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 تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة
 

 

 

 ( 201)َذِلَك ِمْن َأنْ َباِء اْلَغْيِب نُوِحيِه ِإَلْيَك َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َأْجَمُعوا َأْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُروَن 

 
ة { ِب نُوِحيِه ِإَلْيَك َذِلَك ِمْن َأنْ َبآِء اْلَغيْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  د من قصَّ ؛ أي ذلَك الذي ذكرُت لَك يا ُمَحمَّ

{ َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َأْجَمُعوْا َأْمَرُهْم } : قولُه . يوسف وإخوته من أخبار ما غاَب علمُه عنَك نوحيه إليك
؛ به ، وكان { ْم َيْمُكُروَن َوهُ } ؛ أي وما كنَت عندهم إذ عَزُموا أمَرهم على إلقاِء يوسف في اْلُجب ، 

 .َمكُرهم إلقاَءهم إياه في البئرِ 

(0/0) 

 

 ( 201)َوَما َأْكثَ ُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَن 

 
؛ أي وما أكثُر الناِس بمؤمنين بالقرآن والرسول { َوَمآ َأْكثَ ُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُد على دعاِئهم إلى اإليمان وجهدَت كلَّ الجهد  .ولو حرصَت يا ُمَحمَّ

(0/0) 

 

َماَواِت َواْْلَْرِض َيُمرُّوَن ( 201)َوَما َتْسَألُُهْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن ُهَو ِإَّلَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِميَن  وََكَأيِّْن ِمْن آيٍَة ِفي السَّ
َها ُمْعِرضُ  َها َوُهْم َعن ْ  ( 201)وَن َعَلي ْ

 
ُد على دعاِئهم إلى اهلل من ُجْعل { َوَما َتْسَألُُهْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وما تسأَُلهم يا ُمَحمَّ

هم ذلك عن اإليمان ؛ أي ما القرآن إَّل { ِإْن ُهَو ِإَّلَّ ِذْكٌر لِّْلَعاَلِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعالى . في ماِلهم فيصدُّ
 .عظٌة للعاَلمينمو 
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َها ُمْعِرُضوَن } : وقوله تعالى  َها َوُهْم َعن ْ َماَواِت َواَْلْرِض َيُمرُّوَن َعَلي ْ ؛ أي فكم من { وََكَأيِّن مِّن آَيٍة ِفي السَّ
موات من الشمِس والقمر والنجوم ، وما في اْلرِض من اْلشجاِر  آيٍة دالَّة على وحدانيَّة اهلِل مما في السَّ

النبات وغيِر ذلك من الحيوانات ، يَروَنها ويشاهدونَها ثم َّل يستدلُّون بذلك على أنَّ لها ُمدبراً والجبال و 
أراَد باآلياِت التي في اْلرِض آيات عاٍد : ويقال . حكيماً عليماً قادراً َّل يشبهُه شيء من المخلوقاتِ 

 .ِرهم وَّل يتَّعظون بهموثَمود وقوِم لوط وغيرهم ، كان أهُل مكة َيُمرُّوَن عليها في أسفا

(0/0) 

 

 ( 201)َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم بِاللَِّه ِإَّلَّ َوُهْم ُمْشرُِكوَن 

 
ُق أكثُرهم بلساِنهم إَّل وهم { َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم بِاللَِّه ِإَّلَّ َوُهْم مُّْشرُِكوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ما ُيَصدِّ

َوَلِئن َسأَْلتَ ُهم مَّْن َخَلَقُهْم َليَ ُقوُلنَّ اللَّهُ } : نَّهم يؤمنون من وجٍه ، كما قال تعالى ُمشركون به غيَرهُ ؛ ْل
اْلُمَراُد بَهِذِه اآليَِة أْهُل : )وُيشرِكون من وجٍه وهو عبادتُهم اْلصناَم ، وقال الحسُن [ 78: الزخرف ]{

ٍد صلى اهلل عليه اْلِكَتاب َمَعُهْم إْيَماٌن ِمْن َوْجٍه َوِشْرٌك مِ  ْن َوْجٍه ، فَإنَّ َمَع اْليَ ُهوِد إْيَماناً بُموَسى وَُكْفراً بُمَحمَّ
 (.وسلم

(0/0) 

 

 ( 208)َأفََأِمُنوا َأْن تَْأتِيَ ُهْم َغاِشَيةٌ ِمْن َعَذاِب اللَِّه َأْو تَْأتِيَ ُهُم السَّاَعُة بَ ْغَتًة َوُهْم ََّل َيْشُعُروَن 

 
} ؛ أي أفََأِمَن الكفاُر أن يغشاهم العذاُب من اهلِل ، { َأن تَْأتِيَ ُهْم َغاِشَيٌة مِّْن َعَذاِب اللَِّه  َأفََأِمُنواْ } : قولُه 

اَعُة بَ ْغَتًة َوُهْم َّلَ َيْشُعُروَن   .يُنزول العذاب{ َأْو تَْأتِيَ ُهُم السَّ

(0/0) 

 

 ( 207)ا َوَمِن ات َّبَ َعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما َأنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة َأنَ 
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عوُة ِديني ، وإنما قاَل { ُقْل َه اِذِه َسِبيِلي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ر ويُؤنَُّث ( َهِذهِ : )؛ أي هذه الدَّ ْلن السبيَل يذكَّ

؛ { َأنَْا َوَمِن ات َّبَ َعِني } : معرفٍة منِّي باهلِل تعالى ، وقوله تعالى ؛ على { َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة } ، 
؛ أي لسُت { َوَمآ َأنَْا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن } سبحاَن اهلِل ، : أي وُقل { َوُسْبَحاَن اللَِّه } يدُعو إلى اهلِل ، : معناُه 

 .مَعهم على ِدينهم

(0/0) 

 

َّلَّ رَِجاًَّل نُوِحي ِإَلْيِهْم ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َأفَ َلْم َيِسيُروا ِفي اْْلَْرِض فَ يَ ْنُظُروا َكْيَف َكاَن َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك إِ 
ٌر لِلَِّذيَن ات ََّقْوا َأَفََل تَ ْعِقُلوَن   ( 201)َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َوَلَداُر اآْلِخَرِة َخي ْ

 
أي وما أرَسلنا ِمن قبِلَك يا { ْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِإَّلَّ رَِجاَّلً نُّوِحي ِإلَْيِهْم مِّْن َأْهِل اْلُقَرى َوَمآ أَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُد إَّل رَجاَّلً منُسوبين إلى الُقرى مثلَك يُوَحى إليهم كما يوَحى إليَك ، قال الحسُن  َلْم يُ ْرِسِل اهللُ : )ُمَحمَّ
ِل اْلَباِدَيِة ؛ َوذِلَك َْلنَّ أْهَل اَْلْمَصاِر َيُكونُوَن أثْ َبَت ُعُقوَّلً ِمْن أْهِل اْلَباِدَيِة ، َوأَشدَّ اْمَرَأًة َوَّلَ َرُسوَّلً ِمْن أهْ 

ُهمْ   (.أْحََلماً ِمن ْ
اَن فَ َينُظُروْا َكْيَف كَ } ؛ يعني أفَ َلم يسير أهُل مكة في اْلرِض ، { َأفَ َلْم َيِسيُروْا ِفي اَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ من الكفَّار فيخافون ما يْنِزُل بهم من عذاب اهلل وما { الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم } ؛ فيَ َروا آثاَر دياِر ، { َعاِقَبُة 
 .نزَل بأولِئكَ 

ٌر لِّلَِّذيَن ات ََّقوْا َأَفَلَ تَ ْعِقُلوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ٌر )الجنَّة ( َرةِ َداُر اآلخِ )؛ يعني قولُه { َوَلَداُر اآلِخَرِة َخي ْ َخي ْ
أفليَس لهم ذهُن اإلنسانية أنَّ اآلخرَة الباقيَة خيٌر : معناُه ( أفَلَ يَ ْعِقُلونَ )الكفَر والفواحَش ( لِلَِّذيَن ات ََّقوا

 .من الدنيا الفانية ، وأضاَف الداَر اآلخرِة على سبيِل إضافة الشيء إلى نفسه كما يقاُل يوُم الجمُعة

(0/0) 

 

َي َمْن َنَشاءُ َوََّل يُ َردُّ بَْأُسنَ َحتَّى إِ  ا َعِن اْلَقْوِم َذا اْستَ ْيَأَس الرُُّسُل َوَظنُّوا َأن َُّهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُهْم َنْصُرنَا فَ ُنجِّ
 ( 220)اْلُمْجِرِميَن 

 
؛ أي حتى إذا يَِئَس الرسُل عن إجابة { اْ َحتَّى ِإَذا اْستَ ْيَأَس الرُُّسُل َوَظنُّوْا َأن َُّهْم َقْد ُكِذبُو } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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َي َمن نََّشآُء } ؛ َتكذيباً َّل يرجعون عنه ، { َقْد ُكِذبُوْا } اُْلَمم وأيقنوا أن القوَم ،  ؛ { َجآَءُهْم َنْصُرنَا فَ ُنجِّ
ذبُوهم في ما وظنَّ المرَسُل إليهم أن الرُُّسَل قد ك: بالتخفيف فمعناُه ( ُكِذبُوا)بإهَلِك قومهم ، ومن قرأ 

؛ أي َّل يُ َردُّ عذابُنا عن { َوَّلَ يُ َردُّ بَْأُسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . أوَعُدهم من العذاب
 .الكافرينِ 

(0/0) 

 

َرٌة ِْلُوِلي اْْلَْلبَاِب َما َكاَن َحِديثًا يُ ْفتَ َرى َوَلِكْن تَ  ْصِديَق الَِّذي بَ ْيَن َيَدْيِه َوتَ ْفِصيَل  َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعب ْ
 ( 222)ُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َورَْحَمًة ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن 

 
َرٌة ْلُْوِلي اَْلْلَباِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  م من { َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعب ْ ؛ أي لقد كان في َقَصِص َمن تقدَّ

إن قصَة يوسف وإخوته عبرٌة لمن أراَد أن يعتبَر فيصبر على : َوِقْيَل . الناس اْلنبياِء عبرٌة لذِوي العقوِل من
البَلِء واْلِمَحِن ، كما صبَر يعقوُب ويوسف حتى َخَتَم لهما باْلُمْلِك والُعُلوِّ ، والفَرِج من اْلحزان ، وَّل 

 .َيْحُسُد أحداً كما َحَسَد إخوة يوسف ، فلم يُ ْغِن عنهم َكيُدهم شيئاً 
؛ أي ما كان القرآُن حديثاً يختَلُق { َما َكاَن َحِديثاً يُ ْفتَ َرى َولَ اِكن َتْصِديَق الَِّذي بَ ْيَن َيَدْيِه } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ 

بالرفع فعلى ( َتْصِديقُ )و لكن كان َتصديقاً للُكتب التي بين يديِه من التوارة واإلنجيل وغيرهما ، وَمن قرأ 
 .إضمار هو

َوُهًدى َورَْحَمًة } ؛ أي وبياَن كلِّ شيٍء يحتاُج الناس إليه في ِدينهم ، { َوتَ ْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ 
ٍد والقرآنِ { لَِّقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن  قون بُمَحمَّ  .؛ ودَّللًة ونجاًة من العذاب اْلليم لقوم يصدِّ

(0/0) 

 

 ( 2)َل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك اْلَحقُّ َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ََّل يُ ْؤِمُنوَن المر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب َوالَِّذي ُأْنزِ 

 
أنَا اهللُ : َمْعَنى المر : )؛ قال ابُن عبَّاس { المر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب َوالَِّذي ُأنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك اْلَحقُّ } 

َوالَِّذي أُنِزَل } : أي هذِه آياُت القرآِن ، وقولُه تعالى { يَاُت اْلِكتَاِب تِْلَك آ} : وقولُه تعالى (. أْعَلُم َوأَرى
اآليَات { تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب } اْلُمَراُد بَقْوِلِه : )هو القرآُن أيضاً ، وقال قتادةُ { ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك اْلَحقُّ 
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، ( اْلُقْرآنُ { َوالَِّذي أُنِزَل ِإَلْيَك } َواإلْنِجيِل َوَساِئِر اْلُكُتب ، َواْلُمَراُد ب   الَِّتي أُْنزَِلْت قَ ْبَل اْلُقْرآِن ِمَن الت َّْورَاةِ 
 .{َولَ اِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس َّلَ يُ ْؤِمُنوَن } 

(0/0) 

 

َماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد تَ َرْونَ َها ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش َوسَ  َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجِري اللَُّه الَِّذي رََفَع السَّ خَّ
ى يَُدب ُِّر اْْلَْمَر يُ َفصُِّل اآْليَاِت َلَعلَُّكْم بِِلَقاِء رَبُِّكْم تُوِقُنوَن   ( 1)ِْلََجٍل ُمَسمًّ

 
َماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد تَ َرْونَ َها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  موات ، وأقاَمها  ؛ أي هو الذي رََفعَ { اللَُّه الَِّذي رََفَع السَّ السَّ

رين ، وعن ابِن عباس في روايٍة  واقفًة على غير َعَمٍد َتروَنها أنتم كذلَك بَل َعَمد ، هكذا قال أكثُر المفسِّ
ماء ِعمَ (. بَغْيِر َعَمٍد َمْرئِيَّةٍ : بَعَمٍد َّلَ تَ َرْونَ َها ، َكأَنَُّه قَاَل ) ة ؛ ْلنه لو كان للسَّ اٌد واْلوُل أقرُب إلى الصحَّ

لُكنَّا نرى ذلك العماَد ، ْلن مثَل السموات في ثُقِلها وارتفاعها وِعَظمها َّل يُِقلُّها عماٌد إَّلّ وقد يكون 
َم تفسيرهُ { ثُمَّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرِش } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ذلك العماُد َجسيماً عظيماً   .؛ قد تقدَّ

ْمَس َوالْ } : وقولهُ تعالى  َر الشَّ َر : ؛ تقديُره { َقَمَر َوَسخَّ اهللُ الذي رفَع السموات بغيِر َعَمٍد ، ثم سخَّ
الشمَس والقمَر وهو مستٍو على العرِش ، ْلنَّ استيَلَء اهلل على اْلشياِء قدرتُه عليها ، وقدرُة اهلل َّل تكون 

ْخِر أن. ُمحَدثَةً  يكون الشيُء َمقهوراً َّل  وتسخيُر الشمِس والقمر إجراُؤهما لمنافِع بني آدم ، ومعنى السَّ
؛ إلى وقٍت معلوم وهو { ُكلٌّ َيْجِري َْلَجٍل مَُّسمًّ ى } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . يملُك لنفسِه ما يخلُِّصه من القهر

نيا ، فإذا انْ َفَنُت الُّدنيا َكوَِّرِت الشمُس وانَكَدرت النجومُ   .وقُت فَ َناِء الدُّ
؛ أي يقِضي القضاَء ، ويبعُث المَلئكَة بالوحي ، ويُ ْنِزُل { ْمَر يُ َفصُِّل اآليَاِت يَُدب ُِّر اْلَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أي يأِتي بآيٍة في إْثِر آيٍة ليكون أمكَن لَلعتبار { يُ َفصُِّل اآليَاِت } : الرزَق واْلقضيَة ، قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
؛ أي لَِتْستَ ْيِقُنوا بالبعِث وبما وَعدَكم اهلل به من { ِقُنوَن َلَعلَُّكْم بِِلَقآِء رَبُِّكْم ُتو } : وقوله تعالى . والفكر

 .الثواب والعقاب
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ْيِن يُ ْغِشي اللَّْيَل َوُهَو الَِّذي َمدَّ اْْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوَأنْ َهارًا َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجْيِن اثْ ن َ 
ُروَن الن ََّهاَر ِإنَّ فِ   ( 1)ي َذِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ
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؛ أي َخَلَق فيها { َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَى } ؛ بَسَطها ُطوَّلً وَعرضاً ، { َوُهَو الَِّذي َمدَّ اَْلْرَض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي { َوَأنْ َهاراً } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ . ِجَباَّلً ثوابَت أوتَاداً لها ، ولو أراَد أن يُمِسَكها من غير رواسي لفعلَ 
؛ أي وخَلَق من جميِع { َوِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجْيِن اثْ نَ ْيِن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . وأجَرى فيها أنْ َهاراً 

 .الثمرات من كلِّ شيء َلونَين اثنين ، وجعَل فيها الحلَو والحامَض ، واْلسود واْلبيضَ 
؛ أي يأِتي بالليِل لَيْذَهَب بضياِء النهار ، فتسُكَن الناُس بالليل ، { يُ ْغِشى الَّيَل الن ََّهاَر } : الى وقولهُ تع

ِإنَّ ِفي ذِلَك آليَاٍت لَِّقْوٍم } ويأِتي بضياء النهار ليمَحَو ظَلَم الليل فتصرَف الناُس فيه معايَشهم ، 
ُروَن   .ن بذلك على توحيدهِ ؛ في ُصنِع اهلل ، فيستِدلُّو { يَ تَ َفكَّ
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َواٍن ُيْسَقى ِبَما ُر ِصن ْ َواٌن َوَغي ْ ٍء َواِحٍد َوِفي اْْلَْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعَناٍب َوَزرٌْع َوَنِخيٌل ِصن ْ
 ( 1)وَن َونُ َفضُِّل بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض ِفي اْْلُُكِل ِإنَّ ِفي َذِلَك آَليَاٍت لَِقْوٍم يَ ْعِقلُ 

 
؛ منها الجبُل الصَّلُب ، ومنها اْلرُض اْلَجُرُز التي َّل { َوِفي اَْلْرِض ِقَطٌع مَُّتَجاِورَاٌت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

يمكن النباُت عليها إَّل بالمشقَّة ، ومنها اْلرُض النَِّحَسةُ ، ومنها اْلرض الطَّيبة ، وهذه اْلراِضي في ذلك 
؛ ويجوُز في القراءِة { َوَزرٌْع } ؛ أي وبساتين من ُكُروٍم ، { َوَجنَّاٌت مِّْن َأْعَناٍب } متجاوراٌت ملتزَِقةٌ ، 

بالضمِّ فهو عطٌف على الِقَطِع ْلن الزرَع َّل ( َوَزرْعٌ )وجعَل فيها جناٍت ، وَمن قرأ : على معنى ( َوَجنَّاتٍ )
 .ر على المجاورةبالكس( َوَزرٍْع وَنِخيلٍ )يكون في الجنَّات ، وقرأ العامَّة 

َواٍن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُر ِصن ْ َواٌن َوَغي ْ ؛ أي مجتمٌع أصوُلها في أصٍل واحد ، ونخيٌل متفرِّق { َوَنِخيٌل ِصن ْ
َواُن جمُع الصِّْنِو ، ويعني الصِّنواُن أن يكون أصٌل واحد تخرُج منه النَّخلتان والثَلث  أصوُلها ، والصِّن ْ

ُو أبيِه : " لحديِث واْلربِع كما ورَد في ا  ". َعمُّ الرَُّجِل ِصن ْ
{ َونُ َفضُِّل بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض ِفي اُْلُكِل } ؛ إما المطُر وإما النهُر ، { ُيْسَقى ِبَمآٍء َواِحٍد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا ُمّراً ، ، بعض أُكِلها أفضُل من بعٍض في الطَّعم حتى يكون بعُضها ُحلواً ، وبعضها حامضاً ، وبعضه
والتراُب واحٌد ، وألواُن الثمر وطعُمها مختلفة ، وذلك من الدليِل على وحدانيَّة اهلِل َعزَّ َوجلَّ ؛ ْلنه 

 اْلُمْحِدُث لها ، واهللُ تعالى َقديٌر حكيم قد أحَدَثها على علٍم منه بها ، 
ُهم َصاِلٌح َوَخبيٌث ، وََكاِمُل اْلِخْلَقِة  َهذا ِمْثُل بَِني آَدَم ، أْصُلُهْم تُ َراٌب َواِحدٌ : )وقال مجاهُد  ، ثُمَّ ِمن ْ

ُء اْلُخُلقِ  } ؛ أي لعَلماٍت داَّلٍَّت على وحدانيَّة اهلل ؛ { ِإنَّ ِفي ذِلَك آليَاٍت } ، ( َونَاِقُص اْلِخْلَقِة ، َوَسيِّ
 .؛ إنَّ في ذلك من اهللِ { لَِّقْوٍم يَ ْعِقُلوَن 
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ْغََلُل ٌب قَ ْولُُهْم َأِإَذا ُكنَّا تُ َرابًا َأِإنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد ُأولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم َوُأوَلِئَك اْْلَ َوِإْن تَ ْعَجْب فَ َعجَ 
 ( 1)ِفي َأْعَناِقِهْم َوأُوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

 
؛ معناُه وإْن تعَجْب يا { ٌب قَ ْولُُهْم َأِإَذا ُكنَّا تُ َراباً َأِإنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َوِإن تَ ْعَجْب فَ َعجَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َم من الدَّلئِل على توحيد اهلِل قولُهم عجٌب عند  ُد من تكذيب أهِل مكة وإشَراِكهم باهلل مع ما تقدَّ ُمَحمَّ
َعُث و : العقَلِء العارفين حيث قالوا  وإنما ُسمي قوُلهم ! تُ َردُّ فينا الروُح بعَد الموِت والبَلء؟إذا ُكنَّا تراباً أنُ ب ْ

أعجَب ؛ ْلن البعَث أسهُل في القدرِة مما بيَّن اهللُ َلهم ؛ إِذ البعُث إعادٌة إلى ما كاَن ، { َأِإَذا ُكنَّا تُ َراباً } 
 .واإلعادُة أسهل في ِطَباِع اآلدميِّين من اإلنشاءِ 

؛ أي تَ ُغلُّ أْيَمانَهم إلى أعناِقهم { ِئَك الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَربِِّهْم َوُأْوَلِئَك اَْلْغََلُل ِفي َأْعَناِقِهْم أُْولَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
: قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . السَلِسُل في النار ، ويكون يسارُهم وراَء ظُهوِرهم وهم ُمْصَفُدوَن من قُرونِهم الى أقداِمهم

 .{ُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلدوَن َوُأْولَ اِئَك َأْصَحا} 
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يَِّئِة قَ ْبَل اْلَحَسَنِة َوَقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِهُم اْلَمُثََلُت َوِإنَّ رَبََّك َلُذو َمْغفِ  َرٍة لِلنَّاِس َعَلى َوَيْستَ ْعِجُلوَنَك بِالسَّ
 ( 1)ظُْلِمِهْم َوِإنَّ رَبََّك َلَشِديُد اْلِعَقاِب 

 
يَِّئِة قَ ْبَل اْلَحَسَنِة } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ  ؛ أي يستعِجُلونَك بالعذاب الذي توِعُدهم به على { َوَيْستَ ْعِجُلوَنَك بِالسَّ

ة سَألُوا رسوَل اهلِل  وجِه التكذيب واَّلستهزاِء قبَل الثواب الذي تِعُدهم على اإليمان ، يعني ُمشركي مكَّ
اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َه اَذا ُهَو اْلَحقَّ } : ستهزاًء منهم بذلك ، فقالوا صلى اهلل عليه وسلم أن يأتَِيهم العذاُب ا

َمآِء  َنا ِحَجارًَة مَِّن السَّ  [.11: اْلنفال ]{ِمْن ِعنِدَك فََأْمِطْر َعَلي ْ
، واْلَمثُ َلُة العقوبةُ  ؛ العقوباُت من اهلل في اْلَمِم الماضية{ َوَقْد َخَلْت ِمن قَ ْبِلِهُم اْلَمُثََلُت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي لُذو َتجاُوٍز على الناس على { َوِإنَّ رَبََّك َلُذو َمْغِفَرٍة لِّلنَّاِس َعَلى ظُْلِمِهْم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . في اللغة
 .؛ ِلَمن استحقَّهُ { َوِإنَّ رَبََّك َلَشِديُد اْلِعَقاِب } : ظُلِمهم ْلنفسهم ، قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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 ( 8)َويَ ُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوََّل أُْنِزَل َعَلْيِه آَيٌة ِمْن رَبِِّه ِإنََّما َأْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َهاٍد 

 
ٍد صلى ؛ أي ويقوُل الذين كَفُروا ب{ َويَ ُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا َلْوَّل أُنِزَل َعَلْيِه آَيٌة مِّن رَّبِِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُمَحمَّ

تِه ، يعنون اآلياِت التي كانوا يقترحوَنها عليه نحو : اهلل عليه وسلم والقرآِن  َهَلَّ نُ زَِّل عليه آيٌة من ربه لنُبوَّ
الى [. 10: اإلسراء ]{َلن ن ُّْؤِمَن َلَك َحتَّى تَ ْفُجَر َلَنا ِمَن اَْلْرِض يَ ْنُبوعاً } : ما ذكَر اهللُ تعالى من قوِلهم 

 .اآلياتآخِر 
د ُمَعلٌِّم بموضِع اْلَمَخاَفِة ، وليس إنزاُل اآليات { ِإنََّمآ َأنَت ُمنِذٌر } : يقوُل اهلل تعالى  ؛ أي أنَت يا ُمَحمَّ

؛ َمن جعل هذه الواَو للجمِع فوَصلها بما { َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َهاٍد } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . إليَك ، وإنما هو إلى اهللِ 
لكلِّ قوٍم : وَمن قطَع هذه الواَو كان المعنى . إنما أنَت منذٌر وهاٍد لكلِّ قومٍ : ر الكَلم قبلها كان تقدي

اك . هاٍد ؛ أي نَِبيٌّ مثُلَك يهديهم أنَت منذٌر : ، والمعنى ( اْلَهاِدي ُهَو اهللُ : )وقال سعيُد بن جبير والضحَّ
 .تُ ْنِذُر ، واهللُ هادي كلَّ قوٍم ، يهِدي من يشاءُ 
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 ( 7)اللَُّه يَ ْعَلُم َما َتْحِمُل ُكلُّ أُنْ َثى َوَما َتِغيُض اْْلَْرَحاُم َوَما تَ ْزَداُد وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَداٍر 

 
ْلَخْلِق ؛ يعني من َعَلَقٍة أو ُمْضَغٍة أو ذكٍر أو ُأنثى أو كامل ا{ اللَُّه يَ ْعَلُم َما َتْحِمُل ُكلُّ أُنَثى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي وما { َوَما َتِغيُض اَْلْرَحاُم َوَما تَ ْزَداُد } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . أو ناقِص الخلق أو واحٍد أو اثنين أو أكثرَ 
تنقُص من اْلشُهِر التسعِة في الحمل وما تزداُد عليهما ، فإن الولَد قد يولُد في ستَّة أشهر فيعيُش ، 

ْقِط ، َوَما تَ ْزَداُد بالتََّمامِ : )حسُن ويولَد لسنَتين فيعيُش ، وقال ال ُقُص بالسَّ . والَغْيُض هو النُّقصان(. َوَما تَ ن ْ
؛ أي بَحدٍّ َّل يجاوزُه وَّل ينقص منه ، ويدخُل الولد فيه ْلنه { وَُكلُّ َشْيٍء ِعنَدُه ِبِمْقَداٍر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َر أجَل حياتِه وموتِه ، وصحَّته ومَرضهِ  َر له ما جَرى من رزٍق وما  قد َقدَّ ، ونقصان عقلِه وكماله ، وَقدَّ
 .سيكوُن منه من طاعٍة ومعصية وولٍد وغير ذلك
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َهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمتَ َعاِل   ( 1)َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّ

 
َهاَدِة اْلَكِبيُر اْلُمتَ َعاِل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  عاِلُم ما غاَب عن العباِد ، وما َعِلَمُه  ؛ أي{ َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّ

هادة ما كان: َوِقْيَل . العبادُ  السيد الكامل الماِلُك المقتدُر على كلِّ : الكبيُر . الغيُب ما يكون ، والشَّ
ا يقول المشرِكون  .شيء ، اْلُمتَ َعاِل عمَّ
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 ( 20)َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالن ََّهاِر َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه 

 
؛ أي سواٌء من أخَفى القوَل وَكَتَمهُ ، ومن { َسَوآٌء مِّْنُكْم مَّْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

رُّ والجهُر عند اهلل سواءٌ  َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِالَّيِل َوَساِرٌب بِالن ََّهاِر } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ . جهَر به وأظهَرهُ ، فالسِّ
 .أي ظاهٌر في الطُّرقات ، ِعْلُم اهلل فيهم سواءٌ ( وَساِرٌب بالن ََّهار)؛ أي ومن هو ُمْسَتِتٌر ُمتواٍر بالليِل ، { 

ْفِسِه ، َوالظَّاِهُر ِفي الطُُّرقَاِت َواْلُمْسَتْخِفي ِفي اْلَجاِهُر بُنْطِقِه ، َواْلُمْضِمُر ِفي ن َ : َمْعَنى اآليَِة : )قال الزجاُج 
ارب (. الظُُّلَماِت ، ِعْلُم اهلِل ِفْيِهْم َجِميعاً َسَواءٌ  الظاهُر بالنهار في ِسْربِه ؛ أي في َطريقِه : ومعنى السَّ

( أْي ُمْسَتِترٌ : اِرٌب بالن ََّهاِر أْي ظَاِهٍر ، َوسَ : ُمْسَتْخٍف باللَّْيِل : )وتصرُّفه في حوائجِه ، وعن ُقطرب في 
 .َسَرَب الوحُش إذا دخل في ِكَناِسِه ، واْلوُل أبْ َيُن وأبلُغ في وصِف عاِلِم الغيب: يقاُل 
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ِبَقْوٍم َحتَّى يُ َغي ُِّروا َما بَِأنْ ُفِسِهْم َلُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن بَ ْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفظُونَُه ِمْن َأْمِر اللَِّه ِإنَّ اللََّه ََّل يُ َغي ُِّر َما 
 ( 22)َوِإَذا َأرَاَد اللَُّه ِبَقْوٍم ُسوًءا َفََل َمَردَّ َلهُ َوَما َلُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل 

 
الكنايُة في قولِه تعالى ؛ أي لإلنسان ُمَساوياٌت ، و { َلُه ُمَعقَِّباٌت مِّن بَ ْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أي هلِل تعالى ( َلُه ُمَعقَِّباتٌ : )وقال بعُضهم . رُدَّ على من أَسرَّ القوَل وَمن َجَهَر به وهم اآلدميُّون( له)
مَلئكٌة يتعاقَ ُبون بالليِل والنهار ، فإذا صَعدت مَلئكُة الليِل أعَقَبها مَلئكُة النَّهاِر ، وإذا صَعدت مَلئكةُ 

 .َبتها مَلئكُة الليلِ النهار أعق
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ارب بالنهار ، وِمْن { مِّن بَ ْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه } : وقولهُ تعالى  اِم هذا المستخِفي بالليل والسَّ يعِني من ُقدَّ
 .َخْلِفِه ؛ أي وراِء ظهره مَلئكةٌ يحفظوَنهُ من بين يديِه وِمن خلفِه ، فإذا جاَء الَقَدُر َخلَّوا عنه

 .مَلكان بالليِل ومَلكان بالنَّهار: اْلِكرِاُم اْلَكاتُِبوَن ؛ وهم أربعًة : ي اْلُمَعقَِّباِت ، قال بعُضهم واختَلُفوا ف
؛ أي بأمِر اهلل حتى ينهوا به إلى المقاديِر ، فُيَخلُّوا بينه وبين { َيْحَفظُوَنُه ِمْن َأْمِر اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َل بُكْم َمََلِئَكًة َيُذبُّوَن َعْنُكْم ِفي َمْطَعِمُكْم َوَمْشَربُكْم : )بار المقاديِر ، قال كعُب اْلح َلْوَّلَ أنَّ اهللَ وَكَّ
 (.َوعْورَاِتُكْم َلَخَطَفْتُكُم اْلِجنُّ 

يسلُب قوماً نعمًة حتى يعَمُلوا ؛ أي َّل { ِإنَّ اللََّه َّلَ يُ َغي ُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى يُ َغي ُِّرواْ َما بَِأنْ ُفِسِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ة ، بعَث فيهم رسوَّلً منهم ، وأطَعَمهم من جوٍع ، وآَمَنهم من خوٍف ، فلم  المعاِصي ، يعني بهذا أهَل مكَّ

 .يعرُِفوا هذه النعمَة وغي َُّروها وجعُلوها ْلهِل المدينة
؛ أي إذا أراَد اهللُ إنزاَل عذاٍب على قوٍم فَل دافَع { َمَردَّ َلُه َوِإَذا َأرَاَد اللَّهُ ِبَقْوٍم ُسوًءا َفَلَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

من َمْلَجأ يلَجُؤون إليه ، واْلَمْوِئُل هو : ؛ يتَوَّلَّهم وينصُرهم ، ويقال { َوَما َلُهْم مِّن ُدونِِه ِمن َواٍل } له ، 
 .اْلَمْلَجأُ 
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َحاَب الث َِّقاَل ُهَو الَِّذي يُرِيُكُم اْلبَ ْرَق َخْوفًا َوَطمَ   ( 21)ًعا َويُ ْنِشُئ السَّ

 
؛ أي َخْوفاً للمسافِر أن يُؤذيِه ويُبلَّ ثيابَُه وطريقه { ُهَو الَِّذي يُرِيُكُم اْلبَ ْرَق َخْوفاً َوَطَمعاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي { ىُء السََّحاَب الث َِّقاَل َويُ ْنشِ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . فَل يمكنه السيُر ، وطَمعاً للمقيِم أن يسقي حرثَهُ 
 .يخلُق السحاَب الثِّقال بالمطِر فُيجرَِيُه في الجوِّ 
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ُيَجاِدلُوَن ِفي اللَِّه َوُيَسبُِّح الرَّْعُد ِبَحْمِدِه َواْلَمََلِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه َويُ ْرِسُل الصََّواِعَق فَ ُيِصيُب ِبَها َمْن َيَشاُء َوُهْم 
 ( 21)ُد اْلِمَحاِل َوُهَو َشِدي

 
؛ ُروي أن الرَّْعَد اسُم مَلٍك يزجُر السحاَب يؤلُف بعضه إلى بعٍض { َوُيَسبُِّح الرَّْعُد ِبَحْمِدِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 (.ُهَو َكاْلَحاِدي ِلإلبلِ : )، وتسبيحُه زَْجُرهُ للسحاب ، قال عكرمُة 
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يَا أبَا اْلَقاِسِم َنْسأَُلَك : إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ َقالُوْا  أقْ بَ َلِت اْليَ ُهودُ : " وعن ابن عبَّاس قال 
َها ات َّبَ ْعَناَك َوآَمنَّا بَك ، قَاَل  : " أْخبْرنَا َعِن الرَّْعِد ، قَاَل : قَاُلوْا " اْسأَُلوا : " َعْن أْشَياء ، فَإْن أَصْبَت ِفي ْ

َحاَب َحْيُث َيَشاُء اهللُ  َمَلٌك ِمَن اْلَمََلِئَكِة ُموَكَّلٌ  َحاب ، َمَعُه َمَخاريَق َيُسوُق بَها السَّ َصَدْقَت : قَاُلوْا " بالسَّ
 ". َصَدْقَت : قَاُلواْ " زَْجُر السََّحاب إذا زََجَرُه اْلَمَلُك : " ، َفَما الَِّذي ُيْسَمُع ؟ قَاَل 

: اْلبَ ْرُق َسْوُطهُ الَِّذي يَ ْزُجُر بِه السََّحاَب ، يُ َقاُل ِلذِلَك اْلَمَلِك الرَّْعُد َمَلٌك َوَهذا َتْسبيُحهُ ، وَ : )وقال عطيَّةُ 
: َكاَن َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إذا َسِمَع الرَّْعَد قَاَل : " وقاَل أبُو هريرَة (. َرْعدٌ : َرْعٌد ، َوِلَصْوِتِه 

 (.ُسْبَحاَن الَِّذي َسبَّْحَت َلهُ : )ابُن عبَّاس إذا َسِمَع الرعَد قاَل ، وكان " ُسْبَحاَن َمْن ُيَسبُح الرَّْعُد بَحْمِدِه 
َفِتِه : َمْن َسْمَع َصْوَت الرَّْعِد فَ َقاَل : )قال ابُن عبَّاس  ُسْبَحاَن الَِّذي ُيَسبُح الرَّْعُد بَحْمِدِه َواْلَمَلَِئَكُة ِمْن ِخي ْ

عن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنَُّه  " و (. ْتُه َصاِعَقٌة فَ َعَليَّ ِديَ ُتهُ فَإْن أَصاب َ . َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
اللَُّهمَّ َّلَ تَ ْقتُ ْلَنا بَ َغَضبَك ، َوَّلَ تُ ْهِلْكَنا بَعذابَك ، َوَعاِفنَا قَ ْبَل ذِلَك : " َكاَن إذا َسِمَع الرَّْعَد َوالصََّواِعَق قَاَل 

 ." 
َفِة اهلِل وِخشَيِتهِ { َمَلَِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه َوالْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ؛ يعني وُيَسبُح المَلئكُة من ِخي ْ

؛ أي يرسُل النِّيراَن التي تسقُط من الغُيوِم فيحِرُق ما تقع عليه { َويُ ْرِسُل الصََّواِعَق فَ ُيِصيُب ِبَها َمن َيَشآُء 
؛ أي الكفاُر { َوُهْم ُيَجاِدلُوَن ِفي اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . يشاُء من خلقهِ  نيران البرِق ، فُيهِلُك بها من

ة والعقوبةِ { َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل } يخاِصمون في اهلِل وفي إثبات شريٍك معه ،   .أي شديُد القوَّ
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ُلَغ فَاُه َوَما َلُه َدْعَوةُ اْلَحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ََّل يَ  ْسَتِجيُبوَن َلُهْم ِبَشْيٍء ِإَّلَّ َكَباِسِط َكفَّْيِه ِإَلى اْلَماِء ِلَيب ْ
 ( 21)ُهَو ِبَباِلِغِه َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن ِإَّلَّ ِفي َضََلٍل 

 
َوالَِّذيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . َّلَّ اهللُ َلُه َدْعَوُة اْلَحقِّ ؛ أي له كلمُة اإلخَلِص ، شهادُة أن َّلَ إَلَه إ} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِإَّلَّ َكَباِسِط َكفَّْيِه ِإَلى اْلَمآِء } ما يستجيب { َّلَ َيْسَتِجيُبوَن َلُهم ِبَشْيٍء } أي آِلَهُتهم ، { َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه 
ُلَغ } يدعوُه لعطشِه ُمِشيراً ُمريداً بإشارتِه أن ، {  ِببَاِلِغِه } أي وليس الماُء ، { َوَما ُهَو فَاُه } الماُء ، { ِلَيب ْ
ومن اْلُمَحاِل أن ُيجيبه بإشارتِه ، وإْن كان الماُء في بئٍر ، أو ماٍء على بُ ْعٍد نهِر أبعُد في اإلحالة ، وكما { 

وجٍه من َّل يبلُغ الماُء َفَم هذا الرجِل وَّل يجيبُه وإن ماَت من العطِش ، كذلك َّل ينفُع الصَّنم ِلَمن عبَدهُ ب
ُلُغ : )الوجوِه ، قال عطاُء  َمْعَناهُ َكالرَُّجِل اْلَعْطَشاِن اْلَجاِلِس َعَلى َشِفيِر اْلبْئِر ، يَُمدُّ َيَدُه ِفي اْلبْئِر َفَلَ يَ ب ْ

ب وذهاٍب عن الحقِّ ؛ عن الصوا{ َوَما ُدَعآُء اْلَكاِفرِيَن ِإَّلَّ ِفي َضََلٍل } ، ( اْلَماَء َوَّلَ اْلَماُء يَ ْرَتِفُع إَلى َيِدهِ 
 .؛ ْلن اْلصناَم َّل تسمُع وَّل تقدر على اإلجابةِ 
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َماَواِت َواْْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِظََللُُهْم بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل   ( 21)َولِلَِّه َيْسُجُد َمْن ِفي السَّ

 
َماَواِت وَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ وهلِل { اَْلْرِض َطْوعاً وََكْرهاً َوِظَللُُهم بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل َوللَِّه َيْسُجُد َمن ِفي السَّ

موات واْلرِض والمَلئكة ، وَمن دخَل اإلسَلَم َطْوعاً يسجُد له طائعاً ،  يسجُد وُيَصلِّي ويعبُد َمن في السَّ
أهَل اإلخَلِص ، ( َطْوعاً )ه أراَد بقول: واْلُمْكَرُه هو الذي قُوِتَل وُسبَي وُأجبَر على اإلسَلِم ، ويقاُل 

: يعني إذا سجَد اإلنساُن َسَجَد معه ِظلُّهُ ، قال الحسُن { َوِظَلُلُهم بِاْلُغُدوِّ } أهَل النفاِق ، قوله ( َكْرهاً )و
 (.أمَّا ِظلُّ اْلَكاِفِر فَ َيْسُجُد هلِل ، َوأمَّا ُهَو َفَلَ َيْسُجُد ، َفبْئَس َواهلِل َما َيْصَنعُ )
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َماَواِت َواْْلَْرِض ُقِل اللَُّه ُقْل َأفَاتََّخْذُتْم ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء ََّل َيْمِلُكوَن ِْلَنْ فُ  ِسِهْم نَ ْفًعا َوََّل َضرًّا ُقْل َمْن َربُّ السَّ
لِلَِّه ُشرََكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه فَ َتَشاَبَه ُقْل َهْل َيْسَتِوي اْْلَْعَمى َواْلَبِصيُر َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُُّلَماُت َوالنُّوُر َأْم َجَعُلوا 

اُر  َماِء َماًء َفَساَلْت َأْوِديَةٌ ( 21)اْلَخْلُق َعَلْيِهْم ُقِل اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ َأنْ َزَل ِمَن السَّ
ا يُوقِ  ْيُل زََبًدا رَاِبًيا َوِممَّ ُدوَن َعَلْيِه ِفي النَّاِر ابِْتَغاَء ِحْلَيٍة َأْو َمَتاٍع زََبٌد ِمثْ ُلُه َكَذِلَك َيْضِرُب ِبَقَدِرَها فَاْحَتَمَل السَّ

َفُع النَّاَس فَ َيْمُكُث ِفي اْْلَْرِض كَ  َذِلَك َيْضِرُب اللَّهُ اللَُّه اْلَحقَّ َواْلبَاِطَل فََأمَّا الزََّبُد فَ َيْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما يَ ن ْ
 ( 28)َل اْْلَْمثَا

 
َماَواِت َواَْلْرِض ُقِل اللَُّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ة { ُقْل َمن رَّبُّ السَّ ُد ْلهِل مكَّ َمن ربُّ : ؛ أي ُقل يا ُمَحمَّ

} : ؛ َلهم { ُقْل } اهللُ ربُّهما ، و : هو اهللُ ، وإَّلّ فُقِل : السموات واْلرض ؟ فَإن أجابُوَك وقالوا 
؛ فكيف َيمِلكون لكم { َّلَ َيْمِلُكوَن َْلنْ ُفِسِهْم نَ ْفعاً َوَّلَ َضّراً } ؛ أي أربَاباً ، { ن ُدونِِه َأْوِلَيآَء َأفَاتََّخْذُتْم مِّ 

 .النفَع والضر
هل يستوي أعَمى القلب الذي يعدُل : ؛ أي ُقل َلهم { ُقْل َهْل َيْسَتِوي اَْلْعَمى َواْلَبِصيُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

خالق ؟ هل يسَتِوي مع البصير بقلبه ، العالم بأنه تعالى إَلُههُ ووليُُّه والقادُر على نفعِه ودفِع عن عبادِة ال
 .؛ فيه تشبيُه الكفِر بالظُّلمات ، وتشبيُه اإليماِن بالنُّور{ َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُُّلَماُت َوالنُّوُر } الضُّرِّ عنُه ، 

أَجَعَل الكفاُر هلل ُشركاَء ، خَلَقت شركاُؤهم : ؛ معناه { للَِّه ُشرََكآَء َخَلُقوْا َكَخْلِقِه  َأْم َجَعُلواْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



؛ فلم يعرُفوا خلَق الشركاء من خلق اهلِل فأشرَُكوها معه في { فَ َتَشاَبَه اْلَخْلُق َعَلْيِهْم } شيئاً كما َخَلَق اهللُ ، 
؛ بَل شريٍك ، فإذا لم يكن الخلُق إَّل من واحٍد لم يكن الخالُق إَّل { َشْيٍء  ُقِل اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ } العبادِة ؛ 

اُر } واحداً ، فهو الذي يستحقُّ العبادَة بَل شريٍك ،  ؛ الغالُب لكلِّ شيء ، َّل يقَهرُه { َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ
 .أحدٌ 

َمآِء َمآًء َفَساَلْت َأْوِديٌَة ِبَقَدِرَها َأنَ َزَل مِ } : ثم ضرَب اهللُ مثَلً للحِق والباطل ، وقال تعالى  ؛ أنزَل { َن السَّ
مطراً فَساَلْت أوِديٌة من ذلك المطِر بقدِر اْلودية ، فما كان منها كبيراً ساَل بقدرِه ، وما كان َصغيراً ساَل 

ْيُل زََبداً رَّاِبياً } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . بَقدرهِ  ُمرتفعاً على الماِء ، والسَّيُل ما يسيُل من أي َعالياً { فَاْحَتَمَل السَّ
 .الموضِع المرتفع

ا يُوِقُدوَن َعَلْيِه ِفي النَّاِر ابِْتَغآَء ِحْلَيٍة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ومما تطَرحون في الناِر من الذهب { َوِممَّ
؛ أراَد { َأْو َمتَاٍع زََبٌد مِّثْ ُلُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . والفضَّة لطلب ِحْلَيٍة تلَبسوَنها زََبٌد ؛ أي َخَبٌث مثُل زَبِد الماءِ 

به الحديَد والرصاص وما يشاِكلُه مما يوَقُد عليه في النار ؛ َّلتِّخاذ المتاِع له زََبٌد ؛ أي َخَبٌث مثل ذلك 
 .الماءِ 

فََأمَّا } ا يضرُب اهلل َمَثَل الحقِّ والباطل ، ؛ أي هكذ{ َكذاِلَك َيْضِرُب اللَُّه اْلَحقَّ َواْلبَاِطَل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
؛ أما زَبُد هذه اْلشياء ، فيذهُب ناحيًة َّل ينتفُع به ، فإن زبَد الماء يتعلَُّق بأصوِل { الزََّبُد فَ َيْذَهُب ُجَفآًء 

أْجَفَأِت الِقْدُر زَبَدها : ل ما َرَمى به الواِدي ، وُجَفاُه في َجَنَباِتِه ، يقا: واْلُجَفاُء . اْلشجار وَجَنباِت الوادي
إذا قذَفْت به ، وكما أنَّ زََبدض الماِء يذهُب بحيث َّل ينَتفُع به ، كذلك خَبُث الذهب والفضة والحديد ، 

 .{َوَأمَّا َما يَنَفُع النَّاَس فَ َيْمُكُث ِفي اَْلْرِض } 
ناِس في أمر ِدينهم ، كما ضرَب لكم المثَل ، قال ؛ لل{ َكذاِلَك َيْضِرُب اللَُّه اَْلْمثَاَل } : قَ ْوُلُه تَعاَلى 

َماِء َماًء ، َفَساَلْت : ُهنَّ َثَلََثُة أْمثَاٍل َضَربَ َها اهللُ ِفي َمَثٍل َواِحٍد ، يَ ُقوُل : )قتادُة  َكَما أنْ َزَل اهللُ ِمَن السَّ
ْقَدارِِه ، َكذِلَك أنْ َزَل اهللُ اْلُقْرآَن ، فَاْحَتَمَل اْلُقُلوَب أْوِدَيٌة بَقَدِرَها ، الصَِّغيُر َعَلى ِمْقَدارِِه ، َواْلَكبيُر َعَلى مِ 

هِ  كِّ َعَلى َقْدِر َشكِّ  (.َعَلى َقَدِرَها ، ذا اْلَيِقيِن َعَلى َقْدِر يَِقيِنِه ، َوذا الشَّ
، َوذِلَك ِمْن َخَبِث اْلبَ رِّيَِّة َّلَ َعْين اْلَماِء  ثُمَّ َشبََّه َخَطَراِت َوَوَساِوَس الشَّْيطَاِن بالزََّبِد يَ ْعُلو َعَلى اْلَماءِ : )قَاَل 

 (.، َكَذِلَك َما يَ َقُع ِفي الن َّْفِس ِمْن َوْهٍم َوَشكٍّ فَ ُهَو ذاُت الن َّْفِس َّلَ ِمَن اْلَحقِّ 
َقى َصْفُوهُ ، َكذ: )قَاَل  َقى ثُمَّ بَ يََّن أنَّ الزََّبَد َيْذَهُب ُجَفاًء ؛ أْي َهَباًء بَاِطَلً َويَ ب ْ ِلَك اْلَباِطُل َيْذَهُب َويَ ب ْ

 (.اْلَحقُّ 
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ا َوِمثْ َلُه َمَعُه ََّلفْ َتَدْوا لِلَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِِّهُم اْلُحْسَنى َوالَِّذيَن َلْم َيْسَتِجيُبوا َلُه َلْو َأنَّ َلُهْم َما ِفي اْْلَْرِض َجِميعً 
 ( 27)ْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلِمَهاُد ِبِه ُأولَِئَك َلُهْم ُسوُء اْلِحَساِب َومَ 

 
م ِذكرُه فهو مثٌل ِلَمن { لِلَِّذيَن اْسَتَجابُوْا ِلَربِِّهُم اْلُحْسَنى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ فيه بياُن الذي يبَقى مما تقدَّ

في اآليِة اْلَجنََّة ( ُحْسَنىالْ )والمراُد ب  . يستجيُب لَربِه ، والذي يذهُب ُجفاًء هو َمَثٌل ِلَمْن َّل يستجيبُ 
 .ونَعيمها

َلْو َأنَّ َلُهْم مَّا } ؛ أي الذين لم يستِجيُبوا لربهم إلى اإليمان ، { َوالَِّذيَن َلْم َيْسَتِجيُبواْ َلُه } : وقولهُ تعالى 
؛ { ََّلفْ َتَدْواْ ِبِه }  ؛ وِضعُفُه معه ،{ َوِمثْ َلُه َمَعُه } ؛ من الذهب وسائر اْلمواِل ، { ِفي اَْلْرِض َجِميعاً 

 .لَفاَدوا به أنُفَسهم من عذاب اهلل يوَم القيامِة لو قُبَل منهم ذلك ولكن َّل يُ ْقَبلُ 
تُه ، والمناقشُة فيه ، قال إبراهيُم النخعي { أُْوَلِئَك َلُهْم ُسوُء اْلِحَساِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُهَو أْن : )؛ أي شدَّ

َها  يُ َؤَخُذوا بُذنُوِبِهمْ  ؛ أي َمصيُرهم { َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم } : قَ ْولُهُ تَ َعاَلى (. ُكلَِّها ِمْن ُدوِن أْن يُ ْغَفَر َلُهْم َشْيٌء ِمن ْ
 .؛ أي المْأَوى ، يتقلَّبون في النار ويقُعدون ويضَطِجعون عليها{ َوبِْئَس اْلِمَهاُد } في اآلخرِة جهنَُّم ، 
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ُر أُوُلو اْْلَْلَباِب َأَفَمْن يَ ْعَلُم َأنَّ   ( 21)َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن رَبَِّك اْلَحقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى ِإنََّما يَ َتَذكَّ

 
أفَمن يعلُم إنما : ؛ معناه { َأَفَمن يَ ْعَلُم َأنََّمآ أُنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَبَِّك اْلَحقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُر أُْوُلوْا اْلَْلَباِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ليك ِمن القرآن أنه الحقُّ فآَمَن به ، كَمن هو كافٌر يعَلمُ أُنزل إ ِإنََّما يَ َتَذكَّ
 .؛ أي ذُوو العقولِ { 
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ُقُضوَن اْلِميثَاَق  اللَّهُ ِبِه َأْن يُوَصَل َوَيْخَشْوَن  َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمرَ ( 10)الَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد اللَِّه َوََّل يَ ن ْ
 ( 12)رَب َُّهْم َوَيَخافُوَن ُسوَء اْلِحَساِب 

 
يريُد بالعهِد الذين عاَهدُتم عليه في { الَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد اللَِّه َوَّلَ يَنُقُضوَن اْلِميثَاَق } : ثم وَصَفهم فقاَل 
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المراُد به مواصَلةُ : ؛ ِقْيَل { َيِصُلوَن َمآ َأَمَر اللَُّه ِبِه َأن يُوَصَل  َوالَِّذينَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ُصلب آدمَ 
فقة ، َوِقْيَل  ٍد صلى اهلل : المؤمنين فيما بينهم بالمواََّلِة وِصَلِة الرَِّحم بالبرِّ والشَّ أراَد بذلك اإليماَن بُمَحمَّ

؛ أي { َوَيَخافُوَن ُسوَء الِحَساِب } أي عقاَب ربهم ، ؛ { َوَيْخَشْوَن رَب َُّهْم } عليه وسلم وجميِع الرُسل ، 
 .يخافون أن يؤاَخُذوا بالعقاب
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ا َرزَقْ َناُهْم ِسرًّا َوَعََلنَِيةً  يِّئَ َوالَِّذيَن َصبَ ُروا ابِْتَغاَء َوْجِه رَبِِّهْم َوَأقَاُموا الصَََّلَة َوَأنْ َفُقوا ِممَّ َة  َوَيْدرَُءوَن بِاْلَحَسَنِة السَّ
اِر  َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلونَ َها َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاتِِهْم َواْلَمََلِئَكُة ( 11)ُأوَلِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّ

 ( 11)اِر َسََلٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصبَ ْرُتْم فَِنْعَم ُعْقَبى الدَّ ( 11)َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بَاٍب 

 
الرعد ]{الَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد اللَِّه } ؛ معطوٌف على قولهِ { َوالَِّذيَن َصبَ ُروْا اْبِتَغاَء َوْجِه رَبِِّهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

نيا لطلب ثواب : ومعناهُ [ 10:  الذين َصَبروا على أداِء الفرائض واجتناب المحارم وُمَقاَساِة شدائِد الدُّ
؛ أي أخَرُجوا من { َوَأنْ َفُقوْا ِممَّا َرزَقْ َناُهْم ِسّراً َوَعََلنَِيًة } ؛ المفروضَة ، { َوَأقَاُموْا الصَََّلَة } ورضاهُ ،  اهلل

 .أموالهم جميعاً الصَّدقاِت المفروضات ِخْفَيًة وجهراً 
يَِّئَة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  كون َدْرُؤهم بالحسنِة السيئَة على وجهين ، أحُدهما ، وإنما ي{ َوَيْدرَُءوَن بِاْلَحَسَنِة السَّ

 .أن يقاتُِلوهم ويقبُضوا على أيديهم: الِعْلُم والوعُظ بالكَلم الحَسِن ، والثاني : 
اِر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أهُل هذه الصِّفة لهم الداُر التي أعَقَبتها لهم أعمالُهم { أُْوَلِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّ

َوِهَي َوَسُط : )؛ قال ابُن عبَّاس { َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخُلونَ َها } : ثم بيَّن اهللُ صفَة الجنة فقال . الجنَّةوهي 
يِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلحينَ   (.اْلَجنَِّة ، َوِهَي َمْعِدُن اْلَْنبَياِء َوالصِّدِّ

؛ أي ويدُخلها َمن َصُلَح من آبائهم { َأْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاِتِهْم َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم وَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
: يعني من أبواب البساتين يقولون َلهم { َوالَمَلَِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم مِّن ُكلِّ بَاٍب } وأزواِجهم وُذرِّياتِهم ، 

نيا ، وعل{ َسََلٌم َعَلْيُكم ِبَما َصبَ ْرُتْم }  ة في طاعِة اهلل ، ِفِنْعَم الداُر التي أعَقَبُتها على شدائِد الدُّ ى المشقَّ
َفٍة َلَها أْلُف بَاٍب : )لهم أعمالهم ، قال ابُن عبَّاس  ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْن أْهِل َجنَّاِت َعْدٍن َجنًَّة ِمْن ُدرٍَّة ُمَجوَّ

ِه ِمْن بَاٍب َمَلٌك يَ ُقولُ  ْْ َفِنْعَم ُعْقَبى } َسََلٌم َعَلْيُكْم بَما َصبَ ْرُتْم ، : وَن ِمْصَراُعُه ِمَن الذَهِب ، َيْدُخُل َعلَي
اِر   .{الدَّ
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ُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بَ ْعِد ِميثَاِقِه َويَ ْقَطُعوَن َما َأَمَر اللَّهُ ِبِه َأْن يُوَصَل َويُ ْفِسُدونَ   ِفي اْْلَْرِض ُأولَِئَك َوالَِّذيَن يَ ن ْ
اِر َلُهُم اللَّْعَنُة َولَ   ( 11)ُهْم ُسوُء الدَّ

 
؛ أي الذين يترُكون فرائَض اهلل من بعد تأكيد { َوالَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمن بَ ْعِد ِميثَاِقِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ظُّلم والدعاِء إلى غير ؛ بال{ َويَ ْقَطُعوَن َمآ َأَمَر اللَُّه ِبِه َأن يُوَصَل َويُ ْفِسُدوَن ِفي اَْلْرِض } العهِد عليهم ، 
اِر } ؛ أي ما يُبِعُدهم من رحمِة اهلل ، { ُأْوَلِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة } عبادة اهلل ،  ؛ وهو الناُر في { َوَلُهْم ُسوُء الدَّ

رِّ أْعَجُل اْلَخْيِر ثَ َواباً ِصَلُة الرَِّحِم ، َوأعْ : " اآلخرِة ، وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنُه قاَل  َجُل الشَّ
يَاَر َبََلِقَع   ". ِعَقاباً اْلبَ ْغُي َوالَيِميُن الَغُموٌس َتدَُع الدِّ
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نْ َيا ِفي اآْلخِ  نْ َيا َوَما اْلَحيَاُة الدُّ  ( 11)َرِة ِإَّلَّ َمتَاٌع اللَُّه يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاءُ َويَ ْقِدُر َوَفرُِحوا بِاْلَحيَاِة الدُّ

 
نيا على َمن يشاُء ، { اللَُّه يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشآءُ َويَ َقِدُر } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ  ُع الرزَق في الدُّ ؛ أي يوسِّ

نْ َيا } ويضيُِّق على َمن يشاءُ ،  ة أِشُروا وَبِطُروا ، { َوَفرُِحواْ بِاْلَحَياِة الدُّ نْ َيا } يعني ُمشركي مكَّ َوَما اْلَحيَاُة الدُّ
؛ كمتاع يتمتَُّع به ثم يفَنى ويذهُب ، قال { َمتَاٌع } ؛ شيٌء قليل ، { اآلِخَرِة ِإَّلَّ } ؛ جنب نعيِم ،  {ِفي 

نْ َيا ِفي اآلِخَرِة إَّلَّ َكِمْثِل َما َجَعَل أَحدُُكْم إْصبَعُه ِفي اْلَيمِّ ، فَ ْليَ ْنُظْر بَم : " صلى اهلل عليه وسلم  َوَما الدُّ
 ". يَ ْرِجُع 
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 ( 18)لَْيِه َمْن َأنَاَب َويَ ُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوََّل أُْنِزَل َعَلْيِه آَيٌة ِمْن رَبِِّه ُقْل ِإنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاءُ َويَ ْهِدي إِ 

 
{ ُأنِزَل َعَلْيِه } َهَلَّ ، ؛ { َلْوَّلَ } : ؛ أي يقولون على ِجهة التّ َعنُِّت { َويَ ُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ٍد ،  ُد { ُقْل } ؛ يعني اآلياِت التي َيقترِحوَنها عليه ، { آيٌَة مِّن رَّبِِّه } ؛ على ُمَحمَّ ِإنَّ اللََّه ُيِضلُّ } : يا ُمَحمَّ
؛ { َمْن َأنَاَب }  ؛ إلى اهلل و ،{ ِإلَْيِه } ، لدينه َمن أقَبَل ، { َويَ ْهِدي } عن ثوابِه وكرامته ، { َمن َيَشآُء 

 .رَجَع عن الكفر
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 ( 17)الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهْم ِبذِْكِر اللَِّه َأََّل ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب 

 
ٍد صلى اهلل عليه ا: ؛ معناُه { الَِّذيَن آَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهْم ِبذِْكِر اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  لذين آَمنوا بُمَحمَّ

اللَِّه } ؛ بَوعِد اهلل ، { َأَّلَ ِبذِْكِر } وسلم والُقرآِن ، تسكُن قلوبُهم إلى ما وعَدهم اهللُ به من ثواٍب ، 
 .{َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب 
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 ( 11)الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت طُوَبى َلُهْم َوُحْسُن َمآٍب 

 
؛ أي لهم العيُش الطيُِّب والكرامُة والِغبَطةُ ، { الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت طُوَبى َلُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

: ، وعن أبي هريرة ( طُوَبى اْسُم اْلَجنَِّة بُلَغِة اْلَحَبَشةِ : )؛ ُحْسُن المرجِع ، وقال مجاهُد { َوُحْسُن َمآٍب } 
ٌة ِفي اْلَجنَِّة َشَجَرٍة ِفي اْلَجنَِّة َساقُ َها ِمْن ذَهٍب ، َوَورَقُ َها اْلُحَلُل ، َوَثَمُرَها ِمْن ُكلِّ َلْوٍن َوأْغَصانُ َها ُمَتَدلِّيَ  اْسمُ )

ْعفَراِن ، َلْو رََكَب رَُجٌل قُ ُلوصاً ، لَْيَس َمْنِزٌل إَّلَّ َوِفْيِه ُغْصٌن ِمْن أْغَصاِنَها ، َوَتْحَتُه ُكْثَباُن اْلِمْسِك َواْلَعْنَبِر َوالزَّ 
ُلِغ اْلَمَكاَن الَِّذي ارَْتَحَل ِمْنُه َحتَّى يَُموَت اْلُقُلوُص َهَرماً  َجَرِة َلْم يَ ب ْ  (.، ُثمَّ َداَر بالشَّ
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ُلَو َعَلْيِهُم الَّذِ  َنا ِإلَْيَك َوُهْم َيْكُفُروَن بِالرَّْحَمِن َكَذِلَك َأْرَسْلَناَك ِفي ُأمٍَّة َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلَها ُأَمٌم ِلَتت ْ ي َأْوَحي ْ
ْلُت َوِإلَْيِه َمَتاِب   ( 10)ُقْل ُهَو رَبِّي ََّل ِإَلَه ِإَّلَّ ُهَو َعَلْيِه تَ وَكَّ

 
لى ُأمَّة قد ؛ أي هكذا أرَسلناك إ{ َكَذِلَك َأْرَسْلَناَك ِفي ُأمٍَّة َقْد َخَلْت ِمن قَ ْبِلَهآ ُأَمٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َنآ ِإلَْيَك } َمَضْت من قبِلها ُأَمٌم أرَسلنا فيهم الرُّسل ،  ُلَوْا َعَلْيِهُم الَِّذي َأْوَحي ْ َوُهْم } ؛ يعني القرآَن ، { لَِّتت ْ
َلَمَة ، وكانوا { َيْكُفُروَن بِالرَّْحَم اِن  ة فإنَّهم كانوا يقولون ما نعرُف الرحمَن إَّل ُمَسي ْ ُيسمُّونَُه ؛ يعني أهَل مكَّ
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 .رحماَن اليمامة
ْلُت َوِإلَْيِه } الرَّْحَمُن رَبي َّل إلَه إَّل هو ، : ؛ قل َلهم { ُقْل ُهَو رَبِّي َّل ِإَلَه ِإَّلَّ ُهَو } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َعَلْيِه تَ وَكَّ

 .أي وإليه أتوُب من ذنُوبي{ َمَتاِب 
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َباُل َأْو ُقطَِّعْت ِبِه اْْلَْرُض َأْو ُكلَِّم بِِه اْلَمْوَتى َبْل لِلَِّه اْْلَْمُر َجِميًعا َأفَ َلْم يَ ْيَأِس َوَلْو َأنَّ قُ ْرآنًا ُسي َِّرْت ِبِه اْلجِ 
َأْو َتُحلُّ ُعوا قَارَِعٌة الَِّذيَن آَمُنوا َأْن َلْو َيَشاُء اللَُّه َلَهَدى النَّاَس َجِميًعا َوََّل يَ َزاُل الَِّذيَن َكَفُروا ُتِصيبُ ُهْم ِبَما َصن َ 

 ( 12)َقرِيًبا ِمْن َدارِِهْم َحتَّى يَْأِتَي َوْعُد اللَِّه ِإنَّ اللََّه ََّل ُيْخِلُف اْلِميَعاَد 

 
 ؛ وذلَك أنَّ { َوَلْو َأنَّ قُ ْرآناً ُسي َِّرْت ِبِه اْلِجَباُل َأْو ُقطَِّعْت ِبِه اَْلْرُض َأْو ُكلَِّم ِبِه اْلَمْوَتى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة ، فَأذِهْبها حتى : عبَداهلل بن ُأمية المخزومي ، وجماعٌة من كفَّار مكة قالوا  ُد َسي ِّْر لنا جباَل مكَّ يا ُمَحمَّ
ام فإن  تنفسَح فيها فإن أرَضنا ضيِّقة ، ثم اجَعْل لنا فيها ُعيوناً وأنْ َهاراً ، وقرُِّب أسَفارَنا فيما بيننا وبين الشَّ

 .ما فعَل ُسليمان بالرياِح بَزعِمَك ، فَأنَزَل اهللُ هذه اآليةَ السفَر بعيٌد ، وافَعْل ك
ُأذِهَبْت به الجباُل عن وجِه اْلرض ُقطِّعت به اْلرُض مسيرَة شهٍر { َوَلْو َأنَّ قُ ْرآناً ُسي َِّرْت ِبِه } : ومعناها 

َّل ة هذا في يوٍم أو ُأحيي به الموَتى فتكلَّموا ، لكان هذا القرآُن ِلَما فيه من الدَّ َّلِت الكثيرِة على صحَّ
ين ، ولو أمكن أن نجعَل هذه اْلُموَر لشيٍء من ُكتب اهلل ْلمكَن بهذا القرآنِ   .الدِّ

قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . في هذِه اآلية فهي على وجِه اَّلختصار ؛ ْلنَّ في الكَلِم دليَلً عليه( َلوْ )وأما حذُف جواب 
بِل اهللُ هو الماِلُك لهذه اْلشياِء ، القادُر عليها ، ولكن َّل يختار إَّل ما  ؛ أي{ َبل للَِّه اَْلْمُر َجِميعاً } : 

 .فيه مصلحةُ العبادِ 
َأن لَّْو َيَشآُء اللَُّه َلَهَدى } أفَلْم يعلِم الذين آَمنوا ، : ؛ معناُه { َأفَ َلْم يَ ْيَأِس الَِّذيَن آَمُنوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ى اإليمان باإللجاِء إليه أن اهللَ تعالى قادٌر على ذلك ، ولكن لو فَ َعَل لَبَطَل اَّلمتحاُن ؛ إل{ النَّاَس َجِميعاً 
 .والتكليف ، واإلياُس بمعنى العلِم في ُلغة النَخعِ 

َفروا في عقوباٍت ؛ أي وَّل يزاُل الذين ك{ َوَّلَ يَ َزاُل الَِّذيَن َكَفُروْا ُتِصيبُ ُهم ِبَما َصنَ ُعوْا قَارَِعٌة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ك بدين اهلِل ، كما نَ َزَل بقريش من الَقحِط ، وبقوم  ِمن ِقَبِل اهلِل يزجُرهم عن الكفِر ، ويحثُّهم على التمسُّ

 .فرعوَن من الشدائدِ 
ُة والشدائُد التي هي النَّازلَ : ؛ راجٌع إلى الَقارعِة ، والَقارَعةُ { َأْو َتُحلُّ َقرِيباً مِّن َداِرِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

{ َأْو َتُحلُّ َقرِيباً } أراد بالقارعِة َسَرايا النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، وبقوله : تْنِزُل بأمٍر عظيم ، ويقاُل 
ين ، : معناه  ة تقاتُِلهم على الدِّ ُد مع أصحابَك قربياً من مكَّ  {َحتَّى يَْأِتَي َوْعُد اللَِّه } أو تَ ْنِزُل أنَت يا ُمَحمَّ
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ة ، َوقْ َيَل : ؛ أي وقُت إهَلِك الكفَّار ، َوِقْيَل  ِإنَّ اللََّه َّلَ } ما وعَد اهللُ من عذابهم في اآلخرة ، : فتُح مكَّ
 .؛ ما وعَد من عقاب الكفار{ ُيْخِلُف اْلِميَعاَد 

(0/0) 

 

 ( 11)مَّ َأَخْذتُ ُهْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب َوَلَقِد اْستُ ْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قَ ْبِلَك فََأْمَلْيُت لِلَِّذيَن َكَفُروا ثُ 

 
؛ أي ولقِد اسُتهزَئ باْلنبياِء من قبِلَك كما استهَزأ بَك { َوَلَقِد اْستُ ْهِزَئ ِبُرُسٍل مِّن قَ ْبِلَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

} بُذنوبهم ، { ُثمَّ َأَخْذتُ ُهْم } ل ، بعد استهزائِهم بالرُّس{ لِلَِّذيَن َكَفُروْا } فأمَهلُت ، { فََأْمَلْيُت } قوُمَك ، 
فانُظْر كيف كان عاقبُة ما حلَّ من عقاب اهلل بهم ، فَل يكن في صدِرَك حرٌج من { َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب 

 .استهزائِهم

(0/0) 

 

وُهْم َأْم تُ َنبِّئُوَنُه ِبَما ََّل يَ ْعَلُم ِفي اْْلَْرِض َأَفَمْن ُهَو قَاِئٌم َعَلى ُكلِّ نَ ْفٍس ِبَما َكَسَبْت َوَجَعُلوا لِلَِّه ُشرََكاَء ُقْل َسمُّ 
ِبيِل َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه فَ  وا َعِن السَّ  ( 11)َما َلهُ ِمْن َهاٍد َأْم ِبظَاِهٍر ِمَن اْلَقْوِل َبْل زُيَِّن لِلَِّذيَن َكَفُروا َمْكُرُهْم َوُصدُّ

 
؛ بالتدبيِر ويعلُم ما كَسَبت ويجازيها عليه ،  { َعَلى ُكلِّ نَ ْفٍس ِبَما َكَسَبْت َأَفَمْن ُهَو َقآِئٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .كَمن َّل يعلُم ذلك وَّل يقدُر على المجازاةِ 
وُهْم } ؛ في العبادِة بين اْلصنام ، { َوَجَعُلوْا للَِّه ُشرََكآَء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ركاء { ُقْل َسمُّ ؛ هؤَّلء الشُّ

وا منفعَتها وتدبيَرها ؛ ْلن لها شركًة مع اهلِل ، كما يوَصُف اهلل بالخالِق  بأسمائهم التي تستحقُّها ، وَسمُّ
 .والرازق والمحيي والمميت

؛ أي أُتخبروَن اهللَ بما َّل يصحُّ أن يكون َمعلوماً وهو  { َأْم تُ َنبُِّئوَنهُ ِبَما َّلَ يَ ْعَلُم ِفي اَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
؛ إنكاٌر { َأم ِبظَاِهٍر مَِّن اْلَقْوِل } : صناِم مستحقًَّة للعبادِة ، وهذا على وجه اإلنكاِر ، قَ ْولُُه تَ َعاَلى كون اْل

يتم اْلصناَم آلهة بظاهِر كتاٍب من كُتب اهلل ، َوقْ ْيَل : أيضاً معناهُ  ٍة ظاهرٍة ، : أَسمَّ يتُموهم آلهًة بحجَّ أَسمَّ
يتموهم بقوٍل باطل ل  .يس لكم دليٌل عليهبل َسمَّ

؛ أي زُيَِّن لهم قولُهم وفعُلهم في عبادِة غيِر اهلل ، وتكذيب { َبْل زُيَِّن لِلَِّذيَن َكَفُروْا َمْكُرُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ٍد صلى اهلل عليه وسلم والقرآن ِبيِل } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ُمَحمَّ واْ َعِن السَّ اد ؛ من قرأ بفتِح الصَّ { َوُصدُّ
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هم رؤساُؤهم عن ديِن اهلل : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . فالمعنى َصَرفوا الناَس عن ديِن اهلل ، َومن قرأ برفعها فالمعنى َصدَّ
 .؛ ظاهُر المعنى{ َوَمن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد } 

(0/0) 

 

نْ َيا َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة أَ   ( 11)َشقُّ َوَما َلُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواٍق َلُهْم َعَذاٌب ِفي اْلَحَياِة الدُّ

 
نْ َيا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ { َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأَشقُّ } ؛ اْلسقاُم والقتل واْلسُر ، { لَُّهْم َعَذاٌب ِفي اْلَحَياِة الدُّ

نيا ،   .يِهم من عذاب اهلل؛ َيقِ { َوَما َلُهم مَِّن اللَِّه ِمن َواٍق } أي أغَلُظ من عذاب الدُّ

(0/0) 

 

ى الَِّذيَن ات ََّقْوا َوُعْقَبى َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمت َُّقوَن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْ َهاُر ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَُّها تِْلَك ُعْقبَ 
 ( 11)اْلَكاِفرِيَن النَّاُر 

 
؛ أي صفُة { لَِّتي ُوِعَد اْلُمت َُّقوَن َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَْلنْ َهاُر ُأُكُلَها َدآِئٌم ِوِظلَُّها مََّثُل اْلَجنَِّة ا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

نيا : الجنة التي ُوِعَد المتَّقون الكفَر والمعاصي  أنَّها تجِري من تحتها اْلْنهاُر ، َثمُرها دائٌم ، َّل كِجَناِن الدُّ
 .، وِظلُّلها أيضاً دائٌم ليس فيه شمٌس وَّل أَذىً تظهُر بظهور ورَِقها في حاٍل دون حال 

{ وَُّعْقَبى اْلَكاِفرِيَن النَّاُر } ؛ أي داُر المتَّقين الجنُة في العاقبِة ، { تِْلَك ُعْقَبى الَِّذيَن ات ََّقوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ْن أْهِل اْلَجنَِّة تُ ْقَسُم َلُه َشْهَوُة رَُجٍل ِمْن أنَّ الرَُّجَل مِ : " ، وداُر الكافرين في العاقبِة الناُر ، وفي الحديِث 

نَ َيا ، فَإذا أَكَل ُسِقَي َشراباً َطُهوراً ، فَ َتِصيُر َرَشحاً َتْخُرُج ِمْن َجَسِدِه أْطَيَب ِمْن ريِح اْلِمْسكِ  ، ثُمَّ  أْهِل الدُّ
 ". تَ ُعوُد َشْهَوُتهُ إَلى َما َكاَنْت 

(0/0) 

 

نَ  ْعُبَد اُهُم اْلِكَتاَب يَ ْفَرُحوَن ِبَما أُْنِزَل ِإَلْيَك َوِمَن اْْلَْحَزاِب َمْن يُ ْنِكُر بَ ْعَضُه ُقْل ِإنََّما ُأِمْرُت َأْن أَ َوالَِّذيَن آتَ ي ْ
 ( 11)اللََّه َوََّل ُأْشِرَك ِبِه ِإلَْيِه َأْدُعو َوِإلَْيِه َمآِب 
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َناُهُم اْلِكتَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ وذلك أن عبَداهلِل بن سَلم ، وَمن { اَب يَ ْفَرُحوَن ِبَمآ ُأنِزَل ِإلَْيَك َوالَِّذيَن آتَ ي ْ

يَا َرُسوَل اهلِل ؛ َما َشْأُن ِذْكِر الرَّْحَمِن ِفي اْلُقْرآِن قَِليٌل َوُهَو ِفي الت َّْورَاِة  : أسلَم معه من أهِل الكتاب ، قالوا 
َناُهُم } ونزل [ 220: : اَّلسراء ]&# {اْدُعوْا الرَّْحَم ُقِل اْدُعوْا اللََّه َأِو } َكِثيٌر ؟ فَ نَ َزلَ  َوالَِّذيَن آتَ ي ْ

 .ِمن ِذْكِر الرَّْحَمِن وغيِر ذلك{ اْلِكَتاَب يَ ْفَرُحوَن ِبَمآ ُأنِزَل ِإَلْيَك 
" ما في " عَض ؛ أي وِمن اليهود والنصاَرى من ينكُر ب{ َوِمَن اَْلْحَزاِب َمن يُنِكُر بَ ْعَضُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة  يوسف وغيِرها مما َّل يكون فيه نسُخ شريَعِتهم ، وكانوا " قصة " القرآن ، وإنَّهم كانوا يُِقرُّوَن بصحَّ
 .يُنِكُروَن ِمن القرآن ما َّل يوافُق مذَهَبهم وديَنهم

؛ { َوِإَلْيِه َمآِب } ؛ الخَلئق { لَْيِه َأْدُعو ُقْل ِإنََّمآ ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اللََّه َوَّل ُأْشِرَك ِبِه إِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .رُجوعي في اآلخرةِ 

(0/0) 

 

اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوََّل َواٍق وََكَذِلَك َأنْ َزْلَناُه ُحْكًما َعَرِبيًّا َوَلِئِن ات َّبَ ْعَت َأْهَواَءُهْم بَ ْعَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن 
(18 ) 

 
؛ أي كما أنزلنا على اْلنبياء المتقدمين بلسانهم كذلك { وََكذاِلَك َأنَزْلنَاُه ُحْكماً َعَرِبيّاً } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ 

هو الفصل بين الشيئين على ما توجبه الحكمة ، وقد يكون : أنزلنا اليك القرآن ُحكماً عربياً ، واْلُحَكْم 
َنا} الحكم بمعنى الحكمة ، كما في قوله تعالى  .أي الحكم والنبوة[ 21: مريم ]{ُه اْلُحْكَم َصِبيّاً َوآتَ ي ْ

؛ أي دين { بَ ْعَد َما َجآَءَك ِمَن اْلِعْلِم } ؛ أين دين اليهود وقبلتهم { َوَلِئِن ات َّبَ ْعَت َأْهَواَءُهم } : قوله تعالى 
؛ أي { َوَّلَ َواٍق } ينصرك ،  ؛ أي من ناصر{ َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمن َوِليٍّ } اهلل دين ابراهيم وقبلته الكعبة 

 .َّل دافع يدفع العقاب عنك

(0/0) 

 

يٍَة ِإَّلَّ بِِإْذِن اللَِّه ِلُكلِّ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًَل ِمْن قَ ْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواًجا َوُذرِّيًَّة َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأْن يَْأِتَي ِبآ
 ( 11)ُه َما َيَشاُء َويُ ْثِبُت َوِعْنَدهُ ُأمُّ اْلِكتَاِب َيْمُحو اللَّ ( 17)َأَجٍل ِكَتاٌب 
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َوذِلَك أنَّ : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلً مِّن قَ ْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواجاً َوُذرِّيًَّة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ٌد نَبي ََّنا َلَشَغَلْتهُ :  عليه وسلم بتَ َزوُِّج النَِّساِء َحتَّى قَاُلوْا اْليَ ُهوَد َكانُوا يُ َعي ُِّروَن النَّبيَّ صلى اهلل َلْو َكاَن ُمَحمَّ
ُة َعْن تَ ْزويِج النَِّساِء ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ  ولقد أرَسلنا رُسَلً من قبِلَك ، وجعلنا لهم : والمعنى (. النُّبُ وَّ

اً أكثَر من أوَّلدك ، كان لداوَد عليه السَلم مائة امرأٍة ، ولُسليمان ِنَساًء أكثَر من نساِئَك ، وأوَّلد
 .ثَلثمائة امرأٍة مهرية وستُّمائة سريَّة

؛ أي هل يمِلُك أحٌد من الرُّسل أن يأتي بآيٍة { َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأن يَْأِتَي بِآَيٍة ِإَّلَّ بِِإْذِن اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 . ، سبحانُه هو المالُك لايياِت َّل يقدُر أن يأتي أحٌد شيئاً منها إَّل بإذنهِ إَّل بإذِن اهلل
ٍة من آَجال العباد في الحياِة والَفناِء كتاٌب قد كتَب اهللُ { ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتاٌب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي لكلِّ مدَّ

؛ قال ابُن { َيْمُحوْا اللَُّه َما َيَشآُء َويُ ْثِبُت } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ . ذلك للمَلئكِة ؛ يُدلَّهم به على علمِه باَْلشياء
ُرُك : )عباس  َما َلُه يَْمُحو اهللُ َما َيَشاُء ِمْن ِديَواِن اْلَحَفَظِة َما َكَتُبوهُ ِمْن أْعَماِل اْلِعَباِد َما َّلَ َجَراَء َلهُ ، َويَ ت ْ

اُك (. الث ََّواُب َواْلِعَقابُ  ْمُحو اهللُ َما َيَشاُء ِمَن اْلُقْرآِن فَ يَ ْنَسُخُه ، َويُ ْثبُت َما َيَشاُء َفَلَ يَ : )وقال الضحَّ
َيمُحو : َوِقْيَل (. يَْمُحو أَجَل َمْن َحاَن أَجُلُه ، َوَيدَُع أَجَل َمْن َلْم َيِحْن أَجُلُه َميِّتاً : )، وعن الحسِن ( يَ ْنَسُخهُ 

 .اصي ، ومن المعاِصي بتكفيرها بالطاعاتِ اهلل ما يشاءُ من الطاعاِت بإحباِطها بالمع
هل يدخُل في اْلَمحِو واإلثباِت السعادُة والشقاوة ، والموُت الحياة أم َّل ؟ قال ابُن عبَّاس : وقِد اختَلُفوا 

َقاَوةُ : )، وقال عمِرو بن مسعود ( َّلَ َيْدُخلُ : ) َعاَدُة َوالشَّ اللَُّهمَّ ): ، وكان من ُدعاء عمَر ( َتْدُخُل ِفْيِه السَّ
َنا ُسَعَداَء ، فَإنَّ  َنا ، َوإْن ُكْنَت َكَتْبتَ َنا أْشِقَياَء فَاْمُحنَا َواْكُتب ْ َك َتْمُحو َوتُ ْثبُت َما إْن ُكْنَت َكَتْبتَ َنا ُسَعَداَء فََأْثبت ْ

 (َتَشاُء َوِعْنَدَك ُأمُّ اْلِكَتاب
إنه اللوُح المحفوظ َكَتَب اهللُ فيه كلَّ : صُل الكتاب ، ِقْيَل ؛ أي أ{ َوِعنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .شيء قبَل أن يخُلَق العباَد ، وَّل يُ َزاُد فيه شيٌء وَّل ينقص منه شيء
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َنا الْ   ( 10)ِحَساُب َوِإْن َما نُرِيَ نََّك بَ ْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم َأْو نَ تَ َوف َّيَ نََّك فَِإنََّما َعَلْيَك اْلَبََلُغ َوَعَلي ْ

 
ُد بعض الذي { َوِإن مَّا نُرِيَ نََّك بَ ْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم َأْو نَ تَ َوف َّيَ نََّك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي فإما نُرِيَ نََّك يا ُمَحمَّ

 َنِعُدهم من نصِر المؤمنين على الكفَّار ، أو نَقبُضَك إلينا قبَل أن يكون ما نَِعُدهم من العذاب في حياتك
َنا اْلِحَساُب } ؛ أي بَلُغ ما أُنِزَل إليك ، { فَِإنََّما َعَلْيَك اْلَبََلُغ } ،  ؛ وعلينا حساُب ما يعَملون ، { َوَعَلي ْ

 .والجزاُء عليه
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ُقُصَها ِمْن َأْطَراِفَها َواللَُّه َيْحُكُم ََّل ُمَعقَِّب ِلُحكْ   ( 12)ِمِه َوُهَو َسرِيُع اْلِحَساِب َأَوَلْم يَ َرْوا َأنَّا نَْأِتي اْْلَْرَض نَ ن ْ

 
َمْعنَاُه أَوَلْم يَ َر أْهُل : )؛ قال ابُن عبَّاس { َأَوَلْم يَ َرْواْ َأنَّا نَْأِتي اَْلْرَض نَنُقُصَها ِمْن َأْطَراِفَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُقُص اَْلْرَض ِمْن أْطَراِفَها بَفْتِح ِديَارِهْم لِلنَّ  َة أنَّ نَ ن ْ ، وقال الحسُن ( بيِّ صلى اهلل عليه وسلم َواْلُمْسِلِمينَ َمكَّ
َوَمَثُل اْلُعَلَماِء َمَثُل النُُّجوِم إذا َبَدْت : )قال (. أرَاَد بنَ ْقِص أْطَراِف اَْلْرِض ذَهاِب فُ َقَهاِئَها َوِخَياَر أْهِلَها: )

َها َشْيٌء َما اْختَ َلَف اللَّْيُل اقْ َتَدْوا بَها ، وإذا أْظَلَمْت َسَكنوا ، َوَمْوُت اْلَعاِلِم ث ُ  ْلَمٌة ِفي اإلْسََلِم ، َّلَ َيُسدُّ
 (.َوالن ََّهارُ 

؛ أي واهللُ يحكُم بَفْتِح البُلداِن َّل يتعقَُّب أحٌد ُحكَمهُ { َواللَُّه َيْحُكُم َّلَ ُمَعقَِّب ِلُحْكِمِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .ذا حاسَب محاسبًة سريُع الحساب؛ إ( َوُهَو َسرِيُع اْلِحَسابِ } بالردِّ ، 
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اِر َوَقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَِللَِّه اْلَمْكُر َجِميًعا يَ ْعَلُم َما َتْكِسُب ُكلُّ نَ ْفٍس َوَسيَ ْعَلُم اْلُكفَّ  اُر ِلَمْن ُعْقَبى الدَّ
(11 ) 

 
؛ أي قد َمَكَر الذين من قبل هؤَّلء الكفاِر بأنبيائهم َصَلَواُت { ْم َوَقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلهِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ وعنَد اهلِل جزاُء مكِرهم جميعاً ، فإنَّ ما يفعلُه اهلل { فَِللَِّه اْلَمْكُر َجِميعاً } اهلِل َعَلْيِهْم ، وِبَمْن آَمن به ، 
 .من إيصاِل المكروه يثبُت ، ومكرهم يضمحلُّ 

َوَسيَ ْعَلُم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ؛ من خيٍر أو شرِّ فُيجازِيها عليه{ يَ ْعَلُم َما َتْكِسُب ُكلُّ نَ ْفٍس }  :قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ِلَمْن ُعْقَبى } ؛ َتهديٌد لهم أنَّهم إذا َجِهلوا اليوَم عاقبَة أمرِهم فسيعلمون إذا صاروا إلى اآلخرِة ، { اْلُكفَّاُر 

اِر   أْم للمؤمنين؟ ؛ المحمودِة ، لهم{ الدَّ
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َنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلكِ   ( 11)َتاِب َويَ ُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَسًَل ُقْل َكَفى بِاللَِّه َشِهيًدا بَ ْيِني َوبَ ي ْ
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يا : ا من اليهود وغيرِهم ؛ أي ويقوُل الذين كَفُرو { َويَ ُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا َلْسَت ُمْرَسَلً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُد لسَت ُمرَسَلً من اهلِل ، وَمن يشهُد لَك على رَساَلِتَك ،  ُد { ُقْل } ُمْحمَّ َكَفى بِاللَِّه } : ؛ َلهم يا ُمْحمَّ
َنُكْم  عدَل ؛ على أنِّي مرَسٌل إليكم ، شهادُة اهلل على أنَِّني نَبيُُّه من المعجزاِت َّل شاهَد أ{ َشِهيداً بَ ْيِني َوبَ ي ْ

 .من ذلك
ُهَو : )بالنصب ويقوُل ( َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلمُ )؛ كان ابُن عباس يقرأ { َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وكان يقوُل ( هُ َعْبُداهلِل َبُن َسََلٍم َوأْصَحابُُه ، َكاَن ِعْنَدُهْم ِفي الت َّْورَاِة نَ ْعُت النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َوِصَفتُ 
 (.َهِذِه اآلَيُة نَ َزَلْت باْلَمِديَنِة ؛ َْلنَّ َهُؤََّلِء أْسَلُمواْ باْلَمِديَنةِ : )

َهِذِه : )بالخفِض على معنى أنَّ القرآَن ِمن عنِد اهلل ، وكان يقوُل ( َوِمْن ِعْنِدهِ )وكان ابُن مسعوٍد يقرأ 
يَّةٌ ، َوَعْبُداهلِل َبُن َسَلَ  وضمِّ ( ِمن)بخفض ( َوِمْن ِعْنِدِه ُعِلَم اْلِكَتابُ )ٍم أْسَلَم باْلَمِديَنِة وقُرئ السُّوَرةُ َمكِّ

 .العين وكسِر الَلم من علم ، هكذا ُروي عن سعيِد ابن ُجبير
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 ( 2)ِإَلى ِصَراِط اْلَعزِيِز اْلَحِميِد  الر ِكَتاٌب َأنْ َزْلَناهُ ِإَلْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر بِِإْذِن رَبِِّهمْ 

 
م تفسيُرها ، وقولُه تعالى { الر ِكَتاٌب َأنَزْلنَاُه ِإلَْيَك }  خبُر مبتدأ محذوٍف ، ويجوز أن ( ِكتَابٌ : )؛ قد تقدَّ

} لى نور اإليمان ، ؛ أي ِمن ظُلماِت الكفِر إ{ لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر } ( ألر)يكون خبَر 
ِإَلى ِصَراِط } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . بأمِر ربهم أَمَرك أن َتدُعَوهم إلى اإليماِن ، وتزُجَرهم عن الكفرِ { بِِإْذِن رَبِِّهْم 

؛ أي الى ديِن العزيِز الحميد الذي َّل يمكُن أن يُغَلَب ويقهَر ، والحميُد المستحُق { اْلَعزِيِز اْلَحِميِد 
 .للحمدِ 
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َماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َوَوْيٌل لِْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب َشِديٍد   ( 1)اللَِّه الَِّذي َلُه َما ِفي السَّ

 
َماَواِت َوَما ِفي اَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ َمن قرأ برفع الهاء فعلى اَّلبتداِء ، { اللَِّه الَِّذي َلُه َما ِفي السَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



؛ الويُل  { َوَوْيٌل لِّْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب َشِديٍد } : الخفِض جعَلُه بَدَّلً من الحمِد ، قَ ْولُُه تَ َعاَلى َومن قرأ ب
ة ، ويقاُل   .هو واٍد في جهنَّم: كلمٌة تستعَمُل في الشدَّ
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وَن َعنْ  نْ َيا َعَلى اآْلِخَرِة َوَيُصدُّ ُغونَ َها ِعَوًجا ُأوَلِئَك ِفي َضََلٍل بَِعيٍد  الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن اْلَحيَاَة الدُّ َسِبيِل اللَِّه َويَ ب ْ
(1 ) 

 
نْ َيا َعَلى اآلِخَرِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وَن َعن } ؛ أي يختارُوَنها عليها ، { الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن اْلَحيَاَة الدُّ َوَيُصدُّ

وَيمنَ ُعوَن : من الصدِّ وهو اإلعراُض ، ويجوز أن يكون معناُه ؛ أي يُعِرُضوَن عن طاعِة اهلل { َسِبيِل اللَِّه 
 .الناسَ 

ُغونَ َها ِعَوجاً } : وقولهُ تعالى  ين ، { َويَ ب ْ ؛ أي ويطلُبوَن بديِن اهلل الِعَوَج ، والِعَوُج بكسِر العين في الدِّ
 .في ذهاٍب عن الحقِّ بعيدٍ  ؛ أي{ ُأْولَِئَك ِفي َضََلٍل َبِعيٍد } : وبفتِحها في العصا ، وقولُه تعالى 
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اُء َوُهَو اْلَعزِيُز َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإَّلَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُبَ يَِّن َلُهْم فَ ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيشَ 
 ( 1)اْلَحِكيُم 

 
؛ أي بُلَغِتهم ليبيِّن لهم ما ُأِمُروا به {  بِِلَساِن قَ ْوِمِه ِلُيبَ يَِّن َلُهْم َوَمآ َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإَّلَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ لدينِه ، { َويَ ْهِدي } ؛ َمن كان أْهَلً لذلك ، { فَ ُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشآُء } ونُهوا عنه ، فيفَهُموا ويتعلَّموا ، 
 .{َمن َيَشآُء َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم } 
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ْرُهْم بَِأيَّاِم اللَّ  ِه ِإنَّ ِفي َذِلَك آَليَاٍت َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآيَاتَِنا َأْن َأْخِرْج قَ ْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوذَكِّ
 ( 1)ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر 
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تِه مثُل ؛ أ{ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآيَاتَِنآ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ة نُبوَّ ي بَدَّلئِلنا وُحَجِجنا التي دلَّت على صحَّ

ْرُهْم بِأَيَّاِم اللَِّه } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . {َأْن َأْخِرْج قَ ْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر } العصا واليِد وغيرهما ،  َوذَكِّ
بَنِعيِم اهلِل : َوِقْيَل . السالفِة من قوم نُوٍح وعاٍد وثَمود بوقائِع اهلل في اْليَّام: ؛ أي بَنِعيِم اهلل ، َوِقْيَل { 

 .ِعْظُهْم بالترغيب والترهيب والوعِد والوعيد: ونَِقِمِه ، والمعنى 
؛ أي إنَّ في ذلك التذكيِر لدَّلَّلٍت على قدرِة { ِإنَّ ِفي ذِلَك آليَاٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر } : وقولهُ تعالى 
كُر هو إظهاُر النعمِة على اهلل لكل صبَّ  اٍر َشُكوٍر على طاعتِه ، وعن معصيتِه ، وشُكوٍر ْلَنُعِم اهلِل ، والشُّ

 .جهة اَّلعتراف بها
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اِب  اْلَعذَ َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َأْنَجاُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوءَ 
 ( 1)َويَُذبُِّحوَن َأبْ َناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم َوِفي َذِلُكْم َبََلٌء ِمْن رَبُِّكْم َعِظيٌم 

 
ُسوَء  َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اذُْكُروْا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َأنَجاُكْم مِّْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكمْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ هذه اآليُة قد سبَق { اْلَعَذاِب َويَُذبُِّحوَن َأبْ َنآءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَسآءَُكْم َوِفي ذاِلُكْم َبَلٌء مِّن رَّبَُّكْم َعِظيٌم 
 .تفسيُرها في سورِة البقرة
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 ( 8)ْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َْلَزِيَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرتُ 

 
: كأنه قاَل [ 1: ابراهيم ]{ِإْذ َأنَجاُكْم } ؛ هذه عطٌف على قولهِ { َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

كم اذكُروا نعمَة اهلِل عليكم إذ أْنَجاُكم ، وإذ تأذَن ربُّكم ، وهذا إخباٌر عن ما قاَل موسى لقومِه ؛ أي أعَلمَ 
ِإنَّ َعَذاِبي } ؛ ِنعَمتي ، { َوَلِئن َكَفْرُتْم } نعمًة ، { َْلزِيَدنَُّكْم } نعَمتي { لَِئن َشَكْرُتْم } في الكتاب ، 

 .؛ ِلَمن كفرَ { َلَشِديٌد 
ْدُتُموِني َوأَطْعُتُموِني ، َْلزيَدنَُّكْم ِنْعَمةً : َمْعَنى اآليَِة : )قال ابُن عبَّاس  َحقُّ اهلِل أْن : )ال قتادُة ، ق( لَِئْن َوحَّ
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أي َجَحدتُّم حقِّي وحقَّ نِْعَمتي إنَّ { َوَلِئن َكَفْرُتْم } ، وقولهُ تعالى ( يُ ْعِطي َمْن َسأََلُه ، َوَيزِيَد َمْن َشَكَرهُ 
 .عذابي لشديدٌ 
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 ( 7)للََّه َلَغِنيٌّ َحِميٌد َوقَاَل ُموَسى ِإْن َتْكُفُروا َأنْ ُتْم َوَمْن ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا فَِإنَّ ا

 
؛ عن { فَِإنَّ اللََّه َلَغِنيٌّ } ؛ بنعمتِه ، { َوقَاَل ُموَسى ِإن َتْكُفُروْا َأنُتْم َوَمن ِفي اَْلْرِض َجِميعاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َدُه وأطاعَ { َحِميٌد } طاَعِتكم ، لم يأُمرْكم بطاعته لحاجتِه إليها وهو ال    .هُ ؛ ِلَمن َوحَّ
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 ِإَّلَّ اللَُّه َجاَءتْ ُهْم َأَلْم يَْأِتُكْم نَ َبأُ الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم قَ ْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمْن بَ ْعِدِهْم ََّل يَ ْعَلُمُهمْ 
ا َتْدُعونَ َنا ِإَلْيِه ُرُسُلُهْم بِاْلبَ ي َِّناِت فَ َردُّوا َأْيِديَ ُهْم ِفي َأفْ َواِهِهْم َوقَالُوا ِإنَّا َكفَ  ْرنَا ِبَما ُأْرِسْلُتْم ِبِه َوِإنَّا َلِفي َشكٍّ ِممَّ

 ( 1)ُمرِيٍب 

 
إنَّ : ؛ ِقْيَل { َأَلْم يَْأِتُكْم نَ َبأُ الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم قَ ْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمن بَ ْعِدِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ٍد صلى اهلل عليه وسلم ، َوِقْيَل  الخطاَب في هذه  .هو خطاُب موسى لقومهِ : اآلية ْلُمَّة ُمَحمَّ
، َّل يعلُم { َّلَ يَ ْعَلُمُهْم ِإَّلَّ اللَُّه } يعني قوَم ُشعيب وغيرهم ، { َوالَِّذيَن ِمن بَ ْعِدِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َّلئِل الواضحاِت { نَ اِت َجآَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَ ي ِّ } عدَدهم إَّلّ اهلل ،  فَ َردُّوْا َأْيِديَ ُهْم ِفي َأفْ َواِهِهْم } ؛ أي بالدَّ
ةِ : )؛ قال ابُن عبَّاس {  َهذا  : )، وقال مجاهُد ( َعضُّوا أنَاِمَلُهْم َغْيظاً َعَلى الرُُّسِل ِفْيَما ادََّعوْا ِمَن النُّبُ وَّ

 .وضَع الكفاُر أيِديَهم على أفواِه أنبيائهم: معناهُ :  َوِقْيلَ (. ِكَناَيٌة َعِن اْلَجْحِد َوالتَّْكِذيب
ا َتْدُعونَ َنآ ِإَلْيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } ؛ بسبٍب من التوحيد ، { َوقَالُوْا ِإنَّا َكَفْرنَا ِبَمآ ُأْرِسْلُتْم ِبِه َوِإنَّا َلِفي َشكٍّ مِّمَّ

 .هَمةِ ؛ ظاهِر الشكِّ ، والرَّْيُب الشكُّ مع التُّ { ُمرِيٍب 
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َماَواِت َواْْلَْرِض َيْدُعوُكْم ِليَ ْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َويُ ؤَ  رَُكْم ِإَلى َأَجٍل قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السَّ خِّ
ا   ونَا َعمَّ ى قَاُلوا ِإْن َأنْ ُتْم ِإَّلَّ َبَشٌر ِمثْ ُلَنا ُترِيُدوَن َأْن َتُصدُّ  ( 20)َكاَن يَ ْعُبُد آبَاُؤنَا فَْأتُونَا ِبُسْلطَاٍن ُمِبيٍن ُمَسمًّ

 
؛ أي في توحيِد اهلل َشٌك ، وهذا إنكاٌر من الرُسل عليهم ؛ { قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي اللَِّه َشكٌّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َماَواِت َواَْلْرِض } أي َّل شكَّ في توحيِد اهلل ،  ِقهما فكيف يُشكُّون فيه ودَّلئُل ؛ أي خالِ { فَاِطِر السَّ
رَُكْم ِإَلى } ؛ في الجاهليَِّة ، { ِليَ ْغِفَر َلُكْم مِّن ُذنُوِبُكْم } ؛ إلى دينِه ، { َيْدُعوُكْم } وحدانيَّته ظاهرٌة ،  َويُ َؤخِّ

بُكم بعذاب اَّلستئصال{ َأَجٍل مَُّس مًّ ى   .؛ منتَهى آَجاِلكم ، فَل يعذِّ
فَاْجَتِنُبوْا الرِّْجَس ِمَن } فيجوُز أن تكون للجنِس ، كما في قوله{ مِّن ُذنُوِبُكْم } ي قولِه ف( ِمنْ )وأما دخوُل 

، ويجوُز أن تكون للتبعيِض ؛ أي ليغفَر لكم بعَض ُذنوبكم ، فاْدُعوا اهللَ وارَغُبوا [ 10: الحج ]{اَْلْوثَاِن 
نوب كلِّها  .إليه في مغفرِة الذُّ

هل أنتم إَّلّ آدميُّون مثُلنا َّل فضَل : ؛ أي قالت اْلَُمُم لُرُسِلهم { ْن َأنُتْم ِإَّلَّ َبَشٌر مِّثْ ُلَنا قَالُوْا إِ } : قولُه 
ونَا } لكم علينا ،  ا َكاَن يَ ْعُبُد آبَآُؤنَا } ؛ َتْمنَ ُعونَا ، { ُترِيُدوَن َأن َتُصدُّ فَْأتُونَا } ؛ من اْلصناِم ، { َعمَّ

ة واضحٍة بيِّنة ، يعنون اآلياِت التي كانوا يقَترحوَنها على أنبيائهم؛ { ِبُسْلطَاٍن مُِّبيٍن   .فَْأتُوا بحجَّ
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َما َكاَن َلَنا َأْن نَْأتَِيُكْم قَاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم ِإْن َنْحُن ِإَّلَّ َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم َوَلِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه وَ 
َل َعَلى اللَِّه َوَقْد َهَدانَا ُسبُ َلَنا ( 22)طَاٍن ِإَّلَّ بِِإْذِن اللَِّه َوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن ِبُسلْ  َوَما َلَنا َأَّلَّ نَ تَ وَكَّ

ُلوَن  ِل اْلُمتَ وَكِّ  ( 21)َولََنْصِبَرنَّ َعَلى َما آَذيْ ُتُمونَا َوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَّ

 
َولَ اِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعَلى َمن } ؛ كما قُلتم ، { قَاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم ِإن نَّْحُن ِإَّلَّ َبَشٌر مِّثْ ُلُكْم } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ 

؛ وَّل { ِن اللَِّه َوَما َكاَن لََنآ َأن نَّْأتَِيُكْم ِبُسْلطَاٍن ِإَّلَّ بِِإذْ } ؛ كما أنعَم علينا بأن أرَسَلنا ، { َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه 
ِل اْلُمْؤِمُنوَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . نملُك اآليات التي تقَترحون علينا ونحن بشٌر مثلكم { َوعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَّ

 .ظاهُر المعنى
لوا أنتم على اهلِل حتى تَروَن ما يفعُل بكم ، قالت الرُّسل : قاَلِت الكفاُر َلهم  َل  َوَما َلَنآ} : فتوَكَّ َأَّلَّ نَ تَ وَكَّ

َولََنْصِبَرنَّ } ؛ أي حسُبنا ، والهدايُة من اهلِل هي الدَّللُة على الحقِّ والرشِد ، { َعَلى اللَِّه َوَقْد َهَدانَا ُسبُ َلَنا 
ُلوَن } ؛ على أذاُكم ، { َعَلى َمآ آَذيْ ُتُمونَا  ُك بطاعِة اهلل  ؛ والتوكُُّل هو{ َوَعَلى اللَِّه فَ ْلَيتَ وَكَِّل اْلُمتَ وَكِّ التمسُّ

 .مع الرِّضا بقضائِه وتدبيره
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 رَب ُُّهْم َلنُ ْهِلَكنَّ الظَّاِلِميَن َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِلُرُسِلِهْم لَُنْخرَِجنَُّكْم ِمْن َأْرِضَنا َأْو َلتَ ُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا فََأْوَحى ِإَلْيِهمْ 
 ( 21)َض ِمْن بَ ْعِدِهْم َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد َوَلُنْسِكنَ نَُّكُم اْْلَرْ ( 21)

 
َّل : ؛ أي قالت الكفاُر لُرُسِلهم { َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِلُرُسِلِهْم لَُنْخرَِجنَّ ُكْم مِّْن َأْرِضَنآ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة شعيب ، { ِفي ِملَِّتَنا َأْو َلتَ ُعوُدنَّ } ُنَساِكُنكم على مخالفِتكم ديننا  فََأْوَحى ِإَلْيِهْم } وقد ذكرنَا في قصَّ
؛ { َوَلُنْسِكنَ نَّ ُكُم اَْلْرَض } ، أي الكفاِر ، { َلنُ ْهِلَكنَّ الظَّاِلِميَن } : ، فأوَحى اهللُ إلى الرُُّسِل { رَب ُُّهْم 

ايُة ما في اإلنعاِم ، فإن هذا جزاُء َمن ؛ من بعد هَلِكهم ، وهذا نِه{ ِمن بَ ْعِدِهْم } أرَضهم وديارهم ، 
؛ { َوَخاَف َوِعيِد } ؛ مقاَم العباِد عندي ، { ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي } ؛ جزاٌء ، { ذِلَك } توكََّل على اهلِل ، 

 .وخاف وعيدي بالعقاب وِلَمن عصاِني
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 ( 21)َواْستَ ْفَتُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد 

 
؛ أي سأَلِت الرُّسل ربَّهم أن يحُكَم بينهم وبين { َواْستَ ْفَتُحوْا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد } : تَ َعاَلى قَ ْوُلُه 

الَفتَّاُح ، فلما فِزَعِت الرسُل إلى ربهم بانجاز : الكفاِر ؛ ْلن الفتَح ها هنا بمعنى اْلُحْكِم ، يقال للحاِكم 
 .جباٍر عنيد الوعد ، فتَح لهم ما طلبوُه فخاَب كلُّ 

هو الدافُع للحقِّ على ِجهِة اَّلستنكار ، : هو الطالُب للخير والُعُلوِّ فوَق كلِّ ُعُلوٍّ ، والعنيُد : والجباُر 
 (.ُهَو اْلُمَجاِنُب لِْلَحقِّ : )، وقال مجاهُد ( اْلُمْعِرُض َعْن طَاَعِة اهللِ : اْلَعِنيُد : )وقال قتادةُ 
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يَ َتَجرَُّعُه َوََّل َيَكاُد ُيِسيُغُه َويَْأتِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ( 21)َهنَُّم َوُيْسَقى ِمْن َماٍء َصِديٍد ِمْن َورَائِِه جَ 
 ( 28)ِبَميٍِّت َوِمْن َورَائِِه َعَذاٌب َغِليٌظ 
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اِر بعَد الموِت جهنَُّم ، والوراُء يكون من َخْلٍف ؛ معناُه أماَم هذا الجبَّ { مِّن َورَآِئِه َجَهنَُّم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

امٍ  ؛ أي ُيسَقى من ماٍء َيِسيُل من ُجلوِد أهِل النَّار من القيِح { َوُيْسَقى ِمن مَّآٍء َصِديٍد } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . وُقدَّ
ِم ، قال ابُن عبَّاس  َصِديُد أْهِل النَّار َوقَ ْيُحُهْم َوِدَماُؤُهْم ، ِفي َجَهنََّم أْوِدَيٌة ، ِفي تِْلَك اَْلْوِدَيِة : )والدَّ

: ؛ شارِبُه ، والمَلُك يضربُه بالمقامِع ويقوُل له { يَ َتَجرَُّعُه } ( فَ ُيْسَقْوَن ِمْن ذِلَك الصَِّديِد َقْد نَ َتَن رِْيُحهُ 
 .من نتنه وحرِّه َّلَ ُأِطيقهُ ، فيضربُه حتى يشرَبُه جرعًة جرعًة ، وَّل يكاد يسيغهُ : اشرب ، فيقوُل 

؛ َّل يقدُر أن يبتلَعهُ ، واإلَساَغُة هو دخوُل المشروب في َحلقِه مع { َوَّلَ َيَكاُد ُيِسيُغُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
يُ َقرَُّب إَلْيِه فَ َيْكَرُههُ ، فَإذا : " قَ ُبوِل النفِس له ، وفي الحديِث عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أنَُّه قاَل 

ْلَجاِنب ِمْنُه َشَوى َوْجَههُ ، َوَوقَ َعْت فَ ْرَوُة رَأِسِه ِفْيِه ، فَإذا َشرِبَُه َقطََّع أْمَعاَءهُ ، فَ َتْخُرُج أْمَعاُؤُه ِمَن ا ُأْدِنيَ 
 [.21: محمد ]{َوُسُقواْ َمآًء َحِميماً فَ َقطََّع َأْمَعآَءُهْم } : كما قال تعالى " اآلَخِر 

؛ أي ويْأتيِه َغمُّ الموِت من قدامه ، ومن كلِّ مكان كان فيه { يِه اْلَمْوُت ِمن ُكلِّ َمَكاٍن َويَْأتِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
نيا ، قال ابُن عبَّاس  : ِقْيَل (. يَْأتِيِه اْلَمْوُت ِمْن َتْحِت ُكلِّ َشْعَرٍة ِفي َجَسِدهِ : )يموُت بدون ذلك في الدُّ

{ َوِمن َورَآئِِه َعَذاٌب َغِليٌظ } ، فيستريُح من العذاب ، { َو ِبَميٍِّت َوَما هُ } وتأتيِه النيراُن من كلِّ جانٍب ، 
َم َّل ينقطُع وَّل يَ ْفتُ رُ   .؛ أي ومن بعِد ذلك عذاٌب شديد أشدُّ مما تقدَّ
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ْت ِبِه الرِّيُح ِفي يَ ْوٍم َعاصِ  ا َكَسُبوا َعَلى َشْيٍء َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم َأْعَمالُُهْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ ٍف ََّل يَ ْقِدرُوَن ِممَّ
 ( 27)َذِلَك ُهَو الضَََّلُل اْلَبِعيُد 

 
ْت ِبِه الرِّيُح ِفي يَ ْوٍم َعاِصٍف } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي مَثُل { مََّثُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَربِِّهْم َأْعَماُلُهْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ

ْت به الريُح في يوِم ذي َعاِصٍف ، يقوُل أعماِل الذين كَفُروا بر  كما َّل : بهم في انتفاعِه بها كرماٍد اشتدَّ
َّلَّ } يقدُر أحٌد على اَّلنتفاِع على جمِع ذلك الرَّماد إذا ذرَّتُُه الريُح الشديدة ، فكذلك هؤَّلِء الكفَّار ؛ 

ا َكَسُبوْا َعَلى َشْيٍء  نتفاِع بشيٍء من اْلعماِل التي َعِمُلوها على ؛ أي َّل يقدرون على اَّل{ يَ ْقِدرُوَن ِممَّ
ْت به الريحُ . جهِة البرِّ مثَل ِصَلِة الرَِّحِم ونحِوها قَ ْولُُه تَ َعاَلى . وأما الكفُر والمعاصي فَل يكون كَرماٍد اشتدَّ

 .ن الحقِّ والهَدى؛ أي ذلك الذي ذُِكَر هو الذهاُب عن التنفُِّع البعيِد ع{ ذِلَك ُهَو الضَََّلُل اْلَبِعيُد } : 
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َماَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَحقِّ ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َويَْأِت ِبَخْلٍق َجِديٍد  َوَما َذِلَك َعَلى ( 21)َأَلْم تَ َر َأنَّ اللََّه َخَلَق السَّ
 ( 10)اللَِّه ِبَعزِيٍز 

 
ُد  -؛ أي أَلم تعَلْم { َماَواِت َواَْلْرَض بِاْلحقِّ َأَلْم تَ َر َأنَّ اللََّه َخَلَق السَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أنَّ اهللَ  -يا محمَّ

 .خلَق السموات واْلرَض على ما توِجُب الحكمة وتقتضيه المصلحةُ ، والحقُّ هو وضُع الشيء موضِعهِ 
؛ ويخُلُق َقوماً { ِبَخْلٍق َجِديٍد  َويَْأتِ } ؛ أيُّها الكفار ؛ أي يهِلْككم ، { ِإن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ر{ َوَما ذِلَك َعَلى اللَِّه ِبَعزِيٍز } آخرين أطوَع هلِل منكم ،   .، أي وليس ذلك على اهلِل بشديٍد وَّل متعذِّ
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فَ َهْل َأنْ ُتْم ُمْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب اللَِّه ِمْن  َوبَ َرزُوا لِلَِّه َجِميًعا فَ َقاَل الضَُّعَفاُء لِلَِّذيَن اْسَتْكبَ ُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم تَ بَ ًعا
َنا َأَجِزْعَنا َأْم َصبَ ْرنَا َما َلَنا ِمْن َمِحيٍص   ( 12)َشْيٍء قَاُلوا َلْو َهَدانَا اللَُّه َلَهَديْ َناُكْم َسَواٌء َعَلي ْ

 
القيامِة بَ َرَز الناُس من قُبورهم للُمَسائَ َلِة والمحاسبِة  ؛ أي إذا كان يومُ { َوبَ َرُزواْ للَِّه َجِميعاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

لِلَِّذيَن } ؛ أتباُع الظََّلَمِة والُعصاة ، { فَ َقاَل الضَُّعَفاُء } ، فُيسأَلون عن أعمالهم وُيَجاَزْوَن عليها ، 
نيا ، ؛ في ا{ ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم تَ بَ ًعا } : ؛ وهم الرؤساُء والقادة { اْسَتْكبَ ُروْا  فَ َهْل } لمعصيِة والظُّلم في الدُّ

قَالُوْا َلْو َهَدانَا اللَّهُ } : فيقوُل لهم رؤساؤهم . {َعنَّا ِمْن َعَذاِب اللَِّه ِمن َشْيٍء } ؛ َداِفُعوَن ، { َأنُتْم مُّْغُنوَن 
ي ذلك ، فكيف تطَمعون ؛ إليه ؛ أي َّل َمْطَمَع لنا ف{ َلَهَديْ َناُكْم } أي ما نخلُص به من هذا العذاب ، { 

َنآ َأَجِزْعَنآ َأْم َصبَ ْرنَا َما َلَنا ِمن مَِّحيٍص } في مثلِه من ِجَهتنا ؟  ؛ أي َّل ِحيَلَة لنا سواًء أَجِزْعَنا { َسَوآٌء َعَلي ْ
 .أم َصَبرنَا َما َلَنا ِمْن َمِحيٍص ِمْن هذا العذاب
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ا ُقِضَي اْْلَْمرُ  ْيطَاُن َلمَّ ِإنَّ اللََّه َوَعدَُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِلَي َعَلْيُكْم ِمْن  َوقَاَل الشَّ
 ا َأنْ ُتْم ِبُمْصرِِخيَّ ُسْلطَاٍن ِإَّلَّ َأْن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِلي َفََل تَ ُلوُموِني َولُوُموا َأنْ ُفَسُكْم َما َأنَا ِبُمْصرِِخُكْم َومَ 

 ( 11)ِإنِّي َكَفْرُت ِبَما َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قَ ْبُل ِإنَّ الظَّاِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم 
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ا ُقِضَي اَْلْمُر ِإنَّ اللََّه َوَعدَُكْم َوْعَد اْلَحقِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْيطَاُن َلمَّ ؛ هذا إخباٌر عن ُخطبِة { َوقَاَل الشَّ

دخَل أهُل الجنَِّة الجنَة ، وأهُل الناِر الناَر ، قاَم إبليُس َخطيًبا على ِمنَبٍر من ناٍر  الشيطاِن ، وذلك أنه إذا
فََأْخَلْفُتُكْم َوَما  } ، أنا ، { َوَوَعدتُُّكْم } يا أهَل النار إنَّ اهللَ وعدَكم وعداً ، وكان حّقاً وعدهُ ، : ، فقال 

ة على ما قلُت ، اإلكرا{ َكاَن ِلَي َعَلْيُكْم مِّن ُسْلطَاٍن  ؛ { ِإَّلَّ َأن َدَعْوُتُكْم } ِه على المعصية ، وَّل حجَّ
؛ على ما َحلَّ بكم من { َفَلَ تَ ُلوُموِني } ؛ بسوِء اختياركم ، { فَاْسَتَجْبُتْم ِلي } إلى طاَعتي بالَوْسَوَسِة ، 

؛ أي بُمِغيِثكم ، { مَّآ َأنَْا ِبُمْصرِِخُكْم } يِة ، ؛ فإنِّي َلْم ُأْجبرُْكْم على المعص{ َولُوُموْا َأنُفَسُكْم } العقاب ، 
وُيحكى أنَّ . هو اْلُمْسَتِغيُث إَغاَثًة بهِ : ؛ وَّل أنتم بُمِغيِثيَّ ، واإلْصَراُخ في اللغة { َوَمآ َأنُتْم ِبُمْصرِِخيَّ } 

 !قَاتَلُه اهللُ َما أْفَصَحهُ : أعرابياً أَتى على رُجٍل يقرأ هذه اآليَة ، فقال 
إنِّي كفرُت من : ؛ إخباٌر عن كَلِم إبليس ، ومعناُه { ِإنِّي َكَفْرُت ِبَمآ َأْشرَْكُتُموِن ِمن قَ ْبُل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

. قَ ْبُل بالذي أشرَكُتموِن به في الطاعِة من قبِل أن أشركُتموِني به ؛ أي كفرُت بَربي من قبِل ما عدلُتموني بهِ 
كفرُت اآلَن بما كان من إشَراِكُكْم إيَّاي في الطاعِة إذا أطعُتموِني وجعلُتموِني كأنِّي   إنِّي: معناُه : ويقال 

 .ربٌّ ، فصيَّرُتموِني َشريكاً لربُكم ، وأنا أكفُر اليوَم بِشرِكُكم
اِلمين من إبليَس وغيرِه لهم إن الظ: ؛ أي قَاَل اهللُ تَ َعاَلى { ِإنَّ الظَّاِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .عذاٌب َوِجيٌع يخلُص وجعُه إلى قُلوبهم
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رَبِِّهْم َتِحيَّتُ ُهْم  َوُأْدِخَل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها بِِإْذنِ 
 ( 11)ِفيَها َسََلٌم 

 
؛ أي في { َوُأْدِخَل الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْلَنْ َهاُر } : تَ َعاَلى قَ ْوُلُه 

؛ { َخاِلِديَن ِفيَها بِِإْذِن رَبِِّهْم َتِحيَّتُ ُهْم ِفيَها َسََلٌم } جنَّات تجِري من تحت ُقصوِرها وأشجارها اْلْنهاُر ، 
َلمأي ُيَحيِّي   .بعُضهم بعضاً بالسََّلم ، ويرسُل اهللَ المَلئكة إليهم بالسَّ
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َماءِ  تُ ْؤِتي ُأُكَلَها  ( 11) َأَلْم تَ َر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًَل َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَ ْرُعَها ِفي السَّ
 ( 11)ْضِرُب اللَُّه اْْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ َتَذكَُّروَن ُكلَّ ِحيٍن بِِإْذِن رَب َِّها َويَ 

 
ُد كيف { َأَلْم تَ َر َكْيَف َضَرَب اللَّهُ َمَثَلً َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجرٍة َطيَِّبٍة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أَلم تعَلْم يا ُمَحمَّ

ة ؛ كشجرٍة طيِّبِة الثمِر ، : حيِد وصَف اهللُ شبهاً كلمًة طيِّبًة وهي كلمُة التو  َّلَ إَلَه إَّلَّ اهللُ واإلقَراُر بالنبُ وَّ
 .وهي النخلُة التي َّل شيَء أحلَى من َثمِرها وهو الرَُّطُب ، كما َّل كَلَم أحسَن من كلمِة الرب

َمآِء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  اإليمان وما فيِه من اْلدلَّة ، بَقَراِر  ؛ فيه َشبََّه ثباتَ { َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَ ْرُعَها ِفي السَّ
ِن فرعها في اْلرِض ، بل المعرفُة في قلب المؤمن  النخلِة التي أصُلها ثابٌت على ِنهاية الثباِت في َتَمكُّ

 .أثبُت من عروِق النخلة ؛ ْلن النخلَة ُتقَلُع ، ومعرفُة العارِف َّل يقدر أحٌد من الناِس أن ُيخرَِجها من قلبهِ 
َمآِء } : هُ تعالى وقول ؛ تُؤِتي أُكَلها ، فيه تشبيُه أعماِل المخِلصين التي هي فروُع { َوفَ ْرُعَها ِفي السَّ

ماء ؛ ْلن اْلعماَل َّل تصلُح إَّل باإليماِن ، واْلصُل هو  اإليمان في أَنها ترتفُع وتعُلو إلى جانب السَّ
؛ فيه تشبيُه ما يحصُل { تُ ْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن } : اَلى قَ ْولُُه تَ عَ . اإليماُن ، والفروُع هو اْلعماُل الصالحة

 .؛ أي بِعْلِمِه وُقدرتهِ { بِِإْذِن رَب َِّها } : من الثواب الدائم الذي َّل مْنزلَة أعلَى منه ، وقولُه تعالى 
} اْلشياَء للناِس في صفة التوحيِد والدين ،  ؛ أي يُ بَ يُِّن اهللُ { َوَيْضِرُب اللَّهُ اَْلْمثَاَل لِلنَّاِس } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .لكي يتَِّعظُوا ويؤمنوا{ َلَعلَُّهْم يَ َتَذكَُّروَن 
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 ( 11)َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن فَ ْوِق اْْلَْرِض َما َلَها ِمْن قَ َراٍر 

 
رك ، { َخِبيَثٍة َوَمثُل َكِلَمٍة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني شجرَة اْلَحْنَظِل { َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة } ؛ يعني كلمَة الشِّ

. ليس فيها حَلوٌة وَّل منفعة وَّل رائحة طيِّبة ، بل تضرُّ َمن تناوَلها ، فكذلك كلمةُ الكفِر تضرُّ صاحَبها
كما أنه ليس لشجرِة الحنظل أصٌل : ْت ، معناُه ؛ أي اقتُِلعَ { اْجتُثَّْت ِمن فَ ْوِق اَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

قَ ْولُُه . تثبُت عليه وتَ َقرُّ ، ولكن تُقلع وتؤخذ حبَّتهُ من أصلِه ، فكذلك الكفُر يُ ْبِطُلُه اهلل ويستأصُل أهَلهُ 
ة يح{ َما َلَها ِمن قَ َراٍر } : تَ َعاَلى  تجُّ بها ؛ فإن الريَح تقَلُعها وتذهُب ، كذلك ليس لكلمِة الكفر حجَّ

 .صاحبها
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نْ َيا َوِفي اآْلِخَرِة َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّ  اِلِميَن َويَ ْفَعُل اللَُّه َما يُ َثبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 ( 18)َيَشاُء 

 
نْ َيا َوِفي اآلِخَرِة يُ َثبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي يُ َثبُت اهللُ { بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحيَاِة الدُّ

نيا ، وفي اآلخرِة يعني القبَر ، كما رُوي عن : الذين آَمنوا بقوٍل ثابت وهو  َّلَ إَلَه إَّلَّ اهللُ في الحياِة الدُّ
َرُه َوأتَاُه ُمْنَكٌر َوَنِكيٌر َوقَاَّلَ َلُه  إنَّ اْلُمْؤِمنَ : " رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل  َمْن : إذا َدَخَل قَ ب ْ

: فَ يَ ُقوََّلِن . اهللُ رَبي ؛ َواإلْسََلُم ِديِني ؛ َوُمَحْمٌد نَبيِّي: رَبَُّك ؟ َوَما ِديُنَك ؟ َوَمْن نَبيَُّك ؟ فَ ُيَثبُتهُ اهللُ فَ يَ ُقوُل 
نْ َيا ، ثُ  هذا َكاَن َمْنزَِلَك َلْو َكَفْرَت : مَّ يُ ْفَتُح َلُه بَاٌب إَلى النَّار ، فَ يَ ُقوََّلِن َلهُ َصَدْقَت َهَكذا ُكْنَت ِفي الدُّ

 . بَربَك ، فَإذا آَمْنَت بَربَك فَ َهذا َمْنزُِلَك ، ثُمَّ يُ ْفَتُح َلُه بَاٌب إَلى اْلَجنَِّة َويُ ْفَتُح َلُه ِفي قَ ْبرِه
َّلَ أْدري ، َسِمْعُت النَّاَس يَ ُقولُوَن  : َما تَ ُقوُل ِلَهذا الرَُّجِل ؟ فَ يَ ُقوُل : ُقوََّلِن َلهُ َوإْن َكاَن َكاِفراً أْو ُمَناِفقاً فَ ي َ 

َهذا َلَك َلْو : َّلَ َدرَْيَت َوَّلَ اْهَتَدْيَت ، ثُمَّ يُ ْفَتُح َلهُ بَاٌب إَلى اْلَجنَِّة ، فَ يُ َقاُل َلُه : فَ يَ ُقوََّلِن َلهُ . َكذا وََكذا
َلَك بِه َهذا ، َويُ ْفَتُح َلُه بَاٌب إَلى النَّاِر ، ثُمَّ يَ ْقَمُعُه باْلِمْطَراِق َقمْ آَمْنَت ، فَأَ  َعًة مَّا إذا َكَفْرَت فَإنَّ اهللَ َبدَّ

َر الث ََّقَلْيِن ، َفَلَ َيْسَمُع َصْوَتُه َشْيٌء إَّلَّ َلَعَنُه ، ثُ  مَّ يُ ْفَتُح َلهُ بَاٌب فَ َيِصيُح َصْيَحًة َيْسَمُعُه َخْلُق اهلِل ُكلُُّهْم َغي ْ
ُرُه َحتَّى : إَلى النَّاِر َيْدُخُل َعَلْيِه ِمْن ريِحَها َوَسُموِمَها ، َويُ َقاُل َلهُ  َنْم نَ ْوَمَة اللَِّديِغ ، ُثمَّ ُيَضيَُّق َعَلْيِه قَ ب ْ

نْ َيا َوِفي اآلِخَرِة يُ َثبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوْا } َفذِلَك قولُه " َتْختَِلَف َعَلْيِه أْضََلُعهُ  بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ
؛ من التَّثبيِت واإلضَلِل ، َّل { َويَ ْفَعُل اللَّهُ َما َيَشآُء } ؛ أي ويهِلُكهم ، { َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِميَن } ؛ { 

 .مانَع له مما يفعلهُ 
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ُلوا نِ  َجَهنََّم َيْصَلْونَ َها َوبِْئَس اْلَقَراُر ( 17)ْعَمَت اللَِّه ُكْفًرا َوَأَحلُّوا قَ ْوَمُهْم َداَر اْلبَ َواِر َأَلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن َبدَّ
(11 ) 

 
ُلوْا نِْعَمَة اللَِّه ُكْفراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ فيه تعجيٌب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم من { َأَلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن َبدَّ

لوا نعمَة اهلل بالُكفِر ، ثم لم يقَتِصروا على هذا في أنفسهم حتى أَضلُّوا قوَمهم  ُصنعِ  المشركين ، فإنَّهم بدَّ
؛ أي يدُخلوَنها يوَم القيامِة { َجَهنََّم َيْصَلْونَ َها } : ؛ أي داَر الهَلِك وهي { َوَأَحلُّوْا قَ ْوَمُهْم َداَر اْلبَ َواِر } ، 
 (.َيْصَلْونَ َها)بَنصب { َجَهنََّم } : ؛ قراُر من يكون قرارُه النار ، وقوله تعالى {  َوبِْئَس اْلَقَرارُ } ، 
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 ( 10)َوَجَعُلوا لِلَِّه َأْنَداًدا لُِيِضلُّوا َعْن َسِبيِلِه ُقْل َتَمت َُّعوا فَِإنَّ َمِصيرَُكْم ِإَلى النَّاِر 

 
؛ أي كان عاقَبُتهم { لُِّيِضلُّوْا َعن َسِبيِلِه } ؛ أي أْمثَاَّلً وُنظَراَء ، { داً َوَجَعُلوْا للَِّه َأنَدا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُعوْا } الضَلَل عن ديِن اهلل ،   .{فَِإنَّ َمِصيرَُكْم ِإَلى النَّاِر } ؛ قَليَلً في الدنيا ، { ُقْل َتَمت َّ
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ا َرزَقْ َناُهْم ِسرًّا َوَعََلنَِيًة ِمْن قَ ْبِل َأْن يَْأِتَي يَ ْوٌم ََّل بَ ْيٌع ِفيِه ُقْل ِلِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا يُِقيُموا الصَََّلَة وَ  يُ ْنِفُقوا ِممَّ
 ( 12)َوََّل ِخََلٌل 

 
؛ في اآلية أمٌر للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم بأن { ُقل لِِّعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوْا يُِقيُموْا الصَََّلَة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أي يُؤدُّوَنها لمواقيتها { يُِقيُموْا الصَََّلَة } : ُمَر المؤمنين بما يؤدِّيهم إلى النعيم المقيم ، وقولُه تعالى يأ
 .بَشراِئطها

ُقل لعبادَي الذين آَمنوا : تقديره : ْلنه جواُب اْلمِر ، وقال بعُضهم : ِقْيَل { يُِقيُموْا } واختَلُفوا في جزِم 
ا َرزَقْ َناُهْم ِسّراً َوَعَلنَِيًة } : َعاَلى قَ ْوُلهُ ت َ . أِقيُموا ؛ من اْلمواِل في وجه البرِّ من الفرائِض { َويُ ْنِفُقوْا ِممَّ

؛ يوَم َّل يُقَبُل { مِّن قَ ْبِل َأن يَْأِتَي يَ ْوٌم َّلَّ بَ ْيٌع ِفيِه } والنوافل ، ِسّراً في النوافِل ، وعَلنيٌة في الفرائِض ، 
 .؛ أي وَّل َمَودَّةٌ يكون فيها تخليُص أحدهما لايخرِ { َوَّلَ ِخََلٌل } النار ، البدُل للتخلُِّص من 
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َماِء َماًء فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَ  َماَواِت َواْْلَْرَض َوَأنْ َزَل ِمَن السَّ َر َلُكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السَّ ُكْم َوَسخَّ
َر َلُكُم اْْلَنْ َهاَر اْلُفْلَك لَِتْجِرَي فِ  َر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَ ْيِن َوَسخََّر َلُكُم ( 11)ي اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخَّ َوَسخَّ

 ( 11)اللَّْيَل َوالن ََّهاَر 
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َمآِء َمآءً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َماَواِت َواَْلْرَض َوَأنَزَل ِمَن السَّ فََأْخَرَج ِبِه } ؛ يعني المطَر ، {  اللَُّه الَِّذي َخَلَق السَّ

َر َلُكُم اْلُفْلَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي من الثماِر ما تنتفعون به{ ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقاً لَُّكْم  ؛ أي { َوَسخَّ
ُفَن ،  َر َلُكُم اَْلنْ َهاَر } السُّ ر َلُكُم } شاُؤون ، ، وتجِري حيث ت{ لَِتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخَّ َوَسخَّ

َرها لكم إلى يوِم القيامة ، { الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدآئَِبيَن  َر َلُكُم الَّيَل َوالن ََّهاَر } ؛ أي سخَّ ؛ بأن أَتى { َوَسخَّ
 .بهما متعاِقَبين لينصرَف الناُس في معايشهم بالنهار ويهدأوا بالليلِ 
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ْنَساَن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر َوآتَاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسأَ  وا ِنْعَمَت اللَِّه ََّل ُتْحُصوَها ِإنَّ اإْلِ  ( 11)ْلُتُموهُ َوِإْن تَ ُعدُّ

 
بالتنوين ( ِمْن ُكلٍّ )؛ من العاقبِة وغير ذلك ، وَمن قرأ { َوآتَاُكم مِّن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َعِم ، ثم قاَل أعطاُكم من كلِّ ما تقدَّ : فالمعنى  أي َلم تسألوُه ، بِل ابتدأكم ( َما َسَأْلُتُموهُ )َم ِذكرُه من الن ِّ
 .بذلك تفضَُّلً 

واْ ِنْعَمَت اللَِّه َّلَ ُتْحُصوَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي إنَعامِه ، والنِّعمُة ها هنا اسٌم ُأقيَم مقاَم { َوِإن تَ ُعدُّ
َّل تحَفُظوها وَّل تطيقوا : َوِقْيَل . أي تَْأتُوا على جميِعها بالعدِّ ( ْحُصوَهاَّلَ تُ )المصدر ، ولذلك لم ُيجمع ، 

ها  .عدَّ
َعِم لظلوٌم لنفسِه كفَّاٌر لِنَعِم : ؛ معناُه { ِإنَّ اإلْنَساَن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إن اإلنساَن مع هذه الن ِّ

ةاسُم جنٍس لكن يُقصد ب: واإلنساُن . ربهِ   .ه في هذا الموضِع الكافُر خاصَّ
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َربِّ ِإن َُّهنَّ َأْضَلْلَن َكِثيًرا ( 11)َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلبَ َلَد آِمًنا َواْجنُْبِني َوبَِنيَّ َأْن نَ ْعُبَد اْْلَْصنَاَم 
 ( 11)ِني فَِإنََّك َغُفوٌر رَِحيٌم ِمَن النَّاِس َفَمْن َتِبَعِني فَِإنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعَصا

 
؛ أي واذُْكْر إذ قاَل إبراهيُم بعَد ما بَ َنى { َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم َربِّ اْجَعْل َه اَذا اْلبَ َلَد آِمناً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة آِمناً يأَمُن فيها الناُس والوحش ، فاستجاَب اهللُ دعاَءُه حتى : البيَت  اجتمَع فيه الناُس مع رب اجعل مكَّ
ة العداوِة بينهم ، وَتْدنُوا الوحوُش فيه من الناِس فتأَمُن منهم َرها . شدَّ وإنما َعرََّف البلَد في هذه اآليِة وَنكَّ
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 .في البقرِة ؛ ْلن النَِّكَرَة إذا ُأعيدت تعرَّفت
؛ أي َواْلُطْف بي َوبَِنيَّ ُلطفاً نتجنَُّب به عبادَة اْلصناِم ، { َواْجُنْبِني َوبَِنيَّ َأن ن َّْعُبَد اَْلْصَناَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ يعني اْلصناَم ، وأضاَف اإلضَلَل إلى اْلصناِم ، وإْن لم تكن { َربِّ ِإن َُّهنَّ َأْضَلْلَن َكِثيراً مَِّن النَّاِس } 
أي فَمن تَبَعِني على ِديني فإنه { َعِني فَِإنَُّه ِمنِّي َفَمن تَبِ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . تفعُل شيئاً ؛ ْلنَّهم َضلُّوا بعبادتِهم

؛ أي غفوٌر لُذنوبهم ، رحيٌم { فَِإنََّك َغُفوٌر رَِّحيٌم } ؛ خاَلَفني في ِديني ، { َوَمْن َعَصاِني } منِّي ومعي ، 
 .بهم
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ْنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَب ََّنا ِلُيِقيُموا الصَََّلَة فَاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن رَب ََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزرٍْع عِ 
 ( 18)النَّاِس تَ ْهِوي ِإَلْيِهْم َواْرزُقْ ُهْم ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن 

 
إنِّي أسكْنُت بعَض : ؛ أي قاَل إبراهيُم { ِذي َزرٍْع  رَّب ََّنآ ِإنَّي َأْسَكنُت ِمن ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد َغْيرِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة وهو اَْلْبَطحُ  قَ ْوُلهُ . ُذرِّيَتي ، وهو إسماعيُل مع ُأمِّه َهاَجَر ، بواٍد َجْدٍب َّل يُنبُت شيئاً ، وأراَد به واِدي مكَّ
اُه { ِعنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَِّم } : تَ َعاَلى  اْلُمَحرََّم ْلنه َّل يستطيُع أحٌد الوصوَل ؛ أي عنَد المسجِد الحرام ، َسمَّ

َة َحَراٌم َّلَ ُيْختَ َلي : " أراَد به ُحرَمَة اَّلصطياِد والقتِل ، كما رُوي في الخبِر : َوِقْيَل . إَّل باإلحرامِ  أنَّ َمكَّ
 ". َخََلُؤَها ، َوَّلَ يُ ْعَضُد َشوُْكَها ، َوَّلَ يُ نَ فَُّر َصْيُدَها 

ة ، { رَب ََّنا ِلُيِقيُموْا الصَََّلَة } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  } ؛ أي أْسكنُتهم عنَد بيتَك اْلُمَحرَِّم لُيِقيُموا الصَلَة بحَرِم مكَّ
أْفِئَدَة النَّاِس : َلْو قَاَل إيْ َراِهيُم : )؛ أي ُتسِرُع إليهم ، قال مجاهُد { فَاْجَعْل َأْفِئَدًة مَِّن النَّاِس تَ ْهِوى ِإَلْيِهْم 

ُهُم الرُّوُم َوفَاِرُس ، َوَلِكْن قَاَل ، َلَزاَحمَ  أْفِئَدَة : َلْو قَاَل إبْ َراِهيُم : )، وقال ابُن ُجبير ( أْفِئَدًة ِمَن النَّاسِ : ت ْ
ِت اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوُس ، َوَلِكنَُّه قَاَل   (.أِفَئَدًة ِمَن النَّاِس فَ ُهُم اْلُمْسِلُمونَ : النَّاِس ، َلَحجَّ

} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . بنصب الواو من َهَوى يَ ْهَوى إذا أحبَّ ، إَّلَّ أن القراءَة المعروفة بالكسرِ ( تَ ْهَوى)وُقرئ 
 .؛ ظاهُر المعنى{ َواْرزُقْ ُهْم مَِّن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن 
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َماِء رَب ََّنا ِإنََّك تَ ْعَلُم َما ُنْخِفي َوَما نُ ْعِلُن َوَما  اْلَحْمُد ( 17)َيْخَفى َعَلى اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِفي اْْلَْرِض َوََّل ِفي السَّ
َعاِء   ( 11)لِلَِّه الَِّذي َوَهَب ِلي َعَلى اْلِكَبِر ِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإنَّ رَبِّي َلَسِميُع الدُّ
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َوَما } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ أي ما ُتِسرُّ أنفُسنا وما ُتظِهرُ { ا نُ ْعِلُن رَب ََّنآ ِإنََّك تَ ْعَلُم َما ُنْخِفي َومَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َمآِء  ؛ يحتمُل أن يكون من كَلِم إبراهيَم ، ويحتمُل أن { َيْخَفى َعَلى اللَِّه ِمن َشْيٍء َفي اَْلْرِض َوَّلَ ِفي السَّ
َق إبرا  .هيَم فإنه َّل يخَفى على اهلِل من شيءٍ يكون َقوَّلً من اهلِل معترٌض بين الكَلَمين ، كأنه صدَّ

؛ ُروي أنَّ { اْلَحْمُد للَِّه الَِّذي َوَهَب ِلي َعَلى اْلِكَبِر ِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق } : ثم رجَع إلى قوِل إبراهيَم 
إبراهيَم كان ابن مائة َسنة يوَم ُولد له إسحاق ، وكانت سارُة يومئٍذ بنَت تسع وتسعين َسنًة ، وكان 

َعآِء } : وقولُه تعالى . سماعيُل أكبَر من إسحق بثَلثِة عشرة َسنةإ ؛ أي قابُل { ِإنَّ رَبِّي َلَسِميُع الدُّ
عاءِ   .للدُّ
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ْؤِمِنيَن يَ ْوَم يَ ُقوُم رَب ََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َولِْلمُ ( 10)َربِّ اْجَعْلِني ُمِقيَم الصَََّلِة َوِمْن ُذرِّيَِّتي رَب ََّنا َوتَ َقبَّْل ُدَعاِء 
 ( 12)اْلِحَساُب 

 
؛ { َوِمن ُذرِّيَِتي } ، أي ُمَداِوماً على إقامِة الصََّلة ، َواجعل ؛ { َربِّ اْجَعْلِني ُمِقيَم الصَََّلِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

: ؛ قال بعُضهم { ا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ رَب َّنَ } ؛ أي أِجْب ُدعاِئي ، { رَب ََّنا َوتَ َقبَّْل ُدَعآِء } َمن يقيُم الصَلَة ، 
 .أراَد آدَم وحوَّاء ؛ ْلن اهللَ تعالى كان نَ َهاُه عن اَّلستغفاِر ْلبيه من بعِد ما تبيَّن له أنَُّه عُدوُّ هللِ 

رأ بعُضهم وق. أراَد أبَويه اْلدنَ َيين ، فكان إبراهيم يستغفُر ْلبَويه عن َموِعَدٍة وعَد بها إياه: وقال بعُضهم 
؛ أي يوَم يحاَسُب { َولِْلُمْؤِمِنيَن يَ ْوَم يَ ُقوُم اْلِحَساُب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ْلن ُأمَُّه كانت مسلمةٌ ( َوِلَواِلَدِتي)

 .الخلقُ 
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ُرُهْم ِليَ ْوٍم َتْشخَ  ا يَ ْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما يُ َؤخِّ  ( 11)ُص ِفيِه اْْلَْبَصاُر َوََّل َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفًَل َعمَّ

 
ا يَ ْعَمُل الظَّاِلُموَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُد غافَلً عن { َوَّلَ َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفَلً َعمَّ ؛ أي َّل تظُنَّنَّ اهللَ يا ُمَحمَّ

ُرُهْم ِليَ ْوٍم َتْشَخُص فِ } أعمال الظَّالمين ومجازَاِتهم على ما يعملون ،  ؛ قال ابُن { يِه اْلَْبَصاُر ِإنََّما يُ َؤخِّ
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َها: )عبَّاس  َتْشَخُص أْبَصارُُهْم إَلى إَجاَبِة : )، وقال الحسُن ( إذا ِسيُقوا إَلى النَّار َشَخَصْت أْبَصارُُهْم إَلي ْ
اِعي ِحيَن َيْدَعوُهْم ِمْن قُ ُبورِهْم ، َّلَ يُ ْغِمُضوَن أْعيُ نَ ُهْم ِمْن َهْوِل ذِلَك اْليَ ْومِ   (.الدَّ
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َوَأْنِذِر النَّاَس يَ ْوَم يَْأتِيِهُم اْلَعَذاُب ( 11)ُمْهِطِعيَن ُمْقِنِعي رُُءوِسِهْم ََّل يَ ْرَتدُّ ِإَلْيِهْم َطْرفُ ُهْم َوَأْفِئَدتُ ُهْم َهَواءٌ 
ْرنَا ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب ُنِجْب َدْعَوَتَك َونَ تَِّبِع ا لرُُّسَل َأَوَلْم َتُكونُوا َأْقَسْمُتْم ِمْن قَ ْبُل فَ يَ ُقوُل الَِّذيَن ظََلُموا رَب ََّنا َأخِّ

 ( 11)َما َلُكْم ِمْن َزَواٍل 

 
: ؛ أي ُمسِرعين نحَو البَلِء الذي يْنِزُل بهم ، واإلْهطَاُع { ُمْهِطِعيَن ُمْقِنِعي رُُءوِسِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

الَِّذي َقْد أقْ َبَل َعَلى : اْلُمْهِطُع : )، قال الخليُل ( َن النََّظرَ ُمْهِطعيَن ؛ أْي ُمِدْيِمي: )اإلْسَراُع ، وقال مجاهُد 
نَ ْيِه َعْنهُ  ْيِء بَنَظِرِه َوَّلَ يَ ْرَفُع َعي ْ أي رَاِفعي رؤوِسهم إلى يَ َرون في { ُمْقِنِعي رُُءوِسِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى (. الشَّ

ماء من اَّلنفطار ، وانتشار الكواكب ، وتكويِر ا مس ونحِو ذلكالسَّ  .لشَّ
؛ أي َّل يُغِمُضوَن أْعيُنهم من الهوِل والفَزِع ، { َّلَ يَ ْرَتدُّ ِإَلْيِهْم َطْرفُ ُهْم َوَأْفِئَدتُ ُهْم َهَوآٌء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ها ، قال مجوََّفٌة َّل عقوَل في: أي قلوبُهم خاليٌة من خيٍر ، َوِقْيَل { َوَأْفِئَدتُ ُهْم َهَوآٌء } : وقولهُ تعالى 
َهَوْت أْفِئَدتُ ُهْم بَ ْيَن َمْوِضِعَها َوبَ ْيَن اْلِحْنَجَرِة ، َفَلَ ِهَي َعاِئَدٌة إَلى َمْوِضِعَها ، َوَّلَ ِهَي َخارَجٌة : )السديُّ 

َها  (.ِمن ْ
أي أعِلْمُهم {  َوَأنِذِر النَّاَس يَ ْوَم يَْأتِيِهُم اْلَعَذابُ } : ثم عاَد إلى خطاب النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم فقال 

رَب ََّنآ } : ؛ أي الكفاُر { فَ يَ ُقوُل الَِّذيَن ظََلُموْا } بموضِع المخافة يوم يأتيهم العذاُب وهو يوُم القيامِة ؛ 
ْرنَآ ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب  ًة ؛ واسَتْمَهلوا مدَّ { نُِّجْب َدْعَوَتَك َونَ تَِّبِع الرُُّسَل } ؛ أِعْدنَا إلى حاِل التكليف ، { َأخِّ

؛ أي { َأَوَلْم َتُكونُوْا َأْقَسْمُتْم مِّن قَ ْبُل } : يسيرًة كي ُيجيبوا الدعوَة ويتَّبُعوا الرُسَل ، فَقاَل اهللُ تَ َعاَلى 
نيا ،  نيا الى اآلخرِة كما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى { َما َلُكْم مِّن َزَواٍل } َحَلْفُتْم ِمن قبِل هذا في الدُّ } : ؛ من الدُّ

َعُث اللَّهُ َمن َيُموُت َوَأقْ   [.17: النحل ]{َسُموْا بِاللَِّه َجْهَد َأْيَمانِِهْم َّلَ يَ ب ْ
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 ( 11)ْمثَاَل َوَسَكْنُتْم ِفي َمَساِكِن الَِّذيَن ظََلُموا َأنْ ُفَسُهْم َوتَ بَ يََّن َلُكْم َكْيَف فَ َعْلَنا ِبِهْم َوَضَربْ َنا َلُكُم اْْلَ 
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} ؛ أي سَكنُتم في مساكِن عاٍد وَثموَد ، { َوَسَكنُتْم ِفي َمَس اِكِن الَِّذيَن ظََلُموْا َأنُفَسُهْم }  :قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

: ؛ أي ظهَر لكم كيَف كَفُروا باهلِل ورُسلِه ، وكيف عاقَ َبهم اهللُ ، والمعنى { َوتَ بَ يََّن َلُكْم َكْيَف فَ َعْلَنا ِبِهْم 
َزِجُروا أو ي َ  قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ْرَتِدُعوا الكفَر اعتباراً بمساكِنهم بعَد ما تبيَّن لكم كيف فعلنا بهمكان ينبِغي أن يَ ن ْ

ِر ، فلم يعَتبروا تلَك { َوَضَربْ َنا َلُكُم اَْلْمثَاَل } :  ؛ أي وبَ ي َّنَّا لكم اْلمثاَل في القرآِن اْلُمَنبِه على التفكُّ
 .اْلمثالِ 
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 ( 11)َوِعْنَد اللَِّه َمْكُرُهْم َوِإْن َكاَن َمْكُرُهْم ِلتَ ُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُل  َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهمْ 

 
؛ أي قد مَكرت اْلَُمُم الماضيُة بأنبياِئهم ما أمكَنهم من المكِر ، { َوَقْد َمَكُروْا َمْكَرُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ َمن { َوِإن َكاَن َمْكُرُهْم لِتَ ُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُل } ؛ جزاُء ، { ْكُرُهْم َوِعنَد اللَِّه مَ } واهللُ تعالى عاِلٌم بمكِرهم ، 
وإْن كان مكُرهم قصداً منهم إلى أن تزوَل منه الجباُل ، ثم َّل تزوُل : بكسر الَلم فالمعنى ( ِلتَ ُزولَ )قرأ 

يُن الذي هو أثبُت من الجبالِ   .منه الجبال ، فكيف يزوُل منه الدِّ
وما كان مكُرهم ليزوَل منه ديُن اإلسَلم وثُبوته كثُبوِت الجباِل ، : معناه الجحُد ، كأنه قال :  َوِقْيلَ 

وإنَّ مكَرهم قد بلَغ منتهاُه حتى تزوَل منه الجباُل : بفتح الَلِم فمعناُه ( َلتَ ُزول)ومن قرأ . واستحقَر مْكَرهم
يِن ُكلِِّه } : َد رُسَلُه النصَر ، لقولِه ، فَل يضرُّ ذلك أنبياَء اهلل ورُسَلُه ، فإن اهللَ وع الفتح ]{لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

 :117.] 
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 ( 18)َفََل َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز ُذو اْنِتَقاٍم 

 
ُد ُمْخِلَف ُرُسِلِه ما { ُسَلُه َفَلَ َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه رُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َّل َتْظنَّنَّ اهللَ يا ُمَحمَّ

ين ،  ؛ ذو نِْقَمٍة ممن { ُذو اْنِتَقاٍم } ؛ َّل يعجزُه شْيٌء ، { ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز } وعَدهم من النصِر وإظهار الدِّ
 .عصاهُ وكفَر به
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َر اْْلَْرِض َوا ُل اْْلَْرُض َغي ْ اِر يَ ْوَم تُ َبدَّ َماَواُت َوبَ َرُزوا لِلَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّ  ( 17)لسَّ

 
َماَواُت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َر اَْلْرِض َوالسَّ ُل اَْلْرُض َغي ْ ؛ تبديُلها أْن يُزاَد فيها وينقَص منها ، { يَ ْوَم تُ َبدَّ

ِْ أرضاً بيضاءَ  موات انفطارُها   وتستِوي جباُلها وأوديتها ، وتَُمدَّ اْلِدْيم الُعَكاِظيِّ ة ، وتبديُل السَّ كالِفضَّ
 .وانتشاُر كواكبها وتكويُر َشمِسها وخسوُف قَمِرها

ُل يومئٍذ بأرٍض ُأخرى ، كما ُروي عن : وذهب بعُضهم  إلى أنَّ اآليَة على ظاهِرها ، وأن هذه اْلرَض تُ َبدَّ
يَا َرُسوَل اهلِل فََأْيَن َتُكوَن النَّاُس ؟ قَاَل : اآليََة فَ ُقْلُت أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم قَ َرأ َعَليَّ َهِذِه : عائشَة 

ُل سماًء ُأخرى " َعَلى ِجْسِر َجَهنََّم : "  يعني الصِّراَط ، وأما السمواُت على هذا القوِل ، فإنَّها ُتْطَوى وتبدَّ
َمآَء َكَطيِّ السِّجِ } : ، كما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى  : اْلنبياء ]{لِّ لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأنَآ َأوََّل َخْلٍق نُِّعيُدُه يَ ْوَم َنْطِوي السَّ

 .؛ أي وبَرزُوا من قبوِرهم للمحاَسبة{ َوبَ َرُزوْا للَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى [. 201
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 ( 11)َوتَ َرى اْلُمْجِرِميَن يَ ْوَمِئٍذ ُمَقرَّنِيَن ِفي اْْلَْصَفاِد 

 
د الذين أجَرُموا يوَم { َوتَ َرى اْلُمْجِرِميَن يَ ْوَمِئٍذ مَُّقرَّنِيَن ِفي اَْلْصَفاِد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وتَرى يا ُمَحمَّ

َلسِل ، كما ُروي في { ِفي اَْلْصَفاِد } أي مجُموِعين مع الشياطين ( ُمَقرَّنِينَ )القيامِة  أي في اْلغَلِل والسَّ
واْلصفاُد اْلغَلل ، " نَّهُ يُ ْقَرُن ُكلُّ َكاِفٍر َمَع َشْيطَاِنِه ِفي ِغلٍّ ِمْن َحِديٍد َوقَ ْيٍد ِمْن ِمْن َحِديٍد أَ : " الخبِر 

 .اْلصفاُد اْلغَلل والقُيودُ : َوِقْيَل . واحدها ِصْفٌد وِصَفادٌ 
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َيْجِزَي اللَّهُ ُكلَّ نَ ْفٍس َما َكَسَبْت ِإنَّ اللََّه َسرِيُع لِ ( 10)َسَراِبيُلُهْم ِمْن َقِطَراٍن َوتَ ْغَشى ُوُجوَهُهُم النَّاُر 
 ( 12)اْلِحَساِب 
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؛ أي َقميُصهم من ناٍر َسوداء كاْلَقْطَراِن ، وهو الذي تُ ْهَنأٌ به اإلبل { َسَراِبيُلُهم مِّن َقِطَراٍن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وتحتمُل أنَّهم ُيَسْربَ ُلوَن . ذاٍب قد بلَغ النهاية في الحمايةِ من ُنحاٍس مُ : فالمعنى ( ِمْن ِقْطرٍ )، وَمن قرأ 
 .َسْرباً ؛ ْلن أحَدهما من الِقْطِر ، واَّلخر من الِقْطَرانِ 

؛ أي يعُلو وجوَهُهم الناُر ، وذلك أنَّ بين الكافر وَشيطانِه َحَجراً { َوتَ ْغَشى ُوُجوَهُهُم النَّاُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
؛ ليجِزَي الذين أَساُؤا بما عِمُلوا ، { ِلَيْجِزَى اللَُّه ُكلَّ نَ ْفٍس مَّا َكَسَبْت } يشتعُل في وجهِه ،  من الكبريتِ 

؛ إذا حاسب فحسابه سريٌع ؛ ْلنه َّل { ِإنَّ اللََّه َسرِيُع اْلِحَساِب } ويجزي الذين أحَسُنوا باْلُحْسَنى ، 
 .، وإنه يَكلُِّم الجميَع في وقٍت واحديحاِسُب بعقٍد وإشارة ، وَّل يتكلَُّم بلساٍن 
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 ( 11)َهَذا َبََلٌغ لِلنَّاِس َولِيُ ْنَذرُوا ِبِه َولِيَ ْعَلُموا َأنََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َولَِيذَّكََّر ُأولُو اْْلَْلبَاِب 

 
؛ أي هذا القرآُن ِذْكٌر بالٌغ { وْا َأنََّما ُهَو ِإلَ اٌه َواِحٌد َه اَذا َبََلٌغ لِّلنَّاِس َولُِينَذرُوْا ِبِه َوِليَ ْعَلمُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َر ُأْولُوْا اَْلْلَباِب } وموعظة كافيةٌ للناِس ، ولُيَخوَّفوا بذكِر العقاب ،  ؛ أي لَيتَِّعَظ ذُوو العقوِل من { َولَِيذَّكَّ
 .الناِس ، فيوصَلهم ذلك إلى الجنِة ، ويخلَِّصهم من النارِ 

َمْن قَ َرأ ُسوَرَة إبْ َراِهيَم ُأْعِطَي ِمَن اَْلْجِر : " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : يِّ بن كعٍب قال عن ُأبَ 
 ". َعْشَر َحَسَناٍت بَعَدٍد َمْن َعَبَد اَْلْصنَاَم ، َوبَعَدِد َمْن َلْم يَ ْعُبْدَها 
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 ( 2) الر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب َوقُ ْرآٍن ُمِبينٍ 

 
َم تفسيُر الر ، ومعَنى { الَر تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب }  أي هذه آياُت { تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب } ؛ قد تقدَّ

أي مبَ يٌِّن للحَلِل والحرام ، ممي ٌِّز بين { َوقُ ْرآٍن مُِّبيٍن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . الكتاب الذي وعدُت إنزاَلُه عليكَ 
 .الحقِّ والباطلِ 
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 ( 1)رَُبَما يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِميَن 

 
؛ أي ربَّما يأِتي على الكفاِر يوم يتَمنَّون أن لو  { رَُّبَما يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلْو َكانُوْا ُمْسِلِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .ن إلى الجنَّة والكفاُر إلى النارِ كانوا ُمسلمين ، وذلَك في اآلخرِة إذا صاَر المسلمو 
َوذِلَك أنَّ اهللَ تَ َعاَلى إذا أْدَخَل أْهَل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة َوأْهَل النَّاِر النَّاَر ، ُأْحبَس قَ ْوٌم ِمَن : )قال ابُن عبَّاس 

َنْحُن ُحبْسَنا بُكْفرِنَا َوِنَفاِقَنا ، َفَما : ْم اْلُمْسِلِميَن َوِمَن اْلُمنَاِفِقيَن َعَلى الصَِّراِط ، فَ يَ ُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َلهُ 
ا َعي ََّرُهُم اْلُمنَاِفُقوَن ، فَ َيْسَمُعَها أْهُل اْلَجنَّ  ٍد ؟ َفِعْنَد ذِلَك َيِصيُحوَن َصْيَحًة َلمَّ ِة ، فَ يَ ُقوُموَن إلى نَ َفَعُكْم ِبُمَحمَّ

َفاَعَة َلُهْم ، فَ ُيِحيُلونَ ُهْم إلى َرُسوِل اهلِل آَدَم ُثمَّ إلى إبْ َراِهيَم ، ثُمَّ إلى ُموَسى ، ُثمَّ  إلى ِعيَسى َيْطلُُبوَن الشَّ
صلى اهلل عليه وسلم فَ َيْشَفُع َلُهْم ، َوذِلَك ُهَو اْلَمَقاُم اْلَمْحُموُد ، فَ ُيْدِخُلُهُم اهللُ اْلَجنََّة ، فَإذا َنَظَر 

 (.واْ ُمْسِلِمينَ اْلُمَناِفُقوَن إَلْيِهْم َتَمنَّواْ أْن َلْو َكانُ 
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ُعوا َويُ ْلِهِهُم اْْلََمُل َفَسْوَف يَ ْعَلُموَن   ( 1)َذْرُهْم يَْأُكُلوا َويَ َتَمت َّ

 
ُعوْا َويُ ْلِهِهُم اَْلَمُل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نيا كاْلنعاِم ، { َذْرُهْم يَْأُكُلواْ َويَ َتَمت َّ د يأُكلوا في الدُّ ؛ أي اترُكهم يا ُمَحمَّ

، فسيعلمون ماذا يْنزُل بهم { َفَسْوَف يَ ْعَلُموَن } لذُذوا قَليَلً ، وُيشِغْلهم اْلمُل الطويل عن طاعِة اهلل ، ويت
: إنَّ أْخَوَف َما أَخاُف َعَلى ُأمَِّتي َشْيَئيِن : " من العذاب ، وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنُه قاَل 

 ". ، فََأمَّا ُطوُل اَْلَمِل فَ يُ ْنِسي اآلِخَرَة ، َوأمَّا ات َِّباُع اْلَهَوى فَ َيُصدُّ َعِن اْلَحقِّ  ُطوَل اَْلَمِل َوات َِّباَع اْلَهَوى
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 ( 1)َما َتْسِبُق ِمْن ُأمٍَّة َأَجَلَها َوَما َيْسَتْأِخُروَن ( 1)َوَما َأْهَلْكَنا ِمْن قَ ْرَيٍة ِإَّلَّ َوَلَها ِكَتاٌب َمْعُلوٌم 

 
؛ { مَّا َتْسِبُق ِمْن ُأمٍَّة َأَجَلَها َوَما َيْسَتْأِخُروَن * َوَمآ َأْهَلْكَنا ِمن قَ ْرَيٍة ِإَّلَّ َوَلَها ِكَتاٌب مَّْعُلوٌم } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ 

أي أجٌل ينَتهون إليه َّل يُهِلُكهم اهللُ حتى ينتهون إليه ، َّل يهِلُك ُأمَّة قبل أجِلها الذي كتَب لها ، وَّل تؤخَُّر 
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ن أجِلها طرفَة عيٍن ، فَل يفتُر هؤَّلء الكفار بتأخيِر وقت إهَلكهم ، فإنه إذا جاَء الوقُت الذي كتَب اهلل ع
روا عنه كما َّل يتقدمون عليه  .هَلَكهم فيه ، لم يتأخَّ

َمن  وفي هذا بياُن أنه َّل يموُت أحٌد وَّل يقتُل إَّلّ َْلَجلِه الذي جعَلُه اهلل له ، وَّل يعترُض على هذا بقولِ 
: قُلنا ! يجُب أن َّل يكون القاتُل ظالماً للمقتوِل ؛ ْلنه لو لم يقتْلُه كان يموُت في ذلك الوقتِ : قاَل 

 .كان يموُت من غير أَلِم القتِل ، فكان القاتُل بإيصاِل ذلك اْلَلِم إليه ظَالماً له
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 ( 8)َلْو َما تَْأتِيَنا بِاْلَمََلِئَكِة ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن ( 1)نََّك َلَمْجُنوٌن َوقَالُوا يَا َأي َُّها الَِّذي نُ زَِّل َعَلْيِه الذِّْكُر إِ 

 
ة وهم { َوقَالُوْا ياَأي َُّها الَِّذي نُ زَِّل َعَلْيِه الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجنُوٌن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : ؛ أي قاَل الكفاُر ِمن أهِل مكَّ

يا أيُّها الذي نزَل عليه الذِّكُر في : المخزومي وأصحابُه ؛ قالوا للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم عبُداهلل بن ُأَمية 
فإنَّهم كانوا َّل يُِقرُّوَن بأن القرآَن ُأنِزَل عليه . دعواهُ وفي زعمِه إنََّك َلمجنون في دعواَك أنه نَ َزَل عليَك هذا

ماء يشَهُدون أنََّك رسوُل اهلِل { َلِئَكِة لَّْو َما تَْأتِيَنا بِاْلمَ } : ، وقولُه تعالى  ؛ أي َهَلَّ تأتِيَنا بالمَلئكِة من السَّ
عي{ ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن } ،   .؛ فيما تدَّ
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 ( 7)َما نُ نَ زُِّل اْلَمََلِئَكَة ِإَّلَّ بِاْلَحقِّ َوَما َكانُوا ِإًذا ُمْنَظرِيَن 

 
ما َتتنَ زَُّل المَلئكةُ من : ؛ جواٌب من اهلِل َلهم يقوُل { زُِّل اْلَمَلِئَكَة ِإَّلَّ بِالَحقِّ َما نُ ن َ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ماء إَّل بالرِّسالِة والعقاب والموِت ، كلُّ ذلك حقٌّ  ؛ أي وما  { َوَما َكانُوْا ِإذاً مُّنَظرِيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . السَّ
لين إذا نزلت عليهم  المَلئكُة ، بل ُيسَتأَصُلوَن بالعذاب حينئٍذ ، إَّل َمن يكون له المعلوُم كانوا إذاً مَؤجَّ

 .من حالِه أنه يؤمنُ 
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 ( 1)ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُوَن 

 
لذي جعلَناُه ُمعِجزاً َّل يقدُر على اإلتيان بمثلِه ؛ ا{ ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .هو محفوٌظ من َكْيِد المشركين باإلبطال: ، فهو محفوٌظ من الزِّيادة والنقصان ، ويقال 
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لِيَن   ( 20)َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِفي ِشَيِع اْْلَوَّ

 
ِليَن َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِمن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ولقد أرَسلنا رُسَلً من قبِلَك في اْلَُمم { قَ ْبِلَك ِفي ِشَيِع اَْلوَّ

يَعُة : اْلوَّلين ، والشَِّيُع   .اْلمَُّة والِفرَقةُ : جمُع ِشيَعٍة ، والشِّ
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ََّل يُ ْؤِمُنوَن ( 21)ِفي قُ ُلوِب اْلُمْجِرِميَن َكَذِلَك َنْسُلُكُه ( 22)َوَما يَْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإَّلَّ َكانُوا ِبِه َيْستَ ْهزُِئوَن 
لِيَن   ( 21)ِبِه َوَقْد َخَلْت ُسنَُّة اْْلَوَّ

 
؛ في إنكار التوحيد والبعِث ، كما يفعُل { َوَما يَْأتِيِهم مِّن رَُّسوٍل ِإَّلَّ َكانُوْا ِبِه َيْستَ ْهزُِئوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ بأن ُتسِمَعهم { َّلَ يُ ْؤِمُنوَن ِبِه * َكَذِلَك َنْسُلُكُه ِفي قُ ُلوِب اْلُمْجِرِميَن } :  قَ ْولُُه تَ َعاَلى. بَك قوُمكَ 
كذلك نسلُك اَّلستهزاَء ف قلوب اْلُمجِرمين حتى َيمَتِنُعوا : معناهُ : َوِقْيَل . ويُفِهَمهم ثم َّل يؤمنون بهِ 

ْلُك . عنه بعذاب اَّلستئصاِل { َوَقْد َخَلْت ُسنَُّة اَْلوَِّليَن } : ى قَ ْوُلُه تَ َعالَ . إدخاُل الشيِء في الشيء: والسَّ
 .عنَد ُمعانَدِتهم في التكذيب
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َماِء َفظَلُّوا ِفيِه يَ ْعُرُجوَن  َرْت َأْبَصارُنَا َبْل َنْحُن قَ ْوٌم ( 21)َوَلْو فَ َتْحَنا َعَلْيِهْم بَابًا ِمَن السَّ َلَقاُلوا ِإنََّما ُسكِّ
 ( 21)َمْسُحورُوَن 
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َماِء َفظَلُّوْا ِفيِه يَ ْعُرُجوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َرْت َأْبَصارُنَا * َوَلْو فَ َتْحَنا َعَلْيِهم بَاباً مَِّن السَّ ؛ أي { َلَقاُلوْا ِإنََّما ُسكِّ

ماء ينظُرون إليه ، فظَلُّوا يصَعُدون إليه ويْنزِلُونَ  عنه ، َلم يؤمنوا  لو َفتحنا على هؤَّلِء الكفار بَاباً من السَّ
َرْت َأْبَصارُنَا: )وقالُوا  َبْل َنْحُن قَ ْوٌم } أي ُغطَِّيْت أبصارُنا وُأْغِشَيْت عن حقيقِة الرُّؤية ، ( ِإنََّما ُسكِّ

؛ نحن قوٌم قد ُسِحْرنَا ، وُتَخيَُّل لنا هذه اْلشياءُ على خَلِف حَقاِئقها ، كما قالوا حين { مَّْسُحورُوَن 
 .َهذا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ : ُر وعاينوُه انشقَّ القم

ْكِر ، وقراءُة التشديِد ؛ لتكثير الفعِل والمبالغة( ُسِكَرتْ )وَمن قرأ   .بالتخفيِف فهو من السُّ
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َماِء بُ ُروًجا َوزَي َّنَّاَها لِلنَّاِظرِيَن  ِإَّلَّ َمِن ( 28)ِجيٍم َوَحِفْظنَاَها ِمْن ُكلِّ َشْيطَاٍن رَ ( 21)َوَلَقْد َجَعْلَنا ِفي السَّ
ْمَع فََأتْ بَ َعُه ِشَهاٌب ُمِبيٌن   ( 27)اْستَ َرَق السَّ

 
َماِء بُ ُروجاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  مِس والقمر والكواكب التِّسعة ، وهي { َوَلَقْد َجَعْلَنا ِفي السَّ ؛ وهي منازُل الشَّ

؛ أي زيَّنا السماَء { َوزَي َّنَّاَها لِلنَّاِظرِيَن } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى  .أوَُّلها اْلَحَمُل والثوُر إلى آخرها: اثَنا عسَر بُرجاً 
؛ أي َحِفْظنَا السماَء أن { َوَحِفْظَناَها ِمن ُكلِّ َشْيطَاٍن رَِّجيٍم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . بالكواكب للناِظرين إليها

 .يدُخَل فيها شيطاُن يمكنه اَّلستماُع إلى كَلِم المَلئكة
َماِء َمَقاِعَد : )ُن عبَّاس قال اب َمَواِت ُكلَِّها ، وََكانُوْا يَ ْقُعُدوَن ِفي السَّ يَاِطيُن َّلَ ُتْحَجُب َعِن السَّ َكاَنِت الشَّ

ْمِع ، فَ َيْسَتِمُعوَن إلى َما ُهَو َكاِئٌن ِفي اَْلْرِض ِمَن اْلَمََلِئَكِة ، فَ يَ ْنزُِلوَن بِه َعَلى َكَهَنِتِهْم ، ف َ  لَُّم بِه َيَتكَ لِلسَّ
ِع اْلَكَهَنُة لِلنَّاِس ، َحتَّى بُِعَث ِعيَسى عليه السَلم َفُمِنُعوْا ِمْن َثََلِث َسَمَواٍت ، وََكانُوا َيْصَعُدوَن إَلى أرْبَ 

ْبِع ، َوُحِرَستِ  َمَواِت السَّ َماءُ  َسَمَواٍت إَلى أْن بَ َعَث اهللُ النَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم ، َفُمِنُعواْ ِمَن السَّ السَّ
ُهْم َمْن يَأْ  ْمِع إَّلَّ رُِمَي بِشَهاٍب ، َفِمن ْ ُهْم أَحٌد يُرِيُد اْسِتَراَق السَّ ِتي َعَلى نَ ْفِسِه ، بالنُُّجوِم َواْلَمََلِئَكِة ، َفَما ِمن ْ

ُهُم َمْن َيْخَبلُ  ؛ أي نجٌم ُمِضيءٌ { ِشَهاٌب مُِّبيٌن  ِإَّلَّ َمِن اْستَ َرَق السَّْمَع فََأتْ بَ َعهُ } : فذلك قَ ْوُلُه تَ َعاَلى (. َوِمن ْ
َهاُب  َقضُّ : حارٌّ يتوقُد َّل يخطؤهُ ، والشِّ  .هو الكوكُب اْلُمن ْ
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َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوزُوٍن  َنا ِفيَها َرَواِسَي َوَأنْ َبت ْ  ( 21)َواْْلَْرَض َمَدْدنَاَها َوَأْلَقي ْ
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نَا ِفيَها َرَواِسَي } ؛ أي بَسطَناها ، { َدْدنَاَها َواَْلْرَض مَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ِجَباَّلً ثوابَت أوتاداً لها { َوَأْلَقي ْ

َنا ِفيَها } ،  ؛ من كلِّ ما يوَزُن مثل الذهب والفضة ( ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّْوزُونٍ } ؛ أي في الجباِل ، { َوَأنْ َبت ْ
فِر والنُّحاس والرصاصِ  َنا في اْلرِض من كلِّ شيٍء من : أن يكون المعنى ويجوز . والحديد والصُّ وأنَبت ْ

َرُه اهللُ على ما تقتضيه الحكمةُ  وأما تخصيُص الموزون . النباِت والثمار مقدوٍر مقسوٍم َّل يجاِوُز ما َقدَّ
 .فألنَّ ما ُيَكاُل من الحبوب يعاقبُه الوزن أيضاً 
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 ( 10)َلْسُتْم َلُه ِبَرازِِقيَن  َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َوَمنْ 

 
أي جعلَنا لكم في اْلرِض معايَش مما تأُكلون وتشَربُون { َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

يَش من ؛ أي وَجعلنا ِلَمن لسُتْم له بَرازِِقيَن معا{ َوَمن لَّْسُتْم َلُه ِبَرازِِقيَن } : وتلَبسون ، وقولُه تعالى 
ُهْم مَّن َيْمِشي َعَلى َبْطِنِه } لغيِر الناس كقوله تعالى( َمنْ )الدواب وغيِرها ، وجاءت  [ 11: النور ]{َفِمن ْ

جعلنا لكم فيها معايَش ، وجعلنا : وجَعلنا لكم َمن لسُتم له بَرازِقين ، كأنه قال : المعنى : َوِقْيَل . اآليةُ 
 .ُمْؤَنَة أرزَاِقها لُكم العبيَد والدوابَّ ، وكفيناُكم
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 ( 12)َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإَّلَّ ِعْنَدنَا َخَزائُِنُه َوَما نُ نَ زُِّلُه ِإَّلَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم 

 
؛ أي ما ِمن شيٍء تحتاجون إليه من النَّباِت والثمار { َوِإن مِّن َشْيٍء ِإَّلَّ ِعنَدنَا َخَزائُِنُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي ما نُ نَ زُِّل { َوَما نُ نَ زُِّلُه ِإَّلَّ ِبَقَدٍر مَّْعُلوٍم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ر ، إَّلّ ومفاتيَحُه إَلينا وهو في َمقُدورِناواْلمطا
: " الرزَق والمطَر إَّل بمقداٍر معلوم تقتِضي الحكمُة إنزاَلُه ، ويعلُم اْلُخزَّاُن مقاديَرهُ ، كما ُروي في الخبِر 

َلْم َيْحَفظُوْا َقْطَرٍة َمَلٌك َيَضُعَها ِفي َمْوِضِعَها ، إَّلَّ يَ ْوَم الطُّوفَاِن فَإنَّهُ َطَغى اْلَماُء يَ ْوَمِئٍذ َعَلى ُخزَّاِنِه ، ف َ  َمَع ُكلِّ 
 ". َما َخَرَج ِمْنُه يَ ْوَمِئٍذ 

(0/0) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

َماِء َماًء فَ  َناُكُموهُ َوَما َأنْ ُتْم َلهُ ِبَخازِنِيَن َوَأْرَسْلَنا الرِّيَاَح َلَواِقَح فََأنْ َزْلَنا ِمَن السَّ  ( 11)َأْسَقي ْ

 
حاب وتَ ْلَقُح الشَّجَر ، فالريُح هي { َوَأْرَسْلَنا الرِّيَاَح َلَواِقَح } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ذاَت ُلَقاٍح تأِتي بالسَّ

َلُة للسحاب المطَر ، قال ابُن مس حاب ؛ أي اْلُمَحمِّ َعُث اهللُ الرِّيَح فَ تَ ْلَقُح : )عود اْلُمَلقََّحُة للسَّ يَ ب ْ
َخَلَق اهللُ اْلَماَء ِفي الرِّيِح : )، وعنُه أيضاً قال ( السََّحاَب ، ثُمَّ َتُمرُّ بِه فَ ُيِدرُّ َكَما ُتِدرُّ الن َّْعَجةُ ، ثُمَّ يُْمِطرُ 

َحاب ُثمَّ َتُمرُّ بهِ  َناُكُموُه } :  قَ ْولُُه تَ َعاَلى(. فَ تُ ْفِرُغُه الرِّيُح ِفي السَّ َمآِء َماًء فََأْسَقي ْ ؛ يعني { فََأنَزْلنَا ِمَن السَّ
 .؛ أي لسُتم لذلك الماِء بَخازنِيَن وَّل مفاتيحُه بأيِديكم{ َوَمآ َأنْ ُتْم َلُه ِبَخازِنِيَن } المطَر ، 
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 ( 11)َوِإنَّا َلَنْحُن ُنْحِيي َونُِميُت َوَنْحُن اْلَوارِثُوَن 

 
؛ أي ُنحيي بالبعِث في اآلخرة ، ونُميُت في { َوإنَّا لََنْحُن ُنْحِيي َونُِميُت َوَنْحُن اْلَوارِثُوَن } : تَ َعاَلى قَ ْوُلُه 

موات واْلرِض بعَد موِت أهلها ، ومعنى اإلْرِث  الخَلئُق كلُّهم يَموتُوَن : الدنيا ونحن الوارثوَن ِلَما في السَّ
 .، وما يبَقى للحيِّ بعد المْيت ُيسمَّى ِميَراثاً  وَّل يبَقى إَّل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ 

(0/0) 

 
 

 ( 11)َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْستَ ْقِدِميَن ِمْنُكْم َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْسَتْأِخرِيَن 

 
؛ أي ِعلْمَنا اْلوَّلين منكم {  َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْستَ ْقِدِميَن ِمنُكْم َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْسَتْأِخرِينَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

رين عن الطاعةِ : وعِلْمنا اآلِخرين ، َوِقْيَل  ابقين منك إلى الطاعِة ، ولقد علمنا المتأخِّ  .ولقد عِلْمنا السَّ
اِء َكاْنِت اْمَرأٌة َحْسَناُء ُتَصلِّي َخْلَف َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِفي آِخِر النِّسَ : )وعن ابِن عبَّاس قال 

ُم ِفي الصَّفِّ اَْلوَِّل لَِئَلَّ يَ َراَها ، وََكاَن بَ ْعُضُهْم َيُكوُن ِفي آِخِر الصَّفِّ ، فَ  إذا رََكَع ، وََكاَن بَ ْعُضُهْم يَ تَ َقدَّ
َها ِمْن َتْحِت إْبِطِه ، فَأَنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ   (.تَ ُقوُل َهَكذا ، َوَنَظَر إَلي ْ
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(0/0) 

 
 

 ( 11)ُهَو َيْحُشُرُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم َوِإنَّ رَبََّك 

 
؛ في أفعالِه { ِإنَُّه َحِكيٌم } ؛ أي يجَمُعهم للجزاِء والحساب ، { َوِإنَّ رَبََّك ُهَو َيْحُشُرُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ه كلُّ واحٍد منهم{ َعِليٌم } ،   .؛ بما يستحقُّ

(0/0) 

 
 

ْنَسانَ   ( 11)ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن  َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

 
هو : ؛ يعني آدَم ، والصَّْلَصاُل { َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنوٍن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ارٌ الطِّيُن اليابُس الذي َلم ُتِصْبُه ناٌر ، فإذا َضربَ ْتُه َصلَّ ؛ أْي َصوََّت ، وإذا مَ  هُ الناُر فهو َفخَّ : واْلَحَمأُ . سَّ
َلْم يَ َتَسنَّْه } ُمتَ َغي ُِّر الرَّاِئَحِة إَلى النََّتِن من قوله: واْلَمْسُنوُن . َجْمُع اْلَحَمَأِة ، َوُهَو الطِّيُن اْلُمتَ َغي ُِّر إَلى السََّوادِ 

 .وهو الذي أتت عليه السُّنون[. 111: البقرة ]{
اْلصِل ُتراباً ثم ُعِجَن ذلك التراُب بالماِء فصاَر ِطيناً ، ثم صاَر َحَمأً َمْسُنوناً ثم  وذلك أن أدَم كان في

ُصوَِّر ، وُتِرَك مَصوَّراً حتى يَبَس فصاَر َصْلَصاَّلً ، فمكَث أربعين سنًة ثم صاَر َبَشراً ، َلحماً ودماً وعظماً ، 
 .ثم نُِفَخ فيه الروحُ 

(0/0) 

 
 

ُموِم َواْلَجانَّ َخَلْقنَا  ( 18)ُه ِمْن قَ ْبُل ِمْن نَاِر السَّ

 
إن اْلَجانَّ أبو الجنِّ وهو إبليُس ، : ؛ ِقْيَل { َواْلَجآنَّ َخَلْقَناهُ ِمن قَ ْبُل ِمن نَّاِر السَُّموِم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أي من قبل آدَم ، { ُل ِمن قَ بْ } : فَمن أسَلَم من ولدِه فهو ِجنِّيٌّ ، وَمن كفَر فهو شيطاٌن ، وقوله تعالى 
 (.اْلِجنُّ َوَلُد اْلِجنِّ َولَْيَس ُهَو بإبِْليَس ، إنََّما إبِْليُس أبُو الشََّياِطينِ : )وقال الكلبيُّ 
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ُموِم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َسُموُمُكْم َهِذِه ُجْزٌء ِمْن َسْبِعيَن : )أي ِمن ناٍر حارَّة ، قال ابُن مسعود { ِمن نَّاِر السَّ
ُموِم الَِّذي ُخِلَق ِمْنُه اْلَجانُّ جُ  يت : ، ويقاُل ( ْزءاً ِمَن السَّ السُُّموُم ناٌر صافية َّل دخاَن لها ، وِمن هذا ُسمِّ

َوَخَلَق اْلَجآنَّ ِمن مَّارٍِج مِّن نَّاٍر } وأما اْلَمارُج الذي ذكَرُه اهلل تعالى في قولهِ . الريُح المحرقة الحارَّة َسموماً 
 .فمعنى اْلَمارِج ما اختلَط من َلَهب النار[ 21: الرحمن ]{

(0/0) 

 
 

يْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ( 17)َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمََلِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن  فَِإَذا َسوَّ
 ( 10)ُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعوَن َفَسَجَد اْلَمََلِئكَ ( 11)ُروِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِديَن 

 
َم { َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمايِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشراً مِّن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنوٍن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ قد تقدَّ

يْ ُتُه } تفسيرُه ،  َونَ َفْخُت ِفيِه } ْلعضاء ، ؛ أي جمعُت َخلَقُه باليَدين والرجلين والعيَنين وسائِر ا{ فَِإَذا َسوَّ
} ؛ على وُجوِهكم ، { فَ َقُعوْا َلُه } ؛ وأدخلُت فيه روحاً فصاَر بشراً بعَد ما كان ِطيناً يابساً ، { ِمن رُّوِحي 

؛ آلدَم سجوَد تحيَّة له ، { َفَسَجَد اْلَمَلِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعوَن } ؛ أي خاضعين له بالتحيَّة ، { َساِجِديَن 
 .يدلُّ على اجتماِعهم في السُّجود في حالٍة واحدة{ َأْجَمُعوَن } : عبادًة هلِل ، وقولُه تعالى و 

(0/0) 

 
 

اِجِديَن  اِجِديَن ( 12)ِإَّلَّ ِإبِْليَس َأَبى َأْن َيُكوَن َمَع السَّ قَاَل َلْم ( 11)قَاَل يَا ِإبِْليُس َما َلَك َأَّلَّ َتُكوَن َمَع السَّ
َها فَِإنََّك رَِجيٌم ( 11)ِلَبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن  َأُكْن ِْلَْسُجدَ  َوِإنَّ ( 11)قَاَل فَاْخُرْج ِمن ْ

يِن   ( 11)َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإَلى يَ ْوِم الدِّ

 
اِجِديَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  قَاَل ياِإبِْليُس } َع من السُّجود آلدَم ، ؛ أي امتن{ ِإَّلَّ ِإبِْليَس َأَبى َأن َيُكوَن َمَع السَّ

؛ أي كيَف ينبغي أن أسُجَد له ، وأنا { قَاَل َلْم َأُكن َْلْسُجَد ِلَبَشٍر * َما َلَك َأَّلَّ َتُكوَن َمَع السَّاِجِديَن 
ف محتاٌج إلى  ، من طيٍن يتَصلَصلُ { َخَلْقَتُه ِمن َصْلَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنوٍن } أشرُف منه أصَلً وهو ،  مجوَّ

؛ اهللُ { قَاَل } الطعاِم والشراب ، وهو من َحَمأ ، واْلَحَمأُ ظلمةٌ وسواد ، واْلَمْسُنوُن من الحمأ ُمْنِتٌن ، 
َها } : تعالى  { فَِإنََّك رَِجيٌم } من اْلرِض ، فَأْلَحَقُه بُجزر البحاِر ، : ؛ أي من الجنَّة ، َوِقْيَل { فَاْخُرْج ِمن ْ

َعٌد من الخير ، ؛ أي م ؛ َلْعَنَة اهلِل ولعنَة { اللَّْعَنَة } ؛ مع هذا ، { َوِإنَّ َعَلْيَك } ن مطروٌد من الرحمِة ، ُمب ْ
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يِن } الخَلئِق ،  موات { ِإَلى يَ ْوِم الدِّ يوِم الجزاء وهو يوُم القيامِة ، وهو أوَُّل من عَصى اهللَ من أهل السَّ
 .واْلرضِ 

(0/0) 

 
 

َعُثوَن قَاَل َربِّ فَ  ( 17)ِإَلى يَ ْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم ( 18)قَاَل فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن ( 11)َأْنِظْرِني ِإَلى يَ ْوِم يُ ب ْ
 ( 11)قَاَل َربِّ ِبَما َأْغَويْ َتِني َْلُزَي َِّننَّ َلُهْم ِفي اْْلَْرِض َوَْلُْغِويَ ن َُّهْم َأْجَمِعيَن 

 
َعثُوَن قَا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أجِّلِني إلى يوم يبَعُث الخَلئُق ، أراَد الخبيُث { َل َربِّ فََأنِظْرِني ِإَلى يَ ْوِم يُ ب ْ

أي وقِت { ِإَلى يَ ْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم * فَِإنََّك ِمَن اْلُمنَظرِيَن } : ؛ اهلل تعالى { قَاَل } أن َّل يذوَق الموَت ، 
 .ُق َمن في السمواِت ومن في اْلرض ، وبين النفخة اْلُولى والثانية أربعون سنةً النَّفَخِة اْلُولى حين ُيصعَ 

له إليه  وهذا لم يكن إجابًة من اهلِل إلبليس إلى ما سأَل ، ْلنه لم يكن أجلُه ما دون آخِر التكليف ثم أجَّ
كون هذا جواَب إهانٍة َّل ، ولكن كان في علِم اهلل أنه لم يسَأْل لكان أجلهُ يمَتدُّ إلى آخِر التكليف ، في

 .جواب له
} ؛ أي َخيَّْبَتِني من جنَّتك ورحمتك ، { قَاَل َربِّ ِبَمآ َأْغَويْ َتِني } فلما لم يعَط الخبيُث ما سأَل من النَّْظَرِة 

ذاِت حتى يختاُروها ؛ من الشهوات والل{ ِفي اَْلْرِض َوْلُْغِويَ ن َُّهْم َأْجَمِعيَن } ؛ لَبِني آدَم ، { ُْلزَي َِّننَّ َلُهْم 
 .على ما عنَدكَ 

(0/0) 

 
 

ُهُم اْلُمْخَلِصيَن   ( 10)ِإَّلَّ ِعَباَدَك ِمن ْ

 
ُهُم اْلُمْخَلِصيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  الذين أخَلُصوا الطاعَة لَك : ؛ من قرأ بكسِر الَلم فمعناه { ِإَّلَّ ِعَباَدَك ِمن ْ

 .كَ الذين أخَلصَتهم لنفسِ : ، وَمن نصَبها فمعناُه 

(0/0) 
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 ( 12)قَاَل َهَذا ِصَراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم 

 
؛ أي افَعْل ما ِشْئَت ، فإن طريقَك عليَّ َّل َتفوتُني ، { قَاَل َهَذا ِصَراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِإنَّ } : َمَمرُّ من عَصاَك ، كما قال  عَليَّ َمَمرُّ َمْن أطاعَك وعَليَّ : معناهُ : وهذا َتهديٌد إلبليَس ، َوِقْيَل 
 .إن هذا ديٌن مستقيم عليَّ بيانُه والهداية إليه: معناُه : ، َوِقْيَل [ 21: الفجر ]{رَبََّك َلِباْلِمْرَصاِد 

(0/0) 

 
 

 ( 11)ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإَّلَّ َمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلغَاِويَن 

 
؛ أي َّل تقدُر أن تحِمَلهم على المعصيِة وُتكِرَههم { ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ 

 .، ولكن َمن يتَّبُعَك فإنما يتَّبُعَك باختيارهِ { ِإَّلَّ َمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلَغاِويَن } عليها ، 

(0/0) 

 
 

ُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم ( 11)َأْجَمِعيَن  َوِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهمْ  َعُة َأبْ َواٍب ِلُكلِّ بَاٍب ِمن ْ  ( 11)َلَها َسب ْ

 
َعُة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي لموِعُد إبليس وَمن تَبَعهُ { َوِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْجَمِعيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َلَها َسب ْ

من بعٍض ، وكلُّ طََبٍق منها أشدُّ حّراً ِمن الذي فوَقُه سبعين ِضْعفاً ، والباُب ؛ بعُضها أسفَل { َأبْ َواٍب 
ة  اْلوَُّل أهوُن حّراً ، ولو أن رُجَلً بالمشرِق فُكِشَف عنها بالمغرب لخرَج دماغهُ من ِمْنَخَريِه من شدَّ

 .حرِّها
َلظَّى ، وفيه : الثاِني . ماتوا غيَر تائبين جهنَّم ، فيه أهُل الِقبَلِة ِمن أهِل الكبائر إذا: والطبُق اْلول 

ِعيُر ، وفيه اْلَمُجوسُ : الرابُع . اْلُحَطَمُة ، وفيه اليهودُ : والثالُث . النَّصاَرى َسَقُر ؛ وفيه : الخامُس . السَّ
اْلَهاوَيةُ ،  :اْلَجِحيُم ، وفيه الصَّابُئوَن والزنادقةُ ، السابُع : المشركين وأهِل اْلهواء المختلفة ، السادُس 

ُهْم ُجْزءٌ مَّْقُسوٌم } : وفيه المنافقوَن ، فذلَك قَ ْولُُه تَ َعاَلى   .{ِلُكلِّ بَاٍب مِّن ْ

(0/0) 
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 ( 11)اْدُخُلوَها ِبَسََلٍم آِمِنيَن ( 11)ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 

 
؛ أي المتَّقين للمعاصي باإليمان والطَّاعة في بساتيَن { ُعُيوٍن ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت وَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ { اْدُخُلوَها ِبَسَلٍم } : وأْنهاٍر ظاهرٍة تنبُع مثَل الَفوَّارَاِت ، وتجِري بَل ُأخدوٍد ، يقاُل لهم يوَم القيامة 
 .، من كلِّ ما تكَرُهون{ آِمِنيَن }  بتحيَّة من اهلِل ،: ادخُلوا الجنَة بسَلٍم ؛ أي سَلٍم من اآلفَاِت ، َوقْ ْيَل 
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 ( 18)َونَ َزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقابِِليَن 

 
؛ أي نَزعنا ما في صدور أهل الجنَّة من أسباب العداوِة { َونَ َزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهم مِّْن ِغلٍّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ من { َعَلى ُسُرٍر } ؛ أي حتى يِصيروا بمْنزِلة اإلخوان ، { ِإْخَواناً } الحقد والحَسِد والتباُغض ،  من
ُرُر جمع { مُّتَ َق ابِِليَن } ذهٍب ،  ؛ في الزيادِة تسيُر بهم ُسُرُوهم في الِجنَاِن ، بعُضها إلى بعٍض ، والسُّ

ُر ِمَن الَّذيَن قَاَل اهللُ إنِّ : )وعن عليٍّ رضي اهلل عنه أنه قاَل . َسرِيرٍ  } ي َْلْرُجو أْن أُكوَن أنَا َوطَْلَحُة َوالزُّبَ ي ْ
 (.{ َونَ َزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهم مِّْن ِغلٍّ ِإْخَواناً َعَلى ُسُرٍر مُّتَ َق ابِِليَن 
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َها ِبُمْخَرِجيَن  ُهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمن ْ  ( 17)ََّل َيَمسُّ

 
َها } ؛ أي َّل يُتِعُبون أنُفَسهم في طلب العيش ، { َّلَ َيَمسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ  َوَما ُهْم مِّن ْ

؛ وَّل يخافون اإلخراَج منها أبداً ، شباٌب َّل َيهَرُمون ؛ أصحاٌء َّل َيسَقُموَن ؛ أحياٌء َّل { ِبُمْخَرِجيَن 
 .َيموتون
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 ( 10)َوَأنَّ َعَذاِبي ُهَو اْلَعَذاُب اْْلَِليُم ( 11)َأنَا اْلَغُفوُر الرَِّحيُم  نَ بِّْئ ِعَباِدي َأنِّي

 
؛ أي أْخبْر ِعبادي أنِّي أنا الغفوُر لذنوب َمن تاَب ، { نَ بِّىْء ِعَباِدي َأنِّي َأنَا اْلَغُفوُر الرَِّحيُم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .؛ ِلَمن استحقَّهُ { َوَأنَّ َعَذاِبي ُهَو اْلَعَذاُب اْلَِليُم } : تَ َعاَلى  قَ ْولُهُ . الرحيُم ِلَمن ماَت على التوبةِ 
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ُهْم َعْن َضْيِف ِإبْ َراِهيَم   ( 12)َونَ بِّئ ْ

 
ُهْم َعن َضْيِف ِإبْ َراِهيَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أخبرُهم عن أضياِف إبراهيَم وهم المَلئكُة ، إَّلّ أنه { َونَ بِّئ ْ

َم تفسيرهُ { ِإْذ َدَخُلوْا َعَلْيِه فَ َقاُلوْا َسَلماً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ْلن الضيَف مصدرٌ ( عن َضْيفِ )قاَل   .؛ قد تقدَّ
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ُرَك ِبُغََلٍم ( 11)ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه فَ َقاُلوا َسََلًما قَاَل ِإنَّا ِمْنُكْم َوِجُلوَن  قَاَل ( 11)َعِليٍم قَاُلوا ََّل تَ ْوَجْل ِإنَّا نُ َبشِّ
ِنَي اْلِكبَ ُر َفِبَم تُ َبشُِّروَن  ْرُتُموِني َعَلى َأْن َمسَّ ْرنَاَك بِاْلَحقِّ َفََل َتُكْن ِمَن اْلَقاِنِطيَن ( 11)َأَبشَّ ( 11)قَاُلوا َبشَّ

 ( 11)قَاَل َوَمْن يَ ْقَنُط ِمْن رَْحَمِة رَبِِّه ِإَّلَّ الضَّالُّوَن 

 
إنَّا منكم : ؛ أي قاَل لهم إبراهيم حين لم َيطَعُموا من َطَعاِمِه { اَل ِإنَّا ِمْنُكْم َوِجُلوَن قَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُرَك ِبُغَلٍم َعِليٍم } ؛ أي َّل َتَخْف ، { قَاُلوْا َّلَ تَ ْوَجْل } هو الفزُع ، : َفِزُعوَن ، والَوَجُل  ؛ بمولوٍد { ِإنَّا نُ َبشِّ
ْرُتُموِني } َلَغ كان َعليماً ، إذا ُولد كان ُغَلماً ، وإذا ب َ  ؛ { َعَلى َأن مَّسَِّنَي اْلِكبَ ُر } ؛ بالولِد ، { قَاَل َأَبشَّ

يب ب{ َفِبَم تُ َبشُِّروَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . بالشَّ رون بهذا من : َوِقْيَل . ؛ قاَل هذا على جهة التعجُّ أراد فتُبشِّ
ْرنَاَك بِاْلَحقِّ قَالُ } . عنِد اهلل ، أو من تلقاِء أنُفِسكم ؛ أي بأمِر اهلل ، فإنَّ أمَر اهلِل َّل يكون إَّل حّقاً { وْا َبشَّ

َوَمن } كيف أقنُط من رحمِة اهلل ، : ؛ َلهم { قَاَل } ؛ من رحمِة اهلل ، ثم { َفَلَ َتُكن مَِّن اْلَقاِنِطيَن } ، 
 .{وَن ِمن رَّْحَمِة رَبِِّه ِإَّلَّ الضَّآلُّ } ؛ منها ، { يَ ْقَنُط 
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 ( 17)قَاُلوا ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلى قَ ْوٍم ُمْجِرِميَن ( 18)قَاَل َفَما َخْطُبُكْم َأي َُّها اْلُمْرَسُلوَن 

 
} ؛ أي ما شْأُنكم أيُّها المرَسلون ؛ ْلنَّهم رُسل اهلِل ، { قَاَل َفَما َخْطُبُكْم َأي َُّها اْلُمْرَسُلوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .؛ وهم قوُم لوطٍ { قَ ْوٍم مُّْجرِِميَن } ؛ أي لهَلِك ، { اُلوْا ِإنَّآ ُأْرِسْلَنآ ِإَلى قَ 
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رْنَا ِإن ََّها َلِمَن اْلَغاِبرِيَن ( 11)ِإَّلَّ آَل ُلوٍط ِإنَّا َلُمَنجُّوُهْم َأْجَمِعيَن   ( 10)ِإَّلَّ اْمَرَأَتُه َقدَّ

 
َة الذين آَمنوا به ، { وٍط ِإَّلَّ آَل لُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وُهْم َأْجَمِعيَن } ؛ أي إَّلّ خاصَّ . ؛ من الهَلكِ { ِإنَّا َلُمَنجُّ
ْرنَآ ِإن ََّها َلِمَن اْلَغاِبرِيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ استثناءٌ من الهاِء والميِم ، وكانت امرأتُه منافقًة { ِإَّلَّ اْمَرَأَتُه َقدَّ

رَ   .عليها الهَلُك ، والغابُرون هم الباقون في موضِع العذاب واسمها َواَعَلة ، فُقدِّ
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ا َجاَء آَل ُلوٍط اْلُمْرَسُلوَن  َناَك ِبَما َكانُوا ِفيِه َيْمتَ ُروَن ( 11)قَاَل ِإنَُّكْم قَ ْوٌم ُمْنَكُروَن ( 12)فَ َلمَّ قَالُوا َبْل ِجئ ْ
َناَك بِاْلَحقِّ َوِإنَّا َلَصاِدقُونَ ( 11)  ( 11) َوَأتَ ي ْ

 
ا َجآَء آَل ُلوٍط اْلُمْرَسُلوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : ؛ لهم لوُط { قَاَل } ؛ أي لما جاَء المَلئكُة آَل لوٍط ، { فَ َلمَّ

؛ وإنما قاَل لهم ذلك ؛ ْلنَّهم جاؤُه على هيئٍة وَجمال لم يكن قد شاهَد ِمثَلهم { ِإنَُّكْم قَ ْوٌم مُّنَكُروَن } 
إنَّكم قوٌم ُأْنِكُر مجيَئكم إَليَّ : ان يعلُم طلَب قومه ْلمثالهم ، فخاَف عليهم منُهم فقاَل في الجماِل ، وك

َناَك ِبَما َكانُوْا ِفيِه َيْمتَ ُروَن } في هذه الديار ،  : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ أي بالعذاب الذي يكوُن فيه{ قَالُوْا َبْل ِجئ ْ
َناَك بِاْلَحقِّ }   .؛ في ذلكَ { َوِإنَّا َلَصاِدقُوَن } اهلِل ،  ؛ بأمٍر من{ َوآتَ ي ْ
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 ( 11)ُروَن فََأْسِر بَِأْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل َواتَِّبْع َأْدبَارَُهْم َوََّل يَ ْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد َواْمُضوا َحْيُث تُ ْؤمَ 

 
؛ { َواتَِّبْع َأْدبَارَُهْم } ؛ أي بَبعِض من اللَّيِل عند السََّحر ، {  فََأْسِر بَِأْهِلَك ِبِقْطٍع مَِّن الَّيلِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أي َّل { َوَّلَ يَ ْلَتِفْت ِمنُكْم َأَحٌد } : أي ُكن فيَمن يسيُر خلَفهم ؛ كي َّل يناَلهم العذاُب ، وقوله تعالى 
َواْمُضواْ } عِرْج على شيٍء ، َّل يلتِفْت إلى شيٍء يخلِّفُه ؛ أي َّل ي: يتخِلْف في موضِع الهَلك ، َوِقْيَل 

 .بالمضيِّ إليه وهو صفد{ َحْيُث تُ ْؤَمُروَن 
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َنا ِإلَْيِه َذِلَك اْْلَْمَر َأنَّ َداِبَر َهُؤََّلِء َمْقطُوٌع ُمْصِبِحيَن   ( 11)َوَقَضي ْ

 
َنآ ِإلَْيِه َذِلَك اَْلْمَر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َأنَّ َداِبَر َهُؤآلِء } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . اْلمرَ  ؛ أي وأوَحينا إليه ذلك{ َوَقَضي ْ

في موضع خفٍض ؛ ْلن المعنى بأنَّ : ، َوِقْيَل ( ذِلَك اَْلْمرَ )؛ في موضِع نصٍب بدل ِمن قوله { َمْقطُوٌع 
ابِر هو اإلتيان على آخِرهم بالهَلِك حتى َّل يبَقى منهم أحدٌ  : ُه تعالى وقول. دابَر هؤَّلِء مقطوٌع ، وَقْطُع الدَّ

 .؛ أي ُمسَتأَصلون عنَد الصَّباح ، وَّل يبَقى لهم نسٌل وَّل َعِقبٌ { مُّْصِبِحيَن } 
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َوات َُّقوا اللََّه َوََّل ُتْخُزوِن ( 17)قَاَل ِإنَّ َهُؤََّلِء َضْيِفي َفََل تَ ْفَضُحوِن ( 18)َوَجاَء َأْهُل اْلَمِديَنِة َيْسَتْبِشُروَن 
َهَك َعِن اْلَعاَلِميَن قَاُلوا َأَولَ ( 11)  ( 80)ْم نَ ن ْ

 
ُر بعُضهم { َوَجآَء َأْهُل اْلَمِديَنِة َيْسَتْبِشُروَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أهُل مدينة قوِم لوط وهي َسُدوم ، يَبشِّ

قَاَل ِإنَّ }  :بعضاً بأضياِف لوط لعَمِلهم الخبيِث ، فإنَّهم كانوا ُيَجاِهُروَن بهذه الفاحشِة ، وقال َلهم لوُط 
} ؛ وَّل ُتِذلُّون في أمِري ، { َوَّلَ ُتْخُزوِن } ؛ في الحراِم ، { َوات َُّقواْ اللََّه * َهُؤآلِء َضْيِفي َفَلَ تَ ْفَضُحوِن 

َهَك َعِن اْلَعاَلِميَن   .؛ أي عن ضيافِة الُغرباء{ قَاُلوْا َأَو َلْم نَ ن ْ
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 ( 82)ْم فَاِعِليَن قَاَل َهُؤََّلِء بَ َناِتي ِإْن ُكْنتُ 

 
؛ مثَل هذا الفعِل { فَاِعِليَن } ؛ َّل بدَّ ، { ِإن ُكْنُتْم } ؛ ُأَزوُِّجُكموُهنَّ ، { قَاَل َهُؤآلِء بَ َناِتي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

تِه في ، وذلك أنه لم َيِجْد ما يتَِّقي به أضياَفُه أبلَغ من َعرِض بناته عليهم للتزويِج ، وافتداِء َضيفِه ببنا
فاعة ، وقد كان َعِلَم أنَّهم َّل يرغبون في التزويجِ  بناِت َقوِمي ؛ ْلن نساَء ( بَ َناِتي)أراَد بقولِه : َوِقْيَل . الشَّ

 .ُأمَّة كلِّ نبيٍّ بمْنزِلِة بناتِه في نفقته عليهنَّ 
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 ( 81)َلَعْمُرَك ِإن َُّهْم َلِفي َسْكَرتِِهْم يَ ْعَمُهوَن 

 
د صلى اهلل عليه وسلم { َلَعْمُرَك ِإن َُّهْم َلِفي َسْكَرتِِهْم يَ ْعَمُهوَن } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ  ؛ هذا قَسٌم بحياِة نبيِّنا ُمَحمَّ

إنَّهم َلِفي : لَعمُرَك َقَسِمي ، إَّلَّ أنه ُحذَف الخبَر ، وجوابُه : ، ولم يُقِسْم بحياة أَحٍد غيرِه ، تقديرُه 
 .َغَفَلِتهم يتحيَّرون
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 ( 81)َفَجَعْلَنا َعاِليَ َها َساِفَلَها َوَأْمَطْرنَا َعَلْيِهْم ِحَجارًَة ِمْن ِسجِّيٍل ( 81)فََأَخَذتْ ُهُم الصَّْيَحُة ُمْشرِِقيَن 

 
َنهم ؛ أي وقَت اإلشراِق ، وذلك أنَّ المَلئكَة قَلُعوا َمدائِ { فََأَخَذتْ ُهُم الصَّْيَحُة ُمْشرِِقيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ماء ، ثم قَلُبوها عند طلوِع الشمس ، وصاَح بهم جبريُل حينئٍذ  وقَت الصُّبح ، فرفَ ُعوها إلى قريٍب من السَّ
يٍل } ،  م تفسيُر باقي اآليِة في سورة { َفَجَعْلَنا َعاِليَ َها َساِفَلَها َوَأْمَطْرنَا َعَلْيِهْم ِحَجارًَة مِّن ِسجِّ ، وقد تقدَّ

 .هودٍ 
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ِميَن  ِإنَّ   ( 88)ِإنَّ ِفي َذِلَك آَليًَة لِْلُمْؤِمِنيَن ( 81)َوِإن ََّها َلِبَسِبيٍل ُمِقيٍم ( 81)ِفي َذِلَك آَليَاٍت لِْلُمتَ َوسِّ

 
ِميَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي في إهَلِك قوِم لوط آلياٍت للمتفرِِّسين ، { ِإنَّ ِفي َذِلَك آليَاٍت لِْلُمتَ َوسِّ

ُمون َوِإن ََّها َلِبَسِبيٍل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . هم النُّظَّاُر المثبتون في َنَظرِهم حتى يعرفوا حقيقيَة السَِّمةِ  والمتوسِّ
ام ، { مُِّقيٍم  ؛ أي إنَّ َقريَاِت قوِم لوط لبَطريٍق واضٍح وَّل يندرُس وَّل يخَفى على طريِق ُقوِمَك إلى الشَّ

؛ أي لدَّللًة للمؤمنين { ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيًة لِْلُمْؤِمِنيَن } : تعالى  وقولهُ . والمعنى أن اَّلعتباَر بها ممكنٌ 
قون بذلك  .الذين يصدِّ
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ُهْم َوِإن َُّهَما َلِبِإَماٍم ُمِبيٍن ( 87)َوِإْن َكاَن َأْصَحاُب اْْلَْيَكِة َلظَاِلِميَن   ( 81)فَانْ تَ َقْمَنا ِمن ْ

 
؛ أي وقد كان أصحاُب اْلْيَكِة وهو قوُم ُشَعيٍب { َأْصَحاُب اْلَْيَكِة َلظَاِلِميَن َوِإن َكاَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

الشَّجُر الملتف الكبيُر ، وكان ُشعيب بُِعَث إلى َقوَمين ، إلى أهِل مديَن  : َلظَالمين بُكفرِهم ، واْلْيَكةُ 
ةِ كانوا يطفِّفون الكيَل والوزَن فُأهِلكوا بالصَّيحة ، وبُعث إلى أصحا َْ ّْ  .ب اْليكِة فُأهِلُكوا بالظُّّل

إن َمدَيَن واْليكة واحٌد ، كانت اْليكُة عند ِمدَين ، فخَرُجوا من مدَين إليها يطلبون الرُّوح عنَدها : ويقاُل 
ا فَانتَ َقْمنَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ، فأخذهم عذاُب يوم الظُّلِة ، واضطرَم المكاُن عليهم نَاراً فَهَلكوا عن آخِرهم

ُهْم   .؛ أي إن قريَات لوٍط ومواضِع ُشعيب لعَلى طريٍق ُمبين{ َوِإن َُّهَما َلِبِإَماٍم مُِّبيٍن } ؛ أي بالعذاب ، { ِمن ْ
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َب َأْصَحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسِليَن  َها ُمْعِرِضيَن ( 70)َوَلَقْد َكذَّ َناُهْم آيَاتَِنا َفَكانُوا َعن ْ  ( 72)َوآتَ ي ْ

 
َب َأْصَحاُب الِحْجِر اْلُمْرَسِليَن } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ  م من { َوَلَقْد َكذَّ ؛ أي ولقد كذَب قوُم صالٍح وَمن تقدَّ

وا أصحاَب الحجِر ؛ ْلن الحجَر اسٌم لواٍد كانوا يسُكنون  المرَسلين ، واْلِحْجُر دياُر َثُموٍد ، وإنما ُسمُّ
َناُهمْ } : عنَدُه ، قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى  َها ُمْعِرِضيَن } ؛ يريُد الناقَة ، { آيَاتَِنا  َوآتَ ي ْ  .{َفَكانُوْا َعن ْ
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ُهْم َما َكانُوا ( 71)فََأَخَذتْ ُهُم الصَّْيَحُة ُمْصِبِحيَن ( 71)وََكانُوا يَ ْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل بُ ُيوتًا آِمِنيَن  َفَما َأْغَنى َعن ْ
 ( 71)َيْكِسُبوَن 

 
؛ أي يَنُقُبوَن بيوَتهم في الجباِل آِمِنيَن من { وََكانُوْا يَ ْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل بُ ُيوتاً آِمِنيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

قفِ : الموِت لُطوِل أعماِرهم ، َوِقْيَل  فََأَخَذتْ ُهُم الصَّْيَحُة ُمْصِبِحيَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . من الحرِّ وسُقوِط السَّ
ُهْم } بهم جبريُل فهَلكوا ، ؛ أي وقَت الصُّبح صاَح {  مَّا َكانُوْا } ؛ من عذاب اهلل ، { َفَمآ َأْغَنى َعن ْ

 .؛ من اْلموالِ { َيْكِسُبوَن 
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نَ ُهَما ِإَّلَّ بِاْلَحقِّ َوِإنَّ السَّاَعَة آَلتَِيٌة فَاْصَفِح الصَّْفحَ  َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ ِإنَّ ( 71) اْلَجِميَل َوَما َخَلْقَنا السَّ
ُق اْلَعِليُم   ( 71)رَبََّك ُهَو اْلَخَلَّ

 
نَ ُهَمآ ِإَّلَّ بِاْلَحقِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َماَواِت َواَْلْرَض َوَما بَ ي ْ ؛ أي للحقِّ وإظهاِر الحق لم { َوَما َخَلْقَنا السَّ

اَعَة آلتَِيٌة } نخُلْقهما َعَبثاً ،  { فَاْصَفِح الصَّْفَح اْلَجِميَل } ازَاِة الناِس كلِّهم ، ؛ يعني القيامَة ِلُمج{ َوِإنَّ السَّ
فيه َسَفهٌ ، قال مجاهُد  َهذا : )؛ أي أعِرْض عن ُمجازَاِة المشركين وعن مجاوبَِتهم ، فإنَّ مجاوبَة السَّ

؛ أي الخالُق لإلنسان ، العاِلُم بتدبيِر { ِإنَّ رَبََّك ُهَو اْلَخَلَُّق اْلَعِليُم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. َمْنُسوٌخ بآَيِة اْلِقَتالِ 
 .َخلِقهِ 
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ًعا ِمَن اْلَمثَاِني َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم  َناَك َسب ْ  ( 78)َوَلَقْد آتَ ي ْ

 
َناَك َسْبعاً مَِّن اْلَمثَاِني َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُد ب{ َوَلَقْد آتَ ي ْ سبٍع من ؛ أي أكَرمناَك يا ُمَحمَّ
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هي السبُع الطِّواُل ، وهي السوُر السبع من أوَِّل البقرِة إلى اْلنفاِل والتوبِة ، وهما جميعاً : اْلَمثَاِني ، ِقْيَل 
سورٌة واحدة ، وُسميت هذه السورُة َمثَاِنَي ؛ ْلنَُّه ثَ نَّى فيها اْلقاصيَص ، واْلمر والنهَي ، والوعيد ، 

 .واْلُمحَكَم ، والمتشابهَ 
هكذا ُروي عن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، ( السَّْبُع اْلَمثَاِني فَاِتَحُة اْلِكَتاب: )ال ابُن عبَّاس وق

 ". َما أنْ َزَل اهللُ ِفي الت َّْورَاِة َواإلْنِجيِل َوالزَّبُوِر ِمْثَل فَاِتَحِة اْلِكَتاب ، َوإن ََّها السَّْبُع اْلَمثَاِني : " حيث قال 
ي وإنما َخصَّ هذه السورَة من ُجملِة القرآن . ت هذه السورُة َمثَاِنَي ؛ ْلنَّها تُ ثْ َنى في كلِّ صَلةٍ وإنما ُسمِّ

. َتعظيماً لها ؛ ْلن كماَل الصَلِة متعلٌَّق بها ، كما خصَّ جبريَل وميكائيل من ُجملة المَلئكِة َتعظيماً لهما
 .ي وآَتيناَك القرآن العظيمَ ؛ أ{ َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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ُهْم َوََّل َتْحَزْن َعَلْيِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك لِْلُمؤْ  نَ ْيَك ِإَلى َما َمت َّْعَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمن ْ نَّ َعي ْ  ( 77)ِمِنيَن ََّل َتُمدَّ

 
ْعَنا ِبِه َأْزوَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نَ ْيَك ِإَلى َما َمت َّ نَّ َعي ْ ُهْم َّلَ َتُمدَّ ؛ أي َّل تَ ْنُظَرنَّ بَعيِن الرَّغبِة إلى ما أعَطينا { اجاً مِّن ْ

ِة والقرآن أعظُم  من اْلمواِل رَجاَّلً من بني ُقريظة والنَّضير وغيرِهم من ُقريش ، فإنَّ ما نُعطيَك من النبوَّ
 .من ما َلم نُنِعُم به عليكَ ؛ بما أنَعْمنا عليهم { َوَّلَ َتْحَزْن َعَلْيِهْم } مما أعَطيناهم من اْلمواِل ، 

َّل تحَزْن على هَلِكهم إن َلم يُؤِمنوا ، وهذا القوُل أقرُب ؛ ْلن النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم كان َّل : ويقاُل 
نيا ، وإنما كان يحزُن على إصراِرهم على الُكفرِ  . يجوُز أن َيْحِسَد أحداً بما أنعَم اهللُ به عليِه من َنعيِم الدُّ

؛ أي تواَضْع ، وأِلْن جناَحَك للمؤِمنين ؛ لكي يتَّبْعَك الناُس { َواْخِفْض َجَناَحَك لِْلُمْؤِمِنيَن } : تَ َعاَلى قَ ْوُلُه 
 .على ِديِنَك ، وَّل ينِفُروا من عنِدكَ 
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( 12)ِذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضيَن الَّ ( 10)َكَما َأنْ َزْلَنا َعَلى اْلُمْقَتِسِميَن ( 71)َوُقْل ِإنِّي َأنَا النَِّذيُر اْلُمِبيُن 
ا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ( 11)فَ َورَبَِّك َلَنْسَأَلن َُّهْم َأْجَمِعيَن   ( 11)َعمَّ

 
قوَنها{ َوُقْل ِإنِّي َأنَا النَِّذيُر اْلُمِبيُن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  . ؛ أي اْلُمَعْلُم بموضِع المخافة ، اْلُمبيُن لكم بُلغٍة تصدِّ

َوأنْ َزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن َكَما أنْ َزْلَنا : َمْعنَاُه : )؛ قال الحسُن { َكَمآ َأنْ َزْلَنا َعَلى اْلُمْقَتِسِميَن } : ْوُلُه تَ َعاَلى ق َ 
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اهم ُمقَتِسميَن ؛ ْلنَّهم اقَتَسموا ُكُتَب اهلِل تعا(. َعَلى اْلُمْقَتِسِميَن َوُهُم اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى لى ، فآَمُنوا َسمَّ
؛ أي فرَّقوُه فآَمُنوا ببعضِه وهو ما وافَق { الَِّذيَن َجَعُلوْا اْلُقْرآَن ِعِضيَن } ببعِضها وَكَفُروا ببعِضها ، وهُم ، 

 ديَنهم ، وكَفُروا ببعضِه وهو ما خالَف دينهم ، 
ة ، قال مقاتُل : وقال بعُضهم  َعثَ ُهُم اْلَولِيُد اْبُن اْلُمِغيَرِة أيَّاَم اْلَمْوِسِم ِستََّة َعَشَر رَُجَلً ب َ : )رهٌط من أهِل مكَّ

ُهْم  َّلَ تَ ْغتَ رُّوا بَهذا اْلَخارِج : ، فَاقْ َتَسُموْا اْلْعَقاَب ، َوقَ َعُدوْا َعَلى َطرِيِقَها ، فَإذا َجاَء اْلُحجَّاُج قَاَل َفرِيٌق ِمن ْ
َة فَإنَُّه َمْجُنوٌن ، وَ  ِعي النُّبُ وَّ إنَُّه كَاِهٌن ، َوقَاَلْت طَائَِفٌة ُأْخَرى : قَاَلْت طَائَِفٌة ُأْخَرى َعَلى َطرِيٍق ُأْخَرى ِمنَّا اْلُمدَّ

 َشاِعٌر ، َواْلَولِيُد قَاِعٌد َعَلى بَاب اْلَمْسِجِد َنصَُّبوُه َحَكماً ، فَإذا ُسِئَل َعْن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم: 
 (.اْلُمْقَتِسِمينَ  َصَدَق ُأْولَِئَك يَ ْعِني: قَاَل 

سحٌر : هم هؤَّلِء المقَتِسمين َجزَُّءوا القرآن ، فقاَل بعُضهم { الَِّذيَن َجَعُلوْا اْلُقْرآَن ِعِضيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
لين ، وقال بعُضهم : ِشعٌر ، وقال بعُضهم : َكِذٌب ، وقال بعُضهم : ، وقال بعضهم  : أساطيُر اْلوَّ

فَ َورَبَِّك َلَنْسأَلَن َُّهْم } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . َعَضْيُت الشيَء إذا فرَّقَتهُ : التفريُق ، يقاُل : ْعِضَية ومعنى الت َّ . ُمفتَرى
ا َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن } ؛ أي في اآلخرِة ، { َأْجَمِعيَن  ؛ ِمن تفريِق القرآن ، وَصرِفهم الناَس عن ديِن { َعمَّ

د صلى اهلل عليه وسلم  .ُمَحمَّ
فَ َورَبَك َلَنْسَأَلن َُّهْم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َعْن قَ ْوِل : " أنٍس عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وفي هذِه اآلية قاَل  وعن

ُرُه َما ِمْنُكْم أَحٌد إَّلَّ َوَيْسأَلُُه اهللُ يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ : )َوقَاَل عبُداهلل " َّلَ إَلَه إَّلَّ اهللُ  يَا : فَ يَ ُقوُل  َوالَِّذي َّلَ إَلَه َغي ْ
 (.اْبَن آَدَم َماذا َعِمْلَت ؟ يَا اْبَن آَدَم َماذا أَجْبَت اْلُمْرَسِلينَ 

فَ يَ ْوَمِئٍذ َّلَّ ُيْسَأُل َعن َذنِبِه ِإنٌس َوَّلَ َجآنٌّ } واعترضت اْلُمْلِحَدُة على هذه اآليِة ، وعلى قولِه تعالى
 !وحَكُموا عليهم بالتناُقضِ [ 11: الرحمن ]{

ِلَم عملتم كذا ، : إنه َّل يقاُل لهم هل عملتم كذا ؛ ْلنه أعَلُم بذلَك منهم ، ولكن نقوُل َلهم : ُب والجوا
: ُسَؤاُل اْسِتْعََلٍم َواْسِتْخبَاٍر ، َوُسَؤاُل تَ ْقرِيٍر َوتَ ْوبيٍخ ، فَ َقْولُُه تَ َعاَلى : السَُّؤاُل َعَلى َضْربَ ْيِن : )وقال قطرُب 

يَ ْعِني َّلَ َيْسَألُُهْم ُسَؤاَل اْسِتْخَباٍر ؛ ْلنَّهُ [ 11: الرحمن ]{ْسَأُل َعن َذنِبِه ِإنٌس َوَّلَ َجآنٌّ فَ يَ ْوَمِئٍذ َّلَّ يُ } 
 (.ُسَؤاُل تَ ْقرِيٍر َوتَ ْقرِيعٍ { َلَنْسأََلن َُّهْم َأْجَمِعيَن } : َعاِلٌم قَ ْبَل أْن َيْخِلَقُهْم ، َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

(0/0) 

 
 

 ( 11)ْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَن فَاْصدَْع ِبَما ت ُ 

 
ة واترُكهم حتى يجيَء { فَاْصدَْع ِبَما تُ ْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أظِهْر أمَرَك بمكَّ
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ة قبَل نزوِل هذه اآليِة ، َّل يظهُر شيئاً مما  أمُر اهلل بقتالهم ، وكان صلى اهلل عليه وسلم ُمسَتخفياً بمكَّ
ة  .أنزَل اهلل عليه ، فلما نزلت هذه اآليُة أظهَر النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أمَرُه وأعلنه بمكَّ

(0/0) 

 
 

َناَك اْلُمْستَ ْهزِئِيَن   ( 11)الَِّذيَن َيْجَعُلوَن َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخَر َفَسْوَف يَ ْعَلُموَن ( 11)ِإنَّا َكَفي ْ

 
َناَك اْلُمْستَ ْهزِئِيَن } : َلى قَ ْوُلُه تَ َعا { الَِّذيَن َيْجَعُلوَن َمَع اللَِّه ِإل اهاً آَخَر َفَسْوَف يَ ْعَلُموَن } ؛ بَك ، { ِإنَّا َكَفي ْ

عاب ،  ؛ وهم خمسةُ نَ َفٍر أهلَكهم اهللُ في يوٍم واحد ، منهم العاُص بن وائٍل ، نزَل ِشعباً من ذلَك الشِّ
ا وضَع قدَمُه على  ُلِدْغُت ، فطَلُبوا فلم يجدوا شيئاً ، فانتَفَخت رجلُه حتى صاَرت مثل : اْلرِض قال فلمَّ

 .عُنِق البعيِر فماَت مكانَهُ 
 .ومنهم الحارُث بن قيٍس أكَل ُحوتاً مالحاً فأصابَُه عطٌش شديد فلم يزل يشرُب حتى انقدَّ مكانه فماتَ 

أصل شجرٍة ، فجعَل جبريل يضرُب رأَسُه على  ومنهم اْلسوُد بن عبِدالمطلب بن الحارث ، قعَد إلى
 .َّل أَرى أحداً صنَع بَك شيئاً غيَر نفِسكَ : الشَّجرة حتى ماَت ، وكان يستغيُث بُغَلمِه ، فقال غَلمُه 

ُموُم فاسودَّ حتى صاَر َحَبناً ، واَتى أهَلُه فلم  ومنهم اْلسوُد بن عبِد يَغوث خرَج من أهلِه فأصابه السَّ
 .غلقوا دونه الباَب حتى ماتَ يعرفوُه فأ

هاَم ، فتعلََّق سهٌم بثوبِه  ومنهم الوليُد بن المغيرِة خرَج يتَبختَ ُر في ِمْشَيِتِه حتى وقَف على رُجٍل يعمُل السِّ
} فجعل رداَءُه على َكِتِفِه فأصاَب السهُم أكحَلُه فقطعه ، ثم َلم ينقطْع عنه الدُم حتى ماَت ، فذلك قوله 

 .أي بَك وبالقرآنِ { َناَك اْلُمْستَ ْهزِئِيَن ِإنَّا َكَفي ْ 
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اِجِديَن ( 18)َوَلَقْد نَ ْعَلُم َأنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَما يَ ُقولُوَن  َواْعُبْد رَبََّك ( 17)َفَسبِّْح ِبَحْمِد رَبَِّك وَُكْن ِمَن السَّ
 ( 11)َحتَّى يَْأتَِيَك اْلَيِقيُن 

 
د أنََّك يضيُق صدُرك { َقْد نَ ْعَلُم َأنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَما يَ ُقولُوَن َولَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ولَقْد نعلُم يا ُمَحمَّ

؛ أي َفَصْل { َفَسبِّْح ِبَحْمِد رَبَِّك } : بما يقولون من التكذيب بأنََّك شاعٌر وساحر وكاهن ، قَ ْولُُه تَ َعاَلى 
اِجِديَن } يه ، بأمِر ربَك ، واحمْدُه بالثَّناِء عل َواْعُبْد } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ أي ِمَن العابدين هلل{ وَُكْن مَِّن السَّ
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اُه يَقيناً ؛ ْلنه { رَبََّك َحتَّى يَْأتَِيَك اْلَيِقيُن  ؛ أي استِقْم على عبادِة ربَك وطاعتِه حتى يأتيَك الموُت ، َسمَّ
 .ُموِقٌن به

َما أْوِحَي إَليَّ أْن أْجَمَع اْلَماَل َوأُكوَن ِمَن التَّاِجرِيَن ، َوَلِكْن ُأْوِحَي : " م وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسل
اِجِدين  اُك " إَليَّ أْن ُأَسبَح بَحْمِد رَبي َوأُكوَن ِمَن السَّ { َفَسبِّْح ِبَحْمِد رَبَِّك } َمْعَنى قَ ْوِلِه : )، وقال الضحَّ

اِجِديَن } ِه ، أْي ُقْل ُسْبَحاَن اهلِل َوبَحْمدِ  أِي اْلُمَصلِّيَن ، َفَكاَن صلى اهلل عليه وسلم إذا َحزَّ { وَُكْن مَِّن السَّ
 ).بِه أْمٌر َفِزَع إَلى الصَََّلةِ 

َمْن قَ َرأ ُسورََة اْلِحْجِر َكاَن َلهُ ِمَن اَْلْجِر : " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن ُأَبي بن كعٍب قال 
 ". َحَسَناٍت بَعَدِد اْلُمَهاِجرِيَن َواْلْنَصاِر ، َوبَعَدِد اْلُمْستَ ْهزِئِيَن بَرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم  َعْشرُ 
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ا ُيْشرُِكوَن   ( 2)َأَتى َأْمُر اللَِّه َفََل َتْستَ ْعِجُلوُه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَلى َعمَّ

 
ا نَ َزَل قَ ْوُلُه تَ َعاَلى : )؛ قال ابُن عبَّاس { وُه َأَتى َأْمُر اللَِّه َفَلَ َتْستَ ْعِجلُ }  اَعُة } : َلمَّ : القمر ]{ اقْ تَ َرَبِت السَّ
إْن يَ ْزُعْم أنَّ اْلِقَياَمَة َقْد قَ ُرَبْت ، فََأْمِسُكوْا َعْن بَ ْعِض َما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن : قَاَل اْلُكفَّاُر بَ ْعُضُهْم ِلبَ ْعٍض [ 2

ا رَأوْا أنَُّه َّلَ يُ ْنِزُل َشْيئاً قَاُلواْ َحتَّى نَ ْنُظَر مَ  اقْ تَ َرَب لِلنَّاِس } َما نَ َرى َشْيئاً ، فََأنْ َزَل اهللُ : ا ُهَو َكاِئٌن ، فَ َلمَّ
ِت اَْليَّاُم قَاُلواْ [ 2: اْلنبياء ]{ِحَسابُ ُهْم  ا اْمَتدَّ اَعِة ، فَ َلمَّ ُد َما : ، فَانْ َتَظُروْا قُ ْرَب السَّ نَ َرى َشْيئاَ يَا ُمَحمَّ

فُ َنا بِه ، فَأنْ َزَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ  فَ َوَثَب النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َّلَ َيُشكُّ أنَّ اْلَعذاَب { َأَتى َأْمُر اللَِّه } ُتَخوِّ
 (.ه وسلميَ ْعِني اْلَعذاَب ، َفَجَلَس النَّبيُّ صلى اهلل علي{ َفَلَ َتْستَ ْعِجُلوُه } َقْد أَتى ، فَ َقاَل اهللُ 

َوَمآ َأْمُر } : وأما ِذكُر لفِظ اإلتيان في هذا ؛ فألنَّ أمَر اهلِل في الُقرب ِبمْنزَِلِة ما قد أَتى ، كما قاَل تعالى 
اَعِة ِإَّلَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُهَو َأقْ َرُب  ا ُيْشِر } : قَ ْولُهُ تَ َعاَلى [. 88: النحل ]{السَّ { ُكوَن ُسْبَحاَنهُ َوتَ َعاَلى َعمَّ

ا يشركون بِه من اْلصنَامِ   .؛ أي تنزيهاً له تعالى بصفات المدِح عمَّ
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 ( 1)َأنَا فَات َُّقوِن  يُ نَ زُِّل اْلَمََلِئَكَة بِالرُّوِح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َأْن َأْنِذُروا َأنَُّه ََّل ِإَلَه ِإَّلَّ 

 
َعَلى َمن َيَشآُء ِمْن } ؛ أي ينَ زَُّل المَلئكَة بالوحِي ، { نَ زُِّل اْلَمَلِئَكَة بِاْلرُّوِح ِمْن َأْمرِِه ي ُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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يَ ْعِني باْلَمَلَِئَكِة : )بفتح الياء وجزم النون وكسِر الزَّاي ، قال ابُن عبَّاس ( يَ ْنِزلُ )؛ قرأ اْلعمُش { ِعَباِدِه 
ى( ِجْبرِيَل َوْحَدهُ   .الوحُي ُروحاً ؛ ْلنَُّه َتْحَيا به القلوُب والحقُّ ، ويموُت الكفُر والباطلُ  ، ويسمَّ

؛ { فَات َُّقوِن } ؛ أي أْن أعِلُموا بالتَّخويِف أْن َّل إلَه إَّل اهللُ ، { َأْن َأْنِذرُوْا َأنَُّه َّلَ ِإَلَه ِإَّلَّ َأنَْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .في موضِع النصب بَنزِع الخافِض ؛ أي بأْن أنِذرُوا{ َأْن َأْنِذرُوْا } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ . أي فاتَّقوا المعاصيَ 

(0/0) 

 
 

ا ُيْشرُِكوَن  َماَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَحقِّ تَ َعاَلى َعمَّ ْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبيٌن ( 1)َخَلَق السَّ َخَلَق اإْلِ
(1 ) 

 
َماَواِت َواَْلْرَض بِاْلَحقِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ، أي لُيسَتَدلَّ بهما على توحيِد اهلل ، ولُيعَمَل بالحقِّ ، { َخَلَق السَّ

ا ُيْشرُِكوَن }  َخَلَق اإِلْنَساَن ِمن نُّْطَفٍة فَِإَذا ُهَو } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ؛ ِمن أن يكون له شريكٌ { تَ َعاَلى َعمَّ
َمن ُيحِيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم } نَ َزَل ِفي ُأَبيِّ ْبِن َخَلِف اْلَجْمِحيِّ ِحيَن قَالَ : )عبَّاس  قال ابنُ { َخِصيٌم مُِّبيٌن 

خَلَق اإلنساَن من نُطَفٍة ُمْنِتَنٍة وأنعَم عليه َحاَّلً بعد حاٍل إلى أن أبلَغُه الحالَة : والمعنى [. 87: يس ]{
 .بعد موتهِ  التي تخاِصُم عن نفسِه ، فُينِكُر إعادَتهُ 
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َها تَْأُكُلوَن   ( 1)َواْْلَنْ َعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمن ْ

 
؛ أي وخَلَق لكم اْلنعاَم ، وهي ذواُت اْلِحَقاِف واْلْظََلِف دون { َواَْلنْ َعاَم َخَلَقَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي مل ُيَدفِّيُكْم من أصواِفها وأوبَاِرها من اْلْكِسَيِة { يَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َلُكْم فِ } : وقولُه تعالى . الحَواِفرِ 
ونحوها ، وِمن الَقَلَِنِس واللَِّحاِف ، ومنافُع ُأَخَر من ألباِنها وَنْسِلها ، والرُّكوب والحمل عليها ، والُفُرِش 

َها تَأْ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . والبيوت من أصواِفها  .؛ يعني ُلحوَمها{ ُكُلوَن َوِمن ْ
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 ( 1)َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن ُترِيُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن 

 
: ؛ أي ولكم فيها منظٌر َحَسٌن ، يقاُل { َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن ُترِيُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َوذِلَك أْعَجُب َما َيُكوُن إذا رَاَحْت ِعظَاماً : )ذلك جماٌل ، قال قتادة  هذه َمَواِشي فَلن ، فيكون له في
أي حين ُترِيحوَنها في الَعِشيِّ ِمن مراعيها إلى { ِحيَن ُترِيُحوَن } : ، وقولُه تعالى ( ُضُروُعَها ِطَواَّلً أْسِنَمتُ َها

 .خُرجون بها بالَغَداِة من َمَراِحَها إلى َمَسارِِحَهاأي تَ { َوِحيَن َتْسَرُحوَن } َمَبارِِكَها التي تَْأوي إليها ، 
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 ( 8)َوَتْحِمُل َأثْ َقاَلُكْم ِإَلى بَ َلٍد َلْم َتُكونُوا بَاِلِغيِه ِإَّلَّ ِبِشقِّ اْْلَنْ ُفِس ِإنَّ رَبَُّكْم َلَرُءوٌف رَِحيٌم 

 
؛ أراَد به اإلبَل تحمُل { ْم َتُكونُواْ بَاِلِغيِه ِإَّلَّ ِبِشقِّ اَْلنُفِس َوَتْحِمُل َأثْ َقاَلُكْم ِإَلى بَ َلٍد لَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة ، أو تجارٍة إلى سائِر البُلدان ، لوَّلَ  أمِتعَتكم وزادَكم ، وما يَ ثْ ُقُل عليكم إلى بلِد قصدُتموه للحجِّ إلى مكَّ
؛ { ِإنَّ رَبَُّكْم َلَرُؤوٌف رَِّحيٌم } : ولُه تعالى وق. اإلبُل لكان َّل يمِكُنكم بلوُغ تلَك البلِد إَّل بَجْهٍد ومَشقَّة

 .أي ُمتَ َفضٌِّل ُمْنِعٌم عليكم
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 ( 7)َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر ِلتَ رَْكُبوَها َوزِيَنًة َوَيْخُلُق َما ََّل تَ ْعَلُموَن 

 
؛ أي وخَلَق لكم الخيَل والبغال والحميَر ؛ { رَْكُبوَها َوزِيَنًة َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر ِلت َ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اْلَماُل } : لَترَكبوها وتتَزيَّنوا بها زينةٌ ، فيحصُل لكم منافُعها ، وُحْسُن منَظِرها للناِس ، كما قال تعالى 
نْ َيا  ؛ أي يخلُق أشياَء { َوَيْخُلُق َما َّلَ تَ ْعَلُموَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى [. 11: الكهف ]{َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة اْلَحَياِة الدُّ
ها لكم  .َّل َتعرُِفوَنها لم ُيَسمِّ

نْ َيا َثََلثِيَن : " " ُروي عن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل  إنَّ اهللَ تَ َعاَلى َخَلَق أْرضاً بَ ْيَضاَء ِمْثَل الدُّ
ًة َخْلقاً ِمْن َخْلِق اهللِ  يَا َرُسوَل اهلِل أِمْن َوَلِد آَدَم : قَاُلواْ " ، َّلَ يَ ْعَلُموَن أنَّ اهللَ يُ ْعَصى َطْرَفَة َعْيٍن  َمرًَّة َمْحُشوَّ

ُهْم ؟ قَاَل : قَالُوْا " ما يَ ْعَلُموَن أنَّ اهللَ َخَلَق آَدَم ؟ : " ُهْم ؟ قَاَل  َما يَ ْعَلُموَن أنَّ اهللَ َخَلَق : فَأَْيَن إبِْليُس َعن ْ
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 " { َوَيْخُلُق َما َّلَ تَ ْعَلُموَن } ثُمَّ قَ َرأ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم  "إبِْليَس 
وهذه اآليُة مما ُيسَتدلُّ بها على كراهيِة لحم الخيِل على َمذهب أبي حنيفَة ؛ ْلنَّ اهللَ تعالى قال في 

َها تَْأُكُلوَن } اْلنعامِ   .البغال إَّل الركوَب والزينةَ ولم يذُكْر في آيِة الخيل و [ 1: النحل ]{َوِمن ْ
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َها َجاِئٌر َوَلْو َشاَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعيَن  ِبيِل َوِمن ْ  ( 1)َوَعَلى اللَِّه َقْصُد السَّ

 
َها َجآِئٌر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِبيِل َوِمن ْ الهدى  ؛ أي وعَلى اهلِل بيُن الهدى والضََّللة ليُتََّبعَ { َوَعَلى اللَِّه َقْصُد السَّ

، وقال [ 1: اَّلنسان ]{ِإنَّا َهَديْ نَاُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكراً َوِإمَّا َكُفوراً } : وُتْجتَ َنَب الضََّللةُ ، كما قاَل تعالى 
َها َجآِئٌر } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى [. 7: الشمس ]{فََأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوتَ ْقَواَها } : تعالى  ِق ما أي ِمن الطُّرُ { َوِمن ْ

يَ ْعِني اَْلْهَواَء : )يعني اليهوديََّة والنصرانية والمجوسية ، وقال ابُن المبارك : هو عادٌل عِن الحقِّ ، قال 
 .؛ إلى جنَّتِه وثوابِه ، وْلرشدَكم كلَّكم{ َوَلْو َشآَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعيَن } : قولُه (. َواْلبدَعَ 
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َماِء َماًء َلُكْم ِمْنُه َشَراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن ُهَو الَِّذي َأنْ َزَل ِمَن ال  ( 20)سَّ

 
َماِء َمآًء لَُّكم مِّْنُه َشَراٌب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } ؛ مثل البَرِك والُغْدرَان ،ِ  ولكم ، { ُهَو الَِّذي َأنْ َزَل ِمَن السَّ

 .عاَمكم ، يعني الَكألَ واْلشجاَر التي ترعاُه اإلبلُ ؛ تَ ْرَعوَن أن{ َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن 
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ُروَن يُ ْنِبُت َلُكْم ِبِه الزَّرَْع َوالزَّيْ ُتوَن َوالنَِّخيَل َواْْلَْعَناَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت ِإنَّ ِفي َذِلَك آَليًَة   ( 22)ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ

 
الزَّرَْع َوالزَّيْ ُتوَن َوالنَِّخيَل َواَْلْعنَاَب َوِمن ُكلِّ الثََّمَراِت ِإنَّ ِفي َذِلَك آليًَة لَِّقْوٍم  يُنِبُت َلُكْم ِبهِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُروَن   .؛ ظاهُر المعنى{ يَ تَ َفكَّ
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َراٌت بَِأْمِرِه إِ  َر َلُكُم اللَّْيَل َوالن ََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ نَّ ِفي َذِلَك آَليَاٍت لَِقْوٍم يَ ْعِقُلوَن َوَسخَّ
(21 ) 

 
َراٌت بَِأْمرِِه ِإنَّ ِفي َذِلَك آليَاتٍ } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  ْمَس َواْلَقَمَر َواْلنُُّجوُم ُمَسخَّ َر َلُكُم الَّيَل َواْلن ََّهاَر َوالشَّ  َوَسخَّ

يَء كلِّ واحٍد منهما َعِقَب اآلخِر بتقديِر اهلِل ؛ لينصرَف الناُس ؛ تسخيَر الليل والنَّهار ، َمج{ لَِّقْوٍم يَ ْعِقُلوَن 
 .في معايِشهم بالنَّهار ، وَيسكُنوا بالليِل ، وتسخيَر الشمِس والقمر والنُّجوم مجيئهُ بها في أوقاٍت معلومة
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ُروَن َوَما َذرََأ َلُكْم ِفي اْْلَْرِض ُمْخَتِلًفا َأْلَوانُُه ِإنَّ ِفي َذِلَك آَل   ( 21)َيًة ِلَقْوٍم يَذَّكَّ

 
َر لكم ما َخَلَق في اْلرِض من الدواب واْلشجار { َوَما َذرََأ َلُكْم ِفي اَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وسخَّ

 .؛ دَّلئَل اهللِ { وَن ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيًة لَِّقْوٍم َيذَّكَّرُ } ، ومناِظرهُ وُصَورُُه ، { ُمْخَتِلفاً َأْلَوانُُه } وغيرها ، 
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َر اْلَبْحَر ِلَتْأُكُلوا ِمْنُه َلْحًما َطرِيًّا َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنهُ ِحْلَيًة تَ ْلَبُسونَ َها َوتَ َرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه  َوُهَو الَِّذي َسخَّ
 ( 21)َولَِتْبتَ ُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

 
َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوْا ِمْنُه َلْحماً َطرِيّاً } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ  َمَك ، { َوُهَو الَِّذي َسخَّ َوَتْسَتْخرُِجوْا ِمْنهُ } ؛ يعني السَّ

 .؛ وهو العرُض َّلستخراِج اللُّؤلؤ واْلَمْرَجاِن لتلبَسُه نساؤُكم{ ِحْلَيًة تَ ْلَبُسونَ َها 
فن في البحِر مقبلًة وُمدبرًة تشقُّ الماَء َيميناً { َك َمَواِخَر ِفيِه َوتَ َرى اْلُفلْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وتَرى السُّ

َمَخَرِت السفينةُ البحَر ، إذا َجَرْت َجْرياً شقَّت الماَء َشّقاً ، واْلَمْخُر صوُت ُهُبوب الرِّيح : وِشماَّلً ، يقاُل 
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يت السفينُة َمَوا َوِلَتْبتَ ُغوْا ِمن َفْضِلِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ِخَر ، والواحدة َماِخَرةٌ ، والسفينُة تجري بالرِّيح ، فُسمِّ
 .؛ يعني لَترَكبوُه للتِّجارِة ، فتطلبوا الربَح من فضِل اهلل لكي تشُكروا ِنَعَمهُ { َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 
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 ( 21)ارًا َوُسُبًَل َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن َوَأْلَقى ِفي اْْلَْرِض َرَواِسَي َأْن َتِميَد ِبُكْم َوَأنْ هَ 

 
؛ أي وجعَل فيها ِجَباَّلً عاليًة يابسًة لَئَلَّ تحرَك { َوَأْلَقى ِفي اَْلْرِض َرَواِسَي َأن َتِميَد ِبُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِسيُحوَن وِجيُحون ، َوجعَل فيها ، ، مثَل النِّيل والُفرات وِدجَلَة و { َوَأنْ َهاراً } بكم اْلرُض َو ؛ أجَرى فيها ، 
 .، ُطُرَق منافعكم ؛ لكي َتهَتُدوا إلى الموضِع الذي تقصدونَهُ { َوُسُبَلً لََّعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن } 
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 ( 21)َوَعََلَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم يَ ْهَتُدوَن 

 
؛ أي جعَل في اْلرِض أْعََلماً للمسافرين من الجباِل {  َوَعَلَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم يَ ْهَتُدونَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

إنَّ َمن يسيُر بالليِل فإنَّما يهتِدي : معناُه { َوَعَلَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم يَ ْهَتُدوَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . وغيِر ذلك
 .ين ، يهتدي بها إلى الِقبلة والطُّرقإلى الطُُّرِق في البرِّ والبحِر بالنُّجوم مثل الثُّريا وبنات نَ ْعٍش والفرَقد
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 ( 28)َأَفَمْن َيْخُلُق َكَمْن ََّل َيْخُلُق َأَفََل َتَذكَُّروَن 

 
؛ أي أَفَمن يخلُق هذه اْلشياَء وهو اهللُ تعالى كَمن َّل يقدُر { َأَفَمن َيْخُلُق َكَمن َّلَّ َيْخُلُق } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .أنَّهما َّل َيستويان في استحقاِق العبادة{ َأَفَل َتَذكَُّروَن } ناُم ، أن يخلَق شيئاً وهي اْلص
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وا ِنْعَمَة اللَِّه ََّل ُتْحُصوَها ِإنَّ اللََّه َلَغُفوٌر رَِحيٌم   ( 27)َوِإْن تَ ُعدُّ

 
واْ ِنْعَمَة اللَِّه َّلَ ُتْحُصوَهآ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  م أن تُ َعرِّفوا بفاضِل نَِعِم اهلل عليكم في ؛ يعني إذا أردتُّ { َوِإن تَ ُعدُّ

نيا لم تقدرُوا على إحصاِء هذه النِّعم ،  ن من اْلمور في الدُّ ؛ { ِإنَّ اللََّه َلَغُفوٌر } الخلِق والرِّزق والتمكُّ
 .؛ بهم باإلمهاِل إلى وقت التَّوبة{ رَِّحيٌم } لُذنوب عباده إذا تابُوا ، 
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( 10)َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ََّل َيْخُلُقوَن َشْيًئا َوُهْم ُيْخَلُقوَن ( 21)ُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تُ ْعِلُنوَن َواللَّهُ يَ ْعلَ 
َعثُوَن  ُر َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن َأيَّاَن يُ ب ْ  ( 12)َأْمَواٌت َغي ْ

 
َّلَ } ؛ يعني اْلصناَم ، { َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه * وَن َوَما تُ ْعِلُنوَن َواللَُّه يَ ْعَلُم َما ُتِسرُّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُر َأْحَيآٍء } : قولُه . ؛ واهللُ تعالى هو الخالُق َلها{ َيْخُلُقوَن َشْيئاً َوُهْم ُيْخَلُقوَن  ؛ يعني اْلصناَم { َأْمواٌت َغي ْ
 .ٌت َّل روَح لهاكيَف تخلُق شيئاً ، وهي أموا: ، والمعنى 

ُر َأْحَيآٍء } وبيَن قولِه { َأْمواٌت } وإنما َجَمَع بين قولِه  فَلٌن ميٌِّت وإْن كان حيّاً ، إذا  : ْلنه يقاُل { َغي ْ
كان َّل يُنتَ َفُع بِه ، فكأنَّ اهللَ تعالى بيََّن أنه َلم ُيَسمِّ اْلصناَم أمواتاً من حيث أنه َّل ينتفُع بها ، ولكن ْلنه 

 .اَة فيها ، فكيف يعُبدون ما َّل يخلُق وما َّل يرزُق وَّل ينفع ، وهو مع ذلك ِمن اْلمواتِ َّل حي
َعثُوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َعُث الناُس من القبور { َوَما َيْشُعُروَن َأيَّاَن يُ ب ْ ؛ أي وما تشعُر اْلصناُم متى يُ ب ْ

ٍْ أصُلها ( أيَّانَ )ناِم ، وفُيحاَسبون ، فكيف يرُجو الكفاُر الجزاَء من ِقَبِل اْلص و ( أيَّ )كلمُة اختصاِر
 (.أنَّ )
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 ( 11)ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فَالَِّذيَن ََّل يُ ْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة قُ ُلوبُ ُهْم ُمْنِكَرٌة َوُهْم ُمْسَتْكِبُروَن 
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؛ { فَالَِّذيَن َّلَ يُ ْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة قُ ُلوبُ ُهم مُّنِكَرٌة }  ؛ وهو َعزَّ َوَجلَّ ،{ ِإَّلُهُكْم ِإَّلٌه َواِحٌد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .؛ وهم ُمتَ َعظُِّموَن عن َقبوِل الحقِّ أنَفًة ِمن اتِّباعِه واتِّباِعكَ { َوُهم مُّْسَتْكِبُروَن } للحقِّ ، 
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 ( 11)ُه ََّل ُيِحبُّ اْلُمْسَتْكِبرِيَن ََّل َجَرَم َأنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يُ ْعِلُنوَن ِإنَّ 

 
} ؛ أي حّقاً إنَّ اهللَ يعلُم ِسرَّهم وعَلنَِيَتهم ، { َّلَ َجَرَم َأنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يُ ْعِلُنوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .{ِإنَُّه َّلَ ُيِحبُّ اْلُمْسَتْكِبرِيَن 

(0/0) 

 
 

لِيَن  َوِإَذا ِقيَل َلُهمْ   ( 11)َماَذا َأنْ َزَل رَبُُّكْم قَاُلوا َأَساِطيُر اْْلَوَّ

 
ٌد : ؛ أي إذا ِقْيَل لهؤَّلِء الكفار { َوِإَذا ِقيَل َلُهْم مَّاَذآ َأنْ َزَل رَبُُّكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِعي ُمَحمَّ ما الذي يدَّ

لِيَن قَاُلو } صلى اهلل عليه وسلم أنه يَ ْنِزُل عليِه ِمن اهلِل ،  أي الذي تذُكرون أنه ُمْنِزُل كَلِم { ْا َأَساِطيُر اَْلوَّ
 .اْلولين ، وما يسطِّرون في كُتبِهم من اْلخبار واْلقاصيصِ 

(0/0) 

 
 

 ( 11)َما َيِزرُوَن  ِلَيْحِمُلوا َأْوزَارَُهْم َكاِمَلًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن َأْوزَاِر الَِّذيَن ُيِضلُّونَ ُهْم ِبَغْيِر ِعْلٍم َأََّل َساءَ 

 
؛ لَيحِمُلوا ، { يَ ْوَم اْلِقَياَمِة } ، أي وافرًة ، { َكاِمَلًة } ؛ أي آثاَمهم ، { لَِيْحِمُلوْا َأْوزَارَُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ٍد صلى اهلل علي{ الَِّذيَن ُيِضلُّونَ ُهْم } ؛ أي آثاِم ، { َوِمْن َأْوزَاِر }  ه وسلم والقرآِن ، ، يصرِفوَنهم عن ُمَحمَّ
ة ، يعني يكوُن عليهم إْثُم إضَلِلهم غيَرهم َّل أن يحملون ذنوَب غيِرهم { ِبَغْيِر ِعْلٍم }  ، بَل ِعْلٍم وَّل حجَّ
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 َأَّلَ َسآَء َما َيِزرُونَ } : وقوله تعالى [. 211: اْلنعام ]{َوَّلَ َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى } : ، كما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى 
 .؛ ظاهر المعنى{ 

(0/0) 

 
 

ْقُف ِمْن فَ ْوقِ  َيانَ ُهْم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّ ِهْم َوَأتَاُهُم اْلَعَذاُب َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فََأَتى اللَُّه بُ ن ْ
 ( 11)ِمْن َحْيُث ََّل َيْشُعُروَن 

 
َيانَ ُهْم مَِّن اْلَقَواِعِد َقْد َمَكَر الَّذِ } : وقَ ْولُُه تَ َعاَلى  ؛ أي قد َمَكَر الذين من قَ ْبِل { يَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فََأَتى اللَّهُ بُ ن ْ

وا الناَس عن ديِن اهلل ،  ة ؛ ليُصدُّ هؤَّلِء بأنبيائهم ، كما َمَكَر هؤَّلء المقَتِسمون الذين اقَتَسُموا أعقاَب مكَّ
َعَلْيِهُم السَّْقُف ِمن فَ ْوِقِهْم َوَأتَاُهُم } ، فوقَع ، { َفَخرَّ } العذاب ، فأَتى اهللُ بُنَياَن أولئَك ِمن القواعِد ب

 .؛ بإتياِن العذاب منهُ { ِمْن َحْيُث َّلَ َيْشُعُروَن } ؛ الهدُم واَّلستئصاُل ، { اْلَعَذاُب 
الذي بَ َنى َصْرحاً  هو َنمُروُد بن َكنعان: وقد اخَتلُفوا في هؤَّلِء الذي َخرَّ عليهم السقُف ، قال بعُضهم 

ماِء ،  طولُه خمُس آَّلٍف وخمسون ِذرَاعاً ، وعرضُه عرُض ثَلثِة آَّلف وخمسون ِذرَاعاً ؛ ليصعَد إلى السَّ
هذا على وجِه اْلَمَثِل ، : وقال بعُضهم . فوقَع الصرُح على الذي كانوا فيه ، وأهَلَك اهللُ نمروَد بالبَ ُعوضِ 

 .َباِني بناًء َسَقَط عليهِ فكأنه جعَل أعماَلهم بمْنِزل ال
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تُوا اْلِعْلَم ِإنَّ اْلِخْزَي ُثمَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُيْخزِيِهْم َويَ ُقوُل َأْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم ُتَشاقُّوَن ِفيِهْم قَاَل الَِّذيَن ُأو 
وَء َعَلى اْلَكاِفرِيَن  َلَم َما ُكنَّا نَ ْعَمُل ِمْن الَِّذيَن تَ تَ َوفَّ ( 18)اْليَ ْوَم َوالسُّ اُهُم اْلَمََلِئَكُة ظَاِلِمي َأنْ ُفِسِهْم فََأْلَقُوا السَّ

فَاْدُخُلوا َأبْ َواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَ َلِبْئَس َمثْ َوى ( 17)ُسوٍء بَ َلى ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن 
 ( 11)اْلُمَتَكبِّرِيَن 

 
؛ ُتشرُِكونَهم معي { ثُمَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُيْخزِيِهْم َويَ ُقوُل َأْيَن ُشرََكآِئَي الَِّذيَن ُكْنُتْم ُتَشاقُّوَن ِفيِهْم } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ 

وَء ِإنَّ اْلِخْزَي اْليَ وْ } : ؛ أي قاَل المؤمنون { قَاَل الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِعْلَم } : في العبادِة ، وقولهُ تعالى  َم َواْلسُّ
لَّ اليوَم والهواَن على الكافرين ، { َعَلى اْلَكاِفرِيَن  { الَِّذيَن تَ تَ َوفَّاُهُم اْلَمَلِئَكُة ظَاِلِمي َأنْ ُفِسِهْم } إنَّ الذُّ

َلَم } تقبُض أرواَحهم في حاِل ظُلِمهم ْلنُفِسهم بالكفر ،  ِة ، واسَتسَلُموا وانقادوا للمذلَّ { فَأَْلَقُواْ السَّ
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نيا ، فيقول المؤمنون { َما ُكنَّا نَ ْعَمُل ِمن ُسوٍء } : والهواِن ، يقولون  ؛ { بَ َلى } : ؛ أي ِمن معصيٍة في الدُّ
فَاْدُخُلوْا َأبْ َواَب َجَهنََّم } ؛ وتقوُل لهم َخَزَنُة جهنََّم ، { ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن } قد فَ َعلُتْم ذلَك ، 

 .؛ عن توحيِد اهلل وعبادته{ َخاِلِديَن ِفيَها فَ َلِبْئَس َمثْ َوى اْلُمَتَكبِّرِيَن 

(0/0) 

 
 

نْ َيا َحَسَنٌة وَ  ًرا لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدُّ ٌر َوِقيَل لِلَِّذيَن ات ََّقْوا َماَذا َأنْ َزَل رَبُُّكْم قَاُلوا َخي ْ َلَداُر اآْلِخَرِة َخي ْ
َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلونَ َها َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَنْ َهاُر َلُهْم ِفيَها َما َيَشاُءوَن َكَذِلَك ( 10)اُر اْلُمتَِّقيَن َولَِنْعَم دَ 

 ( 12)َيْجِزي اللَُّه اْلُمتَِّقيَن 

 
َة : )؛ قال ابُن عبَّاس { راً َوِقيَل لِلَِّذيَن ات ََّقْواْ َماَذا َأنْ َزَل رَبُُّكْم قَاُلوْا َخيْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوذِلَك أنَّ أْهَل َمكَّ

وا النَّاَس َعْن ِديِن اهلِل ، بَ َعَث النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ر  َة رَجاَّلً ؛ لَِيُصدُّ ا بَ َعُثوْا إَلى أْعَقاب َمكَّ َجاَّلً َلمَّ
ُرُه ، َفَكاَن َوافِ : ِمْن أْصَحابِه  ُد النَّاِس إذا َقِدَم فَ َردَُّه اْلُكفَّاُر َعِن النَّبيِّ صلى اهلل َعْبُداهلِل ْبُن َمْسُعوٍد َوَغي ْ

َخْيراً : َماذا َأنْ َزَل رَبُُّكْم ؟ قَاُلواْ : )عليه وسلم وَعِن اإلْيَماِن ، َسَأَل أْصَحاُب النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم 
 (.أْي أنْ َزَل َحّقاً َوَصَواباً 

ة ( َخْيراً )وعلى هذا انتصَب قولُه  ِلينَ )، وإنما ارتفَع قولُه في جواب المقتِسمين من كفَّار مكَّ ( أَساِطيُر اَْلوَّ
 .ْلنَّهم كانوا َّل يُِقرُّوَن بإنزالِه ، بل كانوا يقولُون على جهِة التكذيب هو أساطيُر اْلولين

نْ َيا َحَسَنٌة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أراد بالحَسَنِة الثناَء والمدَح على أْلِسَنِة ؛ { لِّلَِّذيَن َأْحَسُنوْا ِفي هاِذِه اْلدُّ
ٌر } للَّذين قالوا َّل إلَه إَّل اهللُ ُيَضعَُّف َلُه بَعْشٍر ، : المؤمنين ، َوِقْيَل  ؛ يعني الجنََّة خيٌر { َوَلَداُر اآلِخَرِة َخي ْ

نيا ،   .{َولَِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقيَن } مما يِصُل إليهم في الدُّ
َر دا } ، يوَم القيامة ، { َيْدُخُلونَ َها } ؛ أي بساتِيُن إقامٍة ، { َجنَّاُت َعْدٍن } : َر المتَّقين فقال ُثم فسَّ

؛  { اَْلنْ َهاُر َلُهْم ِفيَها َما َيَشآؤوَن َكَذِلَك َيْجِزي اللَُّه } ؛ أي من تحت أشَجاِرها ، { َتْجِري ِمن َتْحِتَها 
رك والمعاِصي{ يَن اْلُمتَّقِ } كذلك تكون مجازاُة اهلل ،   .؛ للشِّ
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 ( 11)وَن الَِّذيَن تَ تَ َوفَّاُهُم اْلَمََلِئَكةُ َطيِِّبيَن يَ ُقولُوَن َسََلٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَما ُكْنُتْم تَ ْعَملُ 
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؛ أي زَاِكَيٌة أعمالُهم { َطيِِّبيَن } ، ؛ عند قبِض أرَواِحهم { الَِّذيَن تَ تَ َوفَّاُهُم اْلَمَلِئَكُة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُروَن به من الجنَّة ،  ِكين بما ُأِمُروا به مجَتِبيَن ِلَما نُ ُهوا عنه ، طِّيَبٌة أرواُحهم بما يُ َبشَّ ؛ { يَ ُقولُوَن } متمسِّ
نيا{  َسَلٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوْا اْلَجنََّة ِبَما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ } : أي يقوُل لهم المَلئكة   .؛ في الدُّ
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ْم َوَما ظََلَمُهُم اللَُّه َوَلِكْن  َهْل يَ ْنُظُروَن ِإَّلَّ َأْن تَْأتِيَ ُهُم اْلَمََلِئَكُة َأْو يَْأِتَي َأْمُر رَبَِّك َكَذِلَك فَ َعَل الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلهِ 
 ( 11)َكانُوا َأنْ ُفَسُهْم َيْظِلُموَن 

 
ة في تكذيبهم للرَّسوِل { يَ ْنظُُروَن ِإَّلَّ َأن تَْأتِيَ ُهُم اْلَمَلِئَكُة َهْل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ما ينظُر أهُل مكَّ

؛ بعذاب { َأْو يَْأِتَي َأْمُر رَبَِّك } واستبطائهم العذاَب ، إَّلّ أن تأتَيهم المَلئكُة لقبِض أرواحهم ، 
؛ هؤَّلِء الكفار من تكذيب الرُّسل مثَل ما فَ َعَل هؤَّلِء {  َكَذِلَك فَ َعَل الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهمْ } اَّلستئصال ، 

؛ ظَلُموا أنُفَسهم حيث { َول اِكن َكانُواْ َأنْ ُفَسُهْم َيْظِلُموَن } ؛ بذلَك ، { َوَما ظََلَمُهُم اللَُّه } فعذَبهم اهللُ 
 .فَعُلوا ما استوَجُبوا به العذابَ 

(0/0) 

 
 

 ( 11)ُلوا َوَحاَق ِبِهْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَ ْهزُِئوَن فََأَصابَ ُهْم َسيَِّئاُت َما َعمِ 

 
؛ أي عقاُب ما َعِملوا ، أراَد بالسَّيئات العقاَب كما قال { فََأَصابَ ُهْم َسيَِّئاُت َما َعِمُلوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي وحلَّ { ِبِهم مَّا َكانُوْا ِبِه َيْستَ ْهزُِئوَن َوَحاَق } [ 10: الشورى ]{َوَجَزآُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّثْ ُلَها } : تعالى 
 .بهم ما كانوا يسَتهزِئُون به من العذاب

(0/0) 
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ا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء  َوقَاَل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّه َما َعَبْدنَا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َنْحُن َوََّل آبَاُؤنَا َوََّل َحرَّْمنَ 
 ( 11)ِلَك فَ َعَل الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَ َهْل َعَلى الرُُّسِل ِإَّلَّ اْلَبََلُغ اْلُمبِيُن َكذَ 

 
ِمن  َوقَاَل الَِّذيَن َأْشرَُكوْا َلْو َشآَء اللَّهُ َما َعَبْدنَا ِمن ُدونِِه ِمن َشْيٍء نَّْحُن َوَّل آبَاُؤنَا َوَّلَ َحرَّْمَنا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َسيَ ُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكواْ َلْو َشآَء اللَُّه َمآ َأْشرَْكَنا } ؛ هذا نظيُر اآليِة التي في اْلنعامِ { ِمن َشْيٍء  ُدونِهِ 
ة[ 217: النحل ]{ َم تفسيرُه ، يعني كفاَر أهِل مكَّ  .قد تقدَّ

اضيِة من تكذيب اْلنبياء مثَل ما فعَل ؛ ِمَن اْلَُمم الم{ َكذاِلَك فَ َعَل الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم } : وقولهُ تعالى 
ًة َلهم ،  . ؛ عِن اهلل بُلَغٍة يَعرِفونَها{ فَ َهْل َعَلى الرُُّسِل ِإَّلَّ اْلَبَلُغ اْلُمِبيُن } هؤَّلِء ، فلم يكن ذلك حجَّ

ا كان يعبدُ : إنما قالوا هذا القوَل استهزاًء وسخرية كما قال قوُم شعيب : وقال بعُضهم   .آباؤنا أَتنَهانَا عمَّ

(0/0) 

 
 

ُهْم َمْن َهَدى اللَّهُ  ُهْم َمْن َحقَّْت َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َرُسوًَّل َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمن ْ َوِمن ْ
 ( 11)ِبيَن َعَلْيِه الضَََّلَلُة َفِسيُروا ِفي اْْلَْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ 

 
َأِن اْعُبُدوْا اللََّه َواْجَتِنُبواْ } ؛ كما بعثَناَك رُسوَّلً في هؤَّلِء ، { َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة رَُّسوَّلً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُهم مَّنْ } ؛ أي اجَتِنبوا الشيطاَن وعبادَة كلِّ ما تعبدون ِمن دون اهلل ، { اْلطَّاُغوَت  ُهْم  َفِمن ْ َهَدى اللَّهُ َوِمن ْ
؛ أي في أرِض الذين عاقَ َبهم { َفِسيُرواْ ِفي اَْلْرِض } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . أي الكفرُ { مَّْن َحقَّْت َعَلْيِه الضََّلَلُة 

ِبيَن } اهللُ ،   .؛ أي كيف صاَر عاقبُة َمكِرهم{ فَانُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
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 ( 18)َتْحِرْص َعَلى ُهَداُهْم فَِإنَّ اللََّه ََّل يَ ْهِدي َمْن ُيِضلُّ َوَما َلُهْم ِمْن نَاِصرِيَن ِإْن 

 
د من جهتك ُهداهم ، { ِإن َتْحِرْص َعَلى ُهَداُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  فَِإنَّ اللََّه َّلَ } ؛ أي إْن تطُلْب يا ُمَحمَّ

َوَما َلُهْم مِّن } ليه بالضََّللة ، وَمن ُيْضِلْلُه اهللُ فَل يهِدي وَّل يهتدي ، ؛ أي يحكُم ع{ يَ ْهِدي َمن ُيِضلُّ 
 .؛ أي َمن يدفُع عنهم العذابَ { نَّاِصرِيَن 
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َعُث اللَّهُ َمْن َيُموُت بَ َلى َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّا َوَلِكنَّ َأْكث َ  َر النَّاِس ََّل يَ ْعَلُموَن َوَأْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد َأْيَمانِِهْم ََّل يَ ب ْ
(17 ) 

 
َعُث اللَُّه َمن َيُموُت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي حلَف الكفاُر باهلل مجتهدين { َوَأْقَسُموْا بِاللَِّه َجْهَد َأْيَمانِِهْم َّلَ يَ ب ْ

بَلى ، َوِقْيَل : ؛ أي ُقْل {  بَ َلى َوْعداً َعَلْيِه َحّقاً } : أنه َّل يبعُث اهلل َمن يموُت ، وقوله تعالى : في اليميِن 
َعثَ ُهْم بعَد الموِت َوْعداً عليهِ : إنَّ اهللَ تولَّى الجواَب بنفسِه ، كأنه قال :   .ِلَيب ْ

َول اِكنَّ َأْكثَ َر اْلنَّاِس َّلَ } على المصدِر ؛ أي َوَعَد َوْعداً َحّقاً كأنَّما أوجَبُه على نفسِه ، ( َحّقاً )انتصَب قوله 
 .؛ أنه حقٌّ {  يَ ْعَلُمونَ 
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 ( 11)ِلُيبَ يَِّن َلُهُم الَِّذي َيْخَتِلُفوَن ِفيِه َوِليَ ْعَلَم الَِّذيَن َكَفُروا َأن َُّهْم َكانُوا َكاِذِبيَن 

 
فون فيه من يبَعثُهم لكي يُ بَ يَِّن لهم ما يختلِ : ؛ معناُه { لِيُبَ يَِّن َلُهُم الَِّذي َيْختَِلُفوَن ِفيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ين  نيا بأْن َّل جنَة وَّل نارَ { َوِليَ ْعَلَم الَِّذيَن َكَفُرواْ َأن َُّهْم َكانُواْ َكاِذِبيَن } الدِّ  .في الدُّ

(0/0) 

 
 

 ( 10)ِإنََّما قَ ْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأرَْدنَاُه َأْن نَ ُقوَل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن 

 
أي إنَّما أْمُرنا في البعِث وغيرِه إذا { ِلَشْيٍء ِإَذآ َأَرْدنَاُه َأن ن َُّقوَل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن ِإنََّما قَ ْولَُنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

فهو يكوُن ، وَمن نصَب فعلى جواب ُكْن ، : معناُه ( فَ َيُكونَ )َمن رفَع . ُكْن ؛ فيكونُ : أَرْدنا أن نقوَل له 
 (.أْن يَ ُقولَ )َعطفاً على : َوِقْيَل 

(0/0) 
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نْ َيا َحَسَنًة َوَْلَْجُر اآْلِخَرِة َأْكبَ رُ َوالَّ  ئَ ن َُّهْم ِفي الدُّ  َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن ِذيَن َهاَجُروا ِفي اللَِّه ِمْن بَ ْعِد َما ظُِلُموا َلُنبَ وِّ
 ( 11)الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَعَلى رَبِِّهْم يَ تَ وَكَُّلوَن ( 12)

 
نَ َزَلْت َهِذِه اآلَيُة ِفي : )؛ قال ابُن عبَّاس { ُروْا ِفي اللَِّه ِمْن بَ ْعِد َما ظُِلُموْا َوالَِّذيَن َهاجَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اِر ْبِن يَاِسٍر َوُصَهْيٍب َوبََلٍل َوأْصَحابِه الَِّذيَن َهاَجُروْا إَلى اْلَمِديَنِة ِمْن بَ ْعِد َما َعذبَ ُهْم أْهُل  ةَ َعمَّ  (.َمكَّ
أوطاَنهم في طاعِة اهلل ، وَسارُوا إلى النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم من بعِد ما  والذين َهَجروا: والمعَنى 

نْ َيا َحَسَنًة } ظَلَمهم الكفاُر ،  ئَ ن َُّهْم ِفي الدُّ َوَْلْجُر } ، أرضاً َكرِيَمًة وهي المدينُة بدَل أوطاِنهم ، { لَُنبَ وِّ
نيا ،{ اآلِخَرِة َأْكبَ ُر   .يعلُم الكفَّار{ َلْو َكانُوْا يَ ْعَلُموَن }  ؛ َلهم مما أعطيَناهم في الدُّ

} ؛ يعني على الَشداِئد والعبادات ، وَصَبروا عِن اْلُمَحرََّماِت ، { الَِّذيَن َصبَ ُروْا } : ُثم َوَصَفهم فقال 
ُلوَن  نيا{ َوَعَلى رَبِِّهْم يَ تَ وَكَّ ين والدُّ  .في طلب الدِّ
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 ( 11)ِإَّلَّ رَِجاًَّل نُوِحي ِإَلْيِهْم فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ََّل تَ ْعَلُموَن  َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلكَ 

 
ة حين قالوا { َوَمآ َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِإَّلَّ رَِجاَّلً نُّوِحي ِإلَْيِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  لو : ؛ نزلت َجواباً ْلهِل مكَّ

َوَمآ َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك } ومعنى اآليِة . لينا رُسوَّلً لبَعَث رسوَّلً من المَلئكِة َّل رُجَلً منَّاأراَد اهللُ أن يبعَث إ
ُد إلى اْلَُمم الماضيِة إَّل رَجاَّلً أوَحينا إليهم كما أوَحينا إليَك ، {  ة ، { فَاْسَأُلوْا } يا ُمَحمَّ } ؛ يا أهَل مكَّ

 .؛ أنَّ الرُسَل كانت من البَشرِ { ِإن ُكْنُتم َّلَ تَ ْعَلُموَن  }؛ أي الكتاب ، { َأْهَل الذِّْكِر 

(0/0) 

 
 

 ( 11)كَُّروَن بِاْلبَ ي َِّناِت َوالزُّبُِر َوَأنْ َزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتبَ يَِّن لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ فَ 

 
في : َوِقْيَل [. 11: النحل ]{نُّوِحي ِإَلْيِهْم } ؛ راجٌع إلى قولِه تعالى{ بُِر بِاْلبَ ي َِّناِت َوالزُّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

جمُع : هي الدَّلَّلُت الواِضَحاُت ، والزُّبُ ُر : والبيناُت . وأرسلَناهم بالبيِّناِت والزُّبُرِ : هذا إضماٌر كأنه قاَل 
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{ ِلُتبَ يَِّن لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإَلْيِهْم } ؛ أي القرآَن ، { ِإلَْيَك الذِّْكَر َوَأنْ َزْلَنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . الزَّبُور وهو الكتابُ 
 .؛ فيِه فُيؤِمُنوا بهِ { َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّروَن } ؛ الحَلَل والحراَم والحقَّ والباطل ، 

(0/0) 

 
 

( 11)ُم اْْلَْرَض َأْو يَْأتِيَ ُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث ََّل َيْشُعُروَن َأفََأِمَن الَِّذيَن َمَكُروا السَّيَِّئاِت َأْن َيْخِسَف اللَُّه ِبهِ 
 ( 11)َأْو يَْأُخَذُهْم ِفي تَ َقلُِّبِهْم َفَما ُهْم ِبُمْعِجزِيَن 

 
يَ ْعِني : )بُن عبَّاس ؛ قال ا{ َأفََأِمَن الَِّذيَن َمَكُرواْ السَّيَِّئاِت َأن َيْخِسَف اللَُّه ِبِهُم اَْلْرَض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْركَ  يَِّئاِت ؛ يَ ْعِني الشِّ َة َعِمُلوا السَّ أفَأِمَن الذين َمَكروا في تكذيب الرُّسل وأذى : معناهُ : ؛ َوِقْيَل ( أْهَل َمكَّ
 َّلَ } ؛ موضُع ، { َأْو يَْأتِيَ ُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث } المسلمين أْن يخسَف اهللُ بهم كما َخَسَف بقارون ، 

َفَما } ؛ أي في أسَفاِرهم وتجارتِهم وتصرُِّفهم ، { َأْو يَْأُخَذُهْم ِفي تَ َقلُِّبِهْم } أي َّل يعلموَن ، { َيْشُعُروَن 
 .؛ اهللَ على ما يريُد إحَلَلُه بهم{ ُهم ِبُمْعِجزِيَن 
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ٍف فَِإنَّ رَبَُّكْم َلَرُءوٌف رَِحيٌم   ( 18)َأْو يَْأُخَذُهْم َعَلى َتَخوُّ

 
ٍف } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ٍص إما بَقتٍل أو بَموٍت ؛ اْلوَُّل فاْلوُل حتى { َأْو يَْأُخَذُهْم َعَلى َتَخوُّ ؛ أي على تَ نَ قُّ

فٍ )َما ُكْنُت أْدِري َما َمْعَنى : )يهَلُكوا عن آخِرهم ، ُروي عن عمَر رضي اهلل عنه أنه قاَل  َحتَّى ( َعَلى َتَخوُّ
اِعِر َسِمْعُت قَ ْوَل ا َفُنوقال الحسُن : لشَّ َعِة السَّ َف ُعوُد النَّب ْ َها تَاِمكاً َقِرَدا َكَما َتَخوَّ ُر ِمن ْ ي ْ َف السَّ َمْعَناهُ : )َتَخوَّ

َزِجَر قَ ْرَيٌة ُأْخَرى:  فَ ُهْم بَأْن يُ ْهِلَك قَ ْرَيًة ِلتَ ن ْ ؛ أي  {فَِإنَّ رَبَُّكْم َلَرُؤوٌف رَِّحيٌم } : وقولُه تعالى (. أْن ُيَخوِّ
 .شديُد الرَّحمة بتأخيِر العذاب عن الكفَّار ، أو شديُد الرحمِة على َمن تاَب منهم

(0/0) 

 
 

ًدا لِلَِّه وَ  َماِئِل ُسجَّ  ( 17)ُهْم َداِخُروَن َأَوَلْم يَ َرْوا ِإَلى َما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشْيٍء يَ تَ َفيَّأُ ِظََلُلُه َعِن اْلَيِميِن َوالشَّ
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؛ أي من َشْخٍص قائٍم من َشجر أو إنسان أو نحِو { َأَوَلْم يَ َرْواْ ِإَلى َما َخَلَق اللَُّه ِمن َشْيٍء } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ 
َمآِئِل } ذلك ،  مائِل ، إذا طلَعِت { يَ تَ َفي َُّؤْا ِظَلَلُُه َعِن اْلَيِميِن َواْلشَّ ؛ أي يَتَميَُّل ِظَللُه عن اليميِن والشَّ

داً لِلَِّه }  الشمُس وإذا غَربت ، ؛ أي َمَيَلنُ َها أو دَورَانُها من موضٍع إلى موضٍع سجوُدها ، فيسجُد { ُسجَّ
وفي هذا دليُل توحيِد اهلل تعالى ، قال . الظلُّ غدوًة إلى أن يفيَء الظلُّ ، ثم يسجُد أيضاً إلى الليلِ 

 .أي َصاِغُرون ذليُلونَ { َوُهْم َداِخُروَن } : قولهُ (. دُ أمَّا ِظلَُّك فَ َيْسُجُد هلِل ، َوأمَّا أْنَت َفَلَ َتْسجُ : )الحسُن 
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َماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَمََلِئَكُة َوُهْم ََّل َيْسَتْكِبُروَن  َيَخافُوَن رَب َُّهْم ( 11)َولِلَِّه َيْسُجُد َما ِفي السَّ
 ( 10) ِمْن فَ ْوِقِهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ 

 
َماَواِت َوَما ِفي اَْلْرِض ِمن َدآبٍَّة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } ؛ أي ما دبَّ على اْلرِض ، { َولِلَِّه َيْسُجُد َما ِفي السَّ

َيَخافُوَن رَب َُّهْم } ؛ أي ويخضع المَلئكة وهم َّل يتعظَّمون الخضوِع له ، { َواْلَمَلِئَكُة َوُهْم َّلَ َيْسَتْكِبُروَن 
يخافون ربَّهم خوَف المقهوِر من القاهر ، : َوِقْيَل . ؛ أي يخافوَن عقاَب ربهم من فوِقهم{ فَ ْوِقِهْم  مِّن

 .فذَكَر لفَظ فَ ْوِق على هذا المعنى
وعن رسوِل اهلل صلى . ؛ يعني المَلئكَة َّل يعُصوَن اهللَ ما أَمَرهم{ َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُروَن } : وقولهُ تعالى 

َماِء السَّابَعِة ُسُجوداً ُمْنُذ َخَلَقُهُم اهللُ إَلى يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة ، : " يه وسلم أنه قاَل اهلل عل إنَّ هلِل َمَلِئَكًة ِفي السَّ
َقْطَرٌة إَّلَّ  تَ ْرَعُد فَ َراِئُصُهْم ِمْن َمَخاَفِة اهلِل ، َوَتْجِري ُدُموُعُهْم َوَتْضَطِرُب أْجِنَحتُ ُهْم ، َّلَ تَ َقُطُر ِمْن ُدُموِعِهمْ 

 ". ُسْبَحاَنَك َما َعَبْدنَاَك َحقَّ ِعَباَدِتَك : َصاَرْت َمَلكاً قَاِئماً ، فإذا َكاَن يَ ْوُم اْلِقَياَمِة رَفَ ُعوا رُُؤوَسُهْم َوقَالُوْا 
ْعطَاُه اهللُ بَعَدِد َمْن َسَجَد َهِذِه السَّْجَدَة إْيَماناً َوَتْصِديقاً ، أ: )وعن ابِن عبَّاس أنه قاَل في هذه اآليِة 

ا ، َوبَ َعَدِد َما َدبَّ اْلَمَلَِئَكِة َوالشَّْمِس َواْلَقَمِر َوالنُُّجوِم ، َوَقْطِر اْلَمَطِر َونَ َباِت اَْلْرِض َوتُ َرابَها َورَْمِلَها َوَمَدِرهَ 
 (.َعَلى َوْجِه اْلْرِض َحَسَنًة َحَسَنةً 
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َماَواِت َواْْلَْرِض ( 12)َلَهْيِن اثْ نَ ْيِن ِإنََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد فَِإيَّاَي فَاْرَهُبوِن َوقَاَل اللَُّه ََّل تَ تَِّخُذوا إِ  َوَلُه َما ِفي السَّ
ُقوَن  َر اللَِّه تَ ت َّ يُن َواِصًبا َأفَ َغي ْ ُكُم الضُّرُّ فَِإلَ ( 11)َوَلُه الدِّ ْيِه َتْجَأرُوَن َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللَِّه ثُمَّ ِإَذا َمسَّ
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ُعوا ( 11)ُثمَّ ِإَذا َكَشَف الضُّرَّ َعْنُكْم ِإَذا َفرِيٌق ِمْنُكْم ِبَربِِّهْم ُيْشرُِكوَن ( 11) َناُهْم فَ َتَمت َّ ِلَيْكُفُروا ِبَما آتَ ي ْ
 ( 11)َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن 

 
( اثْ نَ ْينِ )؛ يجوُز أن يكون قولُه { نَ ْيِن ِإنََّما ُهَو ِإل اٌه َواِحٌد َوقَاَل اللَُّه َّلَ تَ تَِّخُذوْا ِإل اَهْيِن اث ْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

فَإيَّاَي فَاْرَهُبوِن } َّل تتَّخذوا اثنين إَلهين إنما اهللُ إلٌه واحد ، : تأكيداً لما َسَبَق ، ويجوُز أن يكون المعنى 
َماَواِت َواَْلْرِض َوَلُه َما ِفي الْ } ؛ أي فَاْخَشْوِن وَّل َتْخَشوا أَحداً غيري ، {   .؛ ظاهُر المعنى{ سَّ

يُن َواِصباً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  انتصَب على القطِع وإْن كان فيه ( َواِصباً )؛ أي َداِئماً ، وقوله تعالى { َوَلُه الدِّ
َعب ؛ ْلن اهللَ هو المستحقُّ أن يُعَبَد في جميِع اْلوقات: الوصُف ، والَوَصُب  ُة الت َّ } : لُُه تَ َعاَلى قَ وْ . شدَّ

َر اللَِّه تَ ت َُّقوَن   .؛ ظاهُر المعنى{ َوَما ِبُكم مِّن ن ِّْعَمٍة َفِمَن اللَِّه } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ إنكاٌر عليهم{ َأفَ َغي ْ
ُكُم الضُّرُّ فَِإلَْيِه َتْجَأرُوَن } : وقولهُ تعالى  ُجَؤاُر في اللغة ؛ أي فإليه تتضرَّعون في كشفِه ، والْ { ثُمَّ ِإَذا َمسَّ

ثُمَّ ِإَذا َكَشَف الضُّرَّ َعْنُكْم ِإَذا َفرِيٌق مِّْنُكم } فإليه َتُضجُّوَن َوَتِصيُحوَن ، : رفُع الصَّوِت ، فكأنَُّه قاَل : 
رك ، { ِبَربِِّهْم ُيْشرُِكوَن  َناُهْم } ؛ عاَد فريٌق منكم إلى الشِّ نعمَة اهلِل في  ؛ أي ليْجَحدوا { ِلَيْكُفُروْا ِبَمآ آتَ ي ْ

ُعوْا َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن } : ثم أْوَعَدُهْم فقاَل . كشف الضرِّ عنهم نيا ، فسوف { فَ َتَمت َّ ؛ أي فتمتَّعوا في الدُّ
 .تعلموَن ما يحلُّ بكم من العقاب
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ا َرزَقْ َناُهْم تَاللَِّه َلُتْسأَُلنَّ  ا ُكْنُتْم تَ ْفتَ ُروَن  َوَيْجَعُلوَن ِلَما ََّل يَ ْعَلُموَن َنِصيًبا ِممَّ  ( 11)َعمَّ

 
؛ أي ويجعلون لألصناِم التي َّل تعلُم َنصيباً { َوَيْجَعُلوَن ِلَما َّلَ يَ ْعَلُموَن َنِصيباً مِّّما َرزَقْ َناُهْم } : قوله تعالى 

ائبة والَبِحيَرِة واْلَحاِم وبعِض الحرث } : وز أن يكون ويج. مما رزقناهم ، وهو ما كانوا يجعلوَن لها من السَّ
} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . راجعاً إلى الكفاِر على معنى أنَّهم َّل يعَلمون أنَّها تنفُعهم وَّل تضرُّهم{ ِلَما َّلَ يَ ْعَلُموَن 

ا ُكْنُتْم تَ ْفتَ ُروَن   .امِ ؛ َقَسٌم بأن اهللَ يسألُهم في اآلخرِة عن افترائهم فيما جعلوُه لَلصن{ تَاللَِّه لَُتْسَأُلنَّ َعمَّ
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 ( 18)َوَيْجَعُلوَن لِلَِّه اْلبَ َناِت ُسْبَحاَنهُ َوَلُهْم َما َيْشتَ ُهوَن 
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إن المَلئكَة بناُت اهلل ، وقوله : إنَّهم يقولون : ؛ معناه { َوَيْجَعُلوَن لِلَِّه اْلبَ َناِت ُسْبَحاَنُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي ما يختارُون { َوَلُهْم مَّا َيْشتَ ُهوَن } : وقولهُ تعالى . عالى عما َّل يليُق بهتَ ْنزِيهاً هلِل ت{ ُسْبَحانَُه } تعالى 
 .ْلنفِسهم من البنين دوَن البناتِ 
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َر َأَحُدُهْم بِاْْلُنْ َثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم   ( 17)َوِإَذا ُبشِّ

 
َر َأَحدُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ظهَر أثُر كراهِة الحزن على وجهِه من { ُهْم بِاْلُنْ َثى َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَوّداً َوِإَذا ُبشِّ

؛ أي { َوُهَو َكِظيٌم } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . َقِد اْسَودَّ وجهُه َغّماً وُحزناً وَخجَلً : ذلك ، يقال ِلَمن َلِقَي مكروهاً 
 .ممتلئ َغيظاً وَغّماً يتردَُّد حزنُه في جوفهِ 
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ُه ِفي الت َُّراِب َأََّل َساَء َما  َر ِبِه َأيُْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم يَُدسُّ  ( 11)َيْحُكُموَن يَ تَ َواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشِّ

 
َر ِبِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  رين له{ يَ تَ َواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبشِّ بذلَك ومن ُجلسائِه  ؛ أي يختِفي من المبشِّ

َر به من اْلُنثى ،  ة ، { َأيُْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن } من كراهِة ما ُبشِّ َر به على َهْوٍن ومشقَّ ؛ أي أيحفُظ المبشَّ
ُه } اْلَهَواُن ، : واْلَهْوُن  ؛ َحيّاً كما كان في عادِة العرب كان إذا { ِفي الت َُّراِب } ؛ أي يدفنُه ، { َأْم َيُدسُّ

 .حدهم ُأنثى حفَر لها حفرًة وألقاَها فيها ودفَ َنها حتى َتموَت ، وهي اْلَمْوُءَدةُ ُولد ْل
ر بهِ { َأيُْمِسُكُه َعَلى } وأما لفُظ التذكيِر في قوله  َأَّلَ َسآَء َما } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . فإنه راجٌع إلى المبشَّ

 .ْلنُفِسهم ، وإضافِة البنات إلى اهلِل وَقتِل اْلَمْوُءودةِ ؛ أي أَّلَ ساَء ما يقُضوَن من اختيار البنين { َيْحُكُموَن 
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 ( 10)لِلَِّذيَن ََّل يُ ْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة َمَثُل السَّْوِء َولِلَِّه اْلَمَثُل اْْلَْعَلى َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم 
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ْوِء لِلَِّذيَن َّلَ يُ ْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة َمثَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وء من احتياِجهم إلى الولِد ، { ُل السَّ ؛ أي َلهم صفُة السُّ

؛ أي الصفُة العليا وهي اْلُلوهية والربُوبيَّة لم يلد { َولِلَِّه اْلَمَثُل اَْلْعَلى } وكراهيتهم اإلناَث خوف العار ، 
؛ أي الغالُب الذي َّل يقدُر أحٌد { َحِكيُم َوُهَو اْلَعزِيُز الْ } : ولم يوَلْد ولم يكن له ُكُفواً أحٌد ، وقولهُ تعالى 

 .أن يغلَبُه ، الحكيُم في أمرِه وتدبيره
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ُرُهْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّ  َها ِمْن َدابٍَّة َوَلِكْن يُ َؤخِّ ى فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم ََّل َوَلْو يُ َؤاِخُذ اللَُّه النَّاَس ِبظُْلِمِهْم َما تَ َرَك َعَلي ْ
 ( 12)وَن َساَعًة َوََّل َيْستَ ْقِدُموَن َيْسَتْأِخرُ 

 
َها } ؛ أي بعقاب معاصيهم عاجَلً ، { َوَلْو يُ َؤاِخُذ اللَُّه النَّاَس ِبظُْلِمِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ { مَّا تَ َرَك َعَلي ْ

ُرُهْم } أي على اْلرِض ،  ى إَلى َأَجٍل } ؛ أي يُمِهُلِهم ، { ِمن َدآبٍَّة َوَّلِكن يُ َؤخِّ ؛ أي إلى وقٍت { مَُّسمًّ
؛ َّل { َّلَ َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَّلَ َيْستَ ْقِدُموَن } ذلَك الوقُت ، { فَِإَذا َجآَء َأَجُلُهْم } َضَرَبُه َّلمهالهم ، 

رون مون ساعًة وَّل يتأخَّ  .يتقدَّ
َها ِمْن َدابٍَّة } كيف قال : فإن ِقْيَل  معناه : لناِس من هو غيُر ظاِلٍم ، قيل مع ِعلمنا أن في ا{ َما تَ َرَك َعَلي ْ

ولو يؤاِخُذ اهلل الناَس بظُلِمهم َعاجَلً َّلنقطَع النسُل ؛ : معناهُ : َوِقْيَل (. ما ترَك عليها من دابَّة ظالمةٍ : )
 .َّل أحَد إَّل وقد كان في آبائِه وأجداده من هو ظاِلمٌ 

إن : ؛ فأيُّ شيء يوجُب هَلَك الدواب ؟ ِقْيَل  في اآلية تعميُم الناِسوالدواب في الهَلكِ : فإن ِقْيَل 
الدوابَّ إنما خلَقها اهللُ لمنافِع الناس ، فإذا هلكت الناس بمنع المطِر عنهم ، لم يبَق في اْلرِض دابَّة إَّل 

 .وهَلَكت ، وإذا هلَك الناُس بوجٍه من الوجوه لم تبَق الدوابُّ 
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وَن َوَتِصُف َأْلِسَنتُ ُهُم اْلَكِذَب َأنَّ َلُهُم اْلُحْسَنى ََّل َجَرَم َأنَّ َلُهُم النَّاَر َوَأن َُّهْم ُمْفَرطُوَن َوَيْجَعُلوَن لِلَِّه َما َيْكَرهُ 
(11 ) 

 
في اآليِة إعادُة ذكر َجهِل الكفَّار أنَّهم يجعلون . ؛ ْلنُفِسهم{ َوَيْجَعُلوَن لِلَِّه َما َيْكَرُهوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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؛ { اْلَكِذَب َأنَّ َلُهُم اْلُحْسَنى } ؛ مع ذلَك ، { َوَتِصُف َأْلِسَنتُ ُهُم } ما يكَرهون ْلنُفِسهم وهو البناُت ،  هللِ 
َّل بدَّ وَّل محالَة : ؛ أي َحّقاً ، َوِقْيَل { َّلَ َجَرَم َأنَّ َلُهُم اْلنَّاَر } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . أي أن لهم الجنَّة في اآلخرةِ 

مون إلى الناِر ، والَفارُط في اللغة { َوَأن َُّهْم مُّْفَرُطوَن } لناَر ، أن لهم ا هو القادُم إلى الماِء ، : ؛ أي مقدَّ
 .أي َسابُقكم" َوأنَا فَ ْرُطُكْم َعَلى اْلَحْوِض : " ومنه قولُه صلى اهلل عليه وسلم 

( ُمَفّرطُونَ )وب والمعاصي ، وَمن قرأ بكسِر الراء ، فُهم الذين أفَرطُوا في الذن( ُمْفِرطُونَ )وَمن قرأ 
 .بالتشديِد فهو من التَّفريِط وهو التقصيرُ 
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ْيطَاُن َأْعَماَلُهْم فَ ُهَو َوِلي ُُّهُم اْليَ وْ   ( 11)َم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم تَاللَِّه َلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى ُأَمٍم ِمْن قَ ْبِلَك فَ َزيََّن َلُهُم الشَّ

 
؛ تسليٌة للنبيِّ صلى { تَاللَِّه َلَقْد َأْرَسْلَنآ ِإَلى ُأَمٍم مِّن قَ ْبِلَك فَ َزيََّن َلُهُم الشَّْيطَاُن َأْعَماَلُهْم } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ 

اهلل عليه وسلم أي كما أرسلناَك إلى هؤَّلِء أرسلنا إلى ُأَمم من قبِلَك ، فَزيَّن لهم الشيطاُن أعماَلهم في 
نيا يتَبعون إغواَءُه ، ويقال { فَ ُهَو َوِلي ُُّهُم اْليَ ْوَم } ،  الكفِر والتكذيب { ُهَو َوِلي ُُّهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة : )؛ في الدُّ

هذا وليُّكم ، فَيِكُلُكم اهلل يومئذ إلى َمن َّل يملُك دفَع العذاب عن نفسِه ، فكيف : أي يقاُل لهم يومئٍذ 
 .{َوَلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم } ُن وِليُّه دخَل الناَر ، يدفُع عنهم العذاَب ، وَمن كان الشيطا
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َواللَُّه َأنْ َزَل ( 11)وَن َوَما َأنْ َزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإَّلَّ لُِتبَ يَِّن َلُهُم الَِّذي اْختَ َلُفوا ِفيِه َوُهًدى َورَْحَمًة ِلَقْوٍم يُ ْؤِمنُ 
َماِء َماًء فََأْحَيا ِبِه اْْلَ   ( 11)ْرَض بَ ْعَد َمْوِتَها ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن ِمَن السَّ

 
؛ أي لُتبيِّن لهم الحقَّ من { َوَمآ َأنْ َزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإَّلَّ لِتُبَ يَِّن َلُهُم الَِّذي اْختَ َلُفوْا ِفيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َواللَّهُ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ أي للمؤمنين{ َورَْحَمًة لَِّقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن } ، دَّللًة ، { َوُهًدى } الباطِل ، َوأنزلناُه ، 
َمآِء َمآًء  ِإنَّ ِفي ذِلَك } ؛ أي يُبِسها ، { فََأْحَيا ِبِه اَْلْرَض بَ ْعَد َمْوِتَهآ } ؛ يعني المطَر ، { َأنْ َزَل ِمَن اْلسَّ

 .ِدلََّة اهلِل ، ويتفكَّرون فيها؛ أ{ آلَيًة ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن 
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ا ِفي ُبطُوِنِه ِمْن بَ ْيِن فَ ْرٍث َوَدٍم َلبَ ًنا َخاِلًصا َسائِغً  َرًة ُنْسِقيُكْم ِممَّ ارِِبيَن َوِإنَّ َلُكْم ِفي اْْلَنْ َعاِم َلِعب ْ  ( 11)ا لِلشَّ

 
َرًة نُّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا ِفي بُُطونِِه ِمن بَ ْيِن فَ ْرٍث َوَدٍم لََّبناً َخاِلصاً َوِإنَّ َلُكْم ِفي اَْلنْ َعاِم َلِعب ْ ؛ ِمن { ْسِقيُكْم مِّمَّ

ارِبِيَن } دون أن يظهَر فيه لوُن الدِم وَّل رائحة الَفَرِث ،  َر الجري في الحلِق ، َّل { َسآِئغاً لِلشَّ ؛ أي ُمَتيسِّ
وفي . والنَّعيَم واحٌد ، فكأنه ردَّ الكنايَة إلى النَّعيمِ وإنما لم يقل في بطوِنها ؛ ْلن اْلنعاَم . يُغصُّ به شاربهُ 

ها ، يقال َسَقى وأْسَقى بمعنى واحدٍ : قرآَءتان { نُّْسِقيُكْم } قوله تعالى   .فتُح النون وضمُّ

(0/0) 

 
 

 ( 18)َذِلَك آَلَيًة ِلَقْوٍم يَ ْعِقُلوَن  َوِمْن َثَمَراِت النَِّخيِل َواْْلَْعَناِب تَ تَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكًرا َوِرْزقًا َحَسًنا ِإنَّ ِفي

 
َكِر اْلُمْسَكَر { َوِمن َثَمَراِت النَِّخيِل َواَْلْعَناِب تَ تَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكراً َوِرْزقاً َحَسناً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أراد بالسَّ

، نزَلْت هذه اآليُة وُهَما لهم حَلٌل ؛ وهو من الِعَنب الخمُر ، ومن النَّخيِل نقيُع التَّمر إذا غَلى واشتدَّ 
 .ما ُأِحلَّ منها مثل اْلَخلِّ والزبيب والتَّمر: يومئٍذ ، هكذا قال ابُن عبَّاس ، والرِّزُق الحَسُن 

َكُر َما ُحرَِّم ِمْن َثَمرَها ، َوالرِّْزُق اْلَحَسُن َما َحلَّ ِمن َثَمِرَها: )وُسئل بعضهم عن هذِه اآلية فقال  قَ ْولُُه (. السَّ
 .؛ دَّلئَل اهللِ { ِإنَّ ِفي ذِلَك آلَيًة لَِّقْوٍم يَ ْعِقُلوَن } : تَ َعاَلى 
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ا يَ ْعِرُشوَن   ( 17)َوَأْوَحى رَبَُّك ِإَلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل بُ ُيوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ

 
؛ أي وأْلَهَم ربَُّك النحَل وعرََّفها وَوف ََّر عليها ودَعاها إلى ما هو { ى النَّْحِل َوَأْوَحى رَبَُّك ِإلَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ى اإللهاَم َوحياً ؛ ْلن الوحَي هو ظهوُر المعنى للنَّفِس على وجٍه َخِفيٍّ ، وقد  مذكوٌر في هذه اآليِة ، وَسمَّ
أنَّ أَمر النحِل أعجُب ؛ ْلن فيها ِمن لطيِف  أْلَهَم اهللُ كلَّ دابة التماَس منافعها واجتناَب مضارِّها ، إَّلّ 

الصَّنعة ما فيه أعظُم ُمعَتَبٍر ، فإنَّ اهللَ ألهَمها اتخاذ المنازل والمساكَن ، وأْن تأُكَل من كلِّ الثمرات 
لمنافِع بني آدم ، وأْن َّل تقذَف ما أكلْتُه بعد ما صاَر َعَسَلً إَّل على َحَجٍر صاٍف أو مكان َنِظيٍف َّل 
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 .يخالطُه طين وَّل ترابٌ 
َجِر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ فهي تتخُذ من الجباِل بُيوتاً إذا لم تكن { َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل بُ ُيوتاً َوِمَن الشَّ

ا يَ ْعِرُشوَن } : ْلحٍد ، وقولُه تعالى  ؛ يعني مما يَبِني الناُس لها من خَلَياها ومساكِنها ، ولوَّل { َوِممَّ
 .سخيُر وإلهام اهلل ما كانت تْأِوي إلى ما يُبنى لهاالت
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ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس  ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِِّك ُذُلًَل َيْخُرُج ِمْن بُُطوِنَها َشَراٌب ُمْختَِلٌف َأْلَوانُهُ 
 ( 11) ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ 

 
؛ أي { فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِِّك ُذُلَلً } ؛ أي من ألوان الثمِر ُكلِّه ، { ثُمَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُبِل ؛ أي َّل يتوعَُّر عليها { ُذُلَلً } ُطُرَق ربِك لطلب الرَّعي ، وقوله تعالى  يجوز أن يكون من نَ ْعِت السُّ
لهامكان سلكَ  وقال ابُن . ْتُه ، وهي ترَعى اْلماكَن البعيدة ذات العاِص ، قد ذلََّل اهللُ لها مساِلَكها أي سهَّ

 (.ُذُلَلً نَ ْعُت النَّْحِل ؛ أْي ُمِطيَعًة بالتَّْسِخيِر َوإْخَراِج اْلَعَسِل ِمْن بُطُونَِها: )عباس 
؛ يعني العَسَل يلقيِه النحُل أبيَض وأصفَر { مُّْختَِلٌف َأْلَوانُُه َيْخُرُج ِمن بُطُوِنَها َشَراٌب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

قَ ْولُُه تَ َعاَلى . إنه َيخرُج من شبابها اْلبيُض ، وِمن كهوِلها اْلصفُر ، ومن ُشيوخها اْلحمرُ : وأحمر ، يقاُل 
 .يه ، كذا قال السديُّ ؛ أي في ذلَك الشراب شفاءٌ لألوجاِع التي شفاُؤها ف{ ِفيِه ِشَفآٌء لِلنَّاِس } : 

وليس إذا كان في الناِس من يضرُه العسل لمعنى في نفسِه ما يوجُب أن يخرَج العسُل من كونِه شفاءٌ 
للناس ، فإنَّ اهللَ جعَل الماَء حياًة لكلِّ شيء ، وربَّما يكون الماُء َسبباً للهَلِك ، لكن اَّلعتباَر لألعمِّ ، 

َها قالت ( لِلنَّاِس ِمَن اَْلْدَواءِ ِفْيِه ِشَفاٌء : )وقال قتادةُ  َكاَن َرُسوُل اهلِل صلى : " ، وعن عائشَة َرِضَي اهللُ َعن ْ
ُروَن } ، " اهلل عليه وسلم ُيِحبُّ اْلَحْلَواَء َواْلَعَسَل   .{ِإنَّ ِفي ذِلَك آليًَة لَِّقْوٍم يَ تَ َفكَّ

(0/0) 

 
 

ُكْم َمْن يُ َردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي ََّل يَ ْعَلَم بَ ْعَد ِعْلٍم َشْيًئا ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َقِديٌر َواللَُّه َخَلَقُكْم ثُمَّ يَ تَ َوفَّاُكْم َوِمنْ 
(80 ) 

 
؛ أي خَلَقكم في ُبطوِن أمَّهاتكم طوراً بعد طوٍر حتى { َواللَُّه َخَلَقُكْم ُثمَّ يَ تَ َوفَّاُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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؛ حتى يعوَد { َوِمنُكم مَّن يُ َردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلُعُمِر } إلى أن يقبَض أرواحكم عنَد آجاِلكم ،  أخرَجكم وربَّاكم
ته ونقصان عقلِه إلى مثل حاِل الطُّفولة  .في ِكَبرِه وهرمِه في نُقصان قوَّ

صبيِّ الذي َّل عقَل له ، وقال السديُّ ؛ أي لكي يصيَر كال{ ِلَكْي َّلَ يَ ْعَلَم بَ ْعَد ِعْلٍم َشْيئاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
أنَّ أْرذَل اْلُعُمِر َخْمٌس : )وعن عليٍّ رضي اهلل عنه ( ِتْسُعوَن َسَنةً : )، وقال قتادُة ( أْرذُل اْلُعُمِر اْلَخَرفُ : )

ُعوَن َسَنةً   .قادٌر على تحويِل اْلحوال؛ أي عليٌم بكلِّ شيء ، { ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َقِديٌر } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى (. َوَسب ْ
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َمانُ ُهْم فَ ُهْم َواللَُّه َفضََّل بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض ِفي الرِّْزِق َفَما الَِّذيَن ُفضُِّلوا ِبَرادِّي ِرْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت َأيْ 
 ( 82)ِفيِه َسَواٌء َأَفِبِنْعَمِة اللَِّه َيْجَحُدوَن 

 
َعِم ، وجعل { اللَُّه َفضََّل بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض ِفي اْلرِّْزِق وَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي في الماِل واْلَخَدِم والن ِّ

ِبَرآدِّي } ؛ أي فَما أرباُب اْلخداِم وُفضِّلوا ، { َفَما الَِّذيَن ُفضُِّلوْا } بعَضكم سادًة وبعضكم َمماليَك ، 
؛ فُيَسوُّونَ ُهْم مَع أنُفِسهم في { فَ ُهْم ِفيِه َسَوآٌء } ؛ أي المماليِك ، {  ِرْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت َأْيَمانُ ُهمْ 

 .الملكِ 
فإذا لم تَ ْرَضوا في الحكمِة أن يشرككم مماليككم أيبطلوا فضلكم ؟ فكيف يرَضى اهللُ ِمْن خلقِه أن 

إذا َلم يكن عبيدُكم معكم : ال يجعلوا له َشريكاً في الملِك من َخلِقِه ، وهذا مثٌل ضربه اهلل للُمشرِكين فق
 سواٌء في الِملك فكيف يجعلون عباِدي معي سواء؟

؛ أي أَتِصُفوَن نعمَة اهلل إلى غيرِه وتشكروَنُه عليها فَتْجَحدون { َأفَِبِنْعَمِة اللَِّه َيْجَحُدوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .وشكَر عليها فقد جحَد النِّعمةَ نعمَة اهلل ، فإنَّ َمن أضاَف النعمَة إلى غير اْلُمْنِعِم 
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الطَّيَِّباِت َأَفبِاْلَباِطِل َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن َأنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم بَِنيَن َوَحَفَدًة َوَرزََقُكْم ِمَن 
 ( 81)يُ ْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت اللَِّه ُهْم َيْكُفُروَن 

 
َوَجَعَل َلُكْم } ؛ أي جعَل لكم من ِجنِسكم نساًء ، { َواللَُّه َجَعَل َلُكْم مِّْن َأنْ ُفِسُكْم َأْزَواجاً } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ 

وَلُد الولِد ، : إن الحفدَة اْلختان ، َوِقْيَل : ، ِقْيَل { بَِنيَن َوَحَفَدًة } ؛ أي من نساِئكم ؛ { مِّْن َأْزَواِجُكم 
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الخَدُم ، وحقيقيُة الحَفدة َمن يعاون على ما يحتاُج ، سرعة من اْلَحْفِد واإلسراِع ، ويقال لكلِّ من  :َوِقْيَل 
 .أي ُنسِرُع في طاعتكَ ( َنْسَعى َوَنْحِفدُ )َحَفَدةٌ ، ومنه قولهم في ُدعاء الوتر : أسرَع في الخدمِة والعمِل 

{ َأَفِباْلبَاِطِل يُ ْؤِمُنوَن } : ؛ أي من المَلذِّ والحَلِل ، وقولُه تعالى { اِت َوَرزََقُكم مَِّن الطَّيِّبَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .؛ أي يجَحدون بإضاَفتها إلى غيِر اهلل{ َوِبِنْعَمِت اللَِّه ُهْم َيْكُفُروَن } ؛ أي أَفباَْلصَناِم يؤمنون ، 
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َماَواِت َواْْلَْرِض َشْيًئا َوََّل َيْسَتِطيُعوَن َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ََّل َيْمِلُك َلُهْم   ( 81)ِرْزقًا ِمَن السَّ

 
َماَواِت َواَْلْرِض َشْيئاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي { َويَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َما َّلَ َيْمِلُك َلُهْم ِرْزقاً مَِّن السَّ

موات بإنزال الَغْيِث ، وَّل ِمن اْلرض بإنباِت النبات شيئاً ويعبدون اْلصناَم التي َّل تملُك لهم رْزقاً من السَّ 
 .؛ أي َّل َيمِلكون ، وليست لهم استطاعةٌ { َوَّلَ َيْسَتِطيُعوَن } قليَلً وَّل كثيراً ، 
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 ( 81)َفََل َتْضرِبُوا لِلَِّه اْْلَْمثَاَل ِإنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َوَأنْ ُتْم ََّل تَ ْعَلُموَن 

 
؛ أي َّل تجَعُلوا هلِل اْلشباَه ؛ ْلنه َّل يشبُه شيئاً وَّل يشبههُ { َفَلَ َتْضرِبُوْا لِلَِّه اَْلْمثَاَل } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ 

أي إن اهللَ يعلُم ما يكون قبَل أن يكون ، وأنتْم َّل { ِإنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َوَأنْ ُتْم َّلَ تَ ْعَلُموَن } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . شيءٌ 
زتُموِني أن أبعَث َخلِقيتعلمون قَ   .ْدَر عَظَمتي حيث أشرَكتُموِني وعجَّ
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ِمْنُه ِسرًّا َوَجْهًرا َهْل  َضَرَب اللَُّه َمَثًَل َعْبًدا َمْمُلوًكا ََّل يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمْن َرزَقْ َناُه ِمنَّا ِرْزقًا َحَسًنا فَ ُهَو يُ ْنِفقُ 
 ( 81)ْل َأْكثَ ُرُهْم ََّل يَ ْعَلُموَن َيْستَ ُووَن اْلَحْمُد لِلَِّه بَ 

 
؛ أي ضرَب اهللُ المثَل بعبٍد َمملوٍك َّل { َضَرَب اللَُّه َمَثَلً َعْبداً مَّْمُلوكاً َّلَّ يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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؛ وهو الحرُّ ، فهو ينفق منه { ِسّراً َوَجْهراً  َوَمن رَّزَقْ َناُه ِمنَّا ِرْزقاً َحَسناً فَ ُهَو يُ ْنِفُق ِمْنهُ } يقدُر على شيٍء ، 
؛ في المثِل ، كما أن الحرَّ الذي يملُك وينفُق ِسراً وعَلنيًة ، والذي َّل { َهْل َيْستَ ُووَن } ِخفيًة وعَلنية ؛ 

،  يملُك شيئاً ينفقُه ، َّل يستويان في المَثِل ، كما َّل يستِوي المنِعُم الذي جاَءت من ِقَبِلِه النعمةُ 
؛ أي ُقِل الحمُد هلِل الذي { اْلَحْمُد لِلَِّه } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . واْلصنام المواُت التي َّل تقدر على النعمةِ 

 .؛ ذلكَ { َّلَ يَ ْعَلُموَن } ؛ الكفاُر ، { َبْل َأْكثَ ُرُهْم } أوضَح لنا السبيل والطريَق ، 
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ْهُه ََّل يَْأِت ِبَخْيٍر َوَضَرَب اللَُّه َمَثًَل رَُجَلْيِن َأَحُدهُ  َما َأْبَكُم ََّل يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوََّلُه َأيْ َنَما يُ َوجِّ
 ( 81)َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 

 
؛ أي ضرَب اهللُ المثَل بَرُجلين ؛ { ُلوكاً َّلَّ يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء َضَرَب اللَُّه َمَثَلً َعْبداً مَّمْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أحُدهما أخَرُس َّل يقدُر على شيٍء كم الكَلم ، ويقال اْلْبَكُم هو الذي ُولد أصّم َّل يسمُع وَّل يفهُم وَّل 
ههُّ َّلَ يَْأِت } بِه ، ؛ اي ثِقيٌل على ولِيِِّه وصاح{ َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوَّلُه } يمكنه أن يفهَم غيره ،  َأيْ َنَما يُ َوجِّ

؛ ناطٌق متكلم آِمٌر { َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمن يَْأُمُر بِاْلَعْدِل } ؛ َّل يهتِدي إلى منفعٍة وَّل إلى خيٍر ، { ِبَخْيٍر 
 .للمؤمِن والكافر ؛ أي ِدين مستقيٍم ، وهذا َمَثلٌ { َوُهَو َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم } بالعدِل ، تامُّ التمييِز ، 
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اَعِة ِإَّلَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُهَو َأقْ َرُب ِإنَّ اللَّهَ  َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما َأْمُر السَّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  َولِلَِّه َغْيُب السَّ
(88 ) 

 
َماَواِت َواَْلْرِض َوَمآ} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  اَعِة ِإَّلَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُهَو َأقْ َرُب ِإنَّ اللََّه َعَلى   َولِلَِّه َغْيُب السَّ َأْمُر السَّ

 .متى الساعُة ؟ وهي ظاهرُة المعنى: هذه اآليُة نزلت َجواباً عن سؤاِل ُقريش : ؛ ِقْيَل { ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
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ْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن َواللَّهُ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن ُأمََّهاِتُكْم ََّل ت َ  ْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ
(87 ) 

 
َوَجَعَل } ؛ أي أخَرَجكم َجاِهلين ، { َواللَُّه َأْخَرَجُكم مِّن بُطُوِن ُأمََّهاِتُكْم َّلَ تَ ْعَلُموَن َشْيئاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

مْ  َلَعلَُّكْم } ؛ أي خلَق لكم الحواسَّ التي بها تعَلمون نعَمتهُ وقدرتهُ ، { َع َواْلَْبَصاَر َواْلَْفِئَدَة َلُكُم اْلسَّ
 .{َتْشُكُروَن 
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َماِء َما يُْمِسُكُهنَّ ِإَّلَّ اللَُّه ِإنَّ ِفي َذِلَك آَليَاٍت لِ  َراٍت ِفي َجوِّ السَّ  ( 81)ْوٍم يُ ْؤِمُنوَن قَ َأَلْم يَ َرْوا ِإَلى الطَّْيِر ُمَسخَّ

 
َمآِء َما يُْمِسُكُهنَّ ِإَّلَّ اللَُّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َراٍت ِفي َجوِّ السَّ ؛ أي أَلْم يَروا إلى { َأَلْم يَ َرْوْا ِإَلى الطَّْيِر ُمَسخَّ

ياٍت ِإنَّ ِفي } الطيِر مذلََّلت في الهواِء ما يُمِسُكهنَّ حتى يسُقطَن على اْلرِض إَّل اهللُ  َْ ؛ أي { ذِلَك َْل
 .{لَِّقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن } دَّلَّلٍت على وحدانيَّة اهلل ، 
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َظْعِنُكْم َويَ ْوَم َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن بُ ُيوِتُكْم َسَكًنا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد اْْلَنْ َعاِم بُ ُيوتًا َتْسَتِخفُّونَ َها يَ ْوَم 
 ( 70)َواِفَها َوَأْوبَاِرَها َوَأْشَعاِرَها َأثَاثًا َوَمَتاًعا ِإَلى ِحيٍن ِإقَاَمِتُكْم َوِمْن َأصْ 

 
؛ أي بيوِت اْلَمَدِر والحَجِر مواضَع تسُكنون فيها ، { َواللَُّه َجَعَل َلُكْم مِّن بُ ُيوِتُكْم َسَكناً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

، { َتْسَتِخفُّونَ َها يَ ْوَم َظْعِنُكْم َويَ ْوَم ِإقَاَمِتُكْم } ؛ وهي الخيَاُم ،  {َوَجَعَل َلُكْم مِّن ُجُلوِد اَْلنْ َعاِم بُ ُيوتاً } 
َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوبَاِرَها } َتُخفُّ عليكم نقُلها وحملها من مكاِن إلى مكان ، يوَم سَفرِكم ويوَم إقامتكم ، 

؛ أي َمَتاعاً { َأثَاثاً } اإلبِل ، وأشَعار الماعِز ، ؛ وجعَل لكم من أصواِف الضَّْأِن ، وأوبَار { َوَأْشَعاِرَهآ 
 .؛ أي منفعًة تنتفعون بها إلى حيِن آجاِلكم{ َوَمَتاعاً ِإَلى ِحيٍن } للبيِت من الُفُرِش واْلْكِسَيِة والُبُسِط ، 
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ا َخَلَق ِظََلًَّل َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلِجَباِل أَ  ْكَنانًا َوَجَعَل َلُكْم َسَرابِيَل َتِقيُكُم اْلَحرَّ َوَسَرابِيَل َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِممَّ
 ( 72)َتِقيُكْم بَْأَسُكْم َكَذِلَك يُِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُموَن 

 
ا َخَلَق ِظََلَّلً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } ا مثَل اْلشجاِر ونحوها ، ؛ أي أشياَء تستِظلُّون به{ َواللَُّه َجَعَل َلُكْم مِّمَّ

 .؛ وهي الكهوُف والِغيَراُن يدخُلها الناس ليسكنوا فيها من الحرِّ والبرد{ َوَجَعَل َلُكْم مَِّن اْلِجَباِل َأْكنَاناً 
لُقطِن ؛ أي جعَل لكم َسرابيَل يعني الَقِميَص من ا{ َوَجَعَل َلُكْم َسَرابِيَل َتِقيُكُم اْلَحرَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا . والكتَّان والصوف يدفُع عنكم الحرَّ في الصيِف والبرَد في الشتاء ولم يذكِر البرَد في اآلية ؛ ْلنه َلمَّ
 .ذكَر الحرَّ فقد دلَّ به على ما في مقابلتِه من البرد

ورَع من الحديِد يتَّ { َوَسَرابِيَل َتِقيُكم بَْأَسُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  قون بها في الحرب سَلَح العدوِّ ؛ أراَد به الدُّ
 .، يعني الطعَن والضرب والرميَ 

ها عليكم في هذه اْلشياِء ، { َكَذِلَك يُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } ؛ في سائِر اْلشياء ، كما أَتمَّ
أْي َلَعلَُّكْم يَا { َلَعلَُّكْم ُتْسِلُموَن } قَ ْوِلِه تَ َعاَلى َمْعَنى : )؛ لكي ُتسِلُموا ، قال ابُن عبَّاس { َلَعلَُّكْم ُتْسِلُموَن 

قُوْا َرُسوَلهُ  ُر اهلِل فَ تُ ْؤِمُنوا بِه َوُتَصدِّ َة تَ ْعَلُموَن أنَُّه َّلَ يَ ْقِدُر َعَلى َهذا َغي ْ وفي قراءِة ابن عبَّاس (. أْهَل َمكَّ
لبسُتم الدروَع من الحديِد ، ومن الحرِّ والبرد إذا لبسُتم بنصب التاء من الجراحاِت إذا ( َلَعلَُّكْم َتْسَلُمونَ )

 .القميصَ 
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 ( 71)يَ ْعرُِفوَن نِْعَمَت اللَِّه ُثمَّ يُ ْنِكُرونَ َها َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَكاِفُروَن ( 71)فَِإْن تَ َولَّْوا فَِإنََّما َعَلْيَك اْلَبََلُغ اْلُمِبيُن 

 
أي إْن أعَرُضوا عن اإليماِن ، فإنما عليَك يا { لَّْوْا فَِإنََّما َعَلْيَك اْلَبََلُغ اْلُمِبيُن فَِإن تَ وَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُد البَلُغ الظاهر ، وهو أن تُ بَ لَِّغ الرسالَة ، وتُ بَ يَِّن الدَّلَلة ، فلما ذَكَر لهم النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم  ُمْحمَّ
َعَم ، قالوا  ُد َهِذِه ُكلَُّها ِمَن اهلِل؟أْنِعْم يَا ُمحَ : هذه الن ِّ  مَّ

؛ أي يعرفون أنَّ هذه النعَم  { يَ ْعرِفُوَن نِْعَمَت اللَِّه } : َشَفاَعُة آِلَهتَ َنا ، فأنزَل اهللُ تعالى قوَلُه : ُثمَّ قَالُوْا 
} : قَ ْولُُه تَ َعاَلى  .، بإضافتها إلى اْلوثاِن ، ويشكروَن اْلوثاَن عليها{ ثُمَّ يُنِكُرونَ َها } كلَّها من اهلِل ، 

 .؛ أي كلُّهم يكفرون باهلِل وبنعمته ، فذكر اْلكثَر والمراد به الجميعَ { َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَكاِفُروَن 
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َعُث ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّة َشِهيًدا ُثمَّ ََّل يُ ْؤَذُن لِلَِّذيَن َكَفُروا َوََّل ُهْم ُيْستَ ْعَتُبوَن   ( 71)َويَ ْوَم نَ ب ْ

 
َعُث ِمن ُكلِّ ُأمٍَّة َشِهيداً } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ  ؛ يعني يوَم القيامِة تشهُد اْلنبياء على ُأَمِمهم بما فعلوا { َويَ ْوَم نَ ب ْ

ُثمَّ َّلَ يُ ْؤَذُن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . من التصديِق والتكذيب ، وتشهد العدوُل ِمن كلِّ عصٍر على أهِل عصرهم
؛ وَّل ينفُعهم { َوَّلَ ُهْم ُيْستَ ْعَتُبوَن } ي َّل يُؤذُن لهم بعَد شهادِة الرُّسل في اَّلعتذار ، ؛ أ{ لِلَِّذيَن َكَفُروْا 

نيا  .اَّلعتذاُر يومئٍذ وَّل ُيجابُوَن إلى الردِّ إلى الدُّ
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ُهْم َوََّل ُهْم يُ ْنَظُروَن   ( 71)َوِإَذا رََأى الَِّذيَن ظََلُموا اْلَعَذاَب َفََل ُيَخفَُّف َعن ْ

 
ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي إذا رأْوُه بالدخول فيه ، فَل { َوِإَذا رَأى الَِّذيَن ظََلُموْا اْلَعَذاَب َفَلَ ُيَخفَُّف َعن ْ

ُد في وقٍت ،  ؛ وَّل يؤجَّلون بتأخيِر العذاب إلى وقٍت { َوَّلَ ُهْم يُنَظُروَن } نرفعُه عنهم في وقٍت ونشدِّ
 .آخرَ 

(0/0) 

 
 

ْوا ِإَلْيِهُم اْلَقْوَل َأى الَِّذيَن َأْشرَُكوا ُشرََكاَءُهْم قَالُوا رَب ََّنا َهُؤََّلِء ُشرََكاُؤنَا الَِّذيَن ُكنَّا َنْدُعو ِمْن ُدوِنَك فََأْلقَ َوِإَذا رَ 
ُهْم َما َكانُوا ي َ ( 71)ِإنَُّكْم َلَكاِذبُوَن  َلَم َوَضلَّ َعن ْ  ( 78)ْفتَ ُروَن َوَأْلَقْوا ِإَلى اللَِّه يَ ْوَمِئٍذ السَّ

 
} ؛ أي إذا رأى الذين أشرَكوا اْلصناَم مع اهلِل في العبادِة ، { َوِإَذا رَأى الَِّذيَن َأْشرَُكوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

{ ا ِمن ُدوِنَك ُشرََكآُؤنَا الَِّذيَن ُكنَّا َنْدُعوْ } ؛ اْلصنام ، { قَالُوْا رَب ََّنا َه اُؤآلِء } ، يعني اْلصناَم ، { ُشرََكآَءُهْم 
في أنَّا آلهًة وفي { فَأْلَقْوا ِإلَْيِهُم اْلَقْوَل ِإنَُّكْم َلَكاِذبُوَن } ؛ التي أشرَكناها معَك في العبادِة ، فألَقى اْلصناَم 

َلَم } أنَّا أَمرنَاكم بالعبادِة ،  َوَضلَّ } هلل يومئذ ، ، واسَتسَلُموا كلُّهم ْلمِر ا{ َوَأْلَقْوْا ِإَلى اللَِّه يَ ْوَمِئٍذ السَّ
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ُهم مَّا َكانُوْا يَ ْفتَ ُروَن  َبهم بها في : والفائدُة في إعادِة اْلصنام يومئذ . {َعن ْ أْن يُ َعي َِّرهم اهللُ بها ، وأن يُعذِّ
نيا  .الدُّ
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وا َعْن َسِبيِل اللَِّه ِزْدنَاُهْم َعَذابًا فَ ْوَق اْلَعَذاِب ِبمَ   ( 77)ا َكانُوا يُ ْفِسُدوَن الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ

 
وْا َعن َسِبيِل اللَِّه ِزْدنَاُهْم َعَذاباً فَ ْوَق اْلَعَذاِب ِبَما َكانُوْا يُ ْفِسُدوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ { الَِّذيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ

وا عن سبيِل اهلل بامتناعهم عنهُ ومنِع الناس عنه  ، ِزدنَاُهْم عذاباً فوَق الذين َكَفروا باهلِل ورُسله ، وَصدُّ
زيُدوا َحيَّاٍت كأمثاِل : ، َوِقْيَل ( زيُدوْا َعَقاِرَب َلَها أنْ َياٌب َكالنَّْخِل الطَِّوالِ : )العذاب ، قال ابُن مسعود 

تجِري فوق رُؤوِسهم أنْ َهاٌر من ُنحاٍس ذائٍب إذا وقَع على كفِّ الرجل اشتعَل الجسُد منه : َوِقْيَل . الِفيَ َلةِ 
 .اراً ، فليس فيها عذاٌب أشدَّ منهن
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َنا ِبَك َشِهيًدا َعَلى َهُؤََّلِء َونَ زَّْلنَ  َعُث ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َشِهيًدا َعَلْيِهْم ِمْن َأنْ ُفِسِهْم َوِجئ ْ ا َعَلْيَك اْلِكتَاَب َويَ ْوَم نَ ب ْ
َيانًا ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َورَْحَمًة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلمِ   ( 71)يَن تِب ْ

 
َعُث ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َشِهيداً َعَلْيِهْم مِّْن َأنْ ُفِسِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ فيه بياٌن أنَّ كلَّ عصٍر َّل يخلو من { َويَ ْوَم نَ ب ْ

َنا ِبَك } شهيٍد على الناس ،  ُد ، { َوِجئ ْ } : تَ َعاَلى قَ ْولُُه . ؛ يعني قوَمهُ { َشِهيداً َعَلى َه اُؤآلِء } ؛ يا ُمَحمَّ
َياناً لُِّكلِّ َشْيٍء } ؛ أي القرآَن ، { َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب  ين ، { تِب ْ َوُهًدى َورَْحَمًة َوُبْشَرى } ؛ من أموِر الدِّ

 .{لِْلُمْسِلِميَن } وبشارًة ، { 
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ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلقُ  َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ ْرَبى َويَ ن ْ
 ( 10)َتَذكَُّروَن 
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؛ يعني بالعدِل في اْلفعاِل ، واإلحساِن في اْلقواِل ، { ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإلْحَساِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اْلَعْدُل َشَهاَدُة أْن َّلَ إَلَه إَّلَّ اهللُ : )وَّل يقوُل إَّل ما هو حَسٌن ، قال ابُن عبَّاس وَّل يفعُل إَّل ما هو عدٌل ، 
 (.، َواإلْحَساُن أَداُء اْلَفَراِئضِ 

العدُل هو اإلنصاُف ، ويدخل فيه إنصاُف المرِء من نفسه لغيرِه في الحقوق واْلمانَاِت ، ومن : َوِقْيَل 
عليه من ُشكر ِنَعِم اهلِل ، وأن َّل يَعبَد غيره ، وأن َّل يصَف اهللَ بما َّل يليُق به  نفسِه لنفسه فيما يكون َحّقاً 

 .من الصفاتِ 
يدخُل في ذلك المتفضُِّل على الغيِر ، إما بالمال ، وإما بالمعاشرة الجميلة { َواإلْحَساِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .؛ أي صلِة اْلرحام{ َوِإيَتآِء ِذي اْلُقْرَبى } : اَلى قَ ْولُُه تَ عَ . من قوٍل أو فعل ، أو إكرام أو بحَسبٍ 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  رُك ، والبَ ْغُي : الزَِّنى ، والمنكُر : ؛ فالفحشاُء { َويَ ن ْ الشِّ

رُ :  ما : وٍل أو فعل ، سّراً كان أو عَلنيًة ، واْلُمْنَكُر ما َعُظَم قبحُه من ق: الفحشاُء : َوقْ ْيَل . الظُّلُم والِكب ْ
 .اَّلستطاَلُة والظلمُ : يظهُر للناِس ، فيجُب إنكارُه ، والبغُي 

اإلْحَساُن أْن : اإلخَلُص ، َوقْ ْيَل : بالتوحيِد ، واإلحسان : إنَّ اهللَ يأمُر بالعدِل : وقيل في معنى اآليِة 
استواُء السرِّ والعَلنَيِة ، : العدُل : اإلحسان العفُو عن الناِس ، َوِقْيَل : َوِقْيَل . تَ ْعُبَد اهللَ َكَأنََّك تَ َراهُ 

تكون عَلنيتُه أحسَن من : أن تكون َسريرتُه أحسَن من عَلنيتِه ، والفحشاء والمنكر : واإلحسان 
 .َسريرتهِ 

للََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإلْحَساِن َوِإيَتآِء ِذي ِإنَّ ا} : ُروي عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أنه قرأ على الوليِد 
ُروَن  َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ يَا اْبَن أِخي أِعْد َعَليَّ ، : فقاَل { اْلُقْرَبى َويَ ن ْ

َعَلْيِه َلَطََلَوًة ، َوإنَّ أْعََلُه َلُموِرٌف َوأنَّ أْسَفَلُه َلُمْغِدٌق ، َوَما ُهَو إنَّ َلُه َلَحََلَوًة َوإنَّ : فََأَعاَد َعَلْيِه فَ َقاَل 
ُروَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . بَقْوِل اْلَبَشرِ  ؛ معناهُ يأمرُكم بثَلٍث أن تفَعلوُهنَّ ، وينهاكم عن { يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ

 .عظون بما تُؤَمرون ، وَتْحَتِرزُوَن عن التقصيرِ ثَلٍث ؛ لَتنتَ ُهوا عنهنَّ لعلكم تتَّ 
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ُقُضوا اْْلَْيَماَن بَ ْعَد تَ وِْكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اللََّه َعلَ  ْيُكْم َكِفيًَل ِإنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َوَأْوُفوا ِبَعْهِد اللَِّه ِإَذا َعاَهْدُتْم َوََّل تَ ن ْ
 ( 12)َما تَ ْفَعُلوَن 

 
وا العهوَد التي بينكم وبين الناِس إذا حَلفُتم باهلِل { َوَأْوفُوْا ِبَعْهِد اللَِّه ِإَذا َعاَهدتُّْم } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ  ؛ أي أِتمُّ

: ؛ قُلتم { َوَقْد َجَعْلُتُم } ؛ توثِيقها باسٍم ، { بَ ْعَد تَ وِْكيِدَها } ؛ العهوَد ، { َوَّلَ تَنُقُضوْا اْلَْيَماَن } تعالى ، 
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؛ من النَّقِض والوفاِء { ِإنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َما تَ ْفَعُلوَن } ؛ شهيداً َعليكم بالوفاِء ، { لََّه َعَلْيُكْم َكِفيَلً ال} 
عليَّ عهُد اهلِل إْن فعلُت كذا كان َيميناً ؛ ْلنه : وفي اآليِة دَّللٌة على أنَّ الرجَل إذا قال . فَيجزَِيكم عليه

 .{َوَّلَ َتنُقُضوْا اَْلْيَماَن بَ ْعَد تَ وِْكيِدَها } : ل اآليِة ، ثم َعقََّبُه بقوله تعالى ذكَر العهَد في أوَّ 

(0/0) 

 
 

َنُكْم َأنْ  ٍة َأْنَكاثًا تَ تَِّخُذوَن أَْيَماَنُكْم َدَخًَل بَ ي ْ  َتُكوَن ُأمٌَّة ِهَي َأْرَبى َوََّل َتُكونُوا َكالَِّتي نَ َقَضْت َغْزَلَها ِمْن بَ ْعِد قُ وَّ
ُلوُكُم اللَُّه ِبِه َولَيُبَ ي َِّننَّ َلُكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكْنُتْم ِفيِه َتْختَِلُفوَن ِمْن   ( 11)ُأمٍَّة ِإنََّما يَ ب ْ

 
ٍة َأنَكاثاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َّل تُكونوا في نقِض العهود  { َوَّلَ َتُكونُوْا َكالَِّتي نَ َقَضْت َغْزَلَها ِمن بَ ْعِد قُ وَّ

رَْيَطِة )كالتي نَ َقَضْت غْزَلها من بعِد إبراٍم وإحكاٍم ، وهي امرأٌة من ُقريش ُأمُّ أخنَس بِن ُشريق تُعَرُف ب  
راع وصنَّارَة في رأِس ( اْلَحْمَقاء ، كانت تغزُل من الصُّوف والشعر والوَبِر بمغَزٍل عظيٍم مثَل ُطوِل الذِّ

جمُع : واْلْنَكاُث . ٍة ، فإذا َغَزَلْتُه وأبرمْتهُ أَمَرت جاريَتها فنَقضْتهُ المغزِل مثل ُطوِل اإلصَبِع وفُلَكٌة عظيم
عر والُقْطِن ونحوهما ، والمعنى  َّل تكونوا في نقِض اإليمان كهذه : َنْكٍث ، وهو ما تَ نَ قََّض من غزِل الشَّ

 .ما يُقطع من الخيوطِ : ُث المرأِة ، َغَزَلْت َغْزَّلً ، وأحكَمْتُه ثم نقضتُه فجعلته أْنَكاثاً ، واْلنكا
َنُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي تتَّخذون عُهودَكم َدَخَلً وخديعًة وِغًشا وخيانًة { تَ تَِّخُذوَن َأْيَماَنُكْم َدَخَلً بَ ي ْ

وأكثَر من  ؛ أي ْلْن تكون جماعٌة هي أعزَّ { َأن َتُكوَن ُأمٌَّة ِهَي َأْرَبى ِمْن ُأمٍَّة } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . بينكم
ُقُضوَن ِحْلَف َهُؤََّلِء : )جماعة ، قال مجاهُد  ُهْم َوأَعزَّ ، فَ يَ ن ْ إن َُّهْم َكانُوا ُيَحالُِفوَن اْلُحَلَفاَء فَ َيِجُدوَن أْكثَ َر ِمن ْ

 (.، َوُيَحاِلُفوَن اَْلْكثَ َر ، فَ نَ َهاُهُم اهللُ َعْن ذِلكَ 
َرُه َيِميُنهُ وحاصُل التأويِل النهُي عن أن َتْحِلَف على شيٍء  قَ ْوُلهُ . وهو ُمْنَطٍو على خَلفِه ، وأن يَ ُغرَّ َغي ْ

ُلوُكُم اللَُّه ِبِه } : تَ َعاَلى  َولَُيبَ ي َِّننَّ َلُكْم يَ ْوَم } ؛ أي إنما ُيخبرُكم بَأْمرِه إياكم بالوفاِء بالعهد ، { ِإنََّما يَ ب ْ
نيا من الحقِّ والباطلِ ؛ في ال{ اْلِقَياَمِة َما ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن   .دُّ
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ا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن ُيِضلُّ َمْن َيَشاءُ َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َوَلُتْسأَُلنَّ َعمَّ 
(11 ) 
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َول اِكن ُيِضلُّ } ؛ أي أهَل ِملٍَّة واحدة وِديٍن واحد ، { اِحَدًة َوَلْو َشآَء اللَُّه َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة وَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن } ، يوم القيامة ، { َوَلُتْسأَُلنَّ } ؛ بتوفيقِه َفضَلً منه ، { َمن َيَشآُء َويَ ْهِدي َمن َيَشآُء  ؛ { َعمَّ
 .من الخيِر والشرِّ 
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وَء ِبَما َصَدْدُتْم َعْن َسِبيِل اللَِّه َوَلُكْم  َوََّل تَ تَِّخُذوا َأْيَماَنُكمْ  َنُكْم فَ َتِزلَّ َقَدٌم بَ ْعَد ثُ ُبوِتَها َوَتُذوقُوا السُّ َدَخًَل بَ ي ْ
 ( 11)َعَذاٌب َعِظيٌم 

 
َنُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ فَتزِلُّوا عن { َقَدٌم  فَ َتِزلَّ } ؛ أي َمْكراً وخديعًة ، { َوَّلَ تَ تَِّخُذوْا َأْيَماَنُكْم َدَخَلً بَ ي ْ

جعَل اهللُ زلََّة القَدِم عبارًة عن ُسخِط اهلل ، وثَ َباَت الَقَدِم { بَ ْعَد ثُ ُبوِتَها } طاعِة اهلل كما َتِزلُّ قدُم الرجِل ، 
 .عبارٌة عن ِرَضى اهللِ 

: بعد أْن كنتم آمنين ، وقال ابُن عبَّاس  أي فتهَلُكوا{ فَ َتِزلَّ َقَدٌم بَ ْعَد ثُ ُبوِتَها } : معنى قولِه تعالى : َوِقْيَل 
ِبَما َصَددتُّْم َعن } ؛ يعني العذاَب ، { َوَتُذوقُوْا اْلسُّوَء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى (. فَ َتِزلَّ َعِن اإلْيَماِن بَ ْعَد اْلَمْعرَِفةِ )

 .؛ في اآلخرةِ { ِظيٌم َوَلُكْم َعَذاٌب عَ } ؛ أي بما مَنعُتم الناَس عن ديِن اهلل ، { َسِبيِل اللَِّه 
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ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن   ( 11)َوََّل َتْشتَ ُروا ِبَعْهِد اللَِّه َثَمًنا قَِليًَل ِإنََّما ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخي ْ

 
َف باهلِل َكِذباً َعَرضاً َيسيراً من ؛ أي َّل تخَتاُروا الِحلْ { َوَّلَ َتْشتَ ُروْا ِبَعْهِد اللَِّه َثَمناً قَِليَلً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

نيا ، ولكن أْوُفوا بها ،  ٌر لَُّكْم } الدُّ أي فإنَّ ما عنَد اهلِل من الثواب في اآلخرة على { ِإنََّما ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخي ْ
 ؛ ثواَب اهللِ { ِإن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن } الوفَاِء هو خير لكم مما ِعنَدكم ، 
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َفُد َوَما ِعْنَد اللَِّه بَاٍق َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَ ُروا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن َما ِعنْ  َمْن َعِمَل ( 11)دَُكْم يَ ن ْ
بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن  َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحيَاًة َطيَِّبًة َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهمْ 

(18 ) 

 
؛ من الثواب في اآلخرِة على { َوَما ِعنَد اللَِّه } ؛ أي يَ ْفَنى وَّل يبَقى ، { َما ِعندَُكْم يَنَفُد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ قرأ { نَّ الَِّذيَن َصبَ ُروْا َولََنْجزِيَ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ، هو خيٌر لكم مما عندَكم يدوُم ويبقى{ بَاٍق } الوفاء ، 
َأْجَرُهْم } الذين َصَبروا على الوفاِء وعلى الطاعِة ، : ابُن كثيٍر وعاصم بالنُّون ، وقرأ الباقون بالياِء ، ومعناهُ 

 .؛ دون إسَراِرها ، ويعُفو عن سيِّئاِتها{ بَِأْحَسِن َما َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن } ؛ بالطاعاِت ، { 
يَا َرُسوَل اهلِل إنَّ : َوذِلَك أنَّ رَُجَلً ِمْن َحْضَرَمْوَت يُ َقاُل َلُه ِعيَداُن ْبُن اَْلْشَوِع قَاَل : " )اس قال ابُن عبَّ 

لَِيْشَهْد َلَك أْحٌد : " اَْلْشَعَث ْبَن قَ ْيٍس اْلِكْنِديَّ َجاَورَِني ِفي أْرِضي فَاقْ َتَطَعَها ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 
يه نَّ اْلَقْوَم ُكلَُّهْم يَ ْعَلُموَن أنِّي َصاِدٌق ، َوَلِكنَُّه أْكَرُم َعَلْيِهْم ِمنِّي ، فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل علإ: قَاَل " 

قَاَل " أَتْحِلُف ؟ : " اْلبَاِطَل َواْلَكِذَب يَا َرُسوَل اهلِل ، قَاَل : قَاَل " َما يَ ُقوُل َصاِحُبَك ؟ : " وسلم ِلأَلْشَعِث 
 . نَ َعْم ، فَ َهمَّ باْلَحْلفِ : 

{ ... َوَّلَ َتْشتَ ُروْا ِبَعْهِد اللَِّه َثَمناً قَِليَلً } : فََأْخبَ َرُه َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، فَأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليََة 
أمَّا َما : َلى اَْلْشَعِث فَ َقاَل فَ َقَرأُهَما َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم عَ . إَلى آِخِر اآليَ تَ ْينِ [ 11: النحل ]

َفُذ ، َوأمَّا َما بَصاِحبي فَ ُيْجَزى بَأْحَسَن َما َكاَن يَ ْعَمُل ، اللَُّهمَّ إنَُّه َصاِدٌق ِفي َما قَاَل ،  َلَقِد ِعْنِدي فَ يَ ن ْ
ِضي َوِمثْ َلَها َمَعَها بَما أَكْلُت ِمْن َثَمِرَها اقْ َتَطْعُت أْرَضهُ ، َواهلِل َما أْدري َكْم ِهَي ، َوَلِكْن يَْأُخُذ َما َشاَء ِمْن أرْ 

 : فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليََة بَ ْعَد ذِلَك ِفي اَْلْشَعِث ". 
؛ أي َمن َعِمَل َصالحاً فيما بينه وبين ربِه { َمْن َعِمَل َصاِلحاً مِّن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

، { فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحيَاًة َطيَِّبًة َوَلَنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهم بَِأْحَسِن َما َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن } الحقِّ وهو مع ذلك مؤمٌن وأقرَّ ب
اْلَحيَاةُ : )المراُد بها الَقَناَعُة بما يُؤَتى من الرِّزق الحَلِل ، كما ُروي عن وهب بن ُمنبه أنه قاَل : ِقْيَل 

 (.ِهَي اْلَقَناَعُة بَما ُرزقَ  الطَّيَِّبةُ 
هي أْن يكون صدرُه ُمنَفرِجاً بما يعتقدُه من دَّلئِل اهلل تعالى ، وبما يعرفُه من وجوب مفارقِة : َوِقْيَل 

الحياة الطيِّبة الجنُة ؛ ْلنه لم َيِطْب ْلحٍد حياًة إَّلّ : َوِقْيَل . المعاصي ، فيصيُر قليَل اْلَهمِّ في أموِر دنياهُ 
 .افيه
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ْيطَاِن الرَِّجيِم   ( 17)فَِإَذا قَ َرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّ
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ْيطَاِن الرَِّجيِم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي إذا أردَت قراءَة القرآن ، { فَِإَذا قَ َرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّ

َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدلُواْ } : ، وقولهُ تعالى [ 1: المائدة ]{ى الصََّلِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم ِإَذا ُقْمُتْم ِإلَ } ونظيرهُ 
 [.211: اْلنعام ]{

يطاِن عند القراءة ، وقد أجمعِت الفقهاُء على أنَّ  وفائدة اْلمِر باَّلستعاذِة قبَل القراءِة نَ ْفُي َوْسَواِس الشَّ
( اَّلْسِتَعاذةُ بَ ْعَد اْلِقراَءةِ : ) ما ُروي عن أبي داود بن علّي ومالك أنّهم قالوا اَّلستعاذَة قبَل القراءة إَّلَّ 

 .أخُذوا بظاهِر اآلية

(0/0) 

 
 

ُلوَن  نَُه َوالَِّذيَن ِإنََّما ُسْلطَانُُه َعَلى الَِّذيَن يَ تَ َولَّوْ ( 11)ِإنَّهُ لَْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى رَبِِّهْم يَ تَ وَكَّ
 ( 200)ُهْم ِبِه ُمْشرُِكوَن 

 
ُلوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي إنَّ الشيطاَن ليس له { ِإنَُّه لَْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعَلى رَبِِّهْم يَ تَ وَكَّ

؛ على الذين يقَبلون ُدعاَءُه ، { لَِّذيَن يَ تَ َولَّْونَُه ِإنََّما ُسْلطَانُُه َعَلى ا} َسْلَطَنٌة على المؤمِن إَّل في الوسوسِة ، 
 .؛ فإنَّهم جَعُلوا له ُسلطاناً على أنفِسهم{ ُمْشرُِكوَن } ؛ باهلِل ، { َوالَِّذيَن ُهم ِبِه } 

(0/0) 

 
 

ْلَنا آَيًة َمَكاَن آيٍَة َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما يُ نَ زُِّل قَاُلوا ِإنََّما َأنْ   ( 202)َت ُمْفَتٍر َبْل َأْكثَ ُرُهْم ََّل يَ ْعَلُموَن َوِإَذا َبدَّ

 

(0/0) 

 
 

 ( 201)ُقْل نَ زََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبَِّك بِاْلَحقِّ ِلُيَثبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِميَن 
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بِاْلَحقِّ لِيَُثبَِّت } ؛ أي قل نَ زََّل القرآَن جبريُل من ربَك ،  {ُقْل نَ زََّلُه رُوُح اْلُقُدِس ِمن رَّبَِّك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

يَهم إليمانِهم ؛ ليزَداُدوا َتصديقاً ويقيناً ، { الَِّذيَن آَمُنوْا   .{َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِميَن } ؛ ويُ َقوِّ

(0/0) 

 
 

ٌر ِلَساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن ِإلَْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمِبيٌن َوَلَقْد نَ ْعَلُم َأن َُّهْم يَ ُقولُوَن ِإنََّما يُ َعلُِّمهُ َبشَ 
 ( 201)ِإنَّ الَِّذيَن ََّل يُ ْؤِمُنوَن بِآيَاِت اللَِّه ََّل يَ ْهِديِهُم اللَُّه َوَلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم ( 201)

 
َة َكانُواْ : )؛ قال ابُن عبَّاس { َن ِإنََّما يُ َعلُِّمُه َبَشٌر َوَلَقْد نَ ْعَلُم َأن َُّهْم يَ ُقولُو } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوذِلَك أنَّ ُكفَّاَر َمكَّ

اِلَمْيِن إنَّ اْلُقْرآَن لَْيَس ِمْن ِعْنِد اهلِل ، وإنََّما يُ َعلُِّم النَّبيَّ َبَشٌر ، أرَاُدوا بذِلَك َجْبراً َوَيَساراً َكانَا عَ : يَ ُقوُلوَن 
ثُ ُهَما َويُ َعلُِّمُهَما ، وََكانَا يَ ْقَرءآِن ِكَتابَ ُهَما باْلَعَربيَِّة ، وََكانَا َقدْ  َنْصَرانِي َّْينِ   ، وََكاَن صلى اهلل عليه وسلم ُيَحدِّ

 .سلماَن الفارسيَّ ( : َبَشرٌ )كانوا يَ ْعُنوَن بقوِلهم : َوِقْيَل (. أْسَلَما
؛ أي لساُن الذي َيِميُلوَن إليه ويزُعمون أنَُّه يُعلُِّمَك { لَْيِه َأْعَجِميٌّ لَِّساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن إِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ فكيف يقدُر اْلعجميُّ على تعليِم { ِلَساٌن َعَرِبيٌّ مُِّبيٌن } ؛ القرآُن الذي يقَرُءوَنه ، { َوَه اَذا } أْعَجِميٌّ ، 
َوَلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم } ؛ إلى ثوابِه ، { ُنوَن بِآيَاِت اللَِّه َّلَ يَ ْهِديِهُم اللَُّه ِإنَّ الَِّذيَن َّلَ يُ ْؤمِ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . مثلهِ 

 .؛ وجيٌع في اآلخرةِ { 

(0/0) 

 
 

 ( 201)ِإنََّما يَ ْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَن ََّل يُ ْؤِمُنوَن بِآيَاِت اللَِّه َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِذبُوَن 

 
إنما : ؛ معناهُ { نََّما يَ ْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَن َّلَ يُ ْؤِمُنوَن ِبآيَاِت اللَِّه َوُأْول اِئَك ُهُم اْلَكاِذبُوَن إِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

يكذُب على اهلِل َمن َّل يؤمُن بدَّلئلِه ، بَ يََّن اهللُ أن الذين َنسبوُه إلى رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم من 
 .اَّلفتراِء هم أحقُّ به

(0/0) 
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يَماِن َوَلِكْن َمْن َشَرَح بِ  اْلُكْفِر َصْدرًا فَ َعَلْيِهْم َمْن َكَفَر بِاللَِّه ِمْن بَ ْعِد ِإيَمانِِه ِإَّلَّ َمْن ُأْكِرَه َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ
 ( 201)َغَضٌب ِمَن اللَِّه َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم 

 
؛ يجوُز أن يكون َمن  { ِمن بَ ْعِد إيَماِنِه ِإَّلَّ َمْن ُأْكِرَه َوقَ ْلُبهُ ُمْطَمِئنٌّ بِاإِليَماِن  َمن َكَفَر بِاللَّهِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

فَ َعَلْيِهْم َغَضٌب مَِّن } ، ويجوز أن يكون َكَلماً مبتدأ ، وقولُه تعالى ( اْلَكاِذبينَ )َكَفَر رفعا على البدِل من 
اُر : { ِإَّلَّ َمْن ُأْكِرَه } والمراُد بقولِه . {ِكن مَّن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدراً َولَ ا } خبٌر له أو خبٌر لقولِه { اللَِّه  َعمَّ

 .بُن يَاِسرٍ 
َة ، فَ َعذبُوُه َحتَّى َسبَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َوذَكَر : " ُروي  أنَّ اْلُمْشرِِكيَن أَخُذوُه ِفي َطرِيِق َمكَّ

ا  نَ ْيِه ، آِلَهتَ ُهْم بَخْيٍر ، فَ َلمَّ ُموَع ِمْن َعي ْ فَ َعَل ذِلَك تَ رَُكوُه ، فََأَتى النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َوُهَو َيْمَسُح الدُّ
: قَاَل " َكْيَف َوَجْدَت قَ ْلَبَك ؟ : " فََأْخبَ َرُه اْلِقصََّة ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليََة ، فَ َقاَل َلُه صلى اهلل عليه وسلم 

 " ". إْن َعاُدوا فَ ُعْد : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم . ْيَمانِ ُمْطَمِئناً باإل
على جهِة اإلباحة والرُّخصة دون اإليجاب ، فإنَّ اْلُمْكَرَه على " إْن َعاُدوا فَ ُعْد : " وقوله عليه السَلم 

لى اللِّسان ، وهو أن الكفِر إذا صبَر حتى قُِتَل كان أعظَم ْلجرِه ، واإلكراُه السماح إلجراِء كلمة الُكفِر ع
 .يخاَف التلَف على نفسِه ، أو على ُعضو من أعضائِه إن لم يفعل ما ُأِمَر بهِ 

، أي َفَسَح صدَرهُ للكفِر بالَقُبوِل وأَتى به على اَّلختياِر { َولَ اِكن مَّن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
إنَّها نزلت في أبي َسْرٍح القرشي رجَع إلى الشرِك : ِقْيَل { ِه َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم فَ َعَلْيِهْم َغَضٌب مَِّن اللَّ } ، 

ة  .، وباَح بالكفِر وَلِحَق بمكَّ

(0/0) 

 
 

نْ َيا َعَلى اآْلِخَرِة َوَأنَّ اللََّه ََّل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن    (208)َذِلَك بَِأن َُّهُم اْسَتَحبُّوا اْلَحيَاَة الدُّ

 
نْ َيا َعَلى اآلِخَرِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ذلك العذاُب بأنَّهم اخَتارُوا الحياَة { ذِلَك بَِأن َُّهُم اْسَتَحبُّوْا اْلَحيَاَة اْلدُّ

نيا على ثواب اآلخرة ،   .؛ إلى جنَّتِه وثوابهِ { َوَأنَّ اللََّه َّلَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن } الدُّ

(0/0) 
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ََّل َجَرَم َأن َُّهْم ِفي ( 207)وَلِئَك الَِّذيَن َطَبَع اللَُّه َعَلى قُ ُلوِبِهْم َوَسْمِعِهْم َوَأْبَصاِرِهْم َوُأولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن أُ 
 ( 201)اآْلِخَرِة ُهُم اْلَخاِسُروَن 

 
؛ قد { َوَسْمِعِهْم َوَأْبَصارِِهْم َوُأولَ اِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن  أُولَ اِئَك الَِّذيَن َطَبَع اللَُّه َعَلى قُ ُلوِبِهمْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َم تفسيرهُ  ؛ أي َخِسروا { ِفي اآلِخَرِة ُهُم اْلَخاِسروَن } ؛ أي َحّقاً { َّلَ َجَرَم َأن َُّهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . تقدَّ
 .أنُفَسهم

(0/0) 

 
 

 ( 220)بَ ْعِد َما فُِتُنوا ُثمَّ َجاَهُدوا َوَصبَ ُروا ِإنَّ رَبََّك ِمْن بَ ْعِدَها َلَغُفوٌر رَِحيٌم  ُثمَّ ِإنَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروا ِمنْ 

 
ة بعَد هجرِة النبيِّ صلى { ثُمَّ ِإنَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروْا ِمن بَ ْعِد َما فُِتُنوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ نزلت في قوٍم بمكَّ

ُثمَّ َجاَهُدواْ } لى المدينَة ، ثم إنَّهم هاَجروا إلى المدينِة من بعِد ما عذبَهم أهُل مكة ، اهلل عليه وسلم إ
؛ مع النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َفَصَبروا على الجهاِد ، فوَعَدهم اهللُ المغفرَة ِلَما كان فيهم من { َوَصبَ ُروْا 

 .التخلُِّف عن الهجرةِ 
وا عن اإلسَلم لَيْسَلُموا وذلك أنَّهم كانوا ُمستضَعفين  ة وكانوا مؤمنين ، فعذَبهم أهُل مكة حتى ارَتدُّ بمكَّ

بوا ، ثم جاَهُدوا مع النبيِّ صلى اهلل عليه  من شرِّهم ، ثم هاَجُروا ِمن بعِد ما فُتنوا ؛ أي من بعِد ما ُعذِّ
وتلك الِفْعَلِة التي فَعُلوها من التلفُِّظ  ؛ تلك الفتنةِ { ِإنَّ رَبََّك ِمن بَ ْعِدَها } وسلم وَصَبروا على الجهاِد ، 

بفتِح الفاء ؛ أي فَ تَ ُنوا أنُفَسهم بإظهاِر ما ( فَ تَ ُنوا)؛ وقرأ ابُن عامٍر { َلَغُفوٌر رَِّحيٌم } بكلمة الكفِر ، 
 .أظَهُروا للفتنةِ 

(0/0) 

 
 

 ( 222)ْفٍس َما َعِمَلْت َوُهْم ََّل ُيْظَلُموَن يَ ْوَم تَْأِتي ُكلُّ نَ ْفٍس ُتَجاِدُل َعْن نَ ْفِسَها َوتُ َوفَّى ُكلُّ ن َ 

 
منصوباً بَنزِع الخافض ( يَ ْومَ )؛ يجوُز أن يكون { يَ ْوَم تَْأِتي ُكلُّ نَ ْفٍس ُتَجاِدُل َعن ن َّْفِسَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

، وهو يوُم القيامِة ، واذُْكْر يوَم تأِتي كلُّ نفٍس : أي في يوِم تأِتي كلُّ نفٍس ، ويجوُز أن يكون المعنى 
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{ مَّا َعِمَلْت َوُهْم َّلَ ُيْظَلُموَن } ؛ بَ رٍَّة أو فاجرٍة ، { َوتُ َوفَّى ُكلُّ نَ ْفٍس } يجادُل فيه كلُّ إنساٍن عن نفسِه ، 
 .، جزاَء ما عِمَلْت من خيٍر أو شرٍّ ، َّل ينقُص من ثواب محسٍن ، وَّل يزاُد على عقاب ُمِسيء

: َما ُكنَّا ُمْشرِِكيَن ، وقولُهم : هو قوُل الكفَّار : اَدَلِة المذكورِة في اآلية ، قال بعُضهم واختَلُفوا في اْلُمجَ 
ُه إَّل نفسُه ، فهو يخاِصُم ويحتجُّ عن نفسِه ، َّل : ومعنى اآلية . رَب ََّنا َهُؤََّلِء أَضلُّونَا إنَّ كلَّ أحٍد َّل تَ ُهمُّ

 .يتفرَُّغ إلى غيرهِ 

(0/0) 

 
 

ِه فََأَذاقَ َها اللَّهُ ُه َمَثًَل قَ ْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها ِرْزقُ َها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنْ ُعِم اللَّ َوَضَرَب اللَّ 
 ( 221)ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكانُوا َيْصنَ ُعوَن 

 
َة كان أهُلها آِمِنيَن َّل يُ َهاُج أهُلها { َلً قَ ْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة َوَضَرَب اللَُّه َمثَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني مكَّ

ة احتراماً ِلَحَرِم اهلِل ، وقولُه  وَّل يُ َغاُر عليها ، بخَلِف قُ َرى سائِر العرب ، ْلن العرَب كانت َّل تقصُد مكَّ
 .َّل يحتاجون إلى اَّلنتجاِع وَّل اَّلنتقال ، كما يحتاُج إليه سائُر العربأي قارًَّة بأهِلها { مُّْطَمِئنًَّة } : تعالى 

ة ُيحَمُل إليهم من { يَْأتِيَها ِرْزقُ َها َرَغداً مِّن ُكلِّ َمَكاٍن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي كان الرزُق َواِسعاً على أهِل مكَّ
؛ فَكَفَر { َفَكَفَرْت } ، [ 18: القصص ]{ُت ُكلِّ َشْيٍء ُيْجَبى ِإلَْيِه َثَمَرا} البَ رِّ والبحِر ، كما قاَل تعالى

ة ،  ٍد صلى اهلل عليه وسلم وخالفوهُ ، وكذبُوا بالقرآِن بعَد قيام { بَِأنْ ُعِم اللَِّه } أهُل مكَّ ، حين كذبُوا بُمَحمَّ
ة عليهم ،  َفهم من ، فعاقَ َبهم { فََأَذاقَ َها اللَّهُ ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف } الحجَّ اهللُ سبَع سنين بالَقْحِط ، وخوَّ

 .، من تكذيبهِ { ِبَما َكانُواْ َيْصنَ ُعوَن } النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ومن عساكرِه وسراياُه ، 
ُروي أنه بَ َلَغ بهم من الجوِع ما َّل غايَة بعَدُه حتى أكُلوا العظاَم اْلُمْحَرَقة واْلِجَيَف والكَلَب ، وكان ذلك 

" اللَُّهمَّ اْشُدْد َوْطَأَتَك َعَلى ُمَضَر ، اللَُّهمَّ ِسِنيَن َكِسِنيِّ يُوُسَف : " لنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم بدعاِء ا
 .فاستجاَب اهللُ دعاَءُه حتى صاَر أمُرهم إلى هذه الحالةِ 
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بُوُه فََأَخَذُهُم اْلَعَذاُب َوُهمْ  ُهْم َفَكذَّ  ( 221)ظَاِلُموَن  َوَلَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمن ْ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  داً صلى اهلل عليه وسلم ، { َوَلَقْد َجآَءُهْم َرُسوٌل مِّن ْ بُوُه فََأَخَذُهُم } ؛ أراَد به ُمَحمَّ َفَكذَّ

م ِذكرُه من الجوِع والخوف ، { اْلَعَذاُب   .؛ وكانوا ظَاِلمين ْلنفسهم{ َوُهْم ظَاِلُموَن } ؛ الذي تقدَّ

(0/0) 

 
 

ا َرزََقُكُم اللَُّه َحََلًَّل َطيًِّبا َواْشُكُروا نِْعَمَت اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تَ ْعُبُدوَن  ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم ( 221)َفُكُلوا ِممَّ
َم َوَلْحَم اْلِخْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ غَ  َر بَاٍغ َوََّل َعاٍد فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم اْلَمْيَتَة َوالدَّ ي ْ

(221 ) 

 
ا َرزََقُكُم اللَُّه َحلَ اَّلً َطيِّباً َواْشُكُروْا نِْعَمَت اللَِّه ِإن ُكْنُتْم ِإيَّاهُ تَ ْعُبُدوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِإنََّما َحرََّم * َفُكُلوْا ِممَّ

مَ  َر بَاٍغ َوَّلَ َعاٍد فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَّ  َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َواْلدَّ ِحيٌم َوَلْحَم اْلَخْنزِيِر َوَمآ ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ َغي ْ
َم تفسيرُهما في سورة {  ؛ أي ُكُلو يا معشَر المؤمنين مما رزََقكم اهللُ َحَلَّلً طيِّباً إلى آخِر اآليتين ، قد تقدَّ

 .البقرةِ 
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 الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َوََّل تَ ُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحََلٌل َوَهَذا َحَراٌم ِلتَ ْفتَ ُروا َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ِإنَّ 
 ( 228)َمتَاٌع قَِليٌل َوَلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم ( 221)َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ََّل يُ ْفِلُحوَن 

 
؛ أي وَّل تقولُوا { َوَّلَ تَ ُقوُلوْا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َه اَذا َحََلٌل َوَه اَذا َحَراٌم } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ 

م  الكذَب ِلَما تصفهُ ألِسنُتكم بالحلِّ والحرمِة ، فُتِحلُّوا الميتَة ، وُتَحرُِّموا بعَض الزَّرِع واْلنعاِم ، كما تقدَّ
؛ أي لَتْكِذبُوا على اهلِل بقوِلكم أنَّ { لِّتَ ْفتَ ُروْا َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . رِة اْلنعامِذكرُه في سو 

 .هذا من عنِد اهلل
يَ ْنُجوَن  ؛ أي َّل َيْظَفروَن باْلُمراِد ، وَّل{ ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َّلَ يُ ْفِلُحوَن } : وقولهُ تعالى 

نيا   .{َوَلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم } ؛ ثم يتعقَُّبهم ، { َمتَاٌع قَِليٌل } يوَم القيامِة ، إنما لهم في الدُّ
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 ( 227) ِلُمونَ َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َما َقَصْصَنا َعَلْيَك ِمْن قَ ْبُل َوَما ظََلْمنَاُهْم َوَلِكْن َكانُوا َأنْ ُفَسُهْم َيظْ 

 
؛ أراَد به ما بَ ي ََّنُه اهللُ في سورِة { َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا َما َقَصْصَنا َعَلْيَك ِمن قَ ْبُل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َم هناك ، وفيه بياُن أن التحريَم الذي كان في اليهوِد كان من ِقَبَل اهلِل ، وأنه مخالٌف  اْلنعاِم ، وقد تقدَّ
؛ أي وما ظَلمَناهم بتحريم ذلك ، فإنَّ { َوَما ظََلْمَناُهْم } : وقولهُ تعالى . ريِم الذي كان في كفَّار مكةللتح

؛ بمخالَفِتهم أمَر { َولَ اِكن َكانُوْا َأنْ ُفَسُهْم َيْظِلُموَن } تحرْيَمها كان عقوبًة لهم ، وَّل تكون العقوبُة ظُلماً ، 
 .اهلِل تعالى

(0/0) 

 
 

وَء ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ تَابُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا ِإنَّ رَبََّك ِمْن بَ ْعِدهَ ُثمَّ إِ  ا َلَغُفوٌر رَِحيٌم نَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السُّ
(221 ) 

 
وَء ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ تَابُوْا ِمن} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوْا ِإنَّ رَبََّك ِمن  ثُمَّ ِإنَّ رَبََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوْا السُّ

؛ فيه بياٌن أنَّ َمِن ارتكَب المعاصي ، وخالَف أمَر اهلِل ، واستعمَل الجهالَة في { بَ ْعِدَها َلَغُفوٌر رَِّحيٌم 
السيئاِت ،  ارتكابِه ، َلْم َيْمنَ ْعُه ذلك من التوبِة ، فإنه إذا تاَب وأصلَح في المستقبِل ، َمَحا اهللُ عنه كلَّ 

 (.ُكلُّ ُسوٍء يَ ْعَمُلُه اْبُن آَدَم فَ ُهَو َجاِهٌل ِفْيِه ، َوإْن َكاَن يَ ْعَلُم أنَّ ارِْتَكاَبهُ رُُكوَب َسيَِّئةٍ : )قال ابُن عبَّاس 
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 ( 210)ِإنَّ ِإبْ َراِهيَم َكاَن ُأمًَّة قَانًِتا لِلَِّه َحِنيًفا َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكيَن 

 
؛ فيه بياُن أنَّ إبراهيَم كان هو الُقْدَوَة للناِس بالخيِر { ِإنَّ ِإبْ َراِهيَم َكاَن ُأمًَّة قَانِتاً لِلَِّه َحِنيفاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َي اإلماُم  َفِرِد بِديٍن َّل يشركُه فيه غيره( ُأمَّةً )، وُسمِّ ُأمَّةٌ ، :  ؛ ْلنه يجمُع ِخَصاَل الخيِر ، ويقاُل للرجِل اْلُمن ْ
 .الرجُل الجامُع للخيرِ : ُأمَُّة ، واْلُمَّةُ : ويقاُل للعاِلِم 

هو الدواُم على الطاعِة ، : هو الدائُم على الطاعِة ، والُقُنوُت : الَقاِنُت { قَانِتاً لِلَِّه َحِنيفاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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؛ كما ادَّعاُه كفاُر قريش { َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكيَن } هو المطيُع ، والحنيُف قد تقَدم تفسيرهُ ، : والَقاِنُت 
عون أنَّهم يتبعون ديِن إبراهيم  .، فإنَّهم يدَّ
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 ( 212)َشاِكًرا ِْلَنْ ُعِمِه اْجَتَباهُ َوَهَداُه ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 

 
على { َشاِكراً } َشاكًرا لِنَعِم اهلِل عليه ، وانتصَب قولُه ؛ أي كان إبراهيُم { َشاِكراً َْلنْ ُعِمِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِة واختاَرهُ ، { اْجَتبَاُه } : وقوله [. 210: النحل ]{ُأمًَّة قَانِتاً } الَبدِل من قولهِ  } ؛ أي اْصَطَفاُه بالنبوَّ
 .؛ أي إلى ديِن اإلسَلم{ َوَهَداُه ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم 
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َناهُ  نْ َيا َحَسَنًة َوِإنَُّه ِفي اآْلِخَرِة َلِمَن الصَّاِلِحيَن  َوآتَ ي ْ  ( 211)ِفي الدُّ

 
نْ َيا َحَسَنًة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َناُه ِفي اْلدُّ : ، وقال الحسُن ( يَ ْعِني الذِّْكَر اْلَحَسنَ : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوآتَ ي ْ

ةُ ) يَ ْعِني الصَََّلَة َعَلْيِه َمْقُرونًَة : )وقال مقاتُل ( ٍق ِفي اآلِخرِينَ ِلَساَن ِصدْ : )، وقال مجاهُد ( ِهَي النُّبُ وَّ
ٍد صلى اهلل عليه وسلم ، َوُهَو قَ ْوُلُهْم  ٍد ، َكَما : بالصَََّلِة َعَلى ُمَحمَّ ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

؛ أي مَع { َوِإنَّهُ ِفي اآلِخَرِة َلِمَن الصَّاِلِحيَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. مَ َصلَّْيَت َعَلى إبْ َراِهيَم َوَعَلى آِل إبْ َراِهي
 .اْلُمْرَسِليَن في الجنَّة
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َنا ِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن   ( 211)ُثمَّ َأْوَحي ْ

 
َنآ ِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ َراِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن  ثُمَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أَمرنَاَك يا { َأْوَحي ْ

ُد باتِّباِع ِملَِّة إبراهيَم في ُمجانَبِة الكفَّار ، كما كان إبراهيُم يَ َتَجنَُّبهم  .ُمَحمَّ
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د صلى اهلل عليه وسلم كان كيف يجوُز أن يُوِصي الفاضَل بمت: فإْن ِقْيَل  ابعِة المفُضوِل ، ونبيُّنا ُمَحمَّ
إنَّ إبراهيَم عليه السَلم كان قد : أفضَل اْلنبياِء ؟ فكيَف أمَرُه اهلل بمتابعِة إبراهيَم عليه السَلم ؟ ِقْيَل 

 .لفاضِل في اتِّباعهِ َسَبَق إلى اتَّباِع الحقِّ ، وَّل يكون في َسْبٍق المفضوِل إلى اتِّباِع الحقِّ عيٌب على ا
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نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِفيَما   ْبُت َعَلى الَِّذيَن اْختَ َلُفوا ِفيِه َوِإنَّ رَبََّك لََيْحُكُم بَ ي ْ َكانُوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن ِإنََّما ُجِعَل السَّ
(211 ) 

 
ْبُت َعَلى الَِّذيَن اخْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِفيَما َكانُواْ ِإنََّما ُجِعَل السَّ تَ َلُفوْا ِفيِه َوِإنَّ رَبََّك َلَيْحُكُم بَ ي ْ

تفرَُّغوا إلى اهلِل في كلِّ سبعِة أيَّام : ؛ وهم اليهوُد ، وذلك أنَّ موسى قال لَبني إسرائيَل { ِفيِه َيْخَتِلُفوَن 
نيا ، وستَّة أياٍم لمعايِشكم يوماً واحداً ، فاعبدوُه في يوِم الجمعِة ، وَّل تعمَ  ُلوا فيه شيئاً من أُموِر الدُّ

َّلَ نبَتِغي إَّلَّ اليوَم الذي فَرَغ فيه ِمن الخلِق ، يعنون : وصنائِعكم ، فَأبَوا أن يقبَ ُلوا ذلَك منُه ، وقالوا 
بت ، فجعَل ذلك عليهم فيِه ، وقالت جماعٌة منهم  ؛ ْلنه اليوُم الذي بل أعظُم اْليَّاِم يوُم اْلَحِد : السَّ

 .بدأ اهللُ فيه بخلُق اْلشياَء ، فاختاُروا تعظيَم غيِر ما فَ َرَض اهللُ عليهم ، أي ترُكوا تعظيَم يوِم الجمعة
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ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك 
 ( 211)َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن 

 
} ؛ أي أدُع إلى سبيِل دين اهلل { ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِة ، { بِاْلِحْكَمِة  التخويُف بالعذاب على جهِة إظهار : يعني القرآَن ، َوِقْيَل { ِة َواْلَمْوِعظَ } يعني بالنبوَّ
فقة عليهم ليكون ذلك أقرَب إلى إجابتهم ؛ أي بالرِّفِق { َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . الشَّ

عاء واللُّطِف ، وِذكِر أحسِن ما عنده من الحَجِج ، وأعرْض عن أذاُهم ، وَّل تقصِّ  ر في أداِء الرسال والدُّ
ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن } : وقولُه تعالى . إن هذه اآليَة نَسَجتها آيُة السَّيف: إلى الحقِّ ، ِقْيَل 

 .على ما َعِملَ  ؛ أي هو أعلُم بَمن يقبُل الهدى وَمن َّل يقبلُه ، فيجِزي ُكَلًّ { َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن 
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ٌر لِلصَّاِبرِيَن   ( 211)َوِإْن َعاقَ ْبُتْم فَ َعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه َولَِئْن َصبَ ْرُتْم َلُهَو َخي ْ

 
المطَّلب وأصحابه أنَّ حمزَة ابَن عبدِ " ؛ وذلك { َوِإْن َعاقَ ْبُتْم فَ َعاِقُبوْا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

الذين قُتلوا يوَم ُأُحد َمثََّل بهم المشرِكون ، َعَمُدوا إلى حمزة فَشقُّوا بطَنهُ ، وأخذت منه هنُد بنت عتبة  
َكبَدُه ، فجعلت تلوُكها ثم تطَرُحها ، وقَطُعوا مذاكيَرُه وجَدُعوا أنفه وأُذنيه ، ومثَّلوا به أشدَّ اْلُمثْ َلِة ، 

 . أُحد َمثََّل بهم المشركون ، بَقُروا بطونَهم ، وقطُعوا مذاكيَرهم وكذلك سائُر شهداء
ه حمزةَّ لم ينُظْر إلى شيٍء َقطُّ أوجَع إلى قلبِه منه ،  فلما َنَظَر رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى عمِّ

لرَِّحِم ، َواهلِل َلِئْن أْظَفَرِني اهللُ بِهْم َْلقْ تُ َلنَّ رَْحَمُة اهلِل عَلْيَك ، فَإنََّك ُكْنَت فَ عَّاَّلً لِلَخْيِر ، َوصََّلً لِ : " فقال 
ُهْم  ُهْم ، َوْلَُمِثَلنَّ َسْبِعيَن ِمن ْ ُهْم ، َلُنَمث َِّلنَّ : َوقَاَل اْلُمْسِلُموَن " بَك َسْبِعيَن ِمن ْ َواهلِل َلِئْن أْمَكنَ َنا اهللُ ِمن ْ

{ } َوِإْن َعاقَ ْبُتْم فَ َعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه } تعالى هذه اآليَة  فأنزَل اهللُ . باَْلْحَياِء َفْضَلً َعِن اَْلْمَواتِ 
ٌر لِّلصَّاِبريَن  ، " وَكفََّر َعْن َيِميِنِه " أْصبُر َوَّلَ ُأَمثُِّل : " ؛ فقاَل صلى اهلل عليه وسلم { َولَِئن َصبَ ْرُتْم َلُهَو َخي ْ

ُرَك ِإَّلَّ بِاللَِّه َواصْ } : فَ نَ َزَل قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ما صبُرَك إَّلّ بمعونِة اهلل وتوفيقه ، وَّل تقدُر { ِبْر َوَما َصب ْ
َل اهللُ عليكَ  هداء ، إَّل أْن ُيَسهِّ  .على الصَّبِر في الحزن الذي َلِحَقَك بسبب الشُّ
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ُرَك ِإَّلَّ بِاللَِّه َوََّل َتْحَزْن َعَلْيِهْم َوََّل  ا َيْمُكُروَن َواْصِبْر َوَما َصب ْ ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن ( 218) َتُك ِفي َضْيٍق ِممَّ
 ( 217)ات ََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن 

 
َّل : َوقْ َيَل . ؛ أي َّل تحَزْن على الكفَّار إذا امتنَ ُعوا من اَّلستجابِة لكَ { َوَّلَ َتْحَزْن َعَلْيِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

هداء ، فإن اهللَ أنَزَلهم مَنازَِلهم في الجنَّة ، لو رأيَتهم في الكرامِة التي أكرَمَهم اهللُ بها تحَزْن على ا لشُّ
ا َيْمُكُروَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . َلَغبْطتَ ُهُم عليها ؛ أي َّل َيِضيُق َصدُرَك من َمكرِهم ، { َوَّلَ َتُك ِفي َضْيٍق مِّمَّ

عاء إلى َسبيل ربكَ فيكون ذلك شاغَلً عن ما ُكلِّْفتَ  ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن ات ََّقواْ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . هُ من الدُّ
؛ أي مع المتَِّقيَن اْلُمحِسِنيَن ، وهم المسلمون يَنصُرهم ويُظِهُرهم على الكفار { وَّالَِّذيَن ُهم مُّْحِسُنوَن 

 .ويُِعيُنهم عليه
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ِبَعْبِدِه لَْيًَل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا َحْوَلُه ِلُنرِيَُه ِمْن ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى 
ِميُع اْلَبِصيُر   ( 2)آيَاتَِنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

 
اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلَْقَصا الَِّذي بَارَْكَنا ُسْبَحاَن الَِّذى َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيَلً مَِّن اْلَمْسِجِد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة إلى { َحْوَلُه  ٍد صلى اهلل عليه وسلم في ليلٍة واحدة من َمسِجِد مكَّ ؛ أي ُسبحان الذي أْسَرى بعبدِه ُمَحمَّ
 .مسجِد بيِت المقدس

ي مسجُد بيِت المقدس المسجَد اْلقصى ؛ ْلنه لم يكن وراَءُه مسجٌد يُ عْ  ْلنه : وقيل . َبُد اهللُ فيهوُسمِّ
أنَا ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِفي اْلِحْجِر بَ ْيَن النَّاِئِم : " أبعُد المساجِد التي ُتزار ، قاَل صلى اهلل عليه وسلم 

 ". وذكَر حديث المعراِج ... " َواْليَ ْقظَاِن ، إْذ أتَاِني ِجْبرِيُل باْلبُ َراقِ 
ُهَما وقال ابُن عبَّاس َرِضَي اهللُ  ُأْسِرَي بِه ِمْن بَ ْيِت ُأمِّ َهاِنئ بْنِت أبي طَاِلٍب ُأْخِت َعِليٍّ َكرََّم اهللُ َوْجَههُ : ) َعن ْ

َما ُأْسِرَي بَرُسوِل اهلِل : )وعن الكلبي عن أبي صالٍح عن ُأمِّ هانئ أنَّها كانت تقوُل (. ، َواْلَحَرُم ُكلُُّه َمْسِجدٌ 
 (.َكاَن اإلْسَراُء قَ ْبَل اْلِهْجَرِة بَسَنةٍ : )، قال مقاتُل ( ُهَو ِفي بَ ْيتٍ صلى اهلل عليه وسلم إَّلَّ وَ 

صفُة بيِت المقدِس ، باَرَك اهلل فيما حوَلهُ باْلشجار واْلثمار واْلنهار { الَِّذي بَارَْكَنا َحْوَلُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
جعلَناهُ َموضعاً : { بَارَْكَنا َحْوَلُه } يَ ْعِني : َوِقْيَل  :حتى َّل يحَتاُجون إلى أْن ُيجَلَب إليهم من موضٍع آخر 

ََلُم ، وفيه َمهبُط المَلئكِة ، وفيه الوحُي ، وفيه الصَّخرةُ  ِلُنرَِيهُ ِمْن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . لألنبياِء َعَلْيِهُم السَّ
ِميُع } ؛ أي من َعجائب ُقدرَتِنا ، { آيَاتَِنآ  ؛ بهم { الَبِصيُر } ؛ لمقالِة ُقريٍش وإنكاِرهم { ِإنَُّه ُهَو السَّ

 .وبأعمالهم
َلَة ُأْسِرَي بي َوأنَا بَ ْيَن النَّاِئِم َواْليَ ْقظَاِن ، َجاَءِني ِجْبرِيُل " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم  ا َكاَن َلي ْ َلمَّ

ُد ُقْم ، فَ ُقْمُت فَإذا : عليه السَلم َوقَاَل ِلي  تَ َوضَّأْ ، فَ تَ َوضَّْأُت ، : ِجْبرِيُل َمَعهُ ِميَكائِيُل ، فَ َقاَل ِلي يَا ُمَحمَّ
ُد ، فَ ُقْلُت : ُثمَّ قَاَل ِلي  فََأَخذ بَيِدي َوأْخَرَجِني ِمَن اْلَمْسِجِد . إَلى رَبكَ : إَلى أْيَن ؟ فَ َقاَل : اْنطَِلْق يَا ُمَحمَّ

ُه َكَخدِّ اإلْنَساِن ، َوذنَ ُبُه َكذَنِب اْلَبِعيِر ، َوأْظَلَفُهُ  ، فَإذا باْلبُ َراِق َدابٌَّة فَ ْوَق اْلِحَماِر وَ  ُدوَن اْلبَ ْغِل ، َخدُّ
ِمْن رَحاِل اْلَجنَِّة ، َكَأْظََلِف اْلبَ َقِر ، َوَصْدرُهُ َكَأنَّهُ يَاقُوَتٌة َحْمَراُء ، َوَظْهُرُه َكأَنَُّه ُدرٌَّة بَ ْيَضاُء ، َعَلْيِه رَْحٌل 

ا َوَضْعُت َيِدي َعَلْيِه َشَمَس ، فَ َقاَل ِجْبرِيُل : فَ َقاَل ِلي . َهى َطْرِفهِ َخْطُوُه ُمْنت َ  َمْهَلً يَا بُ َراُق ؛ : ارَْكْب ، فَ َلمَّ
ٌد صلى اهلل عليه وسلم! أَما َتْسَتِحي فَاْرتَ َعَش . فَ َواهلِل َما رَِكَبَك نَبيٌّ أْكَرُم َعَلى اهلِل ِمْن َهذا ، ُهَو ُمَحمَّ

ُق ، َوَتَصبََّب َعَرقاً َحَياًء ِمْن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، ثُمَّ َخَفَض َحتَّى َلَزَق باَْلْرِض ، فَ رَِكْبُتهُ اْلبُ َرا
 . َواْستَ َوْيُت َعَلى َظْهرِهِ 
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ُفوُت أَحُدُهَما اآلَخَر َحتَّى أتَ ْيُت قَاَم ِجْبرِيُل َنْحَو اْلَمْسِجِد اْلَْقَصى َيْخُطو َمدَّ اْلَبَصِر ، َواْلبُ َراُق يَ ْتبَ ُعُه َّلَ ي َ 
َماِء يَ تَ َلقَّْوِني باْلبَشارَِة َواْلَكَراَمِة ِمْن ِعنْ  ا بَ ْيَت اْلَمْقِدِس ، فَإذا باْلَمَلَِئَكِة َقْد نَ َزُلوا ِمَن السَّ ِد اهلِل ، فَ َلمَّ

باْلَحَلَقِة الَِّتي َكاَنْت تَ ْربُط بَها اَْلنْبَياُء ، وََكاَن لِلُبراِق َوَصْلُت بَاَب اْلَمْسِجِد أنْ َزَلِني ِجْبرِيُل ، َورََبَط اْلبُ َراَق 
 . يِخطَاٌم ِمْن َحرِيِر اْلَجنَِّة ، َفَصلَّْيُت ِفي اْلَمْسِجِد رَْكَعتَ ْيِن ، َواْلَمَلَِئَكُة َخْلِفي ُصُفوفاً ُيَصلُّوَن َمعِ 

َهاُثمَّ أَخذ ِجْبرِيُل بَيِدي ، َواْنطََلَق بي إَلى ا َوإذا ِمْعَراٌج أُصُلُه َعَلى َصْخَرِة بَ ْيِت . لصَّْخَرِة َفَصَعَد بي َعَلي ْ
َماِء ، إْحَدى َعاِرَضْيِه ِمْن يَاقُوَتٍة َحْمَراء َواُْلْخَرى زُبُ ْرُجَدٌة َخْضَراءُ  ، َوَدْرُجهُ  اْلَمْقِدِس َورَأُسُه ُمْلَتِصٌق بالسَّ

رِّ َواْليَ  اُقوِت ، فَاْحَتَمَلِني ِجْبرِيُل َحتَّى َوَضَعِني َعَلى َجَناَحْيِه ، ُثمَّ َصَعَد بي ذِلَك اْلِمْعَراَج زُُمرٌُّد ُمَكلٌَّل بالدُّ
نْ َيا َماِء الدُّ  . َحتَّى َوَصَل بي إَلى السَّ

ٌد ص: َمْن َمَعَك ؟ قَاَل : ِجْبرِيُل ، قَالُْوا : َمْن َهذا ؟ قَاَل : فَ َقَرَع اْلَباَب َفِقيَل  . لى اهلل عليه وسلمُمَحمَّ
: َمْرَحباً َولَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، قَاَل : فَ َفَتُحوْا اْلَباَب َفَدَخْلَنا ، فَ َقالُوْا 

: َسلَّْمُت َعِلْيِه فَ َقاَل أبُوَك آَدُم ، فَ : يَا ِجْبرِيُل َمْن َهذا ؟ قَاَل : فََأتَ ْيُت َعَلى آَدَم َفَسلَّْمُت َعَلْيِه ، فَ ُقْلُت 
 . َمْرَحباً بَك ، باَّلْبِن الصَّاِلِح َوالنَّبيِّ الصَّاِلحِ 

َماَء الثَّانَِيَة ، فَاْستَ ْفَتَح ِجْبرِيُل فَ َفَتُحواْ َلَنا َوقَالُوْا  َنا السَّ َمْرَحباً بَرُسوِل اهلِل صلى اهلل : ُثمَّ اْنطََلْقَنا َحتَّى أتَ ي ْ
يَا ِجْبرِيُل َمْن َهذاِن ؟ : ْعَم اْلَمِجيُء َجاَء َرُسوُل اهلِل ، فََأتَ ْيُت َعَلى ِعيَسى َوَيْحَيى فَ ُقْلُت عليه وسلم َولَنِ 

 . َمْرَحباً باَْلِخ الصَّاِلِح َوالنَّبيِّ الصَّاِلحِ : ِعيَسى َوَيْحَيى ابْ َنا اْلَخاَلِة ، َفَسلَّْمُت َعَلْيِهَما ، فَ َقاَّلَ : قَاَل 
َماِء الثَّاِلَثِة فَاْستَ ْفَتَح ِجْبرِيُل ، فَ َقالُوْا ُثمَّ انْ  ٌد صلى اهلل : َمْن َهذا ؟ قَاَل : طََلْقَنا إَلى السَّ ِجْبرِيُل َوَمِعي ُمَحمَّ

يُوُسَف عليه  فََأتَ ْيُت َعَلى: َجاَء ، قَاَل : َمْرَحباً بِه َولَِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء ، قَاَل : عليه وسلم ، فَ َفَتُحواْ َوقَالُوْا 
 . َمْرَحباً باَْلِخ الصَّاِلحِ : السَلم فَ َقاَل 

ْم ، فَ َوَجْدُت إْدريَس فَ َقا َماَء الرَّابَعَة َفَكاَن ِمَن اَّلْسِتْفتَاِح َواْلَجَواب ِمْثَل َما تَ َقدَّ َنا السَّ َمْرَحباً : َل ِلي ُثمَّ أتَ ي ْ
َماِء َوِفي ا. باَْلِخ الصَّاِلِح َوالنَّبيِّ الصَّاِلحِ  َماِء اْلَخاِمَسِة َوَجْدُت َهاُروَن فَ َقاَل ِلي َكذِلَك ، َوِفي السَّ لسَّ

ابَعِة َوَجْدُت إبْ َراِهيَم فَ َقاَل ِلي  َماِء السَّ اِدَسِة َوَجْدُت ُموَسى فَ َقاَل ِلي َكذِلَك ، َوِفي السَّ َمْرَحباً باَّلْبِن : السَّ
 . الصَّاِلِح َوالنَّبيِّ الصَّاِلحِ 

ُت أُثمَّ  ْْ ْربَ َعَة أنْ َهاٍر رُِفْعُت إَلى ِسْدرَِة اْلُمْنتَ َهى ، َوإنَّ نَبَقَها ِمْثَل ِقََلِل َهَجٍر ، َوَورَقُ َها َكَأذاِن اْلِفيَ َلِة ، َورَأِي
اْلَجنَِّة ، وأمَّا الن َّْهَراِن الن َّْهَراِن اْلَباِطنَاِن ِفي : َتْجِري ِمْن أْصِلَها ، فَ ُقْلُت يَا ِجْبرِيُل َما َهِذِه اَْلنْ َهاِر ؟ فَ َقاَل 

ا الظَّاِهَراِن فَالنِّيُل َواْلُفَراُت ، َوِفيَها َمََلِئَكٌة َّلَ يَ ْعَلُم َعَدَدُهْم إَّلَّ اهللُ ، َوَمَقاُم ِجْبرِيَل ِفي وَ  َسِطَها ، فَ َلمَّ
َها فَ َقاَل ِلي ِجْبرِيُل  ْم ، فَ ُقْلُت : انْ تَ َهْيُت إَلي ْ ْم أ: تَ َقدَّ ُد ؛ : فَ َقاَل ! ْنَت يَا ِجْبرِيلُ تَ َقدَّ ْم أْنَت يَا ُمَحمَّ َبْل تَ َقدَّ

 . فََأْنَت أْكَرُم َعَلى اهلِل ِمنِّي
ْمُت َوِجْبرِيُل َعَلى إْثِري َحتَّى انِْتَهاِئي إَلى ِحَجاٍب ِمْن ذَهٍب ، َفَحرََّكهُ ، َفِقيَل : قَاَل  َمْن َهذا ؟ قَاَل : فَ تَ َقدَّ

ٌد ، فََأْخَرَج اْلَمَلُك َيَدُه ِمْن َتْحِت اْلِحَجاب ، فَاْحَتَمَلِني َوَتَخلََّف ِجْبرِيُل ، فَ ُقْلُت ِجْبرِيُل َوَمعِ :  : ي ُمَحمَّ
نُ وِّ ِمَن اْلِحَجاب إلْكَراِمَك َوإْجَلَلِ : إَلى أْيَن ؟ فَ َقاَل  . كَ َوَما ِمنَّا إَّلَّ َلُه َمَقاٌم َمْعُلوٌم ، َوإنََّما ُأِذَن ِلي ِفي الدُّ
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: َمْن َهذا ؟ فَ َقاَل : فَاْنطََلَق بي اْلَمَلُك ِفي أْسَرِع ِمْن ُطْرَفِة َعْيٍن إَلى ِحَجاٍب آَخَر ، َفَحرََّكُه فَ َقاَل اْلَمَلُك 
ٌد َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َمِعي ، فَأْخَرَج َيَدهُ ِمَن اْلِحَجاب ، فَاْحَتَمَلِني َحتَّى َوِسعَ  ِني بَ ْيَن َهذا ُمَحمَّ

 . َيَديْهِ 
 ، فَ َلْم أَزْل َكذِلَك ِمْن ِحَجاٍب إَلى ِحَجاٍب َحتَّى َسْبِعيَن ِحَجاباً ، ِغْلُظ ُكلِّ ِحَجاٍب َمِسيَرُة َخْمِسِماَئِة َسَنةٍ 

 " َوَما بَ ْيَن اْلِحَجاب إَلى اْلِحَجاب َخْمُسِماَئِة َسَنٍة ، ُثمَّ اْحُتْمِلُت إَلى اْلَعْرِش 

(0/0) 

 
 

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناُه ُهًدى ِلَبِني ِإْسَرائِيَل َأَّلَّ تَ تَِّخُذوا ِمْن ُدوِني وَِكيًَل   ( 1)َوآتَ ي ْ

 
َنآ ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلنَاُه ُهًدى لَِّبِني ِإْسَرائِيَل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أعَطينا موَسى التوراة وجعلناهُ { َوآتَ ي ْ

لوا على َغيري ، وَمن قرأ { َأَّلَّ تَ تَِّخُذوْا ِمن ُدوِني وَِكيَلً } ني إسرائيل ، دَّللًة لب َأَّلَّ } ؛ رَبّاً ، وَّل تتوكَّ
: ثُم قاَل [ 1: الفاتحة ]{اْلَحْمُد للَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن } بالتاِء ، فهو على الخطاب بعد الَغيَبِة مثلُ { تَ تَِّخُذوْا 

 [.1: الفاتحة ]{ِإيَّاَك َنْسَتِعيُن ِإيَّاَك نَ ْعُبُد وَ } 

(0/0) 

 
 

 ( 1)ُذرِّيََّة َمْن َحَمْلَنا َمَع نُوٍح ِإنَُّه َكاَن َعْبًدا َشُكورًا 

 
ُس  ؛ أي يا ذرِّيَة َمن َحَملنا مع نُوٍح ، والنا{ ُذرِّيََّة َمْن َحَمْلَنا َمَع نُوٍح ِإنَُّه َكاَن َعْبداً َشُكوراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

لِنَعِم اهلِل ، كان إذا أكَل أو َشِرَب أو { ِإنَُّه َكاَن َعْبداً َشُكوراً } : كلُّهم ذريُة نوٍح ، ثم اثَنى على نوٍح فقال 
 .اْلَحْمُد هللِ : اكتَسى أو احتذى قال 

(0/0) 

 
 

َنا ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل ِفي اْلِكَتاِب لَتُ ْفِسُدنَّ ِفي اْْلَْرِض َمرَّ  ا َكِبيًرا َوَقَضي ْ  ( 1)تَ ْيِن َوَلتَ ْعُلنَّ ُعُلوًّ
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َنآ ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل ِفي اْلِكَتاِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َلتُ ْفِسُدنَّ ِفي } ؛ أي أخَبرنَاُهم في التوراِة ، { َوَقَضي ْ

َولَتَ ْعُلنَّ ُعُلّواً  } خِذ اْلموال ، ؛ أي لتَ ْعُصنَّ كرََّتين بقتِل النُّفوس ، وتخريب الدياِر ، وأ{ اَْلْرِض َمرَّتَ ْيِن 
 .؛ ولتظلُمنَّ ظُلماً عظيماً { َكِبيراً 

(0/0) 

 
 

يَاِر وََكا َن َوْعًدا َمْفُعوًَّل فَِإَذا َجاَء َوْعُد ُأوََّلُهَما بَ َعثْ َنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا َلَنا ُأوِلي بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخََلَل الدِّ
(1 ) 

 
؛ أي سلَّطنا عليكم { فَِإَذا َجآَء َوْعُد ُأوَّلُهَما بَ َعثْ َنا َعَلْيُكْم ِعَباداً لََّنآ ُأْوِلي بَْأٍس َشِديٍد } :  قَ ْوُلُه تَ َعاَلى

ة في القتاِل ،  يَاِر } ِعَباداً لنا ذوي ُعدَّ َنصََّر َوأْصَحابُُه : )؛ قال ابُن عباس { َفَجاُسوْا ِخََلَل الدِّ َوُهْم َبِخت ْ
َنصََّر أْربَِعيَن اْلَمُجوس ، سَ  ُهْم َبِخت ْ لََّطُهْم اهللُ َعَلى بَِني إْسَرائِيَل ِحيَن َعَصْت ِفي أوَِّل اْلَفَساَدْيِن ، فَ َقَتَل ِمن ْ

ْن َكاَن يَ ْقَرْأ الت َّْورَاَة ، َوَدَخَل ديَاَرُهْم َوطََلبَ ُهْم طََلباً َشِديداً َحتَّى َكانُوا يَ ْنُظُروَن ِفي قَِّة َواْلبُ ُيوِت ، اَْلزِ  أْلفاً ِممَّ
ْم ، َفَمَكَث َهْل َبِقَي أَحٌد َلْم يَ ْقتُ ُلوُه ، َواْسَتْأَسُروْا ِمْن بَِقَي بَ ْعَد اَْلرَْبِعيَن أْلفاً ، َوَمَضوْا بِهْم إَلى بََلِدهِ 

َنصَّرَ  ؛ أي َوعداً  { َكاَن َوْعداً مَّْفُعوَّلً وَ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى (. اُْلَسَراُء ِفي أْيِديِهْم ِتْسِعيَن َسَنًة َحتَّى َماَت َبِخت ْ
 .َكائناً َّل محالةَ 

(0/0) 

 
 

 ( 1)ُثمَّ َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َوَأْمَدْدنَاُكْم بَِأْمَواٍل َوبَِنيَن َوَجَعْلَناُكْم َأْكثَ َر َنِفيًرا 

 
َوَأْمَدْدنَاُكم } ؛ أي جَعلنا لكم الدولَة والرجعَة عليهم ، { ْم ثُمَّ َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيهِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .؛ أي أكثَر َعَدداً ينِفُرون إليهم{ َوَجَعْلَناُكْم َأْكثَ َر َنِفيراً } ؛ أي وأعطيناكم أْمَواَّلً وبنيَن ، { بَِأْمَواٍل َوبَِنيَن 
َنصَّر ، فظهَر عليهم  ُكورُش غَزا أرضَ : وذلك أنَّ رُجَلً من أهِل الكتاب يقاُل له  بابل ، وهي بَلُد َبِخت ْ

فقتَلهم وسكَن ديارَهم ، وتزوََّج امرأًة ِمن بني إسرائيَل ُأْخُت َملِك بني إسرائيَل ، فطَلبت من زوِجها أن 
يَ ُردَّ قوَمها إلى أرِضهم ففعَل ، فمكَث في بيِت المقدس ِمائتين وعشرين سنًة ، وقامت بينهم اْلنبياُء ، 

 .{ثُمَّ َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم } : وا الى أحسَن ما كانوا عليِه ، فذلك قَ ْولُُه تَ َعاَلى ورَجعُ 
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ا : " قال رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم في هذِه اآلية : وعن حذيفَة بن اليماِن قاَل  إنَّ بَِني إْسَرائِيَل َلمَّ
َنصََّر ، َفَساَر إلَْيِهْم َحتَّى َدَخَل بَ ْيَت اْلَمْقِدِس اْعَتَدوْا َوقَ تَ ُلوْا اْلَنْبَياَء ، ب َ  َعَث اهللُ َعَلْيِهْم َمِلَك الرُّوِم َبِخت ْ

َوَسَبى أْهَلَها ،  -َسْبِعيَن أْلفاً : َوِقْيَل  -َفَحاَصَرُهْم َوفَ َتَحَها ، فَ َقتَل َعَلى َدِم َيْحَيى ْبِن زََكرِيَّا أْربَِعيَن أْلفاً 
ٌب ِليَّ بَ ْيِت اْلَمْقِدِس ، وََكاَن ُسَلْيَماُن اْبُن َداُوَد َقْد بَ َناهُ ِمْن ذَهٍب َويَ ُقوٍت َوزُبُ ْرُجٍد ، َوَعُموُدُه ذهَ َوَسَلَب حُ 

يَاِطيَن َلُه يَْأتُونَُه بَهِذِه اَْلْشَياءِ  َر الشَّ  . ، أْعطَاُه اهللُ ذِلَك َوَسخَّ
َنصََّر باُْلَساَرى َحتَّ  تِِه َسَنًة تَ تَ َعبَُّد اْلَمُجوَس َوأبْ َناَء ُثمَّ َساَر َبِخت ْ ى نَ َزَل بَابَل فََأقَاَم بَ ُنو إْسَرائِيَل ِفي ُمدَّ

، َفَساَر إَلْيِهْم اْلَمُجوِس ، ُثمَّ إنَّ اهللَ تَ َعاَلى رَِحَمُهْم َفَسَلَط َمِلكاً ِمْن ُمُلوِك فَارَس يُ َقاُل َلُه ُكورُش وََكاَن ُمْؤِمناً 
قَ  َقذ ُحِليَّ بَ ْيِت اْلَمْقِدِس َحتَّى َردَُّه إَلْيِه ، فََأقَاَم بَ ُنو إْسَرائِيَل مُ فَاْستَ ن ْ ُهْم ، َواْستَ ن ْ ِطيِعيَن اهللَ ذ بَِني إْسَرائِيَل ِمن ْ

 ". َسَباُهْم َزَماناً ، ثُمَّ َعاُدوا إَلى اْلَمَعاِصي ، َفَسلََّط اهللُ َعَلْيِهْم َمِلكاً آَخَر َوَحَرَق بَ ْيَت اْلَمْقِدِس وَ 
يعني ُأولى اْلَمرََّتين ، واختَلُفوا فيها ، فعلى قوِل [ 1: اإلسراء ]{فَِإَذا َجآَء َوْعُد ُأوَّلُهَما } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْحَفظُوا أْمَر نَبيِِّهْم إْفَساُدُهْم ِفي اْلَمرَِّة اْلُْوَلى َما تَ رَُكوْا ِمْن أْحَكاِم الت َّْورَاِة ، َوَعَصوا رَب َُّهْم َوَلْم يَ : )قتادة 
 (.ُموَسى ، َورَِكُبوْا اْلَمَحارمَ 

َجَرِة ، : ، َوِقْيَل ( أنَّ اْلَفَساَد اَْلوََّل قَ ْتُل زََكرِيَّا)وعن ابِن مسعود رضي اهلل عنه  ُلُهْم َشْعَيا نَبيُّ اهلِل ِفي الشَّ قَ ت ْ
 (.َكرِيَّا َماَت َمْوتاً َوَلْم يُ ْقَتْل ، َوإنََّما اْلَمْقُتوُل َشْعيَاإنَّ بَ ْعَض اْلُعَلَماِء أْخبَ َرُه أنَّ َز : )قال ابُن اسحق 

: يعني َجاُلوَت وجنوَدُه ، وقال ابُن اسحق [ 1: اإلسراء ]{بَ َعثْ َنا َعَلْيُكْم ِعَباداً لََّنآ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َنصََّر اْلبَابليُّ َوأْصَحابُُه ، ُأْوِلي بَْأٍس َشِديٍد ) يَار َبِخت ْ ؛ أْي ذِوي بَْطٍش َشِديٍد ِفي اْلَحْرب ، َفَجاُسوا ِخََلَل الدِّ

ُن : وقال الفرَّاء (. ؛ أْي طَافُوا َوَدارُواْ  ٍد : قتلوكم بين بيوتكم ، قال َحسَّ َوِمنَّا الَِّذي ََّلَقى بَسْيٍف ُمَحمَّ
 .ي طَلُبوا َمن فيها كما ُتَجاُس اْلخبارُ أ( َفَجاُسواْ : )َفَجاَس بِه اَْلْعَداَء َعْرَض اْلَعَساِكِرَوِقْيَل 

أي المرَّة اآلخرة ، وهو قصُدهم قتَل عيسى حين [ 8: اإلسراء ]{فَِإَذا َجآَء َوْعُد اآلِخَرِة } : وقولهُ تعالى 
َوالروَُّم  رُِفَع ، وقتُلهم يحيى بن زكريَّا َعَلْيِهَما السَََّلُم ، فسلََّط اهلل عليهم َططُوُس بن اسِتيباتُيوس فَارسَ 

 [.8: اإلسراء ]{لَِيُسوُءوْا ُوُجوَهُكْم } : ِحيَن قَ تَ ُلوُهْم وَسَبوهم ، فذلك قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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وا ْم َولَِيْدُخلُ ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِْلَنْ ُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُتْم فَ َلَها فَِإَذا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهكُ 
 ( 8)اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة َولِيَُتب ُِّروا َما َعَلْوا تَ ْتِبيًرا 

 
َوِإْن َأَسْأُتْم فَ َلَها } ؛ أي منفعُة إحَساِنكم راجعًة إليكم ، { ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم َْلنْ ُفِسُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ل فإليها على جهِة المقابلة للكَلِم اْلول ، ومثُل هذه الحروِف قد ُتقام ؛ أي فإلى أنُفِسكم ، ولم يق{ 
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 .أي إليها[ 1: الزلزلة ]{بَِأنَّ رَبََّك َأْوَحى َلَها } : بعُضها مقاَم بعٍض ، كما في قولِه تعالى 
؛ { لَِيُسوُءوْا ُوُجوَهُكْم } ِد ، ؛ أي وعَد المرَّة اآلخرة في الفسا{ فَِإَذا َجآَء َوْعُد اآلِخَرِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

بي ،  َنصِّر { َكَما َدَخُلوُه } ؛ أي مسجَد بيِت المقدس ، { َوِلَيْدُخُلوْا اْلَمْسِجَد } بالقتِل والسَّ ؛ دخَلُه َبِخت ْ
يه تخريباً ، والتَّبَاُر والرَّماد ؛ أي ولُيَخرِّبوا ما َعَلوا عل{ َأوََّل َمرٍَّة َولِيَُتب ُِّروْا َما َعَلْوْا تَ ْتِبيراً } وأصحابُه ، 

 .والهَلُك بمعنى واحدٍ 
ذلك أن اهللَ سلَّط عليهم بعَد مائتين وعشرين سنًة ططوس بن استيباتوس الرومي ، فحاَصَرهم وقَ َتَل منهم 

اً مائَة ألٍف وثمانين ، وخرََّب بيَت المقدس ، وذلك بعَد َقتِلهم يحيى عليه السَلم ، فلم يَزْل كذلك َخراب
ُأْولَِئَك َما َكاَن َلُهْم َأن } : إلى أن بناهُ المسلمون ، فلم يدخْلُه رُوِميٌّ بعد ذلَك إَّل خائفاً ، كما قاَل تعالى 

 [.221: البقرة ]{َيْدُخُلوَهآ ِإَّلَّ َخآئِِفيَن 
َنصََّر َغَزا بني إسرائيَل مرَّتين ، ففتَح مديَنتهم في المرَّ  ة اْلولى ، وَجاُسوا وذهَب بعُضهم إلى أن َبِخت ْ

خَلَلها يَقتُلون فيهم ، فتاَبْت بنو إسرائيَل إلى اهلِل تعالى فأظهَرهم اهللُ تعالى على بختنصِّر فَردَّ عنهم ، ثم 
ِْ اهلل تعالى ، فضربوهُ وقيَّدوه ( أْرِضيَّا)بعَث اهلل إلى بني اسرائيَل  النبيَّ عليه السَلم ، فقاَم فيه بوحِي

 .اهلل عليهم بختَنصِّر مرًَّة ُأخرى ففعَل ما فعلَ  وحبسوُه ، فسلَّطَ 
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 ( 7)َعَسى رَبُُّكْم َأْن يَ ْرَحَمُكْم َوِإْن ُعْدُتْم ُعْدنَا َوَجَعْلَنا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن َحِصيًرا 

 
} ؛ لمعصيٍة ، { ِإْن ُعدتُّْم وَ } ؛ أي بعَد استقامِة منكم ، { َعَسى رَبُُّكْم َأن يَ ْرَحَمُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

داً صلى اهلل عليه وسلم ، فَ َعاَد اهللُ : )؛ إلى العقوبٍة ، قال قتادُة { ُعْدنَا  فَ َعاُدوْا فَ بَ َعَث اهللُ َعَلْيِهْم ُمَحمَّ
: قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ َعَلْيِهْم باْلُعُقوَبِة بإْذََّلِلِهْم بَأْخِذ اْلِجْزَيِة َواْلَقْتِل ، فَ ُهْم يُ ْعطُوَن اْلِجْزَيَة 

: حَصرتُه فهو محصوٌر إذا حبسَتهُ ، َوِقْيَل : ؛ أي ُمْحَتَبساً من قوِلَك { َوَجَعْلَنا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن َحِصيراً } 
 .ِفَراشاً وِمَهاداً َتْشبيهاً بالحصيِر الذي يُبَسُط ويُفَرشُ 
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ُر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا كَ ِإنَّ َهَذا الْ  ( 1)ِبيًرا ُقْرآَن يَ ْهِدي لِلَِّتي ِهَي َأقْ َوُم َويُ َبشِّ
 ( 20)َوَأنَّ الَِّذيَن ََّل يُ ْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة َأْعَتْدنَا َلُهْم َعَذابًا َأِليًما 
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ْهِدي لِلَِّتي ِهَي َأقْ َوُم ِإنَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِْ ؛ أي َيهدي للحالِة التي هي أقَوُم الحاَّلِت ، { َه اَذا اْلُقْرآَن َي

يُرِشُد إلى الكلمِة التي هي أعدُل الكلماِت ، وهي كلمةُ التوحيد : والطريقِة التي هي أصوُب ، َوِقْيَل 
 .والطاعِة هلل تعالى واإليمان به وبُرسلهِ 

ُر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجراً َكِبيراً } :  قَ ْوُلُه تَ َعاَلى ؛ ثواباً عظيماً وهو الجنَّةُ { َويُ َبشِّ
ُرهم ؛ أي إنَّ الذين َّل يُؤمنون باآلخرِة يُب{ وَأنَّ الَِّذيَن َّلَ يُ ْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة َأْعَتْدنَا َلُهْم َعَذاباً َأِليماً } ،  شِّ

 .بعذاٍب أليم وهو النارُ 
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ْنَساُن َعُجوًَّل  رِّ ُدَعاَءُه بِاْلَخْيِر وََكاَن اإْلِ ْنَساُن بِالشَّ  ( 22)َوَيدُْع اإْلِ

 
رِّ ُدَعآَءُه بِاْلَخْيِر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وء عندَ { َوَيدُْع اإِلْنَساُن بِالشَّ  ؛ أي يدُعو على نفسِه وعلى وَلدِه بالسُّ

اللَُّهمَّ اْلَعْنُه اللهم أهِلْكهُ ونحُو ذلك ، كُدعائِه ربَُّه بأن يَهَب له العاِفيَة : الضََّجِر والغضب ، فيقوُل 
والنِّعمَة ، ويرزقه السَلمَة في نفسِه وماله وولدِه ، فلو استجاَب اهللُ له إذا دعاُه باللعِن والهَلك ، كما 

َوَلْو يُ َعجُِّل } َك ، ولكنَّ اهللَ تعالى بفضلِه َّل يستجيُب له ، ونظيُر هذايستجاُب له إذا دعاُه بالخيِر َلَهلَ 
رَّ اْسِتْعَجاَلُهْم بِاْلَخْيِر َلُقِضَي ِإَلْيِهْم َأَجُلُهْم   [.22: يونس ]{اللَُّه لِلنَّاِس الشَّ

عاء{ وََكاَن اإِلْنَساُن َعُجوَّلً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بما يكَرُه أن يستجاَب لهُ ، وقال ابُن  ؛ أي َعُجوَّلً في الدُّ
رَّاِء َوالضَّرَّاءِ : )عبَّاس  َر َلُه َعَلى السَّ ا نُِفَخ في : َوِقْيَل (. َمْعنَاُه َضُجوراً َّلَ َصب ْ أراَد به آدَم عليه السَلم َلمَّ

 (. تَ ْعَجلْ َّلَ : الروُح فبلَغ إلى رجليه ، قصَد القياَم قبَل أن يجِرَي فيه الروُح فسَقَط ، فقيل له 
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َفْضًَل ِمْن رَبُِّكْم َوِلتَ ْعَلُموا  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن ََّهاَر آيَ تَ ْيِن َفَمَحْونَا آَيَة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة الن ََّهاِر ُمْبِصَرًة لَِتْبتَ ُغوا
 ( 21)َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه تَ ْفِصيًَل 

 
َفَمَحْونَآ آيََة } ؛ أي َعَلَمَتين تُدَّلَّن على ُقدرِة خاِلِقهما ، { َوَجَعْلَنا الَّيَل َوالن ََّهاَر آيَ تَ ْيِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َواَد الَِّذي ِفي اْلَقَمِر ، َوذِلَك أنَّ اهللَ : )؛ أي ضوَء القَمِر ، قال ابُن عبَّاس { الَّيِل  َخَلَق اْلَقَمَر أرَاَد بِه السَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



ُل ِمَن أوََّل َما َخَلَقُه َعَلى ُصوَرِة الشَّْمِس ، وََكاَنِت َشْمٌس باللَّْيِل َوَشَمٌس بالن ََّهاِر ، وََكاَن َّلَ يُ ْعَرُف اللَّيْ 
َعََلَمُة َجَناِحِه َوُهَو السََّواُد الن ََّهار ، فََأَمَر اهللُ ِجْبرِيَل َفَمَسَح بَجَناَحْيِه َشْمَس اللَّْيَل َفَذَهَب َضْوُءَها ، َوبَِقَي 

 (.الَِّذي يَ َرْوَنُه ِفي َجْوِف اْلَقَمرِ 
ُهَما أيضاً  ْمَس َسْبِعيَن ُجْزءاً ، َونُوَر اْلَقَمِر َسْبِعيَن ُجْزءاً ، : )وقال ابُن عبَّاس َرِضَي اهللُ َعن ْ َجَعَل اهللُ نُوَر الشَّ

َوِستُّوَن ُجْزءاً َفَجَعَلَها ِمْن نُور الشَّْمِس ، َفَصاَر َضْوُء الشَّْمِس ِماَئًة َوَثََلثِيَن فَُأْمِحَي ِمْن نُور اْلَقَمِر َتْسَعةٌ 
 (.ُجْزءاً ، َواْلَقَمُر ُجْزءاً واحداً 

تَ ُغوْا َفْضَلً مِّن لَِتبْ } ؛ وهي الشَّمُس ُمْبِصَرًة ُمِضيئًة ُمِنيرًة ، { َوَجَعْلَنآ آَيَة الن ََّهاِر ُمْبِصَرًة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
؛ أي لَتسكُنوا بالليِل ، وتطلُبوا معايَشكم بالنهار ، إَّلَّ أنه حذَف لَتسكُنوا بالليِل ؛ ْلنه ذكَرُه في { رَّبُِّكْم 

ِنيَن َواْلِحَساَب } موضٍع آخر ،  هور واْليَّاِم { َوِلتَ ْعَلُموْا َعَدَد السِّ ؛ أي جَعلنا ذلك لَتعَلُموا حساَب الشُّ
؛ من اْلمِر والنهي والحَلل { وَُكلَّ َشْيٍء } اقيَت الصَلِة والصيام والحجِّ ، يعني بَمْحِو آيِة الليل ، ومو 

؛ أي بَ ي َّنَّاه في القرآِن ؛ ليكوَن أقرَب إلى معرَِفتكم ، وبَ ي َّنَّاُه تبييناً ؛ لئَل { َفصَّْلَناهُ تَ ْفِصيَلً } والحراِم ، 
 .يلتبَس بِغيرِهِ 

(0/0) 

 
 

 ( 21)ُكلَّ ِإْنَساٍن َأْلَزْمنَاُه طَاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِكتَابًا يَ ْلَقاُه َمْنُشورًا وَ 

 
؛ أي ألزمناُه عَملُه من خيٍر أو شرٍّ في عُنقِه ، { وَُكلَّ ِإْنَساٍن َأْلَزْمنَاُه َطآئَِرُه ِفي ُعُنِقِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َمْكُتوٌب : )هذا الحقُّ في ُعنِق فَلن وفي ذمَّتِه ، قال مجاهُد : علنا جزاَء عملِه َّلزماً له ، كما يقاُل فج
َما ِمْن َمْولُوٍد إَّلَّ َوِفي ُعُنِقِه َمْكُتوٌب : )روَى الحكُم عن مجاهٍد ( ِفي َورََقٍة ُمَعلََّقٍة ِفي ُعُنِقِه َشِقيٌّ أْو َسِعيدٌ 

 (.َشِقيٌّ أْو َسِعيدٌ 
مال  وفي اآلية تشبيُه العمِل بالطائِر الذي يجيُء من ناحية اليميِن فُيتبَ رَّك بِه ، والذي يجيُء من ذاِت الشِّ

فُيتشاَءُم به ، وأما اإلضافُة إلى الُعنِق دون سائِر اْلعضاء ؛ فألنَّ ما يتزيَّن به من َطوٍق أو ما يشين من ِغلٍّ 
 .فإنما يضاُف إلى اْلعناقِ 

؛ أي يرفُع اهلل يوم القيامِة كتابَُه يَرى فيه جزاَء { َوُنْخِرُج َلُه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِكَتاباً يَ ْلَقاُه َمْنُشوراً } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ 
. ونخرُج له الطائَر كتاباً : على ما َلم يَسمَّ فاعلُه ، على معنى ( َوُنْخَرجُ : )أعمالِه ، قرأ الحسُن ومجاهد 

 .على الحالِ ( ِكتَاباً )وانتصَب قولهُ 
ى الفاعل ؛ أي وَيخُرُج له الطائُر يوَم القيامةِ ( َوُيْخِرجُ : )وقرأ أبو جعفٍر  وقرأ يحيى بن وثَّاب . بالياء مسمَّ

َرهُ : )ويخِرُج اهللُ له كتاباً ، وقرأ الحسُن ومجاهد : بضمِّ الياء وكسر الراء ، المعنى ( َوُيْخِرجُ ) ( أْلَزْمنَاُه َطي ْ
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أراَد بالطائِر ما قَضى عليِه أنه فاعلُه ، وما هو صائٌر إليه من شقاوٍة أو : ألف ، وقال أهُل المعاني  بغيرِ 
قرأ أبو جعفر بضمِّ الياء وفتِح الَلم وتشديِد القاف ، يعني يَلقى ( يُ َلقَّاُه َمنُشوراً : )قَ ْولُُه تَ َعاَلى . سعادة

 .اقون بالتخفيِف ؛ أي يراُه َمنشورًة فيه حسناتهُ وسيئاتهاإلنساُن ذلك الكتاَب الذي يؤتى ، وقرأ الب
َها َحَسَناِتِه َوَسيَِّئاتِِه ِفي َبْطِنَها )قال ابُن عباس  َعِمْلَت  : يُ ْعَطى اْلُمْؤِمُن ِكَتاباً بَيِميِنِه َوِهَي َصِحيَفُتُه ، يَ ْقَرأ ِفي ْ

فَإذا انْ تَ َهَى . ِفي يَ ْوِم َكذا ، ِفي َساَعِة َكذا ، ِفي َمَكاِن َكذا َكذا ، َوقُ ْلَت َكذا ِفي َسَنِة َكذا ، ِفي َشْهِر َكذا ،
َها ، َوُيْشِرُق : إَلى أْسَفِلَها ِقْيَل َلهُ  ْقَرأ َحَسَناِتِه فَ َيُسرُُّه َما يَ َرى ِفي ْ َقْد َغَفَر اهللُ َلَك ، إقْ َرأ َما ِفي ظَاِهِرَها ، فَ ي ْ

 [(.10و 21: الحاقة ]{ِإنِّي َظَننُت َأنِّي ُمََلٍق ِحَسابَِيْه * ُؤُم اقْ َرُءوْا ِكتَ ابَيْه فَ يَ ُقوُل َهآ} َلْونُُه ِعْنَد ذِلكَ 
ي َشْهِر  َويُ ْعَطى اْلَكاِفُر ِكتَاَبُه بِشَماِلِه ، فَ يَ ْقَرأُ َحَسَناِتِه ِفي بَاِطِنَها ، فَ َيِجُد َعِمْلْت َكذا ِفي َسَنِة َكذا فِ : )قال 

َهِذِه َحَسنَاُتَك َقْد رُدَّْت َعَلْيَك ، إقْ َرْأ : فَإذا انْ تَ َهى إَلى آِخِرَها ِقيَل َلُه . ، ِفي َساَعِة َكذا َكذا ، ِفي يَ ْوِم َكذا
َناهُ  ْجُههُ َوتَ ْزَرقُ َما ِفي ظَاِهِر ِكَتابَك ، فَ يَ َرى َما ِفي ظَاِهِر ِكَتاِبِه ُكلَّ َسيِّئَاِتِه ، ُكلَّ َصِغيَرٍة وََكبيَرٍة ، فَ َيْسَودُّ وَ  َعي ْ

 [(.11و 11: الحاقة ]{َوَلْم َأْدِر َما ِحَساِبَيْه * ياَلْيَتِني َلْم ُأوَت ِكتَابَِيْه } ، َويَ ُقوُل ِعْنَد ذِلكَ 

(0/0) 

 
 

 ( 21)اقْ َرْأ ِكَتاَبَك َكَفى ِبنَ ْفِسَك اْليَ ْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا 

 
َر ُأمِّيٍّ : )له اقْ َرأ ِكَتاَبَك ، قال الحسُن ؛ أي يقاُل { اقْ َرْأ ِكتَاَبَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ، ( يَ ْقَرُؤُه ُأمِّيّاً َكاَن أْو َغي ْ
؛ أي { َكَفى ِبنَ ْفِسَك اْليَ ْوَم َعَلْيَك َحِسيباً } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. يَ ْقَرُؤُه يَ ْوَمِئٍذ َمْن َلْم َيُكْن قَارِئاً : )وقال قتادةُ 

لنفسِه ؛ ْلنه إذا رأى أعماَلُه كلَّها مكتوبًة ، ورأى خيَر أعمالِه مكتوباً لم  ُمَحاِسباً ، وإنما ُجعل محاسباً 
يَا اْبَن : )ينُقْص من ثوابِه شيٌء ، ولم يُ َزْد على عقابِه شيٌء كفاُه ذلك في الحساب ، وكان الحسُن يقول 

 (.آَدَم َلَقْد َعَدَل َعَلْيَك َمْن َجَعَلَك ِلنَ ْفِسَك َحِسيباً 

(0/0) 

 
 

َها َوََّل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى وَ مَ  ِبيَن َحتَّى ِن اْهَتَدى فَِإنََّما يَ ْهَتِدي ِلنَ ْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإنََّما َيِضلُّ َعَلي ْ َما ُكنَّا ُمَعذِّ
َعَث َرُسوًَّل   ( 21)نَ ب ْ

 
َوَمن َضلَّ فَِإنََّما } منفعةُ هدايتِه راجعٌة إليه ،  ؛ أي{ مَِّن اْهَتَدى فَِإنََّما يَ ْهَتدي لِنَ ْفِسِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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َها  نيا ، فإنَّ َوبَاَل ضَللِه راجٌع إليِه ، { َيِضلُّ َعَلي ْ ؛ { َوَّلَ َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى } ؛ أي وَمن ضلَّ في الدُّ
َعَث َرُسوَّلً َوَما ُكنَّا } أي َّل َيْحِمُل أحٌد ِحْمَل غيرِه ، فَل يؤَخُذ بذنب غيره ،  ِبيَن َحتَّى نَ ب ْ ؛ إقامًة { ُمَعذِّ

ة ، وقطعاً للُعذرِ   .للحجَّ

(0/0) 

 
 

َها اْلَقْوُل َفَدمَّْرنَاَها َرِفيَها فَ َفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَلي ْ  ( 21)َتْدِميًرا  َوِإَذا َأَرْدنَا َأْن نُ ْهِلَك قَ ْرَيًة َأَمْرنَا ُمت ْ

 
َرِفيَها فَ َفَسُقوْا ِفيَها  َوِإَذآ} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي إذا أَردنا الحكَم بَهَلِك قريٍة { َأَرْدنَآ َأن ن ُّْهِلَك قَ ْرَيًة َأَمْرنَا ُمت ْ

َرِفيَها)،  أَمرُتَك : َجبَابَرتَ َها وُرؤساَءها بالطاعِة فَعِمُلوا بالمعاصي ، وهذا كما يقاُل للرُجِل ( أَمْرنَا ُمت ْ
 .لُتطيَعِني فخاَلفَتني فَ َعَصيَتِني ، يعني أمرُتكَ 

وقرأ . وإنما ذكَر الرؤساَء دون المتبوعين ؛ ْلن غيَرهم تَ َبٌع َلهم ، فيكون اْلمُر لهم بالطاعِة أمٌر لألَتباع
َها اْلَقْوُل } : وقولُه تعالى . بالتشديِد ؛ أي جَعلنا لهم إْمَرًة وُسلطاناً ( أمَّْرنَا)مجاهُد وأبو رجاء  { َفَحقَّ َعَلي ْ

 .؛ أي أهَلكناها َهَلكاً { َفَدمَّْرنَاَها َتْدِميراً } ي وجَب عليها القوُل بالعذاب ، ؛ أ

(0/0) 

 
 

 ( 28)وََكْم َأْهَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِن ِمْن بَ ْعِد نُوٍح وََكَفى ِبَربَِّك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبيًرا َبِصيًرا 

 
؛ أي أهلكنا قروناً كثيرة بعد نوح ، قال ابُن عباس { ْلُقُروِن ِمن بَ ْعِد نُوٍح وََكْم َأْهَلْكَنا ِمَن ا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وََكَفى ِبَربَِّك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه } : ، وقولُه تعالى ( ِمائُة َسَنةٍ : )، وقال المازِنيُّ ( اْلَقْرُن مشاَئٌة َوُعْشُروَن َسَنةً : )
 .؛ ظاهُر المعنى{ َخِبيَراً َبِصيراً 

(0/0) 

 
 

ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاءُ ِلَمْن نُرِيُد ثُمَّ َجَعْلنَا َلُه َجَهنََّم َيْصََلَها مَ   ( 27)ْذُموًما َمْدُحورًا َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
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ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشآُء ِلَمن نُّرِيدُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُه َمقصوراً على {  مَّن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ ؛ أي َمن كان َهمُّ

نيا  نيا دوَن اآلخرِة ، نحُو أن يكون يريُد بالجهاِد الغنيمَة وبعَملِه الذي فرَضُه اهللُ عليه في الدُّ طلب الدُّ
نيا َّل ما يشاُء العبد ، وِلَمن يريُد أن نيا ما نشاُء ِمن َعَرِض الدُّ لنا له في الدُّ ًة ، عجَّ يُعِطَيُه َّل  ويَغَنُمَها خاصَّ

لكلِّ َمن يطلُب ، فأدخَل اهللُ تعالى في إعطاِء المراد من العاِجَلة استثناًء من استثناٍء في العطيَّة ، 
نيا بأنَّهم َّل محالَة سيَنالون بَسعيهم ما يريدون  .واستثناًء في المعِطين ؛ لئَلَّ يَِثُق الطالِبون للدُّ

} ؛ أي يدُخلها ، { َيْصَلَها } ؛ أي بهذا الذي لم يُِرِد اهللَ بعَملِه ، { َلُه َجَهنََّم  ثُمَّ َجَعْلَنا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .؛ أي َمطُروداً ُمبَعداً من كلِّ خيرٍ { مَّْدُحوراً } ؛ بذمِّ نفسِه وَيُذمُُّه الناُس ، { َمْذُموماً 

(0/0) 

 
 

 ( 21)ُمْؤِمٌن فَأُوَلِئَك َكاَن َسْعيُ ُهْم َمْشُكورًا َوَمْن َأرَاَد اآْلِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعيَ َها َوُهَو 

 
؛ َشَرَط اهللُ تعالى في ذلك ثَلثَة شرائَط { َوَمْن َأرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعيَ َها َوُهَو ُمْؤِمٌن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .أْن يريَد بعملِه ثواَب اآلخرِة باإلخَلِص في النيَّة: أحُدها : 
والثالُث أن يكون ُمؤمناً ؛ ْلنه إذا كان َكافراً . أن يسَعى في العمِل الذي يستحقُّ به ثواَب اآلخرةِ : ِني والثا

 .َّل ينتفُع بشيٍء من عملهِ 
يئاُت ، { فَأُوَلِئَك َكاَن َسْعيُ ُهم مَّْشُكوراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ُتَضعَُّف لهم الحسناُت ، وُتْمَحى عنهم السَّ

 (.ُشْكُرُه أْن يُِثبَ ُهْم َعَلى طَاَعِتِهْم َلُه ، َويَ ْعُفَو َعْن َسيَِّئاتِِهمْ : )ُع لهم الدرجاُت ، وقال مجاهُد وُترفَ 

(0/0) 

 
 

 ( 10)ُكَلًّ نُِمدُّ َهُؤََّلِء َوَهُؤََّلِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء رَبَِّك َمْحُظورًا 

 
؛ أي كلُّ واحٍد من الفريَقين ممن يريُد الدنيا ، { نُِّمدُّ َه اُؤَّلِء َوَه اُؤَّلِء ِمْن َعَطآِء رَبَِّك  ُكَلًّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُه من رزِق ربَك ،  ؛ أي َمْحُبوساً من { رَبَِّك َمْحُظوراً } ؛ رزُق ، { َوَما َكاَن َعَطآُء } وممن يريُد اآلخرَة نُِمدُّ
ٌة للمتَّقين ، وفي هذا بياُن أ. البرِّ والفاجرِ  نَّ نَِعَم الدنيا مشتركٌة بينهم ، بخَلِف نَِعِم اآلخرِة التي هي خاصَّ
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 أَّلَ تَرى أن سائَر نَِعِم اهلِل من الشَّمِس والقمر ؛ والهواِء والماء ؛ والنباِت والحيوانات ؛ واْلغذيَِة واْلدويةِ 
ة الجسِم والعافيِة ؛ وغيِر ذلك شاملٌة للمؤمِن والكافر  .؛ وصحَّ

(0/0) 

 
 

 ( 12)اْنُظْر َكْيَف َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوَلاْيِخَرُة َأْكبَ ُر َدرََجاٍت َوَأْكبَ ُر تَ ْفِضيًَل 

 
ُد كيف فضَّلنا بعَضهم على { انُظْر َكْيَف َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي انُظْر يا ُمَحمَّ

نيا ،  نيا بالمال والَخَدِم ، منهم اْلُمِقلُّ ومنهم اْلُمْكِثُر ، هذا في الدُّ َوَلايِخَرةُ } بعٍض في الرِّزق في الدُّ
نيا ، { َأْكبَ ُر َدرََجاٍت َوَأْكبَ ُر تَ ْفِضيَلً  وفضائُل اآلخرة وثوابُها ؛ أي ولدرجاُت اآلخرِة أكبُر من درجاِت الدُّ

 .أرَفُع مما ُفضِّلوا في الدنيا ، فينبغي أْن يكون َسعُيهم لايخرِة أكثرَ 
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 ( 11)ََّل َتْجَعْل َمَع اللَِّه ِإَلًها آَخَر فَ تَ ْقُعَد َمْذُموًما َمْخُذوًَّل 

 
أنَّ الخطاَب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، والمراُد :  ؛ ِقْيلَ { َّلَّ َتْجَعل َمَع اللَِّه ِإلَ اهاً آَخَر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

هو : َوِقْيَل [. 11: الزمر ]{لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك } : به كافَُّة المكلَّفين كما في قولِه تعالى 
فَ تَ ْقُعَد } وآجَلً إَلهاً آخر ،  َّل تجَعْل أيُّها اإلنساُن مع َمن له الَعطَايا َعاِجَلً : خطاٌب لإلنساِن ، كأنَُّه قاَل 

 .؛ َّل نَاِصَر لكَ { َمْذُموماً مَّْخُذوَّلً } ؛ فتبَقى في جهنم ، { 
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ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدهُ  ََل تَ ُقْل َما َأْو ِكََلُهَما فَ َوَقَضى رَبَُّك َأَّلَّ تَ ْعُبُدوا ِإَّلَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يَ ب ْ
َهْرُهَما َوُقْل َلُهَما قَ ْوًَّل َكرِيًما   ( 11)َلُهَما ُأفٍّ َوََّل تَ ن ْ

 
؛ بّراً بهما وَعْطفاً عليهما ، وقولهُ { َوَقَضى رَبَُّك َأَّلَّ تَ ْعُبُدوْا ِإَّلَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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ُلَغنَّ } : تعالى  ؛ أي إْن عاَشا عنَدَك أيُّها اإلنساُن حتى َيكبُ َرا ، { ِعنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدُهَما َأْو ِكََلُهَما ِإمَّا يَ ب ْ
ُلَغانِ )وقرأ حمزة والكسائي   .؛ ْلن الوالديِن قد ذُكر قبَلهُ ( يَ ب ْ

راً حين تَرى منهما شيئاً من اْلذ{ َفَلَ تَ ُقل لَُّهَمآ ُأفٍّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ى ، بل أِمْط عنهما كما كانا ؛ تقذُّ
َغِر ، واُْلفُّ هو وَسُخ اْلظفاِر ، والتُّفُّ وسُخ اُْلذن ، والمعنى  َّل تتَأذى : يُِميطَاِن عنَك في حالِة الصِّ

 َلْو َعِلَم اهللُ َشْيئاً ِمَن اْلُعُقوِق أْدَنى ِمْن ُأفٍّ " بهما ، كما لم يُكونَا يتأذيان بَك ، قال صلى اهلل عليه وسلم 
َوْليَ ْعَمِل اْلبَارُّ َما َشاَء أْن يَ ْعَمَل ، فَ َلْن . َلَحرََّمهُ ، فَ ْليَ ْعَمِل اْلَعاقُّ َما َشاَء أْن يَ ْعَمَل ، فَ َلْن َيْدُخَل اْلَجنَّةَ 

 ". َيْدُخَل النَّاَر 
َهْرُهَما } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } وِهِهما ، وَّل ُتكلِّْمُهما َضِجراَ ، ؛ أي َّل َتزُجرهما بإْغََلٍظ وِصيَاٍح في وجُ { َوَّلَ تَ ن ْ

؛ أي يكون فيه كرامٌة لهما كقوِل العبِد اْلُمْذِنب للسيِّد الغليِظ ، كذا قال ابُن { َوُقل لَُّهَما قَ ْوَّلً َكرِيماً 
 (.مَّاهُ يَا أبَ تَاُه ، يَا أُ : َّلَ َتْشُتْمُهَما َوَّلَ تُ ْبِكيِهَما ، وُقْل َلُهَما : )المسيَّب ، وقال عطاُء 
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لِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَب ََّياِني َصِغيًرا   ( 11)َواْخِفْض َلُهَما َجنَاَح الذُّ

 
لِّ ِمَن الرَّْحَمِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى   ؛ أي وُكن لهما ُمتضرِّعاً ُمَتذلَِّلً ، فإنَّ َخْفضَ { َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّ

َجَناُحَك َيُدَك ، َفَلَ : )اْلَجَناِح عبارٌة عن الخُضوِع ، والمبالغِة في التذلُّل والتواضِع ، وعن عطاء أنه قاَل 
 (.يَ ْنَبِغي َلَك أْن تَ ْرَفَع َيَدْيَك ِعْنَد أبَ َوْيَك ، َوَّلَ أْن ُتِحدَّ َبَصَرَك َعَلْيِهَما تَ ْعِظيماً َلُهَما

كون ، : َوِقْيَل (. َما أبَ رَّ َواِلَدُه َمْن أَحدَّ النََّظَر إلَْيهِ : )ل وعن ُعروة بِن الزُّبير قا خفُض الجناِح عبارٌة عن السُّ
لِّ : )قرأ الحسُن وسعيد بن جبير وعاصم   .بكسِر الذال ؛ أي َّل َتْسَتْصِعْب مَعُهما( َجنَاَح الذِّ

عاء لهما بالرحمِة والمغفرِة إذا  { َياِني َصِغيراً َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَب َّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ وهذا أمٌر بالدُّ
: رب ارَحمُهما مثَل رَحمِتهما أيَّاَي في ِصَغري حتى ربَّياِني ، وقال قتادةُ : كانا ُمسِلمين ، والمعنى 

 (.َهَكذا ُعلِّْمُتْم ، بَهذا ُأِمْرُتمْ )
، وقال صلى " َضا اْلَواِلَدْيِن ، َوَسَخُط اهلِل َمَع َسَخِط اْلَواِلَدْيِن رَضا اهلِل َمَع رِ : " قال صلى اهلل عليه وسلم 

َمْن أْمَسى َمْرِضيّاً ِلَواِلَدْيِه َوأْصَبَح ، أْصَبَح َلُه بَابَاِن َمْفُتوَحاِن إَلى اْلَجنَِّة ، َوإْن َكاَن : " " اهلل عليه وسلم 
َواِلَدْيِه َوأْصَبَح ، أْصَبَح َلهُ بَابَاِن َمْفُتوَحاِن إَلى النَّاِر ، َوإْن َكاَن َواِحداً َوَمْن أْمَسى ُمْسِخطاً لِ . َواِحداً فَ َواِحدٌ 

َثََلَث [ " َوإْن ظََلَماُه ؛ َوإْن ظََلَماهُ ؛ َوإْن ظََلَماهُ : ]يَا َرُسوَل اهلِل فَْإْن ظََلَماُه ؟ قَاَل : فَ َقاَل رَُجٌل " فَ َواِحُد 
 .َمرَّاتٍ 
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 ( 11)ُكْم َأْعَلُم ِبَما ِفي نُ ُفوِسُكْم ِإْن َتُكونُوا َصاِلِحيَن فَِإنَُّه َكاَن ِلأْلَوَّاِبيَن َغُفورًا رَبُّ 

 
؛ أي هو أعَلُم بما في قُلوبكم من الرَّحمة عليهما ، { رَّبُُّكْم َأْعَلُم ِبَما ِفي نُ ُفوِسُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُتضِمرون من البرِّ والُعقوِق ، فَمن ندَرْت منه نادرٌة وهو َّل ُيضِمُر ُعقوقاً َغَفَر اهللُ ربُّكم أعلُم بما : والمعنى 
فَِإنَُّه َكاَن ِلأَلوَّاِبيَن } ؛ أي إن َتكونُوا ُمِطيِعيَن هلِل تعالى ، { ِإن َتُكونُوْا َصاِلِحيَن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . له ذلكَ 

نوب إلى طاعِة اهلل ، النادِمين على المعاصي والزََّّلَّتِ ؛ أي للرَّاِجعين من ال{ َغُفوراً  هو : واْلوَّاُب . ذُّ
ُهَو الَّذي َيْذُكُر ذنْ َبُه : أن اَْلوَّاَب : )وعن مجاهٍد . الذي يتوُب مرًَّة بعَد مرٍة ، كلَّما أذنَب بادَر إلى التوبةِ 

 (.ِفي اْلَخََلِء فَ َيْستَ ْغِفُر ِمْنهُ 
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ْر تَ ْبِذيًرا َوآِت َذا الْ  ُه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َوََّل تُ َبذِّ َياِطيِن ( 11)ُقْرَبى َحقَّ رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشَّ ِإنَّ اْلُمَبذِّ
 ( 18)وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِِّه َكُفورًا 

 
ُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أرَاَد بِذي اْلُقْرَبى قَ َراَبَة اْلْنَساِن ، َوَحُقُه َما ) :؛ قال ابُن عبَّاس { َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

أراَد به قرابَة النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، وحقُّهم هو الحقُّ الذي يجب : وقال بعُضهم (. َيِصُل بِه رَِحَمهُ 
ذكِر الوالَدين ، والتأويُل اْلول أقرُب إلى ظاهِر اآلية ؛ ْلن ذكَر القرابِة معطوٌف على . لهم من اْلُخَمسِ 

ِبيِل } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . وذلك عامٌّ في جميِع الناس ؛ أي وآِت المسكين وابَن { َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّ
بيل حقَّهم الذي وجَب لهم من الزَّكاة والُعشِر وغيِرهما  .السَّ

ْر تَ ْبِذيراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َلْو أنْ َفَق ِدْرَهماً : )الماِل في المعصية ، قال مجاهُد  تفريقُ : ؛ التبذيُر { َوَّلَ تُ َبذِّ
راً ، َوَلْو أنْ َفَق ِفي ِمْثِل أبي قُ بَ ْيٍس ِفي طَاَعِة اهلِل تَ َعاَلى َلْم َيُكْن  أْو ُمّداً ِفي َمْعِصَيِة اهلِل تَ َعاَلى َكاَن ُمَبذِّ

راً  رِيَن كَ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى (. ُمَبذِّ ياطين ، يَتبعوَنهم وَيْجُروَن { انُواْ ِإْخَواَن الشَّيَاِطيِن ِإنَّ اْلُمَبذِّ ؛ أي أتباَع الشَّ
ياطيِن في الناِر ، : على ُسَنِنهم ، َوِقْيَل  ْيطَاُن ِلَربِِّه َكُفوراً } يُ ْقَرنُوَن بالشَّ  .{وََكاَن الشَّ
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ُهُم اْبِتَغاَء رَْحَمٍة ِمْن رَبِّ   ( 17)َك تَ ْرُجوَها فَ ُقْل َلُهْم قَ ْوًَّل َمْيُسورًا َوِإمَّا تُ ْعِرَضنَّ َعن ْ

 
ُهُم ابِْتَغآَء رَْحَمٍة مِّن رَّبَِّك تَ ْرُجوَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إْن أعرضَت عن هؤَّلِء : ؛ معناه { َوِإمَّا تُ ْعِرَضنَّ َعن ْ

 تعالى ؛ ْلنََّك َّل تجُد ما الذين أوَصيناَك بهم من ذوي الُقرَبى والمساكيِن انتظاَر رزٍق يأتيَك من اهللِ 
قَ ْوَّلً } ؛ عنَد ذلك ، { فَ ُقل لَُّهْم } تِصُلهم ، وكنَت ُمنتظراً لرزِق ربَك ترجوُه من اهلِل لُتعِطيهم منهُ ، 

افْ َعُل ؛ وكرامًة ليس عندي اليوَم شيٌء ، : ؛ َسهَلً لَيِّناً ، نحَو أن َتِعَدهم عدًة حسنًة وبَقوِل { مَّْيُسوراً 
: أو تقوَل . وف ُأعِطيُكم ؛ وأقِضي حقَُّكم إذا ادركُت الغُلََّة ، ووَصَل إَليَّ ماِلي الذي في موضِع كذاوس

 .يرزُقنا اهلل وإيَّاكم من فضلهِ 
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 ( 11) َوََّل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوََّل تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد َمُلوًما َمْحُسورًا

 
؛ أي تَ ْبَخُل بالمنِع من حُقوِقهم الواجبة لهم ، ومرادُه { َوَّلَ َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ي :  الذي يترُك اإلنفاَق يكون بمْنزِلة َمن ُغلَّْت يداُه إلى ُعنقِه ، فَل يعِطي من مالِه َشيئاً في الخير ، وُسمِّ
فات ، يقولون البخُل  طويَل الباِع ، وقال صلى : فَلٌن قصيُر الَباِع ، وإذا كان َكريماً قالوا : بمثل هذه الصِّ

َفَكاَنْت زَيْ َنُب بْنُت َجْحٍش ؛ ْلن ََّها َكاَنْت " أْسَرُعُكنَّ َلَحاقاً أْطَوُلُكنَّ َيداً : " اهلل عليه وسلم لنسائِه 
 .أْكثَ َرُهنَّ َصَدَقة

؛ أي َّل ُتخِرْج جميَع ما في يِدَك مع حاجِتَك وحاجة عيالك { َوَّلَ تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ 
؛ ذا َحسَرٍة تلوُم نفَسَك وُتََلُم ، وتبَقى الحسَرُة على ما ُتخرِجُه من يِدَك { فَ تَ ْقُعَد َمُلوماً مَّْحُسوراً } إليه ، 

 .َما فَاَت ، وَحَسَر عن ذراعِه َيْحُسُر َحْسراً إذا َكَشَف عنهالَغمُّ َّلْنِحَساِر : ، والحسرُة 
إنَّ المراَد بالخطاب في هذه اآلية غيُر النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ؛ ْلنه صلى اهلل عليه وسلم : وقد ِقْيَل 

ِخُر شيئاً ِلَغٍد ، وكان يجوُع حتى يُشدَّ الحجَر على بطنِه ، وقد كان كثيٌر من ُفَضَلِء الصَّحابة  لم يكن يدَّ
ُهُم يُنفقون جميَع أْمَلِكهم في سبيِل اهلل تعالى ، ِمْثَل ما فعَلُه أبو بكٍر رضي اهلل عنه حتى  َرِضَي اهللُ َعن ْ

ِة  ِة يقينهم وشدَّ ْفهُم النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ، ولم يُنِكْر عليهم لصحَّ يبَقى في عباءة ، فلم يُعن ِّ
 .بصائرهم

هللُ تعالى عن اإلفراِط في اإلنفاِق َمن ِخيَف عليه الحسرَة على ما يخرجُه من يدِه ، كما ُروي وإنما نَ َهى ا
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َوَجْدتُ َها ِفي َمْعِدِن َكذا : أنَّ رَُجَلً أَتى َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بِمْثِل بَ ْيَضٍة ِمْن ذَهٍب ، فَ َقاَل : " 
َق بهَ  َرَها ، فَ َتَصدَّ ا ، فََأَخذَها َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َورََماُه بَها َحتَّى َلْو أَصابَُه بَها َوَّلَ أْمِلُك َغي ْ

ُه ، ثُمَّ قَاَل  ُق بَجِميِع َماِلِه ، ثُمَّ يَ ْقُعُد يَ َتَكفَُّف النَّاَس : " َلَشجَّ ومن الدليِل أنَّ النبي ". " إنَّ أَحَدُكْم َلَيَتَصدَّ
ومعلوٌم أنه { َمُلوماً مَّْحُسوراً } أن اهللَ تعالى قال : َداِخَلً في هذا الخطاب  صلى اهلل عليه وسلم َلم يكن

ُر على ما كان يمِلكهُ   .صلى اهلل عليه وسلم لم يكن يتحسَّ
رين إلى أنَّ الخطاَب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، وأن سبَب نُزوِل هذه اآلية ما ُروي  وذهَب بعُض المفسِّ

إنَّ ُأمِّي َتْسَتْكِسيَك ِدْرعاً ، : ُقْل : بَ َعَثِت ابْ نَ َها إَلى النِّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَلْت َلُه  أنَّ اْمَرأةً : " 
 فَإن ََّها َتْسَتْكِسيَك َقِميَصَك ، فَ َفَعَل اَّلْبُن َكَما قَاَلْت ُأمُّهُ ، فَ نَ َزعَ : فَإْن قَاَل َلَك َحتَّى يَْأتِيَنا َشْيٌء ، فَ ُقْل َلهُ 

، فَنزلت هذه " النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َقِميَصُه َوَدفَ َعُه إَلْيِه ، َوَلْم يَ ْبَق َلُه َقِميٌص َيْخُرُج ِفْيِه إَلى الصَََّلِة 
ِر خروجِه إلى  اآليةُ بما فيها من الدَّللِة بالنَّهي عن اإلمساِك ، فيكون التحسُُّر على هذا القوِل لتأخُّ

 .صِ الصَلِة بسبب الَقمي
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 ( 10)ِإنَّ رَبََّك يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاءُ َويَ ْقِدُر ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيًرا َبِصيًرا 

 
ُع الرزَق لمن يشاُء ، وُيضيُِّق على من { ِإنَّ رَبََّك يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشآُء َويَ ْقِدُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي يوسِّ

َوَلْو } : ؛ وهذا كما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى { ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيراً َبِصيراً } ُء ، على ما يَرى فيه المصلحَة ، يشا
 [.18: الشورى ]{َبَسَط اللَُّه الرِّْزَق ِلِعَباِدِه َلبَ َغْوْا ِفي اَْلْرِض َولَ اِكن 
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َلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبيًرا  َوََّل تَ ْقتُ ُلوا َأْوََّلدَُكْم َخْشَيةَ   ( 12)ِإْمََلٍق َنْحُن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإيَّاُكْم ِإنَّ قَ ت ْ

 
{ نَّْحُن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإيَّاُكم } ؛ أي َخشَيَة الفقِر واإلقْ َتاِر ، { َوَّلَ تَ ْقتُ ُلوْا َأْوَّلدَُكْم َخْشَيَة ِإْمَلٍق } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وا يدِفنون بنَاِتهم خشيَة الَفاَقِة ، ولَئَلَّ يحتاُجوا إلى النفقِة عليهم ، وكان ذلك ؛ نزَل في جماعٍة كان
: التكوير ]{َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت } ُمستفيضاً َشائعاً بينهم وهي اْلَمْوُءوَدُة التي ذكَرها اهللُ تعالى في قوله

7.] 
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أي إنَّ ِرزَقكم ورزَق بناِتكم على اهلِل ، وإْن كان لسبٍب يجري { م نَّْحُن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإيَّاكُ } : وقوله تعالى 
نوا  نُكم من تحصيِل النفقة لم تتَمكَّ على أيِديكم ، فإنَّ اهللَ تعالى لو َلم يُقوُِّكم على اَّلكتساب وَلم يُمكِّ

 .من تحصيلٍ 
َلُهْم َكاَن ِخْطئاً َكِبيراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : َدفَنهم أحياًء كان ذنباً عظيماً في العقوبِة ، يقال  ؛ أي إنَّ { إنَّ قَ ت ْ

بفتِح الخاء على أنه مصدُر أْخطَأَ ، ( َخطَأً )َخِطأَ الرُجل َيْخطَأُ خطأً مثل أِثَم يأَثُم إثماً ، وقرأ ابُن عامر 
 .فيكون المعنى على هذا أنَّ َقتَلهم كان غيَر صوابٍ 
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 ( 11)ُه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًَل َوََّل تَ ْقَربُوا الزِّنَا ِإنَّ 

 
؛ الَفاِحَشةُ ما تفاَحَش قُبحُه وتعظََّم ، فكان الزَنى { َوَّلَ تَ ْقَربُوْا الزَِّنى ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َحرََّماِت ، وإبطاِل حقِّ قبيحاً في الفعِل قبل ورُوِد السمِع ؛ ْلن فيه قطَع اْلنساب وما يتعلَُّق به من اْلمُ 
 .الولد على الوالدِ 

نْ َيا ، َوَثََلٌث ِفي اآلِخَرةِ : َوِفي الزَِّنى ِستُّ ِخَصاٍل : " قال صلى اهلل عليه وسلم  فَأمَّا . َثََلٌث ِفي الدُّ
نْ َيا  فَ َغَضُب : وأمَّا اللََّواِتي ِفي اآلِخَرِة . اءَ فَ ُيْذِهُب نُوَر اْلَوْجِه َويَ ْقَطُع الرِّْزَق َوُيْسِرُع اْلَفنَ : اللََّواِتي ِفي الدُّ

ُخوُل ِفي النَّاِر  ؛ أي بْئَس الزَِّنى َطريقاً لمن { َوَسآَء َسِبيَلً } : ، قَ ْولُُه تَ َعاَلى " الرَّب َوُسوُء اْلِحَساب َوالدُّ
 .يسلكهُ 
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َحقِّ َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَانًا َفََل ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتِل َوََّل تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَّهُ ِإَّلَّ بِالْ 
 ( 11)ِإنَّهُ َكاَن َمْنُصورًا 

 
َم اهللُ قتَلها ؛ أي َّل تقتُلوا النفَس التي حرَّ { َوَّلَ تَ ْقتُ ُلوْا الن َّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَّهُ ِإَّلَّ بِالَحقِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .إَّل بحقٍّ تستحقُّ بِه ، وهو أن يَقُتَل َنفساً بغيِر حقٍّ ، أو َيزِنَي وهو ُمحَصٌن ، أو يرتدَّ عن اإلسَلمِ 
ِه ؛ أي َمن قُتل بغيِر حقٍّ ، فقد َجعلنا لوارث{ َوَمن قُِتَل َمْظُلوماً فَ َقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُسْلطَاناً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ًْ في كتاب اهلل تعالى في إيجاب الَقَوِد على القاتِل ، وعن ابِن عبَّاس أنه قاَل  ُة اْلُمَراُد بَهذا : )حجَّ
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ْلطَاِن  َيَة ، أْو َعَفى: السُّ لطان (. أنَّ لِْلَوِليِّ أْن يَ ْقُتَل إْن َشاَء ، أْو أَخذ الدِّ ويجوُز أن يكون المراُد بالسُّ
 .والنهَي يجب عليه أن يُِعيَن وِليَّ القتيِل حتى يطلَب قاتَلهُ  السلطاَن الذي يِلي اْلمرَ 

َرُف { َفَلَ ُيْسِرف فِّي اْلَقْتِل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : معناُه : َوِقْيَل . أن يقُتَل غيَر القاتِل كما يفعلُه العربُ : ؛ السَّ
؛ يعِني وِليَّ المقتوِل ، حكَم اهللُ له بذلك { َكاَن َمْنُصوراً   ِإنَّهُ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . وَّل ُتَمث ُِّلوا بالقاتِل في القتل

إن المقتوَل  : معناه : ويقاُل . ، وأمَر المؤمنين أن يُعينوُه ، ويجُب أيضاً على اإلماِم أن يُدَفَع إليه القاتلُ 
إنَّ ِمْن : " يه وسلم أنه قاَل كان منُصوراً بالثَّواِب وبإيجاب الَقَصاِص ِلَولِيِِّه ، وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عل

َر قَاتِِلِه ، أْو قَ َتَل بَدَخٍن ِفي اْلَجاِهِليَِّة ، أْو قَ َتَل ِفي َحَرِم اهلِل : أْعَتى النَّاِس َعَلى اهلِل َثَلَثٌة   ". رَُجٌل قَ َتَل َغي ْ
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ُه َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًَّل َوََّل تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإَّلَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى  ُلَغ َأُشدَّ  ( 11)يَ ب ْ

 
؛ أي إَّل بما يؤدِّي إلى حفظِه وصيانته { َوَّلَ تَ ْقَربُوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإَّلَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

مَع في مالِه أكثُر ، وهو إلى الحفِظ أحَوُج ِلَعْجزِِه عن حفظِه وَتمييزِه ، وإنما َخصَّ اليتيَم بذلك ؛ ْلن الط
ُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . بنفسه ُلَغ َأُشدَّ حتى يبُلَغ : معناُه : َوِقْيَل . ؛ أي حتى ُيكِمَل ثَماني عشرَة َسنة{ َحتَّى يَ ب ْ

 .وقَت اْلَحُلِم ويكمل عقله
؛ أي وأْوفُوا بعهِد اهلل إليكم في أمواِل اليَتامى ، { ِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوَّلً َوَأْوفُوْا بِاْلَعهْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

عنه للجزاِء ، فُحِذَف استكفاًء { ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوَّلً } وكلُّ ما أمَر اهللُ به وَنهى عنُه فهو من العهِد ، 
 .بدَّللِة الحال
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ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًَل َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإذَ   ( 11)ا ِكْلُتْم َوزِنُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخي ْ

 
وهُ وَّل تَ ْبَخُسوُه ، { َوَأْوفُوا اْلَكْيَل ِإذا ِكْلُتْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي { َوزِنُواْ بِالِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم } ؛ أي أِتمُّ

ٌر } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . بكسر القاِف وهما ُلغتان( باْلِقْسطَاسِ )الكوفة  بميزان العدل ، قرأ أهلُ  ذِلَك َخي ْ
هو الذي إليه مرجُع : ؛ أي ذلَك الذي أَمرُتكم به خيٌر لكم وأحسُن عاقبًة ، والتَّْأويُل { َوَأْحَسُن تَْأِويَلً 

 .الشيِء من قوِلهم آَليَ ُؤولُ 
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ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُوَلِئَك َكاَن َعْنهُ َمْسُئوًَّل َوََّل تَ ْقُف َما لَْيَس   ( 11)َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

 
َّلَ تَ ُقْل : )؛ أي َّل تَ ُقْل ما ليَس لك به علٌم ، وقال قتادة { َوَّلَ تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 (.َلْم تَ َر َوَلْم َتْسَمْع ، َوَعِلْمُت َوَلْم تَ ْعَلمُ َسِمْعُت َورَأْيُت ، وَ : 
اتِّباُع اْلمِر كأنه يتَبُع اْلثَر ، ومنه الِقَياَفةُ ، كانت العرُب يتَّبعون فيها أثَر اآلباِء ، ويقوُل : والَقْفُو في اللغة 

ْتبَعنَّ لَساَنَك ِمن القول ما ليس لَك به َّل ت ُ : قفوُت الشيَء أقْ ُفوهُ ؛ إذا ات َّبَ ْعَت أثَ َرُه ، والمعنى على هذا : 
 .علمٌ 

ا يفعلُه بهذه { ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني إنَّ المرَء مسُؤوٌل يوَم القيامِة عمَّ
ُكلُّ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ُبحُ الجوارِح ِمن اَّلستماِع ِلَما َّل يحلُّ ، والنظر الى ما َّل يجوُز ، واَّلرادِة ِلَما يَ قْ 

ّذمَّ اْلَمَناِزَل : ؛ أي كلُّ هذه الجوارِج واْلعضاء ، وَلم يُقل تلَك ، قال الشاعُر { ُأول اِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوَّلً 
 .ا وأربَابهابَ ْعَد َمْنزَِلِة اللَِّوى َواْلَعْيَش بَ ْعَد أُْوَلِئَك اْلَيَّاِمويجوُز أن يكون راجعاً إلى أصَحابه

(0/0) 

 
 

ُلَغ اْلِجَباَل ُطوًَّل   ( 18)َوََّل َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلْن َتْخِرَق اْْلَْرَض َوَلْن تَ ب ْ

 
ةُ الَفَرِح ، : ؛ أي َبَطراً وِكْبراً وُخَيََلًء ، واْلَمَرُح { َوَّلَ َتْمِش ِفي اَْلْرِض َمَرحاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نََّك إِ } شدَّ

ُلَغ اْلِجَباَل } ؛ بَقَدَميَك وِكْبِرَك ، { َلن َتْخِرَق اَْلْرَض  ؛ أي َّل ُتطاوُل { ُطوَّلً } ؛ بَعَظَمِتَك ، { َوَلن تَ ب ْ
( َمَرحاً )من قرأ . الجباَل فاستقِصْر نفَسَك عندما تَرى من َسَعِة اْلرِض وبسِطها وِعَظِم الجبال وطُوِلها

 .وَمن قرأ بكسِر الراء فهو اسُم الفاعلِ  بنصب الراء فهو المصدُر ،

(0/0) 

 
 

 ( 17)ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد رَبَِّك َمْكُروًها 
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َم ِمن قولِه تعالى{ ُكلُّ ذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد رَبَِّك َمْكُروهاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوَّلَ تَ ْقتُ ُلواْ } ؛ أي ُكلُّ ما تقدَّ

إلى هذا الموضِع كان َسيَِّئًة َّل حسنَة فيه ، وهذا على قراءِة َمن [ 10: اإلسراء ]{َخْشَيَة ِإْمَلٍق  َأْوَّلدَُكمْ 
هذا الذي ذكرتهُ : على اإلضافِة بمعنى ( َسيُِّئُه ِعْنَد رَبكَ )بالنصب ، وقرأ ابُن عامر والكوفيُّون ( َسيَِّئةً )قرأ 

ءُ [ 11: اإلسراء ]{ْعُبُدواْ ِإَّلَّ ِإيَّاُه َوَقَضى رَبَُّك َأَّلَّ ت َ } ِمن قوله تعالى يِّ إلى هذه اآليِة ذكُر الحَسِن ، والسَّ
 .على قراءة من قرأ َسيَِّئًة بالنصب بدل من َسيُِّئهُ { َمْكُروهاً } وقولهُ تعالى 

(0/0) 

 
 

ا َأْوَحى ِإَلْيَك رَبَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة َوََّل َتْجَعْل َمَع اللَِّه  ِإَلًها آَخَر فَ تُ ْلَقى ِفي َجَهنََّم َمُلوًما َمْدُحورًا َذِلَك ِممَّ
(11 ) 

 
آ َأْوَحى ِإَلْيَك رَبَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ذلك الذي سبَق ِذكرُه من هذه اْلشياِء { َذِلَك ِممَّ

؛ هذا خطاٌب لكلِّ { اللَِّه ِإلَ اهاً آَخَر َوَّلَ َتْجَعْل َمَع } مما أوَحى إليَك ربَُّك من صواب القول والعمِل ، 
؛ { مَّْدُحوراً } ؛ تَ ُلوُم نفَسَك ، { فَ تُ ْلَقى ِفي َجَهنََّم َمُلوماً } وَّل تجَعْل أيُّها اإلنساُن ، : مؤمٍن ، كأنَُّه قال 

 .أي َمطُروداً من رحمِة اهلل تعالى
{ ... َوَّلَ َتْجَعْل َمَع اللَِّه ِإلَ اهاً آَخرَ } : َة آيًَة ِمْن قَ ْوِلِه تَ َعاَلى َهِذِه الثََّماِني َعْشرَ : )قال الكلبيُّ وابُن عبَّاس 

َكاَنْت ِفي أْلَواِح ُموَسى [ 17: اإلسراء ]{ُكلُّ ذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد رَبَِّك َمْكُروهاً } : إَلى قَ ْوِلِه تَ َعاَلى 
ٍد صلى اهلل عليه وسلم َوِهَي ِفي اْلُكُتب ُكلَِّها عليه السَلم ِحيَن َكَتبَ َها اهللُ َلهُ ، َوقَ  ْد أنْ َزَلَها َعَلى ُمَحمَّ

 (.َمْوُجوَدٌة َلْم تُ ْنَسْخ َقطُّ 

(0/0) 

 
 

 ( 10)َأفََأْصَفاُكْم رَبُُّكْم بِاْلَبِنيَن َواتََّخَذ ِمَن اْلَمََلِئَكِة ِإنَاثًا ِإنَُّكْم لَتَ ُقولُوَن قَ ْوًَّل َعِظيًما 

 
؛ خطاٌب للمشرِكين الذين زَعموا أن { َأفََأْصَفاُكْم رَبُُّكم بِاْلَبِنيَن َواتََّخَذ ِمَن اْلَمَلِئَكِة ِإنَاثاً } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ 

أفَحَكم لكم ربكم بالبنين ، : المَلئكَة بناُت اهلِل ُمنِكراً عليهم ، تعالى اهللُ عن ذلَك ُعُلّواً َكبيراً ، والمعنى 
َن دوَنُه وجعل البناِت مشتركًة بيَنكم وبيَنُه ، فأخَلَصكم باْلَجلِّ وجعَل لنفسه اَْلْدَوَن ، فأخلَص لكم البني
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ُه باْلشرِف ويختاُر لنفسه اَْلْدَونَ  } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . وَّل يكون هذا من الحكمِة أن َيُخصَّ الحكيُم َعُدوَّ
 .والِفْرَيِة على اهلِل تعالى ؛ في الُكفرِ { ِإنَُّكْم َلتَ ُقولُوَن قَ ْوَّلً َعِظيماً 

(0/0) 

 
 

ُروا َوَما َيزِيُدُهْم ِإَّلَّ نُ ُفورًا   ( 12)َوَلَقْد َصرَّفْ َنا ِفي َهَذا اْلُقْرآِن لَِيذَّكَّ

 
ُروْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ثال والِعَبِر ؛ أي بَ ي َّنَّا في هذا القرآِن من اْلم{ َوَلَقْد َصرَّفْ َنا ِفي َه اَذا اْلُقْرآِن لَِيذَّكَّ

قرأ اْلعمُش . ؛ أي تَ َباُعداً عن اإليمانِ { ِإَّلَّ نُ ُفوراً } ؛ تصريُف اْلمثاِل ، { َوَما َيزِيُدُهْم } ِلتَِّعظُوا بها ، 
 .مخفَّفاً ( لَِيْذُكُروا)وحمزة 

(0/0) 

 
 

 ( 11)ْرِش َسِبيًَل ُقْل َلْو َكاَن َمَعُه آِلَهٌة َكَما يَ ُقوُلوَن ِإًذا ََّلبْ تَ َغْوا ِإَلى ِذي اْلعَ 

 
؛ أي ُقْل َلهم يا { ُقْل لَّْو َكاَن َمَعُه آِلَهٌة َكَما يَ ُقولُوَن ِإذاً َّلَّبْ تَ َغْواْ ِإَلى ِذي اْلَعْرِش َسِبيَلً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُد  ِه عليهم وكونِه لو كاَن مع اهلِل آِلَهةٌ كما تقولُون أنُتم إذاً لطََلُبوا ما يُفرُِّقهم إلى مالِك : ُمَحمَّ العرِش لُعُلوِّ
رين إلى أنَّ المعنى . أفضَل منهم ، وهذا قوُل مجاهدٍ  لطََلُبوا ُمَغالََبَتُه ، َوابْ تَ َغوا َطرِيقاً : وذهب أكثُر المفسِّ

( َكَما يَ ُقولُونَ )قرأ ابُن كثير و . ِليَ ْقَهُروُه ، َكِفْعِل اْلُمُلوِك َيْطُلُب ُكلُّ َواِحٍد ُمَغالََبَة َصاِحبِه لَِيْصُفو َلُه اْلُمْلكُ 
 .كما يقوُل المشركون: بالياِء على معنى 

(0/0) 

 
 

ا َكِبيًرا  ا يَ ُقولُوَن ُعُلوًّ  ( 11)ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَلى َعمَّ

 
ا يَ ُقوُلوَن ُعُلّواً َكِبيراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا تَ ُقولُونَ )ئي ؛ قرأ اْلعمُش وحمزُة والكسا{ ُسْبَحاَنهُ َوتَ َعاَلى َعمَّ ( َعمَّ

ريِك ؛ أي يُ َرفَُّع : ومعنى اآليِة . بالتاء ، وقرأ الباقون بالياءِ  تَ ْنزِيَهاً هلِل عن كلِّ ما َّلَ يليُق بِه من الولِد والشَّ
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قل أي َتعِظيماً َكبيراً ، ولم ي{ ُعُلّواً َكِبيراً } وقولُه تعالى . عما يقولون من إضافِة البناِت إلى اهلِل تعالى
: المزمل ]{َوتَ َبتَّْل ِإلَْيِه تَ ْبِتيَلً } : تَ َعاِلياً ؛ ْلن المصدَر قد يُذَكُر َّل على لفِظ اْلوَّل كما في قولِه تعالى 

7.] 

(0/0) 

 
 

َماَواُت السَّْبُع َواْْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإَّلَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه َوَلكِ  ْن ََّل تَ ْفَقُهوَن ُتَسبُِّح َلُه السَّ
 ( 11)َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا 

 
َماَواُت السَّْبُع َواَْلْرُض َوَمن ِفيِهنَّ َوِإن مِّن َشْيٍء ِإَّلَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ قرأ { ُتَسبُِّح َلُه السَّ

رين . ُرهم بالياءِ أبو عمٍرو وحمزُة والكسائي بالتاء ، وقرأ غي إنَّ  : )قال إبراهيُم النخعيُّ وجماعٌة من المفسِّ
؛ أي َّل { َولَ اِكن َّلَّ تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم } : ، وِلهذا قَاَل اهللُ تَ َعاَلى ( ُكلَّ َشْيٍء َسبََّح هلِل َحتَّى َصرِيُر اْلَباب

اك  َوانَاتِ : )، وقال قتادُة ( ٍء ِفْيِه الرُّوحُ يَ ْعِني ُكلَّ َشيْ : )َتعَلُموَن ، قال الحسُن والضحَّ ، وقال ( يَ ْعِني اْلَحي ْ
 (.َوالشََّجُر ُيَسبُح َواَّلْسِطَوانَُة ُتَسبحُ : )عكرمُة 

وإنَّ الماَء ُيَسبُح ما داَم َجارياً ، فإذا رَكَد ! إن التراَب يسبُح ما دام يَابساً ، فإذا ابْ َتلَّ ترَك التسبيحَ : َوِقْيَل 
وإنَّ الثوَب يسبُح ما داَم ! وإنَّ الورَق ما داَم على الشَّجِر يسبُح ، فإذا سقَط ترَك التسبيحَ ! لتسبيحَ ترَك ا

 .وإنَّ الوحَش إذا صاحَت سبََّحْت ، فإذا سَكَتْت تَ رََكِت التسبيحَ ! َجديداً ، فإذا تَوسََّخ ترَك التسبيحَ 
وِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، فََأَخذ َكّفاً ِمْن َحَصى َفَسبََّح ُكنَّا ِعْنَد َرسُ : " وعن أنٍس رضي اهلل عنه قاَل 

 " يَنا ِفي َيِد َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َحتَّى َسْمْعَنا التَّْسبيَح ، َفَصب َُّهنَّ ِفي أْيِديَنا َفَما َسبَّْحَن ِفي أْيدِ 
؛ أي َحليماً َّل يَ ْعَجُل بعقاب الكفَّار ، َغُفوراً َيْستُ ُر الذنوَب على  {ِإنَُّه َكاَن َحِليماً َغُفوراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .عبادهِ 

(0/0) 

 
 

َنَك َوبَ ْيَن الَِّذيَن ََّل يُ ْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة ِحَجابًا َمْسُتورًا  َوَجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوِبِهْم ( 11)َوِإَذا قَ َرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلَنا بَ ي ْ
 ( 11)ْفَقُهوهُ َوِفي آَذاِنِهْم َوقْ ًرا َوِإَذا ذََكْرَت رَبََّك ِفي اْلُقْرآِن َوْحَدهُ َولَّْوا َعَلى َأْدبَارِِهْم نُ ُفورًا َأِكنًَّة َأْن ي َ 

 
َنَك َوبَ ْيَن الَِّذيَن َّلَ يُ ْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة ِحَجاباً مَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ نزَل في { ْسُتوراً َوِإَذا قَ َرْأَت اْلُقرآَن َجَعْلَنا بَ ي ْ
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ُهْم أبُو ُسْفَياَن : )قوٍم من المشركين كادوا يُؤُذوَن النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم إذا قرأ القرآَن ، قال الكلبيُّ 
َد ِقَراَءِة َوالنَّْضُر بُن اْلَحِرِث َوأبُو َجْهٍل َوُأمُّ َجِميٍل اْمَرأةُ أبي َلَهٍب ، َحَجَب اهللُ َرُسوَلُه َعْن أْبَصاِرِهْم ِعنْ 

 (اْلُقْرآِن ، وََكانُوْا يَأْتُوَنهُ َوَيُمرُّوَن بِه َوَّلَ يَ َرْونَهُ 
ا نَ َزَلْت : " )وعن سعيِد بن ُجبير قال  َجاَءِت اْمَرأةُ أبي [ 2: المسد ]{ تَ بَّْت َيَدآ َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ } َلمَّ

يَا َرُسوَل اهلِل َلْو َتَجنَّْبَت َعِن اْمَرأِة أبي : بُو َبْكٍر ، فَ َقاَل َلَهٍب إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَمَعُه أ
نَ َها : " َلَهٍب ِلَئَلَّ ُتْسِمَعَك ، فَإن ََّها اْمَرأةٌ َنِديٌَّة ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  ُه َسُيَحاُل بَ ْيِني َوبَ ي ْ َْ ّْ " إّن

َنا: َيِدَها ِفْهٌر ، َوِهَي تَ ُقوُل َفَجاَءْت ُأمُّ َجِميٍل َوَلَها َوْلَوَلٌة َوِفي  َنا َوأْمرِِه َعَصي ْ َنا َوِديِنِه قَ َلي ْ ا أبَ ي ْ  . َهذا ِممَّ
َلَقْد أقْ بَ َلْت : فَ َقاَل أبُو َبْكٍر رضي اهلل عنه . َوَرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َجاِلٌس َوأبُو َبْكٍر إَلى َجْنبهِ 

َنَك } إن ََّها َلْن تَ َراِني ، َوقَ َرأ : َرُسوَل اهلِل ، قَاَل  َهِذِه َوأنَا أَخاُف أْن تَ َراَك يَا َوِإَذا قَ َرْأَت اْلُقرآَن َجَعْلَنا بَ ي ْ
َفَجاَءْت َحتَّى قَاَمْت ِعْنَد أبي َبْكٍر َوَلْم تَ َر النَّبيَّ : قَاَل . {َوبَ ْيَن الَِّذيَن َّلَ يُ ْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة ِحَجاباً مَّْسُتوراً 

َّلَ َوَرب اْلبَ ْيِت َما َهَجاِك ، : يَا أبَا َبْكٍر بَ َلَغِني أنَّ َصاِحَبَك َهَجاِني ، فَ َقاَل :  عليه وسلم فَ َقاَلْت صلى اهلل
نَ َزَل َمَلٌك : " ِلَم ؟ قَاَل : قال ". َّل : " يَا َرُسوَل اهلِل أَما رَأْتَك ؟ قَاَل : فَاْنَدفَ َعْت رَاِجَعًة ، فَ َقاَل أبُو َبْكٍر 

نَ َها َيْستُ ُرِني َحتَّى ذَهْبُت ب َ   ". ْيِني َوبَ ي ْ
َوَجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأن } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . أي َساِتراً َلهم عن إدراكهِ { ِحَجاباً مَّْسُتوراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

سلم في وقٍت مخصوٍص ، وهو الوقُت ؛ أي منعناهم عن تدبُِّر كَلِم النبيِّ صلى اهلل عليه و { يَ ْفَقُهوُه 
؛ فِفي ذلك الوقِت صَرفنا آذانَهم عن اَّلستماِع إليه ، { َوِفي َءاَذانِِهْم َوْقراً } الذي أرادوا إيذاَءُه فيِه ، 

 .طَبعنا على قُلوبهم: والمعنى 
َّلَ إلَه إَّلَّ اهللُ ، وأنَت َتتُلو : إذا قُلَت ؛ يعني { َوِإَذا ذََكْرَت رَبََّك ِفي اْلُقْرَءاِن َوْحَدُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُدوْا اهللَ : )، قال ابُن عبَّاس { َولَّْوْا َعَلى َأْدبَارِِهْم نُ ُفوراً } القرآَن ،  إنَّ : " ، وقال قتادُة ( َكارِهيَن أْن يُ َوحِّ
ا قَاَل  : والمعنى ". ِلَك اْلُمْشرُِكوَن ، وََكبُ َر َعَلْيِهْم َّلَ إَلَه إَّلَّ اهللُ ، أْنَكَر ذ: النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َلمَّ

 .انَصَرُفوا عنَك هاربين ؛ كراهًة لما يسمعونَُه من توحيِد اهلل
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َن ِإَّلَّ رَُجًَل ِبُعو َنْحُن َأْعَلُم ِبَما َيْسَتِمُعوَن ِبِه ِإْذ َيْسَتِمُعوَن ِإلَْيَك َوِإْذ ُهْم َنْجَوى ِإْذ يَ ُقوُل الظَّاِلُموَن ِإْن تَ تَّ 
 ( 18)َمْسُحورًا 

 
؛ أي نحُن أعلُم بما يسَتمعون إليه من { نَّْحُن َأْعَلُم ِبَما َيْسَتِمُعوَن ِبِه ِإْذ َيْسَتِمُعوَن ِإَلْيَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

} ى ِقَراَءِتَك ، قراءِة القرآن ، أنَّهم لماذا يسَتِمعون وأنَّ َقصَدهم به اْلذى دون طلب الحقِّ ، فيسمعون إل
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هذا ساحٌر ، : هذا كاهٌن ، ويقول بعُضهم : ؛ في أمِرَك يَتناَجْوَن ، فيقوُل بعضهم { َوِإْذ ُهْم َنْجَوى 
 .هذا شاعرٌ : هذا مجنوٌن ، ويقول بعُضهم : ويقول بعضهم 

ِخذ َطعاماً ، فيدُعو إليه أشراَف إنَّ رسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أَمَر َعِليّاً رضي اهلل عنه أْن يتَّ : َوِقْيَل 
ُقريش من المشركين ، ففعَل ذلَك ، ودخَل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم وقرأ عليهم القرآَن ، ودعاُهم 

 .هو ساحٌر ، وهو مجنون مسحورٌ : إلى التوحيِد ، فكانوا يسَتِمعون ويقولون فيما بينهم ُمتَ َناِجيَن 
نَّْحُن َأْعَلُم ِبَما َيْسَتِمُعوَن ِبِه ِإْذ َيْسَتِمُعوَن ِإلَْيَك َوِإْذ ُهْم َنْجَوى } ذلَك ، وأنزَل عليه فأخبَر اهللُ تعالى نَبيَُّه ب

ِإن } : ؛ أي ُأولئك المشرِكون { ِإْذ يَ ُقوُل الظَّاِلُموَن } أي يتناَجون بينهم بالتكذيب واَّلستهزاِء ، { 
 .أي مغلوَب العقِل قد ُسِحَر ، وُأزيَل عن حدِّ اَّلستواءِ  {تَ تَِّبُعوَن ِإَّلَّ رَُجَلً مَّْسُحوراً 
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 ( 17)اْنُظْر َكْيَف َضَربُوا َلَك اْْلَْمثَاَل َفَضلُّوا َفََل َيْسَتِطيُعوَن َسِبيًَل 

 
بهوَك بالمجنون ؛ أي كيف وَصُفوا لَك اْلشباَه ، فشَّ { اْنُظْر َكْيَف َضَربُواْ َلَك اَْلْمثَاَل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ َمخَرجاً عن الضََّلِل إلى { َفَلَ َيْسَتِطيْعوَن َسِبيَلً } ؛ عن الحقِّ ، { َفَضلُّوْا } والكاهِن والساحر ، 
 .الهَدى
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ُعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا   ( 11)َوقَالُوا َأِإَذا ُكنَّا ِعظَاًما َورُفَاتًا َأِإنَّا َلَمب ْ

 
ُعوثُوَن } ؛ أي إذا ِصْرنَا ِعظَاماً بَالَِيًة وِصرنَا ُتراباً ، { َوقَالُوْا َأِءَذا ُكنَّا ِعظَاماً َورُفَاتاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َأِءنَّا َلَمب ْ

ٍب منهم{ َخْلقاً َجِديداً } ؛ لنُبَعُث بعَد ذلَك ؛ {  َعُث بعَد ذلَك ؟ وهذا استفهاُم إنكاٍر وتعجُّ . ؛ أْي أنْ ب ْ
ُر ، قال ابُن عبَّاس : غة والرُّفَاُت في الل إذا ذَهَب اللَّْحُم َواْلُعُروُق : يَ ُقولُوَن : )كلُّ شيء ُيَحطُِّم وُيَكسَّ

َعُث بَ ْعَد ذِلكَ   (.َوتَ َفتََّت ِعظَاٌم َقْد بَ َلْت ، فَإذا َمسَّْيَتُه بَ ْيَن َيَدْيَك اْنَسَحَق ، أنُ ب ْ
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ا َيْكبُ ُر ِفي ُصُدورُِكْم َفَسيَ ُقولُوَن َمْن يُِعيُدنَا ُقِل الَِّذي َفَطرَُكْم  (10)ُقْل ُكونُوا ِحَجاَرًة َأْو َحِديًدا  َأْو َخْلًقا ِممَّ
يَ ْوَم َيْدُعوُكْم ( 12)َأوََّل َمرٍَّة َفَسيُ ْنِغُضوَن ِإَلْيَك رُُءوَسُهْم َويَ ُقولُوَن َمَتى ُهَو ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِيًبا 

 ( 11)ْمِدِه َوَتظُنُّوَن ِإْن َلِبْثُتْم ِإَّلَّ قَِليًَل فَ َتْسَتِجيُبوَن ِبحَ 

 
ُد { ُقْل ُكونُوْا ِحَجاَرًة َأْو َحِديداً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  كونُوا حجارًة إْن َقدرُتم عليها ، : ؛ أي ُقل َلهم يا ُمَحمَّ

ا َيْكبُ ُر ِفي ُصُدورُِكْم  َأْو َخْلقاً } أو أشدَّ منها بأن تُكونوا َحديداً ، أو أقَوى من الحديِد ؛  ؛ أو أيَّ { مِّمَّ
موات واْلرِض والجباِل ، فإنِّي ُأعيدكم َّل محالَة إلى ما ُكنتم عليِه من قَ ْبل  .شيٍء من الخلِق نحَو السَّ

؛ { ُقِل }  َمن يُِعيُدنا ؟: أي إذا قُ ْلَت لهم ذلَك فسيقولون لَك { َفَسيَ ُقولُوَن َمن يُِعيُدنَا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
؛ ْلنَّ َمن َقَدَر على البناِء كان على الهدِم أقدَر ، وَمن قدر { الَِّذي َفَطرَُكْم َأوََّل َمرٍَّة } يُِعيدُكم ، : َلهم 

 .على ابتداِء الشيء كان على إعادتِه أقدرَ 
باً لقوِلَك ، واإلنْ َغاُض ؛ أي فسُيحرِّكون إليَك ُرؤوَسهم ت{ َفَسيُ ْنِغُضوَن ِإَلْيَك رُُؤوَسُهْم } : قولُه  تحرُُّك : عجُّ

؛ أي متى تكون { َويَ ُقولُوَن َمَتى ُهَو } الرأس باَّلرتفاع واَّلنخفاِض على جهة اَّلستهزاِء واَّلستبطاء ، 
ِمن اهلل واجبٌة ( َعَسى)؛ أي قل عسى أن تكون اإلعادُة قريبًة ، و{ ُقْل َعَسى َأن َيُكوَن َقرِيباً } اإلعادُة ، 

؛ في النَّفخِة الثانية ، فتجيبون َداِعَي اهلِل حاِمدين هلل ، قال سعيُد { ْوَم َيْدُعوُكْم فَ َتْسَتِجيُبوَن ِبَحْمِدِه ي َ } ، 
َفُعُهْم ِفي ذِلَك اْليَ ْوِم ؛ َْلن َُّهْم : َيْخُرُجوَن ِمْن قُ ُبورِهْم يَ ُقولُوَن : )بن جبير  ُسْبَحاَنَك َوبَحْمِدَك ، َوَّلَ يَ ن ْ

َفُعُهُم اْلَحْمدُ َحَمُدو   (.ا ِحيَن َّلَ يَ ن ْ
نيا إَّل قَليَلً لُسرعِة انقَلب { َوَتظُنُّوَن ِإن لَِّبْثُتْم ِإَّلَّ قَِليَلً } : قولُه  ؛ أي تظُنون أنَّكم لم تلَبُثوا في الدُّ

نيا إلى اآلخرِة ، كما قال الحسُن  نْ َيا َوَلْم َتُكْن َوباآلِخَرِة وَ : )الدُّ  (.َلْم تَ َزلْ َكأَنََّك بالدُّ
رين َمن قاَل  هذه اآلية خطاٌب للمؤمِنين ؛ ْلنَّهم يسَتجيبون هلِل بحمده على إحسانِه إليهم ،  : وِمن المفسِّ

: َكأَنِّي بَأْهِل َّلَ إَلَه إَّلَّ اهللُ َوُهْم يَ ْنِفُضوَن الت َُّراَب َعْن رُُؤوِسِهْم َويَ ُقولُوَن : " كما قاَل صلى اهلل عليه وسلم 
 ". ْمُد هلِل الَِّذي أْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن اْلحَ 
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ْنَسا نَ ُهْم ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن ِلإْلِ َزُغ بَ ي ْ  ( 11)ِن َعُدوًّا ُمِبيًنا َوُقْل ِلِعَباِدي يَ ُقوُلوا الَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيطَاَن يَ ن ْ

 
أنَّ المشركين كانوا يُؤُذوَن الصَّحابَة " ؛ وذلك { ْا الَِّتي ِهَي َأْحَسُن َوُقل لِِّعَباِدي يَ ُقولُو } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة ، فَشَكوا ذلَك إلى رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقالُوا  ُهْم بالقوِل والفعِل بمكَّ يَا َرُسوَل : َرِضَي اهللُ َعن ْ
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 .وكان ذلك قبَل أن يُؤَمَر بالجهادِ " َمْر ِفْيِهْم بَشْيٍء إنِّي َلْم ُأؤْ : " اهلِل اْئذْن لََنا ِفي ِقَتاِلِهْم ، فَ َقاَل 
ُقل للمؤمنين يقولون للكفَّار ، والمقاَلُة التي هي أحَسُن من اْلمِر بالمعروف والنهي عن المنكر : والمعنى 

نَ ُهْم ِإنَّ الشَّْيطَاَن يَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . َيهِديُكُم اهللُ : على وجه الرِّفِق ، ويقولون َلهم  ؛ أي يُ ْغِري { نَزُغ بَ ي ْ
ْيطَاَن َكاَن ِلإِلْنَساِن َعُدّواً مُِّبيناً } المشركين على المسلمين ، فيوقُع العداوَة بينهم ويفِسُد نيََّتهم ،  ِإنَّ الشَّ

 .؛ ُمْظِهراً للعداوةِ { 
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ْبُكْم َوَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم وَِكيًَل  رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبُكْم ِإْن َيَشْأ يَ ْرَحْمُكْم َأْو ِإْن َيَشأْ   ( 11)يُ َعذِّ

 
ة { ِإن َيَشْأ يَ ْرَحْمُكْم } ؛ أي بأحواِلكم ، { رَّبُُّكْم َأْعَلُم ِبُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  يُكْم من كفَّار مكَّ ؛ بأن يُ َنجِّ

ْبُكْم } وينُصرَكم عليهم ،  ؛ أي { َوَمآ َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم وَِكيَلً } ْطهم عليكم ، ؛ أي ُيسلِّ { َأْو ِإن َيَشْأ يُ َعذِّ
 .َحفيظاً وكفيَلً ؛ أي ما وُكَِّل إليَك إيمانُهم ، إْن شاَء اهللُ تعالى هَداُهم ، وإْن شاَء خذَلهم
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َماَواِت َواْْلَْرِض َوَلَقْد َفضَّْلَنا بَ ْعَض النَّ  َنا َداُووَد زَبُورًا َورَبَُّك َأْعَلُم ِبَمْن ِفي السَّ  ( 11)ِبيِّيَن َعَلى بَ ْعٍض َوآتَ ي ْ

 
َماَواِت َواَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ ْلنه خَلَقهم فهَدى بعَضهم وأضلَّ بعضهم { َورَبَُّك َأْعَلُم ِبَمْن ِفي السَّ

ما أختَاَرهم لِعلمِه بباطنهم ، وقولُه على علٍم منه بهم ، لم َيْختَ ْر بعَض المَلئكِة واْلنبياء ِلَمْيِلِه إليهم ، وإن
 .{َوَلَقْد َفضَّْلَنا بَ ْعَض النَِّبيِّيَن َعَلى بَ ْعٍض } : تعالى 

اتََّخذ اهللُ إبْ َراِهيَم َخِليَلً ، وََكلََّم اهللُ ُموَسى َتْكِليماً ، َوَجَعَل ِعيَسى َكْلَمَتُه َورُوَحهُ ، َوآَتى : )قال قتادُة 
َم ِمْن ذنْبِه َوَما تََأخَّرَ  ُسَلْيَماَن ُمْلكاً  ٍد َما تَ َقدَّ َنا َداُووَد } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى (. َّلَ يَ ْنَبِغي َْلَحٍد ، َوَغَفَر ِلُمَحمَّ َوآتَ ي ْ

؛ يعني ِكتَاَبُه الذي أعطاهُ إياه ، وهو ِماَئٌة وخمسون سورًة ، ليس فيها ُحكٌم وَّل فريضة ، وإنما { زَبُوراً 
 . تعالىهو ثناٌء على اهللِ 
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 ( 11)ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِه َفََل َيْمِلُكوَن َكْشَف الضُّرِّ َعْنُكْم َوََّل َتْحِويًَل 

 
ة بالقح: ؛ أي قاَل المفسِّرون { ُقِل اْدُعوْا الَِّذيَن َزَعْمُتم مِّن ُدونِِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِط ابتَلى اهللُ كفاَر مكَّ

: سنيَن ، فَشَكوا ذلك إلى رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فأنزَل اهللُ هذِه اآليَة ؛ أي ُقل للمشركين 
ِة ، { َفَلَ َيْمِلُكوَن َكْشَف الضُّرِّ } اْدُعوا الذين زَعمُتم أنَّهم آلهٌة ،  َعْنُكْم َوَّلَ } ؛ أي البُ ْؤِس والشدَّ

 .من حاٍل الى حالالن َّْقُل : التحويُل { َتْحِويَلً 

(0/0) 

 
 

َعَذابَُه ِإنَّ َعَذاَب رَبَِّك   ُأوَلِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يَ ْبتَ ُغوَن ِإَلى رَبِِّهُم اْلَوِسيَلَة َأي ُُّهْم َأقْ َرُب َويَ ْرُجوَن رَْحَمَتُه َوَيَخافُونَ 
 ( 18)َكاَن َمْحُذورًا 

 
أولئَك الذين : ؛ معناهُ { وَن يَ ْبتَ ُغوَن ِإَلى رَبِِّهُم اْلَوِسيَلَة َأي ُُّهْم َأقْ َرُب أُولَ اِئَك الَِّذيَن َيْدعُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

القربَُة إلى اهلِل : والوسيلُة . ْيدعون إلى اهلِل في طلب الجنَّة ، ويطُلبون التقرَُّب إليه ، فكيف َتعُبدونَهم أنتم
 .تعالى

ي أقَرُب إلى اهلِل بالوسيلة ، يعني يتقرَّبون إليه بالعمِل الصالح ، وعن ابِن أ{ َأي ُُّهْم َأقْ َرُب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
أنَّ قَ ْوماً ِمَن اإلْنِس َكانُواْ يَ ْعُبُدوَن قَ ْوماً ِمَن اْلِجنِّ ، فََأْسَلَم اْلِجنُّ َوَبِقَي : )مسعوٍد في تفسيِر هذه اآلية 

 (.اآليَةَ  اإلْنُس َعَلى ُكْفِرِهْم ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذهِ 
} : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . أي يطلُبون أن يعَلُموا أيُّهم أقرُب إلى اهللِ { يَ ْبتَ ُغوَن ِإَلى رَبِِّهُم اْلَوِسيَلَة } : وقولهُ تعالى 

أي مما يجُب  ؛{ َوَيَخافُوَن َعَذابَُه ِإنَّ َعَذاَب رَبَِّك َكاَن َمْحُذوراً } ؛ أي يريدون َجنََّتهُ ، { َويَ ْرُجوَن رَْحَمَتُه 
 .أن ُيحذَر عنهُ 
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بُوَها َعَذابًا َشِديًدا َكاَن َذِلَك  ِفي اْلِكتَاِب َمْسطُورًا َوِإْن ِمْن قَ ْرَيٍة ِإَّلَّ َنْحُن ُمْهِلُكوَها قَ ْبَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة َأْو ُمَعذِّ
(17 ) 
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بُوَها َعَذاباً َشِديداً َوِإن مِّن قَ ْرَيٍة ِإَّلَّ َنْحُن ُمْهلِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني { ُكوَها قَ ْبَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة َأْو ُمَعذِّ

بوها بعذاب اَّلستئصال ، ومعنى  إذا : )وما ِمْن قريٍة قال ابُن مسعوٍد : { َوِإن مِّن قَ ْرَيٍة } بالموِت أو معذِّ
أمَّا الصَّاِلَحُة َفباْلَمْوِت ، َوأمَّا الطَّاِلَحةُ : )، وقال مقاتُل ( َظَهَر الزَِّنى َوالرِّبَا ِفي قَ ْرَيٍة أِذَن اهللُ ِفي َهَلَِكَها

 (.َفباْلَعذاب
؛ أي قضاًء من اهلِل ، كما يسَمعون ليس منه بدٌّ ، َوِقْيَل { َكاَن ذاِلك ِفي اْلِكَتاِب َمْسُطوراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

كتوٌب فيه كيَف يُهِلكهم اهللُ ، ومتى يُِهِلكهم ، وبَأيِّ كان ذلك في اللَّوِح المحفوِظ َمكتوباً ، فإنه م: 
 .عذاٍب يُهلكهم
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َنا ثَُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة فَ  َب ِبَها اْْلَوَّلُوَن َوآتَ ي ْ ظََلُموا ِبَها َوَما نُ ْرِسُل َوَما َمنَ َعَنا َأْن نُ ْرِسَل بِاآْليَاِت ِإَّلَّ َأْن َكذَّ
 ( 11)ْخِويًفا بِاآْليَاِت ِإَّلَّ تَ 

 
َب ِبَها اَْلوَّلُوَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ وذلَك أنَّ ُقريشاً قالت للنبيِّ { َوَما َمنَ َعَنآ َأن ن ُّْرِسَل بِاآليَاِت ِإَّلَّ َأن َكذَّ

َفِسَح ، فََأنْ َزَل : صلى اهلل عليه وسلم  ْل َلَنا الصََّفا ذَهباً ، َوَنحِّ اْلِجَباَل َعنَّا لنَ ن ْ اهللُ َهِذِه اآليََة ؛ أي أْن حوِّ
لتُه فلم يؤمنوا َلْم ُأمِهْلُهْم لُسنَّتي في َمن قبَلهم  .حوَّ

لين برفِع المنع عليه ، وموضُع ( أنْ )وموضع  وما : الثانية رَفٌع تقديره ( أنْ )اْلُولى ُنِصَب بتكذيب اْلوَّ
لين بها ، وهذا الل فُظ أغَنى عن لفظ المنِع على طريق المجاِز ؛ َمنَ َعَنا اإلرساَل باآلياِت إَّل تكذيب اْلوَّ

 .ْلن المنَع َّل يجوُز على اهلِل تعالى
َنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أخَرجنا لثموَد الناقَة ليُبِصُروا بها اْلُهَدى من الضََّللة ، { َوآتَ ي ْ

َوَما نُ ْرِسُل بِاآليَاِت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي َجَحدوا بها وَعَقُروها{ َفظََلُموْا ِبَها } والسعادَة من الشقاوِة ، 
بُوا{ ِإَّلَّ َتْخِويفاً   .؛ أي الِعبَ َر والدَّلَّلِت إَّل َتْخِويفاً للعباِد لُيؤِمُنوا ، فإذا لم يفَعُلوا ُعذِّ
ُف اهللُ اْلَخْلَق بَما َشاَء ِمْن آَيٍة َلَعلَّ : )قال قتادُة  ُهْم يَ ْعَتبُروَن أْو يَ ْرِجُعوَن ، ذُِكَر لََنا أنَّ اْلُكوَفَة رََجَفْت ُيَخوِّ

} : وعن الحسِن في قوله (. يَا أي َُّها النَّاُس إنَّ اهللَ َيْستَ ْعِتُبُكْم فَاْعِتُبوهُ : َعَلى َعْهِد َعْبِداهلِل ْبِن َمْسُعوٍد فَ َقاَل 
 (.اْلَمْوُت الذريعُ : )قال { َوَما نُ ْرِسُل بِاآليَاِت ِإَّلَّ َتْخِويفاً 
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َنًة لِلنَّاسِ  َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي  َوِإْذ قُ ْلَنا َلَك ِإنَّ رَبََّك َأَحاَط بِالنَّاِس َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤيَا الَِّتي َأرَيْ َناَك ِإَّلَّ ِفت ْ َوالشَّ
فُ ُهْم َفَما َيزِيُدُهْم ِإَّلَّ ُطْغيَانً   ( 10)ا َكِبيًرا اْلُقْرآِن َوُنَخوِّ

 
؛ ِعْلماً وقدرًة فَ ُهْم في قبضتِه َّل يقدرون على { َوِإْذ قُ ْلَنا َلَك ِإنَّ رَبََّك َأَحاَط بِالنَّاِس } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

الخروِج عن َمِشيئته ، وهو مانُعَك منهم وحافُظَك ، فَل تَتهيَّب وتخاُف منهم ، واْمِض بما ُأِمْرَت به من 
َة َأن ََّها َستُ ْفَتُح َلكَ : َمْعنَاُه : )رِّسالِة ، وقال مقاتُل تبليِغ ال  (.أَحاَط بالنَّاِس ؛ أْي أْهَل َمكَّ

َنًة لِّلنَّاِس } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  رين { َوَما َجَعْلَنا الرُّْءيَا الَِّتي َأرَيْ َناَك ِإَّلَّ ِفت ْ يعني ما ذُِكَر في : ؛ قال أكثُر المفسِّ
سُّورة من اإلسراِء في ليلٍة واحدة من المسجِد الحرام إلى المسجِد اْلقَصى على معنى أنَّها أوَِّل هذه ال

ٌة من التكليِف ، كما ُروي أنَّ المشركين استعَظُموا ذلك وكذبوُه ، فيكون معنى الرُّؤيا رؤيَة العينِ   .شدَّ
؛ أي وما جَعلنا الشجرَة الملعونَة إَّلَّ فتنًة للناس ، { َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة ِفي الُقْرآِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وها فتنًة ؛ ْلنَّهم قالوا : شجرُة الزَّقُّوِم ، يقوُل العرب : والشجرُة اْلَمْلُعونَُة  : لُكلِّ طعاٍم مناٌر معلوم ، وَسمَّ
 !إنَّ الناَر تأكُل الشجرَة ، فكيف تنبُت الشجرة في الناِر؟

َنتُ ُهْم ؛ أْي فُِتُنوْا بذِلكَ ( َما نَ ْعَلُم الزَّقُّوَم إَّلَّ التَّْمَر َوالزََّبدَ : ) وقال ابن الزُّبْ َعَرى ُهْم ُهَو ِفت ْ . فَ َهذا اْلَكََلُم ِمن ْ
فُ ُهْم َفَما َيزِيُدُهْم ِإَّلَّ طُْغيَاناً َكِبيراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُفهم بما نُرِسُل اآلياِت ، فما يز { َوُنَخوِّ دادون ؛ أي ُنخوِّ

 .إَّل َتجاُوزاً عن الحدِّ 
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قَاَل َأرََأيْ َتَك َهَذا ( 12)َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإَّلَّ ِإبِْليَس قَاَل َأَأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا 
ْرَتِن ِإَلى يَ ْوِم اْلِقيَاَمةِ   ( 11)َْلَْحَتِنَكنَّ ُذرِّي ََّتُه ِإَّلَّ قَِليًَل  الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ َلِئْن َأخَّ

 
َْ َفَسَجُدوْا َإَّلَّ ِإبِْليَس } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َم تفسيُر ذلك{ َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَمَلِئَكِة اْسُجُدوْا َْلَدَم وقولُه . ؛ قد تقدَّ

أأسجُد آلدم وهو مخلوٌق من طيٍن ؟ وهذا :  ؛ أي قاَل إبليسُ { قَاَل َأَأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيناً } : تعالى 
 .على الحالِ ( ِطيناً )استفهاٌم بمعنى اإلنكار ، وُنِصَب 

أخبرِني عن : أي قاَل إبليس { قَاَل َأرََأيْ َتَك َه اَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ } : قال اهللُ تعالى َحاكياً عن إبليس 
اعتقَد إبليس أنَّ الناَر ! َليَّ ، وقد خَلقَتني من ناٍر وخلقتُه من طيٍن؟هذا الذي كرَّمتُه عليَّ ، ِلَم كرَّمَتُه ع

 .أكَرُم أصَلً من الطينِ 
ْرَتِن ِإَلى يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة َْلْحَتِنَكنَّ ُذرِّي ََّتُه ِإَّلَّ قَِليَلً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َْلسَتْأِصَلنَّ ُذرِّيَتهُ بإغوائِهم ، { لَِئْن َأخَّ
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َها ، قال : قليَلً منهم وهُم الذين عَصمَتهم مني ، تقوُل العرُب  إَّلَّ  َنةُ أْمواَلَنا ؛ أي استْأَصَلت ْ اْحتَ َنَكِت السَّ
َواْحتَ َنَكْت َحَلَقْت ، َواْحتَ َنَكِت اْلَجَرادُ : الشاعُر   أْشُكو إلَْيَك َسَنًة َقْد أْجَحَفْت َواْحتَ َنَكْت أْمَواَلَنا َواْجتَ َلَفت ْ

اْحتَ َنَك فَلٌن ما : أي ْلقَتِطَعنَّ ُذرِّيَتُه إلى المعاصي ، يقاُل { َْلْحَتِنَكنَّ } معنى : َوِقْيَل . َلى اَْلْرضِ َما عَ 
: ْلَقُوَدنَّ ُذري ََّتهُ إلى المعاِصي وإلى النار ، ِمن قولهم : معناُه : َوِقْيَل . عنَد فَلٍن من ماٍل ، إذا اقتطَعهُ 

 .ِنُكَها من اَْلْسَفِل بَحْبٍل يَ ُقوُدَها بهِ َحَنَك َداب ََّتُه َيحْ 
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ُهْم فَِإنَّ َجَهنََّم َجَزاؤُُكْم َجَزاًء َمْوُفورًا   ( 11)قَاَل اْذَهْب َفَمْن َتِبَعَك ِمن ْ

 
ُهْم فَِإنَّ َجَهنََّم َجَزآؤُُكْم َجَزاًء مَّْوُفور } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي فَمن تَبَعَك من ُذرية { اً قَاَل اْذَهْب َفَمن تَِبَعَك ِمن ْ

ُهْم ِبَصْوِتَك } : قولُه . آدَم فإنَّ جهنَم جزاؤُكم جزاء وافراً ُمَكمََّلً  ؛ أي { َواْستَ ْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمن ْ
 َصوََّت فَلٌن ، إذا: اْستَ ْنِزْل واسَتِخفَّ واسَتْجِهْل َمن استطعَت منهم بُدعاِئَك في المعصيِة ، ِمن قولهم 

أراد بالصوِت صوَت الغناِء والمزامير ، وهذا لَعَلى وجِه التهديِد وإْن كان في صوَرِة اْلمِر  : دعاُه ، ويقال 
 .أْجِهْد ُجْهَدكَ : وكقولهم [ 10: فصلت ]{اْعَمُلوْا َما ِشْئُتْم } : كقوله تعالى 
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ُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلبْ  َعَلْيِهْم ِبَخْيِلَك َورَِجِلَك َوَشارِْكُهْم ِفي اْْلَْمَواِل َواْْلَْوََّلِد  َواْستَ ْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمن ْ
 ( 11)َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإَّلَّ ُغُرورًا 

 
ى اإلغواِء ، يقاُل ؛ أي ِصْح بَخْيِلَك ورَْجِلَك اْحثُثْ ُهْم عل{ َوَأْجِلْب َعَلْيِهم ِبَخْيِلَك َورَِجِلَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

إجمْع عليهم كلَّ ما تقدُر من : أْجَلَب على العدوِّ ، إذا جمَع عليهم الخيوَل ، والمعنى على هذا : 
واْلَجْلُب هو قَ ْوُد الشيِء وَسوُقهُ (. اْسَتِعْن َعَلْيِهْم برَِكاب ُجْنِدَك َوُمَشاتِِهمْ : َمْعَناهُ : )مكائٍد ، وقال مقاتُل 

ُكلُّ رَاِكٍب ِفي : )َجَلٌب وَجُلوبٌَة ؛ أي جلبت من موضٍع إلى آخر ، قال الحسُن : للغَنِم  بالصوِت ، يقالُ 
، وقرأ حفٌص ( َمْعِصَيِة اهلِل فَ ْهَو ِمْن َخْيِل إبِْليَس ، وَُكلُّ َماٍش ِفي َمْعِصَيِة اهلِل فَ ْهَو ِمْن رَْجِل الشَّْيطَانِ 

ما لُغتان ، أتَبَع كسرَة الجيِم كسرَة الَلم ، وهذا على طريِق اإلهانَِة بنصب الراء وكسِر الجيم وه( َورَِجِلكَ )
َلَك َورَِجَلَك َوَما أْمَكَنكَ : إلبليَس ، َّلَ أنَّ له َخْيَلً ورَِجَلً ، كما يقوُل الرجل لغيرِه   .أْجِمْع َخي ْ
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تُه في اْلمواِل أن يجَعُلوا شيئاً من أموالهم لغيِر ؛ ِشركَ { َوَشارِْكُهْم ِفي اَْلْمَواِل َواَْلْوَّلِد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
وا أوَّلَدهم  عبَد يَ ُغوث ، وعبَد شمٍس : اهلل ، كما جَعُلوا من الحرِث واْلنعاِم ، وِشرَكتُه في اْلوَّلِد أن َسمَّ

اك: وقال بعُضهم . ، وعبَد الحرب اُل ويق. ِشركتُه في أوَّلِدهم أوَّلد الزَِّنى ، كذا قال مجاهُد والضحَّ
شركتُه في اْلمواِل كلَّ ما ُأخذ من حراٍم وأُنِفَق في حراٍم ، وشركتُه في اْلوَّلِد الذي يُ َهوَِّداُه أبَ َواهُ ويُ َنصِّرانِِه 

سانِه  .ويَُمجِّ
من طوِل : رور ؛ أي َمنِّيِهْم بما ِشئَت من الغُ { َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإَّلَّ ُغُروراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

يطان إَّل ُغروراً ؛ أي َتزييناً بَاِطَلً   .الحياِة ، والتَّشكيِك في البعِث ، وما تكون مواعيُد الشَّ
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رَبُُّكُم الَِّذي يُ ْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك ِفي اْلَبْحِر ( 11)ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن وََكَفى ِبَربَِّك وَِكيًَل 
 ( 11)ِلَتْبتَ ُغوا ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما 

 
في الوسَوسة ، فإما أن َيمنَعهم عن " إَّلَّ " ؛ أي { ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ةإنَّ أوِليا: معناهُ : الطاعِة ، أو يحمَلهم على المعصيِة فَل ، َوِقْيَل  : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ئي ليس لك عليهم حجَّ
؛ أي َحاِفظاً ْلوليائِه يعِصُمهم عن القبوِل من إبليس ؛ ْلن الوكيَل بالشيِء يكون { وََكَفى ِبَربَِّك وَِكيَلً } 

 .َحافظاً له
 : ُثم ذَكَر سبحانَُه ِنَعَمُه على عبادِه فقال 

؛ أي ربُّكم الذي يسوُق لكم ، وُيجِري لكم { ْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك ِفي اْلَبْحِر رَّبُُّكُم الَِّذي ي ُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
فَن في البحِر ،  ؛ أي لتطلُبوا ما كان مصلحًة لكم في ُدنياكم وآِخَرِتكم من { لَِتْبتَ ُغواْ ِمن َفْضِلِه } السُّ

 .ليكم بهذه النِّعم؛ حين أنعَم ع{ ِإنَُّه َكاَن ِبُكْم رَِحيماً } التِّجارة وغيِرها ، 
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اُكْم ِإَلى اْلبَ رِّ َأْعَرْضُتمْ  ا َنجَّ ُكُم الضُّرُّ ِفي اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن ِإَّلَّ ِإيَّاُه فَ َلمَّ ْنَساُن َكُفورًا  َوِإَذا َمسَّ وََكاَن اإْلِ
(18 ) 

 
ُكُم اْلضُّرُّ ِفي اْلَبْحِر ضَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ة في { لَّ َمن َتْدُعوَن ِإَّلَّ ِإيَّاُه َوِإَذا َمسَّ ؛ أي ُيَخلُِّصكم من الشدَّ
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البحِر عند َعْصِف الرياِح وتراُدِف اْلمواِج ، وِخفُتم الغرَق ، ضلَّ َمن تدعون من اْلصناِم عن تخليِصكم ؛ 
 .أي َبَطَل وزَاَل ، وَّل يرُجون النجاَة إَّل من اهللِ 

رََكاَء ، َوتَ رَْكُتُموُهْم َوأْخَلْصُتْم هللِ إذ: َمْعَناهُ : )قال ابُن عبَّاس  ُكُم الضُّرُّ ِفي اْلَبْحِر َنِسيُتُم اَْلْنَداَد َوالشُّ ( ا َمسَّ
اُكْم ِإَلى اْلبَ رِّ } ،  ا َنجَّ اُكْم ِمَن اْلَبْحِر ، َوأْخَرَجُكْم إلى البَ رِّ ونجاكم ، { فَ َلمَّ ا أَجاَب ُدَعاءَُكْم َوَنجَّ } ، فَ َلمَّ

؛ لِنَعِم اهلِل تعالى { وََكاَن اإِلْنَساُن َكُفوراً } ؛ عن اإليماِن والطاعة ، ورجعُتم إلى ما كنتم عليِه ، { ْضُتْم َأْعرَ 
 .، وأراَد باإلنساِن الكافرَ 
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 ( 17)ا َلُكْم وَِكيًَل َأفََأِمْنُتْم َأْن َيْخِسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلبَ رِّ َأْو يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا ثُمَّ ََّل َتِجُدو 

 
أفَأِمنُتْم بعَد ذلك أن َنخِسَف بكُم : ؛ معناهُ { َأفََأِمْنُتْم َأن َيْخِسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلبَ رِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ماِء عليكم ،  { َأْو يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصباً } اْلرَض كما ُفِعَل بقاروَن ،  كما ؛ أي حجارًة ُتمِطُر من السَّ
غار ، ( الرِّيُح الَِّتي تَ ْرِمي باْلَحْصَباءِ : اْلَحاِصُب : )أمَطرْت على قوِم لوط ، قال الُقتَ ْيبيُّ  وهي الحَصى الصِّ

؛ أي َحاِفظاً { ُثمَّ َّلَ َتِجُدواْ َلُكْم وَِكيَلً } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . َحَصَبهُ بالحجارِة ، إذا رَماُه بها ُمَتتابعاً : يقال 
 .كم من عذاب اهلليحَفظُ 
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ْرُتْم ثُمَّ ََّل َتِجُدوا َلُكْم َأْم َأِمْنُتْم َأْن يُِعيدَُكْم ِفيِه تَارًَة ُأْخَرى فَ يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم قَاِصًفا ِمَن الرِّيِح فَ يُ ْغرَِقُكْم ِبَما َكفَ 
َنا ِبِه َتِبيًعا   ( 11)َعَلي ْ

 
؛ أي أْم أِمنُتم أن يُعيدَكم اهللُ في البحِر مرًَّة ُأخرى ، { يُِعيدَُكْم ِفيِه تَارًَة ُأْخَرى  َأْم َأِمْنُتْم َأن} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اْلَقاِصُف ِهَي : )؛ أي ريحاً شديدًة تَ ْقِصُف الُفْلَك ، قال أبو ُعبيدة { فَ يُ ْرِسَل َعَلْيُكْم قَاِصفاً مَِّن الرِّيِح } 
قَ ْولُُه (. ِهَي الَِّتي تَ ْقِصُف الشََّجرَ : )وقال القتيبيُّ (. ؛ أْي َتُدقُّهُ َوُتَحطُِّمهُ  الرِّيُح الَِّتي تَ ْقِصُف ُكلَّ َشْيءٍ 

َنا ِبِه تَِبيعاً } ؛ أي بُكفرِكم ، { فَ يُ ْغرَِقُكم ِبَما َكَفْرُتْم } : تَ َعاَلى  ؛ أي َّل تجُدوا { ثُمَّ َّلَ َتِجُدوْا َلُكْم َعَلي ْ
َرُه ْلمرٍ : بدماِئكم ، والتَّبيُع  لكم من يَ ْتبَ ُعَنا فيطالُِبنا  .َمْن يَ ْتَبُع َغي ْ
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ْن َخَلْقَنا َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْ َناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم  َعَلى َكِثيٍر ِممَّ
 ( 80)تَ ْفِضيًَل 

 
؛ أي فضَّلناهم بالعقِل والنُّطِق والتمييِز ، وعاَملناهم معاملَة { َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني َءاَدَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي في { َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . اإلكراِم بالنعمة ، وجعلناهم يهَتُدون إلى َمعايشهم
فنالبَ رِّ على الدواب ، وفي الب ؛ أي َلِذيِذ { َوَرزَقْ َناُهْم مَِّن الطَّيَِّباِت } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . حِر على السُّ

ْمُن َوالزُّْبُد َوالتَّْمُر َواْلَحْلَواُء َواْلَعَسلُ : )المطاعِم والمشارب ، قال مقاتُل   (.السَّ
ْن َخَلْقنَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي فضَّلَناهم على كثيٍر من حيواناِت البرِّ { ا تَ ْفِضيَلً َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر مِّمَّ

إنَّ ابَن : ويقاُل . والبحِر ، وِمن تفضيلهم أنَّهم يأُكلون باْليِدي ، وغيُرهم من الحيواناِت يأكلون باْلفواهِ 
 .آدم َيمِشي ُمنَتِصباً قائماً وسائُر الحيواناِت َتمِشي ُمْنَكبَّةً 

َوَّلَ اْلَمَلِئَكُة } : َعَلى كلِّ َمْن خَلْقَنا ؛ ْلن اهللَ فضََّل المَلئكَة كما قاَل تعالى : ولم يُقل في اآلية 
: ولكنَّ ابَن آدَم ُمَفضٌَّل على سائِر الحيوانات ، وقال عطاُء في هذه اآليِة [ 281: النساء ]{اْلُمَقرَّبُوَن 

ُد بن كعٍب ( َواْمِتَداِدَهاَوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم بتَ ْعِديِل اْلَقاَمِة ) داً صلى اهلل : )، وقال محمَّ بَأْن َجَعَل ُمَحمَّ
ُهمْ   .الرِّجاُل باللَِّحا والنِّساُء بالذوائب: بُحسِن الصُّورة ، َوِقْيَل : َوِقْيَل (. عليه وسلم ِمن ْ

صلى اهلل عليه وسلم في  وعن النبيِّ . بتسِليطهم على غيِرهم من الخَلئِق ، وبتسخيِر الخَلئق َلهم: َوِقْيَل 
يعني الثِّماَر والحبوَب { َوَرزَقْ َناُهْم مَِّن الطَّيَِّباِت } : وقولُه " اْلَكَراَمةُ اَْلْكُل باْلَصابِع : " تفسيِر اآلية قال 

وكَ   .، وكلَّ طعاٍم َليٍِّن ، وَرَزَق الدواَب التِّبَن والحشيَش والشَّ
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 ( 82)اٍس بِِإَماِمِهْم َفَمْن ُأوِتَي ِكتَاَبهُ ِبَيِميِنِه فَأُولَِئَك يَ ْقَرُءوَن ِكتَابَ ُهْم َوََّل يُْظَلُموَن َفِتيًَل يَ ْوَم َنْدُعو ُكلَّ أُنَ 

 
واذُْكْر يوَم : ؛ يعني يوَم القيامِة وهو منصوٌب على معنى { يَ ْوَم َنْدُعوْا ُكلَّ ُأنَاٍس بِِإَماِمِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

هاتُوا متَّبِعي إبراهيَم ، هاتوا ُمتَّبعي موَسى ، هاتوا متَّبعي : كلَّ أناٍس بإماِمهم ؛ أي نَبيِِّهْم ، فيقاُل   ندُعو
ٍد صلى اهلل عليه وسلم ، فيقوُموَن يْأخُذوَن ُكتَبهم بَأيماِنهم  .عيَسى ، هاتوا متَّبعي ُمَحمَّ
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، هاتوا ُمتَّبعي الطاغوِت ، فيُقومون ويُعَطوَن ُكتَبهم  هاتُوا متَّبعي الشيطاِن رؤساَء الضََّللةِ : ثم يقاُل 
أين صاحُب هذا الكتاب ؟ أين فَلُن بن فَلن : ُيدَعى كلُّ ُأناٍس بَعملِه ، فيقاُل : ويقاُل . بشمائِلهم

ى كلُّ ُأناٍس اْلُمَصلِّي ؟ وأين فَلُن بن فَلن الصَّوَّام ؟ إلى أن يُناِدي بالعازِف والدفَّاِف والرَّقاِص ، فُيدعَ 
 .بعملهِ 

فَأُْولَ اِئَك } ؛ أي َمن ُأعِطَي كتابَهُ الذي فيه ثواُب عملِه بيمينه ، { َفَمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه ِبَيِميِنِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
؛ وَّل يُنَقُصوَن من { يَلً َوَّلَ ُيْظَلُموَن فَتِ } : ؛ يفَرُحون وُيَسرُّوَن بما يقَرأُون ، وقولُه تعالى { يَ ْقَرؤوَن ِكتَابَ ُهْم 

هو الَوَسُخ الذي تَ ْفتُِلُه بين : ثواب أعمالهم مقداَر الَفِتيِل ، وهو الِقْشُر الذي في ِشقِّ النَّواِة ، ويقاُل 
 .إصبَعيكَ 
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 ( 81)َوَمْن َكاَن ِفي َهِذِه َأْعَمى فَ ُهَو ِفي اآْلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيًَل 

 
؛ أي َمن كان في هذه { َوَمن َكاَن ِفي َه اِذِه َأْعَمى فَ ُهَو ِفي اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيَلً } : َعاَلى قَ ْوُلُه ت َ 

موات واْلرِض ، فهو في  ُر بقلبِه في مَلكوِت السَّ ة ، َّل يتفكَّ نيا التي هو ُمَشاِهٌد لها أعَمى عن الحجَّ الدُّ
نيا َضاَّلً : معناُه : ويقاُل . أشدُّ عًمى ، وأخطأُ َطريقاً  اآلخرِة التي هي غائبٌة عن َعيَنيهِ  َمن كان في هذه الدُّ

 .عن الحقِّ فهو في اآلخرِة أشدُّ َتَحيُّراً وذَهاباً عن طريِق الحقِّ 
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َرهُ َوإِ  َنا َغي ْ َنا ِإلَْيَك ِلتَ ْفَتِرَي َعَلي ْ  ( 81)ًذا ََّلتََّخُذوَك َخِليًَل َوِإْن َكاُدوا َليَ ْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحي ْ

 
َرُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َنا َغي ْ َنآ ِإَلْيَك لِتْفَتِرَي َعَلي ْ أنَّ َثقيفاً " ؛ وذلك { َوِإن َكاُدوْا َليَ ْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحي ْ

ُد َنْحُن أْخَواُلَك يَ : أرَسُلوا َوفَدُهم إلى رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو بالمدينِة ، فقاُلوا  ا ُمَحمَّ
ْعَدنَا ، َوإْن َوأْصَهاُرَك َوِجيَراُنَك ، َوِجيَراُن أْهِل َنْجٍد َلَك ِسْلماً َوِصْرُهْم َعَلْيَك َحَزناً ، إْن َساَلْمَنا َساَلَم َمْن ب َ 

نُ َبايُعَك َعَلى أْن تُ ْعِطيَ َنا : قَالُوْا "  َماذا ُترِيُدوَن ؟: " َحارَبْ َنا َحاَرَب َمْن بَ ْعَدنَا ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 
ُعَنا باَْلْصنَاِم  -يَ ْعُنوَن ِفي الصََّلَواِت  -أْن َّلَ نَ ْنَحِني : َثََلَث ِخَصاٍل  َوأْن َّلَ ُتْكَسَر أْصَناُمَنا بأَْيِديَنا ، ُتَمت ِّ

 . َسَنةً 
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َر ِفي: " فَ َقاَل َلُهُم النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم  ِديٍن َّلَ َصََلَة ِفْيِه َوَّلَ رُُكوَع َوَّلَ ُسُجوَد ، َوأمَّا قَ ْوُلُكْم  َّلَ َخي ْ
َعُث َلَها َمْن َيْكِسُرَها ، وأمَّا اَْلصْ  َناُم فََأنَا َعَلى أْن َّلَ َتْكِسُروْا أْصَناَمُكْم بأَْيِديُكْم َفذِلَك َلُكْم ، َوَنْحُن نَ ب ْ

ُعُكْم بَها  ُر ُمَمت ِّ َرنَا ، فَإْن يَ : فَ َقالُوْا " َغي ْ ا َرُسوَل اهلِل فَإنَّا ُنِحبُّ أْن َتْسَمَع اْلَعَرُب أنََّك أْعَطْيتَ َنا َما َلْم تُ ْعِط َغي ْ
َفَسَكَت النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ! ِخْفَت أْن تَ ُقوَل اْلَعَرُب أْعَطْيتَ ُهْم َما َلْم تُ ْعِطَنا ، فَ ُقِل اهللُ أَمَرِني بذِلكَ 

أي َيصرِفُوَنَك عن الذي { َوِإن َكاُدوْا َليَ ْفِتُنوَنَك } ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآلَيَة " رََجاَء أْن ُيْسِلُموْا : َّلَ َوَلْم يَ ُقْل 
َوِإذاً } أَمرنَاَك من َكْسِر آِلهِتهم وَعيب ِديِنهم ؛ لَتفَتِرَي علينا غيَر الذي أمرنَاَك به ، فلو فعلَت ما أرادوُه ، 

 .؛ أي َصِفيّاً لمبايَعِتَك إيَّاهم{ َك َخِليَلً َّلَّتََّخُذو 
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َناَك َلَقْد ِكْدَت تَ رَْكُن ِإَلْيِهْم َشْيًئا قَِليًَل  ِإًذا َْلََذقْ َناَك ِضْعَف اْلَحيَاِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ُثمَّ ََّل ( 81)َوَلْوََّل َأْن ثَ بَّت ْ
َنا َنِصيًرا  َها َوِإًذا ََّل يَ ْلَبثُوَن ِخََلَفَك ِإَّلَّ َوِإْن َكادُ ( 81)َتِجُد َلَك َعَلي ْ وا َلَيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اْْلَْرِض ِلُيْخرُِجوَك ِمن ْ

 ( 81)قَِليًَل 

 
َناَك َلَقْد ِكدتَّ تَ رَْكُن ِإَلْيِهْم َشْيئاً قَِليَلً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي لقد ِكْدَت َتميُل إليهم ، قال { َوَلْوَّلَ َأن ثَ بَّت ْ

ِإذاً ْلَذقْ َناَك ِضْعَف اْلَحيَاِة َوِضْعَف } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى (. يَ ْعِني ِحيَن َسَكتَّ َعْن َجَوابِهمْ : )ُن عبَّاس اب
نيا ، وضعَف عذاب اآلخرة ، يريُد عذاَب { اْلَمَماِت  ؛ أي إنََّك لو ِمْلَت إليهم ْلذقناَك ِضْعَف عذاب الدُّ

َنا َنِصيراً } ُه ، اآلخرِة ِضْعَف ما يُعذُب به غير  ؛ أي َمانِعاً َيمنُعَنا من تعذيبَك ، قال { ثُمَّ َّلَ َتِجُد َلَك َعَلي ْ
َوَرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َمْعُصوٌم ، َوَلِكْن َهذا َتْخِويفاً ُْلمَِّتِه ؛ لَِئَلَّ يَ رَْكَن أَحٌد مَن : )ابُن عبَّاس 

ا نَ َزَلْت َهِذِه اآليَُة قَاَل اْلُمْؤِمِنيَن إَلى أَحٍد ِمَن اْلُمشْ  رِِكيَن ِفي َشْيٍء ِمْن أْحَكاِم اهلِل َتعاََلى َوَشَرائِِعِه ، فَ َلمَّ
 ". اللَُّهمَّ َّلَ َتِكْلِني إَلى نَ ْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن ، َوَّلَ أْدَنى ِمْن ذِلَك : " النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم 

إنََّك تَ ْرُفُض آِلَهتَ َنا  : ى أنَّ قُ َرْيشاً قَاَلْت لِلنَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم إلَ : )وذهَب السديُّ في هذه اآلياِت 
َعُث بَ ْعَض َوَلِدَك فَ َيْمَسُحَها ، َكاَن أَرقَّ ِلُقُلوبَنا وَ  أْحَرى أْن ُكلَّ الرَّْفِض ، فَ َلْو أنََّك تْأتِيَها َوتَ ْلِمُسَها َوتَ ب ْ

َعَث بَ ْعَض َوَلِدِه فَ َيْمَسَحَها ، فَ نَ َهاُه اهللُ َعْن ذِلكَ فَ َهمَّ َرُسوُل اهلِل ص! نَ تَّبَعكَ  (. لى اهلل عليه وسلم أْن يَ ب ْ
ُأْطُرْد ِسَقاَط الناِس ومواِليهم ، هؤَّلِء الذين رائحُتهم كرائحِة الضَّأِن حتى نتَّبَعَك ، : إنَّهم قالوا : ويقال 

 .َء أن ُيسِلُموا ، فأنزَل اهللُ هذه اآلياتِ فَ َهمَّ رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يفعَل رجا
َها } : وقولهُ تعالى  ؛ وذلك أنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه { َوِإن َكاُدوْا َلَيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اَْلْرِض ِلُيْخرِجوَك ِمن ْ

ا َقِدَم المدينَة ، حَسَدْتُه اليهوُد قالوا له  ُد أنَبيٌّ أْنَت ؟ ف َ : وسلم ِلمَّ َواهلِل : قَاُلوْا َلُه " نَ َعْم : " َقاَل يَا ُمَحمَّ
اُم ، َكاَن بَها إبْ َراِهيُم َوِعيَسى ، فَإنْ  ُكْنَت نَبيّاً   َلَقْد َعِلْمَت َما َهِذِه بأْرِض اْلَنْبَياِء ، َوإنَّ أْرَض اْلَْنبَياِء الشَّ
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اَم ، فَإنَّ اهللَ َسَيْمنَ ُعَك بَها ِمَن الرُّوِم إْن ُكنْ  َسُة َوأْرُض اْلَمْحَشرِ فَْأِت الشَّ . َت َرُسوَلهُ ، َوِهَي اَْلْرُض اْلُمَقدَّ
اِم ، فَ نَ َزَل ِجْبرِيُل بَهِذِه اآليَةِ  وقد َكاُدوا : ومعناها . فَ َهمَّ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أْن َيْخُرَج إَلى الشَّ

امِ  َّلَّ يَ ْلَبُثوَن ِخَلَفَك } ؛ لو أخَرُجوَك ، { َوِإذاً } ،  لَيسَتِفزُّوَنَك من أرِض المدينة لُيخرُِجوَك منها إلى الشَّ
ًة يسيرًة حتى يُهِلَكهم اهللُ { ِإَّلَّ قَِليَلً   .ُمخاَلَفِتكَ : فمعناُه ( ِخََلَفكَ )ومن قرأ . ؛ أي اَّلَّ مدَّ
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َلَك ِمْن ُرُسِلَنا َوََّل َتِجُد ِلُسنَِّتَنا  ( 88)َتْحِويًَل  ُسنََّة َمْن َقْد َأْرَسْلَنا قَ ب ْ

 
َلَك ِمن رُُّسِلَنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ َنْصٌب على المصدِر ؛ أي َسنَّ َلهم ُسنََّة َمن قد { ُسنََّة َمن َقْد َأْرَسْلَنا قَ ب ْ

وا أرَسلنا ، فإن ُسنََّة اهلِل قد جرت في َمن قبِلَك من الرُّسل بأنَّ ُأَمَمهم إذا أخرُجوهم من مواِضعهم لم يلَبثُ 
؛ أي َّل يقدُر أحٌد { َوَّلَ َتِجُد ِلُسنَِّتَنا َتْحِويَلً } : وقولُه تعالى . هي العادةُ الجارية: إَّل قليَلً ، والسُّنَُّة 

 .على تحويِل السُّنة التي أجَراها اهللُ 
َة بإْخَراِج النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ِمْن َمكَّ : )وقال مجاهُد وقتادة  نَ ُهْم َهمَّ أْهُل َمكَّ َة ِحيَن َشاَوُروْا ِفيَما بَ ي ْ

َما لَبُثوا بَ ْعَد ُخُروِج : والَقِليُل (. ، َوَلْو فَ َعُلوْا َما ُأْمِهُلوْا ، َوَلِكنَّ اهللَ َكفَُّهْم َعْن إْخَراِجِه َحتَّى أَمَرهُ باْلُخُروجِ 
َة َحتَّى أْهَلَكُهُم اهللُ   .يَ ْوَم َبْدٍر ، غيَر أن التأويَل اْلول أصحُّ  َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِمْن َمكَّ
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 ( 87)َأِقِم الصَََّلَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل َوقُ ْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُ ْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا 

 
ْمِس ِإَلى َغَسقِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : َمْعَناهُ : )؛ قال ابُن مسعوٍد رضي اهلل عنه { الَّيِل  َأِقِم الصَََّلَة ِلُدُلوِك الشَّ

ْمسِ  والصَلُة المأمور بها على هذا هي المغرُب ، والَغَسُق بُُدوُّ الليِل ، وعن ابِن ( أِقِم الصَََّلَة ِلُغُروب الشَّ
ُهَما في إحدى الرِّوايَتين عنه مثُل قول ابِن مسعود ، وفي الرو  ايِة الثانية وهو قوُل عباٍس َرِضَي اهللُ َعن ْ

َوالصَََّلُة المأمور بها على هذا الظهُر والعصر والمغرُب ( إنَّ ُدلُوَكَها َزَواُلَها: )الحسِن ومجاهد وقتادُة 
 .فالَغَسُق على هذا القوِل هو اجتماُع ظُلَمِة الليلِ . والعشاءُ 

؛ صَلَة الفجِر تشهُدها مَلئكةُ الليِل { َمْشُهوداً  َوقُ ْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُ ْرآَن اْلَفْجِر َكانَ } : قوله تعالى 
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وإنما ُسميت صَلُة الفجِر قُ ْرآناً ؛ ْلن القراءَة فيها طوٌل ، وْلن . ومَلئكُة النهاِر ُيصلُّونَها مع المسلمين
 .القراءَة فريضٌة من الرَّكعتين ، وفي هذا بياُن أن الصَلَة َّل تكون إَّل بقراءةٍ 
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َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما َمْحُموًدا َوِمَن ال ْد ِبِه نَاِفَلًة َلَك َعَسى َأْن يَ ب ْ  ( 81)لَّْيِل فَ تَ َهجَّ

 
ْد ِبِه نَاِفَلًة لََّك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُد هو (. َفَصلِّ باْلُقْرآنِ : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوِمَن اْللَّْيِل فَ تَ َهجَّ والت ََّهجُّ

َد إذا استيقَظ ، والمعنى : وِم ، ويقاُل الت َّيَ قُُّظ بَ ْعَد النَّ  َد إذا ناَم ، وتَ َهجَّ أِقِم الصَلَة بالليِل بعد : تَ َهجَّ
ُد القائُم إلى الصَلِة من النوم ، وقيل له : التيقُِّظ من النوِم ، ويقال  ِد عن : اْلُمتَ َهجِّ ٌد َّلنتفاِء التجدُّ ُمتَ َهجِّ

 .نفسهِ 
عاً ، َوِقْيَل { لََّك  نَاِفَلةً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  فضيلًة لَك لرفِع الدرجات َّل للكفَّارات ، فإنه عليه : أي تَطوُّ

َر ، وليست لنا بنافلٍة ، لَكثَرِة ُذنوبنا وإنما هي كفارةٌ لغيِر  َم وما تأخَّ السَلم قد ُغِفَر له من ذنبِه ما تقدَّ
يدلُّ على أنَّها نافلةٌ لغيِر النبيِّ صلى اهلل  وقد ُروي ما. النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، هكذا قال مجاهدُ 

َلُه ، : " عليه وسلم وهو ما رَوى أبو ُأمامة عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل  اْلُوُضوُء يَُكفُِّر َما قَ ب ْ
َر َمرٍَّة َوَّلَ : قَاَل أْنَت َسِمْعَت َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؟ : ِقيَل َلُه " َوَتِصيُر الصَََّلُة نَاِفَلًة  نَ َعْم َغي ْ

 .َمرَّتَ ْيِن َوَّلَ َثََلٍث َوأْرَبٍع َوَّلَ َخْمسٍ 
َعَثَك رَبَُّك َمَقاماً مَّْحُموداً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي المقاَم الذي ُتْحَمُد عاقبتُه ، وهو المقاُم { َعَسى َأن يَ ب ْ

يه لواءُ اْلَحْمِد تجتمُع تحته المَلئكةُ واْلنبياء ، فيكون النبيُّ الذي يُعطيِه اهللُ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم ف
} ويعني بقولِه (. َوَعَسى ِمَن اهلِل َواِجَبةٌ : )صلى اهلل عليه وسلم أوََّل شافٍع وأوََّل ُمشفٍَّع ، قال ابُن عبَّاس 

اْلوَّلون واآلِخرون شرٌف به على جميِع أي يُعِطيَك اهللُ يوَم القيامة مقاماً يحمُدَك فيه { َمَقاماً مَّْحُموداً 
فاَعةُ ، ومعنى  َعَثَك } الخَلئق ، والمقاُم المحمود مقاُم الشَّ  .يُِقيُمكَ { يَ ب ْ
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 ( 70)َوُقْل َربِّ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ِلي ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَانًا َنِصيًرا 

 
؛ أي أدِخلني المدينَة { َوُقل رَّبِّ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ 
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ة أدِخلني : َوِقْيَل . أدِخلني في ما أَمرتَّني به ، وأخرِجني من ما َنهيتني عنهُ : َوِقْيَل . وأخرِجني من مكَّ
 .ُمخَرَج صدٍق من جميِع اْلمور ُمدَخَل صدِق في جميع اْلمور ، وأخرجني

ًة أمتِنُع بها عن َمن { َواْجَعل لِّي ِمن لَُّدْنَك ُسْلطَاناً نَِّصيراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي واجَعْل لي من عنَدَك قوَّ
ًة أتَقوَّى بها على إبطاِل سائِر اْلديان الباطلة: وِقْيَل . عاَداِني  .حجَّ

د بن المنكدر قال  أْدِخْلِني ُمْدَخَل : قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِحيَن َدَخَل اْلَغاَر : " وعن محمَّ
اُك " ِصْدٍق َوأْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق  َة آِمناً ِمَن : )وقال الضحَّ َمْعنَاُه أْخرِْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق ِمْن َمكَّ

َة ُمْدَخَل ِصدْ  َها باْلَفْتحِ اْلُمْشرِِكيَن ، َوأْدِخْلِني َمكَّ أْدِخْلِني : )، وقال عطيُة عن ابِن عبَّاس ( ٍق ظَاِهراً َعَلي ْ
َر ُمْدَخَل ِصْدٍق ِعْنَد اْلَمْوِت ، َوأْخرِْجِني ِمْنُه ُمْخَرَج ِصْدٍق ِعْنَد اْلبَ ْعثِ  أدخلني : المعنى : َوِقْيَل (. اْلَقب ْ

ن يدخُل بوجٍه ويخرُج بوجٍه آخَر حيث ما أدخلَتني بالصِّدِق ، وأخرجني منه بالصِّدِق ، أ ي َّل تجعلني ِممَّ
 .، فإنَّ ذا الوجَهين َّل يكون أِميناً عند اهلل
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 ( 72)َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن زَُهوقًا 

 
الحقُّ هو ما جاَء به النبيُّ : ؛ معنى { بَاِطَل َكاَن زَُهوقاً َوُقْل َجآَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل ِإنَّ الْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

رائِع واإلسَلِم ، وما جاَء به من الُقرآِن ، وقال السديُّ  اْلَحقُّ اإلْسََلُم ، : )صلى اهلل عليه وسلم من الشَّ
ْركُ   .َبَطَل واْضَمَحلَّ ( : َزَهقَ )ومعنى (. َواْلبَاِطُل الشِّ

َة ، َوَجَد َحْوَل اْلَكْعَبِة : ] " عبَّاس قال ابُن مسعوٍد وابن  ا افْ َتَتَح َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َمكَّ َلمَّ
َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ، إنَّ اْلبَاِطَل  : َثََلَثِماَئٍة َوِستِّيَن َصَنماً ، َفَجَعَل َيْطَعنُ َها بمْخَصَرٍة ِفي َيِدِه َويَ ُقوُل 

نَ ُهْم "  َكاَن َزُهوقاً  َة يَ ْتبَ ُعونَُه َويَ ُقولُوَن ِفيَما بَ ي ْ َما رَأيْ َنا رَُجَلً : َفَكاَن الصََّنُم يَ ْنَكبُّ ِلَوْجِهِه ، وََكاَن أْهُل َمكَّ
ٍد   " أْسَحَر ِمْن ُمَحمَّ
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 ( 71)لظَّاِلِميَن ِإَّلَّ َخَسارًا َونُ نَ زُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َورَْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنيَن َوََّل َيزِيُد ا

 
نيا { َونُ نَ زُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفآءٌ َورَْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي شفاٌء للمسلمين في الدُّ
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شفاءٌ للقلوب : قَ ْيَل وَ . واآلخرِة ، يتبَ رَّكون بقراَءتِه على أنُفِسهم ، ويسَتعينون به على دفِع اْلسقام والبََليا
 .يزوُل به الجهُل منها كما يشَفى المريض

أي نعمٌة ِمن اهلل تعالى عليهم ، وكوُن القرآن شفاٌء ؛ أي يُزِيُل عَمى { َورَْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
، ويؤيُِّد ( ُد ِشَفاًء ِمْن ُكلِّ َداءٍ يُرِي: )وقال ابُن عبَّاس . الجهِل وحيرَة الشكِّ ، فهو شفاءٌ من داِء الجهلِ 

: قَ ْوُلُه تَ َعاَلى " َمْن َلْم َيْسَتْشِف باْلُقْرآِن َفَلَ َشَفاُه اهللُ : " هذا ما ُروي أنَّ النبي صلى اهلل عليه وسلم قال 
 . َخَساراً ْلنه َّل ينتِفُع به؛ أي َّل يُ َزاُد الكفاُر عند نزوِل القرآن إَّل{ َوَّلَ َيزِيُد الظَّاِلِميَن َإَّلَّ َخَساراً } 
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رُّ َكاَن يَ ُئوًسا  ُه الشَّ ْنَساِن َأْعَرَض َونََأى ِبَجانِِبِه َوِإَذا َمسَّ  ( 71)َوِإَذا َأنْ َعْمَنا َعَلى اإْلِ

 
} الُبؤِس بالنعمِة ، ؛ أي أنَعمنا عليه بكشِف الضُّرِّ وتبديِل { َوِإَذآ َأنْ َعْمَنا َعَلى اإلْنَساِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

{ َونََأى ِبَجانِِبِه } : ؛ أي أعرَض عن ُشكِره وتباَعَد عن ذلك بنفسِه ، وقولُه تعالى { َأْعَرَض َونََأى ِبَجانِِبِه 
 يُرِيُد باإلْنَسانِ : )يريُد باإلنساِن ، قال ابُن عبَّاس . أي تَعظََّم وتَكبَّر وبعََّد نفَسُه عن القياِم بحقوق الن َِّعمِ 

 (.اْلَولِيَد ْبَن اْلُمِغيَرةِ 
رُّ َكاَن يَ ُئوساً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُه الشَّ ٌة كان قَ ُنوطاً من رجاِء الَفَرِج من اهلِل ، { َوِإَذا َمسَّ ؛ أي إذا أصابْتهُ شدَّ

 .فرِ َّل يَِثُق بفضِل اهلل تعالى على عبادِه فيطمُع في كشِف تلك البليَِّة من جهتِه ، وهذه صفُة الكا
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 ( 71)ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه فَ َربُُّكْم َأْعَلُم ِبَمْن ُهَو َأْهَدى َسِبيًَل 

 
على عادتِه التي : ؛ أي على َطْبِعِه الذي ُجبَل عليه ، َوِقْيَل { ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

على طريقتِه التي تشابُه كلَّ : من الفساِد المسكون إليِه ، َوِقْيَل على ِفَئِتِه ، َوِقْيَل  أِلَفها ، وفي هذا تحذيرٌ 
؛ أي إنَّ اهللَ يعلُم أيَّ الفريَقين على الهدى { فَ َربُُّكْم َأْعَلُم ِبَمْن ُهَو َأْهَدى َسِبيَلً } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . أخَلقهِ 

 .والكفَّارِ  وأيُّهما على الضَللِة من المؤمنين
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 ( 71)َوَيْسأَلُوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإَّلَّ قَِليًَل 

 
ه النبيَّ صلى ؛ اختَلُفوا في الذي سَألُوا عن{ َوَيْسأَلُوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اهُ اهللُ روحاً في قولِه تعالى: اهلل عليه وسلم ، قال بعُضهم  َنآ } سَألوُه عن جبريَل قد َسمَّ وََكَذِلَك َأْوَحي ْ
إنَّ الرُّوَح َمَلٌك ِمَن اْلَمََلِئَكِة َلهُ : )، وعن عليٍّ رضي اهلل عنه قاَل [ 11: الشورى ]{ِإَلْيَك ُروحاً مِّْن َأْمرِنَا 

عُ  ُعوَن أْلَف ِلَساٍن ُيَسبُح اهللَ تَ َعاَلى بُكلِّ ِلَساٍن ِمْن َهِذِه اَْلْلِسَنِة ، َسب ْ وَن أْلَف َوْجٍه ، ِفي ُكلِّ َوْجٍه َسب ْ
 (.َفَسَألُوُه َعْن ذِلَك اْلَمَلكِ 

ِمَن اْليَ ُهوِد ، ُكْنُت أْمِشي َمَع النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، َفَمرَّ بَقْوٍم : )وعن عبِداهلل بن مسعود قال 
ُهْم فَ َقالُوْا َلُه : اْسأَُلوُه َعِن الرُّوِح ، َوقَاَل بَ ْعُضُهْم : فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم  يَا أبَا : َّلَ َتْسأَلُوهُ ، ُثمَّ أتَاهُ نَ َفٌر ِمن ْ

َهِتهِ  ، فَ َعَرْفُت أنَُّه يَ ْنِزُل َعَلْيِه َوْحٌي ،  اْلَقاِسِم َما تَ ُقوُل ِفي الرُّوِح ؟ َفَسَكَت ، ُثمَّ قَاَم فَاْشَتدَّ بَيِدِه َعَلى َجب ْ
 (.اآلية{ ... َوَيْسأَلُوَنَك َعِن الرُّوحِ } فَ نَ َزَل قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

داً ِفي َثََلٍث ، فَإْن أْخبَ رَُكْم باثْ نَ ْيِن : أنَّ اْليَ ُهوَد اْجَتَمُعوْا فَ َقالُوْا ِلُقَرْيٍش : )وعن ابن عبَّاس  َسُلوا ُمَحمَّ
َيٍة َمَضوا ِفي الزََّماِن ، َوَعْن رَُجٍل بَ َلَغ َمَشاِرَق اَْلْرضِ َوأ َوَمَغارِبَ َها  ْمَسَك َعِن الثَّالَِثِة فَ ُهَو نبيٌّ ، َسُلوُه َعْن ِفت ْ

َيةِ . ، َواْسأَلُوُه َعِن الرُّوحِ  َأْصَحاَب اْلَكْهِف  َأْم َحِسْبَت َأنَّ } َفَسأَلُوُه َعْن ذِلَك ، فَأَنْ َزَل اهللُ تَ َعاَلى ِفي اْلِفت ْ
: الكهف ]{َوَيْسَألُوَنَك َعن ِذي اْلَقْرنَ ْيِن } إَلى آِخِر اْلِقصَِّة ، َوأنْ َزَل اهللُ [... 1: الكهف ]{َوالرَِّقيِم 

ِة ، َوأنْ َزَل اهللُ ِفي الرُّوِح [... 71 َسأَلَْتُه اْليَ ُهوُد  اآلَيُة ، وإنََّما{ ... َوَيْسأَلُوَنَك َعِن الرُّوحِ } إَلى آِخِر اْلِقصَّ
 (.َعِن الرُّوِح ْلَنَُّه لَْيَس ِفي الت َّْورَاِة ِقصَُّتهُ َوَّلَ تَ ْفِسيُرُه ، َولَْيَس ِفيَها إَّلَّ ِذْكُر اْسِمِه الرُّوحُ 

َر اْلَعْرِش ، َلْو َشاَء أْن ي َ : )وقال سعيُد بن جبير  َمَواِت َلْم َيْخُلِق اهللُ َخْلقاً أْعَظَم ِمَن الرُّوِح َغي ْ َلَع السَّ ب ْ
َوْجِهِه َعَلى السَّْبِع َواَْلْرَض السَّْبِع َوَمْن ِفْيِهَما بُلْقَمٍة فَ َعَل ، ُصورَُة َخْلِقِه َعلضى ُصورَِة اْلَمََلِئَكِة ، َوُصورَُة 

َنهُ َوبَ ْيَن اْلَمََلِئَكِة ِسْتراً ِمْن نُوٍر َّلْحت َ  َمَواُت ِمْن نُورهَوْجِه اآلَدِميِّيَن ، َوَلْوَّلَ أنَّ بَ ي ْ  (.َرَقِت السَّ
أراَد بالرُّوِح روَح الحيواِن وهو ظاهُر الكَلِم ، وفي روِح الحيوان ِخَلٌف بين العلماِء ، وكلُّ حيواٍن : ويقاُل 

 .فهو روٌح وَبَدٌن ، وروُح الحيوان جسٌم رقيق على بُنَيٍة حيوانيَّة ، في كلِّ ُجزٍء منها حياةٌ 
ُهْم عن ذلك { ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي }  :قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي من اْلمِر الذي َّل يعلمُه إَّل ربي ، وإنما لم ُيِجب ْ

فلم ! ؛ ْلن اليهوَد هم الذين سألوُه عن الروِح ، وكان في كتابهم أنه إْن أجابَهم عن الروِح فليس بنبيٍّ 
هذا أن َّل يُعرَِّفهم الروَح من جهة النصِّ ، بل ُيِجبُهم تصديقاً ِلَما في كتابهم ، وكانت المصلحُة في 

 .يكلُِّمهم في تعريفِه إلى ما في عقولهم ، ِلَما في ذلك من الرياضِة باستخراج الفائدة
 .أَّل تَرى أنه َمن نَ َزَف دمُه ماَت ، واْلَمْيُت َّل يَ ْفُقُد من جسمِه إَّل الدمَ ! هو الدمُ : وقال بعُضهم 
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نَ  َنا وَِكيًَل َولَِئْن ِشئ ْ َنا ِإَلْيَك ثُمَّ ََّل َتِجُد َلَك ِبِه َعَلي ْ ِإَّلَّ رَْحَمًة ِمْن رَبَِّك ِإنَّ َفْضَلهُ  ( 71)ا َلَنْذَهَبنَّ بِالَِّذي َأْوَحي ْ
 ( 78)َكاَن َعَلْيَك َكِبيًرا 

 
َنا ِإَلْيَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َنا لََنْذَهَبنَّ بِالَِّذي َأْوَحي ْ ؛ أي لو ِشْئنا َلَمَحونَا القرآَن من القلوب { َوَلِئن ِشئ ْ

َنا ذكَرُه َكيَلَ يوجَد له أثٌر ،  َنا وَِكيَلً } والكُتب ، وأنَسي ْ ُل عليه في ردِّ شيٍء { ثُمَّ َّلَ َتِجُد َلَك ِبِه َعَلي ْ ؛ تتوكَّ
إَّل رحمًة من ربك ، فأثبَت ذلك في ؛ أي لِكْن َّل نشاُء ذلك { ِإَّلَّ رَْحَمًة مِّن رَّبَِّك } : منُه ، وقولُه تعالى 

ِة ، { ِإنَّ َفْضَلُه َكاَن َعَلْيَك َكِبيراً } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . قلبَك وقلوب المؤمنين ؛ أي حيث اختاَرَك للنبوَّ
واصطفاَك للرسالِة ، وخصََّك بالوحِي والقرآن ، وجعَلَك سيَِّد ولِد آدَم ، وختَم بك اْلنبياَء ، وأعطاَك 

 .المحمودَ  المقامَ 
أنَُّه َخَرَج َوُهَو َمْعُصوُب الرَّأِس ِمْن َوَجٍع ، َفَصَعَد اْلِمْنبَ َر ، َفَحَمَد : " وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

رُ : " اهللَ َوأثْ َنى َعَلْيِه ُثمَّ قَاَل  ِكَتاب اهلِل ، ُكلُّ َمْن    يَا أي َُّها النَّاُس ، َما َهِذِه اْلُكُتُب الَِّتي َتْكُتُبوَن ؟ أِكَتاٌب َغي ْ
َر ِكَتاب اهلِل يُوِشُك أْن يَ ْغَضَب اهللُ َعَلْيِه ِلِكَتابِه ، َوَّلَ َيدَُع َورَقاً َوَّلَ قَ ْلباً إَّلَّ  قَالُوْا " ُأِخذ ِمْنهُ  َكَتَب ِكَتاباً َغي ْ

َمْن أرَاَد اهللُ بِه َخْيراً بَِقَي ِفي قَ ْلبِه َّلَ إَلَه إَّلَّ : " َل يَا َرُسوَل اهلِل َفَكْيَف باْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت يَ ْوَمِئٍذ ؟ قَا: 
 ". اهللُ 

إنَّ أوََّل َما تَ ْفِقُدوَن ِمْن ِديِنُكُم اَْلَماَنُة ، َوآِخُر َما تَ ْفِقُدوَن ِمْن ِديِنُكُم الصَََّلَة ، : )وعن عبِداهلل بن مسعوٍد 
َكْيَف َيُكوُن : فَ َقاَل رَُجٌل ( ُهْم ، َوإنَّ َهذا اْلُقْرآَن لَُيْصبَحنَّ َوَما ِفيُكْم ِمْنُه َشْيءٌ َولَُيَصلَِّينَّ َأقْ َواٌم وَّلَ ِديَن لَ 

َناُه ِفي َمَضاِجِعَنا ، نُ َعلُِّمُه أبَاَءنَا وَ  أبْ َناَءنَا إَلى يَ ْوِم ذِلَك يَا أبَا َعْبِدالرَّْحَمِن َوَقْد أتْ َقنَّاُه ِفي قُ ُلوبَنا ، َوأثْ َبت ْ
َلٍة فَ َيْذَهُب َما ِفي اْلَمَصاِحِف َوَما ِفي اْلُقُلوب: )ْلِقَياَمِة ؟ قَاَل ا َوَلِئن } : وقرأ عبُداهلل . َيْسِري بِه ِفي َلي ْ

َنا ِإَلْيَك  َنا َلَنْذَهَبنَّ بِالَِّذي َأْوَحي ْ  (.{ ِشئ ْ
َع َوتَ ْبِني النَّاُس َمَكاَنهُ ، َوأْكِثُروْا ِمْن ِتََلَوِة اْلُقْرآِن أْكِثُروْا الطََّواَف باْلبَ ْيِت قَ ْبَل أْن يُ ْرفَ : )وعن عبِداهلل قاَل 

َيْسِري َعَلْيِه لَْيَلً : )َهِذِه اْلَمَصاِحُف تُ ْرَفُع ، َفَكْيَف بَما ِفي ُصُدور الرَِّجاِل ؟ قَاَل : َفِقيَل ( قَ ْبَل أْن يُ ْرَفعَ 
 (.َل َّلَ إَلَه إَّلَّ اهللُ ، َوتَ َقُعوَن ِفي قَ ْوِل اْلَجاِهِليَِّة َوأْشَعارِهمْ فَ ُتْصبُحواَ ِمْنُه فُ َقَراَء ، َوتَ ْنَسْوَن قَ وْ 

اَعُة َحتَّى يَ ْرَتِفَع اْلُقْرآُن ِمْن َحْيُث نَ َزَل بِه ، َلُه َدويٌّ َكَدِويِّ : )وعن عبِداهلل بن َعمرٍو قال  َّلَ تَ ُقوُم السَّ
يَا َرب ِمْنَك َخَرْجُت َوإَلْيَك أُعوُد ، أُتْ َلى َوَّلَ يُ ْعَمُل : َما بَاُلَك ؟ فَ يَ ُقوُل : النَّْحِل ، فَ يَ ُقوُل الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ 

 (.بي
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ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن يَْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ََّل يَْأُتوَن ِبِمثِْلِه َوَلْو كَ  اَن بَ ْعُضُهْم ِلبَ ْعٍض ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ
 ( 77)َظِهيًرا 

 
؛ هذا { ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن يَْأُتوْا ِبِمْثِل َه اَذا اْلُقْرآِن َّلَ يَْأتُوَن ِبِمْثِلِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

على أن يأتُوا ُقل لو اجَتَمعوا : لو نشاءُ لُقلَنا مثَل هذا ، والمعنى : تكذيٌب للنَّضِر بن الحارِث حين قاَل 
قَ ْولُُه . بمثلِه في ُحسِن النَّْظِم ، وجوَدِة اللفِظ ، وجمِع المعاني الكثيرة في اْللفاظ اليسيرِة َّل يأتُوَن بمثلهِ 

، فألنَّ جواَب القَسِم { َّلَ يَْأُتوَن } ؛ أي أْعَواناً ، وأما رَْفُع { َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم ِلبَ ْعٍض َظِهيراً } : تَ َعاَلى 
 .لوقوعه في صدر الكَلم( أنْ )غالٌب على جواب 
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 ( 71)َوَلَقْد َصرَّفْ َنا لِلنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل فََأَبى َأْكثَ ُر النَّاِس ِإَّلَّ ُكُفورًا 

 
فََأَبى } ؛ أي من التخويِف والتَّرغيب ، { َثٍل َوَلَقْد َصرَّفْ َنا لِلنَّاِس ِفي َه اَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ مَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة إَّل ُجحوداً وإنكاراً للحقِّ { َأْكثَ ُر النَّاِس ِإَّلَّ ُكُفوراً   .وامتنَع أكثُرهم ؛ أي أكثُر أهِل مكَّ
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 ( 10)َوقَالُوا َلْن نُ ْؤِمَن َلَك َحتَّى تَ ْفُجَر َلَنا ِمَن اْْلَْرِض يَ ْنُبوًعا 

 
: " َروى عكرمُة عن ابِن عبَّاس { َوقَالُوْا َلن ن ُّْؤِمَن َلَك َحتَّى تَ ْفُجَر َلَنا ِمَن اَْلْرِض يَ ْنُبوعاً } : َلى قَ ْوُلُه تَ َعا

َوَد ْبَن أنَّ ُعْتَبَة َوَشْيَبَة ابْ َنا رَبيَعَة ، َوأبَا ُسْفَياَن ، َوالنَّضَر ْبَن اْلَحاِرِث ، وأبَا َجْهٍل ْبَن ِهَشام ، َواَْلسْ ]
ْبَن َواِئٍل  ْلُمطَِّلب ، َورَبيَعَة ْبَن اَْلْسَوِد ، َواْلَولِيَد ْبَن اْلُمِغيَرِة ، َوأبَا َجْهٍل ، َوُأَبيَّ ْبَن َخَلٍف ، َواْلَعاصَ ا

َرُهُم ، اْجَتَمُعْوا بَ ْعَد ُغُروب الشَّْمِس ِعْنَد َظْهِر اْلَكْعَبِة ، فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم ِلبَ ْعٍض  ٍد ، إبْ َعثُ : َوَغي ْ وْا إَلى ُمَحمَّ
 . فَ بَ َعُثوا إَلْيِه أنَّ أْشَراَف قَ ْوِمَك َقِد اْجَتَمُعوْا َلَك ِلُيَكلُِّموكَ . وََكلُِّموهُ َوَخاِصُموهُ 

يَا : َقاُلوْا َفَجاَء إَلْيِهُم النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َسرِيعاً َيُظنُّ أنَّهُ َبَدا َلُهْم ِفي أْمِرِه َشْيٌء ، َفَجَلَس إَلْيِهْم ف َ 
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ُد َواهلِل َما نَ ْعَلُم رَُجَلً ِمَن اْلَعَرب أْدَخَل َعَلى قَ ْوِمِه َما أْدَخْلَت َعَلى قَ ْوِمَك ، َلَقَد َشَتْمَت اآل بَاَء ، ُمَحمَّ
يَن ، َوَسفَّْهَت اَْلْحََلَم ، َوَشَتْمَت اآلِلَهُة ، َوفَ رَّْقَت اْلَجَماَعةَ  قَبيٌح إَّلَّ َوَقْد ِجْئَتُه ِفيَما َفَما أْمٌر . َوِعْبَت الدِّ

َنَك ، فَإْن ُكْنَت إنََّما ِجْئَت بَهذا اْلَحِديَث َتْطُلُب َماَّلً ، َجَمْعَنا َلَك ِمْن أْمَواِلَنا َحتَّى  نَ َنا َوبَ ي ْ َتُكوَن أْكثَ َرنَا بَ ي ْ
َنا  ْدنَاَك َعَلي ْ َنا َسوَّ َرَف ِفي ْ ، َوإْن َكاَن َهذا الَِّذي بَك تَابٌع ِمَن اْلِجنِّ ، َبْدْلَنا َماَّلً ، َوإْن ُكْنَت َتْطُلُب بِه الشَّ

 ! أْمَواَلَنا ِفي طََلب الطِّب َلَك َحتَّى نُ ْبرَِيَك ِمْنهُ 
َرَف َعَلْيُكْم ، : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  َما بي َما تَ ُقولُوَن ، َما ِجْئُتُكْم بِه ِلطََلب أْمَواِلُكْم َوَّلَ الشَّ

ُكْم رَساَلَة رَبي اهللَ تَ َعاَلى بَ َعَثِني َرُسوَّلً َوأنْ َزَل َعَليَّ ِكَتاباً ، َوأَمَرِني أْن أُكوَن َلُكْم َبِشيراً َوَنِذيراً ، فَ بَ لَّْغتُ  َوَلِكنَّ 
نْ َيا َواآلِخَرِة ، َوإْن تَ ُردُّوُه َعَليَّ أْصبُر  َوَنَصْحُت َلُكْم ، فَإْن تَ ْقبَ ُلوا ِمنِّي َما ِجْئُتُكْم بِه فَ ُهَو َحظُُّكْم ِمَن الدُّ

َنُكِم   ". َعَلى َما أَمَر اهللُ َحتَّى َيْحُكَم اهللُ بَ ْيِني َوبَ ي ْ
َر قَابٍل ِمنَّا َما َعَرْضَنا َعَلْيَك ، فَ َقْد َعِلْمَت أنَُّه لَْيَس ِمَن النَّاِس أَحٌد أضْ : فَ َقاُلوْا  ُد فَإْن ُكْنَت َغي ْ َيَق يَا ُمَحمَّ
َقتْ بََلداً وَ  َنا أْن ُيَسي َِّر َعنَّا َهِذِه اْلِجَباَل الَِّتي َضي َّ َنا ،  َّلَ أَقَل ِمنَّا ، فَاْسَأْل َلَنا رَبََّك الَِّذي بَ َعَثَك إَلي ْ َعَلي ْ

َعْث َلَنا َمْن  َمَضى ِمْن أبَائَِنا ، َوْلَيُكْن َويَ ْبُسَط لََنا بََلَدنَا َوُيْجِرَي َلَنا ِفيَها أنْ َهاراً َكَأْرِض الشَّاِم َواْلِعَراِق ، َوْلَيب ْ
َعُث َلَنا ُقَصيَّ ْبَن ِكََلٍب فَإنَُّه َكاَن َشْيخاً َصُدوقاً ، فَ َنْسأَُلُهْم َعْن َما تَ ُقوُل  ْن يَ ب ْ أَحقٌّ ُهَو أْم بَاِطٌل ؟ فَإْن : ِممَّ

قْ َناَك ، َوَعَرفْ َنا بذِلَك  قُوَك َصدَّ . َمْنزِلََتَك ِعْنَد اهلِل بأَنََّه بَ َعَثَك َرُسوَّلً َكَما تَ ُقولُ َصنَ ْعَت َلَنا َما َسَأْلَناَك َوَصدَّ
 ". َما بَهذا بُِعْثُت ، إنََّما ِجْئُتُكْم ِمْن ِعْنِد اهلِل بَما بَ َعَثِني : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 

قُ : قَاُلوْا  َعْث َمَلكاً ُيَصدِّ ا نَ َرى بَك ، فَإنََّك تَ ُقوُم ِفي َوإْن َلْم تَ ْفَعْل َهذاَ فَاْسَأْل رَبََّك يَ ب ْ َك ، َويُِعيُنَك َعمَّ
ُس اْلَمَعاشَ  َما أنَا بالَِّذي َيْسَأُل اهللَ َهذا ، َوَلِكنَّ اهللَ بَ َعَثِني : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم . اَْلْسَواِق تَ تَ َلمَّ

 ". َبِشيراً وَنِذيراً 
َماَء َكَما َزعَ : قَاُلوْا  َنا ِكَسفاً ، َكَما َزَعْمَت أنَّ اهللَ َما َشاَء فَ َعلَ فََأْسِقِط السَّ فَ َقاَل صلى اهلل عليه ! ْمَت َعَلي ْ

رُُكَك َوَما : فَ َقالُوْا " ذِلَك إَلى اهلِل ، إْن َشاَء فَ َعَلُه بُكْم : " وسلم  ُد ، أَما َواهلِل َما نَ ت ْ َقْد ُأْعِذْرنَا إلَْيَك يَا ُمَحمَّ
ُهْم . نُ ْهِلَكَك أْو تُ ْهِلَكَنافَ َعْلَت بَنا َحتَّى   . َلْن نُ ْؤِمَن َحتَّى تَْأِتَي باهلِل َواْلِمَلَِئَكِة َقبيَلً : َوقَاَل قَاِئٌل ِمن ْ

ا قَاُلوْا ذِلَك قَاَم النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ، فَ َقاَم َمَعُه َعْبُداهلِل ْبُن ُأَميََّة اْلَمْخُزوِميُّ ، َوهُ  ِتِه َو اْبُن َعمَّ فَ َلمَّ
ُهْم ، ثُمَّ : َعاِتَكُة بْنُت َعْبِد اْلُمطَِّلب ، فَ َقاَل َلُه  ُد َعَرَض َعَلْيَك قَ ْوُمَك َما َعَرُضوْا فَ َلْم تَ ْقَبْل ِمن ْ يَا ُمَحمَّ

فْ تَ ُهْم بِه  َسَأُلوَك ُأُموراً َْلنْ ُفِسِهْم ؛ ِليَ ْعرُِفوْا بَها َمْنزَِلَتَك ِمَن اهلِل فَ َلْم تَ ْفَعْل ، ُثمَّ َسأَلُوكَ  َل َلُهْم َما َخوَّ أْن تُ َعجِّ
َماِء ، ُثمَّ تَ ْرَقى فِ  ماً إَلى السَّ َْ ّْ ْيِه َوأنَا ِمَن اْلَعذاب فَ َلْم تَ ْفَعْل ، فَ َواهلِل َّلَ ُأْؤِمُن بَك أَبداً َحتَّى تَ تَِّخذ ُسّل

، َونَ َفٍر ِمَن اْلَمََلِئَكِة َيْشَهُدوَن أنََّك نِبيٌّ َكَما تَ ُقوُل ،  أْنَظُر َحتَّى تَِلَج بَابَ َها ، أْو تَْأِتَي َمَعَك بُنْسَخٍة َمْنُشورَةٍ 
ُقكَ   . َوأْيِم اهلِل َلْم فَ َعْلَت ذِلَك َلَظنَ ْنُت أنِّي َّلَ ُأَصدِّ

اُعِدِهْم ِمَن اهلِل ، ُثمَّ رََجَع َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إَلى َمْنزِلِه َحزِيناً ِلَما نَاَلُه ِمْن َسَفاَهِة قَ ْوِمِه َوتَ بَ 
داً َقْد أَتى إَلى َما : فَ َقاَل أبُو َجْهٍل ِحيَن قَاَم َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم  يَا َمْعَشَر قُ َرْيٍش إنَّ ُمَحمَّ

ُد اهللَ َْلْجِلُس َلُه بَحَجٍر َغداً تَ َرْوَن ِمْن َعْيب ِديِنَنا َوَشْتِم آبَائَِنا َوَتْسِفيِه أْحََلِمَنا َوتَ ْتبيب آِلَهِتنَا ، إنِّي ُأَعاهِ 
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َوقَاُلواْ َلن ن ُّْؤِمَن َلَك } َقْدَر َما ُأِطيُق َحْمَلُه ، فَإذا َسَجَد ِفي َصَلَتِِه َرَضْخُت بِه رَأَسُه فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليََة 
 " { َحتَّى تَ ْفُجَر َلَنا ِمَن اَْلْرِض يَ ْنُبوعاً 
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َر اْْلَنْ َهاَر ِخََلَلَها تَ ْفِجيًرا  َأْو َتُكوَن َلكَ  َماَء َكَما َزَعْمَت ( 12)َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوِعَنٍب فَ تُ َفجِّ َأْو ُتْسِقَط السَّ
َنا ِكَسًفا َأْو تَْأِتَي بِاللَِّه َواْلَمََلِئَكِة َقِبيًَل   ( 11)َعَلي ْ

 
َر َأْو َتُكوَن َلَك َجنَّةٌ مِّن نَّخِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ { اْلَنْ َهاَر ِخَلَلَها تَ ْفِجيراً } ؛ فَ ُتَشقَِّق ، { يٍل َوِعَنٍب فَ تُ َفجِّ

َنا ِكَسفاً } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . في وسِط ذلك الُبسَتان َتْشِقيقاً  َمآَء َكَما َزَعْمَت َعَلي ْ ؛ َمن قرأ { َأْو ُتْسِقَط السَّ
بفتح ( ِكَسفاً )ومن قرأ . أراد َجانِباً : درٍَة وُسْدٍر ، َوِقْيَل بُسكون السِّين ؛ أي ِقَطعاً ، فَجمُع الكثيِر كسِ 

أْعِطني ُكْسَفًة من هذا الثوب ؛ أي قطعًة منه ، : السين فهو جمُع القليِل ؛ أي جمُع ُكْسَفٍة ، يقاُل 
 .والُكُسوُف هو انقطاُع النُّورِ 

اك { ِة َقِبيَلً َأْو تَْأِتَي بِاللَِّه َواْلَمَلِئكَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  تأِتي بهم : ، والمعنى ( َعيَاناً : )؛ قال قتادُة والضحَّ
 .حتى نَراُهم مقابلًة وُنشاِهُدهم ، ويشَهُدون على صدِق دعَواكَ 
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َماِء َوَلْن نُ ْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى تُ نَ زَِّل عَ  َنا ِكَتابًا نَ ْقَرُؤُه ُقْل َأْو َيُكوَن َلَك بَ ْيٌت ِمْن زُْخُرٍف َأْو تَ ْرَقى ِفي السَّ َلي ْ
 ( 11)ُسْبَحاَن رَبِّي َهْل ُكْنُت ِإَّلَّ َبَشًرا َرُسوًَّل 

 
؛ أي من ذَهٍب ، والزُّْخُرُف في اْلصِل هو الزِّيَنُة كما في { َأْو َيُكوَن َلَك بَ ْيٌت مِّن زُْخُرٍف } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َأْو } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . أي بزيَنِتها[ 11: يونس ]{ُض زُْخُرفَ َها َوازَّي ََّنْت َحتَّى ِإَذآ َأَخَذِت اَْلرْ } قولِه تعالى
َمآِء  َقك مع ذلك ، { َوَلن ن ُّْؤِمَن ِلُرِقيَِّك } أو تصعُد ، : ؛ معناُه { تَ ْرَقى ِفي السَّ َحتَّى } ؛ أي لن نصدِّ

َنا ِكَتاباً   .؛ أنَّك رسوُل من اهلِل إلينا{ ن َّْقَرُؤُه } ؛ تأتِينا بكتاٍب من اهلل ، { تُ نَ زَِّل َعَلي ْ
د { ُقْل ُسْبَحاَن رَبِّي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  تَ ْنزِيهاً لَربي عن المقابَلِة التي وَصفُتْم ، فإنَّ : ؛ أي ُقل َلهم يا ُمَحمَّ

؛ أي ما  { ُكنُت ِإَّلَّ َبَشراً رَُّسوَّلً َهْل  } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . العارَف باهلِل يعلُم أنه َّل يجوُز المقابَلُة على اهللِ 
كنُت إَّل َبشراً َرُسوَّلً كسائِر الرُّسل ، فَل أقدُر على اإلتياِن باآليات المقتَرحة ، كما لم يقِدْر عليها َمن 
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 .قبِلي من اْلنبياءِ 
ا الزُّْخُرُف َحتَّى رَْأيْ ُتُه ِفي ُكْنُت َما أْدِري مَ : )قال مجاهُد ( أْو َيُكوَن َلَك بَ ْيٌت ِمْن ذَهبٍ )قرأ ابُن مسعوٍد 

ة والشام { ُقْل ُسْبَحاَن رَبِّي } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. ِقَراَءِة اْبِن َمْسُعودٍ  يعني ( قَاَل ُسْبَحاَن رَبي: )، قرأ أهُل مكَّ
داً صلى اهلل عليه وسلم  .ُمَحمَّ
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ُقْل َلْو َكاَن ِفي ( 11)اْلُهَدى ِإَّلَّ َأْن قَاُلوا َأبَ َعَث اللَُّه َبَشًرا َرُسوًَّل  َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن يُ ْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهمُ 
َماِء َمَلًكا َرُسوًَّل   ( 11)اْْلَْرِض َمََلِئَكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمِئنِّيَن َلنَ زَّْلَنا َعَلْيِهْم ِمَن السَّ

 
؛ أي ما { وْا ِإْذ َجآَءُهُم اْلُهَدى ِإَّلَّ َأن قَاُلوْا َأبَ َعَث اللَُّه َبَشراً رَُّسوَّلً َوَما َمَنَع النَّاَس َأن يُ ْؤِمنُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

{ َأبَ َعَث اللَُّه َبَشراً رَُّسوَّلً } َصَرَف الناَس إذ جاَءهم اْلُهَدى إَّلّ شبهًة أدَخُلوها على أنُفِسهم ، يعني قوَلهم 
ب ، ومراُدهم َهَلَّ بعَث اهللُ بَشراً رسوَّلً ؟ فأجابَهم اهللُ وهذه شبهٌة ضعيفة ، ويعَجُب منهم في غير التع جُّ

؛ أي لو كان في اْلرض مَلئكةٌ { ُقل َلْو َكاَن ِفي اَْلْرِض َمَلِئَكةٌ َيْمُشوَن ُمْطَمِئنِّيَن } : بقولِه تعالى 
َمآِء َمَلكاً َلنَ زَّْلَنا } َيمُشوَن على أقداِمهم ُمِقيمين في اْلرض كما أنتم ُمقيمون فيها ،  ؛ { َعَلْيِهم مَِّن السَّ

؛ كما أرَسلنا إليكم بَشراً من ِجْنِسكم رُسوَّلً ، ْلن المَلك إنما يُبَعُث إلى { رَُّسوَّلً } ِمن ِجنِسهم ، 
 .المَلئكةِ 
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َنُكْم ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيًرا َبِصيرً   ( 11)ا ُقْل َكَفى بِاللَِّه َشِهيًدا بَ ْيِني َوبَ ي ْ

 
َنُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ة في القرآِن ، وأنتم { ُقْل َكَفى بِاللَِّه َشِهيداً بَ ْيِني َوبَ ي ْ ؛ فإن اهللَ يشهُد ِلي بالنبوَّ

ِتي ،   .؛ بأحواِلهم{ ِإنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبيراً َبِصيراً } تُنِكُروَن نُ بُ وَّ
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 اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل فَ َلْن َتِجَد َلُهْم َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِنِه َوَنْحُشُرُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهمْ  َوَمْن يَ ْهِد اللَُّه فَ ُهوَ 
ا َمْأَواُهْم َجَهنَُّم ُكلََّما َخَبْت ِزْدنَاُهْم َسِعيًرا  وا بِآيَاتَِنا َوقَاُلوا َذِلَك َجَزاُؤُهْم بِأَن َُّهْم َكَفرُ ( 18)ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصمًّ

ُعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا   ( 17)َأِإَذا ُكنَّا ِعظَاًما َورُفَاتًا َأِإنَّا َلَمب ْ

 
َوَمن } ؛ أي من يُ َوف ِّْقُه اهللُ لدينِه بالطاعة فهو المهتدي ، { َوَمن يَ ْهِد اللَُّه فَ ُهَو اْلُمْهَتِد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

قَ ْوُلهُ . ؛ َيهُدونَهم من دون اهلل{ فَ َلن َتِجَد َلُهْم َأْوِلَيآَء ِمن ُدوِنِه } خُذْلهم عن دينِه ، ؛ أي َمن ي{ ُيْضِلْل 
} ؛ عما ينفُعهم ، { َوُبْكماً } ؛ عما يُسرُّهم ، { َوَنْحُشُرُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمياً } : تَ َعاَلى 

 .؛ عما َيمنَ ُعهم{ َوُصّماً 
ُيحَشرون في أول الحشِر ُعمياً وُبكماً وُصّماً على هذه الصفِة ، ثم تزوُل هذه الصفات عنهم : ِقْيَل وَ 

} وقال[ 11: الكهف ]{َورََأى اْلُمْجِرُموَن النَّاَر َفَظنُّوْا } : فيَ َروَن ويتكلَّمون ويسمعون كما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى 
إنه َلْم : ويقاُل [. 21: الفرقان ]{َدَعْوْا ُهَناِلَك ثُ ُبوراً } وقال[ 21: الفرقان ]{َسِمُعوْا َلَها تَ َغيُّظاً َوزَِفيراً 

يُِرْد بالحشِر في هذه اآلية الحشَر عن القبِر ، وإنما أراَد به الحشَر عن موضِع اْلُمحاَسَبة ، فإنَّهم 
يَا َرُسوَل اهلِل  : أنَّ رَُجَلً قَاَل  : "وعن أنٍس . ُيسَحُبوَن عن ذلك الموضِع على وُجوِههم على هذه الصِّفاتِ 

ُْ َعَلى َوْجِهِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ؟ فَ َقاَل  إنَّ الَِّذي أْمَشاُه َعَلى رِْجَلْيِه قَاِدٌر َعَلى أْن : " َكْيَف ُيْحَشُر اْلَكاِف
 ". يُْمِشيِه َعَلى َوْجِهِه 

ُيْحَشُر النَّاُس يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َعَلى َثَلََثِة : " " م قاَل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسل: وعن أبي هريرَة قال 
يَا َرُسوَل اهلِل وََكْيَف َيْمُشوَن َعَلى : ِقْيَل " ِصْنٌف ُمَشاٌة ، َوِصْنٌف رُْكبَاٌن ، َوِصْنٌف َعَلى ُوُجوِهِهْم : أْصَناٍف 

ُقوَن  إنَّ الَِّذي أْمَشاُهْم َعَلى أْرُجِلِهمْ : " ُوُجوِهِهْم ؟ قَاَل  قَاِدٌر َعَلى أْن يُْمِشيَ ُهْم َعَلى ُوُجوِهِهْم ، يَ ت َّ
 ". بُوُجوِهِهْم ُكلَّ َحَدٍب َوَشْوٍك 

؛ أي  { ُكلََّما َخَبْت ِزْدنَاُهْم َسِعيراً } : وقولُه تعالى . ؛ أي َمصيُرهم إليها{ مَّْأَواُهْم َجَهنَُّم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َخَمَدْت ، فَإذا : جانٍب زدنَاها اْشِتَعاَّلً من جانٍب آخر ، يقاُل للنار اذا َسَكَن َلهُبها  كلَّما َسَكَن َلهُبها من

أْي { َخَبْت } َمْعَنى قَ ْوِلِه تَ َعاَلى : )َهَمَدْت ، وقال ابُن عبَّاس : ُأْطِفَئْت وَلْم يبَق فيها شيٌء من الناِر ِقْيَل 
{ ِزْدنَاُهْم َسِعيراً } : ، وقولُه تعالى ( َّلََنْت َوَضُعَفتْ : )ال قتادُة ، وق( طُِفَئتْ : )، وقال مجاهُد ( َسَكَنتْ 

 .أي َوقُوداً 
؛ أي ذلك { َذِلَك َجَزآُؤُهم بَِأن َُّهْم َكَفُروْا بِآيَاتَِنا } : ثم بَ يََّن اهللُ تعالى لماذا يزَداُدون َسعيراً ، فقال تعالى 

َوقَالُوْا َأِءَذا ُكنَّا ِعظَاماً َورُفَاتاً َأِءنَّا } : هم للبعِث ، وهو قوُلهم العذاُب جزاُء ُكفِرهم بدََّلئِلنا ، وإنكارِ 
ُعوثُوَن َخْلقاً َجِديداً   .{َلَمب ْ
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َماَواِت َواْْلَْرَض قَاِدٌر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمثْ َلُهْم َوَجَعَل َلُهمْ  ًَل ََّل رَْيَب ِفيِه  َأجَ َأَوَلْم يَ َرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السَّ
 ( 11)فََأَبى الظَّاِلُموَن ِإَّلَّ ُكُفورًا 

 
َماَواِت َواَْلْرَض قَاِدٌر َعَلى َأن َيْخُلَق ِمثْ َلُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ في { َأَوَلْم يَ َرْواْ َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السَّ

} : وقولِه تعالى [ 18: النازعات ]{َشدُّ َخْلقاً َأِم السََّمآُء َءَأنُتْم أَ } ِصَغِرهم وَضْعِفهم ، ونظيُر هذا قوله
َماَواِت َواَْلْرِض َأْك بَ ُر ِمْن َخْلِق النَّاِس  وْلنَّ َمن َقَدَر على خلِق اْلكبر ُعِلَم أنه [ 18: غافر ]{َلَخْلُق السَّ

 .مقادٌر على خلِق اْلصغِر ، فإذا قدَر على خلِق أمثالهم قدَر على إعاَدِته
فََأَبى } ؛ أي جعَل إلعاَدِتهم وقتاً َّل شكَّ فيه أنه كائٌن ، { َوَجَعَل َلُهْم َأَجَلً َّلَّ رَْيَب ِفيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .؛ ُجحوداً مع وُضوِح الدَّللة والحَججِ { الظَّاِلُموَن ِإَّلَّ ُكُفوراً 
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ْنَساُن قَ ُتورًا  ُقْل َلْو َأنْ ُتْم َتْمِلُكوَن َخَزاِئَن رَْحَمةِ  نْ َفاِق وََكاَن اإْلِ  ( 200)رَبِّي ِإًذا َْلَْمَسْكُتْم َخْشَيَة اإْلِ

 
{ ُقل لَّْو َأنْ ُتْم َتْمِلُكوَن َخَزآِئَن رَْحَمِة رَبِّي ِإذاً ْلْمَسْكُتْم َخْشَيَة اإِلنْ َفاِق وََكاَن اإلْنَساُن قَ ُتوراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

لو أنتم : المعنى [ 10: اإلسراء ]{َلن ن ُّْؤِمَن َلَك َحتَّى تَ ْفُجَر َلَنا ِمَن اَْلْرِض يَ ْنُبوعاً }  :؛ جواٌب لقوِلهم 
َتمِلكون مقدورات رحمِة ربي إذاً َْلمَسْكُتم ْلنُفِسكم مخافَة أن يَ ْفَنى باإلنفاِق وَّل يبَقى لكم ، وقوله 

 .خشيَة أن يُنِفُقوا فَيفَتِقروا: والحاجة ، َوِقْيَل  ، أي خشيَة الفقرِ { َخْشَيَة اإِلنْ َفاِق } : تعالى 
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َنا ُموَسى ِتْسَع آيَاٍت بَ ي َِّناٍت فَاْسَأْل بَِني ِإْسَرائِيَل ِإْذ َجاَءُهْم فَ َقاَل َلُه ِفْرَعْوُن ِإنِّي  َْلَظُنَُّك يَا ُموَسى َوَلَقْد آتَ ي ْ
 ( 202)َمْسُحورًا 

 
َنا ُموَسى ِتْسَع آيَاٍت بَ ي َِّناٍت َوَلقَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : ؛ أي ِتْسَع دَّلَّلٍت واضحات ، قال ابُن عبَّاس { ْد آتَ ي ْ

* َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِني } : ِهَي اْلَعَصا َواللَِّساِن ، فَإنَُّه َكاَن ِفي ِلَساِنِه ُعْقَدًة فَ َرفَ َعَها اهللُ ، َكَما قَاَل )
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ُل : واْلَبْحُر َواْلَيُد ، َواآليَاُت اْلَخْمُس [ 17-18: طه ]{يَ ْفَقُهوْا قَ ْوِلي  َوِهَي الطُّوفَاُن َواْلَجَراُد َواْلُقمَّ
مُ  َفادُِع َوالدَّ د بُن كعٍب (. َوالضَّ َهِذِه اْلَخْمُس َواْلَعَصا َواللَِّساِن َواْنِفَجاِر اْلَماِء ِمَن اْلَحَجِر ، : )وقال محمَّ

هي الخمُس والعصى ويدُه : َوِقْيَل [. 77: يونس ]{رَب ََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِهْم } َوالطَّْمِس َكَما قَالَ 
 .والسُّنون ونقٌص من الثمراتِ 

د بن كعٍب في الطَّمِس  ُهْم َمَع أْهِلِه ِفي ِفَراِشِه ، َوإذا َقْد َصارَا َحَجَرْيَن ، َوأنَّ : )قال محمَّ َكاَن الرَُّجُل ِمن ْ
َقِلُب اْلَفوَ اْلَمْرأَة الْ  اِم َوأن ََّها َلَحَجٌر ، وََكاَنْت تَ ن ْ اِكهُ َقاِئَمَة َتْخبُز َوَقْد َصاَرْت َحَجراً ، َوأنَّ اْلَمْرأَة ِفي اْلَحمَّ

نَانِيُر أْحَجاراً  رَاِهُم َوالدَّ  (.َواْلُفُلوُس َوالدَّ
َوَلَقْد } َهذا النَّبيَّ ، فََأتَ َياُه َفَسَأََّلُه َعْن َهِذِه اآلَيِة  تَ َعاَل َحتَّى نْسَألَ : أنَّ يَ ُهوِديّاً قَاَل ِلَصاِحبِه : " وُروي 

َنا ُموَسى ِتْسَع آيَاٍت بَ ي َِّناٍت  ْفَس الَِّتي َحرََّم اهللُ ، َوَّلَ : " قَاَل { آتَ ي ْ َّلَ ُتْشرُِكواْ باهلِل َشْيئاً ، َوَّلَ تَ ْقتُ ُلوْا الن َّ
ْأُكُلوا الرِّبَا ، َوَّلَ َتْسَحُرواْ ، َوَّلَ َتْمُشوْا بَبِريٍء إَلى ُسْلطَاٍن ِليَ ْقتُ َلُه ، َوَّلَ تَ ْقِذفُواْ تَ ْزنُوا ، َوَّلَ َتْسرُِقواْ ، َوَّلَ تَ 

ْبِت  ًة يَا يَ ُهوُد أْن َّلَ تَ ْعَدوْا ِفي السَّ : لُوْا فَ َقب َُّلوْا َيَدهُ َوقَا" اْلُمْحَصَنَة ، َوَّلَ َتِفرُّوا ِمَن الزَّْحِف ، َوَعَلْيُكْم َخاصَّ
 ". َنْشَهُد أنََّك نَبيٌّ 

؛ الخطاُب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم والمراُد به غيرُه ؛ { َفْسَئْل بَِني ِإْسَرائِيَل ِإْذ َجآَءُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
جوِع إلى ْلنه صلى اهلل عليه وسلم كان يقُع له الِعلُم من عنِد اهلل ، فكان َّل يحتاُج في معرفِة ذلك إلى الرُّ 

اكُّ بَني إسرائيَل إذ جاَءهم موسى بالبيِّنات : أهِل الكتاب ، فكأنَُّه تعالى قال  فاسأل أيها السامُع وأيها الشَّ
 (.فَاْسَأْل بَِني إْسَرائِيَل ، يَ ْعِني اْلُمؤِمِنيَن ِمْن قُ َرْيَظَة َوالنَِّظيرِ : )، قال ابُن عباس 

؛ أي إنِّي َْلظُنَُّك يا موسى قد ُسِحرَت { ِفْرَعوُن ِإنِّي َْلظُنَُّك ياُموَسى َمْسُحوراً فَ َقاَل َلُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
عي النبوَة ، َوِقْيَل  المسحوُر : إنِّي َْلظُنَك ساحراً ، َوِقْيَل : هذا مفعوٌل بمعنى فاعٍل كأنه قاَل : فلذلك تدَّ

 .المخدوع

(0/0) 

 
 

َماَواِت َواْْلَْرِض َبَصاِئَر َوِإنِّي َْلَظُنَُّك يَا ِفْرَعْوُن َمْثُبورًا قَاَل َلَقْد َعِلْمَت َما َأنْ َزَل   ( 201)َهُؤََّلِء ِإَّلَّ َربُّ السَّ

 
َماَواِت َواَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : ؛ أي قاَل موسى لفرعوَن { قَاَل َلَقْد َعِلْمَت َمآ َأنَزَل َه اُؤَّلِء ِإَّلَّ َربُّ السَّ

يا فرعون أنَّ هذه اآليات َّل تدخُل في مقدور العباِد ، فَلْم يُ ْنزِلها إَّل ربُّ السموات واْلرِض  لقد َعِلمتَ 
؛ وإني { َوِإنِّي َْلظُنَُّك ياِفْرَعوُن َمْثُبوراً } ؛ أي ُحَججاً للناِس يُبَصُروَن بها في أمِر دينهم ، { َبَصآِئَر } ، 

ثَ بَ َر الرجُل فهو َمْثُبوٌر ؛ أي هالٌك ، والظنَّ قد يُذَكُر بمعنى اليقيِن : ْلعَلُم يا فرعون إنََّك هالٌك ، يقال 
مَ   .على ما تقدَّ
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َواهللَ َما َعِلَم َعُدوُّ اهلِل : )وقاَل ( َكرََّم اهللُ َوْجَههُ )بضمِّ التاء ، وهي قراءُة عليٍّ ( َلَقْد َعِلْمتُ )وقرأ الكسائيُّ 
} : َتْصِديقاً ِلَقْولُُه تَ َعاَلى { َلَقْد َعِلْمَت } : ) فبلَغ ذلك ابَن عبَّاس فقاَل ( مَ ، ِوَلِكْن ُموَسى ُهَو الَِّذي َعلِ 

َهآ َأنُفُسُهْم ظُْلماً َوُعُلّواً  َقَنت ْ وقراءةُ النصب أصحُّ وأشهر ، وليست [(. 21: النمل ]{َوَجَحُدوْا ِبَها َواْستَ ي ْ
ثابتة ، وإنما رَواها عنه رجٌل مجهول َّل يُ ْعَرُف ، وَّل  قراءُة الضمِّ مشهورًة عن عليٍّ رضي اهلل عنه وَّل

َك بها أحٌد من القرَّاء غيَر الكسائيِّ   .َتمسَّ
ُمَخبََّلً َّل عقَل : ، َوِقْيَل ( َهاِلكاً : )، وقال مجاهُد ( َمْغُلوباً : )قال ابُن عبَّاس { َمْثُبوراً } : وقولهُ تعالى 
َدَخَل ُموَسى َعَلى ِفْرَعْوَن : )ِسََلخاً في القطيفِة ، قال مجاهُد : ِت ، َوِقْيَل َبِعيداً من الخيرا: لَك ، َوِقْيَل 

 (.َوَعَلْيِه َقِطيَفةٌ ، فََأْلَقى َعَصاُه فَ َرأى ِفْرَعْوَن ثُ ْعَباناً فَ َفِزَع َوأْحَدَث ِفي اْلَقِطيَفةِ 
يَا َمْثُبوُر ، : َمْأُموِن َوُهَو يُ نَاِظُر رَُجَلً َوُهَو يَ ُقوُل ُكْنُت قَاِئماً َعَلى رَأِس الْ : )ورَوى أبو سعيٍد الجوهريُّ قال 

ثَِني الرَِّشيُد قَاَل : َّلَ أْدِري ، فَ َقاَل : ؟ قُ ْلُت ( َمْثُبوراً )َما َمْعَنى : ُثمَّ أقْ َبَل إَليَّ فَ َقاَل  ثَِني اْلَمْهِدي : َحدَّ َحدَّ
يَا أِميَر : يَا َمْثُبوُر ، فَ ُقْلُت : ِنيَن اْلَمْنُصور ، َفَسِمْعُتهُ يَ ُقوُل ِلَرُجٍل ُكْنُت َجاِلساً ِعْنَد أِميِر اْلُمْؤمِ : قَاَل 

َما َمْثُبوراً ؟ ( يَا ِفْرَعْوَن َمْثُبوراً )قَاَل اْبُن َعبَّاٍس ِفي قَ ْوِلِه تَ َعاَلى : اْلُمْؤِمِنيَن َما َمْعَنى يَا َمْثُبوُر ؟ قَاَل َمْيُموُن 
 (.اْلَعْقلِ نَاِقُص : قَاَل 

(0/0) 

 
 

 ( 201)فََأرَاَد َأْن َيْسَتِفزَُّهْم ِمَن اْْلَْرِض فََأْغَرقْ َناُه َوَمْن َمَعُه َجِميًعا 

 
؛ أي فأراَد فرعوُن أن يُزِعَج بني إسرائيَل ، وُيخرَِجهم من { فََأرَاَد َأن َيْسَتِفزَُّهم مَِّن اَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة ، ويجوز أن يكون المراُد به أنه قَصَد َقتَلهم ، : واَّلْسِتْفَزاُز . أرِض مصَر قَ ْهراً  } هو الخوُف بالشدِّ
؛ أي أَمْرنا موسى وقوَمُه بالخروِج من مصَر ، فَتبَعُه فرعوُن وقومُه ، فجعلَنا في { فََأْغَرقْ َناُه َوَمن مََّعُه َجِميعاً 

بحَر ، فَ َتبَعُهْم فرعوُن وقومهُ ، فأطَبقنا الماَء عليهم حتى َغرِقوا  الماِء طريقاً يَابساً ، فجاوَز موسى وقومُه ال
 .كلُّهم

(0/0) 

 
 

َنا ِبُكْم َلِفيًفا   ( 201)َوقُ ْلَنا ِمْن بَ ْعِدِه لَِبِني ِإْسَرائِيَل اْسُكُنوا اْْلَْرَض فَِإَذا َجاَء َوْعُد اآْلِخَرِة ِجئ ْ
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اَم { ِلَبِني ِإْسَرائِيَل اْسُكُنوْا اَْلْرَض } ؛ من بعِد هَلك فرعون ، { ِه َوقُ ْلَنا ِمن بَ ْعدِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ الشَّ

وأرَض مصَر ، وأورَث بني إسرائيَل مساِكَنهم ودياَرهم ، وفي هذا تسليٌة للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أنه 
ِه ، فأظهَر اهللُ النبيَّ صلى  اهلل عليه وسلم على المشركين ، يفعُل به وبالمشركين ما فعَل بموَسى وعُدوِّ

َة ظَافراً عليها  .وَردَُّه إلى مكَّ
َنا ِبُكْم َلِفيفاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني يوَم القيامِة ِجئنَا بكم َجميعاً ؛ أي أَتينا { فَِإَذا َجآَء َوْعُد اآلِخَرِة ِجئ ْ

جئنا بكم ُمخَتِلِطيَن َّل تتعارَُفون ، : ى ، َوِقْيَل الجماعاُت من قبائَل شتَّ : بكم ِمن كلِّ قبيلٍة ، واللَِّفيُف 
ِجئنا بكم من قُبورِكم إلى اْلَمْحَشِر أخَلطاً ، يعني جميَع الخلِق ، المسلَم والكافَر والبَ رَّ : والمعنى 

 .والفاجرَ 

(0/0) 

 
 

 ( 201)ًرا َوَنِذيًرا َوبِاْلَحقِّ َأنْ َزْلَناهُ َوبِاْلَحقِّ نَ َزَل َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّلَّ ُمَبشِّ 

 
؛ يعني القرآَن ، ويجوز أن تكون الهاُء كنايًة عن جبريَل ، { َوبِاْلَحقِّ َأنْ َزْلَناهُ َوبِاْلَحقِّ نَ َزَل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

راً وَ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . فإن اهللَ أنزَلُه بالقرآِن ، ونَزَل هو به ؛ أي َبشيراً ِلَمن { َنِذيراً َوَمآ َأْرَسْلَناَك ِإَّلَّ ُمَبشِّ
فاً بالنُُّذر للكفارِ   .أطاَع بالجنَّة ، ومخوِّ

(0/0) 

 
 

 ( 201)َوقُ ْرآنًا فَ َرقْ َناُه ِلتَ ْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونَ زَّْلنَاُه تَ ْنزِيًَل 

 
فرَّقناهُ شيئاً بعد شيٍء ، فإنه كان يْنِزُل منه شيٌء ، وأنَزلنا ُقرآناً : ؛ معناه { َوقُ ْرآناً فَ َرقْ َناُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِه وآخرِه عشرون َسنة } : وقولُه تعالى . ثم َيمكثُون ما شاَء اهللُ ، ثم يْنِزُل منه شيٌء آخر ، وكان بين أوَّ
ِر ، وهو ؛ أي على تَ َثبٍُّت وتوقٍُّف لَيفهموُه بالتأمُِّل ، و { ِلتَ ْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث  يعَمُلوا ما فيه بالتفكُّ

؛ تَأكيداً َْلنزلنَاهُ { َونَ زَّْلنَاُه تَ ْنزِيَلً } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى [. 1: المزمل ]{َورَتِِّل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيَلً } معنى قولِه تعالى
 .مرًَّة بعَد مرٍة لِعَظِم شأنهِ 
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ًدا ُقْل آِمُنوا ِبِه َأْو ََّل تُ ْؤِمُنوا ِإنَّ ا َلى َعَلْيِهْم َيِخرُّوَن ِلأْلَْذقَاِن ُسجَّ  ( 208)لَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم ِمْن قَ ْبِلِه ِإَذا يُ ت ْ

 
ة { ُقْل آِمُنوْا ِبِه َأْو َّلَ تُ ْؤِمُنوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُد ْلهِل مكَّ آِمنوا بالقرآِن أو َّل تُؤِمُنوا ، : ؛ أي ُقل يا ُمَحمَّ

م ؛ أي إْن آَمنُتم وإْن َلم تُؤِمُنوا ، فاهللُ غِنيٌّ عنكم وعن إيماِنكم ، وإيمانُكم َّل ينفُع غيرَكم وهذا وعيٌد َله
 .، وكفرُكم َّل يضرُّ ِسَواُكم

 ؛ أي ِمن قبِل نُزوِل القرآن ، والمراُد بهم ُمؤِمنوا أهلِ { ِإنَّ الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِعْلَم ِمن قَ ْبِلِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َلى َعَلْيِهْم } الكتاب ،  داً } ؛ أي يَقُعون على وُجوِههم { َيِخرُّوَن ِلأَلْذقَاِن } ؛ القرآُن ، { ِإَذا يُ ت ْ ؛ { ُسجَّ

 .هلل ، والمراُد باْلذقاِن الوجوَه ، كذا قال ابُن عبّاس

(0/0) 

 
 

 ( 207)َويَ ُقولُوَن ُسْبَحاَن رَب َِّنا ِإْن َكاَن َوْعُد رَب َِّنا َلَمْفُعوًَّل 

 
تَ ْنزيهاً هلِل : ؛ أي يقولُون في ُسجوِدهم { َويَ ُقولُوَن ُسْبَحاَن رَب َِّنآ ِإن َكاَن َوْعُد رَب َِّنا َلَمْفُعوَّلً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اً وهؤَّلِء الذين سجدوا كانوا يسَمعون أنَّ اهللَ يبعُث نَبيّ . عما َّل يليُق به ، وقد كان وعُد ربنا َكائناً َّل محالةَ 
من العرب وينَ زُِّل عليه ِكَتاباً ، فلما َسمعوا القرآَن َسَجدوا هلِل وحمدوه على إنجاِز الوعِد ببعِث الرسوِل 

 .قد كان وعُد ربنا َمفُعوَّلً : والكتاب ، وقالوا 

(0/0) 

 
 

 ( 201)َوَيِخرُّوَن ِلأْلَْذقَاِن يَ ْبُكوَن َوَيزِيُدُهْم ُخُشوًعا 

 
َوَيزِيُدُهْم } ؛ أي يسُقطون على الوجوِه يَ ْبُكوَن في السُّجوِد ، { َيِخرُّوَن ِلأَلْذقَاِن يَ ْبُكوَن وَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ إلى ُخشوِعهم ؛ ْلن مخاَفتهم اهلل داعيًة إلى طاعتِه ، { ُخُشوعاً } ؛ البكاُء في السُّجوِد ، { 
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 .واإلخَلِص في عبادتهِ 
وعن . " الصََّلِة من خوِف اهلل َّل يقطُع الصَلَة ؛ ْلن اهللَ مَدَحهم عليه وفي اآليِة دليٌل على أنَّ البكاَء في

وعن ". أنَُّه َكاَن ُيَصلِّي ، فَ ُيْسَمُع ِلَصْدِرِه أزيٌز َكَأزِيِز اْلِمْرَجِل ِمَن اْلُبَكاِء " رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
اد قاَل  رضي اهلل عنه َصََلَة الصُّْبِح ، وََكاَن يَ ْقَرأُ ُسورََة يُوُسَف  ُكْنُت ُأَصّلي َخْلَف ُعَمرَ : )عبِداهلل بن شدَّ

َسِمْعُت َنِشيَجهُ ، َوَأنَا ِفي آِخِر [ 71: يوسف ]{ِإنََّمآ َأْشُكو بَ ثِّي َوُحْزِني ِإَلى اللَِّه } َحتَّى إذا بَ َلغَ 
 (.الصُُّفوفِ 

(0/0) 

 
 

يًّا َما َتْدُعوا فَ َلُه اْْلَْسَماُء اْلُحْسَنى َوََّل َتْجَهْر ِبَصََلِتَك َوََّل ُتَخاِفْت ِبَها ُقِل اْدُعوا اللََّه َأِو اْدُعوا الرَّْحَمَن أَ 
 ( 220)َوابْ َتِغ بَ ْيَن َذِلَك َسِبيًَل 

 
َد َرُسوُل اهللِ : )؛ فقاَل ابُن عبَّاس { َن ¤ُقِل اْدُعوْا اللََّه َأِو اْدُعوْا الرَّْحَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى   صلى اهلل تَ َهجَّ

َة ، َفَجَعَل يَ ُقوُل في سجودِه  َلٍة بَمكَّ إنَّ : فَ َقاَل أبُو َجْهٍل ". يَا اهللُ يَا رَْحَمُن : " عليه وسلم ذاَت َلي ْ
َهانَا أْن نَ ْعُبَد اَلَهْيِن َوُهَو َيْدُعو إَلهاً آَخَر َمَع اهلِل يُ َقاُل َلُه الرَّْحَمنُ  داً يَ ن ْ رُِفوَن الرَّْحَمَن ، َوُهْم َّلَ يَ عْ ! ُمَحمَّ

 (.فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ 
ُد : ومعناها  يا رَْحَمُن ، : ُأدعوا اهللَ يا معشَر المؤمنين ، أو ادُعو الرَّْحَمَن ، إْن ِشئُتم فُقوُلوا : قل يا ُمَحمَّ

فَ َلُه اَْلْسَمآَء } سماِء اهلل تدعوُه بها ، ؛ أيُّ أ{ َأيّاً مَّا َتْدُعوْا } يَا اهللُ يا رَْحَمُن ؛ : وإْن ِشئُتم فقولوا 
في ( َما: )قال بعُضهم { َأيّاً مَّا َتْدُعوْا } : وقوله تعالى . ؛ فأْسماؤُه كلُّها َحسنٌة فادعوُه بصفاتهِ { اْلُحْسَنى 

ا قليٍل ، وُخذ َما ُهنا: أيّاً تدعون ، وِمثلُه : هذا ِصَلٌة ، ومعناها التأكيُد ، تقديرهُ  َفِبَما رَْحَمٍة } ِلَك ، وعمَّ
 [.211: أل عمران ]{مَِّن اللَِّه 

َة ، َكاَن النَّبيُّ صلى : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوَّلَ َتْجَهْر ِبَصَلَِتَك َوَّلَ ُتَخاِفْت ِبَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نَ َزَلْت بَمكَّ
آِن ، فَإذا َسِمَعُه اْلُمْشرُِكوَن َسبُّوا اْلُقْرآَن َوَمْن أنْ َزَلهُ َوَمْن اهلل عليه وسلم إذا َصلَّى بَأْصَحابِه رََفَع َصْوَتُه باْلُقرْ 

انُوا بِه َجاَء بِه ، َوَلِعُبوا َوَصفَُّقوا َوَصفَُّروْا َوَلَغطُْوا ، ُكلُّ ذِلَك لِيُ ْغِلُطوا َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، وَكَ 
أي َّل تجَهْر بِقراَءِتَك في (. َلْم َيْسَمْعُه أْصَحابُُه ، فََأنْ َزَل اهللُ َهِذِه اآليَةَ  يُ ْؤُذوَنهُ ، َوإذا َخاَفَت باْلِقَراَءةِ 

َهْر الصََّلِة فيسَمُعها المشركون فُيؤذوَنَك ، ِفي الصَََّلِة ُكلَِّها َوَّلَ ُتَخاِفْت بَها ِفي الصَََّلِة ُكلَِّها ، َوَلِكِن اجْ 
 (.اِفْت بَها ِفي بَ ْعِض الصََّلَواتِ بَها ِفي بَ ْعِض الصََّلَواِت ، َوخَ 

ُأَخاِفُت بَها َكْي َّلَ ُأْؤِذي : )َوَسَأَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أبَا َبْكٍر َعْن ِقراَءِتِه باللَّْيِل ، فَ َقاَل " 
َسَأَل ُعَمَر رضي اهلل وَ " أْحَسْنَت " َجاري ، أُنَاِجي رَبي َوَقْد َعِلَم بَحاَجِتي ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 
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ْيطَاَن ، فَ َقاَل : عنه َعْن ِقَراَءِتِه باللَّْيِل فَ َقاَل  ا " أْحَسْنَت : " أْرَفُع َصْوِتي ُأْوِقُظ اْلَوْسنَاَن َوأْطُرُد الشَّ فَ َلمَّ
َوابْ َتِغ بَ ْيَن } " ِتَك انْ ُقْص ِمْن َصوْ : " وقال لُعمر " زْد ِفي َصْوِتَك : " نَ َزَلْت َهِذِه اآليَُة قَاَل ْلبي بكر 

وسئل (. " َّلَ ُتَصلِّ ُمَراَءاًة لِلنَّاِس َوَّلَ َتَدَعَها َمَخاَفًة لِلنَّاسِ : )وعن ابن عباس أن معنى اآلية . {ذِلَك َسِبيَلً 
نَُّه الَِّذي إذا َسِمْعَت ِقَراَءَتُه رَأْيَت أ: " رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن أحسِن الناس قراءًة ؟ فقال 

 ". َيْخَشى اهللَ تَ َعاَلى 
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لِّ وََكب ِّْرُه َوُقِل اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي َلْم يَ تَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلهُ َوِليٌّ مِ  َن الذُّ
 ( 222)َتْكِبيًرا 

 
؛ { َوَلم َيُكْن لَُّه َشرِيٌك ِفي اْلُمْلِك } ؛ فيرثه ؛ { الَِّذي َلْم يَ تَِّخْذ َوَلداً  َوُقِل اْلَحْمُد لِلَّهِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

لِّ } يعاونه عليه ،  ؛ أي من أهل الذل وهم اليهود والنصارى ، يودون إخراج { َوَلْم َيُكْن لَّهُ َوِليٌّ مَِّن الذُّ
( َلْم ُيَحاِلْف ، َوَلْم يَ ْبَتِغ َنْصَر أَحدٍ : َمْعَناهُ ) :وقال مجاهد . نحن أبناء اهلل وأحباؤه: رؤوسهم ويقولون 

 ,والمعنى أنه َعزَّ َوَجلَّ َّل يحتاج إلى مواَّلة أحد لذل يلحقه فهو مستغن عن الولي والنصير
بر ؛ أي عظِّمُه عظّمًة تامة عن أن يكون له شريك أو ولي وِصْفُه بأنه أك{ وََكب ِّْرُه َتْكِبيراً } : وقوله تعالى 

من كل شيء ، وأنه القادر الذي َّل يُعِجزُه شيٌء ، العاِلُم الذي َّل يخفى عليه شيء ، الغنيُّ عن كل 
َأنَُّه َكاَن " وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم . معتقداً لذلك بقلبك ، عامَلً على أمره فيما أمركَ . شيء

اآلية { ... َوُقِل اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي َلْم يَ تَِّخْذ َوَلداً } لََّمُه َهِذِه اآلَيَة إذا أْفَصَح اْلَوَلُد ِمْن بَِني َعْبِد اْلُمطَِّلِب عَ 
 ." 

يِن َكِثيُر اْلَهمِّ : رَُجَلً َجاَء إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَل " وروي أنَّ  يَا َرُسوَل اهلِل إنِّي َكِثيُر الدَّ
إَلى [ 220: اإلسراء ]{ ... ُقِل اْدُعوْا اللََّه َأِو اْدُعوْا الرَّْحَم انَ } ورَِة بَِني إْسَرائِيَل إقْ َرأ آِخَر سُ : " ، فَ َقاَل 

ْلُت َعَلى الَِّذي َّلَ َيُموُت َثََلَث َمرَّاٍت : آِخِر السُّوَرِة ، ُثمَّ ُقْل   ". تَ وَكَّ
ِفي َسَفٍر أْو َحَضٍر إْيَماناً َواْحِتَساباً َضَرَب اهللُ َعَلْيِه َمْن قَ َرأ ُسورََة بَِني إْسَرائِيَل : ))وعن ابن عباس أنه قال 

َمْن قَ َرأ آِخِر بَِني إْسَرائِيَل ،  : ))وعن عبِدالحميد أنه قال ((. ُسوراً ِمْن َحِديٍد ِمَن اْلَغَرِق َواْلَحْرِق َواْلبَ ْرقِ 
َمَواِت السَّْبِع  ْبِع ، َواْلبَحاِر َواْلِجَبالِ َكَتَب اهللُ َلُه ِمَن اَْلْجِر ِمْثَل السَّ  ((.َواَْلْرِضيَن السَّ
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قَ يًِّما ِليُ ْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنهُ ( 2)اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي َأنْ َزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُه ِعَوًجا 
َر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن   ( 1)َماِكِثيَن ِفيِه َأَبًدا ( 1)الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َحَسنًا َويُ َبشِّ

 
ٍد صلى اهلل عليه وسلم { اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي َأنْ َزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب }  ؛ أي الذي أنزَل على عبدِه ُمَحمَّ

} : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ْلُه ُمْلَتبساً َّل يُ ْفَهُم ، وِمْعَوَجاً َّل َيْسَتِقْيمُ ؛ أي َلم يجع{ َوَلْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا } اْلُقْرآَن ؛ 
 .؛ أي ُمستقيماً َعْدَّلً ؛ أي ُمستوياً قيما على الُكُتب كلِّها ناسخاً لشرائِعها{ قَ يِّماً 

لعبُد الذي َأنزل عليه الكتاُب بَْأساَ َشِديداً ؛ ؛ أي ِليُ ْنِذَر ا{ لِّيُ ْنِذَر بَْأساً َشِديداً مِّن لَُّدْنُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . أي لينذَر الكفَّاَر عذاباً شديداً من عنِد اهلل َويُ َبشِّ

؛ أي ُمقيمين في ذلك اْلْجِر { ِفيِه َأَبداً  مَّاِكِثينَ } أي ثَواباً َحَسناً في الجنة ؛ { َأنَّ َلُهْم َأْجراً َحَسناً 
 .خالدين فيه
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 ( 1)َويُ ْنِذَر الَِّذيَن قَاُلوا اتََّخَذ اللَُّه َوَلًدا 

 
: ؛ وهم قريٌش واليهوُد والنصارى ، فإنَّ ُقريشاً قالوا { َويُ ْنِذَر الَِّذيَن قَاُلوْا اتََّخَذ اللَُّه َوَلداً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .المسيُح ابن اهلل: ُعَزيْ ٌر ابُن اهلل ، والنصارى قالوا : المَلئكُة بناُت اهلِل ، واليهوُد قالوا 
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 ( 1)َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم َوََّل آِلبَائِِهْم َكبُ َرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأفْ َواِهِهْم ِإْن يَ ُقولُوَن ِإَّلَّ َكِذبًا 

 
؛ أي هم وآباؤهم كلُّهم مقلِّدين ليس َلهم على ذلك { مَّا َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم َوَّلَ آلبَاِئِهْم }  :قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ٌة ، بل قالوا َجْهَلً  ؛ أي َكبُ َرْت مقالُتهم { َكبُ َرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأفْ َواِهِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . بياٌن وَّل ُحجَّ
َنْصٌب على التمييِز ، وإنَّما َكبُ َرْت ( كلمةً )؛ و{ ِإن يَ ُقولُوَن ِإَّلَّ َكِذباً } ِههم ما ؛ تلَك كلمًة تخرُج من أفوا

هذه الكلمُة ؛ ْلن صاحَبها يستحقُّ بها العذاَب ، وِمن ذلك ُسميت الكبيرُة كبيرًة ؛ ْلن عقاَبها يزيُد على 
 .استطاعة صاحبها
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 ( 1)آثَاِرِهْم ِإْن َلْم يُ ْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث َأَسًفا فَ َلَعلََّك بَاِخٌع نَ ْفَسَك َعَلى 

 
؛ فيه نَ ْهٌي للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم { فَ َلَعلََّك بَاِخٌع ن َّْفَسَك َعَلى آثَاِرِهْم ِإن لَّْم يُ ْؤِمُنوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة شفقتِه عليهم ، وحقيقُة اْلسِف الحزُن من إهَلِك نفسه ُحزناً عليهم بسبب إعراِضهم عن اإلْيمان لشدَّ 
 .على من فاتَ 

ِة ُحزنه على الشيِء أو : ومعنى اآلية  فَلعلََّك قاتٌل نفَسَك ، يقال َبَخَع الرجُل نفَسُه إذا قتَلها غيظاً من شدَّ
تولِّهم وإعراضهم عنَك إن أي ِمن بعدهم ، يعني ِمن بعِد { َعَلى آثَارِِهْم } : َوْجِدِه بالشيِء ، َوقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى 

 .؛ أي ُحزناً { َأَسفاً } : ؛ يعني الُقْرآَن ، َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى { ِبَه اَذا اْلَحِديِث } َلم يؤمنوا ، 
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ُلَوُهْم َأي ُُّهْم َأْحَسُن َعَمًَل  َها َصِعيًدا ُجُرزًا َوِإنَّا َلَجاِعُلوَن ( 8)ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اْْلَْرِض زِيَنًة َلَها ِلَنب ْ َما َعَلي ْ
(7 ) 

 
؛ أي جعلنا جميَع ما على اْلرِض ِمن اْلشجاِر { ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اَْلْرِض زِيَنًة لََّها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .تِ والثِّمار والنباِت والمياه والذهب والفضِة والحيوان لهم منها زينًة لألرض ، وجعلناها محفوفًة بالشَّهوا
ُلَوُهْم َأي ُُّهم َأْحَسُن َعَمَلً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  . ؛ أي لنأمَرهم فننُظَر أي ُُّهم أعمُل بطاعِة اهلل هذا أم هذا{ لَِنب ْ

نْ َيا َوأتْ َرُك َلَها: )فال الحسُن  ، أي ُُّهْم أْصَلُح ِفْيَما ُأْوِتَي ِمَن اْلَماِل : )وقال مقاتُل (. أي ُُّهْم أْزَهُد ِفي الدُّ
نْ يَا  (.َوُيْحِسُن اْلَعَمَل ، َويَ ْزَهُد ِفي َما زُيَِّن َلهُ ِمَن الدُّ

َها َصِعيداً ُجُرزاً } : ُثم بيَّن اهللُ تعالى أنه يعني ذلَك كلَّه ؛ فَ َقاَل تَ َعاَلى  ؛ أي يجعُل { َوِإنَّا َلَجاِعُلوَن َما َعَلي ْ
ياً على اْلرِض ، واْلُجُزُر اْلرُض التي َّل ماَء فيها وَّل نباَت ما عليها من الحيواِن والنَّبات ُتراباً يابساً مستو 

َها َوَّلَ : )قال عطاُء . َسَنٌة ُجُزراً إذا كانت حرَّة: ، ويقاُل  يُرِْيُد يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيْجَعُل اهللُ اَْلْرَض ُجُزراً َّلَ َماَء ِفي ْ
 (.نَ َباتَ 
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 ( 1)ْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آيَاتَِنا َعَجًبا َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلكَ 

 
؛ أي َلم يكونوا بأعجَب { َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوْا ِمْن آيَاتَِنا َعَجباً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َة أْهَل اْلَكْهِف لَْيَسْت أْعَلَم اهللُ : )قال الزجَّاُج . ، فقد كان ِمن آياتنا ما هو أعجُب من ذلك  أنَّ ِقصَّ
ِة أْصَحاب اْلَكْهفِ  نَ ُهَما أْعَجُب ِمْن ِقصَّ َمَواِت َواَْلْرَض َوَما بَ ي ْ  (.بَعِجْيَبٍة ؛ َْلنَّ َخْلَق السَّ

ُب هو واٍد دوَن فلسطين ، وهو الوادي الذي فيه أصحا: ِقْيَل : الغَاُر ِفي اْلَجَبِل ، والرَِّقْيُم : والكهُف 
من رصاٍص كتبوا فيه أسماَء أهِل الكهف وقصََّتهم ُثم : الرقيُم لوٌح من حجارٍة ، َوِقْيَل : الكهِف ، َوِقْيَل 

اْلَخطُّ : وضعوُه على باب الكهِف وهو على هذا التأويل بمعنى اْلَمْرقُوِم ؛ أي المكتوب ، والرقيُم 
 .الكتابةُ : والعَلمُة ، والرقيُم 

َوذِلَك أنَّ قُ َرْيشاً بَ َعثُوا َخْمَسَة َرْهٍط إَلى اْليَ ُهوِد َيْسأَلُونَ ُهْم َعْن أْمِر َرُسوِل اهلِل صلى اهلل ) :قال ابُن عبَّاس 
ٌد ، َوُهَو َفِقيٌر يَِتيٌم َوبَ ْيَن َكِتَفْيِه َخاَتٌم : عليه وسلم قَالُوا َلُهْم  ، َوإنَّا إنَُّه يَ ْزُعُم أنَُّه نَِبيٌّ ُمْرَسٌل َواْسُمهُ َمَحمَّ

َلَمَة ، فَإنَّهُ يَ ُقوُل  أنَا ُمْرَسٌل ِمْن ِعْنِد الرَّْحَمِن ، َوَنْحُن َّلَ نَ ْعِرُف الرَّْحَمَن إَّلَّ : نَ ْزُعُم أنَُّه يَ تَ َعلَُّم ِمْن ُمَسي ْ
َلَمَة  -رَْحَمَن اْلَيَماَمِة   .-يَ ْعُنوَن ُمَسي ْ

ا أَتى َهُؤََّلِء الرَّْهُط اْلَمِديْ َنَة ، أَتوا أْحَباَر اْليَ ُهوِد َوُعَلَمائَ ُهْم َفَسَأُلوا َعْنهُ َوَوَصُفوا َلُهْم ِصَفَتُه َوَخاَتَمُه ،  فَ َلمَّ
 َنْحُن َنِجُدُه ِفي الت َّْورَاِة َكَما َوَصْفُتُموُه ، َوَلِكْن َسُلوُه َعْن َثََلِث ِخَصاٍل ، فَإْن َكاَن نَبيّاً أْخبَ رَُكمْ : قَاُلوا 

َلَمَة َعْن َهِذِه اْلِخَصاِل فَ َلْم َيْدِر َما ِهَي ، َوأنْ ُتُم َسلُ ِبخْصَلتَ ْيِن ، وَ  وُه َعْن َلْم ُيْخبرُْكْم بالثَّاِلَثِة ؟ فَإنَّا َسَأْلَنا ُمَسي ْ
 .َخَبِر ِذي اْلَقْرنَ ْيِن ، َوَعِن الرُّوِح ، َوَعْن أْصَحاب اْلَكْهفِ 

َسُأْخبرُُكْم َغداً ، َوَلْم يَ ُقْل إْن : وا النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَل فَ َرَجُعوا َوأْخبَ ُروا قُ َرْيشاً بذِلَك ، َفَسأَلُ 
َلًة ، َوُشقَّ ذِلَك َعَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، ُثمَّ . َشاَء اهللُ  فَأَْبطَأَ َعَلْيِه ِجْبرِْيُل َخْمَس َعْشَرَة َلي ْ

-11: الكهف ]{ِإَّلَّ َأن َيَشآَء اللَُّه * تَ ُقوَلنَّ ِلَشْاىٍء ِإنِّي فَاِعٌل ذِلَك َغداً َوَّلَ } نَ َزَل ِجْبرِْيُل بَهِذِه اآلَيةِ 
11.] 

ثُه أن مدينًة بالروم كان فيها  ُثم أخبَرُه عن أصحاب الكهف وحديِث ذي القرنين وخبِر أمر الرُّوح ، وحدَّ
َلَفهُ ، وفي المدينِة شابٌّ يدعو إلى اإلسَلِم ملٌك كافر يدعو إلى عبادِة اْلوثان والنِّيران ، ويقتُل َمن َخا

سّراً ، فتابعُه فتيةٌ من أهِل المدينة ، فَ َفِطَن بهم الملُك فأخذهم ، ودفَعهم الى آبائهم يحفظونَهم ، فمرُّوا 
اً ، بغَلٍم راع ، فبايَ َعهم ومعُه كلُبهم حتى إذا أَتوا غاراً فدخلوُه ، وألَقى اهللُ عليهم النَّوَم سنين عدد

وا باَب الكهف ليموتوا فيه إن كانوا  والملُك طالٌب َلهم َلم يِقْف على أمرِهم ، َوعِمَي عليه خبُرهم ، فسدُّ
 .هنالكَ 

ُثم َعَمَد رجٌل إلى لوِح رصاص ، فكتَب فيه أسماَءهم وأسماَء آبائهم ومدينَتهم ، وأنَّهم خرُجوا فراراً من 
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ألزَقُه بالسدِّ ، وكان السدُّ في داخل الكهِف ، وذكر الفصَة إلى ِدين ملِكهم في شهِر كذا في سنة كذا و 
فأخبَر النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ُقريشاً بذلك ، فلما أَتوا النبيَّ . آخِرها ، فهذا اللوُح الرصاص هو الرَِّقْيمُ 

 : قريٍش  صلى اهلل عليه وسلم قوَل اليهوِد أخبَرهم بخصَلتين وَلم يخبرهم بالثالثِة ، قال كفارُ 

(0/0) 

 
 

َيُة ِإَلى اْلَكْهِف فَ َقاُلوا رَب ََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك رَْحَمًة َوَهيِّْئ َلَنا ِمْن َأْمرِنَا َرَشدً   ( 20)ا ِإْذ َأَوى اْلِفت ْ

 
َيُة ِإَلى اْلَكْهِف } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َيةُ { ِإْذ َأَوى اْلِفت ْ فَ َقاُلواْ } يعني الشباُب ؛  ؛ أي اذُْكْر لقوِمَك إْذ أَوى اْلِفت ْ

، أي اْجَعْل لنا طريقاً { َوَهيِّىْء َلَنا ِمْن َأْمرِنَا َرَشداً } ؛ نَ ْنُجوا بها ِمن قومنا ، { رَب ََّنآ آتَِنا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة 
 .وَمخرجاً يوف ُِّقنا إليَك ، وارِشْدنا إلى ما يقرِّبنا إليكَ 

(0/0) 

 
 

ُثمَّ بَ َعثْ َناُهْم ِلنَ ْعَلَم َأيُّ اْلِحْزبَ ْيِن َأْحَصى ِلَما َلِبُثوا َأَمًدا ( 22)ِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسِنيَن َعَدًدا َفَضَربْ َنا َعَلى آَذانِ 
(21 ) 

 
؛ أي أَنمَناُهم في الكهِف سنين معدودًة { َفَضَربْ َنا َعَلى آَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسِنيَن َعَدداً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِلنَ ْعَلَم َأيُّ الِحْزبَ ْيِن َأْحَصى ِلَما َلِبثُواْ } ؛ أي أيقظناهم من نومهم ؛ { ُثمَّ بَ َعثْ َناُهْم } أحياء يتعشَّون ، وهم 
نين التي نَاُموا فيها ؛ والمراُد بأحِد { َأَمداً  ؛ أي ليعرف غيُرهم أنه ليس فيهم من يعرُف مقداَر السِّ

: المؤمنيَن ، والحزُب اآلخر : أراد بأحِد الحزبين : ُس ذلك الزماِن ، وقيَل الفتيُة ، واآلخُر نا: الِحْزبَين 
 .الكافرين

(0/0) 

 
 

َيٌة آَمُنوا ِبَربِِّهْم َوِزْدنَاُهْم ُهًدى   ( 21)َنْحُن نَ ُقصُّ َعَلْيَك نَ َبَأُهْم بِاْلَحقِّ ِإن َُّهْم ِفت ْ
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َيٌة } ؛ أي نُ بَ يُِّن لَك خبَرهم بالصِّدق ؛ { م بِاْلَحقِّ َنْحُن نَ ُقصُّ َعَلْيَك نَبَأهُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي { ِإن َُّهْم ِفت ْ

َناُهْم على اإلْيمانِ { آَمُنوْا ِبَربِِّهْم َوِزْدنَاُهْم ُهًدى } شباٌب ؛   .؛ أي ثَ بَّت ْ

(0/0) 

 
 

َماَوا ِت َواْْلَْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه ِإَلًها َلَقْد قُ ْلَنا ِإًذا َورََبْطَنا َعَلى قُ ُلوِبِهْم ِإْذ قَاُموا فَ َقالُوا رَب َُّنا َربُّ السَّ
 ( 21)َشَططًا 

 
عناها حين قاموا بحضرة { َورََبْطَنا َعَلى قُ ُلوِبِهْم ِإْذ قَاُموْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أْلَهْمَنا قلوبَهم الصبَر ، وشجَّ

فَ َقالُوْا رَب َُّنا َربُّ } يَ ْفِتُن أهَل اإلْيمان حتى قالوا بين يديه ؛  الكفَّار ؛ يعني بين َيَدي دقيانوس الذي كان
َماَواِت َواَْلْرِض َلن نَّْدُعَواْ ِمن ُدوِنِه ِإل اهاً لََّقْد قُ ْلَنا ِإذاً َشَططاً  ؛ أي َكِذباً وُجوراً ، والمعنى إْن َعَبْدنَا { السَّ

 .ا قَ ْوَّلً ذا َشَطٍط ؛ أي ُمَتَجاِوزاً للحقِّ في غايِة الُبطَلنغيَر اهلل وَدَعْونَا معُه إَلهاً آخر ، قُ ْلن

(0/0) 

 
 

ِن  افْ تَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا َهُؤََّلِء قَ ْوُمَنا اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه آِلَهًة َلْوََّل يَْأتُوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلطَاٍن بَ يٍِّن َفَمْن َأْظَلُم ِممَّ
 ْم َوَما يَ ْعُبُدوَن ِإَّلَّ اللََّه فَْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف يَ ْنُشْر َلُكْم رَبُُّكْم ِمْن رَْحَمِتِه َويُ َهيِّْئ َلُكْم ِمنْ َوِإِذ اْعتَ َزْلُتُموهُ ( 21)

 ( 21)َأْمرُِكْم ِمْرفَ ًقا 

 
{ آِلَهًة } وا ِمن دوِن اهلل ؛ هؤَّلء قوُمنا َعَبدُ : ؛ أي قاُلوا { َه اُؤَّلِء قَ ْوُمَنا اتََّخُذوْا ِمن ُدونِِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

لَّْوَّلَ يَْأتُوَن َعَلْيِهم ِبُسْلطَاٍن } : ؛ أي عبُدوا اْلصناَم ؛ يَ ْعُنوَن الذين كانوا في َزَمِن دقيانوس ، َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 
 .؛ أي َهَلَّ يأتون على عبادِتهم َلها ببُ ْرَهاٍن واضحٍ { بَ يٍِّن 

ِن افْ تَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذباً َفَمْن أَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي فَمْن أظلُم لنفسِه ممن اختلَق على اهلِل َكِذباَ { ظَْلُم ِممَّ
: ؛ أي قال بعُضهم لبعٍض ، قيَل { َوِإِذ اْعتَ َزْلُتُموُهْم } : َوقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . بأن جعَل معه شريكاً في العبادةِ 

ْيُتْم عنُهم جانباً : ب الكهف ؛ قال ْلصحابِه إن القائَل بهذا َيمليخا وهو رئيُس أصحا إذ فارقْ ُتموهم وتَ َنحَّ
؛ يعِني إَّلَّ اهلل فَل { ِإَّلَّ اللََّه } : ؛ وهذا آخُر الكَلم ُثم قال { َوَما يَ ْعُبُدوَن } ؛ أي عن عبادِة اْلصنام 

 .تعتزلوُه أي فَل تعتزلوا عبادَتهُ 
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{ يَ ْنُشْر َلُكْم رَبُُّكم } ؛ أي فصيُروا إلى الكهِف ، واجعلوُه مأواكم ؛ { ْلَكْهِف فَْأُووا ِإَلى ا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
؛ ما تَ ْرِفُقوَن به هناك في { َويُ َهيِّْئ َلُكْم مِّْن َأْمرُِكْم مِّْرَفقاً } ؛ نعمتِه ؛ { مِّن رَّْحَمِتِه } ؛ أي يبِسْط لكم ؛ 

َوُيَسهِّْل َعَلْيُكْم َما : َمْعنَاُه : )قال ابُن عبَّاس . لكفَّارمعايِشكم يكون مخلِّصاً لكم ِمن ظُلم هؤَّلء ا
بكسر الميم وفتح القاف ، وفتِح الميم وكسِر الفاء ، ( َمْرَفقاً )فيه : يقال (. َتَخافُوَن ِمَن اْلَمِلِك َوظُْلِمهِ 

 .وكذلَك في ِمرفق اليدِ 

(0/0) 

 
 

َماِل َوُهْم ِفي   َوتَ َرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعْت تَ َزاَوُر َعنْ  َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِميِن َوِإَذا َغَرَبْت تَ ْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ
 ( 28)ُمْرِشًدا  َفْجَوٍة ِمْنُه َذِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّه َمْن يَ ْهِد اللَُّه فَ ُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل فَ َلْن َتِجَد َلهُ َوِليًّا

 
ْمَس ِإَذا طََلَعت ت ََّزاَوُر َعن َكْهِفِهْم َوت َ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ الخطاُب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، { َرى الشَّ

بوزن ( تَ ْزَورُّ )بالتخفيف على حذِف إحَدى التَّائين ، وقرأ أهُل الشام ويعقوُب ( تَ َزاَورُ )قرأ أهُل الكوفة 
أن الكهَف الذي أَووا إليه كان بابُه نحَو الُقْطب الذي  َتْحَمرُّ ، وكلُّها بمعنى واحد أي َتِمْيُل ، وفيه بيانُ 

 .يقرُب بباب نعٍش ، وكانت الشمُس َتْطُلُع مزوارًة على باب الكهف عند الطلوِع وعند الغروب
َماِل َوِإَذا َغَرَبت ت َّْقِرُضُهْم } : ؛ أي ناحيَة اليمين ، قَ ْوُلُه تَ َعاَلى { َذاَت اْلَيِميِن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  { َذاَت الشِّ

إذا طََلَعْت َماَلْت َعْن َكْهِفْهْم ذاَت َيِمْيِن اْلَكْهِف ، َوإذا َغَرَبْت َتُمرُّ بِهْم : )قال الكلبيُّ . ؛ أي تَ ْعِدُل عنهم
َماِل يَ ْعِني ِشَماَل اْلَكْهِف َّلَ ُتِصْيُبُه ، وَكاَن َكْهُفُهْم ِفي أْرِض الرُّوِم ، أْعَلَم اهللُ  ُهْم ذاَت الشِّ  أنَُّه يُِمْيُل َعن ْ

 (.الشَّْمَس طَاِلَعًة َوَغارَبًة ، َّلَ َتْدُخُل َعَلْيِهْم فَ تُ ْؤِذيَ ُهْم بَحرَِّها َوتُ َغي َِّر أْلَوانَ ُهمْ 
صيُبهم ؛ أي في ُمتََّسٍع من الكهِف ، َهيَّأَ اهللُ َلهم مكاناً واسعاً َّل ي{ َوُهْم ِفي َفْجَوٍة مِّْنُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

. فيه َحرٌّ وَّل َسموٌم ، وَّل يتغيُر َلهم ثوٌب وَّل لون وَّل رائحةٌ ، ولكن كان ينالُهم فيه نسيُم الرِّيح وبرُدها
َماِل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  : قَ َرْضُتُه باْلِمْقَراِض ؛ إذا َقَطْعُتُه ، كأنُه قال : الَقْرُض من قوِلهم { ت َّْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ

تعطيهم اليسيَر ِمن ُشعاعها عند الغروب ، كأنه شب ََّهُه بقرِض الدراهم التي : َوِقْيَل . ذاَت الشمالِ تقطُعهم 
 .ُتعطى ثُم تستردُّ

؛ أي إبقاُؤهم طوَل السنين التي ذكَرها اهللُ نياماً َّل يستطيعون يستيقظون من دون { ذِلَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َمن يَ ْهِد اللَُّه فَ ُهَو اْلُمْهَتِد َوَمن ُيْضِلْل فَ َلن َتِجَد } : َوقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . {اللَِّه  ِمْن آيَاتِ } طعاٍم وَّل َشراب ، 

 .ظاهر المعنى{ َلُه َوِليّاً مُّْرِشداً 
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بَاِسٌط ِذرَاَعْيِه بِاْلَوِصيِد َلِو  َوَتْحَسبُ ُهْم َأيْ َقاظًا َوُهْم رُُقوٌد َونُ َقلِّبُ ُهْم َذاَت اْلَيِميِن َوَذاَت الشَِّماِل وََكْلبُ ُهمْ 
ُهْم رُْعًبا  ُهْم ِفَرارًا َوَلُمِلْئَت ِمن ْ  ( 27)اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمن ْ

 
ُد منَتبهين وهو نائموَن ، وإنَّما كان { َوَتْحَسبُ ُهْم َأيْ َقاظاً َوُهْم رُُقوٌد } : قولِه تعالى  ؛ تظنُّهم يا ُمَحمَّ
هم كانوا نياماً وهم مفتوُحو اْلعُيِن ، وكانوا يتنفَُّسونيحَسُبهم ال َْ ّْ  .رَّائي منتبهيَن ؛ ْلّن

َماِل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  بالنخفيِف ، والمعنى ( َونُ ْقِلبُ ُهمْ )؛ قرا الحسُن { َونُ َقلِّبُ ُهْم َذاَت الَيِميِن َوَذاَت الشِّ
شماِل إلى اليمين ، كما نقلُب النائُم ؛ لَئَلَّ تأُكَل اْلرُض نقلُبهم تارًة عن اليمين إلى الشمال ؛ وتارًة عن ال

 (.ِفي ُكلِّ عاٍم َمرَّةً : )، وعن ابِن عبَّاس ( أنَّ َلُهْم ِفي َعاٍم تَ ْقِلْيبَ ْينِ : )ذكَر قتادةُ . أجساَمهم
وة أناَمُه اهلل كذلَك ، والَوِصْيُد ِمن ؛ أي على باب الفج{ وََكْلبُ ُهْم بَاِسٌط ِذرَاَعْيِه بِالَوِصيِد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

الَوِصْيُد فناءُ : أْوَصْدُت البَاَب ، َوأَصْدتُُه إذا أغلقتهُ ، وقد يقاُل لذلَك اْلِصْيُد أيضاً ، َوِقْيَل : قوِلهم 
: وقال عطاُء (. اْلَبابُ : اْلَوِصْيُد : )وقال السديُّ (. الت َُّرابُ : اْلَوِصْيُد : )وقال سعيُد بن ُجبير . الكهفِ 

 (.َعَتَبُة اْلَباب)
: َوِقْيَل ( َكاَن أْصَفَر َيْضِرُب إَلى اْلُحْمَرةِ : )وكان لوُن الكلب أحمَر ، كذا قال ابُن عبَّاس ، وقال مقاتُل 

ماء: كان كلوِن الحَجِر ، َوِقْيَل  اس وقال ابُن عبَّ (. َكاَن اْسُمُه رَيَّان: )قال عليٌّ رضي اهلل عنه . كلوِن السَّ
رُ : ) روي عن بعِضهم (. لْسُمهُ َنِشْيطٌ : )وقال عبُداهلل بن سَلم (. اْسُمُه ِحْمَرانُ : )وقال سفياُن (. ِقَطِمي ْ

 .وََكْلبُ ُهْم بَاِسٌط ِذرَاَعْيِه باْلَوِصيدِ : أنه مما أخذ على الكلب أن َّل يضرَّ بأحٍد يقرأُ 
ُهْم ِفَراراً َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُد لََولَّْيَت منهم { َلَولَّْيَت ِمن ْ ؛ أي لو اطََّلْعَت عليهم يا ُمَحمَّ

ِفراراً ِلما ألَبَسهم اهللُ تعالى من اْلَهْيَبِة حتى َّل يصَل إليهم أحٌد حتى يبلَغ الكتاُب أَجَلُه فيهم وينتبهوا من 
ْلن أعيُ َنهم مفتحًة كالمستيقظ الذي : الكهِف ، َوِقْيَل ْلنَّهم كانوا في مكاِن ُموِحٍش من : َوِقْيَل . رقدِتهم

 .يريُد أن يتكلََّم وهم نيامٌ 
َغَزْونَا َمَع ُمَعاِوَيَة َنْحَو الرُّوِم َفَمَرْرنَا باْلَكْهِف الَِّذي ِفيِه أْصَحاُب اْلَكْهِف ، فَ َقاَل : )وعن ابِن عبَّاس قال 

لَْيَس َلَك ؛ َقْد َمَنَع اهللُ ذِلَك َعْن َمْن : ََّلِء فَ َنَظْرنَا إَلْيِهْم ، فَ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َلْو َكَشَف َلَنا َعْن َهؤُ : ُمَعاِويَُة 
ٌر ِمْنَك ، فَ َقاَل  ُهْم ِفراراً ؛ : ُهَو َخي ْ ُهْم رُْعباً } َلْو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمن ْ : ؛ فَ َقاَل ُمَعاِويَُة { َوَلُمِلْئَت ِمن ْ

ا َدَخُلوْا اْلَكْهَف بَ َعَث اهللُ : نْ َتِهي َحتَّى أْعَلَم ِعْلَمُهْم ، فَ بَ َعَث ُأنَاساً فَ َقاَل َّلَ أ اْذَهُبوا َواْنظُُروْا ، فَ َفَعُلوا فَ َلمَّ
ُهُم ِمَن اْلَكْهفِ   (.َعَلْيِهْم رْيحاً فََأْخَرَجت ْ
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نَ ُهْم قَ  ُهْم َكْم َلِبْثُتْم قَالُوا َلِبثْ َنا يَ ْوًما َأْو بَ ْعَض يَ ْوٍم قَالُوا رَبُُّكْم َأْعَلُم وََكَذِلَك بَ َعثْ َناُهْم ِلَيَتَساَءُلوا بَ ي ْ اَل قَاِئٌل ِمن ْ
َوْلَيتَ َلطَّْف  ِتُكْم ِبِرْزٍق ِمْنهُ ِبَما َلِبْثُتْم فَابْ َعثُوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َهِذِه ِإَلى اْلَمِديَنِة فَ ْليَ ْنُظْر َأي َُّها َأزَْكى َطَعاًما فَ ْلَيأْ 

 ( 21)َوََّل ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا 

 
نَ ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ثوا { وََكذاِلَك بَ َعثْ َناُهْم ِلَيَتَسآَءلُوا بَ ي ْ ؛ أي وكذلَك أيقظناُهم ، كما أَنمناُهم ليتحدَّ

ُهْم } ويسألوا بعَضهم بعضاً ،  ي { قَاَل قَاِئٌل مِّن ْ ؛ في { َكم َلِبْثُتْم } : مكسلميا ؛ وهو رئيُسهم وُسمِّ
مِس ، وقد بَِقَي منها شيٌء ؛ قالوا { قَاُلواْ َلِبثْ َنا يَ ْوماً } نوِمكم في الكهِف ؛  َأْو } : ؛ فلما نَظُروا إلى الشَّ

يوٍم ؛ ف  ؛  ؛ تَ َوقِّياً من الكذب ، فلما نَظُروا إلى أظفارِهم وأشعاِرهم علموا أنَّهم لبُثوا أكثَر من{ بَ ْعَض يَ ْوٍم 
 .{قَاُلوْا رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبَما َلِبْثُتْم } 

؛ أي فابعثوا َيمليخا ، والَورُق الِفضَُّة مضروبًة  { فَابْ َعُثوْا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َه اِذِه ِإَلى اْلَمِديَنِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
: طرسوُس ، كان اْسُمها في الجاهلية : َل كانت أو غيَر مضروبٍة ، وأما المدينُة فهي أفسوس ، َوِقيْ 

وها طرسوسُ  فابعثُوا أحدُكم بدراهمكم هذه إلى السُّوق ؛ : ومعنى اآليِة . أقسوس ، فلما جاَء اإلسَلُم َسمَّ
فون ؛ أي أَحلَّ ِذْبَحًة ؛ ْلن عامََّتهم كانوا َمُجوساً ، وفيهم مؤمنون ُيخ{ فَ ْليَ ْنُظْر َأي َُّهآ َأزَْكى َطَعاماً } 

بهة ، ْلن َمِلَكهم كان يظلُم الناَس في طعامهم ، وكانوا : إْيمانَهم ، َوِقْيَل  أطيَب ُخبزاً وأبعَد عن الشُّ
في معنى أنَّ الزكاَة هو ( أْكثَ َر َوأْفَضلَ : )وقال عكرمُة معناه . يحسبون أن ملَكهم دقيانوس الكافرُ 

 .الزيادةُ 
؛ أي يتوقَّف في { َوْلَيتَ َلطَّْف } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ أي بُقوٍت وطعام{ ِرْزٍق مِّْنُه فَ ْلَيْأِتُكْم بِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي َّل { َوَّلَ ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحداً } الذهاب واْلَمجيِء ، وفي دخوِله المدينة حتى َّل تعرَفُه الكفاُر ؛ 
 .يخبرَن أحٌد من أهِل المدينة بمكانكم
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 ( 10)ْم ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَ ْرُجُموُكْم َأْو يُِعيُدوُكْم ِفي ِملَِّتِهْم َوَلْن تُ ْفِلُحوا ِإًذا َأَبًدا ِإن َّهُ 

 
؛ أي إنهم إْن عِلُموا مكاَنكم رجموُكم بالحجارِة حتى { ِإن َُّهْم ِإن َيْظَهُروْا َعَلْيُكْم يَ ْرُجُموُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
} : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى . يشتموُكم ويؤذوكم ، وكان من عادِتهم القتُل بالرَّجِم وهو أخبُث القتل: ِقْيَل يقتلوكم ، وَ 

؛ إن ُعْدُتْم إلى ِدينهم ، { َوَلن تُ ْفِلُحوْا ِإذاً َأَبداً } ؛ أي إلى ِدينهم وهو الكفُر ؛ { َأْو يُِعيُدوُكْم ِفي ِملَِّتِهْم 
نيا واآلخرةَولم تظَفُروا الخيَر في ال  .دُّ
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يجوُز أنه َلم يكن : أليَس لو أكرهوهم ، وأظَهُروا الكفَر َلم يكن في ذلك َمَضرًَّة عليهم ؟ ِقْيَل : فإن قيَل 
 .في شريعِة اإلسَلم جواُز إظهار كلمة الكفر على وجه التُّقيةِ 
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نَ ُهْم َأْمَرُهْم فَ َقالُوا وََكَذِلَك َأْعثَ ْرنَا َعَلْيِهْم ِليَ ْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اللَّ  اَعَة ََّل رَْيَب ِفيَها ِإْذ يَ تَ َناَزُعوَن بَ ي ْ ِه َحقٌّ َوَأنَّ السَّ
َيانًا رَب ُُّهْم َأْعَلُم ِبِهْم قَاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى َأْمِرِهْم َلَنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم مَ   ( 12)ْسِجًدا ابْ ُنوا َعَلْيِهْم بُ ن ْ

 
ا { وََكذاِلَك َأْعثَ ْرنَا َعَلْيِهْم ِليَ ْعَلُموْا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ } :  قَ ْوُلُه تَ َعاَلى ؛ أي أطَْلْعَنا عليهم ، وذلك أنَّهم َلمَّ

َب  بَ َعُثوا بورِقهم على يِد َيمليخا ومَضى إلى السُّوق ، فإذا ملُكهم مسلٌم قد أظهَر عَلمات اإلسَلِم فتعجَّ
ِمن : يعني من طعاِمَك بهذا الَوِرِق ، فلما رأى الخباُز دراهَمه أنكَرها وقال : خبَّاٍز من تغيُِّر اْلمِر ، وقال ل

أيَن لك هذه وقد ُضربت منذ ثَلِثمائة سنٍة ؟ فإما أن تعطَيني من هذا الَكْنِز ، أو أرفُعَك إلى اْلَمِلِك ؟ 
 .فأنَت وجْدَت َكْنزاً 

َر للملِك قصََّتهم ، فجاَء الناُس معُه إلى باب الكهف ، فحمَلُه إلى الملِك فلم يِجْد بُداً من أن يذك
َلهم ، وأخبَ َر أصحاَبُه بأنَّ المِلَك أتاُهم إذ ظهَر القوُم عليهم فسألوُه عن أمِرهم ، فَقصُّوا  فدخل ُهَو قَ ب ْ

 .عليهم قصََّتهم ، فَ َنَظُروا فإذا اللوُح الرَّصاُص وفيه أسماُؤهم وفرارُهم من دقيانوسِ 
َة ، فوجُدوها : الملُك فقاَل  هؤَّلء قوٌم هَلُكوا في زماِن الكافِر ، فأحياُهم اهللُ في زماِني ، وَحَسُبوا المدَّ

ثونَهم إذ دخُلوا المكاَن ، وقد ضرَب اهللُ على آذاِنهم  ثَلَثمائة سنٍة وتسَع سنين ، فبينا هم كذلَك يحدِّ
 .بالنَّوِم ، هكذا روَي عِن ابن عبَّاس

وََكذاِلَك } إلى أنَّ القوَم دخُلوا المكاَن وقد ضرَب اهللُ على آذاِنهم ، فهذا معنى قولِه  وذهَب عكرمةُ 
أي ليعَلَم الملُك وقومه وغيُرهم أن البعَث { ِليَ ْعَلُموْا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ } : وقولِه تعاَلى { َأْعثَ ْرنَا َعَلْيِهْم 

اَعةَ } بعد الموِت كائٌن ،   .؛ َّل شك فيها{ َّلَ رَْيَب ِفيَها } ؛ القيامة ، {  َوَأنَّ السَّ
نَ ُهْم َأْمَرُهْم } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى  كان التنازُع في أْن قاَل بعُضهم لبعٍض إنَّهم قد : ؛ ِقْيَل { ِإْذ يَ تَ َنازَُعوَن بَ ي ْ

 .من بعد بل ناموا كما ناُموا ِمن قبُل ، وسيوقظُهم اهللُ : ماتوا في الكهِف ، وقال بعُضهم 
َياناً } : كانوا يتنازعون في البَناِء كما قاَل تعاَلى : َوِقْيَل  نَ ْبِني : ؛ أي قال بعُضهم { فَ َقاُلوْا ابْ ُنوْا َعَلْيِهْم بُ ن ْ

َنى المقابُر ؛ كي يستُ ُروهم عن الناِس ، وقال بعُضهم  بل نَ ْبِني في هذا الموضِع : عليهم بُنياناً كما تُ ب ْ
 .ُد اهللُ فيه ، وهو قوُل الذين َغَلُبوا على أمِرهم وهم رؤساُؤهمَمْسِجداً يُ ْعبَ 
؛ أي أْعَلُم بَلْبِثِهْم { رَّب ُُّهْم َأْعَلُم ِبِهْم قَاَل الَِّذيَن َغَلُبوْا َعَلى َأْمِرِهْم لََنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم مَّْسِجداً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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ملِك تناَزُعوا في قدر َمْكِثهم في الكهِف ، وفي عددهم وفي ما يفعلوَن ورُقاِدهم وأحواِلهم ؛ ْلنَّ قوَم ال
 .بعَد ذلك
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َعةٌ َوثَاِمنُ ُهْم  َسيَ ُقولُوَن َثََلثٌَة رَاِبُعُهْم َكْلبُ ُهْم َويَ ُقولُوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُ ُهْم رَْجًما بِاْلَغْيِب َويَ ُقولُوَن سَ  ب ْ
تِِهْم َما يَ ْعَلُمُهْم ِإَّلَّ قَِليٌل َفََل ُتَماِر ِفيِهْم ِإَّلَّ ِمَراًء ظَاِهًرا َوََّل َتْستَ ْفِت ِفيِهمْ َكْلبُ ُهْم ُقْل رَبِّي  ُهْم  َأْعَلُم ِبِعدَّ ِمن ْ

 ( 11)َأَحًدا 

 
ُلوا رسوَل اهلِل صلى ؛ أي وذلَك أنَّ أهل الكتاب الذين سأَ { َسيَ ُقولُوَن َثَلثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبُ ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

روَي أنَّ السيَد والعاقَب وأصحاَبهما من . اهلل عليه وسلم عن أهِل هذه الصفِة يختلفون في عَدِدهم
النََّصاَرى وأهِل نجراَن كانوا عنَد رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وذكروا أصحاَب الكهِف ، فقال 

َويَ ُقولُوَن َخْمَسةٌ } كانوا خمسًة سادُسهم كلبهم ، : لعاقُب كانوا ثَلثًة رابُعهم كلُبهم ، وقال ا: السيُد 
؛ أي ظَنّاً من غيِر يقيٍن كأنَّهم يرُجمون بالغيب بالقول فَ ُهْم بالغيبِة عنهم { َساِدُسُهْم َكْلبُ ُهْم رَْجماً بِاْلَغْيِب 

َعٌة } . كانوا سبعًة وثاِمُنهم كلُبهم: ، وقال المسلموَن   {َوثَاِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهْم َويَ ُقولُوَن َسب ْ
واحٌد اثناِن ثَلثًة أربعة ستَّة سبعة : هذه الواُو واو الثَّمانية ، وذلك أن العرَب تقوُل : وقال بعُضهم 

التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن } : وَثمانية ؛ ْلن العدَد عندهم سبعٌة ، كما هو اليوُم عندنا عشرة ، ونظيرُه قَ ْولُُه تَ َعاَلى 
} وقولُه في صفِة أهِل الجنَّة[ 221: التوبة ]{َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمنَكِر } إلى قولهِ [ 221: بة التو ]{

 [.1: التحريم ]{َوَأْبَكاراً } وقولُه في أزواِج النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم[ 81: الزمر ]{َوفُِتَحْت َأبْ َوابُ َها 
مَّا } : ؛ أي ُقل ربي أعلُم َكْم كان عددُهم ، َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى { تِِهم ُقل رَّبِّي َأْعَلُم ِبِعدَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ َعَنى به رسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؛ ْلنه تعاَلى { يَ ْعَلُمُهْم ِإَّلَّ قَِليٌل َفَلَ ُتَماِر ِفيِهْم ِإَّلَّ ِمَرآًء ظَاِهراً 
تِهم ، وأمَرُه أن َّل يَُماِر في معر  ٍة ، وَّل أخبَرهُ بعدَّ فِة َمن أدَّعى عدَدهم إَّلّ بأن بيَّن لُه أنه يقولهُ بغيِر ُحجَّ

 .خبَر عنده من اهلِل ، فإنَّ هذا العلَم ليس عند أهِل الكتاب ، وهذا هو المراُد الظاهر
ُهْم َأَحداً } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى  هف من اليهود وأهل ؛ أي َّل َتْستَ ْفِت في أصحاب الك{ َوَّلَ َتْستَ ْفِت ِفيِهْم مِّن ْ

الكتاب أحداً ، فالخطاُب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، والمراُد به ُأمَُّتُه ، فإنُه مستغنياً بإخباِر اهلل إياه عن 
َعًة َوثَاِمنُ ُهْم  : )وعن ابِن عبَّاس أنُه قال . أن يستَ ْفِتيهم ، ( َكْلبُ ُهمْ أنَا ِمَن اْلَقِلْيِل الَِّذي يَ ْعَلُم َعَدَدُهْم َكانُوا َسب ْ

 .َوْإنََّما َعَرَفُه َسَماعاً ِمْن َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم
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ِإَّلَّ َأْن َيَشاَء اللَّهُ َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيَت َوُقْل َعَسى َأْن ( 11)َوََّل تَ ُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي فَاِعٌل َذِلَك َغًدا 
 ( 11)ِمْن َهَذا َرَشًدا يَ ْهِدَيِن رَبِّي ِْلَقْ َرَب 

 
؛ أي َّل تَ ُقْل إنَّي فاعٌل شيئاً { ِإَّلَّ َأن َيَشآَء اللَُّه * َوَّلَ تَ ُقوَلنَّ ِلَشْاىٍء ِإنِّي فَاِعٌل ذِلَك َغداً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .عليه من الغدِ حتى تَ ْقُرَن به قوَلَك به قوَلَك إْن شاَء اهللُ ، فلعلََّك َّل تبَقى إلى الغِد ، وَّل تقدُر 
َيِة َوَعِدُهْم أن ُيخبَرُهْم غداً ، : قال المفسِّرون  ا سأَل اليهوُد النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم عن خبِر الِفت ْ َلمَّ

 .وَلم يُقْل إن شاَء اهللُ ، فُحبَس عنه الوحُي حتى ُشقَّ عليه ، وأنزل هذه اآلية يأمرُه باَّلستثناِء بمشيئة اهللِ 
َمْعَناهُ إذا َنِسْيَت اَّلْسِتثْ َناَء ثُمَّ : )؛ قال ابُن عبَّاس ومجاهُد { َواذُْكر رَّبََّك ِإَذا َنِسيَت } : ى قَ ْوُلُه تَ َعالَ 

إنِّي فَاِعُلُه َغداً ؛ َوَنِسْيَت اَّلْسِتثْ َناَء بَمِشْيَئِة : إذا قُ ْلَت ِلَشْيٍء : )، وقال سعيُد بن جبير ( ذَكْرَتُه فَاْسَتْثنِ 
ْرَت ، فَ ُقْل  اهلِل ، ثُمَّ   (.إْن َشاَء اهللُ ، َوإْن َكاَن بَ ْعَد يَ ْوٍم أْو بَ ْعَد َشْهٍر أْو َسَنةٍ : َتذكَّ

إْن : إذا َحَلْفَت َعَلى َشْيٍء َوَنِسْيَت اَّلْسِتثْ َناَء ، ُثمَّ ذَكْرَت فَاْسَتْثِن َمَكاَنَك َوُقْل : َمْعنَاُه : )وعن ابِن عبَّاس 
َلُه أْن َيْسَتْثِنَي ِفي اْلَيِمْيَن َما َلْم يَ ُقْم ِمَن : )وقال الحسُن (. َن إَلى َسَنٍة َما َلْم َتْحَنثْ َشاَء اهللُ َوَلْو َكا

 (.اْلَمْجِلسِ 
َّلَ َيِصحُّ اَّلْسِتثْ َناُء إَّلَّ َمْوُصوَّلً باْلَكََلِم ، فَ َيُكوُن اْلَمْعَنى َعَلى َهذا اْلَقْوِل : )وقال إبراهيُم وعطاء والشعبيُّ 

ُركَ :   (.َواذُْكْر رَبََّك إذا َغِضْبتَ : َمْعنَاُه : )وقال عكرمُة (. َوإذا ذَكْرَت إذا َنِسْيَت َشْيئاً فَادُْع اهللَ َحتَّى يُذكِّ
وقال (. يا ابَن آدَم اذكروِني حين تغضُب أذُكرَك حين أغضبُ : مكتوٌب في اإلنجيِل : )قال وهُب 

دي  اك والسُّ َها ؛ : " ََلِة ِلَقْوِلِه صلى اهلل عليه وسلم َهذا ِفي الصَّ : )الضحَّ َمْن َنِسَي َصََلًة أْو نَاَم َعن ْ
 " (.فَ ْلُيَصلَِّها إذا ذَكَرَها 

؛ أي ُقْل عسى أن يعطَيِني ربي ِمن اآليات { َوُقْل َعَسى َأن يَ ْهِدَيِن رَبِّي َْلقْ َرَب ِمْن َه اَذا َرَشداً } : قَ ْوُلُه 
ة أصحاب الكهفوالدَّلَّلِت على النبوَّ   .ة ما يكوُن أقرَب في الرَّشد ، وأدلَّ من قصَّ
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 ( 11)َولَِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثََلَث ِماَئٍة ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسًعا 

 
دخُلوا الكهَف إلى أْن يعني ِمن يوم { َوَلِبثُوْا ِفي َكْهِفِهْم َثَلَث ِمْاَئٍة ِسِنيَن َواْزَداُدواْ ِتْسعاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْقِديْ ُر : )قال الفرَّاء والزجَّاج والكسائيُّ . بعَثهم اهللُ وأطََلَع عليهم الخلقَ  َر : الت َّ ْفِسي ْ ِسِنْيَن َثََلَثِماَئٍة ؛ ْلنَّ الت َّ
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َثََلَثِماَئِة : )أ حمزةُ وقر (. ِسِنْيَن َبَدٌل ِمْن َثَلََثِماَئةٍ : )وقال أبو عليِّ الفارسي (. َّلَ َيُكوُن بَلْفِظ اْلَجَمعِ 
نَةٍ ( ِسِنْينَ  اُك . ُمَضاَفًة غير ُمنَ وَّ أيَّاماً : َوَلبثُوا ِفي َكْهِفِهْم َثََلَثِماَئٍة ، فَ َقالُوا : نَ َزَل قَ ْوُلُه تَ َعاَلى : )وقال الضحَّ

 .ولذلَك َلم يُقْل سنةً ( ِسِنْينَ : أْو ُشُهوراً أْو ِسِنْيَن ؟ َفِقْيَل 
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َماَواِت َواْْلَْرِض َأْبِصْر ِبِه َوَأْسِمْع َما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن وَ ُقِل  ِليٍّ َوََّل ُيْشِرُك اللَُّه َأْعَلُم ِبَما َلِبثُوا َلُه َغْيُب السَّ
 ( 11)ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا 

 
َماَواِت َواَْلْرِض } وا ؛ ؛ أي لَقْدِر ما لبث{ ُقِل اللَُّه َأْعَلُم ِبَما َلِبُثوْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي لُه { َلُه َغْيُب السَّ

مواِت واْلرِض وفي قعِر البحار { أَْبِصْر ِبِه َوَأْسِمْع } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . العلُم بكلِّ مستوٍر عن الخلق في السَّ
وما أبصَرُه بكلِّ ! بكلِّ موجودٍ  ما أبصَر اهللُ : معناهُ : َوِقْيَل : ؛ أي أذُْكْر بذلَك الناَس فهو ِمن َخِفيِّ صفاتِه 

 .مسموعٍ 
؛ أي ما ْلهِل السَّموات واْلرِض ِمن دون اهلِل ِمن وِليٍّ وَّل { َما َلُهم مِّن ُدونِِه ِمن َوِليٍّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وقرأ ابُن عامٍر . اً غيَرهُ ؛ أي َّل يشرُك في ُحكمِه أحد{ َوَّلَ ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحداً } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ناصرٍ 
 .أي َّل ُتْشِرْك أيُّها اإلنساُن على النَّهي: على المخاطبِة ( َوَّلَ ُتْشَركُ : )
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َل ِلَكِلَماِتِه َوَلْن َتِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا   ( 18)َواْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمْن ِكَتاِب رَبَِّك ََّل ُمَبدِّ

 
َّلَ } ؛ أي اقْ َرأ عليهم الُقْرآَن وعرِّْفهم أنُه الحقُّ ؛ { َواْتُل َمآ ُأْوِحَي ِإَلْيَك ِمن ِكَتاِب رَبَِّك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َل ِلَكِلَماتِِه  ؛ أي { َوَلن َتِجَد ِمن ُدونِِه ُمْلَتَحداً } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى : ؛ وَّل َخَلَف لخبرِه وَّل مغي َِّر لُه { ُمَبدِّ
َلَحْدُث إَلى َكذا ؛ إذا ِمْلِت إليه ، ومنُه اللَّْحُد ؛ ْلنُه يُمال به إلى : َمْعَدَّلً َتهرُب إليه ، ِمن قوِلهم َمْلَجأً أو 

ين اْلَمَيََلُن عليهِ   .ناحيِة القبِر ، ومنه اإللحاُد في الدِّ
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ُهْم ُترِيُد زِيَنَة َواْصِبْر نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن رَب َُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلعَ  َناَك َعن ْ ِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َوََّل تَ ْعُد َعي ْ
نْ َيا َوََّل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعْن ِذْكرِنَا َوات ََّبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرُه فُ ُرطًا   ( 17)اْلَحَياِة الدُّ

 
؛ نزَلْت هذه اآليُة { َيْدُعوَن رَب َُّهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه  َواْصِبْر نَ ْفَسَك َمَع الَِّذينَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ار بن ياسر وخبَّاب وعامِر بن ُفهيرة وغيِرهم من الفقراِء ،   في َسلمان الفارسيِّ وصهيب بن ِسنان وعمَّ
فيها إذ دخَل ُعيينة بن حصٍن  كانوا عنَد النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وكان مع َسلمان َشْمَلٌة قد َعِرقَ 

خول عليَك إَّلّ هذا : الفَزاريِّ ، فقال  ُد إْن رؤوَس ُمَضَر وأشراَفها ، وإنُه واهلل ما َيمنُعنا من الدُّ  -يا ُمَحمَّ
ولو أنَّا إذا دخلنا عليَك أخَرْجَتهم عنا َّلتَّبعناَك ، إنه ليؤِذينا ريحُه أما يؤذيَك  -يعني سلماَن وأصحابهُ 

واحبْس نفسَك أيُّها النبيُّ مع الذين َيْدُعوَن : ومعناها . ُه ؟ فأنزَل اهللُ في سلمان وأصحابِه هذه اآليةريح
ِْ يُرِيُدوَن َوْجَههُ وتعظيَمهُ   .رَب َُّهْم باْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ

ُهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َناَك َعن ْ لفقرِهم إلى غيِرهم من ذوي ؛ أي َّل َتْصِرْف بصَرَك عنهم { َوَّلَ تَ ْعُد َعي ْ
نْ َيا } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . الهيئاِت والزِّينة رف والِغَنى { ُترِيُد زِيَنَة اْلَحيَاِة الدُّ ههنا ( تريدُ )؛ أي مجالسِة أهل الشَّ

 .في موضِع الحال أي ُمريداً 
؛ يريُد ُعيَ ْينَة وأبناَءُه ، { َوات ََّبَع َهَواهُ وََكاَن َأْمُرُه فُ ُرطاً  َوَّلَ ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعن ِذْكرِنَا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أي جعلنَاُه { َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعن ِذْكرِنَا } : أي َّل تِطْعهم في تنحيِة الُفقراِء عنَك ليجلسوا إليك ، ومعنى 
: هَلكاً ، َوِقْيَل : أي َضَياعاً وَنَدماً ، َوِقْيَل { ُه فُ ُرطاً وََكاَن َأْمرُ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . غافَلً عن الُقْرآِن واإلسَلم

 .َضيََّع أمَرُه وبطَل أيامه: معناه : بَاطَلً ، َوِقْيَل : ُمخالفاً للحق ، َوِقْيَل 
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نَا لِلظَّاِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقُ َها َوِإْن َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَ ْلَيْكُفْر ِإنَّا َأْعَتدْ 
َراُب َوَساَءْت ُمْرتَ َفًقا   ( 11)َيْسَتِغيُثوا يُ غَاثُوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشَّ

 
ة رسولِه هو  ؛ أي ُقِل الُقْرآُن والدَّلَّلتُ { َوُقِل اْلَحقُّ ِمن رَّبُِّكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  على وحدانيَّة اهلل ونبوَّ

: خبُر مبتدأ ُمْضَمٍر ؛ أي هو الحقُّ ؛ والمعنى : مرفوٌع على الحكاية ، َوِقْيَل ( الحقُّ )الحقُّ من ربكم ، و
ُد ِلهؤَّلء الذي أغَفْلنا قلوبَهم عن ِذكرنا  ، َلم ( اْلَحقُّ ِمْن رَبُكمْ )أيُّها الناس الذي أُنذركم به : وُقْل يا ُمَحمَّ

 .أتكلَّْم به ِمن ِقَبِل نفِسي
فَمن شاَء فيؤمن : ؛ َتهديٌد بلفِظ الخبر ، والمعنى { َفَمن َشآَء فَ ْليُ ْؤِمن َوَمن َشآَء فَ ْلَيْكُفْر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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فقد أعدَّ لكم ناراً على ُكفركم ؛ { ِإنَّا َأْعَتْدنَا لِلظَّاِلِميَن نَاراً َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقُ َها } ، ومن شاء فيكفُر ، 
َراِدُق : )أحاَط بكم سرادقها ؛ قال ابُن عبَّاس   (.َحاِئٌط ِمَن النَّار ُيِحْيُط بِهمْ : السُّ

ُسَراِدُق النَّاِر أْربَ َعةُ : )وعن أبي سعيٍد الخدريِّ قال . دخاٌن يحيُط بِهْم قَ ْبَل أن َيِصْلوا إلى النار: َوِقْيَل 
َرُة أرْبَِعْيَن َسَنَة ، فَ َهِذِه اْلُجُدُر ُمِحْيَطٌة بِهمْ   ُجُدٍر ، ِغَلظُ  : َمْعَنى اآلَيِة : )وقال ابُن عبَّاس (. ُكلِّ ِجَداٍر َمِسي ْ

 (.َفَمْن َشاَء اهللُ َلُه اإلْيَماَن آَمَن ، َوَمْن َشاَء َلُه اْلُكْفَر َكَفرَ 
ة الحرارِة يُغاثوا بماٍء  : ؛ معناُه { ِبَمآٍء َكاْلُمْهِل  َوِإن َيْسَتِغيثُوْا يُ غَاثُواْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وإْن يسَتغيُثوا من شدَّ

قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . هو القيُح والدم: إن اْلُمْهَل هو الصُُّفُر المذاُب ، ويقاُل : َكَعَكِر الزَّيت أسوَد غليظ ، َوِقْيَل 
َج الوجَه بحرارتِه ، وأسقَط فَ ْرَوَة وجهِه ولحَمُه فيه ، ؛ أي إذا قَ ُرَب البشر منه أنض{ َيْشِوي اْلوُجوَه } : 

َراُب َوَسآَءْت }  ؛ أي ساَءْت ُمتََّكأً َلهم ، مأخوٌذ من المْرَفِق ؛ ْلنَّهم { ُمْرتَ َفقاً } ؛ الناُر ؛ { ِبْئَس الشَّ
 .ُمجتمعاً مأخوٌذ من المرافقةِ : َل وساَءْت َمْنزَّلً وَمَقّراً ، َوِقيْ : معناهُ : يتَِّكؤَن على مراِفِقهم ، َوِقْيَل 
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ُأوَلِئَك َلُهْم َجنَّاُت َعْدٍن ( 10)ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِإنَّا ََّل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًَل 
َرٍق َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اْْلَنْ َهاُر ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن ذَ  َهٍب َويَ ْلَبُسوَن ثَِيابًا ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتب ْ

 ( 12)ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اْْلَرَاِئِك نِْعَم الث ََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتَ َفًقا 

 
؛ أي َّل يبطُل { َأْحَسَن َعَمَلً ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت ِإنَّا َّلَ ُنِضيُع َأْجَر َمْن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .إنا َّل نضيُع أجَر َمن أحسَن منهم ، بل يجازيهم: ثواُب من أخلَص هلِل ، ويجوُز أن يكون معناُه 
؛ أي بساتيُن إقامٍة ، وقد { ُأْولَِئَك َلُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم اَْلنْ َهاُر } : ُثم ذكَر َجَزاَءُهُم فقاَل 

؛ أي يُ ْلَبُسوَن في الِجنَاِن { ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . َرنا صفات جنَّات َعْدنٍ ذك
 .ذلك

اج  ، ِمْن زيْ َنَة ؛ َوُهَو زيْ َنٌة يُ ْلَبُس ِفي الزَّْنِد ِمَن اْلَيِد ( َجْمُع أْسِورٍَة ، َوأْسِورٌَة َجْمُع ِسَوارٍ : أَساِوُر : )قال الزجَّ
ُهْم َثَلَثٌَة ِمَن اَْلَساِور ، : )قال ابُن جبير . اْلُمُلوِك ُيَسوُُّر ِفي اْلَيِد َويُ تَ وَُّج َعَلى الرَّأسِ  َعَلى ُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ

 (.َواِحٌد ِمْن ِفضٍَّة َوَواِحٌد ِمْن ذَهٍب َوَواِحٌد ِمْن لُْؤُلٍؤ َويَاُقوتٍ 
نْ َيا : " سلم أنُه قال وعن النبيِّ صلى اهلل عليه و  َلْو أنَّ أْدَنى أْهِل اْلَجنَِّة ِحْلَيًة ُعِدَلْت ِحْلَيُتهُ بِحْلَيِة أْهِل الدُّ

ْنياَ َجِمْيِعَها   ". َجِمْيِعَها َلَكاَن َما ُيَحلِّيْه اهللُ بِه ِفي اآلِخَرِة أْفَضَل ِمْن ِحْلَيًة أْهِل الدُّ
َرٍق  َويَ ْلَبُسونَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  جمُع أخضَر ، وهو أحسُن ما : ؛ اْلُخَضُر { ثِيَاباً ُخْضراً مِّن ُسْنُدٍس َوِإْسَتب ْ

يْ َباُج الرقيُق الفاخر ، َوِقْيَل : يكون من الثِّياب ، والسُّْنُدُس  هو الحريُر ؛ وواحُد السُّندس ُسْنُدَسةٌ ، : الدِّ
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يباُج الغليُظ الذي له بريقٌ  َرُق الدِّ  .واَّلْسَتب ْ
؛ أي على السُُّرِر في اْلِحَجاِل وهي { َعَلى اَْلرَآِئِك } ؛ أي في الِجَناِن ؛ { مُّتَِّكِئيَن ِفيَها } : ْوُلُه تَ َعاَلى ق َ 

رِّ والياقوِت ؛   .؛ أي ُمتََّكأً { َوَحُسَنْت ُمْرتَ َفقاً } ؛ جزاُء أعماِلهم ؛ { نِْعَم الث ََّواُب } من ذَهٍب مَكلٍَّل بالدُّ
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نَ ُهَما َزْرًعا اْضِرْب َلُهْم َمَثًَل رَُجَلْيِن َجَعْلَنا ِْلََحِدِهَما َجنَّتَ ْيِن ِمْن َأْعَناٍب َوَحَفْفَناُهَما بَِنْخٍل َوَجَعْلَنا ب َ وَ   ( 11)ي ْ

 
اٍب َوَحَفْفَناُهَما بَِنْخٍل َوَجَعْلَنا َواْضِرْب لُهْم مََّثَلً رَُّجَلْيِن َجَعْلَنا َْلَحِدِهَما َجنَّتَ ْيِن ِمْن َأْعنَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

نَ ُهَما َزْرعاً  ؛ اآليُة ، هذا مثٌل َضَرَبُه اهللُ لعبادِه ؛ ليستدعَيهم إلى طاعتِه ، ويزجَرهم عن ُكفران نعمتِه ، { بَ ي ْ
 .واضِرْب َلهم مثَلً رَُجلين: والمعنى 

َل ؛ تُ ُوفَِّي أبُوُهَما َوتَ َرَك َثَمانَِيَة آَّلِف ِديْ َناٍر ، وََكاَن أَحُدُهَما َكانُوا أَخَوْيِن ِفي بَِني إْسَرائِيْ : )قال ابُن عبَّاس 
ُهَما أْربَ َعَة آََّلِف ِديَناٍر ، فَاْلُمْسِلُم أنْ َفَقَها ِفي َسبيْ  ٍل َحتَّى ُمْسِلماً َواآلَخُر َكاِفراً ، َوأَصاَب ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ

فَ َقاَل . نََّة ، َواْلَكاِفُر اْشتَ َرى بَها َبَساتِْيَن ، فَاْحَتاَج اْلُمْسِلُم إلَْيِه فََأتَاُه يَ تَ َعرَُّض إلَْيهِ أنْ َفَدَها فََأْوَجَب اهللُ َلُه اْلجَ 
ثُمَّ أَخذ  َّلَ ُأْعِطْيَك َحتَّى تَ تَّبَع ِدْيِني ،: أنْ َفْقُتُه ِفي َسبْيِل اهلِل ، فَ َقاَل َلُه اْلَكاِفُر : أْيَن َماُلَك ؟ فَ َقاَل َلهُ : َلُه 

َها َويَ ُقوُل َلهُ  َنهُ ، َوَجَعَل َيطُوُف بِه ِفي ْ َما أُظنُّ أْن َتبيَد َهِذِه أَبداً ، َفذِلَك قَ ْوُلهُ : بَيِد أِخْيِه فََأْدَخَلُه َبَساتِي ْ
ُروٍم ، وجعَل َحْوَل أي جعَل للكافِر منُهما بساتيَن من كُ { َجَعْلَنا َْلَحِدِهَما َجنَّتَ ْيِن ِمْن َأْعَناٍب } : تَ َعاَلى 

 .البساتيِن َنخيَلً وجعلنا بيَن البساتيِن َزْرعاً ؛ أي يزرعهُ 
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ْرنَا ِخََلَلُهَما نَ َهًرا  وََكاَن َلُه َثَمٌر فَ َقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ( 11)ِكْلَتا اْلَجنَّتَ ْيِن آَتْت ُأُكَلَها َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُه َشْيًئا َوَفجَّ
 ( 11)هُ َأنَا َأْكثَ ُر ِمْنَك َماًَّل َوَأَعزُّ نَ َفًرا ُيَحاِورُ 

 
؛ أي ِكَلَ البساتين أخرَجْت َثمرها وَلم { ِكْلَتا اْلَجنَّتَ ْيِن آَتْت ُأُكَلَها َوَلْم َتْظِلم مِّْنُه َشْيئاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

آَتْت ؛ وَلم يقل : آخر ، وإنَّما قال  تنُقْص منه شيئاً كأْن ما أن يذهُب صنٌف من الثمار إَّلّ أْثمَر صنفٌ 
آتَ َتا ؛ ْلن المعنى أعَطْت كلُّ واحدٍة من الجنَّتين ، ولفُظ ِكْلَتا واحدٌة ؛ ْلن اْلِلَف في كلتا ليَسْت أِلَف 

 .كلُّ واحدٍة منُهما آَتْت أُكلها: تثنيٍة ، كأنه قاَل 
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ْرنَا ِخَلَلُهَما نَ َهراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  رنا وسَط البساتين َنهراً َنسقيها ، {  َوَفجَّ ؛ أي  { وََكاَن َلُه َثَمٌر } ؛ أي فجَّ
بضم الثاء ، فمعناه صنوف من ( ثُُمرٌ : )من قرأ : كان ِلهذا الكافِر ذهٌب وفضة ومن كل المال ، وقيل 

ب الثَّاء كان معناهُ ومن قرأ بنص. أْثَمَر الرجُل إذا َكثُ َر مالهُ : الذهب والفضة وغيرهما ، يقاُل : اْلموال 
يدلُّ على الثِّمار ، فاقتَضى { ِكْلَتا اْلَجنَّتَ ْيِن آَتْت ُأُكَلَها } َثمرة البساتيِن ، واْلوُل هو اْلقرُب ْلن قوَلُه 

 .أن يكون الثمُر غير ذلك
: ي يراجعُه بالكَلِم ويفاخرُه ؛ أ{ َوُهَو ُيَحاِورُُه } ؛ أي ْلخيِه المسلم ؛ { فَ َقاَل ِلَصاِحِبِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ يعني َخَدماً وَحَشماً وولداً ، يتطاوُل بذلك على أخيِه ، ورأى تلك { َأنَا َأْكثَ ُر ِمنَك َماَّلً َوَأَعزُّ نَ َفراً } 
 .النعمَة ِمن ِقَبِل نفسِه َّل من ِقَبِل اهللِ 
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اَعَة قَائَِمًة َوَلِئْن رُِدْدُت ( 11)ُظنُّ َأْن َتِبيَد َهِذِه َأَبًدا َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو ظَاِلٌم لِنَ ْفِسِه قَاَل َما أَ  َوَما َأُظنُّ السَّ
َقَلًبا  َها ُمن ْ ًرا ِمن ْ  ( 11)ِإَلى رَبِّي َْلَِجَدنَّ َخي ْ

 
ِلم لنفسِه بالكفر وترِك ؛ أي دخَل الكافُر بستانَُه وهو ظا{ َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو ظَاِلٌم لِّنَ ْفِسِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

كِر ؛  أخذ بيد : قال المفسِّرون . ؛ أي ما أظنُّ أن تَ ْفَنى هذه أبداً { قَاَل َمآ َأُظنُّ َأن َتِبيَد َه اِذِه َأَبداً } الشُّ
ه أخيِه المسلم فأدخَلُه جنَّته ، وطاَف به فيها ، وأراُه إياها وجعَل يعجبه منها ، ويقوُل ما أظنُّ أْن تَ ْفَنى هذ

اَعَة قَائَِمًة } أبداً ،   .؛ أنكَر البعَث والثواب والعقاَب ، وأخبَر أخاهُ بكفرِه وإنكاره للقيامةِ { َوَمآ َأُظنُّ السَّ
َقَلباً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َها ُمن ْ ُت ؛ يعني َلِئْن كان البعُث حّقاً ، ورُِددْ { َوَلِئن رُِّددتُّ ِإَلى رَبِّي َْلِجَدنَّ َخْيراً مِّن ْ

نيا إَّلّ ولي  إَلى ربي على زعِمَك ْلجدنَّ في اآلخرِة خيراً منها مرِجعاً ومْنزَّلً ، وَلم يعني اهللُ هذه في الدُّ
م ِذكُرهما ، وفي هذا بياُن أن هذا الكافَر َلم  عنده أفضُل منها لكرامِتي عليه ، فمعناه الجنَّتين التي تقدَّ

 .َشاّكاً فيه ، والشاكُّ في اْلَمَعاِد كافرٌ  يكن قاطعاً لْنِفي اْلَمَعاِد ولكن كان
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اَك رَُجًَل  َلِكنَّا ُهَو ( 18) قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن تُ َراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطَفٍة ثُمَّ َسوَّ
 ( 17)اللَُّه رَبِّي َوََّل ُأْشِرُك ِبَربِّي َأَحًدا 
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: ؛ أي أجاَبُه صاحبه المسلُم ُمنكراً بما قاَل وهو يخاطبُه { قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِورُُه } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ 
ِمن نُّْطَفٍة } ؛ َخَلَقَك ؛ { ثُمَّ } ؛ أي بالذي خلَق أْصَلَك من تراٍب ؛ { َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمن تُ َراٍب } 
اَك رَُجَلً  ثُمَّ } ؛ أبْيَك ؛ {   .؛ أي أْكَملَك وجعَلَك معتدَل الخلِق والقاَمة ، وجعلَك بشراً سويّاً { َسوَّ

ِكنَّْا ُهَو اللَُّه رَبِّي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َلِكْن : أمَّا أنا فَل أكفُر بربي ، لكن هو اهللُ ربي ؛ تقديرُه : ؛ معناهُ { َّلَّ
لكنَّ اهللَ هو ربي ؛ أعَلَم بذلك أخاُه الكافر بأنه : قديٌم وتأخير تقديرهُ فيه ت: أنَا هو اهللُ ربي ، َوِقْيَل 

ٌد مسلمٌ   .ُمَوحِّ
اكن الذي قبَلها ، ( لَِّكنَّا: )ومن قرأ  فالمعنى لِكْن أنا ؛ إَّلَّ أنُه ُحذفت الهمزُة ، وُأبقيت حركتها على السَّ

 .؛ ظاهُر المرادِ { َوَّلَ ُأْشِرُك ِبَربِّي َأَحداً } : َعاَلى قَ ْولُُه ت َ . فالتقى نُوناِن فُأدغمت إحداُهما في اُْلخرى
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َة ِإَّلَّ بِاللَِّه ِإْن تَ َرِن َأنَا َأَقلَّ ِمْنَك َماًَّل   ( 11) َوَوَلًدا َوَلْوََّل ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قُ ْلَت َما َشاَء اللَُّه ََّل قُ وَّ

 
َهَلَّ قُ ْلَت : أنَّ المسلَم قال للكافِر : ؛ معناه { ْلَت َجنََّتَك قُ ْلَت َما َشآَء اللَُّه َوَلْوَّل ِإْذ َدخَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أي اْلمُر بمشيئة اهلِل ، وما شاَء اهللُ كاَن يعني إنَّ شاَء اهللُ خراَب هذه الجنَّة ! حين دخلَت ما شاَء اهللُ 
َة ِإَّلَّ بِ } وإهَلَكها كان ذلك بمشيئة اهلل ،  ؛ أي َّل يَ ْقَوى أحٌد على ما في يدِه من ُمْلٍك { اللَِّه َّلَ قُ وَّ

 .ونعمة إَّلّ باهلِل ، وَّل يكون له ما شاَء اهلل ، وَّل قوَة في بدنِه وُمْلِكِه إَّلّ باهللِ 
كنُت أنا أقلَّ   إن: أن المسلَم قال للكافِر : ؛ معناُه { ِإن تَ َرِن َأنَْا َأَقلَّ ِمنَك َماَّلً َوَوَلداً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َوقَ ْوُلهُ (. تَ َرِني)منصوٌب ؛ ْلنه مفعوُل ( أَقلَّ : )منك ماَّلً وعشيرًة فأنا راٍض بما ُقِسَم ِلي ، قَ ْولُُه تَ َعاَلى 
 .خبٌر في موضِع المفعول( أَقلُّ )مبتدأ و( أنَا)بالرفع فعَلى معنى ( أَقلُّ )عماٌد ، وَمن قرأ ( أنَا: )تَ َعاَلى 
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َماِء فَ ُتْصِبَح َصِعيًدا زََلًقا  فَ َعَسى َها ُحْسَبانًا ِمَن السَّ ًرا ِمْن َجنَِّتَك َويُ ْرِسَل َعَلي ْ َأْو ( 10)رَبِّي َأْن يُ ْؤتَِيِن َخي ْ
 ( 12)ُيْصِبَح َماُؤَها َغْورًا فَ َلْن َتْسَتِطيَع َلُه طََلًبا 

 
؛ أي لعلَّ اهلل يؤتَيِني في دار البقاء ُبستاناً خيراً { مِّن َجنَِّتَك فعَسى رَبِّي َأن يُ ْؤتَِيِن َخْيراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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نيا ،  َها } من بستاِنَك في الدُّ َمآِء } ؛ على بستاِنَك ؛ { َويُ ْرِسَل َعَلي ْ ؛ أي ناراً ِمن { ُحْسَباناً مَِّن السَّ
ي العذاُب ُحْسَباناً على معنى أنه يرسل عليه ماء فُتحرِقها ، وُسمِّ  .ا بحساب ما كسبت يدكالسَّ

أي يرسُل عليها َمَراِمي عذابِه إما برٌد ، وإما حجارةٌ وغيرهما ( اْلُحْسبَاُن اْلَمَراِمي: )وقال النضُر بن شميل 
} : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ؛ أي أْرضاً ملساَء َّل نباَت عليها{ فَ ُتْصِبَح َصِعيداً زََلقاً } بما شاء ِمن أنواِع العذاب ، 

؛ { فَ َلن َتْسَتِطيَع َلُه طََلباً } ؛ أي َغاِئراً في اْلرِض يعني النهَر الذي في خَلِلها ، { ْصِبَح َمآُؤَها َغْوراً َأْو يُ 
َقى لُه أثٌر يطلبهُ بوجٍه من الوجوه ، َّل تنالُه اْليدي وَّل اْلرشيةَ   .أي َّل يَ ب ْ
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َعَلى َما َأنْ َفَق ِفيَها َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َويَ ُقوُل يَا َلْيَتِني َلْم ُأْشِرْك َوُأِحيَط ِبَثَمرِِه فََأْصَبَح يُ َقلُِّب َكفَّْيِه 
 ( 11)ِبَربِّي َأَحًدا 

 
؛ { فََأْصَبَح } ُأِحْيَط القوُم إذا َهَلْكوا ، : ؛ أي َهَلَك مالهُ وبستانه ، يقاُل { َوُأِحيَط ِبَثَمرِِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي يضرُب بإْحَدى يديِه على اْلخرى ، وتقليُب الكفَّين يفعلُه النادُم كثيراً ، { يُ َقلُِّب َكفَّْيِه } ُر ، الكاف
؛ أي { َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها } ؛ أي في جنَّته ، { َعَلى َمآ َأنْ َفَق ِفيَها } وصاَر عبارًة عن النََّدِم ، 

؛ فَ َنِدَم حيث َّل ينفعُه الندم ، وَلم يكن { ُل ياَلْيَتِني َلْم ُأْشِرْك ِبَربِّي َأَحداً َويَ ُقو } ساقطٌة على سقوِفها ؛ 
مه على إشراكِه إْيماناً منُه ؛ ْلنه َلم يَ ُقْلُه تحقيقاً للتَّوبة ، ولكن كان يتأسُف على هَلِك مالهِ   .تندُّ

(0/0) 

 
 

 ( 11)للَِّه َوَما َكاَن ُمْنَتِصًرا َوَلْم َتُكْن َلُه ِفَئٌة يَ ْنُصُروَنهُ ِمْن ُدوِن ا

 
} ؛ أي َلم تَ ْنُصْرُه الفئُة الذين افتخَر بهم في قولهِ { َوَلْم َتُكن لَُّه ِفَئٌة يَنُصُرونَُه ِمن ُدوِن اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .ذهَب منه ؛ بأن استَ َردَّ بدَل ما{ َوَما َكاَن ُمْنَتِصراً } [ 11: الكهف ]{َوَأَعزُّ نَ َفراً 
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ٌر ُعْقًبا  ٌر ثَ َوابًا َوَخي ْ  ( 11)ُهَناِلَك اْلَوََّلَيةُ لِلَِّه اْلَحقِّ ُهَو َخي ْ

 
؛ في ذلك الموطِن َعِلَم الكافُر أن الَوَّلَيََة بالنصِر هلل الحقِّ ، { ُهَناِلَك اْلَوَّلََيةُ لِلَِّه اْلَحقِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

بفتِح الواو فهو نقيُض ( اْلَوَّلَيَةُ )بخفِض الواو ، وأما ( الِوَّلَيَةُ )َر ، هذا معنى قراءِة فهو الذي َيملُك النص
لطاُن ، يعني في يوِم القيامة الوَّليُة هلل: بالكسِر ( اْلِوَّلَيَةُ )إن معنى قراءِة : العداوِة ، َوِقْيَل  . اإلمارُة والسُّ

إنَّهم : يعني [ 118: البقرة ]{اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوْا } تعالىومن قرأ بفتِحها فهو ِمن اْلُمَواََّلِة كقولِه 
َمن قرأ بالكسِر فهو ( اْلَحقِّ : )َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى . يؤمنوَن باهلل يومئٍذ ، ويتبرَُّءون مما كانوا يعبدوَن من دوِن اهلل

 .نعٌت هلل ، َومن رفَعُه فهو نعٌت للوَّليةِ 
ٌر ثَ َواباً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ٌر ُعْقباً } ؛ أي خيُر َمن أثاَب وجازى على العمِل ؛ { ُهَو َخي ْ ؛ أي خيُر َمن { َوَخي ْ

َهذاِن الرَُّجََلِن ذَكَرُهَما اهللُ ِفي : )قال ابُن عبَّاس . عاقبُة طاعتِه خيٌر من عاقبِة غيره: أعقَب عاقبًة ، َوِقْيَل 
فَاطََّلَع فَ َرآُه ِفي َسَوآِء } إَلى قولِه تعاَلى[ 12: الصافات ]{ِلي َقرِيٌن } ُهْم إنُسوَرِة الصَّافَّاِت قَاَل قَاِئٌل ِمن ْ 

 [.11: الصافات ]{اْلَجِحيِم 
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َماِء فَاْختَ َلَط ِبِه نَ َباُت اْْلَْرِض فََأصْ  نْ َيا َكَماٍء َأنْ َزْلَناُه ِمَن السَّ ِشيًما َتْذرُوهُ َبَح هَ َواْضِرْب َلُهْم َمَثَل اْلَحيَاِة الدُّ
 ( 11)الرِّيَاُح وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدرًا 

 
نْ َيا َكَمآٍء َأنْ َزْلنَاُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُد ِلهؤَّلء المتكبرين { َواْضِرْب َلُهم مََّثَل اْلَحيَاِة الدُّ ؛ أي اضِرْب يا ُمَحمَّ

نيا في بقائها وفناِئها ؛ َكَماٍء أنَزْلنَاهُ المتَرفين ِمن قوِمَك الذين سألوَك طرَد  فقراِء المؤمنين صفَة الحياة الدُّ
َماِء فَاْختَ َلَط ِبِه نَ َباُت اَْلْرِض }  ؛ فَ َنَجَع في النَّباِت حتى خاَلَطُه ، وأخذ النباُت زُْخُرَفُه فصار { ِمَن السَّ

َر { يماً َتْذرُوُه الرِّياُح فََأْصَبَح َهشِ } أجناساً مختلفًة بعُضها مخلٌَّط ببعٍض ؛  ؛ متفتِّتاً ، والهشيُم ما َتَكسَّ
نيا يفنى منها   َواْنَحَطَم ، ثم فرَّقْتُه الرياُح ، وطارت به كما يطيُر بأشياٍء خفيفة فَل يبَقى له أثٌر ، كذلك الدُّ

؛ أي َلم يزل قادراً على { ْقَتِدراً وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء مُّ } كلُّ شيء كما َّل يبَقى من الهشيِم شيٌء ؛ 
نيا َّل : قالِت الحكماُء . َخْلِق اْلشياء شبََّه اهللُ الدنيا بالماِء ؛ ْلن الماَء َّل يستقرُّ في موضٍع ، كذلك الدُّ

 .تُبِقي على أحدٍ 
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نْ َيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاتُ  ٌر َأَمًَل  اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة اْلَحيَاِة الدُّ ٌر ِعْنَد رَبَِّك ثَ َوابًا َوَخي ْ  ( 11)َخي ْ

 
نْ َيا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نيا َّل في اآلخرِة ؛ { اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة اْلَحيَاِة الدُّ } ؛ أي مما ينتفُع به في الدُّ

ٌر َأَمَلً  ٌر ِعنَد رَبَِّك ثَ َواباً َوَخي ْ جميُع : إنَّها الصلواُت الخمُس ، َوِقْيَل : ِقْيَل {  َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخي ْ
يت الباقياُت لبقاء ثوابها لإلنساِن ، بخَلف اْلمواِل واْلوَّلد التي َّل تبَقى. الطاعاتِ   .وُسمِّ

َّلَّ اهللُ ؛ َواهللُ ُسْبَحاَن اهلِل ؛ َواْلَحْمُد هلِل ؛ َوَّلَ إَلَه إ: ِهَي قَ ْوُل اْلَعْبِد : )وقال ابُن عبَّاس وعكرمةُ ومجاهد 
رداِء (. أْكبَ رُ  أنَّ رسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أَخذ ُغْصناً فحرََّكُه حتى : " يدُل عليه ما ُروَي عن أبي الدَّ

 أْكبَ ُر ، ُسْبَحاَن اهلِل ؛ َواْلَحْمُد هلِل ؛ َوَّلَ إَلَه إَّلَّ اهللُ ؛ َواهللُ : إنَّ اْلُمْسِلَم إذا قَاَل : " سقَط ورَقُه ، فقاَل 
نَ ُهنَّ  َنَك َوبَ ي ْ ْرَداِء قَ ْبَل أْن ُيَحاَل بَ ي ْ ، فإنَّهنَّ ِمْن   َتَحاتَّْت َخطَايَاهُ َكَما َتَحاتَّ َهذا ، ُخْذُهنَّ إَلْيَك يَا أبَا الدَّ

 ". ُكُنوِز اْلَجنَِّة َوُهنَّ اْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت 
: ُخُذوا َحْسَبُكْم ِمَن النَّاِر ، قُولُوا : " اهلل عليه وسلم قاَل أنَّ النبيَّ صلى : وعن أنٍس رضي اهلل عنه 

َة إَّلَّ باهلِل ، فَإن َّ  َماُت ؛ ُسْبَحاَن اهلِل ؛ َواْلَحْمُد هلِل َوَّلَ إَلَه إَّلَّ اهللُ ؛ َواهللُ أْكبَ ُر ؛ َوَّلَ َحْوَل َوَّلَ قُ وَّ ُهنَّ اْلُمَقدِّ
وقال عثماُن بن عفَّان وابُن عمَر وسعيُد ". َعقَِّباُت ؛ َوُهنَّ اْلبَاِقَياُت الصَّاِلَحاُت َوُهْن اْلُمْنِجَياُت ؛ َوُهنَّ اْلمُ 

َة إَّلَّ باهلِل : ُهنَّ : )بن المسيَّب  ُسْبَحاَن اهلِل ؛ َواْلَحْمُد هلِل ؛ َوَّلَ إَلَه إَّلَّ اهللُ ؛ َواهللُ أْكبَ ُر ؛ َوَّلَ َحْوَل َوَّلَ قُ وَّ
 (.مِ اْلَعِليِّ اْلَعِظيْ 

اْسَتْكِثُروْا ِمَن اْلَباِقَياِت : " " قاَل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن أبي سعيٍد الخدريِّ قاَل 
َة إَّلَّ : " َما ِهَي يَا َرُسوَل اهلِل ؟ قَاَل : ِقْيَل " الصَّاِلَحاِت  ُر ؛ َوالت َّْهِلْيُل ؛ َوالتَّْسبْيُح ؛ َوَّلَ َحْوَل َوَّلَ قُ وَّ  التَّْكبي ْ

إْن : " قاَل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن أبي هريرَة رضي اهلل عنه قاَل ". باهلِل اْلَعِليِّ اْلَعِظْيِم 
 ُسْبَحاَن اهلِل ؛ َواْلَحْمدُ : َعْجْزُتْم َعِن اللَّْيِل أْن ُتَكابُدوُه ، َوَعِن اْلَعُدوِّ أْن ُتَجاِهُدوُه ، َفَلَ تَ ْعَجُزوْا َعْن قَ ْوِل 

 ". فإن ََّها ِمَن اْلَباِقَياِت الصَّاِلَحاِت . هلِل ؛ َوَّلَ إَلَه إَّلَّ اهللُ ؛ َواهللُ أْكبَ رُ 
ٌر َأَمَلً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ِهَي كلُّ عمٍل صالح يُثاب عليه: َوِقْيَل  ٌر ِعنَد رَبَِّك ثَ َواباً َوَخي ْ أي أفضُل ثواباً { َخي ْ

 .نين، وأفضُل أمَلً من الماِل والب
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ُهْم َأَحًدا   ( 18)َويَ ْوَم ُنَسي ُِّر اْلِجَباَل َوتَ َرى اْْلَْرَض بَاِرَزًة َوَحَشْرنَاُهْم فَ َلْم نُ َغاِدْر ِمن ْ
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؛ أي واذكر يوَم ُنَسي ُِّر الجباَل ، ويجوُز أن { َويَ ْوَم ُنَسي ُِّر اْلِجَباَل َوتَ َرى اَْلْرَض بَاِرَزًة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

قلُعها ، فإنَّ اهلل تعالى يقلعها عن : كوَن المعنى وخيٌر أَمَلً يَ ْوَم ُنَسي ُِّر اْلِجَباَل ، وَتَسي ُُّر الجباِل وتسييُرها ي
نيا ، ثم َيْجعُلها هباًء منثوراً فتهوُد  وجِه اْلرِض يومئٍذ ، فيسي ُِّرها في الهَواء ، كما يسي ُِّر السحاَب في الدُّ

أي ظاهرًة مستويًة َّل يستُر { َوتَ َرى اَْلْرَض بَاِرَزًة } ى شيٌء ، ولذلك قاَل تعاَلى في اْلرِض حتى َّل يبقَ 
} : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . شيٌء شيئاً ، ولو كان يبَقى شيٌء من الجباِل واْلشجار والنبات َلم تكن اْلرُض بارزةً 

ُهْم َأَحداً } هم ، ؛ يعني المؤمنيَن والكافرين ، أي بعثناُهم من قبورِ { َوَحَشْرنَاُهْم  ؛ أي َلم { فَ َلْم نُ َغاِدْر ِمن ْ
 .نتُرْك منهم أحداً في قبرِه نسياناً وَّل غفلةً 
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 ( 17)ْم َمْوِعًدا َوُعِرُضوا َعَلى رَبَِّك َصفًّا َلَقْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة َبْل َزَعْمُتْم َألَّْن َنْجَعَل َلكُ 

 
ان الناَس كلَّهم يعرضون على اهلِل تعالى : ؛ أي معناُه { َوُعِرُضوْا َعَلى رَبَِّك َصفَّاً } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ 

 .مصُفوِفين ، كلُّ زُمرٍة وأمَّة َصفٌّ ، فيكونون َصّفاً بعد صفٍّ كصفوِف الصَلة إَّلَ أنَّهم صفٌّ واحد
وقال ابُن . ؛ أي أعدنَاكم كما خلقَناكم أوََّل مرة{ َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة  لََّقْد ِجْئُتُمونَا َكَما} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

نْ َيا َكَما ِفي أوَِّل اْلَخْلقِ )معناه : عبَّاس   (.ُحَفاٌة ُعَراٌة لَْيَس َمَعُهْم َشْيٌء ِممَّ اْكَتَسُبوُه ِفي الدُّ
بُورِِهْم ُحَفاٌة ُعَراٌة ُغْرَّلً ُيْحَشُر النَّاُس يَ ْوَم اْلقِ : " قال صلى اهلل عليه وسلم  ُْ : فَ َقاَلْت َعاِئَشُة " يَاَمِة ِمْن ٌق

ُهْم : " أَما َيْسَتْحيي بَ ْعُضُهْم ِمْن بَ ْعٍض ؟ فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم ! َواَسْوأتَاُه يَا َرُسوَل اهللِ  ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمن ْ
نيا أن لن { َبْل َزَعْمُتْم َألَّن نَّْجَعَل َلُكْم مَّْوِعداً }  :قَ ْولُُه تَ َعاَلى ". يَ ْوَمِئٍذ َشْأٌن يُ ْغِنْيِه  ؛ أي بل زعمُتم في الدُّ

 .نجعَل لُكم أَجَلً للبعِث ، وهذا خطاٌب ِلمنكري البعِث خاصَّة
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ا ِفيِه َويَ ُقولُوَن يَا َويْ َلتَ َنا مَ  اِل َهَذا اْلِكَتاِب ََّل يُ َغاِدُر َصِغيَرًة َوََّل  َوُوِضَع اْلِكتَاُب فَ تَ َرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ
 ( 11)َكِبيَرًة ِإَّلَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوََّل َيْظِلُم رَبَُّك َأَحًدا 

 
ماِل ، ؛ أي كتاُب كلِّ إنساٍن في يده ، بعُضهم في اليميِن وبعُضهم الشِّ { َوُوِضَع اْلِكَتاُب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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ا ِفيِه } ؛ أي المذنبيَن وهم المشركوَن ؛ { فَ تَ َرى اْلُمْجِرِميَن }  ؛ أي خائفيَن مما في { ُمْشِفِقيَن ِممَّ
َويَ ُقوُلوَن ياَويْ َلتَ َنا َماِل َه اَذا اْلِكَتاِب َّلَ يُ َغاِدُر َصِغيَرًة َوَّلَ  } الكتاب ، َيْدُعوَن على أنفِسهم بالويِل والثُّبور ؛ 

َرُة الضَِّحكُ : )؛ قال ابُن عبَّاس { َرًة ِإَّلَّ َأْحَصاَها َكِبي ُم ، َواْلَكبي ْ َرُة التََّبسُّ ِغي ْ : وقال ابُن ُجبيٍر (. الصَّ
َرُة الزِّنَا) ْقبْيُل ، َواْلَكبي ْ َرُة اْلَمِسْيُس َوالت َّ  .والمعنى َّل يترُك صغيرًة وَّل كبيرة من أعماِلنا إَّلَّ أثبَتها(. الصَِّغي ْ

َوَّلَ } ؛ أي وجُدوا ُجْزَء ما عمُلوا مكتوباً مثبَّتاً في الكتاب ، { َوَوَجُدوْا َما َعِمُلوْا َحاِضراً } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ 
. ؛ أي َّل ينقُص من حسناِت أحٍد ، وَّل يزيُد في سيِّئات أحٍد ، وَّل يعاقُب بغير ُجْرمٍ { َيْظِلُم رَبَُّك َأَحداً 

 (.َصَحوا واهلِل ِمَن الصَِّغاِر قَ ْبَل اْلِكَبارِ : )ٍض كان إذا قرأ هذه اآليَة قال وروي أنَّ الفضيَل بن عَيا
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َأفَ َتتَِّخُذونَُه َوُذرِّي ََّتُه  َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإَّلَّ ِإبِْليَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ فَ َفَسَق َعْن َأْمِر رَبِّهِ 
 ( 10)َياَء ِمْن ُدوِني َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاِلِميَن َبَدًَّل َأْولِ 

 
َْ َفَسَجُدوْا ِإَّلَّ ِإبِْليَس } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  م تفسيرهُ { َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَمَلِئَكِة اْسُجُدوْا َْلَدَم قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ قد تقدَّ

م أ{ َكاَن ِمَن اْلِجنِّ } :  يضاً ، الخَلُف في أنه من المَلئكِة أم من الجنِّ ، بَِني الجاِن ، والصحيُح ؛ تقدَّ
أنهُ من بَِني الجانِّ جنٌس غير جنِس المَلئكة ؛ ْلنَّ المَلئكَة رُُسُل اهلِل ، وَّل يجوُز على رسوِل ِمن ُرُسِل 

َأفَ َتتَِّخُذونَُه } ردَّ أمَر ربِه ، : ، َوِقْيَل  ؛ أي خرَج عن طاعِة ربهِ { فَ َفَسَق َعْن َأْمِر رَبِِّه } اهلِل أن يكفَر ، 
َوُهْم َلُكْم } كيَف تطيعوَنهُ وقد َفَسَق ، : ؛ هذا استفهاٌم بمعنى اإلنكاِر ، يقوُل { َوُذرِّي ََّتُه َأْوِلَيآَء ِمن ُدوِني 

الظَّاِلمون عن رب العزَّة إبليَس  ؛ ما استبدلَ { بِْئَس لِلظَّاِلِميَن َبَدَّلً } ؛ وهو اليوُم عدوٌّ لكم ، { َعُدوٌّ 
َلَعَنُه اهللُ حيث تركوا طاعَة َمن َخَلَقهم ، وأنعَم عليهم ، ويجازيهم جنَة اْلُخْلِد ، وأطاعوا َمن يؤدِّيهم إلى 

 .العقاب الدائم
ْم يَ تَ َواَلُدوَن ، َكَما يَ تَ َواَلُد بَ ُنو يَ ْعِني أْوََّلَد إبِْلْيَس ؛ َوهُ : )قال قتادُة والحسن . {َوُذرِّي ََّتُه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

نُوُر َصاِحُب رَاَيِة : )، قال مجاهُد ( آَدمَ  َْ َفِمْن ُذرِّيَِّة إبِْلْيَس َوْلَهاُن ؛ َوُهَو َصاِحُب الطََّهارَِة َوالصَََّلِة ، َوزَْلِي
ُر َصاِحُب اْلَمَصاِئب يَْأُمُر بَضْرب الْ  َعاِء باْلَوْيِل َوالثُُّبوِر َوَغْيِر ذِلَك ، إبْلْيَس ِلُكلِّ ُسوٍق ، َوِدث ِّي ْ َوْجِه َوالدُّ

ُيوُط َوُهَو َصاِحُب اَْلْخَباِر يَْأِتي بَها فَ يُ ْلِقيَ َها ِفي أفْ وَ  اِه النَّاِس َفَلَ َواَْلْعَوُر َوُهَو َصاِحُب أبْ َواب الزِّيَاَدِة ، َوَمن ْ
َدَخَل الرَُّجُل بَ ْيَتُه فَ َلْم ُيَسلِّْم َوَلْم َيْذِكِر اْسَم اهلِل َضرَُّه ِفي اْلَمتَاِع َما يُوَجُد َلَها أْصٌل ، َوَداِسُم ُهَو الَِّذي إذا 

َوِمْن أْوََّلِد إبِْلْيَس اْلَهفَّاُف َوُمرَُّة ، . َلْم يُ ْرَفُع َوَلْم يُوَضْع ِفي َمْوِضِعِه ، َوإذا أَكَل َوَلْم َيْذِكِر اْسَم اهلِل أَكَل َمَعهُ 
ِجنِّ ، َكَما أنَّ آَدَم أبُو اإلْنِس ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى : )وقال ابُن زيٍد (. اَن يُْكَنى أبَا ُمرَّةَ َوبِه كَ  ْْ إنَّ إبِْلْيَس أبُو اْل

 (.اٍن ُقِرَن بهِ إنِّي َّلَ أْخُلُق آلَدَم ُذرِّيًَّة إَّلَّ َجَعْلُت َلَك ِمثْ َلَها ، فَ َلْيَس ِمْن َوَلِد آَدَم أَحٌد إَّلَّ بَشْيطَ : إلبِْلْيَس 
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َماَواِت َواْْلَْرِض َوََّل َخْلَق َأنْ ُفِسِهْم َوَما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّيَن َعُضًدا   ( 12)َما َأْشَهْدتُ ُهْم َخْلَق السَّ

 
َماَواِت َواَْلْرِض َوَّلَ َخْلَق َأنْ ُفِسِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني إبليَس وذريَّته ، { مَّآ َأْشَهدت ُُّهْم َخْلَق السَّ

موات واْلرِض ، وَّل أحضرُتهم ، وَلم يكونوا موجوديَن يوم َخَلْقُت : والمعنى  ما اْطَلْعتُ ُهْم على خلِق السَّ
مواِت واْلرض ، وَّل أشهدُت بعَضهم خلَق بعٍض ، وَّل أعطيُتهم العلَم وكيفيَّة خلِق اْلشياء ، ولو   السَّ

ا أستعنُت بالمِضلِّين ، فكيَف واَّلستعانُة عليَّ مستحيلةٌ إذا أردُت خلَق شيء  كنُت ِممن يستعيُن بأحٍد لم
والمعنى أنَّكم اتبعُتم الشيطاَن ، كاتِّباع َمن يكوُن عنده ِعلُم باطن اْلشياِء ، وأنا ما أشهدُتهم خلَق . كانَ 

موات واْلرِض وَّل خلَق أنُفِسهم  .السَّ
؛ أي ما كنُت ُمتَِّخذ الشياطيِن الذين ُيِضُلوَن الناَس { تَِّخَذ اْلُمِضلِّيَن َعُضداً َوَما ُكنُت مُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُد ِلَتتَِّخذ المضلِّين أنصاراً : بالفتِح ، فالمعنى ( َوَما ُكْنتَ )وَمن قرأ . أعواناً يعِضُدونني  .وما كنَت يا ُمَحمَّ
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نَ ُهْم َمْوِبًقا َويَ ْوَم يَ ُقوُل نَاُدوا ُشرََكاِئَي الَِّذي  ( 11)َن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُهْم فَ َلْم َيْسَتِجيُبوا َلُهْم َوَجَعْلَنا بَ ي ْ

 
: يوَم القيامِة يقوُل اهلل للمشركين : ؛ معناُه { َويَ ْوَم يَ ُقوُل نَاُدوْا ُشرََكآِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

} ْمُتْم أنَّهم ُشركاؤهم لألصناِم والشياطين وذريَّته ؛ ليدفُعوا عنكم العذاَب ، نَاُدوا ُشرََكاِئي اَلِذيَن َزعَ 
نَ ُهم مَّْوِبقاً  ؛ أي جعلنا بيَن العابِد والمعبود من العذاب ما يُوبُقُهْم { َفَدَعْوُهْم فَ َلْم َيْسَتِجيُبوْا َلُهْم َوَجَعْلَنا بَ ي ْ

جعلنا بيَنهم وبين المؤمنين ؛ أي بين أهِل اْلُهوى وأهِل الضََّللة و : معناهُ : ؛ أي ما يُِهِلُكهم ، َوِقْيَل 
 .َمْوبقاً 

ِم ، يُ َفرُِّق يَ ْوَم اْلِقَياَمِة بَ ْيَن َّلَ إَلَه إَّلَّ اهلِل : )قال عبُداهلل بُن عمَر  َم ِمَن الصَِّدْيِد َواْلَقْيِح َوالدَّ ُهَو َواٍد ِفي َجنَ هَّ
وقال (. ُهَو نَ ْهٌر ِمَن النَّاِر َيِسْيُل نَاراً ، َعَلى َحاف َّتَ ْيِه َحيَّاٌت ِمْثَل اْلبَغالِ : )وقال عكرمُة (. َوَمْن ِسَواُهمْ 

اُك  نَ ُهْم َمْهِلكاً : َمْعَناهُ : )الضحَّ أْوبَ َقُه اهللُ ؛ أي أْهَلَكُه ، : ، ويقاُل ( َعَداَوةً : )، وقال الحسُن ( َوَجَعْلَنا بَ ي ْ
 .بالنُّونِ ( َويَ ْوَم نَ ُقولُ )ةُ قرأ حمز . َوَوبَق أي َهَلكَ 
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َها َمْصرِفًا   ( 11)َورََأى اْلُمْجِرُموَن النَّاَر َفَظنُّوا َأن َُّهْم ُمَواِقُعوَها َوَلْم َيِجُدوا َعن ْ

 
وَن الناَر مسيرَة أربعين ؛ أي ورأى المشرك{ َورََأى اْلُمْجِرُموَن النَّاَر َفَظنُّواْ َأن َُّهْم مَُّواِقُعوَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َها َمْصرِفاً } سنٍة ، وايقُنوا أنَّهم داخُلوها ،  ؛ َمْعِدَّلً يعدلون إليه ، ْلنَّها أحاَطْت بهم من  { َوَلْم َيِجُدوْا َعن ْ
ٍة ، ومنه وقائُع الحروب يِء بشدَّ  .كلِّ جانب ، والمواقعةُ ُمََلَمَسُة الشَّ
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ْنَساُن َأْكثَ َر َشْيٍء َجَدًَّل َوَلَقْد َصرَّفْ َنا ِفي َهذَ   ( 11)ا اْلُقْرآِن لِلنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل وََكاَن اإْلِ

 
؛ أي بَ ي َّنَّا َلهم من كلِّ مَثٍل يحتاجون { َوَلَقْد َصرَّفْ َنا ِفي َه اَذا اْلُقْرآِن لِلنَّاِس ِمن ُكلِّ َمَثٍل } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ في تكذيب الرُّسل ، وما { َأْكثَ َر َشْيٍء َجَدَّلً } ؛ أي الكافُر ، { اَن اإِلْنَساُن وَكَ } إليه في أمِر دينهم ، 
يَ ْعِني : )وقال الكِلبيُّ . أراَد باإلنساِن النضِر بِن الحارِث وجداَلُه في الُقْرآنِ :َ  ِقْيل . جاُءوا به من اآلياتِ 

المَلئكة والجنِّ والشياطيِن ، وسائِر اْلصناف أجَدُل  ما ليَس بشيٍء ِمن: معناه : ويقاُل ( ُأَبي ْبَن َخَلفٍ 
َما َضلَّ قَ ْوٌم بَ ْعَد ُهدًى كَانُوْا َعَلْيِه إَّلَّ ُأْعطُوْا : " وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاَل . من اإلنسانِ 

 ". اْلَجَدَل 
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ِليَن َأْو يَْأتِيَ ُهُم اْلَعَذاُب  َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن يُ ْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم اْلُهَدى َوَيْستَ ْغِفُروا رَب َُّهْم ِإَّلَّ َأْن تَْأتِيَ ُهْم ُسنَُّة اْْلَوَّ
 ( 11)قُ ُبًَل 

 
نَُّة اَْلوَِّليَن َأْو َوَما َمَنَع النَّاَس َأن يُ ْؤِمُنوْا ِإْذ َجآَءُهُم اْلُهَدى َوَيْستَ ْغِفُروْا رَب َُّهْم ِإَّلَّ َأن تَْأتِيَ ُهْم سُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

داً صلى اهلل { ِإْذ َجآَءُهُم اْلُهَدى } ؛ أي ما منَع أهُل مكة أن يُِمنوا { يَْأتِيَ ُهُم اْلَعَذاُب قُ ُبَلً  يعني ُمَحمَّ
ك إَّلّ أي يتوبُوا من الكفِر ، ما منَعهم من ذل{ َوَيْستَ ْغِفُروْا رَب َُّهْم } عليه وسلم جاَءهم ِمن اهلِل بالرََّشاِد ، 

طلُب أن يأتَيهم ُسنَّةُ اَْلوَِّلْيَن ؛ وهو أنَّهم إذا َلم يؤمنوا جاَءهم العذاُب ِمن حيث َّل يشعروَن ، أو مقابلًة 
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َأْو يَْأتِيَ ُهُم } : وهذه اآليُة ِفيَمْن قُِتَل من المشركين بَبْدٍر وُأُحٍد ؛ وهو قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . من حيث يَ َرْونَ 
بضمِّ القاِف والباء ، جمُع قَبْيٍل ؛ أي صنوٍف ( قُ ُبَلً )وقرأ أهُل الكوفة . أي َعَياناً مقابلةً {  اْلَعَذاُب قُ ُبَلً 

 .من العذاب ، وُضروٍب منه مختلفةٍ 
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رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوُيَجاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحضُ  وا ِبِه اْلَحقَّ َواتََّخُذوا آيَاِتي َوَما نُ ْرِسُل اْلُمْرَسِليَن ِإَّلَّ ُمَبشِّ
 ( 11)َوَما أُْنِذُروا ُهُزًوا 

 
رِيَن َوُمنِذرِيَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوُيَجاِدُل الَِّذيَن َكَفُرواْ } ؛ ظاهُر المعنى ، { َوَما نُ ْرِسُل اْلُمْرَسِليَن ِإَّلَّ ُمَبشِّ

؛ أي { لُِيْدِحُضوْا ِبِه اْلَحقَّ } والرُّسل بالحجَّة الباطلِة ،  ؛ أي يخاِصُم الذين كفُروا بالكتاب{ بِاْلبَاِطِل 
: ، يقاُل ( يَ ْعِني اْلُمْستَ ْهزِئِْيَن َواْلُمْقَتِسِمْيَن َوأتْ َباَعُهمْ : )قال ابُن عبَّاس . لُيْبِطُلوا بها اإلسَلَم الُقْرآنَ 

؛ أي اتَّخُذوا الُقْرآَن وما { َخُذوْا َءايَاِتي َوَمآ ُأْنِذرُوْا ُهُزواً َواتَّ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ُدِحَضْت ُحجَُّتُه إذا َبطََلتْ 
فوا به ِمن النار يوَم القيامة ُهُزواً   .خوِّ
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َمْت َيَداُه ِإنَّا َجَعْلَنا َعَلى قُ لُ  َها َوَنِسَي َما َقدَّ َر ِبآيَاِت رَبِِّه فََأْعَرَض َعن ْ ْن ذُكِّ ِهْم َأِكنًَّة َأْن وبِ َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ
 ( 18)يَ ْفَقُهوُه َوِفي آَذانِِهْم َوقْ ًرا َوِإْن َتْدُعُهْم ِإَلى اْلُهَدى فَ َلْن يَ ْهَتُدوا ِإًذا َأَبًدا 

 
َر ِبآيَاِت رَبِِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ن ذُكِّ ن ؛ أي ليَس أحٌد أظلَم ممن َوِعَظ بالُقْرآِن ، وما فيه مِ { َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ

َها } الوعيِد ،  ْر فيها{ فََأْعَرَض َعن ْ َمْت َيَداُه } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ أي َتهاون بها وَلم يتفكَّ ؛ { َوَنِسَي َما َقدَّ
؛ أي { ِإنَّا َجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأن يَ ْفَقُهوُه } أي وَنِسَي ِذْكَر ما عملت يداهُ وتغافَل عن ذكرِه ، 

َوِإن َتْدُعُهْم } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ لَئَلَّ يسَتِمعوا{ َوِفي َءاَذانِِهْم َوْقراً } َيًة ؛ لئَلَّ يَفَقُهوا اْلُهَدى ، َوجعلنا أْغطِ 
وا ، ؛ أي إن َتْدُعُهْم إلى اْلُقْرآِن وإلى الرحمِة وإلى اإلْيَماِن فلن يهتدُ { ِإَلى اْلُهَدى فَ َلْن يَ ْهَتُدوْا ِإذاً َأَبداً 

 .أخبَر اهللُ أن هؤَّلِء َطَبَع اهللُ على قلوبهم
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َل َلُهُم اْلَعَذاَب َبْل َلُهْم َمْوِعٌد َلْن  َيِجُدوا ِمْن ُدونِِه َورَبَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّْحَمِة َلْو يُ َؤاِخُذُهْم ِبَما َكَسُبوا َلَعجَّ
 ( 17)َمْوِئًَل 

 
ُلُهْم { اْلَغُفوُر ُذو الرَّْحَمِة َورَبَُّك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي الغافُر السَّاتُِر على عبادِه ، والرحمُة حين َّل يُ َعجِّ

َبل لَُّهم مَّْوِعٌد } ؛ في الحاِل ؛ { ِبَما َكَسُبوْا َلَعجََّل َلُهُم اْلَعَذاَب } بعقاب ، { َلْو يُ َؤاِخُذُهم } بالعقوبِة ، 
 .؛ أي َمْلَجأْ َوَمْنجاً { لَّن َيِجُدواْ ِمن ُدوِنِه َمْوِئَلً }  ، ؛ أي لعذابهم أْجٌل َضَرَبُه اهللُ { 
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ا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعًدا   ( 11)َوتِْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم َلمَّ

 
ا ظََلُموْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا أشركوا ، ؛ أي القُ { َوتِْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم َلمَّ َرى الماضية ، ُقرى َعاٍد وثَمود َلمَّ

 .؛ أي لوقِت إهَلكهم أَجَلً { َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعداً } والمراُد أهُل القرى ، 
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 ( 10)َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَفتَاُه ََّل َأبْ َرُح َحتَّى َأبْ ُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا 

 
؛ أي َواذُْكْر إذ { َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَفتَاُه َّل َأبْ َرُح َحتَّى َأبْ ُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقباً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أن موسى عليه السَلم قاَم خطيباً في : وقصَُّة ذلَك : )قاَل موسى لفتاهُ يوشَع بَن نوِن ، قال ابُن عبَّاس 
إن ِلي عبداً بمجمع البحريِن : أنَا فبعَث اهللُ عليه فقاَل : سرائيَل ، فُسِئَل أيُّ الناِس أعلُم ؟ فقال بِني إ

 .يا رب كيَف ِلي بِه ، يا رب ُدلَِّني عليه: هو أعلُم منَك ، قال موسى 
فأخذ حوتاً من  تأخُذ معَك ُحوتاً وَتمضي إلى َشاِطئ البحِر ، فحيث ما فقدَت الحوَت فهو َثمَّ ،: فقال 

مِك ، وجعلُه في مكتٍل وانطلَق معه بفتاهُ يوشَع بن نون إلى شاطئ البحِر ، فَأَويَا إلى صخرٍة عنَدها  السَّ
ماًء يسمى ماُء عيِن الحياة ، فجلَس يوشُع يتوضَّأُ من تلَك العيِن ، فانتضَح من ذلك الماِء على الحوِت 

بيَلُه ِفي اْلَبْحِر َسَرباً ؛ أي اتخذ الحوُت طريقاً في البحِر مْسَلكاً فَحيَي ، فوثَب في الماِء ، َواتََّخذ سَ 
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 (.يَابساً 
أي ذاِهباً ، فقاَم يوشُع حين رأى ذلك ِمن الحوت ، وذهَب إلى موسى ليخبَرهُ ( َسَرباً )معنى قولِه : َوِقْيَل 

آتَِنا َغَداَءنَا َلْقْد : وسى ، فَقاَل ِلَفتَاُه بذلَك ، وذهَبا يوَمُهما ذلَك حتى صلَّيا الظهَر ِمن الغِد ، فَتِعَب م
 .َلِقيَنا ِمْن َسَفرِنَا َهذا َنَصباً ؛ أي تَ َعباً 

وإذ قاَل موسى لفتاُه َّل أزاُل أمِضي حتى أبُلَغ مجمع البحرين الموضَع الذي يلتِقي فيه : ومعنى اآلية 
أْحَقاٍب ، واْلحقاُب جمع الِحْقِب ، واْلِحْقُب  بحُر فارَس والروِم أو أمِضَي سنيَن كثيرة ، واْلُحَقُب جمعُ 

سبعوَن سنًة بُلغة قريٍش ، وُسمي يوشُع فَ َتاُه ؛ ْلنه كان يخدمهُ ويَلزمُه في اْلَحَضِر : َثَمانُوَن سنًة ، َوِقْيَل 
فِر للتعلُّم منه  .والسَّ
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ا بَ َلَغا َمْجَمَع بَ ْيِنِهَما َنِسَيا ُحوتَ ُهَما فَا  ( 12)تََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َسَربًا فَ َلمَّ

 
ا بَ َلَغا َمْجَمَع بَ ْيِنِهَما } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي الموضَع الذي يجتمُع فيه ماء البحريِن َنِسَي صاحُب { فَ َلمَّ

َد الغَداِء وكان ُحوتاً في زَْنبْيٍل ، وكانا يأُكَلِن منه عن: قال المفسِّرون . موسى أن يخبَرُه بخبِر الحوت
والعشاِء ، فلما أتَ َيا إلى الصخرِة على ساحِل البحر وضَع فتاهُ الزنبيَل فأصاَب الحوَت من الماِء الذي 

تزوَّْد معَك ُحوتاً ماِلحاً فحيُث : ذكرناُه شيٌء فتحرََّك في الزنبيِل فانسرَب في البحِر ، قد قيَل ِلموسى 
 .تفقُد الحوَت فهناك تجُد الرجَل العاِلمَ 

اْمُكْث هنا ، وانطلَق لحاجتِه فحرى الحوُت في البحِر ، : فلما انتهَيا إلى الصخرِة ، قال موَسى لفتاهُ 
؛ { َنِسَيا ُحوتَ ُهَما } : إذا جاء نبيُّ اهلِل أخبرتهُ بذلَك ، فأنساُه الشيطان ، فذلَك قَ ْولُُه تَ َعاَلى : فقال فتاُه 

عاً ْلنَّهما تزوَّدا ، فصاَر كما يقاُل وإنَّما َنِسَي يوشُع أن يذكَر قصَّتَ  : ُه ِلموسى ، وأضاَف النسياَن إليهما توسُّ
 .نسَي القوُم زاَدهم ، وإنَّما نسَيهُ أحُدهم

؛ أي جعَل الحوُت يضِرُب بذنبِه في البحِر فَل يضرُب { فَاتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َسَرباً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
َربشيئاً وهو ذاه َجَعَل َّلَ َيْسِلَك ِفيِه َطرِْيقاً إَّلَّ َصاَر اْلَماءُ : )قال قتادةُ . ٌب إَّلّ يَبَس موضعُه كهيأة السَّ

ًة َلْم يَ ْلَتمَّ : )، وقال الربيُع ( َجاِمداً   (.اْنَجاَب اْلَماُء َعَلى َمْسَلِك اْلُحوِت ِفي اْلَماِء َفَصاَر ُكوَّ
ْرُب في اللُّغة  قال رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وُر في اْلرِض ، وعن أَُبيِّ بِن كعٍب قاَل اْلَمْحفُ : والسَّ

َة َعَلى إثِر اْلُحوِت ، : "  ًة َلْم يَ ْلَتمَّ ، َفَدَخَل ُموَسى اْلُكوَّ فَإذا اْنَجاَب اْلَماُء َعْن َمْسَلِك اْلُحوِت ، َفَصاَر ُكوَّ
 (.َل اْلُحوُت َّلَ َيَمسُّ َشْيئاً ِمَن اْلَماِء إَّلَّ يَبَس َحتَّى َصاَر َصْخَرةً َجعَ : )َوقَاَل ابُن عبَّاس ". باْلَخِضِر 
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ا َجاَوزَا قَاَل ِلَفَتاُه آتَِنا َغَداَءنَا لََقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفرِنَا َهَذا َنَصبًا  قَاَل َأرََأْيَت ِإْذ َأَويْ َنا ِإَلى الصَّْخَرِة ( 11)فَ َلمَّ
ْيطَاُن َأْن َأذُْكَرُه َواتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َعَجًبا فَِإنِّي َنِسي  ( 11)ُت اْلُحوَت َوَما َأْنَسانِيُه ِإَّلَّ الشَّ

 
ا َجاَوزَا قَاَل ِلَفتَاُه آتَِنا َغَدآَءنَا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا جاوَز بين البحريِن ، قال موَسى ليوشع { فَ َلمَّ : ؛ أي َلمَّ

ى بِه ، آتَِنا بما ن ًة ، فلما قال لُه موسى ذلَك ؛ { َلَقْد َلِقيَنا ِمن َسَفرِنَا َه اَذا َنَصباً } تغدَّ ؛ أي تَ َعباً وَمَشقَّ
َر قصَّة الحوِت ؛ ف   فَِإنِّي } ؛ عند رأِس البحر ؛ { َأرََأْيَت ِإْذ َأَويْ َنآ ِإَلى الصَّْخَرِة } : ؛ له { قَاَل } َتذكَّ

؛ أي وما { َوَمآ َأْنَسانِيُه } ما رأيُت هناَك من أمِر الحوت أْن أذكَرُه لك يا نبيَّ اهلِل  ؛{ َنِسيُت اْلُحوَت 
ْيطَاُن َأْن َأذُْكَرُه } ، َوْسَوَسُة ، { ِإَّلَّ } َشَغَلِني عن ذكرِه لَك ،  َواتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر } ، الحوُت ، { الشَّ

ِة َلم يَ ْلَتمَّ  ؛ أي شيئاً َعَجباً وهو{ َعَجباً   .أن الماَء إْنَجاَب عنهُ ، وبقَي كالكوَّ
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ا َعَلى آثَاِرِهَما َقَصًصا   ( 11)قَاَل َذِلَك َما ُكنَّا نَ ْبِغ فَارَْتدَّ

 
تعالى  ذلَك الذي ُكنَّا نطلُب دَّللًة لنا ِمن اهللِ : ؛ أي قال موَسى { قَاَل َذِلَك َما ُكنَّا نَ ْبِغ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة من العَلمِة ،  ا َعَلى آثَاِرِهَما َقَصصاً } على موضِع اْلَخِضِر ومرتدَّ ؛ أي رََجَعا وعاَدا في الطريِق { فَاْرَتدَّ
 [.22: القصص ]{ُقصِّيِه } الذي جاَء منه يُقصَّاِن آثاَرهما َقَصصاً ، والَقصُّ اتِّباُع اْلثِر ، ومنُه قوله
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َناُه رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما فَ َوَجَدا َعْبًدا   ( 11)ِمْن ِعَباِدنَا آتَ ي ْ

 
ا انْ تَ َهَيا إَلى : )قال ابُن عبَّاس . ؛ وهو اْلَخِضرُ { فَ َوَجَدا َعْبداً مِّْن ِعَباِدنَآ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوذِلَك أن َُّهَما َلمَّ

ُب ِمْن ذِلَك إذ َوَقَع  الصَّْخَرِة َجَعَل يُوُشعُ  يُِري ُموَسى َمَكاَن اْلُحوِت َوأثَ َرُه ِفي اْلَماِء ، وََكاَن ُموَسى يَ تَ َعجَّ
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ََلمَ   (.ُموَسى َعَلى رَُجٍل قَاِئٍم ُيَصلِّي ، فَانْ َتَظَر َحتَّى فَ َرَغ ، َفَسلََّم َعَلْيِه ، فَ َردَّ َعَلْيِه السَّ
َناُه رَْحَمًة مِّْن ِعنِدنَا } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . إذا صلَّى في مكاٍن أْخَضرَّ ما حولهُ وإنَّما ُسمي اْلَخِضُر ؛ ْلنَُّه  { آتَ ي ْ

ِة ،  أْعطَاُه ِعْلماً ِمْن ِعْلِم : )قال ابُن عبَّاس . ببواطِن اْلُمور{ َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلماً } ؛ أي أكَرْمناه بالنبوَّ
 (.اْلَغْيب
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ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا قَاَل   ( 11)َلُه ُموَسى َهْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن تُ َعلَِّمِن ِممَّ

 
ا ُعلِّْمَت ُرْشداً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ا يهديني إلى { قَاَل َلُه ُموَسى َهْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأن تُ َعلَِّمِن ِممَّ ؛ أي ِممَّ

َلْو َكاَن أَحٌد : )قال قتادةُ . ِني به ، والرُّْشُد والرََّشُد لُغتانالصواب ، ويجوُز أن يكوَن معنى رشداً يُ ْرِشدُ 
قال (. َهْل أتَّبُعَك َعَلى أْن تُ َعلَِّمِني: ُمْكَتِفياً َعِن اْلِعْلِم َّلْكتَ َفى نَبيُّ اهلِل ُموَسى عليه السَلم ، َوَلِكنَّهُ قَاَل 

اُج  ِمْن طََلب اْلِعْلِم َوالرِّْحَلِة َدِلْيٌل َعَلى أنَّهُ  -ِمْن ِكَباِر اَْلْنبيَاِء  َوُهوَ  -ِفي ِفْعِل ُموَسى عليه السَلم : )الزجَّ
ُرَك طََلَب اْلِعْلِم ، َوإْن َكاَن َقْد بَ َلَغ ِنَهايَ َتهُ ، َوأْن يَ تَ َواَضَع ِلَمْن ُهَو أعْ   (.َلُم ِمْنهُ َّلَ يَ ْنَبِغي َْلَحٍد أْن يَ ت ْ
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ًرا قَاَل ِإنََّك َلْن َتسْ  ًرا ( 18)َتِطيَع َمِعَي َصب ْ قَاَل َسَتِجُدِني ِإْن ( 17)وََكْيَف َتْصِبُر َعَلى َما َلْم ُتِحْط ِبِه ُخب ْ
 ( 11)َشاَء اللَُّه َصاِبًرا َوََّل َأْعِصي َلَك َأْمًرا 

 
إنََّك ترى منِّي شيئاً َّل : موسى ؛ أي قال اْلَخِضُر لِ { قَاَل ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ ظاهرُه ُمْنَكراً ، واْلنبياُء والصالحون َّل يصبروَن { وََكْيَف َتْصِبُر َعَلى َما َلْم ُتِحْط ِبِه ُخْبراً } تصبُر عليه ، 
َّلَ َأْعِصي َلَك أْمراً وَ } ؛ على ما أراُه منَك ، { قَاَل َسَتِجُدِني ِإن َشآَء اللَُّه َصاِبراً } على ما يرونَُه منكراً ، 

 .؛ تأُمرِني بهِ { 
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 ( 80)قَاَل فَِإِن ات َّبَ ْعَتِني َفََل َتْسَأْلِني َعْن َشْيٍء َحتَّى ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكًرا 

 
؛ أي قال الخضُر { ْكراً قَاَل فَِإِن ات َّبَ ْعَتِني َفَلَ َتْسأَْلني َعن َشيٍء َحتَّى ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ذِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِلموسى فإْن اتَّبعَتِني فَل تسألنَّ عن شيٍء أنكرَت فعَلُه ، وَّل تعَجْل في المسألِة عنُه حتى أُبَ يَِّن لك الوجَه 
 .فيه وأفسَرُه لك ، ْلنه قد غاَب علمُه عنكَ 
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ِفيَنِة َخَرقَ َها قَاَل أَ  قَاَل َأَلْم ( 82)َخَرقْ تَ َها ِلتُ ْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمًرا فَاْنطََلَقا َحتَّى ِإَذا رَِكَبا ِفي السَّ
ًرا   ( 81)قَاَل ََّل تُ َؤاِخْذِني ِبَما َنِسيُت َوََّل تُ ْرِهْقِني ِمْن َأْمِري ُعْسًرا ( 81)َأُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصب ْ

 
ِفيَنِة َخَرقَ َها فَاْنطََلَقا َحتَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي فَمَضيا حتى إذا رَِكَبا في السفينِة َخَرقَ َها { ى ِإَذا رَِكَبا ِفي السَّ

ا مَشَيا على الساحِل مرَّت بهما سفينٌة ، فكلَُّموهم أن يحملوهما بغيِر ُأجرة . الخضُر ، وذلك أنَّهما َلمَّ
َنِة أخَ : )قال ابُن عبَّاس  ِفي ْ ا رَِكَبا ِفي السَّ َنِة َيْخرِقُ َها فَ َلمَّ ِفي ْ َقاراً َوأَكبَّ َعَلى السَّ ذ اْلَخِضُر ِبَيِدِه فَْأساً ، أْو ِمن ْ

َنِة  ِفي ْ يَا َعْبداهلِل َّلَ َيِحلُّ َلَك َهذا ، فَإنََّك : نَ ْنُشُدَك اهللَ أْن َّلَ َتْخرِقَ َها ، فَ َقاَل َلهُ : ، فَ َقاَل َلُه أْهُل السَّ
َنةَ تُ ْغرِقُ ُهْم ، فَ َلْم ُيَكلِّ  ِفي ْ  (.ْمُه اْلَخِضُر َحتَّى َخَرَق السَّ

َأَخَرقْ تَ َها } : ؛ منكراً عليِه { قَاَل } إنُه قَ َلَع لوحين مما يِلي الماَء ، فحَشاهما موسى بثوبِه و : ِقْيَل 
ى موسى فجلَس ، وقالَ { ِلتُ ْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيئاً ِإْمراً  ما أصنُع في اتِّباع :  ؛ أي ُمْنَكراً ، ثم تَ َنحَّ

كنُت في بني اسرائيَل أقرأُ عليهم التوراَة ُبْكَرًة وعشيَّة ويقبَ ُلون منِّي ، ! هذا الرجِل الذي يظلُم الناَس؟
 ...فتركُت ذلَك وَصِحْبُت هذا الظاِلمَ 

ما : ال أتدري ما تحدث به نفسك ؟ ق: فقال له الخضُر بعد ما أخرَج أهُل السفينِة متاعهم إلى الساحل 
ث به نفسه ، ُثم  * َأَلْم َأُقْل ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبراً } : ؛ له الخضُر { قَاَل } هو ؟ فأخبره بما حدَّ

: ؛ أي ِلَما تركُت من عهِدك ووصيَِّتك ، َوِقْيَل { قَاَل َّلَ تُ َؤاِخْذِني ِبَما َنِسيُت َوَّلَ تُ ْرِهْقِني ِمْن َأْمِري ُعْسراً 
 .به النسياَن الذي هو ضدُّ الذِّكر أرادَ 

ًة ، وعاِملني بالُيْسِر َّل بالعسِر ، وَّل { َوَّلَ تُ ْرِهْقِني ِمْن َأْمِري ُعْسراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي َّل ُتكلِّْفني مشقَّ
 .إذا َغِشَيُه فأدرَكهُ  َرَهَق الفارُس فَلناً : اْلَغَشَياُن ، يقاُل : وأصُل الرََّهِق . تضيِّْق عليَّ في ُصحبِتي إياكَ 
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قَاَل َأَلْم ( 81)ا ُنْكًرا فَاْنطََلَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَيا ُغََلًما فَ َقتَ َلُه قَاَل َأقَ تَ ْلَت نَ ْفًسا زَِكيًَّة ِبَغْيِر نَ ْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيئً 
ًرا   ( 81)َأُقْل َلَك ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصب ْ

 
َوَجَد اْلَخِضُر ُغْلَماناً ، فََأَخذ : )؛ قال سعيُد بن جبير { فَاْنطََلَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَيا ُغََلماً فَ َقتَ َلُه } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ 

َنِهْم فَأْصَرَعهُ : )قال ابُن عبَّاس (. ُغََلماً َوِضْيَء اْلَوْجهِ  َكاَن ِمْن أْحَسِنهْم َوأْصَبِحهْم ، فََأَخذهُ ِمْن بَ ي ْ
ُلِغ اْلِحْنثَ َوأضْ  ْيِن ، وََكاَن ُغََلماً َلْم يَ ب ْ كِّ  (.َجَعُه ، ُثمَّ ذَبَحُه بالسِّ

: رفَصُه برجلِه فقتَلهُ ، َوِقْيَل : نزَع رأَسُه من جسدِه ، َوِقْيَل : إنُه اجتذَب رأَسُه فقلَعهُ ، َوِقْيَل : َوِقْيَل 
لهُ موسى حين رأى ذلَك منهُ { قَاَل } و . جيشور: َل ضرَب رأَسُه فقتَلُه ، وكان اسُم الغَلِم خشيود ، َوِقيْ 

نوب ، َلم تجب ما يوجُب قتَلها{ َأقَ تَ ْلَت نَ ْفساً زَِكيًَّة ِبَغْيِر نَ ْفٍس } :  . ؛ أي أقَ تَ ْلَت نفساً بريئًة من الذُّ
نوب َلم تبلِغ اْلُحُلَم ، : فمعناُه ( زَاِكَيةً )ومن قرأ  ؛ أي َقِطيعاً ُمْنَكراً { َشْيئاً نُّْكراً  لََّقْد ِجْئتَ } طاهرًة من الذُّ

 .َّل يعرُف في َشْرعٍ 
فيه دليٌل على أنه ( بغيِر نفسٍ )وقد اختلُفوا في هذا الغَلِم أنَُّه كان باِلغاً أم َلم يكن بالغاً ، إَّلّ أن قوَلُه 

طُع الطريَق ، ويلجأُ إلى أبويِه بالغاً ، ْلن غيَر البالِغ َّل يُ ْقَتُل ، وإن قَ َتَل غيَرهُ ، وكان هذا الغَلُم يق
إنَّ اْلُغََلَم الَِّذي قَ تَ َلُه اْلَخِضُر طُبَع َكاِفراً : " فيحلفان دونَُه ، وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل 

 ." 
ُكُر أبْ َلُغ ِمَن اإلْمِر ِفي النُّ : )قال القتيبي . أي ُمْنَكراً عظيماً { لََّقْد ِجْئَت َشْيئاً نُّْكراً } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

َنةِ  ِفي ْ اُج ( اإلْنَكاِر ؛ َْلنَّ قَ ْتَل الن َّْفِس أَشدُّ ِمْن َخْرِق السَّ اإلْمُر أبْ َلُغ ِفي اإلْنَكاِر ؛ َْلنَّ َخْرَق : )، وقاَل الزجَّ
َنِة يُوِجُب َغْرَق أْهِلَها ، َوذِلَك أْعَظُم ِمْن قَ ْتِل نَ ْفٍس َواِحَدةٍ  ِفي ْ قَاَل َأَلْم َأُقْل لََّك ِإنََّك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  (.السَّ

 .؛ ظاهُر المعنى{ َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبراً 
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 ( 81)قَاَل ِإْن َسَأْلُتَك َعْن َشْيٍء بَ ْعَدَها َفََل ُتَصاِحْبِني َقْد بَ َلْغَت ِمْن َلُدنِّي ُعْذرًا 

 
؛ إْن طلبُت { َفَلَ ُتَصاِحْبِني } ؛ أي بعَد هذه الكرَِّة ، { ْلُتَك َعن َشْيٍء بَ ْعَدَها قَاَل ِإن َسأَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
روَي عن رسوِل اهلل . ؛ أي بَلْغَت من عندي إلى وقِت الُعْذرِ { َقْد بَ َلْغَت ِمن لَُّدنِّي ُعْذراً } صحبَتَك ، 

اْسَتْحيَا ، فَ َقاَل إْن َسَأْلُتَك َعْن َشْيٍء بَ ْعَدَها َفَلَ رَِحَم اهللُ أِخي ُموَسى : " صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل 
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 ". ُتَصاِحْبِني ، َوَلْو ثَ َبَت َمَع َصاِحبه ْلَْبَصَر اَْلَعاِجْيَب 
اإلسكاُن ، فإذا ( َلُدنْ )قرأ العامَّةُ بتشديِد النوِن وهو اْلجوُد ؛ ْلنَّ أصَل { ِمن لَُّدنِّي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وَمن قرأ بتخفيِفها . ها إلى نفِسَك رُدَّْت نوناً ليسلَم سكوُن النون اْلُوَلى ، كما يقوُل عن زيٍد َوَعنِّيأضفتَ 
 .اسٌم غير متمّكن ، فيجوُز حذُف النوِن منه( َلُدنِ )قال 
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َقضَّ فَاْنطََلَقا َحتَّى ِإَذا َأتَ َيا َأْهَل قَ ْرَيٍة اْسَتْطَعَما َأْهَلَها فََأبَ ْوا َأْن  ُفوُهَما فَ َوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يَ ن ْ ُيَضي ِّ
 ( 88)فََأقَاَمُه قَاَل َلْو ِشْئَت ََّلتََّخْذَت َعَلْيِه َأْجًرا 

 
: ْوُلُه تَ َعاَلى ؛ قيل هي قريُة أنطاكيَّة ، ق َ { فَانطََلَقا َحتَّى ِإَذآ َأتَ َيآ َأْهَل قَ ْرَيٍة اْسَتْطَعَمآ َأْهَلَها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ُفوُهَما } أي َسَأَّلَ َلهم الطعاَم ، { اْسَتْطَعَمآ َأْهَلَها }  : " ؛ قال صلى اهلل عليه وسلم { فََأبَ ْوْا َأن ُيَضي ِّ
 ". وََكانُوا أْهَل قَ ْرَيٍة لَِئاماً 

؛ أي ِجَداراً َماِئَلً ُمْشرِفاً على اَّلْنِهداِم يكاُد {  فَ َوَجَدا ِفيَها ِجَداراً يُرِيُد َأن يَنَقضَّ فََأقَاَمهُ } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 
ماِء مائةُ ذراعٍ : )قال وهُب . يسقُط بسرعةٍ  هذا { يُرِيُد َأن يَنَقضَّ } وأمَّا قولُه ( كان ِجداراً طولُه في السَّ

 .قَ ُرَب َوَدنَا: من َمَجاِز كَلم العرب ؛ ْلن الجداَر َّل إرادَة لهُ ، وإنَّما معناه 
َمَسَح اْلِجَداَر : )وقال ابُن جبير (. َهَدَمُه ثُمَّ أَعاَد بنَاَءهُ : )قال ابُن عبَّاس . {فََأقَاَمُه } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى وَ 

ُفوُهَما } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى (. َورَفَ َعُه بَيِدِه فَاْستَ َقامَ  ُفوُهَما)قرأ أبو رجاٍء { فََأبَ ْوْا َأن ُيَضي ِّ  .مخفَّفة( ُيِضي ْ
: ، وقال قتادُة في هذه اآلية " َكانُوا أْهَل قَ ْرَيٍة ِلَئاماً : " وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 

 (.َشرُّ اْلُقَرى الَِّتي َّل ُتَضيُِّف الضَّْيَف ، َوَّلَ تَ ْعِرُف َّلْبِن السَّبْيِل َحقَّهُ )
َّلتَّخذَت على إقامِتَك للجدار : ؛ أي قاَل لُه موسى { ْيِه َأْجراً قَاَل َلْو ِشْئَت لَتََّخْذَت َعلَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .ومعناهُ معنى اْلول( لَتِخْذتَ )وُقِرَئ . ُجعَلً 
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ًرا   ( 87)قَاَل َهَذا ِفَراُق بَ ْيِني َوبَ ْيِنَك َسأُنَ بُِّئَك بَِتْأِويِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصب ْ

 
؛ أي هذا الكَلُم واإلنكاُر على ترِك اْلجر هو اْلُمَفرُِّق { َل َه اَذا ِفَراُق بَ ْيِني َوبَ ْيِنَك قَا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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معناُه هذا فراٌق بيَننا ؛ أي فراُق إيصالنا ، والبَ ْيُن ِمن : بيَننا ، ْلنََّك قد حكمَت على نفسَك ، َوِقْيَل 
؛ أي سأخبُرَك بتأويِل اْلشياء التي { ْأِويِل َما َلْم َتْسَتِطع عََّلْيِه َصْبراً َسأُنَ بُِّئَك ِبتَ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . اْلضدادِ 

 .رأيَتها منِّي فلم تصبُر عَلْيها
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ِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن يَ ْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر فََأَرْدُت َأْن َأِعيبَ َها وََكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك يَ  لَّ َسِفيَنٍة ْأُخُذ كُ َأمَّا السَّ
 ( 81)َغْصًبا 

 
ِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن يَ ْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني السفينَة التي كانت لفقراٍء { َأمَّا السَّ

َأْن  فََأَردتُّ } يعملوَن في البحِر َلم يكن َلهم ماٌل غيُرها ، وكانوا يعملوَن عليها ، ويأخذوَن إجَرَتها ، 
} ؛ صحيحٍة ، { يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة } ؛ يقال له َجَلْنُد ، { وََكاَن َورَآَءُهم مَِّلٌك } ؛ بالخرِق ، { َأِعيبَ َها 

 .بمعنى أماَم ، وفيه دليٌل أن للوصيِّ أّن يعيَب ماَل اليتيِم إذا رأى فيه مصلحةً ( َورَاءَ )؛ وقد يذكُر { َغْصباً 
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 ( 70)ُغََلُم َفَكاَن َأبَ َواهُ ُمْؤِمنَ ْيِن َفَخِشيَنا َأْن يُ ْرِهَقُهَما طُْغيَانًا وَُكْفًرا َوَأمَّا الْ 

 
؛ أي الغَلُم الذي قَ تَ َلُه كان كافراً ، وكان أبواُه مؤمنين ، { َوَأمَّا اْلُغََلُم َفَكاَن َأبَ َواُه ُمْؤِمنَ ْيِن } قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ فلذلَك قَ تَ َلُه ، وكان قد أعلَمُه اهللُ بذلك ، قال صلى اهلل عليه { ُهَما ُطْغيَاناً وَُكْفراً َفَخِشيَنآ َأن يُ ْرِهقَ } 
 ". إنَّ اْلُغََلَم الَِّذي قَ تَ َلُه اْلَخِضُر طُبَع َكاِفراً ، َوَلْو َعاَش َْلْرَهَق أبَ َوْيِه طُْغَياناً وَُكْفراً : " وسلم 

(0/0) 

 
 

ًرا ِمْنُه زََكاًة َوَأقْ َرَب رُْحًما فََأَرْدنَا َأْن يُ ْبِدلَ   ( 72)ُهَما رَب ُُّهَما َخي ْ

 
؛ أي فأراَد اهللُ أن يبدَلهما وَلداً { فََأَرْدنَآ َأن يُ ْبِدَلُهَما رَب ُُّهَما َخْيراً مِّْنهُ زََك اًة َوَأقْ َرَب رُْحماً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



قال ابُن . أي وأْوَصَل للرَّحِم وأبرَّ بوالديهِ { َوَأقْ َرَب رُْحماً } : اَلى خيراً منُه صَلحاً وطهارًة ، َوقَ ْوُلُه تَ عَ 
 (.أبَدَلُهَما اهللُ بِه َجارَيًة تَ َزوََّجَها نَبيٌّ ِمَن اْلَْنبَياِء فَ َوَلَدْت َسْبِعْيَن نَبيّاً : )عبَّاس 
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ٌز َلُهَما وََكاَن َأبُوُهَما َصاِلًحا فََأرَاَد رَبَُّك َأْن َوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغََلَمْيِن يَِتيَمْيِن ِفي الْ  َمِديَنِة وََكاَن َتْحَتُه َكن ْ
َزُهَما رَْحَمًة ِمْن رَبَِّك َوَما فَ َعْلُتُه َعْن َأْمِري َذِلَك تَْأِويُل َما لَ  ُهَما َوَيْسَتْخرَِجا َكن ْ ُلَغا َأُشدَّ ًرا يَ ب ْ ْم َتْسِطْع َعَلْيِه َصب ْ

(71 ) 

 
؛ أي في القريِة المذكورة ، وكان اسُم { َوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغََلَمْيِن يَِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .كان ِعلماً : إنه كان َماَّلً ، َوِقْيَل : ؛ ِقْيَل { وََكاَن َتْحَتُه َكنٌز لَُّهَما } أْصَرماً َوَصرِْيماً ، : اليتيمين 
ٌد َرُسوُل : أنه كاَن َلوحاً من ذهٍب وفيه : )ابِن عبَّاس  وعن بْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم ؛ َّلَ إَلَه إَّلّ اهللُ ؛ ُمَحمَّ

اهلِل ، َعِجْبُت ِلمن أيقَن بالموِت كيف يفرُح ، وِلمن أيقَن بالناِر كيف يضحُك ، وعجْبُت ِلمن أيقَن بالَقَدر 
نيا وتقلَُّبها بأهِلها كيف يطمئنُّ إليهاكيف يحزُن ، وعجبُت ِلم  .كان ذهباً وفضَّةً : َوِقْيَل (. ن يرى الدُّ

إنه ِمن : كاشح ، َوِقْيَل : ؛ أي كان ذا أمانٍة ، كان يقاُل له { وََكاَن َأبُوُهَما َصاِلحاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ُهَما َصََلحاً ُحِفظا بصَ : )قال سعيُد بن ُجبير عن ابِن عبَّاس . اْلنبياءِ  قال جعفُر (. ََلِح أبيِهَما َوَلْم َيْذُكْر ِمن ْ

د  َعُة آبَاءٍ : )بن محمَّ نَ ُهَما َوبَ ْيَن اَْلب الصَّاِلِح َسب ْ  (.َكاَن بَ ي ْ
د بِن المنكدِر قال  ُدَويْ َرِتِه ، إنَّ اهللَ تَ َعاَلى لََيْحَفُظ بالرَُّجِل الصَّاِلِح َوَلَدُه َوَوَلَد َوَلِدِه َوأْهَل : )وعن محمَّ

َها ، َفَما يَ َزاُلوَن ِفي ِحْفِظ اهلِل َما َداَم ِفْيِهمْ   (.َوأْهَل ُدَويْ َراٍت َحْوَلُه َوُأْسَرتِِه الَِّتي ُهَو ِفي ْ
ُهَما } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُلَغآ َأُشدَّ بُ َرا ؛ أي فأراَد ربَُّك باْلمِر تسويِة الجدار إلى أن َيكْ { فََأرَاَد رَبَُّك َأن يَ ب ْ

؛ وهذا ُنِصَب على المصدريَّة ؛ أي { مِّن رَّبَِّك } ؛ أي نعمًة ؛ { َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُهَما رَْحَمًة } ويعقَلَ ، 
 .رَِحَمهما اهللُ بذلك رحمةً 

َما َلْم َتْسِط ع عََّلْيِه  َذِلَك تَْأِويلُ } ؛ وإنَّما فعلتُه بأمِر اهلل تعالى ، { َوَما فَ َعْلُتُه َعْن َأْمِري } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
ا اجتمعا لتخفيِف { َصْبراً  ؛ وأصلُه َتْسَتِطْع ؛ إَّلّ أن الطاَء والتاء من مخرٍج واحد ، فحذَف التاء َلمَّ
 .اللفظ

ا أراَد أن يُفارَق موسى أوصاهُ ، قال يا موَسى  أْفِرغ عن اللََّجاَجِة وَّل َتمِش في غيِر : ورَوي أن الخضَر َلمَّ
 .، وَّل تضَحْك من غير عجٍب ، وَّل تعيِِّر المذنبين بخطاياهم ، واْبِك على خطيئتك يا ابَن عمرانَ حاجة 
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 ( 71)َوَيْسأَلُوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنَ ْيِن ُقْل َسَأتْ ُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا 

 
ُد { تْ ُلوْا َعَلْيُكم مِّْنُه ِذْكراً َوَيْسأَلُوَنَك َعن ِذي اْلَقْرنَ ْيِن ُقْل َسأَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني يسأُلَك اليهوُد يا ُمَحمَّ

ُمْؤِمَناِن : َمَلَك اَْلْرَض أْربَعًة : )قال مجاهُد . سأقرأ عليكم خبَرهُ { ُقْل َسأَتْ ُلوْا } عن خبِر ذي الَقرنَين 
َنصِّرُ وََكاِفَراِن ، فَاْلُمْؤِمَناِن ُسَلْيَماُن َوُذو اْلَقْرنَ ْيِن ، وَ   (.اْلَكاِفَراِن النَّْمُروُد َوَبِخت ْ

ْلنه َدَعا قوَمُه إلى : أنه َمَلَك فارَس والرُّوم ، َوِقْيَل : واختلُفوا في تسميتِه بِذي القرنَين ، فقال بعُضهم 
ْلنه : ة ، َوِقْيَل لنه دخَل النوَر والظلم: على قَ ْرنَ ْيِه ، َوِقْيَل : التوحيِد ، فضربوُه على قرنِه اْليسر ، َوِقْيَل 

 .بَ َلَغ ُقْطَري اْلرِض ، وكان اسمهُ اْسَكْنَدرُ 

(0/0) 

 
 

َناهُ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسَبًبا  نَّا َلُه ِفي اْْلَْرِض َوآتَ ي ْ  ( 71)ِإنَّا َمكَّ

 
نَّا َلُه ِفي اَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نَّاُه في اْلرِض ، { ِإنَّا َمكَّ نَ } ؛ أي َمكَّ ؛ أي { اُه ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسَبباً َوآتَ ي ْ

أي بَلداً إلى حيث أراَد ، ( َسَبباً )من كلِّ شيء تستعيُن به الملوُك على فتِح المدائن ومحاربِة اْلعداء ، 
ْرنَا الريَح لسليمان: َوِقْيَل   َسَخَر اهللُ ِلهُ : )وقال عليٌّ رضي اهلل عنه . قَ رَّبْ َنا له أقطاراَ اْلرِض ، كما َسخَّ

َها َوَمدَّ َلُه ِفي اَْلْسَباب ، َوَبَسَط َلُه النُّوَر ، وََكاَن اللَّْيُل َوالن ََّهاُر َعَلْيهِ  وهذا (  َسَواءٌ السََّحاَب َفَحَمَلُه َعَلي ْ
 .معنى َتَمكُِّنِه في اْلرِض ، وهو أنه َسهََّل عليه المسيَر فيها ، وذلََّل له ُطُرَقها
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ْمِس َوَجَدَها تَ ْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَها قَ ْوًما قُ ْلَنا يَا َذا ( 71)فََأتْ َبَع َسَبًبا  َحتَّى ِإَذا بَ َلَغ َمْغِرَب الشَّ
َب َوِإمَّا َأْن تَ تَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا   ( 71)اْلَقْرنَ ْيِن ِإمَّا َأْن تُ َعذِّ

 
َحتَّى ِإَذا بَ َلَغ َمْغِرَب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . طريقاً تؤدِّيه إلى مغرب الشَّمس ؛ أي{ فََأتْ َبَع َسَبباً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي إَلى قوٍم َلم يكن بيَنهم وبين مغرب الشَّمس أحٌد ؛ ْلنه َّل يُمكنه أن يبُلَغ موضَع غروب { الشَّْمِس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



في عيٍن : ؛ أي رآها تغرُب في الماِء ، َوِقْيَل {  َوَجَدَها تَ ْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئةٍ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . الشَّمس
 .ذات َحَمَأٍة وهي الطيُن اْلسوُد اْلُمْنَتنُ 

َعْبُداهلِل ْبُن َمْسُعوٍد ، َوَعْبُداهلِل ْبُن الزُّبَ ْيِر ، َوَعْبُداهلِل  -أي حارٍَّة ، وهي قراءُة العبادلِة الثَلثِة ( َحاِمَيةٍ )وتقرأ 
 .امٍر وأهُل الكوفةِ وابُن ع -ْبُن ُعَمَر 

في هذا دليٌل أن : ؛ ِقْيَل { قُ ْلَنا ياَذا اْلَقْرنَ ْيِن } ؛ أي عند العيِن ، { َوَوَجَد ِعنَدَها قَ ْوماً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
: َوِقْيَل ذا القرنين كان نبيّاً ؛ ْلن اَّلنساَن َّل يعلُم أمَر اهلل إَّلّ بالوحِي ، وَّل يجوُز الوحُي إَّلّ إلى اْلنبياِء ، 

ة إَّلّ بدليٍل مقطوع به  .كان معه نبيٌّ ، فأوَحى اهللُ إلى ذلك النبيِّ ، وفي الجملِة َّل يُمكن إثباُت النبوَّ
". ُهَو َمِلٌك َيِسْيُح ِفي اَْلْرِض : " عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أنه ُسِئَل عن ذي القرنيِن قال " وروَي 

َكاَن نَبيّاً ، فَإنَّ اهللَ قَاَل َلُه َكَما قَاَل ِلألْنبَياِء ، إمَّا بَتْكِلْيٍم أْو بَوْحٍي ، َوَمْن قَاَل َلْم إنَُّه  : )قال ابُن اْلنباريِّ 
َنآ ِإَلى ُأمِّ ُموَسى } َيُكْن نَبيّاً ، قَاَل َمْعَنى قَ ْوِلِه أْلَهْمَنا كقولهِ   .أي أْلَهْمَناها[ 8: القصص ]{َوَأْوَحي ْ

َب َوِإمَّآ َأن تَ تَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسناً } :  قَ ْوُلُه تَ َعاَلى ؛ أي قُلنا له إما أن تَ ْقتُ َلُهْم على الكفِر إن { ِإمَّآ َأن تُ َعذِّ
 .أَبوا اإلسَلَم ، وإما أن تأِسَرهم فتعلَِّمهم الهدى وتبصَِّرهم الرشادَ 
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بُُه ثُمَّ يُ َردُّ إِ  بُُه َعَذابًا نُْكًرا قَاَل َأمَّا َمْن ظََلَم َفَسْوَف نُ َعذِّ  ( 78)َلى رَبِِّه فَ يُ َعذِّ

 
بُُه } ؛ أي من أسرَف ، { قَاَل َأمَّا َمن ظََلَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي نقتلهُ ، وكلُّ َمن أشرَك { َفَسْوَف نُ َعذِّ

بُُه َعَذاباً نُّْكراً فَ يُ عَ } ؛ في اآلخرِة بعد قتلي إيَّاُه ، { ثُمَّ يُ َردُّ ِإَلى رَبِِّه } فقد ظلَم نفسه ،  ؛ يعني في { ذِّ
 .الناِر أنَكى من القتِل وأعظم
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 ( 77)َوَأمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَ َلُه َجَزاًء اْلُحْسَنى َوَسنَ ُقوُل َلُه ِمْن َأْمرِنَا ُيْسًرا 

 
؛ أي فَلُه في اآلخرة جزاَء اْلُحسَنى أي { َزآًء اْلُحْسَنى َوَأمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً فَ َلُه جَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

نصباً وهو مصدٌر وقَع موقَع الحاِل ؛ أي ( َجَزاءً )وقرأ أهُل الكوفِة . الجنَة بالطاعِة التي عِمَلها في الدنيا
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قولهُ (. َزى اْلُحْسَنى َجَزاءً َجَزاًء نصباً على المصدر ؛ أي فُيجْ : )قال ابُن اْلنباريِّ . فلُه اْلُحْسَنى َمْجزِيّاً بها
ُر عليهِ { َوَسنَ ُقوُل َلُه ِمْن َأْمرِنَا ُيْسراً } :  نيا بما نُ َيسِّ  .؛ أي سنأمرُه في الدُّ

(0/0) 

 
 

ًرا  َحتَّى ِإَذا بَ َلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى قَ ْوٍم َلْم َنْجَعْل َلُهْم ِمنْ ( 71)ُثمَّ َأتْ َبَع َسَبًبا  ُدوِنَها ِست ْ
(10 ) 

 
َحتَّى ِإَذا بَ َلَغ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ؛ أي َسَلَك طريقاً آخَر نحو المشرقِ { ثُمَّ َأتْ َبَع َسَبباً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى قَ ْوٍم لَّْم َنْجَعل لَُّهْم مِّن ُدوِنَها ِسْتراً  إذا انتهَى إلى آخِر  ؛ أي حتى{ َمْطِلَع الشَّ
العمارة من جهِة المشرق وجَد عند الشمِس قوماً َلم يكن َلهم جبٌل وَّل شجٌر وَّل شيء يستُرهم عن 

 (.َمْعنَاُه ُحَفاًة ُعَراًة يَ ْفَتِرُش أَحُدُهْم ُأُذَنهُ َويَ ْلَبُس اُْلْخَرى: )قال لكلبيُّ . الشمسِ 

(0/0) 

 
 

ًرا َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِبَما لَ   ( 12)َدْيِه ُخب ْ

 
الذين كانوا عند مغرب . ؛ أي وجَد قوماً كذلك{ َكَذِلَك َوَقْد َأَحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخْبراً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َوَقْد َأَحْطَنا } كما بَ َلَغ مغرَب الشمِس وكذلك بَ َلَغ مطلَعها ، ثم استأنَف وقال : الشَّمِس ، َوِقْيَل معناُه 
 .؛ أي ِعْلماً { َدْيِه ُخْبراً ِبَما لَ 

(0/0) 

 
 

ْيِن َوَجَد ِمْن ُدوِنِهَما قَ ْوًما ََّل َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن قَ ْوًَّل ( 11)ُثمَّ َأتْ َبَع َسَبًبا  دَّ  ( 11)َحتَّى ِإَذا بَ َلَغ بَ ْيَن السَّ

 
ْيِن َحتَّى ِإَذا بَ َلَغ بَ ْيَن ا* ثُمَّ َأتْ َبَع َسَبباً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  دَّ ؛ أي ُثم أتبَع سبباً ثالثاً مما يبلغُه قطراً من { لسَّ

حتى إذا بلَغ طريقاً من المشرِق نحو الرُّوِم ، وحتى إذا بلَغ بين : أتْ َبَع َسَبباً : أقطاِر اْلرض ، َوِقْيَل 
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انِ   .الجبلين الذين جعلوا الرَّْدَم بينهما ، وهما السدَّ
ْينِ السَّ : )قرأ ابُن كثير وأبو عمٍرو  ها ، وهما ُلغتان ، ( دَّ ين ، وقرأ الباقون بضمِّ َوَجَد ِمن } بفتِح السِّ

؛ أي َّل يكادون يفقهوَن قوَل غيِرهم ، وَّل { قَ ْوماً َّلَّ َيَكاُدوَن يَ ْفَقُهوَن قَ ْوَّلً } ؛ الجبليِن ، { ُدوِنِهَما 
 .يعرفون لُغة غيرهم

. َّل يكادون يفقهوَن أحداً قوَّلً : الياء وكسر القاف ، ومعناُه بضمِّ ( يُ ْفَقُهونَ )قرأ حمزُة والكسائُي وخلف 
ُهَما   (.َّلَ يَ ْفَقُهوَن َكََلَم أَحٍد ، َوَّلَ أَحٌد يَ ْفَهُم َكََلَمُهمْ : )قال ابُن عبَّاس َرِضَي اهللُ َعن ْ

(0/0) 

 
 

نَ َنا قَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنَ ْيِن ِإنَّ يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اْْلَ  ْرِض فَ َهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َتْجَعَل بَ ي ْ
ا  نَ ُهْم َسدًّ  ( 11)َوبَ ي ْ

 
؛ أي قالوا بإشارٍة أو ترُجماٍن { قَالُوْا ياَذا اْلَقْرنَ ْيِن ِإنَّ يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اَْلْرِض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

م أنَّهم َّل ي فقهوَن قوَّلً ، إن يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ، وهما قبيلتان من أوَّلِد يافث بِن نوٍح ؛ ْلنه قد تقدَّ
َكانُواْ : )قال الكلبيُّ . ُمْفِسُدوَن ِفي اْلْرِض ؛ أي يفسدوَن أمواَل الناِس ؛ ْلنَّهم كانوا أهَل بغٍي وظُْلمٍ 

َها َشْيئاً أْخَضَر إَّلّ َيْخُرُجوَن إَلى أْرِض َهُؤََّلِء الَِّذيَن َشَكوُهْم إَلى ِذي اْلقَ  ْرنَ ْيِن أيَّاَم الرَّبْيِع َفَلَ َيَدُعوَن ِفي ْ
 (.أَكُلوهُ ، َوَّلَ يَابساً إَّلَّ اْحَتَمُلوهُ 

يَْأُجوُج ُأمٌَّة َوَمْأُجوُج : " َسَأْلُت النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َعْن يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ، قَاَل : وعن عبِداهلل قاَل " 
َل ، ُكلُّ ُأمٍَّة أْربَ ُعِماَئِة أْلٍف ، َّلَ يَُموُت أَحُدُهْم َحتَّى يَ ْنُظَر إَلى أْلِف ذَكِر ِمْن ُصْلبِه ُكلُُّهْم َقْد َحمَ  ُأمَّةٌ 

ُهْم طُوُل الرَُّجلِ : ُهْم َثَلَثَُة أْصَناٍف : " ِصْفُهْم َلَنا ؟ قَاَل ! يَا َرُسوَل اهللِ : قُ ْلَنا " السََِّلَح  ُهْم  ِصْنٌف ِمن ْ ِمن ْ
يَ ُقوُم َلُهْم  ِماَئةٌ َوُعْشُروَن ِذرَاعاً ، َوِصْنٌف طُوُلهُ َوِعْرُضُه َسَواٌء ُعْشُروَن َوِماَئُة ِذرَاٍع أْيضاً ، َوُهُم الَِّذْيَن َّلَ 

ُب ِفي أْيِدْيِهْم َوأْضَراٌس  َجَبٌل َوَّلَ َيُمرُّوَن بِفْيٍل َوَّلَ َجَمٍل َوَّلَ َوْحٍش َوَّلَ ِخْنزِْيٍر إَّلَّ أْكُلوهُ ، َلُهْم َمَخالِ 
ْعرِ  ِفي  َكَأْضَراِس السَِّباِع ، َوأنْ َياٌب ُيْسَمُع َلَها َحرََكٌة َكَحرََكِة اْلَجَرِس ِفي ُحُلوِق اإلبِل ، َوَلُهْم ِمَن الشَّ

َقى ِمْنُه اْلَحرُّ َواْلبَ ْرُد ، يَ ْعُووَن َعِويَّ  ئَاب ، َويَ َتَساَفُدوَن َكَتَساُفِد اْلبَ َهاِئِم  أْجَساِدِهْم َما يُ َوارِْيِهْم ، َوَما يُ ت َّ الذِّ
 ". إذا اْلتَ َقْوا 

َجَر ، َوَمْن َظَفُروْا بِه ِمَن النَّ : )قال وهُب  اِس َيْشَربُوَن َماَء اْلَبْحِر َويَْأُكُلوَن َدَواب ََّها ، َويَْأُكُلوَن اْلَخَشَب َوالشَّ
َوِلِد آَدَم ، َوذِلَك أنَّ آَدَم اْحتَ َلَم ذاَت يَ ْوٍم فَاْمتَ َزَجْت ُنْطَفُتُه ِفي  ُهْم زيَاَدٌة ِفي: )وقال كعٌب (. أَكُلوهُ 

 (.الت َُّراب ، َفَخَلَق اهللُ ِمْن ذِلَك يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ، فَ ُهْم ُمتَِّصُلوَن بَنا ِمْن ِجَهِة اَْلب ُدوَن اُْلمِّ 
إن الت ُّْرَك منهم إَّلّ أن أولئَك أشدُّ : َوِقْيَل (. ُد آَدَم ُكلُُّهْم ُجْزءٌ ُهْم َعْشَرُة أْجَزاٍء َوَولَ : )وقال ابُن عبَّاس 
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ويأجوُج ومأجوج اْسماِن أعجميَّان َّل . فساداً من التُّرِك ، فتباعُدوا عن الناِس ، كما ينعزُل اللُّصوصُ 
 .ينصرفان ؛ ْلنَّهما معرفةٌ 

نَ ُهْم َسّداً  فَ َهْل َنْجَعُل َلَك َخْرجاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  نَ َنا َوبَ ي ْ ؛ أي قالوا هل نجعُل لك { َعَلى َأن َتْجَعَل بَ ي ْ
وردْمُت . والرَّْدُم هو السدُّ . بعضاً من أمواِلنا ضربتُه في كلِّ سنٍة على أن تجعَل بيننا وبينهم حاجزاً وسّداً 

 .الباَب ؛ أي َسَدْدُتُه ، واْلَخْرُج والخراُج واحدٌ 

(0/0) 

 
 

نَ ُهْم َرْدًما قَاَل َما مَ  َنُكْم َوبَ ي ْ ٍة َأْجَعْل بَ ي ْ ٌر فََأِعيُنوِني ِبُقوَّ نِّي ِفيِه رَبِّي َخي ْ  ( 11)كَّ

 
ٌر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْني اهللُ ِمن اإلتساِع في : ؛ أي قال َلهم ذو الَقرنين { قَاَل َما َمكَّنِّي ِفيِه رَبِّي َخي ْ َما َمكَّ

نيا خيٌر من َخراِجكم الذ قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ي تبذلونه ِلي ، يريُد ما أعطاِني اهللُ وملََّكني أفضُل من عطيَِّتكمالدُّ
ٍة } :  نَ ُهْم َرْدماً } ؛ أي الرِّجاِل واآلَّلِت ، { فََأِعيُنوِني ِبُقوَّ َنُكْم َوبَ ي ْ ؛ الرَّْدُم أشدُّ الحجاب ، { َأْجَعْل بَ ي ْ

 .وهو أكبُر من السدِّ 

(0/0) 

 
 

َلْيِه َر اْلَحِديِد َحتَّى ِإَذا َساَوى بَ ْيَن الصََّدفَ ْيِن قَاَل انْ ُفُخوا َحتَّى ِإَذا َجَعَلُه نَارًا قَاَل آتُوِني ُأْفِرْغ عَ آتُوِني زُب َ 
 ( 11)ِقْطًرا 

 
ى ِإَذا َساَوى بَ ْيَن َحتَّ } ؛ والزُّبَ َرُة القطعُة العظيمة ، فأَتوهُ بها فبناهُ ، { آتُوِني زُبَ َر اْلَحِديِد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َدفَ ْيِن  اُهما َصَدفَ ْيِن ؛ ْلنَّهما يتصادفان ، أي يتقاَبَلن ، { الصَّ ؛ أي حتى إذا َمألَ ما بين الجبليِن ، وَسمَّ
كلَّ قطعَتي حديِد حطباً حتى مألَ ما بين الجبلين ، فأمَر بالناِر " بين " فلما وضَع بينهما الحديَد وجعَل 

ادين { قَاَل }  فُأرِسلت فيه ، و ؛ حتى إذا { َحتَّى ِإَذا َجَعَلُه نَاراً } ؛ بالمنافيخ ، { انُفُخوْا } : ؛ للحدَّ
؛ وهو النحاُس الذائب { ُأْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطراً } ؛ أي أعطوِني ِقْطراً ، { قَاَل آتُوِني } صاَر الحديُد كالناِر ، 

طُر الماء ، ففعَل حتى إذا جعَل بعضه في بعٍض ، فصاَر أصبُُّه على الحديِد والحطب فيتقطَُّر كما يتق
قيل إنه حفر له اْلساس حتى بلغ الماء ، ثم جعل . الجميُع شيئاً واحداً جبَلً َصْلداً من حديٍد وُنحاس

 .عرضه خمسين فرسًخا ثم مأله وشرفه
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 ( 18)َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نَ ْقًبا 

 
؛ أي ما قَدُروا أن يَ ْعُلوُه َّلرتفاعِه { َفَما اْسطَاُعواْ َأن َيْظَهُروهُ َوَما اْسَتطَاُعواْ َلُه نَ ْقباً } : قولُه تعالى 

تِه وصَلبتهِ   .وَمَلَسِتِه ، وما قَدرُوا أن ينِقُبوهُ من أصلِه ؛ لشدَّ
َْ يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج َيْحُفُرو : " وعن أبي هريرَة  ّْ نَ ْرِجُع إَلى َغٍد َوِنِجْيُء أْيضاً : َن ُكلَّ يَ ْوٍم ، ثُمَّ يَ ُقولُوَن أّن

 " َنْحِفُرُه ، فَ َيْأتُوَنُه َغداً َوَقْد أَعاَدُه اهللُ َكَما َكاَن قَ ْبَل أْن َيْحِفُروُه 

(0/0) 

 
 

اَء وَ   ( 17)َكاَن َوْعُد رَبِّي َحقًّا قَاَل َهَذا رَْحَمٌة ِمْن رَبِّي فَِإَذا َجاَء َوْعُد رَبِّي َجَعَلُه دَكَّ

 
ا فَ َرَغ من بنائِه ، هذا التمكيُن { قَاَل َه اَذا رَْحَمٌة مِّن رَّبِّي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي قال َلهم ُذو القرنيِن َلمَّ

ا َجآَء َوْعُد فَِإذَ } الذي أدركُت به السدَّ رحمٌة ِمن ربي من حيُث أْلَهمني وقوَّاِني ، ونعمةٌ ِمن ربي عليكم ، 
آَء  اعة جعَل السدَّ َكْسراً { رَبِّي َجَعَلُه دَكَّ فمعناُه أْرضاً منبسطًة ، ( دَّكاً )ومن قرأ . ؛ أي وقُت اشتراِط السَّ

اٌء إذا َلم يكن َلها ِسَناٌم ، : يقاُل   .؛ أي كان تقديرُه ِلخروجهم ِصْدقاً كائناً { وََكاَن َوْعُد رَبِّي َحّقاً } نَاَقٌة دَكَّ

(0/0) 

 
 

َوَعَرْضَنا َجَهنََّم يَ ْوَمِئٍذ ( 11)َوتَ رَْكَنا بَ ْعَضُهْم يَ ْوَمِئٍذ َيُموُج ِفي بَ ْعٍض َونُِفَخ ِفي الصُّوِر َفَجَمْعنَاُهْم َجْمًعا 
 ( 200)لِْلَكاِفرِيَن َعْرًضا 

 
؛ أي تركنا يأجوَج ومأجوَج يوَم انقضاِء أمر السدِّ { َوتَ رَْكَنا بَ ْعَضُهْم يَ ْوَمِئٍذ َيُموُج ِفي بَ ْعٍض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

نيا مختلطين لكثَرِتهم ، يقاُل  َماَج الناُس إذا دخَل بعُضهم في بعٍض حَياَرى كَمْوِج الماِء : َيموُجوَن في الدُّ
اذا َكثُ َر ، فيخرجون على الناِس فيشَربُون الماَء ، يأكلوَن الدوابَّ ، وَمن َظَفُروا به من الناِس أكلوُه ، ف
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 .فساُدهم في اْلرِض بعَث اهللُ عليهم بعثاً فيقتلهم فيموتون كموِت الجرادِ 
؛ يعني النفخَة الثانيَة التي تكون للَحْشِر ُيْحَشُر بها { َونُِفَخ ِفي الصُّوِر َفَجَمْعَناُهْم َجْمعاً } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

َوَعَرْضَنا َجَهنََّم يَ ْوَمِئٍذ لِّْلَكاِفرِيَن َعْرضًا } : قِف ، قَ ْولُُه تَ َعاَلى الناُس من قبورِهم ، وُيجَمُعون َجمعاً في المو 
 .؛ أي وأْظَهْرنَا جهنََّم يوَم القيامِة للكافريَن حتى يَ َروا فيها جزاَء أعماِلهم ُمَعايَ َنةً { 

(0/0) 

 
 

 ( 202) َيْسَتِطيُعوَن َسْمًعا الَِّذيَن َكاَنْت َأْعيُ نُ ُهْم ِفي ِغطَاٍء َعْن ِذْكِري وََكانُوا ََّل 

 
؛ أي أْظَهْرنَا جهنََّم حتى شاَهَدها الناُس { الَِّذيَن َكاَنْت َأْعيُ نُ ُهْم ِفي ِغَطآٍء َعن ِذْكِري } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 

َّلَ َيْسَتِطيُعوَن  وََكانُواْ } الذين كانت أعيُن قلوبهم ِفي ِغطَاٍء َعْن ِذْكِري ِلما تراءى لها من الرَّين والغشاوِة ، 
 .؛ أي كان يثقُل عليهم ِذْكُر اهلِل تعالى{ َسْمعاً 

(0/0) 

 
 

 ( 201)ُزًَّل َأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن يَ تَِّخُذوا ِعَباِدي ِمْن ُدوِني َأْوِلَياَء ِإنَّا َأْعَتْدنَا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن ن ُ 

 
؛ أي أَيْحَسُب الكفاُر أن { ِذيَن َكَفُروْا َأن يَ تَِّخُذوْا ِعَباِدي ِمن ُدوِني َأْوِلَيآَء َأَفَحِسَب الَّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ِإنَّآ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ينفَعهم اتِّخاُذهم عبادي مثَل المسيِح والمَلئكة الذين عبُدوهم مشن دوِني أْربَاباً 
ًة عندنا ، كما يُ َهيَّأُ المْنِزل للضَّيف؛ أ{ َأْعَتْدنَا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن نُ ُزَّلً   .ي جعلناها َمْنزَّلً وَمْأوًى َلهم ، ومعدَّ

(0/0) 

 
 

نْ َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأن َُّهْم ( 201)ُقْل َهْل نُ َنبُِّئُكْم بِاْْلَْخَسرِيَن َأْعَماًَّل  الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم ِفي اْلَحيَاِة الدُّ
ًعا   ُأوَلِئَك الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت رَبِِّهْم َوِلَقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَمالُُهْم َفََل نُِقيُم َلُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ ( 201)ُيْحِسُنوَن ُصن ْ

 ( 201)َوْزنًا 
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ُد { ُقْل َهْل نُ َنبُِّئُكم بِاَْلْخَسرِيَن َأْعَماَّلً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  كم باآلْخَسرِْيَن هل ُنخبرُ : ؛ أي قل َلهم يا ُمَحمَّ

ُهُم الرُّْهَباُن : )أْعَماَّلً في اآلخرِة يعني كفار أهل الكتاب واليهوَد والنصارى ؟ وقال عليٌّ رضي اهلل عنه 
ْيُسوَن َحَبُسوْا أنْ ُفَسُهْم ِفي الصََّواِمعِ   الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم ِفي} هم جميُع اليهوِد والنَّصارى ، : َوِقْيَل ( َواْلِقسِّ

نْ َيا  ين ، { اْلَحَياِة الدُّ ؛ أي { َوُهْم َيْحَسُبوَن َأن َُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعاً } ؛ أي َبَطَل عمُلهم واجتهاُدهم في الدِّ
 .وهم يظنُّوَن أنَّهم يعملون صاِلحاً 

أي َجَحُدوا دَّلئَل توحيدِه ، وأنَكُروا ؛ { أُْوَلِئَك الَِّذيَن َكَفُروْا ِبآيَاِت رَبِِّهْم َوِلَقائِِه } : ُثم بَ يََّن َمن هم فقال 
؛ أي َبطََلْت حسناُتهم التي َعِمُلوها مثل ِصَلِة الرَّحِم ، { َفَحِبَطْت َأْعَمالُُهْم } البعَث بعد الموِت ، 

 ، ؛ وَّل يكون َلهم عند اهللِ { َفَلَ نُِقيُم َلُهْم } واإلحساِن إلى الناس ، فَل يَ َرْوَن سعَيهم مع الكفِر شيئاً ، 
 .؛ َقْدراً وَّل َمْنزَِلةً { يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َوْزناً } 

(0/0) 

 
 

 ( 201)َذِلَك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم ِبَما َكَفُروا َواتََّخُذوا آيَاِتي َوُرُسِلي ُهُزًوا 

 
َواتََّخُذوْا آيَاِتي َوُرُسِلي } ، ؛ أي ذلك اإلحباُط جزاؤهم { َذِلَك َجَزآُؤُهْم َجَهنَُّم ِبَما َكَفُروْا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة أنبيائي ُهُزواً ؛ يستهزؤن بها{ ُهُزواً   .؛ أي واتِّخاذهم الُقْرآَن ونبوَّ

(0/0) 

 
 

 ( 208)ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزًَّل 

 
؛ اْلفْرَدْوُس في { يَن آَمُنواْ َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزَّلً ِإنَّ الَّذِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

اْلَجنَُّة ِماَئُة َدرََجٍة ، َما بَ ْيَن ُكلِّ َدرََجتَ ْيِن : " قاَل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم . َجنٌَّة ذاُت ُكُرومٍ : اللُّغة 
َما ُر اَْلنْ َهاُر اَْلْربَ َعُة ، فَإذا َسَأْلُتُم اهللَ فَاْسأَلُوهُ َما بَ ْيَن السَّ َها تَ تَ َفجَّ ِء َواَْلْرِض ، اْلِفْرَدْوُس أْعََلَها ، ِمن ْ

ْن َجنََّتان ِمْن ِفضٍَّة آنَِيتُ ُهَما َوَما ِفْيِهَما مِ : َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس أرَْبٌع : " وقال صلى اهلل عليه وسلم " اْلِفْرَدْوَس 
ٍة ، َوَجنَّتَاِن ِمْن ذَهٍب آنَِيتُ َهَما َوَما ِفْيِهَما ِمْن ذَهٍب   ". ِفضَّ

. اْزَداِدَي ُحْسناً َوِطْيباً َْلْولَِياِئي: خلَق اهللُ الفردوَس بيدِه يفتُحها كلَّ يوٍم خمَس مرَّات ، فيقوُل : َوِقْيَل 
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وقال  (. اْلِفْرَدْوُس ُسرَُّة اْلَجنَّةِ : )وقال أبو ُأَساَمَة ( َضُلَها َوأْرفَ ُعَهااْلِفْرَدْوُس رَبْ َوةُ اْلَجنَِّة َوأفْ : )وقال قتادةُ 
َها اآلِمُروَن باْلَمْعُروِف ، والنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكرِ : )كعٌب   (.لَْيَس ِفي اْلَجنَِّة َجنٌَّة أْرَفُع ِمَن اْلِفْرَدْوِس ، ِفي ْ

(0/0) 

 
 

ُغو  َها ِحَوًَّل َخاِلِديَن ِفيَها ََّل يَ ب ْ  ( 207)َن َعن ْ

 
َها ِحَوَّلً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُغوَن َعن ْ قال صلى . أي ُمقيمين فيها َّل يطلبوَن عنها ِتحِويَلً { َخاِلِديَن ِفيَها َّلَ يَ ب ْ

 ". إنَّ اْلِفْرَدْوَس أْرَفُع َمْوِضٍع ِفي اْلَجنَِّة َوأْحَسُنُه : " اهلل عليه وسلم 

(0/0) 

 
 

َنا ِبِمثِْلِه ُقْل َلْو كَ  َفَد َكِلَماُت رَبِّي َوَلْو ِجئ ْ  ( 201)َمَدًدا اَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبِّي لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ

 
ا نزَل قَ وْ { ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداً لَِّكِلَماِت رَبِّي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َوَمآ } : لُُه تَ َعاَلى ؛ اآليُة ، وذلَك أنه َلمَّ

َنا التوراَة : وقاَلِت اليهوُد والنصارى [ 71: اَّلسراء ]{ُأوتِيُتم مَِّن اْلِعْلِم ِإَّلَّ قَِليَلً  َنا ِعلماً كثيراً ، أْوتِي ْ أْوتِي ْ
تِه ، فيكتُب من فيها ِعْلُم كلِّ شيء ، فأنزَل اهللُ هذه اآليَة ؛ أي َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداً ِلِعْلِم ربي وحكم

َرِت اْلقَلُم ، { لََنِفَد اْلَبْحُر } البحِر كما يكتُب من المداِد ،  قَ ْبَل َأن َتنَفَد َكِلَماُت رَبِّي َوَلْو } ؛ وتكسَّ
َنا ِبِمْثِلِه  معاِنَي الُقْرآِن ( َكِلَماِت رَبي)ويقاُل أراَد ب  . ؛ ِلهذا البحرِ { َمَدداً } ؛ أي بمثل البحر ، { ِجئ ْ

 .واْلحكاِم المستنبطِة منه ، واْلَمَدُد شيٌء بعَد شيءٍ 

(0/0) 

 
 

فَ ْليَ ْعَمْل َعَمًَل َصاِلًحا َوََّل ُقْل ِإنََّما َأنَا َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاَء رَبِِّه 
 ( 220)ًدا ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأحَ 

 
ُد { ُقْل ِإنََّمآ َأنَْا َبَشٌر مِّثْ ُلُكْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  قال ابُن . إنََّما أنَا َبَشٌر آَدِميٌّ مثُلكم: ؛ أي ُقْل يا ُمَحمَّ
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َعَلى َنِفِسِه بأَنَُّه آَدِميٌّ َكَغْيِرِه إَّلَّ  َعلََّم اهللُ نَبيَُّه الت ََّواُضَع لَِئَلَّ يَ َتَباَهى َعَلى َخْلِقِه ، فََأَمَرهُ اهللُ أْن يُِقرَّ : )عبَّاس 
َفَمن َكاَن } ؛ َّل شريك له ، { يُوَحى ِإَليَّ َأنََّمآ ِإلَ اُهُكْم ِإلَ اٌه َواِحٌد } : أنَّهُ أْكِرَم باْلَوْحِي ، َوُهَو قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي { فَ ْليَ ْعَمْل َعَمَلً َصاِلحاً } عَث في المصيِر إليه ، ؛ أي َيْخَشى لقاَء ربه ويخاُف الب{ يَ ْرُجوْا ِلَقآَء رَبِِّه 
 .؛ مع اهلِل غيَرُه في العبادةِ { َوَّلَ ُيْشِرْك } خاِلصاً َّل يَرى في عبادِة اهلل أحداً ، 

: ل قا: )؛ وعن عطاء عن ابن عباس قال { ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحَداً } ( َوَّلَ يَ َرى)معناه : وقال سعيُد بن جبير 
وَّل يشرْك بِه ؛ ْلنه أراَد العمَل الذي يعملُه هلِل ، ويحبُّ أن ُيحمَد : َوَّلَ ُيْشِرْك بِعَباَدِة رَبِه أَحداً ، وَلم يُقْل 

 (.َهذا ِفي َمْن أْشَرَك بَعَمِلِه يُرِْيُد اهللَ بِه َوالنَّاسَ : )قال الحسُن (. عليهِ 
َمْن َصلَّى َصََلًة يُ َراِئي : "  صلى اهلل عليه وسلم يقول قال سمعُت رسوَل اهلل: وعن ُعبادة بن الصامِت 

َفَمن َكاَن يَ ْرُجوْا ِلَقآَء رَبِِّه } وقرأ هذه اآلية " بَها فَ َقْد أْشَرَك ، َوَمْن َصاَم َصْوماً يُ َراِئي بِه فَ َقْد أْشَرَك 
 " { َداً فَ ْليَ ْعَمْل َعَمَلً َصاِلحاً َوَّلَ ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأحَ 

َمْن قَ َرأ ُسوَرَة الَكْهِف فَ ُهَو : " وَعن أبي هريرَة وأَُبيِّ بِن كعب عن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل 
َها ، َوَمْن قَ َرأ اآليََة الَِّتي ِفي آِخِرَها ِحيَن يَأْ  َنٍة َيُكوُن ِفي ْ ْضَجَعُه َكاَن َلهُ ُخُذ مَ َمْعُصوٌم إَلى َثَمانَِيِة أيَّاٍم ِمْن ُكلِّ ِفت ْ

َة ، ِحْشُو ذِلَك النُّوِر َمََلِئَكةٌ ُيَصلُّوَن َعَلْيِه َحتَّى يَ ُقوَم ِمْن َمْضَجِعهِ  َوإْن َكاَن َمْضُجُعُه . نُوٌر يَ َتأْلْلُ إَلى َمكَّ
َة فَ َتََلَها َكاَن َلُه نُوٌر يَ َتأْلْلُ ِمْن َمْضَجِعِه إَلى اْلبَ ْيِت اْلَمْعُموِر ،  ِحْشُو ذِلَك النُّوِر َمَلَِئَكٌة ُيَصلُّوَن َعَلْيِه بَمكَّ

 ". َوَيْستَ ْغِفُروَن َلُه َحتَّى َيْستَ ْيِقَظ 
اَل َلْم َيُضرَُّه : " وقال صلى اهلل عليه وسلم  جَّ َوَمْن َحِفَظ َعْشَر آيَاٍت ِمْن أوَِّل ُسوَرِة اْلَكْهِف ُثمَّ أْدَرَك الدَّ

َمْن قَ َرأ ُسورََة اْلَكْهِف يَ ْوَم اْلُجُمَعِة فَ ْهَو َمْعُصوٌم إَلى ِستَِّة أيَّاٍم ِمْن ُكلِّ "  :وقال صلى اهلل عليه وسلم ". 
اُل ُعِصَم ِمْنُه  جَّ َنٍة َتُكوُن ، فَإْن َخَرَج الدَّ  ". ِفت ْ
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 ( 2)كهيعص 

 
الرَّبُّ َعَلى نَ ْفِسِه ، َواْلَكاُف ِمَن َكاٍف ،  أوَُّل َهِذِه السُّورَِة ثَ َناٌء أثْ َنى بهِ : )؛ قال ابُن عبَّاس { كهيعص } 

كاٍف : معناُه : َوِقْيَل (. َواْلَهاُء ِمْن َهاٍد ، َواْلَياُء ِمْن َحِكْيٍم ، َواْلَعْيُن ِمْن َعِلْيٍم ، َوالصَّاُد ِمْن َصاِدٍق َوَصَمدٍ 
 .في وعدهِ لخلقِه هاٍد لعبادِه ، يده فوَق أيديهم ، عاِلٍم بَبريَّتِه ، صادٍق 
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قَاَل َربِّ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشتَ َعَل ( 1)ِإْذ نَاَدى رَبَُّه ِنَداًء َخِفيًّا ( 1)ِذْكُر رَْحَمِت رَبَِّك َعْبَدُه زََكرِيَّا 
 ( 1)الرَّْأُس َشْيًبا َوَلْم َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّا 

 
َلى { رَْحَمِت رَبَِّك َعْبَدُه زََكرِيَّآ ِذْكُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي بهذا اذكر رحمَة ربك على زكرَّيا ، أو ما يُ ت ْ

؛ أي إذ { ِإْذ نَاَدى رَبَُّه ِنَدآًء َخِفيّاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . منصوٌب بالرحمة( َعْبَدهُ )عليكم ذكُر رحمِة ربَك ، و
؛ أي { قَاَل َربِّ ِإنَّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي } َلم يطَِّلُع عليه إَّلَّ اهللُ ،  دَعا ربَُّه ِسّراً في جوِف اللَّيِل ُمخلصاً 

 .َضُعَف منِّي
ِة ، : ، والَوَهُن في اللغة ( َشَكا ذَهاَب أْضَراِسهِ : )قال قتادُة  ؛ يقوُل { َواْشتَ َعَل الرَّْأُس َشْيباً } نُ ْقَصاُن اْلُقوَّ

ْيب من : واَّلشتعاُل . ِت قَ ُرْبتُ ِشْخُت َوَضُعْفُت ، ومن المو :  انتشاُر ُشَعاِع النَّاِر ، واشتعالُه في الشَّ
ُنِصَب على ( َشْيًبا} : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . أحسِن اَّلستعارِة ؛ ْلنه ينتشُر في الرأِس ، كما ينتشُر ُشعاع النارِ 

عاء دعاُء السرِّ ، كما قال صل َعاِء : " ى اهلل عليه وسلم المصدِر ، وهذا يدلُّ على أن أفضَل الدُّ ُر الدُّ َخي ْ
 ". اْلَخِفيُّ ، َوأْفَضُل الرِّْزِق َما َيْكِفي 

؛ أي كنَت ُتجيُبِني إذا دعوُتَك ، وقد عوَّْدَتني اإلجابَة في { َوَلْم َأُكْن ِبُدَعآِئَك َربِّ َشِقيّاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .ما مضى فِلَم َّل ُتجيُبِني
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َيرِثُِني َوَيِرُث ِمْن آِل ( 1)ي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َورَاِئي وََكاَنِت اْمَرَأِتي َعاِقًرا فَ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َوِإنِّ 
 ( 1)يَ ْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيًّا 

 
صبَة وبَِني العمِّ أن يرِثُوا ِعلمي دون َمن  ؛ أي ِخْفُت الع{ َوِإنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َورَآِءى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ين من ورائي ؛ ْلنَّهم كانوا من أشرار بني إسرائيل: كان ِمن َنْسِلي ، ويقاُل  قرأ يحيى . ِخْفتُ ُهْم على الدِّ
 .بسكون الياء ، يعني ذَهَبِت المواِلي( اْلَمَواِليْ )بفتِح الخاء وتشديِد الفاء ، و( َخفَّتِ : )بن يعمر 

؛ أي َعِقيماً { وََكاَنِت اْمَرَأِتي َعاِقراً } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . أي بعَد موِتي{ ِمن َورَآِءى } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى :  وقلتُ 
 .وامرأتُه هي أخُت ُأمِّ مَريم بنت عمراَن بن ماثان. الذي َّل يوَلُد لهُ : من الولِد ، والرجُل الَعاِقُر 

ِتي { َيرِثُِني } ؛ أي أعِطني ِمن عندك ولداً ، { ِلي ِمن لَُّدْنَك َوِليّاً فَ َهْب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ َيِرُث نبوَّ
َة ، أراَد بذلك يعقوَب بِن ماثان وهم أخواُل َيحيى ، { َوَيِرُث ِمْن آِل يَ ْعُقوَب } ومكاني  ؛ العلَم والنبوَّ

َيرِثُِني : )قرأ أبو عمرو والكسائي . يوسفَ  وبنو ماثان كانوا رؤساَء بني إسرائيل ، وليَس يعقوُب هذا أبو
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عاء ، وقرأ الباقون برفعهما على الحاِل والصِّفة( َوَيِرثْ  } : َوقَ ْوُلُه تَ َعاَلى . بالجزِم فيهما على جواب الدُّ
 .أي َواِلياً { َوِليّاً 

ن ترضاهُ ؛ أي َوف ِّْقُه للعمِل حتى يص{ َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيّاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َمْعَناهُ : )وقال أبو صاِلح . يَر ِممَّ
 .إْجَعْلُه صاِلحاً تقيّاً بَ ّراً مْرِضيّاً : َوِقْيَل (. َواْجَعْلُه َرب نَبيّاً َكَما َجَعْلَت أبَاهُ : 

رين أنَّ معنى قَ ْولُُه تَ َعاَلى  ميراِث  أي يِرُث ماِلي ، إَّلّ أنَّ حمَل اآلية على{ َيرِثُِني } وذهَب بعُض المفسِّ
العلم أوَلى ؛ ْلن اْلنبياَء كانوا َّل َيُشحُّوَن بالماِل ، وَّل يتنافسوَن على مصيِر المال بعد موتِهم إلى 

ِه ؛ وْلنه قال  وَلم يُِرْد بذلَك الماَل ، وْلنَّ البنيَّ صلى اهلل عليه وسلم ( َوَيِرُث ِمْن آِل يَ ْعُقوبَ )مستحقِّ
ين بعَدهُ " َّلَ نُوَرُث َما تَ رَْكَناُه َصَدَقًة  -َياِء َمْعَشَر اْلنْب -إنَّا : " قاَل  وإنَّما دعاُء زكريا بالولِد لَِيِلَي أموَر الدِّ

لوا ِديْ َنُه بعَد وفاته ، وخاَف أن يستوُلوا على علومِه وُكتُبِه فيحرِّفُوَنها ،  ؛ لخوفِه من بَِني أعمامِه أن يبدِّ
ون الناَس عنه ويواكلوَن الناس بها ، ويفسدون ِديْ َنهُ   .، ويصدُّ
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ُرَك ِبُغََلٍم اْسُمُه َيْحَيى َلْم َنْجَعْل َلُه ِمْن قَ ْبُل َسِميًّا   ( 8)يَا زََكرِيَّا ِإنَّا نُ َبشِّ

 
ُرَك ِبُغََلٍم اْسُمُه َيْحَيى } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  } : وحى إليه إنَّ اهلل استجاَب لُه فأ: ؛ معناهُ { يازََكرِيَّآ ِإنَّا نُ َبشِّ

ُرَك  قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ ْلنَّ اهلل أحَيا به اإلْيماَن والحكمةَ { ِبُغََلٍم اْسُمهُ َيْحَيى } أي نُ َفرُِّحَك { يازََكرِيَّآ ِإنَّا نُ َبشِّ
، قال ابُن ( َلُه َيْحَيىَلْم ُنَسمِّ أَحداً قَ ب ْ : َمْعنَاُه : )قال الكلبيُّ وقتادةُ { َلْم َنْجَعل لَُّه ِمن قَ ْبُل َسِميّاً } : 

َلم تِلِد العواقُر : َوِقْيَل (. َلْم َنْجَعُل َلُه َشبْيهاً َوَّلَ ِمْثَلً ؛ ْلنَُّه َلْم يَ ْعِص َوَّلَ َيِهمُّ بَمْعِصَيةٍ : )جبير وعطاء 
 .ِمثْ َلهُ 

ٌد صلى اهلل عليه وسلم ، ْلنُه تعالى أراَد أن يخُلَق بَ ْعَدُه أفضَل منه وهو ُمَحمَّ { ِمن قَ ْبُل } وإنَّما قاَل 
إن اهللَ تعالى َلم يُِرْد بهذا القول جمَع الفضائِل كلِّها ليحَيى ، وإنَّما أراَد في بعِضها ؛ ْلن الخليَل : َوِقْيَل 

 .والكليَم كانا قبَلهُ ، وكانا أفضَل منهُ 
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 ( 7)ًرا َوَقْد بَ َلْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعِتيًّا قَاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغََلٌم وََكاَنِت اْمَرَأِتي َعاقِ 
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يا سيِّدي ِمن أين يكوُن ِلي ولٌد : ؛ أي قال زكريَّا لجبريَل { قَاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغََلٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .؛ أي حاَل اليأِس والجفف{ ِعِتيّاً َوَقْد بَ َلْغُت ِمَن اْلِكَبِر } ؛ ِمن الولد ، { وََكاَنِت اْمَرَأِتي َعاِقراً } ، 
: قال قتادةُ . روي أنهُ كاَن له يومئذ بضٌع وستُّون سنًة ، والِعِتيُّ هو الذي َغي ََّرُه طوُل الزماِن إلى اليأسِ 

: ئي وقرأ حمزُة والكسا. رجٌل َعاٍت إذا كان قاسَي القلب غيَر ليِّن: يقاُل ( وإنََّما قَاَل ذِلَك لُِنُحوِل َعْظِمهِ )
م أن هذا القوَل من زكريا َلم يكن على جهِة اإلنكار ، ولكن ( ِعِتيّاً ) بكسِر العين وُهما لُغتان ، وقد تقدَّ

باب ، أو يرزقُهما الولَد وهما على هذه الصفةِ   .أحبَّ ِمن أيِّ وجٍه يكوُن أبَردِِّهَما إلى الشَّ

(0/0) 

 
 

 ( 1)ٌن َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن قَ ْبُل َوَلْم َتُك َشْيًئا قَاَل َكَذِلَك قَاَل رَبَُّك ُهَو َعَليَّ َهيِّ 

 
هكذا قَاَل رَبَُّك ، كما قلُت : ؛ أي قال لُه جبريل { قَاَل َكذاِلَك قَاَل رَبَُّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

. ؛ وكنَت معدوماً { َوَلْم َتُك َشْيئاً } ل يحيى ، ؛ أي من قب{ َوَقْد َخَلْقُتَك ِمن قَ ْبُل } لَك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن ، 
 .بالنون واْللف( َوَقْد َخَلْقَناَك ِمْن قَ ْبلُ : )قرأ حمزُة والكسائيُّ 
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 ( 20)قَاَل َربِّ اْجَعْل ِلي آَيًة قَاَل آيَ ُتَك َأَّلَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثََلَث َلَياٍل َسِويًّا 

 
يا رب اجعل ِلي عَلمًة أعلُم بها وقوَع ما : ؛ أي قاَل زكريا { َل َربِّ اْجَعل ِلي آَيًة قَا} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ْرُت بِه ؛ ْلتعجََّل اْلَمَسرََّة ،  ؛ أي َّل { َأَّلَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثََلَث َلَياٍل َسِويّاً } ؛ عَلمُتَك ، { قَاَل آيَ ُتَك } ُبشِّ
َّل َخَرَس بلساِنَك وَّل آفَة ، فإنه كان يقرأ الزَّبُوَر ويدعو اهللَ وُيَسبُِّحُه ،  تقدر أن تكلم الناَس ، وأنت َسِويٌّ 
أي َصحيحاً ساِلماً من غيِر بأٍس وَّل َخَرٍس ، { َسِويًّا } وقوله . ولكنه اعتقَل كَلَمُه عن كَلِم الناس

 .منصوٌب على الحال( َسِويّاً )و
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 ( 22)ْحَراِب فََأْوَحى ِإَلْيِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكَرًة َوَعِشيًّا َفَخَرَج َعَلى قَ ْوِمِه ِمَن اْلمِ 

 
؛ أي َخَرَج عليهم من ُمَصَلَّهُ ُمتَ َغي َِّر اللوِن ، وهم { َفَخَرَج َعَلى قَ ْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

كتَب : ؛ أي أشاَر إليهم وأْوَمأَ ، ويقاُل { ِهْم فََأْوَحى ِإَليْ } ما لَك يا زكريا ؟ : ينتظرونه فأنكروُه وقالوا 
ْبَحُة الصَلةُ ، فلما كان وقُت حمِل { َأن َسبُِّحوْا ُبْكَرًة َوَعِشيّاً } بيدِه  ؛ أي َصلُّوا هلل َغْدَوًة َوَعِشيًَّة ، والسُّ

وأتى امرأته على ُطْهٍر امرأتِه ومنع من الكَلِم ، خرج إليهم يأمرهم بالصَلة إشارًة ، ثم تكلم بعد ثَلث ، 
 .، فحملت بَيْحَيى
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نَاُه اْلُحْكَم َصِبيًّا  ٍة َوآتَ ي ْ  ( 21)يَا َيْحَيى ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّ

 
ٍة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي قال اهللُ لَيْحَيى بعَد ما بَ َلَغ البلغ الذي يجوُز أن { ياَيْحَيى ُخِذ اْلِكتَاَب ِبُقوَّ

ٍة  }: يخاَطَب  َناهُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . أي اعمل بما في التَّوراِة بِجدٍّ ومواظبٍة وعزِْيَمةٍ { ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّ َوآتَ ي ْ
؛ أي أعطيناُه الحكمَة ، وهي الَفْهُم لكتاب اهلل َصبيّاً ، وكان يحيى عليه السَلم على { اْلُحْكَم َصِبيّاً 

َة ِفي ِصَباُه َوُهَو اْبُن َثََلِت ِسِنْينَ : )وقال ابُن عبَّاس . لغينَ َهْيَأِة الصبيان ، ولُه عقُل البا َناُه النُّبُ وَّ . َوآتَ ي ْ
 .َما لِلَِّعب ُخِلْقنَا: تَ َعاَل نلعُب ، فقال : وروي أنُه َمرَّ بالصِّبياِن وهو صغيٌر ، فقالوا 
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  (21)َوَحَنانًا ِمْن َلُدنَّا َوزََكاًة وََكاَن َتِقيًّا 

 
نَاُه َتَحنُّناً على قومِه ، َورِقََّة قلٍب عليهم ؛ ليدعَوُهم إلى { َوَحَناناً مِّن لَُّدنَّا َوزََكاًة } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وآتَ ي ْ

نوب: معناهُ : أي َعَمَلً صالحاً وإخَلصاً ، َوِقْيَل { َوزََكاًة } طاعة ربهم ، وقولُه  . جعلناُه طاهراً من الذُّ
قَ ْوُلهُ . أي صدقًة عليهما{ َوزََكاًة } أي جعلناُه رحمًة من عندنا ْلبويِه { َوَحنَاناً مِّن لَُّدنَّا } : معناه : َل َوِقيْ 

وكاَن : قال المفسِّرون . ؛ أي ُمِطيعاً ُمخلصاً بجميِع كل ما يرضاُه اهلل ِمن عبادهِ { وََكاَن َتِقيّاً } : تَ َعاَلى 
 .يئًة وَّل َهمَّ بهامن تقواهُ أنه َلم يعمل خط
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َعُث َحيًّا ( 21)َوبَ رًّا ِبَواِلَدْيِه َوَلْم َيُكْن َجبَّارًا َعِصيًّا   ( 21)َوَسََلٌم َعَلْيِه يَ ْوَم ُوِلَد َويَ ْوَم َيُموُت َويَ ْوَم يُ ب ْ

 
؛ أي َلم { َوَلْم َيُكن َجبَّاراً َعِصيّاً }  ؛ أي لطيفاً بوالديه ، ُمحسناً إليهما ،{ َوبَ ّراً ِبَواِلَدْيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي { َوَسََلٌم َعَلْيِه يَ ْوَم ُوِلَد َويَ ْوَم يَُموُت } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . يكن ُمَتَكبراً على َمن في ِدينه ، وَّل عاصياً لربهِ 
قال . ؛ من القبرِ { َعُث َحياً يُ ب ْ } ، وحين ، { َويَ ْوَم } سَلمةٌ وسعادة ِمنَّا عليه حين ُوِلَد وحين َيموُت ، 

 (.يُرِْيُد َسََلَمًة َلُه ِمنَّا: )عطاُء 
ا َكاَن : أْوَحُش َما َيُكوَن اْلَخْلُق ِفي َثَلَثَِة َمَواِطن : )قال سفيان بن ُعيينة  يَ ْوَم ُوِلَد فَ يَ َرى نَ ْفَسُه َخارجاً ِممَّ

َعُث فيَ َرى نَ ْفَسُه ِفي ِفْيِه ، َويَ ْوَم َيُموُت فَ يَ َرى قَ ْوماً َما َلْم َيكُ  ْن َعايَ نَ ُهْم ، َوأْحَكاماً َلْم يَ ْعَهْدَها ، َويَ ْوَم يُ ب ْ
ُه اهللُ باْلَكَراَمِة َوالسَََّلَمِة َوالسَََّلِم ِفي اْلَمَواِطِن الثََّلَثَةِ   (.َمْحَشٍر َلْم يَ َرهُ ، َفَخصَّ

ٌر ِمنِّي ، : ُم اْلتَ َقَيا ، فَ َقاَل َلُه ِعْيَسى أنَّ َيْحَيى َوِعْيَسى َعَلْيِهَما السََّلَ : )وعن الحسن  اْستَ ْغِفْر ِلي فََأْنَت َخي ْ
ٌر ِمنِّي ، فَ َقاَل ِعْيَسى : َوقَاَل َيْحَيى  ٌر ِمنِّي ، أنَا َسلَّْمُت َعَلى نَ ْفِسي ، : اْستَ ْغِفْر ِلي فََأْنَت َخي ْ َبْل أْنَت َخي ْ

 (.َوأْنَت َسلََّم اهللُ َعَلْيكَ 
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َها ( 21)َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ انْ َتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكانًا َشْرِقيًّا  فَاتََّخَذْت ِمْن ُدونِِهْم ِحَجابًا فََأْرَسْلَنا ِإلَي ْ
 ( 27)َتِقيًّا  قَاَلْت ِإنِّي َأُعوُذ بِالرَّْحَمِن ِمْنَك ِإْن ُكْنتَ ( 28)ُروَحَنا فَ َتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسِويًّا 

 
ُد في { َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ انَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاناً َشْرِقياً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي اذُْكْر يا ُمَحمَّ

ة ِإِذ } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ . الُقْرآِن َخبَ َر مرَيَم ؛ لتعتبَر الناُس بِدينها وصَلِحها ، والمعنى اذُْكْر خبَ َرها ْلهِل مكَّ
رق ، { انَتَبَذْت  ن كانوا مَعها في الداِر إلى مكاٍن في جانب الشَّ ْت من أهِلها ، وتفرَّدت ِممَّ أي تَ َنحَّ

 .جلست فيِه ؛ ْلنَّها كانت في الشتَّاء ، فجلست في َمْشَرَقِة الشمسِ 
َلتْ : )وقال عكرمُة  فَاتََّخَذْت ِمن ُدونِِهم } ( إَلى َمْشَرَقِة َداِرِهْم لِْلُغْسلِ  أرَاَدِت اْلُغْسَل ِمَن اْلَحْيِض ، فَ َتَحوَّ

} ؛ أي ِمن دون أهِلها ِسْتراً لئَلَّ يَروها ، فَ  ؛ بينما هي في مشرقة الدار تغتسُل من الحيِض ، { ِحَجاباً 
َهآ ُروَحَنا  ن اَّلغتساِل في صورة شابٍّ ، أي دخَل عليها جبريل عليه السَلم بعد ما فرغت م{ فََأْرَسْلَنآ ِإَلي ْ
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؛ وإنَّما أرسَل اهللُ جبريَل في { فَ َتَمثََّل َلَها َبَشراً َسِويّاً } : أمرَد حسِن الوجه َجْعَد الشعِر ، قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
 .صورة البشِر ؛ لتثبت مرَيَم وتقدَر على استماِع كَلمه

ا رَأْت َمْرَيُم ِجْبرِيَل : )قال ابُن عبَّاس  َد َنْحَوَها نَاَدْتُه ِمْن َبِعْيدٍ فَ َلمَّ قَاَلْت ِإنِّي َأُعوُذ بِالرَّْحَم اِن } ، ( تَ َقصَّ
إنَّ تقيّاً  : ؛ أي إْن كنَت تقيّاً ُمخلصاً مطيعاً ، فستنتهي لتعوِذي باهلل منَك ، َوِقْيَل { ِمنَك ِإن ُكنَت َتِقيّاً 

إن كنَت في الصَلِح مثل التقيِّ ، فإنِّي أعوذُ : كان رُجَلً من أمثِل الناِس في ذلك الزمان ، فقالت 
َهآ ُروَحَنا } : بالرَّحمِن منَك ، قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أي جبريَل عليه السَلم ، ُخصَّ باإلضافِة إلى اهلِل { فََأْرَسْلَنآ ِإَلي ْ

ي روحاً ؛ ْلن الناَس َيْحيَ ْوَن بما جاء في أديانِهم ، كما يح  .يون بأرواِح أبدانِهمتعالى تشريفاً له ، وُسمِّ
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 ( 21)قَاَل ِإنََّما َأنَا َرُسوُل رَبِِّك ِْلََهَب َلِك ُغََلًما زَِكيًّا 

 
؛ أي ْلهَب لك بأمِر اهلل ولداً صالحاً { قَاَل ِإنََّمآ َأنَْا َرُسوُل رَبِِّك َْلَهَب َلِك ُغََلماً زَِكيّاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .فالمعنى ِليَ َهَب اهللُ لكِ ( ِليَ َهَب َلِك ُغََلماً زَِكيّاً : )من قرأ و . طاهراً من الذنوب
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 ( 10)قَاَلْت َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغََلٌم َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َوَلْم َأُك بَِغيًّا 

 
؛ وَلم { َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر }  ؛ أي ِمن أيَن يكون ِلي ولٌد ،{ قَاَلْت َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغََلٌم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

: قال ابُن عبَّاس . ؛ أي وَلم أكن فاجرًة زانية ، والباغيُة هي الطالبُة للزَِّنى{ َوَلْم َأُك َبِغيّاً } يقربني زوٌج ، 
 (.ْوِج أو الزَِّنىقَاَلْت َمْرَيُم لَْيَس ِلي َزْوٌج ، َوَلْسُت بَزانَِيٍة ، َوَّلَ َيُكوُن اْلَوَلُد إَّلَّ ِمَن الزَّ )
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 ( 12) قَاَل َكَذِلِك قَاَل رَبُِّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن َولَِنْجَعَلُه آَيًة لِلنَّاِس َورَْحَمًة ِمنَّا وََكاَن َأْمًرا َمْقِضيًّا
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ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن } : بُّك ؛ أي قاَل َلها جبريُل ، كما قلُت لِك قاَل ر { قَاَل َكذاِلَك قَاَل رَبُِّك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َوِلَنْجَعَلهُ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . ؛ أي َخْلُقُه عليَّ هيٌِّن من غيِر هاتين الجهتين ، كخلِق آدَم ، َّل أَب وَّل ُأمَّ { 
ِلمن اتَّبَعُه على  ورحمةً : ؛ أي لنجعَلُه دَّللًة على قدرتِنا ورحمًة للخلِق ، َوِقْيَل { آَيًة لِّْلنَّاِس َورَْحَمًة مِّنَّا 

؛ أي َمحكوماً به َمفروغاً منه ، سابقاً في علِم اهلل أن { وََكاَن َأْمراً مَّْقِضيّاً } ِدينه وِصدقه وكان خلقُه ، 
 .يقعَ 
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 ( 11)َفَحَمَلْتُه فَانْ َتَبَذْت ِبِه َمَكانًا َقِصيًّا 

 
ا َسمعت كَلَم جبريل اطمأنَّْت إلى { َمَكاناً َقِصيّاً  َفَحَمَلْتُه فَانْ َتَبَذْت ِبهِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ وذلك أنَّها َلمَّ

: َوِقْيَل . قولِه ، فَدنَا منها ونفَخ في جيبها ، فوصلت تلك النفخُة إلى بطِنها فحملت بعيَسى عليه السَلم
ذْت أي خرجت وانفرَدْت ، فلما ظهَر حمُلها انْ َتبَ . نفَخ جبريُل بها من بعيٍد فوصلت النفخُة إليها فحمَلتْ 

ْت بوَّلدِتها إلى مكاٍن بعيد من الناسِ  مأخوذٌ من نَ َبْذُت الشيَء إذا رميُت بِه ، وجلَس : واَّلْنِتَباذُ . وتَ َنحَّ
اِني  .نُ ْبذًة أي ناحيًة ، والقاِصي والقِصيُّ خَلُف الدَّ

ِة َحمِلها ، فقال بعُضهم  النِّساء على ما جرت به العادُة ،  تسعةُ أشهٍر كحمل سائرِ : واختلفوا في ُمدَّ
بعُضهم َثمانية أشهٍر ، وكان ذلك آيًة ُأخرى ؛ ْلنه َلم يِعْش مولوٌد ُوِضَع لثمانيِة أشهر غيُر عيسى : وقال 

 .ساعٌة واحدة: ثَلث ساعات ، َوِقْيَل : ستُة أشهر ، َوِقْيَل : عليه السَلم ، وقال بعُضهم 
ُهَما  وقال ابُن عبَّاس َرِضَي اهللُ  َما ُهَو إَّلَّ أْن َحَمَلْت فَ َوَضَعْت ، َوَلْم َيُكْن بَ ْيَن اْلَحْمِل َواإلنْ َباِذ إَّلَّ : )َعن ْ

نَ ُهَما َفْصَلً  َحَمَلْتُه ِفي َساَعٍة َوُصوَِّر ِفي َساَعٍة ، : )وقال مقاتُل (. َساَعٌة ؛ ْلنَّ اهللَ تَ َعاَلى َلْم َيْذُكْر بَ ي ْ
ٍة ِحْيَن زَاَلِت الشَّْمُس ِمْن يَ ْوِمَها َوِهَي بْنُت َعْشِر ِسِنْيَن ، َوْقْد َحاَضْت َحْيَضتَ ْيِن قَ ْبَل أْن َوَوَضَعُتُه ِفي َساعَ 

أْقَصى : )قال ابُن عبَّاس . أي َمكاناً بعيداً { َمَكاناً َقِصيّاً } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. َتْحِمَل بِعْيَسى عليه السَلم
 (.قَ ْوِمَها أْن يُ َعي ُِّروَها بِوََّلَدِتَها ِمْن َغْيِر َزْوجٍ  اْلَواِدي ِفَراراً ِمنْ 
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 ( 11)فََأَجاَءَها اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع النَّْخَلِة قَاَلْت يَا َلْيَتِني ِمتُّ قَ ْبَل َهَذا وَُكْنُت َنْسًيا َمْنِسيًّا 
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جاَء بها وأَجاَءها بمعنى واحٍد ، كما يقاُل : َها ، ويقاُل ؛ أي أْلَجأَ { فََأَجآَءَها اْلَمَخاُض } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وقرأ عبُداهلل . الحملُ : َتَحرُُّك الولِد للوَّلدة ، َوِقْيَل : َوَجُع الوَّلدِة ، َوِقْيَل : واْلَمَخاُض . ذهَب بِه وأذهَبهُ 
؛ وكانت نخلًة يابسة في الصحراِء وَلم يكن { ِإَلى ِجْذِع النَّْخَلِة } : َوقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى (. َفآَواَها اْلَمَخاضُ : )

 .كان ِجْذعاً ِميتاً قد ُأِتي به لبناء بيتٍ : َلها َسَعٌف أي َّل رأَس َلها ، َوِقْيَل 
روكاً َّل شيئاً مت: أي َلم ُأْخَلْق ، َوِقْيَل { قَاَلْت ياَلْيَتِني ِمتُّ قَ ْبَل َه اَذا وَُكنُت َنْسياً مَّنِسيّاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

: قال السديُّ . الشيُء الحقير الذي إذا أُْلِقَي ُنِسَي ، وَلم يُ ْلتَ َفْت إليه: ُيذكر ، والنَّْسُي في كَلم العرب 
 (.إنَّما َتَمنَّْت َمْرَيُم اْلَمْوَت اْسِتْحَياًء ِمَن النَّاِس ، َخاَفِت اْلَفِضْيَحةَ )

أنَّها إنََّما َتَمنَّْت لعلِمها بأنَّ الناَس سيرُمونَها : دِة ، والصحيُح للحاِل الذي ُدِفَعْت إليها من الوَّل: َوِقْيَل 
. بالفاحشِة فيأَثمون بسَببها ، فَ َتَمنَّْت أن تكون ماتت قبَل أن تقوَل الناُس بسببها قوَّلً ُيْسِخُط اهللَ تعالى

 .بفتح النون وهما ُلغتان( َنْسياً )قرأ حمزُة وحفص 

(0/0) 

 
 

 ( 11)ْن َتْحِتَها َأَّلَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل رَبُِّك َتْحَتِك َسرِيًّا فَ َناَداَها مِ 

 
اك وقتادُة { فَ َناَداَها ِمن َتْحِتَهآ َأَّلَّ َتْحَزِني } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  إنَّ : )؛ قال ابُن عبَّاس والسديُّ والضحَّ

نَُّه َكاَن ِفي َمَكاٍن أْسَفَل ِمْن َمَكاِنَها ، فَ َناَداَها أَّلَّ َتْحَزِني يَا اْلُمَناِدي ِمْن َتْحِتَها ُهَو ِجْبرِْيُل عليه السَلم ، َكأَ 
ُهَو الن َّْهُر : )قَاَل السديُّ (. َمْرَيُم َعَلى وََّلَدِة ِعْيَسى ، فَ َقْد أْحَسَن اهللُ َلِك اَّلْخِتيَاَر ، َوَجَعَل َتْحَتِك َسرِيّاً 

َي َسرِيّاً ؛ َْلنَّ  ُر ، ُسمِّ ِغي ْ  (.هُ َيْسِري ِلَجَريَانِهِ الصَّ
( ِمْن َتْحِتَها)وهذا التأويُل على قراءِة َمن قرأ (. ُهَو ِعْيَسى ، َوُهَو َواهلِل السَِّريُّ ِمَن الرَِّجالِ : )وقال الحسُن 

بكسر الميم والتَّاء ، وهي قراءُة نافع وحمزة والكسائي وحفص ، وقرأ الباقون بالفتِح وهو عيَسى عليه 
ا خرَج من بطِن ُأمِِّه ناَداها أَّلَّ َتْحَزِني ، السَلم لَ   .؛ أي َنهراً صغيراً { َقْد َجَعَل رَبُِّك َتْحَتِك َسرِيّاً } مَّ
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 ( 11)َوُهزِّي ِإلَْيِك ِبِجذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنيًّا 
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ِعْيَسى عليه : َضَرَب ِجْبرِْيُل ، َوِقْيَل : )؛ قال ابُن عبَّاس { نَّْخَلِة َوُهزِّى ِإَلْيِك ِبِجذِْع ال} : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 السَلم برِْجِلِه اَْلْرَض َفَظَهَرْت َعْيُن َماٍء َعْذٍب ، َوَجَرى َتْحَت النَّْخَلِة ، َفَحَيْت بَ ْعَد يُ ْبِسَها فََأْورََقتْ 
َهَزهَّ : والباُء فيه زائدةٌ ، تقوُل العرب . ِذي إليِك جذَع النخلةِ َحرِِّكي وخُ : ومعنى اآلية (. َوَأْثَمَرْت َوَرِطَبتْ 

 .وَهزَّ بِه ، وُخْذ بالخطاِم وُخِذ اْلِخطَامَ 
بالياء ، يعني الجذَع ، وقرأ حفٌص ( ُيَساِقطْ )؛ قرأ يعقوُب { ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطباً َجِنيّاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ها وتخفيف السِّ  بفتح التاء والقاِف مخفَّفاً ، وقرأ ( َتَساَقطُ )وقرأ حمزُة . ين وكسِر القافبالتاء وضمِّ
ُيْسِقُط عليِك : معناهُ . الباقوَن بفتِح التاء وتشديد السين ؛ أي يَ َتَساَقُط ، فُأدغمت الياُء في السين

ومن قرأ . على التفسيرِ ( ُرَطباً ) وُنصب. هو اْلَجِنيُّ من الثمرِة الرطبة الطريَّة: النخلُة ، والرطُب اْلَجِنيُّ 
 .بالضم انتصَب على المفعول( ُتَساِقطْ )
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ًنا فَِإمَّا تَ َرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا فَ ُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت لِلرَّْحَمِن َصْوًما ف َ  َلْن ُأَكلَِّم اْليَ ْوَم َفُكِلي َواْشَرِبي َوقَ رِّي َعي ْ
 ( 11)ِإْنِسيًّا 

 
؛ أي فُكِلي من الرُّطب ، واشَربي من النهِر ، وقَ رِّي َعْيناً { َفُكِلي َواْشَرِبي َوقَ رِّي َعْيناً } : تَ َعاَلى  قَ ْوُلهُ 

ُنُه ؛ أي بَ َرَدْت برَد السروِر بما ترى ، ويقاُل : بولِدِك عيسى ، وطيبي نفساً ؛ أي يقاُل  َسَكَنْت : قَ رَّْت َعي ْ
رور برؤيِة ما تحبُّ  على التفسير ( َعْيناً )وانتصَب . ، فاْلوُل ِمن الَقرِّ ؛ والثاِني من الَقَرارِ سكوَن السُّ

 .ِطْيبي نَ ْفساً ؛ أي طاَبْت نفْسكَ : اْلُمحول ، كما يقاُل 
ِد أو ؛ أي فإما تَ َرينَّ من اآلدميِّين أحداً ، فسأَلِك عن الول{ فَِإمَّا تَ َرِينَّ ِمَن الَبَشِر َأَحداً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي َصْمتاً ، وكذلَك كان يقرُؤها ابُن مسعود وأنُس { فَ ُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت لِلرَّْحَم اِن َصْوماً } ََّلَمِك عليه ، 
ُهَما  ُهَما ، قال ابُن عبَّاس َرِضَي اهللُ َعن ْ  (.َصْمتاً ؛ أْي أْوَجَبْت َعَلى نَ ْفِسَها أْن َّلَ تَ َتَكلَّمَ : )َرِضَي اهللُ َعن ْ

َراب َواْلَكََلمِ : )ل قتادةُ وقا ؛ أي { فَ َلْن ُأَكلَِّم اْليَ ْوَم ِإنِسيّاً } : وِلهذا قاَلْت ( َصاَمْت َعِن الطََّعاِم َوالشَّ
ُأِمَرْت : )قال ابُن مسعود رضي اهلل عنه . آَدِميّاً ، وكان قد ُأِذَن َلها أن تتكلَم بهذا القدر ثم سكتت

َها َوَلُدَها بالصَّْمِت ؛ َْلن ََّها َلْم يَ  ًة ِعَنْد النَّاِس ِفي َشْأِن َوَلِدَها ، فَُأْمَرْت باْلَكفِّ َعِن اْلَكََلِم َيْكِفي ْ ُكْن َلَها ُحجَّ
وفي اآليِة دَّللًة أنَّ الصمَت كان قُ ْرَبًة في زماِنهم ، ولوَّل ذلَك َلَما نذرْتهُ مرَيُم (. اْلَكََلَم بَما يُ ْبِرُئ َساَحتَ َها

أنُه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم " ويروى . لَك بنهي النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم عن صوِم الصَّمت، ثم ُنِسَخ ذ
 ". نَ َهى َعْن َصْمِت يَ ْوٍم إَلى اللَّْيِل 
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 ( 18)فََأَتْت ِبِه قَ ْوَمَها َتْحِمُلُه قَاُلوا يَا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا َفرِيًّا 

 
؛ روي أنَّها أَتْت بعيسى تحملهُ { فََأَتْت ِبِه قَ ْوَمَها َتْحِمُلُه قَالُوْا ياَمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيئاً َفرِيّاً } : اَلى قَ ْوُلُه تَ عَ 

إلى قوِمها بعد أن َطُهَرْت من ِنَفاِسَها ؛ أي بعد أربعيَن يوماً ، فتكلََّم عيسى في الطريِق وهو ابُن أربعيَن 
ُأمَّاُه أْبِشِري فإنِّي عبُد اهلِل ومسيُحُه ، فلما دخلت على قوِمها َبَكوا وحزِنُوا ، وكانوا أهَل  يا: يوماً ، فقاَل 

أي ُمْنَكراً عظيماً َّل يُ ْعَرُف منِك ، وَّل من أهِل { قَاُلواْ ياَمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيئاً َفرِيّاً } بيٍت صالح ، و 
 .بيتكِ 
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 ( 17)ا َكاَن أَبُوِك اْمَرَأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت ُأمُِّك بَِغيًّا يَا ُأْخَت َهاُروَن مَ 

 
َهارُوَن رَُجٌل َصاِلٌح ِمْن بَِني : )؛ قال ابُن عبَّاس { ياُأْخَت َهارُوَن َما َكاَن َأبُوِك اْمَرَأ َسْوٍء } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َهَة ه: والمعَنى ( إْسَرائِْيَل ُنِسَبْت إَلْيهِ  كيَف يقولون : روَي أن أهَل الكتاب قالوا . " ارون في العبادةِ يا َشبي ْ
إن َُّهْم َكانُوا : إنَّ مريم أخَت هارون وبينُهما ستُّمائة سنٍة ، فذُِكَر ذلك للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، فقال 

وَن باْسِم اْلَْنبَياِء َوالصَّاِلحْيَن   ". ُيَسمَّ
ى هارونفعلى هذا يجوُز أنَّ أخا مرَيم كان  ُهَو َهارُوُن أُخو ُموَسى َعَلْيِهَما السَََّلُم ، : )وقال السديُّ . يسمَّ

كان رُجَلً فاسقاً معروفاً بالِفْسِق فُنسبت : َوِقْيَل (. ُنِسَبْت إلَْيِه ؛ ْلن ََّها ِمْن َوَلِدِه َكَما يُ َقاُل يَا أَخا بَِني ُفََلنٍ 
؛ { َوَما َكاَنْت ُأمُِّك } ، ( يُرِْيُد زَانِياً : )قال ابُن عبَّاس { َأبُوِك اْمَرَأ َسْوٍء  َما َكانَ } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى : إليه 

 .؛ أي ما كانت بغيَّا ، فِمن أيَن لِك هذا الولد{ بَِغيّاً } ِحنَُّة ؛ 
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قَاَل ِإنِّي َعْبُد اللَِّه آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبيًّا  (11)فََأَشاَرْت ِإَلْيِه قَالُوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن ِفي اْلَمْهِد َصِبيًّا 
(10 ) 
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؛ أي أشاَرْت إلى عيَسى عليه السَلم وهو يرضُع بأن َكلُِّموهُ ، فَ َعِجُبوا ِمن { فََأَشاَرْت ِإلَْيِه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي في اْلِحْجِر رضيعاً ، واْلَمْهُد َهُهَنا ِحْجُر ُأمِِّه ، { َصِبيّاً  قَاُلواْ َكْيَف ُنَكلُِّم َمن َكاَن ِفي اْلَمْهدِ } ذلك و 
والمعنى كيَف ُنَكلُِّم صبياً في (. َكاَن َهُهَنا زَاِئَدٌة َّلَ َمْعَنى َلَها: )قال أبو عبيدَة . هو اْلَمْهُد بعينهِ : َوِقْيَل 

رط والجزاء( َمنْ )المهِد ، ويجوُز أن تكون  ، والمعنى َمن يكن في المهِد صبيّاً فكيَف  في موضِع الشَّ
ُنِصَب على الحاِل ؛ أي  ( َصبيّاً )ُنَكلُِّمُه ، والماضي بمعنى المستقبل في باب الجزاء ، ويجوُز أن يكون 

 .كيَف ُنَكلُِّم َمن في المهِد صبياً ؛ أي في هذه الحالةِ 
ا أَشاَرْت إَلى ِعْيَسى عليه السَلم: )قال السديُّ  ا . َلُسْخرِيَ تُ َها بَنا أَشدُّ ِمْن زنَاَها: َغِضُبوا َوقَاُلوْا  فَ َلمَّ فَ َلمَّ

؛ يعِني { قَاَل ِإنِّي َعْبُد اللَِّه آتَاِنَي اْلِكَتاَب } َسِمَع ِعْيَسى َكََلَمُهْم ، تَ َرَك الرَِّضاَع َوأقْ َبَل بَوْجِهِه َعَلْيِهْم َو 
؛ أي َحَكَم ِلي { َوَجَعَلِني نَِبيّاً } ( َعلََّمُه اهللُ اإلْنِجْيَل ِفي َبْطِن ُأمِّهِ ) :وقال مقاتُل . علََّمني التوراَة والزبورَ 

ِة في ما مَضى  .بالنبوَّ
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 ( 12)َوَجَعَلِني ُمبَارًَكا َأْيَن َما ُكْنُت َوَأْوَصاِني بِالصَََّلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا 

 
؛ حيُثما كنُت أدُعوا إلى اهلِل { َأْيَن َما ُكنُت } ؛ أي ُمَعلِّماً للخيِر ، نَ فَّاعاً { ِني ُمبَارَكاً َوَجَعلَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

} ؛ أي أَمَرِني بإقامِة الصََّلة وإيتاِء الزكاة ، { َوَأْوَصاِني بِالصَََّلِة َوالزََّكاِة } تعالى ، وإلى توحيدِه وعبادته ، 
 .{َما ُدْمُت َحيّاً 

(0/0) 

 
 

 ( 11)َوبَ رًّا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّارًا َشِقيًّا 

 
ا قَاَل ِعْيَسى عليه السَلم : )قال ابُن عبَّاس . ؛ أي وجعَلِني بَ ّراً لوالدِتي{ َوبَ ّراً ِبَواِلَدِتي } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َلمَّ

؛ أي متَعظِّماً ، أقْ ُتُل وأضرُب { َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّاراً َشِقيّاً } ى ، بَواِلَدِتي ، َعِلُموْا أنَُّه َشْيٌء ِمَن اهلِل تَ َعالَ : 
 .على الغضب ، وَّل شقيّاً عاصياً لربهِ 
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(0/0) 

 
 

 ( 11)َوالسَََّلُم َعَليَّ يَ ْوَم ُوِلْدُت َويَ ْوَم َأُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َحيًّا 

 
والسَلُم َعَليَّ يوَم : ؛ معناُه { َم ُوِلْدتُّ َويَ ْوَم َأُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َحيّاً َوالسَََّلُم َعَليَّ يَ وْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .ُولْدُت حتى َلم يضرَِّني شيطاٌن ، َويَ ْوَم أُموُت َويَ ْوَم ُأبْ َعُث َحيّاً من القبرِ 
إلى غيرِه ، وَلْم يُِرِد  وفي هذا دليٌل على أنَّ لإلنساِن أن يصَف نفَسُه بصفاِء الخيِر إذا أراَد تعريَفها

اْجَعْلِني َعَلى َخَزآِئِن اَْلْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليٌم } اَّلفتخاَر ، وهو مثُل قوِل يوسَف عليه السَلم للملكِ 
إنََّما َكلََّمُهْم ِعْيَسى عليه السَلم بَهذا اْلَكََلِم َّلَ َغْيِرِه ، ثُمَّ َسَكَت : )قال ابُن عبَّاس [. 11: يوسف ]{
َيانُ وَ  ِة َما يَ َتَكلَُّم الصِّب ْ  (.َلْم يَ َتَكلَّْم َحتَّى بَ َلَغ ِمْقَداَر ُمدَّ

(0/0) 

 
 

 ( 11)َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم قَ ْوَل اْلَحقِّ الَِّذي ِفيِه َيْمتَ ُروَن 

 
نِّي عبُد اهلِل عيَسى بُن مرَيَم ؛ أي ذلَك الذي قاَل إ{ ذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم قَ ْوَل اْلَحقِّ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

هو قوُل الحقِّ ، أو كلمةُ : قوَل الحُق ، وَمن رفعُه فالمعنى : فالمعنى ( قَ ْولَ )قَ ْوَل اْلَحقِّ ، َمن قرأ بنصب 
؛ أي { الَِّذي ِفيِه َيْمتُ ُروَن } ومعنى قراءِة النصب أقوُل قوَل الحقِّ ، . الحقِّ ، والحقُّ هو الحقُّ تعالى

هو : هو اهللُ ، وقائٌل يقوُل : فقائٌل منهم يقوُل  -يعنى النَصاَرى  -وَن فيختلفون ، فإنَّهم اختلفوا َيُشكُّ 
 .ُوِلَد لغيِر رشدةٍ : ابُن اهلل ، واليهوُد تقول 

(0/0) 

 
 

 ( 11)ُكْن فَ َيُكوُن   َما َكاَن لِلَِّه َأْن يَ تَِّخَذ ِمْن َوَلٍد ُسْبَحاَنُه ِإَذا َقَضى َأْمًرا فَِإنََّما يَ ُقوُل َلهُ 

 
؛ أي ما ينبغي هلِل أن يتخذ ولداً وليس ذلك ِمن صفاتِه ، { َما َكاَن للَِّه َأن يَ تَِّخَذ ِمن َوَلٍد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
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راً فَِإنََّما يَ ُقوُل ِإَذا َقَضى َأمْ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ؛ أي تْنزيهاً له عن الولِد والشريك{ ُسْبَحاَنُه } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 
 .؛ أي كيَف يَ تَِّخُذ ولداً َمِن إذا شاَء أمراً كان كما خلَق عيسى بَل أبٍ { َلُه ُكن فَ َيُكوُن 

(0/0) 

 
 

 ( 11)َوِإنَّ اللََّه رَبِّي َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم 

 
؛ هذا إخباٌر عن عيسى أنُه قال { بُُّكْم فَاْعُبُدوُه َه اَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم َوِإنَّ اللََّه رَبِّي َورَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

وأوصاِني أنَّ اهللَ ربي وربُّكم ، أو قَضى أنَّ اهللَ ربي وربُّكم ، وَمن  : من قرأ بفتِح الهمزة فالمعَنى . ذلك
ين (. إنَّي َعْبُد اهللِ )كسَرها فعلى اَّلستئناِف ، ويجوُز أن يكون عطفاً على  والصراُط المستقيُم هو الدِّ

هذا الذي أخبَ رَكم أنَّ اهللَ أمَرِني به هو الطريُق المستقيم الذي : معناُه : المستمرُّ في جهٍة واحدة ، َوِقْيَل 
 .يؤدِّي إلى الجنَّة

(0/0) 

 
 

 ( 18)ِد يَ ْوٍم َعِظيٍم فَاْختَ َلَف اْْلَْحَزاُب ِمْن بَ ْيِنِهْم فَ َوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َمْشهَ 

 
النصاَرى ، كانوا أحَزاباً متفرِّقين في : ؛ ويعني باْلحزاب { فَاْختَ َلَف اَْلْحَزاُب ِمن بَ ْيِنِهْم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ثالُث : هو ابُن اهلل ، وبعُضهم يقوُل : اهللُ ، وبعضهم يقوُل : أمِر عيسى عليه السَلم ، فبعُضهم يقول 
 .ثَلثةٍ 

ثوا في عيَسى ِمْن { فَ َوْيٌل لِّلَِّذيَن َكَفُروْا ِمن مَّْشَهِد يَ ْوٍم َعِظيٍم } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وْ  ؛ أي فَ َوْيٌل لِلَِّذْيَن تحدَّ
 .َمْشَهِد يَ ْوٍم َعِظيٍم يشهدُه الخَلئقُ 

(0/0) 

 
 

 ( 17)ِفي َضََلٍل ُمِبيٍن  َأْسِمْع ِبِهْم َوَأْبِصْر يَ ْوَم يَْأتُونَ َنا َلِكِن الظَّاِلُموَن اْليَ ْومَ 
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؛ أي ما أْسمُعهم وما أبصُرهم يوَم القيامِة ؛ أي يشاهدون { َأْسِمْع ِبِهْم َوَأْبِصْر يَ ْوَم يَْأتُونَ َنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َفْعُهمُ : )قال قتادُة . من الغيب ما ُيْسَمُع ويُ ْبَصُر بَل شكٍّ وَّل ِمْريَةٍ  السَّْمُع ، َوأْبَصُروا  َسِمُعوا ِحْيَن َلْم يَ ن ْ
َفْعُهُم اْلَبَصرُ  نْ يَا ُعْمياً َوُصّماً َعِن اْلَحقِّ ، َفَما أْبَصَرُهُم : )وقال الحسُن (. ِحْيَن َلْم يَ ن ْ َلِئْن َكانُوا ِفي الدُّ

نيا { ٍل مُِّبيٍن لَ اِكِن الظَّاِلُموَن اْليَ ْوَم ِفي َضَلَ } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى (. َوأْسَمَعُهُم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  ؛ أي لكنَّهم في الدُّ
 .في ُكْفٍر بَ يِّنٍ 

(0/0) 

 
 

 ( 11)َوَأْنِذْرُهْم يَ ْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْْلَْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍة َوُهْم ََّل يُ ْؤِمُنوَن 

 
ة يوَم { ِفي َغْفَلٍة  َوَأْنِذْرُهْم يَ ْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اَْلْمُر َوُهمْ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ُد أهَل مكَّ ْف يا ُمَحمَّ ؛ أي َخوِّ

ُر اْلُمِسْيُء َهَلَّ أحسَن العمَل ، واْلُمْحِسُن هَلَّ ازداَد ِمن اْلحسنِ  رين . يَ َتَحسَّ يعني : وقال أكثُر المفسِّ
الجنَّة ، ولو ماَت أحٌد ُحزناً  اْلَحْسَرَة يوَم يُْذَبُح الموُت بين الفريقين ، فلو ماَت أحٌد فَرحاً َلما ماَت أهلُ 

 .َلَما ماَت أهُل النارِ 
ُيَجاُء باْلَمْوِت يَ ْوَم : " قاَل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن أبي سعيٍد الخدريِّ رضي اهلل عنه قال 

يَا أْهَل اْلَجنَِّة َهْل تَ ْعرُِفوَن َهذا ؟ فَ ُيْشرُِفوَن  :اْلِقَياَمِة َكأَنَُّه َكْبٌش أْمَلُح ، فَ ُيوَقُف بَ ْيَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر ، فَ يُ َقاُل 
يَا : فَ يُ َقاُل َْلْهِل النَّاِر َكذِلَك ، َفُكلُُّهْم َقْد َعَرَفُه ، فَ ُيْذَبُح ، َويُ َقاُل . نَ َعْم ؛ َهذا اْلَمْوتُ : َعَلْيِه ، فَ يَ ُقولُوَن 

} ثُمَّ قَ َرأ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم " النَّاِر ُخُلوٌد بَلَ َمْوٍت أْهَل اْلَجنَِّة ُخُلوٌد بَلَ َمْوٍت ، َويَا أْهَل 
َلْوَّلَ َما َقَضى اهللُ ِمْن َتْخِلْيِد أْهِل : )قال مقاتٌل " { َوَأْنِذْرُهْم يَ ْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اَْلْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍة 

َها ، لَ  اِر َوتَ ْعِمْيِرِهْم ِفي ْ َْ ّْ  (.َماُتوْا َحْسَرًة ِحْيَن رَأْوا ذِلكَ الّن
نيا في غفلةٍ { ِإْذ ُقِضَي اَْلْمُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وقال . أي ُقِضَي َلهم العذاُب في اآلخرة ، وهم في الدُّ

ا ُيْصَنُع ب: )السديُّ  نْ َيا َعمَّ } ( اْلَمْوِت ذِلَك اْليَ ْومِ إْذ ُقِضَي اَْلْمُر ؛ أْي ُذبَح اْلَمْوُت َوُهْم ِفي َغْفَلٍة ِفي الدُّ
 .؛ بما يصنُع بالموِت ذلَك اليوم{ َوُهْم َّلَ يُ ْؤِمُنوَن 

هو يوُم يأتيهم َمَلُك الموِت يقبُض أرواَحهم ، فإذا { َوَأْنِذْرُهْم يَ ْوَم اْلَحْسَرِة } معنى قولِه تعالى : ويقاُل 
َحتَّى ِإَذا َجآَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ } : اهللُ تَ َعاَلى َرب أْرِجُعوِني ، قَاَل : وقعِت المعاينُة قال عنَد ذلك 

{ َوُهْم ِفي َغْفَلٍة } : َوقَ ْوُلُه تَ َعاَلى [ 200-11: المؤمنون ]{َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلحاً ِفيَما تَ رَْكُت * اْرِجُعوِن 
نيا في غفلٍة ، وهم َّل يؤمنوَن بالُقْرآنِ   .أي َوُهْم في الدُّ
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َنا يُ ْرَجُعوَن  َها َوِإَلي ْ  ( 10)ِإنَّا َنْحُن َنِرُث اْْلَْرَض َوَمْن َعَلي ْ

 
َها } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  اَنها فنرثُها ، وهذا كقولِه تعالى{ ِإنَّا َنْحُن َنِرُث اَْلْرَض َوَمْن َعَلي ْ َوَنْحُن } ؛ أي نُِمْت سكَّ

َنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ا ماُتوا انقطَع ُمْلُك العباِد عِن اْلرض؛ ْلنَّهم إذ[ 11: الحجر ]{اْلَوارِثُوَن  َوِإَلي ْ
 .؛ أي بعَد الموِت ، فنجزَِيهم بأعماِلهم{ يُ ْرَجُعوَن 

(0/0) 

 
 

يًقا نَِبيًّا   ( 12)َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإبْ َراِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ

 
يقاً نَِّبيّاً َواذُْكْر ِفي اْلكِ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َة { َتاِب ِإبْ َراِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ ؛ أي واذُكْر في الُقْرآِن لقوِمَك قصَّ

 .إبراهيَم ؛ إنُه كثيُر التصديِق بالحقِّ ُموِقناً َصُدوقاً َرُسوَّلً نبيّاً 

(0/0) 

 
 

 ( 11)َوََّل يُ ْغِني َعْنَك َشْيًئا  ِإْذ قَاَل ِْلَِبيِه يَا َأَبِت ِلَم تَ ْعُبُد َما ََّل َيْسَمُع َوََّل يُ ْبِصرُ 

 
؛ أي ِلَم تعبُد ِمن دون اهلل َما َّلَ { ِإْذ قَاَل َْلبِيِه ياَأَبِت ِلَم تَ ْعُبُد َما َّلَ َيْسَمُع َوَّلَ يُ ْبِصُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ من عذاب اهلل ، وَّل { َشْيئاً َوَّلَ يُ ْغِني َعنَك } يسَمُع إْن دعوَتهُ ، وَّل يُ ْبِصُر إن عبدَتهُ ، يعني الصنَم ، 
 .يدفُع عنك ُضّراً 

(0/0) 

 
 

 ( 11)يَا َأَبِت ِإنِّي َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَْأِتَك فَاتَِّبْعِني َأْهِدَك ِصَراطًا َسِويًّا 
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؛ أي من الِعْلِم باهلِل والمعرفة ، وإنَّ َمْن  {ياَأَبِت ِإنِّي َقْد َجآَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَْأِتَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .؛ أي ُأرِشُدَك إلى ِديٍن مستقيم{ َأْهِدَك ِصَراطاً َسِويّاً } ؛ َعَلى ِديني { فَاتَِّبْعِني } عبَد غيَر اهلل َعْذبَُه ، 

(0/0) 

 
 

ْيطَاَن َكاَن لِلرَّْحَمِن َعصِ  ْيطَاَن ِإنَّ الشَّ َك َعَذاٌب ِمَن ( 11)يًّا يَا َأَبِت ََّل تَ ْعُبِد الشَّ يَا َأَبِت ِإنِّي َأَخاُف َأْن َيَمسَّ
ْيطَاِن َوِليًّا   ( 11)الرَّْحَمِن فَ َتُكوَن لِلشَّ

 
ْيطَاَن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ِإنَّ } ؛ أي َّل ُتِطْعُه فيما زَيََّن لَك من الكفِر والمعاصي ، { ياَأَبِت َّلَ تَ ْعُبِد الشَّ

ياَأَبِت ِإنِّي َأَخاُف َأن } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي كثيَر العصياِن هلل تعالى{ لِلرَّْحَم اِن َعِصيّاً  الشَّْيطَاَن َكانَ 
َك َعَذاٌب مَِّن الرَّْحَم اِن  ْيطَاِن َوِليّاً } ؛ أي عذاٌب ِمَن اهلِل بطاعتك للشيطاِن ، { َيَمسَّ ؛ أي { فَ َتُكوَن لِلشَّ

 .َقرِْيناً في النار

(0/0) 

 
 

 ( 11)قَاَل َأرَاِغٌب َأْنَت َعْن آِلَهِتي يَا ِإبْ َراِهيُم َلِئْن َلْم تَ ْنَتِه َْلَْرُجَمنََّك َواْهُجْرِني َمِليًّا 

 
أُمْعِرٌض وتارٌك أنَت : ؛ أي قاَل له أبوُه ُمِجيباً له { قَاَل َأرَاِغٌب َأنَت َعْن آِلَهِتي ياِإبْ َراِهيُم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َْلْرُجَمنََّك } ؛ عن مقالِتَك ، وتسُكَت عن َشْتِم آِلهتي وعيبها ، { َلِئن لَّْم تَنَتِه } َة آِلهتي يا ابراهيُم ، عباد
؛ أي تَ َباَعْد عنِّي دهراً { َواْهُجْرِني َمِليّاً } ْلقتلنََّك رَْجماً ، : ؛ أي ْلرمينََّك بالشَّتِم والعيب ، َوِقْيَل { 

 .طويَلً 
، وأصُل اْلَمََلَوِة ( َمْعَنى َمِليّاً ؛ أي ساِلماً سويّاً ِمن قبِل أن يلحقَك مكروهٌ منِّي: )وقتادة  وقال الحسنُ 

 .الليُل والنهارُ : أقاَم في موضع كذا َمِليّاً ، واْلَمَلَواِن : الزماُن الطويل من الدهِر ، يقاُل 

(0/0) 
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 ( 18)ِإنَُّه َكاَن ِبي َحِفيًّا  قَاَل َسََلٌم َعَلْيَك َسَأْستَ ْغِفُر َلَك رَبِّي

 
َسِلْمَت منِّي َّل أصيُبَك بمكروٍه ، وذلك أنُه : ؛ أي قاَل إبراهيُم ْلبيِه { قَاَل َسََلٌم َعَلْيَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

؛ أي سأسَأُل اهللَ {  َسَأْستَ ْغِفُر َلَك رَبِّي} : َلم يؤِمن بقتالِه على ُكفرِه ، هذا سَلٌم توديٍع ، َوقَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
؛ أي َلِطْيفاً رَِحيماً ، َوِقْيَل { ِإنَُّه َكاَن ِبي َحِفيّاً } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . لَك توبٌة تناُل بها مغفرَتهُ ، ويرزقَك التوحيدَ 

 .عاِلماً يستجيُب ِلي إذا دعوتُ : 
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 ( 17)ُعو رَبِّي َعَسى َأَّلَّ َأُكوَن ِبُدَعاِء رَبِّي َشِقيًّا َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَأدْ 

 
ى عنكم وأفارُِقكم ، وأعتزُل ما تدعون { َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أتَ َنحَّ

َوَأْدُعو رَبِّي َعَسى َأَّلَّ } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . من دون اهلِل يعني اْلصناَم ، فاعتزَلهم وهاجَر إلى اْلرِض المقدسة
 .؛ أي َمْحُروماً َخائِباً { َأُكوَن ِبُدَعآِء رَبِّي َشِقيّاً 
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َنا َلُه ِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب وَُكَلًّ َجَعْلَنا نَِبيًّا  َزَلُهْم َوَما يَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَهب ْ ا اْعت َ  ( 11)فَ َلمَّ

 
َنا َلُه ِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب وَُكَلًّ َجَعْلَنا نَِبيّاً } : ْوُلُه تَ َعاَلى ق َ  ا اْعتَ َزَلُهْم َوَما يَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َوَهب ْ ؛ أي { فَ َلمَّ

ام ، وترَكهم وترَك أصناَمهم آَنْسَنا وحشَتُه بأوَّلٍد ِكَراٍم على اهلِل تعالى ،  َنا فلما خرَج إلى ناحيِة الشَّ وَوَهب ْ
 .َلهم نَِعماً كثيرًة ، وأكرمناهم بالثَّناِء الحَسنِ 
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َنا َلُهْم ِمْن رَْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِليًّا   ( 10)َوَوَهب ْ
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َنا َلْهم مِّن رَّْحَمِتَنا } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  وقال . نا َلهم في الرِّزقِ ؛ أي وهبنا َلهم الماَل والولُد ، وبَسطْ { َوَوَهب ْ

ةَ : بعُضهم  ؛ أي ثناًء َحَسناً في { َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِليّاً } : قَ ْولُُه تَ َعاَلى . يعني الكتاَب والنبوَّ
راهيَم الناس ، مرتفعاً سائراً إلي الناِس ، فكلُّ أهِل اْلِمَلِل واْلدياِن ُيْحِسُنوَن الثناَء عليهم ، ويتولَّون إب

 .وِديَنهُ 
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 ( 12)َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّه َكاَن ُمْخَلًصا وََكاَن َرُسوًَّل نَِبيًّا 

 
؛ أي واذُْكْر في الُقْرآِن َخبَ َر { َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّه َكاَن ُمْخِلصاً وََكاَن َرُسوَّلً نَِّبيّاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

بفتِح الَلم ( ُمْخَلصاً )وَمن قرأ . وسى إنه كان ُمخلصاً هلِل تعالى بالعبادِة والتوحيد ، وكان رُسوَّلً رفيعاً م
 .أْخَلْصنَاُه وأحببناهُ : فمعناُه 

(0/0) 

 
 

 ( 11)َونَاَديْ َناُه ِمْن َجاِنِب الطُّوِر اْْلَْيَمِن َوقَ رَّبْ َناُه َنِجيًّا 

 
} إن النداَء هو قوُل اهلِل تعالى له يا موسى: ؛ ِقْيَل { يْ َناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر اْلَْيَمِن َونَادَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

هو جبٌل بالشاِم ، نادُه اهلل تعالى من ناحيِة : ، والطَّوُر [ 10: القصص ]{ِإنِّي َأنَا اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِميَن 
 .َسمع النداَء عن َيمينِه ، وَّل يكون للجبِل َيميٌن وَّل يسارالُيمنى ، يعني َيمين موسى ، والمعنى أن موَسى 

؛ أي جعلنا محلَُّه ِمنَّا ، محل َمن قربه موَّلُه من مجلِس كرامته ، والنَِّجيُّ { َوقَ رَّبْ َناُه َنِجيّاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
قَ رَِّب اهللُ تَ َعاَلى ُموَسى إَلى أْعَلى : )ُهَما قال ابُن عبَّاس َرِضَي اهللُ َعن ْ . هو المختصُّ بإدراِك كَلِم ُمَكلِِّمهِ 

 (.اْلُحُجب َحتَّى َسِمَع َصرِيْ َر اْلَقَلمِ 

(0/0) 
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َنا َلُه ِمْن رَْحَمِتَنا َأَخاُه َهارُوَن نَِبيًّا   ( 11)َوَوَهب ْ

 
َنا َلهُ ِمن رَّْحَمِتَنآ َأَخاُه َهارُوَن نَِبيّاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  َواْجَعل لِّي } وذلَك حين سأَل موسى رَبَُّه فقال ؛{ َوَوَهب ْ

 .فاستجاَب اهللَ دعاَءهُ [ 10-11: طه ]{َهارُوَن َأِخي * َوزِيراً مِّْن َأْهِلي 

(0/0) 

 
 

 ( 11)َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وََكاَن َرُسوًَّل نَِبيًّا 

 
؛ هو إسماعيُل بن إبراهيَم ، ومعنى { َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

إنَّهُ َوَعَد رَُجَلً أْن يَ ْنَتِظَرُه َحتَّى رََجَع إلَْيِه ، : )قال ابُن عبَّاس . صاِدَق الوعِد ؛ أي أنه كان إذا َوَعَد أْنَجزَ 
 .؛ إَلى ُجْرُهمَ { وََكاَن َرُسوَّلً نَِّبيّاً } (. ُه يَ ْنَتِظُرُه َحتَّى َحاَل اْلَحْوُل َورََجَع إْلْيِه الرَُّجلُ فََأقَاَم َمَكانَ 
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 ( 11)وََكاَن يَْأُمُر َأْهَلُه بِالصَََّلِة َوالزََّكاِة وََكاَن ِعْنَد رَبِِّه َمْرِضيًّا 

 
َوْأُمْر } أراَد باْلهِل ُأمََّتُه ، وأهَل ُأمَِّتِه ، ونظيره: ؛ ِقْيَل { َأْهَلُه بِالصَّ ََلِة َوالزََّك اِة وََكاَن يَْأُمُر } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

 .؛ أي َصالحاً زِكيّاً { وََكاَن ِعنَد رَبِِّه َمْرِضيّاً } أي قوَمَك ، [ 211: طه ]{َأْهَلَك بِالصَََّلِة 

(0/0) 

 
 

يًقا نَِبيًّا َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْدرِي  ( 18)َورَفَ ْعنَاُه َمَكانًا َعِليًّا ( 11)َس ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ

 
يقاً نَِّبيَّاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ اسُم ادريَس أْخُنوَخ ، وهو جدُّ أبي نوٍح { َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْدرِيَس ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ

كان َخيَّاطاً وهو أوُل من خطَّ بالقلِم ، وهو أوُل من خاَط الثياَب ، وُسمي إدريس لكثرِة َدْرِسه الكتَب ، و 
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 .ولبس المخيَط ، وأوُل من َنظَر في علِم النُّجوم والحساب
يقاً نَِّبيَّاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  أنزلت عليه ثَلثوَن صحيفًة ، وهو أوُل من لَبَس القطَن ، وكانوا { ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ

ُروي عن أنِس بن مالك ، وأبي { َورَفَ ْعنَاُه َمَكاناً َعِليّاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى . بسوَن جلود الضَّْأنِ قَ ْبَل ذلك يل
َماِء الرَّابَعةِ : )سعيٍد الخدريِّ ومجاهد  اك ( أنَُّه رُِفَع أَلى السَّ َماِء : )، وقال ابُن عبَّاس والضحَّ إَلى السَّ

اِدَسةِ  ة إلى درجٍة عالية :معناُه : َوِقْيَل (. السَّ وروي أنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم . ورفعناُه في العلِم والنبوَّ
َماِء الرَّابَعِة : " قال  ا ُعِرَج بي رَأْيُت إْدرْيَس ِفي السَّ  ". َلمَّ

يا : أنُه ساَر ذات يوٍم في حاجتِه فأصاَبُه َوَهُج الشمِس ، فقال : )وكان سبُب رفعِه على قوِل ابِن عبَّاس 
رب إنِّي مشيُت يوماً واحداً ، فكيَف بمن حمَلها خمسمائَة عاٍم في يوم واحد ، اللَُّهمَّ َخفِّْف عنُه ِمن 

ًة في حرِّها بخَلِف ما يعرُف ، فقاَل  : ثقِلها واحِمْل عنُه حرَّها ، فلما أصبَح الملُك اْلُموَكَُّل بها وجَد ِخفَّ
َف عنَك حمَلها وحرَّها فأجبتهُ ، فقال إنَّ ع: يا رب ما الذي قضيَت ؟ فقال  : بدي إدريَس سألَني أن أخفِّ

يا رب اْجَمْع بيني وبيَنُه صبحًة فأِذَن له حتى أَتى إلى إدريَس ، فسأَلُه عن ذلك فأخبَرُه أنه دعا له شفقًة 
ماء بإذِن اهلل تعالى  (.عليِه ، ُثم حمَلُه َمَلُك الشمِس على جناحِه ، ورفعه إلى السَّ
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ْن َحَمْلَنا َمَع نُوٍح َوِمنْ   ُذرِّيَِّة ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَرائِيَل ُأوَلِئَك الَِّذيَن َأنْ َعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن ِمْن ُذرِّيَِّة آَدَم َوِممَّ
َلى َعَلْيِهْم آيَاُت الرَّْحَمِن َخرُّ  َنا ِإَذا تُ ت ْ ْن َهَديْ َنا َواْجَتبَ ي ْ ًدا َوبُِكيًّا َوِممَّ  ( 17)وا ُسجَّ

 
إن الذيَن ذكرُتهم : ؛ معناُه { أُولَ اِئَك الَِّذيَن َأنْ َعَم اللَُّه َعَلْيِهم مَِّن النَِّبي ِّْيَن ِمن ُذرِّيَِّة َءاَدَم } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

ة واإلسَلم من ذريَّة آدَم ، وإنَّما قَ َرَن ذك َر َنَسبِهْم مع أنَّ كلَّهم كانوا آلدَم هم الذيَن أكَرَمهم اهللُ بالنبوَّ
ِلُيبَ يَِّن مراتَبهم في شرِف النسب ، فإنُه كان إلدريَس شرُف الُقْرب من آدَم ، وكان إبراهيُم من ذريَّة نوٍح ، 
وكان إسماعيل واسحُق من ذريَّة إبراهيَم ، وكان موسى وهارون وزكريَّا ويحيى وعيَسى من ذريَّة إسرائيَل ، 

ْن َحَمْلنَا َمَع نُوٍح } يعني إدريَس ونوح ، { ِمن ُذرِّيَِّة َءاَدَم } :  فقولهُ  ؛ في السفينِة يعني إبراهيَم ؛ { َوِممَّ
} ؛ يعني إسماعيَل وإسحق ويعقوَب ، وقوله ، { َوِمن ُذرِّيَِّة ِإبْ َراِهيَم } ْلنه من ولِد َساِم بن نوٍح ، 

 .موَسى وهارون وَمن ذكرناهُ : ة إسرائيل ؛ يعني أنَّ من ذريَّ { َوِإْسَرائِيَل 
َنآ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ْن َهَديْ َنا َواْجَتبَ ي ْ ن أرشدنا واصطفينا إلداِء الرِّسالة ، { َوِممَّ ِإَذا } ؛ أي هؤَّلء كانوا ِممَّ

َلى َعَلْيِهْم آيَاُت الرَّْحَم اِن  داً َوبُِكيّ } ؛ التي أُنزلت عليهم ، { تُ ت ْ ؛ أي َوقَ ُعوا يسجدوَن هلِل { اً َخرُّواْ ُسجَّ
ُد   .جمُع ساجٍد ، والُبِكيُّ جمُع بَاكٍ : تعالى ، ويبكوَن من مخافِة اهلل ، والسُّجَّ
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َهَواِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيًّا   ( 11)َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَََّلَة َوات َّبَ ُعوا الشَّ

 
َهَواِت }  :قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي فَخَلَف ِمن بعد هؤَّلء { َفَخَلَف ِمن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوْا الصَََّلَة َوات َّبَ ُعوْا الشَّ

يقاُل في . أي قوٌم ُسوٍء وهم اليهوُد والنصارى وَمن َلِحَق بهم{ َخْلٌف } اْلنبياِء المذكورين والصالحيَن 
 .َخَلٌف بفتِح الَلم: ََلِح َخْلٌف بإسكاِن الَلم ، وفي الصَّ : الرداءِة 

َوقَ ْولُهُ . تَ رُْكوها أصَلً : أي أخَُّروها عن مواقيِتها لغيِر ُعذر ، َوِقْيَل { َأَضاُعواْ الصَََّلَة } : َوقَ ْولُُه تَ َعاَلى 
َهَواِت } : تَ َعاَلى  رَِّم عليهم ، يعني المعاِصَي وشرَب الخمِر ، واشتَغُلوا بالملذات في ما حُ { َوات َّبَ ُعواْ الشَّ

َهَواِت ؛ : )قال وهٌب . وآثُروها على طاعِة اهلل تعالى ابُوَن الشَّ َشرَّابُوَن اْلَقَهَواِت ؛ َلعَّابُوَن باْلِكَعاِب ؛ رَكَّ
 (.ُمتَّبُعوَن اْلَمَلذاِت ؛ تَارُكوَن اْلَجَماَعاِت ؛ ُمَضي ُِّعوَن الصََّلَواتِ 

، قال ( ُهَو َواٍد ِفي َجَهنََّم َبِعْيُد اْلَقْعرِ : )؛ قال ابُن مسعوٍد وعطاء { َغيّاً  َفَسْوَف يَ ْلَقونَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 
بَا اْلَغيُّ َواٍد ِفي َجَهنََّم َتْسَتِعْيُذ أْوِدَيُة َجَهنَُّم ِمَن َحرِِّه ُأِعدَّ لِلزَّاِني َوَشاِرب اْلَخْمِر َوآِكِل الرِّ : )ابُن عبَّاس 

 (.َشاِهِد الزُّوِر ، َوإلْمَراٍة أْدَخَلْت َعَلى َزْوِجَها َوَلداً ِمْن َغْيرِهِ َوأْهِل اْلُعُقوِق َولِ 
الَغيُّ َواٍد في جهنََّم يسيُل قيحاً وَدماً ُأِعدَّ للغاويَن ، فُسمي َغيّاً ؛ ْلنُه جزاُء اْلَغيِّ ، كما قاَل : َوِقْيَل 

اْلَغيُّ َواٍد ِفي َجَهنََّم أبْ َعُدَها قَ ْعراً : )وقال كعٌب . أي جزاَء اإلثمِ [ 17: الفرقان ]{يَ ْلَق َأثَاماً } تعالى
ى بَ ْهَغُم ، ُكلََّما َخَبْت َجَهنَُّم فُِتَح َلَها بَاٌب إَلى تِْلَك اْلبْئِر فَ ُتسْ  ٌر ُيَسمَّ َها َحّراً ، ِفْيِه بئ ْ  (.َعُر بِه َجَهنَّمُ َوأَشدُّ
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 ( 10)اِلًحا فَأُوَلِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َوََّل يُظَْلُموَن َشْيًئا ِإَّلَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل صَ 

 
إَّلّ : ؛ معناه { ِإَّلَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً فَأُْولَ اِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َوَّلَ ُيْظَلُموَن َشْيئاً } : قوله تعالى 

تثناًء من غيِر اْلوَّل على معنى لِكْن َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل التائبيَن منهم ، ويجوُز أن يكون َنْصباً اس
 .َصاِلحاً فَأُْوَلِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة وَّل ينقصوَن من حسناتِهم
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 ( 12)َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدُه بِاْلَغْيِب ِإنَُّه َكاَن َوْعُدهُ َمْأتِيًّا 

 
} : ؛ أي بساتيَن إقامٍة ، َوقَ ْوُلهُ تَ َعاَلى { َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعَد الرَّْحَم اُن ِعَباَدُه بِاْلَغْيِب } : ُه تَ َعاَلى قَ ْولُ 

} : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ؛ ْلنه بدٌل من الجنةِ { َجنَّاِت } يعِني أنَّهم غابُوا عن ما فيها ، وانتصَب قولُه { بِاْلَغْيِب 
 .؛ أي ُموُعودُه آتِياً كائناً ، وإنَّما َلم يقل آتِياً ؛ ْلنه كلَّ ما أتاَك فقد أتيَتهُ { َكاَن َوْعُدهُ َمْأتِيّاً   ِإنَّهُ 
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 ( 11)ََّل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا ِإَّلَّ َسََلًما َوَلُهْم ِرْزقُ ُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيًّا 

 
؛ أي َّل يسمعوَن في الجنَِّة َكَلماً ساقطاً ، وَّل يسمعوَن { ْسَمُعوَن ِفيَها َلْغواً ِإَّلَّ َسََلماً َّلَّ يَ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َّل : معناه : َوِقْيَل . إَّلّ سَلماً ، ُيَسلُِّم بعُضهم على بعٍض ، والسَََّلُم هو الكَلُم الذي َّل لغَو فيِه وَّل إْثمَ 
َيِمْيناً َكاِذَبًة َوَّلَ : )وقال مقاتُل . وهدرًا وُفضوَّلً من الكَلمِ  يسمعوَن في الجنِة كَلماً بَاطَلً وفحشاءَ 

ََلمِ  َيْسَمُعوَن إَّلَّ َسََلماً ، ُيَسلُِّم بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ، َوُيَسلُِّم َعَلْيِهُم اْلَمَلَِئَكةُ ، َويُ ْرِسُل إَلْيِهمْ   (.الرَّبُّ بالسَّ
ليس في الجنَِّة ُبْكَرًة وعشيًَّة ، : ، قال المفسِّرون { ُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيّاً َوَلُهْم ِرْزق ُ } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َكاَن اْلَعَرُب إذا َحَصَل : )ولكنَّهم يؤَتون رزَقهم على مقدار ما يعرفون من الَغَذاِء والعشاِء ، قال قتادُة 
هللُ تعالى أنَّ َلهم في الجنَِّة رْزَقهم بكرًة وعشيّاً على قدِر َْلَحِدِهْم اْلَغَداُء َواْلَعَشاُء ُأْعِجَب بِه ، فأخبَر ا

نيا ، ويأكلوَن فيما عَدا هذين ( ذلك الوقتِ  ؛ أي ُيْجَمُع َلهم الطعاُم في هذين الوقتيِن كما يكوُن في الدُّ
نيا  .الوقتيِن ما يشتهون كما في الدُّ
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 ( 11)ِدنَا َمْن َكاَن َتِقيًّا تِْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي نُوِرُث ِمْن ِعَبا

 
؛ أي هذه الجنُة التي وَصَفها اهللُ تعالى { تِْلَك اْلَجنَُّة الَِّتي نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمن َكاَن َتِقيّاً } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

أي نُعطي ، وإنَّما { نُوِرُث  }: قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . هي التي نورُث من ات ََّقى معصيَة اهلل ، وَعِمَل بالطاعِة واإلْيمانِ 
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ْلنه َتمليٌك في : َوِقْيَل . ؛ ْلن اهللَ تعالى أْورَثَهم من الجنِة مساكَن أهِل النار لو اطََّلُعوا{ نُوِرُث } قال 
نيا  .حاِل مبتدأ بعَد انقضاِء أَجِل الدُّ
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 ( 11)يَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما بَ ْيَن َذِلَك َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسيًّا َوَما نَ تَ نَ زَُّل ِإَّلَّ بَِأْمِر رَبَِّك َلُه َما بَ ْيَن َأْيدِ 

 
أن جبريَل عليه السَلم أْبطَأَ على النبيِّ صلى اهلل " ؛ وذلك { َوَما نَ تَ نَ زَُّل ِإَّلَّ بَِأْمِر رَبَِّك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى 

َما َيْمنَ ُعَك يَا : " قَاَل َلهُ : َوِقْيَل ". تَ َنا َحتَّى اْسَتْبطَْأنَاَك َما ُزرْ : " عليه وسلم بالوحِي ، فلَّما أتاُه قاَل لهُ 
ا تَ ُزورُنَا  ماء إَّلَّ : والمعنى " فأنزَل اهللُ ُعْذَر جبريَل ". ِجْبرِْيُل أْن تَ ُزورَنَا أْكثَ َر ِممَّ ُقْل لُه وما نَ تَ نَ زَُّل ِمن السَّ

يَا ِجْبرِْيُل : " َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِجْبرِْيَل ، ثُمَّ َجاَءُه فَ َقاَل َلهُ  اْسَتْبطَأَ : " َوِقْيَل . بَأْمِر رَبكَ 
إنِّي ُكْنُت إَلْيَك أْشَوَق ، َوَلِكنِّي َعْبٌد َمْأُموٌر ، إذا : فَ َقاَل َلُه " أْبطَْأَت َعَليَّ َحتَّى َساَء َظنِّي فاْشتَ ْقُت إَلْيَك 

 " { َوَما نَ تَ نَ زَُّل ِإَّلَّ بَِأْمِر رَبَِّك } فََأنْ َزَل اهللُ هذه اآليَة . ا ُحبْسُت اْحَتَبْستُ بُ ْعْثُت نَ َزْلُت ، َوإذ
نيا وما خلَفنا { َلُه َما بَ ْيَن َأْيِديَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما بَ ْيَن ذِلَك } : قَ ْوُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي لُه ما بيَن أيدينا من أمِر الدُّ

َوَما َكاَن رَبَُّك } : قَ ْوُلهُ تَ َعاَلى . ما بيَن النَّفخَتين وبينَ ُهما أربعون َسنةً : بَ ْيَن ذِلَك ؛ يعني  من اآلخرِة ، َوَما
رَُكَك ، وإن تأخَر عنك رسولهُ { َنِسيّاً   .؛ أي وما كان ربَُّك لَيت ْ
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