم تَْبَخلُواْ }اْلموال 

َويُْخِرْج }بالدفع  {ْبَخلُواْ تَ }يجهدكم كثرة المسألة  :يعني {فَيُْحفُِكمْ } :ويقال

يظهر بغضكم، وعدواتكم ّلِل تعالى، ولرسوله صلى َّللا عليه  :يعني {أضغانكم

 .وسلم وللمؤمنين

هذا  :ويقال .هذا للمسلمين :يقول .ويخرج ما في قلوبكم من حب المال :ويقال

وج علم َّللا أن في مسألة اْلموال خر :وقال قتادة .يظهر نفاقكم :يعني .للمنافقين

 .اْلضغان

ة، بمدة طويل {َوإِْذ أَنتُمْ }قرأ نافع، وأبو عمرو  {ثُمه أَنتُْم هؤَلء} :قوله عز وجل

بالمد، والهمز، فَهَا تنبيه، وأنتم  .وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي .بغير همز

الهمز ب :وقرأ ابن كثير .لف أنتمكلمة على حدة، وإنما مد ليفصل ألف هاء من أ

ومعنى هذه القراءات كلها  .ثم قلبت إحدى الهمزتين هاء .أَأَنتم :بغير مد ومعناه

صدقوا في لتت :يعني {تُْدَعْوَن لِتُنفِقُوْا فِى َسبِيِل َّللا}أنتم يا معشر المؤمنين 

َوَمن } بالنفقة في سبيل َّللا {َخلُ فَِمنُكم مهن يَبْ } .سبيل َّللا، وتعينوا الضعفاء

وَّللا }َل يكون له ثواب النفقة  :يعني {فَإِنهَما يَْبَخُل َعن نهْفِسهِ }بالنفقة  {يَْبَخلْ 

إلى ما عند  {َوأَنتُُم الفقراء} .عما عندكم من اْلموال، وعن أعمالكم {الغنى

 تعرضوا عما أمركم :يعني {َوإِن تَتََولهْواْ } .َّللا من الثواب، والرحمة، والمغفرة

ْوما  يَْستَْبِدْل قَ } .َّللا به من الصدقة، وغير ذلك مما افترض َّللا عليكم من حق

يهلككم، ويأت بخير منكم، وأطوع ّلِل  :يعني {َغْيَرُكْم ثُمه َلَ يَُكونُوْا أمثالكم
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قال  .أشباهكم في معصية َّللا تعالى :يعني {ثالكمثُمه َلَ يَُكونُوْا أم}تعالى منكم 

ندا استبدل بهم أناس من ك :وقال بعضهم .لم يتولوا، ولم يستبدل بهم :بعضهم

يا رسول َّللا صلى  :لما نزلت هذه اآلية، قالوا :وروى أبو هريرة قال .وغيرها

 .مانَوعنده سل :قال ؟ا بِنَاَّللا عليه وسلم من هؤَلء الذين، إِْن تولينا استبدلو

لَْو » :الثم ق« هذا َوقَْوُمهُ » :فوضع النبي صلى َّللا عليه وسلم يده عليه، ثم قال

سيدنا  وصلى َّللا على« َكاَن اإِليَماُن ُمَعلهقا  بِالثَُّريها لَتَنَاَولَهُ ِرَجاٌل ِمْن أَْبنَاِء فَاِرس

 .محمد وآله أجمعين
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 دِء ايمانان 54صفحه 

 48 سورة الفتح

 سورة الفتح
 

 [3 -1]تفسير اآليات رقم 

ا ُمبِين ا } َر َويُتِمه  (1)إِنها فَتَْحنَا لََك فَْتح  ُ َما تَقَدهَم ِمْن َذْنبَِك َوَما تَأَخه لِيَْغفَِر لََك َّللاه

ا  ا  (2)نِْعَمتَهُ َعلَْيَك َويَْهِديََك ِصَراط ا ُمْستَقِيم  ا َعِزيز  ُ نَْصر   {(3)َويَْنُصَرَك َّللاه

بِينا  } :قوله تبارك وتعالى  .اء بينا  قضينا لك قض :يعني {إِنها فَتَْحنَا لََك فَْتحا  مُّ

ذلك و :قال مقاتل .أكرمناك باإلسالم، والنبوة، وأمرناك بأن تدعو الخلق إليه

 :وكان المشركون يقولون {ى َما يُْفَعُل بِى َوَلَ بُِكمْ َوَما أَْدرِ }أنه لما نزل بمكة 

يّرهم فلما قدم المدينة، ع .لم تتبعون رجال  َل يدري ما يفعل به، وَل بمن تابعه

فعلم َّللا تعالى ما في قلوب المؤمنين من الحزم، وما في  .بذلك المنافقون أيضا  

بِينا  إِنها فَ }فنزل  .قلوب الكافرين من الفرح قضينا لك  ::يعني {تَْحنَا لََك فَْتحا  مُّ

رَ }قضاء بينا   َم ِمن َذنبَِك َوَما تَأَخه هذا لك  :فقال المؤمنون {لّيَْغفَِر لََك َّللا َما تَقَده

لِّيُْدِخَل المؤمنين والمؤمنات جنات تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا اَلنهار }فنزل  ؟فما لنا

 [5 :فتحال] {ا َويَُكفَِّر َعْنهُْم سيئاتهم َوَكاَن َذلَِك ِعنَد َّللا فَْوزا  َعِظيما  خالدين فِيهَ 

َب المنافقين والمنافقات والمشرك}فنزل  ؟فقال المنافقون فما لنا .اآلية ين َويَُعذِّ

ْيِهْم َعلَ  والمشركات الظآنين باّلِل ظَنه السوء َعلَْيِهْم َدآئَِرةُ السوء َوَغِضَب َّللا

إِنها } :وقال الزجاج .اآلية [6 :الفتح] {َولََعنَهُْم َوأََعده لَهُْم َجهَنهَم َوَسآَءْت َمِصيرا  

والفتح هو  .فتح الحديبية، والحديبية بئر سمي المكان بها :يعني {فَتَْحنَا لَكَ 

نى الفتح الهداية إلى ومع :قال .الظفر بالمكان، كان بحرب أو بغير حرب

وكان في فتح الحديبية، معجزة من معجزات النبي صلى َّللا عليه  .اإلسالم

وسلم، وذلك أنها بئر فاستسقى جميع ما فيها من الماء، ولم يبق فيها شيء، 

ثم  .فمضمض رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ثم مجه فيها، فدّرت البئر بالماء

َّللا َما }لكي يغفر لك  :فكأنه قال .هذه َلم كي :قال بعضهم {لّيَْغفَِر لَكَ } :قال

َم ِمن َذنبِكَ  رَ }ذنب آدم  :يعني {تَقَده  :وقال القتبي .ذنب أمتك :يعني {َوَما تَأَخه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n54&p1#TOP


334 
 

َم ِمن َذنبَِك َوَما تَأَخه } :هذه َلم القسم فكأَنه قال ما  :قالوي {رَ لّيَْغفَِر لََك َّللا َما تَقَده

 .كان قبل نزول الوحي، وما كان بعده

اطا َويَْهِديََك صر}بالنبوة، وبإظهار الدين  {َويُتِمُّ نِْعَمتَهُ َعلَْيكَ } :قوله تعالى

ْستَقِيما    :يعني {َويَنُصَرَك َّللا}يثبتك على الهدى، وهو طريق اْلنبياء  :يعني {مُّ

 .بإظهار اإلسالم {نَْصرا  َعِزيزا  }على عدوك  لكي ينصرك َّللا

 [4]تفسير اآلية رقم 

{ ِ ِكينَةَ فِي قُلُوِب اْلُمْؤِمنِيَن لِيَْزَداُدوا إِيَمان ا َمَع إِيَمانِِهْم َوّلِِله هَُو الهِذي أَْنَزَل السه

ا َحكِ  ُ َعلِيم  َماَواِت َواْْلَْرِض َوَكاَن َّللاه ا ُجنُوُد السه  {(4)يم 

لى وذلك أن النبي ص {هَُو الذى أَنَزَل السكينة فِى قُلُوبِ المؤمنين} :قوله تعالى

َّللا عليه وسلم تجهز في سنة ست في ذي القعدة، فخرج إلى العمرة معه ألف 

بر فبلغ قريشا  خ .ألف وأربعمائة، وساق سبعين بدنة :وستمائة رجل، ويقال

عليه وسلم وأصحابه، فبعثوا خالد بن الوليد في عصابة منهم النبي صلى َّللا 

بي صلى فلما نزل الن ؟ليصدوا النبي صلى َّللا عليه وسلم وأصحابه عن البيت

إنه قَُرْيشا  َجَعلَْت لِي ُعيُونا ، فََمْن يَُدلُّنِي َعلَى » :َّللا عليه وسلم بعسفان قال

أنا يا رسول َّللا فخرج بهم، وانتهوا  :لمسلمينفقال رجل من ا .«طَِريِق الثهنِيهةِ 

فلما هبط رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم من الثنية،  .إلى الثنية، وصعدوا فيها

بركت ناقته القصواء، فلم تنبعث، فزجَرها، وزجرها الناس، وضربوها، فلم 

لى َّللا ص فقال النبي .صارت حرونا   :خِلت القصواء أي :فقال الناس .تنبعث

ما َخِلَِت القَْصَواُء، َوَما َكاَن ذلك لَهَا بُِخلٍُق، ولكن َحبََسهَا َحابُِس » :عليه وسلم

َل يَْسأَلُونَنِي فِيَما بَْينِي َوبَْينَهُْم َشْيئا  يَُعظُِّموَن بِِه ُحُرَماتِِهْم، إَله » :ثم قال« الفِيلِ 

 .ثَم زجرها، فانبعثت« قِْبلتُهُ ِمْنهُمْ 

قليل  :يعني .فلما نزلوا على القليب بالحديبية، لم يكن في البئر إَل ماء وشيك

فقال  ؟َمن رجل يهيج لنا الماء :فقال .متغير، فاستسقوا فلم يبق في البئر ماء

ل فقال رج« تأخر» :فقال .مرة :قال« ما اسمك» :فقال .أنا يا رسول َّللا :رجل

ل، فنز .«أْنِزلْ » :فقال .ناجيه :قال .«؟َما اْسُمكَ » :ل َّللا، فقالآخر أنا يا رسو

 .فأعطاه رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم مشقصا ، فبحت به البئر، فنبع الماء

 .كان ماء الحديبية قد قل :وقال في رواية عبد َّللا بن دينار، عن ابن عمر قال

رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، وجعل منه في  فأتى بدلو من ماء، فتوضأ منه

فيه، ثم مجه في الدلو، ثم أمرهم بأن يجعلوه في البئر، ففعلوا، فامتِلت البئر 

ففزع المشركون لنزول النبي صلى َّللا  .حتى كادوا يغرقون منها وهم جلوس
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سول فقال ر .عليه وسلم وأصحابه في الحديبية، فجاؤوه، واستعدوا ليصدوه

يا ُعَمُر اْذهَْب فَاْستَأِْذْن لَنَا َعلَْيِهْم َحتهى نَْعتَِمَر، » : صلى َّللا عليه وسلم لعمرَّللا

ليس  يا رسول َّللا :فقال عمر .«َويُْخلُوا بَْينِي َوبَْيَن البَْيِت، َل أُِريُد ِمْنهُْم َغْيَرهُ 

ني عمه، فأرسل عثمان، فإن هناك ناسا  من ب .ثم أحد من قومي يمنعني

ني من أجر :يمنعونه، فذهب عثمان، فتلقاه أبان بن سعيد بن العاص، فقال له

قومك حتى أبلغ رسالة رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، فأجاره، وحمله على 

 .فرسه ورائه، ودخل به مكة فاستأذن عثمان قريشا ، فأبوا أن يأذنوا له

لما كنت ْلتقدم بين يدي رسول  :فقال .أبان لعثمان طف أنت إن شئت :فقال

َّللا صلى َّللا عليه وسلم، وبقي هناك ثالثة أيام، فذكر للنبي صلى َّللا عليه 

بي فجلس الن .بايعوني على الموت :فقال ْلصحابه .وسلم أن عثمان قد قتل

صلى َّللا عليه وسلم تحت الشجرة، فبايعه أصحابه على الموت، فقال النبي 

إِنِّي أََخاُف أََله يُْدِرَك ُعْثَماَن هَِذِه البَْيَعةَ، فَأَنَا أُبَايُِع لَهُ » :وسلم صلى َّللا عليه

ثم رجع عثمان، فأخبر أنهم قد أبوا ذلك، وبلغت قريشا  البيعة،  .«يَِمينِي بِشَمالِي

فقال  أردده عنا :فكبرت تلك البيعة عندهم، وقالوا ليزيد بن الحارث الكناني

اْبَعثُوا الهَْدَي فِي َوْجِههِ يََراهَا، فَإِنههُْم قَْوٌم يَُعظُِّموَن » :ى َّللا عليه وسلمالنبي صل

ا م :فبعثوا الهدي في وجهه، فلما رأى يزيد بن الحارث الهدي قال .«الهَْديَ 

َل تردوا هذا  :فقال لهم .أرى أحدا  يفلح برّد هذا الهدي، ورجع إلى قريش

فأرسلوا عروة بن مسعود  .شى أن يصيبكم عذاب من السماءالهدي فإني أخ

ا محمد ارجع ي :الثقفي، فجاء إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم، فجلس إليه، فقال

عن قومك هذه المرة، فجعل يكلم رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، ويومئ بيديه 

ربه ه وسلم، فضإلى لحيته، وكان المغيرة قائما  عند رسول َّللا صلى َّللا علي

اكفف يدك عن لحية رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم  :بالسوط على يده، وقال

ابن أخيك  :فقال ؟من هذا يا محمد :فقال عروة .قبل أن يصل إليك ما تكره

 ؟ديأفتضرب ي .يا غدر ما غسلت سلحتك عني بعد :فقال .المغيرة بن شعبة

ما ورائك  :فرجع عروة إلى قريش، فقالوا له .تصل إليكاكففها قبل أن َل  :قال

خلوا سبيل الرجل يعتمر، فإني حضرت كسرى، وقيصر،  :فقال ؟يا أبا يعقوب

وَّللا إنه ليتنخم  .والنجاشي، فما رأيت ملكا  قط أصحابه أطوع من هذا الملك

ليه، وإنه عفيبتدرون نخامته، وَّللا إنه ليجلس فيبتدرون التراب الذي يجلس 

سهيل بن ثم قالوا ل .جبنت، وانتفح سحرك :فقالوا .ليتوضأ فيبتدرون وضوءه

فلما رآه رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم  .اذهب واردده عنا، وصالحه :عمرو
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يا محمد ارجع  :فجاءه سهيل في نفر من قريش فقال« قَْد َسهَُل أْمُرهُمْ » :قال

لى أن لك أن تأتيهم من العام المقبل، فتعتمر أنت، عن قومك هذه المرة، ع

وأصحابك، ويدخل كل إنسان منكم بسالحه راكبا ، فتصالحنا على أن َل تقاتلنا، 

اكتب  :قالف .فرضي رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم بذلك .وَل نقاتلك سنتين

م َّللا الرحمن بس :بيننا وبينك كتابا ، فأمر عليا  رضي َّللا عنه أن يكتب، فكتب

مك اكتب باس :قال ؟فكيف أكتب :قال .َل أعرف الرحمن :فقال سهيل .الرحيم

اللهم؛ فكتب باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول َّللا صلى َّللا عليه 

 .وسلم

فقال  ؟أفترغب عن اسم أبيك .لو أعلم أنك رسول َّللا، َلتبعتك :فقال سهيل

 .فوَّللا إنه لرسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم على رغم أنفك :َّللا عنهعلي رضي 

ُد ْبُن َعْبِد » :فقال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ٌد َرُسوُل َّللا، َوأَنَا ُمَحمه أنا َمَحمه

ُد ْبُن َعْبِد َّللا ْلنه كان عهد أن َل يسألوه عن شيئا  يعظمون « َّللا، اْكتُْب ُمَحمه

فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد َّللا سهيل بن  .تهم إَل قبلهبه حرما

عمرو، أَلّ تقاتلنا، وَل نقاتلك سنتين، وندخل في حلفنا من نشاء، وتدخلوا في 

حلفكم من شئتم، وعلى أنكم تأتون من العام المقبل، وتقيمون ثالثة أيام، ثم 

ه إلينا، ومن جاء منكم ترجعون، وعلى أن ما جاء منا إليكم َل تقبلوه، وتردو

يا رسول  :إلينا فهو منا، فال نرده إليكم، فشق ذلك الشرط على المسلمين، فقالوا

لى فقال رسول َّللا ص .َّللا من لحق بنا منهم لم نقبله، ومن لحق بهم منا فهو لهم

ا َمْن لَِحَق بِِهْم ِمنها فَأْبَعَدهُ َّللا َوأَْولَى بِ » :َّللا عليه وسلم ا مَ  .َمْن َكفرفأمه ْن َوأمه

فجاء أبو جندل بن سهيل  .«أَراَد أْن يَْلَحَق بِنَا ِمْنهُْم فََسيَْجَعُل َّللا لَهُ َمْخِرَجا  

يمشي مشي اْلعرج قد أسلم، فأوثقه أبوه حين خشي  :يوسف في الحديد، يعني

 ،أن يذهب إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم، فلما وقع في ظهراني المسلمين

 فقال عمر بن .إنما كتبنا الكتاب الساعة :فجاء أبوه فقال .إني مسلم :قال

 .«لَىبَ » :قال ؟يا رسول َّللا أليس َّللا حق وأنت نبيه :الخطاب رضي َّللا عنه

فلم نُْعِطي الدنية في  :قال .«بَلَى» :قال ؟وهم كفار ؟ونحن قوم مؤمنون :قال

يا  :فتحول عمر إلى أبي جندل فقال .«إنهَما َكتَْبنَا الِكتَاَب السهاَعةَ » :قال ؟ديننا

أبا جندل إن الرجل يقتل أباه في َّللا، وإن دم الكافر َل يساوي دم كلب، وجعل 

ك َل ما ل :فقال أبو جندل .عمر يقرب إليه سيفه كيما يأخذه، ويضرب به أباه

ما أنت  :فقال .اني رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلمنه :فقال عمر ؟تقتله أنت

بأحق بطاعة رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم مني، َل أقتل أبي، فأخذ سهيل 
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بن عمرو غصنا  من أغصان تلك الشجرة، فضرب به وجه أبي جندل، 

ْبنِِه، فَإْن  اَخلُّوا بَْينَهُ َوبَْينَ » :فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم .والمسلمون يبكون

ْدَق يُْنِجِه ِمْنهُمّ  فقال رسول َّللا صلى َّللا عليه  .«يَْعلَِم َّللا ِمْن أبِي َجْنَدٍل الصه

 .هقد أجرت :مكرز بن حفص :فقال .َل :فقال سهيل« هَْبهُ لِي» :وسلم لسهيل

ديهم بعد يأمنته فآمنه حتى رده إلى مكة، فأنجى َّللا تعالى أبا جندل من أ :يعني

ما رجع النبي صلى َّللا عليه وسلم إلى المدينة، فخرج إلى شط البحر، واجتمع 

إليه قريبا  من سبعين رجال ، كرهوا أن يقيموا مع المشركين، وعلموا أن النبي 

صلى َّللا عليه وسلم لن يقبلهم حتى تنقضي المدة، فعمدوا إلى عير لقريش 

وجعلوا يقطعون الطريق على المشركين، مقبلة إلى الشام، أو مدبرة فأخذوها، 

فأرسل المشركون إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم يناشدونه إَل قبضهم إليه، 

فالتحقوا برسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، فعلم  .أنت في حَل منهم :وقالوا له

ثم  .الذين كرهوا الصلح، أن الخير فيما رأى رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

النبي صلى َّللا عليه وسلم أصحابه أن ينحروا البدن، ويحلقوا الرؤوس،  أمر

 :فدخل النبي صلى َّللا عليه وسلم على أم سلمة فقال .فلم يفعل ذلك منهم أحد

فقالت  .فلم يفعل أحد منهم .أمرت الناس أن ينحروا البدن، ويحلقوا ؟أَل تعجبين

 .ر بدنك، واحلق رأسك، فإنهم سيقتدون بكقم أنت يا رسول َّللا وانح :أم سلمة

فنحر رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم البدن، وحلق رأسه، ففعل القوم كلهم، 

يَْرَحُم » :فقال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم .فحلق بعضهم، وقصر بعضهم

لُمَحلِّقِيَن، ُم َّللا ايَْرحَ » :فقال ؟والمقصرين يا رسول َّللا :فقالوا .«َّللا الُمَحلِّقِينَ 

ِرينَ  إِنها فَتَْحنَا }فرجع النبي صلى َّللا عليه وسلم إلى المدينة، فنزل  .«َوالُمقَصِّ

بِينا    :يعني {هَُو الذى أَنَزَل السكينة فِى قُلُوِب المؤمنين} :إلى قوله {لََك فَْتحا  مُّ

َع } .نينالسكون، والطمأنينة في البيعة، في قلوب المؤم لِيَْزَداُدوْا إيمانا مه

أمرهم  تصديقا  بما :ويقال .تصديقا  مع تصديقهم الذي هم عليه :يعني {إيمانهم

رائض، مع إقرارا  بالف :يعني :ويقال .رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم في البيعة

اس في وروي عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عب .إقرارهم باّلِل تعالى

فِى قُلُوِب المؤمنين }الرحمة  :يعني :قال {هَُو الذى أَنَزَل السكينة} :قوله

إن َّللا تعالى بعث رسوله صلى َّللا عليه وسلم بشهادة  :قال .{لِيَْزَداُدوْا إيمانا

لِْد مد لَْم يَ قُْل هَُو َّللا أََحد َّللا الص} :أن َل إله إَل َّللا، محمد رسول َّللا، كما قال

فلما صدقوا بها، زادهم  [4، 1 :اَلخالص] {َولَْم يُولَْد َولَْم يَُكْن لههُ ُكفُوا  أََحدٌ 

فلما  .فلما صدقوا بها زادهم الصوم .فلما صدقوا بها زادهم الزكاة .الصالة
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كل ذلك إن في  :يعني .فلما صدقوا به زادهم الجهاد .صدقوا بها زادهم الحج

 .يزيد تصديقا  مع تصديقهم

ِ ُجنُود السموات واَلرض} فجنود السموات المالئكة، وجنود اْلرض  {َوّلِِله

في أمره حيث  {َحِكيما  }بخلقه  {َوَكاَن َّللا َعلِيما  }المؤمنون من الجن واإلنس 

 .حكم بالنصر للمؤمنين يوم بدر

 [9 -5]تفسير اآليات رقم 

لِيُْدِخَل اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َجنهاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اْْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا }

ا  ا َعِظيم  ِ فَْوز  َب اْلُمنَافِقِيَن  (5)َويَُكفَِّر َعْنهُْم َسيِّئَاتِِهْم َوَكاَن َذلَِك ِعْنَد َّللاه َويَُعذِّ

ْوِء َواْلُمنَافِقَاتِ َواْلُمْشِركِ  ِ ظَنه السهْوِء َعلَْيِهْم َدائَِرةُ السه يَن َواْلُمْشِرَكاتِ الظهانِّيَن بِاّلِله

ا  هَم َوَساَءْت َمِصير  ُ َعلَْيِهْم َولََعنَهُْم َوأََعده لَهُْم َجهَن ِ ُجنُوُد  (6)َوَغِضَب َّللاه َوّلِِله

ا حَ  ُ َعِزيز  َماَواِت َواْْلَْرِض َوَكاَن َّللاه ا السه ا  (7)ِكيم  ر  ا َوُمبَشِّ إِنها أَْرَسْلنَاَك َشاِهد 

ا  ُروهُ َوتَُوقُِّروهُ َوتَُسبُِّحوهُ بُْكَرة   (8)َونَِذير  ِ َوَرُسولِِه َوتَُعزِّ لِتُْؤِمنُوا بِاّلِله

 {(9)َوأَِصيال  

 المصدقين :يعني {لّيُْدِخَل المؤمنين والمؤمنات} :قوله عز وجل

من تحت غرفها،  :يعني {جنات تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا اَلنهار}والمصدقات 

دائمين مقيمين، َل يموتون، وَل يخرجون  :يعني {خالدين فِيهَا}وأشجارها 

عن  :ييعن .يمحو، ويتجاوز عن سيئاتهم :يعني {َويَُكفَّر َعْنهُْم سيئاتهم}منها 

نجاة وافرة من  :أي .في اآلخرة {َك ِعنَد َّللا فَْوزا  َعِظيما  َوَكاَن َذلِ }ذنوبهم 

 .العذاب

ولكن يعذب المنافقين،  :يعني {َويَُعّذَب المنافقين والمنافقات} :ثم قال

 الذين {والمشركات}من أهل مكة  {والمشركين}والمنافقات، من أهل المدينة 

 .أقاموا على عبادة اْلصنام

وظنهم ترك التصديق باّلِل تعالى ورسوله،  {الظانين باّلِل ظَنه السوء} :قوله

لهن  بَْل ظَنَْنتُْم أَن} :مخافة أَل ينصر محمد صلى َّللا عليه وسلم كما قال تعالى

 ظَنه مْ يَنقَلَِب الرسول والمؤمنون إلى أَْهلِيِهْم أَبَدا  َوُزيَِّن َذلَِك فِى قُلُوبُِكْم َوظَنَنتُ 

 .[12 :الفتح] {السوء َوُكنتُْم قَْوما  بُورا  

َوَغِضَب َّللا }عاقبة العذاب والهزيمة  :يعني {َعلَْيِهْم َدائَِرةُ السوء} :ثم قال

 {َوَساءْت َمِصيرا  }في اآلخرة  {َوأََعده لَهُْم َجهَنهمَ }في الدنيا  {َعلَْيِهْم َولََعنَهُمْ 

 .بئس المصير الذي صاروا إليه :يعني

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n54&p1#TOP
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ِ ُجنُودُ السموات واَلرض َوَكاَن َّللا َعِزيزا  } :قوله تعالى ات بالنقمة لمن م {َوّلِِله

في أمره، وقضائه، حكم بالنصرة للنبي صلى  {َحِكيما  } .على كفره، ونفاقه

 .َّللا عليه وسلم

 {َوُمبَّشرا  }بعثناك شاهدا  بالبالغ إلى أمتك  :يعني {دا  إِنها أرسلناك َشاهِ } :ثم قال

ا}لمن أجابك بالجنة   لّتُْؤِمنُوْا باّلِل}مخوفا  للكفار بالنار  :يعني {َونَِذير 

لتصدقوا باّلِل فيما يأمركم، وتصدقوا برسوله محمد صلى َّللا  :يعني {َوَرُسولِهِ 

لكي تعينوه، وتنصروه على عدوه  :يعني {َوتَُعّزُروهُ }عليه وسلم 

 {ُحوهُ َوتَُسبّ }تعظموا النبي صلى َّللا عليه وسلم  :أي {َوتَُوقُّروهُ }بالسيف، 

فكأنه  .غدوة وعشيا   :يعني {بُْكَرة  َوأَِصيال  }تصلوا ّلِل تبارك وتعالى  :يعني

رأ ابن ق .ه، وتعزروه، وتوقروهلتؤمنوا باّلِل وتسبحوه، وتؤمنوا برسول :قال

كلها بالياء على معنى الخبر  {لِيُْؤِمنُوْا * باّلِل َوَرُسولِهِ } :كثير، وأبو عمرو

بالتاء على معنى المخاطبة، وقرأ ابن كثير، وأبو  :عنهم، وقرأ الباقون

النصب، ب :رأ الباقونوق .بضم السين {بُِكُم الدوائر َعلَْيِهْم َدائَِرةُ السوء} :عمرو

 :كقولك رجل سوء، وعمل سوء، وقد روي عن ابن كثير، وأبي عمرو

 .بالنصب أيضا  

 [14 -10]تفسير اآليات رقم 

ِ فَْوَق أَْيِديِهْم فََمْن نََكَث فَإِنهَما يَْنُكثُ } َ يَُد َّللاه  إِنه الهِذيَن يُبَايُِعونََك إِنهَما يُبَايُِعوَن َّللاه

ا  ا َعِظيم  َ فََسيُْؤتِيِه أَْجر  َسيَقُوُل  (10)َعلَى نَْفِسِه َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاهََد َعلَْيهُ َّللاه

لََك اْلُمَخلهفُوَن ِمَن اْْلَْعَراِب َشَغلَْتنَا أَْمَوالُنَا َوأَْهلُونَا فَاْستَْغفِْر لَنَا يَقُولُوَن بِأَْلِسنَتِِهْم 

ا أَْو أََراَد بُِكْم َما لَْيَس فِي قُلُ  ِ َشْيئ ا إِْن أََراَد بُِكْم َضّر  وبِِهْم قُْل فََمْن يَْملُِك لَُكْم ِمَن َّللاه

ا  ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِير  ا بَْل َكاَن َّللاه ُسوُل  (11)نَْفع  بَْل ظَنَْنتُْم أَْن لَْن يَْنقَلَِب الره

ا َواْلُمْؤِمنُوَن إِلَى أَْهلِيِهْم أَبَد   ْوِء َوُكْنتُْم قَْوم  ا َوُزيَِّن َذلَِك فِي قُلُوبُِكْم َوظَنَْنتُْم ظَنه السه

ا  ا  (12)بُور  ِ َوَرُسولِِه فَإِنها أَْعتَْدنَا لِْلَكافِِريَن َسِعير  ِ  (13)َوَمْن لَْم يُْؤِمْن بِاّلِله َوّلِِله

َماَواِت َواْْلَْرِض يَْغفُِر لَِمْن  ا ُمْلُك السه ُ َغفُور  ُب َمْن يََشاُء َوَكاَن َّللاه يََشاُء َويَُعذِّ

ا   {(14)َرِحيم 

يوم الحديبية تحت الشجرة، وهي  :يعني {إِنه الذين يُبَايُِعونَكَ } :قوله عز وجل

بايعوا تحت الشجرة، وهي شجرة السهمرة، وهم  :بيعة الرضوان، قال الكلبي

 :وروى هشام عن محمد بن الحسن قال .ربعون رجال  يومئٍذ ألف وخمسمائة وأ

 كأنهم يبايعون َّللا، ْلن :يعني {إِنهَما يُبَايُِعوَن َّللا} .كانت الشجرة أم غيالن
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يُبَايُِعوَن  إِنهَما} :ويقال .النبي صلى َّللا عليه وسلم إنما بايعهم بأمر َّللا تعالى

 .اهْلجله، وطلب رض :أي {َّللا

فَْوَق }يد َّللا بالنصرة، والغلبة، والمغفرة،  :يعني {يَُد َّللا فَْوَق أَْيِديِهمْ } :ثم قال

 .يحتمل ثالثة أوجه {يَُد َّللا فَْوَق أَْيِديِهمْ } :وقال الزجاج .بالطاعة {أَْيِديِهمْ 

ثواب، بال {يَُد َّللا فَْوَق أَْيِديِهمْ }ل بالوفاء، ويحتم {يَُد َّللا فَْوَق أَْيِديِهمْ }أحدها 

ي الِمنهة ف {يَُد َّللا فَْوَق أَْيِديِهمْ }فهذان وجهان جاءا في التفسير، ويحتمل أيضا  

 .عليهم، وفي الهداية فوق أيديهم في الطاعة

 :عنيي {هِ فَإِنهَما يَنُكُث على نَْفسِ }نقض العهد، والبيعة  :يعني {فََمن نهَكثَ }

 .هاءبرفع ال :قرأ حفص {َوَمْن أوفى بَِما عاهد َعلَْيِه َّللا} .عقوبته على نفسه

وفى بما عاهد عليه من البيعة، فيتم ذلك مع رسول َّللا صلى َّللا عليه  :أي

أوفى بما عاهد َّللا عليه من البيعة، والتمام في ذلك مع رسول َّللا  :وسلم يعني

 . عليه وسلمصلى َّللا

قرأ نافع، وابن كثير، وابن  .في الجنة {فََسيُْؤتِيِه أَْجرا  َعِظيما  }

 .وكالهما يرجع إلى معنى واحد .بالياء :والباقون .بالنون {فََسنُْؤتِيهِ } :عامر

 .سيؤتيه َّللا ثوابا  عظيما   :يعني

وهم أسلم، وأشجع،  {المخلفون ِمَن اَلعراب َعِظيما  َسيَقُوُل لَكَ } :قوله تعالى

وغفار، وذلك أن النبي صلى َّللا عليه وسلم حين خرج إلى مكة عام الحديبية، 

ذهب معه إلى ن :فقالوا فيما بينهم .فاستتبعهم، وكانت منازلهم بين مكة والمدينة

أخبر ف قوم جاؤوه فقتلوا أصحابه، فقاتلهم، فاعتلوا عليه بالشغل، حتى رجع،

 .َّللا تعالى رسوله قبل ذلك، أنه إذا رجع إليهم استقبلوه بالعذر، وهم كاذبون

الذين تخلفوا عن بيعة  :يعني {َسيَقُوُل لََك المخلفون ِمَن اَلعراب} :فقال

خفنا عليهم الضيعة، ولوَل ذلك  :يعني {َشَغلَْتنَا أموالنا َوأَْهلُونَا}الحديبية 

ا لَْيَس فِى} .في التخلف {فاستغفر لَنَا} .كلخرجنا مع  يَقُولُوَن بِأَْلِسنَتِِهْم مه

من طلب اَلستغفار وهم َل يبالون، استغفرت لهم أم لم تستغفر  :يعني {قُلُوبِِهمْ 

 .لهم

كم يمنع عنمن يقدر أن  :يعني {فََمن يَْملُِك لَُكْم ّمَن َّللا َشْيئا  }يا محمد  {قُلْ }

 أَْو أََراَد بُِكمْ }قتال ، أو هزيمة،  :يعني {إِْن أََراَد بُِكْم َضّرا  }من عذاب َّللا شيئا  

بضم الضاد، وهو سوء  {َضّرا}قرأ حمزة والكسائي  .النصرة :يعني {نَْفعا  

 .بالنصب :والباقون .الحال والمرض، وما أشبه ذلك
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قدر أحد َل ي :يعني .اللفظ لفظ اَلستفهام، والمراد به التقرير .وهو ضد النفع

 .على دفع الضر، ومنع النفع غير َّللا

ا  بتخلفكم، عالم :يعني {بَْل َكاَن َّللا بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرا  } :ثم استأنف الكالم فقال

 .ومرادكم

ير بل منعكم من الس :يعني {لَِب الرسولبَْل ظَنَْنتُْم أَن لهن يَنقَ } :قوله عز وجل

أَْهلِيِهْم  إلى}من الحديبية  {والمؤمنون}معه، ْلنكم ظننتم أن لن ينقلب الرسول 

ْم ظَنه َوظَنَنتُ }ُحسِّن التخلف في قلوبكم  :يعني {أَبَدا  َوُزيَّن َذلَِك فِى قُلُوبُِكمْ 

وروي  .هلكى :يعني {َوُكنتُْم قَْوما  بُورا  }حسبتم الظن القبيح  :يعني {السوء

 والبور في .الشيء الفاسد :البور في لغة أزد عمان :عن ابن عباس أنه قال

 .مبطلة :أعمالهم بور أي :يعني .َل شيء :كالم العرب

م يصدق باّلِل في من ل :يعني {َوَمن لهْم يُْؤِمن باّلِل َوَرُسولِهِ } :قوله عز وجل

هيأنا لهم  :يعني {فَإِنها أَْعتَْدنَا للكافرين َسِعيرا  }السر، كما صدقه في العالنية 

 .عذاب السعير

ِ ُمْلُك *** السموات واَلرض} :قوله تعالى خزائن السموات  :يعني {َوّلِله

 فُِر لَِمن يََشاء َويَُعّذبُ يَغْ } .ونفاذ اْلمر في السموات واْلرض :ويقال .واْلرض

وهو فضل، منه المغفرة، ويعذب من يشاء على الذنب الصغير،  {َمن يََشاء

ِحيما  }لذنوبهم  {َوَكاَن َّللا َغفُورا  }وهو عدل منه   .بهم {ره

 [20 -15]تفسير اآليات رقم 

َغانَِم لِتَأُْخُذوهَا َذُرونَا نَتهبِْعُكْم يُِريُدوَن أَْن َسيَقُوُل اْلُمَخلهفُوَن إَِذا اْنطَلَْقتُْم إِلَى مَ }

ُ ِمْن قَْبُل فََسيَقُولُوَن بَْل تَْحُسُدونَنَا بَ  ِ قُْل لَْن تَتهبُِعونَا َكَذلُِكْم قَاَل َّللاه لُوا َكاَلَم َّللاه ْل يُبَدِّ

فِيَن ِمَن اْْلَْعَراِب َستُْدَعْوَن إِلَى قَْوٍم قُْل لِْلُمَخله  (15)َكانُوا ََل يَْفقَهُوَن إَِله قَلِيال  

ا َحَسن ا َوإِْن  ُ أَْجر  أُولِي بَأٍْس َشِديٍد تُقَاتِلُونَهُْم أَْو يُْسلُِموَن فَإِْن تُِطيُعوا يُْؤتُِكُم َّللاه

ا  ْبُكْم َعَذاب ا أَلِيم  َس َعلَى اْْلَْعَمى َحَرٌج َوََل لَيْ  (16)تَتََولهْوا َكَما تََولهْيتُْم ِمْن قَْبُل يَُعذِّ

َ َوَرُسولَهُ يُْدِخْلهُ  َعلَى اْْلَْعَرِج َحَرٌج َوََل َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج َوَمْن يُِطِع َّللاه

ا  ْبهُ َعَذاب ا أَلِيم  لَقَْد َرِضَي  (17)َجنهاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اْْلَْنهَاُر َوَمْن يَتََوله يَُعذِّ

 ُ َعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايُِعونََك تَْحَت الشهَجَرِة فََعلَِم َما فِي قُلُوبِِهْم فَأَْنَزَل السهِكينَةَ َّللاه

ا قَِريب ا  ا  (18)َعلَْيِهْم َوأَثَابَهُْم فَْتح  ُ َعِزيز  َوَمَغانَِم َكثِيَرة  يَأُْخُذونَهَا َوَكاَن َّللاه

ا  ُ  (19)َحِكيم  َل لَُكْم هَِذهِ َوَكفه أَْيِدَي النهاِس َوَعَدُكُم َّللاه  َمَغانَِم َكثِيَرة  تَأُْخُذونَهَا فََعجه

ا   {(20)َعْنُكْم َولِتَُكوَن آَيَة  لِْلُمْؤِمنِيَن َويَْهِديَُكْم ِصَراط ا ُمْستَقِيم 
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إَِذا }ة يالذين تخلفوا عن الحديب :يعني {َسيَقُوُل المخلفون} :ثم قال عز وجل

 :يعني {َذُرونَا نَتهبِْعُكمْ }إلى غنائم خيبر  :يعني {انطلقتم إلى َمَغانَِم لِتَأُْخُذوهَا

يغيروا كالم  :يعني {يُِريُدوَن أَن يُبَّدلُواْ كالم َّللا}اتركونا نتّبعكم في ذلك الغزو 

 َل تأذن لهم في غزاة :لمما قاله َّللا لرسوله صلى َّللا عليه وس :يعني .َّللا

والكالم  {َكالََم َّللا}والباقون  .وهو جمع كلمة :قرأ حمزة والكسائي .أخرى

من  في المسير إلى خيبر إَله متطوعين، {قُل لهن تَتهبُِعونَا} .اسم لكل ما يتكلم به

ن قبل م :يعني {ن قَْبلُ َكَذلُِكْم قَاَل َّللا مِ } .غير أن يكون لكم شرك في الغنيمة

 لم ينهكم إن َّللا :يقولون للمؤمنين :يعني {فََسيَقُولُوَن بَْل تَْحُسُدونَنَا} .الحديبية

 .عن ذلك، بل تحسدوننا على ما نصيب معكم من الغنائم

ون في عقلون، وَل يرغبَل ي :أي {بَْل َكانُواْ َلَ يَْفقَهُوَن إَِله قَلِيال  } :قال َّللا تعالى

عالى بل كانوا َل يفقهون النهي من َّللا ت :ويقال .ترك النفاق، َل قليال ، وَل كثيرا  

 .إَل قليال  منهم

ة، الذين تخلفوا عن الحديبي :يعني {قُل لّْلُمَخلهفِيَن ِمَن اَلعراب} :قوله عز وجل

ال ق .قتال شديد :يعني {ْولِى بَأٍْس َشِديدٍ َستُْدَعْوَن إلى قَْوٍم أُ }مخافة القتال 

قاتلهم  .قتال أهل اليمامة بعد رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم :يعني :بعضهم

 {إلى قَْوٍم أُْولِى بَأٍْس َشِديدٍ } :وقال مجاهد .أبو بكر الصديق رضي َّللا عنه

ارس، وكذا قال عطاء، وقال سعيد هم أهل ف :وقال أيضا   .أهل اْلوثان :يعني

 .فارس، والروم :وقال الحسن .هوازن، وثقيف :بن جبير

بألف من غير نون، وقراءة  (أَْو يُْسلُِموا)قرأ بعضهم  {تقاتلونهم أَْو يُْسلُِمونَ }

ن مو .حتى يسلموا، أو إلى أن يسلموا :يعني {أَوْ } :فمن قرأ .العامة بالنون

 :يعني {يُْسلُِموَن فَإِن تُِطيُعواْ }تقاتلونهم أو هم يسلمون  :فمعناه .بالنون :قرأ

 :يعني {يُْؤتُِكُم َّللا أَْجرا  َحَسنا  } .تجيبوا، وتوقعوا القتال، وتخلصوا ّلِل تعالى

وا عن تعرض :يعني {ّمن قَْبلُ َوإِن تَتََولهْوْا َكَما تََولهْيتُْم } .ثوابا  حسنا  في اآلخرة

 دائما ، شديدا   :يعني {يَُعّذْبُكْم َعَذابا  أَلِيما  } .اإلجابة كما أعرضتم يوم الحديبية

فكيف بنا إذا دعينا إلى  :فلما نزلت هذه اآلية، قال أهل الزمانة والضعفاء

َلعمى لهْيَس َعلَى ا} :فنزل قوله ؟قتالتهم، وَل نستطيع الخروج، فيعذبنا َّللا

نزل العذر في الذين تخلفوا عن  :وقال مقاتل .وهذا قول الكلبي {َحَرجٌ 

َوَلَ }ليس عليهم إثم في التخلف  :يعني {لهْيَس َعلَى اَلعمى َحَرجٌ } .الحديبية

 .إثم :يعني {َعلَى اَلعرج َحَرٌج َوَلَ َعلَى المريض َحَرجٌ 
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ومن يطع َّللا ورسوله في الغزو،  :في الغزو ويقال {يُِطِع َّللا َوَرُسولَهُ َوَمن }

 .وقد ذكرناه {يُْدِخْلهُ جنات تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا اَلنهر}في السر، والعالنية 

عن طاعة َّللا، ورسوله،  :يعني .يعرض عن ذلك :يعني {َوَمن يَتََوله }

نُْدِخْلهُ }وابن عامر  :قرأ نافع .شديدا  دائما   :يعني {َعَذابا  أَلِيما  يَُعّذْبهُ }بالتخلف 

ْبهُ  وكالهما يرجع إلى معنى  .كالهما بالياء :والباقون .كالهما بالنون {َونَُعذِّ

 .واحد

 ُعونََك تَْحتَ َعَذابا  أَلِيما  لهقَْد َرِضَي َّللا َعِن المؤمنين إِْذ يُبَايِ } :قوله تعالى

هم بايعوهُ يومئٍذ و :قال قتادة .أم غيالن :ويقال .شجرة السمرة :يعني {الشجرة

فقال النبي صلى َّللا عليه  .وكان عثمان يومئٍذ بمكة .ألف وأربعمائة رجل

ثُمه وضع  .نَ إنه ُعْثَماَن فِي َحاَجِة َّللا َوَحاَجِة َرُسولِِه، َوَحاَجِة الُمْؤِمنِي» :وسلم

 .«هذه بَْيَعةُ ُعْثَمان :إحدى يديه على اْلخرى، وقال

وهذا قول ابن  .ما في قلوبهم من الصدق والوفاء :أي {فََعلَِم َما فِى قُلُوبِِهمْ }

 من الكراهية للبيعة على أن يقتلوا، {فََعلَِم َما فِى قُلُوبِِهمْ } :وقال مقاتل .عباس

نة، أنزل َّللا تعالى الطمأني :يعني {السكينة َعلَْيِهمْ }َّللا  {فَأنَزلَ } .رواوَل يف

فتح  :يعني {فَْتحا  قَِريبا  } .أعطاهم :يعني {وأثابهم} .والرضى عليهم

 {ا  ِزيزا  َحِكيمَوَكاَن َّللا عَ }يغنمونها  :يعني {َوَمَغانَِم َكثِيَرة  يَأُْخُذونَهَا} .خيبر

 .نحكم الغنيمة للمؤمنين، والهزيمة للكافري :ويقال .حكم عليهم بالقتل، والسبي

تغنمونها، وهو ما أصابوا  :يعني {َوَعَدُكُم َّللا َمَغانَِم َكثِيَرة  تَأُْخُذونَهَا} :ثم قال

 :قال ابن عباسو .مع رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة

َل لَُكْم هذه}هي هذه الفتوح التي تفتح لكم  فتح خيبر، قرأ  :يعني {فََعجه

 .كافأهم :يعني {وأثابهم}أعطاهم وقراءة العامة  :أي {وأتاهم}بعضهم 

أسد  :ويقال .أيدي أهل مكة :يعني {َوَكفه أَْيِدَى الناس َعْنُكمْ } :قوله تعالى

وغطفان أرادوا أن يعينوا أهل خيبر، فدفعهم َّللا عن المؤمنين، فصالحوا النبي 

 .صلى َّللا عليه وسلم على أَل يكونوا له، وَل عليه

وهو فتح خيبر، ْلن المسلمين كانوا ثمانية  {َولِتَُكوَن ءايَة  لّْلُمْؤِمنِينَ } :ثم قال

 .آَلف، وأهل خيبر كانوا سبعين ألفا  

ْستَقِيما  } :م قالث يرشدكم دينا  قيما ، وهو دين  :يعني {َويَْهِديَُكْم صراطا مُّ

 .اإلسالم
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 [26 -21]تفسير اآليات رقم 

ا } ُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدير  ُ بِهَا َوَكاَن َّللاه  (21)َوأُْخَرى لَْم تَْقِدُروا َعلَْيهَا قَْد أََحاطَ َّللاه

ا َولَْو  ُسنهةَ  (22)قَاتَلَُكُم الهِذيَن َكفَُروا لََولهُوا اْْلَْدبَاَر ثُمه ََل يَِجُدوَن َولِيّ ا َوََل نَِصير 

ِ تَْبِديال   ِ الهتِي قَْد َخلَْت ِمْن قَْبُل َولَْن تَِجَد لُِسنهِة َّللاه َوهَُو الهِذي َكفه أَْيِديَهُْم  (23)َّللاه

ُ بَِما تَْعَملُوَن َعْنُكْم َوأَيْ  ِديَُكْم َعْنهُْم بِبَْطِن َمكهةَ ِمْن بَْعِد أَْن أَْظفََرُكْم َعلَْيِهْم َوَكاَن َّللاه

ا  وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواْلهَْدَي َمْعُكوف ا  (24)بَِصير  هُُم الهِذيَن َكفَُروا َوَصدُّ

ٌل ُمْؤِمنُوَن َونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت لَْم تَْعلَُموهُْم أَْن تَطَئُوهُْم أَْن يَْبلَُغ َمِحلههُ َولَْوََل ِرَجا

ْبنَا ُ فِي َرْحَمتِِه َمْن يََشاُء لَْو تََزيهلُوا لََعذه ةٌ بَِغْيِر ِعْلٍم لِيُْدِخَل َّللاه  فَتُِصيبَُكْم ِمْنهُْم َمَعره

ا  ْذ َجَعَل الهِذيَن َكفَُروا فِي قُلُوبِِهُم اْلَحِميهةَ إِ  (25)الهِذيَن َكفَُروا ِمْنهُْم َعَذاب ا أَلِيم 

ُ َسِكينَتَهُ َعلَى َرُسولِِه َوَعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َوأَْلَزَمهُْم َكلَِمةَ  هِة فَأَْنَزَل َّللاه َحِميهةَ اْلَجاِهلِي

ُ بُِكلِّ َشْيٍء  ا التهْقَوى َوَكانُوا أََحقه بِهَا َوأَْهلَهَا َوَكاَن َّللاه  {(26)َعلِيم 

وعدكم َّللا غنيمة أخرى لم تقدروا  :يعني {وأخرى لَْم تَْقِدُروْا َعلَْيهَا} :ثم قال

هو فتح قرى فارس،  :ويقال .لم تملكوها بعد، وهو فتح مكة :يعني .عليها

ا، وستغنمونه علم َّللا أنكم ستفتحونها، :يعني {قَْد أََحاطَ َّللا بِهَا} .والروم

َولَْو }من الفتح وغيره  {َوَكاَن َّللا على ُكّل َشئ قَِديرا  } .فجمعها، وأحرزها لكم

ان يوم أسد وغطف :ويقال .كفار مكة يوم الحديبية :يعني {قاتلكم الذين كفَُرواْ 

قريبا   :يعني {َوَلَ نَِصيرا   ثُمه َلَ يَِجُدوَن َولِيّا  }منهزمين  {لََولهُوْا اَلدبار} .خيبر

 .ينفعهم، وَل مانعا  يمنعهم من الهزيمة

بة، هكذا سنة َّللا بالغل :يعني {ُسنهةَ َّللا التى قَْد َخلَْت ِمن قَْبلُ } :قوله عز وجل

تغييرا ،  :يعني {َولَن تَِجَد لُِسنهِة َّللا تَْبِديال  } .والنصرة ْلوليائه، والقهر ْلعدائه

 .وتحويال  

 :يعني {َوأَْيِديَُكْم َعْنهُم}أيدي أهل مكة،  :يعني {َوهَُو الذى َكفه أَْيِديَهُْم َعنُكمْ }

وذلك أن جماعة من أهل مكة،  .أيديكم عن أهل مكة من بعد أن أظفركم عليهم

حتى خرجوا يوم الحديبية يرمون المسلمين، فرماهم المسلمون بالحجارة 

طلع قوم  :وروى حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال .أدخلوهم بيوت مكة

وهم ثمانون رجال  على رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم من قبل التنعيم عند 

 .صالة الصبح ليأخذوه، فأخذهم رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، وخلى سبيلهم

 {بِبَْطِن َمكهةَ } {أَْيِديَهُْم َعنُكْم َوأَْيِديَُكْم َعْنهُمَوهَُو الذى َكفه } :فأنزل َّللا تعالى

اَن َوكَ }سلطكم عليهم  :يعني {ِمن بَْعِد أَْن أَْظفََرُكْم َعلَْيِهمْ }بوسط مكة  :يعني

 .بحرب بعضكم بعضا   {َّللا بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرا  
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وُكْم َوصَ }جحدوا بوحدانية َّللا تعالى  :يعني {هُُم الذين َكفَُرواْ } :قوله تعالى دُّ

 :ليقا .محبوسا   :يعني {والهدى َمْعُكوفا  }أن تطوفوا به  {َعِن المسجد الحرام

 :عنيي .ومنه العاكف في المسجد ْلنه حبس نفسه .عكفته عن كذا إذا حبسته

مائة  :ويقال .بدنةصيروا الهدي محبوسا  عن دخول مكة، وهي سبعون 

منحره، ومنحرة منى للحاج، وعند الصفا  :يعني {أَن يَْبلَُغ َمِحلههُ } .بدنة

 .للمعتمر

ْؤِمنُوَن َونَِساء مؤمنات} :ثم قال أنهم  {لهْم تَْعلَُموهُمْ }بمكة  {َولَْوَلَ ِرَجاٌل مُّ

 .امكمتحت أقد :يعني {ءانٍ }شركين لم تعرفوا المؤمنين من الم :يعني .مؤمنون

ةٌ }فتضربوهم بالسيف  :ويقال َعره تلزمكم  :يعني {تَطَئُوهُْم فَتُِصيبَكْم ّمْنهُْم مه

 وذلك أن بعض .بغير علم منكم لهم، وَل ذنب لكم :يعني {بَِغْيِر ِعْلمٍ }الدية 

 .ين، وَل معروفي اْلماكنالمؤمنين كانوا مختلطين بالمشركين، غير متميز

ْؤِمنُوَن َونَِساء مؤمنات لهْم تَْعلَُموهُْم أَن} :ثم قال لو دخلتموها  {َولَْوَلَ ِرَجاٌل مُّ

قتلهم  لو فعلتم فيصيبكم من {ِعْلٍم لّيُْدِخَل َّللا فِى َرْحَمتِِه َمن يََشاء}أن تقتلوهم 

ا، قتلوا أهل دينهم كما قتلون :يقولونيعيركم المشركون بذلك، و :يعني .معرة

 .فتلزمكم الديات

ْبنَا الذين َكفَُرواْ }تميزوا من المشركين  :أي {لَْو تََزيهلُواْ } :ثم قال  :يعني {لََعذه

ْبنَا} :صار قوله :وقال القتبي .لو تميزوا بالسيف حدهما، جوابا  لكالمين أ {لََعذه

 :عنيي .لو تفرقوا، واعتزلوا :يعني {لَْو تََزيهلُواْ }مؤمنون، واآلخر  لوَل رجال

ْبنَا الذين َكفَُرواْ }المؤمنين من الكافرين  شديدا   :يعني {ِمْنهُْم َعَذابا  أَلِيما  } {لََعذه

 .وهو القتل

فِى قُلُوبِِهُم الحمية َحِميهةَ }مكة أهل  :يعني {إِْذ َجَعَل الذين َكفَُرواْ } :قوله تعالى

ثم أتانا يدخل علينا في  .قتل آباءنا، وإخواننا :وذلك أنهم قالوا {الجاهلية

 {َسِكينَتَهُ  فَأَنَزَل َّللا} .وَّللا َل يدخل علينا، فهذه الحمية التي في قلوبهم .منازلنا

فأذهب عنهم الحمية، حتى  {لمؤمنينعلى َرُسولِِه َوَعلَى ا}طمأنينته  :يعني

ألهمهم كلمة َل إله إَل َّللا  :يعني {َوأَْلَزَمهُْم َكلَِمةَ التقوى} .اطمأنوا، وسكتوا

كانوا في علم َّللا تعالى أحق بهذه الكلمة  :يعني {َوَكانُوْا أََحقه بِهَا} :حتى قالوا

َوَكاَن }وكانوا أهل هذه الكلمة عند َّللا تعالى  :يعني {َوأَْهلُهَا}من كفار مكة 

 .عليما  بمن كان أهال  لذلك وغيره :يعني {َّللا بُِكّل َشئ َعلِيما  

 [29 -27]تفسير اآليات رقم 
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{ ُ ْؤيَا بِاْلَحقِّ لَتَْدُخلُنه اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِْن َشاَء َّللاه ُ َرُسولَهُ الرُّ  آَِمنِيَن لَقَْد َصَدَق َّللاه

ِريَن ََل تََخافُوَن فََعلَِم َما لَْم تَْعلَُموا فََجَعَل ِمْن ُدوِن َذلَِك  ُمَحلِّقِيَن ُرُءوَسُكْم َوُمقَصِّ

ا قَِريب ا  يِن  (27)فَْتح  هَُو الهِذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلهَُدى َوِديِن اْلَحقِّ لِيُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

ا ُكلِِّه َوَكفَ  ِ َشِهيد  ِ َوالهِذيَن َمَعهُ أَِشدهاُء َعلَى اْلُكفهاِر  (28)ى بِاّلِله ٌد َرُسوُل َّللاه ُمَحمه

ِ َوِرْضَوان ا ِسيَماهُْم فِي  ا يَْبتَُغوَن فَْضال  ِمَن َّللاه د  ا ُسجه ُرَحَماُء بَْينَهُْم تََراهُْم ُركهع 

ُجوِد َذلَِك  ْنِجيِل َكَزْرعٍ ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُّ َمثَلُهُْم فِي التهْوَراِة َوَمثَلُهُْم فِي اإْلِ

اَع لِيَِغيظَ بِِهُم  ره أَْخَرَج َشْطأَهُ فَآََزَرهُ فَاْستَْغلَظَ فَاْستََوى َعلَى ُسوقِِه يُْعِجُب الزُّ

الَِحاِت ِمْنهُْم َمغْ  ُ الهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه ا اْلُكفهاَر َوَعَد َّللاه فَِرة  َوأَْجر 

ا   {(29)َعِظيم 

ى حقق َّللا تعال :يعني {لهقَْد َصَدَق َّللا َرُسولَهُ الرؤيا بالحق} :قوله عز وجل

رؤيا رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم بالوفاء، والصدق، وذلك أن النبي صلى 

لمسجد خلون اَّللا عليه وسلم رأى في المنام قبل الخروج إلى الحديبية، أنهم يد

فلما صدهم المشركون، قالت  .فأخبر الناس بذلك، فاستبشروا .الحرام

 :يعني {لهقَْد َصَدَق َّللا َرُسولَهُ الرؤيا بالحق}فنزل  .المنافقون في ذلك ما قالت

ما أخبر أصحابه أنهم  :يعني {لَتَْدُخلُنه المسجد الحرام}يصدق رؤياه بالحق 

نزلت اآلية بعد ما دخلوا في  :ويقال .مسجد الحرام في العام الثانييدخلون ال

 :يعني {لهقَْد َصَدَق َّللا َرُسولَهُ الرؤيا بالحق لَتَْدُخلُنه المسجد الحرام}العام الثاني 

ا َدَخلُواْ على يُوُسفَ }ما أخبر أصحابه أنهم يدخلون المسجد الحرام   :عنيي {فَلَمه

ا َدَخلُوْا على يُوُسفَ }ن لتدخل فظ هذا الل :ويقال .بإذن َّللا، وأمره :يعني {فَلَمه

وذلك أن النبي صلى َّللا عليه وسلم حين رأى في المنام، رأى  .حكاية الرؤيا

لتدخلن المسجد الحرام إن شاء َّللا، فأنزل َّللا  :كأن ملكا  ينادي وهو يقول

جد لَتَْدُخلُنه المس}وهو قول الملك  { َرُسولَهُ الرؤيا بالحقلهقَْد َصَدَق َّللا}تعالى 

 :نييع {ُمَحلّقِيَن * ُرءوَسُكْم َوُمقَّصِرينَ }من العدو  {الحرام إِن َشاء َّللا ءاِمنِينَ 

قال  {فََعلَِم َما لَْم تَْعلَُمواْ }العدو  {َلَ تخافون}منهم من يحلق، ومنهم من يقصر 

فعلم أن يفتح عليهم خيبر قبل ذلك، فوعد لهم الفتح، ثم دخول مكة،  :قاتلم

في  وقال الكلبي .ففتحوا خيبر، ثم رجعوا، ثم دخلوا مكة، وأتوا عمرة القضاء

علم َّللا أنه سيكون في السنة الثانية، ولم  :يعني {فََعلَِم َما لَْم تَْعلَُمواْ } :قوله

 {ا  فََجَعَل ِمن ُدوِن َذلَِك فَْتحا  قَِريب}قع في أْنفسكم ما وقع تعلموا أنتم، فلذلك و

 .فتح خيبر :يعني
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بالتوحيد شهادة أن  :يعني {هَُو الذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بالهدى} :ثم قال عز وجل

على  :يعني {لِيُْظِهَرهُ َعلَى الدين ُكلّهِ }وهو اإلسالم  {َوِديِن الحق}َل إله إَل َّللا 

فال يبقى أهل دين إَل دخلوا في  .اْلديان كلها قبل أن تقوم الساعة

بأن محمدا  رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، وإن  {وكفى باّلِل َشِهيدا  }اإلسالم 

لم يشهد كفار مكة، وذلك حين أراد أن يكتب محمد رسول َّللا، فقال سهيل بن 

 .ول َّللا وَل نشهدإنا َل نعرف بأنك رس :عمرو

قال  .وإن لم يشهد سهيل، وأهل مكة {وكفى باّلِل َشِهيدا  } :قال َّللا عز وجل

ُسوُل َّللا والذين َمَعهُ } :عز وجل ٌد ره َحمه  {أَِشدهاء َعلَى الكفار}من المؤمنين  {مُّ

دا  } متواّدين فيما بينهم :يعني {ُرَحَماء بَْينَهُمْ }بالغلظة   :يعني {تََراهُْم ُركهعا  ُسجه

 يلتمسون من :يعني {يَْبتَُغوَن فَْضال  ّمَن َّللا َوِرْضَوانا  }يكثرون الصالة 

 .الحالل

 :يعني {أَِشدهاء َعلَى الكفار}أبا بكر  :يعني {والذين َمَعهُ } :وقال بعضهم

دا  }عثمان  :يعني {ُرَحَماء بَْينَهُمْ }عمر  عليّا  رضوان  :يعني {تََراهُْم ُركهعا  ُسجه

عبد الزبير، و :يعني {يَْبتَُغوَن فَْضال  ّمَن َّللا َوِرْضَوانا  }َّللا عليهم أجمعين 

عالماتهم، وهي الصفرة في  :يعني {سيماهم فِى ُوُجوِهِهمْ }الرحمن بن عوف 

يعرفون ُغّرا   :ويقال .من السهر بالليل :يعني {ّمْن أَثَِر السجود}وجوههم 

 {سيماهم فِى ُوُجوِهِهمْ } :وقال مجاهد .محجلين يوم القيامة، من أثر الوضوء

أهذا الذي يكون بين  :قلت لمجاهد :وقال منصور .الخشوع، والوقار :قال

 .سى قلبا  من فرعونإن ذلك قد يكون للرجل، وهو أق :قال ؟عيني الرجل

هذا الذي ذكره من نعتهم، وصفتهم  :يعني {َذلَِك َمثَلُهُْم فِى التوراة} :ثم قال

 .في التوراة

د صلى مثل محم :يعني {َوَمثَلُهُْم فِى اإلنجيل} :ثم ذكر نعتهم في اإلنجيل فقال

روى ابن أبي نجيح عن  .{َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَهُ }َّللا عليه وسلم وأصحابه 

َمثَلُهُْم فِى التوراة َوَمثَلُهُْم } :قال .مثلهم في التوراة، واإلنجيل واحد :مجاهد قال

ب بنص {َشْطأَهُ } :قرأ ابن كثير، وابن عامر {فِى اإلنجيل َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطأَهُ 

 وهو .ومعناهما واحد .الطاءبنصب الشين، وجزم  :والباقون .الشين، والطاء

 {فَاَزَرهُ } :قرأ ابن عامر .قوائمه :يعني {َشْطأَهُ } :وقال مجاهد .فراخ الزرع

ومنه قوله عز  .قواه :يعني .والباقون بالمد ومعناهما واحد .بغير مد

َكَزْرٍع } :ويقال .ظهري أقوي به :يعني [31 :طه] {اشدد بِِه أَْزِرى} :وجل

 :نييع {فاستغلظ} .أعانه وقواه :يعني {فَاَزَرهُ }سنبله  :يعني {أَْخَرَج َشْطأَهُ 
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يُْعِجُب }وهو جماعة الساق  {فاستوى على ُسوقِهِ } .غلظ الزرع، واستوى

استوى، يعجبه الزارع إذا نظر في زرعه بعدما استغلظ، و :يعني {الزراع

فكذلك النبي صلى َّللا عليه وسلم، تبعه أبو بكر، ثم تبعه عمر، ثم تبعه  .ذلك

واحد بعد واحد من أصحابه، حتى كثروا ففرح النبي صلى َّللا عليه وسلم 

 .بذلك لكثرتهم

أهل مكة يكرهون ذلك لما رأوا من كثرة المسلمين،  :يعني {لِيَِغيظَ بِِهُم الكفار}

وروى خيثمة عن عبد َّللا بن مسعود رضي َّللا عنه أنه كان يقرئهم  .هموقوت

 أنتم :فقال {َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَهُ } :القرآن في المسجد، فأتى على هذه اآلية

محمدا  صلى َّللا عليه  :يعني {َكَزْرعٍ } :ويقال .الزرع، وقد دنا حصادكم

أعانه عمر على كفار  :يعني {فَاَزَرهُ }أبا بكر  :يعني {هُ أَْخَرَج َشْطأَ } .وسلم

قام  :عنيي {فاستوى على ُسوقِهِ }تقوى بنفقة عثمان  :يعني {فاستغلظ}مكة 

يُْعِجُب الزراع } .على أمره علي بن أبي طالب يعينه، وينصره على أعدائه

وكان الكفار يكرهون إيمان طلحة  .الزبيريعني طلحة، و {لِيَِغيظَ بِِهُم الكفار

 .والزبير لشدة قوتهما، وكثرة أموالهما

ينهم، فيما ب :ويقال .لهم :يعني {َوَعدَ َّللا الذين ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصالحات ِمْنهُم}

ءاَمنُوْا َوَعَد َّللا الذين } :يعني .ِمْن هاهنا إلبانة الجنس :ويقال .وبين ربهم

من أصحاب النبي صلى َّللا عليه  :أي {َوَعِملُوْا الصالحات ِمْنهُم

وي ر .ثوابا  وافرا  في الجنة :يعني {َوأَْجرا  َعِظيما  }لذنوبهم  {َمْغفَِرةٍ }وسلم 

ِهَد شَ َمْن قََرأَ ُسَوَرةَ الفَْتحِ فََكأنهَما » :عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

 .وَّللا سبحانه أعلم .«فَْتَح َمكهةَ َمَع النهبِيِّ صلى َّللا عليه وسلم
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49 

 سورة الحجرات

 

 [1]تفسير اآلية رقم 

َ َسِميٌع } َ إِنه َّللاه ِ َوَرُسولِِه َواتهقُوا َّللاه ُموا بَْيَن يََدِي َّللاه يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا ََل تُقَدِّ

 {(1)يٌم َعلِ 

َعِظيما  ياأيها الذين ءاَمنُوْا َلَ تُقَّدُموْا بَْيَن يََدِى َّللا } :قوله تبارك وتعالى

روي عن  .وآَمنُوا مدحه .يا نداء، وها تنبيه، والهِذيَن إشارة :يقال {َوَرُسولِهِ 

 َلَ }وقراءة العامة  .بنصب التاء والدال {َلَ تُقَّدُمواْ } :الضحاك أنه كان يقرأ

فمن قرأ بالنصب، فهو في اْلصل َل  .برفع التاء، وكسر الدال {تُقَّدُمواْ 

 .ومن قرأ بالضم فهو من قدم تقدم .تتقدموا، فحذفت إحدى التاءين لتكون أخف

انتهى تعجل باْلمر، و :يعني .فالن تقدم بين يدي أبيه، وبين يدي اإلمام :يقال

ا قبل َل تقولو :ومعناه .َل تقدموا الكالم بين يدي َّللا، ورسوله ::يعني .بدونه

وه معناه إذا أمرتم بأمر فال تفعل :ويقال .أن يقول الرسول صلى َّللا عليه وسلم

إن قوما  ذبحوا قبل أن يصلي النبي  :وقال الحسن .قبل الوقت الذي أمرتم به

لنحر، فأمرهم النبي صلى َّللا عليه وسلم أن يذبحوا صلى َّللا عليه وسلم يوم ا

وقال  {َعِظيما  ياأيها الذين ءاَمنُوْا َلَ تُقَّدُمواْ بَْيَن يََدِى َّللا َوَرُسولِهِ }آخر، فنزل 

 .ي صائمإن :كنا عند عائشة يوم الشك فأُتي بلبن، فناولتني، فقلت :مسروق

وقرأت هذه اآلية وقالت هذه  .هي عن هذاوقد ن :فقالت عائشة رضي َّللا عنها

نزلت اآلية في ثالثة نفر، وذلك  :وقال مقاتل .اآلية نزلت في الصوم وغيره

فخرج  .أن النبي صلى َّللا عليه وسلم بعث سرية، وأمر عليهم المنذر بن عمرو

 .بنو عامر بن صعصعة عند بئر معونة، فرصدوهم على الطريق، وقتلوهم

ثة منهم، فلما دنوا إلى المدينة، خرج رجالن من بني سليم صلحا  فرجع ثال

ن نحن م :لرسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، وقد كان أهداهما، وكساهما، فقاَل

بني عامر، ْلن بني عامر كانوا أقرب إلى المدينة، فقتلوهما، وأخذوا من 

ها الذين َعِظيما  ياأي}ثيابهما، وجاؤوا بها إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم، فنزل 

ى َل تعجلوا بقتل، وَل بأمر، حت :يعني {ءاَمنُواْ َلَ تُقَّدُمواْ بَْيَن يََدِى َّللا َوَرُسولِهِ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n54&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n54&p1#TOP
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وروي عن الحسن في رواية أخرى  .تستأمروا رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

 .َل تعملوا بخالف الكتاب والسنة :أنه قال

اخشوا َّللا عز وجل فيما يأمركم، وينهاكم، وَل  :يعني {واتقوا َّللا} :ثم قال

 .تخالفوا أمر َّللا ورسوله

سميع  :ويقال .سميع الدعاء، عليم بخلقه :يعني {إِنه َّللا َسِميٌع َعلِيمٌ } :وقوله

وجل  وفي اآلية بيان رأفة َّللا عز .لقول المستأمنين، عليم بنيات الذين قتلوهما

 .ى عباده، حيث سماهم مؤمنين مع معصيتهمعل

 [3 -2]تفسير اآليات رقم 

يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا ََل تَْرفَُعوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النهبِيِّ َوََل تَْجهَُروا لَهُ }

إِنه الهِذيَن  (2)ْم ََل تَْشُعُروَن بِاْلقَْوِل َكَجْهرِ بَْعِضُكْم لِبَْعضٍ أَْن تَْحبَطَ أَْعَمالُُكْم َوأَْنتُ 

ُ قُلُوبَهُْم لِلتهْقَوى لَهُْم  ِ أُولَئَِك الهِذيَن اْمتََحَن َّللاه وَن أَْصَواتَهُْم ِعْنَد َرُسوِل َّللاه يَُغضُّ

 {(3)َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم 

يا أيها الذين عصوا وقد ذكرنا من قبل  :ولم يقل {َذلَِك بِأَنه الذين َكفَُرواْ } :فقال

 .أن النداء على ست مراتب، وهذا نداء مدح

 {ياأيها الذين ءاَمنُوْا َلَ تَْرفَُعوْا أصواتكم فَْوَق َصْوِت النبى} :قوله عز وجل

نزلت في وفد بني تميم قدموا على النبي صلى َّللا عليه وسلم، وهم سبعون أو 

ن حابس، والزبرقان بن بدر، وعطارد بن الحجاب، ثمانون، منهم اْلقرع ب

ائذن لشاعرنا، وخطيبنا في الكالم، فعلت اْلصوات، واللغط،  :وذلك حين قالوا

ي ثابت نزلت ف :ويقال {َلَ تَْرفَُعوْا أصواتكم فَْوَق َصْوِت النبى}فنزلت اآلية 

 .تهبن قيس بن شماس، وكان في أذنه وقر، فكان إذا تكلم، رفع صو

، َل تدعوه باسمه :يعني {تَْجهَُروْا لَهُ بالقول َكَجْهِر بَْعِضُكْم لِبَْعضٍ } :ثم قال

يا نبي  :كما يدعو الرجل الرجل منكم باسمه، ولكن عظموه، ووقروه، وقولوا

 .َّللا، ويا رسول َّللا

فعلتم  إن :يعني .ن ذلك يحبطهاأ {أَن تَْحبَطَ أعمالكم َوأَنتُْم َلَ تَْشُعُرونَ } :ثم قال

من عمل كبيرة من الكبائر حبط جميع  :وقال بعضهم .ذلك، فتحبط حسناتكم

 :ولكن نحن نقول {أَن تَْحبَطَ أعمالكم} :ما عمل من الحسنات واحتج بهذه اآلية

 كالكبيرة َل تبطل العمل ما لم يكفر، وإنما ذكر هاهنا إبطال العمل، ْلن في ذل

لى َّللا ومن قصد اَلستخفاف بالنبي ص .استخفافا  بالنبي صلى َّللا عليه وسلم

فلما نزلت هذه اآلية، دخل ثابت بن قيس بيته، وجعل يبكي،  .عليه وسلم كفر

فذكر ذلك للنبي صلى َّللا عليه وسلم، فبعث إليه،  .أنا من أهل النار :ويقول

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n54&p1#TOP
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يا رسول َّللا َل  :فقال .«بَْل َغْيُرَك ِمْن أْهل النهار إنهَك ِمْن أْهِل الَجنهةِ » :وقال

وَن } :أتكلم بعد ذلك إَل سرا ، أو ما كان يشبه السر فنزل إِنه الذين يَُغضُّ

لما  :صلى َّللا عليه وسلم روى ثابت عن أنس قال {أصواتهم ِعنَد َرُسوِل َّللا

أنا الذي  :فقال .ابت بن قيس رفيع الصوتوكان ث {َلَ تَْرفَُعوْا أصواتكم}نزل 

قده وجلس في بيته يبكي، فف .أنا من أهل النارِ  .كنت أرفع صوتي، وحبط عملي

 :رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، فأخبروه بما قال، فقال صلى َّللا عليه وسلم

أظهرنا، ونحن نعلم  لكنا نراه يمشي بين :فقال أنس .«بَْل هَُو ِمْن أْهِل الَجنهةِ »

فلما كان يوم اليمامة، فكان فينا بعض اَلنكشاف، فجاء  .أنه من أهل الجنة

اتلهم بئس ما تعودون أقرانكم، فق :ثابت بن قيس وقد تحنط، ولبس كفنه، فقال

وَن أصواتهم ِعنَد َرُسوِل َّللا} :ثم قال .حتى قتل ين لذأُْولَئَِك ا} {إِنه الذين يَُغضُّ

 عز أصفى َّللا :ويقال .أخلص َّللا قلوبهم :يعني {امتحن َّللا قُلُوبَهُْم للتقوى

لَهُم }يجعل قلوبهم موضعا  للتقوى  :يعني .وجل قلوبهم للتقوى من المعصية

ْغفَِرةٌ  ابهم يجعل ثو :يعني .ثواب وافر في الجنة :أي {َوأَْجٌر َعِظيمٌ }لذنوبهم  {مه

 .ي الدنيا أن يخلص قلوبهم للتقوى، وفي اآلخرة أجر عظيمف

 [8 -4]تفسير اآليات رقم 

َولَْو أَنههُْم َصبَُروا  (4)إِنه الهِذيَن يُنَاُدونََك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراتِ أَْكثَُرهُْم ََل يَْعقِلُوَن }

ا لَهُْم وَ  ُ َغفُوٌر َرِحيٌم َحتهى تَْخُرَج إِلَْيِهْم لََكاَن َخْير  يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا إِْن  (5)َّللاه

ا بَِجهَالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم  ٍ فَتَبَيهنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوم  َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإ

ِ لَْو يُِطيُعُكمْ  (6)نَاِدِميَن  فِي َكثِيٍر ِمَن اْْلَْمِر لََعنِتُّْم  َواْعلَُموا أَنه فِيُكْم َرُسوَل َّللاه

هَ إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق  يَماَن َوَزيهنَهُ فِي قُلُوبُِكْم َوَكره َ َحبهَب إِلَْيُكُم اإْلِ َولَِكنه َّللاه

اِشُدوَن  ُ  (7)َواْلِعْصيَاَن أُولَئَِك هُُم الره ِ َونِْعَمة  َوَّللاه  {(8)َعلِيٌم َحِكيٌم فَْضال  ِمَن َّللاه

فالحجرات جمع  {إَنه الذين يُنَاُدونََك ِمن َوَراء الحجرات} :وقوله عز وجل

 :وقرئ في الشاذ .حجرة وحجرات، مثل ظلمة وظلمات :يقال .الحجرة

 نزلت اآلية في .واحد :ومعناهما .وقرأه العامة بالضم .الحَجرات بنصب الجيم

نفر من بني تميم، وذلك أن النبي صلى َّللا عليه وسلم بعث أسامة بن شأن 

زيد، فانتهى إلى قبيلة، وكانت تسمى بني العنبر، فأغار عليهم، وسبى 

زراريهم، فجاء جماعة منهم ليشتروا أسراهم، أو يفدوهم، فنادوه وكان وقت 

وراء  فنادوه من .الظهيرة، وكان النبي صلى َّللا عليه وسلم في الحجرة

 فلما خرج النبي .الحجرة، وكان ْلزواج النبي صلى َّللا عليه وسلم حجرات

حكمت أن تخلي نصف  :فقال .احكم :كلموه في أمر الزراري، فقال لواحد منهم

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n54&p1#TOP


352 
 

زلت فن .ففعل النبي صلى َّللا عليه وسلم .اْلسارى، وتبيع النصف منا

أَْكثَُرهُْم َلَ يَْعقِلُوَن َولَْو أَنههُْم } {َراء الحجراتإَنه الذين يُنَاُدونََك ِمن وَ }اآلية 

ْلنهم لو لم ينادوه، لكان يعتقهم  {َصبَُروْا حتى تَْخُرَج إِلَْيِهْم لََكاَن َخْيرا  لههُمْ 

وروى معمر عن قتادة أن رجال  جاء إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم،  .كلهم

 .يا محمد إِنه َمْدِحي َزْين، وإِن َشْتِمي َشْين :فناداه من وراء الحجرات، فقال

ُ َعزه َوَجله » :فخرج النبي صلى َّللا عليه وسلم فقال إَنه }نَزل فَ  .«َوْيلََك َذلهَك َّللاه

 .اآلية {الذين يُنَاُدونَكَ 

ِحيمٌ }لمن تاب  {وَّللا َغفُورٌ } :ثم قال عز وجل  .بةبهم بعد التو {ره

ٍ } :قوله عز وجل ِحيٌم ياأيها الذين ءاَمنُوْا إِن َجاءُكْم فَاِسُق بِنَبَإ لت نز .اآلية {ره

في الوليد بن عقبة بعثه رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم إلى بني المصطلق 

ليقبض الصدقات، فخرجوا إليه ليبجلوه، ويعظموه، فخشي منهم، ْلنه كان 

 :فرجع إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم وقال .الجاهلية بينه وبينهم عداوة في

خرجوا إِليه بأسلحتهم، ومنعوا مني الصدقات وأطرحوني وأرادوا قتلي فهم 

 :رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أن يبعث لقتالهم، فجاؤوا إلى المدينة، وقالوا

نا، انصرف عيا رسول َّللا لما بلغنا قدوم رسولك، خرجنا نبجله، ونعظمه، ف

ِحيٌم }فاغتم رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم بما فعل الوليد بن عقبة، فنزل  ره

 ٍ بحديث كذب وبخبر  :يعني {ياأيها الذين ءاَمنُوْا إِن َجاءُكْم فَاِسُق بِنَبَإ

كيال  :يعني {ءانٍ }وتعرفوا وَل تعجلوا  :يعني {فَتَبَيهنُواْ }كذب 

 :يعني {اْ فَتُْصبُِحو}وأنتم َل تعلمون بأمرهم  {يببُوْا قَْوَما بَِجهَالَةٍ تُصِ }تصيبوا 

وقرأ  .ثاءفَتَثَبهتُوا بال :قرأ حمزة، والكسائي .{على َما فََعْلتُْم نادمين}فتصيروا 

 .مثل ما في سورة النساء {فَتَبَيهنُواْ } :الباقون

واعلموا أَنه فِيُكْم َرُسوَل َّللا لَْو يُِطيُعُكْم فِى } : عنهمثم قال للمؤمنين رضي َّللا

ما أمرتم به، ْلن الناس كانوا قد حرضوه على إرسالهم  :يعني {َكثِيرٍ ّمَن اَلمر

 .ْلثمتم :يعني {لََعنِتُّمْ }لقتال بني المصطلق، 

لَْو يُِطيُعُكْم فِى } :يةهذه اآل .وروى أبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ

َن لَْو يُِطيُعُكْم فِى َكثِيٍر مّ }هذا نبيكم، وخياركم  :يعني {َكثِيٍر ّمَن اَلمر لََعنِتُّمْ 

نت وأصله من ع .لهلكتم :أي {لََعنِتُّمْ } :ويقال .فكيف بكم اليوم {اَلمر لََعنِتُّمْ 

 .البعير إذا انكسرت رجله

إليمان جعل حب ا :يعني {ولكن َّللا َحبهَب إِلَْيُكُم اَليمان} :لهم النعم فقال ثم ذكر

دلكم  :يقالو .حسنه للثواب الذي وعدكم :يعني {َوَزيهنَهُ فِى قُلُوبُِكمْ }في قلوبكم 
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هَ }زينه في قلوبكم بتوفيقه إياكم لقبوله  :ويقال .عليه بالحجج القاطعة إِلَْيُكُم  َوَكره

 بغض إليكم المعاصي، والكفر لما بينه من :يعني {الكفر والفسوق والعصيان

 .العقوبة

فذكر أول اآلية على وجه  .المهتدون :يعني {أُْولَئَِك هُُم الرشدون} :ثم قال

ميع لم أن جليع {أُْولَئَِك هُُم الرشدون} :ثم قال .المخاطبة، وآخر اآلية بالمغايبة

وفي اآلية دليل أن من كان مؤمنا ،  .من كان حاله هكذا، فقد دخل في هذا المدح

هَ إِلَْيُكُم الكفر } :فإنه َل يحب الفسوق والمعصية، ْلن َّللا تعالى قال َوَكره

والمؤمن إذا ابتلي بالمعصية، فإن شهوته وغفلته تحمله  {والفسوق والعصيان

فَْضال  ّمَن }أي ذلك التحبيب والتبغيض  :ثم قال .لمعصيةعلى ذلك، َل لحبه ل

كان اإليمان الذي حببه إليكم، والكفر الذي بغضه إليكم،  :يعني {َّللا َونِْعَمة  

ي أمره ف {َحِكيمٌ }بخلقه  {وَّللا َعلِيمٌ }رحمة  :يعني {فَْضال  ّمَن َّللا َونِْعَمة  }كان 

 .وقضائه

 [11 -9]اآليات رقم  تفسير

َوإِْن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَْينَهَُما فَإِْن بََغْت إِْحَداهَُما َعلَى }

ِ فَإِْن فَاَءْت فَأَْصلُِحوا بَْينَهَُما  اْْلُْخَرى فَقَاتِلُوا الهتِي تَْبِغي َحتهى تَفِيَء إِلَى أَْمِر َّللاه

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن بِالْ  إِنهَما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْيَن  (9)َعْدِل َوأَْقِسطُوا إِنه َّللاه

َ لََعلهُكْم تُْرَحُموَن  يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا ََل يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن  (10)أََخَوْيُكْم َواتهقُوا َّللاه

ا ِمْنهُنه قَْوٍم َعَسى أَ  ا ِمْنهُْم َوََل نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى أَْن يَُكنه َخْير  ْن يَُكونُوا َخْير 

يَماِن َوَمْن  َوََل تَْلِمُزوا أَْنفَُسُكْم َوََل تَنَابَُزوا بِاْْلَْلقَاِب بِْئَس اَِلْسُم اْلفُُسوُق بَْعَد اإْلِ

 {(11)لَْم يَتُْب فَأُولَئَِك هُُم الظهالُِموَن 

ذلك أن و {َوإِن طَائِفَتَاِن ِمَن المؤمنين اقتتلوا فَأَْصلُِحواْ بَْينَهَُما} :قوله عز وجل

النبي صلى َّللا عليه وسلم خرج إلى اْلنصار ليكلمهم في أمر من اْلمور وهو 

ّي فقال عبد َّللا بن أُب .على حماره، فبال الحمار وهو راكب عليه يكلم اْلنصار

لى وأمسك ع .أف :خل للناس سبيل الريح من نتن هذا الحمار، ثم قال :فقالمنا

 .أنفه فشق على النبي صلى َّللا عليه وسلم قوله، فانصرف عبد َّللا بن رواحة

اتقوا هذا لحمار رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، وَّللا لبوله أطيب ريحا   :فقال

وهم اْلوس، وقوم عبد َّللا بن أبي وهم فاقتتال فاجتمع قوم ابن رواحة  .منك

الخزرج، فكان بينهم ضرب النعال، واْليدي، والسعف، ورجع النبي صلى 

ين َوإِن طَائِفَتَاِن ِمَن المؤمن} :فأنزل َّللا تعالى .َّللا عليه وسلم فأصلح بينهم

فَإِن بََغْت } :هبالعدل فكره بعضهم الصلح، فأنزل قول {اقتتلوا فَأَْصلُِحوْا بَْينَهَُما
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لح  :يعني {إِْحَداهَُما على اَلخرى تى فقاتلوا ال}استطالت فلم ترجع إلى الصُّ

عز  ترجع إلى ما أمر َّللا :يعني {حتى تَفِئ إلى أَْمِر َّللا}تظلم  :يعني {تَْبِغى

زيد،  كانت امرأة من اْلنصار يقال لها أم :وروى أسباط عن السدي قال .وجل

فأبغضت زوجها، وأرادت أن تلحق بأهلها، وكان قد جعلها في غرفة له، وأمر 

أهله أن يحفظوها، وخرج إلى حاجة له، فأرسلت إلى أهلها، فجاء ناس من 

فنزل قوله  .أهلها، وأرادوا أن يذهبوا بها، فاقتتلوا بالنعال، والتالطم

ثم صارت اآلية عامة في  .اآلية {تتلواَوإِن طَائِفَتَاِن ِمَن المؤمنين اق} :تعالى

إذا اقتتل فريقان من المسلمين، وجب على المؤمنين اإلصالح  .جميع المسلمين

فإن ظهر أن أحد الفريقين ظالم، فإنه يقاتل ذلك الفريق حتى  .بين الفريقين

 .يرجع إلى حكم َّللا

 {فَأَْصلُِحوْا بَْينَهَُما بالعدل} رجعت إلى الصلح :يعني {فَإِن فَاءتْ } :ثم قال

إِنه َّللا يُِحبُّ }اعدلوا بين الفريقين، وَل تميلوا  :يعني {َوأَْقِسطُواْ }بالحق  :يعني

 .العادلين :يعني {المقسطين

كاْلخوة في التعاون ْلنهم  :يعني {إِنهَما المؤمنون إِْخَوةٌ } :ثم قال عز وجل

اِن الُمْؤِمَن للُمْؤِمن َكاْلبُْنيَ » :كما قال النبي صلى َّللا عليه وسلم .ين واحدعلى د

الُمْؤِمنُوَن َكُعْضٍو َواِحٍد إَِذا اْشتََكى » :َوُروي عنه أنه قال« يَُشدُّ بَعُضهُ بَْعضا  

 .«ُعْضٌو تََداَعى َسائِر اْلَْعَضاِء إِلَى الُحمهى َوالسههَرِ 

الفريقين من المؤمنين مثل اْلوس  :يعني {فَأَْصلُِحوْا بَْيَن أََخَوْيُكمْ } :ثم قال

قرأ و .إِْخَوانُِكم بالنون :قرأ ابن سيرين {فَأَْصلُِحوْا بَْيَن أََخَوْيُكمْ } .والخزرج

وقراءة  .جمع اْلخ :يعني .بَْيَن إِْخَوتُِكْم بالتاء :يعقوب الحضرمي

 .بين كل أخوين :يعني .بالياء على تثنية اْلخ {أََخَوْيُكمْ }العامة 

اخشوا َّللا عز وجل، وَل تعصوه،  :يعني {واتقوا َّللا لََعلهُكْم تُْرَحُمونَ } :ثم قال

 .لكي ترحموا، فال تعذبوا

َل  :يعني {ن قَْومٍ تُْرَحُموَن ياأيها الذين ءاَمنُواْ َلَ يَْسَخْر قَْوٌم مّ } :قوله عز وجل

اآلية نزلت في ثابت بن قيس، حيث  :وقال بعضهم .يستهزئ الرجل من أخيه

ه اآلية نزلت في الذين ينادون :عيّر الذي لم يوسع له في المكان، وقال بعضهم

عسى أَن يَُكونُواْ َخْيرا  }استهزؤوا من ضعفاء المسلمين،  .من وراء الحجرات

 :نييع {َوَلَ نَِساء ّمن نَّساء}أفضل منهم، وأكرم على َّللا تعالى  :يعني {ّمْنهُمْ 

إن أم سلمة  :َل تستهزئ امرأة من امرأة، وذلك أن عائشة رضي َّللا عنها قالت

ارت ثم ص .أفضل :يعني {عسى أَن يَُكنه َخْيرا  ّمْنهُنه }جميلة لوَل أنها قصيرة 
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ل والنساء، فال يجوز أحد أن يسخر من صاحبه، أو من اآلية عامة في الرجا

ل البالء موكل بالقو :وقال ابن مسعود رضي َّللا عنه .أحد من خلق َّللا تعالى

 .لو سخرت من كلب خشيت أن أكون مثله

وَل  :تبيوقال الق .َل يطعن بعضكم بعضا   :يعني {َوَلَ تَْلِمُزواْ أَنفَُسُكمْ } :ثم قال

نه لوَل إِْذ َسِمْعتُُموهُ ظَ } :غتابوا إخوانكم من المسلمين ْلنهم كأنفسكم كما قالت

بِينٌ   :يعني .[12 :النور] {المؤمنون والمؤمنات بِأَنفُِسِهْم َخْيرا  َوقَالُواْ هاذآ إِْفٌك مُّ

 .بأمثالهم

عب وقال محمد بن ك .تسموا باللقب َل :يعني {َوَلَ تَنَابَُزوْا باَللقاب} :ثم قال

 :هو الرجل يكون على دين من اْلديان، فيسلم، فيدعونه بدينه اْلول :القرظي

َل تعيروا المسلم بالملة التي كان عليها، وَل  :ويقال .يا يهودي، ويا نصراني

ل نه قيوم .اْللقاب واْلنباز واحد :وقال أهل اللغة .تسموه بغير دين اإلسالم

افَِضةُ » :في الحديث َل  :أي {َوَلَ تَنَابَُزوْا باَللقاب}لقبهم  :أي« قوٌم نَْبُزهُُم الره

 أنه ينبغي للمؤمن أن :يعني .هو اللقب الذي يكرهه الرجل :ويقال .تداعوا بها

 .الميم بضم {َوَلَ تَْلِمُزواْ }وقرأ بعضهم  .يخاطب أخاه بأحب اْلسماء إليه

لمز فالن فالنا ، يلمز ويلمزه إذا  :يقال .بالكسر، وهما لغتان :وقراءة العامة

وذكر في التفسير أن اآلية نزلت في مالك بن أبي مالك، وعبد َّللا بن  .عابه

فقال لعبد َّللا بن أبي حدرد  .أبي حدرد، وذلك أن أبا مالك كان على المقاسم

 فأمرهما رسول َّللا صلى َّللا .يا يهودي :فقال له عبد َّللا .يا أعرابي :اْلسلمي

وق بِْئَس اَلسم الفس}عليه وسلم أن يدخال عليه، حتى تظهر توبتهما، فنزل 

 {ْم يَتُبْ َوَمن له }بئس التسمية إلخوانكم بالكفر وهم مؤمنون  :يعني {بَْعدَ اَليمان

 .فأوثقا أنفسهما حتى قبلت توبتهما {لمونفَأُْولَئَِك هُُم الظا}من قوله 

 [14 -12]تفسير اآليات رقم 

ا ِمَن الظهنِّ إِنه بَْعَض الظهنِّ إِْثٌم َوََل تََجسهُسوا } يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِير 

ا أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن يَأْكُ  ا َل لَْحَم أَِخيهِ َمْيت ا فََكِرْهتُُموهُ َواتهقُوَوََل يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعض 

اٌب َرِحيٌم  َ تَوه َ إِنه َّللاه يَا أَيُّهَا النهاُس إِنها َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم  (12)َّللاه

ِ أَتْ  َ َعلِيٌم َخبِيٌر ُشُعوب ا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنه أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاه قَالَِت  (13)قَاُكْم إِنه َّللاه

يَماُن فِي قُلُوبُِكْم  ا يَْدُخِل اإْلِ اْْلَْعَراُب آََمنها قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمه

َ َوَرُسولَهُ ََل يَلِْتُكْم ِمْن أَْعَمالُِكْم َشْيئ ا إِنه  َ َغفُوٌر َرِحيٌم  َوإِْن تُِطيُعوا َّللاه  {(14)َّللاه

 :عنيي {الظالمون ياأيها الذين ءاَمنُواْ اجتنبوا َكثِيرا  ّمَن الظن} :قوله عز وجل

لم إِنه ظن السوء بالمس :معصية أي :يعني {إِنه بَْعَض الظن إِْثمٌ }َل تحققوا الظن 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n54&p1#TOP
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فالظن  .ظن فيه إثم، وظن َل إثم فيه .الظن ظنان :وقال سفيان الثوري .معصية

وأما الظن الذي َل إثم فيه، فهو أن يظن، وَل  .الذي فيه إثم، أن يظن ويتكلم به

 .جميع الظن إثم :ولم يقل {إِنه بَْعَض الظن إِْثمٌ } :يتكلم به، ْلنه قال

َوَلَ }حثوا عن عيب أخيكم َل تطلبوا، وَل تب :يعني {َوَلَ تََجسهُسواْ } :ثم قال

 كان سلمان الفارسي في :روى أسباط عن السدي قال {يَْغتَب بهْعُضُكم بَْعضا  

سفر مع ناس فيهم عمر، فنزلوا منزَل ، فضربوا خيامهم، وصنعوا طعامهم، 

ما يريد هذا العبد إَل أن يجد خياما   :ونام سلمان، فقال بعض القوم لبعض

 انطلق إلى رسول :مصنوعا ، فلما استيقظ سلمان، قالوا له مضروبة، وطعاما  

ى َّللا فأتى رسول َّللا صل .َّللا صلى َّللا عليه وسلم، والتمس لنا إداما  نأتدم به

ما  :الوافق .فأخبرهم .«أَْخبِْرهُْم أَنههُْم قَِد اْئتََدُموا» :عليه وسلم، فقال عليه السالم

تََدْمتُْم ائْ » :فأتوه، فقال .ول َّللا صلى َّللا عليه وسلمطعمنا بعد، وما كذب رس

َوَلَ يَْغتَب بهْعُضُكم } :ثم قرأ« ِمْن َصاِحبُِكْم، ِحيَن قُْلتُْم َما قُْلتُْم َوهَُو نَائِمٌ 

رهون فكما تك :يعني {أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيهِ َمْيتا  فََكِرْهتُُموهُ } {بَْعضا  

ان كان سلم :ويقال .أكل لحمه ميتا ، فكذلك اجتنبوا ذكره بالسوء وهو غائب

في سفر مع أبي بكر وعمر رضي َّللا عنهما، وكان يطبخ لهما، فنزلوا منزَل ، 

فلم يجد ما يصلح لهم أمر الطعام، فبعثاه إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم لينظر 

 لم يبق عند النبي صلى َّللا عليه وسلم شيء :ل أسامةعنده شيئا  من الطعام، فقا

إنه لو ذهب إلى بئر كذا، ليبس ماؤها، فنزلت  :من الطعام، فرجع إليهما، فقاَل

نزلت في شأن زيد بن ثابت، وذلك أن نفرا  ذكروا فيه شيئا ،  :ويقال .هذه اآلية

 .َميِّتا  بتشديد الياء، والخفض :افعقرأ ن {َوَلَ يَْغتَب بهْعُضُكم بَْعضا  } :فنزل

والميت واحد مثل ضيق وضيّق،  .الميت :وقال أهل اللغة .والباقون بالجزم

 .وهين وهيّن، ولين وليّن

ابٌ }في الغيبة، وتوبوا إليه  {واتقوا َّللا} :ثم قال قابل  :يعني {إِنه َّللا تَوه

ِحيمٌ }التوبة   .عد التوبةبهم ب {ره

وذلك أن النبي صلى َّللا عليه  :قال مقاتل {يُْذِهْبُكْم أَيُّهَا الناس} :قوله تعالى

أما وجد رسول  .فقال الحارث بن هشام .وسلم لما فتح مكة، أمر بالَل  ليؤذن

يُّهَا يُْذِهْبُكْم أَ }فنزل  .بالل :يعني .َّللا صلى َّللا عليه وسلم غير هذا الغراب

وجعلناكم ُشُعوبا  }آدم وحواء  :يعني {إِنها خلقناكم ّمن َذَكٍر وأنثى} {الناس

اْلفخاذ  :يعني {َوقَبَائِلَ }رؤوس القبائل، مثل مضر، وربيعة  :يعني {َوقَبَائِلَ 

 .مثل بني سعد، وبني عامر
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 حبشيا  وإن كان عبدا   :يعني {دَ َّللا أتقاكمإِنه أَْكَرَمُكْم َعن}في النسب  {لتعارفوا}

يه نزلت في ثابت بن قيس، كان في أذن :وقال في رواية الكلبي .أسود مثل بالل

ثقل، وكان يدنو من رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ليسمع كالمه فأبطأ يوما  

لنبي ن اواحدا  وقد أخذ الناس مجالسهم فجاء فتخطى رقابهم حتى جلس قريبا  م

هذا يتخطى رقابنا، فلم َل يجلس  :فقال رجل من القوم .صلى َّللا عليه وسلم

فالنة،  يا ابن :فقال ثابت .فالن :فقالوا ؟من هذا :فقال ثابت ؟حيث وجد المكان

 :فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم .فنزلت هذه اآلية .وكان يعيّر بأمه، فخجل

هِ  َمْن َعيهرَ » آلية فقرأ هذه ا .أنا قد ذكرت شيئا   :فقال ثابت بن قيس« فاُلنا  بِأُمِّ

وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي َّللا عنهما  .عليه، فاستغفر ثابت

وقال  .الجمهور مثل مضر :الصغار، والشعوب :القبائل، واْلفخاذ :قال

وقال  .بائل مثل بني تميم، وبني أسداْلفخاذ الصغار، والق :الشعوب :الضحاك

الشعب أعظم من القبيلة،  :وقال الزجاج .الشعوب أكثر من القبيلة :القتبي

 .إني لم أخلقكم شعوبا  وقبائل لتتفاخروا، وإنما خلقناكم كذلك لتعارفوا :ومعناه

 قِيَاَمِة، يقوُل َّللاإَِذا َكاَن يَْوُم الْ » :روي عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

إنهُكْم َجَعْلتُْم ْلْنفُِسُكْم نََسبا ، َوَجَعْلُت لِنَْفِسي نََسبا ، فَرفَْعتُم نََسبَُكم،  :َعزه َوَجله 

إِنه أَْكَرَمُكْم } :قلت :يعني .َوَوَضْعتُْم نََسبي، فَاْليَْوَم أَْرفَُع نََسبِي، َوأََضُع نََسبَُكم

 .«أنتم فالن وفالن :وقلتم {قاكمَعنَد َّللا أت

 {اَمنهاقَالَِت اَلعراب ء}بافتخاركم  {َخبِيرٌ }بأتقيائكم  {إِنه َّللا َعلِيمٌ } :ثم قال

نزلت في بني أسد، قدموا على رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم  :قال ابن عباس

ن الصدقة، وأظهروا في قحط أصابهم، فجاؤوا بأهاليهم، وذراريهم، يطلبو

يا رسول َّللا نحن أسلمنا طوعا ، وقدمنا بأهالينا، فأعطنا من  :اإلسالم، وقالوا

كانت قبيلتان جهينة، ومزينة، قدموا  :ويقال .الغنيمة أكثر مما تعطي غيرنا

 {واْ نُ قُل لهْم تُْؤمِ }صدقنا  :يعني {قَالَِت اَلعراب ءاَمنها}فنزلت اآلية  .بأهاليهم

 {نَاولكن قُولُوْا أَْسلَمْ }لم تصدقوا في السر، كما صدقتم في العالنية  :يعني

استسلمنا مخافة القتل  :ويقال .دخلنا في اَلنقياد، والخضوع :يعني

ا يَْدُخِل اَليمان فِى قُلُوبُِكمْ }والسبي  يدخل حب  لم :ويقال .التصديق :يعني {َولَمه

في السر، كما تطيعونه في  {َوإِن تُِطيُعوْا َّللا َوَرُسولَهُ }يمان في قلوبكم اإل

 .يئا  َل ينقصكم من ثواب أعمالكم ش :يعني {َلَ يَلِْتُكْم ّمْن أعمالكم َشْيئا  }العالنية 

ألف  بغير {َوَرُسولَهُ َلَ يَلِْتُكمْ } :والباقون .باْللف والهمز {َل} :قرأ أبو عمرو
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إِنه َّللا }َلته يلته وألته يألته إذا نقص حقه  :ومعناهما واحد يقال .وَل همز

ِحيمٌ   .لو صدقوا بقلوبهم، ثم بيّن َّللا عز وجل لهم من المصدق {َغفُوٌر ره

 [18 -15]تفسير اآليات رقم 

{ ِ َوَرُسولِِه ثُمه لَْم يَْرتَابُوا َوَجاهَُدوا بِأَْمَوالِِهْم إِنهَما اْلُمْؤِمنُوَن الهِذيَن آََمنُوا بِاّلِله

اِدقُوَن  ِ أُولَئَِك هُُم الصه ُ  (15)َوأَْنفُِسِهْم فِي َسبِيِل َّللاه َ بِِدينُِكْم َوَّللاه قُْل أَتَُعلُِّموَن َّللاه

ُ بُِكلِّ شَ  يَُمنُّوَن َعلَْيَك  (16)ْيٍء َعلِيٌم يَْعلَُم َما فِي السهَماَواتِ َوَما فِي اْْلَْرضِ َوَّللاه

يَماِن إِْن  ُ يَُمنُّ َعلَْيُكْم أَْن هََداُكْم لإِْلِ أَْن أَْسلَُموا قُْل ََل تَُمنُّوا َعلَيه إِْساَلَمُكْم بَِل َّللاه

ُ  (17)ُكْنتُْم َصاِدقِيَن  َماَواِت َواْْلَْرِض َوَّللاه َ يَْعلَُم َغْيَب السه  بَِصيٌر بَِما إِنه َّللاه

 {(18)تَْعَملُوَن 

الذين ءاَمنُواْ }المصدقون في إيمانهم  :يعني {إِنهَما المؤمنون} :فقال عز وجل

 {وجاهدوا}لم يشكوا في إيمانهم  :يعني {باّلِل َوَرُسولِِه ثُمه لَْم يَْرتَابُواْ 

أُْولَئَِك هُُم }في طاعة َّللا  :أي {يِل َّللابأموالهم َوأَنفُِسِهْم فِى َسبِ }اْلعداء 

فلما نزلت هذه اآلية، أتوا رسول َّللا صلى َّللا عليه  .في إيمانهم {الصادقون

 {ينُِكمْ قُْل أَتَُعلُّموَن َّللا بِدِ } :وسلم، فحلفوا باّلِل أنهم لمصدقوه في السر، فنزل

هل سر أ :يعني {ى السموات َوَما فِي اَلرضوَّللا يَْعلَُم َما فِ }الذي أنتم عليه 

يعلم ما في قلوبكم  :أي {وَّللا بُِكّل َشْيء َعلِيمٌ }السموات، وسر أهل اْلرض 

 .من التصديق وغيره

بقولهم جئناك بأهالينا،  :يعني {يَُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن أَْسلَُمواْ } :قوله عز وجل

 {ُمنُّوْا َعلَىه إسالمكم بَِل َّللا يَُمنُّ َعلَْيُكْم أَْن هَداُكْم لاليمانقُل َله تَ }وأوَلدنا 

 .بأنكم مخلصون في السر، والعالنية {إِن ُكنتُمْ }وفقكم لإليمان  :يعني

َ يَْعلَُم َغْيَب السموات واَلرض} :قوله تعالى ، سر أهل السموات :يعني {إِنه َّللاه

قرأ ابن كثير، وعاصم، في  {وَّللا بَِصيٌر بَِما تَْعَملُونَ } .ضوسر أهل اْلر

اء على بالت :وقرأ الباقون .بالياء على معنى الخبر عنهم {يَْعَملُونَ }رواية إبان 

بصير بما يعملون من التصديق وغيره، والخير، والشر،  :أي .معنى المخاطبة

 .سلموصلى َّللا على سيدنا محمد وآله و
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50 

 سورة ق
 

 [1]تفسير اآلية رقم 

 {(1)ق َواْلقُْرآَِن اْلَمِجيِد }

 :هو اسم من أسماء َّللا تعالى، كقوله :قال قتادة {ق} :قوله تبارك وتعالى

هو افتتاح  :وقال مجاهد .هو اسم من أسماء القرآن :ويقال .قادر، وقاهر

حم اْلمر،  {حم}قضي اْلمر كما قال في  :يعني {ق} :عضهموقال ب .السورة

 والدليل عليه قول الشاعر

 .وقفت فذكر القاف، وأراد به تمام الكالم :فقلت لها قفي قالت قاف *** يعني

هو جبل من زمردة خضراء، محيط بالعالم، فخضرة السماء  :وقال ابن عباس

لذي تغيب الشمس من وراءه، والحجاب منها، وهي من وراء الحجاب ا

 .بمسيرة سنة، وما بينهما ظلمة، وأطراف السماء ملتصقة بها {ق}دون 

إن َّللا عز وجل  :يعني {ق} :ويقال .خضرة السماء من ذلك الجبل :ويقال

 .قائم بالقسط

ا، جبل محدق بالدني هو :وقال الضحاك .الشريف :يعني {ق والقرءان} :ثم قال

من زبرجدة خضراء، وخضرة السماء منها، ليس في اْلرض بلدة من البلدان، 

وَل مدينة من المدائن، وَل قرية من القرى، إَل وفيها عرق من عروقها، وملك 

فإذا أراد َّللا عز وجل بقوم هالكهم، أوحى َّللا  .موكل عليها، واضع كفه بها

منها عرقا ، فخسف بهم، فأقسم َّللا عز وجل عز وجل إلى ذلك الملك، فحرك 

الشريف، إنكم لمبعوثون يوم القيامة، ْلن أهل  :يعني {ق والقرءان}بقاف 

مكة أنكروا البعث، فصار جواب القسم مضمرا  فيه، وهو ما ذكرناه إنكم 

 مْ قَْد َعلِْمنَا َما تَنقُُص اَلرض ِمْنهُ }ويجوز أن يكون جواب القسم  .مبعوثون

لقد علمنا  {ق والقرءان المجيد} :فيكون معناه [4 :ق] {َوِعنَدنَا كتاب َحفِيظٌ 

قَْد أَْفلََح }ما تنقص اْلرض، فحذف الالم، ْلن ما قبلها عوض عنها كما قال 

هذا من اَلختصار،  :وقال القتبي .لقد أفلح :يعني [9 :الشمس] {َمن زكاها

 .لتبعثن {ق والقرءان المجيد} :لفكأنه قا
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 [11 -2]تفسير اآليات رقم 

أَئَِذا  (2)بَْل َعِجبُوا أَْن َجاَءهُْم ُمْنِذٌر ِمْنهُْم فَقَاَل اْلَكافُِروَن هََذا َشْيٌء َعِجيٌب }

ْنقُُص اْْلَْرُض ِمْنهُْم َوِعْنَدنَا قَْد َعلِْمنَا َما تَ  (3)ِمْتنَا َوُكنها تَُراب ا َذلَِك َرْجٌع بَِعيٌد 

ا َجاَءهُْم فَهُْم فِي أَْمرٍ َمِريجٍ  (4)ِكتَاٌب َحفِيظٌ  بُوا بِاْلَحقِّ لَمه أَفَلَْم يَْنظُُروا  (5)بَْل َكذه

َماِء فَْوقَهُْم َكْيَف بَنَْينَاهَا َوَزيهنهاهَا َوَما لَهَا ِمْن فُُروٍج  َواْْلَْرَض  (6)إِلَى السه

تَْبِصَرة  َوِذْكَرى  (7)َمَدْدنَاهَا َوأَْلقَْينَا فِيهَا َرَواِسَي َوأَْنبَْتنَا فِيهَا ِمْن ُكلِّ َزْوجٍ بَِهيجٍ 

ا فَأَْنبَْتنَا بِِه َجنهاٍت َوَحبه  (8)لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب  َماِء َماء  ُمبَاَرك  ْلنَا ِمَن السه َونَزه

ِرْزق ا لِْلِعبَاِد َوأَْحيَْينَا بِِه بَْلَدة   (10)َوالنهْخَل بَاِسقَاٍت لَهَا طَْلٌع نَِضيٌد  (9)اْلَحِصيِد 

 {(11)َمْيت ا َكَذلَِك اْلُخُروُج 

نِذٌر ّمْنهُمْ } :قوله عز وجل فَقَاَل }من أهل مكة  :يعني {بَْل َعِجبُوْا أَن َجاءهُْم مُّ

أمر عجيب أن يكون محمد رسوَل ، وهو  :يعني {ذا َشئ َعِجيبٌ الكافرون ه

 .من نسبهم

بعد الموت، نجدد بعدما متنا، نصير خلقا   {أَءَذا ِمْتنَا َوُكنها تَُرابا  } :قوله تعالى

 رجع يرجع :ويقال .رد طويل َل يكون أبدا   :يعني {َذلَِك َرْجُع بَِعيدٌ }جديدا ، 

صد يصد  :إذا رجعه غيره، ورجع يرجع رجوعا  إذا رجع بنفسه، كقوله رجعا  

 .ذلك صرف بعيد :أي {َذلَِك َرْجُع بَِعيدٌ }صدودا ، وصد يصد صدا ، 

ما تأكل اْلرض من  :يعني {قَْد َعلِْمنَا َما تَنقُُص اَلرض ِمْنهُمْ } :قوله تعالى

تأكل اْلرض جميع البدن إَل  :قاللحومهم، وعروقهم، وما بقي منهم، وي

فأول ما  .العصعص، وهو عجب الذنب، وذلك العظم آخر ما يبقى من البدن

اللوح  :يعني {َوِعنَدنَا كتاب َحفِيظٌ }يعود، ذلك العظم ويركب عليه سائر البدن 

 .المحفوظ

بُوْا بالحق} :قوله عز وجل  ، وبمحمد صلى َّللاكذبوا بالقرآن :يعني {بَْل َكذه

ا َجاءهُمْ } .عليه وسلم، والبعث ى فِ }قريش  :يعني {فَهُمُ }حين جاءهم  :أي {لَمه

ِريجٍ   .قرالمريج أن يقلق الشيء فال يست .في قول مختلف، ملتبس :يعني {أَْمرٍ مه

رزاق، عن وروى عبد ال .مرج الخاتم في يدي مرجا  إذا قلق للهزال :ويقال

ِريجٍ } :معمر، عن قتادة قال من ترك  :يقال .من ترك الحق :أي {فَهُْم فِى أَْمرٍ مه

 .الحق أمرج عليه رأيه، والتبس عليه دينه
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ثم دلهم على قدرته على بعثهم بعد الموت بعظيم خلقه، الذي يدل على وحدانيته 

 {اهاوزين}بغير عمد  {فَْوقَهُْم َكْيَف بنيناها أَفَلَْم يَنظُُروْا إِلَى السماء} :فقال

 .شقوق، وصدوع، وخلل :يعني {َوَما لَهَا ِمن فُُروجٍ }بالكواكب 

بسطناها مسير خمسمائة عام من تحت  :يعني {واَلرض مددناها} :قوله تعالى

 .ابتالجبال الثو :يعني {َوأَْلقَْينَا فِيهَا رواسي}الكعبة، 

 .حسن طيب من الثمار، والنبات :يعني {َوأَنبَْتنَا فِيهَا ِمن ُكّل َزْوجٍ بَِهيجٍ } :قوله

 {تَْبِصَرة  }في هذا الذي ذكره من خلقه،  :يعني {تَْبِصَرة  } :قوله تعالى

نِ لّ } .تفكرا ، وعظة :يعني {وذكرى} .عبرة :ويقال .لتبصروا به  {يبٍ ُكّل َعْبٍد مُّ

 .راجع إلى ربه :ويقال .مخلص بالتوحيد :يعني

ْلنَا ِمَن السماء َماء مباركا} :قوله تعالى المطر فيه البركة حياة  :يعني {َونَزه

حين  :نييع {َوَحبه الحصيد}البساتين  :يعني {فَأَنبَْتنَا بِِه جنات}لكل شيء، 

 .ما يحصد، وما َل يحصد، كل ما كان له حب :ويقال .ج من سنبلهما يخر

 .هي الحبوب التي تحصد :ويقال

 :يعني {لههَا طَْلٌع نهِضيدٌ }أطوال  :يعني {والنخل باسقات} :قوله عز وجل

 .نضد بعضه على بعض :يقال .مجتمع :يعني .الكفري نضيد

 إنما يسمى :ويقال .نضود إذا كان متراكبا  بعضه على بعضثمر م :ويقال

 :عنيي .جعلناه طعاما  للخلق :يعني {ّرْزقا  لّْلِعبَادِ }نضيدا  ما كان في الغالف 

ْيتا  }بالماء  :يعني {َوأَْحيَْينَا بِهِ } .الحبوب، والثمر ها نبات، إذا لم يكن في {بَْلَدة  مه

 .له صفات بركة المطرفهذا ك

كما أحييت اْلرض  .هكذا الخروج من القبر :يعني {كذلك الخروج} :ثم قال

الميتة بالنبات، فكذلك لما ماتوا، وبقيت اْلرض خالية، أمطرت السماء أربعين 

ليلة كمني الرجل، فدخل في اْلرض، فتنبت لحومهم، وعروقهم، وعظامهم 

ثم عزى النبي صلى َّللا  .{كذلك الخروج} :لك قولهفذ .من ذلك، ثم يحييهم

، ْلنك َل تحزن بتكذيب الكفار إياك :يعني .عليه وسلم ليصبر على إيذاء الكفار

لست بأول نبي، وكل أمة كذبت رسلها، مثل نوح، وهود عليهم السالم وغيرهم 

 :فقال عز وجل

 [22 -12]تفسير اآليات رقم 

سِّ َوثَُموُد  َكذهبَتْ } َوَعاٌد َوفِْرَعْوُن َوإِْخَواُن  (12)قَْبلَهُْم قَْوُم نُوٍح َوأَْصَحاُب الره

ُسَل فََحقه َوِعيدِ  (13)لُوٍط  أَفََعيِينَا  (14)َوأَْصَحاُب اْْلَْيَكةِ َوقَْوُم تُبهعٍ ُكلٌّ َكذهَب الرُّ

ِل بَْل هُْم فِي لَ  ْنَساَن َونَْعلَُم َما  (15)ْبسٍ ِمْن َخْلقٍ َجِديٍد بِاْلَخْلقِ اْْلَوه َولَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ
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إِْذ يَتَلَقهى اْلُمتَلَقِّيَاِن َعِن  (16)تَُوْسِوُس بِهِ نَْفُسهُ َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيهِ ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد 

َماِل قَِعيٌد   (18)ْلفِظُ ِمْن قَْوٍل إَِله لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد َما يَ  (17)اْليَِميِن َوَعِن الشِّ

وِر  (19)َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحقِّ َذلَِك َما ُكْنَت ِمْنهُ تَِحيُد  َونُفَِخ فِي الصُّ

لَقَْد ُكْنَت فِي  (21)َوَجاَءْت ُكلُّ نَْفٍس َمَعهَا َسائٌِق َوَشِهيٌد  (20)َذلَِك يَْوُم اْلَوِعيِد 

 {(22)َغْفلٍَة ِمْن هََذا فََكَشْفنَا َعْنَك ِغطَاَءَك فَبََصُرَك اْليَْوَم َحِديٌد 

سِّ } بَْت قَْبلَهُْم قَْوم نُوحٍ َوأَْصَحاُب الره بئر دون اليمامة، وإن عليها  :والرسّ  {َكذه

 {َوَعاٌد َوفِْرَعْوُن وإخوان لُوطٍ َوثَُموُد }قوما  كذبوا رسلهم، فأهلكهم َّللا تعالى 

 .ميرقوم ح :يعني {َوقَْوُم تُّبهعٍ }قوم شعيب  :يعني {َوثَُموُد َوقَْومُ }قومه  :يعني

وروى وكيع عن عمران بن جرير، عن أبي مجلز  .تبع كان اسم ملك :ويقال

كان  :أله عن تبع، فقالجاء عبد َّللا بن عباس إلى عبد َّللا بن سالم، فس :قال

ان فك .تبع رجال  من العرب، ظهر على الناس، وسبا على فتية من اْلحبار

تبع  :قالف .إن تبعا  ترك دينكم، وتابع الفتية :فقال قومه .يحدثهم، ويحدثونه

بيننا وبينهم النار التي تحرق  :فقالوا .أَل ترون إلى ما قال هؤَلء :للفتية

دوا ادخلوه، فتقل :فقال تبع للفتية .نعم :قال .ب، وينجو منها الصادقالكاذ

 .ادخلوها :ثم قال لقومه .ثم دخلوها، فانفرجت لهم حتى قطعوها .مصاحفهم

طوا، فلما توس .لتدخلنها، فدخلوها :فقال لهم .فلما دخلوا، وجدوا حر النار كفوا

مه كان اس :ويقال .وأسلم تبع وكان رجال  صالحا  أحاطت بهم النار، فأحرقتهم، 

 .أبو كرب :سعد بن ملكي كرب، وكنيته

 :يعني {فََحقه َوِعيدِ }جميع هؤَلء كذبوا رسلهم  :يعني {ُكلٌّ َكذهَب الرسل}

فاحذروا يا أهل مكة مثل عذاب اْلمم الخالية، فال  :معناه .وجب عليهم عذابي

 .رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلمتكذبوا 

لق أعجزنا عن الخ :يعني :قال مقاتل {أَفََعيِينَا بالخلق اَلول} :ثم قال عز وجل

عيينا  ما :أي .فكذلك نخلقهم، ونبعثهم .اْلول حين خلقناهم، ولم يكونوا شيئا  

كونوا ْلول، ولم يمعناه أعيينا خلقهم ا :ويقال .عن ذلك، فكيف نعيي عن بعثهم

عييت  :يقال .شيئا ، ْلن الذي قد كان، فإعادته أيسر في رأي العين من اَلبتداء

هذا تقرير تقرر، ْلنهم اعترفوا في  :وقال الزجاج .باْلمر إذا لم تعرف وجهه

 .اَلبتداء، أن َّللا عز وجل خلقهم، ولم يكونوا شيئا  

 .في شك من البعث بعد الموت :يعني {ّمْن َخْلقٍ َجِديدٍ بَْل هُْم فِى لَْبسٍ } :ثم قال

 .بل أقاموا على شكهم :ويقال



363 
 

جنس اإلنسان، وأراد به جميع  :يعني {َولَقَْد َخلَْقنَا اإلنسان} :قوله عز وجل

ي ف ما يحدث به قلبه، ويتفكر :يعني {َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسهُ }الخلق 

د في القدرة عليه، وحبل الوري :يعني {َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل الوريد}قلبه 

هو العرق الذي داخل العنق الذي هو عرق الروح،  :ويقال .عرق يخالط القلب

 الوريدان عرقان بين :ويقال .فأعلمه َّللا تعالى أنه أقرب إليه من ذلك العرق

وأضيف إلى نفسه َلختالف لفظي  .والحبل هو الوريد .لعلباوينالحلقوم، وا

 .اسميه

 .يكتب الملكان عمله، ومنطقه :يعني {إِْذ يَتَلَقهى المتلقيان} :قوله عز وجل

 .يتلقيان منه ويكتبان :يعني

 {يدٌ عِ َعِن اليمين َوَعِن الشمال قَ } .وقال أهل اللغة تلقى، وتلقف، بمعنى واحد

أحدهما عن يمينه، واآلخر عن  .عن يمين ابن آدم، وعن شماله قاعدان :يعني

شماله، وصاحب اليمين موكل على صاحب الشمال، اثنان بالليل، واثنان 

 .دقعي :بالنهار، وكان في اْلصل قعيدان، ولكن اكتفى بذكر أحدهما فقال

ا يَْلفِظُ ِمن قَوْ } :ثم قال عز وجل َدْيِه إَِله لَ }ما يتكلم ابن آدم بقوٍل  :يعني {لٍ مه

، ثابت :أي {َعتِيدٌ } :وقال الزجاج .عنده حافظ حاضر :يعني {َرقِيٌب َعتِيدٌ 

 .َلزم

جاءت غمرته بالحق أنه  :يعني {َوَجاءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحقّ } :قوله تعالى

 :نييع .بالسعادة، والشقاوة :يعني .اءت نزعات الموت بالحقج :ويقال .كائن

 .جاءت سكرة الحق بالموت :فيه تقديم، ومعناه :ويقال .يتبين له عند الموت

بِاْلَحّق } {َوَجاءْت َسْكَرةُ * الحق}روي عن أبي بكر الصديق، أنه كان يقرأ 

 .هذا الذي كنت تخاف منه، وتكره :يقال له :عنيي {َذلَِك َما ُكنَت ِمْنهُ تَِحيدُ 

 .ذلك اليوم الذي كنت تفر منه :ويقال

 {لوعيدَذلَِك يَْوَم ا}النفخة اْلخيرة وهي نفخة البعث  :يعني {َونُفَِخ فِى الصور}

َعهَا  ُكلُّ نَْفسٍ }جاءت يوم القيامة  :أي {َوَجاءتْ }العذاب في اآلخرة  :يعني مه

سائق يسوقها إلى المحشر، ويسوقها إلى الجنة، أو إلى  {َسائٌِق َوَشِهيدٌ 

نها السائق هاهنا، قري :وقال القتبي .الملك يشهد عليها :يعني {َوَشِهيدٌ } .النار

 :الويق .الملك :سمي سائقا ، ْلنه يتبعها، والشهيد .من الشياطين، يسوقها

 .الليل، والنهار، والبقعة، تشهد عليه :ويقال .عضاؤهالشاهد أ

من هذا اليوم، فلم تؤمن به، وقد  :يعني {لهقَْد ُكنَت فِى َغْفلَةٍ ّمْن هذا} :ويقال له

 :ويقال .غطاء اآلخرة :يعني {فََكَشْفنَا َعنَك ِغطَاءكَ }ظهر عندك بالمعاينة 
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أريناك الغطاء الذي على  :ويقال .نك في الدنياأريناك ما كان مستورا  ع

 {َغْفلَةٍ ّمْن هذا فََكَشْفنَا َعنَك ِغطَاءَك فَبََصُرَك اليوم َحِديدٌ } :أبصارهم، كما قال

شاخص بصره َل يطرف، يديم النظر حين يعاين في اآلخرة،  :ويقال .نافذ :أي

 حافظ، :يعني {َحفِيظٌ } :حاد كما يقال :أي {َحِديدٍ } :ويقال .ما كان مكذبا  به

إنك كنت بمنزلة من عليه  :ومعناه .هذا مثل :وقال الزجاج .وقعيد بمعنى قاعد

 .علمك بما أنت فيه نافذ :يعني {فَبََصُرَك اليوم َحِديدٌ }غطاء 

 [30 -23]تفسير اآليات رقم 

هَم ُكله َكفهاٍر َعنِيٍد  (23)َذا َما لََديه َعتِيٌد َوقَاَل قَِرينُهُ هَ } َمنهاعٍ  (24)أَْلقِيَا فِي َجهَن

ِ إِلَه ا آََخَر فَأَْلقِيَاهُ فِي اْلَعَذاِب  (25)لِْلَخْيِر ُمْعتٍَد ُمِريٍب  الهِذي َجَعَل َمَع َّللاه

ِديِد  قَاَل  (27)أَْطَغْيتُهُ َولَِكْن َكاَن فِي َضاَلٍل بَِعيٍد  قَاَل قَِرينُهُ َربهنَا َما (26)الشه

َما يُبَدهُل اْلقَْوُل لََديه َوَما أَنَا  (28)ََل تَْختَِصُموا لََديه َوقَْد قَدهْمُت إِلَْيُكْم بِاْلَوِعيِد 

ٍم لِْلَعبِيِد   {(30)ِت َوتَقُوُل هَْل ِمْن َمِزيٍد يَْوَم نَقُوُل لَِجهَنهَم هَِل اْمتََِلْ  (29)بِظاَله

هذا َما لََدىه }ملكه الذي كان يكتب عمله  :يعني {َوقَاَل قَِرينُهُ } :قوله عز وجل

هذا الذي وكلتني به قد أتيتك به، وهو حاضر يقول َّللا عز  :يعني {َعتِيدٌ 

 {نِيدٍ ُكله َكفهاٍر عَ }لكين ألقيا في جهنم يقول للم :يعني {أَْلقِيَا فِى َجهَنهمَ }وجل 

هذا  يرى أصل :وقال بعضهم هذا أمر للملك الواحد بلفظ اَلثنين، وقال الفراء

أن الرفقة أدنى ما تكون ثالثة نفر، فجرى كالم الواحد على صاحبيه، أَل ترى 

ت فقل :قيال  يا صاحبي، ويا خليلي، قال الشاعر :أن الشعراء أكثر شيء

لصاحبي َل تحبساني، وأدنى ما يكون اْلمر والنهي في اإلعراب اثنان، فجرى 

 :كالمهم على ذلك ومثل هذا قول امرئ القيس

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

ألق ألق، وهو على  :أَْلقِيَا فِي َجهَنهَم، على معنى تكرير اْلمر، يعني :ويقال

 .فا، معناه قف قفق :معنى التأكيد، وكذلك في قوله

اْلمر للواحد  :عندي أن قوله أَْلقِيَا أَمر للملكين، وقال بعضهم :وقال الزجاج

با يا حرسي اضر :بلفظ اَلثنين واقع في إطالق العرب، وكان الحجاج يقول

كل جاحد بتوحيد َّللا تعالى معرض عن  :، يعني{ُكله َكفهاٍر َعنِيدٍ }عنقه 

ين ويقال هذا في جميع الكفار الذ .يعني الوليد بن المغيرة :مقاتل اإليمان، وقال

نهاٍع لّْلَخْيرِ } :ذكر صفتهم في هذه اآلية، وهي قوله يعني بخيال  َل يخرج  {مه

رِ }يعني يمتنع عن اإلسالم « َمنهاعٍ لِْلَخْيرِ » :حق َّللا من ماله، ويقال  {يبٍ ُمْعتَدٍ مُّ

لظلوم الغشوم، والمريب الشاك في توحيد َّللا تعالى قوله المعتدي هو ا

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n54&p1#TOP
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اه فِى فألقي}أشرك باّلِل عز وجل  :يعني {الذى َجَعَل َمَع َّللا إلها ءاَخرَ } :تعالى

 {ْطَغْيتُهُ َربهنَا َما أَ }شيطانه  :يعني {قَاَل قِرينُهُ }في النار  :يعني {العذاب الشديد

خطأ  في :يعني {ولكن َكاَن فِى ضالل بَِعيدٍ }يكن لي قوة أن أضله لم  :يعني

ُموْا قَاَل َلَ تَْختَصِ }طويل بعيد عن الحق، يقول َّللا تعالى َلبن آدم وشيطانه 

كم أخذت علي :يعني {َوقَْد قَدهْمُت إِلَْيُكم بالوعيد}أي َل تختصموا عندي  {لََدىه 

ير َل يغ :يعني {َما يُبَدهُل القول لََدىه }كتاب والرسول الحجة، وأخبرتكم بال

 {َوَما أَنَاْ بظالم لّْلَعبِيدِ }َل يكذب وعيدي  :قضائي وحكمي الذي حكمت، ويقال

، يعني :َل أعذب أحدا  بغير ذنب، ويقال :يعني ُل اْلقَْوُل لََديه ير عن َل يغ :َما يُبَدِّ

ه، وَل يزاد فيه، ْلني أعلم كيف ضلوا، وكيف جهته، وَل يحذف من

 " :أضللتموهم، وروى سالم عن أبيه عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

َل بِهِ قَِريُنُه ِمَن الِجنِّ َوقَِرينُهُ ِمَن الَمالئَِكةِ  اك وإي :قالوا "َما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد إَله ُوكِّ

 :قال ؟«وسلم يا رسول َّللا صلى َّللا عليه

عن و« َوإيهاْي َولَِكنه َّللا َعزه َوَجله أَعانَنِي َعلَْيِه فَأَْسلََم، فاَلَ يَأُمُرنِي إَله بَِخيرٍ »

ثُمه إِنهُكْم يَْوَم } :سألت أبا العالية عن قوله عز وجل :الربيع، عن أنس، قال

 {َلَ تَْختَِصُمواْ لََدىه } :وهاهنا يقول [31 :رالزم] {القيامة ِعندَ َربُِّكْم تَْختَِصُمونَ 

َل تختصموا لدي في أهل النار، واْلخرى في المؤمنين في المظالم،  :فقال

 [29 :ق] {َما يُبَدهُل القول لََدىه َوَمآ أَنَاْ بظالم لِّْلَعبِيدِ } :فيما بينهم، وقال مجاهد

 قرأ نافع {يَْوَم نَقُوُل لَِجهَنهمَ } :قاض قوله عز وجل لقد قضيت ما أنا :يعني

اقون يقول َّللا تعالى، قرأ الب :بِاليَاء يعني {يِقُولُ }وعاصم في رواية أبي بكر 

بالنون، ومعناه كذلك يوم صار نصبا  على معنى َما يُبَدهُل القَْوُل لََديه في ذلك 

َوأَْنِذْرهُْم يَْوَم الحسرة إِْذ قُِضَى } :وم، كقولهاليوم، ويقال على معنى أنذرهم ي

 :يعني {هَِل امتالت}ثم قال  [39 :مريم] {اَلمر َوهُْم فِى َغْفلَةٍ َوهُْم َلَ يُْؤِمنُونَ 

ِزيدٍ }النار  {فَتَقُولُ }هل أوفيتك ما وعدتك، وهو قوله ْلَمِلن َجهَنهَم   {هَْل ِمن مه

هل من موضع، ويقال معناه هل امتِلت،  :هل من زيادة وقال عطية :يعني

أنا طلبت الزيادة تغيظا  لمن فيها،  :أي قد امتِلت، فليس من مزيد، ويقال

يَاَدة حتى » :وروى وكيع بإسناده عن أبي هريرة قال َل تََزاُل َجهَنهَم تََسأَل الزِّ

 أي حسبي حسبي، وقال في« يَا َربه قط قط يضع َّللا فيها قدمه فَتَقُوُل َجهَنهمَ 

رواية الكلبي نحو هذا، ويقال تضيق بأهلها حتى َل يكون فيها مدخل لرجل 

من به نؤ :قد تكلم الناس في مثل هذا الخبر قال بعضهم :قال أبو الليث .واحد
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نفسره على ما جاء بظاهر لفظه، وتأوله بعضهم  :وَل نفسره، وقال بعضهم

 .معنى الخبر بكسر القاف يضع قدمه وهم أقوام سالفة فتمتلئ بذلك :وقال

 [36 -31]تفسير اآليات رقم 

ابٍ َحفِيٍظ  (31)َوأُْزلِفَتِ اْلَجنهةُ لِْلُمتهقِيَن َغْيَر بَِعيٍد }  (32)هََذا َما تُوَعُدوَن لُِكلِّ أَوه

ْحَمَن بِاْلَغْيِب وَ  اْدُخلُوهَا بَِساَلٍم َذلَِك يَْوُم  (33)َجاَء بِقَْلٍب ُمنِيٍب َمْن َخِشَي الره

َوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ِمْن قَْرٍن  (35)لَهُْم َما يََشاُءوَن فِيهَا َولََدْينَا َمِزيٌد  (34)اْلُخلُوِد 

ا فَنَقهبُوا فِي اْلباَِلِد هَْل ِمْن مَ   {(36)ِحيٍص هُْم أََشدُّ ِمْنهُْم بَْطش 

الذين  {لّْلُمتهقِينَ }قربت وأدنيت الجنة  :يعني {َوأُْزلِفَِت الجنة} :قوله عز وجل

 .يتقون الشرك والكبائر، ويقال زينت الجنة

ينظرون إليها قبل دخولها، ويقال َغْيَر  :يعني {َغْيَر بَِعيدٍ } :ثم قال عز وجل

لُِكّل }في الدنيا  {هذا َما تُوَعُدونَ }خولهم غير بعيد، فيقال لهم د :بَِعيٍد، يعني

اٍب َحفِيظٍ  أي مقبل إلى طاعة َّللا، حفيظ ْلمر َّللا تعالى في الخلوات  {أَوه

اْلواب الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها، وروى  :وغيرها، ويقال

ْن َخِشَى الرحمن } :مجاهد عن عبيد بن عمير مثل هذا قوله عز وجل مه

يخاف َّللا عز وجل، فيعمل بما أمره َّللا، وانتهى عما نهاه،  :يعني {بالغيب

نِيبٍ }وهو في غيب منه  مقبال  إلى طاعة َّللا مخلصا   :يعني {َوَجاء بِقَْلٍب مُّ

وله ذكر في أول اآلية بلفظ الواحدان، وهو ق {ادخلوها بَِسالمٍ } :ويقال لهم

ْلن لفظه من  {ادخلوها} :َوَجاَء بِقَْلٍب ُمنِيٍب، ثم ذكر بلفظ الجماعة وهو قوله

اسم جنس، يقع على الواحد، وعلى الجماعة، مرة تكون عبارة عن الجماعة، 

بسالمة من العذاب والموت  :يعني {ادخلوها بَِسالمٍ }ومرة تكون عن الواحدان 

لَهُْم } :أي َل خروج منه قوله عز وجل {يَْوُم الخلود َذلِكَ }واْلمراض واآلفات 

ا يََشآءوَن فِيهَا ا زيادة على م :يعني {َولََدْينَا َمِزيدٌ }يتمنون فيها  :يعني {مه

لِّلهِذيَن أَْحَسنُوْا } :يتمنون من التحف والكرامات، ويقال هو الرؤية وكقوله

يَْرهَُق ُوُجوهَهُْم قَتٌَر َوَلَ ِذلهةٌ أولئك أصحاب الجنة هُْم فِيهَا الحسنى َوِزيَاَدةٌ َوَلَ 

 :يعني {َوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَهُْم ّمن قَْرنٍ } :ثم قال عز وجل [26 :يونس] {خالدون

 {دفِى البال فَنَقهبُواْ }أشد من أهل مكة  :يعني {هُْم أََشدُّ ِمْنهُم بَْطشا  }قبل أهل مكة 

هَْل } تغربوا في البالد :طافوا وتقلبوا في أسفارهم وتجاراتهم، ويقال :يعني

 .هل من فرار، وهل من ملجأ من عذاب َّللا :يعني {ِمن مهِحيصٍ 

 [45 -37]تفسير اآليات رقم 
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ْمَع َوهَُو َشِهيٌد إِنه فِي َذلَِك لَِذْكَرى لَِمْن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى } َولَقَْد  (37)السه

نَا ِمْن لُُغوٍب  َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَْينَهَُما فِي ِستهِة أَيهاٍم َوَما َمسه  (38)َخلَْقنَا السه

فَاْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبَل طُلُوِع الشهْمِس َوقَْبَل 

ُجوِد  (39) اْلُغُروبِ  َواْستَِمْع يَْوَم يُنَاِد اْلُمنَاِد  (40)َوِمَن اللهْيِل فََسبِّْحهُ َوأَْدبَاَر السُّ

ْيَحةَ بِاْلَحقِّ َذلَِك يَْوُم اْلُخُروِج  (41)ِمْن َمَكاٍن قَِريٍب   (42)يَْوَم يَْسَمُعوَن الصه

ا  (43)نَا اْلَمِصيُر إِنها نَْحُن نُْحيِي َونُِميُت َوإِلَيْ  يَْوَم تََشقهُق اْْلَْرُض َعْنهُْم ِسَراع 

ْر  (44)َذلَِك َحْشٌر َعلَْينَا يَِسيٌر  نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَقُولُوَن َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم بَِجبهاٍر فََذكِّ

 {(45)بِاْلقُْرآَِن َمْن يََخاُف َوِعيِد 

لَِمن َكاَن لَهُ }فيما صنع لقومك  :يعني {فِى َذلَِك لذكرى إِنه } :قوله عز وجل

استمع  :ييعن {أَْو أَْلقَى السمع}عقل ْلنه يعقل بالقلب فكني عنه  :يعني {قَْلبٌ 

 :قلبه حاضر غير غائب عنه، وقال القتبي :يعني {َوهَُو َشِهيدٌ }إلى القرآن 

كتاب َّللا، وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل، وَل استمع  :وهو شهيد، يعني

لمن كان له قلب من هذه اْلمة، أو ألقى  :ساه، وروى معمر عن قتادة قال

استمع إلى القرآن، وهو شهيد على ما في  :قال رجل من أهل الكتاب .السمع

 :يعني التخفيف،ب {فَنَقهبُواْ } :يديه من كتاب َّللا تعالى، وروي عن عمر أنه قرأ

فتبينوا ونظروا وذكروا، ومنه قيل للعريف نقيب القوم، ْلنه يتعرف أمرهم، 

 .ويبحث عنهم

ينوا، وقرأ تب :بضم النون، وكسر القاف، يعني {فَنَقهبُواْ }وقرأ يحيى بن يعمر 

دُّ ِمْنهُم ن قَْرٍن هُْم أَشَ َوَكْم أَْهلَْكنَا قَْبلَهُْم مِّ } :طوفوا، وقوله :الباقون بالتشديد يعني

هل من ملجأ من  :يعني [36 :ق] {بَْطشا  فَنَقهبُوْا فِى البالد هَْل ِمن مهِحيصٍ 

وذلك أن اليهود  {َولَقَْد َخلَْقنَا السموات واَلرض} :الموت، قوله عز وجل

يوم السبت  لما خلق َّللا السموات واْلرض وفرغ منهما، استراح في :قالوا

نَا } :فنزل قوله َولَقَْد َخلَْقنَا السموات واَلرض َوَما بَْينَهَُما فِى ِستهِة أَيهاٍم َوَما َمسه

 .ما أصابنا من إعياء، وإنما يستريح من يعيى :يعني {ِمن لُُّغوبٍ 

 راح،است :من المنكر، وهو قولهم {فاصبر على َما يَقُولُونَ } :قوله عز وجل

نزلت في  :فاصبر على ما يقولون من التكذيب، وقال في رواية الكلبي :ويقال

 بَِحْمِد َوَسبّحْ }المستهزئين من قريش، وفي أذاهم للنبي صلى َّللا عليه وسلم 

صل لربك صالة الفجر،  :يعني {َربَّك قَْبَل طُلُوِع الشمس َوقَْبَل الغروب

المغرب  :يعني {َوِمَن اليل}وصالة الظهر، وصالة العصر 

 {وأدبار السجود}صل له وهو المغرب والعشاء  :يعني {فََسبّْحهُ }والعشاء 
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لف، بكسر اْل {وأدبار}ركعتي المغرب، قرأ ابن كثير، ونافع، وحمزة  :يعني

والباقون بالنصب، فهو جمع الدبر، ومن قرأ بالكسر فعلى مصدر أدبر يدبر 

بالنصب، ْلنه جمع الدبر، وإنما  :هكذا نقرأ يعني :، قال أبو عبيدةإدبارا  

أدبر، يدبر، إدبارا ، وَل إدبار للسجود، وإنما ذلك  :اإلدبار، هو المصدر كقولك

 .للنجوم

 :قرأ أبو عمرو، ونافع، وابن كثير {واستمع يَْوَم يُنَاِد المناد} :قوله عز وجل

ء في الوصل، وهو اْلصل في اللغة، والباقون بغير ياء، ْلن اْلُمنَاِدي باليا

الكسر يدل عليه فاكتفى به، ومعنى اآلية اعمل واجتهد، واستعد ليوم القيامة، 

َكاٍن قَِريبٍ }استمع صوت إسرافيل  :يعني من صخرة بيت  :يعني {ِمن مه

ائنة، ة إسرافيل بالحق أنها كنفخ :يعني {يَْوَم يَْسَمُعوَن الصيحة بالحق}المقدس 

َكاٍن قَِريبٍ } :في قوله :وقال مقاتل بيت المقدس، وهي  :قال صخرة {ِمن مه

باثني عشر  :أقرب اْلرض من السماء، بثمانية عشر ميال ، وقال الكلبي

من قبورهم إلى المحاسبة، ثم إلى إحدى الدارين،  {َذلَِك يَْوُم الخروج}ميال  

يوم الخروج اسم من أسماء  :إلى الجنة، وإما إلى النار، وقال أبو عبيدةإما 

يوم القيامة، واستشهد بقول العجاج أليس يوم سميت خروجا  أعظم يوما  سميت 

نحيي في اآلخرة، ونميت  :يعني {إِنها نَْحُن نُْحِى َونُِميتُ } :عروجا ، قوله تعالى

ا َوإِلَْينَ }إنا نحن نحيي الموتى ونميت اْلحياء  :في الدنيا اْلحياء، ويقال

 .مصير الخالئق كلهم :المرجع في اآلخرة، يعني :يعني {المصير

تصدع اْلرض  :يعني {يَْوَم تََشقهُق اَلرض َعْنهُْم ِسَراعا  } :قوله عز وجل

قون لشين، والبابتشديد ا {تََشقهقُ }عنهم، قرأ ابن كثير، ونافع، وابن عامر 

بالتخفيف، ْلنه لما حذف إحدى التاءين ترك الشين على حالها، ثم 

 {َذلَِك َحْشٌر َعلَْينَا يَِسيرٌ }خروجهم من القبور سراعا   :يعني {ِسَراعا  } :قال

في البعث من  {نهْحُن أَْعلَُم بَِما يَقُولُونَ }جمع الخالئق علينا هين  :يعني

رهم على لم تبعث لتجب :بمسلط، يعني :يعني {َوَما أَنَت َعلَْيِهْم بَِجبهارٍ } التكذيب

 .اإلسالم، وإنما بعثت بشيرا  ونذيرا ، وهذا قبل أن يؤمر بالقتال

َخاُف َمن يَ }فعظ بالقرآن بما وعد َّللا فيه  :يعني {فََذّكْر بالقرءان} :ثم قال

 .يخاف عقوبتي وعذابي وَّللا أعلممن  :يعني {َوِعيدِ 
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 سورة الذاريات
 

 [9 -1]تفسير اآليات رقم 

ا } ا  (1)َوالذهاِريَاِت َذْرو  ا  (2)فَاْلَحاِماَلِت ِوْقر  َماِت  (3)فَاْلَجاِريَاِت يُْسر  فَاْلُمقَسِّ

ا  يَن لََواقٌِع َوإِ  (5)إِنهَما تُوَعُدوَن لََصاِدٌق  (4)أَْمر  َماِء َذاِت  (6)نه الدِّ َوالسه

 {(9)يُْؤفَُك َعْنهُ َمْن أُفَِك  (8)إِنهُكْم لَفِي قَْوٍل ُمْختَلٍِف  (7)اْلُحبُِك 

أقسم َّللا عز وجل، بالرياح إذا أذرت ذروا ،  {والذريات َذْروا  } :قوله تعالى

 :الرياح ثمانية :مر رضي َّللا عنهما قالوروى يعلى بن عطاء، عن ابن ع

الناشرات،  :أربعة منها رحمة، وأربعة منها عذاب، فالرحمة منها

العاصف والقاصف  :والمبشرات، والذاريات، والمرسالت، وأما العذاب

شهدت عليّا  رضي َّللا عنه وهو  :والصرصر والعقيم، وعن أبي الطفيل قال

كتاب َّللا عز وجل، فوَّللا ما من آية إَل وأنا أعلم  سلوني عن :يخطب ويقول

 :قال {والذريات َذْروا  }ما  :أنزلت بالليل، أم بالنهار فسأله ابن الكواء فقال له

 {فالجاريات يُْسرا  }فما  :السحاب قال :قال ؟{فالحامالت ِوْقرا  }قال  .الرياح

 .ةالمالئك :قال ؟{فالمقسمات أَْمرا  } .الماءالسفن جرت بالتسيير على  :قال

ما ذرت الريح،  :والذاريات الرياح، قال :وعن ابن عباس رضي َّللا عنه قال

السحاب الثقال، الموقرة من الماء، فالجاريات يسرا ،  :فالحامالت وقرأ  يعني

عة من أرب :يعنيالسفن جرت بالتسيير على الماء، فالمقسمات أمرا ،  :يعني

المالئكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، لكل واحد منهم أمر مقسوم، 

 الذي :يعني {إِنهَما تُوَعُدونَ } :وهم المدبرات أمرا ، أقسم َّللا تعالى بهذه اآلية

في اآلية مضمر،  :لكائن ويقال :يعني {لصادق}توعدون من قيام الساعة 

ورب الرياح الذاريات، ورب السحاب  : تعالى برب الذاريات، يعنيفأقسم َّللا

الحامالت، ورب السفن الجاريات، ورب المالئكة المقسمات، إنما توعدون 

المجازات على أعمالهم لواقع، ثم بين في  :يعني {َوإِنه الدين لََواقِعٌ } .لصادق

أهل النار أنهم يفتنون، وبين آخر اآلية ما لكل فريق من الجزاء، فبين جزاء 

 .جزاء المتقين أنهم في جنات وعيون
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أقسم بالسماء ذات الحسن والجمال،  {والسماء َذاِت الحبك} :ثم قال عز وجل

وقال  .ذات الخلق الحسن :وقال علي بن أبي طالب رضي َّللا عنه يعني

ذات  :الحبك يعني :ويقال .البناء المحكم :المتقن من البنيان، يعني :مجاهد

الطرائق ويقال للماء القائم إذا ضربته الريح، فصارت فيه الطرائق له حبك، 

 .وكذلك الرمل إذا هبت عليه الريح، فرأيت فيه كالطرائق فبذلك حبك

ْختَلِفٍ } :قوله تعالى متناقض مرة قالوا ساحرا ، ومرة  :يعني {إِنهُكْم لَفِى قَْوٍل مُّ

الوا مجنون، والساحر عندهم من كان عالما  غاية في العلم، والمجنون من ق

مرة مجنون، ومرة ساحر،  :كان جاحدا  غاية في الجهل، فتحيروا، فقالوا

 .ضهميؤمن به بع :مصدقا  ومكذبا ، يعني :إنكم لفي قول مختلف، يعني :ويقال

 .ويكفر به بعضهم

يصرف عنه من صرف، وذلك  :يعني {ُك َعْنهُ َمْن أُفِكَ يُْؤفَ } :ثم قال عز وجل

إن أهل مكة أقاموا رجاَل  على عقاب مكة، يصرفون الناس، فمنهم من يأخذ 

يصرف عنه من قد صرفه َّللا عن  :بقولهم ويرجع، ومنهم من َل يرجع، فقال

 فيصرف عنه من قد صرفه يوم الميثاق، ويقال يصر :اإليمان وخذله، ويقال

 .عنه من كان مخذوَل  لم يكن من أهل اإليمان

 [22 -11]تفسير اآليات رقم 

يِن  (11)الهِذيَن هُْم فِي َغْمَرٍة َساهُوَن } يَْوَم هُْم َعلَى  (12)يَْسأَلُوَن أَيهاَن يَْوُم الدِّ

إِنه اْلُمتهقِيَن  (14)ْنتُْم بِِه تَْستَْعِجلُوَن ُذوقُوا فِْتنَتَُكْم هََذا الهِذي كُ  (13)النهاِر يُْفتَنُوَن 

آَِخِذيَن َما آَتَاهُْم َربُّهُْم إِنههُْم َكانُوا قَْبَل َذلَِك  (15)فِي َجنهاٍت َوُعيُوٍن 

َوبِاْْلَْسَحاِر هُْم  (17)َكانُوا قَلِيال  ِمَن اللهْيِل َما يَْهَجُعوَن  (16)ُمْحِسنِيَن 

ائِِل َواْلَمْحُروِم  (18)يَْستَْغفُِروَن  َوفِي اْْلَْرضِ آَيَاٌت  (19)َوفِي أَْمَوالِِهْم َحقٌّ لِلسه

َماِء ِرْزقُُكْم َوَما  (21)َوفِي أَْنفُِسُكْم أَفاََل تُْبِصُروَن  (20)لِْلُموقِنِيَن  َوفِي السه

 {(22)تُوَعُدوَن 

الذين هُْم فِى َغْمَرةٍ }لعن الكاذبون  :يعني {قُتَِل الخرصون} :ثم قال عز وجل

َلهين  :في جهالة وعمي وغفلة عن أمر اآلخرة، ساهون يعني :يعني {ساهون

 أي أوان :يعني {يَْسئَلُوَن أَيهاَن يَْوُم الدين}عن اإليمان، وعن أمر َّللا تعالى 

يَْوَم هُْم } :فأخبر َّللا تعالى عن ذلك اليوم فقال يوم الحساب استهزاء منهم به،

ويقول لهم  .بالنار يحرقون، ويعذبون :يعني {َعلَى النار يُْفتَنُونَ 

الذي  هذا العذاب :يعني {ُذوقُوْا فِْتنَتَُكْم هذا الذى ُكنتُْم بِِه تَْستَْعِجلُونَ } :الخزنة

 .عجلون على وجه اَلستهزاءتست :يعني .كنتم به تستهزئون
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 :يعني {إِنه المتقين فِى جنات َوُعيُونٍ } :ثم بيّن ثواب المتقين فقال عز وجل

 .في بساتين، وأنهار

قابضين ما أعطاهم ربهم من  :يعني {ءاِخِذيَن َما ءاتاهم َربُّهُمْ } :قوله تعالى

قرأ  .بأعمالهم {ُمْحِسنِينَ }في الدنيا  {إِنههُْم َكانُوْا قَْبَل َذلِكَ }الثواب 

في حال  {فِى جنات َوُعيُونٍ }نصب على الحال، ومعنى  {ءاِخِذينَ } :عاصم

 .آخذين ما آتاهم ربهم

 .قليل من الليل ما ينامون :يعني {َكانُوْا قَلِيال  ّمن اليل َما يَْهَجُعونَ } :ثم قال

 .{لِيال  َكانُوْا قَ }مثل هؤَلء المتقين  :ثم الكالم يعني .كانوا قليال   :وقال بعضهم

َل ينامون بالليل،  :يعني {ّمن اليل َما يَْهَجُعونَ } :ثم أخبر عن أعمالهم، فقال

دا  وقياما} :كقوله  :ال الضحاكوق .[64 :الفرقان] {َوالهِذيَن يِبِيتُوَن لَِربِِّهْم ُسجه

َل  :وقال الربيع بن أنس .َل ينامون إَل قليال   :وقال الحسن .كانوا من النائمين

 .ند السحريصلون ع :يعني {وباَلسحار هُْم يَْستَْغفُِرونَ }ينامون بالليل إَل قليال  

هم َوفِى أموال}يصلون بالليل، ويستغفرون عند السحر عن ذنوبهم  :ويقال

ائِِل والمحروم}نصيب للفقراء  :يعني {َحقٌّ  يسأل  المسكين الذي :السائل {لهلسه

المحروم المحترف  :ويقال .والمحروم المتعفف الذي َل يسأل الناس .الناس

ان روى سفي .أعياني أن أعلم من المحروم :وقال الشعبي .الذي َل يبلغ عيشه

 ؟من السائل والمحروم :سألت ابن عباس :قالعن ابن إسحاق، عن قيس، 

المحارب الذي ليس له سهم في الغنيمة،  :والمحروم .الذي يسأل :السائل :فقال

وروى عكرمة عن  .وهكذا قال إبراهيم النخعي، ومجاهد، والربيع بن أنس

رف لم يعالفقير الذي إذا خرج إلى الناس استعف، و :المحروم :ابن عباس قال

 .المحروم الذي َل ينمو له مال :وقال الزجاج .مكانه، وَل يسأل الناس فيعطونه

 .َل إقبال له :هي بالفارسية بي دولة يعني :ويقال

 .فيمن أهلك قبلهم، لهم عبرة :يعني {َوفِى اَلرض ءايات لّْلُموقِنِينَ } :قوله

تعالى، كأنه قال جعلت جميع اْلشياء مرآتك،  فيها عالمة وحدانية َّللا :ويقال

لتنظر إليها، وترى ما فيها، ومراد النظر في المرآة، رؤية من لم يََر فكأنه 

لى فإذا نظرت إ ؟وانظر في آيات صنعي، لتعلم أفي صانع كمل اْلشياء :قال

النقش، والنقش يدل إلى نقاشه وإذا نظرت إلى النفس وعجائب تركيبها يدل 

خالقها، وإذا نظرت في اْلرض فمختلف اْلشياء عليها يدل إلى ربها، على 

وعالمة  :يعني {َوفِى أَنفُِسُكمْ } .وهي البحار، والجبال، واْلنهار، واْلثمار
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م، كيف تتفكرون في خلق أنفسك :يعني {أَفالَ تُْبِصُرونَ }وحدانيته في أنفسكم 

 .خلقكم وهو قادر على أن يبعثكم

من السماء يأتي سبب رزقكم،  :يعني {َوفِى السماء ِرْزقُُكمْ } :وله عز وجلق

ما  :يعني {َوَما تُوَعُدونَ }وعلى خالق السماء رزقكم  :ويقال .وهو المطر

 {َوَما تُوَعُدونَ } :قال مجاهد .توعدون من الثواب، والعقاب، والخير، والشر

 .وهكذا قال الضحاك .ارالجنة، والن :يعني

 [37 -23]تفسير اآليات رقم 

َماِء َواْْلَْرِض إِنههُ لََحقٌّ ِمْثَل َما أَنهُكْم تَْنِطقُوَن } هَْل أَتَاَك َحِديُث  (23)فََوَربِّ السه

ا قَاَل َساَلٌم قَْوٌم إِْذ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َساَلم   (24)َضْيِف إِْبَراِهيَم اْلُمْكَرِميَن 

بَهُ إِلَْيِهْم قَاَل أَََل  (26)فََراَغ إِلَى أَْهلِِه فََجاَء بِِعْجٍل َسِميٍن  (25)ُمْنَكُروَن  فَقَره

 (28)فَأَْوَجَس ِمْنهُْم ِخيفَة  قَالُوا ََل تََخْف َوبَشهُروهُ بُِغاَلٍم َعلِيٍم  (27)تَأُْكلُوَن 

ٍة فََصكهْت َوْجهَهَا َوقَالَْت َعُجوٌز َعقِيٌم  فَأَْقبَلَتِ  قَالُوا َكَذلِِك  (29)اْمَرأَتُهُ فِي َصره

قَالُوا  (31)قَاَل فََما َخْطبُُكْم أَيُّهَا اْلُمْرَسلُوَن  (30)قَاَل َربُِّك إِنههُ هَُو اْلَحِكيُم اْلَعلِيُم 

َمة   (33)لِنُْرِسَل َعلَْيِهْم ِحَجاَرة  ِمْن ِطيٍن  (32)ِميَن إِنها أُْرِسْلنَا إِلَى قَْوٍم ُمْجرِ  ُمَسوه

فََما َوَجْدنَا  (35)فَأَْخَرْجنَا َمْن َكاَن فِيهَا ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن  (34)ِعْنَد َربَِّك لِْلُمْسِرفِيَن 

ا فِيهَا آَيَة  لِلهِذيَن يََخافُوَن اْلَعَذاَب َوتََرْكنَ  (36)فِيهَا َغْيَر بَْيٍت ِمَن اْلُمْسلِِميَن 

 {(37)اْْلَلِيَم 

 {إِنههُ لََحقٌّ }أقسم الرب بنفسه  {فََوَرّب السماء واَلرض} :ثم قال عز وجل

ون كما تقول :يعني {ّمْثَل َما أَنهُكْم تَنِطقُونَ }ما قسمت من الرزق لكائن  :يعني

كما أن قولكم َل إله إَل َّللا حق، كذلك قولي سأرزقكم  :َّللا، أو يعنيَل إله إَل 

 .معناه كما أن الشهادة واجبة عليكم، فكذلك رزقكم واجب علي :ويقال .حق

صدق مثل ما  :يعين .معناه هو الذي ذكر في أمر اآليات، والرزق حق :ويقال

َدَم أْن أَبَى اْبُن آ» :ه وسلم أنه قالوروي عن النبي صلى َّللا علي .أنكم تنطقون

َماِء َواْلْرِض إنههُ لََحقٌّ  َق َربههُ َحتهى أْقَسَم لَهُ، فََوَربِّ السه قرأ حمزة،  .«يَُصدِّ

 .مبضم الال {ّمْثَل َما أَنهُكْم تَنِطقُونَ }والكسائي، وعاصم، في رواية أبي بكر 

رأ ومن ق .الضم، فهو نعت بالحق، وصفه لهفمن قرأ ب .بالنصب :والباقون

 .بالنصب، فهو على التوكيد على معنى أنه لحق حقا  مثل نطقكم

ل جاء جبري :يعني {هَْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف إبراهيم المكرمين} :قوله عز وجل

 أكرمهم :مع أحد عشر ملكا  عليهم السالم المكرمين، أكرمهم َّللا تعالى، وقال

ا}إبراهيم، وأحسن عليهم القيام،  ، فسلموا عليه {إِْذ َدَخلُوْا َعلَْيِه فَقَالُوْا َسالم 
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أمري  :سلم أي :قرأ حمزة، والكسائي، قال {قَاَل سالم}فرد عليهم السالم 

 .صلح :أي {سالم}أمري  :أي {سالم}والباقون  .سلم

نكَ } :ثم قال  وقال كانوا َل يسلمون في .أنكرهم، ولم يعرفهم :يعني {ُرونَ قَْوٌم مُّ

 عهد إلى :يعني {فََراَغ إلى أَْهلِهِ } .ذلك الوقت، فلما سمع منهم السالم أَْنَكَرهُمْ 

عدل من حيث َل يعلمون ْلي شيء  :ويقال .عدل، ومال إلى أهله :ويقال .أهله

 .نا، إذا عدل عنهم من حيث َل يعلمونراغ فالن ع :يقال .عدل

كان لبن البقرة كله سمنا ، فلهذا كان العجل  :قال بعضهم {فََجاء بِِعْجٍل َسِمينٍ }

بَهُ إِلَْيِهمْ }سمينا   كل بغير نحن َل نأ :فقالوا {فَقَاَل أََل تَأُْكلُونَ }فلم يأكلوا  {فَقَره

فقولوا  إذا أكلتم، :فقال ؟وما ثمنه :قالوا .فاعطوا الثمنكلوا،  :فقال إبراهيم .ثمن

، الحمد ّلِل، فتعجبت المالئكة عليهم السالم لقوله :وإذا فرغتم، فقولوا .بسم َّللا

 :ويقال .أظهر في نفسه خيفة :يعني {فَأَْوَجَس ِمْنهُْم ِخيفَة  }فلما رآهم َل يأكلون 

َل تخشى  :منا يعني {قَالُوْا َلَ تََخفْ }رأوه يخاف مِل عنهم خيفة، فلما 

ةٍ }إسحاق  :يعني {َوبَشهُروهُ بغالم َعلَيمٍ }منا   :عنيي {فَأَْقبَلَِت امرأته فِى َصره

ضربت بيديها، خديها  :يعني {فََصكهْت َوْجهَهَا}أخذت امرأته في صيحة 

عجوزا  عاقرا  لم تلد قط، كيف يكون لها  :يعني {قِيمٌ َوقَالَْت َعُجوٌز عَ }تعجبا  

 {مهَُو الحكي}يكون لك ولد  {قَالُوْا َكَذلِِك قَاَل َربُِّك إِنههُ } :فقال لها جبريل ؟ولد

 .في أمره

فلما  .عليم بوقت الوَلدة :ويقال .عليم بخلقه {العليم}حكم بالولد بعد الكبر 

ما أمركم،  :يعني {فََما َخْطبُُكْم أَيُّهَا المرسلون}لهم  {قَالَ }نهم المالئكة رآهم أ

ريل قال جب :يعني {قَالُوْا إِنهآ أُْرِسْلنَآ} ؟وما شأنكم، ولماذا جئتم أيها المرسلون

ْجِرِمينَ }أرسلنا َّللا تعالى  َل نُْرسِ لِ }قوم كفار مشركين  :يعني {إلى قَْوٍم مُّ

مطبوخ، كما يطبخ  {ِحَجاَرة  ّمن ِطينٍ }لكي نرسل عليهم  :يعني {َعلَْيِهمْ 

َمة  ِعنَد َربَّك لِْلُمْسِرفِينَ }اآلجر  َسوه مخططة بسواد،  :وقال .معلمة :يعني {مُّ

 .مكتوب على كل واحد اسم صاحب الذي يصيبه :ويقال .وحمرة

جاءت الحجارة من عند ربك للمشركين، فاغتم  :يعني {َد َربّكَ ِعن} :ثم قال

 .إبراهيم ْلجل لوط

 {ِمَن المؤمنين}في قريات لوط  :أي {فَأَْخَرْجنَا َمن َكاَن فِيهَا} :قال َّللا تعالى

غير  :يعني {فََما َوَجْدنَا فِيهَا َغْيَر بَْيٍت ّمَن المسلمين}من المصدقين  :يعني

 .بيت لوط
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 :عنيي .أبقينا في قريات لوط آية :يعني {َوتََرْكنَا فِيهَا ءايَة  } :قوله عز وجل

 .عبرة في هالكهم من بعدهم

 .العذاب الشديد :يعني {لّلهِذيَن يََخافُوَن العذاب اَلليم} :ثم قال

 [53 -38]تفسير اآليات رقم 

فَتََولهى بُِرْكنِِه َوقَاَل  (38)َسى إِْذ أَْرَسْلنَاهُ إِلَى فِْرَعْوَن بُِسْلطَاٍن ُمبِيٍن َوفِي ُمو}

َوفِي  (40)فَأََخْذنَاهُ َوُجنُوَدهُ فَنَبَْذنَاهُْم فِي اْليَمِّ َوهَُو ُملِيٌم  (39)َساِحٌر أَْو َمْجنُوٌن 

ي َما تََذُر ِمْن َشْيٍء أَتَْت َعلَْيِه إَِله َجَعلَْتهُ  (41)َح اْلَعقِيَم َعاٍد إِْذ أَْرَسْلنَا َعلَْيِهُم الرِّ

ِميِم  ْوا َعْن أَْمِر فََعتَ  (43)َوفِي ثَُموَد إِْذ قِيَل لَهُْم تََمتهُعوا َحتهى ِحيٍن  (42)َكالره

اِعقَةُ َوهُْم يَْنظُُروَن  فََما اْستَطَاُعوا ِمْن قِيَاٍم َوَما َكانُوا  (44)َربِِّهْم فَأََخَذْتهُُم الصه

ا فَاِسقِيَن  (45)ُمْنتَِصِريَن  َماَء  (46)َوقَْوَم نُوٍح ِمْن قَْبُل إِنههُْم َكانُوا قَْوم  َوالسه

َوِمْن  (48)َواْْلَْرَض فََرْشنَاهَا فَنِْعَم اْلَماِهُدوَن  (47)ٍد َوإِنها لَُموِسُعوَن بَنَْينَاهَا بِأَيْ 

ِ إِنِّي لَُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر  (49)ُكلِّ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْيِن لََعلهُكْم تََذكهُروَن  وا إِلَى َّللاه فَفِرُّ

ِ إِلَه ا آََخَر إِنِّي لَُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر ُمبِيٌن َوََل تَْجَعلُوا مَ  (50)ُمبِيٌن  َكَذلَِك َما  (51)َع َّللاه

أَتََواَصْوا بِهِ  (52)أَتَى الهِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم ِمْن َرُسوٍل إَِله قَالُوا َساِحٌر أَْو َمْجنُوٌن 

 {(53)بَْل هُْم قَْوٌم طَاُغوَن 

وفى أَنفُِسُكْم أَفاَلَ }عطف على قوله  {َوفِى موسى} :ثم قال

إِْذ أرسلناه إلى فِْرَعْوَن بسلطان } {َوفِى موسى} [21 :الذاريات] {تُْبِصُرونَ 

بِينٍ  عرض أ :يعني {فتولى بُِرْكنِهِ }حجة بينة، وهي اليد، والعصا  :يعني {مُّ

 {فتولى بُِرْكنِهِ } :ويقال .جنودهمع جموعه و :يعني .عنه فرعون بجموعه

 :يعني {َوقَاَل ساحر أَْو َمْجنُوٌن فأخذناه َوُجنُوَدهُ }أعرض بجانبه  :يعني

حر أغرقناهم في الب :قال الكلبي يعني {فنبذناهم فِى اليم}عاقبناه، وجموعه 

 .يلوم نفسه، ويلومه الناس :يعني {َوهَُو ُملِيمٌ }في النيل  :وقال مقاتل يعني

أَلم الرجل، إذا أتى بذنب يالم  :وقال أهل اللغة .مذنب :أي {ُملِيمٌ } :وقال

 .عليه

يح سلطنا عليهم الر :يعني {َوفِى َعاٍد إِْذ أَْرَسْلنَا َعلَْيِهُم الريح العقيم} :ثم قال

على شيء إَل جعلته كالرميم َل خير الشديد، وإنما سميت عقيما ، ْلنها َل تأتي 

سميت عقيما  ْلنها َل تلقح اْلشجار، وَل تثير السحاب، وهي  :ويقال .فيه

ما أنزل  :وروى شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي َّللا عنهما قال .الدبور

َّللا قطرة من ماء إَل بمثقال، وَل أنزل سفرة من ريح إَل بمكيال، إَل قوم نوح 

خزانة الماء، فلم يكن لهم عليه سبيل، وعتت الريح يوم عاد على طغى على 
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م العقي :خزانها، فلم يكن لهم عليها سبيل وروى عكرمة عن ابن عباس قال

 .الذي َل منفعة لها

أَتَت }ما تترك من شيء هو لهم، وَل منهم،  :يعني {َما تََذُر ِمن َشئ} :ثم قال

 :لرميما :ويقال .مرت عليه إَل جعلته كالرماد :يعني {ْتهُ كالرميمَعلَْيِهم إَِله َجَعلَ 

الورق الجاف، المتحطم، مثل الهشيم المحتظر، كما قال كهشيم المحتظر، بعد 

 ما أرسل :وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال .ما كانوا كنخل متقصر

إن الريح العقيم تحت اْلرض،  :يعني .على عاد من الريح، إَل مثل خاتمي هذا

 .فأخرج منها مثل ما يخرج من ثقب الخاتم، فأهلكهم

 :يعني {إِْذ قِيَل لَهُْم تََمتهُعوْا حتى ِحينٍ }قوم صالح  :يعني {َوفِى ثَُمودَ } :ثم قال

قال لهم نبيهم صالح عليه السالم عيشوا إلى منتهى آجالكم، وَل تعصوا أمر 

 {فَأََخَذْتهُُم الصاعقة}تركوا طاعة ربهم  :يعني {فََعتَْوْا َعْن أَْمِر َربِّهمْ }َّللا 

 .بغير ألف، وجزم العين {فَأََخَذْتهُُم الصاعقة} :قرأ الكسائي .العذاب :يعني

صعقتهم  :وهي الصيحة التي أهلكتهم بالصعقة، قوله من قولك .بألف :والباقون

وروي عن ابن عمر رضي َّللا عنهما أنه قرأ صعقة  .أهلكتهم :يعني .ةالصاعق

ظهرت النار من تحت أرجلهم، وهم  :يعني {َوهُْم يَنظُُرونَ } .مثل الكسائي

فََما } .سمعوا الصيحة، وهم ينظرون متحيرون :ويقال .يرونها بأعينهم

اعوا أن يقوموا لعذاب َّللا تعالى، حتى ما استط :يعني {استطاعوا ِمن قِيَامٍ 

 .أهلكوا

 .ممتنعين من العذاب :يعني {َوَما َكانُوْا ُمنتَِصِرينَ }

بكسر  :وقرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وقوم نوح {َوقَْوَم نُوحٍ } :ثم قال

 :نييع .نصببال :والباقون .وفي ثمود :في قوم نوح كما قال :يعني .الميم

هؤَلء الذين  {ِمن قَْبلُ }معناه فأخذناه، وأخذنا  :ويقال .وأهلكنا قوم نوح

 .ينعاص :يعني .قوم نوح من قَْبل :يعني {إِنههُْم َكانُوْا قَْوما  فاسقين}سميناهم 

 َوإِنها}قدرة خلقناها بقوة، و :يعني {والسماء بنيناها بِأَْيدٍ } :قوله عز وجل

 {والسماء} :ويقال .نحن قادرون على أن نوسعها كما نريد :يعني {لَُموِسُعونَ 

َوهَُو الذى فِى السمآء إله َوفِى اَلرض }ومعناه و .صار نصبا  لنزع الخافض

 .آية [84 :الزخرف] {إله َوهَُو الحكيم العليم

وفي اْلرض آية، بسطناها مسيرة  :يعني {اواَلرض فرشناه} :ثم قال

 .نعم الماهدون نحن :يعني {فَنِْعَم الماهدون}خمسمائة عام من تحت الكعبة 
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نحن جعلنا بينهما، وبين اْلرض  :يعني {َوإِنها لَُموِسُعونَ } :في قوله :ويقال

 .سعة

، صنفين، الذكر واْلنثى :يعني {َزْوَجْينِ  َوِمن ُكّل َشئ َخلَْقنَا} :ثم قال عز وجل

واْلحمر واْلبيض، والليل والنهار، والدنيا واآلخرة، والشمس والقمر، 

 .وهتتعظون فيما خلق َّللا، فتوحد :يعني {لََعلهُكْم تََذكهُرونَ } .والشتاء والصيف

وْا إِلَى َّللا} :قوله عز وجل  :الويق .إلى َّللا من ذنوبكم توبوا :يعني {فَفِرُّ

واْ }معناه  واْ }أو  {إِلَى َّللا}من َّللا  {فَفِرُّ من عذاب َّللا، إلى رحمة َّللا،  {فَفِرُّ

واْ }أو  هُ إِنّى لَُكْم ّمنْ } .ومن الذنوب إلى التوبة .من معصيته، إلى طاعته {فَفِرُّ

بِينٌ  لها َوَلَ تَْجَعلُوْا َمَع َّللا إ}من عذاب َّللا تعالى بالنار مخوفا   :يعني {نَِذيٌر مُّ

بِينٌ }َل تقولوا له شريكا ، وولدا   :يعني {ءاَخرَ  فإن  :يعني {إِنهى لَُكْم نَِذيٌر مُّ

ْو ساحر أَ }هذا  :فعلتم، فإني لكم مخوف من عذابه، فلم يقبلوا قوله، وقالوا

 .{َمْجنُونٌ 

ن ِمن قَْبلِِهْم َكَذلَِك َما أَتَى الذي} : تعالى تعزية لنبيه صلى َّللا عليه وسلميقول َّللا

ُسولٍ  إَِله قَالُوْا ساحر }هكذا ما أتى في اْلمم الخالية من رسول،  :يعني {ّمن ره

 :ييعن {أَتََواَصْوْا بِهِ }كقول كفار مكة للنبي صلى َّللا عليه وسلم  {أَْو َمْجنُونٌ 

 :الويق .وأوصى اْلول اآلخر أن يقولوا ذلك .توافقوا، وتواطؤوا فيما بينهم

ساحر أَْو }توافقوا، وتواطؤوا به كل قوم، وجعلوا كلمتهم واحدة أن يقولوا 

 .{َمْجنُونٌ 

 .عاتين في معصية َّللا تعالى :يعني {بَْل هُْم قَْوٌم طاغون} :قال َّللا عز وجل

 [60 -54]فسير اآليات رقم ت

ْكَرى تَْنفَُع اْلُمْؤِمنِيَن  (54)فَتََوله َعْنهُْم فََما أَْنَت بَِملُوٍم } ْر فَإِنه الذِّ َوَما  (55)َوَذكِّ

ْنَس إَِله لِيَْعبُُدوِن  أَْن  َما أُِريُد ِمْنهُْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أُِريدُ  (56)َخلَْقُت اْلِجنه َواإْلِ

ةِ اْلَمتِيُن  (57)يُْطِعُموِن  اُق ُذو اْلقُوه زه َ هَُو الره فَإِنه لِلهِذيَن ظَلَُموا َذنُوب ا  (58)إِنه َّللاه

فََوْيٌل لِلهِذيَن َكفَُروا ِمْن يَْوِمِهُم الهِذي  (59)ِمْثَل َذنُوِب أَْصَحابِِهْم فاََل يَْستَْعِجلُوِن 

 {(60)يُوَعُدوَن 

فأعرض عنهم يا محمد، بعد ما بلغت الرسالة،  :يعني {فَتََوله َعْنهُمْ } :ثم قال

َل تالم على ذلك، ْلنك قد فعلت ما  :يعني {فََما أَنَت بَِملُومٍ }وأعذرت، 

 {فَإِنه الذكرى تَنفَُع المؤمنين}عظ أصحابك بالقرآن  :يعني {َوَذَكرَ }عليك 

فعظ أهل مكة، فإن الذكرى تنفع  :ويقال .المصدقين تنفعهم العظة :يعني

 .من قدر لهم اإليمان :يعني .المؤمنين

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n55&p1#TOP


377 
 

ما خلقتهم،  :يعني {َوَما َخلَْقُت الجن واإلنس إَِله لِيَْعبُُدونِ } :ثم قال عز وجل

 :جاهدوقال م .طرفة عينإَل أمرتهم بالعبادة، فلو أنهم خلقوا للعبادة لما عصوا 

إَل  :يعني {إَِله لِيَْعبُُدونِ } :ويقال .يعني ما خلقتهم إَل آلمرهم، وأنهاهم

ليوحدون، وهم المؤمنون، وهم خلقوا للتوحيد والعبادة، وخلق بعضهم لجهنم، 

َن الجن واإلنس لَهُ } :كما قال ا مِّ ْم قُلُوٌب َله يَْفقَهُوَن بِهَا َولَقَْد َذَرْأنَا لَِجهَنهَم َكثِير 

َولَهُْم أَْعيٌُن َله يُْبِصُروَن بِهَا َولَهُْم َءاَذاٌن َله يَْسَمُعوَن بِهَآ أولئك كاْلنعام بَْل هُْم 

فقد خلق كل صنف لِلمر،  [179 :اْلعراف] {أََضلُّ أولئك هُُم الغافلون

 .والنهي الذي يصلح له

ا َومَ }ما خلقتهم، ْلن يرزقوا أنفسهم  :يعني {أُِريُد ِمْنهُم ّمن ّرْزقٍ َما } :ثم قال

وأصل هذا أن  .َل أكلفهم أن يطعموا أحدا  من خلقي :يعني {أُِريُد أَن يُْطِعُمونِ 

فمن أطعم عيال رجل ورزقهم، فقد رزقه إذا كان  .الخلق عباد َّللا، وعياله

 .رزقهم عليه

 {ُذو القوة المتين}لجميع خلقه  {الرزاق} :يعني {إِنه َّللا هَُو الرزاق} :ثم قال

الشديد  :على أعدائه، الشديد العقوبة لهم، والمتين في اللغة {ُذو القوة} :يعني

 .بكسر النون، جعله من نعت القوة {ُذو القوة المتين} :القوي قرأَ اْلعمش

 .{ُذو القوة المتين}وهو  {إِنه َّللا هَُو الرزاق} :بالضم، ومعناهوقراءة العامة 

 {َذنُوبا  }أشركوا وهم مشركو مكة  :يعني {فَإِنه لِلهِذيَن ظَلَُمواْ } :قوله عز وجل

 مثل نصيب أصحاب :يعني {ّمْثَل َذنُوِب أصحابهم}نصيبا  من العذاب  :يعني

لذين مضوا، وأصل الذنوب في اللغة هو الدلو الكبير، فكيف عنه، من عذاب ا

فاَلَ } .مثل عذاب الذين أهلكوا نحو قوم عاد، وثمود، وغيرهم :يعني .ْلنه تتابع

بالعذاب، ْلن النضر بن الحارث كان يستعجل بالعذاب،  :يعني {يَْستَْعِجلُونِ 

 .م، وصار إلى النارفأمهله إلى يوم بدر، ثم قتل في ذلك اليو

اب من عذ :يعني {فََوْيٌل لّلهِذيَن َكفَُرواْ ِمن يَْوِمِهُم الذى يُوَعُدونَ } :قوله عز وجل

 .الويل واٍد في جهنم :يقال .الشدة من العذاب :والويل .يوم القيامة
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52 

 سورة الطور
 

 [16 -1]تفسير اآليات رقم 

 (4)َواْلبَْيِت اْلَمْعُموِر  (3)فِي َرقٍّ َمْنُشوٍر  (2)َوِكتَاٍب َمْسطُوٍر  (1)َوالطُّوِر }

ْقِف اْلَمْرفُوِع  َما لَهُ  (7)إِنه َعَذاَب َربَِّك لََواقٌِع  (6)َواْلبَْحِر اْلَمْسُجوِر  (5)َوالسه

ا  يَْوَم تَُموُر السهَماءُ  (8)ِمْن َدافٍِع  ا  (9)َمْور  فََوْيٌل  (10)َوتَِسيُر اْلِجبَاُل َسْير 

بِيَن  وَن إِلَى نَاِر  (12)الهِذيَن هُْم فِي َخْوٍض يَْلَعبُوَن  (11)يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ يَْوَم يَُدعُّ

ا  بُونَ  (13)َجهَنهَم َدّع  أَفَِسْحٌر هََذا أَْم أَْنتُْم ََل  (14) هَِذِه النهاُر الهتِي ُكْنتُْم بِهَا تَُكذِّ

اْصلَْوهَا فَاْصبُِروا أَْو ََل تَْصبُِروا َسَواٌء َعلَْيُكْم إِنهَما تُْجَزْوَن َما  (15)تُْبِصُروَن 

 {(16)ُكْنتُْم تَْعَملُوَن 

 .لنبطاأقسم َّللا تعالى بالجبل وكل جبل فهو طور بلغة  {والطور} :قوله تعالى

ولكن عني به الجبل الذي كلم َّللا عليه موسى عليه  .بلغة السريانية :ويقال

 .السالم بمدين

ْسطُورٍ } :ثم قال أعمال بني  :ويقال .في اللوح المحفوظ :يعني {وكتاب مُّ

ْنُشورٍ }آدم  إنسان َوُكله } :في صحيفة منشورة، كما قال :يعني {فِى َرّق مه

 :سراءاإل] {ألزمناه طائره فِى ُعنُقِِه َونُْخِرُج لَهُ يَْوَم القيامة ِكتَاب ا يلقاه َمْنُشورا  

ْسطُورٍ } :ويقال .مفتوحا  يقرؤونه :يعني [13  :يعني {ِكتَاٌب *** مُّ

ْنُشورٍ } .القرآن  .وح المحفوظفي الل :ويقال .المصاحف :يعني {فِى َرّق مه

في السماء  :ويقال .وهو في السماء السابعة {والبيت المعمور} :ثم قال

وروى وكيع بإسناده عن علي، وابن عباس  .في السماء الرابعة :السادسة ويقال

هو بيت في السماء حيال الكعبة، يزوره  :قاَل {والبيت المعمور} :في قوله

بناه  :قال بعضهم .ملك، وَل يعودون إليه إلى يوم القيامةكل يوم سبعون ألف 

 هو البيت الذي بناه آدم :المالئكة قبل أن يخلق آدم عليه السالم وقال بعضهم

وقال  .بمكة، فرفعه َّللا تعالى في أيام الطوفان إلى السماء بحيال الكعبة

كان لسالم ووضع بمكة، فأنزل َّللا بيتا  من ياقوتة في زمان آدم عليه ا :بعضهم

آدم يطوف به وذريته من بعده إلى زمن الطوفان، فرفع إلى السماء، 

 .طوله كما بين السماء واْلرض {البيت * المعمور}وهو 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n55&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n55&p1#TOP
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السماء المرتفعة من اْلرض مقدار  :يعني {والسقف المرفوع} :ثم قال

الممتلئ تحت العرش، وهو البحر  :يعني {والبحر المسجور}خمسمائة عام 

الحيوان يحمي َّللا به الموتى يوم القيامة، فأقسم َّللا  :يقال له .بحر مكفوف

 {إِنه َعَذاَب َربَّك لََواقِعٌ }أقسم بخالق هذه اْلشياء  :ويقال .تعالى بهذه اْلشياء

ا لَهُ ِمن َدافِعٍ }العذاب الذي أوقع الكفار فهو كائن  :يعني ر أحد َل يقد :يعني {مه

 .أن يرفع عنهم العذاب

 :يعني {يَْوَم تَُموُر السماء َمْورا  } :ثم بيّن أن ذلك العذاب في أي يوم يكون فقال

صار اليوم  .تدور السماء بأهلها دورا ، وتموج بعضهم في بعض من الخوف

يَْوَم تَُموُر السماء }أن عذاب ربك لواقع في  :ومعناه .نصبا  لنزع الخافض

على  {***تسير} :يعني {َوتَِسيُر الجبال َسْيرا  }في يوم القيامة  :يعني {َمْورا  

 {فََوْيلٌ }مثل السحاب حتى تستوي باْلرض  {الجبال َسْيرا  }وجه اْلرض 

 .بيوم القيامة {ينَ لّْلُمَكّذبِ }يوم القيامة  :يعني {يَْوَمئِذٍ }الشدة من العذاب 

في باطل يلهون،  :يعني {الذين هُْم فِى َخْوٍض يَْلَعبُونَ } :ثم نعتهم فقال

 .ويستهزئون

وَن إلى نَاِر َجهَنهَم َدّع ا} :قوله عز وجل  .تدفعهم خزنة جهنم :يعني {يَْوَم يَُدعُّ

 .إزعاجا  شديدا ، ويدفعون دفعا  عنيفا   يزعجون إليها :يعني {يَدهُعونَ } :ويقال

 .يدفع عما يجب :أي [2 :الماعون] {فََذلَِك الذى يَُدعُّ اليتيم} :ومنه قوله تعالى

دفعا  على وجوههم يجرون، فإذا دنوا منها، قالت لهم  :دعا  يعني :ويقال

وا لم تصدقوا بها، ولم تأمن :يعني {ونَ هذه النار التى ُكنتُم بِهَا تَُكّذبُ } :الخزنة

العذاب الذي ترون ْلنفسكم، ْلنكم قلتم في الدنيا  {أَفَِسْحٌر هذا} .بها في الدنيا

بل أنتم َل  :ويقال .النار {أَْم أَنتُْم َلَ تُْبِصُرونَ } .للرسول ساحرا ، ومجنون

 .تعقلون

 :عنيي {فاصبروا أَْو َلَ تَْصبُِرواْ }ادخلوا فيها  :يعني {اصلوها} :ثم قال لهم

ه اللفظ لفظ اْلمر، المراد ب {َسَواء َعلَْيُكمْ }فإن صبرتم، أو لم تصبروا، فهو 

َزْوَن َما إِنهَما تُجْ }إن صبرتم أو لم تصبروا، فال تنجون منها أبدا   :يعني .الخبر

 .نيا من الكفر والتكذيبفي الد {ُكنتُْم تَْعَملُونَ 

 [28 -17]تفسير اآليات رقم 

فَاِكِهيَن بَِما آَتَاهُْم َربُّهُْم َوَوقَاهُْم َربُّهُْم َعَذاَب  (17)إِنه اْلُمتهقِيَن فِي َجنهاتٍ َونَِعيٍم }

ُمتهِكئِيَن َعلَى ُسُرٍر  (19)ُكلُوا َواْشَربُوا هَنِيئ ا بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن  (18)اْلَجِحيِم 

ْجنَاهُْم بُِحوٍر ِعيٍن  يهتُهُْم بِإِيَماٍن  (20)َمْصفُوفٍَة َوَزوه َوالهِذيَن آََمنُوا َواتهبََعْتهُْم ُذرِّ

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n55&p1#TOP
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يهتَهُْم َوَما أَلَْتنَاهُْم ِمْن َعَملِِهْم ِمْن َشْيٍء ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسبَ   أَْلَحْقنَا بِِهْم ُذرِّ

ا يَْشتَهُوَن  (21)َرِهيٌن  ا  (22)َوأَْمَدْدنَاهُْم بِفَاِكهٍَة َولَْحٍم ِممه يَتَنَاَزُعوَن فِيهَا َكأْس 

 (24)َويَطُوُف َعلَْيِهْم ِغْلَماٌن لَهُْم َكأَنههُْم لُْؤلٌُؤ َمْكنُوٌن  (23)ََل لَْغٌو فِيهَا َوََل تَأْثِيٌم 

قَالُوا إِنها ُكنها قَْبُل فِي أَْهلِنَا  (25)َعلَى بَْعٍض يَتََساَءلُوَن  َوأَْقبََل بَْعُضهُمْ 

ُ َعلَْينَا َوَوقَانَا َعَذاَب السهُموِم  (26)ُمْشفِقِيَن  إِنها ُكنها ِمْن قَْبُل نَْدُعوهُ  (27)فََمنه َّللاه

ِحيُم   {(28)إِنههُ هَُو اْلبَرُّ الره

ن الشرك، الذين يتقو :يعني {إِنه المتقين فِى جنات} :حال المتقين فقال ثم بيّن

 :ويقال .ينناعم :ويقال .معجبين :يعني {َونَِعيٍم فاكهين}والفواحش في بساتين 

ووقاهم َربُّهُْم َعَذاَب }في الجنة من الكرامة  {بَِما ءاتاهم َربُّهُمْ } .فرحين

 {ُكلُوْا واشربوا} :ويقول لهم الخزنة .دفع عنهم عذاب النار :يعني {مالجحي

 {هَنِيئَا  }كلوا من ألوان الطعام، والثمار، واشربوا من ألوان الشراب،  :يعني

َل داء، وَل غائلة فيه، وَل يخاف في اْلكل، والشرب، من اآلفات ما  :يعني

م هذا الثواب ْلعمالكم التي عملت :يعني {ْنتُْم تَْعَملُونَ بَِما كُ }يكون في الدنيا، 

 .في الدنيا

صف  قد {َمْصفُوفَةٌ }نائمين على سرر  :يعني {ُمتهِكئِيَن على ُسُررٍ } :ثم قال

 .بعضها إلى بعض، فكانوا على سرر، وكل من كان، اشتاق إلى صديقه يلتقيان

حسان  :العين .بيض الوجوه :يعني {بُِحوٍر ِعينٍ  وزوجناهم} :قوله تعالى

 .اْلعين

صدقوا باّلِل، ورسوله، وصدقوا  :يعني {والذين ءاَمنُواْ } :قوله تعالى

 .ذرياتهم ألحقناهم :يعني {واتبعتهم ُذّريهتُهُم بإيمان أَْلَحْقنَا بِِهْم ُذّريهتَهُمْ }بالبعث 

اثنان  :عوقرأ ناف .الثالثة كلها باْللف {أَْلَحْقنَا بِِهمْ } {وأتبعناهم} :قرأ أبو عمرو

 :واآلخران .بغير ألف :وقرأ ابن عامر اْلول .باْللف :بغير ألف، واآلخر

 :يعني .ألحقناهم :معناه {اتبعناهم} :فمن قرأ .كلها ألف :والباقون .باْللف

 .منوا، وجعلنا ذريتهم مؤمنين، ألحقنا بهم ذريتهم في الجنة في درجتهمالذين آ

ومن  .ذريتهم معهم :بغير ألف، يعني {ءاَمنُوْا واتبعتهم} :ومن قرأ

بغير ألف، فهو عبارة عن  :ومن قرأ .باْللف، فهو جمع الذرية {ذرياتهم}قرأ 

معناه الذين أدركوا مع آبائهم،  :مقاتل وقال .الجنس، ويقع على الجماعة أيضا  

وعملوا خيرا  في الجنة، ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا العمل، فهم 

 .إن أحدهم إذا كان أسفل منه، يلحق بهم، لكي تقر عينه :ويقال .معهم في الجنة
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ن كانوا إيرفع َّللا المسلم ذريته و :وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال

 .دونه في العمل، لتقر بهم عينه

ما نقصناهم من عمل  :يعني {ُذّريهتَهُْم َوَما ألتناهم ّمْن َعَملِِهم ّمن َشئ} :ثم قال

اآلباء إذا كانوا مع اْلبناء، حتى يبلغ بهم ذريتهم، من غير أن ينقص من أجر 

كل نفس  :يعني {َكَسَب َرهَينٌ ُكلُّ امرئ بَِما } .أولئك شيئا ، وَل من ذريتهم

 .مرتهنة بعملها يوم القيامة

ناهم وأمدد} :ثم رجع إلى صفة المتقين في التقديم، وكرامتهم، قوله تعالى

ا يَْشتَهُونَ }أعطيناهم من ألوان الفاكهة  :يعني {بفاكهة  :يعني {َولَْحٍم ّممه

واللغة  .بكسر الالم، وهي لغة لبعض العرب {ألتناهم} :قرأ ابن كثير .يتمنون

 .بالفتح، وهي من آلت يألت وهو النقصان :الظاهرة

 .يتعاطون في الجنة :يعني {يتنازعون فِيهَا َكأْسا  } :قوله عز وجل

 {َله لَْغٌو فِيهَا}تعطيهم الخدم قدح الشراب، وَل يكون كأسا  إَل مع الشراب، 

َل } :يقالو .َل إثم في شرب الخمر :يعني {َوَلَ تَأْثِيمٌ }َل باطل في الجنة  :يعني

 {ْغوا  فِيهَاَل لَ } :قرأ ابن كثير، وأبو عمرو .َل تكذيب فيما بينهم :يعني {تَأْثِيمٌ 

فمن  .نبالضم مع التنوي :والباقون .بنصب الميم {َوَلَ تَأْثِيما  }بنصب الواو، 

 .بالضم، فهو على معنى الخبر :ومن قرأ .بالنصب، فهو على التبرئة :قرأ

َلَ فِيهَا َغْوٌل َوَلَ هُْم َعْنهَا } :ليس فيها لغو وَل تأثيم، كما قال :يعني

 .[47 :الصافات] {يُنَزفُونَ 

ْكنُونٌ َويَطُوُف َعلَْيِهْم ِغْلَماٌن له } :ثم قال عز وجل  في :يعني {هُْم َكأَنههُْم لُْؤلٌُؤ مه

 .الحسن، والبياض، مثل اللؤلؤ في الصدف لم تمسه اْليدي، ولم تره اْلعين

يا نبي َّللا هذا الخادم،  :ذكر لنا أن رجال  قال :وروى سعيد، عن قتادة قال

فضل الخادم ك والذي نفسي بيده، إن فضل المخدوم على :فقال ؟فكيف المخدوم

 .القمر ليلة البدر، على سائر الكواكب

اءلون يتحدثون، ويتس :يعني {َوأَْقبََل بَْعُضهُْم على بَْعٍض يَتََساءلُونَ } :ثم قال

 صرت إلى هذه المنزلة :ثم يقول .في الجنة عن أحوالهم التي كانت في الدنيا

 .الرفيعة

 :يعني {فِى أَْهلِنَا ُمْشفِقِينَ }في الدنيا  :يعني {ا ُكنها قَْبلُ قَالُوْا إِنه } :قوله تعالى

 .خائفين من العذاب

َذاَب ووقانا عَ } .من علينا بالمغفرة، والرحمة :يعني {فََمنه َّللا َعلَْينَا} :ثم قال

 .دفع عنا عذاب النار :يعني {السموم
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 هَُو إِنههُ }في الدنيا ندعو الرب  :يعني {ا ُكنها ِمن قَْبُل نَْدُعوهُ إِنه } :قوله عز وجل

بمعنى  {البر} :ويقال .الصادق في قوله، وفيما وعد ْلوليائه {البر

 إنا كنا من قبل :ومعناه .أنه بالنصب :قرأ نافع، والكسائي {الرحيم}النار 

 .بالكسر على معنى اَلستئناف :الباقونوقرأ  .ندعوه بأنه هو البر

 .ثم أمر َّللا تعالى نبيه صلى َّللا عليه وسلم بأن يعظ الناس وَل يبالي في قولهم

 

 [38 -29]تفسير اآليات رقم 

ْر فََما أَْنَت بِنِْعَمةِ َربَِّك بَِكاِهٍن َوََل َمْجنُوٍن } تََربهُص أَْم يَقُولُوَن َشاِعٌر نَ  (29)فََذكِّ

أَْم تَأُْمُرهُْم  (31)قُْل تََربهُصوا فَإِنِّي َمَعُكْم ِمَن اْلُمتََربِِّصيَن  (30)بِهِ َرْيَب اْلَمنُوِن 

لَهُ بَْل ََل يُْؤِمنُوَن  (32)أَْحاَلُمهُْم بِهََذا أَْم هُْم قَْوٌم طَاُغوَن   (33)أَْم يَقُولُوَن تَقَوه

أَْم ُخلِقُوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم هُُم  (34)َحِديٍث ِمْثلِِه إِْن َكانُوا َصاِدقِيَن فَْليَأْتُوا بِ 

أَْم ِعْنَدهُْم  (36)أَْم َخلَقُوا السهَماَواِت َواْْلَْرَض بَْل ََل يُوقِنُوَن  (35)اْلَخالِقُوَن 

أَْم لَهُْم ُسلهٌم يَْستَِمُعوَن فِيهِ فَْليَأْتِ ُمْستَِمُعهُْم  (37)َخَزائُِن َربَِّك أَْم هُُم اْلُمَسْيِطُروَن 

 {(38)بُِسْلطَاٍن ُمبِيٍن 

 :نييع {فََما أَنَت بِنِْعَمِة َربّكَ }فعظ بالقرآن  :يعني {فََذّكرْ } :فقال عز وجل

عظ مت :أبو سهل وقال .ما أنت بحمد َّللا مجنون :هو كقوله :ويقال .برحمة ربك

 :يعني .فذكر :ويقال {بكاهن َوَلَ َمْجنُونٍ }بالقرآن، ولست أنت والحمد ّلِل 

فََما أَنَت }ذكرهم بما أعتدنا للمؤمنين المتقين، وبما أعتدنا للضالين الكافرين 

طق إَل نلست تقول بقول الكهنة، وَل ت :يعني {بِنِْعَمِة َربَّك بكاهن َوَلَ َمْجنُونٍ 

 .بالوحي

أيقولون هو شاعر يأتي من قبل نفسه، وهو  :يعني {أَْم يَقُولُوَن َشاِعرٌ } :ثم قال

 {نهتََربهُص بِِه َرْيَب المنون} .قول الوليد بن المغيرة، وأبي جهل، وأصحابهما

وقال  .وتالم {َرْيَب المنون} :قال قتادة .أوجاع الموت، وحوادثه :يعني

حوادث الدهر،  :وقال القتبي .حوادث الدهر {َرْيَب المنون} :مجاهد

قد مات أبوه شابا ، وهم  :إنهم كانوا يقولون :ويقال .وأوجاعه، ومصايبه

فَإِنّى َمَعُكْم ّمَن }انتظروا هالكي  :يعني {قُْل تََربهُصواْ }ينتظرون موته 

ر في التفسير، أن الذين قالوا هكذا ماتوا كلهم قبل رسول َّللا وذك {المتربصين

 .صلى َّللا عليه وسلم

أتأمرهم عقولهم، وتدلهم على  :يعني {أَْم تَأُْمُرهُْم أحالمهم بهذا} :قوله تعالى

 :يعني {أَْم هُْم قَْوٌم طَاُغونَ } .التكذيب، واإليذاء بمحمد صلى َّللا عليه وسلم
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لَهُ } .هم قوم عاتون في معصية َّللا تعالىبل  قولون أن أي :يعني {أَْم يَقُولُوَن تَقَوه

راد واللفظ لفظ اَلستفهام، والم .محمدا  صلى َّللا عليه وسلم يقول من ذات نفسه

 .به الزجر والوعيد

سول، والكت :يعني {بَل َله يُْؤِمنُونَ } :ثم قال سدا  اب، عنادا  وحَل يصدقون بالره

 .منهم

ه إن قلتم إن محمدا  صلى َّللا علي :يعني {فَْليَأْتُوْا بَِحِديٍث ّمْثلِهِ } :قوله عز وجل

إِن َكانُوْا }من ذات نفسه، فأتوا بمثل هذا القرآن كما جاء به  :وسلم يقول

 .في قولهم {صادقين

كانوا هكذا خلقا  من  .من غير رب :يعني {َشئ أَْم ُخلِقُوْا ِمْن َغْيرِ } :ثم قال

كيف َل يعتبرون بأن َّللا تعالى خلقهم، فيوحدونه،  :ومعناه .غير شيء

لقوا أخ :ومعناه .لغير شيء :يعني {أَْم ُخلِقُوْا ِمْن َغْيِر َشئ} :ويقال .ويعبدونه

 .باطال  َل يحاسبون، وَل يؤمرون، وَل ينهون

أن  :ومعناه ؟أم َّللا تعالى ؟أهم خلقوا الخلق :يعني {أَْم هُُم الخالقون} :ثم قال

 .َّللا تعالى خلق الخلق، وهو الذي يبعثهم يوم القيامة

 بَل َله }بل َّللا تعالى خلقهم  :يعني {أَْم َخلَقُوْا السموات واَلرض} :ثم قال

 .الذي خلقهما، أنه واحد َل شريك له بتوحيد َّللا {يُوقِنُونَ 

ربك  مفاتيح :ويقال .مفاتيح رزق ربك :يعني {أَْم ِعنَدهُْم َخَزائُِن َربّكَ }ثم قال 

أَُءْلقَِى } :الرسالة، فيضعونها حيث شاؤوا، ولكن َّللا يختار من يشاء، كقولهم

ْكُر َعلَْيِه ِمن بَْينِنَا بَْل هَُو َكذهابٌ   .[25 :القمر] {أَِشرٌ  الذِّ

أهم المسلطون عليهم، يحملونهم حيث  :يعني {أَْم هُُم المسيطرون} :ثم قال

قرأ ابن كثير، وابن عامر،  .شاؤوا على الناس، فيجبرونهم بما شاؤوا

 .الصادب :والباقون .بالسين {المسيطرون} :والكسائي، في إحدى الروايتين

تسيطر علينا،  :وقال الزجاج .بإشمام الزاء {المزيطرون} :رأ حمزةوق

وأصله السين، وكل سين بعدها طاء، يجوز أن تقلب صادا ، مثل  .وتصيطر

 .مسيطر، ويبسط

 {يهِ يَْستَِمُعوَن فِ }سببا  إلى السماء  :يعني {المسيطرون أَْم لَهُْم ُسلهمٌ } :ثم قالوا

ُعهُم فَْليَأِْت ُمْستَمِ }يرتقون عليه، فيستمعون القول من رب العالمين  :يعني

بِينٍ   .بحجة بينة :أي {بسلطان مُّ
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 [49 -39]تفسير اآليات رقم 

ا فَهُْم ِمْن َمْغَرٍم ُمْثقَلُونَ  (39)أَْم لَهُ اْلبَنَاُت َولَُكُم اْلبَنُوَن }  (40) أَْم تَْسأَلُهُْم أَْجر 

ا فَالهِذيَن َكفَُروا هُُم  (41)أَْم ِعْنَدهُُم اْلَغْيُب فَهُْم يَْكتُبُوَن  أَْم يُِريُدوَن َكْيد 

ا يُْشِرُكوَن  (42)اْلَمِكيُدوَن  ِ َعمه ِ ُسْبَحاَن َّللاه َوإِْن يََرْوا  (43)أَْم لَهُْم إِلَهٌ َغْيُر َّللاه

فََذْرهُْم َحتهى ياَُلقُوا يَْوَمهُُم  (44)َساقِط ا يَقُولُوا َسَحاٌب َمْرُكوٌم  ِكْسف ا ِمَن السهَماءِ 

 (46)يَْوَم ََل يُْغنِي َعْنهُْم َكْيُدهُْم َشْيئ ا َوََل هُْم يُْنَصُروَن  (45)الهِذي فِيهِ يُْصَعقُوَن 

َواْصبِْر لُِحْكِم  (47)نه أَْكثََرهُْم ََل يَْعلَُموَن َوإِنه لِلهِذيَن ظَلَُموا َعَذاب ا ُدوَن َذلَِك َولَكِ 

َوِمَن اللهْيِل فََسبِّْحهُ َوإِْدبَاَر  (48)َربَِّك فَإِنهَك بِأَْعيُنِنَا َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك ِحيَن تَقُوُم 

 {(49)النُُّجوِم 

 .{نونأَْم لَهُ البنات َولَُكُم الب} :ثم قال عز وجل

 .ثم بيّن جهلهم، وقلة أحالمهم، أنهم يجعلون ّلِل ما يكرهون ْلنفسهم

أن الحجة واجبة عليهم من كل وجه،  :ومعناه {أَْم تَْسئَلُهُْم أَْجرا  } :قال عز وجل

 {أَْم تَْسئَلُهُمْ } :فقال .ْلنك قد أتيتهم بالبيان والبرهان، ولم تسألهم على ذلك أجرا  

ْغَرٍم } .بما تعلمهم من اْلحكام، والشرائع {أَْجرا  }أتطلب منهم  :يعني فَهُم ّمن مه

ْثقَلُونَ   َل حجة لهم في :يعني .من أجل المغرم، يمتنعون عن اإليمان :يعني {مُّ

 .اَلمتناع، ْلنك َل تسأل منهم أجرا ، فيثقل عليهم ْلجل اْلجر

فَهُْم }عندهم الغيب بأن َّللا َل يبعثهم  :يعني {ْم ِعنَدهُُم الغيبأَ } :قوله عز وجل

فوظ، ما في اللوح المح :يعني ؟أمعهم كتاب يكتبون بما شاؤوا :يعني {يَْكتُبُونَ 

 .الزجر :فهذا كله لفظ اَلستفهام، والمراد به

ن وعيدا  بالنبي صلى َّللا عليه بل يريدو {أَْم يُِريُدوَن َكْيدا  } :ثم قال عز وجل

 .بل هم المعذبون، الهالكون :يعني {فالذين َكفَُروْا هُُم المكيدون}وسلم 

ألهم خالق غير َّللا يخلق، ويرزق،  :يعني {أَْم لَهُْم إله َغْيُر َّللا} :قوله عز وجل

ا يُْشِرُكونَ }ويمنعهم من عذابنا  ا تنزيها  ّلِل تعالى عم :يعني {سبحان َّللا َعمه

 .يصفون من الشريك، والولد

انبا  ج :يعني {َوإِن يََرْوْا ِكْسفا  ّمَن السماء ساقطا} :ثم ذكر قسوة قلوبهم فقال

ْرُكو}لقالوا من تكذيبهم  :يعني {يَقُولُواْ }من السماء ساقطا  عليهم   {مٌ سحاب مه

سقط َل نؤمن بك حتى ت :عض، ْلنهم كانوا يقولونمتراكما  بعضه على ب :يعني

 .علينا كسفا  

 .لو فعلنا ذلك، لم يؤمنوا، وَل ينفعهم من قسوة قلوبهم :ثم قال َّللا تعالى
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 :يعني {حتى يالقوا يَْوَمهُمُ }فتخل عنهم يا محمد  :يعني {فََذْرهُمْ } :ثم قال

قرأ  .يعذبون :ويقال .يموتون :يعني {َعقُونَ الذى فِيِه يُصْ }يعاينوا يومهم 

ب بنص {يُْصَعقُونَ } .بضم الياء والباقون {يُْصَعقُونَ }عاصم، وابن عامر، 

 .الياء، وكالهما واحد، وهما لغتان

 :عنيي {يَْوَم َلَ يُْغنِى َعْنهُْم َكْيُدهُْم َشْيئا  } :ثم وصف حالهم في ذلك اليوم فقال

ن َل يمنعون مما نزل بهم م :يعني {َوَلَ هُْم يُنَصُرونَ }َل ينفعهم صنيعهم شيئا  

 .العذاب

من قبل عذاب  :يعني {َوإِنه لِلهِذيَن ظَلَُموْا َعَذابا  ُدوَن َذلِكَ } :ثم قال عز وجل

عمر ر وقال معذاب القب :النار قد روى عبد َّللا بن عباس رضي َّللا عنهما قال

 .عذاب القبر في القرآن :قال :عن قتادة

 :يعني {َعَذابا  ُدوَن َذلِكَ }ويقال  {َوإِنه لِلهِذيَن ظَلَُموْا َعَذابا  ُدوَن َذلِكَ }ثم قرأ 

 :يعني {ولكن أَْكثََرهُْم َلَ يَْعلَُمونَ } .الشدائد، والعقوبات في الدنيا :ويقال .القتل

 .َل يصدقون بالعذاب

ُحْكِم واصبر لِ } :ثم عزى نبيه صلى َّللا عليه وسلم ليصبر على أذاهم فقال

 .لما أمرك ربك، ونهاك عنه :يعني {َربّكَ 

ظر منا، فإنك بمن :يعني {فَإِنهَك بِأَْعيُنِنَا} .واصبر على تكذيبهم، وأذاهم :ويقال

 {يُنِنَافَإِنهَك بِأَعْ } :وقال الزجاج .، وَل يخفى عليه شيءوَّللا تعالى يرى أحوالك

ى ما نر :ويقال .بمعنى فإنك بحيث نراك، ونحفظك، وَل يصلون إلى مكرك

 صل بأمر ربك قبل طلوع :يعني {َوَسبّْح بَِحْمِد َربَّك ِحيَن تَقُومُ } .يصنع بك

ليل َوِمَن ا} .صالة العصر :يعني .غروبصالة الفجر وقبل ال :يعني .الشمس

 حين تقوم صالة الفجر، :صل صالة المغرب والعشاء ويقال :يعني {فََسبّْحهُ 

َسبِّحِ } :ويقال .صل صالة النهار، وصالة الليل :ومعناه .والظهر، والعصر

وبحمدك إذا قمت إلى الصالة قل سبحانك اللهم  :يعني {بَِحْمِد َربَّك ِحيَن تَقُومُ 

 .وهذا قول ربيع بن أنس

وروى سعيد بن جبير، عن زاذان،  .ركعتي الفجر :يعني {وإدبار النجوم}

َل صالة بعد طلوع الفجر، إَل ركعتي الفجر، وهما  :عن عمر رضي َّللا عنه

وروى أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي َّللا عنه  .إدبار النجوم

 الركعتان {وإدبار النجوم}الركعتان بعد المغرب،  {والركع السجود} :لقا

بت ذات ليلة عند رسول َّللا  :وروى وكيع عن ابن عباس أنه قال .قبل الفجر

قال ابن ف .صلى َّللا عليه وسلم، فصلى ركعتي الفجر، ثم خرج إلى الصالة
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والالتي بعد  {النجوم فِى}الركعتان اللتان قبل الفجر،  :عباس

وفي اآلية، دليل على أن تأخير صالة الفجر  {والركع السجود}المغرب 

أفضل، ْلنه أمر بركعتي الفجر بعد ما أدبرت النجوم، وإنما أدبرت النجوم 

 .بعد ما أسفر، وَّللا سبحانه وتعالى أعلم
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 سورة النجم
 

 [9 -1]تفسير اآليات رقم 

َوَما يَْنِطُق َعِن  (2)َما َضله َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى  (1)ْجِم إَِذا هََوى َوالنه }

ٍة  (5)َعلهَمهُ َشِديُد اْلقَُوى  (4)إِْن هَُو إَِله َوْحٌي يُوَحى  (3)اْلهََوى  ُذو ِمره

فََكاَن قَاَب قَْوَسْيِن أَْو  (8)نَا فَتََدلهى ثُمه دَ  (7)َوهَُو بِاْْلُفُِق اْْلَْعلَى  (6)فَاْستََوى 

 {(9)أَْدنَى 

الى أقسم َّللا تع :قال ابن عباس رضي َّللا عنه {والنجم إَِذا هوى} :قوله تعالى

 .بالقرآن، إذا نزل نجوما  على رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم وقتا  بعد وقت

لسورتان، وكان بين أوله وآخره إحدى وعشرون اآلية، واآليتان، والسورة، وا

 :اوالعرب تسمي الثري .أقسم َّللا بالثريا إذا غابت، وسقطت :قال مجاهد .سنة

َما َضله } .أقسم بجميع الكواكب :ويقال .أقسم بالكواكب المضيئة :ويقال .نجما  

آبائك، وخرجت من قد تركت دين  :وذلك أن قريشا  قالوا له {صاحبكم

َما َضله } {والنجم إَِذا هوى} :الطريق؛ وتقول شيئا  من ذات نفسك فنزل

 .ما  لم يضل قو :يعني {َوَما غوى}ما ترك دين أبيه إبراهيم  :يعني {صاحبكم

قرأ  .والفساد؛ بعد البيان .قبل البيان :الضالل :يقال .والغاوي والضال واحد

 .كله باإلمالة في جميع السورة {َوَما غوى} {إَِذا هوى} :حمزة والكسائي

 :والباقون .بين اإلمالة، والفتح في جميع السورة :وقرأ نافع وأبو عمرو

 .وكل ذلك جائز في اللغة .بالتخفيف

آن بهوى نفسه، ما ينطق بهذا القر :يعني {َوَما يَنِطُق َعِن الهوى} :ثم قال

َوَما }بالقوس  :رميت عن القوس، أي :تقول .والعرب تجعل عن مكان الباء

ما هذا القرآن  :يعني {إِْن هَُو إَِله َوْحٌى يوحى}بالهوى  :أي {يَنِطُق َعِن الهوى

م، أتاه جبريل عليه السال :يعني {َعلهَمهُ َشِديُد القوى}إَل وحي يوحى إليه 

وأصله في اللغة، من قوى الجبل، وهو طاقاته،  {َشِديُد القوى}وعلمه، وهو 

َّللا تعالى يعلمه بالوحي وهو  :يعني {َعلهَمهُ َشِديُد القوى} :ويقال .والواحد قوة

 .ذو القوة المتين
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ةٍ } :قوله عز وجل ، فيعبر به عن القتل :وأصل المرة .ذي قوة :يعني {ُذو ِمره

ٍة َسِويٍ » :ومنه الحديث .القوة َدقَةُ لَِغنَِي َوَل لِِذي َمره  .«َلتَِحلُّ الصه

 {وىفاست} :ويقال .جبريل عليه السالم :يعني {فاستوى} :ثم قال عز وجل

طلع م من قبل :يعني {َوهَُو باَلفق اَلعلى}محمدا  صلى َّللا عليه وسلم  :يعني

الشمس جبريل، فرآه على صورته، وله جناحان، أحدهما بالمشرق، واآلخر 

 .بالمغرب

إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم فكل ما دنا منه، انتقص حتى  {ثُمه َدنَا فتدلى}

إذا قرب منه مقدار قوسين، رآه كما في سائر اْلوقات، حتى َل يشك 

 :هموقال بعض .في القرب مقدار قوسين :يعني {فََكاَن قَاَب قَْوَسْينِ }جبريل 

ليلة المعراج، دنا من العرش مقدار قوسين، وإنما ذكر القوسين ْلن القرآن 

اَب فََكاَن قَ } :ويقال .نزل بلغة العرب، والعرب تجعل مساحة اْلشياء بالقوس

ه تقاس به قدر ذراعين، وإنما سمي الذراع قوسا ، ْلن :يعني {قَْوَسْينِ 

 :يعني .أو بمعنى واو العطف :ويقال .بل أدنى :يعني {أَْو أدنى} .اْلشياء

 .مقدار قوسين أو أقرب من ذلك

 [18 -10]تفسير اآليات رقم 

ونَهُ أَفَتَُمارُ  (11)َما َكَذَب اْلفَُؤاُد َما َرأَى  (10)فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى }

ِعْنَدهَا  (14)ِعْنَد ِسْدَرةِ اْلُمْنتَهَى  (13)َولَقَْد َرآَهُ نَْزلَة  أُْخَرى  (12)َعلَى َما يََرى 

ْدَرةَ َما يَْغَشى  (15)َجنهةُ اْلَمأَْوى  َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما  (16)إِْذ يَْغَشى السِّ

 {(18)يَاِت َربِِّه اْلُكْبَرى لَقَْد َرأَى ِمْن آَ  (17)طََغى 

أوحى َّللا تعالى إلى النبي  :يعني {فأوحى إلى َعْبِدِه َما أوحى} :قوله تعالى

لة تكلم مع عبده لي :ويقال .صلى َّللا عليه وسلم، فقرأ عليه جبريل ما قرأ

 .أمر عبده بما أمر :ويقال .المعراج ما تكلم

ما كذب قلب محمد صلى َّللا عليه  :يعني {ا َكَذَب الفؤاد َما رأىمَ } :ثم قال

ي ف :ويقال .وسلم ما رأى بصره من أمر ربه في رؤية جبريل عليه السالم

قال محمد بن كعب القرظي، والربيع بن أنس، سئل  .رؤية َّللا تعالى بقلبه

ولم أره  .رأيته بفؤادي :فقال :رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، هل رأيت ربك

بعيني، قرأ الحسن ما كذهب بتشديد الذال وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس 

ما كذب  :يعني .بالتخفيف :والباقون .ومعناه لم يجعل الفؤاد رؤية العين كذبا  

 .فؤاد محمد صلى َّللا عليه وسلم فيما رأى

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n55&p1#TOP


389 
 

 بنصب {أفتمارونه} :قرأ حمزة {ىأفتمارونه على َما ير} :ثم قال عز وجل

وهكذا روي عن ابن مسعود، وابن عباس رضي  .التاء، وجزم الميم بغير ألف

 :يعني {أفتمارونه} :والباقون .أفتجحدونه فيما رأى :َّللا عنهما، ومعناه

 .أفتجادلونه ْلنه رأى من آيات ربه الكبرى

وروي  .لقد رأى جبريل مرة أخرى :يعني {نَْزلَة  أخرى َولَقَْد َرءاهُ } :ثم قال

إن َّللا كلم موسى مرتين،  :رأى ربه مرة، فقال :عن كعب اْلحبار أنه قال

 :ورأى محمدا  مرتين، فبلغ ذلك إلى عائشة رضي َّللا عنها، وعن أبيها، فقالت

 ؤمنين أليس يقول َّللايا أم الم :قد اقشعر جلدي من هيبة هذا الكالم؛ فقيل لها

أنا سألت النبي صلى َّللا عليه وسلم  :فقالت {َولَقَْد َرءاهُ نَْزلَة  أخرى} :تعالى

 .رأيت جبريل نازَل  في اْلفق على خلقته، وصورته :عن ذلك، فقال

 :نورآه بفؤاده وأكثر المفسرين يقول :يعني {َولَقَْد َرءاهُ نَْزلَة  أخرى} :ويقال

محمدا  صلى َّللا عليه وسلم لما رجع من عند ربه  :يعني .إن المراد به جبريل

 السدرة هي :فقال مقاتل {ِعنَد ِسْدَرِة المنتهى} .ليلة أسري به، رأى جبريل

شجرة طوبى، ولو أن رجال  ركب نجيبه، وطاف على ساقها حتى أدركه 

منه، تحمل ْلهل الجنة الحلي والحلل، الهرم، لما وصل إلى المكان الذي ركب 

هي شجرة غير شجرة طوبى، وهي شجرة عن  :ويقال .وجميع ألوان الثمار

 .يمين العرش فوق السماء السابعة، تخرج أنهار الجنة من أصل تلك الشجرة

واح أر :ويقال .ْلن أرواح المؤمنين تنتهي إليها {ِسْدَرةِ المنتهى}وإنما سميت 

ْلن  :لويقا .المالئكة ينتهون إليها، وَل يجاوزنها :ويقال .هداء تنتهي إليهاالش

 وروي عن .علم كل واحد ينتهي إليها، وَل يتجاوزنها، وَل يدري ما فوق ذلك

لما أسري برسول َّللا صلى َّللا  :طلحة بن مطرف، عن مرة، عن عبد َّللا قال

ى، وإليها ينتهي ما عرف من تحتها، عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنته

وإليها ينتهي ما هبط من فوقها، وهي النهاية التي ينتهي إليها من فوق، ومن 

 .تحت، وَل يتجاوز عن ذلك

وإنما سميت المأوى ْلنه يأوي إليها  {ِعنَدهَا َجنهةُ المأوى} :ثم قال عز وجل

َجنهةُ } :رضي َّللا عنهماقرأ سعد بن أبي وقاص، وعائشة  .أرواح الشهداء

ال ق .بالهاء {َجنهةُ المأوى}إن فالنا  يقرأ عندها  :وقيل لسعد .بالتاء {المأوى

ا يا كيف تقرأه :سألني ابن عباس :وعن أبي العالية قال .ما له أجنه َّللا :سعد

 .{جنات المأوى} :لهصدقت هي مثل قو :قال .قلت له جنة :قال ؟أبي العالية

 .وهي من جنات {َجنهةُ }وقراءة العامة 
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 .يغشاها من المالئكة ما يغشى :يعني {إِْذ يغشى السدرة َما يغشى} :ثم قال

جراد من  :قال ؟وروي عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه سئل ماذا يغشى

يغشاها نور مثل الجراد من  :لحسنوقال ا .فراش من ذهب :ويقال .ذهب

 .ذهب

ما مال، وما عدل بصر محمد صلى َّللا عليه  :يعني {َما َزاَغ البصر} :ثم قال

َوَما } :ويقال .وما تعدى، وما جاوز إلى غيره {َوَما طغى}وسلم عما رأى 

يلة تلك الل وما ظلم صدق محمد صلى َّللا عليه وسلم فيما رأى :يعني {طغى

وهو الرفرف  {لَقَْد رأى ِمْن ءايات َربِّه الكبرى}التي عرج به إلى السماء 

اْلخضر، قد غطى اْلفق، فجلس عليه رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم عليه 

رأى جبريل وله ستمائة جناح،  :وقال ابن مسعود .وجاوز سدرة المنتهى

وذلك أن النبي صلى َّللا عليه وسلم لما أخبر  {ِمْن ءايات َربِّه الكبرى}وهم 

برؤية جبريل، تعجبوا منه، وأنكروا، فأخبر َّللا تعالى أنه قد رآه مرة أخرى، 

 .{لَقَْد رأى ِمْن ءايات َربّهِ }وأنه قد 

 [27 -19]تفسير اآليات رقم 

ى } َت َواْلُعزه َكُر َولَهُ  (20)ثَةَ اْْلُْخَرى َوَمنَاةَ الثهالِ  (19)أَفََرأَْيتُُم الاله أَلَُكُم الذه

ا قِْسَمةٌ ِضيَزى  (21)اْْلُْنثَى  ْيتُُموهَا أَْنتُْم  (22)تِْلَك إِذ  إِْن ِهَي إَِله أَْسَماٌء َسمه

ُ بِهَا ِمْن ُسْلطَاٍن إِْن يَتهبُِعوَن إَِله الظهنه َومَ  قَْد ا تَْهَوى اْْلَْنفُُس َولَ َوآَبَاُؤُكْم َما أَْنَزَل َّللاه

ْنَساِن َما تََمنهى  (23)َجاَءهُْم ِمْن َربِِّهُم اْلهَُدى  فَلِلهِه اآْلَِخَرةُ  (24)أَْم لإِْلِ

َماَواِت ََل تُْغنِي َشفَاَعتُهُْم َشْيئ ا إَِله ِمْن بَْعِد  (25)َواْْلُولَى  َوَكْم ِمْن َملٍَك فِي السه

ُ لَِمْن يََشاُء َويَْرَضى أَْن يَأْ  وَن  (26)َذَن َّللاه إِنه الهِذيَن ََل يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة لَيَُسمُّ

 {(27)اْلَماَلئَِكةَ تَْسِميَةَ اْْلُْنثَى 

 .اءبتشديد الت {الالت} :قرأ مجاهد {أَفََرءْيتُُم الالت والعزى} :ثم قال عز وجل

جال  كان ر :وقال السدي .ان رجال  يلت السويق بالزيت، ويطعم الناسك :يقال

كانت حجارة يعبدونها، وينزل  :ويقال .يقوم على آلهتهم، ويلت السويق لهم

لعامة وقرأه ا .عندها رجل يبيع السويق، ويلته، فسميت تلك الحجارة بالالت

ماء هكذا أس :ْلنهم قالوا {والعزىالالت }وإنما سمي  :قال مقاتل .بغير تشديد

كان  {الالت} :وقال قتادة {أَلَُكُم الذكر َولَهُ واَلنثى}المالئكة، وهم بناته فنزل 

إن المشركين  :ويقال .لقريش، ومناة لِلنصار {والعزى}ْلهل الطائف، 

وا الواحد منها أرادوا أن يجعلوا من آلهتهم من أسماء الحسنى، فأرادوا أن يسم

وأرادوا أن يسموا الواحد منها العزيز،  {الالت}َّللا، فجرى على لسانهم 
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فجرى على لسانهم العزى، وأرادون أن يسموا الواحد منها المنان فجرى على 

إن العزى كانت نخلة بالطائف يعبدونها، فبعث النبي صلى  :ويقال .لسانهم مناة

ليد حتى قطع تلك النخلة، فخرجت منها امرأة تجر َّللا عليه وسلم خالد بن الو

شعرها على اْلرض، فأتبعها بفأس، فقتلها، فأخبر بذلك رسول َّللا صلى َّللا 

ى أَبَدا  » :عليه وسلم، فقال ى قَتَلَهَا فاَلَ تُْعبَدُ الُعزه ول اْلصنام أ :ويقال .«تِْلَك الُعزه

ى ثم مناة اة ومن} {أَفََرءْيتُُم الالت والعزى} :ولهوهو ق .كانت الالت، ثم العزه

 .أفرأيتم عبادتها تنفعهم في اآلخرة :يعني {الثالثة اَلخرى

 :يعني بني مدلج، ويعبدون المالئكة، ويقولون {أَلَُكُم الذكر َولَهُ اَلنثى} :ثم قال

 :كثير قرأ ابن .جائرة معوجة :أي {تِْلَك إِذا  قِْسَمةٌ ضيزى}هم بناته فيشفعوا لنا 

 .بغير همز، ومعناهما واحد، وهو اسم الصنم :والباقون .بهمز اْللف، والمد

 .بغير همزة، ومعناهما واحد :والباقون .بالهمزة {ضئزى} :وقرأ ابن كثير

 .ضزت في الحكم أي جرت :يقال .ضازه، يضيزه، إذا نقصه حقه :يقال

ْيتُُموهَا} :ثم قال أَنتُْم }اْلصنام،  :يعني {ضيزى إِْن ِهَى إَِله أَْسَماء َسمه

ا أَنَزَل َّللا بِهَا ِمن سلطان}بالتقليد  {َوءابَاُؤُكمُ   من عذر، وحجة لكم :يعني {مه

ظن، ون إَل الما يعبدون، وما يتبع :يعني {إِن يَتهبُِعوَن إَِله الظن}بما تقولون 

هي يتبعون ما تشت :يعني {َوَما تَْهَوى اَلنفس}وَل تعرفونها أنها يقينا  آلهة، 

بِّهُم الهدى}أنفسهم، وعبدوه، وتركوا دين َّللا،  تاهم أ :يعني {َولَقَْد َجاءهُم ّمن ره

 .الكتاب، والرسول، وبين لهم طريق الهدى

ما يتمنى بأن المالئكة تشفع  :يعني {ن َما تمنىأَْم لإلنسا} :ثم قال عز وجل

 .ىثواب اآلخرة واْلول :يعني {فَلِلههِ اَلخرة واَلولى}له، فيكون اْلمر بتمنيه، 

له نفاذ اْلمر في  :أهل السموات، وأهل اْلرض كلهم عبيده ويقال :ويقال

 .دانيتهجميع ما فيها يدل على وح :ويقال .اآلخرة، واْلولى

لٍَك فِى السموات اَ تُْغنِى شفاعتهم َشْيئا  } :ثم قال نقطع َل ت :يعني {َوَكْم ّمن مه

 .إنهم يشفعون لنا :شفاعتهم، ردا  لقولهم

من كان  :يعني {إَِله ِمن بَْعِد أَن يَأَْذَن َّللا لَِمن يََشاء ويرضى} :ثم استثنى فقال

 .له بإذن َّللا تعالى معه التوحيد، فيشفع

وَن لَيُ }َل يصدقون بالبعث  :يعني {إِنه الذين َلَ يُْؤِمنُوَن باَلخرة} :ثم قال َسمُّ

ل باسم البنات، وفيه تنبيه للمؤمنين، لكي َل تقولوا مث {المالئكة تَْسِميَةَ اَلنثى

 .مقالتهم، وزجرا  للكافرين عن تلك المقالة

 [32 -28]قم تفسير اآليات ر
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َوَما لَهُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِْن يَتهبُِعوَن إَِله الظهنه َوإِنه الظهنه ََل يُْغنِي ِمَن اْلَحقِّ }

ْنيَا  (28)َشْيئ ا   (29)فَأَْعِرْض َعْن َمْن تََولهى َعْن ِذْكِرنَا َولَْم يُِرْد إَِله اْلَحيَاةَ الدُّ

ْم ِمَن اْلِعْلِم إِنه َربهَك هَُو أَْعلَُم بَِمْن َضله َعْن َسبِيلِِه َوهَُو أَْعلَُم بَِمِن َذلَِك َمْبلَُغهُ 

َماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض لِيَْجِزَي الهِذيَن أََساُءوا بَِما  (30)اْهتََدى  ِ َما فِي السه َوّلِِله

ْثِم  (31)ى َعِملُوا َويَْجِزَي الهِذيَن أَْحَسنُوا بِاْلُحْسنَ  الهِذيَن يَْجتَنِبُوَن َكبَائَِر اإْلِ

َواْلفََواِحَش إَِله اللهَمَم إِنه َربهَك َواِسُع اْلَمْغفَِرِة هَُو أَْعلَُم بُِكْم إِْذ أَْنَشأَُكْم ِمَن اْْلَْرضِ 

وا أَْنفَُسكُ  هَاتُِكْم فاََل تَُزكُّ  {(32)ْم هَُو أَْعلَُم بَِمِن اتهقَى َوإِْذ أَْنتُْم أَِجنهةٌ فِي بُطُوِن أُمه

إِن }ليس لهم حجة على مقالتهم  :يعني {َوَما لَهُم بِِه ِمْن ِعْلمٍ } :قال عز وجل

َوإِنه الظن }على غير يقين  :ما يتبعون إَل الظن يعني :يعني {يَتهبُِعوَن إَِله الظن

ن فَأَْعَرَض مه }َل يمنعهم من عذاب َّللا شيئا   :يعني {َلَ يُْغنِى ِمَن الحق َشْيئا  

َولَْم } .اترك من أعرض عن القرآن، وَل يؤمن به :يعني {تولى َعن ِذْكِرنَا

لم يرد بعلمه الدار اآلخرة، إنما يريد به منفعة  :يعني {يُِرْد إَِله الحياة الدنيا

لك ذ :ويقال .غاية علمهم الحياة الدنيا :يعني {العلم َذلَِك َمْبلَُغهُْم ّمنَ }الدنيا 

يَْعلَُموَن ظَاِهرا  } :منتهى علمهم، َل يعلمون من أمر اآلخرة شيئا ، وهذا كقوله

 .{ّمَن الحياة الدنيا َوهُْم َعِن اَلخرة غافلون

 هو أعلم بمن :يعني {َسبِيلِهِ إِنه َربهَك هَُو أَْعلَُم بَِمن َضله َعن } :ثم قال عز وجل

من تمسك بدين اإلسالم،  :يعني {َوهَُو أَْعلَُم بَِمِن اهتدى}ترك طريق الهدى 

فأعرض عنهم، وَل تعاقبهم، فإن َّللا عليم بعقوبة المشركين، وبثواب  :ومعناه

 .المؤمنين، وهذا قبل أن يؤمر بالقتال

ِ َما فِى السموات َوَما فِي } :فقالثم عظم نفسه بأنه غني عن عبادتهم  َوّلِله

ي ليعاقب ف :يعني {لِيَْجِزَى الذين فَيُنَبّئُهُْم بَِما َعِملُواْ }من الخلق  {اَلرض

 {َويِْجِزى الذين أَْحَسنُوْا بالحسنى}اآلخرة الذين أشركوا، وعملوا المعاصي 

 .لخمسة بإحسانهمويثيب الذين آمنوا، وأدوا الفرائض ا :يعني

رأ حمزة ق {الذين يَْجتَنِبُوَن كبائر اإلثم والفواحش} :ثم نعت المحسنين فقال

 .الجنس :بلفظ الوحدان، والمراد به {َكبِير اإلثم} :والكسائي

 {ر اإلثمكبائ} :قال بعضهم .بلفظ الجماعة {يَْجتَنِبُوَن كبائر اإلثم} :والباقون

ائر اإلثم كب} :وقال بعضهم .المعاصي :يعني {والفواحش}الشرك باّلِل،  :يعني

وي ور .بمعنى واحد، ْلن كل فاحشة كبيرة، وكل كبيرة فاحشة {والفواحش

ْرُك بِاّلِل، َوا :اْلَكبَائُِر أَْربََعةٌ »عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال  ْليَأُْس الشِّ

وروي عن ابن  .«ِح َّللا، َواْلقُنُوطُ ِمْن َرْحَمِة َّللا، َواْلَْمُن ِمْن َمْكِر َّللاِمْن َروْ 
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اس، فبلغ ذلك إلى عبد َّللا بن عب .الكبائر سبعة :مسعود رضي َّللا عنه أنه قال

 :قيلو .كل ما نهى َّللا عنه فهو كبيرة :ويقال .هي إلى السبعين أقرب :فقال

ة َل كبير :بد عليه فهو كبيرة، كما روي عن بعضهم أنه قالكل ما أصر الع

 .مع اَلستغفار، وَل صغيرة مع اإلصرار

 إذا :يعني .هو الصغائر من الذنوب {اللمم} :وقال بعضهم {إَِله اللمم} :قال

اجتنبت الكبائر، يغفر َّللا صغار الذنوب من الصالة إلى الصالة، ومن الجمعة 

إِن تَْجتَنِبُوْا َكبَآئَِر َما تُنهَْوَن َعْنهُ نَُكفِّْر َعْنُكْم } :الجمعة، وهو كقوله تعالى إلى

ْدَخال  َكِريما   نزلت في شأن نبهان  :قال مقاتل [31 :النساء] {سيئاتكم َونُْدِخْلُكْم مُّ

نقها، انوت، فعاادخلي الح :التمار، وذلك أن امرأة أتت لتشتري التمر، فقال لها

خنت أخاك ولم تصب حاجتك، فندم، وذهب إلى رسول  :وقبلها، فقالت المرأة

 .َّللا صلى َّللا عليه وسلم

قال زنى العينين النظر، وزنى اليدين  :وروى مسروق عن ابن مسعود

قدم فإن ت .البطش، وزنى الرجلين المشي، وإنما يصدق ذلك الفرج، أو يكذبه

النظر، وحديث النفس،  {اللمم} :وقال عكرمة .خر كان لمما  كان زنى وإن تأ

ما رأيت شيئا  أشبه باللمم مما  :وروى طاوس، عن ابن عباس قال .ونحو ذلك

اْبِن  إنه َّللا َكتََب َعلَى» :قال أبو هريرة، عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

نَى اْلَعْينَْيِن نَظَُر النهاِظِر، َوِزنَى اللَِّساِن النُّْطُق، َوالنهفُْس  فَِزنَى .آَدَم َحظههُ ِمَن الزِّ

بُهُ  ُق َذلَِك أْو يَُكذِّ وقال عبد َّللا بن  .«تَتََمنهى، َوتَْشتَِهي، َواْلفَْرُج يَُصدِّ

توب كل ذنب ي {اللمم} :وقال بعضهم .القبلة، واللمس باليد {اللمم} :الزبير

 {إَِله اللمم} :في قوله :وروى منصور، عن مجاهد قال .َل يصر عليهعنه و

 {اللمم} :قال :وروي عن أبي هريرة .هو الرجل يذنب الذنب، ثم ينزع عنه

يقول  .صدق إنما اللمم لمم أهل الجاهلية :وذكر ذلك لزيد بن أسلم فقال .النكاح

َمْت َعلَْيُكْم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ُحرِّ }َّللا تعالى في كتابه 

َن  وخاَلتكم َوبَنَاُت اَلخ َوبَنَاُت اَلخت وأمهاتكم اْلالهتِى أَْرَضْعنَُكْم وأخواتكم مِّ

ن نَِّسآئُِكُم الالتى  الرضاعة وأمهات نَِسآئُِكْم َوَربَائِبُُكُم الالتى فِى ُحُجوِرُكْم مِّ

لهْم تَُكونُوْا َدَخْلتُْم بِِهنه فاَلَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم وحالئل أَْبنَآئُِكُم الذين ِمْن َدَخْلتُْم بِِهنه فَإِن 

أصالبكم َوأَن تَْجَمُعوْا بَْيَن اَلختين إََله َما قَْد َسلََف إِنه َّللا َكاَن َغفُورا  

ِحيما   و أن يصيب ه {اللمم} :وروي عن الحسن أنه قال .[23 :النساء] {ره

وروي عن مجاهد أنه  .ثم ينزع عنه .النظرة من المرأة، والشربة من الخمر

 وقد قال الشاعر .الذي يلم بالذنب، ثم يدعه :قال
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ا ا *** َوأّي َعْبِد ّلِله َل أَلَمه  إْن تَْغفِِر اللههُمه تَْغفِْر َجمه

أن تجتنبوا صغائر  :ومعناه .مموَل الل :ومعناه {إَِله اللمم} :وقال بعضهم

 .وبلدة ليس بها أنيس إَل اليعافير، والعيش :الذنوب، وكبائرها، كما قال القائل

وروي عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم  .وَل اليعافير، وَل العيس :يعني

نُوبِ » :أنه قال إَِله } :ابت عن قولهوسئل زيد بن ث .«إيهاُكْم َوالُمَحقهَراِت ِمَن الذُّ

 .حرم َّللا الفواحش ما ظهر منها، وما بطن :قال {اللمم

واسع الفضل، غافر الذنوب للذين  :يعني {إِنه َربهَك واسع المغفرة} :ثم قال

 .معناه رحمته واسعة على الذين يجتنبون الكبائر :ويقال .يتوبون

 {إِْذ أَنَشأَُكْم ّمَن اَلرض}هو أعلم بحالكم منكم  :يعني {بُِكمْ هَُو أَْعلَُم } :ثم قال

خلق آدم من تراب، وأنتم من  :يعني .إذ هو خلقكم من اْلرض :يعني

لم كان هو أع {فِى بُطُوِن أمهاتكم}كنتم صغارا   :يعني {َوإِْذ أَنتُْم أَِجنهةٌ } .ذريته

واْ أَنفَُسُكْم هَُو أَْعلَمُ }له، بحالكم منكم في ذلك ك ؤوا أنفسكم َل تبر :يعني {فاَلَ تَُزكُّ

 .من الذنوب، وَل تمدحوها

وْا أَنفَُسُكمْ } :ويقال بي وروي عن الن .َل يمدح بعضكم بعضا   :يعني {َوَلَ تَُزكُّ

ْحثُوا فِي ُوُجوِهِهُم إذا َرأَْيتُُم الَمدهاِحيَن فَا» :صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

أوله أن يمدحه في وجهه، فهو الذي نهي  :والمدح على ثالثة أوجه .«التُّرابَ 

 .أن يمدحه بغير حضرته، ويعلم أنه يبلغه، فهو أيضا  منهي عنه :والثاني .عنه

أن يمدحه في حال غيبته، وهو َل يبالي بلغه أو لم يبلغه، ويمدحه بما  :والثالث

وْا أَنفَُسُكمْ } :ويقال .يه، فال بأس بهذاهو ف سكم َل تطهروا أنف :يعني {فاَلَ تَُزكُّ

النهاُس َكإِبٍِل ِمائٍَة لَْم » :وهذا كما قال النبي صلى َّللا عليه وسلم .من العيوب

 قمن يستحق المدح، ومن َل يستح :يعني {بَِمِن اتقى} .«يَُكْن فِيهَا َراِحلَة  

 .المدح

 [42 -33]تفسير اآليات رقم 

أَِعْنَدهُ ِعْلُم اْلَغْيِب فَهَُو  (34)َوأَْعطَى قَلِيال  َوأَْكَدى  (33)أَفََرأَْيَت الهِذي تََولهى }

 (37)َوإِْبَراِهيَم الهِذي َوفهى  (36)أَْم لَْم يُنَبهأْ بَِما فِي ُصُحِف ُموَسى  (35)يََرى 

ْنَساِن إَِله َما َسَعى  (38)أََله تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى  َوأَنه  (39)َوأَْن لَْيَس لإِْلِ

َوأَنه إِلَى َربَِّك  (41)ثُمه يُْجَزاهُ اْلَجَزاَء اْْلَْوفَى  (40)َسْعيَهُ َسْوَف يَُرى 

 {(42)اْلُمْنتَهَى 

أعرض عن الحق، وهو الوليد بن  :يعني {أَفََرأَْيَت الذى تولى} :ثم قال

وأنفق قليال  من  :يعني {وأعطى قَلِيال  }المغيرة، ومن كان في مثل حاله 
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ة أنفق الوليد بن المغير :قال مقاتل .هو أمسك عن النفقة :يعني {وأكدى}ماله 

وقال  .قليلة، ثم انتهى عن ذلك على أصحاب محمد صلى َّللا عليه وسلم نفقة

افر، فإذا بلغها الح .أصله من كديه الدكية وهي الصالبة فيها {وأكدى} :القتبي

ك لمن طلب شيئا ، ولم يدر :فقيل .تركها :يعني .يبس حفرها، فقطع الحفرة

 .أخره، وأعطى شيئا ، ولم يتم وأكدى

فَهَُو }أعنده علم اآلخرة  :يعني {فَهَُو يرى أَمْ  ِعْلُم الغيب} :ثم قال عز وجل

هأْ أَْم لَ } .يعلم ما في اللوح المحفوظ، فيرى صنيعه :وقيل .صنيعه {يرى ْم يُنَب

 .ألم يخبر بما بيّن َّللا تعالى في صحف موسى :يعني {بَِما فِى ُصُحِف موسى

هو كتاب أنزل  :وقال بعضهم .التوراة :يعني {ُصُحِف موسى} :قال بعضهم

 {ى وفىالذ}في كتاب إبراهيم  :يعني {وإبراهيم الذى وفى}عليه قبل التوراة 

ن وذلك أن الوليد ب .بمعنى عمل ما أمر به {وفى} :ويقال .بلغ الرسالة :يعني

 :فقال عثمان .ب تفتقرإنك تنفق مالك، فعن قري :عقبة بن أبي معيط قال لعثمان

ادفع إلي بعض المال حتى أدفع ذنوبك، فدفع إليه،  :فقال الوليد .إن لي ذنوبا  

هأْ بَِما فِى ُصُحِف موسى}فأنزل َّللا تعالى   تعالى ألم يبين َّللا :يعني {أَْم لَْم يُنَب

َل  :يعني {رىأََله تَِزُر وازرة ِوْزَر أخ}في كتاب موسى، وكتاب إبراهيم، 

ما ابتاله ب :يعني {وإبراهيم الذى وفى} :ويقال .تحمل نفس خطيئة نفس أخرى

بع كان يصلي كل غداة أر :ويقال .بذبح الولد :ويقال .َّللا تعالى بعشر كلمات

 .ركعات، صالة الضحى فسماه وفيا  

ليس لإلنسان في  :يعني {َما سعى َوأَن لهْيَس لإلنسان إَِله } :ثم قال عز وجل

 :يعني {َوأَنه َسْعيَهُ َسْوَف يرى}اآلخرة إَل ما عمل في الدنيا من خير أو شر 

 .يرى ثواب عمله في اآلخرة

لى َوأَنه إ}يعطى ثوابه كامال   :يعني {ثُمه يُْجَزاهُ الجزاء اَلوفى}قوله عز وجل 

إليه ينتهي أعمال العباد، وإليه يرجع الخلق كلهم، فهذا  :يعني {َربَّك المنتهى

 .كله في مصحف موسى، وإبراهيم

 [58 -43]تفسير اآليات رقم 

ْوَجْيِن  (44)َوأَنههُ هَُو أََماَت َوأَْحيَا  (43)َوأَنههُ هَُو أَْضَحَك َوأَْبَكى } َوأَنههُ َخلََق الزه

َكَر َواْْلُنْ   (47)َوأَنه َعلَْيِه النهْشأَةَ اْْلُْخَرى  (46)ِمْن نُْطفٍَة إَِذا تُْمنَى  (45)ثَى الذه

ْعَرى  (48)َوأَنههُ هَُو أَْغنَى َوأَْقنَى  ا  (49)َوأَنههُ هَُو َربُّ الشِّ َوأَنههُ أَْهلََك َعاد 

َوقَْوَم نُوٍح ِمْن قَْبُل إِنههُْم َكانُوا هُْم أَْظلََم  (51)َوثَُموَد فََما أَْبقَى  (50)اْْلُولَى 

فَبِأَيِّ آَََلِء َربَِّك  (54)فََغشهاهَا َما َغشهى  (53)َواْلُمْؤتَفَِكةَ أَْهَوى  (52)َوأَْطَغى 
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لَْيَس لَهَا  (57)ِزفَةُ أَِزفَِت اآْلَ  (56)هََذا نَِذيٌر ِمَن النُُّذِر اْْلُولَى  (55)تَتََماَرى 

ِ َكاِشفَةٌ   {(58)ِمْن ُدوِن َّللاه

 .أهل الجنة في الجنة {أَْضَحكَ } :يعني {َوأَنههُ هَُو أَْضَحَك وأبكى} :ثم قال

في الدنيا أهل  {أَْضَحكَ } :ويقال .أهل النار في النار {وأبكى} :قال

 يميت :يعني {َوأَنههُ هَُو أََماَت َوأَْحيَا} .أهل الشدة، والمعصية {ىوأبك}النعمة، 

نين، اللو :يعني {َوأَنههُ َخلََق الزوجين}في الدنيا، ويحيي في اآلخرة للبعث 

 .ثىتهراق في رحم اْلن :يعني {الذكر واَلنثى ِمن نُّْطفَةٍ إَِذا تمنى}والصنفين، 

ي ما ما تدر :ويقال .تقدر، وتخلق :يعني {ِمن نُّْطفٍَة إَِذا تمنى} :بيوقال القت

 .ما يقدر لك المقدر :يعني .يمني لك الماني

 :نييع .البعث بعد الموت :يعني {َوأَنه َعلَْيهِ النشأة اَلخرى} :ثم قال عز وجل

ل عليهم بالفعل اآلخر بالفعل ذلك إليه، وبيده، وهو قادر على ذلك، فاستد

َوأَنههُ }اْلول، أنه خلقهم في اَلبتداء من النطفة، وهو الذي يحييهم بعد الموت 

 .أفقر :يعني {وأقنى} .حول وأعطى المال :يعني {هَُو أغنى وأقنى

 .يُرضي بما يُعطي :يعني {وأقنى}يعطي  :يعني {أغنى} :ويقال

وروى  .أفقر الخلق إلى نفسه :يعني {وأقنى}نفسه عن الخلق  {أغنى} :الويق

وقال  .بالقنية :يعني {وأقنى}بالمال،  {أغنى} :السدي عن أبي صالح

بل، باإل {وأقنى}بالذهب، وبالفضة، والثياب، والمسكن،  {أغنى} :الضحاك

 {وأقنى}أرضى  :يعني {أغنى} :وقال عكرمة .والبقر، والغنم، والدواب

 .وأقنع :يعني

قال ابن  .وأن َّللا هو خالق الشعرى :يعني {َوأَنههُ هَُو َربُّ الشعرى} :ثم قال

هو كوكب تعبده خزاعة يطلع بعد الجوزاء، يقول َّللا تعالى وأنا ربها،  :عباس

 .وأنا خلقتها، فاعبدوني

بالعذاب، وهم قوم هود  {َوأَنههُ أَْهلََك َعادا  اَلولى} :خوفهم فقال عز وجل ثم

َوثَُموَد }عليه السالم، وكان بعدهم عاد آخر سواهم، فلهذا سماهم عاد اْلُولى 

قرأ  .قوم صالح عليه السالم، فأهلكهم َّللا، وما بقي منهم أحد :يعني {فََما أبقى

 .بحذف الهمزة، وإدغام التنوين {َعاٍد اَلولى}نافع، وأبو عمرو 

قرأ و .وكالهما جائز عند العرب .بالتنوين اْلولى، بالهمزة {َعادا  } :والباقون

 {ثمودا  } :والباقون .بغير تنوين {َوثَُمودُ } :حمزة، وعاصم، رواية حفص

 .ان اْللف الثانية في المصحفقال أبو عبيد نقرأ بالتنوين مك .بالتنوين
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أهلكنا قوم نوح من قبل عاد  :يعني {ُمنتَِصِريَن َوقَْوَم نُوٍح ّمن قَْبلُ } :ثم قال

أشد في كفرهم، وطغيانهم، ْلنه  :يعني {إِنههُْم َكانُوْا هُْم أَْظلََم وأطغى}وثمود 

ون بوا، وكان اآلباء يوصلبث فيهم ألف سنة إَل خمسين عاما ، فدعاهم، فلم يجي

 .اْلبناء بتكذيبه

وسماها مؤتفكة  .مدينة قوم لوط :يعني {والمؤتفكة أهوى} :ثم قال عز وجل

 :يعني {المؤتفكة} :ويقال .أسقط :أي {أهوى}انقلبت  :أي .ْلنها ائتفكت

إلى اْلرض، وذلك أن  أهوى من السماء :يعني {والمؤتفكة أهوى}المكذبة 

جبريل عليه السالم حيث قلع تلك المدائن، فرفعها إلى قريب من السماء، ثم 

 .قلبها، وأهواها إلى اْلرض

فََجَعْلنَا } :كقوله {َما غشى}فغشاها من الحجارة  :يعني {فغشاها َما غشى}

يلٍ عاليها َسافِلَهَا َوأَْمطَْرنَا َعلَْيِهْم ِحَجاَرة  مِّ   .[74 :الحجر] {ن ِسجِّ

بأي نعمة من نعماء ربك تتجاحد أيها  :يعني {فَبِأَّى اَلء َربَّك تتمارى} :ثم قال

 .اإلنسان، بأنها ليست من َّللا تعالى

محمدا  صلى َّللا عليه  :يعني {هذا نَِذيٌر ّمَن النذر اَلولى} :قوله عز وجل

رسوَل  مثل الرسل اْلولى، ثم نوح،  :يعني {النذر اَلولى}مثل  {نهِذيرٍ }وسلم 

وهود، وصالح صلوات َّللا عليهم، وقد خوفهم َّللا ليحذروا معصيته، ويتبعوا 

 .ما أمرهم َّللا تعالى، ورسوله صلى َّللا عليه وسلم

 {ن ُدوِن َّللا َكاِشفَةٌ لَْيَس لَهَا مِ }دنت القيامة  :يعني {أَِزفَِت اَلزفة} :ثم قال

عن علم قيامها، وهذا  {َكاِشفَةٌ }ليس للساعة من دون َّللا  :يعني

يَْسألُونََك َعِن الساعة أَيهاَن مرساها قُْل إِنهَما ِعْلُمهَا ِعْنَد َربِّي َلَ يَُجلِّيهَا } :كقوله

 تَأْتِيُكْم إَِله بَْغتَة  يَْسألُونََك َكأَنهكَ  لَِوْقتِهَآ إَِله هَُو ثَقُلَْت فِى السماوات واَلرض َلَ 

 :اْلعراف] {َحفِىٌّ َعْنهَا قُْل إِنهَما ِعْلُمهَا ِعنَد َّللا ولكن أَْكثََر الناس َلَ يَْعلَُمونَ 

187]. 

 [62 -59]تفسير اآليات رقم 

َوأَْنتُْم  (60)ُكوَن َوََل تَْبُكوَن َوتَْضحَ  (59)أَفَِمْن هََذا اْلَحِديِث تَْعَجبُوَن }

ِ َواْعبُُدوا  (61)َساِمُدوَن   {(62)فَاْسُجُدوا ّلِِله

من القرآن تعجبون  :يعني {أَفَِمْن هذا الحديث تَْعَجبُونَ } :ثم قال عز وجل

َوأَنتُْم }من الوعد مما فيه  {َوَلَ تَْبُكونَ } .استهزاء   {َوتَْضَحُكونَ }تكذيبا  

 :روي عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال .َلهين عن القرآن :يعني {سامدون
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ال وق .كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا، ولعبوا، وهي بلغة أهل اليمن .هو الغناء

 .غافلون :يعني {سامدون}قتادة 

ِ } :ثم قال عز وجل اخضعوا  :ويقال .صلوا ّلِل :يعني {فاسجدوا ّلِِله

ِ } :ويقال .أطيعوا :يعني {واعبدوا}ّلِل   {واواعبد}في الصالة  {فاسجدوا ّلِِله

 :وروي عن الشعبي أنه قال .هو سجدة التالوة بعينها :ويقال .وحدوه :يعني

مؤمنون، إن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم سجد في النجم، وسجد معه ال

 .والمشركون، والجن، واإلنس
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54 

 

 سورة القمر
 

 [4 -1]تفسير اآليات رقم 

َوإِْن يََرْوا آَيَة  يُْعِرُضوا َويَقُولُوا ِسْحٌر  (1)اْقتََربَِت السهاَعةُ َواْنَشقه اْلقََمُر }

بُوا َواتهبَُعوا أَْهَواَءهُْم َوُكلُّ أَْمٍر ُمْستَقِرٌّ  (2)ُمْستَِمرٌّ  َولَقَْد َجاَءهُْم ِمَن  (3)َوَكذه

 {(4)اْْلَْنبَاِء َما فِيِه ُمْزَدَجٌر 

دنا قيام الساعة، ْلن خروج النبي صلى  :يعني {اقتربت الساعة} :قوله تعالى

وذلك أن أهل مكة  {وانشق القمر}ة َّللا عليه وسلم كان من عالمات الساع

 .سألوا رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم عالمة لنبوته، فانشق القمر نصفين

كنا مع رسول َّللا صلى  :وروي عن عبد َّللا بن مسعود رضي َّللا عنه أنه قال

شقتي  :فانشق القمر نصفين، فرأيت حراء بين فلقتي القمر، أي :َّللا عليه وسلم

انشق القمر ونحن مع رسول َّللا صلى َّللا  :وعن جبير بن مطعم قال .مرالق

سأل أهل مكة رسول َّللا صلى  :وروى قتادة، عن أنس قال .عليه وسلم بمكة

شق اقتربت الساعة وان} :وقال بعضهم .َّللا عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة

 :الواوأكثر المفسرين ق .يوم القيامةتقوم الساعة، وينشق القمر  :يعني {القمر

ما وعد َّللا ورسوله من أشراط  :وقال عبد َّللا بن مسعود .إن هذا قد مضى

الساعة كلها قد مضى، إَل أربعة طلوع الشمس من مغربها، ودابة اْلرض، 

 .وخروج الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج

إذا رأوا آية من آيات َّللا مثل انشقاق  :يعني {َوإِن يََرْواْ ءايَة  يُْعِرُضواْ } :ثم قال

ْستَِمرٌّ } .القمر، يعرضوا عنها، وَل يتفكروا فيها  :يعني {َويَقُولُوْا ِسْحٌر مُّ

وقال  .معناه ذاهبا  يذهب، ثم التئام القمر :ويقال .سيذهب .مصنوعا  

ْستَِمرٌّ } :القتبي قال و .د القوى، وهو من المرة، وهو القتلشدي :يعني {ِسْحٌر مُّ

لما رأى  :وقال الضحاك .قول ذاهب، وقول دائم :في مستمر قوَلن :الزجاج

هذا سحر مستمر فابعثوا إلى أهل  :وقال أبو جهل .أهل مكة انشقاق القمر

ه رأو فأخبر أهل اآلفاق أنهم .اآلفاق، حتى ينظروا إذا رأوا القمر منشقا  أم َل

 .استمر سحره في اآلفاق :هذا سحر مستمر يعني :منشقا ، قالوا
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بُواْ } :قوله عز وجل واتبعوا } .كذبوا باآلية، وبقيام الساعة :يعني {َوَكذه

ْستَقِرٌّ }في عبادة اْلصنام  {أَْهَواءهُمْ  كل قول من َّللا له  :يعني {َوُكلُّ أَْمٍر مُّ

ا وعد م :يعني .في الدنيا سيظهر، وما كان منه في اآلخرة سيعرفحقيقة منه 

 .معناه مستقر ْلهل النار عملهم، وْلهل الجنة عملهم :ويقال .لهم من العقوبة

 .يعطي لكل فريق جزاء أعمالهم :يعني

ر عن اْلمم َجاء ْلهل مكة من اْلخبا :يعني {َولَقَْد َجاءهُم ّمَن اَلنباء} :ثم قال

ما فيه موعظة لهم، وزجر عن الشرك،  :يعني {َما فِيِه ُمْزَدَجرٌ }الخالية 

 .والمعاصي

 [14 -5]تفسير اآليات رقم 

 (6)فَتََوله َعْنهُْم يَْوَم يَْدُع الدهاعِ إِلَى َشْيٍء نُُكٍر  (5)ِحْكَمةٌ بَالَِغةٌ فََما تُْغِن النُُّذُر }

ا أَْبَصاُرهُْم يَْخُرُجوَن ِمَن اْْلَْجَداِث َكأَنههُْم َجَراٌد ُمْنتَِشٌر ُخشه  ُمْهِطِعيَن إِلَى  (7)ع 

بَْت قَْبلَهُْم قَْوُم نُوٍح فََكذهبُوا َعْبَدنَا  (8)الدهاِع يَقُوُل اْلَكافُِروَن هََذا يَْوٌم َعِسٌر  َكذه

فَفَتَْحنَا أَْبَواَب  (10)فََدَعا َربههُ أَنِّي َمْغلُوٌب فَاْنتَِصْر  (9)َوقَالُوا َمْجنُوٌن َواْزُدِجَر 

َماِء بَِماٍء ُمْنهَِمٍر  ْرنَا اْْلَْرَض ُعيُون ا فَاْلتَقَى اْلَماُء َعلَى أَْمٍر قَْد  (11)السه َوفَجه

تَْجِري بِأَْعيُنِنَا َجَزاء  لَِمْن َكاَن  (13)َوَحَمْلنَاهُ َعلَى َذاتِ أَْلَواحٍ َوُدُسرٍ  (12)قُِدَر 

 {(14)ُكفَِر 

كمة ح :جاءهم كلمة بالغة، وهو القرآن يعني :يعني {ِحْكَمةٌ بالغة} :قوله تعالى

قُِل } :َل تنفعهم النذر إن لم يؤمنوا، كقوله :يعني {فََما تُْغنِى النذر}وثيقة 

السماوات واَلرض َوَما تُْغنِى اآليات والنذر َعن قَْوٍم َله انظروا َماَذا فِى 

لم تنفعهم الرسل إذا نزل  {فََما تُْغنِى النذر} :ويقال [101 :يونس] {يُْؤِمنُونَ 

 .بهم العذاب إن لم يؤمنوا

يهم عل اتركهم، وأعرض عنهم، بعدما أقمت :يعني {فَتََوله َعْنهُمْ } :قوله تعالى

يدعو إسرافيل على صخرة بيت  :يعني {يَْوَم يَْدُعو الداع} .الحجة

 :ييعن {ُخشهعا  }إلى أمر فظيع، شديد، منكر  :يعني {إلى َشئ نُُّكرٍ }المقدس 

قرأ  .يخرجون، خاشعا   :خاشعا ، نصب على الحال يعني {أبصارهم}ذليلة 

عا  ُخش :والباقون .باْللف مع النصب {خاشعا}مرو حمزة، والكسائي، وأبو ع

ومن  .بضم الخاء، بغير ألف، وتشديد الشين بلفظ الجمع، ْلنه نعت للجماعة

فظ بل {خاشعة} :وقرأ ابن مسعود .بلفظ الواحد، فِلجل تقديم النعت :قرأ

م، وهما بالض :والباقون .لكافبجزم ا {إلى َشئ نُُّكرٍ } :وقرأ ابن كثير .التأنيث

 .لغتان
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َكأَنههُْم َجَراٌد }من القبور،  :يعني {يَْخُرُجوَن ِمَن اَلجداث} :ثم قال عز وجل

نتَِشرٌ   .انتشروا عن معدنهم، ويجول بعضهم في بعض :يعني {مُّ

ْهِطِعيَن إِلَى الداع} :قوله تعالى يَقُوُل }ى صوت إسرافيل مقبلين إل :يعني {مُّ

ْم إذا أنههُ » :وروي في الخبر .شديد َعِسر عليه :يعني {الكافرون هذا يَْوٌم َعِسرٌ 

مائة سنة، حتى  :ويقال« َخَرُجوا ِمْن قُبُوِرِهْم، يَْمِكثُوَن َواقِفِيَن أَْربَِعيَن َسنهة  

 .حسابيقولوا أرحنا من هذا، ولو إلى النار، ثم يؤمرون بال

ثم عزى نبيه صلى َّللا عليه وسلم ليصبر على أذى قومه كما لقي الرسل من 

بَْت قَْبلَهُمْ } :قومهم فقال اهم حين أت {قَْوُم نُوحٍ }قبل قومك يا محمد  :يعني {َكذه

بُوْا َعْبَدنَا}بالرسالة   إنك :نوحقالوا ل :يعني {َوقَالُوْا َمْجنُونٌ }نوحا   {فََكذه

 .صاحوا به حتى غشي عليه :ويقال .أوعد بالوعيد :يعني {وازدجر}مجنون 

وهو افتعل من ذلك، فلما ضاق  .زجر :أي {وازدجر} :وقال القتبي

 :عنيي {فانتصر}مقهور فيما بينهم  :يعني {فََدَعا َربههُ أَنّى َمْغلُوبٌ }صدره 

ٌح َولَقَْد نَاَدانَا نُو} :بالعذاب، فأجابه َّللا كما في سورة الصافاتأعني عليهم 

 .[75 :الصافات] {فَلَنِْعَم المجيبون

ْنهَِمرٍ }طرق السماء  :يعني {فَفَتَْحنَا أبواب السماء} :قوله عز وجل  {بَِماء مُّ

ْنهَِمرٍ بَِما} :وقال القتبي .منصبا  كثيرا   :يعني  .بابكثير، سريع اَلنص :أي {ء مُّ

قرأ ابن  .همر للرجل إذا كثر من الكالم، وأسرع فيه :ومنه يقال

التخفيف، ْلنها ب :وقرأ الباقون .بتشديد التاء على تكثير الفعل {فَفَتَْحنَا} :عامر

 .فتحت فتحا  واحدا  

ْرنَا اَلرض} :قوله عز وجل أخرجنا من اْلرض عيونا   :يعني {ُعيُونا   َوفَجه

ى عل}ماء السماء، وماء اْلرض،  :يعني {فَاْلتَقَى الماء}مثل اْلنهار الجارية 

ى عل}حملنا نوحا   :يعني {َوَحَمْلنَاهُ }على وقت قد قضى  :يعني {أَْمٍر قَْد قُِدرَ 

ة قد سفين :يعني {َوُدُسرٍ }خذت بألواح على سفينة قد ات :يعني {َذاِت ألواح

 .شدت بالمسامير

 .من خشب شمشار :وقال بعضهم .كانت سفينة نوح من صاج :وقال بعضهم

الدسر المسامير، واحدها دسار، وهي أيضا   :وقال القتبي .من الجوز :ويقال

 .الشريط الذي يشد بها السفينة

بمراد  :يقالو .تسير السفينة بمنظر منا، وأمرنا :يعني {بِأَْعيُنِنَاتَْجِرى } :ثم قال

ولم يقل الماءان، ْلن الماء  {فَاْلتَقَى الماء} :وقال الزجاج في قوله .وحفظ منا
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ماءان لكان جائزا ، لكنه لم  :فلو قال .اسم لجميع ماء السماء، وماء اْلرض

 .يقل

الحمل على السفينة، ثواب لنوح الذي  :يعني {اء لَّمن َكاَن ُكفِرَ َجزَ } :ثم قال

ق الفر :بالنصب يعني {َجَزاء لَّمن َكاَن ُكفِرَ } :وقرأ بعضهم .كفر به قومه

 .عقوبة لمن كذب باّلِل تعالى، وبنوح

 [20 -15]تفسير اآليات رقم 

ِكٍر َولَقَْد تََرْكنَاهَا آَيَة  فَهَْل } َولَقَْد  (16)فََكْيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذِر  (15)ِمْن ُمده

ِكٍر  ْكِر فَهَْل ِمْن ُمده بَْت َعاٌد فََكْيَف َكاَن َعَذابِي  (17)يَسهْرنَا اْلقُْرآََن لِلذِّ َكذه

ا فِي يَْوِم  (18)َونُُذرِ  ا َصْرَصر  تَْنِزُع  (19)نَْحسٍ ُمْستَِمرٍّ إِنها أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريح 

 {(20)النهاَس َكأَنههُْم أَْعَجاُز نَْخٍل ُمْنقَِعٍر 

وقال  .سفينة نوح أبقيناها عبرة للخلق :أي {َولَقَْد تركناها ءايَة  } :قوله تعالى

وج رتلك السفينة بعينها كانت باقية على الجبل إلى قريب من خ :يعني :بعضهم

برة، جنس السفينة صارت ع :يعني :وقال بعضهم .النبي صلى َّللا عليه وسلم

ْلن الناس لم يعرفوا قبل ذلك سفينة، فاتخذت الناس السفن بعد ذلك في البحر، 

 .فلذلك كانت آية للناس

دهِكرٍ } :ثم قال قوم بهل من معتبر يعتبر بما صنع َّللا تعالى  :يعني {فَهَْل ِمن مُّ

وقال  .فهل من مذكر يتعظ بأنه حق، ويؤمن به :ويقال .نوح، فيترك المعصية

أصل مدكر، مفتعل من الذكر، مذتكر، فأدغمت الذال في التاء، ثم  :أهل اللغة

 .قلبت داَل  مشددة

كيف رأيت عذابي، وإنذاري لمن  :يعني {فََكْيَف َكاَن َعَذابِى َونُُذرِ } :ثم قال

 .أنذرهم الرسل، فلم يؤمنوا، والنذر بمعنى اإلنذار

 :يعني {لِلّذْكرِ }هّونا القرآن  :يعني {َولَقَْد يَسهْرنَا القرءان} :قوله عز وجل

وروى الحسن عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه  .هونا قراءاته :ويقال .للحفظ

دهِكرٍ } :لَىلَْوَل قَْوُل َّللا تََعا " :قال َما } {َولَقَْد يَسهْرنَا القرءان لِلّذْكِر فَهَْل ِمن مُّ

 ِمن فَهَلْ } :هوناه لكي يذكروا به ثم قال :ويقال {َلَ تَُحّرْك بِهِ } {ألقى َمَعاِذيَرهُ 

دهِكرٍ   وروى اْلسود عن عبد .متعظ، يتعظ بما هون من قراءة القرآن :يعني {مُّ

قرأت على النبي صلى َّللا عليه  :َّللا بن مسعود رضي َّللا عنه أنه قال

دهِكرٍ }وسلم  ْن فَهَْل مِ » :بالدال، فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم {فَهَْل ِمن مُّ

 .بالذال :يعني "ُمذهِكر 
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بَْت َعادٌ } :قوله تعالى َف َكاَن َعَذابِى فََكيْ }كذبوا رسولهم هود  :يعني {َكذه

ذير، النذر جمع الن :أليس وجوده حقا ، ونذر جمع نذير قال القتبي :يعني {َونُُذرِ 

ذابي، كيف كان ع :يعني .والنذير بمعنى اإلنذار، مثل التنكير بمعنى اإلنكار

 .وإنكاري

سلطنا  :يعني {َصْرَصرا  إِنها أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريحا  } :ثم بيّن عذابه فقال عز وجل

ْستَِمرّ }عليهم ريحا  باردة  شديدة استمرت عليهم، َل  :يعني {فِى يَْوِم نَْحٍس مُّ

تنزع  :يعني {تَنِزُع الناس}تفتر عنهم سبع ليال، وثمانية أيام، حسوما  دائمة 

يوم  :يعني {سٍ فِى يَْوِم نَحْ } :ويقال .أرواحهم من أجسادهم، وهذا قول مقاتل

ْستَِمرٌّ } :مشؤوم عليهم  :وقال القتبي .استمر عليهم بالنحوسة :يعني {مُّ

تقلعهم من  :يعني .الصرصر ريح شديدة ذات صوت تنزع الناس

نقَِعرٍ } .مواضعهم صرعهم، فكبهم على وجوههم  :يعني {َكأَنههُْم أَْعَجاُز نَْخٍل مُّ

وقال  .نخل منقلعة من اْلرض، فشبههم لطولهم بالنخيل الساقطة كأنهم أصول

 :وقال في رواية الكلبي .كان طول كل واحد منهم اثني عشر ذراعا   :مقاتل

كان طول كل واحد منهم سبعين ذراعا ، فاستهزؤوا حين ذكر لهم الريح، 

من  بفخرجوا إلى الفضاء، فضربوا بأرجلهم، وغيبوها في اْلرض إلى قري

قل للريح حتى ترفعنا، فجاءت الريح فدخلت تحت اْلرض،  :ركبهم، فقالوا

وجعلت ترفع كل اثنين، وتضرب أحدهما على اآلخر بعدما ترفعهما في 

الهواء، ثم تلقيه في اْلرض، والباقون ينظرون إليهم حتى رفعتهم كلهم، ثم 

اب كذا وكذا رمت بالرمل والتراب عليهم، وكان يسمع أنينهم من تحت التر

 .يوما  

 [31 -21]تفسير اآليات رقم 

ْكِر فَهَْل ِمْن ُمدهِكٍر  (21)فََكْيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذِر }  (22)َولَقَْد يَسهْرنَا اْلقُْرآََن لِلذِّ

بَْت ثَُموُد بِالنُُّذِر  ا نَتهبُِعهُ  (23)َكذه ا ِمنها َواِحد  ا لَفِي َضاَلٍل  فَقَالُوا أَبََشر  إِنها إِذ 

ْكُر َعلَْيهِ ِمْن بَْينِنَا بَْل هَُو َكذهاٌب أَِشٌر  (24)َوُسُعرٍ  ا  (25)أَُؤْلقَِي الذِّ َسيَْعلَُموَن َغد 

 (27)إِنها ُمْرِسلُو النهاقَِة فِْتنَة  لَهُْم فَاْرتَقِْبهُْم َواْصطَبِْر  (26)َمِن اْلَكذهاُب اْْلَِشُر 

فَنَاَدْوا َصاِحبَهُْم فَتََعاطَى  (28)َونَبِّْئهُْم أَنه اْلَماَء قِْسَمةٌ بَْينَهُْم ُكلُّ ِشْرٍب ُمْحتََضٌر 

إِنها أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َصْيَحة  َواِحَدة  فََكانُوا  (30)فََكْيَف َكاَن َعَذابِي َونُُذرِ  (29)فََعقََر 

 {(31)ُمْحتَِظِر َكهَِشيِم الْ 

فََكْيَف َكاَن َعَذابِى َونُُذِر َولَقَْد يَسهْرنَا القرءان لِلّذْكِر فَهَْل ِمن } :قال َّللا تعالى

دهِكرٍ  بَْت ثَُموُد بالنذر}وقد ذكرناه  {مُّ اْ فَقَالُو}صالحا  حين أتاهم  :يعني {َكذه
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إِنها إِذا  لهفِى ضالل }في أمره  {نهتهبُِعهُ }لقا  مثلنا خ :يعني {أَبََشرا  ّمنها واحدا

إنا  :يعني :وقال الزجاج .خطأ وعناء {لَفِى}إنا إذا فعلنا ذلك  :يعني {َوُسُعرٍ 

ناقة مسعورة إذا كان بها  :وهذا كما يقال .وجنون {لَفِى ضالل}إذا فعلنا ذلك 

 .جمع في معنى العذاب {َوُسُعرٍ }ون ويجوز أن يك .جنون

ة اختص بالنبوة، والرسال :يعني {الّذْكُر َعلَْيِه ِمن بَْينِنَا بَلْ } :ثم قال عز وجل

ا  بطر :يعني {أَِشرٌ }كاذبا  على َّللا  :يعني {بَْل هَُو َكذهاٌب أَِشرٌ }من بيننا، 

 .متكبرا  

 {ستعلمون}قرأ ابن عامر، وحمزة  {َسيَْعلَُموَن َغدا  } حّدثنا :قوله عز وجل

 :والباقون {ذلك َغدا  }أن صالحا  قال لهم  :يعني .بالتاء على معنى المخاطبة

بالياء على معنى الخبر عنهم من َّللا تعالى لمحمد صلى َّللا عليه وسلم أنهم 

ِن ا}يوم القيامة  :يعلمون غدا  يعني  :ومعناه ؟أهم، أم صالح {لكذاب اَلشرمه

 .أنه يتبين لهم أنهم هم الكاذبون، وكان صالحا  صادقا  في مقالته

وذلك حين سألوا صالحا  بأن  {الناقة}نخرج لهم  :يعني {إِنها ُمْرِسلُواْ } :ثم قال

خرج أني م يخرج لهم ناقة من الحجر، فدعا صالح ربه، فأوحى َّللا تعالى إليه

 {طبرواص}انتظر هالكهم  :يعني {لههُْم فارتقبهم}بلية  :يعني {فِْتنَة  }الناقة 

 .على اإليذاء

ة، ويوم يوم للناق {أَنه الماء قِْسَمةٌ بَْينَهُمْ }وأخبرهم  :يعني {َونَبّْئهُمْ } :قوله تعالى

ْحتَ }ْلهل القرية  إذا كان يوم الناقة تحضر الناقة، وَل  :يعني {َضرٌ ُكلُّ ِشْربٍ مُّ

يحضرون، وإذا كان يومهم َل تحضر الناقة، وكل فريق يحضر في 

ل الناقة يتناو {فتعاطى فََعقَرَ }مصدع أو قذار  :يعني {فَنَاَدْوْا صاحبهم}نوبته 

 :يعني {َسْلنَا َعلَْيِهْم َصْيَحة  واحدةفََكْيَف َكاَن َعَذابِى َونُُذرِ إِنها أَرْ }بالسهم يعقرها 

كرماد  :يعني :قال قتادة {فََكانُوْا َكهَِشيِم المحتظر}صيحة جبريل عليه السالم 

الهشيم ما يبس من الورق، وتحطم، وتكسر قرأ  :وقال الزجاج .محترق

رأ فمن ق :بالكسر :وقراءة العامة .بنصب الظاء {َكهَِشيِم المحتظر} :بعضهم

 .كهشيم المكان الذي يحضر فيه الهشيم :بالنصب فهو اسم الحظيرة، ومعناه

يجمع الحشيش في الحظيرة،  :فهو صاحب الحظيرة، يعني :ومن قرأ بالكسر

 .لغنمه فداسته الغنم

 [40 -32]تفسير اآليات رقم 

ِكٍر َولَقَْد يَسهْرنَا اْلقُْرآََن لِلذِّكْ } بَْت قَْوُم لُوٍط بِالنُُّذِر  (32)ِر فَهَْل ِمْن ُمده  (33)َكذه

ْينَاهُْم بَِسَحرٍ  نِْعَمة  ِمْن ِعْنِدنَا َكَذلَِك  (34)إِنها أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َحاِصب ا إَِله آََل لُوٍط نَجه
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َولَقَْد َراَوُدوهُ  (36)َشتَنَا فَتََماَرْوا بِالنُُّذِر َولَقَْد أَْنَذَرهُْم بَطْ  (35)نَْجِزي َمْن َشَكَر 

َولَقَْد َصبهَحهُْم بُْكَرة  َعَذاٌب  (37)َعْن َضْيفِهِ فَطََمْسنَا أَْعيُنَهُْم فَُذوقُوا َعَذابِي َونُُذرِ 

ْكِر فَهَْل ِمْن َولَقَْد يَسهْرنَا ا (39)فَُذوقُوا َعَذابِي َونُُذِر  (38)ُمْستَقِرٌّ  ْلقُْرآََن لِلذِّ

ِكٍر   {(40)ُمده

سهلناه للحفظ، ْلن ُكتب  :يعني {َولَقَْد يَسهْرنَا القرءان لِلّذْكرِ } :ثم قال عز وجل

اْلولين يقرؤها أهلها نظرا ، وَل يكادون يحفظون من أولها إلى آخرها، كما 

دهِكرٍ }يحفظ القرآن   .متعظ به :يعني {فَهَْل ِمن مُّ

بَْت قَْوُم لُوٍط بالنذر} :قوله تعالى بالرسل، ْلن لوطا  عليه السالم  :يعني {َكذه

 .يدعوهم إلى اإليمان بجميع الرسل، فكذبوهم، ولم يؤمنوا، فأهلكهم َّللا تعالى

إَِله اَل لُوٍط }وقهم حجارة من ف :يعني {إِنها أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم حاصبا} :وهو قوله

 .وقت السحر :يعني {نجيناهم بَِسَحرٍ 

صار  .رحمة من عندنا على آل لوط :يعني {نّْعَمة  ّمْن ِعنِدنَا} :قوله تعالى

َكَذلَِك نَْجِزى َمن }ونجيناهم باإلنعام عليهم  :ومعناه .نعمة نصبا  ْلنه مفعول

َمن } :ويقال .جزي َّللا تعالى من شكر نعمته، ولم يكفرهاهكذا ي :يعني {َشَكرَ 

من وحد َّللا تعالى، لم يعذبه في اآلخرة مع المشركين، فكما  :يعني {َشَكرَ 

 .أنجاهم في الدنيا ينجيهم في اآلخرة، وَل يجعلهم مع المشركين

َماَرْوْا فَتَ }خوفهم لوط عقوبتنا  :يعني {َولَقَْد أَنَذَرهُْم بَْطَشتَنَا} :قوله عز وجل

العذاب معناه شكوا ب :ويقال .لوط :شكوا بالرسل، فكذبوا، يعني :يعني {بالنذر

 .الذي أخبرهم به الرسل أنه نازل بهم

طلبوا منه الضيافة، وكانت  :يعني {َولَقَْد َراَوُدوهُ َعن َضْيفِهِ } :قوله تعالى

المالئكة، فمسح جبريل بجناحه على أعينهم، فذهب أضيافه جبريل مع 

أذهبنا أعينهم،  :يعني {فَطََمْسنَا أَْعيُنَهُمْ } :أبصارهم، وذلك قوله

 .اللفظ لفظ اَلستفهام، والمراد به الخبر {فَُذوقُوْا َعَذابِى َونُُذرِ }وأبصارهم، 

 .ما أخبر َّللا تعالىعقوبة َّللا  :فذوقوا عذاب َّللا تعالى، أي :يعني

ْستَقِرٌّ } :ثم قال أخذهم وقت الصبح عذاب  :يعني {َولَقَْد َصبهَحهُم بُْكَرة  َعَذاٌب مُّ

قال ي {فَُذوقُوْا َعَذابِى َونُُذرِ }عذاب الدنيا موصولة بعذاب اآلخرة  :يعني .دائم

 .ذوقوا عذاب َّللا تعالى، وإنذاره :لهم

دهِكرٍ } :ثم قال  .وقد ذكرناها {َولَقَْد يَسهْرنَا القرءان لِلّذْكِر فَهَْل ِمن مُّ
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 [48 -41]تفسير اآليات رقم 

بُوا بِآَيَاتِنَا ُكلِّهَا فَأََخْذنَاهُْم أَْخَذ َعِزيٍز  (41)َولَقَْد َجاَء آََل فِْرَعْوَن النُُّذُر } َكذه

بُِر أَُكفه  (42)ُمْقتَِدٍر  أَْم يَقُولُوَن  (43)اُرُكْم َخْيٌر ِمْن أُولَئُِكْم أَْم لَُكْم بََراَءةٌ فِي الزُّ

بَُر  (44)نَْحُن َجِميٌع ُمْنتَِصٌر  بَِل السهاَعةُ  (45)َسيُْهَزُم اْلَجْمُع َويَُولُّوَن الدُّ

يَْوَم  (47)اْلُمْجِرِميَن فِي َضاَلٍل َوُسُعرٍ  إِنه  (46)َمْوِعُدهُْم َوالسهاَعةُ أَْدهَى َوأََمرُّ 

 {(48)يُْسَحبُوَن فِي النهاِر َعلَى ُوُجوِهِهْم ُذوقُوا َمسه َسقََر 

الرسل وهو موسى،  :يعني {َولَقَْد َجاء ءاَل فِْرَعْوَن النذر} :قوله تعالى

بُوْا بئاياتنا ُكلههَا}وهارون،   :ييعن {فأخذناهم}باآليات التسع  :يعني {َكذه

ْقتَِدرٍ }عاقبناهم عند التكذيب،   عقوبة منيع بالنقمة على :يعني {أَْخَذ ِعِزيٍز مُّ

 .قادرا  على عقوبتهم، وهالكهم :عقوبة الكفار، مقتدرا  يعني

ي أكفاركم أقوى ف :يعني {أكفاركم َخْيٌر ّمْن أُْولَئُِكمْ } :ثم خوف كفار مكة فقال

 أَْم لَُكم}النذر من الذين ذكرناهم، فأهلكهم َّللا تعالى، وهو قادر على إهالكهم 

هام، اللفظ لفظ اَلستف .براءة في الكتب من العذاب :يعني {بََراءةٌ فِى الزبر

 .ليس لكم براءة، ونجاة من العذاب :يعني .والمراد به الزجر

نتَِصرٌ } :ثم قال عز وجل ممتنع من العذاب  :يعني {أَْم يَقُولُوَن نَْحُن َجِميٌع مُّ

سيهزم جمع أهل مكة في  :يعني {َسيُْهَزُم الجمع} :يقول َّللا تعالى

 :به :يعني .ينصرفون من الحرب، منهزمين :يعني {َويَُولُّوَن الدبر}الحرب 

ت النبوة، ْلن هذه اآلية نزلت بمكة، يوم بدر، وفي هذا عالمة من عالما

وروى عبد الرزاق، عن  .وأخبرهم أنهم سيهزمون في الحرب، فكان كما قال

َسيُْهَزُم } :لما نزلت هذه اآلية :معمر، عن قتادة، أن عمر رضي َّللا عنه قال

ما فل ؟أي جمع يهزم :فكنت لم أعلم ما هي، وكنت أقول {الجمع َويَُولُّوَن الدبر

 :كان يوم بدر، رأيت النبي صلى َّللا عليه وسلم يثبت في الدرع، ويقول

بَر» بار، اإلد :يعني« ويولون الدبر» :وقال الزجاج« َسيُْهَزُم الَجْمعُ َويَُولهْوَن الدُّ

وُكْم إَِله أَذ ى َوإِن يقاتلوكم يَُولُّوُكُم اَلدبار ثُمه َلَ } :كقوله تعالى  لَن يَُضرُّ

ْلن اسم الواحد يدل على الجمع، وكذلك قوله  [111 :آل عمران] {يُنَصُرونَ 

وذكر عن الفراء  .أنهار :أي [54 :القمر] {إِنه المتقين فِى جنات َونَهَرٍ } :تعالى

ر، وكذلك في الدب .إنما وّحد ْلنه رأس آية تقابل بالتوحيد رؤوس اآلي :أنه قال

 .افقته رؤوس اآليلمو

 :يعني {والساعة أدهى َوأََمرُّ }مجمعهم  :يعني {بَِل الساعة َمْوِعُدهُمْ } :ثم قال

 .عذاب الساعة أعظم وأشد من عذاب الدنيا
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 :يعني {إِنه المجرمين فِى ضالل َوُسُعرٍ } :ثم وصف عذاب اآلخرة فقال

 .خطأ، وخالف، وفي سعير في اآلخرةالمشركين في الدنيا في ضاللة، و

 .في عناء :يعني {السعر} :ويقال .والسعر جماعة السعير

َوُسُعٍر يَْوَم يُْسَحبُوَن فِى النار على } :ثم أخبرهم بمستقرهم فقال عز وجل

 ُذوقُواْ } :يجرون في النار على وجوههم، ويقول لهم الخزنة :يعني {ُوُجوِهِهمْ 

 .عذاب النار :يعني {َمسه َسقَرَ 

 [55 -49]تفسير اآليات رقم 

َولَقَْد  (50)َوَما أَْمُرنَا إَِله َواِحَدةٌ َكلَْمحٍ بِاْلبََصرِ  (49)إِنها ُكله َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقََدٍر }

بُِر َوكُ  (51)أَْهلَْكنَا أَْشيَاَعُكْم فَهَْل ِمْن ُمدهِكٍر  َوُكلُّ  (52)لُّ َشْيٍء فََعلُوهُ فِي الزُّ

فِي َمْقَعِد ِصْدقٍ  (54)إِنه اْلُمتهقِيَن فِي َجنهاتٍ َونَهٍَر  (53)َصِغيٍر َوَكبِيٍر ُمْستَطٌَر 

 {(55)ِعْنَد َملِيٍك ُمْقتَِدٍر 

 .خلقنا لكل شيء شكله مما يوافقه :يعني {إِنها ُكله َشئ خلقناه بِقََدرٍ } :ثم قال

هذه اآلية نزلت في أهل  :وروي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال

يَْوَم يُْسَحبُوَن فِى النار على ُوُجوِهِهْم ُذوقُواْ َمسه َسقََر إِنها ُكله َشئ خلقناه }القدر 

يرا  نزلت تعب {َشئ خلقناه بِقََدرٍ إِنها ُكله } :وقال محمد بن كعب القرظي {بِقََدرٍ 

حمد حّدثنا أبو القاسم، حّدثنا م :قال .حّدثنا أبو جعفر :قال أبو الليث .ْلهل القدر

بن الحسن، حّدثنا سفيان عن وكيع، عن زياد بن إسماعيل، عن محمد بن 

 جاء مشركو قريش إلى رسول َّللا صلى َّللا عليه :عبادة، عن أبي هريرة قال

 يَْوَم يُْسَحبُوَن فِى النار على ُوُجوِهِهمْ }وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت اآلية 

وروى الضحاك، عن ابن عباس في  {ُذوقُوْا َمسه َسقََر إِنها ُكله َشئ خلقناه بِقََدرٍ 

 نخلق لكل شيء من خلقه ما يصلحهم م :قال {إِنها ُكله َشئ خلقناه بِقََدرٍ } :قوله

رزق، ومن الدواب، وخلق لدواب البر، ولغيرها من الرزق ما يصلحها، 

 .وكذلك لسائر خلقه

َوَما أمرنا بقيام الساعة إَل مرة  :يعني {َوَما أَْمُرنَا إَِله واحدة} :قوله عز وجل

 ةإذا أمرنا بقيام الساع :ومعناه .كرجع البصر :يعني {َكلَْمٍح بالبصر}واحدة 

 .كن فيكون أقرب من طرف البصر :واحدة، فنقول

بنا أشباهكم، وأهل ملتكم :يعني {َولَقَْد أَْهلَْكنَا أشياعكم} :ثم قال  :الويق .َعذه

دهِكرٍ }إخوانكم حين كذبوا رسلهم  لم معتبر يعتبر فيكم، فيع :يعني {فَهَْل ِمن مُّ

 .أن ذلك حق، ويخاف عقوبة َّللا
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وكل شيء عملوه في  :يعني {َوُكلُّ َشئ فََعلُوهُ فِى الزبر} :ثم قال عز وجل

ْستَطَرٌ }الكتاب يحصى عليهم  اللوح  مكتوبا  في :يعني {َوُكلُّ َصِغيٍر َوَكبِيٍر مُّ

 .المحفوظ

ت افِى جن}الذين يتقون الشرك، والفواحش،  :يعني {إِنه المتقين} :ثم قال

رض في أ :يعني {فِى َمْقَعِد ِصْدقٍ }في بساتين، وأنهار جارية،  :يعني {َونَهَرٍ 

ْقتَِدرِ } (الجنة)ويقال في مجلس حسن، وهي أرض  .كريمة  :ييعن {ِعندَ َملِيٍك مُّ

 وقال .في جوار مليك، قادر على الثواب، قادر على خلقه، مثيب، ومعاقب

ل أبي قا] .هر الضياء، والسعة، من قولك انهرت الطعنة إذا وسعتهاالن :القتبي

من قرأ سورة اقتربت الساعة في كل غب بعثه َّللا  :بن كعب رضي َّللا عنه

وَّللا  .[تعالى ووجهه مثل القمر ليلة البدر، وإن قرأ بها في كل ليلة كان أفضل

 .أعلم بالصواب
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55 

 سورة الرحمن

 

 [11 -1]يات رقم تفسير اآل

ْحَمُن } ْنَساَن  (2)َعلهَم اْلقُْرآََن  (1)الره الشهْمُس  (4)َعلهَمهُ اْلبَيَاَن  (3)َخلََق اإْلِ

َماَء َرفََعهَا َوَوَضَع  (6)َوالنهْجُم َوالشهَجُر يَْسُجَداِن  (5)َواْلقََمُر بُِحْسبَاٍن  َوالسه

َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلقِْسِط َوََل تُْخِسُروا  (8)أََله تَْطَغْوا فِي اْلِميَزاِن  (7) اْلِميَزانَ 

فِيهَا فَاِكهَةٌ َوالنهْخُل َذاُت  (10)َواْْلَْرَض َوَضَعهَا لِِْلَنَاِم  (9)اْلِميَزاَن 

 {(11)اْْلَْكَماِم 

وذلك أنه لما نزل قوله  {َعلهَم القرءانالرحمن } :قوله تبارك وتعالى

 ؟أنسجد لما تأمرنا ؟وما الرحمن :قال كفار مكة {اسجدوا للرحمن} :تعالى

 {الرحمن} :فأنزل َّللا تعالى .ما نعرف الرحمن إَل مسيلمة الكذاب :وقالوا

ذي الرحمن ال :يعني {الرحمن} :فأخبر عن نفسه، وذكر صفة توحيده، فقال

أنزل القرآن على محمد صلى َّللا عليه وسلم  :يعني {َعلهَم القرءان}أنكروه 

لق آدم الذي خ :يعني {َخلََق اإلنسان}ليقرأ عليه جبريل عليه السالم، ويعلمه، 

أراد به جنس  {َخلََق اإلنسان} :ويقال .خلق محمدا   :ويقال .من أديم اْلرض

جعله مخبرا ، مميزا ، حتى يميز اإلنسان من جميع  :يعني .إلنسانا

 .الفهم :ويقال .الفصاحة :يعني :ويقال .الكالم :يعني {َعلهَمهُ البيان}الحيوان 

 .بحساب، ومنازل، وَل يتعدانها :يعني {الشمس والقمر بُِحْسبَانٍ } :ثم قال

يدَلن على عدد الشهور، واْلوقات، ويعرف منها  :يعني {بَانٍ بُِحسْ } :ويقال

كل نبات ينبسط على وجه  {والنجم} {والنجم والشجر يَْسُجَدانِ }الحساب 

 كل نبات {أَْو الشجر}اْلرض ليس له ساق، مثل الكرم، والقرع، ونحو ذلك، 

تعالى في أول النهار، وآخره  ظلهما يسجدان ّلِل :يعني {يَْسُجَدانِ }له ساق 

بُّح َوإِن ّمن َشئ إَِله يُسَ } :يسبحان َّللا تعالى كما قال :يعني {يَْسُجَدانِ } :ويقال

خلقهما على خلقه، فيها دليل لربوبيته، ويدل الخلق على  :ويقال {بَِحْمَدهِ 

م والشجر والنج} :وروى ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله .سجوده

 .نجوم السماء، وأشجار اْلرض، يسجدان بكرة وعشيا   :قال {يَْسُجَدانِ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n56&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n56&p1#TOP
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من اْلرض مسيرة خمسمائة  :يعني {والسماء َرفََعهَا} :ثم قال عز وجل

أنزل الميزان للخلق، يوزن به، وإنما أنزل في  :يعني {َوَوَضَع الميزان}عام 

 {أََله تَْطَغْوْا فِى الميزان}يكن قبل ذلك ميزان زمان نوح عليه السالم، ولم 

لعدل أنزل ا :يعني .ووضع الميزان :ويقال .لكي َل تظلموا في الميزان :يعني

يُمواْ َوأَقِ }لكي َل تميلوا عن العدل  :يعني .في اْلرض أَل تطغوا في الميزان

َل  :يعني {َوَلَ تُْخِسُروْا الميزان}اعدلوا في الوزن  :يعني {الوزن بالقسط

للسان أقيموا ا :يعني {َوأَقِيُمواْ الوزن} :ويقال .تنقصوا حقوق الناس في الوزن

َعهَا واَلرض َوضَ } .َل تقولوا بغير حق :يعني {َوَلَ تُْخِسُرواْ الميزان}بالقول، 

وخلق من اْلرض،  :يعني {فِيهَا فاكهة}بسط اْلرض للخلق  :يعني {لاِْلنَامِ 

ذات النخيل الطويل، الموقرة  :يعني {والنخل َذاُت اَلكمام}من ألوان الفاكهة، 

بالطلع، ذات الخلق، وإنما العجائب في خلقه، وما يتولد منه ْلنه يتولد من 

ت ذا :يعني {َذاُت اَلكمام} :وقال القتبي .النخيل، من المنافع ما َل يحصى

ذات  :يعني {َذاُت اَلكمام}الكوى قبل أن تتفتق، وغالف كل شيء أكمه 

 .الغالف

 [18 -12]تفسير اآليات رقم 

ْيَحاُن } بَاِن  (12)َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالره َخلََق  (13)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

ْنَساَن ِمْن َصلْ  اِر اإْلِ  (15)َوَخلََق اْلَجانه ِمْن َماِرٍج ِمْن نَاٍر  (14)َصاٍل َكاْلفَخه

بَاِن  فَبِأَيِّ آَََلِء  (17)َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْيِن  (16)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

بَاِن   {(18)َربُِّكَما تَُكذِّ

 .ثمره :يعني {والريحان}ذو الورق  :يعني {الحب ُذو العصفو} :ثم قال

وقال  .الرزق {والريحان}ورق الحنطة  :يعني {العصف} :وقال مجاهد

التبن وروى سعيد بن  :{والعصف}الحب، الحنطة، والشعير،  :الضحاك

الورق بلسان  {والريحان}الزرع  {ُذو العصف} :جبير، عن ابن عباس قال

 .ثمرته، وما ينتفع به {والريحان}السنبل  {العصف} :ويقال .حمير

 .الرياحين، جمع الريحان وهو نبت َل ساق له :يعني {***الريحان} :ويقال

بنصب الباء، وإنما نصبه ْلنه  {اَلكمام والحب ُذو العصف} :قرأ ابن عامر

وخلق الحب ذا  :يعني {والحب} {اَلرض َوَضَعهَا لاِْلنَامِ } :لى قولهعطف ع

ب والح} :وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وعاصم .{والريحان}العصف 

فِيهَا } :بضم النون والباء، ْلنه عطف على قوله {ُذو العصف والريحان
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ا إَل أنههما كسرا النون في وقرأ حمزة، والكسائي، هكذ {فاكهة

 .على وجه المجاورة {العصف}عطفا  على  {والريحان} :قوله

وقد ذكر َّللا تعالى من أول السورة نعماءه، ثم خاطب اإلنس والجن 

وإن لم يسبق ذكرهما، ْلن في الكالم دليال ،  {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :فقال

فَبِأَّى } :وقال {َوَما َخلَْقُت الجن واإلنس} :ا من بعده، وهو قولهوقد ذكرهم

فبأي نعمة من نعماء ربكما أيها الجن  :يعني {ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ 

قال  .تتجاحدان بأنها ليست من َّللا تعالى :يعني {تَُكّذبَانِ }واإلنس 

 .إَل أن اآلَلء أعم، والنعماء أخص .ونعماء َّللا واحد {َّللا لََعلهُكمْ } :بعضهم

النعمة الباطنة وهو  :اآلَلء النعمة الظاهرة وهو التوحيد، والنعماء :ويقال

ا فِى السماوات َوَما فِى } :المعرفة بالقلب، كقوله َر لَُكْم مه أَلَْم تََرْوْا أَنه َّللا َسخه

نَِعَمهُ ظاهرة َوبَاِطنَة  َوِمَن الناس َمن يجادل فِى َّللا بَِغْيِر اَلرض َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم 

نِيرٍ   {***اآلَلء} :وقال بعضهم [20 :لقمان] {ِعْلٍم َوَلَ هُد ى َوَلَ كتاب مُّ

مثاله أن رجال  لو كانت له يد شالء فله  .إيصال النعم، والنعماء رفع الباليا

وكذلك لسان اْلخرس، ورجل مقعد، فله اآلَلء، وليست  .اآلَلء وليست النعماء

وأكثر المفسرين لم يفصلوا بينهما، وقد ذكر في هذه السورة دفع  .له النعماء

وروى محمد بن المنذر، عن  .فكل ذلك سماه اآلَلء .البلية، وإيصال النعمة

ورة سجابر، بن عبد َّللا، أن النبي صلى َّللا عليه وسلم قرأ على أصحابه 

َسَن الجنُّ َكانُوا أَحْ » :الرحمن، فسكت القوم، فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم

وَل  :إَله قَالُوا {والريحان فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ }َرّدا  ِمْنُكْم، َما قََرْأَت َعلَْيِهْم 

َما قََرْأُت َعلَْيِهْم إَله » :نه قالأ :وفي رواية أخرى .«بَِواِحَدٍة ِمْنهَا فَلََك الَحْمدُ 

 .«قَالُوا َوَل بَِواِحَدٍة ِمْنهَا فَلََك اْلَحْمدُ 

 الطين اليابس الذي :يعني {ِمن صلصال}آدم  :يعني {َخلََق اإلنسان} :ثم قال

 .يصوت، كما يصوت الفخار :يتصلصل أي

 {كالفخار} .عنه الماء، وتشققالصلصال الطين الجيد الذي ذهب  :ويقال

ن ياأيها الناس إِ } :وقال في موضع آخر .الطين الذي يصنع به الفخار :يعني

ن تَُراٍب ثُمه ِمن نُّْطفٍَة ثُمه ِمْن َعلَقٍَة ثُمه ِمن  َن البعث فَإِنها خلقناكم مِّ ُكنتُْم فِى َرْيٍب مِّ

َخلهقَةٍ َوَغْيرِ مُ  ْضَغةٍ مُّ ى مُّ َسّم  َخلهقَةٍ لِّنُبَيَِّن لَُكْم َونُقِرُّ فِى اَلرحام َما نََشآُء إلى أََجٍل مُّ

ُكْم َوِمنُكْم مهن يتوفى َوِمنُكْم مهن يَُردُّ إلى أَْرَذِل  ثُمه نُْخِرُجُكْم ِطْفال  ثُمه لتبلغوا أَُشده

رض هَاِمَدة  فَإَِذآ أَنَزْلنَا َعلَْيهَا المآء العمر لَِكْيالَ يَْعلََم ِمن بَْعِد ِعْلٍم َشْيئا  َوتََرى اَل

وقال في موضع  [5 :الحج] {اهتزت َوَربَْت َوأَنبَتَْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج بَِهيجٍ 
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 [7 :السجدة] {الذى أَْحَسَن ُكله َشئ َخلَقَهُ َوبََدأَ َخْلَق اإلنسان ِمن ِطينٍ } :آخر

 .فهذا كله قد كان حاَل  بعد حال {ن صلصالمِ } :وقال في موضع آخر

اِرجٍ ّمن نهارٍ } :ثم قال هو إبليس .أبا الجن :يعني {َوَخلََق الجان}  :يعني {ِمن مه

وقال  .خلق من نار جهنم :وقال بعضهم .من لهب من نار، وليس لها دخان

َل السماء، ومنها يكون البرق، و من النار التي بين الكلة الرقيقة بين :بعضهم

 .يرى السماء إَل من وراء تلك الكلة

لقكم أيها خ :يعني .فبأي نعمة أنتم :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال

فكيف تنكرون هذه  .اإلنس من نفس واحدة، وخلقكم أيها الجن من نفس واحدة

 .؟ تعالىالنعمة أنها ليست من َّللا

رق مش {َربُّ المشرقين}هو  :يعني {َربُّ المشرقين َوَربُّ المغربين} :ثم قال

َوَربُّ }مشرق الشتاء، ومشرق الصيف  :وقيل .الشمس، ومشرق القمر

 .مغرب الشتاء، والصيف :يعني {المغربين

نعمة أنتم من نعمائه أيها الجن  :يعني {نِ فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَا} :ثم قال

أنتم حيث ما كنتم من مشارق اْلرض ومغاربها  :ومعناه ؟واإلنس تتجاحدان

في ملك َّللا تعالى، وتأكلون رزقه، وهو عالم حيث ما كنتم، وهو حافظكم، 

 .وناصركم، فكيف تنكرون هذه النعم

 

 [32 -19]تفسير اآليات رقم 

فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما  (20)بَْينَهَُما بَْرَزٌخ ََل يَْبِغيَاِن  (19)اْلبَْحَرْيِن يَْلتَقِيَاِن  َمَرجَ }

بَاِن  فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما  (22)يَْخُرُج ِمْنهَُما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجاُن  (21)تَُكذِّ

بَاِن  فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما  (24)ِر اْلُمْنَشآَُت فِي اْلبَْحِر َكاْْلَْعاَلِم َولَهُ اْلَجَوا (23)تَُكذِّ

بَاِن  َويَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ُذو اْلَجاَلِل  (26)ُكلُّ َمْن َعلَْيهَا فَاٍن  (25)تَُكذِّ

ْكَراِم  بَاِن  (27)َواإْلِ َماَواِت  (28)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ يَْسأَلُهُ َمْن فِي السه

بَاِن  (29)َواْْلَْرضِ ُكله يَْوٍم هَُو فِي َشأٍْن  َسنَْفُرُغ لَُكْم  (30)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

بَاِن  (31)أَيُّهَا الثهقاََلِن   {(32)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

خلهى  :ويقال .أرسل البحرين :يعني {َمَرَج البحرين يَْلتَقِيَانِ } :قوله عز وجل

هَُما بَْينَ }مالح، وعذب،  :يعني {يَْلتَقِيَانِ }خلق البحرين  :ويقال .البحرين

ل وأص .َل يختلطان فيغير طعمه :يعني {َله يَْبِغيَانِ }حاجز  :يعني {بَْرَزخٌ 

بينهما حاجز لطيف َل يراه  :وقال بعضهم .تطاول، والَجْوُر، والظلمال :البغي

بعضهم ليس هناك شيء،  :ويقال .الخلق، وإنما العبرة في ذلك أنه َل يرى
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ابالن يتق :أي {يَْلتَقِيَانِ } :ويقال .وإنما تمنعهما من اَلختالط قدرة َّللا تعالى

َوبَْينَهَُما بَْرَزٌخ َله }بحر الهند  :وقيل .ارسأحدهما بحر الروم، واآلخر بحر ف

ف تمنع باللط :بلطف َّللا تعالى أي .{بَْينَهَُما بَْرَزخٌ }َل يختلطان  :أي {يَْبِغيَانِ 

 :وقال الزجاج .عن اَلمتزاج، وهما بحر واحد، لن يمس أحدهما باآلخر

 .لطان، وفي قدرة َّللا منفصالنالبرزخ الحاجز، فهما من دموع العين مخت

بحر السماء، واْلرض،  :وقيل .جزيرة العرب :أي {بَْينَهَُما بَْرَزخٌ } :وقيل

ْرنَا اَلرض ُعيُونا  فَاْلتَقَى } :كقوله تعالى ْنهَِمٍر َوفَجه فَفَتَْحنَآ أبواب السمآء بَِماٍء مُّ

وبينهما برزخ الهواء، واْلرض،  [12، 11 :رالقم] {المآء على أَْمٍر قَْد قُِدرَ 

 .وسكان اْلرض

ين خلق البحرين لمنفعة الخلق، وب :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال

لكم العبرة، وقدرته، ولطفه، لتعتبروا به، وتوحدوه، فكيف تنكرون هذه النعمة 

 .؟بأنها ليست من َّللا تعالى

ما  {َوالَمْرَجانُ }من بحر مالح اللؤلؤ  :يعني {يَْخُرُج ِمْنهَُما الُّلْؤلُؤُ } :قال ثم

 .العظام :يعني {َوالَمْرَجانُ }الصغار  :اللؤلؤ يعني :ويقال .صغر منه

بضم الياء ونصب الراء على فعل ما لم يسم  {يَْخُرجُ }وقرأ نافع وأبو عمرو 

 .اءبكسر الر :وقرأ بعضهم .بنصب الياء، وضم الراء :وقرأ الباقون .فاعله

 .يخرج َّللا تعالى، ونصب اللؤلؤ، والمرجان ْلنه مفعول به :يعني

خلق، خلق في البحر اللؤلؤ لمنفعة ال :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال

 .فكيف تنكرون هذه النعمة ولصالحهم، ولكي تعتبروا به،

ري السفن التي تج :يعني {َولَهُ الجوار * لِتَْجِرَى فِى البحر} :ثم قال عز وجل

 .كالجبال فشبّه السفن في البحر بالجبال في البر :يعني {كاَلعالم}في الماء 

كسر بال :رأفمن ق .بالنصب :والباقون .بكسر الشين {المنشآت}وقرأ حمزة 

 .المبتدئات في السير :يعني

فعة أنه جعل السفن في البحر لمن {والريحان فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال

 .الخلق، فكيف تنكرون هذه النعمة بأنها ليست من َّللا تعالى

ء على وجه اْلرض كل شي :يعني {ُكلُّ َمْن َعلَْيهَا فَانٍ } :ثم قال عز وجل

 ُذو الجالل}ذو الملك، والعظمة، واإلكرام،  :يعني {ويبقى َوْجهُ َربّكَ }يفنى 

ذو الكرم، والتجاوز،  :ذو الملك، والعظمة، واإلكرام، يعني :يعني {واإلكرام

قَةُ ائِ ُكلُّ نَْفٍس ذَ }هلكت بنو آدم، فلما نزل  :فلما نزلت هذه اآلية، قالت المالئكة
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أيقنوا بهالك أنفسهم، وهذا من النعم، ْلنه يحذرهم، وبين لهم ليتهيؤوا  {الموت

 .لذلك

يه، ومعناه إن َّللا تعالى يعينكم، فتوكلوا عل {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال

 وَل تعتمدوا على الناس، ْلنهم َل يقدرون على دفع الهالك عن أنفسهم، وَّللا

هو الباقي بعد فناء الخلق، وهو الذي يتجاوز عنكم، ويعينكم، فكيف تنكرون 

 .؟ربكم الذي خلقكم، وأحسن إليكم

المالئكة يسألون  :يعني {يَْسأَلُهُ َمن فِى * السموات واَلرض} :قوله تعالى

 .ْلهل اْلرض المغفرة، ويسأل أهل اْلرض جميع حوائجهم من َّللا تعالى

في كل يوم يُعز، ويذل، ويحيي، ويميت،  :يعني {ُكله يَْوٍم هَُو فِى َشأْنٍ } :لثم قا

إن َّللا َل يقضي يوم السبت شيئا   :وذلك أن اليهود قالوا .ويعطي، ويمنع

فأخبر َّللا تعالى أنه يقضي في جميع اْليام،  {ُكله يَْوٍم هَُو فِى َشأْنٍ }فنزل 

وذكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل إلى محمد بن  .وكان هذا من النعم

 :فأرسل إليه محمد بن الحنفية وقال .ْلفعلن بك كذا وكذا :الحنفية يتوعده قال

إن َّللا تعالى ينظر في كل يوم ثالث مائة وستين نظرة إلى اللوح المحفوظ، 

عض ى ببوكل يوم يعز، ويذل، ويعطي، ويمنع، فأرجو أن يرزقني َّللا تعال

فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك بن  .نظراته، أن َل يجعل لك علي سلطان

مروان، فكتب عبد الملك بهذه الكلمات التي قالها محمد بن الحنفية، ووضعها 

في خزانته، فكتب إليه ملك الروم يتوعده في شيء، فكتب إليه عبد الملك بتلك 

هذا  وَّللا ما :إليه صاحب الروم الكلمات التي قالها محمد بن الحنفية، فكتب

 .من كنزك، وَل من كنز أهل بيتك، ولكنها من كنز أهل بيت النبوة

تجحدون نعمته، وأنتم  :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال عز وجل

 .تسألون حوائجكم منه

سنحفظ عليكم أعمالكم أيها  :أي {نَسنَْفُرُغ لَُكْم أَيُّهَا الثقال} :قوله عز وجل

ْفُرُغ َسنَ } :وروى جبير عن الضحاك في قوله .فنجازيكم بذلك .الجن واإلنس

 .إن َّللا تعالى َل يشغل بشيء .هذا وعيد من غير شغل :قال {لَُكْم أَيُّهَا الثقالن

فراغ من الشغل، ال :أحدهما .الفارغ في اللغة على ضربين :وقال الزجاج

رأ ق .سأجعل قصدي له :واآلخر القصد للشيء، كما تقول سأفرغ لفالن أي

وكالهما يرجع إلى  .بالنون :والباقون .بالياء {َّللا لَُكمْ }حمزة، والكسائي، 

 .سيحفظ َّللا عليكم أعمالكم، ويحاسبكم بما تعملون :يعني .معنى واحد
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 ما عملتم فإنه َل ينسى، وَل يمنح :يعني {ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ  فَبِأَىّ } :ثم قال

ثوابه، وينصفكم من ظلمكم، فكيف تنكرون هذه النعم بأنها ليست من َّللا 

فكيف تنكرون من هو  .واعلموا أن هذه النعم كلها من َّللا، فاشكروه ؟تعالى

فهذه  ؟صركم على أعدائكميجازيكم بأعمالكم، وَل يمنع ثواب حسناتكم، وين

 .النعم كلها من َّللا، فاشكروه، ووحدوه

 [44 -33]تفسير اآليات رقم 

ْنسِ إِِن اْستَطَْعتُْم أَْن تَْنفُُذوا ِمْن أَْقطَاِر السهَماَواتِ َواْْلَْرِض } يَا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإْلِ

بَاِن  (33)فَاْنفُُذوا ََل تَْنفُُذوَن إَِله بُِسْلطَاٍن  يُْرَسُل  (34)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما  (35)َعلَْيُكَما ُشَواظٌ ِمْن نَاٍر َونَُحاٌس فاََل تَْنتَِصَراِن 

بَاِن  هَاِن  (36)تَُكذِّ َماُء فََكانَْت َوْرَدة  َكالدِّ فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما  (37)فَإَِذا اْنَشقهِت السه

بَاِن  فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما  (39)فَيَْوَمئٍِذ ََل يُْسأَُل َعْن َذْنبِِه إِْنٌس َوََل َجانٌّ  (38)تَُكذِّ

بَاِن  فَبِأَيِّ  (41)يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن بِِسيَماهُْم فَيُْؤَخذُ بِالنهَواِصي َواْْلَْقَداِم  (40)تَُكذِّ

بَاِن  ُب بِهَا اْلُمْجِرُموَن  (42)آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ يَطُوفُوَن  (43)هَِذِه َجهَنهُم الهتِي يَُكذِّ

 {(44)بَْينَهَا َوبَْيَن َحِميٍم آٍَن 

ْا ِمْن أَن تَنفُُذو}إن قدرتم  :يعني {يامعشر الجن واإلنس إِِن استطعتم} :ثم قال

َمَواِت،  :يعني {أقطار السموات واَلرض أن تخرجوا من أطراف السه

هذا  :قال مقاتل .فاخرجوا إن استطعتم :يعني {فانفذوا}واْلرض، ونواحيها، 

إن استطعتم أن تخرجوا من أقطار  :يعني .الخطاب للجن، واإلنس في الدنيا

 :عنيي {َلَ تَنفُُذوَن إَِله بسلطان}فانفذوا السماوات واْلرض هروبا  من الموت، 

هذا الخطاب في يوم  :وروي عن ابن عباس أنه قال .أينما أدرككم الموت

القيامة، وذلك أن السماء تتشقق بالغمام، وتنزل مالئكة السموات، ويقومون 

 عحول الدنيا محيطين بها، وجاء الروح وهو ملك يقوم صفّا  وهو أكبر من جمي

إِِن استطعتم أَن تَنفُُذواْ ِمْن أقطار السموات واَلرض } :الخلق، فحينئٍذ يقال لهم

 .َل تنجون إَل بحجة، وبرهان :يعني {فانفذوا َلَ تَنفُُذوَن إَِله بسلطان

فبأي نعمة من نعمائه تجحدون  :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال

لك معناه ذ :ويقال .يّن لكم أحوال يوم القيامة حتى تتوبوا، وترجعواحيث ب

 .اليوم َل يفوته أحد وَل يعينكم أحد غيره، فكيف تجحدون هذه النعم

يرسل على كفار الجن، وكفار  :يعني {يُْرَسُل َعلَْيُكَما ُشَواظٌ ّمن نهارٍ } :ثم قال

ْفر المذاب يعذبون بهما :يعني {َونَُحاسٌ }اإلنس، لهب من النار   :ويقال .الصُّ

َل  :يعني {فاَلَ تَنتَِصَرانِ }النحاس هو لباس أهل النار  :ويقال .دخان لهب فيه
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 :الباقونو .بكسر الشين {يُْرَسُل َعلَْيُكَما ُشَواظٌ } :قرأ ابن كثير .تُْمنعان من ذلك

 {َونَُحاسٌ } :وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو .عناهما واحدفهما لغتان، وم .بالضم

فمن قرأ بالكسر عطف على قوله من نار،  .بالضم :والباقون .بكسر السين

 .ومن قرأ بالضم عطف على قوله شواظ

ظكم فَل يعينكم أحد غير َّللا، وَل يح :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال

 .؟حين يرسل عليكم العذاب إَل َّللا فكيف تنكرون قدرته وتوحيده

انفرجت السماء لنزول المالئكة،  :يعني {فَإَِذا انشقت السماء} :ثم قال عز وجل

َل الملئكة تَنِزيال  } :كقوله  .[25 :الفرقان] {َويَْوَم تََشقهُق السمآء بالغمام َونُزِّ

صارت كدهن الورد الصافي، وهذا  :يعني {فََكانَْت َوْرَدة  كالدهان} :ثم قال

لدابة بمنزلة ا :يعني .صارت حمراء في لون الفرس :وقال القتبي .قول مقاتل

الُجْلُجون الذي تغير لونه في كل وقت، يرى لونه على خالف اللون اْلول، 

س الفر :يعني .ديم اْلحمر بلغة الفارسيالدهن اْل :المورد ويقال :ويقال له

الذي يكون لونه لون الورد اْلحمر، يعنون أخضر يضرب إلى سواد، يتغير 

 .من هيبة ذلك زاغ فيرى أنه كالدهن :ويقال .لونه بياض

إذا كان يوم القيامة،  :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال عز وجل

ت السموات من هيبته، ويأمر الخلق بالحساب، فهو الذي ينجيكم من هول تغير

 .ذلك اليوم، فكيف تنكرون هذه النعمة

 {نٌّ إِنٌس َوَلَ َجا}عن علمه  :يعني {فَيَْوَمئِذٍ َله يُْسئَُل َعن َذنبِهِ } :ثم قال عز وجل

ؤال َل يسأل س :ويقال :هإنسيا ، وَل جنيا  ْلن َّللا تعالى قد أحصى علي :يعني

ْسألَنههُْم فََوَربَِّك لَنَ } :استفهام، ولكن يسأل سؤال التوبيخ والزجر كقوله تعالى

 .ويقال َل يسأل الكافر ْلنه عرف بعالمته [92 :الحجر] {أَْجَمِعينَ 

يوم القيامة، أعطاكم إذا كان  :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال

 قد معناه إن َّللا :ويقال ؟الثواب، وأدخلكم في جنته، فكيف تنكرون وحدانيته

بين لكم أنه يعلم أعمالكم، ونهاكم عن الذنوب، وتجاوز عنكم، فكيف تنكرون، 

 .وحدانيته

يُعرف الكافر بسواد  :يعني {يُْعَرُف المجرمون بسيماهم} :قوله عز وجل

وذلك أن خزنة جهنم  {فَيُْؤَخُذ بالنواصى واَلقدام}ه، وزرقة اْلعين، الوجو

بعد الحساب، يغلون أيديهم إلى أعناقهم، ويجمعون بين نواصيهم إلى أقدامهم، 

 .ثم يدفعونهم على وجوههم، فيطرحونهم في النار
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ن يدفع عنكم ذلك العذاب إهو الذي  :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال

 .؟آمنتم به، وأطعتموه ووحدتموه، فكيف تنكرون هذه النعمة

وذلك أن الكفار إذا دنوا من النار، تقول لهم  {هذه َجهَنهمُ } :ثم قال عز وجل

جهنم التي كنتم بها  :يعني {التى يَُكّذُب بِهَا المجرمون}هذه جهنم  :الخزنة

 .نياتكذبون في الد

الشراب  :يعني {يَطُوفُوَن بَْينَهَا َوبَْيَن َحِميٍم ءانٍ } :ثم أخبر عن حالهم فيها فقال

الحار الذي قد انتهى حره، وذلك أنه يسلط عليهم الجوع، فيؤتى بهم إلى الزقوم 

الذي طلعه كرؤوس الشياطين، فأكلوا منه، فأخذ في حلقهم، فاستغاثوا بالماء، 

فإذا قربوا إلى وجوههم، تناثر لحم وجوههم، فيشربون،  .حميمفأتوا من ال

فيغلي في أجوافهم، ويخرج جميع ما فيها، ثم يلقى عليهم الجوع، فمرة يذهب 

 يَطُوفُوَن بَْينَهَا َوبَْينَ } :بهم إلى الحميم، ومرة إلى الزقوم، فذلك قوله تعالى

 .{َحِميٍم ءانٍ 

 [61 -45]تفسير اآليات رقم 

بَاِن } فَبِأَيِّ آَََلِء  (46)َولَِمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنهتَاِن  (45)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

بَاِن  بَاِن  (48)َذَواتَا أَْفنَاٍن  (47)َربُِّكَما تَُكذِّ فِيِهَما  (49)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

بَاِن  (50)اِن تَْجِريَاِن َعْينَ  فِيِهَما ِمْن ُكلِّ فَاِكهٍَة  (51)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

بَاِن  (52)َزْوَجاِن  ُمتهِكئِيَن َعلَى فُُرٍش بَطَائِنُهَا ِمْن  (53)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

بَاِن  (54)َداٍن إِْستَْبَرٍق َوَجنَى اْلَجنهتَْيِن  فِيِهنه  (55)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما  (56)قَاِصَراُت الطهْرِف لَْم يَْطِمْثهُنه إِْنٌس قَْبلَهُْم َوََل َجانٌّ 

بَاِن  بَاِن فَ  (58)َكأَنههُنه اْليَاقُوُت َواْلَمْرَجاُن  (57)تَُكذِّ  (59)بِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

ْحَساُن  ْحَساِن إَِله اإْلِ بَاِن  (60)هَْل َجَزاُء اإْلِ  {(61)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

هو الذي ينجيكم من عذاب اآلخرة،  :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال

معناه  :الويق ؟عتم أمره، وآمنتم برسله، فكيف تنكرون وحدانية َّللا تعالىإن أط

إن إخباري إياكم بهذه العقوبة نعمة لكم، لكي تنتهوا عن الكفر والمعاصي، 

 .فال تنكروا نعمتي عليكم

فقد ذكر َّللا في هذه اآليات دفع البالء، ثم ذكر إيصال النعم لمن اتقاه وأطاع 

من خاف عند المعصية مقام  :يعني {َولَِمْن َخاَف َمقَاَم َربّهِ َجنهتَانِ } :أمره، فقال

 :يعني {انِ َجنهتَ }يوم القيامة بين يدي ربه، فانتهى عن المعصية، فله في اآلخرة 

هو الرجل يهم بالمعصية، فيذكر َّللا عندها، فيدعها،  :وقال مجاهد .بستانان

أراد به جنة واحدة، وإنما  {َجنهتَانِ } :الفراء أنه قال وذكر عن .فله أجران
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 .للقوافي، والقوافي تحتمل الزيادة والنقصان ما َل يحتمل الكالم {َجنهتَانِ }ذكر 

هذا َل يجوز، ْلن َّللا قد وعد ببستانين، فال يجوز أن يريد بهما  :وقال القتبي

تسعة عشر إنما هم عشرون،  :قوله واحدا ، فلو جاز هذا لجاز أن يقال في

 .ولكن ذكر للقوافي

بأي نعمة من نعماء َّللا تعالى  :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال

إذ جعل الجنة ثواب أعمالكم، فكيف تنكرون وحدانية َّللا تعالى  ؟تتجاحدان

ن فيها البساتي :يعني .ذواتا  ألوان :يعني {نٍ َذَواتَا أَْفنَا} :قوله تعالى ؟ونعمته

اْلفنان ألوان،  :وقال الزجاج .أغصان {َذَواتَا} :ويقال .ألوان من الثمرات

 .وهي اْلغصان أيضا  واحدها فَنَنٌ 

يف راحة، فكقد ُوِعْدتُُّم الجنة، وال :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال

 .؟تنكرون وحدانيته ونعمته

في البساتين نهران من ماء  :يعني {فِيِهَما َعْينَاِن تَْجِريَانِ } :ثم قال عز وجل

 .غير متغير :غير آسن أي

جعل اْلنهار نزاهة لكم زيادة في  :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال

 .؟يف تنكرون قدرة َّللا تعالى ونعمتهالنعمة، فك

في هذين البساتين، من كل لون  :يعني {فِيِهَما ِمن ُكّل فاكهة َزْوَجانِ } :ثم قال

فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما }لونان  :ويقال .من الفاكهة صنفان، الحلو، والحامض

يف فك ؟من كل نوع من الفاكهةجعل فيهما من الراحة والنزاهة  :يعني {تَُكّذبَانِ 

 .تنكرون نعمته وقدرته

ِمْن  بَطَائِنُهَا}ناعمين على فرش  :يعني {ُمتهِكئِيَن َعلَى فُُرشٍ } :قوله عز وجل

 {هَابَطَائِنُ } :وقال مقاتل .هو الديباج الغليظ اْلخضر بلغة فارس {إِْستَْبَرقٍ 

الظهارة، وقد  :يعني {بَطَائِنُهَا} :الفراء أنه قال وذكر عن .ظواهرها :يعني

 .تكون الظهارة بطانة، والبطانة ظهارة، ْلن كل واحد منهما يكون وجها  واحدا  

هذا َل يصح، ولكن ذكر البطانة تعليما ، أن البطانة إذا كانت من  :وقال القتبي

أن بطائنها  :أنه سئل وروي عن ابن عباس .استبرق، فالظهارة تكون أجود

ا أُْخفِىَ } :قال هو مما قال َّللا تعالى ؟من استبرق فما الظواهر  فاَلَ تَْعلَُم نَْفٌس مه

ِة أَْعيُنٍ   .{لَهُم ّمن قُره

اجتناؤهما قريب إن شاء تناولهما قائما ،  :يعني {َوَجنَى الجنتين َدانٍ } :ثم قال

 .، وإن شاء متكئا  وإن شاء تناولهما قاعدا  



419 
 

 جعل لكم مجالس الملوك مع الفراش :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال

 .؟المرتفعة، فكيف تنكرون وحدانية َّللا ونعمته

في الجنان من الزوجات  :يعني {فِيِهنه قاصرات الطرف} :ثم قال عز وجل

أزواجهن، َل يشتهين غيرهم، وَل ينظرون إلى غاضات البصر، قانعات ب

 .غيرهم

 {قَْبلَهُْم َوَلَ َجانٌّ }لم يمسسهن إنس،  :يعني {لَْم يَْطِمْثهُنه إِنسٌ } :قوله تعالى

واجا  جعل لكم أز :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ }َل إنسا ، وَل جنيا   :يعني

 .؟، وهن َل يرون غيركم، فكيف تنكرون َّللا تعالىموافقة لطبعكم

في الصفاء  :يعني {َكأَنههُنه الياقوت والمرجان} :ثم وصف الزوجات فقال

جعلهن  :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ }كالياقوت، وفي البياض كالمرجان، 

 .؟متهون وحدانية َّللا تعالى ونعبحال تتلذذ أعينكم بالنظر إليهن، فكيف تنكر

هل جزاء التوحيد  :يعني {هَْل َجَزاء اإلحسان إَِله اإلحسان} :ثم قال عز وجل

هل جزاء من خاف مقام ربه إَل هاتان  :ويقال .وهو قول َل إله إَل َّللا إَل الجنة

 .الجنتان التي ذكرناها في اآلية

 فكيف تنكرون نعمة ربكم، حيث :يعني {ء َربُّكَما تَُكّذبَانِ فَبِأَّى ءاَل} :ثم قال

 .جعل ثواب إحسانكم الجنة، وبين لكم لكي تحسنوا، وتنالوا ثواب َّللا، وإحسانه

 

 [78 -62]تفسير اآليات رقم 

بَاِن  (62)َوِمْن ُدونِِهَما َجنهتَاِن } تَاِن  (63)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ  (64)ُمْدهَامه

بَاِن  اَختَاِن  (65)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما  (66)فِيِهَما َعْينَاِن نَضه

بَاِن  اٌن  (67)تَُكذِّ  (69)بَاِن فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ  (68)فِيِهَما فَاِكهَةٌ َونَْخٌل َوُرمه

بَاِن  (70)فِيِهنه َخْيَراٌت ِحَساٌن  ُحوٌر َمْقُصوَراٌت فِي  (71)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

بَاِن  (72)اْلِخيَاِم  لَْم يَْطِمْثهُنه إِْنٌس قَْبلَهُْم َوََل  (73)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

بَاِن  (74)َجانٌّ  ُمتهِكئِيَن َعلَى َرْفَرٍف ُخْضرٍ َوَعْبقَِريٍّ  (75)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

بَاِن  (76)ِحَساٍن  تَبَاَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اْلَجاَلِل  (77)فَبِأَيِّ آَََلِء َربُِّكَما تَُكذِّ

ْكَراِم   {(78)َواإْلِ

من دون الجنتين اللتين ذكرهما،  :يعني {ِمن ُدونِِهَما َجنهتَانِ وَ } :ثم قال عز وجل

فاْلوليان جنة النعيم وجنة عدن، واْلخريان جنة الفردوس  .جنتان أخروان

قد ذكر للمتقين جنتين،  :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ }وجنة المأوى 

 .هوكرامت .فكيف تنكرون فضل ربكم .وجنتان أخريان، زيادة على الكرامة
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تَانِ } :ثم وصف الجنتين اْلخريين فقال التي  :ويقال .خضراوان :يعني {ُمْدهَامه

بعني جعل لكم  {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ }تضرب خضرها إلى السواد 

 تنكرونالجنان المخضرة، ْلن النظر في الخضرة يُجلي البصر، فكيف 

 .وحدانيته

اَختَانِ } :ثم قال  :يعني :بيوقال القت .ممتلئتان فوارتان :يعني {فِيِهَما َعْينَاِن نَضه

اَختَانِ } :وقال مجاهد .تفوران بالماء، والنضخ أكثر من النضح  :يعني {نَضه

ف كي :يعني {تَُكّذبَانِ  فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما}مملوءتان من الخير َل ينقطعان 

 .تنكرون من جعل لكم فيهما عينان تفوران على الدوام، وَل انقطاع لهما

في الجنتين اْلخريين  :يعني {فِيِهَما فاكهة َونَْخٌل َوُرمهانٌ } :ثم قال عز وجل

ن الجنتين اْلخريي في :معناه {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } .من ألوان الفاكهة

من ألوان الفاكهة، كمثل ما في اْلوليين، فأنتم تجدون فيها ألوانا  من الثمار، 

 .فكيف تنكرون هذه النعمة .والفواكه

في الجنان كلها زوجات  :يعني {فِيِهنه خيرات ِحَسانٌ } :ثم قال عز وجل

قرئ بالتشديد، وقراءة وقد  .أصله في اللغة خيرات :وقال الزجاج .حسان

ء فَبِأَّى ءاَل}َخيِّرات اْلخالق، حسان الوجوه،  :وقال مقاتل .العامة بالتخفيف

في هذه الجنان اْلربعة، في كل واحدة منها تجدون  :يعني {َربُّكَما تَُكّذبَانِ 

خيرة زوجة هي أحسن بما في اْلخرى، فكيف تنكرون عزة ربكم وَل 

 .تشكرونه

 {فِى الخيام}محبوسات  :يعني {ُحوٌر مقصورات} :ف الخيرات فقالثم وص

الخيمة الواحدة من لؤلؤة مجوفة فرسخ في  :وقال ابن عباس .على أزواجهن

 :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ }فرسخ لها أربعة آَلف مصراع من ذهب 

 .؟َس اْلزواج الطيبات لكم إن أطعتم َّللافكيف تنكرون هذه النعمة حين َحبَ 

لم يمسسهن إنس  :يعني {لَْم يَْطِمْثهُنه إِنٌس قَْبلَهُْم َوَلَ َجانٌّ } :ثم قال عز وجل

 .كسربال :والباقون .بضم الميم {لَْم يَْطِمْثهُنه } :قرأ الكسائي .قبلهم، وَل جان

 .{فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } .وهما لغتان، ومعناهما واحد

نائمين على المجالس الخضر، على  :يعني {ُمتهِكئِيَن على َرْفَرفٍ } :ثم قال

ّي الزراب :يعني {ُخْضرٍ َوَعْبقَِرّى ِحَسانٍ }على رياض  :ويقال .السرر الحسان

 {َوَعْبقَِرّى ِحَسانٍ } :ل مجاهدوقا .الكثيرة اْللوان، وهي الطنافس الحسان

ولم يقل حسن، ْلن  {خيرات ِحَسانٌ } :وإنما قال :وقال الزجاج .الديباج :يعني

ثمرة وثمر لوزة، ولوز،  :للواحدة عبقرية، كما تقول :يقال .العبقري جماعة
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وأيضا  يكون العبقري اسم جنس، والعبقري كل شيء بولغ في وصفه، 

 .والعبقري البُُسط

 .الطنافس المبسوطة :ويقال

فبأي نعمة من نعماء  :يعني {فَبِأَّى ءاَلء َربُّكَما تَُكّذبَانِ } :ثم قال عز وجل

 ؟ربكما أيها الجن واإلنس تتجاحدان مع هذه الكرامات التي بين َّللا تعالى لكم

 .لتعلموا، فتناولوا تلك الكرامات ما شاء َّللا

 :يعني .ذي اَلرتفاع :يعني {تبارك اسم َربَّك ِذى الجالل} :ثم قال عز وجل

 .الكريم، المتجاوز عن المذنبين :يعني {واإلكرام}ارتفاع المنزلة، والقدرة 

ُذو } :قرأ ابن عامر .تبارك ربك :اَلسم زيادة في الكالم، ومعناه :ويقال

جعله نعتا   {ُذو} :فمن قرأ .بالياء {ِذى الجالل} :والباقون .بالواو {الجالل

 .بالكسر، جعله نعتا  للرب عز وجل وَّللا أعلم :ومن قرأ .لالسم، واَلسم رفع
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56 

 

 سورة الواقعة
 

 [3 -1]تفسير اآليات رقم 

 {(3)َخافَِضةٌ َرافَِعةٌ  (2)تِهَا َكاِذبَةٌ لَْيَس لَِوْقعَ  (1)إَِذا َوقََعِت اْلَواقَِعةُ }

قامت القيامة، وإنما سميت  :يعني {إَِذا َوقََعِت الواقعة} :قوله تعالى

هي الصيحة  :وقال قتادة .لثبوتها، وهي النفخة اآلخرة {الواقعة}القيامة 

َل ليس لها مثوبة، و :يعني {اِذبَةٌ لَْيَس لَِوْقَعتِهَا كَ }أسمعت القريب، والبعيد، 

 .ليس لقيامها تكذيب :ويقال .ارتداد

افَِعةٌ } :ثم وصف القيامة فقال خفضت أقواما  بأعمالهم،  :يعني {َخافَِضةٌ ره

وقال قتادة في  .فأدخلتهم النار، ورفعت أقواما  بأعمالهم، فأدخلتهم الجنة

ا} :قوله خفضت أقواما  في عذاب َّللا، ورفعت أقواما   :يعني {فَِعةٌ َخافَِضةٌ ره

 .في كرامات َّللا

 [9 -4]تفسير اآليات رقم 

ا } ِت اْْلَْرُض َرّج  ا  (4)إَِذا ُرجه  (6)فََكانَْت هَبَاء  ُمْنبَثّ ا  (5)َوبُسهِت اْلِجبَاُل بَّس 

ا ثاََلثَة   َوأَْصَحاُب  (8)فَأَْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة َما أَْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة  (7)َوُكْنتُْم أَْزَواج 

 {(9)اْلَمْشأََمِة َما أَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة 

ِت اَلرض َرّجا  } :ثم قال عز وجل زلزلت اْلرض زلزلة،  :يعني {إَِذا ُرجه

 .في بطنها على ظهرهاوحركت تحريكا  شديدا ، َل تسكن حتى تلقي جميع ما 

 .الجبال قَْلعا   قُلِعت :ويقال .فتتت الجبال فتا   :يعني {َوبُسهتِ الجبال بَّسا  } :ثم قال

نبَثّا  } .ُكِسرت الجبال كسرا   :ويقال طع ترابا  وهو ما يس :يعني {فََكانَْت هَبَاء مُّ

َوبُسهِت } :وقال القتبي .في شعاع الكوةالغبار الذي  :ويقال .من سنابك الخيل

ثم وصف  .فتتت حتى صارت كالدقيق، والسويق المبثوث :يعني {الجبال بَّسا  

ة اثنان في الجنة، وواحد .حال الخلق في يوم القيامة وأخبر أنهم ثالثة أصناف

 .في النار

 :عنيي {ْم أَْزَواجا  ثالثةَوُكنتُ } :ثم نعت كل صنف من الثالثة على حدة، فقال

طون الذين يع :يعني {فأصحاب الميمنة}تكونون يوم القيامة ثالثة أصناف 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n56&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n56&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n56&p1#TOP
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ما تدري ما ْلْصحاب الميمنة  :يعني {َما أصحاب الميمنة}كتابهم بأيمانهم 

الذين يعطون كتابهم  :يعني {وأصحاب المشئمة} :من الخير، والكرامات

ما تدري ما ْلصحاب المشئمة من  :يعني {َما أصحاب المشئمة}م بشماله

الذين كانوا يوم الميثاق على  :يعني {الميمنة َما} :ويقال .الشرب، والعذاب

ين الذ {وأصحاب المشئمة}على يمين العرش  :يمين آدم عليه السالم، ويقال

منة المي} :ويقال .على شمال العرش :ويقال .كانوا على شمال آدم عليه السالم

الذين يكونون يوم القيامة على يمين العرش، ويأخذون طريق  {َما

الذين يأخذون طريق الشمال، فيفضي بهم إلى  {وأصحاب المشئمة}الجنة 

 .النار

 [36 -10]تفسير اآليات رقم 

ابِقُوَن } ابِقُوَن السه بُوَن أُولَ  (10)َوالسه ثُلهةٌ  (12)فِي َجنهاِت النهِعيِم  (11)ئَِك اْلُمقَره

لِيَن  ُمتهِكئِيَن  (15)َعلَى ُسُررٍ َمْوُضونَةٍ  (14)َوقَلِيٌل ِمَن اآْلَِخِريَن  (13)ِمَن اْْلَوه

بِأَْكَواٍب َوأَبَاِريَق  (17)وَن يَطُوُف َعلَْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلهدُ  (16)َعلَْيهَا ُمتَقَابِلِيَن 

ا  (19)ََل يَُصدهُعوَن َعْنهَا َوََل يُْنِزفُوَن  (18)َوَكأٍْس ِمْن َمِعيٍن  َوفَاِكهٍَة ِممه

ا يَْشتَهُوَن  (20)يَتََخيهُروَن  َكأَْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ  (22)َوُحوٌر ِعيٌن  (21)َولَْحِم طَْيرٍ ِممه

ا َوََل  (24)َجَزاء  بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن  (23)ْلَمْكنُوِن ا ََل يَْسَمُعوَن فِيهَا لَْغو 

ا  ا  (25)تَأْثِيم  ا َساَلم  َوأَْصَحاُب اْليَِميِن َما أَْصَحاُب  (26)إَِله قِيال  َساَلم 

 (30)َوِظلٍّ َمْمُدوٍد  (29)َمْنُضوٍد  َوطَْلحٍ  (28)فِي ِسْدٍر َمْخُضوٍد  (27)اْليَِميِن 

 (33)ََل َمْقطُوَعٍة َوََل َمْمنُوَعٍة  (32)َوفَاِكهٍَة َكثِيَرٍة  (31)َوَماٍء َمْسُكوٍب 

ا  (35)إِنها أَْنَشأْنَاهُنه إِْنَشاء   (34)َوفُُرٍش َمْرفُوَعٍة   {(36)فََجَعْلنَاهُنه أَْبَكار 

السابقين إلى اإليمان،  :يعني {والسابقون السابقون} :ثم قال عز وجل

ابِقُوَن إلى الجنة :يعني {السابقون}والجهاد، والطاعات  فذكر  .هم السه

أحدها أصحاب اليمين، الثاني أصحاب الشمال، والثالث  .اْلصناف الثالثة

 .السابقون

 {َك المقربونأُْولَئِ } :ة، فبدأ بصفة السابقين فقالثم وصف كل صنف منهم بصف

جنات  في :يعني {فِي جنات النعيم}المقربين عند َّللا في الدرجات  :يعني

 إن السابقين تكون جماعة :يعني {ثُلهةٌ ّمَن اَلولين * َوقَلِيٌل ّمَن اَلخرين}عدن 

َوقَلِيٌل ّمَن }مثل الصحابة، والتابعين  من أول هذه اْلمة :يعني .من اْلولين

وقال  .إن السابقين في آخر هذه اْلمة يكون قليال   :يعني {اَلخرين

َوقَلِيٌل ّمَن }يعني جميعا  من اْلمم الخالية،  {ثُلهةٌ ّمَن اَلولين} :بعضهم

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n56&p1#TOP
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ثُلهةٌ ّمَن } فحزن المسلمون بذلك حتى نزلت .من هذه اْلمة :يعني {اَلخرين

ن وروي ع .والطريق اْلول أصح .فطابت أنفسهم {اَلولين َوثُلهةٌ ّمَن اَلخرين

تِي» :النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال ن عبد وروي ع .«ِكْلتَا الثُّلهتَْيِن ِمْن أُمه

وَن ِة ِعْشرُ أَْهَل اْلَجنه » :قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم :َّللا بن يزيد قال

 .«َوِمائَةَ ِصْنٍف هذه اْلُّمِة ِمْنهَا ثََمانُوَن ِصْنفا  

ْوُضونَةٍ } :ثم قال إن السابقين في الجنة على سرر  :يعني {على ُسُرٍر مه

ْوُضونَةٍ } :وقال مجاهد .منسوجة بالدر والياقوت وقال  .بالذهب {مه

ْوُضونَةٍ } :القتبي كأن بعضها أدخل في بعض، أو نضد  .منسوجة :يأ {مه

ْوُضونَةٍ }بعضها على بعض، ومنه قيل للدرع   .{مه

تهِكئِيَن َعلَْيهَا متقابلين} :ثم قال  .الزيادة ناعمين على سرر متقابلين في :يعني {مُّ

تهِكئِي} :وروي عن عبد َّللا بن مسعود رضي َّللا عنه أنه قرأ  {َن َعلَْيهَامُّ

 .َل ينظر بعضهم إلى قفا بعض :يعني {متقابلين} :وقال مجاهد .ناعمين

َخلهُدونَ }في الخدمة  :يعني {يَطُوُف َعلَْيِهمْ } :ثم قال عز وجل  :يعني {ولدان مُّ

لبقاء ل على سن واحد َل يتغيرون، ْلنهم خلقوا :ويقال .غلمانا  خلدوا في الجنة

َخلهُدونَ } :ويقال .ومن خلق للبقاء، َل يتغير هم  :لويقا .َل يكبرون :يعني {مُّ

أوَلد الكفار لم يكن لهم ذنب يعذبون، وَل طاعة يثابون، فيكونون خداما  ْلهل 

 .الجنة

 .هي التي لها عرى {بِأَْكَواٍب َوأَبَاِريقَ } :قوله تعالى

ِعينٍ } :ثم قال َله يَُصدهُعوَن }خمرا  بيضاء من نهر جار  :يعني {َوَكأٍْس ّمن مه

 {َوَلَ يُنِزفُونَ }َل يصدع رؤوسهم بشرب الخمر في اآلخرة  :يعني {َعْنهَا

 .َل تذهب عقولهم، وَل ينفد شرابهم :يعني

ا يَتََخيهُرونَ } :ثم قال تمنون، ويختارون من ألوان ما ي :يعني {وفاكهة ّممه

ا يَْشتَهُونَ }الفاكهة   .إن شاء مشويّا ، وإن شاء مطبوخا   :يعني {َولَْحِم طَْيٍر ّممه

بالكسر  {َوُحوٌر ِعينٌ }قرأ حمزة، والكسائي  {َوُحوٌر ِعينٌ } :ثم قال عز وجل

 .بالضم {َوُحوٌر ِعينٌ }ن والباقو {بِأَْكَواٍب َوأَبَاِريقَ } :عطفا  على قوله

 كأمثال}الحسان اْلعين  :البيض، والعين :ولهم حور عين، والحور :ومعناها

اللؤلؤ الذي في الصدف، لم تمسه اْليدي، ولم تره  :يعني {اللؤلؤ المكنون

امات، ثوابا  هذه الجنة مع هذه الكر :يعني {َجَزاء بَِما َكانُوْا يَْعَملُونَ }اْلعين، 

 .ْلعمالهم
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 {ثِيما  َوَلَ تَأْ }في الجنة حلفا ، وكذبا ،  :يعني {َله يَْسَمُعوَن فِيهَا لَْغوا  } :ثم قال

وَل  :كالما  فيها عند الشرب كما يكون في الدنيا ويقال وَل تأثيما  يعني :يعني

إَل قوَل  وكالما  يسلم  :يعني {إَِله قِيال  سالما سالما}إثم عليهم فيما شربوا 

بعضهم على بعض، ويبعث َّللا تعالى إليهم المالئكة بالسالم، فهذا كله نعت 

 .السابقين

ما  :نييع {وأصحاب اليمين َما أصحاب اليمين} :ثم ذكر الصنف الثاني فقال

 .ْلصحاب اليمين من الخير، والكرامة، على وجه التعجب

ْخُضودٍ } :فقال ثم وصف حالهم َل شوك له كالدر الذي  :يعني {فِى ِسْدٍر مه

ْخُضودٍ } :وقال قتادة .يكون في الدنيا ليس  :يأ .كثير الحمل :يعني {فِى ِسْدرٍ مه

أنه لما  :وروي في الخبر .قطع :يعني .كأنه نضد شوكه :وقال القتبي .له شوك

ْخُضودٍ }فنزل  .إنها ِسْدرنا هذا :ال أهل الطائفنزل ذكر السدر، ق  :يعني {مه

 .موقر بال شوك

نُضودٍ } :ثم قال الموز المتراكم بعضه على  :يعني :وقال مقاتل {َوطَْلٍح مه

والمنضود الذي  .هو الموز، وهذا روي عن ابن عباس :وقال قتادة .بعض

ويروى عن علي بن أبي طالب رضي َّللا  .آخرهنضد بالحمل من أوله إلى 

ْنُضودٍ } :عنه أنه قرأ كقوله  {طَْلٌع نهِضيدٌ } :كقوله تعالى {ِسّجيٍل مه

ْمُدودٍ } :تعالى وروي عن أبي سلمة بن عبد  .دائما  َل يزول :يعني {َوِظّل مه

لجنة شجرة يسير الراكب، في ا :قال :الرحمن، عن أبي هريرة رضي َّللا عنه

ْمُدودٍ }في ظلها مائة عام، ما يقطعها اقرؤوا إن شئتم   .{َوِظّل مه

ْسُكوبٍ } :ثم قال  يعني منصبا  من ساق :ويقال .منصبا  كثيرا   :يعني {َوَماء مه

 َله } :نييع {َله َمْقطُوَعةٍ }الفاكهة كثيرة  :يعني {وفاكهة َكثِيَرةٍ }العرش 

َل تنقطع عنهم في حين كما يكون في فواكه الدنيا، بل توجد  :يعني {َمْقطُوَعةٍ 

َل تمنع منهم، والممنوعة أن ينظر  :يعني {َوَلَ َمْمنُوَعةٍ }في جميع اْلوقات 

ْرفُوَعةٍ } .إليها، وَل يقدر أن يأكلها كأشجار الدنيا  ضبعضها فوق بع {َوفُُرشٍ مه

 .مرتفعة

 :يقال .الجواري، والزوجات :يعني {إِنها أنشأناهن إِنَشاء} :ثم قال عز وجل

ر إنهن أفضل، وأحسن من حو :ويقال .نساء الدنيا خلقناهن خلقا  بعد خلق الدنيا

 وعن أنس بن مالك، قال النبي .الجنة، ْلنهن عملن في الدنيا، والحور لم يعملن

إنه ِمَن الُمْنِشآِت الهتِي ُكنه » :قال {إِنها أنشأناهن إِنَشاء} :عليه وسلمصلى َّللا 

ْنيَا َعِجائَِز ُعْمشا  ُرْمصا  ُزْمنا    .«فِي الدُّ
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 .خلقناهن أبكارا  عذارى :يعني {فجعلناهن أبكارا} :ثم قال

 

 [56 -37]تفسير اآليات رقم 

لِيَن  (38)ِْلَْصَحاِب اْليَِميِن  (37)ا ُعُرب ا أَْتَراب  } َوثُلهةٌ ِمَن  (39)ثُلهةٌ ِمَن اْْلَوه

َماِل  (40)اآْلَِخِريَن  َماِل َما أَْصَحاُب الشِّ فِي َسُموٍم  (41)َوأَْصَحاُب الشِّ

إِنههُْم َكانُوا قَْبَل  (44)ِريٍم ََل بَاِرٍد َوََل كَ  (43)َوِظلٍّ ِمْن يَْحُموٍم  (42)َوَحِميٍم 

وَن َعلَى اْلِحْنِث اْلَعِظيِم  (45)َذلَِك ُمْتَرفِيَن  َوَكانُوا يَقُولُوَن  (46)َوَكانُوا يُِصرُّ

ا أَئِنها لََمْبُعوثُوَن  لُوَن  (47)أَئَِذا ِمْتنَا َوُكنها تَُراب ا َوِعظَام  قُْل إِنه  (48)أََوآَبَاُؤنَا اْْلَوه

لِيَن َواآْلَِخِريَن  ثُمه إِنهُكْم أَيُّهَا  (50)لََمْجُموُعوَن إِلَى ِميقَاِت يَْوٍم َمْعلُوٍم  (49)اْْلَوه

بُوَن  الُّوَن اْلُمَكذِّ فََمالِئُوَن ِمْنهَا  (52)آَلَِكلُوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم  (51)الضه

 (55)فََشاِربُوَن ُشْرَب اْلِهيِم  (54)فََشاِربُوَن َعلَْيِه ِمَن اْلَحِميِم  (53)اْلبُطُوَن 

يِن   {(56)هََذا نُُزلُهُْم يَْوَم الدِّ

محبات، عاشقات، ْلزواجهن، َل يردن غيرهم قرأ حمزة،  :يعني {ُعُربا  }

ناهما ومع .والباقون بالضم .ءبجزم الرا {ُعُربا  }وعاصم، في إحدى الروايتين 

نقرأ بالضم ْلنها أقيس في العربية، ْلن واحدتها  :وقال أبو عبيد .واحد

 :ثم قال .َعُروب، وجمعها عرب، مثل َصبُور وُصبُر، وشكور وشكر

مستويات في السن، كأنهن على ميالد واحد، بنات ثالث  :يعني {أَْتَرابا  }

أهل الجنة ميالد ثالثين سنة، رجالهم  :عن عكرمة أنه قالوروي  .وثالثين

ونساؤهم، قامة أحدهم ستون ذراعا  على قامة أبيهم آدم عليه السالم، شباب 

جرد مكمولون، أحسنهم يرى كالقمر ليلة البدر، وآخرهم كالكوكب الدري في 

السماء، يبصر وجهه في وجهها، وكبده في كبدها، وفي مخ ساقها، وتبصر 

ي وجهها في وجهه، وفي كبده وفي مخ ساقه، وَل يبزقون، وَل يتمخطون، ه

هذا الذي  :يعني {َلصحاب اليمين}وما كان فوق ذلك من اْلذى فهو أبعد، 

 .ذكر كرامة ْلصحاب اليمين

جماعة من أول  :يعني {ثُلهةٌ ّمَن اَلولين َوثُلهةٌ ّمَن اَلخرين} :ثم قال عز وجل

فذكر في السابقين أنهم جماعة من اْلولين،  .ْلمة، وجماعة من اآلخرينهذه ا

وقليل من اآلخرين، ْلن السابق في أخر اْلمة قليل، وأما أصحاب اليمين 

 .يكون جماعة من أول اْلمة، وجماعة من آخر اْلمة

 :يعني {وأصحاب الشمال َما أصحاب الشمال} :ثم ذكر الصنف الثالث فقال

 .ْلصحاب الشمال من شدة، وشر، وهوان ما
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الزمهرير يقطع الوجوه  :والسموم {فِى َسُموٍم َوَحِميمٍ } :ثم وصف حالهم فقال

الماء الحار  :والحميم .النار الموقدة :السموم :ويقال .وسائر الجسوم

َله }جهنم أسود  دخان :واليحموم الدخان يعني {َوِظّل ّمن يَْحُمومٍ }الشديد، 

 .منقلبهم {َوَلَ َكِريمٍ }شرابهم  {َله بَاِردٍ } :يعني {بَاِرٍد َوَلَ َكِريمٍ 

هُْم َكانُواْ إِنه } :ثم بين أعمالهم التي استحقوا بها العقوبة بأعمالهم الباطلة فقال

 .عالىفي ترك أمر َّللا ت كانوا في الدنيا متكبرين :يعني {قَْبَل َذلَِك ُمْتَرفِينَ 

وَن َعلَى الحنث العظيم}كانوا مشركين  :ويقال بتون يث :يعني {َوَكانُوْا يُِصرُّ

ي الشرك حنثا ، ْلنهم كانوا يحلفون  .على الذنب العظيم، وهو الشرك وإنما سمِّ

الحنث } :وقال القتبي .باّلِل، َل يبعث َّللا من يموت، وكانوا يصرون على ذلك

وقال ابن  .الذنب العظيم :وقال مجاهد .اليمين الغموس {العظيم

أَءَذا ِمْتنَا }مع شركهم  {َوَكانُوْا يِقُولُونَ }هو الشرك  {الحنث العظيم} :عباس

 بعدما صرنا ترابا ، وعظاما  بالية ، :يعني {َوُكنها تَُرابا  وعظاما أَءنها لََمْبُعوثُونَ 

مضوا قبلنا، وصاروا  :الذين {َوءابَاُؤنَا اَلولون}صرنا أحياء بعد الموت 

 .ترابا  

اْلمم  :يعني {قُْل إِنه اَلولين واَلخرين}قل يا محمد  :قال َّللا تعالى

ْعلُومٍ }وهذه اْلمة لمجموعة  {لََمْجُموُعونَ }الخالية  في يوم  {إلى ميقات يَْوٍم مه

لُوَن ِمن َلَكِ }بالبعث  {ثُمه إِنهُكْم أَيُّهَا الضالون المكذبون}يامة يجتمعون فيه الق

يملؤون من طلعها  :يعني {َشَجٍر ّمن َزقُّوم فََمالِئُوَن ِمْنهَا البطون

على إثره يشربون من  :يعني {فشاربون َعلَْيِه ِمَن الحميم}البطون، 

كشرب الهيم، وهي اإلبل التي يصيبها  :يعني {َب الهيمفشاربون ُشرْ }الحميم 

 .داء، فال تروى من الشراب

قرأ نافع،  .اْلرض التي أصابتها الشمس وهي أرض سهلة من الرملة :ويقال

 فمن قرأ .بالنصب :والباقون .بضم الشين {ُشْرَب الهيم}وعاصم، وحمزة 

كالهما مصدر  :ويقال .النصب، فهو المصدرب :ومن قرأ .بالضم، فهو اسم

 .شربت

معناه هو  :ويقال .جزاءهم يوم الجزاء :يعني {هذا نُُزلُهُْم يَْوَم الدين} :ثم قال

 .الذي ذكرناه من الزقوم والشراب طعامهم وشربهم يوم الحساب
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 [73 -57]تفسير اآليات رقم 

قُوَن نَْحُن َخلَْقنَاُكْم فَ } أَأَْنتُْم تَْخلُقُونَهُ أَْم  (58)أَفََرأَْيتُْم َما تُْمنُوَن  (57)لَْوََل تَُصدِّ

َعلَى  (60)نَْحُن قَدهْرنَا بَْينَُكُم اْلَمْوَت َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِيَن  (59)نَْحُن اْلَخالِقُوَن 

َل أَْمثَالَُكْم َونُْنِشئَُكْم فِ  َولَقَْد َعلِْمتُُم النهْشأَةَ اْْلُولَى فَلَْوََل  (61)ي َما ََل تَْعلَُموَن أَْن نُبَدِّ

أَأَْنتُْم تَْزَرُعونَهُ أَْم نَْحُن  (63)أَفََرأَْيتُْم َما تَْحُرثُوَن  (62)تََذكهُروَن 

اِرُعوَن  ا فَظَْلتُْم تَفَ  (64)الزه إِنها  (65)كههُوَن لَْو نََشاُء لََجَعْلنَاهُ ُحطَام 

 (68)أَفََرأَْيتُُم اْلَماَء الهِذي تَْشَربُوَن  (67)بَْل نَْحُن َمْحُروُموَن  (66)لَُمْغَرُموَن 

ا فَلَْوََل  (69)أَأَْنتُْم أَْنَزْلتُُموهُ ِمَن اْلُمْزِن أَْم نَْحُن اْلُمْنِزلُوَن   لَْو نََشاُء َجَعْلنَاهُ أَُجاج 

أَأَْنتُْم أَْنَشأْتُْم َشَجَرتَهَا أَْم نَْحُن  (71)أَفََرأَْيتُُم النهاَر الهتِي تُوُروَن  (70)تَْشُكُروَن 

ا لِْلُمْقِويَن  (72)اْلُمْنِشئُوَن   {(73)نَْحُن َجَعْلنَاهَا تَْذِكَرة  َوَمتَاع 

فَلَْوَلَ }كم، ولم تكونوا شيئا ، وأنتم تعلمون خلقنا :يعني {نَْحُن خلقناكم} :ثم قال

 .أفال تصدقون بالبعث وبالرسل :يعني {تَُصّدقُونَ 

ا تُْمنُونَ } :ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا فقال منكم  ما خرج :يعني {أَفََرءْيتُْم مه

نساء في بطون ال منه بشرا   :يعني {تَْخلُقُونَهُ أَم}من النطفة، ويقع في اْلرحام 

نَْحُن قَدهْرنَا بَْينَُكُم }بل نحن نخلقه  :يعني {أَم نَْحُن الخالقون}ذكرا  أو أنثى 

نحن قسمنا بينكم اآلجال، فمنكم من يموت صغيرا ، ومنكم من  :يعني {الموت

يف بالتخف {نَْحُن قَدهْرنَا} :قرأ ابن كثير .يموت شابا ، ومنكم من يموت شيخا  

 .بالتشديد، ومعناهما واحد ْلن التشديد للتكثير {قَدهْرنَآ} :وقرأ الباقون

اجزين وما نحن بع :يعني {َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِيَن * على أَن نُّبَّدَل أمثالكم} :ثم قال

ْم فِى ئَكُ َونُنشِ } :إن أردنا أن نأتي بخلق مثلكم، وأمثل منكم، وأطوع ّلِل تعالى

ونخلقكم سوى خلقكم من الصور فيما َل تعلمون من  :يعني {َما َلَ تَْعلَُمونَ 

وما نحن بعاجزين على أن نرد  :ويقال .الصور، مثل القردة، والخنازير

 .أرواحكم إلى أجسامكم بعد الموت

 تم ابتداء خلقكم إذعلم :يعني {َولَقَْد َعلِْمتُُم النشأة اَلولى} :ثم قال عز وجل

فهل َل  :يعني {فَلَْوَلَ تََذكهُرونَ }خلقناكم في بطون أمهاتكم، ثم أنكرتم البعث 

تتعظون، وتعتبرون بالخلق اْلول، أنه قادر على أن يبعثكم كما خلقكم أول 

 .مرة، ولم تكونوا شيئا  

ا تَْحُرثُونَ } :ثم قال ه  تعتبرون بالزرع الذي تزرعونفهل َل :يعني {أَفََرءْيتُم مه

أم  :يعني {أَْم نَْحُن الزرعون}تنبتونه  :يعني {ءأَنتُم تَْزَرُعونَهُ }في اْلرض 

 :يعني {لَْو نََشاء لََجَعْلنَاهُ حطاما}بل َّللا تعالى أنبته  :يعني .نحن المنبتون
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 :يعني :ويقال .فصرتم تندمون :يعني {هُونَ فَظَْلتُْم تَفَكه }يابسا ، هالكا ، بعدما بلغ 

ُن بَْل نَحْ }معذبون  :يعني {إِنها لَُمْغَرُمونَ }تتعجبون من يبسه بعد خضرته 

ا إِنه } :قرأ عاصم في رواية أبي بكر .حرمنا منفعة زرعنا :يعني {َمْحُروُمونَ 

بهمزة واحدة على معنى  :وقرأ الباقون بهمزتين على اَلستفهام {لَُمْغَرُمونَ 

 .الخبر

من  :يعني {أَفََرءْيتُُم الماء الذى تَْشَربُوَن أَنَزْلتُُموهُ ِمَن المزن أَمْ } :ثم قال

اه لَْو نََشاء جعلن}بل نحن المنزلون عليكم  :يعني {أَْم نَْحُن المنزلون}السماء 

هال  :يعني {فَلَْوَلَ تَْشُكُرونَ }الحا ، َل تقدرون على شربه مّرا ، م :يعني {أَُجاجا  

 .تشكرون رب هذه النعمة، وتوحدونه حين سقاكم ماء عذبا  

دح تقدحون، والعرب تق :يعني {أَفََرءْيتُُم النار التى تُوُرونَ } :ثم قال عز وجل

نَشأْتُْم ءأَنتُم أَ }ر بالزند والزند خشبة يحك بعضه على بعض، فيخرج منه النا

 :عنيي .الخالقون :يعني {أَْم نَْحُن المنشئون}خلقتم شجرها  :يعني {َشَجَرتَهَا

ظة النار موع :يعني {نَْحُن جعلناها تَْذِكَرة  }َّللا أنشأها، وخلقها لمنفعة الخلق، 

 :يعني {جعلناها تَْذِكَرة  نَْحُن } :وقال مجاهد .وعبرة في الدنيا من نار جهنم

 .خرا  منفعة لمن كان سا :يعني {ومتاعا لّْلُمْقِوينَ }النار الصغرى للنار الكبرى 

المقوي الذي قد نزل  :وقال الزجاج .المقوي الذي قد فني زاده :وقال قتادة

 .بالقوى، وهي اْلرض الخالية

 [96 -74]تفسير اآليات رقم 

َوإِنههُ لَقََسٌم لَْو  (75)فاََل أُْقِسُم بَِمَواقِِع النُُّجوِم  (74)بِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيِم فَسَ }

هُ إَِله  (78)فِي ِكتَابٍ َمْكنُوٍن  (77)إِنههُ لَقُْرآٌَن َكِريٌم  (76)تَْعلَُموَن َعِظيٌم  ََل يََمسُّ

أَفَبِهََذا اْلَحِديِث أَْنتُْم  (80)تَْنِزيٌل ِمْن َربِّ اْلَعالَِميَن  (79)اْلُمطَههُروَن 

بُوَن  (81)ُمْدِهنُوَن  فَلَْوََل إَِذا بَلََغِت  (82)َوتَْجَعلُوَن ِرْزقَُكْم أَنهُكْم تَُكذِّ

َرُب إِلَْيِه ِمْنُكْم َولَِكْن ََل َونَْحُن أَقْ  (84)َوأَْنتُْم ِحينَئٍِذ تَْنظُُروَن  (83)اْلُحْلقُوَم 

تَْرِجُعونَهَا إِْن ُكْنتُْم  (86)فَلَْوََل إِْن ُكْنتُْم َغْيَر َمِدينِيَن  (85)تُْبِصُروَن 

بِيَن  (87)َصاِدقِيَن  ا إِْن َكاَن ِمَن اْلُمقَره فََرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنهةُ  (88)فَأَمه

ا إِْن َكاَن ِمْن أَْصَحاِب اْليَِميِن وَ  (89)نَِعيٍم  فََساَلٌم لََك ِمْن أَْصَحاِب  (90)أَمه

الِّيَن  (91)اْليَِميِن  بِيَن الضه ا إِْن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِّ  (93)فَنُُزٌل ِمْن َحِميٍم  (92)َوأَمه

فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّك  (95)يَقِيِن إِنه هََذا لَهَُو َحقُّ الْ  (94)َوتَْصلِيَةُ َجِحيٍم 

 {(96)اْلَعِظيِم 
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ك يا اذكر التوحيد باسم رب :يعني {فََسبّْح باسم َربَّك العظيم} :ثم قال عز وجل

سبح  :ويقال .صل بأمر ربك :ويقال .محمد صلى َّللا عليه وسلم الرب العظيم

 .ّلِل، واذكره

 .زيادة في الكالم (َل)أقسم و :يعني :قال بعضهم {فاَلَ أُْقِسمُ } :قوله عز وجل

 .رد لقول الكفار {َل} :وقال بعضهم

بنزول القرآن، نزل نجوما  آية بعد آية، وروى  :يعني {بمواقع النجوم} :ثم قال

َوإِنههُ } بحكم القرآن :يعني {بمواقع النجوم} :سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

 .كذل {لهْو تَْعلَُمونَ }القسم بالقرآن عظيم  :يعني {لَقََسٌم لهْو تَْعلَُموَن َعِظيمٌ 

مواقع ب} :قرأ حمزة، والكسائي .لو تصدقون ذلك :يعني {لهْو تَْعلَُمونَ } :ويقال

 فمن .بلفظ الجماعة {واقع النجومبم} :وقرأ الباقون .بغير ألف {النجوم

 :يعني {بمواقع النجوم} :ويقال .فهو واحد دل على الجماعة {بمواقع} :قرأ

 .الكواكب :يعني .بمساقط النجوم

الذي يقرأ عليك يا محمد، لقرآن  :يعني {إِنههُ لَقُْرءاٌن َكِريمٌ } :ثم قال عز وجل

ْكنُونٍ }ى ربه، شريف، كريم عل  مستور من خلق َّللا، وهو :يعني {فِى كتاب مه

هُ إَِله المطهرون}اللوح المحفوظ   َل :ويقال .اللوح المحفوظ :يعني {َله يََمسُّ

َل  :ويقال .تمسه إَل المالئكة المطهرون من الذنب، وَل يقرؤه إَل الطاهرون

معمر، عن محمد بن عبد َّللا بن أبي بكر،  وروى .يمس المصحف إَل الطاهر

َل يَُمسُّ  "أن النبي صلى َّللا عليه وسلم كتب كتابا  فيه  :عن أبيه رضي َّللا عنه

 كنا» :وروى إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال ."القُْرآُن إَله َعلَى طُهُوٍر 

علنا َّللا لو توضأت، ليا عبد  :مع سلمان فخرج، يقضي حاجته، ثم جاء، فقلنا

قرأ ف .إني لست أمسه، ْلنه َل يمسه إَل المطهرون :فقال ؟نسألك عن آيات َّللا

 .يجوز للمحدث أن يقرأ، وَل يجوز أن يمس المصحف :يعني .علينا ما نسينا

 .وأما الجنب َل يجوز له أن يمس المصحف، وَل يقرأ آية تامة

ّب العالمينتَنِزيٌل ّمن } :ثم قال  أنزل َّللا تعالى جبريل عليه السالم :يعني {ره

 .على محمد صلى َّللا عليه وسلم بهذا القرآن يقرؤه عليه من رب العالمين

ْدِهنُونَ } :ثم قال عز وجل  :اجوقال الزج .تكفرون :يعني {أفبهذا الحديث أَنتُْم مُّ

أصله من الدهن،  :وقال بعض أهل اللغة .الكذاب المنافق :المدهن والمداهن

أَنتُْم } :ويقال .ينافق، ويرى كل واحد أنه على دينه :يعني .ْلنه يلين في دينه

ْدِهنُونَ  أَنهُكْم }شكر ِرْزقُكْم  :يعني {َوتَْجَعلُوَن ِرْزقَُكمْ }مكذبون  :يعني {مُّ
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 وروي عن عاصم .إذا مطرتم ُمِطْرنا بنوء كذاتقولون للمطر  :يعني {تَُكّذبُونَ 

 .بالتخفيف {أَنهُكْم تَُكّذبُونَ } :في بعض الروايات

أ وقر .ُمِطرنا بنوء كذا :تجعلون شكر رزقكم الكذب، وهو أن يقولوا :يعني

نسبون تتجعلون شكر رزقكم التكذيب، وَل  :يعني .بالتشديد {تَُكّذبُونَ } :الباقون

 .السقيا إلى َّللا تعالى الذي رزقكم

ينَئٍِذ َوأَنتُْم حِ }بلغ الروح الحلقوم  :يعني {فَلَْوَلَ إَِذا بَلََغِت الحلقوم} :ثم قال

أمر َّللا تعالى وهو ملك  :يعني {َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيهِ ِمنُكمْ }إلى الميت  {تَنظُُرونَ 

ر ما حض {ولكن َله تُْبِصُرونَ }م، حين أتاه لقبض روحه الموت أقرب إليه منك

ر غي :ويقال .غير محاسبين :يعني {فَلَْوَلَ إِن ُكنتُْم َغْيَر َمِدينِينَ }الميت 

م ْلنه يو {يَْوِم الدين}ِدْنُت له بالطاعة، وإنما سمي  :مملوكين، أذَلء عن قولك

 تَْرِجُعونَهَا إِن}غير مجزيين  :يعني {َغْيَر َمِدينِينَ } :ويقال .اإلذَلل، والهوان

 ؟إنكم غير محاسبين، فهال رددتم عنه الموت :يعني {ُكنتُْم صادقين

ا إِن َكاَن مِ } :ثم ذكر اْلصناف الثالثة الذين ذكرهم في أول السورة فقال َن فَأَمه

فََرْوٌح }من المقربين عند َّللا من السابقين إذا كان هذا الميت  :يعني {المقربين

 .بالنصب :بضم الراء المهملة، وقراءة العامة {فََرْوحٌ } :قرأ الحسن {َوَرْيَحانٌ 

وروت عائشة رضي َّللا عنها  .لوَل خالف اْلمة لقرأته بالضم :وقال أبو عبيد

 {الروح} :وقال القتبي .مبالض :عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، أنه قرأ

فالروح روح اْلجسام الذي يقبض عند الممات وفيه حياة  .يعبر عن معان

النفس، والروح جبريل، وكالم َّللا روح، ْلنه حياة من الجهل، وموت الكفر، 

وَن مَ }ورحمة َّللا روح كقوله   نْ َله تَِجُد قَْوما  يُْؤِمنُوَن باّلِل واليوم اَلخر يَُوآدُّ

َحآده َّللا َوَرُسولَهُ َولَْو كانوا َءابَآَءهُْم أَْو أَْبنَآَءهُْم أَْو إخوانهم أَْو َعِشيَرتَهُْم أولئك 

ْنهُ َويُْدِخلُهُْم جنات تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا  َكتََب فِى قُلُوبِِهُم اإليمان َوأَيهَدهُْم بُِروٍح مِّ

َوَرُضواْ َعْنهُ أولئك ِحْزُب َّللا أََلَ إِنه ِحْزَب اَلنهار خالدين فِيهَا َرِضَى َّللا َعْنهُْم 

 .الرحمة، والرزق :والروح .برحمة :أي [22 :المجادلة] {َّللا هُُم المفلحون

هي  :ويقال .الرزق {والريحان}حياة دائمة َل موت فيها  {الروح} :ويقال

ي ه :ويقال .الراحة :ويقال .فهو الفرح .بالنصب :ومن قرأ .النبات بعينها

 .الرحمة

ا إِن َكاَن ِمْن أصحاب اليمين}َل انقطاع  :يعني {َوَجنهٍة نَِعيمٍ } :ثم قال  {َوأَمه

 {فسالم لهَك ِمْن أصحاب اليمين}إن كان الميت من أصحاب اليمين  :يعني

 .نهمسالم عليك م :ويقال .يسلمون عليك من الجنة :ويقال .سالم َّللا لهم :يعني
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وابه يقال له ث :يعني {فسالم لهكَ } :ويقال .ترى منهم ما تحب من السالم :ويقال

عند الموت، وفي القبر، وعلى الصراط، وعند الميزان، بشارة لك إنك من 

 .أهل الجنة

ا إِن َكانَ } :ثم قال عز وجل ِمَن }إن كان الميت  :يعني {ِمَن المكذبين َوأَمه

هم، جزاؤ :يعني {فَنُُزٌل ّمْن َحِميمٍ }عن الهدى  {الضالين}بالبعث  {المكذبين

يدخلون الجحيم وهي ما عظم من  :يعني {َوتَْصلِيَةُ َجِحيمٍ }وثوابهم، من حميم 

إن هذا الذي قصصنا عليك في هذه  :عنيي {إِنه هذا لَهَُو َحقُّ اليقين}النار 

السورة من اْلقاصيص، وما أعد َّللا ْلوليائه وأعدائه، وما ذكر مما يدل على 

سم ربك اذكر ا :يعني {فََسبّْح باسم َربَّك العظيم} {لَهَُو َحقُّ اليقين}وحدانيته، 

 .بالتوحيد

ى َّللا أثن عل :ويقال .ل سبحان َّللاق :يعني .نزه َّللا تعالى عن السوء :ويقال

 (نهرضي َّللا ع)وروي عن عبد َّللا بن مسعود  .صل ّلِل تعالى :ويقال .تعالى

َمْن قََرأَ ُسوَرةَ الَواقَِعِة » :سمعت رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال :أنه قال

 .بالصوابوَّللا أعلم  .«فِي ُكلِّ يَْوٍم لَْم تُِصْبهُ فَاقَةٌ 
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56 

 سورة الحديد
 

 [1]تفسير اآلية رقم 

َماَواِت َواْْلَْرِض َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم } ِ َما فِي السه  {(1)َسبهَح ّلِِله

ِ َما فِى السموات} :قوله تعالى صلى ّلِل ما في السموات من  :يعني {َسبهَح ّلِله

المؤمنين، فسمى الصالة تسبيحا ، ْلنه يجري فيها من  {واَلرض}المالئكة 

ِ } :ويقال .التسبيح جميع ما  :يعني .ذكر َّللا ما في السموات :، يعني{َسبهَح ّلِله

جميع ما في  :في السهموات من الشمس، والقمر والنجوم واْلرض، يعني

َسبهَح } :ويقال .اْلرض من اإلنس، واْلشجار، واْلنهار، والجبال، وغير ذلك

 ِ سبيح الت :خضع ّلِل جميع ما في السهموات، واْلرض، وقال بعضهم :يعني {ّلِله

هو التسبيح  :ويقال .في كل شيء دليل لربوبيته، ووحدانيته :آثار صنعه، يعني

اَلرض وتَُسبُِّح لَهُ السماوات السبع } :يسبح جميع اْلشياء كقوله :يعني .بعينه

ن َشئ إَِله يَُسبُِّح بَِحْمَدِه ولكن َله تَْفقَهُوَن تَْسبِيَحهُْم إِنههُ َكاَن  َوَمن فِيِهنه َوإِن مِّ

ا ا َغفُور  لوَل ما يخفى عليكم من )وقال الحسن البصري  [44 :اإلسراء] {َحلِيم 

ل ب عن رسووروى سمرة بن جند .(تسبيح من معكم في البيوت ما تقادرتم

ْمُد ُسْبَحاَن َّللا، َوالحَ  :أْفَضُل الَكالِم أْربََعةٌ » :َّللا صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

َك بِأيِِّهنه بََدْأتَ « ّلِل، َوَلَ إله إَله َّللا، َوَّللا أَْكبَرُ   {يمَوهَُو العزيز الحك} .َوَل يَُضرُّ

ه عما الذي َل يعجز :في اللغة {لعزيزوا}العزيز بالنقمة لمن َل يوّحده،  :يعني

 .هفي أمره، وقضائ {الحكيم}الذي َل يوجد مثله  {القوى العزيز} :ويقال .أراد

 [6 -2]تفسير اآليات رقم 

َماَواِت َواْْلَْرِض يُْحيِي َويُِميُت َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر } َو هُ  (2)لَهُ ُمْلُك السه

ُل َواآْلَِخُر َوالظهاِهُر َواْلبَاِطُن َوهَُو بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم  هَُو الهِذي َخلََق  (3)اْْلَوه

َماَواِت َواْْلَْرَض فِي ِستهِة أَيهاٍم ثُمه اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش يَْعلَُم َما يَلُِج فِي  السه

َماِء َوَما يَْعُرُج فِيهَا َوهَُو َمَعُكْم أَْيَن اْْلَْرِض َوَما يَْخُرُج ِمْنهَا َوَما يَنْ  ِزُل ِمَن السه

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر  ِ تُْرَجُع  (4)َما ُكْنتُْم َوَّللاه لَهُ ُمْلُك السهَماَواتِ َواْْلَْرضِ َوإِلَى َّللاه
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َر فِي اللهْيِل َوهَُو َعلِيٌم بَِذاِت يُولُِج اللهْيَل فِي النههَاِر َويُولُِج النههَا (5)اْْلُُموُر 

ُدوِر   {(6)الصُّ

له خزائن السهموات  :يعني {لههُ ُمْلُك السموات واَلرض} :ثم قال عز وجل

 :ويقال .خزائن السهموات المطر، وخزائن اْلرض النبات :يعني .واْلرض

 .معناه له نفاذ اْلمر في السهموات واْلرض

ئ َوهَُو على ُكّل شَ }يحيي للبعث، ويميت في الدنيا  :يعني {َلَ إله} :ثم قال

 .من اإلحياء واإلماتة {قَِديرٌ 

بعد كل  {واَلخر}اْلول قبل كل أحد  :يعني {هَُو اَلول} :ثم قال عز وجل

العالم بكل  :نييع {والباطن}الغالب على كل شيء  :يعني {والظاهر}أحد 

مؤخر  :يعني {واَلخر}مؤول كل شيء  :يعني {هَُو اَلول} :ويقال .شيء

 :ويقال .المبطن :يعني {والباطن}المظهر  :يعني {والظاهر}كل شيء 

خالق  :يعني {واَلخر}خالق اْلولين  :يعني {اَلول}هو 

 :يعني {والباطن} .خالق اآلدميين، وهم ظاهرون :يعني {والظاهر}اآلخرين 

 خالق :يعني {هَُو اَلول} :ويقال .خالق الجن، والشياطين الذين َل يظهرون

عالم  :يعني {والظاهر والباطن} .خالق اآلخرة :يعني {واَلخر}الدنيا 

بال  {واَلخر}بال ابتداء  {ولهَُو اَل} :ويقال .بالظاهر والباطن

اَلول }هو  :ويقال .منه نعمة ظاهرة :يعني {والظاهر والباطن} .انتهاء

 .هو الرب الواحد :يعني {واَلخر والظاهر والباطن

 .من أمر الدنيا واآلخرة :يعني {َوهَُو بُِكّل َشئ َعلِيمٌ } :ثم قال

هَُو الذى َخلََق السموات واَلرض فِى ِستهِة أَيهاٍم ثُمه استوى } :ثم قال عز وجل

ما يدخل في اْلرض من الماء،  :يعني {َعلَى العرش يَْعلَُم َما يَلُِج فِى اَلرض

من النبات، والكنوز،  {َوَما يَْخُرُج ِمْنهَا}والكنوز، واْلموات، 

وهو المطر، والثلج، والرزق،  {َوَما يَنِزُل ِمَن السماء}واْلموات، 

ما يصعد فيها من المالئكة، وأعمال  :يعني {َوَما يَْعُرُج فِيهَا}والمالئكة، 

عالم بكم، وبأعمالكم، أينما  :يعني {َوهَُو َمَعُكْم أَْينََما ُكنتُمْ }العباد، واْلرواح، 

شر يجازيكم بالخير خيرا ، وبالف {وَّللا بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ }كنتم في اْلرض 

 .شرا  

 .{لههُ ُمْلُك السموات واَلرض َوإِلَى َّللا تُْرَجُع اَلمور} :ثم قال عز وجل

 يُدخل الليل في النهار، إذا جاء :يعني {يُولُِج اليل فِى النهار} :ثم قال عز وجل

ا يُدخل النهار في الليل، إذ :يعني {َويُولُِج النهار فِى اليل} .الليل ذهب النهار
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 :عنيي .يدخل زيادة الليل في النهار :يعني :ومعنى آخر .جاء النهار ذهب الليل

يصير الليل أطول ما يكون خمس عشرة ساعة، والنهار أقصر ما يكون تسع 

 .والليل والنهار أربع عشرون ساعة .ساعات

بما في القلوب من الخير  :يعني {لِيٌم بَِذاِت الصدورَوهَُو عَ } :ثم قال عز وجل

 .والشر

 [11 -7]تفسير اآليات رقم 

ا َجَعلَُكْم ُمْستَْخلَفِيَن فِيهِ فَالهِذيَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوأَْنفَقُو} ِ َوَرُسولِهِ َوأَْنفِقُوا ِممه  اآَِمنُوا بِاّلِله

ُسوُل يَْدُعوُكْم لِتُْؤِمنُوا بَِربُِّكْم وَ  (7)لَهُْم أَْجٌر َكبِيٌر  ِ َوالره َما لَُكْم ََل تُْؤِمنُوَن بِاّلِله

ُل َعلَى َعْبِدِه آَيَاٍت بَيِّنَاٍت  (8)َوقَْد أََخَذ ِميثَاقَُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِيَن  هَُو الهِذي يُنَزِّ

َ بُِكْم لََرُءوٌف َرِحيٌم لِيُْخِرَجُكْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوإِ  َوَما لَُكْم أََله  (9)نه َّللاه

َماَواِت َواْْلَْرِض ََل يَْستَِوي ِمْنُكْم َمْن أَْنفََق  ِ ِميَراُث السه ِ َوّلِِله تُْنفِقُوا فِي َسبِيِل َّللاه

 ْنفَقُوا ِمْن بَْعُد َوقَاتَلُوا َوُكاّل  ِمْن قَْبِل اْلفَْتِح َوقَاتََل أُولَئَِك أَْعظَُم َدَرَجة  ِمَن الهِذيَن أَ 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر  ُ اْلُحْسنَى َوَّللاه ا  (10)َوَعَد َّللاه َ قَْرض  َمْن َذا الهِذي يُْقِرُض َّللاه

 {(11)َحَسن ا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ َولَهُ أَْجٌر َكِريٌم 

صدقوا بوحدانية َّللا تعالى، وصدقوا  :يعني {باّلِل َوَرُسولِِه ثُمه } :ثم قال

ْستَ }تصدقوا في طاعة َّللا تعالى  :يعني {َوأَْنفِقُواْ }برسوله،  ا َجَعلَُكم مُّ ْخلَفِيَن ِممه

معناه إن اْلموال والدنيا كلها  :ويقال .مما جعلكم مالكين من المال :يعني {فِيهِ 

ين على أمواله، وأمرهم بالنفقة، مما جعلهم ّلِل تعالى، فيجعل العباد مستخلف

 .خليفة فيها

صدقوا  :يعني {فالذين ءاَمنُوْا ِمنُكْم َوأَنفَقُواْ } :ثم بيّن ثواب الذين آمنوا فقال

 عظيم وهو الثواب :يعني {لَهُْم أَْجٌر َكبِيرٌ }بوحدانية َّللا تعالى، وتصدقوا، 

ت إنها ليس :ويقال .ن هذه اآلية نسخت بآية الزكاةإ :ويقال .الحسن في الجنة

 .بمنسوخة، ولكنها حث على الصدقة، والنفقة في طاعة َّللا تعالى

ة ما لكم َل تصدقون بوحداني :يعني {َوَما لَُكْم َلَ تُْؤِمنُوَن باّلِل} :ثم قال عز وجل

 :نييع .بضم الالم {والرسول} :قرأ بعضهم {والرسول يَْدُعوُكمْ }َّللا تعالى 

 .ما لكم َل تؤمنون باّلِل، وتم الكالم

 {ولوالرس}وقراءة العامة  .إلى توحيد َّللا تعالى {والرسول يَْدُعوُكمْ } :ثم قال

لِتُْؤِمنُوْا }ما لكم َل تصدقون باّلِل، وبرسوله حين يدعوكم،  :يعني .بكسر الالم

أخذ َّللا  :نييع {َوقَْد أََخَذ ميثاقكم}لتصدقوا بوحدانية َّللا تعالى  :يعني {بَِربُّكمْ 

ْؤِمنِينَ }تعالى إقراركم، والميثاق حين أخرجكم من صلب آدم   {إِن ُكنتُم مُّ
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 بضم القاف، وكسر الخاء، {َوقَْد أََخَذ ميثاقكم} :مصدقين قرأ أبو عمرو :يعني

 .أخذ َّللا ميثاقكم :يعني :م يسم فاعله، والباقونعلى معنى فعل ما ل

هو الذي ينزل جبريل على عبده محمد  {هَُو الذى يُنَّزُل على َعْبِدهِ } :ثم قال

اضحات آيات القرآن، و :يعني {بَيّنَاتٍ فاسأل}صلى َّللا عليه وسلم، يقرأ عليه 

لِيُْخِرَجُكْم ّمَن الظلمات إِلَى } .بيّن فيها الحالل، والحرام، واْلمر، والنهي

 :عنيي {بَيّنَاٍت فاسأل} :ويقال .يدعوكم من الشرك إلى اإليمان :يعني {النور

لِيُْخِرَجُكْم ّمَن الظلمات }عالمات النبوة  :يعني {ءايات} :ويقال .واضحات

َوإِنه َّللا بُِكْم } .دى، ويخرجكم من الكفرليوفقكم َّللا تعالى لله :يعني {إِلَى النور

ِحيمٌ   .هداكم لدينه، وأنزل عليكم :يعني {لََرُؤوٌف ره

دقوا، ما لكم أَل تص :يعني {َوَما لَُكْم أََله تُنفِقُوْا فِى َسبِيِل َّللا} :ثم قال عز وجل

 .أو أَل تنفقوا أموالكم في طاعة َّللا

ِ مِ } إلى َّللا يرجع ميراث السموات  :يعني {يَراُث السموات واَلرضَوّلِِله

 :ويقال .شيء ينفعكم ترك اإلنفاق، ميتون، تاركون أموالكم :واْلرض، أي

 :ويقال .واْلموال كلها ّلِل تعالى وهو يأمركم بالنفقة {َوَما لَُكْم أََله تُنفِقُواْ } :معناه

اة، فإنكم إن بخلتم، فإن َّللا هو يرثكم، ويرث أهل أنفقوا ما دمتم في الحي

 أنفقوا قبل أن تفنوا، وتصير كلها ميراثا  ّلِل تعالى بعد فنائكم، :يعني .السموات

وإنما ذكر لفظ الميراث، ْلن العرب تعرف ما ترك اإلنسان ميراثا ، فخاطبهم 

 .بما يعرفون فيما بينهم

 َل يستوي منكم في الفضل، والثواب عند َّللا :يعني {مَلَ يَْستَِوى ِمنكُ } :ثم قال

ْن أَنفَقَ }تعالى  وفي  .قاتل العدو :يعني {ِمن قَْبِل الفتح}َماله في طاعة َّللا  {مه

ونزلت  .فتح مكة :يعني {ِمن قَْبِل الفتح}من أنفق وقاتل  :تقديم يعني :اآلية

 .َّللا صلى َّللا عليه وسلم المهاجرين واْلنصار اآلية في شأن أصحاب رسول

الذين أنفقوا أموالهم مع رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، وقاتلوا الكفار،  :يعني

نزلت اآلية في شأن أبي بكر رضي  :ويقال .َل يستوي حالهم وحال غيرهم

، مَّللا عنه كان جالسا  مع نفر من أصحاب رسول َّللا صلى َّللا عليه وسل

َلَ }فوقعت بينهم منازعة في شيء، فنزل في تفضيل أبي بكر رضي َّللا عنه 

ْن أَنفَقَ  من قبل ظهور  :يعني {ِمن قَْبِل الفتح}ماله  {يَْستَِوى ِمنُكم مه

أبا بكر رضي  :يعني {أُْولَئَِك أَْعظَُم َدَرَجة  }وجاهد  :يعني {وقاتل}اإلسالم 

 .لمالعدو مع النبي صلى َّللا عليه وس {َن الذين أَنفَقُواْ ِمن بَْعدُ وقاتلوامّ }َّللا عنه 

ان وروى سفي .هذا التفضيل لجميع أصحابه رضي َّللا عنهم أجمعين :ويقال
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 بَْعَدُكْم َسيَأْتِي قَْومٌ » :قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم :عن زيد بن أسلم قال

 :فقال ؟يا رسول َّللا نحن أفضل أم هم :قالوا .«ُكْم َمَع أْعَمالِِهمْ يَْحقُِروَن أْعَمالَ 

أُْولَئَِك } .«لَْو أنه أَحَدهُْم أْنفََق ِمْثَل أُُحٍد َذهَبا ، َما أْدَرَك فَْضَل أَحِدُكْم وَل نِْصفَهُ »

د َّللا عن ثنا عبي .يثنا الدبيل .حدثني الخليل بن أحمد :قال الفقيه {أَْعظَُم َدَرَجة  

 َوُكالّ  َوَعَد َّللا} {ّمَن الذين أَنفَقُوْا ِمن بَْعُد وقاتلوا}سفيان، عن زيد بن أسلم 

 :والباقون .بضم الالم {َوُكلٌّ َوَعَد َّللا الحسنى} :قرأ ابن عامر {الحسنى

د َّللا أولئك وع :فمن قرأ بالضم، صار ضّما  لمضمر فيه، فكأنه قال .بالنصب

 .الجنة :معناه وعد َّللا كاّل  الحسنى يعني :ومن نصب .الحسنى

 .ما أنفقتم :يعني {وَّللا بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ } :ثم قال

ا َحَسن ا} :ثم قال من ذا الذي يعطي من  :يعني {مهن َذا الذى يُْقِرُض َّللا قَْرض 

وفقا  باإلخالص، وطلب ثواب َّللا  :يعني .حسنا  أموال َّللا قرضا  

َولَهُ }في الحسنات، ويعطي من الثواب ما َل يحصى  {فَيَُضاِعفَهُ لَهُ } :تعالى

نزلت اآلية في شأن أبي  :ويقال .ثوابا  حسنا  في اآلخرة :يعني {أَْجٌر َكِريمٌ 

 .هو حث لجميع المسلمين :ويقال .الدحداح

 [15 -12]تفسير اآليات رقم 

يَْوَم تََرى اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت يَْسَعى نُوُرهُْم بَْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم بُْشَراُكُم }

 (12)اْليَْوَم َجنهاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اْْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َذلَِك هَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيُم 

يَْوَم يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت لِلهِذيَن آََمنُوا اْنظُُرونَا نَْقتَبِْس ِمْن نُوِرُكْم قِيَل 

ْحَمةُ  ا فَُضِرَب بَْينَهُْم بُِسوٍر لَهُ بَاٌب بَاِطنُهُ فِيِه الره اْرِجُعوا َوَراَءُكْم فَاْلتَِمُسوا نُور 

يُنَاُدونَهُْم أَلَْم نَُكْن َمَعُكْم قَالُوا بَلَى َولَِكنهُكْم فَتَْنتُْم  (13)اْلَعَذاُب َوظَاِهُرهُ ِمْن قِبَلِِه 

 ِ ُكْم بِاّلِله ِ َوَغره ْتُكُم اْْلََمانِيُّ َحتهى َجاَء أَْمُر َّللاه أَْنفَُسُكْم َوتََربهْصتُْم َواْرتَْبتُْم َوَغره

ْؤَخُذ ِمْنُكْم فِْديَةٌ َوََل ِمَن الهِذيَن َكفَُروا َمأَْواُكُم النهاُر ِهَي فَاْليَْوَم ََل يُ  (14)اْلَغُروُر 

 {(15)َمْوََلُكْم َوبِْئَس اْلَمِصيُر 

 في يوم القيامة على :يعني {يَْوَم تََرى المؤمنين والمؤمنات} :ثم قال عز وجل

يا، بتصديقهم في الدن :يعني {نهميسعى نُوُرهُم بَْيَن أَْيِديِهْم وبأيما}الصراط 

وبأعمالهم الصالحة، فيعطى لهم النور، يمضون به على الصراط، فيكون 

قول وت .النور بين أيديهم، وأيمانهم، وعن شمائلهم، إَل أن ذكر الشمائل مضمر

أبشروا هذا اليوم بكرامة َّللا  :يعني {بُْشَراُكُم اليوم} :لهم المالئكة

لجنة، مقيمين في ا :يعني {جنات تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا اَلنهار خالدين فِيهَا} .تعالى

 .{ذلك هَُو الفوز العظيم}ونجوا من العذاب 
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يَْوَم يَقُوُل المنافقون والمنافقات لِلهِذيَن ءاَمنُوْا انظرونا نَْقتَبِْس ِمن } :قوله تعالى

وروي عن أبي أمامة الباهلي  .ن نوركم، فتضيء معكمنُِصْب م :يعني {نُّوِرُكمْ 

سم َّللا ثم يق .بينما العباد يوم القيامة عند الصراط، إذ غشيتهم ظلمة» :أنه قال

تعالى النور بين عباده، فيعطي َّللا المؤمن نورا ، ويبقى الكافر والمنافق َل 

يء  يستضيعطيان نورا ، فكما َل يستضيء اْلعمى بنور البصر، كذلك َل

انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال  :الكافر والمنافق بنور اإليمان، فيقوَلن

حيث قسم النور فيرجعون، فال يجدون شيئا ، فيرجعون،  {قِيَل ارجعوا} :لهم

إن المنافقين يخادعون  :وعن الحسن البصري قال .وقد ضرب بينهم بسور

راط،  َّللا، وهو خادعهم، ْلنه يعطي المؤمن والمنافق نورا ، فإذا بلغوا الصِّ

فيشفق  :الق {انظرونا نَْقتَبِْس ِمن نُّوِرُكمْ }المنافقون  :اطفئ نور المنافق، فيقول

 .{َرنَاَربهنَا أَْتِمْم لَنَا نُو}عند ذلك  :المؤمنون حين طفئ نور المنافقين، فيقولون

 .مبالض :والباقون .وكسر الظاء المعجمةبنصب اْللف،  {انظرونا}قرأ حمزة 

فقال  .انتظرونا :ومن قرأ بالضم، فمعناه .أمهلونا :بالنصب، فمعناه :فمن قرأ

ارجعوا إلى الدنيا،  :يعني {َوَراءُكْم فالتمسوا نُورا  }ارجعوا  :لهم المؤمنون

ى المحشر حيث أعطينا النور، ارجعوا إل :ويقال .فإنا جعلنا النور في الدنيا

نَهُم فَُضِرَب بَيْ }واطلبوا نورا ، فيرجعون في طلب النور، فلم يجدوا شيئا ، 

الجنة،  بحائط بين أهل :يعني .بين أيديهم بسور :ويقال .ظهر لهم :يعني {بُِسورٍ 

 :يعني {الرحمة فِيهِ }باطن السور  :يعني {لههُ بَاٌب بَاِطنُهُ }وأهل النار، 

هو السور الذي عليه  :ويقال .النار :يعني {وظاهره ِمن قِبَلِِه العذاب}الجنة 

اوز باب فيج :عليه :باب يعني .أصحاب اْلعراف، فيظهر بين الجنة، والنار

ن وراء م {ينادونهم}فيه المؤمنون، ويبقى المنافقون على الصراط في الظلمة 

َعُكمْ } السور ألم نكن معكم في الدنيا على دينكم، وكنا معكم  :يعني {أَلَْم نَُكن مه

نتم قد ك :يعني {قَالُوْا بلى} .في الجماعات، والصلوات، فيجيبهم المؤمنون

بتم أنفسكم قد أص :يعني {ولكنكم فَتَنتُْم أَنفَُسُكمْ } .معنا في الدنيا، أو في الظاهر

فر اْلول في ثبتم على الك :يعني {فَتَنتُْم أَنفَُسُكمْ } :ويقال .فرتم في السرحيث ك

 .انتظرتم موت نبيكم :يعني {َوتََربهْصتُمْ }السر 

 {ارتبتمَوتََربهْصتُْم و} .أخرتم التوبة، وسّوْفتُْم فيها :يعني {تربصتم} :ويقال

ْتُكُم اَلمانى}، وشككتم في البعث شككتم في الدين :يعني أباطيل  :ييعن {َوغره

ُكم باّلِل الغرور}القيامة  :يعني {حتى َجاء أَْمُر َّللا}الدنيا   :يعني {َوَغره
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على ميزان فعول، وهو من أسماء  {الغرور} :وقال الزجاج .الشياطين

 .نه يغري ابن آدم كثيرا  ْل {الغرور}المبالغة، وكذلك الشياطين 

وقرأ  .في هذا اليوم وهو يوم القيامة :يعني {فاليوم َلَ يُْؤَخُذ ِمنُكْم فِْديَةٌ } :ثم قال

وجمع  .بالياء :وقرأ الباقون .بالتاء ْلن الفدية مؤنثة {فاليوم َلَ } :ابن عامر

داء الف {فاليوم َلَ يُْؤَخُذ ِمنُكمْ } :على المعنى، ْلن معنى الفدية فداء، ومعناه

الذين جحدوا بتوحيد َّللا  :يعني {َوَلَ ِمَن الذين َكفَُرواْ }المنافقين  :يعني

المنافقين،  :مصيركم إلى النار يعني :يعني {َمأَْواُكُم النار}تعالى، 

بِْئَس وَ }م من الذنوب هي أولى بكم بما أسلفت :يعني {ِهَى موَلكم}والكافرين 

 .بئس المرجع النار للكافرين، والمنافقين :يعني {المصير

 [19 -16]تفسير اآليات رقم 

ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحقِّ َوََل يَُكونُوا } أَلَْم يَأِْن لِلهِذيَن آََمنُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُهُْم لِِذْكِر َّللاه

اْلِكتَاَب ِمْن قَْبُل فَطَاَل َعلَْيِهُم اْْلََمُد فَقََسْت قُلُوبُهُْم َوَكثِيٌر ِمْنهُْم  َكالهِذيَن أُوتُوا

َ يُْحيِي اْْلَْرَض بَْعَد َمْوتِهَا قَْد بَيهنها لَُكُم اآْلَيَاِت لََعلهُكْم  (16)فَاِسقُوَن  اْعلَُموا أَنه َّللاه

قِ  (17)تَْعقِلُوَن  دِّ ا َحَسن ا يَُضاَعُف إِنه اْلُمصه َ قَْرض  قَاِت َوأَْقَرُضوا َّللاه دِّ يَن َواْلُمصه

يقُوَن  (18)لَهُْم َولَهُْم أَْجٌر َكِريٌم  دِّ ِ َوُرُسلِِه أُولَئَِك هُُم الصِّ َوالهِذيَن آََمنُوا بِاّلِله

هََداُء ِعْنَد َربِِّهْم لَهُْم أَْجُرهُْم َونُوُرهُْم َوالهِذينَ  بُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئَِك  َوالشُّ َكفَُروا َوَكذه

 {(19)أَْصَحاُب اْلَجِحيِم 

ألم يجئ  :يعني {أَلَْم يَأِْن لِلهِذيَن ءاَمنُوْا أَن تَْخَشَع قُلُوبُهُْم لِِذْكِر َّللا} :قوله تعالى

ه ء وقتإناء  يأني إناء  إذا حان وجا :يقال .وقت تخاف قلوبهم، فترق قلوبهم

أبو جعفر محمد بن إبراهيم  :ثنا .حّدثنا الخليل بن أحمد :قال الفقيه .وأوانه

َّللا،  ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عبد :قال .حّدثنا أبو عبيد َّللا :قال .الدبيلي

حّدثنا  :مله أصحاب رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ملة، فقالوا :عن القاسم قال

َل أَْحَسَن الحديث كتابا متشابها} :رسول َّللا، فأنزل َّللا تعالى يا ثم  {الذى نَزه

ِذيَن أَلَْم يَأِْن لِله }فأنزل َّللا تعالى  .حّدثنا يا رسول َّللا :ملوا ملهة أخرى فقالوا

 :ارسيلسلمان الف إن المسلمين قالوا :ويقال {ءاَمنُواْ أَن تَْخَشَع قُلُوبُهُْم لِِذْكِر َّللا

 {نَْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن القصص}فنزل  .حّدثنا عن التوراة، فإن فيها عجائب

ْا أَلَْم يَأِْن لِلهِذيَن ءاَمنُو}فكفوا عن السؤال، ثم سألوه عن ذلك، فنزلت هذه اآلية 

 {حقَوَما نََزَل ِمَن ال}ذكر َّللا ترق قلوبهم ل :يعني {أَن تَْخَشَع قُلُوبُهُْم لِِذْكِر َّللا

َوَما }قرأ نافع، وعاصم، في رواية حفص  .القرآن بذكر الحالل والحرام :يعني

 .بالتشديد على معنى التكثير، والمبالغة :والباقون .بالتخفيف {نََزلَ 
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كونوا وَل ت :يعني {لُ َوَلَ يَُكونُواْ كالذين أُوتُواْ الكتاب ِمن قَبْ } :ثم وعظهم فقال

في القسوة كاليهود، والنصارى، من قبل خروج النبي صلى َّللا عليه 

خروج النبي صلى َّللا عليه  :ويقال .اْلجل :يعني {فَطَاَل َعلَْيِهُم اَلمد}وسلم 

جفّت، ويبست قلوبهم عن اإليمان، فلم يؤمنوا  :يعني {فَقََسْت قُلُوبُهُمْ }وسلم 

ْنهُْم فاسقون}بالقرآن إَل قليل منهم  أَلَْم يَأِْن } :ويقال .عاصون :يعني {َوَكثِيٌر مِّ

أبو  وقال .المنافقين الذين آمنوا بلسانهم دون قلوبهم :يعني {لِلهِذيَن ءاَمنُواْ 

أن  :قال ؟وما خشوع النفاق :قيل .استعيذوا باّلِل من خشوع النفاق :الدرداء

 .ترى الجسد خاشعا ، والقلب ليس بخاشع

يصلح اْلرض، فاعتبروا  :يعني {اعلموا أَنه َّللا يُْحِى اَلرض} :قوله تعالى

بعد يبسها، وقحطها، فكذلك يحيي القلوب بالقرآن،  :يعني {بَْعَد َمْوتِهَا}بذلك 

 .عد موتها بالمطرويصلح بعد قساوتها حتى تلين، كما أحيا اْلرض كذلك ب

لكي  :عنيي {لََعلهُكْم تَْعقِلُونَ }العالمات في القرآن  :يعني {قَْد بَيهنها لَُكُم اَليات}

 .تعقلوا أمر البعث كذلك إنكم أيضا  تبعثون

قرأ ابن كثير، وعاصم، في رواية  {إِنه المصدقين والمصدقات} :قوله تعالى

 .التشديدب :كليهما بالتخفيف، والباقون {المصدقين والمصدقات إِنه }أبي بكر 

إن المؤمنين من الرجال، والمؤمنات من النساء،  :فمن قرأ بالتخفيف، فمعناه

ومن  .فمن صدق َّللا ورسوله ورضي بما جاء به النبي صلى َّللا عليه وسلم

متصدقات من النساء، المتصدقين من الرجال، وال :يعني .بالتشديد :قرأ

 .فأدغمت التاء في الصاد، وشددت

يتصدقون، محتسبين بطبيعة أنفسهم،  :يعني {َوأَْقِرُضواُ َّللا قَْرضا  َحَسنا  }

الحسنات، والثواب بكل واحد عشرة إلى  {يَُضاَعُف لَهُمُ }صادقين من قلوبهم 

 .ثوابا  حسنا  في الجنة :يعني {مٌ َولَهُْم أَْجٌر َكِري}سبعمائة، إلى ما َل يحصى، 

صّدقوا بتوحيد َّللا،  :يعني {والذين ءاَمنُوْا باّلِل َوُرُسلِهِ } :ثم قال عز وجل

يق {أُْولَئَِك هُُم الصديقون}وصدقوا بجميع الرسل،  ي اسم المبالغة ف :والصدِّ

يق، كثير الصدق :يقال .الفعل فمن  :عباس رضي َّللا عنهوقال ابن  .رجل صدِّ

يقين  .آمن باّلِل ورسله فهو من الصدِّ

 :عنيي {الشهداء} :هذا استئناف فقال :قال مقاتل {والشهداء ِعندَ َربِّهمْ } :ثم قال

 :يعني {لَهُْم أَْجُرهُمْ }يطلب شهادة على اْلمم  :يعني .من استشهد عند ربهم

أُْولَئَِك هُُم الصديقون } :يعني .هذا بناء على اْلول :ويقال {هُمْ َونُورُ }ثوابهم 

لَئَِك هُُم أُوْ }معناه  :ويقال .يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة {والشهداء ِعنَد َربِّهمْ 
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 .عند ربهم، ويكون لهم أجرهم، ونورهم {َوأُْولَئَِك هُُم الشهداء} {الصديقون

 .كل مؤمن صديق، شهيد :هدقال مجا

 بوحدانية َّللا :يعني {والذين َكفَُرواْ } :ثم وصف حال الكفار فقال عز وجل

بُوْا بئاياتنا}تعالى   .{أولئك أصحاب الجحيم}جحدوا بالقرآن  :يعني {َوَكذه

 [23 -20]تفسير اآليات رقم 

ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْينَُكْم َوتََكاثٌُر فِي اْْلَْمَواِل اْعلَُموا أَنهَما اْلَحيَاةُ ال} دُّ

ا  ا ثُمه يَُكوُن ُحطَام  َواْْلَْوََلِد َكَمثَِل َغْيثٍ أَْعَجَب اْلُكفهاَر نَبَاتُهُ ثُمه يَِهيُج فَتََراهُ ُمْصفَّر 

ْنيَا إَِله َمتَاُع َوفِي اآْلَِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغفَِرةٌ مِ  ِ َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ َن َّللاه

َماِء  (20)اْلُغُروِر  َسابِقُوا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنهٍة َعْرُضهَا َكَعْرِض السه

ِ يُؤْ  ِ َوُرُسلِهِ َذلَِك فَْضُل َّللاه ُ َواْْلَْرضِ أُِعدهْت لِلهِذيَن آََمنُوا بِاّلِله  ُذو تِيهِ َمْن يََشاُء َوَّللاه

َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة فِي اْْلَْرِض َوََل فِي أَْنفُِسُكْم إَِله فِي  (21)اْلفَْضِل اْلَعِظيِم 

ِ يَِسيٌر   مْ لَِكْياَل تَأَْسْوا َعلَى َما فَاتَكُ  (22)ِكتَابٍ ِمْن قَْبِل أَْن نَْبَرأَهَا إِنه َذلَِك َعلَى َّللاه

ُ ََل يُِحبُّ ُكله ُمْختَاٍل فَُخوٍر   {(23)َوََل تَْفَرُحوا بَِما آَتَاُكْم َوَّللاه

 .باطال ، ولهوا   :يعني {اعلموا أَنهَما الحياة الدنيا لَِعٌب َولَْهوٌ } :ثم قال عز وجل

عن  {تَفَاُخٌر بَْينَُكمْ وَ }زينة الدنيا  :يعني {َوِزينَةٌ }فرحا  يلهون فيها  :يعني

وروى إبراهيم، عن  .تفتخرون بذلك {َوتََكاثٌُر فِى اَلموال واَلوَلد}الحسب 

ْنيَا، َما لِي َولِل» :علقمة، عن عبد َّللا، عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال دُّ

ْنيَا َكَمثَِل َراِكٍب قَاَم فِي ِظلِّ  َشَجَرٍة فِي يَْوٍم َصائٍِف، ثُمه َراَح  إنهَما َمثَلِي َوَمثَُل الدُّ

 .«َوتََرَكهَا

كمثل مطر نزل من  :يعني {َكَمثَِل َغْيثٍ } :ثم ضرب للدنيا مثال  آخر فقال

الزارع  فرح :يعني {أَْعَجَب الكفار نَبَاتُهُ }السماء فينبت به الزرع، والنبات، 

الكفار باّلِل، ْلنهم أشد إْعجابا  بزينة  :يعني {أَْعَجَب الكفار} :بنباته، ويقال

كناية عن الزراع، ْلن الَكْفر في اللغة  {الكفار} :ويقال .الدنيا من المؤمنين

لزراع فسمي ا .هو التغطية، ولهذا سمي الكافر كافرا  ْلنه يغطي الحق بالباطل

لذي هو ضد كفارا  ْلنهم يغطون الحب تحت اْلرض، وليس ذلك الكفر ا

اإليمان، والطريقة اْلولى أحسن إن أراد به الكفار، ْلن ميلهم إلى الدنيا 

ثُمه يَُكوُن }بعد خضرته  {فَتََراهُ ُمْصفَّرا  }ييبس فيتغير  :يعني {ثُمه يَِهيجُ }أشد 

نه َل ا بذلك، ْلهالكا ، فشبّه الدني :يعني {حطاما} :ويقال .يابسا   :يعني {ُحطَاما  

خر لمن افت {فِى اَلخرة َعَذاُب َشِديدٍ }يبقى ما فيها، كما َل يبقى هذا النبت 
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لمن ترك الدنيا، واختار اآلخرة  {َوَمْغفَِرةٌ ّمَن َّللا ورضوان}بالدنيا، واختارها 

 .عذاب شديد ْلعدائه، ومغفرة من َّللا ْلوليائه :ويقال .على الدنيا

 :كمتاع الغرور، يعني :يعني {َوما الحياة الدنيا إَِله متاع الغرور} :ثم قال

 .كالمتاع الذي يتخذ من الزجاج، والخزف، يسرع إلى الفناء وَل يبقى

بُّكمْ } :ثم قال عز وجل سارعوا باْلعمال  :يعني {َسابِقُوْا إلى َمْغفَِرٍة ّمن ره

سابقوا إلى تكبيرة  :وقال مكحول .التوبةبادروا ب :ويقال .الصالحة

 :يعني {َعْرُضهَا َكَعْرضِ السماء واَلرض}إلى جنة  :يعني {َوَجنهةٍ }اَلفتتاح 

سبع سموات، وسبع أرضين، ومدت مد  :يعني .لو ألصقت بعضها على بعض

 .لهاطو اْلديم، لكان عرض الجنة أوسع من ذلك؛ وإنما بين عرضها، ولم يبين

إنها  :هذا مثل يعني .لو جعلت السموات واْلرض لكانت الجنة بعد ذلك :ويقال

بُّكمْ }أوسع شيء رأيتموه  لذين خلقت، وهيئت ل :يعني {َسابِقُواْ إلى َمْغفَِرةٍ ّمن ره

ذلك  :يعني {ذلك فَْضُل َّللا}صدقوا بوحدانية َّللا تعالى، وصدقوا برسله، 

ن يعطيه من يشاء م :يعني {يُْؤتِيِه َمن يََشاء}فضل َّللا على العباد  الثواب

ذو العطاء العظيم،  :يعني {وَّللا ُذو الفضل العظيم}عباده، وهم المؤمنون، 

 .وذو الَمّن الجسيم

ِصيبٍَة فِى اَلرض َوَلَ فِى أَنفُِسُكمْ } :قوله تعالى من  :يعني {َما أََصاَب ِمن مُّ

 {َوَلَ فِى أَنفُِسُكمْ }قحط المطر، وغالء السعر، وقلة النبات، ونقص الثمار، 

 .من الباليا، واْلمراض، واْلوجاع

من  :يعني {ّمن قَْبِل أَن نهْبَرأَهَا}إَل في اللوح المحفوظ  :يعني {إَِله فِى كتاب}

خلت د :صالح اْلسلمي قال وذكر الربيع بن أبي .قبل أن نخلق تلك النسمة

اج أراد قتله، فبكى رجل من قومه  على سعيد بن جبير حين جيء به إلى الَحجه

ن في فال تبك، قد كا :قال .لما أصابك من مصيبة :قال ؟ما يبكيك :فقال سعيد

بَةٍ يَما أََصاَب ِمن مُّصِ } :ألم تسمع قول َّللا تعالى .علم َّللا تعالى أن يكون هذا

بل أن من ق :يعني {فِى اَلرض َوَلَ فِى أَنفُِسُكْم إَِله فِى كتاب ّمن قَْبِل أَن نهْبَرأَهَا

 :عنيي {إِنه ذلك َعلَى َّللا يَِسيرٌ }قبل أن نخلق تلك النفس  :ويقال .نخلقها

من  {على َما فَاتَُكمْ }زنوا لكيال تح :يعني {لَّكْيالَ تَأَْسْوْا على َما فَاتَُكمْ }هينا ، 

َما َوَلَ تَْفَرُحوْا بِ }الرزق والعافية، إذا علمتم أنها مكتوبة عليكم قبل خلقكم، 

له وَّللا َلَ يُِحبُّ كُ }بما أعطاكم في الدنيا، وَل تفتخروا بذلك  :يعني {ءاتاكم

قرأ أبو  .الى، وَل يشكروهمتكبرا ، فخورا ، بنعم َّللا تع :يعني {ُمْختَاٍل فَُخورٍ 

لكيال  :بغير مد، فمعناه :فمن قرأ .بالمد :والباقون .بغير مدّ  {بَِما ءاتاكم}عمرو 
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 .بالمد بما أعطاكم :ومن قرأ .تفرحوا بما جاءكم من حطام الدنيا، فإنه إلى نفاد

 وهو يحزن، ليس أحد إَل :وروى عكرمة عن ابن عباس رضي َّللا عنهما قال

 .ولكن المؤمن من جعل الفرح والمصيبة َصْبرا   .ويفرح

 [27 -24]تفسير اآليات رقم 

َ هَُو اْلَغنِيُّ } الهِذيَن يَْبَخلُوَن َويَأُْمُروَن النهاَس بِاْلبُْخِل َوَمْن يَتََوله فَإِنه َّللاه

اْلبَيِّنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمَعهُُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن لِيَقُوَم لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِ  (24)اْلَحِميُد 

ُ َمْن يَْنُصُرهُ   النهاُس بِاْلقِْسِط َوأَْنَزْلنَا اْلَحِديَد فِيهِ بَأٌْس َشِديدٌ َوَمنَافِعُ لِلنهاسِ َولِيَْعلََم َّللاه

َ قَِويٌّ َعِزيٌز  ا َوإِْبَراِهيَم َوَجَعْلنَا فِي  (25)َوُرُسلَهُ بِاْلَغْيبِ إِنه َّللاه َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوح 

ةَ َواْلِكتَاَب فَِمْنهُْم ُمْهتٍَد َوَكثِيٌر ِمْنهُْم فَاِسقُوَن  يهتِِهَما النُّبُوه هْينَا َعلَى  (26)ُذرِّ ثُمه قَف

ْنِجيَل َوَجَعْلنَا فِي قُلُوبِ آَثَاِرِهْم بُِرُسلِنَا َوقَفهْينَا بِِعيَسى اْبِن َمْريََم َوآَتَيْ   الهِذيَن نَاهُ اإْلِ

اتهبَُعوهُ َرْأفَة  َوَرْحَمة  َوَرْهبَانِيهة  اْبتََدُعوهَا َما َكتَْبنَاهَا َعلَْيِهْم إَِله اْبتَِغاَء ِرْضَواِن 

ِ فََما َرَعْوهَا َحقه ِرَعايَتِهَا فَآَتَْينَا الهِذيَن آََمنُوا ِمْنهُْم  أَْجَرهُْم َوَكثِيٌر ِمْنهُْم َّللاه

 {(27)فَاِسقُوَن 

 :يعني .َل يحب الذين يبخلون :يعني {الذين يَْبَخلُونَ } :ثم قال عز وجل

 {َويَأُْمُروَن الناس بالبخل}يمسكون أموالهم، وَل يخرجون منها حق َّللا تعالى 

محمد صلى َّللا عليه وسلم، يكتمون صفة  :يعني .الذين يبخلون :ويقال

يكتمون صفة النبي صلى َّللا عليه وسلم  :يعني .ويأمرون الناس بالبخل

يعرض عن  :ويقال .يعرض عن النفقة :يعني {َوَمن يَتََوله } .ونعته

غنيٌّ عن نفقتهم، وعن  :يعني {فَإِنه َّللا هَُو الغنى الحميد}اإليمان 

 {َويَأُْمُروَن الناس بالبخل}قرأ حمزة، والكسائي،  .في فعاله {ميدالح}إيمانهم، 

بضم الباء، وإسكان الخاء، ومعناهما  :وقرأ الباقون .بنصب الخاء، والباء

 .الذي َل غني مثله {فَإِنه َّللا * الغنى الحميد} :قرأ نافع، وابن عامر .واحد

 .بإثبات هو {هَُو الغنى الحميد فَإِنه َّللا} :والباقون

باْلمر، والنهي، والحالل،  :يعني {لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بالبينات} :ثم قال

أنزلنا عليهم الكتاب ليعلموا  :يعني {َوأَنَزْلنَا َمَعهُُم الكتاب}والحرام، 

زان بعينه، أنزل على عهد هو المي :ويقال .العدل :يعني {والميزان}أمتهم 

 {القسطب}لكي يقوم الناس  :يعني {لِيَقُوَم الناس بالقسط}نوح عليه السالم 

 :يعني {فِيِه بَأٌْس َشِديدٌ }وجعلنا الحديد  :يعني {َوأَنْزْلنَا الحديد}بالعدل  :يعني

أنزل  :يعني {نْزْلنَا الحديدَوأَ } :وعن عكرمة أنه قال .فيه قوة شديدة في الحرب

 .َّللا تعالى الحديد آلدم عليه السالم، العالة، والمطرقة، والكلبتين فيه بأس شديد
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مثل  {منافع * لِلنهاسِ }في الحديد  :يعني {ومنافع لِلنهاسِ } :ثم قال عز وجل

 :يعني {ْعلََم َّللا َمن يَنُصُرهُ َولِيَ } .من معايشهم :يعني .السكين، والفأس، واإلبرة

إِن } :هبقتل أعدائه كقول {َوُرُسلَهُ بالغيب}ولكن يعلم َّللا من ينصره على عدوه 

لكي يرى َّللا من استعمل هذا السالم في طاعة  :ويقال {تَنُصُروْا َّللا يَنُصْرُكمْ 

 يصدق :يعني .َّللا تعالى، وطاعة رسوله صلى َّللا عليه وسلم بالغيب

 .في ملكه {َعِزيزٌ }في أمره  {إِنه َّللا قَِوىٌّ }بالقلب 

بعثناهما إلى  :يعني {َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحا  وإبراهيم} :ثم قال عز وجل

كان و {النبوة والكتاب}في نسليهما  :يعني {َوَجَعْلنَا فِى ُذّريهتِِهَما}قومهما، 

اْلنبياء مثل موسى، وهارون، وداود، ويونس، وسليمان، وصالح، فيهم 

ْهتٍَد َوَكثِيٌر ّمْنهُْم فاسقون}ونوح، وإبراهيم عليهم السالم  كثير  :يعني {فَِمْنهُْم مُّ

 .من ذريتهم تاركون للكتاب

هْينَا على ءاثارهم} :قوله عز وجل على وصلنا، وأَْتبَْعنَا  :يعني {ثُمه قَف

أرسلنا و :يعني {َوقَفهْينَا بِِعيَسى ابن َمْريَمَ }واحدا  بعد واحد  {بُِرُسلِنَا}آثارهم 

َوَجَعْلنَا }أعطيناه اإلنجيل  :يعني {َوقَفهْينَا على}على آثارهم بعيسى ابن مريم 

َرْأفَة  }ه، ا دينالذين آمنوا به، وصدقوه، واتبعو :يعني {فِى قُلُوِب الذين اتبعوه

 .والمتوادين الذين يود بعضهم بعضا   .المودة :يعني {َوَرْحَمة  

الرأفة على أهل دينهم، يرحم بعضهم بعضا ، وهم الذين كانوا على دين  :ويقال

دوا، ولم يتنصروا  .عيسى، لم يتهوه

َما }ابتدعوا رهبانية  :ييعن {َوَرْهبَانِيهة  ابتدعوها} :ثم استأنف الكالم فقال

وذلك  {إَِله ابتغاء رضوان َّللا}لم تكتب عليهم الرهبانية  :يعني {كتبناها َعلَْيِهمْ 

أنه لما كثر المشركون، خرج المسلمون منهم، فهربوا، واعتزلوا في الغيران، 

واتبعوا الصوامع، فطال عليهم اْلمد، ورجع بعضهم عن دين عيسى ابن 

ية، الرهبان :يعني {ابتدعوها} :قال َّللا تعالى .وابتدعوا النصرانيةمريم، 

أوجبنا  ما :يعني {َما كتبناها َعلَْيِهمْ }والخروج إلى الصوامع، والتبتل للعبادة 

 أمرناهم بما يرضي َّللا تعالى :يعني .عليهم، ولم نأمرهم إَل ابتغاء رضوان َّللا

فََما َرَعْوهَا َحقه }لطلب رضى َّللا تعالى  {ابتدعوها} :ويقال .َل غير ذلك

وا فما أطاع :ويقال .لم يحافظوا على ما أوجبوا على أنفسهم :يعني {ِرَعايَتِهَا

روا  .َّللا حين تهودوا، وتنصه

هْينَا على ءاثارهم بُِرُسلِنَا} :قال َّللا تعالى ْنهُْم َكثِيٌر مِّ وَ }في اآلخرة  {ثُمه قَف

وفي هذه اآلية دليل وتنبيه  .وهم الذين تهودوا .عاصين :يعني {فاسقون
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للمؤمنين أن من أوجب على نفسه شيئا ، لم يكن واجبا  عليه أن يتبعه، وَل 

م بإتمام عليك :وروي عن بعض الصحابة أنه قال .يتركه، فيستحق اسم الفسق

 فقد أوجبتموها على أنفسكم فإنكم إن .كن واجبة عليكمهذه التراويح، ْلنها لم ت

ْنهُْم فاسقون}تركتموها صرتم فاسقين ثم قرأ هذه اآلية   .{َوَكثِيٌر مِّ

 [29 -28]تفسير اآليات رقم 

َ َوآَِمنُوا بَِرُسولِِه يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن مِ } ْجَعْل ْن َرْحَمتِِه َويَ يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا اتهقُوا َّللاه

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم  ا تَْمُشوَن بِِه َويَْغفِْر لَُكْم َوَّللاه لِئاَله يَْعلََم أَْهُل اْلِكتَاِب  (28)لَُكْم نُور 

 ُ ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوَّللاه ِ َوأَنه اْلفَْضَل بِيَِد َّللاه  أََله يَْقِدُروَن َعلَى َشْيٍء ِمْن فَْضِل َّللاه

 {(29)ُذو اْلفَْضِل اْلَعِظيِم 

يما أطيعوه ف :يعني {ّمْستَقِيٍم ياأيها الذين ءاَمنُوْا اتقوا َّللا} :ثم قال عز وجل

محمد صلى َّللا عليه وسلم،  {ياأيها الذين}يأمركم به، وفيما ينهاكم عنه، 

يا أيها  ليه وسلم ويقالاثبتوا على اإلسالم بعد نبيكم محمد صلى َّللا ع :يعني

آمنوا باّلِل ورسوله محمد صلى َّللا عليه  :الذين آمنوا بعيسى ابن مريم

ْحَمتِهِ }وسلم  زلت لما ن :أجرين من فضله، ويقال :يعني {يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمن ره

تَْيِن بَِما َصبَُرواْ َويَدْ }في أهل مكة  ره ئة َرُؤَن بالحسنة السيأولئك يُْؤتُوَن أَْجَرهُم مه

ا رزقناهم يُنفِقُونَ  يُْؤتُِكْم }، حزن المسلمون، فنزل فيهم [54 :القصص] {َوِممه

ْحَمتِهِ   :مانصيبين من رحمته، أحده :وأصل الِكْفل النصيب، يعني {ِكْفلَْيِن ِمن ره

بمحمد  مانبإيمانه بنبيه قبل خروج النبي صلى َّللا عليه وسلم، واآلخر اإلي

 .صلى َّللا عليه وسلم

حا  يجعل لكم سبيال  واض :يعني {َويَْجَعل لهُكْم نُورا  تَْمُشوَن بِهِ } :ثم قال عز وجل

ِحيمٌ }يغفر لكم ذنوبكم،  :يعني {َويَْغفِْر لَُكمْ }تهتدون به،   :يعني {وَّللا َغفُوٌر ره

ِحيمٌ }يغفر الذنوب للمؤمنين  لّئاَله يَْعلََم أَْهُل الكتاب أََله يَْقِدُروَن على }بهم،  {ره

وَل مؤكدة في الكالم، ومعناه ْلن يعلموا أنهم َل يقدرون  {َشئ ّمن فَْضِل َّللا

مؤمني أهل الكتاب، يعلمون أنهم َل  :على شيء من فضل َّللا ورحمته، يعني

 :عنيي {َوأَنه الفضل بِيَِد َّللا}يقدرون من فضل َّللا إَل برحمته َل برحمته، 

َّللا و}من كان أهال  لذلك من العبادة  {يُْؤتِيِه َمن يََشاء}الثواب من َّللا تعالى 

 .هو المعطي وهو المانع وَّللا أعلم بالصواب :يعني {ُذو الفضل العظيم

 

 

 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n57&p1#TOP
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58 

 سورة المجادلة
 

 [1]تفسير اآلية رقم 

{ ُ ُ يَْسَمُع قَْد َسِمَع َّللاه ِ َوَّللاه  قَْوَل الهتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجهَا َوتَْشتَِكي إِلَى َّللاه

َ َسِميٌع بَِصيٌر   {(1)تََحاُوَرُكَما إِنه َّللاه

 {ْوِجهَافِى زَ }تخاصمك،  :يعني {قَْد َسِمَع َّللا قَْوَل التى تَُجاِدلُكَ } :قوله تعالى

أن اآلية نزلت في شأن  :وروى أبو العالية الرياحي .قبل زوجها من :يعني

 نزلت :أوس بن الصامت وفي امرأته خويلة بنت دعلج، وعن عكرمة أنه قال

في امرأة اسمها خويلة بنت ثعلبة وفي زوجها أوس بن الصامت، جاءت إلى 

قال ر أمه فإن زوجها جعلها عليه كظه :رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم فقالت

ا انظر ي :قالت .«َما أَراِك إَله َوقَْد َحُرْمِت َعلَْيهِ » :النبي صلى َّللا عليه وسلم

نبي َّللا، جعلني َّللا فداك يا نبي َّللا في شأني، وجعلت تجادله، وعائشة رضي 

 :َّللا عنها تغسل رأس النبي صلى َّللا عليه وسلم، فقالت عائشة رضي َّللا عنها

يثك ومجادلتك يا خويلة، أما ترين وجه رسول َّللا صلى َّللا عليه اقصري حد

 .{كَ قَْد َسِمَع َّللا قَْوَل التى تَُجاِدلُ }وسلم قد تربّد ليوحى إليه، فأنزل َّللا تعالى 

كان طالقهم في الجاهلية الظهار  :وروى سفيان، عن خالد، عن أبي قالبة، قال

َّللا تعالى في الظهار ما جعل، وجعل في واإليالء، فلما جاء اإلسالم جعل 

 .اإليالء ما جعل

وَّللا }تتضرع المرأة إلى َّللا مخافة الفرقة  :يعني {َوتَْشتَِكى إِلَى َّللا} :ثم قال

 {إِنه َّللا َسِميٌع بَِصيرٌ }محاورتكما ومراجعتكما  :يعني {يَْسَمُع تََحاُوَرُكما

 .خويلة بصير بأمرها، وقال مقاتل فهي خويلة بنت ثعلبةسميعا  لمقالة  :يعني

 [4 -2]تفسير اآليات رقم 

ئِي َولَْدنَهُْم } هَاتُهُْم إَِله الاله هَاتِِهْم إِْن أُمه الهِذيَن يُظَاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن نَِسائِِهْم َما هُنه أُمه

ا ِمَن اْلقَوْ  َ لََعفُوٌّ َغفُوٌر َوإِنههُْم لَيَقُولُوَن ُمْنَكر  ا َوإِنه َّللاه َوالهِذيَن  (2)ِل َوُزور 

يُظَاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ثُمه يَُعوُدوَن لَِما قَالُوا فَتَْحِريُر َرقَبَةٍ ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسها َذلُِكْم 

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر  يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن  فََمْن لَمْ  (3)تُوَعظُوَن بِِه َوَّللاه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n57&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n57&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n57&p1#TOP
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 ِ ا فََمْن لَْم يَْستَِطْع فَإِْطَعاُم ِستِّيَن ِمْسِكين ا َذلَِك لِتُْؤِمنُوا بِاّلِله ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسه

ِ َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب أَلِيٌم   {(4)َوَرُسولِِه َوتِْلَك ُحُدوُد َّللاه

م بض {يظاهرون}قرأ عاصم  {الذين يظاهرون ِمنُكْم ّمن نَّسائِِهمْ } :قوله تعالى

الياء وكسر الهاء، والتخفيف من ظاهر يظاهر، وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو 

بنصب الياء، مع التشديد، وهو في اْلصل يتظهرون،  {يَْظهَُرونَ }عمرو، 

ظاهر من امرأته،  :يقال فأدغمت التاء في الظاء، والمعنى في هذا كله واحد،

 .أنت علّي كظهر أمي :وتظههر منها، وأظهر منها،، إذا قال لها

ا هُنه أمهاتهم} :ثم قال وروى الفضل عن عاصم، أمهاتُهم بضم التاء، ْلنه  {مه

خبر ما، كقولك ما زيد عالم، وقرأ الباقون بالكسر، ْلن التاء في موضع 

ا تاء الجماعة، وهي لغة أهل الحجاز، فينصبون النصب، فصار خفضا  ْلنه

 {أمهاتهم إِنْ }، كقوله ما هذا بشرا ، ما هن كأمهاتهم في الحرمة «ما»خبر 

اْلم التي ولدته، واْلم التي  :يعني {إَِله الالئى َولَْدنَهُمْ }ما أمهاتهم  :يعني

َمْت َعلَْيُكمْ }أرضعته، ْلنه قال في موضع آخر  أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم  ُحرِّ

وعماتكم وخاَلتكم َوبَنَاُت اَلخ َوبَنَاُت اَلخت وأمهاتكم اْلالهتِى أَْرَضْعنَُكْم 

َن الرضاعة وأمهات نَِسآئُِكْم َوَربَائِبُُكُم الالتى فِى ُحُجوِرُكْم مِّن  وأخواتكم مِّ

 َدَخْلتُْم بِِهنه فاَلَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم وحالئل نَِّسآئُِكُم الالتى َدَخْلتُْم بِِهنه فَإِن لهْم تَُكونُواْ 

أَْبنَآئُِكُم الذين ِمْن أصالبكم َوأَن تَْجَمُعوْا بَْيَن اَلختين إََله َما قَْد َسلََف إِنه َّللا َكاَن 

ِحيما    .[23 :النساء] {َغفُورا  ره

قوَل  منكرا   :يعني {لقول َوُزورا  َوإِنههُْم لَيَقُولُوَن ُمنَكرا  ّمَن ا} :ثم قال

، حيث جعل الكفارة {َغفُورٌ }ذو تجاوز  :يعني {َوإِنه َّللا لََعفُوٌّ َغفُورٌ }وكذبا  

 .لرفع الحرمة، ولم يجعل فرقة بينهما

ن ودويع :يعني {والذين يظاهرون ِمن نَّسائِِهْم ثُمه يَُعوُدوَن لَِما قَالُواْ } :ثم قال

عليه ف :يعني {فَتَْحِريُر َرقَبَةٍ }لنقض ما قالوا، ولرفع ما قالوا في الجاهلية 

ثم  :فيه تقديم وتأخير، يعني {ثُمه يَُعوُدوَن لَِما قَالُواْ }تحرير رقبة، ويقال 

 معناه ثم يعودون لما قالوا في الجاهلية، :يعودون فتحرير رقبة لما قالوا ويقال

نهم كانوا يتكلمون بهذا القول فيرجعون إلى ذلك القول بعد اإلسالم، وذلك أ

ا ثم يعودون لم :َل تجب الكفارة حتى يقول مرتين، ْلنه قال :وقال بعضهم

هذا القول خالف جميع أهل  {فَتَْحِريُر َرقَبَةٍ }يعودون مرة أخرى  :قالوا، يعني

َوَما }والكفارة ما قال َّللا تعالى  .حدةالعلم، وإنما تجب الكفارة إذا قال مرة وا

ْؤِمنَةٍ  َكاَن لُِمْؤِمٍن أَن يَْقتَُل ُمْؤِمنا  إَِله َخطَئا  َوَمن قَتََل ُمْؤِمنا  َخطَئا  فَتَْحِريُر َرقَبَةٍ مُّ
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دهقُوْا فَإِن َكاَن ِمن قَْوٍم َعُدوٍّ له  َسلهَمةٌ إلى أَْهلِِه إَِله أَن يَصه ُكْم َوهَُو ْمْؤِمٌن َوِديَةٌ مُّ

َسلهَمةٌ إلى أَْهلِِه  يثَاٌق فَِديَةٌ مُّ ْؤِمنَةٍ َوإِن َكاَن ِمن قَْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَهُْم مِّ فَتَْحِريُر َرقَبَةٍ مُّ

َن َّللا وَ  ْؤِمنَة  فََمن لهْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن تَْوبَة  مِّ اَن كَ َوتَْحِريُر َرقَبٍَة مُّ

 :يعني {ّمن قَْبِل أَن يَتََماسها}عتق رقبة  :يعني [92 :النساء] {َّللا َعلِيما  َحِكيما  

 .من قبل أن يجامعها

 :يعني {َذلُِكْم تُوَعظُوَن بِهِ }ويقال من قبل أن يمس كل واحد منهما صاحبه 

قوله و .من الوفاء وغيره {لُوَن َخبِيرٌ وَّللا بَِما تَْعمَ }هذا الحكم الذي تؤمرون به 

 {فَِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْينِ }من لم يجد الرقبة  :يعني {فََمن لهْم يَِجدْ }تعالى 

 {تََماسهاّمن قَْبِل أَن يَ }فعليه صيام شهرين متتابعين، َل يفصل بينهما  :يعني

وفي اآلية دليل أن المرأة َل  .هما صاحبهمن قبل أن يمس كل واحد من :يعني

يسعها أن تدع الزوج يقربها قبل الكفارة، ْلنه نهاهما جميعا  عن المسيس قبل 

الكفارة، واتفقوا على أنه إذا أفطر في شهرين يوما  بغير عذر عليه أن يستقبل، 

 .واختلفوا فيمن أفطر لمرض، أو عذر، أو غيره

فاّلِل أعذره بالعذر يبدله، وَل يستأنف، وقال  قال عطاء إذا أفطر من مرض،

 :وافهؤَلء كلهم قال :يقضي وَل يستأنف، وهكذا قال سعيد بن المسيب :طاوس

 يستقبل، وهكذا قال :َل يستقبل، وقال إبراهيم النخعي والزهري والشعبي

عطاء الخراساني، والحكم بن كيسان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رضي َّللا 

 .همعن

عليه في قول ف :يعني {فَإِْطَعاُم ِستّيَن ِمْسِكينا  }الصيام  {فََمن لهْم يَْستَِطعْ } :ثم قال

 .أو التمر .أهل المدينة لكل مسكين صاع من الحنطة

وفي قول أهل العراق منوان من حنطة، أو صاع من تمر، بدليل ما روى 

 كنت أصيب من النساء :بياض، قالسليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر ال

ما َل يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من أهلي، 

فتظاهرت من أهلي حتى ينسلخ الشهر، فبينما هي تخدمني ذات ليلة، إذ انكشف 

لى اذهبوا معي إ :لي منها شيء، فواقعتها، فلما أصبحت أخبرت قومي، فقلت

ما نذهب وما نأمن أن ينزل فيك قرآن،  :فقالوا رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم،

ْر َرقَبَة  » :فأتيته فأخبرته، فقال فَُصْم » :فقلت ما أملك إَل رقبتي، قال« َحرِّ

فأَْطِعْم َوْسقا  ِمْن تَْمٍر » :وهل أصابني إَل من قبل الصيام، قال :قلت« َشْهَرْينِ 

 :م قالث .لحق نبيا  لقريش ما لنا طعاموالذي بعثك با :قلت« ِستِّيَن ِمْسِكينا  

 فرجعت إلى قومي« اْنطَلِْق إلى َصاِحِب َصَدقَِة بَنِي ُزَرْيٍق، فَْليَْدفَْعهَا إلَْيكَ »
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وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول َّللا صلى َّللا  :فقلت

الخبر  اعليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم، فقد بين في هذ

 .أنه يجب وسقا  من تمر، والوسق ستون صاعا ، باَلتفاق

 {َوَرُسولُهُ }لتصدقوا بوحدانية َّللا تعالى  :يعني {َذلَِك لِتُْؤِمنُوْا باّلِل} :ثم قال

هذه فرائض َّللا،  :يعني {َوتِْلَك ُحُدوُد َّللا}وتصدقوا برسوله  :يعني

الذين َل يؤمنون باّلِل وبرسوله،  :يعني {َذاٌب أَلِيمٌ وللكافرين عَ }وأحكامه 

تبارك الذي وسع  :وروي عن عروة عن عائشة رضي َّللا عنها أنها قالت

سمعه اْلصوات كلها، إن المرأة لتناجي النبي صلى َّللا عليه وسلم يسمع 

َل التى وْ قَْد َسِمَع َّللا قَ }بعض كالمها، ويخفى عليه بعضه، إذ أنزل َّللا تعالى 

 .وهكذا قال اْلعمش {تَُجاِدلَُك فِى َزْوِجهَا

 [10 -5]تفسير اآليات رقم 

َ َوَرُسولَهُ ُكبِتُوا َكَما ُكبَِت الهِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َوقَْد أَْنَزْلنَا آَيَاٍت } إِنه الهِذيَن يَُحادُّوَن َّللاه

ا فَيُنَبِّئُهُْم بَِما َعِملُوا  (5)ٌن بَيِّنَاٍت َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب ُمِهي ُ َجِميع  يَْوَم يَْبَعثُهُُم َّللاه

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد  ُ َونَُسوهُ َوَّللاه َ يَْعلَُم َما فِي  (6)أَْحَصاهُ َّللاه أَلَْم تََر أَنه َّللاه

اَلثَةٍ إَِله هَُو َرابُِعهُْم َوََل َخْمَسٍة السهَماَواتِ َوَما فِي اْْلَْرضِ َما يَُكوُن ِمْن نَْجَوى ثَ 

إَِله هَُو َساِدُسهُْم َوََل أَْدنَى ِمْن َذلَِك َوََل أَْكثََر إَِله هَُو َمَعهُْم أَْيَن َما َكانُوا ثُمه يُنَبِّئُهُْم 

َ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم  ْم تََر إِلَى الهِذيَن نُهُوا َعِن أَلَ  (7)بَِما َعِملُوا يَْوَم اْلقِيَاَمِة إِنه َّللاه

ُسوِل  ْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصيَِة الره النهْجَوى ثُمه يَُعوُدوَن لَِما نُهُوا َعْنهُ َويَتَنَاَجْوَن بِاإْلِ

ُ َويَقُولُوَن فِي أَْنفُِسِهْم لَْوََل يَُعذِّ  ُ بَِما بُ َوإَِذا َجاُءوَك َحيهْوَك بَِما لَْم يَُحيَِّك بِِه َّللاه نَا َّللاه

هُم يَْصلَْونَهَا فَبِْئَس اْلَمِصيُر  يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا إَِذا تَنَاَجْيتُْم  (8)نَقُوُل َحْسبُهُْم َجهَن

ُسوِل َوتَنَاَجْوا بِاْلبِرِّ َوالتهْقَوى َواته  ْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصيَِة الره وا قُ فاََل تَتَنَاَجْوا بِاإْلِ

َ الهِذي إِلَْيهِ تُْحَشُروَن  ْيطَاِن لِيَْحُزَن الهِذيَن آََمنُوا َولَْيَس  (9)َّللاه إِنهَما النهْجَوى ِمَن الشه

ِ فَْليَتََوكهِل اْلُمْؤِمنُوَن  ِ َوَعلَى َّللاه ِهْم َشْيئ ا إَِله بِإِْذِن َّللاه  {(10)بَِضارِّ

يعادون، ويشاقون َّللا  :يعني {لذين يَُحادُّوَن َّللا َوَرُسولَهُ إِنه ا} :قوله تعالى

، الذين يشاقون أولياء َّللا :ورسوله، ويقال يشاقون أولياء َّللا ورسوله، يعني

 .ْلن أحدا  َل يعادي َّللا، ولكن من عادى أولياء َّللا فقد عادى َّللا تعالى

 أخذوا كما أخذ الذين من :قال مقاتل {ِمن قَْبلِِهمْ ُكبِتُوْا َكَما ُكبَِت الذين } :ثم قال

هلكوا أ :عذبوا كما عذب الذين من قبلهم، وقال أبو عبيد :قبلهم من اْلمر ويقال

، أحزنوا :غيظوا كما غيظ الذين من قبلهم والكبت هو الغيظ، ويقال :ويقال

يان القرآن فيه ب :يعني {ات بيناتَوقَْد أَنَزْلنَا ءاي}أذلوا وغلبوا  :وقال الزجاج
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ِهينٌ }آيات واضحات  :أمره ونهيه ويقال يهانون فيه، ثم  {وللكافرين َعَذاٌب مُّ

فَيُنَبّئُهُْم }اْلولين واآلخرين يبعثهم َّللا من قبورهم  {يَْوَم يَْبَعثُهُمُ َّللا َجِميعا  } :قال

 {أحصاه َّللا َونَُسوهُ }موا وجوب الحجة عليهم من خير أو شر ليعل {بَِما َعِملُواْ 

 :يعني {َونَُسوهُ } :حفظ َّللا عليهم أعمالهم وهم نسوا أعمالهم ويقال :يعني

م شاهدا  بأعمالهم ث :يعني {وَّللا على ُكّل َشئ َشِهيدٌ }وتركوا العمل في الدنيا 

ألم تعلم، اللفظ لفظ اَلستفهام والمراد به  :يعني {أَلَْم تََر أَنه َّللا يَْعلَمُ } :قال

ي َما فِ } .معناه إني أعلمتك أن َّللا يعلم :أنك تعلم، ويقال :التقرير يعني

َما }سر أهل السهموات وسر أهل اْلرض  :يعني .{السموات َوَما فِي اَلرض

َل يتناجى ثالثة فيما بينهم، وَل  :عنيي {يَُكوُن ِمن نجوى ثالثة إَِله هَُو َرابُِعهُمْ 

يتكلمون فيما بينهم بكالم الشر إَل هو رابعهم، ْلنه يعلم ما يقولون فيما 

كان هو سادسهم، ْلنه يعلم ما  :يعني {َوَلَ َخْمَسٍة إَِله هَُو َساِدُسهُمْ } .بينهم

بهم  عالم :يعني {َر إَِله هَُو َمَعهُمْ َوَلَ أدنى ِمن َذلَِك َوَلَ أَْكثَ } .يقولون فيما بينهم

 :يعني {ثُمه يُنَبّئُهُم بَِما َعِملُواْ } .في اْلرض {أَْينََما *** َكانُواْ }وبأحوالهم 

وذلك أن نفرا  كانوا يتناجون  .يخبرهم بما عملوا يوم القيامة من خير أو شر

أصواتكم حتى َل يسمع رب محمد َل ترفعوا  :عند الكعبة قال بعضهم لبعض

ويقال إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم دون  .صلى َّللا عليه وسلم

 .المؤمنين، فامتنعوا من ذلك ثم عادوا إلى النجوى

 :يعني {يَْوَم القيامة إِنه َّللا بُِكّل َشئ َعلِيٌم * أَلَْم تََر إِلَى الذين نُهُواْ َعِن النجوى}

 :يعني {ثُمه يَُعوُدوَن لَِما نُهُوْا َعْنهُ ويتناجون باإلثم}عن قول السر فيما بينهم، 

 خالف أمر َّللا :يعني {أَلَْم تَرَ }بالَجْوِر والظلم،  :يعني {والعدوان}بالكذب 

، {***وينتجون}قرأ حمزة  .وأمر الرسول صلى َّللا عليه وسلم

 .تناجى القوم وانتجوا :وهما لغتان، يقال {َعْنهُ ويتناجون}والباقون 

بَِما لَْم }إذا جاءك اليهود حيوك  :يعني {َوإَِذا *** َجاءوَك َحيهْوكَ } :ثم قال

، وذلك أنهم كانوا يقولون إذا دخلوا على رسول َّللا صلى َّللا {يَُحيَّك بِِه َّللا

 .السام عليكم :عليه وسلم

فقالت عائشة رضي َّللا عنها وعليكم السام، لََعنَُكم َّللا َوَغِضَب  .وعليكم :فيقول

ْفقِ » :فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم .َعلَْيُكمْ  َوإيهاِك  .َمْهال  يا َعائَِشةُ، َعلَْيِك بالرِّ

َو لَْم تَْسَمِعي ما َرَدْدُت أَ » :قال ؟أو لم تسمع ما قالوا :قالت .«َوالُعْنَف َوالفُْحشَ 

لو  :نهمفقالت اليهود فيما بي .«فَيُْستََجاُب لِي فِيِهْم َوَل يُْستََجاُب لَهُْم فِيه  ؟َعلَْيِهمْ 

كان رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم كما يقول، َلستجيب دعاؤه علينا حيث 
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سلموا عليك بما لم يَُحيَِّك  :يعني {َوإَِذا *** َجاءوَك َحيهْوكَ }عليكم، فنزل  :قال

 .ك به َّللابما لم يسلم علي :بما لم يأمرك به َّللا أن تحيي به، ويقال :به َّللا يعني

هال يعذبنا  :يعني {لَْوَلَ يَُعّذبُنَا َّللا} .فيما بينهم :يعني {َويَقُولُوَن فِى أَنفُِسِهمْ }

رهم إلى مصي :يعني {َحْسبُهُْم َجهَنهمُ } :بيه، يقول َّللا تعالىلن {بَِما نَقُولُ }َّللا 

 .ما صاروا إليه {فَبِْئَس المصير}يدخلونها،  :يعني {يَْصلَْونَهَا}جهنم، 

َك بِأَنه َذلِ } :قال مقاتل {المصير ياأيها الذين ءاَمنُوْا إَِذا تَنَاَجْيتُمْ } :قوله تعالى

تناجوا باإلثم فاَلَ ت}فيما بينكم،  {إَِذا تَنَاَجْيتُمْ }باللسان دون القلب  {ذين َكفَُرواْ ال

؛ وذلك أن النبي صلى َّللا عليه وسلم كان إذا بعث سرية، كان {والعدوان

ن في وهذا الخطاب للمخلصي .المنافقون يتناجون فيما بينهم ليحزنوا المؤمنين

 تعالى أمرهم أن َل يتناجوا باإلثم والعدوان، كفعل قول بعضهم، ْلن َّللا

َل  :خالف أمر الرسول أي :يعني {أَلَْم تَرَ }بالعداوة والظلم  :المنافقين يعني

بالذي أمركم َّللا تعالى به،  :يعني {وتناجوا بالبر والتقوى}تخالفوا أمره 

 .ترك المعصية :بالطاعة والتقى يعني

 اخشوا َّللا، فال تتناجوا بمثل ما تتناجى :يعني {واتقوا َّللا} :م فقالثم خوفه

ثم  .بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم {الذى إِلَْيِه تُْحَشُرونَ } .اليهود والمنافقون

نجوى المنافقين من تزيين  :يعني {إِنهَما النجوى ِمَن الشيطان} :قال عز وجل

إذا رأى المسلمون المنافقين جاؤوا متناجين، فشق عليهم،  :ل قتادةقا .الشيطان

نجوى المنافقين في المعصية من  :يعني {إِنهَما النجوى ِمَن الشيطان}فنزل 

الياء،  بضم {لِيَْحُزَن الذين ءاَمنُواْ }؛ قرأ نافع {لِيَْحُزَن الذين ءاَمنُواْ } .الشيطان

 :يعني {َولَْيَس بَِضاّرِهْم َشْيئا  } :ثم قال .ومعناهما واحدوالباقون بالنصب، 

، إَل {إَِله بِإِْذِن َّللا}َل يضرهم  :ليس نجوى المنافقين يضر شيئا  للمؤمنين، أي

َوَعلَى } :َّللا ثم أمر المؤمنين بأن يتوكلوا على َّللا، وهو قوله تعالى .أن يشاء

 .{ِل المؤمنونَّللا فَْليَتََوكه 

 [13 -11]تفسير اآليات رقم 

ُ لَُكْم } يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا إَِذا قِيَل لَُكْم تَفَسهُحوا فِي اْلَمَجالِِس فَاْفَسُحوا يَْفَسِح َّللاه

ُ الهِذيَن آََمنُوا ِمْنُكْم َواله  َجاٍت ِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدرَ َوإَِذا قِيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَْرفَعِ َّللاه

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر  ُموا بَْيَن  (11)َوَّللاه ُسوَل فَقَدِّ يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا إَِذا نَاَجْيتُُم الره

 َ َغفُوٌر يََدْي نَْجَواُكْم َصَدقَة  َذلَِك َخْيٌر لَُكْم َوأَْطهَُر فَإِْن لَْم تَِجُدوا فَإِنه َّللاه

ُ  (12)َرِحيٌم  ُموا بَْيَن يََدْي نَْجَواُكْم َصَدقَاتٍ فَإِْذ لَْم تَْفَعلُوا َوتَاَب َّللاه أَأَْشفَْقتُْم أَْن تُقَدِّ
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ُ َخبِيٌر بَِما  َ َوَرُسولَهُ َوَّللاه َكاةَ َوأَِطيُعوا َّللاه اَلةَ َوآَتُوا الزه َعلَْيُكْم فَأَقِيُموا الصه

 {(13)تَْعَملُوَن 

المؤمنون ياأيها الذين ءاَمنُوْا إَِذا قِيَل لَُكْم تَفَسهُحوْا فِى } :ثم قال عز وجل

 {فِى المجالس}بلفظ الجمع، والباقون  {فِى المجالس}قرأ عاصم  .{المجالس

كان نزلت في ثابت بن قيس، و .في مجلس النبي صلى َّللا عليه وسلم :يعني

شيء من الثقل، فحضر مجلس النبي صلى َّللا عليه وسلم وقد أخذوا  في أذنيه

سهَع َرِحَم َّللا َمْن وَ » :مجالسهم، فبقي قائما  فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم

كان الناس يتنافسون  :وروى معمر، عن قتادة أنه قال .فنزلت اآلية« ْلَِخيهِ 

 إذا قيل لكم تفسحوا في :في مجلس النبي صلى َّللا عليه وسلم فقيل لهم

وا يَْفَسحِ َّللا لَُكْم َوإَِذا قِيَل انشز} .وسعوا المجلس :يعني {فافسحوا}المجالس، 

 .إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا :يعني {فَانُشُزواْ 

تَفَسهُحوْا فِى } :هذا في الغزاة؛ وقال مجاهد :وروى معمر، عن الحسن قال

 {زواَوإَِذا قِيَل انش}مجلس النبي صلى َّللا عليه وسلم خاصة  :يعني {المجالس

وروي عن ابن عمر، عن النبي  .إلى كل خير وقتال عدو وأمر بالمعروف

ُجَل فِي َمْجلِِسِه ثُمه يَْجلُِس فِيِه، » :صلى َّللا عليه وسلم قال ُجُل الره َل يُقِيُم الره

قرأ نافع وابن عامر وعاصم في إحدى  .«ُعواولكن تَفَسهُحوا َوتََوسه 

نشز  :قالي .بالضم للشين، والباقون بالكسر وهما لغتان {انشزوا}الروايتين 

 {شزواان} :قوموا َل تتثاقلوا، ويقال :إذ قيل لكم انهضوا يعني :ينشز يعني

 .نهضواا :قوموا للصالة وقضاء حق أو شهادة فانشزوا يعني :يعني

من  :يعني {يَْرفَِع َّللا الذين ءاَمنُوْا ِمنُكْم والذين أُوتُوْا العلم درجات} :ثم قال

ل قا .كان له إيمان وعلم، وكان له فضائل على الذين يقومون وليس بعالم

أُوتُوْا  لذينوا} :ثم قال .وقد تم الكالم {يَْرفَعِ َّللا الذين ءاَمنُوْا ِمنُكمْ } :الضحاك

الذين أوتوا العلم في الدنيا ولهم  :ْلهل العلم درجات، أي :يعني {العلم درجات

ى إذا انته :وللعلماء مثل درجة الشهداء، وقال مقاتل :قال .درجات في العقبى

ادخل الجنة بعملك،  :المؤمن إلى باب الجنة، يقال للمؤمن الذي ليس بعالم

فَِع َّللا يَرْ } :وقال ابن مسعود .أقم على باب الجنة واشفع للناس :ويقال للعالم

على الذين آمنوا منكم ولم يؤتوا العلم  {الذين ءاَمنُوْا ِمنُكْم والذين أُوتُوْا العلم

 .من التفسح في المجلس وغيره {وَّللا بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ } :ثم قال .درجات

لمتم إذا ك :يعني {َخبِيٌر يأَيُّهَا الذين ءاَمنُوْا إَِذا ناجيتم الرسول} :قوله تعالى

م تصدقوا قبل كالمك :يعني {فَقَّدُموْا بَْيَن يََدْى نجواكم َصَدقَة  }الرسول سرا ، 
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 {َوأَْطهَرُ }التصدق خير لكم من إمساكه،  :يعني {َذلَِك َخْيٌر لهُكمْ } .بصدقة

فُوٌر فَإِنه َّللا غَ }ما تتصدقون،  {فَإِن لهْم تَِجُدواْ } .بكم وأزكى من المعصيةلقلو

ِحيمٌ   .لَِمْن لم يجد الصدقة {ره

وذلك أن اْلغنياء كانوا يكثرون مناجاة النبي صلى َّللا عليه وسلم، ولم يمكنوا 

، فأمرهم الفقراء من سماع كالمه، وكان يكره طول مجالستهم وكثرة نجواهم

َّللا تعالى بالصدقة عند المناجاة، فانتهوا عن ذلك، فقدرت الفقراء على سماع 

 .كالم النبي صلى َّللا عليه وسلم ومجالسته

نُهوا عن مناجاة النبي صلى َّللا عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم  :وقال مجاهد

بي به وكلم الن يناجه إَِله َعليُّ بن أبي طالب رضي َّللا عنه قدم دينارا  تصدق

صلى َّللا عليه وسلم في عشر كلمات، ثم أنزلت الرخصة باآلية التي بعدها 

ْيَن أَءْشفَْقتُْم أَن تُقَّدُموْا بَ }أبخلتم يا أهل الميسرة  :يعني {َءأَْشفَْقتُمْ } :وهو قوله

كرهوا وت {لُواْ فَإِن لهْم تَْفعَ }فلو فعلتم كان خيرا  لكم،  ؟{يََدْى نجواكم صدقات

جاوز ت :يعني {َوتَاَب َّللا َعلَْيُكمْ } .ذلك، فإن َّللا تعالى غني عن صدقاتكم

، فَنََسَخت الزكاةُ الصدقة التي عند {أَءْشفَْقتُْم أَن تُقَّدُموْا بَْينَ } .عنكم

ٌر وَّللا َخبِي} .عنه فيما يأمركم به وينهاكم {َوأَِطيُعوْا َّللا َوَرُسولَهُ } .المناجاة

 .من الخير والشر والتصدق والنجوى {بَِما تَْعَملُونَ 

 [19 -14]تفسير اآليات رقم 

ُ َعلَْيِهْم َما هُْم ِمْنُكْم َوََل ِمْنهُْم َويَْحلِفُوَن } ا َغِضَب َّللاه أَلَْم تََر إِلَى الهِذيَن تََولهْوا قَْوم 

ا إِنههُْم َساَء َما َكانُوا  (14)يَْعلَُموَن  َعلَى اْلَكِذِب َوهُمْ  ُ لَهُْم َعَذاب ا َشِديد  أََعده َّللاه

ِ فَلَهُْم َعَذاٌب ُمِهيٌن  (15)يَْعَملُوَن  وا َعْن َسبِيِل َّللاه  (16)اتهَخُذوا أَْيَمانَهُْم ُجنهة  فََصدُّ

ِ َشْيئ ا أُولَئَِك أَْصَحاُب النهاِر هُْم فِيهَا لَْن تُْغنَِي َعْنهُْم أَْمَوالُهُْم َوََل أَوْ  ََلُدهُْم ِمَن َّللاه

ا فَيَْحلِفُوَن لَهُ َكَما يَْحلِفُوَن لَُكْم َويَْحَسبُوَن  (17)َخالُِدوَن  ُ َجِميع  يَْوَم يَْبَعثُهُُم َّللاه

ْيطَاُن فَأَْنَساهُْم ا (18)أَنههُْم َعلَى َشْيٍء أَََل إِنههُْم هُُم اْلَكاِذبُوَن  ْستَْحَوَذ َعلَْيِهُم الشه

ْيطَاِن أَََل إِنه ِحْزَب الشهْيطَاِن هُُم اْلَخاِسُروَن  ِ أُولَئَِك ِحْزُب الشه  {(19)ِذْكَر َّللاه

فقين مناال :يعني {أَلَْم تََر إِلَى الذين تََولهْوْا قَْوما  َغِضَب َّللا َعلَْيِهم} :قوله تعالى

اتخذوا اليهود أولياء وتولهوهم وناصحوهم، وهم اليهود، وغضب َّللا عليهم ثم 

ا هُم ّمنُكْم َوَلَ ِمْنهُمْ } :قال ليسوا منكم في الحقيقة وَل من اليهود في  :يعني {مه

وكانوا إذا سألهم  .َل إلى هؤَلء وَل إلى هؤَلء :العالنية، وهذا كقوله

تتولون اليهود، كانوا يحلفون باّلِل إنهم من المؤمنين، كما قال  إنكم :المسلمون

 فأخبر َّللا {يَْحلِفُوَن باّلِل أَنههُْم ِمنُكْم َوَما هُم ّمنُكمْ } :َّللا تعالى في آية أخرى
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 {َويَْحلِفُوَن َعلَى الكذب َوهُْم يَْعلَُمونَ } :تعالى إنهم لكاذبون في أيمانهم، فقال

 .يحلفون أنهم مصدقون في السر وهم يعلمون أنهم مكذبون :يعني

 :يعني {إِنههُْم َساء َما َكانُوْا يَْعَملُونَ } .في اآلخرة {أََعده َّللا لَهُْم َعَذابا  َشِديدا  }

بئس ما كانوا يعملون بوَليتهم اليهود وكذبهم وحلفهم، ثم قال عز 

جعلوا حلفهم بدَل  عن القتل، ليأمنوا بها  :يعني {اتخذوا أيمانهم ُجنهة  } :وجل

وْا َعن َسبِيِل َّللا}عن القتل والسبي؛  وا وصرفوا الناس ع :يعني {فََصدُّ ن َصدُّ

ِهينٌ } .دين َّللا تعالى في السر  .يهانون فيه {فَلَهُْم َعَذاٌب مُّ

تنفعهم  لم :يعني {َلَ أوَلدهم ّمَن َّللا َشْيئ الَن تُْغنَِى َعْنهُْم أموالهم وَ } :قوله تعالى

أُولَئَِك أصحاب النار هُْم فِيهَا } .أموالهم وَل أوَلدهم من عذاب َّللا شيئا  

 :يعني {يَْوَم يَْبَعثُهُُم َّللا َجِميعا  } :ثم قال عز وجل .دائمين :يعني {خالدون

َكَما }يحلفون ّلِل تعالى في اآلخرة،  :يعني {وَن لَهُ فَيَْحلِفُ }المنافقين واليهود، 

في الدنيا؛ وَحلفهم في اآلخرة ما قال َّللا تعالى في سورة  {يَْحلِفُوَن لَُكمْ 

 :نعاماْل] {ثُمه لَْم تَُكْن فِْتنَتُهُْم إَِله أَن قَالُوْا وَّللا َربِّنَا َما ُكنها ُمْشِرِكينَ }اْلنعام 

المنافق يحلف ّلِل تعالى يوم القيامة، كما  :، وروى معمر، عن قتادة قال[23

 .كان حلف ْلوليائه في الدنيا

أََلَ }يحسبون أن يمينهم تنفعهم شيئا ،  :يعني {َويَْحَسبُوَن أَنههُْم على َشئ} :ثم قال

 من الدين، {أَنههُْم على َشئ َويَْحَسبُونَ } :في قولهم، ويقال {إِنههُْم هُُم الكاذبون

إن  :يحسب المؤمنون أنهم على شيء، يعني :يعني {َويَْحَسبُونَ } :ويقال

من  :قال َّللا تعالى .إذا سمعوا حلفهم :المنافقين على شيء من الدين، يعني

ي حلفهم ف {الكاذبون أََلَ إِنههُْم هُمُ } :إذا سمعوا حلفهم، قال َّللا تعالى :الدين يعني

، {َعلَْيِهُم الشيطان}غلب  :يعني {استحوذ} :ثم قال .وهم كافرون في السر

جند  :يعني {أُْولَئَِك ِحْزُب الشيطان} .استولى عليهم الشيطان :ويقال

هم خسروا أنفس :يعني {أََلَ إِنه ِحْزَب الشيطان هُُم الخاسرون}الشيطان 

 .وأموالهم في اآلخرة

 [22 -20]تفسير اآليات رقم 

َ َوَرُسولَهُ أُولَئَِك فِي اْْلََذلِّيَن } وَن َّللاه ُ َْلَْغلِبَنه أَنَا  (20)إِنه الهِذيَن يَُحادُّ َكتََب َّللاه

َ قَِويٌّ َعِزيٌز  ا يُْؤِمنُو (21)َوُرُسلِي إِنه َّللاه وَن ََل تَِجدُ قَْوم  ِ َواْليَْوِم اآْلَِخرِ يَُوادُّ َن بِاّلِله

َ َوَرُسولَهُ َولَْو َكانُوا آَبَاَءهُْم أَْو أَْبنَاَءهُْم أَْو إِْخَوانَهُْم أَْو َعِشيَرتَهُْم أُولَئِكَ   َمْن َحاده َّللاه

يَماَن َوأَيهَدهُْم بُِروٍح ِمْنهُ َويُْدِخلُهُْم َجنه  اٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اإْلِ
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ِ أَََل إِنه ِحْزَب  ُ َعْنهُْم َوَرُضوا َعْنهُ أُولَئَِك ِحْزُب َّللاه اْْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َرِضَي َّللاه

ِ هُُم اْلُمْفلُِحوَن   {(22)َّللاه

وَن َّللا َوَرُسولَهُ } :قوله عز وجل  دون َّللا ويخالفونيعا :يعني {إِنه الذين يَُحادُّ

في اْلسفلين في الدرك اْلسفل من  :يعني {أُْولَئَِك فِى اَلذلين}َّللا ورسوله 

 .في الهالكين :يعني {أُْولَئَِك فِى اَلذلين} :النار، وهم المنافقون ويقال

ْلغلبن  :ييعن {لِىَلَْغلِبَنه أَنَاْ َوُرسُ }قضى َّللا  :يعني {كتاب َّللا} :قوله تعالى

أنا  ْلقهرن :يعني {َلَْغلِبَنه } :في الدنيا بالحجة والدَلئل في اآلخرة، ويقال

 {َّللا كتاب} :، ويقال{إِنه َّللا قَِوىٌّ َعِزيزٌ } .ورسلي، فتكون العاقبة للمؤمنين

كون ، وغلبة الرسل ت{ُرُسلِىَلَْغلِبَنه أَنَاْ وَ }قضى َّللا ذلك قضاء ثابتا   :يعني

من بعث منهم في الحرب، فغلب في الحرب ومن بعث منهم  :على نوعين

مانع حزبه من أن  :أي {إِنه َّللا قَِوىٌّ َعِزيزٌ }بغير حرب فهو غالب بالحجة 

 .يذل والعزيز الذي َل يغلب وَل يقهر

البعث بعد  :يعني { واليوم اَلخرَله تَِجُد قَْوما  يُْؤِمنُوَن باّلِل} :ثم قال

وَن َمْن َحاده َّللا َوَرُسولَهُ } .الموت يتخذون خلة وصداقة مع  :يعني {يَُوادُّ

 َلَ تَتهِخُذوْا َعُدّوى}وفيه نزل « حاطب بن أبي بلتعة»نزلت في  .الكافرين

ُكْم أَْولِيَاء تُْلقُوَن إِلَْيِهْم بالمودة َولَْو َكانُوْا ءابَاءهُْم أَْو } :ثم قال عز وجل {َوَعُدوه

َل تتخذوا مع الكافرين صداقة، وإن  :يعني {أَْبنَاءهُْم أَْو إخوانهم أَْو َعِشيَرتَهُمْ 

 .كانوا من أقربائه

رين الذين َل يتخذون مع الكاف :يعني {أُْولَئَِك َكتََب فِى قُلُوبِِهُم اإليمان} :ثم قال

 :ني، يع{َوأَيهَدهُمْ }التصديق  :هم الذين جعل في قلوبهم اإليمان يعني .داقةص

اهم بنور اإليمان وبإِحياء اإليمان، وذلك يوصلهم  :أي {بُِروحٍ ّمْنهُ }أعانهم  قَوه

في  :، يعني{َويُْدِخلُهُْم جنات تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا اَلنهار}إلى الجنة، 

ِضَى َّللا َعْنهُمْ } .في الجنة :، يعني{خالدين فِيهَا}اآلخرة  بإيمانهم  {ره

جند  :يعني {أُْولَئَِك ِحْزُب َّللا} .بالثواب والجنة {َوَرُضوْا َعْنهُ }وطاعتهم، 

ازوا ف جند َّللا هم الناجون، الذين :، يعني{أََلَ إِنه ِحْزَب َّللا هُُم المفلحون} .َّللا

 .بالجنة وبنعمة َّللا تعالى وفضله؛ وَّللا أعلم بالصواب
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59 

 سورة الحشر
 

 [2 -1]تفسير اآليات رقم 

َماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم } ِ َما فِي السه هَُو الهِذي  (1)َسبهَح ّلِِله

ِل اْلَحْشِر َما ظَنَْنتُْم أَْن أَْخَرَج الهِذيَن َكفَُروا ِمْن أَهْ  ِل اْلِكتَاِب ِمْن ِديَاِرِهْم ِْلَوه

ُ ِمْن َحْيُث لَْم يَْحتَِسبُوا  ِ فَأَتَاهُُم َّللاه يَْخُرُجوا َوظَنُّوا أَنههُْم َمانَِعتُهُْم ُحُصونُهُْم ِمَن َّللاه

ْعَب يُْخِربُوَن بُيُوتَهُْم بِأَيْ  ا يَا ِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمنِيَن فَاْعتَبُِروَوقََذَف فِي قُلُوبِِهُم الرُّ

 {(2)أُولِي اْْلَْبَصاِر 

ِ َما فِى السموات} :قوله تبارك وتعالى  :لصلى ّلِل، ويقا :، يعني{َسبهَح ّلِله

َوَما فِى } .من المالئكة {َما فِي السموات}هو التسبيح بعينه  :خضع ّلِل، ويقال

م ث .في أمره {الحكيم}في ملكه،  {َوهَُو العزيز} .من الخلق :يعني {ضاَلر

ِمْن } .يهود بني النضير :، يعني{هَُو الذى أَْخَرَج الذين َكفَُرواْ } :قال عز وجل

وكان بدأ أمر بني النضير، أن النبي صلى َّللا عليه  .{أَْهِل الكتاب ِمن ديارهم

بعث ثالثة بعوث، أحد البعوث مرشد بن أبي مرشد الغنوي، وأمره على وسلم 

سبعة نفر إلى بعض النواحي، فساروا حتى جاؤوا بطن الرجيع، فنزلوا عند 

شجرة، فأكلوا من تمر عجوة كانت معهم، فسقطت نوايات باْلرض، وكانوا 

 .يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار، فكمنوا بالجبل

ذيل ترعى الغنم، فرأت النوايات التي سقطت في اْلرض، فجاءت امرأة من ه

 .تمأنتم أتي :فأنكرت صفرهن فعرفت أنها تمر المدينة، فصاحت في قومها

 .ْلمانانزلوا ولكم ا :فجاؤوا يطلبونها، فوجدوهم قد كمنوا في الجبل، فقالوا لهم

فجرحوه  د َّللا بن طارق،فقاتلوهم، فقتلوا كلهم إَل عب .َل نعطي بأيدينا :فقالوا

 .وحسبوا أنه قد مات، فتركوه فنجا من بينهم

وبقي أخوهم عاصم بن ثابت بن اْلفلح، ففرغ جعبته ثم جعل يرميهم ويرتجز، 

 .ويقاتلهم حتى فنيت سبله؛ ثم طاعن بالرمح حتى انكسر الرمح وبقي السيف

 وكانوا .ي في آخرهاللهم إني قد حميت دينك أول النهار، فاحم جسد :ثم قال

يجردون من قتل أصحابه، فلما قتلوا عاصما ، حمته الدبر وهي الذنابير، حتى 

 .جاء السيل من الليل، فذهب به الدبر

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n57&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n57&p1#TOP
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وأسروا خبيب بن عدي ورجل آخر اسمه زيد بن الدثنة، فأما خبيب فذهبوا به 

لما ر فإلى مكة، فاشترته امرأة ومعها أناس من قريش قتل لهم قتيل يوم بد

جيء بخبيب أتي به في الشهر الحرام، فحبس حتى انسلخ الشهر الحرام ثم 

 .اتركوني أصلي ركعتين، فصالهما :خرجوا به من الحرم ليصلبوه، فقال لهم

اللهم ليس  :فقال .لوَل خشيت أن يقولوا جزع من الموت، َلزددت :ثم قال

إلى  ثم التفت .أنت عني السالمهاهنا أحد أن يبلغ عني رسولك السالم، فبلغ 

متفرقين، وَل تبقي  :اللهم أحصهم عددا  وأهلكهم بدنا  يعني :وجوههم، وقال

 .وأما صاحبه، الذي أسر معه، اشتراه صفوان بن أمية .ثم صلبوه .منهم أحدا  

وأما البعث الثاني، فإنه بعث محمد بن سلمة مع أصحابه، فقتل أصحابه عن 

 .العراق، وارتث هو من وسط القتلى فنجا نحو طريق

وأما البعث الثالث، فإن عمرو بن مالك كتب إلى رسول َّللا صلى َّللا عليه 

أن ابعث إليه رجاَل  يعلموننا القرآن، ويفقهوننا في الدين، فهم في ذمتي  :وسلم

 .وجواري

عشر  ةفبعث النبي صلى َّللا عليه وسلم المنذر بن عمرو الساعدي في أربع

فلما ساروا ليلة من  .من المهاجرين واْلنصار، فساروا نحو بئر معونة

المدينة، بلغهم أن عمرو بن مالك مات، فكتب المنذر بن عمرو إلى رسول َّللا 

صلى َّللا عليه وسلم يستمده، فأمده صلى َّللا عليه وسلم بأربعة نفر منهم عمرو 

أبي وقاص، ورجل آخر؛  بن أمية الضمري، والحارث بن الصمة، وسعد بن

نحن في  :فساروا حتى بلغوا بئر معونة، وكتبوا إلى ربيعة بن عامر بن مالك

 .أنتم في ذمتي وجواري فأقدموا :فقال ؟ذمتك وذمة أبيك، أفنقدم إليك أم َل

فخرج إليهم عامر بن الطفيل، واستعان برعل وذكوان وعصية فخرجوا إلى 

ا كلهم إَل عمرو بن أمية الضمري، والحارث بن المسلمين فقاتلوهم، فقتلو

فنزلوا تحت شجرة إذ وقع على  .الصمة، وسعد بن أبي وقاص، كانوا تخلفوا

الشجرة طير، فرمى عليهم بعلقة دم، فعرفوا أن الطير قد شرب الدم، فقال 

فصعدوا أعلى الجبل، فنظروا فإذا القوم  .قد قتل أصحابنا :بعضهم لبعض

 أنا َل أنتهي :اعتكفت عليهم الطير، فقال الحارث بن الصمة صرعى، وقد

 .حتى أبلغ مصارع أصحابي

ب أن ما تح :ثم أخذوه فقالوا له .فخرج إليهم فقاتل القوم، فقتل منهم رجلين

فلما بلغ مصارع أصحابه،  .ابلغوا بي مصارع قومي :فقال لهم ؟نصنع بك

ثم قتل فرجع عمرو بن أمية الضمري،  .نينأرسلوه فقاتلهم، فقتل منهم اث
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ورجع معه الرجالن اآلخران إلى رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، فخرج 

رجالن من عند رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم مستأمنين، قد كساهما وحملهما 

هما عمرو فقتل .كالبيان :قال ؟من أنتما :رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، فقال

ن أمية الضمري، وأخذ سلبهما، ودخل على رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ب

 .بئس ما صنعت حين قتلتهما :وأخبره الخبر، فقال

فلما جاء إلى رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، وأخبره خبر هذه البعوث الثالثة 

هم الل :في ليلة واحدة، صلى الصبح في ذلك اليوم، وقال في الركعة الثانية

اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم العن 

رعالن وذكوان وبني لحيان، اللهم غفار، غفر َّللا لها وسالم سالمها َّللا، 

 .وعصية عصت َّللا ورسوله

فجاء أناس من بني كالب يلتمسون من رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم دية 

لى َّللا عليه وسلم حين قدم المدينة، صالح بني الكالبيين، وكان رسول َّللا ص

النضير على أن َل يكونوا معه وَل عليه؛ فاستعان النبي صلى َّللا عليه وسلم 

في عقل الكالبيين قبائل اْلنصار؛ فلما بلغ العالية استعان من بني النضير 

لى ص فخرج رسول َّللا .هؤَلء حلفائي :أعينوني في عقل أصابني، فقال :فقال

َّللا عليه وسلم، ومعه أبو بكر، وعمر، وعلي رضي َّللا عنهم إلى بني النضير، 

 .اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما سألتنا :فقال حيي بن أخطب

فجلس النبي صلى َّللا عليه وسلم في صفه، ومعه أبو بكر، وعمر، وعلي 

ونه في ثالثة نفر َل ترإنما هو  :رضي َّللا عنهم فقال حيي بن أخطب ْلصحابه

 .أقرب من اآلن، فاقتلوه َل تروا شرا  أبدا  

فنزل جبريل عليه السالم وأخبره، فقام النبي صلى َّللا عليه وسلم كأنه يريد 

 رأيت النبي صلى َّللا :حاجة، حتى دخل المدينة فجاء إنسان، فسألوه عنه فقال

عجل  :ال حيي بن أخطبفقاموا من هناك، فق .عليه وسلم دخل أول البيوت

لى فلما رجع النبي ص .أبو القاسم عليه، فقد أردنا أن نطعمه ونعطيه الذي سأله

َّللا عليه وسلم إلى المدينة، جمع الناس وجاء بالجيش، واختلفوا في قتل كعب 

قتل  :قد كان قتل قبل ذلك، وقال بعضهم :بن اْلشرف، فقال بعضهم لبعض

محمد بن سلمة، فخرج محمد بن سلمة، وأبو نائلة،  فبعث .في هذا الوقت

 .أتيناك نستقرض منك شيئا  من التمر :ورجالن آخران، فأتوه بالليل، وقالوا

فخرج إليهم فقتلوه، ورجعوا إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم، فخرج إليهم النبي 
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فإذا  .نهاماخرجوا  :صلى َّللا عليه وسلم مع الجيش إلى بني النضير، فقال لهم

 .َل نفعل :فقالوا .جاء وقت الجذاذ، فجذوا ثماركم

ذي يا أبا القاسم، نحن نعطيك ال :فحاصرهم النبي صلى َّللا عليه وسلم فقالوا

 :يعني« َلَ ولكن اْخُرُجوا ِمْنهَا، َولَُكْم َما َحَملَِت اإِلبُِل إَلّ الَحلَقَةُ » :قال .سألتنا

فحاصرهم رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم خمس عشرة  .َل :السالح، قالوا

فلما رأت اليهود ما يصنعون بهم،  .ليلة، وأمر بقطع نخيلهم، ونقب بيوتهم

وقد قال  .فكلما نقب المسلمون بيت فروا إلى بيت، آخر ينتظرون المنافقين

لما رأوا ف .لئن أخرجتم لنخرجن معكم، وإن قوتلتم لننصرنكم :المنافقون لهم

 :أنه َل يأتيهم أحد من المنافقين ولحقهم من الشر ما لحقهم، قال بعضهم لبعض

ليس لنا مقام بعد النخيل، فنحن نعطيك يا أبا القاسم على أن تعتق رقابنا إَل 

الحلقة ونخرج، فأجالهم رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم من المدينة، ولهم ما 

 .حملت اإلبل إَل الحلقة

أخذ أموالهم، فقسمها بين المهاجرين، ولم يعطها أحدا  من اْلنصار إَل رجلين ف

كانا محتاجين مثل حاجة المهاجرين، وهما سهل بن حنيف وسماك بن خرشة 

َوهَُو الذى أَْخَرَج الذين َكفَُروْا ِمْن أَْهِل الكتاب } :أبو دجانة، فنزلت هذه اآلية

ِل الحشر}ر بني النضي :يعني {ِمن ديارهم أول اإلجالء من  :، يعني{َِلوه

هَُو }من شك بأن الحشر هو الشام، فليقرأ هذه اآلية  :وقال عكرمة .المدينة

ِل الحشر فلما قال  .{الذى أَْخَرَج الذين َكفَُروْا ِمْن أَْهِل الكتاب ِمن ديارهم َِلوه

 .إلى أرض المحشر :قال ؟إلى أين :اخرجوا من المدينة، قالوا :لهم

 .إنهم أول من يحشر، وأخرج من ديارهم :فقال لهم

ما ظننتم أيها المؤمنين أن يخرجوا  :، يعني{َما ظَنَنتُْم أَن يَْخُرُجواْ } :ثم قال

وذلك إن بني النضير كان لهم عز ومنعة، وظن الناس أنهم بعزهم  .من ديارهم

انَِعتُهُْم }وحسبوا بني النضير أنهم  :، يعني{َوظَنُّواْ أَنههُمْ } .ومنعتم َل يخرجون مه

، {فاتاهم َّللا} .أن حصونهم تمنعهم من عذاب َّللا :يعني {ُحُصونُهُم ّمَن َّللا

ِمْن َحْيُث لَْم } .بما وعد لهم {فاتاهم َّللا} :أتاهم أمر َّللا، ويقال :يعني

 :لم يظنوا أنه ينزل بهم، وهو قتل كعب بن اْلشرف، ويقال :، يعني{واْ يَْحتَِسبُ 

َوقََذَف فِى قُلُوبِِهُم } .خروج النبي صلى َّللا عليه وسلم مع الجيش إليهم

 .جعل في قلوبهم الخوف :، يعني{الرعب

ذلك أنهم حصنوا أزقتهم و .{يُْخِربُوَن بُيُوتَهُْم بِأَْيِديِهْم َوأَْيِدى المؤمنين}

بالدروب، وكان المسلمون ينقبون بيوتهم، ويدخلونها، وكان اليهود ينقبون 



460 
 

كان اليهود ينقبون بيوتهم،  :ويقال .بيوتهم من الجانب اآلخر ويخرجون منها

ليرموا بها على المسلمين؛ وكان المسلمون يخربون نواحي بيوتهم، ليتمكنوا 

ن اليهود أنفقوا في بيوتهم، فلما علموا أنهم يخرجون كا :ويقال .من الحرب

منها، جعلوا يخربونها كيال يسكنها المسلمون؛ وكان المؤمنون يخربونها، 

قال  .والباقون بالتخفيف .بالتشديد {يُْخِربُونَ }قرأ أبو عمرو  .ليدخلوا عليهم

من قرأ  :قالوروي عن الفراء أنه  .خرب وأخرب :هما لغتان :بعضهم

ثم  .بالتشديد، فمعناه يهدمون؛ ومن قرأ بالتخفيف، فمعناه يعطلون

 .من له البصارة في أمر َّللا :، يعني{فاعتبروا ياأولى اَلبصار}قال 

 [5 -3]تفسير اآليات رقم 

بَهُْم فِي الدُّ } ُ َعلَْيِهُم اْلَجاَلَء لََعذه ْنيَا َولَهُْم فِي اآْلَِخَرِة َعَذاُب َولَْوََل أَْن َكتََب َّللاه

َ َشِديدُ اْلِعقَابِ  (3)النهارِ  َ فَإِنه َّللاه َ َوَرُسولَهُ َوَمْن يَُشاقِّ َّللاه  (4)َذلَِك بِأَنههُْم َشاقُّوا َّللاه

ِ َولِيُْخِزَي  َما قَطَْعتُْم ِمْن لِينٍَة أَْو تََرْكتُُموهَا قَائَِمة  َعلَى أُُصولِهَا فَبِإِْذنِ  َّللاه

 {(5)اْلفَاِسقِيَن 

 لوَل أن قضى َّللا :، يعني{َولَْوَلَ أَن َكتََب َّللا َعلَْيِهُم الجالء} :قوله عز وجل

بَهُْم فِى الدنيا}عليهم اإلخراج من جزيرة العرب إلى الشام،   :؛ يعني{لََعذه

ذلك الذي  :، يعني{ى اَلخرة َعَذاُب النارَولَهُْم فِ } .لعذبهم بالقتل والسبي

َذلَِك بِأَنههُْم َشاقُّوْا َّللا } .أصابهم من الجالء في الدنيا والعذاب في اآلخرة

عادوا  :خالفوا َّللا ورسوله في الدين، ويقال :، يعني{َوَرُسولَهُ َوَمن يَُشاّق َّللا

وأصله من يشاقق َّللا، إَل أن إحدى القافين  {َوَمن يَُشاّق َّللا} .َّللا ورسوله

إِنه فَ }من يخالف َّللا ورسوله في الدين،  :أدغمت في اْلخرى وشددت، يعني

 .إذا عاقب، فعقوبته شديدة :، يعني{َّللا َشِديُد العقاب

ى هَا قَائَِمة  علأَْو تََرْكتُُمو}من نخلة  :يعني {َما قَطَْعتُْم ّمن لّينَةٍ } :قوله عز وجل

خل لما د :وقال عكرمة .بأمر َّللا :يعني {فَبِإِْذِن َّللا}فلم تقطعوها،  {أُُصولِهَا

المسلمون على بني النضير، أخذوا يقطعون النخل، فنهاهم بعضهم، وتأولوا 

النسل وَوإَِذا تولى سعى فِى اَلرض لِيُْفِسَد فِيهَا َويُْهلَِك الحرث } :قوله تعالى

يقطع ويتأول قوله  :وقال بعضهم [205 :البقرة] {وَّللا َلَ يُِحبُّ الفساد

ُسوِل } :تعالى َن اَلعراب أَن يَتََخلهفُواْ َعن ره َما َكاَن ْلَْهِل المدينة َوَمْن َحْولَهُْم مِّ

 يُِصيبُهُْم ظََمأٌ َوَلَ نََصٌب َوَلَ َّللا َوَلَ يَْرَغبُوْا بِأَنفُِسِهْم َعن نهْفِسِه ذلك بِأَنههُْم َلَ 

َمْخَمَصةٌ فِى َسبِيِل َّللا َوَلَ يَطَأُوَن َمْوِطئ ا يَِغيظُ الكفار َوَلَ يَنَالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نهْيال  

، [120 :التوبة] {إَِله ُكتَِب لَهُْم بِِه َعَمٌل َصالٌِح إِنه َّللا َلَ يُِضيُع أَْجَر المحسنين

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n57&p1#TOP
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َما قَطَْعتُْم ّمن لّينٍَة أَْو تََرْكتُُموهَا قَائَِمة  على أُُصولِهَا فَبِإِْذِن } :زل َّللا تعالىفأن

إَل  ألوان النخل كلها :اللينة {َما قَطَْعتُْم ّمن لّينَةٍ } :وقال الزهري في قوله .{َّللا

 الطيبة المثمرة، وقالالنخلة الكرمة والشجرة  :اللينة :العجوة، وقال الضحاك

 .الشجرة المثمرة :اللينة :مجاهد

نهى بعض المهاجرين بعضا  عن قطع  :وروى ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال

فنزل القرآن بتصديق من نهى عن  .إنما هي مغانم المسلمين :النخل، وقالوا

 وعن ابن .قطعها، وبتحليل من قطعها، وإنما قطعها وتركها بإذن َّللا تعالى

أمر النبي صلى َّللا عليه وسلم بقطع النخل، فشق ذلك على  :عباس أنه قال

أنتم تزعمون أنكم تكرهون الفساد و :بني النضير مشقة شديدة، فقالوا للمؤمنين

 َما قَطَْعتُمْ } :تفسدون في اْلرض، فدعوها قائمة؛ فإنما هي لمن غلب، فنزل

أَْو تََرْكتُُموهَا قَائَِمة  على }لنخلة كلها ما خال العجوة واللينة هي ا {ّمن لّينَةٍ 

 .القطع والترك بإذن َّللا :يعني {فَبِإِْذِن َّللا}وهي العجوة  {أُُصولِهَا

وروي عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه أمر عبد َّللا بن سالم، وأبا ليلى 

 ة، وكان عبد َّللا بن سالمالمازني بقطع النخل، فكان أبو ليلى يقطع العجو

وقيل  .وْلن فيه كبت العد :قال ؟لَِم تقطع العجوة :يقطع اللون، فقيل ْلبي ليلى

فأنزل  .ْلني أريد أن تبقى العجوة للمسلمين :لَِم تقطع اللون، قال :َلبن سالم

ينٍَة أَْو ْم ّمن لّ َما قَطَْعتُ } :َّللا تعالى رضا  بما فعل الفريقان، فقال َّللا تعالى

َولِيُْخِزَى } :ثم قال عز وجل .{تََرْكتُُموهَا قَائَِمة  على أُُصولِهَا فَبِإِْذِن َّللا

 .وليذل العاصين الناقضين العهد :يعني {الفاسقين

يعني ما أعطى َّللا رسوله من  {وما أفاء َّللا على رسوله}ثم قال عز وجل 

هم طلبوا من النبي صلى َّللا عليه وسلم أن يقسم أموالهم بني النضير وذلك أن

بين جميع المسلمين كما قسم أموال بدر فلم يفعل النبي صلى َّللا عليه وسلم 

ي ما يعن {وما أفاء َّللا على رسوله منهم}وقسم بين فقراء المهاجرين فنزل 

عليه }أجريتم  يعني ما {فما أوجفتم}أعطى َّللا رسوله من أموال بني النضير 

تم مشي {يعني َل على خيل وَل على إبل أتيتم بل إنكم {من خيل وَل ركاب

 مشيا حتى فتحتموها

ويقال أوجف الفرس والبعير إذا أسرعا يعني لم يكن عن غزوة أوجفتم خيال 

 وَل ركابا

 {اءعلى من يش}يعني محمدا صلى َّللا عليه وسلم  {ولكن َّللا يسلط رسله}

 ن بني النضيرم
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 وَّللا على كل شيء قدير من النصرة والغنيمة

 {ما أفاء َّللا على رسوله من أهل القرى}ثم بين لمن يعطي تلك الغنائم فقال 

 يعني من بني النضير وفدك ويقال بني قريظة والنضير وخيبر

 يعني ّلِل أن يأمركم فيه بما أحب {فلله وللرسول}

عن الزهري قال كانت بنو النضير للنبي صلى  وروى عبد الرازق عن معمر

َّللا عليه وسلم خالصا لم يفتحوها عنوة ولكن افتتحوها على صلح فقسمها بين 

 المهاجرين

 يعني قرابة الرسول صلى َّللا عليه وسلم {ولذي القربى}ثم قال 

 {واليتامى والمساكين وابن السبيل}

بي صلى َّللا عليه وسلم ثالث وروى مالك بن أنس عن عمر قال كانت للن

 صفايا بني النضير وخيبر وفدك

فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت َلبن السبيل وأما خيبر 

 فجزأها ثالثة أجزاء فقسم جزأين بين المسلمين وحبس جزءا للنفقة

 فما فضل عن أهله رده إلى فقراء المسلمين

 {دولة}المال  {كي َل يكون}ثم قال 

بالضم وجعله اسم يكون وقراءة العامة بالنصب  {دولة}قرأ أبو جعفر المدني 

 يعني لكي َل يكون دولة

 {ولةد}بنصب الدال والباقون بالضم  {دولة}وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي 

 فمن قرأ بالضم فهو اسم المال الذي يتداول فيكون مرة لهذا ومرة لهذا

يعني  {بين اْلغنياء منكم}فهو النقل واَلنتقال من حال إلى حال  وأما النصب

 لكيال يغلب اْلغنياء على الفقراء ليقسموه بينهم

يعني ما أعطاكم النبي صلى َّللا عليه وسلم  {وما آتاكم الرسول فخذوه}ثم قال 

وما نهاكم عنه }من الغنيمة فخذوه ويقال وما أمركم الرسول فاعملوا به 

 يعني فامتنعوا عنه {انتهواف

 لمن عصاه {واتقوا َّللا إن َّللا شديد العقاب}

ن الذي} {للفقراء المهاجرين}ثم ذكر أن الفيء للمهاجرين يعني الغنائم 

يعني تركوا أموالهم وديارهم في بالدهم  {أخرجوا من ديارهم وأموالهم

 وهاجروا إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم
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هذا ابتداء ومعناه عليكم بالفقراء المهاجرين يعني اعرفوا حقهم ويقال 

يعني أخرجهم أهل مكة من ديارهم  {الذين أخرجوا من ديارهم}وصلوهم 

 وأموالهم

يعني يطلبون رزقا في الجنة ورضوان َّللا }يبتغون فضال من َّللا ورضوانا 

 م بطاعته فيما أمرهبالسيف يعني يطيعون َّللا {وينصرون َّللا ورسوله}تعالى 

يعني الصادقين في إيمانهم فطابت أنفس اْلنصار في  {أولئك هم الصادقون}

 ذلك فقالوا هذا كله لهم وأموالنا أيضا لهم

فأثنى َّللا تعالى على اْلنصار فقال عز وجل والذين تبوءوا الدار واإليمان من 

دار  هجرتهم يعني نزلوا قبلهم يعني استوطنوا الدار يعني دار المدينة من قبل

يعني تبوءوا اإليمان أي كانوا مؤمنين من قبل  {واإليمان}الهجرة في المدينة 

 أن هاجر إليهم النبي صلى َّللا عليه وسلم وأصحابه

 {يحبون من هاجر إليهم}قال َّللا تعالى 

وَل يجدون في صدورهم حاجة مما }يعني يحبون من يقدم إليهم من المؤمنين 

 يعني َل يكون في قلوبهم حسدا مما أعطوا يعني المهاجرين {أوتوا

 بخال {وَل يجدون في صدورهم}ويقال حاجة يعني حزازة وهو الحزن ويقال 

 وكراهة بما أعطوا

 في القسمة من الغنيمة يعني تركوها للمهاجرين {ويؤثرون على أنفسهم}

 يعني حاجة {ولو كان بهم خصاصة}

كيع عن فضيل بن عمران عن رجل عن أبي هريرة أن رجال من وروى و

اْلنصار نزل به ضيف فلم يكن عنده إَل قوته وقوت صبيانه فقال َلمرأته 

ؤثرون وي}نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي إلى الضيف ما عندك فنزل 

 {على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

وي فقال لعل جاري أحوج ويقال إن رجال من اْلنصار أهدي له برأس مش

 مني فبعث إليه

ثم إن جاره بعثه إلى جار آخر فطاف سبعة أبيات ثم عاد إلى اْلول 

 {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة}فنزل 

لئك هم فأو}يعني ومن يمنع بخل نفسه  {ومن يوق شح نفسه}قال َّللا تعالى 

 يعني الناجين {المفلحون

شح بريء من ال {ناده عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قالوروى وكيع بإس

 }من أدى الزكاة وأقرى الضيف وأعطى في النائبة 
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وقد أثنى َّللا تعالى على المهاجرين وعلى اْلنصار ثم أثنى على الذين من 

يعني التابعين ويقال  {والذين جاؤوا من بعدهم}بعدهم على طريقتهم فقال 

 جروا من بعد اْلولينيعني الذين ها

اإليمان  يعني أظهروا {يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان}

 قبلنا يعني المهاجرين واْلنصار

 للذين آمنوا ربنا إنك}يعني غشا وحسدا وعداوة  {وَل تجعل في قلوبنا غال}

 يعني رحيما بعبادك المؤمنين {رؤوف رحيم

يل أن من ترحم على الصحابة واستغفر لهم ولم يكن في قلبه غل وفي اآلية دل

 لهم فله حظ في المسلمين وله أجر مثل أجر الصحابة

ومن شتمهم أو لم يترحم عليهم أو كان في قلبه غل لهم ليس له حظ في 

المسلمين ْلنه ذكر للمهاجرين فيه حظ ثم ذكر اْلنصار ثم ذكر الذين جاؤوا 

  بصفة اْلولين إذ دعا لهممن بعدهم وقد وصفهم َّللا

وفي اآلية دليل أن الواجب على المؤمنين أن يستغفروا إلخوانهم الماضين 

وفيه وينبغي للمؤمنين أن يستغفروا آلبائهم ولمعلميهم الذين علموهم أمور 

 الدين

 قي المدينةيعني مناف {ألم تر إلى الذين نافقوا}ثم نزل في شأن المنافقين فقال 

 يعني بني النضير {ون إلخوانهم الذين كفروا من أهل الكتابيقول}

ا يعني وَل نطيع محمد {لئن أخرجتم لنخرجن معكم وَل نطيع فيكم أحدا أبدا}

 صلى َّللا عليه وسلم في خذَلنكم

 يعني لنعينكم {وإن قوتلتم لننصرنكم}

قيقة بلسانهم في غير حفي مقالتهم وإنما قالوا ذلك  {وَّللا يشهد إنهم لكاذبون}

 في قلوبهم

ر يعني لئن أخرج بنو النضي {لئن أخرجوا َل يخرجون معهم}فقال َّللا تعالى 

 َل يخرج المنافقون معهم

 يعني َل يمنعونهم على ذلك {ولئن قوتلوا َل ينصرونهم}

يعني ولو أعانوهم َل يثبتون على ذلك ولن  {ولئن نصروهم ليولن اْلدبار}

 يعني رجعوا منهزمين {ليولن اْلدبار}روهم ينص

 يعني َل يمنعون من الهزيمة {ثم َل ينصرون}

هبة أشد ر}يعني أنتم يا معشر المسلمين  {ْلنتم أشد رهبة}ثم قال عز وجل 

 يعني خوفهم منكم أشد من عذاب َّللا في اآلخرة {في صدورهم من َّللا
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 يعني َل يعقلون أمر َّللا تعالى {ذلك بأنهم قوم َل يفقهون}

 {َل يقاتلونكم جميعا}ثم أخبر عن ضعف اليهود في الحرب فقال عز وجل 

 يعني َل يخرجون إلى الصحراء لقتالكم

يعني حصينة أو من رواء جدر يعني يقاتلونكم من  {إَل في قرى محصنة}

 وراء الجدار فحذف اْللف وهو جمع الجدار

عمرو من وراء جدار باْللف والباقون جدر بحذف اْللف  قرأ ابن كثير وأبو

 وهو جماعة

 فهو واحد يريد به الجمع {جدار}فمن قرأ 

يعني قتالهم فيما بينهم إذا اقتتلوا شديد وأما مع  {بأسهم بينهم شديد}ثم قال 

 المؤمنين فال

د واح يعني تظن أن المنافقين واليهود على أمر {تحسبهم جميعا}ثم قال 

 وكلمتهم واحدة

 يعني قلوب اليهود مختلفة ولم يكونوا على كلمة واحدة {وقلوبهم شتى}

أمر  يعني َل يعقلون {قوم َل يعقلون}يعني ذلك اَلختالف بأنهم  {ذلك بأنهم}

 َّللا تعالى

يعني مثل بني  {كمثل الذين من قبلهم}ثم ضرب لهم مثال فقال عز وجل 

 الذين من قبلهم يعني أهل بدرالنضير مثل 

 يعني كان قتال بدر قبل ذلك بقريب وهو مقدار سنتين أو نحو ذلك {قريبا}

يعني عذابا شديدا  {ولهم عذاب أليم}يعني عقوبة ذنبهم  {ذاقوا وبال أمرهم}

 في اآلخرة

 مثم ضرب لهم مثال آخر وهو مثل المنافقين مع اليهود حين خذلوهم ولم يعينوه

 يعني برصيصا الراهب {كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر}

وروى عدي بن ثابت عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل راهب عبد َّللا 

تعالى زمانا من الدهر حتى كان يؤتى بالمجانين فيعودهم ويداويهم فيبرؤون 

 على يديه

عنده فلم يزل به  وأنه أتى بامرأة قد جنت وكان لها أخوة فأتوه بها فكانت

 الشيطان يخوفه ويزين له حتى وقع عليها فحملت

 فلما استبان حملها لم يزل به الشيطان يخوفه ويزين له حتى قتلها ودفنها

ثم ذهب الشيطان إلى إخوتها في صورة رجل حتى لقي أحدا من أخوتها 

 فأخبره بالذي فعل الراهب وأنه دفنها في مكان كذا
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سار الملك مع الناس فأتوه فاستنزلوه فأقر لهم بالذي فعل فبلغ ذلك إلى ملكهم ف

 فأمر به فصلب

فلما رفع على خشبة تمثل له الشيطان فقال أنا الذي زينت لك هذا وألقيتك فيه 

 فهل لك أن تطيعني فيما أقول لك وأخلصك مما أنت فيه فقال نعم

 قال اسجد لي سجدة واحدة

فلما }ال لإلنسان اكفر يعني اسجد فسجد له فذلك قوله كمثل الشيطان إذا ق

 يعني سجد {كفر

قال إني بريء منك إني أخاف َّللا رب العالمين قال ذلك على وجه اَلستهزاء 

 {فكان عاقبتهما}كذلك المنافقون خذلوا اليهود كما خذل الشطيان الراهب 

 مين فيهاقييعني م {أنهما في النار خالدين فيها}يعني عاقبة الشيطان والراهب 

 بالنصب {خالدين فيها}وكان ابن مسعود يقرأ خالدان فيها وقراءة العامة 

 وإنما هو نصب على الحال

 يعني الخلود في النار جزاء المنافقين والكافرين {وذلك جزاء الظالمين}

 يعني اخشوا َّللا ويقال أطيعوا َّللا {يا أيها الذين آمنوا اتقوا َّللا}قوله تعالى 

يعني ما عملت لغد وأسلفت لغد أي ليوم القيامة  {ولتنظر نفس ما قدمت لغد}

 ومعناه تصدقوا واعملوا بالطاعة لتجدوا ثوابه يوم القيامة

 من الخير والشر {واتقوا َّللا إن َّللا خبير بما تعملون}ثم قال 

 ثم وعظ المؤمنين بأن َل يتركوا أمره ونهيه كاليهود

وَل }سر والعالنية وَل يكونوا في المعصية كالمنافقين فقال ويوحدوه في ال

 يعني تركوا أمر َّللا تعالى {تكونوا كالذين نسوا َّللا

يعني خذلهم َّللا تعالى حتى تركوا حظ أنفسهم أن يقدموا  {فأنساهم أنفسهم}

 خيرا لها

أي  {ا َّللانسو وَل تكونوا كالذين}يعني العاصين ويقال  {أولئك هم الفاسقون}

يعني فترك ذكرهم بالرحمة  {فأنساهم أنفسهم}تركوا ذكر َّللا وما أمرهم به 

ذوا يعني تركوا عهد َّللا ونب {وَل تكونوا كالذين نسوا َّللا}والتوفيق ويقال 

يعني أنساهم حالهم حتى لم يعملوا  {فأنساهم أنفسهم}كتابه وراء ظهورهم 

 لها خيراْلنفسهم ولم يقدموا 

 يعني الناقضين للعهد {أولئك هم الفاسقون}
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يعني  {َل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة}ثم ذكر مستقر الفريقين فقال 

َل يستوي في الكرامة والهوان في الدنيا واآلخرة ْلن أصحاب الجنة في الدنيا 

 موفقون منعمون معصومون وفي اآلخرة لهم الثواب والكرامة

 النار مخذولون في الدنيا معذبون في اآلخرة وأصحاب

في اآلخرة َلن أصحاب  {َل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة}ويقال 

 الجنة يتقلبون في النعيم وأصحاب النار يتقلبون في النار والهوان

يعني المستعدون الناجون وأصحاب  {أصحاب الجنة هم الفائزون}ثم قال 

 النار الهالكون

 {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل}عظهم ليعتبروا بالقرآن فقال عز وجل ثم و

يعني  {لرأيته خاشعا}يعني القرآن الذي فيه وعده ووعيده لو أنزل على جبل 

يعني خاضعا متصدعا ويقال ويرق من  {متصدعا من خشية َّللا}خاضعا 

هذا على وجه المثل خوف عذاب َّللا فكيف َل يرق هذا اإلنسان ويخشع ويقال 

وتلك }يعني لو كان الجبل له تميز لتصدع من الخشية من خشية َّللا ثم قال 

تعظوا أي لكي ي {لعلهم يتفكرون}أي نبينها للناس  {اْلمثال نضربها للناس

 في أمثال َّللا يعني فيعتبرون وَل يعصون َّللا تعالى

 َل خالق وَل رازق غيرهيعني  {هو َّللا الذي َل إله إَل هو}ثم قال 

يعني عالم السر والعالنية ويقال الغيب ما غاب عن  {عالم الغيب والشهادة}

 العباد

 {عالم}بما كان وبما يكون ويقال  {عالم}والشهادة ما شاهدوه وعاينوه ويقال 

 بأمر اآلخرة وبأمر الدنيا

الخلق بالرزق  يعني العاطف على جميع {هو الرحمن الرحيم}ثم قال 

 بالمؤمنين {الرحيم}و

يعني مالك كل شيء وهو  {هو َّللا الذي َل إله إَل هو الملك}ثم قال تعالى 

 الملك الدائم الذي َل يزول ملكه أبدا

يعني الطاهر عما وصفه الكفار ولهذا سمي بيت المقدس  {القدوس}ثم قال 

 يعني المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب

يعني يسلم عباده من ظلمه ويقال سمى نفسه سالما لسالمته  {السالم}قال ثم 

 مما يلحق الخلق من العيب والنقص والفناء

أي يصدق  {المؤمن}يعني يؤمن أولياؤه من عذابه ويقال  {المؤمن}ثم قال 

 يعني قابل إيمان المؤمنين {المؤمن}في وعده ووعيده ويقال 
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عني ي {المهيمن}يعني الشهيد على عباده بأعمالهم ويقال  {يمنالمه}ثم قال 

 المويمن فقلبت الواو هاء وهو بمعنى اْلمين

ذي ال {العزيز}يعني الذي َل يعجزه شيء عما أراد ويقال  {العزيز}ثم قال 

 َل يوجد مثله

ه على خلق يعني القاهر لخلقه على ما أراده ويقال الغالب {الجبار}ثم قال 

 ومعناهما واحد

تكبر  الذي {المتكبر}يعني المتعظم على كل شيء ويقال  {المتكبر}ثم قال 

 عن ظلم عباده

ا وصفه يعني عم {عما يشركون}يعني تنزيها ّلِل تعالى  {سبحان َّللا}ثم قال 

ا عما ببمعنى التعجب يعني عج {سبحان َّللا}الكفار من الشريك والولد ويقال 

 وصفه الكفار من الشريك

يعني الخالق الخلق في أرحام النساء ويقال خالق }هو َّللا الخالق  {قوله تعالى

للولد في أرحام اْلمهات  {المصور}النطف في أصالب اآلباء 

 يعني المقدر {الخالق}ويقال 

ياء خالق اْلش يعني {البارئ}الذي يجعل الروح في الجسد ويقال  {البارئ}

 ابتداء

له اْلسماء }يعني الصفات العلى ويقال  {له اْلسماء الحسنى}ثم قال 

وهي تسعة وتسعون اسما وروى أبو هريرة عن النبي صلى َّللا  {الحسنى

عليه وسلم أنه قال إن ّلِل تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد من أحصاها دخل 

 الجنة

يعني يخضع له ما في السموات  {سماوات واْلرضيسبح له ما في ال}ثم قال 

واْلرض يعني جميع اْلشياء كقوله وإن من شيء إَل يسبح بحمده اإلسراء 

44 

 في أمره {الحكيم}يعني العزيز في ملكه  {وهو العزيز}ثم قال 

فما الحكمة في  32النجم  {فال تزكوا أنفسكم}فإن قال قائل قد قال َّللا تعالى 

ه نهى عباده عن مدح أنفسهم ومدح نفسه قيل له عن هذا السؤال جوابان أن

أحدهما أن العبد وإن كان فيه خصال الخير فهو ناقص وإن كان ناقصا َل 

يجوز له أن يمدح نفسه وَّللا سبحانه وتعالى تام الملك والقدرة فيستوجب به 

 المدح فمدح نفسه ليعلم عباده فيمدحوه
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ن كان فيه خصال الخير فتلك الخصال أفضال من َّللا وجواب آخر أن العبد وإ

 تعالى ولم يكن ذلك بقدرة العبد فلهذا َل يجوز له أن يمدح نفسه

 وَّللا سبحانه وتعالى إنما قدرته وملكه له ليس لغيره فيستوجب فيه المدح

ومثال هذا أن َّللا تعالى نهى عباده أن يمنوا على أحد بالمعروف وقد من َّللا 

عباده للمعنى الذي ذكرناه في المدح وَّللا أعلم وصلى َّللا عليه  تعالى على

 وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم
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60 

 

 سورة الممتحنة
 

 [3 -1]تفسير اآليات رقم 

ُكْم أَْولِيَاَء تُْلقُوَن إِلَْيِهْم بِاْلَموَ } ي َوَعُدوه ةِ يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا ََل تَتهِخُذوا َعُدوِّ  َوقَْد ده

ِ َربُِّكْم إِْن  ُسوَل َوإِيهاُكْم أَْن تُْؤِمنُوا بِاّلِله َكفَُروا بَِما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ يُْخِرُجوَن الره

ةِ َوأَنَا أَْعلَُم  وَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَوده ا فِي َسبِيلِي َواْبتَِغاَء َمْرَضاتِي تُِسرُّ ُكْنتُْم َخَرْجتُْم ِجهَاد 

إِْن يَْثقَفُوُكْم  (1)ْخفَْيتُْم َوَما أَْعلَْنتُْم َوَمْن يَْفَعْلهُ ِمْنُكْم فَقَْد َضله َسَواَء السهبِيِل بَِما أَ 

وا لَْو تَْكفُُروَن  وِء َوَودُّ  (2)يَُكونُوا لَُكْم أَْعَداء  َويَْبُسطُوا إِلَْيُكْم أَْيِديَهُْم َوأَْلِسنَتَهُْم بِالسُّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن لَْن تَْنفَعَ  ُكْم أَْرَحاُمُكْم َوََل أَْوََلُدُكْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة يَْفِصُل بَْينَُكْم َوَّللاه

 {(3)بَِصيٌر 

قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا َل تتخذوا عدوي وعدكم أولياء نزلت 

م كان يجهز لفي حاطب بن أبي بلتعة العبسي ذلك أن النبي صلى َّللا عليه وس

الجيش للخروج إلى فتح مكة وكان النبي صلى َّللا عليه وسلم إذا أراد أن 

يخرج إلى الغزو ورى بغيره يعني يظهر من نفسه أنه يريد الخروج إلى ناحية 

 أخرى وكان الناس َل يعلمون إلى أي ناحية يريد الخروج

ن يخرج إَل فأمر الناس بأن يتجهزوا إلى الخروج للغزو ولم يعلموا إلى أي

 الخواص من أصحابه

فبينما الناس يتجهزون إذ قدمت امرأة من مكة يقال لها سارة موَلة بني عمر 

بن الصيف بن هشام بن عبد مناف وكانت امرأة مغنية فقال لها النبي صلى 

 َّللا عليه وسلم لماذا جئت فقالت جئت لتعطيني شيئا

قالت طياتك من شبان قريش ففقال لها النبي صلى َّللا عليه وسلم ما فعلت بع

 منذ قتلتهم ببدر لم يصل إلي شيء إَل القليل

 فأمر النبي صلى َّللا عليه وسلم بأن تعطى شيئا لترجع

فلما أرادت الخروج أتاها حاطب بن أبي بلتعة فقال لها إني معطيك عشرة 

 دنانير وكساء على أن تبلغي إلى أهل مكة كتابا

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n58&p1#TOP
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فنزل جبريل عليه السالم في أثرها بالخبر  فأجابته إلى ذلك فخرجت إلى مكة

فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم لعلي والزبير والمقداد انطلقوا حتى تأتوا 

 روضة خاخ فإن بها امرأة معها كتاب فخذوه منها

 فخرجوا حتى أتوا الروضة فإذا هي سارة هناك فقالوا لها أخرجي الكتاب

 فقالت ما معي كتاب

أنه ليس معها كتاب فلم يصدقوها حتى نزعت جميع ثيابها فألحوا عليها فحلفت 

 فرمت بها إليهم

فنظروا إلى ثيابها فلم يجدوا فيها الكتاب ونظروا في راحلتها وأمتعتها فلم 

 يجدوا فيها الكتاب

 فقال بعضهم لبعض تعالوا حتى نرجع

فقال علي بن أبي طالب رضي َّللا عنه إن جبريل نزل على النبي صلى َّللا 

 ه وسلم وأخبره بذلك فقول المرأة أصدق أم قولعلي

جبريل فوَّللا َل أرجع حتى آخذ منها الكتاب وْلحملن رأسها إلى رسول َّللا 

 صلى َّللا عليه وسلم

 وسل السيف ليضرب رأسها فأخرجت الكتاب من عقاصها

فأتوا به النبي صلى َّللا عليه وسلم فقرأ الكتاب فإذا فيه من حاطب بن أبي 

أهل مكة وأخبرهم بأن النبي صلى َّللا عليه وسلم يريد الخروج إليهم  بلتعة إلى

وإنه أراد بالكتاب إليهم مودتهم فقام إليه عمر وقال دعني يا رسول َّللا أضرب 

عنق هذا المنافق فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم ما هذا يا حاطب فقال َل 

كل ن من أنفسهم وتعجل علي يا رسول َّللا إني كنت ملصقا في قريش ولم أك

من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهاليهم فأردت أن أتخذ 

فيهم يدا يحمون قرابتي وما فعلت هذا كفرا وَل ارتدادا عن ديني وَل أرضى 

 بالكفر بعد اإلسالم

وقد علمت أن َّللا تعالى منجز وعده ما وعد أَل لينصر نبيه صلى َّللا عليه 

 وسلم

لى َّللا عليه وسلم دعوه إنه شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل َّللا قال النبي ص

يا }تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم فنزل 

يعني  {َل تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء}فسماهم مؤمنين  {أيها الذين آمنوا

 في العون والنصرة
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قال ي تكتبون وتبعثون إليهم بالصحيفة والنصيحة وييعن {تلقون إليهم بالمودة}

معناه تخبرونهم كما يخبر الرجل أهل مودته حيث توجهون إليهم بالمودة 

 والنصيحة والكتاب

 يعني من القرآن والرسول {وقد كفروا بما جاءكم من الحق}

 يعني أخرجوكم من مكة {يخرجون الرسول وإياكم}

 يعني ْلجل إيمانكم بربكم يعني بوحدانية ربكم {أن تؤمنوا باّلِل ربكم}

 {إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة}

 يعني َل تلقون إليهم بالمودة إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي وطلب رضاي

 ودةيعني ما أسررتم وما أظهرتم من الم {وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم}

 ْلهل الكفر وأعلنتم اإلقرار بالتوحيد

أ يعني من يفعل بعد منكم فقد أخط {ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل}

 قصد الطريق

وهذا إخبار من َّللا تعالى للمؤمنين بعداوة كفار  {إن يثقفوكم}ثم قال عز وجل 

ويقال  ن يظهروا عليكميعني أ {إن يثقفوكم}مكة إياهم لكيال يميلوا إليهم فقال 

 إن يأخذوكم ويقال إن يقهروكم ويغلبوكم

يعني يتبين لكم أنهم أعداؤكم فيظهر لكم عداوتهم عند  {يكونوا لكم أعداء}

 ذلك

 ني بالشتميع {وألسنتهم بالسوء}بالقتل والتعذيب  {ويبسطوا إليكم أيديهم}

 لى دينهم فإن فعلتم ذلك بسببيعني تمنوا أن ترجعوا إ {وودوا لو تكفرون}

 قرابتكم

 الذين كانوا بمكة {وَل أوَلدكم}يعني قرابتكم  {لن تنفعكم أرحامكم}

 يعني يفرق بينكم وبينهم يوم القيامة {يوم القيامة يفصل بينكم}

ل بنصب الياء وكسر الصاد مع التخفيف يعني يفص {يفصل بينكم}قرأ عاصم 

 {صل بينكميف}هم يوم القيامة وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو َّللا بينكم وبين

بضم الياء ونصب الصاد مع التخفيف على معنى فعل ما لم يسم فاعله والمعنى 

 مثل اْلول

ني بضم الياء وكسر الصاد مع التشديد يع {يفصل بينكم}وقرأ حمزة والكسائي 

بضم الياء  {يفصل بينكم}عامر يفصل َّللا بينكم والتشديد للتكثير وقرأ ابن 

 ونصب الصاد مع التشديد على معنى فعل ما لم يسم فاعله والتشديد للتكثير

 ويقال الفصل هو القضاء يعني يقضي بينكم على هذا
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 يعني عالم بأعمالكم {وَّللا بما تعملون بصير}

 [6 -4]تفسير اآليات رقم 

َسنَةٌ فِي إِْبَراِهيَم َوالهِذيَن َمَعهُ إِْذ قَالُوا لِقَْوِمِهْم إِنها بَُرآَُء ِمْنُكْم قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ حَ }

ا  ِ َكفَْرنَا بُِكْم َوبََدا بَْينَنَا َوبَْينَُكُم اْلَعَداَوةُ َواْلبَْغَضاُء أَبَد  ا تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاه َوِممه

ِ َوْحَدهُ إِ  َله قَْوَل إِْبَراِهيَم ِْلَبِيِه َْلَْستَْغفَِرنه لََك َوَما أَْملُِك لََك ِمَن َحتهى تُْؤِمنُوا بِاّلِله

ْلنَا َوإِلَْيَك أَنَْبنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر  ِ ِمْن َشْيٍء َربهنَا َعلَْيَك تََوكه َربهنَا ََل تَْجَعْلنَا  (4)َّللاه

لَقَْد َكاَن لَُكْم فِيِهْم  (5)َربهنَا إِنهَك أَْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم فِْتنَة  لِلهِذيَن َكفَُروا َواْغفِْر لَنَا 

َ هَُو اْلَغنِيُّ  َ َواْليَْوَم اآْلَِخَر َوَمْن يَتََوله فَإِنه َّللاه أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمْن َكاَن يَْرُجو َّللاه

 {(6)اْلَحِميُد 

ما هال فعلتم ك :يعني {ْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِى إبراهيمقَْد َكانَْت لَكُ } :قوله عز وجل

 {قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ } :ويقال ؟فعل إبراهيم، تبرأ من أبيه ْلجل كفره

 :عنيي {والذين َمَعهُ } .قدوة حسنة وسنة صالحة في إبراهيم فاقتدوا به :يعني

لمن كفر من  :أي {إِْذ قَالُوْا لِقَْوِمِهمْ } .مؤمنينمن كان مع إبراهيم من ال

ا تَْعبُُدونَ }من دينكم،  :يعني {أَنَاْ بََراء ّمنُكمْ } :قومهم برآء مما  :يعني {َوِممه

 قرأ .تبرأنا منكم :يعني {َكفَْرنَا بُِكمْ } .من اآللهة {ِمن ُدوِن َّللا}تعبدون 

بضم اْللف، والباقون بالكسر، وهما لغتان إسوة وأُسوة  {أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ }عاصم 

 .وهما بمعنى اَلقتداء

 {َوبََدا بَْينَنَا َوبَْينَُكُم العداوة والبغضاء أَبَدا  حتى تُْؤِمنُوْا باّلِل َوْحَدهُ } :ثم قال

برؤوا إبراهيم ت حتى تصدقوا باّلِل وحده، فأعلم َّللا تعالى أن أصحاب :يعني

من قومهم، وعادوهم، ْلجل كفرهم، فأمر َّللا تعالى أصحاب النبي صلى َّللا 

َل اقتدوا بهم إ :، يعني{إَِله قَْوَل إبراهيم} :ثم قال .عليه وسلم أن يقتدوا بهم

ون كْلدعون لك أن يهديك َّللا وي :يعني {َِلبِيِه َلَْستَْغفَِرنه لَكَ }قول إبراهيم 

 :على هذا التفسير إَل بمعنى لكن قول إبراهيم ْلبيه ْلستغفرن لك يعني

إبراهيم تبرأ من قومه، لكنه يدعو ْلبيه  :ْلدعون لك أن يهديك َّللا يعني

ما أقدر أن أمنعك من  :يعني {َوَما أَْملُِك لََك ِمَن َّللا ِمن َشئ} :ثم قال .بالهدى

 .م تؤمنعذاب َّللا من شيء، إن ل

ْلنَا}قولوا  :ثم علهمهم ما يقولون، فقال بهنَا َعلَْيَك تََوكه ضنا أ :يعني {ره مرنا إليك فوه

 {َوإِلَْيَك المصير}أقبلنا إليك بالطاعة؛  :يعني {َوإِلَْيَك أَنَْبنَا}وأمر أهالينا، 

، {ا َلَ تَْجَعْلنَا فِْتنَة  لّلهِذيَن َكفَُرواْ َربهنَ } :قوله تعالى .المرجع في اآلخرة :يعني

فتقتر علينا الرزق وتبسط عليهم، فيظنوا أنهم على الحق ونحن على 
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وفي قراءة عبد َّللا بن  {واغفر لَنَا َربهنَا إِنهَك أَنَت العزيز الحكيم}الباطل؛ 

 .{إِنهَك أَنَت الغفور الرحيم}مسعود رضي َّللا عنه 

ا هذ :هذا كله حكاية عن قول إبراهيم أنه دعا ربه بذلك، ويقال :قال بعضهمو

تعليم لحاطب بن أبي بلتعة هالّ دعوت بهذا الدعاء، حتى ينجو أهلك وَل يسلط 

راهيم في إب :يعني {لَقَْد َكاَن لَُكْم فِيِهْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ } :قوله تعالى .عليهم عدوك

 لمن يخاف َّللا :يعني {لَّمن َكاَن يَْرُجو َّللا واليوم اَلخر} .تداءوقومه في اَلق

َوَمن } .ثواب َّللا وثواب يوم القيامة {لَّمن َكاَن يَْرُجو} :ويخاف البعث؛ ويقال

 هَُو فَإِنه َّللا} .يأبى عن أمر َّللا تعالى :يعرض عن الحق؛ ويقال :يعني {يَتََوله 

 .الغني عن عباده الحميد في فعاله :يعني {نى الحميدالغ

 [10 -7]تفسير اآليات رقم 

ُ َغفُوٌر } ُ قَِديٌر َوَّللاه ة  َوَّللاه ُ أَْن يَْجَعَل بَْينَُكْم َوبَْيَن الهِذيَن َعاَدْيتُْم ِمْنهُْم َمَوده َعَسى َّللاه

ُ َعنِ  (7)َرِحيٌم  يِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن  ََل يَْنهَاُكُم َّللاه الهِذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن  وهُْم َوتُْقِسطُوا إِلَْيِهْم إِنه َّللاه ُ  (8)ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ إِنهَما يَْنهَاُكُم َّللاه

يِن َوأَْخَرُجوُكْم  ِمْن ِديَاِرُكْم َوظَاهَُروا َعلَى إِْخَراِجُكْم َعِن الهِذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الدِّ

يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا إَِذا َجاَءُكُم  (9)أَْن تََولهْوهُْم َوَمْن يَتََولههُْم فَأُولَئَِك هُُم الظهالُِموَن 

ُ أَْعلَُم بِإِيَمانِِهنه فَ  إِْن َعلِْمتُُموهُنه ُمْؤِمنَاتٍ فاََل اْلُمْؤِمنَاُت ُمهَاِجَراتٍ فَاْمتَِحنُوهُنه َّللاه

تَْرِجُعوهُنه إِلَى اْلُكفهاِر ََل هُنه ِحلٌّ لَهُْم َوََل هُْم يَِحلُّوَن لَهُنه َوآَتُوهُْم َما أَْنفَقُوا َوََل 

 َصِم اْلَكَوافِرِ ُجنَاَح َعلَْيُكْم أَْن تَْنِكُحوهُنه إَِذا آَتَْيتُُموهُنه أُُجوَرهُنه َوََل تُْمِسُكوا بِعِ 

ُ َعلِيٌم  ِ يَْحُكُم بَْينَُكْم َوَّللاه َواْسأَلُوا َما أَْنفَْقتُْم َوْليَْسأَلُوا َما أَْنفَقُوا َذلُِكْم ُحْكُم َّللاه

 {(10)َحِكيٌم 

لعل َّللا أن يجعل  :يعني {َعَسى َّللا أَن يَْجَعَل بَْينَُكمْ } :ثم قال عز وجل

ة  } .، كفار مكة{َن الذين َعاَدْيتُمَوبَيْ }بينكم  َوده ؛ وذلك أنه لما أخبرهم {ّمْنهُم مه

عن إبراهيم بعداوته مع أبيه، فأظهر المسلمون العداوة مع أرحامهم، فشق ذلك 

َودهة  }على بعضهم، فنزل   {َعَسى َّللا أَن يَْجَعَل بَْينَُكْم َوبَْيَن الذين َعاَدْيتُم ّمْنهُم مه

فلما أسلم أهل مكة، خالطوهم وناكحوهم، فتزوج النبي  :قال مقاتل .صلة :يعني

 :ويقال .صلى َّللا عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأسلمت وأسلم أبوها

يسلم منهم فيقع بينكم وبينهم مودة باإلسالم؛ وهذا القول أصح، ْلنه كان قد 

قضائه ب {قَِديرٌ } :على المودة؛ ويقال {قَِديرٌ  وَّللا} .تزوج بأم حبيبة قبل ذلك

اب لمن ت {وَّللا َغفُورٌ } .وهو ظهور النبي صلى َّللا عليه وسلم على أهل مكة

ِحيمٌ }منهم،   .بهم بعد التوبة {ره
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ثم رخص في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم، وهم خزاعة وبنو 

 :يعني {َله ينهاكم َّللا َعِن الذين لَْم يقاتلوكم فِى الدين} :مدلج، فقال عز وجل

وهُمْ }عن صلة الذين لم يقاتلوكم في الدين،   {َولَْم يُْخِرُجوُكْم ّمن دياركم أَن تَبَرُّ

إِنه } .تعدلوا معهم بوفاء عهدهم :يعني {َوتُْقِسطُوْا إِلَْيِهمْ }أن تصلوهم،  :يعني

هو أقسط الرجل، ف :العادلين بوفاء العهد، يقال :يعني { يُِحبُّ المقسطينَّللا

 .وقسط يقسط، فهو قاسط إذا جار .مقسط إذا عدل

عن  :يعني {إِنهَما ينهاكم َّللا َعِن الذين قاتلوكم فِى الدين} :ثم قال عز وجل

في مثل حالهم من أهل صلة الذين قاتلوكم في الدين، وهم أهل مكة، ومن كان 

عاونوا  :يعني {َوأَْخَرُجوُكم ّمن دياركم وظاهروا على إخراجكم} .الحرب

 {َوَمن يَتََولههُمْ } .أن تناصحوهم :يعني {أَن تََولهْوهُمْ } .على إخراجكم من دياركم

رون الكاف :يعني {نفَأُْولَئَِك هُُم الظالمو}يناصحهم ويحبهم منكم،  :منكم يعني

 .الظالمون ْلنفسهم

الظالمون ياأيها الذين ءاَمنُوْا إَِذا َجاءُكُم المؤمنات } :قوله عز وجل

؛ وذلك أن النبي صلى َّللا عليه وسلم صالح أهل مكة يوم الحديبية، {مهاجرات

ْن ْهِل َمكهةَ فَهَُو ِمْنهُْم، َومَ إِنه َمْن لَِحَق ِمَن الُمْسلِِميَن بِأَ » :وكتب بينه وبينهم كتابا  

هُ َعلَْيِهمْ   فجاءت امرأة إلى النبي .«لَِحَق ِمْنهْم بِالنهبِيِّ صلى َّللا عليه وسلم َرده

صلى َّللا عليه وسلم، اسمها سبيعة بنت الحارث اْلسلمية، فجاء زوجها في 

فقال  .ا  نه بَْينَنَا َوبَْينََك َشْرطاْرُدْدهَا فَإِ ) :طلبها، فقال للنبّي صلى َّللا عليه وسلم

َجاِل َولَْم يَُكْن فِي النهَساءِ » :النبي صلى َّللا عليه وسلم  .«إنهَما َكاَن الشهْرطُ فِي الرِّ

نصب على  {إَِذا َجاءُكُم المؤمنات مهاجرات} :فأنزل َّللا تعالى

ن من اختبروهن، ما أخرجك :يعني {فامتحنوهن}الحال 

استخلفوهن ما خرجنا إَل  :اسألوهن، ويقال :يعني {فامتحنوهن} ؟بيوتكن

َّللا أَْعلَُم }حرصا  على اإلسالم، ولم تكن لكراهية الزوج، وَل لغير ذلك 

 .أعلم بسرائرهن :يعني {بإيمانهن

ت ْلجل اإلسالم، إذا ظهر عندكم إنها خرج :يعني {فَإِْن َعلِْمتُُموهُنه مؤمنات}

فاَلَ تَْرِجُعوهُنه إِلَى }ولم يكن خروجها لعداوة وقعت بينها وبين زوجها، 

َل تحل  :يعني {َلَ هُنه ِحلٌّ لههُمْ } .َل تردوهن إلى أزواجهن :يعني {الكفار

 .وَل نكاح كافر لمسلمة :يعني {َوَلَ هُْم يَِحلُّوَن لَهُنه }مؤمنة لكافر، 

أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا  :يعني {ياأيها الذين ءاَمنُواْ } :قوله تعالى

إن تزوجها أحد من المسلمين، يدفع المهر  :يعني :قال مقاتل .عليهن من المهر
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ثم  .إلى الزوج؛ فإن لم يتزوجها أحد من المسلمين، فليس لزوجها الكافر شيء

َل حرج على المسلمين أن  :يعني {َح َعلَْيُكْم أَن تَنِكُحوهُنه َوَلَ ُجنَا} :قال

مهورهن، فرد المهر على الزوج الكافر  :يعني {اليوم أُِحله لَُكمُ } .يتزوجوهن

وفي اآلية دليل أن المرأة إذا خرجت من دار الحرب، بانت من  .منسوخ

ةَ َعلَْيهَا :وفي اآلية تأييد لقول أبي حنيفة .زوجها  وفي أقوال أبي .أنههُ َلَ ِعده

 .عليها العدة :يوسف ومحمد

تشديد، بال {َوَلَ تُْمِسُكواْ }قرأ أبو عمرو  .{َوَلَ تُْمِسُكواْ بِِعَصِم الكوافر} :ثم قال

فمن قرأ بالتخفيف، فهو من أمسك يمسك، ومن قرأ  .والباقون بالتخفيف

مسك بالشيء يمسكه تمسيكا ، ومعناهما واحد، وهو أن المرأة  بالتشديد فهو من

ها فنهى أن يقبض .إذا كفرت، ولحقت بدار الحرب، فقد زالت العصمة بينهما

وأصل العصمة  .من بعد انقطاعها، وجاز له أن يتزوج أختها أو أربعا  سواها

عتدوا يهن وَل تمعناه َل ترغبوا ف :وقال .الحبل، ومن أمسك بالشيء فقد عصمه

لمسلمين وكان ل .َل تعتد بامرأتك الكافرة، فإنها ليست لك بامرأة :فيهن؛ ويقال

 :يعني {ياأيها الذين ءاَمنُواْ } :ثم قال .نساء في دار الحرب، فتزوجن هناك

ا أَ }منكم  {َوْليَْسئَلُواْ } .اسألوا من أزواجهن ما أنفقتم عليهن من المهر  {واْ نفَقُ مه

 َلَ } :وهذه اآلية نسخت، إَل قوله .ما أعطوا من مهر المرأة التي أسلمت :يعني

أمره  :يعني {َذلُِكْم ُحْكُم َّللا} :ثم قال {هُنه ِحلٌّ لههُْم َوَلَ هُْم يَِحلُّوَن لَهُنه 

 .{َعلِيٌم َحِكيمٌ  وَّللا}يقضي بينكم  :يعني {يَْحُكُم بَْينَُكمْ }ونهيه 

 [13 -11]تفسير اآليات رقم 

َوإِْن فَاتَُكْم َشْيٌء ِمْن أَْزَواِجُكْم إِلَى اْلُكفهاِر فََعاقَْبتُْم فَآَتُوا الهِذيَن َذهَبَْت أَْزَواُجهُْم }

َ الهِذي أَْنتُْم بِِه ُمْؤِمنُوَن  يَا أَيُّهَا النهبِيُّ إَِذا َجاَءَك  (11)ِمْثَل َما أَْنفَقُوا َواتهقُوا َّللاه

ِ َشْيئ ا َوََل يَْسِرْقَن َوََل يَْزنِيَن َوََل يَْقتُْلَن  اْلُمْؤِمنَاُت يُبَايِْعنََك َعلَى أَْن ََل يُْشِرْكَن بِاّلِله

ي َوََل يَْعِصينََك فِ أَْوََلَدهُنه َوََل يَأْتِيَن بِبُْهتَاٍن يَْفتَِرينَهُ بَْيَن أَْيِديِهنه َوأَْرُجلِِهنه 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم  َ إِنه َّللاه يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا  (12)َمْعُروٍف فَبَايِْعهُنه َواْستَْغفِْر لَهُنه َّللاه

ُ َعلَْيِهْم قَْد يَئُِسوا ِمَن اآْلَِخَرِة َكَما يَئَِس اْلُكفهاُر مِ  ا َغِضَب َّللاه  نْ ََل تَتََولهْوا قَْوم 

 {(13)أَْصَحاِب اْلقُبُوِر 

إذا ارتدت  :يعني {َوإِن فَاتَُكْم َشئ ّمْن أزواجكم إِلَى الكفار} :قوله عز وجل

فَاتُواْ }فغنم من المشركين شيئا ،  :امرأة ولحقت بدار الحرب، فعاقبتم يعني

من الغنيمة، مثل الذين  {واْ ّمْثَل َما أَنفَقُ }من الغنيمة  {الذين َذهَبَْت أزواجهم

قرأ إبراهيم  .وهذه اآلية منسوخة باإلجماع .أعطوا نساءهم من المهر

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n58&p1#TOP


477 
 

؛ وقراءة {فعاقبتم} :بغير ألف، وعن مجاهد أنه قرأ {فعاقبتم} :النخعي

 إذا غلبتم العبد :فذلك كله يرجع إلى معنى واحد يعني {فعاقبتم}العامة 

تعصوه  اخشوا َّللا فال :يعني {واتقوا َّللا} .واصبتموهم في القتالواعتصمتم، 

هَا ُمْؤِمنُوَن يأَيُّ} :ثم قال .مصدقين :يعني {الذى أَنتُم بِِه ُمْؤِمنُونَ } .فيما أمركم

ى عل}النساء إذا أسلمن، فبايعهن  :يعني {النبى إَِذا َجاءَك المؤمنات يُبَايِْعنَكَ 

َل  :يعني ،{َوَلَ يَْسِرْقنَ } .َل يعبدن غير َّللا :، يعني{أَن َله يُْشِرْكَن باّلِل َشْيئا  

لن وَل يقت :يعني {َوَلَ يَْزنِيَن َوَلَ يَْقتُْلَن أوَلدهن} .يأخذن مال أحد بغير حق

، فيسقطن  :بناتهن، كما قتلن في الجاهلية؛ ويقال  .هنحملَل يشربن دواء 

يه وضع رسول َّللا صلى َّللا عل :ثم اختلفوا في مبايعة النساء، وقال بعضهم

كان يشيرهن رسول َّللا صلى َّللا  :وسلم ثوبا  وأخذ في الثوب، وقال بعضهم

عليه وسلم ويصافحهن عمر، وذكر أن النبي صلى َّللا عليه وسلم لما فتح 

، وعمر بن الخطاب رضي مكة، وفرغ من مبايعة الرجال، وهو على الصفا

 .َّللا عنه أسفل منه، فبايع النساء على أن َل يشركن باّلِل شيئا ، وَل يسرقن

إنِّي قَْد أَصْبُت ِمْن َماِل أبِي ُسْفيَان، فاَلَ أْدِري  :فقالت هند، امرأة أبي سفيان

ال النبي فق .فِيَما َغبَرَ نََعْم َما أََصْبتِ فِيَما َمَضى وَ  :فقال أبو سفيان ؟أََحالٌَل أْم َل

 .َعفَا َّللا َعّما َسلَفَ  :صلى َّللا عليه وسلم

أَرأَْيَت لَْو لَْم يُْعِطنِي َما يَْكفِينِي َولَِولَدي، هَْل يَِحلُّ  :وفي خبر آخر، أنها قالت

فِيِك َما يَكْ  ُخِذي ِمْن َمالِهِ » :فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم ؟لِي أَْن آُخَذ ِمْن َمالِهِ 

نِي أََوتَزْ  :فلما قال ذلك، قالت هند {َوَلَ يَْزنِينَ } :ثم قال .«َولَِولَِدِك بِالَمْعُروفِ 

ةُ  َل  :يعني {َوَلَ يَْقتُْلَن أوَلدهن}تََعالَْي  :فضحك عمر عند ذلك، ثم قال ؟الُحره

فتبسم النبي  ؟أفنقتلهم كبارا   ربيناهم صغارا   :يقتلن بناتهن الصغار، فقالت هند

 {نه َوَلَ يَأْتِيَن ببهتان يَْفتَِرينَهُ بَْيَن أَْيِديِهنه َوأَْرُجلِهِ } :صلى َّللا عليه وسلم ثم قال

 :دفقالت هن .هو منك :َل تجيء بصبي من غير زوجها، فتقول للزوج :يعني

ْشدِ إنه البُْهتَاَن أَْفَحُش َوَما تَأُْمْرنَ   .ا إَله بِالرُّ

في طاعة مما أمر َّللا  :يعني {َوَلَ يَْعِصينََك فِى َمْعُروفٍ } :ثم قال عز وجل

فيما نهيتهن عن النوح  :يعني {َوَلَ يَْعِصينََك فِى َمْعُروفٍ } :تعالى، ويقال

ا هََذا ْسنَ ما َجلَ  :وتمزيق الثياب، أو تخلو مع اْلجنبي، أو نحو ذلك، فقالت هند

 { َّللافَبَايِْعهُنه واستغفر لَهُنه }الَمْجلِِس َوفِي أَْنفُِسنَا أَْن نَْعِصيَك فِي َشْيٍء ثم قال 

 .إذا بايعن على ذلك، فاسأل َّللا لهن المغفرة لما كان في الشرك :يعني

ِحيمٌ }  .بقيغفور لهن ما كان في الشرك رحيم فيما  {إِنه َّللا َغفُوٌر ره
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ِحيٌم يأَيُّهَا الذين ءاَمنُواْ َلَ تَتََولهْواْ قْوما  َغِضَب َّللا َعلَْيِهمْ } :قوله تعالى ، وذلك {ره

أن ناسا  من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأمر المسلمين، يتواصلون 

إليهم بذلك، فيصيبون من ثمارهم وطعامهم وشرابهم، فنهاهم َّللا تعالى عن 

ِحيٌم يأَيُّهَا الذين ءاَمنُواْ َلَ تَتََولهْوْا قْوما  َغِضَب َّللا َعلَْيِهمْ } :لك، فقالذ  :يعني {ره

هََذا أَيضا  في حاطب بن  :َل تتخذوا الصداقة مع قوم غضب َّللا عليهم، ويقال

 .أبي بلتعة

؛ {الكفار ِمْن أصحاب القبورقَْد يَئُِسواْ ِمَن اَلخرة َكَما يَئَِس } :ثم قال عز وجل

وذلك أن الكافر إذا وضع في قبره، أتاه ملك شديد اَلنتهار، فيجلسه،  :قال مقاتل

 :فيقول الملك .َل أدري :فيقول ؟من ربك، وما دينك، ومن رسولك :ثم يسأله

يل وفينظر إليه من النار، فيدعو بال .أبعدك َّللا، انظر يا عدو َّللا إلى منزلك

هذا لمن  :فيفتح له باب إلى الجنة، فيقول .هذا لك يا عدو َّللا :والثبور، فيقول

ينقطع فيكون حسرة عليه، و .آمن باّلِل تعالى، فلو كنت آمنت بربك نزلت الجنة

 :وعلم أنه أبعد له فيها، ويئس من خير الجنة، فذلك قوله تعالى .رجاؤه منها

ة، من خير اآلخر :يعني {قَْد يَئُِسواْ ِمَن اَلخرة}اء منهم للكفار أهل الدنيا اْلحي

ْلنهم كذبوا بالثواب والعقاب، وهم آيسون من الجنة كما يئس الكفار من 

إن الكفار إذا مات منهم أحد، يئسوا  :أصحاب القبور، إذا عرف منازله؛ ويقال

كفار من أصحاب قد يئس هؤَلء من اآلخرة، كما يئس ال :من رجوعه، فيقال

هؤَلء الكفار كما  :يعني {يَئُِسوْا ِمَن اَلخرة} :القبور من رجوعهم؛ ويقال

يئس الكفار الذين كانوا قبلهم من اآلخرة؛ وهو اليوم من أصحاب القبور؛ وَّللا 

أعلم بالصواب، وصلى َّللا على سيدنا محمد النبي اْلمي، وعلى آله وصحبه 

 .وسلم
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61 

 صفسورة ال

 

 [8 -1]تفسير اآليات رقم 

َماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم } ِ َما فِي السه يَا أَيُّهَا  (1)َسبهَح ّلِِله

ِ أَْن تَقُولُوا َما ََل  (2)الهِذيَن آََمنُوا لَِم تَقُولُوَن َما ََل تَْفَعلُوَن   َكبَُر َمْقت ا ِعْنَد َّللاه

َ يُِحبُّ الهِذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيلِِه َصفّ ا َكأَنههُْم بُْنيَاٌن  (3)تَْفَعلُوَن  إِنه َّللاه

َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِقَْوِمِه يَا قَْوِم لَِم تُْؤُذونَنِي َوقَْد تَْعلَُموَن أَنِّي  (4)َمْرُصوٌص 

ا َزاغُ  ِ إِلَْيُكْم فَلَمه ُ ََل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِيَن َرُسوُل َّللاه ُ قُلُوبَهُْم َوَّللاه  (5)وا أََزاَغ َّللاه

ق ا لَِما بَْيَن  ِ إِلَْيُكْم ُمَصدِّ َوإِْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم يَا بَنِي إِْسَرائِيَل إِنِّي َرُسوُل َّللاه

ا بَِرُسوٍل يَأْتِ  ر  ا َجاَءهُْم يََديه ِمَن التهْوَراِة َوُمبَشِّ ي ِمْن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمُد فَلَمه

ِ اْلَكِذَب َوهَُو  (6)بِاْلبَيِّنَاِت قَالُوا هََذا ِسْحٌر ُمبِيٌن  ِن اْفتََرى َعلَى َّللاه َوَمْن أَْظلَُم ِممه

ُ ََل يَْهِدي اْلقَْوَم الظهالِِميَن  ْساَلِم َوَّللاه ِ يُِريدُ  (7)يُْدَعى إِلَى اإْلِ وَن لِيُْطفِئُوا نُوَر َّللاه

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن   {(8)بِأَْفَواِهِهْم َوَّللاه

ِ َما فِى السموات َوَما فِي اَلرض َوهَُو العزيز } :قوله تبارك وتعالى َسبهَح ّلِله

حاب ؛ وذلك أن أص{َلَ تَْفَعلُونَ  الحكيم الحكيم يأَيُّهَا الذين ءاَمنُوْا لَِم تَقُولُوَن َما

مال لو نعلم أي اْلع :رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قالوا بعدما فروا يوم أحد

 :ويقال .{لَِم تَقُولُوَن َما َلَ تَْفَعلُونَ } :أحب إلى َّللا تعالى، وأفضل لفعلناه، فنزل

وفاء، تيسيرا  لهم بترك القالوا ذلك قبل يوم أحد، فابتلوا بذلك وفروا، فنزل 

غضا  عند عظم ب :، يعني{َكبَُر َمْقتا  ِعنَد َّللا} .{لَِم تَقُولُوَن َما َلَ تَْفَعلُونَ } :فقال

أَن تَقُولُوْا َما َلَ تَْفَعلُوَن * إِنه َّللا يُِحبُّ الذين يقاتلون فِى َسبِيلِهِ َصفّا  َكأَنههُم }َّللا 

يصفون بمنزلة الصف في الصالة وملتزمة بعضهم  :، يعني{وصٌ بنيان مهْرصُ 

في بعض، َل يتأخر أحدهم عن صاحبه بمنزلة البنيان الذي بني بالرصاص؛ 

متفقي الكلمة بعضهم على بعض على  :أي {َكأَنههُم بنيان مهْرُصوصٌ } :ويقال

كان يوم مؤتة وكان أنه  :وروي في الخبر .عدوهم، فال يخالف بعضهم بعضا  

عبد َّللا بن رواحة أحد اْلمراء الذين أمرهم رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم 

 .يا أهل المجلس الذين وعدتم ربكم قولكم، ثم مشى فقاتل حتى قتل :ناداهم

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n58&p1#TOP
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 {لِقَْوِمِه ياقوم لهم تُْؤُذونَنِى}وقد قال موسى  {َوإِْذ قَاَل موسى} :قوله تعالى

إنه حين مات هارون،  :إنه آدر، ويقال :تكذيب، وذلك أنهم كذبوه وقالوابال

لَُموَن أَنّى َوقَد تهعْ } ؟لم تؤذونني بالتكذيب والشتم :إنه قال لقومه الكفار :ويقال

ا َزاُغواْ   أََزاَغ َّللا} .مالوا عن الحق وعدلوا عنه :يعني {َرُسوُل َّللا إِلَْيُكْم فَلَمه

 :يعني {وَّللا َلَ يَْهِدى} .خذلهم عن الهدى فثبتوا على اليهودية :يعني {قُلُوبَهُمْ 

العاصين المكذبين، الذين َل  :، يعني{القوم الفاسقين}َل يرشد إلى دينه 

 .يرغبون في الحق

َمْريََم يابنى }وقد قال عيسى ابن مريم  :يعني {َوإِْذ قَاَل ِعيَسى ابن َمْريَمَ }

 أرسلني َّللا تعالى إليكم، ْلدعوكم إلى :، يعني{إسراءيل إِنّى َرُسوُل َّللا إِلَْيُكم

َصّدقا  لَّما بَْيَن يََدىه ِمَن التوراة} .اإلسالم ا  أقرأ عليكم اإلنجيل موافق :يعني {مُّ

أبشركم  :يعني {ُسولٍ َوُمبَّشرا  بِرَ }للتوراة في التوحيد وفي بعض الشرائع، 

وروى ثور بن يزيد، عن خالد بن  .{يَأْتِى ِمن بَْعِدى اسمه أَْحَمدُ }برسول َّللا 

 يَا َرُسوَل َّللا :معدان، عن أصحاب رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أنهم قالوا

بُْشَرى ِعيَسى َصلََواُت َّللا أَنَا َدْعَوةُ أَبِي إْبَراِهيَم وَ » :فقال .أَْخبِْرنَا َعْن نَْفِسكَ 

َعلَْيِهْم َوَرأَْت أُمِّي ُرْؤيَاهَا ِحيَن َحَملَْت بِي أنههُ َخَرَج ِمْنهَا نُوٌر أََضاَءْت لَهُ قُُصوُر 

ا َجاءهُم بالبينات} .«بُْصَرى فِي أْرِض الشهامِ  جاءهم عيسى  :، يعني{فَلَمه

الُوْا قَ } .موتى وإبراء اْلكمه واْلبرصبالبينات التي كان يريهم من إحياء ال

بِينٌ  باْللف،  {ساحر}قرأ حمزة والكسائي  .بينا  ظاهرا   :يعني {هذا ِسْحٌر مُّ

 {رساح}فهو فاعل، ومن قرأ  {ساحر}فمن قرأ  .بغير ألف {ساحر}والباقون 

 .فهو نعت الفعل

 [14 -7]تفسير اآليات رقم 

ُ ََل يَْهِدي } ْساَلِم َوَّللاه ِ اْلَكِذَب َوهَُو يُْدَعى إِلَى اإْلِ ِن اْفتََرى َعلَى َّللاه َوَمْن أَْظلَُم ِممه

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ  (7)اْلقَْوَم الظهالِِميَن  ِ بِأَْفَواِهِهْم َوَّللاه يُِريُدوَن لِيُْطفِئُوا نُوَر َّللاه

يِن  (8)اْلَكافُِروَن  هَُو الهِذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلهَُدى َوِديِن اْلَحقِّ لِيُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا هَْل أَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرٍة تُْنِجيُكْم  (9)ُكلِِّه َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكوَن 

ِ بِأَْمَوالُِكْم  تُْؤِمنُونَ  (10)ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم  ِ َوَرُسولِِه َوتَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاه بِاّلِله

يَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنهاتٍ  (11)َوأَْنفُِسُكْم َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن 

 (12)فِي َجنهاتِ َعْدٍن َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ  تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اْْلَْنهَاُر َوَمَساِكَن طَيِّبَة  

ِر اْلُمْؤِمنِيَن  ِ َوفَْتٌح قَِريٌب َوبَشِّ يَا أَيُّهَا الهِذيَن  (13)َوأُْخَرى تُِحبُّونَهَا نَْصٌر ِمَن َّللاه

ِ َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم لِْلَحَوارِ  يِّيَن َمْن أَْنَصاِري إِلَى آََمنُوا ُكونُوا أَْنَصاَر َّللاه
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ِ فَآََمنَْت طَائِفَةٌ ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل َوَكفََرْت  ِ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر َّللاه َّللاه

ِهْم فَأَْصبَُحوا ظَاِهِريَن   {(14)طَائِفَةٌ فَأَيهْدنَا الهِذيَن آََمنُوا َعلَى َعُدوِّ

ِن افترى َعلَى }من أشد في كفره  :يعني {َوَمْن أَْظلَمُ } :ثم قال عز وجل ِممه

 {َوهَُو يدعى إِلَى اإلسالم} .وهم اليهود {الكذب}اختلق على َّللا  :يعني {َّللا

 {وَّللا َلَ يَْهِدى القوم الظالمين}إلى دين محمد صلى َّللا عليه وسلم  :يعني

ثم قال عز  .َل يرحمهم ما داموا على كفرهم :يقالو .َل يرشدهم :يعني

ليبطلوا دين َّللا  :يعني {يُِريُدوَن لِيُْطفِئُوْا نُوَر َّللا بأفواههم} :وجل

 {َولَْو َكِرهَ الكافرون}مظهر توحيده وكتابه،  :يعني {وَّللا ُمتِمُّ نُوِرهِ } :بقولهم

قرأ حمزة، والكسائي، وابن عامر،  .ارىوإن كره اليهود والنص :يعني

على معنى اإلضافة،  {وَّللا ُمتِمُّ نُوِرهِ } :وعاصم في رواية حفص

تُّمْ }والباقون  فمتم فاعل ونصب نوره، ْلنه  .بالنصب {نُوِرهِ }بالتنوين  {مُّ

 .مفعول به

َوِديِن }بالتوحيد  :يعني {هَُو الذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بالهدى} :ثم قال عز وجل

ى عل :يعني {لِيُْظِهَرهُ َعلَى الدين ُكلّهِ } .الشهادة َل إله إَل َّللا :يعني {الحق

إنه يكون في آخر الزمان، َل يبقى  :وقد فعل، ويقال :قال مقاتل .اْلديان كلها

 .وإن كرهوا ذلك :يعني {كونَولَْو َكِرهَ المشر} .أحد إَل مسلم أو ذمة للمسلم

المشركون يأَيُّهَا الذين ءاَمنُوْا هَْل أَُدلُّكْم على تجارة تُنِجيُكم } :ثم قال عز وجل

بالتشديد،  {تُنِجيُكم}قرأ ابن عامر  .من عذاب دائم :، يعني{ّمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ 

لك ثم بيهن لهم ت .بمعنى واحدأنجاه ونجاه  .والباقون بالتخفيف، وهما لغتان

تصدقون بتوحيد  :يعني {تُْؤِمنُوَن باّلِل} :التجارة، فقال عز وجل

وتصدقون برسوله، وبماء جاء به من  :يعني {َوَرُسولُهُ }َّللا 

، فقدم ذكر المال، ْلن {وتجاهدون فِى َسبِيِل َّللا بأموالكم َوأَنفُِسُكمْ } .عنده

ربما يضر بماله ما َل يضر بنفسه، وْلنه إذا كان له مال، فإنه يؤخذ اإلنسان 

التصديق والجهاد خير لكم من  :يعني {ذلكم َخْيٌر لهُكمْ } .به النفس ليغزو

علمون ي :تعلمون ثواب َّللا تعالى، ويقال :يعني {إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ } .تركهما

 .يصدقون :يعني

لك العمل، إن فعلتم ذ :يعني {يَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكمْ } :فقال .ثواب ذلك العملثم بين 

 {َويُْدِخْلُكْم جنات تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا اَلنهار ومساكن طَيّبَة  } .يغفر لكم ذنوبكم

النجاة  :يعني {فِى جنات َعْدٍن َذلَِك الفوز العظيم}يدخلكم منازل الجنة  :يعني

تجارة  :يعني {وأخرى تُِحبُّونَهَا نَْصٌر ّمن َّللا} :ثم قال عز وجل .الوافرة
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ولكم سوى الجنة أيضا  عدة أخرى في  :يعني {نَْصٌر ّمن َّللا}أخرى تحبونها 

هي  :يعني {نَْصٌر ّمن َّللا}معناه ونجاة أخرى تحبونها  :الدنيا تحبونها، ويقال

اجال  ظفرا  سريعا  ع :يعني {َوفَْتٌح قَِريبٌ }من َّللا تعالى على عدوكم،  النصرة

 .في الدنيا والجنة في اآلخرة

منين المؤ} :ثم قال عز وجل .بشرهم بالجنة :يعني {َوبَّشِر المؤمنين} :ثم قال

، ونافع وأبو ، قرأ ابن كثير{يأَيُّهَا الذين ءاَمنُوْا ُكونُوْا أنصار َّللا

ِ }عمرو   باإلضافة، ومعناهما {أَْنَصاُر َّللا}بالتنوين، والباقون  {أَنَصار َّللِاه

انصروا َّللا،  :كونوا أعوان َّللا بالسيف على أعدائه، ومعناه :واحد يعني

وانصروا دين َّللا، وانصروا محمدا  صلى َّللا عليه وسلم، كما نصر 

َكَما قَاَل ِعيَسى ابن َمْريََم } :وهو قوله تعالى .الحواريون عيسى ابن مريم

سموا  إنما :من أعواني إلى َّللا، ويقال :يعني {لِْلَحَواِريّيَن َمْن أنصارى إِلَى َّللا

 .وتهخلصاؤه وصف :كانوا قصارين، ويقال :الحواريون لبياض ثيابهم، ويقال

تِي» :كما قال النبي صلى َّللا عليه وسلم تِي َوَحَواِريه ِمْن أُمه بَْيُر ابُن ِعمه  .«الزُّ

وتأويل الحواريين في اللغة، الذين أخلصوا وتبرؤوا من كل عيب؛ وكذلك 

وروى سعيد بن جبير، عن ابن  .الدقيق الحواري، ْلنه ينتقى من لباب البرّ 

عبد  وروى .إنما سموا الحواريين لبياض ثيابهم، وكانوا صيادين :عباس قال

المؤمنين يأَيُّهَا الذين ءاَمنُوْا ُكونُوْا أنصار }تال قتادة  :الرزاق، عن معمر قال

وقد كان ذلك بحمد َّللا جاءه السبعون، فبايعوه عند العقبة فنصروه  :قال {َّللا

 .وآووه، حتى أظهر َّللا دينه

 يأَيُّهَا الذين}أعوانك مع َّللا،  نحن :يعني {قَاَل الحواريون نَْحُن أَْنَصاُر َّللا}

بني  فآمنت طائفة من :بعيسى عليه السالم ويقال :يعني {ءاَمنُواْ ُكونُواْ أنصار

جماعة  :يعني {َوَكفََرت طهائِفَةٌ }إسرائيل بمحمد صلى َّللا عليه وسلم، 

قوينا الذين آمنوا على عدوهم  :يعني {يأَيُّهَا الذين ءاَمنُواْ ُكونُواْ أنصار} .منهم

، فصاروا غالبين بالنصرة، والحجة؛ وَّللا {فَأَْصبَُحوْا ظاهرين}من الكفار، 

 .أعلم بالصواب
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62 

 

 سورة الجمعة
 

 [8 -1]تفسير اآليات رقم 

وِس الْ } َماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض اْلَملِِك اْلقُدُّ ِ َما فِي السه  (1)َعِزيِز اْلَحِكيِم يَُسبُِّح ّلِِله

يِهْم َويَُعلُِّمهُُم  يِّيَن َرُسوَل  ِمْنهُْم يَْتلُو َعلَْيِهْم آَيَاتِِه َويَُزكِّ هَُو الهِذي بََعَث فِي اْْلُمِّ

َوآََخِريَن ِمْنهُْم لَمها  (2)اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَفِي َضاَلٍل ُمبِيٍن 

ُ ُذو  (3)ْلَحقُوا بِِهْم َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم يَ  ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوَّللاه َذلَِك فَْضُل َّللاه

لُوا التهْوَراةَ ثُمه لَْم يَْحِملُوهَا َكَمثَِل اْلِحَمارِ يَْحِمُل  (4)اْلفَْضِل اْلَعِظيِم  َمثَُل الهِذيَن ُحمِّ

ا بِْئَس َمثَ  ُ ََل يَْهِدي اْلقَْوَم الظهالِِميَن أَْسفَار  ِ َوَّللاه بُوا بِآَيَاِت َّللاه  (5)ُل اْلقَْوِم الهِذيَن َكذه

ِ ِمْن ُدوِن النهاِس فَتََمنهُوا اْلَمْوَت  قُْل يَا أَيُّهَا الهِذيَن هَاُدوا إِْن َزَعْمتُْم أَنهُكْم أَْولِيَاُء ّلِِله

ُ َعلِيٌم بِالظهالِِميَن  (6)إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن  ا بَِما قَدهَمْت أَْيِديِهْم َوَّللاه  (7)َوََل يَتََمنهْونَهُ أَبَد 

وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْيبِ َوالشههَاَدةِ  وَن ِمْنهُ فَإِنههُ ُماَلقِيُكْم ثُمه تَُردُّ  قُْل إِنه اْلَمْوَت الهِذي تَفِرُّ

 {(8)ْنتُْم تَْعَملُوَن فَيُنَبِّئُُكْم بَِما كُ 

ِ َما فِى السموات َوَما فِي اَلرض} :قوله تعالى الملك } .، وقد ذكرناه{يَُسبُّح ّلِِله

 :الملك الذي يملك كل شيء، وَل يزال ملكه القدوس يعني :يعني {القدوس

بالضم ومعناه  {الملك القدوس} :قرئ في الشاذ .الطاهر عن الشريك والولد

في  {زالعزي} :هو الملك القدوس؛ وقرأه العامة بالكسر، فيكون نعتا  ّلِل تعالى

 .في أمره {الحكيم}ملكه، 

واْلميون الذين َل  .في العرب :يعني {هَُو الذى بََعَث فِى اَلميين} :ثم قال

ني من يع {َرُسوَل  ّمْنهُمْ } .يكتبون، وهو ما خلقت عليه اْلمة قبل تعلم الكتابة

 :يعني {ءاياته}يقرأ عليهم  :يعني {يَْتلُو َعلَْيِهمْ } .قومهم العرب

يدعوهم إلى التوحيد، ويطهرهم به من عبادة  :يعني {َويَُزّكيِهمْ }القرآن، 

َعلُّمهُُم َويُ } .بالزكاة يأمرهم :يصلحهم، ويقال :يعني {يَُزّكيِهمْ } :اْلوثان؛ ويقال

 :عنيي {َوإِن َكانُواْ } .الحالل والحرام :يعني {والحكمة}القرآن  :يعني {الكتاب

الل لَفِى ض}أن يبعث إليهم محمدا  صلى َّللا عليه وسلم،  {ِمن قَْبلُ }وقد كانوا 

بِينٍ   .الشرك :لفي خطأ بيِّن يعني :يعني {مُّ
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ا يَْلَحقُوْا بِِهمْ }التابعين من هذه اْلمة ممن بقي،  :يعني {َوءاَخِريَن ِمْنهُمْ }  {لَمه

وروى جويبر، عن الضحاك في  .لم يكونوا بعد فسيكونون :يعني

ا يَْلَحقُوْا بِِهمْ } :قوله من أسلم من الناس، وعمل  :يعني :قال {ءاَخِريَن ِمْنهُْم لَمه

 {َوهَُو العزيز الحكيم} :ثم قال .الحا  إلى يوم القيامة من عربي وعجميص

 .العزيز في ملكه، الحكيم في أمره :يعني

 {َمن يََشآء}اإلسالم فضل َّللا يؤتيه  :يعني {ذلك فَْضُل َّللا يُْؤتِيهِ } :قوله تعالى

وَّللا ُذو } .ان أهال  لذلكيعطيه من يشاء، ويكرم به من يشاء من ك :يعني

َمثَُل } :ثم قال .ذو المّن العظيم لمن اختصه باإلسالم :يعني {الفضل العظيم

صفة الذين علموا التوراة، وأمروا بأن يعملوا بما  :يعني {الذين ُحّملُواْ التوراة

وا فيها من اْلمر والنهي وبيان لم يعملوا بما أمر :، أي{ثُمه لَْم يَْحِملُوهَا} .فيها

روا وأم {َمثَُل الذين ُحّملُوْا التوراة} :ويقال .صفة محمد صلى َّللا عليه وسلم

َكَمثَِل }لم يعلموا تفسيرها، فمثلهم  :بأن يحملوا تفسيرها، ثم لم يحملوها يعني

ود يها، كما َل يدري اليهيحمل كتبا  وَل يدري ما ف :يعني {الحمار يَْحِمُل أَْسفَارا  

 :يعني {بِْئَس َمثَُل القوم الذين َكذهبُوْا بئايات َّللا} :ثم قال .ما حملوا من التوراة

ات بئس صفة القوم الذين كذبوا بآي :بئس مثل القوم ضربنا لهم اْلمثال، ويقال

لقوم  َلَ يَْهِدى اوَّللا} .جحدوا بالقرآن وبمحمد صلى َّللا عليه وسلم :َّللا، يعني

 .إلى طريق الجنة اليهود الذين َل يرغبون في الحق :يعني {الظالمين

مالوا عن اإلسالم والحق إلى  :يعني {قُْل ياأيها الذين هَاُدواْ } :وقوله تعالى

 .اليهودية

ِ أَْولِيَ }إن ادعيتم وقلتم إنكم  :يعني {إِن َزعْمتُْم أَنهُكمْ } ابا  أحب :يعني {اء ّلِِله

لوا س :يعني {فَتََمنهُوْا الموت}من دون المؤمنين،  :يعني {ّمن ُدوِن الناس} .ّلِل

بأنكم أولياء َّللا من دون  {إِن ُكنتُْم صادقين} .اللهم أمتنا :الموت، فقولوا

 :يعني {بَِما قَدهَمْت أَْيِديِهمْ }َل يسألون أبدا   :يعني {َوَلَ يَتََمنهونَهُ أَبَدا  } .المؤمنين

أنهم عليما  بحالهم ب :يعني {وَّللا َعلِيٌم بالظالمين} .بما عملت وأسلفت أيديهم

وَن ِمْنهُ فَإِنههُ مالقيكم} .َل يتمنون الموت هون تكر :أي {قُْل إِنه الموت الذى تَفِرُّ

ونَ } .نازل بكم َل محالة :الموت، يعني ترجعون في  :يعني {ثُمه تَُردُّ

 {فَيُنَبّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ }، وقد ذكرناه {إلى عالم الغيب والشهادة} .اآلخرة

 .يخبركم ويجازيكم بما كنتم تعملون في الدنيا :يعني
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 [11 -9]تفسير اآليات رقم 

ِ يَا أَ } اَلِة ِمْن يَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى ِذْكِر َّللاه يُّهَا الهِذيَن آََمنُوا إَِذا نُوِدَي لِلصه

اَلةُ فَاْنتَِشُروا  (9)َوَذُروا اْلبَْيَع َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن  فَإَِذا قُِضيَِت الصه

ا لََعلهُكْم تُْفلُِحوَن  فِي اْْلَْرِض َواْبتَُغوا ِمنْ  َ َكثِير  ِ َواْذُكُروا َّللاه َوإَِذا  (10)فَْضِل َّللاه

ِ َخْيٌر ِمَن اللهْهِو  ا قُْل َما ِعْنَد َّللاه وا إِلَْيهَا َوتََرُكوَك قَائِم  ا اْنفَضُّ َرأَْوا تَِجاَرة  أَْو لَْهو 

اِزقِينَ  ُ َخْيُر الره  {(11) َوِمَن التَِّجاَرِة َوَّللاه

إذا أذن  :يعني {ياأيها الذين ءاَمنُوْا إَِذا نُوِدَى للصالة} :قوله عز وجل

امضوا إلى الصالة  :يعني {ِمن يَْوِم الجمعة فاسعوا إلى ِذْكِر َّللا}للصالة 

 وروى اْلعمش، .الخطبة فاستمعوها :يعني {إلى ِذْكِر َّللا} :ويقال .فصلوها

 لو :ويقول (فامضوا إلى ذكر َّللا) :كان ابن مسعود يقرأ :ن إبراهيم قالع

جه السعي على و :القتبي :وقال .قرأتها فاسعوا، لسعيت حتى يسقط ردائي

ْن أَْقَصى المدينة يسعى قَاَل } :اإلسراع في المشي كقوله تعالى َوَجآَء َرُجٌل مِّ

ِمُروَن بَِك لِيَْقتُلُوَك فاخرج إِنِّى لََك ِمَن ياموسى إِنه المال يَأْتَ 

َوَمْن أََراَد اَلخرة } :العمل كقوله تعالى :والسعي [20 :القصص] {الناصحين

ا ْشُكور   [19 :اإلسراء] {وسعى لَهَا َسْعيَهَا َوهَُو ُمْؤِمٌن فأولئك َكاَن َسْعيُهُم مه

َوإِْذ } :المشي، كقوله تعالى :، والسعي[4 :الليل] {ْم لشتىإِنه َسْعيَكُ } :وقال

قَاَل إبراهيم َربِّ أَِرنِى َكْيَف تُْحِى الموتى قَاَل أََولَْم تُْؤِمن قَاَل بلى ولكن لِّيَْطَمئِنه 

َن الطير فَُصْرهُنه إِلَْيَك ثُمه اجعل على ُكلِّ  ْنهُنه  قَْلبِى قَاَل فَُخْذ أَْربََعة  مِّ  َجبٍَل مِّ

ا ثُمه ادعهن يَأْتِينََك َسْعي ا واعلم أَنه َّللا َعِزيٌز َحِكيمٌ  وكقوله  [260 :البقر] {ُجْزء 

ياأيها الذين ءامنوا إَِذا نُوِدَى للصالة ِمن يَْوِم الجمعة فاسعوا إلى ِذْكِر } :تعالى

وقال الحسن في  [9 :الجمعة] {إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ  َّللا َوَذُروْا البيع َذلُِكْم َخْيٌر لهُكمْ 

ليس السعي باْلقدام، ولكن سعي  :قال {فاسعوا إلى ِذْكِر َّللا} :قوله تعالى

 .بالنية، وسعي بالقلب، وسعي بالرغبة

 ، ولم يذكر الشراء، ْلنه لما ذكر البيع، فقد دل على{َوَذُروْا البيع} :ثم قال

لو باع بعد  :وقال جماعة من العلماء .اتركوا البيع والشراء :ومعناه .الشراء

يحرم البيع يوم الجمعة عند  :وقال الزهري .اْلذان يوم الجمعة، لم يجز البيع

إَِذا َزالَِت الشهْمُس يَْوَم  :وروى جويبر، عن الضحاك أنه قال .خروج اإلمام

َراُء َواْلبَْيع، َولَْو ُكْنت قَاِضيّا  لََرَدْدتُهُ الُجُمَعِة، َحُرَم ا  .لشِّ

اْلََذان الهِذي يُحرُم نِيهةَ اْلبَْيعِ ِعْنَد ُخروجِ اإلَماِم  :وروى معمر، عن الزهري قال

 :حمدوقال م .إَذا َزالَتِ الشهْمِس، فاَل تَْشتَِر َوَل تَبِعْ  :َوْقَت الُخْطبَِة، وقال الحسن
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الةِ يُحْ  وروى عكرمة، عن ابن عباس  .َرُم البَْيعُ ِعْنَد النِّداِء يَْوَم الُجُمَعةِ ِعْنِد الصه

الِة َحتهى تَْنقَِضي :قال  .َل يَصحُّ البَْيُع َوالشِّراُء يَْوَم الُجُمَعِة ِحيَن يُنَاَدى بِالصه

ي الُحْكِم ْلنه النهْهَي ْلَْجِل إنه البَْيَع َجائٌِز فِ  :وقال عامة أهل الفتوى من الفقهاء

الِة َولَْيَس بَِمانٍِع لَِمْعن ى فِي اْلبَْيعِ  السعي  :يعني {ذلكم َخْيٌر لهُكمْ } :ثم قال .الصه

واَلستماع إلى الخطبة، خير لكم من الشراء  .إلى الصالة، وترك الشراء والبيع

ُكنتُْم  إِن}وكل ما في القرآن  .فاعلموا ذلك :عنيي {إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ } .والبيع

 .إن كنتم مؤمنين، فهو بمعنى التقرير واْلمر {تَْعلَُمونَ 

تشروا فان}فرغتم من الصالة،  :يعني {فَإَِذا قُِضيَتِ الصالة} :ثم قال عز وجل

لتجارة ن َّللا تعالى بااطلبوا الرزق م :يعني {فِى اَلرض وابتغوا ِمن فَْضِل َّللا

 .والكسب

ياأيها الذين َءاَمنُوْا َلَ تُِحلُّواْ } :اللفظ لفظ اْلمر، والمراد به الرخصة، كقوله

يَن البيت الحرام  َشَعآئَِر َّللا َوَلَ الشهر الحرام َوَلَ الهدى َوَلَ القالئد وَل َءامِّ

بِِّهْم ورضوانا َوإِذَ  ن ره ا َحلَْلتُْم فاصطادوا َوَلَ يَْجِرَمنهُكْم َشنَآُن يَْبتَُغوَن فَْضال  مِّ

وُكْم َعِن المسجد الحرام أَن تَْعتَُدواْ َوتََعاَونُواْ َعلَى البر والتقوى َوَلَ  قَْوٍم أَن َصدُّ

، وهي [2 :المائدة] {تََعاَونُواْ َعلَى اإلثم والعدوان واتقوا َّللا إِنه َّللا َشِديدُ آْلِعقَابِ 

لََعلهُكْم }واذكروا َّللا باللسان،  :يعني {واذكروا َّللا َكثِيرا  } .بعد النهي رخصة

ال ، ق{َوإَِذا َرأَْواْ تجارة أَْو لَْهوا  } :ثم قال عز وجل .لكي تنجوا :يعني {تُْفلُِحونَ 

 .بيلاللهو هو الضرب بالطبل، فنزلت اآلية حين قدم دحية بن خليفة الك :مجاهد

أقبلت عير ونحن مع رسول َّللا صلى َّللا عليه  :وروى سالم، عن جابر قال

وسلم، ونحن نصلي الجمعة، فانفض الناس إليهم، فما بقي غير اثني عشر 

انفضوا إِلَْيهَا َوتََرُكوَك } .{َوإَِذا َرأَْوْا تجارة أَْو لَْهوا  }رجال ، فنزلت اآلية 

 .{قَائِما  

أن أهل المدينة أصابهم جوع وغالء سعر، فقدمت  :عمر، عن الحسنوروى م

عير والنبي صلى َّللا عليه وسلم قائم، يخطب يوم الجمعة، فسمعوا بها فخرجوا 

، فقال وتركوك قائما   :قال َّللا تعالى .إليها، والنبي صلى َّللا عليه وسلم قائم

لَهُْم َلْلتَهََب اْلَواِدي َعلَْيِهْم َولَْو اتهبََع آ» :النبي صلى َّللا عليه وسلم ِخُرهُْم أَوه

لم يبق يومئذ معه إَل اثنا عشر رجال  وامرأة،  :قال معمر، عن قتادة قال .«نَارا  

إن أهل المدينة كانوا إذا قدمت عير، ضربوا بالطبل وخرج الناس،  :ويقال

 :والمعنى خرجوا إليها، يعني {لَْيهَاَوإَِذا َرأَْوْا تجارة أَْو لَْهوا  انفضوا إِ }فنزل 

ك وتركو .جملة ما رأوا من اللهو والتجارة :يعني {إِلَْيهَا} :إلى التجارة، ويقال
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ير ثواب َّللا تعالى خ :يعني {قُْل َما ِعنَد َّللا َخْيٌر ّمَن اللهو} .قائما  على المنبر

وخير المعطين؛ وَّللا أعلم  {ُر الرزقينَوِمَن التجارة وَّللا َخيْ }من اللهو 

 .بالصواب، وصلى َّللا على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
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63 

 سورة المنافقون

 

 [6 -1]ر اآليات رقم تفسي

 

ُ يَْعلَُم إِنهَك لََرُسولُهُ } ِ َوَّللاه ُ وَ إَِذا َجاَءَك اْلُمنَافِقُوَن قَالُوا نَْشهَُد إِنهَك لََرُسوُل َّللاه َّللاه

ِ إِنههُْم  (1)يَْشهَُد إِنه اْلُمنَافِقِيَن لََكاِذبُوَن  وا َعْن َسبِيِل َّللاه اتهَخُذوا أَْيَمانَهُْم ُجنهة  فََصدُّ

َذلَِك بِأَنههُْم آََمنُوا ثُمه َكفَُروا فَطُبَِع َعلَى قُلُوبِِهْم فَهُْم ََل  (2)َساَء َما َكانُوا يَْعَملُوَن 

َوإَِذا َرأَْيتَهُْم تُْعِجبَُك أَْجَساُمهُْم َوإِْن يَقُولُوا تَْسَمْع لِقَْولِِهْم َكأَنههُْم ُخُشٌب  (3)ْفقَهُوَن يَ 

ُ أَنهى يُْؤفَُكوَن   (4)ُمَسنهَدةٌ يَْحَسبُوَن ُكله َصْيَحةٍ َعلَْيِهْم هُمُ اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرهُْم قَاتَلَهُمُ َّللاه

وَن َوهُْم َوإِذَ  ْوا ُرُءوَسهُْم َوَرأَْيتَهُْم يَُصدُّ ِ لَوه ا قِيَل لَهُْم تََعالَْوا يَْستَْغفِْر لَُكْم َرُسوُل َّللاه

ُ لَهُْم  (5)ُمْستَْكبُِروَن  َسَواٌء َعلَْيِهْم أَْستَْغفَْرَت لَهُْم أَْم لَْم تَْستَْغفِْر لَهُْم لَْن يَْغفَِر َّللاه

َ ََل   {(6) يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِيَن إِنه َّللاه

، إذا حرف من حروف التوقيت، وجوابه {إَِذا َجاءَك المنافقون} :قوله تعالى

وْا قَالُ } .وهذا إعالم من َّللا تعالى بنفاقهم وكذبهم وغرورهم {فاحذرهم} :قوله

يَْعلَُم إِنهَك  وَّللا} .ذلك بلسانهم دون قلوبهميقولون  :يعني {نَْشهَُد إِنهَك لََرُسوُل َّللا

 {نإِنه المنافقين لكاذبو}يبيِّن  :يعني {وَّللا يَْشهَدُ } .من غير قولهم {لََرُسولُهُ 

 .إنهم مصدقون في قولهم، ولكنهم كاذبون بأنهم أرادوا به اإليمان :يعني

حلفهم ُجنهة من القتل، وقرأ  :يعني {نهة  اتخذوا أيمانهم جُ } :ثم قال عز وجل

اتخذوا إظهارهم اإلسالم  :اتخذوا إيمانهم بكسر اْللف، يعني :بعضهم

 :يبالنصب يعن {اتخذوا أيمانهم} :ْلنفسهم، وقراءة العامة .وتصديقهم سترا  

واْ عَ } :ثم قال .وكلما ظهر نفاقهم، حلفوا كاذبين .استتروا بالحلف ن َسبِيِل فََصدُّ

إِنههُْم َساء َما َكانُواْ } .صرفوا الناس عن دين َّللا وهو اإلسالم :يعني {َّللا

بئس ما كانوا يعملون، حيث أظهروا اإليمان وأسروا الكفر،  :يعني {يَْعَملُونَ 

 .وصدوا الناس عن اإليمان

 {ءاَمنُواْ }وصرف الناس عن اإليمان بأنهم  ذلك الحلف :يعني {َذلَِك بِأَنههُمْ }

فَطُبَِع على } .كفروا في السر :يعني {ثُمه َكفَُرواْ }أقروا باللسان عالنية،  :يعني

 .الهدى وَل يرغبون فيه {فَهُْم َلَ يَْفقَهُونَ }بالكفر،  {قُلُوبِِهمْ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n58&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n58&p1#TOP
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عبد  :يعني {تُْعِجبَُك أجسامهم}المنافقين،  :عنيي {َوإَِذا َرأَْيتَهُمْ } :قوله تعالى

ك منظرهم يعجب :َّللا بن أبي ابن سلول المنافق، كان رجال  جسيما  فصيحا  يعني

تصدقهم فتحسب أنهم  :يعني {َوإِن يَقُولُوْا تَْسَمْع لِقَْولِِهمْ } .وفصاحتهم

َسنهَدةٌ } .محقون كأن أجسامهم  :فيها تقديم، يقول :، قال مقاتل{َكأَنههُْم ُخُشٌب مُّ

خشب مسندة بعضها على بعض قائما ، وإنها َل تسمع وَل تعقل، 

َسنهَدةٌ } :ويقال خشب أسند إلى الحائط، ليس فيها أرواح، فكذلك  :يعني {ُخُشٌب مُّ

بن ، واقرأ الكسائي، وأبو عمرو .المنافقون َل يسمعون اإليمان وَل يعقلون

بجزم الشين، والباقون بالضم،  {َكأَنههُْم ُخُشبٌ }كثير في إحدى الروايتين 

 .ومعناهما واحد، وهو جماعة الخشب

ثم  .فوصفهم بتمام الصور، ثم أعلم أنهم في ترك التفهم بمنزلة الخشب

، لما صاح صائحك :، فوصفهم بالجبن أي{يَْحَسبُوَن ُكله َصْيَحٍة َعلَْيِهمْ } :قال

إن كل من خاطب النبي صلى َّللا عليه وسلم،  :ظنوا أن ذلك ْلمر عليهم ويقال

مر ثم أ .كانوا يخافون ويظنون أنه مخاطب يخاطبه في أمرهم، وكشف نفاقهم

هم  :يعني {هُُم العدو} :أن يحذرهم، وبيّن أنهم أعداؤه فقال

 :يعني {قاتلهم َّللا} :ثم قال .هموَل تأمن من شر {فاحذرهم}أعداؤك، 

من أين يصرفون عن  :ويقال ؟من أين يكذبون :يعني {أنى يُْؤفَُكونَ }لعنهم 

 .؟الحق

ْوْا ُرُؤوَسهُمْ } :ثم قال عز وجل  {َوإِْذ قِيَل لَهُم تََعالَْوْا يَْستَْغفِْر لَُكْم َرُسوُل َّللا لَوه

 .ؤوسهم رغبة عن اَلستغفار وأعرضوا عنهعطفوا ر :يعني

 :يا أبا الحباب قد أنزل فيك آي :وذلك أن عبد َّللا بن أبي ابن سلول قيل له

شداد، فاذهب إلى رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم يستغفر لك، فلوى رأسه ثم 

وامرتموني أن أعطي زكاة مالي، فقد  .أمرتموني أن أؤمن، فقد آمنت :قال

ْوْا لَوه }قرأ نافع  .وما بقي إَل أن أسجد لمحمد صلى َّللا عليه وسلم .يتأعط

 ومن قرأ بالتخفيف، فهو من لوى .بالتخفيف، والباقون بالتشديد {ُرُؤوَسهُمْ 

وَن َوهُم } :ثم قال .يلوي؛ ومن قرأ بالتشديد، فهو للتكثير َوَرأَْيتَهُْم يَُصدُّ

ْستَْكبُِرونَ   .يعرضون عن اَلستغفار مستكبرين عن اإليمان في السر :عنيي {مُّ

ْيِهْم َسَواء َعلَ } :أن اَلستغفار َل ينفعهم، ما داموا على نفاقهم، فقال :ثم أخبر

 إِنه َّللا َلَ } .، ْلنهم منافقون{أَْستَْغفَْرَت لَهُْم أَْم لَْم تَْستَْغفِْر لَهُْم لَن يَْغفَِر َّللا لَهُمْ 

 .َل يرشدهم إلى دينه، ْلنهم َل يرغبون فيه :يعني {يَْهِدى القوم الفاسقين

 [11 -7]تفسير اآليات رقم 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n58&p1#TOP
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ِ َخَزائُِن } وا َوّلِِله ِ َحتهى يَْنفَضُّ هُُم الهِذيَن يَقُولُوَن ََل تُْنفِقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسوِل َّللاه

َماَواِت َواْْلَْرِض َولَ  يَقُولُوَن لَئِْن َرَجْعنَا إِلَى  (7)ِكنه اْلُمنَافِقِيَن ََل يَْفقَهُوَن السه

ةُ َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمنِيَن َولَِكنه  ِ اْلِعزه اْلَمِدينَِة لَيُْخِرَجنه اْْلََعزُّ ِمْنهَا اْْلََذله َوّلِِله

ِذيَن آََمنُوا ََل تُْلِهُكْم أَْمَوالُُكْم َوََل أَْوََلُدُكْم َعْن يَا أَيُّهَا اله  (8)اْلُمنَافِقِيَن ََل يَْعلَُموَن 

ِ َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك فَأُولَئَِك هُُم اْلَخاِسُروَن  َوأَْنفِقُوا ِمْن َما َرَزْقنَاُكْم ِمْن  (9)ِذْكِر َّللاه

َق قَْبِل أَْن يَأْتَِي أََحَدُكُم اْلَمْوُت فَيَقُوَل َربِّ لَْوََل أَ  ده ْرتَنِي إِلَى أََجٍل قَِريٍب فَأَصه خه

الِِحيَن  ُ َخبِيٌر بَِما  (10)َوأَُكْن ِمَن الصه ا إَِذا َجاَء أََجلُهَا َوَّللاه ُ نَْفس  َر َّللاه َولَْن يَُؤخِّ

 {(11)تَْعَملُوَن 

 

وهُُم الذين يَقُولُوَن َلَ تُنفِقُوْا على َمْن ِعنَد َرُسو} :ثم قال  {اْ ِل َّللا حتى يَنفَضُّ

عت جابر سم :وروى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال .يتفرقوا :يعني

كنا في غزوة، فكسح رجل من المهاجرين رجال  من  :بن عبد َّللا يقول

سمع ف .يا للمهاجرين :المهاجري :اْلنصار، فقال اْلنصاري يا لِلْنصاِر وقال

 ."َما بَاُل َدْعَوى الَجاِهلِيهِة، َدُعوهَا فَإنههَا فِْتنَةٌ  " :عليه وسلم، فقال النبي صلى َّللا

 .وَّللا لئن رجعنا إلى المدينة، ليخرجن اْلعز منها اْلذل :فقال عبد َّللا بن أبي

دعني يا رسول َّللا أضرب رأس هذا المنافق فقال النبي صلى َّللا  :فقال عمر

دا  يَْقتُُل أْصَحابَهُ  " :عليه وسلم  ."َدْعهُ َل يَتََحدهث النهاُس أنه ُمَحمه

َل تنفقوا على من  :وروى معمر، عن قتادة أن عبد َّللا بن أبي قال ْلصحابه

الن، فاقتتل رج :قال .عند رسول َّللا، فإنكم لو لم تنفقوا عليهم قد انفضوا

وكانت جهينة حليف اْلنصار، فظهر أحدهما من جهينة، واآلخر من غفار؛ 

عليكم  :عبد َّللا بن أبي :عليهم الغفاري، فقال رجل منهم عظيم النفاق يعني

صاحبكم حليفكم، فوَّللا ما مثلنا ومثل محمد صلى َّللا عليه وسلم إَل كما قال 

ن كلبك يأكلك :القائل نها م ليخرجن اْلعز .أما وَّللا لئن رجعنا إلى المدينة .سمِّ

 .اْلذلّ 

أن غالما  جاء إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم،  :وروى معمر، عن الحسن

لعلك غضبت ف :فقال .يا نبي َّللا، إني سمعت أن عبد َّللا بن أبي يقول كذا :فقال

 .أ سمعكفلعله أخط :أما وَّللا يا نبي َّللا، فلقد سمعته يقول، فقال :فقال .عليه

لَئِن }غالم فأنزل َّللا تعالى تصديقا  لل .َّللا يا نبي َّللا، لقد سمعته يقولَل و :فقال

َجْعنَا إِلَى المدينة  :فأخذ النبي صلى َّللا عليه وسلم بأذن الغالم، وقال .{ره

هُُم الذين يَقُولُوَن َلَ تُنفِقُوْا على } :، فنزل قوله تعالى«َوَعْت أُُذنَُك يَا ُغالمُ »
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واْ  َمنْ  ِ َخَزائُِن * السموات } :قال َّللا تعالى {ِعنَد َرُسوِل َّللا حتى يَنفَضُّ َوّلِِله

مفاتيح السموات وهي المطر والرزق، ومفاتيح اْلرض  :يعني {واَلرض

 .أمر َّللا تعالى {ولكن المنافقين َلَ يَْفقَهُونَ } .وهي النبات

َجْعنَا إِ }  :يعني {لَى المدينة لَيُْخِرَجنه اَلعز ِمْنهَا اَلذليَقُولُوَن لَئِن ره

محمدا  صلى َّللا عليه وسلم  :من المدينة الذليل يعني :يعني {ِمْنهَا}القوي 

ِ العزة َولَِرُسولِهِ } :قال َّللا تعالى .وأصحابه  المقدرة والمنعة ّلِل :يعني {َوّلِِله

َلَ  ولكن المنافقين}، حيث قواهم َّللا تعالى ونصرهم {نِينَ َولِْلُمْؤمِ } .ولرسوله

ِ العزة} :ويقال .َل يصدقون في السر :يعني {يَْعلَُمونَ  درة، الق :يعني {َوّلِِله

هو ، و{َولِْلُمْؤِمنِينَ }، وهو عزة النبوة والرسالة {َولَِرُسولِهِ }نفاذ اْلمر  :ويقال

 .واإلسالم، أعزهم َّللا في الدنيا واآلخرة عز اإليمان

 .ولكن المنافقين َل يعلمون

 َل :يعني {يَْعلَُموَن ياأيها الذين ءاَمنُوْا َلَ تُْلِهُكْم أموالكم} :ثم قال عز وجل

َوَمن } .عن طاعة َّللا تعالى :يعني {َوَلَ أوَلدكم َعن ِذْكرِ َّللا}تشغلكم أموالكم 

ُم فَأُْولَئَِك هُ }من لم يعمل بطاعته ولم يؤمن بوحدانيته،  :يعني {َعْل ذلكيَفْ 

ثم قال عز  .المغبونين بذهاب الدنيا وحرمان اآلخرة :يعني {الخاسرون

ا رزقناكم} :وجل مما رزقكم  :تصدقوا مما رزقناكم، أي :يعني {َوأَنفِقُوْا ِممه

ْرتَنِى إلى } .َّللا من اْلموال ّمن قَْبِل أَن يَأْتَِى أََحَدُكُم الموت فَيَقُوُل َرّب لَْوَل أَخه

دهقَ }يا سيدي ردني إلى الدنيا،  :يقول :يعني {أََجٍل قَِريبٍ   :يعني {فَأَصه

ل أفعل كما فع :يعني {َوأَُكن ّمَن الصالحين} .أصدق باّلِل :فأتصدق، ويقال

 .المؤمنون

من كان له مال يجب فيه الزكاة فلم  :وروى الضحاك، عن ابن عباس أنه قال

 :ال رجلفق :يزكه، أو مال يبلغه بيت َّللا فلم يحج، سأل عند الموت الرجعة قال

، إني أقرأ عليك بهذا القرآن :قال .اتق َّللا يا ابن عباس، سألت الكفار الرجعة

دهَق َوأَُكن ّمَن الصالحين} :إِلَى قَولِه {ن َكفَُرواْ َذلَِك بِأَنه الذي}ثم قرأ  فقال  {فَأَصه

 فما يوجب :قال .مائتان فصاعدا   :قال ؟يا ابن عباس، وما يوجب الزكاة :رجل

دهقَ }قرأ أبو عمرو،  .الزاد والراحلة :قال ؟الحج بالواو وفتح النون،  {فَأَصه

ْلن  {أَُكونَ }فمن قرأ  .بحذف الواو بالجزم {لَْيِهنه َوأَُكنإِ }والباقون 

دهقَ } :قوله  ومن .جواب لوَل أخبرتني بالفاء، فأكون معطوفا  عليه {فَأَصه

دهقَ }، فإنه عطفه على موضع {َوأَُكن}قرأ  ، ْلنه على معنى إن أخرتني {فَأَصه

 قرأت في مصحف عثمان :قال أبو عبيدة .لفظأصدق وأكن، ولم يعطفه على ال
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إذ جاء  :يعني {َولَن يَُؤّخَر َّللا نَْفسا  إَِذا َجاء أََجلُهَا} :ثم قال .هكذا بغير واو

م في قرأ عاص .من الخير والشر، فيجازيكم {وَّللا َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ } .وقتها

بالياء على معنى الخبر عنهم، والباقون بالتاء على  {يَْعلَُمونَ }رواية أبي بكر 

 .معنى المخاطبة وَّللا أعلم
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64 

 سورة التغابن

 

 [6 -1]تفسير اآليات رقم 

َماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد َوهَُو َعلَى ُكلِّ } ِ َما فِي السه يَُسبُِّح ّلِِله

ُ بَِما تَْعَملُوَن  (1)َشْيٍء قَِديٌر  هَُو الهِذي َخلَقَُكْم فَِمْنُكْم َكافٌِر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن َوَّللاه

َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َوإِلَْيهِ  (2)بَِصيٌر  َماَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَحقِّ َوَصوه َخلََق السه

ُ يَْعلَُم َما فِي السهَماَواتِ  (3)اْلَمِصيُر  وَن َوَما تُْعلِنُوَن َوَّللاه َواْْلَْرضِ َويَْعلَُم َما تُِسرُّ

ُدوِر  أَلَْم يَأْتُِكْم نَبَأُ الهِذيَن َكفَُروا ِمْن قَْبُل فََذاقُوا َوبَاَل أَْمِرِهْم  (4)َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

ا ُرُسلُهُْم بِاْلبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبََشٌر يَْهُدونَنَ َذلَِك بِأَنههُ َكانَْت تَأْتِيِهْم  (5)َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم 

ُ َغنِيٌّ َحِميٌد  ُ َوَّللاه  {(6)فََكفَُروا َوتََولهْوا َواْستَْغنَى َّللاه

ِ َما فِى السموات َوَما فِي اَلرض لَهُ الملك} :قوله تعالى ه الملك ل :أي {يَُسبُّح ّلِِله

كما  .يحمده المؤمنون في الدنيا وفي الجنة :يعني الدائم الذي َل يزول،

هو المحمود  :يعني {لَهُ الحمد} :في اْلولى واآلخرة، ويقال {َولَهُ الحمد} :قال

فالواجب عليهم أن  .في شأنه، وهو أهل أن يحمد، ْلن الخلق كلهم في نعمته

 .قادر على ما يشاء :يعني {ِديرٌ َوهَُو على ُكّل َشئ قَ } :ثم قال .يحمدوه

ْؤِمنٌ }يخلقكم من نفس واحدة،  :يعني {هَُو الذى َخلَقَُكمْ }  {فَِمنُكْم َكافٌِر َوِمنُكْم مُّ

منكم من يصير كافرا ، ومنكم من يصير أهال  لإليمان ويؤمن بتوفيق  :يعني

من خلقه مؤمنا ؛ كما قال النبي  منكم من خلقه كافرا ، ومنكم :ويقال .َّللا تعالى

ذا وإلى ه .«أَل إنه بَنِي آَدَم ُخلِقُوا َعلَى طَبَقَاٍت َشتهى» :صلى َّللا عليه وسلم

كافر بأن َّللا تعالى خلقه، وهو  :يعني {فَِمنُكْم َكافِرٌ } :ويقال .ذهب أهل الجبر

 [17/18 :عبس] {ىِّ َشئ َخلَقَهُ قُتَِل اإلنسان َمآ أَْكفََره ِمْن أَ } :كقوله

قَاَل لَهُ صاحبه َوهَُو يحاوره أََكفَْرَت بالذى َخلَقََك ِمن تَُراٍب ثُمه ِمن } :وكقوله

اَك َرُجال   كافرا  في  :يعني {فَِمنُكْم َكافِرٌ } :، ويقال[37 :الكهف] {نُّْطفٍَة ثُمه َسوه

ْؤِمنٌ }السر وهم المنافقون  هذا الخطاب  :ويقال .وهم المخلصون {َوِمنُكْم مُّ

هو الذي خلقكم، فمنكم كافر باّلِل وهم المشركون، ومنكم  :لجميع الخلق، ومعناه

استويتم في خلق َّللا إياكم، واختلفتم في أحوالكم،  :مؤمن وهم المؤمنون، يعني

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n58&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n58&p1#TOP
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 :يعني {وَّللا بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ } :ثم قال .فمنكم من آمن باّلِل، ومنكم من كفر

 .عليما  بما تعملون من الخير والشر

بالحق والحجة  :يعني {ُخلَِق السموات واَلرض بالحق} :ثم قال عز وجل

َرُكمْ } .والثواب والعقاب  :يعني {فَأَْحَسَن ُصَوَرُكمْ }خلقكم،  :يعني {َوَصوه

لَقَْد َخلَْقنَا اإلنسان فى أَْحَسِن } :وهذا كقوله .أجمل صورةخلقكم على 

ْمنَا بَنِى َءاَدَم وحملناهم فِى البر والبحر } :وكقوله [4 :التين] {تَْقِويمٍ  َولَقَْد َكره

ْن َخلَْقنَا تَْفِضيال   مه َن الطيبات وفضلناهم على َكثِيٍر مِّ  :سراءاإل] {ورزقناهم مِّ

إليه المرجع في اآلخرة، فهذا التهديد  :يعني {َوإِلَْيِه المصير} :ثم قال [70

يَْعلَُم َما فِى السموات } :ثم قال .ْلن مرجعكم إليه .كونوا على الحذر :يعني

وَن َوَما تُْعلِنُونَ } .من كل موجود :يعني {واَلرض  ما :عنيي {َويَْعلَُم َما تُِسرُّ

وَّللا َعلِيٌم } .تخفون وما تضمرون في قلوبكم، وما تظهرون وتعلنون بألسنتكم

 .عليما  بسرائركم :يعني {بَِذاِت الصدور

َلستفهام، اللفظ لفظ ا .{أَلَْم يَأْتُِكْم نَبَُؤاْ الذين َكفَُرواْ ِمن قَْبلُ } :ثم قال َّللا عز وجل

قد أتاكم خبر الذين كفروا من  :والتقريع، يعنيوالمراد به التوبيخ 

 :م أخبرث .أصابتهم عقوبة ذنبهم في الدنيا :يعني {فََذاقُوْا َوبَاَل أَْمِرِهمْ } .قبلكم

في  {َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ } :أن ما أصابهم في الدنيا، لم يكن كفارة لذنوبهم، فقال

أَنههُ بِ } .العذاب {ذلك} :أصابهم به العذاب، فقالاآلخرة ثم بين السبب الذي 

 :يعني {اتبالبين} :باْلمر والنهي، ويقال :يعني {َكانَت تهأْتِيِهْم ُرُسلُهُم بالبينات

نا بدين آدميا  مثلنا يرشدنا ويأتي :يعني {فَقَالُواْ أَبََشٌر يَْهُدونَنَا} .بالدَلئل والحجج

 :يعني {َوتََولهواْ }جحدوا بالرسل والكتاب،  :يعني {فََكفَُرواْ } ؟ير دين آبائناغ

 {وَّللا َغنِىٌّ َحِميدٌ } .تعالى عن إيمانهم {واستغنى َّللا} .أعرضوا عن اإليمان

 .في فعاله، يقبل اليسير ويعطي الجزيل {َحِميدٌ }عن إيمان العباد 

 [9 -7]آليات رقم تفسير ا

َزَعَم الهِذيَن َكفَُروا أَْن لَْن يُْبَعثُوا قُْل بَلَى َوَربِّي لَتُْبَعثُنه ثُمه لَتُنَبهُؤنه بَِما َعِمْلتُْم }

ِ يَِسيٌر  ُ  (7)َوَذلَِك َعلَى َّللاه ِ َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الهِذي أَْنَزْلنَا َوَّللاه بَِما فَآَِمنُوا بِاّلِله

ِ  (8)تَْعَملُوَن َخبِيٌر  يَْوَم يَْجَمُعُكْم لِيَْوِم اْلَجْمِع َذلَِك يَْوُم التهَغابُِن َوَمْن يُْؤِمْن بِاّلِله

ا يَُكفِّْر َعْنهُ َسيِّئَاتِهِ َويُْدِخْلهُ َجنهاتٍ تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اْْلَْنهَاُر َخالِِديَن  َويَْعَمْل َصالِح 

ا َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيُم فِيهَا أَبَ   {(9)د 

مشركي العرب،  :يعني {َزَعَم الذين َكفَُروْا أَن لهن يُْبَعثُواْ } :ثم قال عز وجل

فهذا  .{بلى َوَربّى لَتُْبَعثُنه }يا محمد  {قُلْ } .زعموا أن لن يبعثوا بعد الموت

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n58&p1#TOP
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خبرون بما ت :يعني {ثُمه لَتُنَبهُؤنه بَِما َعِمْلتُمْ } .قسم أقسم أنهم يبعثون بعد الموت

 :يعني {َوَذلَِك َعلَى َّللا يَِسيرٌ } :ثم قال .عملتم في دار الدنيا، ويجزون على ذلك

 .البعث والجزاء على َّللا هين

صدقوا و صدقوا بوحدانية َّللا تعالى، :يعني {قُْل ياأيها الناس} :قوله تعالى

ا صدقو :يعني {والنور الذى أنزلناه} .برسالة محمد صلى َّللا عليه وسلم

بالقرآن الذي نزل به جبريل على محمد صلى َّللا عليه وسلم، فسمى القرآن 

 .نورا ، ْلنه يهتدى به في ظلمة الجهالة والضاللة، ويعرف به الحالل والحرام

 .عالم بأعمالكم فيجازيكم بها :يعني {وَن َخبِيرٌ وَّللا بَِما تَْعَملُ } :ثم قال

 :يعني {لِيَْوِم الجمع}تبعثون في يوم يجمعكم  :يعني {يَْوَم يَْجَمُعُكمْ } :ثم قال

 قرأ .يوم تجمع فيه أهل السماء وأهل اْلرض، ويجمع فيه اْلولون واآلخرون

ثم  .ءة العامة بالياء ومعناهما واحدبالنون، وقرا {يَْومٍ }يعقوب الحضرمي 

ه ومنازله وأصل .يغبن فيه الكافر نفسه :يعني {الجمع َذلَِك يَْوُم التغابن} :قال

م ث .يكون له النار مكان الجنة، وذلك هو الغبن والخسران :في الجنة، يعني

وحد َّللا تعالى ويؤدِّي ي :يعني {َوَمن يُْؤِمن باّلِل َويَْعَمْل صالحا} :قال

تِهَا َويُْدِخْلهُ جنات تَْجِرى ِمن تَحْ }ذنوبه،  :يعني {يَُكفّْر َعْنهُ سيئاته} .الفرائض

افع، قرأ ن .النجاة الوافرة :يعني {اَلنهار خالدين فِيهَا أَبَدا  َذلَِك الفوز العظيم

بالنون، والباقون كالهما بالياء، كالهما  {ندخله}و {نهْكفُرَ }وابن عامر 

 .ومعناهما واحد

 [15 -10]تفسير اآليات رقم 

َوالهِذيَن َكفَُروا َوَكذهبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئَِك أَْصَحاُب النهاِر َخالِِديَن فِيهَا َوبِْئَس }

ِ  (10)اْلَمِصيُر  ُ َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبَةٍ إَِله بِإِْذِن َّللاه ِ يَْهِد قَْلبَهُ َوَّللاه َوَمْن يُْؤِمْن بِاّلِله

ُسوَل فَإِْن تََولهْيتُْم فَإِنهَما َعلَى  (11)بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم  َ َوأَِطيُعوا الره َوأَِطيُعوا َّللاه

ِ فَ  (12)َرُسولِنَا اْلباََلغُ اْلُمبِيُن  ُ ََل إِلَهَ إَِله هَُو َوَعلَى َّللاه  (13)ْليَتََوكهِل اْلُمْؤِمنُوَن َّللاه

ا لَُكْم فَاْحَذُروهُْم َوإِْن تَْعفُوا  يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا إِنه ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوََلِدُكْم َعُدّو 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم  ُ إِنهَما أَْمَوالُُكْم َوأَْوََل  (14)َوتَْصفَُحوا َوتَْغفُِروا فَإِنه َّللاه ُدُكْم فِْتنَةٌ َوَّللاه

 {(15)ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيٌم 

 :يعني {الميمنة والذين َكفَُرواْ بئاياتنا} :ثم وصف حال الكافرين فقال عز وجل

 :يعني {أُْولَئَِك أصحاب النار خالدين فِيهَا َوبِْئَس المصير} .بالكتاب والرسول

َما أََصاَب ِمن } :ثم قال عز وجل .يه المغبونينبئس المرجع الذي صاروا إل

ِصيبَةٍ  إَِله بِإِْذِن }ما أصاب بني آدم من شدة ومرض وموت اْلهلين،  :يعني {مُّ
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دق باّلِل يص :يعني {َوَمن يُْؤِمن باّلِل} .إَل بإرادة َّللا تعالى وبعلمه :يعني {َّللا

بر، إذا ابتلي ص :يعني {يَْهِد قَْلبَهُ } تعالى، على المصيبة، ويعلم أنها من َّللا

أن رجال  قرأ  :وروي، عن علقة بن قيس .وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ظلم غفر

وهو أن الرجل المسلم، يصاب  ؟أتدرون ما تفسيرها :عنده هذه اآلية، فقال

 .ىلم ويرضبالمصيبة في نفسه وماله، يعلم أنها من عند َّللا تعالى، فيس

يوفقه َّللا تعالى  :لالسترجاع يعني {َمن يُْؤِمُن باّلِل يَْهِد قَْلبَهُ } :ويقال

 .عالم بثواب من صبر على المصيبة :أي {وَّللا بُِكّل َشْيء َعلِيمٌ } .لذلك

يُعوْا طِ َوأَ }أطيعوا َّللا في الفرائض،  :يعني {َوأَِطيُعوْا َّللا} :ثم قال عز وجل

أطيعوا َّللا في الرضا بما يقضي عليكم من  :ويقال .في السنن {الرسول

فَإِن } .المصيبة، وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الصبر وترك الجزع

 فَإِنهَما على} .أبيتم وأعرضتم عن طاعة َّللا وطاعة رسوله :يعني {تََولهْيتُمْ 

د نفسه، فقال عز  :أي {مبينَرُسولِنَا البالغ ال ليس عليه أكثر من التبليغ ثم وحه

ى َوَعلَ } .َل ضار، وَل نافع، وَل كاشف إَله هو :يعني {َّللا َلَ إله إَِله هُوَ } :وجل

على المؤمنين أن يتوكلوا على َّللا، ويفوضوا  :يعني {َّللا فَْليَتََوكهِل المؤمنون

 .أمرهم إليه

المؤمنون يأَيُّهَا الذين ءاَمنُوْا إِنه ِمْن أزواجكم وأوَلدكم َعُدّوا  } :وله تعالىق

 .أن تطيعوهم في ترك الهجرة {فاحذروهم}، حين يمنعونكم الهجرة، {لهُكمْ 

أن قوما  أسلموا بمكة، فأرادوا أن  :روى سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس

فلما قدموا على النبي صلى  .هم أزواجهم وأوَلدهميخرجوا إلى المدينة، فمنع

َّللا عليه وسلم، رأوا الناس قد فقهوا في الدين، فأرادوا أن يعاقبوا أزواجهم 

المؤمنون يأَيُّهَا الذين ءاَمنُوْا إِنه ِمْن أزواجكم } :وأوَلدهم، فنزل قوله تعالى

تتركوا  :يعني {تَْعفُواْ  َوأَن} .{وأوَلدكم َعُدّوا  لهُكْم فاحذروهم

ِحيمٌ }وتتجاوزوا،  :يعني {َوتَْصفَُحواْ }عقابهم،   {َوتَْغفُِروْا فَإِنه َّللا َغفُوٌر ره

ِحيمٌ }لذنوب المؤمنين   .بهم {ره

الذين بمكة بلية َل يقدر الرجل  :يعني {إِنهَما أموالكم وأوَلدكم فِْتنَةٌ } :ثم قال

 كان رسول َّللا صلى :روي، عن عبد َّللا بن بريدة، عن أبيه قال .الهجرةعلى 

لما رآهما ف .َّللا عليه وسلم يخطبنا، فأقبل الحسن والحسين يمشيان ويعثران

رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، نزل إليهما وأخذهما واحدا  من هذا الجانب، 

إِنهَما أموالكم }َصَدَق َّللا » :لثم صعد المنبر، فقا .وواحدا  من هذا الجانب

ا َرأَْيُت هاذين الُغالَمْيِن، لَْم أَْصبِْر أَْن قَطَْعُت َكالِمي، َونََزْلُت  .{وأوَلدكم فِْتنَةٌ  لَمه
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 ثواب عظيم، لمن :أي {وَّللا ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيمٌ } :ثم قال .ثم أتم الخطبة .«إِلَْيِهَما

 .م يعص َّللا تعالى ْلجل اْلموال واْلوَلد وأحسن إليهمآمن ولمن ل

 [18 -16]تفسير اآليات رقم 

ا ِْلَْنفُِسُكْم َوَمْن يُوَق ُشحه } َ َما اْستَطَْعتُْم َواْسَمُعوا َوأَِطيُعوا َوأَْنفِقُوا َخْير  فَاتهقُوا َّللاه

ا َحَسن ا يَُضاِعْفهُ لَُكْم إِ  (16)نَْفِسِه فَأُولَئَِك هُُم اْلُمْفلُِحوَن  َ قَْرض  ْن تُْقِرُضوا َّللاه

ُ َشُكوٌر َحلِيٌم   {(18)َعالُِم اْلَغْيبِ َوالشههَاَدةِ اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم  (17)َويَْغفِْر لَُكْم َوَّللاه

على قدر ما  :يعني {فاتقوا َّللا َما استطعتم} :ثم قال عز وجل

 {َوأَِطيُعواْ } .اسمعوا ما تؤمرون به من المواعظ :يعني {اسمعواو} .أطقتم

وا خيرا ، تصدق :يعني {َوأَْنفِقُوْا َخْيرا  َِلنفُِسُكمْ } .وأطيعوا َّللا والرسول :يعني

ه ْلنفسكم، ثواب :يعني {َلنفُِسُكمْ }وأنفقوا من أموالكم في حق َّللا تعالى  :يعني

تصدقوا خيرا  ْلنفسكم من إمساك  :ويقال معناه .زادا  لكم إلى الجنة ويكون

 هُُم فَأُْولَئِكَ }يدفع البخل عن نفسه،  :يعني {َوَمن يُوَق ُشحه نَْفِسهِ } .الصدقة

 .الناجين السعداء :يعني {المفلحون

صادقا  من  :يعني {إِن تُْقِرُضوْا َّللا قَْرضا  َحَسنا  } :وقوله تعالى

ضاعفه ي} :ويقال .القرض يضاعف حسناتكم :يعني {يضاعفه لَُكمْ } .قلوبكم

لى إ .َّللا تعالى يضاعف القرض لكم، فيعطي للواحد عشرة :يعني {لَُكمْ 

 وَّللا} .يغفر لكم ذنوبكم :يعني {َويَْغفِْر لَُكمْ } .سبعمائة، إلى ما َل يحصى

ة لمن َل يعجل بالعقوب {َحلِيمٌ } .يقبل اليسير ويعطي الجزيل :يعني {َشُكورٌ 

 :عنيي {العزيز الحكيم} .، وقد ذكرناه{عالم الغيب والشهادة} :ثم قال .يبخل

العزيز في ملكه، الحكيم في أمره، سبحانه وتعالى، وصلى َّللا على سيدنا 

 .لممحمد وآله وصحبه وس
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65 

 سورة الطالق
 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

{ َ ةَ َواتهقُوا َّللاه تِِهنه َوأَْحُصوا اْلِعده بهُكْم رَ يَا أَيُّهَا النهبِيُّ إَِذا طَلهْقتُُم النَِّساَء فَطَلِّقُوهُنه لِِعده

يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة َوتِْلَك ُحُدوُد ََل تُْخِرُجوهُنه ِمْن بُيُوتِِهنه َوََل يَْخُرْجَن إَِله أَْن 

ا  َ يُْحِدُث بَْعَد َذلَِك أَْمر  ِ فَقَْد ظَلََم نَْفَسهُ ََل تَْدِري لََعله َّللاه ِ َوَمْن يَتََعده ُحُدوَد َّللاه  (1)َّللاه

بَِمْعُروٍف َوأَْشِهُدوا َذَوْي  فَإَِذا بَلَْغَن أََجلَهُنه فَأَْمِسُكوهُنه بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوهُنه 

ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر  ِ َذلُِكْم يُوَعظُ بِِه َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاّلِله َعْدٍل ِمْنُكْم َوأَقِيُموا الشههَاَدةَ ّلِِله

ا  َ يَْجَعْل لَهُ َمْخَرج  ْن يَتََوكهْل َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ََل يَْحتَِسُب َومَ  (2)َوَمْن يَتهِق َّللاه

ا  ُ لُِكلِّ َشْيٍء قَْدر  َ بَالُِغ أَْمِرِه قَْد َجَعَل َّللاه ِ فَهَُو َحْسبُهُ إِنه َّللاه ئِي  (3)َعلَى َّللاه َوالاله

ئِي لَْم يَِحضْ  تُهُنه ثاََلثَةُ أَْشهُرٍ َوالاله  نَ يَئِْسَن ِمَن اْلَمِحيضِ ِمْن نَِسائُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعده

َ يَْجَعْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه  َوأُوََلُت اْْلَْحَماِل أََجلُهُنه أَْن يََضْعَن َحْملَهُنه َوَمْن يَتهِق َّللاه

ا  َ يَُكفِّْر َعْنهُ َسيِّئَاتِِه َويُْعِظْم لَهُ  (4)يُْسر  ِ أَْنَزلَهُ إِلَْيُكْم َوَمْن يَتهِق َّللاه َذلَِك أَْمُر َّللاه

ا   {(5)أَْجر 

لى َّللا ، فالخطاب للنبي ص{الحكيم يأيُّهَا النبى إَِذا طَلهْقتُُم النساء} :قوله تعالى

لفظ ، فذكر ب{إَِذا طَلهْقتُُم النساء} :عليه وسلم والمراد به هو وأمته، بدليل قوله

أنت  :يعني {لنساءإَِذا طَلهْقتُُم ا}يا أيها النبي ومن آمن بك،  :الجماعة، فكأنه قال

 نزلت في النبي صلى َّللا :وقال الكلبي .إذا أردتم أن تطلقوا النساء .وأمتك

تِِهنه } :عليه وسلم، حين غضب على حفصة بنت عمر، فقال  .{فَطَلّقُوهُنه لِِعده

 .طاهرات، من غير جماع :وقال

نه فَطَلّقُوهُ } :بن مسعود قالوروى أبو إسحاق، عن أبي اْلحوص، عن عبد َّللا 

تِِهنه  أن ابن  :روى سفيان، عن عمرو بن دينار .طاهرات من غير جماع {لِِعده

وروي عن علي بن أبي  (فطلقوهن لقبل عدتهن)عباس رضي َّللا عنهما قرأ 

لو أن الناس أصابوا حد الطالق، لما ندم رجل على  :طالب رضي َّللا عنه قال

فإن بدا أن يمسكها أمسكها، وإن بدا  .ه يطلقها، وهي طاهرة لم يجامعهاامرأت

 .له أن يخلي سبيلها خلى

وجهان حالل،  :الطالق على أربعة أوجه :وروى عكرمة عن ابن عباس قال

 .فأما الحالل، بأن يطلقها من غير جماع، أو يطلقها حامال   .ووجهان حرام
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وقال  .حائضا ، أو يطلقها حين جامعهاوأما الحرام، بأن يطلقها 

تِِهنه } :الحسن وقال  .إذا طهرن من الحيض من غير جماع :قال {فَطَلّقُوهُنه لِِعده

 حد :وروى ابن طاوس، عن أبيه قال .يطلقها لقبيل عدتها :الزهري، وقتادة

طاهرة من غير  :لقا ؟وما قبل عدتها :قلت .الطالق أن يطلقها قبل عدتها

 .جماع

فأمر الرجل بحفظ العدة، ْلن  .واحفظوا العدة :يعني {َوأَْحُصواْ العدة} :ثم قال

 :يعني {واتقوا َّللا َربهُكمْ } :ثم قال .في النساء غفلة، فربما َل تحفظ عدتها

 .رهنير طهوواخشوا َّللا ربكم، فأطيعوه فيما أمركم وَل تطلقوا النساء في غ

 .والطالق واقع عليها في قول عامة الفقهاء .فلو طلقها في الحيض، فقد أساء

اتقوا َّللا في إخراجهن من بيوتهن  :يعني {َلَ تُْخِرُجوهُنه ِمن بُيُوتِِهنه } :ثم قال

يس ل :يعني {َوَلَ يَْخُرْجنَ } :ْلن سكناها على الزوج ما لم تنقض عدتها ثم قال

بَيّنَةٍ } :ثم قال .لهن أن يخرجن من البيوت إَل  :يعني {إَِله أَن يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة مُّ

، وقال الشعبي .أن تزني فتخرج ْلجل إقامة الحد عليها، وهو قول ابن مسعود

وإخراج الزوج لها في العدة معصية؛ وهكذا  .خروجها في العدة فاحشة :وقتادة

الفاحشة أن تبذو  :وقال ابن عباس .ن ابن عمرو، وإبراهيم النخعيروي، ع

الطالق بالسنة،  :يعني {َوتِْلَك ُحُدوُد َّللا} :ثم قال .على زوجها فتخرج

كم يترك ح :يعني {َوَمن يَتََعده ُحُدوَد َّللا} .وإحصاء العدة من أحكام َّللا تعالى

 .القَّللا فيما أمر من أمر الط

 .أضر بنفسه :يعني {فَقَْد ظَلََم نَْفَسهُ }

لعله َل تطلقها ثالثا ، ف :يعني {َل تَْدِرى لََعله َّللا يُْحِدُث بَْعَد َذلَِك أَْمرا  } :ثم قال

 وإن .يحدث من الحب أو الولد خير، فيريد أن يراجعها فال يمكنه مراجعتها

ن إذا بلغ :يعني {فَإَِذا بَلَْغَن أََجلَهُنه } :ثم قال .عهاطلقها واحدة، يمكنه أن يراج

وقت انقضاء عدتهن، وهو مضي ثالث حيض ولم تغتسل من الحيضة 

أن  :راجعوهن بإحسان، يعني :يعني {فَأَْمِسُكوهُنه بَِمْعُروفٍ }الثالثة، 

 .اتركوهن بإحسان :يعني {فٍ أَْو فَاِرقُوهُنه بَِمْعُرو} .تمسكوهن بغير إضرار

 {فَأَْمِسُكوهُنه بَِمْعُروفٍ }انقضت عدتهن،  :يعني {فَإَِذا بَلَْغَن أََجلَهُنه } :ويقال

 .بنكاح جديد إذا طلقها واحدة أو اثنتين :يعني

الطالق  أشهدوا على :يعني {َوأَْشِهُدوا َذِوى َعْدٍل ّمْنُكمْ } :ثم قال عز وجل

على النكاح المستقبل، فإن أراد به  :ويقال .والمراجعة فهو على اَلستحباب

ولو ترك اإلشهاد  .اإلشهاد على الطالق والمراجعة، فهو على اَلستحباب



500 
 

فإن أراد به اإلشهاد على النكاح، فهو  .بالمراجعة، جاز الطالق والمراجعة

 .واجب، ْلنه َل نكاح إَله بشهود

ِ } :قالثم  يا معشر الشهود، أدوا الشهادة عند الحاكم  :يعني {َوأَقِيُمواْ الشهادة ّلِِله

ُكْم يُوَعظُ َذلِ } :ثم قال .بالعدل على وجهها لحق َّللا تعالى ولسبب أمر َّللا تعالى

تم َل يك :أي {َمن َكاَن يُْؤِمُن باّلِل واليوم اَلخر} .هذا الذي يؤمر به :يعني {بِهِ 

يخشى َّللا ويطلق  :يعني {َوَمن يَتهِق َّللا يَْجَعل لههُ َمْخَرجا  } :ثم قال .الشهادة

َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث َلَ } .المراجعة :يعني {يَْجَعل لههُ َمْخَرجا  }امرأته للسنة، 

نجو ي :يعني {يَْجَعل لههُ َمْخَرجا  } :ويقال .في شأن المراجعة :يعني {يَْحتَِسبُ 

أن من اتقى َّللا عند الشدة  :ووجه آخر .من ظلمات يوم القيامة ويرزقه الجنة

 :يعني {َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث َلَ يَْحتَِسبُ }وصبر، يجعل له مخرجا  من الشدة 

مخرجه أن  :قال {َرجا  يَْجَعل لههُ َمخْ } :وقال مسروق .يوسع عليه من الرزق

يعلم أن َّللا هو يرزقه، وهو يمنحه ويعطيه، ْلنه هو الرازق وهو المعطي 

ياأيها الناس اذكروا نِْعَمةَ َّللا َعلَْيُكْم هَْل ِمْن } :كما قال َّللا تعالى .وهو المانع

َن السمآء واَلرض َلَ إله إَِله هُوَ   :فاطر] {فأنى تُْؤفَُكونَ  خالق َغْيُر َّللا يَْرُزقُُكْم مِّ

 .اآلية [3

ي من يثق باّلِل ف :يعني {َوَمن يَتََوكهْل َعلَى َّللا فَهَُو َحْسبُهُ } :ثم قال عز وجل

ال  من أن رج :وروى سالم بن أبي الجعد .َّللا كافيه :يعني {فَهَُو َحْسبُهُ }الرزق 

 :النبي صلى َّللا عليه وسلم، فشكا إليه، فقال أشجع أسره العدو، فجاء أبوه إلى

 يَْجَعل َوَمن يَتهقِ َّللا}فأصاب ابنه غنيمة، فجاء بهما جبريل عليه السالم  .اصبر

 .اآلية {لههُ َمْخَرجا  

جاء عوف بن مالك اْلشجعي إلى  :وعن عبد َّللا بن عباس رضي َّللا عنه قال

يا رسول َّللا إن ابني أسره العدو  :فقال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم،

َل حول  :آمرك وإياها أن تستكثرا من قول :فقال ؟وجزعت اْلم، فما تأمرني

 .وَل قوة إَل باّلِل العلي العظيم

 :فقال ؟بماذا أمرك رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم :فرجع إلى منزله، فقالت له

فجعال يقوَلن ذلك، فخرج ابنه بغنيمة كثيرة،  .به نعم ما أمرك :فقالت .بكذا

َوَمن يَتهقِ َّللا يَْجَعل لههُ َمْخَرجا  َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث َلَ يَْحتَِسُب } :فنزل قوله تعالى

من يثق باّلِل في الشدة، يجعل له  :يعني {َوَمن يَتََوكهْل َعلَى َّللا فَهَُو َحْسبُهُ 

أحدهما أن يخرجه من تلك  :المخرج على وجهين :ويقال .مخرجا  من الشدة

 {هِ إِنه َّللا بالغ أَْمرِ } :ثم قال .الشدة، والثاني أن يكرمه فيها بالرضا والصبر
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 بغير تنوين، {بالغ أَْمِرهِ }قرأ عاصم في رواية حفص  .قاضيا  أمره :يعني

الفعل بالنصب، نصبه ب {أََمَرهُ }تنوين بكسر الراء على اإلضافة، والباقون بال

ّل قَْد َجَعَل َّللا لِكُ } :ثم قال .بمعنى يمضي أمره في الشدة والرخاء أجال  ووقتا  

جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجال  ووقتا ، َل يتقدم وَل  :يعني {َشئ قَْدرا  

 .يتأخر

ي قال ابن عباس رض .{محيض ِمن نَّسائُِكمْ والالئى يَئِْسَن ِمَن ال} :قوله تعالى

والمطلقات يَتََربهْصَن بِأَْنفُِسِهنه ثالثة قرواء َوَلَ يَِحلُّ } :لما نزل قوله :َّللا عنهما

لَهُنه أَن يَْكتُْمَن َما َخلََق َّللا فى أَْرَحاِمِهنه إِن ُكنه يُْؤِمنه باّلِل واليوم اَلخر 

ِهنه فِي ذلك إِْن أرادوا إصالحا َولَهُنه ِمْثُل الذى َعلَْيِهنه َوبُُعولَتُهُنه  أََحقُّ بَِردِّ

َجاِل َعلَْيِهنه َدَرَجةٌ وَّللا َعِزيٌز َحُكيمٌ  قال معاذ  [228 :البقرة] {بالمعروف َولِلرِّ

 ؟يا رسول َّللا، لو كانت المرأة آيسة َل تحيض، كيف تعتد :بن جبل

نة، أن تبلغ ستين س .واآلية {والالئى يَئِْسَن ِمَن المحيض ِمن نَّسائُِكمْ } :فنزل

تُهُنه ثالثة أَْشهُرٍ }، إن شككتم في عدتهن، {إِِن ارتبتم} .ويقال خمسين ، {فَِعده

انت لو ك :وقام آخر وقال ؟لو كانت صغيرة، كيف عدتها :فقام رجل آخر، فقال

، المرأة التي لم تحض :يعني {والالئى لَْم يَِحْضنَ } :فنزل ؟هاحامال ، كيف عدت

 :يعني {وأوَلت اَلحمال أََجلُهُنه } .فعدتها ثالثة أشهر مثل عدة اآليسة

لو وضعت ما في بطنها وزوجها  :وقال عمر {أَن يََضْعَن َحْملَهُنه }عدتهن 

وروى  .َلنقضت عدتها وحلت لِلزواجعلى سريره، قبل أن يدفن في حفرته، 

أن سبيعة بنت الحارث قد وضعت بعد وفاة  :الزهري، عن عبد َّللا، عن أبيه

 ؟تزوجأتريدين أن ن :زوجها بعشرين يوما ، فمر بها السنابل بن بعكك، فقال لها

 لى َّللافأتت النبي ص .َل حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشر :قال .نعم :فقالت

 .انقضت عدتك :عليه وسلم، فقال لها قد حللت للزواج يعني

 ِمْن يَْجَعل لههُ }يصبر على طاعة َّللا تعالى،  :يعني {َوَمن يَتهِق َّللا} :ثم قال

ييسر عليه أمره، ويوفقه ليعمل على طاعة َّللا تعالى،  :يعني {أَْمِرِه يُْسرا  

هذا الذي ذكره حكم َّللا  :يعني {َذلَِك أَْمُر َّللا} :ثم قال .ويعصمه عن معاصيه

 {تهِق َّللاَوَمن يَ } .أنزله في القرآن على نبيكم :يعني {أَنَزلَهُ إِلَْيُكمْ } .وفريضته

 {هُ أَْجرا  َويُْعِظْم لَ }في الدنيا،  {يَُكفّْر َعْنهُ سيئاته}ويعمل بأحكامه وفريضته، 

اقون بالنون، والب {نهْكفَُر * َعْنهُ }قرأ نافع، وابن عامر  .ثوابا  في الجنة :يعني

 .ثم رجع إلى ذكر المطلقات .يرجع إلى شيء واحد :بالياء، ومعناهما
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 [7 -6]تفسير اآليات رقم 

وهُ } نه لِتَُضيِّقُوا َعلَْيِهنه َوإِْن أَْسِكنُوهُنه ِمْن َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوََل تَُضارُّ

ُكنه أُوََلِت َحْمٍل فَأَْنفِقُوا َعلَْيِهنه َحتهى يََضْعَن َحْملَهُنه فَإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم فَآَتُوهُنه 

يُْنفِْق لِ  (6)أُُجوَرهُنه َوْأتَِمُروا بَْينَُكْم بَِمْعُروٍف َوإِْن تََعاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَهُ أُْخَرى 

ا إِ  ُ نَْفس  ُ ََل يَُكلُِّف َّللاه ا آَتَاهُ َّللاه  َله ُذو َسَعةٍ ِمْن َسَعتِهِ َوَمْن قُِدَر َعلَْيهِ ِرْزقُهُ فَْليُْنفِْق ِممه

ا  ُ بَْعَد ُعْسٍر يُْسر   {(7)َما آَتَاهَا َسيَْجَعُل َّللاه

 أنزلوهن من حيث تسكنون :يعني {مأَْسِكنُوهُنه ِمْن َحْيُث َسَكنتُ } :فقال عز وجل

قر افت :ويقال .القدرة والغنى :والوجد .من سعتكم :يعني {ّمن ُوْجِدُكمْ } .فيه

وهُنه } :ثم قال .فالن بعد وجده لِتَُضيّقُوْا } .َل تظلموهن :يعني {َوَلَ تَُضارُّ

 إن كن المطلقات :يعني {َوإِن ُكنه أوَلت َحْملٍ } .في النفقة والسكنى {َعلَْيِهنه 

وقد أجمعوا أن المطلقة إذا  {فَأَنفِقُوْا َعلَْيِهنه حتى يََضْعَن َحْملَهُنه }ذوات حمل، 

كانت حامال  فلها النفقة، وأما إذا لم تكن حامال ، فإن كان الطالق رجعيا ، فلها 

 الطالق بائنا ، فلها السكنى والنفقة في قولوإن كان  .النفقة والسكنى باإلجماع

 .لها السكنى وَل نفقة :وقال بعضهم .أهل العراق

المطلقات إذا أرضعن أوَلدكم،  :يعني {أَْسِكنُوهُنه ِمْن َحْيُث َسَكنتُم ّمن} :ثم قال

وأجر الرضاع من النفقة، فهو  .فأعطوهن أجورهن، ْلن النفقة على اْلب

هموا  {َوْأتَِمُروْا بَْينَُكْم بَِمْعُروفٍ } :ثم قال .ْلب إذا كانت المرأة مطلقةعلى ا

به واعزموا عليه، ويقال هو أن َل تضار المرأة بالزوج وَل الزوج بالمرأة 

الزوج  :اتفقوا فيما بينكم يعني :يعني {َوْأتَِمُروْا بَْينَُكمْ } :ويقال .في الرضاع

 {َوإِن تََعاَسْرتُمْ } .بإحسان :يعني {بَِمْعُروفٍ } :يتفقان على أمر واحد والمرأة

تضايقتم، وهو أن يأبى أن يؤتي المرأة ْلجل رضاعها، وأبت المرأة  :يعني

أراد الرجل أقل مما طلبت المرأة من النفقة، ولم  :يعني :ويقال .أن ترضعه

لى يدفع الزوج الصبي إ :يعني {َستُْرِضُع لَهُ أخرىفَ } .يتفقا على شيء واحد

لِيُنفِْق } :ثم قال عز وجل .امرأة أُخرى إن أرضعت بأقل مما ترضع اْلم به

ينفق على المرأة ذو الغنى على قدر غناه، وعلى  :يعني {ُذو َسَعٍة ّمن َسَعتِهِ 

ضيق عليه  :يعني {ِرْزقُهُ  َوَمن قُِدَر َعلَْيهِ } .قدر عيشه وسعته ويسره

ا ءاتَاهُ َّللا}رزقه،  َلَ } .على قدر ما أعطاه َّللا من المال :يعني {فَْليُنفِْق ِممه

َل يأمر َّللا نفسا  في النفقة إَل ما أعطاها  :يعني {يَُكلُّف َّللا نَْفسا  إَِله َما ءاتَاهَا

 .العسر ينتظر اليسر :يعني {ْسٍر يُْسرا  َسيَْجَعُل َّللا بَْعَد عُ }من المال 

 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n59&p1#TOP
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 [12 -8]تفسير اآليات رقم 

ْبنَاهَا } ا َوَعذه َوَكأَيِّْن ِمْن قَْريَةٍ َعتَْت َعْن أَْمرِ َربِّهَا َوُرُسلِهِ فََحاَسْبنَاهَا ِحَساب ا َشِديد 

ا  ا فََذاقَْت َوبَاَل أَْمِرهَا َوَكاَن عَ  (8)َعَذاب ا نُْكر  ُ لَهُْم  (9)اقِبَةُ أَْمِرهَا ُخْسر  أََعده َّللاه

ا  ُ إِلَْيُكْم ِذْكر  َ يَا أُولِي اْْلَْلبَابِ الهِذيَن آََمنُوا قَْد أَْنَزَل َّللاه ا فَاتهقُوا َّللاه  (10)َعَذاب ا َشِديد 

ِ ُمبَيِّنَاٍت لِيُْخِرَج  الَِحاِت ِمنَ َرُسوَل  يَْتلُو َعلَْيُكْم آَيَاِت َّللاه  الهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه

ا يُْدِخْلهُ َجنهاٍت تَْجِري ِمْن  ِ َويَْعَمْل َصالِح  الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوَمْن يُْؤِمْن بِاّلِله

ُ لَهُ ِرْزق ا  ُ  (11)تَْحتِهَا اْْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا أَبَد ا قَْد أَْحَسَن َّللاه الهِذي َخلََق َسْبَع  َّللاه

َ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء  ُل اْْلَْمُر بَْينَهُنه لِتَْعلَُموا أَنه َّللاه َسَمَواٍت َوِمَن اْْلَْرِض ِمْثلَهُنه يَتَنَزه

ا  َ قَْد أََحاطَ بُِكلِّ َشْيٍء ِعْلم   {(12)قَِديٌر َوأَنه َّللاه

 {َوَكأَيّن}فكم من أهل قرية قرأ ابن كثير  :يعني {َوَكأَيّن ّمن قَْريَةٍ } :قوله تعالى

بغير اْللف، والباقون بغير مد مع تشديد الياء، وهما لغتان ومعناهما واحد، 

أبت وعصت عن أمر ربها  :يعني {َعتَْت َعْن أَْمرِ َربّهَا} .وكم من قرية :يعني

خالفت  :يعني {َعْن أَْمِر َربّهَا َعتَتْ } :قال مقاتل .عن طاعة ربها :يعني

 العتو مجاوزة الحد في :وقال أهل اللغة .العتو المعصية :وعصت وقال الكلبي

عن طاعة رسول َّللا صلى َّللا عليه  :يعني {َوُرُسلِهِ } :ثم قال .المعصية

 .ملهاجازاها َّللا بع :يعني {فحاسبناها ِحَسابا  َشِديدا  } .وسلم

 وعذبناها} .{فحاسبناها ِحَسابا  َشِديدا  }في اآلخرة  {***حاسبناها} :ويقال

دنيا عذبناها في ال :عذابا  منكرا ، على معنى التقديم يعني :يعني {َعَذابا  نُّْكرا  

في  :وحاسبناها يعني :ويقال .عذابا  شديدا ، وحاسبناها في اآلخرة حسابا  شديدا  

فََذاقَْت َوبَاَل } :ثم قال عز وجل .جازيناها وخذلناها وحرمناها :الدنيا يعني

أهل القرية،  :يعني {َوَكاَن عاقبة أَْمِرهَا ُخْسرا  } .جزاء ذنبها :يعني {أَْمِرهَا

 .أن آخر أمرهم صار إلى الخسران والندامة :يعني

ما أصابهم في الدنيا لم يكن كفارة  :يعني { لَهُْم َعَذابا  َشِديدا  أََعده َّللا} :ثم قال

خرة، في اآل {أََعده َّللا لَهُْم َعَذابا  َشِديدا  }لذنوبهم، ولكن مع ما أصابهم في الدنيا 

ثم أمر المؤمنين بأن يعتبروا بهم، ويثبتوا على  .ْلنهم لم يرجعوا عن كفرهم

وي اخشوا َّللا وأطيعوه يا ذ :يعني {فاتقوا َّللا ياأولى اَللباب} :إيمانهم، فقال

قَْد } .الذين صدقوا باّلِل ورسوله :باّلِل يعني {الذين َكفَُرواْ } .العقول من الناس

ثم  .شرفا  وعزا  وهو القرآن :ويقال .كتابا   :يعني {أَنَزَل َّللا إِلَْيُكْم ِذْكرا  

ليكم يقرأ ع :يعني {يَْتلُوْا َعلَْيُكمْ }أرسل إليكم رسوَل ،  :يعني {َرُسوَل  } :قال

وله، كتابا  مع رس :يعني {قَْد أَنَزَل إِلَْيُكْم ِذْكرا  َرُسوَل  } :ويقال .ويعرض عليكم

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n59&p1#TOP
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 :ويقال .اتواضح :يعني {َّللا مبينات لّيُْخِرجَ }يقرأ عليكم  :ليتلو عليكم يعني

يد الذين صدقوا بتوح :يعني {لّيُْخِرَج الذين ءاَمنُواْ } .بيّن فيه الحالل والحرام

 {ِمَن الظلمات إِلَى النور}الطاعات  :يعني {َوَعِملُوْا الصالحات}َّللا وطاعته 

اللفظ لفظ  {لّيُْخِرَج الذين ءاَمنُواْ } :ويقال .من الجهالة إلى البيان :يعني

أخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات  :المستقبل، والمراد به الماضي يعني

 هو المستقبل :من الكفر إلى اإليمان؛ ويقال :من الظلمات إلى النور، يعني

 :يخرجهم من الشبهات والجهاَلت إلى الدَلَلت والبراهين؛ ويقال :يعني

ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور اإليمان  ليدعو النبي صلى َّللا عليه وسلم،

 .من قدرة َّللا اإليمان في سابق علمه

لى يثبت ع :ويقال .يصدق باّلِل :يعني {َوَمن يُْؤِمن باّلِل} :ثم قال عز وجل

فرائض َّللا وسنن الرسول صلى َّللا عليه  :يعني {َويَْعَمْل صالحا}اإليمان، 

 .وسلم

 {ندخله} :قرأ نافع، وابن عامر .{هُ جنات تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا اَلنهريُْدِخلْ }

 {لدين فِيهَاَجهَنهَم خا} .يدخله َّللا تعالى في اآلخرة :بالنون، والباقون بالياء يعني

أعد  :نيعي {أَبَدا  قَْد أَْحَسَن َّللا لَهُ ِرْزقا  } .مقيمين في الجنة دائمين فيها :يعني

 .َّللا له ثوابا  في الجنة

 :يعني {َّللا الذى َخلََق َسْبَع * سموات َوِمَن اَلرض ِمْثلَهُنه } :ثم قال عز وجل

ُل اَلمر بَْينَهُنه } .خلق سبع أرضين مثل عدد السماوات زل ين :يعني {يَتَنَزه

وقال  .أرض أمره نافذ في كل سماء، وفي كل :ويقال .الوحي من السموات

إِنه َربهُكُم َّللا الذي َخلََق } :اْلمر، على وجوه اْلمر أي القضاء، كقوله :القتبي

السماوات واَلرض فِى ِستهِة أَيهاٍم ثُمه استوى َعلَى العرش يَُدبُِّر اَلمر َما ِمن 

 :ويعني [3 :يونس] {وه أَفاَلَ تََذكهُرونَ َشفِيعٍ إَِله ِمن بَْعِد إِْذنِهِ ذلكم َّللا َربُُّكْم فاعبد

إِنه َربهُكُم َّللا الذى َخلََق السماوات واَلرض فِي ِستهِة } :يقضي القضاء، وكقوله

أَيهاٍم ثُمه استوى َعلَى العرش يُْغِشى اليل النهار يَْطلُبُهُ َحثِيث ا والشمس والقمر 

لَهُ الخلق واَلمر تَبَاَرَك َّللا َربُّ  والنجوم مسخرات بِأَْمِرِه أََلَ 

وتقطعوا } :الدين، كقوله :واْلمر .القضاء :أي [54 :اْلعراف] {العالمين

لَقَِد ابتغوا الفتنة ِمن } :وكقوله [93 :اْلنبياء] {أَْمَرهُْم بَْينَهُْم ُكلٌّ إِلَْينَا راجعون

 :التوبة] {اْلمور حتى َجآَء الحق َوظَهََر أَْمُر َّللا َوهُْم كارهون قَْبُل َوقَلهبُوْا لَكَ 

وكذلك أَْعثَْرنَا َعلَْيِهْم ليعلموا أَنه } :القول كقوله :واْلمر .دين َّللا :أي [48

ا فَقَالُوْا ابنو َوْعَد َّللا َحقٌّ َوأَنه الساعة َلَ َرْيَب فِيهَا إِْذ يتنازعون بَْينَهُْم أَْمَرهُمْ 
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بُّهُْم أَْعلَُم بِِهْم قَاَل الذين َغلَبُوْا على أَْمِرِهْم لَنَتهِخَذنه َعلَْيِهْم  َعلَْيِهْم بنيانا ره

ا ْسِجد  يإبراهيم أَْعِرْض } :العذاب، كقوله :أي قولهم اْلمر [21 :الكهف] {مه

 [76 :هود] {َوإِنههُْم آتِيِهْم َعَذاٌب َغْيُر َمْرُدودٍ  َعْن هاذآ إِنههُ قَْد َجآَء أَْمُر َربِّكَ 

ا } :القيامة، كقوله :واْلمر أتى أَْمُر َّللا فاَلَ تَْستَْعِجلُوهُ سبحانه وتعالى َعمه

َّللا الذى َخلََق َسْبَع سماوات } :الوحي، كقوله :واْلمر [1 :النحل] {يُْشِرُكونَ 

ُل اَلمر بَْينَهُنه لتعلموا أَنه َّللا على ُكلِّ َشئ قَِديٌر َوأَنه َوِمَن  اَلرض ِمْثلَهُنه يَتَنَزه

الذنب،  :واْلمر .الوحي :يعني [12 :الطالق] {َّللا قَْد أََحاطَ بُِكلِّ َشئ ِعْلَما

جزاء  :أي [9 :الطالق] {ْسرا  فََذاقَْت َوبَاَل أَْمِرهَا َوَكاَن عاقبة أَْمِرهَا خُ } :كقوله

وأصل هذا كله واحد، ْلن اْلشياء كلها بأمر َّللا تعالى، فسميت اْلشياء  .ذنبها

 .أمورا  

 يمكنكم أن تعلموا أن َّللا :يعني {لّتَْعلَُموْا أَنه َّللا على ُكّل َشئ قَِديرٌ } :ثم قال

ل أحاط علمه بك :يعني {ْد أََحاطَ بُِكّل َشئ ِعْلَماَوأَنه َّللا قَ } .على كل شيء قدير

َسْبَع سموات *** َوِمَن اَلرض } :وروى معمر، عن قتادة في قوله .شيء

في كل سماء، وفي كل أرض من أرضه، وخلق من خلقه وأمر  :قال {ِمْثلَهُنه 

 .من أموره، وقضاء من قضائه سبحانه وتعالى
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66 

 

 حريمسورة الت
 

 [2 -1]تفسير اآليات رقم 

ُ َغفُوٌر } ُ لََك تَْبتَِغي َمْرَضاةَ أَْزَواِجَك َوَّللاه ُم َما أََحله َّللاه يَا أَيُّهَا النهبِيُّ لَِم تَُحرِّ

ُ َمْوََلُكْم َوهَُو اْلَعلِيمُ  (1)َرِحيٌم  ُ لَُكْم تَِحلهةَ أَْيَمانُِكْم َوَّللاه  {(2) اْلَحِكيمُ  قَْد فََرَض َّللاه

لى ، وذلك أن النبي ص{ِعْلَما ياأيها النبى لَِم تَُحّرُم َما أََحله َّللا لَكَ } :قوله تعالى

َّللا عليه وسلم خال في يوم لعائشة رضي َّللا عنها مع جاريته مارية القبطية، 

تُْعلِِمي  َل» :فوقعت حفصة على ذلك، فقال لها رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

وحرم مارية على نفسه، فأخبرت حفصة عائشة بذلك، فأطلع َّللا « َعائَِشةَ 

تعالى نبيه على ذلك، فطلق النبي صلى َّللا عليه وسلم حفصة، فأمر َّللا تعالى 

رسوله بكفارة اليمين، لتحريم جاريته على نفسه، وأمره بأن يراجع حفصة، 

ا ِعْلمَ } :قوامة، ونزلت هذه اآلية راجع حفصة، فإنها صوامة :فقال له جبريل

 {تَْبتَِغى َمْرَضاَت أزواجك}مارية  :يعني {ياأيها النبى لَِم تَُحّرُم َما أََحله َّللا لَكَ 

 :ويقال .فيما حرم على نفسه {وَّللا َغفُورٌ } .تطلب رضا زوجتك عائشة :يعني

ِحيمٌ } .غفور لذنب حفصة  .لم يعاقبهاحيث  {ره

 :ويقال .بيهن َّللا لكم كفارة أيمانكم :يعني {قَْد فََرَض َّللا لَُكْم تَِحلهةَ أيمانكم}

وفي اآلية وجه آخر؛ روى هشام بن عروة،  .أوجب َّللا عليكم كفارة أيمانكم

كان رسول َّللا صلى  :عن أبية، عن عائشة رضي َّللا عنها وعن أبيها قالت

يه وسلم يحب الحلو والعسل، وكان إذا صلى العصر، دار على نسائه، َّللا عل

فيدنو منهن؛ فدخل على حفصة، فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت 

أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت لرسول  :عائشة عن ذلك، فقيل لها

ودة، فذكرت ذلك لس .أما وَّللا لنحتالن :فقالت .َّللا صلى َّللا عليه وسلم منه

 :لك فإنه سيقول ؟أكلت المغافير :إذا دخل فإنه سيدنو منك، فقولي له :وقالت

وكان رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم يشتد عليه  ؟ما هذه الريح :فقولي له .َل

 :له فقولي .حفصة سقتني شربة عسل :إذا وجد منه الريح، فإنه سيقول لك

أن تلك النحلة أكلت العرفط، وهو نبات به رائحة  :الُعْرفُط يعني جرست نحلة

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n59&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n59&p1#TOP
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فلما دخل رسول َّللا صلى  .وسأقول له ذلك، وقولي له أنت يا صفية .منكرة

لقد كدت أن أناديه وإنه لعلى الباب  :َّللا عليه وسلم على سودة، قالت سودة

 ؟يحفما هذه الر :َل، قالت :قال ؟أكلت المغافير :فرقا  منك، فلما دنا مني، قلت

لى فلما دخل ع .جرست نحلة العرفط :قلت .سقتني حفصة شربة عسل :قال

َل يا رسول َّللا، أ :صفية، قالت له مثل ذلك، فلما دخل على حفصة، قالت له

 .َل حاجة لي به :قال ؟أسقيك منه

كان رسول َّللا صلى َّللا  :لوروى ابن أبي مليكة، عن عبد َّللا بن عباس قا

عليه وسلم شرب من شراب عند سودة من العسل، فدخل على عائشة، فقالت 

 :الق .إني أجد منك ريحا   :ثم دخل على حفصة، فقالت .إني أجد منك ريحا   :له

َم ِعْلَما ياأيها النبى لِ } :أراه من شراب شربته عند سودة، وَّللا َل أشربه، فنزل

أوجب  :يعني {قَْد فََرَض َّللا لَُكْم تَِحلهةَ أيمانكم} :ثم قال .{َحّرُم َما أََحله َّللا لَكَ تُ 

 {يمَوهَُو العل}ناصركم وحافظكم  :يعني {وَّللا موَلكم} .عليكم كفارة أيمانكم

 .ينحكم بكفارة اليم {الحكيم} .بما قالت حفصة لعائشة في أمر مارية

 [4 -3]تفسير اآليات رقم 

َف } ُ َعلَْيهِ َعره ا نَبهأَْت بِهِ َوأَْظهََرهُ َّللاه َوإِْذ أََسره النهبِيُّ إِلَى بَْعضِ أَْزَواِجهِ َحِديث ا فَلَمه

ا نَبهأَهَا بِِه قَالَْت َمْن أَْنبَأََك هََذا قَاَل نَبه  يُم أَنَِي اْلَعلِ بَْعَضهُ َوأَْعَرَض َعْن بَْعٍض فَلَمه

َ هَُو  (3)اْلَخبِيُر  ِ فَقَْد َصَغْت قُلُوبُُكَما َوإِْن تَظَاهََرا َعلَْيِه فَإِنه َّللاه إِْن تَتُوبَا إِلَى َّللاه

 {(4)َمْوََلهُ َوِجْبِريُل َوَصالُِح اْلُمْؤِمنِيَن َواْلَماَلئَِكةُ بَْعَد َذلَِك ظَِهيٌر 

إلى بَْعِض أزواجه }أخفى النبي  :يعني {َوإَِذ أََسره النبى} :ثم قال عز وجل

ا نَبهأَْت بِهِ } .كالما   :يعني {َحِديثا   أخبرت بذلك الخبر حفصة  :يعني {فَلَمه

أظهر َّللا قولها لرسوله صلى َّللا عليه  :يعني {َوأَْظهََرهُ َّللا َعلَْيهِ }عائشة، 

ل َّللا صلى َّللا عليه وسلم حفصة، فأخبرها ببعض ما أخبرت وسلم، فدعا رسو

َف بَْعَضهُ َوأَْعَرَض َعن } :عائشة، ولم يخبرها عن الجميع، فذلك قوله َعره

 .إن الكريم َل يبالغ في العتاب :ومن هذا قيل .سكت عن بعض :يعني {بَْعضٍ 

فَ } :قرأ الكسائي فَ عَ }جازاها ببعضه، والباقون  :بالتخفيف يعني {َعره  {ره

ا نَبهأَهَا بِهِ } .عرف حفصة :بالتشديد يعني لى َّللا لما أخبر النبي ص :يعني {فَلَمه

من أخبرك  :يعني {قَالَْت َمْن أَنبَأََك هذا}عليه وسلم بذلك الخبر حفصة، 

 .{العليم الخبير}أخبرني  :يعني {قَاَل نَبهأَنِىَ } .بهذا

 {وبُُكَمافَقَْد َصَغْت قُلُ }عائشة وحفصة،  :يعني {إِن تَتُوبَا إِلَى َّللا} :قوله تعالى

ى معناه إن َل تتوبا إل :وذكر عن الفراء أنه قال .مالت قلوبكما عن الحق :يعني
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وبا إلى إن تت :يه مضمر، ومعناهف :عن الحق، ويقال {فَقَْد َصَغْت قُلُوبُُكَما}َّللا، 

 :َّللا يقبل َّللا توبتكما، ويقال معناه إن تتوبا إلى َّللا فقد صغت قلوبكما يعني

كنت مع عمر  :وروى الزهري، عن عبد َّللا بن عباس قال .مالت إلى الحق

 :رضي َّللا عنه حين حج، فلما كنا في بعض الطريق، نزل في موضع، فقلت

فقال  ؟{إِن تَتُوبَا إِلَى َّللا} :منين، من المرأتان اللتان قال َّللا تعالىيا أمير المؤ

كأنه كره ما سأله  :قال الزهري .عمر رضي َّللا عنه واعجبا لك يا ابن عباس

ر كنا معش :هي حفصة وعائشة رضي َّللا عنهما ثم قال :قال .عنه، ولم يكتمه

قدمنا المدينة وجدنا قوما  تغلبهم نساؤهم فطفقن  قريش قوما  نغلب النساء، فلما

 .فغضبت يوما  على امرأتي، فإذا هي تراجعني .نساؤنا يتعلمن من نسائهم

فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك، فوَّللا إن أزواج النبي صلى 

 َّللا عليه وسلم لتراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، فدخل على حفصة،

قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت، أفتأمن  :فقلت .نعم :فذكرت لها، فقالت

َل تراجعي رسول َّللا صلى َّللا  ؟إحداكن أن يغضب َّللا عليها لغضب رسوله

 .عليه وسلم، وَل تسأليه شيئا ، واسأليني ما بدا لك

 :لقا .كان لي جار من اْلنصار يأتيني بخبر الوحي، وأتاه بمثل ذلك :قال

 :قال ؟ماذا :فقلت .حدث أمر عظيم :فأتاني يوما  فناداني، فخرجت إليه، فقال

فدخلت  .خابت حفصة وخسرت :طلق النبي صلى َّللا عليه وسلم نساءه، فقلت

 :قالت ؟أطلقكن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم :على حفصة وهي تبكي، فقلت

 .في هذه المشربة َل أدري، هو ذا معتزَل  

ي جنبه، قد أثر ف .فأتيته، فدخلت فسلمت عليه، فإذا هو متكئ على رمل حصير

ا رسول َّللا أكبر، لو رأيتنا ي :فقلت .َل :قال ؟أطلقت نساءك يا رسول َّللا :فقلت

َّللا، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما  تغلبهم 

فتبسم رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، وكان  .فطفق نساؤنا يتعلمننساؤهم، 

ِعْلَما ياأيها النبى لَِم تَُحّرُم َما أََحله } :أقسم أن َل يدخل شهرا  عليهن، حتى نزل

 .{إِن تَتُوبَا إِلَى َّللا فَقَْد َصَغْت قُلُوبُُكَما} :إلى قوله تعالى {َّللا لَكَ 

تعاونا على أذاه ومعصيته، فيكون مثلكما  :يعني {َوإِن تَظَاهََرا َعلَْيهِ } :ثم قال

كمثل امرأة نوح وامرأة لوط، تعمالن عمال  تؤذيان بذلك رسول َّللا صلى َّللا 

بالتخفيف، وقرأ نافع  {تظاهر}قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي  .عليه وسلم

ن عامر في إحدى الروايتين، ْلن وأبو عمرو بالتشديد، وكذلك ابن كثير واب

َ هَُو موَله} .أصله تتظاهر َوِجْبِريُل } .وليه وناصره :يعني {َعلَْيِه فَإِنه َّللاه
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أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحابه رضي َّللا  :يعني {وصالح اْلُمْؤِمنِينَ 

 :مد بن حمدان قالحدثنا أبو بكر أح :حدثنا الفقيه ابن جعفر قال :عنهم قال

حدثنا هشام بن عبد  :حدثنا سعيد بن هشام قال :حدثنا أحمد بن جرير قال

الملك، عن محمد بن أبان، عن عبد َّللا بن عثمان، عن عكرمة في 

 :قال أبو بكر، وعمر رضي َّللا عنهما قال عبد َّللا {وصالح اْلُمْؤِمنِينَ } :قوله

 {صالح المؤمنين} :ويقال .صدق عكرمة :قالفذكرت ذلك لسعيد بن جبير، 

ة أيضا  المالئك :يعني {َواْلَملَئَِكةُ بَْعَد ذلك ظَِهيرٌ } :ثم قال .خيار أصحابه :يعني

لى مع ذلك أعوان النبي ص :أنصار النبي صلى َّللا عليه وسلم بعد ذلك يعني

 .َّللا عليه وسلم

 [8 -5]تفسير اآليات رقم 

ا ِمْنُكنه ُمْسلَِماٍت ُمْؤِمنَاٍت قَانِتَاتٍ } ا َخْير  َعَسى َربُّهُ إِْن طَلهقَُكنه أَْن يُْبِدلَهُ أَْزَواج 

ا  يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم  (5)تَائِبَاٍت َعابَِداٍت َسائَِحاٍت ثَيِّبَاٍت َوأَْبَكار 

َ َوأَْهلِيُكْم نَار   ا َوقُوُدهَا النهاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيهَا َماَلئَِكةٌ ِغاَلظٌ ِشَداٌد ََل يَْعُصوَن َّللاه

يَا أَيُّهَا الهِذيَن َكفَُروا ََل تَْعتَِذُروا اْليَْوَم إِنهَما  (6)َما أََمَرهُْم َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُروَن 

ا  (7)تُْجَزْوَن َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن  ِ تَْوبَة  نَُصوح  يَا أَيُّهَا الهِذيَن آََمنُوا تُوبُوا إِلَى َّللاه

َعَسى َربُُّكْم أَْن يَُكفَِّر َعْنُكْم َسيِّئَاتُِكْم َويُْدِخلَُكْم َجنهاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اْْلَْنهَاُر 

ُ النهبِيه َوالهِذيَن آََمنُوا َمعَ  هُ نُوُرهُْم يَْسَعى بَْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهْم يَْوَم ََل يُْخِزي َّللاه

 {(8)يَقُولُوَن َربهنَا أَْتِمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغفِْر لَنَا إِنهَك َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

، فخوفهن َّللا تعالى بفراق النبي صلى َّللا {عسى َربُّهُ إِن طَلهقَُكنه } :ثم قال

أَن يُْبِدلَهُ }عسى ربه  {إِن طَلهقَُكنه }لم إياهن، وعسى من َّللا واجب عليه وس

بتشديد الدال، والباقون بالتخفيف  {يُْبِدلَهُ }قرأ نافع، وأبو عمرو  .{أزواجا

مستسلمات  :يعني {َخْيرا  ّمنُكنه مسلمات} .بدهل وأبدل :يقال .ومعناهما واحد

 {ناتمؤم} :ثم قال .معينات :يعني :ويقال .صلى َّللا عليه وسلم ْلمر النبي

مطيعات ّلِل تعالى ولرسوله  :يعني {قانتات}مصدقات في إيمانهن،  :يعني

 :يعني {عابدات}راجعات عن الذنوب،  :يعني {تائبات}صلى َّللا عليه وسلم، 

إنما سمي  :وقال أهل اللغة .صائمات :نييع {سائحات}موحدات مطيعات، 

الصائم سائحا ، ْلن الذي يسيح للعبادة َل زاد معه، يمضي نهاره َل يطعم شيئا ؛ 

 :بكارجمع الثيب؛ واْل :الثيبات .{ثيبات َوأَْبَكارا  }ولذلك سمي الصائم سائحا ، 

 تعالى للنبي صلى َّللا عليه هذا وعد من َّللا :ويقال .وهن العذارى .جمع البكر

 هي :هي آسية امرأة فرعون، والبكر :وسلم بأن يزوجه في الجنة، والثيب
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مريم أم عيسى عليه السالم وهي ابنة عمران تكون وليته في الجنة، ويجتمع 

 .عليها أهل الجنة فيزوج َّللا تعالى هاتين المرأتين محمدا  صلى َّللا عليه وسلم

كم عن بعدوا أنفس :يعني {َوأَْبَكارا  يأَيُّهَا الذين ءاَمنُوْا قُوْا أَنفَُسُكمْ } :قوله تعالى

 :يعني {َوأَْهلِيُكمْ } .النار بطاعة َّللا وطاعة رسوله صلى َّللا عليه وسلم

ا}أهليكم   مروهم بطاعة َّللا تعالى، :وقال قتادة .بتعليمهم ما ينجيهم منها {نَار 

 :أوصوا أهليكم بتقوى َّللا؛ ويقال :يعني :وقال مجاهد .هم عن معصية َّللاوانهو

 :والوقود .حطبها :يعني {َوقُوُدهَا}أدبوهم وعلموهم خيرا ، تقوهم بذلك نارا  

إذا صاروا إليها  {الناس}حطبها  :ما توقد به النار يعني

 .ناس إليها، وهي حجارة الكبريتقبل أن يصير ال {والحجارة}وحطبها، 

على النار مالئكة موكلين غالظ  :يعني {َعلَْيهَا َملَئَِكةٌ ِغالَظٌ ِشَدادٌ } :ثم قال

ْم َله يَْعُصوَن َّللا َما أََمَرهُ }أقوياء يعملون بأرجلهم، كما يعملون بأيديهم  :يعني

نيا يمتنعون بالرشوة، ولكن ليسوا كأعوان ملوك الد :يعني {َويَْفَعلُونَ 

 .َل يفعلون غير ما أمرهم َّللا تعالى :يعني {َما يُْؤَمُرونَ }يفعلون 

لمالئكة يقول لهم ا :يعني {يُْؤَمُروَن يأَيُّهَا الذين َكفَُرواْ َلَ تَْعتَِذُرواْ اليوم} :ثم قال

إِنهَما } .َل يقبل منكم العذر :يعني {مَلَ تَْعتَِذُرواْ اليو} :يوم القيامة حين يعتذرون

تعاقبون بما كنتم تعملون في الدنيا من  :يعني {تُْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 

ن تَْعَملُوَن يأَيُّهَا الذي} :فقال .ثم أمر المؤمنين بالتوبة عن الذنوب .المعاصي

تنصحون  :صادقا  في توبته، ويقال :يعني {نهُصوحا  ءاَمنُوْا تُوبُوْا إِلَى َّللا تَْوبَة  

 .ّلِل فيها من غير مداهنة

سئل عمر بن الخطاب  :وروى سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير قال

هو الرجل يتوب من عمل السوء،  :رضي َّللا عنه عن التوبة النصوح، فقال

 .ثم َل يعود إليه أبدا  

الندم بالقلب، واَلستغفار  :توبة النصوح :قالوروي، عن ابن عباس أنه 

قرأ نافع، وعاصم في إحدى  .باللسان، واإلضمار أن َل يعود إليها

النصب، فمن قرأ ب .بضم النون، والباقون بالنصب {تَْوبَة  نهُصوحا  }الروايتين 

 .شكورو رجل صبور :توبة بالغة في النصح، كما يقال :فهو صفة التوبة يعني

نصحت له نصحا   :ينصحوا بها نصوحا ، كما يقال :ومن قرأ بالضم، يعني

 .ونصوحا  

من  يغفر لكم ما مضى :يعني {عسى َربُُّكْم أَن يَُكفَّر َعنُكْم سيئاتكم} :ثم قال

 ْخِزى َّللاَويُْدِخلَُكْم جنات تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا اَلنهار يَْوَم َلَ يُ } .ذنوبكم إن تبتم
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زي يكفر عنكم في يوم َل يخ .{يعني}صار اليوم نصا  لنزع الخافض  {النبى

يه فيما أراد يوم َل يخز :َل يعذب َّللا النبي، ويقال :يعني :قال الكلبي .َّللا النبي

 .وغيره، وتم الكالم .من الشفاعة

 على :يعني {ُرهُْم يسعى بَْيَن أَْيِديِهمْ النبى والذين ءاَمنُوْا َمَعهُ نُو} :ثم قال

ِمَن » :وروى الحسن، عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال .الصراط

الُمْؤِمنِيَن َمْن نُوُرهُ أَْبَعُد ما بَْينَنَا َوبَْيَن َعدِن أْبيََن، َوِمْنهُْم َمْن نُُوُره ََل يَُجاِوُز 

يضيء بين  :يعني {يسعى بَْيَن أَْيِديِهمْ  نُوُرهُمْ } :فقال« قََدَمْيهِ 

عن أيمانهم وعن شمائلهم على وجه  :يعني {وبأيمانهم} .أيديهم

، ذلك حين طفئت أنوار المنافقين، {يَقُولُوَن َربهنَا أَْتِمْم لَنَا نُوَرنَا} .اإلضمار

ذاب، أشفق المؤمنون على نورهم، ويتفكرون فيما مضى منهم من الع

ما  {اواغفر لَنَ }احفظ علينا نورنا،  :يعني {َربهنَا أَْتِمْم لَنَا نُوَرنَا} :فيقولون

 .من إتمام النور والمغفرة {إِنهَك على ُكّل َشئ قَِديرٌ }مضى من ذنوبنا 

 [12 -9]تفسير اآليات رقم 

اْلُمنَافِقِيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم َوَمأَْواهُْم َجهَنهُم َوبِْئَس يَا أَيُّهَا النهبِيُّ َجاِهِد اْلُكفهاَر وَ }

ُ َمثاَل  لِلهِذيَن َكفَُروا اِْمَرأَةَ نُوٍح َواْمَرأَةَ لُوٍط َكانَتَا تَْحَت  (9)اْلَمِصيُر  َضَرَب َّللاه

ِ َشْيئ ا َوقِيَل ادْ َعْبَدْيِن ِمْن ِعبَاِدنَا َصالَِحْيِن فََخانَتَاهَُما فَلَْم يُْغنِيَا  ُخاَل َعْنهَُما ِمَن َّللاه

ُ َمثاَل  لِلهِذيَن آََمنُوا اِْمَرأَةَ فِْرَعْوَن إِْذ قَالَْت  (10)النهاَر َمَع الدهاِخلِيَن  َوَضَرَب َّللاه

نِي ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَملِِه َونَجِّ  ِم نِي ِمَن اْلقَوْ َربِّ اْبِن لِي ِعْنَدَك بَْيت ا فِي اْلَجنهِة َونَجِّ

َوَمْريََم اْبنََت ِعْمَراَن الهتِي أَْحَصنَْت فَْرَجهَا فَنَفَْخنَا فِيهِ ِمْن ُروِحنَا  (11)الظهالِِميَن 

 {(12)َوَصدهقَْت بَِكلَِماِت َربِّهَا َوُكتُبِِه َوَكانَْت ِمَن اْلقَانِتِيَن 

بالسيف،  جاهد الكفار :يعني {كفار والمنافقينياأيها النبى جاهد ال} :قوله تعالى

 :ياشدد عليهم، يعن :يعني {واغلظ َعلَْيِهمْ } .وجاهد المنافقين بالقول والتهديد

على الكفار بالسيف، وعلى المنافقين  :على كال الفريقين، يعني

لم يتوبوا، فمرجعهم إلى إن لم يرجعوا و :يعني {َوَمأَْواهُْم َجهَنهمُ } .باللسان

 .بئس القرار وبئس المرجع :يعني {َوبِْئَس المصير}جهنم، 

وصف َّللا شبها  لكفار مكة، وذلك أنهم  :يعني {َضَرَب َّللا َمثاَل  } :قوله تعالى

عالى أن فبيّن َّللا ت .إن محمدا  صلى َّللا عليه وسلم يشفع لنا :استهزؤوا وقالوا

 .عليه السالم َل تنفع لكفار مكة، كما َل تنفع شفاعة نوح َلمرأتهشفاعته 

ِذيَن َكفَُروْا امرأت نُوحٍ } :وذلك قوله .وشفاعة لوط َلمرأته
واسمها  {لّله

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n59&p1#TOP
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فيه تخويف ْلزواج النبي صلى  :ويقال .واسمها داهلة {َضَرَب َّللا}واعلة، 

 .اعتهَّللا عليه وسلم، ليثبتن على دينه وط

ا نوحا  ولوطا  عليهم :يعني {َكانَتَا تَْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعبَاِدنَا صالحين} :ثم قال

 :وروي عن ابن عباس أنه قال .خالفتاهما في الدين :يعني {فََخانَتَاهَُما}السالم 

 وح كانتفأما امرأة ن .ما زنت امرأة نبي قط، وما كانت خيانتهما إَل في الدين

وقال  .تخبر الناس أنه مجنون، وأما امرأة لوط كانت تدل على اْلضياف

 {ا  فَلَْم يُْغنِينَا َعْنهَُما ِمَن َّللا َشْيئ} .الخيانة في كل شيء ليس في الزنى :عكرمة

 من عذاب :لم يمنعهما صالح زوجيهما مع كفرهما من َّللا شيئا ، يعني :يعني

ار ، فكذلك كف{ادخال النار َمَع الدخلين} :لهما في اآلخرة {َوقِيلَ } .َّللا شيئا  

مكة، وإن كانوا أقرباء النبي صلى َّللا عليه وسلم، َل ينفعهم صالح النبي 

 .وكذلك أزواجه، إذا خالفنه .صلى َّللا عليه وسلم

 {واْ ثاَل  لّلهِذيَن ءاَمنُ َوَضَرَب َّللا مَ } :ثم ضرب َّللا مثال  للمؤمنين، فقال عز وجل

ها كانت ، فإن{امرأة فِْرَعْونَ } .بيهن َّللا شبها  وصفة للمؤمنين الذين آمنوا :يعني

صالحة، لم يضرها كفر فرعون، فكذلك من كان مطيعا  ّلِل َل يضره شر غيره؛ 

بر َل تكونوا في الص :هذا حث للمؤمنين على الصبر في الشدة، يعني :ويقال

إِْذ قَالَْت } .عند الشدة أضعف من امرأة فرعون، صبرت على إيذاء فرعون

؛ وذلك أن فرعون لما علم بإيمانها، فطلب {َرّب ابن لِى ِعنَدَك بَْيتا  فِى الجنة

منها أن ترجع، فأبت ولم ترجع عن إيمانها، فوتدها بأربعة أوتاد في يديها 

 .ر الرحى، وجعلها في الشمسورجليها، وربطها وجعل على صدرها حج

فأراها َّللا تعالى بيتها في الجنة، ونسيت ما هي فيه من العذاب، وضحكت، 

 .هي مجنونة تضحك، وهي في العذاب :فقالوا عند ذلك

كانت امرأة فرعون تعذب  :وروى أبو عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي قال

ت، أظلتها المالئكة في الشمس، فإذا ذرت، أي طلعت الشمس وارتفع

 .بأجنحتها، وأريت مقعدها من الجنة

ْن َحْسبَُك مِ » :وروى قتادة، عن أنس، عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

ٍد  نَِساِء الَعالَِميَن أَْربٌَع َمْريَُم بِْنُت ِعْمَراَن َوَخِديَجةُ بِْنُت ُخَوْيلٍِد َوفَاِطَمةُ بِْنُت ُمَحمه

 .«وسلم َوآِسيَةُ اْمَرأَةُ فِْرَعْونَ  صلى َّللا عليه

ي ارزقني ف :يعني {َرّب ابن لِى ِعنَدَك بَْيتا  فِى الجنة} :ثُّم قال َّللا عز وجل

من عذاب فرعون  :يعني {َونَّجنِى ِمن فِْرَعْوَن َوَعَملِهِ } .الجنة
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من  :قوم فرعون، يعني من :يعني {َونَّجنِى ِمَن القوم الظالمين} .وظلمه

 .تعييرهم وشماتتهم

 :معناه :واذكر مريم، ويقال :يعني {َوَمْريََم ابنة ِعْمَرانَ } :ثم قال عز وجل

ْت التى أَْحَصنَ }وضرب َّللا مثال  مريم ابنة عمران وصبرها على إيذاء اليهود، 

وِحنَافَ } .عفت نفسها عن الفواحش :يعني {فَْرَجهَا  :نييع {نَفَْخنَا فِيِه ِمن رُّ

نَا فِيِه ِمن فَنَفَخْ } :أرسلنا جبريل عليه السالم فنفخ في جيب درعها، وذلك قوله

وِحنَا في جيبها، أي روحا  من أرواحنا، وهي روح عيسى عليه  :أي {رُّ

 :سالم ويقالصدقت بعيسى عليه ال :أي {َوَصدهقَْت بكلمات َربههَا}السالم 

اب َّللا آمنت بكت :يعني {َوُكتُبِهِ } .صدقت بالبشارات التي بشرها بها جبريل

لتي الكتب ا :يعني {َوُكتُبِهِ }تعالى؛ وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية حفص 

وقرأ  .اإلنجيل :يعني {***بكتابه}أنزلت على اْلنبياء، والباقون 

 صار عيسى مخلوقا  بكلمة َّللا، فصدقت :يعني {ْت بَِكلَِمة َربُّهَاَوَصدهقَ }بعضهم 

 .المطيعين ّلِل :يعني {َوَكانَْت ِمَن القانتين} .بذلك
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67 

 سورة الملك

 

 [11 -1]تفسير اآليات رقم 

الهِذي َخلََق اْلَمْوَت  (1)تَبَاَرَك الهِذي بِيَِدِه اْلُمْلُك َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر }

الهِذي َخلََق َسْبَع  (2)َواْلَحيَاةَ لِيَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمال  َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَغفُوُر 

ْحَمِن ِمْن تَفَاُوٍت فَاْرِجِع اْلبََصَر هَْل تََرى  َسَمَواٍت ِطبَاق ا َما تََرى فِي َخْلِق الره

تَْيِن يَْنقَلِْب إِلَْيَك اْلبََصُر َخاِسئ ا َوهَُو  (3)ِمْن فُطُوٍر  ثُمه اْرِجِع اْلبََصَر َكره

يَاِطيِن  (4)َحِسيٌر  ا لِلشه ْنيَا بَِمَصابِيَح َوَجَعْلنَاهَا ُرُجوم  َماَء الدُّ َولَقَْد َزيهنها السه

ِعيِر  هَم َوبِئَْس  َولِلهِذينَ  (5)َوأَْعتَْدنَا لَهُْم َعَذاَب السه َكفَُروا بَِربِِّهْم َعَذاُب َجهَن

تََكاُد تََميهُز ِمَن  (7)إَِذا أُْلقُوا فِيهَا َسِمُعوا لَهَا َشِهيق ا َوِهَي تَفُوُر  (6)اْلَمِصيُر 

قَالُوا بَلَى قَْد َجاَءنَا  (8)اْلَغْيِظ ُكلهَما أُْلقَِي فِيهَا فَْوٌج َسأَلَهُْم َخَزنَتُهَا أَلَْم يَأْتُِكْم نَِذيٌر 

ُ ِمْن َشْيٍء إِْن أَْنتُْم إَِله فِي َضاَلٍل َكبِيٍر  َل َّللاه ْبنَا َوقُْلنَا َما نَزه َوقَالُوا  (9)نَِذيٌر فََكذه

ِعيِر  ِهْم فَُسْحق ا فَاْعتََرفُوا بَِذْنبِ  (10)لَْو ُكنها نَْسَمُع أَْو نَْعقُِل َما ُكنها فِي أَْصَحاِب السه

ِعيِر   {(11)ِْلَْصَحاِب السه

ن وهذا قول اب .تعالى وتعظم :يعني {تَبَاَرَك الذى بِيَِدِه الملك} :قوله تعالى

ذى بِيَِدِه ال}تقدس  :تبارك يعني :وقال الحسن .تفاعل من البركة :عباس وقيل

 {لههُ ُمْلُك السموات واَلرض} :لالذي له الملك، كما قا :يعني {الملك

 َوهَُو على ُكلّ } .الذي له القدرة ونفاذ اْلمر :يعني {الذى بِيَِدِه الملك} :ويقال

 .في العز والذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء :يعني {َشئ قَِديرٌ 

فة النط :يعني {لََق الموتخَ } :قال مقاتل {الذى َخلََق الموت والحياة} :ثم قال

خلق إنسانا ، ونفخ فيه الروح، فصار  :والعلقة والمضغة، وخلق الحياة يعني

بمنزلة كبش أملح، َل يمر على شيء، وَل  {َخلََق الموت} :وقال الكلبي .حيا  

شيء كهيئة الفرس البلقاء اْلنثى التي  {والحياة}يجد ريحه شيء إَل مات 

 {َخلََق الموت والحياة} :وقال قتادة في قوله .عليها جبريل واْلنبياءيركب 

أذل َّللا ابن آدم بالموت، وجعل الدنيا دار حياة وفناء، وجعل اآلخرة  :يعني

قدر الحياة ثم قدر  :يعني {َخلََق الموت والحياة} :ويقال .دار جزاء وبقاء

أَيُُّكْم } .ليختبركم ما بين الحياة والموت :يعني {لَُوُكمْ لِيَبْ } .الموت بعد الحياة

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n59&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n59&p1#TOP
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َق َخلَ } :ويقال .أيكم أكمل عمال  وأخلص عمال   :في حياته، ويقال {أَْحَسُن َعَمال  

 :خلق الحياة لالمتحان، وخلق؛ الموت للجزاء كما قيل :أي {الموت والحياة

وخلق لها أهال ،  .ذلك أن َّللا تعالى، خلق الجنةلوَل المحن لقدمنا مفاليس، و

وخلق النار وخلق لها أهال ، وابتالهم بالعمل واْلمر والنهي، فيستوجبون 

واَلبتالء من َّللا تعالى، أن يظهر من العبد ما كان  .بفعلهم الثواب والعقاب

 .يعلم منه في الغيب

 العزيز بالنقمة للكافر، والغفور لمن تاب :يعني {َوهَُو العزيز الغفور} :ثم قال

 {َسْبَع سموات ِطبَاقا  }تبارك الذي خلق  :يعني {الذى َخلَقَ } :ثم قال .منهم

ا ترى فِى َخْلِق الرحمن ِمن } .مطبقا  بعضها فوق بعض مثل القبة :يعني مه

ألف، والباقون باْللف،  بغير {ِمن تفاوت} :قرأ حمزة، والكسائي .{تفاوت

من ما ترى في خلق الرح :تفاوت الشيء وتفوت، إذا اختلف، يعني .وهما لغتان

 :الويق .ما ترى فيها من اعوجاج، ولكنه مستوي :اختالفا  واضطرابا ، ويقال

وأصله من الفوت أي يفوت الشيء،  .معناه ما ترى في خلق السموات من عيب

 .ولكنه متصل بعضها ببعضفيقع فيه الخلل، 

ثم أمر بأن ينظروا في خلقه، ليعتبروا به ويتفكروا في قدرته، فقال عز 

في  قلب البصر :ويقال .رد البصر إلى السماء :يعني {فارجع البصر} :وجل

ل ه :يعني ؟{هَْل ترى ِمن فُطُورٍ } .اجتهد بالنظر إلى السماء :السماء، ويقال

ثُمه ْارِجِع } ؟هل ترى فروجا  أو صدوعا  أو خلال   :ويقال ؟ى فيها من شقوقتر

تَْينِ  انظر إليها وإنما أمر بالنظر إلى السماء مرتين، ْلن  :يعني {البََصَر َكره

اإلنسان إذا نظر في الشيء مرة، َل يرى أثر عيبه ما لم ينظر فيه مرة أخرى؛ 

ن نظر إلى السماء مرتين، َل يرى فيها عيبا ، بل يتحير فأخبر َّللا تعالى أنه وإ

البصر  يرجع :يعني {يَنقَلِْب إِلَْيَك البََصُر َخاِسئ ا} :بالنظر إليها، فذلك قوله

 .ذليال  

وقال  .قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خلال   :يعني {َوهَُو َحِسيرٌ }

كليل منقطع عن أن يلحق ما  :أي {َوهَُو َحِسيرٌ }عدا ، أي مب {َخاِسئ ا} :القتبي

 .نظر إليه قبل أن يرى شيئا  من الخلل

بالنجوم  :يعني {َولَقَْد َزيهنها السماء الدنيا بمصابيح} :ثم قال

جعلنا بعض النجوم رميا   :يعني {وجعلناها ُرُجوما  للشياطين} .والكواكب

َعَذاِب }للشياطين  :يعني {َوأَْعتَْدنَا لَهُمْ } .ذا تصدوا استراق السمعللشياطين، إ

 {بَِربِّهمْ }أعتدنا للذين جحدوا  :يعني {َولِلهِذيَن َكفَُرواْ } .الوقود :يعني {السعير
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 {اَب َجهَنهمَ َعذَ }قرئ في الشاذ  .{َعَذاَب َجهَنهمَ }بوحدانية َّللا تعالى  :يعني

أعتدنا لهم عذاب جهنم، فيصير نصبا  لوقوع الفعل عليه،  :بالنصب يعني

 {َوبِْئَس المصير} :ثم قال .وقراءة العامة بالضم، على معنى خبر اَلبتداء

 .المرجع :يعني

 :يعني {َسِمُعوْا لَهَا} .ألقوا الكفار في نار جهنم :يعني {إَِذا أُْلقُوْا فِيهَا} :ثم قال

غلي ت :يعني {َوِهَى تَفُورُ } .صوتا  كصوت الحمار :يعني {َشِهيق ا}سمعوا منها 

تكاد تتفرق من غيظها على  :يعني {تََكاُد تََميهُز ِمَن الَغْيظِ } .كغلي المرجل

مة من أ :من النار فوج، يعني :يعني {ُكلهَما أُْلقَِى فِيهَا فَْوجٌ } .أعداء َّللا تعالى

قَالُوْا } ؟رسوَل  يخبركم ويخوفكم :يعني {َسأَلَهُْم َخَزنَتُهَا أَلَْم يَأْتُِكْم نَِذيرٌ } .اْلمم

ْبنَا}الرسول،  :يعني {قَْد َجاءنَا نَِذيرٌ }بلى  :يقولون :يعني {بلى  {فََكذه

َل َّللا ِمن َشئ} .إنكم لكاذبون على َّللا تعالى :{ْلنَاَوقُ }الرسول،   :يعني {َما نَزه

 في قلنا لهم ما أنتم إَل :يعني {إِْن أَنتُْم إَِله فِى ضالل َكبِيرٍ } .كتابا  وَل رسوَل  

 .خطأ عظيم

يعني  {أَْو نَْعقِلُ }ا نسمع إلى الحق لو كن :يعني {َوقَالُوْا لَْو ُكنها نَْسَمُع أَْو نَْعقِلُ }

مع  :ييعن {َما ُكنها فِى أصحاب السعير} .نرغب في الهدى ونتفكر في الخلق

فاعترفوا } .ما كنا في أهل النار :يعني :ويقال .أصحاب الزقوم في النار

فبعدا  من رحمة َّللا  :يعني {فَُسْحق ا}أقروا بشركهم  :يعني {بَِذنبِِهمْ 

على  نصب {فَُسْحق ا} :وقال الزجاج .الوقود :يعني {َلصحاب السعير}تعالى 

، البعيد :والسحق .المصدر، فمعناه أسحقهم َّللا سحقا ، فباعدهم من رحمته

قرأ الكسائي بضم السين  .بعيد :أي [31 :الحج] {في مكان سحيق} :كقوله

ن ثم بي .والحاء، وجزم الحاء والباقون بضم السين، وهما لغتان معناهما واحد

 .حال المؤمنين

 [20 -12]تفسير اآليات رقم 

وا قَْولَُكْم  (12)إِنه الهِذيَن يَْخَشْوَن َربههُْم بِاْلَغْيِب لَهُْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َكبِيٌر } َوأَِسرُّ

ُدوِر أَِو اْجهَُروا بِ  أَََل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوهَُو اللهِطيُف  (13)ِه إِنههُ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

هَُو الهِذي َجَعَل لَُكُم اْْلَْرَض َذلُوَل  فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبِهَا َوُكلُوا ِمْن  (14)اْلَخبِيُر 

َماِء أَْن يَْخِسَف بُِكُم اْْلَْرَض فَإَِذا  أَأَِمْنتُْم َمنْ  (15)ِرْزقِِه َوإِلَْيِه النُُّشوُر  فِي السه

َماِء أَْن يُْرِسَل َعلَْيُكْم َحاِصب ا فََستَْعلَُموَن  (16)ِهَي تَُموُر  أَْم أَِمْنتُْم َمْن فِي السه

أََولَْم يََرْوا  (18)َولَقَْد َكذهَب الهِذيَن ِمْن قَْبلِِهْم فََكْيَف َكاَن نَِكيِر  (17)َكْيَف نَِذيِر 

ْحَمُن إِنههُ بُِكلِّ َشْيٍء  إِلَى الطهْيِر فَْوقَهُْم َصافهاٍت َويَْقبِْضَن َما يُْمِسُكهُنه إَِله الره
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ْحَمِن إِِن  (19)بَِصيٌر  أَْم َمْن هََذا الهِذي هَُو ُجْنٌد لَُكْم يَْنُصُرُكْم ِمْن ُدوِن الره

 {(20)ي ُغُروٍر اْلَكافُِروَن إَِله فِ 

يخافون َّللا تعالى ويخافون  :يعني {إِنه الهِذيَن يَْخَشْوَن َربههُمْ } :فقال عز وجل

ْغفَِرةٌ } .، فهو عذاب يوم القيامة{بالغيب}عذابه، الذي هو  فرة مغ :يعني {لَهُم مه

وْا قَوْ } :ا  في الجنة ثم قالثوابا  عظيم :يعني {َوأَْجٌر َكبِيرٌ }لذنوبهم  لَُكْم َوأَِسرُّ

م إن أخفيتم كالمك :اللفظ لفظ اْلمر، والمراد به الخبر يعني .{أَِو اجهروا بِهِ 

 {إِنههُ َعلِيٌم بَِذاِت الصدور} .في أمر محمد صلى َّللا عليه وسلم أو جهرتم به

أن جماعة من الكفار كانوا  بما في القلوب من الخير والشر، وذلك :يعني

 َل تجهروا بأصواتكم، فإن رب :يتشاورون فيما بينهم، فقال بعضهم لبعض

لهم يا  قل :محمد يسمع فيخبره، قال َّللا تعالى للنبي صلى َّللا عليه وسلم

وْا *** قَْولَُكْم أَِو اجهروا بِهِ } :محمد  .فإنه يعلم به {أََسرُّ

 {إِنههُ َعلِيٌم بَِذاِت الصدور} :من هاتين الحالتين، فقال ثم أخبر بما هو أخفى

 :عنيي {أََلَ يَْعلَُم َمْن َخلَقَ } :ثم قال عز وجل .فكيف َل يعلم قول السر :يعني

هو خلق السر في قلوب العباد، فكيف َل  :أَل يعلم السر، من خلق السر يعني

علمه  لطف :يعني {َوهَُو اللطيف الخبير} :قال ثم ؟يعلم بما في قلوب العباد

يرى أثر كل شيء بما في القلوب من الخير والشر؛  :بكل شيء، يعني

يرى أثر النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة  {لَِطيفٌ } :ويقال

 .عالم بأفعال العباد وأقوالهم :يعني {َخبِيرٌ }الظلماء، 

َو الذى هُ } :نعمه على خلقه، ليعرفوا نعمته، فيشكروه ويوحدوه، فقال ثم ذكر

خلق لكم اْلرض ذلوَل ، ومدها وذللها؛ وجعلها  :يعني {َجَعَل لَُكمُ اَلرض َذلُوَل  

 {اِكبِهَافامشوا فِى َمنَ }لينة، لكي تزرعوا فيها، وتنتفعوا منها بألوان المنافع، 

وهذا خبر بلفظ اْلمر؛ وقال  .أطرافها ونواحيها وجبالهالكي تمشوا في  :يعني

وقال  .جانباه :ومنكبا الرجل .جوانبها :يعني {فامشوا فِى َمنَاِكبِهَا} :القتبي

 إن :وكان لبشر بن كعب سرية، فقال لها :قال .جبالها :{َمنَاِكبِهَا} :قتادة

ها، جبال :مناكبها :فقالت ؟نت حرة لوجه َّللاأخبرتيني ما مناكب اْلرض فأ

دع ما يريبك  :فأراد أن يتزوجها، فسأل أبو الدرداء، فقال له .فصارت حرة

 .إلى ما َل يريبك

 فامشوا فِى}، أي سهل لكم السلوك {هَُو الذى َجَعَل لَُكُم اَلرض َذلُوَل  } :ويقال

تأكلون من رزق َّللا  :يعني {َوُكلُوْا ِمن ّرْزقِهِ } .يهاتمشون ف :، أي{َمنَاِكبِهَا

 :ويقال .إلى َّللا تبعثون من قبوركم :يعني {َوإِلَْيِه النشور} .تعالى وتشكرونه
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هو الذي ذلل لكم اْلرض، قادر على أن يبعثكم، ْلنه ذكر أوَل  خلق  :معناه

 .لنشورالسماء، ثم ذكر خلق اْلرض، ثم ذكر ا

 :قال الكلبي، ومقاتل ؟{ءاَمْنتُْم *** مهن فِى السماء} :ثم خوفهم، فقال عز وجل

 .الرب تعالى إن عصيتموه :يعني ؟أمنتم عقوبة من في السماء :يعني

 .أمنتم عقوبة من هو جار حكمه في السماء :هذا على اَلختصار؛ ويقال :ويقال

بالمد، والباقون بغير مد بهمزتين، ومعناهما  {أَِمنتُمْ }نافع قرأ أبو عمرو، و

وقرأ ابن كثير بهمزة واحدة بغير  .واحد وهو اَلستفهام، والمراد به التوبيخ

يغور بكم اْلرض، كما  :يعني {أَن يَْخِسَف بُِكُم اَلرض} .مد، على لفظ الخبر

 .تدور بكم إلى اْلرض السفلى :يعني {فَإَِذا ِهَى تَُمورُ } .فعل بقارون

أَن يُْرِسَل َعلَْيُكْم } .عذاب من في السماء :يعني {أَْم أَِمنتُْم ّمن فِى السماء}

على « أم» :وقال القتبي .حجارة كما أرسلنا إلى قوم لوط :يعني {حاصبا

، ومرة يراد بها {ُسُدوَن الناسأَْم يَحْ } :وجهين، مرة يراد بها اَلستفهام، كقوله

أَفَأَِمنتُْم أَن يَْخِسَف بُِكْم } :وهذا كقوله .أو أمنتم :ويعني {أَْم أَِمنتُمْ } :أو، كقوله

ثم  .[68 :اإلسراء] {َجانَِب البر أَْو يُْرِسَل َعلَْيُكْم َحاِصب ا ثُمه َلَ تَِجُدواْ لَُكْم َوِكيال  

معناه  :ويقال .تعبيري عليهم بالعذاب :يعني {فََستَْعلَُموَن َكْيَف نَِذيرِ } :قال

 .سيظهر لكم كيف عذابي

فََكْيَف }اْلمم الخالية كذبوا رسلهم،  :يعني {َولَقَْد َكذهَب الذين ِمن قَْبلِِهمْ } :ثم قال

 لَْم أَوَ } :ثم قال ؟هم وإنكاري لهمكيف كانت عقوبتي إيا :يعني ؟{َكاَن نَِكيرِ 

أو لم يعتبروا في خلق َّللا تعالى كيف خلق  :يعني ؟{*** يََرْوا إِلَى الطير

 {نَ َويَْقبِضْ } .باسطات أجنحتها في الهواء :يعني {فَْوقَهُْم صافات} ؟الطيور

ي ما يحفظهن ف :يعني {ُكهُنه َما يُْمسِ } .ويضممن أجنحتهن ويضربن بها :يعني

الما  ع :يعني {إَِله الرحمن إِنههُ بُِكّل َشئ بَِصيرٌ } .الهواء عند القبض والبسط

 .بصالح كل شيء

 [30 -21]تفسير اآليات رقم 

وا فِي ُعتُوٍّ } أَفََمْن  (21)َونُفُوٍر  أَْم َمْن هََذا الهِذي يَْرُزقُُكْم إِْن أَْمَسَك ِرْزقَهُ بَْل لَجُّ

قُْل  (22)يَْمِشي ُمِكبّ ا َعلَى َوْجِههِ أَْهَدى أَْم َمْن يَْمِشي َسِويّ ا َعلَى ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم 

ْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفئَِدةَ قَلِيال  َما تَْشُكُروَن   (23)هَُو الهِذي أَْنَشأَُكْم َوَجَعَل لَُكُم السه

َويَقُولُوَن َمتَى هََذا اْلَوْعُد  (24)هَُو الهِذي َذَرأَُكْم فِي اْْلَْرضِ َوإِلَْيهِ تُْحَشُروَن  قُلْ 

ِ َوإِنهَما أَنَا نَِذيٌر ُمبِيٌن  (25)إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن  ا  (26)قُْل إِنهَما اْلِعْلُم ِعْنَد َّللاه فَلَمه

قُْل  (27)ُوُجوهُ الهِذيَن َكفَُروا َوقِيَل هََذا الهِذي ُكْنتُْم بِِه تَدهُعوَن  َرأَْوهُ ُزْلفَة  ِسيئَتْ 
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ُ َوَمْن َمِعَي أَْو َرِحَمنَا فََمْن يُِجيُر اْلَكافِِريَن ِمْن َعَذاٍب  أََرأَْيتُْم إِْن أَْهلََكنَِي َّللاه

ْحَمُن آََمنها بِِه َوعَ  (28)أَلِيٍم  ْلنَا فََستَْعلَُموَن َمْن هَُو فِي َضاَلٍل قُْل هَُو الره لَْيِه تََوكه

ا فََمْن يَأْتِيُكْم بَِماٍء َمِعيٍن  (29)ُمبِيٍن   {(30)قُْل أََرأَْيتُْم إِْن أَْصبََح َماُؤُكْم َغْور 

ْن هذا الذى هَُو ُجنٌد لهُكمْ } :ثم قال عز وجل حزب لكم ومنفعة  :يعني {أَمه

هاتوا  :من عذاب الرحمن؛ ومعناه :يعني {يَنُصُرُكْم ّمن ُدوِن الرحمن} .ملك

 إِِن الكافرون} .أخبروني من الذي يمنعكم من عذاب َّللا تعالى إن عصيتموه

ثم قال عز  .ما الكافرون إَل في خداع وأباطيل :يعني {إَِله فِى ُغُرورٍ 

ْن هذا الذى يَ } :وجل من الذي يرزقكم إن  :يعني {ْرُزقُُكْم إِْن أَْمَسَك ِرْزقَهُ أَمه

ياأيها الناس اذكروا نِْعَمةَ َّللا َعلَْيُكْم هَْل ِمْن } :وهذا كقوله ؟حبس َّللا رزقه

َن السمآء واَلرض َلَ إله إَِله هَُو فأنى تُْؤفَُكونَ   :فاطر] {خالق َغْيُر َّللا يَْرُزقُُكْم مِّ

واْ } :ثم قال ؟[3  .تمادوا في الكفر :ويقال .تمادوا في الذنب :يعني {بَل لهجُّ

 من تباعدا   :يعني {َونُفُورٍ }في تكبر  :يعني {فِى ُعتُوّ }بل مضوا  :ويقال

 .اإليمان

الكافر يمشي ضاَل   :يعني {أَفََمن يَْمِشى ُمِكبّا  على َوْجِههِ } :ثم قال عز وجل

أَفََمن يَْمِشى َسِويّا  } .هو أصوب دينا   :يعني {أهدى} .في الظلمة أعمى القلب

ْستَقِيمٍ   .على دين اإلسالم :هو المؤمن يعمل بطاعة َّللا يعني {َعلَى صراط مُّ

لكافر عمل بمعصية هو ا :، قال{أَفََمن يَْمِشى ُمِكبّا  على َوْجِههِ } :وقال قتادة

أَمهن يَْمِشى َسِويّا  َعلَى صراط }َّللا، يحشره َّللا تعالى يوم القيامة على وجهه 

ْستَقِيمٍ  ، هو المؤمن يعمل بطاعة َّللا تعالى، يسلك به يوم القيامة طريق {مُّ

أعلم َّللا تعالى أن المؤمن يسلك الطريق المستقيم، وإن  :وقال الزجاج .الجنة

زلت ن :قال مقاتل .كافر في ضالل بمنزلة الذي يمشي مكبا  على وجههكان ال

 .هو وجميع الكفار :في شأن أبي جهل؛ وقال بعضهم

عوا لكي تسم {َوَجَعَل لَُكُم السمع}خلقكم  :يعني {قُْل هَُو الذى أَنَشأَُكمْ } :ثم قال

لكي  القلوب :يعني {واَلفئدة}لكي تبصروا،  :يعني {واَلبصار}بها الحق، 

ا تَْشُكُرونَ } .تعقلوا بها الهدى  .ال  شكركم فيما صنع إليكم قلي :يعني {قَلِيال  مه

معناه خلق لكم السمع واْلبصار واْلفئدة آلة لطاعات ربكم، وقطعا   :ويقال

 .دوهم توحلحجتكم، وقدرة على ما أمركم؛ فاستعملتم اآلَلت في طاعة غيره ول

 :ويقال .خلقكم :يعني {قُْل هَُو الذى َذَرأَُكْم فِى اَلرض} :ثم قال عز وجل

إليه  :يعني {َوإِلَْيِه تُْحَشُرونَ } .كثركم في اْلرض، وأنزلكم في اْلرض

 .ترجعون بعد الموت، فيجازيكم بأعمالكم
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عد البعث ب :يعني {د إِن ُكنتُْم صادقينَويَقُولُوَن متى هذا الوع} :قوله تعالى

الموت إن كنتم صادقين أنها نبعث، خاطبوا به النبي صلى َّللا عليه وسلم بلفظ 

علم قُْل إِنهَما ال} .أراد به النبي صلى َّللا عليه وسلم وأصحابه :ويقال .الجماعة

بِينٌ وَ } .علم قيام الساعة عند َّللا :يعني {ِعنَد َّللا مخوف  :يعني {إِنهَما أَنَاْ نَِذيٌر مُّ

 .أخوفكم بلغة تعرفونها

ا َرأَْوهُ ُزْلفَة  ِسيئَتْ } :قوله تعالى لما  :قالوي .لما رأوا العذاب قريبا   :يعني {فَلَمه

حت قب :ذللت، ويقال :يعني {ُوُجوِه الذين َكفَُرواْ }رأوا القيامة قريبة وسيئت 

ا َرأَْوهُ ُزْلفَة  } :وقال القتبي .وسودت لما رأوا ما وعدهم َّللا قريبا   :يعني {فَلَمه

تبيهن فيها السوء في وجوه الذين  :أي {سيئات} :منهم؛ وقال الزجاج

 ،تشكون في الدنيا قرأ قتادة :، أي{َوقِيَل هذا الذى ُكنتُم بِِه تَدهُعونَ } .كفروا

، تستعجلون :بالتخفيف يعني {تَْدُعونَ } :والضحاك، ويعقوب الحضرمي

فأمطر علينا حجارة من السماء، وقراءة  :وتدعون إليه في قولكم

باطيل اْل {تَْدُعونَ }من أجله  :ويقال .تكذبون :بالتشديد يعني {تَْدُعونَ }العامة 

 .ترابا  وعظاما ، َل ترجعون وَل تجازون تدعون أنكم إذا متم وكنتم :يعني

 .تتمنون :أي {تَْدُعونَ } :ويقال

ِعىَ } :قوله تعالى أَْو } .إن عذبنا َّللا :يعني {قُْل أََرءْيتُْم إِْن أَْهلََكنَِى َّللا َوَمن مه

ِمْن }هم من ينجيهم ويغيث :يعني {فََمن يُِجيُر الكافرين} .غفر لنا :يعني {َرِحَمنَا

اّلِل، نَْحُن ُمْؤِمنُوَن ب» :أن النبي صلى َّللا عليه وسلم قال لهم :يعني {َعَذابٍ أَلِيمٍ 

َونَتََوسهُل بِِعبَاَدتِِه إلَيِه، َلَ نَأَْمُن َعَذابَهُ َعلَى َمْعِصيَتِِه، فََكْيَف تُْؤِمنُوَن َمَع ُكْفِرُكم 

ن قُْل هَُو الرحم} ؟فمن يجير الكافرين من عذاب أليم« ؟َوُعقُوبَتِهِ بِهِ ِمْن َعَذابِهِ 

قل هو الرحمن بفضله، إن شاء عذبنا، وإن شاء  :يعني {ءاَمنها بِهِ 

ْلنَا} .رحمنا فََستَْعلَُموَن َمْن هَُو فِى } .فوضنا إليه أمورنا :يعني {َوَعلَْيِه تََوكه

بِينٍ  قرأ  .فستعرفون، عند نزول العذاب، من هو في خطأ بيِّن :يعني {ضالل مُّ

ة بالياء بلفظ الخبر، والباقون بالتاء على معنى المخاطب {فََسيَْعلَُمونَ } :الكسائي

 .سوف تعلمون يا كفار مكة :يعني

م غائرا ، َل تناله إن صار ماؤك :يعني {قُْل أََرءْيتُْم إِْن أَْصبََح َماُؤُكْم َغْورا  }

ِعينٍ } .اْليدي وَل الدَلء والغور  .بماء طاهر :يعني {فََمن يَأْتِيُكْم بَِماء مه

وقال  .ومياه غور وهو مصدر َل يثنى وَل يجمع .ماء غور :والغائر، يقال

ِعينٍ } :مجاهد  وروى عكرمة، عن ابن عباس رضي َّللا .جار :يعني {بَِماء مه

 :وروى أبو هريرة، عن النبي صلى َّللا عليه وسلم قال .الطاهر :عنهما يعني
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بيده  تبارك الذي} .ُسوَرةٌ فِي القُْرآِن ثاَلَثُوَن، ُشفََعْت لَِصاِحبِهَا َحتهى ُغفَِر لَهُ »

 .«الملك

 يؤتى بالرجل في قبره من :وروى زر بن حبيش، عن عبد َّللا بن مسعود قال

، قد كان يقرأ على سورة الملك .ليس لك علي من سبيل :ل رأسه، فيقول لهقب

ملك، كان يقوم بسورة ال .ليس لك علي سبيل :فيؤتى من قبل رجليه، فيقول

ك، قد أوعاني سورة المل .ليس لك علي سبيل :فيؤتى من قبل جوفه، فيقول

وروى ابن الزبير، عن  .وهي المنجية تنجي صاحبها من عذاب القبر :قال

لم تنزيل ا}كان النبي صلى َّللا عليه وسلم َل ينام حتى يقرأ سورة  :جابر قال

ى ؛ وَّللا أعلم، وصلى َّللا عل{تَبَاَرَك الذى بِيَِدِه الملك}و {الكتاب َل ريب فيه

 .سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
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68 

 سورة القلم
 

 [6 -1]تفسير اآليات رقم 

ا  (2)َما أَْنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجنُوٍن  (1)ن َواْلقَلَِم َوَما يَْسطُُروَن } َوإِنه لََك َْلَْجر 

بِأَيِّيُكُم  (5)فََستُْبِصُر َويُْبِصُروَن  (4)َوإِنهَك لََعلَى ُخلٍُق َعِظيٍم  (3)َغْيَر َمْمنُوٍن 

 {(6)اْلَمْفتُوُن 

قرأ الكسائي، ونافع، وعاصم في إحدى  .{ن والقلم} :قوله تبارك وتعالى

ال ق .الروايتين باإِلدغام، والباقون بإظهار النون، وهما لغتان ومعناهما واحد

وروى اْلعمش، عن أبي ظبيان،  .هي السمكة التي تحت اْلرضين :ابن عباس

ُل َما خَ  :عن ابن عباس قال لََق َّللا تََعالَى ِمْن َشْيٍء القَلََم فَقَاَل اْكتُْب، قَاَل بَِما أَوه

ون ثم خلق الن .اْكتُِب القََدَر فَيَْجِري بَِما هَُو َكائٌِن إِلَى قِياِم السهاَعةِ  :قَالَ  ؟أَْكتُبُ 

السمكة، فدحا اْلرض عليها فارتفع بخار الماء، ففتق منه السموات،  :يعني

ى وإن الجبال لتفخر عل .نون فمادت اْلرض، فأثبتت بالجبالفاضطربت ال

الدواة،  :النون :وقال سعيد بن جبير، والحسن، وقتادة .اْلرض إلى يوم القيامة

ما قام ّلِل وبه إلصالح عيش خلقه، وَّللا يعلم ما  :الدواة والقلم :وقال قتادة

هو آخر  :ويقال . تعالى، وهو النونافتتاح اسم َّللا :النون :ويقال .يصلح خلقه

َما }اسمه من الرحمن، وهذا قسم أقسم َّللا تعالى بالنون والقلم، وجواب القسم 

 .{نون} :، فذلك قوله{أَنَت بِنِْعَمِة َربَّك بَِمْجنُونٍ 

َما وَ } :يكتُب الحفظة من أعمال بني آدم؛ ويقال {والقلم َوَما يَْسطُُرونَ }

َما أَنَت بِنِْعَمِة َربَّك } .تكتب الحفظة في اللوح المحفوظ :يعني {يَْسطُُرونَ 

َوَما أَنت بِنِْعَمِة َربَّك }ما أنت بحمد َّللا تعالى بمجنون  :يعني {بَِمْجنُونٍ 

اقرأ } :كما يزعمون، وذلك أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى {بَِمْجنُونٍ 

 :العلق] {َعلهَم اإلنسان َما لَْم يَْعلَمْ } :إلى قوله [1 :العلق] {م َربَِّك الذى َخلَقَ باس

 .جن محمد صلى َّللا عليه وسلم :وعلمه جبريل الصالة، فقال أهل مكة [5

فلما نسبوه إلى الجنون، شق ذلك عليه،  .وكان النبي يفر من الشاعر والمجنون

 .بل أنت رسول َّللا تعالى :ويقال .{َما أَنَت بِنِْعَمِة َربَّك بَِمْجنُونٍ } :فنزل

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n59&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n59&p1#TOP
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غير  :غير مقطوع، ويقال :يعني {َوإِنه لََك َلَْجرا  َغْيَر َمْمنُونٍ } :ثم قال

على خلق  :يعني {َوإِنهَك لعلى ُخلٍُق َعِظيمٍ } .َل يمن عليك :محسوب، ويقال

على آدب  :يعني :على دين اإلسالم، وقال عطية :يعني :حسن؛ وقال مقاتل

علم سترى ويرون ويقال فست :يعني {فََستُْبِصُر َويُْبِصُرونَ } :ثم قال .القرآن

إذا نزل بهم العذاب تعلمون أيكم المفتون،  :يعني {بِأَيُّكُم المفتون}ويعلمون 

جنون ويقال الباء زيادة، ومعناه أيكم المفتون يعني أيكم بأيكم الم :يعني

المجنون  أيكم :أيكم أولى بالسلطة، وقال أبو عبيدة :يعني :المجنون، وقال قتادة

 :نضرب بالسيف، ونرجو بالفرج يعني :والباء زيادة، واحتج بقول القائل

 .نرجو الفرج

 [16 -7]تفسير اآليات رقم 

فاََل تُِطعِ  (7)َربهَك هَُو أَْعلَُم بَِمْن َضله َعْن َسبِيلِِه َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن  إِنه }

بِيَن  وا لَْو تُْدِهُن فَيُْدِهنُوَن  (8)اْلُمَكذِّ ٍف َمِهيٍن  (9)َودُّ  (10)َوََل تُِطْع ُكله َحاله

اٍء بِنَِميٍم  اٍز َمشه  (13)ُعتُلٍّ بَْعَد َذلَِك َزنِيٍم  (12)نهاعٍ لِْلَخْيِر ُمْعتٍَد أَثِيٍم مَ  (11)هَمه

لِيَن  (14)أَْن َكاَن َذا َماٍل َوبَنِيَن   (15)إَِذا تُْتلَى َعلَْيِه آَيَاتُنَا قَاَل أََساِطيُر اْْلَوه

 {(16)َسنَِسُمهُ َعلَى اْلُخْرطُوِم 

هو عالم بمن أخطأ  :يعني {َربهَك هَُو أَْعلَُم بَِمن َضله َعن َسبِيلِهِ  إِنه } :ثم قال

، {فاَلَ تُِطِع المكذبين} :ثم قال .لدينه {َوهَُو أَْعلَُم بالمهتدين}الطريق عن دينه 

وذلك أنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه، فأمره َّللا تعالى أن يثبت على دينه، 

وْا لَْو تُْدِهُن فَيُْدِهنُونَ } .بوحدانية َّللا تعالى {َلَ تطعالمكذبين} :فقال قال  {َودُّ

 .ودوا لو تركن إليهم، وتترك ما أنت عليه من الحق، فيميلون إليك :مجاهد

وْا لَْو تَْكفُُرونَ } :وقال السدي ودوا لو تداهن في دينك  :وقال القتبي {َودُّ

 .وكانوا أرادوا أن يعبدوا آلهتهم مدة، ويعبدون َّللا مدة .ي أديانهمفيداهنون ف

ِهينٍ } :ثم قال كذابا  في دين َّللا  :يعني {فَيُْدِهنُوَن َوَلَ تُِطْع ُكله َحالهٍف مه

ِهينٌ }مكثار الحلف،  :والحالف  .نزلت في الوليد بن المغيرة .ضعيف فاجر {مُّ

وهو فعيل من المهانة،  :الحقير الدنيء، وقال الزجاج :المهين :وقال القتبي

ازٍ } :ثم قال .القلة في الرأي والتمييز :ومعناه في هذا الموضع .وهي القلة  {هَمه

شهاء بِنَِميمٍ }الوليد بن المغيرة، طّعان، لّعان، مغتاب،  :يعني مشي ي :يعني {مه

ازٍ } :وقال القتبي .ةبين الناس بالنميم نهاعٍ لّ } :عياب ثم قال :يعني {هَمه  {ْلَخْيرِ مه

 :يقالو .بخيال  َل ينتفع بماله لنفسه، وكان ينفق أمواله على غيره :يعني

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n59&p1#TOP
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نهاعٍ لّْلَخْيرِ } :معناه  :نييع {ُمْعتَدٍ } .التوحيد، ويمنع الناس عن التوحيد :يعني {مه

 .فاجرا   :يعني {أَثِيمٍ }ظلوما  لنفسه 

 :عنيي {ُعتُلٍ } :شديد الخصومة بالباطل، ويقال :يعني {ُعتُلٍ } :قوله تعالى

 {يمٍ َزنِ }مع ذلك  :يعني {بَْعَد َذلِكَ } .أكول شروب صحيح الجسم رحيب البطن

 الدعي الملصق، ويستدل بقول القائل :لزنيما :وقال ابن عباس .ملصق :يعني

َجاُل ِزيَاَدة *** َكَما ِزيَد فِي َعْرِض اْلَِديِم اْلََكاِرعُ   َزنِيٌم تََداَعاهُ الرِّ

وروى شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن  .الشديد الخلق :الزنيم :ويقال

اظٌ َوَلَ َلَ يَدْ » :غنم، يرفعه إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم قال  ُخُل الَجنهةَ َجوه

نِيمُ  اظُ، فَالهِذي َجَمَع َوَمنََع َوتَْدُعوهُ لَظَى  :قَالَ  .َجْعظَِريٌّ َوَلَ الُعتُلُّ الزه ا الَجوه أَمه

ِديَد الُخلُِق َرِحيَب الَجْوفِ « نََزاَعة للشهَوى ، فَالفَظُّ  .أَْي الشه ا الَجْعظَِريُّ  .َوأمه

نِيُم، َصِحيٌح أَُكوٌل َشُروٌب ظَلُوٌم لِلنهاسِ  .الَغلِيظُ  ا الُعتُلُّ الزه  :نِيمُ الزه  .َويُقَالُ  .َوأَمه

إن محمدا  لصادق، وأنه قال  :الدهِعيُّ وذكر أنه لما نزلت هذه اآلية، قال ْلمه

 .كذا وكذا، فأقرت والدته له بذلك

 :فال تطعه وإن كان ذا مال وبنين، يعني :يعني {نَ أَن َكاَن َذا َماٍل َوبَنِي} :ثم قال

قَاَل }القرآن  :يعني {إَِذا تتلى َعلَْيِه ءاياتنا} :ثم قال .َل تطعه بسبب ماله

 .ولينأساجيع اْل :يعني :وقال السدي .كذبهم وأباطيلهم :يعني {أساطير اَلولين

نسود س :سنضربه على الوجه، ويقال :يعني {الخرطوم َسنَِسُمهُ َعلَى} :ثم قال

للعرب في هذا  :سنسمه على أنفه؛ وقال القتبي :وجهه يوم القيامة، ويقال

سم قد و :مذاهب، يقولون للرجال إذا سبه سبة قبيحة، أو يثني عليه فاحشة

 .هاو أثرميسم سوء، يريد أنه ألصق به عارا  َل يفارقه، كما أن السمة َل يعف

وقد وصف َّللا تعالى الوليد بالحلف، والمهانة، والمشي بالنميمة، والبخل، 

 :قال .والظلم، واإلثم، والدعوى، فألحق به العار َل يفارقه في الدنيا واآلخرة

 {ُعتٍُل بَْعَد َذلَِك َزنِيمٍ } :والذي يدل على هذا، ما روي، عن الشعبي في قوله

 .له زنمة من الشر، يعرف بها كما تعرف الشاة :والزنيم .لشديدالقتل ا :يعني

 [33 -17]تفسير اآليات رقم 

َوََل  (17)إِنها بَلَْونَاهُْم َكَما بَلَْونَا أَْصَحاَب اْلَجنهةِ إِْذ أَْقَسُموا لَيَْصِرُمنههَا ُمْصبِِحيَن }

فَأَْصبََحْت  (19)طَائٌِف ِمْن َربَِّك َوهُْم نَائُِموَن  فَطَاَف َعلَْيهَا (18)يَْستَْثنُوَن 

ِريِم  أَِن اْغُدوا َعلَى َحْرثُِكْم إِْن ُكْنتُْم  (21)فَتَنَاَدْوا ُمْصبِِحيَن  (20)َكالصه

ْوَم َعلَْيُكْم أَْن ََل يَْدُخلَنههَا اْليَ  (23)فَاْنطَلَقُوا َوهُْم يَتََخافَتُوَن  (22)َصاِرِميَن 

ا َرأَْوهَا قَالُوا إِنها  (25)َوَغَدْوا َعلَى َحْرٍد قَاِدِريَن  (24)ِمْسِكيٌن  فَلَمه
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قَاَل أَْوَسطُهُْم أَلَْم أَقُْل لَُكْم لَْوََل  (27)بَْل نَْحُن َمْحُروُموَن  (26)لََضالُّوَن 

فَأَْقبََل بَْعُضهُْم َعلَى  (29)بِّنَا إِنها ُكنها ظَالِِميَن قَالُوا ُسْبَحاَن رَ  (28)تَُسبُِّحوَن 

َعَسى َربُّنَا أَْن يُْبِدلَنَا  (31)قَالُوا يَا َوْيلَنَا إِنها ُكنها طَاِغيَن  (30)بَْعٍض يَتاََلَوُموَن 

ا ِمْنهَا إِنها إِلَى َربِّنَا َراِغبُوَن  َعَذاُب َولََعَذاُب اآْلَِخَرِة أَْكبَُر لَْو َكَذلَِك الْ  (32)َخْير 

 {(33)َكانُوا يَْعلَُموَن 

ابتليناهم  :اختبرنا أهل مكة بترك اَلستثناء؛ ويقال :يعني {إِنها بلوناهم} :ثم قال

أهل ضيروان،  :يعني {َكَما بَلَْونَا أصحاب الجنة} :ثم قال .بالجوع والشدة

كان قوم باليمن وكان أبوهم  :وروى أسباط، عن السدي قال .يلة باليمنوهي قب

رجال  صالحا ، وكان إذا بلغ ثماره فأتاه المساكين، فلم يمنعهم من دخولها، وأن 

على  :فلما مات أبوهم، قال بنوه بعضهم لبعض .يأكلوا منها، وأن يتزودوا فيها

فلندع من يصرفها قبل أن يعلم  :لوافقا ؟ما نعطي أموالنا هؤَلء المساكين

 :ولم يستثنوا فانطلقوا وهم يتخافتون، ويقول بعضهم لبعض خفيا   .المساكين

وا فيما حلف :يعني {إِْذ أَْقَسُمواْ } :أن َل يدخلنها اليوم عليكم مسكين فذلك قوله

عنها قبل ليقط :ا وقت الصبح، أيليُجدنهه :يعني {لَيَْصِرُمنههَا ُمْصبِِحينَ } .بينهم

 .إن شاء َّللا تعالى :لم يقولوا :يعني {َوَلَ يَْستَْثنُونَ } .أن يخرج المساكين

أن أباهم كان إذا أراد أن يصرم النخل، اجتمع هناك مساكين  :وروي في الخبر

 .كينساوقد جعل له عالمة، فكل ثمرة تسقط وراء العالمات، كانت للم .كثيرة

فلما مات الرجل، قال  .فكانوا يأخذون الثمر قدر ما يتزودون به أياما  كثيرة

 .إن أبانا كان عياله أقل، وحاجته أقل فصار عيالنا أكثر :بنوه فيما بينهم

وحاجتنا أكثر فخرجوا بالليل، كي َل يشعر بهم المساكين، فاحترقت نخيلهم 

ى نارا  بعث َّللا تعال :يعني {فَطَاَف َعلَْيهَا طَائِفٌ } :في تلك الليلة، فذلك قوله

بَّك } .الذي أتاك ليال  فأحرقها وهم نائمون :والطائف .على حديقتهم بالليل ن ره مِّ

وقال  .صارت الحديقة كالليل المظلم :يعني {َوهُْم نَائُِموَن فَأَْصبََحْت كالصريم

يسمى الليل صريما ، والصبح صريما ،  .اء اْلضدادمن أسم :الصريم :القتبي

 :يعني الصريم :ويقال .ْلن الليل ينصرم عن النهار، والنهار ينصرم عن الليل

 .ذهب ما فيها، فكأنه صرم أي قطع وجز

أَِن اغدوا على }نادى بعضهم لبعض  :يعني {فَتَنَاَدْوْا ُمْصبِِحينَ } :ثم قال

إِن ُكنتُْم } .اخرجوا بالغداة جذوا زروعكم وصرام نخيلكم :يعني {َحْرثُِكمْ 

إن أردتم أن تصرموها قبل أن يحضرها  :يعني {صارمين

 :نييع {َوهُْم يتخافتون}ذهبوا إِلى نخيلهم،  :يعني {فانطلقوا} .المساكين



526 
 

ْوْا لَنههَا اليوم َعلَْيُكْم ّمْسِكيٌن َوَغدَ أَن َله يَْدخُ } :يتشاورون فيما بينهم بكالم خفي

على جنتهم؛  {قادرين} .على جد في أنفسهم :يعني :قال مقاتل {على َحْردٍ 

الحرد  :الحرد المنع، ويقال :معناه على قصد، وقال القتبي :وقال الزجاج

 ى طريق جنتهم،عل :على قوة ونشاط، ويقال :القصد قادرين واجدين؛ ويقال

 .الحرد اسم تلك الجنة :ويقال

ا َرأَْوهَا}  {قَالُوْا إِنها لََضالُّونَ } .أتوها ورأوها مسودة، أنكروها :يعني {فَلَمه

فلما تفحصوا وعلموا أنها جنتهم  .أخطأنا الطريق، وليست هذه جنتنا :يعني

 .ُحِرْمنا منفعتها :يعني {َمْحُروُمونَ  بَْل نَْحنُ } :وأنها عقوبة لهم، فقالوا

 :يعني {أَلَْم أَقُْل لهُكْم لَْوَلَ تَُسبُّحونَ } :أعدلهم وأعقلهم :يعني {قَاَل أَْوَسطُهُمْ }

وَل قلتم سبحان ل :كان استثناؤهم التسبيح يعني :ويقال .هال تستثنون في أيمانكم

عن  نزهوه وعظموه تائبين :يعني {قَالُواْ سبحان َربّنَا} .همفندموا على فعل .َّللا

ا بمنعنا ضارين بأنفسن :يعني {إِنها ُكنها ظالمين} .نستغفر ربنا :ذنوبهم، ويقال

 .المساكين

جعل يلوم بعضهم بعضا   :يعني {فَأَْقبََل بَْعُضهُْم على بَْعٍض يتالومون}

 :ييعن {قَالُوْا ياويلنا إِنها ُكنها طاغين} :بأجمعهم {قَالُواْ }ثم لصنيعهم ذلك، 

 :يعني {عسى َربُّنَا أَن يُْبِدلَنَا َخْيرا  ّمْنهَا} :ثم قالوا .عاصين بمنعنا المساكين

 .ندهعراجين مما  :يعني {إِنها إلى َربّنَا راغبون} .يعوضنا خيرا  منها في الجنة

هكذا عذاب الدنيا لمن منع حق َّللا  :يعني {َكَذلَِك العذاب} :قال َّللا تعالى

كذا ه :ويقال .لمن لم يتب ولم يرجع عن ذنبه {َولََعَذاُب اَلخرة أَْكبَرُ } .تعالى

 {ونَ مُ لَْو َكانُواْ يَْعلَ } .العذاب في الدنيا ْلهل مكة بالجوع، ولعذاب اآلخرة أعظم

لو كانوا يصدقون، ثم ذكر ما للمتقين من  :ويقال .لو كانوا يفقهون :يعني

 .الثواب

 [43 -34]تفسير اآليات رقم 

 (35)أَفَنَْجَعُل اْلُمْسلِِميَن َكاْلُمْجِرِميَن  (34)إِنه لِْلُمتهقِيَن ِعْنَد َربِِّهْم َجنهاتِ النهِعيِم }

إِنه لَُكْم فِيِه لََما  (37)أَْم لَُكْم ِكتَاٌب فِيِه تَْدُرُسوَن  (36)ْم َكْيَف تَْحُكُموَن َما لَكُ 

أَْم لَُكْم أَْيَماٌن َعلَْينَا بَالَِغةٌ إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة إِنه لَُكْم لََما  (38)تََخيهُروَن 

أَْم لَهُْم ُشَرَكاُء فَْليَأْتُوا بُِشَرَكائِِهْم إِْن  (40)لَِك َزِعيٌم َسْلهُْم أَيُّهُْم بِذَ  (39)تَْحُكُموَن 

ُجوِد فاََل  (41)َكانُوا َصاِدقِيَن  يَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن إِلَى السُّ

ُجوِد َخاِشَعة  أَْبَصاُرهُْم تَْرهَقُهُْم ِذلهةٌ َوقَْد َكانُوا يُدْ  (42)يَْستَِطيُعوَن  َعْوَن إِلَى السُّ

 {(43)َوهُْم َسالُِموَن 
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 .{جنات النعيم}في اآلخرة  :يعني {إِنه لّْلُمتهقِيَن ِعْنَد َربِّهمْ } :فقال عز وجل

مد إن كان كما يقول مح :فلما ذكر َّللا تعالى نعيم الجنة، قال عتبة بن ربيعة

نا اآلخرة أكثر ما للمسلمين، ْلن فضلنا وشرف صلى َّللا عليه وسلم، فإن لنا في

ن َل يكون حال المسلمي :يعني {أَفَنَْجَعُل المسلمين كالمجرمين} :أكثر، فنزل

َوْيَحكم كيف  :يعني {َما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُمونَ } .في الهوان والذل كالمشركين

 ألكم كتاب تقرؤون :يعني ؟{ْدُرُسونَ أَْم لَُكْم كتاب فِيِه تَ } ؟تقضون بالَجْور

ْم أيمان أَْم لَكُ } .في الكتاب مما تتمنون :يعني {إِنه لَُكْم فِيِه لََما تََخيهُرونَ } ؟فيه

في يوم  :يعني .{إلى يَْوِم القيامة} ؟ألكم عهد عندنا وثيق :يعني ؟{َعلَْينَا بالغة

 .؟ما تقضون ْلنفسكم في اآلخرة :يعني {نه لَُكْم لََما تَْحُكُمونَ إِ } .القيامة

أَْم } :الثم ق ؟أيهم كفيل لهم بذلك :يعني {َسْلهُْم أَيُّهُم بذلك َزِعيمٌ } :قوله تعالى

َكائِِهْم بُِشرَ فَْليَأتُواْ } .شهداء يشهدون أن الذي قالوا لهم حق :يعني ؟{لَهُْم ُشَرَكاء

يشهدون أن لهم في اآلخرة ما للمسلمين، فهذا كله  :يعني {إِن َكانُوْا صادقين

 .ليس لهم ذلك :لفظ اَلستفهام، والمراد به الزجر واليأس، يعني

إن  معناه :ويقال .اذكر ذلك اليوم :يعني {يَْوَم يُْكَشُف َعن َساقٍ } :قوله تعالى

 :نييع :قال ابن عباس .الذي ذكر، في يوم يكشف عن ساق .عقابالثواب وال

وروى سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن ابن عباس  .يظهر قيام الساعة

 {يَْوَم يُْكَشُف َعن َساقٍ } :عن أمر عظيم، وقال مجاهد :يعني {َعن َساقٍ } :قال

 .مر عن شدة اْلمريكشف اْل :عن بالء عظيم، وقال قتادة

حدثنا  حدثنا الخليل بن أحمد :قال الفقيه {َويُْدَعْوَن إِلَى السجود فاَلَ يَْستَِطيُعونَ }

حدثنا هدبة حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمارة  :ابن منيع

 سمعت رسول َّللا :حدثنا أبي قال :القرشي، عن أبي بردة بن أبي موسى قال

إَذا َكاَن يَْوُم القِيَاَمةِ ُمثَِّل لُِكلِّ قَْوٍم َما َكانُوا يَْعبُُدون » : عليه وسلم يقولصلى َّللا

ْنيَا، َويَْبقَى أَْهُل التهْوِحيِد  ْنيَا، فََذهََب ُكلُّ قَْوٍم إلَى َما َكانُوا يَْعبُُدوَن فِي الدُّ فِي الدُّ

ْنيَا إنه لَنَا َربّا  ُكنّا نَْعبُُدهُ فِ  :فَيَقُولُونَ  ؟َذهََب النهاسُ  ِكْيَف بَقِْيتُْم، َوقَدْ  :فِيُقَاُل لَهُمْ  ي الدُّ

ْعِرفُونَه َوَكْيَف تَ  :فَيُقَاُل لَهُمْ  .نََعمْ  :فَيَقُولُونَ  ؟َولَْم نََرهُ قَاَل أََو تَْعِرفُونَهُ إَِذا َرأَْيتُُموهُ 

فَيُْكشُف لَهُُم الِحَجاُب، فَيَْنظُُروَن إلَى َّللا تََعالَى،  .لَهُ  َل َشبَهَ  :قَالُوا ؟َولَْم تََرْوهُ 

وَن لَهُ ُسّجدا ، َويَْبقَى أْقَواٌم ظُهُوُرهُْم ِمْثَل ِصيَاِصي البَقَِر، فَيُِريُدوَن  فَيَخرُّ

ُجوَد فاَلَ يَْستَِطيُعونَ  ْد َجَعْلُت ، قَ فَيَقُوُل َّللا تََعالَى ِعبَاِدي اْرفَُعوا ُرُؤوَسُكمْ  .السُّ

 .«بََدَل ُكلِّ َرُجٍل ِمْنُكْم َرُجال  ِمَن اليَهُوِد والنهَصاَرى فِي النهارِ 
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ي َل وَّللا الذ :فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال :قال أبو بردة

ما  :فحلفت له ثالثة أيمان، فقال عمر ؟إله إَل هو، أحدثك أبوك بهذا الحديث

 .أهل التوحيد حديثا  هو أحب إلي من هذا الحديثسمعت في 

هذا من اَلستعارة، فسمى الشدة ساقا ،  {يَْوَم يُْكَشُف َعن َساقٍ } :وقال القتبي

 .ْلن الرجل إذا وقع في الشدة، شمهر عن ساقه، فاستعيرت في موضع الشدة

، وهو عذاب عظيم يبدؤون عن أمر شديد :ويقال .يكشف ما كان خفيا   :ويقال

 .يوم القيامة

 {تَْرهَقُهُْم ِذلهةٌ }ذليلة أبصارهم،  :يعني {خاشعة أبصارهم} :ثم قال عز وجل

تغشاهم وتعلوهم كآبة وكشوف وسواد؛ وذلك أن المسلمين، إذا رفعوا  :يعني

فلما نظر اليهود  .رؤوسهم من السجود، صارت وجوههم بيضاء كالثلج

ى والمنافقون، وهم عجزوا عن السجود، حزنوا واغتموا فسودت والنصار

َوقَْد َكانُوْا يُْدَعْوَن } :ثم بَيهَن المعنى الذي عجزهم عن السجود، فقال .وجوههم

يدعون إلى السجود في الدنيا وهم أصحاء  :يعني {إِلَى السجود َوهُْم سالمون

 .معافون، فلم يسجدوا

 [52 -44]م تفسير اآليات رق

ُب بِهََذا اْلَحِديِث َسنَْستَْدِرُجهُْم ِمْن َحْيُث ََل يَْعلَُموَن }  (44)فََذْرنِي َوَمْن يَُكذِّ

ا فَهُْم ِمْن َمْغَرٍم ُمْثقَلُوَن  (45)َوأُْملِي لَهُْم إِنه َكْيِدي َمتِيٌن  أَْم  (46)أَْم تَْسأَلُهُْم أَْجر 

فَاْصبِْر لُِحْكِم َربَِّك َوََل تَُكْن َكَصاِحِب اْلُحوِت  (47)ْيُب فَهُْم يَْكتُبُوَن ِعْنَدهُُم اْلغَ 

لَْوََل أَْن تََداَرَكهُ نِْعَمةٌ ِمْن َربِِّه لَنُبَِذ بِاْلَعَراِء َوهَُو  (48)إِْذ نَاَدى َوهَُو َمْكظُوٌم 

الِِحيَن  فَاْجتَبَاهُ َربُّهُ فََجَعلَهُ  (49)َمْذُموٌم  َوإِْن يََكاُد الهِذيَن َكفَُروا  (50)ِمَن الصه

ْكَر َويَقُولُوَن إِنههُ لََمْجنُوٌن  ا َسِمُعوا الذِّ َوَما هَُو إَِله  (51)لَيُْزلِقُونََك بِأَْبَصاِرِهْم لَمه

 {(52)ِذْكٌر لِْلَعالَِميَن 

دع هؤَلء الذين  :يعني {ّذُب بهذا الحديثفََذْرنِى َوَمن يُكَ } :ثم قال عز وجل

، فإني قادر على أخذهم متى  :ويقال .َل يؤمنون بالقرآن فوض أمرهم إليه

ّمْن َحْيُث َلَ } .سنأخذهم وسنأتيهم بالعذاب :يعني {َسنَْستَْدِرُجهُم} .شئت

يعلمون أن العذاب نازل نذيقهم من العذاب درجة، من حيث َل  :يعني {يَْعلَُمونَ 

كلما جددوا  :وقال السدي .وأصله في اللغة من اَلرتقاء في الدرجة .بهم

 :ييعن {َوأُْملِى لَهُمْ } .معصية، جدد لهم نعمة وأنساهم شكرها، فذلك اَلستدراج

 إذا عقوبتي شديدة :يعني {إِنه َكْيِدى َمتِينٌ } .أمهل لهم وأؤجل لهم إلى وقت

 .نزلت بهم َل يقدرون على دفعها

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n59&p1#TOP
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ْغرَ } ؟أتسألهم على اإليمان جمال   :يعني ؟{أَْم تَْسئَلُهُْم أَْجرا  } :ثم قال ٍم فَهُم ّمن مه

ْثقَلُونَ  يِه أَْم لَُكْم كتاب فِ } :وهذا يرجع إلى قوله .ْلجل الغرم يمتنعون :يعني {مُّ

 {ونَ فَهُْم يَْكتُبُ } .اللوح المحفوظ :يعني ؟{أَْم ِعنَدهُُم الغيب} :قال ثم .{تَْدُرُسونَ 

مر على ما أ :يعني {فاصبر لُِحْكِم َربّكَ } :ثم قال عز وجل .ما يقولون :يعني

بر َل تكن في قلة الص :يعني {َوَلَ تَُكن كصاحب الحوت} .ربك ولقضاء ربك

مكروبا  في  :يعني {إِْذ نادى َوهَُو َمْكظُومٌ }مثل يونس عليه السالم والضجر 

لهْوَلَ أَن تََداَرَكهُ نِْعَمةٌ } .أي مملوء غما   {َمْكظُومٌ } :بطن الحوت، وقال الزجاج

بّهِ  لَنُبَِذ }لوَل النعمة والرحمة التي أدركته من َّللا تعالى،  :يعني {ّمن ره

والصحراء هي اْلرض التي َل يكون فيها  .لطرح بالصحراء :يعني {اءبالعر

ولكن كان رحمة  .يذم ويالم :يعني {َوهَُو َمْذُمومٌ }نخل وَل شجر، يوارى فيها 

 .من َّللا تعالى، حيث نبذ بالعراء وهو سقيم وليس بمذموم

 {الحينفََجَعلَهُ ِمَن الص}به للنبوة، اختاره ر :يعني {فاجتباه َربُّهُ } :قوله تعالى

ثم قال عز  .{َوإِنه يُونَُس لَِمَن المرسلين} :من المرسلين، كقوله :يعني

لَيُْزلِقُونََك } .أراد الذين كفروا :يعني {َوإِن يََكاُد الذين َكفَُرواْ } :وجل

اه إذا معن :ويقال .روا على ذلكليرهقونك بأبصارهم إن قد :يعني {بأبصارهم

لعداوة با :قرأت القرآن، فينظرون إليك نظرا  شديدا  بالعداوة، يكاد يزلقك أي

 {لَيُْزلِقُونََك بأبصارهم} :وذكر عن الفراء أنه قال .يسقطك من شدة النظر

ان إذا كوذلك أن رجال  من العرب،  .يصيبونك بعيونهم :يعتانونك يعني :يعني

أراد أن يعتان شيئا ، يقبل على طريق اإلبل إذا صدرت عن الماء، فيصيب 

 .منها ما أراد بعينه، فأرادوا أن يصيبوا النبي صلى َّللا عليه وسلم

ا َسِمُعوْا الذكر} .ليصرعونك :يعني {لَيُْزلِقُونَكَ } :قال الكلبي  :ييعن {لَمه

ا م :يعني {ولُوَن إِنههُ لََمْجنُوٌن َوَما هَُو إَِله ِذْكٌر لّْلَعالَِمينَ َويَقُ }قراءتك القرآن، 

قرأ حمزة،  .عز وشرف للعالمين :هذا القرآن إَله عظة للجن واإلنس؛ ويقال

 بهمزتين، والباقون بهمزة {أَن َكاَن َذا َماٍل َوبَنِينَ } :وعاصم في رواية أبي بكر

فمن قرأ بهمزتين، فاْللف  .بالمد {إِن َكانَ }عامر، فإنه يقرأ واحدة، إَل ابن 

ْلن كان ذا  :ومن قرأ بهمزة واحدة معناه .اْلولى لالستفهام، والثانية ألف إن

قرأ  .أساطير اْلولين :قال .َل تطعه لماله وتحمل ْلن كان ذا مال :مال أي

ياء، والباقون بالضم؛ وهما لغتان، ومعناهما بنصب ال {لَيُْزلِقُونَكَ } :نافع

 .واحد؛ وَّللا أعلم بالصواب
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69 

 سورة الحاقة
 

 [10 -1]تفسير اآليات رقم 

بَْت ثَُموُد َوَعاٌد  (3)َوَما أَْدَراَك َما اْلَحاقهةُ  (2)َما اْلَحاقهةُ  (1)اْلَحاقهةُ } َكذه

ا ثَُمودُ فَأُْهلُِكوا بِالطهاِغيَةِ فَ  (4)بِاْلقَاِرَعةِ  ا َعادٌ فَأُْهلُِكوا بِِريحٍ َصْرَصٍر  (5)أَمه َوأَمه

ا فَتََرى اْلقَْوَم فِيهَا  (6)َعاتِيٍَة  َرهَا َعلَْيِهْم َسْبَع لَيَاٍل َوثََمانِيَةَ أَيهاٍم ُحُسوم  َسخه

َوَجاَء  (8)فَهَْل تََرى لَهُْم ِمْن بَاقِيٍَة  (7)َصْرَعى َكأَنههُْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِويٍَة 

فََعَصْوا َرُسوَل َربِِّهْم فَأََخَذهُْم أَْخَذة   (9)فِْرَعْوُن َوَمْن قَْبلَهُ َواْلُمْؤتَفَِكاُت بِاْلَخاِطئَةِ 

 {(10)َرابِيَة  

قيامة، ومعناه القيامة ما وهو اسم من أسماء ال {الحاقة َما الحاقة} :قوله تعالى

وم حقت لكل ق :يعني {الحاقة} :وقال قتادة في قوله .تعظيما  ْلمرها ؟القيامة

حقت للمؤمنين أعمالهم وللكافرين أعمالهم من حق يحق، إذا  :أعمالهم يعني

 .إنما قيل لها الحاقة، ْلن فيها حواق اْلمور :وذكر عن الفراء أنه قال .صح

 :يعني {َوَما أَْدَراَك َما الحاقة} :ثم قال .لقد حق عليك الشيء، أي وجب :يقال

 .ما تدري أي يوم هو، تعظيما  ْلمرها

ة ثم ذكر من كذب بالساع .{فَإَِذا نُفَِخ فِى الصور} :ثم وصف القيامة في قوله

بَْت ثَُمو} :والقيامة، وما نزل بهم، فقال وم كذبت ق :يعني {ُد َوَعاٌد بالقارعةَكذه

م ث .وإنما سميت قارعة، ْلنها تقرع قلوب الخلق .صالح وقوم هود بالقيامة

ا ثَُموُد فَأُْهلُِكوْا بالطاغية} :أخبر عن عقوبتهم في الدنيا، فقال  :نييع {فَأَمه

 أهلكوا :ويقال .بطغيانهم، ومعناه وطغيانهم حملهم على التكذيب، فأهلكوا

تت على ع :يعني {بِِريحٍ َصْرَصرٍ َعاتِيَةٍ }بالرجفة الطاغية، كما قال في قصته 

ا َعاٌد فَأُْهلُِكوْا بِِريٍح َصْرَصٍر َعاتِيَةٍ } :خزانها، فذلك قوله دة بار :يعني {َوأَمه

َرهَا َعلَْيِهمْ }شديدة البرد  :يعني نية َسْبَع لَيَاٍل وثما}ا عليهم سلطه :يعني {َسخه

 {ما  ُحُسو}شديدة  :يعني {َعاتِيَةٍ } :ويقال .دائمة متتابعة :يعني {أَيهاٍم ُحُسوما  

وأصله  .متتابعة :أي {ُحُسوما  } :وقال القتبي .كاملة دائمة َل يفتر عنهم :يعني

 .رةمن حسم الداء، ْلنه يكون مرة بعد م

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n59&p1#TOP
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في  :في اْليام؛ ويقال :في الريح؛ ويقال :يعني {فَتََرى القوم فِيهَا صرعى}

 قلعى  :هلكى؛ ويقال :موتى؛ ويقال :يعني {صرعى} .القرية

وروى شهر  .منقلعة ساقطة :يعني {َكأَنههُْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِويَةٍ } .مطروحين

ما أنزل َّللا تعالى قطرة من ماء إَل بمثقال،  :ن عباس قالبن حوشب، عن اب

وأما الريح فعتت على  .وَل شعرة من الريح إَل بمكيال، إَل يوم عاد ونوح

وأما الماء، طغى على خزانة يوم  .خزائنها يوم عاد، فلم يكن لهم عليها سبيل

ا طغى الماءإِ } :نوح، فلم يكن لهم عليه سبيال ، كما قال َّللا تعالى  :الحاقة] {نها لَمه

لم يبق أحدا   :يعني ؟{فَهَْل ترى لَهُم ّمن بَاقِيَةٍ } :ثم قال عز وجل .اآلية [11

 .منهم

قرأ أبو عمرو، والكسائي، ومن  .{َوَجاء فِْرَعْوُن َوَمن قَْبلَهُ } :ثم قال عز وجل

ه؛ ظهر فرعون وأتباعه وأشياع :موحدة، يعنيقبله بكسر القاف ونصب الياء ال

م ث .من تقدمه من عتاب الكفار :والباقون بنصب القاف وجزم الباء يعني

 جاء فرعون :قريات قوم لوط، يعني :يعني {والمؤتفكات بِاْلَخاِطئَةِ } :قال

 { َربِّهمْ اْ َرُسولَ فََعَصوْ } .بالشرك وبأعمالهم الخبيثة :وقوم لوط بالخاطئة يعني

ابِيَة  }كذبوا رسلهم،  :يعني  .عاقبهم َّللا عقوبة شديدة :يعني {فَأََخَذهُْم أَْخَذة  ره

 [17 -11]تفسير اآليات رقم 

ا طََغى اْلَماُء َحَمْلنَاُكْم فِي اْلَجاِريَِة } ِعيَهَا أُُذٌن لِنَْجَعلَهَا لَُكْم تَْذِكَرة  َوتَ  (11)إِنها لَمه

وِر نَْفَخةٌ َواِحَدةٌ  (12)َواِعيَةٌ  َوُحِملَِت اْْلَْرُض َواْلِجبَاُل  (13)فَإَِذا نُفَِخ فِي الصُّ

تَا َدكهة  َواِحَدة   َماُء فَِهَي يَْوَمئٍِذ  (15)فَيَْوَمئٍِذ َوقََعتِ اْلَواقَِعةُ  (14)فَُدكه َواْنَشقهتِ السه

َواْلَملَُك َعلَى أَْرَجائِهَا َويَْحِمُل َعْرَش َربَِّك فَْوقَهُْم يَْوَمئٍِذ  (16)ةٌ َواِهيَ 

 {(17)ثََمانِيَةٌ 

ا طغى الماء} :ثم قال عز وجل طغى على خزانة يوم نوح، كما  :يعني {إِنها لَمه

 طغى :للغةطغى الماء، أي ارتفع؛ ويقال في ا :ويقال .روي عن ابن عباس

إنه طغى فوق كل شيء خمسة عشر  :وقال قتادة .الشيء، إذا ارتفع جدا  

 حين غرق َّللا تعالى :السفينة، ومعناه :يعني {حملناكم فِى الجارية} .ذراعا  

ْم لِنَْجَعلَهَا لَكُ } .قوم نوح، حملناكم يا محمد في السفينة في أصالب آبائكم

ُذٌن َوتَِعيَهَا أُ } .لنجعل هالك قوم نوح لكم عبرة لتعتبروا بها :نييع {تَْذِكَرة  

يسمع هذا الخبر أذن سامعة، ويحفظها قلب حافظ على معنى  :يعني {واعية

 .اإلضمار
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نفخ  :يعني {فَإَِذا نُفَِخ فِى الصور نَْفَخةٌ واحدة} :ثم رجع إلى أول السورة فقال

 :ييعن {َوُحِملَِت اَلرض والجبال} :ثم قال .نفخة واحدة إسرافيل في الصور

تَ } .قلعت ما على اْلرض من نباتها وشجرها، وحملت الجبال عن أماكنها ا فَُدكه

فضربت على اْلرض مرة واحدة؛ وهذا قول مقاتل، وقال  :يعني {َدكهة  واحدة

دكتا دكة ف :ويقال .تا زلزلة واحدةرفعت اْلرض والجبال فزلزل :يعني :الكلبي

وم في ذلك الي :يعني {فَيَْوَمئٍِذ َوقََعِت الواقعة} .كسرتا كسرة واحدة :واحدة أي

انفرجت السماء بنزول  :يعني {وانشقت السماء} .قامت القيامة

 .متمزقة من الخوفضعيفة منشقة  :يعني {فَِهَى يَْوَمئٍِذ َواِهيَةٌ } .المالئكة

 :المالئكة على نواحيها وأطرافها، يعني :يعني {والملك على أَْرَجائِهَا}

فوق  :يعني {َويَْحِمُل َعْرَش َربَّك فَْوقَهُمْ }صفوف المالئكة حول العرش 

ثمانية أجزاء من المقربين، َل يعلم كثرة  :يعني {يَْوَمئٍِذ ثمانية} .الخالئق

َويَْحِمُل َعْرَش } :وروى عطاء بن السائب، عن ميسرة في قوله .عددهم إَل َّللا

ثمانية من المالئكة، أرجلهم في تخوم اْلرض  :يعني {َربَّك فَْوقَهُْم يَْوَمئٍِذ ثمانية

أربعة من المالئكة يحملون العرش على أكتافهم،  :السابعة وقال وهب بن منبه

روى  .وجه ثور، ووجه أسد، ووجه إنسان :بعة وجوهلكل واحد منهم أر

 َعْرَش َويَْحِملُ } :اْلحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب في قوله تعالى

 .{َربَّك فَْوقَهُْم يَْوَمئٍِذ ثمانية

 [37 -18]تفسير اآليات رقم 

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِيَِمينِهِ فَيَقُوُل  (18)يَْوَمئٍِذ تُْعَرُضوَن ََل تَْخفَى ِمْنُكْم َخافِيَةٌ } فَأَمه

فَهَُو فِي ِعيَشٍة  (20)إِنِّي ظَنَْنُت أَنِّي ُماَلٍق ِحَسابِيَْه  (19)هَاُؤُم اْقَرُءوا ِكتَابِيَْه 

وا َواْشَربُوا هَنِيئ ا بَِما ُكلُ  (23)قُطُوفُهَا َدانِيَةٌ  (22)فِي َجنهةٍ َعالِيَةٍ  (21)َراِضيَةٍ 

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِِشَمالِِه فَيَقُوُل يَا لَْيتَنِي لَْم  (24)أَْسلَْفتُْم فِي اْْلَيهاِم اْلَخالِيَِة  َوأَمه

َما  (27)يَا لَْيتَهَا َكانَِت اْلقَاِضيَةَ  (26)َولَْم أَْدِر َما ِحَسابِيَْه  (25)أُوَت ِكتَابِيَْه 

ثُمه اْلَجِحيَم  (30)ُخُذوهُ فَُغلُّوهُ  (29)هَلََك َعنِّي ُسْلطَانِيَْه  (28)أَْغنَى َعنِّي َمالِيَْه 

ا فَاْسلُُكوهُ  (31)َصلُّوهُ  إِنههُ َكاَن ََل  (32)ثُمه فِي ِسْلِسلٍَة َذْرُعهَا َسْبُعوَن ِذَراع 

 ِ فَلَْيَس لَهُ اْليَْوَم  (34)َوََل يَُحضُّ َعلَى طََعاِم اْلِمْسِكيِن  (33)اْلَعِظيِم يُْؤِمُن بِاّلِله

 {(37)ََل يَأُْكلُهُ إَِله اْلَخاِطئُوَن  (36)َوََل طََعاٌم إَِله ِمْن ِغْسلِيٍن  (35)هَاهُنَا َحِميٌم 

تساقون إلى الحساب والقصاص  :أي {يَْوَمئٍِذ تُْعَرُضونَ } :ثم قال عز وجل

ى َوُعِرُضوْا عل} :على َّللا تعالى، كقوله {تُْعَرُضونَ } :وقراءة الكتب؛ ويقال

ٍة بَْل َزَعْمتُْم أَلهن نهْجَعَل لَُكْم  َل َمره َربَِّك َصفَا لهقَْد ِجْئتُُمونَا َكَما خلقناكم أَوه
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ا ْوِعد  َل يخفى على  :يعني {َلَ تخفى ِمنُكْم َخافِيَةٌ } :ثم قال [48 :الكهف] {مه

 ، والباقون{َلَ يخفى}قرأ حمزة، والكسائي  .َّللا منكم وَل من أعمالكم شيء

لمعنى ومن قرأ بالياء، انصرف إلى ا .بالتاء بلفظ التأنيث، ْلن لفظ خافية مؤنث

 .لمبالغةَل يخفى منكم خاف، والهاء ألحقت ل :يعني

ا َمْن أُوتَِى كتابه بِيَِمينِهِ } :ثم قال عز وجل أى كتابه الذي عمله، فر :يعني {فَأَمه

اقرؤا }تعالوا  :يعني {هَاُؤمُ } :ْلصحابه {فَيَقُولُ }فيه الحسنات فسر بذلك، 

 :نل؛ ويقال لالثنيفي اللغة بمنزلة خذ وتناو {هَاُؤمُ } :قال القتبي .{كتابيه

 .واْلصل هاكم، فحذفوا الكاف وأبدلوها همزة .هاؤما، وللجماعة هاؤموا

بلغني أنهم يعرضون ثالث  :وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال

وأما الثالثة، فتطاير  .فأما عرضتان، فهما الخصومات والمعاذير .عرضات

ُت إِنّى ظَنَن} :ثم قال .بن مسعود نحو هذا وروى عبد َّللا .الصحف في اْليدي

فَهَُو } :قال َّللا تعالى .أيقنت وعلمت أني أحاسب :يعني {أَنّى مالق ِحَسابِيَهْ 

اِضيَةٍ   :يعني {فِى َجنهٍة َعالِيَةٍ }في عيش مرضي،  :يعني {فِى ِعيَشٍة ره

ب شجرها قري :اجتناء ثمارها قريب، يعني :عنيي {قُطُوفُهَا َدانِيَةٌ } .مرتفعة

ا من ثمار كلو :يعني {ُكلُوْا واشربوا هَنِيئَا  } :يتناوله القائم والقاعد، فيقال لهم

حالل َل إثم  :طيبا  بال داء، ويقال :الجنة واشربوا من شرابها هينئا  يعني

 .في الدنيا :نييع {فِى اَليام الخالية}ملتم وقدمتم بما ع :يعني {بَِما أَْسلَْفتُمْ } .فيه

 .نيافي الد :بما عملتم من اْلعمال الصالحة في اْليام الماضية، يعني :ويقال

ا َمْن أُوتَِى كتابه بِِشَمالِهِ }  اآلية اْلولى نزلت :روي عن ابن عباس أنه قال {َوأَمه

في  :ه اآلية في اْلسود بن عبد اْلسد، ويقالفي أبي سلمة بن عبد اْلسد، وهذ

لم  :يعني {فَيَقُوُل ياليتنى لَْم أُوَت كتابيه} .جميع المؤمنين وفي جميع الكفار

قوله  .لم أعلم ما حسابي :يعني {َولَْم أَْدِر َما ِحَسابِيَهْ }أعط كتابيه، 

ى ، يا ليتني تركت على الموتة اْلول{يةِحَسابِيَْه ياليتها َكانَِت القاض} :تعالى

 :قال مقاتل .منيةال :يعني {ِحَسابِيَهْ ياليتها َكانَتِ القاضية} :بين النفختين، ويقال

ما أرى ينفعني مالي الذي جمعت  :يعني {َما أغنى َعنّى َمالِيَهْ } .يتمنى الموت

 .بطل عني عذِري وحجتي :يعني {هَلََك َعنّى سلطانيه} .في الدنيا

 {وهُ ثُمه الجحيم َصلُّ } .باْلغالل الثّقال :يعني {ُخُذوهُ فَُغلُّوهُ } :يقول َّللا تعالى

خلوه أد :يعني {ثُمه فِى ِسْلِسلٍَة َذْرُعهَا َسْبُعوَن ِذَراعا  فَاْْسلُُكوهُ } .أدخلوه :يعني

 .في تلك السلسلة
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 {ضُّ َوَلَ يَحُ } .َل يصدق باّلِل العظيم :يعني {إِنههُ َكاَن َلَ يُْؤِمُن باّلِل العظيم}

كين َل يطعم المس :يعني {على طََعاِم المسكين}َل يحث نفسه وَل غيره  :يعني

 :عنيي قريب يمنع منه شيئا ، :يعني {فَلَْيَس لَهُ اليوم هاهنا َحِميمٌ } .في الدنيا

ليس له فيها طعام  :يعني {َوَلَ طََعاٌم إَِله ِمْن ِغْسلِينٍ } .أحدا  يمنع من العذاب

 .َل أدري ما الغسلين :وروى عكرمة، عن ابن عباس قال .إَل من غسلين

 .ما يسقط عن عروقهم، وذاب من أجسادهم :الغسلين :وروي عنه أنه قال

 {َله يَأُْكلُهُ إَِله الخاطئون} .فعلين من غسلت فكأنه غسالةهو  :وقال القتبي

َله } :أن رجال  قرأ عنده :وروى عكرمة، عن ابن عباس .المشركين :يعني

َله يَأُْكلُهُ إَِله }كلنا نخطئ، ولكن  :وقال ابن عباس {يَأُْكلُهُ إَِله الخاطئون

 .صين الكافرينالعا :يعني {الخاطئون

 [52 -38]تفسير اآليات رقم 

إِنههُ لَقَْوُل َرُسوٍل  (39)َوَما ََل تُْبِصُروَن  (38)فاََل أُْقِسُم بَِما تُْبِصُروَن }

 َوََل بِقَْوِل َكاِهٍن قَلِيال   (41)َوَما هَُو بِقَْوِل َشاِعٍر قَلِيال  َما تُْؤِمنُوَن  (40)َكِريٍم 

َل َعلَْينَا بَْعَض  (43)تَْنِزيٌل ِمْن َربِّ اْلَعالَِميَن  (42)َما تََذكهُروَن  َولَْو تَقَوه

فََما ِمْنُكْم  (46)ثُمه لَقَطَْعنَا ِمْنهُ اْلَوتِيَن  (45)َْلََخْذنَا ِمْنهُ بِاْليَِميِن  (44)اْْلَقَاِويِل 

َوإِنها لَنَْعلَُم أَنه ِمْنُكْم  (48)َوإِنههُ لَتَْذِكَرةٌ لِْلُمتهقِيَن  (47)يَن ِمْن أََحٍد َعْنهُ َحاِجزِ 

بِيَن  فََسبِّْح  (51)َوإِنههُ لََحقُّ اْليَقِيِن  (50)َوإِنههُ لََحْسَرةٌ َعلَى اْلَكافِِريَن  (49)ُمَكذِّ

 {(52)بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيِم 

أقسم بما تبصرون من شيء ومن  :يعني {فاَل أُْقِسُم بَِما تُْبِصُرونَ } :م قالث

هذا  :يعني {إِنههُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ } .من الخلق {َوَما َلَ تُْبِصُرونَ } .الخلق

 :ويقال .جبريل، وهذا قول مقاتل :القرآن قول رسول كريم على َّللا تعالى يعني

حمدا  م :قول رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم يعني :قول رسول كريم، يعني

ريم رسول ك :القرآن، لقول :إنه يعني :قال أبو العالية .صلى َّللا عليه وسلم

معناه إن الذي ينزل على محمد صلى َّللا عليه  :ويقال .يقرأ عليك يا محمد

ما ل الكريم على َّللا تعالى، ليس الشياطين كوسلم بالقرآن، ويقرؤه عليه جبري

ا قَلِيال  } .القرآن ليس هو بقول شاعر :يعني {َوَما هَُو بِقَْوِل َشاِعرٍ }يقولون؛   مه

قرأ ابن كثير، وابن عامر في  .صلة« وما» .قليال  ما تؤمنون :يعني {تُْؤِمنُونَ 

ا يُْؤِمنُو}رواية هشام  اقون بالياء، والب {اآليات لِقَْوٍم يَذهكهُرونَ }بالياء  {نَ قَلِيال  مه

 .بالتاء على معنى المخاطبة
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 :ليس بقول كاهن، ليس بقول شيطان أي :يعني {َوَلَ بِقَْوِل َكاِهنٍ } :ثم قال

ا تََذكهُرونَ } .عراف كاذب ل عز ثم قا .قليال  ما تتعظون :يعني {قَلِيال  مه

ّب العالمين} :وجل يعني القرآن هو كالم رب العالمين أنزل  {تَنِزيٌل ّمن ره

َل َعلَْينَا بَْعَض اَلقاويل} :على محمد صلى َّللا عليه وسلم ثم قال  {َولَْو تَقَوه

َلَخْذنَا ِمْنهُ }أن محمد صلى َّللا عليه وسلم لو قال من ذات نفسه،  :يعني

 فأعلم َّللا تعالى أنه َل محاباة ْلحد، إذا عصاه بالقرآن، .لعاقبناه :يعني {باليمين

 .بالقوة :يعني {باليمين} :ومعنى قوله .وإن كان النبي صلى َّللا عليه وسلم

ْلهل و .إنما قام اليمين مقام القوة، ْلن قوة كل شيء في يمينه :وقال القتبي

خذ  :وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة أحد، فيقولون اللغة في هذا مذاهب أخر،

 لو كذب علينا ْلمرنا باْلخذ بيده ثم :قال َّللا تعالى .بيده، وافعل به كذا وكذا

َل َعلَْينَا بَْعَض اَلقاويل} :ويقال .عاقبناه لو زاد حرفا  واحدا   :معناه {لَْو تَقَوه

ة وفي اآلي .وكان هو أكرم الناس عليه  .هعلى ما أوحيته إليه أو نقص، لعاقبت

تنبيه لغيره، لكيال يغيروا شيئا  من كتاب َّللا تعالى، وَل يتقولوا فيه شيئا  من 

ْعنَا ِمْنهُ ثُمه لَقَطَ } .بالحجة :ويقال .بالحق :يعني {باليمين} :ويقال .ذات أنفسهم

 .ناهْلهلك :ذا انقطع مات صاحبه، يعنيوهو عرق يتعلق به القلب، إ {الوتين

ليس أحد منكم يمنعنا من  :يعني {فََما ِمنُكم ّمْن أََحٍد َعْنهُ حاجزين}

الشرك  عظة للذين يتقون :يعني {لَتَْذِكَرةٌ لّْلُمتهقِينَ }القرآن  :يعني {َوأَنههُ } .عذابه

َكّذبِينَ َوإِنها لَنَْعلَُم أَ } .والفواحش وإنا لنعلم أن منكم أيها  :يعني {نه ِمنُكم مُّ

َرةٌ َوإِنههُ لََحسْ } :ثم قال عز وجل .المنافقين :المؤمنون مكذبون بالقرآن، يعني

إن هذا القرآن ندامة على الكفارين يوم القيامة، ْلنه  :يعني {َعلَى الكافرين

َوإِنههُ } .فيكون لهم حسرة وندامة بترك اإليمان ؟نألم يقرأ عليكم القرآ :يقال لهم

 تعالى إن القرآن من َّللا :ويقال .إن تلك الندامة لحق اليقين :يعني {لََحقُّ اليقين

سبحه  :ويقال .صل ّلِل تعالى :يعني {فََسبّْح باسم َربَّك العظيم} .حقا  يقينا  

 .وَّللا أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب باللسان؛ وَّللا تعالى أعلم
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 سورة المعارج
 

 [14 -1]تفسير اآليات رقم 

ِ ِذي  (2)لِْلَكافِِريَن لَْيَس لَهُ َدافٌِع  (1)َسأََل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواقٍِع } ِمَن َّللاه

وُح إِلَ  (3)اْلَمَعاِرِج  ْيِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف تَْعُرُج اْلَماَلئَِكةُ َوالرُّ

ا َجِميال   (4)َسنٍَة  ا  (5)فَاْصبِْر َصْبر  يَْوَم  (7)َونََراهُ قَِريب ا  (6)إِنههُْم يََرْونَهُ بَِعيد 

َماُء َكاْلُمْهِل   يَْسأَُل َحِميٌم َوََل  (9)َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن  (8)تَُكوُن السه

ا  ُرونَهُْم يََودُّ اْلُمْجِرُم لَْو يَْفتَِدي ِمْن َعَذاِب يَْوِمئٍِذ بِبَنِيِه  (10)َحِميم   (11)يُبَصه

ا ثُمه  (13)َوفَِصيلَتِِه الهتِي تُْؤِويهِ  (12)َوَصاِحبَتِِه َوأَِخيهِ  َوَمْن فِي اْْلَْرِض َجِميع 

 {(14)يُْنِجيِه 

قرأ  فمن .قرأ نافع بغير همزة، والباقون بالهمزة .{َسأََل َسائِلٌ } :قوله تعالى

أ ومن قر .جرى واد بعذاب َّللا تعالى :بغير همزة، فهو من سال يسال يعني

، وهو النضر بن {بَِعَذاٍب َواقِعٍ } .بالهمزة، فهو من سأل يسأل بمعنى دعا داع

دعا داع  :وقال مجاهد .قع به العذاب، فقتل يوم بدر في الدنياالحارث، فو

إن كان هذا هو الحق من عندك، فأمطر  :بعذاب يقع في اآلخرة، وهو قولهم

 .علينا حجارة من السماء

 {للكافرين لَْيَس لَهُ َدافِعٌ } :عن عذاب واقع والجواب {َسأََل َسائِلٌ } :ويقال

ِذي }الذي هو  {ِمَن َّللا} .لك العذاب من َّللا واقع للكافرينأن ذ :يعني

وقال  .السموات السبع :ذي الدرجات، يعني :يعني :قال مقاتل .{المعارج

 :يعني {تَْعُرُج الملئكة والروح إِلَْيهِ } .معارج المالئكة أي تصعد :يعني :القتبي

 ذلك العذاب واقع في :يعني {َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنَةٍ  فِى يَْومٍ } .جبريل

 يعرج جبريل والمالئكة :يعني :ويقال .يوم القيامة، مقداره خمسين ألف سنة

وقال محمد بن  .في يوم واحد كان مقداره لو صعد غيرهم خمسين ألف سنة

 هو يوم الفصل بين الدنيا :قال {ِسيَن أَْلَف َسنَةٍ فِى يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخمْ } :كعب

 .واآلخرة

اصبر صبرا  حسنا  َل جزع  :يعني {فاصبر َصْبرا  َجِميال  } :ثم قال عز وجل

قيامة غير يوم ال :يعني {إِنههُْم يََرْونَهُ بَِعيدا  } :ثم أخبر متى يقع العذاب فقال .فيه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n60&p1#TOP
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 :نييع {يَْوَم تَُكوُن السماء كالمهل} .َل خلف فيه {َونََراهُ قَِريبا  } .كائن عندهم

ما  :ويقال .كدردي الزيت من الخوف :اليوم الذي تكون السماء كالمهل أي

كالصوف  :يعني {َوتَُكوُن الجبال كالعهن} .أذيب من الفضة أو النحاس

نيث، بالياء، والباقون بالتاء بلفظ التأ {ْعُرُج المالئكةيَ } :قرأ الكسائي .المندوف

ه وروي عن ابن كثير أن .ومن قرأ بالياء، فلتقديم الفعل .ْلنها جمع المالئكة

معناه ومن قرأ بالضم، ف .بضم الياء، والباقون بالنصب {َوَلَ يَْسئَُل َحِميمٌ } :قرأ

كل إنسان يعرف بعضهم بعضا  قوله  أنه َل يسأل قريب عن ذي قرابته، ْلن

ُرونَهُمْ }تعالى  ب، ومن قرأ بالنص .يعرفونهم مالئكة َّللا تعالى :يعني {يُبَصه

ُرونَهُمْ }معناه َل يسأل قريب عن قريبه، ْلنه يعرف بعضهم بعضا    {يُبَصه

 .ومرة َل يعرفونهم :مرة يعرفونهم، ويقال :يعرفونهم ويقال :يعني

 لَْو يَْفتَِدي ِمْن َعَذابِ يَْوِمئِذٍ } .يتمنى الكافر :أي {يََودُّ المجرم} :ثم قال عز وجل

يهِ َوأَخِ }وزوجته،  :يعني {وصاحبته}ينادي نفسه بولده،  :يعني {بِبَنِيهِ 

وقال  .عشيرته التي يأوى إليهم :يعني {َوفَِصيلَتِِه التى تُِويهِ 

 :ييعن :وقال الضحاك .قبيلته، هكذا روي عن قتادة :أي {َوفَِصيلَتِهِ } :جاهدم

يفادي نفسه بجميع من في  :يعني {َوَمن فِى اَلرض َجِميعا  } .عشيرته

 .ينجي نفسه من العذاب :يعني {ثُمه يُنِجيهِ } .اْلرض

 [35 -15]تفسير اآليات رقم 

اَعة  لِلشهَوى  (15) إِنههَا لَظَى َكاله } َوَجَمَع  (17)تَْدُعوا َمْن أَْدبََر َوتََولهى  (16)نَزه

ا  (18)فَأَْوَعى  ْنَساَن ُخلَِق هَلُوع  ا  (19)إِنه اإْلِ َوإَِذا  (20)إَِذا َمسههُ الشهرُّ َجُزوع 

ا  الهِذيَن هُْم َعلَى َصاَلتِِهْم  (22)إَِله اْلُمَصلِّيَن  (21)َمسههُ اْلَخْيُر َمنُوع 

ائِِل َواْلَمْحُروِم  (24)َوالهِذيَن فِي أَْمَوالِِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم  (23)َدائُِموَن   (25)لِلسه

يِن  قُوَن بِيَْوِم الدِّ  (27)َربِِّهْم ُمْشفِقُوَن  َوالهِذيَن هُْم ِمْن َعَذابِ  (26)َوالهِذيَن يَُصدِّ

إَِله َعلَى  (29)َوالهِذيَن هُْم لِفُُروِجِهْم َحافِظُوَن  (28)إِنه َعَذاَب َربِِّهْم َغْيُر َمأُْموٍن 

َذلَِك فََمِن اْبتََغى َوَراَء  (30)أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُهُْم فَإِنههُْم َغْيُر َملُوِميَن 

َوالهِذيَن  (32)َوالهِذيَن هُْم ِْلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن  (31)فَأُولَئَِك هُُم اْلَعاُدوَن 

أُولَئَِك  (34)َوالهِذيَن هُْم َعلَى َصاَلتِِهْم يَُحافِظُوَن  (33)هُْم بَِشهَاَداتِِهْم قَائُِموَن 

 {(35)فِي َجنهاٍت ُمْكَرُموَن 

أي حقا  َل ينجيه، وإن فادى جميع الخلق، وَل يفادي  {َكاله } :قال َّللا تعالى

استأنف  ثم .َل يكون كما تمنى :ردع وتنبيه يعني {َكاله } :نفسه وقال أهل اللغة

 من أسماءاسم  {لظى}النار والعقوبة  :يعني {َكاله إِنههَا لظى} :الكالم، فقال

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n60&p1#TOP
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اَعة  للشوى} .النار حراقة لِلعضاء  :قالعة لِلعضاء؛ ويقال :يعني {نَزه

أن النار  :جلود الرأس وأحدها شواة، ويعني :وقال القتبي الشوى .والجسد

اَعة  للشوى} :وعن أبي صالح قال .تنزع جلود الرأس أطراف اليدين  {نَزه

قرأ عاصم في  .تنزع النار الهامة واْلطراف :يعني :والرجلين؛ وقال مقاتل

اَعة  } :رواية حفص اعة إنها نز :نصبا  على الحال، والباقون بالضم يعني {نَزه

 .للشوى

لظى تدعو إلى نفسه، تنادي من أعرض عن  :يعني {تَْدُعوْا َمْن أَْدبََر وتولى}

ال أيها الكافر تع :إن لظى تنادي وتقول :التوحيد وأعرض عن اإليمان؛ ويقال

فذلك  .أيها المنافق تعال إلي، فإن مستقرك فيّ  :وتقول .إلي، فإن مستقرك فيّ 

جمع المال  :يعني {َوَجَمَع فَأَْوَعى} :ثم قال {تَْدُعوْا َمْن أَْدبََر وتولى} :قوله

فأمسكه، فلم يؤد حق َّللا  :يعني {أَْوَعىفَ } :قال مقاتل .ومنع حق َّللا تعالى

 .تعالى

حريصا  ضجورا  بخيال  ممسكا   :يعني {إِنه اإلنسان ُخلَِق هَلُوعا  } :ثم قال

ت ناقة هلوع، إذا كان :يقال .شديد الجزع :يعني {هَلُوعا  } :فخورا ، وقال القتبي

لى َل يصبر ع :يعني {َجُزوعا  } .الفقر :يعني {شرإَِذا َمسههُ ال} .شديدة النفس

إذا أصابه الغنى يمنع حق َّللا  :يعني {َوإَِذا َمسههُ الخير َمنُوعا  } .الشدة

الذين } .، فإنهم ليسوا هكذا، وهم يؤدون حق َّللا تعالى{إَِله المصلين} .تعالى

والذين فِى } .يحافظون على الصلوات :يعني {هُْم على َصالَتِِهْم َدائُِمونَ 

ْعلُومٌ  ائِِل والمحروم}معروفا   :يعني {أموالهم َحقٌّ مه  للسائل الذي :يعني {لهلسه

وروى وكيع، عن  .يسأل الناس، والمحروم الذي َل يشهد الغنيمة وَل يسهم له

م النبي صلى َّللا عليه وسلبعث  :سفيان، عن قيس، عن محمد بن الحسن قال

ْعلُوٌم لهلسهائِلِ }سرية، ففتحت، فجاء آخرون بعد ذلك، فنزل   َوفِى أموالهم َحقٌّ مه

 .أعياني أن أعلم ما المحروم :وقال الشعبي .{والمحروم

ن هُم والذي} .بيوم الحساب :يعني {والذين يَُصّدقُوَن بِيَْوِم الدين} :ثم قال تعالى

ْشفِقُونَ   :ييعن {إِنه َعَذاَب َربِّهْم َغْيُر َمأُْمونٍ } .خائفين :يعني {ّمْن َعَذابِ َربِّهم مُّ

َل ينبغي ْلحد أن يأمن من  :لم يأت ْلحد اْلمان من عذاب َّللا تعالى؛ ويقال

 على أزواجهم أَْو والذين هُْم لِفُُروِجِهْم حافظون إَِله } :ثم قال .عذاب َّللا تعالى

 {َما َملََكْت أيمانهم فَإِنههُْم َغْيُر َملُوِميَن فََمِن ابتغى َوَراء ذلك فَأُْولَئَِك هُُم العادون

اْلمانات التي فيما  :يعني {والذين هُْم َلماناتهم َوَعْهِدِهْم راعون} .وقد ذكرناه

 .ين َّللا تعالىبينهم وبين َّللا تعالى، والعهد الذي بينهم وب
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َوالهِذيَن هُْم بشهاداتهم } .واْلمانات والعهد التي بينهم وبين الناس حافظون

يؤدون الشهادة عند الحاكم، وَل يكتمونها إذا دعوا إليها،  :يعني {قَائُِمونَ 

قرأ عاصم في رواية  .فيؤدون الشهادة على الوجه الذي علموها وحملوها

وهو جمع الشهادة،  {بشهاداتهم}إحدى الروايتين  حفص، وأبو عمرو في

ثم  .وهي شهادة واحدة؛ وإنما تقع على الجنس {بشهادتهم}والباقون 

يداومون عليها  :يعني {قَائُِموَن َوالهِذيَن هُْم على َصالَتِِهْم يَُحافِظُونَ } :قال

ْكَرُمونَ أُْولَئَِك فِى } .ويحافظون عليها في مواقيتها  أهل هذه :يعني {جنات مُّ

 .الصفة، في جنات مكرمون بثواب من َّللا تعالى بالتحف والهدايا

 [44 -36]تفسير اآليات رقم 

َماِل ِعِزيَن  (36)فََماِل الهِذيَن َكفَُروا قِبَلََك ُمْهِطِعيَن }  (37)َعِن اْليَِميِن َوَعِن الشِّ

ا  (38)اْمِرٍئ ِمْنهُْم أَْن يُْدَخَل َجنهةَ نَِعيٍم  أَيَْطَمُع ُكلُّ  َكاله إِنها َخلَْقنَاهُْم ِممه

َعلَى أَْن  (40)فاََل أُْقِسُم بَِربِّ اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب إِنها لَقَاِدُروَن  (39)يَْعلَُموَن 

ا ِمْنهُْم َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِي َل َخْير  فََذْرهُْم يَُخوُضوا َويَْلَعبُوا َحتهى ياَُلقُوا  (41)َن نُبَدِّ

ا َكأَنههُْم إِلَى نُُصٍب  (42)يَْوَمهُُم الهِذي يُوَعُدوَن  يَْوَم يَْخُرُجوَن ِمَن اْْلَْجَداثِ ِسَراع 

لهِذي َكانُوا َخاِشَعة  أَْبَصاُرهُْم تَْرهَقُهُْم ِذلهةٌ َذلَِك اْليَْوُم ا (43)يُوفُِضوَن 

 {(44)يُوَعُدوَن 

عندك  :حولك؛ ويقال :يعني {فََماِل الهِذيَن َكفَُروْا قِبَلََك ُمْهِطِعينَ } :ثم قال تعالى

كانوا ينظرون إليه نظرة  .المقبل ببصره على الشيء :والمهطع .ناظرين

َعِن } .نصبا  على الحال {ينَ ُمْهِطعِ }وإنما قولهم  .كفار مكة :عداوة يعني

حلقا  حلقا  جلوسا  َل يدنون منه، فينتفعون  :يعني {اليمين َوَعِن الشمال ِعِزينَ 

وروى تميم، عن طرفة، عن جابر  .متفرقين :يعني {ِعِزينَ } :ويقال .بمجلسه

لوس دخل علينا رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ونحن ج :بن سمرة قال

أَيَْطَمُع ُكلُّ امرئ }متفرقين  :يعني« ؟َما لِي أَراُكْم ِعِزينَ » :متفرقين، فقال

يتمنى كل واحد منهم أن يدخل الجنة، كما  :يعني {ّمْنهُْم أَن يُْدَخَل َجنهةَ نَِعيمٍ 

 .رهمى كفَل يدخلون ما داموا عل :يعني {َكاله } :قال َّللا تعالى .يدخل المسلمون

ا يَْعلَُمونَ } :ثم قال هم معناه أن :من النطفة؛ وقال الزجاج :يعني {إِنها خلقناهم ّممه

ا إن :ويقال ؟فأي شيء لهم يدخلون به الجنة .خلقوا من تراب، ثم من نطفة

ِسُم الَ أُقْ فَ } :ثم قال عز وجل ؟خلقناهم مما يعلمون، فبماذا يتكبرون ويتجبرون

بُّ المشرق } :أقسم برب المشارق وقال في آية :يعني {بَِرّب المشارق ره

وإنما أراد به الناحية التي تطلع الشمس، والناحية التي تغرب  .{والمغرب
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مشرق الشتاء  :يعني {َربُّ المشرقين} :وقال في آية أخرى .الشمس منها

َرّب } :ك؛ وقال في هذا الموضعومشرق الصيف، ورب المغربين لذل

مشرق كل يوم؛ وهي ثمانون ومائة مشرق في الشتاء  :يعني {المشارق

 إِنها لقادرون} .مغرب كل يوم :يعني {والمغارب} .ومشرق مثلها في الصيف

َوَما }نهم على أن نهلكهم ونخلق خلقا  خيرا  م :يعني {على أَن نُّبَّدَل َخْيرا  ّمْنهُمْ 

 .عاجزين :يعني {نَْحُن بَِمْسبُوقِينَ 

حتى  :يعني {يَُخوُضوْا َويَْلَعبُواْ } .اتركهم وأعرض عنهم :يعني {فََذْرهُمْ }

يعاينوا  :يعني {حتى يالقوا يَْوَمهُمُ } .يخوضوا ويلعبوا في الباطل ويستهزئوا

 {يَْوَم يَْخُرُجوَن ِمَن اَلجداث ِسَراعا  } :قوله تعالى .{الذى يُوَعُدونَ }يومهم 

في اليوم الذي يوعدون وفي اليوم الذي يخرجون من القبور سراعا   :يعني

لى كأنهم إ :يعني {َكأَنههُْم إلى نُُصٍب يُوفُِضونَ }يسرعون إلى الصوت  :يعني

 {إلى نُُصبٍ }واية حفص قرأ ابن عامر وعاصم في ر .علم منصوب يمضون

َمْت َعلَْيُكُم الميتة والدم } :أصناما  لهم، كقوله :بضم النون والصاد يعني ُحرِّ

َولَْحُم الخنزير َوَمآ أُِهله لَِغْيِر َّللا بِِه والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 

ْيتُْم َوَما ُذبَِح عَ  لَى النصب َوأَْن تَْستَْقِسُمواْ باَلزَلم ذلكم َوَمآ أََكَل السبع إَِله َما َذكه

فِْسٌق اليوم يَئَِس الذين َكفَُرواْ ِمن ِدينُِكْم فاَلَ تَْخَشْوهُْم واخشون اليوم أَْكَمْلُت لَُكْم 

ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِى َوَرِضيُت لَُكُم اْلسالم ِدينا  فََمِن اضطر فِى 

ِحيمٌ  َمْخَمَصةٍ َغْيرَ  إلى }، والباقون [3 :المائدة] {ُمتََجانٍِف إِلْثٍم فَإِنه َّللا َغفُوٌر ره

خاشعة } .اإلسراع :اإليفاض :وقال أهل اللغة .إلى علم يستبقون :يعني {نُُصبٍ 

 ثم .لةتغشاهم مذ :يعني {تَْرهَقُهُْم ِذلهةٌ } .ذليلة أبصارهم :يعني {أبصارهم

يوعدون فيه العذاب، وهم له  :يعني {َذلَِك اليوم الذى َكانُوْا يُوَعُدونَ } :قال

 .منكرون؛ وصلى َّللا على سيدنا محمد
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 [14 -1]تفسير اآليات رقم 

ا إِلَى قَْوِمِه أَْن أَْنِذْر قَْوَمَك ِمْن قَْبِل أَ }  (1)ْن يَأْتِيَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم إِنها أَْرَسْلنَا نُوح 

َ َواتهقُوهُ َوأَِطيُعوِن  (2)قَاَل يَا قَْوِم إِنِّي لَُكْم نَِذيٌر ُمبِيٌن  يَْغفِْر  (3)أَِن اْعبُُدوا َّللاه

ِ إَِذا َجاَء ََل  ى إِنه أََجَل َّللاه ْرُكْم إِلَى أََجٍل ُمَسّم  ُر لَْو ُكْنتُْم لَُكْم ِمْن ُذنُوبُِكْم َويَُؤخِّ  يَُؤخه

ا  (4)تَْعلَُموَن  فَلَْم يَِزْدهُْم ُدَعائِي إَِله  (5)قَاَل َربِّ إِنِّي َدَعْوُت قَْوِمي لَْيال  َونَهَار 

ا  َشْوا غْ َوإِنِّي ُكلهَما َدَعْوتُهُْم لِتَْغفَِر لَهُْم َجَعلُوا أََصابَِعهُْم فِي آََذانِِهْم َواْستَ  (6)فَِرار 

ا  وا َواْستَْكبَُروا اْستِْكبَار  ا  (7)ثِيَابَهُْم َوأََصرُّ ثُمه إِنِّي  (8)ثُمه إِنِّي َدَعْوتُهُْم ِجهَار 

ا  فَقُْلُت اْستَْغفُِروا َربهُكْم إِنههُ َكاَن  (9)أَْعلَْنُت لَهُْم َوأَْسَرْرُت لَهُْم إِْسَرار 

ا  ا  يُْرِسلِ  (10)َغفهار  َماَء َعلَْيُكْم ِمْدَرار  َويُْمِدْدُكْم بِأَْمَواٍل َوبَنِيَن َويَْجَعْل  (11)السه

ا  ا  (12)لَُكْم َجنهاتٍ َويَْجَعْل لَُكْم أَْنهَار  ِ َوقَار  َوقَْد َخلَقَُكْم  (13)َما لَُكْم ََل تَْرُجوَن ّلِِله

ا   {(14)أَْطَوار 

أَْن } .جعله َّللا رسوَل  إلى قومه :يعني {نها أَْرَسْلنَا نُوحا  إلى قَْوِمهِ إِ } :قوله تعالى

يَهُْم ِمن قَْبِل أَن يَأْتِ } .أن خوف قومك بالنار لكي يؤمنوا باّلِل :يعني {أَنِذْر قَْوَمكَ 

ِمِه إلى قَوْ } :سالملهم نوح عليه ال {قَالَ } .الطوفان والغرق :يعني {َعَذاٌب أَلِيمٌ 

بِينٌ  أَِن اعبدوا } ؟قال نوح لقومه أنبئكم بلغة تعرفونها :يعني {إِنهى لَُكْم نَِذيٌر مُّ

 :يعني {واتقوه} .وحدوا َّللا :أنذركم وأقول لكم اعبدوا َّللا، يعني :يعني {َّللا

 {يَْغفِْر لَُكْم ّمن ُذنُوبُِكمْ }ا آمركم، فيم {َوأَِطيُعونِ } .واخشوه واجتنبوا معاصيه

َسّم ى}يؤجلكم  :يعني {َويَُؤّخْرُكمْ } .صلة« من»و .ذنوبكم :يعني  {إلى أََجٍل مُّ

إَِذا َجاء َلَ }إن عذاب َّللا،  :يعني {إِنه أََجَل َّللا} .إلى منتهى آجالكم :يعني

رُ  كان لكم  لو :يعني {لَْو ُكنتُْم تَْعلَُمونَ } .يستطيع أن يؤخره أحد َل :يعني {يَُؤخه

 .علم تنتفعون به

 :دعا نوح بعد ما كذبوه في طول المدة، قال :يعني {قَاَل َربّ } :قوله تعالى

في  :يعني {لَْيال  َونَهَارا  }إلى التوحيد  {إِنّى َدَعْوُت قَْوِمى}يا رب،  :رب يعني

إلى التوحيد  :يعني {فَلَْم يَِزْدهُْم ُدَعائِى إَِله فَِرارا  } .كل وقت سرا  وعالنية

َر لِتَْغفِ }إلى التوحيد،  {َوإِنّى ُكلهَما َدَعْوتُهُمْ } :قال عز وجل .تباعدا  من اإليمان
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واستغشوا }معون دعائي، َل يس :يعني {لَهُْم َجَعلُوْا أصابعهم فِى ءاذانهم

واْ } .غطوا رؤوسهم بثيابهم لكي َل يسمعوا كالمي :يعني {ثِيَابَهُمْ   {َوأََصرُّ

بروا عن تك :يعني {واستكبروا استكبارا}أقاموا على الكفر والشرك،  :يعني

 .اإليمان تكبرا  

دعوتهم إلى اإليمان عالنية من  :نييع {ثُمه إِنّى َدَعْوتُهُْم جهارا} :قوله تعالى

 {َوأَْسَرْرُت لَهُْم إِْسَرارا  }صحت لهم،  :يعني {ثُمه إِنّى أَْعلَْنُت لَهُمْ }غير خفية، 

 {فَقُْلُت استغفروا َربهُكمْ } .خلطت دعاءهم بالعالنية بدعائهم في السر :يعني

 {را  إِنههُ َكاَن َغفها} .الشرك والفواحش :توبوا وارجعوا من ذنوبكم، يعني :يعني

ْدَرارا  } .غفارا  لمن تاب من الشرك :يعني  :يعني {يُْرِسِل السماء َعلَْيُكْم مُّ

واَل  يعطيكم أم :يعني {َويُْمِدْدُكْم بأموال َوبَنِينَ } .المطر دائما  كلما احتاجوا إليه

 :ييعن {َويَْجَعل لهُكْم أَْنهَارا  }البساتين،  :يعني {لهُكْم جنات َويَْجَعل}وأوَلدا ، 

 .في الجنات

ِ َوقَارا  } :قوله تعالى ا لَُكْم َلَ تَْرُجوَن ّلِِله ما لكم َل تخافون ّلِل عظمة في  ؟{مه

 ؟ةبمالكم َل ترجون ّلِل عاق :وهو قول الكلبي ومقاتل؛ وقال قتادة ؟التوحيد

وروى سعيد بن  .في الجنة :يعني ؟ما لكم َل ترجون عاقبة اإليمان :ويقال

 ما لكم :وقال مجاهد ؟ما لكم َل تعلمون حق عظمته :جبير، عن ابن عباس قال

خلقا  بعد خلق وحاَل  بعد  :يعني {َوقَْد َخلَقَُكْم أَْطَوارا  } ؟َل ترجون ّلِل عظمة

ما لكم َل توحدون، وقد خلقكم  :فمعناه .ثم علقة، ثم مضغةحال، نطفة، 

 .أراد به اختالف اْلخالق والمنطق، ويقال أراد به المناظرة :ويقال ؟ضروبا  

 [28 -15]تفسير اآليات رقم 

ُ َسْبَع َسَمَواٍت ِطبَاق ا } ا َوَجَعَل اْلقَمَ  (15)أَلَْم تََرْوا َكْيَف َخلََق َّللاه َر فِيِهنه نُور 

ا  ُ أَْنبَتَُكْم ِمَن اْْلَْرضِ نَبَات ا  (16)َوَجَعَل الشهْمَس ِسَراج  ثُمه يُِعيُدُكْم فِيهَا  (17)َوَّللاه

ا  ُ َجَعَل لَُكُم اْْلَْرَض بَِساط ا  (18)َويُْخِرُجُكْم إِْخَراج  لِتَْسلُُكوا ِمْنهَا  (19)َوَّللاه

ا ُسباُل  فِ  قَاَل نُوٌح َربِّ إِنههُْم َعَصْونِي َواتهبَُعوا َمْن لَْم يَِزْدهُ َمالُهُ َوَولَُدهُ  (20)َجاج 

ا  ا  (21)إَِله َخَسار  ا ُكبهار  َوقَالُوا ََل تََذُرنه آَلِهَتَُكْم َوََل تََذُرنه  (22)َوَمَكُروا َمْكر 

ا َوََل يَُغوثَ  ا َوََل ُسَواع  ا  َوّد  ا َوََل تَِزِد  (23)َويَُعوَق َونَْسر  َوقَْد أََضلُّوا َكثِير 

ا فَلَْم يَِجُدوا لَهُْم  (24)الظهالِِميَن إَِله َضاَلَل   ا َخِطيئَاتِِهْم أُْغِرقُوا فَأُْدِخلُوا نَار  ِممه

ا  ِ أَْنَصار  لَى اْْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِريَن َوقَاَل نُوٌح َربِّ ََل تََذْر عَ  (25)ِمْن ُدوِن َّللاه

ا  ا  (26)َديهار  ا َكفهار  َربِّ  (27)إِنهَك إِْن تََذْرهُْم يُِضلُّوا ِعبَاَدَك َوََل يَلُِدوا إَِله فَاِجر 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n60&p1#TOP
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ِزِد اْغفِْر لِي َولَِوالَِديه َولَِمْن َدَخَل بَْيتَِي ُمْؤِمن ا َولِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوََل تَ 

ا   {(28)الظهالِِميَن إَِله تَبَار 

ألم  :يعني ؟{أَلَْم تََرْوْا َكْيَف َخلََق َّللا} :ثم وعظهم ليعتبروا، فقال عز وجل

مطبقا   :ييعن ؟{َسْبَع سموات ِطبَاقا  }تنظروا فتعتبروا، كيف خلق َّللا تعالى 

إنما و .ضياء  لبني آدم :يعني {يِهنه نُورا  َوَجَعَل القمر فِ } .بعضها فوق بعض

 {َوَجَعَل الشمس ِسَراجا  } .أراد به سماء الدنيا، ْلنها إحداهن {فِيِهنه } :قال

في جميع السموات،  :يعني {َجَعل القمر فِيِهنه نُورا  } :نورا  للخلق؛ ويقال :يعني

َوَجَعَل } :وظهره ْلهل اْلرض؛ ويقال ْلن إحداهن مضيء ْلهل السموات

 .معهن نورا   :يعني {القمر فِيِهنه نُورا  

 خلقكم في اْلرض :يعني {وَّللا أَنبَتَُكْم ّمَن اَلرض نَبَاتا  } :ثم قال عز وجل

خلقكم من اْلرض وهو آدم عليه السالم وأنتم من  :يعني :ويقال .خلقا  

 :يعني {َويُْخِرُجُكْم إِْخَراجا  } .بعد الموت :يعني {يُِعيُدُكْم فِيهَا ثُمه } .ذريته

 {وَّللا َجَعَل لَُكُم اَلرض بَِساطا  } :يخرجكم من اْلرض يوم القيامة قوله تعالى

 {فَِجاجا   باُل  سُ }فتمضوا فيها وتأخذوا فيها  :يعني {لّتَْسلُُكواْ ِمْنهَا}فراشا ،  :يعني

 .طرقا  واسعة :طرقا  بين الجبال والرمال؛ ويقال :يعني

ّب إِنههُْم عصونى} :قوله تعالى فيما أمرتهم من توحيد َّللا  {قَاَل نُوٌح ره

أطاعوا من لم  :يعني {َمن لهْم يَِزْدهُ َمالُهُ }أطاعوا  :يعني {واتبعوا}تعالى، 

خسرانا  في  :أي {َوَولَُدهُ إَِله َخَسارا  }كثرة أمواله  :يزده ماله يعني

مكروا مكرا  كبيرا   :مكرا  عظيما ؛ ويقال :يعني {َوَمَكُرواْ َمْكرا  ُكبهارا  } .اآلخرة

َوقَالُوْا َلَ تََذُرنه } .والكبير والكبار بمعنى واحد .قالوا كلمة الشرك :يعني

ذرن، َل ت :قال الرؤساء للسفلة :ويقال :قال بعضهم لبعض :يعني {مْ ءالِهَتَكُ 

َوَلَ تََذُرنه َوّدا  َوَلَ ُسَواعا  َوَلَ يَُغوَث َويَُعوَق } .َل تتركوا عبادة آلهتكم :يعني

ذه َل تتركوا عبادة ه :، فهذه أسماء اْلصنام التي كانوا يعبدونها يعني{َونَْسرا  

هو و .بضم الواو، والباقون بالنصب، ومعناهما واحد {ُوّدا  }صنام قرأ نافع اْل

هذه اآللهة كان يعبدها قوم نوح، ثم عبدها العرب بعد  :اسم الصنم، وقال قتادة

لك ، وكذ«عبد ود»صنم، ومنه كانت العرب تسمى  {الود}وقال القتبي  .ذلك

 .«عبد يغوث»تسمي 

 هذه اْلصنام أضلوا كثيرا  من الناس، :يعني {نَْسرا  َوقَْد أََضلُّواْ َكثِيرا  وَ } :ثم قال

ثم  .كثيرا  من الناس {إِنههُنه أَْضلَْلنَ } :ضلوا بهن كثيرا  من الناس، كقوله :يعني

 .خسارا  وغبنا   :يعني {َوَلَ تَِزِد الظالمين إَِله َضالََل  } :قال
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ا خطيئاتهم أُْغِرقُواْ } :ل عز وجلثم قا بشركهم باّلِل تعالى أُغرقوا  :يعني {ّممه

 {بَِما خطيئاتهم أُْغِرقُواْ } :قال مقاتل .في اآلخرة {فَأُْدِخلُوْا نَارا  } .في الدنيا

، امن خطيئاتهم أغرقو :يعني (بما خطياتهم أغرقوا) :بخطياتهم؛ وقال القتبي

أعوانا   :يعني {فَلَْم يَِجُدوْا لَهُْم ّمن ُدوِن َّللا أَنَصارا  } :ثم قال .والميم زيادة

 .يمنعونهم من العذاب

ومعناهما واحد، وهو جمع  {خطيئاتهم}، والباقون {خطاياهم}قرأ أبو عمرو 

 .خطيئة

ّب َلَ تََذْر َعلَ } :قوله تعالى  :ييعن {ى اَلرض ِمَن الكافرين َديهارا  َوقَاَل نُوٌح ره

ه أصل :أحدا  منهم؛ ويقال :َل تدع على ظهر اْلرض من الكافرين ديارا ، يعني

في الدار أحد وما بها ديار؛ وأصله ديوار،  :نازَل  بها، ويقال :من الدار يعني

 إِن إِنهكَ } :وجلثم قال عز  .فقلبت الواو ياء ثم شددت وأدغمت الياء في الياء

إنك إن تتركهم ولم تهلكهم، يدعوا الموحدين إلى  :يعني {تََذْرهُْم يُِضلُّواْ ِعبَاَدكَ 

يكون منهم اْلوَلد، يكفرون  :يعني {َوَلَ يَلُِدوْا إَِله فَاِجرا  َكفهارا  } .الكفر

وهذا  .كونوا فجارا  كفارا  وَل يلدوا إَل أن ي :يعني :ويفجرون بعد البلوغ؛ ويقال

ِعيُد » :كما قال النبي صلى َّللا عليه وسلم ِه َوالسه قِيُّ َمْن َشقَِي فِي بَْطِن أُمِّ الشه

 .«َمْن ُوِعظَ بَِغْيِرهِ 

ّب اغفر لِى ولوالدى َولَِمن َدَخَل بَْيتَِى ُمْؤِمنا  } :ثم قال عز وجل  :يعني {ره

 :يعني {َولَِمن َدَخَل بَْيتَِى ُمْؤِمنا  } :الكلبيوقال  .سفينتي وديني

زد َل ت :يعني {َولِْلُمْؤِمنِيَن والمؤمنات َوَلَ تَِزِد الظالمين إَِله تَبَارا  } .مسجدي

ا} :الكافرين إَل هالكا ، كقوله وروى عكرمة، عن ابن عباس  .{َعلَْوْا تَْتبِير 

كرمة يا ع :ا قرأ القرآن في الليل، فمر بآية فيقول ليرضي َّللا عنه كان إذ

يا عكرمة، ذكرني  :فقرأ ذات ليلة هذه اآلية، فقال .ذكرني عند هذه اآلية غدا  

إن نوحا  دعا بهالك الكافرين، ودعا للمؤمنين  :فذكرته ذلك، فقال .غدا  

ين ى للمؤمنبالمغفرة، وقد استجيب دعاؤه في المؤمنين، فيغفر َّللا تعال

وروي عن بعض أصحاب  .والمؤمنات بدعائه، وبهالك الكافرين فأهلكوا

بُِدَعاِء  :نََجاةُ الُمْؤِمنِيَن فِي ثاَلَثَِة أْشيَاءٍ » :النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

ٍد صل يه ى َّللا علنُْوٍح َعلَْيِه السهالَُم َوبُِدَعاِء إِْسَحاَق عليه السالم َوبَِشفَاَعِة ُمَحمه

 .للمؤمنين وَّللا أعلم :يعني« وسلم
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72 

 سورة الجن
 

 [4 -1]تفسير اآليات رقم 

يَْهِدي  (1)قُْل أُوِحَي إِلَيه أَنههُ اْستََمَع نَفٌَر ِمَن اْلِجنِّ فَقَالُوا إِنها َسِمْعنَا قُْرآَن ا َعَجب ا }

ْشِد فَآََمنها بِِه َولَنْ  ا  إِلَى الرُّ َوأَنههُ تََعالَى َجدُّ َربِّنَا َما اتهَخَذ  (2)نُْشِرَك بَِربِّنَا أََحد 

ا  ِ َشطَط ا  (3)َصاِحبَة  َوََل َولَد   {(4)َوأَنههُ َكاَن يَقُوُل َسفِيهُنَا َعلَى َّللاه

 وأخبرني َّللاقل يا محمد أوحى َّللا إلي،  :يعني {قُْل أُوِحَى إِلَىه }قوله تعالى 

، وهم تسعة من أهل نصيبين، {أَنههُ استمع نَفٌَر ّمَن الجن} .تعالى في القرآن

د وروى سعي .والنفر ما بين الثالثة إلى العشرة .من أهل اليمن، من أشرافهم

انطلق رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم مع طائفة  :بن جبير، عن ابن عباس قال

ن إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين السماء من أصحابه، عامدي

ما هذا إَل لشيء حدث؛  :بين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فقالوا :أي

فضربوا مشارق اْلرض ومغاربها، يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر 

يه لفوجدوا النفر الذين خرجوا نحو تهامة، ورسول َّللا صلى َّللا ع .السماء

هذا  :وسلم بنخلة، وهو يصلي مع أصحابه صالة الفجر، فاستمعوا منه، فقالوا

ِمْعنَا فَقَالُوْا إِنها سَ }فرجعوا إلى قومهم  .وَّللا الذي حال بيننا وبين خبر السماء

تمع هُ اسقُْل أُوِحَى إِلَىه أَنه } :، فأنزل َّللا تعالى{قُْرءانَا  َعَجبا  * يَْهِدى إِلَى الرشد

 :يعني {إِنها َسِمْعنَا} :طائفة وجماعة من الجن، فقالوا :يعني {نَفٌَر ّمَن الجن

عزيزا  شريفا   :يعني {قُْل أُوِحَى إِلَىه أَنههُ } :قالوا بعدما رجعوا إلى قومهم

يدعو إلى  :عنيي {يَْهِدى إِلَى الرشد} .عزيزا  َل يوجد مثله :كريما ، ويقال

 :ويقال .إلى الصواب، والتوحيد، واْلمر والنهي :ويقال .الهدى، وهو اإلسالم

آمنا باّلِل  :ويقال .صدقنا بالقرآن :يعني {يَْهِدى إِلَى} .يدل على الحق

ادته أحدا  عبلن نشرك ب :إبليس، يعني :يعني {َولَن نُّشِرَك بَِربّنَا أََحدا  } .تعالى

 .من خلقه

فع ارت :ارتفع عظمة ربنا؛ ويقال :أي {َوأَنههُ تعالى َجدُّ َربّنَا} :ثم قال عز وجل

م يتخذ ل :يعني {َما اتخذ صاحبة َوَلَ َولَدا  } .ارتفع ملكه وسلطانه :ذكره، ويقال

 {أَنههُ استمع نَفَرٌ } :هواتفق القراء في قول .زوجة وَل ولدا ، كما زعم الكفار

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n60&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n60&p1#TOP
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إِنها } :واتفقوا في قوله .أوحي إلي بأنه استمع :على نصب اْللف، ْلن معناه قل

قرأ  .واختلفوا فيما سوى ذلك .على الكسر، ْلنه على معنى اَلبتداء {َسِمْعنَا

، إَل {هُ استمعأَنه } :حمزة، والكسائي، وابن عامر كلها بالنصب بناء على قوله

ُك فَإِنههُ يَْسلُ } :بالكسر، واْلخرى قوله {فَأَنه لَهُ نَاَر َجهَنهمَ }في حرفين أحدهما 

وقرأ أبو عمرو، وابن كثير كلها  .بالكسر على معنى اَلبتداء {ِمن بَْيِن يََدْيهِ 

َوإِنه لُوطا  }، {استمع قُْل أُوِحَى إِلَىه أَنههُ } :بالكسر، إَل في أربعة أحرف

قرأ عاصم في  .{َوأَنههُ لهَما قَاَم َعْبُد َّللا يَْدُعوهُ }، {َوأَنه المساجد}، {استقاموا

رواية أبي بكر، ونافع في إحدى الروايتين هكذا، إَل في قوله وأنه لما قام عبد 

بو وقال أ {إِنها َسِمْعنَا} :َّللا وإنما اختاروا الكسر لهذه اْلحرف، بناء على قوله

إِنههُ } :إنه تعالى وقالوا :ما كان من قول الجن، فهو كسر، ومعناه وقالوا :عبيد

وما كان محموَل  على قوله أوحى فهو نصب على معنى أوحي  {َكان يِقُولُ 

 :عنيجاهلنا ي :يعني {َشطَطا  َوأَنههُ َكاَن يَقُوُل َسفِيهُنَا َعلَى َّللا } :إلي أنه ثم قال

َعلَى َّللا } .كفرة الجن :يعني {َوأَنههُ َكاَن يَقُوُل َسفِيهُنَا} :إبليس لعنه َّللا ويقال

 .كذبا  وجورا  من المقال :يعني {َشطَطا  

 [17 -5]تفسير اآليات رقم 

نْ } ِ َكِذب ا َوأَنها ظَنَنها أَْن لَْن تَقُوَل اإْلِ َوأَنههُ َكاَن ِرَجاٌل ِمَن  (5)ُس َواْلِجنُّ َعلَى َّللاه

ْنِس يَُعوُذوَن بِِرَجاٍل ِمَن اْلِجنِّ فََزاُدوهُْم َرهَق ا  َوأَنههُْم ظَنُّوا َكَما ظَنَْنتُْم أَْن  (6)اإْلِ

ا  ُ أََحد  ا  َوأَنها لََمْسنَا السهَماءَ  (7)لَْن يَْبَعَث َّللاه ا َشِديد  فََوَجْدنَاهَا ُملِئَْت َحَرس 

ْمِع فََمْن يَْستَِمعِ اآْلََن يَِجْد لَهُ ِشهَاب ا  (8)َوُشهُب ا  َوأَنها ُكنها نَْقُعُد ِمْنهَا َمقَاِعَد لِلسه

ا  بُّهُْم َوأَنها ََل نَْدِري أََشرٌّ أُِريَد بَِمْن فِي اْْلَْرِض أَْم أََراَد بِِهْم رَ  (9)َرَصد 

ا  ا  (10)َرَشد  الُِحوَن َوِمنها ُدوَن َذلَِك ُكنها طََرائَِق قَِدد  َوأَنها ظَنَنها  (11)َوأَنها ِمنها الصه

َ فِي اْْلَْرضِ َولَْن نُْعِجَزهُ هََرب ا  ا َسِمْعنَا اْلهَُدى آََمنها  (12)أَْن لَْن نُعِجَز َّللاه َوأَنها لَمه

ا َوََل َرهَق ا بِِه فَ  َوأَنها ِمنها اْلُمْسلُِموَن َوِمنها  (13)َمْن يُْؤِمْن بَِربِِّه فاََل يََخاُف بَْخس 

ا  ْوا َرَشد  ا اْلقَاِسطُوَن فََكانُوا لَِجهَنهَم  (14)اْلقَاِسطُوَن فََمْن أَْسلََم فَأُولَئَِك تََحره َوأَمه

لِنَْفتِنَهُْم  (16)تَقَاُموا َعلَى الطهِريقَِة َْلَْسقَْينَاهُْم َماء  َغَدق ا َوأَْن لَِو اسْ  (15)َحطَب ا 

ا   {(17)فِيِه َوَمْن يُْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِِّه يَْسلُْكهُ َعَذاب ا َصَعد 

ى لَ أَن لهن تَقُوَل اإلنس والجن عَ }حسبنا  :يعني {َوأَنها ظَنَنها} :ثم قال عز وجل

 .يعني نتوهم أن أحدا  َل يكذب على َّللا، وإلى هاهنا حكاية كالم الجن {َّللا َكِذبا  

َن يَُعوُذو}في الجاهلية  :يعني {َوأَنههُ َكاَن ِرَجاٌل ّمَن اإلنس} :يقول َّللا تعالى

، وذلك أن الرجل إذا نزل في فضاء من اْلرض، كان يقول {بِِرَجاٍل ّمَن الجن
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 :نييع {فََزادوهُْم َرهَقا  } .عوذ بسيد هذا الوادي، فيكون في أمانهم تلك الليلةأ

بلغ من ُسُؤُددنا أن الجن واإلنس  :زادوا للجن عظمة وتكبروا، ويقولون

كفار الجن حسبوا كما  :يعني {َوأَنههُْم ظَنُّوْا َكَما ظَنَنتُمْ }يطلبون منا اْلمان، 

نهم إ :بعد الموت، يعني :يعني {أَن لهن يَْبَعَث َّللا أََحدا  }مكة، حسبتم يا أهل 

إنهم ظنوا كما ظننتم أن لن  :ويقال .كانوا غير مؤمنين، كما أنكم َل تؤمنون

 .فقد أرسل محمدا  صلى َّللا عليه وسلم .رسوَل   :يبعث َّللا أحدا  يعني

سماء صعدنا وأتينا ال :يعني {أَنها لََمْسنَا السماءوَ } :ثم رجع إلى كالم الجن، فقال

حفاظا  أقوياء من  :يعني {فوجدناها ُملِئَْت َحَرسا  َشِديدا  } .َلستراق السمع

َوأَنها ُكنها نَْقُعُد ِمْنهَا مقاعد } .ُرمينا نجما  متوقدا   :يعني {َوُشهُبا  } .المالئكة

كنا نقعد فيما مضى لالستماع من المالئكة، ما يقولون فيما  :نييع {لِلسهْمعِ 

َصدا  } .بينهم من الكوائن  .ضيئا  نجما  م :يعني {فََمن يَْستَِمعِ اَلن يَِجْد لَهُ ِشهَابا  ره

 :وروى عبد الرزاق، عن معمر قال .النجم :الذي أرصد للرجم يعني :والرصد

أفرأيت  :قلت .نعم :قال ؟يرمى بالنجوم في الجاهلية أكان :قلت للزهري

َصدا  } :قوله غلظ وشدد أمرها حين  :قال {فََمن يَْستَِمِع اَلن يَِجْد لَهُ ِشهَابا  ره

ِرى أََشرٌّ َوأَنها َلَ نَدْ } :قال الجن بعضهم لبعض .بُعث النبي صلى َّللا عليه وسلم

هُْم أَْم أََراَد بِِهْم َربُّ}يبعثه فلم يؤمنوا فيهلكوا  :يعني ؟{َلرضأُِريَد بَِمن فِى ا

َل ندري أخيرا  أريد  :ويقال .خيرا  وصوابا ، فيؤمنوا ويهتدوا :يعني ؟{َرَشدا  

 ؟بأهل اْلرض أو الشرحين حرست السماء، وُرمينا بالنجوم، َوُمنعنا السمع

في اْلرض، بإرسال الرسول بالتكذيب له، أو أراد بهم  أريد عذابا  بمن :ويقال

 .ربهم خيرا  ببيان الرسول لهم هدى وبيانا  

 َوِمنها} .الموحدين والمسلمين :يعني {َوأَنها ِمنها الصالحون} :ثم قال عز وجل

لفة فينا أهواء مخت :عنيي {ُكنها طََرائَِق قَِددا  } .ليسوا بموحدين :يعني {ُدوَن َذلِكَ 

فرقا  مختلفة، وكل فرقة قدة مثل القطعة في  :يعني :وقال القتبي .وملل شتى

ا علمن :يعني {َوأَنها ظَنَنها} :قوله تعالى .جمع الطريق :التقدير، والطرائق

َولَن } .ن َّللا تعالىَل يفوت أحد م :يعني {أَن لهن نُّْعِجَز َّللا فِى اَلرض}وأيقنا 

 .، َل يقدر الهرب منه{نُّْعِجَزهُ هََربا  

ا َسِمْعنَا الهدى} :قال َّللا عز وجل القرآن يقرؤه محمد صلى  :يعني {َوأَنها لَمه

 عليه بالنبي صلى َّللا :صدقنا بالقرآن؛ ويقال :يعني {بِِه إِنههُ }َّللا عليه وسلم، 

م قال بعضهم هذا من كال {فََمن يُْؤِمن بَِربّهِ }صدقنا باّلِل تعالى  :وسلم؛ ويقال
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فاَلَ }َّللا تعالى للنبي صلى َّللا عليه وسلم فمن يصدق بوحدانية َّللا تعالى، 

 .ذهاب عمله :يعني {َوَلَ َرهَقا  }نقصانا  من ثواب عمله،  :يعني {يََخاُف بَْخسا  

َوَمن يَْعَمْل ِمَن الصالحات } .{فاَلَ يََخاُف ظُْلما  َوَلَ هَْضما  }وهذا كقوله تعالى 

هذا كالم الجن  :ويقال [112 :طه] {َوهَُو ُمْؤِمٌن فاَلَ يََخاُف ظُْلما  َوَلَ هَْضما  

لظلم ا :والرهق .{فََمن يُْؤِمن بَِربّهِ فاَلَ يََخاُف بَْخسا  َوَلَ َرهَقا  }بعضهم لبعض، 

 .والبخس النقصان من ثواب عمله .أن يجعل ثواب عمله لغيره

َوِمنها }المصدقين بوحدانية َّللا تعالى،  :يعني {َوأَنها ِمنها المسلمون} :قوله تعالى

 :يعني {القاسطون} :العادلين عن طريق الهدى؛ ويقال :يعني {القاسطون

 إِنه } :كقوله تعالى .وأقسط، إذا عدل .قسط الرجل، إذا جار :يقال .الجائرين

 أقر بوحدانية َّللا تعالى :يعني {فََمْن أَْسلَمَ } :ثم قال .{َّللا يُِحبُّ المقسطين

ْوْا َرَشدا  }وأخلص بالتوحيد له،  نورا  وتمنوا وقصدوا  :يعني {فَأُْولَئَِك تََحره

 .ثوابا  

ا القاسطون} :م قال عز وجلث العادلين عن الطريق،  :يعني {َوأَمه

ا  *** َوإِنه لُوط} :وقودا  قال َّللا تعالى :يعني {فََكانُواْ لَِجهَنهَم َحطَبا  }الجائرين، 

 :لو استقاموا على طريقة الهدى، يعني :قال مقاتل .{استقاموا َعلَى الطريقة

اء َغَدقا  }، أهل مكة َولَْو أَنه } :كثيرا  من السماء، كقوله :يعني {َلسقيناهم مه

َن السمآء واَلرض ولكن َكذهبُوْا  أَْهَل القرى َءاَمنُواْ واتقوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم بركات مِّ

 {لِنَْفتِنَهُْم فِيهِ } :ثم قال عز وجل [96 :اْلعراف] {فأخذناهم بَِما َكانُواْ يَْكِسبُونَ 

ة  واحدة لهَجَعْلنَا لَِمن يَْكفُُر } :لنبتليهم به، كقوله :يعني َولَْوَلَ أَن يَُكوَن الناس أُمه

ٍة َوَمَعاِرَج َعلَْيهَا يَْظهَُرونَ  ن فِضه  [33 :الزخرف] {بالرحمن لِبُيُوتِِهْم ُسقُفا  مِّ

آمنوا  :، يعني{نه لُوطا  *** استقاموا َعلَى الطريقةَوإِ } :وقال قتادة .اآلية

هذا مثل ضربه َّللا تعالى للزيادة في  :لوّسع َّللا عليهم الرزق؛ وقال القتبي

َوَمن يُْعِرْض } :ثم قال {َولَْوَلَ أَن يَُكوَن الناس} :أموالهم ومواشيهم، كقوله

يكفر بمحمد صلى َّللا عليه وسلم  :به؛ ويقالتوحيد ر :يعني {َعن ِذْكِر َربّهِ 

وقال  .يكلفه الصعود على جبل أملس :يعني {يَْسلُْكهُ َعَذابا  َصَعدا  }والقرآن، 

 :ادةشاقا ؛ وقال قت :يعني :وقال القتبي .شدة العذاب :أي {َعَذابا  َصَعدا  } :مقاتل

 .حة فيهصعودا  من عذاب َّللا تعالى، َل را

 [28 -18]تفسير اآليات رقم 

ِ أََحد ا } ِ فاََل تَْدُعوا َمَع َّللاه ِ يَْدُعوهُ  (18)َوأَنه اْلَمَساِجَد ّلِِله ا قَاَم َعْبُد َّللاه َوأَنههُ لَمه

ا  ا قُْل إِنهَما أَْدُعو َربِّي َوََل أُْشِرُك بِ  (19)َكاُدوا يَُكونُوَن َعلَْيِه لِبَد  قُْل  (20)ِه أََحد 
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ا  ا َوََل َرَشد  ِ أََحٌد َولَْن أَِجَد  (21)إِنِّي ََل أَْملُِك لَُكْم َضّر  قُْل إِنِّي لَْن يُِجيَرنِي ِمَن َّللاه

ا  َ َوَرُسولَهُ  (22)ِمْن ُدونِهِ ُمْلتََحد  ِ َوِرَساََلتِهِ َوَمْن يَْعصِ َّللاه ا ِمَن َّللاه نه فَإِ  إَِله باََلغ 

ا  َحتهى إَِذا َرأَْوا َما يُوَعُدوَن فََسيَْعلَُموَن َمْن  (23)لَهُ نَاَر َجهَنهَم َخالِِديَن فِيهَا أَبَد 

ا  ا َوأَقَلُّ َعَدد  قُْل إِْن أَْدِري أَقَِريٌب َما تُوَعُدوَن أَْم يَْجَعُل لَهُ  (24)أَْضَعُف نَاِصر 

ا  ا َعا (25)َربِّي أََمد  إَِله َمِن اْرتََضى  (26)لُِم اْلَغْيِب فاََل يُْظِهُر َعلَى َغْيبِِه أََحد 

ا  لِيَْعلََم أَْن قَْد أَْبلَُغوا  (27)ِمْن َرُسوٍل فَإِنههُ يَْسلُُك ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلفِِه َرَصد 

ا ِرَساََلِت َربِِّهْم َوأََحاطَ بَِما لََدْيِهْم َوأَْحصَ   {(28)ى ُكله َشْيٍء َعَدد 

ِ } :ثم قال عز وجل الصالة ّلِل تعالى؛  :يعني :قال الحسن .{َوأَنه المساجد ّلِِله

 .كانت اليهود والنصارى يدخلون كنائسهم، ويشركون باّلِل تعالى :وقال قتادة

 .المسجد إذا دخل فأمر َّللا تعالى نبيه صلى َّللا عليه وسلم أن يخلص الدعوة له

ِ } :قوله :وقال القتبي مساجد هي ال :ويقال .السجود ّلِل :يعني {َوأَنه المساجد ّلِِله

 { َّللا أََحدا  فاَلَ تَْدُعوْا َمعَ } .بنيت المساجد، ليعبدوا َّللا تعالى فيها :بعينها يعني

 {ْسلُْكهُ يَ }حمزة، والكسائي، وعاصم قرأ  .َل تعبدوا أحدا  غير َّللا تعالى :يعني

يط سلكت الخ :يقال .بالياء، والباقون بالنون، وكالهما يرجع إلى معنى واحد

 .في اإلبرة وأسلكته، إذا أدخلته

محمدا  صلى َّللا عليه وسلم لما  :يعني {َوأَنههُ لهَما قَاَم َعْبُد َّللا} :قوله عز وجل

يصلي ّلِل تعالى، ويقرأ  :يعني {يَْدُعوهُ } .بطن نخلةقام إلى الصالة ب

 يركب بعضهم بعضا ، ويقع بعضهم :يعني {َكاُدوْا يَُكونُوَن َعلَْيِه لِبَدا  } .كتابه

قُْل } :قرأ حمزة، وعاصم .{قُْل إِنهَما أَْدُعو َربّى} :ثم قال عز وجل .على بعض

 :قل يا محمد إنما أدعو ربي، يعني :على معنى اْلمر، يعني {َربّىإِنهَما أَْدُعو 

قرأ ابن  .قرأ الباقون على معنى الخبر عنهم .{َوَلَ أُْشِرُك بِِه أََحدا  } .أعبده

بضم الالم، والباقون بكسرها ومعناهما  {َعلَْيِه لِبَدا  }عامر في رواية هشام 

يتلبدون به رغبة في استماع  :أي {يَُكونُوَن َعلَْيِه لِبَدا  } :وقال القتبي .واحد

 .كادوا أن يلصقوا به :لصقت به، ومعناه :لبدت به، أي :يقال .القرآن

َل أقدر لكم خذَلنا   :يعني {قُْل إِنّى َلَ أَْملُِك لَُكْم َضّرا  َوَلَ َرَشدا  } :قوله تعالى

ني لن يمنع :يعني {قُْل إِنّى لَن يُِجيَرنِى ِمَن َّللا أََحدٌ } :له تعالىقو .وَل هداية

ملجأ وَل  :يعني {َولَْن أَِجَد ِمن ُدونِِه ُمْلتََحدا  }من عذاب َّللا أحد إن عصيته، 

َن َّللا ورساَلته} .مفرا    فذلك الذي يجيرني من عذاب َّللا؛ :يعني {إَِله باَلَغا  مِّ

َل أملك لكم ضرا  إَل أن أبلغكم رساَلت  :ويقال في اآلية تقديم، ومعناه قل

 .ليس بيدي شيء من الضر والنفع والهداية، إَل بتبليغ الرسالة :ربي، يعني
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فَإِنه لَهُ نَاَر َجهَنهَم }في التوحيد، ولم يؤمن به،  {َوَمن يَْعِص َّللا َوَرُسولَهُ }

ثم قال  .وقد تم الكالم .دائما   :مقيمين في النار أبدا ، يعني :أي {بَدا  خالدين فِيهَا أَ 

لما رأوا العذاب،  :من العذاب يعني {حتى إَِذا َرأَْوْا َما يُوَعُدونَ } :عز وجل

معناه أمهلهم حتى إذا رأوا ما يوعدون في الدنيا وفي  :ويقال

َوأَقَلُّ } .مانعا  من العذاب :يعني {هَُو أَْضَعُف نَاِصرا  فََسيَْعلَُموَن َمْن }اآلخرة، 

 .رجاَل   :يعني {َعَددا  

ا } :فنزل ؟متى هذا العذاب الذي تعدنا يا محمد :فقالوا قُْل إِْن أَْدِرى أَقَِريٌب مه

َعُل لَهُ َربّى أَْم يَجْ }ما أدري أقريب ما توعدون من العذاب،  :يعني {تُوَعُدونَ 

 .أجال  ينتهي إليه :يعني ؟{أََمدا  

 {ا  فاَلَ يُْظِهُر على َغْيبِهِ أََحد}هو عالم الغيب،  :يعني {عالم الغيب} :قوله تعالى

 .هو الذي يعلم وقت نزول العذاب، وَل يطلع على غيبه أحدا  من خلقه :يعني

ُسولٍ إَِله َمِن } :قوله تعالى إَل من اختار لرسالته، فإنه  :يعني {ارتضى ِمن ره

 يََدْيهِ فَإِنههُ يَْسلُُك ِمن بَْينِ } .يطلعه على ما يشاء من الغيب، ليكون دَللة لنبوته

من المالئكة بين يدي رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم  :يعني {َوِمْن َخْلفِهِ َرَصدا  

 :يعني {لّيَْعلََم أَن قَْد أَْبلَُغوْا رساَلت َربِّهمْ }شياطين ومن خلفه، ليحفظوه من ال

ليعلموا الرسول أن الذي أنزل إليه من رساَلت َّللا؛ وذلك أن المالئكة لو لم 

يرصدوهم، لما يستمعوا حين يقرأ جبريل، ثم يفشون ذلك قبل أن يخبرهم 

، ثم َل لِلنبياء دَللةالرسول، فال يكون بينهم وبين اْلنبياء فرق، وَل يكون 

 .يقبل قولهم

ُسوٍل فَإِنههُ يَْسلُُك } :وروى أسباط، عن السدي في قوله إَِله َمِن ارتضى ِمن ره

إذا بعث إليه تعالى نبيا ، جعل معه حفظة من  {ِمن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلفِِه َرَصدا  

اءه فإذا ج .هذا من َّللا :المالئكة فإذا جاء الوحي من َّللا تعالى، قالت .المالئكة

 .هذا من الشيطان :الشيطان، قالت الحفظة

ليعلم الجن أن الرسل قد أبلغوا  :يعني {لّيَْعلََم أَن قَْد أَْبلَُغوْا رساَلت َربِّهمْ }

 لم يجيء :وقال سعيد بن جبير .الرسالة ْلنهم تمازحوا من استراق السمع

َوأََحاطَ } :ثم قال عز وجل .آن، إَل ومعه أربعة من الحفظةجبريل قط بالقر

وأحصى } .عالم بهم :َّللا تعالى عالم بما عند اْلنبياء؛ ويقال :يعني {بَِما لََدْيِهمْ 

عدد المالئكة، وعلم نزول العذاب ووقته وغير ذلك؛  :يعني {ُكله َشئ َعَددا  

 .سيدنا محمد وآله وصحبه وسلموَّللا أعلم، وصلى َّللا على 
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73 

 سورة المزمل
 

 [8 -1]تفسير اآليات رقم 

ُل } مِّ أَْو  (3)نِْصفَهُ أَِو اْنقُْص ِمْنهُ قَلِيال   (2)قُِم اللهْيَل إَِله قَلِيال   (1)يَا أَيُّهَا اْلُمزه

إِنه نَاِشئَةَ  (5)إِنها َسنُْلقِي َعلَْيَك قَْوَل  ثَقِيال   (4)ِزْد َعلَْيِه َوَرتِِّل اْلقُْرآََن تَْرتِيال  

ا طَِويال   (6)اللهْيِل ِهَي أََشدُّ َوْطئ ا َوأَْقَوُم قِيال   َواْذُكِر  (7)إِنه لََك فِي النههَاِر َسْبح 

 {(8)اْسَم َربَِّك َوتَبَتهْل إِلَْيِه تَْبتِيال  

يعني الملتف في ثيابه وأصله في اللغة  {َعَددا  يأَيُّهَا المزمل} :ىقوله تعال

المتزمل وهو الذي يتزمل في الثياب وكل من التف بثوبه فهو متزمل وقد 

تزمل فأدغمت التاء في التاء وشددت الزاي فقيل مزمل يعني النبي صلى َّللا 

 {نّْصفَهُ }من الليل  {إَِله قَلِيال  }يعني قم الليل للصالة  {قُِم اليل}عليه وسلم 

أَِو انقص }يعني قم نصفه فاكتفى بذكر الفعل اْلول من الثاني ْلنه دليل عليه 

ى زد عل :يعني {أَْو ِزْد َعلَْيهِ }يعني أو انقص من النصف قليال   {ِمْنهُ قَلِيال  

 :يعني {ال  َرتِّل القرءان تَْرتِيوَ } :النصف يعني ما بين الثلث إلى الثلثين ثم قال

توسل فيه وقال الحسن بينه إذا قرأته فلما نزلت هذه اآلية شق ذلك على 

المسلمين فنزلت الرخصة في آخر السورة، وقال مقاتل هذا قبل أن يفرض 

ا  اقرأه حرف :قال {َوَرتِّل القرءان تَْرتِيال  } :الصلوات الخمس، وقال الضحاك

أحب الناس إلى َّللا تعالى في القراءة أعقلهم عنه قوله  :وقال مجاهد حرفا  

النهي سننزل عليك القرآن باْلمر و :يعني {إِنها َسنُْلقِى َعلَْيَك قَْوَل  ثَقِيال  } :تعالى

يثقل لما فيه من اْلمر والنهي والحدود وكان هذا في أول اْلمر ثم سهل  :يعني

ْوَل  إِنها َسنُْلقِى َعلَْيَك قَ } :في قيام الليل، وقال قتادة في قولهَّللا تعالى اْلمر 

على  قيام الليل ثقيل :يعني :ويقال .يثقل َّللا فرائضه وحدوده :قال {ثَقِيال  

ى ثقيل في الميزان خفيف عل :ثقيل على من خالفه، ويقال :المجرمين، ويقال

لَْو أَنَزْلنَا هذا القرءان على َجبٍَل لهَرأَْيتَهُ } :كما قال نزوله ثقيل :اللسان، ويقال

ْن َخْشيَِة َّللا َوتِْلَك اَلمثال نَْضِربُهَا لِلنهاِس لََعلههُْم  عا  مِّ تََصدِّ خاشعا مُّ

اآلية وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن  [21 :الحشر] {يَتَفَكهُرونَ 

يه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت حرائها النبي صلى َّللا عل

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n60&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n60&p1#TOP
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ةَ إِنه نَاِشئَ } :يذهب عنه ثم قال :وما تستطيع أن تتحرك حتى يسري عنه أي

ساعات الليل أشد موافقة للقراءة وأسمع، ويقال هي أشد  :يعني {اليل ِهَى أََشدُّ 

َوُم َوْطأ  َوأَقْ }هي أوفى لقلوبهم  :نشاطا  من النهار إذا كان الرجل محتسبا ، ويقال

ساعاته  :ناشئة الليل يعني :وأبين وأصوب وأثبت قراءة، وقال القتبي {قِيال  

 إن ساعات الليل :ابتداء شيئا  بعد شيء فكأنه قال :وهي مأخوذة من نشأت أي

لى أثقل ع :يعني {أََشده } :الناشئة فاكتفى بالوصف من اَلسم قوله تعالى

 :المصلي من ساعات النهار فأخبر أن الثواب على قدر الشدة وأقوم قيال  يعني

أخلص للقول وأسمع له ْلن الليل تهدأ فيه اْلصوات وتنقطع فيه الحركات قرأ 

أبو عمرو وابن عامر أشد وطأ بكسر الواو ومد اْللف والباقون بنصب الواو 

أن  :موافقة لقلة السمع يعني :وطأ أيأشد  :بغير مد فمن قرأ بالكسر يعني

أبلغ  :القرآن في الليل يتواطأ فيه قلب المصلي ولسانه وسمعه على التفهم يعني

 .في القيام وأبين في القول

 {قِيال  إِنه لََك فِى النهار َسْبَحا  طَِويال  } :قوله تعالى .أغلظ على اللسان :ويقال

 : بقضاء حوائجك فيه ففرغ نفسك لصالة الليل، وقال القتبيفراغا  طويال   :يعني

ر واذك} :تصرفا  إقباَل  وإدبارا  بحوائجك وأشغالك قوله عز وجل :سبحا  أي

صل  :ويقال .فاذكر ربك :يعني اذكر توحيد ربك ويقال {اسم َربّكَ 

وهو  ص إليه إخالصا  في دعائك بعبادتكأخل :يعني {َوتَبَتهْل إِلَْيِه تَْبتِيال  }لربك 

بتل انقطع إليه وأصل الت :وتبتل إليه تبتيال  يعني :قول مجاهد وقتادة ويقال

 .القطع قيل لمريم العذراء البتول ْلنها انقطعت إلى َّللا تعالى في العبادة

 [19 -9]تفسير اآليات رقم 

َواْصبِْر َعلَى َما  (9)لَهَ إَِله هَُو فَاتهِخْذهُ َوِكيال  َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب ََل إِ }

ا َجِميال   بِيَن أُولِي النهْعَمِة َوَمهِّْلهُْم  (10)يَقُولُوَن َواْهُجْرهُْم هَْجر  َوَذْرنِي َواْلُمَكذِّ

ا  (11)قَلِيال   ا ذَ  (12)إِنه لََدْينَا أَْنَكاَل  َوَجِحيم  ا َوطََعام  ٍة َوَعَذاب ا أَلِيم   (13)ا ُغصه

إِنها أَْرَسْلنَا إِلَْيُكْم  (14)يَْوَم تَْرُجُف اْْلَْرُض َواْلِجبَاُل َوَكانَِت اْلِجبَاُل َكثِيب ا َمِهيال  

ا َعلَْيُكْم َكَما أَْرَسْلنَا إِلَى فِْرَعْوَن َرُسوَل    فََعَصى فِْرَعْونُ  (15)َرُسوَل  َشاِهد 

ا َوبِيال   ُسوَل فَأََخْذنَاهُ أَْخذ  ا يَْجَعُل اْلِوْلَداَن  (16)الره فََكْيَف تَتهقُوَن إِْن َكفَْرتُْم يَْوم 

َماُء ُمْنفَِطٌر بِِه َكاَن َوْعُدهُ َمْفُعوَل   (17)ِشيب ا  إِنه هَِذِه تَْذِكَرةٌ فََمْن َشاَء  (18)السه

 {(19)َسبِيال   اتهَخَذ إِلَى َربِّهِ 

بُّ المشرق والمغرب} :ثم قال عز وجل قرأ حمزة وابن عامر والكسائي  {ره

وعاصم في رواية أبي بكر رب المشرق بالكسر والباقون رب بالضم فمن قرأ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n60&p1#TOP
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بالكسر وتبعه قوله واذكر اسم ربك رب المشرق والمغرب ومن قرأ بالضم 

َلَ إله } :ثم قال .هو رب المشرق والمغرب :معناه :فهو على اَلبتداء ويقال

وليا  وحافظا  وناصرا  وكفيال  ثم  :يعني {فاتخذه َوِكيال  }وقد ذكرناه  {إَِله هُوَ 

على ما يقولون من التكذيب  :يعني {واصبر على َما يَقُولُونَ } :قال عز وجل

اعتزلهم اعتزاَل  حصنا  بال جزع وَل  :عنيي {واهجرهم هَْجرا  َجِميال  }واإلذاء 

هذا كالم على ما جرت به عادات الناس  {َوَذْرنِى والمكذبين} :فحش ثم قال

 فوض أمورهم إليه  :ْلن َّللا تعالى َل يحول بينه وبين إرادته أحد ولكن معناه

 {َوَمهّْلهُْم قَلِيال  }يعني ذا المال والغنى  {أُْولِى النعمة}أمور المكذبين  :يعني

هم إلى يوم القيامة ثم بين ما ل :أجلهم يسيرا  ْلن الدنيا كلها قليل يعني :يعني

 قيودا  في :يعني {إِنه لََدْينَا أَنَكاَل  } :من العقوبة يوم القيامة فقال عز وجل

ظم من ما ع {َوَجِحيما  }عقوبة من ألوان العذاب  :اآلخرة، ويقال

ٍة َوَعَذابا  أَلِيما  }النار  ذا شوك مستمسك في الحلق َل  :يعني {َوطََعاما  َذا ُغصه

يَْوَم } :يدخل وَل يخرج فيبقى في الحلق ومع ذلك لهم عذاب أليم قول َّللا تعالى

يوم تتحرك وتتزلزل صار اليوم منصوبا  لنزع الخافض  {تَْرُجُف اَلرض

والجبال َوَكانَِت الجبال َكثِيبا  }وبة في يوم ترجف اْلرض هذه العق :يعني

ِهيال   فكانت هباء  منبثا  ثم  :صارت الجبال رمال  سائال  وهو كقوله :يعني {مه

لم محمدا  صلى َّللا عليه وس :يعني {إِنها أَْرَسْلنَا إِلَْيُكْم َرُسوَل  شاهدا َعلَْيُكمْ } :قال

موسى بن  :يعني {َكَما أَْرَسْلنَا إلى فِْرَعْوَن َرُسوَل  }بليغ الرسالة يشهد عليكم بت

ْخذا  فأخذناه أَ } :كذبه ولم يقبل قوله :يعني {فعصى فِْرَعْوُن الرسول}عمران 

نكم إن إ :عاقبناه عقوبة شديدة وهو الغرق فهذا تهديد لهم يعني :يعني {َوبِيال  

 {فََكْيَف تَتهقُوَن إِن َكفَْرتُمْ } :در على عقوبتكم قوله عز وجلكذبتموه فهو قا

إن  :توجدون في اآلخرة إن كفرتم في الدنيا، ويقال فيه تقديم ومعناه :يعني

يوم  :يعني {يَْوما  يَْجَعُل الولدان ِشيبا  } .كفرتم في الدنيا كيف تحذرون وتنجون

صبيان وهذا على وجه المثل ْلن يوم القيامة َل يكون القيامة من هيبته يشيب ال

فيه ولدان ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحال لو كان هناك صبي يشيب رأسه 

هذا وقت الفزع قبل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق ثم قال  :من الهيبة ويقال

 َكانَ }هيبة الرحمن انشقت السماء من  :يعني {السهَماء ُمنفَِطٌر بِهِ } :عز وجل

ه هذ :يعني {إِنه هذه تَْذِكَرةٌ } :كائنا  في البعث ثم قال :يعني {َوْعُدهُ َمْفُعوَل  

من أراد أن يؤمن  :يعني {فََمن َشاء اتخذ إلى َربِّه َسبِيال  }الصورة موعظة 

السماء  :ولهويتخذ بذلك التوحيد إلى ربه مرجعا  فليفعل وقال أهل اللغة في ق
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إلى  أنه انصرف :أحدهما :منفطر به ولم يقل منفطرة به فالتذكير على وجهين

 المعنى ومعنى السماء السقف كقوله

ْحفُوظا  َوهُْم َعْن ءاياتها ُمْعِرُضونَ } ، [32 :اْلنبياء] {َوَجَعْلنَا السمآء َسْقفا  مه

ذات  :ر كما يقال امرأة مرضع أيأن معناه السماء ذات اَلنفطا :والثاني

ي فيه شيء ف :قوله السماء منفطر به يعني :ويقال .رضاع على وجه النسب

إِنه هذه } :من هيبته قوله تعالى :باّلِل تعالى يعني :يعني :يوم القيامة، ويقال

تخذ إلى إن هذه اآليات التي ذكرت موعظة بليغة فمن شاء ا :يعني {تَْذِكَرةٌ 

من شاء أن يرغب فليرغب فقد أمكن له ْلنه أظهر الحجج  :ربه سبيال  يعني

 .والدَلئل

 [20]تفسير اآلية رقم 

إِنه َربهَك يَْعلَُم أَنهَك تَقُوُم أَْدنَى ِمْن ثُلُثَِي اللهْيِل َونِْصفَهُ َوثُلُثَهُ َوطَائِفَةٌ ِمَن الهِذيَن }

ُ يُ  ُر اللهْيَل َوالنههَاَر َعلَِم أَْن لَْن تُْحُصوهُ فَتَاَب َعلَْيُكْم فَاْقَرُءوا َما تَيَسهَر َمَعَك َوَّللاه قَدِّ

ِمَن اْلقُْرآَِن َعلَِم أَْن َسيَُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى َوآََخُروَن يَْضِربُوَن فِي اْْلَْرضِ يَْبتَُغوَن 

ِ َوآََخُروَن يُقَاتِلُوَن فِ  ِ فَاْقَرُءوا َما تَيَسهَر ِمْنهُ َوأَقِيُموا ِمْن فَْضِل َّللاه ي َسبِيِل َّللاه

ُموا ِْلَْنفُِسُكْم ِمْن َخْيٍر  ا َحَسن ا َوَما تُقَدِّ َ قَْرض  َكاةَ َوأَْقِرُضوا َّللاه اَلةَ َوآَتُوا الزه الصه

 َ ا َواْستَْغفُِروا َّللاه ا َوأَْعظََم أَْجر  ِ هَُو َخْير  َ َغفُوٌر َرِحيمٌ  تَِجُدوهُ ِعْندَ َّللاه  {(20)إِنه َّللاه

 {إِنه َربهَك يَْعلَُم أَنهَك تَقُوُم أدنى ِمن ثُلُثَِى اليل َونِْصفَهُ َوثُلُثَهُ } :ثم قال عز وجل

قرأ حمزة والكسائي وابن كثير وعاصم ونصفه وثلثه كالهما بالنصب 

أدنى من  :اْلدنى كما قالوالباقون بالكسر فمن قرأ بالنصب فهو على تفسير 

أدنى  :ثلثي الليل وكان نصفه وثلثه تفسير لذلك اْلدنى ومن قرأ بالكسر فمعناه

ام الليل فكان قي {قُِم اليل إَِله قَلِيال  }من نصفه وثلثه وقال الحسن لما نزل قوله 

عالى ت فريضة فقام بها المؤمنون حوَل  فأجهدهم ذلك وما كلهم قام بها فأنزل َّللا

صار ف {َعلَِم أَن لهن تُْحُصوهُ } :إلى قوله {إِنه َربهَك يَْعلَُم أَنهَك تَقُوُم أدنى}رخصة 

ِى إِنه َربهَك يَْعلَُم أَنهَك تَقُوُم أدنى ِمن ثُلُثَ } :فذلك قوله .تطوعا  وَل بد من قيام الليل

وجماعة من المؤمنين  :يعني {ةٌ ّمَن الذين َمَعكَ َوطَائِفَ } {اليل َونِْصفَهُ َوثُلُثَهُ 

لم ساعات يع :يعني {وَّللا يُقَّدُر اليل والنهار}معك تقومون نصف الليل وثلثه 

ا أن لن تطيعوه ولم تقدروا أن تحفظو :يعني {َعلَِم أَن لهن تُْحُصوهُ }الليل والنهار 

لن تطيقوا حفظ ساعات  :معناه :ما فرض َّللا عليكم على الدوام ويقال

اقرءوا ف}تجاوز عنكم ورفع عنكم وجوب القيام  :يعني {فَتَاَب َعلَْيُكمْ }الليل 

 {فاقرءوا َما تَيَسهَر ِمَن القرءان} :في صالة الليل ويقال {َما تَيَسهَر ِمَن القرءان

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n60&p1#TOP
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علم َّللا تعالى أن منكم  {مرضىَعلَِم أَن َسيَُكوُن ِمنُكْم }في جميع الصلوات 

ي يسافرون ف :يعني {إِنه َربهَك يَْعلَُم أَنهكَ }مرضى َل يقدرون على قيام الليل 

في طلب المعيشة يطلبون الرزق من  :يعني {يَْبتَُغوَن ِمن فَْضِل َّللا}اْلرض 

لجهاد جمع مع ا َّللا تعالى وفي اآلية دليل أن الكسب الحالل بمنزلة الجهاد ْلنه

في سبيل َّللا، وروى إبراهيم عن علقمة قال قال رسول َّللا صلى َّللا عليه 

َما ِمْن َجالٍِب يَْجلُِب طََعاَما  ِمْن بَلٍَد إلَى بَلٍَد فَيَبِيَعهُ بِِسْعِر يَْوِمِه إَله َكانَْت » :وسلم

قرأ رسول َّللا صلى َّللا عليه ثم « َمْنِزلَتُهُ ِعْنَد َّللا تََعالَى َمْنِزلَةَ الشهِهيدِ 

َوإِْذ }من القرآن  :يعني {إِنه َربهَك يَْعلَُم أَنهَك تَقُوُم فاقرءوا َما تَيَسهَر ِمْنهُ } :وسلم

الزكاة  :يعني {َوإِْذ أََخْذنَا}الصلوات الخمس  :يعني {أََخْذنَا

تصدقوا من أموالكم بنية  :يعني {َوأَْقِرُضواُ َّللا قَْرضا  َحَسنا  }المفروضة 

 ما تعملون من :يعني {َوَما تُقَّدُمواْ َلْنفُِسُكم ّمْن َخْيرٍ }خالصة من المال الحالل 

 {تَِجُدوهُ ِعنَد َّللا}تتصدقون بنية خالصة  :عمل من اْلعمال الصالحة يعني

الصدقة خير  :يعني {ْعظََم أَْجرا  هَُو َخْيرا  َوأَ } .تجدوا ثوابه في اآلخرة :يعني

من اإلمساك وأعظم ثوابا  من معاملتكم وتجارتكم في الدنيا، وروي عن عمر 

ن تمرا  بلبن فجاءه مسكي :بن الخطاب رضي َّللا عنه أنه اتخذ له حيسا  يعني

كن ل :ما يدري هذا المسكين ما هذا فقال عمر :فأخذه، ودفعه إليه فقال بعضهم

َوَما تُقَّدُموْا َلْنفُِسُكم ّمْن } :المسكين يدري ما هو فكأنه تأول قوله تعالىرب 

واستغفروا } :ثم قال عز وجل {َخْيٍر تَِجُدوهُ ِعنَد َّللا هَُو َخْيرا  َوأَْعظََم أَْجرا  

ٌر َغفُو إِنه َّللا}اطلبوا المغفرة لذنوبكم بالرجوع إلى َّللا تعالى  :يعني {َّللا

ِحيمٌ   .لمن تاب رحيما  بعد التوبة وَّللا أعلم بالصواب :يعني {ره
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74 

 سورة المدثر
 

 [10 -1]تفسير اآليات رقم 

ثُِّر } ْجَز  (4)َوثِيَابََك فَطَهِّْر  (3)َوَربهَك فََكبِّْر  (2)قُْم فَأَْنِذْر  (1)يَا أَيُّهَا اْلُمده َوالرُّ

 (8)فَإَِذا نُقَِر فِي النهاقُورِ  (7)َولَِربَِّك فَاْصبِْر  (6)َوََل تَْمنُْن تَْستَْكثُِر  (5)ُجْر فَاهْ 

 {(10)َعلَى اْلَكافِِريَن َغْيُر يَِسيٍر  (9)فََذلَِك يَْوَمئٍِذ يَْوٌم َعِسيٌر 

ه دا  صلى َّللا عليه وسلم وقد تدثر بثوبمحم :يعني {يأَيُّهَا المدثر} :قوله تعالى

وأصله المتدثر بثيابه إذا نام فأدغمت التاء في الدال وشددت وروى أبو سلمة 

سمعت رسول َّللا صلى َّللا عليه  :بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد َّللا قال

في  :وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

َماِء فََرفَْعُت َرْأِسي فَإَِذا الَملُِك » :حديثه فَبَْينََما أَنَا أَْمِشي إْذ َسِمْعُت َصوتا  ِمَن السه

َماِء واْلَْرضِ فََخَشْيُت فََرِجْعُت  الهِذي َجاَءنِي بِحراء َجالٌِس َعلَى ُكْرِسَي بَْيَن السه

لُونِي فََدثَُرونِي  لُونِي َزمِّ ثِّرُ إِلَى أَْهلِي فَقُْلُت َزمِّ  {أَنِذرْ قُْم فَ }« فَنََزَل يَا أَيُّهَا الُمده

صلِّ قم ف :يعني {قُْم فَأَنِذرْ } :فخوف قومك وادعهم إلى التوحيد ويقال :يعني

ن ادعهم م :خوفهم بالعذاب إن لم يوحدوا يعني :يعني {قُْم فَأَنِذرْ } :ّلِل ويقال

ون فعظمه عما يقول :يعني {َوَربهَك فََكبّرْ } :جلالكفر إلى اإليمان ثم قال عز و

 {َك فَطَهّرْ َوثِيَابَ } :فكبر للصالة ثم قال :فكبر يعني :ويقال .فيه عبدة اْلوثان

 :طهر قلبك بالتوبة عن الذنوب والمعاصي وهذا قول قتادة وقال مقاتل :يعني

ب تقول للرجل إذا أذنب دنس الثياب قلبك فطهر بالتوبة وكانت العر :يعني

وقال الزجاج ْلن تقصير الثوب أبعد من  .ثيابك فقصر :يعني :وقال الفراء

صر َل تق :يعني :النجاسة وإن كان طويال  َل يؤمن أن يصيبه النجاسة ويقال

 نفسك فطهر :وثيابك فطهر يعني :فتكون غادرا  دنس الثياب وقال مجاهد

 :يعني {والرجز فاهجر} :ظنك فحسن ثم قال :عملك فأخلص ويقال :ويقال

ارفض عبادة اْلوثان قرأ عاصم في  :الرجز فاهجر يعني :المأثم فاترك ويقال

رواية حفص والرجز بضم الزاء والباقون بكسر الزاء ومعناهما واحد وهم 

لعذاب كقوله الرجز ا :فارفض عبادة اْلوثان ويقال :اْلوثان يعني

فَبَدهَل الذين ظَلَُموْا قَْوَل  َغْيَر الذي قِيَل لَهُْم فَأَنَزْلنَا َعلَى الذين ظَلَُموْا } :تعالى

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n60&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n60&p1#TOP
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َن السمآء بَِما َكانُوْا يَْفُسقُونَ  ا مِّ ومعناه كل شيء يحرك  [59 :البقرة] {ِرْجز 

َل  :نييع {َلَ تَْمنُن تَْستَْكثِرُ وَ } :إلى عذاب َّللا تعالى فاتركه ثم قال عز وجل

تعط شيئا  قليال  تطلب به أكثر وأفضل في الدنيا وقال الحسن وَل تمنن تستكثر 

وَل تمنن بعملك على ربك تستكثره وقال مجاهد َل تعط مالك رجاء  :يعني

فضل من الثواب في الدنيا وقال الضحاك َل تعط ولتعطى أكثر منه قوله 

 :اصبر على أمر ربك قال إبراهيم النخعي :يعني {لَِربَّك فاصبروَ } :تعالى

 يعزي نبيه صلى َّللا :ولربك فاصبر يعني :اصبر لعظمة ربك وقال مقاتل

فَإَِذا نُقَِر }فاصبر نفسك في عبادة ربك  :عليه وسلم ليصبر على أذاهم ويقال

ذٍ يَْوٌم َعِسير فََذلَِك يَْوَمئِ } .الصوراصبر فعن قريب ينفخ في  :يعني {فِى الناقور

غير  :شديدا  على الكافرين غير يسير يعني :يعني {َعلَى الكافرين َغْيُر يَِسيرٍ 

هين وفي اآلية دليل أن ذلك اليوم يكون على المؤمنين هينا  وهذا كقوله 

ى الكافرين الملك يَْوَمئٍِذ الحق للرحمن َوَكاَن يَْوما  َعلَ } :تعالى

 .ْلن الكفار يقطع رجاؤهم في جميع الوجوه [26 :الفرقان] {َعِسيرا  

 [31 -11]تفسير اآليات رقم 

ا  (11)َذْرنِي َوَمْن َخلَْقُت َوِحيد ا } َوبَنِيَن  (12)َوَجَعْلُت لَهُ َماَل  َمْمُدود 

ا  َكاله إِنههُ َكاَن  (15)ثُمه يَْطَمُع أَْن أَِزيَد  (14)ا َوَمههْدُت لَهُ تَْمِهيد   (13)ُشهُود 

ا  ا  (16)آِلَيَاتِنَا َعنِيد  فَقُتَِل َكْيَف  (18)إِنههُ فَكهَر َوقَدهَر  (17)َسأُْرِهقُهُ َصُعود 

ثُمه أَْدبََر  (22)ثُمه َعبََس َوبََسَر  (21)ثُمه نَظََر  (20)ثُمه قُتَِل َكْيَف قَدهَر  (19)قَدهَر 

 (25)إِْن هََذا إَِله قَْوُل اْلبََشِر  (24)فَقَاَل إِْن هََذا إَِله ِسْحٌر يُْؤثَُر  (23)َواْستَْكبََر 

اَحةٌ  (28)ََل تُْبقِي َوََل تََذُر  (27)َوَما أَْدَراَك َما َسقَُر  (26)َسأُْصلِيِه َسقََر  لَوه

َوَما َجَعْلنَا أَْصَحاَب النهاِر إَِله َماَلئَِكة  َوَما  (30)َعلَْيهَا تِْسَعةَ َعَشَر  (29)لِْلبََشِر 

 نَ َجَعْلنَا ِعدهتَهُْم إَِله فِْتنَة  لِلهِذيَن َكفَُروا لِيَْستَْيقَِن الهِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َويَْزَداَد الهِذي

آََمنُوا إِيَمان ا َوََل يَْرتَاَب الهِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َواْلُمْؤِمنُوَن َولِيَقُوَل الهِذيَن فِي قُلُوبِِهْم 

ُ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن  ُ بِهََذا َمثاَل  َكَذلَِك يُِضلُّ َّللاه َمَرٌض َواْلَكافُِروَن َماَذا أََراَد َّللاه

 {(31)ُم ُجنُوَد َربَِّك إَِله هَُو َوَما ِهَي إَِله ِذْكَرى لِْلبََشِر يََشاُء َوَما يَْعلَ 

اترك هذا الذي خلقته وحيدا  وفوض  :يعني {َذْرنِى َوَمْن َخلَْقُت َوِحيدا  } :ثم قال

أمره إليه وهو الوليد بن المغيرة خلقه َّللا تعالى وحيدا  بغير مال وَل 

ْمُدودا   َوَجَعْلتُ }ولد  ورزقته ماَل  كثيرا  قال مجاهد كان له  :يعني {لَهُ َماَل  مه

كان ماله أربعة آَلف درهم  :مائة ألف دينار وكان بنوه عشرة وقال بعضهم

حضورا  َل يغيبون عنه في التجارة  :يعني {َوبَنِيَن ُشهُودا  } :ثم قال عز وجل
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إنه لم يكن من قريش  :خلقت وحيدا  يعني ذرني ومن :وَل غيرهم وقال بعضهم

وكان ملصقا  بهم ْلنه ذكر أن أباه المغيرة تبناه بعد ما أتت ثمانية أشهر ولم 

َوَجَعْلُت لَهُ َماَل  } [13 :القلم] {ُعتُلٍّ بَْعَد َذلَِك َزنِيمٍ }يكن منه كما قال َّللا تعالى 

ْمُدودا   ه وبنين شهودا  َل يغيبون عنه وَل يحتاجون غير منقطع عن :يعني {مه

 :إلى التصرف وكان له عشرة من البنين وهذا قول الكلبي وغيره وقال مقاتل

 :بسطت له في المال والخير بسطا  ويقال :يعني {َوَمههدتُّ لَهُ تَْمِهيدا  }سبع بنين 

وذلك  .يطمع أن أزيد ماله وولده :يعني {ثُمه يَْطَمُع أَْن أَِزيدَ }أمهلت له إمهاَل  

ماَل  ممدودا  ولي  :أنه تفاخر على رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم وقال لي

أن  :عشرة من البنين فال يزال يزداد مالي وبني فنزل ثم يطمع أن أزيد يعني

له اَل أزيد فما أزداد م :وهو رد عليه يعني :يعني {َكاله }أزيد وهو يعصيني 

بعد ذلك وَل ولده ولكن أخذ في النقصان فهلك عامة ماله وولده قوله 

مكذبا  معرضا  عنها معاندا  ثم قال عز  :يعني {إِنههُ كان َلياتنا َعنِيدا  } :تعالى

يكلف في النار صعود جبل من صخرة ملساء  :يعني {َسأُْرِهقُهُ َصُعودا  } :وجل

سقر فإذا بلغ رأس العقبة دخل دخان في حلقة فيخرج  في الباب الخامس تسمى

من جوفه ما كان في جوفه من اْلمعاء فإذا سقط في أسفل العقبة سقي من 

الحميم فإذا بلغ أعاله انحط منه إلى أسفله من مسيرة سبعين سنة وقال 

مله سأح :مشقة من العذاب وقال الزجاج :يعني {َسأُْرِهقُهُ َصُعودا  } :مجاهد

سأكلفه الصعود على عقبة شاقة والصعود  :على مشقة من العذاب ويقال

إِنههُ } :والكؤود بمعنى واحد ثم ذكر خبث أفعاله الذي يستوجب به العقوبة فقال

إنه فكر في أمر محمد صلى َّللا عليه وسلم وقدر في أمره  :يعني {فَكهَر َوقَدهرَ 

قُتَِل } :فلعن كقوله :يعني {فَقُتَِل َكْيَف قَدهرَ } :وقال ساحر يقول َّللا عز وجل

وذلك حين اجتمعوا في  {ثُمه قُتَِل َكْيَف قَدهرَ } .[10 :الذاريات] {الخراصون

هذه أيام الموسم  :دار الندوة ليدبروا أمر محمد صلى َّللا عليه وسلم وقالوا

ا الرجل في الناس وهم سائلون عنه فماذا والناس مجتمعون وقد فشا قول هذ

ه إنهم يأتون :تجيبون وتردون عليهم فقالوا نقول إنه مجنون وقال بعضهم

 :عضهمنقول شاعر قال ب :ويكلمونه فيجدونه فصيحا  عاقال  فيكذبونكم فقالوا

قول ن :َل يشبه الشعر فيكذبونكم قالوا :هم العرب وقد رأوا الشعراء وقوله

إنهم لقوا الكهان وإذا سمعوا قوله وهو يستثني في كالمه  :ن قال بعضهمكاه

 :المستقبل فيكذبونكم ففكر الوليد بن المغيرة ثم أدبر عنهم ثم رجع إليهم وقال

فكرت في أمره فإذا هو ساحر يفرق بين المرء وزوجه وأقربائه فاجتمع رأيهم 
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ه كيف قدر بمحمد صلى َّللا علي :ساحر فقتل كيف قدر يعني :على أن يقولوا

در اللعنة على أثر اللعنة كيف ق :وسلم بالسحر ثم قتل يعني لعن مرة أخرى أي

مد ثم نظر في أمر مح :يعني {ثُمه نَظَرَ }هذا التقدير الذي قال للكفرة إنه ساحر 

ن وجهه وكلح وتغير ل :عبس وجهه أي :يعني {ثُمه َعبَسَ }صلى َّللا عليه وسلم 

 {ثُمه أَْدبَرَ }نظر بكراهة شديدة  :أي {َوبََسرَ }ثم عبس وجهه  :وقال الزجاج

إِْن } :تكبر عن اإليمان ثم قال :يعني {واستكبر}يعني أعرض عن اإليمان 

مة يرويه عن مسيل :تأثره من صاحب اليمامة يعني :يعني {هذا إَِله ِسْحٌر يُْؤثَرُ 

إَل سحر يرويه عن جابر ويسار  :ما هذا الذي يقول :معناه :لكذاب ويقالا

ما هذا القرآن إَل قول  :يعني {إِْن هذا إَِله قَْوُل البشر} :ويقال عن أهل بابل

 :يعني :سأدخله سقر قال مقاتل :يعني {َسأُْصلِيِه َسقَرَ } :اآلدمي قال َّللا تعالى

 {َوَما أَْدَراَك َما َسقَرُ }هو اسم من أسماء النار  :خامس وقال الكلبيالباب ال

لته َل تبقي لحما  إَل أك :يعني {َلَ تُْبقِى َوَلَ تََذرُ } :تعظيما  ْلمرها ثم بين قال

 تميت َل :َل تبقي وَل تذر يعني :وَل تذرهم إذا أعيدوا فيها خلقا  جديدا ، ويقال

َل تبقى اللحم وَل العظم وَل الجلد إَل أحرقته وَل تذر لحما   :، ويقالوَل تحيي

تدعه محرقا  بل تجده خلقا  جديدا  ثم قال عز  :وَل عظما  وَل جلدا  أي

اَحةٌ لّْلبََشرِ } :وجل حراقة لِلجساد شواهة للوجوه نزاعة لِلعضاء  :يعني {لَوه

حته الشمس إذا غيرته وذلك أن الشيء إذا َل :وأصله في اللغة التسويد ويقال

لنار على ا :يعني {َعلَْيهَا تِْسَعةَ َعَشرَ } :كان فيه دسومة فإذا أحرق اسود ثم قال

تسعة عشر من المالئكة مسلطون من رؤساء الخزنة وأما الزبانية فال يحصى 

 .{َك إَِله هُوَ َوَما يَْعلَُم ُجنُوَد َربّ } :عددهم كما قال في سياق اآلية

وإنما أراد تسعة عشر ملكا  ومعهم ثمانية عشر أعينهم كالبرق الخاطف 

ويخرج لهب النار من أفواههم فنزعت عنهم الرأفة غضاب على أهلها يدفع 

أنا أكفيكم  :أحدهم سبعين ألفا  فلما نزلت هذه اآلية قال الوليد بن المغيرة لعنه َّللا

احدا  منهم وسائر أهل مكة يكفي أربعة منهم وقال خمسة وكل ابن لي يكفي و

رجل من المشركين وكان له قوة وأنا أكفيكموهم وحدي أدفع عشرة بمنكبي 

هذا وتسعة بمنكبي اْليسر فألقيهم في النار حتى يحترقوا وتجوزون حتى 

ما  :ينيع {َوَما َجَعْلنَا أصحاب النار إَل َملَئَِكةٌ }تدخلون الجنة فنزلت هذه اآلية 

َوَما َجَعْلنَا }سلطنا أعوان النار إَل مالئكة زبانية غالظ شداد َل يغلبهم أحد 

تَهُمْ   {إَِله فِْتنَة  لّلهِذيَن َكفَُرواْ }ما ذكرنا قلة عددهم وهم تسعة عشر  :يعني {ِعده

دوا في ل الكتاب وجوذلك أن أه {لِيَْستَْيقَِن الذين أُوتُوْا الكتاب}بلية لهم  :يعني
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كتابهم أن مالكا  رئيسهم وثمانية عشر من الرؤساء فبين لهم أنما يقوله النبي 

 :يعني {َويَْزَداَد الذين ءاَمنُوْا إيمانا}بالوحي  :صلى َّللا عليه وسلم يقوله

عدتهم ويعلموا أنه حق  :يعني {َوَلَ يَْرتَاَب الذين أُوتُواْ الكتاب}تصديقا  وعلما  

َولِيَقُوَل الذين فِى قُلُوبِِهم }أيضا  َل يشكون في ذلك  {والمؤمنون}كذلك 

ذا َماَذا أََراَد َّللا به}المشركين  :يعني {والكافرون}المنافقين  :يعني {مهَرضٌ 

َّللا  لُّ َكَذلَِك يُضِ } :بذكر خزنة جهنم تسعة عشر يقول َّللا تعالى :يعني {َمثاَل  

فقه يو :يعني {َويَْهِدى َمن يََشاء}يخذله وَل يؤمن به أمنا  له  :يعني {َمن يََشاء

من يعلم قوة جنود ربك وكثرتها إَل  :يعني {َوَما يَْعلَُم ُجنُوَد َربَّك إَِله هُوَ }لذلك 

 ربك إَل َّللاَل يعلم عدد جموع  :وما يعلم يعني :َّللا تعالى ويقال :هو يعني

 :الدَلئل والحجج في القرآن ويقال :يعني {َوَما ِهَى إَِله ذكرى لِْلبََشرِ } :تعالى

ظه ع :سقر إَل ذكرى للبشر يعني :وما هي يعني :القرآن ويقال :ما هي يعني

 .للخلق ثم أقسم َّللا تعالى ْلجل سقر

 

 [56 -32]تفسير اآليات رقم 

ْبِح إَِذا أَْسفََر  (33)َواللهْيِل إِْذ أَْدبََر  (32) َواْلقََمِر َكاله } ْحَدى  (34)َوالصُّ إِنههَا إَلِ

ا لِْلبََشرِ  (35)اْلُكبَرِ  َر  (36)نَِذير  َم أَْو يَتَأَخه ُكلُّ نَْفسٍ  (37)لَِمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن يَتَقَده

 (40)فِي َجنهاٍت يَتََساَءلُوَن  (39)إَِله أَْصَحاَب اْليَِميِن  (38)ِهينَةٌ بَِما َكَسبَْت رَ 

 (43)قَالُوا لَْم نَُك ِمَن اْلُمَصلِّيَن  (42)َما َسلََكُكْم فِي َسقََر  (41)َعِن اْلُمْجِرِميَن 

َوُكنها نَُكذُِّب  (45)وُض َمَع اْلَخائِِضيَن َوُكنها نَخُ  (44)َولَْم نَُك نُْطِعُم اْلِمْسِكيَن 

يِن  افِِعيَن  (47)َحتهى أَتَانَا اْليَقِيُن  (46)بِيَْوِم الدِّ فََما  (48)فََما تَْنفَُعهُْم َشفَاَعةُ الشه

ْت ِمْن  (50)َكأَنههُْم ُحُمٌر ُمْستَْنفَِرةٌ  (49)لَهُْم َعِن التهْذِكَرِة ُمْعِرِضيَن  فَره

َكاله بَْل ََل  (52)بَْل يُِريُد ُكلُّ اْمِرٍئ ِمْنهُْم أَْن يُْؤتَى ُصُحف ا ُمنَشهَرة   (51)قَْسَوَرٍة 

َوَما يَْذُكُروَن  (55)فََمْن َشاَء َذَكَرهُ  (54)َكاله إِنههُ تَْذِكَرةٌ  (53)يََخافُوَن اآْلَِخَرةَ 

ُ هَُو أَْهُل التهْقَوى َوأَْهُل اْلَمْغفَِرِة  إَِله   {(56)أَْن يََشاَء َّللاه

 :نييع {واليل إِْذ أَْدبَرَ }وخالق القمر  :يعني {والقمر}ردا  عليهم  {َكاله } :فقال

ْحَدى إلِ  إِنههَا}أقسم بخالق الصبح  {والصبح إَِذا أَْسفَرَ }ذهب أقسم بخالق الليل 

سقر إحدى الكبر العظام وباب من أبواب النار قرأ نافع وحمزة  :يعني {الكبر

وعاصم في رواية حفص والليل إذ بغير ألف أدبر باْللف والباقون إذا باْللف 

دبر بغير ألف وهما لغتان ومعناهما واحد دبر وأدبر ويقال دبر النهار وأدبر 

 {واليل إَِذا أَْدبَرَ }سألت ابن عباس عن قوله  :ودبر الليل وأدبر وقال مجاهد
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ليل ال :فسكت حتى إذا كان آخر الليل قال يا مجاهد هذا حين دبر الليل ويقال

 :أي استضاء بأنها :إذا أسفر يعني .إذا جاء بعد النهار والصبح :إذا أدبر يعني

 {نَِذيرا  لّْلبََشرِ }أن سقر ْلعظم درجات في النار  :سقر إلحدى الكبر يعني

محمدا  صلى َّللا عليه وسلم نذيرا  للخلق وإنما صار نعتا  ْلنه معناه تم  :يعني

لَِمن َشاء } :إن العذاب الذي ذكر نذيرا  للبشر قوله تعالى :نذيرا  للبشر، ويقال

رَ  َم أَْو يَتَأَخه بينا يتأخر إلى المعصية فيتقدم في الخير أو  :يعني {ِمنُكْم أَن يَتَقَده

لكم فهذا وعيد لكم لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الطاعة أو يتأخر إلى المعصية 

بُِّكْم فََمن َشآَء فَْليُْؤِمن َوَمن َشآَء فَْليَْكفُْر إِنها أَْعتَْدنَا } :كقوله َوقُِل الحق ِمن ره

ا أََحاطَ بِِهْم ُسَراِدقُهَا َوإِ  ن يَْستَِغيثُوْا يَُغاثُوْا بَِمآٍء كالمهل يَْشِوى لِلظهالِِميَن نَار 

لمن شاء  :معناه :ويقال [29 :الكهف] {الوجوه بِْئَس الشراب َوَسآَءْت ُمْرتَفَق ا

 :منكم أن يتقدم إلى التوبة فليوحد أو يتأخر عن التوبة فليقم على الكفر يعني

هن كل كافر مرت :يعني {ْفٍس بَِما َكَسبَْت َرِهينَةٌ ُكلُّ نَ } :ثم قال .نذيرا  لمن شاء

لكن أصحاب اليمين فإنهم ليسوا مرتهنين  :يعني {إَِله أصحاب اليمين}بعمله 

، هم الذين عن يمين العرش :الذين أعطوا كتابهم بأيمانهم ويقال :بعملهم يعني

 أصحاب اليمين قال عليكل نفس بما كسبت رهينة عند المحاسبة إَل  :ويقال

 ليس عليهم حساب :هم أطفال المسلمين يعني :بن أبي طالب رضي َّللا عنه

اتين إنهم في بس :يعني {فِى جنات يَتََساءلُونَ } :ْلنهم لم يعملوا شيئا  ثم قال

 ىَما َسلََكُكْم فِ }يرون أهل النار يسألونهم  :يعني {َعِن المجرمين}يتساءلون 

قَالُوْا لَْم نَُك ِمَن } :ما الذي أدخلكم في سقر فأجابهم أهل النار :يعني {َسقَرَ 

 {َولَْم نَُك نُْطِعُم المسكين}لم نك نقر بالصالة ولم نؤدها  :يعني {المصلين

 {نَوُكنها نَُخوُض َمَع الخائضي} .كنا َل نقر بالفرائض والزكاة وَل نؤديها :يعني

كنا نستهزئ بالمسلمين ونخوض بالباطل ونرد الحق مع المبطلين  :يعني

 {ا اليقينحتى أتان}بيوم الحساب  :يعني {َوُكنها نَُكّذُب بِيَْوِم الدين}المستهزئين 

َل  :عنيي {فََما تَنفَُعهُْم شفاعة الشافعين} :الموت والقيامة قوله تعالى :يعني

فما  {فََما لَهُْم َعِن التذكرة ُمْعِرِضينَ }اعة اْلنبياء وشفاعة المالئكة يسألهم شف

ْستَنفَِرةٌ }للمشركين يعرضون عن القرآن والتوحيد  ههم يشب {َكأَنههُْم ُحُمٌر مُّ

بالحمر الوحشية المذعورة حين فروا من القرآن وكذبوا به قرأ نافع وابن 

ة ون بالكسر فمن قرأ بالنصب فمعناه منفرعامر مستنفرة بنصب الفاء والباق

معنى نفر واستنفر ب :فإن الصائد نفرها ومن قرأ بالكسر ومعناه نافرة ويقال

ْت ِمن قَْسَوَرةٍ } :واحد ثم قال ْلسد ا :يعني :فقال أبو هريرة رضي َّللا عنه {فَره
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 :تادةقال قالصيادين و :وقال سعيد بن جبير رضي َّللا عنهم القناص يعني

الرمي بالسهام وهو حس الناس وأصواتهم ثم قال عز  :القسورة النبل يعني

وذلك أن  {أَن يؤتى ُصُحفا  }أهل مكة  :يعني {بَْل يُِريُد ُكلُّ امرئ ّمْنهُمْ } :وجل

كفار مكة قالوا إن الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب ذنبا  يصبح وذنبه وكفارته 

ِريُد قَْسَوَرٍة بَْل يُ }رأسه فهل ترينا مثل ذلك إن كنت رسوَل  فنزل  مكتوب عند

نَشهَرة   صحفا  مكتوب فيها جرمه  :يعني {ُكلُّ امرئ ّمْنهُْم أَن يؤتى ُصُحفا  مُّ

نؤمن  لن :نزلت في شأن عبد َّللا بن أمية المخزومي حين قال :وتوبته ويقال

لهم أبدا   هذا َل يكون :يعني {َكاله } :ل َّللا تعالىحتى تنزل علينا كتابا  نقرؤه قا

خافون لكن َل ي :البعث يعني :يعني {بَل َله يََخافُوَن اَلخرة} :ثم ابتداء فقال

فََمن َشاء }حقا  إن القرآن عظة للخلق  :يعني {َكاله إِنههَا تَْذِكَرةٌ }عذاب اآلخرة 

 :عنيي {َوَما يَْذُكُروَن إَِله أَن يََشاء}من شاء أن يتعظ به فليتعظ  :يعني {َذَكَرهُ 

لهم، ويقال إَل أن يشاء َّللا منهم قرأ نافع وما تذكرون بالتاء  {َّللا}إَل أن يشاء 

على معنى المخاطبة والباقون بالياء على معنى الخبر عنهم ثم قال عز 

هو أهل أن يتقي وَل يشرك به  :يعني {ْهُل المغفرةهَُو أَْهُل التقوى َوأَ } :وجل

ويوحد وَل يعصى وأهل المغفرة يعني هو أهل أن يغفر لمن أطاعه وَل يشرك 

 .هو أهل أن يتقى وأهل المغفرة لمن اتقى وَّللا الموفق :ويقال
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 سورة القيامة
 

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

اَمِة  (1)قِيَاَمِة ََل أُْقِسُم بِيَْوِم الْ } ْنَساُن أَلهْن  (2)َوََل أُْقِسُم بِالنهْفِس اللهوه أَيَْحَسُب اإْلِ

َي بَنَانَهُ  (3)نَْجَمعَ ِعظَاَمهُ  ْنَساُن لِيَْفُجَر  (4)بَلَى قَاِدِريَن َعلَى أَْن نَُسوِّ بَْل يُِريدُ اإْلِ

 {(5)أََماَمهُ 

ا أجمع أهل التفسير أن معناه أقسم، واختلفو {َلَ أُْقِسُم بِيَْوِم القيامة} :قوله تعالى

والكالم زيادة للزينة، ويجري في كالم العرب  :قال بعضهم .في تفسير َل

قَاَل َما َمنََعَك أََله تَْسُجَد إِْذ أََمْرتَُك قَاَل أَنَاْ } :قال .زيادة َل، كما في آية أخرى

ْنهُ َخلَْقتَنِي ِمن نهاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمن ِطينٍ َخْيٌر   .أن تسجد :يعني [12 :اْلعراف] {مِّ

 .ليس اْلمر كما ذكر :فقال .َل رد لكالمهم، حيث أنكروا البعث :وقال بعضهم

 معناه أقسم برب يوم القيامة إنها :ويقال {أُْقِسُم بِيَْوِم القيامة} :ثم قال

س أقسم بخالق النفس اللوامة، وهي نف :يعني {َوَلَ أُْقِسُم بالنفس اللوامة} .كائنة

ا م :كما روي عن ابن عباس، وعن عمر رضي َّللا عنهم .ابن آدم، يلوم نفسه

دت يا ليتني ز :من نفس برة وفاجرة، إَل تلوم نفسها، إن كانت محسنة تقول

 ولم يذكر جواب القسم، ْلن .يا ليتني تركت :إحسانا ، وإن كانت سيئة تقول

وَل أقسم بالنفس  :ومعناه {بلى قادرين}في الكالم دليال  عليه، وهو قوله 

 .اللوامة، لتبعثن بعد الموت

أَن لهن نهْجَمَع }أيظن الكافر  :يعني {أَيَْحَسُب اإلنسان} :ثم قال عز وجل

 :نزلت في أبي بن خلف، ويقال .ن لن يبعث َّللا بعد الموتأ :يعني {ِعظَاَمهُ 

 {لى قادرينب} :يقول َّللا تعالى .في عدي بن الربيعة، إلنكار البعث بعد الموت

تزقة، يجعل أصابعه مل :يعني {على أَن نَُّسّوَى بَنَانَهُ }إن َّللا تعالى قادر  :يعني

 :فكأنه يقول :وقال القتبي .قول ابن عباس وهذا .وألحق الراحة باْلنامل

أيحسب اإلنسان أن لن نجمع عظامه في اآلخرة، بلى قادرين على أن نسوي 

نعيد السالميات على  :أي .أن نجمع ما صغر منه، ونؤلف بينه :بنانه، يعني

وقال  .صغرها، ومن قدر على جمع هذا، فهو على جمع كبار العظام أقدر

وقال سعيد بن  .على أن نسوي خفه كخف البعير، َل يعمل به شيئا   :مجاهد

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n60&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n60&p1#TOP
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كنف البعير، أو كحافر الدابة والحمر، ْلنه ليس من دابة، إَل  :جبير يعني

 .وهي تأكل بفمها غير اإلنسان

ته وبيقدم ذنوبه، ويؤخر ت :يعني {بَْل يُِريُد اإلنسان لِيَْفُجَر أََماَمهُ } :قوله تعالى

 .سوف أتوب، وَل يترك الذنوب، وهذا قول ابن عباس رضي َّللا عنه :ويقول

 :قتبيوقال ال .يريد الذنوب في المستقبل :يعني {لِيَْفُجَر أََماَمهُ } :وقال عكرمة

ن جبير وقال سعيد ب .بل يريد اإلنسان ليفجر أمامه، فقد كثرت فيه التفاسير

تمنى ي :وقال آخرون .يكثر الذنوب، ويؤخر التوبة :يسوف أتوب، وقال الكلب

 :الخطيئة، وفيه قول آخر على طريق اإلنكار، بأن يكون الفجور بمعنى

 :فقيل .يلالم :التكذيب بيوم القيامة، ومن كذب بالحق، فقد فجر، وأصل الفجور

 .للكاذب والمكذب والفاسق فاجر، ْلنه مال عن الحق

 [30 -6]يات رقم تفسير اآل

َوُجِمَع  (8)َوَخَسَف اْلقََمُر  (7)فَإَِذا بَِرَق اْلبََصُر  (6)يَْسأَُل أَيهاَن يَْوُم اْلقِيَاَمِة }

ْنَساُن يَْوَمئٍِذ أَْيَن اْلَمفَرُّ  (9)الشهْمُس َواْلقََمُر   (11)َكاله ََل َوَزَر  (10)يَقُوُل اإْلِ

َر  (12)لَى َربَِّك يَْوَمئٍِذ اْلُمْستَقَرُّ إِ  َم َوأَخه ْنَساُن يَْوَمئٍِذ بَِما قَده  اإْلِ
هأُ بَِل  (13)يُنَب

ْنَساُن َعلَى نَْفِسِه بَِصيَرةٌ  ْك بِِه لَِسانََك  (15)َولَْو أَْلقَى َمَعاِذيَرهُ  (14)اإْلِ ََل تَُحرِّ

ثُمه  (18)فَإَِذا قََرْأنَاهُ فَاتهبِْع قُْرآَنَهُ  (17)إِنه َعلَْينَا َجْمَعهُ َوقُْرآَنَهُ  (16)لِتَْعَجَل بِِه 

ُوُجوهٌ  (21)َوتََذُروَن اآْلَِخَرةَ  (20)َكاله بَْل تُِحبُّوَن اْلَعاِجلَةَ  (19)إِنه َعلَْينَا بَيَانَهُ 

تَظُنُّ  (24)َوُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ بَاِسَرةٌ  (23)إِلَى َربِّهَا نَاِظَرةٌ  (22)يَْوَمئٍِذ نَاِضَرةٌ 

َوظَنه  (27)َوقِيَل َمْن َراقٍ  (26)َكاله إَِذا بَلََغتِ التهَراقَِي  (25)أَْن يُْفَعَل بِهَا فَاقَِرةٌ 

 {(30)إِلَى َربَِّك يَْوَمئٍِذ اْلَمَساُق  (29)اِق َواْلتَفهِت السهاُق بِالسه  (28)أَنههُ اْلفَِراُق 

ا  يسأل متى يوم القيامة، تكذيب :يعني {يَْسئَُل أَيهاَن يَْوُم القيامة} :قوله تعالى

بل يريد اإلنسان أن يكذب بيوم القيامة، وهو أمامه، وهو  :فكأنه قال .بالبعث

 {لبصرفَإَِذا بَِرَق ا} :تعالى في أي يوم يكون فقال فبين َّللا .يسأل متى يكون

راء، بنصب ال {فَإَِذا بَِرَق البصر}قرأ نافع  .شخص البصر، وتحير :يعني

شخص  :فمن قرأ بالنصب، فهو من برق يبرق بريقا ، ومعناه .والباقون بالكسر

أن  :وأصله .زع وتحيرف :ومن قرأ بالكسر، يعني .فال يطرق من شدة الفزع

 .الرجل إذا رأى البرق تحير، وإذا رأى من أعاجيب يوم القيامة، تحير ودهش

ن كالثوري :يعني {َوُجِمعَ الشمس والقمر}ذهب ضوؤه  :يعني {َوَخَسَف القمر}

 .قال كوكب العين ذهب ضوؤه .برق البصر، وخسف القمر :ويقال .المقرنين

 .يجعالن في نور الحجاب :علي بن أبي طالب، رضي َّللا عنه أنه قالوروى 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n60&p1#TOP
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 :سوى بينهما في ذهاب نورهما، وإنما قال :جمع الشمس والقمر، يعني :ويقال

وجمع الشمس والقمر، ولم يقل وجمعت، ْلن المؤنث والمذكر إذا اجتمعا، 

 ؟لنارأين الملجأ من ا :يقول {َن المفريَقُوُل اإلنسان يَْوَمئٍِذ أَيْ } .فالغلبة للمذكر

وقراءة  .أين مكان الفرار :قرئ في الشاذ، أين المفر بالكسر للفاء، على معنى

 .أين الفرار :العامة بالنصب، يعني

حقا  َل جبل يلجؤون إليه، فيمنعهم من النار، وَل  :يعني {َكاله َلَ َوَزرَ } :ثم قال

والوزر في كالم العرب، الجبل الذي يلتجئ إليه، والوزر  .مشجر يواريه

 .عهمن :يعني .وَل وزر :وقال عكرمة .والستر هنا، الشيء الذي يستترون به

 إلى َربّكَ } :ثم قال عز وجل .َل حصن لهم يوم القيامة :يعني :وقال الضحاك

رَ يُ }المرجع  :يعني {يَْوَمئٍِذ المستقر َم َوأَخه  :عنيي {نَبهأُ اإلنسان يَْوَمئِِذ بَِما قَده

 .يسأل ويبين له، ويجازى بما قدم من اْلعمال وأخر، من سنة صالحة أو سيئة

 جوارح العبد شاهدة :يعني {بَِل اإلنسان على نَْفِسِه بَِصيَرةٌ } :قوله عز وجل

 .، يشهد عليه كل عضو بما فعلومعناه على اإلنسان من نفسه شاهد .عليه

 .جوارح، العبد شاهدة عليه، ومعناه رقيب بعضها على بعض :ويقال يعني

 :وقال الحسن .رجل عالمة :والبصيرة أدخلت فيها الهاء للمبالغة، كما يقال

لقى َولَْو أ}بعيوب غيره، الجاهل بعيوب نفسه  :على نفسه بصيرة، يعني

 :نيولو أرخى ستوره، يع :ويقال .ولو تكلم بعذر لم يقبل منه :يعني {َمَعاِذيَرهُ 

 .أنه شاهد على نفسه، وإن أذنب في الستور

َل تعجل بقراءة القرآن، من قبل أن  :يعني {َلَ تَُحّرْك بِِه لَِسانَكَ } :قوله تعالى

اس، ابن عب يفرغ جبريل عليه السالم من قراءته وروى سعيد بن جبير، عن

كان رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، إذا نزل عليه  :رضي َّللا عنهما قال

ْينَا لِتَْعَجَل بِِه * إِنه َعلَ } {َلَ تَُحّرْك بِِه لَِسانَكَ } :القرآن، تعجل به للحفظ فنزل

تى ، حيقرأ عليك جبريل :يعني {َوقُْرءانَهُ }حفظه في قلبك  :يعني {َجْمَعهُ 

عد إذا قرأ عليك جبريل فاقرأ أنت ب :يعني {فَإَِذا قرأناه فاتبع قُْرءانَهُ }تحفظه 

فاتبع حالله  :فاتبع قراءته، يعني :قراءته وفراغه وقال محمد بن كعب

 .وحرامه

 {ءانَهُ رْ فَإَِذا قرأناه فاتبع قُ }تأليفه  :يعني {إِنه َعلَْينَا َجْمَعهُ } :وقال اْلخفش

علينا  :ويقال .بيان أحكامه وحدوده :يعني {ثُمه إِنه َعلَْينَا بَيَانَهُ }تأليفه  :يعني

 بيان فرائضه، كما بين على لسان النبي صلى َّللا :ويقال .شرحه :بيانه، يعني

 .عليه وسلم
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تحبون  :يعني {بُّوَن العاجلةَكاله بَْل تُحِ } :ثم نزل بعد هذه اْلحكام، قوله تعالى

ير، قرأ ابن كث .تتركون العمل لآلخرة :يعني {َوتََذُروَن اَلخرة}العمل للدنيا 

ى والباقون بالتاء، عل .وأبو عمرو بل يحبون بالياء، على معنى الخبر عنهم

حسنة  :أي {اِضَرةٌ ُوُجوهٌ يَْوَمئِذٍ نه } :ثم بين حال ذلك اليوم فقال .معنى المخاطبة

تَْعِرُف فِى ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ } :مشرقة مضيئة، كما قال في آية أخرى

ناظرين يومئذ إلى َّللا  :يعني {َوإِلَى َربّهَا نَاِظَرةٌ } [24 :المطففين] {النعيم

 .تنتظر الثواب من ربها :يعني {إلى َربّهَا نَاِظَرةٌ } :وقال مجاهد .تبارك وتعالى

وهذا القول َل يصح، ْلنه مقيد بالوجوه، موصول بإلى، ومثل هذا، َل يستعمل 

 .في اَلنتظار

 :قالوي .كريهة :ويقال .عابسة :يعني {َوُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ بَاِسَرةٌ } :ثم قال عز وجل

 تعلم أنه قد نزل بها العذاب :يعني {ةٌ تَظُنُّ أَن يُْفَعَل بِهَا فَاقِرَ }كاسفة ومسودة 

ت أن قد أيقن :الفاقرة الداهية، ويقال :ويقال .تعلم هذه اْلنفس :يعني .والشدة

حقا  إذا  :يعني {َكاله إَِذا بَلََغِت التراقى} :ثم قال عز وجل .العذاب نازل بها

قول ي :يعني {َوقِيَل َمْن َراقٍ }روح خروج ال :يعني .بلغت النفس إلى الحلقوم

 :من راق، يعني :ويقال ؟من حضر عند الموت، هل من طبيب حاذق يداويه

 .من يقدر أن يرقي من الموت :من راق، يعني :ويقال .من يشفي من هذا الحال

رقي ى يمن الرقية، رق :والعرب تقول .َل يقدر أحد أن يرقي من الموت :يعني

 .رقية ، ومن الرقّي وهو الصعود، رقي يرقى رقيا ، فهو راق منهما

 .استيقن أنه ميت، وأنه يفارق الروح من الجسد :يعني {َوظَنه أَنههُ الفراق}

هم بعض :وقيل من راق، أن المالئكة الذين حضروا لقبض روحه يقول :ويقال

ه إلى السماء، فأيقن عند ذلك أنه لبعض، من راق يعني من يصعد منا بروح

 :قال ابن عباس {والتفت الساق بالساق * إلى َربَّك يَْوَمئٍِذ المساق}الفراق 

وروى  .التفت شدتان أخر يوم من أيام الدنيا، وأول يوم من اآلخرة :يعني

اق، والتفت الساق بالس :سمعت الحسن يقول :وكيع، عن بشير بن المهاجر قال

اق العبد يس :هما ساقان إذا التفتا في الكفن، إلى ربك يومئٍذ المساق يعني :الق

 .إلى ربه

 [40 -31]تفسير اآليات رقم 

ثُمه َذهََب إِلَى أَْهلِِه  (32)َولَِكْن َكذهَب َوتََولهى  (31)فاََل َصدهَق َوََل َصلهى }

ْنَساُن  (35)ثُمه أَْولَى لََك فَأَْولَى  (34)فَأَْولَى  أَْولَى لَكَ  (33)يَتََمطهى  أَيَْحَسُب اإْلِ

ثُمه َكاَن َعلَقَة  فََخلََق  (37)أَلَْم يَُك نُْطفَة  ِمْن َمنِيٍّ يُْمنَى  (36)أَْن يُْتَرَك ُسد ى 
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ى  َكَر َواْْلُ  (38)فََسوه ْوَجْيِن الذه أَلَْيَس َذلَِك بِقَاِدٍر َعلَى  (39)ْنثَى فََجَعَل ِمْنهُ الزه

 {(40)أَْن يُْحيَِي اْلَمْوتَى 

لم  :وهو أبو جهل بن هشام، يعني {فاَلَ َصدهَق َوَلَ صلى} :ثم قال عز وجل

 .يصدق بتوحيد َّللا تعالى، وبمحمد صلى َّللا عليه وسلم، ولم يصل ّلِل تعالى

ولكن َكذهَب }فسمي المسلم مصليا   .وَل أسلم :يعني {ىَوَلَ صل} :ويقال

َب ثُمه َذهَ }أعرض عن اإليمان  :كذب بالتوحيد، وتولى يعني :يعني {وتولى

اء وأصله في اللغة يتمطط فقلبت الطاء ي :يعني :قال القتبي {إلى أَْهلِِه يتمطى

أولى }ويتبختر في مشيته  :يعنيذهب إلى أهله يتمطى  :فصار يتمطى يعني

 {يتمطى أولى لَكَ } .احذر يا أبا جهل :وعيد على أثر وعيد، يعني {لََك فأولى

م قال النبي صلى َّللا عليه وسل :وقال سعيد بن جبير .قرب لك يا أبا جهل :أي

 وقال .القرآنثم نزل به  {ثُمه أولى لََك فأولى}أولى لك فأولى  :ْلبي جهل

يوجب لك المكروه يا أبا جهل، والعرب تقول  :معناه أولى لك يعني :الزجاج

 :أولى لك تهديد ووعيد كما قال :وقال القتبي .أولى بفالن، إذا وعد له مكروها  

ْعُروٌف فَإَِذا َعَزَم اَلمر فَلَْو َصدَ } :فأولى لهم ثم ابتدأ فقال اْ َّللا قُوطَاَعةٌ َوقَْوٌل مه

 .[21 :محمد] {لََكاَن َخْيرا  لههُمْ 

أن يترك مهمال ، َل يؤمر  :يعني {أَيَْحَسُب اإلنسان أَن يُْتَرَك ُسد ى} :ثم قال

نِّى يمنى}وَل ينهى   .أليس قد خلق من ماء مهين :يعني {أَلَْم يَُك نُْطفَة  ّمن مه

اصم، من منى يمنى بالهاء، والباقون بالتاء على قرأ ابن عامر وحفص، عن ع

ومن قرأ بالياء، انصرف إلى المعنى وهو  .معنى التأنيث، ْلن النطفة مؤنثة

 :عنيي {فََخلََق فسوى}صارت بعد النطفة علقة  :يعني {ثُمه َكاَن َعلَقَة  }الماء 

 خلق من :يعني {َل ِمْنهُ فََجعَ }جمع خلقه في بطن أمه مستويا ، معتدل القامة 

الذكر واَلنثى أَلَْيَس َذلَِك بقادر }لونين من الخلق  :يعني {الزوجين}المني 

أن  :اللفظ لفظ اَلستفهام، والمراد به التقرير، يعني {على أَن يُْحيَِى الموتى

، ن عباسوذكر عن اب .على أن يحيي الموتى .هذا الذي يفعل مثل هذا، هو قادر

هم سبحانك الل :قال {أَلَْيَس َذلَِك بقادر على أَن يُْحيَِى الموتى}أنه كان إذا قرأ 

 .بلى قادر، وَّللا أعلم، وصلى َّللا على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
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76 

 

 )الدهر( سورة اإلنسان
 

 [14 -1]تفسير اآليات رقم 

ْنَسانِ } ا  هَْل أَتَى َعلَى اإْلِ ْهِر لَْم يَُكْن َشْيئ ا َمْذُكور  إِنها َخلَْقنَا  (1)ِحيٌن ِمَن الده

ا  ا بَِصير  ْنَساَن ِمْن نُْطفَةٍ أَْمَشاجٍ نَْبتَلِيهِ فََجَعْلنَاهُ َسِميع  ا  (2)اإْلِ إِنها هََدْينَاهُ السهبِيَل إِمه

ا  ا َكفُور  ا َوإِمه ا إِنها أَْعتَْدنَ  (3)َشاِكر  إِنه  (4)ا لِْلَكافِِريَن َساَلِسَل َوأَْغاَلَل  َوَسِعير 

ا  ِ  (5)اْْلَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجهَا َكافُور  َعْين ا يَْشَرُب بِهَا ِعبَاُد َّللاه

ا  ُرونَهَا تَْفِجير  ا َكا (6)يُفَجِّ ا يُوفُوَن بِالنهْذِر َويََخافُوَن يَْوم  هُ ُمْستَِطير   (7)َن َشرُّ

ا  ا َوأَِسير  ِ  (8)َويُْطِعُموَن الطهَعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكين ا َويَتِيم  إِنهَما نُْطِعُمُكْم لَِوْجِه َّللاه

ا  ا َعبُوس ا  (9)ََل نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاء  َوََل ُشُكور  إِنها نََخاُف ِمْن َربِّنَا يَْوم 

ا قَْمطَرِ  ا  (10)ير  ُ َشره َذلَِك اْليَْوِم َولَقهاهُْم نَْضَرة  َوُسُرور   (11)فََوقَاهُُم َّللاه

ا  ُمتهِكئِيَن فِيهَا َعلَى اْْلََرائِِك ََل يََرْوَن  (12)َوَجَزاهُْم بَِما َصبَُروا َجنهة  َوَحِرير 

ا  ا َوََل َزْمهَِرير  يَة  َعلَْيِهْم ِظاَللُهَا َوُذلِّلَْت قُطُوفُهَا َوَدانِ  (13)فِيهَا َشْمس 

 {(14)تَْذلِيال  

 {ِحيٌن ّمَن الدهر}قد أتى على أدم  :يعني {هَْل أتى َعلَى اإلنسان} :قوله تعالى

ْذُكورا  }أربعين سنة  :يعني د لم يدر ما اسمه، وَل ما يرا :يعني {لَْم يَُكن َشْيئا  مه

وذلك أن َّللا تعالى، لما أراد أن يخلق آدم، أمر جبريل عليه  .ه إَل َّللا تعالىب

ثم أمر إسرافيل فلم يقدر، ثم أمر عزرائيل  .السالم، أن يجمع التراب فلم يقدر

عليهم السالم، فجمع التراب من وجه اْلرض، فصار التراب طينا ، ثم صار 

معمر،  وروى .أن ينفخ فيه الروح صلصاَل ، وكان على حاله أربعين سنة، قبل

 .كان آدم آخر ما خلق من الخلق، خلق كل شيء قبل آدم :عن قتادة قال

رجل مختلطا  ماء ال :يعني {إِنها َخلَْقنَا اإلنسان ِمن نُّْطفٍَة أَْمَشاٍج نهْبتَلِيهِ } :ثم قال

لرجل أبيض ثخين، وماء ماء ا .وماء المرأة، َل يكون الولد إَل منهما جميعا  

جعلناه َسِميعا  ف}لكي نبتليه بالخير والشر  :يعني {نهْبتَلِيهِ }المرأة أصفر رقيق 

وقال  .جعلنا له سمعا  يسمع به الهدى، وبصرا  يبصر به الهدى :يعني {بَِصيرا  
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ه سمعا  ل جعلنا :جعلناه سميعا  بصيرا ، يعني :في اآلية تقديم، يعني :مقاتل

 .لنختبره :لنبتليه، يعني

بينا له، وعرفناه طريق الخير  :يعني {إِنها هديناه السبيل} :قوله عز وجل

ا َكفُورا  }سبيل السعادة والشقاوة  :ويقال .وطريق الكفر ا َشاِكرا  َوإِمه  :عنيي {إِمه

إما  :ويقال .ية َّللا تعالىإما أن يكون موحدا ، وإما أن يكون جاحدا  لوحدان

ْدنَا إِنها أَْعتَ } :ثم بين ما أعد للكافرين فقال .شاكرا  لنعمه، وإما كفورا  لنعمه

غل هيئنا لهم أغالَل ، ت :يعني {سالسل وأغالَل}في اآلخرة  :يعني {للكافرين

 .وقودا   :يعني {َوَسِعيرا  }بها أيمانهم إلى أعناقهم 

الصادقين في  :يعني {إِنه اَلبرار} :ثم بيّن ما أعد للشاكرين فقال

 :يعني {َكاَن ِمَزاُجهَا كافورا}من خمر  :يعني {يَْشَربُوَن ِمن َكأْسٍ }إيمانهم 

على برد الكافور وريح المسك وطعم الزنجبيل ليس ككافور الدنيا وَل كمسكها 

ة الكافور اسم عين في الجن :ى به القلوب أو يقالولكنه وصف بها حتى يهتد

ا عين الكافور يشرب به :يعني {َعْينا  يَْشَرُب بِهَا ِعبَاُد َّللا}يمزج بها الخمر 

وقال  .جا  يمزجونها تمزي :يعني {يُفَّجُرونَهَا تَْفِجيرا  }أولياء َّللا تعالى في الجنة 

في قصورهم وديارهم، وذلك، أن عين  {تَْفِجيرا  يُفَّجُرونَهَا } :ابن عباس

 .الكافور، يشرب بها المقروبون صرفا  غير ممزوج، ولغيرهم ممزوجا  

، يفجرون تلك العين في الجنة كيف أحبوا :يعني {يُفَّجُرونَهَا تَْفِجيرا  } :ويقال

 .ث شاءكما يفجر الرجل النهر الذي يكون له في الدنيا هاهنا، وهاهنا حي

 :ويقال .ئضيتمون الفرا :يعني {يُوفُوَن بالنذر} :ثم بين أفعالهم في الدنيا فقال

هُ ُمْستَِطيرا  }وهو يوم القيامة  {ويخافون يَْوما  }أوفوا بالنذر   :نييع {َكاَن َشرُّ

ت ععذابه فاشيا  ظاهرا ، وهو أن السموات قد انشقت، وتناثرت الكواكب، وفز

 :ييعن {َويُْطِعُموَن الطعام على ُحبّهِ } :المالئكة، وفارت المياه ثم قال عز وجل

 {يرا  َويَتِيما  َوأَسِ }وهو الطائف باْلبواب  {ِمْسِكينا  }على قلته وشهوته وحاجته 

 .من أسر من دار الشرك :يعني

علي بن أبي طالب، وفاطمة وذكر أن اآلية نزلت في شأن  .أهل اليمن :ويقال

رضي َّللا عنهما وكانا صائمين فجاءهما سائل وكان عندهما قوت يومهما 

فأعطيا السائل بعض ذلك الطعام ثم جاءهما يتيم فأعطياه من ذلك الطعام ثم 

شأن  نزلت في :جاءهما أسير فأعطياه الباقي فمدحهما َّللا تعالى لذلك، ويقال

ينوون  :يعني {إِنهَما نُْطِعُمُكْم لَِوْجِه َّللا} :جلرجل من اْلنصار ثم قال عز و

َزاء َلَ نُِريُد ِمنُكْم جَ } :ويقولون .بأدائهم، ويضمرون في قلوبهم وجه َّللا تعالى
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إِنها }َل نريد منكم مكافأة في الدنيا، وَل ثواب في اآلخرة  :يعني {َوَلَ ُشُكورا  

بّنَا يَ   العبوس الذي تعبس فيه الوجوه، :يعني {ْوما  َعبُوسا  قَْمطَِريرا  نََخاُف ِمن ره

عبس يوم ي :عبوسا ، أي :ويقال .من هول ذلك اليوم، والقمطرير الشديد العبوس

ثَُل الذين َكفَُروْا بَِربِّهِ } :كما قال .فيه الوجوه، فجعل عبوسا  من صفة اليوم ْم مه

ا َكَسبُوْا على أَْعَمالُهُْم َكَرمَ  اٍد اشتدت بِِه الريح فِي يَْوٍم َعاِصٍف َله يَْقِدُروَن ِممه

أراد عاصف الريح والقمطرير  [18 :إبراهيم] {َشئ ذلك هَُو الضالل البعيد

 :ويقال .ينقبض الجبين وما بين اْلعين، من شدة اْلهوال :يعني .الشديد

دا  يوما  شدي :يعني .يوم قمطرير، إذا كان شديدا   :ويقال .قمطريرا  نعت ليوم

 .صعبا  

دفع َّللا عنهم عذاب ذلك  :يعني {فوقاهم َّللا َشره َذلَِك اليوم} :ثم قال عز وجل

 :يعني {َوُسُرورا  }حسن الوجوه  {نَْضَرةَ }أعطاهم  :يعني {ولقاهم}اليوم 

أعطاهم الثواب  :يعني {َوَجَزاهُْم بَِما َصبَُرواْ } :لىفرحا  في قلوبهم قوله تعا

بما  :ويقال .لباسهم فيها حرير :يعني {َجنهة  َوَحِريرا  }بما صبروا في الدنيا 

تهِكئِيَن } :وقوله عز وجل .على المصائب :ويقال .صبروا على الطاعات مُّ

على السرر، وفي  :يعني {على اَلرائك}جنة ناعمين في ال :يعني {فِيهَا

َل يصيبهم فيها حر  :يعني {َلَ يََرْوَن فِيهَا َشْمسا  }الجمال واحدها أريكة 

 .وَل برد الشتاء :يعني {َوَلَ َزْمهَِريرا  }الشمس 

الل قريبة عليهم ظ :يعني {َوَدانِيَة  َعلَْيِهْم ظاللها} :ثم قال عز وجل

قربت ثمارها ويقال سخرت قطوفها  :يعني {َوُذلّلَْت قُطُوفُهَا تَْذلِيال  } .الشجر

أبي  وروى بن .قريبا  ينالها القاعد والقائم :مجنى ثمرها تذليال  يعني :يعني

أرض الجنة من فضة، وترابها مسك، وأصول شجرها  :نجيح، عن مجاهد قال

ؤ وزبرجد، والورق والثمر تحت ذلك، فمن أكل ذهب وفضة، وأغصانها لؤل

ثم  .قائما  لم يؤذه، ومن أكل جالسا  لم يؤذه، ومن أكل مضطجعا  لم يؤذه

 :أدنيت منهم، من قولك :ذللت أي .وقال أهل اللغة {َوُذلّلَْت قُطُوفُهَا تَْذلِيال  }قرأ 

حدها قطف، وهو نحو والقطوف والثمرة وا .حائط ذليل إذا كان قصير السمك

 .[23 :الحاقة] {قُطُوفُهَا َدانِيَةٌ } :قوله تعالى

 [31 -15]تفسير اآليات رقم 

ٍة َوأَْكَواٍب َكانَْت قََواِريَر } ةٍ  (15)َويُطَاُف َعلَْيِهْم بِآَنِيٍَة ِمْن فِضه قََواِريَر ِمْن فِضه

ا  ا َكاَن ِمَزاُجهَا َزْنَجبِيال   (16)قَدهُروهَا تَْقِدير  َعْين ا فِيهَا  (17)َويُْسقَْوَن فِيهَا َكأْس 

ا  (18)تَُسمهى َسْلَسبِيال   َويَطُوُف َعلَْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلهُدوَن إَِذا َرأَْيتَهُْم َحِسْبتَهُْم لُْؤلُؤ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n61&p1#TOP
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ا  ا َوإَِذا َرأَْيَت ثَمه َرأَْيَت نَِعي (19)َمْنثُور  ا َكبِير  ا َوُمْلك  َعالِيَهُْم ثِيَاُب ُسْنُدٍس  (20)م 

ا  ةٍ َوَسقَاهُْم َربُّهُْم َشَراب ا طَهُور  إِنه  (21)ُخْضٌر َوإِْستَْبَرٌق َوُحلُّوا أََساِوَر ِمْن فِضه

ا  ْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآََن إِنها نَْحُن نَزه  (22)هََذا َكاَن لَُكْم َجَزاء  َوَكاَن َسْعيُُكْم َمْشُكور 

ا  (23)تَْنِزيال   ا أَْو َكفُور  َواْذُكِر اْسَم  (24)فَاْصبِْر لُِحْكِم َربَِّك َوََل تُِطْع ِمْنهُْم آَثِم 

إِنه  (26)َوِمَن اللهْيِل فَاْسُجْد لَهُ َوَسبِّْحهُ لَْيال  طَِويال   (25)َربَِّك بُْكَرة  َوأَِصيال  

ا ثَقِيال   نَْحُن َخلَْقنَاهُْم َوَشَدْدنَا  (27)هَُؤََلِء يُِحبُّوَن اْلَعاِجلَةَ َويََذُروَن َوَراَءهُْم يَْوم 

ْلنَا أَْمثَالَهُْم تَْبِديال   إِنه هَِذِه تَْذِكَرةٌ فََمْن َشاَء اتهَخَذ إِلَى  (28)أَْسَرهُْم َوإَِذا ِشْئنَا بَده

ا  (29) َربِِّه َسبِيال   ا َحِكيم  َ َكاَن َعلِيم  ُ إِنه َّللاه  (30)َوَما تََشاُءوَن إَِله أَْن يََشاَء َّللاه

ا   {(31)يُْدِخُل َمْن يََشاُء فِي َرْحَمتِِه َوالظهالِِميَن أََعده لَهُْم َعَذاب ا أَلِيم 

ةٍ َوأَْكوابٍ َويُطَاُف َعلَْيِهْم بِئَانِيَةٍ مّ } :ثم قال عز وجل وهي كيزان مدققة  {ن فِضه

ةٍ }الرأس، َل عرى لها  في صفاء القارورة،  :يعني {َكانَْت قََواِريَرْاِمن فِضه

لو أخذت فضة من  :وروي عن عكرمة، عن ابن عباس قال .وبياض الفضة

فضة الدنيا، فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم تر الماء من ورائه، 

أ نافع، قر .لكن قوارير الجنة من فضة في صفاء القوارير، كبياض الفضةو

قرأ و .وعاصم، والكسائي سالسال  وقواريرا ، كلهن بإثبات اْللف والتنوين

حمزة بإسقاط اْللف كلها، وكان أبو عمرو يثبت اْللف في اْلولى من قوارير، 

 .وَل يثبتها في الثانية

مصحف عثمان، رضي َّللا عنه الذي قال له مصحف رأيت في  :قال أبو عبيد

اإلمام قوارير باْللف، والثانية كان باْللف، فحكت ورأيت أثرها بينا  هناك، 

اْلجود في العربية،  :وقال بعض أهل اللغة .وأما السالسل فرأيتها قد رست

 أن َل ينصر فيه سالسل وقوارير، ْلن كل جمع يأتي بعد ألفه حرفان أو ثالثة،

أوسطها ساكن، فإنه َل ينصرف، فأما من صرفه ونون، فإنه رده إلى اْلصل 

 :نييع {قَدهُروهَا تَْقِديرا  } :في اَلزدواج إذا وقعت اْللف بغير تنوين ثم قال

على  :على قدر كف المخدوم وَل يحجز، ويقال :على قدر كف الخدم، ويقال

على مقدار الذي َل يزيد وَل ينقص  :الويق .قدر ما يحتاجون إليه ويريدونه

 {اُجهَاَكاَن ِمزَ }خمرا  وشرابا   :يعني {َويُْسقَْوَن فِيهَا َكأْسا  }ليكون الري لشربهم 

والزنجبيل  :وقال القتبي {َزنَجبِيال  * َعْينا  فِيهَا تسمى َسْلَسبِيال  }خلطها  :يعني

إن السلسبيل اللبن والزنجبيل طعمه،  :الاسم العين، وكذلك السلسبيل ويق

 إنما سمي السلسبيل، ْلنها تسيل عليهم :وقال مقاتل .والعرب تضرب به المثل

 .ةبلغني أن السلسبيل شديد الجري :في الطريق وفي منازلهم، وقال أبو صالح
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 :نيى سلسبيال  يععينا  فيها تسم {َكاَن ِمَزاُجهَا َزنَجبِيال  }معناه  :وقال بعضهم

الى السبيل سل َّللا تع :سلسبيال  يعني :عينا  تسمى الزنجبيل وتم الكالم ثم قال

 .إليها

َخلهُدونَ } :قوله تعالى َل يكبرون، ويكونون  :يعني {َويَطُوُف َعلَْيِهْم ولدان مُّ

نهم، كثرتهم وحس :قال قتادة {نثُورا  إَِذا َرأَْيتَهُْم َحِسْبتَهُْم لُْؤلُؤا  مه }على سن واحدة 

إذا رأيت هناك ما في  :يعني {َوإَِذا َرأَْيَت ثَمه َرأَْيَت نَِعيما  }كاللؤلؤ المنثور 

على رؤوسهم التيجان، كما يكون  :يعني {َوُمْلكا  َكبِيرا  }الجنة، رأيت نعيما  

َل يدخل رسول رب  :يعني {َكبِيرا   َوُمْلكا  } :ويقال .على رأس ملك من الملوك

 .العزة، إَل بإذنهم

على ظهورهم ثياب  :يعني {عاليهم ثِيَاُب ُسنُدٍس ُخْضرٌ } :ثم قال عز وجل

 والباقون بنصب الياء وضم .قرأ نافع، وحمزة بجزم الياء وكسر الهاء .سندس

 .و اسم فاعل، من عال يعلوفمن قرأ بالجزم، فمعناه الذي يعلوهم، وه .الهاء

 وروي عن ابن .فوقهم ثياب :ومن قرأ بالنصب نصبه على الظرف، كما قال

، ثياب سندس :ثم قال .الوجه اْلعلى :مسعود، أنه قرأ عاليتهم ثياب، يعني

قرأ نافع، وعاصم في رواية حفص، خضر  {َوإِْستَْبَرقٍ }خضر بالكسر 

والباقون كالهما بالكسر، فمن قرأ بالضم، ْلنه نعت  .واستبرق كالهما بالضم

ومن قرأ بالكسر، فهو نعت للسندس، ومن قرأ  .ثيابا  خضرا   :يعني .الثياب

من عليهم سندس واستبرق، و :ومعناه .واستبرق بالضم، فهو نسق على الثياب

 .قرأ بالكسر، يكون عليهم ثياب من هذين النوعين

ةٍ } :ثم قال عز وجل وسقاهم َربُّهُْم }وهو جمع السوار  {َوُحلُّواْ أََساِوَر ِمن فِضه

الذين يشربون من قبل أن  :ويقال .الذي سقاهم خدمهم :يعني {َشَرابا  طَهُورا  

الذي وصف لكم في  :يعني {إِنه هذا َكاَن لَُكْم َجَزاء} :ثم قال .يدخلوا الجنة

ْشُكورا  }ا  ْلعمالكم الجنة، ثواب  :نييع .عملكم مقبوَل   :يعني {َوَكاَن َسْعيُُكم مه

ْلنَا َعلَْيَك القرءان } :ثم قال .يبشرون بهذا إذا أرادوا أن يدخلوا الجنة إِنها نَْحُن نَزه

 .يدأكإنزاَل  فالمصدر للت :أنزلنا عليك القرآن تنزيال ، يعني :يعني {تَنِزيال  

 .هاستقم على أمر َّللا تعالى ونهي :يعني {فاصبر لُِحْكِم َربّكَ } :ثم قال عز وجل

 ءاثِما  َوَلَ تُِطْع ِمْنهُمْ }على تبليغ الرسالة  :وقال .اصبر على أذى الكفار :ويقال

َل و :عنيفاجرا  وهو الوليد بن المغيرة، أو كفورا  ي :آثما  يعني {أَْو َكفُورا  

ت هذا إن فعل :قال للنبي صلى َّللا عليه وسلم .كفورا ، وهو عتبة بن ربيعة
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ْلجل المال، فارجع حتى أدفع إليك من المال، ما تصير به أكثر ماَل  من أهل 

ا}فنزلت هذه اآلية  .مكة  .{َوَلَ تُِطْع ِمْنهُْم ءاثِما  َوَل َكفُور 

 {بُْكَرة  َوأَِصيال  }صِل باسم ربك  :يعني {اسم َربّكَ  واذكر} :ثم قال عز وجل

ل َوِمَن الي}صالة الفجر، وصالة الظهر والعصر  :بكرة وعشيا  يعني :يعني

بعد  :نييع {َوَسبّْحهُ لَْيال  طَِويال  }فصلِّ ّلِل المغرب والعشاء  :يعني {فاسجد لَهُ 

وهذا  :ويقال له وْلصحابه . عليه وسلم خاصةالمكتوبة، فهذا للنبي صلى َّللا

 {إِنه هؤَلء يُِحبُّوَن العاجلة} :ثم قال عز وجل .أمر استحباب، َل أمر وجوب

يتركون العمل لما هو  :يعني {َويََذُروَن َوَراءهُمْ }يختارون الدنيا  :يعني

 .خلفهم :وراءهم يعني :وقال مجاهد ليوم ثقيل :يعني {يَْوما  ثَقِيال  }أمامهم 

لم قوينا خلقهم ليطيعوني، ف :يعني {نهْحُن خلقناهم َوَشَدْدنَا أَْسَرهُمْ } :قوله تعالى

شددنا مفاصلهم بالعصب، والعروق والجلد، لكي َل ينقطع  :ويقال .يطيعوني

لهم ودبرهم، لكي َل قب :شددنا أسرهم، أي :ويقال .المفاصل وقت تحريكها

ْلنَ }إذا أردنا  :يعني {َوإَِذا ِشْئنَا}يسيل البول والغائط، إَل عند الحاجة  ا أمثالهم بَده

 :ييعن {إِنه هذه تَْذِكَرةٌ }أي نخلق خلقا  أمثل منهم، وأطوع ّلِل  :يعني {تَْبِديال  

 {ن َشاء اتخذ إلى َربِّه َسبِيال  فَمَ }هذه اآليات  :ويقال .هذه السورة عظة لكم

 .فمن شاء أن يتعظ فليتعظ، فقد بينا له الطريق :يعني

إَل أن يشاء لكم  :يعني {َوَما تََشاءوَن إَِله أَن يََشاء َّللا} :ثم قال عز وجل

هُْم ُسبُلَنَا نه والذين جاهدوا فِينَا لَنَْهِديَ } :إن جاهدتم فيوفقكم كقوله :يعني .فيوفقكم

قرأ ابن كثير، وأبو  .اآلية [69 :العنكبوت] {َوإِنه َّللا لََمَع المحسنين

والباقون بالتاء على  .بالياء على معنى الخبر عنهم {َوَما يََشآءونَ }عمرو 

يما  كان عل :يعني {إِنه َّللا َكاَن َعلِيما  َحِكيما  } :ثم قال عز وجل .معنى المخاطبة

لمن  حكم بالبداية {َحِكيما  }قبل خلقكم، من يتخذ السبيل، ولم يشرك ويوحد 

 .كان أهال  لذلك

يكرم باإلسالم من كان أهال   :يعني {يُْدِخُل َمن يََشاء فِى َرْحَمتِهِ } :قوله تعالى

 الجنة، في في نعمته وهي :يدخل من يشاء في رحمته، يعني :ويقال .لذلك

يدخل الظالمين في  :يعني {والظالمين أََعده لَهُْم َعَذابا  أَلِيما  }رحمته وفضله 

وقرئ في الشاذ والظالمون، وقراءة العامة  .يعذب الظالمين :ويقال .عذاب أليم

ويعذب الظالمين، ويكون لهم عذابا  أليما ، تفسيرا   :ومعناه .والظالمين بالنصب

 .وَّللا أعلم .ذا المضمرله
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 سورة المرسالت
 [15 -1]تفسير اآليات رقم 

ا  (2)فَاْلَعاِصفَاِت َعْصف ا  (1)َواْلُمْرَساَلِت ُعْرف ا }  (3)َوالنهاِشَراِت نَْشر 

ا  (4)فَاْلفَاِرقَاِت فَْرق ا  ا أَْو نُ  (5)فَاْلُمْلقِيَاِت ِذْكر  ا ُعْذر  إِنهَما تُوَعُدوَن  (6)ْذر 

َماُء فُِرَجْت  (8)فَإَِذا النُُّجوُم طُِمَسْت  (7)لََواقٌِع  َوإَِذا اْلِجبَاُل  (9)َوإَِذا السه

ُسُل أُقِّتَْت  (10)نُِسفَْت  لَْت  (11)َوإَِذا الرُّ  (13)لِيَْوِم اْلفَْصِل  (12)ِْلَيِّ يَْوٍم أُجِّ

بِيَن  (14)َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم اْلفَْصِل   {(15)َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ

لوا المالئكة أرس :قال الكلبي، ومقاتل يعني {والمرسالت ُعْرفا  } :قوله تعالى

مل ويحت :وقال أهل اللغة .كثرتها لها عرف كعرف الفرس :ويقال .بالمعروف

أنها متتابعة بعضها في إثر بعض، وهو مشتق من عرف  :هين، أحدهماوج

وروى سفيان، عن  .بالمعروف :أنه يرسل بالعرف، أي :ووجه آخر .الفرس

د َّللا سألت عب :سلمة بن كهيل، عن مسلم البطين، عن أبي عبيدة الساعدي قال

 :قال {ْرفا  والمرسالت عُ } :بن مسعود، رضي َّللا عنهما عن قوله

 :قال {والناشرات نَْشرا  }الريح  :قال {فالعاصفات َعْصفا  }الريح 

أرسل  :يعني {والمرسالت ُعْرفا  }حسبك معناه  :قال {فالفارقات فَْرقا  }الريح 

ديدة التي الريح الش :يعني {فالعاصفات َعْصفا  }الرياح متتابعة كعرف الفرس 

لريح ا :يعني {والناشرات نَْشرا  }التراب بالبراري، وسمي ريح عاصف تدر 

 .التي تنشر السحاب

ين المالئكة الذ :البعث يوم القيامة، ويقال :يعني {والناشرات نَْشرا  }ويقال 

 .اطلالقرآن فرق بين الحق والب :يعني {فالفارقات فَْرقا  } .ينشرون من الكتاب

يان آيات القرآن، التي فيها ب :ويقال .هو القبر فرق بين الدنيا واآلخرة :الويق

 .عقوبة الكفار

 {ُعْذرا  أَْو نُْذرا  }فالمنزَلت وحيا ، وهم المالئكة  :يعني {فالملقيات ِذْكرا  }

 .أنزل الوحي عذرا  من َّللا تعالى من الظلم، أو نذرا  لخلقه من عذابه :يعني

قرأ حمزة، والكسائي، وأبو عمرو، وعاصم في رواية حفص، بضم العين 

والباقون بضم الحرفين في  .وجزم الذال، أو نذرا  بضم النون وجزم الذال

ومن قرأ بالجزم فمعناه  .إلنذار :كليهما، فمعناهما إنذار، وهو جمع نذر يعني
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نهما مفعوَل  لهما كذلك، وهو للتخفيف، وإنما نصب عذرا  أو نذرا ، ْل

 .لإلعذار واإلنذار {فالملقيات ِذْكرا  }فمعناه 

أقسم َّللا تعالى بهذه  .وهو جواب قسم {إِنهَما تُوَعُدوَن لواقع} :ثم قال عز وجل

 .لكائن ولنازل :يعني .اْلشياء، إن ما توعدون من أمر الساعة والبعث لواقع

الموعد الذي يوعدون، في  :يعني {ا النجوم طُِمَستْ فَإِذَ } :ثم قال عز وجل

 {َوإَِذا السماء فُِرَجتْ }ذهب ضوءها  :اليوم الذي فيه طمست النجوم، يعني

قلعت من  :يعني {َوإَِذا الجبال نُِسفَتْ }انشقت من خوف الرحمن  :يعني

جمعت وروى  :يعني {َوإَِذا الرسل أُقّتَتْ }أصولها، حتى سويت باْلرض 

 :وقال مجاهد أي .وعدت :قال {َوإَِذا الرسل أُقّتَتْ }منصور، عن إبراهيم 

قرأ أبو عمرو وقتت بغير همزة، والعرب تقول صلى القوم إحدانا   .أجلت

 .جمعت لوقتها :وقيل .يجعل لها وقتا  واحدا   :ووحدانا ، ومعناهما واحد، يعني

ْلي يوم أجلت الرسل،  :على وجه التعظيم، يعني {َلّي يَْوٍم أُّجلَتْ } :ثم قال

صل أجلها ليوم الف :يعني {لِيَْوِم الفصل} :ثم بين فقال .ليشهدوا على قومهم

يبة يوم يفصل بين الحبيب والحب :يوم الفصل يعني :وهو يوم القضاء، ويقال

ما تدري  :يعني {َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم الفصل}وبين الرجل وأمه وأبيه وأخيه 

دة من الش :يعني {َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لّْلُمَكّذبِينَ }أي يوم القضاء تعظيما  لذلك اليوم 

 .العذاب في ذلك اليوم، للذين أنكروا، وجحدوا بيوم القيامة

 [31 -16]تفسير اآليات رقم 

 (18)َكَذلَِك نَْفَعُل بِاْلُمْجِرِميَن  (17)ثُمه نُْتبُِعهُُم اآْلَِخِريَن  (16)لِيَن أَلَْم نُْهلِِك اْْلَوه }

بِيَن  فََجَعْلنَاهُ فِي قََراٍر  (20)أَلَْم نَْخلُْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهيٍن  (19)َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ

َوْيٌل يَْوَمئٍِذ  (23)فَقََدْرنَا فَنِْعَم اْلقَاِدُروَن  (22)وٍم إِلَى قََدٍر َمْعلُ  (21)َمِكيٍن 

بِيَن  َوَجَعْلنَا فِيهَا  (26)أَْحيَاء  َوأَْمَوات ا  (25)أَلَْم نَْجَعِل اْْلَْرَض ِكفَات ا  (24)لِْلُمَكذِّ

بِيَن  (27)َرَواِسَي َشاِمَخاتٍ َوأَْسقَْينَاُكْم َماء  فَُرات ا  اْنطَلِقُوا  (28)َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ

بُوَن  ََل ظَلِيٍل  (30)اْنطَلِقُوا إِلَى ِظلٍّ ِذي ثاََلِث ُشَعٍب  (29)إِلَى َما ُكْنتُْم بِِه تَُكذِّ

 {(31)َوََل يُْغنِي ِمَن اللههَِب 

ألم يهلك َّللا تعالى من كان قبلهم  :يعني {أَلَْم نُْهلِِك اَلولين} :ثم قال عز وجل

إن كذبوا  :نهلك اآلخرين يعني :يعني {ثُمه نُْتبُِعهُُم اَلخرين}بتكذيبهم ْلنبيائهم 

 يَْوَمئٍِذ َوْيلٌ }هكذا يفعل َّللا بالكفار  :يعني {َكَذلَِك نَْفَعُل بالمجرمين}رسلهم 

ِهينٍ } :كذبوا رسلهم ثم قال الذين :يعني {لّْلُمَكّذبِينَ  اء مه م ّمن مه  :يعني {أَلَْم نَْخلُقكُّ

ِكينٍ }من نطفة، وهو ماء ضعيف  في رحم  :يعني {فجعلناه فِى قََراٍر مه
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ْعلُومٍ } .اْلم إلى وقت معروف، وهو وقت الخروج من  :يعني {إلى قََدٍر مه

 .البطن

نعم الخالق، وهو أحسن  :يعني {فَنِْعَم القادرون}فخلقنا  :يعني {فَقََدْرنَا}

بتشديد الدال المهملة، والباقون  {فَقََدْرنَا}قرأ نافع، والكسائي  .الخالقين

ن خلقه في بط :قدرت كذا وكذا، وقد يعني :يقال .بالتخفيف، ومعناهما واحد

درنا خلقه قصيرا  وطويال ، فنعم ق :يعني .اْلم نطفة، ثم علقة ثم مضغة

فنعم ما قدر َّللا تعالى خلقهم، ثم أخبرهم بصنعه ليعتبروا،  :يعني .القادرون

 :يعني {َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لّْلُمَكّذبِينَ } :فيؤمنوا بالبعث، وعرفوا الخلق اْلول فقال

م فنع :ويقال .الشدة من العذاب لمن رأى الخلق اْلول، فأنكر الخلق الثاني

 .نعم المالكون :ويقال .نعم المقدرون :القادرون، يعني

 :ويقال .أوعية للخلق :يعني {أَلَْم نَْجَعِل اَلرض ِكفَاتا  } :ثم قال عز وجل

ظهرها منازل  :يعني {أَْحيَاء وأمواتا}بيوتا  ومنزَل   :موضع القرار، ويقال

أوعية لِلحياء  :يعني :وقال اْلخفش .منازل اْلمواتاْلحياء، وبطنها 

يعني  :ويقال .بطنها ْلمواتكم، وظهرها ْلحياءكم :وقال الشعبي .واْلموات

الجبال  :يعني {َوَجَعْلنَا فِيهَا َرَواِسىَ }نظمكم فيها، والكفت الضم 

اء فَُراتا  وأسق}عاليات طواَل   :يعني {شامخات} :الثقال ماء   :يعني {يناكم مه

 ويل لمن عاين :يعني {َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لّْلُمَكّذبِينَ }عذبا  من السماء، ومن اْلرض 

 .هذه اْلشياء، وأنكر وحدانية َّللا تعالى والبعث

يقال  .يوم الفصل :يعني {انطلقوا إلى َما ُكنتُْم بِِه تَُكّذبُونَ } :ثم قال عز وجل

وا إلى انطلق :لهؤَلء الذين أنكروا البعث، انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون، يعني

انطلقوا إلى ِظّل ِذى ثالث ُشَعٍب * َله ظَلِيٍل َوَلَ } :ثم قال عز وجل .العذاب

وذلك أنه يخرج عنق من النار، فيحيط الكفار مثل السرادق،  {يُْغنِى ِمَن اللهب

ن جهنم ظل أسود، فيفرق فيهم ثالث فرق رؤوسهم، فإذا ثم يخرج من دخا

 {انطلقوا إلى ِظّل ِذى ثالث ُشَعٍب * َله ظَلِيلٍ }فرغ من عرضهم قيل لهم 

 :وقال القتبي .السرادق من لهب النار :يعني {َوَلَ يُْغنِى ِمَن اللهب}ينفعهم 

ق أجمع، وليس عليهم رؤوس الخل :وذلك أن الشمس تدنو من رؤوسهم، يعني

ينجي َّللا تعالى برحمته من يشاء إلى ظل من  .يومئذ لباس، وَل لهم أكنان

 .ظله

انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من عذاب َّللا وعقابه، انطلقوا  :ثم قال للمكذبين

ثم افترق ثالث فرق، فيكونون  .دخان من نار جهنم قد يسطع :إلى ظل، أي
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ريق ثم يؤمر لكل ف .فرغ من الحساب، كما يكون أوليائه في ظلهفيه، إلى أن ي

َل  :يعني {َله ظَلِيلٍ }ثم وصف الظل فقال  .إلى مستقره الجنة، أو إلى النار

يظلكم من حر هذا اليوم، بل يزيدكم من لهب النار، إلى ما هو أشد عليكم من 

َوِظلٍّ مِّن }ثل قوله وهذا م {َوَلَ يُْغنِى ِمَن اللهب}حر الشمس 

وهو الدخان وهو سرادق أهل النار، كما ذكر  [43 :الواقعة] {يَْحُمومٍ 

 .المفسرون

 [50 -32]تفسير اآليات رقم 

َوْيٌل يَْوَمئٍِذ  (33)َكأَنههُ ِجَمالَةٌ ُصْفٌر  (32)إِنههَا تَْرِمي بَِشَرٍر َكاْلقَْصِر }

بِ  َوْيٌل  (36)َوََل يُْؤَذُن لَهُْم فَيَْعتَِذُروَن  (35)هََذا يَْوُم ََل يَْنِطقُوَن  (34)يَن لِْلُمَكذِّ

بِيَن  لِيَن  (37)يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ فَإِْن َكاَن لَُكْم  (38)هََذا يَْوُم اْلفَْصِل َجَمْعنَاُكْم َواْْلَوه

بِيَن َويْ  (39)َكْيٌد فَِكيُدوِن  إِنه اْلُمتهقِيَن فِي ِظاَلٍل  (40)ٌل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ

ا يَْشتَهُوَن  (41)َوُعيُوٍن  ُكلُوا َواْشَربُوا هَنِيئ ا بَِما ُكْنتُْم  (42)َوفََواِكهَ ِممه

بِيَن َوْيٌل يَْومَ  (44)إِنها َكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِيَن  (43)تَْعَملُوَن  ُكلُوا  (45)ئٍِذ لِْلُمَكذِّ

بِيَن  (46)َوتََمتهُعوا قَلِيال  إِنهُكْم ُمْجِرُموَن  َوإَِذا قِيَل لَهُُم  (47)َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ

بِيَن  (48)اْرَكُعوا ََل يَْرَكُعوَن  ْعَدهُ فَبِأَيِّ َحِديٍث بَ  (49)َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ

 {(50)يُْؤِمنُوَن 

النار ترمي بشرر  :يعني {إِنههَا تَْرِمى بَِشَرٍر كالقصر} :ثم قال عز وجل

يشبه القصر، وهو القصور اْلعاريب التي على  :يعني :قال الكلبي .القصر

 .واحدهما عربة، وهي اْلرحية التي تكون على الماء، تطحن الحنطة .الماء

إنها ترمي بشرر  :وقال مقاتل .القصور أصول الشجر العظام :ال مقاتلوق

 وقرأ بعضهم كالقصر بنصب .أراد القصور من قصور أحياء العرب .كالقصر

َكأَنههُ } :فقال .الصاد شبه بأعناق النخل، ثم شبه في لونه بالجماَلت الصفر

السود من اإلبل الصفُر، ْلنه يشوبه والعرب تسمي  .وهو أسود {جمالة ُصْفرٌ 

 صفرة، كما قال اْلعشى

بِيبِ   تِْلَك َخْيلِي َوتِْلَك منها ِرَكابِي *** هُنه َصْفٌر أْوَلُدهَا كالزه

 {جمالة ُصْفرٌ } :أسود، قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص :يعني

وهو  {جماَلت} :جمل وجمال وجمالة وقرأ الباقون :وهي جمع جمل يقال

جمع الجمع وقال ابن عباس رضي َّللا عنه جماَلت حيال السفينة يجمع 

الفصل َوْيٌل يَْوَمئٍِذ }بعضها إلى بعض حتى يكون مثل أوساط الرجال 

هذا } :ويل لمن جحد هذا اليوم بعدما سمعه ثم قال عز وجل :يعني {لّْلُمَكّذبِينَ 
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َل يتكلمون وهذا في بعض أحوال يوم القيامة  :يعني {يَْوُم َلَ يَنِطقُونَ 

 :َل يؤذن لهم في الكالم يعني :يعني {َوَلَ يُْؤَذُن لَهُْم فَيَْعتَِذُرونَ }ومواضعها 

هو ويل لمن جحد يوم القيامة و :يعني {َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لّْلُمَكّذبِينَ }الكفار ليعتذروا 

كان في الدنيا يقدر على المعذرة فتركها  :اليوم يعني يقدر على الكالم في هذا

 يوم الفصل :يوم القضاء ويقال :يعني {هذا يَْوُم الفصل} :ثم قال عز وجل

م يا جمعناك :يعني {جمعناكم واَلولين}بين أهل الجنة وبين أهل النار  :يعني

 {فَإِن َكاَن لَكُم َكْيٌد فَِكيُدونِ }أمة محمد صلى َّللا عليه وسلم مع من مضى قبلكم 

ويل  :عنيي {َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لّْلُمَكّذبِينَ }إن كان لكم حيلة فاحتالوا ْلنفسكم  :يعني

ين إِنه المتق} :لمن أنكر قدرة َّللا والبعث والجمع يوم القيامة ثم قال عز وجل

 .الشرك والفواحش إن الذين يتقون :يعني {فِى ظالل َوُعيُونٍ 

 :نيفي الجنان والقصور يع :يعني :وقال مقاتل .في ظالل اْلشجار :قال الكلبي

وألوان  :يعني {وفواكه}أنهار جارية  :قصور الجنة وعيون يعني

ا يَْشتَهُونَ }الفواكه  من  :يعني {ُكلُواْ } :يتمنون ويقال لهم :يعني {ّممه

بَِما }سائغا  مريئا  َل يؤذيهم  :يعني {هَنِيئَا  }من الشراب  {واشربوا}م الطعا

 {محسنينإِنها َكَذلَِك نَْجِزى ال}ثوابا  لكم بما عملتم في الدنيا  :يعني {ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

َوْيٌل }هكذا يثبت َّللا الموحدين المحسنين المؤمنين في أعمالهم وأفعالهم  :يعني

ويل لمن أنكر هذا الثواب ثم قال للمجرمين عز  :يعني {يَْوَمئٍِذ لّْلُمَكّذبِينَ 

 كلوا في الدنيا كما تأكل البهائم وعيشوا مدة :يعني {ُكلُواْ َوتََمتهُعواْ قَلِيال  } :وجل

ْجِرُمونَ }قليلة إلى منتهى آجالكم  ذا وعيد مشركين، وه :يعني {إِنهُكْم مُّ

قال  لمن رضي بالدنيا وَل يقر بالبعث ثم :يعني {َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لّْلُمَكّذبِينَ }وتهديد 

اخضعوا ّلِل تعالى  :يعني {َوإَذا قِيَل لَهُُم اركعوا َلَ يَْرَكُعونَ } :عز وجل

 وإذا قيل لهم صلوا وأقروا بالصالة َل يركعون :بالتوحيد َل يخضعون، ويقال

 .َل يقرون بها وَل يصلون :يعني

ثقيف  نزلت في :ويل طويل لمن َل يقر بالصالة وَل يؤديها وقال مقاتل :يعني

َدهُ فَبِأَّي َحِديٍث بَعْ } :أنحني في الصالة ْلنه مذلة علينا ثم قال عز وجل :قالوا

دقوا إن لم يص :إن لم يصدقوا به فبأي كالم يصدقون يعني :يعني {يُْؤِمنُونَ 

 :عنيهذا الكالم َل باطل فيه ي :بالقرآن ولم يقروا به فبأي حديث يصدقون يعني

َل حديث أصدق منه وَل دعوة أبلغ من دعوى النبي صلى َّللا عليه وسلم وَّللا 

 .أعلم بالصواب
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 مکي 78

 سورة النبأ
 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

ِ اْلَعِظيِم  (1)َعمه يَتََساَءلُوَن } َكاله  (3)الهِذي هُْم فِيِه ُمْختَلِفُوَن  (2)َعِن النهبَإ

 {(5)ثُمه َكاله َسيَْعلَُموَن  (4)َسيَْعلَُموَن 

وذلك أن النبي صلى َّللا عليه وسلم لما بعث،  {َعمه يَتََساءلُونَ } :قوله تعالى

َعمه } فنزل .، ويقولون ما الذي جاء به هذا الرجلجعلوا يتساءلون فيما بينهما

 :يعني {َعِن النبإ العظيم} :ثم قال .عماذا يتساءلون :يعني {يَتََساءلُونَ 

قُْل هَُو نَبَأٌ َعِظيٌم أَنتُْم َعْنهُ } :يتساءلون عن الخبر العظيم، وهو القرآن كقوله

معناه عن ماذا يتحدثون، وعن أي شيء  :يقالو [68 :ص] {ُمْعِرُضونَ 

 :وقال الزجاج .خبرا  عظيما   :يعني {َعِن النبإ العظيم} :ثم قال .يتحدثون

ا يَتََساءلُونَ }أصله  النبي  عن أمر :يعني {َعِن النبإ العظيم} :ثم بين فقال {َعمه

عن  :ييعن {َعِن النبإ العظيم}وقيل  .نعن القرآ :وقيل .صلى َّللا عليه وسلم

ثم بين لهم  [17 :النبأ] {إِنه يَْوَم الفصل َكاَن ميقاتا} :البعث والدليل قوله تعالى

 .اْلمر الذي كانوا يتساءلون، وهو البعث

بالبعث  :يعني .مصدقا  ومكذبا   :يعني {الذى هُْم فِيهِ ُمْختَلِفُونَ } :ثم قال عز وجل

بمحمد صلى َّللا  :بالقرآن، ويقال :ويقال .بعضهم مصدق، وبعضهم مكذب

مه َكاله ثُ }سيعرفون  :يعني {َكاله َسيَْعلَُمونَ } :ثم قال َّللا تعالى .عليه وسلم

 علمونسي :سيعرفون ذلك الوعيد، على أثر الوعيد، يعني :يعني {َسيَْعلَُمونَ 

اء قرأ ابن عامر ستعلمون، بالت .عند الموت وفي اآلخرة، ويتبين لهم بالمعاينة

 .وقرأ الباقون بالياء، على معنى الخبر عنهم .على وجه المخاطبة

 [23 -6]تفسير اآليات رقم 

ا  (6)أَلَْم نَْجَعِل اْْلَْرَض ِمهَاد ا } ا َوَخلَقْ  (7)َواْلِجبَاَل أَْوتَاد  َوَجَعْلنَا  (8)نَاُكْم أَْزَواج 

ا  (9)نَْوَمُكْم ُسبَات ا  ا  (10)َوَجَعْلنَا اللهْيَل لِبَاس  َوبَنَْينَا  (11)َوَجَعْلنَا النههَاَر َمَعاش 

ا  ا ِشَداد  ا  (12)فَْوقَُكْم َسْبع  ا َوههاج  اْلُمْعِصَراِت َوأَْنَزْلنَا ِمَن  (13)َوَجَعْلنَا ِسَراج 

ا  اج  إِنه يَْوَم اْلفَْصِل  (16)َوَجنهاتٍ أَْلفَاف ا  (15)لِنُْخِرَج بِهِ َحبّ ا َونَبَات ا  (14)َماء  ثَجه

ا  (17)َكاَن ِميقَات ا  وِر فَتَأْتُوَن أَْفَواج  َماُء  (18)يَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ َوفُتَِحِت السه
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هَم َكانَْت  (20)َوُسيَِّرِت اْلِجبَاُل فََكانَْت َسَراب ا  (19)ْبَواب ا فََكانَْت أَ  إِنه َجهَن

ا   {(23)ََلبِثِيَن فِيهَا أَْحقَاب ا  (22)لِلطهاِغيَن َمآَب ا  (21)ِمْرَصاد 

ِل اَلرض أَلَْم نَْجعَ } :فقال تعالى .ثم ذكر صنعه، ليستدلوا بصنعه على توحيده

معناه ذللنا لهم  :موضع القرار، ويقال :ويقال .فراشا  ومقاما   :يعني {مهادا

ثم  .اأوتدها وأثبته :يعني {والجبال أَْوتَادا  } .اْلرض، ليسكنوها ويسيروا فيها

انا  ألو :ويقال .أصنافا  وأضدادا ، ذكرا  وأنثى :يعني {وخلقناكم أزواجا} :قال

راحة ْلبدانكم وأصله  :يعني {َوَجَعْلنَا نَْوَمُكْم ُسبَاتا  }بيضا ، وسودا ، وحمرا  

سباتا   :ويقال .استريحوا فيه :التمدد، فلذلك سمي السبت، ْلنه قيل لبني إسرائيل

 .سكونا  وانقطاعا  عن الحركات :يعني

كل  سترا  يستر :ويقال .سكونا  يسكنون فيه :يعني {َوَجَعْلنَا اليل لِبَاسا  }

 {َدادا  َوبَنَْينَا فَْوقَُكْم َسْبعا  شِ }مطلبا  للمعيشة  :يعني {َوَجَعْلنَا النهار َمَعاشا  }شيء 

َوَجَعْلنَا ِسَراجا  }سبع سموات غالظا ، كل سماء مسيرة خمسمائة عام  :يعني

من السحاب،  :يعني {َوأَنَزْلنَا ِمَن المعصرات}مضيئة  وقادا   :يعني {َوههاجا  

 :يعني .المعصرات هي الرياح :ويقال .سمي معصرات ْلنها تعصر الماء

 .إعصارا  فيه نار :كقوله .ذوات اْلعاصير

اجا  } :ثم قال عز وجل َج بِِه نُْخرِ لِّ }منصبا  كبيرا   :سياَل  ويقال :يعني {َماء ثَجه

بالماء حبوبا  كثيرة للناس، ونباتا  للدواب من العشب  :يعني {َحبّا  َونَبَاتا  

 شجرها ملتفا  بعضها في بعض، فأعلم َّللا تعالى :يعني {وجنات أَْلفَافا  }والكِل 

يوم  :يعني {إِنه يَْوَم الفصل َكاَن ميقاتا} :فقال .قدرته، أنه قادر على البعث

يَْوَم يُنفَُخ فِى الصور فَتَأْتُوَن }القيامة ميقاتا ، وميعادا  لِلولين واآلخرين 

وروي في بعض اْلخبار عن رسول َّللا صلى  .جماعة جماعة :يعني {أَْفَواجا  

يبعث َّللا تعالى الناس صورا  مختلفة، بعضهم على  :َّللا عليه وسلم، أنه قال

م على صورة القردة، وبعضهم وجوههم كالقمر ليلة صورة الخنزير، وبعضه

 .البدر

 {فََكانَْت أبوابا}أبواب السماء  :يعني {َوفُتَِحِت السماء} :ثم قال عز وجل

، بالتخفيف {َوفُتَِحتْ }قرأ حمزة، والكسائي، وعاصم  .صارت طرقا   :يعني

ثم قال عز  .فيف بفتح مرة واحدةوالباقون بالتشديد، وهو لتكثير الفعل، والتخ

 :يعني {فََكانَْت َسَرابا  }قلعت من أماكنها  :يعني {َوُسيَّرِت الجبال} :وجل

هَم َكانَْت }فصارت كالسراب، تسير في الهواء كالسراب في الدنيا  إِنه َجهَن
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 :أي {للطاغين َمئَابا  }سجنا  ومحبسا   :رصدا  لكل كافر ويقال :أي {ِمْرَصادا  

 .للكافرين مرجعا ، يرجعون إليها

، واْلحقاب وأحدها حقب .ماكثين فيها أبدا  دائما   :يعني {َلبثين فِيهَا أَْحقَابا  }

والحقب ثمانون سنة، واثنا عشر شهرا ، وكل شهر ثالثون يوما ، وكل يوم 

هذا حقب واحد، واْلحقاب هو منها مقدار ألف سنة مما تعدون بأهل الدنيا، ف

وإنما ذكر أحقابا ، ْلن ذلك كان أبعد  .التأييد كلما مضى حقب، دخل حقب آخر

فذكر وتكلم بما تذهب إليه أوهامهم ويعرفونه، وهو كناية عن  .شيء عندهم

بثين والباقون َل .قرأ حمزة لبثين بغير ألف .يمكثون فيها أبدا   :التأبيد، أي

 .معناهما واحدباْللف، و

 [40 -24]تفسير اآليات رقم 

ا َوََل َشَراب ا } اق ا  (24)ََل يَُذوقُوَن فِيهَا بَْرد  ا َوَغسه َجَزاء   (25)إَِله َحِميم 

اب ا  (27)إِنههُْم َكانُوا ََل يَْرُجوَن ِحَساب ا  (26)ِوفَاق ا  َوُكله  (28)َوَكذهبُوا بِآَيَاتِنَا ِكذه

إِنه لِْلُمتهقِيَن  (30)فَُذوقُوا فَلَْن نَِزيَدُكْم إَِله َعَذاب ا  (29)َشْيٍء أَْحَصْينَاهُ ِكتَاب ا 

ا  ا ِدهَاق ا  (33)َوَكَواِعَب أَْتَراب ا  (32)َحَدائَِق َوأَْعنَاب ا  (31)َمفَاز  ََل  (34)َوَكأْس 

اب ا يَْسَمُعوَن فِي ا َوََل ِكذه َربِّ  (36)َجَزاء  ِمْن َربَِّك َعطَاء  ِحَساب ا  (35)هَا لَْغو 

ْحَمِن ََل يَْملُِكوَن ِمْنهُ ِخطَاب ا  َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما بَْينَهَُما الره يَْوَم يَقُوُم  (37)السه

ا ََل يَتََكلهُموَن إِ 
وُح َواْلَماَلئَِكةُ َصفّ  ْحَمُن َوقَاَل َصَواب ا الرُّ  (38)َله َمْن أَِذَن لَهُ الره

إِنها أَْنَذْرنَاُكْم َعَذاب ا قَِريب ا يَْوَم  (39)َذلَِك اْليَْوُم اْلَحقُّ فََمْن َشاَء اتهَخَذ إِلَى َربِِّه َمآَب ا 

 {(40)تَنِي ُكْنُت تَُراب ا يَْنظُُر اْلَمْرُء َما قَدهَمْت يََداهُ َويَقُوُل اْلَكافُِر يَا لَيْ 

َل يكون فيها برد يمنعهم من  :يعني {َله يَُذوقُوَن فِيهَا بَْردا  } :ثم قال عز وجل

يجوز أن يكون البرد نوما ،  :وقال الزجاج .البرد النوم :وقال القتبي .حرها

 :نييع {َوَلَ َشَرابا  } َل يذوقون فيها برد ريح، وَل ظل :ويجوز أن يكون معناه

اقا  }ماء  حارا  قد انتهى حره  :يعني {إَِله َحِميما  }شرابا  ينفعهم   :يعني {َوَغسه

ما يسيل وقد قيل  :الغساق ما يغسق من جلودهم، أي :وقال الزجاج .زمهريرا  

ساقا  قرأ حمزة، والكسائي وعاصم في رواية حفص، وغ .الشديد البرد

 .والباقون بالتخفيف، ومعناهما واحد .بالتشديد

العقوبة موافقة ْلعمالهم، ْلن أعظم الذنوب  :يعني {َجَزاء وفاقا} :ثم قال

هُْم إِنه } :ثم قال .الشرك نعوذ باّلِل، وأعظم العذاب النار، ووافق الجزاء العمل

انوا َل ك :ويقال .َل يخافون البعث بعد الموت :يعني {َكانُوْا َلَ يَْرُجوَن ِحَسابا  

اتنا َوَكذهبُوْا بآي} :قوله تعالى .يرجون ثواب اآلخرة، أنهم كانوا ينكرون البعث

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n61&p1#TOP
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ابا   تكذيبا   :جحدوا بمحمد صلى َّللا عليه وسلم، وبالقرآن كذابا  يعني :يعني {ِكذه

أثبتناه في اللوح  :يعني {صيناه كتاباَوُكله َشئ أح} :ثم قال .وجحودا  

 .{فَلَن نهِزيَدُكْم إَِله َعَذابا  }فذوقوا العذاب  :يقال لهم :يعني {فَُذوقُواْ }المحفوظ 

النار  نجاة من :يعني {إِنه لِْلُمتهقِيَن َمفَازا  } :ثم بين حال المؤمنين فقال عز وجل

 {اباَحَدائَِق وأعن}موضع النجاة  :يعني .المفاز بمعنى الفوز :ويقال .إلى الجنة

لهم حدائق في الجنة، والحدائق ما أحيط بالجدار، وفيه من النخيل  :يعني

والكواعب، الجواري  {َوَكَواِعَب أَْتَرابا  }كروما   :والثمار، وأعنابا  يعني

 :وقال أهل اللغة .في الميالد والسن مستويات {أَْتَرابا  }مفلكات الثديين 

كل إناء فيه شراب فهو كأس،  {َوَكأْسا  ِدهَاقا  }الكواعب النساء، قد كعب ثديهن 

فإذا لم يكن فيه شراب فليس بكأس، كما يقال للمائدة إذا كان عليها طعام مائدة، 

َوَكأْسا  } :وقال الكلبي .سائغا   :يعني {ِدهَاقا  }وإذا لم يكن فيها طعام خوان يقال 

وهذا قول عطية وسعيد، والعباس  .إناء فيه خمر مآلن متتابعا   :يعني {ِدهَاقا  

 .بن عبد المطلب، رضي َّللا عنهم، ومجاهد، وإبراهيم النخعي

ها بوَل يسمعون في مشر :ويقال .حلفا  وباطال   :يعني {َله يَْسَمُعوَن فِيهَا لَْغوا  }

قرأ  .يهاَل يكذبون ف :يعني .تكذيبا  في شربها :يعني {َوَلَ ِكذبا  }فحشا  خبثا  

ون بالتشديد وقرأ الباق .َل يكذب بعضهم بعضا   :الكسائي كذابا  بالتخفيف، يعني

بّكَ } :فهو من التكذيب ثم قال َعطَاء }ثوابا  من ربك  :يعني {َجَزاء ّمن ره

 وقال أهل .عطاء من َّللا، حسابا  بما عملوا :كثيرا  وقال مجاهد :يعني {ابا  ِحسَ 

 .ا  كثير :أعطينا فالنا  عطاء حسابا ، أي :كما يقال .كثيرا   :حسابا  أي :اللغة

 .وأصله أن يعطيه حتى يقول حسبي

 .يشتهون فيه ما :ما يكفيهم، يعني :أي .حسابا   :وقال الزجاج

قرأ ابن  .خالق السموات واْلرض :يعني {َرّب السموات واَلرض} :ثم قال

كثير، ونافع وأبو عمرو، رب السموات واْلرض بضم الباء والباقون بالكسر 

فمن قرأ بالضم فمعناه هو رب السموات واْلرض ومن قرأ بالكسر فهو على 

َوَما بَْينَهَُما }ت واْلرض جزاء من ربك رب السموا :معنى الصفة أي

 {َلَ يَْملُِكوَن ِمْنهُ ِخطَابا  }الرحمن هو رب السموات واْلرض  :يعني {الرحمن

 :حاكقال الض {يَْوَم يَقُوُم الروح}َل يملكون الكالم بالشفاعة، إَل بإذنه  :يعني

هو  :ويقال .موقال قتادة عن ابن عباس، وخلق على صورة بني آد .هو جبريل

لروح ا :ويقال .صفوفا   :يعني {والمالئكة َصفّا  }خلق واحد، يقوم صفا  واحدا  
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َويَْسألُونََك َعِن الروح قُِل الروح ِمْن أَْمِر َربِّى َوَمآ }َل يعلمه إَل َّللا، كما قال 

ن العلم إَِله قَلِيال    .[85 :اإلسراء] {أُوتِيتُم مِّ

َل يتكلمون  :يعني {َله يَتََكلهُموَن إَِله َمْن أَِذَن لَهُ الرحمن} :م قال عز وجلث

 َّللا َل إله إَل :يعني {َوقَاَل َصَوابا  }بالشفاعة، إَل من أذن له الرحمن بالشفاعة 

 كَ َذلِ } :ثم قال عز وجل .من كان معه من التوحيد، وهو من أهل الشفاعة :يعني

ذ من شاء وجد واتخ :يعني {فََمن َشاء اتخذ}القيامة كائنة  :يعني {اليوم الحق

ة من شاء اتخذ بالطاع :ويقال .مرجعا   :يعني {َذلَِك اليوم الحق}بذلك التوحيد 

 .إلى ربه مرجعا  

، وهو ناكم بعذاب قريبخوف :يعني {إِنها أنذرناكم َعَذابا  قَِريبا  } :ثم خوفهم فقال

يَْوَم يَنظُُر المرء َما قَدهَمْت }ثم خوف المؤمنين، ووصف ذلك اليوم  .يوم القيامة

ينظر المؤمن إلى عمله، وينظر  :ما عملوا من الخير والشر يعني :يعني {يََداهُ 

لو كنت بهما   :يعني {َويَقُوُل الكافر الكافر ياليتنى ُكنُت ترابا}الكافر إلى عمله 

 وذلك، أن َّللا تعالى يقول للسباع والبهائم، .منها فأكون ترابا ، أستوي باْلرض

 .{الكافر ياليتنى ُكنُت ترابا}كوني ترابا  فعند ذلك، يتمنى الكافر 

ر إن َّللا يحش :وروى عبد َّللا بن عمر، عن أبي هريرة رضي َّللا عنه، أنه قال

 .ناس، ثم يقتص لبعضهم من بعض، حتى يقتص للشاةالبهائم والدواب وال

افر كوني ترابا ، فيراها الك :ثم إن َّللا تعالى يقول لها .الجماء من الشاة القرناء

يا  :يعني {الكافر ياليتنى ُكنُت ترابا} :ويقول .ويتمنى أن يكون مثلها ترابا  

ا َمْن أُو} :ليتني لم أبعث كقوله تَِى كتابه بِِشَمالِِه فَيَقُوُل ياليتنى لَْم أُوَت َوأَمه

وَّللا  [27 :الحاقة] {ياليتها َكانَِت القاضية} :إلى قوله [25 :الحاقة] {كتابيه

 .أعلم، وصلى َّللا على سيدنا محمد، وآله وسلم
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 مکي 79

 سورة النازعات

 [14 -1]تفسير اآليات رقم 

ا  (2)َوالنهاِشطَاِت نَْشط ا  (1)اِزَعاِت َغْرق ا َوالنه } ابَِحاِت َسْبح   (3)َوالسه

ابِقَاِت َسْبق ا  ا  (4)فَالسه اِجفَةُ  (5)فَاْلُمَدبَِّراِت أَْمر  تَْتبَُعهَا  (6)يَْوَم تَْرُجُف الره

اِدفَةُ  يَقُولُوَن أَئِنها  (9)أَْبَصاُرهَا َخاِشَعةٌ  (8)قُلُوٌب يَْوَمئٍِذ َواِجفَةٌ  (7)الره

ا نَِخَرة   (10)لََمْرُدوُدوَن فِي اْلَحافَِرِة  ةٌ  (11)أَئَِذا ُكنها ِعظَام  ا َكره قَالُوا تِْلَك إِذ 

 {(14)َرِة فَإَِذا هُْم بِالسهاهِ  (13)فَإِنهَما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ  (12)َخاِسَرةٌ 

ملك الموت ينزع روح  :قال مقاتل يعني {والنازعات َغْرقا  } :قوله تعالى

نفسه  فيخرج .الكافر من صدره، كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف

ملك الموت،  {والناشطات نَْشطا  }من حلقه منها العروق، كالغريق في الماء 

ملك  :يعني {والنازعات} :وقال الكلبي .إلى حلقه ينشط روح الكافر من قدمه

غرقت نفسه في صدره وذلك، أنه ليس  :يقال .كرها   {َغْرقا  }الموت وأعوانه 

من كافر يحضره الموت، إَل عرضت عليه جهنم، فيراها قبل أن يخرج نفسه، 

في  تغرق روحه فعند ذلك، .فيرى فيها أقواما ، مرة ينغمسون، ومرة يرتفعون

المالئكة الذين يقبضون أرواح المؤمنين  :يعني {والناشطات نَْشطا  } .جسده

 .بالتيسير، وذلك أنه ما من مؤمن يحضره الموت، إَل ويرى منزلته في الجنة

ويرى فيها أقواما  من أهل معرفته، وهم يدعون إلى أنفسهم، فعند ذلك ينشط 

المالئكة تنزع النفس أغراقا ، كما يغرق  {نازعاتال}ويقال  .إلى الخروج

المالئكة تقبض نفس المؤمن، كما ينشط  {َغْرقا  والناشطات}النازع في القوس 

 {والناشطات نَْشطا  }ألقى  :يعني {والنازعات َغْرقا  } :وقال عطاء .العقال

 .اْلوهاق :يعني

المالئكة الذين يقبضون أرواح الصالحين،  :يعني {والسابحات َسْبحا  } :ثم قال

حات والساب} :ويقال .يسلونها سال  رقيقا ، ويتركونها حتى تستريح رويدا  

 :نييع {والسابحات َسْبحا  } :ويقال .السفن تجري في الماء :يعني {َسْبحا  

 :يعني {والسابحات َسْبحا  } :ويقال .المالئكة جعل نزولها في السماء كالسباحة

َوهَُو الذى َخلََق اليل والنهار والشمس والقمر ُكلٌّ }و :كما قال .النجوم الدوارة

ة المالئك :يعني {فالسابقات َسْبقا  } :ثم قال [33 :اْلنبياء] {فِى فَلٍَك يَْسبَُحونَ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n61&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n61&p1#TOP
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 :يعني بالخير {فالسابقات َسْبقا  } :ويقال .الذين يسبقون إلى الخير والدعاء

 .أرواح المؤمنين يعرج بها إلى السماء، سراعا  يفتح لها أبواب السماء

 .خيول الغزاة :يعني {فالسابقات َسْبقا  } :ويقال

المالئكة الذين جعل إليهم تدبير الخلق، وهم جبريل  :يعني {فالمدبرات أَْمرا  }

أما جبريل فعلى الوحي،  .وإسرافيل، وعزرائيل، عليهم السالم وميكائيل،

وإنزال الرحمة، والعذاب على الخالئق بأمر َّللا وأما ميكائيل فعلى اْلمطار 

وأما عزرائيل، وهو ملك الموت،  .والنبات، يقسم على البالد والعباد بإذن َّللا

لى وإما إسرافيل، فع .فعلى قبض اْلرواح عند انقضاء أجلهم بإذن َّللا تعالى

النفح في الصور متى أمره َّللا تعالى، فهذا كله قسم، وجواب القسم مضمر، 

فكأنه أقسم بهذه اْلشياء، أنهم يبعثون يوم القيامة، ْلن في الكالم دليال  عليه، 

 ْرُجفُ يَْوَم تَ }لتبعثن يوم القيامة في  :يعني {يَْوَم تَْرُجُف الراجفة} :وهو قوله

 .الصيحة اْلولى :يعني {الراجفة

، والنفخة النفخة اْلولى للصعق :الصيحة الثانية، يعني :يعني {تَْتبَُعهَا الرادفة}

ْرُجُف يَْوَم تَ } :وروي عن يزيد بن ربيعة، عن الحسن في قوله .اْلخرى للبعث

اء، فيميت اْلحي :فأما اْلولىهما النفختان،  :قال {الراجفة * تَْتبَُعهَا الرادفة

 .فتحيي الموتى :وأما الثانية

َونُفَِخ فِى الصور فََصِعَق َمن فِى السموات َوَمن فِى اَلرض إَِله َمن }ثم تال 

ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، وأصل الرجفة  [68 :الزمر] {َشاء َّللا

ة شديدة عند النفخة اْلولى، والرادفة كل تزلزلت اْلرض زلزل :الحركة يعني

 .شيء تجيء بعد شيء، فهو يردفه

 :قالوي .خائفة خاشعة من هول ذلك اليوم :يعني {قُلُوٌب يَْوَمئٍِذ َواِجفَةٌ } :ثم قال

أبصار  :يعني {أبصارها خاشعة} .زائلة عن مكانها :ويقال .ذليلة :يعني

ثم ذكر قول الكفار، وإنكارهم  .أبصار القلوب خاشعة :ويقال .الخالئق ذليلة

تعجبا  منهم، وفي اآلية  {يَقُولُوَن أَءنها لََمْرُدوُدوَن فِى الحافرة} :البعث فقال

ي أئنا لمردودون ف :ويقال .أئنا لمردودون في الحياة بعد الموت :تقديم ومعناه

 :رجع فالن في حافرته، وعلى حافرته أي :يقال .رناإلى أول أم :الحافرة، أي

 .رجع من حيث جاء

قرأ حمزة،  .بعد ما كنا عظاما  بالية :يعني {أَءَذا ُكنها عظاما نهِخَرة  } :ثم قال

ر باْللف، والباقون بغي {إَِذا ُكنها عظاما}والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر 

الناخرة التي أكلت  :وقال بعضهم .معناهما واحد هما لغتان :مقال بعضه .ألف
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 عظاما   :وقال مجاهد .أطرافها، وبقيت أوساطها، والنخرة التي قد فسدت كلها

ةٌ } {ُكنها عظاما ورفاتا} :نخرة، أو مرفوتة كما قال في قوله قَالُوْا تِْلَك إِذا  َكره

ا ِهَى فَإِنهمَ } :كما يقولون، فنحن بخسران قوله تعالى إن كانوا :يعني {خاسرة

يبعثهم صيحة واحدة، وهو نفخ إسرافيل في  :يعني {َزْجَرةٌ واحدة

هم قيام على ظهر  :على وجه اْلرض يعني :يعني {فَإَِذا هُم بالساهرة}الصور 

 .عليها سميت اْلرض ساهرة، لقيام الخلق، وسهرهم :ويقال .اْلرض

 [26 -15]تفسير اآليات رقم 

ى  (15)هَْل أَتَاَك َحِديُث ُموَسى } اْذهَْب  (16)إِْذ نَاَداهُ َربُّهُ بِاْلَواِد اْلُمقَدهِس طُو 

بَِّك َوأَْهِديََك إِلَى رَ  (18)فَقُْل هَْل لََك إِلَى أَْن تََزكهى  (17)إِلَى فِْرَعْوَن إِنههُ طََغى 

ثُمه أَْدبََر  (21)فََكذهَب َوَعَصى  (20)فَأََراهُ اآْلَيَةَ اْلُكْبَرى  (19)فَتَْخَشى 

ُ نََكاَل  (24)فَقَاَل أَنَا َربُُّكُم اْْلَْعلَى  (23)فََحَشَر فَنَاَدى  (22)يَْسَعى  فَأََخَذهُ َّللاه

 {(26)إِنه فِي َذلَِك لَِعْبَرة  لَِمْن يَْخَشى  (25)اآْلَِخَرِة َواْْلُولَى 

هَْل أَتَاَك َحِديُث } :ثم وعظهم بما أصاب فرعون في النكال في الدنيا فقال

 :يعني {إِْذ نَاَداهُ َربُّهُ بالواد المقدس}قد أتاك خبر موسى  :يعني {موسى

ى}بالوادي المطهر   :يعني {ذهب إلى فِْرَعْوَن إِنههُ طغىا}اسم الوادي  {طُو 

ألم يأن  :يعني {فَقُْل هَل لهَك إلى أَن تزكى} :عال وتكبر وكفر فقال َّللا تعالى

معناه هل ترغب في توحيد ربك، وتشهد أن َل إله إَل َّللا،  :ويقال .لك أن تسلم

تشديد إلى أن تزكى بقرأ ابن كثير، ونافع  .وتزكي نفسك من الكفر، والشرك

والباقون  .الزاء، ْلن أصله تتزكى، وأدغمت التاء في الزاء، وشددت

 .بالتخفيف، ْلنه حذف إحدى التائين، وتركت مخففة

 .أدعوك إلى توحيد ربك فتخشى :يعني {َوأَْهِديََك إلى َربَّك فتخشى} :ثم قال

سائر العصا، واليد، و :يعني {ة الكبرىفَأََراهُ اَلي}تخاف عذابه فتسلم  :يعني

كذب اآليات، ولم يقبل قول موسى عليه  :يعني {فََكذهَب وعصى} .اآليات

أدبر عن التوحيد، وسعى في هالك  :يعني {ثُمه أَْدبََر يسعى}السالم 

 {لَ فَقَا}فخاطب  :يعني {فنادى}فجمع أهل المدينة  :يعني {فََحَشرَ }موسى 

 .لهم اعبدوا أصنامكم التي كنتم تعبدون، فإن هؤَلء أربابكم الصغار

ة فعاقبه بعقوب :يعني {أَنَاْ َربُُّكُم اَلعلى * فَأََخَذهُ َّللا نََكاَل اَلخرة واَلولى}

اآلخرة  :ويقال .الدنيا واآلخرة، وهي الغرق وعقوبة اآلخرة وهي النار

العقوبة بالكلمة اْلولى، والكلمة اْلخرى، فأما اْلولى  :يعني .واْلولى

 {َوأَنَاْ َربُُّكْم * اَلعلى} :واْلخرى قوله {َما َعلِْمُت لَُكْم ّمْن إله َغْيِرى} :قوله
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ان في ك {َوأَنَاْ َربُُّكْم * اَلعلى}قوله  :ويقال .وكان بين الكلمتين أربعون سنة

ث أمرهم بعبادة اْلصنام، ثم نهاهم عن ذلك، وأمرهم بأن َل يعبدوا اَلبتداء، حي

ي ف :يعني {إِنه فِى َذلِكَ } :ثم قال {َما َعلِْمُت لَُكْم ّمْن إله َغْيِرى} :وقال .غيره

لعظة لمن يريد أن يعتبر،  :يعني {لَِعْبَرة  لَّمن يخشى}هالك فرعون وقومه 

 .ويسلم

 [41 -27]ر اآليات رقم تفسي

َماُء بَنَاهَا } اهَا  (27)أَأَْنتُْم أََشدُّ َخْلق ا أَِم السه َوأَْغطََش لَْيلَهَا  (28)َرفََع َسْمَكهَا فََسوه

أَْخَرَج ِمْنهَا َماَءهَا  (30)َواْْلَْرَض بَْعَد َذلَِك َدَحاهَا  (29)َوأَْخَرَج ُضَحاهَا 

ا لَُكْم َوِْلَْنَعاِمُكْم  (32)َواْلِجبَاَل أَْرَساهَا  (31)اهَا َوَمْرعَ  فَإَِذا َجاَءِت  (33)َمتَاع 

ةُ اْلُكْبَرى  ْنَساُن َما َسَعى  (34)الطهامه َزِت اْلَجِحيُم لَِمْن  (35)يَْوَم يَتََذكهُر اإْلِ َوبُرِّ

ا َمْن طََغى  (36)يََرى  ْنيَا  (37)فَأَمه فَإِنه اْلَجِحيَم ِهَي  (38)َوآَثََر اْلَحيَاةَ الدُّ

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِّهِ َونَهَى النهْفَس َعِن اْلهََوى  (39)اْلَمأَْوى  فَإِنه اْلَجنهةَ  (40)َوأَمه

 {(41)ِهَي اْلَمأَْوى 

 أبعثكم بعد الموت :يعني {أَِم السماء بناها أََشدُّ َخْلقا  } :ثم وعظ أهل مكة فقال

 فالذي هو قادر .أشد، أم خلق السماء في المشاهدة عند الناس، خلق السماء أشد

خلق السماء  :يعني {بناها} :ثم قال .على خلق السماء، قادر على البعث

 .سوى خلقها :يعني {اهَافََسوه }سقفها بغير عمد  :أي {َرفََع َسْمَكهَا}مرتفعة 

أظلم  :يعني {َوأَْغطََش لَْيلَهَا}خلقها مستوية، بال صدع وَل شق  :ويقال

أنوار ضحاها، وشمسها ونهارها، فإنها راجعة  :يعني {َوأَْخَرَج ضحاها}ليلها 

 .إلى السماء

بعد خلق اْلرض السماء،  :يعني {واَلرض بَْعَد َذلَِك دحاها} :ثم قال عز وجل

 :يعني .من اْلرض ماءها :يعني {أَْخَرَج ِمْنهَا َماءهَا}وبسط اْلرض ومدها 

هذا من جوامع الكلم،  :قال القتبي .للدواب واْلنعام {ومرعاها}عيونها للناس 

حيث ذكر شيئين على جميع ما يخرج من اْلرض قوتا ، ومتاعا  لِلنعام من 

ب، والشجر، والحب، والتمر، والملح والنار، ْلن النار من العيدان، العن

 .والملح من الماء

 :نييع {متاعا لهُكمْ }أوتدها وأثبتها  :يعني {والجبال أرساها} :ثم قال عز وجل

الصيحة العظمى،  :يعني {وَلنعامكم فَإَِذا َجاءِت الطامة الكبرى}منفعة لكم 

يَْوَم يَتََذكهُر اإلنسان }ميت الطامة، ْلنها طمت وعلت فوق كل شيء وإنما س

ن في يوم ينظر اإلنسا :ويقال .يعلم بكل شيء عمله في الدنيا :يعني {َما سعى
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أظهرت  :يعني {َوبُّرَزِت الجحيم}كتابه، بما عمل في الخير والشر 

ا َمن طغى} لمن وجب له :يعني {لَِمن يرى}الجحيم  كفر وعال  :يعني {فَأَمه

 :يقالو .اختار ما في الدنيا على اآلخرة :يعني {َوءاثََر الحياة الدنيا} .وتكبر

مأوى من  :يعني {فَإِنه الجحيم ِهَى المأوى}اختار العمل للدنيا على اآلخرة 

 .كان هكذا

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربّهِ } َونَهَى النفس َعِن }خاف المقام بين يدي ربه  :يعني {َوأَمه

منع نفسه عن معاصي َّللا تعالى، وعمل بخالف ما تهوى في  :يعني {الهوى

قال علي بن أبي  .مأوى من كان هكذا :يعني {فَإِنه الجنة ِهَى المأوى}الحرام 

طول اْلمل، واتباع  :طالب، رضي َّللا عنه أخوف ما أخاف عليكم اثنان

 .فأما طول اْلمل فينسي اآلخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق .الهوى

 [46 -42]تفسير اآليات رقم 

إِلَى َربَِّك  (43)فِيَم أَْنَت ِمْن ِذْكَراهَا  (42)يَْسأَلُونََك َعِن السهاَعةِ أَيهاَن ُمْرَساهَا }

َكأَنههُْم يَْوَم يََرْونَهَا لَْم يَْلبَثُوا إَِله  (45)إِنهَما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن يَْخَشاهَا  (44)ُمْنتَهَاهَا 

 {(46)َعِشيهة  أَْو ُضَحاهَا 

أَيهاَن }يسألونك عن قيام الساعة  :يعني {يَْسئَلُونََك َعِن الساعة} :قوله تعالى

قال َّللا تعالى  .أوان ظهورها ووقتها :وأصله أي .وقت قيامها :أي {مرساها

ع دع ما أنت وذاك د :يعني {فِيَم أَنَت ِمن ِذْكَراهَا} :للنبي صلى َّللا عليه وسلم

وى ور .عند ربك علم قيامها :يعني {إلى َربَّك منتهاها} :ذلك إلى َّللا، ثم قال

ل لم يز :قالت .ائشة رضي َّللا عنهاسفيان، عن ابن شهاب، عن عروة، عن ع

َراهَا فِيَم أَنَت ِمن ِذكْ }النبي صلى َّللا عليه وسلم، يسأل عن الساعة، حتى نزل 

 .عند ربك علم قيامها، وانتهى عند ذلك :يعني {إلى َربَّك منتهاها

وف بالقرآن، أنت مخ :يعني {إِنهَما أَنَت ُمنِذُر َمن يخشاها} :ثم قال عز وجل

ثم قال عز  .من يخاف قيام الساعة، وليس عليك أن تعرف متى وقتها

 {لَْم يَْلبَثُواْ إَِله َعِشيهة  أَْو ضحاها}قيام الساعة  :يعني {َكأَنههُْم يَْوَم يََرْونَهَا} :وجل

ها اكأنهم لبثوا في قبورهم مقدار عشية، وهو قدر آخر النهار، أو ضح :يعني

كأنهم لم يلبثوا في الدنيا، إَل مقدار العشية، أو  :ويقال .وهو قدر أول النهار

وين، بالتن {إِنهَما أَنَت ُمنِذرُ }قرأ أبو عمرو في إحدى الروايتين  .مقدار الضحى

 :يعني .فمن قرأ بالتنوين، جعل من في موضع النصب .والباقون بغير تنوين

 .ومن قرأ بغير تنوين، جعل من في موضع خفض .امنذر الذي يخشاه

 .وَّللا الموفق بمنه وكرمه، وصلى َّللا على سيدنا محمد .باإلضافة
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80  

 سورة عبس

 

 [16 -1]تفسير اآليات رقم 

كهى  (2)أَْن َجاَءهُ اْْلَْعَمى  (1)َعبََس َوتََولهى } ُر  (3)َوَما يُْدِريَك لََعلههُ يَزه أَْو يَذهكه

ْكَرى  ا َمِن اْستَْغنَى  (4)فَتَْنفََعهُ الذِّ َوَما َعلَْيَك أََله  (6)فَأَْنَت لَهُ تََصدهى  (5)أَمه

كهى  ا َمْن َجاَءَك يَْسَعى  (7)يَزه  (10)فَأَْنَت َعْنهُ تَلَههى  (9)َوهَُو يَْخَشى  (8)َوأَمه

َمٍة  (12)فََمْن َشاَء َذَكَرهُ  (11)إِنههَا تَْذِكَرةٌ  َكاله  َمْرفُوَعٍة  (13)فِي ُصُحٍف ُمَكره

 {(16)ِكَراٍم بََرَرٍة  (15)بِأَْيِدي َسفََرٍة  (14)ُمطَههَرٍة 

ى َّللا لالنبي ص :يعني .كلح وأعرض بوجهه :أي {َعبََس وتولى} :قوله تعالى

كان النبي صلى َّللا عليه وسلم جالسا ،  :عليه وسلم وروى هشام بن عروة قال

اء فج .ومعه عتبة بن ربيعة، في ناس من وجوه قريش، وهو يحدثهم بحديث

ابن أم مكتوم على تلك الحال، فسأله عن بعض ما ينفع به، فكره النبي صلى 

ة مقاتل، كان اسم ابن أم مكتوم َّللا عليه وسلم أن يقطع كالمه، وقال في رواي

يا  :قالف .وقال في رواية الكلبي، كان اسمه عبد َّللا بن شريح .عمر بن قيس

فأعرض عنه شغال  بأولئك القوم،  .رسول َّللا، علمني مما علمك َّللا تعالى

ي وهو بلفظ المغايبة، تعظيما  للنب .{َعبََس وتولى}لحرصه على إسالمهم فنزل 

 {وتولى}محمد صلى َّللا عليه وسلم وجهه  {َعبَسَ }ى َّللا عليه وسلم صل

حين جاء  :ويقال .إن جاءه اْلعمى :يعني {أَن َجاءهُ اَلعمى}وأعرض  :يعني

 .اْلعمى، وهو ابن أم مكتوم

و له يصلي أوما يدريك يا محمد، لع :يعني {َوَما يُْدِريَك لََعلههُ يزكى} :ثم قال

 :يعني {ذهكهرُ أَْو يَ } .يزداد خيرا   :يعني :ويقال .يفلح، فيعمل خيرا  فيتعظ بالقرآن

ا َمِن استغنى} :ثم قال .العظة :يعني {فَتَنفََعهُ الذكرى}يتعظ بالقرآن   :يعني {أَمه

ونفسه، عن دينك  استغنى بماله :ويقال .استغنى بنفسه عن ثواب َّللا

 :يويقال تصدى يعن .تقبل بوجهك عليه :يعني {فَأَنَت لَهُ تصدى}وعظمتك 

ذهكهُر أَْو يَ }قرأ عاصم  .فالن تصدى لفالن، إذا تعرض له ليراه :يقال .تعرض

وقرأ  .بنصب العين، جعله جوابا  لعله يتذكر فتنفعه الذكرى {فَتَنفََعهُ الذكرى
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لصاد، قرأ نافع، وابن كثير تصدى بتشديد ا .باقون بالضم، جعلوه جوابا  للفعلال

والباقون بحذف التاء للتخفيف، فهذا  .ْلن اْلصل تتصدى، فأدغمت وشددت

 .[18 :النازعات] {فَقُْل هَل لهَك إلى أَن تزكى}كقوله 

أي شيء عليك إن لم يوجد عتبة  :يعني {َوَما َعلَْيَك أََله يزكى} :ثم قال

ا َوأَ } :ثم قال عز وجل .َل يضرك إن لم يؤمن، ولم يصلح :ويقال .وأصحابه مه

 .يسرع إلى الخير، ويعمل به، وهو ابن أم مكتوم :يعني {َمن َجاءَك يسعى

 :ييعن {ىفَأَنَت َعْنهُ تله}ربه  {َوهَُو يخشى}يمشي برجليه  :يعني :ويقال

وكان رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، يكرم ابن أم  .تشتغل، وتتالهى وتتغافل

ى َل تفعل، وَل تقبل عل :يعني {َكاله } :مكتوم بعد نزول هذه اآلية قوله تعالى

 .من استغنى عن َّللا تعالى بنفسه، وتعرض عمن يخشى َّللا تعالى

هذه السورة تذكرة،  :ويقال .هذه الموعظة تذكرة :يعني {َرةٌ إِنههَا تَْذكِ } :ثم قال

ذكر المواعظ وذكره يلفظ التذكير،  :يعني {فََمن َشاء َذَكَرهُ }موعظة  :يعني

 .ولم يقل ذكرها، ْلنه ينصرف إلى المعنى، ْلن الموعظة إنما هي بالقرآن

َمةٍ فَ }فمن شاء أن يتعظ بالقرآن فليتعظ  :يعني َكره أن هذا  :يعني {ى ُصُحٍف مُّ

مطهرة مبجلة معظمة، وهو اللوح  :يعني .القرآن في صحف مكرمة

ْرفُوَعةٍ }المحفوظ  طَههَرةٍ }مرتفعة  :يعني {مه منزهة عن التناقض،  :يعني {مُّ

وح ن في اللالكتبة الذين يكتبو :يعني {بِأَْيِدى َسفََرةٍ } .والكذب والعيب

عين ّلِل مطي :أي {بََرَرةٍ }على َّللا  {ِكَرامٍ } :ثم أثنى على الكتبة فقال .المحفوظ

افر، وأحدهما س .السفرة الكتبة :وقال القتبي .بررة من الذنوب :ويقال .تعالى

إذا  بح،أسفر الص :ويقال .وإنما يقال للكاتب سافر، ْلنه يبين الشيء ويوضحه

 .كفرة وكافر :أضاء البررة جمع بار، مثل

 [32 -17]تفسير اآليات رقم 

ْنَساُن َما أَْكفََرهُ } ِمْن نُْطفٍَة َخلَقَهُ  (18)ِمْن أَيِّ َشْيٍء َخلَقَهُ  (17)قُتَِل اإْلِ

 (22)ثُمه إَِذا َشاَء أَْنَشَرهُ  (21)فَأَْقبََرهُ  ثُمه أََماتَهُ  (20)ثُمه السهبِيَل يَسهَرهُ  (19)فَقَدهَرهُ 

ا يَْقِض َما أََمَرهُ  ْنَساُن إِلَى طََعاِمهِ  (23)َكاله لَمه أَنها َصبَْبنَا اْلَماَء  (24)فَْليَْنظُِر اإْلِ

َوِعنَب ا  (27)هَا َحبّ ا فَأَْنبَْتنَا فِي (26)ثُمه َشقَْقنَا اْْلَْرَض َشقّ ا  (25)َصبّ ا 

 (31)َوفَاِكهَة  َوأَبّ ا  (30)َوَحَدائَِق ُغْلب ا  (29)َوَزْيتُون ا َونَْخال   (28)َوقَْضب ا 

ا لَُكْم َوِْلَْنَعاِمُكْم   {(32)َمتَاع 

 :يعني .باّلِل تعالى لعن الكافر :يعني {قُتَِل اإلنسان َما أَْكفََرهُ } :ثم قال تعالى

ي ما الذ :ما أكفره يعني .عتبة وأصحابه، ومن كان مثل حاله إلى يوم القيامة
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ي قال نزلت ف .أي شيء أكفره :يعني :وقال الكلبي .أكفره، وهذا قول مقاتل

ده ما أش :ما أكفره، يعني :ويقال .إني كفرت بالنجم إذا هوى :عتبة حيث قال

هل يعلم من أي شيء خلقه َّللا  :يعني {ِمْن أَّى َشئ َخلَقَهُ } :ثم قال .كفرهفي 

أفال يعتبر من أي شيء خلقه، ثم أعلمه ليعتبر في خلقه،  :ويقال .تعالى

 .خلقه في بطن أمه طورا  بعد طور :يعني {ِمن نُّْطفٍَة َخلَقَهُ فَقَدهَرهُ } :فقال

ق يسره طري :ويقال .يسره للخروج من بطن أمه :يعني {يل يَسهَرهُ ثُمه السب}

ا }هو مثل قوله  :وقال مجاهد .الخير والشر ا َشاِكرا  َوإِمه إِنها هديناه السبيل إِمه

 :قالوي .جعل له قبرا  يوارى فيه :يعني {ثُمه أََماتَهُ فَأَْقبََرهُ } [3 :الدهر] {َكفُورا  

جعله ممن يقبر، ولم يجعله ممن يلقى على  :فأقبره أي :أمر به ليعتبر، ويقال

 .هيبعثه في القبر إذا جاء وقت :يعني {ثُمه إَِذا َشاء أَنَشَرهُ }وجه اْلرض، كالبهائم 

ا يَْقِض َما أََمَرهُ } :ثم قال وحيد، وما هنا لم يؤد ما أمره من الت :يعني {َكاله لَمه

واْ }صلة كقوله  َن َّللا لِنَت لَهُْم َولَْو ُكْنَت فَظّا  َغلِيظَ القلب َلَْنفَضُّ فَبَِما َرْحَمٍة مِّ

ِمْن َحْولَِك فاعف َعْنهُْم واستغفر لَهُْم َوَشاِوْرهُْم فِى اَلمر فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكهْل 

لما يقضي  :وقال مجاهد .[159 :آل عمران] {َعلَى َّللا إِنه َّللا يُِحبُّ المتوكلين

ثم أمرهم بأن يعتبروا  .َل يقضي أحدا  أبدا ، كما افترض عليه :ما أمره، يعني

إلى رزقه ومن أي شيء  :يعني {فَْليَنظُِر اإلنسان إلى طََعاِمهِ } :بخلقه فقال

وفة أنا قرأ أهل الك .المطر :يعني {ا  أَنها َصبَْبنَا الماء َصبّ }يرزقه، وليعتبروا به 

والباقون بالكسر فمن قرأ بالنصب جعله بدَل  عن  .صببنا، بنصب اْللف

قرأ  ومن {فَْليَنظُِر اإلنسان إلى طََعاِمِه أَنها َصبَْبنَا الماء َصبّا  } :الطعام، يعني

لى المطر ع :يعني {بّا  أَنها َصبَْبنَا الماء صَ }بالكسر، فهو على اَلستئناف 

 .اْلرض المطر بعد المطر

 :يعني {يهَافَأَنبَْتنَا فِ }شققناها بالنبات والشجر  :يعني {ثُمه َشقَْقنَا اَلرض َشقّا  }

 {َوِعنَبا  }الحبوب كلها  :يعني {َحبّا  }أخرجنا من اْلرض  :في اْلرض ومعناه

 القضبة وهو القت :قال ابن عباس رضي َّللا عنهما {قَْضبا  وَ }الكروم  :يعني

القضب القت، سمي قضبا  ْلنه يقضب مرة بعد مرة،  :وقال القتبي .الرطب

جميع  :نيوقضبتا يع :ويقال .يقطع :وكذلك الفصيل، ْلنه يفصل أي .يقطع :أي

قطع، فينبت من والكرات، وسائر البقول التي ت .ما يقضب مثل القت

َوَحَدائَِق }النخيل  :يعني {َونَْخال  }وهي شجرة الزيتون  {َوَزْيتُونا  }أصله 

 .غالظ الرقاب :قال عكرمة {ُغْلبا  
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والحدائق واحدها حديقة  .أَل ترى أن الرجل إذا كان غليظ الرقبة، يقال أغلب

حيطان النخيل  :حدائق غلبا  يعني :ويقال .نخال  غالظا  طواَل   :غلبا  أي

كل شيء أحبط عليه من نخيل أو شجر، فهو حديقة،  :وقال الكلبي .والشجر

 .الشجر الملتف بعضه في بعض :ويقال .وما لم يحط به فليس بحديقة

ويعني الثمر كلها وروي عن النبي صلى َّللا عليه  {وفاكهة} :ثم قال عز وجل

وإنما  "ُخلِْقتُْم ِمْن َسْبعٍ َوُرِزْقتُْم ِمْن َسْبعٍ فَاْسُجُدوا ّلِل َعلَى َسْبعٍ  " :وسلم أنه قال

أراد بقوله خلقتم من سبع يعني من نطفة ثم من علقه، اآلية والرزق من سبع 

 {َوأَبّا  } :ثم قال« وفاكهة وأبا  » :إلى قوله« فأنبتنا فيها حبا  وعنبا  » :وهو قوله

ما يأكل الدواب واْلنعام وقال الضحاك هو  :عني العنب وقال مجاهدي

يعني الحبوب والفواكه منفعة لكم والكِل  {متاعا لهُكْم وَلنعامكم} .التبن

 .والعشب منفعة لكم وْلنعامكم

 

 [42 -33]تفسير اآليات رقم 

ةُ } اخه ِه َوأَبِيِه  (34)اْلَمْرُء ِمْن أَِخيِه يَْوَم يَفِرُّ  (33)فَإَِذا َجاَءِت الصه  (35)َوأُمِّ

ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ  (37)لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمْنهُْم يَْوَمئٍِذ َشأٌْن يُْغنِيِه  (36)َوَصاِحبَتِِه َوبَنِيِه 

تَْرهَقُهَا  (40)هَا َغبََرةٌ َوُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َعلَيْ  (39)َضاِحَكةٌ ُمْستَْبِشَرةٌ  (38)ُمْسفَِرةٌ 

 {(42)أُولَئَِك هُُم اْلَكفََرةُ اْلفََجَرةُ  (41)قَتََرةٌ 

الصيحة تصخ اْلسماع أي  :يعني {فَإَِذا َجاءتِ الصاخة} :ثم ذكر القيامة فقال

تصمها فال يسمع إَل ما يدعا به ويقال الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة 

يَْوَم يَفِرُّ المرء } :ك الطامة والقارعة والحاقة ثم وصف ذلك اليوم فقالوكذل

وفراره أنه يعرض عنه بنفسه وقال شهر بن حوشب يوم يفر المرء  {ِمْن أَِخيهِ 

لى محمدا  ص :يعني {َوأُّمهِ َوأَبِيهِ }هو هابيل يفر من أخيه قابيل  :من أخيه يعني

ليه لوط ع :يعني {وصاحبته}وأبيه وإبراهيم من أبيه  َّللا عليه وسلم من أمه

نوح عليه السالم من ابنه، ويقال هذا في  :يعني {َوبَنِيهِ }السالم من امرأته 

ر المرء فال ينظ :بعض أحوال يوم القيامة أن كل واحد منهم يشتغل بنفسه يعني

 {ُكّل امرئ ّمْنهُْم َشأٌْن يُْغنِيهِ لِ } :إلى أخيه وإلى أبيه وإلى ابنه ثم قال تعالى

يعني؛ لكل إنسان شغل يشغله عن هؤَلء، وروي في الخبر أن عائشة رضي 

عائشة  فقالت« ُحفَاة ُعَراة» :َّللا عنها قالت يا رسول َّللا كيف يحشر الناس قال

رضي َّللا عنها واسوأتاه النساء مع الرجال حفاة عراة فقرأ رسول َّللا صلى 

واحد  لكل :يعني {لُِكّل امرئ ّمْنهُْم يَْوَمئٍِذ َشأٌْن يُْغنِيهِ }ليه وسلم هذه اآلية َّللا ع

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n61&p1#TOP


593 
 

ْسفَِرةٌ } :منهم عمل يشغله بنفسه عن غيره ثم قال تعالى  :يعني {ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ مُّ

ْستَْبِشَرةٌ }من الوجوه ما يكون في ذلك اليوم مشرقة مضيئة   :عنيي {ضاحكة مُّ

 :ييعن {َوُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َعلَْيهَا َغبََرةٌ }مفرحة بالثواب وهم المؤمنون المطيعون 

من الوجوه ما يعلوها السواد كالدخان وأصل الغبرة يعني الغبار ثم قال عز 

تلحقها قترة يعني يغشاها الكسوف  :يعني {تَْرهَقُهَا قَتََرةٌ } :وجل

أن أهل هذه الصفة هم الكفرة باّلِل  :يعني {هُُم الكفرة الفجرة أُْولَئِكَ }والسواد 

تعالى الكذبة على َّللا تعالى ويقال ترهقها قترة يعني المذلة والكآبة والفجرة 

 .وَّللا الموفق بمنه وصلى َّللا على سيدنا محمد وآله .الظلمة :يعني
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 سورة التكوير

 

 [14 -1]تفسير اآليات رقم 

َرْت }  (3)َوإَِذا اْلِجبَاُل ُسيَِّرْت  (2)َوإَِذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت  (1)إَِذا الشهْمُس ُكوِّ

َرْت  (5)َوإَِذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت  (4)َوإَِذا اْلِعَشاُر ُعطِّلَْت   (6)َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ

َجْت  َوإَِذا  (9)بِأَيِّ َذْنٍب قُتِلَْت  (8)َوإَِذا اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِلَْت  (7)َوإَِذا النُّفُوُس ُزوِّ

ُحُف نُِشَرْت  َماُء ُكِشطَْت  (10)الصُّ َرْت  (11)َوإَِذا السه  (12)َوإَِذا اْلَجِحيُم ُسعِّ

 {(14) َعلَِمْت نَْفٌس َما أَْحَضَرتْ  (13)َوإَِذا اْلَجنهةُ أُْزلِفَْت 

قال أبو الليث رحمه َّللا حدثنا الحاكم أبو  {إَِذا الشمس ُكّوَرتْ } :قوله تعالى

الفضل قال حدثنا محمد بن أحمد الكاتب المروزي حدثنا محمد بن حموية 

حدثنا هشام عن عبد َّللا عن  :حدثنا إبراهيم بن موسى قال :النيسابوري قال

زيد عن ابن عمر رضي َّللا عنهما عن النبي صلى يحيى بن عبد الرحمن بن ي

َمْن أََحبه أَْن يَْنظَُر إليه يَْوَم القِيَاَمِة فَْليَْقَرْأ إَذا الشهْمُس » :َّللا عليه وسلم قال

رتْ   {إَِذا الشمس ُكّوَرتْ } :وعن ابن عباس رضي َّللا عنهما في قوله« ُكوِّ

اضمحلت وذهبت  :وعكرمة يعني ذهب ضوؤها وكذلك قال الضحاك :يعني

ُجِمع ضوؤها ولُفه كما تُلف العمامة قوله  :ويقال تكور كما تكور العمامة يعني

 {تْ َوإَِذا الجبال ُسيّرَ }تناثرت وتساقطت  :يعني {َوإَِذا النجوم انكدرت} :تعالى

 َربِّ أنى يَُكوُن لِى قَالَتْ } :قُلعت عن اْلرض وُسيِّرت في الهواء كقوله :يعني

ا فَإِنهَما يَقُوُل  َولٌَد َولَْم يَْمَسْسنِى بََشٌر قَاَل كذلك َّللا يَْخلُُق َما يََشآُء إَِذا قضى أَْمر 

خالية ليس عليها شيء من الماء والشجر  :يعني [47 :الكهف] {لَهُ ُكن فَيَُكونُ 

النوق الحوامل عطّلها أربابها  :يعني {تْ َوإَِذا العشار ُعطّلَ } :وغيرها ثم قال

عشراء وهي الناقة التي أتت على حملها عشرة  :اشتغاَل  بأنفسهم وواحدها

أشهر وهي في الحمل فال يعطلها أهلها إَل في يوم القيامة وهذا على وجه 

أن  :المثل ْلن في يوم القيامة َل يكون ناقة عشراء، ولكن أراد به المثل يعني

ل يوم القيامة بحال لو كان عند الرجل عشراء يعطلها واشتغل بنفسه ثم هو

 :يعني {َوإَِذا البحار ُسّجَرتْ }ُجِمَعْت  :يعني {َوإَِذا الوحوش ُحِشَرتْ } :قال

ضجرت بعضها إلى بعض فصارت بحرا  واحدا  فملئت وكثر ماؤها 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n61&p1#TOP
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سجرت أي  :الممتلئ ويقال :يعني [6 :الطور] {والبحر المسجور} :كقوله

ر  أحميت بالكواكب إذا تساقطت وفيها قال ابن عباس إذا كان يوم القيامة كوه

َّللا تعالى الشمس والقمر والنجوم في البحر ثم بعث َّللا تعالى ريحا  دبورا  

وقال  .أحميت :أي {َوإَِذا البحار ُسّجَرتْ } :فتنفخها فتصير نارا  وهو قوله

غار ماؤها، وقال الزجاج وقد قيل إنه جعل مياهها نارا   :سجرت أي :قتادة

يعذب بها الكفار فهذه اْلشياء الست التي ذكرها قبل النفخة اْلخيرة والتي 

ال ق {َوإَِذا النفوس ُزّوَجتْ } :ذكرها بعدها تكون بعد النفخة اْلخيرة وهو قوله

وس المؤمنين قرنت بالحور العين ونفوس الكفار نف :يعني :الكلبي ومقاتل

 َوإَِذا النفوس} :وقال عمر بن الخطاب رضي َّللا عنه في قوله .بالشياطين

قال الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح وقال أبو العالية الرياحي  {ُزّوَجتْ 

ين وا الذاحشر} :قرنت اْلجساد باْلرواح وقال القتبي الزوج القرين كقوله

 {ظَلَُموْا وأزواجهم َوَما َكانُوْا يَْعبُُدونَ 

قرنت  :أي {َوإَِذا النفوس ُزّوَجتْ } :قرناءهم ثم قال :يعني [22 :الصافات]

نفوس الكفار بعضها ببعض والعرب تقول زوجت إبلي إذا قرنت بعضها 

رار في زمرة وإذا النفوس زوجت يعني اْلبرار مع اْلب :ببعض ويقال

َوإَِذا الموءودة ُسئِلَْت بِأَّى َذنبٍ } :واْلشرار مع اْلشرار في زمرة ثم قال

وكان العرب إذا ولد ْلحدهم ابنة دفنها حية وهي الموءودة فتسأل يوم  .{قُتِلَتْ 

القيامة بأي ذنب قتلك أبوك وإنما يكون السؤال على وجه التوبيخ لقائلها يوم 

عيسى َوإِْذ قَاَل َّللا يا} :وابها قتلت بغير ذنب وهو مثل قوله تعالىالقيامة ْلن ج

َى إلهين ِمن ُدوِن َّللا قَاَل سبحانك َما  ابن َمْريََم أََءنَت قُلَت لِلنهاِس اتخذونى َوأُمِّ

نَْفِسى  َما فِىيَُكوُن لى أَْن أَقُوَل َما لَْيَس لِى بَِحقٍّ إِن ُكنُت قُْلتُهُ فَقَْد َعلِْمتَهُ تَْعلَُم 

وإنما سؤاله  [116 :المائدة] {َوَلَ أَْعلَُم َما فِى نَْفِسَك إِنهَك أَنَت عالم الغيوب

وجوابه تبكيت على من ادعى هذا عليه وقال عكرمة الموؤودة المدفونة، كانت 

المرأة في الجاهلية إذا حملت فكانت أوان وَلدتها حفرت حفرة فإن ولدت 

َوإَِذا }ها في الحفرة وإن ولدت غالما  حبسته وقرئ في الشاذ جارية رمت ب

المقتولة سئلت ْلبويها بأي ذنب  :يعني {الموءودة ُسئِلَْت بِأَّى َذنٍب قُتِلَتْ 

 يعني؛ تطايرت {َوإَِذا الصحف نُِشَرتْ } :قتلتماني وَل ذنب لي قوله تعالى

، قرأ ابن كثير وأبو عمرو الصحف وهي الكتب التي فيها أعمال بني آدم

سجرت وسعرت مخففتين، ونشرت مشددة وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن 

عاصم سجرت وسعرت مشددتين ونشرت مخففة وقرأ حمزة والكسائي 
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سجرت ونشرت مخففتين وسعرت مشددة فمن شددها فلتكثير ومن خففها فعلى 

ما نزعت من أماكنها ك :يعني {َوإَِذا السماء ُكِشطَتْ } :غير التكثير قوله تعالى

َوإَِذا } :كشفت عما فيها ثم قال عز وجل :يكشف الغطاء عن الشيء يعني

تقين قربت للم :يعني {َوإَِذا الجنة أُْزلِفَتْ }للكافرين  :يعني {الجحيم ُسّعَرتْ 

ا أَْحَضَرتْ } :فجواب هذه اْلشياء قوله تعالى يعني؛ عند ذلك  {َعلَِمْت نَْفٌس مه

 يَْوَم تَِجُد ُكلُّ نَْفسٍ } :تعلم كل نفس ما عملت من خير أو شر وهذا كقوله تعالى

ا َوَما َعِملَْت ِمن سواء تََودُّ لَْو أَنه بَْينَهَا َوبَْينَهُ أََمَدا  ْحَضر  ا َعِملَْت ِمْن َخْيٍر مُّ مه

ُرُكُم َّللا نَْفَسهُ وَّللا  ا َويَُحذِّ  .اآلية [30 :آل عمران] {َرُءوُف بالعبادبَِعيد 

 [25 -15]تفسير اآليات رقم 

 (17)َواللهْيِل إَِذا َعْسَعَس  (16)اْلَجَواِر اْلُكنهِس  (15)فاََل أُْقِسُم بِاْلُخنهِس }

ْبِح إَِذا تَنَفهَس  ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش  (19) إِنههُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ  (18)َوالصُّ ِذي قُوه

َولَقَْد َرآَهُ بِاْْلُفُِق  (22)َوَما َصاِحبُُكْم بَِمْجنُوٍن  (21)ُمطَاعٍ ثَمه أَِميٍن  (20)َمِكيٍن 

َوَما هَُو بِقَْوِل َشْيطَاٍن  (24)َوَما هَُو َعلَى اْلَغْيِب بَِضنِيٍن  (23)اْلُمبِيِن 

 {(25)ِجيٍم رَ 

الذي خنس بالنهار وظهر بالليل،  :يعني {فاَلَ أُْقِسُم بالخنس} :ثم قال عز وجل

 {الجوار الكنس}ويقال الخنس النجوم التي تخنس بالنهار وتظهر بالليل 

الجوار التي تجري والكنس التي ترتفع وتغيب، وقال أهل التفسير الخنس 

كب فهران، وزحل، ومشتري، وعطارد، وزهرة التي خمسة من الكوا :يعني

تخنس بالنهار وتظهر بالليل، الجواري ْلنهن تجري بالليل في 

تستتر كما تكنس الظباء وقال أهل اللغة الخنس واحدها  :يعني {الكنس}السماء 

الخنس أرادها هنا الوحوش والظباء وظباء  :خانس كراكع وركهع وقال بعضهم

جواري الكنس التي تدخل الكنائس وهذا غصن من أغصان الوحوش وال

أقسم برب هذه اْلشياء وروى عكرمة عن ابن  :الشجر ويكون معناه

الظباء ألم ترى إذا كانت في الظل كيف  :المعز، والكنس {الخنس} :عباس

وروى اْلعمش عن إبراهيم عن عبد َّللا بن  ؟تكنس بأعناقها ومدت ببصرها

هي بقر الوحش وقال  {بالخنس الجوار الكنس} :ي َّللا عنه قالمسعود رض

هي النجوم، وقال القتبي هي النجوم الخمسة الكبار ْلنها  :علي بن أبي طالب

تخنس أي ترجع في مجراها وتكنس أي تستتر كما تكنس الظباء ثم قال عز 

 .إذا أقبل {َعْسَعسَ } :زجاجإذا أدبر وقال ال :يعني {واليل إَِذا َعْسَعسَ } :وجل

إذا أدبر والمعنيان يرجع إلى شيء واحد وهذا اتبداء الظالم في  :وعسعس
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أي إذا أظلم ثم قال عز  {إَِذا َعْسَعسَ }أوله وإدباره في آخره وقال مجاهد 

تى حإذا استضاء وارتفع، ويقال إذا امتد  :يعني {والصبح إَِذا تَنَفهسَ } :وجل

 :يعني {هُ أَنه }يصير النهار بينا ، فأقسم بهذه اْلشياء، ويقال يخالف هذه اْلشياء 

على ربه يقرأ على النبي صلى َّللا عليه وسلم  {لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريمٍ }القرآن 

ةٍ  ِذى} :وهو جبريل عليه السالم ثم أثنى على جبريل وبيهن فضله فقال  {قُوه

أعطاه َّللا تعالى القوة ومن قوته أنه قلع مدائن قوم لوط  :ا شدة ويقالذ :يعني

عند رب العرش له  :يعني {ِعنَد ِذى العرش َمِكينٍ } :بجناحه ثم قال عز وجل

فيما استودعه َّللا من  {ثَمه أَِمينٍ }يطيعه أهل السماوات  :يعني {مطاع}منزلة 

طاعته على أهل السموات واجبه كطاعة  :يعني {عمطا} :الرساَلت ويقال

على الرسالة والوحي،  {أَِمينٌ }محمد صلى َّللا عليه وسلم على أهل اْلرض 

في السماء كما أن محمد صلى َّللا عليه وسلم أمين في اْلرض  {أَِمينٌ } :ويقال

ّلِل  الذي يدعوكم إلى التوحيد {َوَما صاحبكم} :ثم قال عز وجل

رأى محمٌد صلى َّللا عليه وسلم جبريل  :يعني {بَِمْجنُوٍن َولَقَْد َرءاهُ }تعالى 

ب َوَما هَُو َعلَى الغي} :عند مطلع الشمس ثم قال {باَلفق المبين}عليه السالم 

ليس فيما يوَحى إليه من القرآن ببخيل وقرأ ابن مسعود رضي  :أي {بَِضنِينٍ 

 {ظنين***ب}نين بظاء وهكذا قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي َّللا عنه بظ

ثم  البخيل :بمتههم أنه يزيد فيه أو ينقص والباقون بالضاد يعني :يعني

ِجيمٍ } :قال القرآن ليس بمنزلة قول  :يعني {بَِضنِيٍن َوَما هَُو بِقَْوِل شيطان ره

 .الكهان

 [29 -26]تفسير اآليات رقم 

لَِمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن  (27)إِْن هَُو إَِله ِذْكٌر لِْلَعالَِميَن  (26)فَأَْيَن تَْذهَبُوَن }

ُ َربُّ اْلَعالَِميَن  (28)يَْستَقِيَم   {(29)َوَما تََشاُءوَن إَِله أَْن يََشاَء َّللاه

أنى  :تذهبون عن طاعتي وكتابي ويقال :ييعن {فَأْيَن تَْذهَبُونَ } :قوله عز وجل

تعدلون عن أمري وقال الزجاج معناه فبأي طريق تسلكون أبين  :تذهبون يعني

رآن ما هذا الق :يعني {إِْن هَُو إَِله ِذْكٌر للعالمين}من هذه الطريقة التي بينت لكم 

لمن  :يعني {ْم أَن يَْستَقِيمَ لَِمن َشاء ِمنكُ } :قوله تعالى .إَل عظة للجن واإلنس

َوَما تََشاءوَن إَِله أَن يََشاء َّللا َربُّ }شاء أن يستقيم على التوحيد فليستقم 

فأعلمهم أن المشيئة والتوفيق والخذَلن إليه وأن اْلمور كلها بمشيئة  {العالمين

 .دَّللا تبارك وتعالى وإرادته وَّللا الموفق وصلى َّللا على سيدنا محم
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82 

 سورة االنفطار

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

َماُء اْنفَطََرْت } َرْت  (2)َوإَِذا اْلَكَواِكُب اْنتَثََرْت  (1)إَِذا السه  (3)َوإَِذا اْلبَِحاُر فُجِّ

َرْت  (4)َوإَِذا اْلقُبُوُر بُْعثَِرْت   {(5)َعلَِمْت نَْفٌس َما قَدهَمْت َوأَخه

انفجرت لهيبة الرب تبارك وتعالى  :يعني {إَِذا السماء انفطرت} :قوله تعالى

َويَْوَم تََشقهُق السمآء بالغمام } :انفجرت لنزول المالئكة لقوله تعالى :ويقال

َل الملئكة تَنِزيال    :يعني {َوإَِذا الكواكب انتثرت} [25 :الفرقان] {َونُزِّ

فتحت بعضها في بعض وصارت بحرا   :يعني {َوإَِذا البحار فُّجَرتْ }تساقطت 

رت بعث :بعثرت وأخرج ما فيها، ويقال :يعني {َوإَِذا القبور بُْعثَِرتْ }واحدا  

ا قَدهَمتْ } :المتاع وبعثرته إذا جعلت أسفله أعاله ثم قال عز وجل  َعلَِمْت نَْفٌس مه

َرتْ  ما عملت من خير وشر يعني ما عملت من سنة صالحة أو  :يعني {َوأَخه

سيئة، وروى أبو هريرة رضي َّللا عنه عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه 

أَيَُّما َداٍع َدَعا إلَى اْلهَُدى فَاتُّبَِع فَلَهُ أَْجُر َمِن اتهبََعهُ إَله أَنههُ َلَ يَْنقُُص ِمْن » :قال

الَلَِة فَاتُّبَِع فَلَهُ وزُر َمْن اتهبََعهُ إَله أنههُ َلَ أُُجوِرِهْم شَ  ْيئا  وأَيَُّما َداٍع َدَعا إلَى الضه

ا قَدهَمتْ } :ويقال« يَْنقُُص ِمْن أَْوَزاِرِهْم َشْيئَا    {أخرت}ما عملت وما  :أي {مه

 .أضاعت العمل فلم تعمل :يعني

 [12 -6]تفسير اآليات رقم 

َك بَِربَِّك اْلَكِريِم } ْنَساُن َما َغره اَك فََعَدلََك  (6)يَا أَيُّهَا اإْلِ فِي  (7)الهِذي َخلَقََك فََسوه

يِن  (8)أَيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركهبََك  بُوَن بِالدِّ َوإِنه َعلَْيُكْم  (9)َكاله بَْل تَُكذِّ

ا َكاتِبِيَن كِ  (10)لََحافِِظيَن   {(12)يَْعلَُموَن َما تَْفَعلُوَن  (11)َرام 

َك }يا أيها الكافر  :يعني {القرءان َخلََق اإلنسان} :ثم قال عز وجل َما َغره

ن أسيد نزلت في كلدة ب :لم يعجل بالعقوبة، وقال مقاتل :يعني {بَِربَّك الكريم

ليه يه وسلم بقوسه فلم يعاقبه النبي صلى َّللا عحيث ضرب النبي صلى َّللا عل

وسلم، فبلغ ذلك حمزة فأسلم حمية لذلك ثم أراد أن يعود كلدة لضرب رسول 

 .«َّللا صلى َّللا عليه وسلم فأنزل َّللا تعالى هذه اآلية فأسلم حمزة يومئذٍ 

ما خدعك حين كفرت بربك  :ويقال نزلت في جميع الكفار ما غرك يعني

اكَ }من النطفة  {الذى َخلَقَكَ }لمتجاوز لمن تاب الكريم ا سوى ف :يعني {فََسوه
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ا َشاء َركهبَكَ }خلقك معتدل القامة  :يعني {فََعَدلَكَ }خلقك   {َما يجادل * ُصوَرةٍ مه

شبهك بأي صورة شاء إن شاء بالوالد وإن شاء بالوالدة قرأ عاصم  :يعني

 ك بالتخفيف والباقون بالتشديد فمن قرأ بالتخفيف جعلوالكسائي وحمزة فعدل

في المعنى إلى فكأنه قال فعدلك إلى أي صورة شاء أن يركبك يعني صرفك 

إلى ما شاء من الصور من الحسن والقبح ومن قرأ بالتشديد فمعناه قومك 

ورة في أي ص :ويكون ما صلة وقد تم الكالم عند قوله فعدلك ثم ابتدأ فقال

في ما معنى الشرط والجزاء والمعنى أي صورة ما شاء  :بك، ويقالشاء رك

 :يعني {َكاله } :أن يركبك فيها ركبك ويكون شاء بمعنى يشاء ثم قال عز وجل

 :نييع {بَْل تَُكّذبُوَن بالدين}َل يؤمن هذا اإلنسان بما ذكره من أمره وصورته 

يهم أعلم َّللا تعالى أن أعمالكم محفوظة عل تكذبون بأنكم مبعوثون يوم القيامة ثم

 {نِكَراما  كاتبي}من المالئكة يحفظون أعمالكم  {َوإِنه َعلَْيُكْم لحافظين} :فقال

كراما  على َّللا تعالى كاتبين يعني يكتبون أعمال بني آدم عليه  :يعني

وروى مجاهد عن النبي صلى من الخير والشر،  {يَْعلَُموَن َما تَْفَعلُونَ }السالم 

أَْكِرُموا الِكَراَم اْلَكاتِبِيَن الهِذيَن َلَ يُفَاِرقُونَُكْم إَله ِعْنَد إِْحَدى  " :َّللا عليه وسلم قال

 ."اْلَحالَتَْيِن الَجنَابَِة واْلَغائِِط 

 [19 -13]تفسير اآليات رقم 

اَر لَفِي َجِحيٍم  (13)إِنه اْْلَْبَراَر لَفِي نَِعيٍم } يَْصلَْونَهَا يَْوَم  (14)َوإِنه اْلفُجه

يِن  يِن  (16)َوَما هُْم َعْنهَا بَِغائِبِيَن  (15)الدِّ ثُمه َما  (17)َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم الدِّ

يِن  ِ يَْوَم ََل تَْملُِك نَْفٌس لِنَْفسٍ  (18)أَْدَراَك َما يَْوُم الدِّ  {(19)َشْيئ ا َواْْلَْمُر يَْوَمئٍِذ ّلِِله

 {فِى نَِعيمٍ لَ }المؤمنين المصدقين في أيمانهم  :يعني {إِنه اَلبرار} :ثم قال تعالى

في الجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي صلى َّللا  :يعني

 :يعني {َوإِنه الفجار}عليه وسلم ورضي َّللا عنهم ومن كان مثل حالهم 

َوَما }يدخلون فيها يوم القيامة  :يعني {لَفِى َجِحيٍم يَْصلَْونَهَا يَْوَم الدين}الكفار 

 {َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم الدين}َل يخرجون منها أبدا   :يعني {هَُم َعْنهَا بَِغائِبِينَ 

 كيف تعلم حقيقة ذلك :يعني {َراَك َما يَْوُم الدينثُمه َما أَدْ }تعظيما  لذلك اليوم 

س مؤمنة َل تنفع نف :يعني {يَْوَم َلَ تَْملُِك نَْفٌس لِنَْفٍس َشْيئا  }اليوم ولم تعاينه 

لنفس كافرة شيئا  بالشفاعة قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بالضم والباقون 

ض من قرأ بالنصب فلنزع الخافبالنصب فمن قرأ بالضم معناه يوم َل تملك و

ِ } :يعني في يوم ثم قال وهو  الحكم والقضاء ّلِل تعالى :يعني {واَلمر يَْوَمئٍِذ ّلِِله

 .يوم القيامة
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83 

 سورة المطففين
 

 [10 -1]تفسير اآليات رقم 

َوإَِذا َكالُوهُْم أَْو  (2)يَْستَْوفُوَن  الهِذيَن إَِذا اْكتَالُوا َعلَى النهاسِ  (1)َوْيٌل لِْلُمطَفِّفِيَن }

يَْوَم  (5)لِيَْوٍم َعِظيٍم  (4)أَََل يَظُنُّ أُولَئَِك أَنههُْم َمْبُعوثُوَن  (3)َوَزنُوهُْم يُْخِسُروَن 

اِر لَفِي ِسجِّ  (6)يَقُوُم النهاُس لَِربِّ اْلَعالَِميَن  َوَما أَْدَراَك  (7)يٍن َكاله إِنه ِكتَاَب اْلفُجه

يٌن  بِيَن  (9)ِكتَاٌب َمْرقُوٌم  (8)َما ِسجِّ  {(10)َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِْلُمَكذِّ

ال الشدة من العذاب للذين ينقصون المكي :يعني {َوْيٌل لّْلُمطَفّفِينَ } :قوله تعالى

زان مطففا  ْلنه َل يكاد والميزان وإنما سمي الذي يخون في المكيال والمي

يسرق في المكيال والميزان إَل الشيء الخفيف الطفيف ثم بيّن أمرهم 

 استوفوا من الناس :يعني {الذين إَِذا اكتالوا َعلَى الناس يَْستَْوفُونَ } :فقال

ْلنفسهم وعلى بمعنى عن بمعنى إذا اكتالوا عن الناس يستوفون يتمون الكيل 

أَْو }إذا باعوا من غيرهم ينقصون الكيل  :يعني {ا َكالُوهُمْ َوإِذَ }والوزن 

َزنُوهُْم يُْخِسُرونَ   :ينقصون الكيل وقال بعضهم كالوهم حرفان يعني :يعني {وه

هم يخسرون وذكر عن حمزة الزيات  :هم وكذلك وزنوا ثم قال :كالوا ثم قال

وا ينقصون وكان الكسائي يجعلها أنه قال هكذا ومعناه هم إذا كالوا أو وزن

كالوا لهم وكذلك وزنوا لهم وقال أبو عبيدة وهذه هي  :حرفا  واحدا  كالوهم أي

القراءة ْلنهم كتبوها في المصاحف بغير ألف ولو كان مقطوعا  لكتبوا كالواهم 

أَل يعلم المطفف وأَل يستيقن  :يعني {أََل يَظُنُّ } :باْللف ثم قال عز وجل

ْبُعوثُونَ } :بالبعث قوله تعالى لِيَْوٍم }يبعثون بعد الموت  :يعني {أُْولَئَِك أَنههُْم مه

 :يعني {يَْوَم يَقُوُم الناس لَِرّب العالمين}يوم القيامة هولها شديد  :يعني {َعِظيمٍ 

ه أن نفي يوم يقوم الخالئق بين يدي َّللا تعالى وروى أبو هريرة رضي َّللا ع

يَقُوُم النهاُس لَِربِّ اْلَعالَِميَن ِمْقَداَر نِْصَف يَْوٍم » :النبي صلى َّللا عليه وسلم قال

ع وروى ناف« َخْمَسِمائَِة َعاٍم َوَذلَِك اْلَمقَاُم َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َكتََولِّي الشهْمسَ  :يَْعنِي

وُم أََحُدُكْم ورشحه إلَى يَقُ » :عن ابن عمر عن النبي صلى َّللا عليه وسلم قال

إن الكافر ليلجم بعرقه حتى يقول أرحني  :وقال ابن مسعود« أَْنَصاِف أُُذنَْيهِ 

إِنه } :َل يستيقنون البعث ثم استأنف، فقال :يعني {َكاله } :ولو إلى النار ثم قال
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تاب هذا موصول بكال إن كتاب يعني حقا  إن ك :ويقال {كتاب الفجار

السجين  :أعمال الكفار لفي سجين قال مقاتل وقتادة :يعني {لَفِى ِسّجينٍ }الفجار 

هم في كتاب :السجين فعيل من السجن والمعنى :اْلرض السفلى، وقال الزجاج

سجين صخرة تحت  :حبس جعل ذلك دليال  على خساسة منزلتهم وقال مجاهد

 :أي {لَفِى ِسّجينٍ } :حتها، وقال عكرمةاْلرض السفلى فيجعل كتاب الفجار ت

السجين الصخرة التي عليها اْلرضون وهي  :لفي خسارة وقال الكلبي

َوَما } :مسجونة فيها أعمال الكفار وأزواجهم فال تفتح لهم أبواب السماء ثم قال

ْرقُومٌ } :ثم أخبر فقال {أَْدَراَك َما ِسّجينٌ  كتوب م :مكتوبا  ويقال :يعني {كتاب مه

شدة العذاب  :يعني {لّْلُمَكّذبِينَ }شدة العذاب  :يعني {َوْيٌل يَْوَمئِذٍ }مختوم 

 .للمكذبين

 [21 -11]تفسير اآليات رقم 

يِن } بُوَن بِيَْوِم الدِّ ُب بِِه إَِله ُكلُّ ُمْعتٍَد أَ  (11)الهِذيَن يَُكذِّ إَِذا تُْتلَى  (12)ثِيٍم َوَما يَُكذِّ

لِيَن  َكاله بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِهْم َما َكانُوا  (13)َعلَْيِه آَيَاتُنَا قَاَل أََساِطيُر اْْلَوه

ثُمه إِنههُْم لََصالُو  (15)َكاله إِنههُْم َعْن َربِِّهْم يَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن  (14)يَْكِسبُوَن 

بُوَن  (16)يِم اْلَجحِ  َكاله إِنه ِكتَاَب اْْلَْبَراِر  (17)ثُمه يُقَاُل هََذا الهِذي ُكْنتُْم بِِه تَُكذِّ

يَْشهَُدهُ  (20)ِكتَاٌب َمْرقُوٌم  (19)َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّيُّوَن  (18)لَفِي ِعلِّيِّيَن 

بُوَن   {(21)اْلُمقَره

يجحدون  :يعني {الذين يَُكّذبُوَن بِيَْوِم الدين} :ال عز وجلثم بيّن فق

كل معتد  :يعني {إَِله ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِيمٍ }بيوم القيامة  :يعني {َوَما يَُكّذُب بِهِ }بالبعث 

كل مقيد للخلق أثيم يعني فاجر وهو الوليد بن  :بالظلم آثم عاص لربه ويقال

 إَِذا تتلى َعلَْيِه ءاياتنا قَالَ } :حابه ومن كان في مثل حالهم ثم قالالمغيرة وأص

َل  :يعني {َكاله } :ثم قال .أحاديث اْلولين وكذبهم :يعني {أساطير اَلولين

ا كَ }غطى على قلوبهم  :ختم، ويقال :يعني {بَْل َراَن على قُلُوبِِهمْ }يؤمن  انُواْ مه

ما عملوا من أعمالهم الخبيثة، وروى أبو هريرة رضي َّللا  :يعني {بُونَ يَْكسِ 

 إَذا أَْذنََب الَعْبُد َذْنبا  َكانَْت نُْكتَةٌ » :عنه عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

 اله بَْل َرانَ كَ }َسْوَداء فِي قَْلبِِه فَإَِذا تَاَب ُصقَِل قَْلبُهُ َوإْن َزاَد َزاَدْت َوَذلَِك قَْولِِه 

ا َكانُوْا يَْكِسبُونَ  الذنب على الذنب حتى مات  :وقال قتادة« {على قُلُوبِِهْم مه

غطا على قلوبهم وقال أهل  :غلف على قلوبهم ويقال :ويقال (أسود)القلب 

ويصدهم عن سبيل َّللا  :هو الصدأ والصدأ هو اسم البعد كما قال :اللغة الرين

بِّهْم يَْوَمئٍِذ لهَمْحُجوبُونَ } :لى القلب ثم قاليغشى ع َل  :يعني {َكاله إِنههُْم َعن ره
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 {ثُمه إِنههُْم لََصالُوْا الجحيم}يرونه يوم القيامة ويقال عن رحمته لممنوعون 

هِ ْم بِ هذا الذى ُكنتُ }يقول لهم الخزنة  :يعني {ثُمه يُقَالُ }دخلوا النار  :يعني

تاب َكاله إِنه ك} :تجحدون، وقلتم إنه غير كائن ثم قال عز وجل :يعني {تَُكّذبُونَ 

حقا  إن كتاب المصدقين لفي عليين وهو فوق  :يعني {اَلبرار لَفِى ِعلّيّينَ 

أَْدَراَك  َوَما} :السماء السابعة، فرفع كتابهم على قدر مرتبتهم ثم قال عز وجل

ْرقُومٌ } :ثم وصفه فقال {ِعلّيُّونَ َما  مكتوبا  مختوما  في  :يعني {كتاب مه

يشهد على ذلك الكتاب سبعة أمالك من  :يعني {يَْشهَُدهُ المقربون}عليين 

 :الكتاب أراد به الروح واْلعمال يعني :مقربي أهل كل سماء وقال بعضهم

 .يرفع روحه وأعماله إلى عليين

 [36 -22]فسير اآليات رقم ت

تَْعِرُف فِي ُوُجوِهِهْم  (23)َعلَى اْْلََرائِِك يَْنظُُروَن  (22)إِنه اْْلَْبَراَر لَفِي نَِعيٍم }

ِختَاُمهُ ِمْسٌك َوفِي َذلَِك  (25)يُْسقَْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْختُوٍم  (24)نَْضَرةَ النهِعيِم 

َعْين ا يَْشَرُب بِهَا  (27)َوِمَزاُجهُ ِمْن تَْسنِيٍم  (26)اْلُمتَنَافُِسوَن  فَْليَتَنَافَسِ 

بُوَن  َوإَِذا  (29)إِنه الهِذيَن أَْجَرُموا َكانُوا ِمَن الهِذيَن آََمنُوا يَْضَحُكوَن  (28)اْلُمقَره

وا بِِهْم يَتََغاَمُزوَن  َوإَِذا  (31)وا إِلَى أَْهلِِهُم اْنقَلَبُوا فَِكِهيَن َوإَِذا اْنقَلَبُ  (30)َمرُّ

فَاْليَْوَم  (33)َوَما أُْرِسلُوا َعلَْيِهْم َحافِِظيَن  (32)َرأَْوهُْم قَالُوا إِنه هَُؤََلِء لََضالُّوَن 

َب  (35)ُروَن َعلَى اْْلََرائِِك يَْنظُ  (34)الهِذيَن آََمنُوا ِمَن اْلُكفهاِر يَْضَحُكوَن  هَْل ثُوِّ

 {(36)اْلُكفهاُر َما َكانُوا يَْفَعلُوَن 

 :يعني {إِنه اَلبرار لَفِى نَِعيم َعلَى اَلرائك يَنظُُرونَ } :ثم قال عز وجل

المؤمنين الصالحين لفي نعيم في الجنة على اْلرائك ينظرون يعني على سرر 

ينظرون إلى عدوهم حين  :ار، ويقالفي الحجال ينظرون إلى أهل الن

أثر النعمة وسرورهم في  :يعني {تَْعِرُف فِى ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ النعيم}يعذبون 

ِحيقٍ }وجوههم ظاهر  يسقون خمرا  بيضاء، وقال  :يعني {يُْسقَْوَن ِمن ره

عتيقة، مر الالرحيق الخ :الرحيق الشراب الذي َل غش فيه، قال القتبي :الزجاج

ْختُوٍم ختامه ِمْسكٌ } :ثم قال إذا شرب منه رجل وجد عند فراغه من  :يعني {مه

الشراب ريح المسك قرأ الكسائي مسك، وروي عن الضحاك أنه قرأ مثله 

جد ي :والباقون ختامه مسك ومعناهما واحد، والخاتم اسم والختام مصدر يعني

َوفِى َذلَِك } :ء من فيه ثم قال عز وجلشاربه ريح المسك حين ينزع اإلنا

 :البمثل هذا الثواب فليتبادر المتبادرون، ويق :يعني {فَْليَتَنَافَِس المتنافسون

فليواظب المواظبون وليجتهد المجتهدون وهذا  :فليتحاسد المتحاسدون ويقال
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زاج م :يعني {ن تَْسنِيمٍ َوِمَزاُجهُ مِ } :كما قال لمثل هذا فليعمل العاملون ثم قال

الخمر من ماء اسمه تسنيم وهو من أشرف الشراب في الجنة وإنما سمي 

تسمع إلى  ألم :تسنيما  ْلنه يتسنم عليهم فينصب عليهم انصبابا ، وقال عكرمة

قول الرجل يقول إني لفي السنام من قومه فهو في السنام من الشراب، وقال 

َعْينا  } :المرتفع ثم وصفه فقال عز وجل :ير يعنيالقتبي أصله من سنام البع

التسنيم عينا  يشرب بها المقربون صرفا  ويمزج  :يعني {يَْشَرُب بِهَا المقربون

اْ َكانُو}أشركوا  :يعني {إِنه الذين أَْجَرُمواْ } :ْلصحاب اليمين ثم قال عز وجل

من ضعفاء المؤمنين يضحكون ويسخرون  :يعني {ِمَن الذين ءاَمنُواْ يَْضَحُكونَ 

وْا بِِهْم يَتََغاَمُزونَ }ويستهزؤون بهم  يطعنون ويغتابون وذلك  :يعني {َوإَِذا َمرُّ

أن علي بن أبي طالب رضي َّللا عنه مر بنفر من المنافقين ومعه نفر من 

وا المسلمين فسخر منهم المنافقون، ويقال حكاية عن كفار مكة أنهم كان

يضحكون من ضعفاء المسلمين وإذا مروا بهم وهم جلوس يتغامزون يعني 

َوإَِذا انقلبوا إلى أَْهلِِهْم انقلبوا } :يتطاعنون بينهم ويقولون هؤَلء الكسالى

رأوا  :يعني {َوإَِذا َرأَْوهُمْ }رجعوا معجبين بما هم فيه  :يعني {فَِكِهينَ 

ْم َوَما أُْرِسلُواْ َعلَْيهِ }تركوا طريقهم  :يعني {هَُؤَلَء لََضالُّونَ  قَالُواْ إِنه }المؤمنين 

ما أرسل هؤَلء حافظين على أصحاب النبي صلى َّللا عليه  :يعني {حافظين

ما وكل  :هذا كله في المنافقين يعني :وسلم ليحفظوا عليهم أعمالهم، قال مقاتل

أعمالهم، قرأ عاصم في رواية حفص  المنافقون بالمؤمنين يحفظون عليهم

انقلبوا فكهين بغير ألف وفي رواية حفص والباقون باْللف ومعناهما واحد 

 .فاكهين ناعمين فكهين فرحين :وقال بعضهم

الجنة  في :يعني {فاليوم الذين ءاَمنُوْا ِمَن الكفار يَْضَحُكونَ } :ثم قال عز وجل

ى َعلَ }ى سرر في الحجال وأعداؤهم في النار يضحكون على أهل النار وهم عل

 :يعني {هَْل ثُّوَب الكفار}إلى أعدائهم يعذبون في النار  {اَلرائك يَنظُُرونَ 

َل إ :يعني {َما َكانُوْا يَْفَعلُونَ }هل جوزي الكفار وعوقبوا إَل  :جوزوا، ويقال

قد جوزي الكفار  :يعني :بما عملوا في الدنيا من اَلستهزاء، وقال مقاتل

 .بأعمالهم الخبيثة جزاء  شرا  وَّللا الموفق
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84 

 سورة االنشقاق
 

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

َماُء اْنَشقهْت } َوأَْلقَْت  (3)َوإَِذا اْْلَْرُض ُمدهْت  (2)َوأَِذنَْت لَِربِّهَا َوُحقهْت  (1)إَِذا السه

 {(5)َوأَِذنَْت لَِربِّهَا َوُحقهْت  (4)تََخلهْت َما فِيهَا وَ 

انفرجت لهيبة الرب عز وجل ويقال  :يعني {إَِذا السماء انشقت} :قوله تعالى

 :يعني {َوأَِذنَْت لَِربّهَا َوُحقهتْ } .انشقت لنزول المالئكة، وما شاء من أمره

وحق لها، أن تطيع  :يعني {َوُحقهتْ } .اعةأطاعت السماء لربها بالسمع والط

بسطت ومدت اْلديم ليس فيها  :أي {َوإَِذا اَلرض ُمدهتْ } .لربها الذي خلقها

وروى علي بن الحسن عن  .جبل، وَل شجر، حتى يتسع فيها جميع الخالئق

ْرَض اَمِة، َمده َّللا تََعالَى اْلَ إَذا َكاَن يَْوُم اْلقِيَ » :النبي صلى َّللا عليه وسلم، أنه قال

َمده اْلَِديِم، َحتهى َل يَُكوَن لِبََشٍر ِمَن النهاِس، إَله َمْوِضُع قََدَمْيِه لَِكْثَرِة اْلَخالئِِق 

ألقت اْلرض ما فيها، من الكنوز  :يعني {َوأَْلقَْت َما فِيهَا َوتََخلهتْ } .«فِيهَا

أجابت اْلرض لربها  :يعني {َوأَِذنَْت لَِربّهَا}واْلموات، وتخلت عنها 

 وحق :يعني {َوُحقهتْ }بالطاعة، وأدت إليه ما مستودعها من الكنوز والموتى 

 .لِلرض، أن تطيع ربها الذي خلقها

 

 [13 -6]تفسير اآليات رقم 

ْنَساُن إِنهَك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكدْ } ا فَُماَلقِيِه يَا أَيُّهَا اإْلِ ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ  (6)ح  فَأَمه

ا  (7)بِيَِمينِِه  ا  (8)فََسْوَف يَُحاَسُب ِحَساب ا يَِسير   (9)َويَْنقَلُِب إِلَى أَْهلِِه َمْسُرور 

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ َوَراَء ظَْهِرِه  ا  (10)َوأَمه َويَْصلَى  (11)فََسْوَف يَْدُعو ثُبُور 

ا  ا  (12)َسِعير   {(13)إِنههُ َكاَن فِي أَْهلِِه َمْسُرور 

د اْلسو :يعني :قال مقاتل {َوُحقهْت يأَيُّهَا اإلنسان إِنهَك َكاِدحٌ } :ثم قال عز وجل

أيها  :يعني .في جميع الكفار :أبي بن خلف، ويقال :ويقال .بن عبد اْلسد

 :يقالسعيا ، و :يعني {إلى َربَّك َكْدحا  } .ساع بعملك :يعني {إِنهَك َكاِدحٌ }الكفار 

 .في عملك ما كان من خير أو شر {فمالقيه}إنك عامل لربك عمال   .معناه

عي الكدح في اللغة، الس :فاْلول قول مقاتل، والثاني قول الكلبي، وقال الزجاج
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 :يلق .مالق ربك :أي .، وجاء في التفسير، إنك عامل عمال  فمالقيهفي العمل

 .فمالقي عملك

ا َمْن أُوتَِى كتابه بِيَِمينِهِ } :ثم قال عز وجل اَسُب فََسْوَف يُحَ }المؤمن  :يعني {فَأَمه

 {إلى أَْهلِِه َمْسُرورا  }يرجع  :أي {َويَنقَلِبُ }حسابا  هينا   :يعني {ِحَسابا  يَِسيرا  

وروى ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي  .الذي أعد َّللا له في الجنة سرورا  به

َم َمْن نُوقَِش فِي اْلِحَساِب يَوْ  " :َّللا عنها أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال

َب   {را  يَُحاَسُب ِحَسابا  يَِسيفََسْوَف }أليس يقول َّللا تعالى  :فقلت "اْلقِيَاَمِة ُعذِّ

ليس ذلك في الحساب، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش » :قال .هينا   :يعني

حسابا  يسيرا ، ْلنه غفرت ذنوبه، وَل  :ويقال .«للحساب يوم القيامة، عذب

 .يحاسب بها، ويرجع من الجنة مستبشرا  

ا َمْن أُوتَِى كتابه َوَراء ظَهْ } الكافر، يخرج يده اليسرى من وراء  :يعني {ِرهِ َوأَمه

 بالويل والثبور على :يعني {فََسْوَف يَْدُعو ثُبُورا  }ظهره، يعطى كتابه بها 

و، قرأ أبو عمر .يدخل في اآلخرة نارا  وقودا   :يعني {ويصلى َسِعيرا  } .نفسه

 .وجزم الصاد مع التخفيف بنصب الياء، {ويصلى َسِعيرا  }وعاصم، وحمزة 

 {يَْصلَى}فمن قرأ  .بضم الياء ونصب الصاد مع التشديد {ويصلى}والباقون 

إذا  صليت النار، :يقال .أنه يقاسي حر السعير وعذابه :بالتخفيف، فمعناه

ومن قرأ بالتشديد، فمعناه أنه يكثر عذابه في النار،  .قاسيت عذابها وحرها

في الدنيا مسرورا ،  :يعني {إِنههُ َكاَن فِى أَْهلِِه َمْسُرورا  } .اصي حرهاحتى يق

 .بما أعطي في الدنيا، فلم يعمل لآلخرة

 

 [19 -14]تفسير اآليات رقم 

ا  (14)إِنههُ ظَنه أَْن لَْن يَُحوَر } ِسُم فاََل أُقْ  (15)بَلَى إِنه َربههُ َكاَن بِِه بَِصير 

لَتَْرَكبُنه طَبَق ا َعْن  (18)َواْلقََمِر إَِذا اتهَسَق  (17)َواللهْيِل َوَما َوَسَق  (16)بِالشهفَقِ 

 {(19)طَبٍَق 

ظن أن لن يرجع إلى َّللا  :قال مقاتل {إِنههُ ظَنه أَن لهن يَُحورَ } :قوله عز وجل

 ظن أن لن يبعثه َّللا :يعني :الحبشة، وقال قتادةتعالى في اآلخرة، وهي لغة 

رجع أ :ألم تسمع إلى قول الحبشي، إذا قيل له حر يعني :وقال عكرمة .تعالى

 بِهِ إِنه َربههُ َكانَ }ليرجعّن إلى ربه في اآلخرة  :يعني {بلى} :ثم قال .إلى أهلك

فاَلَ } :قوله تعالى .يوم خلقه إلى يوم بعثه كان عالما  به، من :يعني {بَِصيرا  

أقسم بالشفق، والشفق الحمرة، والبياض الذي بعد غروب  :يعني {أُْقِسُم بالشفق
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وروي عن مجاهد،  .وهذا التفسير، يوافق قول أبي حنيفة رحمه َّللا .الشمس

النهار كله، وروي  الشفق :وروي عنه أنه قال .الشفق هو ضوء النهار :أنه قال

الشفق الحمرة، وهذا يوافق قول أبي يوسف، ومحمد،  :عن ابن عمر أنه قال

 .رحمهما َّللا

حمل  :وقال القتبي أي .ساق وجمع وضم :يعني {واليل َوَما َوَسقَ } :ثم قال

ضم وجمع وقال  :وجمع منه الوسق، وهو الحمل، وقال الزجاج أي

ما يساق معه من الظلمة والكواكب، وقال  :يعني {ل َوَما َوَسقَ والي} :مقاتل

الثة إذا استوى، وتم إلى ث :يعني {والقمر إَِذا اتسق}ما دخل فيه  :الكلبي يعني

 .تم وتكامل :إذا اتسق يعني :عشرة ليلة، ويقال

ب الكسائي لتركبن بنصقرأ ابن كثير، وحمزة، و {لَتَْرَكبُنه طَبَقا  َعن طَبقٍ }

التاء، والباقون بالضم، فمن قرأ بالنصب، فمعناه لتركبن يا محمد من سماء 

د لتركبن حاَل  بع :إلى سماء، ومن قرأ بالضم فالخطاب ْلمته أجمعين، يعني

 :ييعن :ويقال .حال، حتى يصيروا إلى َّللا تعالى من إحياء، وإماتة، وبعث

حاَل  بعد حال، مرة تعرفون ومرة َل تعرفون،  :قالمرة نطفة ومرة علقة، وي

السماء لتحولن حاَل  بعد حال، مرة تتشقق  :يعني :ويقال .يوم القيامة :يعني

ن هذا ليركب :قرأ بعضهم ليركبن بالياء، يعني .بالغمام، ومرة تكون كالدهان

 .موت ثم الحياةال :حاَل  بعد حال، يعني :المكذب طبقا  عن طبق، يعني

 

 [25 -20]تفسير اآليات رقم 

بَِل الهِذيَن  (21)َوإَِذا قُِرَئ َعلَْيِهُم اْلقُْرآَُن ََل يَْسُجُدوَن  (20)فََما لَهُْم ََل يُْؤِمنُوَن }

بُوَن  ُ أَْعلَُم بَِما يُوُعوَن  (22)َكفَُروا يَُكذِّ ْرهُْم  (23)َوَّللاه إَِله  (24)بَِعَذابٍ أَلِيٍم فَبَشِّ

الَِحاِت لَهُْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن   {(25)الهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه

كفار مكة َل يصدقون  :يعني {فََما لَهُْم َلَ يُْؤِمنُونَ } :ثم قال عز وجل

ى َل يخضعون ّلِل تعال :يعني {ونَ َوإَِذا قُِرئ َعلَْيِهُم القرءان َلَ يَْسُجدُ }بالقرآن 

 :يقالو .وَل يستسلمون لربهم، وَل يسلمون وَل يطيعون :ويقال .وَل يوحدونه

يجحدون  :يعني {بَِل الذين َكفَُروْا يَُكّذبُونَ } :قوله تعالى .َل يصلون ّلِل تعالى

بني عمرو بن عمير، نزلت في  :وقال مقاتل .بالقرآن والبعث، أنه َل يكون

 .هذا في جميع الكفار :ويقال .وكانوا أربعة، فأسلم اثنان منهم

يكتمون في صدورهم من  :يعني {وَّللا أَْعلَُم بَِما يُوُعونَ } :ثم قال عز وجل

َّللا معناه و :ويقال .مما يجمعون في قلوبهم من الخيانة :ويقال .الكذب والجحود

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n62&p1#TOP
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ل شديدا  دائما ، وقا :يعني {فَبَّشْرهُم بَِعَذاٍب أَلِيمٍ } .قولون ويخفونأعلم بما ي

هذا  :اليق {إَِله الذين ءاَمنُواْ } :ثم استثنى اَلثنين اللذين أسلما فقال :مقاتل

َوَعِملُواْ } .الذين صدقوا بتوحيد َّللا تعالى :اَلستثناء لجميع المؤمنين، يعني

ير غ :يعني {لَهُْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُونٍ }أدوا الفرائض والسنن  :يعني {حاتالصال

لهم أجر َل يمن عليهم، ومعنى  :غير مقطوع، ويقال :منقوص، ويقال

اجعل مكان البشارة للمؤمنين بالرحمة،  :يعني {فَبَّشْرهُم بَِعَذاٍب أَلِيمٍ }قوله 

ْلليم، على وجه التعبير، ْلن ذلك َل يكون بشارة في والجنة للكفار بالعذاب ا

 .الحقيقة، وَّللا الموفق بمنه وكرمه، وصلى َّللا على سيدنا محمد وآله وسلم
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85 

 سورة البروج

 

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

َماِء َذاِت اْلبُُروِج } قُتَِل  (3)َوَشاِهٍد َوَمْشهُوٍد  (2)اْلَمْوُعوِد  َواْليَْومِ  (1)َوالسه

 {(5)النهاِر َذاِت اْلَوقُوِد  (4)أَْصَحاُب اْْلُْخُدوِد 

 :ويقال .ذات النجوم والكواكب :يعني {والسماء َذاِت البروج} :قوله تعالى

قال  .السماء على أبوابه كان القصور في :وقال عطية العوفي .ذات القصور

أقسم َّللا تعالى بالسماء ذات البروج،  :البروج النجوم، وكذلك قال مجاهد :قتادة

ثم  [12 :البروج] {إِنه بَْطَش َربَِّك لََشِديدٌ } :وجواب القسم قوله تعالى

ذي ال {يوم الموعودال}قال مقاتل  .يوم القيامة :يعني {واليوم الموعود} :قال

وعد أهل السماء وأهل اْلرض، أن  :وعدهم أن يصيرهم إليه، وقال الكلبي

 .يصيروا إلى ذلك اليوم

الشاهد يوم  :ذكر مقاتل، عن علي رضي َّللا عنه قال {وشاهد َوَمْشهُودٍ }

وروي عن ابن عباس، أنه  .الجمعة، والمشهود يوم النحر يوم الحج اْلكبر

لِّ فََكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمن كُ } :الشاهد محمد صلى َّللا عليه وسلم كقوله تعالى :قال

ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك على هؤَلء َشِهيدا   والمشهود يوم القيامة،  [41 :النساء] {أمه

ْجُموٌع لههُ إِنه فِى ذلك آليَة  لَِّمْن َخاَف َعَذاَب اَلخرة ذلك يَوْ } :كقوله تعالى ٌم مه

ْشهُودٌ   .وروى جويبر، عن الضحاك مثله .[103 :هود] {الناس وذلك يَْوٌم مه

اِهُد يَْوُم اْلُجُمَعِة، َواْلَمْشهُوُد يَْوُم » :وروى أبو صالح، عن ابن عباس قال الشه

 :القوروى سعيد بن المسيب، عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم  .«َعَرفَةِ 

وروى جابر بن  .«َسيُِّد اْلَيهاِم يَْوُم اْلُجُمَعِة، َوهَُو َشاِهٌد َوَمْشهُوٌد يَْوَم َعَرفَةِ »

اِهُد يَْوَم اْلُجْمَعِة، َواْلَمْشهُوُد يَْوَم َعَرفَةِ » :عبد َّللا قال وروى مجاهد، عن  .«الشه

 .ة، وقال عكرمة مثلهالشاهد ابن آدم، والمشهود يوم القيام :ابن عباس قال

 .الشاهد آدم، والمشهود ذريته :وقال بعضهم

 النار}لعن أصحاب اْلخدود  :يعني {قُتَِل أصحاب اَلخدود} :ثم قال عز وجل

 :بيوقال الكل :يصيرون إلى النار، ذات الوقود في اآلخرة :يعني {َذاتِ الوقود

ا ، فوقعت عليهم وأحرقتهم وقتلتهم، وذلك النار ارتفعت فوقهم أربعين ذراع

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n62&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n62&p1#TOP
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حدثنا أبو جعفر، حدثنا  :قال {قُتَِل أصحاب اَلخدود النار َذاِت الوقود} :قوله

علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا 

ر ذك :حماد بن سلمة، حدثنا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب قال

، كان ملكا  من الملوك :ول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أصحاب اْلخدود، فقالرس

إني قد كبرت، فلو نظرت غالما  في  :كان له ساحر فكبر الساحر، فقال للملك

أهلك فطنا  كيسا ، فعلمته على هذا فنظر إلى غالم من أهله كيس فظن، فأمره 

 :الساحر راهب، فقال الغالمأن يأتيه ويلزمه، وكان بين منزل الغالم ومنزل 

لو دخلت على هذا الراهب، وسمعت من كالمه فدخل عليه فأعجبه قوله، 

 .وكان أهله إذا بعثوه إلى الساحر، دخل الغالم على الراهب، واحتبس عنده

فإذا رجع من عند الساحر إلى أهله،  ؟ما حبسك :فإذا أتى الساحر، ضربه وقال

 .عندهدخل على الراهب فاحتبس 

فشكى ذلك إلى الراهب، فقال له  ؟فإذا أتى أهله ضربوه، وقالوا ما حبسك

ما  :حبسني الساحر، وإذا قال لك الساحر :إذا قالوا لك ما حبسك فقل :الراهب

حبسني أهلي، فبينما هو ذات يوم يريد الساحر، إذا هو بدابة هائلة،  :حبسك فقل

اهب، اليوم يتبين لي أمر الر :فقال .على الناس كبيرة قد قطعت الطريق :يعني

اللهم إن كان أمر الراهب حقا ، فاقتل هذه  :فأخذ حجرا  ودنا من الدابة، فقال

تل إن هذا الغالم ق :فقال الناس .الدابة، ورماها بالحجر، فأصاب مقتلها، فقتلها

 .هذه الدابة، واشتهر أمره

يا بني، أنت خير مني، فلعلك أن تبتلى َل تدلن  :فأتى الراهب، فأخبره، فقال

، فبلغ أمر الغالم أنه كان يبرئ اْلكمه، واْلبرص، ويداوي من اْلرض،  عليه

نك يا بني، قد بلغ من سحرك أ :فعمي جليس الملك، فذكر له الغالم فأتاه فقال

شفي وَل يما أنا بساحر، وَل أشفي أحدا ،  :تبرئ اْلكمه واْلبرص، فقال الغالم

َل ولكن ربي ورب الملك َّللا  :هذا الملك ربك، قال» :فقال له الرجل .إَل ربي

 .تعالى، فإن آمنت باّلِل تعالى به، دعوت َّللا تعالى فشفاك

ن قد ذهب أليس يا فال :فأسلم فدعا َّللا تعالى، فبرئ فأتى الملك فقال له الملك

بك َل، ولكن ربي ور :أنا، قال :فقال بلى، ولكن رده علي ربي، :بصرك، فقال

وربك وربي َّللا تعالى، فلم يزل به،  .نعم :أولئك رب غيري، قال :َّللا، قال

ن يا بني قد بلغ م :حتى أخبره بأمر الغالم، فأرسل إلى الغالم، فجاءه فقال

 ما أنا بساحر، وَل أشفي أحدا ، وما :سحرك، أنك تشفي من كذا وكذا، فقال

 َل ولكن ربي وربك َّللا تعالى، فلم يزل به حتى :أنا، قال :يشفي إَل ربي فقال
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دل على الراهب، فدعي الراهب فأتي به، فأراد أن يرجع من دينه، فأبى وأمر 

 .بمنشار، فوضع في مفرق رأسه، فشق به حتى سقط شقاه

ى سقط حت ثم دعا بجليسه، وأراد أن يرجع عن دينه فأبى، فأمر بمنشار، فشق

لقوا به، فانط .احملوه في سفينة :شقاه، فأمر الغالم أن يفعل ذلك بمكانه، فقال

 :حتى إذا لججتم به فغرقوه، فانطلقوا به حتى لجوا به، فلما أرادوا به ذلك فقال

اللهم اكفينهم بما شئت، فانكبت بهم السفينة، فغرقوا فجاء الغالم، حتى قام بين 

ره بالذي كان، فقال انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا، فإذا كنتم فأخب .يدي الملك

ل فقا .في ذروة الجبل، دهدهه عنه فانطلقوا به، حتى إذا كانوا بذلك المكان

اللهم اكفينهم بما شئت، فتدهدهوا عن الجبل يمينا  وشماَل ، فجاء حتى قام بين 

، إنك َل تقدر على قتلي إن تجمع الملك :وقال .يدي الملك، فأخبره بالذي كان

 .حتى تفعل بي ما آمرك به

تجمع أهل مملكتك في صعيد واحد، ثم تصلبني، وتأخذ  :قال ؟وما هو :فقال

بسم َّللا رب هذا الغالم، فأصاب صدغه،  :سهما  من كتابي، فترميني به وتقول

 .فوضع يده على صدغه فمات

فقيل للملك وقعت فيما كنت تجاوز، وقد  .آمنا برب هذا الغالم :فقال الناس

خذوا يا قوم الطريق، وخذوا فيها أخدودا ، وألقوا فيها  :فقال .أسلم الناس

، فجعل الناس يجيئون .عن دينه وإَل فألقوه فيها، ففعلوا (فمن رجع) .النار

ويلقون أنفسهم في اْلخدود، حتى كان آخرهم امرأة، ومعها صبي لها رضيع 

يا أماه  :مله، فلما دنت من النار، وجدت حرها، فولت فقال لها الصبيتح

فذلك قوله عز  .امضي، فإنك على الحق، فرجعت وألقت نفسها في النار

وروي في خبر آخر، أن  {قُتَِل أصحاب اَلخدود * النار َذاِت الوقود}وجل 

ة ملك حمير، الملك كان على دين اليهودية، يقال له ذو نواس، واسمه زرع

وما حولها فكان هناك قوم، دخلوا في دين عيسى عليه السالم فحفر لهم 

 .أخدودا ، فأوقد فيها النار، وألقاهم في اْلخدود، فحرقهم وحرق كتبهم

كان الذين على دين عيسى عليه السالم بأرض نجران، فسار إليهم من  :ويقال

هم رجل، فوجد مصحفا  أرض حمير، حتى أحرقهم وأحرق كتبهم، فأقبل من

إن  :فيها وإنجيال  محترقا  بعضه، فخرج به، حتى أتى به ملك الحبشة فقال له

أهل دينك قد أوقدت لهم النار، فحرقوا بها وحرق كتبهم، فأراه الذي جاء به، 

ففزع الملك لذلك، وبعث إلى صاحب الروم، وكتب إليه يستمده بنجارين 

صاحب الروم، من يعمل له السفن، فحمل فيها فبعث إليه  .يعملون له السفن
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فخرجوا ما بين ساحل عدن إلى ساحل جازان، وخرج إليهم  .الناس، فخرج به

أهل اليمن، فلقوهم بتهامة، واقتتلوا فلم ير ملك حمير له بهم طاقة، وتخوف 

فاستولى أهل  .أن يأخذوه، فضرب فرسه حتى وقع في البحر، فمات فيه

 .حمير وما حوله، وبقي الملك لهم، إلى وقت اإلسالمالحبشة على ملك 

وروي في الخبر، أن الغالم الذي قتله الملك دفن، فوجد ذلك الغالم في زمان 

عمر بن الخطاب رضي َّللا عنه واضعا  يده على صدغه، كما كان وضعها 

 حين قتل، وكلما أخذ يده سال منه الدم، وإذا أرسل يده، انقطع الدم، فكتبوا إلى

عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليهم، أن ذلك الغالم صاحب اْلخدود، فاتركوه 

قُتَِل } :وذلك قوله تعالى .على حاله حتى يبعثه َّللا تعالى يوم القيامة على حاله

لعن أصحاب اْلخدود، وهم الذين خدوا أخدود النار  :يعني {أصحاب اَلخدود

 {قُتَِل أصحاب اَلخدود} :ويقال .لنار الوقوداْلخدود ذات ا :ذات الوقود، يعني

 .أهل الحبشة قتلوا أصحاب اْلخدود، أصحاب النار ذات الوقود :يعني

 [11 -6]تفسير اآليات رقم 

قَُموا َوَما نَ  (7)َوهُْم َعلَى َما يَْفَعلُوَن بِاْلُمْؤِمنِيَن ُشهُوٌد  (6)إِْذ هُْم َعلَْيهَا قُُعوٌد }

ِ اْلَعِزيِز اْلَحِميِد  َماَواِت َواْْلَْرضِ  (8)ِمْنهُْم إَِله أَْن يُْؤِمنُوا بِاّلِله الهِذي لَهُ ُمْلُك السه

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد  إِنه الهِذيَن فَتَنُوا اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاتِ ثُمه لَْم يَتُوبُوا  (9)َوَّللاه

الَِحاِت  (10)َعَذاُب َجهَنهَم َولَهُْم َعَذاُب اْلَحِريقِ  فَلَهُمْ  إِنه الهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه

 {(11)لَهُْم َجنهاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اْْلَْنهَاُر َذلَِك اْلفَْوُز اْلَكبِيُر 

إذ  :قال سفيان .النار حضور القوم عند :يعني {إِْذ هُْم َعلَْيهَا} :قوله عز وجل

َوهُْم على َما يَْفَعلُوَن بالمؤمنين }عند النار  {قُُعودٌ }هم عليها على السرر 

 .أن خدامهم وأعوانهم، يفعلون بالمؤمنين ذلك، وهم هناك شهود :يعني {ُشهُودٌ 

ون يشهد :ييعن .يفعلون بالمؤمنين ذلك، وهم شهود :ويقال .حضورا   :يعني

منين على ما يفعلون بالمؤ :ويقال .بأن المؤمنين في ضالل، تركوا عبادة آلهتهم

ا وما طعنو :يعني {َوَما نَقَُموْا ِمْنهُمْ } .شهود، يشهدون على أنفسهم يوم القيامة

سوى أنهم صدقوا بتوحيد َّللا  :يعني {إَِله أَن يُْؤِمنُوْا باّلِل} .فيهم

 .في فعاله {الحميد}في ملكه  {العزيز}عالى ت

إَل  :وما أنكروا عليهم، إَل أن يؤمنوا باّلِل يعني :ويقال وما نقموا منهم يعني

م ث {الذى لَهُ ُمْلُك السموات واَلرض وَّللا على ُكّل َشئ َشِهيدٌ }إيمانهم باّلِل 

عذبوا  :يعني {إِنه الذين فَتَنُواْ } :لفقال عز وج .بيّن ما أعد َّللا ْلولئك الكفار

لم  :يعني {ثُمه لَْم يَتُوبُواْ }في الدنيا  :يعني {المؤمنين والمؤمنات}وأحرقوا 
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في  {فَلَهُْم َعَذاُب َجهَنهمَ }يرجعوا عن دينهم، ولم يتوبوا إلى َّللا تعالى 

المعنى  :وقال الزجاج .العذاب الشديد :ييعن {َولَهُْم َعَذاُب الحريق}اآلخرة 

 .وَّللا أعلم، لهم عذاب بكفرهم، ولهم عذاب بما حرقوا المؤمنين

إِنه الذين ءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصالحات لَهُْم جنات تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا } :قوله تعالى

 .جزاء  لهم {اَلنهار َذلَِك الفوز الكبير

 [22 -12]رقم  تفسير اآليات

َوهَُو اْلَغفُوُر  (13)إِنههُ هَُو يُْبِدُئ َويُِعيُد  (12)إِنه بَْطَش َربَِّك لََشِديٌد }

اٌل لَِما يُِريُد  (15)ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد  (14)اْلَوُدوُد  هَْل أَتَاَك َحِديُث  (16)فَعه

ُ ِمْن  (19)بَِل الهِذيَن َكفَُروا فِي تَْكِذيٍب  (18)َوثَُموَد  فِْرَعْونَ  (17)اْلُجنُوِد  َوَّللاه

 {(22)فِي لَْوٍح َمْحفُوٍظ  (21)بَْل هَُو قُْرآٌَن َمِجيٌد  (20)َوَرائِِهْم ُمِحيطٌ 

وقال  عذاب ربك لشديد، وهذا قول مقاتل، :يعني {إِنه بَْطَش َربَّك لََشِديدٌ }

العقوبة الشديدة، وهذا  :ويقال .إن أخذ ربك لشديد، ومعناهما واحد :الكلبي

يا، يبدأ الخلق في الدن :يعني {إِنههُ هَُو يُْبِدئ َويُِعيدُ } :ثم قال .موضع هذا القسم

 {دَوهَُو الغفور الودو}يبعثهم بعد الموت  :يعني .ويعيد في اآلخرة من التراب

المحب  :الغفور للذنوب الودود، يعني :الغفور لذنوب المؤمنين، ويقال :يعني

 .الكريم :الودود يعني :المحب ْلوليائه، ويقال :ويقال .للتائبين

ي قرأ حمزة والكسائ .رب السرير الشريف :يعني {ُذو العرش المجيد} :ثم قال

ضم، فمن قرأ بالخفض، جعله نعتا  للعرش، ومن بكسر الدال، وقرأ الباقون بال

الشريف  {المجيد}وهو  {ُذو العرش} :قرأ بالضم، جعله صفة ذو يعني

اٌل لَّما يُِريدُ }والمجيد الكريم  م قال عز ث .يحيي ويميت، ويعز ويذل :يعني {فَعه

ثم فسر الجنود  .حديثهم قد أتاك :يعني {هَُل أَتَاَك َحِديُث الجنود} :وجل

قوم موسى، وقوم صالح أهلكهم َّللا تعالى في  :يعني {فِْرَعْوَن َوثَُمودَ } :فقال

 .وهذا وعيد لكفار هذه اْلمة، ليعتبروا بهم ويوحدوه .الدنيا

ن، إن الذين َل يعتبرو :يعني {بَِل الذين َكفَُروْا فِى تَْكِذيبٍ } :ثم قال تعالى

ِحيطٌ }ويكذبون الرسل والقرآن   اصبر يا محمد على :يعني {وَّللا ِمن َوَرائِِهْم مُّ

وقال الزجاج، في قوله وَّللا من ورائهم محيط،  .تكذيبهم، فإن َّللا عالم بهم

ِجيدٌ }َل يعجزه منهم أحد، قدرته مشتملة عليهم  :يعني  :نييع {بَْل هَُو قُْرءاٌن مه

بوا، َل يعرفون حقه َل يقرون به، وهو قرآن شريف، أشرف من إنهم وإن كذ

ْحفُوظٍ }شريف ْلنه كالم رب العزة  :أو يقال .كل كتاب  :يعني {فِى لَْوٍح مه
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مكتوبا  في اللوح، الذي هو محفوظ عند َّللا من الشياطين، وهو عن يمين 

 .من ياقوتة حمراء :ويقال .العرش من درة بيضاء

ْحفُوظٍ }نافع  قرأ بالضم، والباقون بالكسر، فمن قرأ بالضم، جعله نعتا   {مه

ر، ومن قرأ بالكس .للقرآن، ومعناه قرآن مجيد، محفوظ من الشياطين في اللوح

وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي َّللا عنهم أنه  .فهو نعت اللوح

فتاه، من ياقوتة حمراء، ينظر إن َّللا تعالى جعل لوحا  من درة بيضاء د :قال

َّللا تعالى فيه في كل يوم ثالثمائة وستين مرة، ويحيي ويميت، ويعز ويذل، 

ي حدثني فرقد ف :وروي عن إبراهيم بن الحكم، عن أبيه قال .ويفعل ما يشاء

ْحفُوظٍ } :قوله تعالى ِجيٌد فِى لَْوحٍ مه ، ؤمنينهو صدر الم :قال {بَْل هَُو قُْرءاٌن مه

في اللوح المحفوظ عند َّللا تعالى، وَّللا الموفق بمنه وكرمه،  :وقال قتادة

 .وصلى َّللا على سيدنا محمد؛ وآله وصحبه وسلم تسليما  
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86 

 سورة الطارق

 

 [4 -1]تفسير اآليات رقم 

َماِء َوالطهاِرِق } إِْن ُكلُّ  (3)لنهْجُم الثهاقُِب ا (2)َوَما أَْدَراَك َما الطهاِرُق  (1)َوالسه

ا َعلَْيهَا َحافِظٌ   {(4)نَْفٍس لَمه

ي سألت ابن عباس رض :قال سعيد بن جبير {والسماء والطارق} :قوله تعالى

َوَما أَْدَراَك َما الطارق النجم } :فقال {والسماء والطارق} :َّللا عنهم عن قوله

 .وَّللا ما أعلم منها، إَل ما أعلم ربي :فقال ؟مالك :ت فقلت لهوسك {الثاقب

هو  :ييعن .والنجم الثاقب :تفسير اآلية ما ذكر في هذه اآلية، وهو قوله :يعني

والسماء } .وروي عن ابن عباس، رضي َّللا عنهما في رواية أخرى .الطارق

طرق في الليل، وتخفى في قال الطارق الكواكب التي ت {والطارق

 .على وجه التعجب والتعظيم {َوَما أَْدَراَك َما الطارق}النهار، 

 {ثاقبال} :وقال مجاهد .هو النجم المضيء :يعني {النجم الثاقب}ثم بيّن فقال 

هو النجم، حين يرسل على  {الثاقب}وقال الحسن البصري  .الذي يتوهج

يطرق  :عنيي {النجم الثاقب} :وقال قتادة .فيحرقه :يثقبه، يعنيالشياطين، ف

خالق السماء ب :ويقال .بالليل، ويخنس بالنهار فأقسم َّللا تعالى بالسماء ونجومها

ا َعلَْيهَا َحافِظٌ }ونجومها   ما من نفس :وهذا جواب القسم، يعني {إِن ُكلُّ نَْفسٍ لهمه

قرأ عاصم وحمزة، وابن  .ظ من المالئكة، يحفظ قولها وفعلهاإَل عليها حاف

ا َعلَْيهَا}عامر،  ا َعلَْيهَا}بتشديد الميم، والباقون  {إِن ُكلُّ نَْفسٍ لهمه تخفيف، بال {لهمه

فمن قرأ بالتشديد، فمعناه ما من نفس إَل وعليها حافظ، فيكون لما بمعنى إَل، 

 .ا مؤكدة، ومعناه كل نفس عليها حافظومن قرأ بالتخفيف جعل م

 [10 -5]تفسير اآليات رقم 

ْنَساُن ِممه ُخلَِق } ْلِب  (6)ُخلَِق ِمْن َماٍء َدافٍِق  (5)فَْليَْنظُِر اإْلِ يَْخُرُج ِمْن بَْيِن الصُّ

ٍة  (9)لَى السهَرائُِر يَْوَم تُبْ  (8)إِنههُ َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدٌر  (7)َوالتهَرائِِب  فََما لَهُ ِمْن قُوه

 {(10)َوََل نَاِصٍر 

قال  .فليعتبر اإلنسان من ماذا خلق :يعني {فَْليَنظُِر اإلنسان ِممه ُخلِقَ } :ثم قال

ثم  .نزلت في شأن أبي طالب، ويقال نزلت في جميع من أنكر البعث :بعضهم
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اء َدافِقٍ } :بروا فقالبين أول خلقهم ليعت ي من ماء مهراق ف :يعني {ُخلَِق ِمن مه

فَهَُو فِى ِعيَشةٍ }كقوله  .دافق بمعنى مدفوق :رحم اْلم، ويقال

اِضيَةٍ  يَْخُرُج ِمن بَْيِن الصلب } :مرضية ثم قال :أي [7 :القارعة] {ره

ماء اْلب يخرج من بين الصلب، ومن خلق من مائين، من  :يعني {والترائب

 موضع القردة كما قال امرؤ القيس :والترائب .ماء اْلم يخرج من الترائب

 مهفهفة بيضاء غير مفاضة *** ترائبها مصقولة كالسجنجل

على بعثه وإعادته بعد الموت لقادر،  :يعني {إِنههُ على َرْجِعِه لَقَاِدرٌ } :ثم قال

ه إلى صلب اآلباء، وترائب اْلمهات لقادر، والتفسير اْلول ويقال على رجع

تبر يخ :ويقال .تظهر الضماير :يعني {يَْوَم تبلى السرائر} :أصح ْلنه قال

ةٍ َوَلَ نَاِصرٍ }السرائر   ليس له قوة يدفع العذاب عن نفسه، :يعني {فََما لَهُ ِمن قُوه

 .وَل مانع يمنع العذاب عنه

 [17 -11]تفسير اآليات رقم 

ْجعِ } َماِء َذاتِ الره ْدعِ  (11)َوالسه  (13)إِنههُ لَقَْوٌل فَْصٌل  (12)َواْْلَْرضِ َذاتِ الصه

ا  (14)َوَما هَُو بِاْلهَْزِل  ا  (15)إِنههُْم يَِكيُدوَن َكْيد  ِريَن فََمهِِّل اْلَكافِ  (16)َوأَِكيُد َكْيد 

ا   {(17)أَْمِهْلهُْم ُرَوْيد 

فهو قسم، أقسم َّللا تعالى بخالق السماء ذات  {والسماء َذاِت الرجع} :وقوله

يرجع السحاب بالمطر، بعد المطر والسحابة بعد  :الرجع، يعني

يتصدع فيخرج ما بالنبات والثمار،  :يعني {واَلرض َذاِت الصدع}السحابة 

ية، ذات اْلود :ذات الصدع يعني :قوتا  لبني آدم عليه السالم ويقال فيجعلها

لقرآن ا :يعني {إِنههُ لَقَْوٌل فَْصلٌ }ذات النبات  :يعني :وهو قول مجاهد وقال قتادة

باللعب ويقال لم ينزل بالباطل قوله  :يعني {َوَما هَو بالهزل}قول حق وجد 

يمكرون مكرا  وهم أهل مكة في دار الندوة  :يعني {يَِكيُدوَن َكْيدا   إِنههُمْ } :تعالى

 {ْيدا  َوأَِكيُد كَ }ويقال يكيدون كيدا  يعني يصنعون أمرا  وهو الشرك والمعصية 

أصنع لهم أمرا ، وهو القتل في الدنيا والعذاب في اآلخرة قوله  :يعني

أَْمِهْلهُْم }خل عنهم  :أجل الكافرين ويقال :يعني {فََمهِّل الكافرين} :تعالى

 :أجلهم قليال  أي إلى وقت الموت ويقال إنهم يكيدون كيدا  بمعنى :يعني {ُرَوْيدا  

ي يصدون الناس عن دينه يعن :الخراصون الذين يحبسون في كل طريق يعني

 لرزاقوروى عبد ا .يحبسون الناس في كل طريق يصدون الناس عن دينه

عن أبي وائل عن همام مولى عثمان قال لما كتبوا المصحف شكوا في ثالث 

آيات فكتبوها في كتف شاة وأرسلوها إلى أبي بن كعب وزيد بن ثابت فدخلت 
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عليهما فناولتهما أبيا  فقرأها فكان فيها َل تبديل لخلق َّللا وكان فيها لم يتسن 

رين حى اْللف وكتب فمهل الكاففكتب لم يتسنه وكان فيها فأمهل الكافرين فم

ونظر فيها زيد بن ثابت فانطلقت بها إليهم فناولتها زيد بن ثابت إليهم فأثبتوها 

 .أجلهم قليال  فإن أجل الدنيا كلها قليل :يعني {أَْمِهْلهُْم ُرَوْيدا  }في المصحف 
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87 

 سورة األعلى

 

 [5 -1]يات رقم تفسير اآل

ى  (1)َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْْلَْعلَى }  (3)َوالهِذي قَدهَر فَهََدى  (2)الهِذي َخلََق فََسوه

 {(5)فََجَعلَهُ ُغثَاء  أَْحَوى  (4)َوالهِذي أَْخَرَج اْلَمْرَعى 

قال يعني صلِّ بأمر ربك، وي :الكلبيقال  {َسبِّحِ اسم َربَّك اَلعلى} :قوله تعالى

ه ربك، واَلسم صلة، ويقال حِ اسم َسبِّ } :سبح هو من التنزيه والبراءة يعني نَزِّ

يا  :قل سبحان ربي اْلعلى كما روي في الخبر أنه قيل :يعني {َربَّك اَلعلى

الي بمعنى الع {َسبِِّح اسم َربَّك اَلعلى}رسول َّللا ما نقول في ركوعنا فنزل 

كقوله أكبر بمعنى الكبير والعلو هو القهر والغلبة يعني أمره نافذ على خلقه 

 :فقال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم {فََسبّْح باسم َربَّك العظيم}فلما نزل 

بَّك َسبِِّح اسم رَ }فنزل  ؟فما نقول في سجودنا :فقالوا« اْجَعلُوها فِي ِرُكوِعُكم»

 «سبح اسم ربك» :ويقال« اْجَعلُوها فِي ِسُجوِدُكم» :قال عليه السالم {علىاَل

« سبحان ربي اْلعلى» :اذكر توحيد ربك اْلعلى، ويقال كان بدء قوله :يعني

يا رب  :أي ميكائيل خطر على باله عظمة الرب جال وعال سلطانه فقال

اه قوة أهل السموات أعطني قوة حتى أنظر إلى عظمتك، وسلطانك، فأعط

فطار خمسة آَلف سنة فنظر فإذا الحجاب على حاله واحترق جناحه من نور 

العرش ثم سأل القوة فأعطاه القوة ضعف ذلك فجعل يطير ويرتفع عشرة آَلف 

سنة حتى احترق جناحه وصار في آخره كالفرخ ورأى الحجاب والعرش 

ن تعالى من أن يكو :يعني «سبحان ربي اْلعلى» :على حاله فخر ساجدا  وقال

محسوسا  معقوَل  ثم سأل ربه أن يعيده إلى مكانه إلى حاله اْلولى ثم قال عز 

الذي خلق كل ذي روح، وجميع خلقه،  :يعني {الذى َخلََق فسوى} :وجل

ن والعينين اليدين والرجلي :سبح َّللا تعالى الذي خلقك فسوى خلقك يعني :ويقال

ركم فأحسن صوركم قوله ولم يخلقك ز منا  وَل مكفوفا ، كما قال وصوه

قدر لكل شيء شكله، يعني لكل ذكر وأنثى  :يعني {والذى قَدهَر فهدى} :تعالى

من شكله وهداه لِلكل والشرب والجماع، ويقال الذي قدر فهدى يعني فهداه 

قدر الذي خلقك والسبيل إما شاكرا  وإما كفورا  ويقال الذي قدر فهدى سبح ّلِل 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n62&p1#TOP
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آجالك وأرزاقك وأعمالك وهداك إلى المعرفة واإلسالم واْلكل والشرب فصّل 

هَُو اَلول }بابن آدم وسبح لهذا المنعم المكرم السيد الذي هو اْلحد الصمد، 

ثم قال عز  [3 :الحديد] {واَلخر والظاهر والباطن َوهَُو بُِكلِّ َشئ َعلِيمٌ 

أنبت الكِل ويقال هو العشب والحشيش  :يعني {ْخَرَج المرعىوالذى أَ } :وجل

 بالتخفيف، والباقون بالتشديد {والذى قَدهرَ } :وألقت وما أشبه، قرأ الكسائي

 {فََجَعلَهُ ُغثَاء أحوى} :قدره اْلمر وقدرته قوله تعالى :ومعناها واحد يقال

ا ، أحوى غثاء يعني يابس :وقال القتبي جعل المرعى يابسا  بعد خضرته، :يعني

 .يعني أسود من قدمه واحتراقه

 [13 -6]تفسير اآليات رقم 

ُ إِنههُ يَْعلَُم اْلَجْهَر َوَما يَْخفَى  (6)َسنُْقِرئَُك فاََل تَْنَسى } ُرَك  (7)إَِله َما َشاَء َّللاه َونُيَسِّ

ْر إِ  (8)لِْليُْسَرى  ْكَرى فََذكِّ َويَتََجنهبُهَا  (10)َسيَذهكهُر َمْن يَْخَشى  (9)ْن نَفََعِت الذِّ

ثُمه ََل يَُموُت فِيهَا َوََل  (12)الهِذي يَْصلَى النهاَر اْلُكْبَرى  (11)اْْلَْشقَى 

 {(13)يَْحيَى 

فال  نعلمك القرآن وينزل عليكس :يعني {َسنُْقِرئَُك فاَلَ تنسى} :ثم قال عز وجل

 قد شاء َّللا أن َل تنسى القرآن فلم ينس القرآن بعد :تنسى إَل ما شاء َّللا، يعني

وكان النبي صلى َّللا عليه وسلم يأخذ في قراءته قبل أن يفرغ  .نزول هذه اآلية

سنحفظ  :نييع {َسنُْقِرئَُك فاَلَ تنسى} :جبريل عليه السالم مخافة أن ينساه ويقال

عليك حتى َل تنسى شيئا ، ويقال إن جبريل عليه السالم كان ينزل عليه في كل 

زمان ويقرأ عليه رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ويبين له ما نسخ فذلك 

إَل ما شاء َّللا أن يرفعه وينسخه ويذهب من  :يعني {إَِله َما َشاء َّللا} :قوله

لسر، يعلم العالنية وا :يعني {إِنههُ يَْعلَُم الجهر َوَما يخفى} :قلبك ثم قال تعالى

ما يجهر به اإلمام في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة وما يخفى  :ويقال

ما يظهر من أفعال العباد  {يَْعلَمْ } :في الظهر والعصر والسنن، ويقال :يعني

ما عمل  {يَْعلَمْ } :عالهم، ويقالمن أقوالهم وأف {َوَما يخفى}وأقوالهم 

ُرَك َونُيَسّ } :يعني ما لم يعملوه وهم عاملوه ثم قال عز وجل {َوَما يخفى}العباد 

يعني نعينك  :سنهّون عليك حفظ القرآن وتبليغ الرسالة، ويقال :يعني {لليسرى

 إِن نهفََعتِ }بالقرآن الناس فِعْظ  :يعني {فََذّكرْ } :على الطاعة، قوله تعالى

إن نفعتهم العظة ومعناه ما نفعت العظة بالقرآن إَل لمن يخشى  :يعني {الذكرى

ويقال إن نفعت الذكرى يعني إن قولك ودعوتك تنفع لكل قلب عاقل 

نهون عليك عمل أهل الجنة ثم  :يعني {َونُيَّسُرَك لليسرى} :ويقال
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يتعظ بالقرآن من يخشى َّللا تعالى ويسلم  :يعني {ُر َمن يخشىَسيَذهكه } :قال

معناه سيتعظ ويؤمن ويعمل صالحا  من يخشى قلبه من عذاب َّللا  :ويقال

 :عنيي {اَلشقى}عن عظتك  :يتباعد عنها يعني :يعني {َويَتََجنهبُهَا}تعالى 

 لنار مثل الوليد وأبي جهل ومنالشقي الذي وجب في علم َّللا تعالى أنه يدخل ا

يدخل يوم القيامة النار  :يعني {الذى يَْصلَى النار الكبرى}كان مثل حالهما 

النار العظمى ْلن نار الدنيا هي النار الصغرى ونار اآلخرة  :الكبرى يعني

هي النار الكبرى، وروى يونس عن الحسن عن النبي صلى َّللا عليه وسلم 

هَم َوقَْد ُغِمْسُت فِي النهار إِنه » :قال نَاَرُكم هذه ُجْزٌء ِمْن َسْبِعيَن ُجْزءا  ِمْن نَارِ َجهَن

تجير إنها تس :ويقال« َمَرتَين لِيُْدنَى ِمْنهَا َويُْنتَفََع بِهَا َولُوَلَ َذلَِك َما َدنَوتُم ِمْنها

ع الشقاوة تس عالمة :تتعوذ منها وقال بعض الحكماء :أن ترد إلى جهنم يعني

أشياء كثرة اْلكل، والشرب، والنوم، واإلصرار على الذنب، والغيبة، وقساوة 

القلب، وكثرة الذنوب، ونسيان الموت، والوقوف بين يدي الملك عز وجل، 

 :عنيي {ثُمه َلَ يَُموُت فِيهَا َوَلَ يحيى}وهذا هو الشقي الذي يدخل النار الكبرى 

يستريح من عذابها وَل يحيا حياة تنفعه، وقال القتبي َل يموت في النار حتى 

 .هو العذاب بحال من يموت وَل يموت :معناه

 [19 -14]تفسير اآليات رقم 

بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحيَاةَ  (15)َوَذَكَر اْسَم َربِِّه فََصلهى  (14)قَْد أَْفلََح َمْن تََزكهى }

ْنيَا  ُحِف اْْلُولَى  (17)اآْلَِخَرةُ َخْيٌر َوأَْبقَى وَ  (16)الدُّ  (18)إِنه هََذا لَفِي الصُّ

 {(19)ُصُحِف إِْبَراِهيَم َوُموَسى 

يعني فاز ونجا من هذا العذاب وسعد  {قَْد أَْفلََح َمن تزكى} :ثم قال عز وجل

 {سم َربّهِ َوَذَكَر ا}حيد بالجنة من تزكى يعني وّحد َّللا تعالى وزكى نفسه بالتو

 َمن قَْد أَْفلَحَ }مع اإلمام الصلوات الخمس، ويقال  {فصلى}توحيد ربه  :يعني

مع اإلمام صالة  {َوَذَكَر اسم َربِّه فصلى}أدى زكاة الفطر  :يعني {تزكى

ل، يعني نجا من أدى زكاة الما :يعني {قَْد أَْفلََح َمن تزكى} :ويقال .العيد

 كبّر وصلى ّلِل :يعني {َوَذَكَر اسم َربِّه فصلى}خصومة الفقراء يوم القيامة 

إذا  :يعني (وذكر اسم ربه)تاب من الذنوب  :يعني {َمن تزكى} :تعالى، ويقال

سمع اآلذان خرج إلى الصالة ثم ذم تارك الجماعة ْلجل اَلشتغال بالدنيا 

تختارون عمل الدنيا على عمل  :يعني {بَْل تُْؤثُِروَن الحياة الدنيا} :فقال

بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء  {بَلِ } :اآلخرة، قرأ أبو عمرو

 :يعني {الدنيا واَلخرة َخْيٌر وأبقى} :على معنى المخاطبة ثم قال عز وجل
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لدنيا وزينتها، ويقال معناه يختارون عيش عمل اآلخرة خير وأبقى من اشتغال ا

الدنيا الفانية على عيش اآلخرة الباقية وإن عيش اآلخرة خير وأبقى ْلن في 

عيش الدنيا عيوبا  كثيرة خوف المرض والموت والفقر والذل والهوان 

والزوال والحبس والمنع وما أشبه ذلك وليس في عيش اآلخرة شيء من هذه 

إِنه هذا لَفِى الصحف } :خير من الدنيا قوله تعالى العيوب، ْلجل هذا قيل

في  :الذي ذكر في هذه السورة كان في الصحف اْلولى يعني :يعني {اَلولى

في  الذي ذكر :ويقال {ُصُحِف إبراهيم وموسى} :الكتب اْلولى ثم فسره فقال

حف سمى الصآخر السورة أربع آيات لفي كتب اْلولين وكل كتاب مكتوب ي

 .الخ اآلية {قَْد أَْفلََح َمن تزكى} :يعني في قوله
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 سورة الغاشية

 

 [15 -1]تفسير اآليات رقم 

 (3)َعاِملَةٌ نَاِصبَةٌ  (2)ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َخاِشَعةٌ  (1)هَْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشيَِة }

ا َحاِميَة   لَْيَس لَهُْم طََعاٌم إَِله ِمْن  (5)تُْسقَى ِمْن َعْيٍن آَنِيٍَة  (4)تَْصلَى نَار 

لَِسْعيِهَا  (8)ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاِعَمةٌ  (7)ََل يُْسِمُن َوََل يُْغنِي ِمْن ُجوعٍ  (6)َضِريٍع 

فِيهَا َعْيٌن  (11)ََل تَْسَمُع فِيهَا ََلِغيَة   (10)لِيٍَة فِي َجنهٍة َعا (9)َراِضيَةٌ 

َونََماِرُق  (14)َوأَْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ  (13)فِيهَا ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ  (12)َجاِريَةٌ 

 {(15)َمْصفُوفَةٌ 

يه تفهم َّللا تعالى نبهل استفهام، واس {هَْل أَتَاَك َحِديُث الغاشية} :قوله تعالى

 .برهَل يأتيك خبره، ثم أخ :صلى َّللا عليه وسلم، ولم يكن أتاه بعد، فكأنه قال

قد أتاك حديث الغاشية، والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة،  :معناه :ويقال

يوما  كان شره  :كما يقال .وإنما سميت غاشية، ْلنها تغشى الخلق كلهم

الغاشية النار، وإنما سميت غاشية، ْلنها تغشي وجوه  :المستطيرا ، ويق

َولَقَْد أَْرَسْلنَا موسى بأاياتنآ أَْن أَْخِرْج قَْوَمَك ِمَن الظلمات إِلَى } :كما قال .الكفار

ْرهُْم بِأَيهاِم َّللا إِنه فِى ذلك آليات لُِّكلِّ َصبهاٍر َشُكورٍ  أو  [5 :إبراهيم] {النور َوَذكِّ

يَْوَم يغشاهم العذاب ِمن فَْوقِِهْم َوِمن تَْحِت أَْرُجلِِهْم َويِقُوُل ُذوقُوْا َما } :كقوله

الغاشية دخان النار، يخرج من النار  :ويقال [55 :العنكبوت] {ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

ا، هيوم القيامة، عنق من النار، فيحيط بالكفار مثل السرادق، ويجيء دخان

فيغشى الخالئق، حتى َل يرى بعضهم بعضا ، إَل من جعل َّللا تعالى له نورا ، 

 [33 :المرسالت] {َكأَنههُ جمالة ُصْفرٌ } :بصالح عمله في الدنيا كقوله

ن يَْحُمومٍ } :وكقوله تغشى الغاشية الصراط  :ويقال [43 :الواقعة] {َوِظلٍّ مِّ

يَْوَم يَقُوُل المنافقون والمنافقات لِلهِذيَن َءاَمنُواْ انظرونا نَْقتَبِْس } :كقوله .المنافقين

ِمن نُّوِرُكْم قِيَل ارجعوا َوَرآَءُكْم فالتمسوا نُورا  فَُضِرَب بَْينَهُم بُِسوٍر لههُ بَاٌب 

 .اآلية [13 :الحديد] {بَاِطنُهُ فِيِه الرحمة وظاهره ِمن قِبَلِِه العذاب

من الوجوه، وجوه  :يعني {ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ خاشعة} :ثم وصف ذلك اليوم وقال

 :يعني {َعاِملَةٌ } :ثم قال .وهي وجوه الكفار .يومئذ خائفة، ذليلة في العذاب

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n62&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n62&p1#TOP
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 .من تعب وعذاب في النار :يعني {نهاِصبَةٌ }تَُجرُّ على وجوهها في النار 

تكلف الصعود على عتبة ملساء من النار،  :يعني {َعاِملَةٌ نهاِصبَةٌ } :لويقا

 :ويقال .فيرتقيها في عناء ومشقة، فإذا ارتقى إلى ذروتها، هبط منها إلى أسفلها

نزلت في رهبان النصارى، عاملة في الدنيا، ناصبة في العبادة، أشقياء في 

في الدنيا بالمعاصي والذنوب، ناصبة في اآلخرة  عاملة :ويقال .الدنيا واآلخرة

تدخل نارا  حارة، قد أوقدت ثالثة آَلف  :يعني {تصلى نَارا  َحاِميَة  }بالعذاب 

 .فهي سوداء مظلمة .سنة، حتى اسوّدت

ها  :أي {تسقى ِمْن َعْيٍن ءانِيَةٍ } :قوله تعالى ْيَس له }من عين حارة، قد انتهى حرُّ

قرأ أبو عمرو، وعاصم  {إَِله ِمن َضِريعٍ }وهذا في بضع دركها  {لَهُْم طََعامٌ 

فمن قرأ  .وقرأ الباقون، بالنصب {تصلى نَارا  }في رواية أبي بكر، بضم التاء 

بالضم لمعنى المفعول الذي لم يسم فاعله، ونصب نارا  على أنه مفعول ثان، 

هذا ول .ذي يدخل النار، وهو كناية عن الوجوهومن قرأ بالنصب، جعل الفعل ال

ات والضريع نب {لهْيَس لَهُْم طََعاٌم إَِله ِمن َضِريعٍ } :ثم قال .ذكره بلفظ التأنيث

ٌم إَِله لهْيَس لَهُْم طََعا}بين طريق مكة واليمن فإذا أكل الكفار منه بقي في حلقهم 

َوَلَ }َل يشبع الضريع  :يعني {َله يُْسِمنُ }غير الضريع  :يعني {ِمن َضِريعٍ 

وَل ينفع من جوع، وهذا الجزاء، للذي يتعب نفسه  :يعني {يُْغنِى ِمن ُجوعٍ 

 .للعمل في الدنيا والمعاصي، وما َل يحتاج إليه

ثم وصف مكان الذي يعمل ّلِل تعالى، ويترك عمل المعصية، ويؤدي ما أمر 

وه من الوج :يعني {ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نهاِعَمةٌ } :ما نهي عنه فقالَّللا تعالى، ويترك 

في نعمة وكرامة، وهي وجوه المؤمنين والتائبين،  :ما تكون ناعمة، يعني

مشرقة مضيئة، مثل القمر  :يعني {ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نهاِعَمةٌ } :ويقال .والصالحين

سعيه،  لثواب :ويقال .لثواب عملها راضية :يعني {َراِضيَةٌ  لَِّسْعيِهَا}ليلة البدر 

اِضيَةٍ }رأى ثوابه في الجنة،  :يعني .الذي عمل في الدنيا من الخير  {ره

مرضية، رضي َّللا عنه بعمله في الدنيا، ورضي العبد من َّللا تعالى في 

ذلك الثواب في جنة عالية، مرتفعة  :ييعن {فِى َجنهةٍ َعالِيَةٍ }من الثواب  .اآلخرة

 إنه » :وروي عن النبي صلى َّللا عليه وسلم، أنه قال .في الدرجات العلى

الُمتََحابِّيَن ّلِل تََعالَى فِي ُغْرفٍَة، يَْنظُُر إِلَْيِهْم أَْهُل الَجنهِة، َكَما يَْنظُُر أَْهُل اْلَْرضِ 

 .«إلَى َكَواِكِب السهَماءِ 

َل يكون في الجنة لغو وَل  :يعني {َله تَْسَمُع فِيهَا َلغية} :عز وجل ثم قال

قرأ نافع َل تُسمع بضم تاء التأنيث، ْلن  .باطل، وليس فيها غل وَل غش
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 :وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، َل يسمع بضم الياء على معنى .الالغية مؤنثة

 .لتذكير، ْلنه انصرف إلى المعنىفعل، ما لم يسم فاعله، وإنما ذكر بلفظ ا

وروي عن ابن كثير، ونافع في إحدى الروايتين، بنصب  .إلى اللغو :يعني

َل تسمع في الجنة أيها الداخل، كلمة لغو، ْلن أهل الجنة، َل  :التاء، يعني

 .يتكلمون إَل بالحكمة، وحمد َّللا تعالى

في الجنة، عين جارية ماؤها أشد بياضا  من  :عنيي {فِيهَا َعْيٌن َجاِريَةٌ } :ثم قال

اللبن، وأحلى من العسل، فمن شرب منه شربة َل يظمأ بعدها أبدا ، ويذهب 

فِيهَا ُسُرٌر } :ثم قال .من قلبه الغل، والغش والحسد، والعداوة والبغضاء

ْرفُوَعةٌ  ْوُضوَعةٌ }مرتفعة  :يعني {مه الكيزان التي َل عرى  :يعني {َوأَْكَواٌب مه

فيها وسائد، قد صف بعضها  :يعني {َونََماِرُق َمْصفُوفَةٌ }لها، مدورة الرأس 

 .إلى بعض على الطنافس

 [26 -16]تفسير اآليات رقم 

بِِل َكْيَف ُخلِقَْت  (16)َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ } َماِء وَ  (17)أَفاََل يَْنظُُروَن إِلَى اإْلِ إِلَى السه

َوإِلَى اْْلَْرِض َكْيَف  (19)َوإِلَى اْلِجبَاِل َكْيَف نُِصبَْت  (18)َكْيَف ُرفَِعْت 

ٌر  (20)ُسِطَحْت  ْر إِنهَما أَْنَت ُمَذكِّ إَِله َمْن  (22)لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَسْيِطٍر  (21)فََذكِّ

ُ اْلَعَذاَب اْْلَْكبََر فَ  (23)تََولهى َوَكفََر  بُهُ َّللاه ثُمه إِنه  (25)إِنه إِلَْينَا إِيَابَهُْم  (24)يَُعذِّ

 {(26)َعلَْينَا ِحَسابَهُْم 

 البُُسط واحدها :ويقال .الزرابي الطنافس :قال القتبي {َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ }

كثيرة متفرقة أو مبسوطة، والنمارق  :أي {وثَةٌ َمْبثُ } :ثم قال عز وجل .زربي

الوسايد واحدها نمرقة، والمؤمن جالس فوق هذا كله، وعلى رأسه نور 

وضاء، كأنهن الياقوت والمرجان، جزاء  بما كانوا يعملون، فإن شك شاك فيها 

كيف هذا وهو غائب عنا، فقل انظر إلى صنعة الرب تبارك  :فتعجب، وقال

 :عنيي {أَفاَلَ يَنظُُروَن إِلَى اإلبل َكْيَف ُخلِقَتْ } :وهو قوله .الدنيا وتعالى في

خلق من قطرة ماء خلقا  عظيما ، يُْحَمل عليها، وإنما خص ذكر اإلبل، ْلن 

 .اإلبل كانت أقرب اْلشياء إلى العرب

َكْيَف }اء أفال ينظرون إلى السم :يعني {َوإِلَى السماء} :ثم قال عز وجل

ثم  .بال عمد تحتها، وحبست في الهواء بقدرة الرب سبحانه وتعالى {ُرفَِعتْ 

لى ع {َكْيَف نُِصبَتْ }أفال ينظرون إلى الجبال  :يعني {َوإِلَى الجبال} :قال

ظهر اْلرض أوتادا  لها، وليس جبل من الجبال، إَل وله عرق من قاف، وملك 

ا أراد َّللا تعالى بأهل أرض شيئا ، أوحى َّللا تعالى إلى الملك فإذ .موكل بجبل

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n62&p1#TOP
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رض َوإِلَى اَل} :ثم قال .الموكل بذلك الجبل، فيحرك تلك العروق، فيتزلزل

 .بسطت على ظهر الماء :يعني {َكْيَف ُسِطَحتْ 

ى َّللا عليه وسلم فذكر يا محمد صل :يعني {فََذّكْر إِنهَما أَنَت ُمَذّكرٌ } :ثم قال

َت لهسْ }مخوفا  بالقرآن  :يعني {إِنهَما أَنَت ُمَذّكرٌ }وخوفهم بالعذاب في اآلخرة 

بمسلط تجبرهم على اإلسالم، وهذا قبل أن يؤمر  :يعني {َعلَْيِهم بُِمَسْيِطرٍ 

أعرض  :نييع {إَِله َمن تولى}فذكر  :في اآلية تقديم يعني :وقال مقاتل .بالقتال

النار،  فيدخله {فَْيَعّذبُهُ َّللا العذاب اَلكبر}باّلِل تعالى  {َوَكفَرَ }عن اإليمان 

وهو العذاب اْلكبر الدائم، وهو عذاب النار، حرها شديد، ومقرها بعيد، 

 .ومقامها حديد

 َعلَْينَا ثُمه إِنه }هم بعد الموت إن إلينا مرجع :يعني {إِنه إِلَْينَا إِيَابَهُمْ } :قوله تعالى

 :ييعن {ثُمه إِنه َعلَْينَا ِحَسابَهُمْ }إن مرجعهم إلينا بعد الموت  :يعني {ِحَسابَهُمْ 

وَل  َل يغادر صغيرة :يحاسبون بكل صغيرة وكبيرة، وقليل وكثير كما قال

 :جزاءهم بأعمالهم، يعني :إن علينا حسابهم يعني :ويقال .كبيرة، إَل أحصاها

 .ثوابهم بما عملوا، وَّللا أعلم بالصواب
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89 

 سورة الفجر

 

 [3 -1]تفسير اآليات رقم 

ْفعِ َواْلَوْتِر  (2)َولَيَاٍل َعْشٍر  (1)َواْلفَْجِر }  {(3)َوالشه

إن ربك لبالمرصاد أقسم َّللا تعالى  :هو قسم، وجوابه {والفجر} :قوله تعالى

الصبح، والفجر فجران المستطيل، وهو من الليل والفجر،  :بالفجر يعني

ثم قال عز  .أراد به أول يوم من المحرم :ويقال .المعترض وهو من النهار

ا اْليام العشر، التي إنه :عشر ذي الحجة، ويقال :يعني {َولَياٍل َعْشرٍ } :وجل

وواعدنا موسى ثالثين لَْيلَة  } :صام فيها موسى عليه السالم، وهي قوله

َوأَْتَمْمنَاهَا بَِعْشرٍ فَتَمه ميقات َربِّهِ أَْربَِعيَن لَْيلَة  َوقَاَل موسى َلّ ِخيهِ هارون اخلفنى 

هي  :ويقال .[142 :اْلعراف] {فِى قَْوِمى َوأَْصلِْح َوَلَ تَتهبِْع َسبِيَل المفسدين

 .أيام عاشوراء

الخلق كله شفع ووتر، فأقسم  :قال قتادة {والشفع والوتر} :ثم قال عز وجل

فع الش :وروى الحارث، عن علي رضي َّللا عنه، أنه قال .َّللا تعالى بالخلق

الوتر آدم فتشفع  :قال ابن عباس .آدم وحواء، والوتر َّللا سبحانه وتعالى

قال و .الشفع الناس، والوتر َّللا سبحانه وتعالى :بزوجته حواء، وقال عطاء

قسم أ :ويقال .الشفع هو الخلق، والذكر واْلنثى، والوتر َّللا تعالى :الحسن

بالصلوات، والصلوات منها ما هو شفع، وهو الفجر، والظهر والعصر، 

إنما هو اْلعداد  :ويقال .وتر في المغربوالعشاء ومنها ما هو وتر وهو ال

 .الشفع أيام الذبح، والوتر يوم عرفة :وعن ابن عباس .كلها، شفع ووتر

 [14 -4]تفسير اآليات رقم 

 أَلَْم تََر َكْيَف فََعَل َربُّكَ  (5)هَْل فِي َذلَِك قََسٌم لِِذي ِحْجٍر  (4)َواللهْيِل إَِذا يَْسِر }

َوثَُموَد الهِذيَن  (8)الهتِي لَْم يُْخلَْق ِمْثلُهَا فِي اْلباَِلِد  (7)إَِرَم َذاِت اْلِعَماِد  (6)بَِعاٍد 

ْخَر بِاْلَواِد  الهِذيَن طََغْوا فِي  (10)َوفِْرَعْوَن ِذي اْْلَْوتَاِد  (9)َجابُوا الصه

 (13)فََصبه َعلَْيِهْم َربَُّك َسْوطَ َعَذاٍب  (12)يهَا اْلفََساَد فَأَْكثَُروا فِ  (11)اْلباَِلِد 

 {(14)إِنه َربهَك لَبِاْلِمْرَصاِد 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n62&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n62&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n62&p1#TOP
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لق ليلة المزدلفة، يسير الخ :يعني :قال الكلبي {واليل إَِذا يَْسرِ } :قال عز وجل

ليل  :يسرى فيه، كقوله :يعني {رِ واليل إَِذا يَسْ } :وقال القتبي .إلى المزدلفة

أصله تسري يسري، إَل أن الياء قد حذفت  :وقال الزجاج .يُنام فيه :نائم، أي

قرأ حمزة، والكسائي،  .منه، وهي القراءة المشهورة بغير ياء، يقرأ بالياء

فرد َوْتٌر لل :يقال .والباقون بالنصب،، وهما لغتان .والشفع والوتر بكسر الواو

الياء، وقرأ نافع ب .وقرأ ابن كثير يسر بالياء، في حالة الوصل والقطع .وِوْتر

 .إذا وصل، وقرأ الباقون بغير ياء في الوصل والقطع، ْلن الكسرة تدل عليه

أن هذا الذي ذكرناه،  :يعني {هَْل فِى َذلَِك قََسٌم لِّذى ِحْجرٍ } :ثم قال عز وجل

إن في ذلك قسم صدق، لذي عقل ولب ورشد،  :ويقال .لب من الناس قسما  لذي

تعلم،  ألم :يعني {أَلَْم تََر َكْيَف فََعَل َربَُّك بَِعادٍ } :ثم قال عز وجل .والحجر اللب

فذلك خبر  :ألم تخبر، واللفظ لفظ اَلستفهام، والمراد به التقدير، يعني :ويقال

هما عادان،  :عاقبة قوم عاد، وقال بعضهم :يعني {العماد إَِرَم َذاتِ }عاد 

 :كالهما واحد، ويقال :وقال بعضهم .أحدهما عاد وإرم، واآلخر هم قوم هود

إرم اسم للجنة التي بناها، فمات قبل أن يدخلها، وذكر فيها حكاية طويلة عن 

الفساطيط، والعمود عمود  :يعني {َذاِت العماد} :ثم قال .وهب بن منبه

 .الفسطاط

 {تِ العمادَذا} :في القوة والطول، ويقال :يعني {التى لَْم يُْخلَْق ِمْثلُهَا فِى البالد}

 .دائم الملك، طويل العمر :يعني {َذاِت العماد} :ذات القوة، ويقال :يعني

 :وروى أسباط، عن السدي قال .ناء الرفيعذات الب :أي {َذاِت العماد} :ويقال

 ينصرف َل :ويقال .بكر بن وائل :كقولك .عاد بن إرم، فنسبهم إلى أبيهم اْلكبر

طولها اثنا عشر  :يعني {َذاِت العماد} :وقال مقاتل .إرم، ْلنه اسم قبيلة

ي الطول والقوة، وإرم اسم أب قبيلة ف {التى لَْم يُْخلَْق ِمْثلُهَا فِى البالد}ذراعا  

 .ينسب إليهم، وهو إرم بن سمك، بن نسمك، بن سام، بن نوح عليه السالم

كانوا أهل ذات عمود وماشية، فإذا هاج  :يعني {َذاِت العماد} :وقال الكلبي

 .عاد وإرم شيء واحد :ويقال .يبس العشب، رجعوا إلى منازلهم :العمود، يعني

وهم قوم صالح، نقبوا  {َوثَُموَد الذين َجابُوْا الصخر بالواد} :ثم قال عز وجل

هو واد  :وقال الكلبي .الجبل، وقعلوا أحجارا  َل يطيق مائتا رجل بالوادي

قواد الكفرة الفجرة،  :يعني {َوفِْرَعْوَن ِذى اَلوتاد} :ثم قال عز وجل .القرى

له بيتا   إن :ويقال .تعالى أوتادا  في مملكته، ليكفوا عنه عدوه الذين خلقهم َّللا

 .أوتد فيه أوتادا ، فإذا عذب أحد، طرحه فيها
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 .سمي بذي اْلوتاد، ْلنه كان إذا غضب على أحد، وثقه بأربعة أوتاد :ويقال

اْلوتاد وهي الصلب، إذا غضب على أحد، صلبه كقوله ْلصلبنكم  :ويقال

عادا   :يعني {الذين طََغْوْا فِى البالد}و اْلوتاد يعني ذا الملك الثابت ويقال ذ

ا في أكثرو :يعني {فَأَْكثَُروْا فِيهَا الفساد}وثمود وفرعون عصوا في البالد 

َسْوطَ }أرسل عليهم ربك  :يعني {فََصبه َعلَْيِهْم َربُّكَ }اْلرض المعاصي 

 مرّ  :يعني {إِنه َربهَك لبالمرصاد}شديد العذاب حتى أهلكهم  :يعني {َعَذابٍ 

مالئكة ربك على الصراط،  :يعني {إِنه َربهَك لبالمرصاد} :ويقال .الخلق عليه

 وقال ابن عباس، .يرصدون العباد على جسر جهنم في سبع مواضع :يعني

إليمان، فإن سلم إيمانه من النفاق يحاسب العبد في أولها با :رضي َّللا عنهما

 يحاسب على الصالة، فإن أتم :والرياء، نجا وإَل تردهى في النار، وفي الثاني

 يحاسب :ركوعها وسجودها في مواقيتها نجا، وإَل ترّدى في النار، والثالث

وفي الخامس في الحج والعمرة، وفي السادس بالوضوء  .على الزكاة، في النار

من الجنابة، وفي السابع بر الوالدين، وصلة اْلرحام، ومظالم العباد والغسل 

 .فإن أداها نجا وإَل تردى في النار

 [22 -15]تفسير اآليات رقم 

َمهُ فَيَقُوُل َربِّي أَْكَرَمِن } ْنَساُن إَِذا َما اْبتاََلهُ َربُّهُ فَأَْكَرَمهُ َونَعه ا اإْلِ ا  (15)فَأَمه َوأَمه

َكاله بَْل ََل تُْكِرُموَن  (16)إَِذا َما اْبتاََلهُ فَقََدَر َعلَْيِه ِرْزقَهُ فَيَقُوُل َربِّي أَهَانَِن 

وَن َعلَى طََعاِم اْلِمْسِكيِن  (17)اْليَتِيَم  َوتَأُْكلُوَن التَُّراَث أَْكال   (18)َوََل تََحاضُّ

ا  ا  َوتُِحبُّوَن اْلَمالَ  (19)لَّم  ا  (20)ُحبّ ا َجّم  ا َدّك   (21)َكاله إَِذا ُدكهِت اْْلَْرُض َدّك 

 {(22)َوَجاَء َربَُّك َواْلَملَُك َصفّ ا َصفّ ا 

ا اإلنسان إَِذا َما ابتاله َربُّهُ } :ثم قال عز وجل ية نزلت في أم :قال الكلبي {فَأَمه

 {أَْكَرَمهُ فَ }اختبره ربه  :ذا ما ابتاله، يعنيفي أبي بن خلف، إ :بن خلف ويقال

َمهُ }ورزقه  :يعني  :يعني {فَيَقُوُل َربّى أَْكَرَمنِ }أعطاه النعمة  :يعني {َونَعه

ا إَِذا َما ابتاله}اجتباني وفضلني، وأنا أهل لذلك  ِه فَقََدَر َعلَيْ }بالفقر  {َوأَمه

عمرو، وابن عامر في إحدى الروايتين، فقّدر بالتشديد، قرأ أبو  {ِرْزقَهُ 

فقتر عليه رزقه، وأصابه الجوع  :والباقون بالتخفيف، ومعناهما واحد أي

 .طردني وعاقبني، شكاية لربه :يعني {فَيَقُوُل َربّى أَهَانَنِ }واْلمراض 

ي وإكرامي، في نزع الماء ليس إهانت :حقا  يعني :أي {َكاله } :قال َّللا تعالى

والولد، والفقر، والمرض، ولكن إهانتي في نزع المعرفة، وإكرامي بتوفيق 

لم يكن الغنى من كرامة، ولم يكن الفقر من  :وقال قتادة .المعرفة، والطاعة

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n62&p1#TOP
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ما إن .ولكن الكرامة مني، بتوفيق اإلسالم، والهوان مني بالخذَلن عنه .الذل

بَل َله } :ثم قال .طاعتي، والمهان من أهين بمعصيتيالمكرم من أكرم ب

َل تعطون حق اليتيم، وكان في حجر أمية بن خلف،  :يعني {تُْكِرُموَن اليتيم

قرأ أبو  .فنزلت اآلية بسببه، فصار فيها عظة لجميع الناس .يتيم َل يؤدي حقه

يف، والباقون بالتخف عمرو، وابن عامر في إحدى الروايتين، فقدر بالتشديد،

 .ومعناهما واحد

َل يحثون أنفسهم،  :يعني {َوَلَ يَُحضُّ على طََعاِم المسكين} :ثم قال عز وجل

 .َل تحاضون على إطعام المسكين :ويقال .وَل غيرهم على طعام المسكين

َوَلَ }قرأ حمزة، والكسائي، وعاصم  .َل يحض بعضهم بعضا   :ويقال

ونَ تَ  وقرأ أبو عمرو،  .َل يحث بعضهم بعضا   :باْللف، يعني {َحاضُّ

َل يحثون، والباقون َل تحضون بالتاء على  :بالياء يعني {يحضون}وَل 

 {أَْكال  لهّما  }الميراث  :يعني {المسكين َوتَأُْكلُوَن التراث} :ثم قال .المخاطبة

لممت الشيء إذا جمعته ومعناه يأكلون مال اليتيم، أكال   :كقولك .شديدا   :يعني

 .شديدا  سريعا  

 .شديدا   :يعني {ُحبّا  َجّما  }كثرة المال وجمع المال  :يعني {َوتُِحبُّوَن المال}

قرأ أبو عمرو ويكرمون، ويأكلون، ويحبون كلها بالياء على  .كثيرا   :ويقال

ثم قال عز  .والباقون بالتاء، على معنى الخطاب لهم .معنى الخبر عنهم

زلزلت اْلرض  :يعني {إَِذا ُدكهِت اَلرض َدّكا  َدّكا  }حقا   :يعني {َكاله } :وجل

ا من هذ :قال بعضهم {َوَجاء َربَُّك والملك} :ثم قال .زلزالها، والتكرار للتأكيد

ل أهل السنة وجاء ربك بال كيف وقال بعضهم معناه المكتوم الذي َل يفسر وقا

صفوفا ، كصفوف  :يعني {َصفّا  َصفّا  }وجاء أمر ربك بالحساب والملك 

 .المالئكة، وأهل الدنيا في الصالة

 [30 -23]تفسير اآليات رقم 

ْنَساُن َوأَ } هَم يَْوَمئٍِذ يَتََذكهُر اإْلِ ْكَرى َوِجيَء يَْوَمئٍِذ بَِجهَن يَقُوُل يَا  (23)نهى لَهُ الذِّ

ُب َعَذابَهُ أََحٌد  (24)لَْيتَنِي قَدهْمُت لَِحيَاتِي  َوََل يُوثُِق َوثَاقَهُ  (25)فَيَْوَمئٍِذ ََل يَُعذِّ

ة  اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضيَ  (27)يَا أَيهتُهَا النهْفُس اْلُمْطَمئِنهةُ  (26)أََحٌد 

 {(30)َواْدُخلِي َجنهتِي  (29)فَاْدُخلِي فِي ِعبَاِدي  (28)َمْرِضيهة  

تحضر وتدنو من الكفار، وروي عن  {َوِجئ يَْوَمئٍِذ بَِجهَنهمَ } :ثم قال عز وجل

كنا جلوسا  عند كعب يذّكرنا، فجاء عمر رضي  :عبد الرحمن بن حاطب قال

م لتقرب إن جهن :ويحك يا كعب خّوفنا، فقال كعب :يته وقالَّللا عنه، فجلس ناح

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n62&p1#TOP
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يوم القيامة، لها زفير وشهيق، حتى إذا قربت ودنت، زفرت زفرة، َل يبقى 

اليوم  اللهم َل أسألك :فيقول .نبي وَل صديق، إَل وهو يخر ساقطا  على رْكبتيه

 .جوظننت أن َل تنإَل نفسي، ولو كان لك يا ابن الخطاب عمل سبعين نبيا ، ل

 .وَّللا إن اْلمر لشديد :فقال عمر رضي َّللا عنه

 :يعني {وأنى لَهُ الذكرى}يتعظ الكافر  :يعني {يَْوَمئٍِذ يَتََذكهُر اإلنسان} :ثم قال

بة، يظهر اإلنسان التو :يومئذ يتذكر اإلنسان، يعني :من تنفعه العظة، ويقال

نى لَْيتَنِى قَدهْمُت يَقُوُل ياليت} .كيف تنفعه التوبة يومئذ :التوبة، يعنيأين له  :يعني

ثم قال عز  .يا ليتني عملت في حياتي الفانية لحياتي الباقية :يعني {لَِحيَاتِى

ذب، كسائي َل يعقرأ ال {فَيَْوَمئِذٍ َله يَُعّذُب َعَذابَهُ أََحدٌ َوَلَ يُوثِقُ َوثَاقَهُ أََحدٌ } :وجل

والباقون كالهما بالكسر، فمن قرأ  .بنصب الذال، وَل يوثق بنصب التاء

وَل يعذب عذاب هذا الصنف من الكفار أحد، وكذلك َل يوثق  :بالنصب فمعناه

ومن قرأ بالكسر، معناه َل يتولى يوم القيامة عذاب َّللا أحد، الملك  .وثاقه أحد

من الخلق، أن يعذب  .معناه َل يقدر أحد :ويقال .يومئذ ّلِل وحده، واْلمر بيده

 .كعذاب َّللا تعالى، وَل يوثق في الغل والصفد كوثاق َّللا

التي اطمأنت بلقاء َّللا عز  {أََحٌد يأَيهتُهَا النفس المطمئنة} :ثم قال عز وجل

طاء قانعة بعالراضية بثواب َّللا تعالى، ال :يعني {المطمئنة} :وجل، ويقال

 {َربّكِ  ارجعى إلى}يقال لها، عند الفراق من الدنيا  .َّللا، الشاكرة لنعمائه تعالى

ويقال له يوم  .ارجعي إلى ثواب ربك، إلى ما أعد َّللا لك في الجنة :يعني

ي مع عبادي الصالحين ف :يعني {َراِضيَة  مهْرِضيهة  فادخلى فِى ِعبَاِدى}القيامة 

هذا الخطاب  :ادخلي الجنة بال حساب، ويقال :يعني {وادخلى َجنهتِى}لجنة ا

في الدنيا، التي أمنت من عذاب  {أَيهتُهَا النفس} :ْلهل الدنيا، يعني

ْرِضيهة  }َّللا،  فادخلى فِى } :يعني {المطمئنة ارجعى إلى َربِّك َراِضيَة  مه

 :لي في عبادي، وفي طاعتي، وادخلي في جنتي ويقالادخ :يعني {ِعبَاِدى

يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ما أعد َّللا لك  :معناه تقول المالئكة

يا أيتها النفس  :راضية، فادخلي في عبادي على محض التقديم، يعني

المطمئنة، الراضية بما أعطيت من الثواب، مرضية بما عملت، وادخلي جنتي 

 .ادي وَّللا تعالى أعلممع عب
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90 

 سورة البلد

 

 [4 -1]تفسير اآليات رقم 

لَقَْد َخلَْقنَا  (3)َوَوالٍِد َوَما َولََد  (2)َوأَْنَت ِحلٌّ بِهََذا اْلبَلَِد  (1)ََل أُْقِسُم بِهََذا اْلبَلَِد }

ْنَساَن فِي كَ   {(4)بٍَد اإْلِ

، أقسم بهذا البلد، وَل صلة في الكالم :يعني {َلَ أُْقِسُم بهذا البلد} :قوله تعالى

 {َوأَنَت ِحلٌّ بهذا البلد}مكة  :ومعناه أقسم برب هذا البلد الذي ولد فيه يعني

ن مالقتال فيه ساعة  :يحلها يوم فتح مكة، معناه فسيحل لك هذا البلد، يعني

وروى عبد الملك، عن عطاء في  .النهار، ولم يحل لك أكثر من ذلك

إن َّللا تعالى حرم مكة، فجعلها حراما  يوم  :وقال {َوأَنَت ِحلٌّ بهذا البلد} :قوله

خلق السموات واْلرض، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة، ولم تحل إَل للنبي 

وروي عن النبي صلى َّللا عليه وسلم،  .صلى َّللا عليه وسلم ساعة من النهار

ه إَله َّللا َلَ إل» :أنه دخل بالبيت يوم الفتح، ووضع يده على باب الكعبة، فقال

َوْحَدهُ، َصَدَق َوْعَدهُ، َونََصَر َعْبَدهُ، َوهََزَم اْلَْحَزاَب َوْحَدهُ، أََلَ إنه َّللا تََعالَى 

َم َمكهةَ يَْوَم َخلََق السموات واْلَ  ْرَض، فَِهَي َحَراٌم لِي، بَِحَراِم َّللا تََعالَى إلَى َحره

يَْوِم القِيَاَمِة، لَْم تَِحله ْلََحٍد قَْبلِي، َوَلَ تَِحلُّ ْلََحٍد بَْعِدي، َولَْم تَِحله لِي إَله َساَعة  

 .«ِمْن نَهَارٍ 

 :، يعني{َوَما َولَدَ }آدم  :يعني {َوَوالِدٍ } {َوَوالٍِد َوَما َولَدَ } :ثم قال عز وجل

 {َوَما َولَدَ }الذي يلد  {َوَوالِدٍ }وقال عكرمة  .كل والد وكل مولود :ويقال .ذريته

عتدل م :يعني {لَقَْد َخلَْقنَا اإلنسان فِى َكبَدٍ }التي لم تلد من النساء والرجال 

ا  قائما  منتصب {لَقَْد َخلَْقنَا اإلنسان}الخلق والقامة، فأقسم بمكة وبآدم وذريته 

 وروى .نزلت اآلية في حارث بن عامر بن نوفل :وقال مقاتل .على رجلين

كل  خلق :قال {لَقَْد َخلَْقنَا اإلنسان فِى َكبَدٍ } :مقسم، عن ابن عباس في قوله

ْد َخلَْقنَا لَقَ } :هشيء يمشي على أربع، إَل اإلنسان فإنه خلق منتصبا ، وهذا كقول

 :نييع {لَقَْد َخلَْقنَا اإلنسان فِى َكبَدٍ } :ويقال [4 :التين] {اإلنسان فى أَْحَسِن تَْقِويمٍ 

 .في مشقة وتعب

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n62&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n62&p1#TOP
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وروي عن ابن رفاعة، عن سعيد بن الحسن، عن الحسن البصري في 

 يكابد مضايق الدنيا وشدائد :قال سعيد {لَقَْد َخلَْقنَا اإلنسان فِى َكبَدٍ } :قوله

 .لم يخلق َّللا تعالى خليقة، يكابد مكابدة ما يكابد ابن آدم :وقال الحسن .اآلخرة

مولده ونبات  :خلق في شدة، يعني :وروي عن عطاء، عن ابن عباس يقول

غة، مضولقد خلقنا اإلنسان في كبد وهي ال :معناه :ويقال .أسنانه وغير ذلك

 .مثل الكبد دما  غليظا ، ثم يصير مضغة

 [10 -5]تفسير اآليات رقم 

ا  (5)أَيَْحَسُب أَْن لَْن يَْقِدَر َعلَْيِه أََحٌد } أَيَْحَسُب أَْن لَْم  (6)يَقُوُل أَْهلَْكُت َماَل  لُبَد 

َوهََدْينَاهُ  (9)َولَِسان ا َوَشفَتَْيِن  (8)أَلَْم نَْجَعْل لَهُ َعْينَْيِن  (7)يََرهُ أََحٌد 

 {(10)النهْجَدْيِن 

أيحسب الكافر، أن لن  :يعني {أَيَْحَسُب أَن لهن يَْقِدَر َعلَْيهِ أََحدٌ } :وقال عز وجل

 {يَقُوُل أَْهلَْكُت َماَل  لُّبَدا  } .على أخذه وعقوبته :يقدر عليه َّللا تعالى، يعني

أنفقت ماَل  كثيرا  في عداوة محمد صلى َّللا  :أبا جهل بن هشام يقول :يعني

عليه وسلم، فلم ينفعني ذلك، وهو أنه ضمن ماَل  لمن يقتل محمدا  صلى َّللا 

 :يعني {أَيَْحَسبُ } :ثم قال عز وجل .أنفق ماَل  يوم بدر :عليه وسلم، ويقال

 .إن لم ير َّللا تعالى صنيعه فال يعاقبه بما فعل :يعني {َحدٌ أَن لهْم يََرهُ أَ }أيظن 

ألم  :عنيي {أَلَْم نَْجَعل لههُ َعْينَْينِ } :ثم ذكر ما أنعم عليه ليعتبر به ويوحد فقال

 .افيضمهم {َوَشفَتَْينِ }ينطق به  {َولَِسانا  }يبصر بهما  .نخلق له عينين

 .عّرفناه طريق الخير والشر :قال الثعلبي ومقاتل يعني {دينوهديناه النج}

طريق الهدى والضاللة، وهكذا قال ابن مسعود، رضي َّللا  :يعني :وقال قتادة

 :هديناه في الصغر ْلحد الثديين، يعني :يعني {وهديناه النجدين} :عنه، ويقال

بينا له طريقين، طريق الدنيا،  :الويق .خلق له شفتين، ليأخذ بهما ثدي أمه

 :ويقال .طريق السعادة، وطريق الشقاوة :يعني :وقال مجاهد .وطريق اآلخرة

ومعناه ألم نجعل  .طريق الصواب، وطريق الخطأ :الطاعة والمعصية، ويقال

 .له ما يستدل به، على أن َّللا تعالى قادر على أن يبعثه، ويحصي عليه ما عمله

 [20 -11]تفسير اآليات رقم 

أَْو إِْطَعاٌم  (13)فَكُّ َرقَبٍَة  (12)َوَما أَْدَراَك َما اْلَعقَبَةُ  (11)فاََل اْقتََحَم اْلَعقَبَةَ }

ا َذا َمْقَربٍَة  (14)فِي يَْوٍم ِذي َمْسَغبٍَة  ثُمه  (16)أَْو ِمْسِكين ا َذا َمْتَربٍَة  (15)يَتِيم 

ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِة  أُولَئَِك  (17)َكاَن ِمَن الهِذيَن آََمنُوا َوتََواَصْوا بِالصه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n62&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n62&p1#TOP
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َعلَْيِهْم  (19)َوالهِذيَن َكفَُروا بِآَيَاتِنَا هُْم أَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة  (18)أَْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة 

 {(20)نَاٌر ُمْؤَصَدةٌ 

فلم  :فال هو اقتحم العقبة، ويقال :يعني {فاَلَ اقتحم العقبة} :ثم قال عز وجل

معناه فهل تجاوز العقبة، الذي يزعم أنه أنفق ماَل  كثيرا   :يقتحم العقبة، ويقال

ي كما رو .في عداوة محمد صلى َّللا عليه وسلم، وإنما أراد بالعقبة، الصراط

إنه بين أيدينا عقبة كؤود، َل ينجو منها إَله كل  :أنه قالعن أبي ذر الغفاري 

وكما روي عن أبي هريرة رضي َّللا عنه، أنه بكى حين حضرته  .مخف

بُْعَد المفازة، وقلة الزاد، وضعف النفس،  :قال ؟وما يبكيك :الوفاة، قيل له

 .وعقبة كؤد، والهبوط منها إلى الجنة أو إلى النار

ما أدراك بماذا يكون مجاوزة  :يعني {َوَما أَْدَراَك َما العقبة} :ز وجلثم قال ع

إنما  :اقتحام العقبة، هو فك الرقبة يعني :يعني {فَكُّ َرقَبَةٍ } :ثم قال .الصراط

 ميجاوز الصراط بإحكا :يعني {أَْو إِْطَعاٌم فِى يَْوٍم ِذى َمْسَغبَةٍ } .يجاوز الصراط

نصب ، ب{فَكُّ َرقَبَةٍ }قرأ أبو عمرو، وابن كثير، والكسائي  .في يوم ذي مجاعة

ضم ب {فَكُّ َرقَبَةٍ }الكاف والهاء، وأطعم بنصب الهمزة بغير اْللف، والباقون 

فمن قرأ  .بكسر الهمزة، وإثبات اْللف {أَْو إِْطَعامٌ }الكاف، وكسر الهاء 

المعنى، معناه فال فَكه َرقَبَة ، وَل أطعَم في يوم ذي  بالنصب فهو محمول على

مسغبة، فكيف يجاوز العقبة، ومن قرأ بالضم فمعناه اقتحاُم العقبة، فكُّ رقبة 

 .ةمجاع :مجاوزة العقبة بعتق رقبة، وبإطعام في يوم ذي مسغبة، أي :يعني

ك وبينه يتيما  بين :يعني {ْقَربَةٍ يَتِيما  َذا مَ } :ثم بين لهم لمن يُْطَعم الطعام فقال

مسكينا  َل شيء له َلصق في التراب من  :يعني {أَْو ِمْسِكينا  َذا َمْتَربَةٍ }قرابة 

من  :يعني {ثُمه َكاَن ِمَن الذين ءاَمنُواْ }الجهد، فهذا اإلحسان مجاوزة العقبة 

 .ال  من اْلعمال بغير إيمانصنع هذا اإلحسان، يكون مؤمنا ، ْلنه َل يتقبل عم

تحاشوا  :يعني {َوتََواَصْواْ بالصبر} :ثم قال .معناه ثم يثبت على إيمانه :ويقال

أنفسهم بالصبر، وتحاشوا بعضهم بعضا  بالصبر على طاعة َّللا تعالى، 

 .وبالصبر على المكروهات، ْلنه روي في الخبر، أن الجنة حقت بالكاره

تحاشوا بالتراحم بعضهم على  :يعني {َوتََواَصْوْا بالمرحمة} :الىثم قال تع

وروي عن النبي صلى  .بالمرحمة على أنفسهم، على غيرهم :بعض، يعني

أولئك } :ثم قال .«َمْن يَْرَحِم النهاَس، يَْرَحُمهُ َّللا تََعالَى» :َّللا عليه وسلم، أنه قال

أهل التراحم والتواصل، هم أصحاب الميمنة، الذين  :يعني {أصحاب الميمنة

 عليه بمحمد صلى َّللا :يعني {والذين َكفَُروْا بئاياتنا}يُْعطَْون كتابهم بأيمانهم 
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 :يعني {هُْم أصحاب المشئمة} .كفروا بدَلئل َّللا تعالى :وسلم وبالقرآن، ويقال

ْؤَصَدةُ َعلَْيِهْم نَ }يعطون كتابهم بشمالهم   أُْدِخلُوا في النار، وأُْطبِقَتْ  :يعني {اٌر مُّ

قرأ أبو عمرو،  .عليهم، َل يخرج منها غم، وَل يدخل فيها روح آخر اْلبد

بالهمزة، والباقون بغير  {َعلَْيِهْم نَارٌ }وعاصم في رواية حفص، وحمزة 

إذا أطبقته وَّللا  أصدت وأوصدت الباب، وأوصدته :يقال .همزة، وهما لغتان

 .أعلم
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91 

 سورة الشمس

 

 [10 -1]تفسير اآليات رقم 

هَا  (2)َواْلقََمِر إَِذا تاََلهَا  (1)َوالشهْمِس َوُضَحاهَا } َواللهْيِل  (3)َوالنههَاِر إَِذا َجاله

َماِء َوَما بَنَاهَا َوا (4)إَِذا يَْغَشاهَا  َونَْفٍس َوَما  (6)َواْْلَْرِض َوَما طََحاهَا  (5)لسه

اهَا  َوقَْد َخاَب َمْن  (9)قَْد أَْفلََح َمْن َزكهاهَا  (8)فَأَْلهََمهَا فُُجوَرهَا َوتَْقَواهَا  (7)َسوه

 {(10)َدسهاهَا 

 .أقسم َّللا تعالى بالشمس، وضوئها حرها {والشمس وضحاها} :قوله تعالى

حر الشمس  :ويقال .ارتفاع النهار :بخالق الشمس وضحاها، يعني :ويقال

لك بالتفخيم، وكذ {وضحاها}قرأ ابن كثير، وابن عامر وعاصم  .يسمى ضحى

 ووقرأ حمزة والكسائي كلها باإلمالة، وقرأ نافع، وأب .تالها إلى آخر السورة

يتبع الشمس  :يعني {والقمر إَِذا تالها} :ثم قال عز وجل .عمرو بين ذلك

القمر * إَِذا }والشمس هو النهار، و :وقال قتادة .والهاء، كناية عن الشمس

يتلوها صبيحة الهالل، وإذا سقطت الشمس، رأيت الهالل عند  :قال {تالها

 .سقوطها

 :إذا أضاء واستنار، فقال القتبي :يعني {النهار إَِذا جالهاو} :ثم قال عز وجل

 :واْلرض أو الدنيا، يعني :ويعني {والنهار إَِذا جالها}هذا من اَلختصار 

قال  ثم .معناه إذا جلى النهار ظلمة الليل :وقال الكلبي .النهار أذا أضاء الدنيا

واليل إَِذا } :غطى ضوء النهار، ويقال :يعني {واليل إَِذا يغشاها} :عز وجل

 :يعني {والسماء َوَما بناها} :ثم قال .غطى اْلرض وسترها :يعني {يغشاها

 :لَّللا تعالى بناها، فأقسم بنفسه، ويقا :يعني {السماء َوَما بناها} :ويقال .خلقها

 .ما للصلة، ومعناه والسماء وبنائها

والذي بسطها على الماء من  :يعني {واَلرض َوَما طحاها} :ثم قال عز وجل

اهَا} :ثم قال .تحت الكعبة ونفس والذي سوى خلقها،  :يعني {َونَْفٍس َوَما َسوه

ألهمها الطاعة  :يعني {فَأَْلهََمهَا فُُجوَرهَا َوتَْقَواهَا}ونفس وما خلقها  :ويقال

قَْد } :ثم قال عز وجل .عرفها، وبين لها ما تأتى وما تذر :معصية، ويقالوال

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n62&p1#TOP
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أصلحها َّللا، وعرفها وهذا جواب القسم لقد أفلح، ولكن  :يعني {أَْفلََح َمن زكاها

 .الالم حذفت لثقلها، ْلن الكالم طال

اها، وخذلها خسر من أغفلها وأغو :يعني {َوقَْد َخاَب َمن دساها}ثم قال 

أنماها وأعالها،  :معناه قد أفلح من زكى نفسه، أي :وقال القتبي .وأضلها

نقصها وأخفاها بترك  :بالطاعة والبر والصدقة، وقد خاب من دساها، يعني

وأصله دسس، فجعل مكان إحدى  .عمل البر، وبركوب عمل المعاصي

 ؟قال وأصل هذا .قصصتقصيت أظفاري، وأصله  :السينين ياء، كما يقال

أن أجواد العرب، كانوا ينزلون في أرفع المواضع، ويوقدون من النار 

للطارقين، لتكون أنفسهم أشهر، واللئام ينزلون اْلطراف واْلهضام، لتخفي 

والبار أيضا  أظهر نفسه بأعمال البر،  .أماكنهم على الطارقين، فأخفوا أنفسهم

إن َّللا تعالى، يطلب من عباده المؤمنين يوم القيامة  :ويقال .والفاجر دساها

وبمكان الشدة وبمكان الصحة العمل  :ستة أشياء بمكان النعمة، الشكر

بالطاعة، وبمكان الذنوب التوبة، وبمكان العمل اإلخالص، فمن يجئ بهذه 

 .اْلشياء، فقد أفلح ونما، ومن لم يجئ بهذه اْلشياء، فقد خسر وغبن

 [15 -11]يات رقم تفسير اآل

بَْت ثَُموُد بِطَْغَواهَا } ِ نَاقَةَ  (12)إِِذ اْنبََعَث أَْشقَاهَا  (11)َكذه فَقَاَل لَهُْم َرُسوُل َّللاه

ِ َوُسْقيَاهَا  اهَا  (13)َّللاه بُوهُ فََعقَُروهَا فََدْمَدَم َعلَْيِهْم َربُّهُْم بَِذْنبِِهْم فََسوه َوََل  (14)فََكذه

 {(15)يََخاُف ُعْقبَاهَا 

بَْت ثَُموُد بِطَْغَواهَا} :ثم قال عز وجل بطغيانهم، حملهم على ذلك  :يعني {َكذه

إذا قام أشقى ثمود، وكلهم أشقياء في علم  :يعني {إِِذ انبعث أشقاها}التكذيب 

قَاَل فَ }ومصدع بن دهر  َّللا تعالى، وأشقاهم عاقر الناقة، وهو قدار بن سالف،

احذروا  :يعني {نَاقَةُ َّللا}صالحا   :صلى َّللا عليه وسلم يعني {لَهُْم َرُسوُل َّللا

َل تأخذوا سقياها، ومعناه وَل تعقروا ناقة َّللا، وذروا  :يعني {وسقياها}ناقة َّللا 

بُوهُ }وقد ذكرناه في سورة اْلعراف  .شربها صالحا   :يعني {فََكذه

ا، في اآلية تقديم فعقروه :فعقروا الناقة، ويقال :يعني {فََعقَُروهَا}بالعذاب 

لَْيِهْم فََدْمدَم عَ } :ثم قال عز وجل .فخوفهم صالح عليه السالم بالعذاب، فكذبوه

وبة المبالغة في العق والدهْمَدمة، {بَِذنبِِهمْ }أنزل عليهم ربهم عقوبة  :يعني {َربُّهُمْ 

 .والنكال

اهَا} :ثم قال َوَلَ }الصغير والكبير  :فسواها في الهالك يعني :يعني {فََسوه

فمن  .قرأ نافع، وابن عامر فال يخاف بالفاء، والباقون بالواو {يََخاُف عقباها
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 {َعلَْيِهْم َربُّهُمْ  فََدْمدمَ }قرأ بالفاء، وصل الذي بعدها بالذي قبلها، وهو قوله 

اهَا}أطبق عليهم العذاب بذنبهم  :يعني َل فسوى اْلرض عليهم، و :يعني {فََسوه

ومن قرأ بالواو، فمعناه  .يخاف عقبى هلكهم، وَل يقدر أن يرجعوا إلى السالمة

إن  :ويقال .الذي عقرها، وهو َل يخاف عقبى عقرها :التقديم والتأخير، يعني

ى ورو .َّللا تعالى أهلكهم، ولم يخف ثأرها وعاقبتها على غير وجه التقديم

الضحاك، عن علي، عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال لعلي رضي َّللا 

لِينَ » :عنه « َعاقُِر النهاقَةِ » :قال .َّللا َوَرُسولَهُ أَْعلَمُ  :قُْلتُ « أتَْدِري َمْن أْشقَى اْلوه

 .«قَاتِلُكَ » :َّللا ورسوله أعلم، قال :قلت« ْدِري َمْن أَْشقَى اآلِخِرينَ أتَ » :فقال

 .وَّللا أعلم
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92 

 سورة الليل

 

 [11 -1]تفسير اآليات رقم 

َكَر َواْْلُْنثَى َوَما  (2)َوالنههَاِر إَِذا تََجلهى  (1)َواللهْيِل إَِذا يَْغَشى } إِنه  (3)َخلََق الذه

ا َمْن أَْعطَى َواتهقَى  (4)َسْعيَُكْم لََشتهى  ُرهُ  (6)َوَصدهَق بِاْلُحْسنَى  (5)فَأَمه فََسنُيَسِّ

ا َمْن بَِخَل َواْستَْغنَى  (7)لِْليُْسَرى  ُرهُ فَسَ  (9)َوَكذهَب بِاْلُحْسنَى  (8)َوأَمه نُيَسِّ

 {(11)َوَما يُْغنِي َعْنهُ َمالُهُ إَِذا تََردهى  (10)لِْلُعْسَرى 

أقسم َّللا تعالى بالليل، إذا غشيت ظلمته ضوء  {واليل إَِذا يغشى} :قوله تعالى

يغشى الليل ضوء  :أقسم بخالق الليل إذا يغشى، يعني :ويقال .النهار

أقسم بالنهار إذا استنار، وتجلى عن  :يعني {إَِذا تجلىوالنهار }النهار 

 :والذي خلق الذكر واْلنثى، يعني :يعني {َوَما َخلََق الذكر واَلنثى}الظلمة 

ما ومن أصلهما واحد، وجعل من للناس، وما لغير  :وقال القتبي .آدم وحواء

 :وقال أبو عبيد .بك من اإلبل من َمّر بك من الناس، وما َمرّ  :ويقال .الناس

 :الشمس] {والسمآء َوَما بناها} :وما خلق، وكذلك قوله :وما خلق، أي

اهَا} [5 « من»في هذه المواضع بمعنى « وما» [7 :الشمس] {َونَْفسٍ َوَما َسوه

 .وما بمعنى من وبمعنى الذي :وقال أبو عبيد

، أنه كان يقرأ والنهار إذا تجلى، والذكر واْلنثى وروى وروي عن ابن مسعود

 :قدمنا الشام، فأتانا أبو الدرداء، فقال :اْلعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال

 .عم أنان :فأشاروا إلي، فقلت ؟أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد َّللا بن مسعود

 .ىسمعته يقرأ، والذكر واْلنث :قلت ؟كيف سمعت عبد َّللا يقرأ هذه اآلية :فقال

أنا هكذا وَّللا سمعت رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، يقرأها، وهؤَلء  :قال

 .يريدونني على أن أقرأها كال أنا معهم

فهذا موضع جواب القسم، أقسم َّللا تعالى  {إِنه َسْعيَُكْم لشتى} :ثم قال عز وجل

 :أديانكم ومذاهبكم مختلفة، يعني :شتى، يعنيبخالق هذه اْلشياء، إن سعيكم ل

نا حّدث :وقال أبو الليث رحمه َّللا .عامل للجنة، وعامل للنار .عملكم مختلف

ثنا أخبرنا حدّ  :أبو جعفر، حّدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل القاضي قال

 منصورأحمد بن جرير، قال حّدثنا أبو عبد الرحمن راشد بن إسماعيل، عن 
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بن مزاحم، عن يونس بن إسحاق، عن عبد َّللا بن مسعود رضي َّللا عنه، أن 

أبا بكر رضي َّللا عنه، اشترى بالَل  من أمية بن خلف، وأبي بن خلف ببروة 

غشى واليل إَِذا ي} :وعشرة أواق من فضة، فأعتقه ّلِل تعالى، فأنزل َّللا تعالى

عي أبي س :يعني {ر واَلنثى إِنه َسْعيَُكْم لشتى* والنهار إَِذا تجلى َوَما َخلََق الذك

 .بكر، وأمية بن خلف

ا َمْن أعطى واتقى َوَصدهَق بالحسنى} أبا  :بال إله إَل َّللا، يعني :يعني {فَأَمه

ا َمن بَِخَل واستغنى َوَكذهَب }الجنة  :يعني {فََسنُيَّسُرهُ لليسرى}بكر  َوأَمه

أبي ابني أمية، و :يعني {فََسنُيَّسُرهُ للعسرى}بال إله إَل َّللا  :يعني {بالحسنى

لنزول هذه اآلية سبب آخر، كان رجل من الكفار له  :ويقال .خلف إذا ماتا

نخلة في دار، وشعبها في دار رجل آخر من المسلمين، وكان إذا سقطت ثمرة 

وكان المسلم يأخذ الثمرة، فيرمي  حرام حرام، :في دار المسلم، نادى الكافر

بها في دار الكافر، لئال يأكل ذلك صبيانه فسقطت يوما  ثمرة، فأخذها ابن 

صغير للمسلم، فجعلها في فيه، فدخل الكافر، فأخرج الثمرة من فيه، وأبكى 

 .الصبي

أتبيع نخلتك  :فشكى المسلم إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم، فدعا المشرك فقال

 َل أبيع العاجل باآلجل، فسمع رجل :يك َّللا أفضل منها في الجنة، فقالليعط

من أصحاب النبي صلى َّللا عليه وسلم، فاشترى النخلة من الكافر، وتصدق 

ا َمْن أعطى واتقى}فنزلت  .بها على المسلم أعطى من ماله حق  :يعني {فَأَمه

بثواب  :نييع .{َوَصدهَق بالحسنى}َّللا تعالى، واتقى الشرك، وسخط َّللا تعالى، 

لعمل أهل  :يعني {لليسرى}سنعينه ونوفقه  :يعني {فََسنُيَّسُرهُ }َّللا في الجنة 

ا َمن بَِخلَ }الجنة  رأى نفسه مستغنيا  عن  :يعني {واستغنى}بالصدقة  {َوأَمه

َسنُيَّسُرهُ فَ }بالثواب وهو الجنة  :نييع {َوَكذهَب بالحسنى}ثواب َّللا، وعن جنته 

نخذله وَل نوفقه للطاعة، فسنيسر عليه طريق  :يعني {للعسرى

ا َمن بَِخَل واستغنى}المعصية  ما  :يعني {َوَما يُْغنِى َعْنهُ َمالُهُ إَِذا تردى} {َوأَمه

 .ينفعه ماله، إذا مات وتركه في الدنيا، وهو يرد إلى النار

 [21 -12]تفسير اآليات رقم 

ا  (13)َوإِنه لَنَا لآَْلَِخَرةَ َواْْلُولَى  (12)إِنه َعلَْينَا لَْلهَُدى } فَأَْنَذْرتُُكْم نَار 

َوَسيَُجنهبُهَا  (16)الهِذي َكذهَب َوتََولهى  (15)ََل يَْصاَلهَا إَِله اْْلَْشقَى  (14)تَلَظهى 

َوَما ِْلََحٍد ِعْنَدهُ ِمْن نِْعَمةٍ  (18)الهِذي يُْؤتِي َمالَهُ يَتََزكهى  (17)اْْلَْتقَى 

 {(21)َولََسْوَف يَْرَضى  (20)إَِله اْبتَِغاَء َوْجِه َربِِّه اْْلَْعلَى  (19)تُْجَزى 
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ينا عل :علينا بيان الهدى، ويقال :يعني {إِنه َعلَْينَا للهدى} :ثم قال عز وجل

ا الدني :يعني {َوإِنه لَنَا لاَْلِخَرةَ واَلولى}التوفيق للهدى من كان أهال  لذلك 

يا معناه إلى َّللا تعالى ثواب الدن :واآلخرة ّلِل تعالى، يعطي منها من يشاء ويقال

يا عالى نفاذ اْلمر في الدنّلِل ت :وإن لنا لآلخرة واْلولى، يعني :ويقال .واآلخرة

واآلخرة، يعطي في الدنيا المغفرة، والتوفيق للطاعة، وفي اآلخرة الحسنة 

ى، خوفتكم بالقرآن نارا  تلظ :يعني {فَأَنَذْرتُُكْم نَارا  تلظى} :ثم قال .والثواب

 .تثقل على أهلها، وتغيظ على أهلها، وتزفر عليهم :يعني

 :يعني {إَِله اَلشقى}َل يدخل في النار  :يعني {َلَ يصالها} :قوله عز وجل

 كذب بالتوحيد، وتولى عن :يعني {الذى َكذهَب وتولى}الذي ختم له بالشقاوة 

هَا َوَسيَُجنهبُ } :ثم قال .اإليمان، وعن طاعة َّللا تعالى، وأخذ في طاعة الشيطان

الذى }المتقي الذي يتقي الشرك وهو  :ها اْلتقى، يعنييباعد عن :يعني {اَلتقى

يريد  :نييع {يتزكى}يعطي من ماله حق َّللا تعالى  :يعني {يُْؤتِى َمالَهُ يتزكى

ل َل يفع :يعني {َوَما َِلَحٍد ِعنَدهُ ِمن نّْعَمٍة تجزى} :ثم قال .به وجه َّللا تعالى

ولكن يفعل ذلك وجه ابتغاء  {ابتغاء َوْجِه َربِّه اَلعلى إَِله }ذلك مجازاة ْلحد 

الكبير،  َّللا العلي :ربه اْلعلى، يفعل ذلك طلب رضاء َّللا تعالى اْلعلى، يعني

 .الرفيع فوق خلقه، بالقهر والغلبة

 .سوف يعطي َّللا من الثواب، حتى يرضى بذلك :يعني {َولََسْوَف يرضى}

ر أبو بكر على بالل، وسيده أمية بن خلف يعذبه، فاشتراه م :وقال مقاتل

أما علمت أن مولى القوم من  :وأعتقه، فكره أبو قحافة عتقه، فقال ْلبي بكر

َوَما َِلَحٍد ِعنَدهُ ِمن }أنفسهم، فإذا أعتقت فأعتق من له منظرة وقوة، فنزل 

غاء ابت}نما يعطي ما له َل يعقل لطلب المجازاة، ولكن إ :يعني {نّْعَمٍة تجزى

 .بثواب َّللا تعالى، وَّللا أعلم بالصواب {َوْجِه َربِّه اَلعلى َولََسْوَف يرضى
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 سورة الضحى

 

 [8 -1]تفسير اآليات رقم 

َحى } َولآَْلَِخَرةُ  (3)َربَُّك َوَما قَلَى َما َودهَعَك  (2)َواللهْيِل إَِذا َسَجى  (1)َوالضُّ

ا  (5)َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى  (4)َخْيٌر لََك ِمَن اْْلُولَى  أَلَْم يَِجْدَك يَتِيم 

 {(8)َوَوَجَدَك َعائاِل  فَأَْغنَى  (7)َوَوَجَدَك َضاَّل  فَهََدى  (6)فَآََوى 

من  الضحى ساعة :النهار كله، ويقال :يعني {والضحى} :الىقوله تبارك وتع

اسوّد  :يعني {واليل إَِذا سجى}الضحى حر الشمس  :ساعات النهار، ويقال

 :يعني {والضحى واليل إَِذا سجى} :إذا سكن بالناس، ويقال :وأظلم، ويقال

، لذين يعبدونه بالليل إذا أظلمعباده الذين يعبدونه في وقت الضحى وعباده ا

 ظلمة النار :يعني {واليل إَِذا سجى}نور الجنة إذا تنور  {والضحى} :ويقال

النور الذي في قلوب العارفين كهيئة  :يعني {والضحى} :إذا أظلم، ويقال

 .ة الليليئالسواد الذي في قلوب الكافرين، كه :يعني {واليل إَِذا سجى}النهار، 

بك ما تركك ر :يعني {َما َودهَعَك َربَُّك َوَما قلى}وأقسم َّللا تعالى بهذه اْلشياء 

ك ما أبغض :يعني {َوَما قلى}يا محمد صلى َّللا عليه وسلم، منذ أوحى إليك 

ربك، وذلك أن مشركي قريش، أرسلوا إلى يهود المدينة، وسألوهم عن أمر 

فاسألوه عن أصحاب الكهف،  :ليه وسلم، فقالت لهم اليهودمحمد صلى َّللا ع

وعن قصة ذي القرنين، وعن الروح، فإن أخبركم بقصة أهل الكهف، وعن 

 .قصة ذي القرنين، ولم يخبركم عن أمر الروح، فاعلموا أنه صادق

ارجعوا غدا  حتى أخبركم، ونسي أن يقول إن شاء  :فجاؤوه وسألوه فقال لهم

قطع عنه جبريل خمسة عشرة يوما  في رواية الكلبي، وفي رواية َّللا، فان

قد وّدعه ربه وأبغضه، فنزل فيهم  :فقال المشركون .الضحاك، أربعين يوما  

فأبطأ جبريل عليه السالم، على رسول  :وروى أسباط عن السدي قال .ذلك

قالت ف َّللا صلى َّللا عليه وسلم أربعين ليلة، حتى شكى ذلك إلى خديجة،

َما }لعل ربك قد قالك أو نسيك، فأتاه جبريل عليه السالم بهذه اآلية  :خديجة

ما أعطاك َّللا  :يعني {َولاَْلِخَرةُ َخْيٌر لهَك ِمَن اَلولى} {َودهَعَك َربَُّك َوَما قلى

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n62&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n62&p1#TOP
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معناه عز اآلخرة، خير من  :ويقال .في اآلخرة، خير لك مما أعطاك في الدنيا

 .ز الدنيا، ْلن عز الدنيا يفنى، وعز اآلخرة يبقىع

ك، يعطيك ثواب طاعت :يعني {َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فترضى} :قوله تعالى

 {َولََسْوَف يُْعِطيكَ } :ويقال .وسوف من َّللا تعالى واجب .حتى ترضى

في الدنيا وفي ثم ذكر له ما أنعم عليه  .الحوض، والشفاعة حتى ترضى

ى كنت يتيما  فضمك إل :يعني {أَلَْم يَِجْدَك يَتِيما  فاوى} :فقال عز وجل .اآلخرة

دعك فكيف و {َما َودهَعَك َربُّكَ }عمك أبي طالب، فكفاك المؤنة حين كنت يتيما  

 .بعد ما أوحى إليك

وجدك جاهال  بالنبوة،  :يعني {َوَوَجَدَك َضاَلّ  فهدى} :ثم قال عز وجل

 .وبالحكمة وبالكتاب وقراءته، والدعوة إلى اإليمان، فهداك إلى هذه اْلشياء

 {َوَوَجَدَك َضاَلّ  } :ويقال {ما كنت تدري ما الكتاب، وَل اإليمان} :وكقوله

 .حفظك من أمرهم، وعن أخالقهم :يعني {فهدى}من بين قوم ضالل  :يعني

َوَوَجَدَك َعائاِل  } :ثم قال عز وجل .ووجدك بين قوم ضالل، فهداهم بك :قالوي

قيرا  وجدك ف :ويقال .وجدك فقيرا  بال مال، فأغناك بمال خديجة :يعني {فأغنى

 .أغنى قلبك، وأرضاك بما أعطاك :عن القرآن والعلم، فأغناك يعني

 [11 -9]تفسير اآليات رقم 

ا اْليَتِيَم فاََل تَْقهَْر } ائَِل فاََل تَْنهَْر  (9)فَأَمه ا السه ا بِنِْعَمِة َربَِّك  (10)َوأَمه َوأَمه

ْث   {(11)فََحدِّ

ا اليتيم فاَلَ تَْقهَرْ } :ثم قال تعالى  :ويقال .َل تظلمه، وادفع إليه حقه :يعني {فَأَمه

 .هرهفال تق :يعني {فاَلَ تَْقهَرْ } :وقال مجاهد .وارحم اليتيممعناه واذكر يُْتمك، 

ا اليتيم فاَلَ }وروي عن ابن مسعود، أنه كان يقرأ  ي َل تعبس ف :يعني .{فَأَمه

وروي عن أنس بن مالك، رضي َّللا عنه، عن النبي صلى َّللا عليه  .وجهه

اَن ُمْحِسنا  فِي نَفَقَتِِه، َكاَن لَهُ ِحَجابا  ِمَن النهاِر يَْوَم َمْن َضمه يَتِيما  َوكَ » :وسلم قال

ْر تَْقهَ } :وقوله تعالى .«القِيَاَمِة، َوَمْن َمَسَح بَِرْأِسِه، َكاَن لَهُ بُِكلِّ َشْعَرٍة َحَسنَةٌ 

ا السائل فاَلَ تَْنهَرْ  رك، اذكر فقمعناه و :َل تؤذه وَل تزجره، ويقال :يعني {َوأَمه

ة تنبيه وفي اآلي .وَل تزجر السائل، وَل تنهره ورده ببذل يسير، وبكلمة طيبة

لجميع الخلق، ْلن كل واحد من الناس كان فقيرا  في اْلصل، فإذا أنعم َّللا 

 .عليه، وجب أن يعرف حق الفقراء

ا بِنِْعَمِة َربَّك فََحّدثْ } :ثم قال عز وجل  .ذا القرآن، فيعلم الناسبه :يعني {َوأَمه

 :ويقال .وفي اآلية تنبيه لجميع من يعلم القرآن، أن يحتسب في تعليم غيره

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n62&p1#TOP


642 
 

معناه اجهر بالقرآن في  :معناه فحدث الناس بما آتاك َّللا من الكرامة، ويقال

وروى أبو سعيد الخدري، رضي َّللا عنه، عن النبي صلى َّللا عليه  .الصالة

إِنه َّللا تََعالَى َجِميٌل، يُِحبُّ الَجَماَل، َويُِحبُّ أَْن يََرى أَثََر النِّْعَمةَ  " :وسلم أنه قال

يشكر بما أنعم َّللا تعالى عليه، ويحدث به، فيظهر على  :، يعني"َعلَى َعْبِدِه 

 .نفسه أثر النعمة، وَّللا أعلم بالصواب
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 سورة الشرح
 

 [4 -1]تفسير اآليات رقم 

 (3)الهِذي أَْنقََض ظَْهَرَك  (2)َوَوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَرَك  (1)أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك }

 {(4)َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَرَك 

 أَلَْم يَِجْدَك يَتِيما  }هو معطوف على قوله  {أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ } :قوله تعالى

 َسأْلُت َربِّي» :وذلك أن النبي صلى َّللا عليه وسلم، قال [6 :الضحى] {فآوى

اتهَخْذَت إِْبَراِهيَم َخلِيال ، َوَكلهْمَت ُموَسى  :َمْسأَلَة ، َوَوَدْدُت أَنِّي لَْم أَْسأْلهَا قَطُّ، فَقُْلتُ 

َوَجَدَك َضآَلّ  وَ } :بَلَى قال :قُْلتُ  {وىأَلَْم يَِجْدَك يَتِيما  فا} :فَقَاَل َّللا تعالى .تَْكلِيما  

 [8 :الضحى] {َوَوَجَدَك َعآئاِل  فأغنى}بَلَى قال  :قُْلتُ  [7 :الضحى] {فهدى

 .اآلية« {أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ }قال  .بَلَى :قُْلتُ 

بة واْلنفال، بمنزلة سورة سورة التو :وروي عن بعض المتقدمين أنه قال

واحدة، وسورة ألم نشرح لك والضحى بمنزلة سورة واحدة، وسورة إليالف 

 .قريش وألم تر كيف فعل ربك، بمنزلة سورة واحدة

ألم نوسع قلبك بالتوحيد واإليمان، وهذا  :يعني {أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ }قال 

بريل فشرح صدره، حتى أبدى قلبه، ثم جاء أتاه ج :وقال الكلبي .قول مقاتل

بدلو من ماء زمزم، فغسله وأنقاه مما فيه، ثم جاء بطشت من ذهب، قد ملئ 

 .علما  وإيمانا ، فوضعه فيه

ويقال اَلنشراح للعلم، حتى علم أنه رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، وكان 

 .به عنهمؤمنا  من وقت الميثاق، فشق صدره على جهة المثل، فيعبر 

ألم نلين قلبك بقبول الوحي، وحب  :يعني {أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ }ويقال 

معناه، ألم نطهر لك قلبك، حتى َل يؤذيك الوسواس، كسائر  :ويقال .الخيرات

نوسع لك قلبك بالعلم، كقوله وعلمك  :يعني {أَلَْم نَْشَرحْ }معناه  :ويقال .الناس

 .م تكن تعلممما ل

 َما لّيَْغفَِر َّللا}غفرنا لك ذنبك، كقوله  :يعني {َوَوَضْعنَا َعنَك ِوْزَركَ } :ثم قال

رَ  َم ِمن َذنبَِك َوَما تَأَخه غفرنا لك ذنبك، وذلتك بترك  :ويقال [2 :الفتح] {تَقَده

عصمناك من  :يعني {َوَوَضْعنَا َعنَك ِوْزَركَ }معنى  :اَلستثناء ويقال
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ناه مع :لو لم يعصمك َّللا، ْلثقل ظهرك، ويقال {الذى أَنقََض ظَْهَركَ }الذنوب 

 :عنيي {الذى أَنقََض ظَْهَركَ }أخرجنا من قلبك اْلخالق السيئة، وطبائع السوء 

عز  ثم قال .التي لو لم ننزعها عن قلبك، ْلثقل عليك حمل النبوة والرسالة

في التأذين والخطب، حتى َل أذكر إَل  :يعني {َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَركَ } :وجل

أشهد أن َل إله إَل َّللا، وأشهد أن محمدا  رسول َّللا صلى  :وذكرت معي، يعني

 .َّللا عليه وسلم، في كل يوم خمس مرات، في اْلذان واإلقامة

 [8 -5]تفسير اآليات رقم 

ا فَإِنه َمَع ا} ا  (5)ْلُعْسِر يُْسر   (7)فَإَِذا فََرْغَت فَاْنَصْب  (6)إِنه َمَع اْلُعْسِر يُْسر 

 {(8)َوإِلَى َربَِّك فَاْرَغْب 

دة سعة بعد الش :مع الشدة سعة، يعني :يعني {فَإِنه َمَع العسر يُْسرا  } :قال تعالى

ة في إذا احتمل المشق :دنيا سعة في اآلخرة، يعنيبعد شدة ال :ويقال .في الدنيا

 على {إِنه َمَع العسر يُْسرا  } :ثم قال عز وجل .الدنيا، ينال الجنة في اآلخرة

ى ورو .َل يغلب الُعْسُر يُْسَرينْ  :وروي عن ابن عباس، أنه قال .وجه التأكيد

َل يغلب عسٌر واحد  :لونكانوا يقو :مبارك بن فضالة، عن الحسن أنه قال

لو كان العسر في ُحجر، جاء اليسر  :يُْسَرين، فقال ابن مسعود رضي َّللا عنه

ر إن مع العس :ويقال {إِنه َمَع العسر يُْسرا  }حتى يدخل عليه، ْلنه قال تعالى 

، وهو دخوله يوم {يُْسرا  }وهو إخراج أهل مكة النبي صلى َّللا عليه وسلم 

 .مكة، مع عشرة آَلف رجل في عز وشرففتح 

إذا فرغت من الجهاد، فاجتهد  :يعني {فَإَِذا فََرْغَت فانصب} :ثم قال عز وجل

إذا ف :قال قتادة .اطلب المسألة إليه :يعني {وإلى َربَّك فارغب}في العبادة 

هكذا قال الضحاك، وقال  .فرغت من الصالة، فانصب في الدعاء

فَإَِذا }فََصلِّ ويقال  :يعني {فانصب}من اشتغال نفسك  {فَإَِذا فََرْغتَ }مجاهد، 

الصالة،  من {فَإَِذا فََرْغتَ }من الفرائض فانصب في الفضائل، فيقال  {فََرْغتَ 

رغب إلى َّللا فا :يعني {وإلى َربَّك فارغب}فانصب نفسك للدعاء والمسألة، 

 .برفع حوائجك إليه، وَّللا أعلم وأحكم بالصواب في الدعاء،
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95 

 سورة التين

 

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

ْيتُوِن } لَقَْد َخلَْقنَا  (3)َوهََذا اْلبَلَِد اْْلَِميِن  (2)َوطُوِر ِسينِيَن  (1)َوالتِّيِن َوالزه

ْنَسا  {(5)ثُمه َرَدْدنَاهُ أَْسفََل َسافِلِيَن  (4)َن فِي أَْحَسِن تَْقِويٍم اإْلِ

هما جبالن  :وهما مسجدان بالشام، ويقال {والتين والزيتون} :قوله تعالى

ل جبل بدمشق وقا {والتين والزيتون}جبل بيت المقدس  {التين}بالشام 

عليه  الجبل الذي {والتين والزيتون}الذي عليه دمشق الجبل  {التين} :قتادة

وروي عن ابن عباس رضي َّللا  .الذي يؤكل {التين} :ويقال .بيت المقدس

هو الذي يؤكل، وهو قول  :وقال مجاهد .تينكم وزيتونكم هذا :عنهما، أنه قال

 .سعيد بن جبير، والشعبي

الجبل الذي كلم َّللا تعالى عليه  :يعني {ِسينِينَ  والزيتون َوطُورِ } :ثم قال

 {ينَ ِسينِ }اسم الجبل  {الطور}موسى، صلوات َّللا على نبينا وعليه ويقال 

التين معناه علي بن أبي طالب، رضي َّللا  :ويقال .ذا شجر :يعني

رضي سلم، وفاطمة الزهراء بنت رسول َّللا صلى َّللا عليه و {والزيتون}عنه 

هما الحسن والحسين سيدا الشهداء في دار  {َوطُوِر ِسينِينَ }َّللا تعالى عنها، 

مكة أمين من أن  :يعني {وهذا البلد اَلمين}الدنيا، وهذا َل يصح في اللغة 

لجميع الحيوان الذي َل يجري  {اَلمين} :ويقال .يهاج فيها، من دخل فيها

 .عليه القلم

 في أحسن :يعني {لَقَْد َخلَْقنَا اإلنسان فِى أَْحَسِن تَْقِويمٍ } :قال عز وجلثم 

صورة، ْلنه يمشي مستويا ، وليس منكوسا ، وله لسان ذلق، ويد وأصابع 

نزلت في شأن الوليد بن المغيرة، وقال بعضهم نزلت  :قال بعضهم .يقبض بها

 :نييع {ثُمه رددناه أَْسفََل سافلين} .في كلدة بن أسيد، وقال بعضهم هذا عام

يصير  :رددناه بعد القوة والشباب، والحسن إلى الضعف والهرم، يعني

 .رددناه :ويقال .رددناه إلى أرذل العمر :كالصبي في الحال اْلولى، يعني

 .الفاجر والكافر بعد موته، إلى أسفل السافلين في النار :يعني
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 [8 -6]اآليات رقم  تفسير

الَِحاِت فَلَهُْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن } بَُك بَْعُد  (6)إَِله الهِذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصه فََما يَُكذِّ

يِن  ُ بِأَْحَكِم اْلَحاِكِميَن  (7)بِالدِّ  {(8)أَلَْيَس َّللاه

صدقوا  :يعني {َوَعِملُوْا الصالحات إَِله الذين ءاَمنُواْ } :ثم قال عز وجل

غير  :يعني {فَلَهُْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُونٍ }بوحدانية َّللا تعالى، وعملوا الصالحات 

منقوص، وذلك أن المؤمن إذا عمل في حالة شبابه، وقوته وحياته، فإذا مرض 

ه، به وقوتأو هرم، أو مات، فإنه يكتب له حسناته، كما كان يعمل في حال شبا

َغْيُر } :غير مقطوع ويقال :يعني {َغْيُر َمْمنُونٍ } :إلى يوم القيامة ويقال

 " :وروي عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال .َل يَُمنُّ عليه :يعني {َمْمنُونٍ 

َماِء، فَيَقُوَلَنِ  إنه َعْبَدَك فاُلَنا  قَْد َماَت،  :إنه الُمْؤِمُن إَذا َماَت، َصِعَد َملََكاهُ إلى السه

َماِء، فَيَقُوُل َّللا تََعالَى إِنه َسَماَواتِي َمْملُْوءةٌ  :فَأَْذْن لَنَا َحتهى نَْعبَُدَك َعلَى السه

َما يَُكّذبَُك فَ } "بَِمالَئَِكتِي، َولَِكْن اْذهَبَا إلَى قَْبِرِه، فَاْكتُبَا لَهُ َحَسنَاتِهِ إلَى يَْوِم القِيَاَمة 

أيها اإلنسان ما الذي حملك، بعدما خلقك َّللا تعالى في  :يعني {بَْعُد بالدين

 {أَلَْيَس َّللا بِأَْحَكِم الحاكمين}أحسن تقويم، حتى كذبت بيوم الدين والقضاء 

وقال  .بأعدل العادلين، يعمل بالعدل مع الكفار، ومع المؤمنين بالفضل :يعني

فما يكذبك أيها اإلنسان، بعد بيان  :يعني {فََما يَُكّذبَُك بَْعُد بالدين} :مقاتل

الصورة الحسنة، والشباب والهرم بالحساب، َل تغتر في صورتك وشبابك، 

إَِله الذين َءاَمنُوْا َوَعِملُوْا }معنى قوله  :ويقال .فهو قادر على أن يبعثك

َل يحزن  :يعني [3 :العصر] {تََواَصْوْا بالصبرالصالحات َوتََواَصْوْا بالحق وَ 

وروي عن ابن عمر، عن النبي  .وَل يذهب عقله، من كان عالما  عامال  به

وَّللا  .«طُوبَى لَِمْن طَاَل ُعُمُرهُ، َوَحُسَن َعَملُهُ » :صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

 .أعلم
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96 

 سورة العلق

 

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق  (1)اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الهِذي َخلََق } اْقَرْأ َوَربَُّك  (2)َخلََق اإْلِ

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم  (4)الهِذي َعلهَم بِاْلقَلَِم  (3)اْْلَْكَرُم   {(5)َعلهَم اإْلِ

بك، اقرأ القرآن بأمر ر :يقول {اقرأ باسم َربَّك الذى َخلَقَ } :قوله تبارك وتعالى

وهذه أول سورة نزلت من القرآن، وذلك أن النبي صلى َّللا عليه وسلم، لما 

بلغ أربعين سنة، كان يسمع صوتا  يناديه يا محمد، وَل يرى شخصه، وكان 

بريل عليه السالم يوما  في صورته، يخشى على نفسه الجنون، حتى رأى ج

 فقالوا لها تزوجت مجنونا ، فلما أفاق أخبر .فغشي عليه، فحمل إلى بيت خديجة

ثم  .بذلك خديجة، فجاءت إلى ورقة بن نوفل، وكان يقرأ اإلنجيل ويفسره

 .إن له نبأ وشأنا ، يظهر أمره :جاءت إلى عداس، وكان راهبا ، فقال لها

صلى َّللا عليه وسلم يوما  إلى الوادي، فجاء جبريل عليه السالم فخرج النبي 

بهذه السورة، وأمره بأن يتوضأ ويصلي ركعتين، فلما رجع أعلم بذلك خديجة، 

ياأيها الذين َءاَمنُوْا قوا أَنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَارا  <} :وعلمها الصالة وذلك قوله

مالئكة ِغالَظٌ ِشَداٌد َله يَْعُصوَن َّللا َمآ أََمَرهُْم  َوقُوُدهَا الناس والحجارة َعلَْيهَا

وروى معمر  .علموهم وأدبوهم :يعني [6 :التحريم] {َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُرونَ 

 :أخبرني عروة عن عائشة، رضي َّللا عنها، أنها قالت :عن الزهري أنه قال

وسلم من الوحي، الرؤيا الصالحة أول ما بدئ به رسول َّللا صلى َّللا عليه 

 .هثم ُحبِّب الخالُء إلي .الصادقة، وكان َل يرى رؤيا إَل جاءت مثل فلق الصبح

 .العزلة وكان يأتي حراء، ويمكث هناك، ثم يرجع إلى خديجة :يعني

اقرأ فقال له رسول َّللا صلى َّللا عليه  :فجاءه الملك، وهو على حراء فقال له

لني ثم أرس .أنا بقارئ، فأخذني فغطني ثانية، حتى بلغ مني الجهد ما :وسلم

اقرأ } :ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال :اقرأ فقلت :فقال

باسم َربَّك الذى َخلََق * َخلََق اإلنسان ِمْن َعلٍَق * اقرأ َوَربَُّك اَلكرم الذىعلم 

فرجع ترجف بوادره، وقد أخذته الّرعدة، حتى  {ْم يَْعلَمْ بالقلم علم اإلنسان َما لَ 

زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع،  :دخل على خديجة، فقال
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اقرأ بعون َّللا ووحيه إليك، ويقال  :يعني {اقرأ باسم َربّكَ } :فذلك قوله

بهَك إِذَ } :كقوله {اقرأ باسم َربّكَ }معناه   :يعني [24 :الكهف] {ا نَِسيتَ واذكر ره

 .اذكر ربك الذي خلق الخالئق

ابن آدم من دم عبيط، وقال  :يعني {َخلََق اإلنسان ِمْن َعلَقٍ } :ثم قال عز وجل

ِهينٍ <} :في آية أخرى آٍء مه ن مه م مِّ وقال في آية  [20 :المرسالت] {أَلَْم نَْخلُقكُّ

ن تَُراٍب ثُمه <} :أخرى َن البعث فَإِنها خلقناكم مِّ ياأيها الناس إِن ُكنتُْم فِى َرْيٍب مِّ

َخلهقٍَة َوَغْيِر ُمَخلهقٍَة لِّنُبَيَِّن لَُكْم َونُقِرُّ فِى  ْضَغٍة مُّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمه ِمْن َعلَقٍَة ثُمه ِمن مُّ

ى ثُمه  َسّم  ُكْم َوِمنُكْم مهن اَلرحام َما نََشآُء إلى أََجٍل مُّ نُْخِرُجُكْم ِطْفال  ثُمه لتبلغوا أَُشده

يتوفى َوِمنُكْم مهن يَُردُّ إلى أَْرَذِل العمر لَِكْيالَ يَْعلََم ِمن بَْعِد ِعْلٍم َشْيئا  َوتََرى 

 اَلرض هَاِمَدة  فَإَِذآ أَنَزْلنَا َعلَْيهَا المآء اهتزت َوَربَْت َوأَنبَتَْت ِمن ُكلِّ َزْوجٍ 

 {بَِهيجٍ 

وهذه اآليات يصّدق بعضها بعضا ، ْلن أول الخلق من تراب، ثم  [5 :الحج]

ال ثم ق .كما بين الجملة في موضع آخر .من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة

اقرأ يا محمد صلى َّللا عليه وسلم  :يعني {اقرأ َوَربَُّك اَلكرم} :عز وجل

 ربك المتجاوز :يعني {اَلكرم}إن كنت غير قارئ وربك يعينك ويفهمك، و

َوَربَُّك }وقد تم الكالم، ثم استأنف فقال  {اقرأ} :عن جهل العباد، ويقال

المكرم الذي يكرم من يشاء  :الكريم ويقال اْلكرم يعني :يعني {اَلكرم

 .باإلسالم

لَْم  َعلهَم اإلنسان َما}لكتابة، والخط بالقلم علم ا {الذى َعلهَمُكُم بالقلم} :ثم قال

َعلهَم }ألهمه ويقال  :علم آدم عليه السالم أسماء كل شيء، يعني :يعني {يَْعلَمْ 

 القرآن :يعني {َما لَْم يَْعلَمْ }محمدا  صلى َّللا عليه وسلم  :يعني {اإلنسان

ْن أَْمِرنَا َما ُكنَت تَْدِرى َما الكتاب َوَلَ َوَكَذلَِك أَْوَحْينَآ إِلَيْ <}كقوله  َك ُروحا  مِّ

اإليمان ولكن جعلناه نُورا  نهْهِدى بِهِ َمن نهَشآُء ِمْن ِعبَاِدنَا َوإِنهَك لتهدى إلى صراط 

ْستَقِيمٍ  علم بني آدم  :علم اإلنسان ما لم يعلم، يعني :ويقال [52 :الشورى] {مُّ

ن بُطُوِن أمهاتكم َلَ تَْعلَُموَن َشْيئ ا َوَجَعَل <} :ا كقولهما لم يعلمو وَّللا أَْخَرَجُكم مِّ

 .[78 :النحل] {لَُكُم السمع واَلبصار واْلفئدة لََعلهُكْم تَْشُكُرون

 [14 -6]تفسير اآليات رقم 

ْنَساَن لَيَْطَغى } ْجَعى  (7)تَْغنَى أَْن َرآَهُ اسْ  (6)َكاله إِنه اإْلِ  (8)إِنه إِلَى َربَِّك الرُّ

ا إَِذا َصلهى  (9)أََرأَْيَت الهِذي يَْنهَى   (11)أََرأَْيَت إِْن َكاَن َعلَى اْلهَُدى  (10)َعْبد 

َ يََرى أَلَْم يَعْ  (13)أََرأَْيَت إِْن َكذهَب َوتََولهى  (12)أَْو أََمَر بِالتهْقَوى   {(14)لَْم بِأَنه َّللاه
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عصي الكافر لي :يعني {إِنه اإلنسان ليطغى}حقا   :يعني {َكاله } :ثم قال عز وجل

ءاهُ استغنى}يرفع منزلة نفسه  :ويقال .َّللا تغنيا  إن رأى نفسه مس :يعني {أَن ره

 .فرعون حيث ادعى الربوبية عن َّللا تعالى، مثل أبي جهل وأصحابه، ومثل

حدثنا أبو جعفر بن عوف، عن اْلعمش، عن القاسم  :قال أبو الليث رحمه َّللا

منهومان َل يشبعان، طالب العلم  :قال عبد َّللا بن مسعود رضي َّللا عنه :قال

وطالب الدنيا، وَل يستويان أما طالب العلم، فيزداد رضا َّللا وأما طالب الدنيا، 

ءاهُ استغنى} :في الطغيان ثم قال فيزداد  .{َكاله إِنه اإلنسان ليطغى * أَن ره

المرجع إلى َّللا تعالى يوم القيامة،  :يعني {إِنه إلى َربَّك الرجعى} :ثم قال

معناه رجوع الخالئق كلهم بعد الموت إلى َّللا تعالى، فيحاسبون  :ويقال

ذى أََرأَْيَت ال} :قوله تعالى .ريق في السعيرويجازون، فريق في الجنة، وف

وذلك أن النبي صلى َّللا عليه وسلم، كان إذا صلى  {ينهى * َعْبدا  إَِذا صلى

في المسجد، رفع صوته بالقراءة، فلغطوا ورموه بالحجارة، فخفض صوته 

وأما صالة المغرب، اشتغلوا  .في الصالتين الظهر والعصر، إذا حضروا

شاء وصالة العشاء ناموا، وصالة الفجر لم يقوموا، فرفع في هذا، فصار بالع

هل إن أبا ج :ويقال {أََرأَْيَت الذى ينهى * َعْبدا  إَِذا صلى}سنة إلى اليوم فنزل 

لئن رأيت محمدا  صلى َّللا عليه وسلم يصلي، ْلطاّن عنقه  :بن هشام قال

ألم تر أن هذا الكافر، ينهى  :يعني {إَِذا صلى أََرأَْيَت الذى ينهى * َعْبدا  }فنزل 

 .عبد َّللا عن الصالة، وهو محمد صلى َّللا عليه وسلم

محمدا  صلى َّللا عليه وسلم، إن  :يعني {أََرءْيَت إِن َكاَن على الهدى} :ثم قال

ذهَب أََرءْيَت إِن كَ } :ثم قال .التوحيد :يعني {أَْو أََمَر بالتقوى}كان على اإلسالم 

 أَلَْم يَْعلَم بِأَنه َّللا}عن اإلسالم  {وتولى}بالتوحيد  {أَن َكذهبَ } :يعني {وتولى

 ويقال {أََرأَْيتَ }أفعاله فيجازيه، وهذا جواب لجميع ما تقدم من قوله  {يرى

هذا ب :يعني {ْبدا  إَِذا صلىأََرأَْيَت الذى ينهى * عَ } :في اآلية إضمار وهو قوله

الذي يصنع، ويؤذي محمدا  صلى َّللا عليه وسلم، أليس هو على ضاللة، أليس 

أرأيت  :يعني {أََرءْيَت إِن َكاَن على الهدى}هو قد نهى عن الصالة والخيرات 

د، يبالتوح :يعني {أَْو أََمَر بالتقوى}أيها الناهي، إن كان المصلي على الهدى 

 .واجتناب المعاصي، فينهاه عن ذلك

 [19 -15]تفسير اآليات رقم 

فَْليَْدُع  (16)نَاِصيٍَة َكاِذبٍَة َخاِطئٍَة  (15)َكاله لَئِْن لَْم يَْنتَِه لَنَْسفََعْن بِالنهاِصيَِة }

بَانِيَةَ  (17)نَاِديَهُ   {(19)هُ َواْسُجْد َواْقتَِرْب َكاله ََل تُِطعْ  (18)َسنَْدُع الزه
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حقا  لئن لم يمتنع أبو جهل، عن إيذاء النبي  :يعني {َكاله لَئِن لهْم يَنتَهِ } :ثم قال

 :يعني {يةلَنَْسفَعا  بالناص}صلى َّللا عليه وسلم، ولم يتب، ولم يسلم قبل الموت 

 ذ بنواصيه يوم القيامة، ويطوى معيؤخ :لنأخذ به بالناصية أخذا  شديدا ، يعني

فنزلت اآلية في شأن أبي جهل، وهي عظة لجميع  .قدميه، ويطرح في النار

 نَاِصيَةٍ } :ثم قال عز وجل .الناس، وتهديد لمن يمنع عن الخير، وعن الطاعة

 :جعل الكاذبة صفة الناصية، وإنما أراد صاحب الناصية، يعني {كاذبة َخاِطئَةٍ 

د، الذي يجح :وقال مجاهد .مشركة :ية كاذبة على َّللا تعالى، خاطئة يعنيناص

 .ويأكل رزق َّللا تعالى، ويعبد غيره

 قل يا محمد صلى َّللا عليه وسلم، فليدع :يعني {فَْليَْدُع نَاِديَهُ } :ثم قال عز وجل

المالئكة، هم  :يعني {َسنَْدُع الزبانية}أهل مجلسه، وأصحابه الكفرة حتى 

ْبن، وهو الدفع وإنما سّموا  مالئكة العذاب، غالظ شداد، والزبانية أخذ من الزه

إنما سموا زبانية، ْلنهم  :ويقال .الزبانية، ْلنهم يدفعون الكفار إلى النار

وروي في الخبر، أن النبي صلى َّللا  .يعملون بأرجلهم، كما يعملون بأيديهم

 :بهذه السورة، وبلغ إلى قوله لنسفعا  بالناصية، قال أبو جهل عليه وسلم لما قرأ

 .أنا أدعو قومي، حتى يمنعوا عني ربك

 فلما سمع ذكر الزبانية، رجع {فَْليَْدُع نَاِديَهُ َسنَْدُع الزبانية} :قال َّللا تعالى

انية، لزبولكن رأيت عنده فارسا  فهددني با :خشيت منه، قال :فقيل له .فزعا  

 وروى عكرمة .فال أدري ما الزبانية، ومال إلى الفارس، فخشيت أن يأكلني

 لِمَ  :عن ابن عباس أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، هدد أبا جهل فقال

أهل  :فوَّللا علمَت أني أكثر أهل الوادي ناديا ، لئن دعوُت، يعني ؟تهددني

عباس  قال ابن {ْدُع نَاِديَهُ َسنَْدُع الزبانيةفَْليَ }مجلسي منعوني عن ربك، فنزل 

 .لو دعا ناديه، أخذته الزبانية :رضي َّللا عنه

 {سجدوا}حقا  َل تطعه في ترك الصالة يا محمد  :يعني {َكاله َلَ تُِطْعهُ } :ثم قال

 صل واقترب إلى ربك، :يعني {واقترب}صل ّلِل تبارك وتعالى  :يعني

أقرب ما يكون  :وروى ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال .باْلعمال الصالحة

ب اقتر :يعني {واسجد واقترب}العبد من ربه وهو ساجد، أَل يرى إلى قوله 

إلى ربك بالسجود، واعلم أن السجود أربعة أحرف، السين سرعة المطيعين 

هداية العارفين ويقال والجيم جهد العابدين والدال دوام المجتهدين والهاء 

السين سرور العارفين، الجيم جمال العابدين، والدال دولة المطيعين، والهاء 

 .هبة الصديقين
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 سورة القدر

 

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْيٌر ِمْن  (2)اَك َما لَْيلَةُ اْلقَْدِر َوَما أَْدرَ  (1)إِنها أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدِر }

وُح فِيهَا بِإِْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ أَْمٍر  (3)أَْلِف َشْهٍر  ُل اْلَماَلئَِكةُ َوالرُّ َساَلٌم  (4)تَنَزه

 {(5)ِهَي َحتهى َمْطلَِع اْلفَْجِر 

احدة أنزلنا القرآن الكريم جملة و :يعني {ى لَْيلَِة القدرإِنها أنزلناه فِ }قوله تعالى 

اء، في ليلة القض :إلى سماء الدنيا، من اللوح المحفوظ في ليلة القدر، يعني

وإنما سميت ليلة القدر، ْلن َّللا تعالى، يقدر في تلك الليلة ما يكون من السنة 

يسلمه إلى مدبرات اْلمور، وغيره و .القابلة، من أمر الموت واْلجل، والرزق

وهم أربعة من المالئكة إسرافيل وجبريل، وميكائيل وملك الموت عليهم 

وإنما سميت ليلة  [3 :الدخان] {فِى لَْيلٍَة مباركة}وفي آية أخرى  .السالم

 .ليلة القدر، ْلنه ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة :مباركة، يعني

لَْيلَةُ القدر } :تعظيما  لها، فقال {َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ القدر} :ثم قال عز وجل

العمل في ليلة القدر، خير من العمل في ألف شهر،  :يعني {َخْيٌر ّمْن أَْلِف َشْهرٍ 

ليس فيها ليلة القدر، وذلك أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم، كان جالسا  بين 

رجال  كان من بني إسرائيل، لبس السالح ألف شهر، أصحابه، يحدث بأن 

لَةُ لَيْ }فعظم ذلك على أصحابه فنزلت  .وصام ولم يضع السالح، حتى مات

العمل فيها وثوابه، أفضل من لبس السالح،  :يعني {القدر َخْيٌر ّمْن أَْلِف َشْهرٍ 

لى لنبي صوروي في خبر آخر، أن ا .وصيام ألف شهر ليس فيها ليلة القدر

، فكأنه تقاصر أعمار أمته، أن لم «أََرى أَْعَماُل النهاسِ » :َّللا عليه وسلم قال

يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه َّللا تعالى في 

م، يا رسول َّللا صلى َّللا عليه وسل :فقيل .الجنة ليلة القدر، خيرا  من ألف شهر

ثم قال عز  ."اْلتَِمُسوهَا فِي الَعْشِر اْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن  " :قال ؟أي ليلة هي

ُل المالئكة والروح فِيهَا} :وجل تتنزل المالئكة من كل سماء،  :يعني {تَنَزه

ومن سدرة المنتهى، وهو مسكن جبريل على وسطها عليه السالم، فينزلون 

لك وذ .بدعائهم، إلى وقت طلوع الفجرإلى اْلرض، ويدعون الخلق، ويؤمنون 
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ُل المالئكة والروح فِيهَا} :قوله جبريل معهم وذكر في الخبر، أن  :يعني {تَنَزه

 أحدهما يبلغ .جبريل عليه السالم، وقف على سطح الكعبة، ونشر جناحيه

 خلق يشبه المالئكة،« الروح» :وقال بعضهم .المشرق، واآلخر يبلغ المغرب

هو ما قال َّللا  :وقال بعضهم .وجهه يشبه وجه بني آدم عليه السالم

ن العلم <}تعالى  َويَْسألُونََك َعِن الروح قُِل الروح ِمْن أَْمِر َربِّى َوَمآ أُوتِيتُم مِّ

وقال مجاهد ما نزل ملك إَل ومعه روح، ولهم أيد  [85 :اإلسراء] {إَِله قَلِيال  

 .وكلون على المالئكة، كما أن المالئكة موكلون على بني آدموأرجل، وهم م

ّمن ُكّل أَْمٍر * }ينزلون بأمر ربهم  :يعني {بِإِْذِن َربِّهمْ } :ثم قال عز وجل

 :من كل آفة سالمة، يعني :تلك الليلة من كل أمر سالم، يعني :يعني {سالم

تطيع َل يس :يه وسلم، ويقال سالم يعنيفي هذه الليلة ْلمة محمد صلى َّللا عل

 .الشيطان أن يعمل فيها شرا  

 :بكل أمر سالم أي :، يعني(الباء)توضع موضع  (من)إن  :وقال القتبي

كل أمر سالم، وسالم من  :يعني :وقال مجاهد {ِهَى حتى َمْطلَِع الفجر}خير 

ُل }معناه  :ويقال .ان أن يعمل فيهاأن يحدث فيها آذ ى، أو يستطيع الشيط تَنَزه

ن ينزلو :يعني .وقد تم الكالم {المالئكة والروح فِيهَا بِإِْذِن َربِّهم ّمن ُكّل أَْمرٍ 

فيها من كل أمر من الرخصة، وكل أمر قدره َّللا تعالى، في تلك الليلة إلى 

 .قابل

 حتى َمْطلَعِ }سالم وبركة، وخير كلها  :يعني {سالم ِهىَ } :ثم استأنف فقال

وروي عن ابن عباس رضي َّللا، عنهما، أنه قرأ من كل أمر سالم،  .{الفجر

 {حتى َمْطلَِع الفجر}وقرأ الكسائي  .المالئكة يسلمون على كل امرئ :يعني

وع، لفمن قرأ بالكسر، جعله اسما  لوقت الط .بكسر الالم، والباقون بنصب الالم

 .يطلع طلوعا ، وَّللا أعلم بالصواب :يعني .ومن قرأ بالنصب جعله مصدرا  
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 سورة البينة

 

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

يَن َحتهى }  (1)ْلبَيِّنَةُ تَأْتِيَهُُم الَْم يَُكِن الهِذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَابِ َواْلُمْشِرِكيَن ُمْنفَكِّ

ِ يَْتلُو ُصُحف ا ُمطَههَرة   َق الهِذيَن  (3)فِيهَا ُكتٌُب قَيَِّمةٌ  (2)َرُسوٌل ِمَن َّللاه َوَما تَفَره

َ َوَما أُِمُروا إَِله لِيَْعبُدُ  (4)أُوتُوا اْلِكتَاَب إَِله ِمْن بَْعِد َما َجاَءْتهُُم اْلبَيِّنَةُ  وا َّللاه

َكاةَ َوَذلَِك ِديُن اْلقَيَِّمةِ  اَلةَ َويُْؤتُوا الزه يَن ُحنَفَاَء َويُقِيُموا الصه  {(5)ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ

اليهود  :يعني {لَْم يَُكِن الذين َكفَُروْا ِمْن أَْهِل الكتاب} :قوله تعالى

نتهين غير م :يعني {ُمنفَّكينَ }ان عبدة اْلوث :يعني {والمشركين}والنصارى 

البيان،  حتى أتاهم :يعني {حتى تَأْتِيَهُُم البينة}عن كفرهم، وعن قولهم الخبيث 

 .فإذا جاءهم البيان، فريق منهم انتهوا وأسلموا، وفريق ثبتوا على كفرهم

لحكمة الم يزل الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، حتى وجب في  :ويقال

معناه لم يكونوا منتهين عن  :ويقال .علينا في هذا الحال، إرسال الرسول إليهم

الكفر، حتى أتاهم الرسول والكتاب، فلما آتاهم الكتاب والرسول، تابوا 

ورجعوا عن كفرهم، وهم مؤمنو أهل الكتاب، والذين أسلموا من مشركي 

محمدا  صلى َّللا عليه وسلم، وقال أراد به  {البينة} :وقال قتادة .العرب

 .َل أزول :َل أنفك من كذا أي :زائلين يقال :أي {ُمنفَّكينَ } :القتبي

طَههَرة  } :قوله تعالى قرآنا  مطهرا  من  :يعني {َرُسوٌل ّمَن َّللا يَْتلُو ُصُحفا  مُّ

ُصُحفا  } :قض ويقالمطهرا  من الكذب، والتنا :ويقال .الزيادة والنقصان

طَههَرة   يهَا فِ }سمي القرآن صحفا ، من كثرة السور  :ويقال .أمور مختلفة :أي {مُّ

تدل  :يكتب قيمة، يعن :ويقال .صادقة مستقيمة َل عوج فيها :يعني {ُكتٌُب قَيَّمةٌ 

ز ثم قال ع .على الصواب والصالح، وَل تدل على الشرك والمعاصي

َق الذين أُوتُوْا الكتاب} :وجل وما اختلفوا في محمد صلى َّللا  :يعني {َوَما تَفَره

بعدما  :يعني {إَِله ِمن بَْعدِ َما َجاءْتهُُم البينة}عليه وسلم، وهم اليهود والنصارى 

 .ظهر لهم الحق، فنزل القرآن على محمد صلى َّللا عليه وسلم

واْ إَِله لِيَْعبُدُ }وما أمرهم محمد صلى َّللا عليه وسلم  :يعني {أُِمُرواْ  َوَما} :ثم قال

بُُدوْا إَِله لِيَعْ }في جميع الكتب،  {َوَما أُِمُرواْ } :ويقال .ليوحدوا َّللا :يعني {َّللا

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n63&p1#TOP
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ن روي عن اب .مسلمين {ُمْخلِِصيَن لَهُ الدين ُحنَفَاء}يوحدوا َّللا  :يعني {َّللا

وقال  .متبعين :يعني {ُحنَفَاء} :أبي نجيح، عن مجاهد أنه قال

 .حجاجا  يحجون بيت َّللا تعالى :يعني {ُحنَفَاء}الضحاك 

يقرون بالصالة، ويؤدونها في  :يعني {َويُقِيُموْا الصالة} :ثم قال

 {َوَذلَِك ِديُن القيمة}يقرون بها ويؤدونها  :يعني {َويُْؤتُوْا الزكواة}مواقيتها 

ما اإلقرار بالتوحيد، وبالصالة والزكاة، وإن :المستقيم َل عوج فيه، يعني :يعني

الملة  :ْلنه انصرف إلى المعنى، والمراد به الملة، يعني {القيمة}بلفظ التأنيث 

محمد صلى َّللا عليه وسلم، هذا الذي يأمرهم  :يعني .المستقيمة َل عوج فيها

 .وبهذا أمروا في جميع الكتب

 [8 -6]تفسير اآليات رقم 

هَم َخالِِديَن فِيهَا أُولَئَِك } إِنه الهِذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكيَن فِي نَاِر َجهَن

الَِحاتِ أُولَئَِك هُْم َخْيُر اْلبَِريهةِ إِنه الهِذيَن آََمنُوا  (6)هُْم َشرُّ اْلبَِريهةِ   (7)َوَعِملُوا الصه

ا َرِضَي  َجَزاُؤهُْم ِعْندَ َربِِّهْم َجنهاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا اْْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا أَبَد 

ُ َعْنهُْم َوَرُضوا َعْنهُ َذلَِك لَِمْن َخِشَي َربههُ   {(8)َّللاه

ين الذ :يعني {إِنه الذين َكفَُروْا ِمْن أَْهِل الكتاب والمشركين} :م قال عز وجلث

جحدوا من اليهود والنصارى بمحمد صلى َّللا عليه وسلم، وبالقرآن ومن 

ائمين د :يعني {فِى نَاِر َجهَنهَم خالدين فِيهَا}مشركي مكة، وثبتوا على كفرهم 

 (البريئة)قرأ نافع وابن عامر  .شر الخليقة :يعني {َشرُّ البرية أَْولَئَِك هُمْ }فيها 

ويقال  .فمن قرأ بالهمزة، فِلن الهمزة فيها أصل .بالهمزة، والباقون بغير همزة

ومن قرأ بغير همزة، فِلنه اختار  .برأ َّللا الخلق، ويبرؤهم وهو الخالق البارئ

 .حذف الهمزة وتخفيفها

المؤمنين، ووصف أعمالهم، وبين مكانهم في اآلخرة، حتى يرغبوا  ثم مدح

صدقوا باّلِل،  :يعني {إِنه الذين ءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصالحات} :إلى جواره فقال

وأخلصوا بقلوبهم وأفعالهم، وهم أصحاب النبي صلى َّللا عليه وسلم ومن 

وقال  .هم خير الخليقة :يعني {ْيُر البريةأُْولَئَِك هُْم خَ }تابعهم إلى يوم القيامة 

وَّللا للمؤمن أكرم على َّللا تعالى من بعض )عبد َّللا بن عمرو بن العاص 

أُْولَئَِك هُْم َخْيُر }وروي عن الحسن، أنه سئل عن قوله  (المالئكة الذين عبدوه

 كة، من الذين آمنواويلك أين تعدل المالئ :قال ؟أهم خير من المالئكة {البرية

 .وعملوا الصالحات
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ثوابهم في  :يعني {َجَزاُؤهُْم ِعنَد َربِّهمْ } :ثم بين ثوابهم فقال عز وجل

أنهار من الخمر،  :يعني {جنات َعْدٍن تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا اَلنهار}اآلخرة 

 دائمين مقيمين :نييع {خالدين فِيهَا أَبَدا  }والعسل، واللبن، وماء غير آسن 

ِضَى َّللا َعْنهُمْ }فيها   :نييع {ذلك}بثوابه الجنة  {َوَرُضوْا َعْنهُ }بأعمالهم  {ره

َد ربه في الدنيا، واجتنب  :يعني {لَِمْن َخِشَى َربههُ }هذا الثواب الذي ذكر  َوحه

 .معاصيه وَّللا أعلم
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99 

 سورة الزلزلة
 

 [8 -1]تفسير اآليات رقم 

ْنَساُن  (2)َوأَْخَرَجتِ اْْلَْرُض أَْثقَالَهَا  (1)إَِذا ُزْلِزلَتِ اْْلَْرُض ِزْلَزالَهَا } َوقَاَل اإْلِ

ُث أَْخبَاَرهَا  (3)َما لَهَا  يَْوَمئٍِذ يَْصُدُر  (5)ا بِأَنه َربهَك أَْوَحى لَهَ  (4)يَْوَمئٍِذ تَُحدِّ

ا يََرهُ  (6)النهاُس أَْشتَات ا لِيَُرْوا أَْعَمالَهُْم  ةٍ َخْير  َوَمْن يَْعَمْل  (7)فََمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذره

ا يََرهُ  ٍة َشّر   {(8)ِمْثقَاَل َذره

لك أن الناس، كانوا يرون في وذ {إَِذا ُزْلِزلَِت اَلرض ِزْلَزالَهَا} :قوله تعالى

بدء اإلسالم، أن َّللا تعالى َل يؤاخذ بالصغائر من الذنوب، وَل يعاقب إَل في 

ٍة َخْيرا  يََرهُ َوَمن } :الكبائر، حتى نزلت هذه السورة وقال فََمن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذره

ٍة َشّرا  يََرهُ  وم، وبين أن القليل في ذلك وذكر أهوال ذلك الي {يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذره

رض تزلزلت اْل :يعني {إَِذا ُزْلِزلَتِ اَلرض ِزْلَزالَهَا}اليوم، يكون كثيرا  فقال 

 :يقالو .عند قيام الساعة، وتحركت واضطربت، حتى يتكسر كل شيء عليها

سئل النبي صلى َّللا عليه وسلم، عن قيام الساعة، فنزل وبين متى يكون قيام 

تزلزلت اْلرض،  :يعني {إَِذا ُزْلِزلَِت اَلرض ِزْلَزالَهَا} :ة فقالالساع

 [18 :نوح] {ثُمه يُِعيُدُكْم فِيهَا َويُْخِرُجُكْم إِْخَراجا  } :وتحركت تحركا  وهو كقوله

 .والمصدر للتأكيد

رت ما فيها من الكنوز أظه :يعني {َوأَْخَرَجِت اَلرض أَْثقَالَهَا} :قوله تعالى

 :ما لها يعني :يقول اإلنسان الكافر :يعني {َوقَاَل اإلنسان َما لَهَا}واْلموات 

تخبر اْلرض،  :يعني {يَْوَمئٍِذ تَُحّدُث أَْخبَاَرهَا} .لِلرض على وجه التعجب

، وحللمؤمنين صلّى ع :بكل ما َعِمَل عليها بنو آدم، من خير أو شر تقول ج ليه

واعتمر، وجاهد، فيفرح المؤمن، وتقول للكافر أشرك وسرق، وزنى وشرب 

 ؟ما لِلرض تحدث بما عمل عليها :يعني ؟ما لها :الخمر، فيحزن الكافر فيقول

َوقَاَل اإلنسان َما }يومئٍذ تحدث أخبارها  :على وجه التقديم والتأخير، ومعناه

 .{لَهَا

أن  :ييعن {بِأَنه َربهَك أوحى لَهَا}ى لمحمد صلى َّللا عليه وسلم يقول َّللا تعال

يَْوَمئٍِذ يَْصُدُر الناس }اْلرض تحدث، بأن ربك أذن لها في الكالم، وألهمها 
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 يرجع الناس متفرقين، فريق في الجنة، وفريق في السعير فريق :يعني {أَْشتَاتا  

ع الشياطين يعذبون، فريق على السندس مع الحور العين يتمتعون، وفريق م

ونَ  اللهم  .والديباج، على اْلرائك متكئون، وفريق في النار، على وجوههم يَُجرُّ

في الدنيا هكذا كانوا فريقا  حول المساجد والطاعات، وفريق في المعاصي 

 .ا  فَِرق فِرقا   :يعني {يَْوَمئٍِذ يَْصُدُر الناس أَْشتَاتا  }والشهوات، فذلك قوله 

كما روي عن النبي صلى َّللا  .ثواب أعمالهم، وهكذا :يعني {لّيَُرْوْا أعمالهم}

َما ِمْن أََحٍد يَْوَم القِيَاَمِة، إَله َويَلُوُم نَْفَسهُ، فَإِْن َكاَن ُمْحِسنا  » :عليه وسلم، أنه قال

« ؟أََلَ َرِغْبُت َعِن الَمَعاِصي :َر َذلَِك، يَقُولُ لَِم لَْم أزَدْد إحسانا ، َوإِْن َكاَن َغيْ  :يَقُولُ 

الزلزلة َل تخرج إَل  :وقال أبّي بن كعب .وهذا عند معاينة الثواب والعقاب

من ثالثة، إما نظر َّللا تعالى بالهيبة إلى اْلرض، وإما لكثرة ذنوب بني آدم، 

 .للخلق وتنبيها  وأما لتحرك الحوت، التي عليها اْلرضون السبع، تأديبا  
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 سورة العاديات

 

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

ا } ا  (1)َواْلَعاِديَاِت َضْبح  ا  (2)فَاْلُموِريَاِت قَْدح  فَأَثَْرَن بِهِ  (3)فَاْلُمِغيَراِت ُصْبح 

ا  ا فََوَسْطَن بِِه َجمْ  (4)نَْقع   {(5)ع 

وذلك أن النبي صلى َّللا عليه  :قال مقاتل {والعاديات َضْبحا  } :قوله تعالى

وسلم بعث سرية إلى بني كنانة واستعمل عليهم المنذر به عمرو، الساعدي، 

فأبطأ عليه، خبرهم فاغتم لذلك فنزل عليه جبريل عليه السالم بهذه السورة 

ت والعاديا) :يه وسلم ويعلمه عن حالهم فقاليخبر رسول َّللا صلى َّللا عل

أفراس أصحابك يا محمد صلى َّللا عليه وسلم إنهم يسبحون في  :يعني (ضبحا  

النار التي تسطع من حوافر الفرس إذا عدت  :يعني {فالموريات قَْدحا  }عدوهم 

ن يغيروأصحابك  :يعني {فالمغيرات ُصْبحا  }في مكان ذي صخور وأحجار 

إذا  يثيرون بحوافرهن التراب :يعني {فَأَثَْرَن بِِه نَْقعا  }على العدّو عند الصبح 

ى أطراحا  عل :يعني (نقعا  )عدت الفرس في مكان سهل يهيج التراب والغبار 

أصحابك أصبحوا في وسط العدو مع  :يعني {فََوَسْطَن بِِه َجْمعا  }اْلرض 

اس الخيل أنف :يعني (والعاديات ضبحا  )فال تغتم وقال الكلبي الظفر والغنيمة 

 (والعاديات ضبحا  )حين تتنفس إذا اجتهدت وقال ابن مسعود رضي َّللا عنه 

اإلبل بعرفات إذا دخل الحجاج مكة وروى عطاء عن ابن عباس في  :يعني

 كلب أو خنزير وهو قال الخيل وما أصبح دابة قط إَل (والعاديات ضبحا  )قوله 

هي اإلبل  :يلهث كما يلهث الكلب وقال علي بن أبي طالب رضي َّللا عنه

 .تذهب إلى وقعة بدر

 قال عكرمة (والعاديات ضبحا  )وقال أبو صالح تقاولت مع عكرمة في قوله 

ب علي بن أبي طال :قال ابن عباس هي الخيل في القتال فقلت موَلي يعني

علم من موَلك إنه كان يقول هي اإلبل التي تكون بمكة حين رضي َّللا عنه أ

الضبح صوت حلوقها إذا عدت،  :تفيض من عرفات إلى جمع، وقال أهل اللغة

 .ضبحت النوق وضبعت إذا عدت في المسير :والضبح والضبع واحد، يقال

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n63&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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َربِّهِ سان لِ إِنه اإلن}وهذا قسم أقسم َّللا تعالى بهذه اْلشياء وجوابه قوله تعالى 

معناه فالمنجيات عمال   (فالموريات قدحا  )وقال بعضهم  [6 :العاديات] {لََكنُودٌ 

وهذا مثل ضربه َّللا تعالى فكما أن اْلقداح تنجي الرجل المسلم من برد الشتاء 

والهالك وإذا لم يكن معه الزند فيهلك في البرد فكذلك العمل الصالح ينجي 

قيامة ومن العذاب الهالك وإذا لم يكن معه عمل صالح يهلك في العبد يوم ال

نارا  ْلبي حباحب كان رجل في بعض  :يعني (فالموريات قدحا  )العذاب ويقال 

أحياء العرب من أبخل الناس ولم يوقد نارا  حتى ينام كل ذي عين ثم يوقدها 

حين  ه فكذلك الخيلفإذا استيقظ أحد أطفأها لكي َل ينتفع بناره أحد بخال  من

اشتدت على اْلرض الحصاة فقدحت النار بحوافرها َل ينتفع بها كما َل ينتفع 

 الُخَصماء يغيرون على :يعني (فالمغيرات ُصْبحا  )بنار أبي حباحب ثم قال 

حسنات العبد يوم القيامة بمنزلة ريح عاصف يجيء ويرفع التراب الناقع من 

ويقال هي اإلبل ترجع من  (فأثرن به نقعا  )الى حوافر الدواب فذلك قوله تع

عرفات إلى مزدلفة ثم يرجعن إلى منى ويذبح هناك ويقسم الخمر ويوجد اللحم 

هيّجن بالوادي غبارا  حين يرجعون من  :يعني (فأثرن به نقعا  )كأنهم أغاروها 

به  فأثرن)ل كناية عن الوادي فكأنه يقو (به)مزدلفة إلى منى وقوله تعالى 

ان فوقعن بالوادي ويقال بالمك :يعني (فوسطن به جمعا  )أي غبارا  ثم قال  (نقعا  

 .جمعا  أي اجتمع الحاج بمنى

 [11 -6]تفسير اآليات رقم 

ْنَساَن لَِربِِّه لََكنُوٌد } لُِحبِّ اْلَخْيِر  َوإِنههُ  (7)َوإِنههُ َعلَى َذلَِك لََشِهيٌد  (6)إِنه اإْلِ

ُدوِر  (9)أَفاََل يَْعلَُم إَِذا بُْعثَِر َما فِي اْلقُبُوِر  (8)لََشِديٌد  َل َما فِي الصُّ  (10)َوُحصِّ

 {(11)إِنه َربههُْم بِِهْم يَْوَمئٍِذ لََخبِيٌر 

شياء َّللا تعالى بهذه اْلفيه جواب القسم أقسم  {إِنه اإلنسان لَِربِّه لََكنُودٌ }ثم قال 

وفيه بين ذكر فضل الغازي وفضل فرس الغازي على تفسير من فسر اآلية 

على الفرس حين أقسم َّللا تعالى بالتراب الذي يخرج والنار التي تخرج من 

تحت حوافر فرس الغازي ْلنه ليس عمل أفضل من الجهاد في سبيل َّللا 

ية بيان فضل الحاج وفضل دواب ومن فسر اآلية على اإلبل ففي اآل .تعالى

الحاج حيث أقسم َّللا تعالى بالتراب الذي يخرج من تحت أخفاف إبل الحاج 

والنار التي تخرج منها حيث صارت في أرض الحجارة أن اإلنسان لربه 

« الكنود»لبخيل قال مقاتل نزلت في قرط بن عبد َّللا وقال معنى  :لكنود يعني

العاصي سيده وبلسان بني كنانة البخيل ويقال  بلسان كندة وبني حضرموت هو

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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هو الوليد بن المغيرة ويقال هو أبو حباحب ويقال كان ثالثة نفر في العرب 

في عصر واحد أحدهم آية في السخاء وهو حاتم الطائي والثاني آية في البخل 

وهو أبو حباحب والثالث آية في الطمع وهو أشعب، كان طماعا ، وكان من 

أى عروسا  تزف إلى موضع جعل يكنس باب داره لكي تدخل داره طمعه إذا ر

وكان إذا رأى إنسانا  يحك عنقه فيظن أنه ينزع القميص ليدفعه إليه ويقال 

الذي يمنع وفده ويجمع أهله ويضرب عبده ويأكل وحده وَل يعبأ « الكنود»

 الكنود الذي يذكر المصائب :للنائرة في قومه أي المصيبة، وقال الحسن

يها اْلرض التي غلب عل :وينسى النعم، ويقال الكنود الذي َل خير فيه، ويقال

 .السبخة وَل يخرج منها البذر أرض كنود

 َّللا تعالى حفيظ على صنعه عالم :يعني {َوإِنههُ على َذلَِك لََشِهيدٌ }قوله تعالى 

على جمع المال حريص وقال  اإلنسان :يعني {َوإِنههُ لُِحّب الخير لََشِديدٌ }به 

القتبي معناه إنه لحب المال لبخيل والشدة البخل ها هنا وقال الزجاج معناه أنه 

 أَفاَلَ }من أجل حب المال لبخيل وهذا موافق لما قال القتبي ثم قال عز وجل 

من  سأفال يعلم هذا البخيل إذا بعث النا :يعني {يَْعلَُم إَِذا بُْعثَِر َما فِى القبور

 {َوُحّصَل َما فِى الصدور}أخرج  :قبورهم وعرضوا على َّللا تعالى بعثر يعني

 :يعني {إِنه َربههُم بِِهْم يَْوَمئٍِذ لهَخبِيرٌ }بين ما في القلوب من الخير والشر  :يعني

عالم بهم وبأعمالهم وبنيهاتهم ومن أطاعه في الدنيا ومن عصاه فيها وفي اآلية 

وحصل )يل أن الثواب يستوجب على قدر النية ويجري به ْلنه قال عز وجل دل

يحصل له من الثواب بقدر ما كان في قلبه من النية إن  :يعني (ما في الصدور

نوى بعمله وجه َّللا تعالى والدار اآلخرة يحصل له الثواب على قدره وَّللا 

 .أعلم
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101 

 سورة القارعة

 

 [11 -1]تفسير اآليات رقم 

يَْوَم يَُكوُن النهاُس  (3)َوَما أَْدَراَك َما اْلقَاِرَعةُ  (2)َما اْلقَاِرَعةُ  (1)اْلقَاِرَعةُ }

ا َمْن ثَقُلَْت فَأَمه  (5)َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن اْلَمْنفُوِش  (4)َكاْلفََراِش اْلَمْبثُوِث 

ا َمْن َخفهْت َمَواِزينُهُ  (7)فَهَُو فِي ِعيَشٍة َراِضيٍَة  (6)َمَواِزينُهُ  هُ  (8)َوأَمه فَأُمُّ

 {(11)نَاٌر َحاِميَةٌ  (10)َوَما أَْدَراَك َما ِهيَْه  (9)هَاِويَةٌ 

القيامة والساعة ما الساعة وهذا  :يعني {القارعة * َما القارعة}قوله تعالى 

من أسماء يوم القيامة مثل الحاقة والطامة والصاخة، وإنما سميت القارعة 

ْلنها تقرع في أذن  :ْلنها تنزع القلوب باْلهوال ويقال سماها قارعة لثالثة

العبد بما علم وسمعه والثاني تقرع أركان العبد بعضه في بعض والثالث تقرع 

 {َوَما أَْدَراَك َما القارعة}قرع القصار الثوب ثم قال عز وجل القلوب كما ت

 :يعني {يَْوَم يَُكوُن الناس كالفراش المبثوث}تعظيما  لشدتها ثم وصفها فقال 

ُخشهعا  }كالجراد كالفراش يجول بعضهم في بعض كما قال في آية أخرى 

نتَِشرٌ أبصارهم يَْخُرُجوَن ِمَن اَلجداث َكأَنههُْم  ويقال شبههم  [7 :القمر] {َجَرادٌ مُّ

َوتَُكوُن }بالفراش ْلنهم يلقون أنفسهم في النار كما يلقي الفراش نفسه في النار 

كالصوف المندوف وهي تمر َمره  :يعني {الجبال كالعهن المنفوش

ا َمن ثَقُلَْت موازينه}السحاب  ال لى سيئاته ويقرجحت حسناته ع :يعني {فَأَمه

هَُو فِى فَ }ثقلت موازينه بالعمل الصالح بالصالة والزكاة وغيرها من العبادات 

اِضيَةٍ  ر في الجنة َل موت فيها وَل فق :في عيش مرضي يعني :يعني {ِعيَشةٍ ره

ا َمْن }آمن من كل خوف وفقر  :وَل مرض وَل خوف وَل جنون يعني َوأَمه

ن الكافر ويقال م :رجحت سيئاته على حسناته يعني :يعني {َخفهْت موازينه

هُ هَاِويَةٌ }َل يكون له عمل صالح  :خفت موازينه يعني لى مصيره إ :يعني {فَأُمُّ

النار قال قتادة هي أمهم ومأواهم وإنما سميت الهاوية ْلن الكافر إذا طرح 

ه إليها ومسكنه فيها ثم فيها يهوي على هامته وإنما سميت أمه ْلنه مصير

 نَارٌ }تعظيما  لشدتها ثم أخبر عنها فقال  {َوَما أَْدَراَك َما ِهيَهْ }وصفها فقال 

حارة قد انتهى حرها وأصله ما هي فأدخلت الهاء للوقف  :يعني {َحاِميَةٌ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n63&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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ا َمْن أُوتَِى كتابه بِيَِمينِِه فَيَقُوُل هَآُؤُم اقرؤا كتا}كقوله   [19 :الحاقة] {بيهفَأَمه

وأصله كتابي قرأ حمزة والكسائي وما أدراك ما هي بغير هاء في الوصل 

وبالهاء عند الوقف وقرأ الباقون بإثباتها في الوصل والوقف وَّللا تعالى أعلم 

 .بالصواب
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102 

 سورة التكاثر

 

 [8 -1]تفسير اآليات رقم 

ثُمه َكاله  (3)َكاله َسْوَف تَْعلَُموَن  (2)َحتهى ُزْرتُُم اْلَمقَابَِر  (1)أَْلهَاُكُم التهَكاثُُر }

ثُمه  (6)لَتََرُونه اْلَجِحيَم  (5)َكاله لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْليَقِيِن  (4)َسْوَف تَْعلَُموَن 

 {(8)ثُمه لَتُْسأَلُنه يَْوَمئٍِذ َعِن النهِعيِم  (7)َن اْليَقِيِن لَتََرُونههَا َعيْ 

قال الكلبي نزلت في َحيهْين من العرب أحدهما بنو  {ألهاكم التكاثر}قوله تعالى 

عبد مناف واآلخر بنو سهم تفاخرا في الكثرة فكثرتهم بنو عبد مناف فقال بنو 

أهلكنا فقد أحيانا وأحياكم وأمواتنا وأمواتكم ففعلوا  سهم إنا البغي والقتال قد

حتى }شغلكم وأذهلكم التفاخر  :يعني (أَْلهَاُكُم التكاثر)فكثرتهم بنو سهم فنزل 

درككم حتى ي :أتيتم وذكرتم وعددتم أهل المقابر يعني :يعني {ُزْرتُُم المقابر

لهاكم أ} عليه وسلم أنه قرأ الموت على تلك الحال وروي عن النبي صلى َّللا

ثم قال يقول بني آدم مالي مالي وهل لك من  {التكاثر * حتى ُزْرتُُم المقابر

مالك إَل ما أكلت فَأَْفنَْيَت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ويقال معناه 

 :أغفلكم التفاخر والتكاثر عن الهاوية والنار الحامية حتى زرتم المقابر يعني

عناه م (كال)وهو رد على صنيعكم ويقال  {َكاله }م َمْن في المقابر ثم قال عددت

أي َلَ تََدعون الفخر باْلحساب حتى زرتم المقابر وقال الزجاج كال ردع لهم 

ليس اْلمر الذي أن يكون عليه التكاثر والذي ينبغي أن يكونوا  :وتنبيه يعني

 َسْوفَ }ه محمد صلى َّللا عليه وسلم عليه طاعة َّللا تعالى واإليمان بنبي

ر ثم إن سئلتم في القب (كال سوف تعلمون)إذا نزل بكم الموت ويقال  {تَْعلَُمونَ 

بعد الموت حين نزل بكم العذاب ْلن اْلحساب  {ثُمه َكاله َسْوَف تَْعلَُمونَ }قال 

وعيد عضهم معناه َل َل تؤمنون بالقال ب {َكاله لَْو تَْعلَُمونَ }َل تنفعكم قوله تعالى 

ة باليقين لو تعلمون ما القيام :يعني {ِعْلَم اليقين}وقد تم الكالم ثم استأنف فقال 

ْللهاكم عن ذلك ويقال هذا موصول به كال لو تعلمون يقول حقا  لو علمتم علم 

ال ماليقين بأن المال والحسب والفخر َل ينفعكم يوم القيامة ما افتخرتم بال

قرأ ابن عامر  {لَتََرُونه الجحيم}والعدد والحسب ثم قال عز وجل 

بضم التاء والباقون بالنصب فمن قرأ بالضم فهو على  {لَتََرُونه }والكسائي 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n63&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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فعل ما لم يسم فاعله ونصب الجحيم على أنه مفعول به ثان، ومن قرأ بالنصب 

م لترون الجحيم يو :عنيفعلى فعل المخاطبة ونصب الجحيم ْلنه مفعول ي

ثُمه }يدخلونها عيانا  َل شك فيه  :يعني {ثُمه لَتََرُونههَا َعْيَن اليقين}القيامة عيانا  

ن ولتسألن يوم القيامة عن النعيم قال علي ب :يعني {لَتُْسئَلُنه يَْوَمئٍِذ َعِن النعيم

رب الماء من الفرات فقد أبي طالب رضي َّللا عنه من أكل خبزا  يابسا  وش

أصاب النعيم وقال ابن مسعود رضي َّللا عنه هو اْلمن والصحة وروى حماد 

بن سلمة عن أبيه عمار بن أبي عمار عن جابر أنه قال جاءنا رسول َّللا صلى 

َّللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي َّللا عنهما فأطعمناهم رطبا  وأسقيناهم 

  عليه وسلمالماء فقال رسول َّللا صلى َّللا

وروى صالح بن محمد عن محمد بن « هََذا ِمَن النهِعيِم الهِذي تَْسأَلُوَن َعْنهُ »

مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال إن أبا بكر سأل رسول 

َّللا صلى َّللا عليه وسلم عن أكلة أكلها مع رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم في 

ن لحم وخبز وشعير وبسر مذنب وماء عذب فقال بيت أبي الهيثم بن التيهان م

أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي  :لرسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

ةٌ َل إنهَما ذلك لِلُكفهاِر ثُمه قَاَل ثاَلَثَ » :نسأل عنه فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم

اَمةِ َما يُواِري َعْوَرتَهُ َوَما يُقِيُم بِهِ ُصْلبُهُ َوَما يَْسأَُل َّللا تَعالَى َعْنهَا الَعْبَد يَْوَم القِيَ 

وروى الحسن عن « يَُكفُّهُ َعِن الَحرِّ والقُرِّ َوهَُو َمْسُؤوٌل بَْعَد ذلك َعْن ُكلِّ نِْعَمةٍ 

 َما أَْنَعَم َّللا تََعالَى َعلَى الَعْبِد ِمْن نِْعَمةٍ »رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أنه قال 

ا أََخذَ َصغِ   «يَرٍة أْو َكبِيَرٍة فَيَقُوُل َعلَْيهَا الَحْمُد ّلِل إَِله أَْعطَاهُ َّللا تََعالى َخْيرا  ِممه

اثُر َمْن قََرأَ ُسوَرةِ التهكَ » :وَّللا أعلم وعن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

ْنيَا َوأُْعِطَي ِمَن اْلَْجِر لَْم يَُحاِسْبهُ َّللا تََعالَى بِالنهِعيِم الهِذي أَْنَعَم  بِِه فِي الدهاِر الدُّ

 .«َكأَنهَما قََرأَ القُْرآنْ 
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103 

 سورة العصر

 

 [3 -1]تفسير اآليات رقم 

ْنَساَن لَفِي ُخْسٍر  (1)َواْلَعْصِر } الَِحاتِ إَِله الهِذيَن آََمنُ  (2)إِنه اإْلِ وا َوَعِملُوا الصه

ْبِر   {(3)َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصه

دهر ال :قال علي بن أبي طالب رضي َّللا عنه يعني {والعصر}قوله تعالى 

صالة الصعر وذلك أن  :وروي عن ابن عباس رضي َّللا عنهما أنه قال يعني

 :ْرَت يا أبا بكر حين تركت دين أبيك، فقال أبو بكرَخسِ  :أبا بكر لما أسلم قالوا

ليس الخسارة في قبول الحق إنما الخسارة في عبادة اْلوثان التي َل تسمع وَل 

أقسم  .(والعصر)تبصر وَل تغني عنكم فنزل جبريل عليه السالم بهذه اآلية 

خسارة  أن الكافر لفي :ييعن {إِنه اإلنسان لَفِى ُخْسرٍ }َّللا تعالى بصالة العصر 

 :يعني« إن اإلنسان لفي خسر»وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال 

 {إَِله الذين ءاَمنُوْا َوَعِملُوْا الصالحات}الناس كلهم ثم استثنى فقال عز وجل 

فإنهم غير منقوصين قال القتبي الخسر النقصان إَل الذين آمنوا وعملوا 

يَن ثم رددناه أسفََل َسافِلِ )غير منقوص كما قال َّللا تعالى  الصالحات فلهم أجرٌ 

الَِحاِت فَلَهُْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُونٍ  يكتب لهم  :يعني (إَِله الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

ثواب عملهم وإن ضعفوا عن العمل قال الزجاج إن اإلنسان أراد به الناس 

نسان الكافر والعاملين بغير طاعة َّللا تعالى لفي والخسران واحد ومعناه إن اإل

خسر وروي عن علي بن أبي طالب رضي َّللا عنه أنه قرأ والعصر ونوايب 

الدهر إن اإلنسان لفي خسر وإنه لفي لعنة إلى آخر الدهر ويقال أقسم َّللا تعالى 

أبا جهل والوليد بن المغيرة ومن  :بخالق الدهر إن اإلنسان لفي خسر يعني

إَل الذين آمنوا وعملوا  :كان في مثل حالهما ثم استثنى المؤمنين فقال

أبا بكر وعمر وعثمان وعليا  رضوان َّللا تعالى عليهم  :الصالحات يعني

بون ف :تحاثوا على القرآن يعني :يعني {َوتََواَصْوْا بالحق}أجمعين  ي يَُرغِّ

لى تحاثوا ع :يعني {َواَصْوْا بالصبرَوتَ }اإليمان بالقرآن واْلعمال الصالحة 

الصبر على عبادة َّللا تعالى وعلى الشدائد فيرغبون الناس على ذلك ويقال 

 .بالصبر على المكاره فإن الجنة حفت بالمكاره وَّللا تعالى أعلم بالصواب

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n63&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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104 

 سورة الهمزة

 

 [9 -1]تفسير اآليات رقم 

َدهُ  (1)َوْيٌل لُِكلِّ هَُمَزٍة لَُمَزٍة } يَْحَسُب أَنه َمالَهُ  (2)الهِذي َجَمَع َماَل  َوَعده

ِ  (5)َوَما أَْدَراَك َما اْلُحطََمةُ  (4)َكاله لَيُْنبََذنه فِي اْلُحطََمِة  (3)أَْخلََدهُ  نَاُر َّللاه

فِي َعَمٍد  (8)إِنههَا َعلَْيِهْم ُمْؤَصَدةٌ  (7)تِي تَطهلُِع َعلَى اْْلَْفئَِدِة اله  (6)اْلُموقََدةُ 

َدٍة   {(9)ُمَمده

 {َوْيلٌ } :ويقال .الشدة من العذاب :يعني {َوْيٌل لُّكّل هَُمَزٍة لَُّمَزةٍ } :قوله تعالى

يهمزه في وجهه،  :يعني :قال أبو العالية {ةٍ لُِكّل هَُمَزٍة لَُّمزَ }واد في جهنم، 

 .الهمزة اللعان، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس :وقال مجاهد .ويلمزه من خلفه

زلت واآلية ن .الهمزة واللمزة، الذي يفرق بين الناس بالنميمة :وقال ابن عباس

اجبيه، شير بعينه وبحالذي يسخر من الناس، في :ويقال .في اْلخنس بن شريق

نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان يغتاب النبي  :وقال مقاتل .وبشفتيه إليه

 .نزلت في جميع المغتابين :ويقال .صلى َّللا عليه وسلم، ويطعن في وجهه

َدهُ } :ثم قال عز وجل استعبد بماله، الخدم  :يعني {الذى َجَمَع َماَل  َوَعده

قرأ ابن عامر، وحمزة،  .حسبه وأحصاه :، وعّدده أيوالحيوان

َدهُ }والكسائي  ن قرأ فم .بالتشديد، والباقون بالتخفيف {الذى َجَمَع َماَل  َوَعده

ِمع َماَل  جُ }بالتشديد، فهو للمبالغة كثر الجمع، ومن قرأ بالتخفيف، فمعناه 

َدهُ   {يَْحَسُب أَنه َمالَهُ أَْخلََدهُ } :له عز وجلقو .قوما  أعدهم نصارا   :أي {َوَعده

ومن قرأ  .يظن أن ماله الذي جمع، أخلده في الدنيا، ويمنعه من الموت :يعني

 .بالتخفيف، فال يموت حتى يفنى ماله

ثم استأنف فقال عز  .َل يخلده ماله أبدا ، وولده {َكاله } :يقول َّللا تعالى

ليطرحن، وليقذفن في الحطمة، والحطمة  :يعني {نبََذنه فِى الحطمةلَيُ } :وجل

ثم  .تعظيما  لشدتها {َوَما أَْدَراَك َما الحطمة} :ثم قال .اسم من أسماء النار

المستعرة، تحطم العظام، وتأكل اللحم،  :يعني {نَاُر َّللا الموقدة} :وصفها فقال

بلغ تأكل اللحم، حتى ت :يعني {التى تَطهلُِع َعلَى اَلفئدة}فلهذا سميت الحطمة 

 تشرف على اْلفئدة، وخص :أي {تَطهلُِع َعلَى اَلفئدة} :وقال القتبي .أفئدتهم

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n63&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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فأخبر أنهم في حال من  .اْلفئدة، ْلن اْللم إذا وصل إلى الفؤاد، مات صاحبه

ثُمه َلَ يَُموُت فِيهَا َوَلَ } :لىيموت، وهم َل يموتون، كما قال َّللا تعا

تأكل الناس، حتى  :يعني {تَطهلُِع َعلَى اَلفئدة} :ويقال [13 :اْلعلى] {يَْحيَا

تبلغ اْلفئدة فإذا بلغت ابتدأ خلقه، وَل تحرق القلب، ْلن القلب إذا احترق، َل 

 .يجد اْللم، فيكون القلب على حاله

ْؤَصَدةٌ } :ثم قال َمدهَدةِ }مطبقة على الكافرين  :يعني {إِنههَا َعلَْيِهم مُّ  {فِى َعَمٍد مُّ

معناه العذاب مطبق عليهم في  :وقال الزجاج .طبقها مشدود إلى العمد :يعني

وروي  .حائط َل باب فيه :مؤصدة أي :وقال الضحاك .عمد من النار :عمد، أي

ْؤَصَدةٌ }نه كان يقرأ عن اْلعمش، أ أطبقت اْلبواب،  :ممدودة يعني {َعلَْيِهم مُّ

ثم شددت باْلوتاد من حديد، من نار حتى يرجع إليهم غمها وحرها، فال يفتح 

قرأ حمزة  .لهم باب، وَل يدخل عليهم روح، وَل يخرج منها غم إلى اْلبد

 .بضم العين والميموالكسائي، وعاصم في رواية أبي بكر، في ُعمد ممدودة 

 .وَّللا أعلم بالصواب .وقرأ الباقون بالنصب، ومعناهما واحد، وهو جمع العماد
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105 

 سورة الفيل

 

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

 (2)َعْل َكْيَدهُْم فِي تَْضلِيٍل أَلَْم يَجْ  (1)أَلَْم تََر َكْيَف فََعَل َربَُّك بِأَْصَحاِب اْلفِيِل }

ا أَبَابِيَل  يٍل  (3)َوأَْرَسَل َعلَْيِهْم طَْير  فََجَعلَهُْم َكَعْصٍف  (4)تَْرِميِهْم بِِحَجاَرةٍ ِمْن ِسجِّ

 {(5)َمأُْكوٍل 

ألم يبلغك  :نيألم تر، يع :ويقال .ألم تخبر بالقرآن :يعني {أَلَْم تَرَ } :قوله تعالى

اعتبر اعلم و :اللفظ لفظ اَلستفهام، والمراد به اإلخبار، يعني :ويقال .الخبر

 {بأصحاب الفيل}كيف عذب ربك  :يعني {َكْيَف فََعَل َربُّكَ }بصنيع ربك 

وكان بدء أصحاب الفيل، ما ذكرناه في سورة البروج، أن زرعة قتل المسلمين 

ة فبعق ملك الحبش .ل منهم إلى ملك الحبشة، وأخبره بذلكبالنار، فهرب رج

جيشا  إلى أرض اليمن، فأمهر عليهم أرياطا ، ومعه في جنده أبرهة اْلشرم، 

فركب البحر بمن معه، حتى أتوا ساحال ، مما يلي أرض اليمن، فدخلوها ومع 

أرياط سبعون ألفا  من الحبشة، وهزم جنود زرعة، وألقى زرعة نفسه في 

 .الماء، فهلك وأقام أرياط باليمن سنين في سلطانه

ذلك ثم نازعه في أمر الحبشة أبرهة، وكان من أصحابه، ممن وّجهه معه 

النجاشي إلى اليمن وخالفه أبرهة وتفرق الجند في أرض اليمن، وصار إلى 

ثم خرجوا للقتال، فلما تقارب الناس، ودنا بعضهم  .كل واحد منهما طائفة منهم

بعض، أرسل أبرهة إلى أرياط، أن َل تصنع شيئا ، بأن تلقي الحبشة بعضها من 

فأبرز لي وأبرز لك، فأينا أصاب صاحبه انصرف  .في بعض، حتى تفنيها

إلى جنده، فأرسل إليه أرياط أن قد أنصفت فاخرج، فخرج إليه أبرهة، وكان 

ي يده حربة، رجال  قصيرا ، وخرج إليه أرياط وكان رجال  طويال  عظيما ، ف

وخلف أبرهة عبدا  يقال له عنودة وروي عن بعضهم عيودة بالياء، فلما دنا 

أحدهما من صاحبه، رفع أرياط الحربة، فضرب بها على رأس أبرهة يريد 

يافوخة، فوقعت الحربة على جبهة أبرهة، فخدشت حاجبيه وعينه وأنفه 

ياط من خلف أبرهة، فلذلك سمي أبرهة اْلشرم، وحمل عيودة على أر .وشفتيه

 .فقتل أرياط، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة فاجتمعت عليه الحبشة باليمن

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n63&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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وكل ما صنع أبرهة من غير علم النجاشي ملك الحبشة، فلما بلغه ذلك، غضب 

ثم حلف أن َل يدع  .عدا على أميري، فقتله بغير أمري :وقال .غضبا  شديدا  

فلما بلغ ذلك أبرهة، حلق رأسه، ومِل  .ناصيتهأبرهة، حتى يطأ بالده، ويجز 

 :ثم بعث إلى النجاشي، وكتب إليه، أيها الملك .جرابا  من تراب أرض اليمن

ي إَل أن .إنما كان أرياط عبُدك، وأنا عبدك، واختلفنا في أمرك، وكل طاعة لك

 قد كنت أقوى على أمر الجيش منه، وأضبط له، وقد حلقت رأسي حين بلغني

قسم الملك، وبعثت إليه بجراب من تراب أرضي، ليضعه تحت قدميه، فيبر 

فلما وصل كتاب أبرهة إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه، أن أثبت  .قسمه

 .بأرض اليمن، حتى يأتيك أمري

 :أحكم علّي بما شئت، فقال :حكمك يعني :وقال أبرهة لعتودة حين قتل أرياط

س من نساء أهل اليمن على زوجها، حتى أصيبها حكمي أن َل تدخل عرو

 .قبله

فأقام أبرهة باليمن، وغالمه عنودة يصنع باليمن ما كان أعطاه  .ذلك لك :قال

ثم عدل عليه رجل من حمير، أو من َخْثعم فقلته، فلما بلغ أبرهة  .في حكمه

لكم  قد آن :فقال .قتله، وكان أبرهة رجال  حليما ، ودعا في دينه من النصرانية

يا أهل اليمن، أن يكون منكم رجل حازم، يأنف مما يأنف منه الرجال، إني 

وَّللا لو علمت حين حكمته، أنه يسأل من الذي سأل ما حكمته، وأيم َّللا َل 

 .يؤخذ منكم فيه عقل، وَل قود

ثم إن أبرهة بنى بصنعاء كنيسة، لم يُر مثلها في زمانه في أرض الروم، وَل 

ثم كتب إلى النجاشي اْلكبر، ملك الحبشة، أني قد بنيت لك  .أرض الشام في

كنيسة، لم يكن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنته حتى أصرف إليها حج 

العرب، فلما علمت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي، خرج رجل من بني 

فيها  ىكنانة من الحمس، حتى قدم اليمن، فدخل الكنيسة، فنظر فيها، ثم خر

من اجترأ علّي بهذا، فقال له  :فدخلها أبرهة، فوجد تلك العذرة فيها فقال

ّي أعل :فقال .أيها الملك، رجل من أهل ذلك البيت الذي يحجه العرب :أصحابه

بنه، حتى َل يحجه  :ثم قال بالنصرانية .اْجتَرأ بهذا ْلْهِدَمنه ذلك البيت وْلَُخرِّ

 .بالفيل وأذن قومه بالخروج فدعا .حاج أبدا  

وروي في رواية أُخرى أن فئة من قريش، خرجوا إلى أرض النجاشي، 

فأوقدوا نارا ، فلما رجعوا، تركوا النار في يوم ريح عاصف، حتى وقعت النار 

كة أن يخرج إلى م .فعزم أبرهة، وهو خليفة النجاشي .في الكنيسة، فأحرقتها
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 .رها إلى اليمن، فيبني هناك بيتا  ليحج الناس إليهفيهدم الكعبة، وينقل أحجا

وروي في رواية أُخرى، أن رجال  من أهل مكة، خرج إلى اليمن، فأخذ جزعة 

ها أبرهة فبنا .من القصب ذات ليلة، وأضرم النار في الكنيسة فأحرقها ثم هرب

 مرة أخرى، فحلف بعيسى ابن مريم بأن يهدم الكعبة، لكي يتحول الحج إلى

كنيسته، فتجهز فخرج معه حتى إذا كان في بعض طريقه، بعث رجال  من بني 

سليم، ليدعو الناس في حج بيته الذي بناه، فتلقاه رجل من اليمن بني كنانة، 

 .فقتله

فازداد أبرهة بذلك غضبا ، وحث على المسير واَلنطالق، حتى إذا كان بأرض 

م، فدعا القو .يقال له ذو يفن جعم فخرج إليه رجل من أشراف اليمن وملوكهم،

وأحبابه من سائر العرب، إلى حرب أبرهة، وصده عن بيت َّللا، فقاتله فهرب 

ها أي :فلما أراد قتله قال .ذو يفن وأصحابه، وأخذوا ذا يفن، وأتى به أسيرا  

الملك، َل تقتلني، فإنه عسى أن أكون معك خير لك من قتلي، فتركه وحبسه 

ثم مضى على وجهه ذلك، حتى إذا كان بأرض خشعم، عرض  .عنده في وثاقه

 .له فقيل ابن حبيب الخشعي، فقاتله فهزمه، وأخذ أسيرا  

، أيها الملك َل تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب :فلما أتي به، وهم بقتله فقال

 .فتركه وخلى سبيله، وخرج به معه يدله على أرض العرب

إليه مسعود بن مغيث، التقى في رجال من ثقيف  حتى إذا مر بالطائف فخرج

أيها الملك إنما نحن عبيدك، ليس عندنا لك خالف، وليس بيتنا هذا الذي  :فقالوا

تريد، يعنون الالت والعزى، وليست بالتي يحج إليه العرب، وإنما ذلك بيت 

قريش الذي بمكة، فنحن نبعث معك من يدلك عليه، فتجاوز عنهم فبعثوا معه 

ارغال، فخرج يهديهم الطريق، حتى أنزلهم بالمغمس وهي على ستة أميال أب

من مكة، فمات أبو رغال هناك، فرجمت العرب قبره، فهو القبر الذي ترجمه 

 .الناس بالمغمس

ثم إن قريشا  لما علموا، أن َل طاقة لهم بالقتال مع هؤَلء القوم، لم يبق بمكة 

ولم يبق أحد إَل عبد المطلب على سقايته أحد، إَل خرج إلى الشعاب والجبال، 

وشيبه، أقام على حجابة البيت، فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتي البيت 

اللهم إن المرء يمنع رحله، فامنع رحالك َل يغلبوا بصليبهم، فأمر ما  :ويقول

ثم إن أبرهة بعث رجال  من الحبشة على جمل له، حتى انتهى إلى  .بدا لك

فأصاب مائتي بعير لعبد  .ى أبرهة أموال قريش وغيرهامكة، وساق إل

ثم بعثت أبرهة رجال  من أهل حمير  .المطلب، وهو يومئٍذ كبير قريش وسيدها
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ول إن الملك يق :ثم قال له .إلى مكة، وقال أرسل إلى سيد هذا البيت وشريفهم

 عرضوا إلىلك، إني لم آت ْلخرجكم، وإنما جئت ْلهدم هذا البيت، فإن لم تت

 .دونه بحرب، فال حاجة لي بدمائكم

فلما دخل الرسول مكة، جاء إلى عبد المطلب، وأدى إليه الرسالة، فقال له عبد 

ما نريد حربه، وما لنا بنيه، حتى أتى العسكر فسأل عن ذي يفن،  :المطلب

هل عندك من عناء بما نزل  :وكان صديقا  له، فجاءه وهو في مجلسه فقال له

ما عناء رجل أسير بيد ملك ينتظر بأن يقتله، عدوا  أو  :نا، فقال له ذو يفنب

مشيا  أَل إن صاحب الفيل صديق لي، فأرسل إليه فأوصيه لك، وأعظم عليه 

سبي فقال ح .حقك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك، فتكلمه أنت بما بدا لك

 .فأعجبه كالمه ففعل ذلك، فلما دخل عبد المطلب على الملك وكلمه،

حاجتي إليك، أن ترد  :قل له ما حاجتك، قال عبد المطلب :ثم قال لترجمانه

لقد كنت أعجبتني حين  :إلي مائتي بعير لي، فلما قال ذلك، قال له أبرهة

 كرهت فيك حيث كلمتني في مائتي بعير أصبتها :يعني .رأيتك، ثم إني رجوت

قال عبد  .َل تكلمني فيه .ن آبائك، قد جئت لهدمهلك، وتترك بيتا  هو دينك ودي

 .أنا رب اإلبل، وإن للبيت ربا  سيمنعه :المطلب

أنت وذلك فرد عليه اإلبل، فانصرف عبد  :ما كان يمنع مني، قال :فقال

المطلب إلى قريش، وأخبرهم الخبر، وأمر بالخروج لمن بقي من أهل مكة 

 .ابإلى الجبال، وفي بطون الشع

ه، اللهم إن المرء يمنع رحل :ثم إن عبد المطلب، أخذ بحلقتي باب الكعبة، وقال

ثم أرسل حلقتي الباب، وانطلق ومن معه إلى الجبال،  .وذكر كلمات في ذلك

فلما أصبح أبرهة، تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله  .ينتظرون ما يصنع أبرهة بمكة

، فلما وكتبه أبو البكشوم .نيته أبو العباسوجيشه، وكان اسم الفيل محمودا ، وك

 .وجهوا الفيل إلى مكة، أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي، حتى جاء إلى جنب الفيل

ثم أخذ بأذنه فقال أبرك محمودا ، وارجع راشدا  من حيث جئت، فإنك وَّللا في 

 مثم أرسل أذنه فاضطجع، فضربه ليقوم فأبى، فضربوه ليقو .بلد َّللا الحرام

فأبى وضربوا بالطبرزين فوجهوه راجعا  إلى اليمن، فقام يهرول ووجهوه إلى 

الشام، ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة، فبرك وأرسل َّللا تعالى عليهم طيرا  

مع كل طير منها ثالثة أحجار، حجر في منقاره،  .من البحر، أمثال الخطاطيف

 .صيب أحدا  منهم إَل هلكوحجران في رجليه، أمثال الحمصة والعدسة، َل ت
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فخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه، ويتساءلون عن نفل بن 

حبيب، ليدلهم على الطريق، فخرج نفيل يشتد، حتى صعد الجبل، فخرجوا 

معه يتساقطون بكل طريق، ويهلكون على كل منهل، فأصيب أبرهة في 

كلما سقطت منه أنملة،  جسده، وخرجوا معه فيسقط من جسده أنملة أنملة،

خرجت منه مدة قيح ودم، حتى قدموا به صنعاء، وهو مثل فرخ الطائر، فما 

مات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم مات، فملك ابنه يكثوم بن أبرهة ملك 

 .اليمن

وروي في الخبر، أنه أول ما وقعت الحصبة، والجدري بأرض العرب ذلك 

حاب الفيل، قبل مولد النبي صلى َّللا عليه كان أمر أص :وقال بعضهم .العام

كان ذلك في عام مولده عليه  :وقال بعضهم .وسلم، بثالث وعشرين سنة

ولدت أنا ورسول َّللا صلى َّللا  :وروي عن قبس بن مخرمة أنه قال .السالم

 {لفيلا أَلَْم تََر َكْيَف فََعَل َربَُّك بأصحاب}فنزل قوله  .عليه وسلم في عام الفيل

 .كيف عاقب ربك أصحاب الفيل، بالحجارة، حين أرادوا هدم الكعبة :يعني

معناه ألم  :ويقال .في خسارة :يعني {أَلَْم يَْجَعْل َكْيَدهُْم فِى تَْضلِيلٍ } :قال تعالى

عا  بعضها تتابم :يعني {َوأَْرَسَل َعلَْيِهْم طَْيرا  أَبَابِيلَ }يجعل صنيعهم في أباطيل 

 :روقال عبيد بن عمي .على أثر بعض، أرسل عليهم َّللا طيورا  بيضا  صغارا  

وروى عطاء عن ابن  .أرسل عليهم طيرا  بلقا من البحر، كأنها الخطاطيف

تَْرِميِهم }ثم قال  .طيرا  سودا ، جاءت من قبل البحر فوجا  فوجا   :عباس قال

 .قال سعيد بن جبير، الحجارة أمثال الحمصة {بِِحَجاَرٍة ّمن ِسّجيلٍ 

رأيت عند أم هانئ من تلك الحجارة، مثل بعر  :وروي عن ابن عباس قال

 .الغنم، مخططة بحمرة

طيرا  كأنها رجال الهند، جاءت من  :وروى إسرائيل، عن جابر بن أسباط قال

كمبارك اإلبل،  قبل البحر، تحمل الحجارة في مناقيرها وأظافيرها، أكبرها

من طين  :يعني {تَْرِميِهم بِِحَجاَرٍة ّمن ِسّجيلٍ }وأصغرها كرؤوس اإلنسان 

وذكر مقاتل، عن  .طين مطبوخ كما يطبخ اآلُجرْ  :خلط بالحجارة، ويقال

هي طير جاءت من قبل البحر، لها رؤوس كرؤوس السباع، لم  :عكرمة قال

ان أول وك .رميهم بالحجارة، فتجدر جلودهمتر قبل يومئذ وَل بعده، فجعلت ت

مكتوب في كل حجر اسم الرجل، واسم أبيه،  :ويقال .يوم رأى فيه الجدري

وَل يصيب الرجل شيء، إَل نفذه فيها وقع على رأس رجل، إَل خرج من 

 .دبره، وما وقعت على جانبه، إَل خرجت من الجانب اآلخر
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 :قال بالفارسية سنك وكل يعني {ّمن ِسّجيلٍ ِحَجاَرة  }وقال وهب بن منبه 

 :قال {ِحَجاَرة  ّمن ِسّجيلٍ }وروى موسى بن بشار عن عكرمة  .حجارة وطين

أُْكولِ } :ثم قال عز وجل .سنك وكل كزرع باٍل،  :يعني {فََجَعلَهُْم َكَعْصٍف مه

مرود كما سلط على النفأخبر َّللا تعالى أنه سلط على الجبابرة أضعف خلقه، 

 .وَّللا أعلم بالصواب .بعوضة، فأكلت من دماغه أربعين يوما ، فمات من ذلك
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106 

 سورة قريش

 

 [4 -1]تفسير اآليات رقم 

ياَلِف قَُرْيٍش } ْيِف  (1)إِلِ تَاِء َوالصه فَْليَْعبُُدوا َربه هََذا  (2)إِياَلفِِهْم ِرْحلَةَ الشِّ

 {(4)الهِذي أَْطَعَمهُْم ِمْن ُجوعٍ َوآََمنَهُْم ِمْن َخْوٍف  (3)اْلبَْيِت 

قرأ ابن عامر إلَلف قريش، بغير  {إليالف قَُريٍْش * إيالفهم} :قوله تعالى

وصول بما ياء بعد الهمزة، والباقون بياء قبلها همزة، ومعناهما واحد، وهذا م

لتقر  :أن َّللا تعالى، أهلك أصحاب الفيل إليالف قريش، يعني :يعني .قبله

أُْكولِ } :فقال عز وجل .قريش بالحرم، ويجاورون البيت  {فََجَعلَهُْم َكَعْصٍف مه

فعل ذلك، ليؤلف قريشا  بهاتين الرحلتين، اللتين بهما  :إليالف قريش يعني

لزمته وألفينه  :ألفت موضع كذا، أي :وقال أهل اللغة .ةعيشهم ومقامهم بمك

وكرر إليالف على معنى  .لزمته موضع كذا، ألزمنيه َّللا :كما يقال .َّللا

 .أعطيتك المال لصيانة وجهك، وصيانتك عن جميع الناس :التأكيد، كما يقال

ير، ال سعيد بن جبلنعمتي على قريش، وق :لئالف قريش، يعني :وقال مجاهد

معناه َل يشق عليهم التوحيد، كما َل يشق  :أذكر نعمتي على قريش، ويقال

قال مقاتل وذلك أن قريشا ، كانوا تجارا ،  {ِرْحلَةَ الشتاء والصيف}عليهم 

وكانوا يمتارون في الشتاء من اْلردن وفلسطين، ْلن ساحل البحر كان أدناها، 

ق الشام، وأخذوا طريق اليمن، فشق ذلك عليهم، فإذا كان الصيف تركوا طري

فقذف َّللا تعالى في قلوب الحبشة، حتى حملوا الطعام في السفن إلى مكة للبيع، 

وجعل أهل مكة يخرجون إليهم على مسيرة ليلة، ويشترون فكفاهم َّللا تعالى 

 .مؤونة الشتاء والصيف

البيت، كفاهم مؤونة الخوف والجوع، ْلن رب هذا  {فَْليَْعبُُدواْ َربه هذا البيت}

ترحلون كانوا ي :فليألفوا العبادة، كما ألفوا رحلة الشتاء والصيف وقال الزجاج

وقال  :وهذا موافق لما قال مقاتل .في الشتاء إلى الشام، وفي الصيف إلى اليمن

وي ور .السدي في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام، وهكذا قال القتبي

، فأمرهم َّللا  :عن أبي العالية، أنه قال كانوا َل يقيمون بمكة صيفا  وَل شتاء 

 .تعالى بالمقام عند البيت، في العبادة

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n63&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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قل لهم يا محمد صلى َّللا عليه وسلم حتى يجتمعوا على اإليمان  :ويقال معناه

والتوحيد، وعبادة رب هذا البيت، كاجتماعهم على رحلة الشتاء 

 سيد وخالق هذا البيت، الذي صنع :يعني {فَْليَْعبُُدوْا َربه هذا البيت}والصيف 

 الذى}هذا اإلحسان إليكم، حتى يكرمكم في اآلخرة، كما أكرمكم في الدنيا 

 الذى}أشبعهم بعد الجوع الذي أصابهم، حتى جهدوا  :يعني {أَْطَعَمهُم ّمن ُجوعٍ 

َوءاَمنَهُم }وقال السدي  .خوف الجهد، والعدو والغارة من :يعني {أَْطَعَمهُم ّمن

 .من خوف الجذام، وَّللا تعالى أعلم بالصواب :يعني {ّمْن خْوفٍ 
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107 

 سورة الماعون

 

 [7 -1]تفسير اآليات رقم 

يِن } ُب بِالدِّ َوََل يَُحضُّ َعلَى  (2)فََذلَِك الهِذي يَُدعُّ اْليَتِيَم  (1)أََرأَْيَت الهِذي يَُكذِّ

 (5)الهِذيَن هُْم َعْن َصاَلتِِهْم َساهُوَن  (4)فََوْيٌل لِْلُمَصلِّيَن  (3)طََعاِم اْلِمْسِكيِن 

 {(7)َويَْمنَُعوَن اْلَماُعوَن  (6)الهِذيَن هُْم يَُراُءوَن 

 .ألف بغير {أََرأَْيتَ }قرأ الكسائي،  {أََرءْيَت الذى يَُكّذُب بالدين} :ىقوله تعال

لها وهذه ك .{أََرأَْيتَ }وقرأ نافع باْللف بغير همزة، والباقون باْللف والهمزة، 

لغات العرب، واللغة المعروفة باْللف والهمزة، ومعناه أَل ترى يا محمد صلى 

معناه  :الوق .بيوم القيامة :الكافر الذي يكذب بالدين يعني َّللا عليه وسلم هذا

ما تقول يا محمد في هذا الكافر، الذي يكذب بيوم القيامة، فكيف يكون حاله 

نزلت  :نزلت في وهب بن عايل، وقال جعدة بن هبيرة :وقال قتادة .يوم القيامة

 .فارهذا تهديد لجميع الك :في العاص بن وائل، ويقال

 :اليدفع اليتيم عن حقه، ويق :يعني {فََذلَِك الذى يَُدعُّ اليتيم} :ثم قال عز وجل

ث على َل يح :يعني {َوَلَ يَُحضُّ على طََعاِم المسكين}يمنع اليتيم حقه ويظلمه 

 {ينَ لّ فََوْيٌل لّْلُمصَ } :ثم قال عز وجل .َل يطعم المسكين :طعام المسكين، ويقال

َلهين عنها حتى  :يعني {الذين هُْم َعن صالتهم َساهُونَ }للمنافقين  :يعني

الناس بالصالة، وَل يريدون بها وجه َّللا تعالى،  {الذين هُمْ } .يذهب وقتها

 .حتى إذا رأوا الناس صلوا، وإذا لم يروا الناس لم يصلوا

يمنعون الزكاة،  :قال مقاتل {ُعوَن الماعونيَُراءوَن َويَْمنَ } :قوله تعالى

 :وعن علي بن أبي طالب رضي َّللا عنه أنه قال .والماعون بلغة الحبش المال

المعروف كله،  :الماعون يعني :ويقال .يراؤون بصالتهم، ويمنعون الزكاة

ن مسعود، ب سألت عبد َّللا :وعن أبي عبيد قال .الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم

الماعون ما يتعاطاه الناس فيما بينهم، مثل  :رضي َّللا عنه عن الماعون، قال

 .وروى وكيع، عن سالم بن عبد َّللا .الفأس والقدوم والقدر والدلو ونحو ذلك

 :قلت .الفأس، والقدوم، والقدر، والدلو :الماعون :سمعت عكرمة يقول :قال

 .قال من راءى بصالة وسها عنها، ومنع هذا فله الويل .من منع هذا فله الويل

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n63&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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وروي عن  .الماعون هو الماء والكِل :الماعون الزكاة، ويقال :وقال القتبي

 .هو المال، وَّللا تعالى أعلم بالصواب :الفراء أنه قال
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108 

 سورة الكوثر

 

 [3 -1]رقم تفسير اآليات 

 {(3)إِنه َشانِئََك هَُو اْْلَْبتَُر  (2)فََصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر  (1)إِنها أَْعطَْينَاَك اْلَكْوثََر }

ال يعني الخير الكثير لفضيلة القرآن، ويق {إِنها أعطيناك الكوثر} :قوله تعالى

إِنها } :من الكثرة والخير الكثير، وقال مقاتل« فَْوَعلَ »العلم، وقال القتبي أحسبه 

أراد به نهرا  في الجنة طينه مسك أزفد ورضراضه اللؤلؤ  {أعطيناك الكوثر

أشد بياضا  من اللبن وأحلى من العسل، وروى عطاء بن السائب عن محمد 

قال رسول َّللا صلى َّللا  :بن زياد عن عبد َّللا بن عمر رضي َّللا عنهم قال

الكوثر نهر في الجنة حافتاه الذهب ومجراه على الدر والياقوت  :يه وسلمعل

ماؤه أشد بياضا  من اللبن وأحلى من العسل، تربته أطيب من المسك وروي 

 بَْينََما أَنَا أَِسيُر فِي الَجنهةِ  " :عن أنس عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

ِف يَْعنِي الِخيَاَم قُْلُت َما هذا يَا ِجْبِريلفَإَِذا بِنَْهٍر َحافَتَاهُ ِمَن   :قَالَ  ؟اللُْؤلُْؤ الُمَجوه

يعني صّل  {فََصّل لَِربّكَ }ثُمه قال عز وجل  ."هذا الَكوثَُر الهِذي أَْعطَاَك َربَُّك 

انحر نفسك يعني اجتهد في  :قال بعضهم {وانحر}ّلِل الصلوات الخمس 

وانحر  :استقبل بنحرك القبلة وقال بعضهم :انحر يعني :بعضهمالطاعة، وقال 

 :اعرف هذه الكرامة من َّللا تعالى وأطعم، انحر يعني :البدنة يعني :يعني

ف هذه اعر :البدنة يعني :وانحر يعني :استقبل بنحرك القبلة وقال بعضهم

 ة العيد يوم العيد وانحرصل صال :الكرامة من َّللا تعالى وأطعم، وقال بعضهم

ص العا»مبغضك وهو  :يعني {إِنه َشانِئََك هَُو اَلبتر} :البدنة ثم قال عز وجل

اْلبتر من الخير وذلك أن العاص بن وائل  :هو اْلبتر يعني« بن وائل السهمي

 وبلغ ذلك رسول َّللا .هذا اْلبتر الذي َل عقب له :السهمي كان يقول ْلصحابه

لى َّللا عليه وسلم فاغتم لذلك فنزل إن شانئك هو اْلبتر وأنت يا محمد صلى ص

َّللا عليه وسلم ستذكر معي إذا ذكرت فرفع َّللا ذكره في كل مواطن 

بأن يستوي بين السجدتين حتى يبدي نحره  {فََصّل لَِربَّك وانحر} :ويقال

ا } :اْلمة كما قال فخاطب بذلك النبي صلى َّللا عليه وسلم والمراد به جميع لهمه

بُواْ الرسل وأراد به هو وأصحابه، وروي عن علي بن أبي طالب، رضي  {َكذه

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n63&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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 ضع اليمين على الشمال :قال يعني {فََصّل لَِربَّك وانحر} :َّللا عنه في قوله

غة الل في :في ماله وولده وأهله والبتر {إِنه َشانِئََك هَُو اَلبتر}في الصالة 

 .اَلستئصال والقطع وقال قتادة اْلبتر الحقير الرقيق الذليل
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109 

 سورة الكافرون

 

 [6 -1]تفسير اآليات رقم 

 (3)َن َما أَْعبُدُ َوََل أَْنتُْم َعابُِدو (2)ََل أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن  (1)قُْل يَا أَيُّهَا اْلَكافُِروَن }

لَُكْم ِدينُُكْم َولَِي  (5)َوََل أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد  (4)َوََل أَنَا َعابٌِد َما َعبَْدتُْم 

 {(6)ِديِن 

 وذلك أن قريشا  قالوا للنبي صلى َّللا عليه {قُْل ياأيها الكافرون} :قوله تعالى

بأن نتبعك عاما  ونترك ديننا ونتبع دينك وترجع إلى ديننا إن يَُسّرك  :وسلم

نزلت في المستهزئين وذلك أن النبي  :فنزلت هذه السورة وقال مقاتل .عاما  

صلى َّللا عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وجرى على لسانه ما جرى فقال أبو 

 ما تعبد جهل أخزاه َّللا َل يفارقنا إَل على أحد أمرين ندخل معك في بعض

وتدخل معنا في بعض ديننا أو نتبرأ من آلهتنا وتتبرأ من إلهك فنزلت هذه 

ض لو أن ابن أخيك استلم بع :إنهم أتوا العباس فقالوا له :السورة، وقال الكلبي

هم ، ويقال إن{قُْل ياأيها الكافرون}آلهتنا لصدقناه بما يقول وآمنا به فنزل 

إن ابن أخيك يؤذينا ونحن َل نؤذيه بحرمتك  :لوا لهاجتمعوا إلى أبي طالب وقا

نهما إ» :فدعاه أبو طالب وذكر ذلك له فقال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم

فنفروا عن هذه « َلَ إله إَله َّللا» :قال ؟فقال ما هي« أَْدُعوهُْم إِلَى َكلَِمٍة َواِحَدةٍ 

ُد َما َلَ أَْعبُ }قل يا محمد ْلهل مكة  :يعني {قُْل ياأيها الكافرون}الكلمة فنزلت 

أنتم من اْلوثان وَل أرجع  {َما تَْعبُُدونَ }بعد هذا  {َلَ أَْعبُدُ } :يعني {تَْعبُُدونَ 

 َل تعبدون أنتم بعد هذا الرب الذي :يعني {َوَلَ أَنتُْم عابدون َما أَْعبُدُ }إلى دينكم 

َوقُِل الحق ِمن } :ا يستقبلكم غدا  وهذا كقوله عز وجلأعبده أنا حتى ترون م

ا أََحاطَ بِِهْم  بُِّكْم فََمن َشآَء فَْليُْؤِمن َوَمن َشآَء فَْليَْكفُْر إِنها أَْعتَْدنَا لِلظهالِِميَن نَار  ره

َوَسآَءْت  شرابُسَراِدقُهَا َوإِن يَْستَِغيثُواْ يَُغاثُواْ بَِمآٍء كالمهل يَْشِوى الوجوه بِْئَس ال

ا َعبَدتُّمْ } :قوله تعالى [29 :الكهف] {ُمْرتَفَق ا لست أنا  :يعني {َوَل أَنَا َعابٌِد مه

في الحال عابدا  ْلصنامكم وما كنت عابدا  لها قبل هذا ْلني علمت مضرة 

م الحال لجهلك لستم عابدين في :يعني {َوَلَ أَنتُْم عابدون َما أَْعبُدُ }عبادتها 

د أكملت ق :يعني {لَُكْم ِدينُُكْم َولَِى ِدينِ } :ثم قال عز وجل .وغفلتكم وقلة عقلكم

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n63&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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عليكم الحجة فليس علّي أن أجبركم على اإلسالم فاثبتوا على دينكم حتى تروا 

ماذا يستقبلكم غدا  وأنا أثبت على ديني الذي أكرمني َّللا تعالى به وَل أرجع 

نكم أبدا  وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم نسخ بآية القتال، فيها دليل أن إلى دي

الرجل إذا رأى منكرا  أو سمع قوَل  منكرا  فأنكره فلم يقبلوا منه َل يجب عليه 

أكثر من ذلك وإنما عليه أن يحفظ مذهبه وطريقه ويتركهم على مذهبهم 

 أسير مع النبي صلى بينما :وقال الحسن سمعت شيخا  يحدث قال .وطريقهم

ا هذا فَقَ » :فقال {قُْل ياأيها الكافرون}َّللا عليه وسلم فسمع رجال  يقرأ  ْد بَِرئ أَمه

ْركِ  ا هذا » :فقال [1 :الصمد] {قُْل هَُو َّللا أََحدٌ }وسمع رجال  يقرأ « ِمَن الشِّ أَمه

 .وَّللا أعلم« فَقَْد َغفََر َّللا تََعالَى لَهُ 
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 سورة النصر
 [3 -1]تفسير اآليات رقم 

ِ َواْلفَْتُح } ا  (1)إَِذا َجاَء نَْصُر َّللاه ِ أَْفَواج   (2)َوَرأَْيَت النهاَس يَْدُخلُوَن فِي ِديِن َّللاه

اب ا   {(3)فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغفِْرهُ إِنههُ َكاَن تَوه

 سمعت :وروى عبد الملك بن سليمان قال {إَِذا َجاء نَْصُر َّللا} :قوله تعالى

سعيد بن جبير يقول كان أناس من المهاجرين قد وجدوا عمر وفي إدنائه ابن 

أما إني سأريكم منه  :عباس رضي َّللا عنهما دونهم وكان يسأله فقال عمر

 {َجاء نَْصُر َّللا والفتحإَِذا }اليوم ما تعرفون به فضله فسأله عن هذه السورة 

أمر َّللا تعالى نبيه محمدا  صلى َّللا عليه وسلم إذا رأى الناس  :قال بعضهم

يدخلون في دين َّللا أفواجا  أن يحمده ويستغفره فقال َلبن عباس تكلم، فقال 

فهي آيتك من  {إَِذا َجاء نَْصُر َّللا والفتح} :أعلمه َّللا متى يموت فقال

، قال مقاتل لما نزلت هذه السورة قرأ رسول َّللا {فََسبّْح بَِحْمِد َربّكَ }الموت 

صلى َّللا عليه وسلم على أصحابه أبي بكر وعمر رضي َّللا عنهما فاستبشروا 

فسمع بذلك ابن عباس فبكى فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم ما يبكيك فقال 

بيد وروى أبو ع .ة سنتينفعاش بعد هذه السور« َصَدْقتَ » :نعيت نفسك فقال

َحانََك َربِّي ُسبْ » :بن عبد َّللا أن النبي صلى َّللا عليه وسلم كان يكثر أن يقول

وقال علي رضي َّللا عنه لما نزلت هذه السورة « َوبَِحِمدَك اللههُمه اْغفِْر لِي

مرض النبي صلى َّللا عليه وسلم فخرج إلى الناس فخطبهم وودعهم ثم دخل 

وروي عن ابن عباس رضي َّللا عنهما في قوله  .توفي بعد أيامالمنزل و

يعني إذا أتاك نصر من َّللا تعالى على  {إَِذا َجاء نَْصُر َّللا والفتح} :تعالى

فتح مكة والطائف  :يعني {والفتح}اْلعداء من قريش وغيرهم، 

جماعة جماعة  :يعني {اجاَوَرأَْيَت الناس يَْدُخلُوَن فِى ِديِن َّللا أفو}وغيرها 

وقبيلة قبيلة، وكان قبل ذلك يدخلون واحدا  واحدا  فدخلوا فوجا  فوجا  فإذا رأيت 

ذلك فاعلم أنك ميت فاستعد للموت بكثرة التسبيح واَلستغفار فذلك 

سبح صل  :يعني :سبحه، ويقال :يعني {فََسبّْح بَِحْمِد َربّكَ } :قوله

 .مسبحا  وذلك لمن تاب :يعني {ره إِنههُ َكاَن تَوبَاواستغف}لربك 

 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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 سورة المسد
 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

ا  (2)َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُهُ َوَما َكَسَب  (1)تَبهْت يََدا أَبِي لَهٍَب َوتَبه } َسيَْصلَى نَار 

ا (3)َذاَت لَهٍَب   {(5)فِي ِجيِدهَا َحْبٌل ِمْن َمَسٍد  (4)لَةَ اْلَحطَِب َواْمَرأَتُهُ َحمه

خسر أبو لهب وذلك أن النبي صلى  :يعني {تَبهْت يََدا أَبِى لَهَبٍ } :قوله تعالى

 :شعراءال] {َوأَنِذْر َعِشيَرتََك اَلقربين} :َّللا عليه وسلم حين نزل قوله تعالى

 " :صفا ونادى فاجتمعوا فقال النبي صلى َّللا عليه وسلمصعد على ال [214

أََمَرنِي َربِّي أَْن أُْنِذَر َعِشيَرتِي اْلَْقَربِيَن َوأَْدُعوهُْم إِلَى َشهَاَدِة أَْن َلَ إله إَله َّللا، 

ر اْليام تبا  لك سائ :فأنكروا ذلك فقال أبو لهب "فَقُولُوا أَْشهَْد لَُكْم بِهَا ِعْنَد َربِّي 

أَْسلُِموا  " :ألهذا دعوتنا، وروي في خبر آخر أنه اتخذ طعاما  ودعاهم ثم قال

تبّا  لك سائر اْليام ألهذا دعوتنا  :فقال أبو لهب "تَْسلَُموا َوأَِطيُعوا تَْهتَُدوا 

 {به َوتَ }خسرت يدا أبي لهب عن التوحيد  :يعني {تَبهْت يََدا أَبِى لَهَبٍ }فنزلت 

 تبت يدا أبي :إنما ذكر اليد وأراد به هو وقال مقاتل :وقد خسر ويقال :يعني

خسر نفسه وكان أبو لهب عم النبي صلى َّللا عليه وسلم  :لهب وتب يعني

ولهذا ذكره بالكنية ولم يذكر اسمه ْلن اسمه كان منسوبا  « عبد العزى»واسمه 

َما أغنى َعْنهُ } :سمه ثم قال عز وجلكنيته كان ا :إلى صنم وقال بعضهم

ما  :يعني {َوَما َكَسبَ }ما نفعه ماله في اآلخرة إذ كفر في الدنيا  :يعني {َمالُهُ 

ينفعه ولده في اآلخرة إذا كفر في الدنيا والكسب أراد به الولد ْلن ولد الرجل 

يدخل في النار  :يعني {سيصلى نَارا  َذاَت لَهَبٍ } :من كسبه ثم قال عز وجل

امرأته تدخل  :يعني {وامرأته} :ذات لهب يعني ذات شعل ثم قال عز وجل

الَةَ الحطب}النار معه  قرأ عاصم حمالة الحطب بنصب الهاء ويكون  {َحمه

على معنى الذم والشين ومعناه أعني حمالة الحطب والباقون بالضم على معنى 

الَةَ الحطب} :حطب جعل نعتا  لها فقالاَلبتداء وحمالة ال حمالة  :يعني {َحمه

الَةَ الحطب} :ويقال .الخطايا والذنوب تمشي بالنميمة فسمى  :يعني {َحمه

النميمة حطبا  ْلنه يلقي بني القوم العداوة والبغضاء وكانت تمشي بالنميمة في 

رحه كانت تحمل الشوك فتط :قالعداوة النبي صلى َّللا عليه وسلم وأصحابه وي

في طريق النبي صلى َّللا عليه وسلم وأصحابه بالليل من بغضها لهم حتى بلغ 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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النبي عليه السالم شدة وعناء فحملت ذات ليلة حزمة شوك لكي تطرحها في 

طريقهم فوضعتها على جدار وشدتها بحبل من ليف على صدرها فأتاها 

ى فِ } :ار وخنقها حتى ماتت فذلك قولهجبريل عليه السالم ومده خلف الجد

َسدٍ  فِى ِجيِدهَا َحْبٌل }أي من ليف وقال أكثر أهل التفسير  {ِجيِدهَا َحْبٌل ّمن مه

َسدٍ  في اآلخرة في عنقها سلسلة من حديد وتحتها نار وفوقها نار،  :يعني {ّمن مه

نه َّللا ع وروى سعيد بن جبير رضي َّللا عنه عن أبي بكر الصديق رضي

لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب فقال أبو بكر رضي  :قال

ْيَت يا رسول َّللا فإنها امرأة بذية فقال النبي صلى َّللا عليه  َّللا عنه لو تنحه

 :وسلم

فدخلت فلم تره فقالت ْلبي بكر رضي َّللا عنه هجانا  « َسيَُحال بَْينِي َوبَْينَهَا»

 ما ينطق بالشعر وَل يقوله قالت إنك لمصدق فاندفعت صاحبك فقال وَّللا

  :راجعة فقال أبو بكر رضي َّللا عنه يا رسول َّللا ما رأتك فقال

  .«لَْم يََزْل بَْينِي َوبَْينَها َملٌَك يَْستُُرنِي َعْنهَا َحتهى َرِجَعتْ »

وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي يزيد بن زيد قال لما نزلت هذه 

السورة قيل َلمرأة أبي لهب أن النبي صلى َّللا عليه وسلم قد هجاك فأتت 

رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم وهو جالس في الخالء وقالت يا محمد صلى 

 َّللا عليه وسلم على ماذا تهجوني 

 « أََما َوّلِل َما أَنَا هََجْوتُِك َما هََجاِك إَله َّللا َعزه َوَجله » :فقال

  ؟يتني أحمل الحطب أو رأيت في جيدي حبلها من مسدقالت هل رأ

َسدٍ } :وقال مجاهد  مثل حديد البكرة،  {فِى ِجيِدهَا َحْبٌل ّمن مه

 .وقال غيره يعني عروة سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا  وَّللا أعلم
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 سورة اإلخالص

 

 [4 -1]رقم  تفسير اآليات

ُ أََحٌد } َمُد  (1)قُْل هَُو َّللاه ُ الصه ا  (3)لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد  (2)َّللاه َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفُو 

 {(4)أََحٌد 

وذلك أن قريشا  قالوا له ِصْف لنا ربهك الذي  {قُْل هَُو َّللا أََحدٌ } :قوله تعالى

ل يا ق :يعني {قُْل هَُو َّللا أََحدٌ } :فأنزل َّللا تعالى ؟ا إليه ما هوتعبده وتدعون

يعني فرد َل نظير له وَل  {هَُو َّللا أََحدٌ }محمد للكفار إني ربي الذي أعبده 

 :يعني {َّللا الصمد} :شبيه له وَل شريك له وَل معين له ثم قال عز وجل

 {الصمد}ب، وقال السدي وعكرمة ومجاهد الصمد الذي َل يأكل وَل يشر

الذي َل جوف له، وعن قتادة قال كان إبليس لعنه َّللا ينظر إلى آدم عليه السالم 

َل  :ودخل في فيه وخرج من دبره يعني حين كان صلصاَل  فقال للمالئكة

ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف وروي عن ابن عباس رضي َّللا 

الصمد الذي يصمد إليه الخالئق في حوائجهم ويتضرعون إليه  :عنه أنه قال

السيد الذي انتهى سؤدده وكذلك قال  {الصمد}عند مسألتهم وقال أبو وايل 

قال الدائم، و {الصمد}سعيد بن جبير وقال الحسن البصري رضي َّللا عنه 

 {مدالص}ظي الباقي ويقال الكافي وقال محمد بن كعب القر {الصمد}قتادة 

ده التام في سؤد {الصمد} :الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا  أحد ويقال

الذي َل  {الصمد} :وروي عن علي بن أبي طالب كرم َّللا وجهه أنه قال

يخاف من فوقه وَل يرجو من تحته ويُْصَمد إليه في الحوائج ثم قال عز 

ن له لم يك :يعني {َولَْم يُولَدْ } .لم يكن له ولد يرث ملكه :يعني {لَْم يَلِدْ }وجل 

 لم يكن له نظير وَل شريك :يعني {َولَْم يَُكْن لههُ ُكفُوا  أََحدٌ }والد يرث عنه ملكه 

إن مشركي العرب قالوا إن المالئكة  :فينازعه في عظمته وملكه وقال مقاتل

ى في عزير والمسيح ما قالت فكذبهم َّللا كذا وكذا وقالت اليهود والنصار

، {لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد * َولَْم يَُكْن لههُ ُكفُوا  أََحدٌ } :تعالى وأبرأ نفسه مما قالوا فقال

قرأ عاصم في رواية حفص كفوا  بغير همزة وقرأ حمزة بسكوت الفاء مهموزا  

ع إلى معنى واحد وروي والباقون بضم الفاء مهموزا  بهمزة وكل ذلك يرج

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89%20%C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB%20***/i367&n63&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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بعد صالة الفجر  {قُْل هَُو َّللا أََحدٌ }عن علي بن أبي طالب أنه قال من قرأ 

 .إحدى عشرة مرة لم يلحقه ذنب يومئٍذ ولو اجتهد الشيطان

وروي عن أنس بن مالك رضي َّللا عنه عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه 

فقيل يا رسول َّللا من يطيق « ؟َرأ القُرآَن فِي لَْيلَةٍ أَيَْعَجُز أََحُدُكم أَْن يَقْ » :قال

وروي عن ابن شهاب عن « أَْن يَْقَرأ قُْل هَُو َّللا أََحٌد ثاَلََث َمَراتٍ » :قال ؟ذلك

 :بلغنا أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال :الزهري رضي َّللا عنه قال

ة  »  .وَّللا أعلم« فََكأَنهَما قََرأ ثُلَُث القُْرآنِ  َمْن قََرأ قُْل هَُو َّللا أََحٌد َمره
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113 

 سورة الفلق
 

 [5 -1]تفسير اآليات رقم 

 (3)َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق إَِذا َوقََب  (2)ِمْن َشرِّ َما َخلََق  (1)قُْل أَُعوُذ بَِربِّ اْلفَلَِق }

 {(5)َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد  (4)َوِمْن َشرِّ النهفهاثَاِت فِي اْلُعقَِد 

قل يا محمد أعتصم وأستعيذ  :يعني {قُْل أَُعوُذ بَِرّب الفلق} :قوله تعالى

وأستعين بخالق الخلق، والفلق الخلق وأنما سمي الخلق فلقا  ْلنهم فُلِقُوا من 

فالق  :بخالق الصبح، ويقال :يعني {أَُعوُذ بَِرّب الفلق} :آبائهم وأمهاتهم ويقال

إِنه َّللا فَالُِق الحب والنوى يُْخِرُج الحى ِمَن } :الحب والنوى قال َّللا تعالى

 [95 :أنعام] {الميت َوُمْخِرُج الميت ِمَن الحى ذلكم َّللا فأنى تُْؤفَُكونَ 

لقمر ُحْسبَانا  ذلك تَْقِديُر فَالُِق اإلصباح َوَجَعَل اليل َسَكنا  والشمس وا}وقال 

 .جب في النار :ويقال الفلق واد في جهنم، ويقال [96 :اْلنعام] {العزيز العليم

الفَلَُق َشَجَرةٌ فِي َجهَنهَم فَإِْن » :وروي عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال

َب الَكافَِر بِأََشدِّ الَعَذابِ  وروي عن  .«يَأُْمُرهُ أَْن يَأُْكَل ِمْن ثََمِرهَا أََراَد َّللا أَْن يَُعذِّ

لُّ أخسر عمل وأض :كعب اْلحبار أنه دخل في بعض الكنائس التي للروم فقال

نار إذا فتح بئر في ال :قال ؟قوم قد رضيت لكم بالفلق فقيل له ما الفلق يا كعب

 .بابها صاح جميع أهل النار من شدة عذابها

قال الجن واإلنس وقال الكلبي من شر  {ِمن َشّر َما َخلَقَ } :لثم قال عز وج

 {َوِمن َشّر َغاِسٍق إَِذا َوقَبَ } :ثم قال عز وجل .من شر ذي شر :ما خلق يعني

 {إَِذا َوقَبَ } :ظلمة الليل إذا دخل سواد الليل في ضوء النهار ويقال :يعني

 :الليل والغسق الظلمة ويقال {الغاسق} :القتبي إذا جاء وأدبر وقال :يعني

 .إذا دخل في الكسوف :يعني {َوإَِذا َوقَبَ }الغاسق القمر إذا انكسف واسوّد 

الساحرات المهيجات  :يعني {َوِمن َشّر النفاثات فِى العقد} :ثم قال تعالى

ي كل يعن {ِمن َشّر َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ وَ } :اللواتي ينفثن في العقد ثم قال عز وجل

مش وروى اْلع .ذي حسد أراد به لبيد بن أعصم اليهودي ويقال لبيد بن عاصم

عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال سحر النبيه صلى َّللا عليه وسلم رجٌل 

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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 :من اليهود عقد له عقدا  فاشتكى لذلك أياما  فأتاه جبريل عليه السالم فقال له

إن رجال  من اليهود سحرك فبعث عليّا  رضي َّللا عنه واستخرجها فحلّها فجعل 

كلما حل عقدة وجد النبي صلى َّللا عليه وسلم لذلك خفة حتى حلها كلها فقام 

النبي صلى َّللا عليه وسلم كأنما نشط من عقال فما ذكر النبي صلى َّللا عليه 

 .وسلم ذلك لليهود

د بن أعصم اتخذ لعبة للنبي صلى َّللا عليه وسلم وروي في خبر آخر أن لبي

وأخذ من عائشة رضي َّللا عنها فأفحل رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم فجعل 

في اللعبة أحد عشرة عقدة ثم ألقاها في بئر، وألقى فوقها صخرة فاشتكى من 

ذلك رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم شكوا  شديدا  فصارت أعضاؤه مثل العقد 

ا رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم بين النائم واليقظان إذ أتاه ملكان أحدهما فبينم

جلس عند رأسه واآلخر عند قدميه فالذي عند قدميه يقول للذي عند رأسه ما 

قال لبيد بن أعصم اليهودي قال فأين صنع  ؟من فعل به :شكواه قال السحر قال

إلى تلك البئر فنزح ماؤها فإنه  ماذا رأوه يبعث :السحر قال في بئر كذا قال

انتهى إلى الصخرة فإذا رأها فليقلعها فإن تحتها كؤبة وهي كؤبة قد سقطت 

عنقها وفيه إحدى عشرة عقدة فيحرق في النار فيبرأ إن شاء َّللا تعالى فاستيقظ 

النبي صلى َّللا عليه وسلم وقد فهم ما قاَل فبعث عمار بن ياسر وعليا  رضي 

تلك البئر في رهط من أصحابه فوجدوها كما وصف النبي  َّللا عنهما إلى

صلى َّللا عليه وسلم لهم فنزلت هاتان السورتان وهي إحدى عشرة آية فكلما 

قرأ آية حل منها عقدة حتى انحلت كلها ثم أحرقها بالنار فبرأ رسول َّللا صلى 

 َّللا عليه وسلم وروي في بعض اْلخبار عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه

ما  {قُْل أَُعوُذ بَِرّب الناس}و {قُْل أَُعوُذ بَِرّب الفلق}و {قُْل هَُو َّللا أََحدٌ } :قال

سأل منها سائل وَل استعاذ مستعيذ بمثلها قط وهذه اآلية دليل أن الرقية جائزة 

 .إن كانت بذكر َّللا تعالى وبكتابه وَّللا أعلم بالصواب
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114 

 سورة الناس
 

 [6 -1]ير اآليات رقم تفس

ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواسِ  (3)إِلَِه النهاِس  (2)َملِِك النهاِس  (1)قُْل أَُعوُذ بَِربِّ النهاِس }

 {(6)ِمَن اْلِجنهِة َوالنهاِس  (5)الهِذي يَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر النهاِس  (4)اْلَخنهاِس 

 :يقول أستعيذ باّلِل وخالق الناس ويقال {قُْل أَُعوُذ بَِرّب الناس} :قوله تعالى

 :يعني {َملِِك الناس} :أستعيذ باّلِل الذي هو رازق الخلق، ثم قال عز وجل

إله } :خالق الناس ومالكهم وله نفاذ اْلمر والملك فيهم، ثم قال عز وجل

يعني من  {ِمن َشّر الوسواس}ومانعهم  خالق الناس ومعطيهم :يعني {الناس

شر الوسواس يعني من شر الشيطان، ْلني َل أستطيع أن أحفظ نفسي من شره 

ْلنه يجري في نفس اإلنسان مجرى الدم وَل يراه بشر وَّللا تعالى قادر على 

 .حفظي من شره ومن وسوسته

سط على قلب اإلنسان هو منب :قال مجاهد {الخناس} :ثم وصف الشيطان فقال

خنوس خنوس ك :إذا ذكر َّللا خنس وانقبض فإذا عقل انبسط على قلبه ويقال له

ل في يدخ :يعني {الذى يَُوْسِوُس فِى ُصُدوِر الناس * ِمَن الجنة والناس}القنفذ 

ي ف {الناس} :صدور الجن كما يدخل في صدور اإلنس ويوسوس لهم ويقال

يوسوس في  :للجن واإلنس فإذا أراد به الجن فمعناه هذا الموضع يصلح

 الذين هم :يعني {يَُوْسِوُس فِى ُصُدوِر الناس}صدور المؤمنين الذين هم جن 

ِمن َشّر } :معطوف على الوسواس ومعناه {الناس} :من بني آدم ويقال

شياطين }ة أخرى كما قال في آي {َوِمن َشّر الوسواس الخناس} {الوسواس

وقال مقاتل روي عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه قال له  {اإلنس والجن

جبريل عليه السالم أَل أخبرك يا محمد صلى َّللا عليه وسلم بأفضل ما يتعوذ 

 .قال المعوذتان« ؟َوَما هُوَ » :قلت ؟به

َما » :أنه قال وروى علقمة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى َّللا عليه وسلم

ُذوَن بِِمْثِل الَمُعوَذتَْينِ  َذ الُمَعوِّ وروي عن الحسن البصري في قوله  .«تََعوه

قال إن من الناس شياطين فتعوذوا باّلِل من  {ِمَن الجنة والناس} :تعالى

شياطين الجن واإلنس، وقال هما شيطانان فأما شيطان الجن  :الشياطين يعني

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%89 %C2%AB%D8%A8%D8%AD%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%C2%BB ***/i367&n63&p1#TOP
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ر الناس، وأما شيطان اإلنس فإنه عالنية وروى أبو معاوية فيوسوس في صدو

عن عثمان بن واقد قال أرسلني أبي إلى محمد بن المنكدر أسأله عن المعوذتين 

من لم يزعم أنهما من كتاب َّللا تعالى فعليه  :قال ؟أهما من كتاب َّللا تعالى

َّللا على سيدنا محمد وَّللا أعلم وصلهى )لعنة َّللا والمالئكة والناس أجمعين 

خاتم النبيين، وإمام المتقين ورسول رب العالمين، وعلى جميع اْلنبياء 

ورضي َّللا عن  .والمرسلين والمالئكة والمقربين وأهل طاعتك أجمعين

أصحاب رسول َّللا أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى 

 .يوم الدين، حسبنا َّللا ونعم الوكيل
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 (21 -18تفسير اآليات رقم )  

 (23 -22تفسير اآليات رقم )  

 (30 -24تفسير اآليات رقم )  

 (35 -31تفسير اآليات رقم )  

 (42 -36تفسير اآليات رقم )  

 (49 -43تفسير اآليات رقم )  

 (54 -50تفسير اآليات رقم )  

 سورة فاطر

 (2 -1تفسير اآليات رقم )  

 (8 -3تفسير اآليات رقم )  

 (11 -9تفسير اآليات رقم )  

 (14 -12تفسير اآليات رقم )  

 (26 -15تفسير اآليات رقم )  

 (30 -27تفسير اآليات رقم )  

 (32 -31تفسير اآليات رقم )  

 (35 -33تفسير اآليات رقم )  

 (40 -36تفسير اآليات رقم )  

 (45 -41رقم )تفسير اآليات   

 سورة يس

 (5 -1تفسير اآليات رقم )  

 (10 -6تفسير اآليات رقم )  

 (12 -11تفسير اآليات رقم )  

 (14 -13تفسير اآليات رقم )  

 (19 -15تفسير اآليات رقم )  

 (32 -20تفسير اآليات رقم )  

 (35 -33تفسير اآليات رقم )  

 (40 -36تفسير اآليات رقم )  

 (44 -41تفسير اآليات رقم )  

 (52 -45تفسير اآليات رقم )  

 (58 -53تفسير اآليات رقم )  

 (66 -59ات رقم )تفسير اآلي  

 (70 -67تفسير اآليات رقم )  

 (76 -71تفسير اآليات رقم )  

 (83 -77تفسير اآليات رقم )  

 سورة الصافات

 (5 -1تفسير اآليات رقم )  

 (18 -6تفسير اآليات رقم )  

 (40 -19تفسير اآليات رقم )  

 (56 -41تفسير اآليات رقم )  

 (70 -57تفسير اآليات رقم )  

 (98 -71ات رقم )تفسير اآلي  

 (113 -99تفسير اآليات رقم )  

 (148 -114تفسير اآليات رقم )  

 (157 -149تفسير اآليات رقم )  

 (170 -158تفسير اآليات رقم )  

 (182 -171تفسير اآليات رقم )  

 سورة ص

 (3 -1تفسير اآليات رقم )  

 (10 -4تفسير اآليات رقم )  

 (20 -11تفسير اآليات رقم )  

 (26 -21تفسير اآليات رقم )  

 (29 -27تفسير اآليات رقم )  

 (34 -30تفسير اآليات رقم )  

 (40 -35تفسير اآليات رقم )  

 (44 -41تفسير اآليات رقم )  

 (64 -45تفسير اآليات رقم )  

 (69 -65تفسير اآليات رقم )  

 (88 -70تفسير اآليات رقم )  

 سورة الزمر

 (5 -1تفسير اآليات رقم )  
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 (7 -6تفسير اآليات رقم )  

 (10 -8تفسير اآليات رقم )  

 (20 -11تفسير اآليات رقم )  

 (26 -21م )تفسير اآليات رق  

 (31 -27تفسير اآليات رقم )  

 (37 -32تفسير اآليات رقم )  

 (45 -38تفسير اآليات رقم )  

 (53 -46تفسير اآليات رقم )  

 (61 -54تفسير اآليات رقم )  

 (70 -62تفسير اآليات رقم )  

 (75 -71آليات رقم )تفسير ا  

 سورة غافر

 (3 -1تفسير اآليات رقم )  

 (6 -4تفسير اآليات رقم )  

 (9 -7تفسير اآليات رقم )  

 (12 -10تفسير اآليات رقم )  

 (19 -13اآليات رقم ) تفسير  

 (20تفسير اآلية رقم )  

 (22 -21تفسير اآليات رقم )  

 (27 -23تفسير اآليات رقم )  

 (35 -28تفسير اآليات رقم )  

 (46 -36تفسير اآليات رقم )  

 (52 -47تفسير اآليات رقم )  

 (65 -53يات رقم )تفسير اآل  

 (68 -66تفسير اآليات رقم )  

 (76 -69تفسير اآليات رقم )  

 (85 -77تفسير اآليات رقم )  

 سورة فصلت

 (5 -1تفسير اآليات رقم )  

 (12 -6ر اآليات رقم )تفسي  

 (18 -13تفسير اآليات رقم )  

 (25 -19تفسير اآليات رقم )  

 (29 -26تفسير اآليات رقم )  

 (36 -30تفسير اآليات رقم )  

 (39 -37تفسير اآليات رقم )  

 (42 -40تفسير اآليات رقم )  

 (46 -43تفسير اآليات رقم )  

 (50 -47تفسير اآليات رقم )  

 (54 -51تفسير اآليات رقم )  

 سورة الشورى

 (4 -1تفسير اآليات رقم )  

 (10 -5تفسير اآليات رقم )  

 (15 -11تفسير اآليات رقم )  

 (20 -16تفسير اآليات رقم )  

 (23 -21تفسير اآليات رقم )  

 (30 -24تفسير اآليات رقم )  

 (35 -31تفسير اآليات رقم )  

 (42 -36تفسير اآليات رقم )  

 (46 -43تفسير اآليات رقم )  

 (50 -47تفسير اآليات رقم )  

 سورة الزخرف

 (4 -1تفسير اآليات رقم )  

 (14 -5تفسير اآليات رقم )  

 (25 -15تفسير اآليات رقم )  

 (30 -26تفسير اآليات رقم )  

 (32 -31تفسير اآليات رقم )  

 (39 -33ت رقم )تفسير اآليا  

 (45 -40تفسير اآليات رقم )  

 (56 -46تفسير اآليات رقم )  

 (62 -57تفسير اآليات رقم )  
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 سورة ق
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 (11 -2تفسير اآليات رقم )  
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 (3 -1تفسير اآليات رقم )  

 (6 -4تفسير اآليات رقم )  

 (10 -7تفسير اآليات رقم )  

 (13 -11تفسير اآليات رقم )  

 سورة الصف

 (8 -1تفسير اآليات رقم )  

 (14 -7تفسير اآليات رقم )  

 سورة الجمعة

 (8 -1آليات رقم )تفسير ا  

 (11 -9تفسير اآليات رقم )  

 سورة المنافقون

 (6 -1اآليات رقم )تفسير   

 (11 -7تفسير اآليات رقم )  

 سورة التغابن

 (6 -1تفسير اآليات رقم )  

 (9 -7تفسير اآليات رقم )  

 (15 -10تفسير اآليات رقم )  

 (18 -16تفسير اآليات رقم )  

 سورة الطالق

 (5 -1تفسير اآليات رقم )  

 (7 -6اآليات رقم ) تفسير  

 (12 -8تفسير اآليات رقم )  

 سورة التحريم

 (2 -1تفسير اآليات رقم )  

 (4 -3تفسير اآليات رقم )  

 (8 -5تفسير اآليات رقم )  

 (12 -9تفسير اآليات رقم )  

 سورة الملك

 (11 -1تفسير اآليات رقم )  

 (20 -12) تفسير اآليات رقم  

 (30 -21تفسير اآليات رقم )  

 سورة القلم

 (6 -1تفسير اآليات رقم )  

 (16 -7تفسير اآليات رقم )  

 (33 -17تفسير اآليات رقم )  

 (43 -34تفسير اآليات رقم )  

 (52 -44تفسير اآليات رقم )  

 سورة الحاقة

 (10 -1م )تفسير اآليات رق  

 (17 -11تفسير اآليات رقم )  

 (37 -18تفسير اآليات رقم )  

 (52 -38تفسير اآليات رقم )  

 سورة المعارج

 (14 -1تفسير اآليات رقم )  

 (35 -15تفسير اآليات رقم )  

 (44 -36تفسير اآليات رقم )  

 سورة نوح

 (14 -1تفسير اآليات رقم )  

 (28 -15تفسير اآليات رقم )  

 سورة الجن

 (4 -1تفسير اآليات رقم )  

 (17 -5تفسير اآليات رقم )  

 (28 -18تفسير اآليات رقم )  

 سورة المزمل

 (8 -1تفسير اآليات رقم )  

 (19 -9تفسير اآليات رقم )  

 (20تفسير اآلية رقم )  

 سورة المدثر

 (10 -1تفسير اآليات رقم )  

 (31 -11تفسير اآليات رقم )  

 (56 -32تفسير اآليات رقم )  

 سورة القيامة
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 (10 -5تفسير اآليات رقم )  

 (20 -11تفسير اآليات رقم )  

 سورة الشمس

 (10 -1تفسير اآليات رقم )  

 (15 -11تفسير اآليات رقم )  

 سورة الليل

 (11 -1تفسير اآليات رقم )  

 (21 -12تفسير اآليات رقم )  

 سورة الضحى

 (8 -1تفسير اآليات رقم )  

 (11 -9تفسير اآليات رقم )  

 لشرحسورة ا

 (4 -1تفسير اآليات رقم )  

 (8 -5تفسير اآليات رقم )  

 سورة التين

 (5 -1تفسير اآليات رقم )  

 (8 -6تفسير اآليات رقم )  

 سورة العلق

 (5 -1تفسير اآليات رقم )  

 (14 -6تفسير اآليات رقم )  

 (19 -15تفسير اآليات رقم )  

 سورة القدر

 (5 -1سير اآليات رقم )تف  

 سورة البينة

 (5 -1تفسير اآليات رقم )  

 (8 -6تفسير اآليات رقم )  

 سورة الزلزلة

 (8 -1تفسير اآليات رقم )  

 سورة العاديات

 (5 -1تفسير اآليات رقم )  

 (11 -6تفسير اآليات رقم )  

 سورة القارعة

 (11 -1تفسير اآليات رقم )  

 سورة التكاثر

 (8 -1تفسير اآليات رقم )  

 سورة العصر

 (3 -1تفسير اآليات رقم )  

 سورة الهمزة

 (9 -1اآليات رقم ) تفسير  

 سورة الفيل

 (5 -1تفسير اآليات رقم )  

 سورة قريش

 (4 -1تفسير اآليات رقم )  

 سورة الماعون

 (7 -1تفسير اآليات رقم )  

 سورة الكوثر

 (3 -1تفسير اآليات رقم )  

 سورة الكافرون

 (6 -1تفسير اآليات رقم )  

 سورة النصر

 (3 -1تفسير اآليات رقم )  

 سورة المسد

 (5 -1تفسير اآليات رقم )  

 سورة اإلخالص

 (4 -1تفسير اآليات رقم )  
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