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َو َوَأَذاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى النَّاِس يَ ْوَم اْلَحجِّ اْْلَْكَبِر َأنَّ اللََّه بَِريٌء ِمَن اْلُمْشرِِكيَن َوَرسُ  ُُ ْن تُ ْبُتْم ََ  ََِِ ولُُه 
ٌر َلُكْم َوِإْن تَ وَ  ُر ُمْعِجِزي اللَِّه َوَبشِِّر الَِّذيَن َكَفُروا ِبَعَذاٍب َأِليٍم َخي ْ  ( 3)لَّْيُتْم ََاْعَلُموا َأنَُّكْم َغي ْ

 
{ َرُسولُُه َوَأَذاٌن مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى النَّاِس يَ ْوَم اْلَحجِّ اَْلْكَبِر َأنَّ اللََّه َبِريٌء مَِّن اْلُمْشرِِكيَن وَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي وإعالٌم من اهلِل ورسوله إلى الناِس يوَم الحجِّ اْلكبِر وهو يوُم النحِر ، كذا رَوى ابُن عبَّاس ، وُسِمي 
وعن النبيِّ صلى اهلل عليه . يوُم النحِر يوَم الحجِّ اْلكبِر ؛ ْلنه اتَّفَقْت َيه اْلعياُد على قوِل أهل اْلِمَللِ 

َخَطَب َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعِشيََّة َعَرَََة : " ، قال قيُس ابن َمْخَرَمَة " َرَََة أنَُّه يَ ْوَم عَ : " وسلم 
 ". أمَّا بَ ْعُد ؛ ََِنَّ َهَذا يَ ْوُم اْلَحجِّ اَْلْكَبِر : " ََ َقاَل 

ا ويروى أنَّ َعِليّاً رضي اهلل عنه خرَج يوم النَّحِر على بلغٍة بيضاَء إلى الجبانة ، َجاءَ  َُ ُه رَُجٌل َأَخَذ بِلَجاِم
وُسئَل عبُداهلِل بن أبي أوََى عن يوم (. ُهَو يَ ْوُمَك َهَذا ، َخلِّ َسبيَلهُ : )وَسأََلُه عن يوِم الحجِّ اْلكبِر ، َقال 

َماءُ َوَنْحلِ ! ُسْبَحاَن اهللِ : )الحجِّ اْلكبِر ، َقاَل  َِْيِه الدِّ َراُق  ُْ َِْيِه ُهَو يَ ْوُم النَّْحِر يَ ْوَم يُ  َِْيِه الشَّْعَر َوُيَحلُّ  ُق 
 (.اْلُمَحرَّمُ 

َأنَّ اللََّه بَِريٌء مَِّن اْلُمْشرِِكيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . {بَ َرآَءٌة } : عطف على قوله { َوَأَذاٌن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
وَمن قرأ . بِريءٌ ورسولُه أيضاً بَِريءٌ  أنَّ اهللَ : أي أن اهللَ ورسولُه بِريٌء من المشركين ، تقديرُه { َوَرُسولُُه 

 .بالنصب َعلى معَنى وأن رسوَلُه بريءٌ ( َوَرُسوَلهُ )
ٌر لَُّكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َو َخي ْ ُُ ن تُ ْبُتْم ََ  قَ ْوُلهُ . ؛ أي تبُتم من الشِّرك َُو خيٌر لكم من اإلقامِة عليه{ ََِِ

ُر ُمْعِجِزي } وإْن أعَرضُتم ، : ُه ؛ معنا{ َوِإن تَ َولَّْيُتْم } : تَ َعاَلى  اللَِّه } ؛ ََائِِتيَن عن ؛ { ََاْعَلُموْا َأنَُّكْم َغي ْ
}. 

: ؛ تكراٌر للوعيِد ، وعن أبي ُهريرَة رضي اهلل عنه قال { َوَبشِِّر الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَعَذاٍب َألِيٍم } : وقولهُ تعالى 
ٍّ رضي اهلل عنه ِحينَ ) ّّ ََِقيَل َْلبي ( بَ َعَثُه َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بالبَ َراَءَة إَلى َمكَّةَ  ُكْنُت َمَع َعِلّي

اَل : ُهَريْ َرَة  َّ أنَُّه الَ َيْدُخَل اْلَجنََّة إالَّ ُمْؤِمٌن ، َوالَ َيُحجَّنَّ َهَذا : ُكنَّا نُ َناِدي : )بَم إذاً ُكْنُتْم تُ َناُدوَن ؟ َق
ٌد َََأَجُلهُ اْلبَ ْيَت بَ ْعَد َهَذا اْلعَ  ُْ َنُه َوبَ ْيَن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َع اِم َمْشِرٌك َوالَ ُعْريَاٌن ، َوَمْن َكاَن بَ ي ْ

ِد اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُهُ  ُْ ٍُُر ََِنَّ اهلل بَِريٌء ِمْن َع ٍُُر ، َََِذا َمَضْت أْربَ َعةُ أْش  (.إَلى إْربَ َعِة أْش
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ُِمْ ِإالَّ الَِّذيَن  ُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا َََأِتمُّوا ِإَلْي َدُهْم ِإَلى  َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ثُمَّ َلْم يَ ن ْ ُْ َع
ْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن  ُِ ِت  ( 4)ُمدَّ

 
ُمْشرِِكيَن ثُمَّ َلْم يَنُقُصوُكْم َشْيئاً َوَلْم يُظَاِهُروْا َعَلْيُكْم َأَحداً ََأَِتمُّواْ ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم مَِّن الْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْم  ُِ ِت َدُهْم ِإَلى ُمدَّ ُْ ْم َع ُِ [ 1: التوبة ]{بَ َرآَءٌة مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلِه } : ؛ استثناٌء من اهلِل تعالى من قوله { ِإَلْي
بني َضْمَرَة وهم َحيٌّ من بَِني ِكنَاَنَة { يَن َعاَهدتُّم مَِّن اْلُمْشرِِكيَن ثُمَّ َلْم يَنُقُصوُكْم ِإالَّ الَّذِ } : وأراَد بقولِه 

عاهَدهم رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم عاَم الحديبية عند البيِت ، وكان بقَي لُم من عُِدهم تسعٌة من 
اهلل عنه ، وكانوا لم يَنُقضوا شيئاً من ُعُوِدهم ، وَلم  بعِد النَّحِر من السَّنة التي حجَّ َيُا أبو بكٍر رضي

لُم بعُِدهم  -أبَقى  -يُماُلوا عُدّواً على رسوِل اهلِل عليه السالم ، َأَمَر النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أن 
م  .إلى آخِر ُمدَّتُِ

قرأ عطاُء . الذيَن يتَّقون نقَض العُدِ  ؛ أي يرَضى عملَ { ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .بالضَّاِد المعجمة من نقِض العُد( يَ ن ُْقُضوُكمْ )
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ُر اْلُحُرُم ََاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقْ ُعدُ  ُُ َذا اْنَسَلَخ اْْلَْش ُُْم ُكلَّ ََِِ وا َل
ْن تَ  ََِِ ْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم َمْرَصٍد  ُُ َََخلُّوا َسِبيَل  ( 5)ابُوا َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة 

 
ُر اْلُحُرُم ََاقْ تُ ُلوْا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ َذا انَسَلَخ اَْلْش إذا مَضِت اْلشُُر التي { ََِِ

؛ يقاُل أراَد بذلك { َوُخُذوُهْم { } ََاقْ تُ ُلوْا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهْم } القتاَل بالعُِد َيُا ،  حرََّم اهللُ 
َة ؛ وهي  َر اْلُحُرَم المعرَو ُُ َِذا انسلَخ : رجُب وذو القعدِة وذو الحجَّة والمحرَّم ، كأنه قاَل : اْلش

} دُتموهم َي الِحلِّ أو َي الحَرِم ، وُخُذوُهْم ؛ أي أأسُروهم ، اْلشُُر الحُرُم َاقتُلوا المشركين حيث وج
أراد بذلك أن ُيحاَل بينُم وبين البَ ْيِت ؛ أي امَنعوُهم دخوَل : ؛ أي احبُسوُهْم ، ويقاُل { َواْحُصُروُهْم 

ُُْم ُكلَّ َمْرَصٍد } : وقولُه تعالى . مكَّة لِّ طريٍق يأخذون َيِه إلى ؛ أي اقُعدوا القتاَل على ك{ َواقْ ُعُدوْا َل
 .البيِت أو إلى التجارِة ، وهو أمٌر بتضييِق السبيل عليُم

ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ َََخلُّوْا َسِبيَل ن تَابُوْا َوَأقَاُموْا الصَّاَلَة َوَءاتَ ُوْا الزََّكاَة  َِن تابُوا عن الشِّرك ، : معناهُ { ََِِ
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؛ بُم { رَِّحيٌم } ؛ ِلَما َسَلَف من ِشركُم ، { ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر } لزَّكاة َأطِلُقوهم ، وَقبُلوا إقاَم الصالِة وإيتاِء ا
م  .حين َقبَل توبتَُ
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ُُمْ َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك َََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّه ُثمَّ َأبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك  قَ ْوٌم اَل يَ ْعَلُموَن  بَِأن َّ
(6 ) 

 
: ؛ معناُه { َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك َََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّه ُثمَّ َأبِْلْغُه َمْأَمَنُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

مِّْنُه حتى يسمَع كاَلَم اهلِل ، َِْن وإْن أحٌد من المشرِكين استأَمَنك ليسمَع دعوَتك واحِتَجاَجَك بالعدِل ، َأَ 
م ، { ذِلَك } أراَد أن ُيسِلَم َُردَُّه إلى موضِع أْمِنِه ،  ْم قَ ْوٌم الَّ يَ ْعَلُموَن } ؛ اْلماُن لَُ ُُ ؛ أمَر اهلِل { بَِأن َّ

 .تعالى
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ٌد ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد َرُسوِلِه ِإالَّ  ُْ َََما اْستَ َقاُموا َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكيَن َع  الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 
ُُْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن   ( 7)َلُكْم ََاْسَتِقيُموا َل

 
ٌد ِعنَد اللَِّه َوِعنَد َرُسوِلِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُْ عٌُد ، وهم أي كيف يكوُن لُم { َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكيَن َع

اُء به ،  ِإالَّ الَِّذيَن } ُيضِمُروَن الغدَر َي ُعُوِدهم عنَد اهلِل وعنَد رُسوِلِه ؛ أي لن يكوَن لُم عٌُد يجُب الَو
َََما اْستَ َقاُموْا َلُكْم  َاِء العُِد َلم ينقضوُه كما نقَض غيُرهم ، { َعاَهْدُتْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  } ؛ َي َو

ُُْم ََاْسَتقِ  اِء أَجِلُم ، { يُموْا َل  .؛ لنقِض العُد{ ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن } ؛ بَو
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ْم َوتَْأَبى قُ ُلو  ُِ ْ َواِه َِيُكْم ِإالا َواَل ِذمًَّة يُ ْرُضوَنُكْم بِأََ ُروا َعَلْيُكْم اَل يَ ْرقُ ُبوا  َُ ْم َوَأْكثَ ُرُهْم ََاِسُقونَ َكْيَف َوِإْن َيْظ ُُ  بُ 
(8 ) 
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َِيُكْم ِإالا َوالَ ِذمًَّة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُروا َعَلْيُكْم الَ يَ ْرقُ ُبوْا  َُ ؛ أي كيف يكون لُم العُُد ، { َكْيَف َوِإن َيْظ

َِيُكْم قَ َرابَ : َمْعنَاُه : )وقال اْلخفُش  ُرواْ َعَلْيُكْم الَ َيْحَفظُوا  َُ داً َكْيَف الَ يُ َقاتُِلوَنُكْم َوُهْم إن َيْظ ُْ ، ( ًة َوالَ َع
دُ : )، قال السديُّ ( اْلِحْلفُ : اإللُّ : )وقال قتادةُ  ُْ َوَلِكنَُّه َكرَّرَُه ِلَما اْختَ َلَف اللَّْفظَاِن َوإْن َكاَن ( ُهَو اْلَع

 .َمْعَناُهَما َواِحدٌ 
َوأبُو َبْكٍر َلمَّا َسِمَع  . َِنَّ َمْعَناُهَما َعْبُد اهللِ  َوِمْنُه ِجْبرِيُل َوِميَكائِيُل ،( اإِللُّ ُهَو اهللُ َعزَّ َوَجلَّ : )قال مجاهُد 

بالياِء يعني اهللَ َعزَّ ( إْيالً )وقرأ عكرمُة . أي لم يتكلَّْم به اهللُ ( َهَذا َكاَلٌم لَْيَس ُهَو إل  : )َكاَلَم ُمَسيَلَمَة قَاَل 
 .َوَجلَّ ، مثل ِجبرِيل ِميَكائِيل

ْم يُ ْرضُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ْ َواِه ْم } ؛ أي يتكلَّمون العُِد بأَواِهُم ، { وَنُكم بِأََ ُُ ؛ إالَّ نقَض { َوتَْأَبى قُ ُلوبُ 
 .أي ُمتَماُدوَن َي الكفرِ . {َوَأْكثَ ُرُهْم ََاِسُقوَن } العُِد ، 
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ْم َساءَ  ُُ َََصدُّوا َعْن َسِبيِلِه ِإن َّ  ( 9)َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن  اْشتَ َرْوا ِبآيَاِت اللَِّه َثَمًنا قَِلياًل 

 
نيا ، { اْشتَ َرْوْا ِبآيَاِت اللَِّه َثَمناً قَِليالً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } ؛ أي اخَتاُروا على القرآِن َعَرضاً َيِسيراً من الدُّ

ْم َسآَء َما َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن  ُُ م ، ََصَرَُوا الناَس عن طاعِة { َََصدُّوْا َعن َسِبيِلِه ِإن َّ اهلِل ؛ َبْئَس العمُل عَملُُ
ُُم إيَّاها أبُو  م وبين رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بَأْكَلٍة أطعَم م نَقُضوا العَُد الذي بينَُ وذلك أنَُّ

 .ُسفيان
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َِي ُمْؤِمٍن ِإالا َواَل ِذمًَّة َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْعَتُدوَن   ( 10)اَل يَ ْرقُ ُبوَن 

 
َِي ُمْؤِمٍن ِإالا َوالَ ِذمًَّة } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ  الَ يَ ْرقُ ُبوَن َِي } : ِلَم أعاَد قوَلُه تعالى : ؛ َِن ِقْيَل { الَ يَ ْرقُ ُبوَن 

ليس هذا بِعادٍة ؛ ْلنَّ اْلوَل َوَرَد َي جميِع الكفَّار الذين نَقُضوا العَُد ، : ؟ ِقْيَل { ُمْؤِمٍن ِإالا َوالَ ِذمًَّة 
نَّما ورَد َي طائفٍة من اليُوِد الذين كانوا ينقُضوَن العَُد ، َِنَّ هذه الطائفَة منُم الذين اشتَ َروا والثاني إ

م كانوا يكُتمون صفَة رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بشيٍء من المواَكَلِة كانوا  بآياِت اهلل َثمناً قليالً ؛ َِنَُّ
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ا من َسَفَلِتُم ، وكانوا يأُخذون ا ا على يأخذونَُ لرَِّشاَء على الحكِم الباطل ، ويغيِّرون أحكاَم اهلِل التي أنزلَُ
م  .؛ يعني َي نقِض العُد{ َوُأْولَ اِئَك ُهُم اْلُمْعَتُدوَن } : وقولُه تعالى . أنبيائُِ
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َِي الدِّيِن َون ُ  ْخَواُنُكْم  ََِِ ْن تَابُوا َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة   ( 11)َفصُِّل اْْليَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُموَن ََِِ

 
َِي الدِّيِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْخَوانُُكْم  ََِِ ن تَابُوْا َوَأقَاُموْا الصَّاَلَة َوَءاتَ ُوْا الزََّكاَة  ؛ أي َِن تَابُوا عن الكفِر { ََِِ

ُُم إخواُنكم َي ديِن اإل { اْليَ اِت } ؛ ونأِتي ب  ، { َونُ َفصُِّل } سالم ، وَقبُلوا إقامَة الصَّالة وإيتاَء الزَّكاة ، َ
 .؛ أْمَر اهلِل وأحكاَمهُ { ِلَقْوٍم يَ ْعَلُموَن } ؛ أيًة بعَد آيٍة ، 
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ْم اَل أَ  ُُ َِي ِديِنُكْم ََ َقاتُِلوا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإن َّ ِدِهْم َوَطَعُنوا  ُْ ْم ِمْن بَ ْعِد َع ُُ ْم يْ َوِإْن َنَكُثوا َأْيَمانَ  ُُ ْم َلَعلَّ ُُ َماَن َل
ُُوَن   ( 11)يَ ْنتَ 

 
ِدِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُْ ُُم مِّن بَ ْعِد َع ُُوِد التي { َوِإن نََّكثُوْا َأْيَمانَ  ؛ أي نَقُضوا أيماَنكم والحلَف من بعِد الع

؛ اإلسالم وعابوُه ، { َِي ِديِنُكْم  َوَطَعُنواْ } عاهدَّتُم أْن ال يُقاتُِلوَك وال يُِعيُنوا عليَك وال على ُحلفاِئَك ، 
م قالوا  ْم الَ } ؛ أي رُُؤوَس الُكفِر ؛ { ََ َقاتُِلواْ َأِئمََّة اْلُكْفِر } ليس ديُن ُمَحمٍَّد بشيٍء ، : وذلك أنَُّ ُُ ِإن َّ

ُُْم   .{َأْيَماَن َل
يْ : )قال ابُن عباس  َُ ِل ْبِن َعْمٍرو َوِعْكِرَمَة ْبِن أبي جٍُل َوَسائِر نَ َزَلْت َِي أبي ُسْفَياَن َواْلَحارِث ْبِن ِهَشاِم َوُس

َد ، َوُهُم الَِّذيَن همُّوْا بِْخَراِج الرَُّسولِ  ُْ ُقُضوَن اْلَع ُهْم ََارَس : )وقال مجاهُد (. ُرَؤَساِء قُ َرْيٍش الَِّذيَن يَ ن ْ
 (.َوالرُّومُ 

ُُْم } : وقوُله تعالى  ُُْم الَ َأْيَماَن َل ْم : )لُم ؛ َجْمُع َيِميٍن ، وقال قطرُب أي ال عُوَد { ِإن َّ ُُ الَ َوََاَء َل
الَ : )بكسِر الُمزة ؛ أي ال تصديَق لُم ، قال عطيَّة ( الَ إْيَمانَ )وقرأ الحسُن وعطاء وابُن عامٍر (. باْلَعُدِ 

ُُمْ  وهم حيث وجدتُّموهم ، ال أماَن لُم َال تُ َؤمُِّنوُهْم واقتلُ : معناُه : َوِقْيَل . أي هم قوٌم كفَّار( ِديَن َل
ُُوَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . َيكون مصدُر أمَّْنُتهُ إْيَماناً  ُُْم يَنتَ  ؛ أي لُيرَجى منُم االنتُاُء عِن الُكفِر ونقِض { َلَعلَّ

 .العُد
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ي اْلية بياُن أنَّ أهَل العُِد متى خاَلفوا أشياء مما عاهدوهم عليه َقد نُِقَض العُُد ، وأما إذا َطعَ  َن َو
َِْن كان ُشِرَط َي ُعُوِدهم أن ال يذُكروا كتاَب اهلِل وال يذكرون ُمَحمَّداً صلى : واحٌد منُم َي اإلسالم 

اهلل عليه وسلم بما ال يجوُز ، وال يَفِتُنوا ُمسِلماً عن دينِه وال يقَطُعوا عليه َطريقاً وال يُِعيُنوا أهَل الحرب 
م إذا َ َعُلوا ذلك َي عُوِدهم وَطَعنُوا َي القرآِن وَشَتموا النبيَّ صلى اهلل بداللٍة على المسلمين ، َِنَُّ

 .عليه وسلم ، َفيه خالٌف بين الفَقُاءِ 
ُُوِديًَّة : " يُ ْعَذرُوَن وال يُقتلون ، واستَدلُّوا بما رَوى أنُس بن مالك رضي اهلل عنه : قال أصحابُنا  أنَّ اْمَرأًة يَ 

ََِقيَل أَتِت النَّبيِّ صلى اهلل عليه  ََِجيَء  ا ،  َُ ". الَ : " أالَ تَ ْقتُ ُلوَها ؟ قَاَل : وسلم بَشاٍة َمْسُموَمٍة َََأَكَل ِمن ْ
ُُوِد َدَخُلوا َعَلى النَِّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ََ َقاُلوا : " ولحديث عائشَة  ! السَّاُم َعَلْيكَ : أنَّ قَ ْوماً ِمَن اْليَ 

َمْت َعاِئَشُة ََ َقاَلْت  ُِ الً يَا َعاِئَشةُ : " َعَلْيُكْم السَّاُم َواللَّْعَنُة ، ََ َقاَل النِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم وَ : ََ َف ُْ ! َم
َِي اَْلْمِر ُكلِِّه  ََْق  بَ َلى : " ََ َقاَل ! يَا َرُسوَل اهلِل أَلْم َتْسَمْع َما قَاُلوْا؟: ََ َقاَلْت " ََِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ ُيِحُب الرِّ

َذهب مالُك إلى أنَّ َمن َشَتَم النبيَّ . وَلْم يقتُ ْلُم النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم بذلك" َعَلْيُكْم :  َقْد قُ ْلتُ 
 ". صلى اهلل عليه وسلم من اليُوِد والنصارى قُِتَل إال أن ُيسِلَم 
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ْخَراِج الرَُّسو  ْم َوَهمُّوا بِِِ ُُ ْم ََاللَُّه َأَحقُّ َأْن َأاَل تُ َقاتُِلوَن قَ ْوًما َنَكُثوا َأْيَمانَ  ُُ ِل َوُهْم َبَدُءوُكْم َأوََّل َمرٍَّة َأَتْخَشْونَ 
 ( 13)َتْخَشْوُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن 

 
ْخَراِج الرَُّسوِل َوُهم َبَدُءوُكْم َأوََّل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْم َوَهمُّواْ بِِِ ُُ ؛ قال ابُن { َمرٍَّة َأالَ تُ َقاتُِلوَن قَ ْوماً نََّكثُوْا َأْيَمانَ 

النَّبيِّ َذِلَك أنَّ قُ َرْيشاً أَعانُوْا بَِني الَوِليِد ْبِن َبْكٍر وََكانُوْا ُحَلَفاَءُهْم َعَلى ُخَزاَعَة ؛ َوُخَزاَعُة ُحَلَفاُء : )عبَّاس 
َُْد ُخَزاَعَة إَلى َرُسوِل اهلِل صلى  َََجاَء َو َزُموا ُخَزاَعَة ،  َُ اهلل عليه وسلم وأْخبَ َرُه صلى اهلل عليه وسلم ََ 

م  يَا َرب إنِّي نَاِشٌد ُمَحمََّدا ِحْلَف أبيَنا َوأبيِه اَْلتْ َلَداُكنَّا َواِلداً وَُكْنَت : بالقصَّة ، وناشُدوا ِحْلَفُه َقاَل قائلُُ
ْم َرُسوُل اهلِل َقْد َوَلدا َثمََّت أْسَلْمَنا َوَلْم نَ ْنِزْع َيَداََاْنُصْر َهَداَك اهللُ َنْصراً أَبَدا َوادُْع  ُِ َِي ِعَباَد اهلِل يَْأتُوا َمَدَدا

ُلو  ا اْلُقْرآَن رُكَّعاً َوُسجََّدا َتَجرََّدا إنَّ قُ َرْيشاً أْخَلُفوَك اْلَمْوعَداَونَ َقُضوا ِميثَاَقَك اْلُمؤَكََّدا َوبَ يَُّتونَا باْلَوتِيِر ُهجََّدانَ ت ْ
يَا َرُسوَل : َقاَل أبُو بكٍر رضي اهلل عنه " ُنِصْرُت إن َلْم أْنُصرُْكْم الَ : " َقاَل النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم 

َُُّزوا إَلى ََ ْتِح َمكََّة ، " الَ ُنِصْرُت إْن َلْم أْنُصْرُهْم : " قَاَل ! اهلِل أتَ ْنُصُرُهْم َعَلى قَ ْوِمنَا؟ ُثمَّ أَمَر النَّاَس أْن يَ َتَج
ا اهللُ تَ َعاَلى َعَلى َيدَ  َُ  ". ْيِه ََ َفتََّح

َََذِلَك قَ وْ  َرُهْم ،  : لُُه تَ َعاَلى َوأَحلَّ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يَ ْوَمِئٍذ اْلِقَتاَل ِلُخَزاَعَة وَلْم ُيِحلَُّه َْلَحٍد َغي ْ
ْم }  ُُ ْخَراِج الرَُّسوِل  َوَهمُّواْ } أي نَقُضوا ُعُوَدهم يعِني ُقريشاً ، { َأالَ تُ َقاتُِلوَن قَ ْوماً نََّكُثوْا َأْيَمانَ  من { بِِِ
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أي هم الذي َبدُأوا بنقِض العُد { َوُهم َبَدُءوُكْم َأوََّل َمرٍَّة } مكَّة حين اجتَمُعوا على قتلِه َي دار النَّدوة 
ْم } حين قاتَ ُلوا خزاعَة حلفاَء رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ،  ُُ ؛ أي تَخاَُوَن أن يَناَلكم { َأَتْخَشْونَ 

ُُم ، مكرو  م َتتركوا قتاَل ِإن ُكنُتْم } ؛ تخاَوُه َي ترِككم لقتالُم ، { ََاللَُّه َأَحقُّ َأن َتْخَشْوُه } ٌه َي قتالُِ
 .؛ مصدِّقين بعقاب اهلل وثوابه{ مُُّؤِمِنيَن 
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ْم وَ  ُِ ُم اللَُّه بِأَْيِديُكْم َوُيْخِزِهْم َويَ ْنُصرُْكْم َعَلْي ُُ بْ  َويُْذِهْب َغْيَظ ( 14)َيْشِف ُصُدوَر قَ ْوٍم ُمْؤِمِنيَن قَاتُِلوُهْم يُ َعذِّ
ْم َويَ ُتوُب اللَُّه َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم  ُِ  ( 15)قُ ُلوِب

 
ُم اللَُّه بِأَْيِديُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ بْ  م اهللُ بأ{ قَاتُِلوُهْم يُ َعذِّ } يِديكم بالسَّيف ، ؛ أي قاتُِلوا أهَل مكَّة يعذِّبُْ

ْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَ ْوٍم مُّْؤِمِنيَن } ؛ أي يِذلُّم ، { َوُيْخِزِهْم  ُِ ؛ يعني بَِني خزاعَة يوَم َتِح { َويَ ْنُصرُْكْم َعَلْي
ْم } مكَّة الذين قاتَ َلُم بنو بكٍر ،  ُِ ة ؛ بني ُخزاعَة ، ََشَفى اهللُ صدوَر بني خزاع{ َوُيْذِهْب َغْيَظ قُ ُلوِب

ا وَوْجَدها  .وأذهَب غيَظ قُلوبُم ؛ أي َكْربَُ
؛ استثناُء كالم اهلِل ؛ أي يتوُب اهلل على َمن يشاء من أهِل { َويَ ُتوُب اللَُّه َعَلى َمن َيَشآُء } : وقولهُ تعالى 

 .ور؛ َي جميِع اْلمُ { َحِكيٌم } ؛ بجميِع اْلشياء ، { َواللَُّه َعِليٌم } مكَّة َيُديِه لإِلسالِم ، 
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َواَل َرُسوِلِه َواَل َأْم َحِسْبُتْم َأْن تُ ت ْرَُكوا َوَلمَّا يَ ْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَلْم يَ تَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه 
 ( 16)اْلُمْؤِمِنيَن َولِيَجًة َواللَُّه َخِبيٌر ِبَما تَ ْعَمُلوَن 

 
ِسْبُتْم َأن تُ ت ْرَُكوْا َوَلمَّا يَ ْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم َوَلْم يَ تَِّخُذواْ ِمن ُدوِن اللَِّه َوالَ َأْم حَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا المؤمنون أن تُ ت ْرَُكوا على اإلقراِر والتصديِق َال تُؤَمُروا { َرُسوِلِه َوالَ اْلُمْؤِمِنيَن َولِيَجًة  ؛ معناهُ إْن ظَننُتم أيُُّ
أي وَلمَّا يَر اهللُ جُادَكم حين ُتجاهدون ، وَلمَّا { َوَلمَّا يَ ْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدواْ ِمنُكْم } : الجُاِد ، قوله ب

وكان اهللُ تعالى قد َعِلَم . يَر اهللُ الذين لم يتَّخذوا منكم من الكفاِر بطَاَنًة يُ ْفُشوَن إليُم ِسرَّهم وأْمَرهم
ل ، َمن يقاتُل ِممَّن ال يقاتُل ، ولكنَّهُ يعلُم ذلك َعياناً ، وأراَد العلَم الذي ُيجاَزى عليه وهو أْمَرهم بالقتا

 .علُم اْلُمَشاَهَدِة ؛ ْلنه ُيجازيُم على عَمِلُم ال على ِعْلِمِه َيُم
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طاُب َي اْليِة للمؤمنين والخ. المدَخُل َي القوِم ِمن غيرهم ؛ ِمْن َوَلَج َشْيء يَِلُج إذا َدَخلَ : والَولِيَجةُ 
َال تُؤَمروا بالجُاِد { َأْم َحِسْبُتْم َأن تُ ت ْرَُكوْا } حين َشقَّ على بعِضُم القتاُل وَِكَرُهوا ، َأنزَل اهللُ هذه اْلية 

َر الصادُق من الكاذب ، والمطيُع من الَعاِصي ، وقال قتادةُ  َمْعَنى َولِيَجًة أْي : )وُتمَتَحُنوا به ؛ ليظَُ
، ( أولياء: )، وقال عطاُء ( الدَِّخيَلةُ : اْلَوِليَجُة : )، وقال ابن اْلنباريُّ ( َخِديَعةً : )، وقال الضَّحاُك ( انَةً ِخيَ 

هو : الرجُل من يختص يدخله مودًَّة دون الناِس ، يقاُل : الَولِيَجةُ : َوِقْيَل (. ُكْفٌر َوِنَفاقٌ : )قال الحسُن 
؛ أي عاِلٌم بأعماِلكم ، { َواللَُّه َخِبيٌر ِبَما تَ ْعَمُلوَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . للواحِد والجمعِ  َولِيَجةٌ وُهم َولِيَجًة ،

ديٌد للمناَقين وِعَظٌة للمخلصين ي هذا تَُ  .َو

(0/0) 

 

ْم بِاْلُكْفِر  ُِ ْم َوَِي النَّاِر َما َكاَن لِْلُمْشرِِكيَن َأْن يَ ْعُمُروا َمَساِجَد اللَِّه َشاِهِديَن َعَلى َأنْ ُفِس ُُ ُأوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُل
ِإنََّما يَ ْعُمُر َمَساِجَد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َوَأقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزََّكاَة َوَلْم ( 17)ُهْم َخاِلُدوَن 

َتِديَن َيْخَش ِإالَّ اللََّه ََ َعَسى ُأوَلِئَك َأْن َيُكونُوا ِمَن الْ  ُْ  ( 18)ُم

 
َلمَّا ُأِسَر اْلَعبَّاُس يَ ْوَم َبْدٍر : )؛ قال ابُن عبَّاس { َما َكاَن لِْلُمْشرِِكيَن َأن يَ ْعُمُروْا َمَساِجَد اهلل } : قولُه تعالى 

يَن َعَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه ، أقْ َبَل َعَلْيِه اْلُمْسِلُموَن يُ َعي ُِّرونَُه باْلُكْفِر َوَقِطيَعِة الرَِّحِم َوَعْوِن اْلُمْشرِكِ 
َما َلُكْم َتْذُكُروَن َمَساِوَءنَا َوالَ َتْذُكُروَن : وسلم ، َوأْغَلَظ َعَليٌّ رضي اهلل عنه اْلَقْوَل َلُه ، ََ َقاَل اْلَعبَّاُس 

إْن ُكْنُتْم ُتَجاِهُدوَن اَْلْعَداَء َمَع  نَ َعْم ؛: قَاَل ! أَلُكم َمَحاِسُن؟: ََ َقاَل َلُه َعِليٌّ رضي اهلل عنه ! َمَحاِسنَ َنا؟
َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، ََ َنْحُن نَ ْعُمُر اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ، َوَنْحُجُب اْلَكْعَبَة ، َوَنْسِقي اْلَحاجِّ ، 

ََْضُل ِمْنَك أْجراً  ما كاَن : ومعناها (. ّداً َعَلى اْلَعبَّاسِ َََانْ َزَل اهللُ َهِذِه اْلَيَة رَ . َونَ ُفكَّ اَْلِسيَر ، ََ َنْحُن أ
والعمارُة على وجُين ؛ ُتذَكُر ويراُد بُا البناءُ . للمشرِكين أن يُقوموا بعمارِة المسجِد ، وأنَّ المساجَد هللِ 

َدَم منُا ، ويؤنَُّث ويراُد بُا الزيادُة ، وِمن ذلك الُعْمَرُة ومعناها زيارةُ البيِت ،  َُ َانتظمت وتجديُد ما انْ 
ا بعبادِة اْلوثان  م إنما يعمرونَُ َُى المشركين على بناِء المساجد وعن عمارِتُا بالطاعِة ، َِنَُّ اْليةُ ، نَ 

 .ومعصيِة اهلل
على التوحيِد أراَد المسجَد الحرام خاصَّة وهي قراءُة ابن كثيِر وأبي عمٍرو ومجاهد ( َمْسِجَد اهللِ )وَمن قرأ 

َلُة ( َمَساِجدَ )بالجمِع ، وإنما قاَل ( َمَساِجدَ )ِن عبَّاس ، وقرأ الباقون وسعيد بن جبير وقراءة اب ْلنه ِقب ْ
ا إنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة : )وإنََّما ُهَو َمْسِجٌد َواِحٌد ؟ َقال ( َمَساِجدَ )ِلَم تَ ْقَرأُ : وقيل لعكرمة . المساجِد كلُِّ
 (.ِمْن َمَساِجِد اهللِ 

ْم بِاْلُكْفِر شَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ما كانت : على الحاِل على معنى ( َشاِهدينَ )؛ ُنصَب { اِهِديَن َعَلى َأنْ ُفِس
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م عمارةُ المسجِد َي حال إقراِرهم بالُكفِر ، وهم كانوا ال يقولون حُن كفَّار ، ولكن كن كالُمُم يدلُّ  لَُ
: ٌم ، وهو قوُل الحسِن ، وقال السديُّ كالُمَك يشُُد أنَّك ظالِ : على ُكفِرهم ، وهذا كما يقاُل للرجِل 

ُُوِديَّ َلْو قُ ْلَت َلُه ) ْم باْلُكْفِر ، أنَّ اْليَ  ُِ ْم َعَلى أنْ ُفِس ُُ اَدتُ  َُ ُُوِديٌّ ، َويَ ُقوُل النَّْصَراِنيُّ : َما أْنَت ؟ قَاَل : َش يَ 
 (.ُهَو َمُجوِسيٌّ : ُهَو َنْصَراِنيٌّ ، َويَ ُقوُل اْلَمُجوِسيُّ : 

ا مخلوقةٌ :  َوِقْيلَ  ُأْوَلِئَك } : قً ْولُُه تَ َعاَلى . شُاَدتُُم على أنُفِسُم بالكفِر سُجوُدهم ْلصناِمُم وإقرارُهم أنَُّ
ْم  ُُ م وهي التي ِمن جنِس طاعة المسلمين: ؛ معناُه { َحِبَطْت َأْعَماُل قَ ْولُُه . إنَّ الكفَر أذهَب ثواَب أعمالُِ

 .؛ ظاهُر المرادِ { َخاِلُدوَن َوَِي النَّاِر ُهْم } : تَ َعاَلى 
ِإنََّما يَ ْعُمُر َمَساِجَد اللَِّه َمْن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى : ثم بَ ْيَن اهللُ َتعالى َمن يكون أْوَلى بعمارِة المسجد الحراِم 

َه ََ َعَسى ُأْولَِئَك َأن َيُكونُوْا ِمَن آَمَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْلِخِر َوَأقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزََّكاَة َوَلْم َيْخَش ِإالَّ اللَّ 
َتِديَن  ُْ َوَأقَاَم الصَّاَلَة } : إنما يعمُر مساجَد اهلِل بطاعِة اهلل َمن كان َي هذه الصِّفة ، قوله : معناُه : { اْلُم

{ ْم َيْخَش ِإالَّ اللََّه َولَ } : الواجبَة َي مالِه ، وقولُه تعالى { َوآَتى الزََّكاَة } يعني إقاَم الصالة المفروضَة { 
أي لم َيَخْف ِمن غيِر اهلل ، ولم يَ ْرُد إال ثواَبهُ ، وكلمُة عسى ِمن اهلل واجبٌة ، والفائدُة َي ذكِرها َي آخِر 

 .هذه اْلية ليكوَن اإلنساُن على حَذٍر من َعِل ما ُيحبُط ثواَب عمِلهِ 
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َِي َسِبيِل اللَِّه اَل َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة اْلَحاجِّ َوِعَمارَ  َة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َوَجاَهَد 
ِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن  ُْ  ( 19)َيْستَ ُووَن ِعْنَد اللَِّه َواللَُّه اَل يَ 

 
؛ ُروي عن { ْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْلِخِر َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلمَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اِد ، َلَقْد ُكنَّا نَ ْعُمُر : قاَل اْلَعبَّاُس : )ابِن عبَّاس أنه قال  َُ ْجَرِة َواْلِج ُِ َلِئْن ُكْنُتْم َسبَ ْقُتُمونَا باإلْساَلِم َواْل
يعني أنَّ ذلك كان منُكم َي الشِّرِك وال أقْ َبُل ما  (. َأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اْليَةَ ََ . اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َوَنْسِقي اْلَحاجِّ 

عمارُة المسجِد الحرام وقياٌم على السِّقايِة خيٌر ممن آَمَن : وُروي أنَّ المشركين قالُوا . كاَن َي الشركِ 
وُعمَّارُهُ ، َأنزَل اهللُ هذه اْليَة ،  وكانوا يفَتِخرون بالحَرِم ، ويستكُبرون به ِمن أجل أنُم أهلهُ . وجاَهدَ 

م المسجَد الحراَم وقياَمُم على السِّقايِة ال ينفُعُم عنَد اهلِل من الشِّرك باهلل  .وأخبَ َرهم أنَّ ِعَمارَتَُ
ٍّ َواْلَعبَّاَس َوطَْلَحَة ْبِن َشْيَبَة ِمْن بَِني َعْبدِ : )وقال الحسُن  ّّ َِي َعِلّي ُم  نَ َزَلْت َهِذِه اْليَُة  ُُ الدَّار ، َوذِلَك أن َّ

قَايَِة ، َوقَاَل : إنَا َصاِحُب اْلبَ ْيِت ، بَيَديَّ ِمْفَتاُحهُ ، قَاَل اْلَعبَّاُس : اَْ َتَخُرواْ ، ََ َقاَل طَْلَحةُ  َّ أنَا َصاِحُب السِّ
ادِ : َعِليٌّ  َُ أي { َيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأَجَعْلُتْم ِسَقا} : َََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اْليََة . أنَا َصاِحُب اْلِج

} أجعلُتم صاحَب سقايِة الحاجِّ وصاحَب عمارِة المسجد الحرام كِيماِن َمن آمَن باهلل واليوِم اْلخر ، 
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َِي َسِبيِل اللَِّه الَ َيْستَ ُووَن ِعنَد اللَِّه  جِّ وعامَر المسجِد أَجعلُتم ساقَي الحا : معناُه : ؛ َوِقْيَل { َوَجاَهَد 
: طه ]{َواْلَعاِقَبُة لِلت َّْقَوى } : الحرام ، جعَل السقايَة بمعنى السَّاِقي ، والعمارَة بمعنى العامِر ، كقوله 

 .أي للمتَّقين[ 131
. ميِع السَّاقي والعامرِ على ج( َأَجَعْلُتْم ُسَقاَة اْلَحاجِّ َوَعُمَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ : )وقرأ عبُداهلل بن الزُّبير وأَُبي 

ِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُْ ؛ أي ال يرِشُدهم إلى الحجَّة ما داُموا ُمِصرِّيَن على { َواللَُّه الَ يَ 
 .الُكفِر ، وال يرِشُدهم إلى الجنَّة والثواب
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َِي َسِبيِل ال ْم َأْعَظُم َدرََجًة ِعْنَد اللَِّه َوُأولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزوَن الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا  ُِ ْم َوَأنْ ُفِس ُِ لَِّه بَِأْمَواِل
(10 ) 

 
ْم َأْعَظُم َدرََجًة ِعنَد اللَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ْم َوَأنْ ُفِس ُِ َِي َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِل ؛ {  هِ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا 

م إلى رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وجاَهُدوا : معناُه  الذين َصدقُوا بتوحِيِد اهلل ، وهاَجُروا من أوطانُِ
ٌر مُّْستَ َقّراً } : العدوَّ َي طاعِة اهلل أعظُم درجًة عند اهلِل ، وهذا كقولِه تعالى  َأْصَحاُب اْلَجنَِّة يَ ْوَمِئٍذ َخي ْ

إنَّ المُاجرين هم : ؛ معناُه { َوأُْولَ اِئَك ُهُم اْلَفائُِزوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى [. 14: الفرقان ]{َوَأْحَسُن َمِقيالً 
َُِرون بأَمانُِم من الخيِر ، النَّاُجوَن من النار  .الظَّا
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ا نَِعيٌم مُ  َُ َِي ُُْم  ْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت َل ُُ ا َأَبًدا ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر ( 11)ِقيٌم يُ َبشُِّرُهْم رَب ُّ َُ َِي َخاِلِديَن 
 ( 11)َعِظيٌم 

 
ُُم ِبَرْحَمٍة مِّْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  م َي الدُّنيا على أْلِسَنِة { يُ َبشُِّرُهْم رَب ُّ ؛ أي يُبشُِّرهم ربُُّ

ا نَِعيٌم مُِّقيٌم } ورضوان عنُم ويبشُِّرهم بجناٍت ، الرُّسل نجاًة من العذاب َي اْلخرة ،  َُ َِي ْم  ؛ دائٌم { لَُُّ
آ َأَبداً } : وقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ال يزوُل عنُم َُ َِي م { َخاِلِديَن  ِمين َيُا أبداً مع كوِن النَّعيِم ُمقيماً لَُ ِّ ؛ أي َداِئ

 .ير َي الجنَّة؛ أي ثواٌب كث{ ِإنَّ اللََّه ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم } ، 
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ا الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا آبَاءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اإْلِ  َُ ْم ِمْنُكْم يَا َأي ُّ يَماِن َوَمْن يَ تَ َولَُُّ
 ( 13)ََُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن 

 
ا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ { الَِّذيَن آَمُنوْا الَ تَ تَِّخُذوْا آبَآءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْوِلَيآَء ِإِن اْسَتَحبُّوْا اْلُكْفَر َعَلى اإِليَماِن ياَأي ُّ

ال تتَِّخُذوا آباءَكم وإخواَنكم الذين بمكَّة أولياَء ، تُنَصرون بُم : ؛ نزَلت َي المُاِجرين ، ومعناه 
؛ إما جعَل { َوَمن يَ تَ َولَُُّْم مِّنُكْم ََأُْولَ اِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن } على إِليماِن ، وتَنُصرونَُم إِن اختاروا الكفَر 

َلمَّا أَمَر اهللُ اْلُمْؤِمِنيَن : )الظالميَن لمواالِة الكفار ؛ ْلنَّ الراضي بالُكفِر يكون كاَراً ، وعن الضحَّاك 
ْجَرِة وََكانُوْا قَ ْبَل اْلَفْتِح بَمكَّةَ  ُِ اَجَرِة اْلبَاِء َواَْلْقرِبَاِء أْي  باْل َُ اِجْر ، َلْم يَ ْقَبِل اهللُ إْيَماَنُه إالَّ بُم َُ َمْن آَمَن َوَلْم يُ 

ْم إَذا َكانُوا ُكفَّاراً ، ََ َقاَل اْلُمْسِلُمون  ُِ َِي الدِّيِن ، ! يَا َرُسوَل اهللِ : بُمَجانَ َبِت إْن َنْحُن اْعتَ َزْلَنا َمْن َخاَلَفَنا 
 (.َع آبَاُؤنَا َوَعِشيَرتُ َنا ، َوَتْذَهَب ِتَجارَتُ َنا َوتْخَرَب ِديَارُنَا ؟ ََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اْليةِ انْ َقطَ 

ْجَرِة إَلى اْلَمِديَنِة ، َجَعَل الرَُّجُل يَ ُقوُل َْلِخيِه : )وقال الكلبيُّ  ُِ َلمَّا أَمَر اهللُ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم باْل
ْم َمْن يُ ْعِجُبُه َذِلَك : أتِِه َوأْقرِبَاِئِه َوأبيِه َواْمرَ  ُُ ََِمن ْ ا ،  َُ ْجَرِة إَلى اْلَمِديَنِة ََاْخُرُجوْا َمَعَنا إَلي ْ ُِ إنَّا َقْد ُأِمْرنَا باْل

ْم  ُُ اِجَر ََ يَ ُقوُل الرَُّجُل َل َُ ْم َمْن يَْأَبى أْن يُ  ُُ ُُْم ، َوِمن ْ ُعُكْم بَشْيٍء َوالَ ُأْعِطيُكْم َواهلِل الَ أنْ فَ : ََ يُ َنازُِع إلَْيِه َمَع
ْم َمْن تَ تَ َعلَُّق بِه َزْوَجُتُه َوَوَلَدُه َوِعيَاُلهُ ، ََ يَ ُقولُوَن َلهُ  ُُ نُ ْنِشُدَك اهللَ أْن الَ ُتَضي ِّْعَنا ، : َوالَ أُْنِفُق َعَلْيُكْم ، َوِمن ْ

ْجَرَة ، ََأنْ َزَل اهللُ َهذِ  ُِ ُرُك اْل ا الَِّذيَن آَمُنوْا الَ تَ تَِّخُذوْا آبَآءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم } ه اْلَية ََ َيِرقُّ َوَيْجِلُس َويَ ت ْ َُ ياَأي ُّ
أي أصدقاُء َتُ ْفُشوَن إليُم ِسرَُّكم وتُؤثُِروَن المقاَم معُم على الُجرِة والجُاد إن استَحبُّوا الكفَر { َأْوِلَيآَء 

م منكم َُيطِلُعُم على عورةِ  اإلسالم وأهلِه ، ويُؤِثِر اْلُمْكَث معُم على الُجرِة ،  على اإليماِن ، وَمن يتَولَُّ
 .أي الَقاُضوَن الواِضُعون الواليَة َي غيِر موضِعُا{ ََُأْولَ اِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن } 
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اقْ تَ َرَْ ُتُموَها َوِتَجارٌَة َتْخَشْوَن َكَساَدَها  ُقْل ِإْن َكاَن آبَاؤُُكْم َوَأبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَوالٌ 
َِي َسِبيِلِه ََ تَ َربَُّصوا َحتَّى يَْأِتَي ا اٍد  َُ ا َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِج َُ للَُّه بَِأْمِرِه َواللَُّه اَل َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ 

ِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن  ُْ  ( 14)يَ 
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؛ أي ُقل يا ُمَحمَُّد { ُقْل ِإن َكاَن آبَاؤُُكْم َوَأبْ َنآؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم } : َعزَّ َوَجلَّ  قً ْوُلهُ 

؛ { َوَأْمَواٌل اقْ تَ َرَْ ُتُموَها } للِذيَن ترَُكوا الُجرَة إْن كان آباؤُكم وأبناؤُكم وإخوانكم ونساؤُكم وقراباُتكم ، 
؛ أي عدَم نفاِقُا إذا اشتَغلُتم بطاعِة اهلِل ، { َوِتَجارٌَة َتْخَشْوَن َكَساَدَها } بُتموها بمكَّة وأصبُتموها ، اكتسَ 

آ }  َُ اللَِّه } ؛ طاعِة ، { َأَحبَّ ِإَلْيُكْم مَِّن } ؛ ومنازُل تعِجُبكم اإلقامة بُا بمكَّة ، { َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ 
َِي َسِبيِلِه } إلى المدينِة ،  ؛ بالُجرةِ { َوَرُسوِلِه  اٍد  َُ } ، وأحبَّ إليكم من الجُاِد َي طاعة اهلِل ، { َوِج

حتى يأتي اهللُ بعذاٍب : ، أي َانَتِظروا حتى يْأتَي اهللُ بفتِح مكَّة ، ويقال { ََ تَ َربَُّصوْا َحتَّى يَْأِتَي اللَُّه بَِأْمِرِه 
ِدي} عاجل أو آِجٍل ،  ُْ ؛ أي ال يرشُد الخارِجين عن طاعتِه إلى معصيتِه ، { اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن  َواللَُّه الَ يَ 

 .وال يُديُم إلى جنَّتِه وثوابه
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َِي َمَواِطَن َكِثيَرٍة َويَ ْوَم ُحنَ ْيٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكثْ َرُتُكْم ََ َلْم تُ ْغِن َعْنُكْم شَ  َعَلْيُكُم ْيًئا َوَضاَقْت َلَقْد َنَصرَُكُم اللَُّه 
 ( 15)اْْلَْرُض ِبَما رَُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتْم ُمْدِبرِيَن 

 
َِي َمَواِطَن َكِثيَرٍة َويَ ْوَم ُحنَ ْيٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكثْ َرُتُكْم ََ َلْم تُ ْغِن َعنُكْم شَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  { ْيئاً َلَقْد َنَصرَُكُم اللَُّه 

َِي َبِقيَِّة أيَّاِم ؛ وذلك أنَّ َرُسوَل اهلِل صل ى اهلل عليه وسلم َخَرَج من مكَّة بَ ْعَد َما ََ َتَحُا ، وََكاَن اْنِفتَاُحُا 
ا َحتَّى َدَخَل َشوَّاُل ُمتَ َواجُِّاً إَلى ُحَنيٍن ، َوبَ َعَث رَُجالً ِمْن بَِني ُسَليٍم َعْيناً َلهُ  َُ َََمَكَث ب  يُ َقاُل َلهُ َرَمَضاَن ، 

َََسِمَع َماِلَك ْبَن َعْوٍف يَ ُقوُل َْلْصَحابِه َعْبُداهلِل ْبُن أ ْم َيْسَمُع أْخَبارَُهم ،  ُُ نَ  َََكاَن بَ ي ْ ِبي َحْدَرَد ، َََأَتى ُحَنيناً 
ْم َحْمَلَة رَُجٍل َواِحٍد ، ََ َواهللِ :  ُِ َتْضرِبُوَن   الَ أنْ ُتُم اْليَ ْوَم أْربَ َعُة آاَلِف رَُجٍل ، ََِذا َلِقيُتُم اْلعُدوَّ ََاْحِمُلوْا َعَلي

وََكاَن َماِلُك ْبُن َعْوٍف َعَلى َهَوازن ، وَِكَنانَُة ْبُن َعْبِد يَالِيِل َعَلى . بَأْربَ َعِة آاَلِف َسْيٍف َشْيئاً إالَّ أَْ َرَج َلُكمْ 
َََخَرَج َرُسوُل َثِقيٍف ، َََأقْ َبَل اْبُن أبي َحْدَرَد َحتَّى أَتى َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َََأْخبَ َرُه بَمقَ  ْم ،  ُِ اَلِت

َِي َعْشَرِة آاَلِف رَُجٍل ، كذا قال الكلبيُّ  ْم  ُِ  .اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ُمتَ َوجُِّاً إَلي
َخَرَج رُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه : ) " ، وقال قتادةُ ( َكانُوا أَحَد َعَشَر أْلفاً َوَخْمَسِماَئةٍ : )وقال مقاتُل 

اِجريَن َواْلَْنَصاِر ، َوأْلَفْيِن ِمَن الطَُّلَقاِء ، وسلم إَلى ُحَنيٍن لِ  َُ َِي اثْ َني َعَشَر أْلفاً ِمَن الُم قَتاِل َهَوازَن َوثَِقيف 
َََساَءْت : ََ َقاَل رَُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِميَن يُ َقاُل َلُه َسَلَمُة ْبُن َساَلمَة  يَا َرُسوَل اهلِل الَ نُ ْغَلُب اْلَيوَم ِمْن ِقلٍَّة ، 

ْم َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َكِلَمُتُه َوابْ تَ َلى اهللُ اْلُمْسِلِميَن بَذِلَك ، ََ َلمَّا اْلتَ َقوْا َحَمَل اْلَعُدوُّ عَ  ُِ َلي
َِي أْدبَارِِهمْ  ُُُم اْلَقْوُم  ُُْم َحْلَب الشَّاِة أِن اْنَكَشُفوْا َوَتبَع  . َحْمَلَة َواِحٍد ، ََ َلْم يَ ُقوُموْا َل

ُس أَخَذ اَن َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعَلى بَ ْغَلِتِه اْلبَ ْيَضاِء َوأبُو ُسْفَياَن ْبِن اْلَحاِرِث يَ ُقوُد بِه ، َواْلَعبَّاوَكَ 
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َزَم َساِئُر الْ  َُ ُمْسِلِميَن َعْنهُ ، بالث َّْغِر ، َوحْوَل َرُسوِل اهلِل يَ ْوَمِئٍذ َنْحٌو ِمْن َثالَِثِماَئِة رَُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِميَن َوانْ 
َباَء َوهُ  ُْ : " َو يُ َناِدي َََجَعَل النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم يُ رَكُِّض بَ ْغَلَتُه َنْحَو اْلُكفَّاِر ال يَْأُل ، وََكاَنْت بَ ْغَلَتُه َش

اِجرِيَن َويَا َمْعَشَر اْلَْنَصاِر إَليَّ ، أْيَن أْصَحاُب الصُّفَّة  َُ  . ْي أْصَحاُب ُسوَرِة اْلبَ َقَرةٍ أ" يَا َمْعَشَر اْلُم
اِجرِيَن ، أْيَن الَِّذيَن بَايَ ُعوْا َتْحَت الشَّْجَرِة ، يَا َمْعشَر الَِّذيَن آَوْوا : وََكاَن اْلَعبَّاُس يُ َناِدي  َُ يَا َمْعَشَر اْلُم

رُوْا ، َهُلمُّوْا ََِنَّ َهَذا َرُسوُل اهللِ  ُُوريَّ الصَّْوِت ، يُرَوي أنَُّه ِمْن ِشدَِّة َصْوِتِه أنَّهُ وََكاَن اْلَعبَّاُس َصيِّتاً . َوَنُصُّ َج
 . ُأِغيَر يَ ْوماً َعَلى َمكََّة ََ َناَدى َواُصْبَحاُه ، َََأْسَقَطْت ُكلُّ َحاِمٍل َسِمَعْت َصْوَتهُ 

َلب َّْيَك َلب َّْيَك ، َوَجاُؤا : أْواَلِدَها ، َوقَاَل ََ َلمَّا َصاَح باْلُمْسِلِميَن َعَطُفوْا ِحيَن َسِمُعوْا َصْوَتُه َعْطَفَة اْلبَ َقِر عَلى 
َماِء ُجُنوداً َلْم ُعُنقاً َواِحداَ لَِنْصِر ِديِن اهلِل ، َوأقْ َبَل اْلُمْشرُِكوَن لُِيْطِفُؤا نُوَر اهلِل ، َََأنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى ِمَن السَّ 

َر اْلمُ  َُ ْم ، َوَحِمَي اْلَوِطيُس ، وََكاَن َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه تَ َرْوَها وَعذََّب الَِّذيَن َكَفُروْا َوأْظ ُِ ْسِلِميَن َعَلْي
ْم ، ثُمَّ َأَخَذ َكّفاً ِمَن اْلَحَصى ََ َرَماُهْم بِه َوقَاَل  َشاَهِت اْلُوُجوهُ ، : " وسلم َعَلى بَ ْغَلِتِه يَ َتطَاَوُل إَلى ِقَتالُِ

َزُموْا َوَرب اْلَكْعَبِة  َُ  ( ".  َما زَاَل أْمُرُهْم ُمْدبراً َوَجدُُّهْم َكِليالً ، َوَهَرَب ِحيَنِئٍذ آِمُرُهْم َماِلُك ْبُن ُعْوفٍ ََ َواهللِ " انْ 
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َذِلَك َجَزاُء يَن َكَفُروا وَ ُثمَّ َأنْ َزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َوَأنْ َزَل ُجُنوًدا َلْم تَ َرْوَها َوَعذََّب الَّذِ 
َِرِيَن   ( 16)اْلَكا

 
َوَعَلى } ؛ أي أنزَل أْمَنُه ورحمَتُه على رسولِه ، { ثُمَّ َأَنزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ََروا{ اْلُمْؤِمِنيَن  َّ : وقال الحسُن والسَِّكيَنُة َي اللغة اسٌم ِلما يسكُن إليه القلُب ، . ؛ حتى عاُدوا ََظ
؛ أي أنزَل من السَّماء مالئكًة لنصرُِكْم ، { َوَأنَزَل ُجُنوداً لَّْم تَ َرْوَها } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. أرَاَد بالسَِّكيَنِة اْلَوقَارَ )

؛ العقاُب ، { ِلَك َوذا} ؛ يعني بالقتِل واْلسِر ، { َوعذََّب الَِّذيَن َكَفُروْا } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . لم تَروها بأعُيِنكم
َِرِيَن }   .؛ َي الدُّنيا{ َجَزآُء اْلَكا

(0/0) 

 

 ( 17)ُثمَّ يَ ُتوُب اللَّهُ ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم 

 
ِمن بعد الُزيمِة على َمنء ؛ أي ثم يتوُب { ثُمَّ يَ ُتوُب اللَّهُ ِمن بَ ْعِد ذِلَك َعَلى َمن َيَشآُء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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؛ بُم { رَِّحيٌم } ؛ ِلَما كان منُم َي الشِّرك إذا تابُوا { َواللَُّه َغُفوٌر } يشاُء منُم َمن كان ْأهالً لذلَك ، 
 .َي اإلسالمِ 

(0/0) 

 

ََاَل يَ ْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلحَ  ا الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشرُِكوَن َنَجٌس  َُ َلًة يَا َأي ُّ ْم َهَذا َوِإْن ِخْفُتْم َعي ْ ُِ َراَم بَ ْعَد َعاِم
ََْضِلِه ِإْن َشاَء ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َحِكيٌم   ( 18)َََسْوَف يُ ْغِنيُكُم اللَُّه ِمْن 

 
ََالَ يَ ْقَربُوْا اْلَمْسجِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا الَِّذيَن آَمُنواْ ِإنََّما اْلُمْشرُِكوَن َنَجٌس  َُ ْم َه اَذا ياَأي ُّ ُِ ؛ { َد اْلَحَراَم بَ ْعَد َعاِم

ْيَل : معناُه  ِّ مصدٌر ُأِقيَم مقاَم االسِم ال يُ ثَ نَّى وال ُيجَمُع ، : والنََّجُس . َخَبثُ : إنما المشركوَن َقَذٌر ، َوِق
ل إن رجٌل َنَجٌس وامرَأٌة َنَجٌس ، ورجال ونساٌء َنَجس ، وال يؤنَُّث وال ُيجمع ؛ َلُذا لم يق: يقاُل 

المشركيَن أنجاٌس ، وَسمَّى المشِرَك َنَجساً ؛ ْلنَّ ِشرَْكُه يجِري مَجرى القذر َي أنه ُيْجَنُب اْلُجُنُب ، كما 
م  .تُ َتَجنَُّب النجاسات ؛ أي يجُب التبرُّؤ من المشركين وقطُع مودَّتُِ

َِِح اْلُمْشرِِكيَن ، : )قول والنجاسُة على َضربين ، نجاسُة أعياٍن ، ونجاسُة الذُّنوب ، وكان الحسُن ي الَ ُتَصا
ْم ََ ْلَيتَ َوضَّأْ  ُُ َََح ْم ُيْجِنُبوَن َوالَ يَ ْغَتِسُلوَن ، َوُيْحِدثُوَن َوالَ : )، وقال قتادةُ ( َََمن َصا ُُ َسمَّاُهُم اهللُ َنَجساً ْلن َّ

 (.ُخُل اْلَمْسِجدَ يَ تَ َوضَّؤُوَن ، َُمِنَع ِمْن ُدُخوِل اْلَمَساِجِد ؛ َْلنَّ اْلُجُنَب الَ َيدْ 
ْم َه اَذا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ أي ال ينَبِغي لُم أن يقربوُه للحجِّ { ََالَ يَ ْقَربُوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَ ْعَد َعاِم

والطَّواف بعد هذا العاِم ، وهو العاُم الذي حجَّ َيه أبو َبكٍر رضي اهلل عنه ، وناَدى عليٌّ رضي اهلل عنه 
اَءِة ، وهو سنُة تسٍع من الُجرة ، ثم حجَّ رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َي العام الثاني حجَّة َيه ببرَ 

بياُن أنَّ المراَد باْليِة { ََالَ يَ ْقَربُوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . الوداِع َي سنة عاشِر من الُجرة
: كما ُروي عن علي  رضي هلل عنه أنه كان يُنادي َيُم َي العاِم إبعاُد المشركين عن المسجِد الحرام ،  

َذا اْلبَ ْيِت بَ ْعَد هَذا اْلَعاِم ُمْشِرٌك َوُعْريَانٌ ) َُ  (.أالَّ الَ َيطُوََنَّ ب
اَءِة َعِلي  رضي اهلل عنه ََ َقاَل ُأنَاٌس ِمْن ُتجَّاِر َبْكٍر ْبِن َواِئٍل َوَغْيرِِهْم ِمَن اْلُمْشرِكيَن بَ ْعَد ِقرَ : )قال ابُن عبَّاس 

 َستَ ْعَلُموَن يَا أْهَل َمكََّة إَذا ََ َعْلُتْم َهَذا َماَذا تَ ْلَقْوَن ِمَن الشِّدَِّة َوِمْن أْيَن تَأُكُلوَن ، أَما َواهللِ : َهِذِه اْلَيَة 
َِي ن َ . َلتُ َقطََّعنَّ ُسبُ ُلُكْم ، َوالَ َنْحِمُل إَلْيُكْم َشْيئاً  ْم ، َوأْلَقى الشَّْيطَاُن ََ َوَقَع َذِلَك  ُِ ْفِس أْهِل َمكََّة َوُشقَّ َعَلْي

ْم  ُُ ِمْن أْيَن َتِعيُشوَن َوَقْد نَ َفى اْلُمْشرِِكيَن َوَقَطَع َعْنُكُم اْلِميَرَة ؟ ََ َقاَل : َِي قُ ُلوب اْلُمْسِلِميَن ُحْزناً َوقَاَل َل
َقِطُع َعنَّا اْلْسَواُق َوالتَِّجارَةُ وَيْذَهُب  يَا َرُسوَل اهلِل َقْد ُكنَّا ُنِصيبُ : اْلُمْسِلُموَن  ْم ، ََاْلَن يَ ن ْ ُِ ِمْن ِتَجارَاِت

ا ، َََأنْ َزَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َِي ْ ُُْم  َََسْوَف يُ ْغِنيُكُم اللَُّه ِمن } : الَِّذي ُكنَّا ُنِصيبُ  َلًة  َوِإْن ِخْفُتْم َعي ْ
ََقراً من إبعاِد المشركين ، و : معناُه ( { ََْضِلِه  ََْضِلِه } إْن ِخْفُتم  بغيِرهم ، { َََسْوَف يُ ْغِنيُكُم اللَُّه ِمن 
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ورُوي . َأْخَصَبْت تَ َباَلُة َوَجَرُش وَحملوا إلى مكَّة الطَّعاَم واإلداَم ، وأغَنى اهللُ أهَل مكَّة من ُتجَّاِر بني بكرٍ 
 .أسَلُموا وحملوا إلى مكَّة الطعاَم َي البحِر والبرِّ أن أهَل َنْجٍد وصنعاَء من أهِل اليَمِن 

َوالَ َيْدِري اْلَفِقيُر َمَتى ِغَناُؤهُ َوالَ : َعاَلى الرجُل َيِعيُل عليه ، قال الشاعُر : الفقِر والصَِّفاِق ، يقاُل : والَعيَلُة 
ي ُمصحف عبِداهلل . َيْدِري اْلَغِنيُّ َمَتى يَِعيُُلي يفتقرُ  ََْضِلهِ َوإْن خِ )َو َََسْوَف يُ ْغِنيُكُم اهللُ ِمْن   (.ْفُتْم َعائَِلًة 

؛ استثناٌء ، َجاء ِعلُم اهلِل أنه سيكون لَئال تتُرَك العباُد االستثناَء َي أموِرهم ، { ِإن َشآَء } : وقولهُ تعالى 
؛ أي عليٌم بخلقِه وما { َعِليٌم َحِكيٌم ِإنَّ اللََّه } : َقوُلَه تَ َعاَلى . ولتنقطَع اْلماُل إلى اهلِل َي طلب الِغَنى منه

 .ُيصِلُحُم ، حيكٌم َيما حكَم من أمرهِ 
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اَل َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواَل بِاْليَ ْوِم اْْلِخِر َواَل ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسوُلُه وَ 
 ( 19)ُأوتُوا اْلِكَتاَب َحتَّى يُ ْعطُوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن  الَِّذينَ 

 
؛ { قَاتُِلوْا الَِّذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالَ بِاْليَ ْوِم اْلِخِر َوالَ ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم اللَّهُ َوَرُسوُلُه } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ 

ا على نبيِّه صلى اهلل عليه وسلمقاتُِلوا ا: معناه  . ليُوَد والنصارى الذين ال يؤمنون بآياِت اهلل التي أنزلَُ
، أي كانوا َيِصُفوَن اهللَ سبحانه بصفٍة ال تليُق به ، ْلن اليُوَد { الَ يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه } معنى قولِه : َوِقْيَل 

أي ال يحرِّمون الخمَر { َوالَ ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه }  :وقولُه تعالى . ُمثَ ن َِّيٌة والنَّصارى ُمثَ لَِّثةٌ 
 .والخْنزِير ونحَو ذلك مما لم يُِقرُّوا بتحريمهِ 

؛ أي ال يعتقدون ديَن اإلسالِم وال يخضعون هلل بالتوحيد ، َوِقْيَل { َوالَ َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ } : وقوُله تعالى 
؛ { ِمَن الَِّذيَن ُأوتُوْا اْلِكَتاَب } : قَ ْولُهُ تَ َعاَلى . أي ديَن اهلِل ؛ ْلن اهللَ هو الحقُّ { اْلَحقِّ  ِدينَ } معنى : 

؛ أي حتَّى تؤخَذ الجزيُة من أيديُم وهم ِقيَّاٌم { َحتَّى يُ ْعُطوْا اْلِجْزيََة َعن َيٍد } يعني اليُوَد والنصارى ، 
ٍر من المسلمين عليُم واعتراٍف منُم : أراَد بالقُِر ، كأنه قاَل :  ويقال. إِذالَّء ، واْلِخُذ جالسٌ  ُْ عن قَ 

. اليُد لفالٍن َي هذا اْلمِر ، ويراُد به نَ َفاُذ أْمرِهِ : للمسلمين بأنَّ أيِدي المسلمين َوَق أيِديُم ، كما يقاُل 
أراد باليِد القوَّة على : ويقال . ُمويحتمُل أن يكون المعنى باليِد إنعاُم المسلمين عليُم بَقبوِل الجزيِة عن

 .معنى أنه ليس على الفقير غيِر المتموِّل جزيةٌ 
أنه : وأما طعُن المخالف كيف يجوُز إقرار الكفَّار على كفرِهم بأداِء الجزية بَدالً عن اإلسالِم ؟ َالجواب 

م على الكفِر ، ال يجوز أن يكون أخُذ الجزيِة عنُم رًضى بُكفرِهم ، وإنما الجزيُة عقوبًة  لُم على إقامتُِ
م بالجزيِة أولى يُ َقاُل : )قال أبو ُعبيد . وإذا جاَز إمُالُُم بغيِر الجزية لالستدعاِء إلى اإليمان كان إمُالُُ

ا ُهَو أْن يُ : )قال ابُن عبَّاس (. ِلُكلِّ َمْن أْعَطى َشْيئاً َكْرهاً ِمْن َغْيِر ِطيب نَ ْفٍس ِمْنُه أْعطَاُه َعْن َيدٍ  َُ عِطي
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َُا ا َكاِرِهيَن ، َوالَ َيِجيُئوَن رُْكَباناً َوالَ يُ ْرَسُلوَن ب َُ ْم َيْمُشوَن ب ُِ  (.بَأيِدي
ُُورُوَن ، قال عكرمُة { َوُهْم َصاِغُروَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َها : )؛ أي ذِليُلوَن وَمق َّ َمْعَنى الصََّغار ُهَو أْن تَْأُخَذ

َِي قَ َفاهُ : )، وقال الكلبيُّ ( َوأْنَت َجاِلٌس َوُهَو قَاِئمٌ  هو أنه ال : ، َوِقْيَل ( ُهَو أنَُّه إذا أْعَطى اْلِجْزَيَة ُصِفَع 
 .يُقَبُل َيُا رسالٌة وال وِكاَلةٌ 

َِيَنا ،  وتؤخُذ الجزية أيضاً من الصَّابئين والساِمِريِّ ؛ ْلن سبيَلُم َي أهِل الكتب سبيُل ْلهِل البدَِع 
َُرََِع كتابُُم ، وعن سعيِد بن  وتؤخُذ الجزية أيضاً  م كانوا أهَل كتاٍب  من اْلَمُجوِسيِّ ؛ ْلنه قد قيَل إنَُّ

ََُجِر ، َوَأَخَذَها ُعَمُر رضي اهلل عنه )المسِّب  أنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أَخَذ اْلِجْزَيَة ِمْن َمُجوِس اْل
 (.ِمْن َمُجوِس أْهِل السََّوادِ 

الَ أْدري َكْيَف أْصَنُع باْلَمُجوِس ، ََ َقاَل َلُه َعْبُدالرَّْحَمِن اْبُن َعْوٍف : مر رضي اهلل عنه قال ُروي أنَّ ع" 
َُُما  َر : " َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يَ ُقوُل : َرِضَي اهللُ َعن ْ ْم ُسنََّة أْهِل اْلِكَتاب َغي ْ ُِ ُسنُّوا ب

ْم  نَاِكِحيَن ِنَساَءُهْم َوالَ  ُِ  ". آِكِلي ذبَاِئِح
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ْم  ُِ ْم بِأََْ َواِه ُُ ُُوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اللَِّه َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه َذِلَك قَ ْوُل ُيَضاِهُئوَن قَ ْوَل َوقَاَلِت اْليَ 
ُم اللَّهُ َأنَّى يُ ْؤََُكوَن  ُُ  ( 30)الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل قَاتَ َل

 
ُُوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اللَِّه } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  ؛ اْليُة ؛ أي قالِت اليُوُد حين قرأ عليُم عزيٌر التوراَة { َوقَاَلِت اْليَ 
أنَّ : )وعن ابِن عبَّاس رضي اهلل عنه ! إن اهللَ لم يجعِل التوراَة َي قلب أحٍد إال وهو ابنهُ : عن ظُِر قلٍب 
ُم الن ُّْعَماُن ْبُن أْوََى ، َوَشاُس ْبُن قَ ْيٍس ، َوَماِلُك ْبُن َصْيٍف أَتوا َرُسوَل اهلِل صلى اهلل َجَماَعًة ِمَن اْلي َ  ُُ ُُوِد ِمن ْ

َلتَ َنا ، َوالَ تَ ْزُعُم أنَّ ُعَزْيراً اْبُن اهلِل تَ َعاَلى: عليه وسلم ََ َقالُوا َلهُ   َهِذِه َََأنْ َزَل اهللُ ! َكْيَف نَ تَّبُعَك َوَقْد تَ رَْكَت ِقب ْ
 (.اْليَةَ 

ُُوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اهللِ )وقرأ عاصُم والكسائي ويعقوب  بالتنويِن ، وقرأ الباقون بغيِر التنوين ، ََمن ( َوقَاَلِت اْليَ 
ْلنه اسٌم خفيف َوجُُه أن يصرَف وإْن كان إعجّمياً مثل نوٍح وهود ولوٍط ، وقال أبو حاتم : نَ وََّن قال 
َي موضِع الخبر وليس بَنعٍت ، وإنما ( اْبنُ )نويِن ْلنه ليس بصفٍة والكالُم ناقٌص ، واختيار الت: والمبرد 

َيُجوُز أْن َيُكوَن اْلَخبَ ُر : )قال الزجَّاج . وَمن ترَك التنويَن قال ْلنه اسٌم أعجمي. يحذُف التنوين َي النَّعتِ 
اً تَ ْقِديُرهُ   (.نَ ْعتاً لْلُعَزْيرِ ( اْبنُ )ى أْن َيُكوَن ُعَزيْ ٌر اْبُن اهلِل َمْعُبوٌد ، َعلَ : َمْحُذَو

ذِلَك } : ؛ هذا قوُل نصارى َنْجَران ، وقولُه تعالى { َوقَاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ْم  ُِ ْ َواِه ُُم بِأََ م ال يتجاَوزون َي القوِل عن العبادِة ؛ أي الم: ؛ معناُه { قَ ْوُل م أنَُّ عنى إذ ال بُ ْرهاَن ْلنَُّ
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ُيَضاِهُئوَن قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفُرواْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . يعَترَِون أنَّ اهللَ ال يتخُذ صاحبًة ، َكيف تزُعمون أنَّ له ولداً 
ُُوَن َي قوِل ذلك قوَل أهِل مكَّة حين قاَل { ِمن قَ ْبُل  أراَد : ْيَل َوقِ . الالَُّت والُعزَّى ومناةُ : ؛ أي ُيَشاِب

ُُوَن قوَل الكفَّار الذين يقولون المالئكُة بناُت اهللِ   .ُيَشاب
َضاَهْيُتُه َوَضاَهْأتُُه بمعنى واحٍد ، وقال : بالُمِز ، وقرأ العامَّة بغيِر همٍز ، يقال ( ُيَضاِهُئونَ )قرأ عاصم 

ُُوِد ِمْن قَ ْبُل ،: )قتادُة السدي  اْلَمِسيُح اْبُن اهلِل ، َكَما قَاَلِت : ََ َقاَلِت النََّصاَرى  َضاَهِت النََّصاَرى قَ ْوَل اْليَ 
ُُوُد   (.ُعَزيْ ٌر اْبُن اهللِ : اْليَ 

ُُوَن ، يقاُل { ُيَضاِهُئوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا ال ثدَي لُا وال : أي ُيَشاب ت الرُجَل َي أنَُّ يَأ إذا شابَُ ُِ امرأٌة ُأْض
ُم اللَُّه قَا} : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . تحيضُ  ُُ ُم اهللُ ، كذا ابُن عبَّاس ، وقال ابُن ُجَريٍج { تَ َل ُُ َمْعَناهُ : )؛ أي َلَعنَ 

ُم اهللُ  ُُ  .؛ أي أنَّى َيْكِذبُوَن وَيْصِدَوَن عن الحقِّ بعد قيام الداللِة عليه{ َأنَّى يُ ْؤََُكوَن } ، ( قَ تَ َل
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ْم َأرْ  ُُ ا َواِحًدا اَل ِإَلَه اتََّخُذوا َأْحَبارَُهْم َورُْهَبانَ  ًُ بَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِليَ ْعُبُدوا ِإَل
 ( 31)ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكوَن 

 
ْم َأْربَاباً مِّن ُدوِن ال} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ؛ اتخَذ النصاَرى واليُود علماَءهم { لَِّه اتََّخُذواْ َأْحَبارَُهْم َورُْهبَانَ 

م اتَّبُعوهم وترُكوا أوامَر  م ؛ ْلنَُّ وُعبَّاَدهم أْربَاباً ؛ أي أطاُعوهم َي معاِصي اهلل ، َجعَل اهللُ طاَعتُم عبادتَُ
ٌر َوَحب ْرٌ ( اْلُعَلَماءُ : اَْلْحَباُر : )اهلل ونواهيِه َي ُكتبُم ، قال الضحَّاك  ا ،  َواِحُدُهْم ِحب ْ َُ بَكْسِر اْلَحاِء َوِبَفْتِح

ََْصُح ، َوالرُّْهبَاُن ِمَن النََّصاَرى  ُِمْ : َواْلَكْسُر أ َِي ِدين اِد  َُ } : وقولُه تعالى . أْصَحاُب الصَّواِمِع َوأْهُل االْجِت
م َي معاِصي اهلل{ َأْربَاباً مِّن ُدوِن اللَِّه  ُة العاِلم َحبراً َلكثرِة  وأما تسمي. أي َساَدًة من دوِن اهلل ُيطيعونَُ

 .وأما الراهُب َُو الخاشُع هللِ . َلتْبِحيرِه المعاِني بالبياِن الحَسنِ : كتابتِه بالِحبِر ، َوِقْيَل 
اً { َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم } : وقوله تعالى  َوَمآ ُأِمُرواْ ِإالَّ ِليَ ْعُبُدواْ } : وقولُه تعالى . ؛ أي اتُِّخَذ المسيُح إلَُ
؛ أي َلم يُؤَمروا َي جميِع الكُتب وال على أْلِسَنِة الرُّسِل إالَّ بعبادِة إَلٍه واحٍد ، وقولُه تعالى { ِإلَ اهاً َواِحداً 

 .أي تْنزِيُاً هلِل عن الشِّرك وما ال يليُق بهِ { الَّ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكوَن } : 

(0/0) 

 

َُِروَن يُرِيُدوَن َأْن يُ  ْم َويَْأَبى اللَُّه ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُورَهُ َوَلْو َكِرَه اْلَكا ُِ ْ َواِه  ( 31)ْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بِأََ
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ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ْ َواِه ؛ أي يريدوَن أن يُ َردَّ القرآُن ودالئُل اإلسالم { يُرِيُدوَن َأن ُيْطِفُئوْا نُوَر اللَِّه بِأََ

م ، وقال الضحَّاك بالتكذ َلَك ُمَحمٌَّد َوأْصَحابُُه َوالَ يُ ْعَبَد اهللُ : )يب بألِسَنتُِ ُْ ُُوُد َوالنََّصاَرى أْن يَ  يُرِيُد اْليَ 
َر اإلساَلم وأهَلُه على أهِل كلِّ دينٍ { َويَْأَبى اللَُّه ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُوَرُه } ( باإلْساَلمِ  ،  ؛ ويعِلي ِديَنُه وكلماتِِه وُيظُِ

َُِروَن }   .؛ ذلك{ َوَلْو َكِرَه اْلَكا
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َرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن  ُِ َُُدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظ  ( 33)ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْل

 
َُُدى َوِديِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْل ُِ ؛ أي هو الِذي بَ َعَث { اْلَحقِّ ِلُيْظ

َوَلْو } ُمَحمَّداً صلى اهلل عليه وسلم بالقرآن وديِن اإلسالم ، لُيظَُِرهُ على سائِر اْلديان بالحجَّة والَغَلَبِة ، 
َرُه } واختلَف العلماُء َي قوله . {َكِرَه اْلُمْشرُِكوَن  ُِ ا َعاِئَدٌة َعَلى الرَُّسوِل ، : )بُن عبَّاس قال ا. {ِلُيْظ َُ إن َّ

ا َُ ا َحتَّى الَ َيْخَفى َعَلْيِه َشْيٌء ِمن ْ َُ َرُه َعَلي ْ ُِ راجٌع ( الُاءُ : )قال آخرون (. يَ ْعِني ِلُيِعمَُّه بَشَراِئِع الدِّيِن ُكلِِّه ََ ُيْظ
 .الى ديِن الحقِّ 
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ا الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ   َُ َكِثيًرا ِمَن اْْلَْحَباِر َوالرُّْهبَاِن َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه يَا َأي ُّ
َِي َسِبيِل اللَِّه ََ َبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َألِيٍم  ا  َُ  ( 34)َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل يُ ْنِفُقونَ 

 
ا الَِّذيَن آَمُنواْ ِإنَّ َكِثيراً مَِّن اَْلْحَباِر َوالرُّْهبَاِن َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ  َُ : ؛ معناهُ { ياَأي ُّ

ا الذين آَمُنوا بُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم والقرآن إنَّ َكثيراً من اْلحبار وهم من ولِد هارُون ، قوله  يا أيُُّ
َليَْأُكُلوَن َأْمَواَل } : وهم أصحاُب الصَّوامِع وهم دوَن اْلحباِر َي العلم ، قَ ْولُُه تَ َعاَلى { َوالرُّْهَباِن } : 

م على ِكْتَماِن { النَّاِس بِاْلبَاِطِل  ُِ م ِمَن الُدايا من َسَفَلِت أراُدوا به أخَذ الرَِّشا على اُلحكِم ، وما كان لَُ
اَْلْحَباُر ُعَلَماُء : )صلى اهلل عليه وسلم وصفتِه ، هكذا ُروي عن ابِن عبَّاس ، وقال السديُّ  بَ ْعِث النبيِّ 

ُُوِد ، َوالرُّْهَباُن أْصَحاُب الصََّواِمِع ِمَن النََّصاَرى  (.اْليَ 
. موضَع اْلِمْلكِ  وأما تخصيُص اْلكِل َي اْلية ، َُلنَّ ُمعَظَم المقصوِد من التَّمليِك اْلكُل ، َُوِضَع اْلكلُ 
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 .؛ أي َيصرَُِوَن الناَس عن ديِن اهللِ { َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َِي َسِبيِل اللَِّه ََ َبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َألِيٍم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا  َُ ؛ أي { َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوالَ يُنِفُقونَ 

ا ويَضعون بعضُا َوَق بعٍض ؛ وال يُنِفُقوَن الُكُنوَز َي طاعِة اهلل وال يُنِفُقوَن : معناُه : َوِقْيَل . يجَمعونَُ
َِي بياِن أحِدهما حكُم اْلخر ، كما قاَل تعالى  َوِإَذا رََأْوْا ِتَجاَرًة َأْو } : الفضَّة ، وحذَف الذهَب ؛ ْلن 

ا َُ واً انَفضُّواْ ِإَلي ْ ُْ ، والدليُل على أنَّ هذه الكنايَة راجعٌة إلى الذهب والفضَّة جميعاً [ 11: الجمعة ]{ َل
َي اْلخُر َعارِياً عن الجواب ، َيصيُر كالماً ُمنقطعاً ال معنى له ، وتقديُر  ِّ ا لو رَجعت إلى أِحدهما لَبِق أنَُّ

ما وال ُيخرِجُ : اْليِة  وأراَد ( ِمنْ )وَن حقَّ اهلل منُما ، إالَّ أنه حذَف ال يُنفقون منُا ؛ أي ال يُ َؤدَّوَن زَكاتَُ
ا ، بدليِل أنه تعالى قال َي آيٍة أخرى ْم َصَدَقًة } إثباتَُ ُِ قال النبيُّ صلى [ 103: التوبة ]{ُخْذ ِمْن َأْمَواِل

ولو  " ذََّهب ِنْصُف ِمثْ َقاٍل َِي ِمائَ َتي ِدْرَهٍم َخْمُس َدرَاِهَم ، َوَِي ِعْشرِيَن ِمثْ َقاالً ِمَن ال: " اهلل عليه وسلم 
ذا التقديِر وجهٌ   .كان الواجُب إنفاق جميِع المال لم يكن لُِ

ا تَ ن َْفضُّ ؛ أي تُفرَُّق وال تبَقى ، وحسُبَك  وُسمِّي الذهُب َذهباً ؛ ْلنه يذهُب وال يبَقى ، وسميت َضُة ْلنَُّ
ما وأنه ال بقاَء لُما  .باسِمُنَّ داللًة على ََ َنائُِ

أي َضِع الوعيَد لُم بالعذاب موضَع بشارِة بالنِّعم لغيرِهم ؛ وعن { ََ َبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليٍم } : تعالى  وقولهُ 
َُُما أنه قاَل  ُكلُّ َماٍل أدَّْيَت زََكاَتُه ََ َلْيَس بَكْنٍز َوإْن َكاَنْت َتْحَت َسْبِع أْرِضيَن ، : )ابِن عمر َرِضَي اهللُ َعن ْ

ٌز َوإْن َكاَن ظَاِهراً وَُكلُّ َماٍل لَ  َو َكن ْ ُُ  (.ْم تُ َؤدِّ زََكاَتُه ََ 
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ُُورُُهْم َهَذا َما َكنَ ْزُتْم ِْلَ  ْم َوُظ ُُ ْم َوُجُنوبُ  ُُ ا ِجَباُه َُ نََّم ََ ُتْكَوى ِب َُ َِي نَاِر َج ا  َُ ََُذوُقوا يَ ْوَم ُيْحَمى َعَلي ْ نْ ُفِسُكْم 
 ( 35)َما ُكْنُتْم َتْكِنُزوَن 

 
ُُورُُهْم } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ  ْم َوُظ ُُ ْم َوُجنوبُ  ُُ ا ِجبَاُه َُ نََّم ََ ُتْكَوى ِب َُ َِي نَاِر َج ا  َُ ؛ أي يوم يوقُد { يَ ْوَم ُيْحَمى َعَلي ْ

الَ يُوَضُع : )على المكنوز َي نار جُنَّم َُتكَوى بُا ِجَباُهُم وجُنوبُُم وظُروهم عقوبًة ، قال ابُن عباس 
ََالَ يََمسُّ ِديَناٌر ِديَناراً َوالَ ِدْرَهمٌ ِديَناٌر َوالَ ِدْرَهٌم   َعَلى ِديَناٍر َوالَ َعَلى ِدْرَهٍم ، َوَلِكْن تُ َوسَُّع ُجُلوُدُهْم ِلَذِلَك 

 (.ِدْرَهماً 
َعاَلى  م { َه اَذا َما َكنَ ْزُتْم َْلنْ ُفِسُكْم } : قَ ْوُلُه َتَّ } هذا ما َجمعُتم َي داِر الدُّنيا ، : ؛ أي يقاُل لَُ

ِلَم ُخصَِّت الِجبَاُه : وُسئل أبو بكر الورَّاق . ، َُذوقوا عقوبَة ما كنت تجمعونَ { ُذوقُوْا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن ََ 
وُر بالَكيِّ ؟ َقال  َْلنَّ اْلَغِنيَّ َصاِحَب اْلَكْنِز إذا رَأى اْلَفِقيَر اْنعَصَر َوإذا َضمَُّه َوإيَّاهُ : )اْلُجنوُب والظُُّ

َرهُ َمْجِلٌس ازْ  ُْ  (.َورَّ َعَلْيِه َوَوالَُّه َظ
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َََأيُّ اْلَماِل : َلمَّا نَ َزَلت َهِذِه اْليَُة قَاَلِت الصََّحابَُة : " عن ثوبَان موَلى النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 
َََسَأَلُه ََ َقا: نَ تَِّخُذ ؟ ََ َقاَل ُعَمُر  ِلَساناً : " َل عليه السالم أنَا أْسَأُل َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، 

 ". ذاِكراً َوقَ ْلباً َشاِكراً َوَبَدناً َصابراً َوَزْوَجًة تُِعيُنَك َعَلى إْيماِنَك 
َما ِمْن َصاِحب َكْنٍز الَ يُ َؤدِّي زََكاَتهُ إالَّ : " قال رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن أبي ُهريرة قاَل 

َِي نَار جَ  ِه  ّْ َِي يَ ْوٍم  ُأْحِمَي َعَلٍي ا َجبيُنُه َوَجْنبَاُه َحتَّى َيْحُكَم اهللُ بَ ْيَن ِعَباِدِه  َُ نََّم ََ ُيْجَعُل َصَفاِئَح ََ ُتْكَوى ب َُ
 . َكاَن ِمَقَدارُُه َخْمِسيَن أْلَف َسَنٍة ِممَّا تَ ُعدُّوَن ، ُثمَّ يَ َرى َسبيَلهُ إمَّا إَلى اْلَجنَِّة َوإمَّا إَلى النَّار

َُا بَقاٍع قَ ْرَقٍر َتِسيُر َعَلْيِه ، ُكلََّما َمَضى َعَلْيِه آِخُرَها رُدَّ َوَما ِمْن صَ  ا إالَّ ُبِطَح َل َُ  َعَلْيِه اِحب إبٍل الَ يُ َؤدِّي زََكاتَ 
َِي يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أْلَف َسَنٍة ، ُثمَّ يَ َرى َسبيَلهُ إمَّا  ا َحتَّى َيْحُكَم اهللُ بَ ْيَن ِعَباِدِه  َُ إَلى اْلَجنَِّة َوإمَّا إَلى أوَُّل

ا بَقاٍع قَ ْرَقٍر َتسيُر َعَلْيِه ، ُكلََّما َمَضى آِخِرُها. النَّار َُ ا إالَّ بُِطَح َل َُ رُدَّ  َوَما ِمْن َصاِحب بَ َقٍر الَ يُ َؤدِّي زََكاتَ 
َِي يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُهُ  ا َحتَّى َيْحُكَم اهللُ بَ ْيَن ِعَباِدِه  َُ أْلَف َسَنٍة ، ُثَم يُ َرى َسبيَلُه إمَّا إَلى اْلَجنَِّة َوإمَّا  َعَلْيِه أوَُّل

 . إَلى النَّار
ا َوتَ ْنَطُحُه بُقرُ  َُ َِ ا بَقاٍع قَ ْرَقٍر َتَطُؤُه بأْظاَل َُ ا إالَّ بُِطَح َل َُ ا َوَما ِمْن َصاِحَب َغَنٍم الَ يُ َؤدِّي زََكاتَ  َُ َِي ا لَْيَس  َُ وِن

َِي يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارهُ َعْقَصاَء َوالَ َجْلَحاَء ، كُ  ا َحتَّى يَ ْقِضَي اهللُ بَ ْيَن ِعَباِدِه  َُ لََّما َمَضى َعَلْيِه آِخُرَها رُدَّ أوَُّل
 ". َخْمِسيَن أْلَف َسَنٍة ِممَّا تَ ُعدُّوَن ، ُثمَّ يَ َرى َسبيَلهُ إمَّا إَلى اْلَجنَِّة َوإمَّا إلى النَّار 
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ُُورِ  َة الشُّ ا َأْربَ َعٌة ُحُرٌم  ِإنَّ ِعدَّ َُ َِي ِكَتاِب اللَِّه يَ ْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِمن ْ ًرا  ُْ ِعْنَد اللَِّه اثْ َنا َعَشَر َش
ًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم   ُِنَّ َأنْ ُفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكيَن َكا َِي ََاَل َتْظِلُموا  يُن اْلَقيُِّم  َّ َذِلَك الدِّ ًة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َكا

 ( 36)َمَع اْلُمتَِّقيَن 

 
َِي ِكَتاِب اللَِّه يَ ْوَم َخَلَق السََّماَواِت َواَْلْرَض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  راً  ُْ ُُوِر ِعنَد اللَِّه اثْ َنا َعَشَر َش َة الشُّ ؛ { ِإنَّ ِعدَّ

ة الشُُّور التي تتعلَُّق بُا اْلحكاُم : معناُه  من الحجِّ والُعمرة والزكاِة واْلعياد وغيرها اثَنا شُراً على إن ِعدَّ
: وقوله تعالى . مناِزل الُعمرة ، تارًة يكون الحجُّ الصوُم َي الشِّتاء ، وتارةا َي الصيِف على اعتبار اْلِهلَّة

إنَّما قال ذِلَك { سََّماَواِت َواَْلْرَض يَ ْوَم َخَلَق ال} : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . يعني اللَّوَح المحفوظَ { َِي ِكَتاِب اللَِّه } 
 .؛ ْلن اهللَ تعالى أجَرى الشمَس والقمر َي السَّموات يوم خَلَق السمواِت واْلرض

آ َأْربَ َعٌة ُحُرٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ؛ واحٌد ََ ْرٌد وهو رَجْب وثالثُة ُسْرٌد متتابعٌة ، وهي ذو القعدة وذو { ِمن ْ
 َّ ّّ م ، سماها ُحُرماً لِعَظِم انتُاِك ُحْرَمتُا ، كما ُخصَّ اْلَحَرُم بمثِل ذلك ، كنت العرُب الحجَّة والمحّر

هُ  ّْ  .ُتعظُِّمُا وتحرُِّم القتاَل َيُا حتى أن الرجَل لو َلِقَي قاتل أبيِه أو أخيه َيُا لم يُُِج
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ُِنَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َِي ََالَ َتْظِلُموْا  يُن اْلَقيُِّم  ؛ أي َي أشُِر اْلُحُرِم بالعمِل بالمعصية { َأنْ ُفَسُكْم  ذِلَك الدِّ
ْيَل . باستحالل القتِل والغَارَةِ : َوِقْيَل . وترِك الطاعة ِّ وال تجعلوا َحاَللُا َحراًم ، وال حَرامُا : معناُه : َوِق

ِلُموا َي االثني عشِر َال تظ: معناه : ويقاُل . َحاَلالً ، والذنُب والظلم َيُن أعظُم من الظلم َيما سواهنَّ 
يُن اْلَقيُِّم } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . الشُر أنُفَسكم  .أي ذلك الحساُب المستقيم{ ذِلَك الدِّ

ًَّة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكآ َّة راجعًة إلى { َوقَاتُِلواْ اْلُمْشرِِكيَن َكآ ويجوُز أن يكون الكا
ًَّة } : قاتُِلوا جميعاً ، قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى المسلميَن ؛ أي  ًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكآ أي كما يُقاتِلوَنكم أي { َكآ

 .؛ أي معُم بالنُّصرة{ َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقيَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . جمعياً 
ُُِر اْلحُ  ال يجوُز القتال َيُا والغارُة ْلن اهللَ : ُرِم ، َقاَل بعُضُم واختلَف العلماُء َي ُحرمِة القتاِل َي اْلش

ًَّة } : َسمَّاها ُحُرماً َيكون قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكآ َدليالً على جواز القتال { َوقَاتُِلوْا اْلُمْشرِِكيَن َكآ
 .َيُا على وجِه الدََّع

آ َأْربَ َعٌة ُحُرٌم } : أن القتاَل َيُا جائٌز ، والمراُد بقوله وذهَب أبو حنيفَة وأصحابهُ إلى  َُ تعظيُم انتُاِك { ِمن ْ
َوقَاتُِلوْا اْلُمْشرِِكيَن  } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ُحرَمِتُا بالظلِم والفساد َيُا ، وتعظيُم ثواب الطاعة التي يفعُل َيُا

ًَّة   .الحرم من أن تكون ُحرماً يدلُّ على أنَّ اهللَ أخرَج هذه اْلشَُر { َكآ
ي باب الجُاِد دليالً تقديراً آخر أن أحَد الجُاد داخٌل تحت قوله  ُِنَّ َأنْ ُفَسُكْم } : َو َِي { ََالَ َتْظِلُموْا 

ًَّة } : وكان اهللُ تعالى َمي ََّز الجُاَد من الظلِم الذي هو إقداٌم على النُّفوس واْلمواِل ، وقوله تعالى  { َكآ
 .الحالِ  منصوٌب على

َِْيِه بَقْوِلِه [َكاَن اْلِقَتاُل َكثِ : )قال قتادُة وعطاء  ِر اْلُحُرِم ، ثُمَّ ُنِسَخ َوأِحلَّ  ُُ َِي اْلْش َوقَاتُِلوْا } : راً 
ًَّة  َِْيُنَّ َوَِي َغْيِرِهنَّ { اْلُمْشرِِكيَن َكآ ْعِني  َّ  َكاَن َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم: )وقال الزهريُّ (. ِي

ِر اْلُحُرِم ، ِممَّا أنْ َزَل اهللُ ِمْن َتْحرِيِم ذِلَك َحتَّى نَ َزَلْت بَ َراَءُة ، َوأِحلَّ  ُُ َِي اَْلْش  ِقَتاُل ُيَحرُِّم اْلِقَتاَل 
 (.اْلُمْشرِِكينَ 

ِر اْلُحُرِم ، قَاَل  ُُ َِي اَْلْش ُِنَّ َوَِي َغْيِرِهنَّ ؛ الَ بَْأَس باْلقِ : )وقال سفياُن الثوريُّ َلمَّا ُسِئَل َعِن اْلِقَتاِل  َِي تاِل 
 ْلََّّ الّنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َغَزا َهَوازَن َوُحنَ ْيياً َوثِقيفاً بالطَّاِئِف َوَحاَصَرُهْم َِي الشَّوَّاِل َوبَ ْعِض ِذي

ا َمْنُسوخٌ  َُ َِي ْ َََدلَّ َعَلى أنَّ ُحْرَمَة اْلِقَتاِل   (.اْلِقْعَدِة ، 
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َِي اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروا ُيِحلُّوَنُه َعاًما َوُيَحرُِّموَنُه َعاًما ِليُ َواِطُئوا ِعدَّ ِإنََّما النَّ  َة َما َحرََّم اللَّهُ ِسيُء زِيَاَدٌة 
َِرِ  ِدي اْلَقْوَم اْلَكا ُْ ْم َواللَُّه اَل يَ  ُِ ُُْم ُسوُء َأْعَماِل  ( 37)يَن ََ ُيِحلُّوا َما َحرََّم اللَُّه زُيَِّن َل
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َِي اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروْا ُيِحلُّونَُه َعاماً َوُيَحرُِّمونَُه َعاماً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي { ِإنََّما النَِّسيُء زِيَاَدٌة 

لُط ويخِطىءُ إنَّما تأخيُر الشَُِّر الحراِم من المحرَّم إلى َصَفْر ، واستباحِة المحرَّم زيادٌة َي الكفِر يغ
صَفر مكان المحرَّم ، ويحرِّمون المحرَّم عاماً َال يُقاتِلون َيه ، ثم ( َيَضلُ )بالنَّساء سائُر الكفَّار ، ومن قرأ 

ٍُُر ، وكانوا يقولون { لِّيُ َواِطُئوْا ِعدََّة َما َحرََّم اللَُّه } يقاتِلون َي صَفْر ،  َُِقوا َي العدِد أربعَة أش : ؛ أي لُيوا
واْلُمَواطََأُة المواَقُة ، وأصُل النِِّسيِء الحاِضُر ومنه بيُع النَِّسيَئِة ، ومنه أْنَسأَ اهللُ َي . أربعةٌ بمْنزِلة أربعةٍ  هذه

َُالن ، ومنه اْلِمْنَسَأُة وهي العَصا يرُجو بُا ويؤخِّر  .أجِل 
( النَِّسيءُ )خلف وابن عامر قرأ قتادُة ومجاهد وأبو عمٍرو وناَع غير َوْرٍش وعاصم وحمزة والكسائي و 

اً أي َعيٌل مثل  بالمدِّ والُمزة وهو مصدٌر كالسَِّعيِر والحريِق ونحوهما ، ويجوُز أن يكون مفُعوالً َمصُرَو
بالتشديِد ( إنَّما النَِّسيُّ )وقرأ أبو جعفٍر وَوْرٌش . إنما الشُُر المؤخَّر: الجريِح والقتيل والصريِع ، تقديرُه 

َنُسوْا اللََّه } : ، ورَوى ذلك ابُن كثير على معنى اْلَمْنِسيِّ أي المتروِك ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى من غير همزٍة 
ْم  ُُ  [.67: التوبة ]{ََ َنِسيَ 

، قرأ أهُل المدينِة وابُن كثير وابن عامٍر وأبو عمٍرو وأبو بكٍر بفتح الياء { ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َكَفُروْا } : وقوله 
م هم الضالُّون لقوله وكسر الضَّ  ، وقرأ الحسُن وقتادة ومجاهد { ُيِحلُّونَُه َعاماً َوُيَحرُِّمونَُه َعاماً } : اد ْلنَُّ

ِة إالَّ  ويعقوب بضمِّ الياء وكسِر الضاد ؛ أي ُيِضلُّ به الذين كَفُروا الناَس المقتِدين بُم ، وقرأ اهُل الكَو
تِح الضاِد ، وهي  ْم } : قراءُة ابِن مسعود لقوله أبا بكر بضمِّ الياء َو ُُ ُيِحلُّونَهُ } : ، وقوله تعالى { زُيَِّن َل

 .أي ُيِحلُّوَن النسيءَ { َعاماً 
َُِقوا ، وقيل { لِّيُ َواِطُئوْا } : وقولهُ تعالى  َة َما َحرََّم اللَُّه ََ ُيِحلُّوْا َما َحرََّم اللَُّه } لُيَشبُوا ، : ؛ أي لُيوا ؛ { ِعدَّ

وا ما َحرََّمُه اهللُ من الغارِة والقتِل َي الشَُِّر الحراِم ، وإنما كان يفعُل هكذا بنو ِكَنانََة وربَّما كانوا أي ُيِحلُّ 
ْم } : يَؤخِّرون رََجباً ويبدِّلوَنُه َصَفراً لتكون الشُوُر متواليًة ، وقولُه تعالى  ُِ ُُْم ُسوُء َأْعَماِل ؛ أي { زُيَِّن َل

م من تحريِم ما أحلَّ اهللُ ، وتحليل ما حرَّم اهلل ، قال الحسُن ُحسَِّن َي قُلوبُم  ُُْم : )قُ ْبُح أعمالُِ ا َل َُ زَي ََّنت ْ
ُُْم َوالشََّياِطينُ  َِرِيَن } ( أنْ ُفُس ِدي اْلَقْوَم اْلَكا ُْ ال : َوِقْيَل . أي ال يُ َوَ ُِّقُم مجازاًة لُكفرِهم{ َواللَُّه الَ يَ 

ِديُم إلى الجنَّة والثوا  .بيَُ
َكاَن النّاِسُئ رَُجالً ِمْن ِكَنانََة يُ َقاُل َلهُ نُ َعيم ْبُن ثعلبة وجنادَة بُن َعْوٍف وََكاَن يَ ُقوُم َعَلى : )قال ابُن عبَّاس 
َماَء واَْلْموَ : النِّاِس َيَ ُقوُل  َِْيِه الدِّ َلْيُكْم َصَفَر اْلَعاَم ، ََ ُيَحرُِّموَن  َّ َتُكْم َحرََّمْت َع َُ اَل َوَيْسَتِحلُّوَن أالَ إنَّ آِل

َِْيِه : َِي اْلُمَحرَِّم ، َََِذا َكاَن ِمْن قَابٍل نَاَدى  َتُكْم َحرََّمْت َعَلْيُكُم اْلُمَحرََّم اْلَعاَم ، ََ ُيَحرُِّموَن  َُ أالَ إنَّ آِل
 (.الدَِّماَء َواَْلْمَواَل َوَيْسَتِحلُّوَن َصَفَر لُِيِفيُدوْا ِمْنهُ 

ي بعِض الرِّوايات  ا الناس أنا الذي أعاَب وال خاَب وال مَردَّ ِلَما : أنه كان يقوُل قبَل هذا النداِء  :َو يا أيُُّ
أال إن َصَفَر العاَم : لبَّيَك ربَّنا ، ثم يسألونَُه أن يُنِسَئُم َشُراً َيقوُل : قضيُت ، َيقوُل له المشركون 

مون المحرَّم َصفراً ، وكان إذا قاَل الناسيُء َي المحرَّم حراٌم ، َيحرِّ : حالٌل يريُد به المحرَّم ، وربَّما يقوُل 
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ُحرَِّم ، حلُّوا : حالٌل ، عَقُدوا اْلوتاَر وَشدُّوا اْلزجَة واعَلموا السيوَف وأَغارُوا على الناِس ، وإذا قاَل : 
 .اْلوتاَر ونَزُعوا اْلزجة وأغَمُدوا السيوف
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ا الَِّذيَن آَمُنوا َما  َُ نْ َيا يَا َأي ُّ َِي َسِبيِل اللَِّه اثَّاقَ ْلُتْم ِإَلى اْْلَْرِض َأَرِضيُتْم بِاْلَحيَاِة الدُّ َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا 
َِي اْْلِخَرِة ِإالَّ قَِليٌل  نْ َيا  َََما َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ  ( 38)ِمَن اْْلِخَرِة 

 
ا الَِّذيَن آمَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َِي َسِبيِل اللَِّه اثَّاقَ ْلُتْم ِإَلى اَْلْرِض ياَأي ُّ ؛ { ُنواْ َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُرواْ 

وذلك أنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم أقاَم بالمدنيِة بعد مرجعِه من الطَّائِف ، ثم أمَرُه اهللُ بالجُاد لغزوِة 
ٍة من الحرِّ حين طاَبْت ثماُر أهِل الرُّوم وأمَرُه بالخروِج إلى غزوِة تَ ُبوك ، وذ لَك َي زماِن ُعْسَرٍة وِشدَّ

المدينة َأَمَر النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم بالخروِج إلى الجُاِد َكانوا يتثاقَلون من الخروِج ويحبُّون الظِّالَل 
 .والثماَر ، َأنزَل اهللُ هذه اْليةَ 

ِد المشركين تَ ثَاقَ ْلُتْم إلى اْلرِض وَتَكاَسْلُتْم واطمأنَ ْنُتم إلى ما لُكم إذا قيَل لكم اخرُجوا إلى جُا: ومعَناها 
نْ َيا ِمَن اْلِخَرِة } أوطاِنكم ،  ؛ استفُاٌم يعني اإلنكاَر ؛ أي آثْرُتْم عمَل الدُّنيا على { َأَرِضيُتْم بِاْلَحيَاِة الدُّ

نْ َيا َِي اْلِخَرِة ِإالَّ } ، عمِل اْلخرة ، وآثرُتم الحياَة َي الدُّنيا على الحياِة َي اْلخرة  َََما َمَتاُع اْلَحيَاِة الدُّ
نيا تضمحلُّ { قَِليٌل  ي ما يتمتَُّع به أولياُء اهلل َي الجنَّة إال يسيٌر ْلن الدُّ أي ما منفعُة الدُّنيا َي اْلخرِة َو

 .ويفَنى أهْلُا ، واْلخرُة دار الَقَرار

(0/0) 

 

 ( 39)َعَذابًا َأِليًما َوَيْسَتْبِدْل قَ ْوًما َغي ْرَُكْم َواَل َتُضرُّوُه َشْيًئا َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  ِإالَّ تَ ْنِفُروا يُ َعذِّْبُكمْ 

 
بيِّكم َي ؛ أي إالَّ َتْخُرُجوا مع ن{ ِإالَّ تَنِفُروْا يُ َعذِّْبُكْم َعَذاباً َأِليماً َوَيْسَتْبِدْل قَ ْوماً َغي ْرَُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ { َوالَ َتُضرُّوُه َشْيئاً } الجُاِد يعذِّبكم عذاَب االستئصاِل ، ويستبِدْل قوماً غيرَكم أي أطوَع هلِل منكم ، 
؛ من العذاب واإلبدال ، { َواللَّهُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء } أي وال تنُقصوا من ُملِكِه شيئاً بُقعودِكم عن الجُاِد ، 

 .{َقِديٌر } 
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َِي اْلَغاِر ِإْذ يَ ُقو ِإالَّ  ُل ِلَصاِحِبِه اَل َتْحَزْن  تَ ْنُصُروُه ََ َقْد َنَصَرُه اللَُّه ِإْذ َأْخَرَجهُ الَِّذيَن َكَفُروا ثَاِنَي اثْ نَ ْيِن ِإْذ ُهَما 
َجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلى وََكِلَمُة اللَِّه ِإنَّ اللََّه َمَعَنا ََأَنْ َزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيََّدهُ ِبُجُنوٍد َلْم تَ َرْوَها وَ 

 ( 40)ِهَي اْلُعْلَيا َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

 
ة وذلك أنَّ كفاَر مكَّ " ؛ { ِإالَّ تَنُصُروُه ََ َقْد َنَصَرهُ اللَُّه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروْا ثَاِنَي اثْ نَ ْيِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َلمَّا أراُدوا قتَل النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أخبَرُه جبريُل بذلك وأمَرُه بالخروِج ، َقاَل النبيُّ صلى اهلل عليه 
ُه  َُ وخرَج مع أبي بكٍر رضي اهلل عنه إلى غار جَبِل " َنْم َمَكاِني َعَلى اْلِفَراِش : " وسلم لعلي  َكرََّم اهللُ َوْج

ومَشى رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم على أطراِف أَصابعِه حتى َحِفَيْت  -ِل مكَّة وهو جبٌل بأسف -َثوٍر 
َوامِّ ، َلما  َُ ، َلمَّا رآُه أبو بكٍر رضي اهلل عنه وجعَل يستنُد به حتى أَتى ََم الغار ، وكان الغاُر َمقُروناً باْل

َمَكاَنَك يَا َرُسوَل اهلِل : و بكٍر رضي اهلل عنه أراَد رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم دخوَل الغاِر قال له أبُ 
َدخَل واستبرأُه وجعَل ُيَسوِّي اْلُجْحَرَة بثيابِه ِخشَيَة أن يخرَج منُا شيٌء يؤِذي رسوَل . َحتَّى أْسَتْبِرَئ اْلَغأرَ 

َرُسوَل اهلِل ، ََنزَل َكانا َي إْنِزْل يَا : اهلل صلى اهلل عليه وسلم ََبِقَي ُجْحَراِن ََوَضَع َعِقَبُه عليُما ثم قال 
 . الغار ليلَتُما

الَ أْدري أْيَن ذَهَب ، : يا عليُّ أين ُمَحمٌَّد ؟ َقاَل : َدخَل الكفِّاُر على ِعلي  رضي اهلل عنه َقالوا َلُه 
َُى بُم إلى َطلبوُه من الغِد واستأَجُروا رُجالً يقال له َكْرُز بن علقمَة الجرَّاح ، ََ َقَفا لُما اْلثَر حتى  انت

انتُينا إلى هنا وهذا أثرُه َما أدري أيَن أخَذ َيميناً أو شماالً أو صعَد الجبَل ، ََصَعُدوا : جبِل َثوٍر ، َقاَل 
 . الجبَل يطلبونَُه ، وأعَمى اهللُ عليُم مكانَُه َلم يَُتُدوا إليه

يَا َرُسوَل : أبَا بكٍر بعورتِه ، َقال أبُو بكٍر َقاَم رجٌل منُم يبوُل مستقبالً رسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم و 
وأقبَل شباُب ". َلْو أْبصَرنَا َما َيْستَ ْقبُلَنا بَعْورَِتِه " اهلِل َما أرَاُه إالَّ َقْد أْبَصَرنا ، ََ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 

م حتى رَأوا باَب الغار ، وكان صل م وِقسيُُّ ى اهلل عليه وسلم مرَّ على قريٍش من كلِّ بطٍن ، معُم ِعِصيُُّ
ثُماَمٍة وهي شجرٌة صغيرة ضعيفة َأمَر أبا بكٍر أن يأُخَذها معه ، َلما ساَر إلى باب الغار أمَرُه أن يجعَلُا 
َم اهللُ العنكبوَت َنسَجْت حتى سَترت وجَه النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وصاحَبهُ ،  َُ على باب الغار ، وأْل

حِشيَّتين َأقَبلتا حتى وقعَتا على باب الغار بين العنكبوِت وبين الشجرة ، َلما رأى وبعَث اهللُ حماَمتين و 
يَا : المشركون الشجرة والحمامَة ، ونسَج العنكبوِت عِلُموا أْن ليس َي الغار أحٌد ، وكان أبو بكٍر يقوُل 

َنا َوَما أنا إالَّ رُجٌل َواحٌد ، ََِْن قُِتْلتَ  ََالَ يُ ْعَبُد اهللُ بَ ْعَد َهَذا اْليَ ْوِم  َرُسوَل اهلِل َقْد أتِي ْ َلُك َهِذِه اْلُمَُّة  ُْ أْنَت تَ 
 ". الَ َتْحَزْن يَا أبَا َبْكٍر إنَّ اهللَ َمَعَنا : " ، َقال 
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ثم نزَل المشركون من الجبِل ، ولم يقِدرُوا على رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، َمكَث رسوُل اهلِل 
بالغاِر ثالثَة أيَّاٍم وليالِيُنَّ ، وكان عبُداهلِل بن أبي بكٍر يأتِيُما بأخباِر أهل مكَّة ، َلما صلى اهلل عليه وسلم 

وكان رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ُأِمَر بالُجرة إلى المدينِة ، َستأجَر رُجالً يقاُل " القوم " أِمَنا طلَب 
دينِة َخرَج بُما إلى المدينِة ، ََسِمَع ُسراَقُة بن مالك بن له عبُداهلل بن ُأرَيِقْط يَُِديُم الطريَق إلى الم

مقسم الِكَناِني بخُروجِه إلى المدينِة ، ََلبَس اَلَمَتُه ورِكَب َرَسهُ يتَّبُع آثاَرهم حتى أدرَك رسوَل اهلِل صلى 
َََساَخْت قوائُم َرسِه ،  يَا ُمَحمَُّد ُأدُْع : َقاَل اهلل عليه وسلم ، َدَعا عليه رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ُُمَّ إْن َكاَن : " اهللَ أْن يُْطِلَق َعَليَّ ََ َرِسي َََأْردُّ َعْنَك َمْن أَرى ِمْن النَّاِس ، ََ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  اللَّ

وسلم حتى أتَيا  َرجَع ُسراقة وَقِدَم أبو بكٍر رضي اهلل عنه مع النبيِّ صلى اهلل عليه" َصاِدقاً ََأْطِلْق ََ َرَسُه 
 ". المدينة 
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ٌر َلُكْم ِإْن ُكنْ  َِي َسِبيِل اللَِّه َذِلُكْم َخي ْ  ( 41)ُتْم تَ ْعَلُموَن اْنِفُروا ِخَفاًَا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوَأنْ ُفِسُكْم 

 
: َوِقْيَل . ُاِد َي سبيل اهلِل َشباباً وُشيوخاً ؛ أي انِفُروا إلى الج{ اْنِفُروْا ِخَفاَاً َوِثَقاالً } : وقولهُ تعالى 

ُنشَّاطاً وغيَر ُنشَّاٍط ، أي خفَّت عليكم : وِقْيَل . مَشاِغيَل وغير مشاغيل: َوِقْيَل . ُموِسريَن وُمْعِسرِينَ 
َِي َسِبيِل ا} : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . الحركةُ أو ثُقَلت } ؛ َي طاعِة اهلل ، { للَِّه َوَجاِهُدوْا بَِأْمَواِلُكْم َوَأنْ ُفِسُكْم 

ٌر لَُّكْم } ؛ الجُاُد ، { ذاِلُكْم  ؛ أنَّ اهللَ صادٌق َي وعِد { ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن } ؛ من القعوِد عنه ، { َخي ْ
 .ووعيده

(0/0) 

 

ُم الشُّ  ُِ قَُّة َوَسَيْحِلُفوَن بِاللَِّه َلِو اْسَتَطْعَنا َلْو َكاَن َعَرًضا َقرِيًبا َوَسَفًرا قَاِصًدا اَلت َّبَ ُعوَك َوَلِكْن بَ ُعَدْت َعَلْي
ْم َلَكاِذبُوَن  ُُ ُُْم َواللَُّه يَ ْعَلُم ِإن َّ ِلُكوَن َأنْ ُفَس ُْ  ( 41)َلَخَرْجَنا َمَعُكْم يُ 

 
لو كان المدعُّو :  ؛ اسٌم كاَن مضمٌر تقديرهُ { َلْو َكاَن َعَرضاً َقرِيباً َوَسَفراً قَاِصداً الَّت َّبَ ُعوَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

م ُيِصيُبوَن َمْغَنماً لخَرُجوا معَك  ، نزَل إليه َعَرضاً َقرِيباً ؛ أي َغِنيَمًة وَسَفراً َسُالً الت َّبَ ُعوَك ؛ أي لو َعِلُموا أنَُّ
 .هذا َيَمن تخلَّف من عزوِة تبوك من المناَقين
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ُم الشُّقَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ } ، أي لكن بُعَدت عليُم المساَةُ إلى الشَّام ، { ُة َولَ اِكن بَ ُعَدْت َعَلْي
َلَخَرْجَنا َمَعُكْم } ؛ َي اعتذاِرهم إليكم لو كان لنا َسَعًة َي الزاِد والمال ، { َوَسَيْحِلُفوَن بِاللَِّه َلِو اْسَتَطْعَنا 

ُُْم } ؛ َي َغزاِتكم ، {  ِلُكوَن َأنْ ُفَس ُْ ُُْم } الجُاِد ،  ؛ باْليمان الكاذبِة والقعود عن{ يُ  َواللَّهُ يَ ْعَلُم ِإن َّ
م لَكاِذبون َي هذا االعتذاِر ، َوِقْيَل { َلَكاِذبُوَن  } : معنى قوله : ؛ أنَّ لُم َسعًة َي الماِل والزاِد وإنَُّ

 .أي َموِضعاً قريباً { َوَسَفراً قَاِصداً 
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ْم َحتَّى يَ تَ  ُُ  ( 43)بَ يََّن َلَك الَِّذيَن َصَدقُوا َوتَ ْعَلَم اْلَكاِذبِيَن َعَفا اللَُّه َعْنَك ِلَم َأِذْنَت َل

 
ُُْم َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلَك الَِّذيَن َصَدقُوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي تجاوَز اهللُ عنَك يا { َعَفا اللَُّه َعنَك ِلَم َأِذنَت َل

َوتَ ْعَلَم } كم الذين صَدقوا َي االعتذاِر ، ُمَحمَُّد ِلَم أِذنَت لُم َي القعوِد عن الجُاد حتى يظَُر ل
؛ َي ُعذرِهم ، قدََّم اهللُ العفَو على العتاب حتى يسُكَن قلبُه صلى اهلل عليه وسلم ، ُثم قاَل { اْلَكاِذبِيَن 
ُُْم } : بعَد العفِو  ُف على النبيِّ ، ولو أنَّ اهللَ أخبَرُه بالذنب قبَل أن ُيخبَرهُ بالعفِو لكان يخا{ ِلَم َأِذنَت َل

ُُْم } : صلى اهلل عليه وسلم ِمن َهْيَبِتِه قولهُ   .{ِلَم َأِذنَت َل
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ْم َواللَّ  ُِ ْم َوَأنْ ُفِس ُِ  ( 44)ُه َعِليٌم بِاْلُمتَِّقيَن اَل َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َأْن ُيَجاِهُدوا بَِأْمَواِل

 
ْم } : ُه َتعالى قَ ْولُ  ُِ ْم َوَأنْ ُفِس ُِ ؛ أي ال { الَ َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْلِخِر َأن ُيَجاِهُدوْا بَِأْمَواِل

 َواللَّهُ } أن الَ ُيجاهِدوا ، : معناُه { َأن ُيَجاِهُدوْا } : يستأِذُنَك المؤمنون َي القعوِد عن الجُاِد ، وقوله 
 .؛ أي عاِلٌم بالمخِلصين المِطيعين َُيمي َِّزهم عن المناَقين{ َعِليٌم بِاْلُمتَِّقيَن 
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 ُِ َِي رَْيِب ْم  ُُ ْم ََ  ُُ  ( 45)ْم يَ تَ َردَُّدوَن ِإنََّما َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َواْرتَاَبْت قُ ُلوبُ 
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؛ أي إنما يستأِذُنَك َي القعوِد عن { ِإنََّما َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْلِخِر } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ 

ْم } الجُاد الذين ال ُيَصدِّقون باهلِل وبيوم البعث ،  ُُ ْم َِي } ؛ أي شكَّت واضطَربت ، { َواْرتَاَبْت قُ ُلوبُ  ُُ  ََ
ْم يَ تَ رَ  ُِ  .الشكُّ مع اضطراب القلب: والرَّيُب . ؛ َشكُِّم يتخيَّرون{ دَُّدوَن رَْيِب
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ْم َوِقيَل اقْ ُعُدوا مَ  ُُ ْم ََ ثَبََّط ُُ ًة َوَلِكْن َكِرَه اللَُّه اْنِبَعاثَ   ( 46)َع اْلَقاِعِديَن َوَلْو َأرَاُدوا اْلُخُروَج َْلََعدُّوا َلُه ُعدَّ

 
ًة َوَلْو أَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي لو أراَد اهللُ لُم الخروَج معك إلى العدوِّ { رَاُدواْ اْلُخُروَج َْلَعدُّوْا َلُه ُعدَّ

ْم } التََّخُذوا له ُأهَبًة ،  ُُ م لو خَرُجوا { َولَ اِكن َكِرَه اللَُّه انِبَعاثَ  ؛ أي لكن لْم يُِرِد اهللُ خروَجُم معك ، ْلنَُّ
 .ر بالمسلمين وذلك كفٌر ومعصيةلكان يقُع خروُجُم على وجِه اإلضرا

ُُْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوِقيَل اقْ ُعُدوْا َمَع } ثَ بََّطُه عن اْلمِر إذا َحَبَسُه عنه ، : ؛ أي َحَبَسُم ، يقاُل { ََ َثبََّط
م النبيُّ صلى اهلل عليه. ؛ أي اقعُدوا مع النِّساء والصبيان{ اْلَقاِعِديَن  وسلم  ويجوز أن يكون القائُل لَُ

م: َوِقْيَل . بأمر اهلل ، ويجوُز أن يكون قد قاَل بعُضُم لبعضٍ  م الشيطاُن َوَوْسَوَس لَُ  .قال لَُ
َِيُكم } : ثم بيَّن اهللُ أن ال منفعَة للمسلمين َي خروِجُم ، بل عليُم مضرَّة لُم ، َقال تعالى  َلْو َخَرُجوْا 

وَْلْوَضُعواْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . وا َيكم ما زادوكم اال َشّراً وَََساداً ؛ أي لو خَرجُ { مَّا زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَباالً 
َنَة } ؛ أي ْلسَرعوا َيما بيِنكم ، { ِخاَلَلُكْم  ُغوَنُكُم اْلِفت ْ ؛ أي يطلُبون َساَد الرأي وعيوَب المسلمين { يَ ب ْ
 .أْوَضَع البعيَر إْيَضاعاً : ِر ، يقاُل اإلسراُع َي السَّي: سارُوا َيكم بالنميمة ، واإِلْيضاُع : ، ويقاُل 
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َنَة َوَِيُكْم َسمَّاُعو  ُغوَنُكُم اْلِفت ْ َِيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَبااًل َوَْلَْوَضُعوا ِخاَلَلُكْم يَ ب ْ ْم َواللَُّه َعِليٌم َلْو َخَرُجوا  ُُ َن َل
 ( 47)بِالظَّاِلِميَن 

 
ْم َوَِيُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ َي : ؛ أي وَِيكم قائِلون منُم ما يسمَعون منُم ، ويقاُل { َسمَّاُعوَن َل

؛ ُيجازيُم على سوِء { َواللَّهُ َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن } َعْسَكرُِكم عيوٌن لُم ينُقلون إليُم ما يسَمعون عنكم ، 
 .أَعالُم
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َنَة ِمْن قَ ْبُل َوقَ لَّبُ  َر َأْمُر اللَِّه َوُهْم َكارُِهوَن َلَقِد ابْ تَ َغُوا اْلِفت ْ َُ  ( 48)وا َلَك اْْلُُموَر َحتَّى َجاَء اْلَحقُّ َوَظ

 
َنَة ِمن قَ ْبُل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وقد طلَب هؤالِء المناَقون صدَّ أصحابك عن الدين ، { َلَقِد ابْ تَ َغُوْا اْلِفت ْ

: اليوِم ، كفعِل عبِداهلِل بن ُأَبّي يوَم أُحد ، وقولُه تعالى  وردَّهم إلى الكفِر ، وتحويل الناس عنَك قبل هذا
ي إبطاِل ِديِنَك بالتحويِل عنَك ، وتشتَُّت أمِرَك وكلمتك من { َوقَ لَُّبوْا َلَك اْلُُموَر }  ؛ أي اختَاُلوا َيَك َو

راً لبطٍن ،  َر َأْمُر اللَِّه َحتَّى َجآَء اْلَحقُّ وَ } قبل عزوِة تبوك ، ََقلَّبوا لَك اْلُمور ظَُ َُ ؛ أي حقُّ اإِلسالم ، { َظ
َر َأْمُر اللَِّه } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ لذلكَ { َوُهْم َكارُِهوَن } وأظَُرُه اهلل على سائِر اْلديان ،  َُ ؛ أي ديُن { َوَظ

 .اهللِ 

(0/0) 

 

نَ  َِي اْلِفت ْ ُُْم َمْن يَ ُقوُل اْئَذْن ِلي َواَل تَ ْفِتنِّي َأاَل  َِرِيَن َوِمن ْ نََّم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكا َُ  ( 49)ِة َسَقطُوا َوِإنَّ َج

 
ْم مَّن يَ ُقوُل اْئَذن لِّي َوالَ تَ ْفِتنِّي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ؛ نزَل َي َجدِّ بن قيس من المناَقين ، دعاُه النبيُّ { َوِمن ْ

َهْل َلَك َِي : " ِد ، َقاَل ِلَجدِّ بن قيٍس صلى اهلل عليه وسلم إلى الخروِج إلى العدوِّ وحرََّضُه على الجُا
 .يعني الرُّوم" ِجاَلِد بَِني اَْلْصَفِر ، ََ َتتَِّخَذ منُم َسَراِري َوُوَصَفاَء 

وكان اْلصفُر رُجالً من الحبشِة َمَلَك الرُّوم ، وغلَب على ناحيٍة منُا ، َتزوجِت الحبشُة من الرُّوم ، 
نَّ ، َقال له جدُّ َوَلَدت لُم بنات أَخْذَن من ب ياِض الرُّوم وسواِد الحبشة ، َُكنَّ ُصْفراً ُلْعساً لم يُ َر مثلُُ

اْئَذْن ِلي يا رسوَل اهلِل أْن ُأِقيَم ، وال تَ ْفِتنِّي ببناِت اْلصفر ، َقد عرَف َقوِمي ُعْجبي بالنساء ، : بن قيٍس 
ي على اْلُمَحرَِّم ، َلما سمَع النبيُّ صلى اهلل عليه وإنِّي أَرى المرأَة تُ ْعِجُبني َما أملُك نفسي حتى أضَع يدِ 

 ".إِذْنُت َلَك : " وسلم قوَلُه عرَض عنه وقاَل 
َمْعَناهُ َوالَ : )أي اْئَذْن لي َي التخلُّف وال َتفِتنِّي ببناِت اْلصفِر ، قال قتادُة { َوالَ تَ ْفِتنِّي } : وقولهُ تعالى 

َنِة َسَقطُوْا  }: ، وقولُه تعالى ( تُ َؤثِّْمِني َِي اْلِفت ْ أي أالَ َي اإلْثِم والشِّرِك وقَ ُعوا بنفاِقُم ومخالفتُم { َأال 
َِرِيَن } أمَرَك َي ترِك الجُاد ،  نََّم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكا َُ م يدخلون جُنَّم ال محالَة ؛ ْلن { َوِإنَّ َج ؛ أي إنَُّ

 .الشيَء إذا كان ُمِحيطاً باإلنساِن َِنه ال يفوتهُ 
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َر أنَّهُ : قَاُلوا " َمْن َسيِّدُُكْم يَا بَِني َسَلَمَة ؟ : " أنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم قال " روي  َجدُّ ْبُن قَ ْيٍس ، َغي ْ
 َبْل َسيِّدُُكْم اْلَفَتى أبْ َيُض اْلَجْعِد بْشرُ ! َوأيُّ َداٍء أْدَوى ِمَن اْلُبْخِل؟: " صلى اهلل عليه وسلم : قَاَل . َبِخيلٌ 

َِْيِه حسَّاُن الشِّعَر " اْبُن اْلبَ َراِء ْبُن َمْعُروٍر  َمْن تَ ُعدُّوَن : وقَاَل َرُسوُل اهلِل َواْلَحقُّ قَ ْولُُه ِلَمْن قاَل ِمنَّا : ََ َقاَل 
َِيَنا َوإْن َكاَن أْنَكَداََ َقاَل : َسيَِّدا؟ََ ُقْلُت َلُه  اِء أْدَوى ِمَن الَِّذي  َوأيُّ : َجدُّ ْبُن قَ ْيس َعَلى الَِّذي بُبْخِلِه  الدَّ

َُْد !َرَمْيُتْم بِه َلْو َعَلى بِه َيَدا؟ َوُسوَِّد بْشُر ْبَن اْلبَ َراِء ِلُجوِدِه َوَحقُّ لِبْشِر ْبِن اْلبَ َرا أْن ُيَسوََّداإَذا َما أتَاُه اْلَو
 ُخُذوُه ؛ إنَِّني َعاِئٌد َغَدا: أْذَهَب َماَلُه َوقَاَل 

(0/0) 

 

ََرُِحو ِإْن ُتِصبْ   ( 50)َن َك َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة يَ ُقولُوا َقْد َأَخْذنَا َأْمَرنَا ِمْن قَ ْبُل َويَ تَ َولَّْوا َوُهْم 

 
 ؛ أي إْن ُتِصْبَك يا ُمَحمَُّد َحَسَنًة من َتٍح وغنيمة َتُسؤُهمْ { ِإن ُتِصْبَك َحَسَنةٌ َتُسْؤُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

يَ ُقولُوْا َقْد } ؛ أي قَ ْتٌل وهزيمة وَنكَبٌة ، { َوِإن ُتِصْبَك ُمِصيَبةٌ } تلَك الحسنةُ وتحزنُم يعني المناَقين ، 
؛ عنَك ، { َويَ تَ َولَّوْا } ؛ أي أَخْذنَا ِحْذرَنا بالتخلُّف عنُم من قبِل هذه المصيبة ، { َأَخْذنَا َأْمَرنَا ِمن قَ ْبُل 

ََرُِحونَ }   .؛ مسرورون بما أصاَبك من الشدَّة{  وَُّهْم 
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 ( 51)ُقْل َلْن ُيِصيبَ َنا ِإالَّ َما َكَتَب اللَّهُ َلَنا ُهَو َمْواَلنَا َوَعَلى اللَِّه ََ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن 

 
لن ُيِصيَبنا : ؛ أي ُقل يا ُمَحمَُّد للمناَقين {  ُقل لَّن ُيِصيبَ َنآ ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه لََنا ُهَو َمْواَلنَا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َمِليَن َبْل َجِميُع َما ُيِصيبُ َنا : َمْعَناُه : )إالَّ ما كتَب اهللُ عَلينا َي اللَّوح المحفوظ ، قال الحسُن  ُْ أنَّا َلْسَنا بُم
َِي اللَّوِح الْمْحُفوظِ  َو َمْكُتوٌب  ُُ ُقل لن ُيِصيَبنا َي عاقبِة اْلمر إالَّ ما  : عناُه م: ، ويقاُل ( ِمْن َخْيٍر أْو َشر  ََ 

كتَب اهللُ لنا من الفتِح والنُّصرة على الكفَّار ، َِْن أصابَتنا الُزيمُة َي الحاِل َِن أموَر العبادِة ال تجِري 
} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . نا وينُصرناأي َوِلي َُّنا يحَفظُ { ُهَو َمْواَلنَا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . إال على تدبيٍر قد ُأحِكَم وُأبِرمَ 
 .تفويُض اْلمِر إليه ثَِقٍة بهِ : ؛ معنى التوكُّل على اهلِل { َوَعَلى اللَِّه ََ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن 
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اللَُّه ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه َأْو بِأَْيِديَنا  ُقْل َهْل تَ َربَُّصوَن ِبَنا ِإالَّ ِإْحَدى اْلُحْسنَ يَ ْيِن َوَنْحُن نَ تَ َربَُّص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكمُ 
 ( 51)ََ تَ َربَُّصوا ِإنَّا َمَعُكْم ُمتَ َربُِّصوَن 

 
ْن ُقْل َهْل تَ َربَُّصوَن ِبَنآ ِإالَّ ِإْحَدى اْلُحْسنَ يَ ْيِن َوَنْحُن نَ تَ َربَُّص ِبُكْم َأن ُيِصيَبُكُم اللَُّه بَِعَذاٍب مِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي هل تنَتِظُرون بَنا إال النصَر على الكفَّاِر والظََّفَر بُم ، { ِدِه َأْو بِأَْيِديَنا ََ تَ َربَُّصوْا ِإنَّا َمَعُكْم مُّتَ َربُِّصوَن ِعن
إما أْن ُيصيَبكم : أو القتَل على وجِه الشَُّادة َي الدُّنيا مع ثواب اْلخرة ، ونحن ننتظُر بكم أحَد الشرَّين 

َِنا ، َانتِظُروا ما قلُت كي ننتظَر اهلل بعذاب  االستئصال ِمن عنده ، أو بأْن ينُصَرنا عليكم ََ َنقتُ َلكم بأسيا
 .نحن بكم عذاَب االستئصاِل والنُّصرة عليكم
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 ( 53)ُقْل َأْنِفُقوا َطْوًعا َأْو َكْرًها َلْن يُ تَ َقبََّل ِمْنُكْم ِإنَُّكْم ُكْنُتْم قَ ْوًما ََاِسِقيَن 

 
إْن أنَفقُتم َي الجُاِد طَائِعين من : ؛ معناُه { ُقْل َأنِفُقواْ َطْوعاً َأْو َكْرهاً لَّن يُ تَ َقبََّل ِمنُكْم } : ْوُلُه تَ َعاَلى ق َ 

ِقَبِل أنُفِسكم أو ُمكَرهين مخاََة القتِل لن يتقبَّل منكم ما أسَررُتم من الكفِر والنفاق ، وقد يُذكر لفظ 
أِسيِئي بَنا أْو أْحِسِني الَ َمُلوَمٌة َلَديَنا َوالَ َمْقِليَُّة إْن : ط الجزاُء كما قال الشاعر اْلمِر ويراد به الشر 

 .إْن أحَسنِت بنا أو أَسأِت َأنِت غيُر ملومةٍ : تَ َقلَِّتمعناهُ 
بول َصَدقِتُم ؛ ْل{ ِإنَُّكْم ُكنُتْم قَ ْوماً ََاِسِقيَن } : قَ ْوَلُه تَ َعاَلى  َّ ن النفاَق يحبُط الطاعَة ، ؛ تعليُل نفي َق

 .ويمنُع من استحقاِق الثواب
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ْم َكَفُروا بِاللَِّه َوِبَرُسوِلِه َواَل يَْأتُوَن الصَّ  ُُ ْم ِإالَّ َأن َّ ُُ ْم نَ َفَقاتُ  ُُ ْم َأْن تُ ْقَبَل ِمن ْ ُُ اَلَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَلى َواَل َوَما َمنَ َع
 ( 54) يُ ْنِفُقوَن ِإالَّ َوُهْم َكارُِهونَ 

 
َعاَلى  ْم َكَفُروْا بِاللَِّه َوِبَرُسوِلِه } : قَ ْوُلُه َتَّ ُُ ْم ِإالَّ َأن َّ ُُ ْم نَ َفَقاتُ  ُُ ُُْم َأن تُ ْقَبَل ِمن ْ ؛ ما َمَنعُم عن { َوَما َمنَ َع
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م إال كفُرهم باهلِل وبرسوله ، ومعنى  ْم } إيجاب الثواب لُم على نَفقاتُِ ُُ زةُ قرأ حم. أي صدقاتُُم{ نَ َفَقاتُ 
 .بالياِء لتقديم الفعل ، وقرأ الباقون بالتاء( يُ ْقَبلَ )والكسائي وخلف 

ا ثواباً وال { َوالَ يَْأتُوَن الصَّاَلَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَلى } : وقولهُ تعالى  م ال يرجون بأدائُِ ؛ أي ُمتثَاِقُلون ْلنَُّ
لُّون ُمَراَءا م ُيَصَّ ؛ وذلك { َوالَ يُنِفُقوَن ِإالَّ َوُهْم َكارُِهوَن } ًة الناِس ، يخاَوَن بترِكُا عقاباً ، والمعنى أنَُّ

وُكَساَلى جمُع َكْساَلٍن كما يقاُل . يُنفقون َي الزكاِة وغيِرها ْلجِل التََّستُِّر باإِلسالم ، ال البتغاِء ثواب اهلل
 .ُسَكاَرى وَسكَرانٍ 
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ُُْم َواَل َأْواَلُدهُ  ْم َوُهْم  ََاَل تُ ْعِجْبَك َأْمَواُل ُُ نْ َيا َوتَ ْزَهَق َأنْ ُفُس َِي اْلَحيَاِة الدُّ ا  َُ ْم ِب ُُ بَ  ْم ِإنََّما يُرِيُد اللَُّه ِليُ َعذِّ
َُِروَن   ( 55)َكا

 
ْم َوالَ َأْولَ اُدُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ِدهم ؛ أي ال تُعِجُبَك يَا ُمَحمَُّد كثرُة أموالُم وال أوال{ ََالَ تُ ْعِجْبَك َأْمَواُل

نْ َيا } َي الحياِة الدُّنيا ،  َِي اْلَحَياوِة الدُّ ا  َُ ُُْم ِب بَ  ي اْلخرِة ، قال الحسُن { ِإنََّما يُرِيُد اللَُّه ِليُ َعذِّ الَ : )؛ َو
َِي التَّْكِليِف بَأْن يَْأمُ  ْم  ُِ َد َعَلْي ْم َوالَ أْواَلُدُهْم ، إنََّما يُرِيُد اهللُ ِلُيَشدِّ ُُ َِي الزََّكاِة َتُسرَُّك أْمَواُل َرُهْم باإلنْ َفاِق 

َِي اْل ْم الَ يَ ْرُجوَن بَذِلَك ثَ َواباً  ُُ ن اْلَمَكارِِه الَِّتي ُتُشقُّ َعَلْيُْم ؛ ْلن َّ َّ ِخَرِة ، َواْلَغْزو َوَما َشاَكَل َذِلَك ِم
ُُمْ  ا َعَلى َكْرٍه ِمن ْ ا َِي } أراَد بقولِه : َوِقْيَل (. َوَيُكونُوَن ُمَعذَّبيَن باإلنْ َفاِق إذ َكانُوا يُ ْنِفُقونَُ َُ ْم ِب ُُ بَ  ِليُ َعذِّ

نْ َيا  َوتَ ْزَهَق } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . أي ما ينالُُم من المصائب َي أموالُم ال تكون كفَّارًة لذنوبُم{ اْلَحَياوِة الدُّ
ْم  ُُ َُِرونَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي تخُرَج أنفُسُم على الكفرِ { َأنُفُس ؛ أي َي حاِل كونُِم  {  َوُهْم َكا
َِرين  .والزَّْهُق خروُج الشيِء بصعوبٍة وأصلُه الُالكُ . كا
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ْم قَ ْوٌم يَ ْفَرقُوَن  ُُ ْم َلِمْنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم َوَلِكن َّ ُُ  ( 56)َوَيْحِلُفوَن بِاللَِّه ِإن َّ

 
ْم َلِمنكُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ أنَّ هؤالء المناَقين َيحِلفون : ؛ معناُه { ْم َوَما ُهم مِّنُكْم َوَيْحِلُفوَن بِاللَِّه ِإن َّ

م على ِدينُم ، يقوُل اهلل تعالى  ْم قَ ْوٌم } أي َليُسوا على ِدينكم ، { َوَما ُهم مِّنُكْم } : للمؤمنين أنَُّ ُُ َولَ اِكن َّ
 .لنفاق؛ أي يخاَُون من المسلمين ، َأظُُروا اإلسالَم وأَسرُّوا ا{ يَ ْفَرُقوَن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



(0/0) 

 

 ( 57)َلْو َيِجُدوَن َمْلَجأً َأْو َمَغارَاٍت َأْو ُمدََّخاًل َلَولَّْوا ِإلَْيِه َوُهْم َيْجَمُحوَن 

 
دون لو َيجِ : ؛ معناه { َلْو َيِجُدوَن َمْلَجئاً َأْو َمَغارَاٍت َأْو ُمدََّخالً لََّولَّْوْا ِإَلْيِه َوُهْم َيْجَمُحوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

م الدخوُل  ِحْرزاً يَ ْلَجُأوَن إليه ويتحصَّنون يه ، أو ِغيَراناً َي الجباِل أو َسَرباً َي اْلرِض ، أو َقوماً يمكنُُ
م عنكم ، لَصَبوا إليُم وهم يْجَمُحوَن ؛ أي يسبقون وُيسرعون إسراعاً ال يردُّ  َيما بينُم يحفظونَُ

َي َعْدوِه لم يردُه اللَِّجاُم ، قال عطاُء َي معنى قولِه َلْو  َرٌس َجُموٌح إذا ذهبَ : يقاُل . وجوَهُم بشيءٍ 
َرباً : )َيِجُدوَن َمْلَجأً  ُْ مْ : )، وقال ابُن َكيسان ( أْي َم ُِ َِي  (.قَ ْوماً يَْأَمُنوَن 

نَ َفقاً : ) قال الكلبيُّ { َأْو ُمدََّخالً } : بضمِّ الميِم ، وقولُه تعالى ( أْو ُمَغارَاتٍ )قرأ عبُدالرحمن بُن عوٍف 
بفتح الميِم ( َمْدَخالً )وقرأ الحسُن . موضُع دخوٍل يدُخلون َيه: معناهُ : َوِقْيَل ( َِي اَْلْرض َكنَ َفِق اْليَ ْربُوعِ 

قرأ اْلشُُب الُعَقيِليُّ { لََّولَّْوْا ِإَلْيِه } : وقولُه تعالى . بِثبات النُّون( ُمْنَدَخالً )وتخفيف الدال ، وقرأ ُأَبيُّ 
 .باْللف من اْلُمَوااَلِت ؛ أي تَابَ ُعوا وساَرُعوا( اَلْوا إلَْيهِ َلوَ )
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ا ِإَذا ُهْم َيْسَخطُو  َُ ا َرُضوا َوِإْن َلْم يُ ْعَطْوا ِمن ْ َُ ْن ُأْعُطوا ِمن ْ ََِِ ُُْم َمْن يَ ْلِمُزَك َِي الصََّدقَاِت   ( 58)َن َوِمن ْ

 
ْم مَّن يَ ْلِمزُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ْن } ؛ أي ِمن المناَقين من يَِعيُبَك َي الصَّدقات ، { َك َِي الصََّدقَاِت َوِمن ْ ََِِ
ا  َُ ا } ؛ بالقسمِة ، { َرُضوْا } ؛ الصدقَة مداَر ُمراِدهم ، { ُأْعُطوْا ِمن ْ َُ ؛ ال َيرُضون { َوِإن لَّْم يُ ْعَطْوْا ِمن

 .بالقسمةِ 
أنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه " ازِيَن من المناَقين ، كما ُروي نزَلْت هذه اْليُة َي أبي الجوَّاظ وغيرُه من اللمَّ 
ما تَرون صاِحَبكم يقسُم صدقاِتكم َي رُعاة العنِم ، َقال : وسلم كان َيِقسُم الصدقاِت َقال أبو الجوَّاظ 

! ُوُد عليه السالم رَاِعياً أَما َكاَن َدا! الَ أبَا َلَك ، أَما َكاَن ُموَسى عليه السالم رَاِعياً : " صلى اهلل عليه وسلم 
 .َأنزَل اهللُ هذه اْليةَ " اْحَذرُوا َهَذا َوأْصَحاَبهُ : " َذهَب أبو الجوَّاظ ، َقاَل صلى اهلل عليه وسلم " 

َكاَن َرُسوُل اهلِل يَ ْقِسُم َقْسماً إذ َجاَءهُ اْبُن ِذي اْلُخَوْيِصَرِة : " وعن أبي سعيٍد الخدري رضي اهلل عنه قال 
ََ َقاَل ُعَمُر رضي اهلل ! " َويْ َلَك َمْن يَ ْعِدُل إذا َلْم أْعِدْل؟: " اْعِدْل يَا َرُسوَل اهلِل ، ََ َقاَل : ِميِميُّ ََ َقاَل التَّ 
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َدْعُه ََِنَّ َلُه أْصَحاباً َيْحَتِقُر : " اْئَذْن ِلي يَا َرُسوَل اهلِل أْضِرْب ُعنُ َقُه ، ََ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم : عنه 
ُم ِمَن الرَّْميَ أحَ  ُْ  ". ِة دُُكْم َصالََتُه َمَع َصالَتِِه َوَصْوَمُه َمَع ِصيَاِمِه ، َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّيِن َكَما َيْمَرُق السَّ

بضم الياء وتشديِد الميم ، يقاُل َلَمَزُه ( يُ َلمُِّزكَ )بضمِّ الميم ، وقرأ اْلعمش ( يَ ْلُمُزكَ )قرأ الحسُن ويعقوب 
ِإَذا ُهْم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. َمْعَنى يَ ْلِمُزَك أْي يَ ْغَتاُبكَ : )ذا أعاَبهُ ، ورجٌل ُهَمَزٌة ُلَمَزةٌ ، وقال عطاُء َوَهَمَزُه إ

 (.إَذا ُهْم َساِخطُونَ )؛ قرأ إياُد بُن َلقيط { َيْسَخطُوَن 
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ْم َرُضوا َما آتَاُهُم اللَُّه َوَرُسوُلهُ َوقَاُلو  ُُ ََْضِلِه َوَرُسولُُه ِإنَّا ِإَلى اللَِّه رَاِغُبوَن َوَلْو َأن َّ ا َحْسبُ َنا اللَُّه َسيُ ْؤتِينَا اللَُّه ِمْن 
(59 ) 

 
ْم َرُضْوْا َمآ آتَاُهُم اللَُّه َوَرُسوُلُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ هم اهللُ وما يُعِطيُم رسولهُ { َوَلْو َأن َّ أي لو َرُضوا ما رزَقَّ

ََْضِلِه َوَرُسولُُه } قِة ، من العطيَّة والصد َِيَنا اهللُ سُيعطينا اهللُ { َوقَاُلوْا َحْسبُ َنا اللَُّه َسيُ ْؤتِيَنا اللَُّه ِمن  ؛ أي كَا
؛ أي َيما عنَدهُ { ِإنَّآ ِإَلى اللَِّه } : من رزقِه ، وسُيعطينا رسولُه مما يكون عنَدُه من السَّعة والفضِل َوقَالُوا 

؛ لكاَن َخْيراً لُم وأْعَوَد عليُم ، إال أنه حذَف الجواب ؛ ْلن الحذَف { ُبوَن رَاغِ } من الثواب ، 
للجواب َي مثل هذا الموضِع أبلُغ من اإلثبات ؛ ْلنََّك إذا حذََت الجواب ذهَبْت َيه النفُس كلَّ 

 .مذهبٍ 
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ْم َوَِي الرِّقَاِب َواْلَغارِِميَن َوَِي َسِبيِل ِإنََّما الصََّدقَاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن عَ  ُُ ا َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ  َُ َلي ْ
ََرِيَضًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم   ( 60)اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل 

 
اس والحسن وجابر بن زيد والزهريُّ ؛ قال ابُن عبَّ { ِإنََّما الصََّدقَاُت لِْلُفَقَرآِء َواْلَمَساِكيِن } : قَ ْوُلُه تَ َعالى 

إنَّما : ومعنى اْلية (. اْلَفِقيُر اْلُمتَ َعفُِّف الَِّذي الَ َيْسَأُل النَّاَس ، َواْلِمْسِكيُن الَِّذي َيْسَألُ : )ومجاهد 
 .الصدقاُت لُؤالِء المذكورين ال للمناَقين

، ُصفَُّة َمْسِجِد َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، َكانُوا َنْحَو اْلُفَقَراُء ُهْم أْصَحاُب الصُّفَِّة : )قال ابُن عبَّاس 
َِي اْلَمِديَنِة َوالَ َعَشاِئُر ، َََأَوْوا إَلى ُصفَِّة َمْسِجِد َرُسولِ  ُُْم َمَناِزُل  اهلِل ، يَ ْلَتِمُسوَن  أْرَبِعِماَئِة رَُجٍل َلْم َيُكْن َل
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اِر َويَْأُووَن إلَيْ  َُ ََْضٌل ِمَن اْلُمْسِلِميَن أتَاُهْم بِه إذا أْمَسواْ الرِّْزَق بالن َّ َََمْن َكاَن ِعْنَدُه  : قاَل (. ِه باللَّْيِل ، 
َُوَن الَِّذيَن َيْسأَلُوَن النَّاسَ )  (.َواْلَمَساِكيُن ُهُم الطَّوَّا

َِي لِْلُفَقَرآ} : َعلى هذا المسكين أَقُر من الفقيِر ، ومن الدليِل على ذلك أنَّ اهلل قاَل  ِء الَِّذيَن ُأحِصُروْا 
ُُُم اْلَجاِهُل َأْغِنَيآَء } : ثم قال [ 173: البقرة ]{َسِبيِل اللَِّه  ، ومعلوٌم أن [ 173: البقرة ]{َيْحَسبُ 

َأْو ِمْسِكيناً َذا } : الجاهَل بحاِل الفقير ال يحسبُه َغنيّاً إالَّ وله ظاهٌر جميل ويدهُ َحَسنٌة ، وقال تعالى 
َرَبةٍ  الذي قد َلَصَق بالتُّراب وهو جائٌع عاٍر ليس بينه وبين التراب : قيل َي التفسير [. 16: البلد ]{ َمت ْ

ََقيٌر أْنَت ؟ : قُ ْلُت َْلْعَرابي  : ُحِكَي َعْن بَ ْعِض أْهِل اللَُّغِة أنَُّه قَاَل : )وقال أبو العبَّاس ثعلب . شيٌء َيقيه أ
َرْك َلُه : اْلعرابيُّ  وأنشدَ . الَ ؛ َبْل ِمْسِكينٌ : قَاَل  ََْق اْلِعَياِل ََ َلْم يُ ت ْ أمَّا اْلَفِقيُر الَِّتي َكاَنْت ُحُلوبَ ُتُه َو

ََِقيراً َمَع ُوُجوِد اْلُحُلوبَةِ  َََسمَّاُه  وَُكلُّ : )قال ( اْلَفِقيُر الَِّذي الَ ِمْلَك َلهُ : )وقال محمَّد بن َمسلمة (. َسَبُد
َو ُمْفَتِقٌر إلَْيهِ  َشْيٍء ُمْحَتاٍج إَلى َشْيءٍ  ُُ } : إن الفقيَر أَقُر من المسكيِن بقوله تعالى : ، واحتجَّ َمن قال ( ََ 

َِي اْلَبْحِر  َََكاَنْت ِلَمَساِكيَن يَ ْعَمُلوَن  َأضاَف السفينَة إليُم ، وهذا ال [ 79: الكُف ]{َأمَّا السَِّفيَنُة 
م كانوا َيُا ُأَجراءَ   .داللَة َيه ْلنه ُروي أنَُّ

ا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ، يعني السَُّعاَة الذين يجِلبون الصَّدَقَة ، ويتَولَّون قبَضُا من أِهلُا ، { َواْلَعاِمِليَن َعَلي ْ
يُ ْعَطْوَن الثُُّمَن ِمَن : )يُعطون منُا سواٌء كانوا أغنياَء أم َقراء ، واختَلُفوا َي َقْدر ما يُعَطون ، قال الضحَّاك 

ِم الثَّاِمنِ : )، وقال مجاهُد ( الصََّدَقةِ  ُْ : ، وقال عبُداهلل بن عمِرو بن العاص ( يَْأُكُل اْلُعمَّاُل ِمَن السَّ
ُِمْ ) ْم َوإْن َكاَن أْكثَ َر ِمَن الثُُّمنِ : )، وقال اْلعمُش ( يُ ْعَطْوَن َعَلى َقْدِر َعَماَلِت ُِ ، ( يُ ْعَطوَن بَقْدِر ُأُجور أْمثَاِل

ُم اإلَماُم َقْدَر َما رَأى: )عراِق وقال مالُك وأهُل ال ُِ اِدِه يُ ْعِطي َُ : ، وعن ابِن عمر ( إنََّما ذِلَك ِلإِلَماِم َواْجِت
مْ ) ُِ  (.يُ ْعَطْوَن ثُُمَن الصََّدقَاتِ : )، وعند الشاَعيِّ ( يُ ْعَطْوَن بَقْدِر َعَمِل

ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ َُُم على ؛ هم قوٌم كان { َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ  َّ يُعطيُم النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم يتَألِّ
اإلسالِم ، كانوا ُرؤساَء َي كلِّ قبيلٍة ، منُم أبو ُسفيان بن حرٍب من بني ُأَميَّة ، واْلقرُع بن َحابٍس ، 

وعقبُة بن حصن الفزَّاري وغيُرهما من بني عامِر بن ُلؤي ، والحارُث بن هشاِم المخزوميُّ ، وسُيُل بن 
رو الجمحيُّ من بني أَسٍد ، والعباُس بن المرداِس من بني ُسليم ، َلما تُوَِّي رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه عم

وسلم جاَء المؤلَّفة قلوبُُم إلى أبي بكٍر وطَلُبوا منه َسَُمُم ، َأَمَرهم أن يكتُبوا ِكتَاباً ، ََجاُؤا بالكتاب 
ُمَنا ، ََ َقاَل ُعَمُر رضي اهلل عنه : إْيُش َهَذا ؟ قَالُوا : إلى ُعمر رضي اهلل عنه ليشَُد ، َقال عمر  ُْ  : َس
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ُُُم الَِّذيَن يُ ْؤُذوَن النَِّبيَّ َويَ ُقولُوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخْيٍر َلُكْم يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َويُ ْؤِمُن لِ  ْلُمْؤِمِنيَن َورَْحَمٌة لِلَِّذيَن َوِمن ْ
ْم َعَذاٌب َألِيٌم آَمُنوا ِمْنُكْم َوا ُُ  ( 61)لَِّذيَن يُ ْؤُذوَن َرُسوَل اللَِّه َل
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ُم الَِّذيَن يُ ْؤُذوَن النَِّبيَّ َوِيُقولُوَن ُهَو ُأُذٌن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ َوذِلَك أنَّ اْلَجَماَعَة ِمَن : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوِمن ْ

ْم َجالَُّس ْبُن ُسَويٍد وَ  ُُ َِِقيَن ِمن ْ َمْخِشيُّ ْبُن ُحَميٍِّر َوأبُو يَاِسِر ْبِن قَ ْيٍس َوِسَماُك ْبُن َيزيٍد َوُعبَ ْيُد ْبُن ِهاَلٍل اْلُمَنا
َِْيِه َما الَ َيُجوُز ، ََ َقاَل بَ عْ  ُُْم َورََُاَعُة ْبُن التَّابُوِت َكانُوا يُ ْؤذوَن النَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َويَ ُقوُلوَن  : ُض

ُلُغهُ اْلَخبَ ُر ، ََ َقاَل اْلَجالَُّس  الَ تَ ْفَعُلوا ََِنَّا َِي َما نَ ُقوُل : َنَخاُف أْن يَ ب ْ قُ َنا  َنا ُثمَّ نَْأتِيِه ََ ُيَصدِّ َبْل نَ ُقوُل َما ِشئ ْ
وِمْن هؤالء المناَقين َمن يُؤِذي النبيَّ صلى : ومعناها (. ََأَنْ َزَل اهللُ َهِذِه اْليَةَ . ، َِنَّ ُمَحمَّداً ُأُذٌن َساِمَعةٌ 

 .اهلل عليه وسلم ، ويقولون هو صاحُب ُأُذٍن ُيصِغي إلى كلِّ أَحٍد ، ويقبُل كلَّ ما قيَل له
وُلُه تَ َعاَلى  ّْ : معناُه : هو مستمٌع بخيٍر ال مستمٌع بَشر  ، َوِقْيَل : ؛ أي ِقْيَل { ُقْل ُأُذُن َخْيٍر لَُّكْم } : َق

ٌر َلُكمْ : )حسُن وقرأ ال. هو يستمع إلى ما هو خيٌر لكم وهو الوحيُ  كالُهما بالتنويِن والضمِّ ( ُهَو أُذٌن َخي ْ
بجزِم الذال وهو لغٌة َي ( ُقْل ُأْذنٌ : )وقرأ ناَع . إْن كان كما قُلتم َُو خيٌر لكم يقَبُل ُعذرَُكم: ، معناُه 

ُق بما ُأنِزَل عليه ، واإليماُن باهلِل ال ؛ أي ُيصدِّ { يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َويُ ْؤِمُن لِْلُمْؤِمِنيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . اْلذن
 .يعمُل إال بالحقِّ ، ويؤِمُن للمؤمنين أي ُيصدُِّق المؤمنين َي ما ُيخبرونَهُ 

النمل ]{َرِدَف َلُكم } : التي للمؤمنين ، َقال بعُضُم هي زائدةٌ كما َي قولِه تعالى ( الم)واختَلُفوا َي ال  
: إنما ذُكر الالم للَفرِق بين التصَّديِق واإليمان ، َِنه إذا ِقْيَل : ُضُم قال بع. رِدَُكمْ : معناُه [ 71: 

أي [ 17: يوسف ]{َوَمآ َأنَت ِبُمْؤِمٍن لََّنا } : ويُؤِمُن للمؤمنين َلم يُقبل غيُر التصديِق ، كما َي قوله 
 .َقكمأي لن نصدِّ [ 94: التوبة ]{َلن ن ُّْؤِمَن َلُكْم } : بُمَصدٍِّق ، وقوله تعالى 

ُأُذُن : ؛ قرأ الحسُن واْلعمش وحمزة بالخفِض على معنى { َورَْحَمٌة لِّلَِّذيَن آَمُنوْا ِمنُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ِع يعني ( َورَْحَمةٌ : )َخْيٍر وأُذن رحمٍة ، وقرأ الباقون  هو رحمٌة ، جعَل اهلل النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم : بالَر

م  ُُْم } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . إنما نالُوا اإليماَن بُدعائِه وهدايتهرحمًة لُم ؛ ْلنَُّ َوالَِّذيَن يُ ْؤُذوَن َرُسوَل اللَِّه َل
م{ َعَذاٌب َألِيٌم  ََ َلمَّا نَ َزَلْت َهِذِه اْلَيةُ : )وقال ابُن عبَّاس . ؛ وعيٌد ِمن اهلل لُؤالء المناَقين على مَقالتُِ

ْم َلْم يَ ُقولُوا َََانْ َزَل اهللُ َهِذِه اْليََة  َجاُؤا إَلى النَّبيِّ صلى اهلل ُُ  : عليه وسلم َيْحِلُفوَن أن َّ
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 ( 61)َيْحِلُفوَن بِاللَِّه َلُكْم ِليُ ْرُضوُكْم َواللَّهُ َوَرُسولُُه َأَحقُّ َأْن يُ ْرُضوُه ِإْن َكانُوا ُمْؤِمِنيَن 

 
؛ ولم يُقل يرُضوُهما ؛ ْلنه { ُكْم ِليُ ْرُضوُكْم َواللَّهُ َوَرُسولُُه َأَحقُّ َأن يُ ْرُضوُه َيْحِلُفوَن بِاللَِّه لَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أنَّ رَُجالً قَاَم َخِطيباً ِعْنَد " ُيكَرُه الجمُع بين ذكِر اسم اهلل وذكِر اسم رسولِه َي ِكنَاَيٍة واحدٍة ، كما ُروي 
َما ََ َقْد َغَوىَمْن يُ : النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ََ َقاَل  ُِ ََ َقاَل صلى . ِطِع اهللَ َوَرُسوَلُه ََ َقْد َرَشَد ، َوَمْن يَ ْعِص

This file was downloaded from QuranicThought.com



ٌّ صلى النبيُّ ". َوَمْن يَ ْعِص اهللَ َوَرُسوَلُه ؟ : َهالَّ قُ ْلَت ! بْئَس اْلَخِطيُب أْنتَ : " اهلل عليه وسلم  وقال النبيُّ
َُاَلنٌ الَ تَ ُقوُلوا َما شاَء اهللُ : " صلى اهلل عليه وسلم  َُاَلٌن .  َوَشاَء  ََكِرَه " َوَلِكْن ُقوُلواْ َما َشاَء اهللُ ، ثُمَّ َشاَء 

إلى الواحِد ؛ ْلنَّ رَضى { يُ ْرُضوُه } والضميُر َي قوله . الجمَع بين اهلل وبين غيره َي الذكِر تعظيماً هلل
َِقين كما {  ِإن َكانُوْا ُمْؤِمِنينَ } : وقولُه . اهلِل ُمَتَضمٌِّن رَضى رسولهِ  ؛ إْن كانوا مصدِّقين بُقلوبُم غيَر ُمنا

م رَضى اهلِل أْوَلى من طَلبُم رَضاُكم  .يدَّعون ، َطَلبُُ
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ا َذِلَك اْلِخْزُي الْ  َُ َِي نََّم َخاِلًدا  َُ  ( 63)َعِظيُم َأَلْم يَ ْعَلُموا َأنَُّه َمْن ُيَحاِدِد اللََّه َوَرُسوَلُه َََأنَّ َلُه نَاَر َج

 
ا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َِي نََّم َخاِلداً  َُ أَلْم : ؛ معناُه { َأَلْم يَ ْعَلُموْا َأنَُّه َمن ُيَحاِدِد اللََّه َوَرُسوَلُه َََأنَّ َلُه نَاَر َج

ُيخبْرُهم الرسوُل صلى اهلل عليه وسلم أنه َمن خالَف اهللَ ورسوله َي الدِّين َيجعُل نفَسُه َي حد  ، واهللَ 
أنَّ مؤكِّدة وهي إعادة أن اَْلولى ؛ ْلنه لما طاَل الكالُم كانت )رسوَلُه َي حد  َله ناُر جُنَّم ، ودخلت و 

ا أوَكدَ  ؛ أي ذلك { ذِلَك اْلِخْزُي اْلَعِظيُم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . وَمن قرأ بالكسِر َُو على االستئنافُ . إعاَدتُُ
 .الَُواُن الشديُد الدائم
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زُِئوا ِإنَّ اللََّه مُ َيحْ  ُْ ْم ُقِل اْستَ  ُِ َِي قُ ُلوِب ْم ِبَما  ُُ ْم ُسوَرٌة تُ َنبِّئُ  ُِ َُِقوَن َأْن تُ نَ زََّل َعَلْي ْخِرٌج َما َتْحَذرُوَن َذُر اْلُمَنا
(64 ) 

 
ُُْم ِبَما } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْم ُسوَرٌة تُ َنبِّئُ  ُِ َُِقوَن َأن تُ نَ زََّل َعَلْي م َيْحَذُر اْلُمَنا ُِ ؛ الكثيُر من المفسِّرين { َِي قُ ُلوِب

م يحَذرُون أنَّ اهلل نَ زََّل عليُم سورًة ُتخبُر عن ما َي قلوبُم من الن َِّفاِق ( أنَّ )على  اخبار ِمن المناَقين أنَُّ
ُفُروَن عند والشِّرِك ، َِنَّ بعض المناَقين كانوا َيعَلُموَن نبوَّة النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، ولكنُم كانوا َيك

أهِل الشِّرك ِعَناداً وَحَسداً ، وبعُضُم كانوا عنَد أنُفِسُم َشاكِّين غيَر ُمَستبِصرِيَن ، وكانوا يخاَون إذا 
ي اْليِة ما  أذنَ ُبوا ذنباً أْن يَ ْنِزَل على النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم من الُقرآن ما يكشُف عن نفاِقُم ، َو

ٌر ما تخاَون من ظُور النِّفاِق ، وعن { ُمْخِرٌج مَّا َتْحَذرُوَن } : َعاَلى يدلُّ على هذا وهو قَ ْوُلُه ت َ  ُِ أي ُمْظ
ا ََضَحِت المناَقين ، وُتسمَّى أيضاً ( ُسوَرُة اْلَفاِضَحةِ )هذا ُسمِّيت هذه السورُة  ََِرةُ )؛ ْلنَُّ ا ( اْلَحا ؛ ْلنَُّ
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 .َحَفَرْت عن قلوب المناَقين
زُِءوْا ِإنَّ اللََّه ُمْخِرٌج مَّا َتْحَذرُوَن ُقِل اْست َ } : وقولهُ تعالى  ديٌد وإْن كان لفُظ اْلمِر ، كما َي قوله { ُْ : ؛ تَُ

َُِقوَن } : ، وذهَب الزجَّاُج إلى أنَّ قوَلُه [ 40: َصلت ]{اْعَمُلوْا َما ِشْئُتْم }  لفظُة إخباٍر { َيْحَذُر اْلُمَنا
 [.118: البقرة ]{َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن } : يْحَذِر ، وهذا كما قال لِ : اْلمُر كلُّه ، كأنه قاَل : ومعناُه 
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ْم َليَ ُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َونَ ْلَعُب ُقْل َأبِاللَِّه َوآيَاِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْست َ  ُُ زِئُوَن َولَِئْن َسَأْلتَ  ُْ(65 ) 

 
ْم َليَ ُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َونَ ْلَعُب َوَلِئن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم " ؛ وذلك { َسأَْلتَ 

َََجَعَل رَُجاَلِن يَ  َنَما ُهَو َي َمِسيرِه رَاِجٌع ِمْن َغْزَوِة تَ ُبوك ، َوَثالَثَُة نَ َفٍر َيِسيُروَن بَ ْيَن َيَديِه ،  زِئَاِن بَ ي ْ ُْ ْستَ 
نَ َزَل َِي أْصَحابَنا الَِّذيَن َيْحِلُفوا َكذا وََكذا ، َوالثَّاِلُث َيْضَحُك ِممَّا : إنَّ ُمَحمَّداً قَاَل : هلِل َويَ ُقولُوَن بَرُسوِل ا

 . يَ ُقوُلوَن َوالَ يَ َتَكلَُّم بَشْيءٍ 
َََدَعا عليه السالم َعمَّاراً ََ نَ َزَل ِجْبرِيُل عليه السالم عَلى النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َوأْخبَ َرُه بَما يَ ُقو  لُوَن ، 

ُُْم َليَ ُقوُلنَّ : " َوقَاَل  ْم يَ َتَحدَّثُوَن بَكذا وََكذا ، َوَلِئْن َسَأْلتَ  ُُ ْم : إن َّ ُِ إنََّما ُكنَّا َنُخوُض َونَ ْلَعُب ، إْنطَِلْق إلَْي
ْم  ُُ ُُْم َعمَّا يَ َتَحدَّثوَن ، َوُقْل َل َََجاُؤا إَلى النَّبيِّ صلى اهلل " ُم اهللُ أْحَرقْ ُتْم أْحَرَقكُ : َواْسَأْل ََ َفَعَل ذِلَك َعمَّاُر ، 

َِْيِه الرَّْكُب إذا َسارَ : عليه وسلم يَ ْعَتِذرُوَن َويَ ُقولُوَن  َِْيَما َيُخوُض  َََأنْ َزَل اهللُ َهاتَ ْيِن . " ُكنَّا َنُخوُض َونَ ْلَعُب 
 .اْليَ تَ ْينِ 

ْم َكا: " وعن الحسِن وقتادَة  ُُ َِي َغْزَوِة تَ ُبوٍك ، ََ َقالُوا أن َّ أَيْطَمُع َهذا الرَُّجُل أْن يُ ْفَتَح َلُه ُقُصوُر الشَّاِم : نُوا 
اَت َما أبْ َعَدُه َعْن ذِلكَ  َُ ُقْل َأبِاللَِّه َوآيَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكنُتْم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. َََأْطَلَع نَبيَُّه َعَلى ذِلكَ ! ؟ َهي ْ

زُِءونَ  ُْ  .الن ِّيَُّة لُم عالى ما كانوا يفعلونَهُ : ؛ منه أِلُف استفُاٍم ، معناهُ {  َتْستَ 
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ْم َكانُ  ُُ  ( 66)وا ُمْجِرِميَن اَل تَ ْعَتِذرُوا َقْد َكَفْرُتْم بَ ْعَد ِإيَماِنُكْم ِإْن نَ ْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم نُ َعذِّْب طَائَِفًة بِأَن َّ

 
؛ أي قد { َقْد َكَفْرُتْم بَ ْعَد ِإيَماِنُكْم } ؛ أي ال َتعَتِذرون عن َمقالَِتكم ، { تَ ْعَتِذرُوْا  الَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َِِقينَ  م قطٌّ لم يكونوا ُمؤِمنين ، ولكن كانوا ُمنا رُتم الكفَر بعد إظُارِكم اإليماَن ، َِنَُّ  .أظَُ
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يه قراَءتان ، هذه بالضَّمِّ على ما َلْم ُيَسمَّ { نُ َعذِّْب َطآئَِفًة  ِإن ن َّْعُف َعن َطآئَِفٍة مِّْنُكمْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ َو
إْن يَ ْعُف : َمْعَناهُ : )بالنصب ، قال ابُن عبَّاس ( إْن نَ ْعُف َعْن طَائَِفٍة ِمْنُكْم نُ َعذُِّب طَائَِفةً : )َاعلُه ، والثانية 

نَُّه َيْضَحُك َوُهَو َمْخِشيُّ بُن ُحَميٍِّر ، يُ َعذِّب الرَُّجاَلِن اللَّذاِن َكانَا َعِن الرَُّجِل الَِّذي َلْم يَ َتَكلَّْم بَشْيٍء َوَلكِ 
ْمزِ  َُ ْم َكانُوْا ُمْجِرِميَن } ( يَ َتَكلََّمان باْل ُُ ؛ أي كاَرِين َي السِّرِّ ، وكلا معصيٍة ُجْرٌم إالَ أنَّه أراَد باْلُجْرِم { بِأَن َّ

 .هُنا الكفرَ 
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ْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويَ ْقِبُضوَن َأْيِدي َ اْلُمَناَِ  َُ ْم ِمْن بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويَ ن ْ ُُ ََِقاُت بَ ْعُض ْم َنُسوا ُقوَن َواْلُمَنا ُُ
َِِقيَن ُهُم اْلَفاِسُقوَن  ْم ِإنَّ اْلُمَنا ُُ  ( 67)اللََّه ََ َنِسيَ 

 
َُِقوَن َواْلُمَنا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْم مِّن بَ ْعٍض اْلُمَنا ُُ ؛ أي بعُضُم ُمَضاٌف إلى بعضُم الجتماِعُم { ََِقاُت بَ ْعُض

الٌن منِّي ؛ أي أْمُرنا واحٌد وَكِلَمتُ َنا : على الشِّرك واالستُزاِء بالمسلمين ، كما يقاُل  أنا ِمن َالٍن َو
ْوَن َعِن اْلَمْعُروِف } عاصي ، ؛ أي بالُكفِر والم{ يَْأُمُروَن بِاْلُمنَكِر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . واحدةٌ  َُ ؛ أي عن { َويَ ن ْ

ْم } : وقولُه تعالى . اإليمان والطاعة ُُ ا َعِن : )؛ قال الحسُن ومجاهد { َويَ ْقِبُضوَن َأْيِديَ  َُ أْي يُْمِسُكونَ 
ادِ  َُ َِي اْلِج اَعِن اْلَخي ْ : )عِن الزََّكَواِت المفروضِة ، وقال قتادُة : ، َوِقْيَل ( الن ََّفَقِة  َُ  (.َراِت ُكلِّ

ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ؛ أي ترَُكوا أْمَر اهلِل وأعَرُضوا عنه حتى صاَر كالمنسيِّ عنَدهم { َنُسوْا اللََّه ََ َنِسيَ 
بِعراِضُم عنه ، َترََكُم اهللُ من رحمتِه حتى صارُوا َكاْلَمْنِسيِّيَن عنَدُه ، وإْن كان النِّساُن مما ال يجوُز على 

ُُمْ )إالَّ أنه قال  اهللِ  َََمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم ََاْعَتُدوْا َعَلْيِه } : لمزاوجِة الكالم ، كما َي قوله تعالى ( ََ َنِسيَ 
ا } : ، قال تعالى [ 194: البقرة ]{ َُ ِإنَّ } : ، وقولهُ تعالى [ 40: الشورى ]{َوَجَزآُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّثْ ُل

َِِقيَن ُهُم الْ  ي كلِّ شيء ، واْلُمَتَمرُِّد َيه وإْن كان { َفاِسُقوَن اْلُمَنا ؛ أي هم المتمرِّدون َي الكفِر والفسِق َو
 .النفاُق أعظَم من الفسقِ 
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ُُمُ  ْم َوَلَعنَ  ُُ َُا ِهَي َحْسبُ  َِي نََّم َخاِلِديَن  َُ ََِقاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َج َِِقيَن َواْلُمَنا ْم َعَذاٌب ال َوَعَد اللَُّه اْلُمَنا ُُ لَُّه َوَل
 ( 68)ُمِقيٌم 
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ا } : وقولهُ تعالى  َُ َِي نََّم َخاِلِديَن  َُ ََِقاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َج َِِقيَن َواْلُمَنا ؛ َي اْلية جمٌع بين { َوَعَد اهلل اْلُمَنا

لًَّة على أنَّ المناَقين المناَقين وبين الكفَّار َي التسميِة ، وإْن كان المناَقون هُم الكفار ؛ لتكون اْليُة دا
َتين ، من جُِة الُكفِر والنِّفاقِ  َُ  .يلَحُقُم الوعيُد من ِج

نَُّم مأخوذٌة من : وجُنَّم من أسماِء النار يقول العرُب للبئِر البعيدة القعِر  َُ نَاٌم ، َيجوُز أن تكون َج ُْ ِج
ْم } : وقولُه تعالى . هذه اللَّفظِة لُبعِد َقعِرها ُُ م على ذنوبُم ؛ ْلن َيُا جزاَء  {ِهَي َحْسبُ  ؛ أي كفايَ تُُ

م ُم اللَُّه } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . أعمالُِ ُُ ؛ أي أبَعَدهم من الثواب والمدح َي الدُّنيا ، وعن الثواب { َوَلَعنَ 
ُُْم َعَذاٌب مُِّقيٌم } والرحمة َي اْلخرِة ،   .؛ أي عذاٌب دائم{ َوَل
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ْم ََاْسَتْمتَ ْعُتْم ِبَخاَل َكالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلكُ  ُِ ًة َوَأْكثَ َر َأْمَوااًل َوَأْواَلًدا ََاْسَتْمتَ ُعوا ِبَخاَلِق ِقُكْم  ْم َكانُوا َأَشدَّ ِمْنُكْم قُ وَّ
َِي ْم  ُُ ْم َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا ُأوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُل ُِ نْ َيا َواْْلِخَرِة  َكَما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم ِبَخاَلِق الدُّ

 ( 69)َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن 

 
ًة َوَأْكثَ َر َأْمَواالً َوَأْواَلداً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وعَد اهللُ أهَل { َكالَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َكانُوْا َأَشدَّ ِمنُكْم قُ وَّ

لذين من قبلكم كانوا أشدَّ منكم قوًَّة َي الَبَدن وأكثَر زماِنكم على الكفِر والنِّفاق ناَر جُنَّم ، كما وعَد ا
ْم } أمواالً وأوالداً ،  ُِ نيا ، ولم ينَفْعُم ذلَك حين { ََاْسَتْمتَ ُعوْا ِبَخالِق م َي الدُّ ؛ َانتَفُعوا بنصيبُم وحظُّ

 .نزَل بُم عذاب اهلل ، َكذلك أنُتم ، واْلَخاَلُق هو النصيُب من الخيرِ 
ْم }  :وقولهُ تعالى  ُِ ؛ أي َاستمَتعُتم أنتم { ََاْسَتْمتَ ْعُتْم ِبَخاَلِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم ِبَخاَلِق

نيا وُخضتم َيُا ،  ؛ أي ُخضتم َي الكفِر واالستُزاء { َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضواْ } بنصيبكم من الدُّ
 .بالمؤمنين كما خاَض اْلوَّلون

ُُْم } : لى وقولهُ تعا ؛ أي أهُل هذه الصِّفة َحبَطْت أعمالُُم التي َعِملوها على جُِة { ُأْولَِئَك َحِبَطْت َأْعَماُل
؛ حتى ال يستحقُّوا بُا { َِي الدنْ َيا } البرِّ مثُل اإلنفاِق َي وُجوِه الخيِر ومثُل ِصَلِة الرَّحِم َحبَطْت ، 

؛ الذين َخِسروا أنُفَسُم { َواْلِخَرِة َوأُْوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن } َي ،  اإلكراَم والتعظيَم َي الدُّنيا ، َوَحبَطتْ 
 .وأهِليُم يوَم القيامِة ، واْلُخْسَراُن هو ذهاُب رأِس المال من دون أصلهِ 
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ْم قَ ْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوقَ ْوِم ِإب ْ  ُِ ْم نَ َبأُ الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِل ُِ ْم َأَلْم يَْأِت ُُ َراِهيَم َوَأْصَحاِب َمْدَيَن َواْلُمْؤَتِفَكاِت َأتَ ت ْ
ُُْم َيْظِلُموَن  ْم َوَلِكْن َكانُوا َأنْ ُفَس ُُ َََما َكاَن اللَّهُ ِلَيْظِلَم ْم بِاْلبَ ي َِّناِت  ُُ  ( 70)ُرُسُل

 
ْم قَ ْوِم نُوٍح } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ْم نَ َبأُ الَِّذيَن ِمن قَ ْبِل ُِ ؛ { َوَعاٍد َوثَُموَد َوقَ ْوِم ِإبْ َراِهيَم ِوَأْصَح اِب َمْدَيَن َأَلْم يَْأِت

أَلْم يأِت المناَقين والكفاَر خبُر َمن قبِلُم كيف أهلَكُم اهللُ َعزَّ َوَجلَّ حين َتمرَُّدوا َي الُكفِر ، : معناُه 
وٍد أهَلَكُم اهللُ بالريِح ، وثَُموُد واستَُزْأوا بالمؤمنين وهم قوُم نوٍح ، أهلَكُم اهللُ بالغرِق ، وَعاٌد قوُم ه

أهَلَكُم اهللُ بالصَّيحِة والرَّْجَفِة وهم قوُم صاِلح ، وقوُم إبراهيَم أهلَكُم اهللُ َنْمُروُدهم بالبَ ُعوِض وسائِر قومه 
ْدِم ، وأصحاُب َمْدَيَن قوٌم ُشَعيٍب أهَلَكُم اهللُ بالصَّيَحِة وعذاب الظُّلَِّة ، وَمْدَينُ  َُ ُر َمْدَيَن بُن إبراهيم  باْل بئ ْ

 .ُنِسَبِت القريةُ إليه
َقِلَباُت وهي قرياُت قوِم لُوٍط أهَلَكُم اهللُ بالخسِف ، وقَ َلَب { َواْلُمْؤَتِفَك اِت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي اْلُمن ْ

ْم عليُم ُُ : يقاُل . من الخيِر إلى الشرِّ أراَد باْلُمْؤَتِفَكاِت كلَّ َمِن انقلَب أمُرهم عليُم : ويقاُل . َمَدائِنَ 
نيا ْم بِاْلبَ ي ِّنَ اِت } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . الُالُك انقلَبت عليه الدُّ ُُ ْم ُرُسُل ُُ َََما  } ؛ أي باْلُحَجِج والبراهيِن ، { َأتَ ت ْ

ْم َيْظِلُموَن  ُُ ْم َولَ اِكن َكانُوْا َأنْ ُفَس ُُ رُّسَل وَكَفُروا باْليات أهلَكُم ، ولم ؛ أي َلمَّا كذبوا ال{ َكاَن اللَّهُ ِلَيْظِلَم
م أستَحقُّوا ذلك بعَمِلُم َكانوا هُم الظالمين ْلنُفِسُم  .يكن ذلك ظُلماً ؛ ْلنَُّ
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ْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُ  َُ ُُْم َأْوِلَياءُ بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ وَن الصَّاَلَة ِقيمُ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُض
ُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم  ُُ  ( 71)َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأولَِئَك َسيَ ْرَحُم

 
ُُْم َأْوِلَيآُء بَ ْعٍض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } : ْولُُه تَ َعاَلى ق َ . ؛ أي بعُضُم أنصاُر بعضٍ { َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُض

ْوَن َعِن اْلُمْنَكِر } ؛ أي بالتَّوحيِد واتِّباِع ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم وشرائعه ، { يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف  َُ َويَ ن ْ
؛  {َويُ ْؤتُوَن } ؛ اْلَخْمَس بَشرائِطُا ، { َويُِقيُموَن الصَّاَلَة } ؛ عن ما ال يعرُف َي شريعٍة وال ُسنة ، { 

؛ َي السَُّنِن ، { َوَرُسوَلُه } ؛ َي الفرائِض { َويُِطيُعوَن اللََّه } ؛ الواجبَة َي أموالِه ، { الزََّكاَة } ويؤدُّون ، 
ُم اللَُّه }  ُُ  .؛ أي يُنِعُم عليُم َي اْلخرِة ، والرحمُة هي النِّعَمُة على المحتاجِ { ُأْوَلِئَك َسيَ ْرَحُم

ي القبِر وظُُلماِتِه ، : سيرَحُمُم َي خمسِة مواضع : وعن بعِض أهِل اإلشارة  عند الموِت وسَكَراتِه ، َو
وقولهُ . وعند قراءِة الكتاب وحَسَراتِِه ، وعند الميزان ونَداَمتِه ، وعند الُوقوِف بين َيَدي اهلِل ومسُؤوالَتهِ 

 .، تجِري أَعالُه على ما توجبُه الحكمة أي غالٌب َي ُملِكه وُسلطانِه{ ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم } : تعالى 
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ا َوَمَساِكَن َطيِّ  َُ َِي اُر َخاِلِديَن  َُ ا اْْلَنْ  َُ َبًة َِي َجنَّاِت َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِت
 ( 71)ْلَعِظيُم َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّه َأْكبَ ُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز ا

 
اُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ا اْلَنْ  َُ ؛ أي بساتيَن تجري من { َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِت

اُر الماِء والعَسِل والخمر واللَّبن ،  ا } تحِت شَجِرها وُغَرَُِا أنُْ َُ َِي . مين َيُا؛ أي ُمِقيمين دائ{ َخاِلِديَن 
ا ظاهرًة عاِمَرًة يطيُب بُا العيش ، قال { َوَمَساِكَن طَيَِّبًة َِي َجنَّاِت َعْدٍن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي مَساِكنَُ

 (.ِهَي َمَساِكُن بَ َناَها اهللُ ِمَن الَّآلِلئ َواْليَ َواِقيِت اْلُحْمِر َوالزُّبُ ْرَجِد اَْلْخَضرِ : )الحسُن 
َِي َوَسِط اْلَجنَِّة ، : )أي َي بساتين إقاَمة ، قال ابُن عبَّاس { نَّاِت َعْدٍن َِي جَ } : وقوله  َجنَّاُت َعْدٍن 

بيُّوَن َوالصِّ  َّ ّّ ا الّن َُ ا أْهُل َُ ا اهللُ َحتَّى يَ ْنزَِل َُ ا َوِهَي ُمْعطَاةٌ ُمْنُذ َخَلَق َُ ا ُمْحِدَقٌة ب دِّيُقوَن َواْلَجنَّاُت حولَُ
َداُء َوالصَّا َُ َهْل َتْدرُوَن َما : قَاَل ُعَمُر رضي اهلل عنه َوُهَو َعَلى اْلِمْنَبِر : )وعن مجاهٍد قال (. ِلُحونَ َوالشُّ

َِي اْلَجنَِّة ِمْن ذَهٍب ، ِلُكلِّ َقْصٍر َخْمُسِماَئِة أْلِف بَاٍب ، َعَلى ُكلِّ بَاٍب َنْحَو َخمْ  ٍس َجنَّاُت َعْدٍن ؟ ُقُصوٌر 
ا إالَّ نَبيٌّ ، َوَهِنيئاً ِلَصاِحب َهذا اْلَقْبِر ، َوأَشاَر إَلى قَ ْبِر َرُسوِل َوِعْشرِيَن أْلفاً ِمَن الْ  َُ ُحوِر اْلِعين ، الَ َيْدُخُل

اَدةِ  َُ يٍد ، َوإنِّي َلَعْمُر الشَّ ُِ  (.اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَصدََّق ، َوَهِنيئاً َْلبي َبْكٍر أْو َش
م { َن اللَِّه َأْكبَ ُر َوِرْضَواٌن مِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي رَضى الرب عنُم أكبُر وأعظم من هذا النعيِم كلِّه ْلنَُّ

ذِلَك ُهَو } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . إراَدةُ الخيِر والثواب: إنَّما نَالُوا ذلك كله برضواِن اهلل َعزَّ َوَجلَّ ، والرِّْضَواُن 
 .ياُة الواَرة ، َنَجوا من النار وَظَفُروا بالجنَّةأي ذلك الذي ذكرُت هو الح{ اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

أي سروٌر َي اْلخرِة برضوان اهلِل عنُم يكون { َوِرْضَواٌن مَِّن اللَِّه َأْكبَ ُر } : وعن الحسِن َي قولِه تعالى 
أْهَل اْلَجنَِّة  إذا أنْ َزَل اهللُ : " وعن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم . أكثُر من ُسروِرهم بُذا النَّعيم ُكلِّه

ْم ، قَاَل  ُُ بَ َلى يَا َرب َوَما أْكبَ ُر ِمْن ذِلَك ؟ يَ ُقوُل : أالَ ُأْعِطيُكْم َما ُهَو أْكبَ ُر ِمْن َهذا ُكلِِّه ؟ َيَ ُقولُوَن : َمَنازَِل
ََالَ أْسَخُط َعَلْيُكْم أَبداً : اهللُ تَ َعاَلى   ". ُأِحلُّ َعَلْيُكْم رْضَواِني 
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نَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيُر يَا أَ  َُ ْم َوَمْأَواُهْم َج ُِ َِِقيَن َواْغُلْظ َعَلْي ا النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَنا َُ  ( 73)ي ُّ
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ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ َِِقيَن َواْغُلْظ َعَلْي ا النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَنا َُ السَّيِف ؛ أي جاِهِد الكفَّاَر ب{ ياَأي ُّ

نَُّم } ؛ ومصيُرهم َي اْلخرِة ، { َوَمْأَواُهْم } والمناَقين باللِّسان ، واْغُلْظ على الَفريقين جميعاً ،  َُ َج
َمْعَناُه َجاِهِد اْلُكفَّاَر باْلِقَتاِل ، : )؛ الموضُع الذي َيِصيُروَن إليه ، وقال الحسُن { َوبِْئَس اْلَمِصيُر 
َِِقيَن باْلحُ  ْم َكِثيُرو الت ََّعاِطي ِلَُلْسَباب اْلُموِجَبِة لِلُحُدودِ َواْلُمَنا ُُ  (.ُدوِد ، ََِن ُّ

(0/0) 

 
 

ْم َوَهمُّوا ِبَما َلْم ي َ  ُِ نَاُلوا َوَما نَ َقُموا ِإالَّ َأْن َيْحِلُفوَن بِاللَِّه َما قَالُوا َوَلَقْد قَالُوا َكِلَمَة اْلُكْفِر وََكَفُروا بَ ْعَد ِإْساَلِم
ُم اللَُّه َعَذابًا َألِ  َأْغَناُهمُ  ُُ بْ  ْم َوِإْن يَ تَ َولَّْوا يُ َعذِّ ُُ ًرا َل ْن يَ ُتوبُوا َيُك َخي ْ ََِِ ََْضِلِه  نْ َيا اللَُّه َوَرُسوُلهُ ِمْن  َِي الدُّ يًما 

َِي اْْلَْرِض ِمْن َوِلي  َواَل َنِصيٍر  ْم  ُُ  ( 74)َواْْلِخَرِة َوَما َل

 
ْم َيْحِلُفوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ : ؛ قال ابُن عبَّاس { بِاللَِّه َما قَالُوْا َوَلَقْد قَالُوْا َكِلَمَة اْلُكْفِر وََكَفُرواْ بَ ْعَد ِإْساَلِم

َِي َعْبِداهلِل ْبِن ُأَبي َواْلَجالَِّس ْبِن ُسَويٍد َوَعاِمِر اْبِن الن ُّْعَماِن َوَغْيِرِهْم ، َكانُوا َخْمَسَة عَ )  َشَر رَُجالً ،نَ َزَلْت 
َلِئْن َكاَن َما : َخَطَب َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ذاَت يَ ْوٍم بَتُبوَك َوَسمَّاُهْم رْجساً ، ََ َقاَل اْلَجالَُّس 

َََسِمَعهُ َعاِمُر ْبُن قَ ْيِس ، ََ َقاَل  إنَّ أَجْل َواهلِل : يَ ُقوُل ُمَحمٌَّد َحّقاً َعَلى إْخَوانَِنا ََ َنْحُن َشرٌّ ِمَن اْلَحِميِر ، 
 .ُمَحمَّداً َلَصاِدٌق َوْلَنْ ُتْم َشرٌّ ِمَن اْلَحِميرِ 

َقاَل ََ َلمَّا رََجَع َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إَلى اْلَمِديَنِة أْخبَ َرُه َعاِمُر ْبُن قَ ْيٍس ِبَما قَاَل اْلَجالَُّس ، َ َ 
َََحَلَفا َجِميعاً ، ََ َرَََع َََأَمَرُهَما ! َيْكِذُب َعَليٌّ يَا َرُسوَل اهللِ : اْلَجالَُّس  َرُسوُل اهلِل أْن َيْحِلَفاِن َعَلى اْلِمْنَبِر ، 

ُُمَّ أْنِزْل َعَلى نَبيَِّك َوبَ يِِّن الصَّاِدَق ، ََ َقاَل صلى اهلل عليه : َعاِمُر ْبُن قَ ْيٍس َيَدُه إَلى السََّماِء ، ََ َقاَل  اللَّ
َأنْ َزَل اهللُ َهِذهِ " آِميَن : " وسلم  َّ يحِلفان المناَقون باهلِل ما تكلَّموا بَكِلَمِة الُكفِر : ومعناها (. اْليَةِ  َف

ُروا الكفَر بعَد إظُاِرهم اإلسالمَ  م ذلك بعَد ما كانوا أسَلُموا : َوِقْيَل . ولقد تكلَّموا بُا وأظَُ كَفُروا بقولُِ
 .على َزعِمُم
مُّ بالشَّيِء َي اللَُّغة {  َوَهمُّوْا ِبَما َلْم يَ نَاُلواْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ؛ أي قَصُدوا إلى ما لم َيِصلوا إلى ذلك ، واْل

م: مقاربته دون الوقُوِع َيه ، ِقْيَل :  م كانوا َهمُّوا بقتِل الذي أنكَر عليُم قولَُ : معنى اْلية : َوِقْيَل . إنَُّ
، وقد َجَمُعوا له لُيقاتِلوا ، َالتَ َقوا على  أّن رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم خرَج إلى غزوِة بَني اْلُمْصطَِلقِ 

مائُِم ََُزَمُم اهللُ وَسَبى رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبناَءهم ونساَءهم ورجَع ، َلما نَ َزَل َمْنزالً َي 
َجاُه ، َ ُْ لطَم الطريِق اختصَم رجٌل من أصحاب عبِداهلل بن أَبي  ورجٌل من المخلِصيَن َغفَّاري يقاُل له َج

َنا ُمَحمَّداً إالَّ ِلتُ ْلَطَم ، ثم نظَر إلى : الغفاريُّ صاحَب عبِداهلِل بن ُأَبي ، َغضَب عبُداهلل وقاَل  َما َصِحب ْ
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لقد أمرُتكم أن تكفُّوا طعاَمكم عن هذا الرجِل وَمن معه حتى يتفرَّقوا َلم يفعلوا ، واهلِل لئن : أصحابِه قال 
َواهلِل َلِئْن ِشْئُت ! أتَ ُقوُل ِمْثَل َهذا؟: نَّ اْلعزُّ منُا اْلذلَّ ، َقال الغفاريُّ رَجعنا إلى المدينِة لُيْخرِجَ 
يَا َعُدوَّ اهلِل : َقال زيُد بن أرقم وكان ُغالماً حديَث السنِّ ! َسمِّْن َكْلَبَك يَْأُكْلكَ : َْلْلُطَمنََّك ، قال عبُداهلِل 

 .هلِل ْلُبَ لَِّغنَّ رُسوَل اهلِل َما قُ ْلتَ َوا! َوَعُدوَّ َرُسوِلِه ، أتَ ُقوُل َهذا؟
يَا َرُسوَل اهلِل : ثم انطلَق إلى النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وأعلَمهُ وعنده عمُر رضي اهلل عنه ، َقال عمُر 

ُث النَّاُس أنَّ ُمَحمَّداً ي َ : " ُمْر َعبَّاَد ْبَن َقش  ََ يَ ْقتُ َلُه ، ََ َقاَل  ُّ َبلَغ عبَداهلل " ْقُتُل أْصَحابَُه يَا ُعَمُر إذاً ُيَحدِّ
بن ُأَبي ما قاَل زيُد بن أرقم ، َمَشى إلى النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ومعه أشراُف اْلنصار يَصدِّقونه 

ُيْخَشى أْن َيُكوَن زْيٌد َقْد َوِهَم ، وكان أبُن ُأَبي  يحلُف باهلِل ما قاَل ذلك ، َقاَل : ويكذِّبون زيداً ويقولون 
َُُو : ْيُد ُأسَ  يَ َرى أنََّك يَا َرُسوَل اهلِل اْرَِْق بَعْبِداهلِل ، ََ َواهلِل َلَقْد َجاَء اهللُ تَ َعاَلى بَك َوإنَّ قَ ْوَمُه َلُيتَ وُِّجونَُه ، ََ 

 .َسَلْبَتُه ُمْلكاً َعِظيماً 
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ََْضِلِه لََنصَّدََّقنَّ  ُُْم َمْن َعاَهَد اللََّه َلِئْن آتَانَا ِمْن  ََْضِلِه ( 75)َوَلَنُكوَننَّ ِمَن الصَّاِلِحيَن  َوِمن ْ ََ َلمَّا آتَاُهْم ِمْن 
 ( 76)َبِخُلوا ِبِه َوتَ َولَّْوا َوُهْم ُمْعِرُضوَن 

 
ََْضِلِه لََنصَّدََّقنَّ َوَلَنُكوَننَّ ِمَن الصَّاِلحِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْم مَّْن َعاَهَد اللََّه َلِئْن آتَانَا ِمن  ُُ ََ َلمَّآ آتَاُهْم * يَن َوِمن ْ

ََْضِلِه َبِخُلوْا ِبِه َوتَ َولَّوْا وَُّهْم مُّْعِرُضوَن  َِِقيَن َمْن َعاَهَد اهللَ َوُهَو : َمْعنَاُه : )؛ قال ابُن عبَّاس { مِّن  َوِمَن اْلُمَنا
َد لِ  ُِ َََج َََحَلَف باهلِل َلِئْن آتَانَا ثَ ْعَلَبُة ْبُن َحاِطٍب ، َكاَن َلُه َماٌل بالشَّاِم ََأَْبَطَئ َعَلْيِه ،  داً َشِديداً ،  ُْ ذِلَك ُج

ََْضِلِه يَ ْعِني اْلَماَل الَِّذي َلُه بالشَّاِم لََنصَّدََّقنَّ ِمْنهُ ، َوَلَنِصَلنَّ الرَِّحَم َوَلنُ َؤدَِّينَّ ِمْن  َحقِّ اهلِل ، َوَلَنُكوَننَّ ِمَن ِمْن 
اهللُ اْلَماَل الَِّذي َكاَن َلهُ بالشَّاِم ، ََ َبِخَل بَما َوَعَد َوَلْم يَ ْفَعْل َما َعاَهَد اهللَ  اْلُمِقيِميَن ِلَفَراِئِض اهلِل ، َآتَاهُ 

 (.َعَلْيهِ 
يَا َرُسوَل اهلِل ُأدُْع اهللَ أْن : أنَّ ثَ ْعَلَبَة ْبَن َحاِطٍب َجاَء إَلى َرُسوِل اهلِل ََ َقاَل َلُه : " وعن أبي أمامة الباهلي 

ٌر ِمْن َكِثيٍر الَ ُتِطيُقُه ! َوْيَحَك يَا ثَ ْعَلَبةُ : " َماالً ، ََ َقَل َلهُ يَ ْرزَُقِني  ُثمَّ رََجَع إَلى النَّبيِّ " قَِليٌل تُ َؤدِّي ُشْكَرهُ َخي ْ
أْن َيُكوَن  أَما تَ ْرَضى! َوْيَحَك يَا ثَ ْعَلَبةُ : " ََ َقاَل : ُأدُْع اهللَ أْن يَ ْرزَُقِني َماالً : صلى اهلل عليه وسلم ََ َقاَل 

يَا َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه َلْو َسأَْلَت اهللَ أْن ُيَسيَِّل َعَلى اْلِجَباِل ذَهباً َوَِضََّة : ََ َقاَل " َلَك ِمْثَل نَبيَّ اهلِل 
ْلُوتَِينَّ ُكلَّ ِذي َحق  َحقَّهُ ، ََ َواهلِل َلِئْن آتَاِني اهللُ َماالً : َلَساَلْت ، يَا َرُسوَل اهلِل ُأدُْع اهللَ أْن يَ ْرزَُقِني َماالً 

ُُمَّ اْرُزْق ثَ ْعَلَبَة َماالً : " ََ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم   .َثاَلَث َمرَّاتٍ " اللُّ
ُد الصََّلَواِت َمَع رسُ  َُ ا ، وََكاَن َيْش َُ ا أزِقَُّة اْلَمِديَنِة ََ تَ َنحَّى ب َُ هلِل ثُمَّ وِل اََاتََّخَذ َغَنماً ََنَمْت َحتَّى َضاَقْت ب
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ُد اْلُجَمَع َمعَ  َُ ا ، وََكاَن َيْش َُ َُا َمَراِمي اْلَمِديَنِة ََ تَ َنحَّى ب ا ، ُثمَّ َنَمْت َحتَّى تَعذَرْت ب َُ َرُسوِل اهلِل ،  َيْخُرُج إَلي ْ
ا ، ُثمَّ َنَمْت ََ تَ َرَك اْلُجَمَع َواْلَجَماَعاِت ، ََ َلمَّا نَ َزَل قَ ْوُلُه تَ عَ  َُ ْم َصَدَقًة } : اَلى ثمَّ َيْخُرُج إَلي ْ ُِ ُخْذ ِمْن َأْمَواِل

ُرُهْم  ُِّ اْستَ ْعَمَل النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم رَُجَلْيِن َعَلى الصََّدقَاِت ، رَُجالً ِمَن اْلْنَصار َورَُجالً ِمْن بَِني { ُتَط
ا َوأَمَرُهما أْن يَْأُخذا مِ  َُ َُُما الصََّدَقَة وَأْسَنانَ  َُُما ُسَلْيٍم ، وََكَتَب َل ُخذا ِمَن : َن النَّاِس ، َََأتَ َيا ثَ ْعَلَبَة ، قَاَل َل

ََُمرَّا َعَليَّ ، ََ َفعالَ ََ َقاَل  ََاْنطََلَقا إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل ! َما َهذِه إالَّ أْخُذ اْلِجْزيَةِ : النَّاِس ََِذا ََ َرْغُتَما 
 .عليه وسلم ، َأَنْ َزَل اهللُ َهِذه اْليَةَ 

َِيَك َكذا وََكذا ، ! َوْيَحَك يَا ثَ ْعَلَبةُ : ُعَمُر رَاِحَلَتُه ، َوَمَضى إَلى ثَ ْعَلَبَة ، َوقَاَل  ََ رَِكبَ  َهَلْكَت َقْد أنْ َزَل اهللُ 
َبِل النَّبيُّ صلى يَا َرُسوَل اهلِل َهِذِه َصَدَقِتي ، ََ َلْم يَ قْ : َََأقْ َبَل ثَ ْعَلَبُة يَ ْبِكي َوَيْحثُوا الت َُّراَب َعَلى رَأِسِه َويَ ُقوُل 

 اهلل عليه وسلم َصَدقَ َتُه َحّتى قُبَض ، ثُمَّ أَتى إَلى أبي َبْكٍر رضي اهلل عنه ََ َلْم يَ ْقَبْل َصَدقَ َتُه ، ثُمَّ أَتى ُعَمرَ 
ََِة ُعْثَماَن َوَلْم يَ ْقَبَل ِمْنُه ُعْثَماُن صَ  َِي ِخاَل َََماَت   َدقَ َتهُ رضي اهلل عنه ََ َلْم يَ ْقَبْل َصَدقَ َتهُ ، 

. 
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ْم ِإَلى يَ ْوِم يَ ْلَقْونَُه ِبَما َأْخَلُفوا اللََّه َما َوَعُدوهُ َوِبَما َكانُوا َيكْ  ُِ َِي قُ ُلوِب ْم ِنَفاقًا  ُُ  ( 77)ِذبُوَن َََأْعَقبَ 

 
ْم ِإَلى يَ ْوِم يَ ْلَقْونَُه ِبَمآ َأخْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ َِي قُ ُلوِب ُُْم ِنَفاقاً  { َلُفوْا اللََّه َما َوَعُدوهُ َوِبَما َكانُوْا َيْكِذبُوَن َََأْعَقبَ 

م نفاقاً َي قلوبُم إلى يوِم َجَزاِء الُبخلِ  ْيَل . ؛ أي أعَقَبُم ببخلُُ ِّ ُِم ِنَفاقاً َي : معناهُ : َوِق َجازَاهم بُبخل
َمْعنَاهُ : )وقال الحسُن . ا قالواقُلوبُم بما أخَلُفوا اهللَ ؛ أي بِخالَُِم بما َوَعُدوا من التصدُّق وكِذبُم َيم

ُُُم الت َّْوبََة َكَما َحَرَم إبِْليسَ :  ْم بَأْن َحَرَم ُِ َِي قُ ُلوب ْم اهللُ الن َِّفاَق  ُُ وإنَّما أراَد اهللُ بُذا بأنَّ اهللَ : قالوا (. أْورَثَ 
 .َسَلَب عنه قدرَة التوبةِ  تعالى دلَّنا على أنه ال يتوُب ، كما دلَّنا حاُل إبليس ْلنه ال يتوٌب ؛ ْلن اهللَ 

أي يلَقون اليوَم ( إَلى يَ ْوِم يَ ْلَقوَن اهللَ : )معناُه على قول الحسِن وقتادة { ِإَلى يَ ْوِم يَ ْلَقْونَُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ي هذه اْليِة داللٌة على أن َمن َنذَر نذراً َي ه قربةٌ الذي ال يملُك َيه الحكَم والضرَّ والنفَع إال اهللَ ، َو

يُا داللُة جواز : يجوز أن يقوَل  اُء به ، َو إْن رزَقني اهللُ ألَف درهٍم َعليَّ أْن أتصدََّق بخمسمائٍة َلِزَمهُ الَو
إْن َقِدَم َالٌن َِللَِّه عَليَّ صياٌم وصدقة ، وإن مَلكُت َعْبداً ، أو هذا : تعليق النذر بالشَّرط نحَو أن يقوَل 

ٌَِق َوإْن : " َقُه ، وعن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل العبَد َعَليَّ أْن أعتِ  َو ُمَنا ُُ َِْيِه ََ  َثاَلٌث َمْن ُكنَّ 
 ". َمْن إذا َحدََّث َكذَب ، َوإذا َوَعَد أْخَلَف ، َوإذا َعاَهَد َغَدَر : َصلَّى َوَصاَم 
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ُم اْلغُُيوِب َأَلْم يَ ْعَلُموا َأنَّ اللََّه يَ ْعَلُم ِسرَُّهْم وَ   ( 78)َنْجَواُهْم َوَأنَّ اللََّه َعالَّ

 
؛ ألم يعلم المناَقون { َأَلْم يَ ْعَلُموْا َأنَّ اللََّه يَ ْعَلُم ِسرَُّهْم َوَنْجَواُهْم َوَأنَّ اللََّه َعالَُّم اْلغُُيوِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َن َيه َيما بينُم ، وأنَّ اهلل عاِلٌم بكلِّ شيء خِفي  على العباِد أنَّ اهللَ يعلُم ما ُيِسرُّوَن من الكفِر ، وما يُناُجو 
 .، وهذا استفُاٌم بمعنى التوبيخِ 
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َدُهْم ََ َيسْ  ُْ ْم الَِّذيَن يَ ْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َِي الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن اَل َيِجُدوَن ِإالَّ ُج ُُ َخُروَن ِمن ْ
ْم َعَذاٌب َأِليٌم  َسِخرَ  ُُ ْم َوَل ُُ  ( 79)اللَّهُ ِمن ْ

 
َدُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُْ ؛ { الَِّذيَن يَ ْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َِي الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن الَ َيِجُدوَن ِإالَّ ُج

سلم َخَطَب ذاَت يَ ْوٍم ِحيَن أرَاَد اْلُخُروَج إَلى َوذِلَك أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه و : ) " قال ابُن عبَّاس 
َََجاَء َعْبُدالرَّْحَمِن ْبُن َعْوٍف رضي " اْجَمُعوا َصَدقَاِتُكْم : " َغْزَوِةَ تَ ُبوٍك َيُحثُّ النَّاَس َعَلى الصََّدَقِة ، َوقَاَل 

َهْل تَ رَْكَت َْلْهِلَك ! أْكثَ ْرتَ : " وسلم ََ َقاَل  اهلل عنه بَأْربَ َعِة آاَلِف ِدْرَهٍم إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه
يَا َرُسوَل اهلِل َكاَن ِلي َثَمانِيُة آاَلٍف ، َََأْمَسْكُت أْربَ َعًة ِلنَ ْفِسي َوِعَياِلي َوَهِذِه أْربَ َعُة آاَلٍف : قَاَل " َشْيئاً ؟ 

ا رَبي ، ََ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  َُ ََ َباَرَك َلُه َحتَّى " َِيَما أْمَسْكَت َوَِيَما أْعَطْيَت  بَاَرَك اهللُ لكَ " ْلُْقِرَض
ا َعَلى َثَمانِيَن أْلفاً " بَ َلَغ َماَلُه ِحيَن َماَت  َُ َِي َمَرِضِه َوَصاَلُحوَها َعْن رُُبِع َثَمِن  .َوطَلََّق إْحَدى ِنَساِئِه 

ُعْثَماُن رضي هلل عنه َوَصَدقَ ُتهُ ، َوَجاء َعاِصُم اْبُن  َوبَ ْعَدُه َجاَء ُعَمُر رضي اهلل عنه بَنْحٍو ِمْن ذِلَك ، َوَجاءَ 
َعيَن وْسٍق ِمْن َتْمٍر ، َوَجاَء أبُو َعِقيٍل بَصاٍع ِمْن َتْمٍر َوقَاَل  ا : َعِدي  اْلَْنَصاِريُّ بَسب ْ َلِتي ُكلَُُّ يَا َرُسوَل اهلِل َلي ْ

ا أَحُدُهَما ََأْمَسْكُتُه ِلِعيَاِلي ، َوأمَّا اْلَخُر ََأُْقِرُضُه رَبي ، َََأَمَرهُ أُجرُّ باْلَحرِيِر َحتَّى أَصْبَت ثُ ُلَث َصاَعْيِن ، أمَّ 
ُه َِي الصََّدَقةِ  َُِقوَن َوقَاُلواْ . َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أْن َيُشدَّ ْم اْلُمَنا ُِ َِي َواهلِل َما َجاَء َهُؤالِء : َََطَعَن 

إنَُّه َجاَء ِلُيذكَِّر بنَ ْفِسِه َويُعِطي ِمَن الصََّدَقِة أْكثَ َر ِممَّا : ُسْمَعًة ، وقَاُلوا َِي أبي َعِقيٍل بَصَدقَِاتُِْم إالَّ ريَاًء وَ 
الذين يُِعيُبوَن اْلُمطَّوِِّعيَن : ومعَناها (. َجاَء بِه ، َوإنَّ اهللَ أْغَنى عْن َصاِع أبي َعِقيٍل ، ََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اْلَية

ُُمْ من المؤمني  .ن َي الصَّدقاِت وهم المناَقون َعابُوا عمَر وعثماَن وعبَدالرحمن بن عوف َرِضَي اهللُ َعن ْ
َدُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُْ أي ويُعيبون على الذين ال َيِجدون إالَّ ُجَُدهم ؛ أي { َوالَِّذيَن الَ َيِجُدوَن ِإالَّ ُج

ُد بالضمِّ والنصب ُلغتان بمعنى . بالرِّياِء ، واْلُمِقلَّ باإِلْقاللِ  طاقَ َتُم من الصَّدقاِت ، عابُوا اْلُمْكِثرَ  ُْ واْلُج
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ُد بالضمِّ الطاقُة ، َوِقْيَل : واحد ، ويقاُل  ُْ ُد بالنصب المشقَّة ، واْلَج ُْ اْلَجُُد بالعمِل واْلُجُد َي : اْلَج
ِة ، قرأ عطاُء واْلعرج  َدُهمْ )القوَّ ُْ والَوجِد ، َالضمُّ لغُة أهِل الحجاز ، والفتح  وهما ُلغتان مثل الُوْجدِ ( َج

ْم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . لغة أهُل َنْجدٍ  ُُ ْم } ؛ أي يستُزؤن بُم ، { ََ َيْسَخُروَن ِمن ْ ُُ ؛ أي { َسِخَر اللَُّه ِمن ْ
م ؛  ُُْم َعَذاٌب َألِيٌم } ُيجازيُم جزاَء سخرتُِ  .، أي وجيعٌ { َوَل
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ُُْم  ْم َكفَ اْستَ ْغِفْر َل ُُ ْم َذِلَك بَِأن َّ ُُ ْم َسْبِعيَن َمرًَّة ََ َلْن يَ ْغِفَر اللَُّه َل ُُ ُُْم ِإْن َتْستَ ْغِفْر َل ُروا بِاللَِّه َأْو اَل َتْستَ ْغِفْر َل
ِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن  ُْ  ( 80)َوَرُسوِلِه َواللَُّه اَل يَ 

 
ُُْم َأْو الَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُْم اْستَ ْغِفْر َل ُُْم َسْبِعيَن َمرًَّة ََ َلن يَ ْغِفَر اللَُّه َل ُُْم ِإن َتْستَ ْغِفْر َل ؛ وذلك { َتْستَ ْغِفْر َل

يَا َرُسوَل : َلمَّا نزلت هذه اْليُة التي قبَل هذه أَتى المناَقون إلى رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم وقالوا 
َََكاَن عليه السالم يَ  ْم ، اهلِل اْستَ ْغِفْر َلَنا ،  ُِ ْم ِمْن َغْيِر ِعْلٍم ِمْنُه بِنَفاِق ُِ ْم َعَلى ظَاِهِر إْساَلِم ُُ ُّ ِلَقْوٍم ِمن ْ ْستَ ْغِفُر

َََكاَن َيْستَ ْغِفُر لَ  ْم َيْسأَلُوَن َرُسوَل اهلِل الدَُّعاَء َواالْسِتْغَفاَر ِلَميِِّتُْم ،  ُُ ْم وََكاَن إذا َماَت أَحٌد ِمن ْ ُُ ْم َعَلى أن َّ ُُ
ْم ، َذلك  ُمْسِلُمون ، ُُ َفُع َُِقوَن ، َوَأْخبَ َر أنَّ اْسِتْغَفاَر النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم الَ يَ ن ْ ُُم ُمَنا َََأْعَلَمُه اهللُ بأن َّ

ُُْم } : قولُه  ُُْم َأْو الَ َتْستَ ْغِفْر َل وهذه اللفظُة لفظةُ اْلمِر ، ومعناُه الخبر ؛ أي إْن ِشْئَت { اْستَ ْغِفْر َل
 .، وإْن شئَت ال تستغِفْر ، َِنََّك إِن استغفرَت لُم سبعين مرَّة لن يغفَر اهللُ  استغفرَت لُم

ْم َكَفُرواْ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ؛ َي بيان العلَّة التي ْلجِلُا ال ينفُعُم استغفار الرسوِل { ذِلَك بَِأن َّ
ِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن وَ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . صلى اهلل عليه وسلم ُْ ؛ أي ال يَو ُِّقُم وال يرشدهم إلى { اللَُّه الَ يَ 

بالذكِر َُو لتأكيِد نفي المغفرِة بُذا ؛ ْلن الشيَء إذا ( َسْبِعيَن َمرَّةً )جنَّتِه وثوابِه وكرامته ، وأما تخصيُص 
لو سألَتني حاَجَتَك سبعين مرًَّة لم : ل بُوِلَغ َي وصفِه أكَِّد بالسَّبع والسبعين ، وهذه كما يقوُل القائ

: أقِضُا ، ال يريُد أنه إذا أزاَد على السَّبعين قَضى حاَجَتهُ ، ورُوي عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 
ا "  َُ ُُْم َلِزْدُت َعَلي ْ  ". َلْو َعِلْمُت أنِّي َلْو زْدُت َعَلى السَّْبِعين َلُغِفَر َل
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َِي َسِبيِل الََِرَح الْ  ْم  ُِ ْم َوَأنْ ُفِس ُِ لَِّه َوقَاُلوا ُمَخلَُّفوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخاَلَف َرُسوِل اللَِّه وََكِرُهوا َأْن ُيَجاِهُدوا بَِأْمَواِل
ُُوَن  نََّم َأَشدُّ َحراا َلْو َكانُوا يَ ْفَق َُ َِي اْلَحرِّ ُقْل نَاُر َج  ( 81)اَل تَ ْنِفُروا 
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؛ أي َرَح المخلَّفون عن غزوِة تبوك { ََِرَح اْلُمَخلَُّفوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخاَلَف َرُسوِل اللَِّه }  :قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

بقُعوِدهم لمخالفِة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وقيل بقعوِدهم عن الجُاد بعد النبيِّ صلى اهلل عليه 
َخلَُّف ما يترُك اإلنسان َخْلَفهُ ، والمتخلُِّف الذي والم( َخْلَف َرُسوِل اهللِ )وسلم ، وقرأ عمُرو بن ميمون 

} : يتأخَُّر بنفسه ، والخالُف قد يكون بمعنى المخاَلفِة ؛ وقد يكون بمعَنى خَلف ، كما َي قولِه تعالى 
} : تَ َعاَلى  قَ ْولُهُ . ، ويقرأ خالََك على المعَنيين[ 76: االسراء ]{َوِإذاً الَّ يَ ْلَبثُوَن ِخالَََك ِإالَّ قَِليالً 

َِي َسِبيِل اللَِّه  ْم  ُِ ْم َوَأنْ ُفِس ُِ ؛ أي َكِرُهوا أن يقاتُِلوا المشرِكين مع رسوِل اهلل { وََكِرُهوْا َأن ُيَجاِهُدوْا بَِأْمَواِل
م وأنُفِسُم  .صلى اهلل عليه وسلم بأموالُِ

َِي اْلَحرِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ال تخرُجوا َِن الحرَّ شديٌد والسفَر بعيٌد : اَل بعُضُم ؛ أي ق{ َوقَالُوْا الَ َتنِفُروْا 
ُقْل } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ، وكانوا يُدَعون إلى غزوِة تبوك َي وقِت ُنْضِح الرَُّطب وهو أشدُّ ما يكون من الحرِّ 

نََّم َأَشدُّ َحّراً  َُ م ناُر جُنَّم التي استحقُّوها بترِك الخروج { نَاُر َج الى الجُاد أشدُّ َحّراً من هذا ؛ أي ُقْل لَُ
ُُوَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . الحرِّ  ُُون أوامَر اهلِل ووعَدهُ ووعيَده{ لَّْو َكانُوا يَ ْفَق  .؛ أي لو كانوا يفَق

(0/0) 

 
 

 ( 81)ََ ْلَيْضَحُكوا قَِلياًل َوْلَيْبُكوا َكِثيًرا َجَزاًء ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَن 

 
أي َليضَحُكوا قليالً ْلنَّ ذلك { ََ ْلَيْضَحُكوْا قَِليالً َوْلَيْبُكوْا َكِثيراً َجَزآًء ِبَما َكانُواْ َيْكِسُبوَن }  :قْ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ي هذا اللفُظ أْمٌر ، ومعناُه الخبر : تقديرُه : َوِقْيَل . ال يَ ْبقى وْلَيْبُكوا َكثيراً َي اْلخرِة َي النار ، َو
َِي النَّاِر َحتَّى : )ثيراً ، قال أبو موسى اْلشعري َليضَحُكوا قليالً َيبكون ك إنَّ أْهَل النَّار َلَيْبُكوَن الدُُّموَع 

ْم َلَيْبُكوَن الدََّم بَ ْعَد الدُُّموعِ  ُُ ْم َلَجَرْت ، ثُمَّ إن َّ ُِ َِي ُدُموِع  (.َلْو َجرَِيِت السُُّفُن 
ُُْم َدْمٌع َوالَ َيْكَتِحُلوَن بنَ ْومٍ  إنَّ أْهَل الن َِّفاِق لََيْبُكوَن َِي: )قال ابُن عبَّاس  ََالَ َيِرقُّ َل نْ َيا ،  ، ( النَّار ُعْمَر الدُّ

َقِطَع الدُُّموُع ، ثُمَّ يَ ْبُكوَن : " قال صلى اهلل عليه وسلم  يُ ْرِسُل اهللُ اْلُبَكاَء َعَلى أْهِل النَّار ََ َيْبُكوَن َحتَّى تَ ن ْ
ْم كَ  ُُ ْيَئِة اُْلْخُدوِد الدََّم َح تَّى يُ َرى ُوُجوَه َلْو تَ ْعَلُموَن َما أْعَلُم : " وقال النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم " َُ

 ". َلَضِحْكُتْم قَِليالً َوَلَبَكْيُتْم َكِثيراً 
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ْم ََاْسَتْأَذنُوَك لِْلُخُروِج ََ ُقْل َلْن َتْخُرُجوا َمِعَي أَ  ُُ ْن رََجَعَك اللَّهُ ِإَلى طَائَِفٍة ِمن ْ َبًدا َوَلْن تُ َقاتُِلوا َمِعَي َعُدواا ََِِ
 ( 83)ِإنَُّكْم َرِضيُتْم بِاْلُقُعوِد َأوََّل َمرٍَّة ََاقْ ُعُدوا َمَع اْلَخاِلِفيَن 

 
ْم ََاْسَتْأَذنُوَك لِْلُخُروِج ََ ُقْل لَّن َتْخُرُجواْ َمِعَي أَ } : ْقولُه تعالى  ُُ ن رََّجَعَك اللَُّه ِإَلى َطآئَِفٍة مِّن ْ َبداً َوَلن ََِِ

إْن رَجَعك اهللُ من تبوك ، إلى طائفٍة من المناَقين بالمدينة َاستأذنُوَك : ؛ معناُه { تُ َقاتُِلوْا َمِعَي َعُدّواً 
لن َتخرُجوا معي أبداً إلى الجُاِد ، ولن تقاتُِلوا معي أبداً إلى الجُاِد : للخروِج معك إلى غزوٍة ُأخرى َقل 

ََاقْ ُعُدوْا َمَع } ؛ أي َي غزوِة تبوك ، { ِإنَُّكْم َرِضيُتْم بِاْلُقُعوِد َأوََّل َمرٍَّة } ّواً ، ، ولن تقاتُِلوا معي عدُ 
 .؛ أي مع النِّساِء والصبيان ، هذا قوُل الحسنِ { اْلَخاِلِفيَن 

اس أن معنى وعن ابن عبَّ . هو الذي يبَقى لنقٍص يكون َيه: واْلَخاِلُف الذي يبَقى بعد الشَّاِخِص ، َوِقْيَل 
َََسَد ، والخاِلُف : ، َوِقْيَل ( اْلُمَتَخلِِّفيَن بَغْيِر ُعْذرٍ : )اْلَخاِلفين  م َخَلَف اللََّبُن إذا  إنَّ هذا مأخوٌذ من قولُِ

مع : الفاسُد ، وقيل الخاِلفون ُخسَّاُس الناس وأدنياؤهم ، ويقال َالن َخاَلَفهُ أهلُه إذا كان دونَُم ، َوِقْيَل 
اً إذا َحِمَض ِمن طُوِل الخاِلف م يَ ْنبُذ َخاِلٌف أي َاسٌد ، وخَلَف اللبُن ُخُلَو ين أي أهِل الفساِد من قولُِ

بغيِر ألف ، ( َمَع اْلَخِلِفينَ )وقرأ مالُك بن دينار . وضعِه َي السقاِء ، وَخَلَف َُم الصَّائم إذا تغيَّرت رائحتهُ 
 .اِلٌف إذا كان ُمَخالفاً يقاُل عبٌد َخاِلٌف وصاحٌب خَ : وقال الفرَّاء 
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ُُْم َكَفُروا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوَماتُ  ْم َماَت َأَبًدا َواَل تَ ُقْم َعَلى قَ ْبِرِه ِإن َّ ُُ  ( 84)وا َوُهْم ََاِسُقوَن َواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمن ْ

 
ُُم مَّاَت َأبَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ال ُتَصلِّ على أحٍد ماَت { داً َوالَ تَ ُقْم َعَلى قَ ْبِرِه َوالَ ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد مِّن ْ

ْم َكَفُروْا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه } من المناَقين أبداً ، وال تَ ُقْم على قبِر أحٍد منُم لتدََِنُه وتدعو له ،  ُُ ؛ { ِإن َّ
َلمَّا َمِرَض َعْبُداهلِل ْبُن : " اس وجحدوا باهلل ورسوله بقلوبُم ، وماتوا على الكفِر والنفاق ، وقال ابُن عبَّ 

ْيِه أبي َسُلوٍل بَ َعَث إَلى َرسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِليَْأتَِيُه ََ َلمَّا َدَخَل َعَلْيِه طََلَب ِمْنُه أْن ُيَصلَِّي َعلَ  ّْ
َِي َقِميِصِه الَِّذي يَ  ُّ صلى اهلل إذا َماَت ، َوأْن يَ ُقوَم َعَلى قَ ْبِرِه ، َوأْن يَُكفَِّنُه  ّّ ِلي ِجْلَدُه ، ََ َقبَل ِمْنهُ النَِّبّي

،  عليه وسلم ، ََ َلمَّا َماَت َعْبُداهلِل اْنطََلَق ابْ ُنُه إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَدَعاُه إَلى ِجَنازَِة أبيهِ 
َحبَّاُب ْبُن َعْبِداهلِل ، ََ َقاَل َرُسوُل اهلِل الْ : قَاَل " َما اْسُمَك ؟ : " ََ َقاَل َلُه َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم 

 ". أْنَت َعْبُداهلِل ْبُن َعْبِداهلِل ، إنَّ اْلَحبَّاَب ُهَو الشَّْيطَاُن : " صلى اهلل عليه وسلم 
ْيِه ، قَاَل ُعَمُر ُثمَّ اْنطََلَق َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َمَعُه ، ََ َلمَّا قَاَم صلى اهلل عليه وسلم لُِيَصلَِّي َعلَ 
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ََ َعاَد " َدْعِني يَا ُعَمُر : " ََ َقاَل ! يَا َرُسوَل اهلِل أُتَصلِّي َعَلى َعُدوِّ اهلِل اْلَقاِئِل يَ ْوَم َكذا وََكذا؟: رضي اهلل عنه 
َقْد ُخي ِّْرُت : " ثَّالَِثَة ََ َقاَل ََ َعاَد ِلَمَقالَِتِه ال" َدْعِني يَا ُعَمُر : " ُعَمُر ِلَمَقاَلِتِه ، ََ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 

تََأخََّر َعنِّي يَا : " َوقَاَل " َِي ذِلَك ، َوَلْو َعِلْمُت أنِّي إذا اْستَ ْغَفْرُت َلُه أْكثَ َر ِمْن َسْبِعيَن َمرًَّة ُغِفَر َلهُ َلَفَعْلُت 
َوالَ } ى اهلل عليه وسلم َََأنْ َزَل اهللُ َعزََّوَجلَّ ََ َعِجْبُت ِمْن ُجْرَأِتي َعَلى َرُسوِل اهلِل صل: قَاَل ُعَمُر " ُعَمُر 

ُُم مَّاَت َأَبداً   .يعني بعَد ما صلَّيَت على عبِداهلِل بن ُأَبي" { ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد مِّن ْ
َيْسأَُلُه أَحَد ثَ ْوبَ ْيِه يَُكفَُّن  وُروي أنَّ َعْبِداهلِل ْبَن أَُبي  َلمَّا َحَضَرْتُه اْلَوََاةُ بَ َعَث إَلى النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم" 

ََقيَل َلهُ : َِْيِه ، ََ بَ َعَث إلَْيِه بَأَحِدِهَما ، ََ َقاَل  َما ُأريُد إالَّ الَِّذي يَِلي ِجْلَدَك ِمْن ثِيَاِبَك ، ََ َوجََّه إَلْيِه بذِلَك ، 
ْنَك ِمَن اهلِل َشْيئاً ، َوَعَسى أْن ُيْسِلَم إنَّ َقِميِصي َلْن يُ ْغِني عَ : " َي ذِلَك ، ََ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 

َلمَّا رأُوُه يطلُب االستشفاَع بثوب رسوِل اهلِل ! ََْأْسَلَم ألٌف من الخوارجِ " " بَسَبب َهذا اْلَقِميِص َخْلٌق َكثيٌر 
 .صلى اهلل عليه سلم

، ( َع َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إْنَساناً َقطُّ اهللُ أْعَلُم أيُّ َصاَلٍة َكاَنْت تِْلَك َوَما َخادَ : )قال ابُن عبَّاس 
إنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم أرَاَد أْن الَ ُيَصلَِّي َعَلى َعْبِداهلِل ْبِن ُأَبي  ، َجاَء إَلْيِه ابْ ُنُه ََ َقاَل : )وقال مقاتُل 

ابْ ُنُه ُمْؤِمناً َحّقاً َََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اْليََة ، ََاْنَصَرَف النَّبيُّ أْنُشُدَك باهلِل أْن الَ ُتَشمِّْت بَي اَْلْعَداَء ، وََكاَن : 
 (.صلى اهلل عليه وسلم َوَلْم ُيَصلِّ َعَلْيهِ 
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نْ َيا َوتَ ْزَهقَ  َِي الدُّ ا  َُ ْم ِب ُُ بَ  ُُْم َوَأْواَلُدُهْم ِإنََّما يُرِيُد اللَُّه َأْن يُ َعذِّ َُِروَن  َواَل تُ ْعِجْبَك َأْمَواُل ْم َوُهْم َكا ُُ  ( 85)َأنْ ُفُس

 
نْ َيا َوتَ ْزَهَق أَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َِي الدُّ ا  َُ ُُْم ِب بَ  ْم َوَأْولَ اُدُهْم ِإنََّما يُرِيُد اللَُّه َأن يُ َعذِّ ُُ ُُْم َوالَ تُ ْعِجْبَك َأْمَواُل { نُفُس

نيا ، إنما بَُم بُا ، ويخرَج أرواَحُم  ؛ أي ال تعجْبَك كثرُة أموالُم وأوالِدهم َي الدُّ يريُد اهلل أن يعذِّ
َُِروَن } بصعوبٍة ،  ؛ هذا على التقديِم والتأخير َي اْليِة على ما تقدُّم ذكرِه ، َأما التأويُل على { َوُهْم َكا

م بُا َي الدُّنيا بالتشديِد عليُم َي التكليف با: َنْظِم اْلية ، َمعناُه  إلنفاِق واْلمِر إنما يريُد اهلل أن يعذِّبَُ
 .بالجُاد

ُُْم َوَأْولَ اُدُهْم } ِلَم أعاَد قوَلُه : َِْن ِقْيَل  ة التحذيِر : َيه قوالن : ؟ ِقْيَل { َوالَ تُ ْعِجْبَك َأْمَواُل أحُدهما بشدَّ
ماً آَخرين أنه أراَد باْلول قَ ْوماً من المناَقين ، وأراَد بالثاني قو : عن االغتراِر باْلموال واْلوالد ، والثاني 

 .ال تعِجْبك أمواُل زيٍد وأوالدُه ، وال تعجبك أمواُل عمٍرو وأوالدهُ : منُم ، كما يقاُل 
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ْم َوقَاُلو  ُُ ا َذْرنَا َنُكْن َمَع َوِإَذا ُأْنزَِلْت ُسورٌَة َأْن آِمُنوا بِاللَِّه َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْسَتْأَذَنَك ُأوُلو الطَّْوِل ِمن ْ
 ( 86)اِعِديَن اْلقَ 

 
ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ؛ أي { َوِإَذآ ُأنزَِلْت ُسوَرةٌ َأْن آِمُنوْا بِاللَِّه َوَجاِهُدوْا َمَع َرُسوِلِه اْسَتْأَذَنَك أُْوُلوْا الطَّْوِل ِمن ْ

داِوُموا على إذا أُنزلت من القرآن ِقْطَعٌة مشتملٌة على آياٍت أحاَطت بُا أن آِمُنوا باهلِل أي صدِّقوا و 
اإليمان وجاِهُدوا الكفاَر مع رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم استأذنَك َي القعوِد عن الجُاد ذُوو السَّعِة 

والطَّْوُل َي . ؛ عن الجُادِ { َنُكْن مََّع اْلَقاِعِديَن } ؛ َدْعنا َواذْن لنا ، { َوقَالُوْا َذْرنَا } والِغَنى منُم ، 
 .الذي يتمكَّن به من ُمطَولِة اْلعداءِ  الحقيقة هو اْلَفْضلُ 
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ُُوَن  ْم اَل يَ ْفَق ُُ ْم ََ  ُِ  ( 87)َرُضوا بَِأْن َيُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوطُِبَع َعَلى قُ ُلوِب

 
ِفُم عن ؛ أي َرِضَي المناَقون بأْن يكونوا َي تخلُّ { َرُضوْا بَِأن َيُكونُوْا َمَع اْلَخَواِلِف } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْم الَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . الجُاِد مع النساِء المتخلِّفات َي الحيِّ بعد غزوِة أزواجُنَّ  ُُ ْم ََ  ُِ َوطُِبَع َعَلى قُ ُلوِب
ُُوَن  ينار والدرهم ، ويجوز أْن يكون { يَ ْفَق ؛ يعني الطبُع َي اللغة جعُل الشيِء كالطَّابِع نحو طَْبِع الدِّ

مًة يَ ْقِفُل اهللُ بُا قلَب الكاَِر المعاند ليعلَم من يطَّلُع عليه من المالئكِة أنه ال الطبُع على القلب عال
ُُم ال يفقُون أوامَر اهلِل ونواهيه  .يجتُُد َي طلب الحقِّ ، َ
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 ُُ ْم َوُأولَِئَك َل ُِ ْم َوَأنْ ُفِس ُِ َراُت َوأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َلِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِأْمَواِل ُم اْلَخي ْ
(88 ) 

 
ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ْم َوَأنْ ُفِس ُِ ؛ لكن الرسوُل ُمَحمَّد صلى { لَ اِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه َجاَهُدوْا بَِأْمَواِل

ابِة ، جاَهُدوا بأموالُم وأنفِسُم على ضدِّ اهلل عليه وسلم والذين آَمُنوا معه ، وهم أهُل اليقين من الصح
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 .ما ََ َعَل المناَقون
َراُت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُُم اْلَخي ْ أولئَك لُم الحَسناُت المقبوالت ، : ؛ يجوُز أن يكون معناه { َوُأْولَ اِئَك َل

سنات َي الجنَّة ، كما الزَّوجاُت الح: َِن الخيرات مناَُع تسكُن النفس إليُا ، ويجوز أن يكون معناُه 
َراٌت ِحَساٌن } قال اهللُ َيُن َرٌة ، وهي الفاضلُة َي كلِّ شيء ، [ 70: الرحمن ]{َخي ْ واحدُة الخيرات َخي ْ

 .؛ أي الظَّاَرون باْلُمرادِ { َوُأْولَ اِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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ْم َجنَّاٍت َتْجرِ  ُُ ا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َأَعدَّ اللَُّه َل َُ َِي اُر َخاِلِديَن  َُ ا اْْلَنْ  َُ  ( 89)ي ِمْن َتْحِت

 
اُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ا اَْلنْ  َُ ْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِت ُُ ؛ أي أعدَّ اهللُ لُم َي الجنَّة بساتين { َأَعدَّ اللَّهُ َل

ا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . تجِري من تحِتُا وشجِرها ومساكنُا اْلنُارُ  َُ َِي ؛ أي ُمقيمين دائمين َيُا ال { َخاِلِديَن 
؛ أي هو النجاُة الواَرة ، َازُوا بالجنَّة ونعيِمُا ، { ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم } َيموتون وال ُيخَرجون منُا ، 

 .وَنَجوا من الناِر وَجحيِمُا
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ْم َوَجاَء اْلُمَعذِّرُوَن ِمَن اْْلَْعرَ  ُُ ْم َوقَ َعَد الَِّذيَن َكَذبُوا اللََّه َوَرُسوَلُه َسُيِصيُب الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ْ ُُ اِب ِليُ ْؤَذَن َل
 ( 90)َعَذاٌب َألِيٌم 

 
ُُْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : ؛ قرأ ابُن عبَّاس والضحاك ومجاهد { َوَجآَء اْلُمَعذِّرُوَن ِمَن اَْلْعَراِب لِيُ ْؤَذَن َل

بالتخفيِف وهم الذين اعتذرُوا ؛ أي جاؤا بالُعْذِر ، وأَمَرهم رسوُل اهلل بالتخلُّف بُعذرِهم وهم ( ْعذرُونَ اْلمُ )
: " اْلُمْعذرُوَن بالتخفيِف المباِلُغون َي الُعذِر ، كان صلى اهلل عليه وسلم يقول : من المخلَّفين ، َوِقْيَل 

ي الذين يقبلون َي التخلُّف بال علَّة يُوِهُموَن أنَّ لُم عذراً ، وال ُعذَر بالتشديِد يعن" َلَعَن اهللُ اْلُمَعذِّرُوَن 
 .لُم ، والتعذيُر التقصيُر َي الشيِء مع طلب الُعذرِ 

أْصُلهُ : )بالتشديد َمعناها ما تقدَّم يعني اْلُمَقصِّرِيَن ، قال الفرَّاُء ( اْلُمَعِذرُونَ )وأما القراءُة المشُورة 
َِي الذاِل َوثُ قَِّلْت َحرََكةُ التَّاِء إلَى اْلَعْينِ  اْلُمْعَتِذرُونَ   (.، ََُأْدِغَمِت التَّاُء 

مخففاً يعني المناَقين قعَدت ( َكذبُوا)؛ قرأ العامَّة { َوقَ َعَد الَِّذيَن َكَذبُوْا اللََّه َوَرُسوَلُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



َسُيِصيُب } : بالتشديد ، وقوله تعالى ( َكذبُوا: )لحسن طائفٌة منُم من دون أْن يعتذروا ، وقرأ ُأَبي وا
ْم َعَذاٌب َألِيٌم  ُُ بياُن أنَّ منُم َمن يسَلُم ، ( ِمنْ )؛ يجوز أن تكون الفائدُة َي دخوِل { الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ْ

 .ومنُم من يموُت على ُكفرِه ونفاقهِ 
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ْرَضى َواَل َعَلى الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن َما يُ ْنِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َنَصُحوا لِلَِّه َوَرُسوِلِه َما َلْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َواَل َعَلى اْلمَ 
 ( 91)َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمْن َسِبيٍل َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم 

 
لَِّذيَن الَ َيِجُدوَن َما يُنِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا لَّْيَس َعَلى الضَُّعَفآِء َوالَ َعَلى اْلَمْرَضى َوالَ َعَلى ا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي ليس على اْلَمْرَضى والشُّيوخ الكبار ، وال على المرَضى الذين ال يقِدرون على { َنَصُحوْا للَِّه َوَرُسوِلِه 
ا َي الجُاِد وهم الفقراُء ،  ليس الخروج إلى الجُاِد ، وال على الذين ال يكون عنَدهم نفقةٌ يُنِفقونَُ

عليُم َمْأَثٌم َي القعوِد عن ذلك إذا كان قعوُدهم على وجِه النُّْصِح هلِل ورسوله ، وهو إْن َسَعوا َي إصالِح 
. ذات الَبين وما يرجُع على الجُاِد ، وال يكون قعوُدهم للتثريب على المسلمين وإَساِد شيٍء من أمرِهم

؛ أي ما على { َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمن َسِبيٍل } : تَ َعاَلى قَ ْولُُه . إخراُج الِغشِّ عن العملِ : والنُّْصُح 
؛ إذا أْرَخَص لُم َي { رَِّحيٌم } ؛ لُذنوبُم ، { َواللَُّه َغُفوٌر } اْلُمِطيِعيَن الموحِِّدين من سبيٍل َي العقاب ، 

 .القعوِد بالُعذرِ 

(0/0) 

 
 

ْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع َحَزنًا َواَل َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما َأتَ ْوَك لَِتْحِملَ  ُُ ْم قُ ْلَت اَل َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْيِه تَ َولَّْوا َوَأْعيُ نُ  ُُ
 ( 91)َأالَّ َيِجُدوا َما يُ ْنِفُقوَن 

 
ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ وَك لَتحِمَلُم إلى ؛ أي وليس على الذين إذا ما أتَ { َوالَ َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َمآ َأتَ ْوَك لَِتْحِمَل

؛ َُؤالِء ليس عليُم حرٌج َي العقوِد عن الجُاد ، { قُ ْلَت الَ َأِجُد َمآ َأْحِمُلُكْم َعَلْيِه } الجُاِد بالنَّفقِة ، 
َِي َساِلِم ْبِن ُعَميِر َوَعْبِدالرَّْحَمِن ْبِن َكْعٍب َوَعْمِرو ْبِن اْلَحضْ : )قال ابُن عبَّاس  َرِميِّ نَ َزَلْت َهِذه اْلَيُة 

َِي  َوُعبَ ْيِداهلِل ْبِن َكْعٍب َوَعْبِد ْبِن ُمَغفٍَّل َوَمْعِقِل ْبِن َيَساٍر َوَصْخِر ْبِن َسَلَمَة الَِّذي َكاَن َوَقَع َعَلى اْمَرأتِِه 
ِل الَحاَجَة ، أَتوا َرُسوَل َرَمَضاَن ، َََأَمَرُه النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أْن ُيَكفَِّر ، َونَ َفٌر ِمْن بَِني ُمَزيْ َنَة ِمْن أهْ 
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يَا نَِبيَّ اهلِل َقْد نُِدبْ َنا لِْلُخُروِج َمَعَك ، ََاْحِمْلَنا ِلنَ ْغُزوا َمَعَك ، َوَلْم َيُكْن : اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ََ َقاُلواْ 
ْم  ُُ ْم َعَلْيِه ، ََ َقاَل َل ُُ ََ تَ َولَّوا [  أِجُد َما أْحِمُلُكْم َعَلْيهِ الَ : ]ِعْنَد َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َما َيْحِمُل

ْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع َحَزناً َأالَّ َيِجُدوْا َما يُ ْنِفُقوَن } : ََذِلَك قَ ْوُلُه تَ َعاَلى ( َوُهْم يَ ْبُكونَ  ُُ ؛ وقال { تَ َولَّْوا وََّأْعيُ نُ 
 (.َن اَْلْشَعرِيِّينَ نَ َزَلْت َِي أبي ُموَسى اَْلْشَعِريِّ َوَجَماَعٍة مِ : )الحسُن 
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ْم ِإنََّما السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك َوُهْم َأْغِنَياُء َرُضوا بَِأْن َيُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوطََبَع ا ُِ للَُّه َعَلى قُ ُلوِب
ْم اَل يَ ْعَلُموَن  ُُ  ََ(93 ) 

 
إنَّما السبيُل َي العقاب على : معناهُ { ى الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك َوُهْم َأْغِنَيآُء ِإنََّما السَِّبيُل َعلَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

} ؛ أي مع النِّساِء ، { َرُضوْا بَِأن َيُكونُوْا َمَع اْلَخَواِلِف } الذين َيْسَتْأِذنُوَنَك َي الُقعوِد عنَك وهم أغنياُء ، 
ْم  ُِ َِعِلُم ، ؛ ُمجَ { َوطََبَع اللَُّه َعَلى قُ ُلوِب ْم الَ يَ ْعَلُموَن } ازَاًة لُم على  ُُ  .؛ أوامَر اهلِل َعزَّ َوَجلَّ { ََ 
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ْم ُقْل اَل تَ ْعَتِذرُوا َلْن نُ ْؤِمَن َلُكْم َقْد نَ بََّأنَا اللَُّه ِمْن  ُِ َأْخبَارُِكْم َوَسيَ َرى اللَّهُ يَ ْعَتِذرُوَن ِإَلْيُكْم ِإَذا رََجْعُتْم ِإَلْي
اَدِة ََ يُ َنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن َعَمَلكُ  َُ  ( 94)ْم َوَرُسوُلهُ ُثمَّ تُ َردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَّ

 
ْم } : قولُه  ُِ ؛ أي يَ ْعَتِذرُ المناَقون إليكم إذا انصَرَُتم إليُم من هذِه { يَ ْعَتِذرُوَن ِإَلْيُكْم ِإَذا رََجْعُتْم ِإلَْي

َلن ن ُّْؤِمَن } ؛ َِنه بصير بكم وهو اهللُ تعالى ، { ُقل الَّ تَ ْعَتِذرُوْا } ُعوِدهم على الجُاد ، الحرب َي ق
َقُكْم ، { َلُكْم  ؛ قد أخبرنا اهلل من أسَراركم أنه ليس لكم عذٌر ، { َقْد نَ بََّأنَا اللَُّه ِمْن َأْخبَارُِكْم } ؛ لن ُنَصدِّ

رُ { َوَسيَ َرى اللَُّه }  ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب } ؛ َي اْلخرِة ، { َعَمَلُكْم َوَرُسوُلهُ ُثمَّ تُ َردُّوَن } ،  ؛ أي ُيظُِ
اَدِة ََ يُ َنبُِّئُكم  َُ ؛ من { ِبَما ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن } ؛ ما غاَب عن العباِد ، وما َعِمَلُه العباُد ََيجزَِيكم ، { َوالشَّ

 .الخيِر والشرِّ 
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نَّمُ َسَيْحِلُفوَن بِاللَّ  َُ ْم رِْجٌس َوَمْأَواُهْم َج ُُ ْم ِإن َّ ُُ ْم َََأْعِرُضوا َعن ْ ُُ ْم ِلتُ ْعِرُضوا َعن ْ ُِ َجَزاًء ِبَما   ِه َلُكْم ِإَذا انْ َقَلْبُتْم ِإَلْي
 ( 95)َكانُوا َيْكِسُبوَن 

 
ْم ِلت ُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ْم َسَيْحِلُفوَن بِاللَِّه َلُكْم ِإَذا انْ َقَلْبُتْم ِإَلْي ُُ ؛ أي سيحلُف المناَقون باهلِل َي { ْعِرُضواْ َعن ْ

ْم } ما يعتِذرُون إليكم إذا رجعُتم إليُم لُتعِرَضوا عنُم ،  ُُ َواِن { َََأْعِرُضوْا َعن ْ َُ ؛ َال تُعاِقُبوهم على جُِة اْل
م ،  ْم رِْجٌس } لَُ ُُ نَُّم } ؛ أي هم النََّتُن الذي يجُب االجتناب عنه َاجتِنُبوهم ، { ِإن َّ َُ ؛ { َوَمْأَواُهْم َج

 .{ِبَما َكانُوْا َيْكِسُبوَن } ؛ لُم على َعِلُم { َجَزآًء } ومصيُرهم جُنَُّم ، 
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نَّ اللََّه اَل يَ ْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَن  ََِِ ْم  ُُ ْن تَ ْرَضْوا َعن ْ ََِِ ْم  ُُ  ( 96)َيْحِلُفوَن َلُكْم ِلتَ ْرَضْوا َعن ْ

 
ْم } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ  ُُ ؛ أي يحِلُفون لكم َي االعتذار لَترَضوا عنُم أنُتم من دوِن { َيْحِلُفوَن َلُكْم ِلتَ ْرَضْوْا َعن ْ

ْم } أْن يطلُبوا رَضى اهلِل ،  ُُ ن تَ ْرَضْوْا َعن ْ } َِن أنَت رضيَت يا ُمَحمَُّد والمؤمنون بحلِفُم الكاذب ، { ََِِ
نَّ اللََّه الَ يَ ْرَضى عَ   .؛ أي عن الخارِجين عن طاعِة اهلل{ ِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَن ََِِ
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 ( 97)ِليٌم َحِكيٌم اْْلَْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاقًا َوَأْجَدُر َأالَّ يَ ْعَلُموا ُحُدوَد َما َأنْ َزَل اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه َواللَُّه عَ 

 
م َي كفرِهم { دُّ ُكْفراً َونَِفاقاً اَْلْعَراُب َأشَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أراَد باْلعراب أَسداً وَغَطَفاَن ، بيَّن اهللُ أنَُّ

َِقي أهِل المدينة قَ ْوُلهُ . أهُل الَبْدِو أشدُّ ُكفراً ونفاقاً من أهِل الحَضرِ : معناُه : َوِقْيَل . ونفاِقُم أشدُّ من ُمنا
؛ أي أحَرى وأوَلى أالّ { ُحُدوَد َمآ َأنَزَل اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم َوَأْجَدُر َأالَّ يَ ْعَلُموْا } : تَ َعاَلى 

م أبعُد من سماِع الت َّْنزِيِل وإنذار الرسول صلى اهلل عليه وسلم  يعَلُموا حدوَد ما أنزَل اهللُ على رسولِه ؛ ْلنَُّ
من حضرِة الُعلماِء كان أجَُل باْلحكاِم والسُّنن ممن إن َمن بَ ُعَد من اْلمصار ونََأى : ، ولُذا ِقْيَل 

 .جالَسُم ويسمُع منُم ، ولُذا ال إمامَة ْلعرابي  َي الصالةِ 
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ْم َدائَِرُة السَّْوِء وَ  ُِ  ( 98)يٌع َعِليٌم اللَُّه َسمِ َوِمَن اْْلَْعَراِب َمْن يَ تَِّخُذ َما يُ ْنِفُق َمْغَرًما َويَ تَ َربَُّص ِبُكُم الدََّواِئَر َعَلْي

 
َواِئَر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وِمْن اْلعراب من : معناه { َوِمَن اَْلْعَراِب َمن يَ تَِّخُذ َما يُنِفُق َمْغَرماً َويَ تَ َربَُّص ِبُكُم الدَّ

ْوَاً أو يتَّخُذ ما ينفُق َي الجُاد يحسبُه َغرماً ، وال يحتسُب َيه اْلجَر وال يرجو الثواَب به ، إما ينفُق خَ 
م ينتظرون أْن ينقلَب الزماُن  رياًء ، وينتظُر بكم الموَت والُالك ، ودوائَر الزَّماِن وُصُروََُه ، يعني أنَُّ

ْم َدآِئَرةُ السَّْوِء } : عليكم بَموِت رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم وظُوِر المشركين ، قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ { َعَلْي
والُالِك ، وإنما ينظُرون بكم ما نَ َزَل بُم ، والسَّوُء بفتح السِّين المصدُر ، وبالضَّمِّ ؛ أي عاقبُة السَّْوِء 

 .؛ ظاهُر المراد{ َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم } : االسُم ، وقولهُ تعالَى 
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ا  َوِمَن اْْلَْعَراِب َمْن يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َويَ تَِّخُذ َما يُ ْنِفقُ  َُ قُ ُربَاٍت ِعْنَد اللَِّه َوَصَلَواِت الرَُّسوِل َأاَل ِإن َّ
ُُُم اللَُّه َِي رَْحَمِتِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم  ْم َسُيْدِخُل ُُ  ( 99)قُ ْرَبٌة َل

 
اْلعراب من يصدُِّق باهلل من : ؛ معناُه { َوِمَن اَْلْعَراِب َمن يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْلِخِر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .إنَّ المراَد من هذه اْلية أْسَلَم وَغفَّار: واليوم اْلخر َي السرِّ والعالنية ، ِقْيَل 
أي يتخُذ نفقَتُه َي الجُاِد تقرُّباً إلى اهلِل تعالى َي { َويَ تَِّخُذ َما يُنِفُق قُ ُربَاٍت ِعنَد اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أي يطلُب بذلك دعاَء الرسوِل صلى { َوَصَلَواِت الرَُّسوِل } : نده والثواب ، وقوله تعالى طلب المْنزلِة ع
 .اهلل عليه وسلم بالمغفرِة وصالِح الدُّنيا واْلخرة ، كما يطلُب المْنزلَة عنَد اهلِل تعالى

ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا قُ ْرَبٌة لَُُّ َُ قَ ْوُلهُ . يقرِّبُُم اهلل بُذا اإلنفاِق إذا َعلوهُ ؛ هذه كلمةُ تنبيٍه ؛ أي س{ َأال ِإن َّ
ُم اللَُّه َِي رَْحَمِتِه } : تَ َعاَلى  ُُ } ؛ لُذنوب العباِد ، { ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر } ؛ أي َي َحَسَنِتِه وثوابِه ، { َسُيْدِخُل
 .؛ ِلَمن تاَب وأطاعَ { رَِّحيٌم 
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ْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َوالسَّاِبُقوَن اْْلَوَّلُوَن ِمَن الْ  ُُ اِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهْم بِِِْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعن ْ َُ ُم
ا َأَبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  َُ َِي اُر َخاِلِديَن  َُ ا اْْلَنْ  َُ ْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحتَ  ُُ  ( 100)َل

 
ْحَساٍن َوالسَّا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  اِجرِيَن َواْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهم بِِِ َُ ؛ أراَد بالسَّابِقيَن { ِبُقوَن اَْلوَّلُوَن ِمَن اْلُم

ُدوا َبْدراً ، وقال الشعبيُّ  ُِ ُهْم الَِّذيَن : )الذين َسَبقوا إلى اإليمان ، وهم الذين َصلَّوا إلى الِقبَلَتين وَش
َعَة الرَّضْ  الَ } : هُم الذين أنَفُقوا قبَل الُجرِة ، كما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى : ، َوِقْيَل ( َواِن باْلُحَدْيبَيةِ بَايَ ُعوا بَ ي ْ

 [.10: الحديد ]{َيْسَتِوي ِمنُكم مَّْن َأنَفَق ِمن قَ ْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل 
عطٌف على المُاجرين ، وقرأ { ْنَصاِر َواْلَ } : وإنَّما َمَدَح السابقين ْلن السابَق إماٌم للتالي ، وقولُه تعالى 

ِع عطفاً على السَّابقين ، وعن عمر رضي اهلل عنه ( َواْلْنَصارُ )بعُضُم  ( َواْلَْنَصاِر الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهمْ : )بالَر
: َبيُّ ْبُن َكْعٍب ، قَاَل أُ : َمْن أقْ َرأَك َهِذِه اْليََة ؟ قَاَل : )بالواِو َقاَل ( َوالَِّذينَ )بغيِر الواو ، وسِمَع رُجالً قرأ 

نَ َعْم ، قَاَل ُعَمُر : يَا أَُبيُّ أقْ َرأَتُه َهِذِه اْليََة ؟ قَاَل : الَ تُ َفارْقِني َحتَّى أذَهَب بَك إلَْيِه ، ََ َلمَّا أتَاُه قَاَل َلُه 
ا أَحٌد بَ ْعَدهَ : رضي هلل عنه  َُ ُلُغ ْ َعًة الَ يَ ب ْ َتْصِديُق َهِذِه اْلَيِة أوَُّل : ا ، ََ َقاَل ُأَبيُّ ُكْنُت أُظنُّ أنَّا اْرتَ َفْعَنا َر
ْم } ُسوَرِة اْلُجُمَعةِ  ُِ ْم َلمَّا يَ ْلَحُقوْا ِب ُُ َوالَِّذيَن َجآُءوا ِمن } َوأْوَسُط ُسوَرِة اْلَحْشرِ [ 3: الجمعة ]{َوآَخرِيَن ِمن ْ

 [.10: الحشر ]{بَ ْعِدِهْم 
ْم َوَرُضوْا َعْنُه } : َعُل الحَسِن ، قَ ْولُهُ تَ َعاَلى واإلحساُن هو { بِِْحَساٍن } : وقوله تعالى  ُُ { رَِّضَي اللَُّه َعن ْ

ُُْم َجنَّاٍت َتْجِري } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ أي َرِضَي اهللُ عنُم بِحسانُِم ، وَرُضوا عنه بالثَّواب والكرامةِ  َوَأَعدَّ َل
آ َأَبداً ذلِ  َُ َِي اُر َخاِلِديَن  َُ ا اَْلنْ  َُ إال ابَن كثير َانه يقرأ ( ِمنْ )؛ َي هذا الموضِع بغير { َك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َتْحتَ 

َُا)  (.ِمْن َتْحِت

(0/0) 

 
 

ْم َنحْ  ُُ َُِقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى الن َِّفاِق اَل تَ ْعَلُم ْم َوِممَّْن َحْوَلُكْم ِمَن اْْلَْعَراِب ُمَنا ُُ ُن نَ ْعَلُم
ْم َمرَّتَ ْيِن ُثمَّ يُ َردُّوَن ِإَلى َعَذاٍب َعِظيٍم َسنُ َعذِّ  ُُ  ( 101)بُ 

 
َُِقوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وِمن حوِل َمديَنِتكم من اْلعراب ُمناَقون ، { َوِممَّْن َحْوَلُكْم مَِّن اَْلْعَراِب ُمَنا

ي َْنةُ : ِقْيَل  َُ م ُمَزيَنُة وُج قَ ْوُلهُ . ؛ أي وِمن أهِل َمدينتكم ُمناَقون{ ِل اْلَمِديَنِة َوِمْن َأهْ } : وقولهُ تعالى . إنَُّ
ْم } أي أقاموا وثَ َبُتوا على النفاِق ، { َمَرُدوْا َعَلى الن َِّفاِق } : تَ َعاَلى  ُُ } ؛ يا ُمَحمَُّد بأعيانُِم ، { الَ تَ ْعَلُم

ْم  ُُ م ، { َنْحُن نَ ْعَلُم ُُم مَّرَّت َ } ؛ ونعلُم ِنَفاقَُ بُ  ؛ أراَد العذاَب اْلول الَفِضيَحَة واإلخراَج من { ْيِن َسنُ َعذِّ
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 .المسجِد ، والعذاَب الثاني عذاَب القبرِ 
ٌَِق ، يَا : " " ُروي أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم قَاَم َخِطيباً يَ ْوَم اْلُجُمَعِة ، ََ َقاَل  َُاَلُن ُأْخُرْج ََِنََّك ُمَنا يَا 

ٌَِق َُاَلُن ُأْخُرْج ََِنََّك مُ  ْم " َنا ُِ ْم بأْسَماِئ ُُ ِد اْلُجُمَعَة ِلَحاَجٍة َلُه ، ". ََأْخَرَج َُ وََكاَن ُعَمُر رضي اهلل عنه َلْم َيْش
ِد اْلُجُمَعَة ، وَ  َُ ْم اْسِتْحَياًء ؛ ْلنَُّه َلْم َيْش ُُ تَ َبأَ َعن ْ َّ ْم َوُهْم َيْخُرُجوَن ِمَن اْلَمْسِجِد ، ََاْخ ُُ ِد َظنَّ النَّاُس قَ ََ َلِقيَ 

َََدَخَل ُعَمُر اْلَمْسِجَد وإَذا ُهَو . اْنَصَرَُوْا ، َواْخَتبَ ُؤا ُهْم َعْن ُعَمَر رضي اهلل عنه َوَظنُّوا أْن َقْد َعِلَم بَأْمرِِهمْ 
َِِقينَ : بالنَّاِس َلْم ُيَصلُّوا ، ََ َقاَل َلُه رَُجٌل  َََضَح اهللُ اْلُمَنا  .يَا ُعَمُر َقْد 

ُثمَّ يُ َردُّوَن } : ، وقولُه تعالى ( باْلَعذاب اَْلوَِّل السَّْبَي َواْلَقْتَل ، َوبالثَّاِني َعذاَب اْلَقْبرِ أرَاَد : )وقال الحسُن 
 .؛ أراَد به عذاَب جُنَّم{ ِإَلى َعَذاٍب َعِظيٍم 

(0/0) 

 
 

ْم َخَلُطوا َعَماًل َصاِلًحا َوآَخَر َسيًِّئا َعَسى ال ُِ ْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم َوآَخُروَن اْعتَ َرَُوا ِبُذنُوِب ُِ لَُّه َأْن يَ ُتوَب َعَلْي
ْم َواللَّهُ ( 101) ُُ ْم ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َل ُِ ا َوَصلِّ َعَلْي َُ ْم ِب ُِ ُرُهْم َوتُ زَكِّي ُِّ ْم َصَدَقًة ُتَط ُِ  َسِميٌع ُخْذ ِمْن َأْمَواِل

 ( 103)َعِليٌم 

 
ْم َخَلُطوْا َعَمالً َصاِلحاً َوآَخَر َسيِّئاً َوآَخُروَن اْعتَ رَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ؛ أي َي المدينة َقوٌم آَخرون { َُوْا ِبُذنُوِب

خَرُجوا إلى : أقَ رُّوا بذنوبُم ، َخلطوا َعمالً صالحاً بعمٍل سيِّء ؛ أي تخلَّفوا عن الغزو ثم تابوا ، ويقال 
َخَلَط الدنانيَر : الح والعمل السيِّء ، كما يقاُل الجُاِد مرًَّة وتخلَّفوا مرة ، َجَمُعوا بين العمِل الص

 .والدراهَم ؛ أي جمَعُا ، وخلَط الماء واللَّبَن ؛ أي أحَدهما باْلخرِ 
ْم } : وقولهُ تعالى  ُِ ؛ ِلَما سلَف من { ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر } ؛ أي يتجاوَز عنُم ، { َعَسى اللَّهُ َأن يَ ُتوَب َعَلْي

م {رَِّحيٌم } ُذنوبُم  بَل توبتَُ َّ ؛ ليكون اإلنساُن بين الطمِع ( َعَسى)وإنما ذكَر لفظ . ؛ بُم إذ َق
 .واإلشفاق ، َيكون أبعَد من االتِّكاِل واإلهمالِ 

َِي لُبَاَبَة ْبِن اْلُمْنِذر وأْوِس ْبِن ثَ ْعَلَبَة َوَوِديَعَة اْبِن ُحذاٍم َوَغْيرِهِ : " قال ابُن عبَّاس  ْم ، وََكانُوا نَ َزَلْت َهِذِه اْلَيُة 
ْم َما أنْ َزَل اهلل ِعِن اْلُمَتَخّلِفيَن َنِدُموا عَ  ُُ ْم ، َعْشَرَة أنْ ُفٍس ، َتَخلَُّفوا َعْن َغْزَوِة تَ ُبوٍك ، ََ َلمَّا بَ َلَغ ُِ َلى َصِنيِع

ُُْم َعَلى َسَواري اْلَمْسِجِد ، َوأْقَسُموْا أْن الَ َيُحلُّوا ْم أنْ ُفَس ُُ َعٌة ِمن ْ ْم َحتَّى َيُكوَن الرَُّسوُل  ََ َرَبَط َسب ْ ُُ أنْ ُفَس
ا َُ ُُْم ِمن ْ ْم ، وََكانُوا الَ َيْخُرُجوَن إالَّ ِلَحاَجٍة الَ ُبدَّ َل ُُ  . صلى اهلل عليه وسلم الَّذي َيُحلُّ

:  عليه وسلم صلى اهلل: وََكانُوْا َعَلى ذِلَك َحتَّى َقِدَم صلى اهلل عليه وسلم اْلَمِديَنَة ََُأْخبَر بَأْمِرِهم ، ََ َقاَل 
ْم "  ُِ ْم َحتَّى أْؤَمَر ب ُُ ِمَن اهلِل ( َعَسى)ََ نَ َزَلْت َهِذِه اْلَيُة ََ َعَرَف النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أنَّ " َوأنَا الَ أُحلُّ

ْم َواْنطََلُقوْا إلَْيِه ، َوقَالُوْا  ُِ نَ : َواِجبةٌ ، َوأَمَر بَحلِّ ا َعنَّا ، َهِذِه أْمَوالَُنا الَِّتي َخلََّفت ْ َُ ََُخْذَها ََ َتَصدَّْق ب ا َعْنَك ، 
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ا بَشْيٍء : " ََ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  َُ َِي ْ  : َََأنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى " َما ُأِمْرُت 
ا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ْم ِب ُِ ُرُهْم َوتُ زَكِّي ُِّ ْم َصَدَقًة ُتَط ُِ الكنايِة َي ؛ ظاهُر اْلية يقتضي رجوَع { ُخْذ ِمْن َأْمَواِل

ْم } : قولِه  ُِ وهُم الذين اعتَرَُوا بذنوبُم ، إالَّ أنَّ ُكلَّ ُحكٍم َحَكَم : أي المذُكورين ، وقيَل { ُخْذ ِمْن َأْمَواِل
اهللُ ورسولُه َي شخٍص ِمن عبادِه ، َذلك الحكُم الزٌم َي سائِر اْلشخاِص ، إالَّ ما قاَم دليٌل التخصيِص 

 .به
ْم َصَدَقًة } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ : َوِقْيَل  ُِ ابتداٌء ذُِكَر لجميِع المسلمين لداللِة الحال على ذلك { ُخْذ ِمْن َأْمَواِل

َِي َليْ َلِة اْلَقْدِر } : وإْن لم يتقدَّم ذكُر المسلمين كقوله تَعالى  . يعني الُقْرآنَ [ 1: القدر ]{ِإنَّا َأنَزْلنَاُه 
مُتطُُِّرهم عن الذنو : ومعنى اْلية  ُتطُُِّرهم أنَت بُا : معناهُ : َوِقْيَل . ب وتُ زَكِّيُم بُا ؛ أي ُتصِلُح أعمالَُ

 .من َدَنِس الذُّنوب
ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ م ، { َوَصلِّ َعَلْي ؛ أي إنَّ دعاَءَك { ِإنَّ َصاَلوَتك َسَكٌن } ؛ أي استغِفْر لُم َوادُْع لَُ

؛ { َعِليٌم } ؛ بمقالِتُم ، { َواللَُّه َسِميٌع } ؛ َي أنَّ اهلل يقبَُّل توبَتُم ،  {لَُُّْم } واستغفاَرَك طمأنينٌة ، 
ْم وثوابُم ُِ  .بِنيَّاِت

(0/0) 

 
 

 ( 104)اُب الرَِّحيُم َأَلْم يَ ْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُهَو يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَْأُخُذ الصََّدقَاِت َوَأنَّ اللََّه ُهَو الت َّوَّ 

 
؛ استفُاٌم بمعنى التَّنبيِه { َأَلْم يَ ْعَلُموْا َأنَّ اللََّه ُهَو يَ ْقَبُل الت َّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َويَْأُخُذ الصََّدقَاِت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

يِّ صلى اهلل أراَد به أخُذ النب{ َويَْأُخُذ الصََّدقَاِت } ، وقبوُل التوبِة إيجاُب الثواب عليُا ، وقولُه تعالى 
َوَأنَّ اللََّه ُهَو } عليه وسلم واْلِئمَِّة بعَدُه ؛ ْلن أخذهم ال يكون إالَّ بأمِر اهلِل ، وكأنَّ اهللَ هو اْلخُذ ، 

 .؛ عن َمن ماَت على التوبةِ { الرَِّحيُم } ؛ أي المتجاوُز عن َمن تَاَب ، { الت َّوَّاُب 

(0/0) 

 
 

َََسيَ َرى اللَّ  اَدِة ََ يُ َنبُِّئُكْم ِبَما  َوُقِل اْعَمُلوا  َُ ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُ َردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَّ
 ( 105)ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن 

 
َََسيَ َرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُلوا عمَل َمن يعلُم أنَّ اهللَ ؛ أي اعم{ َوُقِل اْعَمُلوْا 
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اَدِة ََ يُ َنبُِّئُكْم ِبَما  } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . يرى عمَلُه ويتجاوُز به ، ظاهُر المعنى َُ َوَستُ َردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَّ
 .؛ ظاهُر المعنى{ ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن 

(0/0) 

 
 

ْم َواللَّهُ َعِليٌم َحِكيٌم َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن ِْلَْمِر اللَِّه ِإمَّ  ُِ ْم َوِإمَّا يَ ُتوُب َعَلْي ُُ بُ   ( 106)ا يُ َعذِّ

 
ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ْم َوِإمَّا يَ تُوُب َعَلْي ُُ بُ  ِمْن أهِل المدينة قوٌم : معناُه { َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن َْلْمِر اللَِّه ِإمَّا يُ َعذِّ

م عن الذنوب ، آخرون ُمْرُجوَن ْلمِر اهلل إمَّا  } يُعذِّبُُم بتخلُِّفُم عن الجُاِد ، وإمَّا يتجاوُز عنُم بتوبَتُِ
َي الكالِم بوقوع أحِد الشَّيئين ، واهللُ ( إمَّا)و. يحكُم َي أمِرهم ما يشاءُ { َحِكيٌم } ؛ بُم { َواللَُّه َعِليٌم 

وِطُبوا بما يتَفاَهُمون َيما بينُم ليكون أمُرهم تعالى عاِلٌم بما يصيُر إليه أمُرهم ، إالّ أنَّ هؤالء العباَد خُ 
 .عندَكم على هذا ، أي على الخوفِ 

َِي الثَّالَِثة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َوُهْم : " قال ابُن عبَّاس  َكْعُب ْبُن َماِلٍك ، َوَمَرارَُة ْبُن الرَِّبيِع : نَ َزَلْت َهِذِه اْلَيُة 
َِي اْلُعَمرُِّي ، َوِهاَلُل ْبُن ُأَميَّ  َة اْلَواِقِفيُّ ، َوُهْم ِمَن اْلَْنَصاِر َتَخلَُّفواْ َعْن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم 

َََمَتى َما ِشْئَت َلِحْقُت َرُسوَل اهلِل صلى اهلل : َغْزَوِة تَ ُبوٍك ، قَاَل َكْعُب ْبُن َماِلٍك  أنا أَْ َرهُ أْهِل اْلَمِديَنِة َجَمالً 
ُُْم َوَنِدَم َعَلى َصِنيِعِه ، َوأقَاَم َصاِحَباهُ عليه وسلم َوأقَاَم حَ  ْم َثالََثَة أيَّاٍم ُثمَّ آَيَس أْن يَ ْلَحَق ُِ تَّى َمَضْت َعَلْي

 . َمَعهُ ، َوَنِدَما َلِكْن َلْم يَ ْفَعالَ َما ََ َعَلُه أبُو لُبَاَبَة َوأْوُس َوَوِديَعةُ 
َُى النَّاَس َعْن أْن ُيَجاِلُسوُهْم أْو ََ َفَقَدُهْم َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ب َ  ْعَد نُ ُزوِل َهِذِه اْليَِة ، َونَ 

َََجاَءِت  ُِنَّ ،  ْم أِن اْعَتزُِلوا ِنَساءَُكْم ، َوأْرَسَل إَلى أْهِلي ُِ اْمَرأُة ِهاَلٍل يُ َواِكُلوُهْم أْو ُيَشارِبُوُهْم ، َوأْرَسَل إَلْي
" َوإيَّاِك أْن يَ ْقَرَبِك : " َوإْن َلْم آتِِه بَطَعاٍم َهَلَك ، ََ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم إنَّ هاَلالً َشْيٌخ َكبيٌر : ََ َقاَلْت 

َََسلَّْمُت َعَلْيِه َوَلْم يَ ُردَّ َعَليَّ السَّاَلَم ، وََكلَّْمُتُه َََأَبى أْن ُيَكلَِّمنِ : قَاَل َكْعٌب  ي ، َََمَرْرُت َعَلى أبي قَ َتاَدَة 
َََمَضى َعَلى َهذا . اهللُ َوَرُسولُُه أْعَلمُ : قَاَل . أَما َواهلِل إنََّك َلتَ ْعَلُم أنِّي أِحبُّ اهللَ َوَرُسوَلهُ : ْلُت ََاْستَ ْعبَ ْرُت َوق ُ 

ْم اَْلْرُض َبما رَُحَبْت أنْ َزَل اهللُ  ُِ  ". { ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيُم } َخْمُسوَن يَ ْوماً ، ََ َلمَّا َضاَقْت َعَلْي
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ُسوَلهُ ِمْن قَ ْبُل الَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجًدا ِضَرارًا وَُكْفًرا َوتَ ْفرِيًقا بَ ْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َوِإْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللََّه َورَ وَ 
ُُْم َلَكاِذبُوَن  ُد ِإن َّ َُ  ( 107)َولََيْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدنَا ِإالَّ اْلُحْسَنى َواللَُّه َيْش
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َوالَِّذيَن اتََّخُذواْ َمْسِجداً ِضَراراً وَُكْفراً َوتَ ْفرِيقاً بَ ْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َوِإْرَصاداً لَِّمْن َحاَرَب اللََّه } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ 

َِِقيَن ِمْن بَِني َعْمرِ : " ؛ قال ابُن عبَّاس { َوَرُسوَلُه ِمن قَ ْبُل  َعَة َعَشَر رَُجالً ِمَن اْلُمَنا و ْبِن َعْوٍف َوذِلَك أنَّ َسب ْ
ْم  ُُ نَ  َِْيَما بَ ي ْ ثَ َنا َوَمْجَمَع رَأيَنا بَأْن تَْأُتوا إَلى َرُسوِل اهلِل َوَتْسَتْأِذنُوُه أنْ : قَاُلوْا   تَ َعاَلوا نَ ْبِني َمْسِجداً َيُكوُن ُمَتَحدَّ

َلِة اْلَمِطيَرةِ  ِة َواللَّي ْ َّ ُُْم ََ بَ نَ . نَ ْبِني َمْسِجداً ِلذوي اْلِعلِّ ُُْم َِي ذِلَك اْلَمْسِجِد َََأِذَن َل وا َمْسِجداً ، وََكاَن يَ ُؤمُّ
والذين اتََّخُذوا مسجداً للضِّراِر : ومعناها (. َمْجَمُع ْبُن اْلَحارَِثِة ، وََكاَن قَارئاً لِْلُقْرآِن َََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اْليَةَ 

 . والُكفِر والتفريِق بين المؤمنين
أي وانِتصاراً ِلَمن حارَب اهللَ ورسوَلُه ، وهو { َصاداً لَِّمْن َحاَرَب اللََّه َوَرُسوَلُه ِمن قَ ْبُل َوِإرْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أبو عامِر الراهب كان حاَرَب النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم قبَل بناِء هذا المسجِد ، ومَضى إلى ِهَرْقَل َمِلِك 
سلم وأصحابِه ، َسماُه رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم الرُّوِم يستعيُن به على النبيِّ صلى اهلل عليه و 

َِراً بِقِنْسرِيَن " الَ ُتَسمُّوُه الرَّاِهَب : " ََاِسقاً ، قال  َََماَت َكا ، َوَدَعا َعَلْيِه َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم 
 ". َمْوِضٌع بالشَّاِم 

ليحلَف المناَقون أنَّا لم نُِرْد ببناِء هذا : ؛ معناهُ { ا ِإالَّ اْلُحْسَنى َولََيْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدنَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ْم َلَكاِذبُوَن } : المسجِد إال الخيَر ، وهم َكذَبٌة َي حلِفُم لقولِه تعالى  ُُ ُد ِإن َّ َُ ؛ ما بَ نَ ْوهُ { َواللَُّه َيْش

 .للخيرِ 
اِجراً أقْ َبَل إلَْيِه أبُو َعاِمٍر َهذا اْلَمْذُكوُر ََ َقاَل َلُه  روي أنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َلمَّا َقِدمَ "  َُ : اْلَمِديَنَة ُم

ا ، ََ َقاَل : قَاَل أبُو َعاِمٍر " اْلَحِنيِفيَُّة ِديُن إبْ َراهيَم َعَلْيِه السَّاَلُم : " َما َهذا الَِّذي ِجْئَت بِه ؟ قَاَل  َُ َوأنَا َعَلي ْ
ا : " سلم النَّبيُّ صلى اهلل عليه و  َُ َِي اْلَحِنيِفيَِّة َما لَْيَس : قَاَل " ََِنََّك َلْسَت َعَلي ْ بَ َلى ؛ َوَلِكنََّك أْدَخْلَت 

ا ، ََ َقاَل النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم  َُ ا بَ ْيَضاَء نَِقيًَّة : " ِمن ْ َُ ََ َقاَل أبُو " َما ََ َعْلُت ذِلَك ، َوَلِكْن ِجْئُت ب
َََسمَّاُه أبُو " آِميَن : " اْلَكاِذَب ِمنَّا َطرِيداً َوحيداً َغرِيباً ، َقال صلى اهلل عليه وسلم أَماَت اهللُ : َعاِمٍر 

َََخَرَج َهارِباً إَلى الشَّاِم َََأْرَسَل إَلى . َعامِر الَفاِسقِ  ََ َلْم يَ َزْل أبُو َعاِمٍر َكِذَلك إَلى أْن ُهِزَمْت َهَواِزُن ، 
َِِقيَن أِن اْسَتعِ  دُّوا بَما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة َوِساَلٍح َوابْ ُنوا ِلي َمْسِجداً ، ََِنِّي ذاِهٌب إَلى قَ ْيَصَر َمِلِك اْلُمَنا

ََ بَ َنوا َمْسِجداً إَلى َجْنِب . الرُّوِم ، َوآٍت بُجْنٍد ِمَن الرُّوِم َوأْخِرُج ُمَحمَّداً صلى اهلل عليه وسلم َوأْصَحابَهُ 
 . َكاَن الَِّذيَن بَ نَ ْوُه اثْ َنى َعَشَر رَُجالً َمْسِجِد قُ َباٍء ، وَ 

ٌُِّز إَلى تَ ُبوَك ، ََ َقاُلوا  يَا َرُسوَل اهلِل صلى : ََ َلمَّا ََ َرُغوا ِمْنُه أَتوا َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوُهَو ُمَتَج
َنا َمْسِجداً ِلذِوي اْلِعلَِّة َواْلَحاَجةِ  َلِة الشَّاتَِيِة ، َوإنَّا ُنِحبُّ أْن  اهلل عليه وسلم إنَّا َقْد بَ نَ ي ْ َلِة اْلَمِطيَرِة َواللَّي ْ َواللَّي ْ

َِْيِه َوَتْدُعَو َلَنا باْلبَ رََكِة ، ََ َقاَل النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم  إنِّي َعَلى َجَناِح َسَفٍر َوَحاِل : " تَْأتَِيُه ََ ُتَصلَِّي َلَنا 
نَ  َِْيِه ُشْغٍل ، َوَلْو َقِدْمَنا ْلتَ ي ْ َنا َلُكْم  َََصلَّي ْ  ". اُكْم إْن َشاَء اهللُ 

َََدَعا بَقِميِصِه  َََسأَلُوُه إتْ يَاَن َمْسِجِدِهْم ،  ِليَ ْلَبَسهُ ََ َلمَّا رََجَع َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِمْن تَ ُبوٍك أتَ ْوُه 
ْم ، ََ نَ َزَلْت َهِذِه اْلَيُة َوأْعَلَمُه اهللُ تَ عَ  ُُ َََدَعا َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه َويَأتِيَ  اَلى بَخَبِرِهْم َوَما َهمُّوا بِه ، 
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ُُمْ  اْنطَِلُقوا : "  وسلم َماِلَك ْبَن الدَّْهَشِم َوَمَعَن ْبَن َعِدي  َوَعاِمَر ْبَن السََّكِن َواْلَوْحِشيَّ قَاِتَل َحْمَزَة ، َوقَاَل َل
َِْيِه " َاْهُدُموُه َوَحرِّقُوُه إَلى َهذا اْلَمْسِجِد الظَّاِلِم أْهُلُه  َََخَرُجوْا ِسَراعاً ، َََأَخُذوا َسْعفاً ِمَن النَّْخِل ، َوأْشَعُلوْا 

َِْيِه اْلِقَماَمُة َواْلِجَيُف ،  َوَماَت أبُو النَّار َوَهَدُموهُ ، َوَأَمَر النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أْن يُ تََّخذ ِكَناَسًة يُ ْلَقى 
 . " اِم َوِحيداً َغرِيباً َعاِمٍر بالشَّ 
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َِيِه رَِجاٌل ُيحِ  َِيِه  َِيِه َأَبًدا َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى الت َّْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم  َُُّروا اَل تَ ُقْم  بُّوَن َأْن يَ َتَط
 ( 108)َواللَّهُ ُيِحبُّ اْلُمطَُِّّرِيَن 

 
َِيِه َأَبداً  الَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  لََّمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى } ؛ أي ال ُتَصلِّ َي مسجِد هؤالء المناَقين أبداً ، { تَ ُقْم 

َِيِه  : ؛ يعني مسجَد قُباء ُأسَِّس لوجِه اهلل منذ أوَِّل يوم بُِنَي ، ويقال { الت َّْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأن تَ ُقوَم 
عليه وسلم أحقُّ أن تصلِّي َيه ، وال يمتنُع أن يكون المراُد المسجِد الذي هو مسجُد النبيِّ صلى اهلل 

} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ُأسَِّس على التَّقَوى ِكالَ المسجَدين ، ومسجُد النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ومسجد قُ َباءٍ 
َُُّروْا  َُُّروا؛ َي مسجِد قُ َباٍء رجاٌل يُ { َِيِه رَِجاٌل ُيِحبُّوَن َأن يَ َتَط َمْعَناهُ : )قال الحسُن . ِحبُّوَن أن يتط
َُُّروَن ِمَن الذُّنُوب بالت َّْوبَةِ   (.يَ َتَط

أنَُّه َلمَّا نَ َزَلْت َهِذِه اْليَُة َوَقَف : " والمشُوُر أن المراَد بالتطُيِر َي هذه اْليِة االستنجاُء بالماء كما ُروي 
يَا َمْعَشَر اَْلْنَصاِر إنَّ اهللَ َعزََّوَجلَّ َقْد أحَسَن الث ََّناَء : " اٍء َوقَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بَباب ِقبَ 

ُُورُِكْم ، ََبَم َتطََُُّّروَن ؟  َِي ُط إنَّا نُ ْتبُع اَْلْحَجاَر باْلَماِء ؛ أي نستجمُر بالحجِر ثم : قَالُوا " َعَلْيُكْم 
عليه وسلم هذه اْليَة ، وَسنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم  نستنجي بالماِء ، َقرأ عليُم النبيُّ صلى اهلل

؛ أي أثَنى على المطََُّّرين من الذُّنوب ، { َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمطَُِّّرِيَن } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى ". االستنجاَء بالماِء 
 .والمتطُِّرين بالماِء من اْلدناسِ 
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َياَنُه َعلَ  َََمْن َأسََّس بُ ن ْ َِي َأ اَر ِبِه  َُ َياَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر ََانْ  ٌر َأْم َمْن َأسََّس بُ ن ْ ى تَ ْقَوى ِمَن اللَِّه َوِرْضَواٍن َخي ْ
ِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن  ُْ نََّم َواللَُّه اَل يَ  َُ  ( 109)نَاِر َج
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َياَنُه َعَلى تَ ْقَوى ِمَن } : قَ ْوُلُه تَعاَلى  َََمْن َأسََّس بُ ن ْ َيانَُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َأ ٌر َأم مَّْن َأسََّس بُ ن ْ اللَِّه َوِرْضَواٍن َخي ْ

أي { ُجُرٍف َهاٍر } ؛ اْلِلُف َي أوَِّل اْلية أِلُف استفُاٍم دخَلْت َي الكالِم لإِلنكار ، وقولُه تعالى { َهاٍر 
ِة ، وقوله  ُُوَّ  .أنه حذَف الياءساِقٍط ، وأصلُه َهايٍر ، إال { َهاٍر } على َطَرِف اْل

اَر ، : واْلُجُرِف  َُ ما َتُمرُّ به السيوُل من اْلوديِة َتسيُر جانَبهُ وتنثرُه ، ولو وقَف اإلنساُن عليه لسقَط وانْ 
 .وَشَفا الشَّيِء َحْرَُُه وهو مقصوٌر يكتُب باْللِف وتَ ْثِنَيُتُه ِشْفَوان

} : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ية الفاعِل ، وقرأ الباقون بفتِحُماقرأ ناَُع وأهل الشام بضمِّ الُمزِة والنون على غير تسم
قرأ ابُن عامر وحمزُة وأبو { ُجُرٍف } منوَّن ، وقوله تعالى ( تَ ْقًوى)، قرأ ابُن عمر { َعَلى تَ ْقَوى ِمَن اللَِّه 

: ْر ، وقال أبو ُعبيد بكر وخَلف بالتخفيِف ، وقرأ الباقون بالتَّثقيِل وهما لُغتان ، وهي البَ رُّ التي لم ُتمطَ 
َة َوالرَّْملَ ) ُُوَّ هُ السيَُّل َي اْلوِدَيِة ، والُايُر الساقُط الذي يتداَعى بعضه ( بَ َنى اْل والشيُء الرَّْخُو وما يجَر

ي ُمصحف أَُبّي  َِي نَار )على إْثِر بعٍض كما يتُاَوى الرمُل ، والشيء الرَّْخُو ، َو اَرْت بِه قَ َواِعُدُه  َُ ََانْ 
 َُ َُا: )قال قتادةُ (. نَّمَ َج ا ََ ُرؤَي الدُّخَّاُن َيْخُرُج ِمن ْ َُ : ، وقال جابُر بن عبِداهلل ( ذِكَر َلَنا أنَُّه ُحِفَرْت بُ ْقَعٌة ِمن ْ

 (.رَأْيُت الدُّخَّاَن َيْخُرُج ِمْن َمْسِجِد الضَِّرار)
نََّم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َِي نَاِر َج اَر ِبِه  َُ اَر اْلُجُرُف بالبناِء ؛ أي هاَر به ؛ أي كما أنَّ َمن بَنى ؛ أي ان ْ { ََانْ  َُ

ِر ، َكذلك بناُء أهِل النِّفاق مسجد الشِّقاق كبناٍء  ُْ اَر بناؤُه َي الن َّ َُ ٍر صفة ما ذكرنا انْ  ُْ على جانب نَ 
ِدي اْلَقْومَ } : وقولهُ تعالى . على ُجُرِف جُنَّم يتُوَُّر بأهلِه َيُا ُْ ؛ أي ال يَو ُِّقُم { الظَّاِلِميَن  َواللَُّه الَ يَ 

ِديُم الى جنَّتِه وثوابهِ   .وال يَُ
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ْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ  ُُ ْم ِإالَّ َأْن تَ َقطََّع قُ ُلوبُ  ُِ َِي قُ ُلوِب ُم الَِّذي بَ نَ ْوا رِيَبًة  ُُ َيانُ   ( 110) اَل يَ َزاُل بُ ن ْ

 
ُُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َيانُ  ْم الَ يَ َزاُل بُ ن ْ ُُ ْم ِإالَّ َأن تَ َقطََّع قُ ُلوبُ  ُِ َِي قُ ُلوِب ؛ أي ال يزاُل بنيانُُم { ُم الَِّذي بَ نَ ْوْا رِيَبًة 

مسجَد الضرار حيرًة متردِّدة َي قلوبُم ، ويقال َشّكاً واضِطَراباً ، يعني أن َشكَُّم ال يزاُل وإن زيَل ذلك 
م ، اشتدَّ أَسُفُم بأْن بعَث رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه  البناءُ ، بل يبقى ذلك َي قلوبُم حتى خاَب أَملُُ

وسلم عامر بن قيس َوَوحشياً موَلى ُمَقطَِّم بن عِدي  َخرَّباُه وهَدماُه ، ثم أمَر اْلنصاَر بِلقاِء الِجَيِف 
اَقين حتى والَعْذرَاِت الِكَناَساِت َيه ، إذ لم يُ ْبَن هلل تعالى ، ََبِقَي ذلك حسرًة وندامة َي قلوب المن

 .تقطَّع قلوبُُم ؛ أي حتى يموَت على ذلك
ال يزالون شاكِّين حين يموتُوا ، َِذا ماُتوا صاروا إلى اليقيِن حيث ال ينفُعُم اليقين قال : معناُه : ويقاُل 
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ْم ؛ أْي : َمْعَناهُ : )السديُّ  ُِ َِي قُ ُلوب ْم الَِّذي بَ نَ ْوُه ريَبًة  ُِ َياِن ْم ؛ أْي الَ يَ َزاُل َهْدُم بُ ن ْ ُِ َِي قُ ُلوب َحَزازًَة َوَغْيظاً 
ْم ََ َيُموتُوا ُُ  (.أْن َتَصدََّع قُ ُلوبُ 
مخفَّفاً على الغايِة ، يدلُّ عليه تفسيِر الضحَّاك وقتادة ، وال يزالون َي ( إنْ )وقرأ الحسُن ويعقوب أي 

بفتح التاِء ( تَ َقطَّعَ )ة وحفص َشك  منه إلى أن يَموتُوا َيستيِقنوا ويتبيَّنوا ، قرأ شيبُة وابن عامر وحمز 
وتشديد الطاِء المعنى تتقطُع ، ثم ُحذَت إحَدى التاَئين ، وقرأ ابُن كثير ومجاهد وناٌَع وعاصم وأبو عمر 

بضم التاء ( تُ ْقَطعَ )بضم التاء وتشديد الطاء على غيِر تسمية الفاعل ، وقرأ يعقوب ( تُ َقطَّعَ )والكسائي 
ُُمْ )وي عن ابِن كثير بفتِح التاء خفيفة ، ور . خفيفة الطاء من القطعِ   .نصباً أي بفعِل ذلك أنَت بُم( قُ ُلوبَ 

؛ أي عليٌم بأعماِلكم ، حيكٌم ما َحَكَم من هدِم مسجدهم وأظَُر { َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
م  .نفاقَُ
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َِي َسِبيِل اللَِّه ََ يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلوَن ِإنَّ اللََّه اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنْ فُ  ُم اْلَجنََّة يُ َقاتُِلوَن  ُُ ُُْم بَِأنَّ َل ُُْم َوَأْمَواَل َس
ِدِه ِمَن اللَِّه ََاْسَتْبِشُروا بِ  ُْ ْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوََى ِبَع َِي الت َّْورَاِة َواإْلِ ايَ ْعُتْم ِبِه بَ ْيِعُكُم الَِّذي بَ َوْعًدا َعَلْيِه َحقاا 

 ( 111)َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

 
ُم اّلَجنََّة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ُُْم بَِأنَّ َل ُُْم َوَأْمَواَل إنَّ اهللَ طلَب : ؛ معناُه { ِإنَّ اللََّه اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَس

م ويخرجوا إلى  .الجُاِد َي سبيل اهلل لُيثيبُم الجنَة على ذلك المؤمنين أن يعدُّوا أنفَسُم وأموالَُ
كيف يصحُّ شراُء الجنَّة على ذلَك وهي مملوكٌة هلل تعالى ؟ وكيف يشتِري أحٌد ملكه يملكُه ؟ : َِن ِقْيَل 

ِذي مَّن َذا الَّ } : إنما ذكر هذا على وجِه التلطُّف للمؤمنين َي تأكيِد الجزاء كما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى : ِقْيَل 
َذكَر الصدقَة بلفِظ الَقْرِض للتحريِضِّ على ذلك والترغيب [ 145: البقرة ]{يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرضاً َحَسناً 

َيه ، إِذ القرُض يوجب ردَّ المفلِس ال محالَة ، وكأن اهللُ َعاَمَل عباَدُه معاملَة َمْن هو غيُر مالٍك ، وعن 
َََك َقْدَرَك َوَلْم يَ ْرَض  يَا اْبنَ : )جعفر الصَّادق أنه كان يقوُل  آَدَم اْعِرْف َقْدَر نَ ْفِسَك ، ََِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َعرَّ
ُر اْلَجنَّةِ   (.أْن َيُكوَن َلَك َثَمٌن َغي ْ

َِي َسِبيِل اللَِّه ََ يَ ْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  اُهم ، وهو ؛ َيه بياُن عرِض الذي ْلجلِه اشترَ { يُ َقاتُِلوَن 
َيَ ْقتُ ُلوَن المشركين ، ويقتلُم المشركون ، وعلى هذا أكثُر : أن يُقاتِلوا العدوِّ َي طاعِة اهلل ، ومعناُه 

ِع ، ( ََ يُ ْقتُ ُلونَ )القرَّاء ، حمزُة والكسائي  بالنصب ، واختاَر الحسُن هذه القراءَة ْلنه إذا ( َويَ ْقتُ ُلونَ )بالَر
 .إلى الشِّراء أقرُب ، وإنما يستحقُّ البائُع تسليَم الثمن إليه تسليَم المبيع ُقرئ هكذا كان تسليُم النفسِ 

؛ ُنِصَب على المصدِر ؛ أي أوجَب اهللُ لُم الجنََّة ووعَدهم وعَد حق  { َوْعداً َعَلْيِه َحّقاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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م ، وإنَّما قال  على وجِه الجزاء لُم على العمِل ، وبين للفصِل بين الوعِد الذي حجرُه ( َحّقاً )منه لَُ
 .الوعِد ينجزهُ للتصديِق على وجه التفِضيل ال الجزاِء لُم على العملِ 

؛ أي أوجَب اهللُ الجنَة للمؤمنين َي جميِع كُتبِه التي { َِي الت َّْورَاِة َواإِلْنِجيِل َواْلُقْرآِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ا اهللُ على أنبيائِه ع ِدِه ِمَن اللَِّه } : ليُُم السالم ، قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى أنَزلَُ ُْ ؛ أي ليس أحٌد أْوََى { َوَمْن َأْوََى ِبَع

 .من اهلِل َي وعدِه وَشرِطه ، وَعدَكم وعداً وال يخلُف لوعدهِ 
ُع ؛ أي ببيعُكم أنفسَ { ََاْسَتْبِشُروْا ِببَ ْيِعُكُم الَِّذي بَايَ ْعُتْم ِبِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  كم من اهلِل ، َِنه ال يشِري أَر

إنَّ هذا أُنزل َي الذين بايَ ُعوا رسوَل اهلِل صلى اهلل : َوِقْيَل . من اهلِل سبحاَنهُ ، وال ثمَن أعلى من الجنَّة
 .عليه وسلم بيعَة الرضواِن تحَت الشجرِة ، ثم صاَر عاّماً َي كلِّ َمْن يعمُل مثَل َعمِلُم

َلَة اْلَعَقَبِة بَمكََّة َوُهْم لَ : " قال محمَّد بن كعب  مَّا بَايَ َعِت اْلْنَصاُر َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َلي ْ
ُعوَن نَِقيباً ، قَاَل َعْبُداهلِل ْبُن َرَواَحَة ِلَرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم اْشَتِرْط ِلَربَك َوِلنَ ْفِسَك َما شِ  ْئُت ، َسب ْ

بي أْن تَ ْعُبُدوهُ َوالَ ُتْشرُِكوا بِه َشْيئاً ، َوأْشَتِرُط ِلنَ ْفِسي أْن َتْمنَ ُعوِني ِممَّا َتْمنَ ُعوَن َعْنهُ اْشَتِرُط ِلرَ : " ََ َقاَل 
َََما َلَنا ؟ قَاَل : قَاُلوا " أنْ ُفَسُكْم َوأَمواَلُكْم  رَبَح اْلبَ ْيُع الَ نُِقيُل َوالَ : ، قَاَل " اْلَجنَُّة : " َوإذا ََ َعْلَنا ذِلَك 

ُم اّلَجنََّة } : َنْسَتِقيُل ، ََ نَ َزَل قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ْم بَِأنَّ َل ُُ ُُْم َوَأْمَواَل ثُمَّ { ِإنَّ اللََّه اْشتَ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَس
 ". { ََاْسَتْبِشُروْا ِببَ ْيِعُكُم الَِّذي بَايَ ْعُتْم ِبِه } َهَداُهْم اهللُ بَقْوِلِه 
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ْنَكِر وَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اْْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلمُ التَّائِبُ 
َِظُوَن ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنيَن   ( 111)َواْلَحا

 
َن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجدوَن اْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدو } : وقولهُ تعالى 
: ُرََِع باالبتداء ، كأنُه قال { التَّائِبُوَن اْلَعاِبُدوَن } أن قوله : أحُدهما : ؛ َي اْليِة َقوالن { َعِن اْلُمنَكِر 

م الجنُة أيضاً ... التائبون العابدون ؛ أي َمن قعَد عن الجُاِد غيَر ُمَؤاِزِر وال قاصِد تركه ،  إلى آخر اْليِة لَُ
 .وهو على هذه الصِّفة َي هذِه اْلية َله الجنَّة

المقاتُِلون التائبون العابدون ، : يدلُّ على المقاتِلين ، كأنه قال { التَّائُِبوَن } أّن قوَلُه : والقوُل الثاني 
عاً على المدِح ، أي هم التائبون من الشِّرك والذُّنوب ، المطيعون {  التَّائُِبونَ } : ويجوُز أْن يكون قوُله  َر

 .الصَّاِئُمونَ { السَّاِئُحوَن } الذين يحَمدون اهللَ تعالى على كلِّ حاٍل ، { اْلَحاِمُدوَن } هلِل 
اَحُة ُأمَِّتي الصَّْوُم : " كما ُروي عن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أ نه قال  ِّ إنما ُسمي الصَّائم و " ِسَي

 .َسائحاً تشبيُاً بالسائِح َي اْلرض ؛ ْلن السائَح ممنوٌع من الشَُّوات ، َكذلك الصائمُ 
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ِر رََمَضانَ : )قال الحسُن  ُْ قاَل َرُسوُل : ، وعن أبي هريرَة رضي اهلل عنه قاَل ( أرَاَد السَّاِئحيَن َصوَّاِمي َش
ُهُم : )وُسئل سعيُد بن جبير عن السائحين َقاَل ". صَّائُِموَن السَّاِئُحوَن ال: " اهلِل صلى عليه وسلم 

اَرهُ َيَظلُّ َكِثيَر الذِّْكِر هلِل َساِئحًاأي صائماً : ، وقال الشاعُر ( الصَّائُِمونَ  َُ َلهُ َونَ   .بَ ّراً ُيَصلِّي َلي ْ
َُُنا َواهلِل أقْ َواٌم السَّاِئُحوَن الَِّذيَن َيُصوُموَن َعِن اْلَحاَلِل وَأمْ : )وقال الحسُن أيضاً  َسُكوْا َعِن اْلَحَراِم ، َوَه

مْ  ُِ : ، وقال عطاُء ( رَأيْ َناُهْم َيُصوُموَن َعِن اْلَحاَلِل ، َوالَ يُْمِسُكوَن َعِن اْلَحَراِم ، َواهللُ َساِخٌط َعَلْي
طََلَبة : )َقال { السَّاِئُحوَن  }: وسئل عكرمُة عن قوِله تعالى (. السَّاِئُحوَن ُهُم اْلُغَزاُة َواْلُمَجاِهُدونَ )

 (.اْلِعْلمِ 
أي الذين يَؤدُّون ما َرَض اهللُ عليُم من الرُّكوع والسجوِد { الرَّاِكُعوَن السَّاِجدوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

: َوِقْيَل . أي اْلِمرون باإليماِن والنَّاهون عن الشِّرك{ اْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف } : المفروضة ، وقولُه تعالى 
 .اْلِمُرون بكلِّ معروٍف ، والناهون عن كلِّ منكرٍ : معناُه 

وإنما ذُكر الناهو بالواو وبخالف ما سبَق ؛ ْلن النُيَّ عن المنكِر ال يكاُد ُيْذَكُر إال وهو مقروٌن باْلمِر 
 .هو البْدَعةُ : هو السُّنة ، والمنكُر : والمعروُف . بالمعروف ، َدخَل الواُو ليُدلَّ على المقارنةِ 

َِظُوَن ِلُحُدوِد اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْيَل . ؛ ُعِطَف على ما تقدَّم{ َواْلَحا ِّ المراُد بُم جميُع المذكورين : َوِق
من أوَّل اْليِة إلى هذا الموضع ، وهذه الصِّفة من أَتمَّ ما يكون من المبالغِة َي وصِف العباد بطاعتِه هلل ، 

ي ما َنَدَب إليه والقيام بأوا مره واالنتُاِء عن زواجرِه ؛ ْلن اهللَ تعالى بيَّن حدوَدُه َي اْلمِر والنُي َو
َرغَّب َيه أو خيَّر َيه ، وبيَّن ما هو اَْلولى َي مجَرى طاعِة اهلل تعالى ، َِذا قاَم العبُد بفرائِض اهلل 

َُى إلى ما أراَد اهلل منه كان من الحاَِظين لحدوِد اهلل أنَُّه أَمَر اْمَرَأَتهُ :  ، كما ُروي عن خلِف بن أيُّوب وانت
َِي بَ ْعِض اللَّْيِل َوقَاَل  ا َحتَّى تُ ْرِضَعُه َهِذِه : َقْد َتمَّْت َلُه َسَنَتاِن ، ِقْيَل َلُه : أْن ُتْمِسَك إْرَضاَع َوَلِدِه  َُ َلْو تَ رَْكتَ 

َلَة ، قَاَل  َِظُوَن ِلُحُدوِد اللَِّه }  :َََأْيَن قَ ْوُلُه تَ َعاَلى : اللَّي ْ ؛ أي { َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنيَن } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . {َواْلَحا
 .بشِّرُهم بالجنةِ 
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ْم بَ يََّن لَ َما َكاَن لِلنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَ ْغِفُروا لِْلُمْشرِِكيَن َوَلْو َكانُوا أُوِلي قُ ْرَبى ِمْن بَ ْعِد َما ت َ  ُُ ُُْم َأن َّ
 ( 113)َأْصَحاُب اْلَجِحيِم 

 
؛ قال ابُن { َما َكاَن لِلنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأن َيْستَ ْغِفُروْا لِْلُمْشرِِكيَن َوَلْو َكانُوْا ُأْوِلي قُ ْرَبى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
اس  ِّ ََِقيَل َوذِلَك أنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َسَأَل عَ : " عبَّ داً بِه ؟  ُْ َُُما أْحَدُث َع : ْن أبَ َوْيِه أي ُّ

ا ، ََِنَّ إبْ َراِهيَم عليه السالم اْستَ ْغَفَر : " ُأمََّك ، ََ َقاَل  َُ َهْل تَ ْعَلُموَن َمْوِضَع قَ ْبِرَها ؟ َلَعلِّي آتِيِه َََأْستَ ْغِفُر َل
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ََاْنطََلَق صلى اهلل عليه . َوَنْحُن أْيضاً َنْستَ ْغِفُر ْلبَائَِنا َوأْهِلينَا :ََ َقاَل اْلُمْسِلُموَن " َْلبَ َوْيِه َوُهَما ُمْشرَِكاِن 
َر ، ََِذا ُهَو بِجْبرِيَل عليه السالم ِعْنَد اْلَقْبِر ، ََ َوَضَع َيَدُه َِي َصْدر النَّبيِّ صلى اهلل  وسلم َحتَّى أَتى اْلَقب ْ

 ". عليه وسلم ََ َقَرأ َعَليْه َهِذِه اْليََة 
اْسَتْأذْنُت رَبي أْن أْستَ ْغِفَر ِلَوالَديَّ ََ َلْم : " قَاَل النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم : أبُو هريرَة رضي اهلل عنه قال 

َرُهَما َََأِذَن ِلي  ما ينبِغي وما يجوُز للنبيِّ والذين آَمُنوا : ومعنى اْليِة ". يَْأذْن ِلي ، َواْسَتْأذْنُت أْن أزُوَر قَ ب ْ
م أن يطلُبوا  ُُم رِقَّةُ القرابِة إلى االستغفار لَُ ْم } : المغفرَة للمشركين ، ولو دَعت ُُ ْم َأن َّ ُُ ِمن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن َل

م ماُتوا على الكفرِ { َأْصَحاُب اْلَجِحيِم  م أصحاُب النار بأنَُّ  .؛ أي من بعِد ما ظَُر أنَُّ
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يَم يِه ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّاُه ََ َلمَّا تَ بَ يََّن َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ لِلَِّه تَ بَ رََّأ ِمْنُه ِإنَّ ِإبْ َراهِ َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبْ َراِهيَم ِْلَبِ 
 ( 114)َْلَوَّاٌه َحِليٌم 

 
؛ أي ما كان استغفاُر إبراهيَم { َهآ ِإيَّاُه َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبْ َراِهيَم َْلبِيِه ِإالَّ َعن مَّْوِعَدٍة َوَعدَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ بأْن لم { َأنَُّه َعُدوٌّ للَِّه } ؛ إلبراهيَم ، { ََ َلمَّا تَ بَ يََّن َلهُ } ْلبيه إال عن موعدٍة وَعَدها أبوُه له أن ُيْسِلَم ، 
 .؛ أي ِمن أبيِه ومن ِدينه{ تَ بَ رََّأ ِمْنُه } يُؤِمْن حتى ماَت على الكفِر ، 

إنما هذه الموعدةُ إنما كانت ِمن إبراهيَم ْلبيِه ، َِنه كان قاَل ْلستغِفَرنَّ لَك ما دمَت حًيا ، ولم : ُل ويقا
إالَّ ِمْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها )يكن اهللُ تعالى أعلَم إبراهيم أنه ال يغفُر للمشركين ، يدلُّ عليه قراءُة الحسِن 

 (.إيَّاهُ 
، وقال ( ُهَو الدَّعَّاءُ )قال ابُن مسعود . الت َّوَّابُ : ؛ اْلوَّاهُ { بْ َراِهيَم َْلوَّاٌه َحِليٌم ِإنَّ إِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

هو المؤمُن بُلَغة الحبشِة ، إال َمن قال إنه ال يجوُز أن : ، ويقاُل ( ُهَو الرَّحيُم الرََِّيقُ : )الحسُن وقتادة 
اْلوَّاُه الفقيهُ ، : َوِقْيَل . واٌَق من العربيِة بُلغة الحبشةهذا م: يكون َي القرآِن شيٌء غير عربي  ، قال 

َ َرقاً ، المتَضرُِّع : ، َوِقْيَل ( آهٍ : ُهَو الَِّذي إذا ذكِرْت ِعْنَدُه النَّاُر قَاَل : )وقال كعُب  هو المتأوُِّه َشَفقاً َو
 .الجاهل نَ ْفساً وُلزوماً للطاعِة ، وأما الحليُم َُو الذي ال يعجُِّل بعقوبةِ 
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ْم َما يَ ت َُّقوَن ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشيْ  ُُ  ( 115)ٍء َعِليٌم َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضلَّ قَ ْوًما بَ ْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحتَّى يُ بَ يَِّن َل
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ُُم مَّا يَ ت َُّقوَن َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضلَّ قَ ْوماً بَ ْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحتَّى يُ بَ يِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : ؛ قال ابُن عبَّاس { َن َل

ا وَ ) َُ َل بَ ْعَد ذِلَك َما َنَسَخ ِّ ا النَّاُس ، ثُمَّ أنْ َز َُ َقْد َماَت نَاٌس َوذِلَك أنَّ اهللَ تَ َعاَلى َلمَّا أنْ َزَل اْلَفَراِئَض َوَعِمَل ب
ِت اْلَمْقِدِس َوُشْرب اْلَخْمِر َوَنْحِو ذِلَك ، َوَماَت بَ ْعُض َوُهْم يَ ْعَمُلوَن باَْلْمِر اَْلوَِّل ِمْثَل الصَّاَلِة إَلى بَ يْ 

نْ َزَل هَ  َّ ََذََكَر اْلُمْؤِمُنوَن ذِلَك لِلنَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، ََأ َلِة اْلُْوَلى ،  ِذِه اْلُمْؤِمنيَن َوُهْم َعَلى اْلِقب ْ
 (.اْليَةِ 

َل قوماً َمْنزَِلَة الضَّالِل بعَد إذ هَداُهم لإليماِن حتى يُ بَ يَِّن لُم وما كان اهللُ لُيِضلَّ عمَل قوٍم ويُ ْنزِ : ومعناها 
؛ من النَّاسِخ { ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء } حتى يُ بَ يَِّن الناسَخ من المنسوخ ، : ما يتَّقون من المعاِصي ، ويقال 

 .{َعِليٌم } والمنسوخ ، وبكل ما َيه مصلحُة الخلِق ، 

(0/0) 

 
 

 ( 116)اللََّه َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض ُيْحِيي َويُِميُت َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِلي  َواَل َنِصيٍر ِإنَّ 

 
مسلمين ؛ وذلك أنَّ اهلل َلمَّا أمَر ال{ ِإنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواَْلْرِض ُيْحيِ ي َويُِميُت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َّة ، وكان َي المشركين ملوٌك ال يطمُع المسلمون بُم لشوَكِتُم وعزِّهم ، أخبَر اهللُ  بقتال المشركين كا
َوَما َلُكْم مِّن ُدوِن اللَِّه ِمن } تعالى أن اهلِل ملَك السَّموات واْلرِض ، ُيحيي من يشاُء ويُميت من يشاء ، 

 .؛ ينصرُكم{  َوالَ َنِصيرٍ } ؛ يُواِليكم ، { َوِلي  
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َِي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن بَ عْ  اِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه  َُ ِد َما َكاَد َيزِيُغ قُ ُلوُب َلَقْد تَاَب اللَُّه َعَلى النَِّبيِّ َواْلُم
ْم رَُءوٌف رَِحيٌم  ُِ ْم ِإنَُّه ِب ُِ ْم ُثمَّ تَاَب َعَلْي ُُ  ( 117)ََرِيٍق ِمن ْ

 
َِي َساَعِة اْلُعْسَرِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  اِجرِيَن َواْلَنَصاِر الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه  َُ : ؛ معناه { َلَقْد تَاَب اهلل َعَلى النَِّبيِّ َواْلُم

َعَفا } : وقد تجاوَز اهللُ من تولَّى النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم إْذنَُه للمناَقين بالتخلُّف ، كما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى 
ُُْم   .، وتجاوَز عن ُذنوب المُاجرين واْلنصار[ 43: التوبة ]{اللَُّه َعنَك ِلَم َأِذنَت َل

. أراد بذلك قوماً منُم تخلَُّفوا عن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثم خَرُجوا َأدركوُه َي الطريقِ : َوِقْيَل 
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َِي َساَعِة } : وقولهُ تعالى  صفُة مدٍح ْلصحاب النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم { اْلُعْسَرِة الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه 
باتِّباِعُم إياُه َي وقت الشِّدِة َي غزوة تبوك ، وكانت بُم الُعْسَرُة َي النفقِة والرُّكوب والحرِّ والخوف ، 

ا الرُجالن كل  وكانت الدابُة الواحدة بين جماعٍة يتعقَّبون عليُا ، وكانت التمرُة ُتَشقُّ بالنِّصف َيأكلُُ
واحٍد نصفُا ، وربما كانت جماعٌة يَُمصُّوَن تمرًة واحدة ، ويشربون عليُا ، وربما كانوا يَ ْنَحُروَن اإلبَل 

 .َيشربون من ماِء كُروِشُا َي الحرِّ 
ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ََرِيٍق مِّن ْ يُل قلوُب طائفٍة منُم ؛ أي ِمن بعد ما كاَد َتمِ { ِمن بَ ْعِد َما َكاَد َيزِيُغ قُ ُلوُب 

 .عن الخروِج والجُاد ، ويقال من بعِد ما كادوا يرِجعون عن غزوتُِم من الشدَّة
ْم رَُءوٌف رَِّحيٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ْم ِإنَُّه ِب ُِ ؛ أي ثم خفََّف عنُم ما أخلفُم عن الحرب حتى  { ثُمَّ تَاَب َعَلْي

إلى . {ِإنَّ رَبََّك يَ ْعَلُم َأنََّك تَ ُقوُم َأْدَنى ِمن ثُ ُلَثِي الَّْيِل } : له تعالى كاُدوا يعقلون عن أنُفِسُم ، وهذا كقو 
َعِلَم اللَُّه } : أي خفََّف عنكم ، وكقوله [ 10: المزمل ]{َعِلَم َأن لَّن ُتْحُصوُه ََ َتاَب َعَلْيُكْم } : أن قاَل 

 .أي خفَّف عنكم[ 187: البقرة ]{َلْيُكْم َأنَُّكْم ُكنُتْم َتْختانُوَن َأنْ ُفَسُكْم ََ َتاَب عَ 
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ْم َأنْ فُ  ُِ ُم اْْلَْرُض ِبَما رَُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْي ُِ ُُْم َوَظنُّوا َأْن اَل َوَعَلى الثَّاَلثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْي ُس
ْم ِلَيُتوبُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيُم َمْلَجأَ ِمَن اللَِّه ِإالَّ ِإَلْيِه ثُمَّ تَاَب َعَليْ  ُِ(118 ) 

 
؛ أي تاَب على الثالثِة ، وهم كعُب بن مالك ، وُمَرارَُة بن { َوَعَلى الثَّالََثِة الَِّذيَن ُخلُِّفوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُم اَْلْرُض ِبَما رَُحَبْت َحتَّ } الربيع ، وهالُل بن ُأميَّة الذين ُخلِّفوا عن قبول توبِتُم ،  ُِ ؛ { ى ِإَذا َضاَقْت َعَلْي
ا بامتناِع الناس من مكالمتُم ،  ْم } منَع ِسَعتَُ ُُ ْم َأنُفُس ُِ ؛ أي قلوبُم حين كتَب قيصُر إلى { َوَضاَقْت َعَلْي

: نَا َمْنِزٌل وََكَراَمٌة ، ََ َقاَل َكْعُب بَ َلَغِني أنَّ َصاِحَبَك َقْد َجَفاَك ، ََاْلَحْق بَنا ََِنَّ َلَك ِعْندَ : كعِب ابن مالك 
َِيَّ رَُجٌل ِمْن أْهِل اْلُكْفرِ )  (.ِمْن َخِطيَئِتي أْن َيْطَمَع 

؛ أي َعِلموا وأيَقُنوا أالَّ َمَفرَّ من عذاب اهلل إال إليه { َوَظنُّوْا َأن الَّ َمْلَجأَ ِمَن اللَِّه ِإالَّ ِإلَْيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ْم } : وبِة ، وقوُله تعالى بالت ُِ م ، { ُثمَّ تَاَب َعَلْي ؛ أي ليرِجُعوا عن مثِل { ِلَيُتوبُوْا } ؛ أي قَبَل توبتَُ

؛ أي المتجاوُز عن ذنوب المؤمنين { ِإنَّ اللََّه ُهَو الت َّوَّاُب } ليتوَب الناُس من بعِدهم ، : ويقاُل . صنيعُم
 .ن؛ بعبادِه التَّائبي{ الرَِّحيُم } ، 
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ا الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقيَن  َُ  ( 119)يَا َأي ُّ

 
ا الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا اللََّه وَُكونُواْ َمَع الصَّاِدِقيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ا الذين آَمنوا اخَشوا اهللَ وال { يَ اأي ُّ أي يا أيُُّ

م ، واستقاَمْت قلوبُُم وأعمالُُم تعصوُه ، وكونو  ا مع النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ومع الذين صَدقت نيَّاتُُ
 .َي الشدَّة والرَّخاءِ 
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ُُْم ِمَن اْْلَْعَراِب َأْن يَ َتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اللَِّه َواَل يَ ْرَغُبوا  ُِ َما َكاَن ِْلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَل ْم َعْن نَ ْفِسِه بَِأنْ ُفِس
َِي َسِبيِل اللَِّه َواَل َيطَُئوَن َمْوِطًئا َيِغيظُ  ُُْم َظَمأٌ َواَل َنَصٌب َواَل َمْخَمَصٌة  ْم اَل ُيِصيبُ  ُُ اْلُكفَّاَر َواَل  َذِلَك بَِأن َّ

ُُْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ اللََّه اَل ُيضِ   ( 110)يُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن يَ َنالُوَن ِمْن َعُدو  نَ ْياًل ِإالَّ ُكِتَب َل

 
ُُْم مَِّن اَْلْعَراِب َأن يَ َتَخلَُّفوْا َعن رَُّسوِل اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ما جاَز { َما َكاَن َْلْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَل

م من اْلعراب أن يتخلَّفوا عن رسوِل اهلِل صلى اهلل عل يه وسلم َي الجُاِد ، ْلهِل المدينِة وَمن حولَُ
ٌي ورَد بلفِظ النَّفِي ،  ْم َعن ن َّْفِسِه } وهذا نَُ ُِ ؛ أي ال ينبِغي أن يكونوا بأنُفِسُم آثَر { َوالَ يَ ْرَغُبوْا بِأَنْ ُفِس

وأشفَق عن نفِس ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم ، بل عليُم أن يجَعُلوا أنُفَسُم وقايًة للنبيِّ صلى اهلل عليه 
 .َما أوجَب له من الحُقوِق عليُم بدعائِه لُم إلى اإليماِن حتى اهتَدوا به وَنَجوا من النارِ وسلم لِ 

َِي َسِبيِل اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْم َظَمأٌ َوالَ َنَصٌب َوالَ َمْخَمَصٌة  ُُ ْم الَ ُيِصيبُ  ُُ ؛ أي ذلك الزجُر { ذِلَك بَِأن َّ
م َي التخلُّف عن الجُاد ، ال م عطٌش وال تعب َي أبدانُِم ، وال شدَُّة مجاعٍة َي طاعة اهلِل  بأنَُّ يصيبُُ

، وال يجاِوزُون مكاناً َيظُرون َيه من سُِل أو جبل مجاوزتَُم ذلك المكان ، َِنَّ اإلنسان يُِغيظُُه أن 
 .يطأَ أرَضُه غيرهُ 

ْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ َوالَ َيطَأُوَن َمْوِطئاً َيِغيُظ اْلُكفَّاَر وَ } : قَ ْوُلُه تَ َعالى  ُُ الَ يَ َنالُوَن ِمْن َعُدو  ن َّْيالً ِإالَّ ُكِتَب َل
 .؛ أي ال يُ ْبِطُل ثواَب َمن أحسَن عمالً من جُاٍد وغيره{ اللََّه الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن 
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ُُُم اللَّهُ َأْحَسَن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن َواَل يُ ْنِفُقوَن نَ َفَقًة َصِغيَرًة َواَل َكِبيَرًة َواَل يَ ْقطَ  ْم ِلَيْجزِيَ  ُُ ُعوَن َواِديًا ِإالَّ ُكِتَب َل
(111 ) 
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؛ أي ال يُنفقون َي الجُاِد نفقًة َصُغَرْت أو َكُبرْت ، { َوالَ يُنِفُقوَن نَ َفَقًة َصِغيَرًة َوالَ َكِبيَرًة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُم اللَّهُ } ؛ ذلَك ، { ِإالَّ ُكِتَب } ؛ من اْلوديِة َي طلب الكفَّار ، { ياً َوالَ يَ ْقَطُعوَن َوادِ }  ُُ ْم لَِيْجزِيَ  ُُ َل
 .؛ َي الدُّنيا{ َما َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن } ؛ ِمن أعمالُم التي ، { َأْحَسَن 
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ًَّة ََ َلْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِّ  ُُْم ِإَذا  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِليَ ْنِفُروا َكا يِن َولِيُ ْنِذرُوا قَ ْوَم َِي الدِّ ُُوا  ْم طَاِئَفةٌ ِلَيتَ َفقَّ ُُ َِْرَقٍة ِمن ْ
ْم َيْحَذرُوَن  ُُ ْم َلَعلَّ ُِ  ( 111)رََجُعوا ِإلَْي

 
ًَّة } : قَ ْوُلَه تَ َعاَلى  ِه اْليَُة اْلُمتَ َقدَِّمةُ َوَما َلمَّا نَ َزَلْت َهذِ : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروْا َكآ

ْم ، قَاَل اْلُمؤِمُنوَن  ُِ ا ِمَن اْلُعُيوب َوبَياِن نَِفاِق َُ َواهلِل الَ نَ َتَخلَُّف َعْن َغْزَوٍة يَ ْغُزوَها َرُسوُل اهلِل صلى اهلل : َِي
ْعَد ذِلَك بالسََّرايَا إَلى اْلَغْزِو ، َونَ َفَر عليه وسلم َوالَ َسرِيٍَّة أَبداً ، ََ َلمَّا أَمَر النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ب َ 

 (.ْليَةَ اْلُمْؤِمُنوَن َجِميعاً َوتَ رَُكوا َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم باْلَمِديَنِة ، أنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى َِي ذِلَك َهِذِه ا
َّة وَيْخِلُفوا رسوَل اهلل وح: ومعناها  َدهُ ليس عنده أحٌد من المسلمين يتعلَُّم أنه ليس للمؤمنيَن أن ينِفُروا كا

َِي الدِّيِن } منه الحالَل والحراَم والشرائَع واْلحكام ،  ُُوْا  ْم َطآئَِفٌة لَِّيتَ َفقَّ ُُ َِْرَقٍة مِّن ْ ؛ { ََ َلْوالَ نَ َفَر ِمن ُكلِّ 
َُالَّ َخَرَج ِمن كلِّ جماعٍة طائفٌة إلى الجُاِد ، وتبقى طائفٌة مع رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؛  أي َ

ليسمَع الذين تخلَُّفوا عند النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم الوحُي ، إذا رجعت السَّرايا علَُّموهم ما َعِلموا 
ة الناسِخ والمنسوخ  .َستَ ُووُن جميعاً َي العلِم َي معَر

ْوُلُه تَ َعاَلى  َّ ْم لَ } : َق ُِ ُُْم ِإَذا رََجُعوْا ِإَلْي ُُْم َيْحَذُروَن َولِيُنِذرُوْا قَ ْوَم ؛ أي لُينِذَر الذين تخلَّفوا مع رسوِل { َعلَّ
م ، ويخبُروهم بما نزَل بعَدهم من  اهلل صلى اهلل عليه وسلم قوَمُم الذين نَ َفروا إذا رَجُعوا إليُم من ُغزاتُِ

م َال يعملون شيئاً بخالِف ما أنزَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ   .القرآِن ، لكي يحذرُوا كلُُّ
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َِيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأنَّ  ا الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا  َُ  اللََّه َمَع اْلُمتَِّقيَن يَا َأي ُّ
(113 ) 
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ا الَِّذيَن آَمُنوْا قَاتُِلوْا الَِّذيَن يَ ُلوَنُكْم مِّنَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َِيُكْم ِغْلَظًة  ياَأي ُّ ؛ أي قاتُِلوا { اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوْا 

اْلدَنى َاْلدَنى من عدوِّكم مثل بني قريظَة والنضير وخيبر ؛ أي ابَدأوا بَمن حوَلكم ، ثم قاتُِلوا سائَر 
عه هجوُم َمن الكفَّار ، ْلن االشتغاَل بقتاِل َمن بعَدهم من المشركين مع ترِك قتاِل َمن قَ ُرَب ال يُ ْؤَمُن م
َوْلَيِجُدواْ } : قَ ُرَب على ذرَاري المسلمين ونسائُِم وبالدهم إَذا َخَلْت ِمن المجاهدين ، قَ ْولُُه تَ َعاَلى 

أي ليكن منكم قوٌل غليظ وشدَّة عليُم َي الوعِد ؛ َكْيالَ يطمَع َيكم أحٌد من أهِل الكفر { َِيُكْم ِغْلَظًة 
 .؛ َي النصِر على عدوِّهم{ َمَع اْلُمتَِّقيَن  َواْعَلُموْا َأنَّ اللَّهَ } ، 
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ْم َمْن يَ ُقوُل َأيُُّكْم زَاَدْتُه َهِذِه ِإيَمانًا َََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا ََ َزادَ  ُُ ََِمن ْ ْم ِإيَمانًا َوُهْم َوِإَذا َما ُأْنزَِلْت ُسوَرٌة  ُُ تْ 
 ( 114)َيْسَتْبِشُروَن 

 
ْم مَّن يَ ُقوُل َأيُُّكْم زَاَدْتُه َه اِذِه ِإيَماناً َوِإذَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ََِمن ْ إذا ما أُنزلت : ؛ معناُه { ا َمآ ُأنزَِلْت ُسورٌَة 

إنَّما كان بعُضُم يقوُل ! إيُّكم زادتُه هذه السُّورة إيمانًا؟: سورةٌ من القرآِن ، َِمَن المناَقين َمن يقوُل 
ُُْزءِ  أيُّكم زادتُه هذه اْلية يقيناً : كانوا يقولون للمستضَعفين من المسلمين   :ويقاُل . لبعٍض على جُة اْل

ْم ِإيَماناً } : وبصيرًة ؟ يقوُل اهلل تعالى  ُُ ؛ وهم المخِلُصون من أصحاب رسول { َََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوْا ََ َزاَدتْ 
؛ أي يفَرُحون بكلِّ ما يَ ْنِزُل { ْبِشُروَن َوُهْم َيْستَ } اهلل صلى اهلل عليه وسلم زاَدْتُم تصديقاً مع تصديِقُم ، 

 .من القرآنِ 
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َُِروَن  ْم َوَماتُوا َوُهْم َكا ُِ ْم رِْجًسا ِإَلى رِْجِس ُُ ْم َمَرٌض ََ َزاَدتْ  ُِ َِي قُ ُلوِب  ( 115)َوَأمَّا الَِّذيَن 

 
ُُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  م مََّرٌض ََ َزاَدتْ  ُِ َِي قُ ُلوِب ْم َوَأمَّا الَِّذيَن  ُِ وأما الذين َي : ؛ معناهُ { ْم رِْجساً ِإَلى رِْجِس

م كلما َكَفُروا بسورٍة ازدادوا   م السورُة َشّكاً إلى َشكُِّم وكفراً إلى ُكفِرهم ، ْلنَُّ قلوبُم َشكٌّ ونفاق َزاَدتُْ
َُِروَن َوَماتُ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ُكفراً ، والمؤمنون كلَّما صدَّقوا بسورٍة ازداودا تصديقاً  ؛ إذ هم { وْا َوُهْم َكا

 .لَشكُِّم َيما أنزَلُه اهللُ من السورِة إلى أن ماُتوا على الكفرِ 
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وإنما َسمَّى اهللُ النفاَق مَرضاً ؛ ْلن الحيرَة َي القلب مرُض َي القلب ، كما أن الوجَع َي البدِن مرُض 
 .َي البدنِ 
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ْم يُ ْفتَ ُنونَ  ُُ  ( 116)َِي ُكلِّ َعاٍم َمرًَّة َأْو َمرَّتَ ْيِن ثُمَّ اَل يَ ُتوبُوَن َواَل ُهْم َيذَّكَُّروَن  َأَواَل يَ َرْوَن َأن َّ

 
ْم يُ ْفتَ ُنوَن َِي ُكلِّ َعاٍم مَّرًَّة َأْو َمرَّتَ ْيِن ُثمَّ الَ يَ ُتوبُوَن َوالَ ُهْم َيذَّكَُّرونَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ؛ معناه {  َأَوالَ يَ َرْوَن َأن َّ

م يخَسُرون بالدُّعاء إلى الجُاِد َي كلِّ عاٍم مرَّة أو مرََّتين ، ويقال :  يَُلكون : أَوالَ يَرى المناَقون أنَُّ
م وُخْبِث سرائرهم ُر اهللُ من سوء نِيَّاتُِ ُِ ْتِك أسَرارهم ، ثم ُيْظ َُ كانوا ينقضون عَُدهم َي السَّنة : ويقاُل . ب

وقرأ . يُتوبُون عن نفاِقُم وال يذكرون بما صنَع اهللُ بُم بنقِضُم العُدَ مرًة أو مرتين َُيعاقَبون ، ثم ال 
الَ تَ َرْونَ : )حمزُة ويعقوب  َّ  .بالتاء خطاباً للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم والمؤمنين( أَو

(0/0) 

 
 

ْم ِإَلى بَ ْعٍض َهْل يَ َراُكْم ِمْن َأَحٍد ثُ  ُُ ْم قَ ْوٌم َوِإَذا َما ُأْنزَِلْت ُسوَرٌة َنَظَر بَ ْعُض ُُ ْم بِأَن َّ ُُ مَّ اْنَصَرَُوا َصَرَف اللَُّه قُ ُلوبَ 
ُُوَن   ( 117)اَل يَ ْفَق

 
ُُْم ِإَلى بَ ْعٍض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ إذا نزلت سورٌة َيُا عيُب المناَقين { َوِإَذا َمآ ُأنزَِلْت ُسورٌَة نََّظَر بَ ْعُض

م النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم وعرَّض لُم َهْل } َي ُخطبتِه ، نظَر بعُض المناَقين إلى بعٍض ،  َخاَطبَُ
؛ من المخِلصين إذا هو قائٌم َخرَج من المسجِد ، َِذا كان ال يراُه أحٌد خرَج من { يَ َراُكْم مِّْن َأَحٍد 

م حتى يفرَغ النبيُّ صلى اهلل ع ليه المسجِد وانصرَف ، وإن عِلُموا أنَّ أحداً يَراُهم قاموا وثَ َبُتوا مكانَُ
 .وسلم من خطبتهِ 

انصَرَُوا : ؛ أي انصَرَُوا عن اإليماِن والعمِل بترك ما يستمعون ، ويقال { ثُمَّ انَصَرَُوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ُُم } عن المكان الذي َسِمُعوا َيه ،  : قَ ْوُلهُ تَ َعَاَلى . ؛ باللطف الذي ُيْحِدثُُه للمؤمنين{ َصَرَف اللَُّه قُ ُلوبَ 

ُُوَن بَِأن َّ }  ْم قَ ْوٌم الَّ يَ ْفَق م قوٌم ال يفَقُون ما يريُد اهلل بخطابهِ { ُُ  .؛ أي ذلك الصرُف بأنَُّ
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 ( 118) َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف رَِحيمٌ 

 
؛ هذا خطاٌب ْلهِل مكَّة ، والمعنى { َلَقْد َجآءَُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ونَُه وتفُمون كالَمهُ :  وإنما قاَل ذلك . لقد جاءَكم رسوٌل من أهِل َنَسبكم ولسانكم ، شريُف النََّسب تعَر
جاءَُكم آدِميٌّ مثُلكم ، وهذا أوكُد : ن هذا خطاٌب لجميِع الناس ، معناه إ: َوِقْيَل . ؛ ْلنه أقرُب إلى اْلُلَفةِ 

 .للحجَّة عليكم ؛ ْلنَّكم تفُمون عن َمن هو من جنِسكم
شيٌء ذو : بفتِح الفاء ؛ أي من أشَرَِكم وأََضِلكم ، ِمن قوِلَك ( ِمْن أنْ َفِسُكمْ )وقرأ ابُن عبَّاس والزهري 

أي شديٌد عليه َعْنُتُكْم { َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم } : ُكم نَسباً ، قَ ْولُُه تَ َعاَلى كان ِمن أعال : نَ َفٍس ، وقال 
 .الضيُِّق والمشقَّة: وإْثُمكم ، الَعَنُت 

؛ أي حريٌص على إيمانِكم وُهداكم أْن تُؤِمُنوا ََتنُجوا من العذاب { َحرِيٌص َعَلْيُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ُة الطََّلب للشيء مع االجتُاِد َيه: جنَّة والثواب ، والِحْرُص وتفوزُوا بال بِاْلُمْؤِمِنيَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . شدَّ

يٌق ِلَمن اتَّبَعُه على دينهِ : ؛ كالٌم مستأنٌف { رَُءوٌف رَِّحيٌم   .أي وهو شديٌد الرحمِة لجميع المؤمنين ، َر
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ْن تَ َولَّْوا ََ ُقْل َحْسِبيَ   ( 119)اللَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم  ََِِ

 
ن تَ َولَّْوْا ََ ُقْل َحْسِبَي اللَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي { ََِِ
عنَك وعن اإليمان بَك ، َُقِل اهللُ تعالى َحْسبي ال إلَه إالَّ هَو ؛ أي ال ناصَر وال ُمِعيَن غيرهُ ،  َِْن أعَرُضوا

 .أي بِه ِثَقِتي ، وإليه َوَّضُت أمِري{ َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت } 
ِمن السَّمواِت واْلرض ،  أي خاِلُق السَّريِر العظيِم الذي هو أعظمُ { َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

. وإنَّما ُخصَّ العرُش بذلك ؛ ْلنه إذا كان ربُّ العرِش العظيِم مع َعَظَمِتِه ، كان ربُّ ما دوَنُه َي الِعَظمِ 
ِع على نَ ْعِت ( اْلَعِظيمُ )وقرئ َي الشواذ . إنما خصَّ العرش ؛ تشريفاً للعرِش وتعظيماً لشأنهِ : َوِقْيَل  بالَر
 .الرب
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 ( 1)الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيِم 

 
أنا الربُّ ال : وقيل (. أنَّهُ ِمْن ُحُروِف الرَّحَمنِ : )وعنه ( أنَا اهللُ أَرى: َمَعْناهُ : )؛ قال ابن عباس { الر } 

إنَّما أضاَف ؛ أي هذِه آياُت الكتاب ، و { تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيِم } : وقولُه تعالى . ربَّ غيرهُ 
ا بعضهُ  ا بعُض الكتاب ، كما تضاُف السورة ْلنَُّ  .السورَة إلى الُقرآِن ؛ ْلنَُّ

. وأما وصُف القرآِن بأنه حكيٌم ؛ َُلنَّ القرآَن كالناِطق بالحكمة بما َيه بين التمييِز بين الحقِّ والباطلِ 
أحكمُت الشيَء َُو ُمْحَكٌم : النُي ، يقاُل معنى الحكيِم اْلُمْحَكُم بالحالِل والحراِم واْلمِر و : ويقاُل 

 .أكرمُت الرجَل َُو ُمْكَرٌم وَكرِيمٌ : وحكيٌم ، كما يقاُل 
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 ُُ ْم َأْن َأْنِذِر النَّاَس َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنوا َأنَّ َل ُُ َنا ِإَلى رَُجٍل ِمن ْ َد ْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنْ َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجًبا َأْن َأْوَحي ْ
َُِروَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر ُمِبيٌن  ْم قَاَل اْلَكا  ( 1)رَبُِِّ

 
ُُْم َأْن َأنِذِر النَّاَس } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َنآ ِإَلى رَُجٍل مِّن ْ أَعِجَبْت قريُش أْن : معناه { َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجباً َأْن َأْوَحي ْ

ُُْم َقَدَم } ِف الناَس بالعذاب ، أوَحينا إلى رُجٍل مثلُم من أهِل نَسبُم أْن َخوِّ  َوَبشِِّر الَِّذيَن آَمُنواْ َأنَّ َل
ْم  . لم يجِد اهللُ رسوالً يبعثه إلينا إالَّ يتيَم أبي طالبٍ : ؛ وذلك أنَّ الكفار كانوا يقولُون { ِصْدٍق ِعنَد رَبُِِّ

 .كانوا يَعَجبون من البعِث بعَد الموتِ : ويقاُل 
ْم  }: قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي أعمالُم الصالحَة التي قدَُّموها ْلنفِسُم َسَلَف خيٍر عند { َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد رَبُِِّ

م عند ربُم ، وعن ابِن عبَّاس أنه قال  عيَة َي آخرتُِ : َقَدَم ِصْدٍق : )ربُم يستوجبون بُا المْنزِلَة الَر
ُُْم إَلى اْلَجنَِّة  ْم ُهَو إَماُم ُُ ْم َل ُُ نَ   (.َوُهْم باْلََثرِ َشَفاَعًة بَ ي ْ

َُِروَن ِإنَّ َه اَذا َلَساِحٌر مُِّبيٌن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إنَّ هذا القرآَن لِسحٌر ُمبيٌن : ؛ أي قال كفَّار مكة { قَاَل اْلَكا
ة وابن كثير   .باْللِف يعُنوَن ُمَحمَّداً صلى اهلل عليه وسلم( َلَساِحرٌ )، وقرأ أهُل الكَو
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َِي ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش ُيَدب ُِّر اْْلَْمرَ ِإنَّ رَبَّ  َما ِمْن َشِفيٍع  ُكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض 
ََاَل َتَذكَُّروَن   ( 3)ِإالَّ ِمْن بَ ْعِد ِإْذنِِه َذِلُكُم اللَُّه رَبُُّكْم ََاْعُبُدوُه َأ
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َِي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ ولو { ِإنَّ رَبَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَْلْرَض 

شاَء لخلَقُا َي أقلِّ من لحظٍة ، ولكنَُّه خَلَقُا للترتيب ؛ ليكون حدوُث شيٍء بعَد شيٍء على الترتيب 
ا َي حالٍة واحدة ، وقد تقدَّم تفسيُر االستواِء ، ودخلت أبلَغ للمالئكِة َي التفكرُّ ب ا كلُِّ ُا من ُحدوثُِ

ُثمَّ يُدبُر اْلمَر وهو مستٍو على : على االستواِء وهي َي المعنى داخلٌة على الترتيب ، كأنَُّه قال ( ثُمَّ )
ْليِدي َي قضاِء الحوائج نحَو العرِش ، َِنَّ تدبيَر اْلُمور كلُا يَ ْنِزُل من عنِد العرش ، ولُذا تُ ْرََُع ا

ا ، إال أن تخصيَص : واالستواُء . العرشِ  االستيالءُ ، ولم يَ َزِل اهللُ سبحانه ُمسَتولياً على اْلشياِء كلُِّ
 .العرِش لتعظيِم شأنه

تدبيِر أحٌد من  ؛ أي يقِضي القضاَء إلى المالئكِة من رُسلِه وال ُيشرُِكه َي{ يَُدب ُِّر اَْلْمَر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
نْ َيا بَأْمِر اهلِل أْربَ َعٌة : " قال " عن عبدالرحمن بن سابط " وعن عمِرو بن ُمرَّة . خلقهِ  ِجْبرِيُل : يَُدبُر أْمَر الدُّ

َِيلُ  َعَلى اْلَقْطِر َوالنََّباِت ، أمَّا ِجْبرِيُل ََ َعَلى الرِّيَاِح َواْلُجُنوِد ، َوأمَّا ِميَكائِيُل َ َ . َوِميَكائِيُل َوَمَلُك اْلَمْوِت َوإْسَرا
ْم بَما يُ ْؤَمُروَن بِه  ُِ َو يَ ْنِزُل َعَلْي ُُ َِيُل ََ   ". َوأمَّا َمَلٌك اْلَمْوِت ََ وُكََّل بَقْبِض اَْلْرَواِح ، َوأمَّا إْسَرا

صناَم ُشفعاُؤنا عنَد اهلِل ، َبيَّن جواُب قوِل الكفَّار أنَّ اْل{ َما ِمن َشِفيٍع ِإالَّ ِمن بَ ْعِد ِإْذنِِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
اهللُ تعالى ما ِمن َمَلٍك مقرٍَّب ، وال نبي  ُمرَسٍل يشفُع ْلحٍد إال ِمن بعد أْن يأذَن اهللُ لمن يشاء ويرَضى ، 

 .َكيف تشفُع اْلصنام التي ليس لُا عقٌل وتمييز
عُل ما هو المذكور َي هذه اْليِة من َخْلِق السَّموات ؛ أي الذي يف{ ذاِلُكُم اللَُّه رَبُُّكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا ال تستحُق { ََاْعُبُدوهُ } واْلرِض وتدبير الخلق هو اهللُ خالقكم ورازُقكم ،  ؛ وال تعبُدوا اْلصناَم َِنَُّ
ََالَ َتَذكَُّروَن } : العبادَة ، وقولُه تعالى   .؛ أي هل تتَِّعظُوَن بالقرآن{ َأ
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الصَّاِلَحاِت ْرِجُعُكْم َجِميًعا َوْعَد اللَِّه َحقاا ِإنَُّه يَ ْبَدأُ اْلَخْلَق ُثمَّ يُِعيُدُه لَِيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ِإلَْيِه مَ 
ُُْم َشَراٌب ِمْن َحِميٍم َوَعَذاٌب َألِيٌم ِبَما َكانُوا َيْكُفُروَن   ( 4)بِاْلِقْسِط َوالَِّذيَن َكَفُروا َل

 
؛ أي إلى اهلِل سبحانه رجوُعكم جميعاً ، وانتصَب { ِإَلْيِه َمْرِجُعُكْم َجِميعاً َوْعَد اللَِّه َحّقاً } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ 

ُنصَب على المصدِر ؛ أي وعَد اهللُ َوعداً ، والمعنى { َوْعَد اللَِّه } على الحاِل ، وقوله { َجِميعاً } : قولُه 
 .وَعداً حّقاً كائناً ال شكَّ َيه وعَد اهلل البعَث بعَد الموتِ 

؛ أي يخلُقكم َي بطون أمَُّاِتكم ُنَطفاً ، ثم َعَلقاً ثم ُمضَغًة ثم { ِإنَُّه يَ ْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ي هذا عظاماً ، ثم يخرُجكم َنْسماً للتَّماِم ، ثم يُميتكم عند انقضاِء آجالكم ثم يبعُثكم بعد ال موِت ، َو
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بياُن أن خلَق الشيِء على الترتيب حاٌل بعد حاٍل أدلُّ على الترتيب َي خلقِه ُجملًة واحدة َي ساعٍة 
 .واحدة

م { لَِيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت بِاْلِقْسِط } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ َيه بياُن أن البعَث للجزاِء ؛ لَنجزِيَُ
عدِل لَئالَّ ننقَص من ثواب محسن ، وال نزيُد على عقاب ُمِسيٍء ، بل ُيجازي ُكالا على قدر عمله كما بال

ْم َشَراٌب مِّْن َحِميٍم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى [. 16: النبأ ]{َجَزآًء ِوََاقاً } قال ُُ ؛ أي من ماٍء { َوالَِّذيَن َكَفُروْا َل
؛ { ِبَما َكانُوْا َيْكُفُروَن } ؛ وجيٌع يخُلُص وجعُه إلى قلوبُم ، { َألِيٌم  َوَعَذابٌ } حار  قد انتُى حرُُّه ، 

 .بالكُتب والرُسل
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ا َخَلَق اللَُّه َذِلَك ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدََّرهُ َمَناِزَل ِلتَ ْعَلُموا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب مَ 
 ( 5) بِاْلَحقِّ يُ َفصُِّل اْْليَاِت ِلَقْوٍم يَ ْعَلُموَن ِإالَّ 

 
{ ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَيآًء َواْلَقَمَر نُوراً َوَقدََّرُه َمَناِزَل ِلتَ ْعَلُموْا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب } : قَ ْوُله تَ َعاَلى 

 .، والقمَر نوراً بالليلِ  ؛ أي هو الذي جعل الشمَس ضياًء للعاَلمين بالنُارِ 
ُُوَرهما إلى اْلرِض ، ُيضيء وجوَهُما ْلهِل السموات : ُروي َي الخبِر  أنَّ وجوَهُما إلى العرِش وظ

ُِنَّ نُوراً َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراجاً } السَّبع ، وظُورهما ْلهِل اْلرضين السبع ، كما قال َِي َوَجَعَل اْلَقَمَر 
 [.16: نوح ]{

َر القمَر منازَل وهي ثماٍن وعشرون مْنزِلًة َي كلِّ شُرٍ { َوَقدََّرُه } : تَ َعاَلى  قْ ْوُلهُ  } : وقيل معناه . أي قدَّ
ِقْيَل { َوَقدََّرهُ َمَناِزَل  ِّ لُما يعدى إلى مفعولين ، ويجوز أن ( َقدَّرَ )جعل : ال يجاِوزُها وال يقِصُروها ، َو

َواللَّهُ َوَرُسولُُه َأَحقُّ } : التثنيَة لالختصار واإليجاز ، كما قال تعالى  يكون المعنى وقدََّرهما ، إال أنه حذفَ 
 [.61: التوبة ]{َأن يُ ْرُضوُه 
؛ أي ما خلَق اهللُ الشمَس والقمر ، إال لتعَلُموا الحساَب { َما َخَلَق اللَُّه ذِلَك ِإالَّ بِاْلَحقِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .وا بطلوِعُا وغروبُا على صانِعُماوتعَتبروا بُما ، وتستدلُّ 
أي لتعَلُموا بالشمِس حساَب السنين وحساَب الشُُّور { ِلتَ ْعَلُموْا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب } : وقوله 

َم أن القمَر يقطُع َي الشُِر ما تقطعُه الشمس َي السَّنة ، ويعني بقولِه  } : والليالي واْليِم على ما تقدَّ
ُُِر واْليام والساعاِت ، وقولُه تعالى { َب َواْلِحَسا ردَّهُ { َما َخَلَق اللَُّه ذِلَك ِإالَّ بِاْلَحقِّ } : حساَب اْلش

تِْلَك إال بالحقِّ ، ثم يخلقهُ باطالً ، بل : إلى الفعِل والخلِق والتدبيِر ، ولو أراَد اْلعياَن المذكورة لقال 
 .وحكمته إظُاُر الصَّنعِة ، وداللتُه على قدرتهِ 
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ِلَقْوٍم } ؛ أي نُ بَ يُِّن عالماِت وحدانيَّة اهلِل تعالى بأنه بعَد آيٍة { يُ َفصُِّل اْليَاِت لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
بالياء ، واختاره أبو ُعبيد وأبو حاتم ( يُ َفصِّلُ )قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص . تفصيَل اْلياتِ { يَ ْعَلُموَن 

 .َيكون متَّبعاً له ، وقرأ الباقون بالنُّون على التعظيمِ { َما َخَلَق } قبَلُه  لقولهِ 
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اِر َوَما َخَلَق اللَُّه َِي السََّماَواِت َواْْلَْرِض َْليَاٍت ِلَقْوٍم يَ ت َُّقوَن  َُ َِي اْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن َّ ِإنَّ الَِّذيَن اَل ( 6)ِإنَّ 
َُِلوَن  يَ ْرُجوَن ِلَقاَءنَا ا َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آيَاتَِنا َغا َُ نْ َيا َواْطَمأَنُّوا ِب  ( 7)َوَرُضوا بِاْلَحيَاِة الدُّ

 
قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  اِر َوَما َخَلَق اللَُّه َِي السََّماَواِت َواَْلْرِض ْليَاٍت لَِّقْوٍم يَ ت َُّقوَن } : َّ َُ َِي اْخِتاَلِف الَّيِل َوالن َّ { ِإنَّ 

إنَّ َي اختالِف ألوان الليِل والنُار وتقلُّبُا بذهاب الليل وِجيَئِة النُار ، وذهاب النُار وجيئِة : ُه ؛ معنا
يما خلَق اهللُ َي السَّموات من الشمِس والقمر والنجوِم والسَّحاب والرياح ، واْلرِض من  الليل ، َو

 .لقوم يتَّقون اهللَ ويخَشون عقوبَتهُ الجباِل والشجر والبحار واْلنُار والدواب والنبات ، لعالماٍت 
 : َلم يؤِمنوا بُذه اْلياِت ولم يصدِّقُوا ، َأنزَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ 

ا َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آيَاتِ } : قوَلُه تَ َعاَلى  َُ نْ َيا َواْطَمَأنُّوْا ِب  َناِإنَّ الَِّذيَن الَ يَ ْرُجوَن ِلَقآَءنَا َوَرُضوْا بِاْلَحياوِة الدُّ
َُِلوَن  إن الذين ال يخَشون عقاَب اهلل ، وتنعَّموا بالحياة الدُّنيا ، َال يعَملون إال بُا وال : ؛ معناهُ { َغا

ا  ا } يرُجون إلى ما ورائُِ َُ أي َسَكُنوا إليُا وآثَ ُروها على عمِل اْلخرة ، والذين ُهم عن دالئِل { َواْطَمَأنُّواْ ِب
 .بون بُاتوحيدنا غاَلون تاركون لُا مكذِّ 
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 ( 8)ُأوَلِئَك َمْأَواُهُم النَّاُر ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَن 

 
{ ِبَما َكانُوْا َيْكِسُبوَن } ؛ أي أهُل هذه الصِّفة مصيُرهم إلى النار ، { أُْوَلِئَك َمْأَواُهُم النَّاُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

نوح ]{مَّا َلُكْم الَ تَ ْرُجوَن لِلَِّه َوقَاراً } عنى الخوِف كما قال اهللُ ؛ يعَملون َي داِر الدُّنيا وقد يُذكر الرجاُء بم
ال يرجون لقاَءنا ؛ أي ال يرجون جزاَءنا ، : أي ال تخاَُون هلِل َعَظَمًة ، ويجوُز أن يكون المعنى [ 13: 

لة لقائهِ  ِّ  .َجعل لقاَء جزائِه بمْنِز
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اُر َِي َجنَّاِت النَِّعيِم ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ا َُ ُم اْْلَنْ  ُِ ْم َتْجِري ِمْن َتْحِت ُِ يَماِن ْم بِِِ ُُ ْم رَب ُّ ُِ ِدي ُْ لصَّاِلَحاِت يَ 
(9 ) 

 
ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ يَماِن ْم بِِِ ُُ ْم رَب ُّ ُِ ِدي ُْ ؛ أي إن الذين صدَّقُوا { ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت يَ 

م على الصِّراط إلى الجنَّة بُنور إيمانُِمبُمحَ  يرشُدهم : َوِقْيَل . مٍَّد والقرآِن وعِمُلوا الصالحاِت يُِرِشُدهم ربُُّ
ْم على اإليمان: َوِقْيَل . إلى منازِلُم َي الجنة ُُ  .يُ َثبتُ 

اُر َِي َجنَّاِت النَِّعيِم } : وقولهُ تعالى  َُ ُم اَْلنْ  ُِ جِري اْلنُاُر بين أيِديُم وهم َي ؛ أي ت{ َتْجِري ِمن َتْحِت
اُر َتْجِري } الُغَرِف يتطلَّعون عليُا كما قال َعزَّ َوَجلَّ حاكياً عن َرعون َُ َألَْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَه اِذِه اَْلنْ 

تجري من تحِت َشَجرِهم وبساتينُم َي جناِت : ويجوُز أن يكون معناه [. 51: الزخرف ]{ِمن َتْحِتي 
 .ُاتنعمون َي

(0/0) 

 
 

ا َساَلٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ الْ  َُ َِي ْم  ُُ ُُمَّ َوَتِحيَّتُ  ا ُسْبَحاَنَك اللَّ َُ َِي  ( 10)َعاَلِميَن َدْعَواُهْم 

 
ا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َِي ُُمَّ } : ؛ أي قولُُم ودعاؤهم َي الجنَّة { َدْعَواُهْم  ؛ َِذا َسِمَع { ُسْبَحاَنَك اللَّ

م أَتوهم بما يشتُون ، قال ابن ُجريج  ُر َعَلى الرَُّجِل ِمْن أهِل اْلَجنَِّة : )الخدَّام وذلك من قولُِ َيُمرُّ الطَّي ْ
يِه ، ََ ُيَسبُح اهللَ تَ َعاَلى ، ََ يَ َقُع بَ ْيَن َيَدْيِه ََ َيْأُكُل ِمْنُه َما َشاَء ، ََِذا ََ َرَغ قَاَل  ُِ ويقاُل (. ْمُد هللِ اْلحَ : ََ َيْشَت

ا } : معنى قولِه  َُ َِي أي ُمْفَتَتُح كالِمُم التسبيُح ، ومخَتَتُم كالمُم التحميُد ، الَ أن يكون { َدْعَواُهْم 
 .الحمُد آخَر كالِمُم حتى ال يتكلمون بعَدهُ بشيءٍ 

ُهَو : " ُسْبَحاَن اهلِل ، ََ َقاَل : ُسِئَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعْن قَ ْوِل : " قال طلحُة بن عبِداهلِل 
ا اهللُ ِلنَ ْفِسهِ : )وُسِئَل َعِليٌّ رضي اهلل عنه َعْن ذِلَك ََ َقاَل ". تَ ْنزِيٌه هلِل ِمْن ُكلِّ ُسوٍء  َُ وقال (. َكِلَمٌة َرِضيَ 

ُموَن : "  بَ َلَغِني أنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم قَاَل ِحيَن قَ َرأ َهِذِه اْلَيةَ : )الحسُن  َُ إنَّ أْهَل الَجنَِّة يُ ْل
ُموَن أنْ ُفَسُكْم  َُ  ". اْلَحْمَد َوالتَّْسبيَح ، َكَما تُ ْل

ا َساَلٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد للَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َِي ْم  ُُ ؛ أي يحيي بعضُم { َوَتِحيَّتُ 
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لمالئكة بالسالم ، وتأتيُم المالئكة من عند ربُم بالسالم ، كما َي قولِه بعضاً بالسالم ، وتحييُم ا
ْم يَ ْوَم يَ ْلَقْوَنُه َساَلٌم } : تعالى  ُُ إنَّ اْلَحْمَد )قرأ بالُل بن أبي بُردة وابن محيصن [ 44: الحزاب ]{َتِحيَّتُ 

 (.اْلَحْمدَ )وتشديِد النون ونصب ( إنَّ )بكسِر ( هللِ 
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ْم ََ َنَذُر الَِّذيَن اَل يَ ْرُجونَ َوَلْو يُ عَ  ُُ ْم َأَجُل ُِ ُُْم بِاْلَخْيِر لَُقِضَي ِإلَْي ِلَقاَءنَا َِي  جُِّل اللَّهُ لِلنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاَل
ُُوَن  ْم يَ ْعَم ُِ  ( 11)ُطْغيَاِن

 
ُُمْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْم  َوَلْو يُ َعجُِّل اللَُّه لِلنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاَل ُُ ْم َأَجُل ُِ إنَّ هذه : ؛ ِقْيَل { بِاْلَخْيِر َلُقِضَي ِإَلْي

ُُمَّ ِإن َكاَن َه اَذا ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِدكَ } اْلية نزَلت َي النَّْضِر بن الحارِث حين قال : اْلنفال ]{... اللَّ
 .صياْلية ثم صارت عامَّة َي كلِّ َمن يستعجُل العقاَب الذي يستحقُّه بالمعا[ 31

. ولو يعجُل اهلل للناِس الشرَّ كما يعجُِّل الخيَر إذا دَعوا بالرَّحمة والرزِق والعاَية َلَماتُوا وَهَلُكوا: معناُه 
المراُد بُذه اْلية دعاُء اإلنسان على نفسِه ووَلِده وقومِه ، مثُل قول الرجِل إذا َغِضَب على ولدِه : َوِقْيَل 

ُُمَّ ال تُباِرْك َيه وَ :  عني اهللُ من بينكم ، والمعنى على هذا : اْلَعْنُه ، وقولُه لنفسِه الل ولو يعجُِّل اهلل : ال َر
ُُْم } للناِس إجابَة دعائُم َي الشرِّ كاستعجالُم اإلجابَة َي الخير  ْم َأَجُل ُِ أي لَفَرَغ من { َلُقِضَي ِإلَْي

ي بَ ْعِض اْلُكُتب أنَّ اهللَ تَ َعاَلى يَ ُقوُل لِْلَمَلَكْيِن قَ َرأُت َِ : )وقال شُُر بن َحْوَشْب . عذابُم وماتُوا جميعاً 
 (.الَ َتْكُتَبا َعَلى َعْبِدي َِي َحاِل َضَجِرِه َشْيئاً : اْلُموَكََّلْيِن 

ُُمْ )بفتح القاف والضاد ( َلَقَضى)وقرأ ابُن عامٍر ويعقوب  نَا)بفتح الالم ، وقرأ اْلعمُش ( أَجَل وقرأ ( َلَقَضي ْ
ِع قوله ( ِضيَ َلقُ )العامة  ُُمْ )بضمِّ القاف وكسِر الضاد ، وَر  (.أجُل

ُُوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْم يَ ْعَم ُِ أي نترُك الذين ال يخاَون البعَث َي { ََ َنَذُر الَِّذيَن الَ يَ ْرُجوَن ِلَقآَءنَا َِي طُْغَياِن
م وُكفِرهم يتحيَّرون ويتردَّدون  .ضاللتُِ
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ا ِإَلى ُضر  ْنَساَن الضُّرُّ َدَعانَا ِلَجْنِبِه َأْو قَاِعًدا َأْو قَاِئًما ََ َلمَّا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكَأْن َلْم َيْدُعنَ َوِإَذا َمسَّ اإْلِ 
 ( 11)َمسَُّه َكَذِلَك زُيَِّن لِْلُمْسِرَِيَن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن 
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؛ نزلت هذه اْليُة َي ِهَشاِم بن { الضُّرُّ َدَعانَا ِلَجنِبِه َأْو قَاِعداً َأْو َقآِئماً  َوِإَذا َمسَّ اإِلنَسانَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُة والمرُض دعانَا لكشفِه وهو مضطِجٌع ِلَما به من : المغيرِة المخزوميِّ ، ومعناُه  إذا أصاَب اإلنساَن الشدَّ
} أثُر العلَّة ، أو كان َي شدة معيشة أو غيِرها ، المرِض أو قاِعداً إذا هانت العلَّة ، أو قائماً إذا بَِقَي 

عَنا ما كان به من الشدَّة استمرَّ على اإلعراِض عن ُشكرِنا ما أنَعمنا عليه َي { ََ َلمَّا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّه  ؛ َر
لم َيَمسَُّه ُضرٌّ ، وكأْن لم ؛ قّط ؛ أي كأنَُّه { َمرَّ َكَأن لَّْم َيْدُعَنآ ِإَلى ُضر  مَّسَُّه } كشِف الضرِّ عنه ، 

؛ َي الشِّرِك من الدعاء َي { َكذاِلَك زُيَِّن لِْلُمْسِرَِيَن َما َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . نكشف الضرَّ عنه
م  .الشدَّة ، وترِك الدعاء َي الرَّخاِء ، َاغتَ رُّوا بما زُيَِّن لَُ
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ْم بِاْلبَ ي َِّناِت َوَما َكانُوا ِليُ ْؤِمُنوا َكَذِلَك َنْجِزي الْ َوَلَقْد َأْهَلْكَنا اْلقُ  ُُ ُُْم ُرُسُل َقْوَم ُروَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلمَّا ظََلُموا َوَجاَءتْ 
 ( 13)اْلُمْجِرِميَن 

 
َلكنا اْلُمَم الماضيَة من قبِلكم ؛ أي ولقد أه{ َوَلَقْد َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلمَّا ظََلُموْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُُم بِاْلبَ ي َِّناِت } حين َكفُروا ،  ُُْم ُرُسُل ؛ َيه بياٌن { َوَما َكانُوْا ِليُ ْؤِمُنوْا } ؛ بالدالالِت الواضحاِت ، { َوَجآَءتْ 
نوا ، ولو كان أنَّ اهلل تعالى إنما أهلَكُم ؛ ْلنه كان المعلوُم من حالُم أنه لو أبَقاهم أبداً ْلدبروا ولم يُؤمِ 

أي هكذا { َكذاِلَك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِميَن } : وقولُه تعالى . َي بقائُِم صالٌح لُم ولغيِرهم ْلبَقاهم
 .َنجِزي القوَم المشركيَن ، نُُِلُكُم كما أهَلكنا اْلوَّلين
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َِي اْْلَْرِض ِمْن بَ ْعِدِهْم ِلنَ نْ   ( 14)ُظَر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن ُثمَّ َجَعْلَناُكْم َخاَلِئَف 

 
َعاَلى  َِي اَْلْرِض ِمن بَ ْعِدِهم ِلَننُظَر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن } : قَ ْوُلُه َتَّ ؛ أي ثم أسكنَّاكم { ُثمَّ َجَعْلَناُكْم َخالَِئَف 

ِنَع اْلرَض من بعد اْلوَّلين لُنجازِيكم على ما تعَملون من الخيِر والشرِّ ، ونشاهُد هل تعَتبرون بما صُ 
م  .باَْلوَّلين أم ال ؟ وهذا على التُديِد ؛ أي إْن عاَملُتكم مثل معامَلِتُم أهلْكُتكم كما أهلكتُُ

؛ ْلنه سبحاُن يعاِمُل العبَد معاملَة المختبر الذي ال يعلُم الشيَء حتى يكون مظاهرة { ِلَننُظَر } وإنما قال 
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م ال على علمِه َيُم ، قال رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه َي العدِل ، وأنه إنما ُيَجازي العباَد على أعمالُ
ا ََ َناِظٌر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن : " وسلم  َُ َِي ْ نْ َيا ُحْلَوٌة ، وإنَّ اهللَ ُمْسَتْخِلُفُكْم  َوذِكَر َلَنا أنَّ : )قال قتادةُ " إنَّ الدُّ

الَّ ِليَ ْنُظَر إَلى أْعَماِلَنا ، َََأدُّوا أْعَماَلُكْم َخْيراً باللَّْيِل َصَدَق رَب َُّنا َما َجَعَلَنا َخْلقاً إ: ُعَمَر رضي اهلل عنه قَاَل 
ِّ َواْلَعالَنَِيةِ  اِر َوالسِّرِّ َُ  (.َوالن َّ
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ْم آيَاتُ َنا بَ ي َِّناٍت قَاَل الَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن ِلَقاَءنَا اْئِت ِبُقْرآٍن َغْيِر َهَذا َأْو بَ  ُِ ْلُه ُقْل َما َيُكوُن ِلي دِّ َوِإَذا تُ ت َْلى َعَلْي
َلُه ِمْن تِْلَقاِء نَ ْفِسي ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإَليَّ ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت رَبِّي َعَذاَب   ( 15)يَ ْوٍم َعِظيٍم َأْن أَُبدِّ

 
ْم آيَاتُ َنا بَ ي َِّناٍت قَاَل الَّذِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ يَن الَ يَ ْرُجوَن ِلَقآَءنَا اْئِت ِبُقْرآٍن َغْيِر َه اَذآ َأْو َبدِّْلهُ َوِإَذا تُ ت َْلى َعَلْي

َلهُ ِمن تِْلَقآِء نَ ْفِسي ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإَليَّ  وإذا ُقرَئ على أهِل مكة : ؛ معناهُ { ُقْل َما َيُكوُن ِلي َأْن أَُبدِّ
أْئِت يا :  يخَشون ِعقابَنا وال يطَمعون َي ثوابنا وال يُِقرُّوَن بالبعِث آياتُنا المنَ زَّلة َي القرآِن ، قال الذين ال

تنا وال ذكٌر َي البعِث والنُّشور َُ  .ُمَحمَُّد بقرآٍن ليس َيه عيُب آِل
َلُه  َما َيُكوُن ِلي َأنْ } أي قالوا أو َبدِّْل هِذه بغيرِه ، ُقل يا ُمَحمَُّد { َأْن أَُبدَِّلُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي ما { أَُبدِّ

ِإنِّي } يجوُز وما ينبغي لي أن ُأَغي َِّرُه من ِقَبِل نفسي ، ما أقوُل أو ما أعمُل إال ما يوَحى إَليَّ من القرآِن ، 
 .{َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم } ؛ َبدَّلُت القرآَن أنه يكون عليَّ ، { ِإْن َعَصْيُت رَبِّي } ؛ أعلُم ، { َأَخاُف 
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ََاَل تَ عْ  ُقلْ  َِيُكْم ُعُمًرا ِمْن قَ ْبِلِه َأ  ( 16)ِقُلوَن َلْو َشاَء اللَّهُ َما تَ َلْوتُُه َعَلْيُكْم َواَل َأْدرَاُكْم ِبِه ََ َقْد َلِبْثُت 

 
ا قرأُت القرآَن لو شاَء اهللُ م: ؛ أي ُقل يا ُمَحمَُّد { ُقل لَّْو َشآَء اللَُّه َما تَ َلْوُتُه َعَلْيُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي وال أعلَمكم اهللُ به ؛ أي لو شاَء اهلل أْن ال { َوالَ َأْدرَاُكْم ِبِه } عليكم بأن كان ال يُ نَ زِّلُه َعَليَّ ، 
ي قراءِة الحسن  َِيُكْم ُعُمراً } : وقولهُ تعالى . أي وال أعَلَمكم به( َوالَ أْدرَاُكْم بهِ )ُيشِعرَكم ، َو ََ َقْد لَِبْثُت 

؛ أي ومكثُت َيكم َدْهراً قبَل إنزاِل القرآن ، ولم أُقْل ِمن هذا شيئاً ، َليس عليكم ذهُن { ن قَ ْبِلِه مِّ 
 .اإلنسانيَّة أنه ليس من تِْلَقاِء نفِسي

ََالَ تَ ْعِقُلوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى   أنَّ اهلل خالُق السمواِت واْلرض وهو عاِلمٌ : ؛ استفُاٌم بمعن اإلنكار له { َأ
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بما َيُا ، يعلُم أن ليس َيُما إَلٌه ينَفُع ويضرُّ غيرُه ، َتخبرونه أنتم بشيٍء ال يعلمُه ، َيعلم بأخباركم ، 
 ".تنفعُم " من أن شفاعَة اْلصناِم : وهذا نفيٌّ للعلِم ، والمراُد به نفُي ما قالوه 
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 ( 17)َكذََّب ِبآيَاِتِه ِإنَُّه اَل يُ ْفِلُح اْلُمْجرُِموَن   َََمْن َأْظَلُم ِممَِّن اَْ تَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا َأوْ 

 
أي ال أجُد ممن اختلَق على اهلِل كذباً بأْن جعَل { َََمْن َأظَْلُم ِممَِّن اَْ تَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذباً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا إليهأُ : شريكاً له أو وَلداً إذا ادََّعى النبوَة بغيِر حق  ، أو قاَل  قَ ْولُهُ . ِمْرنا بعبادِة اْلصنام َنتقرب بعبادتُِ
؛ أي { ِإنَُّه الَ يُ ْفِلُح اْلُمْجِرُموَن } : ؛ أي بأنبيائِه ورُسلِه وكتُبِه ، وقولُه تعالى { َأْو َكذََّب ِبآيَ اتِِه } : تَ َعاَلى 

م إلى ُمراِدهم  .ال يوِصلُُ
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ُُْم َويَ ُقولُوَن َهُؤاَلِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللَِّه ُقْل َأتُ َنبُِّئوَن اللََّه ِبَما اَل َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه مَ  َفُع  ا اَل َيُضرُُّهْم َواَل يَ ن ْ
َِي اْْلَْرِض ُسْبَحاَنهُ َوتَ َعاَلى َعمَّا ُيْشرُِكوَن   ( 18)يَ ْعَلُم َِي السََّماَواِت َواَل 

 
ُُْم َويَ ْعُبُدو } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وإنَّ أهَل مكَّة يعُبدون ِمن دون { َن ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َيُضرُُّهْم َوالَ يَنَفُع

ا وال ينفُعُم إْن َعَبُدوها ،  َويَ ُقولُوَن َه اُؤالِء ُشَفَعاُؤنَا ِعنَد } اهلِل اْلصناَم التي ال يضرُّهم إْن تَ رَُكوا عبادتَُ
ا وأنه يستشفعُا َينا ، وأراُدوا بذلك شفاعَة اْلصناِم َي مصالِح ؛ َِنَُّه الذي أِذَن { اللَِّه  لنا َي عبادتُِ

م كانوا ال يُِقرُّوَن بالبعثِ   .ُدنياهم ؛ ْلنَُّ
َِي اَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } . ؛ هذا ال يكون أبداً { ُقْل َأتُ َنبُِّئوَن اللََّه ِبَما الَ يَ ْعَلُم َِي السََّماَواِت َوالَ 

؛ أي تَ ْنزيُاً هلِل عن كلِّ صفٍة ال تليُق بذاتِه ، وارتفَع وتَ بَ رَّأ عمَّا ُيشرِكون بِه { ْبَحانَُه َوتَ َعاَلى َعمَّا ُيْشرُِكوَن سُ 
 .ِمن اْلصناِم واْلوثان
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َِيِه َيْخَتِلُفوَن َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة َواِحَدًة ََاْختَ َلُفوا َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمْن رَ  َِيَما  ْم  ُُ نَ   ( 19)بَِّك َلُقِضَي بَ ي ْ

 
؛ اختلَف الناُس َي المراِد بُذه اْليِة ، قال { َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة َواِحَدًة ََاْختَ َلُفوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

عليه السالم ، ثم اختَلُفوا بأْن َكفََّر بعُضُم  أراَد بذلك أنَّ الناَس كانوا ُأمًَّة واحدًة َي وقِت آدمَ : بعُضُم 
م ُوِلُدوا على الفطرِة ، ثم اختَلُفوا بأْن : ويقال . بعضاً ، وأوَُّل َمن اختلَف قابيُل وهابيل أراَد به الناَس كلَُّ

 .غيَّر بعُضُم الفطرَة ولم يغِّيْر بعضُم ، بل ثبَت عليُا
م كانوا أُ : وقال بعضُم  م كانوا  أراَد بذلك أنَُّ َما السَّاَلُم كلُُّ ُِ مة واحدًة على عُِد إبراهيم ونوٍح َعَلْي

َِرين ، َتفرَّقوا بين مؤمٍن وكاَر أراَد بالناِس هُنا العرَب ، كانوا على الشِّرِك قبَل مبعِث النبيِّ : ويقال . كا
 .ُل أقرُب إلى ظاهِر اْليةَالقوُل اْلوَّ . صلى اهلل عليه وسلم ثم اختَلُفوا بعَدُه ، َآَمَن وكفَر بعُضُم

َِيِه َيْخَتِلُفوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َِيَما  ْم  ُُ نَ  ؛ لو كان لكم من اهلِل سبٌق { َوَلْوالَ َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمن رَّبَِّك َلُقِضَي بَ ي ْ
م ولغيرِهم ببقاِء التكليف على الناِس أي وقت معلوم سواٌء أطاعوُه أو عَصوُه ِلَما َعِلَم من المصلحِة لُ
ِة الحقِّ َيما اختلفوا َيه وقرأ عيَسى . َي ذلك ، لعجََّل لُم العذاَب عند العصياِن ، َاضطرَّهم إلى معَر

ُُمْ )بن ُعمر  نَ   .بالفتحِ ( َلَقَضى بَ ي ْ
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 ( 10)ِظُروا ِإنِّي َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظرِيَن َويَ ُقولُوَن َلْواَل ُأْنِزَل َعَلْيِه آَيةٌ ِمْن رَبِِّه ََ ُقْل ِإنََّما اْلَغْيُب لِلَِّه ََانْ تَ 

 
َهالَّ : ؛ أي يقوُل كفار مكَة { َويَ ُقولُوَن َلْوالَ ُأنِزَل َعَلْيِه آَيةٌ مِّن رَّبِِّه ََ ُقْل ِإنََّما اْلَغْيُب للَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا على سوى اْليات التي أنزل اهللُ تعالى أنِزَل على ُمَحمٍَّد آيةٌ من ربه ، يعُنون اْليِة التي كانو  } ا يقترحونَُ
م يا ُمَحمَُّد نزول اْلياِت هلل تعالى لو َعِلَم اإلصالَح َي زيادِة اْليات { ََ ُقْل ِإنََّما اْلَغْيُب للَِّه  أي ُقل لَُ

ِإنِّي } َي الدُّنيا والنار َي اْلخرة ، ؛ أي َانَتِظروا عقاَب اهلِل بالقتِل { ََانْ َتِظُروْا } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . َْلنَزلَ 
 .؛ بُالِكُكم بما أوعَد اهللُ تعالى{ َمَعُكْم مَِّن اْلُمنَتِظرِيَن 
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ْم َمْكٌر َِي آيَاتَِنا ُقِل اللَُّه َأْسَرُع  ُُ ْم ِإَذا َل ُُ ُسَلَنا َمْكًرا ِإنَّ رُ َوِإَذا َأَذقْ َنا النَّاَس رَْحَمًة ِمْن بَ ْعِد َضرَّاَء َمسَّت ْ
 ( 11)َيْكُتُبوَن َما َتْمُكُروَن 
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ْم مَّْكٌر َِي آيَاتَِنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ُُْم ِإَذا َل إذا : ؛ معناهُ { َوِإَذآ َأَذقْ َنا النَّاَس رَْحَمًة مِّن بَ ْعِد َضرَّآَء َمسَّت ْ

ر من بعِد ََ ْقٍر وبالء ومَرٍض وقحٍط وشدٍَّة أعَطينا الناَس ما ُيَسرُّوَن به من العاَيِة والنِّعَمِة والرحمِة المط
َِْعُا والتكذيب بُا ، كانوا ال يقولون  م مكٌر َي آياتِنا باالحتياِل َي د ُُم ، إذا لَُ هو رْزُق اهلِل : أصابَت

ْم راحةٌ ورخاء بعد شدٍَّة ( إذا)ورحمتُه ، و ُُ تنوب عن جواب الشرط كما ينوُب الفعُل ، والمعنى إذا َمسَّت ْ
الَ يَ ُقولُوَن َهذا رْزُق اهلِل ، َوإنََّما : )قال مقاتل . مطٌر بعد قحٍط إذا لُم كفٌر وتكذيب: َوِقْيَل . ءوبال

 [.81: الواقعة ]{َوَتْجَعُلوَن ِرْزَقُكْم َأنَُّكْم ُتَكذِّبُوَن } : وهو قَ ْوُلُه تَ َعاَلى ( ُسِقيَنا بنَ ْوِء َكذا: يَ ُقوُلوَن 
أي أسرُع جزاًء على المكِر وأقدُر على ذلَك ، يسمَّى الجزاُء باسِم { ِل اللَُّه َأْسَرُع َمْكراً قُ } : قَ ْوُلُه تَ َعالى 

ِإنَّ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ُقِل اهللُ أعجُل عقوبًة وأشدُّ أخذاً وأقدُر على الجزاءِ : معناُه : َوِقْيَل . اْلَمْجِزيِّ عليه
قرأ الحسُن ومجاهد وقتادة . ؛ أي الِكَراُم الَكاتِبين ، يكتُبون ما َتمُكرون أنتم{  ُرُسَلَنا َيْكُتُبوَن َما َتْمُكُرونَ 

 .بالياء( َما َيْمُكُرونَ )ويعقوب 
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ْم ِبرِيٍح َطيَِّبٍة وَ  ُِ َِي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِب َِي اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َحتَّى ِإَذا ُكْنُتْم  ا رِيٌح ََرِحُ ُهَو الَِّذي ُيَسي ِّرُُكْم  َُ ا َجاَءتْ  َُ وا ِب
ْم َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلهُ الدِّينَ  ُِ ْم ُأِحيَط ِب ُُ لَِئْن َأْنَجْيتَ َنا ِمْن  َعاِصٌف َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَظنُّوا َأن َّ

 ( 11)َهِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن 

 
َِي اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر ُهَو الَّذِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي هو الذي يسُُِّل عليكم السِّيَر ويحَفُظكم إذا { ي ُيَسي ِّرُُكْم 

ي البحِر على السُُّفن ، َالسيُر َي البحِر مضاٌف إلى اهلِل على الحقيقة  ساََ ْرُتم َي البَ رِّ على الدواب ، َو
َر السفينِة ال يكون بَجْرِي الماء ، وبالريحِ   .للسَّفينة ؛ ْلنَّ َسي ْ

وأما السيُر َي البرِّ َِضاَتُه إلى اهلِل تعالى على معنى تسخير اْلَمرُْكوب ، وتسييرِه بِمساكِه بُقدرَِة اهلل 
ُر من النَّْشِر ؛ أي نَ ُبثُُّكْم َي البرِّ والبحرِ ( يَ ْنُشرُُكمْ )قرأ ابُن عامٍر وأبو جعفر . تعالى أيضاً   .، والسَّي ْ

ا رِيٌح َعاِصٌف  }: قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ا َجآَءتْ  َُ م ِبرِيٍح طَيَِّبٍة َوََرُِحوْا ِب ُِ َِي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِب ؛ أي { َحتَّى ِإَذا ُكنُتْم 
َْاَلٌك  حتى إذا ُكنتم َي السُّفن ، وقد يكون الُفْلُك واحداً ، وقد يكون َجمعاً ، ََمن جعَلُه واحداً َجمعُه أ

 .َلٍك ، كما يقاُل أَسٌد َوُأْسدٌ ، ومن جعَلُه َجمعاً َواحُد َ َ 
ُِم } : وقولهُ تعالى  أي السُّفُن َجَرْيَن بأِهلُا بريٍح َلي َِّنٍة ساكنٍة ، وََرُِحوا بُسكوِن ريِحُا وُأعِجُبوا { َوَجَرْيَن ِب

ُمَخاطََبَة اهلِل ِلِعَباِدِه الَ َتُكوُن  ابِْتَداُء اْلَكاَلِم َخطَاٌب ، َوبَ ْعَد ذِلَك إْخَباٌر َعْن َمَعانِيِه ؛ ْلنَّ : )، قال الزجَّاُج 
 (.إالَّ َعَلى ِلَساِن الرَُّسوِل ، َوذِلَك بَمْنزَِلِة اإلْخبَاِر َعِن اْلغَاِئب
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} : وقولُه تعالى . ؛ أي ركوبُُم الموَج من كلِّ جانبٍ { َوَجآَءُهُم اْلَمْوُج ِمن ُكلِّ َمَكاٍن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ْم َوَظنُّوْا َأن َّ  ُِ ْم ُأِحيَط ِب ؛ أي أيْ َقُنوا أنه قد َدنَا َهالُكُم ، تقوُل العرب لكلِّ َمن وقَع َي الُالِك ، أو { ُُ

 .ُأِحيَط بُفاَلٍن ؛ أي أحاَط به الُالكُ : بليَّة عظيمٍة 
لك عنُم ، ُمخلصين له ؛ أي َدَعوا اهللَ ليكِشَف ذ{ َدَعُوْا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْم بأنَُّه الَ : )االعتقاَد ، ال يدُعون عند الشدَّة غيَرهُ ، قال الحسُن  ُِ لَْيَس ُهَو إْخاَلُص اإلْيَماِن ، َوَلِكنَُّه ِلِعْلِم
ْم ِمْن تِْلَك الشِّدَِّة إالَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ  ُِ ؛ أي ِمن هذه الرِّيح { ْن َه اِذِه لَِئْن َأْنَجْيتَ َنا مِ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. يُ ْنِجي

 .؛ لَك على َنعَماِئكَ { َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن } الشديدِة والغرق ، 
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ا النَّاُس ِإنََّما بَ ْغُيُكْم َعَلى َأن ْ  َُ َِي اْْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ يَا َأي ُّ ُغوَن  َتاَع اْلَحَياِة ُفِسُكْم مَ ََ َلمَّا َأْنَجاُهْم ِإَذا ُهْم يَ ب ْ
َنا َمْرِجُعُكْم ََ نُ َنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن  نْ َيا ُثمَّ ِإَلي ْ  ( 13)الدُّ

 
َِي اَْلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُغوَن  ؛ َلما أْنَجاُهم من البحِر إذا هم { ََ َلمَّآ َأنَجاُهْم ِإَذا ُهْم يَ ب ْ

والبَ ْغُي َي . اِء اهلل وأوليائِه ، ويعَمُلون بالمعاِصي والفساد ، والدعاِء إلى غير عبادة اهلليتطاَولون على أنبي
 .بَغى الجرُح بَ ْغياً إذا تراَمى إلى الفساِد ، وبَ َغِت المرأُة إذا ََسَدتْ : الت ََّراِمي إلى الفساِد ، يقاُل : اللغة 

ا النَّاُس ِإنَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ نْ َيا ياَأي ُّ أي إنَّما ظُْلُمكم وتطاوُلكم { َما بَ ْغُيُكْم َعَلى َأنُفِسُكْم مََّتاَع اْلَحَياِة الدُّ
نْ َيا } : يعوُد َضررُه عليكم ، ويرجُع َوبَاُلهُ إليكم ، وقولُه تعالى  أي هو َتَمتٌُّع قليٌل َي { مَّتَاَع اْلَحَياِة الدُّ

نْ َيا } : جوُز أن يكون قولهُ الدُّنيا ، ومتاٌع َيْذَهُب ويَ ْفَنى ، وي ِإنََّما بَ ْغُيُكْم } خبٌر لقولِه { مَّتَاَع اْلَحَياِة الدُّ
} أي ال يتُيَّأُ لكم إالَّ أن يبِغي على بعٍض َي مدَّة يسيرٍة من الدُّنيا مع سرعِة انقضائُا ، { َعَلى َأنُفِسُكْم 

بالنصب على ( َمتَاعَ )؛ وقرأ حفص { بُِّئُكْم ِبَما ُكنُتْم تَ ْعَملُوَن ََ نُ نَ } ؛ بعد الموِت ، { ُثمَّ ِإَليَنا َمْرِجُعُكْم 
 .المصدر
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نْ َيا َكَماٍء َأنْ َزْلنَاُه ِمَن السََّماِء ََاْختَ َلَط ِبِه نَ بَاُت اْْلَْرِض ِممَّا يَْأُكلُ   النَّاُس َواْْلَنْ َعاُم َحتَّى ِإنََّما َمَثُل اْلَحَياِة الدُّ
اِإَذا َأَخذَ  َُ ا َأتَاَها َأْمُرنَا لَْياًل َأْو نَ  َُ ُُْم قَاِدرُوَن َعَلي ْ ا َأن َّ َُ ا َوازَّي ََّنْت َوَظنَّ َأْهُل َُ َََجَعْلَناَها ِت اْْلَْرُض زُْخُرََ  رًا 

 ( 14)َحِصيًدا َكَأْن َلْم تَ ْغَن بِاْْلَْمِس َكَذِلَك نُ َفصُِّل اْْليَاِت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن 
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نْ َيا َكَمآٍء َأنَزْلنَاُه ِمَن السََّمآِء ََاْختَ َلَط ِبِه نَ َباُت اَْلْرِض } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ  إنما : ؛ معناُه { ِإنََّما َمَثُل اْلَحَياِة الدُّ

نيا وهي الحياةُ اْلُولى ، صفُة ما أنزَل اهللُ َينبُت به أنواَع النباِت ، واختلَط بعضهُ  صفُة حياِة الناِس الدُّ
؛ { ِممَّا يَْأُكُل النَّاُس َواَْلنْ َعاُم } : قَ ْولَُه تَ َعاَلى . ؛ ْلن المطَر يختلُط بالنباِت ويدخُل َي خاللهِ إلى بعٍض 

 .أي مما يصيُر إلى الناِس من الحبوب والثماِر ، وبعضه َعَلفاً للدَّواب من العشب والَكإلِ 
ا َوازَّي ََّنْت َحتَّى ِإَذآ َأَخَذِت اَْلْرُض زُخْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ُحْسُن : ؛ أي زي ََّنُا من النباِت ، والزُّْخُرُف { ُرََ 

أي تزَّينت بنباتُِا وأثماِرها من اْلحمِر واْلصفر واْلخضر وسائِر اْللوان التي { َوازَّي ََّنْت } الشَّيِء ، وقولُه 
 .ال غايَة لُا َي اْلُحْسِن بعَدها

آ َوَظنَّ َأْهلُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ْم قَاِدرُوَن َعَلي ْ ُُ آ َأن َّ ا إدراَك االنتفاِع بُا{ َُ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ حِسَب أهلُُ
َََجَعْلَناَها َحِصيداً  اراً  َُ ار ، إما بَبرٍد أو بصواعَق { َأتَاَهآ َأْمُرنَا َلْيالً َأْو نَ  ؛ أي أتَاها عقابُنا َي ليٍل أو نَُ

أمراً ؛ ْلنَّ أَعاَل اهلل سبحانَُه تضاُف إليُا بلفِظ اْلمر ؛ ْلنَّ ذلك أدلُّ  محرقٍة أو غيرها ، ويسمَّى العقابُ 
 .على ُسرَعِة السُّكون من غيِر استبطاٍء وال تَ َعبٍ 

؛ أي كَأْن لم يكن بذلَك المكاِن شيٌء من الخضِر والحسن { َكَأن لَّْم تَ ْغَن بِاَْلْمِس } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
المنازُل التي يعمِّرها الناس بالنُّزول : هو الموضُع الذي يقام َيه ويعمر ، والمغاِني : َنى والنباِت ، واْلَمغْ 

َزُل َينبت به  بُا ، كما يقاُل غَنينا بمكاِن كذا إذا نُ َزاُد به ، ووجُه تشبيه الحيامِة الدنيا بالمطِر الذي يُ ن ْ
ن ذلك النباِت ، كذلك المتمسُِّك بالدنيا النباُت ، ثم يقضى َينقطُع أنه كما ال يبَقى من ذلك شيٌء م

ُِي إليه أمُر دنياه يأتيِه الموتُ   .أقَوى ما ينت
، وقرأ أبُو ( اْحَمارَّتْ )على وزن ( َوازَّاَنتْ )وقرأ ابُن مسعوٍد وتزِّينت ، وقرأ أبو ُعثمان الشُدي والضحَّاك 

: مقطوعُة اْللف ساكنة الزاي ، قال قطرُب معناه  (اَ َّعََّلتْ )على مثال ( َوازَّي ََّنتْ )رجاء والشعبيُّ والحسن 
 .اذكََّرِت المرأُة َوَأن ََّثْت إذا أَتْت بالذُّكوِر واإلناثِ : كما يقاُل ( أَتْت بالزِّيَنةِ )

ْوٍم ِلقَ } ؛ أي كما َصَّلَناكم ، َكذلَك نُبيُِّن اْلياِت َي القرآن ، { َكذاِلَك نُ َفصُِّل اْليَاِت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َُِل ال { يَ تَ َفكَُّروَن  ؛ َي أمِر الدُّنيا واْلخرة ، وإنما َخصَّ بذلك من يتَفكَُّر ؛ ْلن الغاََل عن ذلك والمتغا

 .يكاُد ينتفع بُذه اْلمور ، بل هو كاْلنعاِم وأَضلُّ 
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ِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط مُ  ُْ  ( 15)ْسَتِقيٍم َواللَّهُ َيْدُعو ِإَلى َداِر السَّاَلِم َويَ 

 
اَلى  َّ ، وقاَل ( َواهللُ َيْدُعو إَلى َعَمِل اْلَجنَّةِ : )؛ قال ابُن عبَّاس { َواللَُّه َيْدُعوْا ِإَلى َداِر السَّاَلِم } : قَ ْوُلُه َتَع
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ِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم } ( اهللُ السَّالُم ، َوَدارُُه اْلَجنَّةُ :  ُْ ْكِرُم َمن يشاُء بالكرامِة ؛ أي يُ { َويَ 
معنى دار السَّالم الدار التي يسلُم : وبالُدايِة إلى ديِن القيم ، قائٌم برضاِء اهلل وهو اإلسالِم ، ويقاُل 

ا عن اْلَاِت واْلمراض والَُرِم والموت ، والسَّالُم بمعنى كالرِّضاع والرِّضاعةِ   .أهلُُ
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ا َخاِلُدوَن لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسنَ  َُ َِي ُُْم قَ تَ ٌر َواَل ِذلَّةٌ ُأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم  ى َوزِيَاَدٌة َواَل يَ ْرَهُق ُوُجوَه
(16 ) 

 
م اْلُحسَنى وهي { لِّلَِّذيَن َأْحَسُنوْا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدٌة } : قَ ْوُلُه تَ َعالَى  ؛ أي للَّذين أحَسُنوا العمَل َي الدُّنيا لَُ

اال : ُروي عن أبي بكٍر رضي اهلل عنه أنه قاَل حين َتالَ هذه اْلية { َوزِيَاَدٌة } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . جنةُ ولذاتُُ
اْلُحْسَنى اْلَجنَُّة : َما ِهَي يَا َخِليَفَة َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؟ قَاَل : أَتْدرُوَن َما الزِّيَاَدُة ؟ قَالُوْا )

 (.النََّظُر إَلى َوْجِه اهلِل تَ َعاَلى َوالزِّيَاَدةُ 
وعلى هذا القوِل حذيفُة وأبو موسى وُصُيب وعبادُة بن الصَّامت وكعُب ابن َعْجَرَة وعامُر بن سعيد 

والحسُن وعكرمة وأبو الجوزَاِء والضحَّاُك والسديُّ وعطاء ومقاتل ، وهو قوُل أبي بكٍر الصدِّيق رضي اهلل 
أْن أْهَل اْلَجنَِّة إنَّ َلُكْم ِعْنَد اهلِل : إذا َدَخَل أْهُل اْلَجنَِّة نُوُدوا : " صلى اهلل عليه وسلم عنه يدلُّ عليه قولُه 

: أَلْم يُ بَ يِّْض ُوُجوَهَنا َويُ َزْحزِْحَنا َعِن النَّار َوُيْدِخْلَنا اْلَجنََّة ؟ قَاَل ! َوَما ُهَو؟: َمْوِعداً َلْم تَ َرْوهُ ، ََ يَ ُقولُوَن 
ْم ِمْنُه ََ يُ  ُِ  ". ْكَشُف اْلِحَجاُب َويَ ْنظُُروَن إلَْيِه َعزَّ َوَجلَّ ، ََ َواهلِل َما أْعطَاُهُم اهللُ َشْيئاً أَحبَّ إلَي

ُدوا أْن الَ إَلَه إالَّ اهللُ اْلَجنَّةَ : )وقال ابُن عبَّاس  ُِ : ، وروى عطيَّة ( لِلَِّذيَن أْحَسُنوا اْلُحْسَنى ؛ أْي لِلَِّذيَن َش
ا إَلى َسْبعِمائَ أ) َُ  (.ِة ِضْعفٍ نَّ اْلُحْسُنى ِهَي اْلَواِحَدُة ِمَن اْلَحَسَناِت بَواِحَدٍة ، َوالزِّيَاَدةُ التَّْضِعيُف َعْشُر أْمثَاِل

ا نَاِظَرةٌ * ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة } : اْلُحْسَنى النُّْصَرُة ، َوالزِّيَاَدةُ النََّظُر ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى : َوِقْيَل  َُ ِإَلى رَب ِّ
ا أْربَ َعُة : )، وعن علي  رضي اهلل عنه قاَل [ 13-11: القيامة ]{ َُ الزِّيَاَدُة ُغْرٌََة ِمْن لُْؤلَُؤٍة َواِحَدٍة ، َل

م : ، ويقاُل ( أبْ َوابٍ  الزيادة رَضا الرب ، كما ُروي أنَّ أهَل الجنَّة يُؤَتوَن بالتَُّحِف والكراماِت ويقوُل لَُ
ْل َرِضيُتْم َعنِّي؟: إنَّ اهللَ تَ َعاَلى يَ ُقوُل َلُكْم )رسوُل رب العزَّة  َُ  (.َقْد َرِضيُت َعْنُكْم ََ 

ا َخاِلُدوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َِي ْم قَ تَ ٌر َوالَ ِذلٌَّة أُْوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم  ُُ ؛ أي ال َيعُلو { َوالَ يَ ْرَهُق ُوُجوَه
أي وال َهَواٌن وال َحَزٌن ، وال يكون نعيُم الجنة  ( َوِذلَّةٌ ) يلحُقُا سواٌد وهو ُكُسوُف الوجِه وجوَهُم وال

نيا ، وال يشوبُه التنغيُص وال التنكيد والرََّهُق َي اللغة هو الرُُّهوُق ومنه قولُُم للصبيِّ إذا قارَب . كنعيِم الدُّ
َرٌة َيُا سوادٌ : واْلَقتَ ُر . المَ ُمَراِهٌق ؛ أي قارَب أن يبلَغ االحت: البلوَغ  بِسكاِن ( قَ ت ْرٌ )وقرأ الحسُن . َغي ْ

 .وباقي اْلية ظاهُر المعنى. التاء ، وهما ُلغتان
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ُُْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصٍم   ْم ِذلٌَّة َما َل ُُ ا َوتَ ْرَهُق َُ ْم َكَأنَّ َوالَِّذيَن َكَسُبوا السَّيَِّئاِت َجَزاُء َسيَِّئٍة ِبِمْثِل ُُ َما ُأْغِشَيْت ُوُجوُه
ا َخاِلُدوَن  َُ َِي  ( 17)ِقَطًعا ِمَن اللَّْيِل ُمْظِلًما ُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم 

 
ا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ هم والذين أبَوا طاعَة اهلِل َي ما أَمرَ : ؛ معناُه { َوالَِّذيَن َكَسُبوْا السَّيِّئَاِت َجَزآُء َسيَِّئٍة ِبِمْثِل

اُهم عنه ، يجازِيُم اهللُ بما يستحقُّونه على العقوبِة ، وال يجازِيُم بأكثَر من االستحقاِق ، بخالِف  به ونَُ
الطاعة َِنه تعالى قد يتفضَُّل على اْلُمِطيِع بزيادة اْلجِر ، َِنه كان يجوُز أن يتَِّصَل ابتداًء بتلك الزيادِة ، 

وٌع بِضماٍر ، كقوله وعاً [ 196: البقرة ]{ِفْديٌَة ََ } والجزاُء مَر أي ََ َعَلْيِه ذلَك ، ويجوُز أن يكون َمَر
ا } باالبتداِء خبُر  َُ  .أي مثِل ، الباُء َيه زائدةٌ { ِبِمْثِل

ُُْم ِذلٌَّة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي يَ ْعُلوُهْم كآبٌَة وكُسوٌف وهواٌن ؛ ْلن العقاَب ال يكون عقاباً بمجرَّد { َوتَ ْرَهُق
ُُْم مَِّن اللَِّه ِمْن َعاِصٍم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . َلِم ، وإنما يكون ِعقاباً بما يُ َقارِْنُه بِرادة اإلذالِل واإلهانةِ اْل { مَّا َل

م من حاٍَظ يدَُع عنُم عقاَب اهلل ُُنا صلةٌ { ِمْن َعاِصٍم } : وقولُه تعالى . ؛ أي ما لَُ  .ِمْن َه
ْم ِقَطعاً مَِّن اْللَّْيِل ُمْظِلماً َكَأنََّما ُأْغِشيَ } : وقوله  ُُ ؛ أي كأنَّما ألبَسْت وُجوهم ِقَطعاً من اللَّيل ، { ْت ُوُجوُه

على هذِه القراءة َنصباً على الحاِل ، { ُمظِْلماً } أكثُر القراءِة على َتِح الطَّاء وهو جمُع قطَعٍة ، ويكون 
. يِل المظلم ، َلما حذَف اْللَف والالم ُنصب على القطعِ والقطُع دوَن النعِت كأنَّه أراَد ِقَطعاً من الل

 .ويجوُز أن يكون حاالً ؛ أي ِقَطعاً من الليِل َي حال الظُّلمة
ِبِقْطٍع مَِّن الَّيِل } : ساكنًة الطَّاء ؛ أي بَ ْعضاً كقوله تعالى ( ِقْطعاً )وقرأ ابُن كثير والكسائي ويعقوب 

ا } : نعتاً للقطِع ، وقولهُ تعالى  {ُمْظِلماً } ويكون [ 65: الحجر ]{ َُ َِي ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم 
 .؛ ظاهُر المعنى{ َخاِلُدوَن 

َِي أْهِل الشِّْركِ : )قال ابُن عبَّاس رضي اهلل عنه  ا } : وقولهُ (. نَ َزَلْت َهِذِه اْلَيُة  َُ أي { َجَزآُء َسيَِّئٍة ِبِمْثِل
، ليس َي الناِر زيادٌة على جزاِء اْلِمْثِل ، إذ ال ذنَب أعظُم من الشِّرك ، وال  ِقَصاُص الشِّرِك باهلل النارُ 

: " وقال صلى اهلل عليه وسلم [. 16: النبأ ]{َجَزآًء ِوََاقاً } : ِعَقاَب أشدُّ من النار ، كما قال تعالى 
ا أْلَف أْوِقَد َعَلى النَّار أْلَف َسَنٍة َحتَّى اْحَمرَّت ، ثُمَّ ُأْوِقَد َعلَ  َُ ا أْلَف َسَنٍة َحتَّى ابْ َيضَّْت ، ثُمَّ ُأْوِقَد َعَلي ْ َُ ي ْ

ا أَشدُّ َسَواد َُ َي َسْوَداءُ َكاللِّْيِل اْلُمْظِلِم إَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ، َوإنَّ َلْونَ  ُِ ََ َِي َسَنٍة َحتَّى اْسَودَّْت ،  اً ِمَن اْلَقْبِر 
ا َُ ْضَراَوْيِن ، َوأْهُل َّ نَ ْيِن َخ ا ، َوالَِّذي نَ ْفُس ُمَحمٍَّد بَيِدِه ، َلِو اطََّلَع رَُجٌل  َعي ْ َُ ا َوَشَرابُ  َُ َََكذِلَك َطَعاُم ُسوٌد ، 

ا اَْلْرَض ِمْن ِشدَِّة َسَواِدِه  َُ ا َعَلى اَْلْرِض اَلْسَودَّْت ب َُ  ". ِمْن أْهِل
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ْم َوقَاَل ُشرََكاُؤُهْم َما  َويَ ْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ُثمَّ نَ ُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَ  ُُ نَ  ُكوا َمَكاَنُكْم َأنْ ُتْم َوُشرََكاؤُُكْم ََ َزي َّْلَنا بَ ي ْ
َِِليَن ( 18)ُكْنُتْم ِإيَّانَا تَ ْعُبُدوَن  َنُكْم ِإْن ُكنَّا َعْن ِعَباَدِتُكْم َلَغا نَ َنا َوبَ ي ْ يًدا بَ ي ْ ُِ  ( 19)َََكَفى بِاللَِّه َش

 
وَنْحُشُر َي . ؛ أي يوم َنْجَمُعُم جميعاً من قُبورِهم إلى اْلَمْحَشِر للَفْصِل بينُم{ يعاً َويَ ْوَم َنْحُشُرُهْم َجمِ } 

؛ أي نقوُل للِذيَن أشرَُكوا { ثُمَّ نَ ُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَُكوْا } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . َجْمُع الحيواِن من كلِّ مكانٍ : اللغة 
م مع اهلِل غيَرهُ ، وأشرَكُ  م كما أخبَر اهللُ عنُم بقولهِ َي عبادتُِ ْم َوَه اَذا } وا َي أموالُِ ُِ َه اَذا للَِّه ِبَزْعِم

 [.136: اْلنعام ]{ِلُشرََكآئَِنا 
م { َمَكاَنُكْم َأنُتْم َوُشرََكآؤُُكْم } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  ُِديٍد ،  : ؛ أي يقاُل لَُ ِقُفوا أنتم وآلُتكم ، وهذه كلمةُ َت

َمَكاَنَك ؛ أي اْلَزْم مكاَنَك حتى تنتظَر ماذا حلَّ بَك بسوِء َصِنيعَك ، وحتى نفِصَل بينَك : كما يقاُل للغيِر 
 .وبين خصِمكَ 

ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ نَ  ؛ أي َفرَّقنا بين الكفاِر وبين آلُِتُم َي القوِل باالختالف الذي يكون { ََ َزي َّْلَنا بَ ي ْ
أزَْلُت الشيَء عن مكانِه ُأزِْلُه أزيالً ، والترسل الكثيرُة من : من قولك  بينُم ، وليس هذا من اإلزالة ولكنه

 .هذا الباب ، والمزايَ َلُة المفارقةُ 
هل : إن اهللَ يسأُل اْلصناَم التي َعبُدوها : ؛ معناهُ { َوقَاَل ُشرََكآُؤُهْم مَّا ُكنُتْم ِإيَّانَا تَ ْعُبُدوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ا رّداً عليُم أمرُتم هؤال بأْمرِنا ولم { مَّا ُكنُتْم ِإيَّانَا تَ ْعُبُدوَن } : ِء بعبادِتكم ؟ َيقولون للذين كانوا يعبُدونَُ

بَ َلى قد عبدنَاكم ، وأمرُتمونا : نعَلْم بعبادِتكم ، ولم يكن َينا روٌح َنفعَل بعباِدتكم ، َيقوُل الكفار 
َنُكْم } : ى َأطعَناكم ، َتقوُل اْلصنام ، كما قال تعال نَ َنا َوبَ ي ْ يداً بَ ي ْ ُِ ؛ أي كَفى باهلِل { َََكَفى بِاللَِّه َش

َِِليَن } َاِصالً للُحكم بيننا وبينكم ،  والفائدُة َي . ؛ ال نعلُم شيئاً من ذلك{ ِإن ُكنَّا َعْن ِعَباَدِتُكْم َلَغا
ماختصاِر اْلصنام أن ُيظَُر اهللُ للمشركين َضْعَف معُبوِدهم ، وليزِي  .َدهم ذلك حسرًة على عبادتُِ
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ْم َما َكانُوا يَ ْفت َ  ُُ ُلو ُكلُّ نَ ْفٍس َما َأْسَلَفْت َورُدُّوا ِإَلى اللَِّه َمْواَلُهُم اْلَحقِّ َوَضلَّ َعن ْ  ( 30)ُروَن ُهَناِلَك تَ ب ْ

 
ُلوْا ُكلُّ نَ ْفٍس مَّآ َأْسَلَفْت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُلو)أ ؛ من قر { ُهَناِلَك تَ ب ْ بالياِء َالمعنى َنخبُر كلَّ نفٍس ما ( يَ ب ْ

ويجوُز أن يكون . كتاَب عَمِلُا" نفٍس " بالتاء َالمعنى تقرأ كل ( تَ ب ُْلو)قدَّمت من خيٍر أو شر ، ومن قرأ 
لكاف من الظُّروف ، أصلُه ُهَناَك ، والالُم زائدٌة وا{ ُهَناِلَك } تَ تَّبَع كلُّ نفٍس جزاَء عملُا ، و : معناُه 
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ا وسكوِن اْللفِ   .للمخاطَبِة ، وُكِسرت الالُم لسكونُِ
؛ أي رُدُّوا إلى جزاِء اهلل وإلى الموضِع الذي ال يملُك { َورُدُّوْا ِإَلى اللَِّه َمْواَلُهُم اْلَحقِّ } : وقولهُ تعالى 

يقِة ، واهللُ تعالى حقٌّ الحكَم َيه أحٌد إال اهلل ، والحقُّ هو الذي يكون معنى اللفِظ حاصالً َيه على الحق
ْم مَّا َكانُواْ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ْلنَّ اإللُيَّة حاصلٌة له على الحقيقِة ؛ القتدارِه على جميِع اْلشياء ُُ َوَضلَّ َعن ْ

ا تشفُع عنَد اهللِ { يَ ْفتَ ُروَن  ا آلٌُة وأنَُّ  .؛ وَبَطَل عنُم ما كانوا يخَتِلُقون من الكذب باْلصناِم أنَُّ
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َميِِّت َوُيْخِرُج ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواْْلَْرِض َأمَّْن َيْمِلُك السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َوَمْن ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن الْ 
ََاَل تَ ت َُّقوَن  َََسيَ ُقولُوَن اللَُّه ََ ُقْل َأ  ( 31)اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ َوَمْن يَُدب ُِّر اْْلَْمَر 

 
َمن يرزُقكم من السَّماء المطَر ؛ و ؛ : ؛ أي قل لكفَّار مكَّة { ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مَِّن السََّمآِء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

السَّْمَع واْلَْبَصاَر َوَمن } يقدُر على أن يخُلَق لكم ، { َأمَّن َيْمِلُك } ؛ النباَت والثماَر ، { َواَْلْرِض } ِمَن 
؛ أي َمن { َوُيْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ } ؛ أي َمن ُيخِرُج الحيَّ ِمن النُّطفِة ، { َحيَّ ِمَن اْلَميِِّت ُيْخِرُج الْ 

يخِرُج النطقَة من الحيِّ ، والفرَخ من البيضِة ، والبيضَة من الفرِخ ، والسُّنبلَة من الحبَّة ، والحبَة من 
؛ َيعرَُِون باهلِل { َََسيَ ُقولُوَن اللَُّه } ؛ أَمَر العباَد على وجِه الحكمة ، { َر َوَمن يَُدب ُِّر اَْلمْ } السُّنبلِة ، 

ََالَ تَ ت َُّقوَن } تعالى هو الذي يفعُل هذه اْلشياَء ، وأنَّ اْلصناَم ال تقدُر على شيْء من هذا ،  ؛ { ََ ُقْل َأ
م يا ُمَحمَّد  ََال تخاَون من عقاب اهلل ، وِلَم تعبد: َُقل لَُ  .ون اْلصنامَ أ
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َََماَذا بَ ْعَد اْلَحقِّ ِإالَّ الضَّاَلُل َََأنَّى ُتْصَرَُوَن   ( 31)َََذِلُكُم اللَُّه رَبُُّكُم اْلَحقُّ 

 
؛ الذي يرزُقكم من السَّماء واْلرِض ، وُيخِرُج الحيَّ ِمن { َََذِلُكُم اللَُّه رَبُُّكُم اْلَحقُّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

: قَ ْولُُه تَ َعاَلى . وُيخرج الميَت من الحيِّ ، ويدبُر اْلمَر ، وهو ربُّكم الحقُّ دون اْلصناِم الباطلة الميت ،
؛ أي َما يردُّكم عن عبادِة اهلل وهو الحقُّ إلى عبادِة اْلصنام الباطلِة إال { َََماَذا بَ ْعَد اْلَحقِّ ِإالَّ الضَّاَلُل } 

ةِ { ُتْصَرَُوَن  ََأَنَّى} الضَّالَل ، وِمن أين   .؛ عن اإليماِن باهلِل وإخالِص الطاعة له بعَد المعَر
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ْم اَل يُ ْؤِمُنوَن  ُُ َََسُقوا َأن َّ  ( 33)َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُت رَبَِّك َعَلى الَِّذيَن 

 
َََسُقوْا َأن َّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْم الَ يُ ْؤِمُنوَن َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُت رَبَِّك َعَلى الَِّذيَن  أي كما وَجبت كلمةُ { ُُ

ْم الَ يُ ْؤِمُنوَن } : العذاب َيُم ، وجَب على كلِّ َمن َتمرََّد بالكفِر ، وقوله  ُُ يجِري مجَرى التَّعليِل ،  { أَن َّ
ال َقد كأنَّه قاَل بِصرارِهم على الُكفِر ؛ ْلنه كلما كان تمرُّدهم أكثَر ، كانوا َي الكفِر أشدَّ ضاللًة ، وإ

ْم َوُهْم َِي ُصْلب آَدَم عليه : )آَمَن كثيٌر من الكفار ، وقال ابُن عبَّاس  ُِ َوَجَبْت َكِلَمُة اْلَعَذاب َعَلْي
 (.السالم
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 ( 34)نَّى تُ ْؤََُكوَن ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يَ ْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدُه ُقِل اللَُّه يَ ْبَدأُ اْلَخْلَق ُثمَّ يُِعيُدُه ََأَ 

 
م يا ُمَحمَّد { ُقْل َهْل ِمن ُشرََكآِئُكْم مَّن يَ ْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدهُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  هل ِمن : ؛ أي قل لَُ

شركاِئكم الذين أشرَكُتم مع اهلِل َي العبادة من ينشُئ الخلَق من النُّطفِة بعد أْن لم يكن ، ويجعُل َيه 
َيه اختصاٌر ؛ ْلنَّ اإلعادَة ردُّ الشيء إلى الحالِة اْلُولى ، وال يكون { ُثمَّ يُِعيُدُه } : ؟ قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى  الروحَ 

} . َمْن يَ ْبَدْأ الخلَق من النطفِة ، ثم يُ ْفِنيِه ، ثم يعيدُه َي اْلخرةِ : ذلك إال بعد ََ َناٍء ، َيكون تقديُر اْلية 
؛ أي ِمن أين ُتصَرَُون عن اإليماِن باهلل وإخالِص الطاعة { َخْلَق ثُمَّ يُِعيُدُه َََأنَّى تُ ْؤََُكوَن ُقِل اللَُّه يَ ْبَدأُ الْ 

 .له
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ِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ  ُْ َََمْن يَ  ِدي لِْلَحقِّ َأ ُْ ِدي ِإَلى اْلَحقِّ ُقِل اللَُّه يَ  ُْ َأمَّْن   َأْن يُ تََّبعَ ُقْل َهْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يَ 
َََما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن  َدى  ُْ دِّي ِإالَّ َأْن يُ  ُِ  ( 35)اَل َي
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ِدي ِإَلى اْلَحقِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُْ ؛ أي قل هل ِمن آلُِتكم َمن يُتدي إلى { ُقْل َهْل ِمن ُشرََكآِئُكْم مَّن يَ 

م ،  ِدي لِلْ } الرُّشِد ، وما َيه صالٌح لَُ ُْ : ؛ أي الرََّشاِد وما َيه صالُح اإلنساِن ، يقاُل { َحقِّ ُقِل اللَّهُ يَ 
 .ُهِديُت إلى الحقِّ ، وُهِديُت لِلَحقِّ بمعًنى واحد

َدى } : وقولهُ تعالى  ُْ دِّي ِإالَّ َأن يُ  ُِ ِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأن يُ تََّبَع َأمَّن الَّ َي ُْ َََمن يَ  أََمن يدعو : معناهُ { َأ
ل بأمرِه ، أمَّن ال يُتِدي طريقاً إال أن يُمل َُيذهَب به حيث يراُد ،  إلى عمِل الحقِّ  َّ أحقُّ أن يطاَع ويُعَم

تدي بأنُفِسُا إال أْن يُدى بُا " اْلصنام " إن : يعني اْلصناَم ، كأنه قاَل  ا ِمن دون اهلل ال تَُ التي يعبدونَُ
 .عند غيِرها

دِّي َأمَّن الَّ يَ } : واختلف الُقرَّاء َي قولِه  َُدِّي: )، وأجوُدها قراَءتان { ُِ ُِدِّي)َتح الُاء ، و( يَ  ( َي
ِّ الُاء ، واْلصُل َي ذلك يَُتِدي ُأدغمت التاُء َي الدَّال ، وُطِرَح َتُحُا على الُاِء ، وُكسرت  بكسِر

 .الُاُء اللتقاء السَّاِكَنين
أيُّ شيٍء لكم َي عبادِة اْلوثان ؟ َيكَف تقضون : ناُه ؛ مع{ َََما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 ْلنُفِسكم ، َتعبُدون َمن ال يستحُق العبادَة؟
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 ( 36)ُلوَن َوَما يَ تَِّبُع َأْكثَ ُرُهْم ِإالَّ َظناا ِإنَّ الظَّنَّ اَل يُ ْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَما يَ ْفعَ 

 
؛ أي ما يعبُد أكثرهم اْلصناَم إالّ تقليداً ْلبائُِم وقبائِلُم بَظن  { َوَما يَ تَِّبُع َأْكثَ ُرُهْم ِإالَّ َظنّاً } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ 

م  إن اْلصَناَم تشفُع لُم عنِد اهلل ، وأما السََّفَلُة َال : يظنُّونه َي غيِر يقين ، يعني أنَّ رَؤساَءهم قالت لَُ
 .رَُؤساؤهميعملون إال ما قالت 

؛ أي إنَّ الظنَّ َي موضٍع يمكن الوقوُف َيه على { ِإنَّ الظَّنَّ الَ يُ ْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيئاً } : وقوله تعالى 
العلِم ال يُغني عن الحقِّ شيئاً ؛ ْلنه ال يكون ذلك بمْنزِلة َمن عرَف شيئاً باليقيِن ثم ترَك ما عرَف بالظنَّ ، 

قَ ْولُُه . ال يُغني عن عمل الحقِّ شيئاً ، وعبادُة الصَّنم بالظنِّ ال تُغني من عذاب اهلل شيئاً َِن ِعْلَمُه بالظنِّ 
 .؛ وعيٌد لُم على ُكفرِهم{ ِإنَّ اللََّه َعَليٌم ِبَما يَ ْفَعُلوَن } : تَ َعاَلى 
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َِيِه َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأْن يُ ْفتَ َرى ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن َتصْ  ِديَق الَِّذي بَ ْيَن َيَدْيِه َوتَ ْفِصيَل اْلِكَتاِب اَل رَْيَب 
 ( 37)ِمْن َربِّ اْلَعاَلِميَن 

 
؛ هذا جواٌب عن دعواهم على النبيِّ { َوَما َكاَن َه اَذا اْلُقْرآُن َأن يُ ْفتَ َرى ِمن ُدوِن اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

إن القرآَن كالُم : إْئِت بقرآٍن غيِر هذا أو بدِّلُه ، معناه : اهلِل وقولُم  صلى اهلل عليه وسلم االَتراَء على
َولَ اِكن } اهلِل َي أْعالَ طَبقاِت البالغِة بُحسِن النظاِم ، َليس هذا مما يقدر أحٌد أن يفترَيُه عل اهلِل ، 

توراِة واإلنجيل والزَّبُوِر ؛ ِلَمجيئِه شاهداً لُا ، من ال{ الَِّذي بَ ْيَن َيَدْيِه } ؛ الُكُتَب الَمنَ زَّلة ، { َتْصِديَق 
 .بالصِّدِق ، وبكونه ُمَصادقاً بما تضمَّنته تلك الكتُب من البشارةِ 

أي التصديُق بما بين يَدي القرآن من البعث والنُّشور { بَ ْيَن َيَدْيِه } ويجوُز أن يكون معنى التصديِق لما 
وتبييَن المعاني المختلفِة من الحالِل والحرام : ؛ معناه { ْفِصيَل اْلِكَتاِب َوت َ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . والحساب

َِيِه } واْلمِر والنُي ،   .{ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِميَن } ؛ أْي الَ َشكَّ َيه أنه حقٌّ ، { الَ رَْيَب 
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َبْل َكذَّبُوا ( 38)اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن  َأْم يَ ُقولُوَن اَْ تَ َراُه ُقْل ََْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْثِلِه َواْدُعوا َمنِ 
ْم ََاْنُظْر َكْيَف كَ  ُِ ْم تَْأِويُلُه َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِل ُِ اَن َعاِقَبُة الظَّاِلِميَن ِبَما َلْم ُيِحيطُوا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا يَْأِت

(39 ) 

 
إنَّ ُمَحمَّداً اختلَق هذا : بل يقولون : ؛ معناُه { َأْم يَ ُقولُوَن اَْ تَ َراُه ُقْل ََْأتُوْا ِبُسورٍَة مِّْثِلِه } : ى قَ ْوُلُه تَ َعالَ 

القرآِن ، َِنَّما " ُسَور " إن كان هو اْختَ َلَقُه ََْأتُوا بسورٍة من مثل : قل يا ُمَحمَُّد ! القرآَن من تِْلَقاِء نفسهِ 
ُُِرهم وتعلََّم اللغَة منُم ، َِذا لم يَْأُتوا مع  قال ذلَك ؛ ْلنَّ  النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َنَشأ بين أظ

َلو َقَدَر هو على : ومعنى اْلية . حرِصُم على تكذيبِه وإبطاِل أمره ، دلَّ أنَّ ِمثْ َلُه غيُر مقدوٍر للبشرِ 
 .اَتراِء القرآن لَقدرَُتم أنتم على اإلتياِن بُسورِة مثلهِ 

؛ أي اسَتِعيُنوا على اإلتيان بسورٍة مثل القرآِن بكلِّ { َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتْم مِّن ُدوِن اللَِّه } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ 
؛ أن ُمَحمَّداً اْختَ َلَقهُ من تلقاِء نفسه ، ََِنَّ اْلَعاَدَة َلْم َتْجِر بَأْن { ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن } َمن قدرُتم عليه ، 

َِْتَراِء َعَلى َكاَلٍم الَ يَ ْقِدُر أَحٌد أْن يَْأِتَي ِبمْثِلهِ َيْستَ   .بدَّ إْنَساٌن باال
 : َلمَّا قرأ عليُم النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم هذه اْليَة َلم ُيجيبوا ، ََأنزَل اهلل 

لم يُدرِكوا من كيفيَّة ترتيبِه وَنْظِمِه ، ؛ أي بل كذبوا بما { َبْل َكذَّبُوْا ِبَما َلْم ُيِحيطُوْا ِبِعْلِمِه } : قوَلُه تعالى 
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ْم تَْأِويُلُه } وما َيه من الجنَّة والنار والبعِث والقيامة والثواب والعقاب ،  ُِ ْم بعُد { َوَلمَّا يَْأِت ُِ ؛ أي وَلم يَْأِت
 .حقيقِة ما ُوِعُدوا َي الكتاب مما يَ ُؤوُل إليه أمُرهم من العقوبِة والعذاب على التكذيب

ْم } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ  ُِ ََاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبةُ } ؛ أنبياَءهم من البعِث ، { َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن قَ ْبِل
 .؛ يعني أنَّ عاِقَبتُم العذاُب والُالك بتكذيبُم ، كذلك يكون عاقبُة هؤالءِ { الظَّاِلِميَن 
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 ُُ ُُْم َمْن يُ ْؤِمُن ِبِه َوِمن ْ  ( 40)ْم َمْن اَل يُ ْؤِمُن ِبِه َورَبَُّك َأْعَلُم بِاْلُمْفِسِديَن َوِمن ْ

 
ْم مَّن الَّ يُ ْؤِمُن ِبِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ُُْم مَّن يُ ْؤِمُن ِبِه َوِمن ْ ُُوِد َمْن : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوِمن يَ ْعِني َوِمَن اْليَ 

َِي اْلُمْستَ ْقَبِل ، َومِ  ََالَ يُ ْؤِمُن بهِ يُ ْؤِمُن باْلُقْرآِن  ْم َمْن ُيِصرُّ َعَلى ُكْفرِِه  ُُ ؛ { َورَبَُّك َأْعَلُم بِاْلُمْفِسِديَن } ، ( ن ْ
َِي أْهِل َمكَّةَ : )باليُوِد َمن يؤمُن وَمن ال يؤمُن ، وقال مقاتُل  َي اْليِة إشارةٌ إلى أنه لوالَ : َوِقْيَل (. نَ َزَلت 

 .ن سُيؤِمُن َي المستقبِل ْلهَلَكُم جميعاً َي الحالِ أنَّ اهللَ تعالى َعِلَم أنَّ منُم مَ 
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 ( 41)َن َوِإْن َكذَّبُوَك ََ ُقْل ِلي َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم َأنْ ُتْم َبرِيُئوَن ِممَّا َأْعَمُل َوَأنَا بَِريٌء ِممَّا تَ ْعَمُلو 

 
؛ أي إْن كذَبَك قوْمَك َي ما أتَ ْيَتُم به َقل { ُكْم َعَمُلُكْم َوِإن َكذَّبُوَك ََ ُقل لِّي َعَمِلي َولَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َوَأنَْا بَِريٌء } ؛ من جزاِء عَملي ، { َأنُتْم َبرِيُئوَن ِممَّآ َأْعَمُل } ِلي جزاُء عَمِلي ، ولكم جزاُء أعَماِلكم ، : 
صلى اهلل عليه وسلم على جُِة ُحسِن  ؛ من جزاِء أعَماِلكم ، وكان هذا القوُل مع النبيِّ { مِّمَّا تَ ْعَمُلوَن 

َهِذِه اْلَيةُ : )الِعْشَرِة معُم ال ْلنه كان َشاّكاً َي جزاِء عملِه وجزاء عملُم ، وقال الكلبي ومقاتُل 
ادِ  َُ  (.َمْنُسوَخٌة بأيَِة اْلِج
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ُُْم َمْن َيْسَتِمُعوَن ِإلَْيَك َأَََأْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َوَلْو كَ   ( 41)انُوا اَل يَ ْعِقُلوَن َوِمن ْ
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ْم مَّن َيْسَتِمُعوَن ِإَلْيَك َأَََأنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َوَلْو َكانُوْا الَ يَ ْعِقُلوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ : ؛ قال ابُن عبَّاس { َوِمن ْ

ُلُغوَن َمكََّة ََ َيْأُتوَن َرُسولَ ) ُُوِد اْلَمِديَنِة ، َكانُوا يَ ب ْ َِي يَ  اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، ََ َيْسأَلُونَُه  نَ َزَلْت 
ََالَ يُؤِمُنوَن بهِ  ُِم الشََّقاَوَة  ُُونَُه ؛ ثُمَّ تَ ْغِلْب َعَلْي ْم ذِلَك َوَيْشتَ  ُُ وِمنُم : والمعنى (. َوَيْسَتِمُعوَن ِقَراَءَتُه ََ يُ ْعِجبُ 

 .متفكِّر َيهِ  َمن يستمُع إليك وهو َي المعنى كأنَُّه متفكٌِّر َي ما تقوُل وهو غيرُ 
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ِدي اْلُعْمَي َوَلْو َكانُوا اَل يُ ْبِصُروَن  ُْ ُُْم َمْن يَ ْنُظُر ِإَلْيَك َأََأَْنَت تَ   ( 43)َوِمن ْ

 
ِدي اْلُعْمَي َوَلْو َكانُوْا الَ يُ ْبِصُروَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُْ ُُْم مَّن يَنُظُر ِإَلْيَك َأََأَْنَت تَ  ي ؛ نظَر َمن هو َ{ َوِمن

ِّ مستمٌع إلى كالِمَك ، وطالٌب االنتفاَع به ، وليس َي الحقيقِة كذلَك ، قوله  َأََأَنَت ُتْسِمُع } : الظاهِر
أي كما ال يقدُر أْن يسمَع كالَمَك الصمُّ ، َكذلك ال يقدُر على أن ينتفع ِمْن  [ 41: يونس ]{الصُّمَّ 

دُر على أن تُ ْبِصَر الُعْمَي ، َكذلك ال تقدُر على أْن تنفَع كالِمَك غيَر طالٍب االنتفاَع به ، وكما أنََّك ال تق
ي اْلية ما يدلُّ على تفضيِل السَّمِع على البصِر ؛ . بما يأتي َمن اْلدلَّة َمن ينظُر وال يطلُب االنتفاَع بُا َو

 .ْلنه تعالى ذَكَر مع الصم َُقدان العقل ، ولم يذكر مع العَمى إال َقداَن البصرِ 
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ُُْم َيْظِلُموَن إِ   ( 44)نَّ اللََّه اَل َيْظِلُم النَّاَس َشْيًئا َوَلِكنَّ النَّاَس َأنْ ُفَس

 
؛ أي ال ينقُص من حسناتُِم ، وال يزيُد َي سيِّئاتُِم ما { ِإنَّ اللََّه الَ َيْظِلُم النَّاَس َشْيئاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْم َيْظِلُموَن } يمنعُم االنتفاَع بكالمِه وأدلَّتِه ،  ُُ ؛ بأْن ال يطُلبوا االنتفاَع به ويُعِرَضوا { َولَ اِكنَّ النَّاَس َأنُفَس
عن التفكُِّر َيه ، أخبَر اهللُ َي هذه اْليِة أن تقديَر الشَّقاَوِة عليُم لم يكن ظُلماً منه ؛ ْلنه يتصرَُّف َي 

ُفَسُم ؛ ْلن الفعَل منسوٌب إليُم وإْن كان ُملكِه كيف يشاءُ ، وهم إذا كَسُبوا المعاصي َقد ظَلُموا أن
 .القضاُء من اهلِل َعزَّ َوَجلَّ 
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ْم َقْد َخِسَر الَِّذيَن كَ  ُُ نَ  اِر يَ تَ َعارََُوَن بَ ي ْ َُ ذَّبُوا بِِلَقاِء اللَِّه َوَما  َويَ ْوَم َيْحُشُرُهْم َكَأْن َلْم يَ ْلَبُثوا ِإالَّ َساَعًة ِمَن الن َّ
َتدِ  ُْ  ( 45)يَن َكانُوا ُم

 
ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ نَ  اِر يَ تَ َعاَرَُوَن بَ ي ْ َُ ؛ أي ويوم يجَمُعُم { َويَ ْوَم َيْحُشُرُهْم َكَأن لَّْم يَ ْلَبُثوْا ِإالَّ َساَعًة مَِّن الن َّ

ي هذا بياُن أْن اْلُمْكَث َ اِر ، َو نيا وإْن َي الموقف كأْن لم يلَبثُوا َي الدُّنيا إال قدَر ساعٍة من النَُّ ي الدُّ
ار ْم } : قوله تعالى . طاَل ، كان َي َجْنب اْلخرِة بمْنزِلة ساعٍة من النَُّ ُُ نَ  ْم { يَ تَ َعاَرَُوَن بَ ي ْ ُُ أي يعِرُف بضع

ِة بعِضُم لبعٍض َحْسَرٌة على َمن َضلَّ بقيام الحجَّة عليُم  .بعضاً ، ويكون َي معَر
َقِطُع اْلَمْعِرََةُ َوذِلَك ِحيَن ُيْخَرجُ : )وقال ابُن عبَّاس  كَأْن َلم يلَبُثوا : معناُه : ، َوِقْيَل ( وَن ِمْن قُ ُبورِهْم ثُمَّ تَ ن ْ

ارِهم ، وقال الضحَّاك  ْم : )َي قُبوِرهم إال ساعًة من نَُ ُِ ْم َوبَ ْعِث ُِ َقْصَر ِعْنَدُهْم ِمْقَداُر اْلَوْقِت الَِّذي بَ ْيَن َموِت
 َُ َََصاَر َكالسَّاَعِة ِمَن الن َّ ْم بتَ ْوبيِخ بَ ْعِضُْم ،  ُُ نَ  ْوِل َما اْستَ ْقبَ ُلوا ِمْن آِخِر اْلبَ ْعِث َواْلِقَياَمِة ، يَ تَ َعارََُوَن بَ ي ْ َُ اِر ِل

ٍَِر ْلَخَر  ُه أْنَت أْضَلْلَتِني يَ ْوَم َكذا ، َوأْنَت أْورَثْ َتِني ُدُخوَل النَّاِر بَما َعلَّْمَتِني َوزَي َّْنتَ : بَ ْعضاً ، يَ ُقوُل ُكلُّ َكا
؛ أي ُغبَن الذين كذبوا بالبعِث بعد الموت { َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوْا بِِلَقآِء اللَِّه } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى (. ِلي

َتِديَن } بذهاب الدُّنيا واْلخرة عنُم ،  ُْ  .{َوَما َكانُوْا ُم
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يٌد َعَلى َما يَ ْفَعُلوَن َوِإمَّا نُرِيَ نََّك بَ ْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم َأْو نَ تَ َوَ َّ  ُِ ُُْم ثُمَّ اللَُّه َش َنا َمْرِجُع َلي ْ ََِِ  ( 46)يَ نََّك 

 
ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ َنا َمْرِجُع َلي ْ ََِِ ؛ َي اْليِة وعٌد ِمن اهلل { َوِإمَّا نُرِيَ نََّك بَ ْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم َأْو نَ تَ َوَ َّيَ نََّك 

كانت َوقْ َعةُ : م أن ينتقَم له منُم ، منُه َي حياتِه أو بعَد َمماتِه ، قال المفسِّرون لَنبيِِّه صلى اهلل عليه وسل
} قبَل أن نُرَيَك ، { َأْو نَ تَ َوَ َّيَ نََّك } َبْدٍر مما أراُه اهلل َي حاِل حياته مما أوعَد المشركين من العذاب 

ْم  ُُ َنا َمْرِجُع َلي ْ م{ ََِِ  .بعَد الموِت َيجزيَُم بأعمالُِ
ْم َِي اْلِجلِ : )قال الزجَّاج  ُُ َِي اْلَعاِجِل انْ تَ َقَم ِمن ْ ُُْم  } : وقولُه تعالى (. أْعَلَم اهللُ أنَُّه إْن َلْم يَ ْنَتِقْم ِمن ْ

ْم  ُُ َنا َمْرِجُع َلي ْ نَ َزَل ِجْبرِيُل عليه السالم َعَلى : " وعن ابن عبَّاس قال . أي ال يفوتُونَنا وال يُعِجُزوننا{ ََِِ
ْل َرِضيَت : يِّ صلى اهلل عليه وسلم يَ ْوَم َبْدٍر ََ َقاَل النَّب َُ َارَِقَك اْليَ ْوَم َحتَّى تَ ْرَضى ، ََ  إنَّ رَبي أَمَرِني أْن الَ أَُ

يٌد َعَلى} : وقولُه تعالى ". نَ َعْم ؛ أرَاِني بَ ْعَض َما أْوَعَدُهْم ََ َلُه اْلَحْمُد َعَلى ذِلَك : " ؟ قَاَل  ُِ َما  ُثمَّ اللَُّه َش
 .؛ ِمن محاربَِتَك وتكذيبكَ { يَ ْفَعُلوَن 
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ْم بِاْلِقْسِط َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن  ُُ نَ  ُُْم ُقِضَي بَ ي ْ َذا َجاَء َرُسوُل ََِِ  ( 47)َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َرُسوٌل 

 
اهم ؛ أي لكلِّ ُأمٍَّة من اْلُمم رسوٌل يدعُ { َوِلُكلِّ ُأمٍَّة رَُّسوٌل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وهم إلى ما أَمَرهم اهللُ به ونَُ

م بالنار ،  َُُ ُُْم } عنه ، ويبشُِّرهم بالجنِة ويخوِّ َذا َجآَء َرُسوُل } يوَم القيامِة شاهٌد عليُم بأعمالُم { ََِِ
ْم بِاْلِقْسِط َوُهْم الَ ُيْظَلُموَن  ُُ نَ  من ثواب  ؛ بالعدِل َيُ َوَّى كلُّ إنساٍن جزاَء عمله ال يُنَقصُ { ُقِضَي بَ ي ْ
 .ُمْحِسٍن ، وال يزاُد على عقاب ُمِسيءٍ 

َبِة يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة : )كما ُروي َي الخبِر  َِْيِه : أنَّ اهللَ تَ َعاَلى يَ ُقوُل ِلُلَُمِم اْلُمَكذِّ أَلْم يَْأِتُكْم ُرُسِلي بِكَتابي 
ْم ََ يَ ُقوُل ! َما أتَانَا َرُسوٌل َوالَ ِكتَابٌ : َحاَلِلي َوَحَراِمي ؟ ََ يَ ُقولُوَن  ُِ َبْل يَا : ثُمَّ يُ ْؤَتى بالرَُّسوِل الَِّذي ُأْرِسَل إَلْي

ْم ِكتَاَبَك َورَسالََتكَ  ُُ ََ يَ ُقوُل اْلَماَلِئَكُة : ََ يَ ُقوُل . َرب َقْد ْأبْ َلْغتُ  َد َلَك ؟  َُ ْم : َمْن َيْش ُُ ُد َقْد أبْ َلَغ َُ َنحُن َنْش
َُُدوَن َلَك بَما ِشْئتَ : رَساَلَتَك وَِكتَاَبَك ، ََ يَ ُقولُوَن  ْم ! يَا رَب ََّنا َهُؤاَلِء َخْلُقَك َيْش ُِ ََ َيْخِتُم اهللُ َعَلى أْلِسَنِت

ُُْم َوأْبَصارُُهْم َوُجُلوُدُهْم بَما َكانُوْا يَ ْعمَ  ْم َسْمُع ُِ ُد َعَلْي َُ َِي اْلَكاَلِم ، ََ َيْش ْم  ُِ  (.ُلونَ َويَْأذُن ِلَجَوارِِح

(0/0) 

 
 

 ( 48)ى َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن َويَ ُقولُوَن َمتَ 

 
َوقِّْت لنا َوقتاً بمجيء : ؛ أي يقوُل الكفَّاُر { َويَ ُقولُوَن َمَتى َه اَذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .يْنِزُل بنا هذا الوعِد الذي َوَعدَتنا به من العذاب إْن كنَت من الصَّادقين أنَّ العذابَ 

(0/0) 

 
 

ََاَل  ْم  ُُ َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل  ُقْل اَل َأْمِلُك ِلنَ ْفِسي َضراا َواَل نَ ْفًعا ِإالَّ َما َشاَء اللَُّه ِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل ِإَذا َجاَء َأَجُل
 ( 49)َيْستَ ْقِدُموَن 
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ال أقِدُر لنفسي : ؛ أي قل يا ُمَحمَُّد { اً َوالَ نَ ْفعاً ِإالَّ َما َشآَء اللَُّه ُقل الَّ َأْمِلُك ِلنَ ْفِسي َضرّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي { ِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل } . على دَِع َضر  وجرِّ نفٍع إال ما شاَء اهللُ أن يقدَر لي عليه ، َكيف أقدُر لكم
ََالَ َيْسَتْأِخُروَن سَ } وقٌت مضروب ،  ْم  ُُ  .؛ بعد اْلَجِل وال يتقدَّمون{ اَعًة َوالَ َيْستَ ْقِدُموَن ِإَذا َجآَء َأَجُل
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ارًا َماَذا َيْستَ ْعِجُل ِمْنهُ اْلُمْجِرُموَن  َُ  ( 50)ُقْل َأرََأيْ ُتْم ِإْن َأتَاُكْم َعَذابُهُ بَ َياتًا َأْو نَ 

 
اراً مَّاَذا َيْستَ ْعِجُل ِمْنُه اْلُمْجرُِموَن ُقْل َأرََأيْ ُتْم ِإْن َأتَاُكْم َعَذابُُه بَ يَاتاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ م يا { َأْو نَ  ؛ أي قل لَُ

اراً ما الذي يستعجُل من العذاب المشركوَن ، أي كيف َيصنعون : ُمَحمَُّد  َُ إْن أتاُكم عذاُب اهلل لَيالً أو ن
 .وكيف يقَبُل منكم إيمانكم وهو إيماُن اإلنجاِء إذا نزَل بُم العذابُ 
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ثُمَّ ِقيَل لِلَِّذيَن ظََلُموا ُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْلِد ( 51)ُثمَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمْنُتْم ِبِه آْْلَن َوَقْد ُكْنُتْم ِبِه َتْستَ ْعِجُلوَن أَ 
 ( 51)َهْل ُتْجَزْوَن ِإالَّ ِبَما ُكْنُتْم َتْكِسُبوَن 

 
؛ اْلِلُف َي أوَّل هذه اْلية أِلُف استفُاٍم ، ذُكرت على جُِة { ْم ِبِه َأُثمَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمْنتُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

م يا ُمَحمَُّد : اإلنكاِر ، والمعنى إذا نزَل عليكم العذاُب آَمنُتم به ؟ قالوا  ؛ { اْلَن } : نَ َعْم ، قل لَُ
؛ أي يقولون ، { ثُمَّ ِقيَل } قطُع ، ؛ وهو العذاُب الدائم الذي ال ين{ َوَقْد ُكنُتم ِبِه َتْستَ ْعِجُلوَن } تؤمنون 

 .؛ أي تعملون َي الدُّنيا{ لِلَِّذيَن ظََلُموْا ُذوقُوْا َعَذاَب اْلُخْلِد َهْل ُتْجَزْوَن ِإالَّ ِبَما ُكنُتْم َتْكِسُبوَن } 
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 ( 53)ْعِجزِيَن َوَيْستَ ْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َورَبِّي ِإنَُّه َلَحقٌّ َوَما َأنْ ُتْم ِبمُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
أحقٌّ ما َتِعُدنا من العذاب والبعث : ؛ وَيسَتخبُروَنَك يا ُمَحمَُّد { َوَيْستَ ْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َوَمآ َأنُتْم } ؛ إنه صدٌق وكائن ، { ِإي َورَبِّي ِإنَُّه َلَحقٌّ } ؛ نَ َعْم وأْحِلْف عليه { ُقْل } بعد الموت ؟ 
هو ديُن { َأَحقٌّ } ؛ اهللَ عن إحالِل العذاب بكم ، ويحتمُل أن يكون المراُد بقوله تعالى { ُمْعِجزِيَن بِ 

 (.نَ َعْم إنَُّه َلَحقٌّ ؛ أْي إنَّ اْلَعذاَب نَازٌل بُكمْ ( : أي َورَبي: )َمْعَنى قَ ْوِلِه : )اإلسالم ؟ قاَل الزجَّاج 
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ْم َوَلْو َأنَّ ِلُكلِّ نَ ْفٍس  ُُ نَ  َِي اْْلَْرِض اَلَْ َتَدْت ِبِه َوَأَسرُّوا النََّداَمَة َلمَّا رََأُوا اْلَعَذاَب َوُقِضَي بَ ي ْ ظََلَمْت َما 
 ( 54)بِاْلِقْسِط َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن 

 
ْ َتَدْت ِبِه َوَأسَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َِي اَْلْرِض الََ ؛ { رُّوْا النََّداَمَة َلمَّا رََأُوْا اْلَعَذاَب َوَلْو َأنَّ ِلُكلِّ نَ ْفٍس ظََلَمْت َما 

أي لو أنَّ كلَّ إنسان ظالٍم كان له ما َي اْلرِض َجميعاً الَتَدى به من عذاب اهلل ، ثم ال ينفعُه ذلك وال 
ين رأوا العذاَب ، أي أَسرَّ القادُة الندامَة عن اْلتباع ح{ َوَأَسرُّوْا النََّداَمَة } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . يُقَبُل منه
أْخَفى الرؤساُء َي الكفِر الندامَة عن الذين أَضلُّوهم وَسَتروها عنُم ، هذا قوُل عامَّة : والمعنى 

 .المفسِّرين
: قَاَل ( أْسَرْرَت الشَّْيَء إذا أْخَفْيَتُه ، َوَأْسَرْرَتهُ إذا أْعَلْنَتهُ : اإِلْسَراُر ِمَن اَْلْضَداِد ، يُ َقاُل : )وقال أبو ُعبيد 

َُُروَها{ َوَأَسرُّوْا النََّداَمَة َلمَّا رََأُوْا اْلَعَذاَب } : ِمَن اإلْعاَلِن قَ ْولُُه تَ َعاَلى ) وأخَلُصوا : معناُه : ِقْيَل (. أْي أْظ
ْم بِاْلِقْسِط } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . الندامَة ، واإلسراُر اإلخالصُ  ُُ نَ  ِضَي بين الخال{ َوُقِضَي بَ ي ْ م ؛ أي َقُّ ئِق كلُِّ

 .؛ بَأْن ال يُزاَد على عذاب اْلُمسيٍء على قدره المستحقِّ { َوُهْم الَ ُيْظَلُموَن } بالعدل ، 
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 ُهَو ُيْحِيي( 55) َأاَل ِإنَّ لِلَِّه َما َِي السََّماَواِت َواْْلَْرِض َأاَل ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ 
 ( 56)َويُِميُت َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن 

 
؛ ال يقدُر أحٌد على منعِه من إحالِل العقاب { َأال ِإنَّ للَِّه َما َِي السََّماَواِت َواَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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ُهَو * ْكثَ َرُهْم الَ يَ ْعَلُموَن َولَ اِكنَّ أَ } ؛ بِحالِل العقاب باْلُمجرِمين ، { َأالَ ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ } بَممُلوِكه ، 
 .{ُيْحيِ ي َويُِميُت َوِإَلْيِه تُ ْرَجُعوَن 
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ا النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَبُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما َِي الصُُّدوِر َوُهًدى َورَْحَمٌة لِْلُمْؤمِ  َُ  ( 57)ِنيَن يَا َأي ُّ

 
َُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعِني ُقريشاً ، { ا النَّاُس َقْد َجآَءْتُكْم مَّْوِعَظٌة مِّن رَّبُِّكْم َوِشَفآٌء لَِّما َِي الصُُّدوِر ياَأي ُّ

أي دواٌء لذوي الجُِل ( َوِشَفاٌء ِلَما َِي الصُّدور)والموعظُة القرآُن ، والمواَعَظة التي تدعو إلى الصالِح ، 
{ َورَْحَمةٌ لِّْلُمْؤِمِنيَن } ؛ وبياٌن من الضَّاللِة ، { َوُهًدى } القلوب ،  ، والقرآُن مزيٌل للجُِل وكاشٌف َلَعَماءِ 

 .؛ أي وِنعَمٌة من اهلِل ْلصحاب النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم
 ومعنى الشََّفاِء ما يجدهُ َمن يستدلُّ . ومعنى اْلُموِعَظُة اإِليَاَبُة بما يدعو إلى الصَّالِح بطريق الرَّْغَبِة والرهبةِ 

َََمن َشَرَح } : إعجاَز القرآن من الرُّوح بزواِل الشِّرِك والتشبيه ، وهو شرُح الصَّدِر الذي ذكَرُه اهلل بقولِه  َأ
َو َعَلى نُوٍر مِّن رَّبِِّه  ُُ َُُدى)ومعنى [. 11: الزمر ]{اللَُّه َصْدَرُه ِلإِلْساَلِم ََ  بياُن الشَّرائِع من الحالِل ( اْل

وأما الرَّْحَمُة َُي اإلنعاُم على المحتاِج بدليِل أن َمِلكاً لو أهَدى إلى . النَّدب واإليابةوالحرام والَفرِض و 
م هُم الذين ينتِفعون بِنَعِم  َمِلٍك لم يكن لُه منُه رحمًة عليه ، وأما تخصيُص المؤمنين بالرحمِة ؛ َُلنَُّ

 .الدِّين
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ٌر ِممَّا َيْجَمُعوَن ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه ََِبذَ   ( 58)ِلَك ََ ْليَ ْفَرُحوا ُهَو َخي ْ

 
: ؛ قال ابُن عبَّاس ومجاهد والحسُن وقتادة { ُقْل بَِفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه ََِبَذِلَك ََ ْليَ ْفَرُحوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وعن أبي سعيٍد الخدري قاَل َي معنى . المفسِّرين وهذا قوُل عامَّة( ََْضُل اهلِل اإلْساَلُم ، َورَْحَمُتُه اْلُقْرآنُ )
بالُقرآِن : قل يا ُمَحمُد ْلصحابَك : والمعنى ( ََْضُل اهلِل اْلُقْرآُن ، َورَْحَمُتُه َجْعُلُكْم ِمْن أْهِلهِ : )هذِه اْلية 

ٌر مِّمَّا يَ } الذي أكرَمَك اهللُ به واإلسالم الذي َو ََّقكم له ََاَْ َرُحوا ،  يجمُع اليُود { ْجَمُعوَن ُهَو َخي ْ
 .والمشركون من اْلموالِ 
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إذا : )وعن محمَّد بن كعٍب القرظي قال . ِكالهما بالتاِء المخاطبة( َتْجَمُعونَ )و( ََ ْلتَ ْفَرُحوا)وقرأ بعُضُم 
ٌر َلَك ِممَّا َيْجَمُع أْهُل الدُّنْ يَ   (.اَعِمْلَت َعَمالً رََجاَء ثَ َواب اهلِل ََاَْ َرْح ، ََِنَُّه َخي ْ
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َََجَعْلُتْم ِمْنُه َحَراًما َوَحاَلاًل ُقْل آللَُّه َأِذَن َلُكْم  َأْم َعَلى اللَِّه تَ ْفتَ ُروَن ُقْل َأرََأيْ ُتْم َما َأنْ َزَل اللَُّه َلُكْم ِمْن ِرْزٍق 
ََْضٍل َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم  َوَما َظنُّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِإنَّ ( 59) اللََّه َلُذو 

 ( 60)اَل َيْشُكُروَن 

 
أرأيُتم ما أنزَل اهلل : ؛ أي ُقل يا محمَّد ْلهِل مكَّة { ُقْل َأرََأيْ ُتْم مَّآ َأنَزَل اللَّهُ َلُكْم مِّن رِّْزٍق } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ { َََجَعْلُتْم مِّْنُه َحَراماً َوَحاَلالً } الالً طيِّباً من اْلنعاِم والحرث ، لكم َي الكتاب من رزٍق جعَلهُ لكم حَ 
أي جعلُتم الَبَحاِئَر والسََّواِئَب َحالالً للرِّجال منفعًة ، وَحراماً على النساِء ، وجعلُتم ْللُِتكم من الحرِث 

؛ { ُقْل } بحانه لم يحرِّْم شيئاً من ذلَك ، َنصيباً َحرَّمتموُه على النساِء ، وأحللتموُه للرجال ، واهلل س
م يا ُمَحمُد  ؛ تختَِلُقون الكذَب ، { َأْم َعَلى اللَِّه تَ ْفتَ ُروَن } ؛ أَمرَكم بتحريمِه ، { َءآللَُّه َأِذَن َلُكْم } : لَُ

 .بَ ي ُِّنوا الحجَة َي ذلك ، وإالَّ َأنتم تَ ْفتَ ُروَن على ربكم: يعني 
؛ أي ما َظنُّ { َوَما َظنُّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة } : َقال  ثم أوعَدهم على الكذب

م على  الذين َيْكِذبُوَن على اهلِل َي التحليل والتحريِم ماذا يفعُل بُم يوَم القيامِة ، أَتظنُّون أن اهللَ ال يعاقبُُ
ََْضٍل َعَلى النَّاِس } : اَترائُِم عليه ؟ قَ ْولُُه تَ َعاَلى  ؛ أي َلُذو َمن  عليُم بتأخيِر العذاب { ِإنَّ اللََّه َلُذو 

 .؛ نَِعَم اهللِ { َولَ اِكنَّ َأْكثَ َرُهْم الَ َيْشُكُروَن } عنُم ، 
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ُلو ِمْنُه ِمْن قُ ْرآٍن َواَل تَ ْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ   َِي َشْأٍن َوَما تَ ت ْ َِيِه َوَما َوَما َتُكوُن  ُُوًدا ِإْذ تُِفيُضوَن  ُكنَّا َعَلْيُكْم ُش
َِي اْْلَْرِض َواَل َِي السََّماِء َواَل َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َواَل َأْكبَ َر ِإالَّ  َِي ِكَتاٍب ُمِبيٍن يَ ْعُزُب َعْن رَبَِّك ِمْن ِمثْ َقاِل َذرٍَّة   

(61 ) 

 
ُُوداً ِإْذ  َوَما َتُكوُن َِي َشْأنٍ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُلوْا ِمْنُه ِمن قُ ْرآٍن َوالَ تَ ْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُش َوَما تَ ت ْ

َِيِه  ا ، : )؛ أي وما تكوُن َي أمٍر من اْلُمور ، وقال الحسُن { ُتِفيُضوَن  َُ َِي نْ َيا َوَحَواِئِجَك  ِمْن َشْأِن الدُّ
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ُلوا ِمْنُه ، أْي ِمَن ا  (.هلِل نَازٍل ِمْنُه ِمْن قُ ْرآٍن يُوَحى إَلْيَك ِمْن ُسوَرٍة أْو آيٍَة تَ ْقَرأُ َعَلى ُأمَِّتكَ َوَما تَ ت ْ
والخطاُب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وُأمَُّتُه داخلون َيه ؛ ْلنَّ خطاَب الرئيس خطاٌب له وْلتباعِه ، يدلُّ 

ُُوداً   َوالَ تَ ْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ } : على ذلك قولُه  أي ما تعَملون أنتم جميعاً يا بَِني آدَم { ُكنَّا َعَلْيُكْم ُش
قال . عامَّة ويا ُأمََّة ُمَحمٍَّد من خيٍر أو شر  ، إالّ ُكنَّا على أمرِكم وِتالَوِتكم وعَمِلكم ُشُوداً إذ تدخلون َيه

واإلََاَضةُ . َواْلَمْعَنى أالَ يَ ْعَلُمُه ََ ُيَجازِيُكْم بهِ ( َشْيءٍ اهللُ تَ َعاَلى َشاِهٌد َعَلى ُكلِّ : َمْعنَاُه يَ ُقوُل : )الفرَّاء 
َِْيهِ : )الدخوُل َي العمِل ، وقال ابُن اْلنباريِّ  َُِعوَن  َِْيهِ : )وقال ابُن عبَّاس ( إذ تَ ْنَد  (.إذ تَْأُخُذوَن 

َعاَلى  ، من وزِن َنمَلٍة { ِمن مِّثْ َقاِل َذرٍَّة } د ، ؛ أي ما يغيُب وما يبعُ { َوَما يَ ْعُزُب َعن رَّبَِّك } : قَ ْوُلُه َتَّ
َِي السََّمآِء َوالَ َأْصَغَر ِمن ذِلَك } حميراء صغيرٍة من أعماِل العباد ،  وال أخفَّ من الوزِن { َِي اَْلْرِض َوالَ 

َِي ِكَتاٍب مُِّبيٍن } ، وال أثقَل منه ، { َوال َأْكبَ َر } من الذرَّة ،  و مع علِم اهلل تعالى ومكتوٌب ، إالّ وه{ ِإالَّ 
ُب بضمِّ الزاي وكسِرها ُلغتان. َي اللوِح المحفوظ ُّ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . والُعُزوُب البُ ْعُد والذهاُب ، ويَ ْعِز

 .أي َوْزَن ذرَة ، ومثقاُل الشيء ما َوازَنَهُ { مِّثْ َقاِل َذرٍَّة 
َُُما اْلِمثْ َقاَل َوالذرََّة { َأْكبَ َر } و { َأْصَغَر  }: َمْن َنَصَب قَ ْوُلُه تَ َعاَلى : )قال الفرَّاُء  نََّما أرَاَد اْلَخْفَض يُ ْتبْع ََِِ

َُُما َعَلى َوْزِن أَْ َعَل ات َِّباُع َمْعَنى اْلِمثْ َقاِل ؛ ْلنََّك َلْو َلِقيَت مِ  َُُما الَ يَ ْنَصرََِاِن ؛ ْلن َّ َن اْلِمثْ َقاِل َمْن  ، إالَّ أن َّ
ُرهُ : َما أتَاِني ِمْن أَحٍد َعاِقٍل َوَعاقٌل ، وََكذِلَك : َو َكَقْوِلِه َكاَن َرَْعاً َوهُ   (.َما َلُكْم ِمْن إَلٍه َغْيِرِه َوَغي ْ

َِي ِكتَاٍب } رَُع على االبتداِء ، وخبرُه : َوِقْيَل  : بالنصب َالمعنى ( َوالَ أْصَغَر َوالَ أْكبَ رَ )ََمن قرأ { ِإالَّ 
ع المعنى . قال ذرَّة ، وال أصغَر من ذلَك وال أكبرَ وما يعزُب عن ربك ِمن مث وما يعزُب عن ربَك : وَمن َر

 .ِمثقاُل ذرٍَّة ، وال أصغُر وال أكبر
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ْم َواَل ُهْم َيْحَزنُوَن  ُِ  ( 63)الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يَ ت َُّقوَن ( 61)َأاَل ِإنَّ َأْولِيَاَء اللَِّه اَل َخْوٌف َعَلْي

 
ْم َوالَ ُهْم َيْحَزنُوَن } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ  ُِ أال إنَّ أولياَء اهلل توالَّهم اهللُ : معناهُ { َأال ِإنَّ َأْوِلَيآَء اللَِّه الَ َخْوٌف َعَلْي

: بفحظِه وحَياطَتِه ، ال خوٌف عليُم يوَم القيامِة وال هم َيْحَزنُوَن على ما اختَ َلفوا َي الدُّنيا ، وقولهُ تعالى 
؛ تفسيُر أولياِء اهلل ؛ أي الذين يؤِمنون بُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم { لَِّذيَن آَمُنوْا وََكانُوْا يَ ت َُّقوَن ا} 

أنَُّه ُسِئَل َعْن أْوِلَياِء اهلِل : " والقرآِن ، ويتَّقون الشِّرَك والفواحَش ، وعن رسوِل هلل صلى اهلل عليه وسلم 
َِي اهلِل ُهُم الُمَتَحابُّ : " ََ َقاَل  يعني " ُهُم الَِّذيَن إذا رُُؤوا ذُِكَر اهللُ : " وعنه صلى اهلل عليه وسلم قال " وَن 

 .إذا رآهُم العامَّة ذُِكَر من أجل ِسيَماُهم َي وجوِهُم
نْ َيا ِحيَن َنَظَر النَّاُس إلَ : )وُسئل عيسى عليه السالم عنُم َقال  ى ظَاِهرَها ، ُهُم الَِّذيَن َنظروا إَلى بَاِطِن الدُّ
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ا ، ََأْحَيوا ِذْكَر اْلَمْوِت َوأَماتُوا ِذْكَر اْلَحيَاِة ، يُ  َُ ا ِحيَن َنَظَر النَّاُس إَلى َعاِجِل َُ ِحبُّوَن اهللَ َوَنَظَروْا إَلى آِجِل
 (.َوُيِحبُّوَن ِذْكَرهُ 
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نْ َيا َوَِي اْْلِخَرِة اَل تَ بْ  َِي اْلَحيَاِة الدُّ ُم اْلُبْشَرى  ُُ  ( 64)ِديَل ِلَكِلَماِت اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َل

 
نْ َيا َوَِي اْلِخَرِة } : قولُه  َِي اْلَحياِة الدُّ ُُُم اْلُبْشَرى  ي : ؛ معناهُ { َل م الُبشرى َي الحياِة بالقرآن ، َو لَُ

َُوْا َوالَ َتْحَزنُواْ  }أراَد بالبشرى َي الدُّنيا بَشارََة المالئكةِ : ويقاُل . اْلخرِة بالجنة : َصلت ]{... َأالَّ َتَخا
 .اْلية[ 30

ِة بَ ْعِدي إالَّ اْلُمَبشَِّراُت : " وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال  َوَما : قيل " َلْم يَ ْبَق ِمَن النُّبُ وَّ
َوِهَي ُجْزٌء ِمْن : " وقرأ له " ْبُد الصَّاِلُح ِلنَ ْفِسِه الرُّْؤيَا الصَّاِلَحُة يَ َراَها اْلعَ : " اْلُمَبشِّراُت ؟ قَاَل عليه السالم 

ا  َُ َََمْن ُأِرَي ذِلَك ََ ْلُيْخبْر ب ِة ،   ". ِستٍَّة َوأرْبَِعيَن ُجزْءاً ِمَن النُّبُ وَّ
ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز } : ؛ أي ال خلَف َي وعِد اهلِل ، وقولُه تعالى { الَ تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِت اللَِّه } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ 

َُِر والنجاُة الواَرة{ اْلَعِظيُم   .؛ أي ذِلكم الذي وعدَكم اهللُ هو الثواُب الوا
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ْم ِإنَّ اْلِعزََّة لِلَّهِ  ُُ  ( 65)َجِميًعا ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم  َواَل َيْحُزْنَك قَ ْوُل

 
ُُْم } : قْ ْوُلُه تَ َعاَلى  ديُدهم لَك بالقتِل ، { َوالَ َيْحُزنَك قَ ْوُل م إيَّاَك وتَُ ؛ أي ال يحُزنَك يا ُمَحمَُّد تكذيبُُ

يه تسليٌة للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم على ُكفرِهم وتكذيبُم وِنسَبِتُم له إلى االَتراِء ع لى ربه ، وقوله َو
َِنَّ القوَة هلل جميعاً : ، والمعنى ( إنَّ )؛ استئناُف كالٍم ، ولذلك ُكسرت { ِإنَّ اْلِعزََّة للَِّه َجِميعاً } : تعالى 

؛ لمقالِة { ُهَو السَِّميُع } يمنُعُم عنَك بعزَّتِه ، وال يتعذُر أحٌد اال بِذنه وهو ناِصُرَك وناصُر ديِنَك ، و 
بالنصب الستحالِة أن النبيَّ صلى اهلل عليه ( أنَّ اْلِعزَّةَ )وال يجوُز أن يقرأ . ؛ بضمائرهم{ اْلَعِليُم } الكفَّار 

ّّ هلل جميعاً   .وسلم كان يحزنُه قوُل الكفاِر بأنَّ العزّة
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َِي اْْلَْرِض َوَما يَ تَِّبُع الَِّذيَن  َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشرََكاَء ِإْن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ َأاَل ِإنَّ لِلَِّه َمْن َِي السََّماَواِت َوَمْن 
 ( 66)الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيْخُرُصوَن 

 
َِي اَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي له َمن َيُما من الخلِق على َمن ال { َأال ِإنَّ للَِّه َمن َِي السََّماَوات َوَمْن 

؛ أي ما يتَّبعون شركاَء على الحقيقِة { َوَما يَ تَِّبُع الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه ُشرََكآَء } : ى قَ ْوُلُه تَ َعالَ . يعقلُ 
ة ،  م إال بالظنِّ بتقليد آبائُِم وقوِل بعضُم { ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ } والمعَر َما } : ؛ أي ما يدَّعونَُ

ا تشفُع لُم يوَم القيامةِ [ 3: الزمر ]{آ ِإَلى اللَِّه زُْلَفى نَ ْعُبُدُهْم ِإالَّ ِليُ َقرِّبُونَ  َوِإْن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ويظنُّون أنَُّ
ا تشفُع لُم عند اهللِ { ُهْم ِإالَّ َيْخُرُصوَن  م إنَُّ  .؛ أي ما ُهم إال يكِذبون َي قولُِ
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َِي َذِلَك َْليَاٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل ِلَتْسُكُنوا َِ  اَر ُمْبِصًرا ِإنَّ  َُ  ( 67)يِه َوالن َّ

 
اَر ُمْبِصراً } : قولُه  َُ َِيِه َوالن َّ ؛ أي هو الذي جعَل لكم الليَل لتَناُموا { ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم الَّيَل ِلَتْسُكُنوْا 

ر ، وخلَق النُاُر ُمضيئاً للذهاب والمجيء وطلب المعيشِة َيه وتستريحوا عّما َلِحَقكم من النََّصب بالنُا
ِإنَّ َِي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى (. َقْد نَاَم َلْيِلي ، َوَتَجلَّى َهمِّي: )، وَسمَّاُه ُمبصراً ؛ ْلنه يُبصر َيه كما قال ُرؤبة 

 .اهلل ، ويتفكَّرون َيُا ؛ دالئلَ { لَِّقْوٍم َيْسَمُعوَن } ؛ أي َي ذلك للدالالِت ، { ذِلَك ْليَاٍت 
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َِي اْْلَْرِض ِإْن ِعْندَُكْم مِ  َذا قَاُلوا اتََّخَذ اللَّهُ َوَلًدا ُسْبَحانَُه ُهَو اْلَغِنيُّ َلُه َما َِي السََّماَواِت َوَما  َُ ْن ُسْلطَاٍن ِب
 ( 68)َأتَ ُقولُوَن َعَلى اللَِّه َما اَل تَ ْعَلُموَن 

 
: اتََّخذ اهللُ َوَلداً ، َِن المشركين قاُلوا : ؛ أي قال الكفاُر { قَالُوْا اتََّخَذ اللَّهُ َوَلداً ُسْبَحانَُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

المسيُح ابن اهلل ، ُسْبَحاَنهُ َوتَ َعاَلى ؛ : عزيٌر ابن اهلل ، والنصارى قالوا : المالئكة بناُت اهلل ، واليُود قالوا 
 .، هو غني  عن اتخاِذ الولد{ ُهَو اْلَغِنيُّ } ، والشَّريِك ، أي تَ ْنزِيُاً له عن الولِد 
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َِي اَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إنَّ َمن كان له ُمْلُك السَّموات واْلرِضِّ : ؛ معناهُ { َلُه َما َِي السََّماَوات َوَما 
ْعِف ليتقوَّى به ، ويستِعيَن به على وإنما يتخُذ الولَد ذو الضَّ ! وما بينُما ، َما حاجتُه الى اتِّخاذ الولِد؟

بعِض أُمورِه ، وذو الَوحَشِة ليستأنَس به ، وَمن يخاُف الموَت على نفسِه ، َيتَّخُذ الولَد ليخُلَفُه َي 
أمالكِه بعد موته ، واهللُ تعالى ال يجوز عليه السُّرور وال المناَُع والمصارف ، وال يلحقُه الموت ، َُو 

 .الولد َغِنيٌّ عن اتخاذِ 
َُ اَذآ } : ثم طالَب الكفاَر بالحجَّة والبرهان ، َقال َعزَّ َوَجلَّ  ؛ أي ما عَندكم { ِإْن ِعندَُكْم مِّن ُسْلطَاٍن ِب

َأتُقولُوَن َعَلى اللَِّه َما } : من حجٍَّة وبرهان على هذا القوِل ، ثم أنكَر عليُم ذلك تَ ْبِكيتاً لُم َقال تعالى 
؛ وهذا على حجَّة اإلنكار والردِّ عليُم ؛ أي ِلَم تقولون على اهلِل ما الَ علَم لكم به وال  {الَ تَ ْعَلُموَن 

 .حجََّة لكم عليه
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ْم ُثمَّ نُِذي( 69)ُقْل ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب اَل يُ ْفِلُحوَن  ُُ َنا َمْرِجُع نْ َيا ثُمَّ ِإلَي ْ َِي الدُّ ُم َمَتاٌع  ُُ ُق
 ( 70)اْلَعَذاَب الشَِّديَد ِبَما َكانُوا َيْكُفُروَن 

 
أي ُقل يا ُمَحمَّد إن الذين يختلقون  { ُقْل ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب الَ يُ ْفِلُحوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ن يا بالحجَّة وال باْلخرِة َي الثواب ، وال يسَعدون َي َكِذباً ؛ يكِذبُون به على اهلِل تعالى ال يُفِلُحوَن َي الدُّ
نْ َيا } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . العاقبِة وإن اغترُّوا بطول السَّالمة َِي الدُّ ؛ رَُع على معنى ذلَك متَاٌع َي { َمتَاٌع 
نيا يتمتَّعون به أ: َوِقْيَل . الدُّنيا يتمتَّعون به قليالً ثم ينقِضي م متاٌع َي الدُّ َنا } يَّاماً يسيرًة ، لَُ ثُمَّ ِإَلي ْ

ُم اْلَعَذاَب الشَِّديَد  ُُ ْم ثُمَّ نُِذيُق ُُ ، أي بُكفرِهم { ِبَما َكانُوْا َيْكُفُروَن } ؛ الغليَظ الذي ال ينقطُع ، { َمْرِجُع
 .باهلل ورسولهِ 
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ْم نَ َبأَ نُوٍح ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه يَا قَ ْوِم ِإْن كَ  ُِ اَن َكبُ َر َعَلْيُكْم َمَقاِمي َوَتْذِكيِري ِبآيَاِت اللَِّه ََ َعَلى اللَِّه َواْتُل َعَلْي
 ( 71) تُ ْنِظُروِن تَ وَكَّْلُت َََأْجِمُعوا َأْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكْم ثُمَّ اَل َيُكْن َأْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمًَّة ُثمَّ اْقُضوا ِإَليَّ َواَل 

 
ْم نَ َبأَ نُوٍح َواْتُل عَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه ياقَ ْوِم ِإن َكاَن َكبُ َر } ؛ أي إقَرأ عليُم خبَر نوٍح ، { َلْي
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ِبآيَاِت اللَِّه } ؛ وِعَظتي لكم { َوَتْذِكيِري } ؛ وُمكِثي َيكم ، { مََّقاِمي } ؛ ثَ ُقَل عليكم وَعُظَم ، { َعَلْيُكْم 
قَالُوْا َلِئْن لَّْم تَ ْنَتِه يانُوُح } : َوِثْقُت وإليه َوَّضُت أْمِري ، وذلك حين قاُلوا له  ؛ به{ ََ َعَلى اللَِّه تَ وَكَّْلُت 

 [.116: الشعراء ]{َلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَمْرُجوِميَن 
: معناهُ : َل َوِقي. ؛ أي اِعزُموا علكى أمرِكم مع شركاِئكم{ َََأْجِمُعوْا َأْمرَُكْم َوُشرََكآءَُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

( َاْجَمُعواْ )وَمن قرأ . َاِعزُموا على أمرِكم ، وادُعوا ْللُِتكم واسَتِعينوا بُم ، وأْجِمُعوا على أمٍر واحد
 .بنصب الميم َُو من اْلَجْمعِ 

. شفاً ال يسترُه شيء؛ أي يُكن أمرُكم عليكم ظاِهراً ُمنكَ { ثُمَّ الَ َيُكْن َأْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمًَّة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
رِّجوا عن أنفسكم ،  ثُمَّ } والُغمَُّة مأخوذةٌ من الَغماَمِة ، ويقاُل الَغمُّ ؛ أي ال يكون أمرُكم َغّماً عليكم َو

 .؛ أي اْمُضوا بما تقِصُدون من القتِل وال ُتمَُلون{ اْقُضوْا ِإَليَّ َوالَ تُنِظُروَن 
َِي قَ ْوِلهِ : )قال الزجَّاُج  والمعنى َاْجِمعوا أمرَكم مع شركاِئكم ثم ال ( بَمْعَنى َمعَ { َوُشرََكآءَُكْم }  اْلَواُو 

يكون أمرُكم عليكم مبُماً ، يعني ليكن أمركم ظاهراً منكشفاً ال تسترون معاداتي ، ُثمَّ امُضوا إَليَّ 
معجزاِت نوٍح عليه معنى قضاِء الشيء امضاؤُه والفراُغ منه ، وهذا أحُد . بمكُروِهكم وما توعدونني به

 .السالم ؛ ْلنه كان َوحيداً ، وقد قَ َرَعُم بالعجِز عن الوصوِل اليه وإلى قتلِه ، َلم يقِدُروا عليه بُسوءٍ 
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َََما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى اللَِّه َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسلِ  ْن تَ َولَّْيُتْم   ( 71)يَن مِ ََِِ

 
َََما َسَأْلُتُكْم مِّْن َأْجٍر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ن تَ َولَّْيُتْم  َِْن أعَرضُتم عن اإليماِن بما جئتكم به لم : ؛ معناُه { ََِِ

يُضّرني إعراُضكم ، َِنِّي ال أطلُب أجراً وال أدُعوكم إلى اإليمان لمطمع مني َي مالِكم ، وما دعاني َيما 
؛ { َأْن َأُكوَن ِمَن } ؛ أي وقد أَمَرني ، { ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى اللَِّه َوُأِمْرُت } ال اإليمان باهلل ، أدعوكم عليه إ

 .؛ على ِدينُم{ اْلُمْسِلِميَن } أي مع ؛ 
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َِي اْلُفْلِك َوَجَعْلَناُهْم َخاَلِئَف َوَأْغَرقْ َنا َناهُ َوَمْن َمَعُه  بُوُه ََ َنجَّي ْ بُوا ِبآيَاتَِنا ََاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبةُ  َََكذَّ الَِّذيَن َكذَّ
 ( 73)اْلُمْنَذرِيَن 
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َِي اْلُفْلِك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َناهُ َوَمن مََّعُه  ؛ أي َنجَّيناُه وَمن معه من المؤمنين من الغَرِق { َََكذَّبُوُه ََ َنجَّي ْ

؛ أي جعَل اهللُ الذين َنَجوا مع نوٍح عليه السالم من الَغَرِق َخلفاً {  َوَجَعْلَناُهْم َخالَِئفَ } َي السفينِة ، 
: الصاَات ]{َوَجَعْلَنا ُذرِّي ََّتُه ُهُم اْلَباِقيَن } : وَمكاناً َي اْلرِض ِمن قوٍم ُأهِلُكوا بالتكذيب كما قال تعالى 

 .ْلرَض جميعاً بتكِذيبُم لنوحٍ وذلك أنَّ الناَس كانوا من ذرِّيته بعد الغرِق ، وَهَلَك أهُل ا[ 77
َكْيَف َكاَن } ؛ يا ُمَحمَُّد ، { ََاْنُظْر } ؛ أي بدالَلتُا حّساً ، { َوَأْغَرقْ َنا الَِّذيَن َكذَّبُوْا بِآيَاتَِنا } : قَ ْوُله تَ َعاَلى 

م الرسُل َلم يؤمنوا ،{ َعاِقَبُة اْلُمْنَذرِيَن  ديٌد لقوِم النبيِّ  ؛ أي كيف صاَر آِخُر أمِر الذين أنذرَتُْ وهذا تَُ
صلى اهلل عليه وسلم عن تكذيبِه حتى ال يَ ْنِزَل بُم مثل ما نزَل بقوِم نوٍح ، وتسليُة للنبيِّ صلى اهلل عليه 

 .وسلم ليصبَر على أذاُهم كما صبَر نوُح عليه السالم على أذى الكفَّاِر مع قلَّة َمن معه من المؤمنين
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َََما َكانُوا ِليُ ْؤِمُنوا ِبَما َكذَّبُوا ِبِه ِمْن قَ ْبلُ ُثمَّ بَ َعثْ َنا مِ  َََجاُءوُهْم بِاْلبَ ي َِّناِت  ْم  ُِ َكَذِلَك   ْن بَ ْعِدِه ُرُساًل ِإَلى قَ ْوِم
َِْرَعْوَن َوَمَلِئِه ( 74)َنْطَبُع َعَلى قُ ُلوِب اْلُمْعَتِديَن  بِآيَاتَِنا ََاْسَتْكبَ ُروا ثُمَّ بَ َعثْ َنا ِمْن بَ ْعِدِهْم ُموَسى َوَهارُوَن ِإَلى 

قَاَل ُموَسى ( 76)ََ َلمَّا َجاَءُهُم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدنَا قَالُوا ِإنَّ َهَذا َلِسْحٌر ُمِبيٌن ( 75)وََكانُوا قَ ْوًما ُمْجِرِميَن 
 ( 77)َأتَ ُقولُوَن لِْلَحقِّ َلمَّا َجاءَُكْم َأِسْحٌر َهَذا َواَل يُ ْفِلُح السَّاِحُروَن 

 
ْم } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ  ُِ ؛ أي ثم بعثنا ِمن بعِد نوٍح رُسالً مثَل هوٍد وصالح { ثُمَّ بَ َعثْ َنا ِمن بَ ْعِدِه ُرُسالً ِإَلى قَ ْوِم

َََما َكانُوْا } ؛ باْلُحَجِج والبراهيَن ، { َََجآُءوُهْم بِاْلبَ ي َِّناِت } وإبراهيَم ولوط وُشعيب وغيِرهم إلى قومُم ، 
بُوْا ِبِه } ؛ لُيَصدِّقوا ، {  ِليُ ْؤِمُنواْ  َما كان الذين بُِعَث إليُم الرسُل : ؛ َي االبتداِء ، والمعنى { ِبَما َكذَّ

؛ يعني قوَم نُوٍح عليه السالم ؛ أي َلْم يصدِّقوا به ، كما كذَب قوُم نوح ، { ِمن قَ ْبُل } لُيؤِمنوا بما كذبوا ، 
م َي الكفِر والعنف ، قوله  : ؛ قال ابُن عبَّاس { َكَذاِلَك َنْطَبُع َعَلى قُلوِب اْلُمْعَتِديَن } : وكانوا ِمثلَُ

َُُدى) ََالَ يُ ْبِصُروَن َسبيَل اْل ْم َََأْعَماَها  ُِ  : وما بعدها من اْليات (. يُرِيُد اهللُ تَ َعاَلى َطَبَع َعَلى قُ ُلوب
َِْرَعْوَن َوَمإِلْيِه ِبآيَ اتَِنا ََاْسَتْكبَ ُرواْ وََكانُوْا قَ ْوماً ُثمَّ بَ َعثْ َنا ِمن بَ ْعِدِهْم مُّوَسى َوَه ارُ } : ظاهر التفسير  وَن ِإَلى 

قَاَل ُموَسى َأتُقولُوَن لِْلَحقِّ َلمَّا * ََ َلمَّا َجآَءُهُم اْلَحقُّ ِمْن ِعنِدنَا قَاُلوْا ِإنَّ َه اَذا َلِسْحٌر مُِّبيٌن * مُّْجِرِميَن 
 .{يُ ْفِلُح السَّاِحُروَن  َجآءَُكْم َأِسْحٌر َه اَذا َوالَ 
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َِي اْْلَْرِض َوَما نَ  ْحُن َلُكَما ِبُمْؤِمِنيَن قَاُلوا َأِجْئتَ َنا ِلتَ ْلِفتَ َنا َعمَّا َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكْبرِيَاُء 
(78 ) 

 
أِجئَتنا : ؛ أي قاُلوا لموسى عليه السالم { ا َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا قَالُوْا َأِجْئتَ َنا لِتَ ْلِفتَ َنا َعمَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َِي اَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . لَتصِرََنا عما وَجدنا عليه آباَءنا ، واللَّْفُت هو الصَّْرفُ  َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكْبرِيَآُء 
ارون السلطاُن واْلُمْلُك والشرف{  ؛ { َوَما َنْحُن َلُكَما ِبُمْؤِمِنيَن } َي أرِض مصَر ،  ؛ أي ويكون لك ولُِ

وإنما َسمَّى اْلُمْلَك كبرياًء ؛ ْلنه أَكبُ ُر ما يطلُب من أمِر الدُّنيا ، والكبرياُ استحقاق صفة . أي بمصدَّقين
 .الِكْبِر َي أعَلى المراتب ، َلُذا ال يجوُز أن يوصَف به أحٌد غيُر اهللِ 
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ْم ُموَسى َأْلُقوا َما َأنْ ُتْم ُمْلُقوَن ( 79)ْرَعْوُن ائْ ُتوِني ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم َوقَاَل َِ  ُُ  ( 80)ََ َلمَّا َجاَء السََّحَرُة قَاَل َل

 
َِْرَعْوُن ائْ ُتوِني ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  السََّحَرةُ  ََ َلمَّا َجآءَ } ؛ أي بكلِّ حاذٍق بالسِّحر ، { َوقَاَل 

ْم مُّوَسى َأْلُقوْا َمآ َأنُتْم مُّْلُقوَن  ُُ م ، إنَّكم ال تقِدرون على إبطاِل { قَاَل َل م على وجِه التعجيِز لَُ قاَل هذا لَُ
وال يجوُز أْن يكون [ 13: البقرة ]{ََْأتُوْا ِبُسوَرٍة مِّن مِّْثِلِه } : أْمِري ، َيكون هذا أمُر تعجيٍز كقوله تعالى 

ْم السَّاَلُم ال يَْأُمروَن به هذا ُِ  .أمراً بالسِّحر ، إذ عمُل السحِر كفٌر ، واْلنبياُء عَلْي
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 ( 81)ْفِسِديَن ََ َلمَّا َأْلَقْوا قَاَل ُموَسى َما ِجْئُتْم ِبِه السِّْحُر ِإنَّ اللََّه َسُيْبِطُلُه ِإنَّ اللََّه اَل ُيْصِلُح َعَمَل اْلمُ 

 
َلما ألَقِت السََّحَرُة ما جاُؤا به ، : ؛ معناُه { ََ َلمَّآ َأْلُقوْا قَاَل ُموَسى َما ِجْئُتْم ِبِه السِّْحُر } : ى قَ ْوُلُه تَ َعالَ 

} ووقَف بعض القرِّاء على . الذي ِجئُتم به السحُر والخداع ؛ أي الذي جئتم به ِسْحرٌ : قال لُم موسى 
. أيُّ شيٍء جئُتم بِه أُهَو السحُر ؟ على جُِة التوبيخ لُم: معنى على { السِّْحُر } : ثم قال { َما ِجْئُتْم 

ِإنَّ اللََّه الَ } ؛ أي يُ ْبِطُل عمَل السَّحرة حتى ُيظَُر الحقَّ من الباطِل ، { ِإنَّ اللََّه َسيُْبِطُلُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .ن؛ أي ال يرَضى عمَل السَّاِحري{ ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن 
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 ( 81)َوُيِحقُّ اللَُّه اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَن 

 
؛ أي ينصُر ديَنُه الحّق بالوعِد الذي وعَدُه { َوُيِحقُّ اللَُّه اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه َوَلْو َكِرَه اْلُمْجرُِموَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ويجوُز أن يكون . الى آخِر اْلية[ 35: القصص ]{دُّ َعُضَدَك بَِأِخيَك َسَنشُ } : لموسى كما قال تعالى 
 .ما كتَبُه اهللُ تعالى َي اللوِح المحفوظ: معنى الكلمات 
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َِرْ  ْم َوِإنَّ  ُُ ْم َأْن يَ ْفِتنَ  ُِ َِْرَعْوَن َوَمَلِئ َِي اْْلَْرِض َََما آَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذرِّيَّةٌ ِمْن قَ ْوِمِه َعَلى َخْوٍف ِمْن  َعْوَن َلَعاٍل 
 ( 83)َوِإنَُّه َلِمَن اْلُمْسِرَِيَن 

 
ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ْم َأن يَ ْفِتنَ  ُِ َِْرَعْوَن َوَمَلِئ ؛ أي ما { َََمآ آَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذرِّيٌَّة مِّن قَ ْوِمِه َعَلى َخْوٍف مِّن 

ِم َرعون ، وهم قوٌم كان آباُؤهم من الِقْبِط وأمَُّاتُُم من بني صدََّق بموسى وبما جاَء به إال ذريَّته من قو 
م ، ولم ُيسِلْم آباُؤهم الذي كان موسى عليه السالم  م وأخوالَُ إسرئيل ، َآَمنوا بموسى واتَّبُعوا أمَُّاتَُّ

 .مبعوثاً اليُم
ْوِم مُ )أرَاَد بَقْوِلِه تَ َعاَلى : )وقال الحسُن  ّْ َِْرَعوُن أْجبَ َرُهْم َعَلى تَ َعلُِّم السِّْحِر ( وسىإالَّ ُذرِّيٌَّة ِمْن َق َكاَن 

َِي ُُْم َهُؤاَلِء الذُّرِّيَُّة  ْم ِمْن أْصحاب نَ ْفِسِه ، ََ َلمَّا أْسَلَمِت السََّحَرُة َوآَمُنوا بُموَسى ات َّبَ َع ُُ (. اإلْيَمانِ  َوَجَعَل
َِْرَعْوَن َوقَ ْوِمهِ َلْم يُ ْؤِمْن ِمَن اْلِقْبِط أَحٌد إالَّ الْ : )وكان يقوُل   (.ُمؤِمُن الَِّذي َيْكُتُم إْيَمانَُه ِمْن 

ْم } : قولُه  ُِ َِْرَعْوَن َوَمَلِئ آَمنت به ذريَّتُه على خوٍف من : معناُه على القول اْلول { َعَلى َخْوٍف مِّن 
م وقوِمُم َُِم ورُؤسائُم: وعلى القول الثاني . َرعون وآبائُِ أن يعلَم  على خوٍف من َرعون وأشَرا

م عن دينُم } : إنََّما قَاَل : )وقال الزجَّاج . اْلشراُف أمَرهم َُيخبروا َرعوَن َيقتُ َلُم ويعذبَُم أو يصرََُ
ْم  ُِ َِْرَعْوَن ذا أْصَحاٍب يَْأَتِمُروَن بهِ { َِْرَعْوَن َوَمَلِئ  (.َْلنَّ 

َِي اَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َِْرَعْوَن َلَعاٍل  { َوِإنَُّه َلِمَن اْلُمْسِرَِيَن } ؛ أي َلُمْسَتْكبٌر َي أرِض مصر ،  {َوِإنَّ 
وعن محمَّد بن المنكدِر قَاَل . هو التجاوُز عن الحدِّ َي كلِّ شيءٍ : ؛ َي الكفر والمعاصي ، واإلسراُف 

يَن َسَنًة َلْم يَ َر َمْكُروهاً : ) ِّ ِعْشِر َّ َِْرَعْوُن َثالََثِماَئًة َواثْ نَ ْيِن ِو  (.، َوَدَعا ُموَسى عليه السالم َثاَلثِيَن سنةً  َعاَش 
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 ( 84)َوقَاَل ُموَسى يَا قَ ْوِم ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللَِّه ََ َعَلْيِه تَ وَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْسِلِميَن 

 
يا : ؛ أي قاَل موسى لبِني إسرائيل { ْيِه تَ وَكَُّلوْا َوقَاَل ُموَسى ياقَ ْوِم ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم بِاللَِّه ََ َعلَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

، إْن كنتم ُمخلصين { ِإن ُكنُتم مُّْسِلِميَن } قوِمي إْن ُكنتم صدَّقُتم باهلِل كما تقولون ََأْسِنُدوا أُمورَكم إليه ؛ 
اْلعراف ]{ا َوِمن بَ ْعِد َما ِجْئتَ َنا ُأوِذيَنا ِمن قَ ْبِل َأن تَْأتِينَ } : ُمسَتسِليمن ْلوامرِه ، وذلك حيَن قالوا ِلُموسى 

إنَّ موسى خاطَب بالخطاب المذكور َي هذه اْلية الذريََّة التي آَمنت على خوٍف من : َوِقْيَل [. 119: 
هم ِّ  .َرعون وملِئ
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َنًة لِْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ  َِت ْ َِرِيَن ( 85) ََ َقاُلوا َعَلى اللَِّه تَ وَكَّْلَنا رَب ََّنا اَل َتْجَعْلَنا  َوَنجَِّنا ِبَرْحَمِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكا
(86 ) 

 
رَب ََّنا الَ } ؛ أي قاَل موسى أْسَنْدنَا أمُورَنا إلى اهلِل وَوثِْقَنا به ، { ََ َقالُوْا َعَلى اللَِّه تَ وَكَّْلَنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َنًة لِّْلَقْوِم الظَّاِلِميَن  َِت ْ م على الحقِّ ، َيكون ذلك َتنًة لُم ؛ أ{ َتْجَعْلَنا  ْرُهم علينا ََيظنُّوا أنَُّ ي ال ُتظُِ
م أن يُ ْنزُِلوا بَنا أمراً ال نطيُق الصبَر عليه َننصرَف به عن الدِّين: ويقال . ولغيرِهم قَ ْولُهُ . يعني ال يمِكنُُ
َِرِيَن } : تَ َعاَلى  ي َخلِّْصَنا بطَاِعتَك من استبعاِدهم إيَّانا ، َاستجاَب ؛ أ{ َوَنجَِّنا ِبَرْحَمِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكا

 .اهللُ دعاَءهم كما ذكَر من بعدُ 
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َلًة َوَأِقيمُ  َنا ِإَلى ُموَسى َوَأِخيِه َأْن تَ بَ وَّآ ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر بُ ُيوتًا َواْجَعُلوا بُ ُيوَتُكْم ِقب ْ وا الصَّاَلَة َوَبشِِّر َوَأْوَحي ْ
 ( 87)يَن اْلُمْؤِمنِ 
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َنآ ِإَلى ُموَسى َوَأِخيِه َأن تَ بَ وََّءا ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر بُ ُيوتاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ وذلك أنَّ َرعوَن َلمَّا أتاهُ { َوَأْوَحي ْ

ا وُخرِّبت ، ومنُعوهم من الصَّالِة عالنيًة ، َأنز  َل موَسى بالرسالِة أمَر بمَساجِد بني إسرائيل َُكسِّرت كلُُّ
اً من َرعون وأوَحينا : والمعنى . اهلل هذه اْليَة ، وُأِمُروا أن يتَِّخُذوا مساجَد َي بُيوتُِم ويَصلُّون َيُا َخَو

 .بَ وَّأُه إذا عدَّ لغيرِه بَيتاً ، وتبَ وَّأ إذا اتخذ لنفسِه بيتاً : إليُما إِن اتَِّخذا لقوِمكما بِمْصَر بُيوتاً ، يقال 
َلًة  }: قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ، ََصلُّوا َيُا { َوَأِقيُموْا الصَّاَلَة } ؛ أي اجَعُلوها ُمَصلَّى ، { َواْجَعُلوْا بُ ُيوَتُكْم ِقب ْ

َواْجَعُلوا بُ ُيوَتُكْم : )وقال الحسُن . واجعلوا بُيوَتكم مساجدَ : معناُه : َوِقْيَل . ُمسَتِترين ِمْن َرعون وقومهِ 
َلِة َوِجَباِل اْلَكعْ  َلَة ُموَسى َوَمْن َمَعُه ِمَن اْلُمْؤِمنينَ : )قال ( َبةِ َنْحَو اْلِقب ْ  (.وََكاَنِت اْلَكْعَبُة ِقب ْ

م َلم يكن لُم ما : َوِقْيَل  إنَّما لم يذكِر اهللُ الزكاَة َي هذه اْليِة ؛ ْلن َرعوَن قد استعَبَدهم وأخذ أموالَُ
وبشِّرُهم بالثواب َي اْلخرة ، وبالنَّصِر َي الدُّنيا آِجالً  ؛ أي{ َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنيَن } : قوله . يجُب الزكاة َيهِ 

 .وعاِجالً 
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نْ َيا رَب ََّنا لُِيِضلُّ  َِي اْلَحيَاِة الدُّ َِْرَعْوَن َوَمَُلَُه زِيَنًة َوَأْمَوااًل  وا َعْن َسِبيِلَك رَب ََّنا َوقَاَل ُموَسى رَب ََّنا ِإنََّك آتَ ْيَت 
ََاَل يُ ْؤِمُنوا َحتَّى يَ َرُوا اْلَعَذاَب اْْلَلِيَم اْطِمْس َعَلى َأْمَوالِ  ْم  ُِ ْم َواْشُدْد َعَلى قُ ُلوِب ُِ(88 ) 

 
نْ َيا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َِي اْلَحيَاِة الدُّ َِْرَعْوَن َوَمَُلُه زِيَنًة َوَأْمَواالً  ؛ أي قاَل { َوقَاَل ُموَسى رَب ََّنآ ِإنََّك آتَ ْيَت 

رعوَن ومَُلُه زينًة ؛ أي زهرًة من المرَكب واْلِحِليِّ والثياب ، وأمواالً كثيرًة من إنَك أعطيَت َ: موسى 
م الزينَة واْلمواَل { رَب ََّنا لُِيِضلُّوْا َعن َسِبيِلَك } : قولُه . الدراهم والدنانير والُعروضِ  ؛ أي ربَّنا أعطيتَُ

ََاْلتَ َقَطهُ } : ، وهذه الالُم الُم العاقبة كما َي قوله ليكون عاقبُة أمِرهم أن ُيِضلُّوا عن سبيِلَك َال يُؤِمنوا 
ُُْم َعُدّواً َوَحَزناً  َِْرَعْوَن ِلَيُكوَن َل  [.8: القصص ]{آُل 

ْم } : قولُه  ُِ ِتُا إلى جٍُة ال ينتفُع { رَب ََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواِل َُ ؛ معنى الطَّْمِس على اْلمواِل تغييُرها عن ِج
ََ َغي ََّر اهللُ أْمَواَل : )قال مجاهد وقتادة . لطَّْمِس ذهاُب الشيِء عن ُصورتِه بَمْحِق اْلثرِ بُا ، وحقيقُة ا

يُرُهْم ِحَجاَرًة أْنَصاَاً َوأْثاَلثاً وأرْبَاعاً ، وَكذِلَك َساِئُر أْموَ  ِّ ْم َوَدنَاِن ُُ ْم َحتَّى َِْرَعْوَن َحتَّى َصاَرْت َدرَاِهُم ُِ اِل
ْم َصاَرْت ِحَجارَةً : )قال قتادُة (. هَ السُّكََّر َواْلَفَواكِ  ُُ ُُْم َمْعِدٌن : )وقال عطاء (. بَ َلَغَنا أنَّ ُحُروثاً َل َلْم يَ ْبَق َل

 (.إالَّ َطَمَس اهللُ َعَلْيِه ، ََ َلْم يَ ْنَتِفْع ِبه أَحدٌ 
ْم } : قولُه  ُِ تحوَّلوا عن بالِدهم إلى واربْط على قلوبُم بالصبِر حتى ال ي: ؛ معناه { َواْشُدْد َعَلى قُ ُلوِب

ُُم عن اإليماِن بَك ، والمعنى اْطبْع عليُا : معناهُ : َوِقْيَل . بالد الخصب َيبقون َي هذِه العقوبة أبداً  امَنع
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ْم أْيضاً : )؛ قال الزجَّاُج والفراء { ََالَ يُ ْؤِمُنوْا } : قولهُ . حتى ال تَِليَن وال تشرَح االيمان ُِ ( َهذا ُدَعاٌء َعَلْي
 .؛ يعني الغرقَ { َحتَّى يَ َرُوْا اْلَعَذاَب اْلَلِيَم } ، والتأويُل َال آمنوا ، 
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 ( 89)قَاَل َقْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَما ََاْسَتِقيَما َواَل تَ تَِّبَعانِّ َسِبيَل الَِّذيَن اَل يَ ْعَلُموَن 

 
قد أجبُت : ؛ أي قَاَل اهللُ تَ َعاَلى لموسى وهرون { ََاْسَتِقيَما قَاَل َقْد ُأِجيَبْت دَّْعَوُتُكَما } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

دعوَتكما ، وذلك أنَّ موسى كان يدُعو بالدُّعاء المذكوِر َي اْلية ، وكان هرون يُ َؤمُِّن على ُدعائِه ، 
اِعيَن ، قوله  َّ َوالَ تَ تَِّبَعآنِّ َسِبيَل } ، أي َاستقيما َي ُدعاِء الناِس إلى اإليمان { ََاْسَتِقيَما } َسمَّاها اهللُ َد

م كان الَغيَّ والضالَل ، وخفََّف ابُن عبَّاس { الَِّذيَن الَ يَ ْعَلُموَن  من تَبَع يَ ْتَبُع ، والنون ( تَ ْتبَ َعانِ )ْلن سبيلَُ
 .الشديدُة إنما دخلت مؤكِّدًة للنُي
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ُُمْ  َِْرَعْوُن َوُجُنوُدُه بَ ْغًيا َوَعْدًوا َحتَّى ِإَذا َأْدرََكهُ اْلَغَرُق قَاَل آَمْنُت َأنَُّه اَل  َوَجاَوْزنَا بَِبِني ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر َََأتْ بَ َع
آْْلَن َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن ( 90)ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بَ ُنو ِإْسَرائِيَل َوَأنَا ِمَن اْلُمْسِلِميَن 

(91 ) 

 
؛ يعني بحَر اْلَقْلَزِم وهو بُقرب نيِل مصَر ، جعَلُه اهلل لُم يُ ْبساً { َوَجاَوْزنَا ِبَبِني ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر } : قولُه 

َِْرَعْوُن َوُجُنوُدُه بَ ْغياً } حتى جاوزوُه ،  ُُْم  } : قولهُ . ؛ ويظِلُموهم{ َوَعْدواً } ؛ لَيبُغوا عليُم ، { َََأتْ بَ َع
قَاَل } ؛ حتى إذا ألجَم َرعوَن الغرُق من إيمان اإلنجاء َلم ينفْعُه ذلك ، َلما ، { َذآ َأْدرََكُه اْلَغَرُق َحتَّى إِ 

؛ أي { آْلَن } : ؛ قال له ِجبريُل { آَمنُت َأنَُّه ال ِإلِ اَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بَنوْا ِإْسَرائِيَل َوَأنَْا ِمَن اْلُمْسِلِميَن 
َلةِ { َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبُل وَُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن } ،  عند الغرقِ  ُْ  .؛ بالكفِر والمعاصي َي وقِت اْلُم

َلْو رَأيْ َتِني َوَِْرَعْوُن َيْدُعو بَكِلَمِة : أنَّ ِجْبرِيَل قاَل لِلنَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم : " ُروي عن ابِن عباس 
َِي اْلمَ  َََة أْن يَ ُتوَب ََ َيُتوُب اهللُ َعَلْيِه ؟ ََ َقاَل النَّبيُّ اإلْخاَلِص َوَأنَا أُدسَُّه  اِء َوالطِِّيِن ِلِشدَِّة َغَضبي َعَلْيِه َمَخا

يَا ُمَحمَُّد لَِقْوِلِه أنَا رَبُُّكُم اَْلْعَلى َوِهَي  : قَاَل " يَا ِجْبرِيُل َوَما ِشدَِّة َغَضبَك ؟ : " صلى اهلل عليه وسلم 
خِ  َّ َُى إَلى اْلَبْحِر ، وََكِلَمُتهُ اُْلْوَلى َكِلَمُتُه اَْل ا ِحيَن انْ تَ  َُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إَلٍه َغْيِري ، : يَرُة ، َوإنََّما قَاَل
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 ". وََكاَن بَ ْيَن اْلُْوَلى َواُْلْخَرى أْرَبِعيَن َسَنًة 
َََة أْن يَ ُتوَب ََ َيُتوُب اهللُ : )وهذه الروايُة صحيحٌة إالَّ قولهُ  ْلنه ال يخُلوا إما أن يكون التكليُف ( َعَلْيهِ  َمَخا

ثابتاً َي ذلَك الوقِت أو غيَر ثابٍت ، َِْن كان ثَابتاً لم َيُجْز على جبريل عليه السالم أْن َيمنَ َعُه من التوبِة ، 
اَب بالندِم ولو منَعُه من التكلُّم باللساِن لكانت ندامُة َرعون بالقلب كاَيًة َي توبتِه ؛ ْلن اْلخرَس إذا ت

 .بقلبِه وعَزَم على ترِك المعاودِة إلى القبيح كانت توبتُه صحيحةً 
وإن لم يكن التكليُف ثابتاً َي ذلك الوقِت لم يكن للمنِع عن التوبة معنى بوجٍه من الوُجوِه ، وإنما ال 

و حاوَل خالَف ما يُؤَمُر به يُ ْقَبُل اإليماُن َي وقِت اإللجاِء ؛ ْلنَّ الذي يؤِمُن َي تلك الحالِة يعلُم أنه ل
ته من طريق الضرورِة دون االجتُاد  .ِحيَل بينه وبينه ، َال يكون ُمثاباً بِعالِء ذلك اإليمان معَر
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َُِلوَن   ( 91)ََاْليَ ْوَم نُ َنجِّيَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آَيًة َوِإنَّ َكِثيًرا ِمَن النَّاِس َعْن آيَاتَِنا َلَغا

 
؛ أي َاليوَم نُلِقيَك على َنْجوٍة من اْلرِض ، وهي المكاُن المرتفع ؛ أي { ََاْليَ ْوَم نُ َنجِّيَك ِبَبَدِنَك } : قوله 

َِْرَعْوُن َقِصيراً طُوُلُه ِستَُّة أْشَباٍر ، وََكاَنْت ِلْحَيُتُه َقريباً ِمْن قَا: )بَبَدِنَك أي بِدْرِعَك ، قال ابُن عبَّاس  َمِتِه َكاَن 
َََسَأَلْت ُموَسى بَ ُنو إْسَرائِيَل ََ  ا َجِميُع بَِني إْسَرائِيَل ،  َُ ا ِمْن ذَهٍب يَ ْعرَُِ  َُ َدَعا اهللَ ، وََكاَنْت َلُه ِدرٌْع َساَلِسُل

ُُْم بِ تِْلكَ  ََطَاَبْت أنْ ُفُس  (.ََأْخَرَجُه بَبَدِنِه َحتَّى َوارَاُه ، َوَعَرَُوا الدِّرَْع 
ِني إسرائيل من ال يصدُِّق بُالك َرعون ، ولذلك سأَل موسى عليه السالم أن يُلِقَيُه اهللُ كان َي بَ : ويقال 

نُ ْنِجيَك من الماِء ببدنك دون ُروِحَك : معناُه : َوِقْيَل . عَلى َنْجَوٍة من اْلرِض ببدنِه ؛ أي وحَدُه دون قومهِ 
؛ أي ِلَمن بعَدَك من الكفَّار آيًة { َمْن َخْلَفَك آَيًة لَِتُكوَن لِ } : قوله . ، َأما روُحَك َُتعذُب على كلِّ حال

وا َأنََّك لو ُكنَت إلُاً ما َغرِْقتَ  َوِإنَّ  } : قوله . َي النََّكاِل ، لَئالَّ تقول ْلحٍد بعَدَك مثَل مَقاَلِتَك ، وتعَر
َُِلوَن  َُِلون عن الت{ َكِثيراً مَِّن النَّاِس َعْن آيَاتَِنا َلَغا  .فكُِّر َي دالئِلنا؛ يعني لغا

(0/0) 

 
 

َََما اْختَ َلُفوا َحتَّى َجاَءُهمُ  اْلِعْلُم ِإنَّ رَبََّك يَ ْقِضي  َوَلَقْد بَ وَّْأنَا بَِني ِإْسَرائِيَل ُمبَ وََّأ ِصْدٍق َوَرزَقْ َناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت 
َِيِه َيْخَتِلُفوَن  َِيَما َكانُوا  ْم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة  ُُ نَ    (93)بَ ي ْ
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؛ أي ولقد أنَزَلنا بني إسرائيَل َي موضِع َخْصٍب { َوَلَقْد بَ وَّْأنَا بَِني ِإْسَرائِيَل ُمبَ وََّأ ِصْدٍق } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

لسطين ، ويقال  هي اْلرُض المقدَّسة التي َورِثوها من أبيُم : وأْمٍن ، وهي أرُض مصَر ما بين أردن َو
ا على سائِر المنازل كفْضِل الصِّدِق على إبراهيَم عليه السالم ، وَسمَّ  َُ ََْضَل اها َمْنِزَل ِصْدٍق ؛ ْلن 

} هم بُنو قريظَة والنضير أنزلناهم مبوَّأ صْدٍق بين المدينة والشَّاِم من أرِض يثرَب ، : َوِقْيَل . الكذب
 .تمرِ ؛ أي من النَّخِل وما َيُا من الرَُّطب وال{ َوَرزَقْ َناُهْم مَِّن الطَّيَِّباِت 

م لم يزالوا ُمؤمنين بُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم { َََما اْختَ َلُفوْا َحتَّى َجآَءُهُم اْلِعْلُم } : قولُه  ؛ معناهُ أنَُّ
يجدوَنُه مكتوباً عنَدهم َي التوارِة واإلنجيل لم يختلفوا َي ذلك ، بعَث اهللُ ُمَحمَّداً صلى اهلل عليه وسلم 

 .به بعضُم َآَمَن به بعُضُم وكفرَ 
ما اخَتلُفوا َي تصديِق النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وإنه نبيٌّ حتى جاَءهم العلُم ، قال ابُن : ومعنى اْليِة 

اْلِعْلُم ُمَحمٌَّد صلى اهلل : )، وقال الفرَّاء ( يُريُد اْلُقْرآَن الَِّذي َجاَء بِه ُمَحمٌَّد صلى اهلل عليه وسلم: )عبَّاس 
َََكَفَر بِه ْلنَّ ( عليه وسلم َِْيِه َوَِي َتْصِديِقِه  ُه َكاَن َمْعُلوماً ِعْنَدُهْم بنَ ْعِتِه ، َوذِلَك أْن َلمَّا َجاَءُهُم اْختَ َلُفوا 

 (.أْكثَ ُرُهمْ 
ْم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة } ؛ يا ُمَحمَُّد ، { ِإنَّ رَبََّك } : َقولُه  ُُ نَ  ِل ، وُيَجازي  ، بتمييِز اْلُمِحقِّ من اْلُمْبطِ { يَ ْقِضي بَ ي ْ

َِيِه َيْختَِلُفوَن } ُكالا منُم بما يستحُّقه ،  َُيدِخُل المصدِّقين بَك الجنَة ، ويُدِخُل المكذِّبين { َِيَما َكانُوْا 
 .النارَ 
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ْن ُكْنَت َِي َشك  ِممَّا َأنْ َزْلَنا ِإلَْيَك ََاْسَأِل الَِّذيَن يَ ْقَرُءوَن اْلِكتَاَب ِمْن قَ ْبلِ  ََاَل ََِِ َك َلَقْد َجاَءَك اْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك 
 ( 95)َواَل َتُكوَننَّ ِمَن الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِت اللَِّه ََ َتُكوَن ِمَن اْلَخاِسرِيَن ( 94)َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَترِيَن 

 
ن ُكنَت َِي َشك  مِّمَّآ َأنَزْلَنآ ِإَلْيَك ََاْسَأِل الَِّذينَ } : قولُه  يَ ْقَرُءوَن اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلَك َلَقْد َجآَءَك اْلَحقُّ  ََِِ

هذا خطاٌب لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والمراُد به غيرُه من : ؛ قال أكثُر أهِل العلم { ِمن رَّبَِّك 
ا النَِّبيُّ اتَِّق اللََّه َوالَ ُتطِ } : الشُّكَّاِك ، ومثل ذلك قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َِرِيَن يَا َأي ُّ [ 1: اْلحزاب ]{ِع اْلَكا

ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيراً } : الخطاُب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم والمراُد به غيرهُ بدليِل قوله 
َك إنَّ اهللَ ُيَخاِطُب النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َوذلِ : )، ولم يُقل بما تعمُل ، قال الزجَّاج [ 94: النساء ]{

 (.َِن كنُتم َي شك  َاسَألُوا: اْلِخطَاُب َشاِمٌل لِْلَخْلِق ، َالمعنى 
َِي َما أْوَحى إلَْيِه ، : )وقال ابُن عبَّاس  َلْم يُِرْد بِه النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ؛ ْلنَّهُ َلْم َيُشكَّ َِي اهلِل َوالَ 
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َِي أْمرِهِ  َُِقونَ َلِكْن أرَاَد َمْن آَمَن بِه َوَصدََّقُه  َُِقوا َكَما َشكَّ اْلُمَنا وعن ابِن عبَّاس أنه (. ْم أْن َيْسَألُوا ِلَئالَّ يُ َنا
! إنَّ َهذا اْلُقْرآَن الَِّذي َيِجيُء إلى ُمَحمٍَّد َما يُ ْلِقيِه الشَّيَاطيُن إَلْيهِ : َوذِلَك أنَّ ُكفَّاَر قُ َرْيٍش قَاُلوا : )قاَل 

 (.َََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اْليَةَ 
ْم َيُستْ  ُُ ِخُبروَنَك أنَّهُ َوَأرَاَد بالَِّذيَن يَ ْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب ُمْؤِمِني أْهِل اْلِكَتاب َعْبِداهلِل ْبِن َساَلٍم َوأْصَحابِه ، ََِن َّ

 ُّ ّّ َِي الت َّْورَاِة ، ََ َقاَل النَّبّي َِْيِه َبْل أ: " َمْكُتوٌب ِعْنَدُهْم  ُد أنَُّه اْلَحقُّ الَ أْسَأُل أَحداً َوالَ أُشكُّ  َُ وكان " ْش
ما التقديُر  َّ ّّ م ، وإّن َِن كنَت َي : النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أعلَم باهلِل تعالى وأشدَّ يقيناً من أن يسألَُ

ا السامُع مما أنَزلنا على نبيِّكَ  م ُيخاِطبون الرجَل بشيٍء يريدون به غيَرُه كما . شك  أيُُّ وِمن عادِة العرب أنَُّ
 .إيَّاِك أْعِني واسمعي يا جارةُ :  قالوا

مؤمٌن ؛ وكاَر ؛ وشاكٌّ ، َخاطَب اهلل : وكانت الناُس على عُِد النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ثالَث مراتب 
بُذه اْلية الشاكَّ أَمَرُه بُسؤال الذين يقَرُءون الكتاَب من قَ ْبِلِه عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم المَبشَّر به 

اَقت صفتُه َي الكتاب المنَ زَّل له َقبَل القرآن صفَة النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم على الشَّاكِّ هو حتى إذا و 
 .المبشَّر به

بُوْا ِبآيَاِت اللَِّه ََ َتُكوَن ِمَن اْلَخاِسرِيَن * ََالَ َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَترِيَن } : قوله  ؛ { َوالَ َتُكوَننَّ ِمَن الَِّذيَن َكذَّ
 .كِّين َي الحقِّ ، وما َي اْليِة ظاهُر المعنىالشَّا 
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ْم َكِلَمُت رَبَِّك اَل يُ ْؤِمُنوَن  ُِ ْم ُكلُّ آيٍَة َحتَّى يَ َرُوا اْلَعَذاَب اْْلَلِيَم ( 96)ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْي ُُ ( 97)َوَلْو َجاَءتْ 
 َُ ا ِإيَمانُ  َُ َِي اْلَحيَاِة ََ َلْواَل َكاَنْت قَ ْرَيٌة آَمَنْت ََ نَ َفَع ْم َعَذاَب اْلِخْزِي  ُُ ا ِإالَّ قَ ْوَم يُوُنَس َلمَّا آَمُنوا َكَشْفَنا َعن ْ

نْ َيا َوَمت َّْعَناُهْم ِإَلى ِحيٍن   ( 98)الدُّ

 
ْم َكِلَمُت رَبَِّك الَ يُ ْؤِمُنوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ م ال إن الذين أخَبر ا: معناُه { ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْي هللُ عنُم أنَُّ

ْم ُكلُّ آيٍَة َحتَّى يَ َرُوْا اْلَعَذاَب اْلَِليَم } يؤمنون ،  ُُ ؛ ََيصيرون ُملَجِئين إلى اإليماِن ، َلم يُقَبْل { َوَلْو َجآَءتْ 
 .منُم اإليماُن حينئذٍ 

ا } : قولُه  َُ آ ِإيَمانُ  َُ ت قريٌة آَمنت عنَد نزوِل العذاب َنفَعُا ؛ أي هالَّ كان{ ََ َلْوالَ َكاَنْت قَ ْرَيٌة آَمَنْت ََ نَ َفَع
ْم َعَذاَب الِخْزِي } إيمانُُا وقُبَل منُم ،  ُُ ؛ َلمَّا آمنوا وَعِلَم اهللُ منُم { ِإالَّ قَ ْوَم يُوُنَس َلمَّآ آَمُنوْا َكَشْفَنا َعن ْ

نْ َيا َوَمت َّْعنَاُهْم ِإلَ } الصدَق صرَف عنُم عذاَب الُوِن ،  م المضروبِة لُم{ ى ِحيٍن َِي اْلَحَياِة الدُّ  .؛ آجالُِ
ا ِإالَّ قَ ْوَم يُوُنَس } َمْعَنى قَ ْوِلِه : )وعن ابِن عبَّاس  َُ آ ِإيَمانُ  َُ َلْم : واْلَمْعَنى { ََ َلْوالَ َكاَنْت قَ ْرَيٌة آَمَنْت ََ نَ َفَع

ُُمْ  َلْم : )وقال قتادُة . َمْعَناَها الن َّْفيُ ( َلْوالَ )، ََ َتُكوُن  أَْ َعْل َهذا بأُمٍَّة َقطُّ إالَّ قَ ْوَم يُوُنَس َلمَّا آَمُنوا َكَشْفَنا َعن ْ
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ْم إالَّ قَ ْومَ  ُُ ََُكِشَف َعن ْ اً ُْلمٍَّة ِمَن اْلَُمِم َكَفَرْت ، ُثمَّ آَمَنْت ِعْنَد نُ ُزوِل اْلَعذاب  يُوُنَس   َيُكْن َهذا َمْعُرَو
مْ  ُِ ْم اْلَعذاُب بَ ْعَد أْن َتَدلَّى َعَلْي ُُ  (.ُكِشَف َعن ْ

م ، وذلَك { َوَمت َّْعَناُهْم ِإَلى ِحيٍن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بعَثُه اهللُ إلى قومِه ، . أن يوُنَس عليه السالم: آجالُِ
ْم َََأَبوا ، َأوَحى اهللُ إليه : َدعاهم إلى طاعِة اهلل وترِك الُكفِر َََأبَوا ، قال  ُُ َََدَعْوتُ  أِن اْدُعوُهْم ََِْن : َرب 

ْم إَلى َثالََثِة أيَّامٍ أَجابُوَك  ُِ ْم بَأنَّ اْلَعذاَب يَْأتِي ُُ َدعاُهم َلم ُيجيبوا ، َأخَبرهم بالعذاب . ، َوإالَّ َََأْعِلْم
 .ما َجرَّبْ َنا عليه َكِذباً ُمْذ كاَن ، َاحتَاُلوا ْلَنُفِسكم: وخرَج ِمن بينُم ، َقالُوا 

من السَّماء كُيئة الناِر والدُّخان ، َجعلوا يطلُبون يوُنَس َلم  َلمَّا كان اليوُم الثالث رَأوا ُحْمَرًة وَسَواداً 
َِْن لم َتِجُدوا يونَس : يجدوا ، َلما يَِئُسوا من يوُنَس وجعل يحطُّ السواُد والحمرة ، َقال قائٌل منُم 

 .َِنَّكم تجدوا ربَّ يونس ، َادعوهُ وتضرَُّعوا إليه
والصبيان والبُائَم ، وَعجُّوا إلى اهلِل ُمؤِمنين به ، وارتفعِت  َخَرُجوا إلى الصحراِء ، وأخَرُجو النساءَ 

م حرُّ النار ، َلما َعِلَم اهللُ  اْلصواُت ، وقُرَبْت منُم الحمرُة والدُّخان حتى َغِشَي السواُد ُسطوَحُم وبَلغَُ
َع عنُم العذاَب بعد ما كان َغِشَيُم  .منُم صدَق التوبِة َر
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ْم َجِميًعا َأَََأْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى َيُكونُوا ُمْؤِمِنيَن َوَلْو َشاَء رَ  ُُ َِي اْْلَْرِض ُكلُّ  ( 99)بَُّك َْلَمَن َمْن 

 
ُُْم َجِميعاً } : قوله  َِي اَْلْرِض ُكلُّ ؛ أي لو شاء ربُّك يا ُمَحمَُّد ْلَمَن أهُل { َوَلْو َشآَء رَبَُّك ْلَمَن َمن 

م لو شاَء ربَُّك ْلن ُيجبَر الناَس على اإليماِن ْلَمَن َمن َي اْلرِض كلُم : معناه : َل َوِقيْ . اْلرِض كلُُّ
 .جميعاً ، كما آَمَن قوُم يونس

؛ معناُه أََأنَت تريُد إكراَه الناِس على اإليماِن { َأََأَنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى َيُكونُواْ ُمْؤِمِنيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ِد اهللُ إكراَهُم عليِه مع أنه قادٌر على إكراِهُم عليه ، َال ينبِغي لَك أن تريَد هذا ، وأنت غيُر إن لم يُرِ 

أنَّ النبي صلى اهلل عليه وسلم كان َحريصاً : َوِقْيَل َي سبب نزوِل هذه اْلية . قادٍر على إكراِهُم عليه
 .ه اْليِة أنَّ إسالَمُم ليس بيدهِ على أْن ُيسِلَم عمُّه أبو طالٍب وقومه ، َأعلَمُه اهلل بُذ
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ْذِن اللَِّه َوَيْجَعُل الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن اَل يَ ْعِقُلوَن   ( 100)َوَما َكاَن ِلنَ ْفٍس َأْن تُ ْؤِمَن ِإالَّ بِِِ
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ْذِن اللَِّه } : قوله  يقِه ، ويقال { َوَما َكاَن ِلنَ ْفٍس َأن تُ ْؤِمَن ِإالَّ بِِِ ال بأمره وقد أمَر اهللُ الكلَّ إ: ؛ أي َتَو

؛ قال { َوَيْجَعُل الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن الَ يَ ْعِقُلوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . إال بتمكيِن اهلل: معناهُ : باإليماِن ، َوِقْيَل 
على الذين ال ينَتِفعون أي ( اْلَعذاَب َعَلى الَِّذيَن الَ يَ ْعِقُلونَ : )، قال أبو الحسِن ( السُّْخطَ : )ابُن عبَّاس 

م ، وقال الحسُن  ْم َعَلْيهِ : )بعقولُِ ُُ ْم باْلُكْفِر َوَيْدمُّ ُِ  (.َيْحُكُم َعَلْي
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ْل يَ ْنَتِظُروَن ( 101)ُقِل اْنظُُروا َماَذا َِي السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما تُ ْغِني اْْليَاُت َوالنُُّذُر َعْن قَ ْوٍم اَل يُ ْؤِمُنوَن  َُ  ََ
ْم ُقْل ََانْ َتِظُروا ِإنِّي َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظرِيَن  ُِ  ( 101)ِإالَّ ِمْثَل َأيَّاِم الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبِل

 
؛ أي ُقل لُم يا ُمَحمَُّد تكفَّروا َيما َي السمواِت { ُقِل انُظُروْا َماَذا َِي السََّماَواِت َواَْلْرِض } : قولُه 

الدَّالالِت نحو َمِسيِر الشمِس والقمر والنُُّجوِم َي َمَجارِيُا َي أوقاٍت معلومة على واْلرض من اْلياِت و 
الدَّوام ، ووقوِف السَّماء بغير َعَمٍد وال عالقٍة ، وخروِج النِّتاِج من اُْلمَُّات ، وانظروا إلى الجبال والشَّجر 

َوَما تُ ْغِني اْليَاُت َوالنُُّذُر َعن قَ ْوٍم } ال تشبُه ، وغير ذلك ، وكلُّ هذا يقتضي ُمَدبَر اْلمر ُيشبُه اْلشياَء و 
 .ثم قاَل حين لم يتفكَّروا. {الَّ يُ ْؤِمُنوَن 

ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ْل يَنَتِظُروَن ِإالَّ ِمْثَل َأيَّاِم الَِّذيَن َخَلْواْ ِمن قَ ْبِل َُ ما تنفُع اْلياُت ، وال تدَُع : معناُه { ََ 
م مثل ما أصاَب اْلَُمم قبَلُم من العذاب عمَّن سبَق َ ي علِم اهلل أنه ال يؤمُن ، َُل ينظرون إال أن يصيبَُ

؛ أي انتِظُروا حلوَل { ُقْل ََانْ َتِظُروْا } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . أيَّاُم َالن ، ويراُد به أيام دولته ومحنَتهُ : ، يقال 
 .، لذلك{ اْلُمْنَتِظرِيَن  ِإنِّي َمَعُكْم مِّنَ } العذاب الذي أوعدَكم به 
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َنا نُ ْنِج اْلُمْؤِمِنيَن   ( 103)ُثمَّ نُ َنجِّي ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا َكَذِلَك َحقاا َعَلي ْ

 
ي رُسَلنا والمؤمنين من الع: ؛ معناهُ { ثُمَّ نُ َنجِّي ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِّ ذاب الذي ثم نُ َنجِّ

َنا نُنِج اْلُمْؤِمِنيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . يحلُّ بالكفَّار ؛ أي كما نُنِجي الرُسَل من العذاب كان { َكَذِلَك َحّقاً َعَلي ْ
 .علينا أن ننِجي المؤمنين كلُم من العذاب الذي يْنِزُل بالكفَّار
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ا النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم َِي َشك   َُ ََاَل َأْعُبُد الَِّذيَن تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَلِكْن َأْعُبُد اللََّه الَِّذي  ُقْل يَا َأي ُّ ِمْن ِديِني 
 ( 104)يَ تَ َوَّاُكْم َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن 

 
ََالَ َأْعبُ } : قوله تعالى  ا النَّاُس ِإن ُكنُتْم َِي َشك  مِّن ِديِني  َُ ؛ أي { ُد الَِّذيَن تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه ُقْل ياَأي ُّ

م  يا أهَل مكَّة إْن ُكنتم َي شك  من ِديني الذي أتيُتكم به ، َأنا مستيقٌن َال أشكُّ َي بُطالِن : ُقل لَُ
؛ { ي يَ تَ َوَّاُكْم َولَ اِكْن َأْعُبُد اللََّه الَّذِ } ِدينكم ، َال أعبُد الذي تعبُدون من دوِن اهلل بَشكُِّكم َي ِديني ، 

َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن } أي يُِميُتكم ويُِعيدُكم ، وال أعبُد الذي ال يقدر على الضرِّ والنفِع واإلحياء واإلماتِة ، 
 .{ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن 
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يِن َحِنيًفا َواَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكيَن  َك لِلدِّ َُ  ( 105)َوَأْن َأِقْم َوْج

 
َك لِلدِّيِن َحِنيفاً } : ْوُلُه تَ َعاَلى ق َ  َُ ؛ أي وأِمْرُت أن ُأْخِلَص ِديني وَعَملي هلِل ، والمراُد بِقامِة { َوَأْن َأِقْم َوْج

أراَد بذلك إقامَة : َوِقْيَل . {َوالَ َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكيَن } الوجه اإلقباُل على ما ُأِمَر به من أُمور الدِّين ، 
 .هو العادُل عن اْلدياِن الباطلة إلى ِدين الحقِّ : َوِقْيَل . هو المستقيُم َي الدِّين: والحنيُف . الصالةِ 
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نََّك ِإًذا ِمَن الظَّاِلِميَن  ََِِ ْن ََ َعْلَت  ََِِ َفُعَك َواَل َيُضرَُّك   ( 106)َواَل َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما اَل يَ ن ْ

 
؛ أي ما ال ينفُعَك إْن دعوَتُه ، وال يضرَُّك { الَ َتْدُع ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ يَنَفُعَك َوالَ َيُضرَُّك وَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ن ََ َعْلَت } إْن تركَت عبادَتهُ ،  نََّك ِإذاً مَِّن الظَّاِلِميَن } ، َِن دعوَت غيَر اهلِل إلُاً ، { ََِِ ؛ الضَّارِّين { ََِِ
 .لنفِسكَ 
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ََاَل رَادَّ ِلَفْضِلِه ُيِصيُب ِبِه مَ َوإِ  ََاَل َكاِشَف َلهُ ِإالَّ ُهَو َوِإْن يُِرْدَك ِبَخْيٍر  ْن َيَشاُء ِمْن ْن َيْمَسْسَك اللَُّه ِبُضر  
 ( 107)ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم 

 
ََالَ َكاِشفَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إْن يُرِد اهللُ بك ُضّراً َال يقدُر : ؛ معناُه { َلُه ِإالَّ ُهَو  َوِإن َيْمَسْسَك اللَّهُ ِبُضر  

؛ { ََالَ رَآدَّ ِلَفْضِلِه } ؛ بنعمٍة وأمر ُتَسرُّ بِه ، { َوِإن يُِرْدَك ِبَخْيٍر } أحٌد على دَِع ذلك الضرر إال هو ، 
ُّ بالفضِل َمن يشاُء ،  ؛ أي{ ُيَصيُب ِبِه َمن َيَشآُء } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . مانٍع لعطيَّتهِ  { ِمْن ِعَباِدِه } يخَتصُّ

م ،  ؛ { الرَِّحيُم } ؛ لُذنوب العباِد ، { َوُهَو اْلَغُفوُر } على ما توجُِّه الحكمُة على ما يستحقُّون بأعمالُِ
 .بَمن ماَت على التوبةِ 
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ا النَّاُس َقْد َجاءَُكُم اْلَحقُّ ِمْن رَبُِّكْم  َُ ا ُقْل يَا َأي ُّ َُ نََّما َيِضلُّ َعَلي ْ ََِِ َتِدي ِلنَ ْفِسِه َوَمْن َضلَّ  ُْ نََّما يَ  ََِِ َََمِن اْهَتَدى 
 ( 108)َوَما َأنَا َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل 

 
ا النَّاُس َقْد َجآءَُكُم اْلَحقُّ ِمن رَّبُِّكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ د ق: ؛ أي ُقل يا ُمَحمَُّد للناِس كلُم { ُقْل ياَأي ُّ

َتِدي } ؛ بالكتاب والرسول ، { َََمِن اْهَتَدى } جاءَكم الحقُّ من ربكم ؛ أي الكتاُب والرسول ،  ُْ نََّما يَ  ََِِ
ا } ؛ أي يرجُع نفُع هدايتِه إليه ، { ِلنَ ْفِسِه  َُ نََّما َيِضلُّ َعَلي ْ ََِِ ؛ َِنَّما يكوُن وباَل ضاللِه على { َوَمن َضلَّ 

؛ أي لسُت بحفيٍظ عليكم ، أدَُع عنك الضرَّ ، وأطلُب إليكم النفَع { َلْيُكْم ِبوَِكيٍل َوَمآ َأنَْا عَ } نفسه ، 
 .ِشئُتم أو أبَيُتم
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ُر اْلَحاِكِميَن   ( 109)َواتَِّبْع َما يُوَحى ِإَلْيَك َواْصِبْر َحتَّى َيْحُكَم اللَُّه َوُهَو َخي ْ
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؛ على { َواْصِبْر } ؛ أي اتَّبْع يا ُمَحمَُّد ما تؤمُر به َي القرآِن ، { ِإَلْيَك  َواتَِّبْع َما يُوَحى} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُر اْلَحاِكِميَن } ؛ يقِضي اهلل بيَنَك وبينُم ، { َحتَّى َيْحُكَم اللَُّه } أذاهم ،  ؛ أعَدُل الَقاِضيَن ؛ { َوُهَو َخي ْ
م ْلنَّ الحاكَم ال يكون إال بالصَّالِح والسَّداِد ، وكان  .حكمهُ أْن أمَر النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم بقتالُِ
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َُصَِّلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبيٍر   ( 1)الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاُتهُ ُثمَّ 

 
( ِكتَابٌ : ) ؛ َوِقْيلَ { ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاتُُه } : وقولهُ . َمْعَناُه أنَا اهللُ الرَّْحَمنُ : )؛ قال ابُن عبَّاس { الر } 

 .هذه الحروُف كتابٌ : ْلنه خبرُه ، كأنه قال { الر } بدٌل من قولِه 
َُصَِّلْت } أي ُأحِكَمْت باْلمِر والنُي ، { ُأْحِكَمْت آيَاُتُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ بالثواب والعقاب ، وقال { ُثمَّ 

َََشْيئاً ُأْحِكَمْت َعِن اْلبَاِطِل باْلُحَجِج َوالدَّاَلئِ : )قتادة  َُصَِّلْت بَأْن أْنزَِلْت َشْيئاً  : وقال الكلبيُّ (. ِل ، ُثمَّ 
َُصَِّلْت } ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاُتُه َلْم يُ ْنَسْخ بِكَتاٍب ، َكَما ُنِسَخِت اْلُكُتُب َوالشََّراِئُع بِه ، ) بُ ي َِّنْت { ثُمَّ 

؛ أي ِمْن عند حكيٍم { ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيٍر } : وقولُه (. ِد َواْلَوِعيدِ باَْلْحَكاِم ِمَن اْلَحاَلِل َواْلَحَراِم ، َواْلَوعْ 
 .َي َخلقِه وتدبيرِه ، خبيٍر بَمن يصدُِّق ويكذُِّب به
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 ( 1)َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ اللََّه ِإنَِّني َلُكْم ِمْنهُ َنِذيٌر َوَبِشيٌر 

 
؛ أي أْحَكَم اهللُ القرآَن باْلُحَجِج لَِئالَّ { ُدوْا ِإالَّ اللََّه ِإنَِّني َلُكْم مِّْنُه َنِذيٌر َوَبِشيٌر َأالَّ تَ ْعبُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أَمرَكم أْن ال تعُبدوا غيَرُه إنَّني لكم من اهلِل ُمَعلٌِّم بموضِع المخاَة لَتحذرُوا : معناهُ : َوِقْيَل . ُيطيعوا إالَّ اهللَ 
 .يعني مؤِلم{ َأِليٌم } طُلبوا ، ونذيٌر بمعنى ُمْنِذٍر ، كما َي قولِه ، وموضِع الخيِر لت
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ََْضَلُه َوِإْن  َوَأِن اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا ِإلَْيِه يَُمت ِّْعُكْم َمَتاًعا َحَسًنا ِإَلى َأَجٍل ُمَسماى َويُ ْؤِت ُكلَّ ِذي ََْضٍل 
نِّي َأَخاُف عَ  ََِِ  ( 4)ِإَلى اللَِّه َمْرِجُعُكْم َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ( 3)َلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َكِبيٍر تَ َولَّْوا 

 
؛ أي وأمرَكم أن تطلُبوا المغفرَة من ربكم ، واجعُلوها { َوَأِن اْستَ ْغِفُروْا رَبَُّكْم ُثمَّ تُوبُوْا ِإَلْيِه } : قولُه 

: معناُه : َوِقْيَل . وهي الندُم على القبيح ، والعزُم على ترِك المعاودة إليه غَرَضكم وتوصَّلوا إليُا بالتوبةِ 
وإِن استغفروا ربَّكم بالتوبِة عما سَلَف من ُذنوبكم ، ثم توبُوا إليه عمَّا يقُع منكم من الذنوب َي 

 .المستقبلِ 
ُجِزَم على جواب اْلمر ؛ أي إْن { يَُمت ِّْعُكْم } ؛ { َسماى يَُمت ِّْعُكْم مََّتاعاً َحَسناً ِإَلى َأَجٍل مُّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َعلُتم ذلك أنَعَم اهللُ عليكم ِنَعماً سابغًة ِحَساناً تستبقون بُا إلى آَجاِلكم التي قدََّرها اهللُ لكم ، َلم 
جبٌل : يقاُل ( اإلطَاَلةُ  أْصُل اإلْمتَاعِ : )قال القتيبيُّ . يسَتْأِصلكم كما استأصَل اْلَُمم المكذِّبَة به قبَلكم

 .َماِتٌع ، وقد َمَتَع النُاُر إذا طاَل ، َمعنى يَُمت ِّْعُكْم يُ َعمِّرُْكمْ 
ََْضَلُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ََْضٍل  ََْضٍل َي دينِه َضََّلُه اهللُ َي اْلخرِة { َويُ ْؤِت ُكلَّ ِذي  ؛ أي َمن كان ذا 

يُ ْعِطي ُكلَّ َمْن : )وقال ابُن عبَّاس . ِذي عَمٍل صالٍح أجَرهُ وثوابه يعِطي كلَّ : َوِقْيَل . بالثواب على عمله
ََْضُل اهلِل ، ِيْعِني أنَّ َمْن زَاَدْت َحَسنَا ََْضَلُه ؛ يَ ْعِني اْلَجنََّة َوِهَي  ُتُه َعَلى َسيَِّئاتِِه َََضَلْت َحَسَناتُُه َعَلى َسيَِّئاِتِه 

َمْن َعِمَل َحَسَنًة ُكِتَبْت َلُه َعْشُر َحَسَناٍت ، َوَمْن َعِمَل : )قال َي هذه اْليِة وعن ابِن مسعود (. َدَخَل اْلَجنَّةَ 
نْ َيا ُأِخذ ِمْن َعْشِر َحسَ  َِي الدُّ نَاِتِه َواِحَدًة َوَبِقَيْت َسيَِّئًة ُكِتَبْت َلُه َسيَِّئًة َواِحَدًة ، َوإْن َلْم يُ َعاَقْب بِتْلَك السَّيَِّئِة 

 (.َهَلَك َمْن َغَلَبْت آَحاُدُه أْعَشارَهُ : )ُثمَّ قاَل ( َلُه ِتْسعٌ 
نِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم  } ؛ أي إْن أعَرُضوا عِن اإليماِن والتوبة ، { َوِإن تَ َولَّْوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ََِِ

هذا الموضِع ؛ ْلن الخطاَب من ؛ أي عظيِم الشَّأِن وهو يوُم القيامِة ، وإنما ذكَر الخوَف َي { َكِبيٍر 
ِإَلى اللَِّه َمْرِجُعُكْم َوُهَو َعَلى ُكلِّ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، والخوُف عليه جائزٌ 

 .؛ على إعاَدِتكم{ َشْيٍء َقِديٌر 
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ْم يَ ثْ ُنوَن ُصُدوَرُهْم لَِيْسَتْخُفوا ِمْنهُ َأاَل ِحي ُُ ْم يَ ْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يُ ْعِلُنوَن ِإنَُّه َعِليٌم َأاَل ِإن َّ ُُ َن َيْستَ ْغُشوَن ثَِيابَ 
 ( 5)ِبَذاِت الصُُّدوِر 

 
ْم يَ ثْ ُنوَن ُصُدوَرُهْم لَِيْسَتْخُفواْ ِمْنُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ نَ َزَلْت َهِذِه اْلَيُة َِي : )؛ قال ابُن عبَّاس { َأال ِإن َّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



ُر َلُه أْمراً َحَسناً ، وََكاَن َحَسَن اَْلْخَنِس  ُِ ْبِن ُشَرْيٍق ، َكاَن ِحيَن ُيَجاِلُس النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َويُْظ
َِي ُر ، ََْأنَ َزَل اهللُ  ُِ َِي قَ ْلبِه ِخاَلَف َما ُيْظ أْمِرِه َهِذِه  اْلَمْنَظِر ، وََكاَن َحَسَن اْلَحِديِث ، إالَّ أنَُّه َكاَن ُيْضِمُر 

 (.اْليَةَ 
إنَّا اذا أغَلقنا أبوابَنا ، وأرَخينا ُسُتورَنا ، : إنَّ طائفًة من المشركين بَ َلَغ بُم الجُُل إلى أْن قاُلوا : يقاُل 

َنا ُصدورَنا على عداوِة ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم كيف يعلُم بنا ؟ ََأَنْ َبأَ اهللُ نَبيَّ  َنا ثِيابَنا ، وثَ نَ ي ْ هُ واْستَ ْغَشي ْ
ِّ وعداوِة النبيِّ صلى اهلل : ومعنى اْليِة . عليه السالم َعمَّا َكَتُموهُ  م يَ ثْ ُنوَن ُصدورَهم على الكفِر أال إنَُّ

يعرضون ( يَ ثْ ُنونَ )معنى : ويقال . عليه وسلم ؛ ِليكُتموا منه ما َي صدورهم من عداوتِه بِظُار المحبَّة
 .بصدورهم عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم

ْم يَ ْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يُ ْعِلُنوَن } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ  ُُ أال حين يَ تَ َغطَّوَن : ؛ معناه { َأال ِحيَن َيْستَ ْغُشوَن ثِيَابَ 
يما بينُم وما ُيظُرون من محبَّة أو غيِرها ،  ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت } بثيابُم يعلُم اهلل ما ُيِسرُّوَن بقلوبُم َو

 .أي عاِلٌم بالقلوب التي َي الصُّدور ، ْلن الصدوَر مواضُع القلوب؛ { الصُُّدوِر 
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َِي ِكَتابٍ  ا ُكلٌّ  َُ ا َويَ ْعَلُم ُمْستَ َقرََّها َوُمْستَ ْوَدَع َُ َِي اْْلَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه ِرْزقُ   ( 6) ُمِبيٍن َوَما ِمْن َدابٍَّة 

 
ا َوَما ِمن َدآبٍَّة َِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ا َويَ ْعَلُم ُمْستَ َقرََّها َوُمْستَ ْوَدَع َُ ؛ أي ما من { ي اَْلْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه ِرْزقُ 

َواٍن ُمَميٍِّز َوَغْيِرِه ، ذَكراً َكاَن أْو أُنْ َثى: )حيوان يدبُّ ، قال الزجَّاج   (.الدَّابَُّة اْسٌم ِلُكلِّ َحي ْ
ي اْليِة بياُن أن اهللَ عاِلٌم بالقلوب   ا ، وذلك أنه إذا كان َضاِمناً رزَق كلَّ دابٍة َي اْلرض ، َليس َو كلُِّ

ا ، وإذا َعِلَمُا َقد َعِلَم مستقرَّها  ا وما دونَُ ا إالّ وهو يعلُم صغيَرها وكبيرها ، من الذرِّ َما َوقَُ يرزِقُُ
تودَُع هو الموضُع الذي تُ َودُع ومستوَدَعُا ، المستَقرُّ موضُع قَ َراِرها وهو الموضُع الذي تَْأِوي إليه ، والمس

ََُن َيه: إنه الرَِّحُم ، َوِقْيَل : َيه ، ِقْيَل   .هو الموضُع الذي ُتْد
ََِفي الصُّْلب: )وقال قتادةُ ومجاهد  ا  َُ ََِفي الرَِّحِمن َوأمَّا ُمْستَ ْوَدُع ؛ ذلَك عنَد اهلِل { ُكلٌّ } ( أمَّا ُمْستَ َقرَُّها 

 .أن ذلك ثابٌت َي علِم اهلل: ؛ يعني اللوَح المحفوظ ، والمعنى { َِي ِكَتاٍب مُِّبيٍن } ، 
ا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ قال . ََْصالً ال وُجوباً ، واهلل َتَكفََّل بذلك بفضلهِ : قال المفسِّرون { ِإالَّ َعَلى اللَِّه ِرْزقُ 

نا بمعنى ( َعَلى)أهُل المعاِني  ُُ اإالَّ ِمَن اهلل ر : ، المعنى ( من)ه َِي ِكَتاٍب مُِّبيٍن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . زقُُ ُكلٌّ 
أ مكتوٌب َي اللوحِ {   .أي رزُق كلِّ دابٍَّة وأجلُُ

 إنَّ ِممَّا َخَلَق اهللُ تَ َعاَلى َلْوحاً َمْحُفوظاً ِمْن ُدرٍَّة بَ ْيَضاَء ، َدَ ََّتاُه ِمْن يَاقُوَتٍة َحْمَراَء ، َعْرُضهُ : )قال ابُن عبَّاس 
َِْيِه ُكلَّ يَ ْوٍم َثالََثِماَئٍة وَ َما ب َ  ِستِّيَن َنْظَرًة ، َيْخُلُق ْيَن السََّماِء َواَْلْرِض ، ِكتَابُُه نُوٌر َوقَ ْلُبُه نُوٌر ، يَ ْنُظُر اهللُ تَ َعاَلى 
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هُ َمْعُقوٌد باْلَعْرِش ، َوأْسَفُلهُ أْعالَ : )، قال أبو َروٍق ( بُكلِّ َنْظَرٍة َوُيْحيي َويُِميُت َويُِعزُّ َويُِذلُّ َويَ ْفَعُل َما َيَشاءُ 
 (.َِي ِحْجٍر َمَلٍك َكرِيٍم ُيَسمَّى َما طُوتُون
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ُلوَُكْم َأيُُّكمْ  َِي ِستَِّة َأيَّاٍم وََكاَن َعْرُشهُ َعَلى اْلَماِء ِلَيب ْ َأْحَسُن َعَماًل َولَِئْن  َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض 
ُعوثُوَن ِمْن بَ ْعِد اْلَمْوِت َليَ ُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبيٌن قُ ْلَت   ( 7)ِإنَُّكْم َمب ْ

 
َِي ِستَِّة َأيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَمآِء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني قبَل أْن { َوُهَو الَِّذي َخَلق السََّماَواِت َواَْلْرَض 

ا يَ ْوَم : )َلَق السموات واْلرَض ، قال ابُن عبَّاس خَ  َُ َِي ِستَِّة أيَّاٍم ، أوَُّل َمَواِت َواَْلْرَض  َّ َخَلَق اهللُ الّسّّ
َِي أَقلِّ ِمْن َلْحَظٍة َلَفَعلَ  ا  َُ  (.اْلَحِد َوآِخُرَها يَ ْوُم اْلُجُمَعِة ، َوَلْو أرَاَد ُسْبَحانَُه َخْلَق

َمُما { َعْرُشُه َعَلى اْلَمآِء وََكاَن } : قولُه تعالى  َيه بياُن أنَّ السموات واْلرَض ليستاَ بأوَِّل َخْلِق ، وأنه َتقدَّ
يه زيادِة الَقْدِر ؛ ْلن العرَش مع كوِنه أعظَم ِمن السمواِت واْلرِض كان على الماِء ،  خلُق شيٍء آخر ، َو

 .لَّ أمسَكُه بُقدرتهِ ولم يكن ذلك الماُء على قَ َراٍر ، ولكنَّ اهلل َعزَّ َوجَ 
ُلوَُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي لَيبُلوَكم َينظَر أيُّكم أحسُن عمالً ، َُيِثيُب المطيَع { لَِيب ْ

 .المعَتبَر بما َيرى من آياِت السموات واْلرِض ، ويعاِقَب أهَل العنادِ 
{ نَُّكْم مَّب ُْعوثُوَن ِمن بَ ْعِد اْلَمْوِت لَيَ ُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِإْن َه اَذآ ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبيٌن َوَلِئن قُ ْلَت إِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ما هذا إال : إنَّكم مبُعوثون من بعِد الموِت ، ليقوُلنَّ الذين كَفُروا : ولئن قُلَت يا ُمَحمَُّد للكفار : ؛ معناُه 
أقَ رُّوا أنَّ اهلل خالُق السمواِت واْلرض ويُمِسُكُا بغيِر َعَمٍد ، ال يعجزُه شيٌء  َتمويٌه ليس له حقيقٌة ، وقد

 .َكيف يشكُّون َي البعِث بعَد الموتِ 

(0/0) 

 
 

ْم لَْيسَ  ُِ ُم اْلَعَذاَب ِإَلى ُأمٍَّة َمْعُدوَدٍة لَيَ ُقوُلنَّ َما َيْحِبُسهُ َأاَل يَ ْوَم يَْأتِي ُُ ْم َمصْ  َولَِئْن َأخَّْرنَا َعن ْ ُِ ْم َوَحاَق ِب ُُ ًا َعن ْ ُرَو
زُِئوَن  ُْ  ( 8)َما َكانُوا ِبِه َيْستَ 

 
ُم اْلَعَذاَب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ِإَلى ُأمٍَّة مَّْعُدوَدٍة } ولئن أخرنا العذاب عن الكفار ، : ؛ معناهُ { َوَلِئْن َأخَّْرنَا َعن ْ

، ( يَ ْعِني إَلى أَجٍل َوِحينٍ : )قال ابُن عبَّاس ومجاهد : منعناهُ  ، ما{ َما َيْحِبُسُه } : ، ليقولون { لَّيَ ُقوُلنَّ 
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} : واْلُمَُّة هُنا المدُة ، ليقوُلنَّ ما يحبُس هذا العذاَب عنَّا إن كان ما يقولهُ ُمَحمٌَّد حّقاً ، يقول اهللُ تَعالى 
ْم  ُِ ْم } ؛ العذاُب ، { َأالَ يَ ْوَم يَْأتِي ُُ اً َعن ْ ِه عنُم{ لَْيَس َمْصُرَو  .؛ ال يقدُر أحٌد على َصَر

م َلمَّا قالوا : َالمعنى  ْم } : ما يحبُس العذاَب عنَّا على وجِه االستُزاء ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى : أنَُّ ُِ َأالَ يَ ْوَم يَْأتِي
يعني إذا أخذْتُم سيوُف النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وأصحابِه لم تُ ْغَمْد عنُم حتى تعُلو كلمةُ { 
زُِءوَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . خالصِ اإل ُْ ُِم مَّا َكانُواْ ِبِه َيْستَ  ؛ أي نَ َزَل بُم جزاُء استُزائُِم وهو { َوَحاَق ِب

 .العذابُ 

(0/0) 

 
 

ْنَساَن ِمنَّا رَْحَمًة ثُمَّ نَ َزْعَناَها ِمْنهُ ِإنَُّه َلَيُئوٌس َكُفوٌر   ( 9)َولَِئْن َأَذقْ َنا اإْلِ

 
ال يصبُر على َسْلب تلك { َوَلِئْن َأَذقْ َنا اإِلْنَساَن ِمنَّا رَْحَمًة ثُمَّ نَ َزْعَناَها ِمْنُه ِإنَُّه َلَيُئوٌس } : ى قَ ْوُلُه تَ َعالَ 

َِي اْلَولِيِد ْبِن اْلُمِغيَرةِ : )النعمِة ، ويصيُر أيْ َئُس شيء أقنَطُه من رحمِة اهلل ، قال ابُن عبَّاس  ، َوِقْيَل ( نَ َزَلْت 
؛ أي ال يشكُر نَِعَم اهلِل { َكُفوٌر } : والرحمُة هُنا الرِّْزُق ، وقوله . اهلِل بن أبي ُأَميَّة المخزوميِّ َي عبدِ : 

 .قبَل أن ُتسَلَب عنه ، وال يصبُر بعد أْن ُسِلَبتْ 

(0/0) 

 
 

ََُخوٌر  َولَِئْن َأَذقْ َناُه نَ ْعَماَء بَ ْعَد َضرَّاَء َمسَّْتُه َليَ ُقوَلنَّ َذَهَب السَّيَِّئاتُ   ( 10)َعنِّي ِإنَُّه َلَفِرٌح 

 
؛ أي ولئن أذقنا { َوَلِئْن َأَذقْ َناُه نَ ْعَمآَء بَ ْعَد َضرَّآَء َمسَّْتُه َليَ ُقوَلنَّ َذَهَب السَّيَِّئاُت َعنِّي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َعَم الظاهرَة بعد المَضرَّة الظاهرِة التي أصابْتهُ ، ليقوَلنَّ ا َّ ذهَب الشدائُد والضرُّ والفاَقةُ : لكاَُر الكاََر النِّ
واْلالُم َعنِّي ، ويفرُح بذلك ويَ ْبَطُر ويَ ْفُجُر به على الناِس من دون أْن يشُكَر اهللَ على كشِف الشدائد 

 .عنه
ََُخوٌر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِصَب الالم َي قولِه وإنما نُ . ؛ أي َبِطٌر ُمَفاِخٌر أوليائي بما وسَّعُت عليه{ ِإنَُّه َلَفِرٌح 

بَضمِّ [ 8: هود ]{لَّيَ ُقوُلنَّ َما َيْحِبُسُه } : ْلنه َي موضِع الِوْحَدان ، وقوله { َليَ ُقوَلنَّ َذَهَب السَّيَِّئاُت } 
بَنصب الالم أيضاً ؛ [ 7: هود ]{َليَ ُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا } : الالم َي موضِع لفظ الجماعِة ، وقولُه تعالى 

 .الفعَل مقدٌَّم على االسِم َذُِكَر بلفِظ الِوْحَدانِ  ْلن
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ْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبيٌر  ُُ  ( 11)ِإالَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُأولَِئَك َل

 
ُُمْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ استثناٌء ليس من { مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبيٌر  ِإالَّ الَِّذيَن َصبَ ُرواْ َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت ُأْولَِئَك َل

لكن الذين َصَبروا على الشدائِد ، وَعِملوا الصالحاِت َيما بينُم وبين ربُم ٌأولئك لُم : اْلوَّل ، معناُه 
 .مغفرٌة لُذنوبُم وثواٌب عظيم على طاعِتُم وصبِرهم

(0/0) 

 
 

ٌز َأْو َجاَء َمَعُه َمَلٌك ِإنََّما  ََ َلَعلََّك تَاِرٌك بَ ْعَض َما يُوَحى ِإَلْيكَ  َوَضاِئٌق ِبِه َصْدُرَك َأْن يَ ُقولُوا َلْواَل ُأْنِزَل َعَلْيِه َكن ْ
 ( 11)َأْنَت َنِذيٌر َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل 

 
َك َأن يَ ُقوُلوْا َلْوالَ ُأنِزَل َعَلْيِه َكنٌز َأْو َجآَء ََ َلَعلََّك تَاِرٌك بَ ْعَض َما يُوَحى ِإَلْيَك َوَضآِئٌق ِبِه َصْدرُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

لو تركَت : أنَّ المشركين كانُوا يقولون للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم : ؛ سبُب نزول هذه اْليِة { َمَعهُ َمَلٌك 
ٌز من السَّماِء َيعُش به لوال ُأنزل على ُمَحمٍَّد كَ : سب ََّنا وسبَّ آلُتنا جاَلسَناَك ، وكانوا يُؤذوَنهُ ويقولون  ن ْ

 .وينفعُه ، أو جاَء معه َمَلٌك يشُُد له ويُِعيُنُه على الرسالةِ 
لو أتَيَتنا بكتاٍب ليس َيه سبٌّ آلُِتنا حتى نؤمَن : إن المشركين قالوا للنبيَّ صلى اهلل عليه وسلم : َوِقْيَل 

يا ُمَحمَُّد َمَلٌك يشُُد لَك بالصدِق ، أو تُعَطى   َهالَّ يْنِزُل عليك: بَك ونتَّبَعَك ، وقال بعُض المتكبرين 
مَّ رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أن يدَع َسبَّ آلُِتُم َأنزَل اهللُ هذه  َُ َكْنزاً تسَتغني أنَت وأتباُعَك ؟ ََ 

يُت النبيِّ َي أوِل هذه اْلية على جُة الشَّكِّ ، وإنما الغرُض تثب( َلَعلَّ )وال يجوُز أن تكون كلمة . اْليةَ 
م ، وكي ال ييَأُسوا عن ترِك أداء الرسالة  .صلى اهلل عليه وسلم َي ما ُأِمَر به ؛ كيال يلتفَت على قولُِ

يقوُل اهلل للنبيِّ صلى . {َلْوالَ أُنِزَل َعَلْيِه َكنٌز َأْو َجآَء َمَعُه َمَلٌك } : َلما قالوا للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم 
م وتأتَِيُم بما يُوَحى إليَك من { نََّمآ َأنَت َنِذيٌر إِ } : اهلل عليه وسلم  ََُ ؛ أي عليَك أن تُنِذَرهم وُتخوِّ

؛ من { َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء } اْلياِت ، وليس عليك أن تأِتَي بشَُواتُِم وما يفَرُحون من اْلياِت ، 
 .؛ أي حفيظٌ { وَِكيٌل } مقالَِتُم وغيِر ذلك ، 
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ِئٍق َوَضيٍِّق ، أن الضائَق يكوُن بِضيِق َعاِرٍض ، والضِّيُق قصوُر الشيِء عن مقداِر غيرِه أْن والفرُق بين َضا
 .َضاِئٌق به صدُرَك بَأْن يُقولوا: حذف الباء تقديرُه { َأن يَ ُقوُلوْا } يكوَن َيه ، وموضُع 

(0/0) 

 
 

ِه ُمْفتَ َريَاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن َأْم يَ ُقولُوَن اَْ تَ َراُه ُقْل ََْأتُوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثلِ 
(13 ) 

 
اختلَق : بل يقوُل الكفَّار : ؛ معناُه { َأْم يَ ُقولُوَن اَْ تَ َراُه ُقْل ََْأتُوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّثِْلِه ُمْفتَ َريَاٍت } : قً ْوُلُه تَ َعاَلى 
م يا ُمَحمَّد ُمَحمٌَّد القرآ إْن كان هذا ُمْفتَ َرى على اهلِل ََأُتوا بعشِر ُسَوٍر مثله : َن من تلقاِء نفسه ، ُقل لَُ

ُُرِكم ، َِن لم يُمكنكم أن تأتوا بمثِل  ُمْفَترياٍت مختلفات ، َِنَّ القرآَن نزل بُلَغتكم ، وأنا نشأُت بين أظ
؛ أي اسَتعينوا بكلِّ أحٍد يقدُر { َمِن اْسَتَطْعُتْم مِّن ُدوِن اللَِّه َواْدُعوْا } القرآن َاعلموا أنه من عنِد اهلِل ، 

 .؛ َي مقاَلِتكم أنَّ ُمَحمَّداً اختلَقهُ { ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن } على اإلتياِن بعشِر ُسَوٍر مثله مفتريات ، 
لى هذه السُّورة ، واَْلْولى أن من ُسورِة البقرة إ: إلى أن المراَد بالسَُّور العشِر : وذهَب بعض المفسِّرين 

إن المراَد َاتوا بَعشِر ُسور مثِل ُسَور القرآِن أيَّ ُسورٍة كانت ، ْلن ُسورَة ُهوٍد مكِّية ، وسورة البقرِة : يُقال 
 .وما بعدها مَدنِيَّاتٌ 

(0/0) 

 
 

لَّْم َيْسَتِجيُبوا َلُكْم ََاْعَلُموا َأنََّما ُأْنِزَل ِبِعْلِم اللَِّه وَ  ْل َأنْ ُتْم ُمْسِلُموَن ََِِ َُ  ( 14)َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ََ 

 
ْل َأنُتْم مُّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ لَّْم َيْسَتِجيُبوْا َلُكْم ََاْعَلُموْا َأنََّمآ ُأنِزَل ِبِعْلِم اللَِّه َوَأن الَّ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ََ  ؛ { ْسِلُموَن ََِِ

وسلم والمسلمين ؛ أي َِن لم ُيِجْبَك هؤالِء الكفَّاُر إلى اإلتيان بمثل  الخطاُب للنبيِّ صلى اهلل عليه
ويجوز أن يكون بعلِم اهلل ؛ أي بما أنزَل اهللُ . القرآِن ، َاعَلُموا أنَّ هذا القرآَن أنزَلُه جبريُل بعلِم اهلل وأمرِه

 .َيه من َغْيبٍ 
لم ُيِجْبُكُم الذين دعوُتموهم إلى المعاونِة إلى  َِْن لم يستِجيبوا لُكم ؛ أي َِن: ويجوز أن يكون معناه 

اإلتيان بمثل هذا القرآِن ، َقد قامت عليكم الحجَُّة ، َاعَلُموا أنَّما أُْنِزَل بعلِم اهلل ، واعلما أنَّما أنزَلُه إالَّ 
 .هو ، وال يُ ْنِزُل الوحَي أحٌد غيرُه ، َُل أنتم تخِلُصون هلِل َي التوحيد والعبادةِ 
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ا اَل يُ ْبَخُسوَن  َُ َِي ا َوُهْم  َُ َِي ُُْم  ْم َأْعَماَل ُِ ا نُ َوفِّ ِإلَْي َُ نْ َيا َوزِيَنتَ   ( 15)َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَحيَاَة الدُّ

 
ا َوُهمْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َِي ْم  ُُ ْم َأْعَماَل ُِ ا نُ َوفِّ ِإلَْي َُ نْ َيا َوزِيَنتَ  ا الَ يُ ْبَخُسوَن  َمن َكاَن يُرِيُد اْلَحيَاَة الدُّ َُ ؛ { َِي

 : َي اْليِة وجَُان 
أنَّ المراَد باْليِة إذا أَتى باْلعماِل التي تكون َحَسَنًة َي العقِل مثل ِصَلِة الرَّحِم والتصدُِّق : أحُدهما 

ما يسَعى  وإعانِة المظلوم ، َِن اهللَ يجازيِه على هذه اْلعماِل َي الدُّنيا بأن يَُمكَِّنُه مما حوَلهُ ويعطيهِ 
َنُه بذلك  .لطلبِه واَراً عليه ويُِقرَّ َعي ْ

أنَّ المراد بُا المناَُق إذا خرَج للغزِو مع المسلمين وهو يريُد الغنيمَة دون الثواب ونصرِة الدِّين : والثاني 
َمهُ من الغنميِة ال يُ ْبَخُس عنه شيٌء من سُمهِ  ُْ  .، يجزيِه اهلل على َغزوِه بأن أمَر بأعطائِه َس
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ا َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَ ْعَمُلو  َُ َِي َِي اْْلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَ ُعوا  ُُْم   ( 16)َن ُأوَلِئَك الَِّذيَن لَْيَس َل

 
ْم َِي اْلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ِمُلوا لغيِر اهلل من إنَّ الذين عَ : ؛ معناُه { أُْوَلِئَك الَِّذيَن لَْيَس َل

ا } الكفاِر والمناَقين ليس لُم َي اْلخرِة إال الناُر ،  َُ َِي ؛ من العماِل الحَسنة ؛ { َوَحِبَط َما َصنَ ُعوْا 
م لم يَروا لُا ثواباً ،   .؛ من خيرٍ { َوبَاِطٌل مَّا َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن } ْلنَُّ
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َََمْن َكاَن َعَلى بَ ي َِّنٍة ِمْن رَ  ُلوُه َشاِهٌد ِمْنهُ َوِمْن قَ ْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَماًما َورَْحَمًة ُأوَلِئَك يُ ْؤِمُنوَن ِبِه َوَمْن َأ بِِّه َويَ ت ْ
َِي ِمْريٍَة ِمْنهُ ِإنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك َوَلِكنَّ  ََاَل َتُك  اِس اَل يُ ْؤِمُنوَن َأْكثَ َر النَّ َيْكُفْر ِبِه ِمَن اْْلَْحَزاِب ََالنَّاُر َمْوِعُدُه 

(17 ) 
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ُلوُه َشاِهٌد مِّْنهُ } : ْقولُُه تَ َعاَلى  َََمن َكاَن َعَلى بَ ي َِّنٍة مِّن رَّبِِّه َويَ ت ْ أََمن كان على بَ يِّنٍة : ؛ اختصاٌر معناُه { َأ

اَن الذي هو من اهلِل ، من ربه ، ويتلوُه شاهٌد منه كالِذي يريُد الحياَة الدُّنيا وزيَنتُا ، وأراَد بالبيِّنة البره
وكان النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم على بُرهاٍن وُحجٍَّة من ربه ، ويقرأ عليه القرآَن شاهٌد من اهلِل وهو جبريُل 

َََمْن كان على بيِّنة من ربِه هو النبيُّ صلى : عليه السالم ، هكذا قاَل أكثُر المفسِّرين أنَّ المراَد بقولِه  أ
 .اهلل عليه وسلم

؛ أي وِمن قبِل القرآِن كان جبريُل يقرأ على موَسى { َوِمن قَ ْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَماماً َورَْحَمًة } : ْوُلُه تَ َعاَلى ق َ 
أي { َورَْحَمًة } بالنصب على الحاِل ، { ِإَماماً } التوراَة إَماماً يُقَتدى به ، ونعمًة من اهلِل ِلَمن آَمَن به ، و 

َََمن َكاَن َعَلى بَ ي َِّنٍة } : أراَد بقوله :  ذا رحمٍة ، َوِقْيلَ  جميَع المؤمنين ، وأراَد بالشَّاهِد النبيَّ صلى اهلل { َأ
 .؛ يعني أصحاَب النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وَمن َصدََّقهُ { ُأْوَلِئَك يُ ْؤِمُنوَن ِبِه } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . عليه وسلم

؛ أي َمن يكُفْر بالنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم { ِبِه ِمَن اَْلْحَزاِب ََالنَّاُر َمْوِعُدُه َوَمن َيْكُفْر } : وقولهُ تعالى 
} : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . من أصناِف الكفَّار واليُوِد والنصارى وغيرهم ، َالناُر مصيرهُ التي وعدَ اهللُ َي اْلخرة

َِي ِمْرَيٍة مِّْنُه  ن القرآِن ، وظاهٌر أنَّ الخطاَب للنبيِّ صلى اهلل عليه ؛ أي ال تكن َي َشك  م{ ََالَ َتُك 
َولَ اِكنَّ } ؛ يعني القرآن ، { ِإنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّبَِّك } : وقولُه تعالى . وسلم إالَّ أن المراَد به جميُع الناسِ 

 .؛ أي ال يصدِّقون َي أنَّ القرآَن من عنِد اهللِ { َأْكثَ َر النَّاِس الَ يُ ْؤِمُنوَن 
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اُد َهُؤاَلءِ  َُ ْم َويَ ُقوُل اْْلَْش الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى  َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اَْ تَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا ُأوَلِئَك يُ ْعَرُضوَن َعَلى رَبُِِّ
ْم َأاَل َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِميَن   ( 18)رَبُِِّ

 
؛ أي ليس أحٌد أظلَم لنفسِه من الكاذب على { ِممَِّن اَْ تَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذباً  َوَمْن َأْظَلمُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْم } ربه بأن زعَم أن له َوَلداً وَشريكاً ،  أولئَك الكاذبون ُيَساقُوَن يوم : ؛ معناُه { ُأْوَلِئَك يُ ْعَرُضوَن َعَلى رَبُِِّ
م ، وُيسأَلون َيُا ، وُيَجازُوَن عليُاالقيامِة إلى ربُم ، ويُوَقفون َي المقاماِت التي يط  .الَبون َيُا بأعمالُِ

ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  اُد َه اُؤالِء الَِّذيَن َكَذبُوْا َعَلى رَبُِِّ َُ اُد : )؛ قال ابُن عباس ومجاهد { َويَ ُقوُل اَْلْش َُ اَْلْش
 (.ُهُم النَّاسُ : )، وقال مقاتُل ( اَلِئقَ يَ ْعِني اْلخَ : )، وقال قتادُة ( ُهْم اْلَمالَِئَكُة َواَْلْنبيَاءُ 

يٍد مثل شريٍف  ُِ اُد جمُع َشاِهٍد مثل نَاِصٍر وأْنَصاِر وَصاِحٍب وأصحاٍب ، ويجوُز أن يكون جمُع َش َُ واَْلْش
ن يقوُل اْلشُاُد يوَم القيامة من المالئكِة والنبِّيين والعلماِء وعامَّة المؤمنين ، وُيشيرو : والمعنى . وأشَرافٍ 

ْم } : إلى الكفاِر َيقولون   .َُيفَضُح الكفاُر على ُرؤوِس اْلشُادِ { َه اُؤالِء الَِّذيَن َكَذبُوْا َعَلى رَبُِِّ
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؛ يجوُز أن يكون من قوِل اْلشُاِد ، ويجوز أْن يكون من { َأالَ َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِميَن } : وقولهُ تعالى 
 .اإلبعاُد من الخيرِ : ين المشركين ، واللَّْعَنةُ قوِل اهلل ، وأراَد بالظَّالم

َُُما قَاَل  َيْدنُو اْلُمْؤِمُن ِمْن : " َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يَ ُقوُل : وعن ابِن عمر َرِضَي اهللُ َعن ْ
: َهْل تَ ْعِرُف ؟ ََ يَ ُقوُل : َرب أْعِرُف ، ََ يَ ُقوُل : َهْل تَ ْعِرُف ؟ ََ يَ ُقوُل : رَبِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ، ثُمَّ يُ َقرِّرُُه بُذنُوبِه 

نْ َيا ، َوَأنَا أْغِفُرَها َلَك : َرب أْعِرُف ، ََ َيْسَأُلُه َعْن َما َشاَء أْن َيْسأََلُه ، قَاَل  َِي الدُّ ا َعَلْيَك  َُ ََِنِّي َقْد َستَ ْرتُ 
اِد . اْليَ ْوَم ، ثُمَّ يُ ْعَطى َصِحيَفَة َحَسَناِتِه بَيِميِنهِ  َُ َهُؤاَلِء الَِّذيَن  : َوأمَّا اْلُكفَّاُر ََ يُ َناَدى َعَلْيِه َعَلى ُرُؤوِس اَْلْش

ْم ، أالَ َلْعَنةُ اهلِل َعَلى الظَّاِلِميَن  ُِ  ". َكذبُوا َعَلى رَب
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ا ِعَوًجا َوُهْم بِاْْلِخَرِة ُهْم   َُ ُغونَ  َُِروَن الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َويَ ب ْ  ( 19)َكا

 
ا ِعَوجاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ : ؛ أوَُّل اْليِة نعٌت للظالمين ، والمعنى { الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّه َويَ ب ُْغونَ 

الذين يسببون للصدِّ من دون اهلِل وطاعته ، ويبُغون هلِل سبيل اإلسالم زَيغاً وِعَوجاً ، يتأوَّلون القرآَن على 
َُِروَن } خالِف تأويلِه ،   .؛ تأكيداً لشأنُِم َي الكفرِ ( ُهمْ )؛ أعاَد كلمَة { َوُهْم بِاْلِخَرِة ُهْم َكا
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ُُُم الْ  ُُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َأْوِلَياَء ُيَضاَعُف َل َِي اْْلَْرِض َوَما َكاَن َل وا َعَذاُب َما َكانُ ُأوَلِئَك َلْم َيُكونُوا ُمْعِجزِيَن 
 ( 10)َيْسَتِطيُعوَن السَّْمَع َوَما َكانُوا يُ ْبِصُروَن 

 
َِي اَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أولئك ليُسوا بغائبين عن اهلِل َي : ؛ معناُه { أُولَ اِئَك َلْم َيُكونُوْا ُمْعِجزِيَن 

م الخبيثة م بأعمالُِ  .اْلرِض ، وال مُرَب لُم من عذابِه حتى يجزِيَُ
ُم اْلَعَذاُب } : تَ َعاَلى قَ ْوُلُه  ُُ ْم مِّن ُدوِن اللَِّه ِمْن َأْوِلَيآَء ُيَضاَعُف َل ُُ أي ال يقتصُر لُم على { َوَما َكاَن َل

كلَّما مَضى ِضْعٌف : معناُه : َوِقْيَل . عقاب الُكفر ، بل يُعاقبون على الكفِر ، وعلى الصدِّ عن سبيل اهللِ 
 .من العذاب جاءهم ِضْعٌف من العذاب

م للنبيِّ { َما َكانُوْا َيْسَتِطيُعوَن السَّْمَع } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي كان يَ ثْ ُقُل عليُم سماُع الحقِّ من شدَّة عداوتُِ
َُُّم ُصمٌّ عن الحقُّ ُعْمٌي ال يُبصرون وال يُتدون{ َوَما َكانُواْ يُ ْبِصُروَن } صلى اهلل عليه وسلم ،   .؛ ْلن
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ْم َما َكانُوا يَ ْفتَ ُروَن ُأوَلِئَك الَّ  ُُ ُُْم َوَضلَّ َعن ْ  ( 11)ِذيَن َخِسُروا َأنْ ُفَس

 
ُُْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أهَلُكوا أنُفَسُم َي اْلخرِة ، وذُكَر الُالُك بلفِظ { أُْوَلِئَك الَِّذيَن َخِسُروْا َأنْ ُفَس

ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . مال اإلنسان نفسهُ  اْلُخسراِن ؛ ْلن الخسَران هو ذهاُب رأِس المال ، ورأسُ  ُُ َوَضلَّ َعن ْ
؛ أي ذهَب عنُم االنتفاُع بأعمالُم التي كانوا يكِذبون بُا على اهلِل كما قالوا َي { مَّا َكانُوْا يَ ْفتَ ُروَن 

ا آلُةٌ ذهَب عنُم اْلصناُم التي كانوا يعبدونَُا َي الدُّنيا ، يَ فْ : معناهُ : الدُّنيا ، َوِقْيَل   .تَ ُروَن بقولُم إنَُّ
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َِي اْْلِخَرِة ُهُم اْْلَْخَسُروَن  ْم  ُُ  ( 11)اَل َجَرَم َأن َّ

 
حقاً ، قال : ال محالة ، ويقال : ال بدَّ ، ويقال : { الَ َجَرَم } معنى : ؛ قيل { الَ َجَرَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُُمْ : )الزجَّاج  قوال(. الَ َجَرَم بَمْعَنى َحّقاً : )سيبويه  َفُع ال ينفُعُم ذلك : كأنه قاَل ( الَ بَ َقاَء ِلَما ظَنُّوا أنَُّه يَ ن ْ
ْم َِي اْلِخَرِة ُهُم اَْلْخَسُروَن } َجَرَم ،  ُُ َكَسَب : ؛ أي َكْسُب ذلك الفعِل لُم الخسران ، وَجَرَم معناه { َأن َّ

 .[1: المائدة ]{َوالَ َيْجِرَمنَُّكْم } : ، وذلك كقوله 
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َُا َخالِ  َِي ْم ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم  َمَثُل ( 13)ُدوَن ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَأْخَبُتوا ِإَلى رَبُِِّ
ََاَل   ( 14)َتَذكَُّروَن اْلَفرِيَقْيِن َكاْْلَْعَمى َواْْلََصمِّ َواْلَبِصيِر َوالسَِّميِع َهْل َيْسَتِويَاِن َمَثاًل َأ

 
ا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َِي ْم ُأْوَلِئَك َأْصَحاُب الَجنَِّة ُهْم  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َوَأْخَبُتواْ ِإَلى رَبُِِّ

: وقال مجاهد . لربُم اْلُخُشوُع والتواضُع والطَُّمأنِيَنُة ؛ أي تواَضُعوا وَخَشُغوا: ؛ اإلْخَباُت { َخاِلُدوَن 
وهذه اْليُة نازلٌة َي أصحاب النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، وما قبَلُا (. أنَابُوا: )، وقال قتادة ( اْطَمأَنُّوا)
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 .نازٌل َي المشركين
 : ثم ضرَب اهللُ مَثالً َي الفريقين َقال 

؛ يعني { َواْلَبِصيِر َوالسَِّميِع } ؛ يعني الكفاَر ، {  َمَثُل اْلَفرِيَقْيِن َكاَْلْعَمى َواَْلَصمِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
م َسِمعوا الحقَّ وأبصروُه واتَّبعوه ؛ أي هل يستِوي { َهْل َيْسَتِويَاِن َمَثالً } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . المؤمنيَن ؛ ْلنَُّ

ُعقالء ، َكذلك ال اْلعَمى واْلصمُّ والبصير والسميع عند عاقِل ، كما ال َيستويان عنَد أحٍد من ال
نيا واْلخرة ،  ََالَ َتذَكَُّروَن } يتسِوي حاُل المؤمن والكاَِر عنَد اهلل َي الدُّ ؛ أي أَال تتَّعظون بأمثاِل { َأ

 .القرآن
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 ( 15)َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَلى قَ ْوِمِه ِإنِّي َلُكْم َنِذيٌر ُمِبيٌن 

 
ابتدأ بذكِر أوَّل رسول اهلل جاَء بالشريعِة { َأْرَسْلَنا نُوحاً ِإَلى قَ ْوِمِه ِإنَّي َلُكْم َنِذيٌر مُِّبيٌن  َوَلَقدْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

} : بعد آَدَم عليه السالم وهو نوٌح عليه السالم ، أوَُّل َمن جاَء بتحريِم اْلُمَُّات واْلخَواِت ، وقولُه تعالى 
 .إنِّي لكم: أرَسلنا نُوحاً بأنِّي لكم ، وَمن كسَر َتقديره ليقول : ان التقديُر َمْن َتَح اْلِلَف ك{ ِإنَّي َلُكْم 
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 ( 16)َأْن اَل تَ ْعُبُدوا ِإالَّ اللََّه ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َألِيٍم 

 
ِإنِّي َأَخاُف } دوا إال اهللَ َِنه ال إله إال هو ، ؛ أي وليُقولوا الَ تعبُ { َأن الَّ تَ ْعُبُدوْا ِإالَّ اللََّه } : وقولهُ تعالى 

؛ أي إنِّي أعلُم أن يكون عليكم إْن لم تُؤمنوا عذاَب يوم أليٍم ، وإنما وصَف { َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َألِيٍم 
 .اليوَم باْلَلِم ؛ ْلن أسباَب اْلَلِم تقُع َيه ، ََنَسَب اْلَلم إليه
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َنا بَاِدَي الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْوِمِه َما نَ َراَك ِإالَّ َبَشًرا ِمثْ َلَنا َوَما نَ َراَك ات َّبَ َعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم َأرَاِذلُ  ََ َقاَل اْلَمَُلُ 
ََْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم َكاِذِبيَن  َنا ِمْن   ( 17)الرَّْأِي َوَما نَ َرى َلُكْم َعَلي ْ

 
؛ أي قاَل الرُّؤساء واْلشراُف الذين  { ِذيَن َكَفُرواْ ِمن ِقْوِمِه َما نَ َراَك ِإالَّ َبَشراً مِّثْ َلَنا ََ َقاَل اْلَمُلُ الَّ } : وقوله 

ما نراَك يا نوُح إال َبَشراً مثَلنا َي الصورِة والخفَّة ، َِلَم ِصْرَت أولى أن تكون نَبيّاً : كَفروا من قوم نوٍح 
 .َوُسوالً هلِل منَّا

َُِلنا وأَخسُّنا { َوَما نَ َراَك ات َّبَ َعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم َأرَاِذلَُنا } : ى قَ ْوُلُه تَ َعالَ  ؛ ما نراَك آَمَن بَك إالّ الذين هم أَسا
ْم َوالَ َشَرَف َوالَ َمالَ : )، قال ابُن عبَّاس  ُُ والرَّاِذُل الدُّوُن من كلِّ ( يُرِيُدوَن اْلَمَساِكيَن الَِّذيَن ال ُعُقوَل َل

 .شيءٍ 
م اتَّبعوَك بأوَِّل الرأِي من دون : بالُمِز َمعناهُ ( بَاِدئَ )؛ أي َمن قرأ { بَاِدَي الرَّْأِي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أنَُّ

بَاِدَي الرؤيةُ ؛ أي بأوَّل : َبَدأُت اَْلْمَر ؛ أي ابتدأتُه ، ويجوُز أن يكون المعنى : تفكُّر ونظٍر ، ِمن قولُم 
م أراِذلُنا ، وقد يكون الرأُي بمعنى الرُّؤيةِ ما تقُع الرؤية عليُ ْم } : اهلل تَ َعاَلى : قَاَل . م يعلُم أنَُّ ُُ يَ َرْونَ 
ْم رَْأَي اْلَعْيِن  ُِ ظاهَر الرأِي : بغير همٍز َمعناه ( بَاِديَ )ومن قرأ : أي رُؤيَة العيِن [ 13: آل عمران ]{مِّثْ َلْي

م  .وهم يعرَِون الظاهَر وال تمييَز لَُ
م على خالِف ذلك: وُز أن يكون معناه ويج َوَما نَ َرى َلُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . اتَّبعوَك َي الظاهِر ، وباطنُُ

ََْضٍل  َنا ِمن  ََْضٍل ، َِّن الفضَل يكون بكثرِة المال ، وشرِف { َعَلي ْ ؛ أي ما نَرى لَك ولقوِمَك علينا من 
يما تْدُعون إليه{ ظُنُُّكْم َكاِذِبيَن َبْل نَ } النَّسب والَمْنزِلة َي الدُّنيا ،   .؛ َيما تقولونَُه على اهلِل ، َو
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َأنُ ْلِزُمُكُموَها َوَأنْ ُتْم  قَاَل يَا قَ ْوِم َأرََأيْ ُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى بَ ي َِّنٍة ِمْن رَبِّي َوآتَاِني رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه ََ ُعمَِّيْت َعَلْيُكمْ 
ا َكارُِهوَن  َُ  ( 18)َل

 
أخبروني إْن كنُت : ؛ أي قاَل لُم نوُح { قَاَل ياقَ ْوِم َأرََأيْ ُتْم ِإن ُكنُت َعَلى بَ ي َِّنٍة مِّن رَّبِّي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ { ََ ُعمَِّيْت } ؛ وهي النبوَّة ، { مِّْن ِعنِدِه } ؛ نعمًة ، { َوآتَاِني رَْحَمًة } على بُرهاٍن وُحجَّة من ربي ، 
{ َأنُ ْلِزُمُكُموَها } ، هذه النعمُة التي ظَُرْت ِلَمن اتَّبعوني َلم تُبِصروها لَتفاُوِتكم ، { َعَلْيُكْم } ، ََخِفيت 

ا َكاِرُهوَن } ، أمَكَننا أن نجعَلكم قابلين لُا ،  َُ َواهلِل َلِو : )قال قتادُة . ؛ هذا مما ال يكونُ { َوَأنُتْم َل
 َُ  (.ا قَ ْوَمُه ، َوَلِكنَُّه َلْم َيْمِلْك ذِلكَ اْسَتطَاَع نَبيُّ اهلِل أْلَزَم
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ا وهم الذين كانوا عموا ؟ قُ ْلَنا : َِن ِقْيَل  َُ َُالَّ قال ََ َعِميُتْم َعن ْ : قد بيَّنا إنه َوضع ذلك موضع : َ
أدخلُت الخاتَم َي اإلصبع ، : ََخِفيت عليكم ، ثم ال َرَق بين اللفظين كما ال َرَق بين قولُم 

ألَْيَسْت عليكم : بضمِّ العين وتشديد الميم ، َالمعنى ( ََ ُعمَِّيتْ )ومن قرأ . صبَع َي الخاَتموأدخلُت اإل
 .نُ بُ وَِّتي؟
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ْم ُماَلُقو رَبِّ َويَا قَ ْوِم اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َمااًل ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى اللَِّه َوَما َأنَا ِبطَاِرِد الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َّ  ْم َوَلِكنِّي ُُ ُِ
ُلوَن  َُ  ( 19)َأرَاُكْم قَ ْوًما َتْج

 
؛ أي ال أسأُلكم على ُدعائي لكم إلى اهلِل ماالً ، َتخَشون { َوياقَ ْوِم ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َماالً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .وابي إال على اهلِل يُعطيني َي اْلخرة؛ أي ما ثَ { ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى اللَِّه } العدَم َي أموالكم بِجابَتي ، 
ْم َسَألُوُه َطْرَد الَِّذيَن آَمُنوا ِليُ ْؤِمُنوا بِه : )؛ قال ابُن جريج { َوَمآ َأنَْا ِبطَاِرِد الَِّذيَن آَمُنوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ إن َّ

ُُْم َعَلى َسَواٍء ، ََ َقاَل  ْم مُّالَقُوْا } ، ( ِلي َطْرُدُهْم بَقْوِلُكْم َواْزِدرَاِئُكمْ  الَ َيُجوزُ : أنَفًة ِمْن أْن َيُكونُوا َمَع ُُ { ِإن َّ
ْم } ؛ ما وعَدهم ،  م ، : ؛ َيجزيُم بأعمالُم ، ويقال { رَبُِِّ َولَ اِكنِّي َأرَاُكْم } َُيخاِصُموِني عنَدُه إْن طردتُُّ
َُُلوَن   .؛ أوامَر اهلِل وما َيه إصالُحكم{ قَ ْوماً َتْج
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ََاَل َتَذكَُّروَن  ْم َأ ُُ  ( 30)َويَا قَ ْوِم َمْن يَ ْنُصُرِني ِمَن اللَِّه ِإْن َطَرْدتُ 

 
ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ يا قوِم َمن يمنَ ُعني من العقاب النازل : ؛ معناهُ { َوياقَ ْوِم َمن يَنُصُرِني ِمَن اللَِّه ِإن َطَردت ُّ

ََالَ َتذَكَُّروَن } ، وآويُت َمن كفَر ، َي يوِم القيامة إْن طردُت َمْن آمن بي  ؛ تتَّعظون بما أقوُل لكم { َأ
 .َتؤمنون
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تَ ْزَدِري َأْعيُ ُنُكْم َلْن َواَل َأُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللَِّه َواَل َأْعَلُم اْلَغْيَب َواَل َأُقوُل ِإنِّي َمَلٌك َواَل َأُقوُل لِلَِّذيَن 
ُم اللَّ  ُُ ْم ِإنِّي ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِميَن يُ ْؤتِيَ  ُِ َِي َأنْ ُفِس ًرا اللَّهُ َأْعَلُم ِبَما   ( 31)ُه َخي ْ

 
ُع نفسي َوَق مْنزِلتي ، { َوالَ َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآِئُن اللَِّه َوالَ َأْعَلُم اْلَغْيَب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ال أَر

َوالَ َأْعَلُم } : وقولُه تعالى . ، َأخصا بذلك من أشاُء ، وامنعُه ممن أشاءَأقوُل إنَّ عندي مقدوراِت اهلِل 
 .أي وال أدَّعي علَم الغيب َِني ال أعلُم إال ما علََّمني اهللُ { اْلَغْيَب 
م لما قالوا لنوح عليه السالم : ويقال  إن هؤالِء إنما آَمنوا بَك ، واتَّبعوَك َي ظاهِر ما ترى منُم ، : إنَُّ

م نوُح بُذا ، َقال أ ال أقوُل لكم عنِدي خزائُن اهلِل ، يعني ُغُيوَب اهلِل التي يعلُم منُا ما ُتضِمرهُ : جابَُ
الناس ، َال أعلُم الغيَب ، وال أعلُم ما ُيِسرُّونَُه َي أنفسُم ، ََسبيلي قَ ُبوُل إيمانُِم الذي ظَُر لي ، 

 .ومضمراتُُم ال يعلمُا إالّ اهللُ 
ما نراَك إال َبَشراً مثلنا ؛ أي ال أدَّعي أنِّي : ؛ هذا جواٌب لقولُم { َوالَ َأُقوُل ِإنِّي َمَلٌك } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ 

ُُُم اللَُّه َخْيراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . َمَلٌك نزلُت إليكم من السَّماء ؛ { َوالَ َأُقوُل لِلَِّذيَن تَ ْزَدِري َأْعيُ ُنُكْم َلن يُ ْؤتِيَ 
لن يؤتيكم اهللُ َصالحاً َي الدُّنيا وََالحاً َي اْلخرِة ، يعني : قوُل للذين تحتِقُر أعُينكم وتستصغُر أي ال أ

ْم ِإنِّي ِإذاً لَِّمَن الظَّاِلِميَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . هم أراِذلُنا: المؤمنين الذين قالوا  ُِ َِي َأنْ ُفِس ؛ { اللَُّه َأْعَلُم ِبَما 
م تَ   .كِذيباً ، الظاهُر إيمانُُمأي إن طردتُُّ
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 ( 31)قَاُلوا يَا نُوُح َقْد َجاَدْلتَ َنا َََأْكثَ ْرَت ِجَداَلَنا ََْأتَِنا ِبَما َتِعُدنَا ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن 

 
يا نوح قد خاَصْمتنا َيما دعوَتنا  :؛ أي قاُلوا { قَالُوْا يانُوُح َقْد َجاَدْلتَ َنا َََأْكثَ ْرَت ِجَداَلَنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي بما { قَ َفْأتَِنا ِبَما َتِعُدنَآ } إليه من ِدين غيِر آبائنا ، َأكثرَت خُصومَتنا وُدعاَءنا ، َال نقبُل منَك ، 
لى ُضعفائُِم ؛ أراَد بُذا القول أن يُ ْلبُسوا ع{ ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن } تِعُدنا أنَّ اهلل يُعذِّبنا على الكفِر ، 

 .أنَّ نوحاً عاجٌز عن إنزاِل العذاب بُم
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 ( 33)قَاَل ِإنََّما يَْأتِيُكْم ِبِه اللَّهُ ِإْن َشاَء َوَما َأنْ ُتْم ِبُمْعِجزِيَن 
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اهللَ هو الذي  ؛ أي إن العذاَب ليس بَيِدي ، ولكنَّ { قَاَل ِإنََّما يَْأتِيُكْم ِبِه اللَُّه ِإن َشآَء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ من إنزال العذاب بكم ، عن أبي ُهريرة { َوَمآ َأنُتْم ِبُمْعِجزِيَن } يقدُر عليه ، َيُ ْنزِلُه عليكم إْن شاَء ، 
إنَّ نُوحاً عليه السالم َكاَن إذا َجاَدَل : " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : رضي اهلل عنه أنَُّه قَاَل 

ْم الَ يَ ْعَلُموَن : ، ََِذا أََاَق قَاَل  قَ ْوَمُه َضَربُوهُ  ُُ ُُمَّ اهِد قَ ْوِمي ؛ ََِن َّ  ". اللَّ
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َفُعُكْم ُنْصِحي ِإْن َأَرْدُت َأْن َأْنَصَح َلُكْم ِإْن َكاَن اللَُّه يُرِيُد َأْن يُ ْغِوَيُكْم ُهَو رَبُُّكْم َوإِ   ( 34)َلْيِه تُ ْرَجُعوَن َواَل يَ ن ْ

 
؛ { َوالَ يَنَفُعُكْم ُنْصِحي ِإْن َأَرْدتُّ َأْن َأنَصَح َلُكْم ِإن َكاَن اللَُّه يُرِيُد َأن يُ ْغِوَيُكْم ُهَو رَبُُّكْم } : َلى قَ ْوُلُه تَ َعا

م : معناُه  ال ينفُعكم ُدعاِئي ، وتحذيِري إيَّاكم إْن أردُت أْن أحذِّرَكم من عذاب اهلل إْن كان اهللُ : قال لَُ
َُُدى مجازاًة بعمِلكم ، َِن إرادَة اهلِل َوق إراَدِتي ، ويكوُن ما يريُد ال ما أريدُ يريُد أن ُيِضلَّ   .كم عن اْل

كيف يجوُز أن تكون إرادُة إبليس مواَقًة إلرادِة اهلل ، وأرادُة نوٍح مخالفًة إلرادة اهلل ؟ : َِن ِقْيَل 
م اإليماَن ، وشاَء إلبليس أن  إنَّ اهللَ تعالى شاَء ْلُؤلئك القوِم الكفَر ، وشاءَ : َالجواب  لنوٍح أن يسألَُ

م الكفَر ، َالكلُّ بمشيئِة اهلل تعالى إن كان { ِإن َكاَن اللَّهُ يُرِيُد َأن يُ ْغِوَيُكْم } : معنى قولِه : ويقاُل . يسألَُ
أي [ 59: مريم ]{َغيّاً َََسْوَف يَ ْلَقوَن } : اهللُ يريد أن يُُِلَككم ، وينحَِّيكم من رحمتِه بُكفرِكم ، كما قال 

َََمْن يَ ْلَق َخْيراً َيْحَمِد النَّاُس أْمَرُه َوَمْن : َهالكاً وعذاباً ، والَغيُّ قد يكون بمعنى اْلَخْيَبِة ، كما قال الشاعُر 
عليه أمرهُ ، أو  غَوى الرجُل يَ ْغِوي َغيّاً ؛ إذا َسدَ : يَ ْغَو الَ يَ ْعَدْم َعَلى اْلَغيِّ اَلِئَماأي وَمن َيِخْب ، يقاُل 

َََسَد عليه عيشُه َي الجنَّة ، [ 111: طه ]{َوَعَصى َءاَدُم رَبَُّه ََ َغَوى } َسَد هو َي نفسِه ، ومنه أي 
 .وهذا يُ َؤوَُّل أيضاً إلى معنى اْلَخْيَبِة َيُا َساُد العيشِ 

َفُعُكْم ُنْصِحي اْليَ ْوَم إذا نَ َزلَ : )وذكَر الحسُن َي معنى اْلية  بُكُم اْلَعذاُب ، ََاْسَتْدرُكوا أْمرَُكْم قَ ْبَل  الَ يَ ن ْ
أي َماِلُكُكم يقدُر على إنزال العذاب بكم ، { ُهَو رَبُُّكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى (. نُ ُزوِل اْلَعذاب ِلتَ ْنَتِفُعوا بُنصِحي

 .؛ أي إليه مصيرُكم بعد الموِت َيجزَِيُكم بأعمالكم{ َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن } 
ُُما الجواُب ، كان الشرُط  وهذه اْليُة مما يحتجُّ بُا أنَّ الشرَط إذا اعترَض على الشرِط ِمن غير أن يتخلَّل

إْن دخلَت الداَر ، إْن كلَّْمَت زيداً َعبِدي حرٌّ ، : الثاني ُمقدَّماً على اْلوَِّل َي المعنى ، حتى لو قاَل قائٌل 
وال ينفُعكم ُنصِحي إْن كان اهللُ يريد أن يُغِوَيُكْم إن : يُر اْلية َيكون تقد. ال يحَنُث حتى يكلَِّم ثم يدخلَ 

 .أردُت أن أنَصَح لكم
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 ( 35)َأْم يَ ُقولُوَن اَْ تَ َراُه ُقْل ِإِن اَْ تَ َريْ ُتُه ََ َعَليَّ ِإْجَراِمي َوَأنَا َبِريٌء ِممَّا ُتْجِرُموَن 

 
إنَّ نُوحاً قد : أنَّ قوَمُه يقولون : ؛ معناُه { اُه ُقْل ِإِن اَْ تَ َريْ ُتُه ََ َعَليَّ ِإْجَراِمي َأْم يَ ُقولُوَن اَْ تَ رَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

م بالقوِل اللَّيِِّن بعَد المبالغِة َي إقامة الحجَّة عليُم ،  تَ َقوََّل على اهلِل الكذَب ، َأَمَر اهللُ نوحاً أن ُيجيبَُ
م  َوَأنَاْ َبِريٌء مِّمَّا } تَ َقوَّْلُت الكذَب على اهلِل َعليَّ عقوبُة إجَرامي ،  أي{ ِإِن اَْ تَ َريْ ُتُه } : َيقوُل لَُ

أم يقوُل أهُل مكَّة إنَّ ُمَحمَّداً صلى اهلل : معنى اْلية : ويقاُل . ؛ وأنا بريٌء من ُعقوَبِة ُجرِمكم{ ُتْجرُِموَن 
واإلجراُم يستعمل َي َكْسب اإلثم { َعَليَّ ِإْجَراِمي ُقْل ِإِن اَْ تَ َريْ ُتُه َ َ } عليه وسلم قد اَتَرى قصََّة نوٍح 

 .خاصَّة
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ََاَل تَ ْبَتِئْس ِبَما َكانُوا يَ ْفَعُلوَن   ( 36)َوُأوِحَي ِإَلى نُوٍح َأنَُّه َلْن يُ ْؤِمَن ِمْن قَ ْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد آَمَن 

 
أنه : أي وأوَحى اهللُ إلى نوٍح { يُ ْؤِمَن ِمن قَ ْوِمَك ِإالَّ َمن َقْد آَمَن َوُأوِحَي ِإَلى نُوٍح َأنَّهُ َلن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ َال تَ ْغَتمَّ باْلُحْزِن عليُم ، { ََالَ تَ ْبَتِئْس ِبَما َكانُوْا يَ ْفَعُلوَن } لن يَصدَِّق من قوِمَك ِسَوى َمن صدََّق ، 
: إنما دعاَ نوُح عليه السالم بقولِه : َقيل . على الشَّأنهو الَغمُّ على وجِه االستكانِة للُحزِن : واالْبِتئَاُس 

َِرِيَن َديَّاراً }   .بعَد هذا الوحيِ [ 16: نوح ]{رَّبِّ الَ َتَذْر َعَلى اَْلْرِض ِمَن اْلَكا
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ْم مُ  ُُ َِي الَِّذيَن ظََلُموا ِإن َّ  ( 37)ْغَرقُوَن َواْصَنِع اْلُفْلَك بَِأْعيُِنَنا َوَوْحِيَنا َواَل ُتَخاِطْبِني 

 
؛ أي اْصَنِع السَّفينة بِحفِظنا لَك حفَظ الرَّاِعي لغيرِه لدَع { َواْصَنِع اْلُفْلَك بَِأْعيُِنَنا َوَوْحِيَنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

صَنُع معناُه بَأعُين المالئكِة الذين يُعرَِّوَنَك كيف تُ : ويقاُل . الضََّرِر عنه ، وذكَر اْلعُيَن لتأكيِد الحفظ
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 .السفينةُ 
َِي الَِّذيَن ظََلُموْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . أي وبأمرِنا إيَّاك{ َوَوْحِيَنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي الَ { َوالَ ُتَخاِطْبِني 

ُُْم مُّْغَرقُوَن } ُتراِجْعني الكالَم َي نجاِة الذين ظَلُموا أنفسُم بالكفِر ،  َانِ { ِإن َّ  .؛ بالطَُّو
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نَّا َنسْ  ََِِ َخُر ِمْنُكْم َكَما َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه َمَُلٌ ِمْن قَ ْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه قَاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا 
 ( 39)َََسْوَف تَ ْعَلُموَن َمْن يَْأتِيِه َعَذاٌب ُيْخزِيِه َوَيِحلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيٌم ( 38)َتْسَخُروَن 

 
أي لما أخذ نوٌح َي عالِج { َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه َمُلٌ مِّن قَ ْوِمِه َسِخُروْا ِمْنُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ويُروى أنه استأجَر ُأَجراَء ينِحُتون معه ، وكلَّما مرَّ مُلٌ من قومِه َهزُِئوا به لمعالجتِه السفينَة ؛ . السَّفينة
ُم كانوا يَ َرونه يعمُل السفينَة مع أنَّه لم يكن بُقربِه ماٌء ، وكان من َلُدْن آدم عليه السالم إلى نوٍح ْلنَّ 

َر َجاٍر ، َكانوا يُقولون  ُْ انظروا إلى هذا الشَّيِخ الضالِّ يصنُع : ُيْسَقْوَن من ماِء المطر ، َال بحَر وال نَ 
ََ َرْغَت من أمِر : وكانوا يقولون َي كالِمُم ! ماِء أَكاَاً َأين الماُء؟هذه السفينَة يخوَُِّنا بالغرِق ، ويجعُل لل

وكانوا يَ َروَنهُ ينجُر الخشَب وهي شبُه البيِت العظيم ، َِذا سألوُه عن ! النبُ وَّة ، وأخذَت َي أمر النِّجارةِ 
يتَضاَحكون  ذلك ، قال أعمُل سفينًة تجري َي الماِء ، ولم يكن هناَك قبل ذلك سفينٌة ، َكانوا

 .ويعَجُبون من عملهِ 
م نوٌح { قَاَل } و  نَّا َنْسَخُر ِمنُكْم } ؛ اْلَن ، { ِإن َتْسَخُروْا ِمنَّا } : ؛ لَُ } ؛ عنَد نزوِل العذاب ، { ََِِ

َعِة الُفْلِك ، َِنَّ { َكَما َتْسَخُروَن  ا نعجُب من ؛ أنتُم الساعَة ؛ أي إن ُكنتم تسَخرون منَّا ِلَما تَ َرْوَن من َصن ْ
؛ { َمن } ؛ من أحقُّ بالسِّخريِّ ِمنَّا ومنكم ، وتعلمون ، { َََسْوَف تَ ْعَلُموَن } غفَلِتكم عما أَضلَّكم ، 

؛ دائٌم { َعَذاٌب مُِّقيٌم } ؛ ويْنِزُل عليه ، { َوَيِحلُّ َعَلْيِه } ؛ َي الدُّنيا ، { يَْأتِيِه َعَذاٌب ُيْخزِيِه } الذي ، 
 .َي اْلخرة

(0/0) 

 
 

ا ِمْن ُكل  َزْوَجْيِن اثْ نَ ْيِن َوَأْهَلَك ِإالَّ َمنْ  َُ َِي  َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل َوَمْن َحتَّى ِإَذا َجاَء َأْمُرنَا َوََاَر الت َّنُّوُر قُ ْلَنا اْحِمْل 
 ( 40)آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليٌل 
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ا َحتَّى ِإَذا َجآَء أَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َِي َوذِلَك أنَّ اهللَ : )؛ قال ابُن عبَّاس { ْمُرنَا َوََاَر الت َّنُّوُر قُ ْلَنا اْحِمْل 

َِي َدارَك َوُهَو تَ نُّوُر اْلَخابَزِة ، تَ نُّوُر آدَ  َم عليه السالم  أْوَحى إلَْيِه أنَّ َمْوِعَدَك أْن َيْخُرَج اْلَماُء ِمْن آِخِر َمَكاٍن 
َََحَمَلُه َمَعهُ ، َوَوَهَبُه اهللُ تَ َعاَلى َلهُ  َكاَن يَ ْوَم َحجَّ نُوحٌ   (.عليه السالم رَأى تَ نُّوَر آَدَم عليه السالم 

َواِن ، : ثمَّ قَاَل َلهُ  ِمن ُكل  } إذا رََأْيَت اْلَماَء َقْد ََاَض ِمْنُه ََاْحِمْل َِي السَِّفيَنِة َما ُأِمْرَت بِه ِمْن أْجَناِس اْلَحي ْ
؛ بالعذاب وهي امرأتُه الكاَرة وابنهُ  { َوَأْهَلَك ِإالَّ َمن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل } ؛ واحِمْل ؛ { نَ ْيِن َزْوَجْيِن اث ْ 

 .كنعان استثَناهما اهللُ من ُجملة أهلهِ 
 ؛ أي احِمْل َمن آَمَن معَك أيضاً َي السَّفينة ، قال ابُن عبَّاس وعكرمة{ َوَمْن آَمَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وقال عليٌّ رضي اهلل (. أِي انْ َبَجَس اْلَماُء َعَلَى َوْجِه اَْلْرضِ { َوََاَر الت َّنُّوُر } : َمْعَنى قَ ْوِلِه تَ َعاَلى : )الزهريُّ 
 (.َوََاَر التَ ُنوُر ؛ أْي طََلَع اْلَفْجرُ : )عنه 

ا ِمن ُكل  َزْوَجْيِن اثْ نَ ْيِن قُ ْلَنا } : أي عذابُنا ، وقولُه تعالى { َجآَء َأْمُرنَا } : وقولهُ تعالى  َُ َِي أي { اْحِمْل 
احِمْل َي السفينِة من كلِّ زوجين اثنين ، الذَكُر زوٌج واْلُنثى زوٌج ، وهو قوُل الحسِن ومجاهد وقتادة ؛ 

 (.ذَكراً َوُأنْ َثى: )قالوا 
ا مطُر السماِء إلى َلما َاَر الماُء من التَّنوِر أرسَل اهلل السماَء بمطٍر شديد ، َأقبلِت الوحو  ُش حين أصابَُ

يمة  نوح وُسخِّرت ، ََحمل َي السفينِة من كلِّ طير َزوجين ، ومن كلِّ وحٍش زوجين ، وكلِّ دابَّة وبَُ
 .َزوجين ، ومن كلِّ َسُبٍع زوجين ، وحَمَل من البقِر والغنم خمسَة أزواجٍ 

ََِقاَر العقرب ، وضرَب ََم الحيَّ  ة َحَمَلُا َي السَّفينة ، وكانت السماُء ُتْمِطُر ، وبعُث اهللُ جبريَل َقطَع 
وكان هو عنَد قومِه يحذِّرُهم حتى ابتلَّت أقداُمُم ، وصاَر الماُء إلى الكَعبين ، ثم حذَرهم حتى صاَر 
م ، الماُء إلى نصِف الساق ، ثم حذرَهم حتى صاَر إلى الرَُّكب وإلى اْلِحْقَوْيِن ، كلُّ ذلك يحذِّرُهم ويُنِذره

ُسمَِّي نُوحاً ، ْلنَُّه َكاَن يَ ُنوُح َعَلى اإلْساَلِم َحْيُث َلْم يُِقرَّ به : )وكان يَ ُنوُح ويَبِكي عليُم ، وقال ابُن عبَّاس 
 (.قَ ْوُمهُ 

الماُء حتى  ََكثُ رَ ( يَا بُ َنيَّ ارَْكب مََّعَنا: )َغِرَق َقوِمي ، ثم قال البنِه كنعاُن : َلمَّا بلَغ الماُء الشِّْدَوَة قاَل 
صار َوَق الجباِل خمسَة عشر ِذراعاً بالذراع اْلول ، وكان للسفينِة ثالثُة أبواٍب بعُضُا أسفل من بعٍض ، 
ي الباب اْلعَلى بني  ي الباب اْلوسط الوْحَش والبُاِئَم ، َو حمَل َي الباب اْلسفل السِّباع والُوامَّ ، َو

َساٌم وَحاٌم : الً وأربعين امرأًة ، ِسَوى التي َغرَِقْت ، وثالثَة بنين آدَم ، وكانوا ثمانين إنساناً ، أربعين رجُ 
َُِث ، ونساُؤهم وإثنان وَسبُعون إنساناً َيُم اْلَخِضُر وهو ابُن بنِت نوحٍ   .َويَا

ا ِستُّ : )واختَلُفوا َي مقدار السفينة ، قال الحسُن  َُ ا أْلفاً َوِمائَ َتي ِذرَاٍع ، َوَعْرُض َُ ، ( ِماَئِة ِذرَاعٍ َكاَن طُوُل
ا َثالَثِينَ : )وقال ابُن عبَّاس  َُ اعاً ، َوارْتَِفاُع َّ ا َخْمِسيَن ِذِر َُ ا َثاَلثِماَئِة ِذرَاٍع َوَعْرُض َُ وهو قوُل ( َكاَن طُوُل

ا: )قتادَة قال  َُ َِي َعْرِض ا بَابَاِن  َُ  (.وََكاَن َل
ِإالَّ َمن } أي واحِمْل أهَلَك ، يعني ولَدهُ وعياله ، { ْلَقْوُل َوَأْهَلَك ِإالَّ َمن َسَبَق َعَلْيِه ا} : وقولهُ تعالى 
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 .يعني واحِمْل َمْن آمنَ { َوَمْن آَمَن } يعني امرأَتُه وأهله وابنهُ كنعان ، و { َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل 
ثالثُة بنين : َثمانون إنساناً ، َوِقْيَل :  ؛ أي إال نفٌر قليل ، ِقْيلَ { َوَمآ آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليٌل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 (.َكانُوا َثَمانَِيَة أنْ ُفسٍ : )زوجاُت الَبِنين ، وقال ابُن جريج : وثالُث َكنَاِئن ، الَكَناِئُن 

(0/0) 

 
 

ا ِبْسِم اللَِّه َمْجَراَها َوُمْرَساَها ِإنَّ رَبِّي َلَغُفوٌر رَِحيٌم  َُ َِي  ( 41)َوقَاَل ارَْكُبوا 

 
ا ِبْسِم اللَِّه َمْجرياَها َوُمْرَساَها } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ  َُ َِي م نوُح { َوقَاَل ارَْكُبوْا  ارَكُبوا َي السفينِة ، : ؛ أي قاَل لَُ

أي ارَْكُبوا بسِم اهلل ، ويجوُز أن يكون متَّصالً { ارَْكُبوْا } يجوُز أن يكون متَّصالً بقولِه { ِبْسِم اللَِّه } وقولُه 
 .أي بسِم اهلل إجراُؤها وإرَساُؤها{ َمْجرياَها َوُمْرَساَها } بقوله 

َََجَرْت ، وإذا أرَاُدوا أْن يُ ْرُسوَها : َكانُوا إذا أرَاُدوا أْن َتْجِرَي السَِّفيَنُة قَالُوْا : )وقال الضحَّاك  بْسِم اهلِل ، 
الميم َُو عبارٌة عن الموضِع الذي َتْجِري َيه  بنصب* َمْجَراَها)، وَمن قرأها ( بْسِم اهلِل ، ََ َرَستْ : قَاُلوْا 

ا)اال بَضمِّ الميم ، وَمن قرأ ( ُمْرَساَها)، وَلم يقرأ أحٌد  َُ ا َوُمْرِسي َُ ، والمعنى بسِم ( اهللِ )َُو نعُت ( ُمْجرِي
 .{ِإنَّ رَبِّي َلَغُفوٌر رَِّحيٌم } اهلل اْلُمْجِري لُا حيث يشاءُ ، 
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َِي َمْعِزٍل يَا بُ َنيَّ ارَْكْب َمَعَنا َواَل َتُكْن َمَع َوِهَي َتْجِري بِ  َِي َمْوٍج َكاْلِجَباِل َونَاَدى نُوٌح ابْ َنُه وََكاَن  ْم  ُِ
َِرِيَن   ( 41)اْلَكا

 
َِي َمْوٍج َكاْلِجَباِل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْم  ُِ السفينة تجري بُم َي موج كالجبال : ؛ يعني { َوِهَي َتْجِري ِب

َِي َمْعِزٍل } ؛ كنعان وكان كاَراً ، { َونَاَدى نُوٌح ابْ َنُه } مِة ، العظي : ؛ عنُه وَلْم يركب معه ، َوِقْيَل { وََكاَن 
: ؛ َي الّسفينة بشرِط اإليماِن ، ولذلَك قال { يابُ َنيَّ ارَْكَب مََّعَنا } : وكان َي معزٍل من دين أبيه : معناُه 

َِرِ }  إنََّما َدَعاُه إلى رُُكوب السَِّفيَنِة : )؛ إي على ِدينُم َتغَرَق معُم ، وقال الحسُن { يَن َوالَ َتُكن مََّع اْلَكا
ُر َلُه اإلْيَماَن نَِفاقاً ، وََكاَن َيْحَس بُُه ُمْؤِمناً  ُِ  (.؛ ْلنَّ ابْ َنهُ َكاَن ُيْظ

سِر الياء على اإلضاَة وهو اْلجوُد ؛ قرأ بعُضُم بك: { يابُ َنيَّ ارَْكَب مََّعَنا } واختلَفِت القراءُة َي قوله 
ْلن اْلصَل يا بني ثالُث يَاَءاٍت ، ياُء التصغيِر وياُء الفعِل وياءُ اإلضاَة ، َُحذَت ياُء اإلضاَة ، وُتركت 
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بفتِح الياء على ( يَا بُ َنيَّ )وقرأ بعُضُم . الكسرُة دليالً على اإلضاَة ، وُأدِغَمت أحدى الياَئين َي اُْلخرى
يا ُغاَلما أْقبْل ، تريُد يا ُغالِمي أْقبْل ، َتُبَدُل اْللُف من : يا بُ نَ يَّا باْللف ، كما تقوُل العرب : ُا أن أصلَ 

ا وسكوِن الراء  ياِء اإلضاَة على وجِه النُّْدَبِة والت َّْفِجيِع ، وكان اْلصُل يا بُ نَ يَّا ثم ُحِذَت اْللف لسكونُِ
 .{ارَْكَب } من قولِه 
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َُُما اْلَمْوُج َسآِوي ِإَلى َجَبٍل يَ ْعِصُمِني ِمَن اْلَماِء قَاَل اَل َعاِصَم اْليَ ْوَم ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإالَّ َمْن رَِحَم َوَحاَل بَ ي ْ  قَالَ  نَ 
 ( 43)َََكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقيَن 

 
سأذهُب وأرجع إلى : ؛ أي قال ابُن نوٍح { قَاَل َسآِوي ِإَلى َجَبٍل يَ ْعِصُمِني ِمَن اْلَمآِء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

الَ َعاِصَم اْليَ ْوَم ِمْن } : ؛ له نوُح عليه السالم { قَاَل } مأًوى من الجبل َحريٍز َيمنُعِني من آَاِت الماء ، 
تعالى ، وقال ال عاصَم اليوَم من عذاب اهلل إال اهللُ : ؛ بالنجاِة ، وتقديُر الكالِم { َأْمِر اللَِّه ِإالَّ َمن رَِّحَم 

ال عاصَم اليوَم من عذاب اهلل إال َمْن رَِحَمُه اهللُ ، وهو نوح عليه السالم َِنَّه قد جعَل اهلل إليه : بعُضُم 
} : ال معصوَم اليوم إال من رَِحَمُه اهللُ ، كما قال الحطيئة : معناهُ : إركاَب المؤمنين َي السفينِة َوِقْيَل 

ا دَِع اْلَمَكارَم الَ ت َ _@_ َُ اْلَمْطُعوُم اْلَمْكُسوُّ _@_ {َواقْ ُعْد ََِنََّك أْنَت الطَّاِعُم اْلَكاِسي_@_ ْرَحْل ِلبُ ْغَيِت
 .ِسرٌّ َكاِتٌم أي مكتومٌ : ، ومنه يقاُل 
َُُما اْلَمْوُج } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نَ  َن ِمَن َََكا} بين كنعان والجبِل ، : ؛ أي بين كنعاَن ونوح ، َوِقْيَل { َوَحاَل بَ ي ْ

 .{اْلُمْغَرِقيَن 
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َوِقيَل بُ ْعًدا  َوِقيَل يَا َأْرُض ابْ َلِعي َماَءِك َويَا َسَماُء َأْقِلِعي َوِغيَض اْلَماءُ َوُقِضَي اْْلَْمُر َواْستَ َوْت َعَلى اْلُجوِديِّ 
 ( 44)لِْلَقْوِم الظَّاِلِميَن 

 
ان ، وذلك ِلَما { َسَمآُء َأْقِلِعي َوِقيَل ياَأْرُض ابْ َلِعي َمآَءِك َويا} : قولُه  ؛ أي ِقْيَل بعَد ما تناهى أمُر الطَُّو

َُُما  اَر ، َوَخَرَج َماُء اَْلْرِض : )روى ابُن عبَّاس َرِضَي اهللُ َعن ْ َُ أنَّ السََّماَء َمَطَرْت أْرَبِعيَن يَ ْوماً اللَّْيَل َوالن َّ
اَر ، َوسَ  َُ ٍُُر الَ َتْسَتِقرُّ أْرَبِعيَن يَ ْوماً اللَّْيَل َوالن َّ ا َِي َخْمَسِة أْش ُم اَْلْرَض ُكلََُّ ُِ ََْت ب ََطَا ُم السَِّفيَنُة  ُِ اَرْت ب
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ََْت باْلَحَرِم ُأْسُبوعاً ، َوُرََِع اْلبَ ْيُت الَِّذي بَ َناُه  آَدُم إَلى َعَلى َشْيٍء َحتَّى أَتِت اْلَحَرَم ََ َلْم َتْدُخْلُه ، َوطَا
ُم السََّماِء ، َوُهَو الْ  ُِ َِْيِه ، ُثمَّ ذَهَبْت ب بَ ْيُت اْلَمْعُموُر ، ُجِعَل اْلَحَجُر اَْلْسَوُد َعَلى أبي قُ بَ ْيٍس ، َوُأْودَِع 

اْستَ َقرَّْت َعَلْيهِ  ْم إَلى اْلُجوِديِّ َوُهَو َجَبٌل بََأْرِض اْلَمْوِصِل ، َفَّ ُِ َُْت ب بَ ْعَد  السَّفيَنُة َي اَْلْرِض َحتَّى انْ تَ 
رَِكَب نوُح َي السفينِة لعشٍر مَضين من رجب ، وخرَج منُا يوَم عاشوراء ، َذلك : ويقاُل (. ُُرٍ َخْمَسِة أشْ 

 .خمسُة أشُر
َلما استقرَّت السفينُة على اْلُجوِديِّ كشَف نوح الطبَق الذي َيه الطيُر ، َبعَث الغراَب ليأتيه بالخبِر 

أتِه ، َأرسَل اْلَحْدَأَة على إثرِه َأبطأت عليه ولم تأته ، َأبصَر ِجيَفًة ، َوقَع عليُا وأبطأَ على نوٍح ولم ي
ثم أرسَل الحمامة بعد الحدأة بسبٍع َلم تِجْد . َدَعا على الغراب أن يكون طويَل العمر َي مخاٍَة وَشَقاء

سَلُا َموِقعاً َرجعت ، َبسَط لُا نوُح عليه السالم كفَُّه َوقعت عليِه ، ثم مكَث نوح ما شاَء اهلل ، ثم أر 
مرَّة أخرى َجاءت بعَد ذلك َوقعت على اْلرِض وغاَبت رجاَلها َي الطِّين ، َعرَف نوٌح أن اْلرَض قد 

رت ، َدَعا بُا َقاَل   .كوِني آَنَس طيٍر وأنعَمُه وأكَيَسهُ : ظَُ
َوياَسَمآءُ } : هُ تَ َعاَلى قَ ْولُ . أي اْنِشِفي الماَء الذي خرَج منكِ { َوِقيَل ياَأْرُض ابْ َلِعي َمآَءِك } : وقوله تعالى 

أقلَعِت السماُء إذا استمسَك المطُر حتى لم يبَق له أثٌر ، وأقلَعِت : أي ُكفِّي عن الصَّب ، يقال { َأْقِلِعي 
؛ أي وَنِشَف اْلرض ماُؤها ، ويقال غاَض { َوِغيَض اْلَمآُء } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . اْلُحمَّى عن َالٍن إذا تركْتهُ 

 .ِغيُض إذا َغاَر َي اْلرضِ الماُء يَ 
. ؛ أي وقَع هالُك الكفار على التَّماِم ، َهَلَك َمن هلَك ، وَنجا َمن َنَجا{ َوُقِضَي اَْلْمُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا ، َوذَهَب َماُء السََّماِء إَلى اْلُبُحورِ : )قال ابُن عبَّاس  َُ ؛ ْلنَّ اهللَ  َنشََّفِت اَْلْرُض َماَءَها الَِّذي َخَرَج ِمن ْ
 (.{ ياَأْرُض ابْ َلِعي َمآَءِك } تَ َعاَلى قَاَل 

} ؛ أي استَوِت السفينُة على الجوديِّ َشُراً ، وهو جبُل بالجزيرِة ، { َواْستَ َوْت َعَلى اْلُجوِديِّ } : قولُه 
أي سخٌط من رحمة اهلل { بُ ْعداً } : اَلى قَاَل اهللُ تَ عَ : ؛ يجوُز أن يكون معناه { َوِقيَل بُ ْعداً لِّْلَقْوِم الظَّاِلِميَن 

للقوم الكاَرين ، ويجوز أن يكون هذا ِمن قول أهِل السفينة حين َنَجوا من الغرِق ، وخَرُجوا من السفينِة 
 .أي أبَعَدهم اهللُ من رحمتِه َي اْلخرة أيضاً { بُ ْعداً لِّْلَقْوِم الظَّاِلِميَن } : ، قالوا 
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قَاَل يَا نُوُح ( 45)رَبَُّه ََ َقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْهِلي َوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم اْلَحاِكِميَن َونَاَدى نُوٌح 
ََاَل َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنِّي َأِعُظَك َأْن  ُر َصاِلٍح  وَن ِمَن َتكُ ِإنَّهُ لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغي ْ

 ( 46)اْلَجاِهِليَن 
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؛ بنجاِة { َوِإنَّ َوْعَدَك } ؛ أي َقوِمي ، { َونَاَدى نُوٌح رَّبَُّه ََ َقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْهِلي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

عِلَك ، وكان دعاُء ؛ َي قوِلَك َو{ َوَأنَت َأْحَكُم اْلَحاِكِميَن } ؛ الصِّدُق ال شكَّ َيه ، { اْلَحقُّ } قومي ، 
قَاَل يانُوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَّهُ } . نوٍح عليه السالم بُذا الدُّعاء حين َحاَل الموُج بيَنهُ وبين ابنِه كنعان

ُر َصاِلٍح  ْم ، إنم: قال اهللُ : ؛ معناُه { َعَمٌل َغي ْ ُُ ا أهُلَك يا نوُح إنَُّه ليس من إهِلَك الذين وعدُتَك أن أُْنِجيَ 
 .ِديُنَك ، وإنَّ ابَنَك كاٌَر ليس على دينَك ، َانقطَعِت العصمُة بيَنَك وبينه بُكفرِه وإيماِنكَ 

ُر َصاِلٍح } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي إنَّ سَؤاَلَك إيَّاَي أْن ُأْنِجي كاَراً عَمٌل غيُر صالٍح ، قرأ { ِإنَُّه َعَمٌل َغي ْ
تح الالم  بكسرِ ( َعِملَ )الكسائيُّ ويعقوب  منصوب ، أي إنه َعِمَل بالشِّرِك والتكذيب ، ( َغي ْرَ )الميم َو

ع ؛ أي إنه ُذو َعَمٍل غير صالح( َغي ْرُ )وقرأ الباقون بالرََّع والتنويِن  َوِقْيَل إنَّ ُسؤاَلَك إيَّاي نجاَة . بالَر
 .ولِدَك الذي ليس من أهِلَك سؤاٌل غيُر ُمْرضٍ 

تِحُا ، وقرأ أهُل { َتْسئَ ْلِن َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم  ََالَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ قرأ ابُن كثير بتشديد النُّون َو
المدينة والشام بتشديد النوِن وكسِرها ، والمعنى واحٌد ؛ أي ال تسألني ما ليَس لك به علٌم أنه صواٌب 

 .وأنا أَِصلهُ 
؛ إي إنِّي أِعُظَك أن تسأََلني سؤاَل الجاهِل ، ولكن { َن اْلَجاِهِليَن ِإنِّي َأِعُظَك َأن َتُكوَن مِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن } هو الزَّْجُر عن القبيِح ، وكان نداُء نوح : والَوْعُظ َي اللغة . َسْلِني سؤاَل العاِلم بي
نداءُ { ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك } لُه تعالى وقو , نداَء تعظيٍم هلل تعالى على ظنِّ أنَّ ابَنهُ من أهِل دينه{ َأْهِلي 

 .تنبيٍه على أنه ليَس ِمْن أهِل دينه ، وال من أهِل أن يلطَف به
أي ِمن { ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك } : إنه َلْم يكن ابَن نوٍح لقوله تعالى : واختَلُفوا َي هذا االبِن ، َقالوا 

ما إنُه ُوِلَد لغيِر ُرشدهِ ولِدَك وهو قوُل مجاهد والحسِن ،   .والمعنى على قولُِ
[! 10: التحريم ]{َََخانَ َتاُهَما } ، َوقَ َرأ( َواهلِل َما َكاَن ابْ َنهُ : )وُسئَل اْلحَسُن َعْنُه ََ َقاَل : )قال قتادُة 

َلْم َيُكِن : َوأْنَت تَ ُقوُل ( َدى نُوٌح ابْ ُنهُ َونَا: )َوقَاَل { ِإنَّ اْبِني } : إنَّ اهللَ تَ َعاَلى َحَكى َعْنُه أنَُّه قاَل : ََ ُقْلُت 
َِي أنَُّه َكاَن ابْ َنُه ، ََ َقاَل اْلَحَسُن ! ابْ َنهُ  َوَمْن يَْأُخُذ ِديَنهُ ِمْن أْهِل : )َوإنَّ أْهَل اْلِكَتابَ ْيِن الَ َيْخَتِلُفوَن 

ْم َيْكِذبُونَ ! اْلِكَتاب؟ ُُ ََِراِشهِ  َونَاَداُه َوُهوَ : )وقال ابُن جريج (. إن َّ وقال (. َيْحَسُب أنَُّه ابْ َنُه ، وََكاَن ُوِلَد عَلى 
وَلْم يُقل إن ابني منِّي ، وهو قوُل { ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْهِلي } إنما كان ابَن امرأتِه ، واستَدلُّوا بقولِه : بعُضُم 

 .أبي جعفر الباقر
أي الذي وعدُتَك أن { َلْيَس ِمْن َأْهِلَك } : ُه تعالى إنه كان ولَدُه ِمن ُصلبِه ، وقول: وقال أكثُر المفسِّرين 

ْم ، قالُوا  ُُ ما َي الدِّين ال َي الفراِش ، وْلنَّ اهلل تعالى : ُأْنِجيَ  وَما بَ َغِت امرأُة نَبي  قط ، وإنَّما خيانَ تُُ
ْم أن يقَع ِمن نسائُم ما يُلِحُق بُم َعْيباً  ُِ َي الدُّنيا ، وإْن كان قد يقُع منُنَّ  يعِصُم أنبياَءُه صلواُت اهللُ َعَلْي

ي الحديث   : ما يكون َعْيباً َي أمِر اْلخرة ، َو
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 ( 47)َخاِسرِيَن قَاَل َربِّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسَأَلَك َما لَْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َوِإالَّ تَ ْغِفْر ِلي َوتَ ْرَحْمِني َأُكْن ِمَن الْ 

 
إني أمتنُع بك : ؛ أي قال نوح { قَاَل َربِّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسَأَلَك َما لَْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

} َخِطيَئِتي هذِه وهي هذا السؤاُل ، { َوِإالَّ تَ ْغِفْر ِلي } أن أسألَك ما ليس لي به علٌم أنه صواٌب ، 
 .لِوْزر والعقوبةِ با{ َوتَ ْرَحْمِني َأُكن مَِّن اْلَخاِسرِيَن 
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ْم ثُمَّ يَ  ُُ ُُْم ِمنَّا َعَذاٌب ِقيَل يَا نُوُح اْهِبْط ِبَساَلٍم ِمنَّا َوبَ رََكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى ُأَمٍم ِممَّْن َمَعَك َوُأَمٌم َسُنَمت ُِّع َمسُّ
 ( 48)َألِيٌم 

 
َاهبْط من السَّفينة : ؛ قاَل اهللُ لنوٍح { رَكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى ِقيَل يانُوُح اْهِبْط ِبَساَلٍم مِّنَّا َوبَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

. وَخيَراٍت ثابتة عليك وعلى الذين معك ِمن المؤمنين( َوبَ رََكاتٍ )إلى اْلرِض بَأْمٍن وسالمٍة من اْلَاِت ، 
ُُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْم ثُمَّ َيَمسُّ ُُ ؛ أي وُأَمٌم سنَمت ُِّعُم عليُم { ْم مِّنَّا َعَذاٌب َألِيٌم ُأَمٍم مِّمَّن مََّعَك َوُأَمٌم َسُنَمت ُِّع

 .بعَدَك َي الدُّنيا ثم َيمسُُّم َي اْلخرِة منَّا عذاٌب أليم ، وهم الكاَرون وأهُل الشَّقاوةِ 
} : ى َُبَط نوُح وَمن معه من الجوديِّ ، ولم يكن لواحٍد منُم َنْسٌل إال لنوٍح وأوالدِه ، كما قاَل اهللُ تَ َعالَ 

َدَخَل َِي السَّاَلِم َواْلبَ رََكِة  : )، وعن محمَّد بن كعٍب قال [ 77: الصاَات ]{َوَجَعْلَنا ُذرِّي ََّتُه ُهُم اْلَباِقيَن 
ََِرٍة إَلى يَ وْ  ٍَِر وََكا ي (. اْلِقيَاَمةِ  مِ ُكلُّ ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمَنٍة إَلى يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة ، َوَدَخَل َِي اإلْمتَاِع َواْلَعذاب ُكلُّ َكا َو

اْليِة داللٌة على ذلك ؛ ْلن لفَظ اْلَُمِم يدلُّ على الجماعاِت الكثيرة ، ولم يكن مع نوٍح َي السفينة إال 
 .قليلٌ 
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ا َأْنَت َواَل قَ ْوُمَك ِمْن قَ ْبِل َهَذا ََاصْ  َُ ا ِإلَْيَك َما ُكْنَت تَ ْعَلُم َُ ِبْر ِإنَّ اْلَعاِقَبَة لِْلُمتَِّقيَن تِْلَك ِمْن َأنْ َباِء اْلَغْيِب نُوِحي
(49 ) 
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آ ِإَلْيَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ا لَك يا ُمَحمَُّد قصةُ { تِْلَك ِمْن َأنْ َبآِء اْلَغْيِب نُوِحي ؛ أي تلك القصَّةُ التي ذكرتُُ

آ َأنَت َوالَ قَ ْوُمَك ِمن ق َ } نوٍح من اْلمور الغائبة عنَك ،  َُ ، القرآِن وهذا ِمنَّةٌ من { ْبِل َه اَذا َما ُكنَت تَ ْعَلُم
؛ على أذى الكفَّاِر ، كما صبَر نوُح على أذاهم ، واصبر على القياِم بأمِر اهلل { ََاْصِبْر } : اهلِل تعالى 

؛ آخَر { ِإنَّ اْلَعاِقَبَة لِْلُمتَِّقيَن } وتبليغ الرِّسالِة ، وما تلَقى من أذى قوِمَك كما صبَر نوُح على أذى قومِه ، 
 .اْلمِر بالسَّعادة والظَّفر والنصِر للمتقين ، كما كانت لنوٍح وَمن آَمَن بهِ 
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ُرُه ِإْن َأنْ ُتْم ِإالَّ ُمْفت َ   ( 50)ُروَن َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغي ْ

 
قَاَل ياقَ ْوِم } ؛ أي وأرَسلنا إلى عاٍد أخاهم ُهوداً َي النَّسب ، { َلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوداً َوإِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُرُه ِإْن َأنُتْم ِإالَّ ُمْفتَ ُروَن  ٍة ، { اْعُبُدوْا اللََّه َما َلُكْم مِّْن ِإلَ اٍه َغي ْ َُ ا ليست بآِل ؛ أي َوحُِّدوُه دوَن اْلصناِم َِنَُّ
ا آلُةٌ وما أنتم إال كاذبو   .ن َي قوِلكم إنَُّ
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ََاَل تَ ْعِقُلوَن  َََطَرِني َأ  ( 51)يَا قَ ْوِم اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى الَِّذي 

 
من الرِّسالة َماالً  ؛ أي الَ أَسأُلكم على ما ُأَؤدِّي إليكم{ ياقَ ْوِم ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُموِني أنِّي أبتِغي بذلك كسَب ماٍل أو تخُشون أن ُألِزَمكم َغَرماً َي ماِلكم ،  ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى } ََتتَُّ
َََطَرِني  ََالَ تَ ْعِقُلوَن } ؛ أي ما َثوابي إال على الذي خَلَقني ، { الَِّذي  وأصُل . ؛ أن اْلمَر على ما أقولهُ { َأ

ََطراً ْلنه يظُُر به المخلوق كما يظُُر الشيء بالشَّقِّ الَفطْ   .ِر الشَّقُّ ، وسمي الخلُق 
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ًة إِ  َلى قُ وَِّتُكْم َواَل تَ تَ َولَّْوا َويَا قَ ْوِم اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ُثمَّ تُوبُوا ِإَلْيِه يُ ْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا َوَيِزدُْكْم قُ وَّ
 ( 51)ِميَن ُمْجرِ 

 
؛ أي استغِفُروا ربَّكم من الكفِر والذنوب ثم ارِجُعوا { َوياقَ ْوِم اْستَ ْغِفُروْا رَبَُّكْم ُثمَّ تُوبُوْا ِإَلْيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ دائماً { رَاراً مِّدْ } ؛ بالمطِر ، { يُ ْرِسِل السََّمآَء َعَلْيُكْم } إليه بالنَّدم والعزم على ترِك الَعْوِد َي الذُّنوب ، 
َوالَ تَ تَ َولَّْواْ ُمْجِرِميَن } ؛ التي لكم ، { ِإَلى قُ وَِّتُكْم } ؛ َي أبداِنكم وأموالكم ، { َوَيِزدُْكْم قُ وًَّة } ُمتواتراً ، 

 .؛ عمَّا أدُعوكم إليه ُمذنِبين{ 
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ِتَنا َعْن قَ ْوِلَك َوَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن قَاُلوا يَا ُهوُد َما ِجْئتَ َنا ِببَ ي َِّنٍة َوَما َنْحُن ِبتَارِكِ  َُ  ( 53)ي آِل

 
م لم يعِتقُدوها { قَالُوْا ياُهوُد َما ِجْئتَ َنا ِببَ ي َِّنٍة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ُحجٍَّة ، وقد جاَءهم بمعجزٍة إال أنَُّ

ِتنَ } : حجًَّة ، قً ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ما نحُن بتارِكي عبادِة آلُتنا : ؛ أي قاُلوا { ا َعن قَ ْوِلَك َوَما َنْحُن ِبتَارِِكي آِل
 .؛ أي بمصدِّقين َيما تقولهُ { َوَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن } بقوِلَك ، 
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ُدوا َأنِّي َبِريءٌ  َُ ُد اللََّه َواْش ُِ ِتَنا ِبُسوٍء قَاَل ِإنِّي ُأْش َُ ِمْن ( 54)ِممَّا ُتْشرُِكوَن  ِإْن نَ ُقوُل ِإالَّ اْعتَ َراَك بَ ْعُض آِل
ََِكيُدوِني َجِميًعا ُثمَّ اَل تُ ْنِظُروِن   ( 55)ُدونِِه 

 
ِتَنا ِبُسوٍء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ؛ أي قاُلوا ما نقوُل َيَك إال أنه أصاَبَك بعُض { ِإن ن َُّقوُل ِإالَّ اْعتَ َراَك بَ ْعُض آِل

اها ، وكان القوُم يعلمون وكلُّ أحٍد أنَّ الذي يعقُل ويُمي ُِّز لو أراَد أن آلُتنا بُجنوٍن ََخَبَل عقُلَك لَسبَك إيَّ 
واالْعِتَراءُ ! يصيَب غيره بُجنوٍن لم يقِدْر على ذلَك ، َكيف تقدُر اْلصناُم التي ال عقَل لُا وال َتمييَز؟

َِْتَعاٌل من َعَراُة يَ ْعُروُه إذا َمسَُّه وأَصابَه  .ا
ُدواْ َأنِّي بَِريٌء مِّمَّا ُتْشرُِكوَن قَ } : وقولهُ تَعاَلى  َُ ُد اللََّه َواْش ُِ : هوُد : ؛ أي قاَل { ِمن ُدونِِه { } اَل ِإنِّي ُأْش

ُدوا أنتم أيضاً أنِّي بريٌء مما ُتشركون مع اهلِل َي العبادة ، ولم يكن  ُد اهلل على نفِسي ، واشَُ إنِّي ُأشُِ
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 .نما هو لالحتجاِج عليُمإشُادُه إيَّاهم لالحتجاِج بقولُم ، وإ
؛ أي إْن قِدرُتم على َقتِلي أنتم وآلُُتكم ، أو على إنزاِل { ََِكيُدوِني َجِميعاً ثُمَّ الَ تُنِظُروِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .مالسُّوء ، َاََعُلوا وال ُتمُلوني َطَرَََة َعيٍن ، ولم يُقل هذا على جُِة اْلمِر لُم ، وإنما قال لبياِن َعجِزه
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ا ِإنَّ رَبِّي َعَلى ِصرَ  َُ  ( 56)اٍط ُمْسَتِقيٍم ِإنِّي تَ وَكَّْلُت َعَلى اللَِّه رَبِّي َورَبُِّكْم َما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ ِبَناِصَيِت

 
لى خاِلِقي وخاِلُقكم متمسِّكاً ؛ أي َّوَضُت أمِري إ{ ِإنِّي تَ وَكَّْلُت َعَلى اللَِّه رَبِّي َورَبُِّكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .بطاعتِه وتاركاً لمعصيتِه ، وهذا هو حقيقُة التوكُّل على اهللِ 
آ } : وقولهُ تعالى  َُ ِر اهلِل وتحت { مَّا ِمن َدآبٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ ِبَناِصَيِت ُْ ؛ أي ما ِمن أحٍد إال وهو َي قَ 

ْرَتُه وأْدلَْلَتُه ،  ُقدرَتِه ، وإنما جعَل اْلخذ بالناصيِة كنايًة عن َُ ذلك ؛ ْلنََّك إذا أخذَت بناصيِة غيِرَك َقد قَ 
؛ أي هو َي تدبيِر عباده ال { ِإنَّ رَبِّي َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم } : والنَّاِصَيُة َمْقَدُم َشْعِر الرأِس ، قَ ْولُُه تَ َعاَلى 

ِإنَّ } أن طريَق العبادِة على اهلل كما قال تعالى: عناُه إن م: يفعُل إال الحقَّ ، َِنه عادٌل ال َيُجوُر ، ويقاُل 
 [.14: الفجر ]{رَبََّك َلِباْلِمْرَصاِد 
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ْن تَ َولَّْوا ََ َقْد َأبْ َلْغُتُكْم َما ُأْرِسْلُت ِبِه ِإَلْيُكْم َوَيْسَتْخِلُف رَبِّي قَ ْوًما َغي ْرَُكْم َواَل َتُضرُّ  َعَلى ُكلِّ وَنُه َشْيًئا ِإنَّ رَبِّي ََِِ
 ( 57)َشْيٍء َحِفيٌظ 

 
ن تَ َولَّْوْا ََ َقْد َأبْ َلْغُتُكْم مَّآ ُأْرِسْلُت ِبِه ِإَلْيُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َِْن تَولَّوا عن اإليمان َما هو تقصيٌر { ََِِ

؛ أطوَع له منكم ؛ أي { رَُكْم َوَيْسَتْخِلُف رَبِّي قَ ْوماً َغي ْ } مني َي إبالِغ الرسالة ، ولكن لُسوِء اختياركم ، 
؛ { َوالَ َتُضرُّونَُه َشْيئاً } يُِلُككم بعذاب استئصاٍل ، قد يستِخلُف بُالِكُكم قوماً غيرَكم أطوَع له منكم ، 
بِّي ِإنَّ رَ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . أي ال َتقِدرُون على أن تُنِقُصوا شيئاً من ُملكِه وهو سبحانُه ال يجوُز عليه المَضارُّ 

 .؛ أي هو شاهٌد على أعماِل العباد للمجازاِة ، ال يخَفى عليه شيٌء منُا{ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِفيٌظ 
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نَاُهْم ِمْن َعَذاٍب َغِليظٍ  َنا ُهوًدا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َوَنجَّي ْ  ( 58) َوَلمَّا َجاَء َأْمُرنَا َنجَّي ْ

 
َنا ُهوداً َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُه } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ  ؛ أي لما جاَء أْمُرنا بعقاب قوم ُهوٍد { َوَلمَّا َجآَء َأْمُرنَا َنجَّي ْ

َنا ُهوداً والمؤمنين به من ذلَك العقاب ،  َناُهْم مِّْن َعَذاٍب َغِليٍظ } بالرِّيِح الَعِقيِم ، َنجَّي ْ ؛ { ِبَرْحَمٍة مِّنَّا َوَنجَّي ْ
. أْن َنجَّاُهْم ِمن الريِح العقيِم ، إال أنه أعاَد ِذْكَر النجاِة للتأكيِد وتفخيم الحال: ُيحتمل أن يكون المراُد 
كما َنجَّيَنا المؤمنين ِممَّا ُعذَِّب به عاٌد َي الدُّنيا ، َكذلك َنجَّيَناهم من عذاب : ويحتمُل أن يكون معناهُ 

 .اْلخرة
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ْم َوَعَصْوا ُرُسَلُه َوات َّبَ ُعوا َأْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد َوتِْلَك َعاٌد جَ  نْ َيا َلْعَنًة ( 59)َحُدوا بِآيَاِت رَبُِِّ َِي َهِذِه الدُّ َوُأْتِبُعوا 
ْم َأاَل بُ ْعًدا ِلَعاٍد قَ ْوِم ُهوٍد  ُُ  ( 60)َويَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َأاَل ِإنَّ َعاًدا َكَفُروا رَب َّ

 
ْم َوَعَصْوْا ُرُسَلُه } : ى قَ ْوُلُه تَ َعالَ  ؛ أي كذبوا بدالئِل اهلل الدالَّة على { َوتِْلَك َعاٌد َجَحُدوْا بِآيَاِت رَبُِِّ

َوْحَدانِيَِّتِه وِصْدِق أنبيائِه ، وَعَصوا ُهوداً وَمن قبَلهُ وَمن بعَدهُ ؛ ْلنه عليه السالم ُأْرِسَل بتصديِق َمن قبله 
موبالبشارِة لمن بعده ، َلما   ؛ { َوات َّبَ ُعوْا َأْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . كذبوُه َقد كذبوا الرُُّسَل كلَُّ

نْ َيا َلْعَنًة } : أي أمَر كلِّ طَاٍغ َعاٍت ُمعِرٍض عن اهلِل ، قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َِي َه اِذِه الدُّ ؛ أي أتبُعوا بعَد { َوُأْتِبُعواْ 
ُم المالئكُة والناس ما داَمِت الدُّنياالُالِك َي هذه الدُّ  ُُ  .نيا باإلبعاِد عليُم باللَّْعِن ، ََلَعَنت ْ

قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي ويوَم القيامِة يُبَعُدوَن من رَحمِة اهلل كما أُبعدوا َي الدُّنيا{ َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ْم َأال ِإنَّ َعاداً َكَفُروْا رَب َّ } :  ، أي أبعَدهم اهلل من رحمتِه { َأالَ بُ ْعداً لَِّعاٍد قَ ْوِم ُهوٍد } ؛ أي َجَحدوا ، { ُُ

ِديٌد للكفار ، كأنَُّه تعالى قاَل . إبعاداً  ُْ ي هذا تَ  َُِعَل بُم ، : َو انُظروا يا أهَل مكَّة كيف َعَلْت عاٌد وكيف 
 .َاحذُروا أْن ُيصيَبكم مثَل ما أصابَُم
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ُرُه ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اْْلَ َوإِ  ْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم َلى ثَُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغي ْ
ا ََاْستَ ْغِفُروُه ُثمَّ تُوبُوا ِإَلْيِه ِإنَّ رَبِّي َقرِيٌب ُمِجيٌب  َُ  ( 61)َِي

 
قَاَل ياقَ ْوِم اْعُبُدوْا اللََّه َما َلُكْم مِّْن ِإلَ اٍه } ؛ َي النََّسب ، { ِإَلى ثَُموَد َأَخاُهْم َصاِلحاً وَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُرُه ُهَو َأنَشَأُكْم مَِّن اَْلْرِض  : الروم ]{َخَلَقُكْم مِّن تُ َراٍب } ؛ أي أنشأَ آباءَكم كما قاَل َي آيٍة أخرى{ َغي ْ
ا  َواْستَ ْعَمرَُكمْ } ، [ 10 َُ ا { َِي ا ، ََمكََّنكم من ِعمارَتُِ ؛ أي المراُد أن تكونوا ُعمَّاَر اْلرِض وُسكَّانَُ

ِمَن اْلُعَمَرى ، َوِهَي ( أْعَمَرَها َلُكْم ُمدََّة أْعَمارُِكمْ : َمْعنَاُه : )وقال مجاهُد . وأحَوَجكم إلى المسكِن َيُا
ا الرَُّجُل ِلَغْيِرهِ  َُ بُ  َُ َبُة الَِّتي يَ  ُِ  .َعَلى أْن َتُكوَن لِْلَمْوُهوب َلُه ُمدََّة َحَياِتِه ، ُثمَّ يَ ْرِجُع إَلى اْلَواِهب اْل

} ؛ أي استغفروهُ من الشِّرك والذنوب ، ثم ُدوُموا على التوبِة ، { ََاْستَ ْغِفُروُه ُثمَّ تُوبُوْا ِإَلْيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
وأراد بالُقرب اإلسراَع بالرَّحمة . ؛ ِلَمن دعاهُ وأطاَعهُ { مُِّجيٌب } يه ، ؛ ممن تقرََّب إل{ ِإنَّ رَبِّي َقرِيٌب 

 .واإلجابَِة ؛ ال ُقرب المساَةِ 
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انَا َأْن نَ ْعُبَد َما يَ ْعُبُد آبَاُؤنَا َوِإن ََّنا لَ  َُ َِيَنا َمْرُجواا قَ ْبَل َهَذا َأتَ ن ْ َتْدُعونَا ِإلَْيِه  ِفي َشك  ِممَّاقَاُلوا يَا َصاِلُح َقْد ُكْنَت 
 ( 61)ُمرِيٍب 

 
َِيَنا َمْرُجّواً قَ ْبَل َه اَذا } : ْقولُُه تَ َعاَلى  ؛ أي قد ُكنَّا َنرُجوا َيَك الخيَر قبَل هذا { قَاُلواْ ياَصاِلُح َقْد ُكنَت 

دين آبَائِنا قد  اليوم ِلَما كان َيَك من الخالئِق الحَسنة والشمائِل المْرِضيَّة ، واْلَن قد دعوَتنا إلى غيرِ 
انَآ َأن ن َّْعُبَد َما يَ ْعُبُد آبَاُؤنَا } يَِئسَنا منَك ،  َُ } : وقولهُ تعالى . ؛ اْللُف أِلُف استفُاٍم بمعنى اإلنكارِ { َأتَ ن ْ

ى َشك  ظاهٍر ، ؛ أي لو أجبَناَك إلى ما تدُعونا إليه ْلَجبنَاَك عل{ َوِإن ََّنا َلِفي َشك  مِّمَّا َتْدُعونَآ ِإَلْيِه ُمرِيٍب 
 .َِنَّا ال نعلُم ِصدَقَك َيما تقولُ 
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َََمْن يَ ْنُصُرِني ِمَن اللَّ  َََما قَاَل يَا قَ ْوِم َأرََأيْ ُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى بَ ي َِّنٍة ِمْن رَبِّي َوآتَاِني ِمْنُه رَْحَمًة  ِه ِإْن َعَصْيُتُه 
َر َتْخِسيٍر   ( 63)َتزِيُدونَِني َغي ْ
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مِّن رَّبِّي } ؛ برهاٍن وحجَّة ، { ِإن ُكنُت َعَلى بَ ي َِّنًة } ؛ أخبُروِني ، { قَاَل ياقَ ْوِم َأرََأيْ ُتْم } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ 

ةُ ، { َوآتَاِني ِمْنُه رَْحَمًة  ؛ ََمن يمنُع عذاَب اهلل { َََمن يَنُصُرِني ِمَن اللَِّه ِإْن َعَصْيُتُه } ؛ نعمًة وهي النبوَّ
َر َتْخِسيٍر } عَصيتُه مع نعمتِه عَليَّ ،  عنِّي إنْ  ؛ إْن عصيُت اهللَ َي اتِّباع ديِنُكم إال { َََما َتزِيُدونَِني َغي ْ

نيا واْلخرةِ   .ُخسران الدُّ
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َِي َأْرِض اللَِّه َواَل َتَمسُّوَها ِبُسوءٍ  َََذُروَها تَْأُكْل  ََ َيْأُخذَُكْم َعَذاٌب َقرِيٌب  َويَا قَ ْوِم َهِذِه نَاَقُة اللَِّه َلُكْم آَيًة 
ُر َمْكُذوٍب ( 64) َِي َدارُِكْم َثاَلثََة َأيَّاٍم َذِلَك َوْعٌد َغي ْ  ( 65)ََ َعَقُروَها ََ َقاَل َتَمت َُّعوا 

 
ما ؛ أي داللًة وُمعِجَزًة على ِصْدِق َقوِلي { َوياقَ ْوِم َه اِذِه نَاَقُة اللَِّه َلُكْم آيًَة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  حيث اخرجتُُ

َِي َأْرِض اللَِّه َوالَ َتَمسُّوَها } لكم بِذن اهلل ناقًة َعشراَء من صخرٍة ملَساَء كما سألُتم ،  َََذُروَها تَْأُكْل 
َِي َدارُِكْم َثالََثَة َأيَّاٍم ذِلَك َوْعٌد َغي ْ * ِبُسوٍء ََ َيْأُخذَُكْم َعَذاٌب َقرِيٌب  ؛ { ُر َمْكُذوٍب ََ َعَقُروَها ََ َقاَل َتَمت َُّعوْا 

 .وقد تقدَم ذلك َي سورِة اْلعراف

(0/0) 

 
 

َنا َصاِلًحا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َوِمْن ِخْزِي يَ ْوِمِئٍذ ِإنَّ رَبَّ  َك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيُز ََ َلمَّا َجاَء َأْمُرنَا َنجَّي ْ
(66 ) 

 
َنا َصاِلحاً َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعهُ ِبَرْحَمٍة مِّنَّا  ََ َلمَّا َجآءَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي لما جاَء أمُرنا بالعذاب { َأْمُرنَا َنجَّي ْ

هو الذل : ، اْلِخْزُي { َوِمْن ِخْزِي يَ ْوِمِئٍذ } َنجَّينا َصالحاً من ذلك ، وَنجَّينا الذين آَمُنوا معُه بنعمٍة منَّا ، 
ا نَ َزَل بم َي كلِّ يوٍم من َعاَلمِة اْلشقياِء من اْصِفَراِر وُجوِهُم َي اليوم اْلوَّل الذي ُيسَتَحى منُه ، وهو م

{ ِإنَّ رَبََّك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيُز } : ، واْحِمَراِرها َي اليوِم الثاِني ، واسِوَداِدها َي اليوِم الثالث ، وقولُه تعالى 
 .المنَتِقم ِممَّن عصاهُ  ؛ أي هو القادُر على أخِذ أعدائه ، العزيزُ 
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َِي ِديَاِرِهْم َجاِثِميَن  ا َأاَل ِإنَّ َثُموَد َكَفُروا ( 67)َوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموا الصَّْيَحُة َََأْصَبُحوا  َُ َِي َكَأْن َلْم يَ ْغنَ ْوا 
ْم َأاَل بُ ْعًدا ِلَثُموَد  ُُ  ( 68)رَب َّ

 
اَلى  َّ الذين : الذين ظََلموا أنُفَسُم بالكفِر ، َوِقْيَل : ؛ معناهُ { َن ظََلُموْا الصَّْيَحُة َوَأَخَذ الَِّذي} : قَ ْوُلُه َتَع
ِجبرِيُل عليه السالم َصاَح بُم صيحًة هائلًة عند صباِح اليوم الرابِع ، َلْم : والصَّيَحةُ . ظَلُموا الناقةَ 

 .تحَتِملُا قلوبُُم ََُلُكوا
ي آيٍة ُأخرى ( ذَوأخَ : )وإنَّما قاَل َي هذِه اْلية  ؛ ْلنَّ الصيحَة والصِّياَح واحٌد ، َردَّ ( َوأَخذتْ : )، َو

 .الكنايَة مرَّة إلى الصيَّاِح ومرَّة إلى الصَّيَحةِ 
َِي ِديَارِِهْم َجاِثِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : ل ويقا. ؛ أي َميِِّتيَن قد َهَمُدوا َرَماداً ُجثُوماً على الرَُّكب{ َََأْصَبُحوْا 

آ } : وقولُه تعالى . أصَبُحوا َي بالِدهم َجاِثمين على وُجوِهُم على الطَّرفِ  َُ َِي ؛ أي كَأْن { َكَأن لَّْم يَ ْغنَ ْوْا 
 .لم يكونُوا َي اْلرِض َقطُّ 

ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ م ، { َأالَ ِإنَّ َثُموَد َكفُروْا رَب َّ ُِ . أي أبَعَدهم اهللُ من رحمتهِ  ؛{ َأالَ بُ ْعداً لَِّثُموَد } ؛ أي بَرب
، ََمْن صرََُه جعله اسماً ، وَمن لم يصِرَُْه جعله { َأالَ ِإنَّ ثَُموَد } بالكسِر لُقربُا من قولِه ( ِلَثُمودِ )وقرىء 

 .اسماً للقبيلةِ 
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 ( 69)َما َلِبَث َأْن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإبْ َراِهيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا َساَلًما قَاَل َساَلٌم ََ 

 
َوذِلَك أنَّ ِجبرِيَل َوَمْن َمَعهُ : )؛ قاَل ابُن عبَّاس { َوَلَقْد َجآَءْت ُرُسُلَنآ ِإبْ َراِهيَم بِاْلبُ ْشَرى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 (.َزْوَجِتِه َسارَةَ  اثْ َني َعَشَر َمَلكاً َجاُؤا إَلى إبْ َراِهيَم لُِيَبشُِّروُه بِْسَحَق ِمنْ 
ُنَسلُِّم َسالماً ، وهو َنْصٌب : قالوا : ؛ أي سلَُّموا عليه َساَلماً ، َوِقْيَل { قَاُلوْا َساَلماً } َلما دَخُلوا عليه ، 

وإنما لم يقل . عليكم َسالمٌ : ؛ أي أجابَُم إبراهيُم بأن قاَل { قَاَل َساَلٌم } : على المصدِر ، وقولُه 
ماً بالنصب ؛ ْلنه لو كان كذلَك لكان يُتَوهَُّم أن إبراهيَم عليه السالم حَكى قوَل المالئكِة عليُكم َسال

م وَمن قرأ بكسِر السِّين ، َالسِّْلُم السَّالُم . أنَُّكم سلَّْمُتم سالماً ، َخاَلَف بينُما ليكون قولُه َجواباً لَُ
 .بمعنى واحٍد ، كَحلَّ وَحُرَم مثل حالٍل وحرام

؛ أي ما لَبَث إبراهيُم أن جاَء بِعْجٍل َمْحُنوٍذ ؛ أي َمْشِوي  { َََما َلِبَث َأن َجآَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ 
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إْشَواءُ اللَّحِم بالحجارِة : هو قوُل مجاهد وقتادة ، واْلِحْنُذ ( النَِّضيجُ : اْلَحِنيُذ : )، قال ابُن عبَّاس 
َِْعِل الباديِة ، وقال مقاتُل  اْلُمَحمَّاِة َي َشْوءٍ  إنََّما َجاَءُهْم بِعْجٍل ْلنَُّه َكاَن أْكثَ ُر : )ِمن اْلرِض ، وهو ِمن 

 (.َماِلِه اْلبَ َقرَ 
ْم َجاُؤُه َعَلى ُصوَرِة اْلَدِميِّيَن ، َعَلى َهْيَأِة اَْلْضَياِف ، َوَلْم َيكُ : )وقال الحسُن  ُُ ْن إنََّما َجاَءُهْم بالطََّعاِم ْلن َّ

ْم ذِلَك لِ  ُِ ُم إَلْي ِعْلِمِه باْسِتْغَناِء َشْيٌء أَحبَّ إَلْيِه ِمَن الضَّيَفاِن ، َوَلْو َجاُؤُه َعَلى ُصورَِة اْلَمالَِئَكِة َلْم َيُكْن يُ َقدِّ
 (.اْلَمالَِئَكِة َعِن الطََّعامِ 
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ْم اَل َتِصُل ِإَلْيِه َنِكَرُهْم َوأَ  ُُ ْم ِخيَفًة قَالُوا اَل َتَخْف ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلى قَ ْوِم لُوٍط ََ َلمَّا رََأى َأْيِديَ  ُُ  ( 70)ْوَجَس ِمن ْ

 
ْم الَ َتِصُل ِإَلْيِه َنِكَرُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ؛ أي َلمَّا وضَع الطعاَم بين أيديُم ، ََرآُهم ال { ََ َلمَّا رََأى َأْيِديَ 

م أْنكَرهم ،  ْم } َيُمدُّوَن إليه أيِديَُ ُُ ؛ َخْوَاً منُم ، وكان أهُل { ِخيَفًة } ؛ أضَمَر َي نفسِه ، { َوَأْوَجَس ِمن ْ
َُوا من َغائَِلِتهِ  } َلما َعِلمِت المالئكُة خوََُه منُم ، . ذلك الزماِن إذا لم يأُكْل بعُضُم من طعاِم بعٍض َخا

ِلَكُم{ ِإَلى قَ ْوِم لُوٍط } ، أي إنَّ اهللَ أرَسلنا ، { ا ِإنَّا ُأْرِسْلنَ } ؛ منَّا يا إبراهيُم ، { قَاُلوْا الَ َتَخْف   .؛ لنُُ
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ْسَحاَق َوِمْن َورَاِء ِإْسَحاَق يَ ْعُقوَب  َََضِحَكْت ََ َبشَّْرنَاَها بِِِ  ( 71)َواْمَرَأُتُه قَائَِمٌة 

 
َََضِحَكْت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُه َساَرُة كانت قائمًة معه على رُؤِسُم بالخدمِة وامرأت: ؛ معناهُ { َواْمَرَأتُُه َقآِئَمٌة 

إنَّ سارَة بنُت عمِّ : كانت قائمًة من وراِء السَّتِر َي حاِل محاروة إبراهيَم مع المالئكِة ، ويقال : ، ويقاُل 
 .إبراهيم

ِسحَق عليه السالم ، أي َضِحَكْت من ُسروِرها بالسَّالم ، ََزاُدوها بَشارًة ب{ َََضِحَكْت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ْم : )وقال السديُّ  ُُ ُكُلوا : إنَّا قَ ْوٌم الَ نَْأُكُل إالَّ بالثََّمِن ، قَاَل : قَالُوا ! أالَ تْأُكُلوَن؟: إنَّ إبْ َراِهيَم قَاَل َل

ََ َنَظَر ِجْبرِيُل إَلى . ْحَمُدوُه َِي آِخِرهِ أْن َتْذُكُروا اْسَم اهلِل َِي أوَِّلِه َوتَ : َوَما َثَمُنُه ؟ قَاَل : َوأدُّوا َثَمَنُه ، قَاُلواْ 
َََضِحَكِت اْمَرَأتُُه َوقَاَلْت : َمْن َمَعُه ِمَن اْلَماَلِئَكِة َوقَاَل  ِخذُه اهللُ َخليالً ،  َّ َُذا أْن َيتَّ َعَجباً : َحقٌّ ِل

ُُْم َوُهْم الَ يَْأُكُلونَ  ُُْم بْأنُفِسَنا َتْكرَِمًة َل ََِنا َنْخِدُم  !(.َطَعاَمنَا َْلْضَيا
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ُُمْ : )وقال قتادةُ  َضِحَكْت ُسروراً باْلْمِن منُم : َوِقْيَل (. َضِحَكْت ِلَغْفَلِة قَ ْوِم لُوٍط ، َوقُ ْرب اْلَعذاب ِمن ْ
 (.َضِحَكْت أْي َحاَضتْ : )الَ َتَخْف ، وقال عكرمُة : َلمَّا قالوا 

ْسَحاَق َوِمن} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ قرأ ابُن عامر وحمزة ويعقوب بالنصب { َورَآِء ِإْسَحاَق يَ ْعُقوَب  ََ َبشَّْرنَاَها بِِِ
َنا لُا من وراِء اسحَق يعقوَب ، َوِقْيَل : على معنى  بَنزِع الخاَض ؛ أي وبشَّرنَاها من وراِء اسحَق : َوَوَهب ْ

 .بيعقوب ، َلما ُحذَت الباء ُنِصبَ 
َِي َمْوِضِع اْلَخْفِض َعَلى ذِلَك ؛ ْلنَُّه الَ َيُجوُز اْلَفْصُل بَ ْيَن اْلَجارِّ الَ َيُجوُز أْن َيُكوَن ذِلَك : )وقال الزجَّاج 

َُُما َواُو اْلَعْطِف إالَّ بَِعاَدِة َحْرِف اْلَجرِّ ؛ ْلنَّهُ الَ َيُجوُز أْن يُ َقاَل  نَ  ار : واْلَمْجُروِر وبَ ي ْ َِي الدَّ َمَرْرُت بَزْيٍد 
َّ َواْلبَ ْيِت َوَعْمٍرو ، َحتَّى ي َ   (.َوبَعمرٍ : ُقوُل

كان إبراهيُم قد ُوِلَد له من هَاَجَر وَكبَر وَشبَّ ، َتَمنَّت : قال المفسِّرون { ََ َبشَّْرنَاَها بِِِْسَحاَق } وقولُه 
ا ، َُبشِّرت على ِكَبِر السنِّ بولٍد يكون نبيّاً   .سارُة أن يكون لُا ابٌن وآَيَسْت من ذلك لكَبِر ِسنَُّ

ا َتِعيُش إَلى : )قال الزجَّاج { َوِمن َورَآِء ِإْسَحاَق يَ ْعُقوَب } : ى قَ ْوُلُه تَ َعالَ  َُ ا تَِلُد اْسَحَق ، َوأن َّ َُ َبشَُّروَها أن َّ
َنا بَمْعَنى بَ ْعدَ  ُُ  (أْن تَ َرى َوَلَد َوَلِدِه ، َوَورَاَء َه
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 ( 71)ًخا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب قَاَلْت يَا َويْ َلَتى َأَأِلُد َوَأنَا َعُجوٌز َوَهَذا بَ ْعِلي َشيْ 

 
؛ ال يجوُز أن يكون هذا على جُِة { قَاَلْت يَاَويْ َلَتى َءَأِلُد َوَأنَْا َعُجوٌز َوَه اَذا بَ ْعِلي َشْيخاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا النساُء عند وقوِع أمٍر َظيع ، َاستعَملَ ( يَا َويْ َلَتا)اإلنكاِر ، َِن  تُا َي هذا الموضِع على كلمٌة تستعِملُُ
يَا َويْ َلِتي َأُبدل من الياِء اْللف ْلنه : وأصلُه . {ِإنَّ َه اَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب } : جُة التعجُّب ، ولُذا قالت 

 .أَخفُّ من الياِء والكسرِ 
ا اْبنَ : )قال ابُن عبَّاس  َُ ِماَئٍة َوِعْشرِيَن ، ََ تَ َعجََّبْت بَأْن  َكاَنْت َسارَُة بْنَت َثَماٍن َوِتسِعيَن َسَنًة ، وََكاَن َزْوُج

ونَُه بَ ْعِلي ، ثم { َوَه اَذا بَ ْعِلي َشْيخاً } : ، قَ ْوُلُه تَ َعاَلى ( َيُكوَن بَ ْيَن َشْيَخْيِن َكبيَرْيِن َوَلدٌ  أي هذا الذي يعَر
يُّون إلى أنه ُنِصَب أي انَتبُوا له َي حاِل شيخوَختِه َُو ُنِصَب على الحاِل ، وذهَب ال( َشْيخاً )قالت  كَو

ة إلى النَّكرة كما يقاُل   .َخرَج زَيٌد راكباً : على القطِع عن المعَر
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 ( 73)قَاُلوا َأتَ ْعَجِبيَن ِمْن َأْمِر اللَِّه رَْحَمُت اللَِّه َوبَ رََكاتُُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَ ْيِت ِإنَُّه َحِميٌد َمِجيٌد 

 
ةٌ : ؛ أي قالت المالئكُة { لُوْا َأتَ ْعَجِبيَن ِمْن َأْمِر اللَِّه قَا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أَتعَجبيَن من ُقدرة اهلِل وأنت عاَر

َََدَلَكُه بَ ْيَن إْصبَعْيِه ََِذا ُهو أْخَضُر : )أنَّ اهلل قادٌر على كلِّ شيء ؟ قال السديُّ  أَخذ ِجْبرِيُل ُعوداً يَابساً 
تَ زُّ ، ََ َعَرََْت أنَُّه مِ  ُْ  (.َن اهللِ يَ 

نعمُة اهلِل عليكم َي الدِّين والدنيا : ؛ معناُه { رَْحَمُت اللَِّه َوبَ رََكاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَ ْيِت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 {مَِّجيٌد } ؛ ْلعَماِلكم ، { ِإنَُّه َحِميٌد } وخيراتِه التامَّة عليكم يا أهَل البيِت بيِت إبراهيم عليه السالم ، 

؛ أي كريٌم ُيكِرُمكم بالن َِّعِم ، الكريُم هو الذي يَ ْبَتِدُئ بالنعمِة قبل االستحقاِق ، واْلَمِجيُد اْلَماِجُد وهو ذو 
 .الشََّرِف والمجِد والكَرمِ 
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َِي قَ ْوِم ُلوٍط  ِإنَّ ِإبْ َراِهيَم َلَحِليٌم َأوَّاهٌ ُمِنيٌب ( 74)ََ َلمَّا َذَهَب َعْن ِإبْ َراِهيَم الرَّْوُع َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرى ُيَجاِدلَُنا 
(75 ) 

 
؛ بِسحَق { َوَجآَءْتُه اْلُبْشَرى } ؛ أي الخوُف والَفَزُع ، { ََ َلمَّا َذَهَب َعْن ِإبْ َراِهيَم الرَّْوُع } : قْولُُه تَ َعاَلى 

 .{َِي قَ ْوِم ُلوٍط } ؛ يجاِدُل رُسَلنا ، { ُيَجاِدلَُنا } جعَل ، 
: سأَل عن سبب تعذيب اهلِل لُم سؤاَل ُمَستْقٍص حتى قاَل : َي هذِه المجادلة ، َقال بعُضُم  واختَلُفوا

م وبتخويِفُم بالعقاب ، وحتى قال  أراد بالمجادلِة : وقال بعُضُم . إنَّ َيُا ُلوطاً : إنَّ اهللَ أمَر باستئصالُِ
 .انُِمالدُّعاَء والتضرَُّع وشدَة الحرِص على نجاة القوِم رجاَء إيم

لُك قوَم لوٍط ؟ ِقْيَل : كما ُروي أنَّ إبراهيَم عليه السالم قاَم من الليِل ُيصلِّي وهو يقوُل  ُِ يا : يا رب أُت
ِلُكُم ؟ ِقْيَل : إبراهيَم ليس َيُم مؤمنون ، قال  ال : يا رب َِن كان َيُم خمسوَن أهُل بيٍت ُمؤمنون أتُُ

إْن كان يُم خمسُة أبياٍت مؤمنين رََعنا عنُم : ْم يزل يُ َردُِّد حتى ِقْيَل الَ ، ََ لَ : َأربعوَن ؟ ِقْيَل : ، قال 
َر بَ ْيٍت مَِّن اْلُمْسِلِميَن } : يقوُل اهلل تعالى . البالءَ  ا َغي ْ َُ َِي  [.36: الذاريات ]{َََما َوَجْدنَا 
م إبراهيُم عليه السالم قالت له الرُُّسل : ِقْيَل  أْعِرْض عن هذا الجداِل ، إنه قد جاَء يا إبراهيم : َلمَّا جاَدلَُ

م آتِيُم عذاٌب غير مردوٍد ، قوله  ؛ أي َوُقوٌر َبِطيُء { ِإنَّ ِإبْ َراِهيَم َلَحِليٌم } : أمُر ربَك بعذابُم ، وإنَُّ
: ال ؛ بالدعاء ، ويق{ َأوَّاٌه } اْلُمْحَتِمُل لَُلذى مع ُقدرتِه على العقوبِة والمكاَأة ، : الغضب ، والحليُم 

اً وأَسفاً على الذُّنوب ، و   .؛ هو الراجُع إلى اهللِ { مُِّنيٌب } الرحيُم ، ويقال المتَأوُِّه َخَو
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ُر َمْرُدوٍد  ْم َعَذاٌب َغي ْ ُِ ْم آتِي ُُ  ( 76)يَا ِإبْ َراِهيُم َأْعِرْض َعْن َهَذا ِإنَُّه َقْد َجاَء َأْمُر رَبَِّك َوِإن َّ

 
} بُالكُم ، { ِإنَُّه َقْد َجآَء َأْمُر رَبََّك } ؛ أي عن ِجَداِلَك ، { اِإبْ َراِهيُم َأْعِرْض َعْن َه اَذآ يَ } : قْولُُه تَ َعاَلى 

ُر َمْرُدوٍد  ْم َعَذاٌب َغي ْ ُِ ْم آتِي ُُ  .؛ غيُر ُمْنَصِرٍف عنُم{ َوِإن َّ
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ْم َذْرعً  ُِ ْم َوَضاَق ِب ُِ  ( 77)ا َوقَاَل َهَذا يَ ْوٌم َعِصيٌب َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيَء ِب

 
ْم َذْرعاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ْم َوَضاَق ِب ُِ ؛ يعني َلمَّا جاءت المالئكُة لوطاً { َوَلمَّا َجآَءْت ُرُسُلَنا ُلوطاً ِسيَء ِب

م جاؤُه َي صورِة الغُلَماِن اْلُمْرِد الِحسَ  م ، وضاَق بُيأتُم قلُبه ؛ َِنَُّ اِن ، وكان قد َعِلَم عادَة ساَءُه مجيئُُ
؛ أي شديٌد الزم { َه اَذا يَ ْوٌم َعِصيٌب } : ؛ َي نفِسه { َوقَاَل } قومِه ، َخاَف عليُم من صنع قومه ، 

هذا يوٌم اْلَتفَّ الشرُّ َيه بالشرِّ ، وأما ِضيُق الذرِْع َيوضُع موضَع : شرُُّه كالمعُصوب بالُعصبِة ، كأنَُّه قال 
 .ضاَق َالٌن بأمرِه ذْرعاً إذا لم يجد من اْلَمْكَرِه َي ذلك َمْخلصاً : ، يقال  ضيٍق الصَّدر

م. َضاَق بُم وْسعاً : معناهُ : ِقْيَل  ي الخبِر . وكان لوُط ضاَق وسَعُه بُم أْن يحَفظَُ أنه جعَلُم َيما : َو
ُُم إلى دارِه ، َذهبت  امرأتُه الخبيثة وأخبَرْتُم ، بين َمواِشيُم ، َلما كان َي وقِت غفلِة الناس َحَمَل

م  إنه قد نزَل عند لُوٍط أضياٌف لم يُ َر قط أحَسَن ُوجوهاً منُم ، وال أطيَب ريحاً ، وال أنظَف : وقاَلْت لَُ
 .ثياباً 

(0/0) 

 
 

َرُعوَن ِإلَْيِه َوِمْن قَ ْبُل َكانُوا يَ ْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت قَاَل يَا قَ ْوِم هَ  ُْ ُر َلُكْم ََات َُّقوا َوَجاَءُه قَ ْوُمُه يُ  َُ ُؤاَلِء بَ َناِتي ُهنَّ َأْط
 ( 78)اللََّه َواَل ُتْخُزوِن َِي َضْيِفي َألَْيَس ِمْنُكْم رَُجٌل َرِشيٌد 
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َرُعوَن ِإلَْيِه َوِمن قَ ْبُل َكانُوْا يَ ْعَملُوَن السَّيِّئَاِت } : ْقولُُه تَ َعاَلى  ُْ وط َلمَّا وذلك أنَّ امرأَة ل{ َوَجآَءُه قَ ْوُمُه يُ 

ْرِولُوَن َهْرَوَلًة ، واإلْهَراُع  َُ َمْشٌي بين ِمشَيَتيِن ، وِمن : أخبَرْتُم بأضياَِه ، جاُؤا إلى دارِه ُيسِرُعوَن إليه ، ويُ 
م كانوا يعَملون  قبِل ذلك كانوا يعَملون المعاِصي ، وهي ما كانوا يعَملون من الفاحشِة مع الذُّكور ، َِنَُّ

 .َخِفي بعٌض عن بعضٍ ذلك ِمن دون أن يُ 
م لوُط عليه السالم : { قَاَل }  ُر َلُكْم } : لَُ َُ ؛ َعَرَض عليُم بناَتُه ِنَكاحاً ، { ياقَ ْوِم َه اُؤالِء بَ َناِتي ُهنَّ َأْط

وأظَُر من نفسِه َي صونُِم ما ال شيَء أبلُغ منه ، أظَُر الكرامَة َي باب اْلضياِف ، َذَكَر بناَتُه ليدلُّ 
َكان يجوز َي ذلك الوقِت تزويُج اْلُمْسِلَمِة من الكاَِر ،  . ى التشديِد َي َدَِعُم عمَّا أرَاُدوابذلك عل

كما كان يجوُز َي َشريعتنا َي ابتداء اإلسالم ، َِنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َزوََّج ابنَتُه من ابِن العاص 
 .قومِه ؛ ْلن النبيَّ يكون للقوِم بمْنزِلة الوالدِ  بناتَ { بَ َناِتي } أراَد بقوله : ويقاُل . بن الرَّبيع

؛ أي ات َُّقوا عقاَب اهلل ، وال تُلزُِموِني َعيباً َي َضيِفي ، { ََات َُّقوْا اللاَه َوالَ ُتْخُزوِن َِي َضْيِفي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ُر عن هذا { َألَْيَس ِمْنُكْم رَُجٌل رَِّشيٌد }  ِّ َزِج  .اْلمِر ، ويزجرُكم عنه؛ َي نفسِه ََ يَ ن ْ
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َِي بَ َناِتَك ِمْن َحق  َوِإنََّك َلتَ ْعَلُم َما نُرِيُد  ًة َأْو آِوي ِإَلى ( 79)قَاُلوا َلَقْد َعِلْمَت َما َلَنا  قَاَل َلْو َأنَّ ِلي ِبُكْم قُ وَّ
 ( 80)رُْكٍن َشِديٍد 

 
َِي بَ َناِتَك ِمْن َحق  َوِإنََّك َلتَ ْعَلُم َما نُرِيُد قَالُوْا َلَقْد َعِلْمَت َما َلنَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َميَلنا إلى الِغلَماِن { ا 

ًة } : دون النِّساء ، قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى  َِي ، ويُمِكُنني ، { قَاَل َلْو َأنَّ ِلي ِبُكْم قُ وَّ َأْو } ؛ أدََ ُعكم بُا عن أضَيا
 .أستغيُث بُا على َدَِعكم َلَمنَ ْعُتُكْم أشدَّ المنِع عما ُتحاولون؛ إلى قبيلٍة { آِوي ِإَلى رُْكٍن َشِديٍد 

أي التجأَ إلى " رَِحَم اهللُ أِخي لُوط َلَقْد آَوى إَلى رُْكٍن َشِديٍد : " وعن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم قال 
ِديِد قَ ْوِمِه ، َوَقْد َكاَن ََ َلمَّا َعِلَم ِجْبرِيُل َواْلَمالَِئكَ : )اهلِل ومالئكته ، وقال ابُن عبَّاس  ةُ َخْوَف ُلوٍط ِمْن تَُ

يَا لُوُط إنَّ رُْكَنَك َلَشِديٌد : ُلوُط أْغَلَق اْلَباَب َعَلى نَ ْفِسِه َوَعَلى اْلَمالََئَكِة َوُهَو يُ َناِشُد قَ ْوَمُه ، قَاَل َلُه ِجْبرِيُل 
ُر َمْرُدودٍ  ْم َعذاٌب َغي ْ ُِ ْم آتِي ُُ  (.، َوإن َّ
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ْنُكْم َأَحٌد ِإالَّ اْمَرَأَتَك قَاُلوا يَا لُوُط ِإنَّا ُرُسُل رَبَِّك َلْن َيِصُلوا ِإَلْيَك َََأْسِر بَِأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل َواَل يَ ْلَتِفْت مِ 
ْم ِإنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح َألَْيَس الصُّْبُح ِبَقرِيٍب  ُُ ا َما َأَصابَ  َُ ا ( 81)ِإنَّهُ ُمِصيبُ  َُ ََ َلمَّا َجاَء َأْمُرنَا َجَعْلَنا َعاِليَ 

ا ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّيٍل َمْنُضوٍد  َُ ا َوَأْمَطْرنَا َعَلي ْ َُ ََِل ُمَسوََّمًة ِعْنَد رَبَِّك َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِميَن بَِبِعيٍد ( 81)َسا
(83 ) 

 
؛ َاََتِح الباَب وَدْعنا وإيَّاهم ، َفتَح الباَب { َلن َيِصُلواْ ِإَلْيَك  قَالُوْا ياُلوُط ِإنَّا ُرُسُل رَبِّكَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َدَخُلوا ، َقاَم جبريُل َي الصُّورِة التي يكون َيُا َي السَّماء ، ََنَشَر جناَحهُ وضرَب به ُوجوَهُم ََطَمَس 
ون الطريَق وال يَُتُدون إلى بُيوتُِم  .أعيُ َنُم وأعَماُهم ، َصارُوا ال يعَر

أليس : أريُد أسرَع من ذلك ، َقالوا : الصُّْبَح ، قاَل : َقاَل لوُط عليه السالم مَتى َموِعُد َهالَِكُم ؟ قالوا 
ْم } : الصُّبح بقريٍب ؟ وذلك قولهُ تعالى  ُُ َََطَمْسَنآ َأْعيُ نَ   [.37: القمر ]{َوَلَقْد رَاَوُدوُه َعن َضْيِفِه 

يه قراَءتان { َك َََأْسِر بَِأْهلِ } : ُثم قالوا له  بالُمز والوصِل ، يقال َسَرى وأْسَرى بمعنى واحٍد ( َََأْسرِ )؛ َو
بِقْطٍع : )؛ أي َي آخِر الليل عند السََّحِر والُدوِء ، وقال الضحَّاك { ِبِقْطٍع مَِّن اْللَّْيِل } : ، قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى 

 .{َوالَ يَ ْلَتِفْت ِمنُكْم َأَحٌد ِإالَّ اْمَرَأَتَك } ، ( هُ بَ ْعَد َما َمَضى َصْدرُ : )، وقال قتادةُ ( أْي بَبِقيَّةٍ 
عاً على االستثناِء من اإللتفات ؛ أي وال يلَتِفت أحٌد إال امرأُتَك ، ( اْمَرَأُتكَ )قرأ ابُن كثير وأبو عمرو  َر

ا تلتِفُت َتَُلكُ  هِلَك إال امرأُتَك َال وقرأ الباقون بالنصب على االستثناء من اإلسراِء ؛ أي ََاْسر بأ. َِنَُّ
ْم } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . َتْسِر بُا وخلِّفُا مع قوِمُا ُُ ا َمآ َأَصابَ  َُ  .؛ ظاهُر المعنى{ ِإنَُّه ُمِصيبُ 

: ؛ َقاَل لوط { الصُّْبُح } إن وقَت هالِكُم ، : ؛ أي قالت المالئكُة { ِإنَّ َمْوِعَدُهُم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
، { َألَْيَس الصُّْبُح ِبَقرِيٍب } : ، وإنما ذلَك لضيِق صدِره منُم وشدَّة َغيِظه ، َقاَل جبريُل اْلَن يا جبريُل 

ي هذا بياُن أنَّ اهللَ ال يُُِلُك أحداً قبَل انقضاِء مدَّتِه ، وإْن َضاَقْت صدوُر أوليائِه عنه  .َو
ٍع ِمَن اللَّْيِل ، قَاَل لُوُط  ََاْسرِ : أنَّ ِجْبرِيَل َلمَّا قَاَل لُِلوٍط : )وعن ابن عبَّاس  ّْ يَا ِجْبرِيُل  : بَأْهِلَك بِقَط

ْم َعَلى َكْيَف أْصَنُع َوَأَبواُب اْلَمِديَنِة َقْد ُأْغِلَقْت ، ََجَمَع َلُه ِجْيرِيُل أْهَلُه َوبَ َقَرهُ َوَغَنَمهُ َوَماَلُه ، َوا ُُ ْحَتَمَل
ْم ِمَن اْلَمِديَنةِ  ُُ ْم ُمتَ َوجُِّاً إَلى َصَغْر ، َوِهَي َعَلى أْربَ َعِة ََ َراِسَخ ِمْن َمَداِئِن  َجَناِحِه َحتَّى أْخَرَج ُِ ، ََاْنطََلَق ب

َسُدوُم َوَداَد َوَماو َوَعاُمورا َوَصَغْر ، َوَلْم َيُكْن أْهُل َصَغْر يَ ْعَمُلوَن : ُلوٍط ، َوِهَي إْحَدى اْلَقَرى اْلَخْمِس 
ْم ، وََكاَن َِي ُكلِّ مَ  ُُ وُط ََ ْرَسَخْيِن َحتَّى َسِمَع الصَّْيَحةَ َعَمَل َََما َساَر ُلٌّ  (.ِديَنٍة أْلُف ُمَقاِتٍل ، 

كما ُروي أنَّ جبريل عليه السالم جعَل جناحه َي أسفِلُا ََرََعُا من اْلرِض السَّابعة إلى السَّماِء حتى 
َيكة ، ثم قَلَبُا وجعلَ  أسفلُا أعاَلها ، وأعالها أسَفَلُا ،  َسِمَع أهُل السَّماء نباَح الكالب وصياَح الدِّ

ِوي من السَّماِء إلى اْلرِض ، َذلك قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا } : وأقبَ َلت تَُ َُ ََِل ا َسا َُ ََ َلمَّا َجآَء َأْمُرنَا َجَعْلَنا َعاِليَ 
ا ِحَجارًَة مِّن ِسجِّيٍل  َُ ا ِحَجاَرَة َلمَّا ُرََِعْت إَلى السََّما: )؛ قال وهُب { َوَأْمَطْرنَا َعَلي ْ َُ ِء أْمَطَر اهللُ َعَلي ْ
مْ  ُِ  (.اْلِكْبرِيِت بالنَّاِر ، ُثمَّ قُِلَبْت َعَلْي
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ا ِحَجارًَة مِّن ِسجِّيٍل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ . أمطَر اهللُ الحجارَة على ُشذاِذهم وُمساَرِيُم: ِقْيَل { َوَأْمَطْرنَا َعَلي ْ
يِل ، َقيل  ِّ يه بياُن أن تلك الحجارَة كانت شديدًة َصِلَبًة ،  هو: واختَلُفوا َي السِّجِّ َارسيٌة ُمعرََّبة ، َو

 : ونحو ما يُطَبُخ من الطِّين َيصيُر كاْلُجرِّ وأصلَب منه ، يدلُّ عليه قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

(0/0) 

 
 

ُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإنِّي َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن  ُرُه َواَل تَ ن ْ ِإَلٍه َغي ْ
 ( 84)َأرَاُكْم ِبَخْيٍر َوِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم ُمِحيٍط 

 
قَاَل } ب ، ؛ أي وإلى وَلِد ِمدَيَن بن إبراهيم أخاُهم َي النَّس{ َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُرهُ َوالَ َتنُقُصوْا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن  ؛ أي وال َتنُقُصوا حقوَق الناِس { ياقَ ْوِم اْعُبُدواْ اللََّه َما َلُكْم مِّْن ِإلَ اٍه َغي ْ
رُّْخِص ما ؛ أي إنِّي أراُكم َي الخُصب وال{ ِإنِّي َأرَاُكْم ِبَخْيٍر } عند الَكْيِل والوزِن عليُم بالتَّطِفيِف ، 

م َيُتم للناِس حقوقَُ إنِّي أراكم َي َكثَرِة اْلمواِل ، وأنتم ُمسَتغنون عن نُقَصاِن الَكْيِل : معناُه : َوِقْيَل . أَو
 .أي َعذاباً يحيُط بكم َال يفلُت منكم أحد{ َوِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم مُِّحيٍط } والوزِن ، 

(0/0) 

 
 

َِي اْْلَْرِض ُمْفِسِديَويَا قَ ْوِم أَ   ( 85)َن ْوَُوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط َواَل تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َواَل تَ ْعثَ ْوا 

 
لنَّاَس َأْشَيآَءُهْم َوالَ تَ ْبَخُسوْا ا} ؛ أي بالعدِل ، { َوياقَ ْوِم َأْوَُوْا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

م ، {  َِي اَْلْرِض ُمْفِسِديَن } ؛ أي وال تَنُقصوهم ُحقوقَُ ؛ أي ال تضَطرِبوا َي اْلرِض بالقبيح { َوالَ تَ ْعثَ ْوْا 
 .ُمفسِدين بالمعاِصي

(0/0) 

 
 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن َوَما َأنَا َعَلْيُكْم ِبَحِفيٍظ   ( 86)َبِقيَُّت اللَِّه َخي ْ
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ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن َوَمآ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ما أبقاُه اهلل خيٌر لكم من الحالِل : ؛ معناُه { بَِقيَُّت اللَِّه َخي ْ

. بعد إْتَماِم الكيِل والوزن خيٌر لكم مما حرََّم عليكم من البْخِس والتطفيِف إْن كنتم مصدِّقين ما أقولهُ لكم
ا هي التي يبَقى ثوابُُاأ: ويقاُل  ؛ أي { َوَمآ َأنَْا َعَلْيُكْم ِبَحِفيٍظ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . راد بالبقيَّة طاعَة اهلل ، َِنَُّ

 .لم أوَكَّْل بحفِظكم َأُقاتَِلكم وأمنَ َعكم

(0/0) 

 
 

ُرَك َما يَ ْعُبُد آبَاُؤنَا َأوْ  َِي َأْمَواِلَنا َما َنَشاُء ِإنََّك َْلَْنَت اْلَحِليُم  قَاُلوا يَا ُشَعْيُب َأَصاَلُتَك تَْأُمُرَك َأْن نَ ت ْ َأْن نَ ْفَعَل 
 ( 87)الرَِّشيُد 

 
َِي َأْمَواِلَنا َما َنشَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُرَك َما يَ ْعُبُد ءابَاُؤنَآ َأْو َأن ن َّْفَعَل  { اُء قَالُوْا ياُشَعْيُب َأَصاَلوُتَك تَْأُمُرَك َأن ن َّت ْ
ا تأمُرَك أن نترَك عبادَة ما يعبُد آباؤنا ، وتأُمرك أن تأُمَرنا : يا ُشعيُب ؛ أي قالوا  أكثَرُة َصلواِتَك التي تفَعلُُ

َََكنَّى َعِن : َمْعَنى قَ ْوِلِه : )بأْن ال نفعَل َي أموالنا ما نشاءُ ، وقال عطاء  أَصاَلُتَك ؛ أْي ِديُنَك يَْأُمُرَك ، 
 َُ يِن ، وََكاَن ُشَعْيُب َكِثيَر الصَّاَلِة ، ََِلذِلَك قَالُوْا َهذاالدِّيِن بالصَّاَلِة ؛ ْلن َّ  (.ا ِمْن أْمِر الدِّ

؛ السفيه الجاهل ، َذكروا الحليم الرشيد على جُِة { ِإنََّك َْلنَت اْلَحِليُم الرَِّشيُد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ى جُِة التحقيِق إنَك ْلنَت الحليُم الرشيد قالوا ذلك علَ : االستُزاء ، هكذا ُروي عن ابِن عبَّاس ، وياقل 

انَا عن عبادِة ما يعبُد آباؤنا وعن أن نفعَل َي أمواِلنا ما نشاُء من الَبْخِس  َُ َي قوِمَك ، َكيف تَن
م استبَعُدوا أن يكون آباُؤهم قد أخطَُأوا َي ِدينُم ورباهم  .والتَّطِفيِف ، كأنَُّ

(0/0) 

 
 

اُكْم ْم ِإْن ُكْنُت َعَلى بَ ي َِّنٍة ِمْن رَبِّي َوَرزََقِني ِمْنُه ِرْزقًا َحَسًنا َوَما ُأرِيُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما َأن ْ قَاَل يَا قَ ْوِم َأرََأيْ تُ  َُ
 ( 88)ُأنِيُب َعْنُه ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اإْلِْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما تَ ْوَِيِقي ِإالَّ بِاللَِّه َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت َوِإَلْيِه 

 
م شعيُب { قَاَل ياقَ ْوِم َأرََأيْ ُتْم ِإن ُكنُت َعَلى بَ ي َِّنٍة مِّن رَّبِّي } : قولُُه تَ َعاَلى  أخبروني إْن كنُت : ؛ أي قال لَُ

ا أعظُم رْزِق ا: ؛ ِقْيَل { َوَرزََقِني ِمْنُه ِرْزقاً َحَسناً } على داللٍة واضحة من ربي ،  . هلل تعالىأراَد البنوََّة َِنَُّ
، ( َكاَن ُشَعْيُب عليه السالم َكِثيَر اْلَماِل َكِثيَر الصَّالَةِ : )قال ابُن عبَّاس . أراد به الماَل الحاللَ : َوِقْيَل 
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ةً { ِرْزقاً َحَسناً } : معنى قوِله : َوِقْيَل  ِإن ُكنُت َعَلى بَ ي َِّنٍة مِّن رَّبِّي } وأما جواُب قولِه . أي ِعْلماً ومعَر
 .الماَل الحالل اتبعُه الضالَل َأْبَخُس وُأَطفُِّف ، أُشوَب الحالَل بالحراِم كما تفعلون به{ زََقِني َورَ 

اُكْم َعْنُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ يُتكم عنه ْلعمَل { َوَمآ ُأرِيُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َمآ َأنْ  ؛ أي ما أريُد أن تترُكوا ما نَُ
اُكم عن شيٍء ثم أدخُل َيه ، أنا به َانتفَع ، والم ؛ { ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت } عنى لسُت أنُْ

؛ أي ما { َوَما تَ ْوَِيِقي ِإالَّ بِاللَِّه َعَلْيِه } أي ما أريُد إال اإلصالَح َي أمِر الدين والمعاِش بقدر استطاَعتي ، 
ي يقي للصَّالِح إال ِمَن اهلِل ، والتَو َِْعٍل يَ تَِّفُق َمَع اْلَعْبِد ِعْنَد اْخِتَيار الطَّاعِة َوالصَّالِح تَو ُق من اهلِل ، هو كلُّ 

؛ أي َوَّضُت أمِري إلى اهلِل ، وقولُه { َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ، َوَلْواَلهُ َلَكاَن َيْخَتاُر ِخاَلَف ذِلكَ 
 .أي أرِجعُ ؛ { َوِإَلْيِه ُأنِيُب } : تعالى 

(0/0) 

 
 

ٍح َوَما قَ ْوُم ُلوٍط َويَا قَ ْوِم اَل َيْجِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن ُيِصيَبُكْم ِمْثُل َما َأَصاَب قَ ْوَم نُوٍح َأْو قَ ْوَم ُهوٍد َأْو قَ ْوَم َصالِ 
 ( 89)ِمْنُكْم بَِبِعيٍد 

 
؛ أي يا قوِم ال { ن ُيِصيَبُكم مِّْثُل َمآ َأَصاَب قَ ْوَم نُوٍح َوياقَ ْوِم الَ َيْجِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي أَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ من { َأْو قَ ْوَم ُهوٍد } يكِسبَ نَّكم عَداوِتي أْن ال تُؤِمُنوا َيِصيُبكم مثُل ما أصاَب قوَم نوٍح من الغَرِق ، 
؛ أي قد بَلَغكم ما { مِّنُكم بَِبِعيٍد  َوَما قَ ْوُم ُلوطٍ } ؛ من الصَّيَحِة ، { َأْو قَ ْوَم َصاِلٍح } الرِّيح العقيِم ، 

َمُم م وهم أقرُب إليكم ممن تقدَّ م ، ويجوز أن يكون . أصابَُ يجوُز أن يكون المراد بذلك قُ ْرَب زمانُِ
 .المراُد به قرَب ديارهم منُم ، وكلُّ ذلك أقرُب إلى االعتبار
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 ( 90)نَّ رَبِّي رَِحيٌم َوُدوٌد َواْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ُثمَّ تُوبُوا ِإَلْيِه إِ 

 
؛ أي اسَتغِفُروُه من الشِّرِك والذنوب ، ثم تُوبُوا إليه بِخالٍص ، { َواْستَ ْغِفُروْا رَبَُّكْم ثُمَّ تُوبُوْا ِإلَْيِه } : قولُه 

 .ُمتَ َودٌِّد بالنِّعم وقَبول التوبةِ { َوُدوٌد } بعبادِه ، { ِإنَّ رَبِّي رَِحيٌم } 
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َِيَنا َضِعيًفا َوَلْواَل َرْهُطَك َلَرَجْمَناَك وَ قَ  َنا ِبَعزِيٍز اُلوا يَا ُشَعْيُب َما نَ ْفَقُه َكِثيًرا ِممَّا تَ ُقوُل َوِإنَّا َلنَ َراَك  َما َأْنَت َعَلي ْ
(91 ) 

 
ُم كثيراً ما تقوُل ، قال ابُن اْلنباريِّ ؛ أي ما ن َ { قَالُوْا ياُشَعْيُب َما نَ ْفَقُه َكِثيراً مِّمَّا تَ ُقوُل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ْف

الزََّكاِة َوتَ ْرِك  َمْعنَاُه َما نَ ْفَقُه ِصحََّة َكِثيٍر ِممَّا تَ ُقوُل ، يَ ْعُنوَن ِمَن الت َّْوِحيِد َواْلبَ ْعِث ، َوَما يَْأُمُرُهْم بِه ِمنَ : )
َِي اللَُّغِة ُهَو اْسِتْدرَاُك َمْعنَ   (.ى اْلَكاَلمِ اْلَبْخِس ، َواْلِفْقُه 

َِيَنا َضِعيفاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ، وقال ابُن ( أرَاُدوا بالضَّْعِف أنَُّه َضرِيُر اْلَبَصرِ : )؛ قاَل ابُن عبَّاس { َوِإنَّا لَنَ َراَك 
. ِة اهلِل تعالى، وقد ُروي أنه كان قد ذهَب بصرُه من كثرِة ُبكاِئِه من ِخشيَ ( َمْعنَاُه إنَّا َلنَ َراَك أْعَمى: )جبير 

ي بعِض الرِّوايات  يا شعيُب : أنه َعِمَي ثالَث مرَّات ، وكان اهللُ تعالى يُردُّ عليه َبَصَرُه حتى أوَحى إليه : َو
ذاَك : " وُسِئَل النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َعْن ُشَعْيٍب قَاَل . " َشوقاً إليك يا رب: ما هذا البكاُء ؟ قال 

ْم أْجَمِعيَن  َخطيُب اَْلْنبَياءِ  ُِ  ". َصَلَواُت اهلِل َعَلْي
َنا } ؛ أي ولو ال َعِشيرُتَك لَقتلَناَك بالحجارِة ، { َوَلْوالَ رَْهُطَك َلَرَجْمَناَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوَمآ َأنَت َعَلي ْ

لسَت َتمَتِنُع علينا أْن : والمعنى . ؛ أي إنا ال َندَُع قتَلَك لعزَِّتَك علينا ، ولكن ْلجِل قوِمكَ { ِبَعزِيٍز 
 .نقتُ َلَك لوال ما نُراِعي من حقِّ َعشيرَِتكَ 
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رِياا ِإنَّ رَبِّي ِبَما تَ ْعمَ  ُْ  ( 91)ُلوَن ُمِحيٌط قَاَل يَا قَ ْوِم َأَرْهِطي َأَعزُّ َعَلْيُكْم ِمَن اللَِّه َواتََّخْذُتُموهُ َورَاءَُكْم ِظ

 
؛ أي إنَّكم تزُعمون أنَّكم تتركون َقتِلي إكراماً { ْوِم َأَرْهِطي َأَعزُّ َعَلْيُكم مَِّن اللَِّه قَاَل ياق َ } : قْ ْوُلُه تَ َعاَلى 

لَرْهِطي واهللُ تعالى أْوَلى بأن يُ تََّبَع أمرهُ ؛ إنَّكم تركتم َقتِلي ْلجِل عشيرِتي ، وال تتركوَنُه ْلجِل اهلِل ، قَ ْوُلهُ 
رِيّاً َواتََّخْذُتُموهُ َورَ } : تَ َعاَلى  ُْ ِريُّ { آءَُكْم ِظ ُْ ورِكم ، والظِّ ما نَ َبذهُ اإلنساُن : ؛ أي نَ َبْذُتْم أمَر اهلِل وراَء ظُُ

رِه ،   .؛ أي عليٌم ، ال يَ ْعِزُب عنه ِعلُم شيءٍ { ِإنَّ رَبِّي ِبَما تَ ْعَمُلوَن ُمِحيٌط } وراَء ظَُ
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ي َعاِمٌل َسْوَف تَ ْعَلُموَن َمْن يَْأتِيِه َعَذاٌب ُيْخزِيِه َوَمْن ُهَو َكاِذٌب َوارَْتِقُبوا ِإنِّي َويَا قَ ْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإنِّ 
 ( 93)َمَعُكْم رَِقيٌب 

 
 ؛ أي اعَمُلوا على ِديِنكم إنِّي عامٌل على ِديني{ َوياقَ ْوِم اْعَمُلوْا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإنِّي َعاِمٌل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ديد والوعيِد ، واْلَمَكانَُة والمكاُن بمعنى واحد َسْوَف تَ ْعَلُموَن َمن } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ، وهذا على سبيِل التَُّ
يُنُه ، َوتعلُمون { يَْأتِيِه َعَذاٌب ُيْخزِيِه  ُِ  َوارَْتِقُبوْا ِإنِّي َمَعُكمْ } ؛ على اهلِل ، { َوَمْن ُهَو َكاِذٌب } ؛ أي يُِذلُُّه وُي

 .؛ أي انَتِظروا إنِّي منتظٌر معكم{ رَِقيٌب 
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َنا ُشَعْيًبا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َوَأَخَذِت الَِّذيَن ظََلُموا الصَّ  َِي َوَلمَّا َجاَء َأْمُرنَا َنجَّي ْ ْيَحُة َََأْصَبُحوا 
ا َأاَل بُ ْعًدا ِلَمْدَيَن َكَما َبِعَدْت َثُموُد َكَأْن َلْم يَ ْغنَ ْوا َِ ( 94)ِديَاِرِهْم َجاِثِميَن  َُ  ( 95)ي

 
َنا ُشَعْيباً َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعهُ ِبَرْحَمٍة مِّنَّا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َنجَّينا ُشعيباً من ذلك { َوَلمَّا َجآَء َأْمُرنَا َنجَّي ْ

 .؛ يعني من قوِم ُشعيب{ َوَأَخَذِت الَِّذيَن ظََلُموْا الصَّْيَحُة } ، العذاب ، وَنجَّيَنا الذين آَمنوا معه برحمٍة منَّا 
َِي ِديَارِِهْم َجاِثِميَن } إنَّ جبريل صاَح بُم صيحًة ، َخرجت أرواُحُم من أجساِدهم ، : يقال  َََأْصَبُحوْا 

آ َكأَ } بل َواِقِفين على رَُكبُم ، : َوِقْيَل . ؛ أي ميِّتين َساِقِطين َصْرَعى{  َُ َِي ؛ أي كأْن لم { ن لَّْم يَ ْغنَ ْوْا 
 .يكونوا َي اْلرِض قطٌّ 

أالَّ ُسْحقاً وهالكاً لقوِم ُشعيب كما هَلكت : ؛ معناهُ { َأالَ بُ ْعداً لَِّمْدَيَن َكَما بَِعَدْت َثُموُد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َُُم بَثُموَد ؛ ْلن الصيحَة كانت َسبباً َي ه  .الِك الفريقين جميعاً َثُموُد ، وإنما شب َّ

ْم : )قال ابُن عبَّاس  ُُ َََكاَن ُيْحرِقُ  اراً ،  َُ ْم َحرٌّ َشِديٌد ، َوَلْم تَ َتَحرَِّك الرِّيُح لَْيالً َوالَ نَ  ُُ َوذِلَك أنَّ َمْدَيَن أَصابَ 
 َُ ُُْم َسَحابَةٌ َك ار َحرُّ الشَّْمِس ، ََ َنَشَأْت َل َُ ْم ، ََأََتوَها باللَّْيِل َحرُّ اْلَقَمِر ، َوبالن َّ ُُ ا َعذابُ  َُ َِي ْ ْيَئِة الظُّلَِّة 

ْم ، َورََجَفِت اَْلْرُض ِمَن الْ  ُِ ُم اْلَعذاُب ِمْن ََ ْوِق ُِ َََساَل َعَلْي ا َوَيْطُلُبوَن الرُّْوَح ،  َُ َعذاب َيْسَتِظلُّوَن َتْحتَ 
ُم السََّحاَبةُ ، َوذِلَك قَ ْولُُه تَ َعاَلى  ُُ َعَذاُب يَ ْوِم الظُّلَِّة ِإنَُّه َكاَن َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم َََأَخَذُهْم } : َوأْحَرقَ ت ْ

 [(.189: الشعراء ]{
ُم الصَّْيَحُة : )قال  ُُ ِمْن َوَلْم يُ َعذْب ُأمَّتَاِن بَعذاٍب َواِحٍد إالَّ قَ ْوَم ُشَعْيَب َوَصاِلح ، َََأمَّا قَ ْوُم َصاِلٍح َََأَخذتْ 

ْم ، َوأمَّا قَ ْوُم ُشَعْيٍب  ُِ ُِمَتْحِت ُُُم الصَّْيَحَة ِمْن ََ ْوِق  (.ََأَخذتْ 
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َِْرَعْوَن ِبَرِشيٍد ( 96)َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍن ُمِبيٍن  َِْرَعْوَن َوَما َأْمُر  َِْرَعْوَن َوَمَلِئِه ََات َّبَ ُعوا َأْمَر  ِإَلى 
(97 ) 

 
؛ أي أرَسلنا ُموَسى بَدالئِلنا ، واْليُة العالمةُ { ا ُموَسى ِبآيَاتَِنا َوُسْلطَاٍن مُِّبيٍن َوَلَقْد َأْرَسْلنَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وقولهُ . أي وحجَّة بي َِّنٍة مسلَّطة على إبطَال الفاسد{ َوُسْلطَاٍن مُِّبيٍن } : التي َيُا الِعبَرُة ، وقولُه تعاَلى 
َِْرَعْوَن َوَمَلِئِه } : تعالى  َِْرَعْوَن } اِف َقوِمِه ، ؛ وأشر { ِإَلى  ؛ أي اتَّبعوا قوَلهُ وترَُكوا أمَر اهلل { ََات َّبَ ُعوْا َأْمَر 

َِْرَعْوَن ِبَرِشيٍد } ،  م اتبعوا وخاَلُفوا أمَر موسى{ َوَمآ َأْمُر   .؛ أي ما هو بَصائٍب ، إال أنَُّ
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 ( 98)اَر َوبِْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد يَ ْقُدُم قَ ْوَمُه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َََأْوَرَدُهُم النَّ 

 
؛ أي يَمِشي أماَم قومِه يوَم القيامِة حتى يُُجَم { يَ ْقُدُم قَ ْوَمُه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َََأْوَرَدُهُم النَّاَر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

م اتبعوُه َي الدني ا حتى هَداُهم إلى طريِق النار ، بُم على الناِر ، وإنما يمِشي أماَم قومِه يوَم القيامة ْلنَُّ
 .َكذلَك يمشي بُم َي اْلخرِة حتى يدخَل بُم النارَ 

ْم أورَدهم النارَ ( َََأْوَرَدُهمْ )وأما عطُف الماضي الذي هو  ُُ . على المستقبِل َُو على معنى َُو إذا َقِدَم
 .ه َيمِشي بين أيديُموإنما تقدََّمُم ولم يقل يسبُق ؛ ْلن قوَلهُ يسبُق قوَمُه ال يدلُّ على أن

َيه إلى الناِر ، والِوْرُد َي الحقيقة إنما يستعمُل َي الماِء كما قاَل { َوبِْئَس اْلِوْرُد اْلَمْورُوُد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ى ، ولكْن َلمَّا كان َرعوُن وقومه َي اْلخرِة يكونون َعطَاشَ [ 13: القصص ]{َوَلمَّا َوَرَد َمآَء َمْدَيَن } تعالى

 .وَيرُِدوَن على ما بُم من العطِش استعمَل َيُم هذه اللَّفظة
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َُْد اْلَمْرَُوُد  َِي َهِذِه َلْعَنًة َويَ ْوَم اْلِقيَاَمِة بِْئَس الرِّ  ( 99)َوُأْتِبُعوا 

 
َِي َه اِذِه َلْعَنًة َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُم اهللُ َي الدنيا لعنًة بِبعادِهم عن ؛ أي وأتْ بَ عَ { َوُأْتِبُعوْا 
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م لعنٌة ُأخرى وهي الناُر ، { َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة } الرَّحمة بالغرِق  َُْد اْلَمْرَُوُد } لَُ ؛ بْئَسِت اللعنُة على { ِبْئَس الرِّ
ََْت عليُم اللََّعَناُت الغَرُق َي الدنيا والناُر َي اْلخرةِ   .إْثِر اللعنة ، تَ َراَد

بْئَس : هو الَعْوُن َي اْلمِر إال أن العطيَة ُتسمَّى ِرَْداً لما َيُا من الَعْوِن ، كأنَُّه قاَل : َُْد َي اللغة والرِّ 
َلْعَنُة اهلِل : هذا من اْلَمْقُلوب ؛ أي بْئَس الرِّْدُف اْلَمْرُدوُف ، َالرِّْدُف : وقال بعُضُم . العطاِء ما أعَطى

 .اْلنبياِء والمؤمنين إياهم ، والمردوُف َلْعَنةُ 
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ا قَاِئٌم َوَحِصيٌد  َُ  ( 100)َذِلَك ِمْن َأنْ َباِء اْلُقَرى نَ ُقصُُّه َعَلْيَك ِمن ْ

 
؛ أي ذلَك الذي ذكرُت يا ُمَحمَُّد من أخباِر اْلَُمِم { َذِلَك ِمْن َأنْ َبآِء اْلُقَرى نَ ُقصُُّه َعَلْيَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

به عليَك جبريُل عليه السالم نقُصصُم عليَك مرًَّة بعد مرٍة ، مأخوٌذ من إتبَاِع الشيِء  الماضيِة يْنِزلُ 
 .الشيءَ 

ا َقآِئٌم َوَحِصيٌد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َوِبْئٍر مَُّعطََّلٍة } : أي منُا قائٌم اْلبِنية وقد باَد أهلُه كما قاَل تعالى { ِمن ْ
والحصيُد ما َهَلَك بأهلِه َال يبَقى له مكان وال أثَر نحو مدائِن قوِم لوط  ،[ 45: الحج ]{َوَقْصٍر مَِّشيٍد 

والمعنى منُا قائٌم بقَيت حيطانهُ ومنُا حصيٌد مخسوٌف به قد ُأْمِحَي أثرهُ ، . ُحصدت من اْلرِض السُّفَلى
َحِصيٌد َقْد َخِرَب َوَلْم يَ ْبَق َلهُ أثَ ٌر َشبيٌه بالزَّرِْع قَاِئٌم يَ ْنُظُروَن إلَْيِه وإَلى َما َبِقَي ِمْن أثَرِِه ، وَ : )قال ابُن عبَّاس 

 (.إذا ُحِصدَ 
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ُم الَِّتي َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه مِ  ُُ تُ  َُ ْم آِل ُُ َََما َأْغَنْت َعن ْ ْم  ُُ ْن َشْيٍء َلمَّا َجاَء َوَما ظََلْمَناُهْم َوَلِكْن ظََلُموا َأنْ ُفَس
َر تَ ْتِبيٍب َأْمُر رَبَِّك َوَما زَ   ( 101)اُدوُهْم َغي ْ

 
ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ؛ أي ما ظَلمَناهم بِهالِكُم ، ولكن ظَلُموا أنُفَسُم { َوَما ظََلْمَناُهْم َولَ اِكن ظََلُموْا َأنُفَس

ُُُم } بسوِء اختياِرهم ،  تُ  َُ ْم آِل ُُ م ، { َََما َأْغَنْت َعن ْ ُُم آلُتُُ ؛ التي كانوا { ي َيْدُعوَن الَّتِ } ؛ أي َما نفَعت
ا ،  َر تَ ْتِبيٍب } يعُبدونَُ } : ؛ أي َتْخِسيٍر ومنُه { ِمن ُدوِن اللَِّه ِمن َشْيٍء لَّمَّا َجآَء َأْمُر رَبَِّك َوَما زَاُدوُهْم َغي ْ

ٍَُب َوَتبَّ   .أي َخِسَرْت يداُه وَخِسَر هو[ 1: المسد ]{تَ بَّْت َيَدآ َأِبي َل
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 ( 101)َك َأْخُذ رَبَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمةٌ ِإنَّ َأْخَذُه َألِيٌم َشِديٌد وََكَذلِ 

 
كما أخذ ربَُّك َرعون وَمن : ؛ معناُه { وََكذاِلَك َأْخُذ رَبَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمةٌ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

{ ِإنَّ َأْخَذُه َأِليٌم َشِديٌد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ربَك إذا أخذ الُقرى وهي كاَرةٌ  َتقدََّمهُ من الكفاِر ، َكذلك أْخذُ 
ا ، { َوِهَي ظَاِلَمٌة } : وقولُه تعالى . ؛ ظاهُر المعنى من ِصَفِة الُقَرى وهي َي الحقيقِة ْلهِلُا وُسكانُِ

 [.11: اْلنبياء ]{ ًة وََكْم َقَصْمَنا ِمن قَ ْرَيٍة َكاَنْت ظَاِلمَ } ونحو هذا قوله 

(0/0) 

 
 

ُُوٌد  َِي َذِلَك َْلَيًة ِلَمْن َخاَف َعَذاَب اْْلِخَرِة َذِلَك يَ ْوٌم َمْجُموٌع َلُه النَّاُس َوَذِلَك يَ ْوٌم َمْش َوَما ( 103)ِإنَّ 
 ( 104)نُ َؤخُِّرُه ِإالَّ ِْلََجٍل َمْعُدوٍد 

 
؛ أي إنَّ َي ذلك لِعبَرًة لمن خاَف عذاَب { َمْن َخاَف َعَذاَب اْلِخَرِة ِإنَّ َِي ذِلَك ْلَيًة لِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

إن يوَم القيامة يوُم : ؛ معناُه { ذِلَك يَ ْوٌم مَّْجُموٌع لَّهُ النَّاُس } : اْلخرِة َال َيقَتِدى بُم ، وقولُه تعالى 
ُُوٌد َوَذِلَك } : ُيْجَمُع َيه اْلوَّلون واْلِخرون ، قَ ْولُُه تَ َعاَلى  ؛ أي يشُُده أهُل السموات { يَ ْوٌم مَّْش

ُه اهلل ، وَعِلَم أن صالَح الخلِق َي { َوَما نُ َؤخُِّرُه ِإالَّ َْلَجٍل مَّْعُدوٍد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . واْلرضِ  ؛ وقد َعدَّ
 .إدامة التكليِف عليُم إلى ذلك اْلَجلِ 
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ْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد يَ ْوَم يَْأِت اَل َتَكلَُّم نَ ْفٌس ِإالَّ  ُُ ََِمن ْ ْذنِِه   ( 105) بِِِ

 
ْذنِِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : بِثبات الياء َعَلى اْلصِل ، ومعناهُ ( يَْأِتي)؛ َمن قرأ { يَ ْوَم يَْأِت الَ َتَكلَُّم نَ ْفٌس ِإالَّ بِِِ

ال يجبُر أحٌد أن يتكلَّم باالحتجاِج : يقاُل يوم يأِتي ذلك اليوُم ال َتَكلَُّم نفٌس َي الشَّفاعِة إال بأمِر اهلل ، و 
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بغيِر ياء َُي ُلغة ُهذيٍل ، وهكذا َي ُمصَحِف ( يَْأتِ )وإقامة الُعذِر من َمِشيَئِة اهلِل إال بِذنه ، وَمن قرأ 
ْم  }: الَ أْدِر وال أْمِض ، َيحذُف الياَء ويجتزُئ بالكسِر ، قَ ْوُلُه تَ َعاَلى : ُعثمان ، ومنه يقوُل العرب  ُُ ََِمن ْ

 .؛ أي ِمن الناس َشِقيٌّ وسعيدٌ { َشِقيٌّ َوَسِعيٌد 
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يٌق  ُِ ا َزَِيٌر َوَش َُ َِي ُُْم  ََِفي النَّاِر َل  ( 106)َََأمَّا الَِّذيَن َشُقوا 

 
ََِفي النَّاِر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َفي الناِر ، وقال  ؛ أي َأمَّا الذين ُكتبت عليُم الشقاوةُ { َََأمَّا الَِّذيَن َشُقوْا 

َشُقوا َي بطُوِن أمَُّاتُِم ، َما َشِقَي أحٌد بفعٍل إال بعَد ما َشِقَي : َشُقوا بِفعِلُم ، وقال بعُضُم : بعُضُم 
َي بطِن ُأمه ، وما َشِقَي َي بطِن ُأمه إال بعَد سابق علِم اهلل َيه ، وإنما يلحقُه اللَّوُم بالشقاوة المحتومِة ال 

 .علومة ، وكذلك السعادُة على هذه الجملةبالشقاوة الم
يٌق } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ا َزَِيٌر َوَش َُ َِي ُُْم  يُر شدَُّة اْلَنِيِن َي الصَّدِر ، والشيُُق اْلَنِيُن الشديُد { َل ؛ الَز

إن : من هذا قالوا المرتفع نحَو الزَّْعَقِة التي تكون من شدَِّة الَكْرب والحزِن ، وربَّما يتبُعُا الَغْشَيُة ، و 
يقِه ، وُسمي رأُس الجبِل شاهقاً الرتفاعهِ  يق الحماِر ، والشُيُق آخر صوت نَُ يَر أوَُّل صوِت نَُ  .الَز
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ا َما َداَمِت السََّماَواُت َواْْلَْرُض ِإالَّ َما َشاَء رَبَُّك ِإنَّ رَبََّك ََ عَّاٌل ِلَما يُرِيُد  َُ َِي  ( 107)َخاِلِديَن 

 
ا } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ  َُ َِي ؛ { َما َداَمِت السََّماَواُت َواَْلْرُض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي َدائمين َي النارِ { َخاِلِديَن 

نيا وأرضُا ، وذلَك أنَّ العرَب إذا أرادت تأكيَد التأكيِد والتبعيد : قال بعُضُم  أراَد بذلك مقداَر سماء الدُّ
واْلرض ، وما الَح كوكٌب ، وما أضاَء القمُر ، وما اختلَف الجديدان ، ال ما دامِت السمواُت : قالت 

 .يريُد بذلك الشرَط ، وإنما يريد بذلك التأكيَد والتبعيدَ 
؛ أي ِسَوى ما شاَء ربَُّك من اْلُخُلوِد بعَد ُمِضيِّ مقداِر سماء الدُّنيا { ِإالَّ َما َشآَء رَبَُّك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

نيا وأرضُا ، وسماُء الجنَّة وأرضُا ، وسماءُ : معنى اْلية : وقال بعُضُم  .وأرضُا ما داَمت سماُء الدُّ
ِإنَّ رَبََّك } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . مذكوٌر على وجه التأبيِد أيضاً { ِإالَّ َما َشآَء رَبَُّك } : الجنَّة وأرضُا ، وقوله 

 .؛ أي يفعُل ما شاءَ { ََ عَّاٌل لَِّما يُرِيُد 
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ا َما َداَمِت السََّماَواُت َواْْلَْرُض ِإالَّ َما َشاَء رَبُّكَ  َُ َِي ََِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن  َر  َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا  َعطَاًء َغي ْ
 ( 108)َمْجُذوٍذ 

 
ُرزُقوا السعادَة ، وِممَّن قرأ : َمعناُه بضمِّ السين ( ُسِعُدوا)؛ َمن قرأ { َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة ، قولهُ  ا َما َداَمِت السََّماَواُت َواَْلْرُض ِإالَّ َما َشآَء رَبَُّك َعَطآًء } : ذلك أهُل الكَو َُ َِي ََِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن 
َر َمْجُذوٍذ   .؛ أي أعطَاهم النعيَم عطاًء غير مجذوٍذ أي غير مقطوعٍ { َغي ْ
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َِي ِمْرَيٍة ِممَّا يَ ْعُبُد َهُؤاَلِء َما يَ ْعُبُدوَن ِإالَّ َكَما يَ ْعُبُد آبَاُؤُهْم ِمْن قَ ْبُل َوِإنَّا َلُمَوُّ ََ  َر اَل َتُك  ْم َغي ْ ُُ وُهْم َنِصيبَ 
ُقوٍص   ( 109)َمن ْ

 
َِي ِمْرَيٍة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا الشاكُّ َي ِمْرَيةٍ { ََالَ َتُك  ؛ من دون { مِّمَّا يَ ْعُبُد َه اُؤالِء } ،  ؛ أي َال تكن أيُُّ

مِة ، وقولُه تعالى  َما يَ ْعُبُدوَن ِإالَّ َكَما يَ ْعُبُد } : اهلل أنه باطٌل ، واْلِمْرَيُة هي الشكُّ مع ظُور دالئل التُُّ
َوِإنَّا َلُمَوُّوُهْم } : ى قَ ْولُُه تَ َعالَ . ما يعبدون إال على جُِة التقليد ْلبائُم: ؛ معناُه { آبَاُؤُهم مِّن قَ ْبُل 

َر َمنُقوٍص  ْم َغي ْ ُُ م من العذاب غيَر منقوٍص عن مقدار ما استَحقُّوا ؛ آيَسُم اهلل بُذا { َنِصيبَ  ؛ أي حظَُّ
َر لُم َي ُدنياهم: القول عن العفِو ، َوِقْيَل   .أراَد بالنصيب اْلرزاَق واْلجال ، وما ُقدِّ
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َنا ُمو  ُُْم َلِفي َشك  ِمْنهُ َوَلَقْد آتَ ي ْ ْم َوِإن َّ ُُ نَ  َِيِه َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمْن رَبَِّك َلُقِضَي بَ ي ْ َسى اْلِكَتاَب ََاْختُِلَف 
 ( 110)ُمرِيٍب 

 
َِيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َنا ُموَسى اْلِكتَاَب ََاْختُِلَف  ق به ؛ أي ولقد أعطينا موسى الكتاَب ، َصدَّ { َوَلَقْد آتَ ي ْ
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ْم } بعُضُم ، وكذب بِه بعضُم ،  ُُ نَ  ؛ أي لوالَ وعُد اهلل سبَق { َوَلْوالَ َكِلَمٌة َسبَ َقْت ِمن رَّبَِّك َلُقِضَي بَ ي ْ
نيا ، وبتعجيِل  بِبقاء التكليِف عليُم إلى ذكِر الوقت لقضى بتعجيِل العقاب لمن استحقَّ العقاَب َي الدُّ

ْم َلِفي َشك  مِّْنُه ُمرِيٍب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ياالثواب لمن استحقَّ الثواَب َي الدن ُُ م لِفي { َوِإن َّ ؛ أي وإنَُّ
م أمرهُ   .شك  من القرآِن يريبُُ
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ُُْم ِإنَُّه ِبَما يَ ْعَمُلوَن َخِبيٌر  ْم رَبَُّك َأْعَماَل ُُ  ( 111)َوِإنَّ ُكالا َلمَّا َليُ َوَ ِّيَ ن َّ

 
ْم رَبَُّك َوإِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ وإنَّ ُكالا من الفريَقين المصدِّق والمكذِّب : ؛ معناهُ { نَّ ُك الا لَّمَّا لَيُ َوَ ِّيَ ن َّ

ُُْم } يجتمعان يوَم القيامة َُيوِّيُم ربَُّك ،  ؛ وبما { ِإنَُّه ِبَما يَ ْعَمُلوَن َخِبيٌر } ؛ على التماِم ، { َأْعَماَل
 .يستحقُّون من الجزاِء َخِبيرٌ 

( َلمَّا)مخفَّفة ( َوإنْ )كالهما بالتخفيِف ، وقرأ أبو بكر عن عاصم ( َوإْن ُكالا َلَما)رأ ابُن كثير وناَع ق
الُم التأكيِد ( َلمَّا: )مشدَّدة ، والباقون كالهما بالتشديِد ، َُحجة أبو عمِرو والكسائي أن الالَم َي قوله 

ْم َليُ َوَ ِّ } دخلت َي خبِر إن ، والالُم التي َي  ُُ ْم ، دخلت : الُم القسِم ، تقديره { يَ ن َّ ُُ ( َما)واهلِل ليُ َوِّين َّ
 .للفصِل بين الالََّمين

إْن َعمراً : إنَّهُ َسِمَع ِمَن اْلَعَرب َمْن يَ ُقوُل : ما قال سيبويه ( ُكالً )وأما ُحجة ناَع وابن كثير َي نصبِه 
 َُ َوَوْجهٌ َحَسُن النَّْحِر َكأْن َثْديَ ْيِه ُحقَّانِوالمعنى على : ا ، وأنشَدُه الشاعُر َلُمْنطَِلٌق ، ََ ُيَخفُِّفوَن إْن َويُ ْعِمُلونَ 

م ، و( َوإنَّ ُكالً )قراءِة أبي عمرو  ْم ربُّك أعمالَُ ُُ ، ( َلمَّا)زائدٌة َي قولِه ( َما)من السعيِد والشقيِّ لُيَو ِّيَ ن َّ
إْن زَْيداً ْلَقاِئٌم ، َوإنَّ زَْيداً َلَقاِئٌم ، تريُد إثباَت :  كان معناه من معنى المشدَّدة ، تقول( إنْ )وَمن خفَّف 

ا } : َما زَْيٌد قَاِئٌم ، ونظيرُه قَ ْولُُه تَ َعاَلى : إْن زَْيٌد قَاِئٌم ، َمعناُه : قيامِه ، َِذا قُلَت  َُ ِإن ُكلُّ نَ ْفٍس لَّمَّا َعَلي ْ
ٌَِظ  َتأويلهُ ( َلمَّا)وشدََّد ( إنْ )ُا حاٌَظ ، ومن خفَّف ، تقدير لعلَّ ( َلَما)بتخفيِف [ 4: الطارق ]{َحا

م ، وُنصَب  ُُمْ )على هذا التأويِل ب  ( ُكالا )الجحُد والتحقيق ؛ أي ما كلٌّ إال ليُ َوَينَُّ  (.أنْ )ال ب  ( لَيُ َوَ ِّيَ ن َّ
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 ( 111)تَ ْعَمُلوَن َبِصيٌر  ََاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا ِإنَُّه ِبَما
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؛ أي استِقْم يا ُمَحمَُّد َي التمسُِّك بطاعِة اهلِل تعالى كما ُأِمْرَت { ََاْسَتِقْم َكَمآ ُأِمْرَت } : قْ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ِإنَُّه ِبَما } ؛ بمجاوزَِة أوامِر اهلل تعالى ، { َوالَ َتْطَغْوْا } ؛ من الشِّرِك ، { َوَمن تَاَب َمَعَك } َوليستقم ، 

 .{َبِصيٌر } ؛ من الخيِر والشرِّ ، { تَ ْعَمُلوَن 
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 ( 113)ْنَصُروَن َواَل تَ رَْكُنوا ِإَلى الَِّذيَن ظََلُموا ََ َتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َأْوِلَياَء ثُمَّ اَل ت ُ 

 
؛ أي ال َتميُلوا إلى الذين ظَلموا باْلُنس بُم والمحبَّة { َلى الَِّذيَن ظََلُموْا َوالَ تَ رَْكُنواْ إِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُِمْ : )، وقال أبو العاليِة ( َوالَ ُتَداِهُنوْا الظََّلَمةَ : )والرضا بِفعِلُم ، قال السديُّ  ، وقال ( الَ تَ ْرَضوا بَأْعَماِل
ُُمْ : )عكرمُة   (.َوالَ تَ ْلَحُقوْا اْلُمْشرِِكينَ : )، وقال قتادُة ( ُهَو أْن ُيِحب َّ

م ، { ََ َتَمسَُّكُم النَّاُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ من { َوَما َلُكْم مِّن ُدوِن اللَِّه ِمْن َأْوِلَيآَء } أي َُتِصيَبكم كما تصيبُُ
لى إنما ينصُر ؛ على أعداِئكم ؛ ْلنَّ اهلل تعا{ ثُمَّ الَ تُنَصُروَن } أعواٍن يدَعون عنكم عذاَب اهلل ، 

 .المطيِعين

(0/0) 

 
 

اِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن السَّيَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى لِ  َُ اِكرِيَن َوَأِقِم الصَّاَلَة َطَرََِي الن َّ ( 114)لذَّ
نَّ اللََّه اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن  ََِِ  ( 115)َواْصِبْر 

 
اِر } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ  َُ ؛ أي ساعًة { َوزَُلفاً مَِّن الَّْيِل } ؛ أي وقَت الَغَداِة والعصِر ، { َوَأِقِم الصَّاَلَة َطَرََِي الن َّ

والزُّْلَفى َجْمُع الزُّْلَفِة ؛ هي الساعُة القريبة من أوَِّل . بعد ساعٍة من الليل ، يعني صالَة المغرب والِعَشاء
 .الليل

ر داخلٌة َي قوله إن ص: ويقاُل  اِر } الَة الظُُّ َُ ا ال تقاُم إال بعَد الزواِل ، َِذا زالِت { َطَرََِي الن َّ ؛ ْلنَُّ
 .الشمُس َقد دخَل الطرُف اْلخر ُخصوصاً إذا اعتبَر النُاُر من طلوِع الفجر

ِت الخمس يُذِهْبَن الصغائَر ، كما ُروي ؛ أي إن الصلوا{ ِإنَّ اْلَحَسَناِت يُْذِهْبَن السَّ يَِّئاِت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ُُنَّ : " عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال  نَ  الصََّلَواُت اْلَخْمُس َواْلُجُمَعُة إَلى اْلُجُمَعِة َكفَّارٌَة ِلَما بَ ي ْ
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ُسبحان اهلل ؛ : أراَد بالحسناِت : َل إنَّ التوبَة ُتَكفُِّر عقاَب السيِّئات ، َوِقيْ : َوِقْيَل ". َما اْجُتِنَبِت اْلَكَباِئُر 
اِكرِيَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . والحمُد هلِل ؛ وال إلَه إال اهللُ ؛ واهللُ أكبر نَّ اللََّه الَ * ذِلَك ِذْكَرى لِلذَّ ََِِ َواْصِبْر 

اهلِل ويأخذون بُا ،  ؛ أي ذلك الخطاُب تذكيٌر للذاكرِين الذين يْذُكرون أوامرَ { ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن 
 .ويذكرون نَواِهَيُه َيجتبنوَن معاصيه

نَ َزَلْت َهِذِه اْليَُة َِي رَُجٍل يُ َقاُل َلُه ُعَمَر ْبَن َعَرَََة اَْلْنَصارّي ، أتَ ْتُه اْمَرأٌة تَ ْبتَاُع َتْمراً : " وعن ابِن عبَّاس قال 
َِي اْلبَ ْيِت َتْمراً أ: َََأْعَجَبْتهُ ، ََ َقاَل  ِقي َمِعي َحتَّى ُأْعِطيِك ِمْنهُ إنَّ  ِّ  . ْجوَد ِمْنُه ، َاْنَطِل

ُرْك َشْيئاً ِممَّا يَ ْفَعُلهُ الرَُّجُل بالْ  ا ، ََ َلْم يَ ت ْ َُ َمْرأِة إالَّ َوَقْد ََ َعَلهُ ََاْنطََلَقْت َمَعهُ ، ََ َلمَّا َدَخَلِت اْلبَ ْيَت َوَثَب َعَلي ْ
ا  َُ َوَتهُ يَ ْعنِ  -، إالَّ أنَُّه َلْم ُيَجاِمْع ُْ ا َوَحذَف َش َُ ا َوقَ ب ََّل َُ ا َوَنِدَم ، ثُمَّ : ََ َقاَلْت َلهُ  -ي أنَُّه َضمَّ َُ اتَِّق اهللَ ، ََ تَ رََك

ا ، َوَلْم يُ ْبِق َشْيئاً ِمنْ : ََ َقاَل . اْغَتَسَل َوأَتى َرُسوِل اهللِ  َُ  يَا َرُسوَل اهلِل َما تَ ُقوُل َِي رَُجٍل رَاَوَد اْمَرأًة َعْن نَ ْفِس
ا ؟  َُ َر أنَّهُ َلْم ُيَجاِمْع  َما يَ ْفَعُلهُ الرَُّجُل بالنَِّساِء َغي ْ

َوَلْم يَ ُردَّ َعَلْيِه َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َشْيئاً ، ! َلَقْد َستَ َرَك اهللُ َلْو َستَ ْرَت َعَلى نَ ْفِسكَ : ََ َقاَل ُعَمٌر 
َِيَك َشْيٌء َما أْدِري ، َما أْدِري َعَلْيَك حَ : " ََ َقاَل  َََحَضَرْت َصاَلُة اْلَعْصِر ، ََ َلمَّا ََ َرَغ َرُسوُل " تَّى يَْأِتي 

ِذِه اْليَِة ، ََ َقَرأَها َرُسوُل اهلِل  َُ صلى اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِمَن الصَّاَلِة ، نَ َزَل ِجْبرِيُل عليه السالم يُ ْنبُؤُه ب
ْم : " أَخاصٌّ َلُه أْم َعامٌّ ؟ ََ َقاَل  يَا َرُسوَل اهللِ : اهلل عليه وسلم ، ََ َقاَل   ". َبْل َعامٌّ لِلنَّاِس ُكلُِِّ

(0/0) 

 
 

َِي اْْلَْرِض ِإالَّ قَِلياًل ِممَّ  ْوَن َعِن اْلَفَساِد  َُ ْم ََ َلْواَل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قَ ْبِلُكْم ُأوُلو بَِقيٍَّة يَ ن ْ ُُ َنا ِمن ْ ْن َأْنَجي ْ
َِيِه وََكانُوا ُمْجِرِميَن َوات ََّبَع الَِّذيَن   ( 116)ظََلُموا َما ُأْتِرَُوا 

 
َُالَّ كان ِمن القرون الماضية ، َوِقْيَل { ََ َلْوالَ َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن قَ ْبِلُكْم ُأْوُلواْ َبِقيٍَّة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َ

َُْوَن عَ } ما كان من الُقروِن من قبِلكم ذو َتمييٍز ، :  َِي اَْلْرِض يَ ن ْ ؛ عن المعاِصي ؛ أي { ِن اْلَفَساِد 
م على المعصيِة حتى استَحقُّوا بذلك عذاَب االستئصاِل ، والَبِقيَُّة َي اللغة  ما يُْمَدُح : وِلَماذا أطبَ ُقوا كلُُّ

َُالن بَِقيَّةٌ : به اإلنساُن ، يقال  ي بني   .َالٌن َي بَِقيٍَّة ، َو
ْم  ِإالَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ َنا ِمن ْ ُم السَّالُم { قَِليالً مِّمَّْن َأنَجي ْ ُِ َُون عن الفساِد ، وهم اْلنبياُء َعَلْي ؛ كانوا ين

َِيِه } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . والصالحون ، َأْنَجيَناُهم من العذاب ؛ أي أقبَ ُلوا { َوات ََّبَع الَِّذيَن ظََلُمواْ َمآ ُأْتِرَُوْا 
وا عن الفساِد ، وَعَتوا عن أمِر اهلل ، على ما ُخوِّلوا من ُدني َُ اهم ، واسَتغنوا بذلك عن طاعِة اهلل ، َلم يَ ن ْ

 .؛ أي وكانوا ُمذنِبين بترِك اْلمِر بالمعروف{ وََكانُوْا ُمْجرِِميَن } وآثَ ُروا الدُّنيا وَبَطُروا ، 
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ا  َُ ِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُل ُْ  ( 117)ُمْصِلُحوَن َوَما َكاَن رَبَُّك ِليُ 

 
ا ُمْصِلُحوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُل ُْ ِلَك أهَل القرى { َوَما َكاَن رَبَُّك ِليُ  أي لم يكن ليُُ

ا مصلحين ، ولكن إنَّما كان أهَلَكُم بظُلِمُم ْلنفسُم وعن ابِن عبَّاس . بظُلٍم منُه عليُم إذا كان أهلُُ
ْم ، : )عنه أنَّ معناهُ  رضي اهلل ُُ نَ  ْم َوُهْم ُمْصِلُحوَن ، يَ تَ َعاَطْوَن اْلَحقَّ بَ ي ْ ُِ ِلَك أْهَل اْلُقَرى بِشرِْك ُْ َما َكاَن ِليُ 

ْم عَ  ُِ َِي اْلُمَعاَمَلِة ، َوتَ ْرِك الظُّْلِم أْن يُ ْنِزَل اهللُ ب َصُدوْا اْلَحقَّ  َّ  ذاباً أْي لَْيَس ِمْن َسبيِل اْلُكفَّاِر إذا َق
ُُمْ  ِلَكُم بِشرِْكُم ، وهم ُمصِلحون ما بينُم ال يتظاَلمون ويتعاَطون الحقَّ : والمعنى (. يُُِلُك ما كان اهللُ ليُُ

بينُم ، وإنما يُِلُكُم إذا تظَاَلموا ؛ ْلنَّ مكاَأَة الشِّرِك الناُر ؛ أي إنما يُُِلُكُم بزيادِة المعصية على 
 .صالح وقوِم موسى وغيرهمالشِّرك ، كما َي قوِم ُلوٍط وقوِم 
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 ( 118)َوَلْو َشاَء رَبَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َواَل يَ َزالُوَن ُمْخَتِلِفيَن 

 
م على ديِن اإلسالم ، ولكن { َوَلْو َشآَء رَبَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي لجعَلُم كلُُّ

م ليسوا بأهٍل لذلك ، َوِقيَل َعلِ  م كلُُّ م ضرورَة ، ولكن لو : َم أنَُّ لو شاَء َْلْلَجَأُهْم إلى اإليماِن ْلَمُنوا كلُُّ
 .ََ َعَل ذلك لَزاَل التكليفُ 

ومجوسي ؛ أي َي الدِّين على أْديَاٍن شتَّى من يُوِدي  ونصراِني  { َوالَ يَ َزالُوَن ُمْخَتِلِفيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
؛ إال َمن َعَصَمُه اهللُ من الباطِل واْلديان والمخالَفِة بأْن { ِإالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . وغيِر ذلك

 .َلَطَف به ، وَو ََّقُه لإليمان المؤدِّي إلى الثواب ، َُو نَاٍج من االختالف بالباطلِ 
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نََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن ِإالَّ َمْن رَِحَم رَبَُّك َوِلذَ  َُ ْم َوَتمَّْت َكِلَمُة رَبَِّك َْلَْمَُلَنَّ َج ُُ  ( 119)ِلَك َخَلَق
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ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ معناُه : َوِقْيَل . ؛ أي وللرَّحمِة خَلَقُم ؛ أي لكي يُؤِمُنوا ََيرَحَمُم{ َوِلذاِلَك َخَلَق

نََّم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . كون الالُم َي هذا الَم العاقبةِ ولالختالِف خَلَقُم ، َت َُ َوَتمَّْت َكِلَمُة رَبَِّك َْلْمَُلنَّ َج
 .؛ أي من كفَّار الجنِّ وكفار اإلنس{ ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن 

(0/0) 

 
 

َِي َهِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعَظةٌ َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمِنيَن  وَُكالا نَ ُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأنْ َباِء الرُُّسِل َما نُ َثبُِّت ِبهِ  َُ َؤاَدَك َوَجاَءَك 
(110 ) 

 
؛ أي كلُّ الِقَصِص وكلُّ ما يحتاُج { وَُك الا ن َُّقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأنْ َباِء الرُُّسِل َما نُ َثبُِّت بِِه َُ َؤاَدَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

يناً ويقوِّي قلَبكَ  إليه نبيِّنُه لَك من أخبار ِّ وذلك أنَّ النبيَّ . الرُّسل ما يطيُب ويسكُن به قلُبَك ويزيُدَك َيِق
صلى اهلل عليه وسلم كان َضاَق صدرُه بما يكون من أذى قومِه َي اهلل ، ََقصَص اهللُ عليه شيئاً من أخبار 

َُؤاَدكَ  َِي َه اِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعَظٌة } :  قَ ْولُُه تَ َعاَلى. الرُّسل المقدِّمين مع ُأَمِمُم لنثبَت به  ؛ أي َي { َوَجآَءَك 
 .هذه السُّورة الصِّدق من أقاصيِص اْلنبياء وللوعِظ وذكر الجنَّة والنار

الدُّنيا { َِي َه اِذِه } أراَد بقولِه : وِقْيَل . وُخصَّت هذه السورُة بمجيِء الحقِّ َيُا َتشريفاً لُا ورََعاً لْمنزَِلِتُا
؛ { َوِذْكَرى } تعريُف القبيِح للزَّجِر عنه ، وتعريُف الحَسِن للترغيب َيه ، و ؛ هي ؛ : الموعظةُ ، و 

 .{لِْلُمْؤِمِنيَن } : الذِّكرى 
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 ( 111)َن َوانْ َتِظُروا ِإنَّا ُمْنَتِظُرو ( 111)َوُقْل لِلَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإنَّا َعاِمُلوَن 

 
أي اثبُتوا على ما أنتم عليه  { َوُقل لِّلَِّذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن اْعَمُلوْا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإنَّا َعاِمُلوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِإنَّا } ؛ ما يَِعدُكم الشيطاُن ، { َوانْ َتِظُروْا } كثباِت الرَُّجل على مكانِه ، وهذا على وجِه التُديد ، 
 .؛ ما َوَعَد اهللُ بنا ونزول ما وعَد اهلل بكم{ ِظُروَن ُمنتَ 
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ٍَِل َعمَّا تَ ْعَمُلوَن َولِلَِّه َغْيُب السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوِإلَْيِه يُ ْرَجُع اْْلَْمُر ُكلُُّه ََاْعُبْدُه َوتَ وَكَّْل َعَلْيِه َوَما رَبُّ  َك ِبَغا
(113 ) 

 
} ؛ أي له ما غاَب عن البالِد َي السَّموات واْلرِض ، { ِه َغْيُب السََّماَواِت َواَْلْرِض َوللَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وِّْض أمَرَك إليه ، { َوِإلَْيِه يُ ْرَجُع اَْلْمُر ُكلُُّه  ََاْعُبْدهُ َوتَ وَكَّْل َعَلْيِه َوَما رَبَُّك } ؛ أمُر العباِد ، ُكلُُّه ؛ ََأِطْعُه َو
ٍَِل َعمَّا ت َ  بالياِء على معنى ( يَ ْعَمُلونَ )وقرأ . أي َيجِزي المحِسنين بِحسانِه ، والمسيَء بِساَءتهِ { ْعَمُلوَن ِبَغا

م ذلك  .ُقل لَُ
َمْن قَ َرَأ ُسوَرَة ُهوٍد ُأْعِطَي ِمَن اَْلْجِر بَعَدِد َمْن َصدََّق نُوحاً : " عن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاَل 

ْم َعْشَر َحَسَناٍت ، وََكاَن ِعْنَد اهلِل يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َوُهوداً َوُشعيباً َولُ  ُُ وطاً َوَصاِلحاً َوإبْ َراِهيَم َوُموَسى ، َوَمْن َكذبَ 
 ". ِمَن السَُّعَداِء 
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 ( 1)الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِن 

 
َم تفسيرُه ، قولُه { الر }  هذه اْلياُت الكتاب : معناُه : ؛ ِقْيَل { اِب اْلُمِبيِن تِْلَك آيَاُت اْلِكتَ } : ؛ قد تقدَّ

. اسُم السورةِ ( الر)إن : سورُة يوسف آياُت الكتاب على القول الذي يقوُل : معناُه : المبين ، َوِقْيَل 
 .وحدوده وأحكامهُ البَ يُِّن حالله وحرامُه : ؛ ْلنه يُ بَ يُِّن الَُدى والرُّشَد ، َوِقْيَل { اْلُمِبيِن } : وقولهُ تعالى 
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 ( 1)ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَرِبياا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن 

 
} ؛ أي أنزَلنا القرآَن على مجاري كالم العرب َي مخاطباتُِم ، { ِإنَّآ َأنْ َزْلنَاُه قُ ْرآناً َعَرِبيّاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َُموا ما َيِه ، ولو نزَل بغيِر لغة العرب لم يعلموهُ  ؛ أي لكي{ لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن   .يُدرُِكوا معناُه وَيف
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َنا ِإَلْيَك َهَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن قَ ْبِلِه َلِمَن الْ  َِِليَن َنْحُن نَ ُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحي ْ  ( 3)َغا

 
َنآ ِإَلْيَك َه اَذا اْلُقْرآَن َنْحُن نَ قُ } : قَ ْوُلُه تَعاَلى  ؛ أي نحن نُ بَ يُِّن لَك { صُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَمآ َأْوَحي ْ

 .أحسَن البيناِت ، والقاصُّ هو الذي يأِتي بالقصِة على حقيقِتُا
ه سماها أحسن القصص ؛ ْلن: واختلَف العلماُء ِلَم ُسميت بأحَسِن القصِص من بين اْلقاصيص ، َقيل 

سماعاً أحسَن : َوِقْيَل . ليس قصٌَّة َي القرآِن تتضمَُّن من العبرِة والِحَكِم والنكت ما يتضمَُّن هذه القصة
َكاَن بَ ْيَن رُْؤيَا يُوُسَف : )قال ابُن عبَّاس . القصِص المتداد اْلوقات َي ما بين مبتَدأها إلى ُمنتُاها

ُعوَن َسَنةً   (.َوَمِسيَراتِه َوإْخَوانِِه أرَبَّ
َسمَّاها أحسَن القصِص ؛ ْلّن َيُا ِذكَر اْلنبياِء والمالئكة والصالحين ، واإلنِس والجنِّ واْلنعام : َوِقْيَل 

يُا  ُِنَّ وَمكِرهن ، َو والطيِر ، والملك والمماليِك والبحار ، والعلماِء والجَُّال ، والرجال والنساِء وِحَيِل
تعبيِر الرُّؤيا والسياَسة والمعاَشرة والتدبير والمعايش ، َصاَرْت أحسَن أيضاً ذكُر التوحيِد والفقه والسَير ، و 

أحسُن القصِص بمعنى : َوِقْيَل . القصِص لما َيُا من المعاِني الجزيلِة والفوائد الجليلِة التي تصُلح للدنيا
 .أعَجب
عالى ذكَر َي القرآِن أخباَر اْلُمم أراَد بأحسِن القصص جميَع القصِص التي َي الُقرآن ، َِنَّ اهللَ ت: َوِقْيَل 

ُم الصَّاَلُة َوالسَّالُم ، وذكَر جميَع ما يحتاُج العباد إليه إلى يوِم القيامة  ُِ الماضية ، وحاَل رُسِلُم َعَلْي
 .بأعذب لفٍظ َي أحسِن َنْظٍم وترتيبٍ 

َنآ ِإَلْيَك َه اَذا اْلُقْرآَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوِإن ُكنَت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . وَحينا إليك هذا القرآنَ أي أ{ ِبَمآ َأْوَحي ْ
َِِليَن  َِالً عن قصَّة يوُسَف وعن { ِمن قَ ْبِلِه َلِمَن اْلغَا ؛ أي وقد ُكنَت من قبِل نُزول جبريل عليَك بالقرآِن َغا

 .الحكمِة َيُا
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ْم ِلي َساِجِديَن ِإْذ قَاَل يُوُسُف ِْلَبِيِه يَا َأَبِت ِإنِّي رََأْيُت َأحَ  ُُ قَاَل يَا ( 4)َد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رََأيْ تُ 
 ( 5)بُ َنيَّ اَل تَ ْقُصْص رُْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك ََ َيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلإْلِْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبيٌن 
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؛ اْليُة متَّصلٌة بما قبَلُا ، َِنَّ { بِيِه ياَأبِت ِإنِّي رََأْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكباً ِإْذ قَاَل يُوُسُف ْلَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

بكسِر ( يُوِسفُ )قرأ طلحة بن مصرف . نحن نقصُّ عليَك أحسَن القصص ، إذ قاَل يوسُف ْلبيهِ : معناُه 
وأصلُه على هذا يا أبَ َتا ، ثم ُحذَت  بفتح التاء َي جميِع القرآن ،( يَا أَبتَ )السين ، ثم قرأ ابُن عبَّاس 

تَ ُقوُل بْنِتي َقْد أَنى أنَاَكا يَا أبَ َتا َعلََّك َأْو َعَساَكاوقرأ الباقون : اْللف ، وأبقى َتحًة داللًة عليُا ، قال رُؤبة 
ا ُأجريت مجَرى ال: بالكسرة على اإلضاَِة يقدِّرُها بعَدها ، َوِقْيَل ( يَا أَبتِ )  .تأنيثِ ُكسرت ؛ ْلنَُّ

رأى يوسُف عليه السالم َهِذِه الرُّؤيا وهو : قال المفسِّرون { ِإنِّي رََأْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكباً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َِي اْلَمنَاِم أَحَد َعَشَر  : وذِلَك أنَُّه قَاَل َْلبيِه : )ابُن اثنى عشَر سنًة ، قال ابُن عبَّاس  يَا أَبِت إنِّي رَأْيُت 

َََسَجَدْت ِلي ، َورَأْيُت كَ  ا  َُ َََسَجَدا ِلي ، { َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر } وَْكباً نَ َزَلْت ِمْن أَماِكِن ؛ نَ َزالَ ِمْن أَماِكِنَُما 
 (.يه السالموأرَاَد بذِلَك َسْجَدَة التَِّحيَِّة َواْلِعَباَدِة هلِل َعزَّ َوَجلَّ ، َكَما يَ ُقوُم اْلَماَلِئَكُة بالسُُّجوِد ْلَدَم عل

َلَة اْلُجُمَعِة ، وََكاَن تَْأويُل رُؤيَاُه ِعْنَد يَ ْعقوَب : )قال  َلَة اْلَقْدِر َلي ْ أنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُهَو َِي : وََكاَنِت الرُّْؤيَا َلي ْ
َكوَْكباً إْخَوُة يُوُسَف وََكانُواْ أَحَد َحاَلِتِه ، َوأنَّ ُأمَّ يُوُسَف َوِهَي رَاِحيُل َكاَنْت َقْد َماَتْت ، َوأنَّ اَْلَحَد َعَشَّ  

ْم َسَيْخَضُعوَن لُِيوُسفَ  ُُ ْم ُكلُّ ُُ ا يَ ْعُقوُب َعَلى ذِلَك ؛ ْلنَُّه الَ َشْيَء أْضَوأُ ِمَن (. َعَشَر أخاً ، وإن َّ َُ َوإنََّما تََأوََّل
َما أْهُل اَْلْرِض ، ُثمَّ الَ  ُِ َتِدي بَضْوِئ ُْ َََدلَّْت رُْؤيَاهُ  الشَّْمِس َواْلَقَمِر ، َويَ  َشْيَء بَ ْعَدُهَما أْضَوأُ ِمَن اْلَكَواِكب ، 

مْ  ُِ َتِدي النَّاُس ب ُْ َُُدى الَِّذيَن يَ   .َعَلى أنَّ الَِّذي َيُخَضُعوَن َلُه أئِمَُّة اْل
ْم ِلي َساِجِديَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ثانية رؤيَة ُسجوِدهم له ، ؛ ثانياً ليس بتكراٍر ؛ ْلنه أراَد بالرُّؤية ال{ رََأيْ تُ 

وإنما ُحملت اْلية على الرؤيا ال على رؤيِة العين ؛ ْلنا نعلُم أن الكواكَب ال تسجُد حقيقًة لآلدميِّين ، 
 .{الَ تَ ْقُصْص رُْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك } : ولُذا قال يعقوُب 

َِي َلَما َقصَّ يُوُسُف رُْؤيَاُه عَ : )وعن ابُن عبَّاس أنَُّه قَاَل  َرُه َوزََجَرهُ ِلَئالَّ يَ ْفَطَن إْخَوتُُه ، َوقَاَل َلُه  َُ َلى أبيِه نَ 
قَاَل يابُ َنيَّ الَ } : َذلَك قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. إذا رَأْيَت رُْؤيَا بَ ْعَدَها الَ تَ ْقُصْص رُْؤيَاَك َعَلى أْخَوِتكَ : السِّرِّ 

؛ ْلن رؤيا اْلنبياء وحٌي ، يعلم يعقوب أن اإلخوة إذا { َلَك َكْيداً تَ ْقُصْص رُْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك ََ َيِكيُدوْا 
ا على يعقوَب َقط ، وهذا القوُل أقرُب إلى ظاهِر  َُ سمعوا بُا حَسدوُه َأمَرُه بالكتمان ، وإنما كان َقصَّ

م الحسُد إلى قصِدَك بسوٍء ، ومن الخضوِع له ع لى إنزال اْلية ، أي ال ُتخبرُهم بذلك َلَئالَّ يحِملُُ
 .هو طلُب الشرِّ باإلنسان على جُِة الَغْيِظ عليه: التثريب عليه واالحتياِل لُالكه ، والَكْيُد 

: معناُه : قال بعُضُم { ََ َيِكيُدوْا َلَك َكْيداً } : اختُِلَف َيما عناُه َيه هذه الالِم التي َي قولِه تعالى 
ْم يَ ْرَهُبوَن لِ } : ََيِكيُدوَك والالُم ِصَلٌة كقولِه تعالى  هو مثُل : ، وقال بعُضُم [ 154: اْلعراف ]{َربُِِّ

م   .نَصحُتَك وَنصحُت لَك وأشباههِ : قولُِ
؛ أي إنَّ الشيطان عدوٌّ ظاهُر العدوان لبني آدَم ، َال { ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلإِلْنَساِن َعُدوٌّ مُِّبيٌن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

م الشيطان على الحَسِد وإنزال الضُّرِّ بكَ تذُكْر رؤياَك إلخوِتَك ؛   .لئال يحملُُ
َوَأمَّا } : قال : وهذا أصٌل َي جواِز ترِك إظُار النِّعمة عند َمن ُيخشى حسدهُ وَكيدُه ، وإْن كان اهلل تعالى 
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َََحدِّْث  اْسَتِعيُنوْا َعَلى : " ، وعن رسوِل اهلِل صلى اهلل علي سلم أنَُّه قاَل [ 11: الضحى ]{ِبِنْعَمِة رَبَِّك 
 ". َقَضاِء َحَواِئِجُكْم باْلِكْتَماِن ، ََِنُّ ُكلَّ ِذي ِنْعَمٍة َمْحُسوٌد 
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ا َعَلى   وََكَذِلَك َيْجَتِبيَك رَبَُّك َويُ َعلُِّمَك ِمْن تَْأِويِل اْْلََحاِديِث َويُِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل يَ ْعُقوبَ  َُ َكَما َأَتمَّ
 ( 6)بَ َوْيَك ِمْن قَ ْبُل ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَحاَق ِإنَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيٌم أَ 

 
؛ أي مثَل ما رأيَت من ُسجوِد الشمِس والقمر والكواكب ،  { وََكذاِلَك َيْجَتِبيَك رَبَُّك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

من تأويِل الرُّؤيا ْلنَّ : معناُه : ؛ ِقْيَل { اَْلَحاِديِث  َويُ َعلُِّمَك ِمن تَْأِويلِ } كذلَك يصَطِفيَك ربَُّك ويختاُرَك ، 
َوِقْيَل . من تأويِل الرُّؤيا ْلنَّ َيه أحاديَث الناِس عن رُؤياهم: معناهُ : َوِقْيَل . َيه أحاديَث الناِس عن رُؤياهم

َمَك عواقَب اْلُموِر الحوادث: معناُه :  َُ  .ال تُ ْعَلُم إال من ِقَبِل اهلِل تعالىيعلُِّمَك الشرائَع التي : ويقاُل . أَْ 
؛ أي يُِتمُّ ِنعَمَتُه عليك بالنبوَّة كما أَتمَّ النعمَة ؛ { َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى َءاِل يَ ْعُقوَب } : قَ ْوُل تَ َعاَلى 
آ َعَلى َأبَ َوْيَك ِمن قَ ْبُل ِإبْ َراِهيَم وَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ؛ أي يُِتمَّ النعمَة أيضاً على أوالِد { ِإْسَحاَق َكَمآ َأَتمَّ

ُة َيُم ،  م ؛ أي تكون النبوَّ ، َي { ِإنَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيٌم } يعقوَب بَك ؛ ْلن ذلك يكون سرَّ حالُِ
 .أَعالهِ 

ي بعض التفاسيِر  سبَع  أنَّ يعقوب عليه السالم كان خطَب إلى خالِه ابْ َنَتُه راحيَل على أن يخدَمهُ : َو
َلْم يكن هذا على َشرِطي : سنين َأجاَبهُ ، َلما حلَّ اْلَجُل زوََّجهُ ابنَتُه الكبرى اَليَا ، َقاَل يعقوُب لخالِه 

ََآُخْذ منِّي سبَع سنين ُأخرى وأَزوُِّجَك راحيَل ، وكانوا : ، قال  ُلمَّ  َُ إنَّا ال نُنِكُح الصغيرَة قبَل الكبيرِة ، َ
، َرَعى يعقوَب سبَع سنين ُأخرى وزوَّجه راحيل ، ودََع لكلِّ واحدٍة من ابنتيه أَمًة يجمعون بين اُْلختين 

روبيل وَسمعون ويُوَدا واَلِوي ، وَوَلدت : تخدمُا َوهبتاهما ليعقوَب عليه السالم َوَلدت اَليَا أربعَة بَنين 
َجملة بَنيِه . سائيل وجادوان وآشيربنيامين وهابيل ودان وي: يوُسَف وبنيامين ، وولدت اَْلَميَاِن : راحيل 

 .اثنا عشَر ولداً ِسَوى البنتينِ 
} : إْن كان يعقوُب َعِلَم أنَّ اهلل يجتبي يوُسَف ويَعلِّمُه ِمن تأويِل اْلحاديث ، َِلَم إذاً قال : َِن قاَل قائٌل 

م [ 5: يوسف ]{الَ تَ ْقُصْص رُْؤيَاَك  مع [ 13: يوسف ]{َلُه الذِّْئُب َوَأَخاُف َأن يَْأكُ } : ؟ وكيَف قاَل لَُ
 علمِه أنَّ اهلل سيبعثُه َرُسواًل؟

أنه عليه السالم كان َعاِلماً من طريِق القطِع أنَّ سيُبِلُغُه هذه المْنزِلة ، ولكن كان مع ذلك : والجواُب 
ْئُب أَ } : وأراَد بقولِه . يخاُف من وُصوِل اْلَمَضارِّ إليه بَكيِدهم ، وإْن لم يَخِف الُالكَ  ن يَْأُكَلُه الذِّ

اُوِن َي حفظِه ، وإْن كان يعلُم أن الذئَب ال َيِصُل إليه ، ولذلك َلْم [ 13: يوسف ]{ الزجَر لُم عن التَُّ
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م   .، بل حاجَُّم بما يظُُر به َكِذبُُم[ 17: يوسف ]{َََأَكَلُه الذِّْئُب } : يَصدِّقُم َي قولُِ
التخلَُّص من السِّجِن ، كما َخلََّص اهللُ إبراهيَم عليه السالم من { نِْعَمَتُه َعَلْيَك َويُِتمُّ } أراَد بقوله : َوِقْيَل 

 ِّ  .النار ، وإسحَق من الذبِح
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َِي يُوُسَف َوِإْخَوِتِه آيَاٌت لِلسَّائِِليَن   ( 7)َلَقْد َكاَن 

 
َِي يُوُسَف َوِإْخَوِتِه آيَاتٌ } : قْ ْوُلُه تَ َعاَلى  لقد كان َي َخَبِر يُوُسَف وإخَوتِه : ؛ معناُه { لِّلسَّائِِليَن  لََّقْد َكاَن 

وذلك أنَّ اليُوَد سأَلت " كأنَُّه جعَل شأَنهُ ُكلَّهُ آيًة للسائلين ، ( آيَةً )وقرأ ابُن كثير . عبرٌة للسَّائلين عنُم
ِمن أين : ، ََعِجُبوا منهُ وقالوا  النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم عن قصَّة يوُسَف ، َأخبَ َرهم بُا كما َي التَّوراة

 .للسَّائلين أي ِلَمن سأَل عن أمرِهم: معناُه : َوِقْيَل ". َعلََّمِنَيُه رَبي : " لَك هذا يا ُمَحمَُّد ؟ قاَل 
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 ( 8)اَلٍل ُمِبيٍن ِإْذ قَاُلوا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى َأِبيَنا ِمنَّا َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ َأبَانَا َلِفي ضَ 

 
واهلِل لُيوُسُف : ؛ هذه الُم الَقَسِم ، تقديرُه { ِإْذ قَاُلوْا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى َأبِيَنا ِمنَّا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ًة ؛ ْلن ؛ أي جماعًة وكانوا عشرًة ، ُسموا عصب{ َوَنْحُن ُعْصَبٌة } وأخوُه بنيامين أَحبُّ إلى أبيَنا منَّا ، 
إلى : ما بين الواحِد إلى العشرِة ، َوِقْيَل : والُعصَبُة . بعَضُم يتعصَُّب لبعٍض ، ويُِعيُن بعُضُم بعضاً 

 .الخمسَة عشر
؛ أي من اْلَخاِطِئين َي تَ ْرِك العدِل َي المحبَّة بيَننا َلِفي خطأ { ِإنَّ َأبَانَا َلِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

يٍِّن من التدبيِر باختياره الصغيرين ، وال منفعَة له َيُما عَلينا مع أنَّا نسعى َي مناَعه ونرَعى له َغَنَمهُ ب َ 
َُّدها  .ونتع
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 ( 9)اقْ تُ ُلوا يُوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا َيْخُل َلُكْم َوْجُه َأِبيُكْم َوَتُكونُوا ِمْن بَ ْعِدِه قَ ْوًما َصاِلِحيَن 

 
؛ اختَلُفوا َي قائِل هذا القول ، { اقْ تُ ُلوْا يُوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرضاً َيْخُل َلُكْم َوْجهُ َأِبيُكْم } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ 

يعنون { َأِو اْطَرُحوُه َأْرضاً } ، وقوله تعالى ( قَاَلُه روبيل: )، وقال مقاتُل ( قَائُِلُه َسْمُعون: )قال وهب 
 .ٍه يقُع به اليأُس من اجتماعِه مع أبيهأْبِعُدوُه على وج

} أي َيْخُل لكم وجُُه عن يوُسَف ، ويخلُص محبََّتُه لكم ، { َيْخُل َلُكْم َوْجُه َأِبيُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .يكم؛ أي تَ ُتوبُوا بعَد ذلك من هذا الذنب ، ويصلُح حالتكم مع أب{ َوَتُكونُوْا ِمن بَ ْعِدِه قَ ْوماً َصاِلِحيَن 
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َِي َغَياَبِت اْلُجبِّ يَ ْلَتِقْطُه بَ ْعُض السَّيَّارَِة ِإْن ُكْنتُ  ْم اَل تَ ْقتُ ُلوا يُوُسَف َوَأْلُقوُه  ُُ ( 10)ْم ََاِعِليَن قَاَل قَاِئٌل ِمن ْ
ُه َمَعَنا َغًدا يَ ْرَتْع َويَ ْلَعْب َوِإنَّا َلهُ َأْرِسلْ ( 11)قَاُلوا يَا َأبَانَا َما َلَك اَل تَْأَمنَّا َعَلى يُوُسَف َوِإنَّا َلُه لَنَاِصُحوَن 

َِظُوَن   ( 11)َلَحا

 
َِي َغَياَبِت اْلُجبِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْم الَ تَ ْقتُ ُلوْا يُوُسَف َوَأْلُقوُه  ُُ : ؛ قال أكثر المفسِّرين { قَاَل َقآِئٌل مِّن ْ

ُُوَدا ، وكان أعقَلُم وأشدَّهم قوةً  } ، والمعنى أنه قاَل لُم اطرحوُه َي قعِر البئر ،  القائُل بُذا هو يَ 
هو : هو الموضُع الذي غاَب عن بَصِرَك ، واْلُجبُّ : والَغَيابَُة . ؛ على الطريقِ { يَ ْلَتِقْطُه بَ ْعُض السَّيَّاَرِة 

 .البئُر التي لم ُيْطَو بالحجارةِ 
م ق: ؛ معناهُ { ِإن ُكنُتْم ََاِعِليَن } : قَ ْولُه تَ َعاَلى  إْن ُكنتم ال بدَّ ََاِعلين به أمراً ََاْعِدُلوا إلى هذا : ال لَُ

ُهَو : )أنه ُجبُّ ُمشار إليه معروٌف ، قال وهب ( اْلُجب)والظاهُر من قولِه . اْلمِر ، وإالَّ َاترُكوا كلَّ ذلك
 (.بَأْرِض اُْلْرُدنِّ َعَلى َثاَلَثِة ََ َراِسَخ ِمْن َمْنِزِل يَ ْعقوبَ 

ُموا هذا التدبيَر وَعَزُموا عليِه تَلطَّفوا بالوُصول إلى ُمراِدهم ، وَجاُؤا إلى أبيُم ، َقالوا كما قاَل اهللُ َلمَّا أْبر 
؛ أي َما َلَك ال تَْأَمنَّا عليه ، َُترِسَلُه معنا { قَاُلواْ يَاَأبَانَا َما َلَك الَ تَْأَمنَّا َعَلى يُوُسَف َوِإنَّا َلُه َلَناِصُحوَن } : 
؛ أي يذهُب ويجيء وينشُط { َأْرِسْلُه َمَعَنا َغداً يَ ْرَتْع َويَ ْلَعْب } : قولُه . ا له لناصحون َي الرَّحمِة والبرِّ وإنَّ 

 .؛ ويقرأ كالهما بالنُّون والياءِ 
ُد َيميناً وِشماالً لالتساِع َي المالذِ : والرَّْتُع  ُّ ؛ أي يرَعى ما  بالياء َُو من يَ ْرَتعُ ( يَ ْرَتعْ )ومن قرأ . هو التردُّ

مباٌح : هو الفعُل الذي يطلُب منه الت َّْفرِيُح من غيِر عاقبٍة محمودة ، وهو على َوجيُن : شيَتُه ، واللَِّعُب 
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ُلُه بَقْوِسِه ، : ُكلُّ َلِعٍب َحَراٌم إالَّ َثالَثَةٌ : " ومحظور ، كما قاَل عليه السالم  ُماَلَعَبُة الرَُّجِل أْهُلُه ، َونَ ب ْ
َِظُوَن } " ِديُبُه ََ َرَسُه َوتأَ   .؛ عن اَْلْسَواِء ؛ وعن كلِّ ما يخاُف عليه{ َوِإنَّا َلُه َلَحا
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َُِلوَن  ْئُب َوَأنْ ُتْم َعْنُه َغا  ( 13)قَاَل ِإنِّي َلَيْحُزنُِني َأْن َتْذَهُبوا ِبِه َوَأَخاُف َأْن يَْأُكَلُه الذِّ

 
َوَأَخاُف } ؛ أي يحزِنُِني ذهابُكم به ؛ ْلنه يُفارقُني َال أراُه ، { ي َأن َتْذَهُبوْا ِبِه قَاَل ِإنِّي لََيْحُزنُنِ } : َقولُه 

َُِلوَن  ْئُب َوَأنْ ُتْم َعْنُه َغا الحزُن لذهابُم ، والخوُف عليه أن يجده الذِّئُب : ؛ ذكَر َشيئين { َأن يَْأُكَلهُ الذِّ
م عنه َيأكَلهُ  وُب قد رأى َي منامِه كَأنَّ ِذْئباً قد َعَدا على يُوسَف ، َكان وكان يعق. وحَدُه وقَت َغفَلتُِ

 .{َوَأَخاُف َأن يَْأُكَلُه الذِّْئُب } : َخائفاً عليه ، َِمن ذلك قال 
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 ( 14)قَاُلوا َلِئْن َأَكَلُه الذِّْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّا ِإًذا َلَخاِسُروَن 

 
ِإنَّآ } ؛ أي ونحن جماعٌة تَرى الذِّئَب قد قَصَد ، { َلِئْن َأَكَلُه الذِّْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة  قَالُواْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .؛ أي لَعاِجُزوَن واْلُخْسَراُن هنا العجزُ { ِإَذاً لََّخاِسُروَن 

(0/0) 

 
 

َِي َغَياَبِت اْلُجبِّ َوَأْوحَ  ْم بَِأْمرِِهْم َهَذا َوُهْم اَل َيْشُعُروَن ََ َلمَّا َذَهُبوا ِبِه َوَأْجَمُعوا َأْن َيْجَعُلوُه  ُُ َنا ِإَلْيِه َلتُ َنبِّئَ ن َّ ي ْ
َنا َنْسَتِبُق َوتَ رَْكَنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َََأَكَلهُ ( 16)َوَجاُءوا َأبَاُهْم ِعَشاًء يَ ْبُكوَن ( 15) قَالُوا يَا َأبَانَا ِإنَّا َذَهب ْ

َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب قَاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم ( 17)َلَنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقيَن الذِّْئُب َوَما َأْنَت ِبُمْؤِمٍن 
ٌر َجِميٌل َواللَُّه اْلُمْستَ َعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن  َََصب ْ  ( 18)َأنْ ُفُسُكْم َأْمًرا 

 
َِي َغَياَبِت اْلُجبِّ ََ َلمَّا َذَهُبوْا ِبِه َوَأْجَمُعوْا أَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َأرَسَلُه معُم ، ََلمَّا ذهبوا { ن َيْجَعُلوُه 
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ْم َوُهْم ُمْكِرُموَن َلهُ ، : )به ات ََّفَقْت َدَواِعيُم أن يجعلوُه َي اْلُجب ، قال السديُّ  ُِ َخَرُجوا بِه ِمْن ِعْنِد أبي
ُرواْ َلُه اْلَعدَ  َُ َِي اْلبَ رِّيَِّة أْظ َََجَعَل أٌخ َلُه َيْضرِبُهُ ، ََ َيْسَتِغيُث باْلَخِر ََ َيْضرِبُُه ، الَ يَ َرى ََ َلمَّا َصاُروْا  اَوَة ، 

َََضَربُوُه َحتَّى َكاُدوْا يَ ْقتُ ُلونَهُ  ْم رَِحيماً ،  ُِ  .َِْي
ُُوَدا : َََجَعَل َيَصيُح َويَ ُقوُل  ْم يَ  ُُ ْيَس َقْد أْعطَْيُتُموُه َمْوثِقاً أالَّ ألَ : يَا أبَ َتاُه َلْو تَ ْعَلُم َما ُصِنَع باْبِنَك ؟ ََ َقاَل َل

َِْيِه ، ََ تَ َعلََّق بَشِفيِر اْلبْئِر ، ََ َرَبُطوْا َيَدْيِه َونَ َزعُ  َََدلُّوُه  َِي اْلُجب  يا : وْا َقِميَصهُ َوقَاَل تَ ْقتُ ُلوُه ؟ ََاْنطََلُقوْا بِه 
ُأدُْع الشَّْمَس َواْلَقَمَر َواَْلَحَد َعَشَر َكوَْكباً يُ ْلبُسوَك َويُ ْؤِنُسوَك :  إْخَوتَاُه رُدُّوْا َعَليَّ َقِميِصي أتَ َواَرى بِه ، ََ َقاُلواْ 

َِْيهِ  َََسَقَط  َِي اْلبْئِر َماٌء  َََدلّوُه َحتَّى إذا بَ َلَغ ِنْصَف اْلِبْئِر أْلَقْوُه َوأرَاُدوْا أْن يَُموَت ، وََكاَن  ، َوآَوى إَلى  ، 
ا َوجَ  َُ ْم ، َََأرَاُدوا أْن يَ ْرُضُخوُه َصْخَرٍة ََ َقاَم َعَلي ْ ُُ ْم َََأَجابَ  ُُ َََظنَّ أنَّ الرَّْحَمَة أْدرََكت ْ َعَل يَ ْبِكي ، ََ َناَدوا 

ُُوَدا يَْأتِيِه بالطََّعامِ  ُُوَدا ، وََكاَن يَ  ْم يَ  ُُ َََمنَ َع  (.باْلِحَجارَِة ِليَ ْقتُ ُلوُه 
َنآ ِإلَْيِه َلتُ َنبِّئ َ } قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْم بَِأْمِرِهْم َه اَذا َوَأْوَحي ْ ُُ أوَحى اهللُ إلى يوسَف َي البئِر : ؛ قال المفسِّرون { ن َّ
ْم َهذا بَ ْعَد اْليَ ْوِم ، : تَ ْقوَيًة لقلبِه  ُِ ؛ بأنَّ { َوُهْم الَ َيْشُعُروَن } لََتْصُدَقنَّ رُْؤيَاَك ، َوَلُتْخبَرنَّ إْخَوَتَك بُصْنِع

أِن اصبر على ما أصاَبَك واْكُتْم حاَلَك ، : رِهم ، وكان َيما ُأوحي إليه يوسَف َي وقِت إخبارَك إيَّاهم بأم
 .َِنََّك ُتخبُرهم بما ََ َعُلوا بكَ 

َِي اْلُجب َثالََثَة أيَّامٍ : )قال : وعن ابِن عبَّاس  ي بعِض (. َكاَن يَ ْوَمِئٍذ اْبَن َسْبَع َعْشَرِة َسَنًة َوبَِقَي  َو
يا شاهداً غيَر غائٍب ، ويا قريباً غيَر بعيٍد ، ويا غالباً غيَر : َي اْلُجب جعَل يقول  أنه َلمَّا أُلِقيَ : الروايات 
اصبْر على ما أصاَبَك واْكُتْم : اجَعْل لي من أْمِري ََ َرجاً وَمخرجاً ، َأوَحى اهللُ إليه وهو َي البئِر : مغلوٍب 

 .ي وقِت إخبارَك إيَّاهم بأمِرهمحالَك ، َِنََّك تخبُر إخواَنَك َي وقٍت عن ما ََعُلوا بَك َ
؛ { َوَجآُءوا َأبَاُهْم ِعَشآًء يَ ْبُكوَن } ثم َعَمدوا إلى َسْخَلٍة َذَبحوها ، وجعلوا َدَمُا على قميِص يوسف ، 

َنا َنْسَتِبُق } أي يَتَباكون ،  } االصطياِد ،  ُنساَبُق َي: أي نتسابُق َي الرَّمي ، َوِقْيَل { قَاُلوْا يَاَأبَانَآ ِإنَّا َذَهب ْ
؛ أي بُمصدٍِّق لنا َي أمِر { َََأَكَلُه الذِّْئُب َوَمآ َأنَت ِبُمْؤِمٍن لََّنا } ؛ ليحفَظهُ ، { َوتَ رَْكَنا يُوُسَف ِعنَد َمَتاِعَنا 

َمِتَك إيانا َيه ،  ؛ محل الصدِق عندَك َي غير هذا { َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقيَن } يوسف لَفرِط محبَِّتَك له وتُُ
 .الحديثِ 

؛ أي بَدٍم كذٍب { َوَجآُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب } : ثم أَروُه قميَصهُ ملطًَّخا بالدِم ، َذلَك قَ ْولُُه تَ َعاَلى 
َََكْيَف أكَل لحمه ولم ! ما عُدُت ِذْئباً َحِليماً مثَل هذا الذئب: ، َلمَّا نظَر يعقوَب إلى القميِص قال 

مِة عنُم ،  ولو! يخرِّْق قميَصُه؟ م كانوا مزَُّقوا قميَصُه حين لطَّخوُه بالدم ، كان ذلك أبعَد عن التُُّ أنَُّ
َبْل َسوََّلْت َلُكْم } َكذبْ ُتْم ، : ؛ يعقوُب { قَاَل } ولكن ال بدَّ َي المعاِصي أن يقترَن بُا الحزنان ، 

م : تموهُ ، يقاُل أي زيَّنت لكم أنفُسكم َي هالِك يوسف َضيَّع{ َأنُفُسُكْم َأْمراً  : إن يعقوب كما قال لَُ
لو قَتلُه اللصوُص َلَما ترَُكوا قميَصُه ، هل يريدون إال الثياَب والمتاَع : قالوا ! لو أكَلهُ الذئُب ََشقَّ قميَصهُ 

َََسَكتوا متحيِّرين  ،. 
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يَا ُبْشَرى َهَذا ُغاَلٌم َوَأَسرُّوُه ِبَضاَعًة َواللَُّه َعِليٌم ِبَما يَ ْعَمُلوَن َوَجاَءْت َسيَّاَرٌة َََأْرَسُلوا َواِرَدُهْم َََأْدَلى َدْلَوُه قَاَل 
(19 ) 

 
؛ أي جاَءت قاَلٌة من المساَرين بعد أن مكَث يوسُف { َوَجاَءْت َسيَّاَرٌة َََأْرَسُلوْا َواِرَدُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

م جاءوا من ِقَبِل َمْدَيَن يريدون ُمَعرَِّاً خطَر الطريِق ، َتحي َُّروا يُروى أ. عليه السالم َي اْلُجب ثالثَة أيَّام نَُّ
ُِيُموَن حتى َوقَ ُعوا َي اْلرِض التي َيُا اْلُجبُّ ، ََأرَسَل كلُّ قوٍم منُم واِرَدهم ، والواِرُد الذي  وجعلوا َي

َََأْدَلى } رجٌل من العرب من أهل َمدَيَن ،  يُ َقوُِّم القوَم لطلِب الماء ، َواََق اْلُجبُّ َماِلَك ْبَن ذَعٍر وهو
َي البئِر ، َتعلََّق بُا يوسُف ، َلم يَقِدرُوا على نَ ْزِعِه ، ََنَظُروا َرأوا ُغالماً قد تعلََّق بالدَّْلِو ، { َدْلَوُه 

غالٌم أحسَن ما يكون : َما ذاَك يا ماِلُك ؟ قال : ، قال { قَاَل ياُبْشَرى َه اَذا ُغاَلٌم } َناَدى أصحاَبُه ََ  
 .َاجتَمُعوا عليه وأخَرجوهُ . من الِغلَمانِ 
َكاَن يُوُسْف َحَسَن اْلَوْجِه َجِعَد الشَّْعِر َضْخَم اْلَعْيِن ُمْسَتِوَي اْلَبْطِن َصِغيَر السُّرَِّة ، وََكاَن إذا : )قال كعٌب 

َحٌد َوْصَفُه ، وََكاَن ُحْسَنُه َكَضْوِء النَّاِر وََكاَن ُيْشبُه آَدَم يَ ْوَم تَ َبسََّم رَأْيَت النُّوَر َِي َضَواِحِكِه ،َ الَ َيْسَتِطيُع أ
إنه َوِرَث ذلك الجماَل من جدَّتِه سارة ، وكانت قد : ويقال (. َخَلَقُه اهللُ تَ َعاَلى قَ ْبَل أْن ُيِصيَب اْلَمْعِصَيةَ 

 .ُأعطيت ُسُدَس اْلُحْسنِ 
أي بياء اإلضاَة ، َُو خطاٌب للفَرِح على ( يَا ُبْشِري)من قرأ {  اَذا ُغاَلٌم قَاَل ياُبْشَرى هَ } : وقولهُ تعالى 

ومن قرأ بغيِر ياء اإلضاَة َمعناُه تبشيُر اْلصحاب ،  . يا ََ َرِحي يا ُطوبَاَي ويا أَسِفي: القلب ، كما قاَل 
ا القوُم اعَجُبوا: كما يقاُل   .يا َعَجَبا ويراُد به يا أيُُّ

؛ أي أَسرَّ الذين وَجُدوا يوُسَف من رََُ َقائُِم وِمن القاَلة مخاََة أن { َوَأَسرُّوهُ ِبَضاَعًة } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ 
ُنِصَب على المصدِر { َوَأَسرُّوُه ِبَضاَعًة } : َيطُلَب أحٌد منُم الشِّرَكَة معُم َي يوسف عليه السالم ، قولهُ 

م  َنصباً ( بَضاَعةً )أهَل الماِء اسَتبَضُعوَك بضاعًة ، ويجوُز أن يكون إنَّا نقوُل إن : ؛ أي قالوا َي ما بينَُ
م َكَتُموُه حين أعَقُدوا التجارَة َيه  .على الحاِل على معنى أنَُّ

م َجاُؤا بعَد ثالثِة أيَّام َلم { َوَأَسرُّوُه ِبَضاَعًة } إن قوَلُه : ويقال  راجٌع إلى إخَوِة يوسف ، َِنه ُروي أنَُّ
م  يجُدوا َي هذا عبٌد آبٌق منُذ : البئِر ، َنَظُروا َِذا القوُم نُ ُزوٌل بُقرب البئِر ، َِذا هم بيوُسَف ، َقالوا لَُ

اشتَ ُروا ِمنَّا َذلك معنى : لِئْن أنكرَت أنََّك عبٌد لنا ََ َلَنقتُ َلنََّك ، وقالوا للقوِم : ثالثِة أيام ، وقالوا لُِيوُسَف 
. بأن طَلُبوا من يوُسَف كتماَن نَسبِه ، إال أنَّ القوَل اْلوََّل أقرُب إلى ظاهِر اْلية{ ًة َوَأَسرُّوُه ِبَضاعَ } قولِه 

 .؛ أي بيوُسَف ، وهذا يجِري مجَرى الوعيدِ { َواللَُّه َعِليٌم ِبَما يَ ْعَمُلوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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َِيِه ِمَن الزَّاِهِديَن َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس َدرَاِهَم َمْعُدوَدٍة وََكانُ   ( 10)وا 

 
؛ أي بَاعوُه أخوتُه من مالِك بن ذْعٍر بعشرِيَن ِدرَهماً { َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس َدرَاِهَم َمْعُدوَدٍة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُُوَدا نصيَبُه ، وأخذُه الباقون ، وقال الضحَّاُك  بَاُعوُه باثْ َني : )، َأصاَب كلٌّ منُم ِدرَهمين َلم يأُخْذ ي
أْي بَثَمٍن َحَراٍم ؛ ْلنَُّه َسمَّى اْلَبْخَس َحَراماً { بَِثَمٍن َبْخٍس } َمْعَنى قَ ْوِلِه : )وقال ابُن عبَّاس (. َعَشَر ِدْرَهماً 

َِْيهِ  : وقولُه تعالى (. يَن ِدْرَهماً بَاُعوُه باثْ نَ ْيِن َوِعْشرِ : )وقال الكلبيُّ (. ، َوَسمَّى اْلَحَراَم َبْخساً ؛ ْلنَُّه الَ بَ رََكَة 
 .أي قليلٍة ، وِذْكُر العدِد عبارٌة عن القلَّة{ َمْعُدوَدٍة } 

َِيِه ِمَن الزَّاِهِديَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  م َيه رغبٌة وال َي ردِِّه على أبيِه ، ولم يعَلُموا { وََكانُوْا  ؛ أي لم يُكن لَُ
م لم يعِرَُوا كرامَتُه على أ: مْنزِلَتهُ من اهلِل تعالى ، يعني  نَّ إخوَة يوُسَف كانوا َي يوسف من الزَّاهِدين ؛ ْلنَُّ

كانوا َي يُْمِنِه من الزَّاهدين أن عرضُم أن يُ َغيُِّبوُه عن أبيِه ، وكَتَم يوسَف شأنه مخاََة : َوِقْيَل . اهلِل تعالى
أي : ُر أي باعوُه ، قال الشاع{ َوَشَرْوُه } أن يقتَلُه إخوتهُ ، و  ُْ َوَشَرْيُت بُ ْرداً َلْيَتِني ِمْن بَ ْعِد بُ ْرٍد ُكْنُت َهاَم

 .بعُت بُ ْرداً وهو غالمهُ 
اسَتوثُِقوا منه َِنه آبُق سارٌق كاذب ، : ثم انطلَق مالك بن ُذْعر وأصحابُه بُيوُسَف ومعُم إخوتُه يقولون 

اقتِه وساَر به نحو ِمْصَر ، وكان طريُقُم على قبِر َحمله ماِلُك بن ُذعر على ن. وقد َبرِئْ َنا إليكم من ُعيوبهِ 
يا أماُه ارََِعي رأَسِك من الثَّرى ، : ُأمِه ، َلما بلَغ قبَر ُأمه أسقَط نفسه من الناقِة وهو يبِكي ويقوُل 

ه لو رأيِتني ، وانظُِري إلى ولدِك يوسَف وما َلِقَي بعَدِك من الباليَا ، يا أماُه لو رأيِتي َضعِفي وُدلِّي ، ويا أما
ي اْلُجب ألقوِني وعلى حرِّ وجُي لَطُموِني ، وبالحجارِة رَجموِني  .نَزُعوا قميصي وشدُّوِني ، َو

أالَ إنَّ الغالَم رجَع إلى أهلِه ، َطلبوُه َوجدوه ، َقال له رجٌل : ثم َقَدهُ مالك بن ُذعر َصاَح َي القاَلِة 
واهلِل ما آبْقُت ، : آبٌق سارٌق ، َلم نصدِّْق حتى رأيناَك ، َقال  يا غالُم قد أخبَ َرنا مواليَك أنكَ : منُم 

ُه حتى حمله على  َع َلَطَم وجَُ ولكنَّكم مَررُتم على قبِر ُأمِّي ، َلم أَتماَلْك أن رميُت نفسي عليه ، ََر
 .ناقتهِ 

َحَسناً ، وعرَضُه على البيِع ،  وذَهُبوا به حتى َقِدُموا مصَر ، َأمَرُه مالك بن ُذعر حتى اغتسَل ولَِبَس ثَ ْوباً 
َِي َثَمِنِه َوتَ َزاَيُدوْا َحتَّى بَ َلَغ َثَمُنُه َوزْنَهُ : )َاشتراُه قطفيُر بن رَُويِحب المرأته ، قال وهب  َََع النَّاُس  تَ َرا

 (.ِمْسكاً َوَورِقاً ، َابتاَعُه قطفيُر بُذا الثمِن وأتى به إلى مْنزِله

(0/0) 

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



َفَعَنا َأْو نَ تَِّخَذُه َوَلًدا وََكَذِلَك َمكَّنَّا َوقَاَل الَِّذي ا لُِيوُسَف ْشتَ َراُه ِمْن ِمْصَر اِلْمَرَأِتِه َأْكِرِمي َمثْ َواُه َعَسى َأْن يَ ن ْ
 ( 11) يَ ْعَلُموَن َِي اْْلَْرِض َوِلنُ َعلَِّمهُ ِمْن تَْأِويِل اْْلََحاِديِث َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل 

 
؛ أي أْحِسني { َأْكِرِمي َمثْ َواُه } : ؛ واْسُمُا رَاِعيل { َوقَاَل الَِّذي اْشتَ َراُه ِمن مِّْصَر اِلْمَرَأتِِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ نسبناه { َذُه َوَلداً َأْو نَ تَّخِ } ؛ َي أُمورنا ونبيُع َنربح َي َثمِنه ، { َعَسى َأن يَنَفَعَنآ } طوَل ُمقامِه عنَدنا ، 
، وكان العزيُز َعقيماً ، أو حُصوراً ال يوَلُد له ، إنما قاَل ِلَما رأى على يوُسَف من الجماِل والعقل والُداية 

 .إلى اْلُمور
َِي اَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  كَّنَّاُه َيُا ؛ أي كما خلَّصناُه من البئِر وإخوته كذلك م{ وََكذاِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف 

} ؛ أي لُنعلَِّمُه من ُضروب العلوِم ، { َوِلنُ َعلَِّمُه ِمن تَْأِويِل اَْلَحاِديِث } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . حتى بَلَغ ما بلغَ 
{ يَ ْعَلُموَن  َولَ اِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس الَ } أي ال يقدُر أحٌد منكم دَِع ما أراَد من أمرِه ، { َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه 

 .؛ أن اهللَ غالٌب على أمرِه وهم المشركون
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َناُه ُحْكًما َوِعْلًما وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن  ُه آتَ ي ْ  ( 11)َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَّ

 
َناُه ُحْكماً َوِعْلماً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُه آتَ ي ْ َلمَّا بَ َلَغ َثَماِني َعْشَرَة سَنَة : ) ؛ قال ابُن عبَّاس{ َوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَّ

َة َواْلِفْقَه ، َوَجَعْلنَاُه َحِكيماً َعِليماً  َناُه النُّبُ وَّ : ويقال (. َواَْلَشدُّ ِمْن َثَماِني َعَشَرة إَلى َثاَلثِيَن َسَنةً : ، قال ( آتَ ي ْ
َي يُوُسُف الرَِّساَلَة ِعْنَد : )الحسُن  وقال. أقصاُه اثناِن وستُّوَن سنًة ، َأما االستواُء َُو أربعوَن َسنةً  ُأعْطِّ

َة ِمْن قَ ْبلُ   (.َهِذِه اْلَحاَلِة ، وََكاَن ُأْعِطَي النُّبُ وَّ
وآتيناُه ُحكماً وعلماً بين الناِس ، َِذا الناُس كانوا تحاَكُموا إلى العزيز ، أمَرهُ أن يحكَم : معناه : ويقال 

؛ أي كما َجَزينا { وََكذاِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . وعلمهبينُم ؛ ِلَما رأى من عقلِه وأمانته 
م وأَعالُم  .يوُسَف على صبرِه على اْلِمَحِن ، كذلك َنجِزي اْلُمحِسنين َي أقوالُِ
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ا َعْن نَ ْفِسِه َوَغلََّقِت اْْلَبْ َواَب َوقَالَ  َُ َِي بَ ْيِت ْت َهْيَت َلَك قَاَل َمَعاَذ اللَِّه ِإنَُّه رَبِّي َأْحَسَن َورَاَوَدْتهُ الَِّتي ُهَو 
 ( 13)َمثْ َواَي ِإنَُّه اَل يُ ْفِلُح الظَّاِلُموَن 
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ا َعن ن َّْفِسِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َِي بَ ْيِت ؛ أي رَاَوَدْتُه امرأةُ العزيِز واْسُمُا زَُلْيَخا ، وكان { َورَاَوَدْتهُ الَِّتي ُهَو 

ار ونور الشَّمِس ، وكان بحيث ال يستطيُع آدميٌّ أن يِصَفُه ، يوسُف  من أحسِن البشر ، وكان كَضوِء النَُّ
} ؛ عليِه وعليُا وطَلبت منه أن يُواِقَعُا ، قولُه { َوَغلََّقِت اَْلبْ َواَب } َراوَدتُه أي طاَلَبته ِلُمراِدها منه ، 

 .َقت سبعَة أبوابٍ قال المفسِّرون أغلَ { َوَغلََّقِت اَْلبْ َواَب 
بفتح الُاء ( َهْيُت َلكَ )؛ أي َهُلمَّ إلى ما ُهيَِّء لك ، قرأ ابُن كثير { َوقَاَلْت َهْيَت َلَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وضمِّ التاء ، وقرأ أهُل المدينة والشام بكسِرها وبفتح التاِء ، وقرأ الباقون بفتح الُاِء والتاء ، وهي قراءُة 
ا َوِهَي َكِلَمةُ : )اهلل عليه وسلم ، ومعناُه جميعاً ، َهُلمَّ وأقبْل ، قال مجاهُد النبيِّ صلى  َُ َتْدُعوُه إَلى نَ ْفِس

 (.َحث  
َِْعلهُ { قَاَل َمَعاَذ اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  اعتصُم باهلِل عن َعِل : َوِقْيَل . ؛ أعوذ باهلِل أن أَعَل ما ال يجوُز ِلي 
إنَّ : ؛ ذهَب أكثُر المفسِّرين إلى أنَّ معناهُ { ِإنَُّه رَبِّي َأْحَسَن َمثْ َواَي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ليهما تُدُعنَّني إ

 .زوَجِك سيِّدي أحسَن َتربَيتي ومْنزِلَِتي مدَّة ُمقاِمي عنَدُه ، ال أخونُه َي أهلهِ 
إن اهللَ تعالى ربي أحسَن إَليَّ بتخليِصي : معناُه : َل َوِقيْ . َسمَّاُه رَبّاً للرقِّ الذي كان ثبَت له َي الظاهِر عليه

؛ أي ال يْأَمُن وال ينُجو من عذاب { ِإنَُّه الَ يُ ْفِلُح الظَّاِلُموَن } من البئِر وما قصَدِني قَ ْوِمي من الُالِك ، 
َدَعْتهُ إليه لكان ظَاِلماً  اهلل الذين يظِلُمون أنفسُم ، أراد بُم الزُّنَاَة ، ويجوُز أن يكون أراَد لو ََ َعَل ما

 .لَزوِجُا َي أهلهِ 
ي قولِه  ا وسكوِن الياء قبَلُا نحُو ( َهْيتَ )َو كيَف وأيَن ، وَمن َضمَّ التاَء : خالٌف من َتِح التاء َِلُسكونُِ

ا مبنيٌَّة على الضمِّ نحو حيُث ومنذ ، وَمن قرأ بفتِح الُاء وكسِر التاء َُلنَّ اْلصَل َي ا لتقاِء َعلى أنَُّ
 .السَّاِكَنين حركُة الكسِر ، ويجوز أن يكون مبنيّاً على الكسِر مثل أمِس وَجْيرٍ 
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ا َلْواَل َأْن رََأى بُ ْرَهاَن رَبِِّه َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاَء إِ  َُ نَّهُ ِمْن ِعَباِدنَا َوَلَقْد َهمَّْت ِبِه َوَهمَّ ِب
 ( 14) اْلُمْخَلِصينَ 

 
ا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ا َََأَحبُّ َهم  َوُهَو اْلَعْزُم َعَلى اْلَفاِحَشِة : )؛ قال الحسُن { َوَلَقْد َهمَّْت ِبِه َوَهمَّ ِب َُ أمَّا َهمُّ

َوِة النَِّساِء ِمْن ُدوِن َعْزٍم َعَلى ا ُْ َو َما طُبَع َعَلْيِه الرَِّجاُل ِمْن َش ُُ  (.لزِّنَا، َوأمَّا َهمُُّه ََ 
َحلَّ : )َما بَ َلَغ ِمْن أْمِر يُوُسَف ؟ قَاَل : واختلَف أهُل العلِم َي ذلك ، َُروي عن ابِن عبَّاس أنه ُسِئَل 

ا َمْجِلَس اْلَخاِتنِ  َُ ْمَياَن َوَجَلَس ِمن ْ ُِ َما بَ َلَغ ِمْن أْمِر : َسَأْلُت اْبَن َعبَّاٍس : وعن ابن أبي مليكة قال (. اْل
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ا يَ ْنِزُع ثَِيابَهُ : )اَل يُوُسَف ؟ قَ  َُ وهو قوُل سعيِد بن ُجبير ( اْستَ ْلَقْت َلُه َعَلى قَ َفاَها َوقَ َعَد بَ ْيَن رَْجَلي ْ
 .والضحَّاك والسديُّ 

يا : أنَّه َلمَّا راَودت يوُسَف جعلت تذكُر محاسَنهُ وتشوِّقه إلى نفسُا ، َقالت : )وُروي عن ابِن عبَّاس 
ما أحسَن : هو أوَُّل ما ِسيَل على اْلرِض من جَسِدي ، قالت : يَك ؟ قال يوسُف ما أحسَن ماء عين

ما : هو أوَُّل َسْتٍر من بَدِني ، قالت : ما أحسَن َشْعَرك ، قال : هو للتُّراب يأكلُه ، قالت : وجََُك ؟ قال 
َك أْنَحَلْت : أحسَن ُصورََتَك ، قال  إن : جسمي ، قال رَبي صوَّرَِني ، قال ، يا يوسُف صورةُ وجُِ

إذن يذهُب : َراُش الحريِر قد بسطتهُ قم َاقِض حاَجتي ، قال : الشيطاَن يُِعيُنِك على ذلَك ، قالت 
 .ُأدخل َي الستِر معي ، قال ليس بشيٍء يسُترِني من ربي: نصيبي من الجنَّة ، قالت 

ما يجُد الرجل ، وهي حسناءُ  َلم تَزْل تدعوهُ إلى اللذة ، ويوسف شابٌّ مستقبٌل يجد من شبق الشباب
 (.جميلة حتى اَلَن لُا لما يرى من َكَلِفُا به وهمَّ بُا

وأوَّلوا اْليَة ، قال ( الَ يَِليُق َهذا باْلَنْبَياءِ : )َُذه أقاويُل أِجلَِّة أهِل التفسير ، وقال جماعٌة من المتأخِّرين 
َهمَّ بَضربُا وَدَِعُا ومخاصمتُا ، قال : ذكٌَّر ، َوِقْيَل َهمَّ بالفرار ، وهذا ال يصحُّ ْلن الفراَر م: بعُضُم 

ا } : بعُضُم معنى قوله  َُ  .بُمَناَها أن تكون له زوجةً { َوَهمَّ ِب
َُمُّ َهمَّاِن : وقال أهُل الحقائِق  همٌّ مقيٌم ثابت ، وهو إذا كان معه َعْزٌم وعقٌد ونيَّة ورًضى مثل َهمِّ : اْل

بُد مأخوُذ به ، وَهمٌّ عارٌض وارد وهو اْلَخْطَرُة والفكرُة وحديث النَّفِس من غيِر اختياٍر امرأِة العزيِز ، َالع
 .وال َعْزٍم مثل همِّ يوسف ، والعبُد غير مأخوٌذ به

ي الحديِث عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أنَُّه قَاَل  َثْت بِه أنْ فُ : " َو ا َما إنَّ اهللَ َتَجاَوَز َعْن ُأمَِّتي َما َحدَّ َُ َس
َما ِمْن أَحٍد : " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : عن ابن عبَّاس قاَل ". َلْم يَ َتَكلَُّموْا أْو يَ ْفَعُلواْ بِه 

مُّ وَلْم يَ ْفَعْل  ُِ ا ، إالَّ َيْحَيى ْبَن زََكرِيّا َِنَّهُ الَ َي َُ  ". يَ ْلَقى اهللَ َقْد َهمَّ بَخِطيَئٍة َقْد َعِمَل
ا } ال بعُضُم َي قولِه وق َُ َهمَِّت اْلَمْرأةُ : )قال أبو العبَّاس أحمُد بن يحيى ثعلب { َوَلَقْد َهمَّْت ِبِه َوَهمَّ ِب

َُا َوِقْيَل ، َهمَّت المرأُة عازمًة على الزَنى ، (. باْلَمْعِصَيِة ُمِصرََّة َعَلى ذِلَك ، َوَهمَّ يُوُسُف باْلَمْعِصَيِة َوَلْم يَْأِت
َُمُّ ليس ويوس ُف عاَرَضُه ما يعارُض الشباَب من َخَطراِت القلب وحديث النَّفس ، َلم يلزمه ، وهذا اْل

ذنباً إذ الرجُل الصائم يخطُر بقلبِه شراُب الماِء البارد ، َِذا لم يشرب كان غيَر ُمَؤاَخٍذ بما يحسُّ َي 
 .نفسِه َيه
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ِمْن ُدبٍُر َوَأْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى اْلبَاِب قَاَلْت َما َجَزاُء َمْن َأرَاَد بَِأْهِلَك ُسوًءا ِإالَّ  َواْسَتبَ َقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصهُ 
ا ِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ( 15)َأْن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب َألِيٌم  َُ َد َشاِهٌد ِمْن َأْهِل ُِ قَاَل ِهَي رَاَوَدْتِني َعْن نَ ْفِسي َوَش
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َََكَذَبْت َوُهَو ِمَن الصَّاِدِقيَن ( 16)َََصَدَقْت َوُهَو ِمَن اْلَكاِذبِيَن  ِمْن قُ ُبلٍ  َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر 
َذا يُوُسُف َأْعِرْض َعْن هَ ( 18)ََ َلمَّا رََأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَل ِإنَُّه ِمْن َكْيدُِكنَّ ِإنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيٌم ( 17)

 ( 19)َواْستَ ْغِفِري ِلَذْنِبِك ِإنَِّك ُكْنِت ِمَن اْلَخاِطِئيَن 

 
ذِلَك أنَّ زُلَيَخا قاَلْت لُِيوُسَف : )؛ قال السديُّ { َواْسَتبَ َقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصُه ِمن ُدبٍُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا ، ( عنه إَلى آِخِر اْلَكاَلمِ  َما أْحسَن َشْعَرك رضي اهلل: ِحيَن أْغَلَقِت اْلَباَب  َوَقْد تَ َقدََّم ذِلَك َحتَّى َهمَّ بَُ
ْت بُقوَِّتِه َمزََّقْت آِخَر ََ َلمَّا رَأى اْلبُ ْرَهاَن قَاَم ُمَباِدراً إَلى اْلَباب َهارِباً ، ََات َّبَ َعْتُه اْلَمْرأةُ َََأْدرََكْتُه ، ََ َلمَّا أَحسَّ 

 .والَقدُّ قطُع الشيِء بَأسرِه طُوالً . اْلُخُروجِ  َقِميِصِه َمانَِعًة َلُه ِمنَ 
} ؛ َصادَا زوَجُا عند الباب َجالساً ، َلمَّا رأْتُه َهابَ ْتُه ، و { َوَأْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى اْلَباِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِإالَّ َأن } ؛ يعني الزَِّنى ، { ُسوًءا  َما َجَزآُء َمْن َأرَاَد بَِأْهِلكَ } : سابقًة بِلقاِء الذنب على يوسف { قَاَلْت 
 .؛ يعني الضَّرَب الوجيعَ { َأْو َعَذاٌب َألِيٌم } ؛ أن يُودََع َي السجِن ، َأْو ؛ يُ َعذَب ، { ُيْسَجَن 

ي ؛ أ{ قَاَل ِهَي رَاَوَدْتِني َعن ن َّْفِسي } َلمَّا قالت المرأُة ذلك ، َلْم يجْد يوُسُف بُّداً من تبرئِة نفسه ، 
َرْرُت منُا ، َأدرََكْتِني وشقَّْت َقِميِصي ،  َد َشاِهٌد } طاَلَبتني بُمراِدها من نفسي َأبَيُت َو ُِ ، وكان مع { َوَش

آ } زوِجُا بالباب ،  َُ { ِإن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن قُ ُبٍل } : ، ابُن عم  لُا حكيم ، َقال ابُن عمُِّا { مِّْن َأْهِل
َوِإْن َكاَن * َوُهَو ِمَن الَكاِذِبيَن } ؛ َُي صادقٌة ، { َََصَدَقْت } يُص ِمن ُقدَّاِمِه ، ؛ إْن كان ُشقَّ القم

َََكَذَبْت َوُهَو ِمن الصَّاِدِقيَن  : ، وإْن َكاَن من َخْلِفِه َُو صادٌق ، وقال الضحَّاك { َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُدبٍُر 
ِد ََأَنْ ) ُْ َِي اْلَم  .كان ذلك الصبيُّ ابَن خاِل المرأة: ِقْيَل (. َطَقُه اهللُ تَ َعاَلىَكاَن الشَّاِهُد َصبيّاً 

؛ أي ََلمَّا رأى ابُن عمُِّا ُقدَّ القيمُص من خلٍف ، ويقال { ََ َلمَّا رََأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمن ُدبٍُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ا ؛ أ{ قَاَل ِإنَُّه ِمن َكْيدُِكنَّ } َلمَّا رأى زوُجُا ذلك ، :  من { َما َجَزآُء َمْن َأرَاَد بَِأْهِلَك ُسوًءا } ي قولُُ

 .{ِإنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم } َمْكرُِكنَّ ، 
؛ يعني أْمِسْك ِذكَرُه حتى ال ينتشَر { يُوُسُف َأْعِرْض َعْن َه اَذا } : ثم قاَل ليوُسَف بعَدما ظَُرْت براءتُه 

ي ما بين الناس ، ثم أقبَل علي ؛ { َواْستَ ْغِفِري ِلَذنِبِك ِإنَِّك ُكنِت ِمَن اْلَخاِطِئيَن } : ُا وقال َي البلِد َو
 .َِن الخطاَب كان منِك ألَقيِتِه على يوسف

أنَّ اللَُّقَطَة إذا ادََّعاَها ُمدٍَّع َوَوَصَفُا : وقد احتجَّ مالُك والحسُن بن حي  َي الحكِم بالعالمة بُذه اْليِة 
َماَوَجَب َعَلى اْلُمْلَتقِ  ُِ ا إلَْيِه َعَلى َمْذَهب َُ وال حجََّة لُما َي هذه اْليِة ، إذ ال خالَف بين . ِط أْن َيْدََ َع

الُفقُاِء أن اْلمالَك واْليدي ال تسَتحقُّ بالعالماِت ، َِنَّ العطَّاَر والدباَغ إذا اختلَفا َي ِعْطٍر َي أيِديُما 
َِيُّ الصَّيَرَِيُّ إذا اختلَفا َي حذاٍء َي يِد الصيرَِيِّ لم لم يكن العطاُر أْوَلى به من الدَّباِغ ، وكذلك ا السكا

َِيُّ ؛ ْلن ذلك من ِصَناعتهِ   .يستحقُُّه االسكا
ُُنَّ ، ََ َقاَل ُشَرْيُح : )وعن مجاهد  َِي َوَلٍد َل أْلُقوَها َمَع َهِذِه ، ََِْن ِهَي : أنَّ اْمَرَأتَ ْيِن اْخَتَصَمَتا إَلى ُشَرْيٍح 
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اَردَّْت وَ  َُ ا ، َوإْن َهَرَبْت َوََ رَّْت ََ َلْيَسْت َل َُ َي َل ُِ َِ وكان ذا القوِل من ُشريح على جُِة ما (. ََ رَّْت َواْستَ َفزَّْت 
 .يغلُب َي الظنِّ ليميِّز المبطَل من المدِعَيين َنحكُم عليه باإلقرار
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َِي اْلَمِديَنِة اْمَرَأُت اْلَعزِيِز تُ َراوِ  ا ُحباا ِإنَّا َلنَ َراَها َِي َضاَلٍل ُمِبيٍن َوقَاَل ِنْسَوٌة  َُ ُد ََ َتاَها َعْن نَ ْفِسِه َقْد َشَغَف
ُُنَّ ِسكِّ ( 30) ُُنَّ ُمتََّكأً َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمن ْ ُِنَّ َوَأْعَتَدْت َل يًنا َوقَاَلِت ََ َلمَّا َسِمَعْت ِبَمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت ِإَلْي

ُِنَّ ََ لَ  ُُنَّ َوقُ ْلَن َحاَش لِلَِّه َما َهَذا َبَشًرا ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكرِ اْخُرْج َعَلْي ( 31)يٌم مَّا رََأيْ َنُه َأْكبَ ْرَنهُ َوَقطَّْعَن َأْيِديَ 
َِيِه َوَلَقْد رَاَوْدتُُه َعْن نَ ْفِسِه ََاْستَ ْعَصَم َولَِئْن َلْم يَ ْفَعْل َما َََذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتُ نَِّني  آُمُرُه َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُكونًا  قَاَلْت 

ُِنَّ ( 31)ِمَن الصَّاِغرِيَن  قَاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َيْدُعونَِني ِإَلْيِه َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْي
َََصَرَف َعْنهُ ( 33)َوَأُكْن ِمَن اْلَجاِهِليَن  ُُْم ( 34)َكْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم   ََاْسَتَجاَب َلُه رَبُُّه  ُثمَّ َبَدا َل

 ( 35)ِمْن بَ ْعِد َما رََأُوا اْْليَاِت َلَيْسُجنُ نَُّه َحتَّى ِحيٍن 

 
َِي اْلَمِديَنِة اْمَرَأُة اْلَعزِيِز تُ َراِوُد ََ َتاَها َعن ن َّْفِسِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُهنَّ أرَْبُع : )قال ابُن عبَّاس  ؛{ َوقَاَل ِنْسَوٌة 

َِي امْ : ِنْسَوٍة  َرأِة أْمرَأُة َساِقي اْلَمِلِك ، َواْمَرأُة َخبَّازِِه ، َواْمَرَأُة َصاِحب ِسْجِنِه ، َواْمَرَأُة َصاِحب َدَوابِه ، قُ ْلَن 
َُا: اْلَعزِيِز  ا َتْدُعو َعْبَدَها إَلى نَ ْفِس َُ  (.إن َّ

ا ُحبّاً قَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ قد أحبَّتُه حتى : ؛ قد َخَرَق حبُُّه حجاَب قلبُا َال يعقُل غيره ، ويقال { ْد َشَغَف
َشغَفهُ إذا رماُه َأصاَب ذلك : جلدٌة تشتمُل على القلب ، يقاُل : والشَِّغاُف . دخَل ُحبُُّه ِشَغاَف قَلبُا

 .الموضِع منه كما يقاُل َكَبَدُه إ ذا أصاَب َكبَدهُ 
ُُنَّ قُلَن { ُحبّاً } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ  وقرأ أبو . أصاَب حبُّه وسَط قلبُا وسويداَء قلبُا: ُنِصَب على التمييِز كأن َّ

بالعين المُملة ، ومعناه ذهَب بُا الحبُّ كلَّ مذهٍب ، مشتٌق من ِشَعاِف الجباِل أي : رجاٍء والشعبي 
 .؛ أي َي الخطأ البيِّن{ َراَها َِي َضاَلٍل مُِّبيٍن ِإنَّا لَن َ } : قَ ْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ . ُرؤوسُا

َِي اْلَمِديَنِة ، ََ بَ َلَغ ذِلَك زَُلْيَخا: )قال ابُن عبَّاس  ََ َلمَّا َسِمَعْت } : َُو قَ ْوُلُه تَ َعاَلى ( َََجَعْلَن يُ ْفِشيَن َهذا 
ُِنَّ  ُُنَّ ؛ أي َلما َسمعت بكالَم هؤالء { ِبَمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت ِإَلْي النِّسوة وذمُِّن لُا أرَسلت إليُنَّ ، ََدَعت

ََْشْيَن : لوليمٍة أعدَّْتُا لُن ، ويقال  ُُنَّ واستكَتَمْتُن ََأ ا كانت أطَلَعت ْ إنما سُمي قوُل النسوِة َمْكراً ؛ ْلنَُّ
 .ِسرَّها

ُُنَّ ُمتََّكئاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُن أمكنًة يقُعدن عليُا ، ووسائَد يتَِّكيَن ؛ أي أصَلحت وهيََّأْت ل{ َوَأْعَتَدْت َل
ي قراءة ابِن عباس   (.اْلَتْ ُرجّ : َواْلُمْتُك : )بالتخفيف بغير همز ، قال ( ُمْتكاً )عليُا ، َو

ُُنَّ أتْ ُرجاً َوبطِّيخاً : )قال وهُب  ُُنَّ َوآَتْت ُكلَّ َوا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى (. َدَعْت أْربَِعيَن اْمرَأًة ، َوأَعدَّْت َل ِحَدٍة مِّن ْ
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ُُنَّ ُخبزاً وَلحماً : ؛ لتقطَع بُا الفواِكَه واْلُترج على ما َجرت به العادُة ، ويقال { ِسكِّيناً  كانت وَضعت َل
ُِنَّ } : ؛ ليوُسف { َوقَاَلِت } وهذه الفواكه ،  ا كانت قد أْجَلَستُه َي مجلٍس { اْخُرْج َعَلْي ؛ وذلك أنَُ

َلَة : )قال عكرمُة . يهغير الذي ُكنَّ جلسَن َ َِي اْلُحْسِن َكَفْضِل اْلَقَمِر َلي ْ ََْضُل يُوُسَف َعَلى النَّاِس  وََكاَن 
 (.اْلَبْدِر َعَلى النُُّجومِ 

َلَة ُأْسِرَي بي ََ َرأْيُت : " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن أبي سعيٍد الخدري قال  َمَرْرُت َلي ْ
َكْيَف رَأيْ َتُه يَا َرُسوَل اهلِل ؟ : قَاَل " يُوُسَف : يَا ِجْبرِيُل َمْن َهذا ؟ ََ َقاَل : ، ََ ُقْلُت  يُوُسَف عليه السالم

َلَة اْلَبْدِر : " قَاَل  وُروي أن يوسف عليه السالم كان إذا مَشى َي أزِقَّة مصَر يُرى نوُر وجُِه ". َكاْلَقَمِر َلي ْ
 .والماء على الجدار على الِجَدارَاِت كما ترى نوَر الشمسِ 

ُِنَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َعُظَم عنَدُهن ، َو ؛ { ََ َلمَّا رََأيْ َنُه َأْكبَ ْرَنُه } َخرَج عليُن ، { َوقَاَلِت اْخُرْج َعَلْي
ُُنَّ } بلَغ من َشْغِل قُلوبُن برؤيته ما ،  ُُنَّ َحتَّى َقطَّْعَن : )قال قتادُة . ؛ بالسَّكاكين{ َوَقطَّْعَن َأْيِديَ  أْيِديَ 

ا َوُهنَّ الَ َيْشُعْرنَ  َُ نَ  ن  : ِقْيَل . آَمنَّ ( أْكبَ ْرنَ )معنى : أي ِحْضَن ، ويقال ( أْكبَ ْرنَهُ )معنى : ، ويقاُل ( أْلَقي ْ أنَُّ
ن يُ َقطِّعَن اْلتْ َرُج ، ولم يجدن اْلَلَم الشتغاِل قُلوبُن برؤيِة يوسف . ُكنَّ يَقطِّعن أيديُن وهن يحَسبن أنَُّ

 (.َوبَ َلَغِني أنَّ َسْبعاً ِمَن اْلرَْبِعيَن ِممَّْن ُكنَّ َِي ذِلَك اْلَمْجِلِس َوَجْدَن بُيوُسَف عليه السالم: )قال وهب 
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ِمُل ََ ْوَق رَْأِسي َوَدَخَل َمَعهُ السِّْجَن ََ تَ َياِن قَاَل َأَحُدُهَما ِإنِّي َأرَاِني َأْعِصُر َخْمًرا َوقَاَل اْْلَخُر ِإنِّي َأرَاِني َأحْ 
َنا ِبتَْأِويِلِه ِإنَّا نَ َراَك ِمَن اْلُمْحِسِنيَن  ُر ِمْنُه نَ بِّئ ْ ًزا تَْأُكُل الطَّي ْ قَاَل اَل يَْأتِيُكَما َطَعاٌم تُ ْرزَقَاِنِه ِإالَّ نَ بَّْأُتُكَما ( 36)ُخب ْ

بِّي ِإنِّي تَ رَْكُت ِملََّة قَ ْوٍم اَل يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوُهْم بِاْْلِخَرِة ُهْم  ِبَتْأِويِلِه قَ ْبَل َأْن يَْأتَِيُكَما َذِلُكَما ِممَّا َعلََّمِني رَ 
َُِروَن  ِمْن َوات َّبَ ْعُت ِملََّة آبَاِئي ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َما َكاَن َلَنا َأْن ُنْشِرَك بِاللَِّه ِمْن َشْيٍء َذِلَك ( 37)َكا

نَ  يَا َصاِحَبِي السِّْجِن َأَأْربَاٌب ُمتَ َفرُِّقوَن ( 38)ا َوَعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل َيْشُكُروَن ََْضِل اللَِّه َعَلي ْ
اُر  َُّ ٌر َأِم اللَُّه اْلَواِحُد اْلَق ا َما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه ِإالَّ َأْسَماًء َسمَّْيُتُموَها َأنْ ُتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَ ( 39)َخي ْ َُ نْ َزَل اللَُّه ِب

ْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن ِمْن ُسْلطَاٍن ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ لِلَِّه َأَمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ أَ 
(40 ) 

 
ُهَمآ ِإنِّي َأرَاِني َأْعِصُر َخْمراً َوقَاَل اْلَخُر ِإنِّي َأرَاِني َوَدَخَل َمَعُه السِّْجَن ََ تَ َياِن قَاَل َأَحدُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُر ِمْنُه  أنه دخَل على يوُسَف بعَد دخولِه الخمَس سنين : ؛ ُروي { َأْحِمُل ََ ْوَق رَْأِسي ُخْبزاً تَْأُكُل الطَّي ْ
َم صاحَب الطعاِم أنه  َعْبَداِن للملِك ، وهو صاحُب شرابِه وصاحُب طعامِه ، َغِضَب عليُما الملكُ  َُ ، وات َّ

يريُد أن َيُسمَُّه ، وصاحَب الشَّراب بأنه َماَْلُه على ذلك ، وذلك أنَّ أعداَء الملِك أرادوا اْلَمْكَر بالملِك 
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الرِّْشَوَة واغتيالِه ، َطََلبوا هذين وَضِمُنوا لُما َماالً لَيُسمَّا طعاَم الملِك وشرابَُه ، َأَبى السَّاِقي وَقبَل الخبَّاُز 
 .ََسمَّ الطعامَ 

ا الملُك ال تأُكْل َِنه مسموٌم ، وقال الخباُز : ََ َلمَّا حضَر وقتُه قال السَّاِقي  ا الملُك ال تشرب : أيَُّ أيُُّ
َََشِرَب َلم يُضرَُّه ، وقال للخباز : َقال الملُك للسَّاقي . َِنه مسمومٌ  ُكْل من َطعاِمَك ََأَبى ، : اْشَرْب ، 

 .ُه الملُك على دابَّة َأكلت من الطعاِم ََماَتْت ، َأمَر الملُك بحبِسُماَجرَّبَ 
: إنِّي أَعبُر اْلحالَم ، َقال أحُد َهذين القيمين لصاحبِه : وكان يوسُف قد قاَل ْلهِل السِّجن َلمَّا دخله 

َراِنيَّ بُرؤيا له ، َسَأالُه من غيِر أن يكونا رأي َما رَأيَا َشْيئاً : )قال ابُن مسعود . ا شيئاً هُلمَّ َلُنَجرِّْب هذا الَعب ْ
 (.إنََّما َكانَا َتَحاَلَما َعَلْيِه ِلُيَجرِّبَا ِعْلَمهُ 

ا العاِلُم إنِّي رأيُت كأنَّي َي ُبستاٍن وإذا : كانَا رأيَاها على حقيقٍة ويقين ، َقاَل السَّاقي : وقال قوٌم  أيُُّ
م َيه وسَقيُت الملَك ََشرَِبُه ، وقال بُكَرٍة عليُا ثالثُة عناقيد َجنَ ُيتُا  ، وكأنَّ كأَس الملِك بيدي َعَصرتُُ

ُشه: الخبَّاُز  َُ  .إنِّي رأيُت كأنَّ َوَق رأسي ثالَث ِساَلٍل من ُخْبٍز وألواِن اْلطعَمِة َِذا ِسَباُع الطيِر تَ ن ْ
( اْلَخْمُر ُهَو اْلِعَنبُ : )ل الضحَّاك وإنما ُسمي العنُب باسِم الخمر ْلن الشيَء ُيسمَّى بما يُؤوُل إليِه ، وقا

اَءُة اْبِن َمْسُعوٍد  َّ أْخبَ َرِني : )قال اْلصمعيُّ (. إنِّي أرَاِني أْعِصُر ِعَنباً )بَ َعْيِنِه بُلَغِة ُعَماَن ، َيُدلُّ َعَلْيِه ِقٍر
 (.َخْمرٌ :  َما َمَعَك ؟ قَالَ : اْلُمْعتَ زُّ أنَُّه َلِقَي أْعَرابياً َمَعُه ِعَنٌب ، ََ َقاَل 

َنا ِبتَْأِويِلِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِإنَّا نَ َراَك } ؛ أي أخبرنا بتفسيرِه وتعبيره ، وما يؤوُل إليه أمُر هذه الرُّؤيا ، { نَ بِّئ ْ
سَّر : َوِقْيَل . ؛ أي العاِلميَن الذين أحَسُنوا العلمَ { ِمَن اْلُمْحِسِنيَن  َت من اْلُمحِسنين إلينا إْن قلَت ذلك َو

َكاَن إْحَسانُُه إذا َمِرَض رَُجٌل : )قال { ِإنَّا نَ َراَك ِمَن اْلُمْحِسِنيَن } : وعن الضحَّاك َي قولِه تعالى . ُرؤيانا
إحَسانُه أنه كان يُداِوي : وقيل (. َِي السِّْجِن قَاَم َعَلْيِه ، َوإذا أَضاَق َوسََّع َعَلْيِه ، َوإذا اْحتَاَج َسَأَل َلهُ 

 .، ويُعزِّي َحزيَنُمَمريَضُم 
َما َوأ: )قال  ُِ َِْيِه ِمَن اْلَمْكُروِه َعَلى أَحِدِهْم ، َََأْعَرَض َعْن َسَؤاِل َُُما َلَما َعِلَم  َخذ َََكِرَه يُوُسُف أْن يُ َعبَر َل

؛ أي ال يَأِتُكما طعاٌم { قَ ْبَل َأن يَْأتِيُكَما قَاَل الَ يَْأتِيُكَما َطَعاٌم تُ ْرزَقَاِنِه ِإالَّ نَ بَّْأُتُكَما ِبتَْأِويِلِه } و ( َِي َغْيِرهِ 
نِة ، قال : َتطَعَمانِِه وتأُكالنِه إالّ نبَّأُتكما بتفسيرِه َوَلونِه أيَّ طعاٍم أكلتُموهُ ، قاالَ له  َُ ما : هذا ِمن َعِل الَك

َُِروَن  ذاِلُكَما ِممَّا َعلََّمِني رَبِّي ِإنِّي تَ رَْكُت ِملَّةَ } : أنَا َبكاهٍن وإنما  قَ ْوٍم الَّ يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوُهْم بِاْلِخَرِة ُهْم َكا
}. 
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ُر ِمْن رَ  ْأِسِه ُقِضَي اْْلَْمُر يَا َصاِحَبِي السِّْجِن َأمَّا َأَحدُُكَما ََ َيْسِقي رَبَُّه َخْمًرا َوَأمَّا اْْلَخُر ََ ُيْصَلُب ََ َتْأُكُل الطَّي ْ
َِيِه َتْستَ ْفتِ   ( 41)َياِن الَِّذي 
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ُر ِمن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ياَصاِحَبِي السِّْجِن َأمَّآ َأَحدُُكَما ََ َيْسِقي رَبَُّه َخْمراً َوَأمَّا اْلَخُر ََ ُيْصَلُب ََ َتْأُكُل الطَّي ْ

ناقيُد الثالثة أما أحدُكما وهو السَّاقي ، ََيسِقي سيَِّدُه يعني المِلك َخمراً ، وأما الع: ؛ معنى اْليِة { رَّْأِسِه 
ا ثالثةُ أيام يبَقى َي السجِن ، ثم يخرِجُه الملُك ويعود َي ما كان عليه ، وأما اْلَخُر  التي رَآها َِنَُّ

ا ثالثةُ أيَّام يبَقى َي السجِن ، ثم يخرجهُ الملك َي اليوِم الرابع ََيصِلَبهُ  َُيصَلُب والسِّالُل التي رَآها َِنَُّ
 .َتأكُل الطيُر من رأسهِ 

ما يوسُف : َقال الخبَّاُز  َِيِه َتْستَ ْفِتيَاِن } : إنِّي َلْم أَر شيئاً ، َقال لَُ ؛ أي ََ َرَغ من { ُقِضَي اَْلْمُر الَِّذي 
 .اْلمِر الذي سأَلُتما عليه َُو كائٌن ، رأيُتما أو َلم تَ َريَا
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َُُما اذُْكْرِني ِعنْ  َد رَبَِّك ََأَْنَساهُ الشَّْيطَاُن ِذْكَر رَبِِّه ََ َلِبَث َِي السِّْجِن ِبْضَع ِسِنيَن َوقَاَل لِلَِّذي َظنَّ َأنَُّه نَاٍج ِمن ْ
(41 ) 

 
َُُما اذُْكْرِني ِعنَد رَبَِّك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي قاَل يوسُف للذي َعِلَم أنه ناٍج { َوقَاَل لِلَِّذي َظنَّ َأنَُّه نَاٍج مِّن ْ

اذُْكرِِني عنَد سيِِّدَك المِلك أنِّي مظلوٌم ، َعَدا عليَّ أْخَوِتي ََباُعوني وأنا : ب منُما ، وهو صاحُب الشَّرا
 .حرٌّ ، وُحبسُت َي السجنِ 

؛ أي أنَسى الشيطاُن السَّاقي أْن يذُكَر يوسف عنَد الملِك ؛ { ََأَْنَساُه الشَّْيطَاُن ِذْكَر رَبِِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
معناُه أنَسى : َوِقْيَل . ما كان يدعوُه إليه من اشتغالِه برُكوب َسْوأِتِه وخدمتِه للملكأي َشَغَلُه عن ذلك ب

الشيطاُن يوسف ِذْكَر ربِه حتى التمَس من النَّاجي منُما أن يذُكَرُه عند ربه ، وكان ِمن حقِّه أن يتوَكَّل على 
 .؛ والِبْضُع ما بين الثَّالث إلى التسعِ { ْضَع ِسِنيَن ََ َلِبَث َِي السِّْجِن بِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . اهلِل َي ذلك
ي الخبر  َعْن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل : وعن الحسِن . أنه يبَقى َي السجِن بعد هذا القوِل سبَع سنين: َو

ْلَمِلِك َلْم يَ ْلَبْث َِي السِّْجِن رَِحَم اهللُ أِخي يُوُسَف َلْو أنَُّه ذَكَر رَبَُّه ، َوَلْم َيْسَتِغيْث با: " عليه وسلم أنَُّه قَاَل 
ََِزْعَنا إَلى النَّاسِ : )ُثمَّ َبَكى اْلَحَسُن َوقَاَل : قال " َما َلبَث   (.َنْحُن إذا نَ َزَل بَنا أْمٌر 

َخْذَت ِمْن يَا يُوُسُف أتَّ : أذُْكْرِني ِعْنَد رَبَك ، ِقْيَل َلهُ : َلمَّا قَاَل يُوُسُف لِلسَّاِقي : )وقاَل مالُك بن دينار 
 (.يَا َرب أْنَسى قَ ْلبي ُكثْ َرُة اْلبَ ْلَوى: ُدوِني وَِكيالً ، ُْلِطيَلنَّ َحْبَسَك ، ََ َبَكى يُوُسُف َوقَاَل 

يا أَخا : أنَّ جبريل عليه السالم دخَل على يُوسف السجَن ، َلمَّا رآُه يوسف َعَرََُه وقال : وُيحكى 
ما اسَتحَييَت : ربَُّك يُقِرُؤَك السالَم ويقول لَك : ين ؟ َقاَل له جبريُل المنذرِين ، ما ِلي أراَك بين الخطائِ 
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أهو عنِّي َي ذلك : ََ َوِعزَِّتي ْلُلبثَ نََّك َي السجِن بضَع سنين ، قال يوسُف ! منِّي إِذ استشَفعَت باْلدِميِّين
 .إذاً ال أبَاِلي: نعم ، قال : راٍض ؟ قال 
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اَوقَاَل اْلَمِلُك إِ  َُ ُُنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت يَا َأي ُّ  نِّي َأَرى َسْبَع بَ َقَراٍت ِسَماٍن يَْأُكُل
اْْلَْحاَلِم  قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َوَما َنْحُن ِبتَْأِويلِ ( 43)اْلَمَُلُ َأَْ ُتوِني َِي رُْؤيَاَي ِإْن ُكْنُتْم لِلرُّْؤيَا تَ ْعبُ ُروَن 

 ( 44)ِبَعاِلِميَن 

 
ُُنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوقَاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع بَ َقَراٍت ِسَماٍن يَْأُكُل

، َعاده َعرََُه لكثرِة  ؛ ُروي أن يوسَف َمِرَض َي السجِن ، َأمَر اهللُ جبريَل أن يَ ُعوَدهُ { َوُأَخَر يَاِبَساٍت 
َمِن حبََّبَك إلى أبيَك من : يا طاهَر بن الطاهِر ، ربُّ العزَّة يقوُل لَك : اختالَه إلى آبائِه ، َقال له جبريُل 

ََمن سََُّل لك : هو ، قال : ََمن أنقذَك من أيِدي إخوِتَك ؟ قاَل : هو ، قال : بين إخوِتَك ؟ قاَل 
 .هو: ِقْفِر حتى أخَرجوَك من قعر البئِر ؟ قال السيَّارَة َي اْلرِض ال

أَرى هو ، ثم : يوسُف انظر ما تَرى ؟ قال : ثم َنَشَر جبريُل جناحه ، وأشاَر إلى اْلرِض َانَفَرَجت ، قال 
: أشاَر إلى اْلرِض ثانية َانَفَرجت كُال حتى نظَر يوسُف إلى الصخرِة التي عليُا اْلرُضون ، َقال جبريُل 

أَرى طعاماً ، قال ربُّ العزة يقول : صخرٌة عليُا ُدرَّةٌ ، قال َما تَرى َي َِم الدُّرَِّة ؟ قال : ؟ قال  ما تَرى
أنا أذُْكُر هذه الدرَّة َي هذا الموضِع ثم أنساَك على وجِه اْلرض ؟ أما استحَييَت مني حتى تقوَل : لَك 

يا رب َاسَأُلَك بَمنََّك القديِم ، : َد ذلك قال يوسُف لعبِد َمِلٍك اذُكرني عنَد ربك ، ولم تُقل يا رب ، َعن
ضِلَك العميِم إالّ غفرَت لي ، قال  يا سوُف أغِفُر لَك وأخرُِجَك من السجِن ، ثم كان من رُؤيا الملِك : َو

 .ما كان
ار  أن المِلَك واسمه زيَّان بن الوليِد رأى َي النوِم سبَع بَقراٍت ِسَماٍن خرجَن من: ومعنى اْلية  َُ ٍر من أنْ  نَُ

ُِنَّ ولم يزد  مصَر ، َخرَج من بعِدهنَّ سبُع بَقرِاٍت ِعَجاٍف ، َابتلَع العجاُف السِّماَن َدخلن َي بُطوِن
نَّ ، ورأى سبَع ُسنبالت ُخْضٍر وسبَع ُسنبالت أَخَر يابساٍت ، اْلتَ َوِت اليابساُت  منُنَّ شيئاً ، ََعِجَب منُُ

ُُنَّ ولم يسير عليُن شيٌء منُنعلى اْلُخْضِر ََقَلبن ُخضرَ   .تَ 
َُنة ، َجَمَعُم ثم قصَّ عليُم ذلك وقال لُم  ا } : َأرسَل المِلُك َي هذه الرُّؤيا إلى السََّحرِة والَك َُ ياَأي ُّ

{ ِبتَْأِويِل اَْلْحاَلِم ِبَعاِلِميَن  قَالُوْا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َوَما َنْحنُ * اْلَمُلُ َأَْ ُتوِني َِي رُْؤيَاَي ِإن ُكنُتْم لِلرُّْءيَا تَ ْعبُ ُروَن 
هذه الرُّؤيا أباطيُل اْلحالِم كاذَبٌة ، وما نحُن بتأويِل اإلحالِم المختلفة : ؛ أي قالِت الكُننُة والسَّحرة 

 .بعاِلمين ، ليس لُا عندنا تأويلٌ 
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َُُما َوادََّكَر بَ ْعَد ُأمٍَّة َأنَا أُن َ  َِْتَنا َِي ( 45)بُِّئُكْم بَِتْأِويِلِه َََأْرِسُلوِن َوقَاَل الَِّذي َنَجا ِمن ْ ا الصِّدِّيُق َأ َُ يُوُسُف َأي ُّ
ُُنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت َلَعلِّي َأْرِجُع ِإَلى ْم  َسْبِع بَ َقَراٍت ِسَماٍن يَْأُكُل ُُ النَّاِس َلَعلَّ

َِي ُسْنبُِلِه ِإالَّ قَِلياًل ِممَّا تَْأُكُلوَن  قَالَ ( 46)يَ ْعَلُموَن  َََذرُوُه  َََما َحَصْدُتْم   ( 47)تَ ْزرَُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدَأبًا 

 
َُُما َوادََّكَر بَ ْعَد ُأمٍَّة َأنَْا أُنَ بُِّئُكْم ِبتَْأِويِلِه َََأْرِسُلوِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  صاحُب  ؛ قالَ { َوقَاَل الَِّذي َنَجا ِمن ْ

هذا بعَد انقراِض ُأمَّة ، واْلُمَّة َي اللغة : الشَّراب الذي َنَجا من السِّجِن والقتل وتذكَّر بعد ِسنين ، ويقاُل 
ا َي الجماعِة الجماعُة الكثيرة ة الكثيرُة كما أنَُّ  .بعَد نسيانٍ : َمعناُه ( بَ ْعَد ُأمَّةٍ )وَمن قرأ . هي المدَّ

قوُل صاحب الشَّراب َلمَّا عجَز الكُنُة عن تأويِل رُؤيا الملِك ، جاَء ووقَف { نَ بُِّئُكْم َأنَاْ أُ } : وقولهُ تعالى 
أنا أخبرُكم بتعبيِر هذه الرُّؤيا ، ََأرِسُلون : بين يديه َخاطَبُه بلفِظ الجماعة كما يخاَطُب الملُك ، وقال 

ازَُك ، ََرأينا َيُا رُْؤيا َقَصْصَناها على رُجٍل إنَّما كنُت عَصيُت َحَبسَتني أنا وخبَّ : ثم قاَل . إلى السِّجن
َأرسلوُه َدخَل السجَن . َي السجِن عاِلٍم صالح صادٍق ، َأخبَ َرنا بُا َكان كما أخبَر ، َأرِسُلون إليه

ا الصِّدِّيُق } : وقال  َُ يُق { يُوُسُف َأي ُّ داتِه الذي َيجِري على عا: ؛ وحذَف كلمَة النداِء اختصاراً ، والصِّدِّ
 .َي الصِّدق والتصديق بالحقِّ 

َِي َسْبِع بَ َقَراٍت ِسَماٍن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َِْتَنا  ُُنَّ { َأ ُُنَّ َسْبٌع } ؛ خَرْجَن من نَُر بيٍت تبَع ؛ بقراٍت ، { يَْأُكُل
ي { ِعَجاٌف }  ؛ التَ َويَن على اْلُخْضِر  {َوَسْبِع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر يَاِبَساٍت } ؛ هاِلكات من الُزاِل ، َو

ن ْم يَ ْعَلُموَن } : قولُه تعالى . وَغَلْبَن ُخضَرتَُ ُُ ؛ أي إِلنَّ أرِجَع بتأويِل ذلك إلى { لََّعلِّي َأْرِجُع ِإَلى النَّاِس َلَعلَّ
 .المِلك والناُس يعملونَهُ 

بُع بقرات ِعَجاٍف َُي السُّنون أما سبُع بقراٍت ِسَماٍن َُي سبُع سنين َخْصَبٍة ، وأما س: َقال له يوسُف 
السَّبع اْلَجْدَبِة ، وأما سبُع ُسنبالت يابساٍت َُو القحُط والَغالُء َي السِّنين الجدَبة ، ثم َعلََّمُه يوسُف 

؛ أي على ما هو { قَاَل تَ ْزرَُعوَن َسْبُع ِسِنيَن َدَأباً } : عليه السالم كيف يصَنعون ، كما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى 
 .بِجد  واجتُادٍ { َدَأباً } معنى قوله : دُتكم َي الزراعِة ، َوِقْيَل عا

َِي ُسنبُِلِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َََذرُوُه  ؛ أي َما حَصدُتم من الزَّرِع ، َاتركوُه َي ُسنبُِلِه وال { َََما َحَصدتُّْم 
لِّ َسنة ، وإنما أَمَرهم بُذا ؛ ْلن الحنطَة إذا كانت ؛ ِمن ذلك َي ك{ ِإالَّ قَِليالً مِّمَّا تَْأُكُلوَن } تدرسوُه ، 

ا إذا ُدرست تآَكَلت ، وَََسدت بُمِضيِّ المدَّة عليُا  .َي ُسنبلُا كانت أبَقى منُا اذا ُدرَسْت ، َِنَُّ
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ُُنَّ ِإالَّ قَلِ   ( 48)ياًل ِممَّا ُتْحِصُنوَن ُثمَّ يَْأِتي ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد يَْأُكْلَن َما َقدَّْمُتْم َل

 
؛ أي َقْحَطٌة ضيِّقٌة على الناِس ، تأكلون َيُا ما { ثُمَّ يَْأِتي ِمن بَ ْعِد ذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُُنَّ ِإالَّ قَِليالً مِّمَّا ُتحْ } ادََّخرُتم من زُروِع السِّنين الخصَبة ،  ؛ إال شيئاً قليالً { ِصُنوَن يَْأُكْلَن َما َقدَّْمُتْم َل
ُتحِصُنوَنُه َي موضٍع من المواضع ، ونسَب اْلكَل إلى السِّنين القحِط على التوسُّع ؛ ْلن اْلكَل كان يقُع 

 .َيُا

(0/0) 

 
 

َِيِه يُ َغاُث النَّاُس َوَِيِه يَ ْعِصُروَن  وِني ِبِه ََ َلمَّا َجاَءُه َوقَاَل اْلَمِلُك ائْ تُ ( 49)ُثمَّ يَْأِتي ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َعاٌم 
ُُنَّ ِإنَّ رَبِّي ِبَكيْ  ِتي َقطَّْعَن َأْيِديَ   ( 50)ِدِهنَّ َعِليٌم الرَُّسوُل قَاَل اْرِجْع ِإَلى رَبَِّك ََاْسَأْلهُ َما بَاُل النِّْسَوِة الالَّ

 
َِيِه يُ غَاُث النَّاسُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  هذا خبٌر من يوسف عليه { َوَِيِه يَ ْعِصُروَن  ثُمَّ يَْأِتي ِمن بَ ْعِد ذِلَك َعاٌم 

زَاَدُه : )السالم عما لم يكن َي رُؤيا المِلك ، ولكنه من علِم الغيب الذي آتَاُه اهلل إياه ، كما قال قتادةُ 
ا َُ  (.اهللُ ِعْلماً َسَنًة َلْم َيْسأَلُوُه َعن ْ

ِد هذه السنين اْلربَعَة عشرَة ، سنٌة َيُا يغاُل ثم يأِتي من بع: أنَّ يوسف عليه السالم قاَل له : والمعنى 
يجوز أن يكون هذا من الَغْوِث ؛ أي يُِغيُث اهللَ َي تلك السَّنة عباَدُه َتزَُكوا َيُا زرُوَعُم . الناس

ويجوز أن يكون من الَغْيِث وهو المطُر ؛ أي آتَاُهم اهللُ باْلمطاِر والخصب َي تلك . وََواكُُم وأعنَابُُم
 .نةالسَّ 

ة إالَّ َعاِصماً بالتَّاء ؛ ْلن الكالَم كلَّه خطاٌب ، وقرأ { َوَِيِه يَ ْعِصُروَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  قرأ أهُل الكَو
يَ ْعِصُروَن الِعَنَب َخْمراً ، والزيتوَن زَْيتاً ، والسمُسَم : الباقون بالياِء ردَُّه إلى الناِس ، قال أكثُر المفسِّرين 

يَ ْنُجوَن من : معناهُ : َوِقْيَل . راد يعِصرون اْلعناَب واْلثماَر والحبوب من كثرِة الغيِث والخيرُدهناً ، وهنا أ
َر ُمَغاٍث َوَلَقْد َكاَن ُعْصَرَة : البالِء والشدَّة ، والُعْصَرُة النجاُة والملَجأُ ، وقال الشاعر  َصاِدياً َيْسَتِغيُث َغي ْ

َوَأنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت } بضمِّ الياء ونصب الصاد ، َمعناهُ يُ ْعَصُروَن من قولهِ ( يُ ْعَصُرونَ )اْلَمْنُجوِدوَمن قرأ 
 [.14: النبأ ]{َمآًء َثجَّاجاً 

َوقَاَل اْلَمِلُك } : ائْ ُتوِني به ، َذلَك قَ ْولُُه تَ َعاَلى : َلمَّا رجَع الرسوُل إليه وأخبَرُه بمقالتِه ، قاَل المِلُك 
اْرِجْع ِإَلى رَبَِّك } : ؛ له يوسُف { قَاَل } إن المِلَك يُدعوَك ، : ؛ قال له { َلمَّا َجآَءُه الرَُّسوُل ائْ ُتوِني ِبِه َ َ 

ُُنَّ } ، عن شأِن ، { َما بَاُل } ؛ حتى يسأَل ، { ََاْسَأْلُه } ؛ سيِِّدَك الملِك ، {  النِّْسَوِة الالَِّتي َقطَّْعَن َأْيِديَ 
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يُوُسَف أم كاذباٍت عيه ، وليعلَم صحََّة َبراَءِتي ، وأنِّي مظلوٌم بالحبِس ، وأَبى أن  ؛ أُكنَّ صادقاٍت على{ 
َلَقْد : " ؛ وعن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال { ِإنَّ رَبِّي ِبَكْيِدِهنَّ َعِليٌم } يخُرَج مع الرسوِل ، 

ْم إَلى اْلَباب ، َوَلِكنَّهُ َعِجْبُت ِمْن َصْبِر أِخي يُوُسَف وََكَرِمِه ، َوَلْو كُ  ُُ ْنُت أنَا الَِّذي ُدِعيُت إَلى اْلُخُروِج لََباَدْرتُ 
 ". أَحبَّ أْن َيُكوَن َلُه اْلُعْذُر 
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اْمَرَأُت اْلَعزِيِز  قَاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ رَاَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن نَ ْفِسِه قُ ْلَن َحاَش لِلَِّه َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمْن ُسوٍء قَاَلتِ 
َذِلَك ِليَ ْعَلَم َأنِّي َلْم َأُخْنُه بِاْلَغْيِب َوَأنَّ ( 51)اْْلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ َأنَا رَاَوْدُتُه َعْن نَ ْفِسِه َوِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقيَن 

ِدي َكْيَد اْلَخائِِنيَن  ُْ َس َْلَمَّاَرةٌ بِالسُّوِء ِإالَّ َما رَِحَم رَبِّي ِإنَّ رَبِّي َغُفوٌر َوَما ُأبَ رُِّئ نَ ْفِسي ِإنَّ الن َّفْ ( 51)اللََّه اَل يَ 
 ( 53)رَِحيٌم 

 
َرجَع : ؛ َيه إضماٌر ، تقديُر الكالِم { قَاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ رَاَودتُّنَّ يُوُسَف َعن ن َّْفِسِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َما َخْطُبُكنَّ } : لملُك إلى النسوِة َأحضَرهنَّ ، ثم قاَل لُن الرسوُل إلى المِلك َأعلمُه بذلَك ، َأرسَل ا
؛ هذا جواُب النسوِة للملك بكملة { قُ ْلَن َحاَش للَِّه } أي ما شأُنكن إذا طلبُتنَّ يوسف عن نفسِه ، { 

َم بهِ   .؛ أي من قبيحٍ { ِمن ُسوٍء  َما َعِلْمَنا َعَلْيهِ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . الت َّْنزِيِه ، نزَّهَن يوسَف عن ما اتُُِّ
َأنَاْ } ؛ أي تَ بَ يََّن وظَُر الحقُّ ليوسف ، { قَاَلِت اْمَرَأُت اْلَعزِيِز اْلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .يُراِوْدِني ؛ َي قولِه إنه َلمْ { َوِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقيَن } ؛ أي دعوتُه إلى نفسي ، { رَاَوْدتُُّه َعن ن َّْفِسِه 
، الَِّذي { ذِلَك } : ََ َرَجَع َصاِحُب الشََّراب إَلى يُوُسَف َََأْخبَ َرُه بذِلَك ، ََ َقاَل يُوُسَف : )قال ابُن عبَّاس 

َِي َشْأِن النِّْسَوةِ  َغْيِب َوَأنَّ اللََّه َأنِّي َلْم َأُخْنُه بِالْ } العزيُز ، { ِليَ ْعَلَم } ( ََ َعْلُت ِمْن َردِّي َرُسوَل اْلَمِلِك إَلْيِه 
ِدي َكْيَد اْلَخائِِنيَن  ُْ  .َي زوجتِه َي حال َغْيَبتِه عنِّي{ الَ يَ 

؛ َِن { َوَمآ أُبَ رِّىُء نَ ْفِسي } : بل والَ َهَمْمَت بُا ، َقال يوسُف : َقال جبريُل : قال أهُل الوعظ 
مِّ : صحَّت هذه الروايةُ كان المعنى  َُ  .؛ أي ما ُأزَكِّيُا ، وتزكيُة النفِس مما يُذمُّ  وما أُبَ رُِّئ نفسسي من اْل

يِه وتسارُع إليه{ ِإنَّ الن َّْفَس َْلمَّاَرةٌ بِالسُّوِء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ . ؛ أي بالقبيِح ، وذلك لكثرِة ما َتشتَُ
ََانِكُحوْا َما } ، كقولهِ ( من)بمعنى ( ما)؛ أي إال ما َعَصمني ربي بُلطِفه ، و{ ِإالَّ َما رَِحَم رَبِّي } : تَ َعاَلى 

ي هذا دليٌل أنَّ أحداً ال يمتنُع من المعصيِة إال بعصمِة اهلل ، وقولُه تعالى [ 3: النساء ]{طَاَب َلُكْم  ، َو
 .؛ أي غفوٌر لذنوب المذنِبين ، رحيٌم بُم بعد التوبةِ { ِإنَّ رَبِّي َغُفوٌر رَِّحيٌم } : 
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 ( 54)ُك ائْ ُتوِني ِبِه َأْسَتْخِلْصُه ِلنَ ْفِسي ََ َلمَّا َكلََّمُه قَاَل ِإنََّك اْليَ ْوَم َلَديْ َنا َمِكيٌن َأِميٌن َوقَاَل اْلَملِ 

 
ائُتوِني بيوُسَف أجعْلُه : ؛ إي قاَل الملُك { َوقَاَل اْلَمِلُك ائْ ُتوِني ِبِه َأْسَتْخِلْصُه ِلنَ ْفِسي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أِجب : فِسي أرجُع إليه َي تدبيِر مملَكتي ، وأعمُل على إشارته ، َلما جاَءُه الرسوُل قال َخالصاً لن
 .اْلنَ : الملَك ، قال 

ُُمَّ إنِّي أْسَأُلَك ِمْن َخْيِرِه َوَأُعوذ : ، قال { َكلََّمُه } ؛ دخَل على الملِك ، { ََ َلمَّا } َخرَج يوسُف ،  اللَّ
لساُن َعمِّي : وما هذا اللساُن ؟ قال : ِرِه ، ثم َسلََّم عليه يوسف بالعربيَّة ، َقاَل له بَك ِمْن َشرِِّه َوَشرِّ َغيْ 

َُأعِجَب الملُك ما . لساُن آبَاِئي: وما هذا اللساُن ؟ قال : إسماعيل ، ثم دَعا له بالعبرانيَّة ، َقال له 
 .رأى منه

ِّ ابُن ثالثين َسنة ، َلما رأى الملك  إنَّ هذا َعِلَم تأويَل : َحَداثََة ِسنِِّه قال ِلَمن عنَدُه وكان يوسُف يومئٍذ
إنِّي أحبُّ أن أسمَع تأويَل رُؤيَاَي ِشَفاهاً : ُرؤيَاَي ، وَلم تَ ْعَلْمُه السحرُة وال الكُنة ، ثم أجلَسُه وقال له 

 .منك
ُُنَّ الن: قال  ا الملُك ، رأيَت سبَع بقراٍت ِسَماٍن ِحَساٍن كشَف لَك عن يُل ، خرجَن عليَك من شاطئِه ، أيُُّ

ُُنَّ إذ َنَضَب النيُل وَغاَر ماؤُه ، َخرَج من َحْمَأِتِه َوَوَجِلِه سبُع  َبينما أنَت تنظُر إليُن ، ويُعِجُبَك ُحْسنُ 
بقراٍت ِعَجاٍف ُشْعٍث غيِر مقلصات الُبطون ، ليس لُن ُضروٌع ولُن أضراُس وأنياب وأُكفٌّ َكَأُكفِّ 

َطفن بالسِّماِن َاََترُسوهنَّ اَتراَس السَُّبِع ، َأكلَن ُلحوَمُن ومزَّْقَن ُجلوَدهن وَمْشَمَشَن الكالب ، َاخت
ُُنَّ  ُُنَّ وحطَّمن ِعظَاَم  .ُمخَّ

ن َي الماِء ، إذ  ََبينا أنَت تتعجَُّب إذ بسبِع سنبالت ُخْضٍر وسبع ُآخر ُسود َي منبٍت واحد وأصولُُ
سوِد على اْلُخْضِر المثِمرات ، َأشَعَلت َيُن الناَر َأحرقتُن ، َُذا ما هبَّت ريٌح َجعلت اليابساِت ال

واهلِل إن هذه الرؤيا وإْن كانت َعَجباً ، َِن الذي سمعُت منك أعَجُب ، : َقال الملُك . رأيَت من الرُّؤيا
ا كذا وكذا كما قد تقدَّم  .َما تَرى َيُا ؟ َقال تَْأويلُُ

إنَّك اليوَم لدينا ُمَتَمكٌِّن من : ؛ أي قاَل له الملُك { ِإنََّك اْليَ ْوَم َلَديْ َنا َمِكيٌن َأِميٌن  قَالَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َعِل ما تريُد ، ناَُذ القوِل واْلمِر ، قد ظَُرت أَمانَ ُتَك ، وظَُر َكِذُب النساِء عليَك ، ولم تظُْر منَك 

 .خيانةٌ 
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 ( 55)اْْلَْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليٌم  قَاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئنِ 
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اجَعلِني على : ؛ أي قال يوسُف { قَاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزآِئِن اَْلْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا التي  خزائِن أرِضَك ، واجَعْل تدبيَرها إَليَّ ، وأراَد بذلك الخزائَن التي ُيجمع َيُا طعاُم اْلرِض وأمو  الُُ
ََرسخاً َي أربعين َرسخاً  وإنما قال يوسف ذلك . كان مصيُرها إلى الملِك ، وكانت أرُض مصر أربعين 

ُم السَّاَلُم بُِعُثوا إلقامِة العدِل ووضِع اْلشياء مواِضَعُا ، ََعِلَم يوسف  ُِ لصالِح اْلَخْلِق ؛ ْلن اْلنبياَء َعَلْي
 .أنه ال أحَد أقْ َوُم بذلك منهُ 

لجميِع أْلُسِن : أي حاٌَظ للخزائِن ، عاِلٌم بَوضِعُا مواضعُا ، َوِقْيَل { ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليٌم } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ 
 .الغرباء الذين يأتوَنك ، َِنه كان يتكلَُّم بالعربيِّ والعبراِني والسرياِني والِقْبطي

زين أن يجعلوا غداَء الملِك نصَف النُاِر ، ََمن وقيل عاِلٌم بساعات حاجاِت الناس ، وذلك أْن أَمَر الخبَّا
ثمَّ جعَل الملوُك غداَءهم نصَف النُار ، َلما كانت الليلُة التي وقَع َيُا الجوُع أوَّل السنين اْلَجْدبَِة ، 

يا : أَمَر الخبَّازين أن يجعُلوا َغَداَءهُ مع عَشائِه َفعلوا ، َوَقَع الجوُع َِي نصِف الليل ، َُتَف الملُك 
ي اْلية دليٌل على أنه ال يجوُز لإِلنسان أن يمدَح نفسه . يوسُف الجوَع الجوَع ، َقرَّب إليه طعاَمهُ  َو

ُه ، وأنَّ المراَد بقولِه تعالى  النُُي من [ 31: النجم ]{ََالَ تُ زَكُّوْا َأنُفَسُكْم } : باْلَضِل عند َمن ال يعَر
 .تزكيِة النفس للَفْخِر والسُّمعة
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ا َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمْن َنَشاُء َواَل ُنضِ  َُ َِي اْْلَْرِض يَ َتبَ وَّأُ ِمن ْ يُع َأْجَر وََكَذِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف 
ٌر لِلَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يَ ت َُّقوَن ( 56)اْلُمْحِسِنيَن   ( 57)َوَْلَْجُر اْْلِخَرِة َخي ْ

 
ا َحْيُث َيَشآُء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َِي اَْلْرِض يَ َتبَ وَّأُ ِمن ْ ؛ أي كما برَّأنا َساَحَتهُ { وََكذاِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف 

ا } وخلَّصانُه من الحبِس ، كذلك َمكََّنا له َي أرِض مصر  َُ } أي يَ ْنِزُل بُا حيُث يشاء ، { يَ َتبَ وَّأُ ِمن ْ
 .{ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمن َنَشآُء 

َفُه ووضَع له َسريراً من ذهٍب ُمَكلَّالً بالدُّرِّ والياقوِت ، ثم أمَر بأن  وُروي أن الملَك تَ وََّجُه وأعطاُه َسي ْ
وََّض إليه كلَّ أُمورِه ، وذلَّت له سائُر الملوِك ، ََلَطَف يوسُف  يجلَس عليه ، َجلَس وَلِزَم الملُك بيته َو

 .ى اإلسالِم ، َأحبَّهُ الناُس كلُم وآَمَن كثيٌر منُمبالناِس وأقاَم َيُم العدَل وأخذ يدعوهم إل
ٌر لِّلَِّذيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ؛ على إحسانُِم{ َوالَ ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوَْلْجُر اْلِخَرِة َخي ْ

نيا للذين آَمنُ { آَمُنوْا  ؛ الكفَر { وََكانُوْا يَ ت َُّقوَن } وا باهلل وكتُبِه ، ؛ أي وَلَثواُب اْلخرِة خيٌر من ثواب الدُّ
 .والفواحشَ 
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ْم َوُهْم َلهُ ُمْنِكُروَن  ُُ َََدَخُلوا َعَلْيِه ََ َعَرََ   ( 58)َوَجاَء ِإْخَوةُ يُوُسَف 

 
َََدَخُلوْا َعَلْيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بعِد أبيُم َي ِسِنيِّ القحِط  ؛ وهم عشرٌة ، َجاُؤا من{ َوَجآَء ِإْخَوُة يُوُسَف 

لطلب الطعام كما يجيُء غيرهم ، َدَخُلوا عليه وكلَّموُه بالعبرانية ، وعليه ثياُب حريٍر وَطْوُق ذَهٍب ، وهو 
ْم } جالٌس على سريِر ُملكِه ،  ُُ م إخَوتُه ، { ََ َعَرََ  ونَُه لطُوِل { َوُهْم َلُه ُمنِكُروَن } ؛ أنَُّ ، وكانوا ال يعَر

اوَضُم َي الحديِث العُ م كانوا رَأْوُه َصغيراً ، ولم يظُنُّوا أنه َمِلكاً ، ََأَمَرُهْم وأحسَن إليُم ، َو ِد ؛ ْلنَُّ
ثوُه بحديث أبيُم ، وقالوا  إنَّ لنا أباً َشيخاً كبيراً وُكنا اثني عشَر ، َُلَك واحٌد منَّا َي الغَنِم : حتى حدَّ

 .ه أبَانَا ، ولُه أٌخ وهو آثُر إلى أبيَنا ِمنَّاووجدنا قميَصهُ وعليه دٌم َأتَينا ب
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ازِِهْم قَاَل ائْ ُتوِني بَِأٍخ َلُكْم ِمْن َأبِيُكْم َأاَل تَ َرْوَن َأنِّي ُأوَِي اْلَكْيَل َوَأنَ  َُ َزُهْم ِبَج َُّ ُر اْلُمْنزِِليَن َوَلمَّا َج ( 59)ا َخي ْ
ََاَل َكْيَل َلكُ  ْن َلْم تَْأتُوِني ِبِه   ( 60)ْم ِعْنِدي َواَل تَ ْقَربُوِن ََِِ

 
ازِِهْم قَاَل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ََُّزُهم ِبَج ا أعطاهم { ائْ ُتوِني بَِأٍخ لَُّكْم مِّْن َأِبيُكْم } : ؛ لُم { َوَلمَّا َج َّ ؛ أي لمَّ

م  م ، قال لَُ ؛ { َأالَ تَ َرْوَن َأنِّي ُأوَِي اْلَكْيَل { }  ائْ ُتوِني بَِأٍخ لَُّكْم مِّْن َأبِيُكمْ } : اْلِميَرَة وكاَل لُم َكيلَُ
م على التماِم ،  ُر اْلُمْنزِِليَن } أعِطي الناَس ُحقوقَُ ا ، { َوَأنَْا َخي ْ ََالَ َكْيَل } ؛ لُُلمور مَنازلُُ ن لَّْم تَْأتُوِني ِبِه  ََِِ

 .؛ مرَّة ُأخرى{ َلُكْم ِعنِدي َوالَ تَ ْقَربُوِن 
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ا ِإَذا ( 61)ِوُد َعْنهُ َأبَاُه َوِإنَّا َلَفاِعُلوَن قَاُلوا َسنُ َرا َُ ُُْم يَ ْعرَُِونَ  ْم َلَعلَّ ُِ ْم َِي رَِحاِل ُُ َيانِِه اْجَعُلوا ِبَضاَعتَ  َوقَاَل ِلِفت ْ
ْم يَ ْرِجُعوَن  ُُ ْم َلَعلَّ ُِ  ( 61)انْ َقَلُبوا ِإَلى َأْهِل
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؛ أين سَنِجيء به ، { َوِإنَّا َلَفاِعُلوَن } َسَنْطلُبُه من أبيِه ، : الُوا ؛ أي ق{ قَالُوْا َسنُ َراِوُد َعْنُه َأبَاُه } : قولُه 

 .وخاَف يوسُف أن ال يكون عند أبيُم من الرِّزِق ما يرِجُعون به إليه مرَّة ُأخرى
م ، َذلك قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  يَ } : َأَمَر أن يجعَل درَاِهَمُم َي أوِعَيتُم من غيِر علٍم لَُ اِنِه اْجَعُلواْ َوقَاَل ِلِفت ْ

ْم  ُِ ْم َِي رَِحاِل ُُ اجَعُلوا َدراِهَمُم ودنانِيَرهم التي َجاُؤا : ؛ أي قاَل يوسُف ِلُخدَّاِمِه ِمن مماليكِه { ِبَضاَعتَ 
م ،  ْم } بُا َي رحالُِ ُِ آ ِإَذا انْ َقَلُبوْا ِإَلى َأْهِل َُ ْم يَ ْعرَُِونَ  ُُ كي : ويقال . ، لكي يعِرَُوا هذه الكرامَة ِمنِّي{ َلَعلَّ

ا َدرَاِهمي ،  ُُْم يَ ْرِجُعوَن } يعِرَُوا أنَُّ  .، َيرِجُعوها َيردُّها َعَليَّ { َلَعلَّ
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ْم قَاُلوا يَا َأبَانَا ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيُل َََأْرِسْل َمَعَنا َأَخانَا َنْكَتْل َوِإنَّا  ُِ َِظُوَن ََ َلمَّا رََجُعوا ِإَلى َأِبي قَاَل َهْل ( 63)َلُه َلَحا
َِظًا َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ  ٌر َحا  ( 64) آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإالَّ َكَما َأِمْنُتُكْم َعَلى َأِخيِه ِمْن قَ ْبُل ََاللَُّه َخي ْ

 
ْم قَاُلوْا ياَأبَانَا ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيُل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ تقبِل إن لم ُترِسْل معنا ؛ َي المس{ ََ َلمَّا رََجُعوا ِإَلى َأِبي

} بالياء أُخونَا ، يأخذ لنفسِه ِحْمالً ، ( َيْكَتلْ )ومن قرأ . ؛ لَنا وَلهُ { َََأْرِسْل َمَعَنآ َأَخانَا َنْكَتْل } بنيامين ، 
َِظُوَن  ؛ يوُسَف ، { ْم َعَلى َأِخيِه قَاَل َهْل آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإالَّ َكَمآ َأِمنُتكُ } . ؛ حتى نَ ُردَُّه عليكَ { َوِإنَّا َلُه َلَحا

َِظاً } ؛ َضيَّعتموُه وغيَّبتموُه عني ، ولئن أرسلُت معكم بنيامين ، { ِمن قَ ْبُل }  ٌر َحا ، أي { ََاللَُّه َخي ْ
َِظٍ )ومن قرأ . َعَلى اهلِل أتوكَُّل ، َِنَّ ِحْفَظ اهلِل خيٌر من حفِظكم أي خيُر حاٍَظ ، وُكالا ُنصب على ( َحا

َِظاً ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى : َلمَّا قَاَل يَ ْعُقوُب : )قال كعٌب . {َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِميَن } ،  التمييزِ  ٌر َحا : واهللُ َخي ْ
 (.َوَعزَّتي َْلرُدَّنَّ َعَلْيَك ِكاَلُهَما بَ ْعَد َما تَ وَكَّْلَت َعَليَّ 
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 ُُ ْم َوَجُدوا ِبَضاَعتَ  ُُ َنا َوَنِميُر َوَلمَّا ََ َتُحوا َمَتاَع ْم قَالُوا يَا َأبَانَا َما نَ ْبِغي َهِذِه ِبَضاَعتُ َنا رُدَّْت ِإَلي ْ ُِ ْم رُدَّْت ِإَلْي
 ( 65)َأْهَلَنا َوَنْحَفُظ َأَخانَا َونَ ْزَداُد َكْيَل بَِعيٍر َذِلَك َكْيٌل َيِسيٌر 

 
ْم َوَجُدوْا ِبضَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ْم َوَلمَّا ََ َتُحواْ َمَتاَع ُِ ْم رُدَّْت ِإلَْي ُُ ؛ أي لما ََتُحوا أوِعَيتُم وجدوا { اَعتَ 

؛ أي ما نظِلُم وال نكذُب َي ما أخَبرنَاَك { ياَأبَانَا َما نَ ْبِغي } : ؛ َْلبيُم { قَاُلوْا } دارِهمُم رُدَّْت إليُم ، 
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من البغِي ، َأما إذا كان من الطلب {  َما نَ ْبِغي} : به أنَّ َمِلَك مصَر أكَرَمنا وألطفنا ، وهذا إذا كان قولُه 
ي قراءِة عائشَة عن ( َما)، َمعناهُ االستفُاُم دون الجحِد ، وموضع  َنْصٌب تقديرهُ أيُّ شيِء نريُد ، َو

 ".َما نَ ْبِغي َمْعنَاُه َما َنْطُلُب : " النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم 
َنا  َه اِذِه ِبَضاَعتُ َنا رُدَّتْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  درَاهمنا وهي ثمُن الطعاِم الذي اشتريناهُ : ؛ ابتداُء كالٍم معناُه { ِإَلي ْ

َُالٌن َْلْهِلِه إذا َحَمَل { َوَنِميُر َأْهَلَنا } : بمصَر رُدَّْت إلينا ، وقولُه تعالى  ؛ أي َنْمَتاُر ْلهلنا ، بقولِه َماَر 
م من غيِر بلدةٍ  { َوَنْحَفُظ َأَخانَا } م النون ، أي نجعلُم أصحاَب ِميَرٍة ، بض( نُِميرُ )وَمن قرأ . إليُم ُقوتَُ

قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ إذا كان ُهَو َمعنا ، وُسمي اْلِحْمُل َكْيالً ؛ ْلنه ُيَكالُ { َونَ ْزَداُد َكْيَل بَِعيٍر } ؛ ِمن أن يضيَع ، 
 .لَتُه مَعنا؛ أي َهيٌِّن سريع ال َحْبَس َيه إْن أرسَ { ذِلَك َكْيٌل َيِسيٌر } : 
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ُُْم قَاَل اللَّهُ قَاَل َلْن ُأْرِسَلُه َمَعُكْم َحتَّى تُ ْؤتُوِن َمْوِثًقا ِمَن اللَِّه لََتْأتُ نَِّني ِبِه ِإالَّ َأْن ُيَحاَط ِبُكْم ََ َلمَّ  ا آتَ ْوُه َمْوِثَق
 ( 66)َعَلى َما نَ ُقوُل وَِكيٌل 

 
؛ أي { َمَعُكْم َحتَّى تُ ْؤتُوِن َمْوِثقاً } ؛ بنيامين ، { َلْن ُأْرِسَلُه } : وُب ؛ لُم يعق{ قَاَل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

داً وثيقاً ،  ُْ ، يُ ْنِزُل بُكم أِميُن { ِإالَّ َأن ُيَحاَط ِبُكْم } ؛ لتَ ُردُّنَُّه عليَّ ، { مَِّن اللَِّه َلتَْأتُ نَِّني ِبِه } ُتعطوِني َع
ْم } ى دَِع ذلك ، السَّماِء واْلرض ال َتقِدرُون عل ُُ م { قَاَل } ؛ أي لما َحَلفوا ، { ََ َلمَّآ آتَ ْوُه َمْوثَِق ؛ لَُ

 .؛ أي شُيٌد حفيظ{ اللَُّه َعَلى َما نَ ُقوُل وَِكيٌل } : يعقوُب 
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ُأْغِني َعْنُكْم ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِإِن َوقَاَل يَا بَِنيَّ اَل َتْدُخُلوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخُلوا ِمْن َأبْ َواٍب ُمتَ َفرَِّقٍة َوَما 
 ( 67)اْلُحْكُم ِإالَّ لِلَِّه َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت َوَعَلْيِه ََ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمتَ وَكُِّلوَن 

 
: قال ابُن عبَّاس { َقٍة َوقَاَل يابَِنيَّ الَ َتْدُخُلوْا ِمن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخُلوْا ِمْن َأبْ َواٍب مُّتَ َفرِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْم بَ ُنو أٍب َواِحدٍ ) ُُ ْم ، وَُكلُّ ُِ ِت ْم َوقُ وَّ ُِ َوَمآ } ثم رجَع إلى علمِه ، (. َخاَف يَ ْعُقوُب َعَلى بَِنيِه اْلَعْيَن ِلَجَماِل
؛ إليِه { َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت }  ؛ أي ما القضاُء إال اهلِل ،{ ُأْغِني َعنُكْم مَِّن اللَِّه ِمن َشْيٍء ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ للَِّه 

 .{َوَعَلْيِه ََ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمتَ وَكُِّلوَن } َوَّضُت أمِري وأْمرَكم مع التمسُّك بطاعتِه والرضا بقضائِه ، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ُروي عن النبيِّ صلى اهلل عليه " هي َحقٌّ ، واستَدلُّوا بما : واختلَف العلماُء َي أمِر الَعْيِن ، َقاَل بعُضُم 
َُُما ِمَن اْلَعْيِن َوقَاَل وس ، َوقَاَل " َوُأِعيذُُكَما باهلِل ِمْن ُكلِّ َعْيٍن اَلمٍَّة " لم أنَُّه َعوَّذ اْلَحَسَن َواْلَحَسْيَن َورَقَّى َل

إنه يَْمَتدُّ من عيِن الناظر أجزاء ، َتتصُل بما : وقال بعُضُم ". َواْلَعْيُن َحقٌّ : " صلى اهلل عليه وسلم 
 .حِسنُه َتؤث ُِّر َيه كتأثيِر اللَّْسِع من الناِر والسُّمِّ َيْستَ 

وأنكَر بعُض العلماِء اإلصابَة بالعيِن ؛ ْلنه ال ُشبَُة َي أنَّ اْلمراَض واْلسقاَم ال تكون إال ِمن َعِل اهلِل ؛ 
ي قولِه . ْلن اإلنساَن ال يقدُر على ذلكَ  بياُن أنه ال ينفُع { َشْيٍء َوَمآ ُأْغِني َعنُكْم مَِّن اللَِّه ِمن } : َو

 .َحذٌر ِمْن َقَدرٍ 
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َِي نَ فْ  ْم ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َحاَجًة  ُُ ِس يَ ْعُقوَب َوَلمَّا َدَخُلوا ِمْن َحْيُث َأَمَرُهْم َأبُوُهْم َما َكاَن يُ ْغِني َعن ْ
 ( 68)ْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن َقَضاَها َوِإنَّهُ َلُذو ِعْلٍم ِلَما َعلَّْمَناهُ َوَلِكنَّ أَ 

 
؛ أي َلمَّا دَخُلوا مصَر من أبواٍب متفرِّقٍة ، وكان { َوَلمَّا َدَخُلوْا ِمْن َحْيُث َأَمَرُهْم َأبُوُهم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا كما أَمَرهم ْم مَِّن اللَِّه   مَّا} : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . لمصَر أربعةُ أبواٍب ، َدَخُلوها من أبوابُا كلُِّ ُُ َكاَن يُ ْغِني َعن ْ
م العيُن : ؛ أي ما كان يُغِني يدَُع عنُم َشيئاً من قضاِء اهلل ، يعني { ِمن َشْيٍء  لو َقدََّر اهللُ أن ُتِصيبَُ
 .ْلَصابَتُم

َِي نَ ْفِس يَ ْعُقوَب َقَضاَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  قَ ْولُُه تَ َعاَلى . متفرِّقة ؛ وهي دخولُُم مصَر من أبوابٍ { ِإالَّ َحاَجًة 
ٍة باهلل وبأمر الدِّين لَتعِليِمَنا إياُه أن ال { َوِإنَُّه َلُذو ِعْلٍم لَِّما َعلَّْمَناُه } :  ؛ أي إن يعقوَب َلُذو يَقيٍن ومعَر

 .؛ ذلكَ { َولَ اِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس الَ يَ ْعَلُموَن } يصيَب أحداً شيٌء إال بقضاِء اهلل ، 
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ََاَل تَ ْبَتِئْس ِبَما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن   ( 69)َوَلمَّا َدَخُلوا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإَلْيِه َأَخاُه قَاَل ِإنِّي َأنَا َأُخوَك 

 
أِذَن : ْيَل ؛ أي َضمَّ أخاُه بنيامين إلى نفسِه ، َوقِ { َوَلمَّا َدَخُلوْا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإلَْيِه َأَخاُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َما : بنيَاِميَن ، قال : ما اْسُمَك ؟ قال : له بالدُّخوِل عليه ، وَجَلَس إخوتهُ بالباب ، َلما دخَل عليه قاَل 
ْل َلَك والٌد ؟ قاَل : رَاِحيل ، قال : اسُم ُأمَِّك ؟ قال  َُ : هل لك إخوٌة من أبيَك ؟ قاَل : نَ َعْم ، قاَل : َ
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ُأِحبُّ أْن أكوَن أخاَك : كاَن ِلي أٌخ من ُأمِّي َهَلَك ، قال : من ُأمَِّك ؟ قال  هل لَك أخٌ : عشرٌة ، َقال 
ا المِلُك وَمن يجُد أخاً مثلَك ؟ لكن َلْم يَِلْدَك يعقوَب وال راحيلُ : بدَل أِخيَك الُاِلَك ؟ َقال   .أيُُّ

؛ وبَكى كلُّ واحٍد منُما { ِإنِّي َأنَْا َأُخوَك قَاَل } ََخنَقْت يوسُف العبرَة ، ََبَكى ثم وثَب إليه ََاعتنَ َقهُ ، و 
 .، ثم أعَلَمُه يوسف أنه َسيحَتاُل َي إحباسِه عنده ، ثم أِذَن إلخوتِه بعَد ذلك َي الدُّخوِل عليه

ِمن َحسِدنَا ، ؛ أي ال َتْحَزْن بما كانوا يعَملون بي وبَك { ََالَ تَ ْبَتِئْس ِبَما َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َقد جمَع اهللُ بيني وبينَك ، وأرُجو أن يجمَع اهللَ بيننا وبين يعقوب ، ثم أْوََى . وَصْرِف وجِه أبيَنا عنَّا
 .يوسُف إلخوتِه الكيلَ 

(0/0) 

 
 

اِزِهْم َجَعَل السَِّقايََة َِي رَْحِل َأِخيِه ُثمَّ َأذََّن ُمَؤذٌِّن َأي َّت ُ  َُ َزُهْم ِبَج َُّ ا اْلِعيُر ِإنَُّكْم َلَسارِقُوَن ََ َلمَّا َج َُ(70 ) 

 
ازِِهْم َجَعَل السَِّقايََة َِي رَْحِل َأِخيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َزُهْم ِبَج َُّ م ، أَمَر أصحابَُه { ََ َلمَّا َج ؛ أي َلمَّا َكاَل لَُ

سقايًة ؛ ْلنه كان قبَل ذلك مما  المختصِّين به أن يجَعُلوا الصاَع َي رَْحِل أخيِه بنيامين ، وُسمَِّي الصاعُ 
كان من : َوِقْيَل (. َكاَن َقَدحاً ِمْن زُبُ ْرَجدٍ : )وقال ابُن عبَّاس . َيْسَتِقي به المِلُك الخمَر وكان من ذهبٍ 

ٍه بالذَهب ، وكان الشُّرُب َي مثِل ذلك اإلناء َجائزاً َي َشريَعِتُم ، َلما كان َي أيَّام القحِط  َضٍَّة ُممَّوَّ
 .َمَر المِلُك أن ُيكاَل به الطعاُم للناسِ أ

ارُِقَك أبداً ، قال يوسُف : إنِّي أنا أُخوَك ، قال لهُ : َلمَّا قال يوسُف لبنيامين : ِقْيَل  قد : َِنِّي ال أَُ
َُِّرَك بأمٍر علمُت اغِتماُم َواِلدي لي ، َأخاُف إْن حَبسُتَك معي ازداَد َغمُُّه ، ثم ال يُمِكُنني َحُبُسَك إالَّ ُأشَ 

 .الَ أُبالِي َاََعْل ما شئتَ : َظيع ، قال 
يَّأَ ِلي َحبُسَك معي ، : قال  َُ ُثمَّ َأذََّن } َِنِّي أُدسُّ َصاِعي هذا َي رَحِلَك ، ثم ُأناِدي عليَك بالسَّرقة لَيت

ا اْلِعيُر ِإنَّ } : ، أي َلما رََحلت إخوُة يوسَف ناَدى ُمَناٍد { ُمَؤذٌِّن  َُ ؛ وكان النداُء على { ُكْم َلَسارُِقوَن َأي َّتُ 
م كذلكَ   .ظن  ِمن هؤالٍء الموَكَِّلين بالصاع أنَُّ

ُم السَّاَلُم ال يَْأُمُروَن بالكذب ، وَمن قاَل  ُِ : ولم يكن هذا النداُء بأمر يُوسف وال يعلمُه ؛ ْلن اْلنبياَء َعَلْي
إنَّكم لَسارِقُوَن يُوُسَف على أبيِه حين غيَّبتموُه : كون معناهُ إنَّ هذا النداَء كان بأمِر يُوُسَف ، َيحتمُل أْن ي

 .والِعيُر اسٌم لقاَلِة اْلَحِميِر ُدون قاَلِة اإلبل ، ثم َكثُ َر استعمالُه َي كلِّ قاَلةٍ . عنه
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ْم َماَذا تَ ْفِقُدوَن  ُِ َوِلَمْن َجاَء ِبِه ِحْمُل بَِعيٍر َوَأنَا ِبِه َزِعيٌم  قَاُلوا نَ ْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلكِ ( 71)قَاُلوا َوَأقْ بَ ُلوا َعَلْي
(71 ) 

 
ْم مَّاَذا تَ ْفِقُدوَن ؛ أي قاَلْت إخوُة يوُسَف َوأقبَ ُلوا على المناِدي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ قَالُوْا َوَأقْ بَ ُلوْا َعَلْي

؛ { ُصَواَع اْلَمِلِك } ؛ أي َنْطُلُب ، { ْفِقُد قَاُلوْا ن َ } ماذا َتطلُبون أَتنِسُبونا إلى السَّرَقِة ، : وأصحابِه 
َوَأنَاْ } ؛ من الطَّعاِم ، { َوِلَمن َجآَء ِبِه ِحْمُل َبِعيٍر } : والصَُّواُع والصَّاُع واحٌد وهو والسِّقاَيةُ ، قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى 

م أيضاً { ِبِه َزِعيٌم  َمِني ، وأخاُف :  ؛ أي َكِفيٌل ، قاَل هذا القوَل المَؤذُِّن ، وقال لَُ َُ إنَّ المِلَك َقِد ات َّ
 .عقوبَتهُ وسقوَط َمْنزَلتي عنَدُه إْن لم أجِد الصَّاعَ 
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َِي اْْلَْرِض َوَما ُكنَّا َسارِِقيَن  َنا ِلنُ ْفِسَد   ( 73)قَاُلوا تَاللَِّه َلَقْد َعِلْمُتْم َما ِجئ ْ

 
َِي اَْلْرِض  قَالُوْا تَاللَِّه َلَقدْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َنا ِلنُ ْفِسَد  لقد َعِلمُتم : ؛ أي حَلُفوه باهلِل وقالوا { َعِلْمُتْم مَّا ِجئ ْ

َنا لُنفِسَد َي أرِض ِمْصَر بالسَّرقة من الناِس ،   .؛ ما َتظُنَّونَهُ { َوَما ُكنَّا َسارِِقيَن } ما ِجئ ْ
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َََما َجَزاُؤهُ ِإْن ُكْنُتْم َكاِذِبيَن  َو َجَزاُؤُه َكَذِلَك َنْجِزي الظَّاِلِميَن ( 74)قَاُلوا  ُُ قَاُلوا َجَزاُؤُه َمْن ُوِجَد َِي رَْحِلِه ََ 
(75 ) 

 
َََما َجَزآُؤُه ِإن ُكنُتْم َكاِذِبيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  قَالُوْا } ؛ أي ما جزاُء َمْن َسَرَق إْن كنتم َكاِذبين ، { قَالُوْا 

َو َجَزاُؤُه } ُأِخذ َعبداً لَسرِقته ، { ن ُوِجَد َِي رَْحِلِه مَ } السارُق ، { َجَزآُؤُه  ُُ َكذاِلَك } اسِترقاقهُ ، { ََ 
أي هَكذا جزاُء السَّارقين َي أرِضنا وهي ُسنَُّة يعقوَب عليه السالم ، َحَكُموا على { َنْجِزي الظَّاِلِميَن 

 .أنُفِسُم بما كان يطلُب يوُسَف من احتباِس أخيه

(0/0) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

ا ِمْن ِوَعاِء َأِخيِه َكَذِلَك ِكْدنَا لُِيوُسَف َما َكانَ َ َ  َُ ْم قَ ْبَل ِوَعاِء َأِخيِه ُثمَّ اْسَتْخَرَج ُِ َِي  َبَدَأ بَِأْوِعَيِت لَِيْأُخَذ َأَخاُه 
ََ ْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِ   ( 76)يٌم ِديِن اْلَمِلِك ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه نَ ْرََُع َدرََجاٍت َمْن َنَشاُء َو

 
ْم قَ ْبَل ِوَعآِء َأِخيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ } ، أي َبدأ يوسُف بتفتيِش أوِعَيتُم قبَل وعاِء أخيه ، { ََ َبَدَأ بَِأْوِعَيِت

ا ِمن ِوَعآِء َأِخيِه  َُ ؛ ََلمَّا َتََّش وعاَء أخيِه وجَد الصَّاَع ، َلما رأى أخوَة يوُسَف ذلك ، { ُثمَّ اْسَتْخَرَج
ما الِذي َحَمَلَك على أن ! يَا اْبَن المشؤومِة وأُخوا المشؤومِ : ي َُّروا وَنكَُّسوا رُؤوَسُم ، وقالوا لبنيامين تح

تسُرَق ُصواَع الملِك ََتفَضَحنا وتُ ْزري بَأبيَك يعقوَب ، َجعَل يحِلُف باهلِل ما سرقتُه وال ِعْلَم ِلي بمن 
 .وضَعهُ 

الذي وضَع بضاَعَتكم َي رحاِلكم َي المرَّة : ن وضَعُه َي مَتاِعَك ؟ قال َمَ : َلم يقبَ ُلوا منُه وقالوا له 
لعلَّ هذا الملُك يريد بَنا أمراً ، َبينما ُهم َي الخصومِة إذ أقبَل َتى يُوسف : اْلُولى ، َقاُلوا َيما بينُم 

 .َأخذ بَرقَبِة بنياميَن وذهَب به إليه
َِي ِديِن اْلَمِلِك  َكذاِلَك ِكْدنَا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  كذلك َضَنعنا ليوُسَف حتى { لُِيوُسَف َما َكاَن ِلَيْأُخَذ َأَخاُه 

ي هذا دليٌل على أنَّ يوُسَف كان مْأُذوناً له من جُِة اهلل َي هذه الحيلِة لُيَضاِعَف الثواَب  أخذ أخاُه ، َو
ََقِدهما  .ليعقوَب على 

َِي ِديِن اْلَمِلِك  َما َكاَن ِلَيْأُخذَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ما كان ليأُخذ أخاُه َي { ِإالَّ َأن َيَشآَء اللَُّه { } َأَخاُه 
قضاِء الملك ، ْلن من ُحكِم الملِك َي السَّارق أن ُيْضَرَب ويَ ْغَرَم ِضْعَفي ما َسَرَق ، َلم يكن يوسُف 

له تلطُّفاً حتى وجَد السبيَل َي ذلك ، وهو  يتمكَُّن من حبِس أخيه عنَدُه َي ُحكِم الملِك لوال ما كاَد اهللُ 
} ما جَرى عليه ألِسَنُة إخوتِه أنَّ جزاَء السارِق االسترقاُق ، َأِمُروا به وكان ذلك ُمراده ، وهو معنى قولِه 

؛ أي َي العلِم كما {  نَ ْرََُع َدرََجاٍت مَّن نََّشآءُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . وكان ذلك بمشئِة اهلل{ ِإالَّ َأن َيَشآَء اللَُّه 
ُِي العلُم إلى اهللِ { َوََ ْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم } رََعنا درجَة يوسف ،   .؛ أي َوَق كلِّ عاِلم عاِلٌم حتى ينت
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َِي نَ ْفِسِه َوَلْم يُ ْبِدَها لَ  ُُْم قَاَل َأنْ ُتْم َشرٌّ َمَكانًا قَاُلوا ِإْن َيْسِرْق ََ َقْد َسَرَق َأٌخ َلُه ِمْن قَ ْبُل َََأَسرََّها يُوُسُف 
 ( 77)َواللَّهُ َأْعَلُم ِبَما َتِصُفوَن 

 
: ؛ أي قاَل أخوُة يوسف { ِمن قَ ْبُل } ؛ ْلبيِه وُأمِّه ، { قَالُوْا ِإن َيْسِرْق ََ َقْد َسَرَق َأٌخ لَُّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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يَ ْعُنوَن يوسف ، وذلك أنَّ عمََّة يوسف  { ٌخ لَُّه ِمن قَ ْبُل ََ َقْد َسَرَق أَ } إْن يسِرْق بنياميُن سقايَة الملِك 
كانت ُتِحبُُّه وهو صغيٌر ، وكان يعقوُب ال يتركُه عنَدها ، َاحتَاَلْت وجاَءْت بِمْنَطَقِة أبيُا إسحَق ََشدَّْتُا 

َُي التي أراَد . َقد َسَرَق ِمْنَطَقَة أبي َأنا آخذُه بذلكَ : على وسط يوُسَف تحَت القميِص ، ثم قالت 
م السرقَة إليه  .إخوتُه بِضاَتُِ

َََسَرَق بَ ْيَضًة ِمَن اْلبَ ْيِت ََ َناَوَلُه إيَّاَها ، ََ َعي َُّروُه بذِلكَ : )وعن مجاهٍد  َوِقْيَل (. أنَّ يُوُسَف َجاَءُه َساِئٌل يَ ْوماً ، 
ولم يكن َي المْنِزل معه أحٌد ، َأعطاُه جاَء سائٌل : كان ُيَخبىُء الطعاَم من المائدِة للُفقراء ، َوِقْيَل : 

 .َجْدياً من غيِر أمِر أبيه َُذه سَرقتهُ 
ُُْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َِي نَ ْفِسِه َوَلْم يُ ْبِدَها َل ْر { َََأَسرََّها يُوُسُف  ؛ أي أخََّر هذه الكلمَة َي نفسِه ، ولم ُيظُِ

م َجواباً ، بل  ؛ أي ُصنعاً من يوُسف بما قدَّمُتم عليه من { ْم َشرٌّ مََّكاناً َأنْ تُ } : ؛ َي نفسِه { قَاَل } لَُ
 .؛ به يُوُسفَ { َواللَُّه َأْعَلْم ِبَما َتِصُفوَن } ظُْلِم أخيكم وُعقوِق أبيُكم ، 
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ََُخْذ َأَحَدنَا َمَكاَنهُ ِإنَّا ن َ  ا اْلَعزِيُز ِإنَّ َلُه َأبًا َشْيًخا َكِبيًرا  َُ  ( 78)َراَك ِمَن اْلُمْحِسِنيَن قَاُلوا يَا َأي ُّ

 
ََُخْذ َأَحَدنَا َمَكاَنُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا اْلَعزِيُز ِإنَّ َلُه َأباً َشْيخاً َكِبيراً  َُ ُُوَدا كان أشدَّ { قَالُوْا ياَأي ُّ ؛ رُوي أنَّ يَ 

َعْت ، وكان إذا َغِضَب تقوُم كلُّ بني يعقوَب َغضباً ، وكان إذا َغِضَب صاَح َال تسَمُع صوتُه َحاِمٌل إالَّ وضَ 
 .شعرٍة من جسدِه وتنتفُخ ، َال يسكُن غضبُه حتى َيَمسَُّه واحٌد من آِل يعقوب

ُُودا لبعِض أخَوتِه  اكفوني ِمن : انظُروا َكْم ُسوقاً بمْصَر ؟ ََنَظروا َِذا هي عشرٌة ، َقاَل ْلخوته : َقال يَ 
: تباَعُدوا منِّي ، َأمَر يوسُف ابناً له َصغيراً ، َقال : ثم قاَل  هذه اْلسواِق حتى أكِفيُكْم من الملِك ،

اذَهْب َُمسَّ ذلك الرجُل ، ََدنَا منه ََمسَُّه َذهَب غضبهُ ، ثم َهمَّ أن يصبَح ثانيًة ، َقاَم إليه يوسُف 
إنَّكم َتروَن : ُثم قال . اْلرضِ  ََ رََكَضهُ برجلِه لُيرَِيُه أنه شديٌد ، ودََعُه ثم أخذ بَتاَلبيبِه ََجذبَهُ َوقَع َي

 .َمْعَشر العبرانيِّين أنَّ أحداً ليس ِمثَلكم َي الشدَّة
ُُوَدا إلخوتِه  ا : الَ ، وذلَّ يُودا عند ذلَك ، وقال : هل َمسَّني أحٌد من آل يعقوَب ؟ قالوا : َقال يَ  أيُُّ

 .ى جُِة االسِترَحامِ العزيُز إنَّ له أباً َشيخاً كبيراً َي السنِّ ، َذَكروا هذا عل
ي هذه دليٌل أنه  : َوِقْيَل . كبيَر الَقْدر ال يحسبن ، أين ِمثْلُه ؟ َُخْذ أحَدنا مكانه َعبداً : معناهُ : َوِقْيَل  َو

 .كان يجوُز إلنسان أن يُِرقَّ نفسه لغيرِه ، وقد ُنِسَخ هذا بشريِة نبيِّنا ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم
؛ إلى ُكلِّ َمن يأتيَك وقد أوََيَت لنا الكيَل ، وَرَددتَّ علينا { ِإنَّا نَ َراَك ِمَن اْلُمْحِسِنيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .بَضاَعتنا وقَضيَت حاَجتنا ، َِْن َرَدْدتَّ مَعنا أخانا كان أعظَم ِمنٍَّة علينا ِمن جميِع ما سبقَ 
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 ( 79)ْن َوَجْدنَا َمَتاَعَنا ِعْنَدُه ِإنَّا ِإًذا َلظَاِلُموَن قَاَل َمَعاَذ اللَِّه َأْن نَْأُخَذ ِإالَّ مَ 

 
َأن } ؛ وهذا ُنِصَب على المصدِر ؛ أي أعوُد باهلِل ، { َمَعاَذ اللَِّه } : ؛ يوسُف { قَاَل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ إذا ََ َعلنا ذلك ُكنَّا ظَاِلمين ، نحبُس {  ِإالَّ َمن َوَجْدنَا َمَتاَعَنا ِعنَدهُ } ؛ أي أن آُخذ بالسَّرقة ، { نَّْأُخَذ 
ي حكمكم{ ِإنَّ آ ِإذاً لَّظَاِلُموَن } يجوُز أن يكون أراَد إنَّا ، . َمن لم نِجْد مَتاَعنا عنَدهُ   .، عندكم َو
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اُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكْم َمْوثًِقا ِمَن اللَِّه َوِمْن قَ ْبُل ََ َلمَّا اْستَ ْيَأُسوا ِمْنُه َخَلُصوا َنِجياا قَاَل َكِبيُرُهْم َأَلْم تَ ْعَلُموا َأنَّ َأبَ 
ُر اْلحَ  َِي يُوُسَف ََ َلْن َأبْ َرَح اْْلَْرَض َحتَّى يَْأَذَن ِلي َأِبي َأْو َيْحُكَم اللَُّه ِلي َوُهَو َخي ْ ( 80)اِكِميَن َما ََ رَّْطُتْم 

َِِظيَن اْرِجُعوا ِإَلى َأبِيُكْم ََ ُقولُوا يَا َأبَانَا إِ  ْدنَا ِإالَّ ِبَما َعِلْمَنا َوَما ُكنَّا لِْلَغْيِب َحا ُِ  ( 81)نَّ ابْ َنَك َسَرَق َوَما َش

 
؛ أي َلمَّا يَِئسوا من يوُسَف أن يَ ُردَّ أَخاهم عليُم { ََ َلمَّا اْستَ ْيَأُسوْا ِمْنُه َخَلُصوْا َنِجيّاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

والت ََّنجِّي مصدٌر يُ َعبُر بِه . ينُم يتشاَورُون كيَف يرِجُعون إلى أبيُم وماذا يُقولون لهانَفَرُدوا ُمتناِجيَن َيما ب
إنِّى إذا َما اْلَقْوُم َصاُرواْ أْنِجَيْه َواْختَ َلَفْت : عن الواحِد والجميع ، وقد ُيْجَمُع النَِّجيُّ أْنِجَيًة ، قال الشاعُر 

َناَك ُأْوصِ  ُُ ُْ ْم اَْلْرِشيَ  ُُ قَاَل َكِبيُرُهْم َأَلْم تَ ْعَلُموْا َأنَّ َأبَاُكْم َقْد َأَخَذ } : ي َوالَ يُوَصى بَيْه قَ ْولُُه تَ َعاَلى أْعَناقَ 
أَلْم تعَلُموا أنَّ أباكم قد أخذ عليكم : ؛ أي قاَل لُم رُبيل وهو أكبُرهم َي السنِّ { َعَلْيُكْم مَّْوِثقاً مَِّن اللَِّه 

داً من اهلِل َلتَ ُردُّنَّ  ُْ  .ُه عليهِ َع
َِي يُوُسَف } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ََ َلْن َأبْ َرَح } ؛ أي وتعَلُمون تفرِيَطكم َي يوسف ، { َوِمن قَ ْبُل َما ََ رَّطُتْم 

؛ َي موٍت ، أو { َأْو َيْحُكَم اللَُّه ِلي } َي البَ َراِح ، { َحتَّى يَْأَذَن ِلي َأِبي } أي أرَض مصَر ، { اَْلْرَض 
ُر اْلَحاِكِميَن } أِخي ََأرُدُُّه إلى أبيِه وُصوٍل إلى   .؛ ال يحكُم إال بالحقِّ { َوُهَو َخي ْ

 : ُثم قاَل ْلخوتِه كما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى 
( ُسرِّقَ )وقرأ ابُن عبَّاس . ؛ ُصَواَع الملكِ { ارِْجُعوْا ِإَلى َأبِيُكْم ََ ُقوُلواْ ياَأبَانَا ِإنَّ ابْ َنَك َسَرَق } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْدنَآ ِإالَّ ِبَما َعِلْمَنا } بضمِّ السين وتشديِد الراء ،  ُِ ؛ إخباٌر عن ظاهر وجوِد الصَّاع َي رَْحِل { َوَما َش
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َِِظيَن } بنيامين أنه هو اْلخُذ له ،  ؛ أي ما ُكنَّا ندري باطَن اْلمِر َي السَّرقة أنه َسَرَق { َوَما ُكنَّا لِْلَغْيِب َحا
 .يهأو ُكِذَب عل
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ا َوِإنَّا َلَصاِدقُوَن  َُ َِي ا َواْلِعيَر الَِّتي َأقْ بَ ْلَنا  َُ َِي قَاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم َأنْ ُفُسُكْم َأْمًرا ( 81)َواْسَأِل اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّا 
ْم َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليمُ  ُِ ٌر َجِميٌل َعَسى اللَُّه َأْن يَْأتَِيِني ِب  ( 83)اْلَحِكيُم  َََصب ْ

 
ا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ َِي ؛ أي اسَأْل َمن ِشْئَت من أهِل القرية التي ُكنَّا َيُا وهي { َوْسَئِل اْلَقْريََة الَِّتي ُكنَّا 

وَسمَّى مصَر َقريًة ؛ ْلن العرَب ُتسمِّي اْلمصاَر . مصَر ، َِنَّ أمٌر شائع َيُم ، يخبْرَك به َمن سألَتهُ 
 .أراَد بالقريِة قريًة من قُ َرى مصَر وهي التي ارَتَحُلوا من مصَر إليُا: َوِقْيَل . ئَن قُ َرىوالمدا
ا } : قوله  َُ َِي َر الَِّتي َأقْ بَ ْلَنا  م قوُم  { َواّلِعي ْ ؛ أي واسَأْل أهَل القاَلِة التي رَجعنا منُم ، وكان قد َصِحبَُ

م يعقوُب كما قَاَل اهللُ . ؛ أي لَصاِدقُون َيما نقوُل لكَ { وَن َوِإنَّا َلَصاِدقُ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . كنعان َقاَل لَُ
 : تَ َعاَلى 

ٌر َجِميٌل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َََصب ْ إنَّ ابنِي ال يسرُق ، وإنَّما : ؛ أي قاَل { قَاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم َأنُفُسُكْم َأْمراً 
 .َسَرَق ، َأمِري صبٌر جميل ال َجَزَع َيهِ سََُّلت لكم أنفُسكم أمراً إذا قُلتم َيه 

ْم َجِميعاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ؛ { ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم } ؛ أي بيوُسَف وبنياميَن وروبيل ، { َعَسى اللَُّه َأن يَْأتَِيِني ِب
 .؛ َي تدبيِر أمِر َخْلِقهِ { اْلَحِكيُم } بعبادِه ، 
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ْم وَ  ُُ َو َكِظيٌم َوتَ َولَّى َعن ْ ُُ َناهُ ِمَن اْلُحْزِن ََ   ( 84)قَاَل يَا َأَسَفى َعَلى يُوُسَف َوابْ َيضَّْت َعي ْ

 
ْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ؛ أي { َوقَاَل يَاَأَسَفى َعَلى يُوُسَف } ؛ أي أْعَرَض عنُم لشدَّة الحزن ، { َوتَ َولَّى َعن ْ

ا اْلَسُف َقد حانَت وقُتَك ، واْل قَ ْولُهُ . اْلَسُف أشدُّ من الحزنِ : َوِقْيَل . َسُف والحزُن واحدٌ أْقبْل أيُُّ
َناُه ِمَن اْلُحْزِن } : تَ َعاَلى  ة الُبكاِء وإالَّ َالحزُن ال يُ بَ يُِّض العيَن ، والدمُع مما ال { َوابْ َيضَّْت َعي ْ ، من شدَّ

 ". ُن َواْلَعْيُن َتْدَمُع اْلَقْلُب َيْحزَ : " يمكن االحتراُز عنه كما قاَل صلى اهلل عليه وسلم 
َو َكِظيٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُ ِه ، وقال عطاُء { ََ  اْلَكِظيُم : )؛ أي ُممِسٌك للُحزِن يتردَُّد حزنُه َي َجَو
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ُمومٌ : )، وقال ابُن عبَّاس ( َكِميدٌ : )، وقال الضحَّاك ( اْلَحزِينُ  ُْ نَ ْيِن سِ : )قال مقاتُل ( َم تَّ َلْم يُ ْبِصْر بَعي ْ
 .بلَغ من ُحزِن يعقوَب حزن َسبعين ثكَلى: ، ِقْيَل ( ِسِنيَن َحتَّى َكَشَفُه اهللُ بَقميِص يُوُسفَ 
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اِلِكيَن  َُ  ( 85)قَاُلوا تَاللَِّه تَ ْفَتأُ َتْذُكُر يُوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا َأْو َتُكوَن ِمَن اْل

 
اِلِكيَن قَالُوْا تَاهلل تَ فْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َُ ؛ أي قاَل أوالُد { تَ ُؤْا َتْذُكُر يُوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرضاً َأْو َتُكوَن ِمَن اْل

: وعن الحسن . واهلِل ال تزاُل تذكُر يوسَف حتى تكون َدنفاً أو َتموت ، واْلَحَرُض الذاِئُب الَباِلي: يعقوَب 
اْلَحْرُض يَابُس اْلِجْلِد َعَلى : )وقال الربيُع . ْشنَاِن اْلَمْوقُوفِ بَضمَّتَ ْيِن ، أرَاَد َكاْل( َحتَّى َتُكوَن ُحُرضاً )

 .هو الضَِّعيُف الذي ال ِحَراَك بهِ : َوِقْيَل (. اْلَعْظمِ 
و اهلِل تدخُل هذا الداُر ، تريُد بذلك نفَي الدخوِل ، : ْلنَّ العرَب تقوُل ( تَ ْفتَ ؤُ )َي قولِه ( الَ )وإنما أضمَر 
 .لََتْدُخُلنَّ : إلثباِت قالت َِذا أراَدْت ل
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يَا بَِنيَّ اْذَهُبوا ََ َتَحسَُّسوا ِمْن ( 86)قَاَل ِإنََّما َأْشُكو بَ ثِّي َوُحْزِني ِإَلى اللَِّه َوَأْعَلُم ِمَن اللَِّه َما اَل تَ ْعَلُموَن 
َُِروَن  يُوُسَف َوَأِخيِه َواَل تَ ْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإنَُّه اَل يَ ْيَأسُ  ََ َلمَّا َدَخُلوا ( 87)ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكا

َنا بِِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة َََأْوِف لََنا اْلَكيْ  ا اْلَعزِيُز َمسََّنا َوَأْهَلَنا الضُّرُّ َوِجئ ْ َُ َنا ِإنَّ اللََّه َعَلْيِه قَاُلوا يَا َأي ُّ َل َوَتَصدَّْق َعَلي ْ
ِقيَن َيْجِزي اْلُمَتصَ   ( 88)دِّ

 
إنَّما أْشُكو َغمِّي وُحْزِني إلى : ؛ أي قاَل يعقوُب { قَاَل ِإنََّمآ َأْشُكو بَ ثِّي َوُحْزِني ِإَلى اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .هو تفريُق الحزِن الذي ال يكاُد يصبُر عنه صاحبُه حتى يَ ُبثَّهُ : واْلَبثُّ . اهللِ 
: ُحْزِني على يوُسَف ، قال : َما الذي أذهَب بَصَرَك ؟ قال : قوب عليه السالم وُروي أنَّ رُجالً قاَل ليع

َرك ؟ قال  َس ظَُ يا يعقوُب أَتْشُكوِني ؟ وِعزَِّتي ال : َأوَحى اهللُ إليه . ُحزِني على أخيهِ : َما الذي قَ وَّ
: َأوَحى اهللُ إليه { ُحْزِني ِإَلى اللَِّه ِإنََّمآ َأْشُكو بَ ثِّي وَ } : أكشُف ما بَك حتى َتدُعَوِني ، َقال عند ذلك 

ما لَك حتى تنُظَر إَليُما  .وِعزَِّتي وَجالِلي لو كانَا َميَِّتيِن ْلحَييتُُ
َشْمَت َوََ نَ ْيَت ؟ قال : إنَّ رُجالً دخَل عليه َقاَل له : َوِقْيَل  َُ َهشََّمِني : يا يعقوُب ما ِلي أراَك قد انْ 
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يا رب خطيئةٌ : أَتْشُكوِني إلى َخلِقي ؟ َقاَل : هللُ به من َهمِّ يوُسَف ، َأوَحى اهللُ إليه َوأَْ َناِني ما ابتالِني ا
ا ََاغِفْرها ِلي ، َقال  ا َلَك ، َكان بعَد ذلك إذا ُسئَل قال : أخطَْأتُُ ِإنََّمآ َأْشُكو بَ ثِّي َوُحْزِني } : قد غَفرتُُ

 .{ِإَلى اللَِّه 
أتدري ِلَم عاقبُتَك وحبسُت عنك يوسف ثمانين سنَة ؟ : اهللُ إلى يعقوَب أوَحى : )قال وهُب بن َمنبه 

إن سبَب ابتالِء : ويقاُل !(. ْلنََّك شويَت وقت َّْرَت على جاِرَك وأكلَت ولم ُتطِعْمهُ : الَ ، قال : َقاَل 
َيرَحْمُا يعقوُب يعقوب ، أنه كان له بقرةٌ وكان لُا ِعْجٌل ، َذبَح ِعجَلُا بين يديُا وهي تخوُر ، َلم 

 !َأخذُه اهلل به وابتالهُ بفقِد أعزِّ أوالدِه من وسيٍط الواحد
َوِقْيَل . ؛ أي أعلُم أن ُرؤيا يوسف صادقٌة وإنَّا سنسجُد له{ َوَأْعَلُم ِمَن اللَِّه َما الَ تَ ْعَلُموَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

هل : الموِت دخَل على يعقوَب ، َقال له يعقوُب  أعلُم أن يوسف حيٌّ لم َيُمْت ؛ ْلنه روَي أن َمَلكَ : 
 .الَ وستراُه عاجالً : قبضَت روَح وَلدي يوسف َي اْلرواِح ؟ قال 

َعاَلى  ؛ { يابَِنيَّ اْذَهُبوْا ََ َتَحسَُّسوْا ِمن يُوُسَف َوَأِخيِه } : َعنَد ذلك قال يعقوُب ْلوالدِه كما قَاَل اهللُ َتَّ
َوالَ } ، ( َاْلَتِمُسوا يُوُسَف َوأَخاهُ : َمْعنَاُه : )واطلُبوا يوسف وأخاهُ ، وقال ابُن عبَّاس  أي اذَهُبوا واْسَتْخبُروا
َُِروَن } ؛ أي ال تقَنطُوا من ََ َرِج اهلِل ، { تَ ْيَأُسوْا ِمن رَّْوِح اللَِّه  ؛ { ِإنَُّه الَ يَ ْيَأُس ِمن رَّْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكا

َِي اْلَخْيِر ، َوالتََّجسُُّس َِي : )بَّاس عن الفرِق بين التَّْحِسيِس والتَّْجِسيِس ، َقاَل وُسئل ابُن ع التََّحسُُّس 
 (.الشَّرِّ 

من يعقوَب بن اسحَق بن إبراهيم : بسِم اهلل الرَّحمِن الرحيم : وُروي أن يعقوَب كتَب كتاباً إلى عزيِز مصَر 
يٍت موَكَّل بنا البالُء ، ابتَلى اهللُ َجدِّي بأن ُطِرَح َي النار َجعَلُا اهللُ عليه إلى عزيِز مصَر ، أَما َِنَّا أهُل ب

بَ ْرداً وَساَلماً ، وابتَ َلى عمِّي إسماعيَل بالذْبِح ، َفداُه اهللُ بَكْبٍش عظيٍم ، وابتَلى أبي بالعَمى ، وابتُِليُت أنا 
ابني َسَرَق ، وما ولدُت َسارقاً ، ََخلِّ سبيَل ابني وإال َِن بَغْيَبِة ابِني يوُسَف َذهَب بَصِري ، وزعمَت أنَّ 

 .اهللَ يفعُل ما يشاء
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قَاُلوا َأِإنََّك َْلَْنَت يُوُسُف قَاَل َأنَا يُوُسُف ( 89)قَاَل َهْل َعِلْمُتْم َما ََ َعْلُتْم ِبُيوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ َأنْ ُتْم َجاِهُلوَن 
نَّ اللََّه اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن  َوَهَذا َأِخي َقْد َمنَّ  ََِِ َنا ِإنَّهُ َمْن يَ تَِّق َوَيْصِبْر   ( 90)اللَُّه َعَلي ْ

 
م لما دََ ُعوا الكتاَب { قَاَل َهْل َعِلْمُتْم مَّا ََ َعْلُتم ِبُيوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ َأنُتْم َجاِهُلوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ ُروي أنَُّ

م عند إليه وقرأ ُه أرعَد حتى سقَط الكتاُب من يدِه ، ثم انتحَب انْتَحاَبًة كاَد أن يتقطََّع منُا قلبُه ، وقال لَُ
هل علمُتم ما َعلتم بيوُسَف وأخيِه ، وقصَّ عليُم جميَع ما عِملوُه به من إلقائُِم أياُه َي اْلُجب : ذلَك 
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علُم بأخيِه حتى ضاَر ذليالً َيما بينُمإْن َيسِرْق َقد سرَق أٌخ له : ، وبَيِعُم له وقولُم  . من قبُل ، َو
 .أراَد إذ أنتم شباٌب أحداث ال تعرَِون أُموَر الدينِ : جُالَة الصِّبا ، َوِقْيَل { ِإْذ َأنُتْم َجاِهُلوَن } وأراَد بقولِه 

َنآ قَالُوْا َأِءنََّك ْلَنَت يُوُسُف قَاَل َأنَْا يُوُسُف َوهَ } َلما قصَّ عليُم ذلك ،  ؛ {  اَذا َأِخي َقْد َمنَّ اللَُّه َعَلي ْ
ْصِبْر } ؛ المعاصَي ، { ِإنَُّه َمن يَ تَِّق } بصبرِنا على الشدَّة ،  َّ نَّ اللََّه الَ ُيِضيُع } ؛ على الشدائِد ، { َوِي ََِِ

 .{اْلُمْحِسِنيَن } ؛ أي ثواَب { َأْجَر 

(0/0) 

 
 

َنا َوِإْن ُكنَّا َلَخاِطِئيَن  قَاُلوا تَاللَِّه َلَقْد آثَ َرَك اللَّهُ   ( 91)َعَلي ْ

 
َنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ { َوِإن ُكنَّا َلَخاِطِئيَن } ؛ أي َضََّلَك بما أنعَم عليَك ، { قَالُوْا تَاللَِّه َلَقْد آثَ َرَك اللَُّه َعَلي ْ

م َنِدمو   .ا على ما َعلواأي وقد ُكنَّا َعاِصيَن هلِل َي ما ََ َعلنا ، وهذا يدُل على أنَُّ

(0/0) 

 
 

 ( 91)قَاَل اَل تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم يَ ْغِفُر اللَّهُ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِميَن 

 
؛ أي ال تَ ْعييَر عليكم اليوَم ؛ أي ال أذكُر لكم ذنَبكم بعد { قَاَل الَ تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ { يَ ْغِفُر اللَُّه َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِميَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. الَ َلْوَم َعَلْيُكمْ : )وقال ابُن عبَّاس . يومهذا ال
 .بعبادهِ 

(0/0) 

 
 

َََصَلِت اْلِعيُر ( 93)اْذَهُبوا ِبَقِميِصي َهَذا ََأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأِبي يَْأِت َبِصيًرا َوْأتُوِني بَِأْهِلُكْم َأْجَمِعيَن  َوَلمَّا 
 ( 95)قَاُلوا تَاللَِّه ِإنََّك َلِفي َضاَلِلَك اْلَقِديِم ( 94)قَاَل َأبُوُهْم ِإنِّي َْلَِجُد رِيَح يُوُسَف َلْواَل َأْن تُ َفنُِّدوِن 

 
م ؛ { اْذَهُبوْا ِبَقِميِصي َه اَذا ََأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأِبي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  اذهبوا بقِميصي هذا َألقوهُ : أي قاَل لَُ
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َكاَن ذِلَك اْلَقِميُص ِمْن َنْسِج : )؛ كما كاَن ، قال الضحَّاك { يَْأِت َبِصيراً } على وجِه أبي يرجُع ، 
م كانوا نحو َسبعين إنساناً { َوْأتُوِني بَِأْهِلُكْم َأْجَمِعيَن } : وقولهُ تعالى (. اْلَجنَّةِ   .، ُروي أنُُّ

َََصَلِت اْلِعيُر } : قولهُ تعالى و  ؛ ُروي أنه لمَّا َخرجت القاَلُة من العريِش وهي قريٌة بين مصَر { َوَلمَّا 
م { قَاَل َأبُوُهْم } وكنعان ، بينُم وبين يعقوب َثمانية أيَّام ،  ؛ قال يعقوُب لولِد َوَلِده ، وكان أوالُده كلُُّ

َلْوالَ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ُروي أن الريَح َحملت رائحَة يوسف إلى أبيهِ . { ِإنِّي َْلِجُد رِيَح يُوُسفَ } : بمصَر 
ُُوِني َي الرأِي لُقلُت إنه حيٌّ { َأن تُ َفنُِّدوِن   .؛ ُتَسفِّ

ا َلْم َتُكْن اْلَفْنُد إْنَكاُر اْلَعْقِل ِمْن َهَرٍم ، يُ َقاُل َشْيٌخ ُمْفِنٌد ، َوالَ يُ َقاُل َعُجوٌز ُمْفِندَ : )وقال الخليُل  َُ ٌة ؛ ْلن َّ
ا ذاَت رَأٍي ََ تُ ْفِندُ  َُ ُُِّلون: )وقال ابُن عبَّاس (. َِي َشبيَبِت َلْوالَ أْن تَ ُقولُوا : )، وعن مجاهد ( تُ َفنُِّدوِن ُتَج

شيٌخ َخِرٌف ، لوال أْن تقولوا إنِّي : ، َوِقْيَل ( َلْوالَ أْن ُتَكذِّبُونِ : )، وقال الضحَّاك وابُن جبير ( ذَهَب َعْقَلكَ 
يَا َصاِحَبيَّ َدَعا َلْوِمي َوتَ ْفِنيِدي ََ َلْيَس َما : ، والَفْنُد اْلَفَساُد ، قال الشاعُر ( ُتَضلُِّلونِ : )وقال أبو ُعبيدة 

ي بعِض الرِّوايات  أنَّ ذلك القميَص كان من الجنَّة ، وكان اهللُ ألبَسُه إبراهيَم : ََاَت ِمْن أْمري بَمْرُدوِدَو
ُألقي َي النار َصارت عليه بَ ْرداً وسالماً ، ثم كساُه إبراهيُم اسحَق وكساُه يعقوَب ، وكان يعقوُب حين 

وأمَرُه جبريُل أن أرِسْل . أدرََج ذلك القميَص َي قصبٍة وعلَّقه على يوسف لما كان يخاُف عليه من العينِ 
أو َسقيٍم إال ُعوََِي ، َلذلك أصاَب يعقوب إليه قميصَك هذا َِن َيه ريَح الجنَّة ، ال يقُع على ُمبتَ َلى 

 .{قَالُوْا تَاللَِّه ِإنََّك َلِفي َضالَِلَك اْلَقِديِم } ريحه من بعد ثمانيِة أيَّام ، 

(0/0) 

 
 

ِه ََارَْتدَّ َبِصيًرا قَاَل َأَلْم َأُقْل َلُكْم ِإنِّي َأْعَلمُ  ُِ ِمَن اللَِّه َما اَل تَ ْعَلُموَن  ََ َلمَّا َأْن َجاَء اْلَبِشيُر َأْلَقاُه َعَلى َوْج
(96 ) 

 
ِه ََاْرَتدَّ َبِصيراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُِ ُُوَدا ، وذلك أن { ََ َلمَّآ َأن َجآَء اْلَبِشيُر َأْلَقاُه َعَلى َوْج ؛ البشيُر هو يَ 

إليه َُأخبرُه بأنََّك أنا ذهبُت بالقميِص وهو ملطٌَّخ بالدِم إليه ، َأنا أذهُب بالقميِص : يُوَدا قال ليوسف 
حيٌّ وأََ رُِّحُه كما أحزنتُه ، َكان هو البشيُر ، َحمَل القميَص وخرَج حاسراً حاَياً ، وكان معه سبعُة أرغفٍة 

لم يشوَّْق أكَلُا حتى بلَغ كنعان ، وكانت المساَُة ثمانين َرسخاً ، َلما أتاهُ ألقاه على وجُِه َارتدَّ 
 .بصيراً 

َرِم ، َوُسُرورُُه بَ ْعَد اْلُحْزنِ رَ : )قال الضَّحاك  َُ ، ( َجَع َبَصَرهُ بَ ْعَد الَعمي ، َوقُ وَُّتُه بَ ْعَد الضَّْعِف ، َوَشبَابُُه بَ ْعَد اْل
. اْلَن َتمَِّت النعمةُ : على اإلسالِم ، قال : على أيِّ ديٍن تركَت يوسَف ؟ قال : ثم قال يعقوُب للبشيِر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



؛ أي أَلْم أُقْل لكم إن يوُسَف َحيٌّ { َلْم َأُقْل لَُّكْم ِإنِّي َأْعَلُم ِمَن اللَِّه َما الَ تَ ْعَلُموَن قَاَل أَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .وكنتم ال تعلمون ذلك
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ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم  قَاَل َسْوَف َأْستَ ْغِفُر َلُكْم رَبِّي( 97)قَاُلوا يَا َأبَانَا اْستَ ْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا ِإنَّا ُكنَّا َخاِطِئيَن 
(98 ) 

 
؛ { ِإنَّا ُكنَّا َخاِطِئيَن } ؛ أي ادُْع اهللَ أن يغفَر لنا ذنُوبَنا ، { قَالُوْا ياَأبَانَا اْستَ ْغِفْر َلَنا ُذنُوبَ َنآ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

م يوسف { َلُكْم رَبِّي  قَاَل َسْوَف َأْستَ ْغِفرُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . أي مسيئين عاِصين هلل : ؛ ُروي أنه قال لَُ
م ، ويقال { الرَِّحيُم } ؛ لعباِده ، { ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر } أدُعو لكم ربي ليلة الجمعة آخَر السََّحر ،  م : لَُ إنَُّ

 .الَتَمُسوا منه أن يستغفَر لُم على الدواِم ، وأن يجعَلُم َي وْرِدِه َي الدُّعاء
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َوَرَََع َأبَ َوْيِه َعَلى ( 99)مَّا َدَخُلوا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإَلْيِه َأبَ َوْيِه َوقَاَل اْدُخُلوا ِمْصَر ِإْن َشاَء اللَُّه آِمِنيَن ََ لَ 
ا رَبِّي َحقاا َُ َوَقْد َأْحَسَن ِبي ِإْذ  اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجًَّدا َوقَاَل يَا َأَبِت َهَذا تَْأِويُل رُْؤيَاَي ِمْن قَ ْبُل َقْد َجَعَل

 رَبِّي َلِطيٌف ِلَما َأْخَرَجِني ِمَن السِّْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن بَ ْعِد َأْن نَ َزَغ الشَّْيطَاُن بَ ْيِني َوبَ ْيَن ِإْخَوِتي ِإنَّ 
 ( 100)َيَشاُء ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم 

 
؛ رُوي أن يوسف كان يبعُث إلى يعقوَب { َدَخُلوْا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإلَْيِه َأبَ َوْيِه ََ َلمَّا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

بمائتي راحلٍة ، وسأَلُه أن يأتَيُه بأهلِه أجمعين ، َتُيَّأَ يعقوُب للخروِج ، َلما دنَا من مصَر ، وكان يوسف 
 .ما هذا؟: قد خرَج َي أربعِة آالف من الجند ، َلما رأى يعقوب الخيَل قال 

السالُم عليَك يا ُمذِهَب : قال هو ابْ ُنَك ، َلما دنَا كلُّ واحد من صاحبِه ، ابتدأ يعقوُب بالسالِم َقال 
يا أَبِت بكيَت عليَّ حتى ذهَب بَصُرَك : َقال يوسُف . اْلحزاِن ، ثم عانَق كلُّ واحٍد منُما صاحَبهُ وَبَكيَا

يا أبِت أما علمَت أن القيامَة : نعم ، قال : حتى انحنيَت ؟ قال  يا أَبِت حزنَت عليَّ : نعم ، قال : ؟ قال 
 .إنِّي خشيُت أن ُيسَلَب ِديُنَك َال نجتمعَ : تجَمُعنا ؟ قال 

ما عنَدُه ، قال { ََ َلمَّا َدَخُلوْا َعَلى يُوُسَف آَوى ِإلَْيِه َأبَ َوْيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُُما إلي نفسِه وأنَزلَُ أي ضمَّ
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ا نفاسُا ببنيامين ، : ُة المفسِّرين عامَّ  يعني أباهُ وخالَتُه ؛ ْلن ُأمَُّه كانت قد ماَتْت قبَل ذلك ، وكان موتُُ
 .وْلن بنيامين بلَغِة العبرانية ابُن الوجيعِ 

ا؛ من العُدوِّ والقحِط واْلسْ { َوقَاَل اْدُخُلوْا ِمْصَر ِإن َشآَء اللَُّه آِمِنيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . َواِء كلُِّ
ُُما معه على سريرٍ { َوَرَََع َأبَ َوْيِه َعَلى اْلَعْرِش } :  َ َع  .؛ أي َر

؛ أي سجَد له أبوهُ وخالته وإخوتهُ اْلحَد عشر سجوَد تحيٍَّة وتشريف { َوَخرُّوْا َلُه ُسجََّداً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
للشريِف ، وقد تقدََّم َنْسُخ هذا السجوِد َي سورة البقرِة ، وعن  ، وكان َي ذلك الزماِن يسجُد الوضيعُ 

َََسَجَد َلُه ، ََ َقاَل : )عمَر رضي اهلل عنه  َََخَرَج إلَْيِه رَئِيُس أْهِل اْلَقْريَِة  َما : أنَُّه َخَرَج إَلى بَ ْعِض اْلُقَرى ، 
 (.ُأْسُجْد ِلَربَك الَِّذي خَلَقكَ : ََ َقاَل  َشْيٌء َنْصنَ ُعُه لُُلَمَراِء َواْلُخَلَفاِء ،: قَاَل ! َهذا؟

م َسَجدوا ُشكراً هلِل على ما أنعَم اهللُ عليُم من اجتماعُم على أيَسِر اْلحوالِ : ويقاُل َي معنى هذا  . إنَُّ
وقولهُ , (ُسجَّداً َوَخرُّوا هلِل : أنَّ َمْعَناهُ : )ويجوُز أن يكون معنى السجوُد اْلَمَياَلُن واالنحناُء ، عن ابِن عبَّاس 

 .كنايٌة عن اهللِ ( َلهُ )
ا { َوقَاَل ياَأَبِت َه اَذا تَْأِويُل رُْؤيَاَي ِمن قَ ْبُل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي هذا السجوُد تصديُق رُؤيَاَي التي رأيتُُ
ا رَبِّي َحّقاً َوَقْد َأْحَسَن َبي } من قبُل ،  َُ ؛ هذا { َأْخَرَجِني ِمَن السِّْجِن ِإْذ } أي أحسَن إَليَّ ، { َقْد َجَعَل

؛ وجاَء { َوَجآَء ِبُكْم مَِّن اْلَبْدِو } ثناٌء منه على اهلِل تعالى بِنعامِه عليه ؛ إذ َخلََّصُه َوَنجَّاُه من العبوديَّة ، 
؛ بالحسِد ، { َوبَ ْيَن ِإْخَوِتي  ِمن بَ ْعِد َأن نَّزَغ الشَّْيطَاُن بَ ْيِني} : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . بأبيِه وإخوته من الباديِة إليه

ِإنَّهُ } ؛ أي لطيٌف َي تدبيِر عباده وبُلطفِه جمَع بيننا على أحسِن اْلحوال ، { ِإنَّ رَبِّي َلِطيٌف لَِّما َيَشآُء } 
 .َي تدبيِرهم{ اْلَحِكيُم } ؛ بمصالِح عبادِه ، { ُهَو اْلَعِليُم 

أْربَ ُعوَن : )ا يوسف وبين َتصِديقُا ، قال سلماُن رضي اهلل عنه واختَلُفوا َي المدَّة التي كانت بين رُؤي
 (.اثْ َناِن َوُعْشُروَن َسَنةً : )، وقال ابُن عبَّاس ( َسَنةً 
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نْ َيا َربِّ َقْد آتَ ْيَتِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمْن تَْأِويِل اْْلََحاِديِث ََاِطَر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َأْنَت َولِ  َِي الدُّ يِّي 
 ( 101)َواْْلِخَرِة تَ َوَِّني ُمْسِلًما َوَأْلِحْقِني بِالصَّاِلِحيَن 

 
} ؛ يعني ُمْلَك مصَر أربعين َرسخاً َي أربعين َرسخاً ، { َربِّ َقْد آتَ ْيَتِني ِمَن اْلُمْلِك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .تعبيِر الرُّؤيا وتأويل ُكتب الدين؛ أي { َوَعلَّْمَتِني ِمن تَْأِويِل اَْلَحاِديِث 
ما { ََاِطَر السََّماَواِت َواَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ ُنِصَب على النداِء ؛ أي يا َاطَر السماِء واْلرض ُمنِشئُُ

نُ َيا َواْلِخَرِة } على غيِر مثاٍل ،  َِي الدُّ ؛ { ِنى ُمْسِلماً تَ َوَّ } ؛ أي تَتولَّى ِحفِظي وصيانتي ، { َأنَت َوِليِّي 
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؛ يعني { َوَأْلِحْقِني بِالصَّاِلِحيَن } أي ألُطْف بي ُلطفاً أثبُت به على اإليماِن إلى أن يلَحُقني الموت ، 
 .يلحقُه بآبائه

أنا ِمن يوسف على رجاٍء ، وأمري  : وأما ما كان من أخِر زُليخا َِنه لما ماَت العزيُز وبَِقيت أرملًة ، قالت 
نقٍص ؛ وذلك بَمعِصَيتي ْللِه يوسف ، َكيف ال أقوُم إلى هذا الصَّنم والمشؤوِم َأجعلهُ  كلَّ يوم إلى

ُه يرَحُمني ويقضي حاَجتي ، َقامت وكسرت صَنَمُا  َُ ُجذاذاً ، وأْلَحُق بيوسف وُأسِلُم على يدِه ؟ لعلَّ إَل
ُقْل } : رايات مكتوبات عليُا وجاءت إلى طريق يوسف ، َوقفت له َي يوِم ركوبِه َأقبَل مع اْلعالِم وال

: يوسف ]{ْشرِِكيَن َه اِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة َأنَاْ َوَمِن ات َّبَ َعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَمآ َأنَْا ِمَن اْلمُ 
108.] 

م ُملوكاً : َلمَّا صاَر يوسف بحذاِء زُليخا نادت  بطاعتِه ، ويِذلُّ المواِلي ُسبحان من يعلي العبيد ويجعلَُ
: عَليَّ بصاحبِة هذا الكالِم ، َأُِتَي بُا إليه َقال : ََسِمَع ذلك يوسف َقال . ويجعلُم عبيداً بمعصيتهِ 

أنا : أشدَّ اإلنكار ، قالت : قد أنَكرَتني ؟ قال : ال ، قالت : قال ! زُليخا أَما تعرَُِِني؟: َمن أنِت ؟ قالت 
َعَك ووضَعِني ؛ وأعزََّك وأذلَّني ؛ وأغناَك وأَقَرِني الذي راودُتَك عن نف سك َاستعصمَت بِلِه السَّماء ، ََر

الَ إَلَه إالَّ اهللُ ، ِليَ ْرَحَمِني ، : ، َعلمُت أني َي باطٍل وُغروٍر ، َكسرُت صَنِمي وجئُتَك طائعًة مؤمنًة أقوُل 
ا َي قلبِه ، َقاَل  لي ثالُث حوائَج : نعم ، قالت : أتفعُل ؟ قال :  َسِلي حاجَتِك ، قالت: َوقعت رحمتُُ

يا يوسف قد ذهَب بَصري َادُع اهللَ أن يُردَّ عليَّ ْلنُظَر إلى جماِل وجُك ، َدعا اهللَ َردَّ عليُا بصَرها 
وادُع اهللَ أن يُردَّ علي ُحسني وَجمالي ، َدَعا اهللَ َردَّه عليُا : َأقبلت تنظُر إلى يوسف ، ثم قالت 

 .ذلك
تتزوَُّج بي حالالً ؟ : أما تسَأِلي الثالثَة يا رأَس الفتنِة ؟ قالت : َلما نظَر يوسُف إليُا نكََّس رأسه وقال 

أما أنا َال أقنُط من رحمِة : قُوِمي يا رأَس الفتنِة هذه حاجٌة ليس َي نفسي قضاُؤها ، قالت : قال لُا 
أُمرَك أن تتزوَج بُا ، َجعلت تحمُد اهللَ وتشكرُه َتزوََّجُا إن اهللَ ي: اهلِل ، ََنزل جبريُل على يوسف وقال 

، َلما دخَل بُا وجَدها عذراَء ، َوَلَدت له َوَلَدين ، وأقاَم يعقوُب عند يوسف َثماني عشرَة سنًة ، ومات 
 .قبل يوسف بسنتين
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