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 تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة
 

 

 

طَِبرأ ِلِعَباَدِتِه َهلأ تَ عأَلُم َلُه َسِميًّا  ُه َواصأ نَ ُهَما فَاعأُبدأ َرأِض َوَما بَ ي أ َماَواِت َواْلأ  ( 56)َربُّ السَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َماَواِت َواَْلرأِض وَ } : قَ وأ َطِبرأ ِلِعَباَدِتِه رَّبُّ السَّ ُه َواصأ نَ ُهَما فَاعأُبدأ ؛ أي إصبرأ على أمرِه { َما بَ ي أ

يِه حتى الموِت ،  هل تَ عأَلُم َمن يستحقُّ : ؛ أي َشبيهاً وِمثأالً يُ عأَبُد ، َوِقيأَل { َهلأ تَ عأَلُم َلُه َسِميّاً } ونَ هأ
ى اللَ : اإللهيََّة سواهُ ، َوِقيأَل  مواِت :  ريَرُه ، َوِقيأَل هل تعلُم أحداً ُيَسمَّ َي ربَّ السَّ هل تعلُم ِمن أحٍد ُسمِّ

 .واْلرضِ 

(0/0) 

 

َرُج َحيًّا  َف ُأخأ نأَساُن َأِإَذا َما ِمتُّ َلَسوأ  ( 55)َويَ ُقوُل اإلأِ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرُج َحيّاً } : قَ وأ َف ُأخأ ُهَو ُأَبيُّ بأُن َخَلٍف : )اس ؛ قال ابُن عبَّ { َويَ ُقوُل اإِلنَساُن َأِءَذا َما ِمتُّ َلَسوأ

َل إنأَكاراً لِلأبَ عأثِ  ِحيُّ ، قَاَل َهذا الأَقوأ لُُه تَ َعاَلى (. الأَجمأ َرُج َحيّاً } : وقَ وأ َف ُأخأ َرُج من القبِر حيّاً { َلَسوأ أي ُأخأ
 .؛ استهزاًء وتكذيباً منه للبعثِ 

(0/0) 

 

نَا نأَساُن َأنَّا َخَلقأ  ( 56)ُه ِمنأ قَ بأُل َوَلمأ َيُك َشيأًئا َأَوََل َيذأُكُر اإلأِ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَاُه ِمن قَ بأُل } : قَ وأ ( أَوَلَ َيذأُكرُ : )؛ قرأ نافُع وابن عامر وعاصم { َأَوَلَ َيذأُكُر اإِلنَساُن َأنَّا َخَلقأ

ُر ، وع ( َيذأُكرُ )لى القراءِة اْلُولى بالتخفيف ، وقرأ الباقون بالتشديِد وهو اَلختياُر ؛ أي أَوَلَ يَ تَِّعُظ ويتفكَّ
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َناهُ ِمنأ نطفٍة ، : بالتخفيِف ضد النِّسياِن ، والمعنى  ؛ { َوَلمأ َيُك َشيأئاً } أَوَلَ يَ تَِّعُظ اإلنساُن أنَّا َخَلقأ
 .موُجوداً ، فُيسَتدلُّ باَلبتداِء على اإلعادة

(0/0) 

 

ُشَرن َُّهمأ َوالشََّياِطيَن ُثمَّ  َل َجَهنََّم ِجِثيًّا فَ َورَبَِّك َلَنحأ ِضَرن َُّهمأ َحوأ  ( 56)لَُنحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُشَرن َُّهمأ َوالشَّيَاِطيَن } : قَ وأ ؛ يعني المنكريَن للبعِث ، أقأَسَم اللُ تعالى على نفسِه { فَ َورَبَِّك لََنحأ

ُشَرن َُّهمأ ِمن قبورِهم مع الشياطيِن الذين أَضلُّوهم ،  َمعَ { ثُمَّ } لَنحأ َل َجَهنََّم } ن َُّهمأ ، َلَنجأ ِضَرن َُّهمأ َحوأ لَُنحأ
َرُن مع كلِّ كافٍر شيطاٌن في { ِجِثيّاً  ؛ بَارِِكيأَن على الرَُّكب ؛ ْلن المحاسبَة إنَّما تكوُن بُقرأب جهنََّم ، يُ قأ

 .ِسلأِسَلةٍ 

(0/0) 

 

مَ   ( 56)ِن ِعِتيًّا ُثمَّ َلنَ نأِزَعنَّ ِمنأ ُكلِّ ِشيَعٍة َأي ُُّهمأ َأَشدُّ َعَلى الرَّحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم اِن ِعِتيّاً } : قَ وأ رَِجنَّ ِمن كلِّ فرقٍة { ثُمَّ َلَننِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة َأي ُُّهمأ َأَشدُّ َعَلى الرَّحأ ؛ أي ثُم لَُنخأ

راً بدءاً باَْلعأَتى قاَل . فاْلعَتى ، واْلكثُر ُجرماً  وجماعة أيُّهِم أشدُّ على الرَّحمِن َتَمرُّداً وُجرأأًة وُفُجوراً وُكفأ
ِل ِديأٍن قَاَدتَ ُهمأ َورَُؤَساَءُهمأ ِفي الشَّرِّ : الأَمعأَنى : )قتادُة   (.لَنَ نأِزَعنَّ ِمنأ ُكلِّ قَ رأَيٍة َوأهأ

َعُة  لُُه تَ َعاَلى . الأَجَماَعُة المعاونوَن على أمٍر من اْلمور: والشِّي أ } ستثناِء ، و رُِفَع على اَل{ َأي ُُّهمأ } : قَ وأ
على معنى الذين يقاُل : وقال الخليُل . ، هذا قوُل يونسَ { ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة } يعمُل في موضِع { َلَننِزَعنَّ 

ِرجَ   .َلهم أيُّهم أشدُّ فَ َلُنخأ

(0/0) 

 

َلى ِبَها ِصِليًّا  ُن َأعأَلُم بِالَِّذيَن ُهمأ َأوأ  ( 60)ُثمَّ لََنحأ
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ُلُه تَ َعاَلى  َلى ِبَها ِصِليّاً  ثُمَّ } : قَ وأ ُن َأعأَلُم بِالَِّذيَن ُهمأ َأوأ ة { لََنحأ لى بدخوِل النار وشدَّ ؛ أي نحُن أعلُم باْلَوأ

 .هو اللُُّزوُم ، من قوِلهم َصِلَي بالناِر ِصِليّاً : والصِِّليُّ . العذاب ، وأحقُّهم بعظيِم العقاب

(0/0) 

 

ِضيًّا َوِإنأ ِمنأُكمأ ِإَلَّ َواِرُدَها َكاَن عَ  ا َوَنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَها ِجِثيًّا ( 67)َلى رَبَِّك َحتأًما َمقأ ي الَِّذيَن ات ََّقوأ ثُمَّ نُ َنجِّ
(67 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  : ؛ اختَلُفوا في الخطاب الذي في أوَّل هذه اآليِة ، قال بعُضهم { َوِإن مِّنُكمأ ِإَلَّ َواِرُدَها } : قَ وأ

ُلهُ تَ َعاَلى  هو راجٌع إلى الكفارِ  َمه قَ وأ َلى ِبَها ِصِليّاً } : ؛ ْلنه تقدَّ ُن َأعأَلُم بِالَِّذيَن ُهمأ َأوأ : مريم ]{ُثمَّ لََنحأ
لُُه تَ َعاَلى : ، وقاَل اْلكثرون [ 60 ي الَِّذيَن ات ََّقواأ } : هذا خطاٌب مبتَدأ لجميِع الخلِق ، ودليلُه قَ وأ ُثمَّ نُ َنجِّ

 .ي ِمن الوارديَن َمِن ات ََّقى؛ أي نُ نأجِ { وََّنَذُر 
تَ َلَف هؤَلِء أيضاً في معنى الأُوُروِد ، قال بعُضهم  ُخوُل كما في قولِه تعالى: ُثم اخأ َرَدُهُم النَّاَر } هو الدُّ فََأوأ

َخَلهم الناَر ، وقالوا [ 66: هود ]{ ما روى إَلّ أنَّها تكوُن على المؤمنيَن بَ رأداً وَسالماً ، واستدلُّوا ب: أي أدأ
َوى بَيَديأِه إَلى ُأُذنَ يأِه َوقَاَل : جابٌر رضي الل عنه  تا إنأ َلمأ أُكنأ َسِمعأُت َرُسوَل الِل صلى الل : أنَُّه أهأ ُصمَّ

ِمنِ : " عليه وسلم يَ ُقوُل  َقى بَ رٌّ َوَلَ فَاِجٌر إَلَّ َدَخَلَها ، فَ َتُكوُن َعَلى الأُمؤأ ُخوُل ، َلَ يَ ب أ يأَن بَ رأداً الأَوُروُد الدُّ
وعن أبي هريرَة رضي الل عنه " ". َوَساَلماً ، َكَما َكاَنتأ َعَلى إب أَراِهيأَم ، َحتَّى أنَّ لِلنَّاِر َضِجيأجاً بُورُوِدِهم 

ِلٍم يَُموُت َلُه َثالَثُة أوأََلٍد َلمأ يَِلِج النَّاَر إ: " قاَل رسوُل الِل صلى الل عليه وسلم : قاَل  َلَّ َتِحلََّة َما ِمنأ ُمسأ
 ". { َوِإن مِّنُكمأ ِإَلَّ َواِرُدَها } : الأَقَسِم ، ُثمَّ قَ َرأ 

َوالِل َما ِمنأُكمأ ِمنأ أَحٍد إَلَّ َواِرُدَها ، : أن أوَل هذه اآليِة فيها إضماُر الَقَسِم ؛ تقديرهُ : ومعنى الَقَسِم 
َلى  الصَِّراُط َعَلى َمتأ : " وُروَي عن ابِن مسعود أنُه قال  ِن َجَهنََّم ِمثأُل َحدِّ السَّيأِف ، َتُمرُّ َعَليأِه الطَّائَِفُة اْلُوأ

َوِد الأبَ َهاِئِم ، ثُ  مَّ َيُمرُّوَن َوالأَماَلِئَكةُ َكالأبَ رأِق ، َوالثَّانَِيُة َكالرِّيأِح ، َوالثَّالَِثُة َكالأَجَواِد السَّابِق ، َوالرَّابَعةُ َكَأجأ
 " مَّ َسلِّمأ ؛ اللَُّهمَّ َسلِّمأ اللَّهُ : يَ ُقوُلوَن 

َرأتُُه َميأَسَرةُ : )أنَُّه أَوى إَلى ِفَراِشِه فَ َقاَل : وعن أبي هريرَة  ِني ، فَ َقاَلِت امأ إنَّ اللَ َعزَّ : يَا لَيأَت ُأمِّي َلمأ تَِلدأ
اَلمِ  َسَن إلَيأَك ، َهَداَك إَلى اإلسأ اللَ تَ َعاَلى َقدأ بَ يََّن َلَنا أنَّا َلَوارُِدوَن النَّاَر ،  أَجلأ ؛ َوَلِكنَّ : قَاَل . َوَجلَّ َقدأ أحأ

َها  (.َوَلمأ يُ بَ يِّنأ َلَنا أنَّا َخارُجوَن ِمن أ
الوروُد هو اإلشراُف على النار بال دخوٍل ؛ ْلن موضَع المحاسبِة يكون قريباً من النار ، : وقال بعُضهم 

ا َورَ } : وقد قَاَل اللُ تَ َعاَلى  َيَن َوَلمَّ وَلم يكن موسى َدَخَل الماَء ، واستَدلُّوا [ 72: القصص ]{َد َمآَء َمدأ
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ُخَل النَّاَر : " بما روي أن النبيِّ صلى الل عليه وسلم قاَل  راً  -إنأ َشاَء اللُ تَ َعاَلى  -َلنأ َيدأ َواِحٌد َشِهَد َبدأ
 ". أو الأُحَديأبَيَة 

ى َحظُّ : )وعن مجاهٍد أنُه قاَل  ِمٍن ِمَن النَّارِ   الأُحمَّ فعَلى هذا َمن َحمَّ ِمن المسلميَن فقد َوَرَدَها ، (. ُكلِّ ُمؤأ
ى ِمن فَ يأِح جهنَّم  .ْلن الأُحمَّ

أبأِشرأ ؛ إنَّ اللَ : " وعن رسوِل الِل صلى الل عليه وسلم أنَُّه َعاَد َمرِيأضاً ِمنأ َوَعٍك َكاَن بِه ، فَ َقاَل َلُه " 
ِمِن ِلَتُكوَن َحظَُّه ِمَن النَّار ِهَي نَ : يَ ُقوُل   ". اِري ُأَسلُِّطَها َعَلى َعبأِدي الأُمؤأ

اُج  ُلُه تَ َعاَلى : )قال الزجَّ ُخُلوَن النَّاَر قَ وأ ُة الأَقاِطَعُة َعَلى أن َُّهمأ َلَ َيدأ ِإنَّ الَِّذيَن َسبَ َقتأ َلُهمأ مِّنَّا } : َوالأُحجَّ
َها مُ  َلِئَك َعن أ َنى ُأوأ َعُدوَن الأُحسأ تَ َهتأ َأنُفُسُهمأ َخاِلُدوَن * ب أ َمُعوَن َحِسيَسَها َوُهمأ ِفي َما اشأ : اْلنبياء ]{َلَ َيسأ

ٌة َل معارَض َلها[( 707-707  .وهذِه ُحجَّ
ُلُه تَ َعاَلى  ِضيّاً } : قَ وأ ى بأنه القطُع باْلمِر ، والمقضيُّ هو الذي َقضَ : ؛ الأَحتأُم { َكاَن َعَلى رَبَِّك َحتأماً مَّقأ

لُُه تَ َعاَلى . يكونُ  ي الَِّذيَن ات ََّقواأ } : قَ وأ قوا ، { ثُمَّ نُ َنجِّ وََّنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَها } ؛ أي الذيَن اتَّقوا الشرَك وصدَّ
 .؛ أي َوَنذُر المشركيَن فيها ِجِثيّاً على الرُّكب{ ِجِثيّاً 

(0/0) 

 

َلى َعَليأِهمأ آيَاتُ َنا بَ ي ِّ  َسُن َنِديًّا َوِإَذا تُ ت أ ٌر َمَقاًما َوَأحأ ( 62)َناٍت قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا َأيُّ الأَفرِيَقيأِن َخي أ
ًيا  َسُن َأثَاثًا َورِئ أ َلُهمأ ِمنأ قَ رأٍن ُهمأ َأحأ َنا قَ ب أ َلكأ  ( 67)وََكمأ َأهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلى َعَليأِهمأ آيَاتُ َنا بَ ي ِّ } : قَ وأ َلى على الكفَّار آياُت : ؛ معناُه { َناٍت قَاَل الَِّذيَن َكَفُرواأ َوِإَذا تُ ت أ وإذا تُ ت أ

ينين ، { لِلَِّذيَن آَمُنواأ َأيُّ الأَفرِيَقيأِن } الُقرأآِن الأُمنَ زََّلِة قالُوا  َسُن َنِديّاً } ؛ أي الدِّ ٌر مََّقاماً َوَأحأ ؛ خيٌر { َخي أ
نيا ، كناً وخيٌر مجلساً في الدُّ  .فكذلَك يكون في اآلخرةِ  َمسأ

ُن أم أنتم ؟ والأَمَقاُم : يعني أنَّ مشركي قريٍش كانوا يقولون لفقراِء المؤمنين  أيُّ الفريقيِن خيٌر مقاماً ؛ ُنحأ
مجلُس القوم ومجتمُعهم ، وكانوا يلبسون أحسَن الثِّياب ، ثُمَّ : والمسكن والمنأِزُل والنَِّديُّ والنادي 

 .للمؤمنين يقولون ِمثأَل هذا
َسُن َأثَاثاً َورِءأياً } : فأجاَبهم اللُ تعالى بقوله  َلُهمأ مِّن قَ رأٍن ُهمأ َأحأ َنا قَ ب أ َلكأ ؛ أي وََكمأ أهلكنا قبَل { وََكمأ َأهأ

ُع اإلبِل والغنِم والعبيد : ُقريٍش ِمن اْلمم الخاليِة ُهم أحسُن أمواَلً وأحسُن منظراً ، واْلثاُث  الماُل ، َجمأ
 (.الأَمنأَظرُ : اللَِّباُس ، َوالرِِّئيُّ : اْلَثَاُث : )متاِع ، وقال الحسُن وال

أن منَظَرهم ُمرأَتٍو من النعمِة كأنَّ النعيَم : بغيِر همٍز من الرَّيِّ الذي هو ضدُّ العطِش ، والمراُد ( َورِياً )وُقِرَئ 
بولُ بيِّن فيهم ؛ ْلن الرِّيَّ يتبعُه الَطَراَوُة ، كما أنَّ الع  .طَش يتبعُه الذُّ
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ا َما يُوَعُدوَن ِإمَّا الأَعَذاَب وَ  ا َحتَّى ِإَذا رََأوأ َمُن َمدًّ ُددأ َلُه الرَّحأ اَعَة ُقلأ َمنأ َكاَن ِفي الضَّاَلَلِة فَ لأَيمأ ِإمَّا السَّ
َعُف ُجنأًدا   ( 66)َفَسيَ عأَلُموَن َمنأ ُهَو َشرٌّ َمَكانًا َوَأضأ

 
ُلُه تَ َعالَ  َم اُن َمّداً } : ى قَ وأ ُددأ َلُه الرَّحأ ُد { ُقلأ َمن َكاَن ِفي الضَّلَ اَلِة فَ لأَيمأ َمن كان في : ؛ أي ُقل َلهم يا ُمَحمَّ

َمُن ؛ أي ِلَيِزدأ في مالِه وُعمره وولدِه ، ويقاُل  ُددأ َلُه الرَّحأ لََيَدُعُه اللُ : العمايِة عن التوحيِد ، وِدين الل فَ لأَيمأ
ٌر ؛ ومعناُه الخبرُ . يانه حتى إذا وصَل اآلخرَة َلم يكن له فيها نصيبٌ في ُطغ  .وهذا اللفُظ أمأ

ُلُه تَ َعاَلى  اأ َما يُوَعُدوَن ِإمَّا الَعَذاَب َوِإمَّا السَّاَعَة } : قَ وأ ُهُم اللُ في الضاللةِ { َحتَّى ِإَذا رََأوأ . ؛ يعني الذين َمدَّ
 .يصلُح للجماعةِ ( َمنأ )وأخبَر عن الجماعِة ْلنَّ لفَظ 

يعني القتَل واْلسَر والقيامَة والخلود في الناِر { ِإمَّا الَعَذاَب َوِإمَّا السَّاَعَة } : ُثم ذكَر ما يوعدون ، فقال 
؛ أي أُهمأ أِم المؤمنوَن ؛ ْلن مكانهم جهنُم ، ومكاَن { َمنأ ُهَو َشرٌّ مََّكاناً } ؛ حينئذ { َفَسيَ عأَلُموَن } ، 

ُلهُ تَ َعاَلى . منين الجنَّةُ المؤ  َعُف ُجنداً } : قَ وأ ٌر َمَقاماً ، : ؛ هذا ردٌّ عليهم في قوِلهم { َوَأضأ أيُّ الأفرِيَقيأِن َخي أ
َسُن َنِديّاً   .َوأحأ
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ٌر ِعنأَد رَبَِّك ثَ َوابًا ا ُهًدى َوالأَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخي أ َتَدوأ ٌر َمَردًّا  َوَيزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اهأ  ( 65)َوَخي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َتَدواأ ُهًدى } : قَ وأ رائع ، ويزيُدهم ُهًدى { َوَيزِيُد اللَّهُ الَِّذيَن اهأ ؛ أي َيزيُدهم هذا باإليأماِن والشَّ

ُعو إلى الحسناتِ  لُُه تَ َعاَلى . باْلدلَّة والحَجِج والطاعاِت التي َتدأ ؛ قد { اُت َوالأَباِقَياُت الصَّاِلحَ } : قَ وأ
َم تفسيُرها ، ُسميت باقياٍت ؛ لبقاء ثوابها لإلنسانِ  ُلُه تَ َعاَلى . تقدَّ ٌر ِعنَد رَبَِّك ثَ َواباً } : قَ وأ ؛ أي أنفُع { َخي أ

ٌر مََّرّداً } من مقاماِت الكفَّار التي يفتخرون بها ،  ؛ أي وأفضُل َمرأِجعاً في اآلخرِة ، وأفضُل ما يُ َردُّ { َوَخي أ
 .بهِ على صاح
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 ( 66)َأفَ َرَأيأَت الَِّذي َكَفَر ِبآيَاتَِنا َوقَاَل َْلُوتَ َينَّ َماًَل َوَوَلًدا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أنزلت هذه اآليُة في الَعاِص بأِن { َأفَ َرَأيأَت الَِّذي َكَفَر بِآيَاتِنَا َوقَاَل ْلُوتَ َينَّ َماَلً َوَوَلداً } : قَ وأ

َلَ : َكاَن ِلي َديأٌن َعَلى الأَعاِص ابأِن َواِئٍل ، َفَحِسَب َدي أَنُه ِمنأُه ، فَ َقاَل : )بُن اَْلَرتِّ  َواِئٍل ، قال َخبَّابُ 
ٍد ، قال  ُفَر بُمَحمَّ َعُث ، قَاَل : أقأِضيأَك َحتَّى َتكأ ُفُر بُمَحمٍَّد َحيّاً َوَلَ َميِّتاً َوَلَ ِحيأَن أُب أ َفدَُع : َلَ َوالِل ؛ َلَ أكأ

َفذَكرأُت ذِلَك : قَاَل  -قاَل ذلَك مستهزءاً  -، فَإذا بُِعثأُت ُأعأِطيأُت َماَلً َوَوَلداً َوُأعأِطيأَك ُهنَاِلَك  َماَلكَ 
 (.ِلَرُسوِل الِل صلى الل عليه وسلم فََأن أَزَل اللُ َهِذِه اآليَة

َرةِ : )وقال الحسُن  ٌد في : ْلُوتَ َينَّ َماَلً َوَوَلداً : ، ومعَنى ( نَ َزَلتأ ِفي الأَولِيأِد َبِن الأُمِغي أ مَّ لَِئنأ َكاَن ما يقوُل ُمحأ
بالضمِّ ؛ فمعناُه واحٌد ، كالأُحزأِن والأَحَزِن ، ( َوُولأداً )وَمن قرأ . اآلخرِة َحّقاً ُْلَعَطَينَّ َماَلً َوَوَلداً ِفي اآلِخَرةِ 

دٌ : َوِقيأَل   .إنه جمُع الولِد كما يقاُل أَسٌد َوُأسأ

(0/0) 

 

ًدا  َمِن َعهأ ا ( 66)َأطََّلَع الأَغيأَب َأِم اتََّخَذ ِعنأَد الرَّحأ ُتُب َما يَ ُقوُل َوَنُمدُّ َلُه ِمَن الأَعَذاِب َمدًّ ( 66)َكالَّ َسَنكأ
 ( 60)َوَنرِثُُه َما يَ ُقوُل َويَأأتِيَنا فَ رأًدا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  داً َأطََّلَع الأَغيأَب َأِم اتََّخَذ ِعنَد ال} : قَ وأ َم اِن َعهأ ؛ أي أَعِلَم ذلَك ريباً أمأ َعِهَد اللُ إليِه عهداً { رَّحأ

: وقال الكلبيُّ (. َما َراَب َعنأُه َحتَّى يَ عأَلَم أِفي الأَجنَِّة ُهَو أمأ َلَ : َوَمعأنَاُه : )وقال ابُن عبَّاس ! بما َتمنَّى؟
ُفوظِ )  (.أَنَظَر َما ِفي اللَّوأِح الأَمحأ

ُلُه ت َ  داً } : َعاَلى قَ وأ َم اِن َعهأ َلَ إَلَه إَلَّ اللُ ؛ فََأرأَحُمهُ : َمعأنَاُه أمأ قَاَل : )، قال ابُن عبَّاس { َأِم اتََّخَذ ِعنَد الرَّحأ
َم َعَمالً َصاِلحاً يَ رأُجوهُ : )وقال قتادُة (. بَها أنه يولِّي الماَل : ؛ أي ليس اْلمُر على ما قال { َكالَّ } ، ( أَقدَّ

 .َكالَّ إنَّهُ َلمأ َيطَِّلِع الأَغيأَب ، َوَلمأ يتَّخذأ عنَد الرحمن عهداً : ويجوُز أن يكون معناهُ . لولدوا
ُلُه تَ َعاَلى  ُتُب َما يَ ُقوُل } : قَ وأ َوَنُمدُّ } ؛ أي َسَنأأُمُر الأَحَفَظَة بإثباِت ما يقوُل لنجازَيُه بِه في اآلخرة ، { َسَنكأ

ُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي نزيدُه عذاباً فوق العذاب{ َمّداً َلُه ِمَن الأَعَذاِب  ؛ أي َنرِثُُه الماَل { َوَنرِثُُه َما يَ ُقوُل } : قَ وأ
َويَأأتِيَنا } والولَد بعد إهالكنا إياُه ، فال يعوُد بعد ذلَك إليه ، كما َل يعوُد المال إلى َمن َخلأَقُه بعد موته ، 

 .ي َوِحيأداً خالياً من الماِل والَوَلدِ ؛ أ{ فَ رأداً } ؛ في اآلخرِة ، { 
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 ( 67)َواتََّخُذوا ِمنأ ُدوِن اللَِّه آِلَهًة ِلَيُكونُوا َلُهمأ ِعزًّا 

 
ُلُه تَ َعاَلى   ؛ أي واتََّخذ أهُل مكة ِمن دون الِل أصناماً { َواتََّخُذواأ ِمن ُدوِن اللَِّه آِلَهًة لَِّيُكونُواأ َلُهمأ ِعّزاً } : قَ وأ

اَلمتناُع من الضمِّ ، فَ ُهُم اتخذوا هذه اآللهَة ؛ : والِعزُّ . آِلَهًة ؛ ليكونوا َلهم أعأَواناً وُشفعاء في اآلخرةِ 
ليصيروا بها إلى العزِّ في َزعأِمِهمأ فال يصيُبهم سوٌء ، وذلك أنَّهم رََجوا منها الشفاعَة والنُّصرَة والمنَع من 

 .عذاب الل
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ا َكالَّ َسيَ  ُفُروَن ِبِعَباَدتِِهمأ َوَيُكونُوَن َعَليأِهمأ ِضدًّ  ( 67)كأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُفُروَن ِبِعَباَدِتِهمأ } ؛ أي َل َيمنُعهم منِّي شيٌء ، { َكالَّ } : قَ وأ َحُد اآلِلَهُة عبادَة { َسَيكأ ؛ أي َيجأ

لُُه تَ َعاَلى [. 52: القصص ]{يَّانَا يَ عأُبُدوَن تَ بَ رَّأأنَآ ِإَليأَك َما َكانُواأ إِ } : المشركين َلها كما قالوا  } : قَ وأ
بونَهم يلعنوَنهم يتبرَّأون منهم{ َوَيُكونُوَن َعَليأِهمأ ِضّداً   .؛ أي يِصيرون أعَواناً عليهم يكذِّ
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 ( 62)َأَلمأ تَ َر َأنَّا َأرأَسلأَنا الشََّياِطيَن َعَلى الأَكاِفرِيَن تَ ُؤزُُّهمأ َأزًّا 

 
ُلُه تَ َعاَلى ق َ  يَاِطيَن َعَلى الأَكاِفرِيَن تَ ُؤزُُّهمأ َأزّاً } : وأ َنا بيَن { َأَلمأ تَ َر َأنَّآ َأرأَسلأَنا الشَّ ؛ أي أَلم تَ عأَلمأ أنَّا َخلَّي أ

ى التخليُة إرساَلً في  الشياطين والكفار وسلطاِنهم عليهم ، فَلمأ نعصم الكفاَر من القبول منهم ، وتسمَّ
لُُه تَ َعاَلى . لغةَسَعِة ال وقال . أي ُتزِعُجهم إلى معصيِة الل تعالى إزعاجاً ، وتغرِيهم إرراءً { تَ ُؤزُُّهمأ َأزّاً } : قَ وأ

ِفِه أزِي أٌز  : " وأصلُه الحركُة والَغَليَاُن ، ومنُه الحديث المرويُّ (. ُتَحرُِّكُهمأ إَلى الأَمَعاِصي: )القتيبيُّ  َوِلَجوأ
 ". َجِل َكَأزِيأِز الأِمرأ 
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ا   ( 67)َفاَل تَ عأَجلأ َعَليأِهمأ ِإنََّما نَ ُعدُّ َلُهمأ َعدًّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي نَ ُعدُّ { ِإنََّما نَ ُعدُّ َلُهمأ َعّداً } ؛ أي َل تَ عأَجلأ بمسألة إهالكهم ، { َفالَ تَ عأَجلأ َعَليأِهمأ } : قَ وأ

 .يَّاَمهم وآجاَلهمأنفاَسهم نَ َفساً بعد نَ َفٍس ، كما نَ ُعدُّ أ
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َمِن َوفأًدا  ُشُر الأُمتَِّقيَن ِإَلى الرَّحأ َم َنحأ  ( 66)يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم اِن َوفأداً } : قَ وأ ُشُر الأُمتَِّقيَن ِإَلى الرَّحأ َم َنحأ ُد اليوَم الذي نجمُع فيه { يَ وأ ؛ أي اذأُكرأ َلهم يا ُمَحمَّ

نيا ؛ َمِن ؛ وهي موضُع الكرامِة والثواب َمن ات ََّقى اللَ في الدُّ . أي اجتنَب الكبائَر والفواحش إلى داِر الرَّحأ
ُلُه تَ َعاَلى  َباناً ، قال ابُن عبَّاس { َوفأداً } : قَ وأ َها رَحاُل : )أي رُكأ َلَها ، َعَلي أ َن بُنوٍق َلمأ تَ َر الأَخالَِئُق ِمث أ تَ وأ يُ ؤأ

ُربُوا أبأواَب الأَجنَّةِ الذَهب َوأِزمَّتُ َها الزُّبُ رأُجُد ، ف َ  َها َحتَّى يَ قأ َد الوفَد ْلنه مصدرٌ ( يَ رأَكُبوَن َعَلي أ  .، وإنَّما وحَّ

(0/0) 

 

رِِميَن ِإَلى َجَهنََّم ِورأًدا   ( 65)َوَنُسوُق الأُمجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِرِميَن ِإَلى َجَهنََّم } : قَ وأ لُُه تَ َعاَلى ؛ أي يحثُّهم على السيِر إلى جهن{ َوَنُسوُق الأُمجأ } : م ، َوقَ وأ

الجماعُة التي َتِرُد الماَء : ؛ أي َعطَاَشى مشاًة حفاة ُعراًة قد تقطَّعت أعناقُهم من العطِش ، والِورأُد { ِورأداً 
 .، وَل يرُد أحٌد الماَء إَلّ بعَد العطشِ 
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مَ  َفاَعَة ِإَلَّ َمِن اتََّخَذ ِعنأَد الرَّحأ ِلُكوَن الشَّ ًدا ََل َيمأ  ( 66)ِن َعهأ
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ُلُه تَ َعاَلى  َفاَعَة } : قَ وأ ِلُكوَن الشَّ َم اِن } ؛ أي َل يقدرون على الشفاعِة ، { َلَّ َيمأ ِإَلَّ َمِن اتََّخَذ ِعنَد الرَّحأ

داً  قال ابُن عبَّاس . ؛ أي لكن َمن اتَّخذ عند الرحمِن عهداً وهم المؤمنون ، فإنَّهم َيملكون الشفاعةَ { َعهأ
َلَ : )قال ابُن عبَّاس . في موضِع نصٍب على اَلستثناء المنقطعِ ( َمنأ )و(. َهاَدُة أنأ َلَ إَلَه إَلَّ اللُ شَ : )

َفُع إَلَّ َمنأ قَاَل  ِة إلَيأِه ، َوَلَ يَ رأُجو إَلَّ اللَ َعزَّ َوَجلَّ : َيشأ ِل َوالأُقوَّ  (.َلَ إَلَه إَلَّ اللُ ، َوتَ بَ رَّأ ِمَن الأَحوأ
ٍم : مسعوٍد قال وعن ابن  أيَ عأَجُز أَحدُُكمأ أنأ : " َسِمعأُت َرُسوَل الِل صلى الل عليه وسلم يَ ُقوُل ذاَت يَ وأ

دًا؟ َمَواِت َواَْلرأِض : " يقوُل : َكيأَف ؟ قَاَل : قَالُواأ ! " يَ تَِّخذ ُكلَّ َصَباٍح َوَمَساٍء ِعنأَد الِل َعهأ اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ
َدَك َلَ َشرِ ، َعاِلَم الأغَ  َهُد أنأ َلَ إَلَه إَلَّ أنأَت َوحأ ن أَيا بَأنِّي أشأ َهاَدِة ، إنِّي أعأَهُد إلَيأَك ِفي َهِذِه الدُّ يأَك يأِب َوالشَّ

نِ  رِّ َوتُ َباِعدأ ِسي ، تُ َقرِّبأِني ِمَن الشَّ داً َعبأُدَك َوَرُسوُلَك ، َوأنََّك إنأ َتِكلأِني إَلى نَ فأ ي ِمَن الأَخيأِر ، َلَك ، َوأنَّ ُمَحمَّ
ِلُف الأِميَعا َم الأِقَياَمِة ، إنََّك َلَ ُتخأ داً تُ َوفِّيَنُه يَ وأ َعلأُه ِلي َعهأ َمِتَك ، فَاجأ فَإذا قَاَل ذِلَك . دَ وإنِّي َلَ أِثُق إَلَّ بَرحأ

ُم الأِقيَاَمةِ  َت الأَعرأِش ، فَإذا َكاَن يَ وأ أيأَن الَِّذيأَن َلُهمأ ِعنأَد الِل : ، نَاَدى ُمَناٍد  َطَبَع اللُ َعَليأِه بطَاِبٍع َوُوِضَع َتحأ
ُخُلوَن الأَجنََّة  ٌد فَ َيدأ  ". َعهأ
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َمُن َوَلًدا   ( 66)َلَقدأ ِجئأُتمأ َشيأًئا ِإدًّا ( 66)َوقَالُوا اتََّخَذ الرَّحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم اُن َوَلداً } : قَ وأ المالئكُة بناُت : ؛ أي قاَل المشركون { ِجئأُتمأ َشيأئاً ِإّداً  لََّقدأ * َوقَالُواأ اتََّخَذ الرَّحأ

لََّقدأ ِجئأُتمأ َشيأئاً } : يقاُل َلهم . عزيٌر ابُن الل: المسيُح ابُن الِل ، وقالِت اليهوُد : الِل ، وقالت النَّصاَرى 
 .أي ُمنكراً عظيماً { ِإّداً 

(0/0) 

 

َماَواُت يَ تَ َفطَّرأ  ا َتَكاُد السَّ َرأُض َوَتِخرُّ الأِجَباُل َهدًّ َمِن َوَلًدا ( 60)َن ِمنأُه َوتَ نأَشقُّ اْلأ ا لِلرَّحأ َوَما ( 67)َأنأ َدَعوأ
َمِن َأنأ يَ تَِّخَذ َوَلًدا   ( 67)يَ نأَبِغي لِلرَّحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َماَواُت يَ تَ َفطَّرأَن ِمنأُه } : قَ وأ َن من ِعظَ { َتَكاُد السَّ { َوتَنَشقُّ اَْلرأُض } ِم هذا القوِل ، ؛ أي يَ َتَشقَّقأ

وا ، { َوَتِخرُّ الأِجَباُل َهّداً } ؛ فَ َتصَّدَُّع ،  ة صوٍت ، بأن َسمَّ ا } ؛ أي يسقُط بعُضها على بعٍض بشدَّ َأن َدَعوأ
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َم اِن َوَلداً  َم اِن َأن يَ تَِّخَذ َوَلداً * لِلرَّحأ َفطَّرأنَ : )والكسائي ؛ قرأ أهُل الحجاِز { َوَما يَنَبِغي لِلرَّحأ بالتاء ( يَ ت َّ
دًة ، وقرأ نافُع  ِم الفعل( َيَكادُ )مشدَّ اتخذ الرحمُن ولداً ، اقَشَعرَِّت اْلرُض ، : قال المفسرون . بالياء لتقدُّ

ِعَرتأ جهنُم ، وَفِزَعِت السمواُت واْلرض والجبالُ   .ورضبت المالئكةُ ، وُأسأ

(0/0) 

 

مَ  َمِن َعبأًدا ِإنأ ُكلُّ َمنأ ِفي السَّ َرأِض ِإَلَّ آِتي الرَّحأ  ( 62)اَواِت َواْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم اِن َعبأداً } : قَ وأ َماَواِت َواَْلرأِض ِإَلَّ آِتي الرَّحأ ؛ أي ما ِمن أحٍد في { ِإن ُكلُّ َمن ِفي السَّ

موات واْلرِض إَلّ سيأِتي الرحمَن ُمِقّراً بالعبودية ، ويأتيِه يوَم القيا يعني أن الخلَق كلَّهم . مة َعبأداً ذليالً السَّ
 .عبيدهُ ، وأن عيسى والُعَزي أَر ِمن جملة العبيدِ 

(0/0) 

 

ا  ُهمأ َعدًّ َصاُهمأ َوَعدَّ َم الأِقيَاَمِة فَ رأًدا ( 67)َلَقدأ َأحأ  ( 66)وَُكلُُّهمأ آتِيِه يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُهمأ َعّداً } : قَ وأ َصاُهمأ َوَعدَّ ؛ أي لقد َعِلَم عدَدهم وأفعاَلهم ، وَل يخَفى عليه شيٌء  {لََّقدأ َأحأ

ُلُه تَ َعاَلى . منهم مع كثرتِهم َم الأِقيَاَمِة فَ رأداً } : قَ وأ ؛ َل أنأَصاَر َلهم أعواَن وَل ماَل وَل ولد ،  { وَُكلُُّهمأ آتِيِه يَ وأ
ُه ريرهُ   .كلُّ امِريٍء مشغوٌل بنفسه َل يهمُّ

(0/0) 

 

َمُن ُودًّا  ِإنَّ الَِّذينَ  َعُل َلُهُم الرَّحأ  ( 65)آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسَيجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم اُن ُوّداً } : قَ وأ َعُل َلُهُم الرَّحأ نيا ، { ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنواأ َوَعِمُلواأ الصَّاِلَحاِت َسَيجأ ؛ أي ُيِحب ُُّهمأ في الدُّ

موات وأهِل اْلرضينوُيَحببُ ُهمأ إلى عبادِه المؤمنين  وعن رسوِل الل صلى الل عليه وسلم أنهُ . من أهِل السَّ
َببأُت ُفالَناً فََأِحبَّهُ ، فَ ُيِحبُُّه ِجبأرِيأُل ، ثُمَّ : إذا أَحبَّ اللُ الأَعبأَد ، قَاَل اللُ تَ َعاَلى : " قاَل  يَا ِجبأرِيأُل إنِّي َقدأ أحأ
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َمَواِت  ِل السَّ َماِء ، ُثمَّ ُتوَضُع َلُه الأَمَحبَُّة ِفي  :يُ َناِدي ِفي أهأ ُل السَّ إنَّ اللَ َقدأ أَحبَّ ُفاَلناً فََأِحبُّوهُ ، فَ ُيِحبُُّه أهأ
ِمِنيأَن إ. َوإذا أب أَغَض الأَعبأَد قَاَل ِمثأَل ذِلكَ . اَْلرأضِ  َبَل اللُ بُقُلوب الأُمؤأ َبَل َعبأٌد بَقلأبِه َعَلى الِل إَلَّ أق أ َليأِه َوَما أق أ

 ". َحتَّى يَ رأزُُقُه اللُ َمَودَّتَ ُهمأ َوَمَحبَّتَ ُهمأ 
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ا  ًما ُلدًّ َر ِبِه الأُمتَِّقيَن َوتُ نأِذَر ِبِه قَ وأ رأنَاهُ بِِلَساِنَك لِتَُبشِّ  ( 66)فَِإنََّما َيسَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  رأنَاُه بِِلَساِنَك } : قَ وأ رأنَا قر { فَِإنََّما َيسَّ َر ِبِه الأُمتَِّقيَن } اءَة الُقرأآِن على لساِنَك ، ؛ أي َيسَّ { ِلتَُبشِّ

ماً لُّّداً } أي بالُقرأآِن ؛  ُع اْلَلدِّ { َوتُ نأِذَر ِبِه قَ وأ ماً ذِوي َجَدٍل بالباطِل ، واللُّدُّ َجمأ َشِديأُد الأُخُصوَمِة : أي قَ وأ
 .، نظيرُه اْلَصمُّ 

(0/0) 

 

َلُهمأ  َنا قَ ب أ َلكأ ًزا  وََكمأ َأهأ َمُع َلُهمأ رِكأ ُهمأ ِمنأ َأَحٍد َأوأ َتسأ  ( 66)ِمنأ قَ رأٍن َهلأ ُتِحسُّ ِمن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلُهمأ مِّن قَ رأٍن } : قَ وأ َنا قَ ب أ َلكأ ُد قبَل قوِمك من قروٍن ماضية ، { وََكمأ َأهأ } ؛ أي َكمأ أهلكنا يا ُمَحمَّ

ُهمأ مِّنأ َأَحٍد  زاً } َرى منهم ِمن أحٍد ؟ ؛ أي هل ت َ { َهلأ ُتِحسُّ ِمن أ َمُع َلُهمأ رِكأ  .؛ أي َصوتاً { َأوأ َتسأ
َت ُفالناً ؛ أي هل رأيَتهُ : واإلحساُس مأخوٌذ من الأِحسِّ ، يقاُل  َسسأ ُز . هل أحأ هو الصوُت الأَخِفيُّ : والرِّكأ

َهُم ، ومنُه الرَِّكاُز   .وهو الأُمَغيَُّب في اْلرضِ : الذي َل يُ فأ
تٌ : )معنى اآلية  قال الحسُن في َمُع َلُهمأ َصوأ ُم َفالَ ُيسأ َهلأ تَ َرى ِمنأ : َمعأنَاُه : )وقال قتادُة (. ذَهَب الأَقوأ

تٍ  َمُع ِمنأ َصوأ  (.َعيأٍن أوأ َتسأ
رِ : " وعن ُأَبيِّ بِن كعب عن رسوِل الل صلى الل عليه وسلم أنُه قاَل   َمنأ قَ َرأ ُسوَرَة َمرأَيَم ُأعأِطَي ِمَن اَْلجأ

َحَق َويَ عأُقوبَ  َماِعيأَل َوإسأ َيى َوَمرأَيَم َوِعيأَسى َوَهارُوَن َوإب أَراِهيأَم َوإسأ َق بزََكرِيّا َوَيحأ ريأَس ،  بَعَدِد َمنأ َصدَّ َوإدأ
َد اللَ تَ َعاَلى   ". َوبَعَدِد َمنأ َكَذبَ ُهمأ ، َوبَعَدِد َمنأ َدَعا لِل َوَلداً ، َوبَعَدِد َمنأ َوحَّ
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 ( 7) طه

 
؛ قرأ أبو عمٍرو وَورأٌش بفتِح الطَّاء وكسِر الأَهاء ، وقرأ حمزُة والكسائي وَخَلٌف بكسِر الطَّاء والأَهاء { طه } 

رين . ، وقرأ الباقون بالتفخيِم فيهما يا رَُجُل ؛ يعني : إنَّ معناُه : واختلفوا في معناُه ، فقاَل أكثُر المفسِّ
اك وقتادة ومجاهد ، النبيَّ صلى الل عليه وسلم و  هو قوُل ابن عبَّاس والحسن وعكرمة وابِن ُجبير والضحَّ

رأيَانِيَّةِ : )، وقال قتادُة ( ُهَو بِلَساِن الأَحَبَشةِ : )إَلّ عكرمَة قال  ُل السِّ  (.إنََّما يَ ُقوُل َهِذِه اللَُّغَة أهأ
يُّ عن أبي َمَلٍك معنى قولِه طه  دِّ ، قال ابُن ( يَا رَُجلُ : بُلَغِة َعكَّ : )قال الكلبيُّ  ،( يَا ُفاَلنُ : )ورَوى السُّ

 َوُلَغُة قُ َريأٍش َوافَ َقتأ تِلأَك اللَُّغَة أيأضاً ِفي َهذا الأَمعأَنى ؛ َْلنَّ اللَ تَ َعاَلى َلمأ ُيَخاِطبأ نَبيَُّه إَلَّ : )اْلنباريِّ 
اِعُر : قَاَل . بِلَساِن قُ َريأشٍ  َفاَهَة طَ : الشَّ َس اللُ أرأَواَح الأَماَلِعيأنيريُد إنَّ السَّ يا رجُل ، : ه ِفي َخالَِئَقُكمأ َلَ َقدَّ

ُت َعَليأِه أنأ َيُكوَن ُمَواِئاَلوُقرئ : وقال آخُر  ُت بَطَه ِفي الأِقَتاِل فَ َلمأ ُيِجبأ َفِخفأ بتسكيِن الأَهاء ، ( َطهأ )َهتَ فأ
أن : واآلخراِن . أرأقأُت َهَرقأتُ : ِة الطَّاء كقوِلهم في أن تكون الأَهاُء بدَلً من همز : ولُه معاٍن ؛ أحُدها 

أنَّ النبيَّ صلى : " يكون على ترِك الهمزة طَا يا رجُل بقدِمَك اْلرَض ، ثم يدخُل الأهاُء للوقِف ، فإنه ُروَي 
َة َحتَّى تَ َورََّمتأ َقَدَماهُ  َتِهُد ِفي َصاَلِة اللَّيأِل بَمكَّ الً َوَوَضَع  الل عليه وسلم َكاَن َيجأ ، َفَكاَن إذا َصلَّى رََفَع رجأ

َرى   .أيأ طَأ اَْلرأَض بَقَدِمكَ ( َطهَ )فََأن أَزَل اللُ تَ َعاَلى ". ُأخأ
الطاُء من الطَّهارِة ، والأهاُء : وقال بعُضهم . أوُل السُّورة َقَسٌم ؛ أقأَسَم اللُ بطولِه وهدايته: وقال بعُضهم 

نُوب ، َويَا َهاِدياً إَلى َعالَِّم : قاَل لنبيِّه صلى الل عليه وسلم من الهدايِة ، كأنُه تعالى  يَا طَاِهراً ِمَن الذُّ
 .الأغُُيوب
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َقى  َشى ( 7)َما َأن أَزلأَنا َعَليأَك الأُقرأآَن ِلَتشأ َماَواِت الأعُ ( 2)ِإَلَّ َتذأِكَرًة ِلَمنأ َيخأ َرأَض َوالسَّ نأ َخَلَق اْلأ َلى تَ نأزِياًل ِممَّ
(7 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َقى } : قَ وأ ا نزَل عليه { َمآ َأنَ َزلأَنا َعَليأَك الأُقرأآَن لَِتشأ ِهَد نفسَك وتتعَب ، وذلك أنه َلمَّ ؛ أي لُِتجأ

ة قيامِه وطوله ، فأَمرُه اللُ أن  َليأِه لشدَّ الوحُي اجتهَد في العبادِة ، حتى أنه كان ُيصلِّي على إحدى رجأ
ِإَلَّ َتذأِكَرًة لَِّمن } نفسِه ، وذكَر له أنُه ما أنزَل عليه الُقرأآَن ليتعَب ذلك التعَب ، وَلم يُ نأزِلأُه ،  ُيَخفَِّف على

َشى  َعب : )؛ قال مجاهُد { َيخأ نَ َزَلتأ َهِذِه اآليَُة ِلَسَبب َما َكاَن يَ لأَقى النَّبيُّ صلى الل عليه وسلم ِمَن الت َّ
َهِر ِمنأ ِقَياِم   (.اللَّيألِ َوالسَّ
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َر بأَن الأَحاِرِث قَاَلَ لِلنَّبيِّ صلى الل : )وقال الحسُن  ٍل َوالنَّضأ رِِكيأَن ، َوذِلَك أنَّ أبَا َجهأ َهذا َجَواٌب لِلأُمشأ
ِتَهاِدِه ، فَ َقاَل صلى الل عليه و : عليه وسلم  ِة اجأ َقى ، ِلَما رَأواأ ِمنأ طُوِل ِعَباَدِتِه َوِشدَّ : " سلم َوإنََّك َلَتشأ

َمًة لِلأَعاَلِميأَن  َقى } فَأَن أَزَل اللُ َهِذِه اآلَيَة " َبلأ أنأَت َشِقيٌّ ، : قَالُوا " بُِعثأُت رَحأ { َمآ َأنَ َزلأَنا َعَليأَك الأُقرأآَن لَِتشأ
نيا واآلخرةِ  َعَد َوتَ َناَل الأَكَراَمَة بِه في الدُّ  (.َوَلِكنأ ِلَتسأ

َقاُء في اللغة  ِس من التعباحمر : والشَّ ُلُه تَ َعاَلى . اُر ما ُشقَّ على النفأ نأ َخَلَق اَْلرأَض } : قَ وأ َتنزِيالً مِّمَّ
َماَواِت الأُعَلى   .جمع الَعلأَياءِ : والُعَلى . ؛ ُنِصَب على المصدِر ؛ أي نَ َزلأنَاُه تَ نأزِيالً { َوالسَّ
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تَ َوى  َمُن َعَلى الأَعرأِش اسأ َت الث ََّرى َلُه َما فِ ( 6)الرَّحأ نَ ُهَما َوَما َتحأ َرأِض َوَما بَ ي أ َماَواِت َوَما ِفي اْلأ  ( 5)ي السَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  تَ َوى } : قَ وأ َم اُن َعَلى الأَعرأِش اسأ م تفسيرهُ { الرَّحأ لُُه تَ َعاَلى . ؛ وقد تقدَّ َماَواِت } : قَ وأ َلُه َما ِفي السَّ

نَ ُهَما وَ  َت الث ََّرى َوَما ِفي اَْلرأِض َوَما بَ ي أ موات وما في اْلرِض ، وما بيَنهما { َما َتحأ ؛ أي له ما لُه في السَّ
ُلهُ تَ َعاَلى : من الخلِق ، ومعناهُ  نَ ُهَما } : أنُه َماِلُك كلِّ شيٍء وُمَدبُرهُ ، وقَ وأ  .يعني الهواءَ { َوَما بَ ي أ

ُلُه تَ َعاَلى  َت الث ََّرى } : قَ وأ رون يقولون هو التراُب النديُّ تحت . رابأي وما تحَت التُّ { َوَما َتحأ والمفسِّ
فلى ، َوِقيأَل   .تحَت الصخرِة التي عليها الثوُر ، وَل يعلُم ما تحَت الثَّرى إَلّ اللُ : اْلرِض السُّ
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َفى  رَّ َوَأخأ ِل فَِإنَّهُ يَ عأَلُم السِّ َهرأ بِالأَقوأ  ( 6)َوِإنأ َتجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َفى َوِإن تَ } : قَ وأ رَّ َوَأخأ ِل فَِإنَُّه يَ عأَلُم السِّ َهرأ بِالأَقوأ ما حاجُتَك إلى الجهِر ، فإن اللَ َل : ؛ معناُه { جأ

َفى منهُ  َر َوأخأ َمَع ، فإنه تعاَلى يَ عأَلُم السِّ َررأَت بِه ِفي : )قال ابُن عبَّاس . يحتاُج إلى جهِرَك لَيسأ رُّ َما أسأ السِّ
َفى ِمنأ  ِسَك ، َوأخأ ا َيُكوُن ِفي َرٍد ، ِعلأُم الِل ِفيأِهَما َسَواءٌ نَ فأ َسَك ِممَّ ثأ بِه نَ فأ ِدي أُر ( ُه َما َلمأ ُتَحدِّ قأ : َوالت َّ

 .َوأَخَفى ِمنأُه ، إَلّ أنُه ُحِذَف للعلِم بهِ 
َفى ِمنأُه َما َلمأ َيُكنأ وَ : )وعن سعيِد بن ُجبير قال  ِسَك ، َوأخأ رُّ َما ُتِسرُُّه ِفي نَ فأ ُهَو َكاِئٌن ، فَاللُ تَ َعاَلى السِّ

َعَلهُ  ا ُهَو فَاِعُلُه قَ بأَل أنأ يَ فأ  (.يَ عأَلُم َما َخِفَي َعِن ابأِن آَدَم ِممَّ
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َنى  َماُء الأُحسأ َسأ  ( 6)اللَُّه ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو َلُه اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمآءُ } : قَ وأ َنى  اللَُّه َل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو َلهُ اَْلسأ  .؛ أي له الصفاُت العليا{ الأُحسأ
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َها ِبَقَبٍس َأوأ ( 6)َوَهلأ َأتَاَك َحِديُث ُموَسى  ُت نَارًا َلَعلِّي آتِيُكمأ ِمن أ ِلِه امأُكُثوا ِإنِّي آَنسأ ِإذأ رََأى نَارًا فَ َقاَل ِْلَهأ
 ( 70)َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ هذا استفهاُم تقريٍر بمعنى الخبِر ، قد أتاَك حديُث موسى ، { تَاَك َحِديُث ُموَسى َوَهلأ أَ } : قَ وأ

َقَة ؛ لَِئالَّ يَ َرى : )؛ قال ابُن عبَّاس { ِإذأ رََأى نَاراً }  َحُب الرِّف أ َكَاَن ُموَسى عليه السالم رَُجالً َرُيوراً َلَ َيصأ
طَأَ الطَّرِيأَق ِفي  َرأَتهُ ، فََأخأ َلٍة ُمظأِلَمٍة ، فَ َرأى نَاراً ِمنأ بَِعيأدٍ أَحٌد امأ ُكثُواأ } (. َلي أ ِلِه امأ ؛ أي قاَل { فَ َقاَل َْلهأ

ُت نَاراً } أقيموا َمَكاَنُكمأ ، : َلمرأتِه  َها ِبَقَبٍس } ؛ أي رأيُتها وأبصرُتها ، { ِإنِّي آَنسأ ؛ أي { لََّعلِّي آتِيُكمأ مِّن أ
أرَاَد َهاِدياً ، َفذُِكَر : )قال الفرَّاء . ؛ أي َمن يدلُّني على الطريقِ { نَّاِر ُهًدى َأوأ َأِجُد َعَلى ال} بُشعلٍة ، 

َدرِ  ِظ الأَمصأ ٍل َلَها َونَاٍس ِعنأَدَها: )قال السديُّ (. بَلفأ ُلو ِمنأ أهأ  (.ْلنَّ النَّاَر َلَ َتخأ
لسالم في الرجوِع إلى والدتِه فأِذَن لُه ، كانت رؤيتهُ للناِر في ليلِة الجمعة ، وكان قد استأذَن ُشعيباً عليه ا

فخرَج بامرأتِه ، فولدت في الطريِق في ليلٍة باردة مثلجة ، وقد حاَد عن الطريِق ، فقدَح فلم يَر نوَر 
ُكثُوا : المقدحة شيئاً ، فبينما هو في مداولِة ذلك إذ أبصَر ناراً عن يسار الطريق ، فقال َلمرأتِه  أي  -امأ

َها بَقَبٍس ، أوأ أِجُد َعَلى النَّار َمن يدلُّني على الطريقِ  -َنكم أِقيُموا مكا  .إنِّي أبصرُت ناراً ، َلَعلِّي آتِيأُكمأ ِمن أ
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ا َأتَاَها نُوِدَي يَا ُموَسى  ِس ُطًوى ( 77)فَ َلمَّ َلعأ نَ عأَليأَك ِإنََّك بِالأَواِد الأُمَقدَّ  ( 77)ِإنِّي َأنَا رَبَُّك فَاخأ
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لُ  آ َأتَاَها نُوِدَي ياُموَسى } : ُه تَ َعاَلى قَ وأ ا أَتى الناَر أي شجرة خضراَء من أسفلها إلى أعالها  { فَ َلمَّ ؛ أي فلمَّ

َب ، وألِقَيتأ عليه  كأنَّها ناٌر بيضاءُ تَ تَِّقُد ، فسِمَع تسبيَح المالئكة ، ورأى نُوراً عظيماً ، فخاَف وتعجَّ
بهة ، { ِإنِّي َأنَاأ رَبَُّك } السكينُة ، ثُم نودي يا موسى ،  ؛ وإنَّما كرََّر الكنايَة ؛ لتوكيِد الدَللة ، وإزالة الشُّ

بفتِح الهمزة وكسِرها ، فمن فتَح فعلى معنى بأَنِّي ، وَمن كسَر فعلى ( إنِّي أنأ رَبُّكَ )ُقِرَئ . وتحقيِق المعرفة
 .معنى اَلبتداء

إنِّي : سى ، فأجاَب سريعاً َل يدري َمن دعاُه ، فقال يا مو : نودي من الشجرِة ، فقيل : )قال وهُب 
أنا فوقَك ومعك وأمامَك وخلفك وأقرُب إليك من : أسمُع صوَتَك فال أرى مكانَك ، فأين أنَت ؟ قال 

ُلهُ تَ َعاَلى (. نفسك ، فَعِلَم أن ذلك َل ينبغي إَلّ لَربِه َعزَّ َوَجلَّ ، فأيقَن به َلعأ نَ عأَليأكَ } : قَ وأ ؛ قال {  فَاخأ
ِس ، َويُ َباِشَر تُ َراَب اَْلرأِض الأُمَقدَّ : )الحسُن  َسِة إنََّما ُأِمَر بَخلأِع نَ عأَليأِه لِيَ َناَل َقَدَماُه بَ رََكَة الأَواِدي الأُمَقدَّ

ُلهُ تَ َعاَلى ( بَقَدِمِه ، فَ يَ َناُلُه بَ رََكتُ َها ِس } : وقَ وأ َكاَنتأ نَ عأاَلُه ِمنأ ِجلأِد ) :قال عكرمُة . أي الأُمَطهَّرِ { الأُمَقدَّ
 (.ِحَماٍر َميأتٍ 

ُلُه تَ َعاَلى  ِس ُطًوى } : قَ وأ س { ِإنََّك بِالأَواِد الأُمَقدَّ ر ، َوِقيأَل : ؛ المقدَّ المبارُك ، وَل يستدلُّ بما : هو المطهَّ
باغ ؛ ْلنه إنأ كاَن كذلك ف : هو منسوٌخ بقولِه عليه السالم قاَلُه عكرمُة على أنَّ جلوَد الميتة َل َتطأُهُر بالدِّ

لُُه تَ َعاَلى ". إيََّما إَهاٍب ُدبَغ َطُهَر "   .هو اسم الوادي{ ُطًوى } : قَ وأ
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َتِمعأ ِلَما يُوَحى  تَ رأُتَك فَاسأ  ( 72)َوَأنَا اخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َتِمعأ ِلَما يُوَحى } : قَ وأ تَ رأُتَك فَاسأ الة ؛ لكي تقوَم بأمِري ، فاستِمعأ ِلما ؛ أي اخترُتَك للرس{ َوَأنَا اخأ

تَ رأنَاكَ : )وقرأ حمزةُ . يوَحى إليك ، فاحفظأُه حتى تؤدِّيَُه للناسِ   .على التعظيمِ ( إنَّا)بالتشديِد في ( وإنَّا اخأ
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ِري  ِني َوَأِقِم الصَّاَلَة ِلذِكأ  ( 77)ِإنَِّني َأنَا اللَُّه ََل ِإَلَه ِإَلَّ َأنَا فَاعأُبدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِني } : قَ وأ َوَأِقِم الصَّاَلَة } ؛ وَل تعُبدأ َريِري ظاهُر المعنى ، { ِإنَِّني َأنَا اللَُّه َل ِإَلَه ِإَل َأنَاأ فَاعأُبدأ
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ِري  َْلنأ أذأُكَرَك بالثناِء : ؛ أي لَتذأُكَرِني بها بالتسبيِح والتعظيم كذا قال مجاهُد والحسن ، َوِقيأَل { ِلذِكأ
َها إذا ذَكرأتَ َها: َمعأنَاُه : )لمدح ، وقال مقاتُل وا : " ، قال صلى الل عليه وسلم ( إذا َنِسيأَت الصَّاَلَة ، فََأِقمأ

تُ َها  َر َعنأ َصاَلٍة أوأ َنِسيَ َها ؛ فَ لأُيَصلَِّها إذا ذَكَرَها ، فَإنَّ ذِلَك َوق أ { ِري َوَأِقِم الصَّاَلَة ِلذِكأ } ُثمَّ قَ َرأ " َمنأ تََأخَّ
 ." 
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َعى  ٍس ِبَما َتسأ َزى ُكلُّ نَ فأ ِفيَها لُِتجأ اَعَة آتَِيٌة َأَكاُد ُأخأ  ( 76)ِإنَّ السَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِفيَها } : قَ وأ اَعَة آتَِيٌة َأَكاُد ُأخأ َها : َمعأنَاُه : )؛ قال ابُن عبَّاس { ِإنَّ السَّ ِفي أ أنَّ الأِقَياَمَة َكائَِنًة أَكاُد ُأخأ

ِسي ، َفَكيأَف ُأظأِهُرَها ِلَغيأِريعَ  َهذا َعَلى َعاَدِة ُمَخاطََبِة الأَعَرب ؛ يَ ُقولُوَن إذا بَاَلُغواأ : )، قال الأُمبَ رُِّد ( نأ نَ فأ
رِّ  ِسي ؛ أيأ َلمأ أطأِلعأ َعَليأِه أَحداً : ِفي ِكتأَماِن السِّ ُتهُ ِمنأ نَ فأ  (.َكَتمأ

اعِة ، فذَكَرهُ بأبلِغ ما تعرُف العربأنَّ اللَ تعالى بَاَلَغ : والمعنى  فاِء السَّ ِهَي ِفي : )قال قتادةُ . في إخأ
ِض الأِقَراَءِة  َفاَها اللُ َعِن الأَمالَِئَكِة الأُمَقرِّبيأَن َواَْلنأبَياِء : بَ عأ ِري َلَقدأ أخأ ِسي ، َوَلَعمأ َها ِمنأ نَ فأ ِفي أ َأَكاُد ُأخأ

ُلوٌق؟: ُأَبيِّ وَعبأِدالِل َوالأُمرأَسِليأَن ، َوِفي ُمصأَحِف  ِسي ، َفَكيأَف يَ عأَلُمَها َمخأ َها ِمنأ نَ فأ ِفي أ  (.أَكاُد ُأخأ
َها عن عبادي ؛ َكي َل تأتَيهم إَلّ بَ غأَتًة ، والفائدُة في إخفاِئها عن العباِد : ومعنى اآلية  ِفي أ : أَكاُد ُأخأ

م يعلموا متى قياُمها كانوا على َحذٍر منها في  التهويُل والتخويف ، وفي ذلك مصلحٌة َلهم ؛ ْلنَّهم إذا لَ 
ين لذلَك بالتوبِة والطاعة  .كلِّ وقٍت ، خائفين من الموِت ، مستعدِّ

ُلُه تَ َعاَلى  َعى } : قَ وأ ٍس ِبَما َتسأ َزى ُكلُّ نَ فأ وقرأ الحسُن وابن . ؛ أي بَسعأيَها ، إما الثواُب وإما العقابُ { لُِتجأ
هَ : )جبير  ِفي أ َء إذا أظهرتُه ، وأخفيتهُ : بفتِح الهمزة ؛ أي ُأظأِهُرَها َوأُبأِرزَُها ، يقاُل ( اأَكاُد أخأ يأ َخَفيأُت الشَّ

 .إذا َستَ رأُتهُ 
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ِمُن ِبَها َوات ََّبَع َهَواُه فَ تَ رأَدى  َها َمنأ ََل يُ ؤأ نََّك َعن أ  ( 75)َفاَل َيُصدَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  هَ } : قَ وأ نََّك َعن أ ِمُن ِبَها َفالَ َيُصدَّ اعة َمن َل { ا َمن َلَّ يُ ؤأ رِفَ نََّك عن اإليأماِن بالسَّ ؛ أي فال َيصأ

ُق بها ،  َلَك ، وهو خطاٌب ِلموسى عليه السالم ، { فَ تَ رأَدى } باإلنكاِر { َوات ََّبَع َهَواُه } يصدِّ ؛ أي فَ تَ هأ
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ُه عن اإليأماِن ، : قاُل هو الصَّرأُف عن الخيِر ، ي: والصَّدُّ . وَنهٌي لسائِر المكلَّفين ُه عن الخيِر ، وَصدَّ َصدَّ
رِّ ، ولكن يقاُل : وَل يقاُل  ُه عن الشَّ  .َصَرَفُه عن الشرِّ َوَمنَ َعُه عنهُ : َصدَّ
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َها َوَأُهشُّ ِبَها َعَلى َرَنِمي وَ ( 76)َوَما تِلأَك ِبَيِميِنَك يَا ُموَسى  أُ َعَلي أ ِلَي ِفيَها َمآِرُب قَاَل ِهَي َعَصاَي َأتَ وَكَّ
َرى   ( 76)ُأخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  قَاَل ِهَي َعَصاَي َأتَ وَكَّأُ } ؛ أي وما التي بيِميِنَك يا موسى ؟ { َوَما تِلأَك بَِيِميِنَك ياُموَسى } : قَ وأ

َها  التقريُر على :  أي أعتمُد عليها إذا ُأعأييأُت ، وإذا َمَشيأُت ، فلفُظ أوَِّل اآلية استفهاٌم ؛ ومعناه{ َعَلي أ
 .المخاَطب ، أن الذي في يدِه عصا ؛ لكيال َتهولُه صارت ثُعباناً 

لُُه تَ َعاَلى . كان الغرُض بهذا السُّؤال إزالُة الوحشِة منه ؛ ْلن موَسى كان خائفاً ُمستوحشاً : َوِقيأَل  } : قَ وأ
بُط به الشجَر ؛ ليتناثَر وَ { َوَأُهشُّ ِبَها َعَلى َرَنِمي  ( َوأُهشُّ : )وقرأ عكرمةُ . رَقُُه فيأكلُه َرَنِمي؛ أي أخأ

ين ، يعني أزأُجُر بها الغنَم ، وذلَك أنَّ العرَب تقوُل   .َهشَّ وَقشَّ : بالشِّ
ُلُه تَ َعاَلى  َرى } : قَ وأ َل إَرَب ِلي في هذا ؛ أي َل حاجَة : ؛ أي حوائُج ُأخرى ، تقوُل { َوِلَي ِفيَها َمآِرُب ُأخأ

 .ُأَخَر ؛ ْلجِل رُؤوِس اآليِ : الأَمآِرب َمأأرَُبٌة بضمِّ الراء وكسِرها وفتحها ، وإنَّما َلم يقل  ِلي فيه ، واحدُ 
َكانت َمآرِبُُه أنه إذا ورد ماء قصر عنه رشاؤه وصله بالأِمحجِن ، ثم أدَلى العصا وكان : )قال ابُن عبَّاس 

ازٌة يقاتُل بها السباَع ، وكان يُلقي عل يها كساَئهُ يستظلُّ تحَتها ، ومن مآربِه أيضاً أنه كان في أسفِلها عكَّ
لو ، وكان يظهُر  اذا أراَد اَلستسقاَء ِمن بئٍر أدَلها ، فطاَلتأ على طوِل البشر ، فصارت ُشعبتاها كالدَّ

معتين بالليِل   واذا اشتَهى ثمرة من الثمارِ  -يضيُء لُه مد البصِر ويهتدي بها : يعني  -على شعَبَتيها الشَّ
 (.رََكَزها في اْلرِض ، فَ تَ َغصَّنت أرصاُن تلك الشجرِة ، وأورقت أورُقها وأثأَمرت

ثم كان من المعلوِم أنَّ موسى َلمأ يُِردأ بهذا الجواب إعالَم الِل تعالى ؛ ْلن اللَ تعالى أعلُم بذلَك منه ، 
ا اقتضى السؤاُل جواباً َلمأ يكن بدٌّ له من اإلجابِة ، فذ  كَر منافَع العصا إقراراً بالنعمة فيها والتزاماً ولكن َلمَّ

كر لِل ، وهكذا سبيُل أولياِء الل تعالى في إظهار ُشكر نَِعِم الِل تعالى ، وفي هذا  بما يجُب عليه من الشُّ
 جواٌب عن بعِض الأُملأِحَدِة في باب المسألِة كانت عن فائدة ما في يده ، وَلم يكن عن منافِعها ، فِلَم كان

 الجواُب عن ما َلم يسأل؟
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َعى ( 76)قَاَل َألأِقَها يَا ُموَسى  َها َوََل َتَخفأ َسُنِعيُدَها ِسيَرتَ َها ( 70)فََألأَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتسأ قَاَل ُخذأ
ُوَلى   ( 77)اْلأ

 
لُُه تَ َعاَلى  َعى } ؛ أي ألأِقَها من يدَك ، { قَاَل َألأِقَها ياُموَسى } : وقَ وأ ؛ تشتدُّ { فََألأَقاَها فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتسأ

رافعٌة رأَسها ، عيناها تتوقَّدان ناراً ، َتمشي بسرعٍة على بطِنها ، َلها ُعرأٌف كُعرف الَفرِس ، فلما عايَن ذلك 
{ قَاَل } الخوِف و إرأِجعأ ، فرجَع وهو شديُد : موسى ولَّى ُمدبراً وَلم يُ َعقِّبأ هارباً منها ، فُنوِدَي يا موسى 

َها } : ؛ اللُ له   .؛ عصاً كما كانت{ َوَلَ َتَخفأ َسُنِعيُدَها ِسَيرتَ َها اُْلوَلى } بيميِنَك ؛ { ُخذأ
َرَعٌة من ُصوٍف ، فلما جعل َطَرَف  فلما أَمَرُه اللُ بأخِذها أدَنى َطَرَف ثوبِه على يده ، وكان عليه َمدأ

يا موسى ؛ أرأيَت لو أنَّ الل قد َرَعاَك ما تحاذرُه ؟ أكانت : قال َمَلٌك  المدرعِة على يدِه ليتناوَلها ،
 .َلَ ، ولكنِّي ضعيٌف ومن ضعفٍ : المدرعُة تُغني عنَك شيئاً ؟ قال 

فُأِمَر أن يُدِخَل يدُه في َفِمها فكشَف عن يدِه ، ثُم وضَعها في فِم الحيَّة ، وإذا يدُه في الموضِع الذي  
عبتين اللَّتين في رأِس العصا ، وإنَّما أُِمَر بإدخاِل يده فِمها ؛ ْلنه إنَّما ُيخشى من  كان يضُعها فيه بين الشُّ

ولئال يفزَع منها اذا ألَقاها عند . الحيَّة ِمن فِمها ، فأراَد اللُ أن يُريَُه من اآليِة التي َلم يقدر عليها مخلوقٌ 
 .فرعوَن ، فال يولِّي ُمدبراً 
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مُ  َرى َواضأ ُرجأ بَ يأَضاَء ِمنأ َريأِر ُسوٍء آَيًة ُأخأ َرى ( 77)مأ َيَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتخأ  ( 72)ِلُنرَِيَك ِمنأ آيَاتَِنا الأُكب أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرى } : قَ وأ ُرجأ بَ يأَضآَء ِمنأ َريأِر ُسوٍء آَيًة ُأخأ ُممأ َيَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتخأ نَاُح جَ : )؛ قاَل الَفرَّاءُ { َواضأ

ِل إبِطهِ  ِخلأ يدَك في جيبَك َتخرج بيضاَء ذات ُشعاٍع من : والمعنى ( اإلنأَساِن َعُضُدُه أيأ ِمنأ َريأِر أصأ أدأ
َرى نعطيَكها مع العصا ،  َرى } رير َمَرٍض وَل بَ َرٍص آَيًة ُأخأ ؛ ِسَوى َهاَتين اآليتين { لُِنرَِيَك ِمنأ آيَاتَِنا الأُكب أ

: قال ابُن عبَّاس . الُم إذا َجَعَل يَدُه في جيبِه خرجت بيضاَء يغلُب شعاُعها نوَر الشمس، فكان َعَليأِه السَّ 
ًءا) ِس َوالأَقَمِر َوأَشدُّ َضوأ مأ ِء الشَّ ُء باللَّيأِل َوالن ََّهاِر َكَضوأ  (.َكاَن لَِيِدِه نُوٌر َساِطٌع ُيِضيأ
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َن ِإنَُّه َطَغى   ( 77)اذأَهبأ ِإَلى ِفرأَعوأ
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ُلُه تَ َعاَلى  َن ِإنَُّه َطَغى } : قَ وأ  .؛ أي َجاَوَز الحدَّ في العصيان ، وَكَفَر وتكب َّرَ { اذأَهبأ ِإَلى ِفرأَعوأ
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ِري  َرحأ ِلي َصدأ رأ ِلي َأمأِري ( 76)قَاَل َربِّ اشأ َدًة ِمنأ ِلَساِني ( 75)َوَيسِّ ُللأ ُعقأ ِلي ( 76)َواحأ َقُهوا قَ وأ يَ فأ
(76 ) 

 
لُ  ِري } : ُه تَ َعاَلى قَ وأ َرحأ ِلي َصدأ ِري * قَاَل َربِّ اشأ رأ ِلي َأمأ ِل { َوَيسِّ َن من تحمُّ عأ ِلي َصدري ْلَتَمكَّ ؛ أي َوسِّ

ة ووضع الأَمَحبَّةِ  لأ ِلي أمِري برفِع المشقَّ قوله . أثقاِل الرسالة ، والقياِم بأدائها ومخاصمِة الناس فيها ، وَسهِّ
ُللأ عُ } : تعالى  َدًة مِّن لَِّساِني َواحأ ِلي * قأ َقُهواأ قَ وأ َدَة من لساِني ؛ ليفقهوا َقوِلي { يَ فأ : ؛ أي َوارأَفعأ الُعقأ

 .َكالِمي
َدِة في ِلسانِِه أنه كان في ُحجرة فرعوَن ، فأَتى يوٌم فأخذ بلحيتِه فَ َنَتَف منها شيئاً ، وقال  وكان سبُب الُعقأ

َيةُ  َيُة إنَّ هذا عَ : فرعوُن َلمرأته آسأ ٌل َل : ُدوِّي المطلوب َوَهمَّ بقتلِه ، فقالت له آسأ َل تفعل ، فإنه ِطفأ
رَِّة والجمرِة ، ثُم جاءت : يعقُل ، وَل يفرُِّق بين اْلشياِء وَل يُميز ، وعالمُة ذلك  أنه َل يُميز بين الدُّ

تَ يأِن ، فجعلت في أحِدهما الجمَر من النار ، وفي اآلخِر الجوهَر والأحِ  ُهما بين َيَدي بِطشأ ِليَّ ، ووضَعت أ
موسى ، فأراد ُموسى أن يأخذ شيئاً من الحليِّ ، فأخذ جبريُل بيدِه فوضَعها على الناِر ، فأخذ جمرًة 

َرَق لساَنُه ، فكانت في لسانِه رُتٌَّة ، فدفَع عنُه أكثَر الضَّررين بأقلِّهما  .ووضَعها في فمِه حتى أحأ
دَ  تِِه ، أم َلَ ؟ قال بعُضهم : ِة وقد اختلفوا في هذه الُعقأ وهو اْلصحُّ  -هل زَاَلتأ بأجمِعها في وقِت نُ بُ وَّ

َقدأ ُأوتِيَت } أنَّ الل استجاَب له ، َفَحلَّ الُعقدَة من لسانِه ؛ ْلنه تعالى قال:  -وإليه ذهَب الحسُن 
َلَك ياُموَسى  أي َل يأِتي ببياٍن [ 67: الزخرف ]{ َوَلَ َيَكاُد يُِبينُ } فعلى هذا قوُل فرعونَ [ 25: طه ]{ُسؤأ

ِهُم ، وكان هذا القوُل كذباً منُه ؛ ليصرَف الوجوَه عنهُ   .يُ فأ
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ِلي  َعلأ ِلي َوزِيًرا ِمنأ َأهأ ُددأ ِبِه َأزأِري ( 20)َهارُوَن َأِخي ( 76)َواجأ  ( 27)اشأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِلي } : قَ وأ َعل لِّي َوزِيراً مِّنأ َأهأ الوزيُر الذي يُ َؤازُر اْلميَر فيحِمُل عنه بعَض ما يحمُل ،  ؛{ َواجأ
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راً من أهلي ، وقال الزجَّاج : فيكون المعنى  ناً وَظهأ ِتَقاقُُه ِمَن الأِوزأر َوُهَو الأَجَبُل الَِّذي : )واجعل ِلي َعوأ اشأ
 (.يُ عأَتَصُم بِه ِليَ نأُجو ِمَن الأَهَلَكةِ 

ُعوُل : ، ِقيأَل { َهارُوَن َأِخي } : َل ُثم بَ يََّن الوزيَر َمن هو ، فقا َعلأ )هروُن َمفأ َعلأ هروَن : ، تقديرُه ( اجأ اجأ
ُددأ ِبِه َأزأِري } أِخي وزيراً ِلي ،  ُر ، لنتعاوَن على اْلمِر الذي { اشأ ؛ أي ُأقَ وِّي به َظهِري ، واَْلزأُر الظَّهأ
 .آَزرأُت ُفالناً إذا عاونتهُ : أَمرأتَ َنا به ، يقاُل 
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ِري  ُه ِفي َأمأ رِكأ  ( 27)َوَأشأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِري } : قَ وأ ُه ِفي َأمأ رِكأ ُددأ )ومن قرأ . ، أي اجعلُه َشريكاً ِلي في تبليِغ هذه الرسالة{ َوَأشأ بفتح ( أشأ

هُ )اْللِف و رِكأ  .بضمِّ اْللف ردَّ الفعَل إلى موسى عليه السالم( ُأشأ
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 ( 26)ِإنََّك ُكنأَت ِبَنا َبِصيًرا ( 27)َوَنذأُكَرَك َكِثيًرا ( 22)ًرا َكيأ ُنَسبَِّحَك َكِثي

 
ُلُه تَ َعاَلى  كي نُ نَ زَِّهَك كثيراً ، : ؛ أي َكي ُنصّلي لَك ، َوِقيأَل { َوَنذأُكَرَك َكِثيراً * َكيأ ُنَسبَِّحَك َكِثيراً } : قَ وأ

لَيأتَ َنا م ِل رسالِتكَ ونذكَرَك بالحمِد والثَّناء كثيراً بما أوأ لُُه تَ َعاَلى . ن ِنعأَمِتَك ، وَمنَ نأَت علينا من تحمُّ } : قَ وأ
 .؛ أي عاِلماً { ِإنََّك ُكنَت بَِنا َبِصيراً 
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َلَك يَا ُموَسى  َرى ( 25)قَاَل َقدأ ُأوتِيَت ُسؤأ َنا ِإَلى ُأمَِّك َما يُ ( 26)َوَلَقدأ َمنَ نَّا َعَليأَك َمرًَّة ُأخأ وَحى ِإذأ َأوأَحي أ
ُه َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ ( 26) اِحِل يَأأُخذأ َلُه َوَألأَقيأُت  َأِن اقأِذِفيِه ِفي التَّابُوِت فَاقأِذِفيِه ِفي الأَيمِّ فَ لأيُ لأِقِه الأَيمُّ بِالسَّ

َنَع َعَلى َعيأِني  ُتَك فَ تَ ُقوُل َهلأ َأُدلُّ ( 26)َعَليأَك َمَحبًَّة ِمنِّي َولُِتصأ ِشي ُأخأ ُفُلُه فَ َرَجعأَناَك ِإذأ َتمأ ُكمأ َعَلى َمنأ َيكأ
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َناَك ِمَن الأَغمِّ َوفَ تَ نَّاَك فُ ُتونًا فَ لَ  ي أ ًسا فَ َنجَّ َزَن َوقَ تَ لأَت نَ فأ نُ َها َوََل َتحأ ِل ِإَلى ُأمَِّك َكيأ تَ َقرَّ َعي أ ِبثأَت ِسِنيَن ِفي َأهأ
َيَن ُثمَّ ِجئأَت َعَلى َقَدٍر يَا ُموَسى   ( 70)َمدأ

 
ُلُه  َلَك ياُموَسى } : تَ َعاَلى قَ وأ ُلهُ . ؛ أي ُأوتِيأَت ما سألَت يا موسى ، وأوتيَت ُمراَدكَ { قَاَل َقدأ أُوتِيَت ُسؤأ قَ وأ

َرى } : تَ َعاَلى  نا عليَك َكرًَّة ُأخرى قبَل هذه المرَّة{ َوَلَقدأ َمنَ نَّا َعَليأَك َمرًَّة ُأخأ  .؛ أي أنَعمأ
َنآ ِإَلى ُأمَِّك } : الى ثم بَ يََّن تلك النعمة ، فقاَل تع َناَها حين َعَنتأ بأمِرَك ، وما كان { ِإذأ َأوأَحي أ ؛ أي ألأَهمأ

َر ذلك اإللأَهاَم فقال { َما يُوَحى } فيه سبُب َنجاِتَك من القتِل ،  َأِن اقأِذِفيِه } : ؛ أي ما يُ لأَهُم ، ثم فسَّ
ُب في ذلك أن فرعوَن كان يقتُل ِرلأَماَن بِني إسرائيَل على ما وكان السب{ ِفي التَّابُوِت فَاقأِذِفيِه ِفي الأَيمِّ 

َنى نسُل بني إسرائيَل ، فكان يقتُل بعد ذلك في سنٍة وَل يقتُل في سنٍة ،  م ذكرُه ، ثُم َخِشَي أن يَ فأ تقدَّ
ُه أن جعلته في التابوِت ، فُوِلَد موسى في السَّنة التي يقتُل فيها الغلماَن ، فنجَّاُه الل من القتِل بأن ألأَهَم ُأمَّ 

 .أي اجعليه{ َأِن اقأِذِفيِه } : وُأطأِرَح التابوت في الَيمِّ وهو البحُر ، وأراَد به الن ِّيأَل ومعنى قوله تعالى 
ُلُه تَ َعاَلى  اِحِل } : قَ وأ . احلحتى يلقيه الَيمُّ بالسَّ ( بتقدير)؛ لفظُه لفظ اْلمر وهو خبُر { فَ لأيُ لأِقِه الأَيمُّ بِالسَّ
ُلُه تَ َعاَلى  ُه َعُدوٌّ لِّي َوَعُدوٌّ لَُّه } : قَ وأ  .؛ وأراَد به فرعون{ يَأأُخذأ
ُلُه تَ َعاَلى  ا اتخذت ِلموسى تابوتاً جعلت فيه { َوَألأَقيأُت َعَليأَك َمَحبًَّة مِّنِّي } : قَ وأ ؛ وذلك أن ُأمَّ موسى َلمَّ

ُلوجاً ، ووضعت فيه موَسى وألقتأهُ  في النِّيِل ، وكان يشرُع منه َنهر كبيٌر في دار فرعون ، فبينما  ُقطأناً َمحأ
ُء بالماء َيُة ، إذا بالتابوِت َيِجيأ  .هو جالٌس على رأِس البرأَكِة مع امرأتِه آسأ

هاً ، فلما  فلما رأى ذلك أَمَر الجواِري والغلمان بإخراجِه فأخرجوُه ، فإذا هو صبيٌّ من أحسِن الناس َوجأ
ُلُه تَ َعاَلى رآُه فرعون  قال عطية العوفي { َوَألأَقيأُت َعَليأَك َمَحبًَّة مِّنِّي } : أَحبَُّه بحيُث َلم يتمالك ، فذلك قَ وأ

َحًة ِمنأ َجَماٍل فََأَحبَُّه ُكلُّ َمن رآهُ : )  (.َوَجَعَل َعَليِه ِمسأ
ِلِه تَ َعاَلى : )وقال عطاٌء عن ابِن عبَّاس  أيأ َلَ يَ لأَقاَك أَحٌد إَلَّ أَحبََّك { َليأَك َمَحبًَّة مِّنِّي َوَألأَقيأُت عَ } َمعأَنى قَ وأ

ِلٍم وََكاِفرٍ  ناً : )، وقال عكرمُة ( ِمنأ ُمسأ ، فحين أبصَرتأ آسية وجَههُ ( ألأَقيأُت َعَليأَك َمَحبًَّة وَماَلَحًة َوُحسأ
َجَعلأُت َلَك َمَحبًَّة ِعنأِدي َوِعنأَد َريأِري ، : َمعأنَاُه : )وقال أبو عبيدُة . قُ رََّة َعيأٍن ِلي ولكَ : قالت لفرعون 

َرأتُُه فَ َتبَ نَّتأكَ  َت ِمنأ َشرِِّه ، َوأَحبَّتأَك امأ ُن ، َفَسِلمأ ُلُه تَ َعاَلى (. أَحبََّك ِفرأَعوأ َنَع َعَلى َعيأِني } : قَ وأ ؛ أي { َولُِتصأ
لِتُ َغذى َعَلى : َمعأنَاُه : )وقال قتادةُ . ي رذاِئكَ وِلتُ َربَّى وتغذى بمرأى أراَك على ما أريُد بك من الرفاهَيِة ف

 (.َمَحبَِّتي
ِلِه تَ َعاَلى  ُفُلُه } : وأراَد في قَ وأ ُتَك فَ تَ ُقوُل َهلأ َأُدلُُّكمأ َعَلى َمن َيكأ ِشي ُأخأ ؛ وذلَك أن موسى َجَعَل { ِإذأ َتمأ

َبلأ َثدَي يبكي ويطلُب اللََّبَن ، فأَمَر فرعوُن حتى أَتى بالنَّساِء اللَّ  واِتي حوَل فرعون لُيرضعأَن موسى ، فلم يَ قأ
ُت موسى ُمتَّبَعًة للتابوِت ماشيًة َخلأَفهُ   .واحدٍة منهن ، وكانت ُأخأ
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ُفُلُه ؟ أي يرضعهُ : فلما ُحمل التابوُت إلى فرعوَن ، ذهبت هي معُه ، فقالت  َهلأ أُدلُُّكمأ َعَلى َمنأ َيكأ
ه ويحصنُه ؟ فقالوا   .امرأٌة قد قُِتَل ولُدها ، وهي تحبُّ أن تجَد صبيّاً ترضعهُ : ن هي ؟ قالت مَ : ويضمُّ

(0/0) 

 

ِسي  َطنَ عأُتَك ِلنَ فأ  ( 77)َواصأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِسي } : قَ وأ َطنَ عأُتَك لِنَ فأ ُتَك لوحيي ورساَلِتي ، واَلصطناُع هو اإلخالُص { َواصأ َتَصصأ ؛ أي اخأ

اج معناه . باْللطافِ  ِتي ، َوَجَعلأُتَك بَ يأِني َوبَ يأَن َخلأِقي) :وقال الزجَّ تَ رأُتَك إلقَاَمِة ُحجَّ  (.اخأ

(0/0) 

 

ِري  َن ِإنَُّه َطَغى ( 77)اذأَهبأ َأنأَت َوَأُخوَك ِبآيَاِتي َوََل تَِنَيا ِفي ِذكأ  ( 72)اذأَهَبا ِإَلى ِفرأَعوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِري } أي باليِد والعصا ، ؛ { اذأَهبأ َأنَت َوَأُخوَك ِبآيَاِتي } : قَ وأ ؛ اي َل تُ َقت َِّرا { َوَلَ َتِنَيا ِفي ِذكأ

ُعَفا عن ِذكري ، َوِقيأَل  ُلُه تَ َعاَلى . َل تُ َقصِّرا وَل تُ بأِطَئا: في تبليِغ رساَلِتي إلى فرعوَن ، وَل تضأ اذأَهَبآ } : قَ وأ
َن ِإنَُّه َطَغى  م تفسيرهُ { ِإَلى ِفرأَعوأ  .؛ قد تقدَّ

(0/0) 

 

َشى  ُر َأوأ َيخأ ًَل َلي ًِّنا َلَعلَُّه يَ َتذَكَّ  ( 77)فَ ُقوََل َلُه قَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلً لَّيِّناً } : قَ وأ َفقة ، وَل تقوَلَ له قوَلً َعِنيفاً ، فيزداَد َريأضاً بِغَلِظ { فَ ُقوَلَ َلُه قَ وأ ؛ أي قوَلَ لهُ بالشَّ

َوِقيأَل . يا أبَا الوليِد ، ويا أيُّها الملكُ : َوِقيأَل ( يَا أبَا الأَعبَّاسِ : وَلَ َلُه َكن َِّياُه قُ : )قال السديُّ وعكرمُة . القولِ 
ى } : يعني بالقوِل اللَّيِن :  َشى * َهل لََّك ِإَلى َأن تَ زَكَّ ِدَيَك ِإَلى رَبَِّك فَ َتخأ  [.76-76: النازعات ]{َوَأهأ

ُل اللَّيُِّن : )وعن السديِّ قال  تُِؤِمُن بَما ِجئأُت بِه ، َوتَ عأُبُد َربَّ الأَعاَلِميأَن : وَسى أتَاُه فَ َقاَل َلُه أنَّ م: الأَقوأ
َزُع َعنأَك َلذُة الطَّ  َزُع َحتَّى َتُموَت ، َوَلَ تُ ن أ َرُم ، َوأنَّ َلَك ُملأَكَك َلَ تُ ن أ َعاِم َعَلى أنَّ َلَك َشَباَبَك َفالَ تَ هأ
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َراب َوالأِجَماِع َحتَّى َتُمو  راً ُدوَن َهاَماَن . َت ، فَإذا ِمتَّ َدَخلأَت الأَجنَّةَ َوالشَّ َطُع أمأ فََأعأَجَبُه ذِلَك ، وََكاَن َلَ يَ قأ
ُدمَ : ، وََكاَن َهاَماُن َرائِباً ، فَ َقاَل ِفرأَعوُن  برأ َحتَّى يَ قأ ٍر َراِئٍب ، فَاصأ ُن يَا . إنَّ ِلي ذا أمأ ا َقِدَم قَاَل َلُه ِفرأَعوأ فَ َلمَّ

ٍر فََأعأَجَبِني  َهاَمانُ  بَ َرُه بالَِّذي َدَعاُه إلَيأِه  -إنَّ ُموَسى َدَعاِني إَلى أمأ َبَل ِمنأهُ  -َوأخأ ُت أنأ أق أ فَ َقاَل . َوأَردأ
َنَما أنأَت َربٌّ فَ ُترِيأُد أنأ َتُكوَن َمرأبُوباً ، َوأنأَت تُ عأَبُد فَ ُترِيأ : َهاَماُن  الً ، بَ ي أ ُد أنأ َقدأ ُكنأُت أَرى أنَّ َلَك َعقأ

 .فَ َغَلَبُه َعَلى رَأيِه فَأََبى. تَ عأُبَد؟
َيى بأِن ُمَعاٍذ  ِلِس َيحأ َيى ابأُن ُمَعاٍذ َوقَاَل { فَ ُقوَلَ َلُه قَ وأَلً لَّيِّناً } : ُروَي أنَّ رَُجالً قَ َرأ ِفي َمجأ : فَ َبَكى َيحأ

ُقَك ) ُقَك بَمنأ يَ ُقوُل أنَا إَلٌه ، َفَكيأَف رف أ ِدُم  إَلِهي ، َهذا رف أ َل َلَ إَلَه إَلَّ اللُ يَ هأ بَمنأ يَ ُقوُل أنأَت إَلِهي ، إنَّ قَ وأ
ِسيأَن َسَنةٍ  َر َخمأ  (.ُكفأ

ُلُه تَ َعاَلى  َشى } : قَ وأ ُر َأوأ َيخأ ي والطمِع ؛ ( َلَعلَّ )؛ أي يَ تَِّعُظ أو يخشى العاقبَة ، وكلمة { لََّعلَُّه يَ َتَذكَّ للترجِّ
ُر } كيَف قال : ِعُكما وأنا عاِلٌم بما يفعُل ، فإن قيَل أي اذهَبا على رجاِئُكما وطمَ  وعلمهُ { لََّعلَّهُ يَ َتَذكَّ

: هذا مصروٌف إلى ريِر فرعون ، تقديرهُ : سابٌق في فرعوَن أنه َل يؤمُن ، وَل يتذكر وَل يخَشى ؟ ِقيأَل 
رزقُتهُ وصحَّحُت ِجسَمُه وأنعمُت ِلَكي يتذكُر متذكٌر ويخَشى َخاٍش إذا رأى َبِرئ ، وألطَاِفي بمن خلقتُه و 

 .عليه ، ثم ادَّعى الربوبيَة دوِني
َلً لَّيِّناً } : قال بعُض العارفين في قولِه تعالى  ُقَك بَمنأ ينافيَك ، فكيَف : ){ فَ ُقوَلَ َلُه قَ وأ إذا َكاَن َهذا رف أ

؟ هذا رفُقَك بمن يسبَُّك ، رفُقَك بمن يصافيَك ؟ هذا رفُقَك بمن يعاديَك ، فكيف رفُقَك بمن يواليَك 
فكيَف رفُقَك بمن يحبَُّك ؟ هذا رفُقَك بمن يقوُل نداً فكيَف بمن يقول فرداً ؟ هذا رفُقَك بمن َضلَّ ، 
فكيَف رفُقَك بمن زلَّ ؟ هذا رفُقَك بمن اقترَف ، فكيَف رفُقَك بمن اعترَف ؟ هذا رفُقَك بمن أصرَّ ، 

 (.بمن استكبَر ، فكيف رفقَك بمن استغفَر؟ فكيف رفُقَك بمن أقرَّ ؟ هذا رفُقكَ 
انطِلُق إلى فرعوَن برسالِتي ، فمعَك َنَظِري وأنَت جنٌد : أوحى اللُ إلى موسى : )وعن وهب بن منبه قال 

ة  عظيم من ُجنوِدي ، بعثُتَك إلى خلٍق ضعيف قد عزَّته الدنيا حتى كفَر وأقَسم بعزي لوَل اتخاُذ الحجَّ
ماء َصَعَقتأُه ، عليه والعذَر إلي موات واْلرض ، فإن أذَن للسَّ ه لبطشُت به بطشَة جباٍر يغضُب لغضبِه السَّ

ولألرِض ابتلعتأهُ ، وللجبال دمَّرتُه ، وللبحار أررقته ، ولكنُه وسَعُه ِحلأمي ، فبلِّغأُه رساَلتي وقل له فيما بين 
نيا ، ف أِحبأ ربك الذي هو واسُع المغفرة ، أنه قد أمهَلَك ذلك قوَلً ليناً َل يغرُّ بك فألبسه من لباِس الدُّ

منُذ خمسمائة سنة َلم َتهرمأ وَلم تسقمأ َولم تفَتِقرأ ، واعلم أنَّ أفضَل ما تزيَن به العباُد الزهَد في الدنيا ، 
 (.ومن أهاَن وِليّاً فقد باَرزَِني بالأُمحاربةِ 

(0/0) 

 

َنا َأوأ َأنأ َيطأَغى قَاََل رَب ََّنا ِإن ََّنا َنَخاُف َأنأ يَ فأ   ( 76)ُرَط َعَلي أ
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ُلُه تَ َعاَلى  َنآ َأوأ َأن َيطأَغى } : قَ وأ ُرَط َعَلي أ رَب ََّنا : قال موسى وهاروُن : ؛ معناه { قَاَلَ رَب ََّنآ ِإن ََّنا َنَخاُف َأن يَ فأ

َنا ، قال ابُن عبَّاس  ُرَط َعَلي أ تغليب أو أن يطَغى بتكبٍُّر : ، َوِقيأَل ( بَةِ يُ َعجُِّل َوالأُعُقو : )إن ََّنا َنَخاُف أنأ يَ فأ
 .فرََّط علينا فالٌن إذا أعجَل بمكروٍه ، وفرََّط منه أمري بدر وسبق: ويستعِصي علينا ، ويقاُل 

(0/0) 

 

َمُع َوَأَرى  َرائِيَل َوََل فَأأتِيَاُه فَ ُقوََل ِإنَّا َرُسوََل رَبَِّك فََأرأ ( 75)قَاَل ََل َتَخافَا ِإنَِّني َمَعُكَما َأسأ ِسلأ َمَعَنا بَِني ِإسأ
َناَك ِبآَيٍة ِمنأ رَبَِّك َوالسَّاَلُم َعَلى َمِن ات ََّبَع الأُهَدى  ب أُهمأ َقدأ ِجئ أ َنا َأنَّ الأَعَذاَب َعَلى ( 76)تُ َعذِّ ِإنَّا َقدأ ُأوِحَي ِإَلي أ

َب َوتَ َولَّى   ( 76)َمنأ َكذَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمُع } ؛ أي مَعُكما بالبصيرِة والعون ، { اَفآ ِإنَِّني َمَعُكَمآ قَاَل َلَ َتخَ } : قَ وأ ؛ ما يَ ُردُّ عليُكما { َأسأ

َمُع دعاءَكما فأجيبُه ، وأرى ما يريُد بكما فأمنعهُ ، : معناُه : ؛ ما يصنعُه بكما ، َوِقيأَل { َوَأَرى } ،  أسأ
ا ،  فََأرأِسلأ َمَعَنا بَِني } ؛ أرسلنا إليَك ، { وَل ِإنَّا َرُسوَلَ رَبَِّك فَأأتَِياُه فَ قُ } ولسُت بغافٍل عنُكما ، فال َتهتمَّ

ب أُهمأ  َرائِيَل َوَلَ تُ َعذِّ اقة ، { ِإسأ ُهمأ باْلعماِل الشَّ ُهم من اعتقاِلَك ، وَل تُ تأِعب أ َناَك ِبآيٍَة مِّن } ؛ أي أطِلقأ َقدأ ِجئ أ
ة: وهما أوَُّل آية ، َوِقيأَل  ؛ أي بعالمٍة من ربك وهي اليُد والعصا ،{ رَّبَِّك   .اليُد خاصَّ

اقة ، مثَل اللَّبن والطيِن والبناء ، وما َل يقدروَن عليه . وكان فرعوُن قد أتعَب بِني إسرائيَل باْلعماِل الشَّ
ا قال موسى  َناَك بآَيٍة ِمنأ رَبَك ، قال : فلمَّ ا ، ما هَي ؟ فأدخَل يَدُه في جيب قميصه ُثم أخرَجه: َقدأ ِجئ أ

 .فإذا هي بيضاءُ َلها شعاٌع َرَلَب نوَر الشمِس ، وَلم يُرِِه العصا إَلّ بعَد ذلك يوم الزِّينة
ُلُه تَ َعاَلى  أن َمن ات ََّبَع : ؛ ليس هو بتحيٍَّة لفرعون ولكن معناهُ { َوالسَّاَلُم َعَلى َمِن ات ََّبَع الأُهَدى } : قَ وأ

َب } : َعقََّبُه بقولِه تعالى  الأُهدى َسِلَم من عذاب الل بدليِل أنه َنآ َأنَّ الأَعَذاَب َعَلى َمن َكذَّ ِإنَّا َقدأ ُأوِحَي ِإَلي أ
َلمُ { َوتَ َولَّى  ُب اللُ َمن كذَب بما جئنا به وأعرَض عنه ، فأمَّا َمن ات َّبَ َعُه فإنه َيسأ  .؛ أي إنَّما يُ َعذِّ

(0/0) 

 

ٍء َخلأَقُه ُثمَّ َهَدى قَا( 76)قَاَل َفَمنأ رَبُُّكَما يَا ُموَسى   ( 60)َل رَب َُّنا الَِّذي َأعأَطى ُكلَّ َشيأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  قَاَل رَب َُّنا الَِّذي َأعأَطى ُكلَّ } ؛ أي من إَلُهكما الذي أرسَلُكما ، { قَاَل َفَمن رَّبُُّكَما ياُموَسى } : قَ وأ
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ٍء على{ َشيٍء َخلأَقُه  َب  ؛ أي ربُّنا الذي َخَلَق ُكلَّ َشيأ الأَهيأَأِة التي ينتفُع بها ، فأعطاُه صحَّته وسالمَتُه َوركَّ
الذي َصوََّر ُكلَّ جنٍس من الحيوان على صورٍة ُأخرى ، : معناُه : َوِقيأَل . فيه شهوَتُه ، ثم َهَداهُ لمعيشتهِ 

رَهُ فلم يجعل َخلأَق اإلنساِن كخلق البهائِم ، وَل َخلأَق البهائِم كخلق اإلنساِن ، ولكن خَ  َلَق كلَّ شيء فَقدَّ
 .تقديراً 

اك  َي ، َولِلَِّساِن النُّطأَق ، َولِلأَعيأِن : )وقال الضحَّ ِل الأَمشأ هُ ؛ يَ عأِني لِلأَيِد الأَبطأَش ، ولِلرِّجأ ٍء َخلأقأ أعأَطى ُكلَّ َشيأ
عَ  ٍء َشكأ : )وقال سعيُد بن جبير (. النََّظَر ، َوِلألُُذِن السَّمأ َلُه ِلإلنأَساِن َزوأَجًة ، َولِلأَبِعيأِر نَاَقًة ، أعأَطى ُكلَّ َشيأ

ر بَ َقَرًة ،  ؛ أي ألأهَم وَعرََّف كيف يأِتي الذكُر اْلنثى { ُثمَّ َهَدى } َولِلأَفَرِس َرَمَكًة ، َولِلأِحَماِر أتَاناً ، َولِلث َّوأ
 (.في النِّكاحِ 
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ُوَلى   ( 67)ِعلأُمَها ِعنأَد رَبِّي ِفي ِكَتاٍب ََل َيِضلُّ رَبِّي َوََل يَ نأَسى  قَالَ ( 67)قَاَل َفَما بَاُل الأُقُروِن اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ما حاُل ، وما بياُن اْلُمِم الماضية ، َلم يُبعثوا وَلم : ؛ قال { قَاَل َفَما بَاُل الأُقُروِن اْلُوَلى } : قَ وأ

َما َحاُلَها ، فإنَّها َلم ُتِقرَّ بالل ، ولكنَّها : والمعَنى . الشأُن والحالُ : ُيجاَزوا على أفعاِلهم ، ومعنى الباُل 
ِعلأُمَها ِعنَد رَبِّي } : موسى { قَاَل } عبَدِت اْلوثاَن ، ويعني بالُقُروِن اْلُولى ، ِمثأَل قوم نُوٍح وعاد وثَموِد ، 

أعماِلها عند ربي في كتاب الل ، أراد به  ِعلأمُ : معناُه : َوِقيأَل . ؛ وإذا َعِلَم َل بدَّ أن ُيجازي{ ِفي ِكَتاٍب 
 .اللَّوَح الأَمحُفوظَ 

ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َل يذهُب عليه شيٌء ، وَل يخطُئ وَل ينسى ما كان من { َلَّ َيِضلُّ رَبِّي َوَلَ يَنَسى } : قَ وأ
عنه شيٌء ، وفي هذا دليٌل أنَّ َل يغفُل ربي وَل يترُك شيئاً ، وَل يغيُب : أمرِهم حتى ُيجازِيهم عليه ، َوِقيأَل 

كان : ويقاُل . الل تعالى َلم يكُتبأ أفعاَل العباِد لحاجتِه في معرفتها إلى الكتاب ، ولكن لمعرفِة المالئكة
هل بُِعَث فيهم أنبياُء كما بُ عأثأَت إلينا ، فأحاَلها على ما في المعلوِم من : سؤاُل فرعون عن القروِن اْلُولى 

 .أمرها
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َنا ِبِه أَ  َرجأ َماِء َماًء فََأخأ ًدا َوَسَلَك َلُكمأ ِفيَها ُسُباًل َوَأن أَزَل ِمَن السَّ َرأَض َمهأ زأَواًجا ِمنأ نَ َباٍت الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلأ
 ( 62)َشتَّى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
ُلُه تَ َعاَلى  داً َوَسَلَك َلُكمأ ِفيَها ُسُبالً } : قَ وأ داً )؛ وقرأ أهُل الكوفِة  {الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَْلرأَض َمهأ بغيِر ( َمهأ

الأِمَهاُد لغٌة فيه كالُفُرِش والِفَراِش ؛ أي جعَلها مبسوطًة ليمكن القراُر عليها ، : ألف ؛ أي فَ رأشاً ، والفراُش 
 .وَلم يجعلها حادًَّة كرؤوِس الجبال

ُلُه تَ َعاَلى  : قال ابُن عبَّاس . ن وتجيُئوَن فيها وتسلكوَنهاأي ُطُرقاً تذهبو { َوَسَلَك َلُكمأ ِفيَها ُسُبالً } : قَ وأ
َها ُطُرقاً ) َل َلُكمأ ِفي أ َمآِء َمآًء } (. َسَلَك أيأ َسهَّ ُلهُ تَ َعاَلى { َوَأنَزَل ِمَن السَّ َنا ِبِه } : ؛ يعني المطَر ، قَ وأ َرجأ فََأخأ

نا بالمطِر أصنافاً من نبا{ َأزأَواجاً مِّن ن ََّباٍت َشتَّى   .ٍت مختلف اْللوانِ ؛ أي فأخَرجأ
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َعاَمُكمأ ِإنَّ ِفي َذِلَك آَليَاٍت ِْلُوِلي الن َُّهى  ا َأن أ  ( 67)ُكُلوا َوارأَعوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعاَمُكمأ } : قَ وأ ا َأن أ بَها ، { ُكُلواأ َوارأَعوأ ِإنَّ } ؛ أي ُكُلوا من نباِت اْلرض ، وارأَعوا أنعاَمكم من ُعشأ

ِلي الن َُّهى ِفي ذِلَك آليَاٍت ْلُ  ؛ أي إنَّما ذَكرأُت لكم لعالمٍة دالَّة على البعِث لذوي العقول من الناس ، { وأ
 .؛ ْلن أصحاَبها ينتهون بها عن القبيِح والمعاصي( نُ َهى)وإنَّما ُسميت العقوُل 
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رَ  رُِجُكمأ تَارًَة ُأخأ َها ُنخأ َناُكمأ َوِفيَها نُِعيدُُكمأ َوِمن أ َها َخَلقأ  ( 66)ى ِمن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َناُكمأ } : قَ وأ َها َخَلقأ { َوِفيَها نُِعيدُُكمأ } ؛ أي من اْلرِض خلقنا أباكم آدُم وكلُّكم من ذريَّته ، { ِمن أ

َرى } ؛ عند الموِت والدفِن ،  رُِجُكمأ تَارًَة ُأخأ َها ُنخأ ُلهُ تَ َعاَلى { َوِمن أ ؛ للبعِث ، وقد َجَرى ذكُر اْلرِض في قَ وأ
َعِل اَْلرأَض ِمَهاداً  }:   [.5: النبأ ]{َأَلمأ َنجأ
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َب َوَأَبى  ِرَك يَا ُموَسى ( 65)َوَلَقدأ َأرَي أَناُه آيَاتَِنا ُكلََّها َفَكذَّ رَِجَنا ِمنأ َأرأِضَنا ِبِسحأ ( 66)قَاَل َأِجئأتَ َنا لُِتخأ
نَ َنا َوبَ ي أ  َعلأ بَ ي أ ٍر ِمثأِلِه فَاجأ ُن َوََل َأنأَت َمَكانًا ُسًوى فَ َلَنأأتِيَ نََّك ِبِسحأ ِلُفُه َنحأ ِعًدا ََل ُنخأ ِعدُُكمأ ( 66)َنَك َموأ قَاَل َموأ

َشَر النَّاُس ُضًحى  ُم الزِّيَنِة َوَأنأ ُيحأ  ( 66)يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َب َوَأَبى } : قَ وأ بع كلَّها َفَكذَب َوأَبى ، ؛ أي أرَي أَنا فرعوَن آياتنا ا{ َوَلَقدأ َأرَي أنَاُه آيَاتَِنا ُكلََّها َفَكذَّ لسَّ

ِلَم ويقبَل ، ونسَب موسى إلى السِّحر ؛ ف  : أي قال  قَاَل َأِجئأتَ َنا } ليست هذه ِمن الل ، وأَبى أن ُيسأ
رَِجَنا ِمنأ َأرأِضَنا  َر ، { ِلُتخأ ِرَك ياُموَسى } ؛ أي مصأ ٍر مِّثأِلِه * ِبِسحأ ِجئأتَ َنا به ،  ؛ أي ِمثأِل ما{ فَ َلَنأأتِيَ نََّك ِبِسحأ

ِعداً }  َنَك َموأ نَ َنا َوبَ ي أ َعلأ بَ ي أ َقاتاً وأَجالً في موضٍع معلوم ، { فَاجأ ُن َوَلَ َأنَت } ؛ أي ِمي أ ِلُفُه َنحأ ؛ أي { َلَّ ُنخأ
ُلُه تَ َعاَلى . َل نجاوزُه وَل يقع منا َخلأٌف في حضورهِ  للناِس  ؛ أي مكاناً ُمستوياً يُ بَ يِّنُ { َمَكاناً ُسًوى } : قَ وأ

تستوي مسافتهُ على الفريقيِن فتكوُن مسافُة كلِّ فريٍق إليه  : َوِقيأَل . ما بيننا ، ويستوي حالُنا من الرِّضى به
 .كمسافة الفريق اآلخر

ُلهُ تَ َعاَلى  ُم الزِّيَنِة } : فواعَدُه موسى يوماً َمعأُلوماً وهو قَ وأ ِعدُُكمأ يَ وأ قال . مأي يوُم العيِد الذي لك{ قَاَل َموأ
ُم َعاُشورَاءَ : )سعيُد بن جبير  َم الزِّي أَنةِ : )، قرأ الحسُن ( َكاَن يَ وأ وقرأ . بنصب الميم ؛ أي ِفي يوم( يَ وأ

 .الباقون بالرفِع على الخبرِ 
ُلُه تَ َعاَلى  َشَر النَّاُس ُضًحى } : قَ وأ ؛ أي ُضحى ذلك اليوِم ، وأراد بالناِس أهَل مصر ، ومعنى { َوَأن ُيحأ

رون أي يجتمعون إلى العيِد ، وإنَّما جعَل موسى موعَدهم َنهاراً في يوِم اجتماعهم ؛ ليكون أبلَغ في ُيحش
ة ، وأبعَد من الرِّيبة لُُه تَ َعاَلى . الحجَّ َشَر } : قَ وأ يحتمل أن يكون في موضٍع رفٍع على معنى { َوَأن ُيحأ

ٍض َعطأفاً على الزينِة ، موعٍد كما ُحِشَر الناُس وقَت الضُّحى يوم الزينة ، ويحت مُل أن يكون في موضِع َخفأ
 .المعنى يوُم الزينِة ، ويوُم حشِر الناس في وقِت الضَّحوة
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ُن َفَجَمَع َكيأَدُه ثُمَّ َأَتى  ِحَتُكمأ ( 50)فَ تَ َولَّى ِفرأَعوأ تَ ُروا َعَلى اللَِّه َكِذبًا فَ ُيسأ قَاَل َلُهمأ ُموَسى َوي أَلُكمأ ََل تَ فأ
تَ َرى بِ   ( 57)َعَذاٍب َوَقدأ َخاَب َمِن اف أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُن َفَجَمَع َكيأَدُه ثُمَّ َأَتى } : قَ وأ ؛ أي فأعرَض فرعوُن عن الحقِّ والطاعة فجمع َكيأَدُه { فَ تَ َولَّى ِفرأَعوأ

حرَة ثُم أتى الموعَد ، والمعنى  َرُه ، وذلك جمعُه السَّ كانوا : سحرَتهُ ، َوِقيأَل أي { َفَجَمَع َكيأَدُه } : وَمكأ
تَ ُرواأ َعَلى اللَِّه َكِذباً } : ؛ للسحرة { قَاَل َلُهمأ مُّوَسى } أربعمائِة ساحٍر ؛ و  ؛ أي َل ُتشركوا { َوي أَلُكمأ َلَ تَ فأ
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َتِلُقوا عليه َكِذباً بتكذيبي ،  ِحَتُكم ِبَعَذاٍب } مع الِل أحداً ، وَل َتخأ ِلَكُكمأ { فَ ُيسأ ويستأِصَلكم ؛ أي فيُ هأ
تَ َرى } بعذاب من عندِه ،  تَ َلَق على الل َكذباً { َوَقدأ َخاَب َمِن اف أ } : ومعنى قولِه . ؛ أي وقد خاَب مِن اخأ

ِحَتُكمأ : )قرأ أهُل الكوفة . أي ُألأِزُمُكُم الَويألَ { َوي أَلُكمأ  َسَحَتهُ اللُ : بضمِّ التاء وكسِر الحاء ، يقاُل ( فَ ُيسأ
َحَتُه ؛ َلَكهُ  وأسأ  .أي أهأ
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َوى  نَ ُهمأ َوَأَسرُّوا النَّجأ َرُهمأ بَ ي أ  ( 57)فَ تَ َناَزُعوا َأمأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َوى } : قَ وأ نَ ُهمأ َوَأَسرُّواأ النَّجأ َرُهمأ بَ ي أ ؛ أي فتشاورِت السحرُة فيما بينهم من فرعون { فَ تَ َناَزُعواأ َأمأ

َواُهمأ : وا في أمِر موسى ، وأسرُّوا المناجاَة ، فقال  .إن َرَلبَ َنا موسى ات َّبَ عأَناُه وآَمنَّا به فهذا َنجأ
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َهَبا ِبَطرِيَقِتُكُم الأ  ِرِهَما َوَيذأ رَِجاُكمأ ِمنأ َأرأِضُكمأ ِبِسحأ َلى قَاُلوا ِإنأ َهَذاِن َلَساِحَراِن يُرِيَداِن َأنأ ُيخأ  ( 52)ُمث أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  إنَّ موسى وهارون َلَساحراِن : ؛ أي قال المألُ من قوِم فرعون { اِن َلَساِحَراِن قَالُواأ ِإنأ َه اذَ } : قَ وأ

ِرِهَما } ،  رَِجاُكمأ مِّنأ َأرأِضُكمأ ِبِسحأ َلى } ؛ من أرِض مصَر ، { يُرِيَداِن َأن ُيخأ َهَبا ِبَطرِيَقِتُكُم الأُمث أ ؛ أي { َوَيذأ
 .َهَبا بأهِل طريقتكموَيذأ : معناه : بِديأِنُكم اْلمثُل ، َوِقيأَل 

على اللغة المعروفِة وهي لغُة أهِل ( َهذيأنِ )، قرأ أبو عمرو { ِإنأ َه اَذاِن } وأختلَف الُقرَّاء في قولِه تعالى 
باْللِف وهي لَغُة كنانَة وبني الحارِث بن كعب ( َهذانِ )الحجاز ، وقرأ نافُع وابن عامر وحمزُة والكسائي 

َعَم وزيٍد وقبائَل  يجعلون أِلَف اَلثنين في الرفِع والنصب والخفِض على لفٍظ واحد ، : من اليمِن وَخث أ
أنأَشَدِني رَُجٌل ِمنأ بَِني أَسٍد ، َوَما : )قال الفرَّاُء . أتاِني الزَّيدان ، ورأيُت الزَّيدان ، َمَررأُت بالزيدان: يقولون 

ُعَوانِ : رَأيأُت أفأَصَح ِمنأُه  َما فََأطأَرق إطأَراَق اْلُف أ َكَسرأُت َيَداهُ : ويقولون (َوَلوأ يَ َرى َمَساراً ِلنَابَاُه الشَُّجاُع َلَصمَّ
تَ َزوََّد ِمنَّا بَ يأَن ُأذأنَاه َضرأَبًة َدَعتأُه إَلى َهابي الت َُّراب : َورَِكبأُت ُعاَلُه ، يعني يديِه وعليه ، قال شاعُرهم 

وِص رَاِكٍب تَ َراَها طَاُروا َعاَلُهنَّ َفِطرأ َعاَلَها أي عليهنَّ وعليها ، أيُّ قُ لُ : َعِقيأُمأراد بين ُأُذنيِه فقال آخُر 
ِد َرايَ َتاَهاوقال بعُضهم : وقال آخُر  روَي أنَّ . نَ َعمأ : هنا بمعنى ( إنأ )إنَّ أبَاَها َوأبَا أبَاَها َقدأ بَ َلَغا ِفي الأَمجأ

إنأ : )َلَعَن اللُ نَاَقًة َحَمَلتأِني إَليأَك ، فَ َقاَل ابأُن الزُّبَ يأِر  :أعرابياً سأَل ابن الزُّبير شيئاً َفَحرََّمُه ، فقال 
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َويَ ُقلأَن َشيأٌب َقدأ َعالَ َك : وقال الشاعُر . يعِني نَ َعمأ ( َوَصاِحبُ َها َنني َوألُوُمُهن َّهأ َبَكَر الأَعَواِذُل ِفي الصَّبا ِح يَ ُلمأ
أي نعم  : كَر أهُل النحِو لتصحيح هذه القراءِة وُجوهاً وقد ذ . َوَقدأ َكبرأَت فَ ُقلأُت إن َّهأ

ْلنَّها تعمُل بالمشبَّه بالفعِل وليست بأصٍل في العمل ، أَل ترى أنَّها ُخففت َلم ( إنأ )َضعأُف عمِل : أحُدها 
 .تعمل

، وْلنَّ اْللَف في الرفع والنصب والخفض سواءٌ ( اللَّذيأنِ )في البناِء ؛ ْلن ( اللَّذيأنِ )أنَّها تشبُه : والثاِني 
َداِن ، وإنَّما زيأَدتأ النوُن في التثنيِة ليكون فرقاً بين ( َهذانِ )في  ليس ألَف التشبيِه لوجودها في الِوحأ

 .في رفِعهم ونصبهم( الَِّذيأنَ )ثُم زادوا نُوناً تدلُّ على الجمِع ، قالوا ( الَِّذيأ )الواحِد واَلثنين ، كما قالواُ 
 .ُهنا مخففة وليست مضمرة إَلّ أنه ُحذفت الهاءها ( إنأ : )والثالُث 

ا ُحذفت اْلِلُف صارت ألَف التثنية ِعَوضاً منها: والرابُع   .أنه َلمَّ
 .بمعنى نَ َعمأ ( إنأ )أنَّ : والخامُس 
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تَ عأَلى  َم َمِن اسأ َلَح الأيَ وأ ُتوا َصفًّا َوَقدأ َأف أ ِمُعوا َكيأدَُكمأ ثُمَّ ائ أ  ( 57)فََأجأ

 
لُ  ِمُعواأ َكيأدَُكمأ } : ُه تَ َعاَلى قَ وأ َمُعوا)؛ قرأ أبو عمرو { فََأجأ بوصِل اْللف وفتِح الميم من الجمِع ، ( فَاجأ

لُُه تَ َعاَلى  ِمُعوا)، وقرأ الباقوَن [ 50: طه ]{َفَجَمَع َكيأَدُه } : وتصديقُه قَ وأ بقطِع اْللف وكسِر الميم ( فََأجأ
َمعأُت اْلمَر إذا  .عزمُت عليه وأحكمتهُ  ، مأخوذٌ من أجأ

لُُه تَ َعاَلى  لُُه تَ َعاَلى { َكيأدَُكمأ } : وقَ وأ رَُكمأ وِسحرَكم ، وقَ وأ ُتواأ َصّفاً } : أي َمكأ ؛ ُمجتمعين ؛ ليكوَن { ُثمَّ ائ أ
ي الأُمَصلَّى . ثُم ائتوا الأُمَصلَّى: معناُه : َوِقيأَل . أنَظَم ُْلموركم ، وأشدَّ ِلهيَبتكم قال . َصّفاً والعرُب تسمِّ

اج  َتِمُعوَن ِفيأِه ِلِعيأدُِكمأ : فَ َعَلى َهذا َمعأنَاُه : )الزجَّ ِضَع الَِّذي َتجأ ُتوا الأَموأ لُُه تَ َعاَلى (. ثُمَّ ائ أ َلَح } : قَ وأ َوَقدأ َأف أ
تَ عأَلى  َم َمِن اسأ  .؛ أي قد فَاَز بالفالِح والبقاء َمن كانت الغََلَبُة لهُ { الأيَ وأ
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قَاَل َبلأ َألأُقوا فَِإَذا ِحبَاُلُهمأ َوِعِصي ُُّهمأ ُيَخيَُّل ( 56)يَا ُموَسى ِإمَّا َأنأ تُ لأِقَي َوِإمَّا َأنأ َنُكوَن َأوََّل َمنأ َألأَقى  قَاُلوا
َعى  رِِهمأ َأن ََّها َتسأ ِسِه ِخيَفًة ُموَسى ( 55)ِإلَيأِه ِمنأ ِسحأ  ( 56)فََأوأَجَس ِفي نَ فأ
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ُلُه تَ َعاَلى  يَا ُموَسى : ؛ أي قالِت السَّحرُة { قَالُواأ ياُموَسى ِإمَّآ َأن تُ لأِقَي َوِإمَّآ َأن نَُّكوَن َأوََّل َمنأ َألأَقى } : قَ وأ

} : َلهم موسى { قَاَل } إمَّا أنأ تُ لأِقَي َعَصاَك إلى اْلرض ، َوإمَّا أنأ َنُكوَن أوََّل َمنأ ألأَقى الأِعِصيَّ والحباَل ، 
 .؛ فألأَقوا حباَلهم وِعِصيَّهم{ واأ َبلأ َألأقُ 

َل ثالِثمائة بعيٍر ، فألأَقوا  روي أنَّهم كانوا سبعيَن ألَف ساحٍر ، وكان عدُد ما عِمُلوا من الحباِل والعصيِّ ِحمأ
َعى } ما معهم ،  ِرِهمأ َأن ََّها َتسأ شي وتتحرََّك ، وكانوا قد ؛ أي َتم{ فَِإَذا ِحبَاُلُهمأ َوِعِصي ُُّهمأ ُيَخيَُّل ِإَليأِه ِمن ِسحأ

 .احتالُوا فيها بحيلٍة ، فكان كلُّ َمن رآها ِمن بعيد ُيَخيَُّل إلَيأِه أنَّها تتحركُ 
حر ( ُتَخيِّلُ : )قرأ ابُن عامر  بالتاء ، ردَُّه إلى الحباِل والِعِصيِّ ، وقرأ الباقون بالياء ، ردُّوُه إلى الكيِد والسِّ

هم وعصيَّهم بالزِّئبِق ، فلما أَصابَُه حرُّ الشمِس ارتعشت واهتَ زَّت ، فظنَّ موسى ، وذلك أنَّهم َلطَُّخوا حبالَ 
ِسِه ِخيَفًة مُّوَسى } أنَّها تقصده ،  َفةً : ؛ أي أحسَّ وَوَجَد ، َوِقيأَل { فََأوأَجَس ِفي نَ فأ َمَر في نفسه ِخي أ  .أضأ

ألأُقوا إنأ كنتم ُمِحقِّيأَن كما : يجوُز أن يكون معناهُ :  ِلَم جاَز أمُرهم باإللقاِء وهو كفٌر ؟ ِقيألَ : فإن ِقيأَل 
 .زعمُتم ، ويجوُز أن يكون أمراً باإللقاِء على وجه اَلعتبارِ 

لُُه تَ َعاَلى  ِسِه ِخيَفًة مُّوَسى } : وقَ وأ ما الذي َخاَفُه موسى ؟ : ، فإن ِقيأَل { قُ لأَنا َلَ َتَخفأ * فََأوأَجَس ِفي نَ فأ
مون أنَّ حباَلهم وعصيهم بمنأزِلة عصاهُ خاَف : ِقيأَل  كان : َوِقيأَل . أن يلتبَس على الناِس أمُر السََّحَرِة فيتوهَّ

 .خوفُه خوَف الطبِع ِلَما رأى من كثرِة الحيَّات الِعظَامِ 
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َعأَلى  نَ ُعوا ِإنََّما َصنَ ُعوا َكيأُد َساِحٍر َوََل َوَألأِق َما ِفي َيِميِنَك تَ لأَقفأ َما صَ ( 56)قُ لأَنا ََل َتَخفأ ِإنََّك َأنأَت اْلأ
ِلُح السَّاِحُر َحيأُث َأَتى  ًدا قَاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسى ( 56)يُ فأ  ( 60)فَأُلأِقَي السََّحَرُة ُسجَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُلُه تَ َعاَلى . لبة؛ عليهم بالظََّفِر والغ{ قُ لأَنا َلَ َتَخفأ ِإنََّك َأنَت اَْلعأَلى } : قَ وأ َوَألأِق َما ِفي } : قَ وأ

َلعأ ما َطرُحوا من العصيِّ والحباِل ، { تَ لأَقفأ َما َصنَ ُعواأ } ؛ يعني العَصا ، { َيِميِنَك  ِإنََّما } ؛ أي تَ لأَقمأ وتَ ب أ
رٍ )وُقرئ . ؛ أي أنَّ الذي صنعوُه َكيأُد َساِحرٍ { َصنَ ُعواأ َكيأُد َساِحٍر  َوَلَ } ا قالوا بمعنى حذر ، كم( َكيأُد ِسحأ

ِلُح السَّاِحُر َحيأُث َأَتى  احُر حيث كان: َوِقيأَل . ؛ أي َل يَ غأِلُب َحقََّك بباطلهِ { يُ فأ َعُد السَّ  .َل ُيسأ
فت جميَع ما صنعوا ، ثُم أخذها موسى فرجعت عصا كما كانت ،  فَأُلأِقَي } فألَقى موسى عصاُه فتلقَّ

داً قَا ؛ فما رفَ ُعوا رؤوَسهم حتى رأوا الجنَة والنار ، ورأوا ثواَب { ُلواأ آَمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسى السََّحَرُة ُسجَّ
ِثَرَك َعَلى َما َجاَءنَا ِمَن البيِّنات: )أهِلها ، فعنَد ذلك قالوا  يعني الجنَة والنار ، وما رأوا ِمن ( َلنأ نُ ؤأ

 .درجاِتهم
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آمنُت برب موسى وهارون ، : موسى ، فقالت : َمنأ َرَلَب ؟ فقيل َلها وكانِت امرأُة فرعون تسأُل : قال 
انظُروا إلى أعظِم صخرة َتجدونَها فأأُتوها ، فإنأ هي رجعت عن قوِلها وإَلّ : فأرسَل إليها فرعوُن ، فقال 

ماِء فرأِت الجنََّة فقالت  بأِن ِلي ِعنَدَك بَ يأتاً ِفي َربِّ ا} : فألأُقوها عليها ، فلما أَتوها رفعت ببصِرها إلى السَّ
 .فان أُتِزَعتأ روُحها ، والصخرُة على جسٍد َل روَح فيه[ 77: التحريم ]{الأَجنَِّة 
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َر َفأَلَُقطَِّعنَّ َأيأِدَيكُ  مأ ِمنأ ِخاَلٍف مأ َوَأرأُجَلكُ قَاَل آَمنأُتمأ َلُه قَ بأَل َأنأ آَذَن َلُكمأ ِإنَُّه َلَكِبيرُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّحأ
َقى  ِل َوَلتَ عأَلُمنَّ َأي َُّنا َأَشدُّ َعَذابًا َوَأب أ  ( 67)َوَْلَُصلِّبَ نَُّكمأ ِفي ُجُذوِع النَّخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ( آمنأُتمأ َلهُ )والفرُق بين . ؛ في اإليأمانِ { قَ بأَل َأنأ َءاَذَن َلُكمأ } ؛ بموسى ، { قَاَل آَمنُتمأ َلُه } : قَ وأ

 .معنى اَلتِّباع لُه ، وآمنتم به إيأماٌن بالخبر من اتباع له في ما دَعا اليه( آَمنأُتمأ َلهُ )أنَّ في : بِه  وآَمنُتم
ُلُه تَ َعاَلى  َر } : قَ وأ حأ ؛ أي رئيُسكم ومعلُِّمكم ، وإنَّما قال فرعوُن هذه { ِإنَُّه َلَكِبيرُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ

رأِف الناس عن اتِّباع موسى ؛ ْلن السَّحرَة َلم يتعلَّموا من موسى ، وإنَّما كانوا المقالَة قصداً منه إلى صَ 
م { َفألَُقطَِّعنَّ أَيأِدَيُكمأ َوَأرأُجَلُكمأ مِّنأ ِخاَلٍف } يعلَّمون السحَر قبل ُقدوم موسى وقبل وَلدته ،  ؛ قد تقدَّ

ِل } تفسيرُه ،  مقام حرِف ( في)؛ أي على ُجذوع النَّخِل ، ُأقيَم حرُف  {َوُْلَصلِّبَ نَُّكمأ ِفي ُجُذوِع النَّخأ
ُلُه تَ َعاَلى . ، فكان فرعوُن أوََّل من قطَع اليد والرِّجل من خالٍف وَصَلبَ ( على) َوَلتَ عأَلُمنَّ َأي َُّنآ َأَشدُّ } : قَ وأ

َقى   .موسى وهارون ؛ أي لتعلمنَّ أيُّنا أشدُّ عذاباً وأبقى عذاباً ، أنا أمأ ربُّ { َعَذاباً َوَأب أ
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ِضي هَ  ِثَرَك َعَلى َما َجاَءنَا ِمَن الأبَ ي َِّناِت َوالَِّذي َفَطَرنَا فَاقأِض َما َأنأَت قَاٍض ِإنََّما تَ قأ ِذِه الأَحيَاَة قَاُلوا َلنأ نُ ؤأ
ن أَيا   ( 67)الدُّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِثَرَك َعَلى َما َجآَءنَا ِمَن ا} : قَ وأ َتاَرَك : ؛ أي قالِت السحرُة لفرعوَن { لأبَ ي َِّناِت قَالُواأ َلن ن ُّؤأ لن َنخأ

ا رَفَ ُعواأ رُُؤوَسُهمأ ِمَن السُُّجوِد : )وقال عكرمُة . على ما جاَءنا من الحقِّ والبراهين يعني اليَد والعصا ُهَو َلمَّ
 (.رَأوا الأَجنََّة َوالنَّاَر ، َورَأواأ َمَنازَِلُهمأ ِفي الأَجنَّةِ 

ُلُه  ِثَرَك على الل الذي َفَطَرنَا ؛ أي َخَلَقَنا ، ويجوُز أن يكون قولهُ { َوالَِّذي َفَطَرنَا } : تَ َعاَلى قَ وأ ؛ أي لن نُ ؤأ
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َنُع ما أنَت صانع ، { فَاقأِض َمآ َأنَت قَاٍض } َقَسماً ، { َوالَِّذي َفَطَرنَا }  ِضي َه اِذِه } ؛ أي إصأ ِإنََّما تَ قأ
ن أَيآ  نيا وهي منقضيةٌ َل محالَة ، وأما اآلخرُة فليَس لك فيها { الأَحَياَة الدُّ ؛ أي إنَّما تحكُم علينا في الدُّ

 .حظٌّ 
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َقى ٌر َوَأب أ ِر َواللَُّه َخي أ تَ َنا َعَليأِه ِمَن السِّحأ َرهأ  ( 62) ِإنَّا آَمنَّا ِبَرب َِّنا ِليَ غأِفَر لََنا َخطَايَانَا َوَما َأكأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َراُكنا في الجاهليَّة ويغفر لنا { ِإنَّآ آَمنَّا ِبَرب َِّنا ِليَ غأِفَر َلَنا َخطَايَانَا } : قَ وأ تَ َنا } ؛ أي إشأ َرهأ َوَمآ َأكأ

ِر  َقِطَع : )؛ قال ابُن عبَّاس { َعَليأِه ِمَن السِّحأ ِر َحتَّى َلَ يَ ن أ حأ رُِه النَّاَس َعَلى تَ َعلُِّم السِّ ُن ُيكأ َكاَن ِفرأَعوأ
هُ  َرَه هؤَلء السَّحرة على معارضِة ُموسى: ِوِقيأَل (. مأ َعن أ  .إنه أكأ

ُلُه تَ َعاَلى  َقى } : قَ وأ ٌر َوَأب أ ما عنَد : ويقاُل . ؛ أي هو خيٌر ثواباً إنأ ُأِطيأَع ، وأبقى عقاباً إنأ ُعِصي{ َواللَُّه َخي أ
َوَلتَ عأَلُمنَّ َأي َُّنآ } هذا جواٌب عن قولهالل من الكرامِة والثواب أفضُل وأدوم مما تعطينا أنَت من الماِل ، و 

َقى  حرةِ [ 62: طه ]{َأَشدُّ َعَذاباً َوَأب أ  .وها هنا انتهى قوُل السَّ
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َيى  ِرًما فَِإنَّ َلُه َجَهنََّم ََل يَُموُت ِفيَها َوََل َيحأ ِمنًا َقدأ َعِملَ ( 67)ِإنَّهُ َمنأ يَأأِت رَبَّهُ ُمجأ الصَّاِلَحاِت  َوَمنأ يَأأِتِه ُمؤأ
رََجاُت الأُعَلى   ( 66)فَُأولَِئَك َلُهُم الدَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِرماً } : قَ وأ فَِإنَّ َلُه َجَهنََّم َلَ } ؛ أي َمن يَأأِت إلى موضِع الحساب َعاِصياً ، { ِإنَُّه َمن يَأأِت رَبَُّه ُمجأ
َيى } ؛ فيستريَح ، { َيُموُت ِفيَها  ِرُم الأَكاِفرُ : )عهُ ، قال ابُن عبَّاس ؛ حياًة تنف{ َوَلَ َيحأ ُلُه تَ َعاَلى (. الأُمجأ قَ وأ

ِمناً َقدأ َعِمَل الصَّاِلَحاِت } :  رََجاُت الأُعَلى } ؛ أي قد َعِمَل الطاعاِت ، { َوَمن يَأأتِِه ُمؤأ لَ اِئَك َلُهُم الدَّ { فَُأوأ
 .؛ أي الرفيعُة في الجنَّة

َل : " ٍض ، والُعلأى جمُع الُعلأَيا ، قال صلى الل عليه وسلم ودرجاُت الجنة بعُضها أعلى من بع إنَّ أهأ
ٍر َوُعَمَر ِمن أ  َواِء َكوأَكٍب ُدرِّيٍّ ، َوإنَّ أبَا َبكأ ُهمأ َكَأضأ َفُل ِمن أ رََجاِت الأُعَلى لَيَ َراُهمأ َمنأ ُهَو أسأ  ". ُهمأ الدَّ
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َن أ  ِتَها اْلأ ِري ِمنأ َتحأ ٍن َتجأ ى َجنَّاُت َعدأ  ( 65)َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء َمنأ تَ زَكَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ى } : قَ وأ ِتَها اَْلن أَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوذاِلَك َجَزآُء َمن تَ زَكَّ ِري ِمن َتحأ ٍن َتجأ ؛ أي َمنأ { َجنَّاُت َعدأ

َر من الذنوب بالطاعة بدَلً من َتَدنُِّس النفوِس بالمعص  .يةَتَطهَّ
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ِر يَ َبًسا ََل َتَخاُف َدرًَكا  ِربأ َلُهمأ َطرِيًقا ِفي الأَبحأ ِر ِبِعَباِدي فَاضأ َنا ِإَلى ُموَسى َأنأ َأسأ َشى َوَلَقدأ َأوأَحي أ َوََل َتخأ
(66 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِر ِبِعبَاِدي } : قَ وأ َنآ ِإَلى ُموَسى َأنأ َأسأ ِر بهم { َوَلَقدأ َأوأَحي أ في أوَِّل الليل من أرِض مصَر ؛ يعني أسأ

ِر يَ َبساً } ، يعني بني إسرائيَل ،  ِربأ َلُهمأ َطرِيقاً ِفي الأَبحأ ؛ أي يَابساً ، وذلك أنَّ اللَ تعالى أي أَبَس { فَاضأ
لُُه تَ َعاَلى . َلهم ذلك الطريَق حتى َلم يكن فيه ماٌء وَل طين َشى } : قَ وأ أي إنَك ؛ { َلَّ َتَخاُف َدرَكاً َوَلَ َتخأ

 .آمٌن َل تخاُف أن يُدرَكَك فرعوُن ، وَل تخَش الغرَق من البحرِ 
َشى)على النَّهي مجزوماً ، ( َلَ َتَخفأ )وقرأ حمزُة  وأنَت َل : باْللِف ، كأنه استأنٌف ، وتقديرُه ( َوَلَ َتخأ

بَاَر ثُمَّ َلَ يُنَصُروَن } : تخشى ، كقولِه   [.777: آل عمران ]{يُ َولُّوُكُم اَْلدأ
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ُن ِبُجُنوِدِه فَ َغِشيَ ُهمأ ِمَن الأَيمِّ َما َرِشيَ ُهمأ  بَ َعُهمأ ِفرأَعوأ  ( 66)فََأت أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُن ِبُجُنوِدِه } : قَ وأ بَ َعُهمأ ِفرأَعوأ بَ َعُهمأ )؛ َمن قرأ { فََأت أ أَلَحَق ُجُنوَدهُ بهم ، : بالتخفيف فمعناُه ( فَأَت أ

بالتشديِد ، ( فَأَت َّبَ َعَهمأ )أَمَرُهم أن يتَّبُعوا موسى وقوَمُه ، ومن قرأ : ئدٌة ، والمعنى زا( ُجُنوِدهِ )والباُء في 
لُُه تَ َعاَلى . فالمعنى ات َّبَ َعُهمأ بنفسِه ومعهُ الجنود ؛ أي َعاَلُهمأ { فَ َغِشيَ ُهمأ مَِّن الأَيمِّ َما َرِشيَ ُهمأ } : قَ وأ

 .قُ وَستَ َرُهمأ من البحِر ما عالُهم وهو الغر 
ا تَ َراَءى الجمعاِن ، أمَر اللُ موسى أن يضرَب بعصاهُ البحَر ، فضربه فانفلَق الماُء في ِعرأِض  وذلك أنَّهُ َلمَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



البحِر حتى صاَر فيه اثنا عشَر طريقاً ، وبَِقَي الماُء قائماً بين الطريقين كالجبِل ، فَسَلَك موسى ، وأخذ  
 .هذه الطُُّرقُ  كلُّ ِسبأٍط من بني إسرائيل َطريقاً من

َهَم قوَمُه أنَّ البحَر إنَّما انفلَق من  َفِلقاً فيه ُطُرٌق يابسٌة ، أوأ فلما أشرَف فرعوُن وقوُمُه على البحِر فرأوهُ ُمن أ
أنأ الأَحُقوا الأَمِلَك حتى إذا : فدخَل فرعوُن َخلأَف بني إسرائيَل ، فصاَحِت المالئكةُ في القوِم ! َهيأَبِتهِ 

لُهم بالخروِج أن يخرَج ، أطبَق اللُ تعالى البحَر عليهم فَ َغرُِقواَدَخَل آخرُ   .هم ، وَهمَّ أوَّ
استعاَر بُنو إسرائيَل ُحِليّاً كثيراً من الِقبأِط ، ثُم خرَج بهم موسى من أوَِّل الليل ، وكانوا : )وقال وهُب 

بَر فرعوُن بذلك فرِكَب في ستمائة ألٍف ِمن ال  .ِقبأِط يَ ُقصُّ أثَر بِني إسرائيلسبعيَن ألفاً ، فُأخأ
كالَّ ، إنَّ معي ربي : إنا َلُمَدركون ، قال موسى : قالوا  -أي ُرَباَرها  -فلما رأى قوُم موَسى رََهَج الخيِل 

 !يا موسى أيَن َتمضي البحُر أماَمنا وفرعوُن َخلَفنا؟: سيهديِن ، فلما قَ ُربوا قالوا 
ر فيه اثنا عشَر طريقاً يابسًة ، لكلِّ ِسبأٍط طريٌق ، وصاَر بين كلِّ طريقين  فضرَب البحَر بعصاُه فانفلَق وصا

ِد العظيم من الماِء ، وكانوا َيُمرُّوَن في الطريق وَل يَرى بعُضهم بعضاً ، فاستوَحُشوا وخافوا ، فجعَل  كالطَّوأ
 .اللُ اْلطواَد شَبكاٍت يَرى بعُضهم بعضاً ، ويسمُع بعُضهم كالَم بعضٍ 

ا أَتى فرعوُن الساحَل ورأى بني اسرائيل قد َعَدوا البحَر ، جاء جبريُل على َرَمَكٍة طالبٍة للذَكِر ، وكان فلم
فرعوُن على حصاٍن ، فأدخَل الرََّمَكَة في الماء فلم يتمالِك حصاُن فرعون أن اق أَتَحَم على إثأِرها ، ودخَل 

ُهمأ عن آخِرهم ، فعالهم :  تعالى إلى البحِر الِقبأُط عن آخرهم ، فلما َوَلُجوا كلُّهم أوحى اللُ  أنأ أررِق أ
 (.الماُء فَغرُِقوا

ِل ِحيأَن اتََّخُذوهُ : )قال كعٌب  اِمِريُّ فَ َرَس ِجبأرِيأَل ، َفَحَمَل ِمنأ أثَرِِه تُ َراباً ، َوألأَقاُه ِفي الأِعجأ  (.فَ َعَرَف السَّ
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َمُه َوَما هَ  ُن قَ وأ  ( 66)َدى َوَأَضلَّ ِفرأَعوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمهُ َوَما َهَدى } : قَ وأ ُن قَ وأ { َوَما َهَدى } ؛ أي أضلَُّهم حين دعاُهم إلى عبادتِه ، { َوَأَضلَّ ِفرأَعوأ

ِديُكمأ ِإَلَّ َسِبيَل الرََّشاِد } أي وما أرأَشَدهم حين أوَرَدهم مواقَع الأَهَلَكِة ، وهذا تكذيٌب له في قولهِ  َوَمآ َأهأ
 [.76: فر را]{
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َيأَمَن َونَ زَّلأَنا َعَليأ  نَاُكمأ َجاِنَب الطُّوِر اْلأ َناُكمأ ِمنأ َعُدوُِّكمأ َوَواَعدأ َرائِيَل َقدأ َأنأَجي أ لأَوى يَا بَِني ِإسأ ُكُم الأَمنَّ َوالسَّ
ا ِفيِه فَ َيِحلَّ َعَليأكُ ( 60) َناُكمأ َوََل َتطأَغوأ ِللأ َعَليأِه َرَضِبي فَ َقدأ َهَوى ُكُلوا ِمنأ َطيَِّباِت َما َرزَق أ مأ َرَضِبي َوَمنأ َيحأ
(67 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َناُكمأ مِّنأ َعُدوُِّكمأ } : قَ وأ َرائِيَل َقدأ َأنَجي أ } ؛ يعني فرعوَن أرأَرَقُه بمرأى منهم ، { يابَِني ِإسأ

نَاُكمأ َجاِنَب الطُّوِر اْلَيأَمَن  يأ : )؛ قرأ حمزُة { َوَواَعدأ ُتُكمأ ... ُتُكمأ َنجَّ ُتُكمأ ... َوَوَعدأ  .بغيِر ألف( َوَرزَق أ
وذلك أنَّ اللَ َوَعَد موسى بعد ما أررَق فرعون ليأِتي جانَب الطُّوِر اْليأَمَن فيؤتيِه التوراَة فيها بياُن ما يحتاُج 

لأَوى } . إليه َناُكمأ  ُكُلواأ ِمن} في الت ِّيأِه ، { َونَ زَّلأَنا َعَليأُكُم الأَمنَّ َوالسَّ ؛ أي من َحاَلِل ما { َطيَِّباِت َما َرزَق أ
لأَوى ، واشكروا إنعاِمي ُلهُ تَ َعاَلى . رزقناكم من الأَمنِّ والسَّ اأ ِفيِه } : قَ وأ ، أي َل تَ بأَطُروا فيما { َوَلَ َتطأَغوأ

قرأ اْلعمُش والكسائيُّ . ، أي فتجُب عليكم عقوبَتي{ فَ َيِحلَّ َعَليأُكمأ َرَضِبي } أنعمَت فتكونوا طاريَن ، 
 .أي فينأِزلُ ( فَ َيُحلُّ : )

ُلُه تَ َعاَلى  ِللأ َعَليأِه َرَضِبي فَ َقدأ َهَوى } : قَ وأ فقد َهَلَك : معناهُ : َوِقيأَل . ؛ أي فقد تَ َردَّ في النار{ َوَمن َيحأ
ُللأ : )وقرأ الكسائيُّ . وسقط في النارِ  َلى ِمَن الضَّمَّ ؛ ْلنَّ : )بضمِّ الالم ، قال الفرَّاُء ( َوَمنأ َيحأ ُر أوأ َوالأَكسأ

ُر بالأُوُجوب َلَ بالأُوقُوعِ  ِسي أ فأ ِر َيِجُب ، َوَجاَء الت َّ ِلُل بالأَكسأ َو الأُوقُوُع ، َوَيحأ ُُ مَّ ِمَن الأُحُلوِل َوَه  (.الضَّ
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َتَدى   ( 67)َوِإنِّي َلَغفَّاٌر ِلَمنأ تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َتَدى } : قَ وأ رأِك ، وآَمَن { َوِإنِّي َلَغفَّاٌر لَِّمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلَحاً ُثمَّ اهأ ؛ أي ِلَمنأ تَاَب ِمَن الشِّ

بالل وَعِمَل صالحاً ، ثُم استقاَم على معرفِة الل وأداِء فرائضه واجتناب َمَحاِرِمِه حتى ماَت على ذلَك 
 .الل بتوفيقِ 
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ِمَك يَا ُموَسى   ( 67)قَاَل ُهمأ ُأوََلِء َعَلى َأثَِري َوَعِجلأُت ِإلَيأَك َربِّ ِلتَ رأَضى ( 62)َوَما َأعأَجَلَك َعنأ قَ وأ
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ُلُه تَ َعاَلى  ا ذهَب مع السبعيَن : ؛ اآليُة ، روي { َوَمآ َأعأَجَلَك َعن َقوِمَك ياُموَسى } : قَ وأ أنَّ موسى َلمَّ

قاً إلى رَبِه ، الذي َل إلى الميقاِت قبل السَّبعين َشوأ ن اختاَرهم إلى الميقاِت ليأخذ التوراة من رَبِه ، تعجَّ
: وَخَلَف أولئَك السبعين وأَمَرهم أن يلحقوهُ ويتبعوه إلى الجبِل وهو الطُّوُر والميقاُت ، فقال اللُ تعالى لهُ 

؛ أي ُهم { ُهمأ ُأوأَلِء َعَلى َأَثِري } يا رب ، : ؛ أي موسى { قَاَل } { َوَمآ َأعأَجَلَك َعن َقوِمَك ياُموَسى } 
؛ أي لتزداَد رضًى عنِّي ، والرَِّضى من الِل إيجاُب { َوَعِجلأُت ِإَليأَك َربِّ ِلتَ رأَضى } أوَلء يجيئون بعدي ، 

 .الدرجِة والكرامة َلهم
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َمَك ِمنأ  اِمِريُّ  قَاَل فَِإنَّا َقدأ فَ تَ نَّا قَ وأ  ( 66)بَ عأِدَك َوَأَضلَُّهُم السَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  اِمِريُّ } : قَ وأ ِدَك َوَأَضلَُّهُم السَّ َمَك ِمن بَ عأ ؛ أي ابتَ َلينا قوَمَك الذين خلفتَ ُهم { قَاَل فَِإنَّا َقدأ فَ تَ نَّا قَ وأ

مَ : َمعأَنى : )وقال الزجَّاُج . مع هارون وكانوا ستمائة ألفٍ  َنةٍ فَ تَ نَّا قَ وأ َنٍة َوِمحأ َناُهمأ ِفي ِفت أ ، ( َك ؛ أيأ ألأَقي أ
َر اث أَني َعَشَر ألأفاً : )وقال ابُن اْلنباريِّ  ِل َري أ َتتَ ُنواأ بالأِعجأ ِل ، فَاف أ ِقَياَء بِعَباَدِة الأِعجأ ُتونِيأَن أشأ (. َصي َّرأنَاُهمأ َمفأ

ُلُه تَ َعاَلى  ِدَك } : قَ وأ أي َدَعاُهمأ { َوَأَضلَُّهُم السَّاِمِريُّ } الجبِل ، قولُه  أي ِمن بعد انطالِقَك إلى{ ِمن بَ عأ
 .إلى عبادِة العجل وَحَملهم عليها
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ِم َأَلمأ يَِعدأُكمأ رَبُُّكمأ َوعأًدا َحَسًنا َأَفطَاَل َعَليأ  بَاَن َأِسًفا قَاَل يَا قَ وأ ِمِه َرضأ ُد َأمأ فَ َرَجَع ُموَسى ِإَلى قَ وأ ُكُم الأَعهأ
تُ  ِعِدي َأَردأ ُتمأ َموأ َلفأ  ( 65)مأ َأنأ َيِحلَّ َعَليأُكمأ َرَضٌب ِمنأ رَبُِّكمأ فََأخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  بَاَن َأِسفاً } : قَ وأ ِمِه َرضأ . ؛ أي رََجَع من الميقاِت إلى السبعين ، إلى قومهِ { فَ َرَجَع ُموَسى ِإَلى قَ وأ

بَاَن َأِسفاً } فلما َسِمَع صوَت الفتنِة رجَع  ِم } ي َحزِيناً شديَد الحزن َجِزعاً مع عصبة و أ{ َرضأ قَاَل ياقَ وأ
داً َحَسناً  ؛ أي أَلمأ يَِعدأُكمأ إنزاَل التوراِة لتعَمُلوا بما فيها فتستحقُّوا الجنة والكرامة { َأَلمأ يَِعدأُكمأ رَبُُّكمأ َوعأ

ُد } الدائمة ،  َة ُمفارَقتي إياكم{ َأَفطَاَل َعَليأُكُم الأَعهأ { َأمأ َأَردتُّمأ َأن َيِحلَّ َعَليأُكمأ َرَضٌب مِّن رَّبُِّكمأ } ،  ؛ مدَّ
ِعِدي } ؛ بأن يَ نأِزَل بكم بعبادتكم العجَل ،  ُتمأ مَّوأ َلفأ َلى منأ ُحسِن الخالفِة بعدي{ فََأخأ  .؛ ما َوَعَد الأَموأ
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لأ  ِعَدَك ِبَملأِكَنا َوَلِكنَّا ُحمِّ َنا َموأ َلفأ َناَها َفَكَذِلَك َألأَقى السَّاِمِريُّ قَاُلوا َما َأخأ ِم فَ َقَذف أ زَارًا ِمنأ زِيَنِة الأَقوأ  ( 66)َنا َأوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِعَدَك ِبَملأِكَنا } ؛ أي الذين َلم يعبدوا العجَل ، { قَالُواأ } : قَ وأ َنا َموأ َلفأ ؛ ونحُن َنملُك من { َمآ َأخأ

َبَدِة العجِل ِمن ما ارتكبوهُ لكثَرتِهم وِقلَِّتَنا ؛ ْلنَّهم اثنا عشر ألفاً ، والذين أمرِنا شيئاً ؛ أي َلم ُنِطُق َردَّ عَ 
 .َعَبُدوا العجَل خمُسمائة ألٍف وَثمانية وَثمانون ألفاً ؛ ْلنَّهم كانوا جميعاً سُتمائة ألف

دُر ، وَمن قرأ بضمِّ الميم فمعناه وَمن قرأ بفتِح الميم فهو المص. بالكسِر أي بأمرِنا( ِبملأِكَنا)وأكثَر الُقرَّاءُ 
 .بُسلطاننا وُقدرتنا ؛ أي َلم نقِدرأ على ردِّهم: 

ُلُه تَ َعاَلى  ِم } : قَ وأ زَاراً مِّن زِيَنِة الأَقوأ لأَنآ َأوأ َقاَلً وحماَلً من ِحِليِّ آِل فرعون ، والِوزأُر في { َولَ اِكنَّا ُحمِّ ؛ أي أث أ
ُل الثقيُل ، و : اللغة  ُروا ، هو الأِحمأ ذلك أن موَسى كان أمَرهم أن يستعيُروا ِمن ِحِليِّهم حين أرادوا أن َيسأ

إنهم كانوا استعاُروها ؛ ليتزي َُّنوا بها في ِعيأٍد كان َلهم ، ثم يردُّوها : َوِقيأَل . هكذا روي عن ابِن عباس
لأ : عليهم عند الخروِج ، وكان ذلك ذنأباً منهم ، فعلى ذلك يكوُن معناه   .َنا آثاماً ِمن ِحِليِّ القومُحمِّ

لُُه تَ َعاَلى  َناَها } : وقَ وأ َنا الِحِليِّ في الناِر لُيذاَب ، { فَ َقَذف أ ؛ ما معهُ { َفَكَذِلَك َألأَقى السَّاِمِريُّ } ؛ أي فَ َقذف أ
ها بع شٍر ، فلما مضت من الحليِّ كما ألقينا ، وذلَك أنَّ اللَ تعالى قد َوقََّت ِلموسى ثالثيَن ليًة ثُم أَتمَّ

َمُعوها حتى يجيَء : الثالثوَن قال السامريُّ  إنَّما أصاَبكم هذا عقوبًة لكم بالحليِّ الذي معكم ، فاجأ
موسى فيقضي فيها ، فُجمعت لُه ، فصنَع منها العجَل في ثالثِة أيَّام ، ثُم َقذَف فيه القبضَة التي اتخذها 

 .من أَثِر فرِس جبريلَ 
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َرجَ  اًل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر فَ َقاُلوا َهَذا ِإَلُهُكمأ َوِإَلُه ُموَسى فَ َنِسَي  فََأخأ  ( 66)َلُهمأ ِعجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  الً َجَسداً لَُّه ُخَواٌر } : قَ وأ َرَج َلُهمأ ِعجأ ٍل صاَرها من { فََأخأ ؛ أي أخرَج َلهم من النار صورَة ِعجأ

ُلُه تَ َعاَلى  ٌت كصوِت العجل{ َواٌر لَُّه خُ } : الحليِّ ، قَ وأ  .أي َصوأ
َفُه ، َوذِلَك أنَُّه َكاَن َجَعَل : )واختلفوا في هذا الأُخَواِر ؛ قال مجاهُد  ُخَوارُُه َحِفيأُف الرِّيأِح إذا َدَخَلتأ َجوأ

َهَم أنَُّه َيُخورُ  َها الرِّيأُح أوأ ِل ُخُروقاً إذا َدَخَلت أ ِف الأِعجأ َكاَن : )لسديُّ قال الحسُن وقتادة وا(. ِفي َجوأ
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تُ َها } : السَّاِمِريُّ ألأَقى َعَليأِه َشيأئاً ِمنأ أَثِر فَ َرِس ِجبأرِيأَل َكَما قَاَل  ُت قَ بأَضًة مِّنأ َأثَِر الرَُّسوِل فَ َنَبذأ طه ]{فَ َقَبضأ
َواناً َيُخورُ [ 65:  ُل َحي أ َقَلَب الأِعجأ من حافِر دابة َمَلٍك  أي وكان معلوماً في ذلَك الزماِن أنَّ َمن أخذ( ، فَان أ

 .، فألقاها على شيٍء صاَر ذِلك الشيُء حيواناً 
َضرَّ : قالوا  ابة جبريُل ؛ ْلنَّها كانت َل تضُع حاِفَرها على موضٍع إَلّ اخأ . وإنَّما َعَرَف أن راكَب تلك الدَّ

أصنُع ما ينفع وَل يضرُّ ، : ما تصنُع ؟ قال : ويرَوى أن هاروَن َمرَّ بالسامريِّ وهو يصنُع العجَل ، فقاَل لُه 
اللَُّهمَّ أعأِطِه ما يسأُل كما يحبُّ ، فسأَل اللَ أن يجعَل للعجِل ُخواراً ، : ادُع ِلي ، فقال : ُثم قال ِلهارون 

ِد كما يخوُر الثور ، فأوَهَمهم السامريُّ أنه َحيٌّ فافتتَن به  فكان الخواُر يخرج من ذلك الجسِد الأُمَجسَّ
ه ، ولو رَجُعوا إلى ُعقوِلهم لعرفوا أنه َل يصلُح أن يكون إَلهاً ؛ ْلنه مصنوٌع صنعَة آدميٍّ قوٌم فعبدو 

 .مخلوٍق من ُحِليٍّ مخلوقة
ُلُه تَ َعاَلى  . ؛ أي قال َلهم السامريُّ ذلك ووافَقُه قوٌم على ذلك{ فَ َقالُواأ َه اَذآ ِإلَ اُهُكمأ َوِإلَ اُه ُموَسى } : قَ وأ

ُلُه تَ َعا قال السامريُّ ِلمن : معناه : ؛ أي فَ َنِسَي السامريُّ اإلسالَم ؛ أي فَ تَ رََكُه ، َوِقيأَل { فَ َنِسَي } : َلى قَ وأ
ِرِه  إن موَسى أراَد هذا العجَل ، فترك الطريق الذي كان يصُل إليه ؛ أي أن موسى ترَك إَلَههُ : وافَقُه على ُكفأ

 .هنا ، وذهَب يطلبهُ 
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ًعا َأَفاَل يَ رَ  ِلُك َلُهمأ َضرًّا َوََل نَ فأ ًَل َوََل َيمأ َن َأَلَّ يَ رأِجُع ِإَليأِهمأ قَ وأ  ( 66)وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلً } : قَ وأ َن َأَلَّ يَ رأِجُع ِإَليأِهمأ قَ وأ يعني العجَل َل يَ ُردُّ ( أنَّهُ )؛ أفالَ يرى السامريُّ وأصحابهُ { َأَفالَ يَ َروأ

عاً َوَلَ َيمأ } إليهم جواباً ،   .؛ جرَّ منفعٍة وَل دفَع ُضرِّ شيءٍ { ِلُك َلُهمأ َضّراً َوَلَ نَ فأ
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َمُن فَاتَِّبُعوِني وَ  ِم ِإنََّما فُِتنأُتمأ ِبِه َوِإنَّ رَبَُّكُم الرَّحأ ِري َوَلَقدأ قَاَل َلُهمأ َهارُوُن ِمنأ قَ بأُل يَا قَ وأ قَاُلوا ( 60)َأِطيُعوا َأمأ
َرَح َعَليأهِ  َنا ُموَسى  َلنأ نَ ب أ َأَلَّ ( 67)قَاَل يَا َهاُروُن َما َمنَ َعَك ِإذأ رََأي أتَ ُهمأ َضلُّوا ( 67)َعاِكِفيَن َحتَّى يَ رأِجَع ِإَلي أ

ِري  َيِتي َوََل ِبَرأأِسي ِإنِّي َخِشيُت َأنأ تَ ُقوَل فَ رَّقأَت ( 62)تَ تَِّبَعِن َأفَ َعَصيأَت َأمأ نَ ُؤمَّ ََل تَأأُخذأ بِِلحأ بَ يأَن بَِني قَاَل يَ ب أ
ِلي  َرائِيَل َوَلمأ تَ رأُقبأ قَ وأ ُت ( 66)قَاَل َفَما َخطأُبَك يَا َساِمِريُّ ( 67)ِإسأ قَاَل َبُصرأُت ِبَما َلمأ يَ بأُصُروا ِبِه فَ َقَبضأ

ِسي  َلتأ ِلي نَ فأ تُ َها وََكَذِلَك َسوَّ  ( 65)قَ بأَضًة ِمنأ َأَثِر الرَُّسوِل فَ َنَبذأ
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ُلُه تَ َعاَلى  ِم ِإنََّما فُِتنُتمأ ِبِه  }: قَ وأ ا دعاُهم إلى { َوَلَقدأ قَاَل َلُهمأ َهارُوُن ِمن قَ بأُل ياقَ وأ ؛ وذلَك أن السامريَّ َلمَّ

 .إنَّ هذا إَلُهنا وإلُه موسى ، وأن موَسى َمعأِنيٌّ في طلبِه ، وهو ههنا: عبادِة العجل وقال َلهم 
مِ : فقاَم هروُن فيهم خطيباً ، وقاَل  َم اُن } إنََّما فُِتنأُتمأ بعبادِة العجل ،  يَا قَ وأ ؛ َل العجُل ، { َوِإنَّ رَبَُّكُم الرَّحأ

ُه ؛ { َوَأِطيُعواأ َأمأِري } ؛ ِلما أدعوكم اليه ، { فَاتَِّبُعوِني }  َرَح َعَليأِه } ؛ َل أمَر السامريِّ ، فَ َعَصوأ قَالُواأ َلن ن َّب أ
َنا ُموَسى } لى عبادتِه ، ؛ أي َل نزاُل مقيمين ع{ َعاِكِفيَن  َوَلَقدأ } ؛ ومعنى قولِه تعالى { َحتَّى يَ رأِجَع ِإلَي أ

 .أي من قبِل أن يأِتي موسى{ قَاَل َلُهمأ َهارُوُن ِمن قَ بأُل 
َلَّ أَ } ؛ بعبادِة العجل ، { ياَهُروُن َما َمنَ َعَك ِإذأ رََأي أتَ ُهمأ َضلُّواأ } : ؛ ِلهارون { قَاَل } فلما رجَع موسى ؛ 

ِري } ؛ َل زائدةٌ ؛ أي ما منعَك من اتِّباعي واللحوِق بي بمن أقاَم على إيأَماِنِه ، { تَ تَِّبَعِن  ؛ { َأفَ َعَصيأَت َأمأ
نَ ُؤمَّ َلَ تَأأُخذأ } بإقامِتَك بينهم وقد كفروا ، ثُم أخذ موسى برأِس هارون وِلحَيته رضباً منُه عليه ف   قَاَل يَ ب أ

َيِتي َوَلَ  ؛ إن فارقُتهم واتبعتك بمن أقاَم على ِدينك أن { ِإنِّي َخِشيُت } ؛ وَل بشعِر رأسي ، { ِبَرأأِسي بِِلحأ
ُتَل بعُضهم بعضاً و  َرآِءيَل َوَلمأ تَ رأُقبأ } يتفرَُّقوا أحزاباً ، وخشيُت أن يَ قأ ؛ { َأن تَ ُقوَل فَ رَّقأَت بَ يأَن بَِني ِإسأ

ِلي } أي وَلم تحَفظأ ،  تي ، وَلم تنَتِظر ُقُدوِمي وأمري ، فلذلك َلم أتَّبعأَك بمن أقاَم منهم على ؛ وصيَّ { قَ وأ
 .ِدينك

، ( يَا ابأَن ُأمِّ ليرفَقُه ويستعطفه عليه: َكاَن َهارُوُن أَخا ُموَسى َْلبيأِه َوُأمِِّه ، َوإنََّما قَاَل : )قال ابُن عبَّاس 
بفتح الميِم جعلُه بمنأزِلة اسٍم واحد يصُل الثاِني باْلول ، مثُل  ِقَراَءتان ، َمن قرأ( يَا ابأَن ُأمِّ )وفي قولِه 

 .خمسَة عشر ، وَمن قرأ بالكسِر فعلى معنى اإلضافة ، ودلَّتأ كسرُة الميم على الياِء التي بعدها
: كيف جاَز أن يأخذ موسى بلحيِة هارون ورأسه مع أن ذلك يقتِضي اَلستخفاَف به ؟ ِقيأَل : فإن ِقيأَل 

العادَة في ذلك الوقِت َلم تكن كهذِه العادة ، بل كان ذلَك في زماِنهم يجري مجَرى القبِض على  ْلن
ْلنه أجَرى هرون ُمجرى نفسِه ؛ ْلنه َلم يكن يتَّهم ، كما َل يتهم على نفسِه ، فقد يأخُذ : يده ، َوِقيأَل 

ِتُل َشارِبَهُ إنَّ ُعَمَر عليه ا: )اإلنساُن بلحيِة نفسِه إذا َرِضَب ، ويقال   (.لسالم َكاَن إذا َرِضَب يَ فأ
ُلُه تَ َعاَلى  ِري } : قَ وأ ُلُه تَ َعاَلى { َأفَ َعَصيأَت َأمأ ِلي } : أي فتركَت وصيَّتي ، قَ وأ وَلم : يعني { َوَلمأ تَ رأُقبأ قَ وأ

 .تحَفظأ وصيَّتي حين قلُت لَك أخلفني في قومي وأصِلحأ 
؛ أي ما شأُنَك وما { قَاَل َفَما َخطأُبَك ياَساِمِريُّ } موسى السامريِّ ؛  فلما اعتذَر هاروُن بهذا العذِر أقبلَ 

ما هذا الأَخطأُب الأعظيم الذي دعاَك إلى ما صنعَت ، : معناه : الذي دعاَك إلى ما صنعَت ؟ َوِقيأَل 
 .والأَخطأُب هو الجليُل من اْلمرِ 

اِمِريُّ ِمنأ ُعَظَماِء بَ : )قال قتادُة  َلٍة يُ َقاُل َلَها َساِمَرٌة ، َوَلِكنَُّه بَ عأَد َما َقَطَع َكَاَن السَّ َرائِيأَل ، ِمنأ َقبي أ ِني إسأ
َرائِيأَل ، فَ قَ  َناٍم َلُهمأ َوَمَعُه بَ ُنو إسأ َرائِيأَل َمرَّ بَجَماَعٍة َوُهم يَ عأِكُفوَن َعَلى أصأ َر َمَع بَِني إسأ الُواأ يَا ُموَسى الأَبحأ

َعل لََنا إَلًها كَ  لَ اجأ : ؛ السَّاِمِريُّ ُمجيباً ِلموسى { قَاَل } ، ( َما َلُهمأ آِلَهٌة ، فَارأتَ َنَمَها السَّاِمِريُّ فَاتََّخَذ الأِعجأ
؛ أي رأيُت ما َلم يَ َروا ، َبُصرأُت به ، وعرفُت ما َلم يعرفوا وفطنُت ما َلم { َبُصرأُت ِبَما َلمأ يَ بأُصُرواأ ِبِه } 
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 وما الذي َبُصرأَت به دون بني إسرائيل؟ :يفطنوا ، قال له موسى 
ُت قَ بأَضًة مِّنأ َأَثِر الرَُّسوِل } : قال  ؛ من حافِر فرِس جبريل ، وكان قد أُلقي في نفِسي أن أقبضها { فَ َقَبضأ

؛ وما ألقيِه على شيٍء إَلّ صاَر له روٌح وَلحم ودٌم ، فحين رأيُت قوَمَك طلبوا منَك أن تجعل َلهم إَلهاً 
تُ َها } ثَتني نفسي بذلَك ، حدَّ  ِسي } أي فطرحُتها في العجِل ، { فَ َنَبذأ َلتأ ِلي نَ فأ ؛ أي { وََكذاِلَك َسوَّ

ِسي  .أي أطَمَعتني نفسي في أن العجَل ينقلُب حيواناً ( زَي ََّنتأ ِلي نَ فأ
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َلَفُه َوانأُظرأ ِإَلى ِإَلِهَك الَِّذي  قَاَل فَاذأَهبأ فَِإنَّ َلَك ِفي الأَحيَاِة َأنأ تَ ُقوَل ََل ِمَساَس َوِإنَّ  ِعًدا َلنأ ُتخأ َلَك َموأ
ًفا   ( 66)ظَلأَت َعَليأِه َعاِكًفا َلُنَحرِّقَ نَُّه ُثمَّ لَنَ نأِسَفنَُّه ِفي الأَيمِّ َنسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  فَاذَهبأ ِمن : ال موَسى ؛ أي ق{ قَاَل فَاذأَهبأ فَِإنَّ َلَك ِفي الأَحيَاِة َأن تَ ُقوَل َلَ ِمَساَس } : قَ وأ

َت حيّاً أن تقوَل  أي َل أُمسُّ وَل ُأَمسُّ وَل أخالُط ، وأمَر موسى أن َل ( َلَ ِمَساسَ : )بيننا ، فإن لَك ما ُدمأ
راً لفعلِه ، وكان هو يقيُم في البريَّة  يؤاكلوهُ وَل يخالطوه وَل يبايعوهُ ، َفَحرََّم عليهم مخالطَة السامريِّ زَجأ

باعمع الوح  .وِش والسِّ
َواِس ، ويقال : ويقاُل  ! َل َتقتُ لأُه فإنه سخيٌّ : إنَّ موسى َهمَّ بقتِل السامريِّ فقال اللُ : إنه اب أتُِلَي بالَوسأ

ني ، وذلك عقوبة لهُ ولولدِه ، : فكان السامريُّ إذا َلِقَي أحداً يقوُل  َربأِني وَل َتمسَّ َلَ ِمَساَس ؛ أي َل تَ قأ
ِلِه أحداً من ريرهم .  بذلك حتى أن بقايَاهم اليوَم يقولون كذلكَ َعاقَ َبُه اللُ  وذُِكَر أنه إذا َمسَّ واحٌد من َنسأ

ُلهُ تَ َعاَلى . َحمَّ كالُهما في الوقت َلَفُه } : قَ وأ ِعداً لَّن ُتخأ وإن لَك يا سامريُّ أَجالً : ؛ معناُه { َوِإنَّ َلَك َموأ
 .َت وهو يوُم القيامةُيَكاِفُؤَك اللُ فيه على ما فعل

ِلَفهُ : )قرأ الحسُن وابن مسعود  ِلَفهُ )وابن كثير وابن عامٍر ( ُنخأ بكسِر الالم ؛ أي لن يغيَب عنه بل ( ُتخأ
َلَفهُ اللُ   .يوافقُه ، وَل مذهَب لك عنه ، وقرأ الباقون بفتِح الالم بمعنى لن َيخأ

ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وانظر إلى العجِل الذي أقمَت على عبادتِه ، وزعمَت أنه إَلُهَك { َوانُظرأ ِإَلى ِإلَ اِهَك } : قَ وأ
َعُل كذا بمعنى ظََللأتُ { الَِّذي ظَلأَت َعَليأِه َعاِكفاً } ومعبوُدك ،   .؛ أي ُمقيماً تعبدهُ ، تقوُل العرب ظَلأُت أف أ
ُلُه تَ َعاَلى  فاً  لَُّنَحرِّقَ نَُّه ُثمَّ َلَننِسَفنَُّه ِفي الأَيمِّ } : قَ وأ ( َحرََّقُه بالنَّاِر ، ثُمَّ ذرَّاُه ِفي الأَيمِّ : )؛ قال ابُن عبَّاس { َنسأ

وهذه القراءُة تدلُّ على أن ذلك العجَل صار حيواناً َلحماً ودماً ْلن الذهَب والفضَّة َل يُمكن إحراُقهما 
 .بالنار

دٌم ، ْلنَّه كان قد صاَر دماً ولحماً ،  أن موسى أخذ العجَل فذَبَحُه فساَل منه: وذُِكَر في بعِض التفاسير 
 .ُثم أحرقه بالناِر ثم ذرَّاُه في البحرِ 
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رِقَ نَّهُ )وكان الحسُن يقرأ  َبَحنَّهُ ثم لنحرقنه بالنار ، ْلنه َل يجوُز إحراُق : بالتخفيف ، ومعناه ( لَُنحأ لََنذأ
بُوا أَحداً : " الحيواِن قبل الذبِح كما روي في الخبر   ". بَعذاب الِل َلَ تُ َعذِّ

ُرقَ نَّهُ : )وقرأ أبو جعفٍر وأشهُب العقيلي  َرِد ، يقال ( لََنحأ ُرَدنَّهُ بالأِمب أ : بنصب النوِن وضمِّ الراء ؛ أي َلَنب أ
َرُد ، وهذه القراءُة تدلُّ على أن العجَل كان ذهباً ،  َرُق هو الأِمب أ َتهُ ، والأِمحأ حرقُت الشيَء ُأحرِقُه أذا بَ َردأ

ُلهُ تَ َعاَلى . ن له ُخوارولكن كا فاً } : قَ وأ : أي لَُنذرَِّيُه في البحِر تذريًة ، يقاُل { ُثمَّ لََننِسَفنَُّه ِفي الأَيمِّ َنسأ
 .َنَسَف فالٌن الطعاَم بالأَمنأَسِف إذا ذرَّاُه ليطيَر عنه قشوره وترابه
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ٍء ِعلأًما ِإنََّما ِإَلُهُكُم اللَُّه الَِّذي ََل ِإَلَه ِإَلَّ هُ   ( 66)َو َوِسَع ُكلَّ َشيأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِإنََّمآ ِإلَ اُهُكُم اللَُّه الَِّذي } : ؛ أي قال َلهم موسى { ِإنََّمآ ِإلَ اُهُكُم اللَُّه الَِّذي َل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو } : قَ وأ

ُلُه تَ َعاَلى . ادَة َل العجلَ أي َل معبوَد للخلِق سواُه ، فهو الذي يستحقُّ العب{ َل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو  َوِسَع  } : قَ وأ
ٍء ِعلأماً   .؛ أي أحاَط علمُه بكلِّ شيء ، فال يخَفى عليه شيٌء من أعماِل العباد{ ُكلَّ َشيأ

(0/0) 

 
 

ًرا  َناَك ِمنأ َلُدنَّا ِذكأ  ( 66)َكَذِلَك نَ ُقصُّ َعَليأَك ِمنأ َأن أَباِء َما َقدأ َسَبَق َوَقدأ آتَ ي أ

 
ُلُه  ُد خبَر { َكذاِلَك نَ ُقصُّ َعَليأَك ِمنأ َأن أَبآِء َما َقدأ َسَبَق } : تَ َعاَلى قَ وأ نا عليَك يا ُمَحمَّ ؛ أي كما قَصصأ

َم من أخباِر الرُّسل وُأَمِمهم ،  َناَك } موسى وقوِمُه كذلك نقصُّ عليك ِمن أخباِر َمن قد مَضى وتقدَّ َوَقدأ آتَ ي أ
راً   .كرمناَك بالُقرأآِن العظيمأي وقد أ{ ِمن لَُّدنَّا ِذكأ
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َم الأِقيَاَمِة ِوزأرًا  ِمُل يَ وأ اًل ( 700)َمنأ َأعأَرَض َعنأُه فَِإنَُّه َيحأ َم الأِقَياَمِة ِحمأ  ( 707)َخاِلِديَن ِفيِه َوَساَء َلُهمأ يَ وأ
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ُلُه تَ َعاَلى  َم الأِقَيامَ } : قَ وأ ِمُل يَ وأ ؛ أي َمن أعرَض عن الُقرأآِن فلم يؤِمنأ به { ِة ِوزأراً مَّنأ َأعأَرَض َعنأُه فَِإنَُّه َيحأ

ِمُل يوم القيامة إثأماً  ُل الثقيُل من اإلثأمِ : والِوزأُر ها هنا . فإنه َيحأ لُُه تَ َعاَلى . الأِحمأ ؛ أي { َخاِلِديَن ِفيِه } : قَ وأ
َم الأِقَيا} ُمقيمين في عقوبِة ذلك اإلثِم وعذابِه ،  الً َوَسآَء َلُهمأ يَ وأ  .؛ أي ساء ِوزأرُُهمأ ، يومئذ حمالً { َمِة ِحمأ
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َمِئٍذ ُزرأقًا  ِرِميَن يَ وأ ُشُر الأُمجأ َفُخ ِفي الصُّوِر َوَنحأ َم يُ ن أ  ( 707)يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم يُنَفُخ ِفي الصُّوِر } : قَ وأ ؛ قرأ ابو عمٍرو بنون مفتوحٍة ، وقرأ الباقون بياٍء َمضمومة رير { يَ وأ

َفُخ فيه يومئٍذ ؛ ليقوَم الناُس من قبورهم مثَل بُوِق الرَّحيل وبوِق النُّزولِ : مية الفاعل ، والصُّوُر تس  .قَ رأٌن يُ ن أ
ُلُه تَ َعاَلى  ِمِئٍذ ُزرأقاً } : قَ وأ ِرِميَن يَ وأ ُشُر الأُمجأ ة العطِش ؛ : معناهُ : ؛ ِقيأَل { َوَنحأ قد ازأرَقَّتأ أعُينهم من شدَّ

َرُة في َسواِد : معناُه : َوِقيأَل . ذا اشتدَّ يغي ُِّر سواَد العين إلى الزُّرقةْلن العطَش إ ياً ، ومعنى الزُّرَقِة الأُخضأ ُعمأ
َني السَّنُّوِر ، والمعنى في هذا   .تشويُه الأَخلأِق سواُد الُوجوِه ، وُزرأَقُة العيون: العين كَعي أ
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نَ ُهمأ ِإنأ َلِبثأ  ًرا يَ َتَخافَ ُتوَن بَ ي أ  ( 702)ُتمأ ِإَلَّ َعشأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَ ُهمأ } : قَ وأ ِإن لَِّبثأُتمأ ِإَلَّ } : ؛ أي يَ َتَشاَورُوَن فيما بينهم ، يقوُل بعُضهم لبعٍض { يَ َتَخافَ ُتوَن بَ ي أ

راً  نهم العذاُب فيما ؛ أي ما لَبثأُتمأ من النَّفخة اْلُولى إلى الثانيِة إَلّ عشَر ليال ، وذلك أنَّهم يَُكفُّ ع{ َعشأ
َة لُبأِثِهمأ ِلهوِل ما عاينوا َصُروا مدَّ تَ قأ يقولون ما لَبثأُتمأ : معناُه : َوِقيأَل . بين النَّفختين وهو أربعوَن سنًة ، فاسأ

نيا ِل يوم القيامة يَ نأُسوَن ما َلبثوا في الدُّ َن من َهوأ ة ما يَ َروأ نيا إَلّ عشَر لياٍل ، وذلك لشدَّ  .في الدُّ
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ًما  ثَ ُلُهمأ َطرِيَقًة ِإنأ َلِبثأُتمأ ِإَلَّ يَ وأ ُن َأعأَلُم ِبَما يَ ُقوُلوَن ِإذأ يَ ُقوُل َأمأ  ( 707)َنحأ
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ُلُه تَ َعاَلى  ثَ ُلُهمأ َطرِيَقًة } : قَ وأ ُن َأعأَلُم ِبَما يَ ُقولُوَن ِإذأ يَ ُقوُل َأمأ ماً } ؛ أعَلُمهم عنَدهم ، { نَّحأ  ِإن لَِّبثأُتمأ ِإَلَّ يَ وأ

ة وهِمهم ، فقالوا هذا القوَل وهو كذٌب منهم{   .؛ َنَسوا مقداَر لُبأِثِهمأ لشدَّ

(0/0) 

 
 

ًفا  أَلُوَنَك َعِن الأِجَباِل فَ ُقلأ يَ نأِسُفَها رَبِّي َنسأ  ( 706)َوَيسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  أَلُوَنَك َعِن الأِجَباِل } : قَ وأ أيَن تذهُب : َم القيامة ؛ أي يسأُلَك الكفاُر عن حاِل الجبال يو { َوَيسأ

َسَأَل رَُجٌل ِمنأ َثِقيأٍف َرُسوَل الِل صلى الل عليه وسلم ، َكيأَف َتُكوُن : )وقال ابُن عبَّاس . مع ِعَظِمَها
َم الأِقَياَمِة ؟ فَأن أَزَل اللُ َهِذِه اآليَةَ   .الأِجَباُل يَ وأ

ُلُه تَ َعاَلى  فاً } : قَ وأ الً تسيُل َسيالً ، ُثم يرسُل عليها الرياَح فتفرُِّقها  { فَ ُقلأ يَنِسُفَها رَبِّي َنسأ ؛ أي ُيَصي ُِّرها َرمأ
ريَِة الطعاِم من القُشور والتراب ، فيصي ُِّرها كالأَهَباِء ، وكالصُّوف المنفوشِ   .كَتذأ
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َصًفا   ( 706)ََل تَ َرى ِفيَها ِعَوًجا َوََل َأمأًتا ( 705)فَ َيَذرَُها قَاًعا َصفأ

 
َصفاً } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وأ  َصُف { فَ َيَذرَُها قَاعاً َصفأ َلُس : ؛ أي أرأضاً ملساَء مستويًة َل نَ َباَت فيها ، والصَّفأ اَْلمأ

لُُه تَ َعاَلى . الذي َل نباَت فيه تاً } : قَ وأ ِديَُة ، : الأِعَوُج : )؛ قال ابُن عبَّاس { َلَّ تَ َرى ِفيَها ِعَوجاً َوَل َأمأ اَْلوأ
ُت َواْلَ  عاً َوَلَ أَكَمةً : )، وقال قتادُة ( انأِخَفاضاً َوارأِتَفاعاً : )، وقال مجاهُد ( الرََّوابي: مأ َها َصدأ ( َلَ تَ َرى ِفي أ

ُت : الأِعَوُج : )، وقال الحسُن  تُ ُر ِمَن الرََّوابي: َما انأَخَفَض ِمَن اَْلرأِض ، َواَْلمأ َلُه : ، ويقاُل ( َما َيسأ َمدَّ َحب أ
 .ترَك فيه أمَتاً ، ومألَ سَقاءه حتى ما ترك فيه أمتاً ؛ أي انثناءً حتى ما 

(0/0) 

 
 

ًسا  َمُع ِإَلَّ َهمأ َمِن َفاَل َتسأ َواُت لِلرَّحأ َصأ اِعَي ََل ِعَوَج َلُه َوَخَشَعِت اْلأ َمِئٍذ يَ تَِّبُعوَن الدَّ  ( 706)يَ وأ
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ُلُه تَ َعاَلى  اِعيَ } : قَ وأ َمِئٍذ يَ تَِّبُعوَن الدَّ ؛ أي يومئٍذ يتَّبعون داِعَي الِل الذي يدعوهم إلى { َلَ ِعَوَج َلُه  يَ وأ

َل ِعَوَج َلهم عن دعائِه ؛ أي َل يزيغون عنه ، بل : موقِف القيامة وهو اسرافيُل َل ِعَوَج لدعائِه ، َوِقيأَل 
 .لتأخُّرَ يَ تأبَ ُعونَُه َسَرايا َل يُعِدلُوَن عن الطريِق َيميناً وَل ِشماَلً وَل َيملكون ا

ُلُه تَ َعاَلى  َم اِن } : قَ وأ َواُت لِلرَّحأ َسَكَنِت : أي ذلَِّت اْلصواُت ِلَهيأَبِة الرَّحمِن ، َوِقيأَل { َوَخَشَعِت اَْلصأ
ُلهُ تَ َعاَلى  ِلها ، قَ وأ ساً } : اْلصواُت لُه ، فَ َوَصَف اْلصواَت بالخشوِع ، والمعنى ْلهأ َمُع ِإَلَّ َهمأ ؛ { َفالَ َتسأ

َشرِ أي   .إَلَّ َصوتاً َخفيّاً يعني صوَت نقل اْلقداِم إلى الأَمحأ
ُس  رِيأُك : )وقال ابُن عبَّاس . الصوُت الخفيُّ كأخفاِف صوت اإلبل في المشيِ : والأَهمأ ِس َتحأ َمعأَنى الأَهمأ

َفاِه بَغيأِر َمنأِطقٍ  َسَكَنِت اْلصواُت :  وهو قوُل مجاهد ، والكالُم الخفيُّ ، والمعنى على هذا التفسيرِ ( الشِّ
َفِة ، وتحريِك الفِم ِمن ريِر صوتٍ  َهُر أحٌد بكالٍم إَلّ كالمشير ِمن اإلشارة بالشَّ  .فال َيجأ
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ًَل  َمُن َوَرِضَي َلُه قَ وأ َفاَعُة ِإَلَّ َمنأ َأِذَن َلُه الرَّحأ َفُع الشَّ َمِئٍذ ََل تَ ن أ  ( 706)يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمِئذٍ } : قَ وأ َم اُن  يَ وأ َفاَعُة ِإَلَّ َمنأ َأِذَن َلُه الرَّحأ ؛ أي َل تنفُع ْلحٍد من الناس إَلّ َمن { َلَّ َتنَفُع الشَّ

َفَع له فذاك الذي تنفُع الشفاعة ، َوِقيأَل  َل تنفُع شفاعةُ أحٍد إَلّ َمن ُأِذَن له الرَّحمُن في : أِذَن اللُ أن ُيشأ
َفعَ  ُلهُ تَ َعاَلى . أن َيشأ َلً  }: قَ وأ نيا وهم المؤمنوَن ، فإنَّ اللَ َل يرَضى إَلّ قول { َوَرِضَي َلُه قَ وأ ؛ في الدُّ
 .المؤمنين
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 ( 770)يَ عأَلُم َما بَ يأَن َأيأِديِهمأ َوَما َخلأَفُهمأ َوََل ُيِحيطُوَن ِبِه ِعلأًما 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ هذا كنايةٌ راجعة إلى اَلذين يتَّبعون الداعَي ؛ أي يعلُم { ُهمأ يَ عأَلُم َما بَ يأَن َأيأِديِهمأ َوَما َخلأفَ } : قَ وأ

َلُفوا ُموا واخأ ُلهُ تَ َعاَلى . ما َقدَّ َما بَ يأَن } ؛ الكنايُة تعوُد إلى ما في قولِه { َوَلَ ُيِحيطُوَن ِبِه ِعلأماً } : قَ وأ
 .أي هو يعلُم ذلك{ َأيأِديِهمأ َوَما َخلأَفُهمأ 
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 ( 777)لأُوُجوُه لِلأَحيِّ الأَقيُّوِم َوَقدأ َخاَب َمنأ َحَمَل ظُلأًما َوَعَنِت ا

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ذلَِّت الوجوُه وخضعت واستسَلَمت للحيِّ الذي َل { َوَعَنِت الأُوُجوهُ لِلأَحيِّ الأَقيُّوِم } : قَ وأ

َوًة ؛ أي : يُر ، ومنُه قوُلهم هو اْلس: َيموُت ، القائُم الذي َل ِندَّ لُه ، والَعاِني في اللغة  أخذَت الشيَء ُعن أ
ُجُدوقال : قال الشاعُر : َرَلَبًة بدٌل الماخوذ منه  َمِليأٌك َعَلى َعرأِش السََّماِء ُمَهيأِمٌن ِلِعزَِّتِه تَ عأُنو الأُوُجوُه َوَتسأ

ٍس بَما َكَسَبتأ َحتَّى يَ : الأَقيُّوُم : )الحسُن  زِيَ َهاالأَقاِئُم َعَلى ُكلِّ نَ فأ ُلُه تَ َعاَلى (. جأ َوَقدأ َخاَب َمنأ َحَمَل } : قَ وأ
 .؛ أي خاَب ِمن ثواب الل َمن َحمل ِشرأكاً ، ومعنى خاَب أي َخِسرَ { ظُلأماً 
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ًما  ِمٌن َفاَل َيَخاُف ظُلأًما َوََل َهضأ  ( 777)َوَمنأ يَ عأَملأ ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمؤأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِمٌن َفالَ َيَخاُف ظُلأماً } : قَ وأ ماً } ؛ في سيِّئاته ، { َوَمن يَ عأَملأ ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمؤأ ؛ { َوَلَ َهضأ

ُم  ُص ؛ يقال : بالنُّقصان من حسناتِه ، والأَهضأ َهَضَمِني فالٌن َحقِّي ؛ أي نَ َقَصِني ، وهذا شيءٌ : الن َّقأ
ِضُم الطعاَم أي ينقُص نقله  .يَ هأ
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ِدُث َلُهمأ ذِ  ُقوَن َأوأ ُيحأ َنا ِفيِه ِمَن الأَوِعيِد َلَعلَُّهمأ يَ ت َّ ًرا وََكَذِلَك َأن أَزلأَناُه قُ رأآنًا َعَرِبيًّا َوَصرَّف أ  ( 772)كأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا ِفيِه } ربية ، ؛ أي وهكذا أنزلناُه قُ رأآناً على اللُّغة الع{ وََكذاِلَك َأنَزلأنَاُه قُ رأآناً َعَرِبيّاً } : قَ وأ َوَصرَّف أ

ُقوَن } ؛ أي وَكرَّرأنَا فيه ، {  َنا)معنى : ؛ َوِقيأَل { ِمَن الأَوِعيِد َلَعلَُّهمأ يَ ت َّ أي بَ ي َّنَّا ِفيأِه ِمَن الأَوِعيأِد ، ( َوَصرَّف أ
َلهم  رَك باَلتِّعاظ بمن قب أ ُقوا الشِّ َبِة ؛ لكي يَ ت َّ راً } ، يعني الوقائَع في اْلُمِم الأُمَكذِّ ِدُث َلُهمأ ِذكأ ؛ { َأوأ ُيحأ
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ِدُث َلهُم الأُقرأآُن اعتباراً فيذكروا به عقاَب الل ، َوِقيأَل  راً َشرفاً بإيأمانِهم : معناُه : أي ُيحأ ِدَث َلُهمأ ِذكأ أوأ ُيحأ
ِمَك } ، كما قاَل تَ َعاَلى ٌر لََّك َوِلَقوأ  .ومكأي َشَرٌف لَك ولق[ 77: الزخرف ]{َوِإنَُّه َلذِكأ
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ُيُه َوُقلأ َربِّ ِزدأ  َضى ِإَليأَك َوحأ  ( 777)ِني ِعلأًما فَ تَ َعاَلى اللَُّه الأَمِلُك الأَحقُّ َوََل تَ عأَجلأ بِالأُقرأآِن ِمنأ قَ بأِل َأنأ يُ قأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  شيء سواُه ، ْلنه أقدُر  ؛ أي ارتفعت صفُة الرَّحمن فوَق كلِّ { فَ تَ َعاَلى اللَُّه الأَمِلُك الأَحقُّ } : قَ وأ

َتاٌج إليه ، وهو َرِنيٌّ عنه ، قولُه  الأَمِلُك } من كلِّ قادٍر ، وأعلُم من كلِّ عاِلم ، وكلُّ قادٍر وعاِلم سواهُ ُمحأ
 .أي َيِحقُّ له الأُملأُك ، وإن كان َمِلٌك سواُه َيملُك بعَض اْلشياء ويبيد ُملأَكهُ { الأَحقُّ 

ُلُه تَ َعاَلى  ُيُه  }: قَ وأ َضى ِإَليأَك َوحأ َكاَن النَّبيُّ صلى : " ؛ قال الحسُن { َوَلَ تَ عأَجلأ بِالأُقرأآِن ِمن قَ بأِل َأن يُ قأ
َرأُ َمَع الأَمَلِك مَ  يَاِنِه ، وََكاَن يَ قأ ُي َعجََّل بِقَراَءتِه َمَخاَفَة ِنسأ َهَب الل عليه وسلم إذا أُنأِزَل َعَليأِه الأَوحأ َخاَفَة أنأ َيذأ

َرَغ ِجبأرِيأُل ِمنأ ِتاَلَوتِِه { َوَلَ تَ عأَجلأ بِالأُقرأآِن } فَ َقاَل " نأُه ، فَ ُنِهَي َعنأ ذِلَك عَ  أيأ بِقَراَءِتِه ِمنأ قَ بأِل أنأ يَ فأ
لُُه تَ َعاَلى (. َعَليأكَ  ِني ِعلأماً } : قَ وأ ظاً َل أنساهُ { َوُقل رَّبِّ ِزدأ ِني ِحفأ  .؛ أي زدأ
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نَا ِإَلى آَدَم ِمنأ قَ بأُل فَ َنِسَي َوَلمأ َنِجدأ َلُه َعزأًما َوَلَقدأ َعهِ   ( 776)دأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَآ ِإَلى َءاَدَم ِمن قَ بأُل } : قَ وأ ؛ أي أَمرأنَاُه أن َل يأكَل ِمن الشَّجرِة ِمن قَ بأِل هؤَلء { َوَلَقدأ َعِهدأ

ُقوَن } ن ذَكَرهم اللُ في قولهِ الذين نَ َقُضوا عهدي ، وترَُكوا اإليأماَن بي ، وهُم الذي : طه ]{َلَعلَُّهمأ يَ ت َّ
ُعوا عهدي وخاَلُفوا أمري ، فإنَّ [ 772 ، والمعنى أن هؤَلِء الذيَن َصرََّف َلهم في الُقرأآِن الوعيَد إذ ضي َّ

نَا إليه أيضاً ،  { َلمأ َنِجدأ َلُه َعزأماً وَ } ؛ وترَك عهِدي وما ُأِمَر بِه ، { فَ َنِسَي } أبَاُهم آدُم عليه السالم َعهدأ
ظاً ِلَما أَمرأنَا به  .؛ أي َلم َنِجدأ له ِحفأ

ا نُِهَي َعنأُه ، َوَلمأ َنِجدأ َلُه رَأأياً َمعأُزوماً َعَليأهِ : َمعأنَاُه : )وقال الحسُن  ، حيُث أطاَع ( َوَلمأ َنِجدأ َلُه َصبأراً َعمَّ
هُ إبليَس الذي َحَسَدُه وأَبى أن يسجُ  ِل َجِميأِع ُذرِّيَِّتهِ : )قال الحسُن . َد لهُ َعُدوَّ ُل آَدَم َكَعقأ ، قال ( َكاَن َعقأ

اَعةُ : " وجاَء في الحديث . {َوَلمأ َنِجدأ َلُه َعزأماً } اللُ  َلوأ ُوِزَن ِحلأُم بَِني آَدَم ُمذأ َكاَن آَدُم إَلى أنأ تَ ُقوَم السَّ
 ". { َوَلمأ َنِجدأ َلُه َعزأماً } : َقدأ قاَل اللُ تَ َعاَلى َلَرَجَح ِحلأُم آَدَم َعَلى ِحلأِمِهمأ ، وَ 
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ُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإَلَّ ِإبأِليَس َأَبى  فَ ُقلأَنا يَا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ َلَك َوِلَزوأِجَك ( 775)َوِإذأ قُ لأَنا لِلأَماَلِئَكِة اسأ
رَِجنَُّكَما ِمَن الأَجنَِّة  َقى َفاَل ُيخأ  ( 776)فَ َتشأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َُ َفَسَجُدواأ ِإَلَّ ِإبأِليَس َأَبى } : قَ وأ ُجُدواأ َْلَدَم م تفسيرهُ { َوِإذأ قُ لأَنا لِلأَماَلِئَكِة اسأ ُلهُ . ؛ قد تقدَّ قَ وأ

فال َتميالَ إليه ، وَل تعيالَ منُه ؛ أي لَك وَلمرأِتَك ، { فَ ُقلأَنا يآَءاَدُم ِإنَّ َه اَذا َعُدوٌّ لََّك َوِلَزوأِجَك } : تَ َعاَلى 
رَِجنَُّكَما } ،  ؛ إلى َشداِئِد الدنيا وُجوِعها { ِمَن الأَجنَِّة } ؛ أي فيكوُن ذلك سبَب خروجكما ، { َفالَ ُيخأ

ِرها وتعبها في طلب المعاش ، وهذا معنى قولِه  َقى } : وعَطِشها وفَ قأ ؛ أي تتعُب باْلكِل من ّكدِّ { فَ َتشأ
قال سعيُد . إنَّ عيَشَك َل يكوُن إَلّ من َكدِّ َيمينك وعرِق جبينك: وما تكسبُه لنفسك ، والمعنى يِدَك ، 

َسُح الأَعَرَق َعنأ َجبيأِنهِ : )بن جبير  ِرُث َعَليأِهما ، َوَيمأ رَيأِن ، َفَكاَن َيحأ َبَط اللُ إَلى آَدَم ثَ وأ فهو شقاُؤهُ ( أهأ
َر ؛ : ن َحقِِّه أن يقوَل الذي قاَل اللُ تَ َعاَلى ، وكان مِ  َقى أنَت وزوُجَك ، لكن َرلََّب المذكَّ َقَيا أو َتشأ فَ َيشأ

 .ْلجِل رُُؤوِس اآليِ : ْلن تَ َعَبُه أكثُر ، َوِقيأَل 
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َحى ( 776)ِإنَّ َلَك َأَلَّ َتُجوَع ِفيَها َوََل تَ عأَرى   ( 776)َوَأنََّك ََل َتظأَمأُ ِفيَها َوََل َتضأ

 
ُلهُ  َت ُمقيماً في الجنَّة على طاعِة الل فال { ِإنَّ َلَك َأَلَّ َتُجوَع ِفيَها َوَلَ تَ عأَرى } : تَ َعاَلى  قَ وأ ؛ أي إنََّك ما ُدمأ

} ؛ أي َل تعطُش ، { َوَأنََّك َلَ َتظأَمأُ ِفيَها } تجوُع فيه وَل تَ عأَرى ؛ أي لكثرة أثأَمارها وأثوابها ونعيمها ، 
َحى  مِس ؛ ْلنه ليس في الجنَّة َشمٌس ، إنَّما هو ِظلٌّ ممدودٌ ؛ { َوَلَ َتضأ ُرُز إلى الشَّ : وقرئ . أي وَل تَ ب أ

 (.أنأ َلَ َتُجوعَ )، وقرَئ بالنصب عطفاً على ( إنَّ َلَك أنأ َتُجوعَ )بكسِر الهمزة عطفاً على ( َوإنََّك َلَ َتظأَمأُ 
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َوَس ِإَليأِه الشَّيأطَاُن قَاَل يَا آ َلى فَ َوسأ  ( 770)َدُم َهلأ َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة الأُخلأِد َوُملأٍك ََل يَ ب أ
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ُلُه تَ َعاَلى  َوَس ِإَليأِه الشَّيأطَاُن } : قَ وأ َوَس لُه ليأكَل من الشجرِة ف  { فَ َوسأ قَاَل ياآَدُم َهلأ َأُدلَُّك } ؛ أي َوسأ

َلى } ُخلَِّد وَلم َيُمتأ ،  ؛ أي على شجرٍة َمن أكَل منها{ َعَلى َشَجَرِة الأُخلأِد  ؛ َويبقى في { َوُملأٍك َلَّ يَ ب أ
 .ملك َل يبلى وَل يفَنى
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ِصَفاِن َعَليأِهَما ِمنأ َوَرِق الأَجنَِّة َوَعَصى آَدُم رَبَّهُ  آتُ ُهَما َوَطِفَقا َيخأ َها فَ َبَدتأ َلُهَما َسوأ  ( 777) فَ َغَوى فََأَكاَل ِمن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َها  }: قَ وأ داً { فََأَكالَ ِمن أ اُء من الشجرة على وجِه الخطأ في التأويِل َل تعمُّ ؛ أي أكَل آدُم وحوَّ

ْلنَّ . في المعصيِة إذ اْلنبياُء َعَليأِهُم السَّاَلُم َل يُقيمون المعصيَة ، وهم أشدُّ خوفاً من الل أن يفعُلوا ذلك
رين قاَل  َل تَأأُكلأ من هذه الشجرِة : هي إلى شجرٍة بعيِنها ، فقال لُه إن اللَ تعالى أشاَر بالنَّ : بعض المفسِّ

. ، وأراُدوا جنَس تلك الشجرة ، فَ َنِسَي آدُم اَلستدَلَل بذلك على الجنِس ، فحمَل النهَي على العينِ 
َدى َيَديأِه ، َوالأَحرِ : ُروي عن النبيِّ صلى الل عليه وسلم " وهذا كما  َرى ، أنَّهُ أَخذ الذَهَب بإحأ ي أَر باُْلخأ

 .وأراَد به الجنَس دون العينِ " َهذاِن َحَراَماِن َعَلى ذُُكوِر ُأمَِّتي ، ِحلُّ إلنَاثِِهمأ : " َوقَاَل 
ُلُه تَ َعاَلى  َءاتُ ُهَما } : قَ وأ وَءاِت وَلم يثَ نِّهما { فَ َبَدتأ َلُهَما َسوأ ؛ أي ظهرت َلهما عوراُتهما ، وإنَّما جمع السَّ

ُلُه تَ َعاَلى . شيء من شيٍء فهو جمٌع في موضِع التثنية؛ ْلن كلَّ  ِصَفاِن َعَليأِهَما } : قَ وأ ؛ أي { َوَطِفَقا َيخأ
 .؛ ويجعالنه على سوءاِتهما{ ِمن َوَرِق الأَجنَِّة } جعالَ يقطعان عليهما ، 

لُُه تَ َعاَلى  ؛ أي فَ َعَل ما َلم يكن لُه { َغَوى ف َ } ؛ أي عصاُه بأكِل الشجرِة ، { َوَعَصى َءاَدُم رَبَُّه } : وقَ وأ
الغيُّ الفساُد ؛ أي َفَسَد عليه عيشهُ : َوِقيأَل . َضلَّ حين طلَب الأُخلأَد بأكِل ما نُِهَي عن أكلهِ : َوِقيأَل . ِفعأُلهُ 

 .خاَب في طلبه في أكِل الشجرة: أي أخطأ ، َوِقيأَل ( فَ َغَوى: )، َوِقيأَل 
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َتَباُه رَ   ( 777)بُُّه فَ َتاَب َعَليأِه َوَهَدى ُثمَّ اجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َتبَاُه رَبُُّه } : قَ وأ ِرِه { فَ َتاَب َعَليأِه َوَهَدى } قَ رََّبُه ، : ؛ أي اجتباُه للرِّسالة ، َوِقيأَل { ثُمَّ اجأ ؛ إلى ِذكأ

َنآ أَ } اصطفاُه فتاَب عليه وهداُه حين قال: ، َوِقيأَل   .اآليةُ [ 72: اْلعراف ]{نُفَسَنا قَاَلَ رَب ََّنا ظََلمأ
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َها َجِميًعا بَ عأُضُكمأ ِلبَ عأٍض َعُدوٌّ فَِإمَّا يَأأتِيَ نَُّكمأ ِمنِّي ُهًدى َفَمِن ات ََّبَع ُهَداَي َفاَل  ِبطَا ِمن أ َقى قَاَل اهأ  َيِضلُّ َوََل َيشأ
(772 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َها َجِميعاً } : قَ وأ ِبطَا ِمن أ ؛ { بَ عأُضُكمأ ِلبَ عأٍض َعُدوٌّ } : قد تقدم تفسيره ، قوله تعالى  ؛{ قَاَل اهأ

ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أراَد به الكتاَب والرَُّسوَل ، { فَِإمَّا يَأأتِيَ نَُّكم مِّنِّي ُهًدى } : يعني آدَم وذريَّته وإبليَس وذريَّته ، قَ وأ
ُلُه تَ َعاَلى  نيا ، { َفالَ َيِضلُّ } ات ََّبَع الكتاَب والرسول ، ؛ أي َمِن { َفَمِن ات ََّبَع ُهَداَي } : قَ وأ َوَلَ } في الدُّ

َقى  َضِمَن اللُ ِلَمنأ قَ َرأ الأُقرأآَن َوَعِمَل بِه أنأ َلَ َيِضلَّ َوَلَ : )قال ابُن عبَّاس رضي الل عنه . في اآلخرةِ { َيشأ
َقى  (.َيشأ
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ِري فَِإنَّ َلُه َمعِ  َم الأِقيَاَمِة َأعأَمى َوَمنأ َأعأَرَض َعنأ ِذكأ ُشُرُه يَ وأ قَاَل َربِّ ِلَم َحَشرأَتِني ( 777)يَشًة َضنأًكا َوَنحأ
َم تُ نأَسى ( 776)َأعأَمى َوَقدأ ُكنأُت َبِصيًرا   ( 775)قَاَل َكَذِلَك َأتَ تأَك آيَاتُ َنا فَ َنِسيتَ َها وََكَذِلَك الأيَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِري َوَمنأ َأعأَرَض َعن ذِ } : قَ وأ ِعظَِتي ، َوِقيأَل { كأ عن الُقرأآِن فلم يؤِمنأ به وَلم يَ تَّبعأهُ : ؛ أي عن َموأ

ُلهُ تَ َعاَلى  يَ عأِني : )قال ابُن عبَّاس . الضيُِّق والشدُة والصُّعوبَةُ : ، الضَّنأُك { فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكاً } : ، قَ وأ
َر ُموِقٍن بالأَخلأِف َوالأَجَزاءِ أنَّ َعيأَشُه َيُكوُن ُمنَ غِّصاً َعَليأِه رَ  ، وقال عبُدالل بُن مسعوٍد وأبو سعيٍد الخدريُّ ( ي أ

ِلِه : )والسديُّ  اَلُعهُ { َمِعيَشًة َضنكاً } َمَعنأى قَ وأ َتِلَف أضأ ، وقال ( َعذاُب الأَقبأِر ؛ َيِضيأُق َعَليأِه َحتَّى َتخأ
ن أَيا الَِّذي يُ َؤدِّيأِه إَلى : )، قال عكرمةُ ( نَّارِ ُهَو الضَّرِيأُع َوالزَّقُّوُم ِفي ال: )الحسُن  ُل الأَحَراِم ِفي الدُّ ُهَو أكأ

 (.النَّار
رُوَن َما الأَمِعيأَشُة الضَّنأَكُة ؟ : " وعن رسوِل الل صلى الل عليه وسلم أنُه قاَل  اللُ َوَرُسولُُه أعأَلُم : قَاُلواأ " أَتدأ

ُعوَن تِن ِّيأناً ، ِلُكلِّ تِن ِّيأٍن َعذاُب الأَكاِفِر : " ، قَاَل  َعةٌ َوِتسأ ِسي بَيِدِه إنَّهُ َلُيَسلَُّط َعَليأِه َتسأ ِفي قَ بأِرِه ، َوالَِّذي نَ فأ
ِم الأِقَياَمِة ، َوَلوأ أنَّ تِن ِّيأناً نَ فَ  َمُه إَلى يَ وأ ِدُشوَن َلحأ َهُشونَُه َويَ لأَسُعوَنهُ َوَيخأ َعُة رُُؤوٍس ، يَ ن أ رأِض َلمأ َخ ِفي اْلَ َسب أ

ِليأُن َوالضَّرِيأعُ : الأَمِعيأَشَة الضَّنأَكى : )وقال ابُن زيد ". تُ نأبتأ َشيأئاً  اُك ( الزَّقُّوُم َوالأِغسأ : ، وقال الضحَّ
ُب الأَخبيأثُ ) َء الظنِّ بالل ضاَق عليه عيشُه َوَضِنكَ : ، َوِقيأَل ( الأَكسأ : وقال ابُن جبير . إذا كان العبُد َسيِّ
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َبعَ { فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكاً } : ى قوله معن)  (.أي َسَلَبُه الأَقَناَعَة َحتَّى َلَ َيشأ
ُلُه تَ َعاَلى  َم الأِقياَمِة َأعأَمى } : قَ وأ ُشُرُه يَ وأ أعأَمى : )، وقال مجاهُد ( َعَمى الأَبَصرِ : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوَنحأ

َة َلُه ي َ  ِة ؛ أيأ َلَ ُحجَّ َهاَعن الأُحجَّ َتِدي إَلي أ َنيَّ ، { قَاَل َربِّ ِلَم َحَشرأَتِني َأعأَمى َوَقدأ ُكنُت َبِصيراً } ، ( هأ ؛ بَعي أ
تَ َها وأعرضَت عنها ، { َأتَ تأَك آيَاتُ َنا فَ َنِسيتَ َها } ؛ تكوُن َكَما { قَاَل َكذاِلَك }  َم } ؛ أي فتَ رَكأ وََكذاِلَك الأيَ وأ

َرُك في النار{ تُ نأَسى   .؛ أي تُ ت أ
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َقى  ِخَرِة َأَشدُّ َوَأب أ ِمنأ ِبآيَاِت رَبِِّه َوَلَعَذاُب اآلأ َرَف َوَلمأ يُ ؤأ ِزي َمنأ َأسأ  ( 776)وََكَذِلَك َنجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرَف } : قَ وأ ِزي َمنأ َأسأ ِزي َمن { وََكذاِلَك َنجأ ؛ أي كما َجَزي أَنا َمن أعرَض عن الُقرأآِن ، كذلك َنجأ

َرَف على نف َقى } سِه بالمعاصي ، أسأ ِمن بِآيَاِت رَبِِّه َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة َأَشدُّ َوَأب أ ؛ أي أشدُّ ِمن { َوَلمأ يُ ؤأ
نيا ينقطعُ  نيا وأدوُم ، ْلن عذاَب الدُّ  .عذاب الدُّ
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ُشوَن ِفي َمَساِكِنهِ  َلُهمأ ِمَن الأُقُروِن َيمأ َنا قَ ب أ َلكأ ِد َلُهمأ َكمأ َأهأ مأ ِإنَّ ِفي َذِلَك آَليَاٍت ِْلُوِلي الن َُّهى َأفَ َلمأ يَ هأ
(776 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلُهمأ مَِّن الأُقُروِن } : قَ وأ َنا قَ ب أ َلكأ ِد َلُهمأ َكمأ َأهأ أَلمأ نُ بَ يِّنأ ، يعني  : ؛ من قرأ بالياء فمعناُه { َأفَ َلمأ يَ هأ

َلُهمأ ِمنأ الأُقُروِن ،  َنا قَ ب أ َلكأ َة َكمأ أهأ أَلمأ نُ بَ يِّنأ َلهم ُطُرَق اَلعتباِر بكثرة إهالِكنا القروَن : والمعنى كفَّاَر مكَّ
ام فتَرى مساكَن قوِم لُوٍط وَثمود . قبَلهم بتكذيب الرُسل فيعَتبروا ويؤمُنوا وكانت قريُش تَ تَِّجُر إلى الشَّ

. يهتدون به فيرَتِدُعوا عن المعاصي أَلمأ نُ بَ يِّنأ ْلهِل مكة بَ َياناً : وَمن قرأ بالنُّون فمعناهُ . وعالماِت اإلهالك
ُلُه تَ َعاَلى  ِلي الن َُّهى } : قَ وأ ُشوَن ِفي َمَساِكِنِهمأ ِإنَّ ِفي َذِلَك آليَاٍت ْلُوأ  .؛ أي ِلذوي العقولِ { َيمأ

(0/0) 

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ى  ََل َكِلَمٌة َسبَ َقتأ ِمنأ رَبَِّك َلَكاَن ِلَزاًما َوَأَجٌل ُمَسمًّ  ( 776)َوَلوأ

 
ُلُه تَ عَ  ى } : اَلى قَ وأ َلَ َكِلَمٌة َسبَ َقتأ ِمن رَّبَِّك َلَكاَن ِلَزاماً َوَأَجٌل مَُّسمًّ َلَ َكِلَمٌة َسبَ َقتأ ِمنأ : ؛ معناهُ { َوَلوأ َوَلوأ

ى } رَبَك في تأخيِر العذاب عن هؤَلِء الكفَّار إلى يوِم القيامة ، قولُه  لكان العذاُب ََلزماً { َوَأَجٌل مَُّسمًّ
ى َلَكاَن ََلِزماً ؛ أي لكاَن : وتقديُر اآلية . في الحالِ  َلهم ، واقعاً  َلَ َكِلَمٌة َسبَ َقتأ ِمنأ رَبَك وأَجٌل ُمَسمًّ َوَلوأ

نيا ، كما َلِزَم القروَن الماضية الكافرةَ   .العذاُب ََلِزماً َلهم في الدُّ
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ِد رَبَِّك قَ بألَ  ِبرأ َعَلى َما يَ ُقولُوَن َوَسبِّحأ ِبَحمأ ِس َوقَ بأَل ُرُروِبَها َوِمنأ آنَاِء اللَّيأِل َفَسبِّحأ  فَاصأ مأ طُُلوِع الشَّ
 ( 720)َوَأطأَراَف الن ََّهاِر َلَعلََّك تَ رأَضى 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِبرأ َعَلى َما يَ ُقولُوَن } : قَ وأ ُد على ما يقولون من الشَّتِم والتكذيب { فَاصأ ؛ أي فاصبر يا ُمَحمَّ

ُلُه تَ َعاَلى  فسيعوُد عليهم َوبَالُ  ِس } : ذلَك ، قَ وأ مأ ِد رَبَِّك قَ بأَل طُُلوِع الشَّ ؛ أي َصلِّ صالَة { َوَسبِّحأ ِبَحمأ
؛ يعني المغِرَب والعشاَء ، { َوِمنأ آنَآِء الألَّيأِل َفَسبِّحأ } ؛ يعني صالَة العصِر ، { َوقَ بأَل ُرُروِبَها } الفجِر ، 

 .وآناُء اللَّيِل ساعاتهُ 
ُلهُ  ِف : )؛ يعني صالَة الظهر ، قال قتادُة { َوَأطأَراَف الن ََّهاِر } : تَ َعاَلى  قَ وأ َكأَنَُّه ذَهَب إَلى أنَُّه آِخُر النِّصأ

ِف الثَّاِني َطَرفٌ  ُر ، ( : َوقَ بأَل ُرُروبَها: ))وقال الحسُن (. اَْلوَِّل ِمَن الن ََّهاِر َطَرٌف ، َوأوَُّل النِّصأ ُر َوالأَعصأ الظُّهأ
ُلُه تَ َعاَلى (. َصاَلُة التََّطوُّعِ ( : أطأَراَف الن ََّهاروَ ) ؛ قرأ الكسائيُّ وأبو بكر بَضمِّ التاء ؛ { َلَعلََّك تَ رأَضى } : قَ وأ

ُلُه تَ َعاَلى  وََكاَن ِعنَد } : أي تُ عأَطى الرَِّضى بالدرجاِت الرفيعة ، يرضاَك اللُ ويسمى َمرأِضيّاً ، وتصديقُه قَ وأ
فاعِة ، ( تَ رأَضى)وقرأ الباقوَن [. 66: مريم ]{ِضيّاً رَبِِّه َمرأ  بفتِح التاء ؛ أي َلَعلََّك تَ رأَضى بالثَّواب والشَّ

ُلُه تَ َعاَلى  َف يُ عأِطيَك رَبَُّك فَ تَ رأَضى } : ودليُل ذلك قَ وأ أِقمأ هذه : ، والمعنى [ 6: الضحى ]{َوَلَسوأ
 .الصََّلواِت لكي تُعطى من الثواب ما ترَضى
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ِتنَ ُهمأ ِفيهِ  ن أَيا ِلنَ فأ َرَة الأَحيَاِة الدُّ ُهمأ َزهأ عأَنا ِبِه َأزأَواًجا ِمن أ نَ يأَك ِإَلى َما َمت َّ نَّ َعي أ َقى  َوََل َتُمدَّ ٌر َوَأب أ َوِرزأُق رَبَِّك َخي أ
(727 ) 
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ُلُه تَ َعاَلى  عأَنا ِبِه َأزأَوا} : قَ وأ نَ يأَك ِإَلى َما َمت َّ نَّ َعي أ ن أَيا َوَلَ َتُمدَّ َرَة الأَحيَاِة الدُّ ُهمأ َزهأ ؛ أي َل تَ نأُظَرنَّ بعيِن { جاً مِّن أ

نيا ،  عأَنا بِه رجاَلً منهم زِي أَنَة الحياِة الدُّ ِتنَ ُهمأ ِفيِه } الرَّربة إَلى َما َمت َّ َتبَرُهمأ في ما أعطيناهم { ِلنَ فأ ؛ أي لَِنخأ
 .َلً بأنأ أزيَد َلهم في النعمِة ، فيزدادوا ُكفراً وطغياناً لنجعَلُه فتنًة َلهم وَضال: َوِقيأَل . من الزِّينة

إنَّ َرُسوَل الِل : ُقلأ َلُه : " بَ َعَثِني َرُسوَل الِل صلى الل عليه وسلم إَلى يَ ُهوِديٍّ ، فَ َقاَل : " قال أبو رافع 
ِقيأ  ِلَفُه َكذا وََكذا ِمَن الدَّ بَر َعَليأِه إَلى ِهاَلِل رََجٍب صلى الل عليه وسلم بَ َعَثِني إَليأَك ِلُتسأ َعهُ َوَتصأ " ِق ، أوأ َتبي أ

نٍ : فَأتَ يأُتُه ، فَ َقاَل  ِلُفُه إَلَّ بَرهأ ُعُه َوَلَ ُأسأ بَ رأُتُه ، فَ َقاَل ! َوالِل َما أبي أ فََأتَ يأُت َرُسوَل الِل صلى الل عليه وسلم فََأخأ
َلَفِني َلَقَضيأتُ : "  ثُمَّ َحِزَن َرُسوُل الِل " ُه ، َوإنِّي َْلِميأٌن ِفي اَْلرأِض ، إذَهبأ بِدرأِعي إلَيأِه َوالِل َلوأ بَاَعِني أوأ أسأ

ن أَيا   " صلى الل عليه وسلم َعَلى ذِلَك ، فَ نَ َزَلتأ َهِذِه اآليَُة كأنه يعزِّيِه َعِن الدُّ
ن{ َأزأَواجاً } معنى قولِه تعالى : َوِقيأَل  َنافاً من نَِعِم الدُّ َقى } : قولُه . يا وزهَرِتهاأي أصأ ٌر َوَأب أ { َوِرزأُق رَبَِّك َخي أ

َقى مما ُرِزَق هو ٌر َوأب أ  .؛ أي َوِرزأُق رَبَك الذي وعدَك في الجنَّة َخي أ
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ُن نَ رأزُُقَك َوالأَعاِقَبُة لِلت َّ  َأُلَك ِرزأقًا َنحأ َها ََل َنسأ طَِبرأ َعَلي أ َلَك بِالصَّاَلِة َواصأ َوى َوأأُمرأ َأهأ  ( 727)قأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َها } : قَ وأ َطِبرأ َعَلي أ َلَك بِالصَّاَلِة َواصأ َمَك الذين على ِديأِنَك ، { َوأأُمرأ َأهأ أَُلَك } ؛ أي َوأُمرأ قَ وأ َلَ َنسأ

اَدِة إلى عبيِدهم ، بل { ِرزأقاً  َك ِلحاجتنا إليَك كحاجة السَّ ُلقأ ُن نَ رأزُُقَك نَّ } ؛ ِلَخلأِقَنا وَل لنفسَك ، َلم َنخأ حأ
ُلهُ تَ َعاَلى . ؛ ونرزُق جميَع َخلأِقنَا{  َوى } : قَ وأ قأ ؛ أي َوالأَعاِقَبُة الأَمحمودُة ِلمن يَ تَِّقي اللَ وَل { َوالأَعاِقَبُة لِلت َّ

عأُض الضِّيأِق وََكاَن النَّبيُّ صلى الل عليه وسلم إذا َدَخَل َعَليأِه ب َ . " والعاقبُة ْلهِل التقوى: يعصيِه ، وتقديرُه 
َلُه بالصَّاَلِة ، ُثمَّ قَ َرأ َهِذِه اآليََة  َلَك بِالصَّاَلِة } ِفي الرِّزأِق أَمَر أهأ  ". إلى آِخِرها { َوأأُمرأ َأهأ
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ُوَلى  ََل يَأأتِيَنا ِبآَيٍة ِمنأ رَبِِّه َأَوَلمأ تَأأِتِهمأ بَ ي َِّنةُ َما ِفي الصُُّحِف اْلأ  ( 722)َوقَالُوا َلوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلَ يَأأتِيَنا بِآَيٍة مِّن رَّبِِّه } : قَ وأ ة { َوقَالُواأ َلوأ ٌد بآيٍة : ؛ أي قاَل المشركون ِمن أهِل مكَّ َهالَّ يأتينا ُمَحمَّ

؛ أي بياُن { ى َأَوَلمأ تَأأتِِهمأ بَ ي َِّنُة َما ِفي الصُُّحِف اْلُولَ } من ربه كما أتى بها اْلنبياُء ، نحُو الناقِة والعصا ، 
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أَوَلمأ : معناهُ : َوِقيأَل . ما في التَّوراة واإلنجيِل من البَشاَرِة بما وافَ َقُهما من ِصَفِة النبيِّ صلى الل عليه وسلم
ا سأُلوا اآلياِت ُثم َكَفُروا بها ، فماذا  َلى من أنبياِء اْلَُمِم الذين أهلكَناهم َلمَّ يأأِتهم ما في الصُُّحِف اْلُوأ

 .وهذا البياُن إنَّما ُقصَّ عليهم في الُقرأآنِ . مِّنُ ُهمأ أن يكون حالُهم في سؤاِلهم اآليَة َكَحاِل أولئكَ يُ ؤَ 

(0/0) 

 
 

َنا َرُسوًَل فَ َنتَِّبَع آيَ  ََل َأرأَسلأَت ِإلَي أ َناُهمأ ِبَعَذاٍب ِمنأ قَ بأِلِه َلَقاُلوا رَب ََّنا َلوأ َلكأ َأنأ َنِذلَّ  اِتَك ِمنأ قَ بألِ َوَلوأ َأنَّا َأهأ
َزى   ( 727)َوَنخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا َرُسوَلً فَ َنتَِّبَع آيَ } : قَ وأ َل َأرأَسلأَت ِإَلي أ َناُهمأ ِبَعَذاٍب مِّن قَ بأِلِه َلَقالُواأ رَب ََّنا َلوأ َلكأ ؛ { اِتَك َوَلوأ َأنَّآ َأهأ

ِتئأَصاِل من قَ بأِل إرساِل ال َهالَّ أرأَسلأَت إلينا َرُسوَلً يُ رأِشُدنَا إلى : رُّسل لقالوا أي َلوأ أنَّا أهلكَناُهم بعذاب اَلسأ
َضَح في اآلخرِة بالعذاب{ ِمن قَ بأِل َأن نَِّذلَّ } ِديِنَك فنتَّبَع دَلئلَك ،  نيا بالقتِل ونُ فأ : والمعنى . ؛ في الدُّ

ٍد صلى الل علي ة بعذاٍب ِمن قَ بأِل بعث ُمَحمَّ ه وسلم ونُ ُزوِل الُقرأآِن لقالوا يوَم ولو أنَّا أهلكنا ُكفَّاَر مكَّ
} رب ََّنا هالَّ أرسلَت إلينا رُسوَلً يدُعونا إلى طاعِتَك فنتَّبَع آياِتَك من قَ بأِل أن ينأِزَل العذاُب ، : القيامِة 

َزى   .؛ ِفي جهنَّمَ { َوَنخأ
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َحابُ  َتَدى  ُقلأ ُكلٌّ ُمتَ َربٌِّص فَ تَ َربَُّصوا َفَستَ عأَلُموَن َمنأ َأصأ  ( 726)الصَِّراِط السَِّويِّ َوَمِن اهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُد { ُقلأ ُكلٌّ مُّتَ َربٌِّص فَ تَ َربَُّصواأ } : قَ وأ كلٌّ منَّا ومنكم ُمنأَتِظٌر ، فانتظروا : ؛ أي ُقل َلهم يا ُمَحمَّ

نَموَت فتستريحون منَّا ،  نحن ننتظر بكم ما وَعَدنا اللُ فيكم من النَّصِر والفتح ، وأنتم تنتظرون بنَا أن
ٍد ريَب الأَمُنونِ : وذلك أنَّهم كانوا يقولون  لُُه تَ َعاَلى . نتربَُّص بُمَحمَّ َحاُب الصَِّراِط } : قَ وأ َفَستَ عأَلُموَن َمنأ َأصأ

َتَدى  ِويِّ َوَمِن اهأ ين المستقيمِ { السَّ ، وَمن  ؛ َفَستَ عأَلُموَن بعَد هذا إذا قامِت القيامةُ َمن أصحاُب الدِّ
 !اهتدى إلى الرُّشد والصالِح نحُن أم أنتم

َم الأِقيَاَمِة : " وعن ُأَبيِّ بِن كعٍب عن رسوِل الل صلى الل عليه وسلم أنُه قال  َمن قَ َرأ ُسوَرَة َطَه ُأعأِطَي يَ وأ
 ". ثَ َواَب الأُمَهاِجرِيأَن َواْلَنأَصاِر 
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تَ َرَب لِلنَّاِس ِحَسابُ ُهمأ َوهُ  َلٍة ُمعأِرُضوَن اق أ  ( 7)مأ ِفي َرفأ

 
تَ َرَب لِلنَّاِس ِحَسابُ ُهمأ }  ة حسابُهم ، والمعنى { اق أ تَ َرَب : ؛ أي اقترَب ْلهِل مكَّ اقترَبِت القيامُة ، واق أ

 .إظأَهاُر َما لِلأَعبأِد َوَما َعَليأِه لُِيَجاَزى َعَلى ذِلكَ : لِلنَّاِس ِحَسابُ ُهمأ ، والأِحَساُب هنا 
لُ  َلٍة مُّعأِرُضوَن } : ُه تَ َعاَلى قَ وأ ا يفعُل الل بهم ذلَك اليوم ، ُمعرضون عن { َوُهمأ ِفي َرفأ ؛ أي في رفلٍة عمَّ

ٍد صلى الل عليه وسلم والُقرأآنِ  ب له باإليأماِن بُمَحمَّ َلٍة عن قُ رأب : معناهُ : َوِقيأَل . التََّأهُّ وهم في َرفأ
ب لُه ، وهذا ِمن الِل تنبيهٌ وِعَظٌة ؛ لَئالَّ يغَفُلوا  الحساب والموت ، معرضون عن الفكرةِ  في ذلك ، والتََّأهُّ

 .عن اآلخرةِ 
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َتَمُعوُه َوُهمأ يَ لأَعُبوَن  َدٍث ِإَلَّ اسأ ٍر ِمنأ رَبِِّهمأ ُمحأ  ( 7)َما يَأأتِيِهمأ ِمنأ ِذكأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٍر مِّن رَّبِّ } : قَ وأ ٍي ، { ِهمأ َما يَأأتِيِهمأ مِّن ِذكأ َدٍث } ؛ أي ما يأتيهم من َوحأ ؛ تَ نأزِي أُلُه ، { مُّحأ

َداُث يعوُد إلى اَلنزالِ  لُُه تَ َعاَلى . واإلحأ َتَمُعوُه َوُهمأ يَ لأَعُبوَن } : قَ وأ َتِمُعوَن : )؛ قال ابُن عبَّاس { ِإَلَّ اسأ َيسأ
زِئِيأنَ  تَ هأ  (.الأُقرأآَن ُمسأ
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َر َوَأن أُتمأ تُ بأِصُروَن ََلِهَيًة قُ ُلوبُ ُهمأ وَ  ُلُكمأ َأفَ َتأأُتوَن السِّحأ َوى الَِّذيَن ظََلُموا َهلأ َهَذا ِإَلَّ َبَشٌر ِمث أ  ( 2)َأَسرُّوا النَّجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َراِفَلًة قلوبُهم عما يراُد بهم ، : ، ومعناُه ( يَ لأَعُبونَ )؛ منصوٌب بقولِه { ََلِهَيًة قُ ُلوبُ ُهمأ } : قَ وأ

ِر اللِ معرض لُُه تَ َعاَلى . ًة عن ِذكأ َوى } : قَ وأ  .؛ أي تَ َناَجوا فيما بينهم ِسّراً { َوَأَسرُّواأ النَّجأ
رَُكوا بالِل ، و{ الَِّذيَن ظََلُمواأ } : ثم بَ يََّن َمنأ هم فقال  في موضِع الرفع بدٌل من ( الَِّذيأنَ )؛ أي الذين أشأ
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ُهمأ } لىكما في قولِه تعا( أَسرُّوا)الضمير في  واأ َكثِيٌر مِّن أ ، ويجوُز أن [ 67: المائدة ]{ُثمَّ َعُمواأ َوَصمُّ
 .ُخِفَض نعتاً للناِس ؛ أي اقترَب للناِس الذين هذا حاُلهم( الَِّذيأنَ )يكون 

َوى الذي أسرُّوُه بقوله  ُلُكمأ } : ُثم بَ يََّن النَّجأ يَّ صلى الل عليه وسلم أطأَلَع اللُ النب{ َهلأ َه اَذآ ِإَلَّ َبَشٌر مِّث أ
ُلُكمأ ، فإذن تتبعون بشر مثلكم ، : أنَّهم قالوا  ٌد ِمث أ َر َوَأنُتمأ تُ بأِصُروَن } َهلأ ُمَحمَّ ؛ وأنتم { َأفَ َتأأُتوَن السِّحأ

رٌ  رِ : )قال السديُّ . تعلموَن أنه ِسحأ حأ ٍد ُمتَابَ َعُة السِّ بَ لُ : ، والمعنى ( قَاُلوا ُمَتابَ َعُة ُمَحمَّ حَر ، وأنتم أتَ قأ وا السِّ
رٌ   .تعلمون أنُه ِسحأ
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ِميُع الأَعِليُم  َرأِض َوُهَو السَّ َماِء َواْلأ َل ِفي السَّ  ( 7)قَاَل رَبِّي يَ عأَلُم الأَقوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمآِء َواَْلرأِض } : قَ وأ َل ِفي السَّ ُد { قَاَل رَبِّي يَ عأَلُم الأَقوأ الذي أعبدهُ  ربي: ؛ أي قل َلهم يا ُمَحمَّ

ماء واْلرِض ،  ِميُع } وأدعوا إلى عبادتِه هو اللُ الذي يعلُم ما ُتِسرُّهُ العباُد من القوِل في السَّ َوُهَو السَّ
؛ لذلك كلِّه ، الَعاِلُم بما يجري عليه ، وَمن هذه صفتُه ، فهو الذي َيِجُب أن يُ عأَبَد دون { الأَعِليُم 

لُُه تَ َعاَلى . على الخير( قَاَل رَبي: )وقرأ أهُل الكوفِة . اْلصنامِ  ِميُع الأَعِليُم } : قَ وأ أي السميُع { َوُهَو السَّ
 .ْلقواِلهم ، العليُم بأفعاِلهم
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َوَّلُوَن  تَ َراُه َبلأ ُهَو َشاِعٌر فَ لأَيأأتَِنا ِبآيٍَة َكَما ُأرأِسَل اْلأ اَلٍم َبِل اف أ َغاُث َأحأ َلُهمأ ِمنأ َما آ( 6)َبلأ قَالُوا َأضأ َمَنتأ قَ ب أ
ِمُنوَن  َناَها َأفَ ُهمأ يُ ؤأ َلكأ  ( 5)قَ رأَيٍة َأهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  تَ َراُه َبلأ ُهَو َشاِعٌر } : قَ وأ اَلٍم َبِل اف أ َغاُث َأحأ ٌد : ؛ أي قاَل الكفاُر { َبلأ قَاُلواأ َأضأ إنَّ ما أُِتَي به ُمَحمَّ

يَا رآها في الأَمَناِم ، و   .ها هنا انتقاٌل إلى خبٍر آخَر عنهم( َبلأ )َتخالِيأُط رُؤأ
ُلُه تَ َعاَلى  تَ َراُه } : قَ وأ تَ َلَقهُ َكِذباً من تلقاِء نفسه ، ثُم قالوا { َبِل اف أ فجعلوا ( َبلأ ُهَو َشاِعرٌ : )أي قالوا اخأ

ِكُنُه الجزُم على أمٍر واحد ُلُه تَ َعاَلى . يَ نأِقُضوَن أقواَلهم قوَل متحيٍِّر َل يُمأ فَ لأَيأأتَِنا بِآَيٍة َكَمآ ُأرأِسَل } : قَ وأ
 .؛ باآلياِت ، نحُو انقالب البحر ، وإحياِء الموتى ، والناقة والعصا{ اَْلوَّلُوَن 

ِمُنوَن } : فقال اللُ تعالى ُمجيباً َلهم  َناَهآ َأفَ ُهمأ يُ ؤأ َلكأ َلُهمأ مِّن قَ رأَيٍة َأهأ ؛ أي ما آَمَنتأ قَ بأَل { َمآ آَمَنتأ قَ ب أ

This file was downloaded from QuranicThought.com



ة مش َلَكٍة باآلياِت الأُمرأَسَلِة ، فكيَف : يعني أهَلها ، والمعنى { مِّن قَ رأَيٍة } ركي مكَّ ما آَمَنتأ من قريٍة ُمهأ
ِمُن هؤَلء ؟ والمعنى  َء اآلياِت لو كان َسَبباً لإليأماِن من ريِر إرادة الل لكان َسبباً إليأماِن : يُ ؤأ أنَّ َمِجيأ

 .َل هذاأولئَك ، فلما َبَطَل ذلك َبطَ 
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ِر ِإنأ ُكنأُتمأ ََل تَ عأَلُموَن  َل الذِّكأ َأُلوا َأهأ َلَك ِإَلَّ رَِجاًَل نُوِحي ِإَليأِهمأ فَاسأ  ( 6)َوَما َأرأَسلأَنا قَ ب أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلَك ِإَلَّ رَِجاَلً نُّوِحي ِإَليأِهمأ } : قَ وأ لَ { َوَمآ َأرأَسلأَنا قَ ب أ َك من الرُُّسِل إَلّ رَجاًَل ؛ يعني ما أرأَسلأَنا قَ ب أ

ُلُكمأ } مثلَك ، وهذا جواٌب لقوِلهم َلمأ ُأرأِسلأ : ، فقال اللُ تعالى [ 2: اْلنبياء ]{َهلأ َه اَذآ ِإَلَّ َبَشٌر مِّث أ
ٍد إَلّ رَجاَلً من بَِني آدَم َل المالئكَة ،  ِر ِإن ُكنُتمأ َلَ ت َ } قَ بأَل ُمَحمَّ َل الذِّكأ ئَ ُلواأ َأهأ ؛ وأراَد بأهِل { عأَلُموَن فَاسأ

َة  الذِّكر علماَء أهِل الكتاب ؛ ْلن اليهوَد النصارى َل ينكروَن أن الرُُّسَل كانوا َبَشراً ، وإنأ أنَكُروا نُ بُ وَّ
ٍد صلى الل عليه وسلم ن  فاسألوا المؤمنيَن ِمن أهِل الُقرأآِن إ: أراَد بالذِّكر الُقرأآَن ، والمعنى : َوِقيأَل . ُمَحمَّ
ة َل تعلمون َههُ )قال َعِليٌّ . كنتم يا أهَل مكَّ رِ : )َلمَّا نَ َزَلتأ َهِذِه اآليَُة قَاَل ( : َكرََّم اللُ َوجأ ُل الذِّكأ ُن أهأ  (.َنحأ
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 ( 6)َوَما َجَعلأَناُهمأ َجَسًدا ََل يَأأُكُلوَن الطََّعاَم َوَما َكانُوا َخاِلِديَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وما جعلنا اْلنبياَء ذوي أجساٍد َل يأكلون { ا َجَعلأَناُهمأ َجَسداً َلَّ يَأأُكُلوَن الطََّعاَم َومَ } : قَ وأ

َما ِلَهذا الرَُّسوِل : ؛ َل يَُموتُوَن ، وذلك أنَّهم قالوا { َوَما َكانُواأ َخاِلِديَن } الطعاَم ، وَل يشربوَن الشراب ، 
َد يَأأُكُل الطََّعاَم ؟ فُأعأِلُموا أ ن الرُُّسَل جميعاً كانوا يأكون الطعاَم ، وأنَّهم َيموتون كسائِر البشر ، وإنَّما وحَّ

 .الجسَد ؛ ْلنه مصدٌر كالخلقِ 

(0/0) 

 
 

رِِفيَن  َنا الأُمسأ َلكأ َناُهمأ َوَمنأ َنَشاُء َوَأهأ َد فَأَنأَجي أ َناُهُم الأَوعأ  ( 6)ُثمَّ َصَدق أ
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ُلُه تَ َعاَلى  رِفيَن ثُمَّ َصَدق أ } : قَ وأ َنا الأُمسأ َلكأ َناُهمأ َوَمن نََّشآُء َوَأهأ َد فَأَنَجي أ ؛ أي ثُم أنأَجزأنَا وعَد { َناُهُم الأَوعأ

ِرَف في  بين بهم ، وأراَد بالمسرفين الكفاَر ، ْلن الأُمسأ اْلنبياِء في إنأجائنا إياهم ، وإهالِك الكفار المكذِّ
ُلُه تَ َعاَلى . َد عنه ، فالكافُر أحقُّ بهذه الصفةِ اللغة هو الذي يتجاوُز َحدَّ الحقِّ بما تباع َناُهمأ } : قَ وأ فَأَنَجي أ

قُوُهمأ { َوَمن نََّشآُء } أي ِمن العذاب {   .يعني الذين َصدَّ

(0/0) 

 
 

ِقُلوَن  رُُكمأ َأَفاَل تَ عأ  ( 70)َلَقدأ َأن أَزلأَنا ِإلَيأُكمأ ِكَتابًا ِفيِه ِذكأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  رُُكمأ َلَقدأ } : قَ وأ ؛ أي َلَقدأ أنَزلأَنا إَليأُكمأ ِكتَاباً يا معشَر قُ َريأٍش ، ِكَتاباً فيه { َأنَزلأَنآ ِإَليأُكمأ ِكَتاباً ِفيِه ِذكأ

ُلُه تَ َعاَلى  ُر هو الشََّرُف ، قَ وأ مِ } : َشَرُفُكمأ وِعزُّكم أن َيمسكم به يعني الُقرأآن ، والذِّكأ ٌر لََّك َوِلَقوأ َك َوِإنَُّه َلذِكأ
َمعأَنى : )وقال الحسُن . فالٌن مذكوٌر في الُعالَ ؛ إذا كان رَِفيأعاً : أي َشَرٌف ، يقال [ 77: الزخرف ]{

ِلِه تَ َعاَلى  رُُكمأ } قَ وأ ِر ِديأِنُكمأ { ِذكأ َتاُجوَن إلَيأِه ِمنأ أمأ ِقُلوَن } ، ( أيأ َما َتحأ ، ما َفضََّلُكمأ به على { َأَفالَ تَ عأ
 .ُتُكمأ َحَرِمي ، وبعثُت فيكم نَبيّاً ريرِكم ، أن أَزلأ 

(0/0) 

 
 

ًما آَخرِيَن  َدَها قَ وأ َنا ِمنأ قَ رأَيٍة َكاَنتأ ظَاِلَمًة َوَأنأَشأأنَا بَ عأ  ( 77)وََكمأ َقَصمأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا ِمن قَ رأَيٍة َكاَنتأ ظَاِلَمًة } : قَ وأ ُم ؛ أي كم أهلكنا ِمن قريٍة كانوا ُمشركين ، { وََكمأ َقَصمأ : والأَقصأ

قُّ ،  ُر َوالدَّ ماً آَخرِيَن } الأَكسأ َدث أنَا ِمن بعِد إهالكهم قوماً آخرين ، فَسَكُنوا { َوَأنَشأأنَا بَ عأَدَها قَ وأ ؛ أي وأحأ
 .ِديَارهم
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َها يَ رأُكُضوَن  وا بَأأَسَنا ِإَذا ُهمأ ِمن أ ا َأَحسُّ  ( 77)فَ َلمَّ
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ُلُه تَ َعاَلى  آ أَ } : قَ وأ َها يَ رأُكُضوَن فَ َلمَّ واأ بَأأَسَنآ ِإَذا ُهمأ مِّن أ ا أحسَّ أهُل القرية الكافرِة عذابَنا { َحسُّ ؛ أي فلمَّ

ه َهِزِم ِمن عُدوِّ واأ } ومعنى قوله . إذا هم منها يهُربون ِسَراعاً َهَرَب الأُمن أ ا : معناُه : أي رَأوا ، َوِقيأَل { َأَحسُّ َلمَّ
َساُس . ذاُقوا سِ ُهَو اإل: واإلحأ ٍة ِمَن الأَحَواسِّ الأَخمأ رَاُك بَحاسَّ  .دأ
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أَلُوَن  ُتمأ ِفيِه َوَمَساِكِنُكمأ َلَعلَُّكمأ ُتسأ  ( 77)قَالُوا يَا َوي أَلَنا ِإنَّا ُكنَّا ظَاِلِميَن ( 72)ََل تَ رأُكُضوا َوارأِجُعوا ِإَلى َما ُأتأرِف أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُتمأ ِفيِه َوَمَساِكِنُكمأ َلَ تَ رأُكُضواأ َوارأِجعُ } : قَ وأ َلَ تَ رأُكُضوا َوارأِجُعوا : ؛ أي ِقيأَل َلهم { واأ ِإَلى َمآ ُأتأرِف أ

ُتُم فيه وإلى منازلكم ، تقوُل المالئكة ذلَك استهزاًء بهم وتقريعاً على ما فُ رَِّط منهم بحيُث  إَلى َما نُ عِّمأ
 .يسمعون النداءَ 

ُلُه تَ َعاَلى  أَلُوَن َلَعلَُّكمأ } : قَ وأ ؛ يقال َلهم ذلَك على طريق الأُهزأِؤ بهم وهو توبيٌخ في الحقيقِة ، { ُتسأ
ياَوي أَلَنآ ِإنَّا ُكنَّا } : عند ذلك { قَاُلواأ } لكي ُتسألوا شيئاً من ُدنياكم فأنتم أهل برٍّ ونعمٍة ، ف  : والمعنى 

ب حين رأوا العذاَب ، فقالوا هذا على سبيِل النَّدِم ؛ ْلنفِسنا حيُث كذبَنا الرُّسَل ، اعترفوا بالذن{ ظَاِلِميَن 
 .الوقوُع في الأَهَلَكةِ : والَويأُل . ، وَلم ينفعأهم حينئٍذ الندمُ 

(0/0) 

 
 

 ( 76)َفَما زَاَلتأ تِلأَك َدعأَواُهمأ َحتَّى َجَعلأَناُهمأ َحِصيًدا َخاِمِديَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي فما زالت تلَك الكلمُة { مأ َحتَّى َجَعلأَناُهمأ َحِصيداً َخاِمِديَن َفَما زَاَلت تِلأَك َدعأَواهُ } : قَ وأ
َلم يزالوا يردُِّدَنها إلى أن ماتُوا وَخَمُدوا فصاروا كالزَّرأِع الحصيِد ، { ياَوي أَلَنآ ِإنَّا ُكنَّا ظَاِلِميَن } : وهو قولُهم 

ُموُد : والحصيُد  ُصوُد ، والأَمخأ ُموُد َكُخُموِد النَّاِر إذا ُأطأِفَيتأ : هو الزَّرأُع الأَمحأ  .وهو الأَمهأ
نزلت هذه اآليُة في أهِل َخُضوٍر وهي قريٌة من الَيَمِن كان أهُلها من العرب ، بعَث اللُ إليهم نبيّاً : ِقيأَل 

َنصَِّر حتى قَ تَ َلُهمأ وَسَباُهم وَنكَّ  ت أ َل بهم ، فلما أثأَخَن فيهم يدعوهم إلى الِل فَكذبوهُ وقتلوُه ، فَسلََّط اللُ بخأ
َل ترُكُضوا وارِجُعوا إلى : القتَل َنِدُموا وهربوا وانأهزُموا ، فقالت َلهم المالئكُة على طريِق اَلستهزاء 

ماء  ُهُم السيوُف ، وناَدى ُمَناٍد من السَّ َنصِِّر وأخذت أ يا ثاراِت اْلنبياِء ، : مساكنكم وأموالكم ، فَات َّبَ َعُهمأ بِخت أ
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يَا َوي أَلَنا إنَّا ُكنَّا ظَاِلِميأَن ، َفَما زَاَلتأ تِلأَك : ا رأوا ذلك أقَ رُّوا بالذنوب حيث َلم ينفعهم ، فقالوا فلمَّ 
َصُد الزرُع ، َخاِمِديَن أي َميِِّتيأنَ   .َدعأَواُهمأ َحتَّى َجَعلأَناُهمأ َحِصيأداً بالسيُّوف ، كما ُيحأ
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َماءَ  َنا السَّ نَ ُهَما ََلِعِبيَن  َوَما َخَلقأ َرأَض َوَما بَ ي أ  ( 75)َواْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَ ُهَما لَ اِعِبيَن } : قَ وأ َمآَء َواَْلرأَض َوَما بَ ي أ َنا السَّ ؛ أي ما خلقَناُهما َعَبثاً وَل بَاِطالً بل { َوَما َخَلقأ

َب أعدائي خلقناهما دَللًة على ُقدرتِنا : ناُه مع: َوِقيأَل . خلقَناُهما ْلمٍر ؛ أي ُْلَجازي أوليائي ، وُأعذِّ
روا فيهما ، فيعلموَن أن العبادَة َل تكوُن إَلَّ لخاِلِقهما  .ووحدانيَّتنا ؛ ليعَتبُروا بخلِقهما ويتفكَّ
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نَاهُ ِمنأ َلُدنَّا ِإنأ ُكنَّا فَاِعِليَن  ًوا ََلتََّخذأ نَا َأنأ نَ تَِّخَذ َلهأ  ( 76)َلوأ َأَردأ

 
ُلُه تَ عَ  نَاُه ِمن لَُّدنَّآ } : اَلى قَ وأ واً َلَّتََّخذأ نَآ َأن ن َّتَِّخَذ َلهأ ُو بُلَغِة الأَيَمِن الأَمرأأةُ : )؛ قال قتادُة { َلوأ َأَردأ ، ( اللَّهأ

جاء طاووُس وعطاء ومجاهُد إلى الحسِن فسألوه عن هذه : ، َوِقيأَل ( يُرِيأُد النَِّساءَ : )وقال ابُن عبَّاس 
ُو الأَمرأأةُ : ) اآلية ، فقالَ  ُو الأَوَلدُ : )وفي رواية الكلبيِّ (. اللَّهأ لو أردنا أن نَ تَِّخذ : معناُه : َوِقيأَل (. اللَّهأ

َشرِيكاً أو وَلداً أو امرأًة َلم يكن لنتَّخذها مما نَسبُتمونا إليه من الذي َل يسمع وَل يعقُل وَل ِمن هذه 
لَّوأ } جنٍس أشرَف من هذا الجنِس كما قَاَل تَ َعاَلى في آيٍة ُأخرى النساء والولدان ، بل كما نَ تَِّخُذُه من

ُلُق َما َيَشآُء  ا َيخأ َطَفى ِممَّ لو أردنا أن نتخذ : معناُه : َوِقيأَل [. 7: الزمر ]{َأرَاَد اللَّهُ َأن يَ تَِّخَذ َوَلداً َلَّصأ
 .وزوجتُه يكونان عنَدهُ وبحضرتهِ  ولداً نَ لأُهو به َلتَّخذناُه عنَدنا َل عندكم ؛ ْلن ولَد الرجل

نزلت هذه اآليُة في الَّذين قالوا اتََّخذ اللُ ولداً ، ولو كان ذلَك جائزاً في ِصَفِة الل تعالى َلم يتخذ بحيُث 
ا يَ ُقوُل الظَّاِلُموَن ُعُلّواً َكبيأراً  } : لُُه تَ َعاَلى قَ وأ . َلم يظهر لكم ، ويسترُه حتى َل تطَّلعوا عليه ، تَ َعاَلى اللُ َعمَّ

ن يفعُل ذلك ، ولسنا ِممن يفعلهُ ، َوِقيأَل { ِإن ُكنَّا فَاِعِليَن  أي َما ُكنَّا ( َما)هنا بمعنى ( إنأ : )؛ أي ُكنَّا ِممَّ
 .فَاِعِليأنَ 
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َمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق َوَلُكُم الأَويألُ  ِذُف بِالأَحقِّ َعَلى الأَباِطِل فَ َيدأ ا َتِصُفوَن  َبلأ نَ قأ َوَلُه َمنأ ِفي ( 76)ِممَّ
ِسُروَن  َتحأ ِبُروَن َعنأ ِعَباَدِتِه َوََل َيسأ َتكأ َرأِض َوَمنأ ِعنأَدُه ََل َيسأ َماَواِت َواْلأ  ( 76)السَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمُغُه } : قَ وأ ِذُف بِالأَحقِّ َعَلى الأَباِطِل فَ َيدأ َر ، َوِقيأَل ؛ أراَد بالحقِّ الُقرأآَن ، وب{ َبلأ نَ قأ : الباطِل الُكفأ

ِذُف بالأَحقِّ َعَلى الأَباِطِل من كِذبهم ، : معناُه  َمُغُه } دَعأ ذاَك الذي قالوا فإنه كذٌب وباطل ، بل نَ قأ { فَ َيدأ
ِلُكُه ويذِهبُه ،  ن من إنَّا نُ بأِطُل كِذبَهم مما تبيَّ : ؛ أي زائٌل ذاهب ، والمعنى { فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق } أي فيُ هأ

ا َتِصُفوَن } : الحقِّ حتى يضمحلَّ ويذهَب ، ثم أوَعَدهم على قوِلهم فقال  ؛ أي لكم { َوَلُكُم الأَويأُل ِممَّ
 .العذاُب مما تصفوَن اللَ تعالى به من الصَّاحبة والولدِ 

َماَواِت َواَْلرأِض } : ُثم بيَّن أن جميَع الخلِق عبيدُه ، فقاَل  َوَمنأ } ؛ َعبيداً وملكاً ، { َوَلهُ َمن ِفي السَّ
ِبُروَن َعنأ ِعَباَدِتِه } ؛ يعني المالئكَة ، { ِعنأَدُه  َتكأ اج { َلَ َيسأ إنَّ الَِّذيأَن ذَكرأُتُموُهمأ بَأن َُّهمأ : )؛ قال الزجَّ

َها ِسُروَن } ، ( أوأََلُد الِل ُهمأ ِعَباُدُه َوَلَ يَأأنَ ُفوَن َعنأ ِعَباَدِتِه ، َوَلَ يَ تَ َعظَُّموَن َعن أ َتحأ ؛ أي ينَقِطعون { َوَلَ َيسأ
ٌر اذا أعأَيا وقام: عن العبادة من اإلعَياِء والتَّعب ، ِمن قوِلهم  ٌر َحِسي أ  .بَِعي أ
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تُ ُروَن   ( 70)ُيَسبُِّحوَن اللَّيأَل َوالن ََّهاَر ََل يَ فأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  تُ ُروَن } يَصلُّون لِل تعالى الليَل والنهار ، ؛ أي { ُيَسبُِّحوَن الَّيَل َوالن ََّهاَر } : قَ وأ ؛ أي َل { َلَ يَ فأ

ُعُفوَن عن عبادتِه وَل َيَملُّوَن ، َوِقيأَل  قال . يُ نَ زُِّهوَن اللَ ، وإنَّما يقولون ُسبأَحاَن الِل َل َيَملُّونَ : معناُه : َيضأ
اج  َرى الن ََّفسِ : )الزجَّ ُهمأ َكَمجأ بيأِح ِمن أ َرى التَّسأ بيأُحُهمأ  َمجأ ٌء َفَكذِلَك َتسأ َغُلَنا َعِن الن ََّفِس َشيأ ِمنَّا ، َكَما َلَ َيشأ

 (.َداِئمٌ 
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َرأِض ُهمأ يُ نأِشُروَن   ( 77)َأِم اتََّخُذوا آِلَهًة ِمَن اْلأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
ُلُه تَ َعاَلى  اإلنكاِر ؛ أي أَعَبَد أهُل مكة  ؛ استفهاٌم بمعنى{ َأِم اتََّخُذواأ آِلَهًة مَِّن اَْلرأِض ُهمأ يُنِشُروَن } : قَ وأ

وفيه تقريٌع َلهم بأنَّهم كاذبون أنَّها آلهٌة ، ْلن اإللَه ُيحيي الموتى ، وهي َل ُتحيي ! أصناماً ُيحُيوَن الموَتى؟
 ِلَم تَ تَِّخُذون آلهًة ِمن اْلرِض ، وأصناُمهم كانت من اْلرضِ : معَنى اآليِة : ، فكيَف يستحقُّ العبادَة ؟ ِقيأَل 

َتى ُيوَن الأَموأ ة أو ذهب ، هم يُ نأِشُروَن ، أُيحأ  .؛ من أيِّ شيء كانت ، من خشٍب أو حجارٍة أو فضَّ
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ا َيِصُفوَن  َعُل َوُهمأ ( 77)َلوأ َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإَلَّ اللَُّه َلَفَسَدتَا َفُسبأَحاَن اللَِّه َربِّ الأَعرأِش َعمَّ ا يَ فأ َأُل َعمَّ ََل ُيسأ
أَلُوَن يُ   ( 72)سأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ لَخَربَ تَا وَهَلَك َمن فيهما ، وعيَّن صفَة اآلِلَهِة ؛ أي { َلوأ َكاَن ِفيِهَمآ آِلَهةٌ ِإَلَّ اللَّهُ َلَفَسَدتَا } : قَ وأ

ماِء واْلرِض آِلهٌة ريُر الل َلَما قامِت السَّ  مواُت واْلرض لو كان فيهما آِلهٌة ريُر الِل ؛ أي لو كاَن في السَّ
ُل  : ؛ ْلنه لو أراَد أحُدهما اتِّخاذ جسٍم في مكان ، وأراَد آخُر اتِّخاذ جسٍم آخر في ذلَك المكان َلمأ َيخأ

 .إما أن يُوَجَد مراُدُهما أو َل يوجُد مراُدهما ، أو يوجُد مراُد أحِدهما دوَن اآلخرِ 
لثاِني باطٌل ؛ ْلنَّ في ذلك كونُهما عاِجَزين ، وا. فاْلوُل باطٌل ؛ ْلن في وجوُد ِجسَمين في مكاٍن واحد

والعاجُز َل يستحقُّ اْلُُلوهيَّة ، وإن ُوِجَد مراُد أحِدهما دوَن اآلخِر ، فالذي َل يوجُد مرادُه يكون عاِجزاً َل 
 .يصلُح أن يكون إَلهاً 

( إَلَّ : )ِع النحويِّين ؛ قالوا َلو كاَن فيهما آِلهٌة ريُر الل كما يزعُم المشركون ، هذا قوُل جمي: والمعنى 
رَ )ليَس ها هنا باستثناٍء ، ولكنُه مع ما بعده صفٌة لآلِلهة في معنى  اج (. َري أ فَلَذِلَك ارأتَ َفَع َما : )قال الزجَّ

َلَها ، قَاَل الشاعُر  ِظ الَِّذي قَ ب أ َدَها َعَلى َلفأ ُرو أبيَك إَلَّ : بَ عأ ُلُه تَ َعاَلى  وَُكلُّ أٍخ ُمَفارُِقهُ أُخوُه َلَعمأ : الأَفرأَقَدانَِقوأ
ا َيِصُفوَن }  ريِك ، { َفُسبأَحاَن اللَِّه َربِّ الأَعرأِش َعمَّ ا يقولون عليه من الولِد والشَّ َأُل } ؛ أي تَ نأزِيهاً عمَّ َلَ ُيسأ

َعُل  ا يَ فأ ٍل ، وإسعاد ؛ أي َل ُيسَأُل عن أفعالِه وقضائه في خلِقه من إعزاٍز وإذَلل ، وهداية وإضال{ َعمَّ
لُُه تَ َعاَلى . وإشقاء ؛ ْلنه الربُّ مالُك الخلقِ  أَلُوَن } : قَ وأ ؛ أي يقاُل َلهم يوَم القيامِة ِلَم فعلُتمأ  { َوُهمأ ُيسأ

َقهُ أحٌد يقول لُه لشيٍء  ََلُهمأ ، واللُ ُسبأَحاَنهُ َوتَ َعاَلى ليس فَ وأ كذا ؟ ْلنَّهم عبيٌد يجُب عليهُم امتثاُل أمِر َموأ
 .َعَلُه ِلَم فَ َعلأَتهُ ف َ 
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ثَ ُرهُ  ُر َمنأ قَ بأِلي َبلأ َأكأ ُر َمنأ َمِعَي َوِذكأ مأ ََل يَ عأَلُموَن َأِم اتََّخُذوا ِمنأ ُدونِِه آِلَهًة ُقلأ َهاتُوا بُ رأَهاَنُكمأ َهَذا ِذكأ
 ( 77)الأَحقَّ فَ ُهمأ ُمعأِرُضوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي { ُقلأ َهاتُواأ بُ رأَهاَنُكمأ } ؛ هذا إنكاٌر عليهم وتوبيٌخ ، { ُدونِِه آِلَهًة َأِم اتََّخُذواأ ِمن } : قَ وأ

َتُكمأ بأن َرُسوَلً من ُرُسِل الل أن أَبأَ ُأمََّتُه بأن َلهم إَلهاً ريَر الل  .ُحجَّ
ُر َمن قَ بأِلي } : قولُه تعالى  ُر َمن مَِّعَي َوِذكأ آُن فيه ذكُر َمن معي ِلَما يلزمُهم هذا الأُقرأ : ؛ معناهُ { َه اَذا ِذكأ

َخبَ ُر َمن معي على ِديِني بما َلهم من الثواب والعقاب ، : َوِقيأَل . من الحالِل والحرام والخطأ والصَّواب
ركِ  ِلَك بالشِّ ُر َمنأ قَ بأِلي ِمن اُْلمم َمن َنَجا منهم باإليأَماِن ، وُأهأ الذي هو هذا الأُقرأآُن : معناهُ : َوِقيأَل . وِذكأ

ُر َمن قبلي ، هل في جميِع ذلك ريُر توحيِد الل تعالى؟ ُر َمن معي ، والتوراُة واإلنجيل ُهما ِذكأ  ِذكأ
هذا الأُقرأآُن وهذه الُكُتُب التي ُأنزلت ِمن قبلي ، فانظُروا هل في واحٍد منهم أن الل أمر باتخاذ : والمعنى 

لُُه تَ َعاَلى  ؛ عن النظِر في دَلئِل الل { ثَ ُرُهمأ َلَ يَ عأَلُموَن الأَحقَّ فَ ُهمأ مُّعأِرُضوَن َبلأ َأكأ } : آلهة سواه ؟ قَ وأ
 .مقصِّرين على جهِلهم وتقليدهم
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 ( 76)َوَما َأرأَسلأَنا ِمنأ قَ بأِلَك ِمنأ َرُسوٍل ِإَلَّ نُوِحي ِإلَيأِه َأنَُّه ََل ِإَلَه ِإَلَّ َأنَا فَاعأُبُدوِن 

 
ُلُه تَ َعا ؛ أي ما أرأَسلأَنا { َوَمآ َأرأَسلأَنا ِمن قَ بأِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإَلَّ نُوِحي ِإلَيأِه َأنَُّه َل ِإَلَه ِإَلَّ َأنَاأ فَاعأُبُدوِن } : َلى قَ وأ

ُدو  ُد من رسوٍل إَلّ يُوَحى إليه أن يقوَل لقومِه أنَّهُ َلَ إَلَه إَلَّ ُهَو فَاعأُبُدوُه أي وحِّ  .هُ ِمن قبلك يا ُمَحمَّ
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َرُموَن  َمُن َوَلًدا ُسبأَحانَُه َبلأ ِعَباٌد ُمكأ  ( 75)َوقَالُوا اتََّخَذ الرَّحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم اُن َوَلداً ُسبأَحانَُه } : قَ وأ ؛ أراد به قوَلهم إنَّ المسيح ابُن الل ، والمالئكَة { َوقَالُواأ اتََّخَذ الرَّحأ

لُُه تَ َعاَلى . بناُت الل َرُموَن }  :قَ وأ  .بل هم عبيٌد أكرَمهم اللُ بالطاعة واصطَفاُهم: ؛ معناُه { َبلأ ِعَباٌد مُّكأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



(0/0) 

 
 

ِرِه يَ عأَمُلوَن  ِل َوُهمأ بَِأمأ ِبُقونَُه بِالأَقوأ َفُعوَن ِإَلَّ ِلَمِن ارأَتَضى ( 76)ََل َيسأ يَ عأَلُم َما بَ يأَن َأيأِديِهمأ َوَما َخلأَفُهمأ َوََل َيشأ
ِفُقوَن  َوُهمأ  َيِتِه ُمشأ  ( 76)ِمنأ َخشأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِل } : قَ وأ ِبُقوَنهُ بِالأَقوأ ِرِه يَ عأَمُلوَن } ؛ َل يخرُجون بقوِلهم عن حدِّ ما أمَرهم ، { َلَ َيسأ ؛ { َوُهمأ بَِأمأ

ُلُه  موا وم{ يَ عأَلُم َما بَ يأَن َأيأِديِهمأ َوَما َخلأَفُهمأ } : قَ وأ ُروا من أعماِلهم ، ويقاُل ؛ أي يعلُم ما قدَّ َما } : ا أخَّ
نيا { بَ يأَن َأيأِديِهمأ   .يعلُم ما عِمُلوا وما هم عاِمُلون: من اآلخرِة ، ويقال { َوَما َخلأَفُهمأ } من الدُّ
ُلُه تَ َعاَلى  َفُعوَن ِإَلَّ ِلَمِن ارأَتَضى } : قَ وأ وارتضى عمَلُه ،  ؛ أي َل يشفعوَن إَلّ ِلمن َرِضَي اللُ عنهُ { َوَلَ َيشأ

لُُه تَ َعاَلى ( ِلَمنأ قَاَل َلَ إَلَه إَلَّ اللُ : )قال ابُن عبَّاس  ِفُقوَن } : ، قَ وأ َيِتِه ُمشأ ؛ أي وهم ِمن { َوُهمأ مِّنأ َخشأ
ُلُه تَ َعاَلى . خشيِتهم منُه ، فأضاَف المصدَر إلى المفعولِ  ِفُقوَن } : قَ وأ َرهُ أي َخائُِفوَن ، َل يأَمُنون { ُمشأ َمكأ

 .، وفي هذا بياُن أّن َمن هذه صفتُه َل يكون إَلهاً مع الِل وَل ولداً لهُ 
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ِزي الظَّاِلِميَن  زِيِه َجَهنََّم َكَذِلَك َنجأ ُهمأ ِإنِّي ِإَلٌه ِمنأ ُدوِنِه َفَذِلَك َنجأ  ( 76)َوَمنأ يَ ُقلأ ِمن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُهمأ ِإنِّ } : قَ وأ زِيِه َجَهنََّم َوَمن يَ ُقلأ ِمن أ ؛ أي َمن يُقلأ ِمن المالئكة إنِّي { ي ِإلَ اٌه مِّن ُدونِِه َفذاِلَك َنجأ

زِيأِه جهنََّم ، قال المفسرون  يعني إبليَس ْلنه أَمَر بطاعة نفسِه ، ودعا إلى : إلهٌ من دون الِل فذلك َيجأ
ُلُه تَ َعاَلى . نفسهِ  ِزي الظَّاِلِميَن } : قَ وأ ركينَ { َكَذِلَك َنجأ  .؛ أي كما َجَزي أَناُه جهنَم ، َنجزي الظالمين الأُمشأ
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َناُهَما َوَجَعلأَنا ِمَن الأَماِء   ًقا فَ َفتَ قأ َرأَض َكانَ َتا رَت أ َماَواِت َواْلأ ٍء َحيٍّ َأَفاَل َأَوَلمأ يَ َر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ ُكلَّ َشيأ
ِمُنوَن   ( 20)يُ ؤأ
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ُلُه تَ َعاَلى  َناُهَما }  :قَ وأ َماَواِت َواَْلرأَض َكانَ َتا رَتأقاً فَ َفتَ قأ ؛ قال ابُن عبَّاس { َأَوَلمأ يَ َر الَِّذيَن َكَفُرواأ َأنَّ السَّ

اك  نَ ُهَما بالأَهَواءِ : )وعطاُء والضحَّ َخَلَق : )، قال كعُب ( يَ عأِني َكانَ َتا َشيأئاً َواِحداً ُملأَتزِقَ تَ يأِن ، فَ َفَصَل اللُ بَ ي أ
َطُهما ، فَ َفَتُحمَها بَها ُضَها َعَلى بَ عأٍض ، ثُمَّ َخَلَق ريأحاً َوسأ َمواِت َواَْلرأَض بَ عأ  (.اللُ السَّ

َمَواُت َطبَ َقًة َواِحَدًة فَ َفتَ َقَها ، َفَجَعَلَها َسبأَع َسَمَواٍت ، وََكاَنِت اَْلرأُضوَن ُمرأَتِفَعًة : )وقال مجاهُد  َكاَنِت السَّ
ِطُر ، : )، وقال عكرمُة ( َدًة فَ َفتَ َقَها اللُ تَ َعاَلى ، َفَجَعَلَها َسبأَع أرأِضيأنَ َطبَ َقًة َواحِ  َماُء رَتأقاً َلَ ُتمأ َكاَنِت السَّ

َماَء بالأَمَطِر ، َواَْلرأَض بالنَّبَاتِ   (.َواَْلرأُض رَتأقاً َلَ تُ نأبُت ، فَ َفَتَق السَّ
دُّ ، ومنُه قيَل للمر  َقاءَ : أِة التي فرُجها ملتحٌم وأصُل الرَّتأِق السِّ وأصُل الَفتأِق الفتُح ، وذلك أنَّ . رَت أ

السمواِت واْلرَض كانت ُمستويَتين َل فَ تأَق فيهما ِلخروج الزَّرأِع ونزوِل الغيث ، فُفِتَقِت السماُء بالمطر ، 
 .واْلرُض بالنباتِ 

ُلُه تَ َعاَلى  ءٍ } : قَ وأ ؛ أي أحيينا بالمطِر والنبات كلَّ ما على اْلرِض من { َحيٍّ  َوَجَعلأَنا ِمَن الأَمآِء ُكلَّ َشيأ
يعني أنَّ كل شيٍء حيٍّ فهو مخلوٌق من الماِء لقوله : وقال بعُضهم . حيواٍن ، يعني أنه سبُب كلِّ شيء

 [.76: النور ]{َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدآبٍَّة مِّن مَّآٍء } تعالى
َلُه ، وهو احتجاٌج على المشركيَن بُقدرِة ( َفةَ يَ عأِني النُّطأ : )قال أبو العالية  ، فعلى هذا َل يتعلُق هذا بما قَ ب أ

ِمُنوَن } الل تعاَلى ،  قُون باإللِه الذي فَ َعَل ذلك ؛ ليعلموا أنُه اإللُه دوَن ريرهِ { َأَفالَ يُ ؤأ . ؛ أي أفال يصدِّ
َقيأِن ؛ ْلن الرِّتأَق مص( رَتأقاً )وإنَّما قال   .كانتا ذَوي رَتأٍق فجعلناهما ذَواَتي فَ تأقٍ : المعنى . درٌ وَلم يقل رَت أ
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َتُدوَن  َرأِض َرَواِسَي َأنأ َتِميَد ِبِهمأ َوَجَعلأَنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُباًل َلَعلَُّهمأ يَ هأ  ( 27)َوَجَعلأَنا ِفي اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  تَاداً فهي راسيٌة كي َل { ِبِهمأ  َوَجَعلأَنا ِفي اَْلرأِض َرَواِسَي َأن َتِميدَ } : قَ وأ ؛ أي جعلنا فيها ِجَباَلً أوأ

إنَّ اَْلرأَض ُبِسَطتأ : )اَلضطراُب بالذهاب في الجهات ، قال ابُن عبَّاس : َتميد بهم اْلرُض ، والأَميأُد 
َنةُ ، فَأَ  ِفي أ ِلَها َكَما َتِميأُد السَّ ِه الأَماِء ، َفَكاَنتأ َتِميأُد بَأهأ  (.رأَساَها اللُ بالأِجَباِل الث َِّقالِ َعَلى َوجأ

ُلُه تَ َعاَلى  َتُدوَن } : قَ وأ ؛ أي جعلنا في اْلرِض ُطُرقاً واسعًة ليهتدوا { َوَجَعلأَنا ِفيَها ِفَجاجاً ُسُبالً لََّعلَُّهمأ يَ هأ
ُلُه تَ َعاَلى . الطريُق الواسع بين الجبَلين: إلى مواِطنهم ، والَفجُّ   .تفسيُر الِفَجاجِ { ُسُبالً } : قَ وأ
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ُفوظًا َوُهمأ َعنأ آيَاتَِها ُمعأِرُضوَن  ًفا َمحأ َماَء َسقأ  ( 27)َوَجَعلأَنا السَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُفوظاً } : قَ وأ فاً مَّحأ َمآَء َسقأ قوط ، َوِقيأَل { َوَجَعلأَنا السَّ فوظاً من : ؛ أي َمحفوظاً من السُّ َمحأ

لُُه تَ َعاَلى [. 76: الحجر ]{َوَحِفظأَناَها ِمن ُكلِّ َشيأطَاٍن رَِّجيٍم } : اللُ تَ َعاَلى الشياطيِن بالنُّجوم ، قَاَل  : قَ وأ
؛ يعني المشركيَن يُعِرُضوَن عن آياِتها ، يعني َشمسها وقمَرها ونجومها ، َل { َوُهمأ َعنأ آيَاِتَها ُمعأِرُضوَن } 

 .يتفكَّرون فيها فيعلمون أن خاِلَقها َل شريَك له

(0/0) 

 
 

َبُحوَن  َس َوالأَقَمَر ُكلٌّ ِفي فَ َلٍك َيسأ  ( 22)َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّيأَل َوالن ََّهاَر َوالشَّمأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َر { َوُهَو الَِّذي َخَلَق الألَّيأَل َوالن ََّهاَر } : قَ وأ ماء عن وجِه اْلرض َوسخَّ } ؛ أي خَلَقهما بعد رَفأِع السَّ

َس  َبتأ فيها ، { َوالأَقَمَر ُكلٌّ ِفي فَ َلٍك َوالشَّمأ َبُحوَن } ؛ من الشَّمس والقمر في مواِضعها التي رُكِّ ؛ { َيسأ
ابِح في الماء ، وقد قال في مواضٍع آخر ُروَن بسرعٍة كالسَّ [ 2: النازعات ]{َوالسَّاِبَحاِت َسبأح } أي َيجأ

اك  ُس َوالأَقَمرُ الأَفَلُك ُهَو الأ : )يعني النُّجوَم ، قال الضحَّ ِري ِفيأِه الشَّمأ َرى الَِّذي َيجأ هو موٌج : ، ويقاُل ( َمجأ
الأَفَلُك الأُقطأُب الَِّذي َتُدوُر بِه النُُّجوُم ، َوُهَو َكوأَكٌب َخِفيٌّ بُقرأب : )قال القتيبيُّ . كغرف َيجريان فيهِ 

َماءُ  ، ( ُهَو الطَّاُحوَنُة َكَهيأَأِة فَ َلَكة الأِمغأَزلِ : )وقال الحسُن (. الأَفرأَقَديأِن ، َوبَ َناِت نَ عأٍش َعَليأِه َتُدوُر السَّ
 .هو كلُّ شيٍء َداِئٌر ، وجمعُه أفأاَلكٌ : فالَفَلُك في كالِم العرب 

(0/0) 

 
 

ٍس َذائِقَ ( 27)َوَما َجَعلأَنا ِلَبَشٍر ِمنأ قَ بأِلَك الأُخلأَد َأفَِإنأ ِمتَّ فَ ُهُم الأَخاِلُدوَن  رِّ ُكلُّ نَ فأ ُلوُكمأ بِالشَّ ِت َونَ ب أ ةُ الأَموأ
َنا تُ رأَجُعوَن  َنًة َوِإَلي أ  ( 26)َوالأَخيأِر ِفت أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ننتظُر : ؛ روَي أّن هذا نَ َزَل جواباً لقوِل الكفَّار { َوَما َجَعلأَنا ِلَبَشٍر مِّن قَ بأِلَك الأُخلأَد } : قَ وأ

ٍد ريَب المنوِن فنستريُح منه ، و  َلهُ : المعنى بُمَحمَّ َوَما َجَعلأَنا ِلَبَشٍر ِمنأ قَ بأِلَك البقاَء الدائم ؛ يعني أن َسبي أ
ا قالوا { َأفَِإنأ مِّتَّ فَ ُهُم الأَخاِلُدوَن } سبيَل من مضى ِمن بني آدم في الموت ،  : ؛ يعني مشركي مكَة َلمَّ
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ٍد ريَب المنون ،  ٍس َذآئَِقُة الأَموأ } نتربُص بُمَحمَّ إنأ ماَت فأنتم أيضاً َتموتون ؛ : ، فقيَل َلهم { ِت ُكلُّ نَ فأ
 .ْلن كلَّ نفٍس ذائقُة الموتِ 

ِجَي : )قالت عائشةُ  ٍر رضي الل عنه َعَلى َرُسوِل الِل صلى الل عليه وسلم ، َوَقدأ َماَت َوُأسأ تَأأذَن أبُو َبكأ اسأ
ِهِه َوَوَضَع َفَمهُ  ُب ، َفَكَشَف َعنأ َوجأ َريأِه َوقَاَل  َعَليأِه الث َّوأ نَ يأِه َوَوَضَع َيَديأِه َعَلى َصدأ َوا نَبيَّاُه ؛ َوا : بَ يأَن َعي أ

ِت * َوَما َجَعلأَنا لَِبَشٍر مِّن قَ بأِلَك الأُخلأَد } َخِليأاَلُه ؛ َوا َصِفيَّاُه ، َصَدَق اللُ َوَرُسولُُه  ٍس َذآئَِقُة الأَموأ { ُكلُّ نَ فأ
.) 

ُلُه تَ َعاَلى  َنًة َون َ } : قَ وأ رِّ َوالأَخيأِر ِفت أ ُلوُكم بِالشَّ ة والرَّخاء ؛ والمرِض والعافيِة ؛ والفقر { ب أ ُلوُكمأ بالشدَّ ؛ أي نَ ب أ
َعبُِّد ؛ ليظهَر شكُرهم فيما ُيحبُّون ، وصبُرهم فيما  والغَنى ، كالُهما ابتالٌء من الل ، وتشديٍد في الت َّ

َنا تُ رأَجُعوَن } يكرهون   .ءِ ؛ للجزا{ َوِإلَي أ
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ِر الرَّ  َمِن ُهمأ َكاِفُروَن َوِإَذا رَآَك الَِّذيَن َكَفُروا ِإنأ يَ تَِّخُذوَنَك ِإَلَّ ُهُزًوا َأَهَذا الَِّذي َيذأُكُر آِلَهَتُكمأ َوُهمأ ِبذِكأ حأ
(25 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ روي أنَّ النَّبيَّ صلى الل عليه وسلم َمرَّ {  َوِإَذا رَآَك الَِّذيَن َكَفُرواأ ِإن يَ تَِّخُذوَنَك ِإَلَّ ُهُزواً } : قَ وأ

يَاِن  ٍل ْلبي ُسفأ ٍل ، فَ َقاَل أبُو َجهأ يَاَن َوأبي َجهأ ِزئ ، فَنزلت : بَأبي ُسفأ تَ هأ َهذا نَبيُّ بَِني َعبأِد َمَناٍف ، َكالأُمسأ
 .ُهُزواً ، يستهزؤن بكَ  َوإذا رَآَك الَِّذيَن َكَفُروا إنأ يَ تَِّخُذوَنَك إَلَّ : هذه اآليةُ ، ومعناها 

لُُه تَ َعاَلى  أهذا الذي يُعيُب آِلَهتكم : ؛ أي يقوُل بعُضهم لبعٍض { َأَه اَذا الَِّذي َيذأُكُر آِلَهَتُكمأ } : وقَ وأ
فالٌن يذكُر الناَس ؛ أي يغتابُهم ويعيُبهم ، وفالٌن يذكُر اللَ ؛ أي : ويلوَمكم على عبادِتها ، تقوُل العرب 

{ َيذأُكُر آِلَهَتُكمأ } : َعَظَمِة ويُثني عليِه ، فيحذفون من الذِّكر ما يُ عأَقُل معناُه ، فيكون معنى قوله يصفُه بال
لُُه تَ َعاَلى . أي يذكُر آِلهَتكم بسوءٍ  َم اِن ُهمأ َكاِفُروَن } : قَ وأ ِر الرَّحأ ؛ أي َيجحدون اْللوهيَّة ممن { َوُهمأ ِبذِكأ

 .الأُمِميأُت ، وهذا في ِنهاية جهلهمهو منعٌم عليهم ، الأُمحيي 
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تَ عأِجُلوِن  نأَساُن ِمنأ َعَجٍل َسُأرِيُكمأ آيَاِتي َفاَل َتسأ  ( 26)ُخِلَق اإلأِ
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ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َخَلَق اللُ اإلنساَن من َعَجٍل مشَتهياً للعجلِة فيها هواُه ، { ُخِلَق اإلنأَساُن ِمنأ َعَجٍل } : قَ وأ

فالٌن ُخِلَق ِمن كذا ؛ أي أكثَر ذلك الشيَء كما يقال : جُل أهُل مكة الوعَد والوعيَد ، يقاُل ولذلك تستع
 .ُخلق فالٌن من اللعب واللَّهو ، واإلنساُن اسم جنسٍ : 

َهَض قَ بأ : )وقال عكرمُة  ا َخَلَق اللُ آَدَم َونَ َفَخ ِفيأِه الرُّوَح َوَصاَر ِفي رَأِسِه ، أرَاَد أنأ يَ ن أ ُلَغ رِجَليأِه َلمَّ َل أنأ تَ ب أ
َني آَدَم َنَظَر إَلى ِثَمار : )وقال السديُّ (. ُخِلَق اإلنأَساُن ِمنأ َعَجلٍ : َفَسَقَط ، َفِقيأَل  ا َدَخَل الرُّوُح َعي أ َلمَّ

ُلَغ ال تَ َهى الطََّعاَم ، فَ َوَثَب قَ بأَل أنأ يَ ب أ ِفِه اشأ ا َدَخَل الرُّوُح ِفي َجوأ َليأِه َعَجالً إَلى ِثَمار الأَجنَِّة ، فَ َلمَّ رُّوُح رجأ
لُُه تَ َعاَلى  ِدرأ ، َفذِلَك قَ وأ وإذا كان َخلأُق آدَم من عجٍل ُوِجَد . {ُخِلَق اإلنأَساُن ِمنأ َعَجٍل } : الأَجنَِّة فَ َلمأ يَ قأ

لُُه تَ َعاَلى . ذلك في أوَلدِه ، وأورَث أوَلده العجلَة حتى استعجلوا في كلِّ شيءٍ  رِيُكمأ آيَاِتي َسأُ } : قَ وأ { وأ
تَ عأِجُلوِن } ؛ يعني القتَل ببدٍر ،   .؛ إنه نازٌل بكم{ َفالَ َتسأ
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ُد ِإنأ ُكنأُتمأ َصاِدِقيَن  َلوأ يَ عأَلُم الَِّذيَن َكَفُروا ِحيَن ََل َيُكفُّوَن َعنأ ُوُجوِهِهُم النَّاَر ( 26)َويَ ُقولُوَن َمَتى َهَذا الأَوعأ
 ( 26)ِهمأ َوََل ُهمأ يُ نأَصُروَن َوََل َعنأ ُظُهورِ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي يقوُل المشركوَن مَتى هذا الوعُد الذي { َويَ ُقولُوَن َمَتى َه اَذا الأَوعأُد ِإن ُكنُتمأ َصاِدِقيَن } : قَ وأ

َلوأ يَ عأَلُم } : ى َتِعُدنَا ، يريدون وعَدهم يوَم القيامة إن كنَت ِمن الصادقين في هذا الوعِد ، قَاَل اللُ تَ َعالَ 
؛ أي لو يعلمون ذلَك { الَِّذيَن َكَفُرواأ ِحيَن َلَ َيُكفُّوَن َعن ُوُجوِهِهُم النَّاَر َوَلَ َعن ظُُهورِِهمأ َوَلَ ُهمأ يُنَصُروَن 

ٍد صل: معناُه : َوِقيأَل . ما استعجلوهُ وَل قالوا مَتى هذا الوعدُ  َق ُمَحمَّ ى الل لو َعِلُموا ذلَك لعلموا ِصدأ
 .عليه وسلم فيما تَوعَّدهم به
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َتِطيُعوَن َردََّها َوََل ُهمأ يُ نأَظُروَن  َهتُ ُهمأ َفاَل َيسأ  ( 70)َبلأ تَأأتِيِهمأ بَ غأَتًة فَ َتب أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َأًة وهم رافلون ، : ؛ معناُه { َبلأ تَأأتِيِهم بَ غأَتًة } : قَ وأ َهت ُ } بل تأتيهم الساعةُ ُفجأ ؛ أي { ُهمأ فَ َتب أ
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َتِطيُعوَن َردََّها َوَلَ ُهمأ يُنَظُروَن } بَ َهَتُه ؛ إذا واَجَهُه بشيٍء َفَحي ََّرُه ، : ُتَحي ُِّرُهمأ ، يقال  ؛ يُمهلون { َفالَ َيسأ
 .التوبَة ، أو ُعذراً ، أو صالَح عملٍ 

(0/0) 

 
 

ِزَئ ِبُرُسٍل ِمنأ قَ بأِلَك َفَحاَق بِالَِّذيَن سَ  تُ هأ زُِئوَن َوَلَقِد اسأ تَ هأ ُهمأ َما َكانُوا ِبِه َيسأ  ( 77)ِخُروا ِمن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِزىَء ِبُرُسٍل مِّن قَ بأِلَك } : قَ وأ تُ هأ ؛ أي ولقد استهزأِت اْلَمُم من قبلك بُرُسلهم ، كما { َوَلَقِد اسأ

ُهمأ مَّا َكانُواأ ِبِه يَ } استهزأ بك قوُمَك ،  زُِئوَن َفَحاَق بِالَِّذيَن َسِخُرواأ ِمن أ تَ هأ ؛ بهم ؛ أي َفَحلَّ بهم وبَاَل { سأ
ِلِه } : استهزائِهم ، وكان ما أرادوُه بالداعي عائداً عليهم ، كما قال تعالى  يِّىُء ِإَلَّ بَِأهأ ُر السَّ َوَلَ َيِحيُق الأَمكأ

خرِية [ 72: فاطر ]{ لَِّة ؛ ْلن التسخيَر  أن في السُّخرية طلبَ : ، َوِقيأَل في الَفرِق بين الأُهزأؤ وبين السُّ الذِّ
ر بضرٍب من القول  .هو التذليُل ، وأما الأُهزأُؤ فهو استصغاُر الَقدأ
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ِر رَبِِّهمأ ُمعأِرُضوَن  َمِن َبلأ ُهمأ َعنأ ِذكأ َلؤُُكمأ بِاللَّيأِل َوالن ََّهاِر ِمَن الرَّحأ  ( 77)ُقلأ َمنأ َيكأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلؤُ } : قَ وأ َم اِن ُقلأ َمن َيكأ ؛ أي ُقل َمن يحَفُظكم من بَأأِس الرَّحمن ، { ُكم بِالألَّيأِل َوالن ََّهاِر ِمَن الرَّحأ

نيا واآلخرة ،  ِر رَبِِّهمأ مُّعأِرُضوَن } وعوارِض اآلفات في الليل والنهار وعقوبات الدُّ ؛ َل { َبلأ ُهمأ َعن ِذكأ
 .يلتفتون إلى شيٍء من الأُحَجِج والمواِعظ

(0/0) 

 
 

َحُبوَن  َر َأن أُفِسِهمأ َوََل ُهمأ ِمنَّا ُيصأ َتِطيُعوَن َنصأ نَ ُعُهمأ ِمنأ ُدونَِنا ََل َيسأ  ( 72)َأمأ َلُهمأ آِلَهٌة َتمأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَ ُعُهمأ مِّن ُدونَِنا } : قَ وأ َر َأن أُفِسِهمأ } ؛ ِمن عذابنا ، { َأمأ َلُهمأ آِلَهٌة َتمأ َتِطيُعوَن َنصأ : ناه ؛ مع{ َلَ َيسأ

ٍر أو فساد ، فكان ينصُرهم  أنَّ آِلهَتهم َل يقدرون على الدفِع عن أنفسهم في َدرأِء ما يَ نأِزُل بهم من َكسأ
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لُُه تَ َعاَلى  َحُبوَن } : وَيمنُع عنهم مل يَ نأِزُل بهم ، وقَ وأ َمعأنَاهُ : )قال الكلبيُّ . ؛ يعني الكفارَ { َوَلَ ُهمأ مِّنَّا ُيصأ
َر صاحُب الأَجار ، يقال ( ارُوَن ِمنأ َعذابنَاَوَلَ ُهمأ ُمجَ :  َصِحَبَك اللُ : أي َل ُيجيرهم منَّا أحٌد ، ْلن الأُمِجي أ

َحُبوَن ِمَن الِل بَخيأرٍ : َمعأَناهُ : )وقال قتادُة . ؛ أي َحِفَظَك اللُ وأجاركَ  َحبأُت الرجَل ( َوَلَ ُهمأ ُيصأ يقاُل أصأ
 .إذا أعطيتُه أَماناً يأمُن به

(0/0) 

 
 

ُقُصهَ  َرأَض نَ ن أ َن َأنَّا نَأأِتي اْلأ عأَنا َهُؤََلِء َوآبَاَءُهمأ َحتَّى طَاَل َعَليأِهُم الأُعُمُر َأَفاَل يَ َروأ ا ِمنأ َأطأَراِفَها َأفَ ُهُم َبلأ َمت َّ
 ( 77)الأغَالُِبوَن 

 
عأَنا َه اُؤَلِء َوآبَآَءُهمأ } : وقولهُ  ة مت َّ { َبلأ َمت َّ َحتَّى طَاَل َعَليأِهُم } َعهم اللُ بما أنعَم عليهم ، ؛ يعني أهَل مكَّ
 .؛ فارأَتروا بذلَك ، والمعنى ما َحملُهم على اإلعراِض إَلّ اَلرتراُر بطول اإلمهالِ { الأُعُمُر 

لُُه تَ َعاَلى  َن َأنَّا نَأأِتي اَْلرأَض نَنُقُصَها ِمنأ َأطأَراِفَهآ } : وقَ وأ أفال ُيشاهدون أنَّا نفتُح : ؛ معناُه { َأَفالَ يَ َروأ
ناً ، وتزدادون َضعأفاً  رِك بإهالك أهِلها ، فيزداُد هو كلَّ يوم َتمكُّ اآلرَض ِمن جوانبها ، وننقُص من الشِّ

أَلم يَ َر المشركون الذين ُيحاربون النبيَّ صلى الل عليه وسلم ويقاتلوَنهُ أنا ننقُصهم ، : ونقصاً ؟ والمعنى 
 ُقراهم وأرضهم ؟ أفال يَ َرون أنَّهم هم المنقوُصون والمغلوبون؟ونأخذ ما حوَلهم من 

. أي هم الغالبون للنبيِّ صلى الل عليه وسلم ، بل هو الغالُب َلهم{ َأفَ ُهُم الأغَاِلُبوَن } : ومعنى قولِه تعالى 
ِلهَ : )وعن ابِن عبَّاس في معنى نقِصها من أطرافها   (.ا ، َفَكيأَف يَأَمُن الرُّذاُل؟أيأ بذَهاب فُ َقَهاِئَها َوِخَيار أهأ
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َعاَء ِإَذا َما يُ نأَذرُوَن  مُّ الدُّ َمُع الصُّ ِي َوََل َيسأ  ( 76)ُقلأ ِإنََّما أُنأِذرُُكمأ بِالأَوحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِي } : قَ وأ ُد { ُقلأ ِإنََّمآ أُنِذرُُكم بِالأَوحأ ُفكم من ع: ؛ أي قل َلهم يا ُمَحمَّ ذاب الل بالُقرأآِن إنَّما أخوِّ

َوَأنِذرأ ِبِه الَِّذيَن َيَخافُوَن } الذي يُوَحى إَليَّ َل ِمن ِقَبِل نفسي ، وذلك أنَّ اللَ أَمَرُه بإنذارِهم ، كقولهِ 
 [.67: اْلنعام ]{

ُلُه تَ َعاَلى  َعآَء ِإَذا َما يُنَذرُوَن } : قَ وأ َمُع الصُّمُّ الدُّ ِثيأٌل لل{ َوَلَ َيسأ كفار بالصُّمِّ الذين َل يسمعوَن ؛ هذا َتمأ
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َمعأتُ ُهمأ َلم يعمُلوا بما سمعوهُ  ُلهُ تَ َعاَلى . النِّداَء ، والمعنى أنَّهم ُمعاِندون ، فإذا أسأ { ِإَذا َما يُنَذرُوَن } : قَ وأ
 .أي اذا ما َيخافُونَ 
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َحةٌ ِمنأ َعَذاِب رَبَِّك َليَ ُقوُلنَّ يَا  ُهمأ نَ فأ ت أ  ( 75)َوي أَلَنا ِإنَّا ُكنَّا ظَاِلِميَن َولَِئنأ َمسَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َحةٌ مِّنأ َعَذاِب رَبَِّك لَيَ ُقوُلنَّ ياوي أَلَنآ ِإنَّا ُكنَّا ظَاِلِميَن } : قَ وأ ُهمأ نَ فأ ت أ ؛ أي لو أصابَهم { َوَلِئن مَّسَّ

ُهمأ قَِليأٌل ِمنأ َعذاب اللِ  َولَِئنأ : َمعأنَاُه : )أدَنى عذاٍب ْليَقُنوا بالهالِك ، وقال ابُن َكيسان  ، وقال ابُن ( َمسَّ
ولئن مسَُّهم َطَرٌف من العذاب ْليقنوا بالهالك ، وَدَعوا على : ، والمعنى ( َنِصيأٌب ِمنأ َعذاب اللِ : )ُجريٍج 

رِك ، وتكذيب النبيِّ صلى الل عليه وسلم َحُة . أنُفِسهم بالويِل مع اإلقرار أنَّهم ظَلُموا أنُفَسهم بالشِّ فأ : َوالن َّ
َحًة بالسَّيأِف ؛ أي َضَرَبُه ضربًة : هي الدفعُة اليسيرة الواقعُة ِمن الشيء دون ُمعأَظِمِه ، يقاُل  نَ َفَحُه نَ فأ

 .خفيفةً 
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َقاَل حَ  ٌس َشيأًئا َوِإنأ َكاَن ِمث أ ِم الأِقيَاَمِة َفاَل ُتظأَلُم نَ فأ َط ِليَ وأ َنا ِبَها وََكَفى َوَنَضُع الأَمَوازِيَن الأِقسأ بٍَّة ِمنأ َخرأَدٍل َأتَ ي أ
 ( 76)ِبَنا َحاِسِبيَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌس َشيأئاً } : قَ وأ ِم الأِقيَاَمِة َفالَ ُتظأَلُم نَ فأ َط ِليَ وأ ؛ أي نضُع الموازيَن ذواِت { َوَنَضُع الأَمَوازِيَن الأِقسأ

َزانٌ : )قال الحسُن . القسط ْلهِل يوم القيامة ُر الأَحَسَناِت  ِهَي ِمي أ َها َري أ َلهُ َكفَّتَاِن َوِلَساٌن ، َلَ يُوَزُن ِفي أ
َقُص ِمنأ َحسَ  َبِح ُصوَرٍة ، َفالُ يُ ن أ يَِّئاِت ِفي أق أ َسِن ُصورٍَة ، َوبالسَّ َناٍت َوالسَّيَِّئاِت ، ُيَجاُء بالأَحَسَناِت ِفي أحأ

لَ : ) وقال مجاهدُ (. أَحٍد ، َوَلَ يُ َزاُد ِفي َسيَِّئاِت أَحدٍ  َزاِن الأَعدأ  (.َهذا َمَثٌل ، َوإنََّما أرَاَد بالأِمي أ
إَلِهي َمن : أنَّ داوَد عليه السالم سأَل رَبَُّه أن يُرَِيُه الميزاَن ، فلما رآُه َرِشَي عليِه ُثم أفاَق ، فقال : ويروى 

: ويقاُل . دي مألُتهما بتمرةٍ يا داوُد إنِّي إذا رضيُت عن عب: الذي يقدُر أنأ َيمأل كفَّته حسناٍت ؟ فقاَل 
 .إنَّما يُوزُن خاتَِمَة العمِل ، فَمن كان خاِتمُة عملِه خيراً ، ُجوزَي بخيٍر ، وَمن كان شّراً ُجوزَي بَشرٍّ 

ُلُه تَ َعاَلى  َنا ِبَها } : قَ وأ َقاَل َحبٍَّة مِّنأ َخرأَدٍل َأتَ ي أ حبَّة من  ؛ وإن كان العمُل الذي َعِمَلُه وزنَ { َوِإن َكاَن ِمث أ
َنا بَها للجزاِء ، َوِقيأَل  وإنأ كان الظالمُة مثقاَل حبَّة من خردٍل أحضرناها للمجازاة حتى : معناُه : َخرأَدٍل أتَ ي أ
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 .َل يبقى ْلحٍد عند أحٍد ظالمةٌ 
َقالُ )قرأ أهُل المدينِة  ب على معنى بمعنى َوَقَع َل خبَر َلها ، وقرأ العامةُ بالنص( إنأ َكانَ )بالرفع على ( ِمث أ

ِفِظيأَن ، َوِقيأَل { وََكَفى ِبَنا َحاِسِبيَن } : قوله تعالى . وإن كاَن ذلك الشيُء ، ومثلُه في لقمان : ؛ أي ُمحأ
 .حاِفِظين ؛ ْلن َمن َحَسَب شيئاً َعِلَمُه وَحِفَظهُ 
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ًرا لِلأ  َنا ُموَسى َوَهارُوَن الأُفرأقَاَن َوِضَياًء َوِذكأ  ( 76)ُمتَِّقيَن َوَلَقدأ آتَ ي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا ُموَسى َوَهارُوَن الأُفرأقَاَن } : قَ وأ ؛ أي التوراَة يُ َفرَُّق بها بين الحقِّ والباطِل ؛ والحالِل { َوَلَقدأ آتَ ي أ

راً لَّلأُمتَِّقيَن } والحراِم ،  [ 77: المائدة ]{ ُهًدى َونُورٌ } : ؛ ِمن ِصَفِة التوراة مثُل قولِه تعالى { َوِضَيآًء َوِذكأ
راً لَّلأُمتَِّقيَن } : أنَّهم استضاُؤا بها حتى اهَتَدوا في ِدينهم ، وقولهُ تعالى : ، والمعنى  أي مَوِعَظًة { َوِذكأ

َنا : )بحذف الواِو ، وكان يقوُل ( ِضَياءً )أنُه كان يقرأُ : وعن ابِن عبَّاس . للمتقين الكبائَر والفواحشَ  آتَ ي أ
 (.الأُفرأقَاَن ِضَياءً  ُموَسى َوَهارُونَ 
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ِفُقوَن  اَعِة ُمشأ َن رَب َُّهمأ بِالأَغيأِب َوُهمأ ِمَن السَّ َشوأ  ( 76)الَِّذيَن َيخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َن رَب َُّهمأ بِالأَغيأِب } : قَ وأ َشوأ نيا رائبين عن اآلخرِة ، { الَِّذيَن َيخأ اَعِة } ؛ في الدُّ َوُهمأ مَِّن السَّ

ِفُقونَ   .؛ أي خائفون من أن تلَحَقهم الساعةُ ، مما َيجري فيها من الأُمَحاَسَبِة قبَل إصالح أعماِلهم{  ُمشأ
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ٌر ُمَباَرٌك َأن أَزلأَناهُ َأفََأن أُتمأ َلُه ُمنأِكُروَن   ( 60)َوَهَذا ِذكأ
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ُلُه تَ َعاَلى  ٌر مَُّباَرٌك َأنَزلأنَاُه } : قَ وأ ٌر يَ َتبَ رَُّك به ؛ أي هذا القُ { َوَه اَذا ِذكأ ُد ، ِذكأ رأآُن الذي أنزلناُه عليَك يا ُمَحمَّ

ة ، وهذا توبيٌخ َلهم{ َأفَأَن أُتمأ َلُه ُمنِكُروَن } قارئُه فيجزيه اْلجَر العظيم ،   .؛ يا أهَل مكَّ

(0/0) 

 
 

َدهُ ِمنأ قَ بأُل وَُكنَّا ِبِه َعاِلِميَن  َنا ِإب أَراِهيَم ُرشأ ِمِه َما َهِذِه التََّماثِيُل الَِّتي َأن أُتمأ َلَها  ِإذأ ( 67)َوَلَقدأ آتَ ي أ قَاَل ِْلَِبيِه َوقَ وأ
نَا آبَاَءنَا َلَها َعاِبِديَن ( 67)َعاِكُفوَن   ( 67)قَاَل َلَقدأ ُكنأُتمأ َأن أُتمأ َوآبَاؤُُكمأ ِفي َضاَلٍل ُمِبيٍن ( 62)قَاُلوا َوَجدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنآ ِإب أ } : قَ وأ َدُه ِمن قَ بأُل َوَلَقدأ آتَ ي أ ِمن قَ بأِل : معناُه : ؛ أي ِمن قبل بُ ُلوِرِه ، َوِقيأَل { َراِهيَم ُرشأ

رأب حتى عرَف الحقَّ من الباطِل ، : ُموَسى وهارون ، والمعنى  } آتيناُه ُهَداُه وهو صغير حين كان في السِّ
َدهُ ، { وَُكنَّا ِبِه َعاِلِميَن  ِمِه } ، ، حين { ِإذأ } ؛ أي آتيناُه ُرشأ ، في الوقت الذي خرَج من { قَاَل َْلِبيِه َوقَ وأ

بي َُّنوا بهذا الجواب { َما َه اِذِه التََّماثِيُل الَِّتي َأنُتمأ َلَها َعاِكُفوَن } أي التصاويُر التي ْلجِلها مقيمون عليها ، 
َة َلهم في عبادِة اْلصنام إَلَّ تقليَدهم آلبائهم ، فأجاَبهم إب نَآ آبَآَءنَا َلَها } راهيم ، أنه َل ُحجَّ قَاُلواأ َوَجدأ

 .؛ عن الحقِّ ظاهرٍ { قَاَل َلَقدأ ُكنُتمأ َأنُتمأ َوآبَآؤُُكمأ ِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن } ؛ ِفي عبادِة اْلصنام ، { َعاِبِديَن 
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ِعِبيَن  َرأِض الَِّذي َفَطَرُهنَّ َوَأنَا قَاَل َبلأ رَبُّ ( 66)قَاُلوا َأِجئأتَ َنا بِالأَحقِّ َأمأ َأنأَت ِمَن الالَّ َماَواِت َواْلأ ُكمأ َربُّ السَّ
اِهِديَن   ( 65)َعَلى َذِلُكمأ ِمَن الشَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ قالوا له أَجادٌّ أنَت فيما تقوُل ؟ ُمِحقٌّ أم { قَالُواأ َأِجئأتَ َنا بِالأَحقِّ َأمأ َأنَت ِمَن الالَِّعِبيَن } : قَ وأ

َماَواِت َواَْلرأِض } وذلك ْلنَّهم كانوا يستبعدون إنكاَر عبادِتها ، َلعٌب مازٌح ؟  قَاَل َبل رَّبُُّكمأ َربُّ السَّ
مواِت واْلرِض الذي َخَلَقُهن { الَِّذي فَطَرُهنَّ  ؛ ما قلُت { َوَأنَاأ َعَلى ذاِلُكمأ } ؛ أي َبلأ إَلُهكم َماِلُك السَّ

 .{مَِّن الشَّاِهِديَن } لكم ؛ 
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ِبرِيَن  َد َأنأ تُ َولُّوا ُمدأ نَاَمُكمأ بَ عأ َفَجَعَلُهمأ ُجَذاًذا ِإَلَّ َكِبيًرا َلُهمأ َلَعلَُّهمأ ِإلَيأِه يَ رأِجُعوَن ( 66)َوتَاللَِّه َْلَِكيَدنَّ َأصأ
(66 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَاَمُكمأ } : قَ وأ سِ { َوتَاللَِّه َْلِكيَدنَّ َأصأ ُكَرنَّ بها وقَت مغيبكم عنها ، ؛ أي ْلُبأِطَلن ََّها وَْلكأ َرن ََّها وَْلمأ

: والَكيأُد في اللغة . وذلك ْلنَّهم كانوا يعزموَن على الذهاب إلى ِعيدهم ، فقال َلهم عند ذلك هذا القولَ 
يِء ، قال مجاهُد وقتادة  َراُر بالشَّ ِسِه ِمنأ ق َ : )هو اإلضأ َل ِفي نَ فأ ِمِه ِسّراً ، َوَلمأ إنََّما قَاَل إب أَراِهيأَم َهذا الأَقوأ وأ

ُهمأ ، َوُهَو الَِّذي أفأَشاُه ِسرَُّه َعِليأِه ، َوُهَو الَِّذي قَاَل  َمعأ ذِلَك إَلَّ رَُجٌل ِمن أ َسِمعأَنا َفتًى َيذأُكُرُهمأ يُ َقاُل َلُه : َيسأ
 (.إب أَراِهيأمُ 

َمٌع َوِعيأٌد ، وكانوا إذا رجع: )قال الشعبي  وا من ِعيدهم دخلوا على اْلصناِم كان َلهم في كلِّ سنٍة َمجأ
يا إبراهيُم لو خرجَت معنا إلى عيدنا َْلعأَجَبَك : فسَجُدوا َلها ، فلما كان ذلك العيُد قال أبو إبراهيَم لُه 

إنِّي َسِقيأٌم ؛ أي اشَتِكي : فخرَج إبراهيُم معهم ، فلما كان في بعِض الطريق ألَقى نفَسُه ، وقال ! ديُننا
ِلي ، فربَ  َناَمُكمأ ، : ُطوا رجَلُه وهو صريع ، فلما مَضوا نادى في آخرِهم رجأ بَ عأَد َأن } َوتَالِل َْلِكيأَدنَّ أصأ

ِبرِيَن   .{تُ َولُّواأ ُمدأ
ُثم رجَع إبراهيُم إلى بيِت أصنامهم ، فوجَد معهم َصَنماً َكبيراً إلى جنبه أصناٌم أصَغُر منه ، وإذا هم قد 

إذا كان وقُت رجوِعنا رجعنا وقد بارَكِت اآلِلهُة لنا في : ن َيَدي اْلصناِم وقالوا َجمعوا طعاماً فوضعوُه بي
طعاِمنا فأكلنا ، فلما نظَر إبراهيُم إليهم وإلى ما بين أيِديهم من الطعام ، قال َلهم على طريِق اَلستهزاء 

نأِطُقوَن ، فَ َراَغ َعَليأِهمأ َضرأباً بالأَيِميأِن ، وجعل َما َلُكمأ َلَ ت َ : أَل تَأأُكُلوَن ؟ فلما َلم ُيجيبوُه ، قال َلهم : بهم 
لُُه (. يكِسُرهم بفأٍس في يده حتى َلم يبَق إَلَّ الصنُم العظيم ، فعلََّق الفأَس في ُعُنِقِه ثُم خرجَ  فذلك قَ وأ

 .؛ فإنه َلم يكسرأهُ { َفَجَعَلُهمأ ُجَذاذاً ِإَلَّ َكِبيراً لَُّهمأ } : تَ َعاَلى 
ُلهُ  ا ولَّوا مدبريَن جعَلُهم ُجذاذاً { َفَجَعَلُهمأ ُجَذاذاً ِإَلَّ َكِبيراً لَُّهمأ } : تَ َعاَلى  قَ وأ قرأ . فيه إضماٌر ؛ أي َلمَّ

راً وقطعاً ، جمع َجِذيأٍذ وهو الهشيُم مثل َخِفيأٍف وِخَفاٍف وكريأٍم وِكَراٍم ،  الكسائيُّ بكسِر الجيم أي َكسأ
 .أي جعلهم ُحطَاماً ورُفَاتاً  وقرأ الباقون بضمِّ الجيم ؛

ُلُه تَ َعاَلى  فيحتجُّ عليهم إبراهيم ويُبرِهَن { َلَعلَُّهمأ ِإلَيأِه يَ رأِجُعوَن } فإنه َلم يكسره ، { ِإَلَّ َكِبيراً لَُّهمأ } : قَ وأ
ُن إَلهاً َمن َل لهمأ على أن أصناَمهم ِلَم َلمأ تقِدرأ على دفع الكسِر عن أنُفِسها ؟ فِلَم يعبُدوها ؟ وكيف يكو 

َلَعلَُّهمأ يَ رأِجُعوَن ؛ أي إلى ِدين إبراهيم ، وإلى ما يدعوهم إليه : معناهُ : َوِقيأَل . يقدُر على دفِع ما نَ َزَل به؟
ِة عليهم في عبادِة ما َل يدفُع الضُّرَّ عن نفسِه ، وينتهوا عن جهلهم وِعَظِم خطاياهم  .بوجوب الأُحجَّ
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قَاُلوا ( 50)قَاُلوا َسِمعأنَا فَ ًتى َيذأُكُرُهمأ يُ َقاُل َلُه ِإب أَراِهيُم ( 66)َعَل َهَذا بِآِلَهِتَنا ِإنَُّه َلِمَن الظَّاِلِميَن قَاُلوا َمنأ ف َ 
َهُدوَن   ( 57)فَأأُتوا ِبِه َعَلى َأعأُيِن النَّاِس َلَعلَُّهمأ َيشأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  رًة ، قَالُوا { آِلَهِتَنآ قَالُواأ َمن فَ َعَل َه اَذا بِ } : قَ وأ ا رجُعوا ِمن عيدهم ورأوا أصناَمهم مكسَّ : ؛ فلمَّ

أي فَ َعَل ما َلم يكن لُه أن يفعَل ، فقال الذي َسمع إبراهيَم { ِإنَُّه َلِمَن الظَّاِلِميَن } َمنأ فَ َعَل َهذا بآِلَهِتَنا ؟ 
؛ وذلك أن بعَضهم كانوا قد َسمعوُه يذكُر أصناَمهم { ب أَراِهيُم قَاُلواأ َسِمعأَنا فَ ًتى َيذأُكُرُهمأ يُ َقاُل َلُه إِ } ؛ 

 .إنَّها ليست بآِلهة: بالعيب ويقوُل 
{ َعَلى َأعأُيِن } ؛ بذلك الفَتى ، { قَالُواأ فَأأُتواأ ِبِه } ينبغي أن يكون ذلك الفَتى هو الذي َكَسَرها ، : فقالوا 

ا بلَغ النمروَد : َوِقيأَل . الذين عرفوُه أنه يعيُب اْلصنامَ  ؛ لكي يشهدَ { النَّاِس } ؛ أي َمرأأى ِمَن ،  إنه َلمَّ
: وأشراَف قومه ما فُِعَل بأصناِمهم وما قالوهُ ، في إبراهيَم أنه هو الذي فعَل ذلك ، قال النمروُد ومن معه 

َهُدوَن } فَأأُتوا بِه َعَلى أعأُيِن النَّاِس ،  َعَل ذلك بهم ، وَكِرُهوا أن يأخذوُه بغيِر ؛ أنه هو الذي ف{ َلَعلَُّهمأ َيشأ
 .لعلَّهم يشهدون ما ُيصَنُع به من العقوبِة ؛ أي يحضرون: معناه : َوِقيأَل . بَ ي َِّنةٍ 
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َأُلوُهمأ إِ ( 57)قَاُلوا َأَأنأَت فَ َعلأَت َهَذا بِآِلَهِتَنا يَا ِإب أَراِهيُم  نأ َكانُوا يَ نأِطُقوَن قَاَل َبلأ فَ َعَلُه َكِبيُرُهمأ َهَذا فَاسأ
(52 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ا أتوا به قالوا { قَالُواأ َأَأنأَت فَ َعلأَت َه اَذا ِبآِلَهِتَنا ياِإب أَراِهيُم } : قَ وأ أنَت فعلَت هذا : ؛ أي فلمَّ

{ َأُلوُهمأ ِإن َكانُواأ ِينأِطُقوَن فَاسأ } ؛ الذي الفأُس في ُعُنِقِه ، { قَاَل َبلأ فَ َعَلُه َكِبيُرُهمأ َه اَذا } الكسَر بآِلهتنا ، 
حتى ُيخبُروكم ، وأراد بهذا تقريرهم بأنَّهم ظاِلمون في عبادتِهم ما َل يدفُع عن نفسه ؛ ْلن جماعَتهم  

كانوا يعلمون أن الصنَم َل يعقُل وَل ينطق ، فأراَد إبراهيُم بذلك تَ بأِكيأَت القوِم وتوبيَخهم على عبادِة َمن 
 .فاسألوهم إنَّ كانوا يقدرون على النُّطقِ : يفعل ، ولذلك قال َل يعقُل وَل 
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َت َما َهُؤََلِء ( 57)فَ َرَجُعوا ِإَلى َأن أُفِسِهمأ فَ َقاُلوا ِإنَُّكمأ َأن أُتُم الظَّاِلُموَن  ُثمَّ نُِكُسوا َعَلى رُُءوِسِهمأ َلَقدأ َعِلمأ
َفُعُكمأ َشيأئًا َوََل َيُضرُُّكمأ قَاَل َأفَ تَ عأُبُدوَن ِمنأ ُدو ( 56)يَ نأِطُقوَن  ُأفٍّ َلُكمأ َوِلَما تَ عأُبُدوَن ( 55)ِن اللَِّه َما ََل يَ ن أ

 ( 56)ِمنأ ُدوِن اللَِّه َأَفاَل تَ عأِقُلوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُكمأ َأنُتُم الظَّاِلُموَن فَ َقالُواأ ِإنَّ } ؛ أي فَرَجُعوا إلى أنفسهم بالأَماَلَمِة ، { فَ َرَجُعواأ ِإَلى َأنُفِسِهمأ } : قَ وأ

؛ أي { ُثمَّ ُنِكُسواأ َعَلى رُُءوِسِهمأ } ؛ في سؤالِه ؛ ْلنَّها لو كانت آِلهًة َلم َيِصلأ إلى كسِرها أحٌد ؛ { 
ٌة عليهم ، فقالوا  ُسوا ْلجِلها رؤوَسُهم ، وأقرُّوا بما هو ُحجَّ ُهم حيرٌة فَ َنكَّ َت } : أدرَكت أ ؛ يا { َلَقدأ َعِلمأ

 .؛ فكَسرأتُهم لذلكَ { َما َه اُؤَلِء يَنِطُقوَن } هيم ، إبرا
روا بقلوبهم ، ورَجُعوا إلى عقوِلهم ، فقالوا : معنى اآليِة : َوِقيأَل  ما نراُه إَلّ كما قاَل إنَُّكمأ أن أُتُم : تذكَّ

إلى قوِلهم اْلوَّل وضالِلهم  الظَّاِلُموَن بعبادِتكم آِلَهًة َل تنطُق وَل تبطُش ، ُثم أدرَكتأهم الشقاوُة ، فعادوا
أي رُدُّوا إلى الكفِر بعد أن أقَ رُّوا على أنفِسهم بالظُّلم ، { ثُمَّ ُنِكُسواأ َعَلى رُُءوِسِهمأ } القديم ، وهو قوله 

َت َما َهؤََلء يَ نأِطُقوَن فلذِلَك كسرَتهم: فقالوا إلبراهيم   .َلَقدأ َعِلمأ
ُة عليهم بإقرا قَاَل َأفَ تَ عأُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َما َلَ يَنَفُعُكمأ } رهم ، وبََّخُهمأ إبراهيُم و فلما اتَّجهت الأُحجَّ

َوِلَما تَ عأُبُدوَن ِمن } ؛ أي تَ بّاً لكم ، { ُأفٍّ لَُّكمأ } ؛ إذا َلم تعبدوُه ، { َوَلَ َيُضرُُّكمأ } ؛ وَل يرزُقكم { َشيأئاً 
ِقُلوَن  أنَّ هذه اْلصناَم َل تستحقُّ العبادَة ، إذ هي أحجاٌر َل حركَة َلها وَل بياَن ، ؛ { ُدوِن اللَِّه َأَفالَ تَ عأ

 .أفليس لكم ذهُن اإلنسانيَّةِ 

(0/0) 

 
 

  (56)قُ لأَنا يَا نَاُر ُكوِني بَ رأًدا َوَساَلًما َعَلى ِإب أَراِهيَم ( 56)قَاُلوا َحرُِّقوُه َوانأُصُروا آِلَهَتُكمأ ِإنأ ُكنأُتمأ فَاِعِليَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُهم الحجُة ، وعجزوا عن الجواب َرِضُبوا { قَالُواأ َحرُِّقوُه َوانُصُرواأ آِلَهَتُكمأ } : قَ وأ ا ألزَمت أ ؛ أي َلمَّ

حرِّقوُه َوانأُصُروا آِلَهَتُكمأ بتحريقِه ؛ ْلنه يعيُبها ويطعُن فيها ، فإذا حرقتموُه كان ذلك نصراً منكم : فقالوا 
 .؛ في هذا شيئاً { ِإن ُكنُتمأ فَاِعِليَن } وانتقموا آلِلهِتُكم وعظُِّموها ، : معناُه :  َوِقيألَ . إياها

فاشتَ َغلوا بجمِع الحطب حتى كان الشيُخ الكبير يأِتي بالحطب تقرُّباً إلى آِلهتهم ، وحتى أن المريَض كان 
ى أن المرأَة لتغزُل فتشتري به حطباً ، يُوِصي بكذا وكذا من مالِه فيشتري به َحَطباً فيُلَقى في النار ، وحت

ى : )قال ابُن عمر . وتلقيه في النارِ  رِيأِق إب أَراِهيأَم رَُجٌل ُيَسمَّ َزنَ )إنَّ الَِّذي أَشاَر َعَليأِهمأ بَتحأ َفَخَسف اللُ ( ِهي أ
ِم الأِقيَاَمةِ  َها إَلى يَ وأ  (.بِه اَْلرأَض ، فَ ُهَو يَ َتَجلأَجُل ِفي أ
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لُُه تَ َعاَلى فلما أجمَع النمرو  ُد وقومه على إحراِق إبراهيَم حبسوُه في بيٍت وبَ َنوا بيتاً كالحظيرِة ، فلذلك قَ وأ
َياناً فَأَلأُقوُه ِفي الأَجِحيِم } :  ُثم جمعوا له أصالَب الحطب ِمن أنواع [ 66: الصافات ]{قَاُلواأ اب أُنواأ َلُه بُ ن أ

إذا عافاِني اللُ ْلجمعنَّ حطباً إلبراهيَم ، وكانت المرأةُ  :الخشب ، حتى أن المرأَة كانت إذا مرَّت تقوُل 
 .تنذُر في بعض ما تطلب لئن أصابته لتحطبنَّ في نار إبراهيم التي يحرُق فيها احتساباً لدينها

كانوا يجمعون الحطَب شهراً ، فلما أجمعوا الحطَب شَعُلوا في كلِّ ناحية ناراً ، : )قال ابُن اسحق 
ة َوَهِجَها ، ثُم عَمُدوا إلى إبراهيَم  فاشتعلت النارُ  ت حتى أن الطائَر كان إذا مرَّ بها احترَق من شدَّ واشتدَّ

 .وقيَّدوُه ، ثُم اتخذوا َمنأَجِنيأقاً ووضعوُه فيه مقيَّداً مغلوَلً 
َك يا ربَّنا إن إبراهيَم ليس في أرِضَك أحٌد يعبدُ : فصاَحِت السمواُت واْلرض والمالئكة صيحًة واحدة 

َرُق؟ إن استعاذ بشيٍء منكم أو دعاُه فلينصره ، فقد أذنُت : فَأأذنأ لنا في ُنصرتِه ، فقال اللُ ! ريرُه ، أُيحأ
 .له في ذلك ، وإن َلم يدُع أحداً ريري فأنا أعلُم به ، فأنا َولِيُُّه ، َفَخلُّوا بيني وبيَنهُ 

إن أذنَت أخمدُت الناَر ، فإن خزائَن المياه : فقال لُه فلما أرادوا إلقاَءُه في الناِر ، أتاُه خازُن الماء 
َل حاجَة ِلي : إن شئَت طيَّرُت الناَر في الهواء ، فقال إبراهيُم : واْلمطار بيدي ، وأتاُه خازن الرِّياِح وقال 

ماء وقال  في اْلرِض ، ليس اللَُّهمَّ أنَت الواحُد في السماء ، وأنا الواحُد : إليكم ، ثُم رفَع رأَسُه إلى السَّ
َم الأوَِكيألُ  بي اللُ َونِعأ  (.في اْلرِض أحٌد يعبدك ريري ، َحسأ

ُد : أن إبراهيَم قال حين أوثقوهُ ليلقوه في الناِر : وروي  َلَ إَلَه إَلَّ أنأَت ُسبأَحاَنَك َربُّ الأَعاَلِميأَن ، َلَك الأَحمأ
يا : َموا به في المنجنيِق ، فاستقبَلُه جبريُل عليه السالم وقال ُثم رَ : قال . َوَلَك الأُملأُك ، َلَ َشرِيأَك َلكَ 

 .أمَّا إليَك فال: إبراهيُم أَلَك حاجةٌ ؟ قال 
بي من سؤاِلي علمُه بحاِلي ، فقال اللُ َعزَّ َوَجلَّ : قال : قال جبريل  قُ لأَنا يانَاُر ُكوِني بَ رأداً َوَساَلماً } : َحسأ

َمِئٍذ نَاٌر ِفي : )ابُن عبَّاس  ؛ قال{ َعَلى ِإب أَراِهيَم  َلوأ َلمأ يُ تأبعأ بَ رأَدَها َساَلماً َلَماَت ِمنأ بَ رأِدَها ، فَ َلمأ تَ بأَق يَ وأ
 (.اَْلرأِض إَلَّ ُطِفَئتأ َوُخِمَدتأ 
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َسرِيَن  َخأ  ( 60)َوَأرَاُدوا ِبِه َكيأًدا َفَجَعلأَناُهُم اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ الكفاَر الذين { َفَجَعلأَناُهُم } ؛ أي وأرادوا الحيلَة في اإلضراِر ، { ِبِه َكيأداً َوَأرَاُدواأ } : قَ وأ

َسرِيَن } أرادوا إحراَقُه ،  ؛ بأن َلم يَِتمَّ ما َعَزُموا عليه ، وتبيَّن عجُزهم عن نصرهم آلِلهتهم ، فَخِسَر { اَْلخأ
ُروِد َوُجنأِدِه َحتَّى أَخذتأ ُلُحوَمُهمأ َوَشرَِبتأ ُهَو أنَّ اللَ َسلََّط الأ : )وقال ابُن عبَّاس . سعُيهم بَ ُعوَض َعَلى النَّمأ

َلَكتأهُ   (.ِدَماَءُهمأ ، َوَوقَ َفتأ َواِحَدٌة ِفي ِدَماِرِه َحتَّى أهأ
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َنا ِفيَها لِلأَعاَلِميَن  َرأِض الَِّتي بَارَكأ َناهُ َولُوطًا ِإَلى اْلأ ي أ  ( 67)َوَنجَّ

 
ُلُه تَ َعا َنا ِفيَها لِلأَعاَلِميَن } : َلى قَ وأ َناهُ َولُوطاً ِإَلى اَْلرأِض الَِّتي بَارَكأ ي أ َنا إبراهيَم من كيِد { َوَنجَّ ي أ ؛ أي َنجَّ

ام . النمرود ، وَنجَّيَنا لوطاً معهُ ؛ أي ورفعنا إبراهيَم من الأَهَلَكِة إلى اْلرِض المباركة وهي أرُض الشَّ
أنُه ليس ماٌء عذب : )وعن أبي العاليِة . ؛ لكثرِة اْلنبياء الذين بعَثهم اللُ فيهاوُسميت أرُض الشاِم مباركًة 

 (.إَلّ وهو يجِري من الصخرة التي ببيت المقدسِ 
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َحاَق َويَ عأُقوَب نَاِفَلًة وَُكالًّ َجَعلأَنا َصاِلِحيَن  َنا َلُه ِإسأ  ( 67)َوَوَهب أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا لَ } : قَ وأ َحاَق َويَ عأُقوَب نَاِفَلًة َوَوَهب أ َنا إلبراهيَم َوَلَدُه اسحَق وولدُه يعقوَب ، { هُ ِإسأ ؛ أي ووَهب أ

الصالُة ما تطوََّع : زيَاَدةٌ على اْلصِل ، ونواِفُل : ْلنه َوَلُد َوَلِدِه ، والنافلُة في اللغة ( نَاِفَلةً )ُسمَي يعقوُب 
َعمِ  إنَّهما جميعاً نافلةٌ : ويقال . به المصلِّي م من الن ِّ قال ابُن عبَّاس . ؛ ْلنَّهما عطيًَّة زائدٌة على ما تقدَّ

َحَق َوَلداً : َسَأَل إب أَراِهيأُم رَبَُّه َوَلداً َوِحداً ، فَ َقاَل : )وقتادُة  َرب َهبأ ِلي ِمَن الصَّاِلِحيأَن ، فََأعأطَاُه اللُ اسأ
لُُه تَ َعاَلى (. يَ عأُقوَب ؛ أيأ زَاَدُه إيَّاُه َعَلى َما َسَألَ  نَ َفَلهُ : )، قال ابُن عبَّاس ( َوزَاَدهُ يَ عأُقوبَ  وَُكالًّ } : قَ وأ

 .؛ يعني إبراهيَم وإسحق ويعقوب ، وجعلناهم أنبياَء عاملين بطاعتنا{ َجَعلأَنا َصاِلِحيَن 
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َنا ِإَليأِهمأ ِفعأ  رِنَا َوَأوأَحي أ ُدوَن بَِأمأ ًة يَ هأ َراِت َوِإقَاَم الصَّاَلِة َوِإيَتاَء الزََّكاِة وََكانُوا َلَنا َعاِبِديَن َوَجَعلأَناُهمأ َأِئمَّ َل الأَخي أ
(62 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ًة } : قَ وأ رِنَا } أي قَاَدًة في الخيِر ، { َوَجَعلأَناُهمأ َأِئمَّ ُدوَن بَِأمأ ؛ أي يدعوَن الخلَق إلى أمرِنا { يَ هأ
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َنآ ِإلَيأهِ } وِديننا ،  َراِت َوَأوأَحي أ ِة ، َوِقيأَل { مأ ِفعأَل الأَخي أ َوِإقَاَم } أَمرناهم بفعِل الخيرات ، : ؛ أي شرائَع النبوَّ
؛ ( هاء)بغير ( َوإقَاِم الصَّاَلةِ )وإنَّما قال . ؛ أي خاِضيعين مطيعين{ الصَّاَلة َوِإيَتآَء الزََّك اِة وََكانُواأ َلَنا َعاِبِديَن 

 .ن الهاءِ ْلن اإلضافَة صارت ِعَوضاً ع
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َناُه ِمَن الأَقرأَيِة الَِّتي َكاَنتأ تَ عأَمُل الأَخبَاِئَث ِإن َُّهمأ َكانُوا ي أ ًما َوِعلأًما َوَنجَّ َناُه ُحكأ ٍء فَاِسِقيَن  َولُوطًا آتَ ي أ َم َسوأ قَ وأ
َمِتَنا ِإنَّهُ ِمَن الصَّاِلِحيَن ( 67) َخلأنَاُه ِفي رَحأ  ( 66)َوَأدأ

 
ُلُه تَ َعالَ  ماً َوِعلأماً } : ى قَ وأ نَاُه ُحكأ َة والعلَم ، { َولُوطاً آتَ ي أ نَاُه ِمَن الأَقرأيَِة الَِّتي  } ؛ أي َوآتَينا لوطاً النبوَّ ي أ َوَنجَّ

؛ يعني َسُدوَم ، كان أهُلها يأتون الذُّكران في أدبارهم ، ويتضارطون في { َكاَنت ت َّعأَمُل الأَخبَاِئَث 
لُُه تَ َعالَ . مجالِسهم ٍء فَاِسِقيَن } : ى قَ وأ َم َسوأ إنَّهم كانوا يعملوَن مع ذلك أشياء : ؛ ِقيأَل { ِإن َُّهمأ َكانُواأ قَ وأ

لُُه تَ َعاَلى . ُأَخَر من المنكراتِ  َمِتَنآ } : قَ وأ َخلأنَاُه ِفي رَحأ وء وهالِكهم ، { َوَأدأ } ؛ بإنجائِنا إيَّاهُ من القوِم السُّ
 .أي ِمن اْلنبياءِ ؛ { ِإنَّهُ ِمَن الصَّاِلِحيَن 
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َلُه ِمَن الأَكرأِب الأَعِظيِم  َناُه َوَأهأ َنا َلُه فَ َنجَّي أ َتَجب أ ِم الَِّذيَن  ( 65)َونُوًحا ِإذأ نَاَدى ِمنأ قَ بأُل فَاسأ َوَنَصرأنَاُه ِمَن الأَقوأ
َمِعي َناُهمأ َأجأ ٍء فََأرأَرق أ َم َسوأ بُوا ِبآيَاتَِنا ِإن َُّهمأ َكانُوا قَ وأ  ( 66)َن َكذَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي واذُكرأ نوحاً إذأ نَاَدى رَبَُّه من قَ بأِل إبراهيَم ولوٍط يعني دَعا { َونُوحاً ِإذأ نَاَدى ِمن قَ بأُل } : قَ وأ

َتجَ } ، [ 75: نوح ]{رَّبِّ َلَ َتَذرأ َعَلى اَْلرأِض ِمَن الأَكاِفرِيَن َديَّاراً } : على قومه بالهالِك ، فقاَل  َنا فَاسأ ب أ
َلُه ِمَن الأَكرأِب الأَعِظيِم  َناُه َوَأهأ ي أ َوَنَصرأنَاُه } . ؛ وَمن معهُ من َرمٍّ الغرق وَكرأبِه ، والَكرأُب أشدُّ الَغمِّ { َلُه فَ َنجَّ

بُواأ بِآيَاتَِنا  ِم الَِّذيَن َكذَّ ٍء  ِإن َُّهمأ َكانُواأ } ؛ أي منعناُهم ِمن أن َيِصلوا اليه بسوٍء ، { ِمَن الأَقوأ َم َسوأ ؛ أي  { قَ وأ
َمِعيَن } كفاراً ،  َناُهمأ َأجأ  .؛ بالطُّوفَانِ { فََأرأَرق أ
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ِمِهمأ َشاِهِدينَ  ِم وَُكنَّا ِلُحكأ ُكَماِن ِفي الأَحرأِث ِإذأ نَ َفَشتأ ِفيِه َرَنُم الأَقوأ  ( 66) َوَداُووَد َوُسَليأَماَن ِإذأ َيحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِم َوَداُووَد وَ } : قَ وأ ُكَماِن ِفي الأَحرأِث ِإذأ نَ َفَشتأ ِفيِه َرَنُم الأَقوأ نا داوَد { ُسَليأَماَن ِإذأ َيحأ ؛ أي وأكَرمأ

ة والحكمِة إذ يحُكمان في الحرِث ، وقال قتادُة  َكاَن  : )، وقال ابُن مسعود ( َزرأعاً : )وسليمان بالنبوَّ
ُلهُ ( َكرأماً َقدأ نَ بََّت ِعَنباً  ِم } : تَ َعاَلى ، ِقيََّدُه قَ وأ أي وقعت فيه باللِّيِل وَرَعتأهُ { ِإذأ نَ َفَشتأ ِفيِه َرَنُم الأَقوأ

ُش في اللغة  نَ َفَشِت السَّائمُة بالليِل ، وَهَمَلتأ بالنهاِر إذا َرَعتأ : الرَّعأُي بالليِل ، يقال : وأفسدتهُ ، والن َّفأ
 .عٍ ، والأَهَمُل الرعُي بالنهاِر ، وكالهما الرعُي بال را 

ُلُه تَ َعاَلى  ِمِهمأ َشاِهِديَن } : قَ وأ ؛ أي َل يخَفى علينا منه شيٌء ، وَل يغيُب عن علِمنا ، وإنَّما { وَُكنَّا ِلُحكأ
ِمِهمأ )قال  بلفظ الجمِع إلضافة الحكم إلى َمن َحَكَم وإلى الأَمحكوِم َلهم ، وقد يُذأَكُر لفُظ الجمِع ( ِلُحكأ

ُدُس  فَِإن َكانَ } في موضع التثنية َوٌة َفألُمِِّه السُّ  .أي أَخَوانِ [ 77: النساء ]{َلُه ِإخأ
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رَ  َن َوالطَّي أ رأنَا َمَع َداُووَد الأِجَباَل ُيَسبِّحأ ًما َوِعلأًما َوَسخَّ َنا ُحكأ َناَها ُسَليأَماَن وَُكالًّ آتَ ي أ مأ ( 66)وَُكنَّا فَاِعِليَن  فَ َفهَّ
َعَة َلُبوٍس  َناُه َصن أ ِصَنُكمأ ِمنأ بَأأِسُكمأ فَ َهلأ َأن أُتمأ َشاِكُروَن َوَعلَّمأ  ( 60)َلُكمأ ِلُتحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َناَها ُسَليأَماَن } : قَ وأ مأ َنا القصَة سليماَن دون داود ، { فَ َفهَّ مأ َنا } ؛ منهما ؛ { وَُكالًّ } ؛ أي فَ هَّ آتَ ي أ

ماً َوِعلأماً   .؛ العلُم والفصُل بين الخصومِ { ُحكأ
َوذِلَك أنَّ رَُجَليأِن َدَخالَ َعَلى َداُوَد عليه السالم ، أَحُدُهَما َصاِحُب : )ُن مسعوٍد وقتادُة والزهريُّ قال اب

إنَّ َهذا نَ َفَشتأ َرَنُمهُ َليأالً فَ َوقَ َعتأ ِفي َحرأِثي : َحرأٍث ، َواآلَخُر َصاِحُب َرَنٍم ، فَ َقاَل َصاِحُب الزَّرأِع َوالأَكرأِم 
 .فََأعأطَاُه الأَغَنَم بالأَحرأِث َوَخَرَجا -وََكانَا ِفي الأِقيأَمِة َسَواًء  -َلَك رِقَاُب الأَغَنِم : فَ َقاَل . بأِق ِمنأُه َشيأئاً ، فَ َلمأ ت ُ 

َمِئٍذ ابأُن أَحَد َعَشَر َسَنًة ، فَ َقاَل  بَ َرا: َفَمرَّا َعَلى ُسَليأَماَن َوُهَو يَ وأ َنُكَما ؟ فََأخأ ُه ، فَ َقاَل َكيأَف َقَضى بَ ي أ
رَُكَما َلَقَضيأُت بَغيأِر َما َقَضى: ُسَليأَماُن  ُر َهذا َكاَن أرأَفَق بالأُكلِّ ، َوَلوأ ُولِّيأُت أمأ بَر . نِعأَم َما َقَضى ، َوَري أ فَُأخأ

نَ ُهَما ؟ قَاَل : َداُوُد بذِلَك َفَدَعا فَ َقاَل  ِضي بَ ي أ َفُع الأَغَنَم إَلى َصاِحب الأ : َكيأَف تَ قأ َحرأِث فَ َيُكوُن َلُه أدأ
َحاُب الأَغَنِم َعَلى الأَكرأِم  ِل ، َويَ ُقوُم أصأ نُ َها َوُصوفُ َها إَلى الأَحوأ ُلُهَما َوَمَناِفُعَها َوَسمأ ُلُهَما َورسأ َحتَّى يَ ُعوَد  َنسأ

َفعُ  َفُع َهُؤََلِء إَلى َهُؤََلِء َرَنَمُهمأ ، َوَيدأ َم أُفأِسَد ، ُثمَّ َيدأ  .َهُؤََلِء إَلى َهُؤََلِء َكرأَمُهمأ  َكَهيأَأِتِه يَ وأ
َم َما َقَضيأَت ِفيأِه ، فَالأَقَضاُء َقَضاُؤكَ : فَ َقاَل َداُوُد عليه السالم  َد . نِعأ َم بَ عأ نَ ُهمأ بذِلَك ، فَ ُقوِّ َوَحَكَم َداُوُد بَ ي أ

 .، وهكذا ُروي عن ابِن عبَّاس( مِ ذِلَك الأَكرأُم َوَما أَصابُوُه ِمَن الأَغَنِم فَ َوَجُدوُه ِمثأَل َثَمِر الأَكرأ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ِمهِ : )قال الحسُن  ُم َما َقَضى بِه ُسِليأَماُن ، َوَلمأ يُ عأِف اللُ َداُوُد ِفي ُحكأ وهذا يدلُّ على أنَّ كلَّ ( َكاَن الأُحكأ
ان إذا نَ َفَشِت الغنُم ليالً في الزرِع فأفسدتُه ، ك: مجتهٍد يصيُب ، وإلى هذا ذهَب بعُض الناِس فقالوا 

أنَّ : " على صاحب الغنم ضماُن ما أفسدته ، وإن كان َنهاراً َلم يضمن شيئاً ، واستدلُّوا أيضاً بما ُروي 
ى نَاَقًة َكاَنتأ لِلأبَ َراِء بأِن َعاِزٍب َدَخَلتأ َحِئَط رَُجٍل فََأفأَسَدتأُه ، فَ َقَضى َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم َعلَ 

ظَ  ِل اَْلمأَواِل ِحفأ َظَها باللَّيأِل أهأ ِل الأَمَواِشي ِحفأ  ". َها بالن ََّهاِر ، َوَعَلى أهأ
َن في هذه المسألِة َضَماناً ليالً وَل َنهاراً ، إذا َلم يكن صاحبُه هو الذي أرسله فيه ،  وأما أصحابُنا فال يَ َروأ

َة َلهم في هذِه اآلية ؛ ْلنُه َل خالَف أن َمن نَ َفَشتأ إبلُه أو رنم ُه في حرِث رجٍل أنه َل يجُب وَل ُحجَّ
َميأِن اللذين َحَكَم بهما  عليه أن ُيَسلَِّم الغنَم ، وَل يسلُم أوَلَدها وألباَنها وأصوافها إليه ، فثبَت أنَّ الأُحكأ

اَلمُ )داوُد وسليمان  ٍد صلى الل عليه وسلم( َعَليأِهَما السَّ  .َمنأُسوَخاِن بشريعِة ُمَحمَّ
َماُء ُجَباٌر : " صلى الل عليه وسلم أنُه قال  وقد ُروي عن رسوِل الل َفٌق على " الأَعجأ وهذا خبٌر مستعمل ُمت َّ

َفِلَتِة إذا أصابت إنساناً أو ماَلً أنه َل ضماَن على صاحبها إذا َلم يرسلأها هو  استعمالِه في البهيمة الأُمن أ
ة البراِء بن عازب إيجاُب الضمان ، وْلّن اْل شياَء الموجبَة للضماِن َل تختلُف عليه ، وليس في قصَّ

 .بالليل والنهار
ُلُه تَ َعاَلى  َر } : قَ وأ َن َوالطَّي أ رأنَا َمَع َداُووَد الأِجَباَل ُيَسبِّحأ رنا الجباَل والطيَر يسبحن مع { َوَسخَّ ؛ اي وسخَّ

ُلُه تَ َعا  : َلى داوَد ؛ أي أن الجباَل كانت تسيُر مع داود أين يذهُب ، ومما يؤيُد هذا قَ وأ
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ٍء َعالِ  َنا ِفيَها وَُكنَّا ِبُكلِّ َشيأ َرأِض الَِّتي بَارَكأ ِرِه ِإَلى اْلأ ِري بَِأمأ  ( 67)ِميَن َوِلُسَليأَماَن الرِّيَح َعاِصَفًة َتجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِرِه ِإَلى اَْلرأِض الَِّتي بَاَر } : قَ وأ ِري بَِأمأ َنا ِفيَها َوِلُسَليأَماَن الرِّيَح َعاِصَفًة َتجأ رنا { كأ ؛ أي وسخَّ

إنأ أَمَر الرِّيأَح أنأ تَ عأِصَف َعَصَفتأ ، َوإذا : )قال ابُن عبَّاس . لسليمان الريَح عاصفًة ؛ أي شديَد الأُهُبوب
لُُه تَ َعاَلى (. أرَاَد أنأ تُ رأَخى أرأَختأ   [.25: ص ]{رَُخآًء َحيأُث َأَصاَب } : وذلك قَ وأ

ُلُه تَ َعاَلى  ِري بَِأمأرِِه ِإَلى اَْلرأِض تَ } : قَ وأ َطَخَر إلى اْلرِض التي بارَك اللُ { جأ أي تجري بأمِر ُسليمان من اصأ
سة جر وهي اْلرُض المقدَّ أنَّ الريَح كانت تجري بسليماَن وأصحابه إلى حيث : روي . فيها بالماِء والشَّ

ُلُه تَ عَ . شاَء سليماُن ، ُثم يعوُد إلى منأزِله بالشَّامِ  ٍء َعاِلِميَن } : اَلى قَ وأ ة التدبيِر فيه { وَُكنَّا ِبُكلِّ َشيأ ؛ بصحَّ
نا أن ما يُعطى سليمان من تسخيِر الريح وريره يدعوهُ إلى الخضوِع لربهِ   .، ِعلمأ
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يَاِطيِن َمنأ يَ ُغوُصوَن َلُه َويَ عأَمُلوَن َعَماًل ُدوَن َذِلَك وَُكنَّا َلُهمأ َحاِفِظينَ   ( 67) َوِمَن الشَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  يَاِطيِن َمن يَ ُغوُصوَن َلُه } : قَ وأ رنا له ِمن الشياطين في البحِر َلستخراج ما { َوِمَن الشَّ ؛ أي وسخَّ

ُلٍؤ وَمرأَجاٍن وريِر ذلك من الجواهر لُُه تَ َعاَلى . شاء من لُؤأ ؛ أي { َويَ عأَمُلوَن َعَمالً ُدوَن ذِلَك } : قَ وأ
ُلهُ تَ َعاَلى  ويعملون دون الغواصة ؛ أي ِمن أنأ يُفسدوا ما { وَُكنَّا َلُهمأ َحاِفِظيَن } : من أعماِل البناء ، قَ وأ

 .عملوا ، ومن أن َيهيجوا على أحٍد في زمانه
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ِنَي الضُّرُّ َوَأنأَت َأرأَحُم الرَّاِحِميَن  َنا لَ ( 62)َوَأيُّوَب ِإذأ نَاَدى رَبَُّه َأنِّي َمسَّ َتَجب أ َنا َما ِبِه ِمنأ ُضرٍّ فَاسأ ُه َفَكَشفأ
َرى لِلأَعاِبِديَن  َمًة ِمنأ ِعنأِدنَا َوِذكأ َلُهمأ َمَعُهمأ رَحأ َلهُ َوِمث أ َناُه َأهأ ِل ُكلٌّ ِمَن ( 67)َوآتَ ي أ رِيَس َوَذا الأِكفأ َماِعيَل َوِإدأ َوِإسأ

َمِتَنا ِإن َُّهمأ ِمَن ا( 66)الصَّاِبرِيَن  َخلأَناُهمأ ِفي رَحأ  ( 65)لصَّاِلِحيَن َوَأدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِنَي الضُّرُّ } : قَ وأ َوَأنَت َأرأَحُم } ؛ أي َدَخَل الضرُّ في جسِدي ، { َوَأيُّوَب ِإذأ نَاَدى رَبَُّه َأنِّي َمسَّ

َتجَ } ؛ بالعباِد ، فكان هذا تَ عأرِيأضاً منُه بالدعاِء لل إلزالة ما بِه من الضُّرِّ ، { الرَّاِحِميَن  َنا َلُه فَاسأ دعاَءُه { ب أ
َنا َما ِبِه ِمن ُضرٍّ } ،  َلُهمأ مََّعُهمأ } : ؛ وقولُه تعالى { َفَكَشفأ َلهُ َوِمث أ َناُه َأهأ ؛ قال ابُن مسعود وقتادة { َوآتَ ي أ

نَا َلُه : )والحسُن  ن أَيا بَأعأَيانِِهمأ َوَرَددأ َيا اللُ َلهُ أوأََلَدُه الَِّذيأَن َهَلُكوا ِفي الدُّ َلُهمأ أحأ  (.ِمث أ
َسَألأُت َرُسوَل الِل صلى الل عليه : وعن ابِن عبَّاس قال " أبأَدَلُه اللُ بكلِّ شيء ذهَب عنه ِضعأَف ، : ويقاُل 

ِلِه تَ َعاَلى  َلُهمأ مََّعُهمأ } : وسلم َعنأ قَ وأ َلهُ َوِمث أ َنا َلُه َأهأ اللُ يَا ابأَن َعبَّاٍس ، َردَّ : " فقاَل [ 72: ص ]{ َوَوَهب أ
رِيأَن ذَكراً  َرأَتُه َوزَاَد ِفي َشَبابَها َحتَّى َوَلَدتأ َلُه ِستًَّة َوِعشأ ُلُه تَ َعاَلى ". امأ َمًة مِّنأ ِعنِدنَا } : قَ وأ ؛ أي فَ َعلأَنا { رَحأ

َرى لِلأَعاِبِديَن } ذلك به رحمًة من عندنا ،   .؛ أي وموعظًة للمطيعين{ َوِذكأ
يوُب عليه السالم رجالً من الرُّوم من ذريَّة اسحق بن إبراهيَم وكانت أمُّهُ من كان أ: )قال وهُب بن َمنبه 

نيا ، وآتاُه من أصناف المال من البقِر واإلبل  ولِد لُوٍط ، وكان اللُ قد اصطفاهُ وبناه وبسَط عليه الدُّ
اً من رجاٍل ونساء ، وكان له والغنم والخيل والأُحُمِر ما َل يؤتيِه أحداً ، وكان قد أعطاُه الل أهالً وَولد

 .خمسمائة عبٍد ، لكلِّ عبٍد امرأةٌ وولد ومال
ِرُم الضيَف ،  ُفُلُهمأ ، وُيكأ ِرُم اْلرامَل واْليتام وَيكأ وكان أيوُب عليه السالم بَ ّراً َتِقيّاً رحيماً بالمساكين ، ُيكأ

ُعِم الِل ، مؤدِّياً لحقِّ الل ، قد امتنَع من عدوِّ الل إبليَس أن يصيَب منه ما يصيُب من أهِل  وكان َشاكراً ْلن أ
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نيا ، وكان كثيَر الذكِر لل تعالى  هوة والتشاُرِل عن أمر الل بما هو فيه من الدُّ الِغَنى من الفتنِة والغفلة والشَّ
موات َجُب عن شيٍء من السَّ  .مجتهداً في العبادِة ، وكان إبليُس َل ُيحأ

موات  ومن هنا وصَل إلى آدَم عليه السالم حين أخرَجُه من الجنِة ، فلم يزلأ على ذلك يصعُد في السَّ
داً  ا بعَث الل ُمَحمَّ حتى رفَع اللُ عيسى عليه السالم فُحِجَب من أربٍع ، وكان يصعُد في الثالِث ، فلمَّ

ُجوبُوَن من جميِع الس موات إلى يوم صلى الل عليه وسلم ُجِجَب من الثالِث الباقيات ، فهو وجنودُه َمحأ
تَ َرَق فأتبعُه شهاٌب ثاقب  .القيامِة إَلّ َمن اسأ

ماء ، َسِمَع تحاديَث المالئكة بصالة أيوَب ، وذلك حين  فلما كان إبليُس في زمان أيوَب يصعُد إلى السَّ
ُفهُ ، ذَكَرُه اللُ وأثنى عليِه ، فأدرَكُه الحسُد بأيوب ، فصعَد سريعاً حتى َوَقَف ِمن السموات موقفاً كا ن يَ قأ

ة وَل بالٍء ، : وقال  إَلهي ؛ عبُدَك أيوُب قد أنعمَت عليه فشكرَك ، وَعاَفيَتُه َفَحِمَدَك ، وَلم ُتَجرِّبأُه بشدَّ
ُفَرنَّ بكَ   .وأنا لك زعيٌم لَِئنأ جرَّبَتُه بالبالِء لَيكأ

حتى وقَع على اْلرِض وَجَمَع عفاريَت  انطلق ؛ فَ َقدأ َسلَّطأُتَك على مالِه ، فانقضَّ إبليسُ : فقاَل اللُ تعالى 
ة ؟ فإنِّي قد ُسلِّطأُت على ماِل أيُّوَب ، وهي المصيبُة الكبرى : الجنِّ وقال َلهم  ماذا عندَُكم من القوَّ

بُر عليها الرجاُل ، فقال عفريٌت من الجنِّ  لأُت : والفتنةُ التي َل َتصأ أعطيُت من القوِة ما إذا ِشئأُت َتَحوَّ
إذهب إَلى اإلبِل ورُعاِتها ، فذهب إلى : من النار ، وأحرقُت كلَّ شيٍء أتى عليه ، فقال لُه ابليُس  إعصاراً 

اإلبِل فوجَدها في المرعى ، فلم يشُعِر الناُس حتى ثاَر إعصاٌر تنفُخ منه السَّموم ، َل يدنو منهُ أحٌد إَلّ 
 .ااحترَق ، فلم يزل ُيحرُِقها ورعاَتها حتى أتى على آخِره
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ِدَر َعَليأِه فَ َناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأنأ ََل ِإَلَه ِإَلَّ أَ  نأَت ُسبأَحاَنَك ِإنِّي  َوَذا النُّوِن ِإذأ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأنأ َلنأ نَ قأ
 ( 66)ُكنأُت ِمَن الظَّاِلِميَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َبَسهُ الل في َبطأِن النُّوِن ، وهو  ؛{ َوَذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمَغاِضباً } : قَ وأ يعني يُوُنَس بأَن َمتَّى أحأ

أنُه خرَج ِمن بينهم قَ بأَل أن : روي . َواذأُكرأ ذا الحوِت إذأ ذَهَب ُمَغاِضباً لقومهِ : الحوُت ، ومعنى اآلية 
إليأماَن به ، هكذا يؤذَن له في الخروِج ، وكان خروجهُ من بينهم خطيئًة ، وإنَّما خرَج منهم على ترِكهم ا

اك  .ُروي عن ابِن عبَّاس والضحَّ
كان يونُس وقوُمهُ يسكنون فلسطين فعداهم َمِلٌك فسَبى منهم َخلأقاً كثيراً ، فأوَحى اللُ إلى أشعيا : َوِقيأَل 

ُه نبيّاً قوياً أميناً ، فإنِّي أُ : إذأَهبأ إلى الملِك حزقيا فُقل له : النبيِّ عليه السالم  لِقي في قلوب أولئك تَ وِّجأ
َمن ترى يرسُل ؟ وكان في َمملكته خمسًة من : التخلية حتى يُرسلوا معه بني إسرائيل ، فقال الملُك 
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: أرِسلأ يونَس فإنه قويٌّ أمين ، فأتى الملَك يونُس فأخبَرُه أن يخرَج ، فقال يونُس : اْلنبياِء ، فقال لهُ 
اِني لَك ؟ قال : فقال َلَ ، : هل أَمَرَك اللُ بإخراجي ؟ قال  فهنا أنبياٌء َريري أثوياءُ : َل ، قال : فهل َسمَّ

 .أمناُء ، فأَلحَّوا عليه فخرَج ُمغاِضباً للنبيِّ والملِك ولقومه
ِة البحِر انكفَأتأ حتى   فأَتى بحَر الرُّوم ، فإذا سفينٌة مشحونٌة فرَِكَب مع أصحابها ، فلما صارت في ُلجَّ

ها هنا عبٌد آبٌق عاٍص ، فاقتِرُعوا ، فَمن وقعت عليه القرعُة ألقيناُه في : ال المالَّحون كادوا يغَرقون ، فق
فاقترعوا ثالثاً فوقعت القرعُة كلُّها على . البحِر ، لئن يغرَق واحٌد منَّا خيٌر ِمن أن تغرَق السفينُة بما فيها

فجاَء حوٌت فابتلعه ، ُثم . َقى نفَسُه في الماءِ أنا الرجُل العاصي والعبُد اآلبُق ، وأل: يونَس ، فقال يونُس 
ِذي منه شعرًة ، فإنِّي قد . جاء حوٌت آخر أكبَر منه فابتلَع الحوَت أيضاً  فأوحَى الل إلى الحوِت َل تُ ؤأ

َنُه ، وَلم أجعلأُه رزأقاً لكَ   .جعلُت بَطَنَك ِسجأ
ُلُه تَ َعاَلى  ِدَر َعَليأِه } : قَ وأ رَُه ؛ أي َقَضاهُ { َفَظنَّ َأن لَّن ن َّقأ : َوِقيأَل . ، بالعقوبِة ، يقال َقَدَر اللُ الشيَء َوَقدَّ

أي [ 6: الطالق ]{َوَمن ُقِدَر َعَليأِه ِرزأُقُه } : َفَظنَّ أن لن ُنَضيَِّق عليه السجَن ، من قولِه تعالى : معناه 
ِدُر } ُضيَِّق ، َوقولهِ  . ، وقد َضيََّق اللُ على يونس أشدَّ تضييقٍ [ 26: الروم ]{يَ بأُسُط الرِّزأَق ِلَمن َيَشآءُ َويَ قأ

ِدَر َعَليأِه } : معناهُ : َوِقيأَل   .ما َقِدرأنَا من كونه في بطِن الحوت{ َفَظنَّ َأن لَّن ن َّقأ
ُلُه تَ َعاَلى  ِهَي ظُلأَمُة اللَّيأِل : )س ؛ قال ابُن عبا{ فَ َناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأن َلَّ ِإَلَه ِإَلَّ َأنَت ُسبأَحاَنَك } : قَ وأ

ِر َوظُلأَمُة َبطأِن الأُحوتِ   (.َكاَن ُحوتاً ِفي َبطأٍن ُحوتٍ : )، وقال ساِلُم ابن أبي الأَجعأِد ( َوظُلأَمُة الأَبحأ
ُلُه تَ َعاَلى  ال ق. ؛ أي الظَّاِلمين لنفِسي في ُخروجي من قومي قبَل اإلذن{ ِإنِّي ُكنُت ِمَن الظَّاِلِميَن } : قَ وأ

بَِتِه ِمنأ َخِطيأَئِتِه ، تَاَب إَلى رَبِه ِفي َبطأِن الأُحوِت َورَاَجَع : )الحسُن  َوَهذا ِمنأ يُوُنَس اعأِتَراٌف بذنأبِه ، َوتَ وأ
َسهُ  ُروٌب إَلَّ فَ رََّج اللُ : " قَاَل َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم (. نَ فأ َعِليأِه ،   إنِّي َْلعأَلُم َكِلَمًة َلَ يَ ُقوُلَها َمكأ

 ". َلَ إَلَه إَلَّ أنأَت ُسبأَحاَنَك إنِّي ُكنُت ِمَن الظَّاِلِميَن : َكِلَمُة أِخي يُوُنَس 
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ِمِنيَن  َناهُ ِمَن الأَغمِّ وََكَذِلَك نُ نأِجي الأُمؤأ ي أ َنا َلهُ َوَنجَّ َتَجب أ  ( 66)فَاسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَ } : قَ وأ ي أ َنا َلهُ َوَنجَّ َتَجب أ َناهُ من تلَك الظُّلمات ، { اُه ِمَن الأَغمِّ فَاسأ ي أ َنا دعوته وَنجَّ } ؛ أي أَجب أ

ِمِنيَن  ِني ، كما َنجَّينا ذا النُّون{ وََكذاِلَك نُنِج ي الأُمؤأ : " قال رسوُل الِل صلى الل عليه وسلم . ؛ إذا َدَعوأ
ُم الِل إذا ُدِعَي أَجاَب ، َوإذا ُسِئَل بِه ُأعأَطي  يَا َرُسوَل الِل ؛ ِهَي ِلُيوُنَس : ِقيأَل " عأَوةُ يُوُنَس بأِن َمتَّى دَ : اسأ

ِلِميأَن ؟ قَاَل  ًة أمأ ِلَجَماَعِة الأُمسأ َمعأ إَلى : َخاصَّ ُعوا بَها ، أَلمأ َتسأ ِمِنيأَن َعامًَّة ، ُأدأ ًة ، َوَلُه َولِلأُمؤأ ِلُيوُنَس َخاصَّ
ِلِه تَ َعاَلى  ِمِنيَن  وََكذاِلَك نُنِج ي} قَ وأ  ". { الأُمؤأ
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ِمِنيَن } واختلَفِت القراءاُت في قولِه  ِمِنيأنَ : )، قرأ ابُن عامٍر وأبو بكٍر { وََكذاِلَك نُنِج ي الأُمؤأ ي الأُمؤأ ( ُنجِّ
: وجميُع النحويين َحَكُموا على هذه القراءِة باللَّفِظ ، وقالوا . بنون واحدٍة وتشديد الجيِم وتسكين الياءِ 

نٌ  َدَر ِفي : ، ثُم ذكَر الفرَّاء َلها وجهاً فقاَل  هي َلحأ َمَر الأَمصأ ِمِنيأَن ،  ( ُنجِّي)أضأ َي النِّجاُء الأُمؤأ أي ُنجِّ
ِلَك  َدر ؛ أي ُضِرَب الضَّرأَب زَيأداً ، وقال الشاعر : َكَقوأ َمار الأَمصأ َوَلوأ : َضَربأُت الضَّرأَب زَيأداً َعَلى إضأ

َرُة َجرأوَ  َكلأٍب َلُسبَّ بذِلَك الأَجرأو الأِكالَبَاوِممن صوََّب هذه القراءَة أبو ُعبيد ، وأما أبو حاَتم   َوَلَدتأ قُ َفي أ
َتجُّ بِمثأِل : )السَّجستاِنيُّ فإنه َلَحنَ َها ونسَب قارَئها إلى الجهِل وقال  ٌن َلَ َيُجوُز ِفي اللَُّغِة ، َوَلَ ُيحأ َهذا َلحأ

ِمُنوَن ، َوَلوأ قَ َرأ ذِلَك َلَكاَن َصَواباً : ، إَلَّ أنأ تَ ُقوَل  ذِلَك الأبَ يأِت َعَلى ِكَتاب اللِ  َي الأُمؤأ  (.وََكِذَك ُنجِّ
َعَراِء ، فَإنأ ِقيأَل : )قال أبو علي الفارسيُّ  ِلَم ُكِتَب ِفي الأَمَصاِحِف بُنوٍن : َهذا إنََّما َيُجوُز ِفي ُسورَِة الشُّ

َر ظَاِهٍر َعَلى اللَِّساِن َحذَفُه ، َكَما فَ َعَل ذِلَك ِفي ْلنَّ الثَّانِيَ : َواِحَدٍة ؟ ِقيأَل  اِكُن َري أ َنتأ وََكاَن السَّ ا ُسكِّ َة َلمَّ
َرَمًة ِفي الالَّمِ ( أنأ َلَ )َفَحذفُوا النُّوَن ِمنأ ( أَلَّ )  (.لخفائها إذا َكانأتأ ُمدأ
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ُر الأَوارِثِيَن َوزََكرِيَّا ِإذأ نَاَدى رَبَُّه َربِّ ََل َتَذرأِني ف َ  َنا ( 66)رأًدا َوَأنأَت َخي أ َلحأ َيى َوَأصأ َنا َلُه َيحأ َنا َلهُ َوَوَهب أ َتَجب أ فَاسأ
ُعونَ َنا َرَرًبا َوَرَهبًا وََكانُوا َلَنا َخاِشِعيَن  َراِت َوَيدأ  ( 60)َلُه َزوأَجُه ِإن َُّهمأ َكانُوا ُيَسارُِعوَن ِفي الأَخي أ

 
ُر الأَوارِثِيَن َوزََكرِيَّ } : وقولهُ تعالى  ؛ أي َواذأُكرأ دعاَء زكريَّا إذأ { آ ِإذأ نَاَدى رَبَُّه َربِّ َلَ َتَذرأِني فَ رأداً َوَأنَت َخي أ

نيا ، ويقوُم  ين والدُّ ني وحيداً ؛ أي ارزُقأِني ولداً آنُس به ويعينني على أمِر الدِّ نَاَدى رَبَُّه فقاَل رب َل تترُكأ
ُلُه تَ َعاَلى . وأنَت وارُث جميِع الخلق ؛ ْلنَّ مردَّهم َصائُرون إليكَ بأمِر الدين بعد وفاِتي ،  َنا } : قَ وأ َتَجب أ فَاسأ

َنا له دعاَءه هذا ، { َلُه  نَا َلُه َزوأَجُه } ؛ أي فَأَجب أ َلحأ َيى َوَأصأ َنا َلُه َيحأ َر امرأتِه ، قال قتادةُ { َوَوَهب أ : ؛ َعقأ
 .كانت سيِّئة الأُخُلِق فرزََقها اللُ ُحسن الأُخلقِ : ، َوِقيأَل ( ُلوداً َكَنتأ َعِقيأماً َفَجَعلأَناَها وَ )

لُُه تَ َعاَلى  َراِت } : وقَ وأ ؛ أي يُ بَاِدُروَن إلى الطاعات مخافَة أن يَ عأِرَض َلهم { ِإن َُّهمأ َكانُواأ ُيَساِرُعوَن ِفي الأَخي أ
َغُلُهمأ عنها ، ويعني بذلَك زكريَّا وامرأَتهُ ويَ  رين ما َيشأ الكنايُة تعود على اْلنبياِء : حيى ، وقال بعُض المفسِّ

ُلهُ تَ َعاَلى . الذين ذَكَرهم اللُ في هذه السورةِ  ُعونَ َنا رََرباً َوَرَهباً } : قَ وأ فاً من { َوَيدأ ؛ أي َطَمعاً في ثوابنا وَخوأ
 .؛ أي خاِضعين َحِذرينَ { وََكانُواأ َلَنا خاِشِعيَن } عقابنا ، 
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َنا ِفيَها ِمنأ ُروِحنَا َوَجَعلأَناَها َواب أنَ َها آَيًة لِلأَعاَلِميَن  َصَنتأ فَ رأَجَها فَ نَ َفخأ  ( 67)َوالَِّتي َأحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َصَنتأ فَ رأَجَها } : قَ وأ َراَن ، { َوالَِّتي َأحأ َنا ِفيَها ِمن رُّوِحَنا } ؛ وهي َمرأَيُم بنُت ِعمأ ؛ أي { فَ نَ َفخأ

 .َواذأُكِر التي َحَفَظتأ فرَجها مما َل يحلُّ : بريُل في َجيأب ِدرأِعَها بأمرِنا ، والمعنى نَ َفَخ ج
؛ أي دَللًة للعاَلمين من حيث أنَّها جاءت بالولِد من { َوَجَعلأَناَها َواب أنَ َهآ آَيًة لِّلأَعاَلِميَن } : وقولِه تعالى 

ُدورَاِت الل ، رير بَ عأٍل ، تكلَّم في المهِد بما يوجُب براءَة  شأِنها من العيب ، وفي ذلك دليٌل على َمقأ
 .وعلى هذا َلم يقل آيَ َتيِن ؛ ْلنَّ شأَنهما في الدَللِة كان واحداً 
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 ( 67)ِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكمأ ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأنَا رَبُُّكمأ فَاعأُبُدوِن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمعأنَاُه إنَّ َهذا ِدي أَنُكمأ : )قال ابُن عبَّاس ومجاهُد والحسن { مأ ُأمًَّة َواِحَدًة ِإنَّ َه اِذِه ُأمَُّتكُ } : قَ وأ

يأُن ، ومنُه قولهُ ( ِديأٌن َواِحدٌ  نَآ َءابَآَءنَا َعَلى ُأمٍَّة } واْلُمَُّة الدِّ . أي على ِديأنٍ [ 77: الزخرف ]{ِإنَّا َوَجدأ
ينِ : ِديأٍن واحد اْلصُل أنه يقاُل للقوِم الذين يجتمعون على  وهو ُنِصَب على . ُأمٌَّة ، فتقوم اْلمَُّة مقاَم الدِّ

لُُه تَ َعاَلى . الحاِل ؛ أي حاَل اجتماعها على الحقِّ  ؛ أي َل ِديأَن ِسَوى ديني { َوَأنَاأ رَبُُّكمأ فَاعأُبُدوِن } : قَ وأ
 .وَل ربَّ ريِري
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نَ ُهمأ ُكلٌّ  َرُهمأ بَ ي أ َنا رَاِجُعوَن َوتَ َقطَُّعوا َأمأ  ( 62)ِإَلي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا رَاِجُعوَن } : قَ وأ نَ ُهمأ ُكلٌّ ِإَلي أ َرُهمأ بَ ي أ ين واحداً ، ولكن : ؛ معناهُ { َوتَ َقطَُّعواأ َأمأ كان أمُرهم في الدِّ

لُُه تَ َعاَلى . تفرَُّقوا واختلفوا بما َل يجوُز ؛ وهم اليهوُد والنصارى والأَمجوس َنا رَاِجُعوَن  ُكلٌّ } : قَ وأ أي { ِإَلي أ
ِمَنا يوَم القيامِة ، فنجزَيهم بأعماِلهم  .جميُع أهِل هذه اْلديان راجعون إلى ُحكأ
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َراَن ِلَسعأِيِه َوِإنَّا َلهُ َكاتُِبوَن  ِمٌن َفاَل ُكفأ  ( 67)َفَمنأ يَ عأَملأ ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمؤأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َراَن ِلَسعأِيِه َفَمن يَ عأ } : قَ وأ ِمٌن َفالَ ُكفأ ؛ أي َل ُجُحوَد لعملِه ، بل { َملأ ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمؤأ

َحُد إحسانَهُ : يتقب َُّلها اللُ ويُثِني عليها ، والمعنى  َنُع ثواَب عملِه ، وَل َيجأ ُلهُ تَ َعاَلى . َل َيمأ َوِإنَّا َلهُ  } : قَ وأ
 .َحَفَظَة أن يكتُبوا لذلَك العامِل عمَلُه لنجازَيُه عليهِ ؛ أي نَأأُمُر الأ { َكاتُِبوَن 
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َناَها َأن َُّهمأ ََل يَ رأِجُعوَن  َلكأ  ( 66)َوَحَراٌم َعَلى قَ رأَيٍة َأهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َناَهآ َأن َُّهمأ َلَ يَ رأِجُعوَن } : قَ وأ َلكأ ِلَكَت َل ؛ أي واجٌب على كلِّ قرية اذ{ َوَحَراٌم َعَلى قَ رأَيٍة َأهأ ا ُأهأ

َناَهآ } يَ عأِني بَقِوِلِه : )قال الكلبيُّ . ترجُع إلى ُدنيَاَها َلكأ نيا{ َأهأ والمعنى (. َعذب أَناَها أنَّهم َل يرجعوَن إلى الدُّ
ِلَك أن يبَقى في اْلرِض مدفوناً إلى يوِم القيامة ، وأن َل يرجَع إلى :  أنَّ الل تعالى َحَكَم على َمن ُأهأ

نيا بكسِر الحاء وجزِم الراء من رير أِلٍف ، وهما لُغتان مثل ِحلٍّ ( َوِحرأمٌ : )قرأ حمزُة والكسائي . الدُّ
 .َوِحالَّنٍ 
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 ( 65)َحتَّى ِإَذا فُِتَحتأ يَأأُجوُج َوَمأأُجوُج َوُهمأ ِمنأ ُكلِّ َحَدٍب يَ نأِسُلوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي إذا فُتحت جهة يأجوَج ومأجوج ، وفتُحها { َوَمأأُجوُج  َحتَّى ِإَذا فُِتَحتأ يَأأُجوجُ } : قَ وأ

 .بالتشديِد على التكثير( فُ تَِّحتأ : )قرأ ابُن عامر ويعقوب . إخراُجها من السدِّ 
لُُه تَ َعاَلى  ؛ أي من كلِّ أَكَمٍة ورَب أَوٍة مرتفعٍة من اْلرض يخرجون { َوُهمأ مِّن ُكلِّ َحَدٍب يَنِسُلوَن } : وقَ وأ

هو الخروُج بسرعٍة َكَنَساَلِن : والنُُّسوُل . اَلرتفاُع ومنه الأَحَدَبُة خروُج الظَّهِر ، وتبيِّنهُ : اع ، والأَحَدُب بإسر 
ئأب يعني مشيه اذا أسرَع فيها  .الذِّ

ٍر من اْلرِض ُيسرعون ويتفرَّقون في اْلرِض ، فال يُ َرى أكمًة إَلَّ وفوَقها : والمعنى  قوٌم أنَّهم ِمن كلِّ َنشأ
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 .منهم يهبطون منها ُمسرعيَن ، فال َيمرُّوَن بماٍء إَلّ َشرِبُوُه وَل بشيٍء إَلّ أفسدوهُ 
 .أوَلُد آدَم عشرُة أجزاٍء ، تسعٌة يأجوُج ومأجوُج ، وقد ذكرنا قصََّتهم في سورِة الكهف: قال المفسِّرون 
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ُد الأَحقُّ فَِإَذا ِهَي َشاِخَصةٌ  تَ َرَب الأَوعأ َلٍة ِمنأ َهَذا َبلأ ُكنَّا َواق أ َأبأَصاُر الَِّذيَن َكَفُروا يَا َوي أَلَنا َقدأ ُكنَّا ِفي َرفأ
 ( 66)ظَاِلِميَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُد الأَحقُّ } : قَ وأ تَ َرَب الأَوعأ َحَمٌة ، والمعنى : ؛ ِقيأَل { َواق أ َحتَّى إذا فُِتَحتأ : إن الواَو ها هنا ُمقأ

ِعدَ  يَأأُجوُج َوَمأأُجوجُ  اعة ، وذَكَر الوعَد والمراد به الأَموأ ُد الأَحقُّ ، يكون ذلَك عنَد اقتراب السَّ تَ َرَب الأَوعأ  .اق أ
َد ُخُروِج يَأأُجوَج َوَمأأُجوَج َلمأ يَ رأَكبأهُ : )ُروي عن حذيفَة رضي الل عنه أنَُّه قاَل  تَ َنى فُ ُلّواً بَ عأ َلوأ أنَّ رَُجالً اق أ

ا  (.َعةُ َحتَّى تَ ُقوَم السَّ
ُلُه تَ َعاَلى  َخُص أبصارُهم يوَم القيامة نحو الجهِة { فَِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة َأبأَصاُر الَِّذيَن َكَفُرواأ } : قَ وأ ؛ أي َتشأ

ة اْلهواِل ذلَك اليوم: َوِقيأَل . التي يتوقَّعون نزوَل العذاب بهم منها قال الكلبيُّ . َخَشَعتأ أبصارُهم من شدَّ
َوالِ َشَخَصتأ أبأ : ) ِة اَْلهأ { فَِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة } ، فأما الضميُر في قولِه ( َصارُُهمأ َفالَ ُتِطيأُق َتطأُرُف ِمنأ ِشدَّ

َنتي : ، كقوِل الشاعر { َأبأَصاُر الَِّذيَن َكَفُرواأ } يعوُد إلى معلوٍم قد بَ ي ََّنُه وهو قولُه  َها َلَ تَ ُقوُل َظِعي أ ُر أبي أ َلَعمأ
فإذا اْلَبأَصاُر َشاِخَصةٌ : نِّي َماِلُك بأُن أبي َكعأبفكنى عن الظعينة ثم أظهرها ويكوُن تقديُر الكالِم إَلَّ فَ رَّ عَ 

[. 75: الحج ]{فَِإن ََّها َلَ تَ عأَمى اَْلبأَصاُر } عماٌد مثُل قوله( ِهيَ )يكون قوله : َوِقيأَل . أبأَصاُر الَِّذيأَن َكَفُروا
ُلُه تَ َعاَلى  َلٍة مِّنأ َه اَذا } ؛ أي قالوا يَا َوي أَلَنا ؛ { َلَنا ياَوي أ } : قَ وأ نيا ، { َقدأ ُكنَّا ِفي َرفأ َبلأ ُكنَّا } ؛ اليوِم في الدُّ

 .؛ ْلنُفِسنا بالكفرِ { ظَاِلِميَن 
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 ( 66)ِإنَُّكمأ َوَما تَ عأُبُدوَن ِمنأ ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم َأن أُتمأ َلَها َوارُِدوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى ق َ  إنَّكم يا أهَل : ؛ معناه { ِإنَُّكمأ َوَما تَ عأُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم َأنُتمأ َلَها َواِرُدوَن } : وأ

ة وما تعبدون من اْلصناِم َوقُوُد جهنَّم َحَصَبةُ : هو ُكلُّ ما يُرمى بِه ، يقال : والأَحَصُب في اللغة . مكَّ
ما : وهي قراءُة ابِن عبَّاس ، والأَحَضُب ( َحَصُب َجَهنَّمَ : )رماهُ بها ، وفي القراءِة الشاذة بالأَحَصا إذا 
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 (.َحَطُب َجَهنَّمَ : )وقرأ عليٌّ وعائشُة . يُ َهيَُّج به الناُر ، ومنه قيَل لِدقَاِق النار َحَصبٌ 
ُلُه تَ َعاَلى  والحكمُة في إدخاِل اْلصنام الناَر مع أنَّها َل ذنأَب أي فيها خالدون ، { َأنُتمأ َلَها َوارُِدوَن } : قَ وأ

َمى : َلها في عبادِة َمن يعبُدها  أن يُقصَد بإدخاِلها تعذيُب ُعبَّاِدَها ، فما كان منها َحَجراً أو حديداً ُيحأ
َرًة فيعدبون بها ، أو يكون في إدخالِ  معُبوِدهم معهم في  فَ يَ لأَتِزُق بُعبَّادها ، وما كان منها َخَشباً ُجِعَل َجمأ

 .النار زيادَة ُذلٍّ وَصَغاٍر عليهم
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 ( 66)َلوأ َكاَن َهُؤََلِء آِلَهًة َما َورَُدوَها وَُكلٌّ ِفيَها َخاِلُدوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َهاَلً َلهم في عبادة اْلصناِم ؛ أي لو  { َلوأ َكاَن َه اُؤَلِء آِلَهًة مَّا َوَرُدوَها } : قَ وأ ِتجأ كان ؛ اسأ

؛ يعني { وَُكلٌّ ِفيَها َخاِلُدوَن } اْلصناُم آِلَهًة كما يزعُم الكفار ما َوَرُدوَها ؛ أي دخَل عابُدوها الناَر ، 
 .العابُد والمعبودُ 
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َمُعوَن  َنى ُأولَ ( 700)َلُهمأ ِفيَها زَِفيٌر َوُهمأ ِفيَها ََل َيسأ َعُدوَن ِإنَّ الَِّذيَن َسبَ َقتأ َلُهمأ ِمنَّا الأُحسأ َها ُمب أ ِئَك َعن أ
(707 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمُعوَن } : قَ وأ ِل ما يرُد على صاحبِه ، { َلُهمأ ِفيَها زَِفيٌر َوُهمأ ِفيَها َلَ َيسأ ُة الن ََّفِس بَهوأ ُر ِشدَّ ؛ الزَِّفي أ

َمُعوَن شيئاً ، وَل يَرى أحٌد منهم أنَّ في الناِر أحداً يُ َعذُب ريرهُ  : قال ابُن مسعوٍد . وهم فيها َل َيسأ
َمُعوَن َشيأئاً ) َرى َفالَ َيسأ َعُلوَن ِفي تَ َوابيَت ِمنأ نَاٍر ، ُثمَّ ُجِعَلتأ تِلأَك الت ََّوابيأُت ِفي تَ َوابيأَت ُأخأ  (.ُيجأ

َلُهمأ : وعن رسوِل الل صلى الل عليه وسلم "  َتِمُعوَن َوَحوأ ِجِد ُمجأ َثالَثُِماَئٍة  أنَُّه أَتى قُ َريأشاً َوُهمأ ِفي الأَمسأ
ٍم َصَنٌم َلُهمأ ، فَ َقاَل صلى الل عليه وسلم  ُفوَفًة ، ِلُكلِّ قَ وأ إنَُّكمأ َوَما تَ عأُبُدوَن ِمنأ ُدوِن : " َوِستُّوَن َصَنماً َمصأ

يأِهمأ ذِلَك ، فََأتَاُهمأ ُثمَّ ذَهَب َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم َفُشقَّ َعلَ " الِل َحَصُب َجَهنََّم أن أُتمأ َلَها َوارُِدوَن 
َعِرىِّ فَ َرآُهمأ يَ تَ َهاَمُسوَن ، فَ َقاَل  ُصُكُم؟: َعبأُدالِل بأُن الزُّب أ َرِة بَما قَاَل َرُسوُل ! ِفيأَم َحوأ بَ َرُه الأَوِليأُد بأُن الأُمِغي أ فََأخأ
َعِرىِّ  ُتهُ أَما َوالِل َلوأ وَ : الِل صلى الل عليه وسلم ، فَ َقاَل ابأُن الزُّب أ ُتهُ َلَخَصمأ  . َجدأ

: أنأَت قُ لأَت أنَّا َوَما نَ عأُبُد ِفي النَّار ؟ قَاَل : َفَدَعوا َرُسوَل الِل صلى الل عليه وسلم ، فَ َقاَل ابأُن الزبعرى 
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ُتَك َوَرب الأَكعأَبِة ، أَليأَسِت الأيَ ُهوُد تَ عأُبُد ُعَزيأراً ، َوالنََّصاَرى تَ عأُبُد الأَمِسيأحَ  ، َوبَِني َمِليأٍح يَ عأُبُدوَن  َخَصمأ
ِه أفَ تَ َرى أنَّ َهُؤََلِء َلَ َيُكونُوَن ِفي النَّار ؟ فَ بَ يََّن َلُه النَّبيُّ صلى الل عليه وسلم أنَّ اللَ تَ َعاَلى أرَاَد ب! الأَمالَِئَكةَ 

ثَاَن  َل يكون إَلَّ ِلَما [ 66: اْلنبياء ]{َن َوَما تَ عأُبُدو } وفي اآلية ما يدلُّ على ذلَك ؛ ْلنَّ قوَلُه تعالى". اَْلوأ
 : ثُم أنزَل اللُ تعالى (. َوَمنأ تعبدون)َل يعقُل ، إذ لو أراَد المالئكَة والناَس لقال 

ُلُه تَ َعاَلى  َعُدوَن } : قَ وأ َها ُمب أ لَِئَك َعن أ َنى ُأوأ ُعَزيراً أنَّ عيسى و : ؛ معناُه { ِإنَّ الَِّذيَن َسبَ َقتأ َلُهمأ مِّنَّا الأُحسأ
َنى ؛ أي َوَجَبتأ َلهم الِعَدُة من الِل تعالى بالُبشرى والسعادة  .والمالئكَة هم الذين َسبَ َقتأ َلهم ِمنَّا الأُحسأ

َهُه يقرأ هذه اآليَة  ِإنَّ } ويدخُل في هذه اآلية ُجملة المؤمنين ؛ لما ُروي ْلنَّ عثمان َسِمَع عليّاً َكرََّم اللُ َوجأ
َعُدوَن الَِّذيَن َسب َ  َها ُمب أ َلِئَك َعن أ َنى ُأوأ ٍر َوُعَمُر َوُعثأَماُن َوطَلأَحةُ : )قال { َقتأ َلُهمأ مِّنَّا الأُحسأ ُهمأ َوأبُو َبكأ أنَا ِمن أ

َمِن َوأبُو ُعبَ يأَدةَ  ُر َوَسعأُد َوَسِعيأُد َوَعبأُدالرَّحأ يَُة ِفي الأِهَداَيِة ، َسبَ َقتأ َلُهمأ ِمَن الِل الأِعَنا: )وقال الجنيُد (. َوالزُّبَ ي أ
 (.َفَظَهَرِت الأِوَلَيَُة ِفي الن َِّهايَةِ 
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ُفُسُهمأ َخاِلُدوَن  تَ َهتأ َأن أ َمُعوَن َحِسيَسَها َوُهمأ ِفي َما اشأ  ( 707)ََل َيسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعُدوَن } : قَ وأ َها ُمب أ َلِئَك َعن أ َن عن النار ، [ 707: اْلنبياء ]{أُوأ َمُعوَن َحِسيَسَها َلَ } ُمَنحَّوأ ؛ {  َيسأ

بها ، والمعنى  َها وحركَة تلهُّ تَ َهتأ َأنُفُسُهمأ َخاِلُدوَن } َل يسمعون صوَت الناِر ، : أي ِحسَّ { َوُهمأ ِفي َما اشأ
تَ َهتأ أنُفُسُهمأ من نعيِم الجنَّة مقيمون دائمون  .؛ أي ِفي َما اشأ
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ب َ  َكأ ُزنُ ُهُم الأَفَزُع اْلأ ُمُكُم الَِّذي ُكنأُتمأ تُوَعُدوَن ََل َيحأ  ( 702)ُر َوتَ تَ َلقَّاُهُم الأَماَلِئَكُة َهَذا يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  بَ ُر } : قَ وأ ُزنُ ُهُم الأَفَزُع اَْلكأ يعني إطباَق جهنَّم على أهِلها ، وقال : ؛ قال أكثُر المفسِّرين { َلَ َيحأ

َرةُ : )ابُن عباس  َخُة اَْلِخي أ فأ هو حين يؤمُر بأهِل النار : َوِقيأَل . هو ذبُح الموِت بين الفريقين: يأَل َوقِ (. الن َّ
ِرُموَن } إلى النار ، وذلك حين يقالُ  َم َأي َُّها الأُمجأ تَاُزواأ الأيَ وأ لُُه تَ َعاَلى [. 66: يس ]{َوامأ َوتَ تَ َلقَّاُهُم } : قَ وأ

ُمُكُم الَِّذي ُكنُتمأ تُوَعُدوَن } : ون َلهم ؛ أي بالتَّهنئِة على باب الجنَّة ، فيقول{ الأَمالَِئَكُة   .{َه اَذا يَ وأ
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َنا ِإنَّا ُكنَّ  َماَء َكَطيِّ السِِّجلِّ لِلأُكُتِب َكَما َبَدأأنَا َأوََّل َخلأٍق نُِعيُدهُ َوعأًدا َعَلي أ َم َنطأِوي السَّ  ( 707)ا فَاِعِليَن يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم َنطأِوي ال} : قَ وأ َمآَء َكَطيِّ السِِّجلِّ لِلأُكُتِب يَ وأ ِجلُّ ُهَو : )؛ قال ابُن عبَّاس ومجاهُد { سَّ السِّ

َها ِمَن الأِكَتابَةِ  َفُة ُتطأَوى بَما ِفي أ ُهَو : )، وقال السديُّ ( على)بمعنى ( : لِلأُكُتبِ )َوالالَُّم في قوله ( الصَِّحي أ
إن السِِّجلَّ كاتٌب لرسوِل الل : َوِقيأَل (. اُن رُِفَع ِكتَابُُه إَليأِه َفَطَواهُ َمَلٌك ُموَكٌَّل بالصُُّحِف ، إذا َماَت اإلنأسَ 

 .هو الرجُل بلغة الحَبَشة: ويقاُل . صلى الل عليه وسلم
َماءُ : )قرأ أبو جعفٍر  َماءُ )بالتاء ، ورفَع ( ُتطأَوى السَّ : وقرأ أهُل الكوفة . على ما َلم ُيَسمَّ فاعلهُ ( السَّ

 .على الجمعِ ( ُتبلِلأكُ )
ماِء أنَّ اللَ تعالى َيطأِوي أَها ، ُثم يفتُحها ثم يُعيدها ، ولذلك قال  َكَما َبَدأأنَآ َأوََّل َخلأٍق } : والمراُد بَطيِّ السَّ

أأنَآ َكَما َبدَ } ويجوُز أن يكون معنى قولِه . ؛ أي كما بدأناها أوََّل مرَّة ، نعيُدها إلى الحالِة اْلُولى{ نُِّعيُدُه 
ُلُه تَ َعاَلى { َأوََّل َخلأٍق نُِّعيُدُه  َكَما } : نعيُد الخلَق للبعِث كما بدأناُه في النُّطفِة ، ودليُل هذا القوِل قَ وأ

 [.76: اْلعراف ]{َبَدَأُكمأ تَ ُعوُدوَن 
ِر ، قَالَ : والطَّيُّ في هذه اآليِة يحتمُل معَنيين ؛ أحدهما  رأُج الذي هو ِضدُّ النَّشأ } : اللُ تَ َعاَلى  الدَّ

َماَواُت َمطأِويَّاٌت ِبَيِميِنِه  ُو والطَّمُس ؛ ْلن اللَ : والثَّاِني [. 56: الزمر ]{َوالسَّ عأِمَيُة والأَمحأ اإلخفاُء والت َّ
ِدُر ُنجوَمها كما : { ُدُه َكَما َبَدأأنَآ َأوََّل َخلأٍق نُِّعي} معنى قولِه تعالى : َوِقيأَل . تعالى َيمُحو رُسوَمها وُيكأ

 .بدأنَاُهم في بطُوِن أمَّهاِتهم حفاًة ُعراة ُررأَلً ، كذلك نعيُدهم يوَم القيامةِ 
ُلُه تَ َعاَلى  َنآ } : قَ وأ داً َعَلي أ لُُه تَ َعاَلى : ؛ ُنِصَب على المصدِر بمعنى { َوعأ داً ، قَ وأ نَاهم هذا َوعأ } : قد َوَعدأ

نَا { ِإنَّا ُكنَّا فَاِعِليَن   .فاعليَن اإلعادَة والبعثَ : كم ِمن ذلك ، َوِقيأَل ؛ ما وَعدأ
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َرأَض َيرِثُ َها ِعَباِدَي الصَّاِلُحوَن  ِر َأنَّ اْلأ َنا ِفي الزَّبُوِر ِمنأ بَ عأِد الذِّكأ  ( 706)َوَلَقدأ َكَتب أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِر َأنَّ ا} : قَ وأ ِد الذِّكأ َنا ِفي الزَّبُوِر ِمن بَ عأ َنا في { َْلرأَض َيرِثُ َها ِعَباِدَي الصَّاِلُحوَن َوَلَقدأ َكَتب أ ؛ أي َكَتب أ

اك . زَبُوِر داوَد ِمن بعِد توراِة ُموسى رَاةُ ، َوالزَّبُوُر الأُكُتُب الأُمنَ زََّلُة ِمنأ : )وقال ابُن عبَّاس والضحَّ ُر الت َّوأ الذِّكأ
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رَاةِ  ِد الت َّوأ ُر الفرقاُن ، والزبوُر زبوُر داوَد ، والذِّ : َوِقيأَل (. بَ عأ وََكاَن } كقولِه تعالى( قَ بألِ )بمعنى ( بَ عأدِ )كأ
َد َذِلَك َدَحاَها } أي أَماَمُهم ، وقولهُ [ 66: الكهف ]{َورَآَءُهم مَِّلٌك  أي [ 20: النازعات ]{َواَْلرأَض بَ عأ

لُُه تَ َعاَلى . قَ بأَل ذلك يعني أرَض الجنَّة يرِثُها ِعَباِدَي {  َأنَّ اَْلرأَض َيرِثُ َها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ } : قَ وأ
ٍد صلى الل عليه وسلم  .جميُع المؤمنيَن العاملين بطاعة الل: َوِقيأَل . الصَّاِلُحوَن ِمن ُأمَِّة ُمَحمَّ
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ٍم َعاِبِديَن   ( 705)ِإنَّ ِفي َهَذا لََباَلًرا ِلَقوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٍم َعاِبِديَن  ِإنَّ ِفي َه اَذا َلَباَلراً } : قَ وأ أن : ؛ أي إنَّ في هذا الُقرأآِن بالراً للكفاية ، والمعنى { لَِّقوأ

ٍم َعاِبِديَن } من اتبع القرآن وعمل به كان بالرُه في الجنَّة ، وقولهُ تعالى  ُهمأ ُأمَّةُ : )؛ قال كعٌب { لَِّقوأ
ٍد صلى الل عليه وسلم الَِّذيأَن ُيَصلُّوَن الصََّلَواتِ  َر رََمَضانَ  ُمَحمَّ ِس ، َوَيُصوُموَن َشهأ أنَّ : " وُروي (. الأَخمأ

ٍم َعاِبِديَن } َرُسوَل الِل صلى الل عليه وسلم قَ َرأ  ِهَي الصََّلَواُت : " ، ُثمَّ قَاَل { ِإنَّ ِفي َه اَذا َلَباَلراً لَِّقوأ
ِجِد الأَحَراِم  ُس ِفي الأَجَماَعِة ِفي الأَمسأ  ". الأَخمأ
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َمًة لِلأَعاَلِميَن   ( 706)َوَما َأرأَسلأَناَك ِإَلَّ رَحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمًة لِّلأَعاَلِميَن } : قَ وأ ُد إَلّ ِنعأَمًة للعاَلمين: ؛ معناُه { َوَمآ َأرأَسلأَناَك ِإَلَّ رَحأ قال . َوَما أرأَسلأَناَك يا ُمَحمَّ

ِمِنيأَن َخاصَّةً : )ابُن زيد  َمِة ِفي : )وقال ابُن عبَّاس ، ( يَ عأِني لِلأُمؤأ ُهَو َعامٌّ ، َفَمنأ آَمَن بِه ُكِتَب َلهُ ِمَن الرَّحأ
ِف َوالأَغرأقِ  ِخ َوالأَخسأ ا أَصاَب اْلَُمَم ِمَن الأَمسأ ِمنأ ُعوِفَي ِممَّ ن أَيا َواآلِخَرِة ، َوَمنأ َلمأ يُ ؤأ أنهُ كان : والمعنى (. الدُّ

بُوا ، وُأرسل النبيُّ صلى الل عليه وسلم فكان كلُّ إذا ُأرأِسَل نبيٌّ من اْلنبياِء ؛ ف إنأ آَمَن به قومُه وإَلّ ُعذِّ
ُر إلى يوِم القيامة فهو نعمٌة على الكافِر إذ ُعوِفَي مما أصاَب اْلمَم من المسخِ   .َمن كفَر به يؤخَّ
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ِلُموَن  ُقلأ ِإنََّما يُوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكمأ ِإَلٌه َواِحٌد فَ َهلأ   ( 706)َأن أُتمأ ُمسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُد { ُقلأ ِإنََّمآ يُوَحى ِإَليَّ } : قَ وأ َأنََّمآ } إنَّما يُوَحى إَليَّ في الُقرأآِن ؛ : ؛ أي ُقل َلهم يا ُمَحمَّ

ِلُموَن } وهو اللُ َل شريَك له ؛ { ِإلَ اُهُكمأ ِإلَ اٌه َواِحٌد  ة ُمسلموَن ُمخلصون لهُ يا أهَل { فَ َهلأ َأنُتمأ مُّسأ مكَّ
 .بالعبادة والتوحيدِ 
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ِري َأَقرِيٌب َأمأ بَِعيٌد َما ُتوَعُدوَن  ا فَ ُقلأ آَذن أُتُكمأ َعَلى َسَواٍء َوِإنأ َأدأ  ( 706)فَِإنأ تَ َولَّوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  اأ } : قَ وأ ؛ أي { اَذنُتُكمأ َعَلى َسَوآٍء فَ ُقلأ ءَ } ؛ أي فإنأ اعرضُضوا عن قبوِل قوِلَك ، { فَِإن تَ َولَّوأ

ُتكم بالوحي من الِل على سواٍء في اإلعالِم ؛ أي َلم ُأظأِهرأ بعَضكم على شيٍء كتمتُه عن ريرهِ  َوِقيأَل . أعلمأ
بوا ِلما يُراد بكم ؛ إذ :  َعَلى َسَواٍء في العلِم ، إنِّي حرٌب لكم َل ُصلأَح بيننا ، وإنِّي مخالٌف لِدينكم فتأهَّ
 .س الِعَناُد من أخالِق اْلنبياء َصَلَواُت الِل َعَليأِهمأ لي

ُلُه تَ َعاَلى  ري متى توعدون به من العذاب{ َأَقرِيٌب َأم بَِعيٌد مَّا ُتوَعُدوَن } : قَ وأ  .؛ أي َما أدأ
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ُتُموَن  ِل َويَ عأَلُم َما َتكأ َر ِمَن الأَقوأ َنٌة َلُكمأ َوَمتَاٌع ِإَلى ِحيٍن َوِإنأ َأدأرِ ( 770)ِإنَّهُ يَ عأَلُم الأَجهأ  ( 777)ي َلَعلَُّه ِفت أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُتُموَن } : قَ وأ ِل َويَ عأَلُم َما َتكأ َر ِمَن الأَقوأ إن اللَ يعلُم ما تُ عأِلُنوَن به من : ؛ معناُه { ِإنَُّه يَ عأَلُم الأَجهأ

ُتُموَن من سرِّكم ، َل يغيُب ِمن عِ  ُلهُ تَ َعاَلى . لأِمِه شيٌء منكمالقوِل ، ويعلُم ما َتكأ ِري َلَعلَّهُ } : قَ وأ َوِإنأ َأدأ
َنٌة لَُّكمأ  ُعُكمأ ، { ِفت أ { َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن } ؛ أي وَما أدأري لعلَّ تأخيَر العذاب اختباٌر لكم ؛ ليَ َرى كيَف ُصن أ

 .؛ آجاِلُكم ؛ أي ُتمتَّعون إلى انقضاِء آجاِلكم
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تَ َعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن قَاَل َربِّ احأ  َمُن الأُمسأ  ( 777)ُكمأ بِالأَحقِّ َورَب َُّنا الرَّحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُكم بِالأَحقِّ } : قَ وأ ُد { قَاَل َربِّ احأ ة الذي هو : ؛ أي ُقل َلهم يا ُمَحمَّ ُكمأ بعذاب أهِل مكَّ رب احأ

بُوا يوَم بدرٍ ها ُهنا هو العذاُب ، كأنه اس: حقٌّ نازٌل بهم ، والحقُّ  قال قتادةُ . تعجَل العذاَب لقومه ، فُعذِّ
ُكمأ بالأَحقِّ : " َكاَن النَّبيُّ صلى الل عليه وسلم إذا َشِهَد ِقَتاَلً قَاَل : "  َفَحَكَم : )قال الكلبيُّ " َرب احأ

َم ُحنَ يأٍن ، َوي َ  َزاب ، َويَ وأ َم اَْلحأ ٍر ، َويَ وأ َم َبدأ َم الأَخنأَدقِ َعَلِيِهمأ بالأَقتأِل يَ وأ أفأِصلأ بَ يأِني وبين : والمعنى (. وأ
 .المشركين بما يظهُر به ِمن الحقِّ للجميعِ 

ُكمأ بالأَحقِّ : )وقرأ حفٌص  اك ويعقوب . على الخبِر ؛ أي قاَل الرسوُل ذلك( ُقلأ َرب احأ ِقيأَل : )وقرأ الضحَّ
ُكمأ بالأَحقِّ  هو أحَكُم الحاِكمين ، وكيَف يجوُز أن يسأَلُه أن بإثبات الياِء على وجه الخبِر ؛ أي ( َرب احأ

ُكَم بالحقِّ ، وهو َل يحكُم إَلّ بهِ   .َيحأ
ُلُه تَ َعاَلى  تَ َعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن } : قَ وأ َم اُن الأُمسأ ما َهذا : ؛ أي على َكِذبُكمأ وباطِلكم وقوِلكم { َورَب َُّنا الرَّحأ

ُف بمعنى المكذب كقولِه تعالى. ذ الرحمُن وَلداً اتَّخَ : إَلَّ َبَشٌر مثُلكم ، وقولكم  زِيِهمأ } والَوصأ َسَيجأ
َفُهمأ  ا َتِصُفوَن } ، وقولهِ [ 726: اْلنعام ]{َوصأ  [.76: اْلنبياء ]{َوَلُكُم الأَويأُل ِممَّ
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ٌء َعِظيٌم  اَعِة َشيأ  ( 7)يَا َأي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكمأ ِإنَّ زَلأَزَلَة السَّ

 
ٌء َعِظيٌم }  اَعِة َشيأ َة ات َُّقوا : )؛ قال ابُن عبَّاس { ياَأي َُّها النَّاُس ات َُّقواأ رَبَُّكمأ ِإنَّ زَلأَزَلَة السَّ َل َمكَّ يُرِيأُد يَا أهأ

اعة شيٌء عظيمٌ  ذرُوا ِعَقابَُه إنَّ زَلأَزَلَة ِقَياِم السَّ ٌل عظيم ، َل يوصُف لفظهُ ( رَبَُّكمأ ، َواحأ : ، والزَّلأَزَلُة  أي َهوأ
ُة الحركِة مع الحاِل الهائلة  .شدَّ
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َلَها َوتَ َرى النَّاَس ُسَكارَ  ٍل َحمأ ا َأرأَضَعتأ َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحمأ َهُل ُكلُّ ُمرأِضَعٍة َعمَّ نَ َها َتذأ َم تَ َروأ ى َوَما ُهمأ يَ وأ
 ( 7)ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّه َشِديٌد 
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آ َأرأَضَعتأ } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وأ  َهُل ُكلُّ ُمرأِضَعٍة َعمَّ نَ َها َتذأ َم تَ َروأ َهُل في ذلك { يَ وأ َن تلك الزَّلأَزَلَة َتذأ ؛ أي يوم تَ َروأ

ا أرأَضَعتأ ؛ أي تَ نأَسى َتِغُل ، َوِقيأَل : َوِقيأَل . اليوِم كلُّ ُمرضعٍة عمَّ ذِهلأُت عن َكذا إذا : تترُك ، يقاُل : َتشأ
َتِغُل كلُّ مرضعٍة عن ولِدها بغيِر فطام ، : معنى اآلية : َوِقيأَل . تركتهُ  َن الزلزلَة َتشأ َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت } يوم تَ َروأ

َلَها  ٍل َحمأ : وهذا إنَّما يكون على وجِه التَّشبيِه ، والمعنى . ، وتضُع الحامل ما ِفي بطِنها لغير َتمام{ َحمأ
 .لذِهَلتأ عن ولِدها ، وحامٌل لوضَعتأ َحمَلها أنأ لو كانت َثمَّ مرضعةٌ 

ُلُه تَ َعاَلى  ِة الَفَزِع والخوف من عذاب الل يتحيَّرون كأنَّهم { َوتَ َرى النَّاَس ُسَكاَرى } : قَ وأ ؛ أي من ِشدَّ
اب ، { َوَما ُهم ِبُسَكاَرى } ُسكارى ،  تَرى الناَس  : والمعنى { َولَ اِكنَّ َعَذاَب اللَِّه َشِديٌد } ؛ من الشَّ

كران ، وُسَكاَرى جمُع  ة ما يمر بهم فيضَطربون اضطراَب السَّ ِل عقوِلهم لشدَّ كأنَّهم ُسكارى من ذُهوأ
َرانٍ  َرى)وقرأ أهُل الكوفة . َسكأ ِري وُسكأ ٌه َجيٌِّد ِفي الأَعَربيَِّة ؛ ْلنَّهُ : قال الفرَّاء . بغيِر ألف( ُسكأ ُهَو َوجأ

 (.الأَجرأَحى َوالأَمرأَضىبَمنأزَِلِة الأَهلأَكى وَ 
َم الأِقيَاَمِة آلَدَم : " وعن رسوِل الل صلى الل عليه وسلم أنُه قال  َعثأ : يَ ُقوُل اللُ تَ َعاَلى يَ وأ يَا آَدُم ؛ ُقمأ فَ ب أ

ُعوَن ِمنأ ُكلِّ ألأ : َلب َّيأَك َوَسعأَديأَك ؛ َوَما بَ عأُث النَّاِر ؟ فَ يَ ُقوُل : فَ يَ ُقوُل . بَ عأَث النَّارِ  َعةٌ َوِتسأ ُعِماَئٍة َوِتسأ ٍف ِتسأ
ُر ، َوَتَضُع الأَحاِمُل َما ِفي َبطأِنَها ، َوتَ َرى النَّاَس . إَلى النَّاِر ، َوَواِحٌد إَلى الأَجنَّةِ  َفِعنأَد ذِلَك َيِشيأُب الصَِّغي أ

 ". ُسَكاَرى َوَما ُهمأ بُسَكاَرى 
َقى ؟ قَاَل أي َُّنا ذِلَك ا! يَا َرُسوَل اللِ : قَاُلوا  أبأِشُروا ؛ إنِّي َْلرأُجو أنأ َيُكوَن ِمنأ يَأأُجوَج : " لرَُّجُل الَِّذي يَ ب أ

ِل الأَجنَِّة : " ُثمَّ قَاَل " َوَمأأُجوَج ألأٌف َوِمنأُكمأ َواِحٌد  نَا ، ثُمَّ قَاَل " إنِّي َْلرأُجو أنأ َتُكونُوا رُُبَع أهأ َفَكب َّرأنَا َوَحَمدأ
ِل الأَجنَِّة إنَّي َْلرأجُ : "  نَا ، ُثمَّ قَاَل " و أنأ َتُكونُوا ثُ ُلَثي أهأ ِل : َفَكب َّرأنَا َوَحَمدأ ُجو أنأ َتُكونُوا ثُ ُلَثي أهأ ُأ إنِّي َْلرأ

َها ُأمَِّتي  ُروَن َصّفاً ، َثَمانُوَن ِمن أ ُل الأَجنَِّة ِماَئةٌ َوِعشأ ُخُل يَ : " ُثمَّ قَاَل صلى الل عليه وسلم " الأَجنَِّة ، َوأهأ دأ
ُعوَن ألأفاً  ُعوَن أَلفاً بَغيأِر ِحَساٍب ، َمَع ُكلِّ َواِحٍد َسب أ ُأدأُع اللَ : فَ َقاَل ُعَكاَشُة بأُن َمِحيأٍص " الأَجنََّة ِمنأ ُأمَِّتي َسب أ

ُهمأ ، فَ َقاَل  َعَلِني ِمن أ ُهمأ : " أنأ َيجأ ُسوَل الل ُأدأُع اللَ أنأ يَا رَ : فَ َقاَم رَُجٌل ِمَن اْلَنأَصاِر فَ َقاَل " أنأَت ِمن أ
ُهمأ ، فَ َقاَل  َعَلِني ِمن أ  " ". َسبَ َقَك بَها ُعَكاَشُة : " َيجأ
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ُه فَأَنَُّه ُيِضلُّ ( 2)َوِمَن النَّاِس َمنأ ُيَجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغيأِر ِعلأٍم َويَ تَِّبُع ُكلَّ َشيأطَاٍن َمرِيٍد  هُ ُكِتَب َعَليأِه َأنَّهُ َمنأ تَ َوَلَّ
ِعيِر  ِديِه ِإَلى َعَذاِب السَّ  ( 7)َويَ هأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِر بأِن : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوِمَن النَّاِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغيأِر ِعلأٍم } : قَ وأ نَ َزَلتأ ِفي النَّضأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



ُب بالأُقرأآِن َويَ زأُعُم أنَُّه ِمنأ أَساِطيأِر اْلَ : الأَحارِث  َر الأَجَدِل ، َويَ ُقوُل َكاَن يَُكذِّ الأَماَلِئَكةُ : وَّلِيأَن ، وََكاَن َكِثي أ
َتى َياِء الأَموأ ُر قَادٍر َعَلى إحأ وِمن الناِس َمن ُيخاِصُم في ِدين الل : والمعنى (. بَ َناُت الِل ، َويَ زأُعُم أنَّ اللَ َري أ

ٍة ،  ُلهُ تَ َعاَلى . ؛ أي ُمَتَمرٍِّد على اللِ { رِيٍد َويَ تَِّبُع ُكلَّ َشيأطَاٍن مَّ } بغيِر ِعلأٍم وَل ُحجَّ ُكِتَب َعَليأِه َأنَُّه } : قَ وأ
ِديِه } ؛ أي ُكِتَب عليِه الشيطاُن إضالَل َمن توَلَّه ؛ { َمن تَ َوَلَُّه فَأَنَُّه ُيِضلُُّه  ِإَلى } وهدايَتُه إياُه { َويَ هأ

ِعيِر   .راجعٌة إلى َمن يتَّبِع الشيطاَن ِفيتقبََّل منهُ { ُكِتَب َعَليأِه }  الهاُء في قولهِ : ؛ َوِقيأَل { َعَذاِب السَّ
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َناُكمأ ِمنأ تُ َراٍب ُثمَّ ِمنأ نُطأَفٍة ثُمَّ مِ  َغٍة يَا َأي َُّها النَّاُس ِإنأ ُكنأُتمأ ِفي رَيأٍب ِمَن الأبَ عأِث فَِإنَّا َخَلقأ نأ َعَلَقٍة ُثمَّ ِمنأ ُمضأ
اًل ثُمَّ  ُمَخلََّقٍة َوَريأرِ  رُِجُكمأ ِطفأ ى ُثمَّ ُنخأ َرأَحاِم َما َنَشاُء ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّ ُلُغوا ُمَخلََّقٍة ِلُنبَ يَِّن َلُكمأ َونُِقرُّ ِفي اْلأ لَِتب أ

َرأَض َأُشدَُّكمأ َوِمنأُكمأ َمنأ يُ تَ َوفَّى َوِمنأُكمأ َمنأ يُ َردُّ ِإَلى َأرأَذِل الأُعُمِر ِلَكيأاَل يَ عأَلَم ِمنأ بَ عأ  ِد ِعلأٍم َشيأًئا َوتَ َرى اْلأ
تَ زَّتأ َورََبتأ َوَأن أَبَتتأ ِمنأ ُكلِّ َزوأٍج َبِهيٍج  َها الأَماَء اهأ  ( 6)َهاِمَدًة فَِإَذا َأن أَزلأَنا َعَلي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  إن ُكنتم في َشكٍّ ِمَن يا أهَل مكة : ؛ معناُه { ياَأي َُّها النَّاُس ِإن ُكنُتمأ ِفي رَيأٍب مَِّن الأبَ عأِث } : قَ وأ

ُروا في ابتداِء َخلأِقُكمأ فإنَّ إعاَدَتكم ليست بأشدَّ ِمن أوَّل خلِقكم ، ثم بيَّن  البعِث بعد الموِت ، فتفكَّ
َناُكمأ مِّن تُ َراٍب } : ابتداء خلِقهم فقاَل   .أي خَلقنا أباُكم آدَم ، ثُم صوَّرناهُ َلحماً وَدماً { فَِإنَّا َخَلقأ

ُلُه  } ؛ أي ُثم جعلناكم بعد ذلَك من النُّطفة التي تكون من الذكر واْلنثى ، { ثُمَّ ِمن نُّطأَفٍة } : تَ َعاَلى قَ وأ
َغٍة } ؛ جعلنا العلقَة { ُثمَّ } ؛ وهي قطعٌة من الدِم { َعَلَقٍة } تلَك النطفِة ؛ { ِمنأ } خَلقنا { ُثمَّ  { ِمن مُّضأ

ى مُ  َغًة ؛ ْلنَّها مقداُر ما يُمَضُغ من اللَّحم؛ وهي القطعَة من اللَّحم ، تسمَّ  .ضأ
ُلُه تَ َعاَلى  مصوَّرٍة وريِر مصوَّرٍة ، : ؛ أي تامَّة الخلِق وريِر تامة الخلِق ، َوِقيأَل { مَُّخلََّقٍة َوَريأِر ُمَخلََّقٍة } : قَ وأ

طُ  قأ ِحِم ؛ بَ َعَث اللُ َمَلكاً يَأأُخُذَها بَكفِِّه إذا َوقَ َعِت النُّطأَفُة ِفي الرَّ : " قال عبُدالل بُن مسعود . وهي السَّ
ُر ُمَخلََّقٍة ؟ فَإنأ قَاَل : فَ يَ ُقوُل  َها اَْلرأَحاُم َدماً ، َوإنأ قَاَل : يَا َرب ُمَخلََّقٌة أوأ َري أ ت أ ُر ُمَخلََّقٍة ؛ َمجَّ ُمَخلََّقٌة : َري أ

 َما أَجُلَها ؟ َوَشِقيٌّ أمأ َسِعيأٌد ؟ َوبَأيِّ أرأٍض َتُموُت ؟ يَا َرب أذَكٌر أمأ ُأن أَثى ؟ َوَما ِرزأقُ َها وَ : ، قَاَل 
تَ نأِسخأ ِمنأُه ِصَفَة َهِذِه النُّطأَفِة ، فَ يَ نأطَِلُق : فَ يُ َقاُل َلُه  اذأَهبأ إَلى ُأمِّ الأِكَتاب فَإنََّك َتِجُد ذِلَك ، فَاسأ

تَ نأِسُخَها َلُق فَ َتِعيأُش ِفي أَجِلَها ، وَ . فَ َيسأ َهُب إَلى فَ ُتخأ تَأأُكُل رزأقَ َها ، َحتَّى إذا َجاَء أَجُلَها َماَتتأ ، فَ َتذأ
 " الأَمَكاِن الَِّذي ُكِتَب َلَها 

ُلُه تَ َعاَلى   .؛ أي ِلُنبَ يَِّن لكم كماَل ُقدرَتِنا وُحكِمنا في تصريِفنا في الخلقِ { لِّنُبَ يَِّن َلُكمأ } : قَ وأ
ى َونُِقرُّ ِفي اْلَ } : وقولهُ تعالى  ُرُك في اْلرحاِم ما نشاُء من الولِد { رأَحاِم َما َنَشآُء ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّ ؛ أي ونَ ت أ

ِقطأهُ  بالنصب على العطف ، وقراءُة الباقيَن بالرفع ( َونُِقرَّ : )وُروي عن عاصٍم . إلى وقِت التَّماِم وَل ُنسأ
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ُن نُِقرُّ : على معنى  رِجُ } : قولُه تعالى . وَنحأ الً ُثمَّ ُنخأ ؛ أي ثُم ُنخرُِجكم من ُأمَّهات شتَّى ، كأنهُ { ُكمأ ِطفأ
ُهمأ من ُأمٍّ واحدة ، ولكن : قال  رِجأ الً ِصَغاراً ، وإنَّما َلم يقل أطَفاَلً ْلنه َلم ُيخأ ُثم َنخرُجكم من اْلرحاِم ِطفأ

 .ُثم نخرُج كلَّ واحٍد منكم طفالً : ُيخرجهم من ُأمَّهات شتَّى ، كأنُه قال 
ُلُغواأ َأُشدَُّكمأ } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وأ  َوِمنُكمأ } ؛ أي ثُم ِلنُ َعمِّرَُكمأ لتبلُغوا أُشدَّكم بمعنى الكماِل والقوة ، { ثُمَّ ِلَتب أ

ُر حتى { َوِمنُكمأ مَّن } ؛ قبَل بُلوِغ اْلُشدِّ ، { مَّن يُ تَ َوفَّى  ِه ؛ أي َهَوانِ { يُ َردُّ ِإَلى َأرأَذِل الأُعُمِر } ؛ يُ َعمَّ
ِه وهو الأَهَرُم والأَخَرفُ  لُُه تَ َعاَلى . وأَخسِّ ِد ِعلأٍم َشيأئاً } : قَ وأ ؛ أي لَكيأالَ يَ عأِقَل ِمن بعد { ِلَكيأالَ يَ عأَلَم ِمن بَ عأ

 .عقله اْلوَِّل شيئاً 
ُلُه تَ َعاَلى  َتى{ َوتَ َرى اَْلرأَض َهاِمَدًة } : قَ وأ بإحياِء اْلرِض الميَتِة  ؛ هذه دَللة أخرى تدلهم على إحياِء الأَموأ
وتَ َرى اْلرَض يابسًة جافًَّة ذاَت ُتراٍب كالنار إذا اطفئت : هي اليابسُة الجافَُّة ، كأنه قال : ، واَلَهاِمدةُ 

َها الأَمآَء } ورمدت ،  تَ زَّتأ َورََبتأ } ؛ أي على اْلرِض ، { فَِإَذآ َأنَزلأَنا َعَلي أ ؛ أي تحرََّكت بالنباِت ، { اهأ
} ادت وأضَعفت النباَت ، وذلك أن اْلرَض ترتفُع على النباِت ، فذلك تحريُكها ، وهو معنى قولِه وازد

 .أي ارتفَعتأ وزَاَدتأ وانتفخت للنباِت ، من رَبَا يَ رأبُو إذا ازَدادَ { َورََبتأ 
ُلُه تَ َعاَلى  لوٍن َحَسِن البهجِة ، وِمن كلِّ  ؛ أي وأخرجت أَكماً من كلِّ { َوَأنَبَتتأ ِمن ُكلِّ َزوأٍج َبِهيٍج } : قَ وأ

َنا ِبِه َحَدآِئَق } : قَاَل اللُ تَ َعاَلى . صنٍف مؤنق العيِن ، والبهيُج الحسنُ  َمآِء َمآًء فََأنَبت أ َوَأنَزَل َلُكمأ مَِّن السَّ
َجٍة   [.50: النمل ]{َذاَت بَ هأ
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ِيي ٍء َقِديٌر  َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو الأَحقُّ َوَأنَّهُ ُيحأ َتى َوَأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشيأ اَعَة آتَِيٌة ََل رَيأَب ِفيَها ( 5)الأَموأ َوَأنَّ السَّ
َعُث َمنأ ِفي الأُقُبوِر   ( 6)َوَأنَّ اللََّه يَ ب أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َتى } : قَ وأ يِ ي الأَموأ فناُه من تعريِف الخلق ؛ أي ذلَك الذي وص{ ذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو الأَحقُّ َوَأنَُّه ُيحأ

على هذه اْلحواِل في إحياء اْلرِض الميتة ؛ لتعَلُموا وُتِقرُّوا بأنَّ اللَ هو المستحقُّ لصفات التعظيِم ، وهو 
 .اإللهُ الواحد الذي يقدُر على كلِّ شيء

ُلُه تَ َعاَلى  َتى } : قَ وأ يِ ي الأَموأ َوَأنَُّه َعَلى  } كما أحَياُكم ابتداًء ،   أي ويدلُّكم على أنه ُيحيي الموتى{ َوَأنَّهُ ُيحأ
ٍء َقِديٌر  َوَأنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة َلَّ رَيأَب } ، وبأنُه على كلِّ شيء من اإليجاِد واإلعدام قديٌر ، َويدلُّكم { ُكلِّ َشيأ

َعُث َمن ِفي الأُقُبوِر   .؛ للحسنات والجزاءِ { ِفيَها َوَأنَّ اللََّه يَ ب أ
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 ( 6)لنَّاِس َمنأ ُيَجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغيأِر ِعلأٍم َوََل ُهًدى َوََل ِكَتاٍب ُمِنيٍر َوِمَن ا

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِر { وِمَن النَّاِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغيأِر ِعلأٍم َوَلَ ُهًدى َوَلَ ِكَتاٍب مُِّنيٍر } : قَ وأ ؛ نزَلتأ في النَّضأ

يجادُل لُيِحقَّ الباطَل ، ويُبِطَل ما دلَّ عليه : نزلت في أبي جهٍل ، ومعناُه :  بن الحارِث أيضاً ، َوِقيألَ 
ُة ما يقول  .الدليُل بغيِر معرفٍة ودليل وَل كتاٍب منير فيه ُحجَّ
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َم الأِقيَاَمةِ  ن أَيا ِخزأٌي َونُِذيُقُه يَ وأ  ( 6)َعَذاَب الأَحرِيِق  ثَاِنَي ِعطأِفِه لُِيِضلَّ َعنأ َسِبيِل اللَِّه َلُه ِفي الدُّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُعى إليه ِكبأراً ، وهو منصوٌب على { ثَاِنَي ِعطأِفِه } : قَ وأ ؛ أي ََلِوي ُعُنِقِه متكبراً ُمعرضاً عن ما ُيدأ

؛ أي { ِل اللَِّه لُِيِضلَّ َعن َسِبي} َوِمَن النَّاِس َمنأ ُيَجاِدُل ِفي الِل متَكبراً شاِمخاً بأنأِفه ، : الحال ، والمعنى 
 .عن ِدين الل وطاعته

ن أَيا ِخزأٌي } : وقولهُ تعالى  َم الأِقيَاَمِة َعَذاَب الأَحرِيِق } ؛ أي عقوبٌة بالأَمذمَِّة والقتِل ، { َلُه ِفي الدُّ َونُِذيُقهُ يَ وأ
في أبي جهٍل فهو قُِتَل  نزلت: ؛ أي عذاَب الناِر ، فُقِيَل النَّضُر بن الحارث يوَم بدٍر أسيراً ، وَمن قال { 

 .أيضاً يوم بدرٍ 

(0/0) 

 
 

ٍم لِلأَعِبيِد  َمتأ َيَداَك َوَأنَّ اللََّه لَيأَس ِبَظالَّ  ( 70)َذِلَك ِبَما َقدَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمتأ َيَداَك } : قَ وأ مٍ } ؛ مبالغٌة في إضافة الأِخزأي إليه ، { ذِلَك ِبَما َقدَّ لِّلَعِبيِد  َوَأنَّ اللََّه لَيأَس ِبَظالَّ

على صفِة المبالغة وهو َل يظلُم مثقاَل ذرَّة ؟ { ِبَظالٍَّم } ِلَم قَاَل اللُ تَ َعاَلى : ؛ ظاهُر المعنى ، فإن ِقيأَل { 
 .تعاَلى إنه لو فَ َعَل أقلَّ قليِل الظُّلم ، لكان عظيماً منهُ : فقيل 
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ِهِه َخِسَر َوِمَن النَّاِس َمنأ يَ عأُبُد اللََّه َعَلى َحرأ  َقَلَب َعَلى َوجأ َنٌة ان أ ٌر اطأَمَأنَّ ِبِه َوِإنأ َأَصابَ تأُه ِفت أ ٍف فَِإنأ َأَصاَبُه َخي أ
َراُن الأُمِبيُن  ِخَرَة َذِلَك ُهَو الأُخسأ ن أَيا َواآلأ  ( 77)الدُّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَ َزَلتأ َهِذِه اآليَاُت ِفي أُنَاٍس : )بَّاس ؛ قال ابُن ع{ َوِمَن النَّاِس َمن يَ عأُبُد اللََّه َعَلى َحرأٍف } : قَ وأ

َها ، َفَمَضوا بِعَياِلِهمأ إَلى َرُسوِل اللِ  َدبُوا ِفي أ  صلى الل ِمنأ بِني أَسِد بأِن ُخَزيأَمَة ، أَصابَتُهمأ َسَنٌة َشِديأَدٌة فََأجأ
الصََّدَقِة ، َوأَصابُواأ َخيأراً اطأَمَأنُّواأ بذِلَك َوَفرُِحواأ بِه  عليه وسلم إَلى الأَمِدي أَنِة ُمَهاِجرِيأَن ، َفَكانُواأ إذا ُأعأُطواأ ِمنَ 

ُهُم الصََّدَقةُ ، قَالُواأ  َما أَصابَ َنا ُمذأ ُكنَّا : ، َوإنأ أَصابَ ُهمأ َوَجٌع وآَفةٌ ، َوَوَلَدتأ ِنَساُؤُهُم الأبَ َناِت ، َوتََأخََّرتأ َعن أ
يأِن إَلَّ َشرٌّ ، فَ ي َ  َنةُ َعَلى َهذا الدِّ َقِلُب َعنأ ِديأِنِه ، َوذِلَك الأِفت أ  (.ن أ

ٍف في العبادِة ، لَضعأِف القياِم على { َوِمَن النَّاِس َمن يَ عأُبُد اللََّه َعَلى َحرأٍف } ومعنى اآليِة  أي على َضعأ
نٍ  ين على ثباٍت وَتَمكُّ ُرِف َل يدخُل في الدِّ على َحرأِف جداٍر على َشكٍّ كأنه قائٌم : معناهُ : َوِقيأَل . اْلحأ

ين على ثباٍت ويقين وُطمأنينة ، فهو كالمضطرب على شفا ُجرأٍف ،  فَِإنأ } وطرِف َجَبٍل ، َل يدخُل في الدِّ
ٌر  َنٌة } على عبادِة الل بذلك الخيِر ، { اطأَمَأنَّ ِبِه } ؛ رخاًء وعافية وسعة ، { َأَصاَبُه َخي أ { َوِإنأ َأَصابَ تأُه ِفت أ
َنةُ  ييِق الأَعيأِش ونحِو ذلك ، ؛ أي ِمحأ ِهِه } َتضأ َقَلَب َعَلى َوجأ رأُك { ان أ ؛ أي رََجَع إلى دينه اْلوَّل وهو الشِّ

ُلُه تَ َعاَلى . باللِ  ن أَيا َواَْلِخَرَة } : قَ وأ نيا الِعزَّ والغنيمة ، وفي اآلخرة الجنََّة ، { َخِسَر الدُّ } ؛ أي َخِسَر في الدُّ
َرانُ  ن أَيا : )قرأ اْلعرُج ويعقوُب . ؛ أي الظاهرُ { الأُمِبيُن  ذِلَك ُهَو الأُخسأ هِه َخاِسراً الدُّ َقَلَب َعَلى َوجأ ان أ

 .على الحالِ ( َخاِسرَ )بالخفض ، وَنَصَب ( َواآلِخَرةِ )باْللف ( واآلِخَرةِ 
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َفُعُه َذِلَك ُهَو الضَّ  ُعو ِمنأ ُدوِن اللَِّه َما ََل َيُضرُُّه َوَما ََل يَ ن أ َرُب ِمنأ ( 77)اَلُل الأَبِعيُد َيدأ ُعو َلَمنأ َضرُُّه َأق أ َيدأ
َلى َولَِبئأَس الأَعِشيُر  ِعِه َلِبئأَس الأَموأ  ( 72)نَ فأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُعو ِمن ُدوِن اللَِّه َما َلَ َيُضرُُّه َوَما َلَ يَنَفُعُه } : قَ وأ ؛ أي يعبُد ِمن دون الل ما َل يضرُُّه إن تَ َرَك { َيدأ

ُعو َلَمنأ َضرُُّه } ؛ عن الحقِّ والرُّشد ، { ذِلَك ُهَو الضَّاَلُل الأَبِعيُد } بادَتُه ، وَل ينفعهُ إن َعَبَدُه ، ع َيدأ
ِعِه  َرُب ِمن ن َّفأ َفَعَة فيه { َأق أ َع له أصالً ، وِمن عادة العرب أنهم يقولون لشيٍء َل َمن أ : ؛ أي يدُعو ما َل نَ فأ

ُلُه تَ َعاَلى . هذا بعيدٌ : عِه ، كما يقولون لشيء َل يكوُن أصالً َلَضَررُُه أكثُر من نف َلى } : قَ وأ ؛ { لَِبئأَس الأَموأ
 .؛ أي بئأَس الصاحُب والأُمعاِشُر ، يعني الصنمَ { َولَِبئأَس الأَعِشيُر } : أي بئَس الناصُر ، وقولُه تعالى 
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يدعو َمن والل َلَضرُُّه أقرُب من : معناُه التأخير كأنه قاَل قيل : { َلَمنأ َضرُُّه } واختلُفوا في الالَّم في قوله 
ُرهُ : عندي َلَما ريرُه خيٌر منه ، معناه : نفعِه ، وإنَّما ُقدَمِت الالُم للتأكيد ، ونظيُر هذا قوُلهم  عندي ما َلَغي أ

َلى َولَ } كالٌم مبتدأ وخبرُه { ِلَمنأ َضرُُّه } وقيل . خيٌر منه ، ويكون المعنى الذي { ِبئأَس الأَعِشيُر َلِبئأَس الأَموأ
هذه الالُم صلٌة ؛ أي يدعو : َوِقيأَل . هو الضالُل البعيد يدعوهُ ، فهذا حدُّ الكالِم وما بعده كالم مستأنفٌ 

 .َمن َضرُُّه أقرُب من نفعهِ 

(0/0) 

 
 

ِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت  َعُل َما يُرِيُد ِإنَّ اللََّه ُيدأ َن أَهاُر ِإنَّ اللََّه يَ فأ ِتَها اْلأ ِري ِمنأ َتحأ َتجأ
(77 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِتَها اَْلن أَهاُر } : قَ وأ ِري ِمن َتحأ ِخُل الَِّذيَن آَمُنواأ َوَعِمُلواأ الصَّاِلَحاِت َجَناٍت َتجأ ؛ ظاهُر { ِإنَّ اللََّه ُيدأ

َعُل مَ } المعنى ،   .؛ بأوليائه وأهِل طاعته من الكرامِة ، وبأهِل معصيته ِمن الأَهَوانِ { ا يُرِيُد ِإنَّ اللََّه يَ فأ

(0/0) 

 
 

َماِء ثُمَّ لأي َ  ُددأ ِبَسَبٍب ِإَلى السَّ ِخَرِة فَ لأَيمأ ن أَيا َواآلأ َطعأ فَ لأيَ نأُظرأ َهلأ َمنأ َكاَن َيُظنُّ َأنأ َلنأ يَ نأُصَرُه اللَُّه ِفي الدُّ قأ
ِهَبنَّ َكيأُدهُ   ( 76)َما يَِغيُظ  ُيذأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمآِء } : قَ وأ ُددأ ِبَسَبٍب ِإَلى السَّ ن أَيا َواآلِخَرِة فَ لأَيمأ ؛ اآليةُ ، { َمن َكاَن َيُظنُّ َأن لَّن يَنُصَرُه اللَُّه ِفي الدُّ

داً صلى الل عليه وسلم فليطُلبأ َسَبباً : معناُه  يصُل به إلى السماَء ،  َمن كان يظنُّ أن لن يَ نأُصَر اللُ ُمَحمَّ
َطعأ }  داً صلى الل عليه وسلم ، { ُثمَّ لأيَ قأ ِهَبنَّ َكيأُدُه } ؛ نصرَة الِل ِلَنبيِِّه ُمَحمَّ ؛ أي يَ تَ َهيَّأُ { فَ لأيَ نأُظرأ َهلأ ُيذأ

ماء ، كذا َل يُم ماء بحيلٍة ، فكما َل يُمكنه أن يحتاَل في الوصوِل إلى السَّ كنه الحيلُة له الوصوُل إلى السَّ
ِر الِل تعالى للنبيِّ صلى الل عليه وسلم  .في قطِع َنصأ

ين ، فَ لأَيُمتأ : معناهُ : َوِقيأَل  َمن كان يظنُّ أن لن يَ نأُصَر اللُ النبيَّ صلى الل عليه وسلم حتى يظهَر على الدِّ
ُددأ : ل كأنه قا{ َمن َكاَن َيُظنُّ } إن الأَهاَء راجعةٌ إلى : َوِقيأَل . َريأظاً  َمنأ كان يظنُّ أن لن يرزَقُه اللُ فلَيمأ

 .بحبٍل إلى سقف بيتِه وأضَفى ذلك على َحلأقِه ُمخِنقاً نَفَسُه ليذهب ريُظ نفسهِ 
وهذا َمَثٌل ُضِرَب ِلهذا الجاهِل ؛ أي ِمثأُل هذا الذي يظنُّ أن لن يرزَقُه اللُ على سبيل السََّخِط مثُل َمن 
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فسِه ، هل كان ذلَك إَل زائداً في ثالثٍة ؟ وهل تذهُب حقيقة نفسه َريأَظُه في رزقِه ؟ فعَل هذا الِفعأَل بن
َرَة بمعنى الرِّزق ؛ ْلن العرَب تقوُل  . َمن يَ نأُصُرِني َنَصَرُه اللُ ؛ أي َمن يُعطيني أعطاُه الل: وإنَّما ذَكَر النُّصأ

ُلُه تَ َعاَلى  ِهَبنَّ َكيأُدُه وحيلتُه َريأَظةُ بمعنى ا( َما)؛ { َما َيِغيُظ } : قَ وأ  .لمصدر ؛ أي هل يُذأ
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ِدي َمنأ يُرِيُد   ( 75)وََكَذِلَك َأن أَزلأَناُه آيَاٍت بَ ي َِّناٍت َوَأنَّ اللََّه يَ هأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  دٍ { وََكذاِلَك َأنَزلأنَاُه آيَاٍت بَ ي َِّناٍت } : قَ وأ صلى الل عليه  ؛ أي وكذلَك أنزلنا الُقرأآَن على ُمَحمَّ

ِدي } وسلم دَلَلٍت واضحاٍت ،  ة ، { َوَأنَّ اللََّه يَ هأ ين : ؛ َوِقيأَل { َمن يُرِيُد } ؛ إَلى النبوَّ ِدي إلى الدِّ يَ هأ
 .وإلى الثواب

(0/0) 

 
 

َم ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّاِبِئيَن َوالنََّصاَرى َوالأَمُجوَس َوالَِّذيَن َأشأ  نَ ُهمأ يَ وأ ِصُل بَ ي أ رَُكوا ِإنَّ اللََّه يَ فأ
ٍء َشِهيٌد   ( 76)الأِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشيأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٍد والُقرأآِن وجميِع أصناف { ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنواأ َوالَِّذيَن َهاُدواأ } : قَ وأ ؛ أي إنَّ الذين آَمنوا بُمَحمَّ

نَ ُهمأ } ،  الكفَّار من اليهودِ  ِصُل بَ ي أ رَُكواأ ِإنَّ اللََّه يَ فأ ؛ بين { َوالصَّاِبِئيَن َوالنََّصاَرى َوالأَمُجوَس َوالَِّذيَن َأشأ
َم الأِقياَمِة } هؤَلِء الِفَرِق الخمِس وبين المؤمنيَن ،  ِخَل المؤمنين الجنََّة ، وتلَك الِفَرَق الناَر ، { يَ وأ ؛ بأن يُدأ

ٍء َشِهيٌد ِإنَّ اللََّه َعلَ }   .؛ أي عليٌم بكلِّ شيء من أعماِل هؤَلء{ ى ُكلِّ َشيأ
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ُس َوالأَقَمُر َوالنُُّجوُم َوالأ  مأ َرأِض َوالشَّ َماَواِت َوَمنأ ِفي اْلأ ُجُد َلُه َمنأ ِفي السَّ َجُر َأَلمأ تَ َر َأنَّ اللََّه َيسأ ِجبَاُل َوالشَّ
َوابُّ وََكِثيٌر ِمَن النَّاِس  َعُل َما َيَشاءُ َوالدَّ ِرٍم ِإنَّ اللََّه يَ فأ وََكِثيٌر َحقَّ َعَليأِه الأَعَذاُب َوَمنأ يُِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمنأ ُمكأ

(76 ) 
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ُلُه تَ َعاَلى  َماَواِت } : قَ وأ ُجُد َلهُ َمن ِفي السَّ ُد أنَّ الل يسجُد له أ{ َأَلمأ تَ َر َأنَّ اللََّه َيسأ هُل ؛ أَلم تعلم يا ُمَحمَّ

موات ِمن المالئكة ،   .؛ ِمن الِجنِّ واإلنِس من المؤمنين{ َوَمن ِفي اَْلرأِض } السَّ
ُلُه تَ َعاَلى  َوآبُّ } : قَ وأ ُس َوالأَقَمُر َوالنُُّجوُم َوالأِجَباُل َوالشََّجُر َوالدَّ َضُعوَن ؛ { َوالشَّمأ ُجُدوَن لِل ؛ أي َيخأ ؛ َيسأ

َماِء : )وقال أبو العاليِة . ا وانقياُدها ِلخاِلِقها فيما يريُد منهاْلنَّ سجوَد هذه اْلشياِء خضوُعه َما ِفي السَّ
ذَن َلهُ  ُجُد لِل ِحيأَن يَِغيأُب ، ثُمَّ َلَ يَ نأَصِرُف َحتَّى يُ ؤأ ٌس َوَلَ َقَمٌر إَلَّ َوُهَو َيسأ ٌم َوَلَ َشمأ  (.َنجأ

ُلُه تَ َعاَلى  ُر ؛ أي { وََكِثيٌر مَِّن النَّاِس } : قَ وأ ُد ، وانقطَع ِذكأ وكثيٌر من الكفَّار الذين سُيؤِمُنوَن من بَ عأ
ُدُه وأَبى السجوَد ، وقولُه { وََكِثيٌر َحقَّ َعَليأِه الأَعَذاُب } : الساجدين ثُم استثناُه فقاَل  ن َل يُ َوحِّ ؛ أي ِممَّ

ِرٍم } : تعالى  رُِمُه بالسعادِة ،  ؛ أي َمن يُِهنِ { َوَمن يُِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمن مُّكأ قاِء ، فما أحٌد ُيكأ ِإنَّ } اللُ بالشَّ
َعُل َما َيَشآُء  قاوة والسعادِة ، وهو الأَماِلُك للعقوبة والمثوبةِ { اللََّه يَ فأ  .؛ من اإلهانِة والكرامة والشَّ
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َتَصُموا ِفي رَبِِّهمأ فَالَِّذيَن َكَفُروا ُقطَِّعتأ لَ  َماِن اخأ ِق رُُءوِسِهُم َهَذاِن َخصأ ُهمأ ثِيَاٌب ِمنأ نَاٍر ُيَصبُّ ِمنأ فَ وأ
َهُر ِبِه َما ِفي بُطُوِنِهمأ َوالأُجُلوُد ( 76)الأَحِميُم   ( 70)ُيصأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َتَصُمواأ ِفي رَبِِّهمأ } : قَ وأ َماِن اخأ أهُل : ؛ أراَد بالخصميِن المؤمنيَن والكفاَر ، َوِقيأَل { َه اَذاِن َخصأ

نحُن أوَلى بالِل : اخَتَصُموا في ِدين ربهم ، فقالِت اليهوُد والنصارى : تاب وأهل الُقرأآِن ، والمعنى الك
نحُن أحقُّ بالِل منكم ، آَمنَّا : منكم ؛ ْلنَّ نبيَّنا قَ بأَل نبيِّكم ، وكتابَنا قبَل كتابكم ، وقال المسلموَن 

 .كفرأُتم بَنبي َِّنا َحَسداً بكتابنا وكتابُكم ونبيَّنا ونبيِّكم ، وأنُتم  
رٍ : َوِقيأَل  والخصُم يقع على الواحِد والجميع ، أَل تَرى أنه . أراَد بالخصميِن الفريقين الذين تَ بَ َرُزوا يوَم َبدأ

ماً ، وِلهذا قال  َتَصُموا)َجَعَل الكفاَر خصماً ، والمؤمنين َخصأ َعاِن وليس بَرُجلين( اخأ وكان . ؛ ْلنَّهما َجمأ
ِسُم أنَّ هذه اآلية نَ َزَلتأ في ستَِّة نَ َفٍر ِمن ُقريٍش تَ َباَرُزواأ يوَم بدٍر بثالثٍة من  أبو ذرٍّ  رضي الل عنه يُ قأ

َزُة ؛ َوَعِليٌّ ؛ َوُعبَ يأَدةُ بأِن الأَحارثِ : )المؤمنين وهم  ُعتأَبُة ؛ َوَشيأَبُة ؛ : )وثالثٌة ِمن المشركين وُهم ( َحمأ
َم الأِقَياَمِة بَ يأَن َيَدي : )وقال عليٌّ رضي الل عنه : ، قال ( ةَ َوالأَولِيأُد بأُن ُعتأبَ  َعُث لِلأُخُصوَمِة يَ وأ إنِّي ْلَوَُّل َمنأ يُ ب أ

 (.الِل َعزََّوَجلَّ 
ُلُه تَ َعاَلى  َعُل على ؛ أي ُنَحاٌس قد ُأِذيأَب في النار فيُ { فَالَِّذيَن َكَفُرواأ ُقطَِّعتأ َلُهمأ ثِيَاٌب مِّن نَّاٍر } : قَ وأ جأ

ِق رُُءوِسِهُم الأَحِميُم } أبدانِهم بَمنأزَِلِة الثياب ، وليس شيٌء إذا ُحِمَي أشدُّ َحّراً من النُّحاس ،  ُيَصبُّ ِمن فَ وأ
ُلهُ تَ َعاَلى {  َهُر ِبِه َما ِفي بُطُونِِهمأ َوالأُجُلوُد } : ؛ وهو الماُء الحارُّ الذي قد انتَ َهى حرُّهُ ، قَ وأ ي ؛ أ{ ُيصأ
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ُيذاُب بالحميِم الذي يصبُّ ِمن فوِق رؤوسهم ما في بطونِهم من الشُّحوم حتى يخرَج من أدبارهم ، 
ُر اإلذاَبةُ ، يقاُل . وُتذاُب به الجلوُد أيضاً ، فإن جلوَدهم تتساقُط من حرِّ الحميم َصَهرأُت اإللأَيَة : والصَّهأ

 .بالنَّاِر أصهرها ؛ أي أذبُتها
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 ( 77)َقاِمُع ِمنأ َحِديٍد َوَلُهمأ مَ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمَعٍة ؛ وهي ِمَدقَُّة الرَّأسِ { َوَلُهمأ مََّقاِمُع ِمنأ َحِديٍد } : قَ وأ ُروي أنَّ المالئكَة . ؛ الأَمَقاِمُع جمُع َمقأ

ُووَن في النَّار سبعيَن َخريفاً  ِرُب الأَماَلِئَكةُ تَ : )قال مقاتُل . يضربون ُوُجوَهُهم بأعأِمَدٍة من حديٍد ، فيَ هأ ضأ
َقُب رَأُسُه ، ُثمَّ ُيَصبُّ ِفيأِه الأَحِميأُم الَِّذي ان أتَ َهى َحرُُّه ، فينفُذ الأجُ  َمَعِة فَ يُ ن أ ُجَمَة َحتَّى رَأَس الأَكاِفِر بالأَمقأ مأ

رِ  َعاِء َحتَّى ُيحأ ِفِه ِمَن اَْلمأ ُلُت َما ِفي َجوأ ِف الأَكاِفِر ، فَ َيسأ ُلَص إَلى َجوأ  (.َق َقَدَميأهِ َيخأ
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َها ِمنأ َرمٍّ ُأِعيُدوا ِفيَها َوُذوُقوا َعَذاَب الأَحرِيِق  ُرُجوا ِمن أ ِخُل الَِّذيَن آَمُنوا ( 77)ُكلََّما َأرَاُدوا َأنأ َيخأ ِإنَّ اللََّه يُدأ
َن ِفيهَ  َن أَهاُر ُيَحلَّوأ ِتَها اْلأ ِري ِمنأ َتحأ لًُؤا َوِلَباُسُهمأ ِفيَها َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتجأ ا ِمنأ َأَساِوَر ِمنأ َذَهٍب َولُؤأ

 ( 72)َحرِيٌر 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َها ِمنأ َرمٍّ ُأِعيُدواأ ِفيَها } : قَ وأ ُرُجواأ ِمن أ ُهُم الناُر بَلَهبَها { ُكلََّمآ َأرَاُدواأ َأن َيخأ ؛ أي كلما رَفَ َعت أ

َوُذوقُواأ َعَذاَب } : ِعيأُدوا في الناِر بضرب الأَمَقاِمِع ، َوِقيأَل َلهم فَحاوُلوا الخروَج منها في َرمِّ العذاب أُ 
ِلمِ { الأَحرِيِق  ِرِق مثل اْلَلِيأِم بمعنى الأُمؤأ وعن رسوِل الل صلى الل عليه وسلم أنه قاَل في . " ؛ أي الأُمحأ

َمٌع ِمنأ َحِديأٍد َعَلى اَْلرأِض ،  : "قال [ 77: الحج ]{ َوَلُهمأ مََّقاِمُع ِمنأ َحِديٍد } قولِه تعالى  َلوأ ُوِضَع َمقأ
َتَمَع َعَليأِه الث ََّقاَلِن َما رَفَ ُعوُه ِمَن اَْلرأِض   ". ُثمَّ اجأ

ِري ِمن } : ثم ذَكَر اللُ الخصَم اآلخر فقال  ِخُل الَِّذيَن آَمنُواأ َوَعِمُلواأ الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتجأ ِإنَّ اللََّه يُدأ
ِتهَ  لُؤاً َتحأ َن ِفيَها ِمنأ َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َولُؤأ َم تفسيرُه في سورِة الكهف{ ا اْلَن أَهاُر ُيَحلَّوأ  .؛ قد تقدَّ

لُؤاً : )قرأ أهُل المدينة وعاصم  لُؤاً )بالنصب على معنى ( َولُؤأ َها ُلؤأ َن ِفي أ ، وَمن قرأ بالخفِض كان ( ُيَحلَّوأ
َن ِفيَها ِمنأ أسَ )المعنى  لُؤٍ ُيَحلَّوأ  (.اِوَر ِمنأ لُؤأ
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َمنأ لَبَس الأَحرِي أَر ِفي : " قال أبو سعيٍد الخدريُّ . ؛ ظاهُر المرادِ { َوِلَباُسُهمأ ِفيَها َحرِيٌر } : وقولهُ تعالى 
ُه ُهَو  ُل الأَجنَِّة َوَلمأ يَ لأَبسأ ُه ِفي اآلِخَرِة ، َوإنأ َدَخَل الأَجنََّة َلبَسُه أهأ ن أَيا َلمأ يَ لأَبسأ  " الدُّ
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ِل َوُهُدوا ِإَلى ِصَراِط الأَحِميِد   ( 77)َوُهُدوا ِإَلى الطَّيِِّب ِمَن الأَقوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِل } : قَ وأ نيا إلى القول الطيَّب ، وهو قوُل َلَ إَلَه { َوُهُدواأ ِإَلى الطَّيِِّب ِمَن الأَقوأ ؛ أي ُهُدوا في الدُّ

لُُه تَ َعاَلى . آنِ إلى الُقرأ : إَلَّ اللُ ، َوِقيأَل  : ؛ فاللُ الحميُد ، والصِّراُط { َوُهُدواأ ِإَلى ِصَراِط الأَحِميِد } : قَ وأ
نعتاً للصراِط كما في قولِه ( الأَحِميأدِ )ويجوُز أن يكون . ُأرأِشُدوا إلى اإلسالمِ : والمعنى . طريُق الجنَّة

وُأرأِشُدوا إلى القوِل الطيِّب في اآلخرِة مثُل : عنى اآلية م: َوِقيأَل [. 66: الواقعة ]{َحقُّ الأَيِقيِن } تعالى
ُد للَِّه الَِّذي َصَدقَ َنا َوعأَدُه } : قوِل الل تعالى   [.67: الزمر ]{الأَح مأ
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ِجِد الأَحَراِم الَِّذي َجَعلأَناُه لِلنَّ  وَن َعنأ َسِبيِل اللَِّه َوالأَمسأ اِس َسَواًء الأَعاِكُف ِفيِه َوالأَباِد ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ
 ( 76)َوَمنأ يُِردأ ِفيِه بِِإلأَحاٍد ِبظُلأٍم ُنِذقأُه ِمنأ َعَذاٍب َألِيٍم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  وَن َعن َسِبيِل اللَِّه } : قَ وأ ٍد والقرأآِن : ؛ معناهُ { ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُرواأ َوَيُصدُّ } إنَّ الذين كَفُروا بُمَحمَّ

وَن َعن َسِبيِل اللَِّه وَ  ويجوُز . عطُف المضارِع على المضاِف ؛ ْلن المراَد بالمضارِع الماضي أيضاً { َيُصدُّ
ِرهم ، والمعنى  ون عن سبيِل الل مع كفأ نَ ُعوَن : أن يكون المعنى الذين َكَفُروا فيما َمَضى وُهُم اآلن يصدُّ َيمأ

ِجِد الأَحَراِم وَ } الناَس عن طاعِة الل وعن الطَّواِف في  وا { الأَمسأ ؛ وهم أبو ُسفيان وأصحابُه الذين َصدُّ
 .النبيَّ صلى الل عليه وسلم عاَم الحديبيةِ 

ُلُه تَ َعاَلى  الذي جعلناُه للناِس كلِّهم ، َلم : ؛ معناُه { الَِّذي َجَعلأَناُه لِلنَّاِس َسَوآًء الأَعاِكُف ِفيِه َوالأَباِد } : قَ وأ
وا عنهُ بأحقَّ يخصَّ به بعَضه م دون بعٍض ِسَوى المقيِم فيه ، والذي يأِتي ِمن رير أهلِه ، وليس الذين َصدُّ

 .به ِمن ريرِهم
ُتمأ ِعنَد } : المراد بالمسجِد الحرام في هذه اآلية الأَحَرُم كلُّهُ ، كما في قولِه تعالى : ِقيأَل  ِإَلَّ الَِّذيَن َعاَهدأ

ِجِد الأَحَراِم  : " وعن رسوِل الل صلى الل عليه وسلم أنُه قال . وكان العهُد بالحديبيةِ [ 6: بة التو ]{الأَمسأ
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َة َلَ َيِحلُّ بَ يأُع ربَاِعَها َوَلَ إَجارَُة بُ ُيوِتَها  ُس المسجِد ِسَوى : َوِقيأَل ". إنَّ َمكَّ إن المراَد بالمسجِد الحرام نَ فأ
 .يكون ُمالزماً له في ُحرمَتِه وحقُّ الل عليهما فيه سواءٌ  الأُمَجاِوُر والباِدُي الذي: الأُمعأَتَكِف فيه 

ى إلى مفُعولين( َسَواءً : )قرأ حفٌص  وقرأ الباقون بالرفِع . بالنصب بإيقاِع الأَجعأِل عليه ، ْلن الجعَل يتعدَّ
م تقديرهُ ( َسَواءٌ : )وِقيأَل . على اَلبتداِء ، وما بعدُه خبره  .ِفيأِه َوالأَباِدي َسَواءٌ  الَعاِكفُ : خبُر مبتدأ متقدِّ

ُلُه تَ َعاَلى  وَمن يُِردأ فيه إلحاداً بظُلأٍم ، : ؛ معناُه { َوَمن يُِردأ ِفيِه بِِإلأَحاٍد ِبظُلأٍم نُِّذقأُه ِمنأ َعَذاٍب َألِيٍم } : قَ وأ
ه في ريره ، فعلى وفي هذا دليٌل أن المراَد بالمسجد الحراِم كلَّ الأَحَرِم ، فإن الذنَب في الحرِم أعظَم من

أي سواًء في النَّزول ، فليس أحُدهما أحقُّ بالمنأِزل يكون { َسَوآًء الأَعاِكُف ِفيِه َوالأَباِد } هذا يكوُن قوله 
ة وإجارَتها في أيام الموسم. فيه  .وحرَُّموا بهذه اآلية ِكَراَء دور مكَّ

ُموا مَ : )قال عبُدالل بن أسباط  اُج إذا َقدأ ُهمَكاَن الأُحجَّ َة أَحقَّ بَمنأزِِلِه ِمن أ ِل َمكَّ َة َلمأ َيُكنأ أَحٌد ِمنأ أهأ ، ( كَّ
تَاَج : )ُرِوي  ٍر َوُعَمَر ، ِمن احأ َعى السََّواِئُب ِفي َزَمِن َرُسوِل الِل صلى الل عليه وسلم وأبي َبكأ أن ََّها َكاَنتأ ُتدأ

ِكنَ  تَ غأَنى ُأسأ  (.َسَكَن ، َوَمِن اسأ
وعن رسول الل صلى الل عليه وسلم أنه . كلُّ ظاِلٍم فيه ملحدٌ : رأَك بالل تعالى ، َوِقيأَل واإللحاُد هو الشِّ 

َة إلأَحاٌد : " قاَل  ِتَكاُر الطََّعاِم بَمكَّ وَمن إرادتُه فيه : فعلى معنى ( بإلأَحادٍ : )وأمَّا دخوُل الباء في قوله ". احأ
ة وأشياء كثيرة َل يجوُز اإللحاُد دخو : َوِقيأَل . بأنأ يُ لأِحَد بظلمٍ  ل مكة بغيِر إحراٍم ، وأخُذ َحَماِم مكَّ

ِرِم أن يفَعَلها ُلُه تَ َعاَلى . للُمحأ م من الجملتين من قولِه { نُِّذقأهُ ِمنأ َعَذاٍب َألِيٍم } : قَ وأ خبٌر لكل ما تقدَّ
وَن } تعالى   .{ن يُِردأ ِفيِه بِِإلأَحاٍد ِبظُلأٍم َومَ } ، وِمن قولِه تعالى { ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُرواأ َوَيُصدُّ
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رأ بَ يأِتَي لِلطَّاِئِفيَن َوالأَقائِ  ِركأ ِبي َشيأًئا َوَطهِّ ب أَراِهيَم َمَكاَن الأبَ يأِت َأنأ ََل ُتشأ ِع السُُّجوِد َوِإذأ بَ وَّأأنَا إِلِ ِميَن َوالرُّكَّ
(75 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  أأنَا إِلب أرَ } : قَ وأ ِركأ ِبي َشيأئاً َوِإذأ بَ وَّ واذكُروا إذ َجَعلأَنا البيَت : ؛ معناه { اِهيَم َمَكاَن الأبَ يأِت َأن َلَّ ُتشأ

هيَّأأنَا ، : ، َوِقيأَل ( َدلَلأَناُه َعَليأهِ : )، وقال مقاتُل ( بَ وَّأنَاهُ نَ زَّلأَناه: )قال الحسُن . َمثأوًى إلبراهيَم وَمنأزَلً 
مِ } نظيرهُ  َأُكمأ ِفي اَْلرأِض } ، [ 777: آل عمران ]{ِنيَن تُ بَ وِّىُء الأُمؤأ } ، [ 67: اْلعراف ]{َوبَ وَّ

ئَ ن َُّهمأ مَِّن الأَجنَِّة ُرَرفَاً  أنَا)معنى : ، َوقَ يأَل [ 66: العنكبوت ]{َلُنبَ وِّ  .أي بَ ي َّنَّا له مكاَن البيت( بَ وَّ
ا أَمَر اللُ تَ َعاَلى ببَناِء الأبَ يأتِ : )قال السديُّ  ِر إب أَراِهيُم أيأَن يَ بأِني ، فَ بَ َعَث اللُ إلَيأِه ريأحاً ، َفَكَشَفتأ  َلمَّ َلمأ َيدأ

َل الأَكعأَبِة َعِن اَْلَساِس اَْلوَِّل الَِّذي َكاَن الأبَ يأُت َعَليأِه قَ بأَل أنأ يُ رأَفَع أيَّاَم الطُّوفَانِ  : ، وقال الكلبيُّ ( َلُه َما َحوأ
َها رَأٌس يَ َتَكلَُّم فَ َقاَمتأ بِحَياِل الأبَ يأِت ، َوقَاَلتأ فَ بَ َعَث اللُ إلَيأِه سَ ) ِر الأبَ يأِت ِفي أ يَا إب أَرِهيأَم إبأِن : َحاَبًة َعَلى َقدأ
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ِري ُلُه تَ َعاَلى ( َعَلى َقدأ ِركأ ِبي َشيأئاً } : ، قَ وأ  .أي قلنا له وأوَحينا إليه أن َل تَ عأُبدأ معي ريري{ َأن َلَّ ُتشأ
ُلُه تَ عَ  ِع السُُّجوِد } : اَلى قَ وأ رأ بَ يأِتَي لِلطَّآِئِفيَن َوالأَقآِئِميَن َوالرُّكَّ رأ ِمن ذبائِح المشركين ، ومما  { َوَطهِّ أي َطهِّ

ِم والَفرأِث ، َوِقيأَل  ُلُه تَ َعاَلى . َطهِّرأُه من عبادِة اْلوثاَن ، ومن دخوِل المشركين فيه: كانوا حوَلُه من الدَّ : قَ وأ
َلُه ، وأما القائموَن الرُّكَُّع السُُّجوُد فهم الأُمَصلُّونَ { ِفيَن لِلطَّآئِ }   .الذين َيُطوفُوَن َحوأ
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 ( 76)َوَأذِّنأ ِفي النَّاِس بِالأَحجِّ يَأأتُوَك رَِجاًَل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَأأتِيَن ِمنأ ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق 

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَا إلى إبراهيَم أيضاً أن أذِّنأ ِفي النَّاِس بالأَحجِّ يَأأُتوَك { اِس بِالأَحجِّ َوَأذِّن ِفي النَّ } : قَ وأ ؛ أي وَعِهدأ

ِتي ؟ فقال : رَجاَلً ، فقال  عليك اْلذاُن وعليَّ البالُغ ، فَصَعَد أبا قَبيأٍس ، ونَاَدى : يا رب وما يبلُغ َصوأ
وهُ ، فاسمَع اللُ نداءه جميَع َمن في أَلَ إنَّ ربَُّكمأ قد بَ َنى بيتاً ، وأ: في الناِس  مرَكم أن َتُحجُّوُه َفَحجُّ

أصالب الرجاِل وأرحاِم النِّساء ، وما بيَن المشرق والمغرب ، والبَ رِّ والبحِر ، فَ َلبَّاُه كلُّ َحَجٍر َوَمدٍر ، وكلُّ 
مَّ َلب َّيأَك ، فجعَل اللُ التلبيَة شعاراً َلب َّيأَك اللَّهُ : مؤمٍن ومؤمنة في أصالب اآلباء وأرحام اْلُمَّهات ، قالوا 

 .للحجِّ ، فكلُّ َمن َحجَّ فهو ممن أجاَب إبراهيَم عليه السالم
ُلُه تَ َعاَلى  يأتوَك ُمَشاًة على أرُجِلهم وعلى كلِّ َجَمٍل : ؛ معناُه { يَأأُتوَك رَِجاَلً َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر } : قَ وأ

َمَرُه السفُر ، ورجَ  َما : )وعن ابِن عبَّاس أنه قاَل . اٌل جمع رَاِجٍل ، نحو صاِحٍب وأصحابٍ مهزوٍل أضأ
ٍء فَاَتِني إَلَّ أنِّي َلمأ أُحجَّ رَاِجالً  ُت َعَلى َشيأ ُهَما َخمسًا ( َنِدمأ ، وقد َحجَّ الأَحَسُن بُن َعِليٍّ َرِضَي اللُ َعن أ

َة ، وأن النَّجَ  ًة ماشياً من المدينِة إلى مكَّ  .اِئَب لتقاُد معهوعشرين َحجَّ
طُوَها رَاِحَلُتُه َسبأِعيأَن َحَسَنًة ، : " وعن رسوِل الل صلى عليه وسلم أنُه قال للُحجَّاِج  لِلرَّاِكب ُكلُّ َخطأَوٍة َتخأ

ُعِماَئِة َحَسَنٍة ِمنأ َحَسنَاِت الأَحَرِم  ُطوَها َسب أ َحَسَناُت الأَحَرِم ؟  َوَما: ِقيأَل " َولِلَحاجِّ الأَماِشي بُكلِّ َخطأَوٍة َيخأ
 ". الأَحَسَنُة بِماَئِة ألأٍف : " قَاَل 

ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي من بُلداٍن شتَّى ، ِمن كلِّ طريٍق بعيد ، يقاُل َعِميَقة إذا  { يَأأتِيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعمِيٍق } : قَ وأ
 .وعلى نَاَقٍة َضاِمَرةٍ : معناهُ : َوِقيأَل  ؛ ْلنه في معنى الجمِع ،( يَأأتِيأنَ )وإنَّما قال . كانت بعيدَة القرارِ 

ٍد قال  ِر بن ُمَحمَّ الً قد أجهدتأهُ العبادُة ، واصَفرَّ لونُه ، وبيدِه عصا وهو : وعن بشأ رأيُت في الطَّواِف َكهأ
مُت إليه ْلسأَلهُ ، فقال ِلي  من  :من ُخراسان ، قال : ِمن أين أنَت ؟ فقلُت : يطوُف معتمداً عليها ، فتقدَّ

شهرين أو : ِفي كم تقطعوَن هذا الطريَق ؟ قلُت : من نواحي المشرِق ، فقال ِلي : أيِّ ناحيٍة هي ؟ قلُت 
وأنتم كم بيَنُكم وبين هذا البيِت ؟ : أفالَ َتُحجُّوَن في كلِّ عام وأنتم جيراُن البيِت ؟ قلُت : ثالثة ، قال 

الجهُد َلبَ يٌِّن ، والطاعُة الجميلة والمحبة الصادقُة ،  والل إن هذا: مسيرُة خمِس سنين ، فقلُت : فقال 
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َتارَلَ : فَضِحَك في وجهي وأنشأَ يقوُل  ُزرأ َمنأ َهَويأَت َوإنأ شاطَت بَك الداُر َوَحاَل َمنأ ُزرأَتُه ُحُجٌب َوأسأ
َواُه َزوَّارُ  نَ َعنََّك بُ عأداً ِمنأ زِيَارَتِِه إنَّ الأُمِحبَّ ِلَمنأ يَ هأ  َيمأ
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َن أ  َم اللَِّه ِفي َأيَّاٍم َمعأُلوَماٍت َعَلى َما َرزَقَ ُهمأ ِمنأ َبِهيَمِة اْلأ َهُدوا َمَناِفَع َلُهمأ َوَيذأُكُروا اسأ َها ِلَيشأ َعاِم َفُكُلوا ِمن أ
 ( 76)َوَأطأِعُموا الأَباِئَس الأَفِقيَر 

 
َهُدواأ َمَناِفَع َلُهمأ } : وَقولهُ تعالى  َهدوا ما ندبَهم اللُ إليه مما لهم فيه نفُع آِخَرِتهم ، ؛ أي ليشأ { لَِّيشأ

نيا من التجارِة بيعاً ورُخصةً  ، وقال ( يَ عأِني بالأَمَناِفِع التَِّجارَةَ : )قال ابُن جبير . ويدخُل في ذلك منافُع الدُّ
ن أَيا َواآلِخَرةِ : )مجاهُد  ِر الدُّ  .(ِهَي التَِّجاَرةُ َوَما يُ رأِضي اللَ ِمنأ أمأ

َت إَلى َحجِّ بَ يأِتَك ، َوذَكرأَت : )وعن عمَر بِن عبِدالعزيز أنه كان يقول إذا َوَقَف بعرفَة  اللَُّهمَّ إنََّك َدَعوأ
ن أ  تَِيِني ِفي الدُّ َفُعِني بِه أنأ تُ ؤأ َفَعَة َما تَ ن أ َعلأ َمن أ َفَعَة َعَلى ُشُهوِد َمَناِسِكَك ، َوقأدأ ِجئأُتَك فَاجأ َوِفي  َيا َحَسَنةً الأَمن أ

 (.اآلِخَرِة َحَسَنًة ، َوأنأ تقَيني َعذاَب النَّارِ 
ُلُه تَ َعاَلى  َعاِم } : قَ وأ َم اللَِّه ِفي َأيَّاٍم مَّعأُلوَماٍت َعَلى َما َرزَقَ ُهمأ مِّن َبِهيَمِة اْلَن أ : ؛ قال الحسُن { َوَيذأُكُرواأ اسأ

ُر ، َواَْليَّاُم ا) ، وإنَّما قال َلها معدوداٍت ؛ ْلنَّها قليلٌة ، ( لأَمعأُدوَداُت أيَّاُم التَِّشرِيأقِ اَْليَّاُم الأَمعأُلوَماُت الأَعشأ
َوِقيأَل لتلَك المعلوماِت الحرُص على علِمنا بحسابها من أجِل َوقأِف الحجِّ في آخرها ، وإلى هذا ذهَب 

 .أبو حنيفةَ 
رِيأِق َوِهَي اْلَيَّاُم الأَمعأُلوَماُت أيَّاُم النَّحأ : )وقال أبو يوُسَف  ِر َوِهَي َثالََثُة أيَّاٍم ، َواْلَيَّاُم الأَمعأُدوَداُت أيَّاُم التَّشأ

ِر ِمَن الأَمعأ  ُم اَْلوَُّل ِمنأ أيَّاِم النَّحأ ِر ، فَ َيُكوُن الأيَ وأ نأ أيَّاِم النَّحأ ِم اْلوَِّل مأ ُلوَماِت ُدوَن َثالَثٌَة بَ عأَد الأيَ وأ
َميأِن ِمنأ َوَسِطَها ِمَن الأَمعأُدوَداِت ، َوالأيَ وأ  رِيأِق ِمَن الأَمعأُدوَداِت ُدوَن الأَمعأُلوَماِت ، َويَ وأ ُم اآلِخُر ِمنأ أيَّاِم التَّشأ

: ، وكان يستدلُّ على هذا القوِل في اْليَّام بهذه اآلية ، فإنه تعالى قاَل ( الأَمعأُلوَماِت والأَمعأُدوَداِت َجِميأعاً 
َم }  َعاِم َوَيذأُكُرواأ اسأ ، فاقتضى ظاهرهُ أن المراَد { اللَِّه ِفي َأيَّاٍم مَّعأُلوَماٍت َعَلى َما َرزَقَ ُهمأ مِّن َبِهيَمِة اَْلن أ

َعِة والِقَرانِ   .التسميُة على ما ُذبَح من بَهيمة بالأُمت أ
ِر ، كما رُ  ِر إكثاُر الذِّكِر في أياِم الَعشأ وي عن رسوِل الل صلى الل وأما على قول أبي حنيفَة ، فالمراُد بالذِّكأ

َها ِمَن : " عليه وسلم أنه قاَل  ِثُرواأ ِفي أ رِيأِق ، فََأكأ َما ِمنأ أيَّاٍم الأَعَمُل الصَّاِلُح أفأَضَل ِفيأِهنَّ ِمنأ أيَّاِم التَّشأ
ِليأِل  بيأِر َوالت َّهأ ِميأِد َوالتَّكأ  " التَّحأ

َعاِم َعَلى َما َرزَقَ ُهمأ مِّ } وعلى هذا يكوُن معنى  } ِلَما رزقُتهم من َبهيمة اْلنعاِم ، كما قال{ ن َبِهيَمِة اْلَن أ
ُد بن كعٍب [ 766: البقرة ]{َوِلُتَكب ُِّرواأ اللََّه َعَلى َما َهَداُكمأ  الأَمعأُلوَماُت : أي ِلما َهَداُكمأ ، وقال محمَّ
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ُلهُ تَ َعاَلى (. َوالأَمعأُدوَداُت َواِحدٌ  َعاِم َعَلى َما َرزَق َ } : قَ وأ يعني الهدايا والضَّحايا من اإلبِل { ُهمأ مِّن َبِهيَمِة اَْلن أ
 .والبقِر والغنم

ُلُه تَ َعاَلى  َها َوَأطأِعُمواأ الأَبآِئَس الأَفِقيَر } : قَ وأ َل الأَجاِهِليَِّة َكانُوا إذا : )؛ قال الحسُن { َفُكُلواأ ِمن أ وَذِلَك أنَّ أهأ
َه الأكَ  ُر ، َوقَالُواأ ذَبُحوا َلطَُّخواأ َوجأ بَاُع َوالطَّي أ َم فَ َوَضُعوُه َعَلى الأِحَجاَرِة َحتَّى تَأأُكَلُه السِّ : عأَبِة ، َوَشرَُّحوا اللَّحأ

 .َلَ َيِحلُّ َلَنا أنأ نَأأُكَل َشيأئاً َجَعلأنَاُه للِ 
اَلُم قَاَل النَّاُس  ا َجاَء اإلسأ (. الأَجاِهِليَِّة أَلَ َنَضُعهُ اآلَن ؟ فَ نَ َزَلتأ َهِذِه اآليَةُ يَا َرُسوَل الِل ُكنَّا َنَضُعُه ِفي : فَ َلمَّ

َها }  وهو الذي قد أصابَُه ضرُر الجوِع ، و { َوَأطأِعُمواأ الأَبآِئَس } يعني اْلنعاَم التي تَ نأَحرون ، { َفُكُلواأ ِمن أ
ِس بأن يَُمدَّ يده إليكَ البائُس الذي بَ يََّن عليه أث: َوِقيأَل . الذي َل شيَء لهُ { الأَفِقيَر }  : َوِقيأَل . ُر البُ ؤأ

 .وإنَّما َخصََّص البائَس الفقيَر ؛ ْلنه أحوُج من ريرهِ . البائُس الزَِّمنُ 
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ُفوا بِالأبَ يأِت الأَعِتيِق  ُضوا تَ َفثَ ُهمأ َولأُيوفُوا نُُذورَُهمأ َولأَيطَّوَّ  ( 76)ُثمَّ لأيَ قأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُضواأ تَ َفثَ ُهمأ ثُمَّ لأ } : قَ وأ ُي ( الت ََّفُث ُهَو الأَمَناِسُك ُكلَُّها: )؛ قال ابُن عباس { يَ قأ ، والمراُد ها هنا َرمأ

عث ، وفي هذا دليٌل على أن المراَد بقوله : الِجَماِر والأَحلأُق ، ويقال  َفِث إزالةُ الشَّ َعَلى َما } قضاُء الت َّ
َعاِم  َفِث والطواَف بالبيِت  {َرزَقَ ُهمأ مِّن َبِهيَمِة اْلَن أ َعِة والِقَراِن ؛ ْلن اللَ تعالى رَتََّب عليه قضاَء الت َّ دُم الأُمت أ

الحرام ، َل دَم تَ َرتََّب على هذِه اْلفعال إَلّ دُم المتعة والِقَراِن ، فذكَر هذه اآليَة في جواِز اْلكل مما 
َبحُ  َفُث هو الوسُخ والَقذُر من طولِ : َوِقيأَل . ُيذأ عر واْلظفاِر ، وقضاؤه وإذهابُه وإزالته الت َّ  .الشَّ

ُلُه تَ َعاَلى  ِن ، َوِقيأَل { َولأُيوُفواأ نُُذورَُهمأ } : قَ وأ َر ما َنَذُروا من الُبدأ يعني ما َنَذُروا من أعمال البرِّ : ؛ يعني َنحأ
َق إنأ َرزََقُه اللُ لقاءَ  ُلُه تَ َعاَلى . الكعبة في أياِم الحجِّ ، وربَّما َنَذَر الرجُل أن يتصدَّ فُواأ بِالأبَ يأِت } : قَ وأ َولأَيطَّوَّ

ى طواَف اإلفَاَضةِ { الأَعِتيِق  والعتيُق . ؛ يعني طواَف الزِّيارِة بعد التروية ، أما يوُم النَّحِر وما بعده فيسمَّ
َرِة ، َفالَ َيظأَهُر َعِليأِه جبَّاٌر َقطأ إَلّ ُأعأِتَق من أيِدي الأَجبَابِ : " َوِقيأَل . القديأُم ؛ ْلنه أوُل بيٍت ُوِضَع للناسِ 

ا أَتى َواِدَي َعَسَفاَن قَاَل : " وعن ابِن عبَّاس قال " أذلَّهُ اللُ  : َحجَّ َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم ، فَ َلمَّ
ٍر َخطأ "  َراٍت ُحمأ  ". ُمُهنَّ اللِّيأُف ، َيُحجُّوَن الأبَ يأَت الأَعِتيأَق َلَقدأ َمرَّ بَهذا الأَواِدي نُوٌح َوُهوٌد َوإب أَراِهيأُم َعَلى َبكأ
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لَ  َعاُم ِإَلَّ َما يُ ت أ َن أ ٌر َلُه ِعنأَد رَبِِّه َوُأِحلَّتأ َلُكُم اْلأ َتِنُبوا َذِلَك َوَمنأ يُ َعظِّمأ ُحُرَماِت اللَِّه فَ ُهَو َخي أ ى َعَليأُكمأ فَاجأ
َتِنبُ  ثَاِن َواجأ َوأ َس ِمَن اْلأ َل الزُّوِر الرِّجأ  ( 20)وا قَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌر لَُّه ِعنَد رَبِِّه } : قَ وأ ؛ أي ذِلَك الذي ُأِمرأُتمأ به ، وَمن { ذِلَك َوَمن يُ َعظِّمأ ُحُرَماِت اللَِّه فَ ُهَو َخي أ

وقال . ِك استعظامهِ يُ َعظِّمأ ُحُرَماِت الِل باجتناب ما َحرََّم اللُ تعظيماً لِل فهو خيٌر له في اآلخرِة ِمن تَ رأ 
ُلُه تَ َعاَلى . الأُحُرَماُت ها هنا البيُت الحراُم والبلد الحراُم والشهر الحرام والمسجُد الحرام: بعُضهم  } : قَ وأ

ٌر لَُّه   .المعظِّم خيٌر له عند رَبِه من الت ََّهاُوِن ، يعني في اآلخرةِ : أي قال { فَ ُهَو َخي أ
ُلُه تَ َعاَلى  َعاُم َوُأِحلَّ } : قَ وأ َصتأ لكم َبهيمة اْلنعاِم أن تأكلوها ، { تأ َلُكُم اْلَن أ َلى } ؛ أي رُخِّ ِإَلَّ َما يُ ت أ

؛ في كتاب الل من الأَميأَتِة والدِم ورير ذلك مما بَ ي ََّنهُ اللُ في سورة المائدِة من الأُمنأَخِنَقِة { َعَليأُكمأ 
ُقوذِة َوالأُمتَ َردَِّيِة َوالنَِّطيأحَ  وُأِحلَّتأ لكم َبهيمةُ اْلنعاِم : معناهُ : َوِقيأَل . ِة ومما َلم يُذأَكر اسُم الل عليهِ َوالأَموأ

َلى عليكم من الصَّيِد ، فإنه حراٌم في حال اإلحرامِ   .في حال إحراِمكم إَلَّ ما يُ ت أ
ُلُه تَ َعاَلى  ثَاِن } : قَ وأ َس ِمَن اَْلوأ َتِنُبواأ الرِّجأ َتِنُبوا ع{ فَاجأ بادَتها وتعظيَمها وأن تذَبُحوا َلها ، كما ؛ أي فَاجأ

ذاراً َلها واستخفافاً َلها ، وذلك أنَّ المشركيَن كانوا يَ نأَحُروَن هداياهم  ِتقأ ساً اسأ اها رجأ يفعُل المشركون ، َسمَّ
 .، وَيُصبُّوَن عليها الدماَء ، وكانوا مع هذه النَّجاساِت يعظِّموَنها

ساً  اها رجأ ثَانِ )في قولِه ( ِمنَ )وأما حرُف . لُلُزوِم اجتنابها كاجتناب اْلنأَجاسِ ويجوز أن يكون َسمَّ ( ِمَن اْلوأ
َس الذي هو ِمن َوَثنٍ : لتخصيِص جنٍس من اْلجناس ، والمعنى  َتِنُبوا الرِّجأ  .فَاجأ

ُلُه تَ َعاَلى  َل الزُّوِر } : قَ وأ َتِنُبواأ قَ وأ لكذب الكفُر بالل ، ؛ يعني قوَل الكذب ، وِمن أعظِم وُجوِه ا{ َواجأ
والكذُب على الل ، ويدخُل في ذلك شهادُة الزُّور ، كما ُروي عن رسوِل الل صلى الل عليه وسلم أنهُ 

َراِك بالِل : " قاَل  َشاِهُد الزُّوِر َلَ تَ ُزوُل َقَدَماهُ : " وقال صلى الل عليه وسلم ". ُعِدَلتأ َشَهاَدُة الزُّوِر باإلشأ
 ". ا َحتَّى َتِجَب َلهُ النَّاُر ِمنأ َمَكاِنهَ 

(0/0) 

 
 

رُ  َطُفُه الطَّي أ َماِء فَ َتخأ ِركأ بِاللَِّه َفَكَأنََّما َخرَّ ِمَن السَّ رِِكيَن ِبِه َوَمنأ ُيشأ َر ُمشأ ِوي ِبِه الرِّيُح ِفي  ُحنَ َفاَء لِلَِّه َري أ َأوأ تَ هأ
 ( 27)َمَكاٍن َسِحيٍق 

 
ُلُه تَ َعاَلى  رِِكيَن ِبِه ُحنَ َفآَء ل} : قَ وأ َر ُمشأ ؛ أي ُمخلصين لِل مستقيمين على أمِرِه ريَر مشركين في { لَِّه َري أ

لب َّيأَك اللَُّهمَّ َلب َّيأَك ، َلب َّيأَك َلَ َشرِيأَك : تلبيٍة وَل َحجٍّ ، وذلَك أّن أهَل الجاهليِة كانوا يقولون في تلبيِتهم 
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 .على الحالِ { ُحنَ َفآَء } : وانتصَب قولهُ . وَن الصَّنمَ َلَك َلب َّيأَك ، إَلَّ َشريكاً َتملكُه يَ عأنُ 
ُلُه تَ َعاَلى  َمآِء } : قَ وأ ِركأ بِاللَِّه َفَكَأنََّما َخرَّ ِمَن السَّ ماِء ، { َوَمن ُيشأ ُر } ؛ أي َسَقَط من السَّ َطُفُه الطَّي أ { فَ َتخأ

؛ أي ُمنأَحَدٍر فيقُع على رأسِه فيهَلُك ، أي كما  ؛ في الأَهواِء فَ ُتَمزُِّقُه ، أو تذهُب به الريُح في موضع بعيدٍ 
أنَّ الذي َسَقَط من السماِء َل َيملك نفعاً وَل دفَع ُضرٍّ ، وكذلك الذي َتهوي به الريُح في مكان َسحيٍق ، 

َماِلِه وَل يقدُر على شيٍء منها  .وكذلك المشرُك َل ينتفُع بشيء ِمن أحأ
رُ فَ َتَخطَُّفهُ )قرأ أهُل المدينة  ِرَم أحُد التَّائَين في اُْلخرى ، والأَخطأُف ( الطَّي أ ِطُفُه ، فأُدأ : بالتشديد أي فَ َتتخأ

َمهُ : )قال ابُن عبَّاس . اْلخُذ بسرعةٍ  ِطُف َلحأ ِوي ِبِه الرِّيُح } ، ( يُرِيأُد َيخأ ِقطُُه ، { َأوأ تَ هأ ِفي } ؛ أي ُتسأ
ِلُك حيلًة حتى َشبََّه حاَل الأ . ؛ أي بعيدٍ { َمَكاٍن َسِحيٍق  ماء في أنه َل َيمأ ِرِك بحال هذا الأَهاِوي من السَّ ُمشأ

حيقِ  قوِط في المكان السَّ اَلب الطَّيِر ، وإما بالسُّ  .يسقَط فهو هالٌك َل محالَة ، إما بإسأ
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َوى الأُقُلوِب   ( 27)َذِلَك َوَمنأ يُ َعظِّمأ َشَعاِئَر اللَِّه فَِإن ََّها ِمنأ تَ قأ

 
لُ  َرَك بالل ، َمن يُ َعظُِّم { ذِلَك َوَمن يُ َعظِّمأ َشَعاِئَر اللَِّه } : ُه تَ َعاَلى قَ وأ ؛ أي ذلك التباعُد والهالُك ِلَمنأ أشأ

َن ، فَمن عظََّمها باستمناِنها واستحسانِها ، : َوِقيأَل . شعائَر الِل ؛ أي َمَناِسَك اللِ  ِعيأرِة الأُبدأ } أراد بالشَّ
َوى الأُقُلوِب فَِإن ََّها ِمن  َوى إلى القلوب ؛ ْلن حقيقَة . ؛ يعني من َصَفاَوِة الُقُلوب{ تَ قأ قأ وإنَّما أضاَف الت َّ

َوى القلوب  .التقوى تَ قأ
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ى ثُمَّ َمِحلَُّها ِإَلى الأبَ يأِت الأَعِتيِق   ( 22)َلُكمأ ِفيَها َمَناِفُع ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ى  َلُكمأ } : قَ وأ ؛ أي لكم في َبهيمة اْلنعاِم المنافُع ترَكُبوها ، { ِفيَها َمَناِفُع ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّ

ياً إلى أن تقاُدوها ، وسموها هدياً ، وأما إذا قلدوها  وها َهدأ وَتشَربُوَن ألباَنها قبَل أن تشعروها وتسمُّ
ياً انقطعت هذه المنافُع فال يجوُز له حينئٍذ شُ  وها َهدأ  .رأُب ألباِنها وَل َخزُّ أصواِفها وَل بيُع أوَلِدهاوَسمَّ

" وعن أبي هريرَة . وأما ركوبُها عند الشافعيِّ يجوُز إذا َلم ُيِضرَّ بها ، وعندنا َل يجوُز إَلّ اذا اضطرَّ إليه
َها ا! َويأَحكَ : " عن النبيِّ صلى الل عليه وسلم أنه رَأى رَُجالً َيُسوُق َبَدنًَة ، فَ َقاَل َلُه  إن ََّها : فَ َقاَل َلُه " رأَكب أ
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َها ! َويأَحكَ : " َبَدنٌَة ، فَ َقاَل  وهذا عندنا محموٌل على أنَُّه َعَليأِه السَّاَلُم إنَّما أباحه لضرورة علمه ِمن " ارأَكب أ
َهها للر   .كوبالرُجل فَأِذَن له في ذلَك إن لم يجد ظهراً ريرها ، يدلُّ على ذلك أنه َل يجوُز له أنأ يوجِّ

ُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني أنَّ نحرها إلى الأَحَرِم ، وعبَّر عن الحرِم بالبيت ؛ { ثُمَّ َمِحلَُّهآ ِإَلى الأبَ يأِت الأَعِتيِق } : قَ وأ
ياً بَاِلَغ الأَكعأَبِة } ْلن حرمَة الحرِم متعلقٌة بالبيت ، كما قاَل تَ َعاَلى ، ومن المعلوِم أنَُّه [ 66: المائدة ]{َهدأ

َبُح عند البيتِ َل يُ   .ذأ
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َعاِم فَِإَلُهُكمأ  َن أ َم اللَِّه َعَلى َما َرزَقَ ُهمأ ِمنأ بَِهيَمِة اْلأ ِلُموا َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َجَعلأَنا َمنأَسًكا لَِيذأُكُروا اسأ  ِإَلٌه َواِحٌد فَ َلُه َأسأ
ِبِتيَن  ِر الأُمخأ  ( 27)َوَبشِّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  لُُه { ٍة َجَعلأَنا َمنَسكاً َوِلُكلِّ ُأمَّ } : قَ وأ ِلَمٍة َسبَ َقتأ قبَلكم جعلنا لها ِعيأداً ، قَ وأ ؛ أي لكلِّ ُأمٍَّة ُمسأ

َعاِم } : تَ َعاَلى  َم اللَِّه َعَلى َما َرزَقَ ُهمأ مِّن َبِهيَمِة اْلَن أ ولكلِّ ُأمٍَّة : معناُه : َوِقيأَل . ؛ عند الذبأحِ { لَِّيذأُكُرواأ اسأ
 .جعلنا ُمتَ َعبَّداً يعبدون اللَ فيه: معناهُ : َوِقيأَل . في الذبأحِ  جعلنا ِعَباَدةً 

ين على ( َمنأِسكاً )قرأ أهُل الكوفة  َبحاً وهو موضُع الُقرأبَاِن ، وقرأ الباقون بفتِح السِّ بكسِر السِّين ؛ أي َمذأ
ِم أو ذبُح الُقرُ  َرِج ؛ أي ِهَراَقةُ الدَّ َخِل والأَمخأ بَاِت ، فَمن فتَح السين أخذُه من َنَسَك المصدر مثل الأَمدأ

ُخُل ، ويستوي فيه المكان والمصدُر ، وَمن كَسَرها أخذُه من َنِسَك يَ نأِسُك مثل  يَ نأُسُك مثل َدَخَل َيدأ
ِلسُ   .َجَلَس َيجأ

ُلُه تَ َعاَلى  ِلُمواأ } : قَ وأ ِلُصوا ِديَنكم{ فَِإلَ اُهُكمأ ِإلَ اٌه َواِحٌد فَ َلُه َأسأ ِر } وأعمالكم لِل تعالى ،  ؛ أي أخأ َوَبشِّ
ِبِتيَن  بِتيأَن ِمَن الأَخَبِت وهو المكاُن المطمئُن ، وقال { الأُمخأ ؛ أي المتواضعين بالجنَّة ، واشتقاُق الأُمخأ

بِتيَن : )مجاهُد  الخائفيَن ، : ، َوِقيأَل ( الأَخاِشِعيأنَ : )، وقال اْلخفُش ( الأُمطأَمِئن ِّيأَن إَلى اللِ : يَ عأِني الأُمخأ
 .هم الذين إذا ظلموا َل ينصرون: َوِقيأَل 
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ا رَ  َناُهمأ يُ نأِفُقوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلتأ قُ ُلوبُ ُهمأ َوالصَّاِبرِيَن َعَلى َما َأَصابَ ُهمأ َوالأُمِقيِمي الصَّاَلِة َوِممَّ زَق أ
(26 ) 
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ُلُه تَ َعاَلى  ُفوا بالل َخافُوا{ ا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلتأ قُ ُلوبُ ُهمأ الَِّذيَن ِإذَ } : قَ وأ ُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي إذا ُخوِّ } : قَ وأ

ر { َوالصَّاِبرِيَن َعَلى َمآ َأَصابَ ُهمأ  ِر الصَّابرِيَن َعَلى َما أَصابَ ُهمأ ِمن الَبالَيَا والنوائب الشدائد ، َوَبشِّ ؛ أي وَبشِّ
لُُه تَ َعاَلى { َوالأُمِقيِمي الصَّاَلِة }  َناُهمأ يُنِفُقوَن } : ؛ في أوقاتِها ، وُحذفت النوُن لطول اَلسم ، قَ وأ ا َرزَق أ َوِممَّ
قون من الواجب وريرهِ {   .؛ أي يتصدَّ
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َها صَ  َم اللَِّه َعَلي أ ٌر فَاذأُكُروا اسأ َن َجَعلأَناَها َلُكمأ ِمنأ َشَعاِئِر اللَِّه َلُكمأ ِفيَها َخي أ َوافَّ فَِإَذا َوَجَبتأ ُجُنوبُ َها َوالأُبدأ
ُكُروَن  رأنَاَها َلُكمأ َلَعلَُّكمأ َتشأ َها َوَأطأِعُموا الأَقاِنَع َوالأُمعأتَ رَّ َكَذِلَك َسخَّ  ( 25)َفُكُلوا ِمن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َن َجَعلأَناَها َلُكمأ مِّن َشَعاِئِر اللَِّه } : قَ وأ والبقرة ، والَبَدانَةُ  ؛ جمع َبَدنٍَة وهي الناقةُ { َوالأُبدأ

واإلبَل َجَعلأَناَها َلُكمأ من أعأاَلِم ِديأِن الِل ؛ أي جعلناها لكم فيها عبادٌة لل من : الضخامُة ، والمعنى 
ُلُه تَ َعاَلى  ِقَها إلى البيِت وتقِليِدها وإشعاِرها وَنحِرها واإلطعاِم منها ، قَ وأ ٌر } : َسوأ ؛ يعني { َلُكمأ ِفيَها َخي أ

نيا واآلخرةا  .لنفَع في الدُّ
ُلُه تَ َعاَلى  َها َصَوآفَّ } : قَ وأ َم اللَِّه َعَلي أ ؛ أي عند َنحرها ، وَصَوافَّ جمُع الصَّافَِّة وهي القائمُة { فَاذأُكُرواأ اسأ

رِ : على ثالِث قوائم قد ُعقلت ، وكذا السُّنة في اإلبِل ، ومعنى اآلية  َم الِل على َنحأ َها ِقيَاماً فَاذأُكُرواأ اسأ
رَأيأُت ابأَن ُعَمَر َوُهَو يَ نأَحُر َبَدنَ َتُه ، : )وعن يحيى بن ساِلم قال . معقولة إحدى يَديها وهي الُيسرى

َدى َيَدي أَها  .يعني اليسرى( فَ َنَحَرَها َوِهَي قَاِئَمٌة َمعأُقولٌة إحأ
َصَفَن الفرُس إذا قاَم : ، ِمن قوِلهم  بالنون وهي المعقولةُ ( َصَوافَّن: )ورِوَي عن ابِن مسعود كان يقوُل 

: وقرأ الحسُن ومجاهد [. 27: ص ]{الصَّاِفَناُت الأِجَياُد } : على ثالِث قوائم ، قَاَل اللُ تَ َعاَلى 
 .بالياء أي صافَيًة خالصًة لل تعالى( َصَواِفي)

ُلُه تَ َعاَلى  النحِر ، فوضعت جنوبُها على اْلرِض وخرجت  ؛ أي َسَقَطتأ بعدَ { فَِإَذا َوَجَبتأ ُجُنوبُ َها } : قَ وأ
َها } روُحها ،  ِن إَلّ بعد خروِج الروح ، ْلن ما بيَن عن الحيِّ فهو { َفُكُلواأ ِمن أ ؛ وَل يجوُز اْلكُل من الُبدأ

وأصُل الُوُجوب الُوقُوُع ، ومنه َوَجَبِت الشمُس إذى وقعت في الأَمِغيأب ، ووجَب الحائُط إذا وقَع ، . ميتٌ 
ُلهُ تَ َعاَلى . ووجَب القلُب إذا وقَع فيه الفزُع ، ووجَب الِفعُل إذا وجَب ما يلزُم به فعله َها } : قَ وأ َفُكُلواأ ِمن أ

َصٍة مثُل قوله {  طَاُدواأ } : أَمرأنا بإباحٍة ورُخأ فَِإَذا ُقِضَيِت } ، وقولِه تعالى[ 7: المائدة ]{َوِإَذا َحَللأُتمأ فَاصأ
 [.70: الجمعة ]{ِشُرواأ ِفي اَْلرأِض الصَّاَلُة فَانتَ 

ُلُه تَ َعاَلى  أنَّ : )؛ اختَلُفوا في معناها ، فُروَي عن ابِن عبَّاس ومجاهد { َوَأطأِعُمواأ الأَقاِنَع َوالأُمعأتَ رَّ } : قَ وأ
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َأُل ، َوالأُمعأتَ رَّ الَّذِ  َنُع َويَ رأَضى بَما ِعنأَدُه َوَلَ َيسأ مِ الأَقاِنَع ُهَو الَِّذي يَ قأ ، ( ي يَ عأَتِرُض َلَك أنأ ُتطأِعَمُه ِمَن اللَّحأ
إنَّ الأَقاِنَع ُهَو : )قَ َنَع قَ َناَعًة إذا َرِضَي قانع ، وَعَراُه واعأتَ َراُه إذا سأَلُه ، وكذلك قال عكرمةُ وقتادة : يقاُل 

اِئُل الَِّذي يَ عأ  َأُلكَ الأُمتَ َعفُِّف الأَجاِلُس ِفي بَ يأِتِه ، َوالأُمعأتَ رَّ السَّ  (.َترِيأَك َوَيسأ
َسُه َوَلَ : )قال سعيُد بن جبير والكلبيُّ  َأُل ، َوالأُمعأتَ رُّ ُهَو الَِّذي يَ تَ َعرَُّض َلَك ويُرِيَك نَ فأ الأَقاِنُع ُهَو الَِّذي َيسأ

َأُلكَ  َنعُ : ، فعلى هذا يكون القانُع من الُقُنوِع وهو السُّؤاُل ، يقال منه ( َيسأ إذا ذهَب يسأل  قَ َنَع الرجُل يَ قأ
اُخ . ، مثل ذهَب فهو قانعٌ  ِلُحُه فَ يُ غأَنى َمَفاِقَرُه أَعفُّ ِمَن الأَقُنوِعأي من : قال الشمَّ َكَماُل الأَمرأِء ُيصأ

َأُل ، َوالأُمعأتَ رُّ الصَِّديأُق الزَّ : )وقال زيُد بن أسلَم . السُّؤال ِكيأُن الَِّذي َيطُوُف فَ َيسأ ائُِر ، الأَقاِنُع َهَو الأِمسأ
ِكيأٍن إَلَّ أنَُّه لَيأَستأ َلُه ذبيأَحةٌ ، يَأأِتي الأ  ِمِهمأ َولَيأَس بِمسأ َم لَِلحأ ِمِهمأ َوالأُمعأتَ رُّ الَِّذي يَ عأَتِري الأَقوأ ِل َلحأ َم َْلجأ  (.َقوأ

أنَّ : )ن ابن عبَّاس وروى عطاٌء ع. اعأتَ َراُه إذا َرِشَيهُ لحاجته: بالياء من قوِلهم ( َوالأُمعأَتِري: )وقرأ الحسُن 
َألُ  َهُه ، َوَلَ َيسأ َأُل ، َوالأُمعأتَ رَّ الَِّذي يَأأتِيأَك بالسَّاَلِم ، َويُرِيأَك َوجأ أنَّ : )، وعن مجاهد ( الأَقاِنَع الَِّذي َيسأ

 (.الأَقاِنَع َجاُرَك الأَغِنيُّ ، َوالأُمعأتَ رَّ الَِّذي يَ عأَترِيأَك ِمَن النَّاسِ 
َق بالث ُُّلِث ؛ ْلن في اآليِة أمٌر باْلكِل وإعطاِء الغنيِّ : اآليُة فعلى هذا تقتضي  أن المستحبَّ أنأ يتصدَّ

اَْلَضاِحي ُكُلوا : " وعن رسوِل الل صلى الل عليه وسلم أنه قاَل في الحرِم . " وإعطاِء الفقير السائلِ 
َها َوَأطأِعُمواأ ا} : وقال تعالى " َوادَِّخُرواأ  ، فإذا َجمعت بين اآلية [ 76: الحج ]{لأَبآِئَس الأَفِقيَر َفُكُلواأ ِمن أ

 .والخبر ُجِعَل الثلُث للصدقةِ 
ُلُه تَ َعاَلى  ُكُروَن } : قَ وأ رأنَاَها َلُكمأ َلَعلَُّكمأ َتشأ رأنَاَها { َكذاِلَك َسخَّ َنا من َنحِرها وقيامها َسخَّ ؛ أي ِمثأَل ما َوَصفأ

ُكُروا نَِعَم الِل تعالىَلُكمأ ؛ أي ذلَّلأَناَها لكم ؛ لت ُنوِن ؛ لكي َتشأ نوا من نحِرها على الوجِه الأَمسأ  .تمكَّ
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َرَها َلُكمأ ِلُتَكب ِّرُ  َوى ِمنأُكمأ َكَذِلَك َسخَّ قأ وا اللََّه َعَلى َما َلنأ يَ َناَل اللََّه ُلُحوُمَها َوََل ِدَماُؤَها َوَلِكنأ يَ َنالُُه الت َّ
ِر ا ِسِنيَن َهَداُكمأ َوَبشِّ  ( 26)لأُمحأ

 
َوى ِمنُكمأ } : قولُه تعالى  قأ ُل : )قال الكلبيُّ { َلن يَ َناَل اللََّه ُلُحوُمَها َوَلَ ِدَمآُؤَها َولَ اِكن يَ َناُلُه الت َّ َكاَن أهأ

نَاِم َويُ َلطُِّخوَن الأبَ يأَت بِدَماِئَها قُ رأَبًة إَلى  َن ِلأَلصأ لن : والمعنى (. الِل فَ نَ َهى عن ذِلكَ الأَجاِهِليَِّة يَ نأَحُروَن الأُبدأ
َوى ، وهو ما ُأريأَد به  قأ يرفَع اللَ لحوُمها وَل دماؤها ، ولكن يُرَفُع إلى الِل منكُم اْلعماُل الصالحة والت َّ

 .وجهه الكريم
ها فعُل الل ، ولكن يتقبُل التقوى الذي هو ِفعأُل العبِد ، إنَّما َلَ يَ تَ َقبَُّل الل اللحوَم والدماء ْلن: ويقاُل 

لن يتقبََّل اللُ اللحوَم والدماء اذا كانت من ريِر تقوى ، وإنَّما : فيوجُب الثواَب على ذلك ، والمعنى 
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 .يتقبَُّل منكم التقَوى والطاعَة في ما أمرَكم به ، بالنيَّة واإلخالِص به
ُلُه تَ َعاَلى  َرَها َلُكمأ َكذ} : قَ وأ َعَلى َما } ؛ أي ِلتُ َعظُِّموهُ ، { لُِتَكب ُِّرواأ اللََّه } ؛ أي ذلََّلَها لكم ، { اِلَك َسخَّ

ِسِنيَن } ؛ ِلِديأِنِه ، { َهَداُكمأ  ِر الأُمحأ دين المخلصين{ َوَبشِّ } معنى قوله : ويقاُل . ؛ بالجنَّة يعني الموحِّ
هِ يعني ما بَ يَّ { َعَلى َما َهَداُكمأ   .َن لكم وأرَشدَكم ِلَمَعاِلِم ِديأِنِه ومناسِك َحجِّ
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اٍن َكُفوٍر   ( 26)ِإنَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اللََّه ََل ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُتم فعَل الجاهليَّة في ؛ أي إذا ما ُأِمرأ { ِإنَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنواأ } : قَ وأ ُتمأ فَ َعلأُتمأ به وخاَلفأ

رِِهمأ وإشراِكهم بالل ، فإن اللَ يدفُع عنكم َرائَِلِة المشركيَن وأذاُهم وينصركم عليهم ،  ِإنَّ اللََّه َلَ } َنحأ
ِمٍر للغشِّ والنِّفاقِ { ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفوٍر   .كافر بالل وبنعمتهِ   أي َل يحبُّ كلَّ ُمظأِهٍر للنصيحة ُمضأ

اُج ( يُرِيأُد الَِّذيأَن َخانُواأ اللَ بأنأ َجَعُلواأ َمَعُه َشرِيأكاً وََكَفُرواأ ِنَعَمهُ : )قال ابُن عبَّاس  َر : )، قال الزجَّ َمنأ ذَكَر َري أ
اٌن َكُفورٌ  نَاِم بذبيأَحِتِه فَ ُهَو َخوَّ ِم الِل َوَتقرََّب إَلى اَْلصأ َفعُ : )مٍرو وابُن كثير ، قرأ أبو ع( اسأ ، وقرأ ( َيدأ

 .، وهو بمعنى واحدٍ ( يَُداِفعُ : )الباقون 
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ِرِهمأ َلَقِديٌر   ( 26)ُأِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بَِأن َُّهمأ ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنصأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َهِذِه أوَُّل آيٍَة نَ َزَلتأ ِفي اإلذأِن : )؛ قال ابُن عبَّاس { ُمواأ ُأِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بَِأن َُّهمأ ظُلِ } : قَ وأ

َة بَسَبب َما ظُلأُمواأ ب ِمِنيأَن الأُمَهاِجرِيأَن أنأ يُ َقاتُِلواأ ُكفَّاَر َمكَّ ةَ بالأِقَتاِل ، أِذَن اللُ تَ َعاَلى لِلأُمؤأ رُِجواأ ِمنأ َمكَّ ( َأنأ ُأخأ
رِ }  ٌد َلهم بالَنصرِ { ِهمأ َلَقِديٌر َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنصأ  .؛ هذا َوعأ

ُزونِيَن من : َوِقيأَل  ة يؤُذوَن أصحاَب رسوِل الل صلى الل عليه وسلم فال يزالون َمحأ بين " كان ُمشرُِكو مكَّ
ُكوَن ذلك على رسول الل صلى الل عليه وسلم فيقوُل َلهم "  ُجوٍج ومضروٍب ، وَيشأ بُرواأ فَإنِّي: " َمشأ  اصأ

َمرأ بالأِقَتاِل   .َحتَّى َهاَجُرواأ ، فأنزَل اللُ هذه اآليَة بالمدينة" َلمأ ُأؤأ
بالفتح ؛ أي َأِذَن اللُ ( َأِذنَ )بضمِّ اْللف وكسِر الذال ، وقرأ الباقون ( ُأِذنَ : )قرأ نافُع وأبو عمٍرو وعاصم 
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التاء ؛ أي أِذَن للمؤمنيَن الذين يُ َقاتُِلُهُم بفتح : ، قرأ نافع وابُن عامر وحفص ( يُ َقاتَ ُلونَ )َلهم ، وقوله 
 .المشركوَن ، وقرأ الباقون بكسِرها ، يعني َأِذَن َلهم في الجهاِد يقانلون المشركينَ 
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رُِجوا ِمنأ ِديَارِِهمأ ِبَغيأِر َحقٍّ ِإَلَّ َأنأ يَ ُقولُوا رَب َُّنا اللَّهُ َوَلوأََل َدفأُع اللَِّه ال َمتأ الَِّذيَن ُأخأ نَّاَس بَ عأَضُهمأ ِببَ عأٍض َلُهدِّ
ُم اللَِّه َكِثيًرا َوَليَ نأُصَرنَّ اللَّهُ َمنأ يَ نأُصُرُه ِإنَّ   اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيٌز َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُذأَكُر ِفيَها اسأ

(70 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  رُِجواأ ِمن ِديَارِهِ } : قَ وأ الَِّذيَن } ؛ أوَُّل آيٍة َبَدٌل من { م ِبَغيأِر َحقٍّ ِإَلَّ َأن يَ ُقولُواأ رَب َُّنا اللَُّه الَِّذيَن ُأخأ

 .أي أخَرَجهم أهُل مكة ِمن منازِلهم بغيِر ُجرأٍم منهم{ يُ َقاتُِلوَن 
ُلُه تَ َعاَلى  ُدوَن اللَ تعالى فأخَرُجوهم َلمأ ُيخرأُجوهم إَلّ ب: معناه { ِإَلَّ َأن يَ ُقولُواأ رَب َُّنا اللَُّه } : قَ وأ أن كانوا يُ َوحِّ

في موضع الخفِض رداً ( أنأ )َلمأ ُيخرجوهم ِمن ديارهم إَلّ لقولهم رَب ُّنَا اللُ ، فيكون : لتوحيِدهم ، المعنى 
 .في موضع نصٍب على اَلستثناء( أنأ )، ويجوز أن تكون { ِبَغيأِر َحقٍّ } على الباء في قولِه 

ُلُه تَ َعالَ  َمتأ َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد } : ى قَ وأ ٍض لَُّهدِّ َلَ َدفأُع اللَِّه النَّاَس بَ عأَضُهمأ بِبَ عأ ؛ أي { َوَلوأ
} لوَل أنأ يدفَع اللُ الناَس بعَضهم ببعٍض َلُهِدَم في زمٍن كلُّ شيء ما بُِنَي للصالِة والعبادة نحو الصَّوامَع ، 

 .{اللَِّه َكِثيراً  ُيذأَكُر ِفيَها اسمُ 
اك  َبانِ : )قال مجاهُد والضحَّ الصََّواِمُع لِلصَّابِئيأَن ؛ َوِهَي ُمتَ َعبََّداتُ ُهمأ ، : )، وقال قتادةُ ( يَ عأِني َصَواِمَع الرُّهأ

َعٍة ؛ َوِهَي ُمتَ َعبَُّد النََّصاَرى ، َوالصََّلَواُت ِهَي َكنَاِئُس الأيَ ُهوِد ، ُع بَ ي أ ونَ َها  َوالأَبيُع َجمأ وََكاَن الأيَ ُهوُد ُيَسمُّ
ِلُمونَ  َها الأُمسأ َرانِيَِّة َصَلَواتَا ، َوالأَمَساِجُد الَِّتي ُيَصلِّي ِفي أ  (.بالأَعب أ

لوَل َكفُّ الِل الناَس بعَضهم ببعض بالجهاِد ، وَكفُّ الظُّلم لحرٍب في كلِّ شريعٍة ، كلٌّ بَنى : والمعنى 
كان لوَل الدفُع َلُهِدَم في زمِن موسى عليه السالم الكنائُس ، وفي زمِن المكان الذي ُيَصلَّى فيه ، ف

ٍد صلى الل عليه وسلم المساجدُ  وعن مجاهد أنه . عيسى عليه السالم الصَّواِمُع والبَيُع ، وفي زمن ُمَحمَّ
فعلى هذا يكون (. ُد لِلصَّابِئيأنَ ِهَي َمَساجِ : )، وقال أبو العاليِة ( الأبَيُع لِلأيَ ُهوِد ُيَسمُّونَ َها َصَلوات: )قال 

َمتأ صوامُع الصلواتِ : المعنى  أراَد بالصَّلواِت الصلوات المعهودة التي للمسلمين ، : ويقال . َلُهدِّ
ُمَها إبطاُلها وإهالُك َمن يفعُلها  .وَهدأ

َلى أنأ يستدلَّ بهذه اآلية على أنَّ هذِه المواضَع المذكورة التي يجري فيها اس ُم الل تعالى َل يجوُز واَْلوأ
ٍد صلى الل عليه وسلم على كلِّ َمن كان له ِذمَّةٌ ، أو جهاد من الكفَّار ،  َدَم في شريعِة نبيِّنا ُمَحمَّ أن تُ هأ

فأما في دياِر الحرب فيجوُز للمسلمين هدُمها إذا فُتحت دارُهم عنوًة ، وَلم يُ َقرُّوا عليها بالجزيِة ، كما 
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ُم سائر   .دوِرهميجوُز َهدأ
ُلُه تَ َعاَلى  َمتأ : )قَ وأ ُض البناءِ ( َلُهدِّ ُم هو نَ قأ َم : فإن ِقيأَل . بالتخفيف( َلُهِدَمتأ )قرأ أهُل الحجاز . الأَهدأ ِلَم َقدَّ

لقربها من الهدِم ، وُقرب : ْلنَّها أقدُم ، َوِقيأَل : ُمَصلََّياِت الكافريَن على مساجِد المؤمنين ؟ ِقيأَل 
ِر ، كما ُخرَِّج السَّابُق في قولِه تعالىالمساجد من الذِّ  ِسِه } كأ ُهمأ ظَاِلٌم لِّنَ فأ إلى قولِه [ 27: فاطر ]{َفِمن أ

َراِت } : تعالى   [.27: فاطر ]{بِالأَخي أ
ُلُه تَ َعاَلى  ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيٌز } ؛ أي ليَ نأُصَرنَّ اللُ تعالى َمنأ يَ نأُصُر ِدي أَنهُ ، { َوَلَينُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصُرُه } : قَ وأ

 .؛ أي َلَقِويٌّ على أخِذ اْلعداء ، َعزِي أٌز أي ُممتنٌع بالنعمِة منهم{ 
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ا َعِن  َرأِض َأقَاُموا الصَّاَلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا بِالأَمعأُروِف َونَ َهوأ نَّاُهمأ ِفي اْلأ ِه َعاِقَبةُ الأُمنأَكِر َولِلَّ الَِّذيَن ِإنأ َمكَّ
ُُموِر   ( 77)اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَّاُهمأ ِفي اَْلرأِض َأقَاُمواأ الصَّاَلَة } : قَ وأ ؛ نعٌت للذين يُنصرون بِدين الل ؛ أي هُم { الَِّذيَن ِإنأ مَّكَّ

ُنوا في البالِد ، َلم يعم َنهم الل في اْلرِض ينصُرهم الل في عدوِّهم حتى يَُمكَّ لوا ما َعِمَلُه الذين إنأ مكَّ
اأ َعِن } الذين الذين ِمن قبِلهم ، ولكن أقاُموا الصالَة المكتوبة ،  َوآتَ ُواأ الزََّك اَة َوَأَمُرواأ بِالأَمعأُروِف َونَ َهوأ

َحاُب النَّبيِّ : )قال مقاتُل . ؛ وأعطوا الزكاَة المفروضة ، وأَمُروا بالحقِّ ونَ َهوا عن الباطلِ { الأُمنأَكِر   ُهمأ أصأ
سِ : )، وقال الحسُن ( صلى الل عليه وسلم ُل الصََّلَواِت الأَخمأ َولِلَِّه } : وقولُه تعالى (. ُهمأ َهِذِه اْلُمَُّة أهأ

 .؛ َبَطَل كلُّ ُملأٍك سوى ُملأِكِه ، فتصيُر اْلمور كلها إليه بال ُمنَازٍع وَل ُمدَّعٍ { َعاِقَبُة اْلُُموِر 

(0/0) 

 
 

بُوَك ف َ  ُم نُوٍح َوَعاٌد َوَثُموُد َوِإنأ يَُكذِّ َلُهمأ قَ وأ َبتأ قَ ب أ ُم ُلوٍط ( 77)َقدأ َكذَّ ُم ِإب أَراِهيَم َوقَ وأ َحاُب ( 72)َوقَ وأ َوَأصأ
تُ ُهمأ َفَكيأَف َكاَن َنِكيِر  َليأُت لِلأَكاِفرِيَن ثُمَّ َأَخذأ َب ُموَسى فََأمأ َيَن وَُكذِّ  ( 77)َمدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  بُ } : قَ وأ ُم نُوٍح َوَعاٌد َوَثُموُد َوِإن يَُكذِّ َلُهمأ قَ وأ َبتأ قَ ب أ ُم ُلوٍط * وَك فَ َقدأ َكذَّ ُم ِإب أَراِهيَم َوقَ وأ * َوقَ وأ

َيَن  َحاُب َمدأ ِلَيةٌ للنبيِّ صلى الل عليه وسلم ، والمعنى { َوَأصأ بُوَك : ؛ في هذه اآلية َتسأ قوُمَك  -إنأ يَُكذِّ
َب ُموَسى } : َك ، وقولُه فقد َكذَبِت اْلَُمُم أنبياءهم من قبلِ  - َليأُت } ؛ أي َكذَبُه فرعوُن ، { وَُكذِّ فَأمأ
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رأُت عقوبَتهم ، { لِلأَكاِفرِيَن  َهلأتُ ُهمأ ، وأخَّ تُ ُهمأ } ؛ أي أمأ أي { َفَكيأَف َكاَن َنِكيِر } ؛ بالعقوبِة ، { ُثمَّ َأَخذأ
فأبدلُتهم بالنعمِة نقمًة ؛ وبالكثرِة قلًَّة ؛ وبالحياة فكيَف كان إنأَكاري عليهم حتى بيُدوا أو ُخرَِّبتأ ُقراهم ، 

 (.فَأَنأَكرأُت أب أَلَغ اإلنأَكار: َمعأنَاُه : )قال الزجَّاُج . هالكاً 
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ٍر مَ  َناَها َوِهَي ظَاِلَمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َوِبئأٍر ُمَعطََّلٍة َوَقصأ َلكأ  ( 76)ِشيٍد َفَكَأيِّنأ ِمنأ قَ رأَيٍة َأهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َناَها َوِهَي ظَاِلَمٌة } : قَ وأ َلكأ . ؛ أي َكمأ ِمن قريٍة أهلكناها بالعذاب بُكفرِهم{ َفَكَأيِّن مِّن قَ رأَيٍة َأهأ

تُ َها بالتاء لقوله َلكأ َليأُت } وقُ ًرى أهلكناها ، واَلختياُر أهأ ى َفِهَي َخاِوَيٌة َعلَ } : ، قولُه [ 77: الحج ]{فَأمأ
َف يقُع قبَل الحيطاِن ، ثم تقع الحيطان عليه ، { ُعُروِشَها  قأ ؛ أي ساقطٌة على ُسُقوِفَها ، وذلك أن السَّ

ُلُه تَ َعاَلى  ٍر مَِّشيٍد } ؛ أي كم بئر عطلها أربابُها وَكم من { َوِبئأٍر مَُّعطََّلٍة } : قَ وأ . ؛ عطََّلُه أهلهُ { َوَقصأ
شاَد : والشِّيأُد الأُجصُّ والنُّورَُة ، ويجوُز أن يكون معنى الأَمِشيأِد الرفيُع ، يقال  والأَمِشيأُد هو الأُمَجصَُّص ،

يدِ   .البناَء وأَشاَدُه إذا أطأاَلُه بالشِّ
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َمُعوَن ِبَها فَِإن ََّها  ِقُلوَن ِبَها َأوأ آَذاٌن َيسأ َرأِض فَ َتُكوَن َلُهمأ قُ ُلوٌب يَ عأ َبأَصاُر َأفَ َلمأ َيِسيُروا ِفي اْلأ ََل تَ عأَمى اْلأ
 ( 75)َوَلِكنأ تَ عأَمى الأُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِر 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمُعوَن ِبَها } : قَ وأ ؛ أي { َأفَ َلمأ َيِسيُرواأ ِفي اَْلرأِض فَ َتُكوَن َلُهمأ قُ ُلوٌب يَ عأِقُلوَن ِبَهآ َأوأ آَذاٌن َيسأ

ُد في  َلِكيأَن ، ِفيعقلوا بقلوبهم ما نَ َزَل بمن  أفَ َلمأ َيِسرأ قوُمَك يا ُمَحمَّ ام ؛ لينظروا آثاَر الأُمهأ أرِض الَيَمِن والشَّ
بَةِ  لُُه تَ َعاَلى . َكِذب من قبلهم ، ويسَمُعوا بآذاِنهم َخبَ َر اْلمِم الأُمَكذِّ ُنِصَب على { فَ َتُكوَن َلُهمأ } : قَ وأ

دِ   .جواب الأَجحأ
ُلُه تَ َعاَلى  عماٌد ، وهو إضماٌر على شريطِة { فَِإن ََّها } ؛ الهاُء في قوله {  تَ عأَمى اْلَبأَصاُر فَِإن ََّها َلَ } : قَ وأ

َن بأبصارهم ، : التفسير ، والمعنى  َولَ اِكن تَ عأَمى الأُقُلوُب الَِّتي ِفي } فإنَّ اْلبصاَر َل تَ عأَمى ؛ أي يَ َروأ
 .ي إليه الدليلُ ؛ قلوبُهم بذهابها عن إدراِك الحقِّ بما يؤدِّ { الصُُّدوِر 

أن َمَحلَّ العقِل الرأُس الدماغ ؛ : وفي اآلية دليٌل أنَّ العقَل في القلب بخالف ما قاَلُه الفالسفةُ واْلطباء 
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ْلن العقَل لو َلم يكن في القلب َلم يُوَصِف القلُب بأن يَ عأَمى ، كما َل ُتوَصُف بذلك اليُد والرِّجل ، وأما 
َواِهِهم } لصُّدور فعلى وجِه التأكيد ، كما في قولِه تعالىوصُف القلوب بأنَّها في ا آل ]{يَ ُقولُوَن بَِأف أ

 [.26: اْلنعام ]{َوَلَ طَاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحيأِه } ، وقولهِ [ 756: عمران 

(0/0) 

 
 

ًما ِعنأَد رَبِّ  ِلَف اللَّهُ َوعأَدُه َوِإنَّ يَ وأ تَ عأِجُلوَنَك بِالأَعَذاِب َوَلنأ ُيخأ وَن َوَيسأ ا تَ ُعدُّ  ( 76)َك َكأَلأِف َسَنٍة ِممَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِلَف اللَّهُ َوعأَدهُ } : قَ وأ تَ عأِجُلوَنَك بِالأَعَذاِب َوَلن ُيخأ ُد بالأَعذاب ،  { َوَيسأ تَ عأِجُلوَنَك يا ُمَحمَّ ؛ أي َوَيسأ

َمآِء } : كما قالوا  َنا ِكَسفاً مَِّن السَّ ِقطأ َعَلي أ َنا ِحَجارًَة مَِّن } ، وقالوا[ 766: الشعراء ]{فََأسأ ِطرأ َعَلي أ فََأمأ
َمآِء  نيا[ 27: اْلنفال ]{السَّ ِلَف الل َوعأَدُه في إنزال العذاب بهم في الدُّ : قال ابُن عبَّاس . ، َوَلنأ ُيخأ

رٍ ) َم َبدأ  (.يَ عأِني يَ وأ
ُلُه تَ َعاَلى  ماً ِعنَد رَبَِّك َكأَلأِف َسَنٍة مِّ } : قَ وأ وَن َوِإنَّ يَ وأ ا تَ ُعدُّ إنَّهم يستعجلوَن بالعذاب ، وإنَّ : ؛ معناُه { مَّ

َوِعيأٌد َلُهمأ : )قال الفرَّاء في هذه اآلية ! يوماً من أيَّام عذابهم في اآلخرِة ألُف سنٍة ، فكيَف يستعجلونه؟
ن أَيا واآلِخَرةِ   (.بالأَعذاب ِفي الدُّ

ُر العذاب عنهم إَلّ تفضُّالً من وإنَّ يوماً عنَد الل وأل: معناهُ : َوِقيأَل  َف سنٍة في قدرته لواحٌد ، فليس تأخُّ
اُج . الِل عليهم ماً ِعنأَدُه َوألأَف َسَنٍة َسَواءٌ ، َوَلَ فَ رأَق بَ يأَن : )قال الزجَّ ٌء ، َوإنَّ يَ وأ أعأَلَم اللُ أنَُّه َلَ يَ ُفوُتُه َشيأ

تَ عأِجُلوَنُه ِمَن الأَعذاب  َقاِع َما َيسأ َهاِل ، َفَسَواٌء ِعنأَدُه ِفي إي أ رَِة ، إَلَّ أنَّ اللَ تَ َفضََّل باإلمأ ِفي تأأِخيأرِِه ِفي الأُقدأ
ٌم َوألأُف َسَنٍة ؛ ْلَنَُّه قَاِدٌر َعَليأِهمأ َمَتى َشاَء أَخذُهمأ  َهاِل يَ وأ ا يَ ُعدُّونَ : )، قال الكوفُيون وابُن كثير ( اإلمأ ( ِممَّ

 .التاءبالياء ، وقرأ الباقوَن ب
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تُ َها َوِإَليَّ الأَمِصيُر  َليأُت َلَها َوِهَي ظَاِلَمةٌ ُثمَّ َأَخذأ  ( 76)وََكأَيِّنأ ِمنأ قَ رأَيٍة َأمأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  تُ َها َوِإَليَّ الأَمِصيُر } : قَ وأ َليأُت َلَها َوِهَي ظَاِلَمٌة ثُمَّ َأَخذأ  .ى؛ ظاهُر المعن{ وََكَأيِّن مِّن قَ رأَيٍة َأمأ
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فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُهمأ َمغأِفَرٌة َوِرزأٌق َكرِيٌم ( 76)ُقلأ يَا َأي َُّها النَّاُس ِإنََّما َأنَا َلُكمأ َنِذيٌر ُمِبيٌن 
(60 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  د  {ُقلأ ياَأي َُّها النَّاُس ِإنََّمآ َأنَاأ َلُكمأ َنِذيٌر مُِّبيٌن } : قَ وأ ة إنَّما أنا : ؛ أي ُقل َلهم يا ُمَحمَّ يا أهَل مكَّ

ٌف بالنار ِلمن عَصى اللَ بُلَغٍة يعرفوَنها ،  { فَالَِّذيَن آَمُنواأ َوَعِمُلواأ الصَّاِلَحاِت َلُهمأ مَّغأِفَرٌة } لكم رسوٌل ُمَخوِّ
 .؛ َحَسٌن في الجنَّة{ َوِرزأٌق َكرِيٌم } ؛ لدينهم ، 
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َحاُب الأَجِحيِم َوالَّذِ  ا ِفي آيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن ُأوَلِئَك َأصأ  ( 67)يَن َسَعوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  اأ ِفي آيَاتَِنا ُمَعاِجزِيَن } : قَ وأ َرُعوا في تكذيب آياتِنا ، وإبأطَاِل الدين { َوالَِّذيَن َسَعوأ ؛ أي والذيَن أسأ

َحاُب } ِلهم أنأ َل جنَة وَل نار وَل بعَث وَل نشور ، ُمباِلِغين لِل ظَانِّيَن أن يعوَدنا ويفوَتنا بقو  َلِئَك َأصأ أُوأ
َهاتَ : )؛ قال قتادةُ { الأَجِحيِم  ِدُر َعَليأِهمأ ، َوَهي أ ِلِهمأ أن َُّهمأ يُ عأِجُزوَن اللَ َفالَ يَ قأ َأمأ } وهذا كقولهِ (. ظَنُّوا بَجهأ

بِ  أنَّهم كانوا : فمعناُه ( ُمعأِجزِيأنَ )، وَمن قرأ [ 7: العنكبوت ]{ُقونَا َحِسَب الَِّذيَن يَ عأَمُلوَن السَّيَِّئاِت َأن َيسأ
 .يُ عأِجُزوَن مع َمن اتبَع النبيَّ صلى الل عليه وسلم أي ينسبونَهم إلى العجزِ 
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اُن ِفي ُأمأِنيَِّتِه فَ يَ نأَسُخ اللَُّه َما يُ لأِقي َوَما َأرأَسلأَنا ِمنأ قَ بأِلَك ِمنأ َرُسوٍل َوََل نَِبيٍّ ِإَلَّ ِإَذا َتَمنَّى َألأَقى الشَّيأطَ 
ِكُم اللَُّه آيَاتِِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم   ( 67)الشَّيأطَاُن ثُمَّ ُيحأ

 
ِنيَِّتِه فَ َينَسُخ َوَمآ َأرأَسلأَنا ِمن قَ بأِلَك ِمن رَُّسوٍل َوَلَ نَِبيٍّ ِإَلَّ ِإَذا َتَمنَّى َألأَقى الشَّيأطَاُن ِفي ُأمأ } : وقولهُ تعالى 

ِكُم اللَُّه آيَاتِِه  وذلَك أنَّ الشيطاَن : )؛ قال ابُن عبَّاس وابن ُجبير والضحَّاُك { اللَُّه َما يُ لأِقي الشَّيأطَاُن ثُمَّ ُيحأ
ِم } أَتى رسوَل الل صلى الل عليه وسلم في ُصورِة جبريَل وهو قائٌم يصلِّي عند الكعبِة يقرأ سورةَ  َوالنَّجأ

َرى * َأفَ َرَأي أُتُم الالََّت َوالأُعزَّى } حتَّى اذا انتَهى إَلى قولِه تعالى[ 7: النجم ]{ : النجم ]{َوَمنَاَة الثَّاِلَثَة اُْلخأ
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، فلما سمَع المشركون ( تلَك الَغَرانِيأُق الُعلى منها الشفاعُة ترَتجى)ألَقى الشيطاُن على لسانه [ 76-70
إلى آخِر السورة َسَجَد ، وَسَجَد معه المسلمون والمشركوَن إَلّ الوليَد بن أعجَبهم ذلك ، فلما انتهى 

ِه ، : المغيرة ، فإنه َلم يقدر على السُّجود لِكَبرِِه ، فقال  ائتوِني بالتُّراب ، فأتوُه بالتراب فوضَعُه على َكفِّ
ه ، فلما نزَل جبريُل على النبيِّ صلى الل عليه وسلم ذكَ  ما : َر له ذلَك ، فقال جبريُل ثم سجد على كفِّ

 (.أتاِني شيٌء في مثِل صورِتَك فألقاُه عَليَّ : جئُتَك بهذه وَل أنزَلُه اللُ تعالى ، فقاَل 
َراَءُه على ظاهرِه ، وقالوا  ُل الأِعلأِم إجأ كيَف يجوُز أن يجعَل اللَ للشيطاِن على : وهذا َحِديأٌث أنأَكَر أهأ

يطان؟ رسولِه هذا السلطاَن ، أوَ  وِمن المعلوم أن ! يختاُر لرسالته َمن َل يَُمي ُِّز بين وحِي الل ووساوِس الشَّ
َمن َنَسَب النبيَّ صلى الل عليه وسلم به إلى ما يرجُع إلى تعظيِم اْلصنام فقد َكَفَر ، إَلّ أنه يحتمُل أن 

لأُه ، وُخيَِّل إلى َمن َسمع تالوَتهُ ِمن يكون الشيطاُن ألَقى في تالوِة النبيِّ صلى الل عليه وسلم ما َلم يَ قُ 
الذين كانوا بالبُ عأِد منهُ أنه جَرى على لسانِه ، وإنَّما هو من لساِن الشيطان ، وكان ذلك فتنًة للتابعين ، 

زِّلأُه اللُ  ِرَي على لسانِه ما َلم يُ ن أ التََّمنِّي وقد يُذأَكُر . وكان النبيُّ صلى الل عليه وسلم َمعأُصوماً ِمن أن َيجأ
َتَمنَّى ِكَتاَب الِل أوََّل َليأِلٍه َوآِخَرُه ََلِقي ِحَماَم الأَمَقاِدروقال جماعٌة من : ويراُد به القراءُة كما قال الشاعر 

رين  كان رسوُل الل صلى الل عليه وسلم َحريصاً على إيأمان قومِه ، وَتمنَّى في نفسِه ِمن الل أن : المفسِّ
بينه وبين قومِه ، فجلَس ذات مرَّة بهم في مجلٍس كثيٌر أهلُه ، وأحبَّ يومئذ أن يأتيه من  يأتيه ما يقاربُ 

ِم ، فلما بَ َلغَ  َرى * َأفَ َرَأي أُتُم الالََّت َوالأُعزَّى } الِل شيٌء فقرأ عليهم ُسورة النَّجأ : النجم ]{َوَمنَاَة الثَّالَِثَة اُْلخأ
فلما َسمعت قريُش ( تلك الغرانيُق العلى وأن شفاعتهم ترتجى)ألَقى الشيطاُن على لسانِه [ 76-70

ٌد آِلَهتنا بأحسِن الذكر ، ومَضى النبيُّ صلى الل عليه وسلم في قراءتِه ، : ذلك فرُِحوا وقالوا  قد ذكَر ُمَحمَّ
وسعيَد بن فلما َخَتَم السورَة َسَجَد في آخِرها وسجَد معه المسلمون والمشركون إَلّ الوليَد بن المغيرِة 

العاص فإنَّهما أخذا حفنًة من البطحاِء ورفَ َعاها إلى جبَهِتهما وسجدا عليها ؛ ْلنَّهما كانا َشيخين كبيرين 
 .َلم يستطيعا أن يسُجَدا
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َنًة لِلَِّذيَن ِفي قُ ُلوِبِهمأ َمَرٌض َوالأَقاِسَيِة قُ ُلوبُ ُهمأ َوإِ  يأطَاُن ِفت أ َعَل َما يُ لأِقي الشَّ نَّ الظَّاِلِميَن َلِفي ِشَقاٍق َبِعيٍد ِلَيجأ
(62 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنًة لِّلَِّذيَن ِفي قُ ُلوِبِهم مََّرٌض } : قَ وأ يأطَاُن ِفت أ َعَل َما يُ لأِقي الشَّ ؛ أي ليجعَل ما يُلقي الشيطاُن { لَِّيجأ

ُتِتُنوا بما سَ  داً في قراءتِه فتنًة للذين في قلوبهم َشكٌّ ونفاٌق ؛ ْلنَّهم اف أ معوا فازدادوا ُعتُ ّواً ، وَظنُّوا أن ُمَحمَّ
 .صلى الل عليه وسلم يقوُل الشيَء ِمن عند نفسِه فيبطلهُ 
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ُلُه تَ َعاَلى  اهم { َوالأَقاِسَيِة قُ ُلوبُ ُهمأ } : قَ وأ ؛ يعني المشركيَن كذلك ازَداُدوا فتنًة وضاللة وتكذيباً ، َسمَّ
ة ، { َوِإنَّ الظَّاِلِميَن } : حيِد الل ، وقولُه تعالى قاسيًة قلوبُهم ؛ ْلنَّها َل تليُن لتو  َلِفي } ؛ يعني أهَل مكَّ

 .؛ أي مشاقٍَّة بعيدٍة عن الحقِّ { ِشَقاٍق بَِعيٍد 
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ِبَت َلُه قُ ُلوبُ ُهمأ  ِمُنوا ِبِه فَ ُتخأ َوِإنَّ اللََّه َلَهاِد الَِّذيَن آَمُنوا ِإَلى َوِليَ عأَلَم الَِّذيَن ُأوُتوا الأِعلأَم َأنَُّه الأَحقُّ ِمنأ رَبَِّك فَ يُ ؤأ
َتِقيٍم   ( 67)ِصَراٍط ُمسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ولِيَ عأَلَم المؤمنون رُُجوَعَك إلى : ؛ معناه { َوِليَ عأَلَم الَِّذيَن أُوُتواأ الأِعلأَم َأنَُّه الأَحقُّ ِمن رَّبَِّك } : قَ وأ

َوليَ عأَلَم الَِّذيَن ُأوتُوا الأِعلأَم : معناهُ : َوِقيأَل . ِذلَّ لُه قلوبُهمالصواب ، إنَّ ذلك حقٌّ من ربَك فتخضَع وتَ 
 .التوحيَد والُقرأآنَ 

ِديأُق أنَّهُ الأَحقُّ : )قال السديُّ  َخ ذلك وإبطاَلهُ حقٌّ من الِل ، ( التَّصأ ِمُنواأ ِبِه } أي إنَّ َنسأ ؛ وتصديِق { فَ يُ ؤأ
ِخ ،  ِبَت َلُه ق ُ } النَّسأ ؛ أي َتِرقَّ قلوبُهم للُقرأآِن فينَقاُدوا ْلحكامه ، بخالِف المشركين الذين { ُلوبُ ُهمأ فَ ُتخأ

 [.62: الحج ]{َوالأَقاِسَيِة قُ ُلوبُ ُهمأ } لهم: ِقيأَل 
ُلُه تَ َعاَلى  َتِقيٍم } : قَ وأ َباَت إنَّما ؛ فيه بياُن هذا اَليأ { َوِإنَّ اللََّه َلَهاِد الَِّذيَن آَمُنواأ ِإَلى ِصَراٍط مُّسأ َماَن واإلخأ

 .وإنَّ اللَ َلَهاِديأِهمأ إلى ديٍن يرضاهُ : هو بُلطأِف الل وهدايته إياهم ، والمعنى 
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مٍ  اَعةُ بَ غأَتًة َأوأ يَأأتِيَ ُهمأ َعَذاُب يَ وأ  ( 66)َعِقيٍم  َوََل يَ َزاُل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ِمرأيٍَة ِمنأُه َحتَّى تَأأتِيَ ُهُم السَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  اَعةُ } ؛ أي في َشكٍّ من الُقرأآِن ، { َوَلَ يَ َزاُل الَِّذيَن َكَفُرواأ ِفي ِمرأَيٍة مِّنأُه } : قَ وأ َحتَّى تَأأتِيَ ُهُم السَّ

ٍم َعِقيٍم } ؛ يعني َساَعَة موِتهم ، { بَ غأَتًة  ٍر في قوِل ابن ع{ َأوأ يَأأتِيَ ُهمأ َعَذاُب يَ وأ باس وقتادة ؛ يعني يوم َبدأ
اُه اللُ العقيَم الذي َل يأِتي بخير اُه الل َعِقيأماً ْلنه َل ِمثَاَل له في : َوِقيأَل . ومجاهد ، َسمَّ يوُم القيامِة َسمَّ

 .ِعَظِم أمرهِ 

(0/0) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

نَ ُهمأ فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِفي جَ  ُكُم بَ ي أ َمِئٍذ لِلَِّه َيحأ َوالَِّذيَن َكَفُروا ( 65)نَّاِت النَِّعيِم الأُملأُك يَ وأ
بُوا ِبآيَاتَِنا فَأُوَلِئَك َلُهمأ َعَذاٌب ُمِهيٌن   ( 66)وََكذَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَ ُهمأ } : قَ وأ ُكُم بَ ي أ َمِئٍذ للَِّه َيحأ ؛ أي الأُملأُك يوَم القيامِة لل تعالى من رير ُمنازٍع وَل { الأُملأُك يَ وأ

َوالَِّذيَن  * فَالَِّذيَن آَمُنواأ َوَعِمُلواأ الصَّاِلَحاِت ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم } ُر اْلمر فيه إَلَّ لِل تعالى ، ُمدٍَّع ، َل يظه
لَ اِئَك َلُهمأ َعَذاٌب مُِّهيٌن  بُواأ ِبآياتَِنا فَأُوأ ؛ فيقضي فيه بين المؤمنيَن والكافرين بإدخاِل المؤمنين { َكَفُرواأ وََكذَّ

 .، وإدخال الكافرين النارَ الجنََّة 
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ُر الرَّازِِقيَن َوالَِّذيَن َهاَجُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه ُثمَّ قُِتُلوا َأوأ َماُتوا َليَ رأزُقَ ن َُّهُم اللَُّه ِرزأقًا َحَسًنا َوِإنَّ اللَّ   ( 66)َه َلُهَو َخي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  : ؛ معناُه { لَِّه ُثمَّ قُِتُلواأ َأوأ َماُتواأ َليَ رأزُقَ ن َُّهُم اللَُّه ِرزأقاً َحَسناً َوالَِّذيَن َهاَجُرواأ ِفي َسِبيِل ال} : قَ وأ

ة إلى المدينِة ، ُثم قُِتُلوا أو ماتوا  رُِجوا من دياِرهم وأوطاِنهم في طاعِة الل من مكَّ والذين َهاَجُروا وُأخأ
ُر الرَّازِِقيَن }  َليَ رأزُقَ ن َُّهُم اللُ رزقاً َحَسناً وهو نعيُم الجنة ،  .{َوِإنَّ اللََّه َلُهَو َخي أ
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َنُه َوِإنَّ اللََّه َلَعِليٌم َحِليٌم  َخاًل يَ رأَضوأ ِخَلن َُّهمأ ُمدأ  ( 66)َلُيدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنُه } : قَ وأ َخالً يَ رأَضوأ ِخَلن َُّهمأ مُّدأ ها اللُ َلهم في الجنَّ { لَُيدأ ِة ، َلهم فيها ؛ يعني به المنازَل التي أعدَّ

ُلهُ تَ َعاَلى  ُغوَن عنها ِحَوَلً ، قَ وأ ؛ { َوِإنَّ اللََّه َلَعِليٌم } : ما تشتهي اْلنفُس وتَ َلذُّ اْلعيُن ، خالدين فيها َل يَ ب أ
ُل بعقوبِة أعدائه{ َحِليٌم } أي َلِعيأٌم بمصالح عباده ونيَّاِتهم ،   .؛ َل يُ َعجِّ
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 ( 50)ِبِمثأِل َما ُعوِقَب ِبِه ثُمَّ بُِغَي َعَليأِه لَيَ نأُصَرنَُّه اللَّهُ ِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َرُفوٌر َذِلَك َوَمنأ َعاَقَب 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا عليَك ، ثم { ذِلَك َوَمنأ َعاَقَب ِبِمثأِل َما ُعوِقَب ِبِه } : قَ وأ ؛ اآليةُ ؛ أي ذلك اْلمُر الذي َقَصصأ

؛ نزلت هذه اآليُة في قوٍم من { ُثمَّ بُِغَي َعَليأِه لََينُصَرنَُّه اللَُّه } ، { ِمثأِل َما ُعوِقَب ِبِه َوَمنأ َعاَقَب بِ } قال 
هِر الحرام ، فنَ َهاُهُم المسلموَن عن ذلك فََأبَوا ،  المشركين َلُقوا جماعًة من المسلمين فَقاتَ ُلوُهمأ في الشَّ

ا قاتَ َلهم المسلمون فُنِصُروا ؛ أي وَمن عاقَب بالقتاِل بمثل ما ُعوِقَب بِه ؛ أي بالقتاِل في الشهر  فلما أبَ وأ
؛ أي متجاوٌز عن َمن فاَت { ِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ } الحراِم ُثم بُِغَي على الدافِع َليَ نأُصَرنَُّه اللُ على َمن بَ َغى عليه ، 

 .؛ ِلمن ماَت على التوبةِ { َرُفوٌر } 
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 ( 57)لََّه يُوِلُج اللَّيأَل ِفي الن ََّهاِر َويُوِلُج الن ََّهاَر ِفي اللَّيأِل َوَأنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر َذِلَك بَِأنَّ ال

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ذلك النصُر بأنه القادُر على ما يشاء ، فِمن { ذِلَك بَِأنَّ اللََّه يُوِلُج اللَّيأَل ِفي الن ََّهاِر } : قَ وأ

؛ أي َسِميأٌع ِلَمنأ دعاُه { َويُوِلُج الن ََّهاَر ِفي اللَّيأِل َوَأنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر } ُج الليَل في النهاِر ، قدرتِه أنه يُولِ 
ٌر بعبادهِ   .َبِصي أ

(0/0) 

 
 

ُعوَن ِمنأ ُدوِنِه ُهَو الأَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو   ( 57)الأَعِليُّ الأَكِبيُر َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو الأَحقُّ َوَأنَّ َما َيدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرِة المؤمنين بأنَّ اللَ ذو الحقِّ { ذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو الأَحقُّ } : قَ وأ ؛ أي ذلك الذي نَ َقلأُتُه من ُنصأ

ُعوَن } في فعله وقدرتِه ،  نفٌع وَل ضَرٌر ،  ؛ ليس فيه{ ِمن ُدوِنِه ُهَو الأَباِطُل } ؛ المشركوَن ؛ { َوَأنَّ َما َيدأ
ُغُر كلُّ شيء ِسَواهُ { الأَكِبيُر } ؛ على كلِّ شيء بقدرتِه ، { َوَأنَّ اللََّه ُهَو الأَعِليُّ }   .؛ الذي َيصأ
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َضرًَّة ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبيٌر  َرأُض ُمخأ ِبُح اْلأ َماِء َماًء فَ ُتصأ  ( 52)َأَلمأ تَ َر َأنَّ اللََّه َأن أَزَل ِمَن السَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َضرًَّة } : قَ وأ ِبُح اَْلرأُض ُمخأ َمآِء َمآًء فَ ُتصأ ؛ أي أَلم تَ عأَلمأ وتشاهد أنَّ { َأَلمأ تَ َر َأنَّ اللََّه َأنَزَل ِمَن السَّ

بُح اْلرُض ذاَت ُخضرٍة بالنبات ،  َماِء َماًء ؛ يعني المطَر ، فُتصأ ؛ { ِطيٌف ِإنَّ اللََّه لَ } اللَ أنَزَل ِمَن السَّ
 .؛ بما في قلوب العباد وبما يصلُح َلهم{ َخِبيٌر } بأرزاِق عباده واستخراِج النبات من اْلرض ، 

(0/0) 

 
 

َرأِض َوِإنَّ اللََّه َلُهَو الأَغِنيُّ الأَحِميُد  َماَواِت َوَما ِفي اْلأ  ( 57)َلُه َما ِفي السَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َماوَ } : قَ وأ ؛ عن { َوِإنَّ اللََّه َلُهَو الأَغِنيُّ } ؛ َعبأداً وَمِلكاً ، { اِت َوَما ِفي اَْلرأِض لَُّه َما ِفي السَّ

ُموُد في : ؛ إَلى أوليائِه وأهِل طاعته ، َوِقيأَل { الأَحِميُد } عبادِه ،  الأَغِنيُّ عن إيأماِن الخلق وطاعتهم ، الأَمحأ
 .أفعالهِ 
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َماَء َأنأ تَ َقَع َعَلى َأَلمأ تَ َر َأنَّ اللََّه َسخَّ  ِسُك السَّ ِر بَِأمأرِِه َويُمأ ِري ِفي الأَبحأ َرأِض َوالأُفلأَك َتجأ َر َلُكمأ َما ِفي اْلأ
َرأِض ِإَلَّ بِِإذأنِِه ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرُءوٌف رَِحيٌم   ( 56)اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َر َلُكم مَّ } : قَ وأ ؛ أي أَلم تَ عأَلمأ أنَّ الل ذلََّل لكم َما ِفي اَْلرأِض { ا ِفي اَْلرأِض َأَلمأ تَ َر َأنَّ اللََّه َسخَّ

َر لكم  ُفَن ؛ { َوالأُفلأَك } ؛ يعني البهائَم التي تُ رأَكُب ، َوَسخَّ ِر بَِأمأرِِه } ؛ أي السُّ ِري ِفي الأَبحأ  .{َتجأ
ُلُه تَ َعاَلى  َمآَء َأن تَ َقَع َعَلى اْلَ } : قَ وأ ِسُك السَّ ماَء حتى َل تقَع { رأِض ِإَلَّ بِِإذأنِِه َويُمأ ؛ أي َحَبَس عنكم السَّ

؛ أي ُمتَ َفضٌِّل على { ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرُءوٌف رَِّحيٌم } أي إَلّ بإرادتِه ، { ِإَلَّ بِِإذأِنِه } . عليكم فتهَلُكوا
 .عبادِه ، ُمنأِعٌم عليهم
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َياُكمأ ُثمَّ  نأَساَن َلَكُفوٌر  َوُهَو الَِّذي َأحأ ِييُكمأ ِإنَّ اإلأِ  ( 55)يُِميُتُكمأ ثُمَّ ُيحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِييُكمأ } : قَ وأ َياُكمأ ُثمَّ يُِميُتُكمأ ثُمَّ ُيحأ ؛ أي أحَياُكم في أرحاِم أمََّهاِتكم ، وَلم { َوُهَو الَِّذي َأحأ
ميتة ، ُثم يُميُتكم بعَد إنقضاء آجاِلكم ، ثُم  أحياُكم بعَد أن كنتم نطفةً : معناُه : َوِقيأَل . تكونوا شيئاً 

ِرَك الجحوَد لِنَعِم الل { ِإنَّ اإِلنأَساَن َلَكُفوٌر } يحييكم بعَد الموِت عند البعث للحساب ،  ؛ يعني الأُمشأ
 .حتى تَ َرَك توحيَدُه بعد ظهور اآليات الداعية إلى الحقِّ 
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َتِقيٍم ِلُكلِّ ُأمٍَّة َجَعلأَنا َمنأَسكً  ِر َوادأُع ِإَلى رَبَِّك ِإنََّك َلَعَلى ُهًدى ُمسأ َمأ ( 56)ا ُهمأ نَاِسُكوُه َفاَل يُ َناِزُعنََّك ِفي اْلأ
َتلِ ( 56)َوِإنأ َجاَدلُوَك فَ ُقِل اللَُّه َأعأَلُم ِبَما تَ عأَمُلوَن  َم الأِقَياَمِة ِفيَما ُكنأُتمأ ِفيِه َتخأ َنُكمأ يَ وأ ُكُم بَ ي أ ُفوَن اللَُّه َيحأ

(56 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي لكلِّ أهِل ِدين جعلنا َشريعًة هم عاملون بها ، { لُِّكلِّ ُأمٍَّة َجَعلأَنا َمنَسكاً ُهمأ نَاِسُكوُه } : قَ وأ

ِضعاً تعتاُدونه لعبادِة الل ، وَمَكاناً تعيشونه وتعملون الخيَر فيه: َوِقيأَل  ٍة جعلنا لكلِّ ُأمَّ : معناهُ : َوِقيأَل . َموأ
َبُحوَن ِفيأهِ : )وقال قتادُة . ِعبراً  ِضُع قُ رأبَاٍن َيذأ الأَمنأَسُك جميُع العباداِت التي أمَر اللُ بها ،  : ، َوِقيأَل ( َموأ

ِمَنا َهذا الصَّاَلُة ثُمَّ الذبأُح : " كما قاَل صلى الل عليه وسلم يوَم اْلضحى  : َوِقيأَل ". إنَّ أوََّل ُنُسٍك ِفي يَ وأ
َبَح الذي يتقرَّبون فيه بذبائِحهم إلى الِل تعالى ، كما جعَل مكاناً منحراً أ راد بالمنسِك في هذه اآلية الأَمذأ

َيٌة مِّن ِصيَاٍم َأوأ َصَدَقٍة َأوأ } لإلنسان ؛ ْلن النُُّسَك إذا ُأطأِلَق ُأريد به الذبُح من جهة الُقرأبَِة ، كما قالَ  َفِفدأ
 .[765: البقرة ]{ُنُسٍك 

ُلُه تَ َعاَلى  ِر } : قَ وأ َخ الشرائِع : ؛ معناه { َفالَ يُ َناِزُعنََّك ِفي اَْلمأ ُي عن المنازعِة بعد ظهوِر ما يوجُب َنسأ الن َّهأ
مة ، كما يقاُل  َل ينازعنََّك في أمِر الذبح ، : معناهُ : َوِقيأَل . َل ُيَخاِصُمَك فالٌن في هذا اْلمرِ : المتقدِّ

ما : ش َخاَصُموا رسوَل الِل صلى الل عليه وسلم وأصحابَُه في أمِر الذبيحة ؛ وقالوا وذلك أن كفاَر قري
 لكم تأكلوَن ما قتلُتم بأيديكم ، وَل تأكلوَن ما قَ تَ َلُه اللُ؟

ُلُه تَ َعاَلى  َتِقيٍم } : قَ وأ ته إنََّك على ؛ أي أدأُع إلى ديِن ربَك وطاع{ َوادأُع ِإَلى رَبَِّك ِإنََّك َلَعَلى ُهًدى مُّسأ
عأنُِّت كما { َوِإن َجاَدلُوَك } . على َدََلَلٍة وديٍن مستقيم: ُهًدى مستقيٍم ، َوِقيأَل  ؛ على سبيِل المراِء والت َّ

 ؛ أي إدفَ عأُهم بهذا القول ، وَل ُتَجاِدلأ إَلّ لَِتبأييأِن الحقِّ { فَ ُقِل اللَّهُ َأعأَلُم ِبَما تَ عأَمُلوَن } يفعلُه السفهاء ، 
وإنأ َخاَصُموَك في أمِر الذبيحِة فَ ُقِل اللُ أعأَلُم بَما تَ عأَمُلوَن ِمن التكذيب فهو ُيجازيكم به ، : ، والمعنى 
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َم الأِقيَاَمِة } : وقولُه تعالى . وهذا قَ بأَل اْلمِر بالقتال َنُكمأ يَ وأ ُكُم بَ ي أ ِضي بيَنكم يوَم القيامة { اللَُّه َيحأ ؛ أي يَ قأ
َتِلُفوَن ِفيَما ُكن} ،  ين والذبيحةِ { ُتمأ ِفيِه َتخأ  .من الدِّ
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َرأِض ِإنَّ َذِلَك ِفي ِكتَاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيسِ  َماِء َواْلأ  ( 60)يٌر َأَلمأ تَ عأَلمأ َأنَّ اللََّه يَ عأَلُم َما ِفي السَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمآِء َواَْلرأِض َأَلمأ تَ عأَلمأ َأنَّ اللََّه يَ عأَلُم مَ } : قَ وأ َت وأيقنَت ذلك ، وهذا { ا ِفي السَّ ؛ أي قد َعِلمأ

ماء واْلرِض : معناُه : استفهاٌم يراد به التقريُر ، َوِقيأَل  ُد أنَّ الل يعلُم أعماَل أهِل السَّ أَلمأ تعلم يا ُمَحمَّ
ماء واْل{ ِإنَّ ذِلَك ِفي ِكتَاٍب } وأسراَرهم ؟  رِض ، كلُّ ذلك مكتوٌب في اللوِح ؛ يعني ما َيجري في السَّ
 .؛ أي أنَّ ِعلأَم الِل بجميِع ذلَك عليه يسيٌر سهلٌ { ِإنَّ ذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيٌر } المحفوِظ ، 
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 ( 67)ِميَن ِمنأ َنِصيٍر َويَ عأُبُدوَن ِمنأ ُدوِن اللَِّه َما َلمأ يُ نَ زِّلأ ِبِه ُسلأطَانًا َوَما لَيأَس َلُهمأ ِبِه ِعلأٌم َوَما لِلظَّالِ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َويَ عأُبُدوَن : ؛ معناُه { َويَ عأُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َما َلمأ يُ نَ زِّلأ ِبِه ُسلأطَاناً َوَما لَيأَس َلُهمأ ِبِه ِعلأٌم } : قَ وأ

ًة ، وما ليس َلهم به عل َوَما لِلظَّاِلِميَن ِمن } ٌم أنَّها آِلهٌة ، ِمنأ ُدوِنه اْلصناَم ما َلم يُ نَ زِّلأ به ِكَتاباً وَل ُحجَّ
ة{ نَِّصيٍر  َنُع عذاباً عنهم ، نزلت هذه اآليُة في أهِل مكَّ  .؛ أي وَما للمشركين ِمن مانٍع َيمأ
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َلى َعَليأِهمأ آيَاتُ َنا بَ ي َِّناٍت تَ عأِرُف ِفي ُوُجوِه الَِّذيَن َكَفُروا الأُمنأَكَر َيَكاُدو  ُلوَن َعَليأِهمأ َوِإَذا تُ ت أ طُوَن بِالَِّذيَن يَ ت أ َن َيسأ
 ( 67)آيَاتَِنا ُقلأ َأفَأُنَ بُِّئُكمأ ِبَشرٍّ ِمنأ َذِلُكُم النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه الَِّذيَن َكَفُروا َوبِئأَس الأَمِصيُر 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلى َعَليأِهمأ آيَاتُ َنا بَ ي َِّناٍت تَ عأِرُف ِفي} : قَ وأ َرأُ { ُوُجوِه الَِّذيَن َكَفُرواأ الأُمنأَكَر  َوِإَذا تُ ت أ ؛ أي وإذا يُ قأ

طُوَن بِالَِّذيَن } عليهم الُقرأآُن تَ عأِرُف في وجوِهُهُم اإلنكاَر للُقرأآن من الكراهِة والُعُبوِس ،  َيَكاُدوَن َيسأ
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ُلوَن َعَليأِهمأ آيَاتَِنا  طُوَن بالمؤمنين لَيردُّوهم{ يَ ت أ ٍد : معناهُ : ِقيأَل وَ . ؛ أي يكادون َيسأ يكادون يَِقُعوَن بُمَحمَّ
ة الغيظِ  وء: َوِقيأَل . صلى الل عليه وسلم ِمن شدَّ ُطوَن إلى المؤمنيَن أيِديَهم بالسُّ َسطَا : يقاُل . يكادون َيسأ

ة واإلخافةِ   .فالٌن على فالٍن إذا تناوَلهُ بالسَّطأِو والعنف ، وأخذُه بالشدَّ
ُلُه تَ َعاَلى  ُد أفُأَخبرُُكمأ بَشرٍّ عليكم من َريأِظكم على { ُقلأ َأفَأُنَ بُِّئُكم ِبَشرٍّ مِّن ذاِلُكُم  }: قَ وأ ؛ أي ُقلأ يا ُمَحمَّ

: ؛ َوِقيأَل { َوبِئأَس الأَمِصيُر } ؛ يصيروَن إليها ، { النَّاُر َوَعَدَها اللَّهُ الَِّذيَن َكَفُرواأ } التاِلي آلياِت الل وهو 
ٍد ، قاَل اللُ تَ َعاَلى : قالوا إنَّ الكفاَر  ماً أقلَّ َحظّاً منك يا أصَحاَب ُمَحمَّ ُد : والِل ما رأينا قَ وأ : ُقلأ يا ُمَحمَّ

 .الناُر َمن دخَلها فحالُه شرٌّ ِمن حالنا: أفأَخبرُكم بَشرٍّ ِمنأ ذِلُكمأ ؛ أي بَشرٍّ مما قُ لأُتمأ 
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َتَمُعوا َلهُ َوِإنأ  يَا َأي َُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثلٌ  ُلُقوا ُذبَابًا َوَلِو اجأ ُعوَن ِمنأ ُدوِن اللَِّه َلنأ َيخأ َتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتدأ فَاسأ
تَ نأِقُذوُه ِمنأُه َضُعَف الطَّاِلُب َوالأَمطأُلوُب  بَاُب َشيأًئا ََل َيسأ ُهُم الذُّ ُلب أ  ( 62)َيسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َتِمُعواأ َلُه ياَأي َُّها النَّ } : قَ وأ َتِمُعوا : ؛ معناهُ { اُس ُضِرَب َمَثٌل فَاسأ َة بُ يَِّن َمَثُل آِلَهِتُكمأ فَاسأ يا أهَل مكَّ

ُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه } : َلُه  ُلُقواأ } ؛ من اْلصناِم ، { ِإنَّ الَِّذيَن َتدأ } ؛ أي لن يقِدرُوا أن يخلقوا ، { َلن َيخأ
َتَمُعواأ َلُه } وِقلَِّتِه ، ؛ مع ُصغأرِِه { ُذبَاباً  ؛ العابُد والمعُبوُد على ذلَك ، وكان َلهم ثالثُمائة وستُّون { َوَلِو اجأ

 .َصَنماً حوَل الكعبةِ 
ُلُه تَ َعاَلى  َتنِقُذوُه ِمنأُه } : قَ وأ بَاُب َشيأئاً َلَّ َيسأ ُهُم الذُّ ُلب أ نَ : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوِإن َيسأ اَمُهمأ َكانُوا َيطأُلوَن أصأ

بَاب َتِردُّوُه ِمَن الذُّ ِدرُوَن أنأ َيسأ ِمُلُه َفالَ يَ قأ بَاُب فَ َيحأ َفَراِن َوالأَعَسِل ، فَ َيأأِتي الذُّ َكانُوا : )وقال السديُّ (. بالزَّعأ
َتِطيُعوَن إ بَاُب فَ َيأأُكُل ِمنأُه َفالَ َيسأ َناِم َطَعاماً ، فَ يَ َقُع َعَليأِه الذُّ َعُلوَن ِلأَلصأ َقاذُه ِمنأهُ َيجأ { َضُعَف الطَّاِلُب } ف  ( ن أ

اُك . ؛ هو الذبابُ { َوالأَمطأُلوُب } ؛ من اْلصناِم ،  : َوِقيأَل (. َمعأَناُه َضُعَف الأَعابُد َوالأَمعأُبودُ : )وقال الضحَّ
باُب الطالُب ِلما يأخذُه من الصَّنِم ، وَضُعَف المطلوُب يعني الصََّنمَ : معناُه  َضُعَف : َوِقيأَل  .َضُعَف الذُّ

 .الطالُب ِمن هذا الصنِم المتقرَّب إليه ، والصنِم المطلوب منه ذلك
إن المشركيَن كانوا َخَرُجوا في عيٍد َلهم بأصناِمهم ، وقد زي َُّنوها باليَواِقيِت والآلِلئ وأنواِع الجواهر : َوِقيأَل 

وها بالأُحِليِّ والأحُ  أي ِقطأعًة  -َلِل ، فجاء ذباٌب فأخذ َشطأَبًة من تلك الزِّينة ، وطيُِّبوها بأنواع الطِّيأب وَرشَّ
ِفهم وضعِف معبودهم ، فال أحٌد مما َل يُمكنه  - فطاَر بها في الهواِء ، فأراهم اللُ تعالى العبرَة في َضفأ

 .اَلستنقاذُ من الضعيفِ 
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رِِه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ   ( 67)َعزِيٌز َما َقَدرُوا اللََّه َحقَّ َقدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِرِه } : قَ وأ ؛ أي ما َعَرُفوُه حقَّ معرفتِه ، وَل عظَُّموُه حقَّ تعظيمه حيث { َما َقَدرُواأ اللََّه َحقَّ َقدأ

ُلَق ُذباباً ، أو يستنفذ ِمن ذباٍب ما ذهَب به منه ،  ؛ {  ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيزٌ } َعَدُلوا به َمن َل يقدُر أن َيخأ
 .أي َقِويٌّ على َخلأِقِه ، َعزِي أٌز في ُملكه ، َل يقدُر أحٌد على ُمغالَبتهِ 
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َطِفي ِمَن الأَماَلِئَكِة ُرُساًل َوِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر   ( 66)اللَُّه َيصأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َطِفي ِمَن الأَماَلِئَكِة ُرُسالً } : قَ وأ اللُ يختاُر من المالئكة ُرُسالً يعني ِجبريل : ؛ معناُه { اللَُّه َيصأ

أخبَر اللُ َعزَّ َوَجلَّ أنَّ اَلختياَر إليه . يعني من النبيِّين{ َوِمَن النَّاِس } وميكائيَل وإسرافيل وَمَلَك الموِت ، 
لأِقِه ، فأطيعوهم واحذُروا معصيَتهم ، ويختاُر من يشاُء ممن َخَلَقُه ، فيجعُلهم ُرُسَلُه وأنبياَءُه يبعثُهم إلى خَ 

 .؛ بأعمالكم وضمائرِكم{ َبِصيٌر } ؛ بمقالَِتكم ، { ِإنَّ اللََّه َسِميٌع } ، 

(0/0) 

 
 

ُُموُر   ( 65)يَ عأَلُم َما بَ يأَن َأيأِديِهمأ َوَما َخلأَفُهمأ َوِإَلى اللَِّه تُ رأَجُع اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي يَ عأَلُم ما بين أيِدي المالئكِة وُرُسِلِه قَ بأَل أن { يأِديِهمأ َوَما َخلأَفُهمأ يَ عأَلُم َما بَ يأَن أَ } : قَ وأ

 .؛ عواقب اْلمور{ َوِإَلى اللَِّه تُ رأَجُع اُْلُموُر } أي ما يكون بعد فنائهم { َوَما َخلأَفُهمأ } يخِلَقهم ، 
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ُجُدوا ِلُحوَن  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارأَكُعوا َواسأ َر َلَعلَُّكمأ تُ فأ َعُلوا الأَخي أ  ( 66)َواعأُبُدوا رَبَُّكمأ َواف أ
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ُلُه تَ َعاَلى  ُجُدواأ } : قَ وأ ُلهُ تَ َعاَلى { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ ارأَكُعواأ َواسأ ؛ أي { َواعأُبُدواأ رَبَُّكمأ } : ؛ أي َصلُّوا ، قَ وأ

َعُلواأ الأ } بجميِع العبادات ،  َر َواف أ ؛ من أنواِع البرِّ مثل ِصَلِة الرَّحم ، وبرِّ الوالدين ، ومكارِم اْلخالق { َخي أ
ِلُحوَن } ،   .؛ روي أنَّهم كانوا في أوَِّل اإلسالم يسجدون بغيِر رُكوع ، حتى نزلت هذه اآليةُ { َلَعلَُّكمأ تُ فأ
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َتَباُكمأ  يِن ِمنأ َحَرٍج ِملََّة َأِبيُكمأ ِإب أَراِهيَم ُهَو  َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اجأ َوَما َجَعَل َعَليأُكمأ ِفي الدِّ
ِلِميَن ِمنأ قَ بأُل َوِفي َهَذا ِلَيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا َعَليأُكمأ َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّا اُكُم الأُمسأ ِس فََأِقيُموا َسمَّ

َم النَِّصيُر  الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاةَ  َلى َوِنعأ ََلُكمأ َفِنعأَم الأَموأ  ( 66)َواعأَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َموأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َجاِهُدوا المشركين بحسب الطَّاقة واستفراِرها ، وَل { َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه } : قَ وأ

. اعبدوا اللَ حقَّ عبادتِه وأطيعوُه حقَّ طاعته: معناُه : رين تخاُفوا في الِل لومَة َلئٍم ، وقال بعُض المفسِّ 
َصى: )قال السديُّ  َغاُبنِ : )وقال مقاتُل ( ُهَو أنأ يُطَاَع َفالَ يُ عأ َها آَيُة الت َّ َتَطعأُتمأ } َنَسَخت أ فَات َُّقواأ اللََّه َما اسأ

 .ذلك حقُّ الجهاد وهو الجهاُد اْلكبرهو مجاهدةُ النَّفِس والهَوى ، و : ، َوِقيأَل [( 75: التغابن ]{
ُروي عن النبيَّ صلى الل عليه وسلم قال حيَن رجَع من بعِض " هو حقُّ الجهاد ؛ ِلَما : وقال بعُضهم 

َبِر : " رزواته  َغِر إَلى الأِجَهاِد اَْلكأ َكِلَمُة " في حقِّ الجهاد أنه : وقال بعُضهم ". رََجعأَنا ِمَن الأِجَهاِد اْلصأ
َتِنَب َجِميأَع َما نَ َهاَك : )وقال الحسُن ". ٍل ِعنأَد ُسلأطَاٍن َجاِئٍر َعدأ  ُهَو أنأ تُ َؤدَِّي َجِميأَع َما أَمَرَك اللُ بِه ، َوَتجأ

ن أَيا ُرَك َررأَبَة الدُّ اُك (. اللُ َعنأُه ، َوتَ ت أ َكانُواأ اآلبَاَء   َجِهُدوا بالسَّيأِف َمنأ َكَفَر بالِل ، َوإنأ : َمعأنَاُه : )وقال الضحَّ
 (.َواَْلب أَناءَ 

ُلُه تَ َعاَلى  َتَباُكمأ } : قَ وأ ِتَباءُ { ُهَو اجأ يء بَما ِفيأِه : ؛ أي اختارَكم لِدينه وجهاِد أعدائه ، واَلجأ هو اختيار الشَّ
َقى: ِمَن الصَّاَلِح ، يقال  َتَبى ، والباطُل يُ ت َّ ُلُه تَ َعاَلى . الحقُّ ُيجأ يِن ِمنأ َحَرٍج َوَما َجعَ } : قَ وأ َل َعَليأُكمأ ِفي الدِّ

؛ أي جعَل عليُكم في شرائِع ِدينكم من ِضيأٍق ، وذلك أنه ما يتخلَّص منه بالتوبِة ، وما يتخلَّص منه بَردِّ { 
المظلمِة ، ويتخلُص منه بالقصاِص ، وليس في ِدين اإلسالم ما َل سبيَل إلى الخالِص من العقاب به ، 

وقال . اً جعَل اللُ له َمخرجاً منه بالتوبِة والكفَّارات ، وَلم يبَق في ِضيأِق ذلك الذنببل َمن َأذنَب ذنب
ِل الأَميأَتِة ؛ َواإلفأطَار ِعنأَد الأَمَرِض : )مجاهُد  ِم ؛ َوأكأ ِر ؛ َوالت ََّيمُّ يَ عأِني الرَُّخَص ِعنأَد الضَُّرورَاِت َكالأَقصأ

َفرِ   (.َوالسَّ
ُلُه تَ َعاَلى  ين  : معناُه : ؛ أي إلأَزُموا واتَّبُعوا ِملََّتهُ ، َوِقيأَل { لََّة َأِبيُكمأ ِإب أَراِهيَم مِّ } : قَ وأ َع عليكم في الدِّ َوسَّ

ا َحذَف حرَف الجرِّ نصَب الأِملََّة ، وإنَّما أَمَر باتِّباع ملَّة إبراهيَم ؛ ْلنَّه ا َكِملَِّة أبيكم إبراهيَم ، إَلّ أنه َلمَّ
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ٍد صلى الل عليه وسلمداخلًة في ِملَّ   .ِة نبيِّنا ُمَحمَّ
وإن َلم يكن جميُعهم من َنَسبِه ؛ ْلن حرمَة إبراهيَم عليه السالم على ( أبيأُكمأ إب أَراِهيأمَ : )وإنَّما قال 

ُه كحقِّ الوالِد ، كما قال تعالى   َوَأزأَواُجُه ُأمََّهاتُ ُهمأ } : المسلمين كحرمِة الوالِد على الولد ، وَحقَّ
 [.5: اْلحزاب ]{

ُلُه تَ َعاَلى  ِلِميَن ِمن قَ بأُل } : قَ وأ اُكُم الأُمسأ ؛ الُقرأآِن ، كما ُروي أنَّ { َوِفي َه اَذا } ؛ نزوِل الُقرأآِن ، { ُهَو َسمَّ
َعُث بعَدَك نبيٌّ فيكون قوُمُه مسلمينَ : الل تعالى أوَحى إلى إبراهيَم  اكم  إن إبراهيمَ : معناُه : َوِقيأَل . يُ ب أ َسمَّ

ِلَمًة لََّك } المسلميَن ، كما قال في دعائهِ   [.776: البقرة ]{َوِمن ُذرِّيَِّتَنآ ُأمًَّة مُّسأ
ُلُه تَ َعاَلى  ٌد صلى الل عليه وسلم َشهيداً عليكم { ِلَيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيداً َعَليأُكمأ } : قَ وأ ؛ أي ِلَيكوَن ُمَحمَّ

؛ أنَّ { َوَتُكونُواأ ُشَهَدآَء َعَلى النَّاِس } في تبليغه ، وِعصَياِن َمن َعَصى ، يوَم القيامة بطاعِة َمن أطاَع 
 .الرُُّسَل بلََّغتهم

ُلُه تَ َعاَلى  لُُه تَ َعاَلى . ؛ أي أدُّوُهما كما َوَجَبَتا{ فََأِقيُمواأ الصَّاَلَة َوآتُواأ الزََّك اَة } : قَ وأ { َواعأَتِصُمواأ بِاللَِّه } : قَ وأ
كوا به ؛ أي لوا عليِه ، : معناُه : َوِقيأَل . واعَتِصُموا بديِن الل وَتمسَّ َلَُكمأ } ات َُّقوا بالِل وتوكَّ ؛ أي { ُهَو َموأ

َم النَِّصيُر } هو رَبُّكم وحاِفُظكم ،  َلى َونِعأ  .؛ أي َفِنعأَم الحافُظ لكم ، ونِعأَم الناصرُ { َفِنعأَم الأَموأ
َرٍة : " ليه وسلم أنه قاَل وعن رسوِل الل صلى الل ع ٍة َوُعمأ ِر َحجَّ َمنأ قَ َرأ ُسورََة الأَحجِّ ؛ ُأعأِطَي ِمنأ أجأ

َقى   ". اعأَتَمَرَها بَعَدِد َمنأ َحجَّ َواعأَتَمر ِفيأَما َمَضى َوِفيأَما يَ ب أ
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ِمُنوَن  َلَح الأُمؤأ  ( 7)َقدأ َأف أ

 
ِمُنوَن }  َلَح الأُمؤأ قون بالل ورسولِه ، وعن رسوِل الل صلى الل عليه ؛ أي فاَز { َقدأ َأف أ وَنجا وَسِعَد المصدِّ

َها َما َلَ َعيأٌن رأتأ ؛ َوَلَ ُأُذٌن َسِمَعتأ ؛ َوَلَ َخَطَر َعَلى قَ لأب : " وسلم أنُه قال  ٍن ، ِفي أ ا َخَلَق اللُ َجنََّة َعدأ َلمَّ
ِمُنوَن  َقدأ : َتَكلَِّمي ، فَ َقاَلتأ : َبَشٍر ، قَاَل َلَها  َلَح الأُمؤأ أنَا َحَراٌم َعَلى ُكلِّ َبِخيأٍل : ُثمَّ قَاَلتأ  -َثالَثاً  -أف أ

ِمُنونَ : )قرأ طلحُة بن ُمَصرِّف ". َوُمَراٍء  ُهوِل ؛ أي ُأب أُقوا في الثواب ، وحرُف ( َقدأ ُأفأِلَح الأُمؤأ على الأَمجأ
لتقريب الحالة الماضية الى الحالِة اآلتية ، فدلَّ على أن : في اللُّغة لتزييِن الكالم وتحسينه ، َوِقيأَل ( َقدأ )

فالَحهم قد حصَل وهم عليه في الحاِل ، وهو أبلُغ في الصِّفة من تجريِد ذكر الفعل ، والَفاَلُح هو البقاءُ 
 .والنجاح
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 ( 7)الَِّذيَن ُهمأ ِفي َصاَلِتِهمأ َخاِشُعوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َساِكُنوَن بالقلب : ؛ أي ُمتواِضُعون خائفون ، ويقاُل { ُهمأ ِفي َصاَلتِِهمأ َخاِشُعوَن  الَِّذينَ } : قَ وأ

أنَُّه رَأى رَُجالً يَعَبُث : " والجوارح فال يَ لأَتِفُتوَن َيميناً وَل ِشماَلً ، كما ُروي عن النبيِّ صلى الل عليه وسلم 
َيِتِه ِفي الصَّاَلِة ، فَ َقاَل صلى الل عل وعنه صلى الل " َوَلوأ َخَشَع قَ لأُبُه َلَخَشَعتأ َجَوارُِحُه : " يه وسلم بِلحأ

ا نزلت هذه اآليُة جعل َنَظَرُه : " عليه وسلم  َماِء ، فلمَّ َو السَّ أنَُّه َكاَن إذا َوَقَف ِفي الصَّاَلِة رََفَع َبَصَرُه َنحأ
ِضِع ُسُجوِدِه  ُع الأهِ : وحقيقة الخشوع ". إَلى َموأ ِة لتدبُّر اْلفعال واْلذكارِ هو َجمأ  .مَّ

َلى: )وعن الحسن أنه قال  َرِة اْلُوأ بي أ ( إنَّ الأَخاِشِعيأَن ُهمأ الَِّذيأَن َلَ يَ رأفَ ُعوَن أيأِديَ ُهمأ ِفي الصَّاَلِة إَلَّ ِفي التَّكأ
ِلِه تَ َعاَلى : )وقال ابِن عبَّاس  الأُخُشوُع ُهَو َرضُّ : جاهُد ، وقال م( أيأ أِذَلَّءُ { َخاِشُعوَن } : َمعأَنى قَ وأ

ُض الأَجَناحِ  ِنَد بصَرُه إلى (. الأَبَصِر َوَخفأ وكان الرجُل من العلماِء إذا قاَم إلى الصالِة يخاُف الرحمَن أن ُيسأ
نيا َث نفَسُه بشيٍء من الدُّ ،  لَيأَس الأُخُشوُع الرُُّكوُع َوالسُُّجودُ : )وقال عمُرو بن ديناٍر . شيٍء ، وأن ُيَحدِّ

ُن الأَهيأَئِة ِفي الصَّاَلةِ  ُكوُن َوُحسأ  (.َوَلِكنَُّه السُّ
ٍء ِمنأ َجَسِدَك ِفي الصَّاَلةِ : )وقال عطاُء  قاَل رسوُل الل صلى : ، وعن أبي ذرٍّ قال ( ُهَو أنأ َلَ تَ عأَبَث بَشيأ

َمَة تُ وَ : " الل عليه وسلم  نظَر : َوِقيأَل ". اِجُهُه ، َفالَ ُيَحرَِّكنَّ الأَحَصى إذا قَاَم أَحدُُكمأ إَلى الصَّاَلِة فَإنَّ الرَّحأ
بئأَس الأَخاِطُب أنأَت : )اللهم زوِّجني ِمن الأُحور الِعيأِن ، فقال لُه الحسُن : الأَحَسُن إلى رجٍل يعبُث ويقول 

ُطُب َوأنأَت تَ عأَبثُ  ُع الأَيِميأِن َعَلى : )وقال قتادُة (. ، َتخأ َماِل ِفي الصَّاَلةِ الأُخُشوُع ُهَو َوضأ وقال (. الشِّ
ا ِسَواَها: )بعُضهم  ِة َلَها َواإلعأَراُض َعمَّ ُع الأِهمَّ  (.ُهَو َجمأ
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 ( 2)َوالَِّذيَن ُهمأ َعِن اللَّغأِو ُمعأِرُضوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ، ( َعِن الأَمَعاِصي ُمعأِرُضونَ : َمعأنَاُه : )؛ قال الحسُن { َوالَِّذيَن ُهمأ َعِن اللَّغأِو مُّعأِرُضوَن } : قَ وأ

ٍو َوَلِعٍب َوَهزألٍ : )وقال الزجَّاج  هو كلُّ ما َل : اللَّغأُو الذي يُعِرضون عنه : وقيل (. اللَّغأُو ُهَو ُكلُّ بَاِطٍل َوَلهأ
ُلُه تَ َعاَلى  أي َشَغَلُهُم الأِجدُّ فيما [ 67: الفرقان ]{َوِإَذا َمرُّواأ بِاللَّغأِو َمرُّوا ِكراماً } : فائدَة فيه ، ومنُه قَ وأ

اللَّغُو : وقال مقاتُل . أمَرهم اللُ به عن كلِّ باطٍل وَلهٍو ولعب ، وعن كلِّ ما َل فائدَة فيِه من قوٍل وفعل
تأُم َواَْلذى)  (.ُهَو الشَّ
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 ( 7)َوالَِّذيَن ُهمأ لِلزََّكاِة فَاِعُلوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  قال ابُن . ؛ أي مؤدُّون ، فعب ََّر عن التأديِة بالفعِل ْلنه فعلٌ { ُهمأ لِلزََّك اِة فَاِعُلوَن  َوالَِّذينَ } : قَ وأ

َدَقَة الأَواِجَبةَ : )عبَّاس  والذيَن ُهم للعمِل الصالح فَاِعُلوَن ، ويدخُل في هذا  : معناُه : ، َوِقيأَل ( يَ عأِني بِه الصَّ
ما أعَطى اللُ أحداً نعمًة إَلّ أوجَب عليه فيها زكاًة : عليِه ، كما يقال ،  كلُّ فهٍل يُذأَكُر به اإلنساُن وُيحَمدُ 

 .، فزكاُة العلِم نشرهُ وتعليمُه ، وزكاُة الأَجاِه إعانُة الملهوفِ 
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ُر َمُلوِميَن ِإَلَّ َعَلى َأزأَواِجِهمأ َأوأ َما َمَلَكتأ َأيأَمانُ ُهمأ ( 6)َوالَِّذيَن ُهمأ ِلُفُروِجِهمأ َحاِفظُوَن   ( 5)فَِإن َُّهمأ َري أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي يحفظونَها عن الحراِم ، ويغضُّون البصَر عما َل { َوالَِّذيَن ُهمأ ِلُفُروِجِهمأ َحاِفظُوَن } : قَ وأ

لُُه تَ َعاَلى . يحلُّ َلهم ُر َمُلوِميَن  ِإَلَّ َعَلى َأزأَواِجِهمأ َأوأ َما َمَلَكتأ َأيأَمانُ ُهمأ فَِإن َُّهمأ } : قَ وأ ؛ أي ُيالمون في { َري أ
َرُض َعَلى الرَُّجِل : )قال مجاهُد . إطالِق ما ُحرَِّم عليهم إَلّ على أزواِجهم وإَمائِهم فإنَّهم َل ُيالمون فيه يُ فأ

َرأتِِه َوأَمِتِه ، فَإنَُّه َلَ ُياَلُم َعَلى ذِلكَ  ُظ فَ رأِجِه إَلَّ ِمَن امأ  (.ِحفأ

(0/0) 

 
 

 ( 6)تَ َغى َورَاَء َذِلَك فَأُوَلِئَك ُهُم الأَعاُدوَن َفَمِن اب أ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  لَ اِئَك ُهُم الأَعاُدوَن } : قَ وأ ؛ أي َمن طََلَب للَوطأِئ طريقاً ِسَوى ما أحلَّ { َفَمِن اب أتَ َغى َورَآَء ذِلَك فَأُوأ

ُزوَن من الحالِل إلى الحرام ، فَمن زَنى اللُ من النساِء اْلربع أو ما َملكت أيأمانُهم فأولئَك هُم الأُمَجاو 
 .فهو َعادٍ 

(0/0) 
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ِدِهمأ رَاُعوَن   ( 6)َوالَِّذيَن ُهمأ ِْلََمانَاِتِهمأ َوَعهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِدِهمأ رَاُعوَن } : قَ وأ ُتِمُنوا عليه فيما بيَنهم وبين { َوالَِّذيَن ُهمأ َْلَمانَاتِِهمأ َوَعهأ ؛ أي الذين ُهم ِلَما ائ أ

هو القياُم على إصالِح ما يتوَلَّهُ ، كما قال : والرَّعأُي . لل وبيَن الناس َحاِفظُوَن حتى يؤدُّوه على وجههِ ا
ُؤوٌل َعنأ َرِعيَِّتِه : " صلى الل عليه وسلم  ِإنَّ اللََّه يَأأُمرُُكمأ َأن } وقال اللُ تعالى" ُكلُُّكمأ رَاٍع ، وَُكلُُّكمأ َمسأ

ِلَها ُتؤدُّواأ اَْلَما بالتَّوحيِد ْلنه مصدٌر واسُم جنٍس ( َْلَمانَِتِهمأ : )وقرأ ابُن كثير [. 66: النساء ]{نَاِت ِإَلى َأهأ
فيقُع على الكثيِر ، واْلمانُة قد تكون بين العبيِد ، كالودائِع وأشباِهها ، وتكون بين الل وعبيدِه كالصِّيام 

ُلُه تَ َعاَلى . المؤمنيَن الوفاءُ بجميع حقوِق اْلماناتواَلرتسال من الجنابة والصَّالة ، فيجُب على  } : قَ وأ
ِدِهمأ رَاُعوَن  يشتمُل على طاعِة الل تعالى التي يجُب الوفاء بها ، وعلى جميِع العقود واْليأَماِن { َوَعهأ

 .والنُّذورِ 
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 ( 6)َوالَِّذيَن ُهمأ َعَلى َصَلَواتِِهمأ ُيَحاِفظُوَن 

 
ُلُه تَ عَ  ؛ أي يُ َواِظُبوَن على الصَّلواِت ، ويجتهدون في { َوالَِّذيَن ُهمأ َعَلى َصَلَواتِِهمأ ُيَحاِفُظوَن } : اَلى قَ وأ

 .أوقاِتها المداومون فيها بفراِئِضها وُسَنِنها وآدابها

(0/0) 

 
 

 ( 70)ُأوَلِئَك ُهُم الأَوارِثُوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلِئَك ُهُم الأَوارِثُونَ } : قَ وأ فات التي ذَكَرها اللُ من أوَّل هذه السُّورة إلى {  أُوأ ؛ أي أهُل هذه الصِّ

َهُهنا ُهُم الأَوارِثُوَن الذين َيرِثُوَن يوَم القيامِة منازَل أهِل النَّاِر من الأَجنَِّة التي كانت َلهم لو أطاُعوا اللَ 
ِنزٌل ِفي النَّاِر َما ِمنأُكمأ ِمنأ أَحٍد : " قال صلى الل عليه وسلم . ورسوَلهُ  إَلَّ َوَلُه َمنأزََِلِن ، َمنأِزٌل ِفي الأَجنَِّة َومأ

ُل الأَجنَِّة َمنأزَِلهُ   ". ، فَإنأ َماَت َوَدَخَل النَّاَر َوِرَث أهأ
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َس ُهمأ ِفيَها َخاِلُدوَن   ( 77)الَِّذيَن َيرِثُوَن الأِفرأَدوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َس ُهمأ ِفيَها َخاِلُدوَن الَِّذيَن َيرِثُو } : قَ وأ ُس في اللُّغة { َن الأِفرأَدوأ َتاُن الأَجاِمُع : ؛ الِفرأَدوأ هو الأُبسأ

َناِس الأُكُروِم َوَريأِرَها ُس ُهَو الأَجنَُّة بُلَغِة الأَحَبَشةِ : )وقال عكرمُة . ِلَمَحاِسِن أجأ  (.الأِفرأَدوأ
ٍر ، فَ َقاَلتأ ُأمُُّه أنَّ َحارَِثَة َبَن ُسَراَقَة قُ : " وفي الحديِث  َم بدأ ِل : ِتَل يوأ يَا َرُسوَل الِل إنأ َكاَن ابأِني ِمنأ أهأ

ِل النَّاِر بَاَلغأُت ِفي الأُبَكاِء َعَليأِه ، فَ َقاَل  إنَّ ابأنِك َقدأ ! يَا ُأمَّ َحارِثَةَ : " الأَجنَِّة َلمأ أبأِك َعَليأِه ، َوإنأ َكاَن ِمنأ أهأ
سَ   ". اَْلعأَلى ِمَن الأَجنَِّة  أَصاَب الأِفرأَدوأ

ُر آيَاٍت َمنأ أقَاَمُهنَّ َدَخَل الأَجنََّة : " " وعن رسوِل الِل صلى الل عليه وسلم أنُه قاَل  " َلَقدأ أُنأزَِلتأ َعَليَّ َعشأ
ِمُنوَن } ُثمَّ قرأ  َلَح الأُمؤأ َمنأ َحِفَظ : )وقال مجاهُد ". إلى آخِر اآليات العشِر [ 7: المؤمنون ]{ َقدأ َأف أ

سَ  ِمِنيأَن َوِرَث الأِفرأَدوأ َر ِمنأ ُسورَِة الأُمؤأ ُر الأِجَنانِ : )قال ابُن عبَّاس (. الأَعشأ ُس َخي أ ، وقاَل صلى الل ( الأِفرأَدوأ
َس بَيِدِه ، ثُمَّ قَاَل : " عليه وسلم  ُخُلَها : إنَّ اللَ َرَرَس الأِفرأَدوأ ٍر َوَديُّوٌث َوِعزَِّتي َوَجاَلِلي ؛ َلَ َيدأ ِمُن َخمأ " ُمدأ

يُّوُث يَا َرُسوَل الِل ؟ قَاَل : قَاُلواأ  ِلِه : " َما الدَّ  ". الَِّذي يَ رأَضى الأَفَواِحَش َْلهأ

(0/0) 

 
 

نأَساَن ِمنأ ُساَلَلٍة ِمنأ ِطيٍن  َنا اإلأِ  ( 77)َوَلَقدأ َخَلقأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا اإِلنأَساَن مِ } : قَ وأ ؛ أي خلقنا آدَم من ُساللة ُسلَّتأ ِمن طيٍن ، { ن ُسالََلٍة مِّن ِطيٍن َوَلَقدأ َخَلقأ

ِرَج منُه ، يقاُل للنُّطفِة : والسُّالََلُة  ُتخأ . ُسالََلٌة ، والولُد َسِليأٌل وُسالََلةٌ : ما ُسلَّ ِمن الشيِء ؛ أي نُزَِع واسأ
ِر َسالًّ : )مُة ، وقال عكر ( السُّاَلَلةُ َمِنيُّ بَِني آَدمَ : )قال مجاهُد  ، والمراُد ( ُهَو الأَماُء ُسلَّ ِمَن الظَّهأ

َنا ابأَن آَدَم من ُساللٍة ِمن طيٍن ؛ : والمعنى . باَلنساِن َوَلُد آدَم ، وهو اسُم ِجنأٍس يقُع على الجميعِ  َخَلقأ
َوِة ماء آدم الذي هو من طينٍ   .أي من َصفأ
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 ( 72)اٍر َمِكيٍن ُثمَّ َجَعلأنَاُه نُطأَفًة ِفي قَ رَ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ ثُم خلقنا ولَد آدَم من نُطفة في موضٍع حرير يعني { ثُمَّ َجَعلأنَاُه نُطأَفًة ِفي قَ َراٍر مَِّكيٍن } : قَ وأ

ُسالََلًة ؛ وإنَّما ُسمي الأَمِنيُّ . الرَِّحَم ، َمَكَن فيه الماُء بأن ُهيِّأَ َلستقرارِه فيه إلى بُلوِغ أمره الذي ُجِعَل َلهُ 
 .ْلنه ُسلَّ من أصالب الرجل وَتراِئب النِّساِء ، ُثم يكون قرارُه في أرحاِم اْلمَّهاتِ 

(0/0) 

 
 

نَا الأِعظَامَ  َغَة ِعظَاًما َفَكَسوأ َنا الأُمضأ َغًة َفَخَلقأ َنا الأَعَلَقَة ُمضأ َنا النُّطأَفَة َعَلَقًة َفَخَلقأ ًما ثُمَّ َأنأَشأأنَا ُثمَّ َخَلقأ ُه َخلأًقا َلحأ
َسُن الأَخاِلِقيَن   ( 77)آَخَر فَ َتَباَرَك اللَُّه َأحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َغًة } : قَ وأ َنا الأَعَلَقَة ُمضأ َنا النُّطأَفَة َعَلَقًة َفَخَلقأ ؛ أي َصي َّرأنَا النطفَة َدماً منَعِقداً ، ثم صيَّرنا { ثُمَّ َخَلقأ

َغُة  َغَة ِعظَاماً } : وقولُه تعالى . القطعةُ الصغيرة من اللَّحمهي : الدَم َلحماً بال عظٍم ، والأُمضأ َنا الأُمضأ َفَخَلقأ
ماً } ؛ أي حولنا المضغة عظاماً ، {  نَا الأِعظَاَم َلحأ ؛ أي ثم ألبسنا العظام لحماً ؛ ليكون أبهى في { َفَكَسوأ

غَ : )وقرأ ابن عامر . النظر وليكون اللحم وقاية للعظم َنا الأُمضأ ماً َفَخَلقأ نَا الأَعظأَم َلحأ  (.َة َعظأماً َفَكَسوأ
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ بأنأ جعلنا فيه الرُّوَح بعد أن َلم يكن ، ثُم جعلناه ذَكراً أو أُن أَثى { ثُمَّ َأنَشأأنَاُه َخلأقاً آَخَر } : قَ وأ

َي أمِِّه عند الحاجِة فيرتضُع ويشتكي إذا تَ  وقال . َضرََّر بشيءٍ إلى أن أعطيناُه الفهَم والتمييز ليأخذ َثدأ
ِلِه : )مجاهُد  ي أنَا َشَباَبهُ { ُثمَّ َأنَشأأنَاُه َخلأقاً آَخَر } : َمعأَنى قَ وأ َنا َشعأَرهُ : )وقال قتادةُ (. يَ عأِني َسوَّ يَ عأِني أن أَبت أ

َنانَهُ  َناُه حاَلً بعد : معناُه : َوِقيأَل (. َوأسأ َة والفهَم ، ورَب َّي أ حاٍل إلى أن بلَغ أن يتقلََّب في أعطيناُه العقَل والقوَّ
 .البالدِ 
إذا اجتمَع الماُء المتخلُِّق منه الولُد ، فأوُل الحاَلِت أن يزيَد ، ُثم يستحيُل ذلك الماُء علقًة ، : َوِقيأَل 

ماغ والكبِد  ، وهو دٌم ربيٌط ، ثُم يصيُر ُمضغًة ، وفي تلك الحالِة تظهُر اْلعضاُء النَِّفيأَسُة كالقلب والدِّ
ى بعُضها عن بعٍض ، وتخطَُّط اْلطراُف ، ثُم  ٍن ثُم الدماُغ ُثم الكبد ، ُثم يُ َنحَّ ٍو مّكوَّ فالقلُب أول ُعضأ

ُهٍر انقسَم دُم  يصير َلحماً على ِعظَاٍم ، وعظاُم الَبَدِن مائتان وأربعوَن َعظأماً ، فإذا نُِفَخ فيه الروُح ْلربعَة أشأ
َفاِس ، وقسٌم يصعُد إلى الثَّديقسٌم يت: الحيِض ثالثَة أقساٍم  َتبُس إلى الن ِّ  .غذى به الولُد ، وقسم َيحأ

وإنَّما ينفُخ الرُّوُح في الجنيِن ْلربعِة أشُهٍر ؛ ْلنه يكون نظفًة أربعين يوماً ، ثُم يكون علقًة أربعين يوماً ، 
طِن ُأمِِّه معتمداً على رجليه وراحة ويكون الولُد في ب. ُثم يصير مضغًة أربعين يوماً ، ثُم ينفُخ فيه الرُّوحُ 

 .يَديه على رُكبتيه وظهرهُ إلى وجِه اْلم ، ووجهُه إلى ظهِرها حتى َل تتأذى اْلمُّ بنَ َفِسهِ 
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نَ يأِه في رأسِه لتكوُن مشرفًة على جميِع اْلعضاء في الجهات كلها ، كالطَّليعِة للعسكِر  وإنَّما َخَلَق اللُ َعي أ
َفين حراسًة َلهما وتوفيراً لضوِئهما ، ، وأصلُح المواضع للط ِرُف ، وجعَلُهما في َكهأ الئِع المكاُن الأُمشأ

 .وجعَل َلهما الأُهُدَب ليدفَع ما نظر إليهما
تَ نأَشُق لترويِح الرِّئة والدماغ وخلَق الَفَم وعاًء لجميِع الكالم ، . وخلَق اللُ اْلنَف لينحصَر فيه الهواُء الأُمسأ

آلًة للنُّطِق ، ولتقليب الطعام الممضوِغ ، والمضُغ يكون في جانَِبي الفِم حراسًة ْلداِة  وخلَق اللِّسان
ُجَب اللَُّعاَب ، وُمعيناً على الكالِم ، وَجماَلً في . النُّطق َفتين رطاًء للفِم واْلسناِن ، وَيحأ وخلَق الشَّ

وخصَّ الفكَّ اْلسفَل بالتحريِك ؛ ْلن . تطَحنُ الصُّورة ، واْلسناُن تُ َقطُِّع ؛ واْلنباُب تكسُر ؛ واْلضراُس 
ريفة فلم ُيخاطرها في الحركِة ؛ ْلن  تحريَك اْلخفِّ أحسُن ، ْلن اْلعلى يشتمُل على اْلعضاِء الشَّ

ِعُفَها َهمٌّ إَلّ  وجعَل ماَء اْلُُذِن ُمّراً لئالَّ يقيَم فيه الأَهَواُم ، فإذا دخَل اُْلُذَن دابًَّة َلم يكن َلها. الحركَة ُتضأ
 .وجعَل ماَء العين مالحاً لئالَّ يذوَب ، وجعل ماَء الفِم َعِذباً لُيطَيَِّب طعَم الطعام. الخروجَ 
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َعثُوَن ( 76)ُثمَّ ِإنَُّكمأ بَ عأَد َذِلَك َلَميُِّتوَن  َم الأِقَياَمِة تُ ب أ  ( 75)ثُمَّ ِإنَُّكمأ يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِن والصُّورة الحسنة َميُِّتوَن { بَ عأَد ذِلَك َلَميُِّتوَن  ثُمَّ ِإنَُّكمأ } : قَ وأ ؛ أي بعَد الحياة والأَخلأِق الأَحسأ

باْللِف ، والأَميُِّت َوالأَماِئُت الذي َلم تفارقُه الروُح ( َلَمائُِتونَ : )قرأ أشهُب العقيليُّ . عند انقضاِء آَجاِلُكمأ 
ِإنََّك َميٌِّت َوِإن َُّهمأ مَّيُِّتوَن } رَقهُ الروُح ، فلذلَك َلم يخفَّف كقولوهو سيموُت ، والأَميأُت بالتخفيِف الذي فا

لُُه تَ َعاَلى [. 20: الزمر ]{ َعُثوَن } : قَ وأ َم الأِقيَاَمِة تُ ب أ  .؛ يعني ِمن قُبورِكم للجزاء والحساب{ ُثمَّ ِإنَُّكمأ يَ وأ
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َقُكمأ َسبأَع َطَراِئقَ  َنا فَ وأ  ( 76)َوَما ُكنَّا َعِن الأَخلأِق َراِفِليَن  َوَلَقدأ َخَلقأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َقُكمأ َسبأَع َطَرآِئَق } : قَ وأ َنا فَ وأ ؛ أي سبَع َسمواٍت ، ُسميت طرائَق ؛ ْلن كل شيء { َوَلَقدأ َخَلقأ

رائُق ْلنَّها ُسميت ط: ويقاُل . طَارَقأُت نَ عأِلي إذا جعلُت ِجلداً فوَق جلدٍ : فوَق شيء فهو طريقٌة ، يقاُل 
لُُه تَ َعاَلى . ُطُرُق المالئكةِ  موات ، وعن { َوَما ُكنَّا َعِن الأَخلأِق َراِفِليَن } : قَ وأ ِظ السَّ ؛ أي وما ُكنَّا عن ِحفأ

مواُت بعُضها على بعضٍ   .إنزاِل المطر على العباِد وقَت الحاجِة رافليَن ، ولو َجاَزِت الغفلُة َلَسَقَطِت السَّ
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َرأِض َوِإنَّا َعَلى َذَهاٍب ِبِه َلَقاِدرُوَن َوأَ  َكنَّاُه ِفي اْلأ َماِء َماًء ِبَقَدٍر فََأسأ  ( 76)ن أَزلأَنا ِمَن السَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َكنَّاُه ِفي اَْلرأِض } : قَ وأ َمآِء َمآًء ِبَقَدٍر فََأسأ ماء بقدر { َوَأنَزلأَنا ِمَن السَّ ؛ أي أنزلنا المطَر من السَّ

ر ما يكفيهم للمعيشِة ، َوِقيأَل  الحاجةِ  ُلُه تَ َعاَلى . بقدٍر يعلمُه الل: إليه ؛ أي بَقدأ َكنَّاُه ِفي } : قَ وأ فََأسأ
رَاِن والرََّكايَا{ اَْلرأِض  َناهُ ومستقرُُّه في اْلرِض مثل العيون والُغدأ وعن رسوِل الل صلى الل . أي جعلنا ُسكأ

َسَة أن أَهاٍر أن أَزَل ا: " عليه وسلم أنه قاَل  ُر : للُ ِمَن الأَجنَِّة َخمأ ُر الأِهنأِد ، َوِجيأُحوُن َوُهَو نَ هأ ِسيأُحون َوُهَو نَ هأ
َر ، أن أَزَلَها اللُ ِمنأ َعيأٍن وَ  ُر ِمصأ را الأِعَراِق ، َوالن ِّيأُل َوُهَو نَ هأ َلُة َوالأُفَراُت َوُهَما نَ هأ َفِل بَ َلخ ، َوِدجأ اِحَدٍة ِمنأ أسأ

لُُه . ِمنأ َدرََجاِتَها َعَلى َجَناَحي ِجبأرِيألَ  َدرََجةٍ  َكنَّاهُ ِفي اَْلرأِض } َوذِلَك قَ وأ فَإذا َكاَن ِعنأَد ُخُروِج يَأأُجوَج . {فََأسأ
َوَد َوَهِذِه اَْلن أهَ  َسَة ، فَ يَ رأَفُع َوَمأأُجوَج أرأَسَل اللُ ِجبأرِيأَل فَ َرَفَع ِمَن اَْلرأِض الأُقرأآَن َوالأِعلأَم َوالأَحَجَر اَْلسأ اَر الأَخمأ

لُُه تَ َعاَلى  َماِء ، َفذِلَك قَ وأ َياُء فَ َقَد { َوِإنَّا َعَلى َذَهاٍب ِبِه َلَقاِدرُوَن } : ذِلَك إَلى السَّ ؛ فَإذا رُِفَعتأ َهِذِه اَْلشأ
ن أَيا  يأِن َوالدُّ َر الدِّ  ". أَهُلَها َخي أ
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َها تَأأُكُلوَن فََأنأَشأأنَا َلُكمأ ِبِه َجنَّاٍت   ( 76)ِمنأ َنِخيٍل َوَأعأَناٍب َلُكمأ ِفيَها فَ َواِكُه َكِثيَرٌة َوِمن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أخَرجنا لكم بذلك المطِر بساتيَن من { فَأَنَشأأنَا َلُكمأ ِبِه َجنَّاٍت مِّن نَِّخيٍل َوَأعأنَاٍب } : قَ وأ

؛ ِسَوى { لَُّكمأ ِفيَها فَ َواِكُه َكِثيَرٌة } : ها أشرُف الثِّمار ، وقولهُ تعالى نخيٍل وكروٍم ، وإنَّما خصَّها بالذِّكر ْلنَّ 
َها تَأأُكُلوَن } النخيِل واْلعناب ،   .؛ بإباحِة الل لكم تأكلوَنها صيفاً وِشتاءً { َوِمن أ
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كِ  ِن َوِصبأٍغ ِلآلأ هأ َناَء تَ نأُبُت بِالدُّ ُرُج ِمنأ طُوِر َسي أ  ( 70)ِليَن َوَشَجَرًة َتخأ
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ُلُه تَ َعاَلى  َنآَء } : قَ وأ ُرُج ِمن طُوِر َسي أ َنا بذلَك المطِر شجرًة وهي الزيتونُة تخرُج من { َوَشَجَرًة َتخأ ؛ أي وأن أَبت أ

َناَء للبركِة ، كأنه قاَل  َناءَ )وُقِرئ . من جبِل البركةِ : جبِل َسي أ ين( ُطوِر َسي أ واختلُفوا في المراِد . بفتح السِّ
إن أصَل شجرِة الزيتون من ذلَك : يقاُل . هذا الجبُل الذي ناَدى موَسى ربَُّه عنَدهُ : وِر ، قال بعُضهم بالطُّ 

ام كثيُر اْلشجاِر واْلثأمارِ : وقال بعُضهم . الجبِل ؛ أي أوَُّل ما ُرِرَستأ فيه َوِقيأَل عن . هو جبٌل بالشَّ
لُُه تَ َعاَلى . وفانِ أوُل شجرٍة نَبَتتأ في اْلرِض بعد الطُّ : الزيتونِة  ِن َوِصبأٍغ لِّآلِكِلِيَن } : قَ وأ هأ ؛ { َتنُبُت بِالدُّ

هن يعني الزَّيأتَ ( تَ نأُبتُ )قرأ أكثُر القرَّاِء  وقرأ ابُن كثيٍر وأبو . بفتح التاِء وضمِّ الباء ؛ أي تنبُت بثمار الدُّ
نِ )ي قولِه تعالى والباُء ف. عمرو بضمِّ التاِء وكسِر الباء ، ومعناُه معنى اْلولِ  هأ ي ، يقاُل ( بالدُّ أن أَبَتهُ : للتعدِّ

ُء َوأن أَبَت بمعنى واحٍد ، قال الشاعُر  يأ َل بُ ُيوِتِهمأ َقِطيأناً : َونَ َبَت بِه ، َونَ َبَت الشَّ رَأيأُت ذوي الأَحاَجاِت َحوأ
ُلويجوُز أن تكون الباُء زائدًة على قراءِة  َوَلَ تُ لأُقواأ بِأَيأِديُكمأ } من َضمَّ التاَء ، كقولهَلُهمأ َحتَّى إذا أن أَبَت الأبَ قأ

ُلَكِة  لُُه تَ َعاَلى [. 766: البقرة ]{ِإَلى الت َّهأ َبُغ { َوِصبأٍغ لِّآلِكِلِيَن } : قَ وأ يعني اإلَداَم ، ْلن الزيَت إداٌم ُيصأ
 .لِبأٌس َولَِباسٌ : ِصبأٌغ وِصَباٌغ كما يقاُل : به الخبُز ، يقال 
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َها تَأأ وَ  ا ِفي ُبطُوِنَها َوَلُكمأ ِفيَها َمَناِفُع َكِثيَرةٌ َوِمن أ ِقيُكمأ ِممَّ َرًة ُنسأ َعاِم َلِعب أ َن أ  ( 77)ُكُلوَن ِإنَّ َلُكمأ ِفي اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرًة } : قَ وأ َعاِم َلِعب أ } واستدلَلأتم ، ؛ أي َلِعَظًة ودَللًة على وحدانيَّتنا لو اعتبرُتم { َوِإنَّ َلُكمأ ِفي اَْلن أ

ا ِفي بُطُوِنَها  ِقيُكمأ مِّمَّ ؛ ِمن اْلوَلِد واْلوتاِر واْلصواف { َوَلُكمأ فِيَها َمَناِفُع َكِثيَرٌة } يعني اللَّبَن ، { نُّسأ
َها تَأأُكُلوَن } واْلشعاِر والرُّكوب على اإلبِل ،   .؛ يعني ُلحوَمها{ َوِمن أ
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َها َوَعَلى الأُفلأكِ  َمُلوَن  َوَعَلي أ  ( 77)ُتحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمُلوَن } : قَ وأ َها َوَعَلى الأُفلأِك ُتحأ فن في { َوَعَلي أ ؛ أي ُتحملون على اإلبِل في البَ رِّ وعلى السُّ

ِر } البحِر ، وهذا كقولِه تعالى إن اللَ تعالى جعَل : يقاُل [ 60: اَلسراء ]{َوَحَملأَناُهمأ ِفي الأبَ رِّ َوالأَبحأ
 .مرَكَبين ، مركباً َليِّناً لسيِر البَ رِّ ، ومركباً يَابساً لسيِر البحرِ  للناسِ 
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ُرُه َأَفاَل تَ ت َّ  ِم اعأُبُدوا اللََّه َما َلُكمأ ِمنأ ِإَلٍه َري أ ِمِه فَ َقاَل يَا قَ وأ فَ َقاَل الأَمأَلُ ( 72)ُقوَن َوَلَقدأ َأرأَسلأَنا نُوًحا ِإَلى قَ وأ
ُلُكمأ يُرِيُد َأنأ يَ تَ َفضََّل َعَليأُكمأ َوَلوأ َشاَء اللَُّه َْلَن أَزَل َماَلِئكَ الَِّذيَن َكَفُروا  ِمِه َما َهَذا ِإَلَّ َبَشٌر ِمث أ ًة َما ِمنأ قَ وأ

َوَِّليَن  قَاَل َربِّ ( 76)ِإنأ ُهَو ِإَلَّ رَُجٌل ِبِه ِجنٌَّة فَ تَ َربَُّصوا ِبِه َحتَّى ِحيٍن ( 77)َسِمعأَنا ِبَهَذا ِفي آبَائَِنا اْلأ
بُوِن   ( 75)انأُصرأِني ِبَما َكذَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِمِه } : قَ وأ ِم } ؛ أي أرسلناُه إليهم ليدعَوهم إلى عباَدتِنا ، { َوَلَقدأ َأرأَسلأَنا نُوحاً ِإَلى قَ وأ فَ َقاَل ياقَ وأ

ُرُه َأَفالَ تَ ت َُّقوَن  ِمِه } . بادَة ريرهِ ع{ اعأُبُدواأ اللََّه َما َلُكمأ مِّنأ ِإلَ اٍه َري أ ؛ أي { فَ َقاَل الأَمألُ الَِّذيَن َكَفُرواأ ِمن قَ وأ
ُلُكمأ } ؛ الذي يدعوُكم إلى التوحيِد ، { َما َه اَذا } : اْلشراُف منهم والرؤساُء قالوا لُسفائِهم  ِإَلَّ َبَشٌر مِّث أ

ِة ليكوَن له الفضُل  ؛ أي{ يُرِيُد َأن يَ تَ َفضََّل َعَليأُكمأ } ؛ أي آَدِميٌّ مثُلكم ، {  َم عليكم بدعَوى النبُ وَّ يَ تَ َقدَّ
} ؛ أي ْلرسَل { َْلنَزَل } ؛ أن يُرِسَل إلينا رسوَلً ِمن عنده ، { َوَلوأ َشآَء اللَُّه } عليكم فتكونوا له تَ َبعاً ، 

عوِة ، { مَّا َسِمعأَنا ِبَه اَذا } ؛ ِمن عنده ، { َماَلِئَكًة  ِليَن فِ } ؛ بِمثأِل هذه الدَّ ؛ وَل أرأَسَل { ي آبَآئَِنا اَْلوَّ
فَ تَ َربَُّصواأ ِبِه َحتَّى } ما نوُح إَلَّ رجٌل به ُجُنوٌن ، : ؛ أي قالوا { ِإنأ ُهَو ِإَلَّ رَُجٌل ِبِه ِجنٌَّة } إليهم بشراً ، 

 .؛ أي فانَتِظروا حتى يَموت فنستريَح منه{ ِحيٍن 
بُوِن  قَاَل َربِّ } فلما يَِئَس من إيأمانِهم ؛  ؛ أي أِعنِّي عليهم بتكذيبهم إيَّاَي وُجُحوِدهم { انُصرأِني ِبَما َكذَّ

ِتي ، والمعنى   .انُصرأِني عليهم بإهالِكهم َجَزاًء َلهم بتكذيبهم: نبُ وَّ
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ُرنَا وَ  ِيَنا فَِإَذا َجاَء َأمأ َنِع الأُفلأَك بَِأعأُيِنَنا َوَوحأ َنا ِإلَيأِه َأِن اصأ ُلكأ ِفيَها ِمنأ ُكلٍّ َزوأَجيأِن اث أنَ يأِن فََأوأَحي أ فَاَر الت َّنُّوُر فَاسأ
ُهمأ َوََل ُتَخاِطبأِني ِفي الَِّذيَن ظََلُموا ِإن َُّهمأ ُمغأَرُقوَن  ُل ِمن أ َلَك ِإَلَّ َمنأ َسَبَق َعَليأِه الأَقوأ  ( 76)َوَأهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنِع الأ } : قَ وأ َنآ ِإَليأِه َأِن اصأ ِيَنا فََأوأَحي أ ؛ أي وأرَسلأنا إليه جبريَل أن يُ َعلَِّمُه صنعَة { ُفلأَك بَِأعأُيِنَنا َوَوحأ

ُرنَا } الُفلأِك ليصنَ َعها بمرأى ِمنَّا ،  ؛ ونبَع الماُء من { َوفَاَر الت َّنُّوُر } ؛ بنجاِتَك وإهالِكهم ، { فَِإَذا َجآَء َأمأ
ِلَه : )وعن َعِليٍّ رضي الل عنه . تنُّوِر الخسارة رُ { َوفَاَر الت َّنُّوُر } أنَّ َمعأَنى قَ وأ  (.أيأ طََلَع الأَفجأ

ُلُه تَ َعاَلى  ُلكأ ِفيَها ِمن ُكلٍّ َزوأَجيأِن اث أنَ يأِن } : قَ وأ فينة من كلِّ ذَكٍر وُأنثى ، كما { فَاسأ ِملأ في السَّ ؛ أي احأ
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( ِمنأ ُكلٍّ َزوأَجيأنِ )كلِّ جنٍس زوجاً ، ويقرأُ   ُروي أنَّ اللَ تعالى َحَشَر إليه جميَع الحيواناِت حتى أخذ ِمن
بالتنويِن ، فعلى هذه القراءِة يكون الفعُل واقعاً على زوَجين ، وأما على القراءِة الثانية فالفعُل واقٌع على 

 .اثنينِ 
ُلُه تَ َعاَلى  َلَك } : قَ وأ ُل ِإَلَّ َمن َسَبَق َعلَ } واحِملأ فيها أهَلَك ، : ؛ معناهُ { َوَأهأ ؛ أي إَلّ من َحقَّ { يأِه الأَقوأ

ُهمأ } عليه العذاُب  رِِه وهو ابنُه كنعان وامرأتُه وأهَلهُ { ِمن أ ُلهُ تَ َعاَلى . ، لُكفأ َوَلَ ُتَخاِطبأِني ِفي الَِّذيَن } : قَ وأ
 .اْلجانب؛ مع { ِإن َُّهمأ مُّغأَرقُوَن } ؛ أي َل تسأَلأني نجاَة الذين ظَلُموا من أهِلَك ، { ظََلُمواأ 
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ِم الظَّاِلمِ  انَا ِمَن الأَقوأ ُد لِلَِّه الَِّذي َنجَّ تَ َويأَت َأنأَت َوَمنأ َمَعَك َعَلى الأُفلأِك فَ ُقِل الأَحمأ َوُقلأ َربِّ ( 76)يَن فَِإَذا اسأ
ُر الأُمنأزِِليَن  َزًَل ُمَبارًَكا َوَأنأَت َخي أ  ( 76)َأنأزِلأِني ُمن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  تَ َويأَت َأنَت َوَمن مََّعَك َعَلى الأُفلأِك  }: قَ وأ ؛ أي إذا اعتَدلأَت في السفينة رَاكباً واستقرَّ { فَِإَذا اسأ

ُد للَِّه } بَك وِلمن معَك الفلَك في الماِء ،  ِم } ؛ أي أحمُد اللَ ، { فَ ُقِل الأَحمأ انَا ِمَن الأَقوأ الَِّذي َنجَّ
فينة موِضعاً ُمباركاً { لأِني ُمنَزَلً مُّبَارَكاً َوُقل رَّبِّ َأنزِ * الظَّاِلِميَن  أراد به : وقال بعُضهم . ؛ أي أنزِلأني من السَّ

عاء في حال استوائِه على السفينة ، فاقتَضى أن  فينة وهو اْلقرُب ؛ ْلنه إنَّما ُأِمَر بهذا الدُّ اإلنزاَل في السَّ
 .السفينَة هي المنأِزُل دون َمنأِزٍل آخرَ 

َزَلً )مُة وقرأ العا بضمِّ الميم على المصدِر ؛ أي إن أَزاَلً ُمباركاً ، وقرأ أبو بكٍر بفتح الميِم وكسر الزَّاي ؛ ( ُمن أ
ِضعاً ُمباركاً ، قال مقاتُل   (.يَ عأِني بالأبَ رََكِة أن َُّهمأ تَ َواَلُدواأ وََكثُ ُروا: )أي َموأ

ُر الأُمنزِِليَن } : وقولهُ تعالى  نيا واآلخرِة ، وهذا اللفُظ ُسنٌَّة ؛ أي أن{ َوَأنَت َخي أ َت خيُر المنأزِلين في الدُّ
 .لكلِّ َمن أراَد أن ينأِزل منأزَلً 
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 ( 20)ِإنَّ ِفي َذِلَك آَليَاٍت َوِإنأ ُكنَّا َلُمبأَتِليَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  فينة و : ؛ معناُه { ِإنَّ ِفي ذِلَك آليَاٍت } : قَ وأ هالِك أعداء الل لدَلَلٌت على أنَّ في أمِر نوٍح والسَّ
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أي ما ُكنَّا إَلّ ُمبأَتِليأَن بإرساِل الرُُّسِل إليهم ؛ أي مخَتبرين إيَّاهم  { َوِإن ُكنَّا َلُمبأَتِليَن } ُقدرِة الل ووحدانيَّته ، 
 .كيَف نرى طاعَة المطيعين ومعصيَة العاصين

(0/0) 

 
 

ِدِهمأ قَ رأنًا آ ُرهُ ( 27)َخرِيَن ُثمَّ َأنأَشأأنَا ِمنأ بَ عأ ُهمأ َأِن اعأُبُدوا اللََّه َما َلُكمأ ِمنأ ِإَلٍه َري أ فََأرأَسلأَنا ِفيِهمأ َرُسوًَل ِمن أ
ُقوَن   ( 27)َأَفاَل تَ ت َّ

 
نا من بعِد هالك قوِم نوح قوماً آخرين { ثُمَّ َأنَشأأنَا ِمن بَ عأِدِهمأ قَ رأناً آَخرِيَن } : وقولهُ تعالى  ؛ أي ُثم خَلقأ

ُهمأ } عاًدا ، : ي يعنِ  ؛ يعني ُهوداً عليه السالم فإنَّ أوَل نَبيٍّ بعَد نوٍح ُهوٍد عليه { فََأرأَسلأَنا ِفيِهمأ َرُسوَلً مِّن أ
ُقوَن } : السالم فقال َلهم  ُرُه َأَفالَ تَ ت َّ  .؛ إلى آخِر اآلية{ َأِن اعأُبُدواأ اللََّه َما َلُكمأ مِّنأ ِإلَ اٍه َري أ
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ن أَيا َما هَ  َوقَالَ  َناُهمأ ِفي الأَحَياِة الدُّ َرف أ ِخَرِة َوَأت أ بُوا بِِلَقاِء اآلأ ِمِه الَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ ُلُكمأ الأَمأَلُ ِمنأ قَ وأ َذا ِإَلَّ َبَشٌر ِمث أ
َربُوَن  ا َتشأ َرُب ِممَّ ا تَأأُكُلوَن ِمنأهُ َوَيشأ  ( 22)يَأأُكُل ِممَّ

 
بُواأ بِِلَقآِء اآلِخَرِة َوقَاَل الأ } : قولُه تعالى  ِمِه الَِّذيَن َكَفُرواأ وََكذَّ } ؛ أي َجَحُدوا البعَث والنُّشور ، { َمألُ ِمن قَ وأ

ن أَيا  َناُهمأ ِفي الأَحي اِة الدُّ َرف أ عنا عليهم { َوَأت أ نيا وأعطيناهم من نَِعيأِم الَعيأِش ووسَّ ؛ أي متَّعَناُهم في الحياِة الدُّ
نيا ونعَّمناهم ؛ أي قا ل أشراُف قوم ُهوٍد ورؤساُؤهم الذين َجَحُدوا بالبعِث والنشور ومتَّعناهم في الحياِة الدُّ

ُلُكمأ } ؛ أي ما هو { َما َه اَذا } :  َرُب } ؛ أي آدميٌّ مثُلكم ، { ِإَلَّ َبَشٌر مِّث أ ا تَأأُكُلوَن ِمنأُه َوَيشأ يَأأُكُل ِممَّ
َربُوَن  ا َتشأ لطعاِم الذي تأكلوَن منه ؛ ويشرُب ِمن الذي تشربوَن ، فليس هو بأوَلى ؛ أي يأكُل ِمن ا{ ِممَّ

 .بالرِّسالة منكم
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َلُكمأ ِإنَُّكمأ ِإًذا َلَخاِسُروَن  َأيَِعدُُكمأ َأنَُّكمأ ِإَذا ِمتُّمأ وَُكنأُتمأ تُ َرابًا َوِعظَاًما َأنَُّكمأ ( 27)َولَِئنأ َأَطعأُتمأ َبَشًرا ِمث أ
َرُجوَن  َهاَت ِلَما ُتوَعُدوَن ( 26)ُمخأ َهاَت َهي أ  ( 25)َهي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلُكمأ ِإنَُّكمأ ِإذاً لََّخاِسُروَن } : قَ وأ لِئنأ أطعُتم آدميّاً َبَشراً مثَلَكم : ؛ معناُه { َوَلِئنأ َأَطعأُتمأ َبَشراً مِّث أ

ث عَبُدوا أصناماً َل تُضرُّ وَل تنفُع ، إنَّكم إذا َلمبعوثون ، وهذا القوُل منهم دليٌل على راَيِة جهِلهم حي
وا ذلك ُخسراناً ، واْلصناُم أجساٌم مثُلهم بل دوَنهم  .وَلم يعدُّ

وا عبادَة الل وطاعَتُه هو ُخسرناً ، قالوا  تُ َراباً } ؛ أي وصرُتم ، { َأيَِعدُُكمأ َأنَُّكمأ ِإَذا ِمتُّمأ وَُكنُتمأ } : ُثم َعدُّ
َرُجوَن  }؛ بالية ؛ { َوِعظاماً  َهاَت ِلَما ُتوَعُدوَن } ؛ أي أن ُتخرجوا من قُبورِكم ، { َأنَُّكمأ مُّخأ َهاَت َهي أ ؛ { َهي أ

َهاتَ )أي بُ عأداً بُ عأداً ِلَما ُتحاِولون من البعِث بعَد الموت ، وهذه كلمُة استنكاٍر واستبعاد ، ويقرأُ  سبَع ( َهي أ
، ( أيأَن وَكيأفَ )رير التنوين والسُّكون ، فَمن نَصَب جعَلها مثل قراءاٍت بالنَّصب والكسِر والرفِع والتنويِن و 

، وَمن كسَر جعله ( ُمنأُذ َوَقطُّ وَحيأثُ )ْلنَّها أداٌة مثُل خمسَة عشَر وبَ عأَلَبكَّ ، وَمن رفَع جعَلهُ مثَل : َوِقيأَل 
رأُت أيَّاماً َمَضيأَن ِمَن الصَِّبا وَهي أ : قال الشاعُر . مثُل أمس َهاتاً إَليأَك رُُجوُعَهاوقال آخر َتذكَّ  : َهاَت َهي أ

َهاتومعنى  َهاتاً َهي أ َهاَت ِمنأ ُأمِّ الحَمارِس َهي أ َهاتَ )َلَقدأ باَعَدتأ ُأمُّ الأَحَمارِس َداَرَها َوَهي أ َد اْلمُر ( َهي أ بَ عأَد بَ عأ
َد كما قالوا  ُكتأ ، وَمهأ بمعنى َل َصهأ بمع: جداً حتى امتنَع ، وهو اسٌم ُسمي به الفعُل ، وهو بَ عأ نى اسأ

َعلأ ، وليَس له اشتقاٌق وفيه ضمير مرتفٌع عائد إلى قولِه  َرُجونَ )تَ فأ َهاتَ )، والتقديُر ( ُمخأ أي هو ( َهي أ
َهاه : )قال أبو عمٍرو . بَ ُعَد إخراُجكم للوعِد ؛ أي الذي توَعُدون: اإلخراُج ، والمعنى  َت فَ ُقلأ َهي أ إذا َوقَ فأ

َتاُر التَّاَء ْلن ََّها َليأَستأ َهاَء : )ل الفرَّاُء وقا( بالأَهاءِ  َها بالأَهاِء ، َوأنَا أخأ َتاُر الأَوقأَف َعَلي أ َكاَن الأَكَساِئيُّ َيخأ
يَ عأِني ِفي التَّأأنِيأِث ، فإذا َكاَن َكذِلَك َكاَن الأَوقأُف ( ِهَي بَمنأزَِلِة بَ يأَضات: )وُروي أن سيبويه قال (. التَّأأنِيأثِ 

 .الأَهاءِ ب
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ُعوثِيَن  ُن ِبَمب أ َيا َوَما َنحأ ن أَيا نَُموُت َوَنحأ تَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذبًا َوَما ( 26)ِإنأ ِهَي ِإَلَّ َحَياتُ َنا الدُّ ِإنأ ُهَو ِإَلَّ رَُجٌل اف أ
ِمِنيَن  ُن َلُه ِبُمؤأ  ( 26)َنحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نيا التي نحُن فيها ، { ن أَيا ِإنأ ِهَي ِإَلَّ َحَياتُ َنا الدُّ } : قَ وأ نَُموُت } ؛ أي قالوا َما ِهَي إَلّ حياتُنا الدُّ

َيا  ُعوثِيَن } ؛ أي َيموت قوٌم وَيحيا قوٌم آخروَن ، { َوَنحأ ُن ِبَمب أ ُلُه تَ َعاَلى . ؛ بعَد الموتِ { َوَما َنحأ ِإنأ } : قَ وأ
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َما ُهوٌد إَلّ رَُجٌل اختَلَق على الِل َكِذباً بأنه رسوٌل إلينا ، : قاُلوا  ؛ أي{ ُهَو ِإَلَّ رَُجٌل افتَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذباً 
َعُث ،  ِمِنيَن } وأنَّا نُ ب أ ُن َلُه ِبُمؤأ قين فيما يقولُ { َوَما َنحأ  .؛ أي بُمصدِّ
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بُوِن  ِبُحنَّ نَاِدِمينَ ( 26)قَاَل َربِّ انأُصرأِني ِبَما َكذَّ ا قَِليٍل َلُيصأ ُهُم الصَّيأَحُة بِالأَحقِّ ( 70) قَاَل َعمَّ فََأَخَذت أ
ِم الظَّاِلِميَن   ( 77)َفَجَعلأَناُهمأ ُرثَاًء فَ بُ عأًدا لِلأَقوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  بُوِن } : قَ وأ قَاَل } رب أِعنِّي عليهم بتكذيبهم إيَّاَي ، : ؛ أي قال هوُد { قَاَل َربِّ انأُصرأِني ِبَما َكذَّ

ا } : ؛ اللُ {  ا قليٍل من الزَّمان والوقِت ، يعني عنَد الموِت وعند نزوِل { قَِليٍل َعمَّ ؛ على تكذيبهم أي عمَّ
ِبُحنَّ نَاِدِميَن } العذاب بهم ،  ؛ أي صاَح { فََأَخَذت أُهُم الصَّيأَحُة بِالأَحقِّ } ؛ على الُكفر والتكذيب ، { لَُّيصأ

لُ . بهم جبريُل صيحًة واحدة فماُتوا عن آخِرهم  .أي باستحَقاِقهم العذاَب بُكفرهم{ بِالأَحقِّ } : ُه تَ َعاَلى قَ وأ
ُلُه تَ َعاَلى  يأِل ، وهو ما يكوُن على وجِه { َفَجَعلأَناُهمأ ُرَثآًء } : قَ وأ ؛ أي صيَّرناهم بعَد الهالِك كُغثَاِء السَّ

إذا جَرى السيُل رأيَت ذلك  السَّيأِل من الَقَصب والحطب والحشيِش واْلشجار اليابسة المتبقِّية الباليِة ،
لُُه تَ َعاَلى . صيَّرنَاهم َهَلكاً فَ َيبُسوا كما يَبَس الُغثَاُء ِمن نَ بأِت اْلرضِ : ُمخالطاً زََبَد السَّيِل ، والمعنى  } : وقَ وأ

ِم الظَّاِلِميَن  داً لِّلأَقوأ  .؛ أي بُ عأداً من رحمِة الل للقوِم الكافرين{ فَ بُ عأ
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ِدِهمأ قُ ُرونًا آَخرِيَن ُثمَّ َأنأشَ  َتأأِخُروَن ( 77)أأنَا ِمنأ بَ عأ ِبُق ِمنأ ُأمٍَّة َأَجَلَها َوَما َيسأ  ( 72)َما َتسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِدِهمأ قُ ُروناً آَخرِيَن } : قَ وأ نا بعَد هالِك ُهوٍد أهَل أعَصاٍر آخريَن { ثُمَّ َأنَشأأنَا ِمن بَ عأ ؛ أي ثُم خَلقأ

َتأأِخُروَن } إلى أن هلكوا ، فَسَكنوا ديارَهم  ِبُق ِمنأ ُأمٍَّة َأَجَلَها َوَما َيسأ ؛ أي َل َتموُت ُأمٌة قبل { َما َتسأ
 .ِمن ها ُهنا صلةٌ { ِمنأ ُأمٍَّة } : أجِلها وَل يتأخُر موعُدهم عنه ، وقولُه تعالى 
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َرى ُكلَّ َما َجاَء ُأمًَّة َرسُ  ٍم ُثمَّ َأرأَسلأَنا ُرُسَلَنا تَ ت أ ًضا َوَجَعلأَناُهمأ َأَحاِديَث فَ بُ عأًدا ِلَقوأ بَ عأَنا بَ عأَضُهمأ بَ عأ بُوُه فَأَت أ وُلَها َكذَّ
ِمُنوَن   ( 77)ََل يُ ؤأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرا } : قَ وأ ؛ أي { ُكلَّ َما َجآَء ُأمًَّة } ؛ أي بعُضها في إثأِر بعٍض ُمتَ َرادِفين ، { ثُمَّ َأرأَسلأَنا ُرُسَلَنا تَ ت أ

َضُهمأ بَ عأضاً } ماً ، قو  بَ عأَنا بَ عأ بُوُه فََأت أ ؛ ِلَمن { َوَجَعلأَناُهمأ َأَحاِديَث } ؛ في الأَهاَلِك والتعذيب ، { رَُّسوُلَها َكذَّ
ثون بأمرِهم وشأنِهم ويتمثَُّل بهم في السرِّ  َدهم من الناِس يتحدَّ ِمُنوَن } . بَ عأ ٍم َلَّ يُ ؤأ داً لَِّقوأ  .{فَ بُ عأ

َن كان ( تَ تأراً : )ٍر وأبو عمٍرو قرأ ابُن كثي َوى ، فَمن نَ وَّ َرى وَشكأ بالتنويِن ، وقرأ الباقوَن بغير تنويٍن مثل َسكأ
َت كان أِلفاً ، يعني توقف عليه باْللِف ، وَمن يُ نَ وِّنأ   اْللُف فيه كاْللِف في أنَت زيداً أو عمراً ، فإذا وقَ فأ

 .كَتَبها بالياءِ 
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ًما َعاِليَن ( 76)ُموَسى َوَأَخاُه َهارُوَن ِبآيَاتَِنا َوُسلأطَاٍن ُمِبيٍن  ُثمَّ َأرأَسلأَنا بَ ُروا وََكانُوا قَ وأ َتكأ َن َوَمَلِئِه فَاسأ ِإَلى ِفرأَعوأ
(75 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُلُه تَ َعاَلى . ى؛ ظاهُر المعن{ ثُمَّ َأرأَسلأَنا ُموَسى َوَأَخاُه َهاُروَن ِبآيَاتَِنا َوُسلأطَاٍن مُِّبيٍن } : قَ وأ } : قَ وأ

بَ ُرواأ  َتكأ َن َوَمَلِئِه فَاسأ ماً َعالِيَن } ؛ أي تكب َُّروا عِن اإليأماِن بالل وعبادتِه ، { ِإَلى ِفرأَعوأ ، أي { وََكانُواأ قَ وأ
نَ } : وكانوا قوماً قاهريَن للناِس بالبَ غأِي والتَّطاُوِل عليهم كما قَاَل اللُ تَ َعاَلى  َعالَ ِفي اَْلرأِض  ِإنَّ ِفرأَعوأ

ِلِه : )، وقال مقاتُل [ 7: القصص ]{ ِحيأِد اللِ { َعاِليَن } َمعأَنى قَ وأ  (.أيأ ُمَتَكبرِيأَن َعنأ تَ وأ

(0/0) 

 
 

ُمُهَما َلَنا َعاِبُدوَن  ِمُن ِلَبَشَريأِن ِمثأِلَنا َوقَ وأ َلِكينَ ( 76)فَ َقاُلوا َأنُ ؤأ بُوُهَما َفَكانُوا ِمَن الأُمهأ َنا ( 76) َفَكذَّ َوَلَقدأ آتَ ي أ
َتُدوَن   ( 76)ُموَسى الأِكَتاَب َلَعلَُّهمأ يَ هأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِمُن لَِبَشَريأِن ِمثأِلَنا } : قَ وأ ُمُهَما َلَنا َعاِبُدوَن } ؛ أي ليَس َلهم فضٌل علينا ، { فَ َقالُواأ َأنُ ؤأ ؛ { َوقَ وأ
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بُوُهمَ } يعني بَِني إسرائيَل لنا مطيعوَن ،  َلِكيَن َفَكذَّ ُلهُ تَ َعاَلى . ؛ بتكِذيبهما{ ا َفَكانُواأ ِمَن الأُمهأ َوَلَقدأ } : قَ وأ
َنا ُموَسى الأِكَتاَب  َتُدوَن } ؛ يعني التوراَة ، { آتَ ي أ  .؛ لكي يهَتُدوا به من الضَّاللة{ َلَعلَُّهمأ يَ هأ

(0/0) 

 
 

 ( 60)َلى رَب أَوٍة َذاِت قَ َراٍر َوَمِعيٍن َوَجَعلأَنا ابأَن َمرأَيَم َوُأمَُّه آَيًة َوآَوي أَناُهَما إِ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي جعلأَنا وَلدَة عيسى من ريِر أٍب دَللًة على التوحيِد { َوَجَعلأَنا ابأَن َمرأَيَم َوُأمَُّه آَيًة } : قَ وأ

} ٍد منهما آيةٌ ، كما قالمعنى كلِّ واح: َوِقيأَل . آيَ تَ يأِن ؛ ْلن معنى اآليِة فيهما واحدةٌ : والبعِث ، وَلم يقل 
ُر } : أي آَتتأ كلُّ واحدٍة ُأُكَلها ، وقال تعالى [ 22: الكهف ]{ِكلأَتا الأَجنَّتَ يأِن آَتتأ ُأُكَلَها  ِإنََّما الأَخمأ

ٌس  أَنهما جعلنا ش: معناُه : َوِقيأَل . وَلم يُقلأ أرأَجاسٌ [ 60: المائدة ]{َوالأَميأِسُر َواْلَنَصاُب َواَْلزأََلُم رِجأ
 .واحداً ؛ ْلن عيسى ُوِلَد من ريِر أٍب ، وأمُُّه وَلَدت من رير مسيٍس ذَكرٍ 

ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي جعلَناُهما يَأأِويَاِن إلى بُقعة مرتفعة ذاِت { َوآَوي أَناُهَمآ ِإَلى رَب أَوٍة َذاِت قَ َراٍر َوَمِعيٍن } : قَ وأ
 .المكاُن المرتفع من اْلرضِ : والرَّب أَوُة . استواٍء واستقرار ، ومكان ظاهر

ِضٍع : )واختَ َلُفوا في هذه الُبقعِة ، قال قتادُة  َرُب َموأ ِضٍع ِفي اَْلرأِض َوأق أ ِدِس ، َوُهَو أرأَفُع َموأ يَ عأِني بَ يأَت الأَمقأ
َماِء َثَمانَِيَة َعَشَر ِميأالً  ِطيأنَ : )، وقال أبُو هريرَة ( إَلى السَّ َلُة بَأرأِض ِفِلسأ ، وروى الحسُن وابُن ( ِهَي َرمأ

قُ : )المسيِّب  أي ُمسَتويٍة ليستقرَّ عليها ساِكُنوها ، وهي مع ذلك { َذاِت قَ َراٍر } وقولُه تعالى (. أن ََّها ِدَمشأ
 .ساحٌة واسعة ، والأَمِعيأُن الماُء الجاري الطاهُر الذي تراُه العيون ، يقال َعاَنِت الرُّكبة إذا َساَلتأ بالماءِ 

(0/0) 

 
 

 ( 67)ا َأي َُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواعأَمُلوا َصاِلًحا ِإنِّي ِبَما تَ عأَمُلوَن َعِليٌم يَ 

 
؛ قال الحسُن ومجاهد والسديُّ والكلبي { ياَأي َُّها الرُُّسُل ُكُلواأ ِمَن الطَّيَِّباِت َواعأَمُلواأ َصاِلحاً } : قوله 

ِظ الأِخطَاُب : )وقتادُة ومقاتل  َدُه ، إَلَّ أنَُّه ذَكَرهُ بَلفأ ٍد صلى الل عليه وسلم َوحأ ِفي َهِذِه اآلَيِة ِلُمَحمَّ
ِميأِن أنَّ الرُُّسَل َجِميأعاً ُأِمُرواأ بَهذا الأِخطَاب ، َوِقيأَل َلُهمأ  ُكلُوا ِمَن : الأَجَماَعِة ، ِلَما ِفي الأِخطَاب ِمنأ َتضأ

 (.ِل ، أَمَرُهُم اللُ أنأ َلَ يَأأُكُلواأ إَلَّ َحاَلَلً الطَّيَِّباِت ؛ أيأ ِمَن الأَحالَ 
نَُّه قَاَل : )قال الحسُن  َمرَُكمأ َوَلَ ُحلأوَُكمأ َوَلَ َحاِمَضُكمأ ، َوَلكأ َفرَُكمأ َوَلَ أحأ ان أتَ ُهوا : أَما َوالِل َما َعَنى بِه أصأ
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ُلهُ تَ َعاَلى (. إَلى الأَحاَلِل ِمنأهُ  . أي اعَمُلوا ما أَمرَكم به اللُ وأطيعوه في أمرِه وَنهيه{ َصاِلحاً  َواعأَمُلواأ } : قَ وأ
ُلُه تَ َعاَلى   .؛ ظاهُر المعنى{ ِإنِّي ِبَما تَ عأَمُلوَن َعِليٌم } : قَ وأ

َبُل إَلَّ طَيِّباً ، َوإنَّ اللَ أَمَر الأمُ : " وعن رسوِل الل صلى الل عليه وسلم قال  ِمِنيأَن َبما إنَّ اللَ طَيٌِّب َلَ يَ قأ ؤأ
ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ ُكُلواأ ِمن } وقال { ياَأي َُّها الرُُّسُل ُكُلواأ ِمَن الطَّيِّبَاِت } أَمَر بِه الأُمرأَسِليأَن ، فَ َقاَل تَ َعاَلى 

َناُكمأ  َفَر أشأ  -ُثم ذَكَر  -، [ 767: البقرة ]{ َطيَِّباِت َما َرزَق أ َعَث أرأبَ َر ، َيُمدُّ َيَدُه إَلى الرَُّجُل ُيِطيأُل السَّ
َماِء  َتَجاُب ! يَا َرب يَا َرب: السَّ َي بالأَحَراِم ، فََأنَّى ُيسأ َربُُه َحَراٌم ؛ َوَملأَبُسُه َحَراٌم ؛ َوُرذِّ َمطأَعُمُه َحَراٌم ؛ َوَمشأ

ُجِعَل : "  عليه وسلم كان يقوُل كان يأكُل من َرزأِل ُأمِِّه ، وكان نبيُّنا صلى الل: ويُروى عن عيَسى ! ". َلُه؟
َغاُر َعَلى َمنأ َخاَلَفِني  لُّ َوالصَّ ِحي ، َوُجِعَل الذُّ َت ِظلِّ رُمأ فبيَّن أن رزأَقُه من الَغِنيأَمِة وأطيب " رزأِقي َتحأ

 .الطيِّبات الغنيمةُ 

(0/0) 

 
 

 ( 67)وِن َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكمأ ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأنَا رَبُُّكمأ فَات َّقُ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  : َوِقيأَل . ؛ أي ِديُنكم وديُن َمن قبَلكم ديٌن واحد{ َوِإنَّ َه اِذِه ُأمَُّتُكمأ ُأمًَّة َواِحَدًة } : قَ وأ

م ؛ أي فات َُّقوا عذابي ، وافعُلوا ما أَمرأُتك{ َوَأنَاأ رَبُُّكمأ فَات َُّقوِن } جماعُتكم جماعٌة واحدة كلُّكم عباُد الِل ، 
 .به واترُكوا ما نَهيُتكم عنه

وقرأ الباقوَن بفتِحها مع التشديِد ، وخفََّف . بكسِر الهمزة على اَلبتداء( َوإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكمأ : )قرأ الكوفيُّون 
َد النون فمعناه  ا إنَّ َواعأَلُمو : وبأنَّ هذِه ، َوِقيأَل : النوَن ابُن عامر مع فتِح الهمزة ، فَمن فتَح الهمزة وشدَّ

صلًة ( أنأ )هذه أمَُّتكم أمٌة واحدةٌ ، أي ِملَُّتُكمأ ملٌَّة واحدة وهي ديُن اإلسالِم ، وَمن خفََّف مع الفتِح جعل 
ُد للَِّه } تكون مخفَّفًة من الثقيلِة كقوله تعالى: وهذِه ُأمَُّتكم ، َوِقيأَل : ، وتقديرُه  َوآِخُر َدعأَواُهمأ َأِن الأَحمأ

 [.70: يونس ]{

(0/0) 

 
 

نَ ُهمأ زُبُ ًرا ُكلُّ ِحزأٍب ِبَما َلَديأِهمأ َفرُِحوَن  َرُهمأ بَ ي أ َرِتِهمأ َحتَّى ِحيٍن ( 62)فَ تَ َقطَُّعوا َأمأ  ( 67)َفَذرأُهمأ ِفي َرمأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَ ُهمأ زُبُراً } : قَ وأ َرُهمأ بَ ي أ ا كالذين تفرَُّقوا أنتم أهُل ملٍَّة واحدة فال تكونو : ؛ معناه { فَ تَ َقطَُّعواأ َأمأ
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نَ ُهمأ زُبُراً ؛ أي ِفَرقاً ، َوِقيأَل  َرُهمأ بَ ي أ ُكُتباً مختلفًة ديوانُها ، فَكَفُروا بما ِسَواها  : معناُه : واختلفوا فتقطَّعوا أمأ
( زَُبراً )رئ وقُ . كاليهود آَمُنوا بالتوراِة وكفُروا باإلنجيِل والُقرأآِن ، والنصاَرى آَمُنوا باإلنجيل وكفروا بالُقرأآنِ 

 .بفتح الباء ومعناُه ِقَطعاً وجماعاٍت ، ومنه زُبَ ُر الحديِد ِقَطُعهُ 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي كلُّ طائفٍة بما عنَدهم من اَلعتقاِد ُمعأَجُبوَن ، { ُكلُّ ِحزأٍب ِبَما َلَديأِهمأ َفرُِحوَن } : قَ وأ

هم في َضاللِتهم وجهالتهم إلى أن يأتَيهم ما ُوِعدُ  إلى أن َيموتوا فيظهُر َلهم : َوِقيأَل . وا به من العذابفاترُكأ
كلُّ ِحزأٍب من المشركين واليهوِد والنصارى بما عنَدهم : َوِقيأَل . الحقُّ من الباطِل عند الأُمَعايَ َنِة في القيامةِ 

َن أنَّهم على الحقِّ ،  ين رَاُضوَن ، يَ َروأ َرِتِهمأ َحتَّ } من الدِّ ؛ أي في َضاللِتهم { ى ِحيٍن َفَذرأُهمأ ِفي َرمأ
َن العذاَب بالسَّيف أو بالموِت ، يعني  ة: وجهالِتهم ورفلتهم حتى يَ َروأ  .كفاَر مكَّ

(0/0) 

 
 

ُهمأ ِبِه ِمنأ َماٍل َوبَِنيَن  َسُبوَن َأنََّما نُِمدُّ ُعُروَن ( 66)َأَيحأ َراِت َبلأ ََل َيشأ  ( 65)ُنَسارُِع َلُهمأ ِفي الأَخي أ

 
ُلُه ت َ  ُهمأ ِبِه ِمن مَّاٍل َوبَِنيَن } : َعاَلى قَ وأ َسُبوَن َأنََّما نُِمدُّ َراِت * َأَيحأ ؛ أي َيظُنُّوَن أنَّ { ُنَسارُِع َلُهمأ ِفي الأَخي أ

َبل َلَّ } إمداَدنا إياهم بالمال والبنيِن مسارعًة منا َلهم في الخيراِت لكرامتهم علينا ومنأزِلتهم عندنا ، 
ُعُروَن   .استدراٌج َلهم وإمالٌء إلى حينٍ  أن ذلك{ َيشأ

(0/0) 

 
 

ِفُقوَن  َيِة رَبِِّهمأ ُمشأ ِمُنوَن ( 66)ِإنَّ الَِّذيَن ُهمأ ِمنأ َخشأ َوالَِّذيَن ُهمأ ِبَربِِّهمأ ََل ( 66)َوالَِّذيَن ُهمأ بِآيَاِت رَبِِّهمأ يُ ؤأ
رُِكوَن  ا َوقُ ُلوبُ ُهمأ َوجِ ( 66)ُيشأ تُوَن َما آتَ وأ  ( 50)َلةٌ َأن َُّهمأ ِإَلى رَبِِّهمأ رَاِجُعوَن َوالَِّذيَن يُ ؤأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِفُقوَن } : قَ وأ يِة رَبِِّهمأ مُّشأ َفاُق هو الخوُف { ِإنَّ الَِّذيَن ُهم مِّنأ َخشأ ؛ أي َحِذُروَن من عذابِه ، واإلشأ

ِفٌق ِمن هذا اْلمِر ؛ أي خائٌف ، : ، يقاُل  ِمُنوَن  َوالَِّذيَن ُهم ِبآيَاتِ } أنا ُمشأ قون { رَبَِّهمأ يُ ؤأ ؛ أي يصدِّ
رُِكوَن } بالُقرأآِن أنه ِمن عنِد الل ،  تُوَن َمآ آَتواأ } ؛ معُه ريَرُه ، { َوالَِّذيَن ُهم ِبَربِِّهمأ َلَ ُيشأ َوالَِّذيَن يُ ؤأ

قون باْلمواِل ، ويعملون ما َعِمُلوا من ال{ وَّقُ ُلوبُ ُهمأ َوِجَلٌة  صَّالحاِت ، وقلوبُهم َفِزَعةٌ ؛ أي والذيَن يتصدَّ
َبَل منهم ذلكَ  ِمُن يُ نأِفُق َماَلُه َوقَ لأُبُه َوِجلٌ : )قال مجاهُد . خائفةٌ أن َل يُ قأ  (.الأُمؤأ

َها ؛ قالت "  ِلِه : وعن عائشَة َرِضَي اللُ َعن أ تُوَن } َسألأُت َرُسوَل الِل صلى الل عليه وسلم َعنأ قَ وأ َوالَِّذيَن يُ ؤأ
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َبَل : " ، فَ َقاَل { اأ وَّقُ ُلوبُ ُهمأ َوِجَلٌة َمآ آَتو  قُوَن َوَيَخافُوَن أنأ َلَ تُ قأ يأِق ، الَِّذيأَن َيُصوُموَن َويَ َتَصدَّ َلَ يَا اب أَنَة الصِّدِّ
َبَل ِمن أ  قُوَن َويَ عأرِفُوَن أَلَّ تُ قأ ُهمأ ، َويَ َتَصدَّ َبَل ِمن أ ُهمأ ، َوُيَصلُّوَن َويَ عأرُِفوَن أَلَّ تُ قأ : وقال الحسُن ". ُهمأ ِمن أ

َن أنَّ ذِلَك َلَ يُ نأِجيأهمأ ِمنأ ) تُوَن َما آَتوا ؛ أيأ يَ عأَمُلوَن َما َعِمُلواأ ِمَن الأبرِّ َوُهمأ يَ َروأ ، ( َعذاب اللِ  َوالَِّذيأَن يُ ؤأ
اُج   .هم يوقنوَن برجوِعهم إلى اللِ ؛ أي ْلنَّ { َأن َُّهمأ ِإَلى رَبِِّهمأ رَاِجُعوَن } َوقُ ُلوبُ ُهمأ َوِجَلٌة : )قال الزجَّ
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َراِت َوُهمأ َلَها َساِبُقوَن   ( 57)ُأوَلِئَك ُيَساِرُعوَن ِفي الأَخي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َراِت } : قَ وأ َلِئَك ُيَساِرُعوَن ِفي الأَخي أ ؛ أي أهُل هذه الصِّفة هم الذيَن ُيسارعون في اْلعماِل { أُوأ
بَِأنَّ رَبََّك } : بمعنى إليها ، كقولِه ( َلَها)؛ أي إليها َسابُقوَن ، يكون { ِبُقوَن َوُهمأ َلَها َسا} الصالحة ، 

َوُهمأ َلَها َسابُقوَن في الجنَّة ؛ أي ِمن أجِل ُمسارعتهم : معناهُ : َوِقيأَل . أي إليها[ 6: الزلزلة ]{َأوأَحى َلَها 
 .في الخيراِت سابقوَن في الجنَّة
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َعَها َوَلَدي أَنا ِكَتاٌب يَ نأِطُق بِالأَحقِّ َوُهمأ ََل ُيظأَلُموَن َوََل ُنَكلِّ  ًسا ِإَلَّ ُوسأ  ( 57)ُف نَ فأ

 
لُُه تَ َعاَلى  َعَها } : وقَ وأ ساً ِإَلَّ ُوسأ ؛ أي إَلَّ طَاقَ تَ َها من العمِل ، فَمن َلم يستطع أن يصلَِّي { َوَلَ ُنَكلُِّف نَ فأ

لُهُ . قائماً فيصلِّي قاعداً  ؛ أي عنَد مالئَكِتنا المقرَّبين كتاٌب يشهُد لكم { َوَلَدي أَنا ِكَتاٌب } : تَ َعاَلى  وقَ وأ
يعني اللوَح الأَمحفوَظ ، فيه كلُّ شيٍء مكتوٌب ، سبَق في : وعليكم ، يريُد به صحائَف اْلعماِل ، َوِقيأَل 

َقُصوَن من ثواب أعماِلهم { َلَ يُظأَلُموَن َوُهمأ } ؛ أي يُ بَ يُِّن الصدَق ، { يَنِطُق بِالأَحقِّ } علِم الل ،  ؛ َل يُ ن أ
 .، وَل يزاُد على سيِّئاِتهم
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َرٍة ِمنأ َهَذا َوَلُهمأ َأعأَماٌل ِمنأ ُدوِن َذِلَك ُهمأ َلَها َعاِمُلوَن   ( 52)َبلأ قُ ُلوبُ ُهمأ ِفي َرمأ
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ُلُه تَ َعاَلى  َرٍة } : قَ وأ ة في رفلة وجهالٍة ، ؛ أي قل{ َبلأ قُ ُلوبُ ُهمأ ِفي َرمأ الذي { مِّنأ َه اَذا } وُب أهِل مكَّ

م ذكرُه من أعمال البرِّ  ؛ خبيثٌة َل يرضاها اللُ ِمن { َوَلُهمأ َأعأَماٌل } في رفلٍة من الُقرأآِن ، : َوِقيأَل . تقدَّ
؛ ويجوُز { َعاِمُلوَن ُهمأ َلَها } ؛ أي من دون أعماِل المؤمنين ، { مِّن ُدوِن ذِلَك } المعاصي والخطايا ، 

إشارٌة إلى الكتاب الذي ينطُق بالحقِّ ؛ أي قلوبُهم في رفلٍة من ذلك { مِّنأ َه اَذا } أن يكون قولُه 
َصاٌة فيه ، وَلهم أعماٌل ِمن دون ما هم عليِه َل بدَّ أن يعَمُلوها ،  الكتاب ، وأعمالُهم التي َعِمُلوها ُمحأ

َرةُ . هم يعملونَهُ وهو ما َسَبَق في علِم الل أنَّ   .الغفلُة التي تُ َغطِّي القلَب وتَ غأِلُب عليهِ : والَغمأ
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َأرُوَن  َرِفيِهمأ بِالأَعَذاِب ِإَذا ُهمأ َيجأ نَا ُمت أ  ( 57)َحتَّى ِإَذا َأَخذأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  أَرُونَ } : قَ وأ َرِفيِهمأ بِالأَعَذاِب ِإَذا ُهمأ َيجأ نَا ُمت أ نَا أعيانَهم {  َحتَّى ِإَذآ َأَخذأ ؛ أي حتى إذا أَخذأ

اك  َن من العذاب وقَت المعاينة ، وقال الضحَّ بالأُجوِع ِحيأَن َدَعا : )ورؤساَءهم بالقتِل يوَم بدٍر وبما يَ َروأ
ُددأ َوطأأََتَك َعَلى ُمَضَر ، اللَُّهمَّ ِسِنيأَن َكسِ : " َعَليأِهُم النَّبيُّ صلى الل عليه وسلم  " ِنيأِن يُوُسَف اللَُّهمَّ اشأ

ِط َحتَّى أَكُلواأ الأِعظَاَم َوالأِجَيَف َوالأِكاَلَب َواَْلوأََلَد َوالأَقذرَ  لُُه تَ َعاَلى (. فَاب أَتاَلُهُم اللُ بالأَقحأ ِإَذا ُهمأ } : قَ وأ
َأرُوَن  َرُعوَن ويستغيثونَ : أي َيِصيُحوَن ويصرخون بالتوبِة ، َوِقيأَل { َيجأ ِت وأصُل الأُجؤَ . َيجأ اِر رَفأُع الصَّوأ
 .بالتََّضرُّعِ 
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َم ِإنَُّكمأ ِمنَّا ََل تُ نأَصُروَن  َأُروا الأيَ وأ َقاِبُكمأ تَ نأِكُصوَن ( 56)ََل َتجأ َلى َعَليأُكمأ َفُكنأُتمأ َعَلى َأعأ َقدأ َكاَنتأ آيَاِتي تُ ت أ
ُجُروَن ( 55) ِبرِيَن ِبِه َساِمًرا تَ هأ َتكأ  ( 56)ُمسأ

 
ُلُه تَ عَ  َم } : اَلى قَ وأ َأُرواأ الأيَ وأ : اْلنبياء ]{َلَ تَ رأُكُضواأ َوارأِجُعواأ } ؛ َوِعيداً بهم كاَلستهزاِء مثل قولهِ { َلَ َتجأ

لُُه تَ َعاَلى [ 72 نَ ُعوَن من عذابنا{ ِإنَُّكمأ مِّنَّا َلَ تُنَصُروَن } : ، قَ وأ ُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي َل ُتمأ َقدأ َكاَنتأ } : قَ وأ
َلى َعَليأُكمأ آيَاِتي ت ُ  نيا ، يعني الأُقرأآَن ، { ت أ َرأأ عليكم في الدُّ َقاِبُكمأ َتنِكُصوَن } ؛ أي تُ قأ ؛ { َفُكنُتمأ َعَلى َأعأ

لُُه تَ َعاَلى  ِبرِيَن ِبِه } : أي تُ َولُّوَن ُمدبرِين وُتعِرضون عن اإليأماِن به ، قَ وأ َتكأ ؛ أي ُمتَ َعظِِّميَن ببيِت الل { ُمسأ
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بَحَرِم الِل أنُه َل يظهُر عليكم أحٌد ، فالكنايُة تعوُد إلى الأَحَرِم وهو كنايةٌ من ريِر مذكوٍر ، : ِقيأَل وَ . الكعبة
ِنهم فيِه مع خوِف سائِر الناس في مواضعهم: والمعنى   .والمستكبريَن في البيِت الحرام ْلمأ

ُلُه تَ َعاَلى  ُجُروَن } : قَ وأ اراً ت َ { َساِمراً تَ هأ ُر ؛ أي ُسمَّ ُجُروَن الُقرأآَن والنبيَّ صلى الل عليه وسلم ، واَلَهجأ : هأ
ُر الحقِّ باإلعراِض عنه ، وقد يقاُل  َمُر . َهَجَر المريُض إذا َهَدأ في كالمهِ : َهجأ الحديُث باللَّيِل ،  : والسَّ

ثون حوَل الكعبة في أوائِل الليل بالطَّعأِن في النبيِّ صلى الل عليه وس لم وفي اإلسالِم كانوا يتحدَّ
َد   .ْلنه في موضِع المصدر( َساِمراً )والمسلمين ، وإنَّما وحَّ

ُجُروَن الأُقرأآَن َويَ رأُفُضونَُه َفالَ يَ لأَتِفُتوَن إلَيأِه ، َكَما قَاَل تَ َعاَلى : الأَمعأَنى : )قال الحسُن ومقاتل  َقدأ َكاَنتأ } يَ هأ
َلى َعَليأُكمأ  ِر ؛ وهو الكالُم القبيح ، يقاُل ويج(. اآليةُ { آيَاِتي تُ ت أ راً : وُز أن يكون معناُه ِمن الأَهجأ َهَجَر َهجأ

؛ إذا قاَل ريَر الحقِّ ، وهو قوُل السديِّ والكلبي وقتادَة ومجاهٍد ، وكانوا إذا دَخُلوا البيَت َسبُّوا النبيَّ 
َجرَ : ويقاُل أيضاً في هذا المعنى . صلى الل عليه وسلم والُقرأآنَ  راً ؛ إذا أفأَحَش في َمنأِطِقِه ، ومنهُ  أهأ َهجأ

ِجُرونَ : )قراءُة نافع  ُحُشوَن في الكالِم ، ويقولوَن الأَخَنا ، وذلك أنَّهم كانوا يسبُّون النبيَّ صلى ( تُ هأ أي يَ فأ
ُش ِمن الكالِم ، يقال في الأَمَثِل  ُر هو الأُفحأ ُرُه وَ : )الل عليه وسلم ، والأَهجأ ُرهُ َمن َكثُ َر َهجأ  (.َجَب َهجأ
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َوَّلِيَن  َل َأمأ َجاَءُهمأ َما َلمأ يَأأِت آبَاَءُهُم اْلأ ب َُّروا الأَقوأ  ( 56)َأفَ َلمأ َيدَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َل } : قَ وأ ب َُّرواأ الأَقوأ ِن لفظه وَنظأِمِه ، وكثرِة فوائده { َأفَ َلمأ َيدَّ ب َُّروا الُقرأآَن في ُحسأ ؛ أي أفَ َلمأ َيدَّ

ب َُّروا : معناُه : عانيِه ، مع سالمتِه من التناُقِض واَلختالف ، فتعلَُّموا أنه ِمن عند الِل ، ويقاُل وم أفَ َلمأ يدَّ
َلَلِت على صدِق النبيِّ صلى الل عليه وسلم  .الُقرأآَن فيعرُِفوا ما فيِه من الِعَبِر والدَّ

ُلُه تَ َعاَلى  ِليَن  َأمأ َجآَءُهمأ مَّا َلمأ يَأأتِ } : قَ وأ أم جاَءهم أمٌر َبِديأٌع َلم يأِت آباَءهم ؛ : ؛ معناُه { آبَآَءُهُم اَْلوَّ
لين : أي أَلم يعَلُموا أن الرُُّسَل قد ُأرِسُلوا إلى َمن قبلهم ؟ والمعنى  أجاَءهم ما َلم يأِت آباءهم اْلوَّ

لين فأنكروُه وتركوا  بل جاَءهم ما َلم يأتِ : ويحتمُل أن يكون معناهُ . فأنكروُه وأعرُضوا عنه آباَءهم اْلوَّ
 (.َبلأ : )بمعنى ( أمأ )ْلن . التدبر له
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 ( 56)َأمأ َلمأ يَ عأرُِفوا َرُسوَلُهمأ فَ ُهمأ َلهُ ُمنأِكُروَن 
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ُلُه تَ َعاَلى  عوة ؟ { َأمأ َلمأ يَ عأرُِفواأ َرُسوَلُهمأ } : قَ وأ . {ُه ُمنِكُروَن فَ ُهمأ لَ } ؛ بالصِّدِق واْلمانة قبَل إظهار الدَّ

دِ : )قال ابُن عبَّاس  داً صلى الل عليه وسلم َصِغيأراً وََكبيأراً َصاِدَق اللَِّساِن َوِفيَّ الأَعهأ ( َكانُوا يَ عأرُِفوَن ُمَحمَّ
 .وفي هذا توبيٌخ َلهم باإلعراِض عنُه بعَد ما عَرُفوا صدَقُه وأمانَتهُ 
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ثَ ُرُهمأ لِلأَحقِّ َكارُِهوَن  َأمأ يَ ُقولُوَن ِبِه ِجنٌَّة َبلأ   ( 60)َجاَءُهمأ بِالأَحقِّ َوَأكأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  وا الوجوَه ويصرُفوها عنُه ، وقد  : ؛ أي قالوا { َأمأ يَ ُقولُوَن ِبِه ِجنٌَّة } : قَ وأ داً مجنوٌن لَِيُصدُّ إنَّ ُمَحمَّ

ِذي ويقوُل ما َل يفعُل ، ُنوَن يَ هأ ؛ النبيُّ صلى الل عليه وسلم { َبلأ َجآَءُهمأ }  كذبوا في ذلَك ، فإن الأَمجأ
ُنُه على أحٍد ، { بِالأَحقِّ }  ُتُه وُحسأ ثَ ُرُهمأ لِلأَحقِّ َكارُِهوَن } ؛ أي بالُقرأآِن الذي َل َتخفى ِصحَّ  .{َوَأكأ
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َرأُض َوَمنأ  َماَواُت َواْلأ َواَءُهمأ َلَفَسَدِت السَّ ِرِهمأ  َوَلِو ات ََّبَع الأَحقُّ َأهأ ِرِهمأ فَ ُهمأ َعنأ ِذكأ َناُهمأ ِبذِكأ ِفيِهنَّ َبلأ َأتَ ي أ
 ( 67)ُمعأِرُضوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َوآَءُهمأ } : قَ وأ لو جعَل : والمعنى ( الأَحقُّ َهَو اللُ : )؛ قال مقاتل والسدي { َوَلِو ات ََّبَع الأَحقُّ َأهأ

َلوأ َكاَن ِفيِهَمآ آِلَهٌة } ؛ كقولهِ { َماَواُت َواَْلرأُض َوَمن ِفيِهنَّ َلَفَسَدِت السَّ } مع نفسِه َشريكاً كما تحبُّون ، 
مواِت : معناُه : َوِقيأَل [. 77: اْلنبياء ]{ِإَلَّ اللَُّه َلَفَسَدتَا  لو ُوِضَع الحقُّ على أهواِئهم َلَهَلَك أهُل السَّ

ُعو إلى الأَقَباِئِح ، ولو ُجِعَل الأَهَوى َمتأُبوعاً لَبِقَيِت واْلرِض ؛ ْلنَّ الحقَّ يدُعو إلى الأَمَحاِسِن ، والأَهَوى يد
َلُط اْلموُر أقبَح اَلختالِط ، وَلم يُوَثقأ بالوعِد والوعيد ، فأدَّى ذلك  اْلموُر على الظُّلم والجهاَلِت ، فُتخأ

تَ َهى من ريِر داعي الأَهوى  .إلى الفساِد ؛ ْلن الأَهَوى هو ميُل النفِس إلى الأُمشأ
ُلُه تَ َعاَلى  ِرِهمأ } : قَ وأ َناُهمأ ِبذِكأ ؛ أي أعَطيناُهم الُقرأآِن الذي فيه ِعزُُّهمأ وَشَرفُ ُهمأ ، وُأِمُروا بالعمِل { َبلأ َأتَ ي أ

ِرِهمأ } بما فيه ،  ِمكَ } ؛ وهو نظيُر قولهِ { مُّعأِرُضوَن } ؛ الأُقرأآَن ، { فَ ُهمأ َعن ِذكأ ٌر لََّك َولَِقوأ  َوِإنَُّه َلذِكأ
رُُكمأ } وقولهِ [ 77: الزخرف ]{ ا جاَءهم به من َشَرِف : والمعَنى [ 70: اْلنبياء ]{ِكَتاباً ِفيِه ِذكأ تَ َولَّوا عمَّ

نيا واآلخرةِ   .الدُّ
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ُر الرَّازِِقيَن  ٌر َوُهَو َخي أ أَُلُهمأ َخرأًجا َفَخَراُج رَبَِّك َخي أ ُعوُهمأ ِإَلى ( 67)َأمأ َتسأ َتِقيٍم َوِإنََّك لََتدأ  ( 62)ِصَراٍط ُمسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌر } : قَ وأ أَُلُهمأ َخرأجاً َفَخَراُج رَبَِّك َخي أ أم تسألُهم على تبليِغ الرِّسالة الأُجعأَل : ؛ معناُه { َأمأ َتسأ

لُُه تَ َعاَلى  } ي اآلخرة ، أي ما َوَعَد اللُ لَك من اْلجِر والثواب ف{ َفَخَراُج رَبَِّك } : فيتثاقلون لذلك ، قَ وأ
ُر الرَّازِِقيَن   .الضريبُة والعلَّة ، كخراِج اْلرض: وأصُل الأَخَرِج َوالأَخَراِج . ؛ أي أفضُل الأُمعأِطيأنَ { َوُهَو َخي أ

ِج َوالأَخَراِج ، فَ َقاَل : )وقال النضُر بن ُشميل  ِرو بأِن الأَعاَلء َعِن الأَفرأِق بَ يأَن الأَخرأ َراُج َما الأخَ : َسَألأُت أبَا َعمأ
ُج َما تَ بَ رَّعأَت بِه ِمنأ َريأِر ُوُجوبٍ  لُُه تَ َعاَلى ( َلِزَمَك َوَوَجَب َعَليأَك أَداُؤُه ، َوالأَخرأ ُعوُهمأ } : ، قَ وأ َوِإنََّك لََتدأ

َتِقيٍم  اَلمُ { ِإَلى ِصَراٍط مُّسأ  .؛ أي إلى طريٍق قائم يرضاُه الل وهو اإلسأ
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ِخَرِة َعِن الصَِّراِط َلَناِكُبوَن  َوِإنَّ الَِّذيَن ََل  ِمُنوَن بِاآلأ  ( 67)يُ ؤأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِمُنوَن بِاآلِخَرِة َعِن الصَِّراِط َلَناِكُبوَن } : قَ وأ قون : ؛ معناُه { َوِإنَّ الَِّذيَن َلَ يُ ؤأ وإنَّ الذيَن َل يصدِّ

َباءُ بالقيامِة عن ديِن الحقِّ َلَناِكُبوَن ؛ أي مائلوَن َعاِدلُو  إنَّهم في اآلخرِة عن : معناُه : َوِقيأَل . َن ، ومنه النَّكأ
َرةً  َنًة وُيسأ  .صراِط جهنَّم يسقطوَن يُمأ
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وا ِفي طُغأَيانِِهمأ يَ عأَمُهوَن  َنا َما ِبِهمأ ِمنأ ُضرٍّ لََلجُّ َناُهمأ وََكَشفأ  ( 66)َوَلوأ رَِحمأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َناهُ } : قَ وأ َنا َما ِبِهمأ مِّن ُضرٍّ لََّلجُّواأ ِفي ُطغأَيانِِهمأ يَ عأَمُهوَن َوَلوأ رَِحمأ َناُهمأ { مأ وََكَشفأ ؛ أي ولو رِحمأ

وا ِفي  ة من الأُجوِع والقحِط الذي أخذهم سبَع سنين لََلجُّ ة التي أصابت أهَل مكَّ نا ما بهم من الشدَّ وكَشفأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



ناُهم إلى : َوِقيأَل . روَن ويتردَُّدونَ ُطغأيَاِنِهمأ ؛ أي َلَتَماَدواأ في ضالَلِتهم يتحيَّ  ولو رِحمَناُهم في اآلخرِة فرَددأ
نيا لَعاُدوا إلى الُكَفِر كما كانوا  [.76: اْلنعام ]{َوَلوأ رُدُّواأ َلَعاُدواأ ِلَما نُ ُهواأ َعنأُه } : قَاَل اللُ تَ َعاَلى . الدُّ
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نَاُهمأ بِالأَعَذاِب َفَما  َتَكانُوا ِلَربِِّهمأ َوَما يَ َتَضرَُّعوَن َوَلَقدأ َأَخذأ  ( 65)اسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَاُهمأ بِالأَعَذاِب } : قَ وأ ؛ يعني الجوَع الذي أصاَبهم بدعوِة النبيِّ صلى الل عليه وسلم { َوَلَقدأ َأَخذأ

َتَكانُواأ ِلَربِِّهمأ َوَما يَ َتَضرَُّعوَن  }َفَجاُعوا حتى أَكُلوا الوَبر والدم ، " اللَُّهمَّ ِسِنيأَن َكِسِنيِّ يُوُسَف : "  { َفَما اسأ
عاء ، ولو كشَف عنهم  ؛ أي فما خضعوا لربهم وما تضرَُّعوا وَل انقاُدوا في اْلمِر لل وما َرِرُبوا إليه في الدُّ

ِف البالِء مِ : طلُب السُُّكوِن ، والتََّضرُُّع : العذاَب َلم يشُكُروا ، واَلستكانُة   .ن القادِر عليهِ طلُب َكشأ
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َنا َعَليأِهمأ بَابًا َذا َعَذاٍب َشِديٍد ِإَذا ُهمأ ِفيِه ُمبأِلُسوَن   ( 66)َحتَّى ِإَذا فَ َتحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا َعَليأِهمأ بَاباً َذا َعَذاٍب َشِديٍد } : قَ وأ  إنه: إنه القتُل يوَم بدٍر ، َوِقيأَل : ؛ ِقيأَل { َحتَّى ِإَذا فَ َتحأ

: َوِقيأَل . اليأُس مع التحيُّر: ؛ أي آيُسوَن يتحيِّرون ، واإلبأاَلُس { ِإَذا ُهمأ ِفيِه ُمبأِلُسوَن } عذاُب اآلخرة ، 
ا أصاَبهم من الجوِع ما أصاَبهم ،  أنأِشُدَك اللَ : جاَء أبو سفياَن إلى النبيِّ صلى الل عليه وسلم وقاَل " َلمَّ

َت تَ زأ  َمًة لِلأَعاَلِميأَن ؟ قَاَل َوالرَِّحَم ، أَلسأ فَإنََّك َقدأ قَ تَ لأَت اآلبَاَء بالسَّيأِف : قَاَل " بَ َلى : " ُعُم أنََّك بُِعثأَت رَحأ
 .، فََأن أَزَل اللُ تعاَلى هذه اآلية" َواَْلب أَناَء بالأُجوِع 
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َفأِئدَ  َبأَصاَر َواْلأ َع َواْلأ ُكُروَن َوُهَو الَِّذي َأنأَشأَ َلُكُم السَّمأ َرأِض ( 66)َة قَِلياًل َما َتشأ َوُهَو الَِّذي َذرََأُكمأ ِفي اْلأ
َشُروَن   ( 66)َوِإلَيأِه ُتحأ
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ُلُه تَ َعاَلى  ُكُروَن } : قَ وأ َع َواْلَبأَصاَر َواَْلفأِئَدَة قَِليالً مَّا َتشأ مأ ؛ أي خلَق لكم { َوُهَو الَِّذي َأنأَشأَ َلُكُم السَّ

رُكم فيما ُأعطَي إليكم قليٌل ،  السمَع تسمعون به ، واْلبصاَر تُبصرون بها ، والقلوَب تعِقُلون بها ، فُشكأ
لُُه تَ َعاَلى . واْلفئدُة هي القلوبُ  َوِإلَيأِه } ؛ أي َخَلَقكم في اْلرِض ، { َوُهَو الَِّذي َذرََأُكمأ ِفي اَْلرأِض } : قَ وأ

َشُروَن   .جزاءِ ؛ أي ُتجمعون إلى موضِع الحساب وال{ ُتحأ
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ِقُلوَن  ِتاَلُف اللَّيأِل َوالن ََّهاِر َأَفاَل تَ عأ ِيي َويُِميُت َوَلُه اخأ  ( 60)َوُهَو الَِّذي ُيحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِيي َويُِميُت } : قَ وأ ؛ أي ُيحييكم في أرحاِم أمَّهاتكم ، ويُِميُتكم عنَد انقضاء { َوُهَو الَِّذي ُيحأ

ِتالَ } آجاِلكم ،  ؛ أي لُه ُملأُك اختالِفهما وُمرورهما يوماً بعد ليلٍة ، وليلًة بعد { ُف اللَّيأِل َوالن ََّهاِر َوَلُه اخأ
ِقُلوَن } يوٍم ،   .؛ أِدلََّة الِل تعالى تستدلُّون به على وحدانيَّة الِل تعالى{ َأَفالَ تَ عأ
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َوَّلُوَن  ُعوثُوَن قَالُوا أَ ( 67)َبلأ قَالُوا ِمثأَل َما قَاَل اْلأ َنا وَُكنَّا تُ َرابًا َوِعظَاًما َأِإنَّا َلَمب أ  ( 67)ِإَذا ِمت أ

 
؛ أي َلم يَ عأِقُلوا أِدلََّتنا وَلم يستِدلُّوا بها علينا ، بل َكذبُوا بالبعِث  { َبلأ قَاُلواأ ِمثأَل َما قَاَل اْلَوَُّلوَن } : قولُه 

َنا وَُكنَّا } بالبعِث مثَل ما كذَب اْلولون ، كذبت قريُش : كما كذَب آباُؤهم قبَلهم ، والمعنى  قَالُواأ َأِإَذا ِمت أ
ُعوثُوَن   .؛ بعَد الموتِ { تُ َراباً َوِعظَاماً َأِإنَّا َلَمب أ
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َوَّلِيَن  ُن َوآبَاُؤنَا َهَذا ِمنأ قَ بأُل ِإنأ َهَذا ِإَلَّ َأَساِطيُر اْلأ نَا َنحأ  ( 62)َلَقدأ ُوِعدأ
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ُلُه تَ َعالَ  ُن َوآبَآُؤنَا َه اَذا ِمن قَ بأُل } : ى قَ وأ نَا َنحأ فُ َنا به من قبِل أن { َلَقدأ ُوِعدأ َنا بهذا الذي ُتَخوِّ ف أ ؛ أي ُخوِّ

َفنا به ،  ِليَن } ُتخوِّ ُد إَلّ أحاديُث اْلوَّلين{ ِإنأ َه اَذآ ِإَلَّ َأَساِطيُر اَْلوَّ فُنا به يا ُمَحمَّ  .أي ما هذا الذي ُتخوِّ
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َرأُض َوَمنأ ِفيَها ِإنأ ُكنأُتمأ تَ عأَلُموَن قُ   ( 66)َسيَ ُقوُلوَن لِلَِّه ُقلأ َأَفاَل َتَذكَُّروَن ( 67)لأ ِلَمِن اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُد { ُقل } : قَ وأ ِإن  } ؛ من الخلِق والعجائب ، أِجيُبوا { لَِّمِن اَْلرأُض َوَمن ِفيَهآ } : ؛ َلهم يا ُمَحمَّ

ا َعِلَم أنَّهم َل ُيجيبون فقال . ؛ خاِلَقها{ وَن ُكنُتمأ تَ عأَلمُ  َلهم { َسيَ ُقوُلوَن لِلَِّه ُقلأ } : ُثم أجاَب اللُ عنهم َلمَّ
ُد  ُروَن } : يا ُمَحمَّ موات واْلرِض وما فيهما قادٌر على { َأَفالَ َتذَكَّ ؛ فتستِدلُّون على أنَّ َمن لُه ُملأُك السَّ

 .َمن َمَلَك اْلرَض وَمن فيها َمَلَك إنشاَءها بعَد هالِكهاالبعِث والنُّشوِر ، فإنَّ 
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بأِع َوَربُّ الأَعرأِش الأَعِظيِم  َماَواِت السَّ  ( 66)َسيَ ُقولُوَن لِلَِّه ُقلأ َأَفاَل تَ ت َُّقوَن ( 65)ُقلأ َمنأ َربُّ السَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َماَواِت السَّبأِع وَ } : قَ وأ ؛ { َسيَ ُقولُوَن لِلَِّه ُقلأ َأَفالَ تَ ت َُّقوَن * َربُّ الأَعرأِش الأَعِظيِم ُقلأ َمن رَّبُّ السَّ

مواُت ؟ فقاَل : كأنه قال : ومعناُه { َسيَ ُقولُوَن لِلَِّه } ومن قرأ . ِعَقاَبُه على إنكاٍر البعث  .للِ : ِلَمِن السَّ
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ٍء َوُهَو ُيِجي َسيَ ُقولُوَن لِلَِّه ُقلأ فَأَنَّى ( 66)ُر َوََل ُيَجاُر َعَليأِه ِإنأ ُكنأُتمأ تَ عأَلُموَن ُقلأ َمنأ بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشيأ
َحُروَن   ( 66)ُتسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِيُر َوَلَ ُيَجاُر َعَليأِه } : قَ وأ ٍء َوُهَو ُيجأ ؛ أي َمن ذا الذي لُه خزائُن  { ُقلأ َمن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشيأ

وء ، وَل َيمنع منه َمن أراَد به سوًء ، أجيُبوا كلِّ شيء وهو  * ِإن ُكنُتمأ تَ عأَلُموَن } يُِغيأُث وَيمنع من السُّ
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ُد { ُقلأ } ؛ ملكوُت كلِّ شيء ، { َسيَ ُقولُوَن لِلَِّه  َحُروَن } َلهم يا ُمَحمَّ َرفُوَن عن الحقِّ { فََأنَّى ُتسأ ؛ أي ُتصأ
َحُروَن } : والمعنى بقوله . د أُلأِقَي إليكم حقائَق اْلدلةإلى ما ليَس له أصٌل وَل حقيقٌة ، وق أي  { فََأنَّى ُتسأ

 .كيَف ُيَخيَُّل لكُم الحقُّ باطالً ، والصحيُح فاسداً 
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َناُهمأ بِالأَحقِّ َوِإن َُّهمأ َلَكاِذبُوَن   ( 60)َبلأ َأتَ ي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َناُهمأ بِالأَحقِّ } : قَ وأ َناُهمأ بالحقِّ وبَ ي َّنَّا َلهم ، يعني أتيَناهم بالتوحيِد والأُقرأآِن ، ؛ أ{ َبلأ َأتَ ي أ } ي ِجئ أ

ريك{ َوِإن َُّهمأ َلَكاِذبُوَن  ُفوَن إلى الِل من الولِد والشَّ  .؛ فيما ُيِضي أ
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ٍض ُسبأَحاَن  َما اتََّخَذ اللَُّه ِمنأ َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمنأ ِإَلٍه ِإًذا َلَذَهَب ُكلُّ ِإَلهٍ  ِبَما َخَلَق َوَلَعاَل بَ عأُضُهمأ َعَلى بَ عأ
ا َيِصُفوَن  رُِكوَن ( 67)اللَِّه َعمَّ ا ُيشأ َهاَدِة فَ تَ َعاَلى َعمَّ  ( 67)َعاِلِم الأَغيأِب َوالشَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ابن الِل ، وعلى النصارى ُعزيٌر : ؛ هذا ردٌّ على اليهوِد في قوِلهم { َما اتََّخَذ اللَُّه ِمن َوَلٍد } : قَ وأ

َوَما َكاَن َمَعُه ِمنأ } المالئكُة بنات الل ، : المسيُح ابن الِل ، وعلى َمن قال ِمن المشركين : في قوِلهم 
لُُه تَ َعاَلى . ، هذا ردٌّ على َعَبَدِة اْلوثانِ { ِإلَ ٍه  لو كان معهُ  :؛ معناُه { ِإذاً لََّذَهَب ُكلُّ ِإلَ اٍه ِبَما َخَلَق } : وقَ وأ

ٍض } آِلهٌة َلنفرَد كلُّ إلٍه بخلقِه ، َل يرضى أن ُيضاَف خلقُه وإنعامه إلى ريرِه ،  ُضُهمأ َعَلى بَ عأ { َوَلَعالَ بَ عأ
َر بعٍض ، فلم يَ نأَتِظمأ أمُرهما كما َل ينتظُم أمر بلٍد فيه مِلكان قاهران  .؛ أي لطلَب بعُضهم قَ هأ

ُلُه تَ َعاَلى  ا َيِصُفوَن } ؛ أي تَ نأزِيأهاً لِل { اللَِّه  ُسبأَحانَ } : قَ وأ َعاِلِم } ؛ من اتِّخاِذ الولد والشريِك ، { َعمَّ
َهاَدِة  هو َعاِلُم ، : ؛ َمن َخَفَضُه جعَلُه نَ عأَت الِل ، وَمن رفعه كان خبَر مبتدأ محذوٍف تقديرهُ { الأَغيأِب َوالشَّ

َعاِلِم ما راَب عن : ومعنى اآليِة . عمٍرو ، وقراءُة الباقين بالرفعِ فقراءُة الخفِض هي قراءُة ابِن كثيٍر وأبي 
رُِكوَن } العباِد وما َعِلَمُه العباُد ،  ا ُيشأ  .{فَ تَ َعاَلى َعمَّ
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ِم الظَّاِلِميَن ( 62)ُقلأ َربِّ ِإمَّا ُترِيَ نِّي َما يُوَعُدوَن  َعلأِني ِفي الأَقوأ َعَلى َأنأ نُرَِيَك َما َوِإنَّا ( 67)َربِّ َفاَل َتجأ
 ( 66)َنِعُدُهمأ َلَقاِدرُوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُد رب أرِني ما يوعدوَن من العذاب : ؛ معناُه { ُقل رَّبِّ ِإمَّا ُترِيَ نِّي َما يُوَعُدوَن } : قَ وأ ُقلأ يا ُمَحمَّ

د : معناُه : َوِقيأَل . والنِّقمة ؛ يعني القتَل ببدرٍ  مَّ ؛ إنأ أرَي أَتِني ما يوعدوَن من { بِّ رَ } يا : قل يا ُمحأ
ِم الظَّاِلِميَن } العذاب ،  َعلأِني ِفي الأَقوأ ُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي منُهم{ َفالَ َتجأ َوِإنَّا َعَلى َأن نُّرَِيَك َما نَِعُدُهمأ } : قَ وأ

 .؛ أي نحُن قادروَن على تعذيبهم ، لكنَّ اإلمهاَل لحكمٍة تقتضي ذلكَ { َلَقاِدرُوَن 
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ُن َأعأَلُم ِبَما َيِصُفوَن  يَِّئَة َنحأ َسُن السَّ َفعأ بِالَِّتي ِهَي َأحأ  ( 65)ادأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  يَِّئَة } : قَ وأ َسُن السَّ يَِّئةُ { ادأَفعأ بِالَِّتي ِهَي َأحأ أذى : ؛ يعني باإلحسان اإلعراِض والصَّفِح ، والسَّ

اذكر َلهم الأُمَقاتَ َلَة والحجَة على طريِق التلطُِّف : لقتاِل ، والمعنى المشركيَن إيَّاُه ، وهذا قبل اْلمِر با
َلً لَّيِّناً } واَلستدعاِء إلى الحق كما قال تعالى لُُه تَ َعاَلى [. 77: طه ]{فَ ُقوَلَ َلُه قَ وأ ُن َأعأَلُم ِبَما } : قَ وأ َنحأ

رك فيجا{ َيِصُفوَن  بون وبما يقولونَُه من الشِّ  .زيهم عليه؛ أي بما يكذِّ
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ُضُروِن ( 66)َوُقلأ َربِّ َأُعوذُ ِبَك ِمنأ َهَمَزاِت الشََّياِطيِن   ( 66)َوَأُعوُذ ِبَك َربِّ َأنأ َيحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ياِطيِن } : قَ وأ ؛ أي اعأَتِصُم بَك وأمتنُع بَك ِمن َهَمَزاِت { َوُقلأ رَّبِّ َأُعوُذ ِبَك ِمنأ َهَمَزاِت الشَّ

ياط َوَسةُ : دفُعهم الناَس إلى المعاصي باإلرواِء ، ويقال : يِن ، وهمزاُت الشياطيِن الشَّ َزُة هي الأَوسأ الأَهمأ
اِرَلُة عن أمِر الل تعالى ،  ُضُروِن } الشَّ . ؛ عنَد القراءِة وعند الموِت وعند الَغَضب{ َوَأُعوُذ ِبَك َربِّ َأن َيحأ

أُعوُذ بالِل : " عليه وسلم قَاَم إَلى الصَّاَلِة فَ َهلََّل وََكب ََّر ثالثاً ؛ َوقَاَل  أنَّ النَّبيَّ صلى الل: " وعن الحسِن 
ِثِه َونَ َفِخِه  زِِه َونَ فأ ِزِه َوَلمأ ِزِه ؛ فَ َقاَل " ِمَن الشَّيأطَاِن الرَِّجيأِم ، ِمنأ َهمأ يأطَاِن : " َفُسِئَل َعنأ َهمأ ُذ الشَّ ُهَو أخأ
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َرعَ  ِثِه ؛ فَ َقاَل " َوَيِجنَّ  ِلإلنأَساِن َحتَّى ُيصأ عأُر : " َوُسِئَل َعنأ نَ فأ ِخِه ؛ فَ َقاَل " ُهَو الشِّ إنَّهُ : " َوُسِئَل َعنأ نَ فأ
ُر   ". الأِكب أ
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ُت قَاَل َربِّ ارأِجُعوِن   ( 66)َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم الأَموأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُت قَاَل َربِّ ارأِجُعوِن َحتَّى ِإَذا َجآَء َأَحَدُهُم } : قَ وأ ؛ أخبَر اللُ تعالى أن هؤَلء الكفاِر { الأَموأ

نيا عند معاينِة الموت حتَّى إذا َعاَيَن أحُدهم الموَت : والمعنى . الذين يُنكروَن يسألوَن الرجعَة إلى الدُّ
نيا: وأعوانه قال   .رِّب ارأِجُعوِن إلى الدُّ

الجماعِة ْلن اللَ تعالى ُيخبر عن نفسِه بما يخبُر به عن الجماعِة في  بلفظ( َرب ارأِجُعونِ : )وإنَّما قال 
يِ ي َونُِميُت } قولِه تعالى ُن ُنحأ وأمثالِه ، وكذلك العرُب ُتَخاِطُب الرجَل بلفِظ الجماعة  [ 72: ق ]{ِإنَّا َنحأ

ُلُه تَ عَ : كما يقوُل الرجل آلخر  قُ رَُّت َعيأٍن لِّي َوَلَك َلَ } : اَلى أنُتم تفعلوَن كذا ونحُن نفعل كذا ، ومنُه قَ وأ
تُ ُلوُه   [.6: القصص ]{تَ قأ
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ِم  ُت َكالَّ ِإن ََّها َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمنأ َورَاِئِهمأ بَ رأزٌَخ ِإَلى يَ وأ َعثُوَن َلَعلِّي َأعأَمُل َصاِلًحا ِفيَما تَ رَكأ  ( 700)يُ ب أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َهُد أنأ َلَ إَلَه إَلَّ اللُ َوأعأَمُل طَاَعَة : َمعأنَاُه : )؛ قال ابُن عبَّاس { ُل َصاِلحاً َلَعلِّي َأعأمَ } : قَ وأ أشأ

ُت } ( الل نيا ، وَل { َكالَّ } : ؛ أي في ما َمَضى ِمن ُعمري ، قَاَل اللُ تَ َعاَلى { ِفيَما تَ رَكأ َل يرجُع إلى الدُّ
كِّ ؛ ْلنه َل معنى لذلَك مع حرصِه على الرَّجعة والنجاِة من في هذه اآلية لل( َلَعلَّ )يجوُز أن يكون  شَّ

ٍر وتنبيٍه أي َل يكوُن له ( َكالَّ )ِلَكي أعمَل صالحاً ، و: الموت والعذاب ، وإنَّما المعنى  كلمة َردأٍع وزَجأ
 .ذلك

ُلُه تَ َعاَلى  نيا ، { ِإن ََّها } : قَ وأ ، عند موتِه وَل فائدَة { ُهَو َقآئُِلَها  َكِلَمةٌ } ؛ أي من مسألِة الرُّجوع إلى الدُّ
َعثُوَن } في ذلَك ،  ِم يُ ب أ ؛ أي ِمن أَماِمهم َحاِجٌز وحجاٌب بينهم وبين الرُّجوِع { َوِمن َورَآئِِهمأ بَ رأزٌَخ ِإَلى يَ وأ

نيا ، وهم فيه إلى يوِم يبعثون ، فالقبُر حاجٌز ، وكل فصٍل بين َشيئين بَ رأزَخٌ   .إلى الدُّ
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َمِئٍذ َوََل يَ َتَساَءلُوَن  نَ ُهمأ يَ وأ  ( 707)فَِإَذا نُِفَخ ِفي الصُّوِر َفاَل َأنأَساَب بَ ي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمِئٍذ َوَلَ يَ َتَسآَءلُوَن } : قَ وأ نَ ُهمأ يَ وأ يَ عأِني : )؛ قال ابُن عبَّاس { فَِإَذا نُِفَخ ِفي الصُّوِر َفالَ َأنَساَب بَ ي أ

َلى َمِئٍذ } : وقولُه تعالى . هي النفخُة الثانية: َوِقيأَل (. الن ََّفَخَة اْلُوأ نَ ُهمأ يَ وأ : ، قال الحسُن { َفالَ َأنَساَب بَ ي أ
نَ ُهمأ َكَما قَاَل اللُ تَ َعاَلى) َم َيِفرُّ الأَمرأُء ِمنأ َأِخيِه } َوالِل إنَّ أنأَسابَ ُهمأ َلَقاِئَمٌة بَ ي أ : عبس ]{َوُأمِِّه َوَأِبيِه * يَ وأ

َها ، َفَكَأن َُّهمأ َلَ أنأَساَب َلُهمأ [ 27-26  (.َوَلِكن َُّهمأ َلَ يَ نأَتِفُعوَن بأَنأَسابِهمأ َوَلَ يَ تَ َعاَطُفوَن َعَلي أ
نيا : معناهُ : َوِقيأَل  نيا ، وَل يتساَءلون كما تسأُل العرُب في الدُّ ِمن : َل تَ َفاُخَر بينهم كما يتفاَخرون في الدُّ

نيا ؛ لُشغأِل كلِّ واحد : يأَل أيِّ َقبيأٍل أنَت ؟ َوقِ  َل يسأُل بعُضهم بعضاً عن خبرِه وحاله كما كانوا في الدُّ
 .منهما بنفسه ، وَل يسأُل بعضهم بعضاً أنأ يحمَل شيئاً من ذنوبهِ 
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ِلُحوَن   ( 707)َفَمنأ ثَ ُقَلتأ َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الأُمفأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِلُحوَن } ؛ يعني بالطاعاِت ؛ { ُقَلتأ َمَوازِيُنُه َفَمن ث َ } : قَ وأ لَ اِئَك ُهُم الأُمفأ َفَمنأ : ؛ َوِقيأَل { فَُأوأ

ِلُحوَن ، قال صلى الل عليه وسلم  َلِئَك ُهمأ الأُمفأ َوَلوأ ُوِضَعِت : " ثَ ُقَلتأ َمَوازيُنُه بكلمِة التَّوحيِد ، فَأُوأ
َمَواُت السَّبأُع َوَما ِفيأِهنَّ  ٍة ، رََجَحتأ بَجِميأِع ذِلَك  السَّ  ". َواَْلرأُض ِفي َكفَّ
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تَ لأَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهمأ ( 702)َوَمنأ َخفَّتأ َمَوازِيُنُه فَأُوَلِئَك الَِّذيَن َخِسُروا َأن أُفَسُهمأ ِفي َجَهنََّم َخاِلُدوَن 
 ( 707)ِفيَها َكاِلُحوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  لَ اِئَك الَِّذيَن َخِسُرواأ َأنُفَسُهمأ ِفي َجَهنََّم } ؛ يعني بكلمة الشرك { نأ َخفَّتأ َمَوازِيُنُه َومَ } : قَ وأ فُأوأ
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: الَفلأُح هو اإلحراُق ، يقاُل : ؛ ِقيأَل { تَ لأَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر } : قوله تعالى . ؛ ظاهُر المعنى{ َخاِلُدوَن 
َرقَ تأ  ِح ، والنفُح مذكوٌر في قولهَلَفَحتأُه الناُر إذا أحأ فأ َحٌة مِّنأ َعَذاِب } ُه ، وتأثيُر الَفلأِح أعظُم ِمن تأثير الن َّ نَ فأ

لُُه تَ َعاَلى [. 75: اْلنبياء ]{رَبَِّك  َناِن : ؛ الأُكُلوُح { َوُهمأ ِفيَها َكاِلُحوَن } : قَ وأ َفتَ يأِن عِن اْلسأ تَ َقلُُّص الشَّ
 .حتى تبُدو اْلسنانُ 

َناُن ، فَ ُهَو أق أ : ) قال الحسنُ  َلى ، فَ َتظأَهُر اَْلسأ فأ َبُح تَ غأَلُظ ِشَفاُهُهمأ ، َوتَ رأَتِفُع َشَفُتُه الأُعلأَيا ، َوتَ نأِزُل َشَفُتُه السُّ
ُلَغ َوَسَط رَ : " قال صلى الل عليه وسلم (. َما َيُكونُ  ِويَِه النَّاُر َحتَّى تُ َقلَِّص َشَفَتُه الأُعلأَيا فَ َتب أ أِسِه ، َوَتشأ

ُلَغ ُسرََّتُه  َلى َحتَّى تَ ب أ فأ تَ رأِخي َشَفُتُه السُّ ُموِط بالنَّار َكيأَف : )قال ابُن مسعود " َوَتسأ أَلمأ تَ َر إَلى الرَّأِس الأَمسأ
نَانُهُ َوقُ لَِّصتأ َشَفتَاهُ   (.َبَدتأ أسأ
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َلى َعَليأُكمأ َفُكنأُتمأ ِبَها ُتَكذِّ  ًما َضالِّيَن ( 706)بُوَن َأَلمأ َتُكنأ آيَاِتي تُ ت أ َوتُ َنا وَُكنَّا قَ وأ َنا ِشقأ قَاُلوا رَب ََّنا َرَلَبتأ َعَلي أ
(705 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  بُوَن } : قَ وأ َلى َعَليأُكمأ َفُكنأُتمأ ِبَها ُتَكذِّ قَالُواأ رَب ََّنا َرَلَبتأ } ؛ أي َتجَحُدون ، { َأَلمأ َتُكنأ آيَاِتي تُ ت أ
َوتُ نَ  َنا ِشقأ ماً َضآلِّيَن } ؛ بكثرِة مَعاِصينا ، { ا َعَلي أ َتدِ { وَُكنَّا قَ وأ نيا فلم نَ هأ قرأ الكوفيُّون ريُر عاصٍم . ؛ في الدُّ

ين ، وُهما بمعنى واحدٍ ( َشَقاَوتُ َنا: ) َوةُ . باْللف وفتح الشِّ قأ هي الأَمَضرَُّة الالَِّحَقُة ِفي الَعاِقَبِة ، : الشِّ
َعاَدُة  ين بمنأزَِلِة الَفعأَلِة الواحدِة ، وكسُر . التي تكون في العاقبةِ  هي المنفعةُ : والسَّ َوُة بفتِح الشِّ قأ والشَّ

ين في هذا دالٌّ على الكثرِة واللُّزومِ   .الشِّ
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نَا فَِإنَّا ظَاِلُموَن  َها فَِإنأ ُعدأ َنا ِمن أ رِجأ  ( 706)رَب ََّنا َأخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَ } : قَ وأ رِجأ َها رَب ََّنآ َأخأ نيا ، { ا ِمن أ نَا } ؛ أي ِمن النار إلى الدُّ ؛ إلى التَّكذيب والمعاِصي { فَِإنأ ُعدأ

 .{فَِإنَّا ظَاِلُموَن } ، 
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َسُئوا ِفيَها َوََل ُتَكلُِّموِن   ( 706)قَاَل اخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َسُئواأ ِفيَها َوَلَ ُتَكلُِّموِن } : قَ وأ َسُئواأ } ؛ { قَاَل اخأ كلمُة إَهانٍَة َوَمذلٍَّة ؛ وهي في اْلصِل لطرِد   {اخأ

َتُه ؛ َفَخَسأَ أي تباَعدَ : الِكالب ، تقوُل  اُج . َخَسأأُت الكلَب إذا َطردأ َمعأَناُه تَ َباَعُدوا تَ َباُعَد : )قال الزجَّ
ُعُدوا بُ عأَد الأَكلأب ، َوَلَ ُتَكلُِّموِن ِفي رَفأِع الأَعذاب َعنأُكمأ  ٍط ، َواب أ أَلُوِن الأُخُروَج ِمَن النَّار ، فَإنِّي ُسخأ ، َوَلَ َتسأ

نُُه َعَليأُكمأ  َفُع َعنأُكُم الأَعذاَب ، َوَلَ ُأَهوِّ  (.َلَ أدأ
ُعوَن َماِلكاً أرأبَِعيأَن َعاماً َفالَ ُيِجيأبُ ُهمأ ، ثُمَّ يَ ُقوُل : )قال عبُدالل بن َعمرو  َل َجَهنََّم َيدأ َن إنَُّكمأ َماِكُثو : أنَّ أهأ

نَا فَإنَّا ظَاِلُمونَ : ، ُثمَّ يُ َناُدوَن رَب َُّهمأ  َها فَإنأ ُعدأ َنا ِمن أ رِجأ ن أَيا ، ُثمَّ يَ ُردُّ . رَب ََّنا أخأ ِر الدُّ َداَر ُعمأ َفالَ ُيِجيأبُ ُهمأ ِمقأ
ٌر َكَزفِ : َعَليأِهمأ  َها َوَلَ ُتَكلُِّموِن بَ عأَد ذِلَك ، َوَيُكوُن َلُهمأ زَِفي أ َسُئواأ ِفي أ يأِر الأَحِميأِر ، َوَشِهيأٌق َكَشِهيأِق الأبَغاِل ، إخأ

 (.َوَعِويٌّ َكَعِويِّ الأِكاَلب
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ُر الرَّاِحِميَن  َنا َوَأنأَت َخي أ  ( 706)ِإنَّهُ َكاَن َفرِيٌق ِمنأ ِعَباِدي يَ ُقولُوَن رَب ََّنا آَمنَّا فَارأِفرأ َلَنا َوارأَحمأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  : إنه كان طائٌف من ِعبادي يَ ُقولُوَن : ؛ أي يقاُل َلهم { اَن َفرِيٌق مِّنأ ِعَباِدي يَ ُقولُوَن ِإنَُّه كَ } : قَ وأ

ُر الرَّاِحِميَن }  َنا َوَأنَت َخي أ ؛ وهم اْلنبياُء والمؤمنون ، وهذا تعليٌل { رَب ََّنآ آَمنَّا فَارأِفرأ َلَنا َوارأَحمأ
رِيّاً  َلستحقاِقهم العذاَب بما عاَمُلوا اْلنبياءَ   .والمؤمنين باتَِّخاِذهم ِسخأ
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َحُكوَن  ُهمأ َتضأ ِري وَُكنأُتمأ ِمن أ رِيًّا َحتَّى َأنأَسوأُكمأ ِذكأ ُتُموُهمأ ِسخأ  ( 770)فَاتََّخذأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  رِيّاً } : قَ وأ ُتُموُهمأ ِسخأ زُِئوَن بهم{ فَاتََّخذأ تَ هأ َخُروَن منهم وَتسأ زة والكسائيُّ قرأ نافٌع وحم. ؛ أي َتسأ

ُرِف أنه بالضَّمِّ ؛ :  ين ها هنا وفي ص ، وقرأ الباقوَن بكسِرها وُهما لَُغتان ، وَلم يختلفوا في الزُّخأ بَضمِّ السِّ
 .ْلنه بمعنى التَّسخيرِ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ُلُه تَ َعاَلى  َحُكوَن } : قَ وأ ُهمأ َتضأ ِري وَُكنأُتمأ مِّن أ ِتغاِلكم بالسُّ { َحتَّى َأنَسوأُكمأ ِذكأ خرية منهم وبالضَّحِك ، ؛ َلشأ
 .فَنَسَب اْلنبياَء إلى عبادِة المؤمنيَن ، وإَن َلم يفعلوا ؛ ِلَما أنَّهم كانوا السبَب فيه
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َم ِبَما َصبَ ُروا َأن َُّهمأ ُهُم الأَفائُِزوَن   ( 777)ِإنِّي َجَزي أتُ ُهُم الأيَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم بِ } : قَ وأ ؛ { َأن َُّهمأ ُهُم الأَفآئُِزوَن } ؛ على أِذيَِّتُكمأ واستهَزاِئكم ، { َما َصبَ ُرواأ ِإنِّي َجَزي أتُ ُهُم الأيَ وأ

بالكسِر على اَلستئناِف ، وقرأ الباقوَن بالفتح على معنى َجَزي أتُ ُهمأ ( إن َُّهمأ )قرأ حمزُة والكسائيُّ . في الجنَّةِ 
ز  .بالأَفوأ
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َرأِض عَ  َأِل الأَعادِّيَن ( 777)َدَد ِسِنيَن قَاَل َكمأ َلِبثأُتمأ ِفي اْلأ ٍم فَاسأ َض يَ وأ ًما َأوأ بَ عأ َنا يَ وأ قَاَل ِإنأ ( 772)قَاُلوا لَِبث أ
 ( 777)َلِبثأُتمأ ِإَلَّ قَِلياًل َلوأ َأنَُّكمأ ُكنأُتمأ تَ عأَلُموَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  لبثتم في القبور ؟ وقيل المكث في  ؛ أي كم{ قَاَل َكمأ َلِبثأُتمأ ِفي اَْلرأِض َعَدَد ِسِنيَن } : قَ وأ

ماً َأوأ بَ عأَض } َكمأ لَبثأُتمأ ِفي اَْلرأِض َعَدَد ِسِنيَن ؟ : الدنيا ، يقول الل تعالى للكفار يوم البعث  َنا يَ وأ قَاُلواأ لَِبث أ
ٍم  َن أنَّهم َلم يلَبثُوا إَلَّ يوماً أو بعَض يوٍم لِعَظِم ما ُهم فيه من العذا{ يَ وأ : ويقاُل . ب ، َنَسوا ذلكَ ؛ فيَ َروأ

َن ذلكَ  َشًة َوَحيرٌة فيَ نأَسوأ َئِل الأَعآدِّيَن } : وقولُه تعالى . يَ لأَحُقُهمأ َدهأ ؛ يعِني المالئكَة الذين يحفظوَن { َفسأ
؛ {  قَِليالً قَاَل ِإن لَِّبثأُتمأ ِإَلَّ } : على فعِل اْلمر ، وقولهُ ( ُقلأ َكمأ َلبثأُتمأ : )وقرأ ابُن كثيٍر . عليهم آجاَلهم

 .{لَّوأ َأنَُّكمأ ُكنُتمأ تَ عأَلُموَن } في َجنأب لُبأِثُكمأ في العذاب ؛ 
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َنا ََل تُ رأَجُعوَن  َناُكمأ َعَبثًا َوَأنَُّكمأ ِإَلي أ فَ تَ َعاَلى اللَّهُ الأَمِلُك الأَحقُّ ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو َربُّ ( 776)َأَفَحِسبأُتمأ َأنََّما َخَلقأ
 ( 775)لأَعرأِش الأَكرِيِم ا
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ُلُه تَ َعاَلى  َناُكمأ َعَبثاً } : قَ وأ َناُكمأ للَعَبِث تأكلوَن وتشربون وتفعلوَن { َأَفَحِسبأُتمأ َأنََّما َخَلقأ ؛ أي أَظنَ نأُتمأ أنأا َخَلقأ

َنا َلَ تُ رأَجُعوَن } ما ُتريدون وَتموتون ،  ، وَل ُترجعون إلى موضٍع  ؛ أي فال ُتحشروَن للحساب{ َوَأنَُّكمأ ِإلَي أ
 َل َتمِلكون فيه ْلنُفِسكم َضّراً وَل نفعاً؟

َها : َمعأَناهُ : )قال ابُن عبَّاس  َنا الأبَ َهاِئَم ، َلَ ثَ َواَب لها َوَلَ ِعَقاَب َعَلي أ َناُكمأ َعَبثاً َكَما َخَلقأ أَفَحِسبأُتمأ أنََّما َخَلقأ
َسُب اإِلنَساُن َأن ي ُ } َلَما قَالَ  َرَك ُسًدى َأَيحأ لُُه تَ َعاَلى [ 25: القيامة ]{ت أ َمُل الأبَ َهاِئُم ؟ قَ وأ َمَل َكَما تُ هأ أي يُ هأ

َرهُ ، وكلُّ َمن َمَلَك { فَ تَ َعاَلى اللَّهُ الأَمِلُك الأَحقُّ } :  ؛ أي هو الأَمِلُك الأَحقُّ الذي لُه الملُك ؛ ْلنه َمَلَك َري أ
َرُه فملكُه مستعاٌر له ، فإنه َل يَ   .مِلُك إَلّ بتمليكِه الل إياه ، فكأنه َل يعَتدُّ بملكه في ملِك اللَري أ

ُلُه تَ َعاَلى  : ؛ ُسمي العرُش َكرِيأماً لكثرِة خيرِه بمن حوَلُه ، يقاُل { َلَ ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو َربُّ الأَعرأِش الأَكرِيِم } : قَ وأ
 .فالٌن كريٌم ؛ أي كثيُر الخيرِ 
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ِلُح الأَكاِفُروَن َوَمنأ َيدأُع مَ   ( 776)َع اللَِّه ِإَلًها آَخَر ََل بُ رأَهاَن َلُه ِبِه فَِإنََّما ِحَسابُُه ِعنأَد رَبِِّه ِإنَُّه ََل يُ فأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ي َمن َيدأُع َمَع الِل ؛ أ{ َوَمن َيدأُع َمَع اللَِّه ِإلَ َها آَخَر َلَ بُ رأَهاَن َلُه ِبِه فَِإنََّما ِحَسابُُه ِعنَد رَبِِّه } : قَ وأ

َة َلُه عليه ، فإنَّما حسابُه عنَد ربِه ، فهو  إَلهاً آَخَر َلم يَ نأِزلأ بعبادتِه كتاٌب وَل بُِعَث َلها رسوٌل وَل ُحجَّ
َنا ِحَسابَ ُهمأ } : يجازيِه بما يستحقُّ كما قال تعالى  ُلُه تَ َعاَلى [ 75: الغاشية ]{ثُمَّ ِإنَّ َعَلي أ نَُّه َلَ إِ } : ، وقَ وأ

ِلُح الأَكاِفُروَن  َعُد من َجَحَد وَكذَب ، وَل يَأأَمُن وَل ينُجو من عذاب الل الكافرونَ { يُ فأ  .؛ أي َل ُيسأ
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ُر الرَّاِحِميَن   ( 776)َوُقلأ َربِّ ارأِفرأ َوارأَحمأ َوَأنأَت َخي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُر الرَّاِحِميَن َوُقل رَّبِّ ارأِفرأ َوارأَحمأ َوأنَت } : قَ وأ ؛ يحتمُل أن يكون أمراً للنبيِّ صلى الل { َخي أ

تَ غأِفُر اللَ ُكلَّ : " عليه وسلم باَلستغفاِر منهُ ، كما ُروي عن النبيِّ صلى الل عليه وسلم أنه قاَل  إنِّي َْلسأ
ٍم َسبأِعيأَن َمرًَّة   ". ِماَئَة َمرٍَّة " ، ويُروى " يَ وأ

َناُكمأ َعَبثاً } ُه َمرَّ بَشابٍّ ُمبأتَ َلى ، فَ َقَرأت ِفي ُأُذنِِه أنَّ : " وعن ابِن مسعود  المؤمنون ]{ َأَفَحِسبأُتمأ َأنََّما َخَلقأ
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" َوَماذا قَ َرأأَت ِفي ُأُذِنِه ؟ : " َحتَّى َخَتَم السُّوَرَة فَ َبِرَئ ، فَ َقاَل َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم [ 776: 
بَ َرُه ، فَ َقالَ  ِمناً قَ َرأَها َعَلى َجَبٍل َلَزاَل : "  فََأخأ  ". َوالَِّذي بَ َعثَِني بالأَحقِّ نَبيّاً ؛ َلوأ أنَّ رَُجالً ُمؤأ
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َناَها َوَأن أَزلأَنا ِفيَها آيَاٍت بَ ي َِّناٍت َلَعلَُّكمأ َتَذكَُّروَن   ( 7)ُسوَرٌة َأن أَزلأَناَها َوفَ َرضأ

 
؛ أي هذِه سورةٌ أنَزلأَنا جبريَل عليه السالم بها ، وقرأ طلحُة بن ُمَصرِّف { َناَها ُسوَرٌة َأنَزلأَناَها َوفَ َرضأ } 

. زيداً ضربتُه ، ويجوُز أن يكوَن نصباً على اإلرراءِ : أن أَزلأَنا سورًة كما يقاُل : بالنصب على معنى ( ُسورَةً )
ُلُه تَ َعاَلى  َناَها: )قَ وأ َكاماً و ( فَ َرضأ َنا فيها أحأ فرائَض مختلفة عليكُم وعلى َمن بعدَكم إلى يوم القيامِة أي أوأَحي أ

أي أحكاَم الُقرأآِن [ 66: القصص ]{ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعَليأَك الأُقرأآَن } ، وَجَحَد من قرأ بالتخفيِف ، قولهُ 
َناَها)، والتشديُد في  َر ب: )قال مجاهُد . لكثرِة ما فيها من الفرائضِ ( فَ رَّضأ َي َعِن يَ عأِني اَْلمأ الأَحاَلِل َوالن َّهأ

لُُه تَ َعاَلى (. الأَحَرامِ  ؛ أي دََلَلٍت واضحاٍت على { َوَأنَزلأَنا ِفيَهآ آيَاٍت بَ ي َِّناٍت لََّعلَُّكمأ َتَذكَُّروَن } : قَ وأ
 .وحدانيَّتنا وأحكاِمنا لكي تتَِّعُظوا فتعَمُلوا بما فيها

(0/0) 

 
 

ِلُدوا ِمُنوَن   الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاجأ ُهَما ِماَئَة َجلأَدٍة َوََل تَأأُخذأُكمأ ِبِهَما رَأأَفٌة ِفي ِديِن اللَِّه ِإنأ ُكنأُتمأ تُ ؤأ ُكلَّ َواِحٍد ِمن أ
ِمِنيَن  َهدأ َعَذابَ ُهَما طَائَِفٌة ِمَن الأُمؤأ ِخِر َولأَيشأ ِم اآلأ  ( 7)بِاللَِّه َوالأيَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُهَما ِمَئَة َجلأَدٍة الزَّانَِيُة َوالزَّ } : قَ وأ ِلُدواأ ُكلَّ َواِحٍد مِّن أ َمعأنَاُه ِفي الأَفَراِئِض : )؛ قال ِسيأبَ َويأِه { اِني فَاجأ

ِلِه  ِر الَِّذي ِفي قَ وأ َلَ ذِلَك لُِنِصَب باَْلمأ ِلُدواأ } : َعَليأُكمأ الزَّانَِيُة َوالزَّاِني ؛ ْلنَُّه َلوأ  :والأَجلأُد في اللُّغة (. { فَاجأ
 .َجَلَدُه ؛ إذا َضَرَب ِجلَدُه ورأَسُه ، إذا َضَرَب رَأَسُه َوَبطأَنُه ، إذا َضَرَب َبطأَنهُ : َضرأُب الأِجلأِد ، يقاُل 

ُهَما : ومعنى اآليِة  رِبُوا ُكلَّ َواِحٍد ِمن أ َرين ريِر ُمحصنين ، فَاضأ الزَّانَِيُة َوالزَّاِني إذا كانا ُحرَّيأِن باِلَغين عاقَلين بكأ
فأمَّا إذا كانا َممُلوَكين ، فُيَحدُّ كلُّ واحٍد منهما خمسوَن جلدًة في الزِّنا لقولِه تعالى في اإلَماِء . ِماَئَة َجلأَدةٍ 

َصنَاِت ِمَن الأَعَذاِب } :  ُف َما َعَلى الأُمحأ ِصنَّ فَِإنأ َأتَ يأَن ِبَفاِحَشٍة فَ َعَليأِهنَّ ِنصأ [ 76: النساء ]{فَِإَذآ ُأحأ
 .ا َعِقلأَن فعليهنَّ نصُف حدِّ الحرائرِ يعني إذ

ُه الرجُم ؛ ْلنَّ رسوَل الل صلى الل عليه وسلم رََجَم َماِعَز بَن مالك اْلسلِميِّ  وإذا كان الزَّاِني ُمحِصناً فحدُّ
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َصنَ  َشى إنأ طَاَل الزََّماُن أنأ : )وكاَن عمُر عليه السالم يقوُل . بزِنَاُه ، وكان قد أحأ َلَ : يَ ُقوَل قَاِئٌل إنِّي َْلخأ
َم ِفي ِكتَاب الِل تَ َعاَلى ، فَ َيِضلُّواأ بتَ رأِك الأَفرِيأَضِة أن أَزَلَها اللُ ، َوَقدأ قَ َرأنَا  يأَخُة إذا : ]َنِجُد الرَّجأ الشَّيأُخ َوالشَّ

نَ [ زَنَ َيا فَارأُجُموُهَما الأَبتَّةَ  َلَ أنَّ النَّاَس يَ ُقولُوَن َورََجَم َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم َورََجمأ َدهُ ، َوَلوأ زَاَد : ا بَ عأ
َصنَ يأِن إذا زَنَ َيا إَلّ (. ُعَمُر ِفي ِكَتاب الِل َلَكَتبأُت ذِلَك َعَلى َحاِشَيِة الأِكَتاب واجتمعِت اْلمُة على رجِم الأُمحأ

 .الخوارجَ 
قد تزوََّج قبَل ذلك ِنكاحاً صحيحاً ، ودخَل  وأما اإلحصاُن في هذا فهو أن يكوَن ُحّراً باِلغاً عاقالً ُمسلماً 

د ، فإنَّهما يشُرطاِن  بزوجتِه في وقٍت كانا جميعاً فيه على صفِة اإلحصاِن ، وهذا قوُل أبي حنيفَة ومحمَّ
رائَط السبعَة في إحصاِن الزَّاِني  .هذه الشَّ

كونُهما على صفِة اإلحصاِن وقَت وأما أبو يوُسَف فال يجعُل اإلسالَم من شرائِط اإلحصاِن ، وَل يشترُط  
َصناً بالدخوِل بزوجتِه اَْلَمِة  خوِل في النكاِح الصحيح ، فجعَل الرجَل البالَغ العاقل المسلَم ُمحأ الدُّ

والصبيَّة والكتابيَّة ، ويجعُل الزوجيِن الرَّقيقين محَصنين بالدخوِل في النكاِح الذي بيَنهم إذا ُأعأِتَقا بعَد 
يوجد الدخوُل في ذلك النكاِح بعد الِعتأِق إلى أن زََنى واحٌد منهما ، فُهَما ريُر محَصنين  ذلك ، فإن َلم

 .عنَدهُ 
أنأُشُدَك اللُ إَلَّ َقَضيأَت ِلي : أنَّ رَُجالً ِمَن اَْلعأَراب َجاَء إَلى َرُسوِل الِل : " وعن أبي هريرَة رضي الل عنه 

ُم اآل نَ َنا بِكَتاب الِل ، فَ َقاَل : َخُر بِكَتاب الِل ، فَ َقاَل الأَخصأ صلى الل عليه : نَ َعمأ يَا َرُسوَل الِل ؛ اقأِض بَ ي أ
َم ، : قَاَل " ُقلأ : " وسلم  برأُت أنَّ َعَلى ابأِني الرَّجأ َرأِتِه ، َوإنِّي ُأخأ إنَّ ابأِني َكاَن َعِسيأفاً َعَلى َهذا ، فَ َزَنى بامأ

َتَدي أُتُه بِماَئِة َشاةٍ  بَ ُروِني أنَّ َعَلى ابأِني ِماَئَة َجلأَدٍة َوتَ غأرِيأَب َعاٍم ، َوأنَّ  فَاف أ َل الأِعلأِم فََأخأ َوَولِيأَدٍة ، َفَسَألأُت أهأ
َم ، فَ َقاَل صلى الل عليه وسلم  َرأِة َهذا الرَّجأ َنُكَما بِكَتاب الِل ، : " َعَلى امأ ِسي بَيِدِه َْلقأِضَينَّ بَ ي أ َوالَِّذي نَ فأ

َرأِة َهذالأوَ  ا ، فَإِن لِيأَدُة َوالأَغَنُم َردٌّ َعَليأَك ، َوَعَلى ابأِنَك َجلأُد ِماَئٍة َوتَ غأرِيأُب َعاٍم ، َوارأُد يَا أَنُس إَلى امأ
َها  َها ، فَاعأتَ َرَفتأ ؛ فََأَمَر بَها َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم فَ رُ : قَاَل " اعأتَ َرَفتأ فَارأُجمأ  ". ِجَمتأ فَ َغَدا َعَلي أ
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ِرٌك َوُحرَِّم ذَ  رَِكًة َوالزَّانَِيُة ََل يَ نأِكُحَها ِإَلَّ زَاٍن َأوأ ُمشأ ِمِنيَن الزَّاِني ََل يَ نأِكُح ِإَلَّ زَانَِيًة َأوأ ُمشأ  ( 2)ِلَك َعَلى الأُمؤأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  رَِكًة وَ } : قَ وأ ِرٌك الزَّاِني َلَ يَنِكُح ِإَلَّ زَانَِيًة َأوأ ُمشأ ؛ قال ابُن { الزَّانَِيُة َلَ يَنِكُحَهآ ِإَلَّ زَاٍن َأوأ ُمشأ

ٍم ِمَن الأُمَهاِجرِيأَن ، َدَخُلواأ الأَمِدي أَنَة َوَلمأ َيُكنأ َلُهمأ َمَساِكُن َوَل َماٌل : )عبَّاس  يَأأُكُلوَن نَ َزَلتأ َهِذِه اآليَُة ِفي قَ وأ
ٌل يَأأُووَن إلَيأِهمأ ، رِبأَن الرَّايَاِت َعَلى أب أَوابِهنَّ  ِمنأُه َوَلَ أهأ ُفَسُهمَّ َوَيضأ رِيأَن أن أ َوِفي الأَمِدي أَنِة بَاِرَياٌت َساِفَحاٌت َيكأ

َلِئَك الأُمَهاِجرِيأَن الأُفَقَراَء َيطأُلُبوَن َمَعايَشُهمأ بالن ََّهاِر َويَأأُووَن إَلى  َتِسبأَن بذِلَك ، وََكاَن ُأوأ ِل ، الأَمَساِجِد باللَّيأ َيكأ
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ُهنَّ ، َوَقَصُدواأ أنأ يَ تَ َزوَُّجوُهنَّ وَ : فَ َقاُلواأ  َنا اللُ َعن أ ِم يُ غأِني أ َنا َمَعُهمأ إَلى يَ وأ ُهنَّ َفِعشأ َنا ِمن أ يَ نأزُِلواأ َمَنازَِلُهنَّ َلوأ تَ َزوَّجأ
ِبهنَّ ، َفَشاَورُواأ النَّبيَّ صلى الل عليه وسلم ِفي ذِلكَ  ، فََأن أَزَل اللُ َهِذِه اآلَيَة ، فَ نُ ُهواأ أنأ  ، َويَأأُكُلواأ ِمنأ َكسأ

 (.يَ تَ َزوَُّجوُهنَّ َعَلى أنأ ُيِحلُّوُهنَّ َوالزِّنَا
ُلُه تَ َعاَلى : والمعنى  : النور ]{الأَخِبيثَاُت لِلأَخِبيِثيَن } : َل يررُب في نكاِح الزانية إَلّ زَاٍن مثُلها ، ونظيرُه قَ وأ

الطيِّب إلى الطيب ، وقد يقُع الطيُب مع الخبيِث ، لكن اْلعمَّ واْلرلَب ما َميأُل الخبيِث وميُل [ 75
 .ذكرنا

ُلُه تَ َعاَلى  ِمِنيَن } : قَ وأ ؛ أي ُحرَِّم على المؤمنيَن تزويُج تلك البارياِت المعِلنات { َوُحرَِّم ذِلَك َعَلى الأُمؤأ
ة على أولئَك دون الناسِ بالزِّنا ، وفيه بياُن أن َمن يتزوُج بامرأٍة منهنَّ فهو زَ   .اٍن ، فالتحريُم كان خاصَّ

} أنَّ التحريَم كان عاّماً عليهم وعلى ريِرهم ، ُثم ُنِسَخ التحريُم بقولِه تعالى: ومذهُب سعيِد بن المسيَّب 
كن ذلك َتحريأماً ، فإن تزوَج الرجُل امرأًة وعايَن منها الفُجوَر َلم ي[ 27: النور ]{َوَأنأِكُحواأ اْلَيَاَمى ِمنأُكمأ 

َمُر بطالِقها تَ نَ زُّهاً عنها ، ويخاُف عليه اإلثَم في إمساِكها ؛ ْلن اللَ تعالى  بيَنهما وَل َطالقاً ، ولكنه يُ ؤأ
 .َشَرَط على المؤمنين نكاَح الأُمحَصناِت من المؤمناتِ 

َرأِتي َلَ تَ ُردُّ : وروَي أنَّ رَُجالً قَاَل "  : فَ َقاَل َلُه النَّبيُّ صلى الل عليه وسلم ! َيَد ََلِمسٍ  يَا َرُسوَل الِل ؛ إنَّ امأ
َها "  تُ َها أنأ ُأِصيأَبها َحَراماً ، فَ َقاَل َلهُ : فَ َقاَل " طَلِّقأ َها إذاً : " إنِّي ُأِحب َُّها ، َوأَخاُف إنأ طَلَّقأ ِسكأ إَلّ أنَّ ". أمأ

في نكاِح الأُمحَصناِت ، ُثم أنزَل اللُ في القاذِف هذا الحديَث فيه خالُف الكتاب ؛ ْلن اللَ تعالى أِذَن 
َلمرأته آيَة اللِّعاِن ، وَسنَّ رسوُل الل صلى الل عليه وسلم التفريَق بينهما ، وَل يجتمعان أبداً ، فكيَف 

ن أراَدها ، والحديُث الذي ذُِكَر َلم يِصحَّ عن رسوِل الل  صلى الل يأمرُه بالوقِف على عاهرٍة َل َتمتنُع عمَّ
نعُه ِمن طالٍب  عليه وسلم ، ُثم إنأ َصحَّ فتأويلُه أنَّها امرأٌة ضعيفةُ الرَّأِي في تضييِع مال زوِجها ، فهي َل َتمأ

ويحتمُل أن يكون . وَل تحفظهُ من سارٍق ، وهذا التأويُل أشبهُ بالنبيِّ صلى الل عليه وسلم وأحَرى لحديثهِ 
ُلُه تَ َعاَلى  ِمِنيَن  َوُحرِّمَ } : قَ وأ  .إشارًة إلى الزِّنا{ ذِلَك َعَلى الأُمؤأ

ه  أنَّ َهِذِه اآليََة نَ َزَلتأ ِفي َمرأَثَد الأَغَنِويِّ ، َكاَن َقدأ أَمَرُه النَّبيُّ : )وعن عمٍرو بن ُشعيٍب عن أبيه عن جدِّ
َة إَلى ا ِلِميأَن ِمنأ َمكَّ ِمُل َضَعَفَة الأُمسأ َة ، صلى الل عليه وسلم وََكاَن َيحأ لأَمِدي أَنِة ، َوِمَن الأَمِدي أَنِة إَلى َمكَّ

َقٌة ِفي الأَجاِهِليَِّة يُ َقاُل َلَها  ِسَها فَأََبى َوقَاَل : وََكاَنتأ َلُه َصِدي أ َة َفَدَعتأُه إَلى نَ فأ إنَّ : ِعَناٌق ، فَ َلِقَيتأُه بَمكَّ
اَلَم َقدأ َحاَل ُدوَن ذِلَك ، فَ َقاَلتأ َلُه  َحتَّى ُأَشاِوَر َرُسوَل الِل صلى الل عليه : ِني ، فَ َقاَل فَانأَكحأ : اإلسأ

بَ َر النِّبيَّ صلى الل عليه وسلم َوَشاَورَُه ِفي رِِكيأَن ، فَ َهَرَب إَلى الأَمِدي أَنِة َوأخأ  وسلم ، َفَسَعتأ بِه إَلى الأُمشأ
 (.تَ َزوُِّجَها ، فَأن أَزَل اللُ َهِذِه اآليَةَ 
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بَ ُلوا َلُهمأ َوالَِّذيَن ي َ  ِلُدوُهمأ َثَمانِيَن َجلأَدًة َوََل تَ قأ َصَناِت ثُمَّ َلمأ يَأأُتوا بَِأرأبَ َعِة ُشَهَداَء فَاجأ َشَهاَدًة َأَبًدا رأُموَن الأُمحأ
 ( 7)َوُأوَلِئَك ُهُم الأَفاِسُقوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َصَناِت } : قَ وأ ؛ على { ُثمَّ َلمأ يَأأتُواأ بَِأرأبَ َعِة ُشَهَدآَء } بالزنا ،  ؛ أي يرُموَنهم{ َوالَِّذيَن يَ رأُموَن الأُمحأ

ِفهم إياُهنَّ بالزنا ،  ة َقذأ ِلُدوُهمأ َثَمانِيَن َجلأَدًة } صحَّ َصَناُت . {فَاجأ الحرائُر الأُمسِلماُت البالغاُت : والأُمحأ
هود. العاقالت العفيفاُت عن فعِل الزِّنا دليٌل على أن المراَد القذُف بصريِح  وفي ذكِر عدد اْلربعِة من الشُّ

وفي اآليِة دليٌل على أن . الزنا ؛ ْلن هذا العدَد َل ُيشترط إَلّ في الزِّنا ، وَل يقبُل في ذلَك شهادُة النساءِ 
ُه النِّصُف كما  َمن َقذَف جماعًة من الأُمحَصناِت َلم ُيضرب إَلّ حّداً واحداً ، وإذا كان القاذُف عبداً فحدُّ

 .نَّا في حدِّ الزنابَ ي َّ 
ُلُه تَ َعاَلى  بَ ُلواأ َلُهمأ َشَهاَدًة َأَبداً } : قَ وأ } ؛ يعني المحدودين في القذِف َل تقبُل شهادتُهم أبداً ، { َوَلَ تَ قأ

لَ اِئَك ُهُم الأَفاِسُقوَن  يِهمأ إياُهنَّ زُوراً وَكِذباً { َوُأوأ  .؛ أي الخارجوَن عن طاعِة الل بَرمأ
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َلُحوا فَِإنَّ اللََّه َرُفوٌر رَِحيٌم ِإَلَّ  ِد َذِلَك َوَأصأ  ( 6) الَِّذيَن تَابُوا ِمنأ بَ عأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِد ذِلَك } : قَ وأ ِفهم وَعَزُموا على ترِك الأُمَعاَوَدِة { ِإَلَّ الَِّذيَن تَابُواأ ِمن بَ عأ } ؛ أي َنِدُموا على َقذأ

َلُحواأ  ؛ ِلَمن { رَِّحيٌم } ؛ ِلَمن تاَب منهم ، { فَِإنَّ اللََّه َرُفوٌر } َنهم وبين ربهم ، ؛ أعماَلهم فيما بي{ َوَأصأ
 .ماَت على التوبةِ 

قِ : )قال ابُن عبَّاس  َهاَدِة ، َوإنََّما يَ رأِجُع إَلى الأِفسأ َناُء َلَ يَ رأِجُع إَلى الشَّ ِتث أ إنَّ توبَتُه فيما : َوِقيأَل (. َهذا اَلسأ
مقبولةٌ ، وأما شهادتُه فال تقبُل أبداً ، وهو قوُل ُشريٍح والحسن وإبراهيَم ، وإلى هذا ذهَب  بينه وبيَن اللِ 

 .أبو حنيفَة وأصحابهُ 
وذهَب بعُض العلماِء إلى أن اَلستثناَء راجٌع إلى الفسِق وإلى ردِّ الشهادِة ، ويكون معنى قولِه تعالى 

َمُعوا جميعاً أنَّ هذا اَلستثناَء َل يرجُع إلى الأَجلأِد ، وذلك . ما داَم على القذِف وَلم يَ ُتبأ عنهُ ( أَبَداً ) وأجأ
ُصوراً على ما يَِليأِه وهو الفسقُ   .يقتضي أن يكوَن َمقأ

َمُعوا أن المقذوفَة إذا ماتت وَلم ُتطاِلبأ بحدِّ القذِف وَلم ُيَحدَّ القاذُف ثُم تاَب ، فإنُه يجوز َقبوُل  وأجأ
ِلنا أنَّ الحاكَم إذا أقاَم الحدَّ على القاذِف فكذَبُه وأبطَل حينئٍذ شهادَتهُ ، ولو ُجِعَل شهادتِه ؛ ْلن على أصأ 

بطالُن الشهادِة ُحكماً معلقاً بتسمية الفسق ولم يجعل حكماً على حالِه مرتَّباً على الجلِد لبطَُلتأ فائدةُ 
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بَ ُلواأ َلُهمأ َشَهاَدًة َأَبداً } قولهِ  من كتاب الل ؛ ْلن كلَّ فاسٍق َل تقبُل شهادتُه إَلّ بعد [ 7: النور ]{َوَلَ تَ قأ
 .توبتِه عن الفسقِ 
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اٍت بِاللَِّه ِإنَُّه َلِمَن َوالَِّذيَن يَ رأُموَن َأزأَواَجُهمأ َوَلمأ َيُكنأ َلُهمأ ُشَهَداُء ِإَلَّ َأن أُفُسُهمأ َفَشَهاَدُة َأَحِدِهمأ َأرأَبُع َشَهادَ 
 ( 6)َوالأَخاِمَسُة َأنَّ َلعأَنَت اللَِّه َعَليأِه ِإنأ َكاَن ِمَن الأَكاِذِبيَن  (5)الصَّاِدِقيَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  اٍت َوالَِّذيَن يَ رأُموَن َأزأَواَجُهمأ َوَلمأ َيُكنأ لَُّهمأ ُشَهَدآءُ ِإَلَّ َأنُفُسُهمأ َفَشَهاَدُة َأَحِدِهمأ َأرأَبُع َشَهادَ } : قَ وأ

وذلَك أنَّ اللَ " ؛ اآليةُ ، { َوالأَخاِمَسُة َأنَّ َلعأَنَت اللَِّه َعَليأِه ِإن َكاَن ِمَن الأَكاِذِبيَن * ِمَن الصَّاِدِقيَن بِاللَِّه ِإنَُّه لَ 
ا أنزَل اآليَة التي قبَل هذه اآليِة في قذِف الأُمحَصنات وَشَرَط فيها اإلتياَن بأربعِة شهداَء وإَلّ  ُسبحانه َلمَّ

 . جلدًة ، قَ َرأَها النبيُّ صلى الل عليه وسلم على الأِمنأَبرِ ُجِلَد َثمانين 
َرأِتِه رَُجالً َعَلى ! يَا َرُسوَل اللِ : فَ َقاَل َعاِصُم بأُن َعِديٍّ  َجَعَلِني اللُ ِفَداَك ، أرَأيأَت إنأ رَأى رَُجٌل ِمنَّا َمَع امأ

ُرَج ِمنأ بَ يأِتِه فَ َيِجيأ  َء بَأرأبَ َعِة ُشَهَداَء َقَضى الرَُّجُل َحاَجَتُه َوَخَرَج ، َوإنأ ُهَو َعجََّل فَ َقتَ َلُه َبطأِنَها ، فََأرَاَد أنأ َيخأ
ُتُموُه ، َوإنأ َسَكَت ؛ َسَكَت َعَلى َريأٍظ َشِديأٍد ؟   قَ تَ لأُتُموُه ، َوإنأ َتَكلََّم بذِلَك َجَلدأ

يَ ُقوَل َشاِهداً ، فَُأرأِسَل َعَليأِه ِجبأرِيأُل بالسُُّكوِت ، أرَاَد أنأ " َكَفى بالسَّيأِف : " فَ َقاَل صلى الل عليه وسلم 
َسَك لَِئالَّ يَ َتَسارََع أَحٌد ِمَن الرَِّجاِل إَلى قَ تأِل أزأَواِجِهمأ   . " فََأمأ

ا نَ َزَلتأ : ] " وقال ابُن عبَّاس  َصنَاِت ُثمَّ َلمأ يَأأتُواأ بَِأرأب َ } : َلمَّ ِلُدوُهمأ َوالَِّذيَن يَ رأُموَن الأُمحأ َعِة ُشَهَدآَء فَاجأ
َم الأُجُمَعِة [ 7: النور ]{ َثَمانِيَن َجلأَدًة  فَ َقاَل َعاِصُم  -، قَ َرأَها النَّبيُّ صلى الل عليه وسلم َعَلى الأِمنأَبِر يَ وأ

َهدَ ! يَا َرُسوَل الل: َوقَاَل  -بأُن َعِديٍّ َمَقالََتُه الَِّتي ذَكرأنَاَها  َناُهمأ َقَضى َكيأَف لَنَا بالشُّ ُن إذا الأَتَمسأ اِء َوَنحأ
َلُة بنأُت . الرَُّجُل َحاَجَتهُ َوَخَرجَ  َرأةٌ يُ َقاُل َلَها َخوأ وََكاَن ِلَعاِصٍم َهذا ابأُن َعمٍّ يُ َقاُل َلُه ُعَويأِمَر ، وََكاَنتأ َلُه امأ

ُت ُشَريأكَ : قَ يأِسي ، فََأَتى ُعَويأِمُر َعاِصماً فَ َقاَل  َلَة ، فََأَتى َرُسوَل  َلَقدأ َوَجدأ َرأِتي َخوأ َماَء َعَلى َبطأِن امأ بأَن َسحأ
َرى ، فَ َقاَل  َؤاِل : الِل صلى الل عليه وسلم ِفي الأُجُمَعِة اُْلخأ َرَع َما اب أتُِليأُت بالسُّ يَا َرُسوَل الِل ؛ َما أسأ

ِل بَ يأِتي ؟  ي َسَألأُت ِفي الأُجُمَعِة الأَماِضَيِة ِفي أهأ ُِ يَا : قَاَل " َوَما ذاَك ؟ : " فَ َقاَل صلى الل عليه وسلم الذَّ
لَةَ  َرأتِه َخوأ َماء َعَلى َبطأِن امأ بَ َرِني ُعَويأِمُر أنَُّه رَأى ُشَريأَك بأَن َسحأ  . َرُسوَل الِل ؛ أخأ

َلةُ َوُشَريأٌك ُكلُُّهمأ بَِني َعمِّ َعاِصٍم ، َفَدَعا َرُسوُل اللِ   صلى الل عليه وسلم بِهمأ َجِميأعاً ، وَكاَن ُعَويأِمُر َوَخوأ
َتاِن : " َوقَاَل ِلُعَويأِمر  ب أَها بالأبُ هأ َك َفالَ تُ َعذِّ َلِتَك َواب أَنِة َعمِّ يَا : فَ َقاَل " اتَِّق اللَ ؛ اتَِّق الل ِفي َزوأَجِتَك َوَخِلي أ

بريأِني بَما : " فَ َقاَل صلى الل عليه وسلم . َهاَرُسوَل الِل ؛ أُقأِسُم بالِل أنِّي رَأيأُت ُشَريأكاً َعَلى َبطأنِ  اتَِّق اللَ َوأخأ
َرةُ : فَ َقاَلتأ " َصنَ عأِت  ُث ، َفَحَمَلتأُه الأَغي أ يَا َرُسوَل الِل ؛ إنَّ ُعَويأِمراً رَُجٌل َرُيوٌر ، َوإنَّهُ رَآِني َوُشَريأكاً نَ َتَحدَّ
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 " َعَلى َما قَاَل 
ُلُه : "  وروى عكرمُة عن ابِن عبَّاس ا نَ َزل قَ وأ َصَناِت ثُمَّ َلمأ يَأأتُواأ بَِأرأبَ َعِة ُشَهَدآَء } : َلمَّ َوالَِّذيَن يَ رأُموَن الأُمحأ

ِلُدوُهمأ َثَمانِيَن َجلأَدًة  ذَها رَُجٌل َلمأ : قَاَل َسعأُد بأُن ُعَباَدَة [ 7: النور ]{ فَاجأ َوالِل َلوأ أتَ يأُت ُلَكاَع َوَقدأ تَ َفخَّ
رَِجُه َحتَّى آِتَي بَأرأبَ َعِة ُشَهَداَء ، َوَلمأ يَأأِت بِهمأ َحتَّى فَ َرَغ مِ  َيُكنأ  تُ َلُه َوَلَ ُأَهيَِّجهُ َوَلَ ُأخأ نأ َحاَجِتِه ِلي أنأ أق أ

َهبَ  ِري َثَمانِيأَن َجلأَدةَ ! َوَيذأ  ! فَإنأ قُ لأُت بَما رَأيأُت َضَرب أُتمأ َظهأ
َمُعوَن إَلى َما يَ ُقوُل َسيِّدُُكمأ يَا : " فَ َقاَل صلى الل عليه وسلم  ُه : قَاُلوا " ؟ ! َمعأَشَر اْلَنأَصار أَلَ َتسأ َلَ تَ ُلمأ

تَ َرأ أَحٌد ِمنَّا أنأ يَ ت َ  َرأًة فَاجأ راً ، َوَلَ طَلََّق امأ َرأًة َقطُّ إَلَّ بكأ ُد بأُن . َزوََّجَهافَإنَُّه رَُجٌل َرُيوٌر ، َما تَ َزوََّج امأ فَ َقاَل َسعأ
بَأبي َوُأمي أنأَت ، َوالِل إنِّي َْلعأِرُف أن ََّها ِمَن الِل َوأن ََّها َلَحقٌّ ، َوَلِكنَِّني َعِجبأُت ِمنأ ! يَا َرُسوَل اللِ : َدَة ُعَبا

 . َصَدَق اللُ َوَرُسولُهُ : فَ َقاَل " واللُ يَأأَبى إَلَّ ذِلَك ؟ : " فَ َقاَل صلى الل عليه وسلم . ذِلكَ 
َحابهِ فَ َلمأ يَ لأبَ   ُثواأ إَلَّ َيِسيأراً َحتَّى َجاَء ِهاَلُل بأُن ُأَميًَّة إَلى َرُسوَل الِل صلى الل عليه وسلم َوُهَو َجاِلٌس َمَع أصأ

َرأِتي يَ زأِني بَها ، رَأيأُت بَعيأِني َوَسمِ ! يَا َرُسوَل اللِ : ، فَ َقاَل  ُت رَُجالً َمَع امأ ِلي ِعَشاًء فَ َوَجدأ عأُت إنِّي ِجئأُت أهأ
ِهِه ، َوقَاَل . بُأُذِني َفَكِرَه َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم َما أَتى بِه ، َوثَ ُقَل َعَليأِه َحتَّى ُعِرَف ذِلَك ِفي َوجأ

ِهَك ِلَما أتَ يأُتَك بِه ، َواللُ يَ عأَلُم أنِّي َلَصاِدقٌ ! يَا َرُسوَل اللِ : ِهاَلُل  َوَما قُ لأُتُه إَلَّ  إنِّي َْلَرى الأَكَراَهَة ِفي َوجأ
رِبَُه الأَحدَّ  َعَل اللُ ِلي فَ َرجاً ، فَ َهمَّ َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم أنأ َيضأ  . َحّقاً ، وإنِّي َْلرأُجو أنأ َيجأ

َتَمَعِت اْلَنأَصاُر َوقَاُلواأ  ِلَد ِهاَلَلً : َواجأ ُد ُعَباَدَة إَلَّ أنأ َيجأ َنا بَما قَاَل َسعأ َنَما ُهمأ َكذِلَك َوَرُسوُل الِل . اب أتُِلي أ فَ بَ ي أ
َسُكواأ َعِن الأَكاَلِم ِحيأَن َعرَ  ُي ، فََأمأ ُفواأ أنَّ صلى الل عليه وسلم يُ رأيأُد أنأ يَأأُمَر بَضرأبِه ، إذأ نَ َزَل َعَليأِه الأَوحأ

َي َقدأ نَ َزلَ  ا فَ َرَغ َتالَ َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم هَ . الأَوحأ َوالَِّذيَن يَ رأُموَن َأزأَواَجُهمأ َوَلمأ } : ِذِه اآليََة فَ َلمَّ
أبأِشرأ يَا ِهاَلُل ؛ : " إَلى آِخِر اآليَاِت ، فَ َقاَل صلى الل عليه وسلم { ... َيُكنأ لَُّهمأ ُشَهَدآُء ِإَلَّ َأنُفُسُهمأ 

 . َك ِمَن اللِ َقدأ ُكنأُت أرأُجو ذلِ : فَ َقاَل " فَإنَّ اللَ َقدأ َجَعَل َلَك فَ َرجاً 
َها : " فَ َقاَل صلى الل عليه وسلم  َتَمَعا ِعنأَد َرُسوِل الِل صلى الل عليه " أرأِسُلواأ إَلي أ ا اجأ َفَجاَءتأ ، فَ َلمَّ

َصاِدٌق ، َما قُ لأُت إَلَّ َحّقاً َوإنِّي لَ ! يَا َرُسوَل اللِ : َكذَب َعَليَّ يَا َرُسوَل الِل ، فَ َقاَل ِهاَلُل : وسلم قَاَلتأ 
َوالِل يَا : فَ َقاَل ِهاَلُل " اللُ يَ عأَلُم أنَّ أَحَدُكَما َكاِذٌب ، فَ َهلأ ِمنأُكَما تَاِئٌب ؟ : " فَ َقاَل صلى الل عليه وسلم 

نَ ُهَما : " فَ َقاَل صلى الل عليه وسلم . َرُسوَل الِل َما َكذبأتُ   ". ََلِعُنواأ بَ ي أ
َهدأ : َفِقيأَل ِلِهاَلِل  َهُد بالِل إنِّي َلِمَن الصَّاِدِقيأَن : بالِل أرأَبَع َمرَّاٍت إنََّك َلِمَن الصَّاِدِقيأَن ، فَ َقاَل ِهاَلُل اشأ أشأ

فَإنَّ اتَِّق اللَ يَا ِهاَلُل ، : " فَ َقاَل َلُه َعَليأِه السَّاَلُم ِعنأَد الأَخاِمَسِة . ِفيأَما َرَميأتُ َها بِه ، قَاَل ذِلَك أرأَبَع َمرَّاتٍ 
َوُن ِمنأ َعذاب اآلِخَرِة ، َوإنَّ َعذاَب الِل أَشدُّ ِمنأ َعذاب النَّاِس ، َوإنَّ َهِذِه الأَخاِمَسُة  ن أَيا أهأ ِهَي َعذاَب الدُّ

َها ، َكمَ : فَ َقاَل ِهاَلُل ". الأُموِجَبُة الَِّتي ُتوِجُب َعَليأُكَما الأَعذاَب  بُِني اللُ َعَلي أ َها َوالِل َما يُ َعذِّ ِني َعَلي أ ِلدأ ا َلمأ َيجأ
َفَشِهَد الأَخاِمَسَة أنَّ َلعأَنَة الِل َعَليأِه إنأ َكاَن ِمَن الأَكاِذبيأَن ِفيأَما َرَماَها بِه ِمَن . َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم

 . الزِّنَا
َهِدي أنأِت ، فَ َقاَلتأ أرأَبَع َمرَّاٍت : ُثمَّ ِقيأَل لِلأَمرأأِة  . َهُد بالِل إنَّهُ َلِمَن الأَكاِذبيأَن ِفيأَما َرَماِني بِه ِمَن الزِّنَاأشأ : اشأ
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اتَِّق اللَ فَإنَّ الأَخاِمَسَة ِهَي الأُموِجَبةُ ، َوإنَّ َعذاَب : " فَ َقاَل َلَها النَّبيُّ صلى الل عليه وسلم ِعنأَد الأَخاِمَسِة 
تأ باَلعأِتَراِف ، ُثمَّ قَاَلتأ َفَسَكَتتأ " الِل أَشدُّ ِمنأ َعذاب النَّاِس  ِمي ، : َساَعًة َوَهمَّ َوالِل َلَ أفأَضُح قَ وأ

َها إنأ َكاَن ِمَن الصَّاِدِقيأَن ِفيأَما َرَماَها بِه ِمَن الزِّنَ  فَ َفرََّق َرُسوُل الِل . َفَشِهَدِت الأَخاِمَسَة أنَّ َرَضَب الِل َعَلي أ
نَ ُهَما ، وَ  َعى َْلبٍ صلى الل عليه وسلم بَ ي أ  . َقَضى أنَّ الأَوَلَد َلَها َوَلَ يُدأ

َوإنأ َجاَءتأ بِه َكذا وََكذا فَ ُهَو ِلَزوأِجَها ، َوإنأ َجاَءتأ بِه َكذا وََكذا : ُثمَّ قَاَل َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم 
َمَر َكأَنَُّه َجَملٌ ". فَ ُهَو لِلَِّذي ِقيأَل ِفيأِه  ُروِه ، وََكاَن بَ عأَد ذِلَك  َفَجاَءتأ بِه ُراَلماً أحأ َبِه الأَمكأ َرُق َعَلى الشَّ أوأ

ِري َمنأ أبُوهُ  َر َلَ َيدأ  ". أِميأراً َعَلى ِمصأ

(0/0) 

 
 

َهَد َأرأَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّه ِإنَُّه َلِمَن الأَكاِذِبيَن  َها الأَعَذاَب َأنأ َتشأ رَأُ َعن أ َها َوالأَخاِمَسَة َأنَّ َرَضَب ا( 6)َوَيدأ للَِّه َعَلي أ
 ( 6)ِإنأ َكاَن ِمَن الصَّاِدِقيَن 

 
ُلُه  َها الأَعَذاَب } : قَ وأ َرُؤاأ َعن أ َهَد َأرأَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّه ِإنَّهُ َلِمَن } : ؛ أي يدفُع عنها الحدَّ { َوَيدأ َأن َتشأ

َهآ ِإن َكانَ * الأَكاِذبِيَن  ( َوالأَخاِمَسةَ : )؛ وقرأ حفٌص { ِمَن الصَّاِدِقيَن  َوالأَخاِمَسَة َأنَّ َرَضَب اللَِّه َعَلي أ
( أرأَبعُ )بالرفع في قوله ( َفَشَهاَدُة أَحِدِهمأ أرأَبُع َشَهاَداتٍ )وُقِرئ . َوَشِهَد الأَخاِمَسةَ : بالنصب ، كأنُه قال 

هَ : على أنَّها خبُر المبتدأ ، ويقرأُ بالنصب على معنى   .َد أرأَبَع َشَهاَداتٍ َفَشَهاَدةُ أَحِدِهمأ أنَّ َيشأ
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اٌب َحِكيٌم  َمُتُه َوَأنَّ اللََّه تَ وَّ ُل اللَِّه َعَليأُكمأ َورَحأ ََل َفضأ  ( 70)َوَلوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمُتُه } : قَ وأ ُل اللَِّه َعَليأُكمأ َورَحأ َلَ َفضأ ُل الِل َعَليأُكمأ : ؛ محذوُف الجواب ؛ تقديرُه { َوَلوأ َلَ َفضأ َلوأ

َلكم بالعقوبِة من ريِر إمهاٍل ، وَلبَ يََّن الصادَق من َورَ  َمُتُه َلَفَضَحُكمأ بما تركبوَن من الفواحِش ، ولعجَّ حأ
اٌب َحِكيٌم } الكاذب ، فيقاُم الحدُّ على الكاذب  اٌب على من رجَع عن معاصي { َوَأنَّ اللََّه تَ وَّ ؛ أي تَ وَّ

 .الل ، َحِكيأٌم فيما فرَض من الحدودِ 
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ِرٍئ مِ  ٌر َلُكمأ ِلُكلِّ امأ َسُبوُه َشرًّا َلُكمأ َبلأ ُهَو َخي أ َبٌة ِمنأُكمأ ََل َتحأ فأِك ُعصأ َتَسَب ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاإلأِ ُهمأ َما اكأ ن أ
ُهمأ َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم  َرُه ِمن أ ثأِم َوالَِّذي تَ َولَّى ِكب أ  ( 77)ِمَن اإلأِ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌر لَُّكمأ إِ } : قَ وأ َسُبوُه َشّراً لَُّكمأ َبلأ ُهَو َخي أ َبٌة مِّنأُكمأ َلَ َتحأ ؛ وذلَك { نَّ الَِّذيَن َجآُءوا بِاإِلفأِك ُعصأ

ُرَج إَلى َسَفٍر أقَرَع بَ يأَن ِنَسائِِه ، فَأَي َّتُ ُهنَّ َخرَ  َج أنَّ َرُسوَل الِل صلى الل عليه وسلم َكاَن إذا أرَاَد أنأ َيخأ
ُمَها   .َخَرَج بَها َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم َمَعهُ َسهأ

ُت : قَاَلتأ َعاِئَشةُ  ِمي ، َفَخَرجأ َها َسهأ طِلِق ، َفَخَرَج ِفي أ نَ َنا ِفي َرزأَوٍة َرَزاَها َوِهَي َرزأَوُة بَِني الأُمصأ َرَع بَ ي أ فََأق أ
َد َما ُأنأزِ  َمُل ِفيأِه َمَع َرُسوِل الِل صلى الل عليه وسلم ، َوذِلَك بَ عأ َدِجي ، َوُأحأ َمُل ِفي َهوأ َل الأِحَجاُب ُكنأُت ُأحأ

 .َحتَّى إذا َفَصَل َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم ِمنأ َرزأَوِتِه َورََجَع َوُدرأنَا إَلى الأَمِدي أَنةِ 
ُت ِحيأَن آذنُوا بالرَِّحيأِل ، َفَمَشيأُت َحتَّى َجا َلٍة ُقمأ ا َكاَن ذاَت َلي أ ا َقَضيأُت َشأأِني فَ َلمَّ َوزأُت الأَجيأَش ، فَ َلمَّ

َقَطَع ، وََكاَن ِمنأ َجزأِع َظَفاٍر ، فَ َرَجعأُت ألأَتِمُس  ِدي َقِد ان أ ري فَإذا ِعقأ ُت َصدأ ِل فَ َلَمسأ بَ لأُت إَلى الرَّحأ أق أ
ِدي َوَحَبَسِني ابأِتغَاُؤهُ   .ِعقأ

ُط الَِّذيأَن َكانُوا يَ رأَحُلوَن  َبَل الرَّهأ َسُبوَن فََأق أ َدِجي َعَلى َبِعيأِري الَِّذي ُكنأُت أرأَكُب َعَليأِه َوُهمأ َيحأ ِلي ، َفَحَمُلواأ َهوأ
ُم ، إنََّما يَأأُكلأَن الأُعلأَقَة ِمَن الطََّعاِم  ُم أنِّي ِفيأِه ، وَُكنَّ ِنَساًء إذأ ذاَك ِخَفافاً َلمأ يَ غأَشُهنَّ اللَّحأ تَ نأِكِر الأَقوأ ، َوَلمأ َيسأ

دِ ثُ قأ  ُت ِعقأ نِّ ، فَ بَ َعُثواأ الأَجَمَل َوَسارُواأ ، َوَوَجدأ َدِج ِحيأَن رَفَ ُعوُه ، وَُكنأُت َجاريٌَة َحِدي أَثَة السِّ َد َما َل الأَهوأ ي بَ عأ
ُت َمنأزِِلي الَِّذي كُ  مأ َتَمرَّ الأَجيأُش ، َفِجئأُت َمَنازَِلُهمأ َولَيأَس بَها َداٍع َوَلَ ُمِجيأٌب ، فَ تَ َيمَّ نأُت ِفيأِه ، وَظنَ نأُت أنَّ اسأ

ِقُدونَِني فَ يَ رأِجُعوَن إَليَّ  َم يَ فأ  .الأَقوأ
َلِميُّ َقدأ  َواُن بأُن الأُمَعطِِّل السُّ ُت ، وََكاَن َصفأ ِلِسي َرَلَبتأِني َعيأِني َفِنمأ َنَما أنَا َجاِلَسٌة ِفي َمجأ َعرََّس ِمنأ َورَاِء  فَ بَ ي أ

َبحَ  َلَج فََأصأ ِعنأَد َمنأزِِلي ، فَ َرأى َسَواَد إنأَساٍن نَاِئٍم ، فََأَتى إَليَّ فَ َعَرَفِني ِحيأَن رَآِني ، َوَقدأ َكاَن  الأَجيأِش ، فََأدأ
ِهي بِجلأ  رأُت َوجأ ِترأَجاِعِه ِحيأَن َعَرَفِني ، َفَخمَّ َقظأُت إَلَّ باسأ تَ ي أ َرَب الأِحَجاُب ، َفَما اسأ َبابي ، رَآِني قَ بأَل أنأ ُيضأ

ِترأَجاِعِه ، فَأَنَاَخ رَاِحَلَتُه فَ َوطَأأُت َعَلى َيِدَها َورَِكبأتُ َها ، َوانأطََلَق يَ قُ فَ َوالِل مَ  وُد ِفي ا َكلََّمِني بَكِلَمٍة َريأِر اسأ
َرةِ  َنا الأَجيأَش بَ عأَدَما نَ َزُلواأ َوقأَت الظَِّهي أ َعبأُدالِل بأُن ُأَبيِّ  فَ َهَلَك َمنأ َهلأَك ِفي َشأأِني ، وَخاضَ . الرَّاِحَلِة َحتَّى أتَ ي أ

ِديَُّة ِفي ذِلَك ، وََكاَن الَِّذي تَ َولَّى كِ  ٍش اَْلسأ َنةُ بنأُت َجحأ َطُح بأُن أثَاثََة َوَحمأ اُن بأُن ثَابٍت َوُمسأ ُهمأ َوَحسَّ َرُه ِمن أ ب أ
 .َعبأُدالِل بأُن ُأَبيِّ بأِن َسُلولٍ 

ُت الأَمِدي أَنَة ، فََأَصابَِني َمَرٌض ِحيأ  ُعُر فَ َقِدمأ ِل اإلفأِك ، َوَلَ أشأ ِل أهأ راً ، َوالنَّاُس َيُخوُضوَن ِفي قَ وأ تُ َها َشهأ َن َقِدمأ
ِهي َلَ أَرى ِمنأُه اللُّطأِف الَِّذي ُكنأُت أَرى  ٍء ِمنأ ذِلَك ، َوَرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم يَ ُزورُِني ِفي َوجأ بَشيأ

ُت ِمنأ قَ بأِل ذِلَك ، إنَّ  ُخُل فَ يَ ُقوُل ِمنأُه إذا َمِرضأ ُعُر " َكيأَف تِيأُكمأ ؟ : " َما َكاَن َيدأ زِنُِني َوَلَ أشأ َفذِلَك ُيحأ
تُ  هأ ُت بَ عأَدَما نَ قأ رِّ َحتَّى َخَرجأ  .بالسِّ
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ُرُج إَلَّ ِمنأ لَيأٍل إَلى لَيأٍل ، سَطٍح ِقَبَل الأَمنَاِصِع َوِهَي ُمَتبَ رَّزُنَا ، َوَلَ َنخأ َوذِلَك قَ بأَل أنأ  َفَخَرَجتأ َمِعي ُأمُّ مأ
ُر الأَعَرب اَْلوَِّل ِفي التَّبَ رُّزِ  ُرنَا أمأ ُنَف ، َوأمأ َطٍح . نَ تَِّخذ الأكأ ُت أنَا َوُأمُّ ُمسأ ِم بأِن  -فَانأطََلقأ َوِهَي َعاِتَكُة بنأُت رُهأ

ٍر بأِن َعاِمٍر َخالَةُ أب َطحأ بأُن أثَاثََة َعبأِد الأُمطَِّلب بأِن َعبأِد َمَناٍف ، َوُأمَُّها بنأُت َصخأ يأُق ، َواب أنُ َها ِمسأ ٍر الصِّدِّ ي َبكأ
َطٍح ِفي  -بأِن َعبَّاِد بأِن َعبأِد الأُمطَِّلب  ُن ِفي الطَّرِيأِق َعثَ َرتأ ُأمُّ ِمسأ َنَما َنحأ ي أ بَ لأَنا َحتَّى فَ َررأَنا ِمنأ َشأأنَِنا ، فَ ب َ فََأق أ

َطحٍ : ُمرأِطَها فَ َقاَلتأ  راً ؟ قَاَلتأ ! بئأَس َما قُ لأتُ : َلَها  فَ ُقلأتُ ! تَِعَس ِمسأ أي َهَنتَاُه ، : أَتُسبيأَن رَُجالً َشِهَد َبدأ
َمِعي َما قَاَل ؟ قُ لأُت  ُت َمَرضاً إَلى َمَرِضي: أي أَو َلمأ َتسأ ِل اإلفأِك ، فَازأَددأ ِل أهأ بَ َرتأِني بَقوأ  .َوَماذا قاَل ؟ فَأأخأ
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ََل ِإذأ َسِمعأُتُموُه ظَ  ًرا َوقَالُوا َهَذا ِإفأٌك ُمِبيٌن َلوأ ِمَناُت بَِأن أُفِسِهمأ َخي أ ِمُنوَن َوالأُمؤأ  ( 77)نَّ الأُمؤأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِمنَاُت بَِأن أُفِسِهمأ َخيأراً } : قَ وأ ِمُنوَن َوالأُمؤأ َل ِإذأ َسِمعأُتُموُه َظنَّ الأُمؤأ ؛ أي َهالَّ إذأ َسِمعأُتُموُه أنَّها { لَّوأ

ِمَناُت من الُعصبِة الكاذبِة الُعصبة ا ِمُنوَن َوالأُمؤأ لكاذبةُ ؛ أي َهالَّ إأ َسمعُتم قذَف عائشَة بصفوان ، َظنَّ الأُمؤأ
َطٍح بأنُفِسهم َخيراً  اَن وُمسأ ٍش وَحسَّ َنَة بنأَت َجحأ ِمِنيأَن  : )قال الحسُن . يعني َحمأ ِل ِديأِنِهمأ َْلنَّ الأُمؤأ بَأهأ

ٍس َواِحَدةٍ  تَرى ظنَّ المؤمنوَن الذي ُهم كنفٍس واحدة فيما جَرى عليها من اْلمور بأنفسهم خيراً  أَل(. َكنَ فأ
 .؛ أي َكِذٌب ظاهٌر بَ يِّنٌ { َوقَاُلواأ َه اَذآ ِإفأٌك مُِّبيٌن } ، 

َمُع َما يَ قُ : أن المراَد بهذه اآليِة أبو أيُّوب اْلنصاريُّ وامرأتهُ ُأمُّ أيوب ، قَاَلتأ : وُروي  وُل النَّاُس ِفي أَما َتسأ
َعِليأَن ذِلَك ؟ قَاَلتأ : َعاِئَشَة ؟ قَاَل  َلَ ؛ َوالِل َما  : َبلأ َوذِلَك الأَكِذُب الأبَ يُِّن ، أرَأيأِت يَا ُأمَّ أيُّوَب ُكنأِت تَ فأ

َعُلُه ، قَاَل  ٌر ِمنأِك ، ُسبأَحاَن اللِ : ُكنأُت أف أ َتاٌن ، فَ ! فَ َعاِئَشُة َوالِل َخي أ : والمعنى . َأن أَزَل اللُ َهِذِه اآليَةَ َهذا بُ هأ
 .هالَّ إذا َسمعتموُه ظنَّ المؤمنوَن والمؤمناُت بأنفِسهم خيراً كما فعَل أبو أيُّوب وامرأتُه قاَلَ فيها خيراً 
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ََل َجاُءوا َعَليأِه بَِأرأبَ َعِة ُشَهَداَء فَِإذأ َلمأ يَأأُتوا بِالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك ِعنأ   ( 72)َد اللَِّه ُهُم الأَكاِذبُوَن َلوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلَ َجآُءوا َعَليأِه بَِأرأبَ َعِة ُشَهَدآَء } : قَ وأ ؛ أي َهالَّ جاَء الُعصبة الكاذبُة على قذِفهم عائشَة { لَّوأ

لَ اِئَك ِعنَد اللَِّه ُهُم الأَكاِذبُوَن فَِإذأ َلمأ يَأأتُواأ بِالشَُّهَدآِء فَ } بأربعِة ُشَهداَء يشهدون بأنَّهم عايَ ُنوا منها ذلَك ،  أُوأ
إنَّهم كاذبوَن في الظاهِر والباطن ، وكَفى بهذا براءًة : ؛ أخبَر اللُ تعالى أنَّهم كاذبوَن في قذِفها ، يعني { 
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ُق أولئَك في أمِر عائشة صاَر كافراً بالِل َل محالةَ  َها ، فَمن َجوََّز ِصدأ ؛ ْلنه َردَّ شهادَة  لعائشَة َرِضَي اللُ َعن أ
 .الِل َلها بالبراءةِ 
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ُتمأ ِفيِه َعَذاٌب َعظِ  ِخَرِة َلَمسَُّكمأ ِفي َما َأَفضأ ن أَيا َواآلأ َمُتُه ِفي الدُّ ُل اللَِّه َعَليأُكمأ َورَحأ ََل َفضأ  ( 77)يٌم َوَلوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمتُ } : قَ وأ ُل اللَِّه َعَليأُكمأ َورَحأ َلَ َفضأ ُتمأ ِفيِه َعَذاٌب َوَلوأ ُكمأ ِفي َمآ َأَفضأ ن أَيا َواآلِخَرِة َلَمسَّ ُه ِفي الدُّ

ن أَيا َواَلِخَرِة بتأخيِر العذاب عنكم ، وقَ ُبوِل التوبِة : ؛ معناه { َعِظيٌم  لوَلَ ِمنَّةُ الِل وإنعامه عليكم ِفي الدُّ
ُتمأ فيه من اإلفأِك عذاٌب ع ُكمأ فيما ُخضأ  .ظيم هائٌل في الدنيا واآلخرة َل انقطاَع لهِلَمنأ تاَب َلَمسَّ
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َسُبوَنُه َهي ًِّنا َوُهوَ  َواِهُكمأ َما لَيأَس َلُكمأ ِبِه ِعلأٌم َوَتحأ نَُه بِأَلأِسَنِتُكمأ َوتَ ُقولُوَن بَِأف أ  ( 76) ِعنأَد اللَِّه َعِظيٌم ِإذأ تَ َلقَّوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَُه بِأَلأسِ } : قَ وأ ُهمأ َكاَن يَ لأَقى الرَُّجَل فَ يَ ُقوُل : )؛ قال الكلبيُّ { َنِتُكمأ ِإذأ تَ َلقَّوأ : َوذِلَك أنَّ الرَُّجَل ِمن أ

نَُه تَ َلقِّياً  اج ( بَ َلَغِني َكذا وََكذا ، َويَ تَ َلقَّوأ َواِهُكمأ مَّا } ، ( يُ لأِقَيُه بَ عأُضُكمأ إَلى بَ عأضٍ : )، قال الزجَّ َوتَ ُقولُوَن بَِأف أ
ة ، { ِبِه ِعلأٌم  لَّيأَس َلُكمأ  َسُبوَنُه َهيِّناً } ؛ وَل بياٌن وَل حجَّ ؛ أي تظُنون أن ذلك القذَف سهٌل َل إثَم { َوَتحأ

نَهُ : )قرأ ُأَبيُّ . ؛ في الِوزأر والعقوبةِ { َوُهَو ِعنَد اللَِّه َعِظيٌم } فيه  إذأ )بتاَءين ، وقرأت عائشةُ ( إذأ تَ تَ َلقَّوأ
َوَلَق فالٌن إذا استمرَّ على : م وتخفيِف القاف ِمن الأَوِلق ، والَوَلُق الَكِذُب ، يقاُل بكسِر الال( تَِلُقونَهُ 

رَّ إذا استمرَّ بهِ   .الكذب ، وَوَلَق فالٌن السِّ
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َتاٌن عَ  ََل ِإذأ َسِمعأُتُموُه قُ لأُتمأ َما َيُكوُن َلَنا َأنأ نَ َتَكلََّم ِبَهَذا ُسبأَحاَنَك َهَذا بُ هأ  ( 75)ِظيٌم َوَلوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َل ِإذأ َسِمعأُتُموُه قُ لأُتمأ مَّا َيُكوُن َلَنآ َأن ن ََّتَكلََّم ِبَه اَذا } : قَ وأ َهالَّ قُ لأُتمأ حيَن َسمعُتم : ؛ معناه { َوَلوأ
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لُُه تَ َعاَلى . َل يحلُّ لنا أن نتكلََّم بهذا: ذلَك  عالى أن تكون امرأُة نَبيِِّه ؛ أي تَ نأزِيأهاً لِل ت{ ُسبأَحاَنَك } : قَ وأ
ُلهُ تَ َعاَلى  َتاٌن َعِظيٌم } : زانيًة ، قَ وأ َتاناً ؛ إذا أخبَرهُ : ؛ أي َكِذٌب ، يقاُل { َه اَذا بُ هأ تاً وبُ هأ َهُتُه بَ هأ بَ َهَتُه يَ ب أ

 .بالكذب عليه
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يَاِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ( 76)ِمِنيَن َيِعُظُكُم اللَُّه َأنأ تَ ُعوُدوا ِلِمثأِلِه َأَبًدا ِإنأ ُكنأُتمأ ُمؤأ   ( 76)َويُ بَ يُِّن اللَُّه َلُكُم اآلأ

 
ُفكم ويحرُِّم عليكم أن تعوُدوا { يَِعُظُكُم اللَُّه َأن تَ ُعوُدواأ ِلِمثأِلِه َأَبداً } : وقولهُ تعالى  َهاُكُم اللُ ويخوِّ ؛ أي يَ ن أ

ِمنِ } ِلمثل هذا القذِف ،  ؛ ْلن قذَف الأُمحَصنات َل يكوُن من صفاِت المؤمنين ، وقولهُ { يَن ِإن ُكنُتمأ مُّؤأ
َواللَُّه } ؛ أي اْلمَر والنهَي ، { َويُ بَ يُِّن اللَُّه َلُكُم اآليَاِت } : قولُه تعالى . أي إَلى ِمثأِلهِ { ِلِمثأِلِه } تعالى 
 .ما َشرََّع من اْلحكامِ ؛ في { َحِكيٌم } ؛ بمقالة الكاِذبين في أمِر عائشَة ، { َعِليٌم 
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ِخَرةِ  ن أَيا َواآلأ َواللَُّه يَ عأَلُم َوَأن أُتمأ  ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأنأ َتِشيَع الأَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهمأ َعَذاٌب َأِليٌم ِفي الدُّ
 ( 76)ََل تَ عأَلُموَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ فيه بياٌن على أن العزَم على { وَن َأن َتِشيَع الأَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنواأ ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّ } : قَ وأ

الفسِق فسٌق ، وأنَّ على اإلنساِن أن يحبَّ للناِس ما يحبُّ لنفسِه ، وأن يكوَن في قلبِه سالمٌة للمؤمنين ،  
ُشو ويظهَر الزِّنا في إن الذين يُ : ومعنى اآليِة . كما يكوُن مأموراً بكفِّ اللسان والجوارحِ  ِحبُّوَن أن يَ فأ

ن أَيا } الذيَن آَمنوا بأن يَ نأِسُبوُه إليهم ويقِذُفوهم به ،  َواآلِخَرِة } ؛ يعني الجلَد ، { َلُهمأ َعَذاٌب َألِيٌم ِفي الدُّ
ُتمأ فيه من اإل{ َواللَُّه يَ عأَلُم } ؛ يعني عذاَب النار ، يريُد بذلك المنافقيَن ، {  فِك ، وما فيه من ؛ ما ُخضأ

 .؛ ذلَك ، َفَحذَر رسوُل الل صلى الل عليه وسلم جميَع قاِذِفي عائشةَ { َوَأن أُتمأ َلَ تَ عأَلُموَن } َسَخِط الِل ، 
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َمُتُه َوَأنَّ اللََّه رَُءوٌف رَِحيٌم  ُل اللَِّه َعَليأُكمأ َورَحأ ََل َفضأ  ( 70)َوَلوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمُتُه َوَأنَّ اللََّه رَُءوٌف رَِّحيٌم َوَلوأ } : قَ وأ ُل اللَِّه َعَليأُكمأ َورَحأ } : ؛ محذوُف الجواب تقديرُه { َلَ َفضأ

َمُتُه  ُل اللَِّه َعَليأُكمأ َورَحأ َلَ َفضأ َل لكُم العذاَب وعاقَ َبكم في ما قُ لأُتمأ في أمِر عائشَة ومحبَّتكم { َوَلوأ َلَعجَّ
َطَح : )قال ابُن عبَّاس . فَلمأ يُعاِقبأكم في ذلك{ َأنَّ اللََّه رَُءوٌف رَِّحيٌم وَ } إشاعَة الفاحشِة فيها ،  يُرِيأُد ُمسأ

َنةَ  اَن َوَحمأ  (.َوَحسَّ
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يأطَاِن َوَمنأ يَ تَِّبعأ ُخطَُواِت الشَّيأطَاِن فَِإنَُّه يَأأمُ  َشاِء َوالأُمنأَكِر  رُ يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ بِالأَفحأ
ي َمنأ َيَشا َمُتُه َما زََكى ِمنأُكمأ ِمنأ َأَحٍد َأَبًدا َوَلِكنَّ اللََّه يُ زَكِّ ُل اللَِّه َعَليأُكمأ َورَحأ ََل َفضأ ُء َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم َوَلوأ

(77 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  يأطَاِن َوَمن يَ تَِّبعأ ُخُطَواِت الشَّيأطَاِن ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ َلَ تَ تَِّبعُ } : قَ وأ ؛ أي َل { واأ ُخطَُواِت الشَّ

َوَسِتِه في قذِف عائشَة ،  يطاِن ، وَل تعَمُلوا بتزأيينه وَوسأ ُلُكوا ُطُرَق الشَّ َشآِء َوالأُمنأَكِر } َتسأ { فَِإنَُّه يَأأُمُر بِالأَفحأ
الَقبيأُح من : الفحشاءُ : َوِقيأَل . ا َل يُ عأَرُف في شريعٍة وَل ُسنَّةٍ ؛ يأمُر بعصياِن الل وكلِّ ما يكرُه اللُ مم

 .الفساُد الذي يُ نأِكُر العقُل صحََّتُه ويزجُر عنه: القوِل والعمل ، والمنكُر 
ُلُه تَ َعاَلى  َمُتُه َما زََكى ِمنُكمأ مِّنأ َأَحٍد َأَبد} : قَ وأ ُل اللَِّه َعَليأُكمأ َورَحأ َلَ َفضأ أي ما َصُلَح منكم من أحٍد { اً َوَلوأ

ِنُب وَل َصُلَح أمرُه بعد الذي قاَل في عائشَة ما قاَل ، وَل قَبَل : معناُه : َوِقيأَل . أبداً  ما َطُهَر منك أحٌد يُذأ
ي َمن َيَشآُء } توبَة أحٍد منكم ،  ُر َمن يشاُء من اإلثِم بالرحمِة وا{ َولَ اِكنَّ اللََّه يُ زَكِّ لمغفرة ، ؛ أي ُيَطهِّ

. ؛ بما في نُفوِسكم من النَّدامِة والتوبة{ َعِليٌم } ؛ أي َسِميأٌع ِلمقاَلِتكم ، { َواللَُّه َسِميٌع } فيوفِّقُه للتوبِة ، 
 .َسِميأٌع ِلمقالة الخائِضين في أمِر عائشَة وصفوان ، َعِليأٌم بَبراءِتهَما: معناهُ : َوِقيأَل 
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ُتوا أُوِلي الأُقرأَبى َوالأَمَساِكيَن َوالأُمَهاِجرِيَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َولأيَ عأ َوََل يَأأَتِل ُأوُلو  َعِة َأنأ يُ ؤأ ِل ِمنأُكمأ َوالسَّ ُفوا الأَفضأ
َفُحوا َأََل ُتِحبُّوَن َأنأ يَ غأِفَر اللَُّه َلُكمأ َواللَُّه َرُفوٌر رَِحيٌم   ( 77)َولأَيصأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
ُلُه تَ َعاَلى  ِلي الأُقرأَبى َوالأَمَساِكيَن َوالأُمَهاِجرِيَن ِفي َوَلَ يَأأ } : قَ وأ ُتواأ ُأوأ َعِة َأن يُ ؤأ ِل ِمنُكمأ َوالسَّ ُلواأ الأَفضأ َتِل ُأوأ

َعِة منكم أن يُعطوا ذوي الُقرَبى والمساكين والمهاجريَن من { َسِبيِل اللَِّه  ِلُف ذُوو الِغَنى والسَّ ؛ أي َل َيخأ
ة إلى المدينةِ  ِضِهمأ في نَ َزَل ذ. مكَّ َطٍح وأصحابه في َخوأ ٍر رضي الل عنه حين بَ َلَغُه مقالةُ ُمسأ لَك في أبي َبكأ

 .أمر عائشَة ، َحَلَف بالِل َلَ يُ نأِفُق َعَليأهِ 
ِذيأِني ِفي َوَلِدي ؟ َوالِل َلَ ُأنأِفُق عَ : )إنَُّه َدَعاهُ َوقَاَل َلُه : ِقيأَل  َطُح بَماِلي َوتُ ؤأ وكان (. َليأكَ أرأُدوَك يَا ِمسأ

َطُح ِمن المهاجرين البدريِّين َطُح ابَن أبي بكٍر رضي الل عنه ، وكان ِمسأ ا نزلت هذه اآلَيُة َتاَلَها . ِمسأ فلمَّ
ٍر رضي الل عنه فَ َقاَل  بَ َلى ؛ ُأِحبُّ أنأ يَ غأِفَر اللُ ِلي ، ُأِطيأُع : )َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم َعَلى أبي َبكأ

 (.ُأرأِرُم أنأِفي َوأرُدُّ الن ََّفَقَة َعَليأهِ رَبي وَ 
ِلي الأُقرأَبى } وقولهُ تعالى  ُتواأ أُوأ قَاَل اللُ َْلبي : )قال ابُن عباس (. َل)أن َل يؤتُوا فحذَف : معناهُ { َأن يُ ؤأ

ٍر رضي الل عنه  َل َوالأَمعأرَِفَة باللِ : َبكأ ٍر الأَفضأ َعةَ َقدأ َجَعلأُت ِفيأَك يَا أبَا َبكأ  َوِصَلَة الرَِّحِم ، َوَجَعلأُت ِعنأَدَك السَّ
َكَنةٌ  َرةٌ َوَلهُ َمسأ َطٍح ، فَ َلُه قَ َراَبٌة َوَلُه ِهجأ َفُحواأ َأَلَ ُتِحبُّوَن َأن } : وقولهُ تعالى (. فَأُنأِفُق َعَلى ِمسأ ُفواأ َولأَيصأ َولأيَ عأ

ٍر : " ؛ قال مقاتُل { يَ غأِفَر اللَُّه َلُكمأ َواللَُّه َرُفوٌر رَِّحيٌم  أَما : " قَاَل النَّبيُّ صلى الل عليه وسلم َْلبي َبكأ
َفحأ : " بَ َلى ، قَاَل : قَاَل " ُتِحبُّ أنأ يَ غأِفَر اللُ َلَك ؟  ُف َواصأ نَ ُعهُ : قَاَل " فَاعأ ُت ، َلَ أمأ ُت َوَصَفحأ َقدأ َعَفوأ

ِم أَبداً ، َوَقدأ َجَعلأتُ  َد الأيَ وأ ِم  َمعأُروِفي بَ عأ  " َلهُ ِمثأَل َما َكاَن قَ بأَل الأيَ وأ
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ِخَرِة َوَلُهمأ َعَذاٌب عَ  ن أَيا َواآلأ ِمنَاِت ُلِعُنوا ِفي الدُّ َصَناِت الأَغاِفاَلِت الأُمؤأ  ( 72)ِظيٌم ِإنَّ الَِّذيَن يَ رأُموَن الأُمحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َصَناِت الأ } : قَ وأ إن الذيَن يقِذفُون العفائَف الغافالِت : ؛ معناُه { َغاِفاَلِت ِإنَّ الَِّذيَن يَ رأُموَن الأُمحأ

َلِة عائشَة عن ما قيَل فيها ،  ا ُقِذفأَن بِه كَغفأ ِمناِت } عمَّ ن أَيا َواآلِخَرِة } ، بالِل ورسوله ، { الأُمؤأ { ُلِعُنواأ ِفي الدُّ
نيا بالحدِّ ، وفي اآلخرِة بعذاب النار بُوا في الدُّ وُسمِّيت عائشُة رافلًة ؛ ْلنَّها ُقِذَفتأ بأمٍر َلم . ؛ أي ُعذِّ

نيا أمَّا ابُن ُأَبيِّ فقد ماَت كافراً وَنهى النبيُّ . يخُطرأ بباِلها ، فأصاَب كلُّ واحٍد ِمن قاذفيها ذاهبًة في الدُّ
َها بعد ما ذهَب صلى الل عليه وسلم عن الصَّالِة عليِه ، وأما َحسَّاُن فقد دخَل على عائشَة َرِضي اللُ عَ  ن أ

بُح َررأثى ِمنأ ُلُحوِم الأَغَواِفِلَقاَلتأ : بصرُه في آخِر عمره ، وأنشَدها في بيِتها  َحَصاٌن رزَاٌن َما تُ َزنَّ برِي أَبٍة َوَتصأ
ا َخَرَج ِمنأ ِعنأِدَها ، ِقيأَل ِلَعاِئَشَة :  َت َكذِلَك ، فَ َلمَّ ن أَيا َواآلِخَرِة ؟  إنَّ اللَ َوَعَدُهمأ بَعذابٍ : إنََّك َلسأ ِفي الدُّ

 .َهذا َعذاٌب ؟َ يَ عأِني ذهاَب بصرهِ : أَولَيأسأ : فَ َقاَلتأ 
رون في هذه اآلية  ن أَيا َواآلِخَرِة } واختلَف المفسِّ : ؛ فقال مقاتُل { َوَلُهمأ َعَذاٌب َعِظيٌم { } لُِعُنواأ ِفي الدُّ
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ٌة ِفي َعبأِدالِل بأِن أُ ) ًة ِفيأَمنأ : )، وقال ابُن جبير ( َبيٍّ الأُمَناِفِق َوَرمأيِه َعاِئَشةَ َهِذِه اآليَُة َخاصَّ ُم َخاصَّ َهذا الأُحكأ
ِل َهِذِه اآليَةِ  اك والكلبيُّ ( َفذَف َعاِئَشَة ، َفَمنأ َقذفَ َها فَ ُهَو ِمنأ أهأ َهذا ِفي َعاِئَشَة َوِفي : )، وقال الضحَّ

يأِع أزأَواِج النَّبيِّ صلى الل علي ُِ ِمِنيأنَ َجمأ ًة ُدوَن َساِئِر الأُمؤأ َهِذِه اآليَُة ِفي : )، قال ابُن عبَّاس ( ه وسلم َخاصَّ
ِمَنًة ِمنأ َريأِرِهنَّ  َرأًة ُمؤأ َبةٌ ، َوأمَّا َمنأ َقذَف امأ َها تَ وأ ًة لَيأَس ِفي أ ِمِنيأَن َخاصَّ ، فَ َقدأ َجَعَل اللُ َلُه َشأأِن ُأمََّهاِت الأُمؤأ

بَةً  َصنَاِت ُثمَّ َلمأ يَأأُتواأ بَِأرأبَ َعِة ُشَهَدآَء } قَ َرأُثمَّ (. تَ وأ ِإَلَّ } : إلى قولِه [ 7: النور ]{َوالَِّذيَن يَ رأُموَن الأُمحأ
َلِئكَ : )، قَاَل [ 6: النور ]{الَِّذيَن تَابُواأ  َعلأ ْلُوأ َبًة ، َوَلمأ َيجأ  (.َفَجَعَل اللُ ِلَهُوََلِء تَ وأ

َها َبِريءٌ يُرِيأُد : " عليه وسلم أنُه قال  وعن رسوِل الل صلى الل َمنأ أَشاَع َعَلى رَُجٍل َكِلَمًة فَاِحَشًة َوُهَو ِمن أ
ُه بَها ِفي النَّارِ  ن أَيا ، َكاَن َحّقاً َعَلى الِل أنأ َيُدسَّ َوإيََّما رَُجٍل َجاَء ِفي َشَفاَعِة َحدٍّ ِمنأ . أنأ َيُسبَُّه بَها ِفي الدُّ

ِم الأِقيَاَمِة ُحُدوِد الِل   ". تَ َعاَلى فَ َعَليأِه َلعَنُة الِل إَلى يَ وأ
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َهُد َعَليأِهمأ َألأِسَنتُ ُهمأ َوَأيأِديِهمأ َوَأرأُجُلُهمأ ِبَما َكانُوا يَ عأَمُلوَن  َم َتشأ  ( 77)يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َهُد َعَليأِهمأ َألأِسَنتُ ُهمأ } : قَ وأ َم َتشأ َم الأِقَياَمِة ألأِسَنتُ ُهمأ بَما : )؛ قال الكلبيُّ { يَ وأ َهُد َعَليأِهمأ يَ وأ َتشأ

ِف َعاِئَشةَ  تَ نأِطُق : )، قال ابُن عبَّاس { َوَأيأِديِهمأ َوَأرأُجُلُهمأ ِبَما َكانُواأ يَ عأَمُلوَن } ( َتَكلَُّمواأ بِه ِمَن الأِفرأَيِة ِفي َقذأ
ن أَيا َهدُ : )قرأ حمزُة والكسائيُّ . القاذِفين وريرِهم، وهذه عامٌَّة في ( بَما َعِمَلتأ ِفي الدُّ َم َيشأ بالياء ( يَ وأ

ِم الفعلِ   .لتقدُّ
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َمِئٍذ يُ َوفِّيِهُم اللَُّه ِدينَ ُهُم الأَحقَّ َويَ عأَلُموَن َأنَّ اللََّه ُهَو الأَحقُّ الأُمِبيُن   ( 76)يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمِئٍذ يُ َوفِّيِهُم اللَّهُ } : قَ وأ } ؛ أي يُ َوفِّيهنَّ جزاَءهم الواجَب على قدِر أعماِلهم ، { ِدينَ ُهُم الأَحقَّ  يَ وأ

؛ أي ويعلمون يومئٍذ أنَّ الل تعالى هو الحقُّ الأُمبيأُن ، يقِضي بحقٍّ { َويَ عأَلُموَن َأنَّ اللََّه ُهَو الأَحقُّ الأُمِبيُن 
 .ويأخُذ بحقٍّ ويعطي بحقٍّ 

َم الأِقيَاَمِة أنَّ اللَ ُهَو َوذِلَك أ: )قال ابُن عباس  يأِن ، َويَ عأَلُم يَ وأ نَّ َعبأَدالِل بأَن ُأَبيَّ بأَن َسُلوٍل َكاَن َيُشكُّ ِفي الدِّ
َمِئٍذ يُ َوفِّيِهُم اللُ ِدينَ َهُم الأَحقُّ : )قرأ مجاهُد (. الأَحقُّ الأُمبيأنُ  برفِع القاف على أنه نعتاً لِل ، وتصديقهُ ( يَ وأ
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َمِئٍذ يُ َوفِّيِهُم اللُ الأَحقُّ ِدي أنَ ُهمأ )َبيٍّ قراءُة أُ  أي يُ بَ يُِّن َلهم حقيقَة ما كان بعَدهم { الأُمِبيُن } وقولُه تعالى (. يَ وأ
نيا  .في الدُّ
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ا يَ ُقولُوَن الأَخِبيثَاُت لِلأَخِبيِثيَن َوالأَخِبيثُوَن لِلأَخِبيثَاِت َوالطَّيَِّباُت لِلطَّيِِّبيَن َوالطَّيُِّبوَن لِ  لطَّيَِّباِت أُوَلِئَك ُمبَ رَُّءوَن ِممَّ
 ( 75)َلُهمأ َمغأِفَرٌة َوِرزأٌق َكرِيٌم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ معناه { الأَخِبيثَاُت لِلأَخِبيِثيَن َوالأَخِبيثُوَن لِلأَخِبيثَاِت َوالطَّيَِّباُت لِلطَّيِِّبيَن َوالطَّيُِّبوَن لِلأطَّيَِّباِت } : قَ وأ

لماُت الخبيثات للخبيثيَن من الرِّجال ؛ أي َل يتكلُم بالكلماِت الخبيثات إَلّ الخبيُث من الرجاِل الك: 
إن الخبيَث ِمن القوِل َل يليُق إَلّ بالخبيِث من الناس ، وكلُّ كالٍم إنَّما يحسُن : معناهُ : َوِقيأَل . والنساء

ُء القوِل إلى َمن يليُق به ذ لك ، وكذلك الطيَُّب من القوِل ، وعائشُة َل يليُق بها في أهلِه ، فيضاُف َسيِّ
 .الخبيثاُت ؛ ْلنَّها َطيَِّبٌة فيضاُف إليها طيِّباُت الكالِم من الثَّناِء الحسِن وما يليُق بها

الخبيثاُت من النساِء للخبيثيَن من الرِّجاِل ، والخبيثوَن من الرجاِل للخبيثاِت : معنى اآليِة : وقال بعُضهم 
النساء للمشاَكَلِة التي بيَنهما ، والطيِّباُت من النساِء للطيِّبيَن من الرجاِل ، والطيُِّبوَن للطيِّبات من  من

َها ؛ ْلنَّ النبيَّ صلى الل عليه وسلم كان ِمن أطيب الطيِّبين ، . النساءِ  وفي هذا تَ بأرَِئُة عائشَة َرِضَي اللُ َعن أ
 .فال يكوُن له إَلَّ امرأٌة طيِّبةٌ 

ُلُه تَ َعاَلى  ا يَ ُقولُوَن } : قَ وأ َلِئَك ُمبَ رَُّءوَن ِممَّ رَُّؤَن مما يقوُل الخبيثوَن ، { أُوأ ؛ يعني أن الطيِّبين والطيبات ُمب أ
والأُمبَ رَّأُ هو الأَمنأِفيُّ عن صفِة الأُخبأِث ، والمراُد به عائشةُ وصفوان ، فذَكَرهما بلفِظ الجماعة كما في قول 

َوٌة فَإِ } تعالى وقولهُ . أي ُمنَ زَُّهونَ { ُمبَ رَُّءوَن } وقولُه تعالى . والمراد أَخَوانِ [ 77: النساء ]{ن َكاَن َلُه ِإخأ
 .؛ أي َلهم مغفرٌة لذنوبهم وثواٌب َحَسٌن بإلأَحاِقِهمأ في الجنَّة من اْلِذيَّةِ { َلُهم مَّغأِفَرةٌ َوِرزأٌق َكرِيٌم } : تعالى 

َها قالت وعن عائشَة َرِضَي اللُ  َرأٌة : ) َعن أ عاَ َلمأ يُ عأَطُهنَّ امأ نَ َزَل ِجبأرِيأُل بُصورَِتي ِفي رَاَحِتِه : َلَقدأ ُأعأِطيأُت ِتسأ
راً َريأِري ،  راً َوَما تَ َزوََّج بكأ َوَلَقدأ قُبَض ِحيأَن أَمَر النِّبيَّ صلى الل عليه وسلم أنأ يَ تَ َزوََّجِني ، َوَلَقدأ تَ َزوََّجِني بكأ

ُي إذا نَ زَ وَ  ِري ، َوَلَقدأ قُبَر ِفي بَ يأِتي ، َوَلَقدأ َحفَِّت الأَماَلِئَكةُ بَ يأِتي ، َوَلَقدأ َكاَن الأَوحأ َل َعَليأِه رَأُسُه ِفي ِجحأ
َفِتِه َوَصِديقهِ  ِري ِمَن  تَ َفرَّقأَن َعنأُه ، وََكاَن يَ نأِزُل َعَليأِه َوأنَا َمَعُه ِفي ِلَحاِفِه ، َوإنِّي َلب أَنةُ َخِلي أ ، َوَلَقدأ نَ َزَل ُعذأ

ُت َمغأِفَرًة َوِرزأقاً َكرِيأماً  ُت طَيَِّبًة ِلَعبأٍد َطيٍِّب ، َوَلَقدأ ُوِعدأ َماِء ، َوَلَقدأ ُخِلقأ  (.السَّ
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تَأأِنُسوا َوُتَسلِّ  َر بُ ُيوِتُكمأ َحتَّى َتسأ ُخُلوا بُ ُيوتًا َري أ ٌر َلُكمأ يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتدأ ِلَها َذِلُكمأ َخي أ ُموا َعَلى َأهأ
َذَن َلُكمأ َوِإنأ ِقيَل َلُكُم ارأِجُعوا ( 76)َلَعلَُّكمأ َتَذكَُّروَن  ُخُلوَها َحتَّى يُ ؤأ فَِإنأ َلمأ َتِجُدوا ِفيَها َأَحًدا َفاَل َتدأ

ُكونٍَة لَ ( 76)فَارأِجُعوا ُهَو َأزأَكى َلُكمأ َواللَّهُ ِبَما تَ عأَمُلوَن َعِليٌم  َر َمسأ ُخُلوا بُ ُيوتًا َري أ يأَس َعَليأُكمأ ُجَناٌح َأنأ َتدأ
ُتُموَن   ( 76)ِفيَها َمَتاٌع َلُكمأ َواللَُّه يَ عأَلُم َما تُ بأُدوَن َوَما َتكأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َر بُ ُيوِتُكمأ َحتَّى َتسأ } : قَ وأ ُخُلواأ بُ ُيوتاً َري أ ِلَها ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ َلَ َتدأ ؛ { َتأأِنُسواأ َوُتَسلُِّمواأ َعَلى َأهأ

َمُن من العوراِت ، وإلى هذا  أشاَر النبيُّ صلى الل عليه " في اآليِة أمٌر بالتََّحفُِّظ عن الهجوِم عن ما َل يُ ؤأ
َتأأِذُن َعَلى أَخَواِتي ؟ قَاَل : وسلم حيث قاَل للرَُّجِل الذي قاَل لُه  َتأأذِ : " أسأ َرهُ إنأ َلمأ َتسأ َها َما َتكأ ُن رَأيأَت ِمن أ

تَأأِنُسواأ } ومعنى قولِه تعالى . أيأ ربَّما تدخُل عليها وهي منكشَفٌة فترى ما تكرهُ "  أي حتى { َحتَّى َتسأ
ُنِح وَخفأ  ِتعأاَلُم ليعلَم َمن في الداِر ، وذلك يكون بَقرأِع الباب والت ََّنحأ َناُس هو اَلسأ ِتئ أ َتأأِذنُّوا ، واَلسأ ِق َتسأ

عألِ   .الن َّ
ِلَها)وكان أَُبيُّ بُن َكعأٍب وابن عباس واْلعمُش يقرأونَها  َتأأِذنُوا َوُتَسلُِّمواأ َعَلى أهأ إن في : َوِقيأَل (. َحتَّى َتسأ

َتأأِذنُوا ، وهو أنأ يقوَل : اآليِة تقديٌم وتأخيٌر ؛ تقديرهُ  اَلُم َعَليأُكمأ : حتى ُتَسلُِّموا على أهِلها وَتسأ ؛  السَّ
ُخُل؟  .أدأ

أِلُج ؟ فَ َقاَل صلى الل عليه وسلم : أعرابياً َجاَء إَلى َرُسوِل الِل صلى الل عليه وسلم فَ َقاَل " وُروي أنَّ 
َضةٌ  َتأأِذُن ، قُوِلي َلُه : " ِلَخاِدَمٍة يُ َقاُل َلَها َروأ ِسُن َيسأ السَّاَلُم  :تَ ُقوُل : قُوِمي إَلى َهذا فَ َعلِِّميأِه ، فَإنَُّه َلَ ُيحأ

ُخُل ؟   ". َعَليأُكمأ ؛ أدأ
َنَح َوبَ َزَق ؛ : )وعن زينَب امرأِة ابن مسعود قالت  َكاَن َعبأُدالِل إذا َجاَء ِمنأ َحاَجٍة فَان أتَ َهى إَلى الأَباب تَ َنحأ

َرُههُ  راً َيكأ َنا َويَ َرى أمأ ُجَم َعَلي أ بيأَحِة  يَ َتَكلَّمُ : )وعن أبي أيُّوب قاَل (. َكَراَهَة أنأ يَ هأ َرِة َوالتَّسأ بي أ الرَُّجُل بالتَّكأ
َل الأبَ يأتِ  ِذُن أهأ َنُح يُ ؤأ ِميأَدِة ، َويَ تَ َنحأ  (.َوالتَّحأ

َعِريَّ رضي الل عنه أَتى إَلى َمنأِزِل ُعَمَر رضي الل عنه فَ َقاَل  السَّاَلُم َعَليأُكمأ ؛ : ويُروى أنَّ أبَا ُموَسى اَْلشأ
ذنأ َلُه ، ثُمَّ قَاَل َهذا َعبأُدالِل بأُن قَ يأ  ذَن . السَّاَلُم َعَليأُكمأ ؛ َهذا أبُو ُموَسى: ٍس ؛ َهلأ أدأُخُل ؟ فَ َلمأ يُ ؤأ فَ َلمأ يُ ؤأ

ا َمنَ َعُه فَ َقاَل  َدهُ َمنأ يَ ُردُُّه ، َفَسأََلُه َعمَّ َه ُعَمُر بَ عأ َسِمعأُت َرُسوَل الِل صلى الل عليه وسلم : َلُه ، َفذَهَب فَ َوجَّ
ِتئأذاُن َثاَلٌث ، فَإنأ ُأِذَن َلَك َوإَلَّ فَارأِجعأ : "  يَ ُقولُ  َلَتأأتِيَ نِّي بالأبَ ي َِّنِة َوإَلَّ : ُعَمُر رضي الل عنه : فَ َقاَل ". اَلسأ

ريِّ َفَشهَدا بذِلَك ، َوقَاَل ! َعاقَ بأُتكَ  إنِّي : َلهُ فَانأطََلَق أبُو ُموَسى َوأَتى بأَُبيِّ بأِن َكعأٍب َوأبي َسِعيأٍد الأُخدأ
ٍد صلى الل  َحاب ُمَحمَّ َسِمعأُت َرُسوَل الِل صلى الل عليه وسلم يَ ُقوُل ذِلَك ؛ َفالَ َتُكوَننَّ َعذاباً َعَلى أصأ

َببأُت أنأ أتَ َثبَّتَ ! َوَما فَ َعلأُت؟: فَ َقاَل ُعَمُر . عليه وسلم ٍء فََأحأ  .إنََّما أنَا َسِمعأُت بَشيأ
َتأأِذُن َعَلى ُأمِّي ؟ قَاَل : اَل لِلنَّبيِّ صلى الل عليه وسلم أنَّ رَُجالً قَ " وُروي  لَيأَس َلَها : قَاَل " نَ َعمأ : " أأسأ

َها ُكلََّما َدَخلأُت ؟ قَاَل  َتأأِذُن َعَلي أ : " َلَ ، قَاَل : قَاَل " أُتِحبُّ أنأ تَ َراَها َوِهَي َعرأيَاَنٌة ؟ : " َخاِدٌم َريأِري ، فََأسأ
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َتأأذِ   ". نأ فَاسأ
ٍم بَغيأِر : " قَاَل َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم : َوعن أبي هريرَة رضي الل عنه قاَل  َمِن اطََّلَع ِفي بَ يأِت قَ وأ

َنُه  َقأُواأ َعي أ  وعن رسوِل الل صلى الل عليه وسلم". إذأِنِهمأ ؛ َحلَّ َلُهمأ أنأ يَ فأ
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ِمِنيَن يَ ُغضُّوا ِمنأ  نَ ُعوَن  ُقلأ لِلأُمؤأ َفظُوا فُ ُروَجُهمأ َذِلَك َأزأَكى َلُهمأ ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما َيصأ  ( 20)َأبأَصارِِهمأ َوَيحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِمِنيَن يَ ُغضُّواأ ِمنأ َأبأَصارِِهمأ } : قَ وأ ؛ أي ُقلأ َلُهمأ يَ ُغضُّوا ِمنأ أبأَصاِرِهمأ عن النظِر إلى ما { ُقلأ لِّلأُمؤأ

وقال . هي ِصَلُة يغضُّوا أبصاَرهم: فقال بعُضهم { ِمنأ أَبأَصاِرِهمأ } واختلفوا في قولِه تعالى . َلهم َل يحلُّ 
ا َل : بعُضهم  هي ثابتٌة في الحكِم ؛ ْلن المؤمنين ريُر مأمورين بغضِّ البصِر أصالً وإنَّما ُأِمُروا بالغضِّ عمَّ

لُُه تَ َعاَلى . يحلُّ  َفظُواأ ف ُ } : قَ وأ َمُنوا ِلي : " ؛ يعني عن الحراِم ، قال صلى الل عليه وسلم { ُروَجُهمأ َوَيحأ اضأ
َمُن َلُكُم الأَجنََّة  ُتِمنأُتمأ ، : َشيأئاً ِمنأ أن أُفِسُكمأ أضأ ُتمأ ، َوأدُّواأ إذا اؤأ ُفوا إذا َوَعدأ ث أُتمأ ، َوأوأ ُدُقوا إذا َحدَّ اصأ

َفظُواأ فُ ُروَجُكمأ ، َوُرضُّواأ أبأَصاَر   ". ُكمأ ، وَُكفُّواأ أيأِدَيُكمأ َواحأ
ُموٌم ِمنأ ِسَهاِم إبأِليأَس ، َفَمنأ َردَّ َبَصَرهُ : " وقال صلى الل عليه وسلم  ٌم َمسأ النََّظُر إَلى َمَحاِسِن الأَمرأأِة َسهأ

ُلُه تَ َعاَلى ". ابأِتَغاَء ثَ َواب الِل أبأَدَلهُ اللُ بذِلَك َما َيُسرُُّه  ؛ أي أطهُر وأصلُح عنَد { َأزأَكى َلُهمأ ذِلَك } : وقَ وأ
نَ ُعوَن } الل ،   .؛ في الُفروِج واْلبصارِ { ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما َيصأ
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َفظأَن فُ ُروَجُهنَّ َوََل يُ بأِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإَلَّ َما َظَهرَ  َن ِمنأ َأبأَصاِرِهنَّ َوَيحأ ِمَناِت يَ غأُضضأ هَ َوُقلأ لِلأُمؤأ رِبأَن  ِمن أ ا َولأَيضأ
نَّ َأوأ َأب أَناِئِهنَّ َأوأ َأب أَناِء ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوََل يُ بأِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإَلَّ ِلبُ ُعوَلِتِهنَّ َأوأ آبَائِِهنَّ َأوأ آبَاِء بُ ُعوَلِتهِ 

َواِنِهنَّ َأوأ بَِني أَ  َواِنِهنَّ َأوأ بَِني ِإخأ َخَواِتِهنَّ َأوأ ِنَسائِِهنَّ َأوأ َما َمَلَكتأ َأيأَمانُ ُهنَّ َأِو التَّاِبِعيَن َريأِر بُ ُعوَلِتِهنَّ َأوأ ِإخأ
رِبأَن بَِأرأ  رَاِت النَِّساِء َوََل َيضأ ِل الَِّذيَن َلمأ َيظأَهُروا َعَلى َعوأ رأَبِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّفأ ُجِلِهنَّ لِيُ عأَلَم َما ُأوِلي اإلأِ

ِفيَن ِمنأ  ِلُحوَن  ُيخأ ِمُنوَن َلَعلَُّكمأ تُ فأ  ( 27)زِيَنِتِهنَّ َوتُوبُوا ِإَلى اللَِّه َجِميًعا َأيَُّه الأُمؤأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َن ِمنأ َأبأَصاِرِهنَّ } : قَ وأ ِمَناِت يَ غأُضضأ َن أبصارَهن عن ما َل يجوُز ، { َوُقل لِّلأُمؤأ ُففأ ؛ أي ُقلأ َلُهنَّ َيكأ

َفظأَن فُ ُروجَ }  َفظأَن فُ ُروَجُهنَّ } : َوِقيأَل . ؛ عن الحرامِ { ُهنَّ َوَيحأ َتِترأَن حتى َل يَرى فروجهن { َوَيحأ أي َيسأ
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 .أحدٌ 
ُلُه تَ َعاَلى  َها } : قَ وأ ؛ أي َل يُبديَن مواضَع زينِتهنَّ إَلّ ما ظهَر من موضِع { َوَلَ يُ بأِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإَلَّ َما َظَهَر ِمن أ

واُر َوالأِقرأُط : ظَاِهَرةٌ وباطنٌة ، فالباطنُة : َنُة زيَنتَاِن والزِّي أ . الزِّينة الأَمَخاِنُق َوالأَمَعاِضُد َوالأِقاَلَدُة َوالأِخلأَخاُل َوالسِّ
ُر : وأما الزينُة الظاهرةُ . َوالأَمَعاِصمُ  ٍم إَلّ هذا بِه َست أ ُل َوالأَخاَتُم َوالأِخَضاُب ، فليس على المرأِة بُحكأ الأُكحأ

 .ِهها وكفَّيها في الصالةوج
هوةِ  فأما النظُر مع الشهوِة فال . وفي ريِر الصالة يجوُز لألجانب من الرِّجال النظُر إلى وجِهها لغيِر الشَّ

إذا أراَد أن يتزوَّج امرأًة ، أو يشترَي جاريًة ، أو يتحمََّل الشهادَة َلها أو عليها : يجوُز إَلّ في أربعِة مواضع 
 .ضي َلها أو عليها، أو القاضي يق

ُخُذواأ زِيَنَتُكمأ } يَ عأِني الث َِّياَب لقولهِ ( ِهَي الأِجلأَباُب َوالأِمالََءةِ : أنَّ الزِّي أَنَة الظَّاِهَرَة : )وعن ابِن مسعوٍد 
َها أنَّها قالت . أي ثياَبكم[ 27: اْلعراف ]{ ه قَاَل َرُسوُل الِل صلى الل علي: وعن عائشَة َرِضَي اللُ َعن أ

َهَها َوَيَدي أَها َوإَلى َها هُ : " وسلم  ِم اآلِخِر إذا َعرََكتأ أنأ ُتظأِهَر إَلَّ َوجأ ِمُن بالِل َوالأيَ وأ َرأٍة تُ ؤأ َنا َلَ َيِحلُّ َلمأ
رَاِع  ِف الذِّ  ". َوقَ َبَض َعَلى ِنصأ

ُلُه تَ َعاَلى  رِبأَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ } : قَ وأ ُع ِخَماٍر ؛ وُهَو َما تُ َغطِّي بِه المرأةُ : ُمُر ؛ الأخُ { َولأَيضأ َجمأ
تُ رأَن بذلك ُشعوَرهن وُمُروَطهن وأعناَقهن : رأَسها ، والمعنى  َولأيُ لأِقيأَن َمَقاِنَعُهنَّ على جيوبهنَّ وُصدوِرهن لَيسأ

رََها َوِتَراب َ : )ونحوَرهن ، كما قال ابُن عباس  َدَلتأ ( َها َوَسَواِلَفَهاتُ َغطِّي الأَمرأأُة َشعأَرَها َوَصدأ ْلن المرأَة اذا أسأ
امها وما خلفها فوقَع اَلطالُع عليها جمُع َجيأٍب وهو جيُب : والجيوُب . ِخماَرها انكشَف ما قدَّ

 .القميصِ 
ُلُه تَ َعاَلى  ة التي َل يجوُز كشُفها في ؛ أراَد به موضَع الزينِة الباطن{ َوَلَ يُ بأِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإَلَّ ِلبُ ُعوَلِتِهنَّ } : قَ وأ

َأوأ آبَآِئِهنَّ َأوأ } َل ُيظأِهرأَن موضَع الزينة التي تكون تحَت ُخُمِرِهنَّ إَلّ ْلزواجِهنَّ ، : الصَّالِة ، والمعنى 
َواِنِهنَّ } أي ْلزواِجهنَّ ، { آبَآِء بُ ُعوَلِتِهنَّ َأوأ َأب أَنآِئِهنَّ َأوأ َأب أَنآِء بُ ُعولَِتِهنَّ  } ؛ في النَّسب أو الرَّضاِع {  َأوأ ِإخأ

َواِنِهنَّ َأوأ بَِني َأَخَواتِِهنَّ  َرٍم منُهنَّ ، { َأوأ بَِني ِإخأ ؛ يعني نساء أهِل { َأوأ ِنَسآِئِهنَّ } ؛ وكلِّ ِذي رحٍم َمحأ
ة أو ِدينهنَّ وُهنَّ المسلماُت ، وَل يحلُّ ِلمسلمٍة أن تنكشَف بين يَدي يهوديَّة أو نصرانيٍة أو مجوسي

 .المراُد بذلك العفائُف ِمن النساِء الالئي يكن اشكاَلً لهن: َوِقيأَل . مشركة
وَل ينبِغي للمرأة الصالحِة أن تنظَر إلى المرأِة الفاجرة ؛ ْلنَّها َتِصُفها عند الرجِل ، وَل تضَع جلَباَبها وَل 

ركٍة أو كتابية إَلّ أن تكون أَمًة َلها ، ِخماَرها عندها ، وَل يحلُّ َلمراة مؤمنٍة أن تنكشَف أيضاً عند ُمش
لُُه تَ َعاَلى  أمَّا : )؛ وُروي أنَّ ُعَمَر رضي الل عنه َكَتَب إَلى أبي ُعبَ يأَدَة { َأوأ َما َمَلَكتأ َأيأَمانُ ُهنَّ } : فذلك قَ وأ

ُد  ُخلأَن الأَحمَّاَماِت َمَعُهَن ِنَساءُ : بَ عأ َنعأ ِمنأ ذِلكَ  فَ َقدأ بَ َلَغِني أنَّ ِنَساءَُكمأ َيدأ ِل الأِكَتاب ، فَامأ  (.أهأ
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َيَاَمى ِمنأُكمأ َوالصَّاِلِحيَن ِمنأ ِعَبادُِكمأ َوِإَماِئُكمأ ِإنأ َيُكونُوا فُ َقَراَء يُ غأِنِهُم اللَُّه  ِلِه َواللَُّه َواِسٌع َوَأنأِكُحوا اْلأ ِمنأ َفضأ
 ( 27)َعِليٌم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي تزوَُّجوهم ، واْليأُم اسُم المرأِة التي َل زوَج َلها ، والرجُل { اأ اْلَيَاَمى ِمنأُكمأ َوَأنأِكُحو } : قَ وأ

ٌر ، وقال الشاعُر : رجٌل أيأٌم وامرأة أيأٌم ، كما يقاُل : الذي َل امرأَة له ، يقال  ٌر وامرأة بكأ فَإنأ : رجل بكأ
ِر َما َلمأ تَ نأَكِحي أتَأيَِّمويقاُل تَ نأِكِحي أنأَكحأ َوإنأ تَ َتَأيَِّمي أُكنأ َمَدى الدَّ  اْليأُم في النِّساء كالُعزأب في : هأ

 .الرِّجال ، وجمُع اْليأِم اْليَاَمى
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وزوُِّجوا عبيدَكم وإماَئكم ، وهذا أمُر ترريٍب { َوالصَّاِلِحيَن ِمنأ ِعَبادُِكمأ َوِإماِئُكمأ } : قَ وأ

َوِقيأَل . أن المقصوَد من النكاِح العفاُف ، والصاِلُح هو الذي يتعفَّفُ : الصالحين وفائدُة ِذكر . واستحباب
ِلِه } : الصالُح ها هنا اإليأماُن ، ُثم رجَع إلى اْلحرار فقاَل :  ؛ فيه { ِإن َيُكونُواأ فُ َقَرآَء يُ غأِنِهُم اللَُّه ِمن َفضأ

، فإن اللَ هو الغنيُّ والأُمغأِني ، إن يكونوا فقراَء َل َسَعَة حثٌّ على النكاِح ؛ لئال َيمتِنُعوا منه بسبب الفقر 
ِلِه } َلهم في التزويِج  ُع عليهم عند التزوُّجِ { يُ غأِنِهُم اللَُّه ِمن َفضأ  .أي يَ َوسِّ

ُلُه تَ َعاَلى  اْلمُر على الأَحتأِم  هذا: اآليُة ؛ فقال بعُضهم { َوَأنأِكُحواأ اْلَيَاَمى ِمنأُكمأ } : واختَلُفوا في اآليِة قَ وأ
ٍب ، وهو  واإليجاب ، أوجَب اللُ النكاَح على َمن استطاَعُه ، وتأوََّلُه الباقوَن على أنه أمُر استحباٍب وَندأ

 .المشهوُر الذي عليه الجمهور
َرِضَيهُ وندَب يجُب على المرأِة والرجل أن يتزوََّجا إذا تاقت أنفُسهما إليه ؛ ْلن اللَ تعالى أَمَر به و : َوِقيأَل 

َط : " إليه ، وبَ َلغأَنا أنَّ النبيَّ صلى الل عليه وسلم قاَل  قأ ". تَ َناَكُحواأ ؛ فَإنِّي ُأبَاِهي بُكُم اْلَُمَم َحتَّى السَّ
َتنَّ بُسنَِّتي : " وقاَل صلى الل عليه وسلم  وهو النكاُح ؛ ْلنه ينتفُع بدعاِء ولده " َمنأ أَحبَّ ِفطأَرِتي فَ لأَيسأ

 .بعَدُه ، ومن َلم تَ ُتقأ نفسُه إليه فأحبُّ إلينا أن يتَخلَّى لعبادِة الل
َمنأ َكاَن َلُه َما يَ تَ َزوَُّج بِه َوَلمأ " قَاَل َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم : وعن أبي َنِجيأٍح السلميِّ ؛ قال 

َدَث َمنأ أ: " وقال صلى الل عليه وسلم " يَ تَ َزوَّجأ فَ َليأَس ِمنَّا  ُه فََأحأ َرَك َوَلداً َوِعنأَدُه َما يُ َزوُِّجُه فَ َلمأ يُ َزوِّجأ دأ
نَ ُهَما  يأطَاُن : " وقال صلى الل عليه وسلم " إثأماً فَاإلثأُم بَ ي أ َرِنَم ابُن : تأويلُه " إذا تَ َزوََّج أَحدُُكمأ َعجَّ الشَّ

ِكيأنٌ : " وقال صلى الل عليه وسلم . آدَم مني ثُلثي دينه َنٌة  ِمسأ ِكي أ ِكيأٌن رَُجٌل َليأَستأ َلُه َزوأَجةٌ ، ِمسأ ِمسأ
َرأٌة لَيأَس َلَها َزوأٌج  َنٌة امأ ِكي أ َوإنأ َكاَنتأ َرِنيًَّة : " َوإنأ َكاَنتأ َرِنيًَّة ِمَن الأَماِل ؟ قَاَل ! يَا َرُسوَل اللِ : قَاُلواأ " ِمسأ

 ". مأ ِشَرارُُكمأ ُعزَّاُبكُ : " َوقَاَل " ِمَن الأَماِل 
ِق َعرأِشِه : " وقال صلى الل عليه وسلم  َسُه َعِن النَِّساِء َفال : أرأبَ َعٌة يَ لأَعنُ ُهُم اللُ ِمنأ فَ وأ ِصي نَ فأ رَُجٌل َيخأ

َيَة أنأ يُوَلَد َلُه ، َورَُجٌل َتَشبََّه بالنَِّساِء ، َوامأ  َرأٌة َتَشب ََّهتأ يَ تَ َزوَُّج َوُهَو قَاِدٌر َعَلى ذِلَك ، َوَلَ يَ َتَسرَّى ِخشأ
لَيأَس َمِعي : تَ َعاَلواأ َحتَّى ُأعأِطَيُكمأ ، فَإذا َجاُءواأ قَاَل َلُهمأ : بالرَِّجاِل ، َورَُجٌل يَ تَ َهزَّأُ بالأَمَساِكيأَن يَ ُقوُل َلُهمأ 

ٌء ، َويَ ُقوُل ِلأَلعأَمى  ابََّة ، َولَيأَس ِقب َ : َشيأ ذِر الدَّ ذر الأَحَجَر ِقبَ َلَك ، َواحأ  ". َلُه َشيٌء احأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



(0/0) 

 
 

ِلِه َوالَِّذيَن يَ بأتَ ُغوَن الأِكَتابَ  تَ عأِفِف الَِّذيَن ََل َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى يُ غأِنيَ ُهُم اللَُّه ِمنأ َفضأ ا َمَلَكتأ َولأَيسأ  ِممَّ
ًرا َوآُتوُهمأ ِمنأ َماِل اللَّهِ  ُتمأ ِفيِهمأ َخي أ ِرُهوا فَ تَ َياِتُكمأ َعَلى الأِبَغاِء  َأيأَمانُُكمأ َفَكاتُِبوُهمأ ِإنأ َعِلمأ الَِّذي آتَاُكمأ َوََل ُتكأ

َراهِ  ِد ِإكأ ُهنَّ فَِإنَّ اللََّه ِمنأ بَ عأ ِرهأ ن أَيا َوَمنأ ُيكأ َن َتَحصًُّنا ِلَتبأتَ ُغوا َعَرَض الأَحيَاِة الدُّ  ( 22)ِهنَّ َرُفوٌر رَِحيٌم ِإنأ َأَردأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  تَ عأفِ } : قَ وأ ِلِه َولأَيسأ ؛ أي ليطلَب الذين َل { ِف الَِّذيَن َلَ َيِجُدوَن ِنَكاحاً َحتَّى يُ غأِنيَ ُهُم اللَّهُ ِمن َفضأ

َمن َلم يجد َسَعًة للنكاِح من مهٍر ونفقة ، وَل يجُد : يجدوَن نكاحاً الِعفََّة عن الزنا والحرام ، والمعنى 
تَ عأِففأ عن الزِّنا ح َر ْلحٍد في شيئاً يشتري به أَمًة فَ لأَيسأ تى يجَد ما يكفيِه ، كذلك وفي هذا بياٌن أنه َل ُعذأ

فاحِ   .السِّ
ُلُه تَ َعاَلى  ا َمَلَكتأ َأيأَماُنُكمأ } : قَ وأ ؛ معناُه الذين يطلبون الأَمَكاتَ َبَة من عبيدِكم { َوالَِّذيَن يَ بأتَ ُغوَن الأِكَتاَب ِممَّ

ُتمأ ِفي} وإمائكم ،  ؛ ُرشداً وَصاَلحاً وِصدقاً ووفاًء وأمانًة وقدرة على { ِهمأ َخيأراً َفَكاتُِبوُهمأ ِإنأ َعِلمأ
َسب ، وهذا أمُر استحباٍب في العبِد الذي يقدُر على اَلكتساب وترريٍب في الكتابةِ  فأما الذي َل . الأَمكأ

ريِر نفع يقدُر على الكسب وَل يررُب في الكتابة ، فال يكون في كتابتِه إَلّ قطُع حقِّ الموَلى عنه من 
أن ُيَكِتَب مملوَكُه على ماٍل َسلََّمُه إليه ُنجوماً فيُ عأَتُق بأدائِه ، وإن كانت : ومعنى الكتابِة . يرجُع إليه

ماً ، وأقلُُّه َنجمان فصاعداً   .الكتابُة حالًَّة جازت عند أبي حنيفَة وأصحابِه ، والشافعي َل ُيَجوُِّز إَلّ ُمنجَّ
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ اختَلُفوا في معنى ذلَك ، فُروَي عن عليٍّ رضي الل { آُتوُهمأ مِّن مَّاِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكمأ وَ } : قَ وأ

ءٌ : )وعن ابن عباس (. ُيَحطُّ َعِن الأُمَكاَتب رُبُُع َماِل الأِكَتابةِ : )عنُه أنُه قاَل  ، وعن عبِدالل ( ُيَحطُّ َعنأُه َشيأ
ِلِه : )بن يزيِد اْلنصاريِّ أنه قاَل  ِة أنأ ُيَسلُِّموا إَلى الأُمَكاَتبيأَن َما فَ َرَض اللُ َلُهمأ ِفي قَ وأ َهذا ِخطَاٌب ِلألِئمَّ

َياَن في اللغة هو [ 766: البقرة ]{َوِفي الرِّقَاِب } : تَ َعاَلى  وهذا أقرُب إلى ظاهِر اآلية ، ْلن اإلت أ
 .اإلعأطَاُء دوَن الأَحطِّ 

ُلُه تَ َعاَلى  َن َتَحصُّناً َوَلَ تُ } : قَ وأ ِرُهواأ فَ تَ َياِتُكمأ َعَلى الأِبَغآِء ِإنأ َأَردأ نَ َزَلتأ َهِذِه اآليَُة : )؛ قال ابُن عبَّاس { كأ
ِرُههنَّ َعَلى الزِّنَا : ِفي َعبأِدالِل بِن أَُبيِّ َسُلوَل ، َكاَنتأ َلُه َجَواٍر ِحَساٌن  َكُة َوُأَميأَمُة َوَمَقارَُة ، َكاَن ُيكأ ِمسأ

َعُلوَن ، فَأََتِت الأَجَواِري إَلى َرُسوِل الِل صلىِليَ  ُل الأَجاِهِليَِّة يَ فأ َتِسبأَن َلُه بالأُفُجوِر ، وََكذِلَك َكاَن أهأ الل عليه  كأ
ُكوَن إلَيأِه ذِلَك ، فَأَن أَزَل اللُ َهِذِه اآليَةَ   (.وسلم َيشأ

َلُة َوأرأَوى ، : بأِن ُأَبيِّ سلول  نَ َزَلتأ ِفي ِستِّ َجَواٍر ِلَعبأِداللِ : )قال مقاتُل  َرُة َوقُ تَ ي أ َمعاذُة َوُمَسيأَكُة َوُأَميأَمُة َوَعمأ
َرى ببُ رأَدٍة ، فَ َقاَل َلُهَما  ٍم بِدي أَناٍر ، َوَجاَءتأ ُأخأ َداُهنَّ ذاَت يَ وأ ُرُهنَّ َعَلى : َفَجاَءتأهُ إحأ ارأِجَعا فَازأنَِيا ، وََكاَن يُ َؤجِّ

اَلُم قَاَلتأ َمَعاذةُ ِلُمَسيأَكَة الزِّنَا ، فَ َلمَّ  ُن ِفيأِه َقدأ آَن َلَنا أنأ َنَدَعُه ، فَ َقاَل : ا َجاَء اإلسأ إنَّ َهذا اَْلمأَر الَِّذي َنحأ
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َضَيا فَازأنِيَا: َلُهَما َعبأُد الِل بأُن أبي َسُلوٍل  الَ : فَ َقاَلَتا . إمأ َعُل ذِلَك َقدأ َجاَء اللُ باإلسأ . ِم َوَحرََّم الزِّناَوالِل َما نَ فأ
ِرُهوا : ومعناها (. ثم َمَضَيا إَلى َرُسوِل الِل صلى الل عليه وسلم َوَشَكَيا َعَليأِه ، فَأَن أَزَل اللُ َهِذِه اآليَةَ  وَل ُتكأ

ن أَيا } إَماءَكم على البَغاِء ؛ أي على الزِّنا ،  بِهنَّ { لَِّتبأتَ ُغواأ َعَرَض الأَحيَاِة الدُّ  .وبيِع أوَلِدهن ؛ ِمن َكسأ
ُلُه تَ َعاَلى  َن َتَحصُّناً } : قَ وأ َن َتَحصُّناً ، خرَج الكالُم على وجِه الحال َل على وجه { ِإنأ َأَردأ يعني إذا أَردأ

ُلُه تَ َعاَلى  رِط ، ونظيرُه قَ وأ  : الشَّ
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ِعَظًة لِلأُمتَِّقيَن َوَلَقدأ َأن أَزلأَنا ِإَليأُكمأ آيَاٍت ُمبَ ي َِّناٍت َوَمَثاًل ِمَن الَّذِ  ا ِمنأ قَ بأِلُكمأ َوَموأ  ( 27)يَن َخَلوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أنَزلأنَا إليكم الُقرأآَن آياٍت ظاهرات واضحات { َوَلَقدأ َأن أَزلأَنآ ِإَليأُكمأ آيَاٍت مُّبَ ي َِّناٍت } : قَ وأ

َوَمَثالً مَِّن } : وقولُه تعالى . لحالِل والحراميعني بذلَك ما ذَكَر في هذه السُّورة من ا: َوِقيأَل . لتعملوا بها
اأ ِمن قَ بأِلُكمأ  } ؛ أي وأنزَل فيها َمَثالً ؛ أي َخَبراً ِمن َخَبِر الذين َمَضوا من قبِلكم لتعَتبروا ، { الَِّذيَن َخَلوأ

ِعَظًة لِّلأُمتَِّقيَن  رِك والفواحشِ { َوَموأ  .؛ عن الشِّ
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مَ  َباُح ِفي زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأَن ََّها َكوأَكٌب اللَُّه نُوُر السَّ بَاٌح الأِمصأ َكاٍة ِفيَها ِمصأ َرأِض َمَثُل نُورِِه َكِمشأ اَواِت َواْلأ
سَ ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمنأ َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَي أُتوَنٍة ََل َشرأِقيٍَّة َوََل َررأِبيٍَّة َيَكاُد زَي أتُ َها ُيِضيُء َوَلوأ َلمأ  ُه نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر  َتمأ سأ

ٍء َعِليٌم  ثَاَل لِلنَّاِس َواللَُّه ِبُكلِّ َشيأ َمأ ِرُب اللَُّه اْلأ ِدي اللَُّه ِلُنوِرِه َمنأ َيَشاءُ َوَيضأ  ( 26)يَ هأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َماَواِت َواَْلرأِض } : قَ وأ موات وأهِل اْلرض{ اللَُّه نُوُر السَّ باآلياِت  ؛ أي اللُ هاِدي أهِل السَّ

المبيِّنات ، َل هادَي فيهما ريرُه ، فبُنورِه الخلُق يهتدوَن ، وبهداُه من الضَّاللِة يَ نأُجوَن ، فال يهتدي َمَلٌك 
 .مقرٌَّب وَل نبيٌّ مرسل إَلّ بهداهُ 

اُك  َمَواِت َواَْلرأضِ : )وقال الضحَّ اللُ ُمَدبُر اْلُُموِر ِفي  :َمعأنَاُه : )، وقال مجاهُد ( َمعأنَاُه اللُ ُمنَ وُِّر السَّ
َمَواِت َواَْلرأضِ  َمواِت َواَْلرأضِ : )، وقال الحسُن وأبو العاليِة ( السَّ موات ( اللُ ُمَزيُِّن السَّ ، يعني ُمَزيُِّن السَّ

 .بالشمِس والقمر والنُّجوِم ، وُمزيُِّن اْلرِض باْلنبياء والُعلماء والمؤمنينَ 
ُلُه تَ َعاَلى  ِمِنيأنَ : )؛ قال ابُن عبَّاس { نُوِرِه  َمَثلُ } : قَ وأ َمَثُل : )، وقال السديُّ ( َمَثُل نُورِه الَِّذي أعأطَاُه الأُمؤأ
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ِمنِ  ِمِنيأنَ )، وكان ُأَبيُّ يقرأُ ( نُورِه الَِّذي ِفي قَ لأب الأُمؤأ َمَثُل نُور َمنأ آَمَن )كان يقرأ : َوِقيأَل (. َمَثُل نُور الأُمؤأ
 (.بهِ 

ُلُه ت َ  بَاٌح } : َعاَلى قَ وأ َكاٍة ِفيَها ِمصأ َكاُة في لغة الحبشة { َكِمشأ ُر نَاِفذٍة ، والمصباُح : ؛ الأِمشأ ٌة َري أ هو : ُكوَّ
َراُج في الِقنأِديأِل من الزَُّجاِج الصَّاِفَيةِ  َكاُة : َوِقيأَل . السِّ َلةُ : الأِمشأ وقال . َعُموُد الأِقنأِديأِل الذي فيه الَفِتي أ

اج ( ِهَي الأِقنأِديألُ : )مجاهُد  ُؤُه : )، قال الزجَّ ٍء ، َوَضوأ النُّوُر ِفي الزَُّجاِج ، َوَضوُء النَّاِر أبَ يأُن ِمنأُه ِفي ُكلِّ َشيأ
ُلهُ   (.َيزِيأُد ِفي الزَُّجاِج َويَ َتَضاَعُف َحتَّى َيظأَهَر ِمنأُه َما يُ َقابُلُه ِمث أ

ُلُه تَ َعاَلى  بَاٌح } : قَ وأ ِسَراٌج ، وأصلهُ من الضَّوِء ، ومن ذلك الصُّبأُح ، ورجٌل َصبيأُح الوجِه  أي{ ِفيَها ِمصأ
راج ، والسراُج أعظُم من : إذا كان َوِضيئاً ، وفرََّق قوٌم بين المصباِح والسِّراج ؛ فقالوا  المصباُح دوَن السِّ

ى الشمَس ِسَراجاً ، وقال في ريِرها من الكو  ن أَيا } اكبالمصباِح ؛ ْلن اللَ تعالى َسمَّ َمآَء الدُّ َوَلَقدأ زَي َّنَّا السَّ
 [.6: الملك ]{ِبَمَصابِيَح 

بَاُح ِفي زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأَن ََّها َكوأَكٌب ُدرِّيٌّ } : ُثم وصَف اللُ الزجاجَة التي فيها المصباِح ؛ فقاَل  { الأِمصأ
رِّ  ُء ، وَدرَاري النُّجوِم كبارُها ، ؛ شبََّه القنديَل الذي يكوُن فيه السِّراُج بالكوكب الدُّ يِّ ؛ وهو النجُم الأُمِضيأ

ِنِه ، كأنَّ الكوكب ُدرٌَّة بيضاءُ { ُدرِّيٌّ } وقولُه  رِّ في صفائِه وُحسأ  .نسبًة إلى أنه كالدُّ
رأِء بمعنى ا( ِدرِّئٌ : )قرأ أبو عمٍرو والكسائيُّ  فِع ، يقاُل بكسِر الدال مهموٌز َممدود ؛ وهو ِفعِّيأٌل من الدَّ لدَّ

رَأ إذا َدَفَع ، فكأنه َتألأُلٌؤ يدفُع أبصاَر الناظرين إليه:  كأنه رََجَم به الشياطيَن فدرأُهم ؛ : ويقاُل . َدرََء َيدأ
َوُء ما يكونُ   .أي دفَ َعهم بسرعٍة في اَلنقضاِض ، وذلك أضأ

ٌن ؛ ْلنه ليَس في كالِم : حاة مضمومُة الداِل مهموٌز َممدود ، قال أكثُر النُّ : وقرأ حمزُة وأبو بكر  هو َلحأ
اج وأبو العباِس ، وقال  َهذا َرَلٌط ؛ ْلنَُّه : )العرب ، فقيل بضمِّ الفاء وكسر العيِن ، وأنكَرُه الفرَّاُء والزجَّ

ٌء َعَلى َهذا الأَوزأنِ  همٍز ،  وقرأ الباقون بضمِّ الداِل وتشديد الياِء من رير(. َليأَس ِفي َكاَلِم الأَعَرب َشيأ
رِّ في صفائه وَبهائهِ   .فنسبوهُ إلى الدُّ

ُلُه تَ َعاَلى  بياٍء مضمومة : ؛ فيه أربُع قراءاٍت ، قرأ نافع وابن عامر { يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّبَارََكٍة زَي أُتونٍَة } : قَ وأ
( تَ َوقَّدَ : )أبو عمٍرو بتاٍء مضمومة يعنون الزُّجاجَة ، وقرأ : يعنوَن المصباَح ، وقرأ حمزُة والكسائي وخلف 

دة بمعنى الماِضي ، وقرأ ابُن محيصن  بتاٍء مفتوحة وتشديد القاف مثل : بالتاء وفتحها وفتح الواو مشدَّ
 .تتوقَُّد الزجاجةُ : قراءِة أبي عمٍرو إَلّ أنه رفَع الداَل بمعنى الفعِل المستقبل بمعنى 
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َصاِل  ِفي بُ ُيوٍت َأِذَن اللَُّه َأنأ تُ رأَفعَ  ُمُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها بِالأُغُدوِّ َواآلأ رَِجاٌل ََل تُ لأِهيِهمأ ( 25)َويُذأَكَر ِفيَها اسأ
ًما تَ تَ َقلَُّب ِفيِه الأ  ِر اللَِّه َوِإقَاِم الصَّاَلِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َيَخافُوَن يَ وأ َبأَصاُر ِتَجارٌَة َوََل بَ يأٌع َعنأ ِذكأ  (26)ُقُلوُب َواْلأ

ِلِه َواللَُّه يَ رأُزُق َمنأ َيَشاُء ِبَغيأِر ِحَساٍب  َسَن َما َعِمُلوا َوَيزِيَدُهمأ ِمنأ َفضأ زِيَ ُهُم اللَُّه َأحأ  ( 26)ِلَيجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُتوَقُد في : معناهُ : ؛ يعني ذلك المصباَح في بُ ُيوٍت ، ِقيأَل { ِفي بُ ُيوٍت َأِذَن اللَُّه َأن تُ رأَفَع } : قَ وأ

َوِإذأ يَ رأَفُع ِإب أَراِهيُم الأَقَواِعَد ِمَن } بيوٍت وهي المساجُد ، أِذَن اللُ في رفِعها ؛ أي رَفأِع بنائها كما قال تعالى
، ويستدلُّ ِمن هذه اآليِة أن َل يؤذَن في رفِع شيء من اْلبنية فوَق الحاجة ريَر [ 776: البقرة ]{الأبَ يأِت 

ِلِه : )وقال الحسُن . لمؤمنوَن ، ويستضيُء بنور قناديلها العابدونَ المساجد التي ُيَصلِّي فيها ا } َمعأَنى قَ وأ
َعاِل َوَعِن التََّكلُِّم بالأَخَنا{ َأِذَن اللَُّه َأن تُ رأَفَع  َواِل َواَْلف أ  (.أيأ تُ َعظََّم َوُتَصاَن َعِن اْلَنأَجاِس َواللَّغأِو ِمَن اَْلق أ

ُلُه تَ َعاَلى  ُمُه  َويُذأَكرَ } : قَ وأ َجنُِّبواأ َمَساِجدَُكمأ : " ؛ وفي الحديِث عن النبيِّ صلى الل عليه وسلم { ِفيَها اسأ
ُروَها ِفي َعُكمأ َوِشَراءَُكمأ ؛ َوَسلَّ ُسُيوِفُكمأ َوإقَاَمَة ُحُدودُِكمأ ؛ َوَجمِّ َنُكمأ ؛ َوبَ ي أ َياَنُكمأ َوَمَجانِي أ الأَجمِع ،  ِصب أ

َعُلواأ َعَلى أب أَوابهَ  الأَمَساِجُد بُ ُيوُت الِل َعزَّ َوَجلَّ ِفي اَْلرأِض ، َوِهَي : )قال ابُن عبَّاس ". ا الأَمطَاِهَر َواجأ
ِل اَْلرأضِ  ُء النُُّجوُم َْلهأ َماِء َكَما ُتِضيأ ِل السَّ ُء َْلهأ ُلُه تَ َعاَلى (. ُتِضيأ ُمُه } : قَ وأ أي ويُذأَكُر في { َويُذأَكَر ِفيَها اسأ

 . تعالى وتوحيدهُ المساجِد اسُم الل
{ بِالأُغُدوِّ } ؛ أي ُيَصلِّي لِل تعالى في تلك البيوِت الصالَة المفروضَة ، { ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها } : وقولهُ تعالى 

، يعني الَعِشيَّاِت ، واْلِصيُل ما بين العصِر إلى الليِل ، { َواآلَصاِل } ؛ أي صالة الغداة ، وقولُه تعالى 
بفتِح الباء على ما َلم يسمَّ ( ُيَسبَّحُ : )وقرأ ابُن عامر . َتسبيحاً َلختصاصها بالتسبيحِ  وُسميت الصالةُ 

 .فاعلهُ 
َر َمن ُيصلي فقال  َلَّ تُ لأِهيِهمأ ِتَجارٌَة َوَلَ بَ يأٌع } رَجاٌل : َمن ُيَسبُِّح ؟ فقيَل : ؛ كأنه قاَل { رَِجاٌل } : ُثم فسَّ

ِر اللَِّه َوِإقَاِم ال ؛ أي َل تشَغُلهم تجارةٌ ، وَل بَ يأٌع عن طاعِة الل ، وعن إقامِة { صَّاَلِة َوِإيَتآِء الزََّك اِة َعن ِذكأ
 .الصَّالة في البيوِت ، وعن إعطاِء الزكاة

ِل الأَجلأب ، َوالأبَ يأُع َما بَاَعهُ الرَُّجُل َعَلى َيَديأهِ : )قال الفرَّاُء  ٌم التِّ ( التَِّجاَرُة َْلهأ َراِء َوَخصَّ قَ وأ َجارََة ُهَنا بالشِّ
َدَها ِر الأَمبيأِع بَ عأ َل َيمنُعهم ذلك عن حضور المساجد إلقامِة الصالة وإتأَماِمها ، وإذا : والمعنى . ِلذِكأ

 .حضَر وقُت الزكاِة َلم يحبُسوها عن وقِتها
ُلُه تَ َعاَلى  ماً تَ تَ َقلَُّب ِفيِه الأُقُلوُب َواْلَبأصَ } : قَ وأ فاً من يوٍم تَ رأِجُف فيه { اُر َيَخافُوَن يَ وأ ؛ أي يفعلون ذلك َخوأ

َسَن َما } القلوُب ، وتدوُر ُحَدُق العيوِن حاَلً بعد حاٍل من الَفَزِع والخوِف رجاَء أن  زِيَ ُهُم اللَُّه َأحأ ِلَيجأ
نيا ، { َعِمُلواأ  ِلِه } ؛ ِفي داِر الدُّ للَُّه يَ رأُزُق َمن َيَشآُء ِبَغيأِر َوا} ؛ بغيِر استحقاٍق ، { َوَيزِيَدُهمأ مِّن َفضأ

ٍر وَل ِنهايةٍ { ِحَساٍب   .؛ أي بغيِر َحصأ
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ُه َشيأًئا آُن َماًء َحتَّى ِإَذا َجاَءُه َلمأ َيِجدأ َسُبُه الظَّمأ َوَوَجَد اللََّه ِعنأَدهُ  َوالَِّذيَن َكَفُروا َأعأَماُلُهمأ َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيحأ
 ( 26)ُه َواللَُّه َسرِيُع الأِحَساِب فَ َوفَّاُه ِحَسابَ 

 
ُه َشيأئاً } : قولُه  آُن َمآًء َحتَّى ِإَذا َجآَءُه َلمأ َيِجدأ َسُبُه الظَّمأ ؛ معناهُ {  َوالَِّذيَن َكَفُرواأ َأعأَمالُُهمأ َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيحأ

لساَء ، يظنُُّه العطشاُن ماًء يرُجو به أن أعماَل الُكفَّاِر قد ُأحبطُوا بكفرِهم ، كَسَراٍب بأرٍض ُمستوية م: 
هُ ماء ، بل رأى أرضاً بيضاَء َل ماء فيها فَيِئَس وتحي ََّر ،   النجاَة ، حتى إذا جاَء السراَب ليشرَب َلم يجدأ

ِة  كذلَك الكافُر في عملِه ييأُس في اآلخرة عن عمله الذي كان يعتقدُه يبرئ ، يتقطَُّع عنه طمعُه عند شدَّ
؛ أي عند عملِه ، { َوَوَجَد اللََّه ِعنَدُه } : ، ثم يجُد عند ذلك من العقاب كما قال تعالى  حاجته إليه

َراُب . ؛ أي َجازَاُه بعملهِ { فَ َوفَّاُه ِحَسابَُه } َقِدَم على الِل ، : يعني  هو الشعاُع الذي يتراَءى للعين : والسَّ
َعُة . نه ماٌء وليس بماءوقَت الهاجرِة في الَفَلَواِت ، يُ َرى من بعيٍد كأ َعُة جمُع قَاٍع : والبِقي أ جمُع بَقاٍع ، والِقي أ

 .، نحُو َجاٍر وِجيَرٍة ، وهو ما انبسَط من اْلرِض وفيه يكون السَّرابُ 
أنَّ الكافَر يحَسُب أن عمَلُه يُغِني عنه وينفعهُ ، فإذا أتاه الموُت واحتاَج إلى عملِه َلم : معناهُ : َوِقيأَل 
هُ  َواللَُّه َسرِيُع } َشيأئاً ؛ أي َل منفعَة فيِه وَوَجَد اللَ ِعنأَدُه بالمرصاِد عنَد ذلك فوفَّاُه جزاَء عملِه ،  يجدأ

ِح البصِر أو أقلَّ ؛ ْلنه تَ َعاَلى َل يتكلُم بآلٍة حتى يشغَلُه َسمٌع عن { الأِحَساِب  ؛ أي سريٌع ِحَسابُهُ كَلمأ
َكَما َرزََقُكمأ ِفي َحاَلٍة : )كيَف ُيَحاِسبُ ُهمأ في حالٍة واحدة ؟ فَ َقاَل : عنه  وُسِئَل َعِليٌّ رضي الل. َسمعٍ 

 (.َواِحَدةٍ 
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َق ب َ  ُضَها فَ وأ ِقِه َسَحاٌب ظُُلَماٌت بَ عأ ِقِه َموأٌج ِمنأ فَ وأ يٍّ يَ غأَشاُه َموأٌج ِمنأ فَ وأ ٍر ُلجِّ عأٍض ِإَذا َأوأ َكظُُلَماٍت ِفي َبحأ
َرَج َيَدُه  َعِل اللَُّه َلُه نُورًا َفَما َلُه ِمنأ نُوٍر َأخأ  ( 70)َلمأ َيَكدأ يَ َراَها َوَمنأ َلمأ َيجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِقِه َسَحاٌب } : قَ وأ ِقِه َموأٌج مِّن فَ وأ يٍّ يَ غأَشاُه َموأٌج مِّن فَ وأ ٍر لُّجِّ ؛ هذا تخير في { َأوأ َكظُُلَماٍت ِفي َبحأ

نيا كمثِل ظُُلَماٍت أن َمَثَل : المثِل ، والمعنى  نيا ، ومثَل قلوبهم في حياِتهم الدُّ أعماِل الكفار أيضاً في الدُّ
يٍّ ؛ أي عميٍق كثير الماء يعلوُه موٌج ومن فوق ذلك الموِج اْلعلى سحابٌ  ٍر ُلجِّ  .ِفي َبحأ

َق بَ عأٍض } : وهذا حدُّ الكالم ، ُثم ايتدأ فقال  ُضَها فَ وأ لمَة البحِر وظُلمَة الموِج ، أراَد به ظ{ ظُُلَماٌت بَ عأ
أراَد بالظُّلماِت أعماَل : قال المفسِّرون . اْلدنى وظلمَة الموِج اْلعلى وظلمَة السَّحاب وظلمة الليلِ 
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حاب  يِّ قلَب الكافِر ، وبالموِج ما يغَشى عليه من الجهِل والشكِّ والحيرة ، وبالسَّ الكفاِر ، وبالبحِر اللُّجِّ
يَن والختَم والط  .بَع على قلبهِ الدِّ

ٍس ِمَن الظَُّلِم : )قال ُأَبيُّ بُن كعٍب في هذه اآلية  َفَكاَلُمُه ظُلأَمٌة ؛ َوَعَمُلُه ظُلأَمٌة ؛ : الأَكاِفُر يَ تَ َقلَُّب ِفي َخمأ
َم الأِقَياَمِة إَلى ظُلأَمٍة ،   ُرُه يَ وأ َرُجُه ظُلأَمٌة ؛ َوقَ لأُبُه ظُلأَمٌة ؛ َوَمِصي أ َخُلهُ َوَمخأ ارأِجُعواأ } : َكَما قَاَل تَ َعاَلى َوَمدأ

 [.72: الحديد ]{َورَآءَُكمأ فَالأَتِمُسواأ نُوراً 
َرَج يََدُه َلمأ َيَكدأ يَ َراَها } : وقولهُ تعالى  ؛ أي إذا أخرَج َيَدُه من هذه الظُّلمات َلم يَرها وَلم { ِإَذآ َأخأ

ِة الظلماِت ، فكذلك الكافرُ  َوَمن لَّمأ } : وقولُه تعالى . َل يُ بأِصُر الحقَّ والهدى يُ َقاِربأ أن يَراها من شدَّ
َعِل اللَُّه َلُه نُوراً َفَما َلُه ِمن نُوٍر  ؛ أي َمن َلم يهدِه اللُ فما له من إيأَماٍن ، وَمن َلم يجعِل اللُ له نوراً في { َيجأ

نيا ، فما له من نورٍ   .الدُّ
ٍر ِمنأ نُوِري : " َل وعن رسوِل الل صلى الل عليه وسلم أنُه قا إنَّ اللَ تَ َعاَلى َخَلَقِني ِمنأ نُورِه ، َوَخَلَق أبَا َبكأ

ِمِنيأَن ِمنأ ُأمَِّتي ِمنأ نُوِر ُعَمَر ، َوخَ  ٍر ، َوَخَلَق الأُمؤأ ِمَناِت ، َوَخَلَق َوَخَلَق ُعَمَر َوَعاِئَشَة ِمنأ نُوِر أبي َبكأ َلَق الأُمؤأ
ٍر َوُعَمَر َوَعاِئَشَة ؛ َفَما َلُه ِمنأ نُوٍر فَ يَ نأِزُل َعَليأِه ، . اِئَشةَ ِمنأ ُأمَِّتي ِمنأ نُور عَ  َفَمنأ َلمأ ُيِحبَِّني َوُيِحبَّ أبَا َبكأ

َعِل اللُ َلُه نُوراً َفَما َلُه ِمنأ نُوٍر   ". َوَمنأ َلمأ َيجأ
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َماَواتِ  ِبيَحُه َواللَُّه  َأَلمأ تَ َر َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلُه َمنأ ِفي السَّ ُر َصافَّاٍت ُكلٌّ َقدأ َعِلَم َصاَلَتهُ َوَتسأ َرأِض َوالطَّي أ َواْلأ
َعُلوَن  َرأِض َوِإَلى اللَِّه الأَمِصيُر ( 77)َعِليٌم ِبَما يَ فأ َماَواِت َواْلأ  ( 77)َولِلَِّه ُملأُك السَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َماَواِت } ؛ أي يُ نَ زُِّهُه ؛ { َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلُه } ؛ أَلمأ تعَلمأ : ؛ معناُه { َأَلمأ تَ َر } : قَ وأ َمن ِفي السَّ

أراَد : َوِقيأَل . تغليباً للعقالِء على ريِرهم( َمنأ )ِمن الُعَقاَلِء وريِرهم ، وَكنَّى عن الجميِع بكلمة { َواَْلرأِض 
 .وهم المؤمنونَ باآليِة العقالَء ، وهذا عموٌم أراَد به الخصوَص في أهِل اْلرض 

ُلُه تَ َعاَلى  ُر َصآفَّاٍت } : قَ وأ ُط في اللغة { َوالطَّي أ ؛ أي ويسبُح له الطيُر باسطاٍت أجِنَحِتها في الهواِء ، والَبسأ
ى الَقِديأُد َصِفيأفاً ْلنه يُ بأَسطُ :  ُط ، ويسمَّ وخصَّ الطيَر بالذِّكِر من . الصَّفُّ ، والصَّفُّ في اللغة هو الَبسأ

مواِت واْلرضِ  ُجملةِ  ماء واْلرِض ، وهي خارجٌة عن ُجملة َمن في السَّ  .الحيوان ؛ ْلنَّها تكون بين السَّ
ُلُه تَ َعاَلى  ِبيَحُه } ؛ اللُ ؛ { َقدأ َعِلَم } ؛ أي كلٌّ ِمن هؤَلء ، { ُكلٌّ } : قَ وأ رون . {َصالََتُه َوَتسأ : قال المفسِّ

 : وفيه وجوهٌ ِمن التأويِل . ما سواهم من الخلقِ الصالُة لبني آدَم ، والتسبيُح عامٌّ لِ 
ُكلَّ ُمَصلٍّ ومسبٍح : أن معناهُ : كلُّ ُمَصلٍّ وُمَسبٍح قد َعِلَم اللُ تعالى صالَتُه وتسبيَحهُ ، والثاِني : أحُدها 

َواللَُّه َعِليٌم ِبَما }  قد َعِلَم كلٌّ منهم تسبيَح الِل وصالَتُه ،: قد َعِلَم صالَة نفسِه وتسبيَح نفسِه ، والثالُث 
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َعُلوَن  َماَواِت َواَْلرأِض } : وقولُه تعالى . ؛ من الطاعِة وريِرها{ يَ فأ ؛ أي له تقديُرهما { َوللَِّه ُملأُك السَّ
 .{َوِإَلى اللَِّه الأَمِصيُر } وتدبيُرهما وتصريُف أحواِلهما ، 
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ُرُج ِمنأ ِخاَلِلِه َويُ نَ زُِّل ِمَن َأَلمأ تَ َر َأنَّ اللََّه يُ زأِجي َسَحابًا ثُ  َعُلُه رَُكاًما فَ تَ َرى الأَودأَق َيخأ َنُه ثُمَّ َيجأ مَّ يُ َؤلُِّف بَ ي أ
رُِفُه َعنأ َمنأ َيَشاُء َيَكاُد َسَنا بَ رأِقِه  َماِء ِمنأ ِجَباٍل ِفيَها ِمنأ بَ َرٍد فَ ُيِصيُب ِبِه َمنأ َيَشاُء َوَيصأ َبأَصارِ السَّ َهُب بِاْلأ  َيذأ

(72 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  قاً دِفيقاً ِقَطعاً ِقَطعاً ، } : قَ وأ ُثمَّ يُ َؤلُِّف } َأَلمأ تَ َر َأنَّ اللََّه يُ زأِجي َسَحاباً ؛ أي يُ نأِشُؤهُ وَيُسوُقُه َسوأ

َنُه  َحاُب جمٌع واحدُه َسَحابٌَة ، والتَّأألِيأفُ { بَ ي أ حاب المتفرقِة ، والسَّ َضمُّ بعٍض  ؛ أي يجمُع بين ِقَطِع السَّ
 .إلى بعض حتى يجعَلُه قطعًة واحدة

ُلُه تَ َعاَلى  َعُلُه رَُكاماً } : قَ وأ ُرُج ِمنأ ِخاَلِلِه } ؛ أي ُمتَ َراِكماً بعضُه فوق بعٍض ، { ثُمَّ َيجأ َق َيخأ ؛ { فَ تَ َرى الأَودأ
: قال الليُث . جبال والجبلأي تَرى المطَر يخرُج من َوَسِطِه وأثنائِه ، والأِخاَلُل جمُع الأَخَلِل مثل ال

: قرأ ابُن عبَّاس والضحاك (. الأَودأُق الأَمَطُر ُكلُُّه ، َشِديأُدُه َوَهي ُِّنهُ ، َوِخاَلُل السََّحاب َمَخارُِج الأَقطأِر ِمنأهُ )
 (.ِمنأ ِخَلِلهِ )

ُلُه تَ َعاَلى  َمآِء ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن بَ َرٍد } : قَ وأ ماء ، وتلك الجباُل { َويُ نَ زُِّل ِمَن السَّ ؛ أي من جبٍل في السَّ
َماِء ِجَباَلً ِمنأ بَ َردٍ : )قال ابُن عبَّاس . من بَ َردٍ  بَ َر اللُ أنَّ ِفي السَّ : ومفعوُل اإلنزاِل محذوٌف ، تقديرُه ( أخأ

بتداء الغايِة ، ْلن وينَ زُِّل اللُ من جباٍل بَ َرَد فيها ، واستغَنى عن ذكِر المفعول للدَللة عليه ، وِمن اْلُوَلى َل
ماء ،  ماء ، والثانية للتبعيِض ؛ ْلن ما يُ نأزُِلُه اللُ بعض تلك الجباِل التي في السَّ ابتداَء اإلنزاِل من السَّ

 .َخاَتٌم ِمن حديدٍ : والثالثةُ لتبيين الجنِس ؛ ْلن جنَس تلك الجباِل البَ َرَد ، كما تقوُل 
ثَ ُر ِمنأ ِجبَاِل اَْلرأضِ ِجَبا: )وكان عمُر رضي الل عنه يقول  َماِء أكأ ؛ { فَ ُيِصيُب ِبِه َمن َيَشآُء } ، ( ُل السَّ

رِفُهُ َعن مَّن َيَشآُء } أي فيصيُب بالبَ َرِد َمن يشاُء فيهلكهُ ويهِلُك َزرأَعُه ،  ؛ فال يضرُُّه في زرعِه { َوَيصأ
 .وَثمرهِ 

ُلُه تَ َعاَلى  َهبُ } : قَ وأ حاب يذهُب باْلبصاِر من { بِاْلَبأَصاِر  َيَكاُد َسَنا بَ رأِقِه َيذأ ُء برِق السَّ ؛ أي كاُد َضوأ
ة ضوئِه وبريقه وَلَمَعاِنِه ؛ ْلن َمن َنَظَر إلى البرِق ِخيأَف عليه ذهاُب البصرِ  ِهُب : )قرأ أبو جعفر . شدَّ يُذأ

 .بضمِّ الياء وكسر الهاء( باْلَبأَصارِ 
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َبأَصاِر يُ َقلُِّب اللَُّه اللَّيأَل َوال َرًة ِْلُوِلي اْلأ  ( 77)ن ََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعب أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِإنَّ } ؛ أي يقلُِّبها في الذهاب والأَمِجيِء والزيادِة والنُّقصان ، { يُ َقلُِّب اللَُّه اللَّيأَل َوالن ََّهاَر } : قَ وأ

ِلي اْلَبأَصاِر  َرًة ْلُوأ َرًة لذوي العقوِل من الناس ، ؛ أي إنَّ في { ِفي ذِلَك َلِعب أ ذلك التقلُّب ، وفيما ذُِكَر ِعب أ
لٍ : يقاُل   .فالٌن صاِحُب َبَصٍر ؛ أي صاحُب َعقأ
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َليأِن وَ  ِشي َعَلى رِجأ ُهمأ َمنأ َيمأ ِشي َعَلى َبطأِنِه َوِمن أ ُهمأ َمنأ َيمأ ُهمأ َمنأ يَ َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمنأ َماٍء َفِمن أ ِشي ِمن أ مأ
ٍء َقِديٌر  ُلُق اللَُّه َما َيَشاُء ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشيأ  ( 76)َعَلى َأرأَبٍع َيخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ من النُّطفِة ، من ماِء الذكر واْلُنثى ، والأَخلأُق من الماِء { َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدآبٍَّة مِّن مَّآٍء } : قَ وأ

عاً من الماِء ؛ ْلنَّ الماَء َل يُمِكُن إمساكُه بيدِه وَل أن يَ بأِني  أعجُب ؛ ْلنه ليس شيٌء إَلّ  وهو أشدُّ َطوأ
نيا ، وَل تدخُل الجنُّ : والمعنى . عليِه وَل أن يتِخذ منُه شيءٌ  واللُ َخَلَق كلَّ حيواٍن شاهد في الدُّ

 .والمالئكُة في هذا ْلنَّا َل نشاِهُدهم
ُهمأ مَّ } : وقولهُ تعالى  ِشي َعَلى َبطأِنِه َفِمن أ ( َمنأ )؛ كالحيَّاِت والأَهَواِم والحيتان ، وإنَّما قال فمنهم { ن َيمأ

ِشي َعَلى } فمنهم َمن َيمشي على بطنِه ، : تغليباً للُعَقالِء ، ولو كان ِلَما َل يعقُل لقال  َوِمنُهمأ مَّن َيمأ
َليأِن  ُهمأ مَّن َيمأ } ؛ كاإلنساِن والطَّيِر ، { رِجأ باعِ { ِشي َعَلى َأرأَبٍع َوِمن أ ابَُّة اسٌم لكلِّ . ؛ كالبهائِم والسِّ والدَّ

 .حيواٍن ِمن ُمَميٍِّز أو ريرهِ 
ُلُه تَ َعاَلى  ٍء َقِديٌر } : قَ وأ ُلُق اللَّهُ َما َيَشآُء ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشيأ ؛ ظاهُر المعنى ، قرأ الكوفيُّون رير { َيخأ

 .لى اَلسمِ ع( َواللُ َخاِلقُ )عاصٍم 
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َتِقيٍم  ِدي َمنأ َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمسأ  ( 75)َلَقدأ َأن أَزلأَنا آيَاٍت ُمبَ ي َِّناٍت َواللَُّه يَ هأ
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ُلُه تَ َعاَلى  ِدي} ؛ يعني الُقرأآَن هو ُمبَ يُِّن الأُهَدى واْلحكاِم ، { لََّقدأ َأنَزلأَنآ آيَاٍت مُّبَ ي َِّناٍت } : قَ وأ َمن  َواللَُّه يَ هأ

َتِقيٍم   .؛ أي يرشُد َمن يشاُء إلى ِدين اإلسالِم الذي هو ِديُن الِل وطريُق رَضاُه وَجنََّتهُ { َيَشآُء ِإَلى ِصَراٍط مُّسأ
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ِد َذِلَك َوَما ُأولَ  ُهمأ ِمنأ بَ عأ ِمِنيَن َويَ ُقولُوَن آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَُّسوِل َوَأَطعأَنا ُثمَّ يَ تَ َولَّى َفرِيٌق ِمن أ  ( 76)ِئَك بِالأُمؤأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  قُولُوَن آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَُّسوِل َوَأَطعأَنا } : قَ وأ ُِ َنا بتوحيِد الل { َوَي ق أ ؛ يعني المنافقيَن يقولون َصدَّ

ٍد صلى الل عليه وسلم وأَطعأناُهما فيما َحَكَما ،  ُهمأ  ُثمَّ يَ تَ َولَّى َفرِيقٌ } وبالرَّسوِل ُمَحمَّ ؛ أي ثُم تعرُض { مِّن أ
ِد ذِلَك } طائفة منهم ،  لَِئَك } ؛ أي ِمن بعد قوِلهم آَمنَّا ، { مِّن بَ عأ ؛ الذين أعَرُضوا عن حكِم { َوَمآ ُأوأ
ِمِنيَن } الل ورسوله ،   .{بِالأُمؤأ
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نَ ُهمأ ِإَذا َفرِ  ُكَم بَ ي أ ُهمأ ُمعأِرُضوَن َوِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيحأ  ( 76)يٌق ِمن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَ ُهمأ } : قَ وأ ُكَم بَ ي أ إذا ُدُعوا إلى كتاب الل ورسوله : ؛ معناُه { َوِإَذا ُدُعواأ ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيحأ

ُهمأ مُّعأِرُضوَن } ليحُكَم بيَنهم الرسوُل فيما اختلفوا فيه ،  َن إليه ، نزلت هذه ؛ عما ُيدأ { ِإَذا َفرِيٌق مِّن أ َعوأ
ِر المنافِق وخصمِه اليهوديِّ حين اختصَما في أرٍض ، فجعَل اليهوديُّ يجذبُه إلى رسوِل الِل  اآلياُت في بشأ

داً : صلى الل عليه وسلم ليحُكَم بيَنهما ، وجعَل المنافُق يجذبُه إلى كعب بن اْلشرِف ، يقوُل  إنَّ ُمَحمَّ
لُُه تَ َعاَلى َيِحيأُف عليه ، فذلَك ق َ  ُهمأ مُّعأِرُضوَن } : وأ نَ ُهمأ ِإَذا َفرِيٌق مِّن أ ُكَم بَ ي أ { َوِإَذا ُدُعواأ ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيحأ

 .عن الكتاب والسُّنةِ 
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ِعِنيَن   ( 76)َوِإنأ َيُكنأ َلُهُم الأَحقُّ يَأأتُوا ِإلَيأِه ُمذأ
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ُلُه تَ َعاَلى  ِعِنيَن َوِإن َيُكنأ لَّ } : قَ وأ وإن يكن َلهم القضاُء على ريِرهم : ؛ معناُه { ُهُم الأَحقُّ يَأأُتواأ ِإلَيأِه ُمذأ

اإلقراُر بالحقِّ مع : واإلذأَعاُن . يأتوَن إلى النبيِّ صلى الل عليه وسلم ُمسرعيَن مطيعيَن ُمنقادين لحكمهِ 
اُج . اَلنقياِد له َراُع َمعَ : اإلذأَعاُن : )قال الزجَّ  (.الطَّاَعةِ  اإلسأ
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 ( 60)اِلُموَن َأِفي قُ ُلوِبِهمأ َمَرٌض َأِم ارأتَابُوا َأمأ َيَخافُوَن َأنأ َيِحيَف اللَُّه َعَليأِهمأ َوَرُسولُُه َبلأ ُأوَلِئَك ُهُم الظَّ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  لَِئَك ُهُم  َأِفي قُ ُلوِبِهمأ مََّرٌض َأِم ارأتَابُواأ َأمأ َيَخافُوَن َأن َيِحيفَ } : قَ وأ اللَُّه َعَليأِهمأ َوَرُسوُلُه َبلأ ُأوأ

؛ لفظُه لفُظ اَلستفهاِم ، ومعناُه التوبيُخ ، وذلك أشدُّ ما يكون في الذمِّ كما جاَء في المبالغِة { الظَّاِلُموَن 
َر َمنأ رَِكَب الأَمطَايَا َوأنأَدى الأَعاَلِميأَن بُطُوَن رَاٍحي َ : في المدح  ُتمأ َخي أ  .عأِني أنُتم كذلكَ أَلسأ
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نَ ُهمأ َأنأ يَ ُقولُوا َسِمعأَنا وَ  ُكَم بَ ي أ ِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيحأ َل الأُمؤأ َأَطعأَنا َوُأولَِئَك ُهُم ِإنََّما َكاَن قَ وأ
ِلُحوَن  َش اللََّه َويَ ت َّ ( 67)الأُمفأ ِه فَأُولَِئَك ُهُم الأَفائُِزوَن َوَمنأ يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلهُ َوَيخأ  ( 67)قأ

 
نَ ُهمأ َأن يَ ُقولُواأ َسِمعأَنا وَ } : قولُه  ُكَم بَ ي أ ِمِنيَن ِإَذا ُدُعواأ ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيحأ َل الأُمؤأ ؛ { َأَطعأَنا ِإنََّما َكاَن قَ وأ

لُ )انتصَب  ُمها ( قَ وأ  .{عأَنا َوَأَطعأَنا َأن يَ ُقولُواأ َسمِ } على خبِر كاَن ، واسأ
مٌ   وذلك أن َعِليّاً رضي الل عنه بَاَع ِمنأ ُعثأَماَن رضي الل عنه أرأضاً بالأَمِدي أَنِة َلَ يَ َناُلَها الأَماءُ ، َفَجاَء قَ وأ

ُمواأ ُعثأَماَن َعَلى َما َصَنَع َوقَاُلواأ َلُه  َهبأ ِفي ُخُصوَمِتَك َمَع َعِليٍّ : ُعثأَماَن فَ َندَّ إَلى َرُسوِل الِل صلى الل  َلَ َتذأ
ُكُم َلهُ  ُهمأ ُعثأَماُن ، َوَتَحاَكَما إَلى َرُسوِل الِل صلى الل عليه وسلم ، ! عليه وسلم فَإنَُّه َيحأ َبلأ ِمن أ فَ َلمأ يَ قأ

ُم ُعثأَماَن أنأ يَ رأُضواأ بَقَضاِئِه ، فَ َقاَل ُعثأَمانُ  َسِمعأَنا } : رضي الل عنه  فَ َقَضى ِلَعِليٍّ رضي الل عنه ، فََأَبى قَ وأ
أي َسمعنا قولَك يا رسوَل الِل وأَطعأنا أمَرَك ورضينا بُحكِمَك وقضاِئَك ، وإنأ كان ذلك فيما { َوَأَطعأَنا 

ِلُحوَن } : وقولُه تعالى . يكرهوَنهُ ويضرُّ بهم لَ اِئَك ُهُم الأُمفأ  .؛ يعني الرَّاِضيَن بقضاِء الل ورسوله{ َوُأوأ
َبَل عثماُن إلى رسوِل الل صلى الل عليه وسلم فقاَل فلما نز  يَا َرُسوَل الِل ؛ َوالِل َلِئنأ : )َلتأ هذه اآليُة أق أ

فَ ُعَها إلَيأهِ  ِلُكَها َوأدأ ُرَجنَّ ِمنأ أرأِضي ُكلَِّها الَِّتي أمأ َوَمن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلهُ } : فأنزَل اللُ تعالى ( ِشئأَت َْلخأ
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َش  ِه َوَيخأ وَمن يُِطِع اللَ ورسوَلُه فيما ساَءهُ وسرَّهُ ويخَش الل فيما مضى من ذنوبِه : ؛ معناهُ { اللََّه َويَ ت َّقأ
لَ اِئَك ُهُم الأَفآئُِزون } ويتَِّق اللَ فيما بعُد فلم يَ عأِص اللَ ،   .، برَضى الل وحسناتهِ { فَأُوأ
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َد َأيأمَ  ِسُموا طَاَعٌة َمعأُروَفٌة ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما تَ عأَمُلوَن َوَأقأَسُموا بِاللَِّه َجهأ ُرُجنَّ ُقلأ ََل تُ قأ انِِهمأ َلِئنأ َأَمرأتَ ُهمأ لََيخأ
(62 ) 

 
َد َأيأَماِنِهمأ } : وقولهُ  ُرُجنَّ َلِئنأ َأَمرأتَ ُهمأ لَ } ؛ أي َحَلُفوا بالِل وباَلُغوا في الَقَسِم ، { َوَأقأَسُمواأ بِاللَِّه َجهأ ، { َيخأ

ِسُمواأ } : َلهم { ُقل } ِمن ماِلهم كلِّه لَفَعُلوا ،  ِلُفوا ، وَتمَّ الكالُم ها هنا{ َلَّ تُ قأ } : ثُم قاَل . ؛ أي َل َتحأ
 .؛ أي هذا القوُل منكم يعني الَقَسَم طاعٌة َحَسَنةٌ { طَاَعٌة مَّعأُروَفٌة 

ِلُفوَن لِئنأ أَمَرهم النبيُّ صلى الل عليه وسلم  هذه اآليُة نزلت في المنافقينَ : وقال بعُضهم  ؛ كانوا َيحأ
َل تُقِسُموا طاعٌة معروفة ِمثأُل : بالخروِج إلى الجهاِد ليخرُجنَّ ، وَلم يكن في نيَِّتهم الخروُج ، فقيَل َلهم 

قون ، وقولُه تعالى  ؛ يعني َعِليأٌم بما تعملون ِمن { وَن ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما تَ عأَملُ } : من َقَسِمُكمأ بما َل تصدِّ
 .مخالفتكم بالفعل" و " طاعتكم بالقوِل 
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لأُتمأ  َل َوَعَليأُكمأ َما ُحمِّ ا فَِإنََّما َعَليأِه َما ُحمِّ َتُدوا َوَما ُقلأ َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل فَِإنأ تَ َولَّوأ َوِإنأ ُتِطيُعوُه تَ هأ
 ( 67)وِل ِإَلَّ الأَباَلُغ الأُمِبيُن َعَلى الرَّسُ 

 
اأ فَِإنََّما َعَليأِه } : ؛ ظاهُر المعنى ، وقولُه تعالى { ُقلأ َأِطيُعواأ اللََّه َوَأِطيُعواأ الرَُّسوَل } : وقولهُ تعالى  فَِإن تَ َولَّوأ

لأُتمأ  َل َوَعَليأُكمأ مَّا ُحمِّ َل ؛ أي فإن أعَرُضوا عن طاعِة الل { َما ُحمِّ وطاعِة رسوله فإنَّما على الرسوِل ما ُحمِّ
لأُتمأ من الطاعِة ،  َتُدواأ َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإَلَّ } من التبليِغ وأداِء الرسالة ، وعليكم ما ُحمِّ َوِإن ُتِطيُعوُه تَ هأ

 .؛ أي ليس عليِه إَلَّ أن يُ بَ لَِّغ ويُ بَ يَِّن لكم{ الأَباَلُغ الأُمِبيُن 
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َلَف الَِّذيَن مِ  َوَعدَ  َتخأ َرأِض َكَما اسأ ِلَفن َُّهمأ ِفي اْلأ َتخأ نأ قَ بأِلِهمأ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنأُكمأ َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيسأ
ًنا يَ عأ  ِفِهمأ َأمأ لَن َُّهمأ ِمنأ بَ عأِد َخوأ َننَّ َلُهمأ ِدينَ ُهُم الَِّذي ارأَتَضى َلُهمأ َوَليَُبدِّ رُِكوَن ِبي َشيأًئا َوَمنأ  َوَلُيَمكِّ ُبُدونَِني ََل ُيشأ

َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكمأ تُ رأَحُموَن ( 66)َكَفَر بَ عأَد َذِلَك فَأُوَلِئَك ُهُم الأَفاِسُقوَن 
(65 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلَف َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنواأ مِ } : قَ وأ َتخأ ِلَفن َُّهمأ ِفي اَْلرأِض َكَما اسأ َتخأ نأُكمأ َوَعِمُلواأ الصَّاِلَحاِت َلَيسأ

ًة { الَِّذيَن ِمن قَ بأِلِهمأ  َة مدَّ ؛ نزلت هذه اآليُة في أصحاب رسول الل صلى الل عليه وسلم ؛ أقَاُموا بَمكَّ
في القتاِل ، وكذلك بعَدما هاَجُروا إلى المدينِة  قبَل الهجرِة َل يُمِكُنهم إظهاُر اإلسالِم ، وَل ُأِذَن َلهم

ُهُم العرُب عن قوٍس واحدة ، وكانوا َل يَبيأُتوَن إَلّ مع السِّالِح وَل ُيصبُحوَن إَلَّ فيه ُهُم اْلنصاُر ، َرَمت أ  .َوآَوت أ
َلدت ََّنا أَبداً ؟ فأنزَل اللُ يَا َرُسوَل الِل ؛ أَهَكذا َجا: فجاَء رجٌل إلى رسوِل الل صلى الل عليه وسلم ، فقاَل 

ِلَفن َُّهمأ ِفي اَْلرأِض } هذه اآليَة  َتخأ أي َلُيبَ وَِّأن َُّهمأ أرَض { َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنواأ ِمنأُكمأ َوَعِمُلواأ الصَّاِلَحاِت لََيسأ
َر والشَّام بعدَ  إهالِك الجبابرة بَأنأ  المشركين من العرب والَعَجِم كما استخلَف بني اسرائيَل بأرِض ِمصأ

اناً وُمُلوكاً   .أورَثَهم أرَضهم ودياَرهم وجعلهم ُسكَّ
َننَّ َلُهمأ ِدينَ ُهُم الَِّذي ارأَتَضى َلُهمأ } : وقولهُ تعالى  َع َلهم البالَد حتى َيملُكوها وُيظأِهَر { َوَلُيَمكِّ ؛ أي وِليُ َوسِّ

َلن َّ } ِديَنهم على جميِع اْلدياِن ،  ِفِهمأ َأمأناً َوَليَُبدِّ رُِكوَن } : ؛ وقولُه تعالى { ُهمأ مِّن بَ عأِد َخوأ يَ عأُبُدونَِني َلَ ُيشأ
َعَلنَّ ذلك في حاِل ِعَبادِتهم{ ِبي َشيأئاً   .؛ يجوُز أن يكون في موضِع نصٍب على الحال ؛ أي َْلف أ

ُلُه تَ َعاَلى  لَ اِئَك ُهُم الأفَ } : قَ وأ َوَأِقيُمواأ الصَّ اَلَة َوآتُواأ } : وقولهُ تعالى . {اِسُقوَن َوَمن َكَفَر بَ عأَد ذِلَك فَأُوأ
 .؛ ظاهُر الأُمَرادِ { الزََّك اَة َوَأِطيُعواأ الرَُّسوَل َلَعلَُّكمأ تُ رأَحُموَن 
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َرأِض َوَمأأَواُهُم النَّاُر َولَِبئأَس الأَمصِ  َسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُمعأِجزِيَن ِفي اْلأ  ( 66)يُر ََل َتحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُرواأ ُمعأِجزِيَن ِفي اَْلرأِض } : قَ وأ ُد { َلَ َتحأ َسَبنَّ كفاَر مكة يا ُمَحمَّ ؛ أي وَل َتحأ

 .{الأَمِصيُر َوَمأأَواُهُم النَّاُر َوَلِبئأَس } فَائِِتيأَن من عذاب الل أو يُفوتُ َنا َهَرباً ، فقدرُة الِل تعالى محيطًة بهم ، 
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ُلُغوا الأُحُلَم ِمنأ  َتأأِذنأُكُم الَِّذيَن َمَلَكتأ َأيأَماُنُكمأ َوالَِّذيَن َلمأ يَ ب أ ُكمأ َثاَلَث َمرَّاٍت ِمنأ قَ بأِل يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيسأ
ِر َوِحيَن َتَضُعوَن ثَِياَبُكمأ ِمَن الظَِّهيَرِة َوِمنأ ب َ  رَاٍت َلُكمأ لَيأَس َعَليأُكمأ َوََل َصاَلِة الأَفجأ عأِد َصاَلِة الأِعَشاِء َثاَلُث َعوأ

يَاِت َوا ٍض َكَذِلَك يُ بَ يُِّن اللَُّه َلُكُم اآلأ افُوَن َعَليأُكمأ بَ عأُضُكمأ َعَلى بَ عأ للَُّه َعِليٌم َحِكيٌم َعَليأِهمأ ُجَناٌح بَ عأَدُهنَّ َطوَّ
(66 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُلُغواأ الأُحُلَم ِمنُكمأ ياَأي ُّ } : قَ وأ َتأأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكتأ َأيأَم اُنُكمأ َوالَِّذيَن َلمأ يَ ب أ َها الَِّذيَن َءاَمُنواأ ِلَيسأ

خوِل عليكم عبيدُكم وإمائكم والذين َلم يبلُغوا الأُحُلَم منك أي { َثاَلَث َمرَّاٍت  َتأأِذنأُكمأ في الدُّ ؛ أي لَِيسأ
َتأأِذنأُكمأ عبيدُكم وإمائكم والذين َلم يبلُغوا الأُحُلَم من : لرِّجال والنساِء ، والمعنى ِمن أحرارِكم من ا َلَيسأ

خول عليكم في ثالِث أوقاٍت من الليِل والنهاِر يكون الغالُب فيها   صغيِر أوَلدِكم من اْلحراِر في الدُّ
 .كشُف العوراتِ 

ِر مِّن قَ بأ } : ُثمَّ بَ يََّن اْلوقاَت الثالث فقال  ؛ أي وقَت القياِم ِمن المضاجع والت ََّهيُِّؤ { ِل َص اَلوِة الأَفجأ
ُلوَلِة ، { َوِحيَن َتَضُعوَن ثِيَ اَبُكمأ مَِّن الظَِّهيَرِة } للصَّالِة بالطهارِة ،  َوِمن بَ عأِد َصاَلوِة } ؛ وهو وقُت الَقي أ

رَاٍت لَُّكمأ } : ثالثة ؛ أراَد به العشاَء اْلخيرَة ، وهذه اْلوقاُت ال{ الأِعَشآِء  ؛ ْلنَّ اإلنساَن { َثاَلُث َعوأ
 .يضُع ثيابه فيها في العادةِ 

بالنصب ( َثاَلثَ )وَمن قرأ . هذه اْلوقاُت الثالثة ثالُث عوراٍت لكم: بالرفع ، فمعناه ( َثاَلثُ )من قرأ 
َن الصََّحاَبِة يُ عأِجبُ ُهمأ أنأ يُ َواِقُعواأ ِنَساَءُهمأ َكاَن ُأنَاٌس مِ : )قال السديُّ (. َثاَلَث َمرَّاتٍ )جعَلُه بَدَلً من قولِه 

ُرُجواأ إَلى الصَّاَلِة ؛ فََأَمَرُهُم اللُ أنأ يَأأُمُرواأ الأغِ  اَعاِت الثَّاَلِث ِليَ غأَتِسُلواأ ثُمَّ َيخأ لأَماَن َوالأَمَمالِيأَك أنأ ِفي َهِذِه السَّ
َتأأِذنُواأ ِفي َهِذِه الثَّاَلِث َساعَ   (.اٍت إذا َدَخُلواأ َيسأ

ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َل جناَح عليكم وَل عليهم في أنأ َلَ { لَيأَس َعَليأُكمأ َوَلَ َعَليأِهمأ ُجَناٌح بَ عأَدُهنَّ } : قَ وأ
 .يستأِذنُوا في ريِر هذه اْلوقات

ُلُه تَ َعاَلى  افُ { َطَوافُوَن َعَليأُكمأ بَ عأُضُكمأ َعَلى بَ عأٍض } : قَ وأ وَن عليكم يدخُلوَن ويخرجون ويذهبون ؛ أي َطوَّ
ويجيئون ويتردَُّدون في أحواِلهم واشتغَاِلهم بغيِر إذٍن ، يريُد أنَّهم َخَدُمُكمأ ، شئ فال بأَس أن يدخُلوا في 

ٍض َوهُ : َمعأنَاُه : )قال مقاتُل . ريِر هذه اْلوقات بغيِر إذن ُم َيُطوُف بَ عأُضُهمأ َوُهُم الأَمَماِليأُك َعَلى بَ عأ
 (.الأَمَواِلي

ُلُه تَ َعاَلى  َلَلِت واْلحكاِم في أمر { َكَذِلَك يُ بَ يُِّن اللَُّه َلُكُم اَْليَ اِت } : قَ وأ ؛ أي هكذا يُ بَ يُِّن اللُ لكم الدَّ
؛ فيما َحَكَم من استئذاِن الأَخَدِم في هذه { َحِكيٌم } ؛ بمصالِح العباد ، { َواللَُّه َعِليٌم } اَلستئذان ، 

 .وقاِت الثالثةاْل
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َتأأَذَن الَِّذيَن ِمنأ قَ بأِلِهمأ َكَذِلَك يُ بَ يِّ  َتأأِذنُوا َكَما اسأ َطأَفاُل ِمنأُكُم الأُحُلَم فَ لأَيسأ ُن اللَُّه َلُكمأ آيَاِتِه َواللَّهُ َوِإَذا بَ َلَغ اْلأ
 ( 66)َعِليٌم َحِكيٌم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َتأأِذنُواأ  َوِإَذا بَ َلَغ اَْلطأَفالُ } : قَ وأ إذا بَ َلَغ اْلطفاُل ِمن أحرارِكم : ؛ معناُه { ِمنُكُم الأُحُلَم فَ لأَيسأ

َتأأَذَن الَِّذيَن ِمن قَ بأِلِهمأ } وعبيدكم فليستأِذنُوا في جميِع اْلوقات وفي عموِم اْلحوال ،  ؛ { َكَما اسأ
وله ؛ اْلحراُر الكباُر الذين ُأِمُروا باَلستئذاِن المذكورين ِمن قَ بأِلهم على ما بَ يََّن اللُ في كتابِه ، يعني بق

ِلَها } على كلِّ حاٍل في قوله َتأأِنُسواأ َوُتَسلُِّمواأ َعَلى َأهأ فليس للعبِد البالغ أن يدخَل [ 76: النور ]{َحتَّى َتسأ
َكذاِلَك يُ بَ يُِّن } إذن َمنأِزَل موَلُه وَل للولِد البالِغ أن يدخَل على ُأمِِّه وعلى ذاِت محارمه في كلِّ وقٍت ب

 .{اللَُّه َلُكمأ آيَاتِِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 
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رَ  ِتي ََل يَ رأُجوَن ِنَكاًحا فَ َليأَس َعَليأِهنَّ ُجَناٌح َأنأ َيَضعأَن ثَِيابَ ُهنَّ َري أ  ُمَتبَ رَِّجاٍت ِبزِيَنٍة َوالأَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء الالَّ
تَ عأِففأ  ٌر َلُهنَّ َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم َوَأنأ َيسأ  ( 50)َن َخي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  والَقَواِعُد : ؛ معناُه { َوالأَقَواِعُد ِمَن النَِّسآِء الَّاَلِتي َلَ يَ رأُجوَن ِنَكاحاً فَ َليأَس َعَليأِهنَّ ُجَناٌح } : قَ وأ

َن عن الحيِض من الِكَبِر وهنَّ العج َن النكاَح لِكَبِرهنَّ ، فليس من النِّساِء الالِتي قَ َعدأ ائُز الالِتي َل يُِردأ
؛ يعني الأِجلأَباَب والرِّداَء والقناَع الذي فوَق الِخَماِر ْلجِل { َأن َيَضعأَن ثِيَابَ ُهنَّ } عليهنَّ حرٌج ِفي ، 

 .الثياب
ُلُه تَ َعاَلى  َر ُمَتبَ رَِّجاٍت ِبزِيَنٍة } : قَ وأ َر المرأُة َمَحاِسنَ َها ِمن وجِهها وَجَسِدها ، أن ُتظأهِ : ؛ التَّبَ رُُّج { َري أ

َن بوضِع الجلباب أن يُ َرى زيَنُتهن لَيأَس َلَها أنأ َتَضَع الأِجلأَباَب ، : )قال مقاتُل . والمعنى من رير أنأ يُِردأ
َها ِمَن الزِّي أَنةِ   (.ُترِيأُد بذِلَك أنأ ُتظأِهَر َقالَِئَدَها َوِقرأَطَها َوَما َعَلي أ

ٌر لَُّهنَّ } : تعالى  وقولهُ  َن َخي أ تَ عأِففأ َن فال يضعأَن الجلباَب في الأِمالََئِة : ؛ معناُه { َوَأن َيسأ ِففأ تَ عأ وأن َيسأ
: يقاُل . ؛ بأعماِلهم{ ِعِليٌم } ؛ مقالَة العباِد ، { َواللَُّه َسِميٌع } والِقَناِع فهو خيٌر َلهنَّ ِمن أن َيَضعأَن ، 

 .قَاِعَدٌة بالهاِء أراد به جالسًة ، والجمُع فيهما جميعاً قَ َواِعدُ : َدتأ عِن الحيِض ، فإذا قاَل امرأٌة ِعَداٌد أُقأعِ 
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ُفِسُكمأ َأنأ تَأأ  َعأَرِج َحَرٌج َوََل َعَلى الأَمِريِض َحَرٌج َوََل َعَلى َأن أ َعأَمى َحَرٌج َوََل َعَلى اْلأ ُكُلوا ِمنأ َليأَس َعَلى اْلأ
َواِنُكمأ َأوأ بُ ُيوِت َأَخَواِتُكمأ َأوأ بُ ُيوِت َأعأمَ بُ ُيوِتُكمأ  اِمُكمأ َأوأ َأوأ بُ ُيوِت آبَاِئُكمأ َأوأ بُ ُيوِت ُأمََّهاِتُكمأ َأوأ بُ ُيوِت ِإخأ

ُتمأ َمَفاِتَحُه َأوأ َصِديقِ  َواِلُكمأ َأوأ بُ ُيوِت َخاََلِتُكمأ َأوأ َما َمَلكأ اِتُكمأ َأوأ بُ ُيوِت َأخأ ُكمأ لَيأَس َعَليأُكمأ بُ ُيوِت َعمَّ
ُفِسُكمأ َتِحيًَّة ِمنأ عِ  تَاتًا فَِإَذا َدَخلأُتمأ بُ ُيوتًا َفَسلُِّموا َعَلى َأن أ نأِد اللَِّه ُمَبارََكًة َطيَِّبًة  ُجَناٌح َأنأ تَأأُكُلوا َجِميًعا َأوأ َأشأ

ِقُلوَن  يَاِت َلَعلَُّكمأ تَ عأ  ( 57)َكَذِلَك يُ بَ يُِّن اللَُّه َلُكُم اآلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ وذلك أنَّ { لَّيأَس َعَلى اَْلعأَمى َحَرٌج َوَلَ َعَلى اَْلعأَرِج َحَرٌج َوَلَ َعَلى الأَمرِيِض َحَرٌج } : قَ وأ

َنا لكم أن  المسلميَن كانوا إذا َرَزوا َخلَُّفوا أزأمانَهم وكانوا يدفعوَن إليهم المفاتيَح ويقولوَن َلهم قد أَبحأ
َل ندُخُلها وهم في َريأٍب امتثاَلً لقوله : بُ ُيوتَِنا ، فكانوا يتحرَُّجون ِمن ذلك ويقولوَن  تأُكُلوا ِمما في

َنُكمأ بِالأبَاِطِل ِإَلَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن تَ َراٍض مِّنأُكمأ } تعاَلى َواَلُكمأ بَ ي أ فَ نَ َزلتأ [ 76: النساء ]{َلَ تَأأُكُلواأ َأمأ
 .هذه اآليُة رُخَصًة َلهم

ِلهم من بيوِت أقاربهم أو بيوِت َمن يدفُع إليهم المفتاَح إذا خرَج : معناها و  َنى في أكأ ُي الحرِج عن الزَّمأ نَ فأ
للَغزأِو وَخَلَفُه بحفِظ ماله ؛ ْلنَّهم كانوا يتَحرَّجون أن يأكُلوا مما يحفظونَُه ، فَأعأَلَمُهُم اللُ تعالى أنه َل 

 .ُجَناَح عليهم في ذلكَ 
لَيأَس َعَلى اَْلعأَمى َحَرٌج َوَلَ َعَلى اَْلعأَرِج َحَرٌج َوَلَ َعَلى الأَمرِيأِض : )حسُن إلى أن معنى اآليِة وذهَب ال

 (.َحَرٌج ِفي تَ رأِك الأُخُروِج إَلى الأِجَهادِ 
ُلُه تَ َعاَلى  أن تأكلوا من بيتكم ،  ؛ أي َل حرَج عليكم{ َوَلَ َعَلى َأنُفِسُكمأ َأن تَأأُكُلواأ ِمن بُ ُيوِتُكمأ } : قَ وأ

أراَد بهذا بيوَت أبناِئكم ونسلهم ، وإنَّما أضاَف بيوَت اْلبناِء إليهم ْلنَّهم ِمن أنفسهم ، كما قال صلى 
؛ وَلم { َأوأ بُ ُيوِت َءابَآِئُكمأ } : وِلهذا قابَلُه ببيوِت اآلباء ، فقاَل " أنأَت َوَماُلَك ْلَبيأَك : " الل عليه وسلم 

أي بيوِت { َوَلَ َعَلى َأنُفِسُكمأ َأن تَأأُكُلواأ ِمن بُ ُيوِتُكمأ } : أبنائكم ، فُعِلَم أن المراَد بقوله  يقل بيوتَ 
 .أبناِئكم وأزواِجكم ، وبيُت المرأِة كبيت الزَّوجِ 

ُلُه تَ َعاَلى  َواِنُكمأ َأوأ بُ ُيوِت َأَخَواتِ } : قَ وأ ُكمأ َأوأ بُ ُيوِت َأعأَماِمُكمأ َأوأ بُ ُيوِت َأوأ بُ ُيوِت ُأمََّهاِتُكمأ َأوأ بُ ُيوِت ِإخأ
َواِلُكمأ َأوأ بُ ُيوِت َخاََلِتُكمأ  اِتُكمأ َأوأ بُ ُيوِت َأخأ ؛ أخرَج الكالَم على وفأِق العادِة ؛ ْلن الغالَب ِمن { َعمَّ

 .أحواِل هؤَلء أن َتِطيأَب أنفُسهم بذلَك ، فجاَز اْلكُل ِمن بيوتِهم بغيِر إذٍن لدَللة الحالِ 
َأوأ َما } فأمَّا إذا َعِلَم أن صاحَب البيت َل تطيُب نفسُه بذلَك ، َل يحلُّ له أن يتناوَل شيئاً من ذلَك ، 

ُتمأ مََّفاِتحُه  ؛ يعني بيوَت عبيدِكم وإمائكم ، وذلك أن السيَِّد َيِمِلُك بيَت عبدِه ، أو الأَمَفاِتُح معناها { َمَلكأ
 .أي خزائُن الغيب[ 66: اْلنعام ]{هُ َمَفاِتُح الأَغيأِب َوِعندَ } الخزائُن ، كقولِه تعالى

َتُح بها الخزائُن ، يعني بذلك الوكالَء واُْلَمَناَء والعبيَد الذين َيملكون أمَر : ومعناُه  المفاتيُح التي يُ فأ
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الً َيسيراً مثل أن يأُكَل ِمن  الخزائِن وتكون مفاِتُحها بأيديهم ، فليس عليهم في اْلكِل ُجنَاٌح إذا كان أكأ
الرَُّجُل يُ َولِّي : )وقال السديُّ . َثَمِر حائٍط يكون قَ يِّماً عليه أو يشرَب ِمن لبِن ماشية يكون قَ يِّماً عليها

َرُه يَ ُقوُم َعَليأِه ، َفالَ بَأأَس أنأ يَأأُكَل ِمنأهُ   (.َطَعاَمُه َري أ
ُلُه تَ َعاَلى  يسرُُّه أن يأكَل من طعامِه ، وإنَّما أطلَقُه على عادِة  ؛ يعني َصِديأقاً { َأوأ َصِديِقُكمأ } : قَ وأ

ُهمأ كما روي في سبب نُزول هذا  ٍرو َكانَا : الصحاَبِة َرِضَي اللُ َعن أ أنَّ َمِلَك بأَن َيزِيأٍد َوالأَحارَث بأَن َعمأ
ِلِه َوَخَزائِ  َقيأِن ، َفَخَرَج الأَحارُث َرازياً َوَخلََّف َماِلكاً ِفي أهأ ُهوداً َصِدي أ ا رََجَع ِمَن الأَغزأِو رَأى َماِلكاً َمجأ ِنِه ، فَ َلمَّ

ُلُه تَ َعاَلى : َما أَصاَبَك ؟ قَاَل : ، قَاَل  ٌء ، َوَلمأ َيِحلَّ ِلي أنأ آُكَل ِمنأ َماِلَك ، فَ نَ َزَل قَ وأ : َلمأ َيُكنأ ِعنأِدي َشيأ
 .{َأوأ َصِديِقُكمأ } 
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ِمُنوَن الَّ  َتأأِذنُوُه ِإنَّ ِإنََّما الأُمؤأ َهُبوا َحتَّى َيسأ الَِّذيَن ِذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى َأمأٍر َجاِمٍع َلمأ َيذأ
ِض َشأأنِِهمأ فَأأذَ  َتأأَذنُوَك لِبَ عأ ِمُنوَن بِاللَِّه َوَرُسوِلِه فَِإَذا اسأ َتأأِذنُوَنَك ُأوَلِئَك الَِّذيَن يُ ؤأ ُهمأ َيسأ نأ ِلَمنأ ِشئأَت ِمن أ

تَ غأِفرأ َلُهُم اللََّه ِإنَّ اللََّه َرُفوٌر رَِحيٌم   ( 57)َواسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٍر َجاِمٍع } : قَ وأ ِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنواأ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإَذا َكانُواأ َمَعُه َعَلى َأمأ ؛ في اآلية ثَ َناءٌ { ِإنََّما الأُمؤأ

ن ، وإذا كانُوا مع النبيِّ صلى الل عليه وسلم في أمٍر جامع ؛ أي في أمِر طاعٍة يجتمعون على المؤمني
َتأأِذنُوُه } عليه ِلَحقِّ الأُجُمَعِة وصالِة العيدين والأِجَهاِد وأشباِه ذلَك ،  َهُبواأ َحتَّى َيسأ  .{لَّمأ َيذأ

َم الأُجُمَعِة ، َوأرَاَد الرَُّجُل أنأ َكاَن َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم إ: قال المفسِّرون  ذا َصَعَد الأِمنأبَ َر يَ وأ
ُرجأ َحتَّى يَ ُقوَم بِحَياِل النَّبيِّ صلى الل عليه وسلم َحيأُث يَ َراهُ ، فَ يَ عأِرفَ  ٍر ؛ َلمأ َيخأ ُرَج ِلطَاَعٍة أوأ ُعذأ  أنَّهُ َيخأ

ُهمأ  َتأأذُن ِلَمنأ َيَشاُء ِمن أ َر بَيِدهِ : )مجاهُد  قال. إنََّما قَاَم ِلَيسأ َم الأُجُمَعِة أنأ ُيِشي أ  (.َوإذا أِذَن اإلَماُم يَ وأ
ُلُه تَ َعاَلى  ِمُنوَن بِاللَِّه َوَرُسوِلِه } : قَ وأ َلِئَك الَِّذيَن يُ ؤأ َتأأِذنُوَنَك ُأوأ ؛ نزَلتأ في عمَر بِن الخطاب { ِإنَّ الَِّذيَن َيسأ

َتأأذَن النَّبيَّ  صلى الل عليه وسلم ِفي الرُُّجوِع ِمنأ َرزأَوِة تَ ُبوَك إَلى الأَمِدي أَنِة ِلِعلٍَّة َكاَنتأ رضي الل عنه ِحيأَن اسأ
ُلهُ تَ َعاَلى . بهِ  ُهمأ } : قَ وأ َتأأَذنُوَك ِلبَ عأِض َشأأنِِهمأ فَأأَذن لَِّمن ِشئأَت ِمن أ إنَّ هذا منسوٌخ بقوله : ؛ ِقيأَل { فَِإَذا اسأ

ُلُه تَ َعاَلى [ 72: التوبة ]{ِلَم َأِذنَت َلُهمأ َعَفا اللَُّه َعنَك } تعالى تَ غأِفرأ َلُهُم اللََّه } : ، قَ وأ ؛ أي استغِفرأ { َواسأ
 .؛ بهم{ رَِّحيٌم } ؛ للنَّاِس ، { ِإنَّ اللََّه َرُفوٌر } ِلهؤَلء المستأِذنين إذا استأذنوَك لُعذِرهم ، 
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نَ  َعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل بَ ي أ َذِر ََل َتجأ ِضُكمأ بَ عأًضا َقدأ يَ عأَلُم اللَُّه الَِّذيَن يَ َتَسلَُّلوَن ِمنأُكمأ ِلَواًذا فَ لأَيحأ ُكمأ َكُدَعاِء بَ عأ
َنٌة َأوأ ُيِصيبَ ُهمأ َعَذاٌب أَلِيٌم   ( 52)الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعنأ َأمأرِِه َأنأ ُتِصيبَ ُهمأ ِفت أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعُلواأ دُ } : قَ وأ َنُكمأ َكُدَعآِء بَ عأِضُكمأ بَ عأضاً َلَّ َتجأ ُعوُه بالأُخضوِع والتعظيِم { َعآَء الرَُّسوِل بَ ي أ ؛ أي ادأ

ِض صوٍت ، وَل تقوُلوا : ، وقولوا  دُ : يَا َرُسوَل الِل ؛ ويَا نَبيَّ الِل ، في لِيأٍن وتواضٍع وَخفأ وَل يا أبَا ! يا ُمَحمَّ
 .مهِ كما يدُعو بعُضهم بعضاً باسأ ! الَقاِسمِ 

ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أراَد به المنافقين ، َكاَن النَّبيُّ صلى الل عليه { َقدأ يَ عأَلُم اللَُّه الَِّذيَن يَ َتَسلَُّلوَن ِمنُكمأ ِلَواذاً } : قَ وأ
َم الأُجُمَعِة َعابَ ُهمأ ِفي ُخطأَبِتِه ، فَإذا َسِمُعواأ ذِلَك َنَظُرواأ َيِميناً  َوِشَماَلً ، فَإنأ  وسلم إذا َخَطَب النَّاَس يَ وأ

ِجِد يَ َتَسلَُّلونَ  لُُّل الأُخُروُج . أبأَصَرُهمأ أَحٌد َلمأ يَ ُقوُمواأ ، َوإنأ َلمأ يُ بأِصرأُهمأ أَحٌد قَاُمواأ َفَخَرُجواأ ِمَن الأَمسأ َوالتَّسأ
َيةٍ   .ِفي ِخفأ

تُ َر بعضهُ بعضاً ثُم َيِمِضي ، يقاُل : َواللَِّواذُ  ُهَو : )قال ابُن عبَّاس . ٍن ُماَلَوذًة َوِلَواذاً ََلَوذأُت بُفالَ : أن َيسأ
ِتئأذانٍ  ِجِد ِمنأ َريأِر اسأ ُرَب ِمَن الأَمسأ  (.أنأ يَ ُلوذ بَغيأِرِه فَ يَ هأ

ُلُه تَ َعاَلى  َذِر الَِّذيَن ُيَخالُِفوَن َعنأ َأمأرِِه } : قَ وأ ذر الذين يُعِرُضوَن عن أمِر الل ويخاِلُفون { فَ لأَيحأ ؛ أي ِلَيحأ
َنٌة } في أمرِه ،   .في اآلخرةِ { َأوأ ُيِصيبَ ُهمأ َعَذاٌب َألِيٌم } ؛ أي بَِليَّةٌ ، { َأن ُتِصيبَ ُهمأ ِفت أ
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َم يُ رأَجُعوَن ِإلَيأِه فَ يُ نَ  َرأِض َقدأ يَ عأَلُم َما َأن أُتمأ َعَليأِه َويَ وأ َماَواِت َواْلأ َعِمُلوا َواللَّهُ بِّئُ ُهمأ ِبَما َأََل ِإنَّ لِلَِّه َما ِفي السَّ
ٍء َعِليٌم   ( 57)ِبُكلِّ َشيأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َماَواِت َواَْلرأِض } : قَ وأ َقدأ } ؛ أي له كلُّ ذلك ُملأكاً وقدرًة وإحاطة ، { َأَل ِإنَّ للَِّه َما ِفي السَّ

َم يُ رأَجُعوَن ِإلَيأِه } : ُه تعالى ؛ أي يعلُم ما يُ بأِديأِه كلٌّ منكم وما يخِفيه ، وقول{ يَ عأَلُم َمآ َأنُتمأ َعَليأِه  ؛ { َويَ وأ
؛ أي يجزيَهم بما عملوا في { ِبَما َعِمُلواأ } ؛ فيِه ؛ { فَ يُ َنبِّئُ ُهمأ } يعني يَ عأَلُم يوَم يُبعثوَن متى هو ، : معناُه 

نيا ،  ٍء َعِليُم } داِر الدُّ  .؛ من أعماِل العباد وريِر ذلك{ َواللَُّه ِبُكلِّ َشيأ
َر َحَسَناٍت بَعَدِد  : " سوِل الل صلى الل عليه وسلم أنُه قاَل وعن ر  ِر َعشأ َمنأ قَ َرأ ُسورََة النُّوِر ُأعأِطَي ِمَن اَْلجأ

ِمَنٍة ِفيأَما َمَضى َوِفيأَما بَِقَي  ِمٍن َوُمؤأ  ". ُكلِّ ُمؤأ
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 ( 7)لأَعاَلِميَن َنِذيًرا تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل الأُفرأقَاَن َعَلى َعبأِدِه ِلَيُكوَن لِ 

 
أي : تَ َباَرَك : معناهُ : َوِقيأَل . هي الخيُر الكثيرُ : والبَ رََكُة . ؛ أي َعُظَمتأ وَكثُ َرتأ بركاُت اللِ { تَ َباَرَك } 

ٍد صلى {  َعَلى َعبأِدهِ } ؛ أي الذي نَ زََّل جبريَل بالُفرأقَاِن ، { الَِّذي نَ زََّل الأُفرأقَاَن } : تَ َعاَلى ، قولُه  ، ُمَحمَّ
البياُن الذي يُ َفرُِّق : والُفرأقَاُن . ؛ أي ُمعأِلماً بموضع المخافةِ { ِلَيُكوَن لِلأَعاَلِميَن َنِذيراً } الل عليه وسلم ؛ 

 .الأِجنَّ واإلنسَ : بِه بين الحقِّ والباطِل ، ويَ زأُجُر عن القبائِح ، ويدُعو إلى الأَمحاسِن ، ويعني بالعالميَن 
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َرأِض َوَلمأ يَ تَِّخذأ َوَلًدا َوَلمأ َيُكنأ َلهُ َشرِيٌك ِفي الأُملأِك َوَخَلَق ُكلَّ  َماَواِت َواْلأ َرهُ الَِّذي َلهُ ُملأُك السَّ ٍء فَ َقدَّ  َشيأ
ِديًرا   ( 7)تَ قأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َماَواِت َواَْلرأِض } : قَ وأ مواِت واْلرض والقدرُة على ؛ أي لِل خزائُن ا{ الَِّذي َلُه ُملأُك السَّ لسَّ

َوَلمأ َيُكن لَُّه َشرِيٌك ِفي الُملأِك } ؛ كما قال اليهوُد والنصارى والمشركوَن ، { َوَلمأ يَ تَِّخذأ َوَلداً } أهِلها ، 
ِديراً } ؛ فيعاونُه على ُملِكِه ، {  َرهُ تَ قأ ٍء فَ َقدَّ َر طُوَلُه وَعرأَضهُ { َوَخَلَق ُكلَّ َشيأ  .ولونَُه ورزَقُه وأَجَلهُ  ؛ أي َقدَّ
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ُفِسِهمأ َضرًّا َوََل ن َ  ِلُكوَن ِْلَن أ َلُقوَن َوََل َيمأ ُلُقوَن َشيأًئا َوُهمأ ُيخأ ِلُكوَن َواتََّخُذوا ِمنأ ُدونِِه آِلَهًة ََل َيخأ ًعا َوََل َيمأ فأ
تًا َوََل َحَياًة َوََل ُنُشورًا   ( 2)َموأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلُقوَن َواتَّخَ } : قَ وأ ُلُقوَن َشيأئاً َوُهمأ ُيخأ ة من : ؛ فمعناه { ُذواأ ِمن ُدونِِه آِلَهًة َلَّ َيخأ واتخذ كفاُر مكَّ

دوِن الل آِلَهًة يعبدوَنها ؛ هي اْلصناُم َل يقدروَن أن يخِلُقوا شيئاً وهم ُيخلقون ، ما ِمن شيء يكون منها 
عاً } خاِلُقها ، من ذهٍب أو فضٍَّة أو صفر أو خشٍب إَلّ واللُ  ُفِسِهمأ َضّراً َوَلَ نَ فأ ِلُكوَن َْلن أ ؛ أي َل { َوَلَ َيمأ

تاً َوَلَ َحيَ اًة } َيملكون اْلصناَم ْلنُفِسها دفَع ُضرٍّ وَل َجرَّ نفٍع ؛ ْلنَّها َجَماٌد َل قدرَة َلها ،  ِلُكوَن َموأ َوَلَ َيمأ
 يحيي أحد ، وَل َتمِلُك بعثاً لألمواِت ، فكيَف يعبُد هؤَلء ؛ أي َل َيمِلُك أن يَموَت أحٌد وَل{ َوَلَ ُنُشوراً 
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أنأَشَر اللُ : يقاُل . َمن َل يقدُر على أن يفعَل شيئاً ِمن هذا ؟ ويتركوَن عبادَة ربهم الذي َيمِلُك ذلك كلَّه
 .اْلمواَت فَ َنَشُرواأ ؛ أي أحَياُهم فَحُيوا
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ٌم آَخُروَن فَ َقدأ َجاُءوا ظُلأًما َوزُورًا َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإنأ َهذَ  تَ َراُه َوَأَعانَُه َعَليأِه قَ وأ  ( 7)ا ِإَلَّ ِإفأٌك اف أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌم آَخُروَن } : قَ وأ تَ َراُه َوَأَعاَنُه َعَليأِه قَ وأ ؛ أي قال الذيَن  { َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُرواأ ِإنأ َه اَذا ِإَلَّ ِإفأٌك اف أ

ٌد ِمن تلقاِء نفسه وأَعاَنُه َعَليأِه قوٌم آخرون ِمن أهل الكتاب  ما: كفروا  هذا الُقرأآٌن إَلّ كذٌب اختلَقُه ُمَحمَّ
اساً موَلى لحويطَب بِن عبد ( َجبأراً )، يعنوَن  موَلى لقريٍش ، ويساَر أبا ُفَكيَهَة موَلى لبِني الحضرميِّ ، وَعدَّ

ِلُموا ، فلما أسَلُموا رأوا التوراَة تشبُه القُررأآَن ، وكان النبيُّ العزَّى ، كان هؤَلء يقرأوَن التوراَة قب ل أن ُيسأ
ٌم آَخُرونَ : صلى الل عليه وسلم َيُمرُّ بهم ويتعاَهُدهم ، فِمن ذلك قال الكفاُر   .َوأَعاَنُه َعَليأِه قَ وأ

ُلُه تَ َعاَلى  هذه المقالَة ِشرأكاً وَكِذباً ، زَعُموا أن الُقرأآَن ؛ أي قال الكفاُر { فَ َقدأ َجآُءوا ظُلأماً َوُزوراً } : قَ وأ
ا سقَطِت الباُء أفَضى إليه الفعُل فنَصبهُ : ليس ِمَن الِل ، والمعنى  . فقد جاُءوا بظُلأٍم وزوراً فيما قالُوا ، فلمَّ

 .وضُع الباطِل في موضِع الحقِّ : والزُّوُر 
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ِليَن اكأ  َوَّ َرًة َوَأِصياًل َوقَالُوا َأَساِطيُر اْلأ َلى َعَليأِه ُبكأ  ( 6)َتَتبَ َها َفِهَي ُتمأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  هذا الُقرأآُن أحاديُث : ؛ أي قاَل النَّضُر بن الحارث وأصحابُه { َوقَالُواأ َأَساِطيُر اَْلوَِّليَن } : قَ وأ

ُثكم عن اْلعاجِم ،  ِرهم كما كنُت أحدِّ َتَتبَ َها } اْلوَّلين في َدهأ ٌد أي أنَسَخها من عداٍس وجبٍر ؛ مُ { اكأ َحمَّ
َلى َعَليأِه } ويسار ،  َرأُ عليه ، { َفِهَي ُتمأ َرًة َوَأِصيالً } ؛ فهي تُ قأ ُتَب له فهي تقرأ عليه { ُبكأ ؛ أي أَمَر أن َيكأ

 .ردوًة وعشيَّة ليحفَظها
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َماَواِت َواْلأَ  رَّ ِفي السَّ  ( 5)رأِض ِإنَّهُ َكاَن َرُفورًا رَِحيًما ُقلأ َأن أَزَلُه الَِّذي يَ عأَلُم السِّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُد { ُقلأ َأنَزَلُه } : قَ وأ َماَواِت } أن أَزَل الُقرأآَن : ؛ أي ُقلأ َلهم يا ُمَحمَّ رَّ ِفي السَّ الَِّذي يَ عأَلُم السِّ

؛ ِلمن ماَت { رَِّحيماً } َب وآمَن ، ؛ ِلَمن تا{ ِإنَُّه َكاَن َرُفوراً } ، َل يخَفى عليه شيٌء فيهما ، { َواَْلرأِض 
 .على التوبةِ 
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َواِق َلوأََل ُأنأِزَل ِإَليأِه َمَلٌك فَ َيُكوَن مَ  َسأ ِشي ِفي اْلأ َأوأ ( 6)َعُه َنِذيًرا َوقَالُوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل يَأأُكُل الطََّعاَم َوَيمأ
ٌز َأوأ َتُكوُن َلُه َجنٌَّة  ُحورًا يُ لأَقى ِإَليأِه َكن أ َها َوقَاَل الظَّاِلُموَن ِإنأ تَ تَِّبُعوَن ِإَلَّ رَُجاًل َمسأ  ( 6)يَأأُكُل ِمن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َواِق } : قَ وأ ِشي ِفي اَْلسأ ؛ أي قال المشركون على { َوقَالُواأ َماِل َه اَذا الرَُّسوِل يَأأُكُل الطََّعاَم َوَيمأ

ما ِلهذا الرسوِل يأكُل ِمما يأكُل الناس ، وَيمشي في : عليه وسلم  وجِه الذمِّ والتَّعيير للنبيِّ صلى الل
أنه ليَس بَمَلٍك ْلن المالئكَة َل تأكُل وَل تشرب ، : والمعنى . الطُُّرِق كما َنمشي لطلب المعيشة

َل ُأنِزَل ِإلَيأِه َمَلٌك فَ َيُكوَن َمَعُه َنِذيراً } والملوك َل يسبقون ،  ة ، ؛ يكون معُه شري{ َلوأ َأوأ } كاً في النبوَّ
ٌز  َها } ؛ ينتفُع به ، { يُ لأَقى ِإَليأِه َكن أ ؛ ِمن َثمرها ، يعني ُبستاناً يأكُل من َثمره ، { َأوأ َتُكوُن َلُه َجنٌَّة يَأأُكُل ِمن أ

ٌز } ومعنى قولِه تعالى  وقولهُ . المعاش أي يَ نأِزُل عليه ماٌل ينفعُه وَل يحتاُج إلى طلب{ َأوأ يُ لأَقى ِإلَيأِه َكن أ
َها } تعالى   .قرأ حمزُة والكسائيُّ وخَلُف بالنُّون ؛ أي نَأأُكُل من جنَّتهِ { يَأأُكُل ِمن أ

ُلُه تَ َعاَلى  ُحوراً } : قَ وأ ما تَ تَّبُعوَن : ؛ أي قاَل المشركون للمؤمنيَن { َوقَاَل الظَّاِلُموَن ِإن تَ تَِّبُعوَن ِإَلَّ رَُجالً مَّسأ
 .خُدوعاً مغلوباً على عقلِه قد ُسِحَر وُأزيَل عنه اَلستواءُ إَلّ رَُجالً مَ 
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َتِطيُعوَن َسِبياًل  َمأثَاَل َفَضلُّوا َفاَل َيسأ  ( 6)انأُظرأ َكيأَف َضَربُوا َلَك اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُد كيَف ضَربُوا لَك اْلمثاَل انأُظرأ يا مُ : ؛ معناُه { انُظرأ َكيأَف َضَربُواأ َلَك اَْلمأثَاَل َفَضلُّواأ } : قَ وأ َحمَّ

إنَك ساحٌر وكاهن : انُظرأ كيَف وَصُفوا لَك اْلشياَء : معناهُ : َوِقيأَل . َمث َُّلوهُ بالمسحوِر وبالأُمحتاجِ : ، يعني 
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َتِطيُعوَن َسِبيالً } وكذاٌب وشاعر ومجنوٌن ، َفَضلُّوا عن الصواب والأُهَدى وأخطاؤا النسبَة ،  أي  ؛{ َفالَ َيسأ
ر في ترِك اإليأَماِن به ، وذلك أنَّهم  َرجاً ْلنُفِسهم بإثباِت الُعذأ ِة وَل َمخأ فال َيِجُدوَن طريقاً إلى إلزاِم الحجَّ

 .جَعُلوا معذرََتهم في ذلَك أشياَء ليست بُعذرٍ 
راً في ترِك اإليأَماِن  به ، ولو أن أَزَل َمَلكاً لكان أما أكُل الطَّعاِم فإنه كان في الرُُّسِل قبَلهُ ، فلم يكن ذلك ُعذأ

ماِء ويتردَُّد في اْلرِض لتبليِغ الرسالِة ، كما قاَل تعالى َوَلوأ َجَعلأَناهُ َمَلكاً } يحتاُج إلى أن يَ نأِزَل من السَّ
اإلنذاِر ،  ولو ُجِعَل الأَمَلُك َشريكاً للنبيِّ صلى الل عليه وسلم ُمعاوناً له في[ 6: اْلنعام ]{لََّجَعلأنَاُه رَُجالً 

َغاِر كلِّ واحد منهما في أنُه َل يكون كلُّ واحد منهما قائماً بنفسِه في أداِء الرسالة  .أدَّى ذلك إلى اسِتصأ
ُز فإنه قد َوَجَد كثيٌر ِمن الفراعنِة وَلم يوِجبأ ذلك اتباَعهم ، وُعِدَم مع كثير من اْلنبياء الذين  وأما الَكن أ

ذلَك الحياةُ ؛ وْلن اْلنبياَء َصَلَواُت الِل َعَليأِهمأ إنَّما يُبعثون لتزهيِد الناس في أقرَّ الخلُق برساَلِتهم ، وك
 الكُنوز والحياة ، وترريبهم في اآلخرِة ، فكيف يجوُز أن َيمنَ ُعوا الناَس عنه ويشَتِغلوا به ُهم؟
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ًرا ِمنأ َذِلَك َجنَّ  َعلأ َلَك ُقُصورًا تَ َباَرَك الَِّذي ِإنأ َشاَء َجَعَل َلَك َخي أ َن أَهاُر َوَيجأ ِتَها اْلأ ِري ِمنأ َتحأ  ( 70)اٍت َتجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعل لََّك } : قَ وأ ِتَها اَْلن أَهاُر َوَيجأ ِري ِمن َتحأ تَ َباَرَك الَِّذي ِإن َشآَء َجَعَل َلَك َخيأراً مِّن ذِلَك َجنَّاٍت َتجأ

َماِء ، فَ َقاَل لِلنَّبيِّ صلى الل عليه وسلم  َوذِلَك أنَّ : " ؛ قال ابُن عبَّاس { ُقُصوراً  إنَّ : َمَلكاً ُأنأِزَل ِمَن السَّ
َلَك ، وَ  ٍء َلمأ يُ عأَطَها أَحٌد قَ ب أ ٍء ، َوَمَفاتِيأَح ُكلِّ َشيأ َلمأ يُ عأَطَها أَحٌد الِل ُيَخي ُِّرَك بَ يأَن أنأ يُ عأِطيأَك َخَزاِئَن ُكلِّ َشيأ

َدَك ِمنأ َريأِر أنأ ي ُ  َمَعَها َلَك ِفي اآلِخَرِة ، فَ َقاَل بَ عأ ا ادََّخَر َلَك ِفي اآلِخرِة ، َوبَ يأَن أنأ َيجأ نأِقَصَك َشيأئاً ِممَّ
َمُعَها ِلي ِفي اآلِخَرةِ : " صلى الل عليه وسلم   ( ". َبلأ َيجأ

تَ رأُت  َخي ََّرِني ِجبأرِيأُل بَ يأَن أنأ أُكوَن نَبيّاً َمِلكاً : " َوقَاَل صلى الل عليه وسلم  َوبَ يأَن أنأ أُكوَن نَبيّاً َعبأداً ، فَاخأ
َمُد اللَ إذا َشبعأُت ، َوأَتَضرَُّع إلَيأِه إذا ِجعأُت  ماً ، أحأ ماً َوأُجوُع يَ وأ َبُع يَ وأ  ". أنأ أُكوَن نَبيّاً َعبأداً ؛ أشأ

ِلُس َجلأَسَة الأعَ " و  ِصُف الن َّعأَل ، َويُ َرقُِّع كان صلى الل عليه وسلم يَأُكُل َعَلى اَْلرأِض ، َوَيجأ بأِد ، َوَيخأ
ِسِه ، َويَ قُ  ن أَيا َعنأ نَ فأ ُر الدُّ َب ، َويَ رأَكُب الأِحَماَر الأَعاري ، َويُ رأِدُف َخلأَفُه ، وََكاَن َقدأ َماَت ِذكأ َوا : )وُل الث َّوأ

 ( ". اِر الأُغُرورَعَجباً ُكلَّ الأَعَجب لِلأُمعأَتِرِف بَداِر الأُخُلوِد َوُهَو يَ عأَمُل ِلدَ 
نيا من جناٍت وقُصوٍر ، وإنأ شاَء : ومعنى اآلية  تَ َباَرَك وتعالى إنأ شاَء يجعُل لَك خيراً مما قالوُه في الدُّ

نيا ؛ أي لو شاَء جعَل لك أفضَل من الكنأِز والبستان الذي ذَكُروا ، ويجعل لَك  يجعل لَك قُصوراً في الدُّ
نيا ؛ ْلنه قد شاَء أن يعطَيُه في اآلخرةِ جناٍت تجري من تحِتها اْلنأها  .ُر يعني في الدُّ

َعل لََّك ُقُصوراً } وقولهُ تعالى  َمن قرأ بالجزِم ، كان المعنى إن شاَء َجَعَل لَك الجناِت ويجعل لك { َوَيجأ
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نيا ، ْلنه قد شاَء ، وإنَّما َلم يجعِل الحكمَة التي أوجبت لك وابن عامر  قرأ ابُن كثير. قُصوراً في الدُّ
َعلُ : )وعاصُم  والُقُصوُر . وسيجعُل لَك قُصوراً في الجنَِّة في اآلخرةِ : بالرفِع على اَلستئناف بمعنى ( َوَيجأ

راً ؛ ْلنه ُقِصَر وُمِنَع ِمن الُوصوِل إليه:  ُر َقصأ ي الَقصأ  .هي البيوُت المشيََّدُة ، ُسمِّ
ا َعي ََّر الأ : " وعن ابِن عبَّاس أنه قاَل  رُِكوَن َرُسوَل الِل صلى الل عليه وسلم بالأَفاَقِة فَ َقالُواأ َلمَّ َما ِلَهذا : ُمشأ

ِشي ِفي الأَمَعاِش ، َتِعَب َرُسوُل الِل صلى الل عليه وسلم َواِق ، َوَيمأ ِشي ِفي اَْلسأ  الرَُّسوِل يََأُكُل الطََّعاَم َوَيمأ
اَلَم َويَ ُقوُل : زِّياً َلُه ِمنأ ذِلَك ، فَ نَ َزَل ِجبأرِيأُل عليه السالم ُمعَ  ِرُؤَك السَّ َوَمآ َأرأَسلأَنا } : يَا َرُسوَل الِل ؛ رَبَُّك يُ قأ

َواِق  ُشوَن ِفي اَْلسأ َلَك ِمَن الأُمرأَسِليَن ِإَلَّ ِإن َُّهمأ َلَيأأُكُلوَن الطََّعاَم َوَيمأ ِلطََلب الأَمَعاِش [ 70: الفرقان ]{ قَ ب أ
ن أَيا  . ِفي الدُّ

نَ  َواُن َخاِزُن الأِجَناِن َفَسلََّم َعَلى النِّبيِّ فَ بَ ي أ َبَل رضأ ثَاِن إذأ أق أ  صلى َما ِجبأرِيأُل َوالنَّبيُّ صلى الل عليه وسلم يَ َتَحدَّ
ِرُؤَك السَّاَلَم ، َويَ ُقوُل َلكَ : الل عليه وسلم َوَمَعهُ ِمنأ نُوٍر يَ َتألأْلُ ، فَ َقاَل  َهِذِه :  يَا َرُسوَل الِل ؛ رَبَُّك يُ قأ

َقُص َحظَُّك ِفي اآلِخَرِة َجَناَح بَ ُعوَضٍة ، فَ َنَظَر النَّبيُّ صلى ا ن أَيا َمَع أنَُّه َلَ يُ ن أ يأُح َخَزاِئِن الدُّ ُِ لل عليه َمَفاِت
ُو أَحبُّ إَليَّ : " وسلم إَلى ِجبأرِيأَل ُمِشيأراً ، ثُمَّ قَاَل  َها ، الأَعفأ َواُن ؛ َلَ َحاَجَة ِلي ِفي أ َوأنأ أُكوَن َعبأداً  يَا رضأ

َماِء  َمَواُت َقدأ فُِتَحتأ أب أَوابُ َها إَلى الأَعرأِش ، " َصابراً َشُكوراً َحاِمداً ِمَن السَّ فَ َرَفَع ِجبأرِيأُل رَأَسُه ، فَإذا السَّ
ِلي أرأَصانَ َها ، فَإذا ُررأَفٌة ِمنأ زُبُ رأ  ٍن أنأ ُتدأ ُعوَن ألأَف فََأوأَحى اللُ تَ َعاَلى إَلى َجنَّاِت َعدأ ُجَدٍة َخَضَراَء َلَها َسب أ

َراَء ، فَ َقاَل ِجبأرِيأُل  ُد ارأَفعأ َبَصَرَك ، فَ َرَفَع فَ َرأى َمَناِزَل اَْلنأبَياِء َقدأ َفَصَل بَها : بَاٍب ِمنأ ياقُوَتٍة َحمأ يَا ُمَحمَّ
ُد ؟ فَ َقاَل صلى ا: ِمنأ ُدوِنِهمأ ، َوإذا بُمَناٍد   ". َقدأ َرِضيأُت : " لل عليه وسلم أَرِضيأَت يَا ُمَحمَّ
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اَعِة َسِعيًرا  َب بِالسَّ نَا ِلَمنأ َكذَّ اَعِة َوَأعأَتدأ بُوا بِالسَّ ُهمأ ِمنأ َمَكاٍن بَِعيٍد َسِمُعوا َلَها تَ َغيُّظًا ( 77)َبلأ َكذَّ ِإَذا رََأت أ
 ( 77)َوزَِفيًرا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ا} : قَ وأ بُواأ بِالسَّ اَعِة َسِعيراً َبلأ َكذَّ َب بِالسَّ نَا ِلَمن َكذَّ َل يستطيعوَن َسبيالً إلى : ؛ معناهُ { َعِة َوَأعأَتدأ

اعة ناراً ُمَسعََّرًة ،  نَا ِلَمنأ كذَب بقياِم السَّ اعِة ، وأعأَتدأ ِة وإثباِت المعذرِة ، ولكن َكذبُوا بالسَّ } إلزاِم الأحجَّ
ُهمأ مِّن مََّكاٍن بَِعيٍد  تَ َغيُّظاً َوزَِفيراً } ؛ للناِر َرَلَياناً ، { َسِمُعواأ َلَها } ؛ من مسيرِة َخمسمائِة عاٍم ، { ِإَذا رََأت أ

ِة التَهابها واضِطَرابها ، وإنَّما قال {  تاً كالزَّفيِر عند شدَّ وهم يروَنها { ِإَذا رََأت أُهمأ } ؛ َكتَ َغيُِّظ بَِني آدَم ، وَصوأ
َباِن الذي يَ زأِفُر َريأظاً  كأنَّها تراهُم رؤيةَ : على معنى  َرًة َل يبَقى َمَلٌك ُمَقرٌِّب وَل : ِقيأَل . الَغضأ إنَّها لَتَ زأِفُر زَف أ

 .نبيٌّ ُمرأَسٌل إَلّ خرَّ لوجههِ 
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ا ُهَناِلَك ثُ ُبورًا  ًقا ُمَقرَّنِيَن َدَعوأ َها َمَكانًا َضي ِّ َم ث ُ ( 72)َوِإَذا ُألأُقوا ِمن أ ُعوا الأيَ وأ ُعوا ثُ ُبورًا َكِثيًرا ََل َتدأ ُبورًا َواِحًدا َوادأ
(77 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  اأ ُهَناِلَك ثُ ُبور } : قَ وأ َها َمَكاناً َضيِّقاً مَُّقرَّنِيَن َدَعوأ ُيطأبُق َعَليأِهمأ  : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوَإَذآ أُلأُقواأ ِمن أ

ِح ، قال صلى الل عليه َرُهوَن َكَما : " وسلم  َكَما ُيطأبُق الزَّجُّ ِفي الرُّمأ َتكأ ِسي بَيِدِه ؛ إن َُّهمأ ُيسأ َوالَِّذي نَ فأ
َرُه الأَوَتُد ِفي الأَحاِئِط  َتكأ إذا ُطرُِحوا في مكاٍن َضيٍِّق من النَّاِر ُمَقرَّنِيأَن ؛ أي َمغأُلوِليأَن قد : والمعَنى ". ُيسأ

 .رَاهُ ، َواهالكاهُ َوا ثُ ُبو : قُ رَِّنتأ أيِديهم من الجنِّ واإلنِس يُقوُلوَن 
أنَّهم إذا أُلأُقوا على باب جهنََّم ، وتضايَق عليهم كتضاُيِق الزَّجِّ في الرُّمِح ، فيزَدِحموَن في : وفي الخبِر 

ُعوَن بالويِل  تلَك اْلبواب الضيِّقة ، يرفَ ُعهم اللََّهُب وتخِضُعهم مقامُع مالئكِة العذاب ، فعند ذلك َيدأ
ُعواأ ثُ ُبوراً َكِثيراً } : َلهم  والثُُّبوِر ، ويقالُ  َم ثُ ُبوراً َواِحداً َوادأ ُعواأ الأيَ وأ ؛ فإنَّ سبَب الثُّبور دائٌم َل { َلَّ َتدأ

 .ينقطعُ 
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ٌر َأمأ َجنَُّة الأُخلأِد الَِّتي ُوِعَد الأُمت َُّقوَن َكاَنتأ َلُهمأ َجَزاًء َوَمِصيًرا  َما َيَشاُءوَن  َلُهمأ ِفيَها( 76)ُقلأ َأَذِلَك َخي أ
ُئوًَل   ( 75)َخاِلِديَن َكاَن َعَلى رَبَِّك َوعأًدا َمسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌر َأمأ َجنَُّة الأُخلأِد الَِّتي ُوِعَد الأُمت َُّقوَن } : قَ وأ عيُر خيٌر { ُقلأ َأذاِلَك َخي أ ؛ أي ُقلأ أذلَك العذاُب والسَّ

ب والتبعيِد َل على طريِق اَلستفهام ؛ ْلنه ليس أم َجنَُّة الأُخلأِد التي ُوِعَد الأُمتَ ُقوَن  ، وهذا على طريِق التعجُّ
 .في السعير خيرٌ 

ُلُه تَ َعاَلى  لَُّهمأ } ؛ أي كانت الجنَّةُ للمتقيَن جزاًء ومرأِجعاً في اآلخرِة ، { َكاَنتأ َلُهمأ َجَزآًء َوَمِصيراً } : قَ وأ
َعَلى رَبَِّك } ؛ ذلك الأُخلأُد ، { َكاَن } في جنَِّة الأُخلأِد ما يشاُؤون ، ؛ أي َلهم { ِفيَها َما َيَشآُءوَن َخاِلِديَن 

ُئوَلً  نيا حين قالوا{ َوعأداً مَّسأ رَب ََّنا َوآتَِنا َما َوَعدت ََّنا َعَلى ُرُسِلَك } ؛ وذلَك أم المؤمنين سأَُلوا ربَّهم في الدُّ
لِل للمؤمنين جنََّة الأُخلأِد َوعأداً َواِجباً ، وذلَك أِم كان إعطاءُ ا: فقاَل اللُ تعالى [ 767: آل عمران ]{

ين ، ونظيرُه قوُل العرب  أعطيُتَك ألأفاً َوعأداً مسُؤوَلً ، يعني أنه : المسؤوُل واجٌب ، وإن َلم ُيسَألأ كالدَّ
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أَلأهُ  ِخلأُهمأ } ، يقولونأنَّ المالئكَة تسأُل َلهم ذلَك : معنى الوعِد المسؤوِل : َوِقيأَل . واجٌب لَك َفسأ رَب ََّنا َوَأدأ
ت َُّهمأ  ٍن الَِّتي َوَعدأ  [.6: رافر ]{َجنَّاِت َعدأ
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َللأُتمأ ِعَباِدي َهُؤََلِء َأمأ ُهمأ َضلُّ  ُشُرُهمأ َوَما يَ عأُبُدوَن ِمنأ ُدوِن اللَِّه فَ يَ ُقوُل َأَأن أُتمأ َأضأ َم َيحأ ِبيَل َويَ وأ  ( 76)وا السَّ

 
ُلُه تَ َعالَ  ُشُرُهمأ َوَما يَ عأُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه } : ى قَ وأ َم َيحأ ن كان { َويَ وأ َة وسائَر المشركين ِممَّ ؛ يعني كفاَر مكَّ

ِلماذا : الذين يعبدوَن المالئكَة وُعزيراً وعيسى واْلصناَم ، فيقوُل اللُ تعالى للكفاِر : يعبُد ريَر الِل ، يعني 
اللُ تعالى للمالئكة ولعيسى ولُعَزير على { فَ يَ ُقوُل } نَّهم أَمُرونا بعباَدتِهم ، ْل: عبدُتم َريِري ؟ فيقولوَن 

َللأُتمأ ِعَباِدي َهُؤَلَِء } : وجه التَّنكيِت والتقريع للكفاِر  ؛ حتى َعَبُدوكم وأنتم أَمرأُتموهم { َأَأنُتمأ َأضأ
ِبيَل } بعبادِتكم ،  ُلُه تَ َعاَلى ؛ وأخطَأُوا ال{ َأمأ ُهمأ َضلُّوا السَّ َوِإذأ قَاَل } : طريَق بهَوى أنُفِسهم ؟ ونظيرُه قَ وأ

 [.775: المائدة ]{اللَُّه ياِعيَسى ابأَن َمرأَيَم َأَأنَت قُلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذوِني َوُأمَِّي ِإلَ اَهيأِن ِمن ُدوِن اللَِّه 
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َر قَاُلوا ُسبأَحاَنَك َما َكاَن يَ نأَبِغي لََنا َأنأ نَ تَّ  ِلَياَء َوَلِكنأ َمت َّعأتَ ُهمأ َوآبَاَءُهمأ َحتَّى َنُسوا الذِّكأ ِخَذ ِمنأ ُدوِنَك ِمنأ َأوأ
ًما بُورًا   ( 76)وََكانُوا قَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِلَيآَء } : قَ وأ نأزِيهاً لَك ؛ أي قالُوا ت َ { قَالُواأ ُسبأَحاَنَك َما َكاَن يَنَبِغي َلَنآ َأن ن َّتَِّخَذ ِمن ُدوِنَك ِمنأ َأوأ

ِمن أن نعبَد ريَرك ، وما ينبِغي لَنا ولعابدنا أن نَ تَِّخذ ِمن دوِنَك من أولياَء ، فكيَف جاَز لنا أن نأأُمَرهم 
َر } يعبدونَنا دونَك ،  عأتَ ُهمأ َوآبَآَءُهمأ َحتَّى َنُسواأ الذِّكأ عَت َلهم في { َولَ اِكن مَّت َّ لأَت أعماَرهم ووسَّ ؛ ولكن َطوَّ

ماً بُوراً } زِق وأمَهَلَتهم في الُكفِر حتى ريَّروا بذلَك وتركوا التوحيَد والطاعة ، وَنُسوا الُقرأآَن ، الرِّ  وََكانُواأ قَ وأ
والبُ َواُر هو الهالُك ، والَبِئُر الفاسُد ، واْلرُض الَباِئُر هي التي ُعطَِّلتأ عن . ؛ أي َهلأَكى فَاِسِدي القلوب{ 

ماً بُوراً } معناُه : َوِقيأَل . الزراعةِ  ََلُن ، : { وََكانُواأ قَ وأ قاُء والأُخذأ أي َهاِلكين فاِسدين قد َرَلَب عليهم الشَّ
لعِة ، واإلثم إذا َكَسَد َفَسدَ   .ومنه بَ َواُر السِّ

ُشُرُهمأ : )قرأ أبو جعفٍر وابُن كثيٍر ويعقوب  َم َيحأ ، ( َنا أنأ نَ تَِّخذوَما َكاَن يَ نأَبِغي لَ )بالياء ، وقولُه تعالى ( َويَ وأ
 .بضمِّ النون وفتِح الخاء( نُ تََّخذ)قرأ الحسُن وأبو جعفٍر 
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ًرا َوَمنأ َيظأِلمأ ِمنأُكمأ ُنِذقأُه َعَذابًا كَ  َتِطيُعوَن َصرأفًا َوََل َنصأ بُوُكمأ ِبَما تَ ُقولُوَن َفَما َتسأ  ( 76)ِبيًرا فَ َقدأ َكذَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  بُوُكمأ ِبَما تَ ُقولُوَن فَ َقدأ كَ } : قَ وأ إنَّها آِلَهٌة شركاُء الِل ، وَمن قرأ : ؛ أي كذَبكم المعبوُد بقوِلكم { ذَّ

ُسبأَحاَنَك َما َكاَن يَنَبِغي َلَنآ َأن ن َّتَِّخَذ ِمن ُدوِنَك ِمنأ } كذبُوهم بقوِلهم: بالياء ؛ فالمعنى ( بَما يَ ُقولُونَ )
ِلَيآَء  اك والكلبيُّ  قال[. 76: الفرقان ]{َأوأ َناِم ِفي الأَكاَلِم َوُيَخاِطبُ َها : )عكرمُة والضحَّ يَأأذُن اللُ ِلأَلصأ

َللأُتمأ ِعَباِدي َهُؤََلِء أمأ أَمرأُتُموُهمأ بِعَباَدِتِهمأ إيَّاُكمأ ؟ أمأ ُهمأ َضلُّواأ السَّبيأَل ؟ قَالُواأ : فَ يَ ُقوُل  ُسبأَحاَنَك أن أُتمأ أضأ
عأَت  َما َكاَن يَ نأَبِغي عأتَ ُهمأ َوآبَاَءُهمأ ؛ أي أطَلأَت أعأَماَرُهمأ َوَوسَّ ِلَياَء ، َوَلِكنأ َمت َّ َلَنا أنأ نَ تَِّخذ ِمنأ ُدوِنَك ِمنأ أوأ

َر ؛ أي ترَُكوا الُقرأآَن فَ َلمأ يَ عأَمُلواأ بَما ِفيأهِ  التوحيَد ، َنُسوا اإليأَماَن و : َوِقيأَل (. َعَليأِهُم الرِّزأَق َحتَّى َنُسوا الذِّكأ
ماً بُوراً ، فيقول اللُ للمشركيَن  بُوُكمأ ِبَما تَ ُقوُلوَن } : وََكانُواأ قَ وأ  .{فَ َقدأ َكذَّ

ُلُه تَ َعاَلى  راً } : قَ وأ َتِطيُعوَن َصرأفاً َوَلَ َنصأ ؛ أي َل يقِدرُون على َصرأِف العذاب عن أنُفِسهم وَل { َفَما َتسأ
ِر أنفسهم ، ودفِع العذاب  ُلُه تَ َعاَلى . والبالِء الذي هم فيه ، وَل أن ينَتِصُروا ِمن َمعُبوِدهمعلى َنصأ } : قَ وأ

ِركأ بالِل ُنِذَقُه ِفي اآلخرِة َعذاباً { َوَمن َيظأِلم مِّنُكمأ نُِذقأُه َعَذاباً َكِبيراً  ؛ أراَد بالظُّلأِم الشرَك ، وَمن ُيشأ
 .َشديداً 
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َلَك ِمنَ  َضُكمأ ِلبَ عأٍض  َوَما َأرأَسلأَنا قَ ب أ َواِق َوَجَعلأَنا بَ عأ َسأ ُشوَن ِفي اْلأ الأُمرأَسِليَن ِإَلَّ ِإن َُّهمأ لََيأأُكُلوَن الطََّعاَم َوَيمأ
ِبُروَن وََكاَن رَبَُّك َبِصيًرا  َنًة َأَتصأ  ( 70)ِفت أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلَك ِمَن الأُمرأَسِليَن ِإَلَّ ِإن َّ } : قَ وأ َواِق َوَمآ َأرأَسلأَنا قَ ب أ ُشوَن ِفي اَْلسأ ؛ أي { ُهمأ َليَأأُكُلوَن الطََّعاَم َوَيمأ

َماِل َه اَذا الرَُّسوِل } يأكلوَن كما تأكُل أنَت ، وَيمشوَن في اْلسواِق ، وهذا احتجاٌج عليهم في قوِلهم
َواِق  ِشي ِفي اَْلسأ  [.6: الفرقان ]{يَأأُكُل الطََّعاَم َوَيمأ

ُلُه تَ َعاَلى  َنًة َوجَ } : قَ وأ ؛ أي بَِليأِه ابتالُء الشريِف بالوِضيع ، والعربيِّ بالموَلى ، { َعلأَنا بَ عأَضُكمأ لِبَ عأٍض ِفت أ
َلُه أَبى وقال  َلَم قَ ب أ ِلَم ورأى الوضيَع قد أسأ ِلُم بَ عأَدُه فيكوُن له عليَّ السابقةُ : فإذا أراد الشريُف أن ُيسأ ُأسأ

رِهِ ! والفضلُ   .من اإلسالم ، فذلَك افأِتَتاُن بعِضهم ببعٍض ، وهذا قوُل الكلبيِّ  وَيمتنعُ . فيقيُم على ُكفأ
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َن من أذى الُكفَّاِر ، : َوِقيأَل  ين ، وما كان المؤمنوَن يَ لأَقوأ الفتنُة ها هنا هي العداوُة التي كانت بيَنهم في الدِّ
ِبُروَن }  ابرين ، فإنَّ بعَضهم لبعٍض فتنٌة ، ؛ أيُّها الؤمنوَن على أذاُهم حتى َتِصُلوا إلى ثواب الص{ َأَتصأ

قيُم : يقوُل الفقيُر  ني ِمثأَل ُفالٍن ، ويقوُل : لو شاَء اللُ أرأنَاِني مثَل ُفالٍن ، ويقوُل السَّ لو شاَء اللُ أصحَّ
ريرِهم ، أرَنى َمن ؛ باْلرنياِء والُفقراِء و { وََكاَن رَبَُّك َبِصيراً } لو شاَء اللُ أبأَصَرِني مثَل ُفالٍن ، : اْلعَمى 

َرهُ  َقَر َمن أوجَبِت الحكمُة فَ قأ  .أوجَبِت الحكمُة ِرنَاُه ، وأف أ
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بَ ُروا َتكأ َنا الأَماَلِئَكُة َأوأ نَ َرى رَب ََّنا َلَقِد اسأ ََل أُنأِزَل َعَلي أ ا   َوقَاَل الَِّذيَن ََل يَ رأُجوَن ِلَقاَءنَا َلوأ ا ُعتُ وًّ ُفِسِهمأ َوَعتَ وأ ِفي َأن أ
 ( 77)ِبيًرا كَ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا الأَماَلِئَكُة َأوأ نَ َرى رَب ََّنا } : قَ وأ َلَ ُأنأِزَل َعَلي أ ؛ أي قال الَّذيَن َل { َوقَاَل الَِّذيَن َلَ يَ رأُجوَن ِلَقآَءنَا َلوأ

: فُيخبَرنا بذلك ، قَاَل اللُ تَ َعاَلى  َهالَّ أُنأِزَل َعَليَنا المالئكُة ُرُسالً أو نَ َرى رَب ََّنا: َيَخافُوَن البعَث بعَد الموِت 
بَ ُرواأ ِفي َأنُفِسِهمأ }  َتكأ أَلأُه أحٌد { َلَقِد اسأ ؛ أي لقد تَ َعظَُّمواأ في أنُفِسهم حيُث سَأُلوا ِمن اآلياِت ما َلمأ َيسأ

ا ُعتُ ّواً َكِبيراً } قطُّ ،  : ُمَجاَوزَُة الحدِّ في الظُّلِم ، َوِقيأَل  :والُعت ُُّو . {َأوأ نَ َرى رَب ََّنا } ؛ حين قَاُلوا { َوَعتَ وأ
 .وَجاَوُزوا الحدَّ مجاوزًة شديدةً : والمعنى . أسدُّ الكفرِ : الُعتُ وُّ 
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ُجورًا  ًرا َمحأ ِرِميَن َويَ ُقولُوَن ِحجأ َمِئٍذ لِلأُمجأ َرى يَ وأ َن الأَماَلِئَكَة ََل ُبشأ َم يَ َروأ  ( 77)يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِرِميَن ي َ } : قَ وأ َمِئٍذ لِّلأُمجأ َرى يَ وأ َن الأَمالَِئَكَة َلَ ُبشأ َم يَ َروأ َن { وأ ؛ أعأَلَم اللُ تعالى أنَّ الوقَت الذي يَ َروأ

َرى في ذلَك اليوِم ، فقال  َن الأَماَلِئَكَة } فيه المالئكَة هو يوُم القيامِة ، وأنَّ اللَ َحَرَمُهُم الُبشأ َم يَ َروأ { يَ وأ
َمِئٍذ للمشركيَن ؛ أي َل بَشاَرَة َلهم بالجنََّة والثواَب ، يعني يوَم القي َرى يَ وأ راً } امِة ، َلَ ُبشأ َويَ ُقولُوَن ِحجأ

ُجوراً   .َلَ إَلَه إَلَّ اللُ : َحَراماً ُمَحرَّماً أنأ يدخَل الجنَّة إَلَّ َمن قاَل : ؛ أي يقوُل المالئكُة { مَّحأ
ُجوراً } :  يقوُل المالئكة للمجرمينَ : َوِقيأَل  راً مَّحأ َرى{ ِحجأ حراٌم : َوِقيأَل . أي َحَراماً ُمَحرَّماً عليكم الُبشأ

َرى َحَراماً ُمَحرَّماً ، وكانِت العرُب إذا أراَد : تقوُل المالئكةُ : َوِقيأَل . عليكم الجنَّةُ  ُحرَِّم عليكم َسَماُع الُبشأ
ُجوراً ؛ ِليُ عأِلَم السائَل بذلك أنُه َل يريُد أن يفعلَ : ل الرجُل منهم أن ُيَحرَِّم شيئاً ُيطأَلُب منُه ؛ قا راً َمحأ . ِحجأ
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ُر في اللغة  ُجوراً ِمن قول الكفَّاِر : والأَحجأ ُر على الصبيِّ ، ويجوُز أن يكون َمحأ هو الأَمنأُع ، ومنهُ الأَحجأ
نَ َنا وبيَنُكم َتِعيُذوَن ِمَن ) :قال مجاهُد . للمالئكِة ؛ أي قالُوا للمالئكِة بُ عأداً بَ ي أ ذاً َمَعاذاً َيسأ يَ عأِني َعوأ

 (.الأَمالَِئَكةِ 
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َنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمنأ َعَمٍل َفَجَعلأنَاُه َهَباًء َمنأثُورًا   ( 72)َوَقِدمأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنآ ِإَلى َما َعِمُلواأ ِمنأ َعَمٍل َفَجَعلأنَاُه َهَبآًء مَّنُثوراً } : قَ وأ نَا إلى أعَماِلهم التي { َوَقِدمأ ؛ أي َعَمدأ

نيا التي كانوا يعَتِقدوَنها طاعًة ، فجعلناها في اآلخرِة بمنأزِلة الأَهَباِء الأَمنأثُوِر وهو ما يقُع في  عَمُلوها في الدُّ
مِس ، فيقبُض القابُض عليه فال يحصُل على شيءٍ  ِة ِمن ُشعاِع الشَّ عُد هو التراُب الذي يص: َوِقيأَل . الُكوَّ

َدُر عليهِ  واب ، يُ َرى ولكن َل يُ قأ الأَهَباُء الأَمنأثُوُر الَِّذي ُتطَي ُِّرُه الرِّيَاُح َكأنَّهُ : )وقال ابُن ُشَميأٍل . من حوافِر الدَّ
يطانِ : ، فالمعَنى ( ُدَخانٌ   .فجعلناُه بَاِطالً َل ثواَب لُه ؛ ْلنَّهم َلم يعملوُه لِل ، وإَنما ِعملوُه للشَّ
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َسُن َمِقياًل  تَ َقرًّا َوَأحأ ٌر ُمسأ َمِئٍذ َخي أ َحاُب الأَجنَِّة يَ وأ  ( 77)َأصأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َسُن َمِقيالً } : قَ وأ تَ َقّراً َوَأحأ ٌر مُّسأ َمِئٍذ َخي أ َحاُب الأَجنَِّة يَ وأ ؛ أي أصحاُب الجنَِّة يومئٍذ خيٌر { َأصأ

تَ َقّراً من هؤَلِء المشركيَن المتكبريَن ا ُلوَلِة من منازِل ُمسأ ِضعاً عنَد الَقي أ َسُن َموأ لمفَتِخرين بأعماِلهم ، وأحأ
بَل َهُؤََلِء ِفي الأَجنَِّة َوَهُؤََلِء ِفي النَّارِ : )قال ابُن مسعوٍد . الكفَّار َم الأِقيَاَمِة َحتَّى يُ قأ  (.َلَ يَ نأَتِصُف الن ََّهاُر يَ وأ
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َماُء بِالأ  َم َتَشقَُّق السَّ  ( 76)َغَماِم َونُ زَِّل الأَماَلِئَكةُ تَ نأزِياًل َويَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمآُء بِالأَغَماِم } : قَ وأ َم َتَشقَُّق السَّ ؛ قرأ أبو عمٍرو والكوفيُّون بالتشديِد فيهما على معنى { َويَ وأ
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: القوِس ، ومعنى اآليِة  رميُت بالَقوِس وَعنِ : يتعاَقباِن ، يقال ( عن)و( الباء)تَ َتَشقَُّق السماُء عن الغماِم و
ُرُه في قولِه تعالى َم ِذكأ ماُء لُنزوِل المالئكِة في الغماِم بأمِر الل كما تقدَّ دَُّع السَّ َم َتصَّ َهلأ يَنظُُروَن ِإَلَّ } ويَ وأ

 .رقيٌق مثل الضُّبَابَةِ  وهو َرَماٌم أبيضُ [ 770: البقرة ]{َأن يَأأتِيَ ُهُم اللَُّه ِفي ظَُلٍل مَِّن الأَغَماِم َوالأَمالِئَكُة 
لُُه تَ َعاَلى  ؛ أي نُ زَِّل أهُل كلِّ َسماٍء على ِحَدٍة منها إلى اْلرِض إلكرام { َونُ زَِّل الأَماَلِئَكُة َتنزِيالً } : وقَ وأ

موات السَّبِع ،  : ويقاُل . المؤمنيَن وإهانِة الكفَّار ، وأهواِل ذلك اليومِ  إن الغماَم سحاٌب أبيض فوَق السَّ
بُع : كما ُروي أنَّ دعوَة المظلوِم ُترَفُع فوَق الَغماِم ، فعلى هذا يكوُن المعنى  ويوم َتَشقَُّق السمواُت السَّ

 .بُنونَين ونصب المالئكة( َونُ نَ زُِّل الأَمالَِئَكةَ : )قرأ ابُن كثير . ويظهُر الَغمامُ 
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َمِن وََكاَن ي َ  َمِئٍذ الأَحقُّ لِلرَّحأ ًما َعَلى الأَكاِفرِيَن َعِسيًرا الأُملأُك يَ وأ  ( 75)وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم اِن } : قَ وأ َمِئٍذ الأَحقُّ لِلرَّحأ َمِن يوَم { الأُملأُك يَ وأ ؛ أي الأُملأُك الذي هو الأُملأُك حّقاً ُملأُك الرَّحأ

ماً َعَلى الأَكاِفرِيَن َعِسيراً } القيامِة ،  تِه ومشقَّتِه ، ويَ ُهوُن على  ؛ أي َعُسَر ذلك اليومُ { وََكاَن يَ وأ لشدَّ
 .المؤمنينَ 
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ُت َمَع الرَُّسوِل َسِبياًل  َم يَ َعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َيَديأِه يَ ُقوُل يَا َليأَتِني اتََّخذأ يَا َوي أَلَتى َليأَتِني َلمأ َأتَِّخذأ ( 76)َويَ وأ
ِر ( 76)ُفاَلنًا َخِلياًل  نأَساِن َخُذوًَل َلَقدأ َأَضلَِّني َعِن الذِّكأ  ( 76)بَ عأَد ِإذأ َجاَءِني وََكاَن الشَّيأطَاُن ِلإلأِ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم يَ َعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َيَديأِه } : قَ وأ ِمَن { َويَ وأ َبَة بأِن أبي ُمِعيأٍط كان إذا أراَد أن يُ ؤأ ؛ نزلت في ُعقأ

َبةُ َصَبأأ : فقاَل لُه أَُبيُّ بُن َخَلٍف وكان َصديقاً لهُ  َك أَبداً ، فامتنَع عن اإليأماِن ! َت يَا ُعقأ َلِئنأ آَمنأَت َلمأ ُأَكلِّمأ
 .حتى قُِتَل يوَم بدٍر كافراً ، وقَ َتَل رسوُل الِل صلى الل عليه وسلم ُأَبيَّ بَن َخَلٍف يوَم ُأُحدٍ 

ُدُم من َسَفٍر إَلّ صَ : " َوِقيأَل  َبَة بَن أبي ُمِعيأٍط كان َل يقأ ِمِه ، وََكاَن إنَّ ُعقأ َراَف قَ وأ َنَع َطَعاماً َفَدَعا َعَليأِه أشأ
ٍم ِمنأ َسَفٍر ، َفَصَنَع َطَعاماً َفَدَعا َعَليأِه النَّ  ِثُر ُمَجاَلَسَة النَّبيِّ صلى الل عليه وسلم فَ َقِدَم ذاَت يَ وأ اَس ، ُيكأ

ا قَ ُرَب الطَّعَ  َما نَأأُكُل ِمنأ : " اُم قَاَل صلى الل عليه وسلم َوَدَعا َرُسوَل الِل صلى الل عليه وسلم ، فَ َلمَّ
َهَد أنأ َلَ إَلَه إَلَّ اللُ َوأنِّي َرُسوُل الِل  َبُة َحتَّى َتشأ َبُة " َطَعاِمَك يَا ُعقأ َهُد أنأ َلَ إَلَه إَلَّ اللُ َوأنََّك : فَ َقاَل ُعقأ أشأ
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َبَة . سلمَرُسوُل الِل ، فََأَكَل َرُسوُل الِل صلى الل عليه و  اَلِم ُعقأ بَر بإسأ ا ُأخأ وََكاَن ُأّبيُّ بأُن َخَلٍف َرائِباً ، فَ َلمَّ
َقهُ ، قَاَل َلهُ  َبُة؟: وََكاَن َصِدي أ َت يَا ُعقأ ُت َوإنَّ أَخاَك َكَما تَ عأَلُم ، َوَلِكنِّي : فَ َقاَل ! أَصبَ وأ َلَ ؛ َوالِل َما َصبَ وأ

ُرَج ِمنأ بَ يأِتي َوَلمأ َيطأَعمأ ،  َصنَ عأُت َطَعاماً فَأََبى أنأ يَأأُكلَ  يَ يأُت أنأ َيخأ َتحأ َهَد ، فَاسأ ِمنأ َطَعاِمي إَلَّ أنأ أشأ
ُت َلُه َولَيأَس ِفي َنِفِسي ذِلَك ، فَ َقاَل ُأَبيُّ بأُن َخَلٍف  َبةُ : َفَشِهدأ َما أنَا بالَِّذي أرأَضى ِمنأَك أَبداً َحتَّى ! يَا ُعقأ

ُزَق ِفي  ِههِ تَأأتَِيُه فَ َتب أ َبُة ذِلَك ! َوجأ  ". فَ َفَعَل ُعقأ
اُك  ِهِه َوَلَسَعهُ : )قال الضحَّ ِه َرُسوِل الِل صلى الل عليه وسلم ، َعاَد بُ َزاُقُه ِفي َوجأ َبُة ِفي َوجأ ا بَ َزَق ُعقأ َلمَّ

تِ  يأِه ، وََكاَن أثَ ُر ذِلَك ِفيأِه َحتَّى الأَموأ َرَق َخدَّ َعًة فََأحأ َكاَن ُأَبيُّ بأُن : )بِن عبَّاس قال وعن عطاٍء عن ا(. َلسأ
َبةُ بأ  ا أرَاَد ُعقأ ِمَن بِه ، فَ َلمَّ َمُع َكاَلَمُه ِمنأ َريأِر أنأ يُ ؤأ ُن أبي َخَلٍف ُيَجاِلُس النَّبيِّ صلى الل عليه وسلم َوَيسأ

ِمَن بالنَّبيِّ صلى الل عليه وسلم زََجَرُه ُأَبيُّ بأُن َخَلٍف ، وَكَ  ِهي ِمنأ : اَن َخِليأالً َلُه ، فَ َقاَل َلُه ُمِعيأٍط أنأ يُ ؤأ َوجأ
داً صلى الل عليه وسلم ِهَك َحَراٌم إنأ بَايَ عأَت ُمَحمَّ ِمنأ َوات ََّبَع رَضى ُأَبيِّ بأِن َخَلٍف ، فَأَن أَزَل اللُ . َوجأ فَ َلمأ يُ ؤأ

 (.َهِذِه اآليَةَ 
ُلُه تَ َعاَلى  َم يَ َعضُّ الظَّاِلُم َعَلى يَ } : قَ وأ راً { َديأِه َويَ وأ ماً وَتَحسُّ يعني عقبَة بن أبي ُمعيٍط ، يعضُّ على يديه تَ َندُّ

َهَبا إَلى الأِمرأفَ َقيأِن ، ثُمَّ يَ نأُبَتاِن ، َفالَ : )قال عطاُء . وأَسفاً على ما فَ رََّط في جنب الل يَأأُكُل َيَديأِه َحتَّى َيذأ
َم الأِقيَاَمةِ  يَ َزاُل َهَكذا َدأبُُه ، ُكلََّما نَ َبَتتأ َيُدهُ  ، على { يَ ُقوُل } ثُم . أَكَلَها َنَداَمًة َعَلى َما فَ َعَل ، َوذِلَك يَ وأ

ُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيالً } : وجه التحسر  ؛ أي لَيأَتِني اتبعُت الرسوَل وسلكُت طريقته فإنَّها { يالَيأَتِني اتََّخذأ
ِر } ؛ يعني ُأَبيَّ بَن خلٍف ، { ِخذأ ُفالَناً َخِليالً يَاَوي أَلَتى َليأَتِني َلمأ َأتَّ } طريُق الهدى ،  لََّقدأ َأَضلَِّني َعِن الذِّكأ
َد ِإذأ َجآَءِني  ٌد صلى الل عليه وسلم{ بَ عأ  .؛ أي لقد َصَرَفِني عن الُقرأآِن بعد إذ دعاِني ُمَحمَّ
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ِمي اتََّخُذوا َهَذا ا ُجورًا َوقَاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ قَ وأ  ( 20)لأُقرأآَن َمهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌد صلى الل عليه وسلم { َوقَاَل الرَُّسوُل } : قَ وأ ِمي } : ؛ أي ويقوُل الرسوُل ُمَحمَّ { ياَربِّ ِإنَّ قَ وأ

ُجوراً } ؛ يعِني ُقريشاً ،  يَر الحقِّ ، ؛ َهَجُروا تالوَتُه والعمَل به ، قالوا فيه ر{ اتََّخُذواأ َه اَذا الأُقرأآَن َمهأ
ٌر وِشعٌر ، وقالوا هو أساطيُر اْلوَّلين ، وترُكوا اإليأماَن به قال رسوُل الل صلى الل عليه . وزَعُموا أنه ِسحأ

َم الأقِ : " وسلم  ُه َوَلمأ يَ نأُظرأ ِفيأِه ، َجاَء يَ وأ َحفاً َوَلمأ يَ تَ َعاَهدأ َياَمِة ُمتَ َعلِّقاً بِه َمنأ تَ َعلََّم الأُقرأآَن َوَعلََّمُه ، َوَعلََّق ُمصأ
َنُه : ، يَ ُقوُل  ُجوراً ، اقأِض بَ يأِني َوبَ ي أ  ". يَا َربَّ الأَعاَلِميأَن ؛ َعبأُدَك َهذا اتََّخذِني َمهأ
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ِرِميَن وََكَفى ِبَربَِّك َهاِديًا َوَنِصيًرا   ( 27)وََكَذِلَك َجَعلأَنا ِلُكلِّ نَِبيٍّ َعُدوًّا ِمَن الأُمجأ

 
ِرِميَن } : تعالى  وقولهُ  ُد أعداًء من { وََكَذِلَك َجَعلأَنا ِلُكلِّ نَِبيٍّ َعُدّواً مَِّن الأُمجأ ؛ أي كما جعلَنا لَك يا ُمَحمَّ

بُ َرنَّ عليك ذلكَ  ِرِميَن ؛ أي من كفَّاِر قومِه ، فال َيكأ  مشرِكي قوِمَك َكذِلَك َجَعلأَنا ِلُكلِّ نَبيٍّ َعُدّواً ِمنأ الأُمجأ
بوا ،  وَل يشقُّ  ؛ لَك وللخلق وناصراً لك { وََكَفى ِبَربَِّك َهاِدياً َوَنِصيراً } عليك ، فإن اْلنبياَء قبلَك قد ُكذِّ

 .على الحاِل أو على التمييز( َهادياً )وانتصَب قولُه . على أعداِئكَ 
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َلًة وَ  ََل نُ زَِّل َعَليأِه الأُقرأآُن ُجمأ  ( 27)اِحَدًة َكَذِلَك لِنَُثبَِّت ِبِه فُ َؤاَدَك َورَت َّلأَناُه تَ رأتِياًل َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلًة َواِحَدًة } : قَ وأ َلَ نُ زَِّل َعَليأِه الأُقرأآُن ُجمأ ؛ وذلك أن النبيَّ صلى الل عليه { َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُرواأ َلوأ

اهم بالأُقرأآِن وأمرَ  ا َتحدَّ هم أن يأُتوا بسورٍة من مثلِه ، فعَجُزوا عن ذلَك ولزَِمتهم الحجُة فجعلوا وسلم َلمَّ
ة بالشُّبهِة ، فقالوا  لو كاَن نبيّاً ْلُنِزَل عليه الُقرأآُن جملًة واحدًة ، كما أُنزَِلِت التوراةُ : يطلبون الحجَّ

 .واإلنجيل والزَّبورُ 
الُقرأآُن جملًة واحدة في وقٍت واحد ، كما أنزِلت التوراُة على َهالَّ أُنِزَل عليه : أن الكفاَر قالوا : والمعنى 

َكَذِلَك } : موسى ؛ واإلنجيُل على عيَسى ؛ والزبوَر على داوِد ، فبيََّن اللُ أن ذلك ليس بشبهٍة ، فقال 
به بصيرًة ويسهُل عليك ؛ أي كذلَك أنزلناُه إليَك متفرِّقاً لنقوِّي به قلَبَك ، فتزداُد { ِلُنَثبَِّت ِبِه فُ َؤاَدَك 

: ويقاُل . ضبطُه وِحفظهُ ، فإنَّ النبيَّ صلى الل عليه وسلم كان يقرأُ وَل يكتُب ، بخالِف موسى وعيسى
ُذونه ، فأنَزَل الجواَب َعِقَب السُّؤاِل ليكون أحسَن  كأنَّ الل تعالى يعلُم أن القوَم يسألوَنُه عن أشياء ويؤأ

ةموِقعاً وأدَعى إلى اَلنقيا  .ِد وأبلَغ في إلزام الحجَّ
ريقاً ، فقال لو رتل إذا كان متفرِّقاً ريَر منظوٍم ، وأسناٌن { َورَت َّلأَناهُ تَ رأتِيالً } : وقولهُ تعالى  ؛ أي فرَّقناُه تفأ

بعضها  أي فَ رِّق الحروفَ [ 7: المزمل ]{َورَتِِّل الأُقرأآَن تَ رأتِيالً } اذا كانت مفلََّجة ، ومنُه قوله: مرتَّلٌة 
ِصيأالً : )، وقال السديُّ ( َوبَ ي َّنَّاُه تَ بأييأناً : َمعأنَاُه : )قال ابُن عباس . ببعض  (.َفصَّلأَناُه تَ فأ
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ِسيًرا  َسَن تَ فأ َناَك بِالأَحقِّ َوَأحأ  ( 22)َوََل يَأأتُوَنَك ِبَمَثٍل ِإَلَّ ِجئ أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِسيراً َوَلَ يَأأتُوَنَك ِبَمَثٍل إِ } : قَ وأ َسَن تَ فأ َناَك بِالأَحقِّ َوَأحأ ؛ أي َل يأتوَك بُشبهٍة لالحتجاِج بها { َلَّ ِجئ أ

 .في إبطاِل أمِرَك إَلّ جئناَك بالذي هو الحقُّ ، والذي هو أحسُن تفسيراً من مثَِلهم
َناكَ )َك ضربوُه لَك في إبطاِل أمِرك ومخاصمتِ ( بَمَثلٍ )يعني المشركين ( َلَ يَأأتُوَنكَ : )والمعنى  ( ب ( )إَلَّ ِجئ أ

ِسيراً )لتُردَّ به خصومَتهم وتُبِطَل به كيَدهم ، ( الأَحقِّ )الذي هو  َسَن تَ فأ والتفسيُر . بما أَتوا به من المثلِ ( َوأحأ
 .كشُف المعنى المغطَّى: 
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َشُروَن َعَلى ُوُجوِهِهمأ ِإَلى َجَهنََّم أُوَلِئَك َشرٌّ َمَكانًا  ( 27)َوَأَضلُّ َسِبياًل  الَِّذيَن ُيحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َشُروَن َعَلى ُوُجوِهِهمأ ِإَلى َجَهنََّم } : قَ وأ : ؛ فقاتل كفار مكة ، وذلك أنَّهم كانوا قالُوا { الَِّذيَن ُيحأ

داً وأصحاَبُه شرُّ خلِق الل ، فقاَل اللُ تعالى  َلِئَك َشرٌّ مََّكاناً َوَأَضلُّ َسبِ } : إن ُمَحمَّ ؛ أي منأزَلً { يالً ُأوأ
َشُروَن َعَلى ُوُجوِهِهمأ ِإَلى َجَهنَّ } وَمصيراً وأضلُّ طريقاً من المؤمنين ، وقولهُ تعالى  َحُبوَن على { ُيحأ أي ُيسأ

 .وجوِههم في النارِ 
ِهِه ؟ قَ ! يَا َرُسوَل اللِ : رَُجالً قَاَل " أنَّ : وعن أنٍس  َشُر الأَكاِفُر َعَلى َوجأ َشاهُ : " اَل َكيأَف ُيحأ إنَّ الَِّذي أمأ

َم الأِقيَاَمِة  ِشيأِه َعَلى َوَجِهِه يَ وأ ن أَيا قَاِدٌر َعَلى أنأ يُمأ َليأِه ِفي الدُّ : وعن أبي هريرَة رضي الل عنه قاَل ". َعَلى رجأ
َم الأِقيَاَمِة َعَلى َثالَثةِ : " قاَل رسوُل الِل صلى الل عليه وسلم  َشُر النَّاُس يَ وأ َناٍف  ُيحأ ِصنأٌف َعَلى : أصأ

َواب ، َوِصنأٌف َعَلى أقأَداِمِهمأ ، َوِصنأٌف َعَلى ُوُجوِهِهمأ   ". الدَّ
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َنا ُموَسى الأِكَتاَب َوَجَعلأَنا َمَعُه َأَخاُه َهارُوَن َوزِيًرا  بُوا بِآيَاتِنَ ( 26)َوَلَقدأ آتَ ي أ ِم الَِّذيَن َكذَّ ا فَ ُقلأَنا اذأَهَبا ِإَلى الأَقوأ
ِميًرا   ( 25)َفَدمَّرأنَاُهمأ َتدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا ُموَسى الأِكتَاَب َوَجَعلأَنا َمَعهُ َأَخاُه َهاُروَن َوزِيراً } : قَ وأ ؛ أي آَتينا موَسى التوراَة { َوَلَقدأ آتَ ي أ
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َو الَِّذي يُ رأَجُع إلى رَأيِه ، هُ : وجعلنا معُه أخاُه هاروَن ُمِعيناً يُِعينُه على تبليِغ الوحي ، والَوزي أُر في اللغة 
ُلهُ تَ َعاَلى . ما يُ لأَتَجأُ إليهِ : َوالأِوزأُر  بُواأ بِآيَاتَِنا } : قَ وأ ِم الَِّذيَن َكذَّ ؛ يعني فرعوَن وقوَمهُ { فَ ُقلأَنا اذأَهَبآ ِإَلى الأَقوأ

ِميراً َفَدمَّرأ } فادُعوهم إلى اإليأماِن ، فَ َفَعالَ ذلك فَلمأ ُيِجيُبوا أمَرهم ،  ؛ أي أهلكَناهم إهالكاً بما { نَاُهمأ َتدأ
 .كان فيِه ِعبأرٌة ِلمِن اعتبرَ 

(0/0) 

 
 

نَا لِلظَّاِلِميَن َعَذابً  َناُهمأ َوَجَعلأَناُهمأ لِلنَّاِس آَيًة َوَأعأَتدأ بُوا الرُُّسَل َأرأَرق أ ا َكذَّ َم نُوٍح َلمَّ  ( 26)ا َأِليًما َوقَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َناُهمأ َوَجَعلأَناُهمأ لِلنَّاِس آيًَة وَ } : قَ وأ بُواأ الرُُّسَل َأرأَرق أ ا َكذَّ َم نُوٍح لَّمَّ ؛ أي واذُكرأ قوَم نُوٍح حين  { قَ وأ

كذبُوا نُوحاً وَمن قبَلُه من الرُّسل فأرَرقناهم بالطُّوفاِن ، وجعلنا إهالَكهم للناِس ِعَظًة وعبرًة ودَللًة على 
نَ } ُقدرَتِنا ،  نيا{ َعَذاباً َأِليماً } ؛ أي الكافريَن ، { ا لِلظَّاِلِميَن َوَأعأَتدأ  .؛ في اآلخرِة ِسَوى عذابهم في الدُّ
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َحاَب الرَّسِّ َوقُ ُرونًا بَ يأَن َذِلَك َكِثيًرا  ثَاَل وَُكالًّ تَ ب َّرأنَا تَ تأِبيًرا ( 26)َوَعاًدا َوثَُموَد َوَأصأ َمأ  ( 26)وَُكالًّ َضَرب أَنا َلُه اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َحاَب الرَّسِّ } : قَ وأ نا َعاداً وثَموداً وأصحاَب الرِّسِّ { َوَعاداً َوَثُموَداأ َوَأصأ : قال قتادُة . ؛ أي أهَلكأ

ٌر بالأَيَماَمةِ ) وا أصحاَب الرَّسِّ ؛( بََأنأطَاِكيََّة َونَبي ُُّهمأ َحنأظََلةُ : )، قال السديُّ ( الرَّسُّ بئ أ ْلنَّهم  ، وإنَّما ُسمُّ
ًحاُب الرَّسِّ ، َوالرَّسُّ : )وقال مقاتُل والسدي . َقتُلوا نَبي َُّهمأ وَرسُّوُه في تلَك البئِر ، والرَّسُّ واحدٌ  ُهمأ أصأ

َها ، َوُهُم الَِّذيأَن ذَكَرُهمأ ِفي ُسورَِة يس اِر فَ َنَسبَ ُهمأ إَلي أ َها َحبيأَب النَّجَّ ٌر ، فَ َقتَ ُلوا ِفي أ هم أصحاُب  :َوِقيأَل (. بئ أ
وا ِلَنبيِِّهمأ  ٌم َرسُّ ُدوِد ِفي قَ وأ  .أي َدسُّوُه في البئرِ ( اُْلخأ

يا أميَر المؤمنيَن أخبرأِني عن أصحاب الرَّسِّ : ُروي أن رَُجالً سأَل عليَّ بَن أبي طالٍب رضي الل عنه فقاَل 
َرهم ، وَل أجُد َخبَ َرهم ؟ ، أيَن كانت منازُلهم ، وبماذا ُأهِلُكوا ، وَمن نبيُّهم ، فإنِّي أجُد  في كتاب الل ِذكأ

ُثَك بِه أَحٌد : )فقال عليُّ رضي الل عنه  َلَك ، َوَلَ ُيَحدِّ َلَقدأ َسَألأَتِني َعنأ َحِديأٍث َما َسَأَلِني َعنأُه أَحٌد قَ ب أ
ماً يَ عأُبُدوَن َشَجَرَة ُصنَ وأ  ِدي ، وََكاَن ِمنأ ِقصَِّتِهمأ أن َُّهمأ َكانُوا قَ وأ َبٍر ، َكاَن َرَرَسَها يَاِفُث بأُن نُوٍح َعَلى َشِفيأِر بَ عأ

وا نَبي َُّهمأ ِفي اَْلرأِض ، َوذِلَك أنَُّه ِقيأَل لِ  َحاَب الرَّسِّ ؛ ْلن َُّهمأ َرسُّ واأ أصأ ُسَليأَماَن بأَن َعيأٍن َجارَيٍة ، َوإنََّما ُسمَّ
ى َداُود ، وََكانُوا إث أَنا َعَشَر قَ رأَيًة َعَلى َشاِطئ ن َ  ِرِق ، وََكاَن َمِلُكُهمأ ُيَسمَّ ٍر يُ َقاُل َلُه الرَّسُّ ِمنأ باَلِد الأَمشأ هأ
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َعاَن ، وََكاَن أعأَظُم َمَدائِِنِهمأ ِسنأِدبَاُد بهَ  ُروَد بأِن َكن أ ا الأَعيأُن ، تَ رأُكوُل بأُن َعاُموَر بأِن يَاويأَس بأِن َشارب بأِن َنمأ
 .ِظيأَمةٌ َوالصَُّنوبَ َرةُ وِهَي َشَجَرٌة عَ 

َعاَمُهمأ  ُقوَن أن أ َها ، َوَلَ َيسأ َربُوَن ِمن أ  ، َوَمنأ فَ َعَل ذِلَك وََكانُوا َقدأ َحرَُّموا َماَء الأَعيأِن َوِهَي َرزِي أَرُة الأَماِء ، َفالَ َيشأ
ُهمأ قَ تَ ُلوُه ، َويَ ُقولُوَن  ُقصَ ! ِهَي َحَياُة آِلَهِتنَا: ِمن أ ٍر . ِمنأ َحيَاِتَها َفالَ يَ نأَبِغي َْلَحٍد أنأ يَ ن أ َوَقدأ َجَعُلواأ ِفي ُكلِّ َشهأ

َها ِمنأ أن أَواعِ  رِبُوَن َعَلى الشََّجَرِة ثَِياباً ِمنأ َحرِيأٍر ِفي أ ُل ُكلِّ قَ رأَيٍة ، َوَيضأ َتِمُع إَليأِه أهأ  الصَُّوِر ، ُثمَّ يَأأُتوا ِعيأداً َيجأ
َبُحونَ َها قُ رأبَاناً لِلشَّ  اُن َوالنَّاُر بِشَياٍه َوبَ َقٍر فَ َيذأ خَّ َقَطَع الدُّ َم ، فَإذا ان أ ُووَن اللَّحأ َجَرِة ، ُثمَّ يُوِقُدوَن النَّاَر َوَيشأ

ُهمأ  َها أنأ تَ رأَضى َعن أ داً لِلشََّجَرِة يَ بأُكوَن َويَ َتَضرَُّعوَن إَلي أ  .َخرُّوا ُسجَّ
ُء فَ ُيَحرَِّك أرأَصانَ َها َوَيِصيأُح ِفي إنِّي َقدأ َرِضيأُت َعنأُكمأ ِعَباِدي ، َفِطيأُبوا نَ َفساً : َساِقَها  وََكاَن الشَّيأطَاُن َيِجيأ

َربُوَن الأُخُمورَ  فُوَف َوَيشأ رِبُوَن الدُّ  .َوقَ رُّوا َعيأناً ، َفِعنأَد ذِلَك يَ رأفُ ُعوَن رُُؤوَسُهمأ ِمَن السُُّجوِد َوَيضأ
ُرُهمأ بَ َعَث إلَيأِهمأ َرُسوَلً ، فَ َلب ا طَاَل ُكفأ ا رَأى فَ َلمَّ ُعوُهمأ إَلى ِعَباَدِة الِل تَ َعاَلى ، فَ َلمَّ َث ِفيأِهمأ َزَماناً َطِويأالً َيدأ

َفُع َوَلَ َتُضرُّ ، فَأَيأبسأ : َتَماِديأِهمأ ِفي الأَغيِّ والضَّاَلِل قَاَل  يَا َرب إنَّ ِعَباَدَك أَبوا وََكذبُواأ َوَعَبُدواأ َشَجَرًة َلَ تَ ن أ
َبحواأ َوَقدأ يَبَستأ َشَجَرتَ ُهمأ فَ َهاَلُهمأ ذِلَك ، َوقَالُواأ  َشَجَرتَ ُهمأ يَا َرب  .إنَّ َهذا أي أَبَس َشَجَرَتُكمأ : ، فََأصأ

ُعوُهمأ إَلى ِعَباَدِة َريأِرَها ، َفَحَيتأ : َوقَاَلتأ طَائَِفٌة  َبلأ َرِضَبتأ آِلَهُتُكمأ ِحيأَن رَأتأ َهذا الرَُّجَل َيِعيبَ َها َوَيدأ
َخِل . ِلَكيأ تَ غأَضُبواأ ِلَغَضبَها َوتَ نأُصُرونَ َها َوَرِضَبتأ  َقِة الأَمدأ َتَمَع رَأيُ ُهمأ َعَلى قَ تأِلِه ، َفَطَرُحوُه ِفي بئأٍر َضي ِّ فَاجأ

َرًة َعِظيأَمَة ، َوقَاُلواأ  َقِة الأَقعأِر ، َوَجَعُلواأ َعَلى رَأِسَها َصخأ تُ َنا إذا رَأتأ أنأ إنََّما َرَرُضَنا أنأ تَ رأَضى بَنا آِلهَ : َعِمي أ
لأ قَ بأَض رُ  َلِتي َوَعجِّ ِم َكرأبي ، فَارأَحمأ َضعأِفي َوِقلََّة ِحي أ رأ َقدأ قَ تَ لأَنا َمنأ َكاَن َيِعيأبُ َها َوَدفَ نَّاُه بُحكأ وِحي ، َوَلَ تُ َؤخِّ

 .إَجاَبَة َدعأَوِتي
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ِطَرتأ َمَطرَ  ا َعَلى الأَقرأيَِة الَِّتي ُأمأ نَ َها َبلأ َكانُوا ََل يَ رأُجوَن ُنُشورًا  َوَلَقدأ َأتَ وأ ِء َأفَ َلمأ َيُكونُوا يَ َروأ  ( 70)السَّوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَ َها } : قَ وأ ِء َأفَ َلمأ َيُكونُواأ يَ َروأ وأ ِطَرتأ َمَطَر السَّ ا َعَلى الأَقرأيَِة الَِّتي ُأمأ ؛ حين فَ رُّوا في { َوَلَقدأ َأتَ وأ

أخبَر اللُ . ؛ أي كانوا َل يخافوَن البعَث والنُّشورَ { َبلأ َكانُواأ َلَ يَ رأُجوَن ُنُشوراً } ، آثاِرهم فيخاُفوا ويعتبروا 
قون بالبعثِ   .تعالى أن الذي جرَّأهم على التكذيب أنَّهم َل يصدِّ
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َك ِإنأ يَ تَِّخُذوَنَك ِإَلَّ ُهُزًوا َأَهَذا الَِّذي بَ َعَث اللَُّه َرُسوًَل  ََل َأنأ ( 77) َوِإَذا رََأوأ ِإنأ َكاَد لَُيِضلَُّنا َعنأ آِلَهِتَنا َلوأ
َن الأَعَذاَب َمنأ َأَضلُّ َسِبياًل  َف يَ عأَلُموَن ِحيَن يَ َروأ َها َوَسوأ  ( 77)َصبَ رأنَا َعَلي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َك ِإن يَ تَِّخُذوَنَك ِإَلَّ ُهُزواً } : قَ وأ َك كفاُر م{ َوِإَذا رََأوأ ة أبو جهٍل وأصحابُه ما ؛ أي واذا رَأوأ كَّ

ُزوًء يستهِزؤَن بَك ويقولون على وجِه اَلستهزاء  َأَه اَذا الَِّذي بَ َعَث اللَُّه } : يتَِّخُذوَنَك إَلّ ُهزواً ؛ أي َمهأ
َرنَا َلوأ } ؛ أي لقد كاَد يصرفُنا عن عبادِة آِلهتنا ، { ِإن َكاَد لَُيِضلَُّنا َعنأ آِلَهِتَنا } ؛ إلينا ، { َرُسوَلً  َلَ َأن َصب أ
َها  َف يَ عأَلُموَن } : قَاَل اللُ تَ َعاَلى . ؛ على عبادَتها{ َعَلي أ َن الأَعَذاَب َمنأ } ؛ يوَم القيامِة ، { َوَسوأ ِحيَن يَ َروأ

ة هم أِم المؤمنونَ { َأَضلُّ َسِبيالً  ين والحجَّ  .؛ أي من أخطأُ َطريقاً عن الأُهَدى والدِّ
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 ( 72)ِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َأفَأَنأَت َتُكوُن َعَليأِه وَِكياًل َأرََأيأَت مَ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َب اللُ { َأرََأيأَت َمِن اتََّخَذ ِإلَ اَهُه َهَواُه } : قَ وأ ؛ أي أرأيَت َمن َعَبَد اْلصناَم بهَوى نفسِه ، َعجَّ

َأرََأيأَت َمِن } : َبُدوا ما دعاهم إليه الأَهَوى ، فقال تعالى نبيَُّه صلى الل عليه وسلم من ِنهاية جهِلهم حين ع
أرَأيأَت َمنأ تَ َرَك ِعَباَدَة إَلِهِه َوَخاَلَفهُ ، ُثمَّ َهَوى َحَجراً يَ عأُبُدهُ : َمعأنَاُه : )قال ابُن عبَّاس . {اتََّخَذ ِإلَ اَهُه َهَواُه 

ِميَّ َهَوى َشيأئاً فَ َعَبَدهُ وَذِلَك أنَّ الأ : )، قال مقاتُل ( َما َحاُلُه ِعنأِدي هأ ، وقال سعيُد بن ( ُحَريأَث بأَن قَ يأٍس السَّ
َسَن ِمنأُه أَخُذوُه َوتَ رَُكوا الأَحَجَر اَْلوَّلَ : )جبيٍر  ا أحأ ُل الأَجاِهِليَِّة يَ عأُبُدوَن الأَحَجَر ، فَإذا رَأوأ  (.َكاَن أهأ

ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َكِفيالً حافظاً تحفظُه من اتِّباِع هواُه وعبادِة ما يهَوى ، { وَِكيالً َأفَأَنَت َتُكوُن َعَليأِه } : قَ وأ
 .أي لسَت كذلَك ، إنَّما بُِعثأَت َداعياً َل َحاِفظاً 
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َعاِم َبلأ ُهمأ َأَضلُّ َسِبياًل  َن أ َمُعوَن َأوأ يَ عأِقُلوَن ِإنأ ُهمأ ِإَلَّ َكاْلأ ثَ َرُهمأ َيسأ َسُب َأنَّ َأكأ  ( 77) َأمأ َتحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمُعوَن َأوأ يَ عأِقُلوَن } : قَ وأ ثَ َرُهمأ َيسأ َسُب َأنَّ َأكأ ُد أنَّ أكثَرهم يسمعون { َأمأ َتحأ ؛ أي أَتُظنُّ يا ُمَحمَّ

ٍر ، ويعقلوَن ما يُ َعايُنوَن من الأُحَجِج ،  بيأٍر وتَ َفكُّ َعاِم } َسماع َتدأ لصوَت وَل ؛ يسمعوَن ا{ ِإنأ ُهمأ ِإَلَّ َكاَْلن أ
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َمُع ِإَلَّ ُدَعآًء َوِنَدآًء } يعقلون حقيقَتُه ، وهذا ِمثأُل قولهِ  َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُرواأ َكَمَثِل الَِّذي يَ نأِعُق ِبَما َلَ َيسأ
ا ؛ أي بل ُهمأ أضلُّ من اْلنعاِم ؛ ْلن اْلنعاَم إذ{ َبلأ ُهمأ َأَضلُّ َسِبيالً } : وقولهُ تعالى [ 767: البقرة ]{

َزِجُروَن ، وْلن اْلنعاَم تفهُم بعَض ما تسمُع ؛ ْلنَّها تُ َناَدى على صفٍة فتِقُف  زُِجَرتأ انَزَجَرتأ وهم َل يَ ن أ
 .وتنادى على صفٍة فتسيرُ 

(0/0) 

 
 

َس َعلَ  مأ  ( 76)يأِه َدِلياًل َأَلمأ تَ َر ِإَلى رَبَِّك َكيأَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلوأ َشاَء َلَجَعَلُه َساِكًنا ثُمَّ َجَعلأنَا الشَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  أَلم تَ َر إلى ُصنأِع ربَك  : ؛ معناه { َأَلمأ تَ َر ِإَلى رَبَِّك َكيأَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلوأ َشآَء َلَجَعَلُه َساِكناً } : قَ وأ

ِمن : َوِقيأَل . كيف َبَسَط الظلَّ من وقِت ُرروب الشَّمِس إلى وقِت طُلوِعها من المشرِق إلى المغرب
طلوِع الفجر إلى طلوِع الشمس ، ولو شاَء لجعَل الظلَّ َساكناً ؛ أي داِئماً َل يزوُل على أن َل تطلَع 

َس َعَليأِه َدِليالً } الشمُس ،  مأ ؛ على الظلِّ بمعنى أنُه لوَلَ الشمُس َلَما ُعِرَف الظلُّ ؛ ْلن { ثُمَّ َجَعلأَنا الشَّ
رِِه ، فإذا ارتفَعِت الشمُس في أعلى ارتفاِعها َقُصَر الظلُّ ، وذلك وقَت الظلَّ يتبُع الشمَس في طولِه وِقصَ 

صالِة الضُّحى إلى أن تبُلَغ الشمُس في اَلرتفاِع مبَلغاً يزوُل عنده الظلُّ ، وَل ينقُص الظلُّ بعد ذلك ، بل 
ر الظلُّ طويالً تحَت يأخُذ في الزيادِة فيكون الوقُت وقَت صالِة العصر ، فما داَمِت الشمُس تنحطُّ يصي

جعلنا الشمَس مع الظلِّ : معنى اآلية : والظلُّ تابٌع للشمس التي هي دليلهُ ، ويقاُل . ذلك اَلنحطاطِ 
 .دليالً على توحيِد الل وكَماِل قدرتهِ 

(0/0) 

 
 

َنا قَ بأًضا َيِسيًرا  نَاُه ِإَلي أ  ( 75)ُثمَّ قَ َبضأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَاهُ } : قَ وأ َنا قَ بأضاً َيِسيراً  ثُمَّ قَ َبضأ ؛ إذا طلَعِت الشمُس قَ َبَض اللُ الظلَّ قبضاً َيسيراً َخِفيّاً ؛ { ِإَلي أ

 .أي َسلَّطأَنا الشمَس عليه حتى تَ نأَسَخُه شيئاً فشيئاً وتنقَصهُ نقصاً خِفيّاً َل يستدَرُك بالمشاهدةِ 

(0/0) 
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َم ُسبَاتًا َوَجَعَل الن ََّهاَر ُنُشورًا َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّيأَل لَِباًسا َوال  ( 76)ن َّوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  تُ ُر كلَّ شيء تطلبُه كاللِّباس الذي يستُر البدَن { َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم الَّيَل لَِباساً } : قَ وأ ؛ أي َيسأ

َم ُسبَاتاً } ،  دَ : ؛ أي راحٌة ْلبداِنكم ، يقاُل { َوالن َّوأ بِت ؛ ْلن  َسَبَت إذا تمدَّ فاستراَح ، ومن ذلك يوُم السَّ
َباُت قطُع العمِل ،  نيا ، والسُّ ؛ أي { َوَجَعَل الن ََّهاَر ُنُشوراً } اليهوَد كانوا يسَترِيحون فيه بقطِع أعمال الدُّ

 .تَ نأُشُروَن فيه ِلمعاِشكم وحوائِجكم ، والنُّشور ها هنا بمعنى التفرُّق واَلنبساِط في التصرُّف

(0/0) 

 
 

َمِتِه َوَأن أَزلأَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا  ًرا بَ يأَن َيَديأ رَحأ ِيَي ِبِه بَ لأَدًة َميأًتا ( 76)َوُهَو الَِّذي َأرأَسَل الرِّيَاَح ُبشأ ِلُنحأ
َعاًما َوَأنَاِسيَّ َكِثيًرا  َنا َأن أ ا َخَلقأ ِقَيُه ِممَّ  ( 76)َوُنسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمِتِه َوُهَو الَّ } : قَ وأ َرى بَ يأَن َيَديأ رَحأ ؛ أي أرسَل الرِّياَح ينشُر بها الغيَم ، { ِذي َأرأَسَل الرِّيَاَح ُبشأ

اَم المطرِ  ماء ُقدَّ ماُل والصَّبا : رياٌح ؛ ْلنَّها الجمُع : وإنَّما ِقيأَل في الرحمِة . ويبسُط في السَّ الجنوُب والشَّ
بُّوُر وهو عقيٌم َل يلقحريأٌح ؛ ْلنَّها : ، َوِقيأَل في العذاب   .واحٌد وهي الدَّ

ُلُه تَ َعاَلى  َمآِء َمآًء َطُهوراً } : قَ وأ ٌر من اْلنجاِس { َوَأنَزلأَنا ِمَن السَّ ؛ وهو الأَمَطُر ، وهو طاهٌر وُمَطهِّ
َداِث ،  يِ َي ِبِه بَ لأَدًة مَّيأتاً } واْلحأ يي بالمطِر بلدًة ليس فيها أشجارٌ { لُِّنحأ } وَل أثأَماٌر وَل مرًعى ،  ؛ أي لُنحأ

َعاماً َوَأنَاِسيَّ َكِثيراً  َنآ َأن أ ا َخَلقأ ِقَيُه ِممَّ : واْلنَاِسيٌّ . ؛ أي نسِقي بذلك الماَء كثيراً من خلأِقنا من اْلنعامِ { َوُنسأ
ستاٌن وبساتين ب: جمُع إنأَساٍن ، وأصلُه أنَاِسيأن ، كما يقاُل : جمُع إنأِسيٍّ مثل ُكرأِسي وَكَراِسي ، ويقال 

 .وَسرأَحاٌن وسراحين

(0/0) 

 
 

ثَ ُر النَّاِس ِإَلَّ ُكُفورًا  ُروا فََأَبى َأكأ نَ ُهمأ لَِيذَّكَّ َناُه بَ ي أ  ( 60)َوَلَقدأ َصرَّف أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُرواأ } : قَ وأ نَ ُهمأ لَِيذَّكَّ َناُه بَ ي أ مناُه بيَنهم على ما{ َوَلَقدأ َصرَّف أ ُه الحكمةُ  ؛ أي صرَّفنا المطَر فقسَّ توجِّ

ُعَم الِل فتشكُروها ،  ثَ ُر النَّاِس ِإَلَّ ُكُفوراً } لتذُكُروا أن أ ؛ أي ُجُحوداً به كلَّما أنزَل المطَر ، يقولون { فََأَبى َأكأ
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ِء َكذا:   .ُمِطرأنَا بنَ وأ
مُ : )وعن ابِن عبَّاس أنه قاَل  ، قال ( ُه َعَلى َمنأ َيَشاُء ِمنأ ِعَباِدهِ َما َعاٌم بَأمأَطَر ِمنأ َعاٍم ، َوَلِكنَّ اللَ يُ َقسِّ

َل اللُ ذِلَك إَلى : " صلى الل عليه وسلم  ٌم بالأَمَعاِصي َحوَّ َرى ، َوَلِكنأ إذا َعِمَل قَ وأ َطَر ِمنأ ُأخأ َما َسَنٌة بَأمأ
 ". َريأِرِهمأ ، فَإذا َعَصوا َجِميأعاً َصَرَف اللُ ذِلَك إَلى الأَفَياِفي َوالأبَحار 

(0/0) 

 
 

َنا ِفي ُكلِّ قَ رأَيٍة َنِذيًرا  َنا َلبَ َعث أ ُهمأ ِبِه ِجَهاًدا َكِبيًرا ( 67)َوَلوأ ِشئ أ  ( 67)َفاَل ُتِطِع الأَكاِفرِيَن َوَجاِهدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا ِفي ُكلِّ قَ رأَيٍة نَِّذيراً } : قَ وأ َنا َلبَ َعث أ ذيراً ينِذرُهم ، ؛ أي لو ِشئنا لبَعثنا في كلِّ قريٍة نَ { َوَلوأ ِشئ أ

ًة ،  ُد إلى الُقَرى َرُسوَلً لِعَظم كراَمِتك علينا ، وليكون كلُّ الثواب والكرامة لك خاصَّ مَّ ولكن بعثناَك يا ُمحأ
ُهمأ ِبِه } ؛ ِفيما يطلبوَن منَك أن تعُبَد آِلَهتهم ، ومداهَنَتهم ، { َفالَ ُتِطِع الأَكاِفرِيَن }  ؛ أي { َوَجاِهدأ

 .؛ َشديداً { ِجَهاداً َكبيراً } ، بالُقرأآِن 

(0/0) 

 
 

ًرا َمحأ  نَ ُهَما بَ رأزًَخا َوِحجأ ٌب فُ َراٌت َوَهَذا ِملأٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل بَ ي أ َريأِن َهَذا َعذأ  ( 62)ُجورًا َوُهَو الَِّذي َمَرَج الأَبحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌب ف ُ } : قَ وأ َريأِن َه اَذا َعذأ ؛ أي وهو الذي أرسَل { َراٌت َوَه اَذا ِملأٌح ُأَجاٌج َوُهَو الَِّذي َمَرَج الأَبحأ

َريأِن في مجارَيهما ، يقاُل  ِج ترَعى: الَبحأ ابََّة ؛ أي أرَسلأُتها في الأَمرأ ُت الدَّ  .َمَرجأ
ٌب فُ َراٌت } وأراَد بقوله  وأراَد النيُل واْلنأهاُر الِعظَاُم ، والفراُت ما يكون في رايَِة العُذوَبِة ، { َه اَذا َعذأ

َت الناَر : في راية الحرارِة ، من قوِلهم : بالملِح اُْلَجاِج الذي يكون ماُؤها في رايِة المرارة ، ويقاُل  أجَّجأ
َجِت الناُر إذا توقََّدت ، ويقاُل  َتها ، وتأجَّ  .ماِلٌح إَلّ ِلَما يُ لأَقى فيه الملحُ : ماُء ِملأٌح وَل يقال : إذا َوَقدأ

ُلُه تَ َعاَلى  ُجوراً }  :قَ وأ راً مَّحأ نَ ُهَما بَ رأزَخاً َوِحجأ ؛ أي َحاِجزاً َيمَنُع كلَّ واحٍد منهما من تغييِر { َوَجَعَل بَ ي أ
ب والملِح من اْلرض ُج ؛ ْلنه : ويقال . اآلخر ، وهو ما بين الَعذأ ِج الأَخلأُط ، َوِمنأ ذِلَك الأَمرأ أصُل الأَمرأ

ٍر مَّرِيٍج } : لُُه تَ َعاَلى يكون فيه أخالٌط من النباِت ، ومنُه قَ وأ  ب [ 6: ق ]{ِفي َأمأ أي ُمخَتِلٍط بالملِح والَعذأ
نَ ُهَما بَ رأزَخاً } . في مرأى العيِن مختِلطَان ، وفي قدرِة الل منَفِصالن ، َل يغي ُِّر أحُدهما َطعأَم اآلخرِ  أي { بَ ي أ
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راً } َحاِجزاً من قدرِة الل تعالى ، و  نعُ { ِحجأ من اختالِطهما ، وفساِد أحدهما باآلخِر ،  أي مانعاً َيمأ
ُجوراً } ومعنى قولِه تعالى  راً مَّحأ ِسَد الملُح العذبَ { َوِحجأ  .أي َحَراماً ُمَحرَّماً أن يُ فأ
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