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 تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة
 

 

 

َوَِّليَن  ِخرِيَن ( 93)ثُ لٌَّة ِمَن اْلأ  ( 04)َوثُ لٌَّة ِمَن اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  عٌة من ُأمَّة نبيِّنا أي جماعٌة من أوائِل اْلُمم ، وجما{ َوثُ لٌَّة مَِّن اْلِخرِيَن * ثُ لٌَّة مَِّن اَْلوَِّليَن } : قَ وأ

{ َوثُ لٌَّة مَِّن اْلِخرِيَن * ثُ لٌَّة مَِّن اَْلوَِّليَن } : أنَُّه َلمَّا أن أَزَل اهللُ تَ َعاَلى : وُروي . ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم
ثُ لٌَّة } يٍل ؟ فأنزل اهلل يَا َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَمنأ يَ نأُجو ِمنأ قَلِ : َبَكى ُعَمُر رضي اهلل عنه َوقَاَل 

 .{َوثُ لٌَّة مَِّن اْلِخرِيَن * مَِّن اَْلوَِّليَن 
يَا ابأَن الأَخطَّاب ؛ َقدأ أن أَزَل اهللُ ِفيَما قُ لأَت ، َفَجَعَل ثُ لًَّة ِمَن : " " وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاَل 

َرِضينَا َعنأ رَبَنا َوَتصأِديِق نَبي َِّنا صلى اهلل عليه : )ُر رضي اهلل عنه فَ َقاَل ُعمَ " اَْلوَِّليَن َوثُ لًَّة ِمَن اْلِخرِيَن 
ِم الأِقَياَمِة ثُ لَّةٌ  َنا ثُ لٌَّة ، َوِمنَّا إَلى يَ وأ الث ُّلََّتاِن َجِميعاً ِمنأ َهِذِه : )وقال مجاهُد والضحاك ( " وسلم ؛ ِمنأ آَدَم إَلي أ

 (.اُْلمَّةِ 
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َحاُب الشَِّما ُموٍم ( 04)ِفي َسُموٍم َوَحِميٍم ( 04)ِل َما َأصأَحاُب الشَِّماِل َوَأصأ ََل بَاِرٍد ( 09)َوِظلٍّ ِمنأ َيحأ
 ( 00)َوََل َكرِيٍم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َحاُب الشَِّماِل } : قَ وأ َحاُب الشَِّماِل َمآ َأصأ ؛ يعني الذين يُعَطون ُكتَبهم بَشمائِِلهم ، ما { َوَأصأ

لُهُ  َتدري يا ُمَحمَّدُ  ما َلهم من الهواِن في العذاب من حرِّ ناٍر وريٍح حادٍَّة تدخُل في مسامِّهم ، وهو قَ وأ
ى  ُموٍم } ؛ أي في حرِّ ناٍر وماٍء حارٍّ ، { ِفي َسُموٍم َوَحِميٍم } : تَ َعاَلََ ؛ أي من ُدخَّان { َوِظلٍّ مِّن َيحأ

 .ُدخاِن جهنَّمشديِد السَّواِد َل كَبرِد ظلِّ الدُّنيا ؛ ْلنه ظلُّ 
لُُه تَ َعاَلى (. الأَيحأُموُم َجَبٌل ِفي َجَهنَّمَ : )وقال ابُن زيٍد  ؛ أي َل بارِد الأُمدَخِل وَل  { َلَّ بَاِرٍد َوَلَ َكرِيٍم } : قَ وأ
 .َل بارِد المنأِزل وَل حسِن المنظرِ : َوِقيأَل . كريِم المنظرِ 
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رَ  َنا وَُكنَّا ( 04)وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى الأِحنأِث الأَعِظيِم ( 04)ِفيَن ِإن َُّهمأ َكانُوا قَ بأَل َذِلَك ُمت أ وََكانُوا يَ ُقولُوَن َأِئَذا ِمت أ
ُعوثُوَن  َوَّلُوَن ( 04)تُ َرابًا َوِعظَاًما َأِإنَّا َلَمب أ  ( 04)َأَوآبَاُؤنَا اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نيا : ؛ فيه بياُن سبب العقوبِة ، معناُه { ِفيَن ِإن َُّهمأ َكانُواأ قَ بأَل َذِلَك ُمت أرَ } : قَ وأ إنَّهم كانوا في الدُّ

وََكانُواأ } ُمنَ عَِّميَن ُمتكبرين في ترِك أمِر اهلل ، وكانوا ُممَتِنعين من الواجب الذي عليهم طَلباً للتَرفُِّه ، 
وُسمي الشِّرُك ِحنثاً ؛ ْلنَّهم كانوا . باهللِ ؛ أي وكانُوا يُقيمون على الشِّرِك { ُيِصرُّوَن َعَلى الأِحنِث الأَعِظيِم 

 .اإلثأمُ : َيحِلُفوَن أنَّ اهللَ َل يبعُث َمن يموُت ، والأِحنُث 
وهم كانُوا يحِلفون باهلِل أنَّهم َل يُبعثون وكذبُوا في ( الأَيِميُن الأَغُموسُ : الأِحنأُث الأَعِظيُم : )وقال الشعبيُّ 

َنا وَُكنَّا تُ َراباً َوِعظَاماً َأِإنَّا َلَمب أُعوثُوَن  وََكانُواأ ِيُقولُونَ } ذلك ،  : ؛ بياُن إنكارهم للبعِث ، وقولُه تعالى { َأِإَذا ِمت أ
 .؛ هذا القوُل منهم زيادُة استبعاٍد واستنكارٍ { َأَو آبَآُؤنَا اْلَوَّلُوَن } 
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ِخرِيَن  َوَّلِيَن َواْلأ ُموُعونَ ( 03)ُقلأ ِإنَّ اْلأ ٍم َمعأُلوٍم  َلَمجأ  ( 44)ِإَلى ِميَقاِت يَ وأ

 
ٍم مَّعأُلوٍم * ُقلأ ِإنَّ اَْلوَّلِيَن َواْلِخرِيَن } : يقوُل اهللُ تعالى  ُموُعوَن ِإَلى ِميَقاِت يَ وأ ؛ أي ُقل َلهم يا { َلَمجأ

 .يامةإنَّ آباءَكم وَمن قبَلهم وأنتم وَمن بعدَكم َلمجُموعون في قبورهم إلى يوِم الق: ُمَحمَُّد 
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َها الأُبطُوَن ( 44)َْلِكُلوَن ِمنأ َشَجٍر ِمنأ زَقُّوٍم ( 44)ُثمَّ ِإنَُّكمأ َأي َُّها الضَّالُّوَن الأُمَكذِّبُوَن  ( 49)َفَمالُِئوَن ِمن أ
َم الدِّ ( 44)َفَشارِبُوَن ُشرأَب الأِهيِم ( 40)َفَشارِبُوَن َعَليأِه ِمَن الأَحِميِم   ( 44)يِن َهَذا نُ ُزُلُهمأ يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َها الأُبطُوَن * َْلِكُلوَن ِمن َشَجٍر مِّن زَقُّوٍم * ثُمَّ ِإنَُّكمأ َأي َُّها الضِّآلُّوَن الأُمَكذِّبُوَن } : قَ وأ * َفَمالُِئوَن ِمن أ

ى يُلقي عليهم الجوَع حتى وذلَك أنَّ اهللَ تعال. {َفَشارِبُوَن ُشرأَب الأِهيِم * َفَشارِبُوَن َعَليأِه ِمَن الأَحِميِم 
يضَطرُّهم إلى أكِل الزَّقُّوِم ، فيأُكلون منه حتى َتمَتلَئ بطونُهم ، ثم يُلِقي عليهم العطَش فيضطرُّهم ذلك 
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 .إلى ُشرب الحميِم ، فيشَربون ُشرَب اإلبِل الِعطَاِش التي ُيصيبها داُء الهياِم فال ترَوى من الماءِ 
َيُم ، واْلُنثى َهيأَماُء ، ويقاُل  اإلبُل الِعطَاشُ : والأِهيُم  الأِهيُم هي : التي بها الأِهَياُم َل ترَوى ، وواحُد الأهيِم أهأ

قرأ نافع وعاصم . كثيٌب أهَيُم ، وكثباٌن ِهيمٌ : الرماُل التي َل َيرويها ماُء السَّماء ، مأخوٌذ من قوِلهم 
َه اَذا } المعنى فيها واحٌد مثل َضعف وُضعف ، بضم الشين ، وقرأ الباقون بفتِحها ، و ( ُشرأبَ )وحمزُة 

َم الدِّيِن   .أي هذا ِغداُؤهم وشرابُهم يوَم الجزاءِ { نُ ُزُلُهمأ يَ وأ
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َناُكمأ فَ َلوأََل ُتَصدِّقُوَن  ُن َخَلقأ ُنوَن ( 44)َنحأ ُن الأَخاِلُقوَن ( 44)َأفَ َرَأي أُتمأ َما ُتمأ ُلُقونَُه َأمأ َنحأ  ( 43)َأَأن أُتمأ َتخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َناُكمأ } : قَ وأ ُن َخَلقأ { فَ َلوأَلَ ُتَصدِّقُوَن } ؛ أي نحن خلقَناُكم أيُّها الكفاُر ولم تكونوا شيئاً ، { َنحأ

ُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي فَهالَّ ُتصدِّقون بالبعِث اعتباراً بالأِخلأَقِة اْلُولى ُنوَن } : قَ وأ ُلُقونَُه َأم  َءَأنُتمأ * َأفَ َرَأي أُتمأ مَّا ُتمأ َتخأ
ُن الأَخاِلُقوَن  أخبُروني يا أهَل مكَّة ما تقذفوَنُه من المِنيِّ وتصبُّوَنُه في أرحاِم النساء ، أأنُتم : ؛ معناُه { َنحأ

 .تخُلقونَُه ولداً أم نحُن نخُلقه ونجعله َبشراً سويّاً 
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ُن ِبمَ  َت َوَما َنحأ َنُكُم الأَموأ ُن َقدَّرأنَا بَ ي أ ُبوِقيَن َنحأ َعَلى َأنأ نُ َبدَِّل َأمأثَاَلُكمأ َونُ نأِشَئُكمأ ِفي َما ََل تَ عأَلُموَن ( 44)سأ
(44 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َت } : قَ وأ َنُكُم الأَموأ ُن َقدَّرأنَا بَ ي أ ؛ أي كتبناُه عليكم وسوَّينا به بين أهِل السَّماء واْلرِض على { َنحأ

 .زمان معلوٍم ، فِمنُكم َمن يموُت صغيراً وَمن يموُت كبيراً مقاديِر آجالهم في مكاٍن معلوم وفي 
ُلُه تَ َعاَلى  ُبوِقيَن } : قَ وأ ُن ِبَمسأ ثَ اَلُكمأ * َوَما َنحأ ؛ أي ما نحُن بَمغُلوبين عاجزِين على أن { َعَلى َأن ن َُّبدَِّل َأمأ

؛ أي في موضٍع َل تعلموَنهُ { َلَ تَ عأَلُموَن  َونُنِشَئُكمأ ِفي َما} نُ َبدَِّل غيرَكم أطوَع وأخشَع منكم ، وعلى أنه 
في ُصَوٍر َل تعلموَنها من َسواٍد في الُوجوِه وُزرَقِة اْلعُين ، ولو أردنا أنأ نجعَل منكم : َوِقيأَل . وهو النارُ 

ُن َقَدرأنَا)قرأ ابُن كثير . القردَة والخنازيَر لم ُنسَبقأ وَل فَاتَنا ذلك  .انمخفَّفاً وهما لُغت( َنحأ
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ُوَلى فَ َلوأََل َتذَكَُّروَن  َأَة اْلأ ُتُم النَّشأ  ( 44)َوَلَقدأ َعِلمأ

 
لُه تَعاَلى  َأَة اْلُوَلى فَ َلوأَلَ َتَذكَُّروَن } : قَ وأ ُتُم النَّشأ ؛ أي قد َعِلمُتم الِخلَقَة اْلُولى ولم تكونوا { َوَلَقدأ َعِلمأ

ٍة ، وهالَّ تذكَُّروَن أنِّي قادٌر على إعاَدِتكم كما َقدرُت على شيئاً ، فخَلقناكم من نُطفٍة وعلقة وُمضغَ 
 .أعدائكم
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ُرثُوَن  ُن الزَّاِرُعوَن ( 49)َأفَ َرَأي أُتمأ َما َتحأ  ( 40)َأَأن أُتمأ تَ زأرَُعونَُه َأمأ َنحأ

 
ُلُه تَعاَلى  ُرثُوَن } : قَ وأ ُن الزَّاِرُعوَن  َءَأنُتمأ تَ زأَرُعوَنهُ َأمأ * َأفَ َرَأي أُتم مَّا َتحأ أخبروِني ما تُلُقوَن من : ؛ معناهُ { َنحأ

 .الَبذر في اْلرِض ؛ أأنُتم تُنبُتوَنهُ وتجعلوَنُه َزرعاً أم نحُن فَاِعلوَن ذلك؟
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ُن َمحأرُ ( 44)ِإنَّا َلُمغأَرُموَن ( 44)َلوأ َنَشاُء َلَجَعلأنَاُه ُحطَاًما َفظَلأُتمأ تَ َفكَُّهوَن   ( 44)وُموَن َبلأ َنحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  } ؛ أي يَابساً ُمتَ َنكِّساً بعَد ُخضَرتِه َل حبَّ فيه فأبطلناُه ، { َلوأ َنَشآُء َلَجَعلأَناُه ُحطَاماً } : قَ وأ

؛ أي فِصرُتم َتعَجُبوَن مما نزَل بكم في َزرِعكم ، ونادمون على ما أنَفقُتم فيه وتحمَّلُتم { َفظَلأُتمأ تَ َفكَُّهوَن 
؛ أي طقنا َغرٌم عظيٌم فهذا الزرع ، وَغرُم الأَحبِّ الذي { ِإنَّا َلُمغأَرُموَن } : فيه ِمن المشقَّة ، وتقولون 

ُروُموَن } َبذرنَاُه فذهَب علنيا بغيِر ِعَوٍض ،  ُن َمحأ  .؛ أي ممُنوعون من الرِّزِق منه{ َبلأ َنحأ
تَ َفكََّه ؛ أي تَ نَ عََّم ، وتَ َفكََّه ؛ : والت ََّفكُُّه من اْلضداِد ، يقاُل . ظََللأُتمأ فَحذَف الالَم اْلُولى: وأصُل ظَلأُتمأ 

 .َتَحزَّنَ 
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َربُوَن  ُن الأُمنأزِلُوَن ( 44)َأفَ َرَأي أُتُم الأَماَء الَِّذي َتشأ َلوأ َنَشاُء َجَعلأَناهُ ( 43)َأَأن أُتمأ َأن أَزلأُتُموُه ِمَن الأُمزأِن َأمأ َنحأ
ُكُروَن ُأَجاًجا ف َ   ( 44)َلوأََل َتشأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َربُوَن } : قَ وأ ُن } ؛ أي من السَّحاب ، { َأَأنُتمأ َأنَزلأُتُموُه ِمَن الأُمزأِن * َأفَ َرَأي أُتُم الأَمآَء الَِّذي َتشأ َأمأ َنحأ
، ِمَراراً ُمحرِقاً للَحلِق والكبِد ، َل  ؛ أي ُمّراً َشديداً { َلوأ َنَشآُء َجَعلأنَاُه ُأَجاجاً } ؛ عليكم منه ، { الأُمنزِلُوَن 

ُكُروَن } يمكُن ُشربه واَلنتفاُع به ،  شديُد الملوحِة : اُْلَجاُج : َوِقيأَل . ، فهالَّ تُنِكرون ُعذوبَتهُ { فَ َلوأَلَ َتشأ
 .مع المرارةِ 
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ُن الأُمنأِشُئوَن َأَأن أُتمأ َأنأَشأأُتمأ شَ ( 44)َأفَ َرَأي أُتُم النَّاَر الَِّتي ُتورُوَن   ( 44)َجَرتَ َها َأمأ َنحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  : تُورُوَن : ؛ يعني التي ُتظِهُرونَها بالزِّناِد من اْلعواِد ، ومعنى { َأفَ َرَأي أُتُم النَّاَر الَِّتي ُتورُوَن } : قَ وأ

َأَأنُتمأ َأنَشأأُتمأ َشَجَرتَ َهآ } : لُُه تَ َعاَلى قَ وأ . أوأرَيأُت الناَر إذا قدحُتها: َتقَدُحوَن وتستخرجون من زنَادِكم ، يقاُل 
ُن الأُمنِشُئوَن  أي أأنتم أنبتُّم شجرَة النار أم نحن الأُمنبُتوَن لها في اْلرِض ، وجعلناها خضراَء وفيها { َأمأ َنحأ

 .النارُ 
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ُن َجَعلأَناَها َتذأِكَرًة َوَمَتاًعا لِلأُمقأِويَن  ِم رَبَِّك الأَعِظيِم َفَسبِّحأ بِ ( 49)َنحأ  ( 40)اسأ

 
ُلُه تَعاَلى  ُن َجَعلأَناَها َتذأِكَرًة َوَمَتاعاً لِّلأُمقأِويَن } : قَ وأ . ؛ أي نحن جَعلنا الناَر ِعَظًة ليتَِّعَظ بها المؤمنُ { َنحأ

تعالى فاستجاَر به منها ،  جَعلناها َتذِكَرًة للنار الُكبَرى ؛ إذا رآَها الرَّاِئي ذكَر جهنَّم ، فذكَر اهللَ : َوِقيأَل 
 .وترَك المعصيةَ 
أي وجَعلناها منفعًة للُمساِفرين الذين ينأزِلون في اْلرِض الَقيُّ في { َوَمَتاعاً لِّلأُمقأِويَن } : وقوله تعالى 

ٌء : أقَوى الرجُل إذا نزَل باْلرِض القوى وهي الخاليُة الَقفَراُء ، ويقال : المَفاوز ، يقاُل  أي أرٌض َقيأ
َقيٌّ يُ َناِصيَها باَلٌد َقيُّ والَقيُّ والَقَوى هي اْلرُض الَقفأَرى الخاليُة البعيدُة من الِعمَراِن : القفرى ، قال الراجُز 
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َها سَ : أق أَوِت اْلرُض ِمن ُسكَّاِنها ، قال النابغُة : ، يقاُل  اِلُف يَا َداَر َميََّة بالأَعلأَياِء فَالسََّنِد أق أَوتأ َوطَاَل َعَلي أ
اَْلَمِدومنفعةُ المسافرِين بالنار أكثُر من منفعِة المقيمين ؛ ْلنَّهم يُوِقدوَنها ليالً لَتهُرَب منها السبِّاُع ، 

ويهَتديها الضالُّ من الطريِق ، ويسَتِضيئوا بها في ظُلَمٍة ، ويصطلوا بها من البرِد ويطبخون بها ويخبُزوا ، 
الأُمقأِوي من أق أَوِت الداُر إذا َخَلتأ ، ويقاُل : قاُل للذي فقَد زاَدُه وقد ي. وضرُر َفِقدها عليهم أشدُّ 

ِه من الماِل والِغَنى ، ُمقأٍو لُقوَّتِه على ما يريُد ، فعَلى هذا الأُمقأِوي من اْلضداِد ، : للُمقأِويَن  ُمقٍو ِلُخُلوِّ
 .هامَتاعاً للغنيِّ والفقيِر ، وذلك أنه َل ِغَنى ْلحٍد عن: والمعنى 

ِم رَبَِّك الأَعِظيِم } : وَلمَّا ذكَر اهللُ سبحاَنُه ما يدلُّ على توحيدِه وما أنعَم به ، فقاَل تعالى  ؛ { َفَسبِّحأ بِاسأ
ُه عمَّا َل يليُق به َلمَّا نَ َزَلتأ َهِذِه اْلَيةُ : " وفي الحديِث . أي بَ رِِّئ اهللَ مما يقوُل الظَّالمون في وصفِه ونَ زِّهأ

َعُلوَها فِي رُُكوِعُكمأ : " ى اهلل عليه وسلم قاَل صل  " ". اجأ
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 ( 44)َفاَل ُأقأِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوِم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  زائدًة للتوكيِد ، ويجوُز ( َلَ )فأُقِسُم ، وإنما دخلت : ؛ معناهُ { َفالَ ُأقأِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوِم } : قَ وأ

أنه ِسحٌر أو شعٌر أو كهانة ، ثم استأنَف : َرّداً ِلَما يقولُه الكفَّاُر في القرآِن {  َفالَ } : أن يكون قولُه 
نجوُم القرآِن التي كانت { ِبَمَواِقِع النُُّجوِم } القَسَم على أنه قرآٌن كريم في كتاٍب مكنون ، ويعني بقوله 

يعني مغارَب النُّجوم ومساِقَطها ، وقرأ حمزُة والكسائي : تنأِزُل على رسوِل اهلل متفرِّقاً ِقَطعاً ُنجوماً ، َوِقيأَل 
ِقعَ )  .على المصدر ، والمصدُر يصلح للواحِد والجمع( َموأ
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 ( 44)َوِإنَُّه َلَقَسٌم َلوأ تَ عأَلُموَن َعِظيٌم 

 
لُّ َعَلى أنَّ الأُمَراَد بَمَواِقِع النُُّجوِم َهذا َيدُ : )؛ قال الزجَّاُج { َوِإنَُّه َلَقَسٌم لَّوأ تَ عأَلُموَن َعِظيٌم } : قوله تعالى 
أنَّ القَسَم بمواقِع : ، والمعنى ( أقأِسمُ )يعوُد على الَقَسِم ودلَّ عليه ( إنَّهُ )والضميُر في ( نُ ُزوَل الأُقرأآنِ 
 .النجوِم عظيمٌ 
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ُنوٍن ( 44)ِإنَّهُ َلُقرأآٌن َكرِيٌم   ( 44)ِفي ِكَتاٍب َمكأ

 
ُلُه ت َ  كثيُر الخير دالٌّ على أنه من عنِد اهلل : ؛ هذا جواُب القَسِم ، ومعناُه { ِإنَُّه َلُقرأآٌن َكرِيٌم } : َعاَلى قَ وأ

ُنوٍن } ْلنَُّه َل يأِتي أحٌد بمثلِه  ؛ َهُهنا هو اللوُح المحفوُظ َمُصوٌن عن التغيُِّر والتبديِل { ِفي ِكتَاٍب مَّكأ
 .والزيادِة والنقصان
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 ( 44)تَ نأزِيٌل ِمنأ َربِّ الأَعاَلِميَن ( 43) َيَمسُُّه ِإَلَّ الأُمَطهَُّروَن ََل 

 
ُلُه تَ َعاَلى  الضميُر يعود إلى : ؛ قال بعُضهم { َتنزِيٌل مِّن رَّبِّ الأَعاَلِميَن * َلَّ َيَمسُُّه ِإَلَّ الأُمَطهَُّروَن } : قَ وأ

ُنوِن ، معناُه  : وقال . للوَح المحفوَظ إَلّ المَطهَّرون من الذُّنوب وهم المالئكةُ َل َيَمسُّ ا: الكتاب الأَمكأ
الأُمصأَحف َل َيمسُّه إَلَّ المطهَّرون من اْلحداِث والجناباِت والحيِض : الضميُر يعود إلى القرآِن ، ومعناهُ 

 . "َلَ َيَمسُّ الأُقرأآَن إَلَّ طَاِهٌر : " ، كما ُروي عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم 
يأَل  َِ : معناُه : َوِقيأَل : َل يجُد حالوَتُه إَلّ المفسِّرون : َوِقيأَل . َل يعمُل به إَلّ المَوف َُّقون: معنى اْليِة : َوِق

يَ ن أَهى أنأ يَُمكََّن الأيَ ُهوُد َوالنََّصاَرى ِمنأ )َل يقَرُؤه إَلّ الموحُِّدون المَطهَّرون من الشِّرِك ، وكان ابُن عبَّاس 
 .َل يُوفَُّق للعمِل به إَلّ السُّعداءُ : َوِقيأَل . َل َيِجُد لذَتُه إَلّ َمن آَمَن به: معناُه : َوِقيأَل (. ِة الأُقرأآنِ ِقَراءَ 

ِدِث َمسُّ المصحِف ، وإنأ كان ظاِهُرها نفٌي ، فمعناهُ : فظاهُر اْليِة  النهُي ؛ أي َل يََمسُّ : َل يجوُز للُمحأ
 .ن من اْلحَداِث ، وإلى هذا ذهَب جمهوُر الفقهاءِ المصحَف إَلّ المَطهَّرو 

وذهَب حكيُم وداوُد بن عليٍّ إلى أنه يجوُز للُمحِدِث مسُّ المصَحِف اذا كان ُمسِلماً ، وَل يجوُز ذلك 
 .للُمشركِ 

وعليه " طَاِهٌر  َلَ َتَمسَّ الأُقرأآَن إَلَّ َوأنأتَ : " والدليُل على أنه َل يجوُز للُمحِدِث مسُُّه قوله عليه السالم 
ِدُث الأُمصأَحَف ؟ فَ َقاَل : وُسِئَل عليٌّ رضي اهلل عنه . إجماُع الصَّحابة  (.َلَ : )أَيَمسُّ الأُمحأ
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ِهُنوَن   ( 44)َأَفِبَهَذا الأَحِديِث َأن أُتمأ ُمدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِهُنوَن } : قَ وأ أفَبهذا القرآِن الذي يُقَرأُ عليكم يا أهَل مكَّة  :؛ معناُه { َأفَِبَه اَذا الأَحِديِث َأنُتمأ مُّدأ

ِهُن والأُمَداِهُن . أنتم َتكُفرون وُتَكذِّبون ُتظِهُروَن خالَف : معنى ُتدِهُنوَن : َوِقيأَل . الكذاُب المنافقُ : والأُمدأ
 .هار ُمساَلَمتِه خالَف ما يضمرُ ما ُتضِمُروَن ، مأخوٌذ من الدُّهِن وُمَداَهَنِة العدوِّ وُماليَ َنِتِه وُمصاَنعِتِه وإظ
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َعُلوَن ِرزأَقُكمأ َأنَُّكمأ ُتَكذِّبُوَن   ( 44)َوَتجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعُلوَن ِرزأَقُكمأ َأنَُّكمأ ُتَكذِّبُوَن } : قَ وأ ؛ أي وتجَعلون ُشكرَكم أنَّكم تكذِّبون بنعمِة اهلِل عليكم { َوَتجأ
ُمِطرنَا بَنوِء كذا ، َل يَنِسُبون السُّقيا إلى اهلِل َعزَّ : وذلك أنَّهم كانوا يُقولون  .ُسِقيَنا بَنوِء كذا: ، فيقولون 

وتجَعُلون ُشكَر رزقكم التكذيَب ؛ أي تجعلون بدَل ُشكرِكم تكذيَبكم بأنه من عنِد : َوَجلَّ ، فقيَل لهم 
 .اهلل الرزَّاق

َلوأ َحَبَس اهللُ َعنأ : " هلل عليه وسلم أنه قاَل وعن أبي سعيٍد الخدري رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى ا
ُهمأ يَ ُقولُوَن  َبَحتأ طَائَِفةٌ ِمن أ  ". ُمِطرأنَا : ُأمَِّتي الأَمَطَر َسبأَع ِسِنيَن ُثمَّ أن أَزَل َعَليأِهُم الأَماَء َْلصأ

َصابَ ُهُم الأَعَطُش ، َولَيأَس َمَعُهمأ َماٌء ، أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َخَرَج ِفي َسَفٍر ، فَ نَ َزُلواأ فَأَ : " وُروي 
ُت َلُكمأ إنأ ُسِقيُتمأ ، فَ َلَعلَُّكمأ تَ ُقولُوَن : " َفذَكُرواأ ذِلَك لِلنَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَل  : أرَأي أُتمأ إنأ َدَعوأ

ِء َكذا ؟  َفَصلَّى ! اهلل عليه وسلم َما َهذا بِحيِن اَْلن أَواءِ يَا َرُسوَل اهلِل صلى : فَ َقالُوا " ُسِقيَنا َهذا الأَمَطَر بنَ وأ
ِديَُة  َعتَ يأِن َوَدَعا رَبَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَ َهاَجِت ريٌح ُثمَّ َهاَجتأ َسَحابٌَة ، َفُمِطُروا َحتَّى َساَلِت اَْلوأ َوَمأَلوا رَكأ

ِقَيةَ   . اَْلسأ
َهذا ِمنأ : ُسِقيَنا بَنوِء َكذا ، َوَلمأ يَ ُقلأ : بَقَدٍح َلُه َوُهَو يَ ُقوُل فَ رَِكَب صلى اهلل عليه وسلم َفَمرَّ بَرُجٍل يَ غأِرُف 

َعُلوَن ِرزأَقُكمأ َأنَُّكمأ ُتَكذِّبُوَن } : فََأن أَزَل اهللُ تَ َعاَلى َهِذِه اْلَيَة . رزأِق اهلِل تَ َعاَلى أي وتجَعُلون ُشكرَكم " { َوَتجأ
 .ُسقينا بنوِء كذا: ون بنعَمتِه ، وتقولون هلِل على رزقِه إيَّاكم أنَّكم ُتكذِّب

ِدبيَن ، فَ َيأأتِيَ ُهُم اهللُ : " أنَّ َرُسوَل اهللَ صلى اهلل عليه وسلم قَاَل : وعن معاويَة الليثي  ُيصأبُح النَّاُس ُمجأ
ِء َكذا وََكذا : بِرزأٍق ِمنأ ِعنأِدِه ، فَ ُيصأبُحوَن ُمشأرِِكيَن ، يَ ُقولُوَن   ". ُمِطرأنَا بنَ وأ
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ُن َأق أَرُب ِإَليأِه ِمنأُكمأ َوَلِكنأ ََل تُ بأِصُروَن ( 40)َوَأن أُتمأ ِحيَنِئٍذ تَ نأظُُروَن ( 49)فَ َلوأََل ِإَذا بَ َلَغِت الأُحلأُقوَم  َوَنحأ
(44 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  } فُس الحلقوَم عند الموِت ، وهالَّ إذا بَلَغِت النَّ : ؛ معناه { فَ َلوأَلَ ِإَذا بَ َلَغِت الأُحلأُقوَم } : قَ وأ
؛ َمآَل الميِت ، وأنتم حوَلُه تَروَن نفَسهُ تخرُج وَل تقِدرون { َتنظُُروَن } ؛ يا أهَل الميِّت ، { َوَأنُتمأ ِحيَنِئٍذ 
ُن َأق أَرُب ِإلَيأِه } على ردِّها ،   .{َن ِمنُكمأ َولَ اِكن َلَّ تُ بأِصُرو } ؛ منكم ، ورُسلنا أقرُب إليه ، { َوَنحأ

ورُسلنا القابُضون روَحُه أقرُب إليه منكم ، : يعني َمَلَك الموِت وأعواَنهُ ، والمعنى : ويجوُز أن يكون معناهُ 
ونحُن أقرُب إليه منكم بالعلِم والُقدرَِة ، نراُه من غيِر مسافٍة بيننا وبيَنُه ، وأنتم َل : ويجوُز أن يكون معناهُ 
 .تنظرونَُه إَلَّ بمسافةٍ 
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َر َمِديِنيَن   ( 44)تَ رأِجُعونَ َها ِإنأ ُكنأُتمأ َصاِدِقيَن ( 44)فَ َلوأََل ِإنأ ُكنأُتمأ َغي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َر َمِديِنيَن } : قَ وأ ؛ أي فهالَّ إن كنتم غيَر { تَ رأِجُعونَ َهآ ِإن ُكنُتمأ َصاِدِقيَن * فَ َلوأَلَ ِإن ُكنُتمأ َغي أ

تُردُّون نفَس هذا الميِّت إلى جسدِه إذا بلَغتأ تَ َراِقَيُه إنأ ُكنتم َصاِدقين في مجزيين ومحاَسبين كما تزُعمون 
ظنِّكم أنَّ لكم َشيئاً من الُقدرِة ، فعجزُكم عن ردِّ هذه الروِح إلى الجسِد دليٌل على أنَّكم َمقُهورون 

 .عاجزون
جزاَء وَل إلَه يحاِسُب وُيجازي ، فهالَّ  إنأ كان اْلمُر كما يقولون إنَُّه َل بعَث وَل حساَب وَل: والمعَنى 

تردُّون نفَس من يعزُّ عليكم إذا بلغِت الحلقوَم ، وإذا لم تقدروا على ذلك فاعَلُموا أنَّ اْلمَر إلى غيرِكم 
لُُه تَ َعاَلى . وهو اهللُ َعزَّ َوَجلَّ  َر } جواٌب عن قولِه { تَ رأِجُعونَ َهآ } : قَ وأ ُأجيب { َمِديِنيَن فَ َلوأَلَ ِإن ُكنُتمأ َغي أ
 .بجواٍب واحد
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 ( 43)فَ َروأٌح َورَيأَحاٌن َوَجنَُّت نَِعيٍم ( 44)فََأمَّا ِإنأ َكاَن ِمَن الأُمَقرَِّبيَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  كان هذا   فأما إنأ : ؛ معناهُ { فَ َروأٌح َورَيأَحاٌن َوَجنَُّت َنِعيٍم * فََأمَّآ ِإن َكاَن ِمَن الأُمَقرَِّبيَن } : قَ وأ

المحتِضُر الذي بلَغت نفسُه الحلقوَم من السَّابقين المقرَّبين عنَد اهلِل ، فله َروأٌح وهو الرَّوُح واَلستراحُة ، 
( فَ ُروحٌ : )قرأ الحسُن وقتادة ويعقوب (. الأَفَرُح ، َورَيأَحاٌن يَ عأِني الرِّزأَق ِفي الأَجنَّةِ : الرَّوأُح : )وقال مجاهد 
 .الحياةُ الدائمُة التي َل موَت فيها: معناهُ  بضمِّ الراء ،

: إن الرَّوح بنصب الراء نسيٌم تستريُح إليه النفُس ، والرَّيحاُن هو السَُّموُم ، قال أبو العاليِة : ويقاُل 
َبُض رُوحُ ) َتى بَ عأٌض ِمنأ رَيأَحاِن الأَجنَِّة فَ َيُشمُُّه قَ بأَل أنأ يُ َفارَق الدُّن أَيا ثُمَّ تُ قأ : وقال أبو بكر الوراق (. هُ يُ ؤأ
 (.الرَّوُح النََّجاُة ِمَن النَّار ، َوالرَّيأَحاُن ُدُخوُل الأَقَرار)

الرَّوأُح السَّاَلَمُة ، َوالرَّيأَحاُن : )وقال بسطاُم (. الرَّوأُح ِفي الأَقبأِر ، َوالرَّيأَحاُن ُدُخوُل الأَجنَّةِ : )وقال الترمذيُّ 
 (.الرَّوأُح ُمَعانَ َقُة اَْلبأَكار ، َوالرَّيأَحاُن ُمَرافَ َقُة اَْلب أَرار: )شعبيُّ وقال ال(. الأَكَراَمةُ 
الرَّوح تخفيُف الحساب ، والريحاُن : َوِقيأَل . الرَّوُح َكشُف الكروب ، والريحاُن ُغفران الذنوب: َوِقيأَل 

الرَّوح ْلرواِحهم ، : َوِقيأَل . ٌق بال حسابٍ الرَّوح َعفٌو بال عتاٍب ، والرَّيحان رز : تضعيُف الثواب ، َوِقيأَل 
 .والريحاُن لقلوبهم ، وجنُة النعيِم ْلبداِنهم
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َحاِب الأَيِميِن   ( 34)َفَساَلٌم َلَك ِمنأ َأصأَحاِب الأَيِميِن ( 34)َوَأمَّا ِإنأ َكاَن ِمنأ َأصأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َحاِب الأَيِميِن * َيِميِن َوَأمَّآ ِإن َكاَن ِمنأ َأصأَحاِب الأ } : قَ وأ وأما إنأ : ؛ معناُه { َفَساَلٌم لََّك ِمنأ َأصأ

كان هذا المتوفَّى من أصحاب اليمين ، يعني من عامَّة المؤمنيَن دون السابقين ، فسالٌم لَك أيُّها 
َت م ما تكرهُ اإلنساُن الذي ِمن أصحاب اليمين ِمن عذاب اهلل ، وسلَّمت عليَك مالئكةُ اهلِل ، وَسِلمأ

 .ْلنَّك من أصحاب اليمين ، وتَرى في الجنِة ما يجُب من السَّالم
ُلُه تَ َعاَلى  : معناُه : َوِقيأَل . لَك سالٌم ؛ أي سالمةٌ من العذاب: رُفع على معنى { َفَساَلٌم لََّك } : قَ وأ

 .فسالٌم عليَك من أصحاب اليمين
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ِلَيُة َجِحيٍم ( 39)فَ نُ ُزٌل ِمنأ َحِميٍم ( 34)َن الضَّالِّيَن َوَأمَّا ِإنأ َكاَن ِمَن الأُمَكذِِّبي  ( 30)َوَتصأ

 
اَلى  ََ ُلُه َتَع ؛ وأما إنأ كان هذا المتوفَّى من المكذِّبين بالبعِث والرسالِة { َوَأمَّآ ِإن َكاَن ِمَن الأُمَكذِِّبيَن } : قَ وأ

ِلَيُة } ؛ أي فالحقُّ الذي يُ َعدُّ له حميُم جهنََّم ، { ِميٍم فَ نُ ُزٌل مِّنأ حَ } ؛ من الأُهَدى ، { الضَّآلِّيَن } ،  َوَتصأ
 .، أي ُأدِخَل ناراً عظيمةً { َجِحيٍم 
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ِم رَبَِّك الأَعِظيِم ( 34)ِإنَّ َهَذا َلُهَو َحقُّ الأَيِقيِن   ( 34)َفَسبِّحأ بِاسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني ما ذُِكَر من قصَّة الأمحَتِضرين ، وجميُع ما سبَق ِذكرهُ {  ِإنَّ َه اَذا َلُهَو َحقُّ الأَيِقينِ } : قَ وأ

ُلُه تَ َعاَلى . ليقيٌن حقُّ اليقيِن َل شكَّ فيه ِم رَبَِّك الأَعِظيِم } : قَ وأ ؛ أي نَ زِِّه اهللَ عن السُّوء ، { َفَسبِّحأ بِاسأ
 .بح ربََّك العظيمَ فس: والباُء زائدٌة ، واَلسُم بمعنى الذات والنفِس ، كأنه ِقيأَل 
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َرأِض َوُهَو الأَعزِيُز الأَحِكيُم   ( 4)َسبََّح لِلَِّه َما ِفي السََّماَواِت َواْلأ

 
؛ أي خضَع وصلَّى هلِل ما في السَّموات من المالئكِة من الخلأِق { َسبََّح للَِّه َما ِفي السََّماَواِت َواَْلرأِض } 

 .؛ في أمرِه وقضائهِ { الأَحِكيُم } ؛ في ُملكِه وسلطانه ، { َوُهَو الأَعزِيُز } د ، ، ونزَّهوُه عن السُّوء واْلندا
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ٍء َقِديٌر  ِيي َويُِميُت َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشيأ َرأِض ُيحأ  ( 4)َلُه ُملأُك السََّماَواِت َواْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  خزائُن السَّموات واْلرِض من المطِر والنبات ؛ أي له { َلُه ُملأُك السََّماَواِت َواَْلرأِض } : قَ وأ
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يِ ي } وغير ذلك ،  ٍء } ؛ عند انقضاِء اْلجاِل ، { َويُِميُت } ؛ للبعِث ، { ُيحأ ؛ من { َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشيأ
 .أي قادرٌ { َقِديٌر } اإلحياِء واإلماتِة ، 
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ِخُر َوالظَّاِهُر َوالأَباِطُن وَ  َوَُّل َواْلأ ٍء َعِليٌم ُهَو اْلأ  ( 9)ُهَو ِبُكلِّ َشيأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي هو اْلوُل بال ابتداٍء ، واْلخُر بال انتهاٍء ، لم { ُهَو اَْلوَُّل َواْلِخُر َوالظَّاِهُر َوالأَباِطُن } : قَ وأ

يء ، والظاهُر يَزلأ قديماً قبَل كلِّ شيء ، وهو الدائُم بعد فناِء كلِّ شيء ، وهو الظاهُر الغالُب على كلِّ ش
َبُحواأ ظَاِهرِيَن } هو القاهُر ، ومنه قولهُ  ظهَر اْلميُر على بلِد  : ويقاُل . أي غاِلبين[ 40: الصف ]{فََأصأ

هو : معناهُ : َوِقيأَل . كذا ؛ إذا غلَب عليها ، وهو الباطُن الذي َل يدَرُك بالحواسِّ وَل يقاُس بالناسِ 
َتِجُب عن اْلبصار ، : َوِقيأَل . َن من ُأمور خلقهِ الظاهُر بأدلَّتِه العاِلُم بما َبطُ  ٍء } الباطُن الأُمحأ َوُهَو ِبُكلِّ َشيأ

 .{َعِليٌم } ؛ من الظاهِر والباطِن ، { 
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تَ َوى َعَلى الأَعرأِش يَ عأَلُم َما يَِلُج فِ  َرأَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ اسأ َرأِض َوَما ُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلأ ي اْلأ
َها َوَما يَ نأِزُل ِمَن السََّماِء َوَما يَ عأُرُج ِفيَها َوُهَو َمَعُكمأ أَيأَن َما ُكنأُتمأ َواللَُّه ِبَما تَ عأ  ُرُج ِمن أ َلهُ ( 0)َمُلوَن َبِصيٌر َيخأ

ُُموُر  َرأِض َوِإَلى اللَِّه تُ رأَجُع اْلأ يأَل ِفي الن ََّهاِر َويُوِلُج الن ََّهاَر ِفي اللَّيأِل َوُهَو يُوِلُج اللَّ ( 4)ُملأُك السََّماَواِت َواْلأ
 ( 4)َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر 

 
ُلُه تَ َعاَلى  تَ َوى َعَلى الأَعرأِش } : قَ وأ ؛ قد تقدََّم { ُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَْلرأَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اسأ
 .تفسيُر ذلك
لُُه تَ َعالَ  َها } ؛ أي ما يدخُل فيها فُيستَ ُر ، كما يعلُم { يَ عأَلُم َما يَِلُج ِفي اَْلرأِض } : ى قوأ ُرُج ِمن أ ؛ { َوَما َيخأ

؛ وما يصَعُد { َوَما يَ عأُرُج ِفيَها } ، ِمن َمَلٍك ورزٍق ومطر ، { َوَما يَنِزُل ِمَن السََّمآِء } فيظَهُر ، َويعلُم ، 
؛ أي وهو أعلُم بأقواِلكم وأفعاِلكم { َوُهَو َمَعُكمأ َأيأَن َما ُكنُتمأ } العباد ، إليها من المالئكِة وأعماِل 

وعزاِئمكم في أيِّ موضٍع كنتم ، فليس يخُلو أحٌد من علِم اهلل وُقدرتِه أيَنما كان في اْلرِض أو في 
لَُّه ُملأُك السََّماَواِت } : بعَد هذا  وما. {َواللَُّه ِبَما تَ عأَمُلوَن َبِصيٌر } السَّماء أو في برٍّ أو في بحٍر ، 
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يُوِلُج الألَّيأَل ِفي الن ََّهاِر َويُوِلُج الن ََّهاَر ِفي الألَّيأِل َوُهَو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر * َواَْلرأِض َوِإَلى اللَِّه تُ رأَجُع اُْلُموُر 
 .ظاهُر المعنى. {
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ٌر َكِبيٌر آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوَأنأفِ  َلِفيَن ِفيِه فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمنأُكمأ َوَأن أَفُقوا َلُهمأ َأجأ َتخأ  ( 4)ُقوا ِممَّا َجَعَلُكمأ ُمسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي صدِّقُوا باهلِل بأنَُّه خالُقكم وإلهكم ، وصدِّقُوا برسولِه أنَُّه صادٌق { آِمُنواأ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه } : قَ وأ
َلِفيَن ِفيِه } يه إليكم ، فيما يؤدِّ  َتخأ ؛ في الجهاِد وعلى الضُّعفاء ، وغيِر ذلك من { َوَأنِفُقواأ ِممَّا َجَعَلُكم مُّسأ

 .ُسبل الخيِر من اْلمواِل التي جعَلكم اهللُ ُمسَتخلفين فيها بأن أورثأُكموها ممن كان قبَلكم
تكون قد صارت إلينا فنحُن خلفاُؤهم فيها ، أو تصيُر  إن اْلمواَل التي في الدُّنيا َل تخُلو إمَّا أنأ : ويقال 

ٌر َكِبيٌر } : منَّا إلى غيرِنا فهم خلفاءنا فنحَفُظها ، قَ ُولُه تَ َعاَلى  ؛ أي { فَالَِّذيَن آَمُنواأ ِمنُكمأ َوَأنَفُقواأ َلُهمأ َأجأ
 .لهم ثواٌب عظيم في اْلخرةِ 
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ِمُنوَن بِاللَّ  ِمِنيَن َوَما َلُكمأ ََل تُ ؤأ ِمُنوا ِبَربُِّكمأ َوَقدأ َأَخَذ ِميثَاَقُكمأ ِإنأ ُكنأُتمأ ُمؤأ ُعوُكمأ ِلتُ ؤأ  ( 4)ِه َوالرَُّسوُل َيدأ

 
ُله تَ َعاَلى  ِمُنوَن بِاللَِّه } : قَ وأ أيُّ شيٍء لكم من الثَّواب في : ؛ هذا استفهاُم إنكاٍر ؛ معناُه { َوَما َلُكمأ َلَ تُ ؤأ

نوا باهلِل بعَد قياِم الحجَّة عليكم على وحدانيَّة اهلِل تعالى وَتماِم علمِه وكماِل ُملكِه ، وأيُّ اْلخرِة إذا لم تُؤمِ 
ِمُنواأ ِبَربُِّكمأ َوَقدأ َأَخَذ ِميثَاَقُكمأ } ُعذٍر َيمنَ ُعكم من اْليماِن باهلل تعالى ،  ُعوُكمأ ِلتُ ؤأ ؛ في ظهِر { َوالرَُّسوُل َيدأ

ركََّب فيكم العقوَل { َأَخَذ ِميثَاَقُكمأ } : معنى : َوِقيأَل . َل إلَه إَلّ هو وَل معبوَد سواهُ آدَم بأنَّ اهللَ ربَّكم 
 .وأقاَم الحجَج والدَلئل التي تدُعو إلى متابعِة الرَّسول صلى اهلل عليه وسلم

ُلُه تَ َعاَلى . مَّ فاعلهُ بفتِح الهمزة وفتِح القاف ، وقرأ أبو عمٍرو بضمِّها على ما َلمأ يسَ ( أَخذ)قرأ العامَُّة  : قَ وأ
ِمِنيَن }   .؛ يعني إنأ ُكنتم ُمصدِّقين كما تزُعمون{ ِإن ُكنُتمأ مُّؤأ
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رَِجُكمأ ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوِإنَّ اللََّه ِبُكمأ   َلَرُءوٌف رَِحيٌم ُهَو الَِّذي يُ نَ زُِّل َعَلى َعبأِدِه آيَاٍت بَ ي َِّناٍت لُِيخأ
(3 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  رَِجُكمأ مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر } : قَ وأ هو : ؛ معناهُ { ُهَو الَِّذي يُ نَ زُِّل َعَلى َعبأِدِه آيَاٍت بَ ي َِّناٍت لُِّيخأ

 الذي يُ نَ زُِّل على عبدِه ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم آياٍت بيِّناٍت ، يعني القرآَن ، لُيخرَِجكم من ظُلماتِ 
ُلُه تَ َعاَلى . الشِّرك إلى نُور اإليماِن ، وِمن ظُلمات الجهِل إلى نور العلم َوِإنَّ اللََّه ِبُكمأ َلَرُءوٌف رَِّحيٌم } : قَ وأ

 .؛ يعني حين بعَث الرسوَل ونصَب اْلدلَّة{ 
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َتِوي ِمنأُكمأ َمنأ َأن أَفَق ِمنأ قَ بأِل َوَما َلُكمأ َأَلَّ تُ نأِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َولِلَِّه ِميَراُث السََّماوَ  َرأِض ََل َيسأ اِت َواْلأ
َنى َواللَُّه ِبَما الأَفتأِح َوقَاَتَل ُأوَلِئَك َأعأَظُم َدرََجًة ِمَن الَِّذيَن َأن أَفُقوا ِمنأ بَ عأُد َوقَاتَ ُلوا وَُكالا َوَعَد اللَّهُ الأ  ُحسأ

 ( 44)تَ عأَمُلوَن َخِبيٌر 

 
ُلُه تَ َعا أيُّ شيٍء لكم : معناهُ { َوَما َلُكمأ َأَلَّ تُنِفُقواأ ِفي َسِبيِل اللَِّه َولِلَِّه ِميَراُث السََّماَواِت َواَْلرأِض } : َلى قَ وأ

في ترِك اإلنفاِق في ُنصَرِة اإلسالِم وُمواساِة الُفقراِء وأنتم ميِّتون تَاركون أمواَلكم ، واهللُ سبحانه يرزُقكم ، 
 .لسَّموات واْلرِض ، يُِميُت َمن فيهما ويِرُث َمن عليهاويِرُث ما في ا
ُلُه تَ َعاَلى  َتِوي ِمنُكم مَّنأ َأنَفَق ِمن قَ بأِل الأَفتأِح َوقَاَتَل } : قَ وأ َل يستِوي منكم في الَفضِل : ؛ معناهُ { َلَ َيسأ

نَ َزَلتأ َهِذِه اْليَةُ : )قال الكلبيُّ . اتلَ َمن أنفَق ماَلهُ وقاتَل العدوَّ ِمن قبِل فتح مكَّة مع َمن أنفَق من بعُد وق
يِق رضي اهلل عنه ٍر الصِّدِّ هذا أنَّهُ كان أوََّل َمن أنفَق الماَل على رسوِل اهلل صلى اهلل : ِقيأَل ( ِفي أبي َبكأ

اَلَمُه بَ عأَد أوَُّل َمنأ أظأَهَر : )وقال ابُن مسعوٍد . عليه وسلم في سبيِل اهلل ، وأوََّل َمن قاتَل في اإلسالمِ  إسأ
ٍر الصِّدِّيُق رضي اهلل عنه ، َوَقدأ َشِهَد َلُه النِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم  َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أبُو َبكأ

 (.بَأنَّهُ أن أَفَق َماَلُه قَ بأَل الأَفتأحِ 
َنا النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َجاِلٌس وَ : " قَاَل العالُء بن عمٍرو  ٍر رضي اهلل عنه َوَعَليأِه َعَباَءٌة بَ ي أ ِعنأَدهُ أبُو َبكأ

رِه بِخاَلٍل إذأ نَ َزَل ِجبأرِيُل عليه السالم فَ َقاَل  ٍر َعَليأِه : يَا ُمَحمَُّد : ، َقدأ َخلََّها عَلَى َصدأ َما ِلي أَرى أبَا َبكأ
يَ ُقوُل َلَك : فََأقأرِئأُه ِمنِّي السَّاَلَم َوُقلأ َلُه : َفتأِح َعَليَّ ، قَاَل يَا ِجبأرِيُل إنَّهُ أن أَفَق َماَلُه قَ بأَل الأ : َعَباَءٌة ؟ فَ َقاَل 

ِرَك َهذا أمأ َساِخٌط ؟ فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم : رَبَُّك  ٍر ؛ َهذا : " أرَاٍض أنأَت َعنِّي ِفي فَ قأ يَا أبَا َبكأ
ِرُؤَك السَّاَلَم ِمَن اهلِل تَ َعاَلى ، َوي َ  ِرَك َهذا أمأ َساِخٌط ؟ : ُقوُل َلَك رَبَُّك ِجبأرِيُل يُ قأ " أرَاٍض أنأَت َعنِّي ِفي فَ قأ
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ٍر رضي اهلل عنه َوقَاَل أَعَلى رَبي أغأَضُب؟  ". أنَا َعنأ رَبي رَاٍض ! فَ َبَكى أبُو َبكأ
ة ، كما ُروي عن وفي هذه اْليِة دَللٌة واضحة وُحجٌَّة بَ ي َِّنٌة على فضِل أبي بكر وَتقديِمه على سائِر الصَّحاب

َتِري: )عليٍّ رضي اهلل عنه أنه قال  تُُه َحدَّ الأُمفأ ٍر َوُعَمَر إَلَّ َجَلدأ  (.َلَ أُؤَتي بَرُجٍل َفضََّلِني َعَلى أبي َبكأ
ُلُه تَ َعاَلى  َلِئَك َأعأَظُم َدرََجًة مَِّن الَِّذيَن َأنَفُقواأ ِمن بَ عأُد َوقَاتَ ُلواأ } : قَ وأ ولئَك أعظُم ثَواباً أ: ؛ معناهُ { أُوأ

وأفضُل درجًة عند اهلِل من الذين أنَفُقوا من بعِد فتِح مكَّة وقاتَ ُلوا بعَدهُ ، وإنما فضََّل اهللُ المنفِقين 
والمقاتلين من قبِل الفتِح ؛ ْلن اإلنفاَق والقتاَل في ذلك الوقِت كان أشدَّ على النفِس ، وكانت الحاجُة 

 .يناليها أَمسُّ لقلَّة المسلمِ 
وَُكالا } : ثم بيََّن اهللُ تعالى أنَّ ِلِكالَ الفرِيقين الحسَنى وهو الجنةُ ، إَلّ أنَّهم ُمتفاوتون في الدَّرَجات فقال 

َنى  بالرفِع على اَلستئناِف ( وَُكلٌّ )؛ أي وِكالَ الفريقين وعَد اهللُ الجنَة ، وقرأ ابُن عامٍر { َوَعَد اللَُّه الأُحسأ
؛ أي عاِلٌم بما يعملُه كلُّ { َواللَُّه ِبَما تَ عأَمُلوَن َخِبيٌر } : وقولهُ تعالى . زيٌد ضَربتُ : قوُل على ُلغة َمن ي
 .واحٍد منكم

(4/4) 

 

ٌر َكرِيٌم   ( 44)َمنأ َذا الَِّذي يُ قأِرُض اللََّه قَ رأًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌر َكرِيٌم مَّن َذا الَّ } : قَ وأ َم تفسيرُه في { ِذي يُ قأِرُض اللََّه قَ رأضاً َحَسناً فَ ُيَضاِعَفهُ َلُه َوَلُه َأجأ ؛ قد تقدَّ

القرُض الحَسُن أنأ يكون من الحالِل ؛ ْلنَّ اهللَ طِّيٌب َل يقبُل إَلّ طيِّباً ، وأنأ : قال أهُل العلِم . البقرةِ 
َوَلَ تَ َيمَُّمواأ الأَخِبيَث ِمنأُه تُ نأِفُقوَن } : لرديَء لقولِه تعالى يكون من أحَسِن ما يملكُه دون أن يقِصَد ا

، وأن يتصدََّق وهو ِلُحب الماِل ويرُجو الحياَة ؛ ْلنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم ُسئل [ 444: البقرة ]{
ِهلأ أنأ تَ َتَصدََّق َوأنأَت َصِحيٌح َشِحيٌح تَأأَمُل الأ : " عن أفضِل الصَّدقات فقاَل  َر ، َوَلَ ُتمأ ِغَنى َوَتخأَشى الأَفقأ

َلى : َحتَّى إذا بَ َلَغِت الأُحلأُقوَم ، قُ لأَت  َوِج اَْلوأ وأنأ " ِلُفاَلٍن َكذا َوِلُفاَلٍن َكذا ، َوأنأ َتَضَع الصََّدَقَة ِفي اَْلحأ
ُتوَها الأُفَقَرآَء ف َ } يكُتَم الصدَقَة ما أمكَن لقولهِ  ُفوَها َوتُ ؤأ ٌر لَُّكمأ َوِإن ُتخأ ، وإن َل [ 444: البقرة ]{ُهَو َخي أ

، وأن [ 440: البقرة ]{َلَ تُ بأِطُلواأ َصَدقَاِتُكم بِالأَمنِّ َواَْلَذى } يتبَع الصدقَة المنَّ واْلذى لقوله تعالى
نيا كلها قليل ةٌ ، قَاَل اهللُ يقِصَد بها وجَه اهلِل وَل يُراِئي بها ، وأن يستحقَر ما يُعطي وإنأ َكثُ َر ؛ ْلن الدُّ

ن أَيا قَِليٌل } : تَ َعاَلى  َلن تَ نَاُلواأ } : وأن يكون ِمن أحب مالِه ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى [ 44: النساء ]{ُقلأ َمَتاُع الدُّ
وهذه تسعةُ أوصاٍف إذا استكَمَلتها الصدقُة كانت [ 34: آل عمران ]{الأِبرَّ َحتَّى تُ نأِفُقواأ ِممَّا ُتِحبُّوَن 

 .ضاً َحسناً قَ رأ 
ُلُه تَ َعاَلى  أو على { يُ قأِرُض } َمن قرأ بالرفِع فعلى العطِف على : فيه قراَءتان { فَ ُيَضاِعَفُه َلُه } : قَ وأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



: اَلستئناِف على معنى فهو يضاعُفُه ، وَمن قرأ بنصب الفاء فعلى جواب اَلستفهاِم بالفاء ، وقولُه تعالى 
ٌر َكرِيٌم }   .لكريم الذي يقُع به النفُع العظيم وهو الجنَّةاْلجُر ا{ َوَلُه َأجأ
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َم َجنَّ  َراُكُم الأيَ وأ َعى نُورُُهمأ بَ يأَن َأيأِديِهمأ َوبَِأيأَمانِِهمأ ُبشأ ِمَناِت َيسأ ِمِنيَن َوالأُمؤأ َم تَ َرى الأُمؤأ ِتَها يَ وأ اٌت َتجأِري ِمنأ َتحأ
َن أَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو الأفَ  ُز الأَعِظيُم اْلأ  ( 44)وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعى نُورُُهم بَ يأَن َأيأِديِهمأ َوبِأَيأَمانِِهم } : قَ وأ ِمَناِت َيسأ ِمِنيَن َوالأُمؤأ َم تَ َرى الأُمؤأ اذُكرأ يوَم : معناُه { يَ وأ

بأَيمانِهم تراُهم ، ويجوُز أن يكون انتصاُب اليوِم على معنى وَلهم أجٌر كريم يسَعى نورُهم بين أيِديهم و 
 .على الصِّراِط يوَم القيامِة ، وهو دليُلهم إلى الجنَّة

َن : )نوُر اإليماِن والطاعِة ، تظهُر لهم فيمشون فيه ، قال ابُن مسعوٍد : وأراَد بالنور القرآَن ، َوِقيأَل  يُؤتَ وأ
ُهمأ َمنأ يُؤَتى نُورَُه ِمثأُل الأ  ر أعأَماِلِهمأ ، َفِمن أ َلِة ، َوِمن أُهمأ َمنأ نُورَُهمأ َعَلى َقدأ ُهمأ َمنأ يُؤَتى نُوَرهُ َكالنَّخأ َجَبِل ، َوِمن أ

نَاُهمأ نُوراً نُورُُه َعَلى إب أَهاِمِه يُطأِفيُء َمرًَّة َويُوَقُد ُأخأَرى ِمُن : )وقال قتادُة (. يُؤَتى نُورَُه َكالرَُّجِل الأقاِئِم ، َوأدأ الأُمؤأ
ِمِنين َمنأ َلَ ُيِضيُء َلُه نُورُُه إَلَّ َموأِضَع ُيِضيُء َلُه نُورُهُ َكَما بَ يأَن عَ  َعاَء َوُدوَن ذِلَك ، َحتَّى أنَّ ِمَن الأُمؤأ َدَن َوَصن أ

 (.َقَدَميأهِ 
ُلُه تَ َعاَلى  انِِهمأ ، َوبأَيأَمانِِهمأ ُكُتبُ ُهُم الَِّتي ُأعأطُوَها ، َفُكُتبُ ُهمأ بأَيأمَ : )قال الضحَّاُك ومقاتل { َوبِأَيأَماِنِهم } : قَ وأ

ِتَها اَْلن أَهاُر } : وتقوُل َلهم المالئكةُ (. َونُورُُهمأ بَ يأَن أيأِديِهمأ  ِري ِمن َتحأ َم َجنَّاٌت َتجأ َراُكُم الأيَ وأ ؛ يعني { ُبشأ
ُز َذِلَك ُهَو } ؛ َل َيُموتون وَل ُيخَرجون منها ، { َخاِلِديَن ِفيَها } أنأهاَر اللََّبِن والخمِر والعسِل والماء ،  الأَفوأ

 .{الأَعِظيُم 
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َتِبسأ ِمنأ نُورُِكمأ ِقيَل ارأِجُعوا َورَ  َم يَ ُقوُل الأُمَناِفُقوَن َوالأُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا انأظُُرونَا نَ قأ اءَُكمأ فَالأَتِمُسوا نُورًا يَ وأ
َمُة وَ  نَ ُهمأ ِبُسوٍر َلُه بَاٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرَّحأ  ( 49)ظَاِهُرُه ِمنأ ِقبَِلِه الأَعَذاُب َفُضِرَب بَ ي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َتِبسأ ِمن نُّورُِكمأ ِقيَل ارأِجُعواأ } : قَ وأ َم يَ ُقوُل الأُمَناِفُقوَن َوالأُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنواأ انُظُرونَا نَ قأ يَ وأ

انُظرونا ُنِضيُء بُنوركم : ن للمؤمنيِن المخلِصين ؛ أِي احذُروا يوَم يقوُل المنافقو { َورَآءَُكمأ فَالأَتِمُسواأ نُوراً 
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فَنمِضي مَعكم على الصِّراِط ، وذلك أنَّ المنافقين تغَشاُهم ظلمٌة حتى َل يكاُدون ينظرون مواضَع 
 .أقداِمهم ، فينادون المؤمنين نَقَتبسأ من نُوركم

، ( ان أَتِظُرونَا أيأضاً : َمعأَناهُ : )وقال الزجَّاُج بقطع اْللف وكسِر الظاء ؛ أي أمِهُلونَا ، ( أنأِظُرونَا)قرأ حمزُة 
َنا َوأنأِظرأنَا ُنَخبرأَك الأَيِقينَاقال المفسِّرون : وقال عمُرو بن كلثوم  إذا كان يوُم القيامِة : أبَا ِهنأٍد َفالَ تَ عأَجلأ َعَلي أ

، وأعَطى اهللُ المنافِقين نُوراً كذلَك  ، أعَطى اهللُ المؤمنين نُوراً على قدر أعمالهم َيمُشون به على الصِّراطِ 
خديعًة َلهم فيما بينهم كذلك َيمشون ، إذا بعَث اهللُ ريحاً وظلمًة فانطفأَ نوُر المنافِقين ، فعنَد ذلك يقوُل 

 .ربَّنا أتأِممأ لنا نُورَنا ، مخافَة أن ُيسَلَب كما ُسِلَب المناِفُقون: المؤمنون 
َل سبيَل لكم إلى : أنأظُُرونَا نَقَتبسأ من نُوركم ، فيقولون َلهم : للمؤمنين  المناِفُقون حينئذٍ : ويقوُل 

اَلقتباِس من نُورنا ، فارِجُعوا وراءَكم فاطُلبوا هنالَك ْلنُفِسكم نُوراً ، فيرِجُعون في طلب النُّور فال يجُدون 
فاطُلبوا نوراً ، فإنَّ المؤمنين َحَمُلوا  ارجعوا إلى الموضِع الذي أَخذنا منه النُّور: ، فيقوُل َلهم المالئكةُ 

 .النوَر من الدُّنيا بإيماِنهم وطاعِتهم
ُلُه تَ َعاَلى  نَ ُهم ِبُسوٍر } : قَ وأ فُيمي َُّز بين المؤمِنين والمنافقين بأنأ ُيضَرَب بينهم بجداٍر  : ؛ معناُه { َفُضِرَب بَ ي أ

ُلهُ . اْلعراِف ، وهو حاجٌز بين الجنَّة والنار كبيٍر يقاُل له السُّوُر ، وهو الذي يكوُن عليه أصحابُ  قَ وأ
َمُة } ؛ أي للسُّور باٌب ، { لَُّه بَاٌب } : تَ َعاَلى  } ؛ وهي الجنَّة التي فيها المؤمنون ، { بَاِطُنُه ِفيِه الرَّحأ
 .؛ يعني جهنََّم والنارَ { ِمن ِقَبِلِه الأَعَذاُب } ؛ أي وخارُج السُّور ، { َوظَاِهُرُه 
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ُتمأ َوارأتَ بأُتمأ َوَغرَّ  ََماِنيُّ َحتَّى َجاَء يُ َناُدونَ ُهمأ َأَلمأ َنُكنأ َمَعُكمأ قَاُلوا بَ َلى َوَلِكنَُّكمأ فَ تَ نأُتمأ َأن أُفَسُكمأ َوتَ َربَّصأ تأُكُم اْلأ
 ( 40)َأمأُر اللَِّه َوَغرَُّكمأ بِاللَِّه الأَغُروُر 

 
ُلُه تَ َعاَلى  أنَّ المنافِقين يُنادون المؤمنين من وراِء السُّور ، أَلمأ : ؛ معناُه { مأ َأَلمأ َنُكن مََّعُكمأ يُ َناُدونَ هُ } : قَ وأ

نيا على ديِنكم نناكحكم ونوارثكم ونَصلِّي معكم في مساجدِكم ،  قَاُلواأ بَ َلى } نكن معكم في الدُّ
؛ { َوتَ َربَّصأُتمأ } اِق والمعاِصي والشَّهوات وكلُّها فتنٌة ، ؛ أي أهَلكُتموها بالنِّف{ َولَ اِكنَُّكمأ فَ َتنُتمأ َأنُفَسُكمأ 

 .يوِشُك أن يموَت ُمَحمٌَّد فنستريَح منه: بُمَحمٍَّد الموَت وبالمؤمنين الدوائَر ، وقُلتم 
ُلُه تَ َعاَلى  ة ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه{ َوارأتَ بأُتمأ } : قَ وأ ُتمأ في توحيِد اهلل وفي نُبوَّ } وسلم ،  ؛ أي َشَككأ

ما كانوا يتمنَّون من قتِل ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم وهالِك المسلمين ، : ؛ يعني { َوغرَّتأُكُم اَْلَماِنيُّ 
َوَغرَُّكم بِاللَِّه } ؛ يعني الموَت والبعَث ، { َحتَّى َجآَء َأمأُر اللَِّه } وغرَّتُكم أيضاً اْلباطيُل وطوُل اْلماِل ، 

 .أي وَغرَّكم الشيطاُن بُحكِم اهلِل وإمهالِه عن طاعة اهللِ ؛ { الأَغُروُر 
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يٌَة َوََل ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َمأأَواُكُم النَّاُر ِهَي َموأََلُكمأ َوبِئأَس الأمَ  َم ََل يُ ؤأَخُذ ِمنأُكمأ ِفدأ  ( 44)ِصيُر فَالأيَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم َلَ يُ ؤأَخُذ ِمنكُ } : قَ وأ يٌَة فَالأيَ وأ ٌل َتفُدوَن به أنُفَسكم من العذاب ، { مأ ِفدأ } ؛ َل يُقَبُل منكم َبدأ

( َلَ تُ ؤأَخذُ : )؛ وَل من الذين ُيظِهُرون الكفَر ، قرأ ابُن عامٍر والحسن ويعقوب { َوَلَ ِمَن الَِّذيَن َكَفُرواأ 
 .بالتاء

ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أوَلى بكم وأحقُّ أن تكون َمسَكناً لكم قد مَلَكت أمرَكم  {َمأأَواُكُم النَّاُر ِهَي َموأَلَُكمأ } : قَ وأ
َوبِئأَس } ، فهي أوَلى بكم من كلِّ شيٍء ، وأنتم أولى بها ، ومنه الموَلى ْلنه أوَلى بعبيدِه من غيره ، 

َعٍة ِمَن الشَّيأطَاِن َحتَّى َقذف َ : )؛ الناُر ، قال قتادُة { الأَمِصيُر   (.ُهُم اهللُ ِفي النَّارَما زَالُوا َعَلى ُخدأ
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ِر اللَِّه َوَما نَ َزَل ِمَن الأَحقِّ َوََل َيُكونُوا َكالَّ  َشَع قُ ُلوبُ ُهمأ ِلذِكأ ِذيَن أُوُتوا الأِكَتاَب ِمنأ َأَلمأ يَأأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأنأ َتخأ
ََمُد فَ َقَستأ قُ ُلوبُ ُهمأ وََكِثيٌر  ُهمأ فَاِسُقوَن قَ بأُل َفطَاَل َعَليأِهُم اْلأ  ( 44)ِمن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِر اللَِّه َوَما نَ َزَل ِمَن الأَحقِّ } : قَ وأ َشَع قُ ُلوبُ ُهمأ ِلذِكأ أَما حاَن : ؛ معناهُ { َأَلمأ يَأأِن لِلَِّذيَن آَمُنواأ َأن َتخأ

كِر اهلل وتَِليُن وَتِرقُّ ، قال للمؤمنين الذين تَكلَّموا بكلمِة اإليمان إذا َسِمُعوا القرآَن أنأ تخشَع قلوبُهم لذ 
اَلِمَنا َوبَ يأَن أنأ َعاتَ بَ َنا اهللُ بَهِذِه إَلَّ أرأَبَع ِسِنينَ : )ابُن مسعود  يجُب أن يُورَثهم : والمعنى (. َما َكاَن بَ يأَن إسأ

يعني { نَ َزَل ِمَن الأَحقِّ  َوَما} وقوله . الذكُر ُخشوعاً وَل يكونوا كَمنأ َيذُكره بالَغفَلِة ، وَل يخشُع للذِّكر قلبهُ 
 .القرآَن ، قرأ نافع وعاصم مخفَّفاً 

ُلُه تَ َعاَلى  َوَلَ } ؛ وهم اليهوُد والنصارى ، وموضُع { َوَلَ َيُكونُواأ َكالَِّذيَن ُأوتُواأ الأِكَتاَب ِمن قَ بأُل } : قَ وأ
َشَع } النصَب عطفاً على قولِه تعالى { َيُكونُواأ  َوإنأ ِشئأَت : )، قال اْلخفُش { َيُكونُواأ  َوَلَ } و { َأن َتخأ

ياً  وَل َيُكونوا في َقَساَوِة القلوب كالذين ُأعُطوا التوراَة : وهذه زيادٌة في وعِظ المؤمنين ، معناهُ ( َجَعلأَتُه نَ هأ
{ فَ َقَستأ قُ ُلوبُ ُهمأ } ؛ الزماُن بينهم وبين أنبيائهم ، { َفطَاَل َعَليأِهُم اَْلَمُد } واإلنجيَل من قبِل المؤمنين ، 

َماُلوا إَلى الدُّن أَيا َوأعأَرُضواأ َعنأ َمَواِعِظ اهلِل ، فَ َلمأ تَِلنأ قُ ُلوبُ ُهمأ ِعنأَد َسَماِع َكاَلِم اهلِل : )؛ قال ابُن عباس 
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ُهمأ فَاِسُقوَن } : وقوله تعالى (. تَ َعاَلى { وََكِثيٌر مِّن أُهمأ } أي خارجون عن طاعِة اهلل ، وإنَّما قاَل { وََكِثيٌر مِّن أ
 .ْلنه كان منهم َمن أسلمَ 
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يَاِت لََعلَُّكمأ تَ عأِقُلوَن  ِتَها َقدأ بَ ي َّنَّا َلُكُم اْلأ َرأَض بَ عأَد َموأ ِيي اْلأ  ( 44)اعأَلُموا َأنَّ اللََّه ُيحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  تِ } : قَ وأ يِ ي اَْلرأَض بَ عأَد َموأ ؛ تنبيهٌ { َها َقدأ بَ ي َّنَّا َلُكُم اْليَاِت َلَعلَُّكمأ تَ عأِقُلوَن اعأَلُمواأ َأنَّ اللََّه ُيحأ

 .على اَلستدَلِل بإحياِء اْلرض بعَد َموِتها على البعِث والُنشور
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ٌر كَ   ( 44)رِيٌم ِإنَّ الأُمصَّدِِّقيَن َوالأُمصَّدِّقَاِت َوَأق أَرُضوا اللََّه قَ رأًضا َحَسًنا ُيَضاَعُف َلُهمأ َوَلُهمأ َأجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ قرأ ابُن كثير وعاصم بتخفيِف الصَّاد من التَّصأِديِق ، { ِإنَّ الأُمصَّدِِّقيَن َوالأُمصَّدِّقَاِت } : قَ وأ

ِقيَن من الصََّدَقِة ، ُأدغمت التاءُ : تقديرُه  إنَّ المؤمنين والمؤمناِت ، وقرأ الباقون تشِديدها ، يعني الأُمصَّدِّ
؛ قرأ ابُن كثير { ُيَضاَعُف َلُهمأ } بالصَّدقة والنفقِة في سبيله ، { َوَأق أَرُضواأ اللََّه قَ رأضاً َحَسناً } ِد ، في الصا

ٌر َكرِيٌم } : بالتشديِد ، وقوله ( ُيَضعِّفُ )وابن عامر   .؛ يعني الجنَّة{ َوَلُهمأ َأجأ
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ُرُهمأ َونُورُُهمأ َوالَِّذيَن َكَفُروا َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه أُوَلئِ  َك ُهُم الصِّدِّيُقوَن َوالشَُّهَداُء ِعنأَد رَبِِّهمأ َلُهمأ َأجأ
َحاُب الأَجِحيِم   ( 43)وََكذَّبُوا ِبآيَاتَِنا ُأوَلِئَك َأصأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلِئَك ُهُم الصِّدِّ } : قَ وأ ؛ واحُدهم ِصدِّيٌق وهو الكثيُر الصِّدِق { يُقوَن َوالَِّذيَن آَمُنواأ بِاللَِّه َوُرُسِلِه أُوأ

 .، والصِّدِّيُقوَن َلمأ َيُشكُّوا في الرُّسل حين أخبَ ُروهم ، ولم يُكذِّبُوهم ساعةَ 
ُلُه تَ َعاَلى  ، ثم ابتدأ { الصِّدِّيُقوَن } تماُم الكالِم عند قولِه : ؛ قال بعُضهم { َوالشَُّهَدآُء ِعنَد رَبِِّهمأ } : قَ وأ
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ُرُهمأ َونُورُُهمأ } : وخبرهُ { َوالشَُّهَدآُء ِعنَد رَبِِّهمأ } : فقاَل  ؛ والشهداُء على هذا القوِل يحتمُل { َلُهمأ َأجأ
أنَّ المراَد بهم اْلنبياُء َعَليأِهُم السَّاَلُم الذين َيشَهُدون يوَم القيامِة ِلَمن صدََّق بالتصديِق وعلى َمن كذَب 

 .نَّ المراَد بهم الذين قُِتُلوا في سبيِل اهللبالتكذيب ، ويحتمُل أ
الشُّهداء على سائِر المؤمنين ، ففي : عطٌف على الصِّدِّيِقيَن ومعنى { َوالشَُّهَدآُء } وقوله : وقال بعُضهم 

ِمُنوَن ُشَهَداُء اهلِل ِفي أرأِضِه : " الحديِث  } " يٌد ُكلُّ ُمؤِمٍن َشهِ : " وقاَل صلى اهلل عليه وسلم " الأُمؤأ
َحاُب الأَجِحيِم  لَِئَك َأصأ بُواأ ِبآيَاتَِنآ ُأوأ  .{َوالَِّذيَن َكَفُرواأ وََكذَّ
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َمأَواِل َواْلأَ  َنُكمأ َوَتَكاثُ ٌر ِفي اْلأ ٌو َوزِيَنةٌ َوتَ َفاُخٌر بَ ي أ ن أَيا َلِعٌب َوَلهأ  وأََلِد َكَمَثِل َغيأٍث َأعأَجبَ اعأَلُموا َأنََّما الأَحيَاُة الدُّ
ِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمغأِفَرةٌ  َفراا ثُمَّ َيُكوُن ُحطَاًما َوِفي اْلأ َواٌن  الأُكفَّاَر نَ َباُتهُ ُثمَّ يَِهيُج فَ تَ َراُه ُمصأ ِمَن اللَِّه َوِرضأ

 ( 44)َوَما الأَحَياُة الدُّن أَيا ِإَلَّ َمتَاُع الأُغُروِر 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌو َوزِيَنٌة اعأَلُمواأ َأنََّما ا} : قَ وأ ؛ يعني الحياَة الدُّنيا كاللَّعب واللَّهِو في { لأَحَياوُة الدُّن أَيا َلِعٌب َوَلهأ

أي كالصَّالة ، " الطََّواُف بالأَبيِت َصاَلٌة : " ُسرَعِة فناِئها وانقضائها ، ونظيُر هذا قولُه صلى اهلل عليه وسلم 
 .ٌن أَسٌد ؛ أي كاْلسِد في الشَّجاعةفالٌن يجِري كالبحِر في السَّخاء ، وفال: ويقاُل 

نيا لعٌب وَلهٌو كلعب الصبيان ، وزينةٌ  : أي منظٌر حَسٌن ، والمعنى { َوزِيَنٌة } وقولهُ تعالى  إنما الحياُة الدُّ
َنُكمأ َوَتَكاثُ ٌر ِفي اَْلمأَواِل َواَْلوأََلِد } كزِيَنِة النِّسواِن ،   .نكتَكاثُِر الدُّهقا{ َوتَ َفاُخٌر بَ ي أ

َياٍء : )قال عليُّ بن أبي طالٍب لعمَّار بن ياسٍر  ن أيَا ؛ فَإن ََّها ِستَُّة أشأ َزنأ َعَلى الدُّ َمطأُعوٌم ؛ َوَمشأُروٌب ؛ : َلَ َتحأ
بَ رُ  بَ ُر َطَعاِمَها الأَعَسُل َوُهَو بُ َزاُق ُذبَاَبٍة ، َوأكأ ُموٌم ؛ َوَمرأُكوٌب ؛ َوَمنأُكوٌح ، فََأكأ َشَرابَها الأَماُء  َوَملأُبوٌس ؛ َوَمشأ
ُموِمَها بَ ُر َمشأ ُج ُدوَدٍة ، َوأكأ بَ ُر َملأُبوِسَها الدِّيَباُج َوُهَو َنسأ َتِوي َجِميُع الأَحي أَوانَاِت ، َوأكأ ُك َوُهَو  َوِفيِه َيسأ الأِمسأ

بَ ُر َمرأُكوبَها الأَفَرُس َوَعَليأِه يُ قأَتُل الرَِّجاُل  َيٍة ، َوأكأ بَ ُر َمنأُكوِحَها النَِّساُء َوُهَو ُمَباٌل ِفي َدُم فَأأَرٍة أوأ َظب أ ، َوأكأ
 (.ُمَبالٍ 

َعاَلى  ُلُه َتََ ؛ أي مَثُل الدُّنيا كمثِل مَطٍر أعجَب الزُّرَّاَع نباتُه ، { َكَمَثِل َغيأٍث َأعأَجَب الأُكفَّاَر نَ َباُتُه } : قَ وأ
ْلنه يُ َغطِّي الحقَّ بالباطِل ، والزَّارُع يُ َغطِّي الحبَّ  والكفُر في اللغِة هو التَّغِطَيُة ، وُسمِّي الكافُر كافراً ؛

 .باْلرضِ 
َفّراً } كَمَثِل غيٍث أعجَب الزُّرَّاَع ما نبَت من ذلك الغيِث ، : والمعنى  ؛ أي ثم يَبيُن { ُثمَّ َيِهيُج فَ تَ َراُه ُمصأ

َفّراً بعَد ُخضَرتِِه وريِّه ،  ؛ أي مَتَكسِّراً مَفتَّتاً تحَت أرُجِل الدواب ، كذلك { ثُمَّ َيُكوُن ُحطَاماً } فيصير ُمصأ
 .الدُّنيا تزوُل وتفَنى ، كما َل يبَقى هذا الزرعُ 
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ُلُه تَ َعاَلى  َواٌن } : قَ وأ ؛ أي عذاٌب شديد للكفَّار { َوِفي اْلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمغأِفَرٌة مَِّن اللَِّه َوِرضأ
ن أَيآ ِإَلَّ َمَتاُع } : واٌن للمؤمنين المطيِعين ، وقولُه تعالى والمنافِقين ، ومغفرٌة من اهلِل ورض َوَما الأَحَياوُة الدُّ

 .؛ هي في ُسرَعِة َفناِئها ونَفاِدها مثل متاِع البيت في ُسرعِة فنائه وفراغِه وسقوطه وانكسارهِ { الأُغُروِر 
َماِضي فَحَكم ، َوأمَّا َما يُ غأِني فََأَماِنيُّ  أمَّا: )وعن عليٍّ رضي اهلل عنه أنَُّه كان يقوُل في صفِة الدنيا 

ُد ِفي : " وقاَل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم (. َوُغُرورٌ  ِثُر الأَهمَّ َوالأُحزأَن ، َوالزُّهأ ن أَيا تكأ الرَّغأَبُة ِفي الدُّ
 ". الدُّن أَيا يُرِيُح الأَقلأَب َوالأَبَدَن 
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َرأِض ُأِعدَّتأ لِلَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َذِلَك  َساِبُقوا ِإَلى َمغأِفَرةٍ  ِمنأ رَبُِّكمأ َوَجنٍَّة َعرأُضَها َكَعرأِض السََّماِء َواْلأ
تِيِه َمنأ َيَشاُء َواللَُّه ُذو الأَفضأِل الأَعِظيِم  ُل اللَِّه يُ ؤأ  ( 44)َفضأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َسابقوا إلى ما { ن رَّبُِّكمأ َوَجنٍَّة َعرأُضَها َكَعرأِض السََّمآِء َواَْلرأِض َساِبُقواأ ِإَلى َمغأِفَرٍة مِّ } : قَ وأ

المراُد باْليِة السَّبأُق : َوِقيأَل . ُأِمرُتم وإلى التَّوبِة لتنالوا مغفرًة من ربكم جنٍَّة ِسَعُتها كِسَعِة السَّماء واْلرضِ 
ُأِعدَّتأ لِلَِّذيَن آَمُنواأ بِاللَِّه } . ِل البرِّ ، وباقي اْليِة ظاهرٌ إلى الجهاِد والجُمعة والجماعاِت وسائر أعما

ِل الأَعِظيِم  تِيِه َمن َيَشآُء َواللَُّه ُذو الأَفضأ  .{َوُرُسِلِه َذِلَك َفضأُل اللَِّه يُ ؤأ
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َرأِض َوََل ِفي َأن أُفِسُكمأ ِإَلَّ ِفي ِكتَابٍ  َرَأَها ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيٌر  َما َأَصاَب ِمنأ ُمِصيَبٍة ِفي اْلأ ِمنأ قَ بأِل َأنأ نَ ب أ
(44 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرَأَهآ } : قَ وأ ؛ { َمآ َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِفي اَْلرأِض َوَلَ ِفي َأنُفِسُكمأ ِإَلَّ ِفي ِكَتاٍب مِّن قَ بأِل َأن ن َّب أ

َوَلَ ِفي } المطر وقلَّة النباِت ونقِص الثِّمار ،  ما أصاَب أحداً مصيبًة في اْلرِض من قحطِ : معناُه 
من المرِض والموِت وَفقِد اْلوَلِد ، إَلَّ وهو مكتوٌب في اللَّوح المحفوِظ من قبل أن نخُلَق { َأنُفِسُكمأ 
َر تلك المصيباِت في اللَّوح : من قبِل أن نخُلَق النَّفَس ، ويقاُل : ويقاُل . اْلرضَ  من قبِل أن نقدِّ

الخالُق ، : والأبَ َرأُ في اللغة هو الأَخلأُق ، والبَارُئ . لمحفوِظ ؛ ْلن خلَق ذلك وتقديَرُه على اهلل هيَّنٌ ا
 .؛ يعني إثباُت ذلك كله مع َكثرتِه على اهلل هيِّنٌ { ِإنَّ َذاِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيٌر } : قوله . الخليقةُ : والَبرِيَُّة 
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ا َتاٍل َفُخوٍر  ِلَكيأاَل تَأأَسوأ َرُحوا ِبَما آتَاُكمأ َواللَُّه ََل يُِحبُّ ُكلَّ ُمخأ  ( 49)َعَلى َما فَاَتُكمأ َوََل تَ فأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرُحواأ ِبَمآ آتَاُكمأ } : قَ وأ اأ َعَلى َما فَاَتُكمأ َوَلَ تَ فأ ؛ بالصبِر عند المصائب ، والشُّكِر { لَِّكيأالَ تَأأَسوأ

نَّ العاقَل إذا َعِلَم الذي فاَتهُ كان مكتوباً عليه ، دعاُه ذلك إلى ترِك الأَجَزِع ، وكانت نفسُه عند الن َِّعِم ، ْل
أسكَن وقلبهُ أطيَب ، وإذا َعِلَم أنَّ الذي أتاُه من الدنيا كان َمكتوباً له قبَل أن يصيَر إليه ، وأنه َل يبَقى 

 .عليه ، دعاُه ذلك إلى ترِك النظرِ 
أفَاَتُكمأ ، وقرأ : ولم يقل ( فَاَتُكمأ )بالقصِر ؛ أي جاءَُكم ، واختارَُه أبو ُعبيد لقوله ( أتَاُكمأ )قرأ أبو عمرو 

ِفي َماِلِه : )بالمدِّ ؛ أي أعطَاُكم ، واختاَرُه أبو حاتم ، وكان الحَسُن يقوُل لصاحب المال ( آتَاُكمأ )الباقون 
َمِع اَْلوَّلُوَن َواْلخِ  َأُل َعنأ ُكلِّهِ : ُروَن بِمثأِلَها ُمِصيَبَتاِن َلمأ َيسأ َلُب َعنأ ُكلِِّه َوُيسأ  (.ُيسأ

ُلُه تَ َعاَلى  َتاٍل َفُخوٍر } : قَ وأ ؛ فيه ذمٌّ للفرِح الذي يختاُل ويبطُر بالماِل والولِد { َواللَُّه َلَ ُيِحبُّ ُكلَّ ُمخأ
 .والوَليةِ 
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ِل َوَمنأ يَ تَ َولَّ فَِإنَّ اللََّه ُهَو الأَغِنيُّ الأَحِميُد الَِّذيَن يَ بأَخُلوَن َويَأأُمُروَن النَّاَس بِ   ( 40)الأُبخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِل } : قَ وأ ؛ يعني الذين يمَتِنعون عن أداِء الحقوق الواجبة { الَِّذيَن يَ بأَخُلوَن َويَأأُمُروَن النَّاَس بِالأُبخأ

 .وهذا نعُت المختاِل الفخورفي الماِل ، ويمنَ ُعون الناَس عن أداِء تلك الحقوق ، 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َمن يعِرضأ عن اإليماِن وعن أداِء الحقوق ، { َوَمن يَ تَ َولَّ فَِإنَّ اللََّه ُهَو الأَغِنيُّ الأَحِميُد } : قَ وأ

، وقرأ ( الأَغِنيُّ  فَإنَّ اهللَ )فإنَّ اهللَ هو الغنيُّ عنه وعن إيمانِه ، وهو المحموُد في أفعالِه ، قرأ نافُع وابن عامر 
 (.ُهَو الأَغِنيُّ )الباقون 
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ِط وَ  َأن أَزلأَنا الأَحِديَد ِفيِه بَأأٌس َلَقدأ َأرأَسلأَنا ُرُسَلَنا بِالأبَ ي َِّناِت َوَأن أَزلأَنا َمَعُهُم الأِكَتاَب َوالأِميَزاَن ِليَ ُقوَم النَّاُس بِالأِقسأ
َوَلَقدأ َأرأَسلأَنا نُوًحا ( 44)َلَم اللَُّه َمنأ يَ نأُصُرُه َوُرُسَلُه بِالأَغيأِب ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيٌز َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِليَ عأ 

ُهمأ فَاِسُقوَن  َتٍد وََكِثيٌر ِمن أ ُهمأ ُمهأ َة َوالأِكَتاَب َفِمن أ  ( 44)َوِإب أَراِهيَم َوَجَعلأَنا ِفي ُذرِّيَِّتِهَما النُّبُ وَّ

 
ُلُه ت َ  ؛ الذي { َوَأنَزلأَنا َمَعُهُم الأِكَتاَب } ؛ أي باْلياِت والأُحَجِج ، { َلَقدأ َأرأَسلأَنا ُرُسَلَنا بِالأبَ ي َِّناِت } : َعاَلى قَ وأ

يعني الذي يُوَزُن : يعني العدَل ؛ أي أَمَر بالعدِل ، َوِقيأَل { َوالأِميَزاَن } : يتضمَُّن اْلحكاَم ، وقولُه تعالى 
ِط } نا بالميزاِن ، به ؛ أي أَمرَ   .؛ أي ليَتعاَمُلون بينهم بالعدِل والنُّصَفةِ { ِليَ ُقوَم النَّاُس بِالأِقسأ
نَ َزَل آَدُم ِمَن الأَجنَِّة : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوَأنَزلأَنا الأَحِديَد ِفيِه بَأأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس } : وقولهُ تعالى 

وقوله . المراُد بإنزاِل الحديد أنه خلَقُه اهللُ في الجباِل والمعادن: َوِقيأَل (. ِمطأَرَقُة َوالأَكلأَبتَ يأنِ َوَمَعُه اإِلب أَرُة َوالأ 
ُلُه تَ َعاَلى . أي قوٌَّة شديدةٌ ، َل يُ َليِّنُه إَلَّ النارُ { ِفيِه بَأأٌس َشِديٌد } تعالى  يعني { َوَمَناِفُع لِلنَّاِس } : قَ وأ

 .واإلبرَة وآلَة الحرب وآلة الدفِع يعني السِّالحَ  الفؤوَس والسكاكينَ 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وليعَلَم اهللُ َمن ينصُر ِديَنهُ وينصُر رسَلُه بهذه { َوِليَ عأَلَم اللَّهُ َمن يَنُصُرُه َوُرُسَلُه بِالأَغيأِب } : قَ وأ

؛ ْلن ِعلأَم اهلِل َل يكون َحاِدثاً ، ْلنَّ  اْلسلحِة ، واهللُ سبحانه لم يَزلأ َعاِلماً بَمن ينصُر وَمن َل ينصرُ 
 .وَلمأ يَ َر اهللَ وَل أحكاَم اْلخرة: معناهُ { بِالأَغيأِب } وقوله تعالى . المراَد بهذا العلِم اإلظهاُر والتمييز

ٍف وعجٍز ، إنما أَمَر ؛ فيه بياُن أنه تعاَلى لم يأُمرأ بالجهاِد عن َضعأ { ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيٌز } : وقولهُ تعالى 
َوَلَقدأ َأرأَسلأَنا نُوحاً َوِإب أَراِهيَم َوَجَعلأَنا ِفي ُذرِّيَِّتِهَما النُّبُ وََّة َوالأِكَتاَب َفِمن أُهمأ } : وما بعَد هذا . به ليُِثيبَنا عليه

ُهمأ فَاِسُقوَن  َتٍد وََكِثيٌر مِّن أ  .؛ ظاهُر المعنى{ مُّهأ
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َنا عَ  نأِجيَل َوَجَعلأَنا ِفي قُ ُلوِب الَِّذيَن اُثمَّ قَ فَّي أ َناهُ اإلأِ َنا ِبِعيَسى ابأِن َمرأَيَم َوآتَ ي أ ت َّبَ ُعوُه رَأأَفًة َلى آثَاِرِهمأ ِبُرُسِلَنا َوقَ فَّي أ
َواِن اللَِّه َفمَ  َناَها َعَليأِهمأ ِإَلَّ ابأِتَغاَء ِرضأ بَانِيًَّة اب أَتَدُعوَها َما َكَتب أ َمًة َوَرهأ َنا الَِّذيَن َورَحأ َها َحقَّ ِرَعايَِتَها َفآتَ ي أ ا َرَعوأ

ُهمأ فَاِسُقوَن  َرُهمأ وََكِثيٌر ِمن أ ُهمأ َأجأ  ( 44)آَمُنوا ِمن أ

 
لُُه تَ َعاَلى  َنا َعَلى آثَاِرِهم ِبُرُسِلَنا } : وقَ وأ ؛ أي أتبَ عأَنا الرُّسل على إثِر نوٍح وإبراهيَم وَمن كان من { ثُمَّ قَ فَّي أ
نَاُه اإِلنِجيَل } أوَلِدهما ،  الرُّسل من َنا ِبِعيَسى ابأِن َمرأَيَم َوآتَ ي أ ؛ أي أتَبعنا به وأعطيناُه اإلنجيَل ُدفعًة { َوقَ فَّي أ
َمًة } ؛ الحواريِّين وأتباَعهم ، { َوَجَعلأَنا ِفي قُ ُلوِب الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه } واحدًة ،  ؛ يعني المودََّة ،  { رَأأَفًة َورَحأ
} تَوادِّين بعضهم لبعٍض كما وصَف اهللُ تعالى أصحاَب ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم بقوله تعالىكانوا مُ 
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نَ ُهمأ   [.43: الفتح ]{رَُحَمآُء بَ ي أ
ُلُه تَ َعاَلى  َبانِيًَّة ابَتَدُعوَها } : قَ وأ ؛ ليس بعطٍف على ما قبَلُه ، وانتصابُه بفعٍل ُمضَمٍر يدلُّ عليه ما { َوَرهأ

ُلهُ تَ َعاَلى : كأنه قاَل   بعَدُه ، َناَها } : وابتَدُعوا رهبانيًة ؛ أي جاُءوا بها من ِقَبِل أنُفِسهم ، وهو قَ وأ َما َكَتب أ
َواِن اللَِّه  ما فَرضَناها عليهم تلك الرهبانيَّة ، بل هي غُلوُّهم في العباِدة : ؛ معناُه { َعَليأِهمأ ِإَلَّ ابأِتَغآَء ِرضأ

لى أنُفِسهم ، وهي اَلمتناُع من المطعِم والمشرب والملَبِس والنَِّكاِح والتعبُِّد في من حمِل المَشاقِّ ع
ما فَرضنا عليهم إَلَّ اتباَع : معناها : َوِقيأَل . الجباِل ، ما َفرضَنا عليهم ذلك إَلّ أنَّهم طَلُبوا بها رضواَن اهللِ 

 .ما أمَر اهللُ 
ُلُه تَعاَلى  َها َحقَّ } : قَ وأ ؛ أي قصَُّروا فيما ألَزُموه أنُفَسهم ولم يحَفُظوها حقَّ الحفِظ ، { ِرَعايَِتَها  َفَما َرَعوأ

إنه َلمَّا لم يُؤِمنوا بالنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم حين بُعث كانوا تاركين لطاعِة اهلل تعالى غيَر ُمراعين : ويقاُل 
 .صَّروا وتركوا الترهيبلها فضيَّعوها وكَفُروا بديِن عيسى بن مريم ، وتَ َهوَّدوا وتنَ 

ُلُه تَ َعاَلى  َرُهمأ } : قَ وأ ُهمأ َأجأ َنا الَِّذيَن آَمُنواأ ِمن أ ؛ وهم الذين أقَاُموا على ديِن عيسى حتى أدرَُكوا { َفآتَ ي أ
َمنأ آَمَن بي : " ُمَحمَّداً صلى اهلل عليه وسلم فآَمُنوا به فأعطيناهم ثواَبهم ، قال صلى اهلل عليه وسلم 

ُلُه تَ َعاَلى " ِني َوات َّبَ َعِني فَ َقدأ َرَعاَها َحقَّ رَعايَِتَها ، َوَمنأ َلمأ يَ تَّبعأِني فَأُوَلِئَك ُهُم الأَهاِلُكوَن َوَصدَّقَ  وََكِثيٌر } : قَ وأ
ُهمأ فَاِسُقوَن   .وكثيٌر منهم خاَلُفوا ديَن عيسى فقالوا هو ابُن اهلِل أو َنحواً من هذا القولِ : ؛ معناُه { مِّن أ

بَ َنِة ، وذلك إمَّا في لبسِه أو انفرادِه عن الجماعة : الرهبانيَُّة في اللغة و  َخصأَلُةٌَ يظهُر فيها معنى الرَّهأ
َلَ ُتَشدُِّدواأ َعَلى أن أُفِسُكمأ فَ ُيَشدُِّد اهللُ َعَليأُكمأ ، فَإنَّ : " للعبادِة ، قال رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ماً َشدَُّدواأ َعَلى  بَانِيًَّة } أن أُفِسِهمأ َفَشدََّد اهللُ َعَليأِهمأ ، َفِتلأَك بَ َقايَاُهمأ ِفي الصََّواِمِع َوالدِّيَارَاِت ، قَ وأ َوَرهأ
َناَها َعَليأِهمأ   ". { ابَتَدُعوَها َما َكَتب أ

َها َدَخَلِت امأَرَأُة ُعثأَماَن بأَن َمظأُعوٍن َعَلى َعاِئَشَة َوِهَي بَاذةُ : " وعن عروَة قال  َما َشأأُنِك ؟ : الأَهيأَبِة ، َفَسأََلت أ
َزوأِجي يَ ُقوُم اللَّيأَل َوَيُصوُم الن ََّهاَر ، َفذَكَرتأ َعاِئَشُة ذِلَك ِلَرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، فَ َلِقَي : فَ َقاَلتأ 

ٍَ ، فَ َقاَل َلهُ  بَانِيَّ : " ُعثأَماَن بأَن َمظأُعوِن َوٌة ، فَ َواهلِل إنِّي يَا ُعثأَماَن إنَّ الرَّهأ َنا ، َفَما َلَك ِفيَّ ُأسأ َة َلمأ ُتكأَتبأ َعَلي أ
َفُظُكمأ ِلُحُدوِدِه  َشاُكمأ هلِل َوأحأ  " ". َْلخأ
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َعلأ َلُكمأ  َمِتِه َوَيجأ َليأِن ِمنأ رَحأ ِتُكمأ ِكفأ نُورًا َتمأُشوَن ِبِه َويَ غأِفرأ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه يُ ؤأ
 ( 44)َلُكمأ َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي يا أيُّها الذين آَمُنوا بموَسى وعيسى { ياَأي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنواأ ات َُّقواأ اللََّه َوَءاِمُنواأ ِبَرُسوِلِه } : قَ وأ
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َمِتِه } صلى اهلل عليه وسلم ،  ات َُّقوا اهلل وآِمُنوا برسولِه ُمَحمَّدٍ  َليأِن ِمن رَّحأ ِتُكمأ ِكفأ ؛ أي يُؤِتُكمأ َنِصيَبين { يُ ؤأ
 .من ثوابِه وكرامته ، َنصيباً إليمانكم به اليوَم ونصيباً إليمانكم المتقدِّم باْلنبياِء َعَليأِهُم السَّاَلمُ 

ُلُه تَ َعاَلى  َعل لَُّكمأ نُوراً َتمأُشوَن بِ } : قَ وأ َعى بَ يأَن } ؛ على الصِّراط ، كما قا ل تعالى{ ِه َوَيجأ نُورُُهمأ َيسأ
ويجَعلأ لكم نُوراً باإليمان في : معناهُ : َوِقيأَل . فهذا عالمةُ المؤمنين في القيامةِ [ 4: التحريم ]{َأيأِديِهمأ 

؛ لمن ماَت على { اللَُّه َغُفوٌر َويَ غأِفرأ َلُكمأ وَ } الدُّنيا ، يعني الهَدى والبينات َتهتدون به إلى طاعِة اهلل ، 
 .{رَِّحيٌم } التوبِة ، 
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ِل اللَِّه َوَأنَّ الأَفضأَل ِبَيِد اللَِّه يُ ؤأ  ٍء ِمنأ َفضأ ُل الأِكَتاِب َأَلَّ يَ قأِدرُوَن َعَلى َشيأ تِيِه َمنأ َيَشاُء َواللَُّه ُذو ِلَئالَّ يَ عأَلَم َأهأ
 ( 43)الأَفضأِل الأَعِظيِم 

 
ٍء مِّن َفضأِل اللَِّه } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وأ  ُل الأِكَتاِب َأَلَّ يَ قأِدرُوَن َعَلى َشيأ أي ليعَلَم أهُل الكتاب { لَِّئالَّ يَ عأَلَم َأهأ

َة عمَّن تفضََّل  الذين لم يُؤِمنوا بُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم وحَسُدوا المؤمنين منهم أن َل َيصرِفوا النبوَّ
إلى غيرِه ، وأنَّ التوفيَق بتقديِر اهلل يُعطي النبوََّة َمن يشاُء ممن كان أهالً لها ، َصالحاً للقياِم  اهللُ بها عليه

ليعَلم الذين َلم يؤمنوا بَُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم أنَّهم َل أجَر لهم وَل نصيَب لهم في : َوِقيأَل . بها
َل بَِيِد اللَّهِ } فضِل اهلل ،  تِيِه َمن َيَشآُء  َوَأنَّ الأَفضأ ِل } ؛ فآتى المؤمنين منهم أجَرين ، { يُ ؤأ َواللَُّه ُذو الأَفضأ

زائدُة المعنى ، ْلن يعلَم { لَِّئالَّ } في قوله ( َلَ )؛ يتفضَُّل على َمن يشاُء من عبادِه المؤمنين ، و{ الأَعِظيِم 
ُجَد } : مثل قولِه   [.44: ص ]{َما َمنَ َعَك َأن َتسأ

(4/4) 

 

َمُع َتَحاُورَُكَما ِإنَّ قَ  َتِكي ِإَلى اللَِّه َواللَّهُ َيسأ َل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزوأِجَها َوَتشأ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر دأ َسِمَع اللَُّه قَ وأ
(4 ) 

 
َتِكي ِإَلى اللَِّه َواللَُّه يَ }  َل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزوأِجَها َوَتشأ َمُع َتَحاُورَُكمآ ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َقدأ َسِمَع اللَُّه قَ وأ سأ

َلَة بنِت ثعلبَة ، وهي امرأٌة من الخزرِج من بني عمِرو بن عوٍف ، " ؛ { َبِصيٌر  هذه اْلياُت نزَلت في َخوأ
ُس بأُن الصَّاِمِت ُوُعبَاَدُة بأُن الصَّاِمِت أَخَويأن ، وََكاَنتأ  َلُة َحَسَنَة وفي زوِجها أوَس ابن الصَّامت ، وََكاَن أوأ َخوأ
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ِزَها ، فَ َلمَّا َفرَغتأ ِمنأ َصاَلِتَها رَاَوَدهَ  ِم ، فَ َرآَها َزوأُجَها َساِجَدًة ِفي َصاَلِتَها ، فَ َنَظَر إَلى َعجأ ا فََأَبتأ ، الأِجسأ
َها ، فَ َقاَل َلَها  ِر ُأمِّي ، َوَنِدَم بَ عأَد ذِلَك َعَلى مَ : فَ َغِضَب َعَلي أ ا قَاَل ، وََكاَن الظَِّهاُر َطاَلقاً ِفي أنأِت َعَليَّ َكَظهأ

 . الأَجاِهِليَّةِ 
َلُة إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ َوَجَدتأ َعاِئَشَة تَ غأِسُل رَأَس َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه  َفَمَضتأ َخوأ

ُس بأُن الصَّاِمِت تَ زَ : وسلم ، فَ َقاَلتأ  وََّجِني َوأنَا َشابٌَّة َغِنيٌَّة ذاُت َماٍل َوأهٍل ، َحتَّى يَا َرُسوَل اهلِل إنَّ َزوأِجي أوأ
ِلي وََكبُ َر ِسنِّي ظَاَهَر ِمنِّي ، َوَقدأ َنِدَم َعَلى ذِلَك ، فَ َهلأ َشيأ  ٌء يَا إذا َأَكَل َماِلي َوأف أَنى َشَبابي َوتَ َفرََّق أهأ

َمُعِني َوإيَّاُه ؟ فَ َقاَل صلى اهلل عليه و  يَا : فَ َقاَلتأ " َما أرَاِك إَلَّ َقدأ َحُرمأِت َعَليأِه : " سلم َرُسوَل اهلِل َيجأ
اَل صلى اهلل َرُسوَل اهلِل َوالَِّذي أن أَزَل َعَليأَك الأِكَتاَب َما ذَكَر َطاَلقاً ، َوإنَُّه أبُو َوَلِدي َوأَحبُّ النَّاِس إَليَّ ، فَ قَ 

كُ : فَ َقاَلتأ ". َحُرمأِت َعَليأِه : " عليه وسلم   . وا اهللَ تَ َعاَلىأشأ
ُكوا إَلى اهلِل : فَ َقاَلتأ " َحُرمأِت َعَليأِه : " ُثمَّ َجَعَلتأ تُ َراِجُع َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوُهَو يَ ُقوُل  أشأ

ُي َعَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، فَ َلمَّا َقَضى الأوَ . فَاَقِتي َوِشدََّة َحاِلي ُي ، قَاَل َرُسوُل فَ نَ َزَل الأَوحأ حأ
َل } : فَ َتالَ َعَليأِه النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم " ادأِعي َزوأَجِك : " اهلِل صلى اهلل عليه وسلم  َقدأ َسِمَع اللَُّه قَ وأ

َمُع َتَحاُورَُكمآ ِإنَّ اللََّه َسمِ  َتِكي ِإَلى اللَِّه َواللَُّه َيسأ  ". { يٌع َبِصيٌر الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزوأِجَها َوَتشأ
َلَة َلمَّا أَتِت النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَلتأ َلُه : " وروي  يَا َرُسوَل اهلِل إنَّ أوأساً تَ َزوََّجِني َوأنَا : أنَّ َخوأ

ِلِه ، َشابٌَّة َمرأُغوٌب ِفيَّ ، فَ َلمَّا َخالَ ِسنِّي َوَرقَّ َعظأِمي َونَ ثَ رأُت ذا َبطأِني َجَعَلِني َعَليأِه   َكُأمِِّه ، ُثمَّ َنِدَم َعَلى قَ وأ
تَ ُهمأ إَليَّ َجاُعوا ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه تَ ُهمأ إَليأِه َضاُعواأ ، َوإنأ َضَممأ َيٌة ِصغَاٌر ؛ إنأ َضَممأ وسلم  َوِلي ِمنأُه ِصب أ

ٌء : "  ِدي َوأَحبُّ النَّاِس إَليَّ ، َوُهَو َشيأٌ   َزوأِجي َوابأُن َعمِّي َوأبُو أوأَلَ : فَ َقاَلتأ " َما ِعنأِدي ِفي أمأِرِك َشيأ
ِدَم نَ فأَسُه ، فَ َقاَل  َتِطيُع أنأ َيخأ  ". َما أرَاِك إَلَّ َقدأ َحُرمأِت َعَليأِه : " صلى اهلل عليه وسلم : َكبيٌر َلَ َيسأ

: " قاَل َكِلَمًة ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم يَا َرُسوَل اهلِل َلَ تَ ُقلأ ذِلَك ؛ إنَُّه َما ذَكَر َطاَلقاً َوإنََّما : فَ َقاَلتأ 
ٍء بَ ي َّنأُتُه َلِك  ٍء ، َوإنأ نَ َزَل ِفي َشأأِنِك َشيأ فَ َهتَ َفتأ َوَبَكتأ َوَجَعَلتأ تُ َراِجُع َرُسوَل " َما ُأِمرأُت ِفي َشأأِنِك بَشيأ

ُكو إلَيأ : اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، ُثمَّ قَاَلتأ  ِدي َوَما َيُشقُّ َعَليَّ ِمنأ ِفَراِقِه ، اللَُّهمَّ إنِّي أشأ َة َوجأ َك ِشدَّ
ُعو َوتَ َتَضرَّعُ   . َورَفَ َعتأ َيَدَها إَلى السََّماِء َتدأ

ُي ، فَ َلمَّا َسَرى َعنأُه قَاَل  َنَما ِهَي َكذِلَك ، إذأ تَ َغشَّى َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم الأَوحأ َلةُ : " فَ بَ ي أ يَا َخوأ
َتِكي } ثُمَّ َتالَ " َل اهللُ ِفيِك َوِفي َزوأِجِك الأُقرأآَن َقدأ أن أزَ  َل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزوأِجَها َوَتشأ َقدأ َسِمَع اللَّهُ قَ وأ

َمُع َتَحاُورَُكمآ ِإنَّ اللََّه َسِميٌع   ". { ِإَلى اللَِّه َواللَُّه َيسأ
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نَ ُهمأ َوِإن َُّهمأ َليَ ُقولُوَن ُمنأَكًرا ِمَن الَِّذيَن ُيظَاِهُروَن ِمنأُكمأ ِمنأ ِنَسا ِئي َوَلدأ ِئِهمأ َما ُهنَّ ُأمََّهاتِِهمأ ِإنأ ُأمََّهاتُ ُهمأ ِإَلَّ الالَّ
ِل َوزُورًا َوِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفوٌر   ( 4)الأَقوأ

 
نَ ُهمأ  الَِّذيَن ُيظَاِهُروَن ِمنُكمأ مِّن نَِّسآئِِهمأ مَّا ُهنَّ } : وقولهُ تعالى  ؛ أي { ُأمََّهاِتِهمأ ِإنأ ُأمََّهاتُ ُهمأ ِإَلَّ الالَِّئي َوَلدأ

ما : بالرفع ، كما يقاُل ( َما ُهنَّ ُأمََّهاتُ ُهمأ )ليس ُهنَّ بأُمَّهاتِهم ، وما ُهنَّ كأُمَّهاتِهم في الأُحرَمِة ، وقرأ عاصُم 
لُُه تَ َعالَى . زيٌد عاِلمٌ  ِل َوزُوراً } وإنَّ المظاهرِين ليقولون ، : ؛ معناهُ { وَن َوِإن َُّهمأ َليَ ُقولُ } : قَ وأ ُمنَكراً مَِّن الأَقوأ

؛ أي َقبيحاً من حيث ُيشُبوا المرأَة التي هي في غايِة اإلباحِة بما هو في غايِة الأُحرأَمِة وهو ظهُر اُْلمِّ ، { 
 .والمنكُر الذي هو َل يُعَرُف في الشَّرع ، والزُّوُر الكذبُ 

لُ  ؛ أي لكثيُر العفِو عن ُذنوب عبادِه ، كثيُر الغفران والسَّتِر عليهم ، { َوِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفوٌر } : ُه تَ َعاَلى قَ وأ
 .عَفا عنهم وغفَر لهم بإيجاب الكفَّارة عليهم

(4/4) 

 

رِيرُ  رَقَ َبٍة ِمنأ قَ بأِل َأنأ يَ َتَماسَّا َذِلُكمأ تُوَعظُوَن ِبِه َواللَّهُ  َوالَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمنأ ِنَساِئِهمأ ُثمَّ يَ ُعوُدوَن ِلَما قَالُوا فَ َتحأ
 ( 9)ِبَما تَ عأَمُلوَن َخِبيٌر 

 
ُلُه تَ َعاَلى  رِيُر رَقَ َبٍة مِّن قَ بأِل َأن يَ َتَمآسَّا } : قَ وأ ؛ { َوالَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمن نَِّسآِئِهمأ ثُمَّ يَ ُعوُدوَن ِلَما قَاُلواأ فَ َتحأ

اختلف المفسِّرون في معنى العوِد المذكور في اْلية ، فذهَب أصحاُب الظَّواهِر إلى أنَّ المراَد به إعادةُ  
كلمِة الظِّهار ، وهذا قوٌل مخالف لقوِل أهِل العلم ، وقد أوجَب النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم الكفارَة على 

 .َر أم َل؟أوٍس حين ظاهَر من امرأتِه ، ولم يسَألأ أكرََّر الظها
َد هو العزُم على الوطِئ ، قال  َوإذا َعَزَم َعَلى َوطأِئَها بَ عأَد الظَِّهار فَ َعَليأِه الأَكفَّارَُة : )وذهَب مالُك إلى أن الَعوأ

ُد َها ُهَنا ُهَو اإلمأَساُك عَ : )وقال الشافعيُّ (. ، َسَواٌء أمأَسَكَها أوأ أبَانَ َها أوأ َعاَشتأ أوأ َماَتتأ  َلى النَِّكاِح الأَعوأ
ُقُط َعنأُه تِلأَك الأَكفَّارَةُ  َها ، فَ َعَليأِه الأَكفَّاَرةُ َوَلَ َتسأ َوإنأ أبَانَ َها بَ عأَد  ، إذا أمأَسَكَها ُعَقيأَب الظَِّهار َوَلمأ يُطَلِّقأ

 .ذِلكَ 
ِد هو أن يعوَد المقوُل فيه فيستبيُح ما حرََّمُه بالظهار ، وقد  وذهَب أبو حنيفَة وأصحابهُ إلى أنَّ معنى الَعوأ

" الأَعاِئُد ِفي ِهَبِتِه َكالأَكلأب يَ ُعوُد ِفي قَ يأِئِه : " ُيذَكُر المصدُر ويراد به المقوُل كما قال صلى اهلل عليه وسلم 
 َحتَّى يَأأتَِيكَ } : اللُهمَّ أنَت رَجاُؤنا ؛ أي َمرُجوُّنا ، وقال تعالى : ويقاُل . وإنَّما هو عائٌد في الموهوب

ُد في الشَّيِء هو فعُل ما ينقاُض ذلك الشيَء ، وحروُف [ 33: الحجر ]{الأَيِقيُن  أي الأُموَقُن بِه ، والَعوأ
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ِل } : الصِّفات يقوُم بعضها مقاَم بعٍض كما في قولِه تعالى  ، [ 44: طه ]{َوُْلَصلِّبَ نَُّكمأ ِفي ُجُذوِع النَّخأ
 .واُثمَّ يُعودون فيما قَالُ : فيكون المعنى 

واإلمساُك على النِّكاح ُعقيَب الظِّهار َل يكون َعوأداً على وجِه التَّراخي وَل يناقُض لفَظ الظِّهار ، فإنَّ 
داً ، ثم على مذهب أبي حنيفَة  إذا : الظهاَر َل يوِجُب تحريَم العقِد حتى يكون إمساُكها على النكاِح َعوأ

 .عنه قصَد أن يستبيَحها ثم أباَنها سقَطِت الكفارةُ 
دليٌل على أنَّ هذه الكفارَة إنما ُشِرَعتأ لدفِع الأُحرَمِة في { مِّن قَ بأِل َأن يَ َتَمآسَّا } : وفي قولِه تعالى 

{ مِّن قَ بأِل َأن يَ َتَمآسَّا } : المستقبِل ، وفيه دليُل تحريِم التَّقبيِل واللَّمِس قبَل التكفيِر ؛ ْلنَّ قوَلُه تعالى 
 .ب الأَمِسيسِ يتناوُل جميَع ُضرو 
دليٌل على أنَّ الظِّهاَر َل يكون في اإلماِء إَلّ إذا ُكنَّ زوجاٍت ؛ ْلنَّ { ِمن نَِّسآِئِهمأ } : وفي قولِه تعالى 

النور ]{َأوأ ِنَسآِئِهنَّ َأوأ َما َمَلَكتأ َأيأَمانُ ُهنَّ } : إطالَق لفِظ النساء ينصرُف إلى الحرائِر كما في قولِه تعال 
رِيُر رَقَ َبٍة } : ي قولِه تعالى وف[. 94:  دليٌل على جواز إعتاِق الرَّقبة الكاِفرة في الظِّهار ؛ ْلن ِذكَر { فَ َتحأ

 .الرَّقبة مطلٌق في اْليِة ، بخالِف كفَّارة القتلِ 
 واْلصُل في الظِّهار أنه إذا ذكَر في المرأِة ما يجَمُعها مثُل الجسِد والبدن والرأِس والرَّقبة ونحوها ،

أنِت عَليَّ َكَيِد ُأمِّي أو رجِلها ، : وإنأ قال . والظهِر والبطن والفرِج والفخذ وشب ََّهها بمحارمِه كان ُمظَاِهراً 
 .يُدِك عَليَّ أو َشعُرِك عليَّ كظهِر ُأمي كان بَاطالً : أو قال 

َنبيَّةِ : )وقال مالُك  بيِه باَْلجأ ، وقال ( َلَ َيِصحُّ الظَِّهاُر إَلَّ باْلُمِّ : )وقال الشعبيُّ (. َيِصحُّ الظَِّهاُر بالتَّشأ
َذِلُكمأ ُتوَعُظوَن ِبِه َواللَُّه ِبَما } (. أنأِت َعَليَّ َكَيِد ُأمِّي ، فَ ُهَو ِظَهارٌ : َيُدِك ، أوأ قَاَل : إذا قَاَل : )الشافعيُّ 

 .{تَ عأَمُلوَن َخِبيٌر 
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َريأِن  ِكيًنا َذِلَك َفَمنأ َلمأ َيِجدأ َفِصَياُم َشهأ َتِطعأ فَِإطأَعاُم ِستِّيَن ِمسأ ُمَتتَاِبَعيأِن ِمنأ قَ بأِل َأنأ يَ َتَماسَّا َفَمنأ َلمأ َيسأ
ِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوتِلأَك ُحُدوُد اللَِّه َولِلأَكاِفرِيَن َعَذاٌب َألِيٌم   ( 0)ِلتُ ؤأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َريأِن ُمَتتَاِبَعيأِن ِمن قَ بأِل َأن يَ َتَمآسَّا  َفَمن لَّمأ َيِجدأ َفِصيَامُ } : قَ وأ ؛ أي فَمن لم يجدأ ِمن { َشهأ

وهذا يقتِضي أنه إذا أفطَر . المظاهرِين الرقبَة وَل ِقيَمتها ، فعليه أنأ يُصوَم َشهَرين متتابعين قبَل الأَمسيسِ 
دَر على الرقبِة في خالل الصَّوم فلم فيهما ِلَمرٍض أو غيرِه كان عليه استقباُل الصَّوم أيضاً ، وكذا إذا ق

يُعِتقها حتى عجَز عنها كان عليه اَلستقباُل أيضاً في قوِل أبي حنيفَة ومحمَّد ، سواٌء كان المسيُس بالليِل 
تَ قأبلأ . )وقال أبو يوسف. أو بالنهار  (.إذا َمسََّها باللَّيأِل َعاِمداً أوأ بالن ََّهار نَاِسياً َلمأ َيسأ
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ُلُه تَ عَ  ِكيناً } : اَلى قَ وأ َتِطعأ فَِإطأَعاُم ِستِّيَن ِمسأ ؛ إذا عجَز عن الصَّوِم لِكَبٍر أو مرٍض فكفَّارتُه أن { َفَمن لَّمأ َيسأ
ُيطِعَم ستِّين ِمسكيناً ، وإنأ مسَّها المظاهُر بعَد ما أطعَم بعَض الطعاِم لم يستقبِل اإلطعاَم ؛ ْلنه ليس في 

ن قَ بأِل أن يتَماسَّا ، إَلَّ أنَّا إنما أَمرنَاُه باإلطعاِم قبَل المسيِس ؛ ْلنَّا لو لم ذكِر اإلطعاِم في هذه اْلية مِ 
نَأُمرأُه بذلِك لم يُؤَمنأ أن َيمسَّها فَقِدَر على العتِق قبل اإلطعاِم أو يقدَر على الصَّوم قبل اإلطعاِم فيحصُل 

 .عالىأو الصوُم بعَد المسيِس ، وذلك خالُف ما أوجَبُه اهللُ ت
ُلُه تَ َعاَلى  ِمُنواأ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه } : قَ وأ ؛ أي ذلك الذي أمرَكم اهللُ به لَتَستِديأُموا اإليماَن باهلل { َذِلَك ِلتُ ؤأ

ُلهُ تَ َعاَلى . ورسولِه ، وُتصدِّقوا أنَّ اهلل أمَر بذلك ي ، أي التي شرََّعها اهللُ تعالى ف{ َوتِلأَك ُحُدوُد اللَِّه } : قَ وأ
 .؛ وللجاِحدين لحدوِد اهلل عذاُب جهنم{ َولِلأَكاِفرِيَن َعَذاٌب َألِيٌم } الظِّهار أحكاُم اهلِل وفرائضُه ، 

ِس بأِن الصَّاِمِت "  َتِطيُع أنأ تُ عأِتَق رَقَ َبًة : " فلمَّا نَزلت هذه اْليُة قَاَل النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َْلوأ َهلأ َتسأ
َريأِن ؟ : " قَِليُل الأَماِل ، قَاَل  فَإنِّي: قَاَل " ؟  َتِطيُع أنأ َتُصوَم َشهأ َواهلِل يَا َرُسوَل اهلِل إنِّي إذا : قَاَل " فَ َهلأ َتسأ

ِم َثاَلَث َمرَّاٍت َكلَّ َبَصِري َوَخِشيُت أنأ تَ عأُشو َعيأِني ، قَاَل  َتِطيُع أنأ ُتطأِعَم : " َلمأ آُكلأ ِفي الأيَ وأ فَ َهلأ َتسأ
ِكيناً ؟ ِستِّي إنِّي ُمِعيُنَك : " َلَ َواهلِل إَلَّ أنأ تُِعيَنِني يَا َرُسوَل اهلِل ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم : قَاَل " َن ِمسأ

َسَة َعَشَر َصاعاً َوأدأُعو َلَك بالأبَ رََكِة   ". فََأَعانَُه َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم " بَخمأ
َلَة َلمَّ : " وُروي  َها فَ َراَوَدَها أنَّ َخوأ ِمِه ، ثُمَّ رََجَع إلَي أ ُس بأُن الصَّاِمِت ، َخَرَج َفَجَلَس ِفي قَ وأ َها أوأ ا ظَاَهَر ِمن أ

ِسَها ، فَ َقاَلتأ  ُكَم اهللُ ِفيَّ َوِفيكَ : َعنأ نَ فأ َلَة بَيِدِه َلَ َتِصُل إَليَّ َحتَّى َيحأ ُثمَّ َمَضتأ . َكالَّ ؛ َوالَِّذي نَ فأُس َخوأ
 . ُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َفَشَكتأ َعَليأِه ِقصَّتَ َها ، فَأَن أَزَل اهللُ َهِذِه اْليَاتِ إَلى رَ 

ُمرِيِه فَ لأَيُصمأ : " َواهلِل َما ِعنأَدُه ذِلَك ، قَاَل : فَ َقاَلتأ " ُمرِيِه أنأ يُ عأِتَق رَقَ َبًة : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 
َريأِن ُمَتَتابَعيأِن  ٍم ، قَاَل : قَاَلتأ " َشهأ ِكيناً : " يَا نَبيَّ اهلِل إنَُّه َشيأٌ  َكبيٌر َما بِه ِمنأ َصوأ " ُمرِيِه فَ لأُيطأِعمأ ِستِّيَن ِمسأ

ٍر : " َواهلِل َما َيِجُد َما يُطأِعُم ، قَاَل : قَاَلتأ   -وهو مكتل سبٍع وثالثين َصاعاً  -" إنَّا َسُنِعيُنهُ بِعرأٍق ِمنأ َتمأ
 ". أنَا ُأِعيُنُه يَا َرُسوَل اهلِل بِعرأٍق آَخَر : تأ قَالَ 
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َناٍت َولِلأَكاِفرِيَن َعَذاٌب ِإنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُكِبُتوا َكَما ُكِبَت الَِّذيَن ِمنأ قَ بأِلِهمأ َوَقدأ َأن أَزلأَنا آيَاٍت بَ ي ِّ 
َعثُ ُهُم ا( 4)ُمِهيٌن  َم يَ ب أ ٍء َشِهيٌد يَ وأ َصاهُ اللَُّه َوَنُسوُه َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشيأ  ( 4)للَُّه َجِميًعا فَ يُ َنبِّئُ ُهمأ ِبَما َعِمُلوا َأحأ

 
إنَّ الذين : معناهُ { ِإنَّ الَِّذيَن ُيَحآدُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُكِبُتواأ َكَما ُكِبَت الَِّذيَن ِمن قَ بأِلِهمأ } : وقولهُ تعالى 

ُزوا بالعذاب  يخا ِلُفون اهللَ ورسوَلُه في الدِّين ويِصيُرون في حدٍّ غير الحدِّ الذي فيه أولياُء اهلِل ، ُأِذلُّوا وُأخأ
 .كما ُأِذلَّ الذين أشرَُكوا من َقبِل أهِل مكَّة ، ِمن الذين خاَلُفوا اْلنبياَء صلواُت اهلِل عليهم
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ُكبُدوا أي ُضرِبُوا على أكَباِدهم ، : معناُه : َوِقيأَل . اهللُ عُدوَّكَ  الَكبُّ ، ومنه َكَبتَ : والأَكبأُت في اللغة 
 .فُقلبت الداُل تاءً 

ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وِلَمن { َولِلأَكاِفرِيَن َعَذاٌب مُِّهيٌن } ؛ أي فرائَض معروفٍة ، { َوَقدأ َأنَزلأَنآ آيَاٍت بَ ي َِّناٍت } : قَ وأ
َعثُ ُهُم اللَُّه َجِميعاً } : ثم بيَّن ذلك العذاَب فقاَل تعالى . ذاٌب ُمِهينٌ لم يعَملأ بها ولم يصدِّقأ بها ع َم يَ ب أ يَ وأ

ٍء } : ؛ وَيجزِيهم عليه ، وقولهُ تعالى { فَ يُ َنبِّئُ ُهمأ ِبَما َعِمُلواأ  ؛ مما { َأحأَصاُه اللَّهُ َوَنُسوُه َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشيأ
 .اِلمٌ ؛ ع{ َشِهيٌد } يجُب لهم وعليهم ، 
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َوى َثاَلثٍَة ِإَلَّ ُهَو رَ  َرأِض َما َيُكوُن ِمنأ َنجأ َسٍة َأَلمأ تَ َر َأنَّ اللََّه يَ عأَلُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلأ اِبُعُهمأ َوََل َخمأ
ثَ َر ِإَلَّ ُهَو َمَعُهمأ َأيأ  َم الأِقيَاَمِة ِإَلَّ ُهَو َساِدُسُهمأ َوََل َأدأَنى ِمنأ َذِلَك َوََل َأكأ َن َما َكانُوا ُثمَّ يُ َنبِّئُ ُهمأ ِبَما َعِمُلوا يَ وأ

ٍء َعِليٌم  َن ( 4)ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشيأ َأَلمأ تَ َر ِإَلى الَِّذيَن نُ ُهوا َعِن النَّجأَوى ُثمَّ يَ ُعوُدوَن ِلَما نُ ُهوا َعنأهُ َويَ تَ َناَجوأ
َواِن َوَمعأِصَيِت ا ثأِم َوالأُعدأ َك ِبَما َلمأ ُيَحيَِّك ِبِه اللَّهُ َويَ ُقولُوَن ِفي َأن أُفِسِهمأ َلوأََل بِاإلأِ لرَُّسوِل َوِإَذا َجاُءوَك َحي َّوأ

نَ َها َفِبئأَس الأَمِصيُر  َلوأ بُ ُهمأ َجَهنَُّم َيصأ بُ َنا اللَُّه ِبَما نَ ُقوُل َحسأ  ( 4)يُ َعذِّ

 
َوى َثالَثٍَة ِإَلَّ ُهَو َأَلمأ تَ َر َأنَّ اللََّه يَ عأَلُم } : وقوله تعالى  َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَْلرأِض َما َيُكوُن ِمن نَّجأ

َسٍة ِإَلَّ ُهَو َساِدُسُهمأ  إنَّ اهللَ يعلُم بكلِّ ما في السَّمواِت وكلِّ ما في اْلرِض مما : ؛ معناهُ { رَاِبُعُهمأ َوَلَ َخمأ
َغَر ِمن ذِلَك َوَل َوَما يَ عأُزُب َعن رَّبِّ } ظهَر للعباِد ،  َقاِل َذرٍَّة ِفي اَْلرأِض َوَلَ ِفي السََّمآِء َوَلَ َأصأ َك ِمن مِّث أ

بَ َر ِإَلَّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبيٍن   [.44: يونس ]{َأكأ
َوى َثالَثٍَة ِإَلَّ ُهَو رَاِبُعُهمأ } : وقولهُ تعالى  َك من شيٍء يعني الأُمسَّار ؛ ما تُناِجي به صاحبَ { َما َيُكوُن ِمن نَّجأ

َوَلَ } يعني نجَواهم معلومٌة عنَدُه كما تكون معلومًة عند الرابِع الذي هم معهم ، . إَلّ هو رابُعهم بالعلمِ 
ثَ َر ِإَلَّ ُهَو َمَعُهمأ َأيأَن َما َكانُواأ  ؛ وَل أقلَّ من ثالثٍة وَل أكثَر من الخمسِة إَلَّ وهو { َأدأَنى ِمن َذِلَك َوَلَ َأكأ

َم الأِقَياَمِة } م وقادٌر عليهم في أيِّ موضٍع كانوا ، عاِلٌم به ؛ عند الجزاِء { ُثمَّ يُ َنبِّئُ ُهم ِبَما َعِمُلواأ يَ وأ
ٍء َعِليٌم } والحساب ،  ؛ وهذه اْليُة نَزلت في اليهوِد والمنافقين َلمَّا أعَياُهم اإلسالُم { ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشيأ

 .ا بينهم فُيوِهمون المؤمنين أنَّهم يتناَجون فيما يُسوُءهموظهورُه وجعلوا يتَناَجون فيم
وكانوا إذا َخرجت سريٌَّة من َسرايا رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فَرأى هؤَلِء رَِجاَلً ِممَّن خرَج لهم في 

. ليه لذلكالسريَّة صديٌق أو قريب تَناَجوا فيما بينهم لَيُظنَّ الرجُل أنه حدَث بصاحبِه حادٌث فيحزُن ع
فلمَّا َكثُ َر ذلك وطاَل َشَكوا ذلك إلى رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فنَهاُهم عن المناجاِة دون 

 : المسلمين ، فلم ينتَ ُهوا وعاُدوا إلى ُمناَجاتِهم ، فأنزَل اهللُ 
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َوى ُثمَّ يَ ُعوُدونَ } : قوَلُه تعالى  َواِن  َأَلمأ تَ َر ِإَلى الَِّذيَن نُ ُهواأ َعِن النَّجأ َن بِاإِلثأِم َوالأُعدأ ِلَما نُ ُهواأ َعنأُه َويَ تَ َناَجوأ
أَلمأ تَر إلى هؤَلِء الذين َنهاُهم اهللُ عن ُمَناَجاِة بعضهم بعضاً دون المؤمنين : ؛ معناهُ { َوَمعأِصَيِت الرَُّسوِل 

لى اهلل عليه وسلم ، ويتَشاَورُون في اْليِة التي قبَل هذه ، ثم َعاُدوا إليها ُمَغاَيَظًة ْلصحاب رسوِل اهلل ص
َوِإَذا } فيما بينهم بالَكِذب واَلعتداِء ، ويُوِصي بعُضهم بعضاً بمخالفِة النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، 

َك ِبَما َلمأ ُيَحيَِّك ِبِه } ؛ يا ُمَحمَُّد ، { َجآُءوَك   .؛ أي سلَُّموا عليك بما لم يَسلُِّم به اهللُ عليكَ { َحي َّوأ
وََكاَنتأ َعاِئَشُة ِمنأ َورَاِء ! السَّاُم َعَليأكَ : َوذِلَك أنَّ الأيَ ُهوَد َدَخُلوا َعَلى النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاُلواأ " 

ُهمأ ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  الً يَا َعاِئَشةُ : " َستأٍر فَ َلَعَنت أ : " َل أَما َسِمعأَت َما قَالُواأ ؟ قَا: فَ َقاَلتأ " َمهأ
ِل الأِكَتاب فَ ُقولُواأ : " ثُمَّ قَاَل " أَوَما َسِمعأِت َكيأَف أَجبأتُ ُهمأ ؟  َعَليأَك َما قُ لأَت : إذا َسلََّم َعَليأُكمأ أَحٌد ِمنأ أهأ

 ,والسَّاُم هو الموتَ " 
ُلُه تَ َعاَلى  بُ َنا اللَُّه ِبَما ن َ } : قَ وأ أنَّهم كانوا يُقولون ِفي أنُفِسِهم : ؛ معناُه { ُقوُل َويَ ُقولُوَن ِفي َأنُفِسِهمأ َلوأَلَ يُ َعذِّ

نقوُل أَلَ ينَ زُِّل اهللُ العذاَب بنا بما نقوُل لَنبيِِّه إنأ كان نَبيّاً كما يزعُم ، فلو كان ُمَحمٌَّد نَبيّاً لَعذبَنا اهللُ بما : 
نَ َها } : ، فَ َقاَل اهللُ تَ َعاَلى  َلوأ بُ ُهمأ َجَهنَُّم َيصأ ي َكاِفيهم جهنُم عذاباً َلهم يلَزُموَنها ويُ َقاُسوَن حرَّها ، ؛ أ{ َحسأ

 .؛ أي فبئأَس الأَمرأِجُع يرجعون إليه{ َفِبئأَس الأَمِصيُر } 

(4/4) 

 

َواِن َوَمعأِصَيِت الرَُّسوِل َوت َ  ثأِم َوالأُعدأ ا بِاإلأِ ا بِالأِبرِّ َوالت َّقأَوى يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا تَ َناَجيأُتمأ َفاَل تَ تَ َناَجوأ َناَجوأ
َشُروَن   ( 3)َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي ِإَليأِه ُتحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َواِن َوَمعأِصَيِت الرَُّسوِل } : قَ وأ اأ بِاإِلثأِم َوالأُعدأ : ؛ معناُه { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ ِإَذا تَ َناَجيأُتمأ َفالَ تَ تَ َناَجوأ
ن آَمُنوا إذا تجاَلسُتم للسرِّ فيما بينكم ، فال ُتجاِلُسوا وتخالفوا بالمعصيِة والظُّلم ومخالفِة أي أيُّها الذي

اأ بِالأِبرِّ َوالت َّقأَوى } الرسوِل ، وَل تكونوا كاليهوِد والمنافقين ،  ؛ أي بِفعأِل ما ُأِمرُتم به ، وترِك ما { َوتَ َناَجوأ
َشُروَن َوات َُّقواأ اللََّه ا} نُهيتم عنه ،   .، واتَّقوا عذاَب اهلل الذي إليه ُترَجعون في اْلخرةِ { لَِّذي ِإلَيأِه ُتحأ

(4/4) 

 

ُزَن الَِّذيَن آَمُنوا َولَيأَس ِبَضارِِّهمأ َشيأًئا ِإَلَّ بِِإذأِن اللَِّه َوعَ  َوى ِمَن الشَّيأطَاِن لَِيحأ َلى اللَِّه فَ لأَيتَ وَكَِّل ِإنََّما النَّجأ
ِمُنو   ( 44)َن الأُمؤأ
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ُلُه تَ َعاَلى  ُزَن الَِّذيَن آَمُنواأ َولَيأَس ِبَضآرِِّهمأ َشيأئاً ِإَلَّ بِِإذأِن اللَِّه } : قَ وأ َوى ِمَن الشَّيأطَاِن لَِيحأ ؛ معناهُ { ِإنََّما النَّجأ

يطاُن الذين آَمنوا إنما النَّجَوى الذي يفعلُه اليهود والمنافقون من عمل الشَّيطان وَوَساوِسِه لُيحِزَن به الش: 
ِمُنوَن } وأخَلُصوا ، وليس تناِجيهم يضرُّ المؤمنين شيئاً إَلَّ بعلِم اهلل وقضائِه ،  ؛ { َوَعَلى اللَِّه فَ لأَيتَ وَكَِّل الأُمؤأ

ِزنَ )ويقرأ . ويسَتِعيُذوا به من الشَّيطانِ   .بضمِّ الياء وهما ُلغتان( لُِيحأ

(4/4) 

 

وا ِإَذا ِقيَل َلُكمأ تَ َفسَُّحوا ِفي الأَمَجاِلِس فَافأَسُحوا يَ فأَسِح اللَُّه َلُكمأ َوِإَذا ِقيَل انأُشُزوا يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمنُ 
 ( 44)ِبيٌر فَانأُشُزوا يَ رأَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنأُكمأ َوالَِّذيَن ُأوُتوا الأِعلأَم َدرََجاٍت َواللَُّه ِبَما تَ عأَمُلوَن خَ 

 
لُ  ؛ قال { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ ِإَذا ِقيَل َلُكمأ تَ َفسَُّحواأ ِفي الأَمَجاِلِس فَافأَسُحواأ يَ فأَسِح اللَُّه َلُكمأ } : ُه تَ َعاَلى قَ وأ

ٍر ِمَن الأُمَهاِجرِيَن َواْلَنأَصار ، َفَجاءَ : " مقاتُل  َل َبدأ ِرُم أهأ نَاٌس ِمنأ  َكاَن َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ُيكأ
ِلِس ، فَ َقاُمواأ ِحَياَل النَّبيِّ صلى  ُهمأ ثَابُت بأُن قَ يأِس بأِن َشمَّاِس َوَقدأ َسبَ ُقواأ ِفي الأَمجأ ٍر َوِمن أ ِل َبدأ اهلل عليه أهأ

َمُة اهلِل َوبَ رََكاتُُه ، فَ َردَّ َعَليأِهُم ا: وسلم فَ َقالُواأ  ثُمَّ . لنَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلمالسَّاَلُم َعَليأَك أي َُّها النَّبيُّ َورَحأ
ِم بَ عأَد ذِلَك ، فَ َردُّوا َعَليأِهمأ   . َسلَُّمواأ َعَلى الأَقوأ

َرر الأِقَياِم فَ َقاُمواأ َعَلى أرأُجِلِهمأ يَ نأَتِظُروَن أنأ يُ َوسََّع َلُهمأ ، فَ َعِلَم النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َما َلِحَقُهمأ ِمنأ ضَ 
ٍر ، َفُشقَّ َعَليأ  ِل َبدأ َلُه ِلَمنأ َلمأ َيُكنأ ِمنأ أهأ فََأقَاَم ِمَن " ُقمأ يَا ُفاَلُن َوأنأَت يَا ُفاَلُن : " ِه ، َوقَاَل ِلَمنأ َحوأ

رٍ  ِل َبدأ ر الن ََّفِر الَِّذيَن قَاُمواأ بَ يأَن َيَديأِه ِمنأ أهأ ِلِس بَقدأ  . الأَمجأ
ِلِسهِ  ، َوَعَرَف النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم الأَكَراِهَيَة ِفي ُوُجوِهِهمأ ، فَ َقاَل  َفُشقَّ ذِلَك َعَلى َمنأ ُأِقيَم ِمنأ َمجأ

ِلِميَن  ُتمأ تَ زأُعُموَن أنَّ َصاِحَبُكمأ يَ عأِدُل بَ يأَن النَّاِس ؟ فَ َواهلِل َما َعَدَل َعَلى َهُؤََلِء إنَّ : الأُمَناِفُقوَن لِلأُمسأ أَلسأ
ماً أَخُذواأ َمَجاِلَسُهمأ  َرُهمأ ، فََأن أَزَل اهللُ َهِذِه اْليََة قَ وأ َلَس َغي أ  ". ، َوأَحبُّوا الأُقرأَب ِمنأ نَبيِِّهمأ فََأقَاَمُهمأ َوأجأ

} أي أوِسُعوا في المجلِس { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ ِإَذا ِقيَل َلُكمأ تَ َفسَُّحواأ ِفي الأَمَجاِلِس } : قولُه تعالى 
ُعوا على َمن حضَر مجلَس رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأحبَّ سماَع كالمِه ؛ أي أوأسِ { فَافأَسُحواأ 

لَتشَترُِكوا في سماِع الدِّين منه ، وهذا أمٌر َلهم بالتأديب كي َل يؤِذي أحٌد جليَسُه بفعِل الزِّحاِم ، ولئالَّ 
د جَلُسوا ُمَتضايقين حوَل النبيِّ صلى يكون غرُضهم إَلَّ التواضُع هلِل تعالى وللدِّين ، وذلك أنَّهم كانوا ق

ُلهُ تَ َعاَلى . اهلل عليه وسلم ، فُأِمُروا أن يتَنحَّوا عنه في الجلوِس ويتَوسَّعوا المجلَس غيَرهم معهم } : قَ وأ
 .أي يُوسِّع مجاِلَسكم في الجنَّة{ يَ فأَسِح اللَُّه َلُكمأ 

ُلُه تَ َعاَلى  ان أَهُضوا إلى صالٍة أو أمٍر بمعروف : وإذا ِقيأَل : ؛ معناُه { نُشُزواأ َوِإَذا ِقيَل انُشُزواأ فَا} : قَ وأ
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وإذا قيَل لكم اخرُجوا إلى الجهاِد فاخُرجوا يرفِع اهلل درجاِتكم : معناُه : َوِقيأَل . ونُوِدَي للصَّالة فان أَهضوا
 .كرُِموا باإليماِن بغير علمٍ في الجنَّة ، ويرفِع اهللُ الذين أُوتوا العلَم درجاٍت فوَق درجاِت الذين أُ 

ٍء َحتَّى الأِحيتَاُن ِفي : " وفي الحديِث أنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم قال  تَ غأِفُر َلُه ُكلُّ َشيأ إنَّ الأَعاِلَم َيسأ
ُعوَن دَ  ُل الأَعاِلِم َعَلى الَِّذي لَيأَس بَعاِلٍم َسب أ ُر ِفي َجوِّ السََّماِء ، َوَفضأ رََجًة ، اهللُ أعأَلُم َما بَ يأَن ُكلِّ الأَماِء َوالطَّي أ

ُل الأَعاِلِم َعَلى الأَعابِد َكَفضأِلي َعَلى َساِئِر ُأمَِّتي : " وقال صلى اهلل عليه وسلم " َدرََجتَ يأِن  ، وقال صلى " َفضأ
َم الأِقَياَمِة َوالأَعابِد ، فَ يُ َقاُل لِلأَعابدِ : " اهلل عليه وسلم  َبُس الأَفِقيهُ :  يُؤَتى بالأَعاِلِم يَ وأ ُأدأُخِل الأَجنََّة ، َوُيحأ

ُتُموِني؟: فَ يَ ُقوُل  َفعأ : فَ يُ َقاُل َلُه ! َفبَم َحَبسأ  ". اشأ
بضمِّ الشين ، وقرأ اْلخرون بكسِرها ، وهما لُغتان ، ( انأُشُزوا فَانأُشُزوا)قرأ أهُل المدينة والشام وعاصم 

إذا قيل لكم : معناُه : َوِقيأَل . وا وارتفعوا وتوسَّعوا إلخواِنكم فافَعُلواإذا قيَل لكم تحرَُّكوا وقُومُ : ومعناهما 
 .ان أَهُضوا إلى الصَّالة والذِّكر وعمِل الخير ، فانُشزوا وَل تَقصِّروا

وسلم ؛ يعني َيرفَ ُعهم بطاعِة رسول اهلل صلى اهلل عليه { يَ رأَفِع اللَّهُ الَِّذيَن آَمُنواأ ِمنُكمأ } : وقولهُ تعالى 
؛ { َوالَِّذيَن ُأوتُواأ الأِعلأَم َدرََجاٍت َواللَُّه ِبَما تَ عأَمُلوَن َخِبيٌر } وقياِمهم من مجالِسهم وتوِسعهم إلخواِنهم ، 

َنُه َوبَ يأَن : " منهم بفضِل َعَمِلهم ، قال صلى اهلل عليه وسلم  َمنأ َجاَءتأ َمِنيَُّتهُ َوُهَو َيطأُلُب الأِعلأَم ، فَ بَ ي أ
 ". نأبَياِء َدرََجٌة َواِحَدٌة اْلَ 
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ٌر َلكُ  َواُكمأ َصَدَقًة َذِلَك َخي أ مأ َوَأطأَهُر فَِإنأ َلمأ يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نَاَجيأُتُم الرَُّسوَل فَ َقدُِّموا بَ يأَن َيَديأ َنجأ
َفقأُتمأ َأنأ ( 44)َتِجُدوا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم  َعُلوا َوتَاَب  َأَأشأ َواُكمأ َصَدقَاٍت فَِإذأ َلمأ تَ فأ تُ َقدُِّموا بَ يأَن يََديأ َنجأ

 ( 49)وَن اللَُّه َعَليأُكمأ فََأِقيُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َواللَُّه َخِبيٌر ِبَما تَ عأَملُ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌر لَُّكمأ ياَأي َُّها الَِّذي} : قَ وأ َواُكمأ َصَدَقًة َذِلَك َخي أ َن آَمُنواأ ِإَذا نَاَجيأُتُم الرَُّسوَل فَ َقدُِّمواأ بَ يأَن َيَديأ َنجأ

ُلوَن بالنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم فُيشاورُونَُه بما يريدون ويُِلحُّوَن { َوَأطأَهُر  َتخأ ؛ وذلك أنَّ اْلغنياَء كانوا َيسأ
ويشغَُلون بذلك أوقاَتُه التي كانت مستغرقًة بالعبادِة واإلبالِغ إلى اْلُمة ،  عليه بالحاجاِت والمسائل ،

 .وكان الفقراُء َل يتمكَّنون من النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم كتمكُِّن اْلغنياِء منه
ِقيراً لمقاِم فَأمَر اهللُ الناَس بتقديِم الصَّدقِة على نجَواُهم مع النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم إعأظَاماً له وَتو 

ُمناجاتِه ، ونَفعاً للُفقراِء بتلك الصَّدقة ، وبيَّن أنَّ ذلك خيٌر لهم من الكفِّ عن الصدقِة وأصلُح لُقلوبهم 
وقلوب الفقراء ، ورخََّص َمن لم يجد ما يتصدَُّق به أن ُيكلَِّم النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم بما شاَء من غيِر 

لُُه تَ َعالَ   .{فَِإن لَّمأ َتِجُدواأ فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم } : ى صدقٍة ، وهو قَ وأ
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َفقأُتمأ َأن } : فلمَّا َعِلَم اهللُ ضيَق صدر كثيٍر منهم من ذلك الوجوب َنَسَ  اهللُ ذلك الحكَم بقوله  َءَأشأ
َواُكمأ َصَدقَاٍت  سرِة ، وثَ ُقَل عليكم تقديُم الصَّدقِة ، أَبِخلُتمأ يا أهَل المي: ؛ معناُه { تُ َقدُِّمواأ بَ يأَن َيَديأ َنجأ

َعُلواأ َوتَاَب اللَُّه َعَليأُكمأ } بين نجَواكم مع النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ،  ؛ وخفََّف اهللُ عنكم { فَِإذأ َلمأ تَ فأ
َوآُتواأ الزََّكاَة } َة ، ؛ أي َداوُموا عليها ، يعني الصَّالَة المفروض{ فََأِقيُمواأ الصَّاَلَة } بإسقاِط تلك الصَّدقِة ، 

َواللَُّه َخِبيٌر ِبَما تَ عأَمُلوَن } ؛ في السُّنن ، { َوَرُسوَلهُ } ؛ في الفرائِض ، { َوَأِطيُعواأ اللََّه } ؛ المفروضَة ، { 
 .من الخيِر والشرِّ { 

بأِلي ، َوَلَ يَ عأَمُل بَها أَحٌد بَ عأِدي إنَّ ِفي ِكَتاب اهلِل آيٌَة َما َعِمَل بَها أَحٌد ق َ : )وعن عليٍّ رضي اهلل عنه قال 
َرِة َدرَاِهَم ، َفُكلََّما أَردأُت أنأ ُأنَاِجَي َرُسوَل اهلِل  َقاٌل َفبعأُتُه بَعشأ َوى ، َكاَن ِلي ِمث أ َقدَّمأُت ِدرأَهماً َوِهَي آَيُة النَّجأ

َواَي ، ثُمَّ ُنسِ  نُ ُهوا َعنأ ُمنَاَجاِة النَّبيِّ صلى : )قال مجاهُد (. َختأ ، فَ َقدَّمأُت َهِذِه الصََّدقَاِت بَ يأَن َيَدي َنجأ
َهُه ، َقدََّم ِديَناراً فَ َتَصدََّق  بِه ، فَ نَ َزَلِت اهلل عليه وسلم َحتَّى يَ َتَصدَُّقواأ ، فَ َلمأ يُ َناِجِه إَلَّ َعِليٌّ َكرََّم اهللُ َوجأ

َصةُ   (.الرُّخأ
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ِلُفوَن َعَلى الأَكِذِب َوُهمأ َأَلمأ تَ َر ِإَلى الَِّذيَن تَ َولَّ  ُهمأ َوَيحأ ًما َغِضَب اللَُّه َعَليأِهمأ َما ُهمأ ِمنأُكمأ َوََل ِمن أ وأا قَ وأ
 ( 44)َأَعدَّ اللَُّه َلُهمأ َعَذابًا َشِديًدا ِإن َُّهمأ َساَء َما َكانُوا يَ عأَمُلوَن ( 40)يَ عأَلُموَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُهمأ َأَلمأ تَ َر ِإَلى الَّ } : قَ وأ ماً َغِضَب اللَُّه َعَليأِهم مَّا ُهم مِّنُكمأ َوَلَ ِمن أ اأ قَ وأ ؛ نزلت هذه { ِذيَن تَ َولَّوأ

اْليُة في قوٍم من المنافقين كانوا يتَولَّون اليهوَد وينُقلون أسراَر المسلمين إليهم ُمَغاَيَظًة َلهم ، ولم يكونوا 
ن للمؤمنين بأنَّا ُمؤِمنون مَصدِّقون ، وهم يعلمون أنَّهم َكاِذبون من المؤمنين وَل من اليهوِد ، وكانوا َيحِلُفو 

ِلُفوَن َعَلى الأَكِذِب } أي َوَل من اليهوِد ، { مَّا ُهم مِّنُكمأ َوَلَ ِمن أُهمأ } : في حلِفهم ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى  َوَيحأ
 .؛ أنَّهم َكذبَةٌ { َوُهمأ يَ عأَلُموَن 

َزَلتأ َهِذِه اْلَيُة ِفي َعبأِداهلِل بأِن نَ بأَتِل الأُمَناِفُق ، َكاَن ُيَجاِلُس النَّبيَّ صلى اهلل عليه ن َ : " وقال السديُّ ومقاتُل 
َنا َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َجاِلٌس إذأ قَاَل  ُخُل َعَليأُكُم : " وسلم يَ رأَفُع َحِديَثُه إَلى الأيَ ُهوِد ، فَ بَ ي أ َيدأ

َني الشَّيأطَاِن  اْلَن رَُجٌل قَ لأُبهُ   . َفَدَخَل َعبأُداهلِل بأُن نَ بأَتل ، وََكاَن أزأرَقاً " قَ لأُب َجبَّاِر ، َويَ نأُظُر بَعي أ
َفَحَلَف باهلِل َما فَ َعَل ، فَ َقاَل َلُه النَّبيُّ " َعاَلَم َسَببأَتِني أنأَت َوأصأَحاُبَك ؟ : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 

فَانأطََلَق َفَجاَء بَأصأَحابِه َفَحَلُفواأ باهلِل َما َسبُّوُه ، فََأن أَزَل اهللُ َهِذِه " َوَقدأ فَ َعلأَت " : صلى اهلل عليه وسلم 
ِلُفوَن َعَلى} ( : اْليَةَ  ُهمأ َوَيحأ ماً َغِضَب اللَُّه َعَليأِهم مَّا ُهم مِّنُكمأ َوَلَ ِمن أ اأ قَ وأ ِب الأَكذِ  َأَلمأ تَ َر ِإَلى الَِّذيَن تَ َولَّوأ
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ِإن َُّهمأ َسآَء } ؛ أي َهيَّأَ لهم َعذاباً َشديداً في قُبورهم ، { َأَعدَّ اللَُّه َلُهمأ َعَذاباً َشِديداً } " { َوُهمأ يَ عأَلُموَن 
نيا من ُمَواَلِة اليهوِد وكتمان الُكفِر والحلف الكاذب مع العلِم به{ َما َكانُواأ يَ عأَمُلوَن   .؛ في الدُّ
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 ( 44)وا َأيأَمانَ ُهمأ ُجنًَّة َفَصدُّوا َعنأ َسِبيِل اللَِّه فَ َلُهمأ َعَذاٌب ُمِهيٌن اتََّخذُ 

 
واأ َأيأَمانَ ُهمأ ُجنًَّة } : وقولهُ تعالى  ؛ أي اتَّخذوا أيماَنهم الكاذبَة ِترأساً من القتِل وجَعُلوها ُعدَّة { اتََّخذأ

َفَصدُّواأ َعن َسِبيِل } : بكسِر اْللف ، وقولُه تعالى ( انَ ُهمأ إيأمَ )ليدفَ ُعوا عن أنفسهم التهمَة ، وقرأ الحسُن 
فَصدُّوا المؤمنين : َوِقيأَل . ؛ أي صَرُفوا الناَس عن ذكِر اهلل وطاعتِه بإلقاء الشُّبهة عليهم في السرِّ { اللَِّه 

 .؛ يُِهيُنهم في اْلخرةِ { فَ َلُهمأ َعَذاٌب مُِّهيٌن } عن جهاِدهم بالقتِل ، 
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ُهمأ َأمأَوالُُهمأ َوََل َأوأََلُدُهمأ ِمَن اللَِّه َشيأًئا ُأوَلِئَك َأصأَحاُب النَّاِر ُهمأ ِفيَها َخاِلدُ   ( 44)وَن َلنأ تُ غأِنَي َعن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُهمأ َأمأَوالُُهمأ َوَلَ َأوأََلُدُهمأ مَِّن اللَِّه َشيأئاً } : قَ وأ عنهم كثرُة أموالهم وَل   ؛ أي لن يدفعَ { لَّن تُ غأِنَي َعن أ

َلِئَك َأصأَحاُب النَّاِر ُهمأ ِفيَها َخاِلُدوَن } كثرُة أوَلِدهم من عذاب اهلل شيئاً ،   .{أُوأ
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ٍء َأََل إِ  َسبُوَن َأن َُّهمأ َعَلى َشيأ ِلُفوَن َلُكمأ َوَيحأ ِلُفوَن َلُه َكَما َيحأ َعثُ ُهُم اللَُّه َجِميًعا فَ َيحأ َم يَ ب أ مأ ُهُم الأَكاِذبُوَن ن َّهُ يَ وأ
(44 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعثُ ُهُم اللَُّه َجِميعاً } : قَ وأ َم يَ ب أ َلِئَك َأصأَحاُب النَّاِر } ؛ انتصَب على الظَّرفيِة من قوله{ يَ وأ ُأوأ

ِلُفوَن َلُه } [ 44: المجادلة ]{ َكَما   }؛ أي يحِلُفون هلِل يومئذ أنَّهم كانوا ُمخِلصين في الدُّنيا ، { فَ َيحأ
َسُبوَن  ِلُفوَن َلُكمأ َوَيحأ ٍء } ؛ يومئٍذ ؛ { َيحأ ؛ { َأَلَ ِإن َُّهمأ ُهُم الأَكاِذبُوَن } ؛ على صواٍب ، { َأن َُّهمأ َعَلى َشيأ
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 .عنَد اهلِل في حلفهم
ُهَما قال  َم الأِقيَاَمِة يُ َناِدي ُمنَ : " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن ابِن عبَّاس َرِضَي اهللُ َعن أ : اٍد يَ وأ

َداقُ ُهمأ َيسِ  َودٌَّة ُوُجوُهُهمأ ُمزأرَقٌَّة أعأيُ نُ ُهمأ ، َمائَِلٌة أشأ يُل لَُعابُ ُهمأ ، يَ ُقولُوَن أيأَن ُخَصَماُء اهلِل ، فَ يَ ُقوُم الأَقَدريَُّة ُمسأ
نَا ِمنأ ُدوِنَك َشمأساً َوَلَ َقَمراً َوَلَ َصَنماً وَ :  نَا ِمنأ ُدوِنَك إَلهاً َواهلِل َما َعَبدأ  ". َلَ َوثَناً َوَلَ اتََّخذأ

} ُثمَّ تالَ ابُن عبَّاس هذه اْليَة ( َصَدقُواأ َواهلِل ؛ أتَاُهُم الشِّرأُك ِمنأ َحيأُث َلَ يَ عأَلُمونَ : )قَاَل ابأُن عبَّاٍس 
ٍء َأَلَ ِإن َُّهمأ ُهُم الأَكاِذبُوَن  َسُبوَن َأن َُّهمأ َعَلى َشيأ  (.مأ َواهلِل الأَقَدريُّوَن ، ُهمأ َواهلِل الأَقَدريُّونَ هُ { َوَيحأ
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َر اللَِّه ُأوَلِئَك ِحزأُب الشَّيأطَاِن َأََل ِإنَّ ِحزأَب الشَّيأطَانِ  َوَذ َعَليأِهُم الشَّيأطَاُن فَأَنأَساُهمأ ِذكأ َتحأ  ُهُم الأَخاِسُروَن اسأ
(43 ) 

 
َوَذ َعَليأهِ } : وقولهُ تعالى  َتحأ فََأنَساُهمأ } ؛ أي غلَب عليهم واستوَلى عليهم وَحوَلهم ، { ُم الشَّيأطَاُن اسأ
َر اللَِّه  لَِئَك ِحزأُب } ؛ أي شَغَلهم عن ذكِر اهلل وعن طاعته حتى ترَُكوُه وصاروا إلى الأُخسَراِن ، { ِذكأ ُأوأ
 .{الَخاِسُروَن  َأَلَ ِإنَّ ِحزأَب الشَّيأطَاِن ُهمُ } ؛ أي ُجنأُدُه ، { الشَّيأطَاِن 
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ََذلِّيَن   ( 44)ِإنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك ِفي اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلِئَك ِفي اَْلَذلِّيَن } ؛ أي ُيخاِلُفون اهللَ ورسوَلهُ ، { ِإنَّ الَِّذيَن ُيَحآدُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه } : قَ وأ ؛ { ُأوأ
 .َمغأُلوبيَن المقهورين ، وِمن ُجملة َمن يلَحُقهم الذلُّ في الدُّنيا واْلخرةِ أي في الأ 
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 ( 44)َكَتَب اللَُّه َْلَغأِلَبنَّ َأنَا َوُرُسِلي ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيٌز 
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ُلُه تَ َعاَلى  : وِح المحفوظ ، وقال الحسُن ؛ أي كتَب ذلك في الل{ َكَتَب اللَُّه َْلغأِلَبنَّ َأنَاأ َوُرُسِلي } : قَ وأ

َعيأِن ) ُهمأ َمنأ بُِعَث بَغيأِر : َما ُأِمَر نَبيٌّ بَحرأٍب فَ غُِلَب َقطُّ ، َوإنَّ الرُُّسَل َعَلى نَ وأ ِمن أُهمأ َمنأ بُِعَث بالأَحرأب ، َوِمن أ
وقوله [. 449: الصافات ]{لُِبوَن َوِإنَّ ُجنَدنَا َلُهُم الأَغا} : ، وقال تعالى ( َحرأٍب ، فَ ُهَو َغاِلٌب بالأُحجَّةِ 

 .؛ أي َماِنٌع ِحزأَبهُ من أنأ َيِذلَّ ، َعزِيٌز غالٌب ِلَمن نازَع أولياَءهُ { ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيٌز } : تعالى 
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ِخِر يُ َوادُّوَن َمنأ َحادَّ اللََّه َورَ  ِم اْلأ ِمُنوَن بِاللَِّه َوالأيَ وأ ًما يُ ؤأ ُسوَلهُ َوَلوأ َكانُوا آبَاَءُهمأ َأوأ َأب أَناَءُهمأ َأوأ ََل َتِجُد قَ وأ
ِخُلُهمأ َجنَّ  يَماَن َوَأيََّدُهمأ ِبُروٍح ِمنأُه َوُيدأ َوانَ ُهمأ َأوأ َعِشيَرتَ ُهمأ أُوَلِئَك َكَتَب ِفي قُ ُلوِبِهُم اإلأِ اٍت َتجأِري ِمنأ ِإخأ

َن أَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَّهُ  ِتَها اْلأ ِلُحوَن  َتحأ ُهمأ َوَرُضوا َعنأُه ُأوَلِئَك ِحزأُب اللَِّه َأََل ِإنَّ ِحزأَب اللَِّه ُهُم الأُمفأ َعن أ
(44 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِم اْلِخِر يُ َوآدُّوَن َمنأ َحآدَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلوأ َكانُواأ آبَ } : قَ وأ ِمُنوَن بِاللَِّه َوالأيَ وأ ماً يُ ؤأ ُهمأ َأوأ آءَ َلَّ َتِجُد قَ وأ

َوانَ ُهمأ َأوأ َعِشيَرتَ ُهمأ  نَزلت هذه اْليُة في حاطب بن أبي بَ لأتَ َعَة ، وذلك أنَُّه كتَب إلى " ؛ { َأب أَنآَءُهمأ َأوأ ِإخأ
َتِعدُّوا َلُه ، فأعلَم اهللُ تعالى نَبيَُّه عليه السالم بذلَك : أهِل مكَّة  : ، فَ َقاَل أنَّ ُمَحمَّداً يُرِيُد أنأ يَ غأُزوَُكمأ فَاسأ

ِل َمكََّة : فَ َقاَل " َما َدَعاَك يَا َحاِطُب إَلى َما فَ َعلأَت ؟ : " صلى اهلل عليه وسلم  َببأُت أنأ أتَ َقرََّب إَلى أهأ أحأ
 ". فأنزَل اهللُ هذه اْليَة . ِلَمَكاِن ِعَياِلي ِفيأِهمأ ، َوَلمأ َيُكنأ َعَلى ِعَياِلي ذابٌّ ُهَناِلكَ 

قوماً يَصدِّقون بوحدانيَّة اهلِل تعالى وبالعبِث بعد الموت يُناِصُحون ويطلُبون َمَودََّة َمن  َل تجدُ : ومعناها 
َحادِّيَن هللِ  . خالَف اهللَ ورسوَلُه في الدِّين ، ولو كانوا أقارَبهم في النَّسب ، فإن البراءَة واجبٌة من المأ

 . تعالى ُ وسنذكُر هذه القصَّة أوَل سورِة الممَتحنة إنأ شاَء اهلل
أنَّ إيماَن المؤمنين يَفُسد بمودَِّة الكفَّار ، وإنَّ َمن كان ُمؤمناً َل يُواِلي َمن كفَر : أخبَر اهللُ تعالى بهذه اْليِة 

: وعن عبِداهلِل بن مسعوٍد في هذه اْلية أنَُّه قاَل . ، وإنأ كان أباُه أو ابَنُه أو أخاهُ أو أحداً من َعشيرتهِ 
َم ُأُحدٍ قَ َتَل أبُو عُ )  .{َوَلوأ َكانُواأ آبَآَءُهمأ } ، فمعنى قولِه ( بَ يأَدُة أبَاهُ يَ وأ
ماً إَلى الأبَراز َوقَاَل { َأوأ َأب أَنآَءُهمأ } وقوله "  َدعأِني يَا َرُسوَل اهلِل : )يعني أبَا بكٍر رضي اهلل عنه دَعا اب أَنُه يَ وأ

ٍر ، أَما تَ عأَلُم أنََّك ِعنأِدي بَمنأزَِلِة : " عليه وسلم فَقاَل َلُه النَّبيُّ صلى اهلل ( أِكرُّ َعَليأهِ  َمت ِّعأَنا بنَ فأِسَك يَا أبَا َبكأ
ي  َِ ِعي َوَبَصِر  " ". َسمأ

َوانَ ُهمأ } : وقوله تعالى  َأوأ } : وقولهُ تعالى . يعني مصعَب بن ُعمير قتَل أخاُه عبيَد بن ُعمير بُأُحد{ َأوأ ِإخأ
رضي اهلل عنه قتَل خالَد العاِصي بن هشاِم بن المغيرة يوَم بدٍر ، وكذلك عليٌّ  يعني عمرَ { َعِشيَرتَ ُهمأ 
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 .رضي اهلل عنه قتَل َشيَبَة بن ربيعَة ، وكذلك حمَزُة رضي اهلل عنه قتَل ُعتبة
ُلُه تَ َعاَلى  َلِئَك َكَتَب ِفي قُ ُلوِبِهُم اإِليَماَن َوَأيََّدُهمأ ِبُروٍح مِّنأُه } : قَ وأ عني الذين َل يُوادُّون من َحادَّ اهللَ ؛ ي{ أُوأ

أي قوَّاهم بنور { َوَأيََّدُهمأ ِبُروٍح مِّنأُه } ورسوَلُه أثبَت اهللُ في قلوبهم ُحبَّ اإليماِن كَأنَّهُ مكتوٌب في قلوبهم 
يُنهم في كثيٍر من المراُد بالرُّوِح جبريل عليه السالم يُعِ : َوِقيأَل . اإليماِن حتى اهَتَدوا للحقِّ وَعِمُلوا بِه

نيا على عُدوِّهم ، ْلنَّهم َعاَدوا عشيرَتهم الكفار : معناهُ : َوِقيأَل . المواطنِ  وأيَّدهم بنصٍر منه في الدُّ
 .وقاتَلوهم ، غضباً هلل ولدينهِ 

لُُه تَ َعاَلى  ِتَها اْلَن أَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها } : وقَ وأ ِخُلُهمأ َجنَّاٍت َتجأِري ِمن َتحأ : وقولُه تعالى . ؛ ظاهُر المعنى{ َوُيدأ
ُهمأ َوَرُضواأ َعنأُه }  ؛ بإخالِصهم في التوحيِد والطاعة ، وَرُضوا عنه بما أعدَّ لهم من الثَّواب { َرِضَي اللَُّه َعن أ

 .والكرامِة في اْلخرة
ُلُه تَ َعاَلى  َلِئَك ِحزأُب اللَِّه َأَلَ ِإنَّ ِحزأَب اللَِّه ُهُم الأمُ } : قَ وأ ِلُحوَن أُوأ ؛ أي يا أهَل هذه القصَّة جنُد اهلِل { فأ

 .وأولياؤهُ ، أَلَ إنَّ ُجنأَد اهلِل هُم الفائزون بالبقاِء الدائم والنعيِم الأُمقيمِ 
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َرأِض َوُهَو الأَعزِيُز الأَحِكيُم   ( 4)َسبََّح لِلَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلأ

 
 .؛ ظاهُر المعنى{ ي السََّماَواِت َوَما ِفي اَْلرأِض َوُهَو الأَعزِيُز الأَحِكيُم َسبََّح لِلَِّه َما فِ } 
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ِر َما َظنَ نأُتمأ َأنأ َيخأ  ِل الأِكَتاِب ِمنأ ِديَارِِهمأ ِْلَوَِّل الأَحشأ َرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمنأ َأهأ ُرُجوا َوَظنُّوا َأن َُّهمأ ُهَو الَِّذي َأخأ
رِبُوَن بُ يُ  َمانَِعتُ ُهمأ  َتِسُبوا َوَقَذَف ِفي قُ ُلوِبِهُم الرُّعأَب ُيخأ وتَ ُهمأ ُحُصونُ ُهمأ ِمَن اللَِّه فََأتَاُهُم اللَُّه ِمنأ َحيأُث َلمأ َيحأ

َبأَصاِر  ِمِنيَن فَاعأَتِبُروا يَا ُأوِلي اْلأ  ( 4)بَِأيأِديِهمأ َوَأيأِدي الأُمؤأ

 
ِر ُهَو الَِّذي َأخأ } : َقولُُه تَ َعاَلى  ِل الأِكَتاِب ِمن ِديَارِِهمأ َْلوَِّل الأَحشأ ؛ قال { َرَج الَِّذيَن َكَفُرواأ ِمنأ َأهأ
نَزلت هذه اْليُة والسُّورة بَأسِرها في بني النَّضير واليهوِد ، وعاهدوُه أن َل يُكونوا مَعُه وَل : " المفسِّرون 

لَك حتى كانت وقعُة أُحٍد ، فأصاَبِت المسلمين يومئٍذ عليِه ، َل يُقاتِلون معه وَل يقاتلونَُه ، فكانوا على ذ
َبٌة ، فنَقُضوا العهَد ، ورَِكَب كعُب ابن اْلشَرِف في أرَبعين راكباً إلى مكَّة ، فأَتوا ُقريشاً فطَلُبوا إلى أبي  َنكأ
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ه وسلم ، وأنَّ ُسفيان وأصحابِه فحاَلُفوهم وعاَقُدوهم بين الكعبِة واْلستار على حرب النبيِّ صلى اهلل علي
 . كلَمَتهم واحدةٌ 

فَنزل جبريُل عليه السالم على النبيِّ صلى اهلل عليه . ثم رجَع كعُب بن اْلشرف وأصحابُه إلى المدينةِ 
َرِف : " وسلم وأخبَرهُ بأمرِهم وقال له  َفَجَمَع النَّبيُّ صلى اهلل عليه " إنَّ اهللَ يَأأُمُرَك بَقتأِل َكعأب بأِن اَْلشأ

َرِف َوقَاَل َلُهمأ وسلم  بَ َرُهمأ بَما َصَنَع َكعأُب بأُن اَْلشأ إنَّ اهللَ أَمَرِني بَقتأِلِه ، فَان أَتِدبُوا إَلى ذِلَك : " أصأَحابَُه َوأخأ
 ." 

ُهمأ َوِفيأِهمأ ُمَحمَُّد بأُن َمسَلَمَة ، وََكاَن أَخا َكعأٍب ِمَن الرَِّضاَعِة َوَحِليَفُه  ٌط ِمن أ ، فَانأطََلُقوا ِفي أوَِّل فَان أَتَدَب َرهأ
َهَمُه أنَُّه ُيَكلُِّمهُ  َزَلُه ِمنأ َدارِه ، َوأوأ تَ ن أ َلَمَة فَاسأ  ِفي َحاَجٍة ، فَ َلمَّا اللَّيأِل إَلى َدار َكعأٍب ، فَ َناَداُه ُمَحمَُّد بأُن َمسأ

َلَمَة بَناِصَيِتِه وََكب ََّر ، َفَخَرَج أصأَحابُ  ُه وََكانُواأ ِمنأ َورَاِء الأَحاِئِط ، َفَضَربُوُه َحتَّى بَ ُرَد نَ َزَل أَخذ ُمَحمَُّد بأُن َمسأ
ِلُمونَ   . َمَكانُهُ ، َفَصاَحتأ امأَرأتُه َوَتَصاَيَحِت الأيَ ُهوُد ، َفَخَرُجوا إَليأِهمأ َوَقدأ رََجَع الأُمسأ

بَ ُروهُ بذلِ  ِلُموَن إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوأخأ َبَح النَّبيُّ صلى اهلل عليه َفَجاَء الأُمسأ َك ، فَ َلمَّا أصأ
َوةُ )وسلم َخَرَج إلَيأِهمأ َغازياً ، فَ َتَحصَُّنوا ِفي ُدورِهمأ فَ َوَجَدُهمأ ِفي قَ رأَيٍة َلُهمأ يُ َقاُل َلَها  َوُهمأ يُنوُحوَن َعَلى  ( زَهأ

" نَ َعمأ : " ى إثأِر نَاِعَيٍة ، َوبَاِكَيٌة َعَلى إثأِر بَاكَيٍة ؟ قَاَل يَا ُمَحمَُّد ؛ بَاِغَيٌة َعلَ : َكعأٍب وََكاَن َسيَِّدُهمأ ، فَ َقالُوا 
واً َعَلى َكعأبٍ : قَاُلوا   . ذرأنَا نَ بأِكي َشجأ

ُرُجوا ِمَن الأ  ِن َوَقدأ َكاَن َعبأُداهلِل بأُن أبي َسُلوٍل الأُمنَاِفُق َوأصأَحابُهُ أَمَر إَلى الأيَ ُهوِد ِسّراً بَأنأ َلَ َتخأ ، َوقَاتُِلواأ ِحصأ
ُتمأ  رِجأ ُذُلُكمأ َولَنَ نأُصَرنَُّكمأ ، َوَلِئنأ ُأخأ ُن َمَعُكمأ َوَلَ نُخأ ُرَجنَّ َمَعُكمأ  ُمَحمَّداً َوأصأَحابَُه ، فَإنأ قَاتَ ُلوُكمأ فَ َنحأ . َلَنخأ

َلةً  َفَدرَبُواأ َعَلى اَْلزقَِّة َوَحصَُّنوَها ، َفَحاَصَرُهمأ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم رِيَن َلي أ  . إحأَدى َوِعشأ
ِر الأُمَناِفِقيَن َلُهمأ طََلُبوا الصُّلأَح ، فَأََبى رَ  ِلِميَن َوآَيُسوا ِمنأ َنصأ ُسوُل اهلِل صلى فَ َلمَّا َعَجُزوا َعنأ ُمَقاَوَمِة الأُمسأ

ُرُجواأ ِمنأ َمِديَنِتِهمأ َعَلى َما يَأأُمُرُهمأ بِه  ، فَ َقبُلوا ذِلَك ، َفَصاَلَحُهمأ َعَلى الأَجاَلِء ، اهلل عليه وسلم إَلَّ أنأ َيخأ
ِل َثالََثِة أب أَياٍت ِمنأ َمَتاِعِهمأ َعَلى َبِعيٍر َواِحٍد َما َشاَء ، َوِلَنبيِّ اهلِل َما بَ  ِمَل ُكلُّ أهأ ُرُجواَوَعَلى أنأ َيحأ , ِقَي ، َوَيخأ

 . ِم إَلى أذأرَُعاٍت َوأريَحا َوالأِحيَرَة َوَخيأبَ رَ إَلى الشَّاِم ، فَ َفَعُلوا ذِلَك َوَخَرُجواأ إَلى الشَّا
لُُه تَ َعاَلى  ِل الأِكَتاِب } : فذلَك قَ وأ َرَج الَِّذيَن َكَفُرواأ ِمنأ َأهأ يعني بني النَّضير من ديارهم " { ُهَو الَِّذي َأخأ

 .التي كانت بَيثِرَب وحصوِنهم
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ِخَرِة َعَذاُب النَّاِر  َوَلوأََل َأنأ َكَتَب اللَُّه َعَليأِهمُ  بَ ُهمأ ِفي الدُّن أَيا َوَلُهمأ ِفي اْلأ  ( 9)الأَجاَلَء َلَعذَّ
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 ( 0)َذِلَك بَِأن َُّهمأ َشاقُّوا اللََّه َوَرُسوَلهُ َوَمنأ ُيَشاقِّ اللََّه فَِإنَّ اللََّه َشِديُد الأِعَقاِب 
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ِزَي الأَفاِسِقيَن َما َقَطعأُتمأ ِمنأ لِيَنٍة َأوأ تَ رَكأ   ( 4)ُتُموَها قَائَِمًة َعَلى ُأُصوِلَها َفِبِإذأِن اللَِّه َوِلُيخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُتُموَها َقآِئَمًة َعَلى ُأُصوِلَها َفِبِإذأِن اللَِّه } : قَ وأ ؛ وذلك أنَّ النَّبيَّ صلى { َما َقَطعأُتمأ مِّن لِّيَنٍة َأوأ تَ رَكأ

َراِقَها ، فَ َقاَلِت اهلل عليه وسلم َلمَّا ن َ  َزَل بَبِني النَِّضير َوَتَحصَُّنوا ِفي ُحُصونِِهمأ ، أَمَر بَقطأِع َنِخيِلِهمأ َوإحأ
َنا َوَعَليأِهمأ ، َوقَاُلواأ : الأيَ ُهوُد  يَا ُمَحمَُّد : َما بُِعَث نَبيٌّ إَلَّ بالصَّالِح ، َولَيأَس ِفي َهذا إَلَّ إفأَساُد الأَمِعيَشِة َعَلي أ

َت أن أَزَل اهللُ عَ إ َت ِفيَما َزَعمأ َجار ؟ َوَهلأ َوَجدأ َليأَك نََّك ُترِيُد الصَّاَلَح ، أَفِمَن الصَّالِح َقطأُع النَِّخيِل َواَْلشأ
 .الأَفَساَد ِفي اَْلرأضِ 

ِلُموَن ِفي أن أُفِسِهمأ ِمنأ ذِلكَ  َمَشقًَّة ، وََكاَن بَ عأُض  َفُشقَّ ذِلَك َعَلى النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َوَوَجَد الأُمسأ
ِل ، َوبَ عأُضُهمأ يَ ن أَهى َعنأ ذِلَك ، فََأن أَزَل اهللُ تَ َعاَلى َهِذِه َتصأِديأ  ِعُنوَن ِفي َقطأِع النَّخأ ِلِميَن يُمأ قاً لِلَِّذيَن نَ َهوا الأُمسأ

ِليأالً ِلَمنأ َقَطَعهُ ، َوبَ َراَءًة َلُهمأ ِمَن ا َما َقَطعأُتمأ } : إلثِم َوَتصأِويأباً لِلأَفرِيَقيأِن ، فَ َقاَل تَ َعاَلى َعنأ َقطأِع النَِّخيِل َوَتحأ
ُتُموَها َقآِئَمًة َعَلى ُأُصوِلَها َفِبِإذأِن اللَِّه  بيَّن أنَّ ما ُقِطَع منها ُقِطَع بإذِن اهلل ، وما ُتِرَك منها { مِّن لِّيَنٍة َأوأ تَ رَكأ

 .بإذِن اهلل
َوةً : )، قال ابُن عبَّاس وقتادةُ واللِّيَنُة هي النَّخَلُة  َلٍة َما َلمأ َتُكنأ َعجأ َما : اللِّيَنةُ : ، َوِقيأَل ( اللِّيَنُة ِهَي ُكلُّ َنخأ

َوَة : " َخالَ العجوَة والبرني وجمعه ِليَاٌن ، وُروي  أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َكاَن يَ قأَطُع َنِخيَلُهمأ إَلَّ الأَعجأ
َوةَ : )قال عكرمُة "  ُل ُكلُُّه ِلَياٌن َما َخالَ الأَعجأ وقال مقاتُل (. اللَّيَنُة ِهَي ِكَراُم النَّخألِ : )، وقال سفياُن ( َوالنَّخأ
َوِد َثَمرِ : ) ِلِه ، وََكاَن ِمنأ أجأ َرِة َيِغيُب ِفيأِه الضِّرأُس ِعنأَد أكأ ِل َثَمُرَها َشِديُد الصُّفأ ِهمأ ُهَو َضرأٌب ِمَن النَّخأ
 .، والعرُب ُتسمِّي النخَل ُكله لَِيانٌ ( عأَجبِه إَليأِهمأ َوأ

ُلُه تَ َعاَلى  ِزَي الأَفاِسِقيَن } : قَ وأ زِيَ ُهمأ بأن يُرَِيهم أمواَلهم : ؛ معناُه { َولُِيخأ وِلُيِهيَن اهللُ ويُِذلَّ اليهوَد وُيخأ
 .يتحكَُّم فيها المؤمنون كيف أَحبُّوا ْلنَّهم نَقُضوا العهدَ 
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ُهمأ َفَما َأوأَجفأُتمأ َعَليأِه ِمنأ َخيأٍل َوََل رَِكاٍب َوَلِكنَّ اللََّه ُيَسلِّ  ُط ُرُسَلُه َعَلى َمنأ َيَشاُء َوَما َأفَاَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمن أ
ٍء َقِديٌر   ( 4)َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشيأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُهمأ َفَمآ َأوأَجفأُتمأ َعَليأِه ِمنأ َخيأٍل َوَلَ رَِكاٍب َوَمآ َأَفآَء اللَُّه َعَلى َرسُ } : قَ وأ وما ردَّ : ؛ معناُه { وِلِه ِمن أ

اهللُ على رسولِه من غنائِم بني النضيِر ، فِممَّا لم ُتوِجُفوا عليه أنتم خيالً وَل رَكاباً ولكن َمَشيُتم إليه َمشياً ؛ 
َولَ اِكنَّ اللََّه } ذلك بقَتاِلكم ، فال شيَء لكم ِمن ذلك ، ْلن ذلك كان َقريباً من المدينِة ؛ أي لم يحُصلأ 

ٍء َقِديٌر  ؛ إنما كان ذلك بتسليِط اهلل تعالى نَبيَُّه صلى اهلل { ُيَسلُِّط ُرُسَلُه َعَلى َمن َيَشآُء َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشيأ
بغيِر قتاٍل ، واهللُ على كلِّ شيٍء من النَّصِر عليه وسلم ، واهللُ يَُمكُِّن ُرُسَلُه صلواُت اهلل عليهم من أعدائِه 

 .والغنيمِة قادرٌ 
: أي على ما أفاَء اهللُ ، واإليجاُف اإلسراُع واإلزعاُج للسَّير ، يقاُل { َأوأَجفأُتمأ َعَليأِه } والضميُر في قوله 

ُتُه أنَا ، والَوِجيُف  َوَجَف الفرُس والبعير : يب ، ويقال نوٌع من السَّيِر فوق التَّقر : أوجَف السَّيَر ، وأوأَجفأ
فاً إذا أسرَع السَّيَر ، وأوأَجَفُه صاحبُه إذا حمَلُه على السَّير السريعِ   .َيِجُف َوجأ

أي فما وَضعُتم { َفَمآ َأوأَجفأُتمأ َعَليأِه } من ماِل بني النَّضيِر { َوَمآ َأَفآَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه } : ومعنى اْلية 
ياً ، إَلَّ النبّي صلى اهلل عليه من خي ٍل وَل إبل ولم تَنالُوا فيه مشقًَّة ولم تلَقوا َحرباً وإنما َمَشيُتم إليه َمشأ

اَلُهم وأخذ أمواَلهم  .عليه وسلم فإنه رَِكَب َجمالً فافَتَتحها النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم وأجأ
َمِة ف ي تلك اْلمواِل ، فأنزَل اهللُ تعالى هذه اْليَة ، فسأَل المسملون النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم في الِقسأ

فجعَل أمواَل بني النضير خاصَّة لرسوِل اهلِل يضُعها حيث يشاء ، فقَسَمها رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
وَسهُل  أبُو ُدَجانََة ؛: بين المهاجرِين ولم يُ عأِط اْلنصاَر منها شيئاً ، إَلَّ َثالثَة نفٍر كانت لهم حاجٌة ، وهم 

 .بن حنيف ؛ والحارُث بن الصِّمَّةِ 
ِلِه ِمنأ َماِل بَِني النَِّضيِر : )وعن عمَر رضي اهلل عنه  أنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َكاَن يُ نأِفُق َعَلى أهأ

ْلَنَُّه ِممَّا أفَاَء اهللُ َعَلى َرُسوِلِه ، َوَلمأ نَ َفَقَة َسَنٍة ، َوَما بَِقَي َجَعَلُه ِفي الأِكَراِع َوالسِّاَلِح ُعدًَّة ِفي َسبيِل اهلل ؛ 
ِلُموَن بَخيأٍل َوَلَ رَكاٍب ، َفَكاَن َخاِلصاً ِلَرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم  (.يُوِجِف الأُمسأ

أمواِل  وفي هذه اْليِة دَللٌة على أنَّ كلَّ ماٍل من. وأراَد بهذا ما كان يحصُل من ُغلَِّة أراِضيهم في كلِّ سنةٍ 
أهِل الشِّرك لم يغِلبأ عليه المسلمون ُعنَوًة وإنما ُأِخذ ُصلأحاً أنأ يُوَضَع في بيِت ماِل المسلمين وُيصَرَف 

 .إلى الوُجوِه التي ُتصَرُف فيها الجزيُة والأَخَراُج ؛ ْلن ذلك بمنأزَِلة أمواِل بني النضيرِ 
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ِل الأُقَرى فَِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي الأُقرأَبى َوالأَيَتاَمى َوالأَمَساِكيِن َوابأِن السَِّبيِل َكيأ َما َأفَاَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمنأ  َأهأ
َغأِنَياِء ِمنأُكمأ َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوهُ َوَما نَ َهاُكمأ َعنأُه فَان أتَ ُهوا َوا نَّ اللََّه ت َُّقوا اللََّه إِ ََل َيُكوَن ُدوَلًة بَ يأَن اْلأ

 ( 4)َشِديُد الأِعَقاِب 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِل الأُقَرى فَِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي الأُقرأَبى َوالأَيَتاَمى َوالأَمَسا } : قَ وأ ِكيِن مَّآ َأَفآَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمنأ َأهأ
ِء ما ُهَو ؟ فقا{ َوابأِن السَِّبيِل  هو مما َملََّكُه اهللُ المسلمين من : َل بعُضهم ؛ اختلَف أهُل اللغة في الَفيأ

ءٌ  ٌء والخراُج َفيأ  .أمواِل المشرِكين بغيِر قتاٍل أو بقتاٍل ، فالغنيمُة َفيأ
ُء ما صاَلُحوا عليِه ، فبيَّن : قال بعُضهم  الأَغِنيَمُة اسٌم ِلَما أخذُه المسلمون من الكفَّار ُغنوًة وقهراً ، والَفيأ

ِل الأُقَرى } : ه اْليِة ُحكَم الفيِء ، فقاَل تعالى اهللُ تعالى في هذ أي من { مَّآ َأَفآَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمنأ َأهأ
غنائِم قُ َرى المدنيِة في قريظَة وبني النضير وفَدٍك ، فإنَّ ذلك خاصَّة للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم دون 

في ذلك َجائزاً ، فكان النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم الغاِنمين ، وكان أمُر النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم 
يصرُِفها بأمِر اهلل تعالى إلى قرائب نفسه وُفقراِء قَ َرابَتِه ويتاَمى الناِس عامَّة والمساكين عامَّة ، يعني 

 .المحتاِجين وأبناِء السَّبيل والُفَقراء المهاجرِين
ِل } أراَد بقولِه : هم واختلَف العلماُء في ُحكِم هذه اْليِة ، فقاَل بعضُ  مَّآ َأَفآَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمنأ َأهأ

الغنائَم التي يأخُذها المسلمون من أمواِل الكفَّار ُعنوًة وَغلبًة ، وكانت في بدِء اإلسالم لعامة { الأُقَرى 
} عالى في سورة اْلنفالالغاِنمين المسلمين دون الغاِنمين الأُموِجفين عليها ، ثم َنَسَ  اهللُ ذلك بقولِه ت

ٍء فََأنَّ للَِّه ُخُمَسهُ َولِلرَُّسوِل  ُتمأ مِّن َشيأ واْليُة التي قبَل هذه اْلية في [ 04: اْلنفال ]{َواعأَلُموا َأنََّما َغِنمأ
بياِن ُحكم أمواِل بني النضير خاصَّة ، وهذه اْليُة في بيان ُحكِم جلب اْلموال التي ُأصيبت بغيِر قتاٍل 

 .وَجفأ عليها بالخيِل والجمالِ ولم ي
هما واحٌد ، والثانيُة بيان قسِم الماِل الذي ذكر اهللُ تعالى في هذه اْليِة اْلُولى ، والغنائُم  : وقال آَخُرون 

ُقِل اْلَنَفاُل } كانت في بدِء اإلسالم لرسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصَنُع بها ما يشاُء ، كما قال تعالى
ٍء فََأنَّ للَِّه ُخُمَسهُ } ثم ُنِسَ  ذلك بقوله[ 4: اْلنفال ]{ُسوِل للَِّه َوالرَّ  ُتمأ مِّن َشيأ َواعأَلُموا َأنََّما َغِنمأ

ُس الباقي فيقسمُه على [ 04: اْلنفال ]{ اْليُة ، فَجَعَل أربعَة أخماِسها للغاِنمين يُقَسُم بينهم ، وأما الأُخمأ
اهلل عليه وسلم ، وسهٌم لذوي الُقرَبى ، وسهٌم لليَتاَمى ، وسهٌم  سهٌم لرسوِل اهلل صلى: خمسِة أسُهٍم 

 .للمساكين ، وسهٌم لبني السَّبيلَ 
َكي َل يكون الَفيُء ُمتَداوَلً بين : ؛ معناه { َكيأ َلَ َيُكوَن ُدوَلًة بَ يأَن اَْلغأِنَيآِء ِمنُكم } : وقولهُ تعالى 

َلِة بفتِح الدال عبارةٌ عن المدَّة من اَلستيالِء والَغلَبِة ، والدُّوَلةُ اْلغنياِء منكم ، والفرُق بين الدُّوَلِة وا لدَّوأ
كي َل يتداولُه اْلغنياُء منكم ، يكون ِلهذا مرَّة ولهذا مرة ، كما يُعَمُل : اسٌم للشيِء المتداَول ، والمعنى 

: بَاُع ، واْلغنياُء والرُّؤساء ، وقال مقاتل في الجاهليَّة ، وكانوا إذا أَخُذوا غنيمًة أخذ الرئيُس رُبَعها وهو الرِّ 
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نَ ُهمأ )  (.َكيأ َلَ يَ غأِلَب اَْلغأِنَياُء الأُفَقَراَء فَ يَ قأِسُموَنهُ بَ ي أ
َوَما نَ َهاُكمأ } ؛ فهو حالٌل لكم ، { َفُخُذوُه } ؛ من الَفيِء والغنيمِة ، { َوَمآ آتَاُكُم الرَُّسوُل } : ُثم قاَل 
؛ وهذا نازٌل في أمِر الفيِء ، ثم هو عامٌّ في كلِّ ما أَمَر اهللُ به النبيَّ { فَانتَ ُهواأ } خذِه ، ؛ أي عن أ{ َعنأُه 

يَ عأِني َما نَ َهاُكمأ : ){ َوَما نَ َهاُكمأ َعنأُه فَانتَ ُهواأ } : صلى اهلل عليه وسلم وَنهى عنه ، قال الحسُن في قولِه 
؛ { ِإنَّ اللََّه َشِديُد الأِعَقاِب } اتَّقوا عذاَب اهلِل ، : ؛ معناهُ { َوات َُّقواأ اللََّه } : وقولُه تعالى (. َعنأُه ِمَن الأَغُلولِ 

 .إذا عاقَب فعقوبتُه شديدةٌ 
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وَ  اًل ِمَن اللَِّه َوِرضأ رُِجوا ِمنأ ِديَارِِهمأ َوَأمأَواِلِهمأ يَ بأتَ ُغوَن َفضأ انًا َويَ نأُصُروَن اللََّه لِلأُفَقَراِء الأُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأخأ
 ( 4)َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك ُهُم الصَّاِدقُوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  رُِجواأ ِمن ِديَاِرِهمأ َوَأمأَواِلِهمأ } : قَ وأ َكي َل يكون ُدوَلًة بين : ؛ معناه { لِلأُفَقَرآِء الأُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأخأ

} الذين ُأخرُِجوا من ديارهم ، يعني أنَّ كفاَر مكََّة أخَرُجوهم ،  اْلغنياِء ، ولكن يكون للُفقراء المهاجرين
َواناً َويَنُصُروَن اللََّه َوَرُسوَلُه } ؛ أي رزأقاً يأتيهم ، { يَ بأتَ ُغوَن َفضأالً مَِّن اللَِّه  ؛ رَضى ربهم حين خَرُجوا { َوِرضأ

َلِئَك ُهُم الصَّ } إلى دار الهجرة ينصرون اهلل ورسوله ،   .؛ في إيمانِهم{ اِدقُوَن ُأوأ
بياُن المحتاِجين المذكورين في اْليِة التي قبَل هذه اْليِة ، كأنَُّه { لِلأُفَقَرآِء الأُمَهاِجرِيَن } والمعنى بقوله 

َم ِذكرهُ من الَفيِء ، وكانوا نحواً من مائِة رُجٍل ، وكانوا َشِهُدوا َبدر : قال  اً لهؤَلِء الفقراء المحتاِجين ما تقدَّ
َواناً } أجمعين ، ولذلك أث أَنى اهللُ عليهم بقوله  أي يطلُبون بتلك الهجرِة { يَ بأتَ ُغوَن َفضأالً مَِّن اللَِّه َوِرضأ

لَِئَك ُهُم الصَّاِدقُوَن } ثواَب اهلل ورضوانَُه ، وينُصرون بالسِّيف والجهاِد أولياَء اهلِل وأولياَء رُسولِه ،  في { ُأوأ
 .واباإليمان وطلب الثَّ 
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يَماَن ِمنأ قَ بأِلِهمأ ُيِحبُّوَن َمنأ َهاَجَر ِإَليأِهمأ َوََل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِ  اَر َواإلأِ ِهمأ َحاَجًة ِممَّا ُأوتُوا َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّ
ثُِروَن َعَلى َأن أُفِسِهمأ َوَلوأ َكاَن ِبِهمأ َخَصاَصةٌ َوَمنأ يُوَق ُشحَّ نَ فأِسهِ  ِلُحوَن  َويُ ؤأ  ( 3)فَأُوَلِئَك ُهُم الأُمفأ

 
لُُه تَ َعاَلى  } : ) ؛ قال الكلبيُّ { َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّاَر َواإِليَماَن ِمن قَ بأِلِهمأ ُيِحبُّوَن َمنأ َهاَجَر ِإَليأِهمأ } : وقَ وأ
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اَر  وذلك أنَّ النَّبيَّ صلى " َوَهذا ثناءٌ على اْلنصار ،  (.{ ُيِحبُّوَن } ُمبأَتَدأ ، َوَخبَ ُرُه { َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّ
ِء بَِني النَِّضيِر َلمأ يَأأَمنأ َعَلى َغيأِرِهمأ أنأ  ِسَدُهمأ اهلل عليه وسلم َلمَّا أعأَطى الأُمَهاِجرِيَن َما َقَسَم َلُهمأ ِمنأ َفيأ  َيحأ

 . إذأ َلمأ يَ قأِسمأ َلُهمأ 
ُت َلُهمأ ، َوإمَّا أنأ  إنأ ِشئأُتمأ : " فَ َقاَل ِلألَنأَصار  ُت َلُكمأ َما َقَسمأ ُتمأ َلُهمأ ِمنأ ُدورُكمأ َوأمأَواِلُكمأ ، َوَقَسمأ َقَسمأ

ُم َوَلُكمأ ِديَارُُكمأ َوأمأَواُلُكمأ  َلَ ؛ َبلأ نَ قأِسُم َلُهمأ ِمنأ ِديَارنَا َوأمأَواِلَنا َوَلَ ُنَشارُكُهمأ : فَ َقالُواأ " َيُكوَن َلُهُم الأَقسأ
ِمِهمأ فِ   ". فََأث أَنى اهللُ تعاَلى عليهم بهذه اْليِة . ي َقسأ

َلِزُموا داَر الهجرِة وَلِزُموا اإليماَن من قبِل هجرِة المهاجرِين وَوَطُنوا منازَل أنُفِسهم ، فهم يحبُّون : والمعنى 
؛ { ِفي ُصُدوِرِهمأ َحاَجًة َوَلَ َيِجُدوَن } َمن هاجَر إليهم من مكَّة من أصحاب النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، 

 .؛ مما ُأعِطَي المهاجرين من الغناِئم{ مِّمَّآ ُأوُتواأ } ِضيقاً وحَسداً ، 
اَر } : ومعنى اْليِة  يعني المدينَة ، وهي داُر الهجرِة ، وتبَ وَّأها اْلنصاُر قبَل { َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّ
ءوا الداَر ِمن قبِلهم واإليماَن ؛ ْلن اْلنصاَر لم يُؤِمنوا قبَل والَّذين تَبوَّ : وتقديُر اْلية . المهاجرِين

ارَ )على ( اإليأَمانَ )المهاجرِين ، وعطُف  . في الظاهِر َل في المعنى ؛ ْلنَّ اإليمان ليس بمكاِن تَ بَ وَّءٍ ( الدَّ
 .وآثَ ُروا اإليماَن واعتَقُدوا اإليمانَ : والتقديُر 

ُلُه تَ َعاَلى  ثِ } : قَ وأ ويُؤِثُرون المهاجرِين على : ؛ معناُه { ُروَن َعَلى َأنُفِسِهمأ َوَلوأ َكاَن ِبِهمأ َخَصاَصةٌ َويُ ؤأ
أنُفِسهم بأمواِلهم ومنازلهم ، ولو كان بهم فقٌر وحاجة إلى الدار والنَّفقِة ، بيَّن اهللُ أن إيثاَرهم لم يكن عن 

 .مِغًنى عن الماِل ولكن عن حاجٍة ، فكان ذلك أعظَم ْلجِره
إنِّي َجاِئٌع : َجاَء رَُجٌل إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، فَ َقاَل : " وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال 

ِني ؟ فَ بَ َعَث النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم إَلى أَحِد أزأَواِجِه  ٌء ؟ : " فََأطأِعمأ : َفُكلُُّهنَّ قُ لأَن " َهلأ ِعنأدَُكنَّ َشيأ
َما ِعنأَد َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه : " َعَثَك بالأَحقِّ َما ِعنأَدنَا إَلَّ الأَماءُ ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم َوالَِّذي ب َ 

َلَة  َلَة رَِحَمُه اهللُ ؟ : " ُثمَّ قَاَل " وسلم َما ُيطأِعُمَك َهِذِه اللَّي أ  ". َمنأ ُيِضيُف َهذا َهِذِه اللَّي أ
أبُو أيُّوٍب ، : ُهَو أبُو طَلأَحَة ، َوِقيأَل : قاَل في صحيِح ُمسلم  -أنَا يَا َرُسوَل اهلِل ، :  فَ َقاَم رَُجٌل فَ َقالَ 

ِلِه  -والضَّيأُف أبُو هريرَة  َهذا ضيأُف َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : َفَمَضى بِه إَلى َمنأزِِلِه ، فَ َقاَل َْلهأ
ِرِميِه َوَلَ َتدَِّخِري َعنأُه  َيِة ، قَاَل : َشيأئاً ، فَ َقاَلتأ فََأكأ قُوِمي فَ َعلِِّليِهمأ َعنأ ُقوتِِهمأ : َما ِعنأَدنَا إَلَّ ُقوُت الصِّب أ

ِضِري الطََّعاَم ، فَإذا قَاَم الضَّيأُف لَِيأأُكَل قُوِمي َكأَنَِّك ُتصأِلِحيَن السِّ  رِِجي َوأحأ َراَج فََأطأِفِئيِه َحتَّى يَ َناُموا ، ُثمَّ أسأ
َبعَ ، وَ  ُضغأ الأِسَنتَ َنا ِلَضيأِف رُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َحتَّى َيشأ  . تَ َعاَلي نَمأ

َرَجتأ ، فَ َلمَّا أ ُهمأ َحتَّى نَاُموا َوَلمأ َيطأَعُموا َشيأئاً ، ثُمَّ قَاَمتأ فََأسأ َيِة فَ َعلََّلت أ َخذ الضَّيأُف فَ َقاَمتأ إَلى الصِّب أ
َُ ِلَيأأُكَل قَاَمتأ َكَأن َّهَ  ُضَغاِن ألأِسَنتَ ُهَما ، َفَظنَّ الضَّيأُف أن َُّهَما يَأأُكاَلِن َمَعَه ِلُح السَِّراَج فََأطأَفأَتأُه ، َوَجَعالَ َيمأ  ا ُتصأ

َبَحا َغَدوا إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، فَ َلمَّ . ، فََأَكَل الضَّيأُف َحتَّى َشبَع ، َوبَاتَا َطِوي َّيأنِ  ا فَ َلمَّا أصأ
َلَة فََأن أَزَل اهللُ تَ َعاَلى َهِذِه اْليََة : " َنَظَر إلَيأِهَما تَ َبسََّم ثُمَّ قَاَل  } َلَقدأ َعِجَب اهللُ ِمنأ ُفاَلٍن َوُفالَنٍَة َهِذِه اللَّي أ

ثُِروَن َعَلى َأنُفِسِهمأ َوَلوأ َكاَن ِبِهمأ َخَصاَصٌة   ". { َويُ ؤأ
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َعلأ ِفي قُ ُلوِبَنا َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمنأ ب َ  يَماِن َوََل َتجأ َوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإلأِ ِغالا عأِدِهمأ يَ ُقولُوَن رَب ََّنا اغأِفرأ َلَنا َوإِلِخأ
 ( 44)لِلَِّذيَن آَمُنوا رَب ََّنا ِإنََّك رَُءوٌف رَِحيٌم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإِليَماِن َوالَِّذيَن َجآُءوا ِمن بَ عأِدِهمأ يَ ُقولُ } : قَ وأ ؛ يعني { وَن رَب ََّنا اغأِفرأ لَنَا َوإِلخأ

َهُؤََلِء ُهُم التَّابِعيَن : )التَّابعين وهُم الذين جاُءوا بعَد المهاجرِين واْلنصار إلى يوِم القيامة ، قال ابُن عمر 
ِم الأِقَياَمةِ  َساِن إَلى يَ وأ الأُفَقَراءُ ، َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّاَر : النَّاُس َعَلى َثاَلَثِة مَنازَل : )يلى قال ابُن أبي ل(. باإلحأ

َهدأ أنأ َلَ َتُكوَن َخارجاً ِمنأ َهِذِه الأَمَنازلِ   (.َواإليأَماَن ، َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمنأ بَ عأِدِهمأ ، فَاجأ
يَ ُقولُوَن } هم وللسََّلِف الذين سبَ ُقوهم ، فقاَل تعالى ثم ذكَر اهللُ تعالى أنَّ هؤَلء التابعين يدُعون ْلنُفسِ 
َوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإِليَماِن  َعلأ ِفي قُ ُلوِبَنا ِغالا لِّلَِّذيَن آَمُنواأ رَب ََّنآ ِإنََّك رَُءوٌف { } رَب ََّنا اغأِفرأ َلَنا َوإِلخأ َوَلَ َتجأ

ّشاً وحَسداً وبُ غأضاً وِحقأداً للمؤمنين ، فكلُّ َمن لم يترحَّمأ على جميِع ؛ أي َل تجَعلأ في قُلوبنا غِ { رَِّحيٌم 
الصَّحابة وكان في قلبِه ِغلٍّ َلهم على أحٍد منهم كان َخارجاً من أقساِم المؤمنين ؛ ْلنَّ اهللَ رتََّب المؤمنين 

 .الهاجرين ، واْلنصار ، والتابعين إلى يوِم القيامة: على ثالِث مراتب 
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ُتمأ  رِجأ َوانِِهُم الَِّذيَن َكَفُروا ِمنأ َأهأِل الأِكَتاِب َلِئنأ ُأخأ ُرَجنَّ َمَعُكمأ َوََل َأَلمأ تَ َر ِإَلى الَِّذيَن نَافَ ُقوا يَ ُقوُلوَن إِلِخأ  لََنخأ
َهُد ِإن َُّهمأ  ُرُجوَن ( 44)َلَكاِذبُوَن  ُنِطيُع ِفيُكمأ َأَحًدا َأَبًدا َوِإنأ قُوتِلأُتمأ َلنَ نأُصَرنَُّكمأ َواللَُّه َيشأ رُِجوا ََل َيخأ لَِئنأ ُأخأ

بَاَر ثُمَّ ََل يُ نأَصُروَن  َدأ  ( 44)َمَعُهمأ َوَلِئنأ قُوتُِلوا ََل يَ نأُصُرونَ ُهمأ َوَلِئنأ َنَصُروُهمأ َليُ َولُّنَّ اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  أي { نَافَ ُقواأ } بَن أَُبيٍّ وأصحاَبهُ ، ومعنى  ؛ يعني عبَداهلل{ َأَلمأ تَ َر ِإَلى الَِّذيَن نَافَ ُقواأ } : قَ وأ

ِل الأِكتَاِب } أظَهُروا خالَف ما أضَمُروا ،  َواِنِهُم الَِّذيَن َكَفُرواأ ِمنأ َأهأ ؛ وهم بُنو قريظَة وبنو { يَ ُقولُوَن إِلخأ
 .النِضير ، َسمَّاهم إخَواَنهم ْلنَّهم كفاٌر مثَلهم

ُلُه تَ َعاَلى  ُتمأ لَِئنأ أُ } : قَ وأ رِجأ ُرَجنَّ َمَعُكمأ } ؛ أي لئن أخرِجُتم من دياركم ؛ أي لغربة { خأ ؛ أي َل { َلَنخأ
؛ { َوِإن قُوتِلأُتمأ لََننُصَرنَُّكمأ } ؛ وَل نطيعُه على قتاِلكم ، { َوَلَ ُنِطيُع فيُكمأ َأَحداً َأَبداً } ُنَساِكُن ُمَحمَّداً ، 

عاونَ نَّكم عليه حتى تكون أيِدينا َيداً واحدًة في المقاتَلة حتى نغِلَبهم ، فإنأ قاتَ َلكم ُمَحمٌَّد وأصحابهُ ، لنُ 
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ِلِه تَ َعاَلى  َهُد ِإن َُّهمأ َلَكاِذبُوَن } : وَعُدوُهمأ أنَّهم ينصروَنهم ، فكذبَهم اهللُ في ذلك بَقوأ في { َواللَُّه َيشأ
 .الجالِء وفيما أصاَب بني قريظَة من القتلِ ُمقاتَلِتهم ، وقد باَن كِذبُهم في ما نزَل ببني النَّضيِر من 

ُرُجوَن } : ثم ذكَر اهللُ أنَّهم ُيخِلُفوَنهم ما َوَعُدوهم من الخروِج والنصِر ، فقال تعالى  رُِجواأ َلَ َيخأ َلِئنأ ُأخأ
ُأخرُِجوا من ديارهم لم  ؛ فكان اْلمُر على ما ذكَر اهللُ تعالى ؛ ْلنَّهم{ َمَعُهمأ َوَلِئن قُوتُِلواأ َلَ يَنُصُرونَ ُهمأ 

َق ما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى  .يخُرجأ معهم المنافقون ، وقُوتُِلوا فلم يَنُصرونهم أظهَر اهللُ َكِذبَهم وأباَن ِصدأ
لُُه تَ َعاَلى  نصرِهم ؛ ْلن ما ولئن ُقدَِّر وجوُد : ؛ معناُه { َوَلِئن نََّصُروُهمأ َليُ َولُّنَّ اَْلدأبَاَر ثُمَّ َلَ يُنَصُروَن } : وقَ وأ

ُزوِمينَ : َمعأَناهُ : )نفاُه اهلل َل يجوُز وجودهُ ، قال الزجَّاِجيُّ  بَاَر َمهأ َر الأيَ ُهوِد َلَولَّوا اَْلدأ ُثمَّ } (. َلوأ َقَصُدوا َنصأ
 .يَ عأِني بَِني النَّضير َل ُيِصيرون َمنُصورين إذا انأهَزَم ناِصُروهم{ َلَ يُنَصُروَن 
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َقُهوَن َْلَن أتُ  ٌم ََل يَ فأ َبًة ِفي ُصُدوِرِهمأ ِمَن اللَِّه َذِلَك بِأَن َُّهمأ قَ وأ  ( 49)مأ َأَشدُّ رَهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َبًة ِفي ُصُدورِِهمأ مَِّن اللَِّه } : قَ وأ َيُب في : ؛ معناُه { َْلنُتمأ َأَشدُّ َرهأ َْلنتم يا معشَر المسلمين أهأ

ب اهلل ، وَخوفُهم منكم أشدُّ من خوِفهم اهللَ لِعلِمهم بكم وصفاِتكم ، قُلوب المنافقين واليهوِد من عذا
َقُهوَن } ؛ الخوُف الذي بهم منكم دوَن اهلِل ، { َذِلَك } وَجهِلهم باهلِل وعَظَمتِه ،  ٌم َلَّ يَ فأ ؛ َلَ { بِأَن َُّهمأ قَ وأ

 .ُم مما عساُه يقع بهم من فعِل المؤمنينيعرُِفون اهللَ تعالى ، ولو َعرفوُه لَعِلُموا أنَّ عقوبَة اهلِل أعظ
وفي هذه اْليِة بياُن أنَُّه َل ينبِغي ْلحٍد أنأ يكون َخوفُه من الناِس أزَيُد من خوفِه من اهلِل تعالى ، وإنَّ من 
زاَد خوفُه من أحٍد من الناِس على خوفِه من اهلِل فليس بَفِقيٍه ، إنما الفقيُه من يخَشى اهللَ كما في آيٍة 

َشى اللََّه ِمنأ ِعَباِدِه الأُعَلَماُء } خرىأ الأِعلأُم بمفهوِم الكالِم في إدراِك : ، والفقُه [ 44: فاطر ]{ِإنََّما َيخأ
َدِة القريحِة وُسرَعِة الفطنةِ   .ظَاهرِه بمضمونِه ، والناُس يتَفاَضلون في اإلدراِك َلختالِفهم في َجوأ
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َسبُ ُهمأ َجِميًعا َوقُ ُلوبُ ُهمأ  ََل يُ َقاتُِلوَنُكمأ َجِميًعا نَ ُهمأ َشِديٌد َتحأ ِإَلَّ ِفي قُ ًرى ُمَحصََّنٍة َأوأ ِمنأ َورَاِء ُجُدٍر بَأأُسُهمأ بَ ي أ
ٌم ََل يَ عأِقُلوَن   ( 40)َشتَّى َذِلَك بَِأن َُّهمأ قَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َل يُقاتُِلوَنكم بنو : ومعناُه { ٍة َأوأ ِمن َورَآِء ُجُدٍر َلَ يُ َقاتُِلوَنُكمأ َجِميعاً ِإَلَّ ِفي قُ ًرى مَُّحصَّنَ } : قَ وأ
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 .ُقريظَة إَلَّ في ُحُصوٍن مَوثَّقٍة أو من َخلِف ِجَداٍر ، ِلَما قذَف اهللُ في قلوبهم الرُّعَب ، وَل يُقاتوَنكم مبارزةً 
وَيروي بعُض أهِل . ِف على الواحدباْلل( أوأ ِمنأ َورَاِء ِجَدارٍ )قرأ ابُن عبَّاس ومجاهُد وابن كثير وأبو عمٍرو 

رٍ )مَّكة  رٍ )بفتِح الجيم وجزِم الدال وهي لغٌة في الجدار ، وقرأ يحيى بن وثَّاب ( َجدأ بضم الجيم ( ُجدأ
 .وجزِم الدال ، وقرأ الباقون بَضمِّهما

ُلُه تَ َعاَلى  نَ ُهمأ َشِديٌد } : قَ وأ عٍض شديٌد ، وبينهم مخالفةٌ ؛ يعني بُ غأُضهم وعداوةُ بعِضهم لب{ بَأأُسُهمأ بَ ي أ
َسبُ ُهمأ َجِميعاً } وعداوة عظيمٌة ،  ؛ أي تحَسُبهم متَّفقين على أمٍر واحد بِنيَّات مجتمعٍة إذا قاتَ ُلوا { َتحأ

؛ أي متفرِّقٌة َل يتعاَونون لمعاداِة بعضهم بعضاً ، وإنأ أظَهُروا الموافقَة ، { َوقُ ُلوبُ ُهمأ َشتَّى } المؤمنين ، 
} ؛ اَلختالُف ، { َذِلَك } أنَّهم مخَتِلُفون َل تستِوي قلوبُهم وَل نيَّاُتهم ْلنَّ اهللَ خذَلهم ، :  والمعنى

ٌم َلَّ يَ عأِقُلوَن   .؛ ما فيه الحظُّ لهم وَل يعِقُلون الرُّشَد من الغيِّ { بَِأن َُّهمأ قَ وأ
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 ( 44)اَل َأمأرِِهمأ َوَلُهمأ َعَذاٌب َألِيٌم َكَمَثِل الَِّذيَن ِمنأ قَ بأِلِهمأ َقرِيًبا َذاُقوا َوبَ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمَثُل هؤَلِء اليهود كَمثِل الذين : ؛ معناُه { َكَمَثِل الَِّذيَن ِمن قَ بأِلِهمأ َقرِيباً َذاُقواأ َوبَاَل َأمأِرِهمأ } : قَ وأ

} : كَمَثِل ُمشرِكي مكَّة ، وقوله تعالى   مثَ ُلهم في ما ينأِزُل من العقوبةِ : ِمن َقبِلهم وهم كفاُر مكَّة ، يعني 
} يعني القتَل واْلسَر ببدٍر ، وكان ذلك قبَل غزوِة بني النَّضير بستَّة أشُهٍر ، { َقرِيباً َذاُقواأ َوبَاَل َأمأِرِهمأ 

 .؛ في اْلخرةِ { َوَلُهمأ َعَذاٌب َألِيٌم 
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ُفرأ فَ َلمَّا َكَفَر قَاَل ِإنِّي َبِريءٌ ِمنأَك ِإنِّي َأَخاُف اللََّه َربَّ الأَعاَلِميَن َكَمَثِل الشَّيأطَاِن ِإذأ قَاَل ِلْلأِنأَساِن   ( 44)اكأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُفرأ فَ َلمَّا َكَفَر قَاَل ِإنِّي َبِريٌء مِّنَك } : قَ وأ ؛ أي مَثُل { َكَمَثِل الشَّيأطَاِن ِإذأ قَاَل ِلِْلنَساِن اكأ

بني النضير وِخالَّنِهم ، كمَثِل الشَّيطاِن في ُغرورِه َلبِن آدَم إذ دعاُه إلى الُكفِر بما الكافرِين في ُغرورهم ل
 .زَي ََّنُه له من المعاِصي ، فلمَّا َكَفَر اْلدميُّ تَ بَ رَّأ الشيطاُن منه ومن دينِه في اْلخرة

َد اهللَ تعالى في َصومَعٍة له َسبعين سنًة ، إنَّ المراَد بهذه اْليِة إنساٌن بَعينِه يقاُل له َبرِصيَصا ، َعبَ : ويقال 
أَلَ : وكان من بِني إسرائيَل ، فعاَلجُه إبليس فلم يقِدرأ عليه ، فجمَع ذاَت يوٍم َمَرَدَة الشياطين وقال َلهم 
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أنا أكِفيَكُه ، وكان من شدَّة َتمرُّد هذا اْلبيِض أنه : أحٌد منكم يكِفيني أمَر برصيصا ؟ فقال له اْلبيُض 
 .اعترَض النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم ليُ َوسِوَس إليه ، فدفَعُه جبريُل دفعًة هيِّنة فوقَع في أقصى أرِض الهند

أنا ُأزَيُِّن له ، فتزيََّن بزينِة الرُّهبان ومَضى حتى أَتى صومعَة برصيصا ، فأقبَل على : فقاَل اْلبيَض إلبليَس 
صا فاذا هو يراُه قائم يصلِّي في هيئِة حَسنٍة من هيئة الرُّهبان ، العبادِة في أصِل الصَّومعة فانفتَل برصي

أحبُّ أن أكون معَك فأتعلََّم منَك وأقتبَس ِعلَمَك ، فتدُعو : يا هذا ما حاَجُتَك ؟ فقال : فأقبَل إليه وقاَل 
 لَك َنصيباً مما إنِّي لِفي ُشغٍل عنَك ، فإن ُكنَت ُمؤِمناً فسيجعُل اهلل: لي وأدُعو لَك ، فقال برصيصا 

 .أدعوُه للمؤمنين والمؤمناتِ 
ثم أقبَل على صالتِه وترَك اْلبيَض ، وقاَم اْلبيُض يَصلِّي فلم يلَتِفتأ برصيصا إَلَّ بعد أربعين يَوماً ، فلمَّا 

قبَل إليِه ، التفَت بعد اْلربعين رآُه قائماً يصلِّي ، فلما رأى برصيصا شدََّة اجتهادِه وكثرَة ابتهالِه وتضرُّعه أ
اطُلبأ حاجَتَك ، قال حاَجتي أن تأذَن لي فارتفَع إليك فأكوَن في َصوَمَعِتَك ، فَأِذَن له فارتفَع : وقاَل 
 .اليهِ 

فأقاَم في َصومعتِه َحوأَلً كامالً يتعبَُّد ، َل يفطُر إَلّ في كلِّ أربعيَن َيوماً يوماً ، وَل ينفِتُل إَلّ في كلِّ أربعين 
َة اجتهادِه أعجَبُه شأنهُ ، وتقاَصرت عندُه عبادُة نفسهِ يوماً يَوم  .اً ، فلما رأُه َبرِصيصا ورأى شدَّ

إنِّي منطلٌق إلى صاحٍب ِلي غيرك أشدُّ اجتهاداً منَك ، وإنه قد  : فلمَّا حاَل الحوُل قال اْلبيُض لَبرِصيَصا 
فدخَل على برِصيصا من كالمِه ذلك أمٌر  كان بَلَغني عنَك من العبادِة واَلجتهاد غيَر الذي أَرى منَك ،

 .عظيم وَكِرَه مفارقَتهُ ِلَما رأى من شدَّة اجتهادِه في العبادةِ 
إنَّ عندي َدَعواٍت ُأعلُِّمَكها تدعو بها ، فهي خيٌر لَك مما أنَت فيه ، َيشَفى : فلمَّا ودََّعُه قاَل له اْلبيُض 

نزَِلَة ، وإنَّ لي في نفسي : جنون ، فقال َبرِصيصا بها السقيُم ، ويُعاَفى بها الأُمبَتلى والم إنِّي أكرُه هذه المأ
 .فَلم يَزلأ به اْلبيُض حتى علََّمهُ . ُشغالً ، وإنِّي أخاُف إنأ َعِلَم الناُس بذلك شغَلوِني عن العبادةِ 

ُض إلى رجٍل فخنَقُه ، ثم انطلَق اْلبي. قد واهلِل أهلكُت الرجلَ : وانطلَق اْلبيُض حتى أَتى إبليَس وقاَل له 
ُه لنا َوَداوِه ، فقاَل : إنَّ بصاحبكم ُجنوناً ، فقالُوا له : ثم جاَء إلى أهلِه في ُصوَرِة طبيٍب فقاَل َلهم  َعاِلجأ

 .ُدلَّنَا: ولكن أرِشدُكم إلى َمن يدُعو له فُيعاَفى ، قالوا ! إنِّي َل أقَوى على ِجن ِّيَِّتهِ : 

(4/4) 

 
 

 ( 44)ُهَما َأن َُّهَما ِفي النَّاِر َخاِلَديأِن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء الظَّاِلِميَن َفَكاَن َعاِقَبت َ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  فكان عاقبُة الشَّيطاِن والذي كَفَر : ؛ معناُه { َفَكاَن َعاِقَبتَ ُهَمآ َأن َُّهَما ِفي النَّاِر َخاِلِديَن ِفيَها } : قَ وأ

؛ أي وذلَك عاقبُة الكافرِين ، فَ لأَيحأذر امِرٌؤ { َوَذِلَك َجَزآُء الظَّاِلِميَن } ،  أنَّهما في النار ُمِقيِمين دائمين
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َفَكاَن َعاِقَبُة الأُمَناِفِقيَن َوالأيَ ُهوِد أنأ : َمعأَنى اْلَيِة : )أن يقَع في مثِل ما وقَع فيه هذا الكافُر ، وقال مقاتُل 
 (.َصاُرواأ إَلى النَّار َوذِلَك َجَزاُؤُهمأ 
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 ( 44)يٌر ِبَما تَ عأَمُلوَن يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َولأتَ نأُظرأ نَ فأٌس َما َقدََّمتأ ِلَغٍد َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخبِ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  } اهللَ بأداِء فرائضِه واجتناب َمعاصيه ، وات َُّقوا : ؛ معناهُ { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ ات َُّقواأ اللََّه } : قَ وأ

؛ أي ليوِم القيامِة َعمالً َصاِلحاً يُنِجيها أم َعمالً َسيِّئاً يُوبُقها ، قال الحسُن { َولأَتنُظرأ نَ فأٌس مَّا َقدََّمتأ ِلَغٍد 
 .{ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما تَ عأَمُلوَن  َوات َُّقواأ اللَّهَ } (. َما زَاَل اهللُ يُ َقرُِّب السَّاَعَة َحتَّى َجَعَلَها َكَغدٍ : )
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َتِوي َأصأَحاُب النَّاِر ( 43)َوََل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه فََأنأَساُهمأ َأن أُفَسُهمأ أُوَلِئَك ُهُم الأَفاِسُقوَن  ََل َيسأ
َحاُب الأَجنَِّة َأصأَحاُب الأَجنَِّة ُهُم الأَفائُِزوَن   ( 44)َوَأصأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  } ؛ أي ترَُكوا حقَّ اهلِل وأمَرُه حتى صاَر كالأَمنأِسيِّ عنَدهم ، { َوَلَ َتُكونُواأ َكالَِّذيَن َنُسواأ اللََّه } : قَ وأ

: ؛ أي فخذَلهم حتى لم يَ عأَمُلوا هلِل طاعًة ، ويُقدِّموا خيراً ْلنفسهم ، قال ابُن عبَّاس { فََأنَساُهمأ َأنُفَسُهمأ 
َحاُب النَّاِر َوَأصأَحاُب * ُأولَ اِئَك ُهُم الأَفاِسُقوَن } وباِقي اْليَتين ، ( يُرِيُد قُ َريأَظَة َوالنَِّضيرَ ) َتِوي َأصأ َلَ َيسأ

 .، ظاهُر المعنى{ الأَجنَِّة َأصأَحاُب الأَجنَِّة ُهُم الأَفآئُِزوَن 
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رِبُ َها لِلنَّاِس َلَعلَُّهمأ َلوأ َأن أَزلأَنا َهَذا الأُقرأآَن َعَلى َجَبٍل لَ  َمأثَاُل َنضأ َيِة اللَِّه َوتِلأَك اْلأ َرَأي أَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدًِّعا ِمنأ َخشأ
 ( 44)يَ تَ َفكَُّروَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َيِة } : قَ وأ اللَِّه َوتِلأَك اَْلمأثَاُل َلوأ َأنَزلأَنا َه اَذا الأُقرأآَن َعَلى َجَبٍل لََّرَأي أَتُه َخاِشعاً مَُّتَصدِّعاً مِّنأ َخشأ
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رِبُ َها لِلنَّاِس َلَعلَُّهمأ يَ تَ َفكَُّروَن  لو ُجِعَل في الجبِل َتمييٌز وعقٌل ِمثَلكم ، وَعِلَم من القرآِن كما : ؛ معناُه { َنضأ
َغرِكم أوَلى تعَلُمون أنتم لرأيَتُه يخَشُع ويتصدَُّع َخوفاً من عذاب اهلِل ، وكبرُه وصالبتُه فأنتم مع َضعِفكم وصِ 

 .بالخُشوِع والعمِل على مقتَضى الدِّين في تمييِز الحقِّ من الباطلِ 
لو َشَعَر الجبُل مع َصالبتِه وشدَّتِه بالقرآِن لخَشَع َتعظيماً للقرآِن ولَصدَع من خشيِة اهلل ، : معناهُ : َوِقيأَل 

يَِلنأ قلبُه بمواعِظ القرآن الذي لو ُأنِزَل  فاإلنساُن أحقُّ بهذا منه ، وهذا وصٌف للكافِر بالقسَوِة حين لم
 .على جبٍل لخشعَ 
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َمُن الرَِّحيُم   ( 44)ُهَو اللَُّه الَِّذي ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو َعاِلُم الأَغيأِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َُ َم اُن الرَِّحيُم ُهَو اللَّهُ الَِّذي َلَ ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو َعاِلُم } : قَ وأ إنَّ : ؛ ِقيأَل { الأَغيأِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّحأ

هو الذي أخرَج الذين كَفُروا وهو اهللُ الذي َتِحقُّ له : هذه اْلياِت مردودٌة إلى أوَِّل السُّورة ، والمعنى 
 .اِد ومما علموهُ العبادةُ ، وَل يشركُه في ذلك غيرُه ، وهو العاِلُم بكلِّ شيٍء مما غاَب عن العب
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ِمُن الأُمَهيأِمُن الأَعزِيُز الأَجبَّارُ  الأُمَتَكب ُِّر ُسبأَحاَن اللَِّه  ُهَو اللَُّه الَِّذي ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو الأَمِلُك الأُقدُّوُس السَّاَلُم الأُمؤأ
رُِكوَن   ( 49)َعمَّا ُيشأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِمُن الأُمَهيأِمُن الأَعزِيُز الأَجبَّاُر  ُهَو اللَُّه الَِّذي َلَ } : قَ وأ ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو الأَمِلُك الأُقدُّوُس السَّاَلُم الأُمؤأ

رُِكوَن  هو الظاهُر على كلِّ عيٍب ، المنَ زَُّه عن كلِّ ما َل يليُق : ؛ الُقدُّوُس { الأُمَتَكب ُِّر ُسبأَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيشأ
 .هو الذي َسِلَم العباُد من ظُلمهِ : ِلَم من كلِّ نقٍص وعيب ، َوِقيأَل هو الذي سَ : والسَّاَلُم . به

ِمُن  ُلُه تَ َعاَلى : والأُمَهيأِمُن . هو الذي أِمَن أولياؤُه عذابَهُ : والأُمؤأ هو الشهيُد على عبادِه بأعمالهم ، ومنه قَ وأ
َهيأَمَن يُ َهيأِمُن فهو ُمَهيأِمٌن ، إذا كان : اُل أي َشاِهداً عليه ، ويق[ 04: المائدة ]{َوُمَهيأِمناً َعَليأِه } : 

يباً على الشيءِ  َِ  .َرِق
هو العظيُم ، وَجبَ ُروُت اهلِل َعَظَمتُه ، : والأَجبَّاُر . الممتنُع الذي َل يغِلبُه شيٌء وَل يُمَنُع من ُمرادهِ : والأَعزِيُز 

ويجوُز أن يكون من َجبَ َرُه على كذا اذا . الكسيرَ  ويجوُز أن يكون فَ عَّاَلً من َجبَ َر إذا أغَنى الفقيَر وأصلحَ 
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بُرُهمأ َعَلى َما َيَشاءُ : )قال السديُّ ومقاتل . أكرَهُه على ما أرادَ  َهُر النَّاَس َوُيجأ : والأُمَتَكبُر (. ُهَو الَِّذي يَ قأ
الناِس ْلنه يُ نأِزلأ نفَسهُ هو المستحقُّ لصفاِت التعظيِم وهو من الِكبأرِيَاِء ، وإنما ُتذمُّ صفُة المتكبر في 

 .منأزَِلًة َل يستحقُّها
ُلُه تَ َعاَلى  ُر : والبَارُئ . هو الأُمنأِشُئ لألعيانِ : ؛ الأَخاِلُق { ُهَو اللَُّه الأَخاِلُق الأبَاِرىُء الأُمَصوُِّر } : قَ وأ الأُمَقدِّ

النَّاِقُش كيف يشاُء ، يعني الأُمَمثُِّل : والأُمَصوُِّر . سوَّيتهُ  الأَخلأُق ، وبَ َريأُت القلَم إذا: والأُمَسوِّي لها ، والَبرِيَّةُ 
 .للمخلوقاِت بالعالماِت المميَّزة والهيئاِت المتفرِّقة
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َرأضِ  َنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي السََّماَواِت َواْلأ َماُء الأُحسأ َسأ َوُهَو الأَعزِيُز  ُهَو اللَُّه الأَخاِلُق الأبَاِرُئ الأُمَصوُِّر َلهُ اْلأ
 ( 40)الأَحِكيُم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي السََّماَواِت َواَْلرأِض َوُهَو الأَعزِيُز الأَحِكيُم } : قَ وأ َمآُء الأُحسأ ، { َلُه اَْلسأ

 .واْلسماُء الأُحسَنى هي الصفاُت الُعَلى
ِر ، َغَفَر اهللُ : " صلى اهلل عليه وسلم قَاَل َرُسوُل اهلِل : وعن أنٍس رضي اهلل عنه قاَل  َمنأ قَ َرأ ُسوَرَة الأَحشأ
َم ِمنأ ذنأبِه َوَما تََأخََّر   ". َلُه َما تَ َقدَّ
ُعوَن : " وقال صلى اهلل عليه وسلم  ِر وَكََّل اهللُ بِه َسب أ بُح الثَّاَلَث آيَاٍت ِمنأ آِخِر الأَحشأ َوَمنأ قَ َرأ ِحيَن ُيصأ

ِسي َكاَن ألأَف َمَلٍك ُيصَ  ِم َماَت َشِهيداً ، َوَمنأ قَ َرأَها ِحيَن يُمأ ِسي ، فَإنأ َماَت ِمنأ ذِلَك الأيَ وأ لُّوَن َعَليأِه َحتَّى يُمأ
 ". بِتلأَك الأَمنأزَِلِة 

ِم اهلِل اَْلعأظَ : " وعن أبي ُهريرة رضي اهلل عنه قال  ِم َسَألأُت َحبيبي َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعِن اسأ
ِثرأ ِقَراَءتَ َها : " ، فَ َقاَل  ِر ، فََأكأ ُت َعَليأِه ، فََأَعاَد " َعَليأَك بآِخِر ُسورَِة الأَحشأ ُت َعَليأِه فََأَعاَد َعَليَّ ، فََأَعدأ فََأَعدأ
 ". َعَليَّ 
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ِلَياَء تُ لأ  ُقوَن ِإلَيأِهمأ بِالأَمَودَِّة َوَقدأ َكَفُروا ِبَما َجاءَُكمأ ِمَن الأَحقِّ يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكمأ َأوأ
ُتمأ ِجَهاًدا ِفي َسِبيِلي َوابأتِ  ِمُنوا بِاللَِّه رَبُِّكمأ ِإنأ ُكنأُتمأ َخَرجأ رُِجوَن الرَُّسوَل َوِإيَّاُكمأ َأنأ تُ ؤأ َغاَء َمرأَضاِتي ُتِسرُّوَن ُيخأ

َعلأُه ِمنأُكمأ فَ َقدأ َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل ِإَليأِهمأ بِالأَمَودَّ  َفيأُتمأ َوَما َأعأَلنأُتمأ َوَمنأ يَ فأ  ( 4)ِة َوَأنَا َأعأَلُم ِبَما َأخأ
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ِلَيآَء }  ، نَزلت هذه اْلية في حاِطب بن أبي بَ لأتَ َعَة " ؛ { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ َلَ تَ تَِّخُذواأ َعُدوِّي َوَعُدوَُّكمأ َأوأ

ٍرو َصيأِفي بأِن ِهَشاٍم أَتتأ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِمنأ َمكََّة إَلى  َوذِلَك أنَّ َسارََة َموأََلَة أبي َعمأ
ٍر بَسَنتَ يأِن ، َوَرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يَ َتَجهَُّز ِلَفتأِح َمكََّة ، فَ َقاَل َلَها النَّ  ى اهلل ِبيُّ صلالأَمِديَنِة بَ عأد َبدأ

ِلَمًة ِجئأِت : " عليه وسلم  َفَما : " َلَ ، قَاَل : قَاَلتأ " أُمَهاِجَرًة ِجئأِت ؟ : " قَاَل : َلَ : قَاَلتأ " أُمسأ
ُت َحاَجًة َشِديَدًة ، : قَاَلتأ " َحاَجُتَك ؟  َتجأ َل َوالأَعِشيَرَة َوالأَمَواِلي ، َوَقدأ ذَهَبتأ أمأَواِلي َواحأ ُكنأُتُم اَْلهأ

ِمُلوِني ، قَاَل ف َ  ِل َمكََّة ؟ : " َقِدمأُت َعَليأُكمأ ِلتُ عأطُوِني َوَتكأُسوِني َوَتحأ وََكاَنتأ ُمَغن َِّيًة " َوأيأَن أنأِت ِمنأ َشَباب أهأ
ٍر ، فََأَمَر النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم بَِني: َونَاِئَحًة ، قَاَلتأ  ٌء بَ عأَد َوق أَعِة َبدأ َعبأِد الأُمطَِّلب  َما طُِلَب ِمنِّي َشيأ

َها نَ َفَقةً  َها َوأعأَطوأ  . َفَكَسوأ
َرَة دَ  ََ َوأعأطَاَها َعشأ ِل َمكََّة َب إَلى أهأ نَانِيَر فََأتَاَها َحاِطُب بأُن أبي بَ لأتَ َعَة اَْلَزِديُّ َحِليُف بَِني أَسٍد ، َفَكَتََ

ِل َمكََّة ، وََكَتَب ِفي الأ  ِل َمكََّة : ِكَتاب َعَلى أنأ ُتوِصَل الأِكَتاَب إَلى أهأ : ِمنأ َحاِطب بأِن أبي بَ لأتَ َعَة إَلى أهأ
َياَء َكَتَب بَها يَ تَ َنصَُّح َلُهمأ ِفيَها ، . َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يُريُد أنأ يَ غأُزوَُكمأ ، َفُخُذوا ِحذأرَُكمأ  َمَع أشأ

 . َفَمَضتأ َساَرُة بالأِكَتاب
بَ َر النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم بَما فَ َعَل َحاِطُب ، فَ بَ َعَث النَّبيُّ صلى اهلل فَ نَ َزَل ِجبأرِيُل عليه السال م فََأخأ

لُ  َر بأَن الأَعوَّاِم َوالأِمقأَداَد ، َفَخَرُجوا يُ َعاِدي بِهمأ خي أ ُهمأ ، َفطََلُبوا عليه وسلم َورَاَءَها َعِليَّ بأَن أبي طَاِلٍب َوالزُّبَ ي أ
َها الأِكَتاَب ،  : َما ِعنأِدي ِكَتاٌب ، َوَحَلَفتأ َعَلى ذِلَك ، فَ َفتَُّشواأ َمتَاَعَها فَ َلمأ َيِجُدوهُ ، َوقَاَلتأ : فَ َقاَلتأ ِمن أ

مأ فَ َفتَُّشوَها فَ لَ إنَُّكمأ َلَ ُتَصدِّقُوِني َحتَّى تُ َفتُِّشوا ثِيَابي ، َواصأرُِفواأ ُوُجوَهُكمأ َعنِّي َفَصَرُفوَها ، َفَطَرَحتأ ثَِيابَ َها 
 . َيِجُدوا َشيأئاً ، فَ تَ رَُكوَها َوَهمُّواأ بالرُُّجوعِ 

ِذب أَنا ، َوإن ََّها ِهَي الأَكاِذبَةُ : فَ َقاَل َعِليُّ بأُن أبي طَاِلٍب  َهُد أنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َلمأ َيكأ إنِّي أشأ
َفهُ َوقَاَل : ِفيَما تَ ُقوُل  رِِجي الأِكتَا: َفَسلَّ َسي أ َب َوإَلَّ َواهلِل َْلضأرَِبنَّ ُعنُ َقِك َوأقأَسَم َعَلى ذِلَك ، فَ َلمَّا رَأِت أخأ

َرَجتأهُ ِمنأ َظَفاِئِر رَأِسَها ، فََأَخُذوهُ َوَخلَّوا َسبيَلَها َورََجُعواأ بالأِكَتاب إَلى َرُسوِل اهلِل صلى  اهلل عليه الأَحدَّ أخأ
 . وسلم

َما : " نَ َعمأ ، قَاَل : قَاَل " يَا َحاِطُب َهلأ تَ عأِرُف َهذا الأِكَتاَب ؟ : " فَ َقاَل َلُه  فََأرأَسَل إَلى َحاِطٍب فَأتَاُه ،
ُتَك ُمنأُذ َصِحبأُتَك ، َوَلَ : قَاَل " َحَمَلَك َعَلى ذِلَك ؟  ُت ، َوَلَ َغَششأ َلمأ َواهلِل يَا َرُسوَل اهلِل َما َكَفرأُت ُمنأُذ أسأ
َببأتُ ُهمأ ُمنأُذ فَارَق أ  ُهمأ أحأ تُ ُهمأ ، َفالَ تَ عأَجلأ َعَليَّ يَا َرُسوَل هلِل ، إنِّي ُكنأُت امأرِءاً ُملأَصقاً ِفي قُ َريأٍش ، َوَلمأ أُكنأ ِمن أ

َنُع َعِشيَرَتهُ ، َوأنَا َغرِيٌب ِفيأِهمأ ، وََكانَ  ِلي ب َ ، َوَلمأ َيُكنأ أَحٌد ِمَن الأُمَهاِجرِيَن إَلَّ َوَلُه بَمكََّة َمنأ َيمأ يأَن  أهأ
ِلي فََأَردأُت أنأ أتَِّخذ ِعنأَدُهمأ َيداً ، فَ َواهلِل َما فَ َعلأُت ذِلَك َشّكاً ِفي ِديِني َوَلَ  أظأُهرِِهمأ ، َفَخِشيُت َعَلى أهأ

ُت أنَّ اهللَ تَ َعاَلى ن َ  ُت ، َوَقدأ َعِلمأ َلمأ اَلِم ، َوَلَ ارأتَ بأُت ِفي اهلِل ُمنأُذ أسأ ِر بَ عأَد اإلسأ زََّل َعَليأِهمأ بَأأَسهُ رًضى بالأُكفأ
ُهمأ َشيأئاً   . ، َوإنَّ ِكَتابي َلَ يُ غأِني َعن أ

: فَ َقَاَم ُعَمُر رضي هلل عنه َوقَاَل ". إنَُّه َقدأ َصَدَق : " َفَصدََّقُه َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَعذرَُه َوقَاَل 
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راً : " ِفِق ، فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يَا َرُسوَل اهلِل َدعأِني أضأِربأ ُعُنَق َهذا الأُمَنا إنَُّه َقدأ َشِهَد َبدأ
ٍر  ِل َبدأ ريَك أنَّ اهللَ تَ َعاَلى قَاَل َْلهأ  ". اعأَمُلوا َما ِشئأُتمأ فَ َقدأ ُغِفَر َلُكمأ : ، َوَما ُيدأ
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َقُفوُكمأ َيُكونُوا َلُكمأ َأعأَداًء َويَ بأُسطُوا إِ  ُفُروَن ِإنأ يَ ث أ  ( 4)َليأُكمأ َأيأِديَ ُهمأ َوَألأِسَنتَ ُهمأ بِالسُّوِء َوَودُّوا َلوأ َتكأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َقُفوُكمأ َيُكونُواأ َلُكمأ َأعأَدآًء } : قَ وأ إنأ ُيصاِدفُوكم وَيظَفُروكم في حاٍل َل : ؛ معناهُ { ِإن يَ ث أ

َوَألأِسَنتَ ُهمأ بِالسُّوِء } ؛ بالقتِل والضَّرب ، { ِإَليأُكمأ َأيأِديَ ُهمأ َويَ بأُسطُواأ } يخافوَنكم عليها ُيظِهُروا عداوَتكم ، 
ُفُروَن } ؛ بالشَّتِم والطعِن ، {  ؛ ويحبُّون أن تكُفروا باهلِل بعد إيماِنكم كما أنَّهم كافرون ، { َوَودُّواأ َلوأ َتكأ

 .هلل عليه وسلم إليهمَل ينفُعكم التقرُّب إليهم بنقِل أخبار النبيِّ صلى ا: والمعنى 
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َنُكمأ َواللَُّه ِبَما تَ عأَمُلوَن َبِصي َم الأِقيَاَمِة يَ فأِصُل بَ ي أ َفَعُكمأ َأرأَحاُمُكمأ َوََل َأوأََلدُُكمأ يَ وأ َقدأ َكاَنتأ َلُكمأ ( 9)ٌر َلنأ تَ ن أ
مِ  َوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإب أَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإذأ قَالُوا ِلَقوأ ِهمأ ِإنَّا بُ َرآُء ِمنأُكمأ َوِممَّا تَ عأُبُدوَن ِمنأ ُدوِن اللَِّه َكَفرأنَا ِبُكمأ ُأسأ

َل ِإب أَرا َدُه ِإَلَّ قَ وأ ِمُنوا بِاللَِّه َوحأ َنُكُم الأَعَداَوُة َوالأبَ غأَضاُء َأَبًدا َحتَّى تُ ؤأ نَ َنا َوبَ ي أ تَ غأِفَرنَّ َلَك َوَبَدا بَ ي أ ِهيَم ِْلَبِيِه َْلَسأ
َنا َوِإَليأَك الأَمِصيُر َوَما  ٍء رَب ََّنا َعَليأَك تَ وَكَّلأَنا َوِإَليأَك َأنَ ب أ َنًة ( 0)َأمأِلُك َلَك ِمَن اللَِّه ِمنأ َشيأ َعلأَنا ِفت أ رَب ََّنا ََل َتجأ

 ( 4)لِلَِّذيَن َكَفُروا َواغأِفرأ لََنا رَب ََّنا ِإنََّك َأنأَت الأَعزِيُز الأَحِكيُم 

 
ُلُه تَ َعاَلى ؛ أي تُوادُّوهم بسبب اْلرحاِم واْلوَلد ، فإنَّ اْلرحاَم { َلن َتنَفَعُكمأ َأرأَحاُمُكمأ َوَلَ َأوأََلدُُكمأ } :  قَ وأ

َنُكمأ } واْلوَلَد َل ينفُعوكم ، فال تَعُصوا اهللَ وَل تخونُوا رسوَلُه ْلجِلهم ،  َم الأِقيَاَمِة يَ فأِصُل بَ ي أ ؛ فُيدِخُل { يَ وأ
 .{َبِصيٌر } ؛ من الخيِر والشرِّ ، { َواللَُّه ِبَما تَ عأَمُلوَن } الجنَة ، ويدخل أهَل الكفِر الناَر ، أهَل طاعِة اهلل 

َنُكمأ )قرأ عاصُم ويعقوب  ( يُ َفصَّلُ )بفتِح الياء وكسر الصاد مخفَّفاً ، وقرأ ابُن عامر واْلعرج ( يَ فأِصُل بَ ي أ
َُ )والنخعي  بضمِّ الياء وفتِح الصاد مشدَّداً ، وقرأ طلحةُ  بالنون وبضمَّة وكسِر الصاد مشدَّداً ، ( نُ َفصُِّل

 .بضم الياء وفتح الصاد مخفَّفاً ( يُ فأَصلُ )وقرأ الباقون 
َوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإب أَراِهيَم } : ُثم ضرَب اهللُ لهم إبراهيَم َمثالً حين تبرَّأ من قومِه فقال تعالى  َقدأ َكاَنتأ َلُكمأ ُأسأ

ِإذأ } ؛ أي قد كانت لكم قدوٌة حَسنٌة في إبراهيَم خليِل اهلل والذين مَعُه من المؤمنين ، { ُه َوالَِّذيَن َمعَ 
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ِمِهمأ  َوِممَّا تَ عأُبُدوَن ِمن ُدوِن } ؛ ومن ِدينكم ، { ِإنَّا بُ َرءآُؤاأ مِّنأُكمأ } : ؛ ْلقاربهم من الكفَّار { قَاُلواأ ِلَقوأ
َنُكُم الأَعَداَوُة } ؛ وظهَر ، { َوَبَدا } ، تبرَّأنَا منكم ، { ا ِبُكمأ َكَفرأنَ } ؛ من اْلصناِم ، { اللَِّه  نَ َنا َوبَ ي أ ؛ { بَ ي أ

َدُه } ؛ إلى اْلبِد ، { َأَبداً } ؛ بالقوِل ، { َوالأبَ غأَضآُء } بالفعِل ،  ِمُنواأ بِاللَِّه َوحأ ؛ تُِقرُّوا وُتصدِّقوا { َحتَّى تُ ؤأ
 تَأسَّيَت يا حاطُب بإبراهيَم في إظهارِه ُمعاداَة الكفَّار ، وقطِع المواَلِة بينكم بوحدانيَّة اهلِل تعالى ، فهالَّ 

 .وبينهم كما فعلُه إبراهيم وَمن معهُ 
ُلُه تَ َعاَلى  َل ِإب أَراِهيَم َْلبِيِه } : قَ وأ ؛ أي قد كانت لكم أسوٌة حَسنٌة في إبراهيَم وأُمورِه ، إَلَّ في { ِإَلَّ قَ وأ
ٍء } ْلستغفرن لك ،  قولِه ْلبيهِ  تَ غأِفَرنَّ َلَك َوَمآ َأمأِلُك َلَك ِمَن اللَِّه ِمن َشيأ ؛ إنأ َعَصيَتُه ، نُ ُهوا أن { َْلسأ

 .يتَأسَّوا بإبراهيَم في هذا خاصَّة فَيسَتغِفُروا للمشركين
ثم بيَّن اهللُ . ركٌ قد كانت لكم أسوٌة َحسنٌة في ُصنِع إبراهيَم إَلَّ في استغفارِه ْلبيِه وهو مش: والمعنى 

ِتغأَفاُر ِإب أَراِهيَم ْلَبِيِه ِإَلَّ َعن } : ُعذَرُه إبراهيَم في سورِة التَّوبة في استغفارِه ْلبيه فقاَل تعالى  َوَما َكاَن اسأ
ِعَدٍة َوَعَدَهآ ِإيَّاُه  قوُل و . وكان هذا قبَل إخبار اهلل تعالى أنأ َل يغفَر أنأ ُيشَرَك به[ 440: التوبة ]{مَّوأ

ٍء } : إبراهيم  َل أقدُر على دفِع شيٍء من عذاب اهلل عنَك إنأ : معناهُ { َوَمآ َأمأِلُك َلَك ِمَن اللَِّه ِمن َشيأ
 .لم تُؤِمنأ 

َنا } ؛ أي َوثِقأنا ، { رَّب ََّنا َعَليأَك تَ وَكَّلأَنا } : وكان من دعاِء إبراهيَم وأصحابِه  ؛ أي فوَّضَنا { َوِإَليأَك َأنَ ب أ
َنًة لِّلَِّذيَن  } ؛ في اْلخرِة ، { َوِإلَيأَك الأَمِصيُر } مورَنا وإليك رَجعنا بالتَّوبِة والطاعِة ، أُ  َعلأَنا ِفت أ رَب ََّنا َلَ َتجأ

ى الحقِّ وأنَّا ؛ أي َل ُتظِهِر الكفَّاَر َعلينا فيظُنُّوا أنَّهم عل{ َكَفُرواأ َواغأِفرأ لََنا رَب ََّنآ ِإنََّك َأنَت الأَعزِيُز الأَحِكيُم 
ِتُنونَا: َمعأَناهُ : )وعن ابِن عبَّاس أنَّهُ قاَل . على الباطِل فُيفَتنوا بها ، هكذا قال قتادةُ  (. َلَ ُتَسلِّطأُهمأ فَ يَ فأ

ِء َعَلى الأَحقِّ َما َلوأ َكاَن َهُؤَلَ : َلَ تُ َعذِّب أَنا بأَيأِديِهمأ َوَلَ بَعذاٍب ِمنأ ِعنأِدَك فَ يَ ُقوُلوا : َمعأنَاُه : )وقال مجاهُد 
 (.أَصابَ ُهمأ َهذا

(4/4) 

 
 

ِخَر َوَمنأ يَ تَ َولَّ فَِإنَّ اللَّ  َم اْلأ َوٌة َحَسَنٌة ِلَمنأ َكاَن يَ رأُجو اللََّه َوالأيَ وأ َه ُهَو الأَغِنيُّ الأَحِميُد َلَقدأ َكاَن َلُكمأ ِفيِهمأ ُأسأ
َنُكمأ َوبَ يأَن ( 4) َعَل بَ ي أ ُهمأ َمَودًَّة َواللَُّه َقِديٌر َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم َعَسى اللَُّه َأنأ َيجأ  ( 4)الَِّذيَن َعاَدي أُتمأ ِمن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم اْلِخَر } : قَ وأ َوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ رأُجو اللََّه َوالأيَ وأ لقد كان : ؛ معناُه { َلَقدأ َكاَن َلُكمأ ِفيِهمأ ُأسأ

َقَلب في اليوِم لكم في إبراهيَم والَّذين معَ  ُه قدوٌة صالحة فيما يرجُع إلى رجاِء ثواب اهلل وُحسِن الأُمن أ
 .اْلخرِ 

وهذا يقتضي وجوَب اَلقتداء بهم في أفعاِلهم ، وأما اْلُولى فُنهوا اَلقتداَء بهم في باب العداوة هلِل في 
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ُلُه تَ َعاَلى . أمر الدين َوللَِّه } وهذا كقولِه تعالى{ َلُكمأ ِفيِهمأ } ن قولِه بدٌل م{ لَِّمن َكاَن يَ رأُجو اللََّه } : قَ وأ
َتطَاَع ِإَليأِه َسِبيالً  أي يخاُف { يَ رأُجو اللََّه } ومعنى [. 34: آل عمران ]{َعَلى النَّاِس ِحجُّ الأبَ يأِت َمِن اسأ

؛ أي َمن يُعِرُض عن اإليماِن ويُواِلي {  َوَمن يَ تَ َولَّ فَِإنَّ اللََّه ُهَو الأَغِنيُّ الأَحِميدُ } اهللَ ويخاُف اْلخرَة ، 
 .الكفاَر فإنَّ اهللَ هو الغنيُّ عن خلقِه ، الحميُد إلى أوليائِه وأهِل طاعته

ِلِميَن بَعَداَوِة الأُكفَّار أظأَهُرواأ َلُهُم الأَعَداَوَة َوالأبَ َراَءَة امأِتثَاَلً َْلمأِر ا: )قال مقاتُل  ( هلِل تَ َعاَلىفَ َلمَّا أَمَر اهللُ الأُمسأ
َنُكمأ َوبَ يأَن الَِّذيَن َعاَدي أُتم مِّن أُهم } : فأنزَل اهللُ  َعَل بَ ي أ ؛ أي كونوا على رجاٍء وطمٍع في { َعَسى اللَّهُ َأن َيجأ

 .؛ يعني من كفار مكَّة{ مََّودًَّة } أن يجعَل اهللُ بينكم وبين الذين عاَديتم من المشركين ، 
َم كثيٌر منه بعَد الفتِح ، منهم أبو ُسفيان بن حرٍب ؛ وأبو ُسفيان بن الحارث ؛ ففعَل اهللُ ذلَك بأن أسل

والحارُث بُن هشام ؛ وُسهيل بن عمٍرو ؛ وَحكُم بن ِحزام ، وكانوا ِمن رُؤساء الكفَّار والمعاِدين ْلهِل 
وُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُأمَّ اإلسالِم ، فصارُوا لهم أولياًء وإخَواناً ، فَخاَلُطوهم وناَكُحوهم ، وتزوََّج رس

} حبيبَة بنِت أبي ُسفيان بن حرب ، َفالَن لهم أبو سفيان ، فهذه المودَُّة التي جعَلها اهللُ تعالى بيَنهم ، 
 .؛ بهم بعد ما تَابُوا وأسَلُموا{ َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم } ؛ على أن يجعَل بينكم المودَّة ، { َواللَُّه َقِديٌر 
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رُِجوُكمأ ِمنأ ِديَارُِكمأ َأنأ تَ بَ رُّوهُ  َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلمأ يُ َقاتُِلوُكمأ ِفي الدِّيِن َوَلمأ ُيخأ مأ َوتُ قأِسطُوا ِإلَيأِهمأ ِإنَّ ََل يَ ن أ
ِسِطيَن   ( 4)اللََّه ُيِحبُّ الأُمقأ

 
َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلمأ ي ُ } : قوله  رُِجوُكمأ مِّن ِديَارُِكمأ َلَّ يَ ن أ يعني أهَل العهِد { َقاتُِلوُكمأ ِفي الدِّيِن َوَلمأ ُيخأ

َلَ : ، والمعنى { َأن تَ بَ رُّوُهمأ } الذين عاَهُدوا المؤمنين على ترِك القتاِل والأُمظَاَهَرِة ، وهم ُخزاعة ، 
 .ز البرِّ بأهِل الذمَّة وإنأ كانت المواَلُة منقطعةً ينهاُكم اهللُ عن برِّ الذين لم يُقاتُِلوكم ، وهذا يدلُّ على جوا

َمُعوا على  ولذلك جوََّز أبو َحنيفة ومحمَّد صرَف صدقِة الفطِر والكفَّارات والنُّذور الأُمطأَلَقِة إليهم ، وأجأ
َمُعوا على أنه َل يجوُز صرُف الزََّكَواِت إليهم لقوله عليه : السالم  جواز صرِف صدقِة التطوُّع إليهم ، وأجأ

 ". ُأِمرأُت أنأ آُخذ الصََّدَقَة ِمنأ أغأِنَياِئُكمأ َوأرُدََّها َعَلى فُ َقَراِئُكمأ " 
كأنَُّه قاَل عن أنأ تبَ رُّوا الذين لم { الَِّذيَن } في موضِع خفٍض بدَل من { َأن تَ بَ رُّوُهمأ } : وقولهُ تعالى 

طاً { يأِهمأ ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الأُمقأِسِطيَن َوتُ قأِسُطواأ ِإلَ } : يُقاتُِلوكم ، وقوله تعالى  ُط إليهم أن نُعِطَيهم ِقسأ ؛ الِقسأ
: َمعأنَاُه : )أقسطُت إلى الرُجِل اذا عاَملتُه بالعدِل ، قال الزجَّاج : من أمواِلنا على جهة البرِّ ، ويقاُل 

نَ ُهمأ ِمَن الأَوفَاِء بالأ  َنُكمأ َوبَ ي أ دِ َوتَ عأِدلُوا ِفيأَما بَ ي أ  (.َعهأ
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َرُجوُكمأ ِمنأ ِديَارُِكمأ َوظَاَهُروا َعَلى ِإخأ  يِن َوَأخأ َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَ ُلوُكمأ ِفي الدِّ ُهمأ ِإنََّما يَ ن أ َراِجُكمأ َأنأ تَ َولَّوأ
 ( 3)َوَمنأ يَ تَ َولَُّهمأ فَأُوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن 

 
ُلُه تَعاَلى  َرُجوُكم مِّن ِديَارُِكمأ َوظَاَهُرواأ َعَلى ِإنَّ } : قَ وأ يِن َوَأخأ َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَ ُلوُكمأ ِفي الدِّ َما يَ ن أ

لَ اِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن  ُهمأ َوَمن يَ تَ َولَُّهمأ فَأُوأ َراِجُكمأ َأن تَ َولَّوأ ؛ يعني الأُمَحاربيَن من الكفَّار ، َنهى اهللُ أن { ِإخأ
 .الأُمَعاَونَُة للظُّهور بها على العدوِّ بالَغلبةِ : والأُمظَاَهَرُة . َصدََّق عليهم ، وَنهى عن ُمواَلتِهم وُمكاَتباِتهميُ تَ 
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ِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَامأَتِحُنوُهنَّ اللَُّه َأعأَلُم بِِإيَماِنِهنَّ  ُتُموُهنَّ فَ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم الأُمؤأ ِإنأ َعِلمأ
ِمَناٍت َفاَل تَ رأِجُعوُهنَّ ِإَلى الأُكفَّاِر ََل ُهنَّ ِحلٌّ َلُهمأ َوََل ُهمأ َيِحلُّوَن َلُهنَّ َوآُتوُهمأ َما َأن أفَ  ُقوا َوََل ُجَناَح َعَليأُكمأ ُمؤأ

ِسُكوا ِبِعصَ  أَلُوا َما َأن أَفُقوا َأنأ تَ نأِكُحوُهنَّ ِإَذا آتَ يأُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوََل ُتمأ َأُلوا َما َأن أَفقأُتمأ َولأَيسأ ِم الأَكَواِفِر َواسأ
َنُكمأ َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم  ُكُم بَ ي أ ُم اللَِّه َيحأ ٌء ِمنأ َأزأَواِجُكمأ ِإَلى الأُكفَّاِر ( 44)َذِلُكمأ ُحكأ َوِإنأ فَاَتُكمأ َشيأ

ِمُنوَن فَ َعاقَ بأُتمأ َفآُتوا الَِّذيَن َذَهَبتأ َأزأ   ( 44)َواُجُهمأ ِمثأَل َما َأن أَفُقوا َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َأن أُتمأ ِبِه ُمؤأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَامأَتِحُنوُهنَّ } : قَ وأ وذلك أنَّ رُسوَل اهلل { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ ِإَذا َجآءَُكُم الأُمؤأ

ِلِميَن ، فَ َلمَّا صلى اهلل عليه وسلم َلمَّا  َم الأُحَديأبَيِة َعَلى أنأ يَ ُردَّ َعَليأِهمأ َمنأ َجاَءُه ِمَن الأُمسأ َصاَلَح قُ َريأشاً يَ وأ
رِِكيَن َوأَمَر بامأِتَحاِنِهنَّ ، وقوله تعالى  { فَامأَتِحُنوُهنَّ } : َهاَجَر إَليأِه النَِّساُء أَبى اهللُ أنأ يَ رأِجعأَن َعَلى الأُمشأ

قاً لرُجٍل من المسلمين وَل وذلك أ نأ ُتسَتحَلَف المهاِجرُة ما هاَجرتأ ِلَحَدٍث أحدثَ تأُه ، وَل َخَرَجتأ ِعشأ
 .خرَجتأ إَلَّ رغبًة في اإلسالمِ 

نأ َصاَلَح َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ُكفَّاَر َمكََّة َعاَم الأُحَديأبَيِة َعَلى أنَّ َمنأ أتَاُه مِ : " قال ابُن عبَّاس 
يُّ صلى اهلل عليه َمكََّة َردَُّه َعَليأِهمأ ، َوَمنأ أَتى َمكََّة ِمنأ أصأَحابِه فَ ُهَو َلُهمأ ، َوَلمأ يَ ُردُّوُه َعَليأِه ، وََكَتَب النَّبِ 
ُه َسبيَعُة بنأُت الأَحارِث وسلم بذِلَك ِكَتاباً َلُهمأ َوَخَتَم َعَليأِه ، فَ َلمَّا َخَتَم َعَليأِه النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َجاَءتأ 

ِلَمةً  َلِميَُّة ُمسأ  . اَْلسأ
يَا ُمَحمَُّد رُدََّها َعَليَّ ، فَإنََّك َشَرطأَت َلَنا : َفَجاَء َزوأُجَها إَلى النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َوُهَو َكاِفٌر َوقَاَل 
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ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ ِإَذا َجآءَُكُم } َزَل اهللُ َهِذِه اْليََة ذِلَك َعَليأَك ، َوَهِذِه ِطيَنُة ِكتَابَنا َلمأ َتِجفَّ ، فَأَن أ 
ِمَناُت ُمَهاِجَراٍت فَامأَتِحُنوُهنَّ  ِمَناٍت َفالَ تَ رأِجُعوُهنَّ ِإَلى { } الأُمؤأ ُتُموُهنَّ ُمؤأ اللَُّه َأعأَلُم بِِإيَماِنِهنَّ فَِإنأ َعِلمأ

َلَفَها َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم { َوَلَ ُهمأ َيِحلُّوَن َلُهنَّ الأُكفَّاِر َلَ ُهنَّ ِحلٌّ لَُّهمأ  َتحأ باهلِل َما " ؛ فَاسأ
اَلِم  َنا إَلَّ الأِحرأُص َعَلى اإليأَماِن َوالرَّغأَبُة ِفيأِه َوالأَمَحبَُّة هلِل َوِلَرُسوِلِه َوِلْلسأ َرَجِك إَلي أ َفَحَلَفتأ باهلِل الأَعِظيِم " أخأ

َرَها الَّذِ  الَِّذي ُت إَلَّ ِلذِلَك ، فََأَمَر النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أنأ يُ عأَطى َزوأُجَها َمهأ ي َلَ إَلَه إَلَّ ُهَو َما َخَرجأ
َرَها وذلك معنى قولِه  ُه َمهأ َها ، فََأعأَطوأ  ". { َوآُتوُهم مَّآ َأنَفُقواأ } : ُأنأِفَق َعَلي أ

ُلُه تَ َعاَلى  أي هذا اَلمتحاُن لكم ، واهللُ عاِلٌم بهنَّ ، وليس عليكم إَلَّ علُم { عأَلُم بِِإيَماِنِهنَّ اللَُّه أَ } : قَ وأ
الظاهِر ، واهللُ أعَلُم بإيمانِهنَّ قبَل اَلمتحاِن وبعَدهُ ، فإن علمُتموهنَّ في الظاهِر باَلمتحان أنَّهن مؤمناٍت 

وقوله . مناُت ِحلٌّ للكفار وَل الكفاُر يحلُّون للمؤمناتِ فال تردُّوهن إلى أزواجهنَّ الكفَّار بمكة ، َل المؤ 
 .أي أعُطوا أزواَج المهاجراِت من الكفَّار ما أنَفُقوا عليهنَّ من المهرِ { َوآُتوُهم مَّآ َأنَفُقواأ } : تعالى 

ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َل ُجناَح عليكم أنأ { وَرُهنَّ َوَلَ ُجنَاَح َعَليأُكمأ َأن تَنِكُحوُهنَّ ِإَذآ آتَ يأُتُموُهنَّ ُأجُ } : قَ وأ
تتزوَُّجوهن إذا أعطيُتموهنَّ ُمهوَرهن ولو كان َلهنَّ أزواٌج كفَّار في دار الكفر ؛ ْلن اإلسالَم قد فرََّق بينها 

 وبين الكافِر ، وهذا كلُّه دليٌل أنَّ الأُحرََّة إذا هاَجرت إلينا ُمسلمًة أو ذميَّة وقعِت الفرقُة بينهما بنفسِ 
 .الأُمَهاَجَرِة ، كما هو مذهُب أصحابنا

ِلِميَن الت ََّزوَُّج بالأُمَهاِجَراِت : )ولهذا قال أبو حنيفَة  َها ْلنَّ اهللَ تَ َعاَلى أبَاَح لِلأُمسأ َة َعَلي أ إنَّ الأُمَهاِجَرَة َلَ ِعدَّ
ُرَط انأِقَضاَء الأِعدَِّة ، َوَلوأ َكاَنتأ الزَّوأِجيَّ  ُة بَاِقَيًة بَ عأَد الأُمَهاَجَرِة َلَما أَمَر اهللُ بَردِّ ُمُهورِهنَّ َعَلى ِمنأ َغيأِر أنأ َيشأ

 .أزأَواِجِهنَّ 
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رِقأ  َن بِاللَِّه َشيأًئا َوََل َيسأ رِكأ ِمَناُت يُ َباِيعأَنَك َعَلى َأنأ ََل ُيشأ ت ُ يَا َأي َُّها النَِّبيُّ ِإَذا َجاَءَك الأُمؤأ لأَن َن َوََل يَ زأنِيَن َوََل يَ قأ
َترِيَنُه بَ يأَن َأيأِديِهنَّ َوَأرأُجِلِهنَّ َوََل يَ عأِصيَنَك ِفي َمعأُروٍف  تَاٍن يَ فأ تَ غأِفرأ َلُهنَّ َأوأََلَدُهنَّ َوََل يَأأتِيَن ِببُ هأ فَ َباِيعأُهنَّ َواسأ

 ( 44)اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  رِقأَن َوَلَ  ياَأي َُّها النَِّبيُّ } : قَ وأ َن بِاللَِّه َشيأئاً َوَلَ َيسأ رِكأ ِمَناُت يُ َباِيعأَنَك َعَلى َأن َلَّ ُيشأ ِإَذا َجآَءَك الأُمؤأ

تُ لأَن َأوأََلَدُهنَّ  وذلك أنَّ َرسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َلمَّا فَ َتَح َمكََّة ، َجَلَس ِعنأَد " ؛ { يَ زأنِيَن َوَلَ يَ قأ
نأبِه ُعَمُر رضي اهلل عنه َوالنَِّساءُ يَأأتِيَن يُ َبايعأَنُه صلى اهلل عليه وسلم َوِفيِهنَّ ِهنأٌد بنأُت ُعتأَبَة الصََّفا َوإلى جَ 

فاً أنأ يَ عأرِفَ َها َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َقدأ ُأنأِزَل َهِذِه اْليََة ، فَ َقالَ  صلى اهلل :  ُمتَ َنكَِّرٌة َمَع النَِّساِء َخوأ
َن باهلِل َشيأئاً : " وسلم عليه  نَا اْلِلَهَة َفَما أغأَنتأ َعنَّا : فَ َقاَلتأ ِهنأٌد " أبَايعأُكنَّ َعَلى أنأ َلَ ُتشأرِكأ َنا َوَعَبدأ أشأرَكأ
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 . َشيأئاً 
رِقأَن : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  َياَن رَُجٌل َشِحيٌح ُممأسِ : فَ َقاَلتأ ِهنأٌد " َوَلَ َتسأ ٌك ، َوإنِّي إنَّ أبَا ُسفأ

َيان  ٍء ِفيَما َمَضى أوأ : ُأِصيُب ِمنأ َماِلِه ِلِغَناهُ ، َوَلَ أدأري أَيِحلُّ ِلي أمأ َلَ ؟ فَ َقاَل أبُو ُسفأ َما أَصبأِت ِمنأ َشيأ
ِهنأُد بنأُت ُعتأَبَة إنَِّك لَ : " َقدأ َبِقَي فَ ُهَو َلِك َحاَلٌل ، َفَضِحَك َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَعَرفَ َها َوقَاَل 

 . فَاعأُف َعمَّا َسَلَف يَا نَبيَّ اهلِل َعَفا اهللُ َعنأكَ : قَاَلتأ " ؟ 
َلَ َلَعمأِري َما تَ زأِني : َوَهلأ تَ زأِني الأُحرَُّة ؟ َفَضِحَك ُعَمُر رضي اهلل عنه َوقَاَل : قَاَلتأ " َوَلَ تَ زأنِيَن : " فَ َقاَل 

زَي َّنَّاُهمأ ِصَغاراً َوقَ تَ لأُتُموُهمأ ِكَباراً ، وََكاَن اب أنُ َها َحنأظََلةُ : فَ َقاَلتأ ِهنأُد " َلَ تَ قأتُ لأَن أوأََلدَُكنَّ وَ : " الأُحرَُّة ، فَ َقاَل 
ِرِه ، َوتَ َبسََّم النَّبيُّ  تَ لأَقى َعَلى َظهأ ٍر ، َفَضِحَك ُعَمُر رضي اهلل عنه َحتَّى اسأ َم َبدأ َياَن قُِتَل يَ وأ صلى  بأُن أبي ُسفأ

 ". اهلل عليه وسلم 
تُ لأَن َأوأََلَدُهنَّ } : ومعنى اْلية  : أي َل يدِفنَّ بناِتهنَّ أحياًء كما كان العرُب يفعلونَُه ، فقال تعالى { َوَلَ يَ قأ

َترِيَنُه بَ يأَن َأيأِديِهنَّ َوَأرأُجِلِهنَّ }  َتاٍن يَ فأ اً ليس منه ، وذلك أنَّ ؛ أي َل تُلِحُق بزوِجها َولد{ َوَلَ يَأأتِيَن ِببُ هأ
ولدُت هذا الولَد ، فذاَك البهتاُن : المرأَة كانت تلتقُط َلقيطاً فتضعهُ بين يَديها ورجَليها وتقوُل لزوِجها 

أراَد بين اْليِدي أن يوَضَع بين يَديها ولُد غيرها وبين أيِديهنَّ أن يأتِين بولٍد حرام ، : ويقاُل . واَلفتراءُ 
ِد : رِج ، فلما قاَل عليه السالم ، قَاَلتأ ِهنأٌد وهذا كنايٌة عن الف َتاَن َلَقبيٌح َوَما تَأأُمُرنَا إَلَّ بالرُّشأ َواهلِل إنَّ الأبُ هأ
اَلقِ   .َوَمَكارِم اَْلخأ

ُلُه تَ َعاَلى  ب ؛ أي وجميُع ما تأمُرهنَّ وتنهاُهنَّ من النَّوِح وشقِّ الجيو { َوَلَ يَ عأِصيَنَك ِفي َمعأُروٍف } : قَ وأ
ِش الُوجوِه ورنَِّة الشيطاِن وغيِر ذلك من أصواِت المعصية ومن صوِت اللَّعب واللهِو والمزاميِر وغير  وَخمأ

: كلُّ ما كان معصيًة ، فلما قاَل صلى اهلل عليه وسلم : كلُّ ما كان طاعًة ، والمنَكُر : والمعروُف . ذلك
ٍء ، :  قَاَلتأ ِهنأدُ " َوَلَ يَ عأِصيَنَك ِفي َمعأُروٍف "  ِلَسنَا َهذا َوِفي أن أُفِسَنا أنأ نَ عأِصَيَك ِفي َشيأ َنا َمجأ َوَما َجَلسأ

َوُة بَما أَخذ َعَليأِهنَّ   .فََأقَ رَِّت النِّسأ
تَ غأِفرأ َلُهنَّ اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم } : وقولهُ تعالى  الشُّروط إذا بايعَنَك على هذِه : ؛ معناهُ { فَ َباِيعأُهنَّ َواسأ

كالماً كلََّمهن به من غيِر أن مسَّتأ يدُه يَد امرأٍة " َقدأ بَايَ عأُتُكنَّ : " فبايعُهن ، فقال صلى اهلل عليه وسلم 
 .، وكان على يِد ُعمر رضي اهلل عنه ثوٌب يصافُح به النساءَ 
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ًما َغِضَب اللَّ  ا قَ وأ ِخَرِة َكَما يَِئَس الأُكفَّاُر ِمنأ َأصأَحاِب يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ تَ َولَّوأ ُه َعَليأِهمأ َقدأ يَِئُسوا ِمَن اْلأ
 ( 49)الأُقُبوِر 
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ُلُه تَ َعاَلى  ماً َغِضَب اللَّهُ َعَليأِهمأ } : قَ وأ اأ قوأ ؛ ختَم اهللُ هذه السُّورَة بمثِل كما { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ َلَ تَ تَ َولَّوأ
، حيث نَ َهى المؤمنين عن تولِّي أعداِء اهلل ، وأراَد بالقوِم الذين َغِضَب اهللُ عليهم اليهوَد ، افتتَحها به 
وا َل تتَولُّوا اليهودَ : والمعنى  َُ  .يا أيُّها الذين آَمَن

ُلُه تَ َعاَلى  م كما يعرِفون ؛ ْلنَّهم كانوا يعرُِفون النبيَّ صلى اهلل عليه وسل{ َقدأ يَِئُسواأ ِمَن اْلِخَرِة } : قَ وأ
إنَّهم كانوا يزُعمون أنه : َوِقيأَل . أبناَئهم ، وكانوا َل يؤمنون به ، فآَيُسوا من أن يكون َلهم في اْلخرِة خيرٌ 

 .َل يكون في اْلخرِة أكٌل وَل شرٌب وَل نعمة ، والمراُد بذلك اليهودُ 
َحاِب الأُقبُ } : وقولهُ تعالى  ؛ معناُه كما يَِئَس المشركون الذين َل يُؤمنون { وِر َكَما يَِئَس الأُكفَّاُر ِمنأ َأصأ

كما يَِئَس الكفاُر إذا ماتوا وصارُوا في : معناهُ : َوِقيأَل . بالبعِث من رُجوِع أصحاب القبور وِمن أن يُبَعثوا
 .القبور من أنأ يكون َلهم في اْلخرِة حظٌّ ، ويَِئُسوا من أنأ يكون لهم في اْلخرِة نصيبٌ 
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َرأِض َوُهَو الأَعزِيُز الأَحِكيُم سَ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم تَ ُقولُوَن َما ََل ( 4)بََّح لِلَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلأ
َعُلوَن  َعُلوَن ( 4)تَ فأ ًتا ِعنأَد اللَِّه َأنأ تَ ُقوُلوا َما ََل تَ فأ  ( 9)َكبُ َر َمقأ

 
ُلُه تَ َعاَلى . ؛ قد تقدَّم تفسيرهُ { ي السََّماَواِت َوَما ِفي اَْلرأِض َوُهَو الأَعزِيُز الأَحِكيُم َسبََّح لِلَِّه َما فِ }  } : قَ وأ

َعُلوَن  َمُرواأ : )قال مقاتُل { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ ِلَم تَ ُقولُوَن َما َلَ تَ فأ ِمِنيَن قَالُواأ قَ بأَل أنأ يُ ؤأ َوذِلَك أنَّ الأُمؤأ
َعاَلى َلَعِملأَنا َوبَذلأَنا ِفيأِه أمأَواَلَنا َوأن أُفَسَنا ، َفَدلَُّهُم اهللُ : َتاِل بالأقِ   َعَلى َلوأ نَ عأَلُم أَحبَّ اَْلعأَماِل إَلى اهلِل َتََ

َياٌن مَّرأُصوٌص ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِلِه َصّفاً َكَأن َّهُ } : فَقاَل ( أَحب اَْلعأَماَل إَليأهِ  { م بُ ن أ
ُهُه وَُكِسَرتأ رُ  َم ُأُحٍد بَما أَصابَ ُهمأ ، فَ تَ َولَّوا َعِن النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َحتَّى ُشجَّ َوجأ بَاِعيَّتهُ ، فَاب أتُ ُلوا يَ وأ

َعُلوَن ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ ِلَم تَ ُقولُوَن َما َلَ } : َفذمَُّهُم اهللُ َعَلى ذِلَك فَ َقاَل  تاً ِعنَد اللَِّه َأن { }  تَ فأ َكبُ َر َمقأ
َعُلوَن  ؛ أي َعُظَم ذلك في الأَمقأِت والبُغِض عنَد اهلل ؛ أي أنَّ اهلل يبغضُه بُغضاً َشديداً أن { تَ ُقوُلواأ َما َلَ تَ فأ

 .َتِعُدوِني من أنُفِسكم شيئاً ثم لم تُ َوفُّوا به
تاً } وانتصَب قوله رُِفَع ، { َأن تَ ُقولُواأ } وموضع   .على التمييزِ { َمقأ

ِلِميَن َكانُواأ يَ ُقولُوَن قَ بأَل فَ رأِض الأِجَهاِد : )وذكَر الكلبيُّ  َنا أيَّ اَْلعأَماِل أَحبُّ إَلى اهلِل : أنُّ الأُمسأ َلوأ َعِلمأ
ِلِه تَ َعاَلى  الصف ]{مأ َعَلى ِتَجارٍَة تُنِجيُكم مِّنأ َعَذاٍب َأِليٍم َهلأ َأُدلُّك} : َلَفَعلأنَاُه ، َفَدلَُّهُم اهللُ َعَلى ذِلَك بَقوأ

َها : ، َوَلمأ يُ بَ يِّنأ َما ِهَي ، َفَمَكُثوا َعَلى ذِلَك َما َشاَء اهللُ ، ثُمَّ قَاُلواأ [ 44:  يَا َليأتَ َنا نَ عأَلُم َما ِهَي فَ ُنَسارُع إَلي أ
ِمُنوَن بِاللَِّه وَ } ، فََأن أَزَل اهللُ تَ َعاَلى  (.إَلى آِخِر اْليَاتِ [ 44: الصف ]{َرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه تُ ؤأ
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قُ لأُت َوفَ َعلأُت ، َوَلمأ َيُكنأ فَ َعَل ، فََأن أَزَل : َكاَن الرَُّجُل إذا َخَرَج إَلى الأِجَهاِد ُثمَّ رََجَع قاَل : )وقال قتادةُ 
َعُلوَن ياَأي َُّها الَِّذيَن آمَ } : اهللُ تَ َعاَلى   .(.{ُنواأ ِلَم تَ ُقولُوَن َما َلَ تَ فأ
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َياٌن َمرأُصوٌص   ( 0)ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِلِه َصفاا َكَأن َُّهمأ بُ ن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  الذين يُصفُّون أنفسهم عند القتاِل  ؛ ُيِحبُّ { ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِلِه َصّفاً } : قَ وأ

َياٌن مَّرأُصوٌص } َصّفاً  ؛ أي ُملَتِزٌق بعضهُ إلى بعٍض ، أعلَم اهللُ أنه يحبُّ َمن تَثبََّت في القتاِل { َكَأن َُّهم بُ ن أ
 .ويلزَم مكاَنُه كثُبوِت البناِء المرصوِص الذي قد ُأحِكَم وأُتِقَن ، ليس فيه فرجٌة وَل خلل
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ُذونَِني َوَقدأ تَ عأَلُموَن َأنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإلَيأُكمأ فَ َلمَّا زَا ِم ِلَم تُ ؤأ ِمِه يَا قَ وأ ُغوا َأزَاَغ اللَُّه قُ ُلوبَ ُهمأ َوِإذأ قَاَل ُموَسى ِلَقوأ
َم الأَفاِسِقيَن  ِدي الأَقوأ  ( 4)َواللَُّه ََل يَ هأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُذونَِني َوَقد ت َّعأَلُموَن َأنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإَليأُكمأ َوِإذأ قَاَل ُموَسى ِلقَ } : قَ وأ ِم ِلَم تُ ؤأ ِمِه ياقَ وأ ؛ في هذا { وأ

تسليٌة للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم فيما َلِقَي من أذى الكفار والمنافقين ، وقد مرَّ تفسيُر أذاُهم موَسى في 
 .سورِة اْلحزاب
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي بإيذائِهم أَماَلها عن الحقِّ وخذَلها ومنَعها الهدى { َأزَاَغ اللَُّه قُ ُلوبَ ُهمأ  فَ َلمَّا زَاُغواأ } : قَ وأ

َم الأَفاِسِقيَن } مجازاًة لهم بايذائهم ،  ِدي الأَقوأ  .إلى ثوابِه وجنَّتهِ { َواللَُّه َلَ يَ هأ
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َرائِيَل ِإنِّي رَ  رَاِة َوُمَبشًِّرا َوِإذأ قَاَل ِعيَسى ابأُن َمرأَيَم يَا بَِني ِإسأ ُسوُل اللَِّه ِإَليأُكمأ ُمَصدِّقًا ِلَما بَ يأَن َيَديَّ ِمَن الت َّوأ
ٌر ُمِبيٌن  َمُد فَ َلمَّا َجاَءُهمأ بِالأبَ ي َِّناِت قَالُوا َهَذا ِسحأ ُمُه َأحأ  ( 4)ِبَرُسوٍل يَأأِتي ِمنأ بَ عأِدي اسأ
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ُلُه تَ َعاَلى  َرائِيَل ِإنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإَليأُكم مَُّصدِّقاً لَِّما بَ يأَن َيَديَّ ِمَن َوِإذأ قَاَل ِعيَسى ابأُن مَ } : ق أوأ رأَيَم يابَِني ِإسأ

َمُد فَ َلمَّا َجاَءُهم بِالأبَ ي َِّناِت قَالُواأ َه اَذا سِ  ُمُه َأحأ رَاِة َوُمَبشِّراً ِبَرُسوٍل يَأأِتي ِمن بَ عأِدي اسأ ٌر مُِّبيٌن الت َّوأ ؛ معناهُ { حأ
 .ذُكرأ يا ُمَحمَُّد لقوِمَك قصََّة عيسى وعاقبَة َمن آمَن معه ، وعاقبَة من كفرَ وا: 

ُلُه تَ َعاَلى  ُنصب على الحاِل ؛ أي في حاِل تصديقي بالتَّوراِة التي أوتِيها موَسى عليه { مَُّصدِّقاً } : قَ وأ
َمدُ   .السالم ِمن قبلي ، وفي حاِل تبشيري برسوٍل من بعدي يأِتي اسمُه أحأ

نَ َعمأ ؛ ُأمَّةُ : يَا ُروَح اهلِل َهلأ ِمنأ بَ عأِدنَا ِمنأ ُأمٍَّة ؟ قَاَل : وذلك أنَّ الأَحَواريِّيَن قَالُوا ِلِعيَسى عليه السالم 
َمدَ  َمَد ؟ قَاَل : قَاُلواأ . أحأ ِه أنأبَياُء ، ُحَكَماٌء ُعَلَماٌء أب أَراٌر أتأِقَياٌء ؛ َكأَن َُّهمأ : يَا ُروَح اهلِل َوَما ُأمَُّة أحأ ِمَن الأِفقأ

ِخُلُهُم الأجَ  يِر ِمَن الأَعَمِل ، َويُدأ ُهمأ بالأَيِسَِ َن ِمَن اهلِل بالأَيِسيِر ِمَن الرِّزأِق ، َويَ رأَضى اهللُ ِمن أ نََّة ب  َلَ إَلَه إَلَّ يَ رأَضوأ
 .اهللُ 

نا عليه السالم أحمَد قوَلن  َِ انوا َحمَّاِديَن هلِل تعالى ، ونبيُّنا أنَّ اْلنبياء ك: أحُدهما : وفي تسميِة نبيِّ
داً هلِل منهم ، فيكون معنى أحمَد المبالغَة في الفاعلِ   .صلى اهلل عليه وسلم أحمُد ؛ أي أكثُر َحمأ

اْلنبياُء كلهم َمحُموُدوَن ، ونبيُّنا عليه السالم أكثُر مناقباً للفضائِل ، فيكون معناُه مبالغٌة من : والثاني 
َمُد بما فيه من اْلخالِق والمحاسِن أكثَر مما ُيحَمُد غيرهُ المفعوِل ، يع  .ني إنه ُيحأ

َماًء : " قال صلى اهلل عليه وسلم  ُحو اهللُ بَي : إنَّ ِلي أسأ َمُد ؛ َوأنَا ُمَحمَُّد ؛ َوأنَا الأَماِحي الَِّذي َيمأ أنَا أحأ
َشُر النَّاُس َعَلى َر ، َوأنَا الأَحاِشُر الَِّذي ُيحأ  ". َقَدَميَّ ، َوأنَا الأَعاِقُب الَِّذي لَيأَس بَ عأِدي نَبيٌّ  الأُكفأ
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َم ال ِدي الأَقوأ اَلِم َواللَُّه ََل يَ هأ َعى ِإَلى اإلأِسأ ( 4)ظَّاِلِميَن َوَمنأ َأظأَلُم ِممَِّن اف أتَ َرى َعَلى اللَِّه الأَكِذَب َوُهَو يُدأ
 ( 4)ف أَواِهِهمأ َواللَّهُ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلوأ َكرَِه الأَكاِفُروَن يُرِيُدوَن لُِيطأِفُئوا نُوَر اللَِّه بِأَ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم } : قَ وأ ِدي الأَقوأ اَلِم َواللَُّه َلَ يَ هأ َعى ِإَلى اإِلسأ َوَمنأ َأظأَلُم ِممَِّن اف أتَ َرى َعَلى اللَِّه الأَكِذَب َوُهَو ُيدأ
وأيُّ ظُلٍم ِمن : ؛ معناُه { نُوَر اللَِّه بَِأف أَواِهِهمأ َواللَُّه ُمِتمُّ نُوِرِه َوَلوأ َكِرَه الأَكاِفُروَن  يُرِيُدوَن ِلُيطأِفُئواأ * الظَّاِلِميَن 

الكَفرة ممن افتَرى على اهلِل الكذَب بأنأ جعَل هلل َشريكاً أو َولداً وهو يُدَعى إلى ديِن اإلسالم ، واهللُ 
 .لمه أنه يموُت على الكفرِ يرشده إلى دينِه ، وَمن كان في سابِق ع
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 ( 3)ُهَو الَِّذي َأرأَسَل َرُسوَلُه بِالأُهَدى َوِديِن الأَحقِّ ِلُيظأِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلوأ َكرَِه الأُمشأرُِكوَن 

 
{ َلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلوأ َكرَِه الأُمشأرُِكوَن ُهَو الَِّذي َأرأَسَل َرُسوَلهُ بِالأُهَدى َوِديِن الأَحقِّ لُِيظأِهَرُه عَ } : وقولهُ تعالى 

؛ أي هو الَّذي أرسَل ُمَحمَّداً بالقرآِن والدُّعاء إلى ديِن الحقِّ لُيظِهَرُه على جميِع اْلدياِن ، وإنأ َكرَِه 
لجزيَة إلى المشركون ذلَك ، فال تقوُم السَّاعة حتى َل يبَقى أهُل ديٍن إَلّ دَخُلوا في اإلسالِم وأدَّوا ا

 .المسلمين
يريدون لَيغِلُبوا ديَن اهلِل مع ظهورِه وقوَّته { يُرِيُدوَن ِلُيطأِفُئواأ نُوَر اللَِّه بَِأف أَواِهِهمأ } وقولهُ تعالى قبَل هذه اْلية 

 }بتكذيبهم بألسنتهم ، كَمن أراَد إطفاَء نُور الشمِس بأخفِّ اْلشياِء وهو الريُح التي ُيخرُِجها من فيِه 
 .أي هداهُ ومظهُر دينِه ، وغالُب أعدائِه وناصُر أوليائِه على عدوهم من الكفار{ َواللَّهُ ُمِتمُّ نُورِِه 
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 ( 44)يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهلأ َأُدلُُّكمأ َعَلى ِتَجارٍَة تُ نأِجيُكمأ ِمنأ َعَذاٍب َألِيٍم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي هل أدلُّكم على { يَن آَمُنواأ َهلأ َأُدلُّكمأ َعَلى ِتَجارٍَة تُنِجيُكم مِّنأ َعَذاٍب َألِيٍم ياَأي َُّها الَّذِ } : قَ وأ

وإنما ُسمِّيت الطاعُة تجارًة ْلنه يربُح عليها الجنَة والثواَب كما يربُح . طاعٍة تخلُِّصكم من عذاٍب ُمؤِلم
 .على تجارِة الدُّنيا زيادَة المالِ 
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ِمُنو  ٌر َلُكمأ ِإنأ ُكنأتُ تُ ؤأ مأ تَ عأَلُموَن َن بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه بَِأمأَواِلُكمأ َوَأن أُفِسُكمأ َذِلُكمأ َخي أ
(44 ) 

 
ِمُنوَن بِاللَِّه َوَرُسوِلِه } : وقوله تعالى  في هذه اْليِة ؛ تفسيٌر للتجارِة المذكورة ، وإنَّما قدََّم ذكَر اإليمان { تُ ؤأ

؛ أي وُتجاهدون { َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه بَِأمأَواِلُكمأ َوَأنُفِسُكمأ } : ْلنه رأُس الطاعاِت ، وقولهُ تعالى 
العدوَّ في طاعِة اهلل بَنفَقِتُكمأ وُخروِجكم من أنفسكم ، وقد تكون الطاعاُت بالماِل دوَن النفِس بأن يجهَِّز 

 .، وقد تكون بالنفِس دون الماِل بأن يجاهَد بنفسِه بمال غيرهِ َغازياً بمالِه 
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ُلُه تَ َعاَلى  ٌر لَُّكمأ } : قَ وأ ِإن  } ؛ أي التجارُة التي دلَلُتكم عليها خيٌر من التجارِة في اْلموال ، { َذِلُكمأ َخي أ
وَل يَبيُد بخالِف التجارة في  ؛ ثواَب اهلل ، ْلن تلك التجارِة تؤدِّي إلى ربٍح َل يزولُ { ُكنُتمأ تَ عأَلُموَن 

نيا  .اْلمواِل في أُمور الدُّ
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َن أَهاُر َوَمَساِكَن َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِت عَ  ِتَها اْلأ ِري ِمنأ َتحأ ِخلأُكمأ َجنَّاٍت َتجأ ٍن َذِلَك الأَفوأُز يَ غأِفرأ َلُكمأ ُذنُوَبُكمأ َويُدأ دأ
 ( 44)الأَعِظيُم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِتَها اَْلن أَهاُر يَ غأ } : قَ وأ ِري ِمن َتحأ ِخلأُكمأ َجنَّاٍت َتجأ { يَ غأِفرأ } ؛ إنما جَزَم { ِفرأ َلُكمأ ُذنُوَبُكمأ َويُدأ

ِمُنوَن َوُتَجاِهُدوَن ؛ َْلنَّ : )إنأ فعلُتم ذلك يغِفرأ لكم ، وقال الزجَّاُج : على المعنى ، تقديرهُ  ُهَو َجَواُب تُ ؤأ
 (.آِمُنوا باهلِل َوَرُسوِلِه َوَجاِهُدوا يَ غأِفرأ َلُكمأ : ُه قَاَل َمعأنَاُه اَْلمأُر ، َكأَنَّ 

ُلُه تَ َعاَلى  } ؛ المساكن الطيِّبُة هي المنازُل التي طيََّبها اهللُ بالأِمسأِك والرياحيِن ، { َوَمَساِكَن طَيَِّبًة } : قَ وأ
ٍن  ُز } : وقولُه تعالى . المكاِن إذا أقاَم بهَعَدَن ب: ؛ أي في بساتيِن إقامٍة ، يقاُل { ِفي َجنَّاِت َعدأ َذِلَك الأَفوأ

 .؛ أي ذلك الذي ذكرُت لكم هو التجارةُ العظيمة ، والنعيُم المقيم{ الأَعِظيُم 
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ِمِنيَن  َرى ُتِحبُّونَ َها َنصأٌر ِمَن اللَِّه َوفَ تأٌح َقرِيٌب َوَبشِِّر الأُمؤأ  ( 49)َوُأخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرى ُتِحبُّونَ َها وَ } : قَ وأ ؛ أي ذلكم ِخصَلٌة ُأخرى في العاجلِة تحبُّوَنها مع ثواب اْلخِر ، وهي { ُأخأ

ٌر مِّن اللَِّه } الغنيمُة والفتُح ،  ؛ أي عاجٌل يعني فتَح مكَّة ، { َوفَ تأٌح َقرِيٌب } ؛ على أعداِئكم ، { َنصأ
ُلهُ تَ َع اَلى . فتُح عامَّة البالدِ : َوِقيأَل  ِمِنيَن }  :وقَ وأ نعمَة العاجِل : ؛ أي بشِّرهم بهاَتين النِّعَمتين { َوَبشِِّر الأُمؤأ

نيا والجنَّة في اْلخرةِ : ونعمَة اْلجِل ، ومعناهُ   .بشِِّر المؤمنين يا ُمَحمَُّد بالنصِر في الدُّ
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ى ابأُن َمرأَيَم لِلأَحَوارِيِّيَن َمنأ َأنأَصاِري ِإَلى اللَِّه قَاَل يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا أَنأَصاَر اللَِّه َكَما قَاَل ِعيسَ 
نَا الَّذِ  َرائِيَل وََكَفَرتأ طَائَِفٌة فََأيَّدأ ُن َأنأَصاُر اللَِّه َفآَمَنتأ طَائَِفٌة ِمنأ بَِني ِإسأ يَن آَمُنوا َعَلى َعُدوِِّهمأ الأَحَوارِيُّوَن َنحأ

َبُحوا ظَاِهرِيَن    (40)فََأصأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ُكونوا أنصاَر ديِن اهلل على أعدائِه بالسَّيف { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ ُكونُواأ أَنَصاَر اللَِّه } : قَ وأ

 .ودوُموا على ذلَك ، كما نصَر الحواريُّون عيسى عليه السالم
ُخَلَصاُء : كصاحٍب وأصحاٍب ، والحواريُّون جمُع نَاِصٍر ،  : واْلنصاُر . من غير تنوينٍ ( أنأَصاَر اهللِ )وقرَئ 

 .اْلنبياِء الذين نُ قُّوا من كلِّ عيٍب ، ومنه الدَّقيُق الحواريُّ وهو الأُمنَ قَّى
لُُه تَ َعاَلى  أي مَع اهلِل كما في قوله { َكَما قَاَل ِعيَسى ابأُن َمرأَيَم لِلأَحَوارِيِّيَن َمنأ َأنََّصاِري ِإَلى اللَِّه } : وقَ وأ

 [.4: النساء ]{َوَلَ تَأأُكُلواأ َأمأَواَلُهمأ ِإَلى َأمأَواِلُكمأ } : تعالى 
َرائِيَل } : وقولهُ تعالى  ُن َأنَصاُر اللَِّه َفآَمَنت طَّآئَِفةٌ مِّن بَِني ِإسأ ؛ أي صدَّقت جماعٌة { قَاَل الأَحَوارِيُّوَن َنحأ

 : مَّا رُِفَع عيسى عليه السالم تفرََّق قومُه ثالَث فرٍق ؛ وذلك أنه لَ { وََكَفَرت طَّآئَِفٌة } منهم بعيسى ، 
كان عبَد اهلِل ورسوَلُه فرفَعهُ : فرقٌة قالوا كان اهللَ فارتفَع ، وفرقٌة قالوا كان ابَن اهلِل فرفَعهُ اهللُ ، وفرقٌة قالوا 

وا فظهَر الفرقتان الكافرتان على فاتَّبَع كلَّ فريق منهم طائفٌة من الناِس ، فاقَتَتل. اهلل إليه وهم المؤمنون
ُلهُ تَ َعاَلى  المؤمنين حتى بُِعَث ُمَحمٌَّد صلى اهلل عليه وسلم فظهرت الفرقُة المؤمنة على الكافرِة ، فذلك قَ وأ

َبُحواأ ظَاِهرِيَن } :  نَا الَِّذيَن آَمُنواأ َعَلى َعُدوِِّهمأ فََأصأ جَُّة َمن فاصبحت حُ : ؛ أي غاِلبين ، والمعنى { فََأيَّدأ
 .آمَن بعيسى ظاهرًة بتصديِق ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم أنَّ عيسى عبُد اهلِل ، وكلمتهُ وروَحُه والتأييد

ُلهُ تَ َعاَلى : )وعن الحسِن قال  ِسيِر َهِذِه اْليَِة قَ وأ َراَن بأَن الأُحَصيأِن َوأبَا ُهَري أَرَة َعنأ تَ فأ َوَمَساِكَن } : َسَألأُت ِعمأ
ٍن َطيِّبَ  : " َسَألأُت َعنأ ذِلَك َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَل : " ، فَ َقاَل أبُو ُهَري أَرة { ًة ِفي َجنَّاِت َعدأ

ُعونَ  َمَر ، ِفي ُكلِّ َداٍر َسب أ ِر َسب أُعوَن َداراً ِمنأ يَاُقوٍت أحأ ٌر ِمنأ لُؤلَُؤٍة ِفي الأَجنَِّة ، ِفي ذِلَك الأَقصأ نأ بَ يأتاً مِ  َقصأ
ُعوَن َسرِيراً َوَسب أُعون ِفَراشاً ، َعَلى ُكلِّ ِفَراٍش امأَرأٌة ِمَن الأُحور الأِعي َضر ، ِفي ُكلِّ بَ يأٍت َسب أ ن ، ِفي ُكلِّ زُُمرٍُّد أخأ

ِمِنيَن مِ  ناً ِمنأ َطَعاٍم ، يُ عأِطي اهللُ الأُمؤأ ُعوَن َلوأ ُعوَن َماِئَدًة ، َعَلى ُكلِّ َماِئَدٍة َسب أ َن الأُقوَِّة َما يَأأِتي َعَلى بَ يأٍت َسب أ
 " ". ذِلَك ُكلِِّه 
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َرأِض الأَمِلِك الأُقدُّوِس الأَعزِيِز الأَحِكيِم   ( 4)ُيَسبُِّح لِلَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلأ
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؛ { َمِلِك الأُقدُّوِس الأَعزِيِز الأَحِكيِم الأ } ؛ ظاهُر المعنى ، { ُيَسبُِّح لِلَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَْلرأِض } 

 .كثيُر البركةِ : معناُه : المستحقُّ للتعظيِم لتنأزِيِه صفاتِه عن كلِّ نقٍص ، ويقاُل : الأُقدُّوُس 
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ُلو َعَليأِهمأ آيَاِتِه َويُ زَكِّيِهمأ َويُ عَ  ُهمأ يَ ت أ ُمِّيِّيَن َرُسوًَل ِمن أ َمَة َوِإنأ َكانُوا ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِفي اْلأ لُِّمُهُم الأِكَتاَب َوالأِحكأ
 ( 4)ِمنأ قَ بأُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبيٍن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ اُْلمِّيُّوَن هم العرُب كلُّهم ، َمن كتَب منهم { ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِفي اُْلمِّيِّيَن َرُسوَلً مِّن أُهمأ } : قَ وأ

وأوَُّل ما ظهرِت الكتابُة في العرب ظهرت في أهِل . ا من أهِل الكتابومن َلمأ َيكُتبأ ؛ ْلنَّهم لم يكونو 
 .الطائف ، تعلَُّموا من الحيرِة ، وتعلََّم أهُل الحيرِة من أهل اْلنبار

يعني ُمَحمَّداً صلى اهلل عليه وسلم َنَسبُه مثُل َنَسبهم وجنسُه مثل جنسهم ، { َرُسوَلً مِّن أُهمأ } وقولهُ تعالى 
؛ أي يُطهُِّرهم من الدَّنِس والكفِر ، فيجعلهم أزأِكَياَء { َويُ زَكِّيِهمأ } ؛ يعني القرآَن ، { اأ َعَليأِهمأ آيَاِتِه يَ ت أُلو } 

َمَة } بما يأأُمرهم به من التوحيِد ويدعوهم إليه من طاعِة ،  ؛ أي القرآَن والعلَم { َويُ َعلُِّمُهُم الأِكَتاَب َوالأِحكأ
؛ أي وقد كانوا قبَل مجيئِه إليهم بالقرآِن لِفي ظالٍل مبين ، { ن قَ بأُل َلِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن َوِإن َكانُواأ مِ } ، 

تَ قأِسُموَن باَْلزأََلمِ   .يعُبدون اْلصناَم وَيسأ
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ُهمأ َلمَّا يَ لأَحُقوا ِبِهمأ َوُهَو الأَعزِيُز الأَحِكيُم   ( 9)َوآَخرِيَن ِمن أ

 
اَلى  ََ ُلُه َتَع وبعَثُه في آَخرِين منهم : ؛ معناُه { آَخرِيَن ِمن أُهمأ َلمَّا يَ لأَحُقواأ ِبِهمأ َوُهَو الأَعزِيُز الأَحِكيُم وَ } : قَ وأ

يعني اْلعاجَم ، والنبيُّ صلى اهلل عليه وسلم مبعوٌث إلى كلِّ َمن شاهَدُه من العرب والعجم وإلى كلِّ َمن 
 .يأتي منهم بعَد ذلك

ْلنَّهم إذا أسَلُموا صاروا منهم ، والمسلمون كلُّهم يٌد واحدة وُأمٌَّة واحدٌة وإن  {ِمن أُهمأ } وقوله تعالى 
ِل والسَّابقِة ؛ ْلن التَّابعين َل يُدركون شأَن { َلمَّا يَ لأَحُقواأ ِبِهمأ } : وقوله تعالى . اختلَف أجناُسهم في الَفضأ

 .الصحابةِ 
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تِيِه َمنأ يَ  ِل الأَعِظيِم َذِلَك َفضأُل اللَِّه يُ ؤأ  ( 0)َشاُء َواللَُّه ُذو الأَفضأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  تِيِه َمن َيَشآُء } : قَ وأ ُل اللَِّه يُ ؤأ النبوََّة : ؛ يعني اإلسالَم والهدايَة إلى دينِه ، َوِقيأَل { َذِلَك َفضأ

؛ على َمن اختصَّهُ { الأَفضأِل الأَعِظيِم َواللَُّه ُذو } والكتاَب واإلسالَم يُعطيِه اهللُ ُقريشاً ممن يراُه أهالً له به ، 
ِة واإلسالِم ، َوِقيأَل   .ذو الأَمنِّ العظيِم على خلقِه ببعِث ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم: بالنبوَّ
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َفارًا بِ  ِمُل َأسأ ِمُلوَها َكَمَثِل الأِحَماِر َيحأ رَاَة ثُمَّ َلمأ َيحأ بُوا ِبآيَاِت َمَثُل الَِّذيَن ُحمُِّلوا الت َّوأ ِم الَِّذيَن َكذَّ ئأَس َمَثُل الأَقوأ
َم الظَّاِلِميَن  ِدي الأَقوأ  ( 4)اللَِّه َواللَُّه ََل يَ هأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِمُلوَها } : قَ وأ رَاَة ثُمَّ َلمأ َيحأ َمَثُل اليهوِد الذين ُأِمُروا بما في : ؛ معناُه { َمَثُل الَِّذيَن ُحمُِّلواأ الت َّوأ

ِة ، وُيظِهروا صفَة ُمَحمٍَّد ونَ عأَتُه فيها ، ثم َلمأ يفعُلوا ما ُأمروا به ولم يُؤِمُنوا بالنبيِّ صلى اهلل عليه التَّورا
َفاراً } وسلم ،  ِمُل َأسأ  .؛ أي َيحِمُل ُكُتباً من العلِم ِعظَاماً َل يدري ما عليه وما َحَملَ { َكَمَثِل الأِحَماِر َيحأ
َفاُر  ٍر ، وهو الكتاُب الكبير ، َشبََّة اليهوَد إذ لم ينتِفُعوا بما في التَّوراِة وهي دالٌَّة على جمُع ِسفأ : واَْلسأ

ُل التوراِة من الحمِل على الظَّهِر ،  اإليماِن بالحمار يحمُل ُكُتَب العلِم ، وَل يدري ما فيه ، وليس َحمأ
ِملأنَ َها } في قوله تعالىوإنما هو من الأَحَماَلِة وهو الضَّماُن والكفالُة والقبول كما  اْلحزاب ]{فَأبَ يأَن َأن َيحأ

بَ لأنَ َها[ 44:  فاليهوُد َضِمُنوا العمَل بها ثم لم يفَعُلوا بما َضِمُنوا وَجَحُدوا بعَض ما َحَملوا ، . أي يَ قأ
ِمُلوَها } : فلذلك ِقيأَل   .{ُثمَّ َلمأ َيحأ
ُلُه تَ َعاَلى  ِم الَّ } : قَ وأ بُواأ ِبآيَاِت اللَِّه بِئأَس َمَثُل الأَقوأ ؛ يعني اليهوَد كذبُوا بالقرآِن وبالتَّوراة حين لم { ِذيَن َكذَّ

َم الظَّاِلِميَن } يُؤِمنوا بُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم ،  ِدي الأَقوأ ؛ الذين ظََلموا أنُفَسهم { َواللَُّه َلَ يَ هأ
 .بتكذيبهم اْلنبياءَ 
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َت ِإنأ ُكنأُتمأ َصاِدِقيَن  ُقلأ يَا َأي َُّها الَِّذينَ  لَِياُء لِلَِّه ِمنأ ُدوِن النَّاِس فَ َتَمن َُّوا الأَموأ ُتمأ َأنَُّكمأ َأوأ ( 4)َهاُدوا ِإنأ َزَعمأ
َنهُ َأَبًدا ِبَما َقدََّمتأ َأيأِديِهمأ َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِميَن  َت الَِّذي َتفِ ( 4)َوََل يَ َتَمن َّوأ رُّوَن ِمنأُه فَِإنَُّه ُقلأ ِإنَّ الأَموأ

 ( 4)ُماَلِقيُكمأ ُثمَّ تُ َردُّوَن ِإَلى َعاِلِم الأَغيأِب َوالشََّهاَدِة فَ يُ َنبُِّئُكمأ ِبَما ُكنأُتمأ تَ عأَمُلوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِلَيآُء لِلَِّه ِمن ُدوِن ال} : قَ وأ ُتمأ َأنَُّكمأ َأوأ َت ِإن ُكنُتمأ ُقلأ ياَأي َُّها الَِّذيَن َهاُدواأ ِإن َزعمأ نَّاِس فَ َتَمن َُّواأ الأَموأ
ُن َأب أَناُء اللَِّه َوَأِحبَّاُؤُه } ؛ هذا جواٌب لليهوِد في قولهم{ َصاِدِقيَن  َوقَاَل اهللُ تَ َعاَلى [ 44: المائدة ]{َنحأ
خرِة لكم من دوِن الناِس ، إِن ادَّعيُتم أنَّكم أحبَّاُء اهلِل وأهُل وَليتِه وأنَّ الجنَة في اْل: قل َلهم : لَنبيِِّه 

َنا كي تصلوا إلى نعيِم اْلخر : فاسَأُلوا اهللَ الموَت إنأ ُكنتم َصاِدقين في مَقاَلِتكم ، قولوا  اللَُّهمَّ أِمت أ
 .وتسَترِيحوا من تعقب الدُّنيا ، وُسيِميُتكم اهللُ إنأ قُلتم ذلكَ 

اللَُّهمَّ : قُوُلوا : " اْلَيُة قَاَل َلُهُم النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أنَُّه َلمَّا نَ َزَلتأ َهِذِه : " كما ُروي في الحديِث 
َنا ، فَ َوالَِّذي نَ فأِسي بَيِدِه ، لَيأَس أَحٌد ِمنأُكمأ يَ ُقوُل ذِلَك إَلَّ َغصَّ بريِقِه َفَماَت َمَكانَُه  َفَكِرُهوا ذِلَك " أِمت أ

َوَلَ يَ َتَمنَّوَنهُ َأَبداً ِبَما َقدََّمتأ } : فأنزَل اهللُ تعالى . ُكوُن ذِلَك إنأ قَاُلوا، َوَعَرُفوا أنَُّه َسيَ " َوأبَوا أنأ يَ ُقولُوا 
ُموا من التكذيب بُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم ، والتحريِف لِصَفِته { َأيأديِهمأ  ؛ أي َل يَتمنَّون ذلك بما قدَّ

 .في التَّوراةِ 
ُلُه تَ َعاَلى  ُقلأ ِإنَّ } : ؛ إخباٌر عن معلوِم اهلل فيهم ، حذرَهم اهللُ بقولِه { ٌم بِالظَّاِلِميَن َواللَُّه َعِلي} : قَ وأ

َت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمنأُه فَِإنَُّه ُماَلِقيُكمأ  إنَّ الموَت الذي تِفرُّون منه َْلنأ : ؛ أي قل يا ُمَحمَُّد لليهوِد { الأَموأ
ُه فإنه نازٌل بكم َل محالَة عند ا ثُمَّ تُ َردُّوَن ِإَلى َعاِلِم الأَغيأِب َوالشََّهاَدِة فَ يُ َنبُِّئُكم ِبَما  } نقضاِء آجالكم ، تَ لأَقوأ

 .؛ من خيٍر أو شرٍّ { ُكنُتمأ تَ عأَمُلوَن 
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ِر اللَّهِ  ا ِإَلى ِذكأ َعوأ ِم الأُجُمَعِة فَاسأ ٌر َلُكمأ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّاَلِة ِمنأ يَ وأ َوَذرُوا الأبَ يأَع َذِلُكمأ َخي أ
 ( 3)ِإنأ ُكنأُتمأ تَ عأَلُموَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِر اللَِّه َوَذرُواأ الأ } : قَ وأ اأ ِإَلى ِذكأ َعوأ ِم الأُجُمَعِة فَاسأ ؛ { بَ يأَع ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ ِإَذا نُوِدَي لِلصَّاَلِة ِمن يَ وأ

إلماُم على المنبِر يوَم الجُمعة ؛ ْلنه لم يُكن على عهِد رسوِل اهلل صلى اهلل عليه يعني النداَء إذا جلَس ا
وسلم نداٌء سواُه ، كان إذا جلَس على المنبِر أذَن بالٌل على باب المسجِد ، وكذا كان على عهِد أبي 

 .بكٍر وعمرَ 
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صعوِد اإلمام المنبَر ، كما ُروي عن  والنداُء المشروع لهذِه الصَّالة اْلذاُن الثاِني يقولُه المؤذُِّن عند
َما َكاَن ِلَرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إَلَّ ُمَؤذٌِّن َواِحٌد يُ َؤذُِّن إذا قَ َعَد َعَلى )السَّائب بن يزيٍد أنه قال 

ٍر َكِذلَك ، ثُمَّ ُعَمَر َكذِلَك ، فَ َلمَّ  ا َكاَن ِفي أيَّاِم ُعثأَماَن رضي اهلل عنه الأِمنأَبِر ، ُثمَّ يُِقيُم إذا نَ َزَل ، ثُمَّ أبُو َبكأ
َرهُ   (.وََكثُ َر النَّاُس زَاَد ِنَداًء َغي أ

ُلُه تَ َعاَلى  ِر اللَِّه } : قَ وأ اأ ِإَلى ِذكأ َعوأ هو إجابُة النِّداِء : يعني الذهاَب والمشَي إلى الصَّالِة ، والسَّعُي { فَاسأ
ِر اهللِ )في قراءِة ابن مسعوٍد رضي هلل عنه في هذه اْليِة ، والمبادرُة إلى الجمعِة ، و  وكان ( فَامأُضوا إَلى ِذكأ

السَّعُي هنا هو العمُل إذا نُوِدَي للصَّالة : َوِقيأَل (. َلوأ ُأِمرأُت بالسَّعأِي َلَسَعيأُت َحتَّى َسَقَط رَداِئي: )يقوُل 
 .الطَّهارة والُغسِل والتوجُّه إليه بالقصِد والنيَّةفاعَمُلوا على المعَنى إلى ذكِر اهلل من التفرُِّغ له واَلشتغاِل ب

ُو إذا خاَف فوَت الجُمعة أم َلَ ؟ قال بعُضهم : واختلَف مشائُخنا  هل يجُب على اإلنساِن اإلسراُع والَعدأ
وقال . يلزمُه ذلك بظاهِر النصِّ ، بخالف السَّعِي إلى سائِر الجماعات َل يؤمُر به وإنأ خاَف الفوتَ : 

َوَأن لَّيأَس ِلِْلنَساِن ِإَلَّ َما َسَعى } َل يلزمُه ذلك ، وليس السَّعُي إَلّ العمُل كما قال تعالى: م بعُضه
َن ، َوأُتوَها : " وقال َصلَّى اهللُ َعَليأِه وَسلََّم [. 93: النجم ]{ َعوأ إذا أتَ يأُتُم الصَّاَلَة َفالَ تَأأُتوَها َوأن أُتمأ َتسأ

ُتمأ فَصلُّوا ، َوَما فَاَتُكمأ فَاقأُضوا َوَعَليأُكُم السَِّكينَ   .، وهذا عامٌّ في جميِع الصَّلوات" ُة َوالأَوقَاُر ، َفَما أدأرَكأ
: وقال بعُضهم . فاسَعوا إلى ذكِر اهلِل ، يعني الصَّالَة مع اإلماِم ، وذلك هو المراُد بذكِر اهلل: قال بعُضهم 

: " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : ي بكٍر رضي اهلل عنه قاَل هي الخطبُة ْلنَّها تِلي النداَء ، عن أب
رِ  َم الأُجُمَعِة َخَرَجتأ ُذنُوبُُه َوَخطَايَاُه ، فَإذا رَاَح َكَتَب اهللُ َلُه بُكلِّ َقَدٍم َعَمَل ِعشأ يَن َسَنًة ، فَإَذا َمِن اغأَتَسَل يَ وأ

 ". َتي َسَنٍة ُقِضَيِت الصَّاَلةُ ُأِجيَز بَعَمِل ِمائ َ 
َلُه ، : " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن أبي ذرٍّ قاَل  َم الأُجُمَعِة فََأحأَسَن ُغسأ َمِن اغأَتَسَل يَ وأ

ِنُه ، ثُمَّ َلمأ يُ َفرِّقأ َما بَ يأَن اث أنَ يأِن ، َغفَ  َنهُ َولَبَس ِمنأ َصاِلِح ثَِيابِه ، َوَمسَّ ِمنأ ِطيب بَ يأِتِه أوأ ُدهأ َر اهللُ َلهُ َما بَ ي أ
َرى َوزيَاَدَة َثالََثِة أيَّاٍم بَ عأَدَها   ". َوبَ يأَن الأُجُمَعِة اُْلخأ

يَا َمعأَشَر : " أنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم قَاَل ِفي ُجُمَعٍة ِمَن الأُجَمِع : " وعن أنٍس رضي اهلل عنه 
ماً َجَعلَ  ِلِميَن ، إنَّ َهذا يَ وأ ِلِميَن فَاغأَتِسُلوا ِفيأِه ، َوَمنأ َكاَن ِعنأَدُه ِطيٌب َفالَ َيُضرُُّه أنأ الأُمسأ هُ اهللُ ِعيأداً لِلأُمسأ
 " ". َيَمسَّ ِمنأُه ، َوَعَليأُكمأ بالسَِّواِك 

(4/4) 

 
 

َرأِض َواب أتَ ُغوا ِمنأ َفضأِل اللَِّه َواذأكُ   ( 44)ُروا اللََّه َكِثيًرا َلَعلَُّكمأ تُ فأِلُحوَن فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَان أَتِشُروا ِفي اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي إذا َفرغُتم من الصَّالة فانَتِشُروا في { فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانَتِشُرواأ ِفي اَْلرأِض } : قَ وأ
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َأ : )اْلرِض ، هذا أمُر إباحٍة ، قال ابُن عبَّاس  ُرجأ ، َوإنأ ِشئأ ِر ، َوإنأ إنأ ِشئأَت فَاخأ َت َفَصلِّ إَلى الأَعصأ
ُلهُ تَ َعاَلى (. ِشئأَت فَاق أُعدأ  ِلُحوَن } : وكذلك قَ وأ ؛ إباحةٌ { َواب أتَ ُغواأ ِمن َفضأِل اللَِّه َواذأُكُرواأ اللََّه َكِثيراً لََّعلَُّكمأ تُ فأ

 .لطلب الرِّزِق والتجارة والبيِع بعَد المنعِ 
مَ : )وعن ابِن عبَّاس قال  ٍء ِمَن الدُّن أَيا ، َوَلِكنأ ِعَياَدةُ َمرِيٍض َوُحُضوُر َلمأ تُ ؤأ ُروا ِفي َهِذِه اْلَيِة ِبطََلب َشيأ

ِل اللَِّه } : ) وقال الحسُن (. َجَناَزٍة َوزيَارَُة أٍخ ِفي اهلِل تَ َعاَلى والقوُل (. يَ عأِني طََلَب الأِعلأمِ { َواب أتَ ُغواأ ِمن َفضأ
 .اْلوَُّل أظهرُ 
ماُء في موضِع وُجوب الأُجمعِة ، وعلى َمن تجُب ، وكم يشَترُط له الجماعُة ؟ فقال أبو واختلَف العل

ِلِه عليه السالم : )حنيفَة  ٍر َجاِمٍع ِلَقوأ ٍر : " َلَ َتِجُب الأُجُمَعةُ إَلَّ ِفي ِمصأ رِيَق إَلَّ ِفي ِمصأ َلَ ُجُمَعَة َوَلَ َتشأ
 (. ُتِجُب َعَلى السََّواِد َوَلوأ قَ ُرَبتأ ِمَن الأِمصأِر ، إَلَّ إذا َكاَنتأ ُمتَِّصَلًة بهِ َوَلَ َتِصحُّ ِفي الأُقَرى ، َوَلَ " َجاِمٍع 

ِر ، َوَوقأُت اعأِتَبار َسَماِع : )وقال الشافعيُّ  ِل السََّواِد إذا َسِمُعوا النَِّداَء ِمَن الأِمصأ َتِجُب الأُجُمَعُة َعَلى أهأ
َواُت َهاِدَئًة َوالريُِّح َساِكَنةً  اَْلذاِن أنأ َيُكوَن الأُمَؤذِّنُ   (.َصيِّتاً ، َواَْلصأ

َياٍل ِمَن الأِمصأرِ : )وقال ابُن عمٍرو وأبو هريرة وأنس  َرِة أمأ وقال سعيُد (. َتِجُب َعَلى ُكلِّ َمنأ َكاَن َعَلى َعشأ
: ، وقال ربيعةُ ( ِستَِّة أمأَيالٍ  َعَلى: )وقال الزهريُّ (. َتِجُب َعَلى َمنأ َكاَن ُدوَن الأَمبيتِ : )بن المسيَّب 

 (.َثالََثةُ أمأَيالٍ : )، وقال مالُك ( أرأبَ َعُة أمأَيالٍ )
َها : )وعنَد الشافعيِّ  َراراً بَاِلِغيَن ، َلَ َيظأَعُنوَن َعن أ َتَمَع ِفيَها أرأبَ ُعوَن رَُجالً أحأ َتِجُب الأُجُمَعُة ِفي ُكلِّ قَ رأَيٍة اجأ
َوإنأ َكاَن أَقلَّ ِمنأ ذِلَك ، . َلَّ َظعأَن َحاَجٍة ، فَإذا َكاَن َكذِلَك َوَجَب َعَليأِهمأ إقَاَمُة الأُجُمَعةِ ِشَتاًء َوَلَ َصيأفاً إ

ِضٌع تُ َقاُم ِفيأِه الأُجُمَعُة ، فَ َعَليأِهُم الأُحُضوُر ِفيأِه لِلأُجُمَعِة إذا َكانُوا بَحيأُث َيسأمَ  (. ُعوَن النَِّداءَ وََكاَن بُقرأبَها َموأ
ِجٌد َوَجَب َعَليِهمأ إقَاَمُة الأُجُمَعةِ : )وقال مالُك   (.إذا َكاَنِت الأَقرأَيُة ِفيَها ُسوٌق َوَمسأ

عبٌد ؛ أو مريض ؛ أو مسافٌر ؛ أو : وأما أهُل الوجوب ، فتجُب الجُمعة على كلِّ مسلٍم إَلَّ على أربعة 
 .هللُ عنه ، واهللُ غنيٌّ حميدامرأةٌ ، فَمِن استغَنى عنها بلهٍو أو تجارٍة استغَنى ا

َعِقُد باث أنَ يأنِ : )وأما العدُد الذين تنعقد بهم الجمعُة ، فقال الحسُن  ، وقال أبو يوسف والليُث بن سعد ( تَ ن أ
ََ ومحمَّد وسفيان ( بَثالَثَةٍ : ) : ، وقال الشافعيُّ ( باث أَني َعَشرَ : )، وقال ربيعُة ( بَأرأبَ َعةٍ : )، وقال أبو حنيفَة
َعِقُد إَلَّ بَأرأبَِعينَ َلَ )  (. تَ ن أ
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وِ  ٌر ِمَن اللَّهأ َها َوتَ رَُكوَك قَاِئًما ُقلأ َما ِعنأَد اللَِّه َخي أ ًوا ان أَفضُّوا ِإلَي أ ُر َوِإَذا رََأوأا ِتَجارًَة َأوأ َلهأ  َوِمَن التَِّجارَِة َواللَُّه َخي أ
 ( 44)الرَّازِِقيَن 
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ُلُه تَ َعاَلى  َها َوتَ رَُكوَك قَآِئماً َوِإذَ } : قَ وأ َل : " ؛ قال الحسُن { ا رََأوأاأ ِتَجاَرًة َأوأ َلهأواً انَفضُّواأ ِإَلي أ أَصاَب أهأ

َما  ُم الأَمِديَنَة بُكلِّ الأَمِديَنِة ُجوٌعَ َوَغاَلُء ِسعأٍر ، فَ َقِدَم َدِحيَّةُ بأُن َخِليَفَة الأَكلأبيُّ ِمَن الشَّاِم بِتَجارٍَة ، وََكاَن يَ قأدُ 
ِرُب الطَّبأَل ِليُ عأِلَم النَّاسَ  تَاُج إلَيأِه ِمنأ َدِقيٍق َوبُ رٍّ َوَغيأِرِه ، فَ يَ نأِزُل ِفي ُسوِق الأَمِديَنِة َوَيضأ  بُقُدوِمِه ، ُيحأ

ُرُجوَن إلَيأِه لَِيبأَتاُعوا ِمنأهُ   . فَ َيخأ
ِم ُجُمَعٍة  اَلِمِه  -فَ َقِدَم ذاَت يَ وأ ُطُب َعَلى الأِمنأَبِر َوَرسُ  -وََكاَن قَ بأَل إسأ وُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم قَاِئٌم َيخأ

ٍط ثَ َبُتوا َمَع النَّبيِّ صلى  ِجِد ، َوَلمأ يَ بأَق إَلَّ َثَمانَِيُة َرهأ اهلل عليه وسلم ، َفَضَرَب الطَّبأَل َفَخَرَج النَّاُس ِمَن الأَمسأ
َلوأ َلِحَق آِخُرُهمأ أوََّلُهمأ ََللأتَ َهَب : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  - بَِقَي اث أَنى َعَشَر رَُجالً َوامأَرأةٌ : َوِقيأَل  -

 ". فَأَن أَزَل اهللُ َهِذِه اْلَيَة " الأَواِدي َعَليأِهمأ نَاراً 
َها } وقولهُ تعالى  في هذا و . على المنبِر تخطبُ { َوتَ رَُكوَك َقآِئماً } أي تَفرَّقوا بالخروِج إليها { انَفضُّواأ ِإلَي أ

دليٌل على وجوب استماِع الأُخطَبِة ؛ ْلنَّ اهللَ تعالى عاتَبهم على ترِك اَلستماِع ، ولو لم يكن َفرضاً لم 
 .يُعاتَبوا على ذلك

َها } : والكنايُة في قولِه تعالى . ويستدلُّ من هذه اْليِة على أنَّ من السُّنة أن َيخُطَب اإلماُم قَائماً  { ِإَلي أ
جارِة دوَن اللَّهِو ، وإنما ُخصَّت التجارُة بَردِّ الضميِر إليها ؛ ْلنَّها كانت أهمَّ إليهم ْلنَّ راجعٌة إلى التِّ 

 .السَّنة كانت َسَنَة مجاعٍة وغالء سعرٍ 
ُلُه تَ َعاَلى  ِو َوِمَن التَِّجاَرِة } : قَ وأ ٌر مَِّن اللَّهأ ثواب الصَّالة  ما عنَد اهلِل من: ؛ معناُه { ُقلأ َما ِعنَد اللَِّه َخي أ

ُر الرَّازِِقيَن } والثباِت مع النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم خيٌر من اللَّهِو ومن التجارِة ،  ؛ أي ليس { َواللَُّه َخي أ
 .يَفوتُهم من أرزاِقهم لتخلُّفهم عن الأِميَرِة شيٌء ، وَل بَترِكهم البيَع في وقِت الصَّالة
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َهُد ِإنَّ الأُمنَاِفِقيَن  ِإَذا َجاَءَك الأُمَناِفُقونَ  َهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه َواللَُّه يَ عأَلُم ِإنََّك َلَرُسوُلُه َواللَّهُ َيشأ قَاُلوا َنشأ
 ( 4)َلَكاِذبُوَن 

 
} أصحابهُ ، إذا جاَءك يا ُمَحمَُّد مناِفُقوا أهِل المدينِة عبُداهلل بُن أَُبي و : ؛ معناهُ { ِإَذا َجآَءَك الأُمَناِفُقوَن } 

َهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه  َواللَُّه } نُقِسُم إنََّك لرسوُل اهلِل ، وعلى ذلَك َضِميُرنا واعتقاُدنا ، : ، قالُوا { قَاُلواأ َنشأ
َهُد ِإنَّ الأُمَناِفِقيَن َلكَ } ، من غيِر شهادة المنافقين وحلِفهم { يَ عأَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُه  ؛ أي { اِذبُوَن َواللَُّه َيشأ

واهللُ يخبر أنَّ المنافقين لَكاذبون فيما يعتقدونَُه بُقلوبهم وما يُقولون بأَلِسَنِتهم ، فُهم كاِذبون في إخبارهم 
قاً   .عمَّا في َضمائِرهم ، فأمَّا َشهادُتهم بألِسنتهم أنه رسوُل اهلل فقد كانت ِصدأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



(4/4) 

 
 

 ( 4)وا َعنأ َسِبيِل اللَِّه ِإن َُّهمأ َساَء َما َكانُوا يَ عأَمُلوَن اتََّخُذوا َأيأَمانَ ُهمأ ُجنًَّة َفَصدُّ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرًة يدفعون بها عن أنُفِسهم السَّبي والقتِل والجزية كَمن { اتََّخُذواأ َأيأَمانَ ُهمأ ُجنًَّة } : قَ وأ ؛ أي ُست أ

ُلُه تَ َعاَلى . أعدَّ على نفسِه ُجنًَّة لدفِع الجراح ؛ أي َمنَ ُعوا الناَس عن طاعِة { َصدُّواأ َعن َسِبيِل اللَِّه فَ } : قَ وأ
 .؛ في نفاِقهم من الكذب والخيانة{ ِإن َُّهمأ َسآَء َما َكانُواأ يَ عأَمُلوَن } اهلل واَمتنعوا عنها ، 

َهُد ، يميٌن ؛ ْلنَّ القوَم قالوا : وفي هذه اْليِة دليٌل أنَّ قوَل الرُجِل  َهدُ )أشأ اهللُ َيميناً في هذِه  فجعَلهُ ( َنشأ
 .اْلية ، وعلى هذا ُأقِسُم وأعِزُم وأحِلُف ، كلُّها إيماٌن عند أبي حنيفَة وَصاِحبَ يأِه ، والثوريِّ واْلوزاعي

(. نٌ أُقأِسُم لَيأَس بَيِميٍن َوأُقأِسُم باهلِل َيِمي: )، وقال الشافعيُّ ( إنأ أرَاَد بِه الأَيِميَن فَ ُهَو َيِمينٌ : )وقال مالُك 
َيًة عن القتلِ ( ِاتََّخُذوا إيأَمانَ ُهمأ )وفي قراءِة الحسن   .بكسر اْللف ، أي إنَّا ُمؤِمنون ، اتَّخذوُه تُ قأ
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َقُهوَن   ( 9)َذِلَك بَِأن َُّهمأ آَمُنوا ثُمَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قُ ُلوِبِهمأ فَ ُهمأ ََل يَ فأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َقُهوَن َذِلَك بَِأن َّهُ } : قَ وأ ؛ أي ذلك الحكُم { مأ آَمُنواّ ثُمَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قُ ُلوِبِهمأ فَ ُهمأ َلَ يَ فأ

ذلك الصدُّ بأنَّهم كانوا ُمؤمنين في الَعالنَِيِة بحضرِة النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، فإذا : بنَفاِقهم ، ويقاُل 
فأورَث ذلك طَبأعاً على قُلوبهم فُهم َل يفَقُهون اإليماَن عاُدوا إلى َقوِمهم ثَبُتوا على الكفِر في السرِّ ، 

 .والقرآَن ، وَل يَ ُعوَن ما يُوَعظُوَن به
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َسُبو  ِلِهمأ َكَأن َُّهمأ ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة َيحأ َمعأ لَِقوأ َساُمُهمأ َوِإنأ يَ ُقولُوا َتسأ َن ُكلَّ َصيأَحٍة َوِإَذا رََأي أتَ ُهمأ تُ عأِجُبَك َأجأ
َفُكوَن َعَليأهِ  َذرأُهمأ قَاتَ َلُهُم اللَُّه َأنَّى يُ ؤأ  ( 0)مأ ُهُم الأَعُدوُّ فَاحأ
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ِلِهمأ } : قوله تعالى  َساُمُهمأ َوِإن يَ ُقوُلواأ َتسأَمعأ ِلَقوأ ؛ أي في صحَّة أجساِمهم { َوِإَذا رََأي أتَ ُهمأ تُ عأِجُبَك َأجأ

وكان عبُداهلل بن ُأَبي رُجالً َفِصيحاً َلِسناً ، وكانوا إذا  وُحسِن َمنَظِرهم ؛ ْلنَّهم يكونون على ُصورٍة َحسنة ،
ِلِهمأ } قاُلوا َشيئاً أصَغى النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ِلُحسِن كالِمهم ، ولهذا ُأدخلت الالُم في  َمعأ ِلَقوأ { َتسأ

 .إلى قوِلهم: ، ويجوُز أن يكون معناه 
ُلُه تَ َعاََلى  ؛ فيه بياٌن في ترِك التفهُّم واَلستبصار بمنأزِلة الأُخُشب الأُمَسنََّدِة { َسنََّدٌة َكأَن َُّهمأ ُخُشٌب مُّ } : قَ وأ

إلى الجدار ، َل ينتفُع إَلَّ بالنظِر إليها ، والأُخُشُب َل أرواَح فيها وَل تعقُل وَل تفهُم ، وكذلك المنافقون 
بجزم ( ُخُشٌب ، َوُخشأبٌ )َلُة إلى الجدار ، ويُقرأ الأُمَما( الأُمَسنََّدةُ )و. َل َيسمعون اإليماَن وَل يعقلونَهُ 

 .الشِّين ، ومنها
ُلُه تَ َعاَلى  َسُبوَن ُكلَّ َصيأَحٍة َعَليأِهمأ } : قَ وأ ؛ أي يظُنُّون ِمن الأُجبِن والخوِف أنَّ كلَّ َمن خاطَب النبيَّ { َيحأ

َل يسمعون َصوتاً إَلَّ ظنُّوا أنأ قد :  ويقالُ . صلى اهلل عليه وسلم فإنما ُيخاِطبُه في أمرِهم وكشِف نفقاهم
فإذا ناَدى ُمناٍد في العسكِر ، وانفَلَتتأ دابَّة ، أو أنِشَدتأ ضالٌَّة ، ظنُّوا أنُّهم يُ َراُدون مما في قلوبهم )أتوا 

 .أنأ يكشَف اهللُ أسرارَهم( من الرُّعب
ُلُه تَ َعاَلى  } ُهمأ على الحقيقِة العدوِّ اْلدَنى إليَك ، : لمعنى ؛ ابتداُء كالٍم ، وا{ ُهُم الأَعُدوُّ } : قَ وأ
َذرأُهمأ  ؛ يا ُمَحمَُّد وَل تَأأَمن أُهمأ وإنأ أظَهُروا أنَّهم معَك ، نال ُتطِلعأُهمأ على سرَِّك كَأنَّهم عيوٌن ْلعداِئَك { فَاحأ
 .من الكفَّار
ُلُه تَ َعاَلى  َفُكوَن } : قَ وأ ؛ أي لَعَنهم اهللُ وأخَزاهم وأَحلَّهم محلَّ َمن يقاتلُه عُدّواً قاهراً { قَاتَ َلُهُم اللَُّه َأنَّى يُ ؤأ

َفُكوَن } له ،   .أي ُيصَرفُون من الحقِّ إلى الباطلِ { َأنَّى يُ ؤأ
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تَ غأِفرأ َلُكمأ َرُسوُل اللَِّه َلوَّوأا رُُءوَسُهمأ َورََأي أتَ ُهمأ َيُصدُّونَ  ِبُروَن  َوِإَذا ِقيَل َلُهمأ تَ َعاَلوأا َيسأ َتكأ  ( 4)َوُهمأ ُمسأ

 
تَ غأِفرأ َلُكمأ َرُسوُل اللَِّه لَوَّوأاأ رُُءوَسُهمأ َورََأي أتَ ُهمأ َيُصدُّوَن َوُهم } : قوله تعالى  اأ َيسأ َوِإَذا ِقيَل َلُهمأ تَ َعاَلوأ
ِبُروَن  َتكأ وِل اهلِل يستغِفرأ لكم َهُلمُّوا إلى رس: ؛ أي إذا قيَل لهؤَلء المنافقين بعَد ما افُتِضُحوا { مُّسأ

ُذنوَبكم ، عَطُفوا رُؤوَسهم استهزاًء به ورغبًة عن اَلستغفار ، ورأيَتهم يصدُّون عن اَلستغفار وعن طلب 
 .المغفرةِ 
أي َيمَتِنُعوَن ، وَيمنَ ُعوَن غيَرهم عن طلب المغفرِة ، وهم ُمستكبرون عن استغفار { َيُصدُّوَن } ومعنى 

أنَّ َعبأَداهلِل بأَن ُأَبيٍّ َلمَّا رََجَع ِمنأ ُأُحٍد بَكِثيٍر ِمَن النَّاِس َمَقَتهُ : وذلك . وِل الحقِّ رسوِل اهلل َلهم وعن قب
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تَ غأِفَر َلَك ، قَ  ِلُموَن َوَعن َُّفوُه ، َفقاَل َلُه بَ ُنوا أبيِه ؛ إئأِت َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َحتَّى َيسأ : اَل الأُمسأ
تَ غأِفَر ِلي َلَ أذأَهُب إَليأهِ  بالتخفيِف فهو من َلَوى يَ لأِوي إذا َصَرَف الشيَء ( َلَووأا)ومن قرأ . َوَلَ ُأريُد أنأ َيسأ

 .وقلبه

(4/4) 

 
 

ِدي تَ غأِفرأ َلُهمأ َلنأ يَ غأِفَر اللَُّه َلُهمأ ِإنَّ اللََّه ََل يَ هأ تَ غأَفرأَت َلُهمأ َأمأ َلمأ َتسأ َم ا َسَواٌء َعَليأِهمأ َأسأ ( 4)لأَفاِسِقيَن الأَقوأ
َرأِض َوَلِكنَّ ُهُم الَِّذيَن يَ ُقولُوَن ََل تُ نأِفُقوا َعَلى َمنأ ِعنأَد َرُسوِل اللَِّه َحتَّى يَ ن أَفضُّوا َولِلَِّه َخَزاِئُن السََّماَوا ِت َواْلأ

َقُهوَن  ََذلَّ َولِلَِّه الأِعزَّةُ َوِلَرُسوِلِه يَ ُقولُوَن َلِئنأ رََجعأَنا ِإَلى الأَمِديَنِة َلُيخأ ( 4)الأُمَناِفِقيَن ََل يَ فأ َها اْلأ ََعزُّ ِمن أ رَِجنَّ اْلأ
ِمِنيَن َوَلِكنَّ الأُمَناِفِقيَن ََل يَ عأَلُموَن   ( 4)َولِلأُمؤأ

 
تَ غأِفرأ َلُهمأ } : وقولهُ تعالى  تَ غأَفرأَت َلُهمأ َأمأ َلمأ َتسأ } وتركُه ،  ؛ أي سواٌء عليهم اَلستغفارُ { َسَوآٌء َعَليأِهمأ َأسأ

َم الأَف اِسِقيَن  ِدي الأَقوأ وهذا في قوٍم َمخُصوِصيَن َعِلَم . ؛ إلبطانِهم الكفرَ { َلن يَ غأِفَر اللَُّه َلُهمأ ِإنَّ اللََّه َلَ يَ هأ
َعَلى َمنأ  ُهُم الَِّذيَن يَ ُقولُوَن َلَ تُنِفُقواأ } اهللُ أنَّهم َل يُؤمنون فلم يستغِفرأ لهم النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ، 

 .{ِعنَد َرُسوِل اللَِّه َحتَّى يَنَفضُّواأ 
َحاَب َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َكانُوا نُ ُزوَلً َعَلى الأَماِء ِفي َغزأَوِة بَِني الأُمصأطَِلِق ، : وذلك "  أنَّ أصأ

َجاُه بأُن َسِعيٍد يَ ُقوُد ِلُعَمَر فَ َرَسُه َوبَ يأَن : هُ إذأ َوَقَع بَ يأَن ُغاَلٍم ِلُعَمَر رضي اهلل عنه ِمنأ بَِني ِغَفاٍر يَ ُقاُل لَ  َجهأ
َجاُه يَ ُقوُد فَ َرَس ُعَمَر فَازأَدَحَم ُهَو َوِسَنان : ُغاَلٍم ِلَعبأِداهلِل بأِن أبي َسُلوٍل يُ َقاُل َلُه  ِسَناُن الأُجَهِنيُّ ، فََأق أَبَل َجهأ
َتَبَك . يَا َمعأَشَر الأُمَهاِجرِينَ : يَا َمعأَشَر اْلَنأَصار ، َوَصَرَخ الأِغَفاريُّ :  َعَلى الأَماِء فَاق أَتَتالَ ، َفَصَرَخ ِسَنانُ  فَاشأ

َواتُ   . النَّاُس َوَعَلِت اَْلصأ
ِم ِفي ِديَارنَا إَلَّ ِليَ رأَكُبوا أعأَناقَ َنا ، َواهلِل َما مَ : فَ َقاَل عبأُداهلِل بأُن أَبيٍّ  ثَ ُلَنا َوَمثَ ُلُهمأ إَلَّ َكَما َما أدأَخلأَنا َهُؤََلِء الأَقوأ

َها اَْلذلَّ ، يَ عأِني ! َسمِّنأ َكلأَبَك يَأأُكلأكَ : يَ ُقوُل الأَقاِئُل  رَِجنَّ اَْلَعزُّ ِمن أ أَما َواهلِل َلِئنأ رََجعأَنا إَلى الأَمِديَنِة َلُيخأ
َسُه َواَْلذلَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِمِه فَ َقاَل ُثمَّ أق أبَ ! اَْلَعزَّ نَ فأ َهذا َما : َل َعَلى َمنأ َحَضَرُه ِمنأ قَ وأ

ُتمأ َطَعامَ  ُتُموُهمأ أمأَواَلُكمأ ، أَما َواهلِل َلوأ أمأَسكأ َللأُتُموُهمأ باَلدَُكمأ ، قَاَسمأ ُكمأ َوَمنَ عأُتمأ فَ َعلأُتُموُه ِلنَ فأِسُكمأ أحأ
َحاَب َهذا الرَُّجِل الطََّعاَم َلتَ َفرَُّقوا َعنأهُ  َورََجُعوا إَلى َعَشاِئِرِهمأ ، َوَتَحوَّلُوا َعنأ باَلِدِهمأ ، َفالَ تُ نأِفُقوا َعَليأِهمأ  أصأ

ِل ُمَحمَّدٍ  َفضُّوا ؛ أيأ يَ تَ َفرَُّقوا ِمنأ َحوأ  . َحتَّى يَ ن أ
ِمَك ، َوُمَحمٌَّد َواهلِل أنأَت الذِليُل الأَبِغيُض ، الأَقِليُل الأ : َفَسِمَع زَيأُد بأُن أرأَقَم َكاَلَمهُ ، فَ َقاَل  ُغوُض ِفي قَ وأ َمب أ

ِلِميَن  َمِن َوِعزٍَّة ِمَن الأُمسأ ثُمَّ ذَهَب زَيأٌد إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه : صلى اهلل عليه وسلم ِفي َعزِّ الرَّحأ
بَ َرُه بذِلَك َوِعنأَدُه ُعَمُر بأُن الأَخطَّاب رضي اهلل عنه فَ َقاَل  بأ ُعنُ َقُه يَا َرُسوَل اهلِل إذأ َدعأِني أضأرِ : وسلم َوأخأ
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تُ َلُه رَُجٌل ِمَن الأُمَهاِجرِيَن ، َفُمرأ : فَ َقاَل ُعَمُر . تَ رأَعُد َلُه أنأٌف َكِثيٍر بَيثأِربَ  َت يَا َرُسوَل اهلِل أنأ يَ قأ فَإنأ َكِرهأ
ٍر فَ لأي َ  َلَمَة أوأ َعبَّاَد بأَن بشأ تُ ُلوهُ َسِعَد بأَن ُمَعاٍذ أوأ ُمَحمََّد بأَن َمسأ  . قأ

َفَكيأَف يَا ُعَمُر إذا َتَحدََّث النَّاُس أنَّ ُمحََّمداً يَ قأُتُل أصأَحابَُه ؟ َلَ َوَلِكِن أذِّنأ : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم 
َها ، فَارأَتَحَل النَّاُس ، فََأرأَسَل النَّبيُّ ص" بالرَِّحيِل  لى اهلل عليه وسلم إَلى َوذِلَك ِفي َساَعٍة َلمأ َيُكنأ يُ رأَتَحُل ِفي أ

َوالَِّذي أن أَزَل َعَليأَك : فَ َقاَل " أنأَت َصاِحُب َهذا الأَكاَلِم الَِّذي بَ َلَغِني ؟ : " َعبأِداهلِل بأِن ُأَبيٍّ فََأتَاُه ، فَ َقاَل َلُه 
 . الأِكَتاَب َما قُ لأُت َشيأئاً ِمنأ ذِلَك ، َوإنَّ زَيأداً َلَكاِذبٌ 

ِمِه َشرِيفاً َعِظيماً ، فَ َقاَل َمنأ َحَضَر ِمَن اْلَنأَصار وََكاَن َعبأُداهلِل  يَا َرُسوَل اهلِل َشيأُخَنا وََكِبيُرنَا : بأُن ُأَبيٍّ ِفي قَ وأ
ِفي  َوِهمَ  َعبأُداهلِل بأُن ُأَبيٍّ ، َلَ ُتَصدِّقأ َعَليأِه َكاَلَم َصبيٍّ ِمنأ ِغلأَماِن اْلَنأَصار ، َعَسى أنأ َيُكوَن َهذا الصَّبيُّ 

َفظأ َما قَاَل ، فَ َعذرَُه النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َوَفَشِت الأَمالَمُة ِمَن اْلَنأَصار ِلَزيأٍد وََكذبُوُه ، . َحِديِثِه َوَلمأ َيحأ
َكاَن زَيأ . َما أَردأَت يَا َوَلد إَلَّ أنأ َكذَبَك َرُسوُل اهلِل َوالنَّاُس َوَمَقُتوكَ : فَ َقاَل َلُه َعمُُّه  ََ ٌد ُيَسايُر النَّبيَّ صلى َو

نُو ِمنأ َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َتَحى بَ عأَد ذِلَك أنأ َيدأ  . اهلل عليه وسلم فَاسأ
يَا َرُسوَل : َوبَ َلَغ َوَلَد َعبأِداهلِل بأِن ُأَبيٍّ َما َكاَن ِمنأ أمأِر أبيِه ، فََأَتى إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوقَاَل 

ِملأ إلَيأَك ُدأبَ َتهُ ، اهلِل بَ َلَغِني أنََّك ُترِيُد قَ تأَل َعبأِداهلِل بأِن ُأَبيٍّ ِلَما بَ َلَغَك َعنأهُ ، فَإنأ ُكنأَت فَاِعالً َفُمرأِني فََأنَ  ا أحأ
تُ َلُه ، َفالَ َتَدُعِني نَ فأِسي أنأ أنأُظَر إَلى قَاتِ  ِشي بَ يأَن النَّاِس ، فََأَخاُف َوإنِّي أخأَشى أنأ تَأأُمَر بِه َغيأِري فَ يَ قأ ِلِه َيمأ
ِمناً بَكاِفٍر فََأدأُخَل النَّاَر ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  تُ َلُه فََأق أُتَل ُمؤأ َبَتُه : " أنأ أق أ َبلأ تَ رأُفُق بِه َوُتحأِسُن ُصحأ

 ". َما َبِقَي َمَعَنا 
يَا َرُسوَل اهلِل َلَقدأ ُكنأَت ِفي َساَعٍة : صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَل  وََكذِلَك َجاَء ُأَسيُد بأُن ُحَضيٍر إَلى َرُسوِل اهللِ 

َشى ِفيَها ، فَ َقاَل َلهُ  رَِجنَّ : " َلمأ َيُكنأ يُمأ أَوَما بَ َلَغَك َما قَاَل َصاِحُبَك ؟ َزَعَم أنَُّه إنأ رََجَع إَلى الأَمِديَنِة لَُيخأ
َها اَْلذلَّ  رُِجُه إنأ ِشئأَت ، ُهَو َواهلِل الذلِيُل َوأنأَتََ : يأُد فَ َقاَل ُأسَ " اَْلَعزُّ ِمن أ َبلأ أنأَت َواهلِل يَا َرُسوَل اهلِل ُتخأ

َمهُ َليَ نأظُُموَن َلهُ الأَخَرَز ِلُيتوُِّجوهُ  ، فَ ُهَو يَ َرى أنََّك الأَعزِيُز ، فَ َواهلِل يَا َرُسوَل اهلِل َلَقدأ َجاَء اهللُ بَك ، َوإنَّ قَ وأ
 . ُملأَكهُ  َسَلبأَتهُ 

ُهُم الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن َلَ } ثم ساَر رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتى واَفى المدينَة ، فأنزَل اهللُ هذه اْليَة 
َولَ اِكنَّ  َولِلَِّه َخَزآِئُن السََّماَواِت َواَْلرأضِ } : اْلية إلى قولِه { تُنِفُقواأ َعَلى َمنأ ِعنَد َرُسوِل اللَِّه َحتَّى يَنَفضُّواأ 

َقُهوَن  َها اَْلَذلَّ * الأُمَناِفِقيَن َلَ يَ فأ رَِجنَّ اَْلَعزُّ ِمن أ ؛ فََأَخذ َرُسوُل اهلِل { يَ ُقولُوَن لَِئن رََّجعأَنآ ِإَلى الأَمِديَنِة َلُيخأ
 ". يَا زَيأُد إنَّ اهللَ َصدََّقَك : " صلى اهلل عليه وسلم بُأُذٍن زَيأٍد فَ َقاَل 

ُخَلَها َجاَء اب أُنُه َعبأُداهلِل َحتَّى أنَاَخ َعَلى َمجَ وََكاَن َعبأ  اِمِع ُطُرِق ُداهلِل بأُن ُأَبيٍّ بُقرأب الأَمِديَنِة ، فَ َلمَّا أرَاَد أنأ َيدأ
ُخَلَها ، فَ َقاَل َلُه  ُخُلَها أَبد! َوي أَلكَ : َما لَك ؟ قَاَل : الأَمِديَنِة َوَمَنَع أبَاُه أنأ َيدأ اً إَلَّ أنأ يَأأذَن َرُسوُل َواهلِل َلَ َتدأ

َم َمِن اَْلَعزُّ َوَمِن اَْلذلُّ   . اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، َوِلتَ عأَلَمنَّ الأيَ وأ
: م َفَشَكا َعبأُداهلِل إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َما َمَنَع اب أَنهُ ، فََأرأَسَل إلَيأِه النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسل
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ُخُل  أنأ َدعأهُ "  فَ َلبَث بَ عأَد أنأ َدَخَل . أمَّا إذا َجاَء أمأُر َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ نَ َعمأ : فَ َقاَل " َيدأ
 ". أيَّاماً َقاَلِئَل ُثمَّ َمِرَض َوَماَت 

(4/4) 

 
 

رِ  اللَِّه َوَمنأ يَ فأَعلأ َذِلَك فَأُوَلِئَك ُهُم الأَخاِسُروَن  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تُ لأِهُكمأ َأمأَواُلُكمأ َوََل َأوأََلدُُكمأ َعنأ ِذكأ
(3 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِر اللَِّه } : قَ وأ ؛ أي َل َتشَغلُكم { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ َلَ تُ لأِهُكمأ َأمأَواُلُكمأ َوَلَ َأوأََلدُُكمأ َعن ِذكأ

َل تشَغلُكم أموالكم وحفُظها : الَة المفروضَة ، والمعنى أمواُلكم وَل أوَلدكم عن ذكَر اهلِل ، يعني الصَّ 
 .وتنميتها ، وَل تربيُة اْلوَلِد وإصالُح حالهم عن طاعِة اهلل وعن الصَّالة

ُلُه تَ َعاَلى  لَ اِئَك ُهُم الأَخاِسُروَن } : قَ وأ ؛ أي وَمن ينشِغلأ بالماِل واْلوَلد عن طاعِة { َوَمن يَ فأَعلأ َذِلَك فَأُوأ
 .فأُولئك هم الأَمغأُبونُوَن لذهاب الدُّنيا واْلخرة عنهم ، وهالِك أنُفسهم التي هي رأُس مالهم اهلل
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ُت فَ يَ ُقوَل َربِّ َلوأََل َأخَّرأَتِني ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّق  َوَأنأِفُقوا ِمنأ َما َرزَق أَناُكمأ ِمنأ قَ بأِل َأنأ يَأأِتَي َأَحدَُكُم الأَموأ
 ( 44)َأُكنأ ِمَن الصَّاِلِحيَن وَ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُت } : قَ وأ وأنِفُقوا اْلمواَل في : ؛ معناُه { َوَأنِفُقواأ ِمن مَّا َرزَق أَناُكمأ مِّن قَ بأِل َأن يَأأِتَي َأَحدَُكُم الأَموأ

فَ يَ ُقوُل } أنه ميِّت ، الزَّكاة والجهاِد وغيرهما من الحقوِق الواجبة من قبِل أن يأِتَي أحدَكم الموُت فيعلم 
؛ في الدُّنيا ؛ أي يتَمنَّى القليَل من التأخيِر ليتَصدَّق به ويكون { َربِّ َلوأَل َأخَّرأَتِني ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّق 

نه إ: من الصَّاِلحين بالتالِقي والتوبِة واستئناف العمِل الصالح ، وَلَ ينفعُه َتَمنِّيِه عند ذلك ، والمعنى 
 .يستزيُد في أَجلِه حتى يتصدََّق ويُ زَكِّي

ُلُه تَ َعاَلى  يأَل { َوَأُكن مَِّن الصَّاِلِحيَن } : قَ وأ َِ َوَأُكن مَِّن } : وقوله . إنَّ معناه وأحجُّ ، عن ابِن عبَّاس: ؛ ِق
أخَرجَتني أصَّدَُّق  ْلنه على معنى إنأ { فََأصَّدََّق } على قراءِة َمن جزَم عطَفُه على موضِع { الصَّاِلِحيَن 

. {فََأصَّدََّق } فهو عطٌف على لفظ ( َوأُكونُ )وأُكنأ ، ولوَل الفاُء لكان فَأصَّدَّقأ مجزوٌم ، ومن قرأ 
 .فَأََتَصدَّقَ : ْلنه جواُب التَّمنِّي ، فالفاءُ وأصله { فََأصَّدََّق } وانتصَب قوله تعالى 
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 ( 44)َذا َجاَء َأَجُلَها َواللَُّه َخِبيٌر ِبَما تَ عأَمُلوَن َوَلنأ يُ َؤخَِّر اللَُّه نَ فأًسا إِ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َل يُؤخِّرها عن الموِت إذا جاء وقُت إهالكها { َوَلن يُ َؤخَِّر اللَُّه نَ فأساً ِإَذا َجآَء َأَجُلَهآ } : قَ وأ

 .بمن أخََّر في أجله أنه يتوُب أو َل يتوبُ ؛ من الخيِر والشرِّ ، و { َواللَُّه َخِبيٌر ِبَما تَ عأَمُلوَن } ، 
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ٍء َقِديرٌ  ُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشيأ َرأِض َلُه الأُملأُك َوَلهُ الأَحمأ ُهَو الَِّذي ( 4) ُيَسبُِّح لِلَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلأ
ِمٌن َواللَُّه ِبمَ   ( 4)ا تَ عأَمُلوَن َبِصيٌر َخَلَقُكمأ َفِمنأُكمأ َكاِفٌر َوِمنأُكمأ ُمؤأ

 
َم تفسيرُه ، وقوله { ُيَسبُِّح لِلَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَْلرأِض }  ُد } : ؛ قد تقدَّ ؛ { َلُه الأُملأُك َوَلهُ الأَحمأ

ٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ } أي له الأُملأُك الدائُم الذي َل يزوُل ، وله الحمُد في السَّمواِت واْلرض ،  ؛ من { َشيأ
نيا واْلخرِة ،  ُلُه تَ َعاَلى . {َقِديٌر } أُمور الدُّ ِمٌن َواللَُّه ِبَما } : قَ وأ ُهَو الَِّذي َخَلَقُكمأ َفِمنُكمأ َكاِفٌر َوِمنُكمأ مُّؤأ

 .؛ ظاهُر المعنى{ تَ عأَمُلوَن َبِصيٌر 
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َرأَض بِالأَحقِّ َوَصوَّرَُكمأ  َسَن ُصَورَُكمأ َوِإلَيأِه الأَمِصيُر  َخَلَق السََّماَواِت َواْلأ يَ عأَلُم َما ِفي السََّماَواِت ( 9)فََأحأ
َرأِض َويَ عأَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تُ عأِلُنوَن َواللَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر   ( 0)َواْلأ

 
َسَن ُصَورَُكمأ َخَلَق السََّماَواِت َواَْلرأَض بِالأَحقِّ َوَصوَّرَُكمأ فَأَ } : وقولهُ تعالى  ؛ أي صوَّرَكم في أرحاِم { حأ

؛ في اْلخرِة ، وباقي { َوِإلَيأِه الأَمِصيُر } اُْلمَّهات ، فجعَل ُصورَكم أحسَن من ُصور سائِر الحيوانات ، 
؛ { ُه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر يَ عأَلُم َما ِفي السََّماَواِت َواَْلرأِض َويَ عأَلُم َما ُتِسرُّوَن َوَما تُ عأِلُنوَن َواللَّ } اْليتين ، 

 .ظاهُر المعنى
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َذِلَك بِأَنَُّه َكاَنتأ تَأأتِيِهمأ ( 4)َأَلمأ يَأأِتُكمأ نَ َبأُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنأ قَ بأُل َفَذاُقوا َوبَاَل َأمأِرِهمأ َوَلُهمأ َعَذاٌب َأِليٌم 
تَ غأَنى اللَُّه َواللَُّه َغِنيٌّ َحِميٌد ُرُسُلُهمأ بِالأبَ ي َِّناِت فَ َقاُلوا َأَبَشٌر يَ هأ  ا َواسأ  ( 4)ُدونَ َنا َفَكَفُروا َوتَ َولَّوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أَلمأ { َأَلمأ يَأأِتُكمأ نَ َبأُ الَِّذيَن َكَفُرواأ ِمن قَ بأُل َفَذاقُواأ َوبَاَل َأمأِرِهمأ َوَلُهمأ َعَذاٌب َألِيٌم } : قَ وأ

ُروا من قبِلكم من اْلُمم الخاليِة كيف أذاَقهم اهللُ عقوبَة تكذيبهم في الدُّنيا وَلهم في يأِتُكم خبَ ُر الذين كفَ 
؛ أي بالمعجزات ، { بِأَنَُّه َكاَنت تَّأأتِيِهمأ ُرُسُلُهم بِالأبَ ي َِّناِت } ؛ العذاب ، { َذِلَك } اْلخرِة عذاٌب جميُع ، 

ُدونَ َنا }  ؛ بالكُتب { َفَكَفُرواأ } َدِميٌّ ِمثُلنا َيدُعونا إلى خالِف ديِن آبائنا ، ؛ فقالوا آ{ فَ َقاُلواأ َأَبَشٌر يَ هأ
تَ غأَنى اللَُّه } والرُّسل وأعَرُضوا عن القبوِل منهم ،  ؛ { َواللَُّه َغِنيٌّ } ؛ عن إيمانِهم وطاعتهم ، { َوتَ َولَّواأ وَّاسأ

 .؛ في إنعامِه عليهم{ َحِميٌد } عن أفعاِل العباد ، 
ِل ، يقاُل { َوبَاَل َأمأرِِهمأ } قولِه ومعنى  أمٌر َوبيٌل ؛ أي ثقيٌل ، يسمى جزاُء المعصية : أصُل الأَوبَاِل ِمَن الث ُّقأ

 .َوبَاَلً لِِثَقِلهِ 
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َعُثنَّ ثُمَّ َلتُ َنب َُّؤنَّ ِبَما َعِملأ  َعُثوا ُقلأ بَ َلى َورَبِّي لَتُب أ ( 4)ُتمأ َوَذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسيٌر َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأنأ َلنأ يُ ب أ
 ( 4)َفآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر الَِّذي َأن أَزلأَنا َواللَُّه ِبَما تَ عأَمُلوَن َخِبيٌر 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعثُواأ } : قَ وأ يقيٍن أنَّهم َل يُبَعثون  ؛ أي قال كفاُر مكَّة قوَلً بالظنِّ غير{ زََعَم الَِّذيَن َكَفُرواأ َأن لَّن يُ ب أ

َعُثنَّ } : ؛ َلهم يا ُمحمَُّد { ُقلأ } بعد الموِت ،  { ثُمَّ َلتُ َنب َُّؤنَّ ِبَما َعِملأُتمأ } ؛ بعَد الموِت ، { بَ َلى َورَبِّي َلُتب أ
نيا  ؛ يا أهَل { ِمُنواأ فَآ} ؛ أي سهٌل هيِّن ، { َعَلى اللَِّه َيِسيٌر } ؛ الجزاُء والبعُث ، { َوَذِلَك } ؛ في الدُّ

َواللَّهُ } ؛ يعني القرآَن ، { َوالّنوِر الَِّذي َأنَزلأَنا } ؛ ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم ، { بِاللَِّه َوَرُسوِلِه } مكَّة ، 
 .{ِبَما تَ عأَمُلوَن َخِبيٌر 
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ُم الت َّغَاُبِن َومَ  ِع َذِلَك يَ وأ ِم الأَجمأ َمُعُكمأ ِليَ وأ َم َيجأ ِخلأُه يَ وأ ِمنأ بِاللَِّه َويَ عأَملأ َصاِلًحا ُيَكفِّرأ َعنأُه َسيَِّئاتِِه َوُيدأ نأ يُ ؤأ
ُز الأَعِظيُم  َن أَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َذِلَك الأَفوأ ِتَها اْلأ ِري ِمنأ َتحأ َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّبُوا بِآيَاتَِنا ( 3)َجنَّاٍت َتجأ

 ( 44)اِر َخاِلِديَن ِفيَها َوبِئأَس الأَمِصيُر ُأوَلِئَك َأصأَحاُب النَّ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِع } : قَ وأ ِم الأَجمأ َمُعُكمأ لِيَ وأ َم َيجأ َذِلَك } ؛ يعني يوَم القيامِة ُيجَمُع فيه اْلوَّلون واْلِخرون ، { يَ وأ
ُم الت ََّغاُبِن  أهَل الكفِر ، فال ُغبأَن أب أَيُن منه ، هؤَلِء ؛ يَ غأبُن فيه أهُل الحقِّ أهَل الباطِل ، وأهُل اإليماِن { يَ وأ

ُت الحظِّ والمرادِ : والُغبأُن . يدُخلون الجنَة وهؤَلء يدُخلون النارَ   .فَ وأ
َعَدُه ِمَن النَّار َلوأ : " وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  ُخُل الأَجنََّة إَلَّ َوَقدأ رَأى َمقأ ِمٍن َيدأ َما ِمنأ ُمؤأ

راً أَساَء لِ  َرًة . يَ زأَداَد ُشكأ َسَن لِيَ زأَداَد َحسأ َعَدهُ ِمَن الأَجنَِّة َلوأ أحأ ُخُل النَّاَر إَلّ َوَقدأ رَأى َمقأ َوَما ِمنأ َعبأٍد َكاِفٍر َيدأ
 ." 

كافٍر   فالأَمغأُبوُن من ُغبَن أهَلهُ ومنازَلُه من الجنَِّة ، ويظهُر يومئذ ُغبأُن كلِّ كافٍر بترِك اإليمان ، وُغبأُن كلِّ 
ِخلأُه َجنَّاٍت } . بتقصيرِه في اْلحسن وتضييعِه اْليامَ  ِمن بِاللَِّه َويَ عأَملأ َصاِلحاً يَُكفِّرأ َعنأُه َسيَِّئاتِِه َوُيدأ َوَمن يُ ؤأ

ِتَها اَْلن أَهاُر َخاِلِديَن ِفيَهآ َأَبداً َذِلَك الأَفوأُز الأَعِظيُم  ِري ِمن َتحأ َلِئَك َوالَِّذيَن َكَفُرواأ * َتجأ بُواأ ِبآيَاتَِنآ ُأوأ وََكذَّ
َحاُب النَّاِر َخاِلِديَن ِفيَها َوبِئأَس الأَمِصيُر   .{َأصأ
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ٍء َعِليمٌ  ِد قَ لأَبُه َواللَُّه ِبُكلِّ َشيأ ِمنأ بِاللَِّه يَ هأ َوَأِطيُعوا اللََّه ( 44) َما َأَصاَب ِمنأ ُمِصيَبٍة ِإَلَّ بِِإذأِن اللَِّه َوَمنأ يُ ؤأ
اللَُّه ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو َوَعَلى اللَِّه فَ لأَيتَ وَكَِّل ( 44)َأِطيُعوا الرَُّسوَل فَِإنأ تَ َولَّيأُتمأ فَِإنََّما َعَلى َرُسوِلَنا الأَباَلُغ الأُمِبيُن وَ 

ِمُنوَن   ( 49)الأُمؤأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ما أصاَب أحداً في البدِن واْلهل والماِل إَلّ { َمآ َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِإَلَّ بِِإذأِن اللَِّه } : قَ وأ

ِمن بِاللَِّه } بعلِم اهلل وقضائه ،  ِد قَ لأَبُه } ؛ أي َمن يصدِّقأ بأنَّ المصيبَة من اهلِل ، { َوَمن يُ ؤأ ، للرِّضا { يَ هأ
ُه لالسترجاعِ : والصبِر ، ويقاُل   .يُ َوف ِّقأ
َد قَ لأَبهُ : )وقرأ السُّلميُّ  ُلهُ ، وقرأ طلحُة بن مصرِّف بالهمِز والرفِع في قوله َعلَ ( يُ هأ َِ ى َما َلمأ ُيَسمَّ فَاِع

ِدئأ قَ لأَبهُ ) ِكُن قلَبهُ ( يُ هأ ٍء َعِليٌم } . على معنى ُيسأ َوَأِطيُعواأ اللََّه َوَأِطيُعواأ الرَُّسوَل فَِإن َتولَّيأُتمأ * َواللَُّه ِبُكلِّ َشيأ
ِمُنوَن * اَلُغ الأُمِبيُن فَِإنََّما َعَلى َرُسوِلَنا الأبَ   .{اللَُّه َلَ ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو َوَعَلى اللَِّه فَ لأَيتَ وَكَِّل الأُمؤأ
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َذُروُهمأ َوِإنأ تَ عأُفوا َوَتصأ  ِإنَّ اللََّه َفُحوا َوتَ غأِفُروا فَ يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمنأ َأزأَواِجُكمأ َوَأوأََلدُِكمأ َعُدواا َلُكمأ فَاحأ
 ( 40)َغُفوٌر رَِحيٌم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َذرُوُهمأ } : قَ وأ ؛ وذلك أنَّ الرُجَل  { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ ِإنَّ ِمنأ َأزأَواِجُكمأ َوَأوأََلدُِكمأ َعُدّواً لَُّكمأ فَاحأ

نفسِه تعلَّقت به امرأتُه وأوَلده كان َل يستطيُع أن يهاجَر مع أزواجِه وأوَلده ، وكان إذا أراَد أن يُهاجر ب
إلى َمن تَدُعنا ؟ نُنِشُدَك اهللَ أن تجِلَس وتدَع الهجرَة ، فأنزَل اهللُ هذه اْليَة بالمدينِة ، ينَهاُهم : وقالوا له 

ُلهُ تَ َعاَلى  ُكمأ ِإنَّ ِمنأ َأزأَواجِ } : عن ذلك ويحذِّرُهم طاعَة اْلزواِج واْلوَلِد في معصية اهلل ، وذلك قَ وأ
 .{َوَأوأََلدُِكمأ َعُدّواً لَُّكمأ 

هنا يدلُّ على أنه ليس جميُع اْلزواِج واْلوَلد عُدّواً ، وإنما منهم من يحبُّ هالَكُكم ليرَث ( ِمنأ )ودخول 
ماَلكم ، وأيُّ عُدوٍّ أعَدى ممن يحبُّ موَتَك لمنفعِة نفسه ، ومنهم من يحمُلوكم على أنأ َتعُصوا اهللَ بأخِذ 

َذُروُهمأ } الواجب ، ويمنُع الواجَب لمنفعٍة ترجُع إليهم ، ومعنى قولِه تعالى غيِر  أي فاحذُروا أن { فَاحأ
 .ُتِطيُعوهم وتَدُعوا الهجرةَ 

ُلُه تَ َعاَلى  اَد الجهاَد وذلك أنَّ الرُجَل كان إذا أر { َوِإن تَ عأُفواأ َوَتصأَفُحواأ َوتَ غأِفُرواأ فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم } : قَ وأ
والهجرة عرَض على امرأتِه وَقرائِبه إذا أبَوا عليه أقَسَم أنأ َل يُنِفَق عليهم ، فإذا عاَد كفَّ عن النفقِة لَيِمينِه 

أي وإنأ َتعُفوا عنهم وُتجاوُزوا عن َصدِّهم إياكم ، وَتغِفُروا { َوِإن تَ عأُفواأ َوَتصأَفُحواأ َوتَ غأِفُرواأ } : ، فقيل َلهم 
فَِإنَّ اللََّه } َبهم بعَد ما رَجعُتم وبعَد ما اجَتَمعُتم في دار الهجرة ، ولم ُتكاِفُؤوهم عن سوِء ما َفعلوُه ، ُذنو 

 .يغفُر َلكم كذلَك كثيراً من ُذنوبكم{ َغُفوٌر رَِّحيٌم 
هوا في الدِّين همَّ أن إنَّ الرجل من هؤَلِء إذا رأى الناَس قد سَبقوهُ إلى الهجرِة وتَفقَّ : معنى اْلية : َوِقيأَل 

يُعاِقَب زوجَتُه وأوَلَدهُ الذين يُبِطئونَُه عن الهجرِة ، وإنأ َلِحُقوا به في الهجرِة لم يُنِفقأ عليهم ، فأنزَل اهللُ 
 .{َوِإن تَ عأُفواأ َوَتصأَفُحواأ َوتَ غأِفُرواأ فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم } تعالى 
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ٌر َعِظيٌم ِإنََّما َأمأَوالُ  َنٌة َواللَُّه ِعنأَدُه َأجأ  ( 44)ُكمأ َوَأوأََلدُُكمأ ِفت أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنٌة } : قَ وأ ؛ أي بالءٌ وُشغأٌل عن اْلخرِة ، واإلنساُن بسبب المال { ِإنََّمآ َأمأَواُلُكمأ َوَأوأََلدُُكمأ ِفت أ

ٌر َعِظيٌم } هللُ ، والولِد يقُع في العظائِم ويتناوُل الحراَم إَلَّ َمن عصَمُه ا ؛ إنأ لم يشغَلُه { َواللَُّه ِعنأَدُه َأجأ
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 .مالهُ وولدُه عن طاعِة اهلل
َكاَن َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َيخأُطُب َفَجاَء الأَحَسُن َوالأُحَسيأُن َوَعَليأِهَما : " وعن بُ َريَدَة قال 

ِشَياِن َويَ عأِثَراِن ،  َمَراِن َيمأ فَ نَ َزَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِمَن الأِمنأَبِر ، َفَحَمَلُهَما َقِميَصاِن أحأ
َنٌة } َصَدَق اهللُ َعزَّ َوَجلَّ : " فَ َوَضَعُهَما بَ يأَن َيَديأِه ، ُثمَّ قَاَل  َنَظرأُت إَلى َهذيأِن { ِإنََّمآ َأمأَواُلُكمأ َوَأوأََلدُُكمأ ِفت أ

ِشيَاِن َويَ عأ  ُهَما َحتَّى َقَطعأُت َحِديِثي َورَفَ عأتُ ُهَما الصَّبي َّيأِن َيمأ برأ َعن أ ُسوُل اهلِل صلى " ثَراِن ، فَ َلمأ أصأ ََ ُثمَّ أَخذ َر
 ". اهلل عليه وسلم ِفي ُخطأَبِتِه 
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ًرا ِْلَن أُفِسُكمأ َوَمنأ يُوقَ  َمُعوا َوَأِطيُعوا َوَأنأِفُقوا َخي أ َتَطعأُتمأ َواسأ ُشحَّ نَ فأِسِه فَأُوَلِئَك ُهُم  فَات َُّقوا اللََّه َما اسأ
ِلُحوَن   ( 44)الأُمفأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َتَطعأُتمأ } : قَ وأ ؛ أي ات َُّقوا اهللَ ُجهدَكم وَقدِّروا َسعَيكم باجتناب محارمِه وأداء { فَات َُّقواأ اللََّه َما اسأ

َمُعواأ } فرائضِه وجميع طاعاتِه ،  ؛ ِمن { َوَأنأِفُقواأ } ؛ أمَر رسولِه ، { واأ َوَأِطيعُ } ؛ ما تُؤَمرون به ، { َواسأ
الخيُر ها هنا : ؛ ْلنَّ نفَع اْلخرِة أعظُم ، ويقاُل { َخيأراً ْلَنُفِسُكمأ } أمواِلكم في طاعِة اهلل يكن ذلك ، 

اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه ات َُّقواأ } : أنِفُقوا َماَلً من أمواِلكم ، وهذه اْلية نَسَختأ قوَلُه تعالى : الماُل ، كأنَُّه قال 
 [.444: آل عمران ]{

ِلُحوَن } : وقولهُ تعالى  لَ اِئَك ُهُم الأُمفأ ِسِه فَأُوأ َل نفسِه فأُولئك { َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ فأ ؛ أي من يدَفعأ عنه ُبخأ
ُل إلى ماِل غيره منُع الواجب ، ومن الشُّحِّ أن يعمَد الرج: والشُّحُّ الذي في اللغة . هم الأُمزَكُّوَن لطلبتهم

 .فيأكلهُ 
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هُ َلُكمأ َويَ غأِفرأ َلُكمأ َواللَُّه َشُكوٌر َحِليٌم  ِرُضوا اللََّه قَ رأًضا َحَسًنا ُيَضاِعفأ َعاِلُم الأَغيأِب َوالشََّهاَدِة ( 44)ِإنأ تُ قأ
 ( 44)الأَعزِيُز الأَحِكيُم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِرُضواأ اللََّه قَ رأضاً } : قَ وأ ُه َلُكمأ َويَ غأِفرأ َلُكمأ  ِإن تُ قأ إنأ تُعطوا في الصَّدقة : ؛ معناُه { َحَسناً ُيَضاِعفأ

هُ لكم ويغِفرأ لكم ُذنوَبكم ،  بَ لأُه منكم وُيضاِعفأ ؛ { َواللَُّه َشُكوٌر } ماَلً عن ُحسَبٍة صادقٍة من قُلوبكم ، يَ قأ
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َل يعجُِّل بالعقوبِة على من َبِخَل بالصَّدقة ، ؛ { َحِليٌم } يقَبُل اليسيَر ويُعِطي الجزيَل من الثواب ، 
؛ أي يعلُم ما ُتِكنُُّه صدورُكم مما َل تعلمُه { َعاِلُم الأَغيأِب َوالشََّهاَدِة } واستحقَّ العقوبَة على ذنوبِه ، 

؛ في { زِيُز الأعَ } الأَحَفَظُة ، ويعلُم كلَّ ما ظهَر مما سقَط من ورقٍة ، وما َقَطَر من قطِر المطِر ، وهو ، 
 .؛ في أمرِه وقضائه{ الأَحِكيُم } ُملكه وسلطانه ، 
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ُصوا الأِعدََّة َوات َُّقوا اللََّه  ُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَِّتِهنَّ َوَأحأ رُِجوُهنَّ ِمنأ بُ ُيوِتِهنَّ يَا َأي َُّها النَِّبيُّ ِإَذا طَلَّقأ رَبَُّكمأ ََل ُتخأ
ُرجأ  ِري َن ِإَلَّ َأنأ يَأأتِيَن ِبَفاِحَشٍة ُمبَ ي َِّنٍة َوتِلأَك ُحُدوُد اللَِّه َوَمنأ يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَ َقدأ ظََلَم نَ فأ َوََل َيخأ َسُه ََل َتدأ

ِدُث بَ عأَد َذِلَك َأمأًرا   ( 4)َلَعلَّ اللََّه ُيحأ

 
ُتُم النَِّسآَء َفطَلِّقُ }  ؛ الخطاُب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم والمؤمنون { وُهنَّ ِلِعدَِّتِهنَّ ياأي َُّها النَِّبيُّ ِإَذا طَلَّقأ

: داِخُلون فيِه ؛ ْلن خطاَب الرئيِس خطاٌب لألَتباِع ، ُخصوصاً إذا كانوا مأأُمورين باَلقتداِء به ، والمعنى 
يَا َأي َُّها الَِّذيَن } ِتِهنَّ ، وهذا كقوله تعالىيا أيُّها النبيُّ إذا أردَت أنَت وُأمَُّتَك الطالَق ، فطَلِّقوا النساَء لِعدَّ 

ُتمأ ِإَلى الصَّالِة   .أي أرَدُتم القيامَ [ 4: المائدة ]{آَمُنواأ ِإَذا ُقمأ
أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم قَاَل " والطالُق للعدَِّة هو أن يطلَِّقها في ُطهٍر لم َيمسَّها فيه ، لما رُوي 

ُلَها : " الطَّاَلِق ِحيَن ُسِئَل َعِن  َتَباَن َحمأ َها طَاِهراً ِمنأ َغيأِر ِجَماٍع ، أوأ َحاِمالً َقِد اسأ ويقاُل في معنى " طَلِّقأ
 .أن يُفرَِّق الطالَق الثالَث على أطأَهار العدَِّة ، فيطلُِّقها في كلِّ ُطهٍر لم يمسَّها فيه تطليقةً : الطَّالِق للعدَّة 
أنَّ َعبأَداهلِل بأَن ُعَمَر َرِضَي اهللُ : " طلَِّقها في ُطهٍر لم ُيجاِمعها فيه ، فقد رُوي أن يُ : والطالق السُّني 

َها  ِسكأ ُهَما طَلََّق امأَرأَتُه َوِهَي َحاِئٌض ، فََأَمَرُه َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أنأ يُ َراِجعأَها ثُمَّ يُمأ َحتَّى َعن أ
َها ِحيَن َتطأُهُر قَ بأَل َتطأُهَر َوَتِحيَض ِعنأَدُه َحيأ  َرى ، ثُمَّ َتطأُهَر ِمنأ َحيأَضِتَها ، فَإذا أرَاَد أنأ يُطَلَِّقَها فَ لأُيطَلِّقأ َضًة ُأخأ

 .فتلَك العدَُّة التي أمَر اهللُ أن تطلََّق لها النساءُ " أنأ ُيَجاِمعأَها 
َمعها فيه ، وهو واقٌع وصاحبُه آِثٌم ، أن يقَع في حال الحيِض ، أو في ُطهٍر قد جا: والطالُق البأِدعأيُّ 

: " أنَّ ابأَن ُعَمَر طَلََّق امأرأَتُه َوِهَي َحاِئٌض ، َفذَكَر ُعَمُر ذِلَك لِلنِّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَل : " وُروي 
َها إنأ َشاَء  َتِسُب : قُ لأُت " ُمرأُه فَ لأيُ َراِجعأَها ، فَإذا َطُهَرتأ فَ لأُيطَلِّقأ  " ". َفَمهأ ؟ : " َلَها ؟ قَاَل َوَيحأ

ُلُه تَ َعاَلى  ُصواأ الأِعدََّة } : قَ وأ ؛ إنما أمَر بإحصاِء العدَّة لتوزيِع الطَّالق على اْلطهار ، والمعنى بذلَك { َوَأحأ
ُة حيضًة وَطُهرت ، فأر :  اَد أحُصوا عدََّة المطلَّقات ِلَما ُتريدون من رجعٍة أو تسريح ، فإذا حاَضِت المعتدَّ

الزوُج أن يطلَِّقها ثانيًة قبَل أن تحيَض ، فإذا حاَضتأ وَطُهرت طلََّقها ُأخرى إنأ شاَء ، فَتبيُن الثالُث وقد 
 .بقي من عدَِّتها حيضةٌ 
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ُله تَ َعاَلى  َلَ } اً ، ؛ أي أتَّقوُه في النِّساء إذا طلَّقتُموهن واحدًة أو اثنتيِن أو ثالث{ َوات َُّقواأ اللََّه رَبَُّكمأ } : قَ وأ
رُِجوُهنَّ ِمن بُ ُيوِتِهنَّ  اتَّقوا اهللَ فال تَ عأُصوهُ : ؛ التي طلَّقُتموهن فيها ، وهي بيوُت أزواِجهن ، والمعنى { ُتخأ

َكِنِه الذي كان ُيساكنها فيه قبَل  فيما أَمرَكم به ، فال يجوُز للزوِج أن ُيخرَج المطلَّقة المتعدَّة من َمسأ
 .الطَّالق
ُلُه ت َ  َن ِإَلَّ َأن يَأأتِيَن ِبَفاِحَشٍة مُّبَ ي َِّنٍة } : َعاَلى قَ وأ ُرجأ َن من ِقَبِل أنُفِسهن حتى تنقضي { َوَلَ َيخأ ؛ أي وَل َيخُرجأ

ُتهن ، ولهذا َل يباُح لها السفُر في العدَّة ، وَل يباُح لها التزوُّج وإنأ أِذَن لها الزوجُ  وأما المنُكوحة . عدَّ
 .المنأِزل بإذِن الزوج فيجوُز لها الخروج من

أي َل َيخُرجن إَلَّ أن يكون خروُجهن معصيًة ، وقال الحسُن { ِإَلَّ َأن يَأأتِيَن ِبَفاِحَشٍة مُّبَ ي َِّنٍة } : قوله تعالى 
َها بَشَهاَدِة أرأبَ َعٍة ِمَن الشُُّهوِد ، فَ يَ : َمعأنَاُه : ) َن إلقَاَمِة الأُحُدودِ إَلَّ أنأ يَ زأنِيَن فَ َيظأَهُر ذِلَك الزِّنَا َعَلي أ ُرجأ  (.خأ
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ٍل ِمنأُكمأ  ِهُدوا َذَويأ َعدأ َوَأِقيُموا الشََّهاَدَة فَِإَذا بَ َلغأَن َأَجَلُهنَّ فََأمأِسُكوُهنَّ ِبَمعأُروٍف َأوأ فَارُِقوُهنَّ ِبَمعأُروٍف َوَأشأ
ِمُن بِاللَِّه َوالأ  َرًجا لِلَِّه َذِلُكمأ يُوَعُظ ِبِه َمنأ َكاَن يُ ؤأ َعلأ َلهُ َمخأ ِخِر َوَمنأ يَ تَِّق اللََّه َيجأ ِم اْلأ َويَ رأزُقأُه ِمنأ َحيأُث ( 4)يَ وأ

ُبُه ِإنَّ اللََّه بَاِلُغ َأمأرِِه َقدأ َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ شَ  َتِسُب َوَمنأ يَ تَ وَكَّلأ َعَلى اللَِّه فَ ُهَو َحسأ رًا ََل َيحأ ٍء َقدأ  ( 9)يأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  إذا قَارَبأَن انقضاَء : معناُه { فَِإَذا بَ َلغأَن َأَجَلُهنَّ فََأمأِسُكوُهنَّ ِبَمعأُروٍف َأوأ فَارِقُوُهنَّ ِبَمعأُروٍف } : قَ وأ

ِن الصُّحبة قبَل أن يَغتِسلأَن من الحيضِة الثالثة ، أو يترُكوا معراجعَتهن بإيفاِء المهِر  ِتهن فراِجُعوهن بُحسأ عدَّ
ُتهن ، وَل يجوُز أن يكون المراُد بهذه اْلية حقيقُة بلوِغ اْلجِل ْلنه َل رجعَة ونفقة العدَّة حتى  تنقِضي عدَّ

 .بعد بُلوِغ اْلجِل الذي هو انقضاُء العدَّة
ُلُه تَ َعاَلى  ٍل مِّنُكمأ } : قَ وأ ِهُدواأ َذَوىأ َعدأ ؛ أي أشِهُدوا على الطَّلقة والرجعِة ذَوى عدٍل منكم من { َوَأشأ
، وهذا أمُر استحباٍب احتياطاً من التجاُحِد ، كي َل يجحَد الزوُج الطالَق ، وَل تجحُد المرأةُ المسلمين 

ِمُن بِاللَِّه } : ثم قال للشُّهود . بعد ُمِضيِّ العدَّة الرجعةَ  َوَأِقيُمواأ الشََّهاَدَة لِلَِّه َذِلُكمأ يُوَعُظ ِبِه َمن َكاَن يُ ؤأ
ِم اْلِخِر  الذي ذُِكَر لكم من اْلمِر والنهي والطَّالق والرجعِة وإقامِة الشَّهادة ، يوَعُظ به  ؛ أي ذلك{ َوالأيَ وأ

 .َمن كان يؤمُن باهلِل ، ويصدُِّق بالبعِث بعَد الموِت ؛ ْلنَّهم هُم الذين ينتفعون بالوعظِ 
ُلُه تَ َعاَلى  َرجاً } : قَ وأ َعل لَّهُ َمخأ اهللَ بامتثاِل أوامره واجتناب نواهيه يجَعلأ  ؛ أي ومن يتَّقِ { َوَمن يَ تَِّق اللََّه َيجأ

رجاً من المعصيِة إلى الطاعِة ، ويقاُل  يجَعلأ له َمخرجاً : َوِقيأَل . من الحراِم والشُّبهات إلى الحاللِ : له َمخأ
؛ في اْلخرِة من نعيم { َويَ رأزُقأُه } من ُشبهات الدنيا ومن غمرات الموت ، ومن شدائِد يوم القيامة ، 

َتِسُب } لجنَّة ، ا يرزقه في الدنيا من حيث َل يأَمُل ، وعن رسوِل اهلِل صلى : ؛ ويقاُل { ِمنأ َحيأُث َلَ َيحأ
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َرجاً : " اهلل عليه وسلم أنه قال  ِتغأَفار َجَعَل اهللُ َلُه ِمنأ ُكلِّ َهمٍّ فَ َرجاً ، َوِمنأ ُكلِّ ِضيٍق َمخأ ثَ َر ِمَن اَلسأ َمنأ أكأ
 ." 

ُلُه تَ عَ  ُبُه } : اَلى قَ وأ ؛ أي من يُ َفوِّضأ ُأمورَُه إلى اهلِل عاِلماً واثقاً بُحسِن { َوَمن يَ تَ وَكَّلأ َعَلى اللَِّه فَ ُهَو َحسأ
ُلهُ تَ َعاَلى . تقديرِه وتدبيره فهو َكاِفيه ، َل يحتاُج إلى غيرهِ  ؛ أي ُمنَ فُِّذ أمرِه { ِإنَّ اللََّه بَاِلُغ َأمأرِِه } : قَ وأ

راً } ، َل يُمَنُع عمَّا يريُد ،  ممضي إرادتهِ  ٍء َقدأ ؛ من أحكامه ِمقداراً وأَجالً معلوماً { َقدأ َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشيأ
 .فال عذر للعبد في تقصيٍر يقُع منه
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هُ  تُ ُهنَّ َثاَلَثُة َأشأ َن ِمَن الأَمِحيِض ِمنأ ِنَساِئُكمأ ِإِن ارأتَ بأُتمأ َفِعدَّ ِئي يَِئسأ َن َوُأوََلُت َوالالَّ ِئي َلمأ َيِحضأ ٍر َوالالَّ
ًرا  َعلأ َلُه ِمنأ َأمأِرِه ُيسأ َلُهنَّ َوَمنأ يَ تَِّق اللََّه َيجأ َماِل َأَجُلُهنَّ َأنأ َيَضعأَن َحمأ َحأ َذِلَك َأمأُر اللَِّه َأن أَزَلُه ِإَليأُكمأ ( 0)اْلأ

ًرا َوَمنأ يَ تَِّق اللََّه يَُكفِّرأ َعنأُه َسيِّئَاِتِه َوي ُ   ( 4)عأِظمأ َلُه َأجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُهٍر َوالالَِّئي َلمأ َيحِ } : قَ وأ تُ ُهنَّ َثالََثةُ َأشأ َن ِمَن الأَمِحيِض ِمن نَِّسآِئُكمأ ِإِن ارأتَ بأُتمأ َفِعدَّ َن َوالالَِّئي يَِئسأ ضأ

َها َزوأُجَها ِفي ُسوَرِة الأبَ َقَرِة ، قَاَل وذلك أنَُّه َلمَّا أن أَزَل اهللُ تَ َعاَلى ِعدََّة الأُمطَلََّقاِت َوالأ " ؛ {  ُأَبيُّ : ُمتَ َوفَّى َعن أ
ٌء ؟ قَاَل : يَا َرُسوَل اهلِل إنَّ نَاساً يَ ُقولُوَن : بأُن َكعأٍب  َوَمنأ ُهمأ ؟ : " َقدأ َبِقَي ِمَن النَِّساِء َما َلمأ يُذأَكرأ ِفيأِه َشيأ

ِل ، فَ نَ َزَلتأ َهِذِه اْلَيُة  الصَِّغاُر َوالأِكَباُر َوذَواتُ : قَاَل "  َن ِمَن الأَمِحيِض ِمن نَِّسآِئُكمأ } " الأَحمأ َوالالَِّئي يَِئسأ
تُ ُهنَّ } أي إن شَككُتم في عدَِّتهن ، { ِإِن ارأتَ بأُتمأ } لكبرِهنَّ {  ُهٍر } إذا طُلِّقن بعَد الدُّخول { َفِعدَّ َثالَثَُة َأشأ
}. 

َن َوالالَِّئي } : وقولهُ تعالى  والالَّتي في حاِل الصَِّغِر هنَّ بمنأزِلة الكبيرِة التي قد يَِئست : معناهُ { َلمأ َيِحضأ
ُتهن ثالثُة أشهر لُُه تَ َعاَلى . ، عدَّ َلُهنَّ } : قَ وأ َماِل َأَجُلُهنَّ َأن َيَضعأَن َحمأ وذواُت : ؛ معناهُ { َوُأوأََلُت اَْلحأ

ُتهن تنقِضي بوضِع ما في بُ   .طوِنهن من الحمِل ، مطلقًة كانت الحامُل أو ُمَتوفَّى عنها زوُجهااْلحماِل عدَّ
ُلُه تَ َعاَلى  راً } : قَ وأ َعل لَّهُ ِمنأ َأمأرِِه ُيسأ ؛ أي من َيخأَش اهللَ وَيمَتِثلأ أوامَرهُ ويجتِنبأ نواهَيهُ { َوَمن يَ تَِّق اللََّه َيجأ

ُلُه تَ َعاَلى . ُل عليه أمَر الدنيا واْلخرةيُ َيسِّرأ عليه أمَرُه ويُوفِّقه للعبادِة ، ويسهِّ  َذِلَك َأمأُر اللَِّه َأنَزَلهُ } : قَ وأ
َوَمن يَ تَِّق } ؛ أي ذلك الحكُم الذي قد سبَق حكُم اهلِل في الطَّالق والعدَّة والرجعِة أنَزَلُه إليكم ، { ِإَليأُكمأ 
راً يَُكفِّرأ َعنأُه َسيِّ } بطاعتِه وترك معصيتِه ، { اللََّه  تُ رأ ُذنوبَُه عنه ويدفُع عنه { ئَاِتِه َويُ عأِظمأ َلُه َأجأ ؛ أي َيسأ

 .عقاَبها ويُعطيه على ذلك ثَواباً َحسناً في الجنَّة
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ِكُنوُهنَّ ِمنأ َحيأُث َسَكنأُتمأ ِمنأ ُوجأدُِكمأ َوََل ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضي ُِّقوا َعَليأِهنَّ َوِإنأ ُكنَّ ُأوََلِت حَ  ٍل فََأنأِفُقوا َأسأ مأ
َنُكمأ ِبَمعأُروفٍ  َلُهنَّ فَِإنأ َأرأَضعأَن َلُكمأ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوأأَتِمُروا بَ ي أ َوِإنأ تَ َعاَسرأُتمأ  َعَليأِهنَّ َحتَّى َيَضعأَن َحمأ

َرى   ( 4)َفَستُ رأِضُع َلُه ُأخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِكُنوُهنَّ ِمنأ َحيأُث َسَكنُتم مِّ } : قَ وأ أي أسِكُنوا المطلَّقات حيث َسكنُتم من { ن ُوجأدُِكمأ َأسأ

البيوِت التي َتِجُدوَن أن ُتسِكُنوهنَّ فيها على قدر ِسَعِتُكمأ وطاقِتُكم ، فإنأ كان ُموِسراً أوسَع عليها في 
لُُه تَ َعاَلى . المسكِن والنفقة ، وإنأ كان فقيراً فعلى قدر ذلك ؛ أي َل ُتَضارُّوُهنَّ { َوَلَ ُتَضآرُّوُهنَّ } : قَ وأ

؛ يعني أعطوُهنَّ في المسكِن ما يكفيِهنَّ { لُِتَضي ُِّقواأ َعَليأِهنَّ } في المسكِن وَل في أمِر النفقة ، 
 .لجلوسهن وطهارِتهن ، ومن النفقِة ما يكون َكَفافاً لهن بالمعروِف ، وهذا عامٌّ في الأَمبأُتوَتِة والرجعيَّة

ُلُه تَ َعاَلى  َلُهنَّ وَ } : قَ وأ ٍل فَأَنِفُقواأ َعَليأِهنَّ َحتَّى َيَضعأَن َحمأ ؛ يعني تجُب نفقة الحامِل { ِإن ُكنَّ ُأوأََلِت َحمأ
ة الحمِل أم قُصرت ، ْلن عدَّتها تنقِضي بوضعِه ، فلها النفقُة إلى أن تضَع  إلى أن تضَع ، سواٌء طالت مدَّ

ِكُنوُهنَّ } قوَلُه تعالى وَل نفقَة للمتوفَّى عنها زوُجها ْلنَّ . َحملها { فََأنِفُقواأ َعَليأِهنَّ } وقوَلهُ تعالى { َأسأ
 .خطاٌب لألزواِج وقد زاَل عنهم الخطاُب بالموتِ 

ُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني بعَد وضِع الحمِل إذا أرضعَن لكم أوَلدَكم { فَِإنأ َأرأَضعأَن َلُكمأ َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ } : قَ وأ
جرَة الرَّضاِع ، وهذا دليٌل بأن اُْلمَّ أولى بإرضاِع الولِد بُأجرة المثِل ، وأولى بالحضانِة من كلِّ فأعُطوهنَّ أُ 

أحٍد ، وفيه دليٌل أنَّ اُْلجرة َل ُتستَحقُّ بالعقِد ، وإنما تستَحقُّ بالفراِغ من العمِل ؛ ْلنَّ اهلل تعالى أوجَبها 
 .بعَد الرضاعِ 
َنُكمأ ِبَمعأُروٍف َوأأَتِمرُ } : وقولهُ تعالى  ؛ أمَر الرجَل والمرأة أن يأأَتمروا في الولِد بالمعروِف ، وهو أن { واأ بَ ي أ

يُنفق الرجُل بنفقِة الرَّضاع من غيِر َتقتيٍر وَل إسَراٍف ، أو تقوَم المرأُة على ولدها في إرضاعِه وتتعهَّدُه من 
ُلُه تَ َعاَلى . غير تقصيرٍ  وإن تضاَيقتم وَتمانعتم فأَبِت : ؛ معناُه { َفَستُ رأِضُع َلُه ُأخأَرى  َوِإن تَ َعاَسرأُتمأ } : قَ وأ

اُْلم أنأ ُترِضَع الولَد ، أو طَلبت على ذلك أكثَر من ُأجرة المثِل ، وأَبى اْلُب أن يعِطَيها ما طَلبت ، 
نَّ اُْلمَّ أحقُّ بإمساِك فَ لأَيطأُلب اْلُب للولِد مرضعًة غير اُْلم ، إَلَّ أنه يجب أن يكون في بيِت اُْلم ْلَ 

 .الولد
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ًسا ِإَلَّ َما آتَاَها ِليُ نأِفقأ ُذو َسَعٍة ِمنأ َسَعِتِه َوَمنأ ُقِدَر َعَليأِه ِرزأُقُه فَ لأيُ نأِفقأ ِممَّا آتَاُه اللَُّه ََل ُيَكلُِّف اللَُّه  نَ فأ
ًرا  ٍر ُيسأ َعُل اللَّهُ بَ عأَد ُعسأ  ( 4)َسَيجأ
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ُلُه تَ َعالَ  َوَمن } ؛ أي لِيُنفق َغِنيٌّ على نسائِه وأوَلدِه على قدر غناُه ، { لِيُنِفقأ ُذو َسَعٍة مِّن َسَعِتِه } : ى قَ وأ

} ومن ُضيَِّق عليه رزقُه فلُينِفقأ مما أعطاُه اهلل من الماِل ، : ؛ معناهُ { ُقِدَر َعَليأِه ِرزأُقُه فَ لأُينِفقأ ِممَّآ آتَاُه اللَُّه 
 .؛ من الرِّزقِ { اللَُّه نَ فأساً ِإَلَّ َمآ آتَاَها  َلَ ُيَكلِّفُ 

ُلُه تَ َعاَلى  راً } : قَ وأ ٍر ُيسأ َعُل اللَُّه بَ عأَد ُعسأ ؛ فيه تسليٌة للصحابِة ، فإن أكثَرهم كانوا ُفقراء ، { َسَيجأ
ِر ، ففتَح اهللُ عليهم بعَد ذلك وجعَل ُيسراً بعد عُ  َر بعَد الُعسأ ويستدلُّ من هذه اْليِة . سرٍ فوَعَدهم اهللُ الُيسأ

على أنَّ الواِصي يأمُر المرأَة أن َتسَتِديَن على زوِجها المعسِر مقداَر ما تستحقُّ عليه من النفقِة ، ْلن 
رُ   .الأُمعِسَر يُرَجى له الُيسأ
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َناَها ِحسَ  ًرا وََكأَيِّنأ ِمنأ قَ رأَيٍة َعَتتأ َعنأ َأمأِر رَب َِّها َوُرُسِلِه َفَحاَسب أ ب أَناَها َعَذابًا ُنكأ  ( 4)ابًا َشِديًدا َوَعذَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وكم ِمن أهِل بَلَدٍة َعَتوا من أمِر ربهم { وََكِأيِّن مِّن قَ رأَيٍة َعَتتأ َعنأ َأمأِر رَب َِّها َوُرُسِلِه } : قَ وأ

َناَها ِحَساباً } وُرسلِه ؛ أي جاَوُزوا الحدَّ في المعصيِة ،  ؛ فجازَيناهم في اْلخرِة َجزاًء { َشِديداً  َفَحاَسب أ
ب أَناَها } شديداً على كلِّ صغيرٍة وكبيرة ،  راً } ؛ وعذبَناُهم في الدنيا ، { َوَعذَّ ؛ أي َعذاباً َخارجاً { َعَذاباً نُّكأ

 .عن العادِة لم َيعَهُدوا مثَلهُ 
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ًرا َفَذاَقتأ َوبَاَل َأمأِرَها وََكاَن َعاِقَبُة َأمأِرهَ  َلأَباِب ( 3)ا ُخسأ َأَعدَّ اللَُّه َلُهمأ َعَذابًا َشِديًدا فَات َُّقوا اللََّه يَا ُأوِلي اْلأ
ًرا  ِرَج الَِّذيَن آَمُنوا ( 44)الَِّذيَن آَمُنوا َقدأ َأن أَزَل اللَُّه ِإلَيأُكمأ ِذكأ ُلو َعَليأُكمأ آيَاِت اللَِّه ُمبَ ي َِّناٍت لُِيخأ َرُسوًَل يَ ت أ

ِري مِ َوَعِملُ  ِخلأُه َجنَّاٍت َتجأ ِمنأ بِاللَِّه َويَ عأَملأ َصاِلًحا يُدأ ِتَها وا الصَّاِلَحاِت ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَمنأ يُ ؤأ نأ َتحأ
َسَن اللَُّه َلُه ِرزأقًا  َن أَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َقدأ َأحأ  ( 44)اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  راً } ؛ أي فذاقُوا جزاَء ُكفرِهم ، { اَل َأمأِرَها َفَذاَقتأ َوبَ } : قَ وأ ؛ أي { وََكاَن َعاِقَبُة َأمأِرَها ُخسأ

؛ يعني الذي نَزَل { َعَذاباً َشِديداً } ؛ في اْلخرِة ، { َأَعدَّ اللَُّه َلُهمأ } هالَك النُّفوس وهي رأُس أموالهم ، 
ِلي } بهم في الدُّنيا ،  ؛ أي يا أُولي العُقوِل َل َتِسيُروا بَسيِرهم فينأِزُل بكم ما نزَل { اَْللأَباِب فَات َُّقواأ اللََّه ياُأوأ
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 .بهم
ُلُه تَ َعاَلى  راً } : قَ وأ نعُت ُأوِلي اْللباب ، { الَِّذيَن آَمُنواأ { } رَُّسوَلً * الَِّذيَن آَمُنواأ َقدأ َأنَزَل اللَُّه ِإَليأُكمأ ِذكأ
راً َقدأ َأنَزَل اللَّ } وقولهُ تعالى  : َوِقيأَل . أي أنزَل إليكم ِكَتاباً آتاُه رُسوَلً ليؤدِّيَُه إليكم{ رَُّسوَلً * ُه ِإلَيأُكمأ ِذكأ

ُلواأ َعَليأُكمأ آيَاِت اللَِّه ُمبَ ي َِّناٍت } قد أنزَل اهلل إليكم ُقرآناً وأرسَل َرُسوَلً ، : معناُه  } ؛ يعني الرسوَل ، { يَ ت أ
ِرَج الَِّذيَن آمَ  ِخلأُه لُِّيخأ ِمن بِاللَِّه َويَ عأَملأ َصاِلحاً يُدأ ُنواأ َوَعِمُلواأ الصَّاِلَحاِت ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَمن يُ ؤأ

ِتَها اَْلن أَهاُر َخاِلِديَن ِفيَهآ َأَبداً  ِري ِمن َتحأ َسَن اللَّهُ َلُه ِرزأقاً } : وقولهُ تعالى . {َجنَّاٍت َتجأ يعني { َقدأ َأحأ
 .َة التي َل ينقطُع نَِعيُمهاالجنَّ 
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نَ ُهنَّ ِلتَ عأَلُموا َأنَّ ال َمأُر بَ ي أ َرأِض ِمث أَلُهنَّ يَ تَ نَ زَُّل اْلأ ٍء اللَُّه الَِّذي َخَلَق َسبأَع َسَماَواٍت َوِمَن اْلأ لََّه َعَلى ُكلِّ َشيأ
ٍء ِعلأًما   ( 44)َقِديٌر َوَأنَّ اللََّه َقدأ َأَحاَط ِبُكلِّ َشيأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي سبَع أرِضين أيضاً ، وليس في { اللَُّه الَِّذي َخَلَق َسبأَع َسَماَواٍت َوِمَن اَْلرأِض ِمث أَلُهنَّ } : قَ وأ

لُُه تَ َعاَلى . القرآِن آية تدلُّ على أن اَْلرِضين سبٌع غيُر هذهِ  نَ ُهنَّ } : قَ وأ ، أي تنأِزُل { يَ تَ نَ زَُّل اَْلمأُر بَ ي أ
بالتدبيِر من اهلِل تعالى ، ومن سماٍء إلى سماٍء ، ومن السَّماء الى اْلرِض بحياِة بعٍض وموت  المالئكةُ 

ِر بعٍض ، وسالمِة هذا وهالِك هذا ،  ٍء َقِديٌر َوَأنَّ } بعض ، وِغَنى بعِضٍَ وفَ قأ لِّتَ عأَلُمواأ َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشيأ
ٍء ِعلأ   .؛ فال يخَفى عليه شيءٌ { ماً اللََّه َقدأ َأَحاَط ِبُكلِّ َشيأ
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 ( 4)يَا َأي َُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّه َلَك تَ بأَتِغي َمرأَضاَت َأزأَواِجَك َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم 

 
لى اهلل عليه وسلم َقسََّم اْلَيَاَم بَ يأَن وذلك أنَّ النَّبيَّ ص" ؛ { ياَأي َُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َمآ َأَحلَّ اللَُّه َلَك } 

َلةٌ ، ُثمَّ إنَّ َحفأَصَة زَارَاتأ  ٌم َوَلي أ َوٍة ، وََكاَن ِلُكلِّ امأَرأٍة ِمن أُهنَّ يَ وأ ُع ِنسأ ٍم َكاَن ِنَسائِِه وََكاَن َلُه ِتسأ أبَاَها ِفي يَ وأ
ُم ِلَعاِئَشَة ، َفَدَخَل النَّبيُّ صلى اهلل عليه  َم بَ يأَت َحفأَصَة فَ َوَجَد ِفيأِه َجاريَ َتُه َماريَُّة ذِلَك الأيَ وأ وسلم ذِلَك الأيَ وأ

ُخلأ َحتَّى خَ  َصةُ إَلى َمنأزِلَها ، َوقَ َفتأ َحفأَصُة َعَلى ذِلَك الأَباب فَ َلمأ َتدأ الَ بَها ، فَ َلمَّا رََجَعتأ َحفأ َرَجتأ فََأخأ
إنِّي َقدأ رَأيأُت َمنأ َكاَن َمَعَك ِفي الأبَ يأِت ، فَ َلمَّا : ى اهلل عليه وسلم َماريَُّة ، ُثمَّ َدَخَلتأ فَ َقاَلتأ لِلنَّبيِّ صل
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ِهَها قَاَل  بِري َعاِئَشَة بذِلَك : " رَأى النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم الأَغي أَرَة َوالأَكآَبَة ِفي َوجأ ُتِمي َعَليَّ ، َوَلَ ُتخأ اكأ
َصُة َعاِئَشَة وََكانَ َتا ُمَتَصاِفَيتَ يأِن ، فَ نَ َزَل ِجبأرِيُل عليه " ِهَي َعَليَّ َحَراٌم : " ُثمَّ قَاَل "  بَ َرتأ َحفأ يَ عأِني َماريََّة ، فََأخأ

بَ َر النَّبيَّ بذِلَك ، َفَدَعا النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َحفأَصَة َوقَاَل َلَها  َما الَِّذي َحَمَلَك َعَلى : " السالم فََأخأ
بَ َرَك ؟ قَاَل وَ : قَاَلتأ " ذِلَك ؟  بَ َرِني الأَعِليُم الأَخبيُر : " َمِن الَِّذي أخأ  ". أخأ

عاً فَ َغِضَب النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َعَلى َحفأَصَة َفطَلََّقَها َتطأِليَقًة َواعأتَ َزَل ِنَساَءُه ُكلَُّهنَّ ، َفَمَكَث َسبأ 
َلًة يَ نأَتِظُر َما يَ نأِزُل ِفيأهنَّ  رِيَن َلي أ يا أيُّها النبيُّ ِلَم تحرُِّم ما أَحلَّ اهللُ : ومعناها . ، فََأن أَزَل اهللُ هذِه اْلياتِ َوِعشأ

؛ ِلَما كان منَك من التحريِم { َواللَُّه َغُفوٌر } ؛ طالباً رَضى أزواِجَك ، { تَ بأَتِغي َمرأَضاَت َأزأَواِجَك } لَك ، 
الكفَّارة ، فأعتَق رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم رقبًة ؛ بَك حيث رخََّص لك الخروَج منه ب{ رَِّحيٌم } ، 

 ". وعاَد إلى ماريَّة 
ِمَها ، : " وُروي  َتأأذَنتأ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِفي زيَارَِة أبيَها ِفي يَ وأ َها اسأ أنَّ َحفأَصَة َرِضَي اهللُ َعن أ

تأ ، فََأرأَسَل النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم إَلى َجارِيَِتِه َماريََّة الأِقبأِطيََّة فََأِذَن َلَها َوُهَو َجاِلٌس ِفي بَ يأِتَها ، َفَمضَ 
َصةُ َوَجَدتأ بَاَب بَ يأِتَها ُمغأَلقاً  ِم َحفأَصَة ، فَ َلمَّا رََجَعتأ َحفأ ِنِه ، وََكاَن ذِلَك ِفي يَ وأ  ، فََأدأَخَلَها ِفي ِحضأ

ُطُر َعَرقاً وَحفأَصُة تَ بأِكي ، َفَجَلَستأ َعَلى الأَباب َحتَّى َخَرَج رَ  ُهُه يَ قأ ُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَوجأ
قَ عأَت : قَاَلتأ " َما يُ بأِكيِك ؟ : " فَ َقاَل َلَها  ََ ِل َهذا ؛ أدأَخلأَت أَمَتَك بَ يأِتي َوَو إنََّما أِذنأَت ِلي بالزِّيَاَرِة ِمنأ أجأ

ِمي َوَعَلى ِفَراِشي ؟ َها ِفي يَ وأ َما رَأيأَت ِلي ُحرأَمًة َوَحّقاً ، َما َقطُّ َصنَ عأَت َهذا بامأَرأٍة ِمنأ ِنَساِئَك ؟ فَ َقاَل  َعَلي أ
ُكِتي ِهَي َعَليَّ َحَراٌم ، ألأَتِمُس بذِلَك رَضاِك ، َوَلَ : " صلى اهلل عليه وسلم  ِهَي َجارِيَِتي َفالَ أَحلََّها اهللُ ، اسأ

بِري بذِلَك امأَرأًة ِمن أُهنَّ   ". ، َوَهِذِه أَماَنٌة ِعنأَدِك  ُتخأ
نَ َها َوبَ يأَن َعاِئَشَة ،  ُثمَّ َخَرَج َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَمتأ َحفأَصُة َعَلى الأِجَدار الَِّذي َكاَن بَ ي أ

َم َجاريَ َتُه َماريََّة ، َوَقدأ أرَاَحَنا أَلَ أَبشُِّرِك يَا َعاِئَشةُ أنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َقدأ َحرَّ : فَ َقاَلتأ َلَها 
َها تَ يأِن َعَلى َساِئِر أزأَواِج النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، . اهللُ ِمن أ ََ وََكاَنتأ َعاِئَشُة َوَحفأَصُة ُمَتَصاِفَيتَ يأِن ُمَتظَاِهِر

بَ َرُه بذِلَك ، فَ َغِضَب َعَلى َحفأَصةَ  ، ُثمَّ " َما َحَمَلِك َعَلى ذِلَك : " َوقَاَل  فَ نَ َزَل ِجبأرِيُل عليه السالم فََأخأ
 ". طَلََّقَها َتطأِليَقًة 
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 ( 4)َقدأ فَ َرَض اللَُّه َلُكمأ َتِحلََّة َأيأَماِنُكمأ َواللَُّه َموأََلُكمأ َوُهَو الأَعِليُم الأَحِكيُم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ { َواللَُّه َموأَلَُكمأ } أي وجَبت لكم كفَّارُة أيماِنكم ، { اِنُكمأ َقدأ فَ َرَض اللَّهُ َلُكمأ َتِحلََّة َأيأمَ } : قَ وأ

؛ { الأَحِكيُم } ؛ بما فيه صالُح َخلقِه ، { َوُهَو الأَعِليُم } أي ُمتولٍّ ُأمورَكم وهو أولى أن يُؤثُِروا َمرَضاَتُه ، 
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َقدأ : َمعأنَاُه : )ُب عند انحالِل اليمين ، قال مقاتُل وإنَّما ُسميت الكفَّارَُة َتِحلًَّة ؛ ْلنَّها تج. في تدبيِر أمرهِ 
 َيِميِنِه ، بَ يََّن اهللُ َلُكمأ َكفَّارََة أيأَماِنُكمأ ِفي ُسوَرِة الأَماِئَدِة ، َوأَمَر نَبيَُّه صلى اهلل عليه وسلم أنأ ُيَكفَِّر َعنأ 

 (.َويُ َراِجَع َجاريَ َتُه َماريَّةَ 
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 بَ عأٍض ِبيُّ ِإَلى بَ عأِض َأزأَواِجِه َحِديثًا فَ َلمَّا نَ بََّأتأ ِبِه َوَأظأَهَرهُ اللَُّه َعَليأِه َعرََّف بَ عأَضُه َوَأعأَرَض َعنأ َوِإذأ َأَسرَّ النَّ 
 ( 9)فَ َلمَّا نَ بََّأَها ِبِه قَاَلتأ َمنأ َأن أَبَأَك َهَذا قَاَل نَ بََّأِنَي الأَعِليُم الأَخِبيُر 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني إسراَرُه إلى حفصَة ، فلمَّا أخبرت عائشَة { َوِإذأ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَلى بَ عأِض َأزأَواِجِه َحِديثاً } : قَ وأ

لُُه تَ َعاَلى . به أطَلَع اهللُ نَبيَُّه عليه السالم على ذلك فَ َلمَّا نَ بََّأتأ ِبِه َوَأظأَهَرهُ اللَُّه َعَليأِه َعرََّف بَ عأَضُه } : قَ وأ
َرَة " ؛ { َرَض َعن بَ عأٍض َوَأعأ  َها َوالأَغي أ َِ ِه وذلك أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َكاَن ِعنأَدَما رَأى الأَكآبََة ِفي َوجأ

َها َشيأئَ يأِن  رِيُم الأَجارَيِة ، َوقَاَل : أَسرَّ إَلي أ حأ ِلَكاِن ُأمَّ : " َتََ ٍر َسَيمأ بُرِك يَا َحفأَصُة أنَّ أبَاِك َوأبَا َبكأ ِتي ُأخأ
فلمَّا أظهَرُه اهللُ عليه أخبَر حفصَة بما قالت لعائشَة من تحريِم الجاريِة ، وأعرَض عن ذكِر خالفة " بَ عأِدي 

 ". أبي بكٍر وعمَر 
بالتخفيِف أي َغِضَب على حفصَة ِمن ذلك ( َعَرَف بَ عأَضهُ )وقرأ الحسُن البصري والكسائي وقتادة 

َْلعأرَِفنَّ لَك ما فعلَت ؛ أي ُْلجازينََّك عليه ، فَجازَاها : ئل ِلَمن أساَء إليه وَجارَاها فطلََّقها ، من قوِل القا
َُ رضي اهلل عنه بذلك قاَل  َلوأ َكاَن ِفي آِل : رسوُل اهللَ صلى اهلل عليه وسلم بأنأ طلََّقها ، فلما َعِلَم عمَر

ٌر َلَما طَلََّقِك َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وس  .لمالأَخطَّاب َخي أ
َدى ِنَساِئَك : َونَ َزَل ِجبأرِيُل إَلى النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم يَ ُقوُل َلهُ  رَاِجعأَها فَإن ََّها َصوَّاَمٌة قَ وَّاَمٌة ، َوِهَي إحأ
عليه  َلمأ ُيطَلِّقأ َرُسوُل اهلِل صلى اهلل: )قال مقاتُل . ِفي الأَجنَِّة ، فَ َراَجَعَها َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم
َلَ ُتطَلِّقأَها فَإن ََّها َصوَّاَمٌة قَ وَّاَمٌة َوِهَي ِمنأ ِنَساِئَك ِفي : وسلم َحفأَصَة ، َوإنََّما َهمَّ بِه ، فََأتَاُه ِجبأرِيُل َوقَاَل َلهُ 

َها تَ قأَصى َكرِيٌم َقطٌّ ، َوَما زَ : )، وكان سفياُن الثوريُّ يقول ( الأَجَنِة ، فَ َلمأ ُيطَلِّقأ اَل الت ََّغاُفُل َمنأ ِفعأِل َما اسأ
 (.الأِكَراِم ، َعرََّف َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َحفأَصَة بَ عأَض َما فَ َعَلتأ ، َوأعأَرَض َعنأ بَ عأضٍ 

ُلُه تَ َعاَلى  َمنأ } : ؛ َلُه { قَاَلتأ } ؛ أي َلمَّا أخبَر حفصَة بما أظهَرُه اهللُ عليه ، { فَ َلمَّا نَ بََّأَها ِبِه } : قَ وأ
 .{قَاَل نَ بََّأِنَي الأَعِليُم الأَخِبيُر } ؛ أي من أخَبرَك أنِّي أفشيُت ِسرََّك ؟ { َأنَبَأَك َه اَذا 
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ِمِنيَن َوَصاِلُح ِإنأ تَ ُتوبَا ِإَلى اللَِّه فَ َقدأ َصَغتأ قُ ُلوُبُكَما َوِإنأ َتظَاَهَرا َعَليأِه فَِإنَّ اللََّه ُهَو َموأََلهُ َوِجبأرِيُل  الأُمؤأ
 ( 0)َوالأَماَلِئَكُة بَ عأَد َذِلَك َظِهيٌر 

 
ُلُه تَ َعاَلى  إنأ تَ ُتوبَا إلى اهلِل من إظهار الَغيَرِة وإيذاِء النبيِّ صلى اهلل : ؛ معناُه { ِإن تَ ُتوبَآ ِإَلى اللَِّه } : قَ وأ

َلتأ إلى اإلثِم وَعَدَلتأ عن الحقِّ ، وهو ؛ أي َما{ فَ َقدأ َصَغتأ قُ ُلوُبُكَما } عليه وسلم والتعاُوِن عليه ، 
أي تَعاَونا عليه باإليذاِء وإظهار { َوِإن َتظَاَهَرا َعَليأِه } أنَّهما أحبَّتا ما َكِرَه رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، 

َرِة عليه من الجاريِة ،  َوِجبأرِيُل } ودفَع اْلذيَِّة عنهُ ،  ؛ يتولَّى ِحفأَظُه وَنصَرهُ { فَِإنَّ اللََّه ُهَو َموأََلُه } الَغي أ
ِمِنيَن  ؛ { َوالأَمالَِئَكُة بَ عأَد َذِلَك َظِهيٌر } ؛ أبُو بكٍر وُعمُر يتولَّيانِه وينُصرانِه على َمن عاداُه ، { َوَصاِلُح الأُمؤأ
 .أعوانُه وأنصارهُ 

ُهَما قال  َلمَّا اعأتَ َزَل النَّبيُّ : الأخطَّاب رضي اهلل عنه قَاَل َحدَّثَِني ُعَمُر بأُن : )وعن ابِن عبِّاس َرِضَي اهللُ َعن أ
ِهِه الأَغَضَب ، فَ ُقلأُت  يَا َرُسوَل اهلِل َما َشقَّ : صلى اهلل عليه وسلم ِنَساَءُه ، َدَخلأُت َعَليأِه َوأنَا أَرى ِفي َوجأ

تَ ُهنَّ فَإنَّ اهللَ  ٍر  َعَليأَك ِمنأ أمأِر النَِّساِء ؟ فَإنأ ُكنأَت طَلَّقأ َمَعَك َوَمالَِئَكَتُه َوِجبأرِيَل َوِميَكائِيَل ، َوأنَا َوأبُو َبكأ
ِلي َمُد اهللَ بَكاَلٍم ، إَلَّ رََجوأُت أن َيُكوَن اهللُ ُيَصدُِّق قَ وأ ُت َوأحأ ِمُنوَن َمَعَك ، َوقَ لََّما َتَكلَّمأ الَِّذي أقُوُل ،  َوالأَمؤأ

ِمِنيَن َوالأَماَلِئَكُة بَ عأَد َذِلَك َوِإن َتظَاهَ } فَ نَ َزَلتأ َهِذِه اْلَيُة  َرا َعَليأِه فَِإنَّ اللََّه ُهَو َموأََلهُ َوِجبأرِيُل َوَصاِلُح الأُمؤأ
 (.{ َظِهيٌر 

ِمِنيَن َمِن الأَمرأأتَاِن اللََّتاِن َتظَاَهَرا: َسَألأُت ُعَمَر رضي اهلل عنه فَ ُقلأُت : )وعن ابِن عبَّاس قاَل   يَا أِميَر الأُمؤأ
 (.َعاِئَشُة َوَحفأَصةُ : َعَلى النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ؟ قَاَل 

َنا : )ُثمَّ أَخذ ُعَمُر رضي اهلل عنه َيُسوُق الأَحِديَث قَاَل  نَا ، فَ َلمَّا َقِدمأ ََ ماً نَ غأِلُب ِنَساَء ُكنَّا َمعأَشَر قُ َريأٍش قُ وأ
ماً تَ غأِلبُ ُهمأ ِنَساُؤهُ  نَا قَ وأ َن ِمنأ ِنَسائِِهمأ ، قَاَل الأَمِديَنَة َوَجدأ فَ َغِضبأُت َعَلى امأَرأِتي : مأ ، َفَطِفَق ِنَساُؤنَا يَ تَ َعلَّمأ

َوَما يُ نأَكُر أنأ ُأرَاِجَعَك ؟ فَ َواهلِل إنَّ أزأَواَج َرُسوِل اهلِل : فَإذا ِهَي تُ َراِجُعِني ، فَأنأَكرأُت أنأ تُ َراِجَعِني ، فَ َقاَلتأ 
َم إَلى اللَّيألِ صلى اهلل عليه وسلم َلي ُ  َداُهنَّ الأيَ وأ ُجُرُه إحأ فَانأطََلقأُت َفَدَخلأُت َعَلى َحفأَصَة : قَاَل . َراِجعأَنُه َوتَ هأ

َم إَلى : نَ َعمأ ، قُ لأُت : أتُ َراِجِعيَن َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ؟ قَاَلتأ : فَ ُقلأُت  َداُكنَّ الأيَ وأ ُجُرُه إحأ َوتَ هأ
؟: تأ نَ َعمأ ، قُ لأُت اللِّيأِل ؟ قَالَ  َداُكنَّ أنأ يَ غأَضَب اهللُ ِلَغَضب َرُسوِلِه فإَذا ِهَي َهَلَكتأ َلَ تُ َراِجِعي ! أفَ َتأأَمُن إحأ

َسُم َوأَحبُّ إَلى  َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَسِليِني َما َبَدا َلِك ، َوَلَ يَ ُغرَِّك إنأ َكاَنتأ َجارََتِك ِهَي أوأ
َها(  ِمنأكِ َرُسوِل اهللِ   .يَ عأِني عائشَة َرِضَي اهللُ َعن أ

 .بالتخفيِف ، وقرأ الباقون بالتشديدِ ( َتظَاَهَرا َعَليأهِ )قرأ أهُل الكوفة 
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ِمَناٍت قَانَِتاٍت تَائَِباٍت عَ  ِلَماٍت ُمؤأ ًرا ِمنأُكنَّ ُمسأ ِبَداٍت َساِئَحاٍت اَعَسى رَبُُّه ِإنأ طَلََّقُكنَّ َأنأ يُ بأِدَلُه َأزأَواًجا َخي أ
 ( 4)ثَ يَِّباٍت َوَأبأَكارًا 

 
؛ هذا إيعاٌد وتخويٌف ِلَحفصَة { َعَسى رَبُُّه ِإن طَلََّقُكنَّ َأن يُ بأِدَلُه َأزأَواجاً َخيأراً مِّنُكنَّ } : وقولهُ تعالى 

بخيٍر منُهنَّ إنأ أحوجَنهُ وعائشَة وسائِر أزواِج النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، وعَد النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم 
ِمَناٍت } من اهلِل واجَبٌة ، { َعَسى } إلى مفارقِتهن ، و  ِلَماٍت مُّؤأ ؛ نعٌت لألزواِج الالِتي كان يَبدِّلُه لو { ُمسأ

ِلَماٍت } طلََّق نساَءهُ ، ومعنى  أي خاضعاٍت هلِل بالطاعة ، مسلماٍت ْلمِر اهلل وقضائه ، أي { ُمسأ
؛ أي طائعاٍت هلل والنبيِّ صلى اهلل عليه { قَانَِتاٍت } بتوحيِد اهلل اَْللُسِن والقلوب ،  مصدِّقاٍت مؤمناتٍ 

} ؛ هلِل مَتذلِّالٍت هلل ولرسولِه ، { َعاِبَداٍت } ؛ أي راجعاٍت إلى ما يحبُّه اهللُ ، { تَائَِباٍت } وسلم ، 
 .ظاهُر المرادِ ؛ { ثَ يَِّباٍت َوَأبأَكاراً } ؛ أي صائماٍت ، { َساِئَحاٍت 
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َها َماَلِئَكةٌ  ِليُكمأ نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َوالأِحَجاَرُة َعَلي أ  ِغاَلٌظ ِشَداٌد ََل يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا َأن أُفَسُكمأ َوَأهأ
َمُروَن  َعُلوَن َما يُ ؤأ  ( 4)يَ عأُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهمأ َويَ فأ

 
ُلُه تَ َعاَلى ِليُكمأ نَاراً } :  قَ وأ ؛ أي يا أيُّها الذين آَمُنوا ادفَ ُعوا عن { ياَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ قُواأ َأنُفَسُكمأ َوَأهأ

، حَطُبها الناُس والحجارُة ، يعني حجارَة الكبريِت ، { َوقُوُدَها النَّاُس َوالأِحَجارَُة } أنُفِسكم وأهِليُكم ناراً ، 
اعِة اهلل وانتَ ُهوا عن معصيتِه ، وعلِّموا أوَلدَكم وأهليكم اَلجتناَب عما تجُب لهم به اعَمُلوا بط: والمعنى 

يَا َرُسوَل اهلِل نَِقي : أنَُّه َسَأَل َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَل : " وعن عمَر رضي اهلل عنه . النارُ 
ِلَنا ؟ قَاَل  ُهمأ َعمَّا نَ َهاُهُم اهللُ َعنأُه ، َوتَأأُمُروُهمأ بَما أَمرَُكُم اهللُ بِه تَ ن أهَ : " أن أُفَسَنا ، َفَكيأَف َلَنا بَأهأ  " ". وأ

ُلُه تَ َعاَلى  َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد } : قَ وأ ؛ أي على النار مالئكٌة ِغاَلُظ اْلخالِق ِشَداٌد أقوياُء اْلخِذ { َعَلي أ
واحدة سبعين ألأفاً في جهنََّم ، لم يخُلِق اهلل فيهم شيئاً ِمن والعقوبِة ، يدفُع الواحُد منهم في الدفعِة ال

َمُروَن } ؛ من تعذيٍب أهِلها ، { َلَّ يَ عأُصوَن اللََّه َمآ َأَمَرُهمأ } الرحمِة ،  َعُلوَن َما يُ ؤأ ؛ من ذلك ، جعَل { َويَ فأ
أنَّ الأَمَلَك : " جاء في الخبِر و . اهللُ ُسرورَهم في تعذيب المعذبين كما جعَل ُسروَر المؤمنين في الجنَّة

ِسُر ِعظَاَم الأُمَعذب ، فيَ ُقوُل َلُه  ُهمأ َيكأ َكيأَف أرأَحُمَك َوأرأَحُم الرَّاِحِميَن َلمأ : أَلَ تَ رأَحُمِني ؟ فَ يَ ُقوُل َلُه : ِمن أ
َك   ". يَ رأَحمأ
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َم ِإنَّ  َزوأَن َما ُكنأُتمأ تَ عأَمُلوَن يَا َأي َُّها الَِّذيَن َكَفُروا ََل تَ عأَتِذرُوا الأيَ وأ  ( 4)َما ُتجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم } : قَ وأ ؛ أي َل تَ َعتِذرُوا اليوَم فيما قدَّمُتم ْلنُفِسكم ، إنه { ياَأي َُّها الَِّذيَن َكَفُرواأ َلَ تَ عأَتِذُرواأ الأيَ وأ

َزوأَن َما ُكنُتمأ تَ عأَمُلو } َل ُتقَبُل منكم اْلعذاُر ،  ؛ في الدُّنيا ، وَل ُتظَلمون بزيادٍة على ما { َن ِإنََّما ُتجأ
 .تستحقُّون من العذاب
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بًَة َنُصوًحا َعَسى رَبُُّكمأ َأنأ يَُكفَِّر َعنأُكمأ َسيَِّئاِتُكمأ  ِخَلُكمأ َجنَّاٍت  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوبُوا ِإَلى اللَِّه تَ وأ َوُيدأ
ِتَها اْلأَ  ِري ِمنأ َتحأ َعى بَ يأَن َأيأِديِهمأ َوبَِأيأَمانِهِ َتجأ ِزي اللَُّه النَِّبيَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه نُورُُهمأ َيسأ َم ََل ُيخأ مأ ن أَهاُر يَ وأ

ٍء َقِديٌر   ( 4)يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َأتأِممأ َلَنا نُورَنَا َواغأِفرأ َلَنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  بًَة نَُّصوحاً ياَأي ُّ } : قَ وأ َبُة النَُّصوُح : )؛ قال ابُن عبَّاس { َها الَِّذيَن آَمُنواأ تُوبُواأ ِإَلى اللَِّه تَ وأ ِهَي : الت َّوأ

َماُر َعَلى أنأ َل يَ ُعودَ  ِتغأَفاُر باللَِّساِن ، َواإلقأاَلُع بالأَبَدِن ، َواإلضأ وعن معاِذ بن (. " النََّدُم بالأَقلأب ، َواَلسأ
بَُة النَُّصوُح ؟ قَاَل : اَل جبٍل ق أنأ يَ ُتوَب التَّاِئُب ثُمَّ َلَ يَ رأِجُع ِفي ذِلَك ، َكَما َلَ : " يَا َرُسوَل اهلِل َما الت َّوأ

 " ". يَ ُعوُد اللََّبُن ِفي الضَّرأِع 
َبُة النَُّصوُح أنأ ُتَكفَِّر ُكلَّ َسيَِّئةٍ : )قَاَل ابُن مسعوٍد  أي يُتوبوا ( الصَّاِدَقةُ : النَُّصوُح : )، وقال أبو ذرٍّ ( الت َّوأ

َقَنُة التي َل يلحُقها النقُص : َوِقيأَل . َنصحُته أي صدَّقُته: توبًة صادقًة ، يقاُل  النَُّصوُح المستقيمةُ اُلُمت أ
بَُة النَُّصوُح : )وقال الُفضيل . واإلبطالُ  نَ يأِه ، َوَلَ يَ زَ : الت َّوأ ، ( اُل َكَأنَُّه يَ نأُظُر إلَيأهِ أنأ َيُكوَن الذنأُب ُنصأَب َعي أ

بَِة الثَّالََثِة : )وقال أبُو بكٍر الورَّاُق  ُهَو أنأ َتِضيَق اَْلرأُض َعَليأَك َبما رَُحَبتأ ، َوَتِضيَق َعَليأَك نَ فأُسَك َكتَ وأ
اَلُل الأُخُصومِ : )وقال الدقَّاُق (. الَِّذيَن ُخلُِّفوا ِتحأ  (.، َوإدأَماُن الطَّاَعاتِ  ِهَي َردُّ الأَمظَاِلِم ، َواسأ

َياٍء : )وقال ذو النُّون  هي أن : وقال بعُضهم (. ِقلَُّة الأَكاَلِم ، َوِقلَُّة الطََّعاِم ، َوِقلَُّة الأَمَنامِ : َعاَلَمتُ َها َثالَثَُة أشأ
 .يكون لصاحبها دمٌع مسفوح وقلٌب من المعاِصي جموٌح ، فإذا كان كذلك فيه توبةٌ نصوحٌ 

ِصليُّ وقال ف وقال (. ُمَخاَلَفُة الأَهَوى ، وََكث أَرةُ الأُبَكاِء ، َوُمَكاَبَدُة الأُجوِع َوالظََّمأ: َعاَلَمتُ َها َثالَثٌَة : )تُح الأَموأ
ِلُع ِمَن النََّداَمةِ : )شقيُق الأبَ لأِخيُّ  ِسِه الأَماَلَمَة ، َوَلَ يُ قأ ِثَر َصاِحبُ َها ِلنَ فأ ِهَي أنأ : )ُد وقال الجني(. ِهَي أنأ ُيكأ

 (.يَ نأَسى َما ِسَوى اهلِل ، َوَلَ َيذأُكُر إَلَّ اهللَ 
ُلُه تَ َعاَلى  من اهلل واجَبٌة { َعَسى } ؛ هذا وعٌد من اهلِل ْلنَّ { َعَسى رَبُُّكمأ َأن ُيَكفَِّر َعنُكمأ َسيَِّئاِتُكمأ } : قَ وأ
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لُُه تَ َعاَلى . الكبائرُ ، والصَّلواُت الخمُس كفَّاراٌت لما بينهنَّ ما اجُتِنَبِت  ِري ِمن } : قَ وأ ِخَلُكمأ َجنَّاٍت َتجأ َوُيدأ
ِزى اللَُّه النَِّبيَّ  َم َلَ ُيخأ ِتَها اْلَن أَهاُر يَ وأ ؛ أي ُيكِرُم اهللُ تعالى المؤمنين بهذه الكرامِة في يوٍم َل يسوُء اهللُ { َتحأ

 .َل ُيدِخُلهم اهللُ النارَ : ؛ والمعنى { َمَعُه َوالَِّذيَن آَمُنواأ } النبيَّ وَل ُيخِجُلُه َوَل يسوء 
َعى بَ يأَن َأيأِديِهمأ } : وقوله  ؛ يعني نوَر كتابهم الذي { َوبِأَيأَمانِِهمأ } ؛ ليدلهم في الجنَّة ، { نُورُُهمأ َيسأ

: نوُر المنافِقين ، والمعنى  ؛ أي يقولون ذلك بعَد ما ذهبَ { يَ ُقولُوَن رَب ََّنآ َأتأِممأ َلَنا نُورَنَا } يُعطونَُه بها ، 
ِإنََّك َعَلى ُكلِّ } ؛ ما َسَلَف من ُذنوبنا ، { َواغأِفرأ لََنآ } أتأِممأ لنا نُورَنا على الصِّراِط إلى أن ندخَل الجنة ، 

ٍء َقِديٌر  ى ؛ من إتأَماِم النور والمغفرة ، فيجيُب اهلل دعاَءهم ويفعُل ذلك َلهم ، فيكون الصِّراُط عل{ َشيأ
المؤمنين كما بين صنعاَء والمدينة ، يمِشي عليه بعُضهم مثَل البرِق ، وبعُضهم مثَل الريِح ، وبعضهم  

و الفرِس ، وبعضهم يمِشي وبعضهم يزحُف ، ويكون على الكافرين كحدِّ السيف مذهبه  .كَعدأ
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 ( 3)ظأ َعَليأِهمأ َوَمأأَواُهمأ َجَهنَُّم َوبِئأَس الأَمِصيُر يَا َأي َُّها النَِّبيُّ َجاِهِد الأُكفَّاَر َوالأُمَناِفِقيَن َواغألُ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي جاِهِد الكفاَر بالسَّيف ، والمنافقين باللِّسان { ياَأي َُّها النَِّبيُّ َجاِهِد الأُكفَّاَر َوالأُمَناِفِقيَن } : قَ وأ

؛ أي { َواغأُلظأ َعَليأِهمأ } شتراِكها في بذِل الجهد ، بالزَّجِر والوعِظ حتى ُيسِلُموا ، وَسمَّاهما ِجَهاداً َل
؛ وبيِّنأ أنَّ مصيَرهم في اْلخرِة إلى { َوَمأأَواُهمأ َجَهنَُّم َوبِئأَس الأَمِصيُر } على الَفرِيقين بالفعِل والقول ، 

 .النار
ثَ َر َمنأ َكاَن ُيِصيُب الأُحُدوَد ِفي ذِلَك الزَّ : )وقال الحسُن  َماِن الأُمَناِفُقوَن ، فََأَمَر اهللُ أنأ يُ غأِلَظ َكانُوا أكأ

بُوُجوٍه  -ف   -إذا َلمأ تَ قأِدرُوا أنأ تُ نأِكُروا َعَلى الأَفاِجِر : )وعن ابِن مسعود قال (. َعَليأِهمأ ِفي إقَاَمِة الأَحدِّ 
َفِهرَّةٍ   (.َمكأ
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وٍح َوامأَرَأَت لُوٍط َكانَ َتا َتحأَت َعبأَديأِن ِمنأ ِعَباِدنَا َصاِلَحيأِن َفَخانَ َتاُهَما َضَرَب اللَُّه َمَثاًل لِلَِّذيَن َكَفُروا امأَرَأَت نُ 
اِخِليَن  ُهَما ِمَن اللَِّه َشيأًئا َوِقيَل ادأُخاَل النَّاَر َمَع الدَّ  ( 44)فَ َلمأ يُ غأِنَيا َعن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َت َعبأَديأِن ِمنأ ِعَباِدنَا َضَرَب اللَُّه َمَثالً لِّلَِّذيَن َكَفرُ } : قَ وأ واأ امأَرَأَت نُوٍح َوامأَرَأَت ُلوٍط َكانَ َتا َتحأ
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َما بَ َغِت امأَرأُة نَبيٍّ ًقطُّ ، فََأمَّا ِخَيانَةُ : )؛ أي فَخالَفتاهما في الدِّين ، قال ابُن عباس { َصاِلَحيأِن َفَخانَ َتاُهَما 
مِ  َمهُ : ِه امأَرأِة نُوٍح ، فَإن ََّها قَاَلتأ ِلَقوأ ُنوٌن َفالَ ُتَصدِّقُوُه ، َوأمَّا ِخَياَنُة امأَرأِة لُوٍط فَإن ََّها َكاَنتأ َتُدلُّ قَ وأ إنَّهُ َمجأ

َياِفِه ، َكاَن إذا نَ َزَل بُلوٍط َضيأٌف باللَّيأِل أوأَقَدِت النَّاَر ، َوإذا نَ َزَل بالن ََّهار أدأَخَنتأ لِيَ عأَلمَ  ُمُه أنَّهُ َعَلى أضأ  قَ وأ
وْلنَّ الخيانَة في الفراِش َل يجوُز أن ( أَسرَّتَا الن َِّفاَق ، َوأظأَهَرتَا اإليأَمانَ : )وقال الكلبيُّ (. دأ نَ َزَل بِه َضيأفٌ قَ 

 .تكون ُمراَدًة في هذه اْليِة ؛ ْلنَّها عيٌب يرجُع إلى الزوِج فيَنِفُر الناُس عنه
ُلُه تَ َعاَلى  ُهمَ } : قَ وأ ؛ أي لم َيدفَ َعا عنهما عذاَب اهلِل ، أعَلَم اهللُ تعالى أنَّ { ا ِمَن اللَِّه َشيأئاً فَ َلمأ يُ غأِنَيا َعن أ

أحداً َل ُيجِزي عن أحٍد شيئاً ، وأنَّ اإلنسان َل ينُجو إَلّ بعملِه ، وقطَع اهلل بهذه اْليِة طمَع َمن رَِكَب 
معصيَة غيرِه َل تضرُّه إذا كان ُمطيعاً وهو  المعصيَة ، ورَجا أن ينفَعُه صالُح غيرِه ، وأخبَر اهلل تعالى أن

ُلُه تَ َعاَلى  اِخِليَن } : قَ وأ  .{َوِقيَل ادأُخالَ النَّاَر َمَع الدَّ
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َن ِإذأ قَاَلتأ َربِّ ابأِن ِلي ِعنأَدَك بَ يأًتا ِفي الأَجنَّةِ  َن َوَنجِّنِ  َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل لِلَِّذيَن آَمُنوا امأَرَأَت ِفرأَعوأ ي ِمنأ ِفرأَعوأ
ِم الظَّاِلِميَن   ( 44)َوَعَمِلِه َوَنجِِّني ِمَن الأَقوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َن ِإذأ قَاَلتأ َربِّ ابأِن ِلي ِعنَدَك بَ يأتاً ِفي الأَجنَّةِ } : قَ وأ {  َوَضَرَب اللَُّه َمَثالً لِّلَِّذيَن آَمُنواأ امأَرَأَت ِفرأَعوأ

نت قد آَمنت بموَسى عليه السالم ، فلمَّا َعِلَم فرعون بإسالِمها وتََّد لها ؛ وهي آسَيُة بنُت مزاحم ، كا
أربعَة أوتاٍد في يَديها ورجَليها ، ومدَّها للعذاب وشدَّها على اْلرِض باْلوتاِد ، وألَقى على صدرها صخرًة 

 .عظيمًة وألقاها في الشمسِ 
َربِّ ابأِن ِلي ِعنَدَك بَ يأتاً ِفي } : وهي كذلَك فقاَلتأ  فكانت المالئكُة ُتِظلُّها بأجنحِتها وأبَصرِت الجنَّة

} : ، فاستجاَب اهللُ دعاَءها وألحَقها بالشُّهداء ، ولم تجدأ أَلماً من عذاب فرعون ْلنَّها قالت { الأَجنَِّة 
ِم الظَّاِلِميَن  َن َوَعَمِلِه َوَنجِِّني ِمَن الأَقوأ وليس في هذه . ين أهِل دين فرعون؛ أي الكافر { َوَنجِِّني ِمن ِفرأَعوأ

 .اْليِة أنَّ فرعون قتَلها ، وقد اختُِلَف في ذلك ، واْلقرُب أنه أجاَب اهللُ دعاَءها فنجَّاها من فرعون وقومهِ 
 تخويٌف لحفصَة وعائشة ، كأنه قالَ { َوِقيَل ادأُخالَ النَّاَر َمَع الدَّاِخِليَن } وفي قولِه تَعاَلى في اْليِة اْلُولى 

 .لعائشَة وحفصة َل َتُكونا بمنأزِلة امرأِة نوٍح ولوط في المعصيِة ، وُكونا بمنأزِلة امرأِة فرعون ومريمَ 
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َنا ِفيِه ِمنأ ُروِحنَا َوَصدََّقتأ ِبَكِلَماِت رَب َِّها وَ  َصَنتأ فَ رأَجَها فَ نَ َفخأ َراَن الَِّتي َأحأ َن ُكتُِبِه وََكاَنتأ مِ َوَمرأَيَم اب أَنَت ِعمأ
 ( 44)الأَقانِِتيَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َصَنتأ فَ رأَجَها } : قَ وأ َراَن الَِّتي َأحأ ؛ عطَف مريَم على امرأِة فرعون ، وإحصاُن { َوَمرأَيَم اب أَنَت ِعمأ

ُلهُ تَ َعاَلى . الَفرأِج إعفاُفهُ وِحفظُُه عن الحرامِ  َنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا } : قَ وأ رِعها ، وذلك ؛ أي في جيب دِ { فَ نَ َفخأ
 .أنَّ جبريَل عليه السالم مدَّ جيَب درِعها بإصبعِه ، ثم نفَ  في جيبها فحَملت ، وبالكنايِة عن غير مذكور

؛ والشرائِع التي شَرَعها اهللُ في ُكتبه المنَ زَّلة ، وقرأ عيسى { َوَصدََّقتأ ِبَكِلَماِت رَب َِّها } : وقولهُ تعالى 
ُلهُ تَ َعاَلى . على التوحيِد يعُنوَن عيَسى عليه السالم( رَبَهابَكِلَمِة )الجحدري والحسن  ؛ أي { وَُكتُِبِه } : قَ وأ

وصدَّقت بُكتب اهلل تعالى وهو التوراُة واإلنجيل والفرقاُن وُصحف ابراهيم وموسى وداوَد ، وقرأ أبو 
على الواحِد ، والمراُد به ( تَابهِ وَكِ )بالجمِع ، وتفسيرُه ما ذكرناه ، وقرأ الباقون ( وَُكتُبهِ )عمٍرو ويعقوب 

 .اإلنجيل
ُلُه تَ َعاَلى  ِمَن الأُمَصلِّيَن ، َكاَنتأ ُتَصلِّي : )؛ أي من الأُمِطيِعيَن هلِل ، وقال عطاُء { وََكاَنتأ ِمَن الأَقانِِتيَن } : قَ وأ

ِم الَقانِتين ، ولم ي: تقديرهُ ( بَ يأَن الأَمغأِرب َوالأِعَشاءِ  ُقل مَن القانتاِت ؛ ْلنَّ متعبََّدها كان في وكانت من الَقوأ
 .المسجِد مع الُعبَّادِ 

َملأ ِمنأ النَِّساِء إَلَّ َمرأَيُم : " وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال  َكُمَل ِمَن الرَِّجاِل َكِثيٌر ، َوَلمأ َيكأ
َن ، َوإنَّ َفضألَ  َيُة أمأَرأُة ِفرأَعوأ َراَن ، َوآسأ " َعاِئَشَة َعَلى َساِئِر النَِّساِء َكَفضأِل الثَّرِيِد َعَلى َساِئِر الطََّعاِم  اب أَنُة ِعمأ

ِل الأَجنَِّة أرأَبٌع : " وقال صلى اهلل عليه وسلم  َيُة َوَخِديَجةُ َوفَاِطَمُة : َسيَِّداُت ِنَساِء أهأ  ". َمرأَيُم َوآسأ
ِسَها فَ َقاَل َدَخَل َرُسوُل اهلِل صلى : " وعن معاِذ بن جبٍل قال  اهلل عليه وسلم َعَلى َخِديَجَة َوِهَي َتُجوُد بنَ فأ

َرِهيَن َما نَ َزَل بِك يَا َخِديَجُة َوَقدأ َجَعَل اهللُ ِفي الأَكرأِه َخيأراً َكِثيراً ، فَإذا َقِدمأِت َعَلى َضرَّاِتكِ : "   أَتكأ
َيُة بنأُت ُمَزاِحٍم ، : "  َوَمنأ ُهنَّ ؟ قَاَل يَا َرُسوَل اهللِ : قَاَلتأ " فََأقأرِئيِهنَّ ِمنِّي السَّاَلَم  َراَن ، َوآسأ َمرأَيُم بأنُت ِعمأ

ِت ُموَسى  َراَن ُأخأ  ". بالرَّفَاِه َوالأَبِنيِن : ، فَقاَلتأ " وََكِليَمُة بنأُت ِعمأ
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ٍء َقِديٌر   ( 4)تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه الأُملأُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشيأ

 
؛ أي تعاَلى باستحقاِق التعظيِم الذي بيده إعطاُء الأُملأِك وأخذهُ ، يؤِتي { تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه الأُملأُك  }

َزُعُه ممن يشاُء فَ ُيِذلُُّه ،  ٍء َقِديٌر } الأُملأَك َمن يشاُء فُيِعزُّهُ ويَ ن أ  .؛ من اإلعزاز واإلذَللِ { َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشيأ
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َسُن َعَماًل َوُهَو الأَعزِيُز الأَغُفوُر الَّذِ  ُلوَُكمأ َأيُُّكمأ َأحأ َت َوالأَحيَاَة ِلَيب أ  ( 4)ي َخَلَق الأَموأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َت َوالأَحَياَة } : قَ وأ َر اإلماتَة واإلحياَء ، : ؛ معناهُ { الَِّذي َخَلَق الأَموأ ُلوَُكمأ } الذي قدَّ ؛ فيما { لَِيب أ

َسُن َعَمالً } إلماتِة ، بين اإلحياِء وا ؛ الالَُّم في لَيبُلوَكم متعلٌَّق بخلِق الحياة دون خلِق الموت ، { َأيُُّكمأ َأحأ
ُلوَُكمأ } ْلنَّ اَلبتالَء في الحياِة ، ومعنى  أي لُيعاِمَلكم معاملَة المختبر ، فُيجازَيكم على ما ظهَر { لَِيب أ

َسُن َعَمالً َأيُّ } منكم َل على ما يعلُم منكم ، ومعنى  أي أحسُن َعقأالً وأورَُع عن محارِم اهلل ، قال { ُكمأ َأحأ
َسُنُكمأ َنَظراً ِفيأَما أَمَر اهللُ بِه َونَ َهى َعنأُه : " صلى اهلل عليه وسلم  فاً هلِل ، َوأحأ  ". أَتمُُّكمأ َعقأالً أَشدُُّكمأ َخوأ

ُلوَُكمأ أيُُّكمأ أزأ : َمعأنَاُه : )وقال الحسُن  على اَلبتداِء ْلنه { َأيُُّكمأ } وارتفَع ( َهُد ِفي الدُّن أَيا َوأت أَرُك َلَهالَِيب أ
ُلهُ تَ َعاَلى . لَيبُلوَكم أنتم أحسُن عمالً أم غيركم: بتأأويِل ألف اَلستفهاِم وَل يعمُل فيها ما قبَلها ، تقديرُه  قَ وأ

 .ن َل يؤمُن ، الغفوُر ِلَمن تاَب وآَمنَ ؛ أي العزيُز بالنقمِة ِلمَ { َوُهَو الأَعزِيُز الأَغُفوُر } : 
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َمِن ِمنأ تَ َفاُوٍت فَارأِجِع الأَبَصَر َهلأ تَ َرى ِمنأ  ُفطُوٍر  الَِّذي َخَلَق َسبأَع َسَماَواٍت ِطَباقًا َما تَ َرى ِفي َخلأِق الرَّحأ
َقِلبأ ِإَليأَك الأَبَصُر َخا( 9)  ( 0)ِسًئا َوُهَو َحِسيٌر ثُمَّ ارأِجِع الأَبَصَر َكرَّتَ يأِن يَ ن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  مَّا تَ َرى } ؛ أي ُمطأبَ َقًة بعُضها على بعٍض مثل الُقبَِّة ، { الَِّذي َخَلَق َسبأَع َسَماَواٍت ِطَباقاً } : قَ وأ

َم اِن ِمن تَ َفاُوٍت } ؛ أيُّها الرَّائي ، {  ؛ أي َل تَرى ، في مخلوقاِت الرَّحمِن من تَ َفاُوٍت { ِفي َخلأِق الرَّحأ
َما تَ َرى ابأَن : )بعَضها ِحكَمًة وبعَضها َعبثاً ، وَل تَرى في السَّماء اضِطَراباً وتبايُناً في الِخلَقِة ، وقال مقاتُل 

 (.آَدَم ِفي َخلأِق السََّمَواِت ِمنأ َعيأبٍ 
ِتاَلفاً : )وقال قتادةُ  ؛ أي كرِّر النظَر { َر َهلأ تَ َرى ِمن ُفُطوٍر فَارأِجِع الأَبصَ } ، ( َما تَ َرى ِفيَها َخَلالً َوَلَ اخأ

؛ أي إنأ لم تسَتدركأ { ُثمَّ ارِجِع الَبَصَر َكرَّتَ يأِن } هل تَرى في السمَّاء من ُشقوٍق أو ُصدوٍع أو ُخروٍق ، 
َقِلبأ ِإلَيأَك الَبَصُر } بالمرَّة اْلُولى ، فُردَّ البصَر مرَّة ُأخرى ُمستقصياً ، وردِِّد البصر مرَّة ُأخرى بعَد مرَّة ،  يَ ن أ

؛ أي َكِليٌل منقطٌع قد أَعيى بمنأزِلة { َوُهَو َحِسيٌر } ؛ َصاِغراً بمنأزِلة الخاِسئ وهو الذليُل ، { َخاِسئاً 
ُه كما يحِسُر البعيرُ   .الحسيِر الذي طلَب شيئاً فلم يجدأ
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ن أَيا ِبَمَصابِيَح  نَا َلُهمأ َعَذاَب السَِّعيِر َوَلَقدأ زَي َّنَّا السََّماَء الدُّ  ( 4)َوَجَعلأَناَها رُُجوًما لِلشَّيَاِطيِن َوَأعأَتدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ السَّماءُ الدُّنيا هي اْلدَنى إلينا ، وهي التي يَراها { َوَلَقدأ زَي َّنَّا السََّمآَء الدُّن أَيا ِبَمَصابِيَح } : قَ وأ

َباُح ، النجوُم ، واحده: الناُس ، والمصابيُح  ا ِمصأبَاٌح ، ُسمِّيت بذلك ؛ ْلنَّها تضيُء كما يضيء الأِمصأ
} زينة ، وعالمات يُهتَدى بها ، : وِمن ذلك الصُّبأُح والصََّباُح وهو السِّراُج ، والنجوُم لثالث خصاِل 

نَا َلُهمأ } أي ورُُجوٌم ِلَمن يسترُق السمَع من الشياطين ، { َوَجَعلأَناَها رُُجوماً لِّلشََّياِطيِن  ؛ في { َوَأعأَتدأ
نيا من الرَّمي بالشُّهب{ َعَذاَب السَِّعيِر } اْلخرِة ،   .؛ مع ما جَعلنا لهم في الدُّ
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 ( 4)َولِلَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِِّهمأ َعَذاُب َجَهنََّم َوبِئأَس الأَمِصيُر 

 
ُلُه تَ َعاَلى   .؛ ظاهُر المعنى{ َعَذاُب َجَهنََّم َوبِئأَس الأَمِصيُر  َولِلَِّذيَن َكَفُرواأ ِبَربِِّهمأ } : قَ وأ
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 ( 4)ِإَذا أُلأُقوا ِفيَها َسِمُعوا َلَها َشِهيًقا َوِهَي تَ ُفوُر 

 
ُلُه تَ َعاَلى  تاً قطيعاً كصوِت الِحَمار ، وهو آخُر ما يَ { ِإَذآ ُألأُقواأ ِفيَها َسِمُعواأ َلَها َشِهيقاً } : قَ وأ نَهُق ؛ أي َصوأ

. بنَ َفٍس شديٍد ، وهو أقبُح اْلصواِت ، وإذا اشتدَّ َلَهُب النار ُسِمَع لها صوٌت شديٌد كأنَّها تطلُب الوقودَ 
ُلُه تَ َعاَلى  تَ ُفوُر بِهمأ ، َكَما يَ ُفوُر الأَماُء : )وقال مجاهُد . ؛ أي َتغِلي بهم كَغِلِي الأِمرأَجلِ { َوِهَي تَ ُفوُر } : قَ وأ
 .، والَفوأُر ارتفاُع الشيِء بالَغَليانِ ( لأَحب الأَقِليلِ الأَكِثيُر با
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قَالُوا بَ َلى َقدأ َجاَءنَا َنِذيٌر ( 4)َتَكاُد َتَمي َُّز ِمَن الأَغيأِظ ُكلََّما أُلأِقَي ِفيَها فَ وأٌج َسَأَلُهمأ َخَزنَ تُ َها َأَلمأ يَأأِتُكمأ َنِذيٌر 
ب أَنا َوقُ لأَنا َما نَ زََّل ا ٍء ِإنأ َأن أُتمأ ِإَلَّ ِفي َضاَلٍل َكِبيٍر َفَكذَّ َمُع َأوأ نَ عأِقُل َما ُكنَّا ( 3)للَُّه ِمنأ َشيأ َوقَاُلوا َلوأ ُكنَّا َنسأ
َحاِب السَِّعيِر  َحاِب السَِّعيِر ( 44)ِفي َأصأ ًقا ِْلَصأ  ( 44)فَاعأتَ َرُفوا ِبَذنأِبِهمأ َفُسحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي تكاُد تَ نأَشقُّ وتَ تَ َقطَُّع من تغيُِّظها على أهلها لتأُخذهم ، { ِمَن الَغيأِظ  َتَكاُد َتَمي َّزُ } : قَ وأ
َفِرُق بعُضها من بعٍض َغَضباً على الكفار ، وانتقاماً هلل َعزَّ َوَجلَّ منهم ، : والمعنى  ُكلََّما } تكاُد النار يَ ن أ

؛ أي { َأَلمأ يَأأِتُكمأ َنِذيٌر } ؛ أي الناُر ، { َلُهمأ َخَزنَ تُ َهآ َسأَ } ؛ من الكفار ؛ أي جماعٌة ، { ُألأِقَي ِفيَها فَ وأٌج 
ب أَنا َوقُ لأَنا } رسوٌل ُمنِذٌر ، وهذا التوبيُ  زيادٌة َلهم في العذاب ،  } ، له ، { قَالُواأ بَ َلى َقدأ َجآَءنَا َنِذيٌر َفَكذَّ

ٍء  . ؛ أي خطأ عظيمٍ { ِإنأ َأنُتمأ ِإَلَّ ِفي َضاَلٍل َكِبيٍر } : رَُّسوِل ؛ ِممَّا تقوُل ، وقلنا لل{ َما نَ زََّل اللَُّه ِمن َشيأ
من قوِل الزَّبانَِيِة للُكفَّار ؛ أي ما ُكنتم في الدُّنيا إَلَّ في { ِإنأ َأنُتمأ ِإَلَّ ِفي َضاَلٍل َكِبيٍر } إن َقوَلُه : َوِقيأَل 

 .ضالٍل كبير
َمُع َأوأ نَ عأِقُل } : وقاَل أهُل النار ُمعَترِفين بجهِلهم  ؛ أي لو ُكنَّا نسمُع الهدى من { َوقَاُلواأ َلوأ ُكنَّا َنسأ

َحاِب السَِّعيِر } الرُُّسِل َسَماَع َمن يتفكُر ويعقُل منهم عقَل َمن يَُمي ُِّز ،  { فَاعأتَ َرُفواأ ِبَذنِبِهمأ * َما ُكنَّا ِفي َأصأ
َحاِب السَّ } ؛ أي أقَ رُّوا بذلك ،  قاً َْلصأ قاً ؛ أي باعَدهم من رحمتِه ، { ِعيِر َفُسحأ َحَقُهُم اهللُ ُسحأ ؛ أي أسأ

ُق   .فُبعداً ْلصحاب النار من رحمة اهلل: البُ عأُد ، والمعنى : والسُّحأ
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ٌر َكِبيٌر  َن رَب َُّهمأ بِالأَغيأِب َلُهمأ َمغأِفَرٌة َوَأجأ  ( 44)ِإنَّ الَِّذيَن َيخأَشوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌر َكِبيٌر } : قَ وأ َن رَب َُّهم بِالأَغيأِب َلُهم مَّغأِفَرٌة َوَأجأ إنَّ الذين يعَملون لربهم : ؛ معناهُ { ِإنَّ الَِّذيَن َيخأَشوأ

َيةُ  ويتَّقون معصيَتُه في سرِّهم ، ويخافونَُه ولم يَ َروُه ، لهم مغفرٌة لُذنوبهم وثواٌب عظيم في الجنَّة ، والأِخشأ
 .خالِص وأبَعُد من النِّفاقِ في الغيب أدلُّ على اإل
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َهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر  َلُكمأ َأِو اجأ  ( 40)َأََل يَ عأَلُم َمنأ َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف الأَخِبيُر ( 49)َوَأِسرُّوا قَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َهُرواأ ِبِه ِإنَّهُ } : قَ وأ َلُكمأ َأِو اجأ وهذا تحذيٌر للكفَّار عن اإلقداِم { َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر  َوَأِسرُّواأ قَ وأ

إنأ أخَفيُتم كالَمكم في أمِر ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم أو جَهرُتم به ، فإنه : على المعاصي ، يقول 
 .عليٌم بما في القلوب من الخير والشرِّ 

بُرُه ِجبأرِيُل فَ يَ ُقوُل بَ عأُضُهمأ  َكانُوا يَ َنالُوَن ِمنأ َرُسوِل اهللِ : )قال ابُن عبَّاس  صلى اهلل عليه وسلم ، فَ ُيخأ
َمَع بِه إَلُه ُمَحمَّدٍ : ِلبَ عأٍض  َلُكمأ َكيأالَ َيسأ ؛ هذه { َأَلَ يَ عأَلُم َمنأ َخَلَق } : قال اهللُ هذه اْلية ( أِسرُّوا قَ وأ

} أَل يعلُم سرَّ العبِد من خلقه ، : لوقاتِه ، َوِقيأَل أَل يعلُم اهلل مخ: معناُه : َوِقيأَل . اْلشياَء ما في الضَّمير
؛ أي َلُطَف ِعلأُمُه باْلشياِء حتى َل تخَفى عليه غوامُض اْلمور ، الخبيُر بمصاِلح { َوُهَو اللَِّطيُف الأَخِبيُر 

 .عبادهِ 
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َرأَض َذُلوًَل فَامأُشوا ِفي َمَناِكِبَها   ( 44)وَُكُلوا ِمنأ ِرزأِقِه َوِإلَيأِه النُُّشوُر ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلًة تنَصرفون فيها فال تضطرُب بكم وَل { ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَْلرأَض َذُلوَلً } : قَ وأ ؛ أي َسهأ

. بها فيما يريُدهادابة ذُلوٌل إذا كانت سهلَة الرُّكوب ، والذلُوُل َل تمتنُع على صاح: تمَتنُع عليكم ، يقال 
ُلُه تَ َعاَلى  وَُكُلواأ } في ِجَبالها وآكاِمها وجوانبها ، : ؛ أي في أطراِفها ، َوِقيأَل { فَامأُشواأ ِفي َمَناِكِبَها } : قَ وأ
 ؛ أي وإلى اهللِ { َوِإلَيأِه النُُّشوُر } ؛ أي وُكلوا من نباتِها الذي جعَلهُ اهللُ رزقاً في اْلرض ، { ِمن رِّزأِقِه 

 .المرِجُع في اْلخرِة للحساب والجزاِء ، والنُُّشوُر هو البعُث من القبور

(4/4) 

 
 

َرأَض فَِإَذا ِهَي َتُموُر   ( 44)َأَأِمنأُتمأ َمنأ ِفي السََّماِء َأنأ َيخأِسَف ِبُكُم اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  أأِمنُتم يا أهَل مكَّة َمن في : ؛ معناُه {  َأَءِمنُتمأ مَّن ِفي السََّمآِء َأن َيخأِسَف ِبُكُم اَْلرأضَ } : قَ وأ

أأمنت : معناهُ : َوِقيأَل . السَّماء ُسلطانه وقدرتهُ وُملكه أن يُ َغيَِّبكم في اْلرِض َجزاًء على فُ بأِح أفعاِلكم
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َمَتُه ِمن السَّماء َمن َجَرتأ عادتُه أن يُ نأِزَل ِنق: معناهُ : َوِقيأَل . عقوبَة َمن في السَّماء وعذاَب َمن في السَّماء
 .على َمن يكفُر به ويعصَيهُ 

أأمنتم َمن في السَّماء ، وهو الأَمَلُك الموكَّل بالعذاب ، يعني جبريَل أنأ يخِسَف بكُم اْلرَض بأمِر : َوِقيأَل 
رَض عند أنَّ اهللَ تعالى يحرُِّك اْل: ؛ أي تضطرُب وتتحرَُّك ، والمعنى { فَِإَذا ِهَي َتُموُر } اهلل تعالى ، 

الخسِف بهم حتى تضطرَب ، وتتحرَك فَتعُلو بهم وهم ُيخَسُفون فيها ، واْلرُض َتُموُر فوَقهم فتقِلُبهم إلى 
ُر . أسفل التردُُّد في الذهاب والمجيِء ؛ ْلنه إذا ُخِسَف بقوٍم دارت اْلرُض فتدوُر بهم كما يدوُر : والأَموأ

 .الماء بَمن يُغرِقهُ 

(4/4) 

 
 

َوَلَقدأ َكذََّب الَِّذيَن ِمنأ ( 44)ُتمأ َمنأ ِفي السََّماِء َأنأ يُ رأِسَل َعَليأُكمأ َحاِصًبا َفَستَ عأَلُموَن َكيأَف َنِذيِر َأمأ َأِمنأ 
 ( 44)قَ بأِلِهمأ َفَكيأَف َكاَن َنِكيِر 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ كما أرسَل على قوِم لُوٍط ، {  َأمأ َأِمنُتمأ مِّن ِفي السََّمآِء َأن يُ رأِسَل َعَليأُكمأ َحاِصباً } : قَ وأ
؛ أي { َكيأَف َنِذيِر } ؛ في اْلخرِة ، { َفَستَ عأَلُموَن } الرِّيُح التي َترِمي بالحصباِء َل دافَع لها : والحاِصُب 

ولقد كذب : ؛ معناُه { َولََقدأ َكذََّب الَِّذيَن ِمن قَ بأِلِهمأ َفَكيأَف َكاَن نِكيِر } إنذاري إذا عايَنتم العذاَب ، 
 .الذين ِمن قَ بأِل أهل مكة من كفَّار اْلُمم الماضيِة ، فكيف كان اإلنكاُر عليهم بالعذاب

(4/4) 

 
 

ءٍ  َمُن ِإنَُّه ِبُكلِّ َشيأ ِسُكُهنَّ ِإَلَّ الرَّحأ َن َما يُمأ قَ ُهمأ َصافَّاٍت َويَ قأِبضأ  ( 43) َبِصيٌر َأَوَلمأ يَ َروأا ِإَلى الطَّيأِر فَ وأ

 
ُلُه ت َ  قَ ُهمأ َص افَّ اٍت } : َعاَلى قَ وأ ا ِإَلى الطَّيأِر فَ وأ أَوَلمأ يَ َروا إلى الطيِر صافَّاٍت فوَق : ؛ معناهُ { َأَوَلمأ يَ َروأ

؛ أجنحَتها { َويَ قأِبضأَن } صافَّات أجنحَتها ، : ُرؤوِسهم بانبساِط أجنحتها تارًة وقابضاِتها ُأخرى ، معناهُ 
ُط الجناِح وقبضُه بعَد البسطِ بعد البسِط ، وهذا معنى الطَّي  .ر ؛ وهو َبسأ

ُلُه تَ َعاَلى  َم اُن } : قَ وأ ِسُكُهنَّ ِإَلَّ الرَّحأ ؛ أي ما يُمِسكُهنَّ ويحفُظُهنَّ في الهَواء في الحاَلين ؛ في { َما يُمأ
ي الهواِء على وهذا أكبُر آيٍة دالَّة على قدرِة اهلل تعالى إذ أمسَكها ف. حاِل البسِط والقبِض إَلّ الرحمنُ 

. ثُقِلها وضخم أبداِنها ، فَمن َقِدَر على إمساِك الطيِر في الهواء َقِدَر على إرساِل الحاصب من السَّماء
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ُلُه تَ َعاَلى  ٍء َبِصيٌر } : قَ وأ فالن بصيٌر بالنَّحِو وبالقرآِن ؛ أي عاِلٌم : ؛ أي عاِلٌم ، كما يقاُل { ِإنَُّه ِبُكلِّ َشيأ
 .به

(4/4) 

 
 

َمِن ِإِن الأَكاِفُروَن ِإَلَّ ِفي ُغُروٍر َأمَّ   ( 44)نأ َهَذا الَِّذي ُهَو ُجنأٌد َلُكمأ يَ نأُصرُُكمأ ِمنأ ُدوِن الرَّحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم اِن } : قَ وأ ؛ فيه تنبيٌه على أنه إنأ أراَد { َأمَّنأ َه اَذا الَِّذي ُهَو ُجنٌد لَُّكمأ يَنُصرُُكمأ مِّن ُدوِن الرَّحأ

 تعذيَبهم ليس َلهم َمنعهُ ، وَل أحٌد يصِرُف عنهم العذاَب ، ولفُظ الأُجنأِد ُموحٌَّد ، وهذا استفهاُم إنكاٍر اهللُ 
نَ ُعُكمأ ِمنِّي إنأ : َمعأَنى يَ نأُصرُُكمأ : )قال ابُن عبَّاس . ؛ أي َل ُجنَد لكم ينصرُكم ويمنعكم من عذاب اهلل َيمأ

لُُه تَ عَ (. أَردأُت عذاَبُكمأ  ؛ أي في غروٍر من الشَّيطان ، يُغرُّهم بأنَّ { ِإِن الأَكاِفُروَن ِإَلَّ ِفي ُغُروٍر } : اَلى قَ وأ
 .العذاَب َل ينأِزُل بهم

(4/4) 

 
 

 ( 44)َأمَّنأ َهَذا الَِّذي يَ رأزُُقُكمأ ِإنأ َأمأَسَك ِرزأَقهُ َبلأ َلجُّوا ِفي ُعتُ وٍّ َونُ ُفوٍر 

 
ُلُه تَ َعاَلى  هل يَقِدُر أحٌد ِمن َمعُبودِكم أنأ : ؛ معناه {  اَذا الَِّذي يَ رأزُُقُكمأ ِإنأ َأمأَسَك ِرزأَقُه َأمَّنأ هَ } : قَ وأ

ِفي ُعتُ وٍّ } ؛ بل َلجَّ الكافرون { َبل لَّجُّواأ } يُوِصَل إليكم أرزاَقكم إن َحَبَس اهللُ عنكم المطَر والنباَت ، 
غيان والتباُعِد عن سماِع الحقِّ وقَبوِلِه ، وليسوا يعَتبرون وَل ؛ أي في ُمجاَوزَِة الحدِّ في الطُّ { َونُ ُفوٍر 

 .يتفكَّرون ، َلجُّوا في ُطغياِنهم وَتماِديهم وتباُعدهم عن اإليمانِ 

(4/4) 

 
 

َتِقيٍم  ِشي َسِوياا َعَلى ِصَراٍط ُمسأ َدى َأمَّنأ َيمأ ِهِه َأهأ ِشي ُمِكباا َعَلى َوجأ  ( 44)َأَفَمنأ َيمأ

 
ُلهُ  َتِقيٍم } : تَ َعاَلى  قَ وأ َدى َأمَّن َيمأِشي َسِويّاً َعَلى ِصَراٍط مُّسأ ِهِه َأهأ ِشي ُمِكبّاً َعَلى َوجأ : ؛ معناُه { َأَفَمن َيمأ
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أفَمنأ َيمِشي نَاِكساً رأَسُه على وجهِه َل يَرى ما َيصِدمُه أو َيهِجُم عليه من ُحفرٍة ، أو بئٍر في طريقِه ، فال 
َب طريقاً أِم المؤمُن : ِشماَلً ، يمشي مشَي الُعميان ؛ وهو َمَثُل الكافِر يقوُل ينظُر َيميناً وَل  أُهِدَي َصوأ

 .الذي َيمشي ُمسَتوياً على طريٍق مستقيم ، يعني اإلسالمَ 
َهذا ِفي : )وإنما شبََّه الكافَر بالُمِكب على وجهِه ؛ ْلنه ضالٌّ أعَمى القلب عن الهدى ، وقال قتادُة 

أفَمن َيمشي ُمِكبّاً على النار يوَم القيامة أهأَدى أم َمن يمشي على طريِق الجنة ؟ كما قاَل : معناه ( اْلِخَرةِ 
ماً } تعالى في الكفَّار ياً َوُبكأ َم الأِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهمأ ُعمأ ُشُرُهمأ يَ وأ  [.34: اَلسراء ]{َوَنحأ

(4/4) 

 
 

ُكُروَن ُقلأ ُهَو الَِّذي َأنأَشَأُكمأ َوَجَعَل لَ  َفأِئَدَة قَِلياًل َما َتشأ َبأَصاَر َواْلأ َع َواْلأ  ( 49)ُكُم السَّمأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َع َواْلَبأَصاَر َواْلَفأِئَدَة } : قَ وأ : ؛ أي ُقل َلهم يا ُمَحمَُّد { ُقلأ ُهَو الَِّذي َأنَشَأُكمأ َوَجَعَل َلُكُم السَّمأ

وا إلى الحقِّ ، واْلبصاَر فأبِصُروا بها الحقَّ ، واْلفئدَة هو الذي خَلَقكم وخلَق لكم السمَع فاستمع
ُكُروَن } فاعَلُموا بها الحقَّ ،   .؛ نَِعَم اهلِل عليكم{ قَِليالً مَّا َتشأ

(4/4) 

 
 

َشُروَن  َرأِض َوِإلَيأِه ُتحأ  ( 40)ُقلأ ُهَو الَِّذي َذرََأُكمأ ِفي اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي هو الذي خَلَقكم ِصَغاراً وربَّاكم إلى أن صي َّرَكم  { ُقلأ ُهَو الَِّذي َذرََأُكمأ ِفي اَْلرأِض } : قَ وأ
 .؛ أي ُتجَمعون في اْلخرِة فيجزَِيكم بأعماِلكم{ َوِإلَيأِه ُتحأَشُروَن } ِكباراً ، 

(4/4) 

 
 

 ( 44)ُقلأ ِإنََّما الأِعلأُم ِعنأَد اللَِّه َوِإنََّما َأنَا َنِذيٌر ُمِبيٌن ( 44)ُتمأ َصاِدِقيَن َويَ ُقولُوَن َمَتى َهَذا الأَوعأُد ِإنأ ُكنأ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ { ِإن ُكنُتمأ َصاِدِقيَن } ؛ أي هذا الحشُر الذي َتِعُدنا به ، { َويَ ُقولُوَن َمَتى َه اَذا الأَوعأُد } : قَ وأ
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؛ أي ُمَخوٌِّف لكم { ِعنأَد اللَِّه َوِإنََّمآ َأنَاأ َنِذيٌر مُِّبيٌن } بوقت الحشِر ، { الأِعلأُم ُقلأ ِإنََّما } أنأ يكون ذلك ، 
 .بُلغٍة تعرِفوَنها

(4/4) 

 
 

ُه زُلأَفًة ِسيَئتأ ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل َهَذا الَِّذي ُكنأُتمأ ِبِه َتدَُّعوَن   ( 44)فَ َلمَّا رََأوأ

 
ُلُه تَ َعا ُه زُلأَفًة ِسيَئتأ ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُرواأ } : َلى قَ وأ فلمَّا رأوا العذاَب قريباً تبيَّن السُّوُء : ؛ معناُه { فَ َلمَّا رََأوأ

َرةُ : َوِقيأَل . في ُوجوِههم وَساَءهم ذلك : َوِقيأَل . ُأحرَِقتأ وجوُه الذين كَفُروا ، فاسودَّتأ َوَعَلتها الكآبُة والَقت أ
ُبَحتأ وجوُههم بالسَّواِد ، { يَئتأ سِ } معنى  ََ الَِّذي ُكنُتم ِبِه } ؛ العذاُب ، { َه اَذا } : ؛ َلهم { َوِقيَل } َق
. وكنتم ُتراباً وعظاماً أنَّكم َل تُبعثون. ؛ اْلباطيَل واْلكاذيَب أنَّكم إذا ِمتُّمأ { َتدَُّعوَن } ؛ من أجلِه ، { 

عُ )وقرأ الضحَّاك وقتادةُ ويعقوب  ُعوَن اهللَ أنأ يأتَِيكم به ، من الدُّعاء وهو قولهم( ونَ َتدأ } مخفَّفاً ؛ أي َتدأ
 .اْلية[ 94: اْلنفال ]{اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َه اَذا ُهَو الأَحقَّ ِمنأ ِعنِدَك 

(4/4) 

 
 

َلَكِنَي اللَُّه َوَمنأ َمِعَي َأوأ رَِحَمَنا َفَمنأ ُيِجيُر الأكَ   ( 44)اِفرِيَن ِمنأ َعَذاٍب َأِليٍم ُقلأ َأرََأي أُتمأ ِإنأ َأهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلَكِنَي اللَُّه َوَمن مَِّعَي َأوأ رَِحَمَنا َفَمن ُيِجيُر الأَكاِفرِيَن ِمنأ َعَذاٍب َألِيٍم } : قَ وأ ؛ { ُقلأ َأرََأي أُتمأ ِإنأ َأهأ

أرأيُتم إنأ : صحابِه ، فقيَل َلهم وذلك أنَّ الكفاَر متَمنَّون موَت رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم وموَت أ
أَصبُتم ُمَناُكمأ فينا بالهالِك ، فَمن ُيِجيرُكم من العذاب الذي َل بدَّ نازٌل بكم ، أَتظنُّون أنَّ اْلصناَم أو 

 .غيرها ُتِجيرُكم ؟ فإذا َعلمُتم أنأ َل مجيَر لكم فهالَّ تمسَّكُتم بما ُيخلُِّصكم من العذاب وهو اإليماُن باهللِ 

(4/4) 

 
 

َمُن آَمنَّا ِبِه َوَعَليأِه تَ وَكَّلأَنا َفَستَ عأَلُموَن َمنأ ُهَو ِفي َضاَلٍل ُمِبيٍن   ( 43)ُقلأ ُهَو الرَّحأ
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ُلُه تَ َعاَلى  َم اُن آَمنَّا ِبِه َوَعَليأِه تَ وَكَّلأَنا } : قَ وأ ؛ أي هو الرَّحمُن الذي نعبدُه ، ونفوُِّض أُمورَنا { ُقلأ ُهَو الرَّحأ

 .؛ نحن أم أنتم{ َمنأ ُهَو ِفي َضاَلٍل مُّبِيٍن } ؛ في اْلخرِة ، { َفَستَ عأَلُموَن } ليه ، إ

(4/4) 

 
 

 ( 94)ُقلأ َأرََأي أُتمأ ِإنأ َأصأَبَح َماؤُُكمأ َغوأرًا َفَمنأ يَأأتِيُكمأ ِبَماٍء َمِعيٍن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  راً ُقلأ َأرََأي أُتمأ ِإنأ َأصأَبَح َمآؤُُكمأ غَ } : قَ وأ } ؛ أي َغاِئراً في اْلرِض َل َتنالُه اْليِدي والدَِّلُء ، { وأ

ظاهٍر يظهُر من العيوِن إَلَّ اهللُ الذي به ُتشرِكون ، فإذا لم َتقِدرُوا أنتم وَل { َفَمن يَأأتِيُكمأ ِبَمآٍء مَِّعيٍن ؛ 
ِدرُون على أن َتدفَ ُعوا عذاَب اهلل عن آِلهُتكم على أن َتجَعُلوا الماَء الغائَر في اْلرِض ظَاهراً ، فكيف َتق

 .أنفسكم إذا نزَل بكم ؟ وكيَف يقِدُر على ذلك َمن اتَّخذُتموُه إلهاً من دوِن اهلل
راً َفَمن يَأأتِيُكمأ ِبَمآٍء مَِّعيٍن } وُيحكى أنَّ متَّهماً في دينِه َسِمَع رُجالً يقرأ  َبَح َمآؤُُكمأ َغوأ { ُقلأ َأرََأي أُتمأ ِإنأ َأصأ

الماُء مع الفأِس والأِمعأَوِل ، فناَم من ليلتِه تلك فأصبَح وقد ذهَب ماُء َعيَنيِه وبقي أعَمى إلى أن : فقاَل 
 .ماَت ، والعياُذ باهلل من الأُخذََلنِ 

(4/4) 

 
 

ُطُروَن  ُنوٍن ( 4)ن َوالأَقَلِم َوَما َيسأ  ( 4)َما َأنأَت بِِنعأَمِة رَبَِّك ِبَمجأ

 
ُطُروَن ن َوالأَقَلِم وَ }  ُهَما { َما َيسأ الحوُت الذي على { ن } يَعني بقوله : )؛ قال ابُن عبَّاس َرِضَي اهللُ َعن أ

اْلرِض واسمه لوثيا ، وذلك أنَُّه َلّما خلَق اهللُ اْلرَض وفَتقها ، بعَث اهللُ َملكاً من تحِت العرش فهبط إلى 
اتقِه وإحَدى يديِه بالمشرِق واُْلخرى بالمغرب اْلرِض حتى دخَل تحت اْلرِضين السَّبع ، فوضَعها على ع

راً له أربعون ألَف َقرٍن وأربعون قائمًة ، وجعَل قراَر  ، فلم يكن لَقَدميِه قراٌر ، فأهبَط اهللُ من الفردوِس ثَ وأ
ٍة ، قدِم الأَمَلِك على سنامِه ، فلم تستقرَّ َقدَماهُ ، فخلَق اهلل قوَّة خضراَء ِغلُظها مسيرُة خمسمائة سن

فوضَعها بين سناِم الثور وآذانه فاستقرَّتأ عليها قدماُه ، وُقرون ذلك الثور خارجٌة من أقطار اْلرض 
ومنخاراُه في البحِر ، فهو يتنفَُّس كلَّ يوٍم نَ َفساً ، فاذا تنفََّس مدَّ البحَر ، وإذا ردَّ نفَسُه َجَزَر ، فلم يكن 

صخرًة خضراَء كِغَلِظ َسبِع سموات وسبِع أرضين ، فاستقرَّت قوائُم لقوائِم الثور موضُع قراٍر ، فخلَق اهلل 
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َرٍة } الثور عليها ، وهي الصخرُة التي قاَل لقماُن َلبنهِ  ، فم يكن للصَّخرِة [ 44: لقمان ]{فَ َتُكنأ ِفي َصخأ
خاٍل ، والحوُت مسَتقرٌّ ، فخلَق اهلل نُوناً ، وهو الحوُت العظيم فجعَل الصخرَة على ظهرِه وسائَر جسدِه 

 (.على البحِر ، والبحُر على متِن الرِّيح ، والريُح على القدرة
: هو آخُر حروِف الرَّحمن وهي روايٌة عكرمَة عن ابِن عبَّاس قاَل : َوِقيأَل . هو اسُم السُّورة: وقال بعُضهم 

َمنِ ) َواةُ  النُّوُن ِهيَ : )وقال قتادُة والضحَّاُك (. الر و حم و ن ُحُروُف الرَّحأ هو لوٌح : ، وقال بعُضهم ( الدَّ
ِم اهلِل تَ َعاَلى : )وقال عطاُء . من نورٍ  واختلفوا القراءَة فيه ، فقرأ بعُضهم (. نُوٌر ، َونَاِصرٌ : ُهَو افأِتَتاُح اسأ

بإظهار النون ، وقرأ بعُضهم بإخفائها ، وقرأ ابُن عبَّاس بالكسِر على إضمار حروف الَقَسِم ، وقرأ عيَسى 
 .بن عمر بالفتِح على إضمار فعل

ُلُه تَ َعاَلى  ُطُروَن } : قَ وأ هو القلُم الذي كتَب به اللوَح المحفوظ ، قال : قال المفسِّرون { َوالأَقَلِم َوَما َيسأ
ِم الأِقيَا: أوَُّل َما َخَلَق اهللُ الأَقَلَم ، َفِقيَل َلهُ : )ابُن عبَّاس  ُتبأ َما ُهَو َكاِئٌن إَلى يَ وأ َمِة ، َوُهَو قَ َلٌم ِمنأ نُوٍر اكأ

ِر ، : َلمَّا خلَق اهللُ القلَم ، نظَر إليه فانشقَّ ِنصَفين ثم قاَل َلُه : َوِقيأَل (. ُطولُُه َما بَ يأَن السََّماِء َواَْلرأضِ  إجأ
 .بما هو كائٌن إلى يوِم القيامة ، فجَرى على اللوِح المحفوظ بذلك: قاَل يا رب بَما أجِري ؟ قال 

ٍء َخَلَق : " َسِمعأُت َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يَ ُقوُل : " عن أبي هريرَة رضي اهلل عنه قاَل و  أوَُّل َشيأ
َواُة ، ُثمَّ قَاَل  ِم الأِقَياَمِة ِمنأ َعَمٍل َورزأٍق : اهللُ الأَقَلَم ، ُثمَّ َخَلَق النُّوَن َوِهَي الدَّ ُتبأ َما ُهَو َكاِئٌن إَلى يَ وأ أكأ

 " ". أَجٍل ، َفَكَتَب َما َكاَن َوَما َيُكوُن ِمنأ ذِلَك وَ 
طُُروَن } قوله  َمآ َأنَت } يعني وما تكتُب المالئكُة الأَحَفَظُة من أعمال بني آدَم ، وجواُب القَسِم { َوَما َيسأ

ُنوٍن  ُنوٌن  ياَأي َُّها الَِّذي نُ زَِّل َعَليأهِ } وهو جواٌب لقولِهم{ ِبِنعأَمِة رَبَِّك ِبَمجأ ُر ِإنََّك َلَمجأ ، [ 4: الحجر ]{الذِّكأ
ُنوٍن } ؛ يا ُمَحمَُّد ؛ { َمآ َأنَت } : فأقسَم اهللُ تعالى بالنُّون والقلِم وبأعمال بني آدَم فقال  ِبِنعأَمِة رَبَِّك ِبَمجأ

ِة واإليماِن بمجنونٍ {   .؛ أي ما أنت بإنعامِه عليَك بالنبوَّ

(4/4) 

 
 

ُنوٍن َوِإنَّ َلَك َْلَجأ  َر َممأ  ( 9)ًرا َغي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  راً } : قَ وأ وإنَّ لَك أجراً بَصبِرَك على افتراِئهم عليَك وِنسَبِتهم إياَك إلى : ؛ معناُه { َوِإنَّ َلَك َْلجأ
ُنوٍن } الجُنوِن ،  َر َممأ  .؛ أي غيَر َمنُقوٍص وَل مقطوعٍ { َغي أ

(4/4) 

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ( 0)َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي على ِديٍن عظيٍم لم أخِلقأ ديناً أحبَّ إَليَّ ، وَل أرَضى { َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم } : قَ وأ

والمراُد آداُب القرآِن كما ( يَ عأِني الأُقرأآنَ : )عندي منُه ، يعني اإلسالَم ، وُروي عن عكرمَة عن ابِن عبَّاس 
 .ليه السالمأمَر اهللُ به نبيَُّه ع

َها َعنأ ُخُلِقِه ، فَ َقاَلتأ لِلسَّاِئِل  ِمِنيَن ، : )وُسِئَلتأ َعاِئَشُة َرِضَي اهللُ َعن أ َِ ُسورَِة الأُمؤأ َر الَِّتي ِفي أوَِّل إق أَرأ الأَعشأ
َكاَن ُخُلُقُه الأُقرأآُن ، : )تأ َلمَّا ُسِئَلتأ َعاِئَشُة َعنأ ُخُلِقِه ، قَالَ : َوِقيأَل (. تِلأَك ُخُلُقهُ : فَ َقَرأَها ، فَ َقاَلتأ 

ِطِه ، َويَ رأَضى ِلِرَضاهُ  َخُط ِلُسخأ  (.َيسأ
ُخِذ الأَعفأَو َوأأُمرأ } : إنَّ جبريَل عليه السالم َلمَّا جاَء إلى النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم بقوله : " ويقال 

اَلِق أتَ يأُتَك يَا : " قال { بِالأُعرأِف َوَأعأِرضأ َعِن الأَجاِهِليَن  أنأ َتِصَل َمنأ َقَطَعَك ، : ُمَحمَُّد بَمَكارِم اَْلخأ
قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل : وعن أبي هريرَة رضي اهلل عنه قال " َوتُ عأِطي َمنأ َحَرَمَك ، َوتَ عأُفو َعمَّنأ ظََلَمَك 

اَلِق ، أدَّبَِني رَبي فََأحأ : " عليه وسلم   ". َسَن تَأأِديبي بُِعثأُت ْلَُتمَِّم َمَكارَم اَْلخأ
ِد : " إنَُّه صلى اهلل عليه وسلم احتمَل هلِل في البالِء إلى أنأ قاَل حين ُشجَّ في وجهِه : " ويقال  اللُُّهمَّ اهأ

ِمي فَإن َُّهمأ َلَ يَ عأَلُموَن   َسمَّى ُخُلَقهُ : )قال الجنيد " { َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم } فأنزَل اهللُ تعالى " قَ وأ
إنه صلى اهلل عليه وسلم عاَشَرهم بُخلقِه وزايَلهم : َوِقيأَل (. َعظيماً ْلنَُّه َلمأ َيُكنأ َلُه َهمٌّ ِسَوى اهلِل تَ َعاَلى

 .َسمَّى خلَقُه عظيماً َلحتماِل مكارِم اْلخالق فيه: َوِقيأَل ! بقلبِه ، كان ظاهرُه مع الأَخلِق وباطنُه مع الحقِّ 
َها وقالت عائشُة َرِضَي ا رُك بُخُلِقِه َدرََجَة قَاِئِم اللَّيأِل َوَصاِئِم الن ََّهار: )هللُ َعن أ ، وقاَل صلى ( إنَّ الرَُّجَل لَُيدأ

ٍَ َحَسٍن : " اهلل عليه وسلم  ٍء أث أَقُل ِفي الأِميَزاِن ِمنأ ُخُلِق إنَّ : " وقال صلى اهلل عليه وسلم " َما ِمنأ َشيأ
َلُفوَن َويَأأَلُفونَ أَحبَُّكمأ إَلى اهلِل تَ َعاَلى  َنافاً ، الَِّذيَن يُ ؤأ اَلقاً ، الأُمَوطُِّئوَن أكأ َوأب أَغُضُكمأ إَلى اهلِل . أَحاِسُنُكمأ أخأ

َواِن ، الأُملأَتِمُسوَن لِلأَعثَ َراِت   ". تَ َعاَلى الأَمشَّاءوَن بالنَِّميَمِة ، الأُمَفرُِّقوَن بَ يأَن اإلخأ

(4/4) 

 
 

 ( 4)بَِأيُِّكُم الأَمفأُتوُن ( 4)وَن َفَسُتبأِصُر َويُ بأِصرُ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ، أي سَتعَلُم ويَعَلُموَن ، يعني أهُل مكَّة ، وهذا وعيٌد ْلهِل مكَّة { َفَستُبأِصُر َويُ بأِصُروَن } : قَ وأ

ر ، يعني  ؛ الباءُ { فأُتوُن بَِأييُِّكُم الأمَ } ستَرى ويَرى أهُل مكَّة إذا نزَل بهم العذاُب بَبّدر ، : بالعذاب بَبدأ
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أيُّكم المجنوُن الذي فَ تَ َر بالجنون أأنَت أم هم ؟ يعني أنَّهم يعَلُمون عنَد العذاب أنَّ : زائدٌة ، والمعنى 
 .الجنوَن كان َلهم حين عَبُدوا اْلصناَم ، وترَُكوا ِديَنكَ 

(4/4) 

 
 

َتِديَن ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأعأَلُم ِبَمنأ َضلَّ َعنأ َسِبيِلِه َوُهَو أَ   ( 4)عأَلُم بِالأُمهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  إنَّ ربََّك يا ُمَحمَُّد أعَلُم بَمن سبَق له : ؛ معناُه { ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأعأَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه } : قَ وأ

َتِديَن } الشَّقاُء في علمِه ،   .ةُ ؛ أي أعلُم بَمن سَبقت له السَّعاد{ َوُهَو َأعأَلُم بِالأُمهأ

(4/4) 

 
 

ِهُنوَن ( 4)َفاَل ُتِطِع الأُمَكذِِّبيَن  ِهُن فَ ُيدأ  ( 3)َودُّوا َلوأ ُتدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ بالكُتب والرُُّسِل ، وهم رُؤوُس الكفَّاِر الذين كانوا َيدعوَنهُ إلى دين { َفالَ ُتِطِع الأُمَكذِِّبيَن } : قَ وأ

ِهُنوَن َودُّواأ َلوأ ُتدأ } : وقولُه تعالى . آبائهِ  َتمنَّى الكفاُر يا ُمَحمَُّد أن ُتضايَعهم : ؛ معناُه { ِهُن فَ ُيدأ
 .فُيَضايُعوَنَك ، وُتالَينَ ُهم فُياليُنوَنَك ، مأخوٌذ من الدُّهن

ِل باللَِّساِن بِخاَلِف َما ِفي الأَقلأب ، َكأنَُّه َشبََّه الت َّلأييَن فِ : َمعأنَاُه : )وقال مجاهد  ِل بتَ لأييِن إظأَهاُر الأَقوأ ي الأَقوأ
ُرُك َما أنأَت َعَليأِه ِمَن الأَحقِّ فَ ُيَماِلُؤكَ : َمعأنَاُه : )وقال مجاهُد (. الدُّهأنِ  وقال (. َودُّوا َلوأ تَ رأَكُن إَليأِهمأ َوتَ ت أ

ُفُرونَ : )الضحَّاُك  ُفُر فَ َيكأ قال ابُن (. تُ َراِئي فَ يُ َناِفُقونَ َودُّوا َلوأ تُ َناِفُق وَ : )وقال زيُد بن أسلَم (. َودُّوا َلوأ َتكأ
 (.َكانُوا أرَاُدوهُ أنأ يَ عأُبَد آِلَهتَ ُهمأ ُمدًَّة َويَ عأُبُدوَن اهللَ ُمدَّةً : )قتيبَة 

(4/4) 

 
 

ٍف َمِهيٍن   ( 44)َوََل ُتِطعأ ُكلَّ َحالَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  . صلى اهلل عليه وسلم عن الرُّكون ؛ هذا تحذيٌر للنبيِّ { َوَلَ ُتِطعأ ُكلَّ َحالٍَّف مَِّهيٍن } : قَ وأ
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من الأَمَهاَنِة ؛ وهي الحقارُة والَضعُف في الرَّأي : قيل : كثيُر الحلف بالباطِل ، والأَمِهيُن : والأَحالَُّف 
إنَّ المراَد به الوليُد بن المغيرِة المخزومي ، وكان قد عرَض على النبيُّ صلى اهلل عليه : والتمييِز ، ِقيأَل 

لَيرِجَع عن دينِه ، وُسمِّي َمهيناً َلستخارتِه الحلَف والكذَب على الصِّدق ، ثم كانت اْليُة عامًَّة في  وسلم 
 .اْلخنُس بن شريقٍ : المراُد به اْلسوُد بن عبِد يَ غُوث ، َوِقيأَل : َوِقيأَل . كلِّ َمن كان في طريقتهِ 

(4/4) 

 
 

 ( 44)َهمَّاٍز َمشَّاٍء ِبَنِميٍم 

 
أي َيمِشي : الأُمغَتاُب الطعَّاُن للناِس ، َمشَّاٍء بَنِميٍم : ؛ الهمَّاُز { َهمَّاٍز مَّشَّآٍء ِبَنِميٍم } : ى وقوله تعال

الوقَّاُع في الناِس ، العاِئُب لهم بما ليس فيهم ، : الهمَّاُز : َوِقيأَل . بالنَّميمِة بين الناس ؛ لُيفِسَد بينهم
ُخُل الأَجنََّة قَ تَّاٌت : " ُت ، قال صلى اهلل عليه وسلم الَقتَّا: وُيسمَّى النَّمَّاُم   ". َلَ يَدأ

(4/4) 

 
 

 ( 49)ُعُتلٍّ بَ عأَد َذِلَك زَنِيٍم ( 44)َمنَّاٍع لِلأَخيأِر ُمعأَتٍد َأثِيٍم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  الصِّفة يمنُع الناَس ؛ أي كثير المنِع للخير ، وكان الوليُد بن المغيرة بهذه { مَّنَّاٍع لِّلأَخيأِر } : قَ وأ

المنَّاُع للخيِر : من أتِّباع النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، وكان يمنُع أهَلُه وولَدُه والحميَّة عن اإلسالم ، يقاُل 
 .البخيُل الذي هو كثيُر المنِع للحقوق الواجبِة في المال

ُلُه َعزَّ َوَجلَّ  الكذاُب الذي : ُشوُم الظلوُم على عباِد اهلل ، واْلثيُم هو الغَ : ؛ المعتِدي { ُمعأَتٍد َأثِيٍم } : قَ وأ
ُلهُ تَ َعاَلى . هو كثيُر اإلثمِ  الشديُد : َوِقيأَل . شديُد الخصومِة بالباطلِ : ؛ الُعُتلُّ { ُعُتلٍّ بَ عأَد َذِلَك زَنِيٍم } : قَ وأ

وُيِجيُع عبَدهُ ويمنُع رَفأَدهُ ، الحلِف ، أُكوٌل َشُروٌب رحيُب البطِن َسرِيٌح صحيٌح الأَجسِم على بطنِه ، 
ُة في السَّحب هو الجاِفي : َوِقيأَل . شديُد الأُخلأِق وأحَسُن الأَخلقِ : وِقيأَل . ومأخوٌذ من الَعتأِل وهو الشدَّ

 (.ُهَو الشَِّديُد ِفي ُكفأرِهِ : )وقال الكلبيُّ . القاِسي اللئيُم الَعِسُر الضَِّجرُ 
ُلُه تَ َعاَلى  : معناه ُعُتلٍّ مع ذلك زَنِيٍم ، والزَّنِيُم : أي مع ما وصفناُه به زَنِيٌم ، َوِقيأَل { َذِلَك زَنِيٍم  بَ عأدَ } : قَ وأ

زَنِيٌم لَيأَس يَ عأِرُف َمنأ أبُوهُ َبِغيُّ اْلُمِّ : الأُملَصُق في القوِم وليس منهم ، والزَّنِيُم هو الدَِّعيُّ ، قال الشاعُر 
(. يُ عأَرُف بالشَّرِّ َكَما تُ عأَرُف الشَّاُة بَزنأَمِتَها: )قاَل { زَنِيٍم } ِن عبَّاس في قوله تعالى ُذو َحَسٍب َلِئيِموعن اب
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ِلِه : )وقال ابُن عبَّاس  ِرِه َدِعيٌّ ِفي قُ َريأٍش َليأَس ِمن أُهمأ { زَنِيٍم } َمعأَنى قَ وأ إنما ادعاهُ : ِقيأَل (. أيأ ُهَو َمَع ُكفأ
 .عشرَة سنةً  أبوه إَلَّ بعَد ثماِني

َلَ نَ عأَلُم أنَّ اهللَ : )قال ابُن قتيبَة (. الزَّنِيُم الَِّذي َلَ أصأَل َلهُ : " وقال عليُّ بن أبي طالب رضي اهلل عنه 
ِر ُعُيوبِه َكَما بَ َلَغ ُعُيوَب الأَولِيِد بأِن الأُمِغيَرِة ، ْلنَُّه  َوَصَفُه بالأَحلأِف َوَصَف أَحداً َكَما ذَكَرُه ، َوَلَ بَ َلَغ ِمنأ ِذكأ

ِل َوالظُّلأِم َواإلثأِم َوالأَجَفا َوالدَّعأَوِة ، فَ  ِي بالنََّماِئِم َوالأُبخأ أَلأَحَق بِه َعاراً َلَ َوالأَمَهانَِة َوالأَعيأب لِلنَّاِس َوالأَمشأ
ن أَيا َواْلِخَرةِ   (.يُ َفارُقُه ِفي الدُّ

ُخُل الأَجنََّة َجوَّاٌظ َوَلَ َجعأَظِريُّ َوَلَ الأُعُتلُّ الزَّنِيُم  َلَ : " " وفي الحديث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم  " َيدأ
ُعوُه َلظَّى نَ زَّاَعٌة لِلشََّوى : " يَا َرُسوَل اهلِل َما الأَجوَّاُظ ؟ قَاَل : َوِقيأَل  َوَما : ِقيَل " الَِّذي َجَمَع َوِمنأَع َتدأ

الشَِّديُد الأَخلأِق الرَِّحيُب الأَبطأِن ، : " َوَما الأُعُتلُّ الزَّنِيُم ؟ قَاَل : ِقيَل " يُظ الأَفظُّ الَغلِ : " الأَجعأَظِريُّ ؟ قَاَل 
 " ". ظَُلوٌم لِلنَّاِس 

ن أَيا ، : " " قال صلى اهلل عليه وسلم  َفُه َوأعأطَاُه الدُّ َمُه َوأرأَحَب َجوأ تَ بأِكي السََّماُء ِمنأ رَُجٍل أَصحَّ اهللُ ِجسأ
َوتَ بأِكي السََّماُء ِمَن الشَّيأِ  الزَّاِني َما َتَكاُد اَْلرأُض ُتِقلُّهُ : " قَاَل " لنَّاِس ظَُلوماً ، َفذِلَك الأُعُتلُّ الزَّنِيُم َفَكاَن لِ 

ُخُل الأَجنََّة َوَلُد الزِّ : " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن أبي هريرَة رضي اهلل عنه قَاَل "  نَا َلَ َيدأ
ِم الأِقَياَمِة ِفي ُصوَرِة الأِقَرَدةِ  َشُروَن ِفي يَ وأ َُ َوَلَ َوَلُد َوَلِدِه ، َوأنَّ أوأََلَد الزُّنَاِة ُيحأ  ".  َوالأَخَنازيِر َوَلَ َوَلُدُه

َفَشا ِفيأِهمأ َوَلُد الزِّنَا َلَ تَ َزاُل ُأمَِّتي بَخيأٍر َما َلمأ يَ فأُش ِفيأِهمأ َوَلُد الزَِّنى ، فَإنأ : " وقال صلى اهلل عليه وسلم 
 (.إذا َكثُ َر أوأََلُد الزِّنَا َقلَّ الأَمَطرُ : )، وقال عكرمُة " فَ ُيوَشُك أنأ يَ ُعمَُّهُم اهللُ بِعَقاٍب 

(4/4) 

 
 

 ( 40)َأنأ َكاَن َذا َماٍل َوبَِنيَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  عأُه ْلنه كان ذا ماٍل وبنين ؛ أي َل ُتِطعأهُ ِلَمالِه َل ُتطِ : ؛ معناُه { َأن َكاَن َذا َماٍل َوبَِنيَن } : قَ وأ

َمن : وبَِنيِه ، وكان مالُه نحواً من سبعِة آَلف مثقاٍل من فضَّة ، وكان له بنون َعشَرةٌ ، وكان يقوُل َلهم 
بالمدِّ ، ( أنأ َكاَن ذا َمالٍ )وقرأ ابُن عامر ويعقوب . أسَلَم منكم فال يدخَلنَّ داري ، وَل أنفعُه بشيٍء أبداً 

أَْلِن كان : وقرأ غيُرهم على الخبِر حين قرأ باَلستفهام ، فمعناهُ . كان بهمَزتين( أأنأ )وقرأ حمزةُ وعاصم 
 .ْلجِل أنأ كان ذا ماٍل وبنين: ذا مال وبنيٍن تطيعُه ، ويجوُز أن يكون رَاجعاً الى ما بعَدُه ، والمعنى 

(4/4) 
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َوَّلِيَن  ِإَذا تُ ت أَلى َعَليأِه آيَاتُ َنا  ( 44)َسَنِسُمُه َعَلى الأُخرأطُوِم ( 44)قَاَل َأَساِطيُر اْلأ

 
؛ أي { قَاَل َأَساِطيُر اَْلوَّلِيَن } ؛ وهي القرآُن أَبى أن يقَبلها و ؛ { ِإَذا تُ ت أَلى َعَليأِه آيَاتُ َنا } : وقوله تعالى 

لُهُ تَ َعاَلى . هُ ما َكَتَبُه اْلوَّلون من أحاديثهم قد درسه ُمَحمٌَّد وأصحاب ؛ أي { َسَنِسُمُه َعَلى الأُخرأطُوِم } : قَ وأ
َودُّ وجهُه قبَل دخوِل النار ، والمعنى  سنُ عأِلمُه بعالمٍة َيعرُِفهُ : َسَنِسُمُه بالسَّواِد على اْلنِف ، وذلك أنه َيسأ

؛ أي نُ لأِحُق به َعاراً يبقى ذلك  َسَنِسُمُه بِسيَماَء َل تفارقُه آخَر الدهرِ : بها جميُع أهِل القيامة ، ويقال 
ِههِ : )اْلنُف ، وقال الضحَّاك : عليه أبداً ، كما تُعَرُف الشاُة بِسيَمِتها ، والخرطوُم  ِويِه َعَلى َوجأ  (.َسَنكأ

(4/4) 

 
 

ِرُمن ََّها ُمصأِبِحينَ  َحاَب الأَجنَِّة ِإذأ َأقأَسُموا لََيصأ نَا َأصأ نَاُهمأ َكَما بَ َلوأ َتث أُنوَن ( 44) ِإنَّا بَ َلوأ  ( 44)َوََل َيسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِرُمن ََّها ُمصأِبِحيَن } : قَ وأ نَآ َأصأَحاَب الأَجنَِّة ِإذأ َأقأَسُمواأ لََيصأ نَاُهمأ َكَما بَ َلوأ إنَّا : ؛ معناهُ { ِإنَّا بَ َلوأ

امتحنَّا أهَل الُبستان ، وأراد به امَتحنَّا أهَل مكة بالجوِع والقحط والقتِل والسَّبي والهزيمِة يوَم بدٍر ، كما 
ُبستاناً كان باليمِن يعَرُف بالقيروان دوَن َصنعاء بفرسَخين ، كان يطُئوه أهُل الطريِق ، قد غرَسُه قوٌم بعَد 

من بني إسرائيَل ، وكانوا ُمسلمين باليمِن ، ورثُوا هذا : عيسى عليه السالم وهم قوم بخالء ، َوِقيأَل 
 .وفيه زرٌع ونخيل ، وكان أبوهم يجعُل مما فيه حظّاً للمسلمين عند الحصاِد والصِّرامِ الستاَن من أبيهم 

إنَّ الماَل قليٌل والعياَل كثيٌر ، فال يَسُعنا أن نفعَل ما كان : فلمَّا ماَت أبوهم ورثوُه وكانوا ثالثًة ، قالوا 
والعياَل قليالً ، فعَزُموا على ِحرمان المساكين يفعُل أبونا ، وإنما كان أبونا يفعُل ذلك ْلن الماَل كان كثيراً 

، فتحاَلُفوا بينهم يوماً ليَ غأُدوا غدوًة قبل خروِج الناس لَيقَطُعوا َنخَلهم إذا أصَبُحوا بَسرَِقٍة من الليِل من غير 
َتث أُنوَن } أن يشُعَر بهم المساكيُن ،  ِإذأ } : ُلُه تَ َعاَلى ؛ أي وَل يُقولون إنأ شاَء اهللُ ، وذلك قَ وأ { َوَلَ َيسأ

ِرُمن ََّها  أي عنَد طُلوِع الفجِر قبَل أن يخُرَج المساكيُن إليه { ُمصأِبِحيَن } أي ليقطُعنَّ َثمَرها { َأقأَسُمواأ لََيصأ
َتث أُنوَن }   .أي ولم يقولوا إنأ شاَء اهللُ { َوَلَ َيسأ

. سِه ، وكان يتصدَُّق بما َبِقَي على المساكينوُروي أنَّ أبَاهم كان يأخُذ من هذا البستان قُوَت َسَنٍة لنف
إنه كان يترُك َلهم ما خرَج من السِّباط الذي كان يسقُط تحَت النَّخلة إذا ُصرمت ، فقاَل بنوهُ : َوِقيأَل 

ِرُمنَّها ُمصبحين لئالَّ : بعَد موتِه  يِصَل  نحن جماعٌة وإنأ فَعلنا ما كان يفعلهُ أبونا ضاَق َعيُشنا ، فَحَلفوا لَيصأ
َتث أُنونَ   .إلى المساكين منها شيٌء ، َوَلَ َيسأ

وإنما شبََّه اختباَر أهَل مكَّة باختبار أهِل البستان ؛ ْلن أبَا جهٍل كان قال يوَم بدٍر قبل التقاِء الفئتين ، 
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َتثأِن ، فقاَل صلى اهلل عليه وسلم ِحيَن بَ َلَغُه الأ  ذاً ، َوَلمأ َيسأ ُددأ َوطأَأَتَك : " َخبَ ُر َواهلِل َلَنأأُخذُهمأ أخأ اللَُّهمَّ اشأ
، وكان هذا الدعاءُ قبَل وقوِع الهزيمة على الكفَّار ، فابتالُهم " َعَلى ُمَضَر ، اللَُّهمَّ ِسِنيَن َكِسِنيِن يُوُسَف 

 .اهللُ بالجوِع والقحط سبَع سنين حتى أَكُلوا العظاَم المحرَّقة

(4/4) 

 
 

َها طَاِئٌف مِ  َبَحتأ َكالصَّرِيِم ( 43)نأ رَبَِّك َوُهمأ نَائُِموَن َفطَاَف َعَلي أ  ( 44)فََأصأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َها َطآِئٌف مِّن رَّبَِّك َوُهمأ نَآئُِموَن } : قَ وأ ؛ وذلك أنَّهم َلمَّا تخاَفتوا تلك الليلَة على { َفطَاَف َعَلي أ

} وَل يكون الطَّاِئُف إَلّ بالليِل ، . رقتأُه وهم نائمونأن َيصِرُموها ، سلََّط اهللُ على جنَِّتهم بالليِل نَاراً فأح
َبَحتأ َكالصَّرِيِم  الليُل والنهاُر ، وَل َيصِرُم : والصَّرِيأَماِن . ؛ أي كاللِّيل المظلِم سوداَء محترقةً { فََأصأ

 .في اْلمور ُسمي الليُل َصرِيماً ؛ ْلنه يقطُع بظُلَمتِه عن التصرُّف: أحُدهما من اْلخِر ، َوِقيأَل 

(4/4) 

 
 

 ( 44)َأِن اغأُدوا َعَلى َحرأِثُكمأ ِإنأ ُكنأُتمأ َصارِِميَن ( 44)فَ تَ َناَدوأا ُمصأِبِحيَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أصَبُحوا عند طُلوِع { َأِن اغأُدواأ َعَلى َحرأِثُكمأ ِإن ُكنُتمأ َصاِرِميَن * فَ تَ َناَدوأاأ ُمصأِبِحيَن } : قَ وأ
أن اغُدوا إلى بستاِنكم وزُروِعكم إنأ ُكنتم قَاِطعين للثِّمار واْلعناب والزُّروِع : ي بعُضهم بعضاً الفجِر يُنادِ 

 .قبَل أن يعلم المساكيُن بنا

(4/4) 

 
 

ِكيٌن ( 49)فَانأطََلُقوا َوُهمأ يَ َتَخافَ ُتوَن  َم َعَليأُكمأ ِمسأ ُخَلن ََّها الأيَ وأ  ( 40)َأنأ ََل َيدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي فتَناَدوا ُمصبحين ، وَخَرُجوا ُمسرعين يتَخافَ ُتون ؛ أي { فَانطََلُقواأ َوُهمأ يَ َتَخافَ ُتوَن }  :قَ وأ

ِكيٌن } ُيِسرُّون الكالَم فيما بينهم ويتَشاَورُون فيما بينهم  َم َعَليأُكمأ مِّسأ ُخَلن ََّها الأيَ وأ ؛ يزاحمهم { َأن َلَّ َيدأ
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} : أنَّهم كانوا يتَشاَورون يقوُل بعضهم لبعٍض : من المحتاجين ، والمعنى  على الثمرِة أن َل يقَطعنَّها أحدٌ 
ِكيٌن  َم َعَليأُكمأ مِّسأ ُخَلن ََّها الأيَ وأ  .السُّكوت: هو إخفاُء الحركِة ، والأُخُفوُت : ، والتََّخاُفُت { َلَّ َيدأ

(4/4) 

 
 

 ( 44)َوَغَدوأا َعَلى َحرأٍد قَاِدرِيَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي غَدوا على قصِد منع الفقراء قاِدرين في َزعِمهم على { َوَغَدوأاأ َعَلى َحرأٍد قَاِدرِيَن } : قَ وأ

: َوِقيأَل . إحراز ما في جنَّتهم من الثمار دون الفقراِء ، وهم َل يعَلُمون أنَّها قِد احَترَقتأ ليالً وهم نائمون
 .الِغلأظُ : الحرُد هو الأِجدُّ ، َوِقيأَل : ين ، َوِقيأَل إن الأَحرأَد هو المنُع والغضُب والحنُق على المساك

(4/4) 

 
 

َها قَاُلوا ِإنَّا َلَضالُّوَن  ُروُموَن ( 44)فَ َلمَّا رََأوأ ُن َمحأ  ( 44)َبلأ َنحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َها قَاُلواأ ِإنَّا َلَضآلُّوَن } : قَ وأ ُروُموَن * فَ َلمَّا رََأوأ ُن َمحأ رأوا جنََّتهم عند الصباِح ؛ فلمَّا { َبلأ َنحأ

إنا قد ضَللنا الطريَق وليست هذه جنَُّتنا ، فلما أمَعُنوا النظَر عَرُفوها ، فعلموا أنَّها : سوداَء محترقًة قالوا 
ُروُموَن } : عقوبٌة ، فقالوا  ُن َمحأ  .هاأي ُحِرمنا َثمَر جنَّتنا ِلَمنِعَنا المساكين ، وما أخطَأأنا الطريَق إلي{ َبلأ َنحأ
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 ( 43)قَاُلوا ُسبأَحاَن رَب َِّنا ِإنَّا ُكنَّا ظَاِلِميَن ( 44)قَاَل َأوأَسطُُهمأ َأَلمأ َأُقلأ َلُكمأ َلوأََل ُتَسبُِّحوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  أوسُط : ِقيأَل ؛ أي قاَل أعَدلُهم وأفَضُلهم ، وَ { قَاَل َأوأَسطُُهمأ َأَلمأ َأُقلأ لَُّكمأ َلوأَلَ ُتَسبُِّحوَن } : قَ وأ

 .أَلمأ أُقلأ لكم هالَّ َتسَتث أُنوَن في َحلِفكم وقد كان قاَل َلهم ذلك عنَد قَسِمهم: الثالثِة ِسنّاً ، قال َلهم 
وإنما أُقيم لفُظ التِّسبيِح مقاَم اَلستثناِء ؛ ْلنَّ في اَلستثناِء تعظيَم اهلِل ، واإلقراَر بأنَّ أحداً َل يقِدُر أن 

ويجوُز أن يكون . كان استثناُء القوِم في ذلك الزمان التسبيحُ : ويقاُل . إَلَّ بمشيئِة اهلل تعالى يفعَل ِفعَلهُ 
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؛ عندما رأوا ِمن قدرِة { قَاُلواأ } هالَّ تُ نَ زُِّهوَن اهللَ وتستغفرونَُه من ُسوِء نيَّاِتكم ؟ : معنى التسبيِح ها ُهنا 
؛ ْلنُفسنا بما { ِإنَّا ُكنَّا ظَاِلِميَن } نأزيهاً لَربنا وتعظيماً واستغفاراً له ، ؛ أي ت َ { ُسبأَحاَن رَب َِّنآ } : اهلل تعالى 

 .َعَزمنا عليه من الذهاب بحقوق الُفقراِء وَمنِعنا لهم
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َبَل بَ عأُضُهمأ َعَلى بَ عأٍض يَ َتاَلَوُموَن  ًرا  َعَسى( 94)قَالُوا يَا َوي أَلَنا ِإنَّا ُكنَّا طَاِغيَن ( 94)فََأق أ رَب َُّنا َأنأ يُ بأِدَلَنا َخي أ
َها ِإنَّا ِإَلى رَب َِّنا رَاِغُبوَن  بَ ُر َلوأ َكانُوا يَ عأَلُموَن ( 94)ِمن أ ِخَرِة َأكأ  ( 99)َكَذِلَك الأَعَذاُب َوَلَعَذاُب اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َبَل بَ عأُضُهمأ َعَلى بَ عأٍض يَ َتالََوُموَن } : قَ وأ ُم بعضهم بعضاً بما كان منهم من ؛ أي أقبَ ُلوا يلو { فََأق أ

قَاُلواأ } هذا ِمن عَمِلَك ، وأنَت الذي َبدأَت بذلَك ، ثم : منِع المساكين ، يقوُل كلُّ واحٍد منهم لصاحبِه 
َمِعهم {   المتجاوزُ : والطَّاِغي . ؛ حين لم َنصأَنعأ ما صنَع أبونا من قبلُ { ياَوي أَلَنا ِإنَّا ُكنَّا طَاِغيَن } : ؛ بَأجأ

 .عن الحدِّ 
َعَسى رَب َُّنآ َأن يُ بأِدَلَنا } : ثم رَجُعوا إلى اهلِل تعالى ورََجوا منه الُعقَبى ، وسألوُه أن يُبِدَلهم َخيراً منها فقالوا 

َهآ ِإنَّآ ِإَلى رَب َِّنا رَاِغُبوَن  قَاَل . خرة؛ أي نرغُب إليه ونرُجو منه الأَخَلَف في الدُّنيا ، والثواَب في اْل{ َخيأراً مِّن أ
} ؛ أي هذا العذاُب في الدنيا ِلَمن منَع حقَّ اهلِل وِلَمن كفَر بنعمِة اهلل ، { َكَذِلَك الأَعَذاُب } : اهللُ تَ َعاَلى 

بَ ُر   .؛ أن الذي يخوِّفُهم اهللُ به حقٌّ { َلوأ َكانُواأ يَ عأَلُموَن } ؛ وأشدُّ على كفَّار مكة ، { َوَلَعَذاُب اْلِخَرِة َأكأ
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ِرِميَن ( 90)ِإنَّ لِلأُمتَِّقيَن ِعنأَد رَبِِّهمأ َجنَّاِت النَِّعيِم  ِلِميَن َكالأُمجأ َعُل الأُمسأ ُكُموَن ( 94)َأفَ َنجأ َما َلُكمأ َكيأَف َتحأ
(94 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعُل الأمُ * ِإنَّ لِّلأُمتَِّقيَن ِعنأَد رَبِِّهمأ َجنَّاِت النَِّعيِم } : قَ وأ رِِميَن َأفَ َنجأ ِلِميَن َكالأُمجأ َما َلُكمأ َكيأَف * سأ
ُكُموَن  إنأ كان ما يقولُه ُمَحمٌَّد حّقاً في النعيِم في اْلخرة : ؛ وذلك أنَّ عتبَة بن ربيعَة كان يقوُل { َتحأ

نيا النعيِم  فأنزَل اهللُ هذه اْليات لبياِن أنَّ جناتِ . لنكوننَّ أفضَل منهم في اْلخرِة ، فضَّلنا عليهم في الدُّ
 .في اْلخرة خاصٌَّة للَّذين يتَّقون الشِّرَك والفواحشَ 
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ِرِميَن } : وقوله تعالى  ِلِميَن َكالأُمجأ َعُل الأُمسأ } : وقوله تعالى . هذا استفهاٌم معناُه اإلنكار والتوبي ُ { َأفَ َنجأ
ُكُموَن   .وبين أهِل الثواب وأهل العقاب إنكاٌر عليهم أيضاً َلمَّا حَكُموا بالسويةِ { َما َلُكمأ َكيأَف َتحأ
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ُرُسوَن   ( 94)ِإنَّ َلُكمأ ِفيِه َلَما َتَخي َُّروَن ( 94)َأمأ َلُكمأ ِكَتاٌب ِفيِه َتدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُرُسوَن } : قَ وأ ٌب من أي أَلُكم يا أهَل مكَّة كتا{ ِإنَّ َلُكمأ ِفيِه َلَما َتَخي َُّروَن * َأمأ َلُكمأ ِكَتاٌب ِفيِه َتدأ

أَلُكم فيه كتاٌب تقرأون أنَّ : والمعنى . اهلِل ، فيه تقَرأون بأنَّ لكم في الدُّنيا واْلخرة ما تختارُون ْلنفسكم
 .لكم في ذلك الكتاب ما تخَتارون
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ُكُموَن  ِم الأِقَياَمِة ِإنَّ َلُكمأ َلَما َتحأ َنا بَاِلَغٌة ِإَلى يَ وأ  ( 04)َسلأُهمأ َأي ُُّهمأ ِبَذِلَك َزِعيٌم ( 93)َأمأ َلُكمأ َأيأَماٌن َعَلي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُكُموَن } : قَ وأ ِم الأِقَياَمِة ِإنَّ َلُكمأ َلَما َتحأ َنا بَاِلَغٌة ِإَلى يَ وأ أَلُكم علينا : ؛ معناُه { َأمأ َلُكمأ َأيأَماٌن َعَلي أ

من الخير والكرامة ، وإنما ُكسرت عهوٌد وثيقة إلى يوِم القيامة ، بأن لكم ما تقضون ْلنفسكم أن لكم 
 .في َهاتين اْليَتين لدخوِل الالم في َخبِرها( إنَّ )

؛ أي َسلُهم يا ُمَحمَُّد أيُّهم كفيٌل لهم بأنَّ { َسلأُهمأ َأي ُُّهم ِبَذِلَك َزِعيٌم } : ُثم قال تعالى لنبيِِّه عليه السالم 
 .ُل الضَّاِمنُ لهم في اْلخرِة ما للمسلمين ، والزَِّعيُم هو الكفي
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 ( 04)َأمأ َلُهمأ ُشرََكاُء فَ لأَيأأُتوا ِبُشرََكاِئِهمأ ِإنأ َكانُوا َصاِدِقيَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  أَلُهم فيما يقولون ُشهداء : ؛ معناهُ { َأمأ َلُهمأ ُشرََكآُء فَ لأَيأُتواأ ِبُشرََكآئِِهمأ ِإن َكانُواأ َصاِدِقيَن } : قَ وأ
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فليَأأُتوا بُشركائهم يشهدون َلهم بذلك إنأ كانوا َصاِدقين في َمقالِتهم ، وأراَد بالشُّركاء وأعوان عليِه ؟ 
 .اْلصناَم التي أشرَكوها باهلِل تعالى
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َتِطيُعوَن  َن ِإَلى السُُّجوِد َفاَل َيسأ َعوأ َم ُيكأَشُف َعنأ َساٍق َويُدأ لٌَّة َوَقدأ َكانُوا َخاِشَعًة َأبأَصارُُهمأ تَ رأَهُقُهمأ ذِ ( 04)يَ وأ
َن ِإَلى السُُّجوِد َوُهمأ َساِلُموَن  َعوأ  ( 09)ُيدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َتِطيُعوَن } : قَ وأ َن ِإَلى السُُّجوِد َفالَ َيسأ َعوأ َم ُيكأَشُف َعن َساٍق َوُيدأ يوَم ُيكَشُف عن : معناهُ { يَ وأ

تعمالُه في كالِم العرب على معنى يوٍم يشتدُّ اْلمُر كما اْلُمور الشدائِد وهو يوُم القيامِة ، وهذا مما َكثُ َر اس
قَاَمِت الحرُب على ساٍق ، وَكَشَفتأ : يشتدُّ ما يتحاُج إلى أن يكشَف فيه عن ساٍق ، وِمن ذلك قولُهم 

 .عن ساٍق ، وإن لم يكن للحرب ساقٌ 
َم ُيكأَشُف } وانتصَب قوله  في ذلك اليوِم لَتنَفعهم أو تشفَع { رََكآئِِهمأ فَ لأَيأُتواأ ِبشُ } على الظَّرِف لقوله { يَ وأ

ِلِه تَ َعاَلى : )لهم ، وعن عكرمَة قاَل  َم ُيكأَشُف َعن َساٍق } : ُسِئَل ابأُن َعبَّاٍس َعنأ قَ وأ إذا َخِفَي : فَ َقاَل { يَ وأ
ٌء ِمَن الأُقرأآِن فَاب أتَ ُغوُه ِفي الشِّعأِر ، فَإنَُّه ِديَواُن الأعَ  َل الشَّاِعِر َعَليأُكمأ َشيأ َوالأَخيأُل تَ عأُدو : َرب ، أَما َسِمعأُتمأ قَ وأ

َراِق َوقَاَمِت الأَحرأُب بَنا َعَلى َساقِ  : أي يوُم القيامة يوُم َكرأٍب وشدَّة ، وقال ابُن قتيبة (ِعنأَد َوقأِت اإلشأ
َتاُج إَلى الأجِ ) ُل َهذا أنَّ الرَُّجَل إذا َوَقَع ِفي أمأٍر َعظِيٍم َيحأ فاسُتعيَر الكشُف عن ( دِّ ِفيأِه ُيَشمُِّر َعنأ َساقَ يأهِ أصأ

ِس اإلزَار َخارٌج ِنصأُف َساِقِه َصُبوٌر : الساِق في موضع الشدَّة ، وقال دريُد بن الصمَّة يرِثي أخاُه  َكَشمأ
يوَم يشتدُّ اْلمُر ، كما  َعَلى الأَجالَ َطالَُّع أنأُجِديقاُل لألمِر إذا اشتدَّ وتفاقَم وتراكَب غمُُّه وكشَف عن ساقهِ 

 .يشتدُّ ما يحتاُج إليه إلى أنأ يكشَف عن ساقٍ 
ُلُه تَ َعاَلى  َتِطيُعوَن } : قَ وأ َن ِإَلى السُُّجوِد َفالَ َيسأ َعوأ يسجُد الخلق كلُّهم سجدًة : قال المفسِّرون { َويُدأ

أن أصاَلبَهم يومئٍذ : ن ، كما ُروي واحدًة ، ويبقى الكفَّاُر والمنافقون يرِيُدون أن يسُجدوا فال يستطيعو 
يأمُر اهلل أهَل القيامِة بالسُّجود ، فَمن كان : ويقاُل . تصيُر َعظأماً واحداً مثَل َصَياِصيِّ البقِر ، يعني ُقروَنها

يسجُد له في الدُّنيا َقَدَر على السُّجود في اْلخرِة ، وَمن َل فالَ ، فيكون ذلك أمارََة َتمييِز المؤمن من 
ُلهُ تَ َعاَلى . الكافرِ  لُُه . ؛ أي ذليلًة ، وذلك إذا عايَنوا الناَر ، وأيَقُنوا بالعذاب{ َخاِشَعًة َأبأَصارُُهمأ } : قَ وأ قَ وأ
 .؛ أي َتغَشاُهم ِذلَُّة الندامِة والحسرِة ، وتعُلوهم كآبٌة وحزٌن وسواُد الوجهِ { تَ رأَهُقُهمأ ِذلٌَّة } : تَ َعاَلى 

ُلُه تَ َعالَ  َن ِإَلى السُُّجوِد } : ى قَ وأ َعوأ نيا ، ويُؤَمرون { َوَقدأ َكانُواأ ُيدأ ؛ يعني وقد َكانُوا يُدَعون باْلذاِن في الدُّ
 .؛ أي ُمَعافُون ليس في أصالبهم مثل َسَفاِفيِد الحديدِ { َوُهمأ َساِلُموَن } بالصالِة المكتوبَة ، 
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رُِجُهمأ ِمنأ َحيأُث ََل يَ عأَلُموَن َفَذرأِني َوَمنأ يَُكذُِّب ِبَهَذا الأحَ  َتدأ َوُأمأِلي َلُهمأ ِإنَّ َكيأِدي َمِتيٌن ( 00)ِديِث َسَنسأ
(04 ) 

 
؛ أي َخلِّ بيني وبيَن َمن يكذُِّب بهذا القرآِن ، َل { َفَذرأِني َوَمن ُيَكذُِّب ِبَه اَذا الأَحِديِث } : وقولهُ تعالى 

ُلُه تَ َعاَلى . كفيَك أمَرهُ تشَغلأ قلَبَك بِه ، ِكلأُه فأنا أ رُِجُهمأ مِّنأ َحيأُث َلَ يَ عأَلُموَن } : قَ وأ َتدأ ؛ أي كلما { َسَنسأ
ُلهُ تَ َعاَلى . جدَُّدوا معصيَتُه جدَّدنَا لهم نعمًة وأنسيَناُهم ُشكَرها ثم أَخذناهم بغتةً  َوُأمأِلي َلُهمأ ِإنَّ  } : قَ وأ

َم تفسيرهُ { َكيأِدي َمِتيٌن   .؛ قد تقدَّ

(4/4) 

 
 

َقُلوَن  ًرا فَ ُهمأ ِمنأ َمغأَرٍم ُمث أ أَُلُهمأ َأجأ ُتُبوَن ( 04)َأمأ َتسأ  ( 04)َأمأ ِعنأَدُهُم الأَغيأُب فَ ُهمأ َيكأ

 
َقُلوَن } : وقوله تعالى  راً فَ ُهمأ مِّن مَّغأَرٍم مُّث أ َألُُهمأ َأجأ ؛ أي أتسأَُلهم أجراً يا ُمَحمَُّد على ما َتدُعوهم { َأمأ َتسأ

لُُه . يه من اإليمان ُجعأالً فُهم ِمن الَغرِم الذي يَلَزُمهم بإجابِتَك ُمثَقُلوَن فيمتنعون عن اإلجابِة بَسَببهِ إل قَ وأ
تُُبوَن } : تَ َعاَلى  ؛ أي أِعنَدهم الوحُي بأنََّك على الباطِل وهم على الحقِّ ، { َأمأ ِعنَدُهُم الأَغيأُب فَ ُهمأ َيكأ

 .صموَنَك بهفيكُتبون ذلك الوحَي ويخا

(4/4) 

 
 

ُظوٌم  ِم رَبَِّك َوََل َتُكنأ َكَصاِحِب الأُحوِت ِإذأ نَاَدى َوُهَو َمكأ ِبرأ ِلُحكأ َلوأََل َأنأ َتَدارََكُه نِعأَمٌة ِمنأ رَبِِّه ( 04)فَاصأ
ُموٌم  َتَباُه رَبُُّه َفَجَعَلُه ِمَن الصَّاِلِحيَن ( 03)َلُنِبَذ بِالأَعَراِء َوُهَو َمذأ  ( 44)فَاجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِم رَبَِّك َوَلَ َتُكن َكَصاِحِب الأُحوِت } : قَ وأ ِبرأ ِلُحكأ ؛ أي اصبرأ يا ُمَحمَُّد على تبليِغ الوحِي { فَاصأ

َل َتضأَجرأ فيما : والرسالة ، وَل تُكنأ في الضََّجِر والعَجلِة كصاحب الحوِت يوُنَس عليه السالم ، والمعنى 
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ن جهلهم كما َضِجَر صاحُب الحوِت ، فخرَج من بين َظهَرانِيهم قبَل أن يأذَن اهللُ له يلحُقَك من اْلذيَّة م
َلَّ ِإَلَه ِإَلَّ َأنَت ُسبأَحاَنَك ِإنِّي  } : ؛ فناَدى وهو في بطِن الحوِت { ِإذأ نَاَدى } حتى الأتَ َقَمُه الحوُت ، 
 [.44: اْلنبياء ]{ُكنُت ِمَن الظَّاِلِميَن 

ُلُه تَ َعا ُلوٌء غّماً ، { َوُهَو َمكأظُوٌم } : َلى قَ وأ } ؛ بقُبوِل توبتِه ، { لَّوأَلَ َأن َتَدارََكُه نِعأَمٌة مِّن رَّبِِّه } ؛ أي َممأ
ُموٌم  لنُبذ بالضََّجِر : معناه : ؛ أي ْلُلِقَي من بطِن الحوت على وجِه اْلرض ، َوِقيأَل { َلُنِبَذ بِالأَعَرآِء َوُهَو َمذأ

ُمومٍ  وهو َمُلومٌ  لُُه تَ َعاَلى . مذموٌم ، ولكنأ قَبَل اهللُ توبَتُه ، فنُبذ وهو غيُر َمذأ َتبَاُه رَبُُّه َفَجَعَلُه ِمَن } : قَ وأ فَاجأ
؛ أي اختاَر يوُنَس لُنبوَّتِه ولِْلسالِم ، فجعَلُه من الصَّالحين بَقُبوِل َتوبَتِه ، فردَّ إليه الوعَي { الصَّاِلِحيَن 
 .قومهِ وَشفََّعُه في 

(4/4) 

 
 

ُنوٌن  َر َويَ ُقولُوَن ِإنَُّه َلَمجأ ٌر ( 44)َوِإنأ َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا َليُ زأِلُقوَنَك بِأَبأَصاِرِهمأ َلمَّا َسِمُعوا الذِّكأ َوَما ُهَو ِإَلَّ ِذكأ
 ( 44)لِلأَعاَلِميَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  كان : ؛ اختَلُفوا في ذلَك ، قال بعُضهم { ُقوَنَك بِأَبأَصاِرِهمأ َوِإن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُرواأ لَيُ زألِ } : قَ وأ

َسَنَك ؛ ما : عادِة العرب أنَّهم إذا َحَسُدوا إنساناً تجوَُّعوا ثالثَة أيَّام ، ثم خَرُجوا عليه فقالوا َلُه  ما أحأ
َمَلَك ؛ ما كذا وكذا لُيِصيبوُه بَأعُينهم ، فتَواَطؤا على أنأ يفعلوا ذلك ب النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، أجأ

إن العيَن كان في بني إسرائيل أشدَّ ، حتى أنَّ الناقَة السمينة : َوِقيأَل . فدفَع اهللُ عنه كيَدهم وشرَّهم
يا جاريُة ُخِذي الزَّنبيَل والدرهَم واذَهبي أئأِتَنا : والبقرَة السَّمينة كانت َتُمرُّ بأحِدهم ، فيُ َعايُنوها ثم يقوُل 

 .ٍم ِمن هذه ، فما يبرُح أن تُنَحَر من َساَعِتهابلح
َميأِن أوأ َثالَثَة ، ثُمَّ يَ رأَفُع َجاِنَب ِخَباِئِه فَ َتُمرُّ بِه : )قال الكلبيُّ  ُكُث َلَ يَأأُكُل يَ وأ َكاَن رَُجٌل ِمَن الأَعَرب َيمأ

َهُب إَلَّ َقرِي َها َما يُ عأِجُبُه ، َفَما َتذأ ُقَط ِلَوقأِتَها ، َفَسَأَل الأُكفَّاُر َهذا الرَُّجَل أنأ اإلبُل ، فَ يَ ُقوُل ِفي أ باً َحتَّى َتسأ
َعَل بِه ِمثأَل ذِلَك ، فَأَجابَ ُهمأ إَلى ذِلَك ، فَ َعَصَم اهللُ تَ عَ  اَلى ُيِصيَب َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بَعيأِنِه َويَ فأ

ُهمأ ، َوأن أَزَل َهِذِه اْل  (.يَةَ نَبيَّهُ َوَحِفَظُه َعن أ
وُروي أنَّ الكفاَر كانوا يَقِصُدون رسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أنأ ُيِصيبوُه بالعيِن ، وكانوا ينظُرون إليه 

ِة بُ غأِضِهمأ ِلَرسوِل اهلِل صلى : َمعأَنى اْليَِة : )نظَر أشّد َيداً بالعيِن ، وقال الزجَّاُج  أنَّ الأُكفَّاَر َكانُوا ِمنأ ِشدَّ
 .تكاُد الكفَّاُر بنظرِهم إليَك أنأ يصَرُعوكَ : ، والمعنى ( وسلم يَ نأُظُروَن إلَيأِه َنَظَر الأبَ غأَضاءِ  اهلل عليه
ُتُه ، مثُل َحَزن أَتُه وَحَزَن ُهَو ، وقرأ الباقون : بفتِح الياء ، يقاُل ( ِليَ زأِلُقوَنكَ )وقرأ نافُع  زََلَق هو َوزََلقأ

الأَعيأُن َحقٌّ ، : " ن موضعِه إذا َنحَّاُه ، وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنَُّه قَاَل من أزأَلَقُه م( ِليُ زأِلُقوَنكَ )
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بُق الأَقَدَر َلَسبَ َقتأهُ الأَعيأُن  ٌء َيسأ َر : " وقال " َوَلوأ َكاَن َشيأ َر ، َوالأَجَمَل الأِقدأ ِخُل الرَُّجَل الأَقب أ " إنَّ الأَعيأَن َلُتدأ
ة إبغاِضهم وعداوِتهم لَك ُيسِقطُوَنَك َويصرُِفوَنَك عمَّا : يِة معنى اْل: َوِقيأَل  وإن يكاُد الذين كَفُروا من شدَّ

 .أنَت عليه من تبليِغ الرِّسالِة ويُزِيلوَنَك عن المقاِم الذي أقامَك اهللُ فيه
ُلُه تَ َعاَلى  ُنوٌن } : قَ وأ َر َويَ ُقولُوَن ِإنَّهُ َلَمجأ ؛ أي لما أعَيتُهم الحيلُة عن صرِف الناس عنَك  {َلمَّا َسِمُعواأ الذِّكأ

ُلُه تَ َعاَلى . نسُبوَك إلى الجنوِن مع علِمهم بخالف ذلك َر } : قَ وأ يعني القرآَن ، وذلك { َلمَّا َسِمُعواأ الذِّكأ
وُه بالبغضاِء ، أنَّهم يكَرُهون القرآَن أشدَّ الكراهِة ، فُيِحدُّوَن النظَر إلى النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم حين يتل

ٌر لِّلأَعاَلِميَن } : وكانوا يَنِسُبوَنُه إلى الجنوِن إذا َسمعوُه يقرأ القرآَن ، فقال اهللُ تعالى  ؛ أي { َوَما ُهَو ِإَلَّ ِذكأ
 .ما القرآُن الذي يقرؤُه عليهم إَلَّ ِعَظٌة للخالئِق كلِّهم

(4/4) 

 
 

 ( 9)رَاَك َما الأَحاقَّةُ َوَما َأدأ ( 4)َما الأَحاقَّةُ ( 4)الأَحاقَُّة 

 
؛ اسٌم من أسماِء القيامة ، ُسمِّيت به َحاقٌَّة ْلنَّها َحقَّتأ فال كاذبَة لها ، وْلنَّ { َما الأَحآقَُّة * الأَحاقَُّة } 

إذا  حقَّ عليِه الشيءُ : فيها َحوَّاق اْلُمور وحَقائَِقها ، وفيها َيِحقُّ الجزاُء على اْلعماِل ؛ أي يجُب ، يقاُل 
، وَل يكون في [ 44: الزمر ]{لَ اِكنأ َحقَّتأ َكِلَمُة الأَعَذاِب َعَلى الأَكاِفرِيَن } : وجَب ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى 
 .القيامِة إَلَّ حقائُق اْلمور

ظيِم زيٌد ما هو ؟ على التع: استفهاٌم بمعنى التفخيِم لشأأِنها ، كما يقاُل { َما الأَحآقَُّة } : وقولهُ تعالى 
؛ أي كأنََّك لسَت تعلُمها إذا لم تُعاينأها ، { َوَمآ َأدأرَاَك َما الأَحاقَُّة } : لشأنِه ، ثم زاَد في التَّهويِل فقال 

 .ولم تَ َر ما فيها من اْلهوالِ 

(4/4) 

 
 

 ( 0)َكذََّبتأ ثَُموُد َوَعاٌد بِالأَقاِرَعِة 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي بطُغيانِهم وُكفِرهم ، هذا قوُل ابِن عبَّاس ومجاهد ،  { بِالأَقاِرَعِة  َكذََّبتأ ثَُموُد َوَعادٌ } : قَ وأ

كذبُوا بالقيامِة فأهَلَكهم اهللُ ، والقارعُة من أسماِء القيامة ، ُسمِّيت بذلك ْلنَّها تقرُع القلوَب باْلهواِل 
 .والمخافة

This file was downloaded from QuranicThought.com



(4/4) 

 
 

ِلُكوا بِالطَّاِغَيِة   ( 4)فََأمَّا َثُموُد فَُأهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى ق َ  ِلُكواأ بِالطَّاِغَيِة } : وأ ؛ أي بُطغياِنهم وُكفِرهم ، هذا قول ابِن عبَّاس ومجاهد ، { فََأمَّا َثُموُد فَُأهأ

 .يعِني ُأهِلُكوا بالصَّيحة الطاغيِة ، وهي التي جاوزِت الحدَّ والمقدارَ : وقال آَخُرون 

(4/4) 

 
 

ِلُكوا ِبرِيٍح صَ   ( 4)رأَصٍر َعاتَِيٍة َوَأمَّا َعاٌد فَُأهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِلُكواأ ِبرِيٍح َصرأَصٍر َعاتَِيٍة } : قَ وأ ؛ أي بريٍح باردة َشِديَدِة البرِد ِجّداً بالغة ُمنَتهاها { َوَأَما َعاٌد فَُأهأ
َصلَّ اللجاُم  :ما يتكرر فيه البرُد الشديد ، كما يقال : شدَُّة البرِد ، والصَّرأَصُر : والصَّرأَصُر . في الشدَّة

عَتا النبُت إذا بلَغ ُمنتهاه في الجفاِف : َصلأَصَل ، والَعاتَِيُة من قوِلهم : إذا صوََّت ، فإذا تكرََّر صوتُه ِقيأَل 
لُُه تَ َعالَى  معنى َعاتَِيٍة َعَتتأ عن : ، َوِقيأَل [ 4: مريم ]{َوَقدأ بَ َلغأُت ِمَن الأِكَبِر ِعِتيّاً } : ، ومن ذلك قَ وأ

 .ائِنها فلم يكن لهم عليها سبيٌل ، ولم يعرُِفوا كم خرَج منهاخز 

(4/4) 

 
 

َم ِفيَها َصرأَعى َكَأن َُّهمأ َأعأَجاُز نَ  ٍل َخاِويٍَة َسخََّرَها َعَليأِهمأ َسبأَع َلَياٍل َوَثَمانَِيَة َأيَّاٍم ُحُسوًما فَ تَ َرى الأَقوأ فَ َهلأ ( 4)خأ
 ( 4)تَ َرى َلُهمأ ِمنأ بَاِقَيٍة 

 
ُلُه تَ َعاَلى ق َ  ؛ أي أرَسلها عليهم سبَع لياٍل وثمانيَة أيَّام { َسخََّرَها َعَليأِهمأ َسبأَع َلَياٍل َوَثَمانَِيَة َأيَّاٍم ُحُسوماً } : وأ

ُحسوماً ؛ أي ُمَتَتابَعًة َل ينقطُع أوَّلُه عن آخرِه ، كما يتابُع اإلنساُن الكيَّ على المقطوِع الجسم دمُه ؛ أي 
ُرُج ِمنأ : " وفي الحديِث . يقطعهُ  ر َما َيخأ ُهمأ َكاَنتأ ِقطأَعًة ِمنأ َزمأَهرِيَر َعَلى َقدأ إنَّ َهِذِه الرِّيَح الَِّتي أَصابَ ت أ

 َهِذِه اَْليَّاُم الَِّتي أرأِسَلِت الرِّيُح َعَلى َعاٍد ِهَي أيَّاُم الأَعُجوز ذاُت بَ رأٍد َوريَاحٍ : )قال وهُب " َحَلَقِة الأَخاَتِم 
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ِم الثَّاِمنِ  ِز ؛ ْلنَّها في َعجِز الشِّتاء ، ولها : َوِقيأَل (. َشِديَدٍة ، َوان أَقَطَع الأَعذاُب ِفي الأيَ وأ ُسميت أياُم الَعجأ
 .أَساِمي مشهورة ُتعرف في كتب اللغة

ُلُه تَ َعاَلى  َم ِفيَها َصرأَعى } : قَ وأ لقوَم في تلك اْلياِم والليالي فَترى أيُّها الرَّاِئي ا: ؛ معناُه { فَ تَ َرى الأَقوأ
ٍل َخاِوَيٍة } َصرأَعى ؛ أي ساقِطين بعُضهم على بعٍض َموَتى ،  ؛ أي كأنَّهم أُصول نخٍل { َكأَن َُّهمأ َأعأَجاُز َنخأ

لُُه تَ َعاَلى . والصَّرأَعى جمُع َصرِيٍع ، نحُو قتيٍل وقَ ت أَلى. ساقطٍة باليٍة قد ُنِحَرتأ وَتآَكَلتأ وفَسدت } : قَ وأ
ٍس باقيٍة قائمة ، والمعنى { فَ َهلأ تَ َرى َلُهم مِّن بَاِقَيٍة  لم يبق منهم أحٌد إَلَّ : ؛ أي هل تَرى لهم من نَ فأ

 .هَلَكتأُه الريحُ 

(4/4) 

 
 

َتِفَكاُت بِالأَخاِطَئِة  َلُه َوالأُمؤأ ُن َوَمنأ قَ ب أ  ( 44)َذًة رَاِبَيًة فَ َعَصوأا َرُسوَل رَبِِّهمأ فََأَخَذُهمأ َأخأ ( 3)َوَجاَء ِفرأَعوأ

 
َلُه } : وقولهُ تعالى  ُن َوَمن قَ ب أ ( ِقبَ َلهُ )؛ قرأ أبو عمٍرو والحسُن والكسائيُّ ويعقوب بكسِر { َوَجآَء ِفرأَعوأ

وَجاءوا فرعوَن وَمن يليِه من جنوده وأتباعِه وجموعه ، وقرأ الباقون : بكسِر القاف وفتِح الباء ، ومعناهُ 
 .وَمن تقدََّمُه من القروِن الخالية: الباء ، ومعناُه  بفتِح القاف وإسكانِ 

ُلُه تَ َعاَلى  َتِفَكاُت بِالأَخاِطَئِة } : قَ وأ ؛ يعني قوَم لوٍط انقَلبت قرياُتهم بأهِلها حين ُخِسَف بهم جاُءوا { َوالأُمؤأ
ُلهُ تَ َعاَلى . بالخطئ العظيِم وهو الشرُك باهلِل تعالى اأ َرُسولَ } : قَ وأ ؛ يعني لُوطاً عليه السالم { رَبِِّهمأ  فَ َعَصوأ

فَعَصوا رُسَل ربهم ، إَلَّ أنه وحََّد الرسوَل ؛ ْلنه قد يكون مصدٌر وُأقيم : وموسى عليه السالم ، والمعنى 
َذًة رَّاِبَيًة } : مقاَم لفِظ الجماعة ، وقولُه تعالى  تي  ؛ أي زائدَة ناميًة تزيُد على اْلخذاِت ال{ فََأَخَذُهمأ َأخأ

 .كانت فيَمن قبَلهم ، ومنه الرَّب أَوُة للمكاِن المرتفع ، ومنه الرِّبَا ِلَما فيه من الزيادةِ 
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 ( 44)ِإنَّا َلمَّا َطَغى الأَماُء َحَملأَناُكمأ ِفي الأَجارَِيِة 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلمَّا جاوَز الماُء القدَر وارتفع حدَّ أياِم : معناُه ؛ { ِإنَّا َلمَّا َطَغا الأَمآُء َحَملأَناُكمأ ِفي الأَجارَِيِة } : قَ وأ

الطُّوفان في زمِن نوح عليه السالم حتى َعالَ الماُء على كلِّ شيء وارتفَع ، َحَملنا آباءَكم وأنتم في 
وجِه وَسمَّى ارتفاَع الماِء في ذلك اليوِم طُغياناً لخر . أصالبهم في السَّفينة الجاريِة التي َتجِري على الماءِ 
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َل ينأِزُل قطٌر من السَّماء إَلَّ وِعلأُم المالئكِة محيٌط بها إَلَََّ في : ويقاُل . في ذلك اليوم عن طاعِة ُخزَّانهِ 
 .ذلك اليوم
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َعَلَها َلُكمأ َتذأِكَرًة َوَتِعيَ َها ُأُذٌن َواِعَيٌة   ( 44)ِلَنجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعَلَها َلُكمأ َتذأِكرَ } : قَ وأ ؛ أي لنجعَل تلك اْلخذَة وتلك السفينَة بما كان من إغراِق قوم { ًة لَِنجأ

ُلُه تَ َعاَلى . نوٍح وإنجائِه والمؤمنين معه ِعَظًة يتَِّعُظ بها الخلُق ، فال تفَعُلوا ما كان القوُم يفعلونَهُ  } : قَ وأ
 .جاَء من عنِد اهلل؛ أي تسَمُعها وتحَفُظها أذٌن حافظٌة ِلَما { َوَتِعيَ َهآ ُأُذٌن َواِعَيٌة 

َفَظَها ُكلُّ ُأُذنٍ : )ُأُذٌن َسِمَعتأ َوَعَقَلتأ َما َسِمَعتأ ، وقال الفرَّاُء : )قال قتادُة  فيكون ِعَظًة ِلَمن يأتي ( لَِتحأ
َعَلَها ُأُذَنَك يَا َعَليُّ : " " بعُد ، قاَل رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم  : قال عليٌّ " َسَألأُت اهللَ تَ َعاَلى أنأ َيجأ

أنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِحيَن : " وفي تفسير النقَّاش " َفَما َسِمعُت َشيئاً فَ َنِسيُتُه بَ عأَد ذِلَك 
 ". ِهَي َهِذِه : أَخذ بأُُذِن َعِليٍّ رضي اهلل عنه َوقَاَل { َوَتِعيَ َهآ ُأُذٌن َواِعَيٌة } نَ َزَلتأ 
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 ( 49)الصُّوِر نَ فأَخٌة َواِحَدةٌ فَِإَذا نُِفَ  ِفي 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ، وقال الكلبيُّ ( يُرِيُد الن َّفأَخَة اْلُوَلى: )؛ قال عطاُء { فَِإَذا نُِفَ  ِفي الصُّوِر نَ فأَخٌة َواِحَدٌة } : قَ وأ
نفخُة اْلُولى التي تكون والناِفُ  إسرافيُل ، وأكثر المفسِّرين على أنَّها ال(. الن َّفأَخُة الثَّانَِيةُ : " ومقاتل 
 .للموتِ 
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َرأُض َوالأِجَباُل َفدُكََّتا دَكًَّة َواِحَدًة   ( 40)َوُحِمَلِت اْلأ
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؛ أي َتحِمُلها المالئكُة الموكَّلون بها { َوُحِمَلِت اَْلرأُض َوالأِجَباُل َفدُكََّتا دَكًَّة َواِحَدًة } : وقولهُ تعالى 

: ِل والجباَل باْلرِض دفعًة واحدة ، فتصيُر الجبال َهباًء ُمنأَبثّاً ، قال الحسُن فَيضرِبُوَن اْلرَض بالجبا
ُر َوالدَُّق ، والمعنى : والدَّكُّ (. َتِصيُر َغبَ َرًة نَ َفَس ُوُجوِه الأُكفَّار) َفُدقَّتا وُكِسَرتا كسرًة واحدة َل : ُهَو الأَكسأ

ُط بأن يوَصلَ : يثني ، َوِقيأَل  بعُضها إلى بعٍض حتى تَ نأَدكَّ ، ومنه الدُّكَّاُن ، وانأَدكَّ َسَناُم البعيِر  الدَّكُّ الَبسأ
 .إذا انغرَس في ظهرهِ 
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َمِئٍذ َوقَ َعِت الأَواِقَعُة  َمِئٍذ َواِهَيٌة ( 44)فَ يَ وأ  ( 44)َوانأَشقَِّت السََّماُء َفِهَي يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمِئٍذ َوقَ َعِت الأوَ } : قَ وأ ؛ من َهيَبِة الرَّحمِن { َوانَشقَِّت السََّمآُء } ؛ أي قاَمِت القيامُة ، { اِقَعُة فَ يَ وأ

َمِئٍذ َواِهَيٌة } ،  لُُه تَ َعاَلى . ؛ أي ضعيفٌة جداً َل تستقلُّ يومئذ َلنتقاِض بُنيتها{ َفِهَي يَ وأ َوالأَمَلُك َعَلى } : قَ وأ
 .ِحُدها أرأَجا مقصورةٌ وتثنيتُه رََجَوانِ ؛ أي على أطَراِفها ونواحيها ، وا{ َأرأَجآِئَهآ 

ُم الأِقَياَمِة ، أَمَر اهللُ السََّماَء الدُّن أَيا فَ َتَشقََّقتأ ، َوَتُكوُن الأَماَلِئَكُة َعَلى َجَوانِبَها : )قال الضحَّاك  إذا َكاَن يَ وأ
َها َكَما قَاَل تَ َعاَلىَحتَّى يَأأُمَرُهُم اهللُ تَ َعاَلى ، فَ يَ نأزُِلوَن إَلى اَْلرأِض فَ ُيِحيطُ  َوَجآَء رَبَُّك } وَن باَْلرأِض َوَمنأ َعَلي أ

 .والأَمَلُك لفظهُ لفظ الواحِد وأن المراَد به اسُم الجنسِ [. 44: الفجر ]{َوالأَمَلُك َصّفاً َصّفاً 
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َمِئٍذ ثَ  قَ ُهمأ يَ وأ ِمُل َعرأَش رَبَِّك فَ وأ  ( 44)َمانَِيٌة َوالأَمَلُك َعَلى َأرأَجاِئَها َوَيحأ

 
َمِئٍذ َثَمانَِيٌة } : وقولهُ تعالى  قَ ُهمأ يَ وأ ِمُل َعرأَش رَبَِّك فَ وأ َمانَِيُة ُصُفوٍف ِمَن : )؛ قال ابُن عبَّاس { َوَيحأ َثََ

َم : " قاَل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم (. الأَمالَِئَكِة َلَ يَ عأَلُم َعَدَدُهمأ إَلَّ اهللُ تَ َعاَلى ِمُلُه أرأبَ َعٌة ، الأيَ وأ َتحأ
ُم الأِقيَاَمِة أيََّدُهُم اهللُ بَأرأبَ َعٍة ُأخأَرى َفَكانُوا َثَمانَِيًة  ويحمُل عرَش ربَك يوَم القيامِة : ومعنى اْليِة " فَإذا َكاَن يَ وأ

وَعاِل ِمنأ ثمانيٌة من المالئكِة على ُصورِة اْل: وقال بعُضهم . فوق اْلربعِة الذين ُهم على اْلرجاِء َثمانية
 .أظالفهم إلى رَُكبهم كما بين السَّماء واْلرضِ 
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َفى ِمنأُكمأ َخاِفَيٌة  َمِئٍذ تُ عأَرُضوَن ََل َتخأ  ( 44)يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمِئٍذ تُ عأَرُضوَن } : قَ وأ َفى } ؛ أي تُعَرضون للحساب ، { يَ وأ ، { ِمنُكمأ } ؛ على اهلِل ؛ { َلَ َتخأ
َفى)قرأ الكوفيُّون غيَر عاصٍم . ؛ وَل يخَفى عليه من أعماِلكم شيءٌ { ٌة َخاِفيَ } نفٌس ؛  بالياِء ، ( َلَ َيخأ

َفى ِمنُكمأ َخاِفَيٌة } : معنى قولِه تعالى : َوِقيأَل . وقرأ الباقون بالتاءِ   .أي َل تخَفى سريرٌة خافيةٌ { َلَ َتخأ
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 ( 43)فَ يَ ُقوُل َهاُؤُم اق أَرُءوا ِكَتابَِيهأ فََأمَّا َمنأ ُأوِتَي ِكَتابَُه ِبَيِميِنِه 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ وهم أهُل الثَّواب ، يُعَطون  { فََأمَّا َمنأ ُأوِتَي ِكتَ اَبُه ِبَيِميِنِه فَ يَ ُقوُل َهآُؤُم اق أَرُءواأ ِكتَ ابَيهأ } : قَ وأ

اَلوا اقَرأوا ما في كَتابَيهأ ِمن الثواب تعَ : كتابَهم بَأيمانِهم فيقوُل كلُّ واحٍد منهم للناِس ُسروراً بكتابِه 
 .والكرامِة ، وهذا كالُم َمن بلَغ غايَة السرور

َهاَء يَا رَُجُل ، : يُ َقاُل : )أي هاُتوا أصحابي اقَرأوا كتابيه ، قال ابن السِّكيت { َهآُؤُم اق أَرُءواأ } ومعنى 
َهاُكم فُحِذَفِت الكاُف ، وأُبدلت منها همزُة ، وألقيت حركةُ واْلصُل ( َوَهاُؤَما يَا رَُجاَلِن ، َوَهاُؤم يَا رَجالٌ 

 .الكاِف عليها
أوَُّل َمنأ يُ عأَطى ِكتَاَبهُ ِمنأ َهِذِه اْلُمَِّة : " " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن زيِد بن ثابت قال 

ٍر ؟ فَ َقاَل : َفِقيَل َلُه " ُعَمُر بأُن الأَخطَّاب ، َوَلُه ُشَعاٌع َكُشَعاِع الشَّمأِس  َهاَت َهي أَهاتَ : " فَأَيأَن أبُو َبكأ ! َهي أ
َها قَاَلتأ " زَف َّتأُه الأَماَلِئَكُة إَلى الأَجنَِّة  يَا : " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى هلل عليه وسلم : وعن عائشَة َرِضَي اهللُ َعن أ

َم الأِقيَامَ  ٍر ، فَ ُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة َمرأِضيٍَّة َعاِئَشُة ُكلُّ النَّاِس ُيَحاَسُبوَن يَ وأ  ". ِة إَلَّ أبَا َبكأ
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 ( 44)ِإنِّي َظنَ نأُت َأنِّي ُماَلٍق ِحَسابَِيهأ 
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ُلُه تَ َعاَلى  إنِّي علمُت وأيقنُت في الدنيا أنِّي أحاَسُب في : ؛ معناُه { ِإنِّي َظَننُت َأنِّي ُماَلٍق ِحَسابَِيهأ } : قَ وأ

ِة ، وكنُت أستعدُّ لذلك ، وُسمي اليقيُن ظَنّاً ؛ ْلنه علُم الغيب َل علُم شهادة ، ففيه طرٌف من الظنِّ اْلخر 
 ". لَيأَس الأَخبَ ُر َكالأُمَعايَ َنِة : " ولذلك قال عليه السالم 
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 ( 44)فَ ُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي في حالٍة من العيِش َمرأِضيٍَّة بِرَضاها بأن َلِقَي الثواَب وأِمَن { َيٍة فَ ُهَو ِفي ِعيَشٍة رَّاضِ } : قَ وأ

 .ماء دافقٌ : أي مرضيَّة ، كقولِه { رَّاِضَيٍة } من العقاب ، ومعنى 
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ُتمأ ِفي ( 49)ُقُطوفُ َها َدانَِيةٌ ( 44)ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة  َلفأ َربُوا َهِنيًئا ِبَما َأسأ َيَّاِم الأَخالَِيِة ُكُلوا َواشأ  ( 40)اْلأ

 
؛ أي ِثمارُها { ُقطُوفُ َها َدانَِيٌة } : وقولُه تعالى . ؛ المنازل الرفعيُة البناءِ { ِفي َجنٍَّة َعالَِيٍة } : وقولهُ تعالى 

ا القائُم ِثمارُها قريبٌة يناُله: دانيٌة ِممَّن يتناوُلها ، وهو جمع ِقطأٍف وهو ما يُ قأَطُف من الثمار ، والمعنى 
 .والقاعد والمضطجُع ، َل َيمَنعهم من تناُولها شوٌك وَل بُ عأدٌ 

َربُواأ َهِنيَئاً } : ويقاُل لهم  ُتمأ ِفي اْلَيَّاِم الأَخاِلَيِة } ؛ أي ُكلوا واشربوا في الجنَّة ، { ُكُلواأ َواشأ َلفأ ؛ { ِبَمآ َأسأ
ما َل : والهناءُ . ويعني باْلياِم الماضيِة أياَم الدُّنيا بما قدَّمتم في اْلياِم الماضية من اْلعماِل الصالحة ،

 .يكوُن فيه أَذى من بوٍل وَل غائط ، وَل يعقبُه داٌر وَل موتٌ 
ُتمأ ِفي اْلَيَّاِم الأَخاِلَيِة : )وكان ابُن عبَّاس يقوُل  َلفأ ُم ِفي اَْليَّاِم الأَحارَّةِ : بَما أسأ كما ُروي عن النبيِّ (. الصَّوأ

ُخُلهُ : "  عليه وسلم أنه قاَل صلى اهلل َعى الرَّيَّاُن ، َمنأ َدَخَلُه َلَ َيظأَمأُ أَبداً ، َيدأ إنَّ ِمنأ أب أَواب الأَجنَِّة بَاباً ُيدأ
ُرُهمأ  ُخُل َمَعُهمأ َغي أ  ". الصَّائُِموَن ، ثُمَّ يُ غأَلُق َعَليأِهمأ َفالَ َيدأ

يا أولياِئي ما نظرُت إليكم في الدُّنيا ، قد قَ ُلَصتأ شفاُهكم : القيامِة إنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ يقوُل يوَم : ويقاُل 
َربُوا َهِنيئاً بَما  من العطِش ، وغاَرتأ أعُينكم وَخَمصت بطونُكم ، فكونوا اليوَم في نعيِمكم ، َفُكُلوا َواشأ

ُتمأ ِفي اْلَيَّاِم الأَخاِلَيةِ  َلفأ  .أسأ
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 ( 44)َوَلمأ َأدأِر َما ِحَسابَِيهأ ( 44)َبُه ِبِشَماِلِه فَ يَ ُقوُل يَا َليأَتِني َلمأ ُأوَت ِكَتابَِيهأ َوَأمَّا َمنأ ُأوِتَي ِكتَا

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِرِه ، ُثمَّ : )؛ قال ابُن السائب { َوَأمَّا َمنأ ُأوِتَي ِكتَاَبُه ِبِشَماِلِه } : قَ وأ َرى َخلأَف َظهأ تُ لأَوى َيُدُه الأُيسأ
َوَلمأ َأدأِر َما * فَ يَ ُقوُل ياَليأَتِني َلمأ ُأوَت ِكتَابَِيهأ } يُ نأزع من صدرِه إلى خلِف ظهرِه ، : َوِقيأَل (. ابَهُ يُ عأَطى ِكتَ 
ُلهُ تَ َعاَلى : )؛ قال الكلبيُّ رَِحَمُه اهللُ { ِحَساِبَيهأ  َلى قَ وأ ِنِه فََأمَّا َمنأ ُأوِتَي ِكتَ اَبُه بَِيِمي} : نَ َزَلِت اْليَُة اْلُوأ

ِلماً يُ عأِطيِه الأَمَلُك ِكتَاَبهُ بَيِميِنِه [ 43: الحاقة ]{ ِفي أبي َسَلَمَة ابأِن َعبأِد اَْلَسِد َزوأِج أمِّ َسَلَمَة ، وََكاَن ُمسأ
َرأ النَّاُس َحَسنَاِتِه ِفي ظَاِهِرِه ، فَإَذا ب َ  َرأ َسيَِّئاتِِه ِفي بَاِطِنِه ، َويَ قأ َلَغ آِخَر الأِكَتاب َوَجَد أنأ َصِحيَفًة َمنأُشوَرًة يَ قأ

ِلِمينَ [ 43: الحاقة ]{َهآُؤُم اق أَرُءواأ ِكتَ ابَيهأ } : َقدأ ُغِفَر َلهُ ، فَ يَ ُقوُل   (.ُثمَّ َصاَرتأ َعامًَّة لِلأُمسأ
َوُد بأُن َعبأ : قال الكلبيُّ  ِد اَْلَسِد وََكاَن َكاِفراً يُ عأِطيِه َونَ َزَلتأ َهِذِه اْلَيُة الثَّانَِيُة ِفي أِخي أبي َسَلَمَة ، َوُهَو اَْلسأ

ُبوَلٍة ، َوَسيِّئَاِتهِ  َر َمقأ ِرِه ، فَ َيِجُد َحَسنَاتِِه َغي أ ُتُب أعأَماَلُه ِكتَاباً ِمنأ َورَاِء َظهأ َر َمغأُفوَرٍة ، الأَمَلُك الَّذي َيكأ  َغي أ
ُههُ َويَ ُقوُل  َودُّ َوجأ َمِئٍذ أنَّهُ َلمأ {  ياَليأَتِني َلمأ ُأوَت ِكَتابَِيهأ } : فَ َيسأ َوُهَو َعامٌّ ِفي ُكلِّ َكاِفٍر ، يَ َتَمنَّى الأَكاِفُر يَ وأ

ِر َوالأَقبَاِئحِ   .يُ عأَط ِكَتابَُه َوَلمأ يَ عأَلمأ َما ِحَسابُُه َتَحسُّراً َعَلى َما َكاَن ِمنأُه ِمَن الأُكفأ
َوَمآ } : ، ولهذا يوَقُف عليها كما في قولِه تعالى هاُء الوقِف واَلستراحة ( ِحَسابَيهأ )و( ِكَتابَيهأ )والهاُء في 

 [.44: القارعة ]{َأدأرَاَك َما ِهَيهأ 

(4/4) 

 
 

 ( 44)يَا َليأتَ َها َكاَنِت الأَقاِضَيَة 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َتَة اْلُولى كانت ماضيًة على الدوامِ : ؛ معناُه { ياَليأتَ َها َكاَنِت الأَقاِضَيَة } : قَ وأ ، قال  يا ليَت الأَموأ
َياِء إَليأِهمأ ِفي الدُّن أَيا: )الحسُن  َرِه اَْلشأ َت ِحيَنِئٍذ َوُيِحبُّوَنُه ، وََكاَن ِمنأ أكأ َن الأَموأ إن الهاَء : ويقال (. يَ َتَمن َّوأ
 .تريحَ يا َليأتَ َها َقَضتأ عليَّ فاس: كنايٌة عن الصَّيحِة التي أخَرجتأُه من القبِر ، يقوُل { ياَليأتَ َها } في قولِه 

(4/4) 
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 ( 44)َما َأغأَنى َعنِّي َمالَِيهأ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني َلمأ ينَفعأِني كثرُة ماِلي الذي جمعتُه في الدنيا ْلوقاِت { َمآ َأغأَنى َعنِّي َماِلَيهأ } : قَ وأ

بل فرَّقتُه فيما َل الشدائِد والُكَرِب َل يُمكنني أن أفتِدي بشيٍء منه ، ولم أعَملأ منه شيئاً ِلهذا اليوِم ، 
 .يحلُّ وخلَّفتهُ للوارِث ولم يدَفعأ عنِّي من عذاب اهلل شيئاً 

(4/4) 

 
 

 ( 94)ثُمَّ الأَجِحيَم َصلُّوُه ( 94)ُخُذوُه فَ غُلُّوُه ( 43)َهَلَك َعنِّي ُسلأطَانَِيهأ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  حين َشِهَدتأ عليَّ جوارحي بالشِّرك ؛ أي َضلَّتأ عني حجَّتي { هََّلَك َعنِّي ُسلأطَانَِيهأ } : قَ وأ

معنى السُّلطان العزُّ واْلمر والنهُي َبَطَل منه كلُّ ذلك ، وضاَلً أسيراً : َوِقيأَل . وبجميِع ما عملُت في الدنيا
 .َل يقدُر على دفِع العذاب عن نفسهِ 

؛ فَيِثُبوَن عليه { فَ غُلُّوُه } ُخُذوهُ ؛ : يبِه ؛ أي يقوُل اهلل تعالى للزَّبانيِة الموكَّلين بتعذ{ ُخُذوُه } : يقوُل اهلل 
 .فيأُخذونه ويجعلون الُغلَّ في ُعنقه

َقِطُع ِفي أيأِديِهمأ ، َفالَ : " يُروى  يُ َرى ِمنأُه أنَُّه يَِثُب َعَليأِه ِمنأ َجَهنََّم ألأُف َمَلٍك ِمَن الزَّبَانَِيِة ، فَ يَأأُخُذوَنُه فَ يَ ن أ
َمُعوَن أطأَراَفُه إَلى الأُغلِّ الَِّذيِفي أيأِديِهمأ إَلَّ ا َعُلوَن الأُغلَّ ِفي ُعُنِقِه ، َوَيجأ  لَوَدَك ُثمَّ يُ َعاُد َخلأقاً َجِديداً ، فَ َيجأ

َعُلونَُه ِفي ُعُنِقِه ، ُثمَّ يَ قأِذفُونَُه ِفي الأَجِحيِم َحتَّى يَ تَ َوقََّد ِفي النَّار  لُُه تَ َعاَلى " َيجأ الأَجِحيَم ُثمَّ } : فذلك قَ وأ
 .؛ أي أدِخلوُه وألِزموُه الجحيمَ { َصلُّوُه 

(4/4) 

 
 

ُلُكوُه  ُعوَن ِذرَاًعا فَاسأ  ( 94)ُثمَّ ِفي ِسلأِسَلٍة َذرأُعَها َسب أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُلُكوهُ } : قَ وأ ُعوَن ِذرَاعاً فَاسأ ها سبعون حَلقةٌ منَتَظمٌة ذرعُ : ؛ السِّلسلُة { ثُمَّ ِفي ِسلأِسَلٍة َذرأُعَها َسب أ

(. اهللُ أعأَلُم بَأيِّ ِذرَاٍع ُهوَ : )ذراعاً ، الذِّراُع َسبعون بَاعاً ، كلُّ باٍع أبعُد ما بين الكوفِة ومكَّة ، قال الحسُن 
ِل النَّار ِفي تِلأَك السِّلأِسَلةِ : )قال ابُن أبي ُنجيح   (.بَ َلَغِني أنَّ َجِميَع أهأ
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ُلُكوُه } وقولهُ تعالى  . ُلوها في دبُرِه ، وأخرُِجوها من فيِه ، وألُقوا ما فَضَل منها في ُعنقهِ أي أدخِ { فَاسأ
أدخلُت الخاتَم في إصَبعي ، : سلكُت الخيَط في اإلبرِة إذا أدخلتُه فيها ، وتقوُل العرُب : يقاُل 

ذلك ؛ ْلنَّ معناُه والُقلنسوَة في رأِسي ، ومعلوٌم أنَّ اإلصبَع هي التي تدخُل في الخاتِم ، ولكنَّهم أَجاُزوا 
 .َل ُيشِكلُ 

أنَّ الناَر إذا رَمت بأهِلها إلى أعاَلها جذبَتُهم الزبانيُة بالسَّالسِل إلى أسفلها ، قال ابُن : وفائدةُ السِّلسلة 
، َوَلوأ ُجِمَع  َلوأ ُوِضَعتأ َحَلَقٌة ِمنأ تِلأَك السِّلأِسَلِة َعَلى ذرأَوِة َجَبٍل َلذاَب َكَما يَُذوُب الرََّصاصُ : )عبَّاس 

ن أَيا ُكلُُّه َلَما َوَزَن َحَلَقًة َواِحَدًة ِمنأ َحلأِق تِلأَك السِّلأِسَلةِ  ِلِه : )قال الكلبيُّ (. َصِديُد الدُّ ُلُكوهُ } َمَعنأى قَ وأ فَاسأ
لُؤِ {  َلُك الأَخيأُط ِفي اللُّؤأ ُلُكوا السِّلأِسَلَة ِفيأِه َكَما ُيسأ  (.أِي اسأ

(4/4) 

 
 

ِمُن بِاللَِّه الأَعِظيِم ِإنَّهُ كَ  ِكيِن ( 99)اَن ََل يُ ؤأ  ( 90)َوََل َيُحضُّ َعَلى َطَعاِم الأِمسأ

 
لُُه تَ َعاَلى  ِمُن بِاللَِّه الأَعِظيِم } : وقَ وأ ؛ أي َل يصدُِّق بتوحيِد اهلل وعَظمتِه ، وفيه بياُن أنَّ هذا { ِإنَُّه َكاَن َلَ يُ ؤأ

ِكيِن } : للكفَّار ، وقولهُ تعالى النوَع من العذاب َل يكون إَلَّ  ؛ وهذا راجٌع { َوَلَ َيُحضُّ َعَلى َطَعاِم الأِمسأ
إلى منع الحقوِق الواجبة في الشَّرع ، مثُل الزكاِة ونحِوها ، وفيه دليٌل أنَّ الكافَر يؤاَخُذ بالشَّرعيات في 

 .اْلخرةِ 

(4/4) 

 
 

َم َهاُهَنا َحِميٌم  ِليٍن وَ ( 94)فَ َليأَس َلُه الأيَ وأ  ( 94)ََل َطَعاٌم ِإَلَّ ِمنأ ِغسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم َها ُهَنا َحِميٌم } : قَ وأ َوَلَ } ؛ أي ليس َلُه في اْلخرِة قريٌب ينفعهُ ويحميه ، { فَ َليأَس َلُه الأيَ وأ

ِليٍن } ؛ يشبعهُ ، { َطَعاٌم  ِم ، ؛ وهو ماٌء َيِسيُل من أجساِم أهِل النَّار من ال{ ِإَلَّ ِمنأ ِغسأ صديِد والقيح والدَّ
ِليٌن ، قال ابُن عبَّاس  ِليِن َوقَ َعتأ ِفي : )وكلُّ ُجرأٍح َغسلَتُه فخرَج منه شيٌء فهو ِغسأ َلوأ أنَّ َقطأَرًة ِمَن الأِغسأ

 (.اَْلرأِض أفأَسَدتأ َعَلى النَّاِس َمَعايَشُهمأ 

(4/4) 
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 ( 94)ََل يَأأُكُلُه ِإَلَّ الأَخاِطُئوَن 

 
؛ أي َل يأكلهُ إَلَّ من يُخطُئ وَخَطُؤهم الشرُك ، وعن عكرمَة { َلَّ يَأأُكُلهُ ِإَلَّ الأَخاِطُئوَن } :  قوله تعالى

ِطئُ : فَ َقاَل ( َلَ يَأأُكُلُه إَلَّ الأَخاِطُئونَ )قَ َرأنَا ِعنأَد ابأِن َعبَّاٍس : )قال  والخطأُ في اْليِة ضدُّ (. َمهأ ُكلَُّنا ُنخأ
َل [ 4: الغاشية ]{لَّيأَس َلُهمأ َطَعاٌم ِإَلَّ ِمن َضرِيٍع } : والذي ذكَرُه اهللُ في قوله . لعمدِ الصَّواب َل ضدُّ ا

ِلين ، ومنه من طعامُه الضَّرِيُع ،  يخالُف ما في هذه اْلياِت ، وْلن الناَر درََكاٌت ، فمنهم َمن طعامهُ الِغسأ
 .ومنهم من طعامُه الزَّقُّومُ 

(4/4) 

 
 

ُل َرُسوٍل َكرِيٍم ( 93)َوَما ََل تُ بأِصُروَن ( 94)ِبَما تُ بأِصُروَن  َفاَل ُأقأِسمُ   ( 04)ِإنَُّه َلَقوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُم بما ُتشاِهدون ِممَّا في : ؛ معناُه { َوَما َلَ تُ بأِصُروَن * َفالَ ُأقأِسُم ِبَما تُ بأِصُروَن } : قَ وأ أُقِسَِ

ُل َرُسوٍل َكرِيٍم } ما وراَء السَّماء واْلرِض ، السَّماء واْلرِض ، وبما َل ُتشاِهُدون م ؛ إنَّ القرآَن { ِإنَّهُ َلَقوأ
 .لقوُل جبريَل عليه السالم يرويِه إلى ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم

في  وذلك ْلنه قد يُ َزادُ ( َلَ )والقرآُن قوٌل أقَسَم اهللُ بجميِع ما خَلَق إعظاماً للَقَسِم ، وذكَر في أوَّل اْليِة 
هاهنا صلٌة في الكالِم مولََّدةٌ ، وهو قوُل ( َلَ )َلَ واهلِل َل أفَعُل كذا ، ويجوُز أن تكون : القَسِم كما يقاُل 

ليس كما يقوُل : ويجوُز أن تكون لَردِّ مقالِة الكفَّار عليهم ، وهو قوُل الفرَّاء ، والمعنى . البصرِيِّين
 .المشركون ُأقِسُم بما تُبِصرون

(4/4) 

 
 

ِمُنوَن  ِل َشاِعٍر قَِلياًل َما تُ ؤأ ِل َكاِهٍن قَِلياًل َما َتَذكَُّروَن ( 04)َوَما ُهَو ِبَقوأ تَ نأزِيٌل ِمنأ َربِّ الأَعاَلِميَن ( 04)َوََل ِبَقوأ
(09 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِمُنوَن } : قَ وأ ِل َشاِعٍر قَِليالً مَّا تُ ؤأ  ، وأراَد بالقليِل نفَي ؛ أي القرآُن من عنِد اهلل{ َوَما ُهَو ِبَقوأ
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ِل َكاِهٍن قَِليالً مَّا َتَذكَُّروَن } إيمانِهم أصالً ،  هو الذي يُوِهُم : هو الأُمَنجُِّم ، َوِقيأَل : والكاهُن { َوَلَ ِبَقوأ
لُُه تَ َعاَلى . معرفَة اْلمور بما يزعُم أنَّ له َخَدماً من الجنِّ  ولكنَّهُ : ؛ معناهُ { ِميَن َتنزِيٌل مِّن رَّبِّ الأَعالَ } : وقَ وأ

 .تنأزِيٌل من خالِق الخلأِق أجمعين على ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم

(4/4) 

 
 

َقَاِويِل  َنا بَ عأَض اْلأ نَا ِمنأُه بِالأَيِميِن ( 00)َوَلوأ تَ َقوََّل َعَلي أ  ( 04)َْلََخذأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا بَ عأَض اَْلقَ } : قَ وأ نَا ِمنأُه بِالأَيِميِن * اِويِل َوَلوأ تَ َقوََّل َعَلي أ لو اخترَع علينا ُمَحمٌَّد : ؛ معناُه { َْلَخذأ

صلى اهلل عليه وسلم بعَض هذا القرآِن ، وتكلََّف القوَل من تَلقاِء نفسِه ما لم نَ ُقلأهُ ، َْلخذنا منه بُقوَّتنا 
ٍد تَ َلقَّاَها : قال الشاعُر وُقدرتنا عليه ثم أهَلكناُه ، واليميُن ُتذَكُر ويراُد بها القوَة ،  إذا َما رَأيٌَة رُِفَعتأ ِلَمجأ

 َعَراَبُة بالأَيِمينِ 

(4/4) 

 
 

 ( 04)ُثمَّ َلَقَطعأَنا ِمنأُه الأَوتِيَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ وهو ِعرأٌق يجِري في الظَّهر حتى يتَِّصَل بالقلب ، إذا انقطَع { ثُمَّ َلَقَطعأَنا ِمنأهُ الأَوتِيَن } : قَ وأ
 .ماَت صاحبهُ 
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 ( 04)َفَما ِمنأُكمأ ِمنأ َأَحٍد َعنأُه َحاِجزِيَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِجُزنَا عنه بأنأ يكون َحاِئالً { َفَما ِمنُكمأ مِّنأ َأَحٍد َعنأُه َحاِجزِيَن } : قَ وأ ؛ أي ليس منكم أحٌد َيحأ

 .لم َتقِدرُوا أنتم على دفِع ُعقوبتنالو تكلََّف ذلك لَعاقَبناهُ ، ثم : والمعنى . بينه وبين عذابنا
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َرٌة َعَلى الأَكاِفرِيَن ( 03)َوِإنَّا َلنَ عأَلُم َأنَّ ِمنأُكمأ ُمَكذِّبِيَن ( 04)َوِإنَُّه لََتذأِكَرٌة لِلأُمتَِّقيَن  َوِإنَّهُ ( 44)َوِإنَُّه َلَحسأ
ِم رَبَِّك الأَعِظيمِ ( 44)َلَحقُّ الأَيِقيِن   ( 44) َفَسبِّحأ بِاسأ

 
اَلى  ََ ُلُه َتَع َوِإنَّا َلنَ عأَلُم َأنَّ ِمنُكمأ } ؛ يعني القرآَن ِعَظٌة ِلَمن اتَّقى عقاَب اهلِل ، { َوِإنَُّه لََتذأِكَرٌة لِّلأُمتَِّقيَن } : قَ وأ

َرٌة َعَلى الأَكاِفرِيَن } ؛ بالقرآِن ، { مَُّكذِّبِيَن  َوِإنَّهُ } ى ترِك اإليمان به ، ؛ في اْلخرِة ينَدُمون عل{ َوِإنَُّه َلَحسأ
ِم رَبَِّك الأَعِظيِم } ؛ أي أصَدُق يقيٍن أنه من اهلِل تعالى ِلَمن تدب ََّر وانصَف ، { َلَحقُّ الأَيِقيِن  ؛ { َفَسبِّحأ بِاسأ

 .أي سبِح اهللَ العظيَم ونزِّهُه عمَّا َل يليُق بهِ 
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 ( 4)َكاِفرِيَن لَيأَس َلُه َداِفٌع لِلأ ( 4)َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع 

 
اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َه اَذا ُهَو الأَحقَّ ِمنأ } ؛ نَزلت في النَِّضِر بن الحارِث حين قالَ { َسَأَل َسآِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع } 

َنا ِحَجاَرًة مَِّن السََّمآِء َأِو ائأِتَنا ِبَعَذاٍب َألِيٍم  والمعنى دَعا دعاًء على [ 94: نفال اْل]{ِعنِدَك فََأمأِطرأ َعَلي أ
لِّلأَكاِفرِيَن لَيأَس َلهُ } نفسِه بعذاٍب ، وذلك العذاُب واقٌع َل محالَة َل بدُّ منُه ، ذلَك العذاب عنَد ُوقوعِه ، 

سارى غيرُه ؛ يدفعُه عنهم ، فُقِتَل النَِّضُر يوَم بدٍر صبراً وهو من الكافرِين ، ولم يُقَتلأ يومئٍذ من اْلُ { َداِفٌع 
 .وغيُر ُعقَبَة بن أبي ُمعيطٍ 
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 ( 9)ِمَن اللَِّه ِذي الأَمَعارِِج 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ُوقوُع ذلك العذاب من اهلِل ذي الفواِضِل والن َِّعِم ، وُسمِّيت { مَِّن اللَِّه ِذي الأَمَعارِِج } : قَ وأ

وقال . ي معاِلي الدَّرجاِت التي يُعطيها أولياَءُه في الجنَّةذِ : معناُه : َوِقيأَل . معارُج ؛ ْلنَّها على مراتبَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



َمعأَنى اْلَيِة : )وقال ابن زيٍد . َسمَّاها معارَج ؛ ْلنَّ المالئكَة تعرُج فيها( ِذي السََّمَواتِ : َمعأَناهُ : )الكلبيُّ 
َزٍة ؛ أيأ َساَل َواٍد ِمنأ ( َسالَ )َعَلى ِقَراَءِة َمنأ قَ َرأ  ِديَِة َجَهنََّم بَعذاٍب َواِقٍع لِلأَكاِفرِيَن لَيأَس َلهُ  بَغيأِر َهمأ أوأ

 (.َداِفعٌ 
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ِسيَن َألأَف َسَنٍة  ٍم َكاَن ِمقأَدارُُه َخمأ  ( 0)تَ عأُرُج الأَماَلِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَيأِه ِفي يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  { ِإلَيأِه } لمالئكة والرُّوُح يعني جبريَل عليه السالم ؛ أي تصعُد ا{ تَ عأُرُج الأَمالَِئَكُة َوالرُّوُح } : قَ وأ

ِسيَن } : وقولُه تعالى . ؛ أي إلى الموضِع الذي َل يجِري ْلحٍد سواُه فيه حكمٌ  ٍم َكاَن ِمقأَدارُُه َخمأ ِفي يَ وأ
َم الأِقَياَمةِ : )؛ قال عكرمةُ وقتادة { َألأَف َسَنٍة  يَا َرُسوَل اهلِل ؛ َما : يَل قِ : " وعن أبي سعيٍد قاَل ( يَ عأِني يَ وأ

َم  َم الأِقيَاَمِة  -أطأَوَل َهذا الأيَ وأ َوالَِّذي نَ فأِسي بَيِدِه إنَّهُ َلُيَخفَُّف : " فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم ! -يَ عأِني يَ وأ
تُوَبٍة ُيَصلِّيَها ِفي الدُّ  ِمِن َحتَّى َيُكوَن أَخفَّ َعَليأِه ِمنأ َصاَلٍة َمكأ  " ". ن أَيا َعَلى الأُمؤأ

تعرُج المالئكُة والروح إليه في يوٍم يكون مقدارُه َخمسين ألَف َسنة لُعروِج غيِرهم ، : معنى اْليِة : َوِقيأَل 
وذلك أنَّ ِمن أسفِل اْلرضين السَّبع إلى فوِق السموات السَّبع خمسين ألَف سنٍة ، هكذا ُروي عن 

ٍم َكاَن ِمقأَدارُُه أَلأَف َسَنٍة  يَُدب ُِّر اَْلمأَر ِمنَ } وأما قولهُ . مجاهدٍ  السََّمآِء ِإَلى اَْلرأِض ُثمَّ يَ عأُرُج ِإلَيأِه ِفي يَ وأ
هو ما بين َسماء الدُّنيا إلى اْلرِض في الصُّعود خمسمائِة َسنة ، وفي النُّزول خمسمائِة [ 4: السجدة ]{

 .لغيِر المالئكةِ { َألأَف َسَنٍة } َسنة كذلَك ، فذلَك قولُه 
ِطٍن ألأُف َسَنةٍ : يَ عأِني : )قال َيماُن و  ِطناً ، ُكلُّ َموأ ُسوَن َموأ ِم الأِقَياَمِة َخمأ وفيه تقديٌم وتأخير ؛  (. الأِقيَاَمَة ِفي يَ وأ

: َوِقيأَل . ليس له دافٌع في يوٍم كان مقدارُه خمسين ألَف سنٍة ، تعرُج المالئكة والروُح إليه: كأنَّه قاَل 
عَل اهللُ محاسبَة الخالئِق إلى أحٍد غيرِه لم يفَرغأ منُه في خمسين ألف َسنة ، وهو يفرُغ لو ج: معنى اْلية 

 .منه في ساعٍة واحدة ؛ ْلنه سريُع الحساب
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ًرا َجِمياًل  ِبرأ َصب أ نَُه َبِعيًدا ( 4)فَاصأ َم َتُكوُن السََّماُء َكالأمُ ( 4)َونَ َراُه َقرِيًبا ( 4)ِإن َُّهمأ يَ َروأ ِل يَ وأ َوَتُكوُن ( 4)هأ
ِن  َأُل َحِميٌم َحِميًما ( 3)الأِجَباُل َكالأِعهأ  ( 44)َوََل َيسأ
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ُلُه تَ َعاَلى  ِبرأ َصبأراً َجِميالً } : قَ وأ ؛ أي اصبرأ يا ُمَحمَُّد على تبليِغ الوحي والرسالِة وعلى ما يلحُقَك { فَاصأ

لُُه تَ َعاَلى . َجَزَع فيِه وَل شكَوىمن اْلذيَّة من الكفار ، والصَّبُر الجميُل هو الذي َل  نَُه } : قَ وأ ِإن َُّهمأ يَ َروأ
هذا بعيٌد ؛ أي هذا مما : ؛ أي يَروَن العذاَب بعيداً غيَر كائٍن ، كما يخبُر الرجُل عن شيٍء فيقوُل { َبِعيداً 

 .كائٌن قريبٌ ؛ أي َصحيحاً كائناً ؛ ْلنَّ كلَّ ما هو  { َونَ َراُه َقرِيباً } َل يكوُن ، َونحُن ، 
ِل } : ثم أخبَر متى يقُع العذاُب فقاَل تعالى  َم َتُكوُن السََّمآُء َكالأُمهأ : أي كالصُّفِر الأُمذاب ، َوِقيأَل { يَ وأ

ِن } ، ( ِمثأِل الأِفضَِّة إذا ُأِذيَبتأ : )َكُدرأِديِّ الزيِت ، وقال الحسُن  ؛ أي كالصُّوِف { َوَتُكوُن الأِجَباُل َكالأِعهأ
َأُل َحِميٌم َحِميماً } حمِر ، وهو أضعُف الصُّوِف ، اْل ؛ أي َل يسأُل قريباً عن قرائبِه َلشتغاِل كلٍّ { َوَلَ َيسأ

 .بنفسِه من شدَّة اْلهوالِ 
َأُل َحِميمٌ )وقرأ البزيُّ عن ابِن كثير  : أيَن َحِميُمَك ؟ قال الفرَّاُء : بضمِّ الياء أي َل يقاُل لحميٍم ( َوَلَ ُيسأ

َتِهي ذِلَك ؛ َضمَّ اليَّاِء ؛ ْلنَُّه ُمَخاِلُف ِلَجَماَعِة الأُقرَّاءِ وَ ) ُت أشأ  (.َلسأ
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ِمِئٍذ ِبَبِنيِه  ِرُم َلوأ يَ فأَتِدي ِمنأ َعَذاِب يَ وأ َوَفِصيَلِتِه الَِّتي ( 44)َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيِه ( 44)يُ َبصَُّرونَ ُهمأ يَ َودُّ الأُمجأ
َرأِض َجِميًعا ثُمَّ يُ نأِجيِه  َوَمنأ ( 49)تُ ؤأِويِه   ( 40)ِفي اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي يعرُف اْلقارُب أقاربَهم ساعًة من النهار في ذلك اليوِم ، ثم َل تعاُرَف { يُ َبصَُّرونَ ُهمأ } : قَ وأ

ُم حميَمُه حتى يعِرُف الحمي: والمعنى . بعد تلَك الساعِة ، فيَُبصَُّر الرجُل َحِميَمُه بعَد ذلك فال ُيكلِّمهُ 
 .يعرَفُه ، ومع ذلك َل يسألُه عن شأنِه لُشغلِه بنفسهِ 

ُلُه تَ َعاَلى  ِمِئٍذ بَِبِنيِه } : قَ وأ ِرُم َلوأ يَ فأَتِدي ِمنأ َعَذاِب يَ وأ ؛ أي يتمنَّى الكافُر أن { َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيِه * يَ َودُّ الأُمجأ
؛ أي وعشيرتِه { َوَفِصيَلِتِه الَِّتي تُ ؤأِويِه } : وقولُه تعالى . أخيهَيفِدي نفَسُه من عذاب اهلل بأوَلِده وزوجتِه و 

َوَمن ِفي } اْلقَربين التي تُضمه ويأوي إليها ، وتنصرُه في المكارِه والشدائد ، ويَودُّ أيضاً أن يفَتِدي ، 
 .ذلك الفداُء من العذاب{ اَْلرأِض َجِميعاً ُثمَّ يُنِجيِه 
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 ( 44)نَ زَّاَعًة لِلشََّوى ( 44)ا َلَظى َكالَّ ِإن َّهَ 
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ُلُه تَ َعاَلى  ُلهُ تَ َعاَلى { َكالَّ } : قَ وأ ؛ وهي من أسماِء النَّار ، ُسميت بهذا اَلسِم { ِإن ََّها } : ؛ َل يُنجيه ؛ قَ وأ
ُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي توَقُد ، واللََّظى هو اللََّهُب الخالصُ { َلَظى } : في قولِه  ؛ ؛ صفةُ { اَعًة لِّلشََّوى نَ زَّ } : قَ وأ

 .النار ؛ أي كثرُة النَّزِع لألعضاِء واْلطرافِ 
إنَّ : " وفي الحديِث . جمُع الشََّواِة ؛ وهو الطَّرأُف ، وُسمِّيت ِجلَدُة الرأِس أيضاً بهذا اَلسمِ : والشََّوى 

َف رَأِسِه فَ َتأأُكُل الدَِّماَغ ُكلَُّه ، ثُمَّ  ِلِه ، َفذِلَك َدأبُ َها أَبداً النَّاَر تَ نأِزُع َقحأ : َوِقيأَل " يَ ُعوُد َكَما َكاَن ، فَ تَ ُعوُد َْلكأ
هي نزاعٌة للشَّوى ؛ تنأِزُع اليَدين والرِّجَلين وسائِر اْلطراف ، فال تترُك : على إضمار ( نَ زَّاَعةٌ )ارتفَع قوله 

 .َلحماً وَل ِجلداً إَلَّ أحرقتأهُ 
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بَ رَ  ُعو َمنأ َأدأ  ( 44)َوَجَمَع فََأوأَعى ( 44)َوتَ َولَّى  َتدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  بَ َر َوتَ َولَّى } : قَ وأ ُعواأ َمنأ َأدأ أي تدُعو الناُر من أعرَض عن اإليماِن وتولَّى عن التوحيِد وأدبَر { َتدأ

} ِفيَّ ، َوتدُعوا أيضاً من  إَليَّ ، فإنَّ مستقرَّكَ .. إَليَّ يا مشرُك ؛ إَليَّ يا منافُق ؛ إَليَّ : عن الحقِّ ، فتقوُل 
؛ أي فجعله في اْلوعيِة ، لم يِصلأ بِه رَِحماً وَل أدَّى فريضًة وَل { فََأوأَعى } ، الماَل في الدنيا ، { َوَجَمَع 

 .أنفَقُه في طاعِة اهلل تعالى

(4/4) 

 
 

نأَساَن ُخِلَق َهُلوًعا  ُر َمُنوًعا  (44)ِإَذا َمسَّهُ الشَّرُّ َجُزوًعا ( 43)ِإنَّ اإلأِ  ( 44)َوِإَذا َمسَّهُ الأَخي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َضُجوراً َشِحيحاً شديَد الحرِص مع قلَّة الصبِر ، وتفسيُر { ِإنَّ اإِلنَساَن ُخِلَق َهُلوعاً } : قَ وأ

ُر َمُنوعاً َوِإَذا َمسَُّه الأخَ * ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً } : الأُهُلوِع مع ما ذكَرهُ اهللُ تعالى  ؛ يعِني إذا أَصاَبهُ { ي أ
ُة َجِزَع فلم يصبرأ ولم يحتِسبأ ، وإذا أصاَبُه ما ُيَسرُّ به من الماِل والسِّعة منَع خلَق اهلِل منه  الفقُر والشدَّ

 .ولم يشُكرأ 
َخُط عِ : )وعن ابِن عبَّاس أنَُّه قال  هو الذي : َوِقيأَل (. نأَد الأَمفأُقودِ الأَهُلوُع الَِّذي يَ رأَضى ِعنأَد الأَموأُجوِد ، َوَيسأ
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يكون َنسَّاًء عنَد الن َِّعِم ، دعَّاًء عنَد الأِمَحِن ، وهذا كلُّه إخباٌر عما ُخِلَق اإلنساُن عليه من جهِة الطَّبِع ، ثم 
 .َنهاُه عن الجزِع والمنِع ، يستحقُّ بذلك جزيَل الثواب
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 ( 49)ُهمأ َعَلى َصاَلِتِهمأ َدائُِموَن  الَِّذينَ ( 44)ِإَلَّ الأُمَصلِّيَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  فإنَّهم َيغِلُبوَن فرَط الهلِع : ؛ يعني { الَِّذيَن ُهمأ َعَلى َصاَلتِِهمأ َدآئُِموَن * ِإَلَّ الأُمَصلِّيَن } : قَ وأ

، ويُدوُموَن عليها وَل  إَلَّ المَصلِّين الصلواِت الخمسِ : ِلثَقِتِهمأ بربهم ، وثقِتهم بمقدوراتِه ، والمعنى 
ُهُم الَِّذيَن َلَ يَ لأَتِفُتوَن ِفي َصاَلتِِهمأ َيِميناً َوَلَ : )أنَّ معناُه : وعن ِعمران بن الأُحَصيِن . يَدُعوَنها ليالً وَل َنهاراً 

 (.ِشَماَلً 
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 ( 44) لِلسَّاِئِل َوالأَمحأُرومِ ( 40)َوالَِّذيَن ِفي َأمأَواِلِهمأ َحقٌّ َمعأُلوٌم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني الزكاَة المفروضَة ؛ ْلن ما َل يكون َمفُروضاً َل { َوالَِّذيَن ِفي َأمأَواِلِهمأ َحقٌّ مَّعأُلوٌم } : قَ وأ

ُروِم } : يكون َمعأُلوماً ، وقولهُ تعالى   الطَّوَّاُف الذي يساُل الناَس ، والأَمحأُرومُ : ؛ السائُل { لِّلسَّآِئِل َوالأَمحأ
َتِقيُم َلهُ : )وعن ابِن عبَّاس قال . الذي ُيحَرُم وجوَه اَلكتساب ، َل َيسَأُل وَل يُعَطى:  ُهَو الَِّذي َلَ َتسأ

 .هو الذي ُيسَهُم له في الغنيمةِ : َوِقيأَل (. ِتَجارَةٌ 
َمُل ُهَو الَِّذي ُتُحمَِّل َنخأ : " وُسئل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم عن المحروِم فقاَل "  ُل النَّاِس ، وَل ُيحأ

ُلُه ، َويَ زأُكو َزرأُع النَّاِس ، َوَلَ يَ زأُكو َزرأَعهُ ، َوتَ لأَبُن َشاُء النَّاِس َوَلَ تَ لأَبُن َشاُهُه  ووجُه استثناِء المصلِّين " َنخأ
؛ فإنَّ ُمداومَتهم على طاعِة  أنَّ المصلِّن َل يفَعُلون ما يفعلهُ الأَهُلوُع ؛ ْلنَّهم يؤدُّون حقَّ اهللِ : والمنفِقين 

 .اهلل َتمنَ ُعهم عن أفعاِل الكفَّار
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يِن  ِم الدِّ ِفُقوَن ( 44)َوالَِّذيَن ُيَصدِّقُوَن ِبيَ وأ ُر ( 44)َوالَِّذيَن ُهمأ ِمنأ َعَذاِب رَبِِّهمأ ُمشأ ِإنَّ َعَذاَب رَبِِّهمأ َغي أ
 ( 44)َمأأُموٍن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  يِن َوالَّذِ } : قَ وأ ِم الدِّ ِفُقوَن * يَن ُيَصدِّقُوَن ِبيَ وأ ؛ أي َخائُِفون { َوالَِّذيَن ُهم مِّنأ َعَذاِب رَبِِّهم مُّشأ
ُر َمأأُموٍن } َحِذرون ،   .أي َل يُؤَمُن وقوعُه بَمن يستحقُّه{ ِإنَّ َعَذاَب رَبِِّهمأ َغي أ
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ُر َمُلوِميَن ِإَلَّ ( 43)َوالَِّذيَن ُهمأ ِلُفُروِجِهمأ َحاِفظُوَن  ( 94) َعَلى َأزأَواِجِهمأ َأوأ َما َمَلَكتأ َأيأَمانُ ُهمأ فَِإن َُّهمأ َغي أ
 ( 94)َفَمِن اب أتَ َغى َورَاَء َذِلَك فَأُوَلِئَك ُهُم الأَعاُدوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َل { ا َمَلَكتأ َأيأَمانُ ُهمأ ِإَلَّ َعَلى َأزأَواِجِهمأ َأوأ مَ * َوالَِّذيَن ُهمأ ِلُفُروِجِهمأ َحاِفظُوَن } : قَ وأ

ُر َمُلوِميَن } يُرِسُلوَنها إَلَّ على أزواِجهم اْلربِع أو َجَواريِهمأ ،  ، أي فإنَّهم َل ُياَلُموَن على ترِك { فَِإن َُّهمأ َغي أ
احِة الوطِئ طريقاً ؛ أي فَمِن اعتَدى وَضلَّ في استب{ َفَمِن اب أتَ َغى َورَآَء َذِلَك } حفِظ ُفروِجهم عن هؤَلِء ، 

لَ اِئَك ُهُم الأَعاُدوَن } غيَر هذين الطَّريقين ،   .؛ يتعدَّون الحالَل إلى الحرامَ { فَأُوأ
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ِدِهمأ رَاُعوَن   ( 94)َوالَِّذيَن ُهمأ ِْلََمانَاِتِهمأ َوَعهأ

 
ِدِهمأ رَاُعوَن } : قوله  والذين ُهم َْلمانَاتِهم التي ائُتِمنوا عليها في : ؛ معناُه { َوالَِّذيَن ُهمأ َْلَمانَاتِِهمأ َوَعهأ

ِد الذي بُِعَث به اْلنبياُء إلى الخلِق رَاُعوَن ، وكلُّ محافٍظ على شيء فهو راٍع له  أمِر الدين ، والذين للَعهأ
ُخُل في هذه اْليِة أماناُت الناِس فيما بينهم وعهوُدهم وعقودهم بي. ، واإلماُم رَاٍع لرعيَّتهِ   .نهموَيدأ
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ُأوَلِئَك ِفي َجنَّاٍت ( 90)َوالَِّذيَن ُهمأ َعَلى َصاَلِتِهمأ ُيَحاِفظُوَن ( 99)َوالَِّذيَن ُهمأ ِبَشَهاَداِتِهمأ قَاِئُموَن 
َرُموَن   ( 94)ُمكأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  لى َوجهها ، وَل يكُتموَنها ؛ أي الذين يُقومون بأَداِئها ع{ َوالَِّذيَن ُهمأ ِبَشَهاَداِتِهم قَاِئُموَن } : قَ وأ

؛ أي يُراعون مواقيَتها وشروَطها { َوالَِّذيَن ُهمأ َعَلى َصاَلتِِهمأ ُيَحاِفظُوَن } وإنأ كانت على أنفسهم ، 
 .وحدوَدها

رَ } : وقوله تعالى . والفائدُة في إعادِة ذكِر الصَّالة ؛ لتعظيِم أمِرها وتفخيم شأِنها َلِئَك ِفي َجنَّاٍت مُّكأ ُموَن ُأوأ
 .الذين اسَتجَمُعوا هذه الخَصاَل في جنَّاٍت في اْلخرِة ُمكَرِمين بالتَُّحِف والهدايَا: ؛ معناُه { 
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ِطِعيَن   ( 94)َفَماِل الَِّذيَن َكَفُروا ِقبَ َلَك ُمهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِطِعيَن } : قَ وأ المسَتهزِئين ؛ وهم خمسٌة َسمَّيناهم  ؛ هذه اْليُة في{ َفَماِل الَِّذيَن َكَفُرواأ ِقبَ َلَك ُمهأ

من قبُل ، كانوا قد جَلُسوا حول النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم يسَتهزُِئوَن بالقرآِن ويكذِّبون به ، فَقاَل اهللُ 
ِطُع : تَ َعاَلى  بُل على : ما َلهم ينظُرون إليك ، ويجِلُسون عندَك وهم َل ينَتفعون بما يسَمعون ، والأُمهأ الأُمقأ

: َوِقيأَل . لشَّيء ببصرِه َل يُزيله ، وكانوا ينظرون إلى النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم نظرَة العداَوِة َغيظاً وِحنأقاً ا
ِطِعيَن   .ُمِديأِميَن النظَر متطلِّعين نحوَك ، وهو ُنِصَب على الحالِ : معنى ُمهأ
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َخَل َجنََّة نَِعيٍم َأَيطأمَ ( 94)َعِن الأَيِميِن َوَعِن الشَِّماِل ِعزِيَن  ُهمأ َأنأ ُيدأ َناُهمأ ( 94)ُع ُكلُّ امأِرٍئ ِمن أ َكالَّ ِإنَّا َخَلقأ
 ( 93)ِممَّا يَ عأَلُموَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي عن يَمين النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وِشماِلِه ِحَلقاً { َعِن الأَيِميِن َوَعِن الشَِّماِل ِعزِيَن } : قَ وأ

جماعٌة في تَ فأرَِقٍة ، واحدُتها ِعَزةٌ ، ونظيُرها ثُ َبٌة : ًة جماعًة ، وعصبًة عصبًة ، والِعزِيُن ِحَلقاً ، وجماع
 .َوثِبينَ 
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إنأ كان أصحاُب ُمَحمٍَّد يدُخلون الجنَة ، فإنَّا ندُخلها قبَلهم ، فَقاَل اهللُ : وكان هؤَلِء الكفَّار يقولون 
َخَل َجنََّة َنِعيٍم َأَيطأَمُع ُكلُّ امأِرىٍء مِّ } : تَ َعاَلى  ُهمأ َأن يُدأ َناُهم مِّمَّا } ؛ َل يكون ذلك ، { َكالَّ * ن أ ِإنَّا َخَلقأ
؛ أي ِمن المقاذيِر واْلنجاِس والنَُّطِف والَعَلِق ، فأيُّ شيٍء َلهم يدُخلون به الجنَّة ، وِمن ُحكِمنا { يَ عأَلُموَن 

َلّ باإليماِن والعمل الصالِح ، فماذا ُيطِمُعهم في ذلك وهم  في بني آدَم أن َلَ يدُخَل أحٌد منهم الجنَّة إ
 .كفَّار ؟ وفي هذا تنبيٌه على أنَّ الناَس كلَّهم من أصٍل واحد ، وإنما يتَفاَضُلون باإليماِن والطاعة

ُخلَ )قرأ الحسُن وطلحة  إنَّا خَلقناهم مما يعَلُمون ، يعني َل : بفتح الياء وضمِّ الخاء ، ومعنى ( َيدأ
قال قتادُة في . يستوجُب أحُد الجنََّة بكونه َشريفاً ، فإنَّ مادَة الخلِق واحدةٌ ، بل َيسَتوِجُبوَنها بالطاعةِ 

أنَّى َلبِن آدَم الِكبَ ُر ؛ وقد خرَج : قال بعُضهم (. إنََّما ُخِلقأَت يَا ابأَن آَدَم ِمنأ َقذٍر فَاَتِق اهللَ : )هذه اْليِة 
 .، ثم ِمن بطِن ُأمِّه متَ َلوِّثاً بالدَِّم متلطِّخاً ببولِه وَخرائهِ من مخرِج البول مرَّتين 
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ُبوِقيَن ( 04)َفاَل ُأقأِسُم ِبَربِّ الأَمَشاِرِق َوالأَمَغاِرِب ِإنَّا َلَقاِدرُوَن  ُن ِبَمسأ ُهمأ َوَما َنحأ ًرا ِمن أ َعَلى َأنأ نُ َبدَِّل َخي أ
َمُهُم الَِّذي يُوَعُدوَن َفَذرأُهمأ َيُخوُضوا َويَ لأَعُبو ( 04)  ( 04)ا َحتَّى ُياَلُقوا يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  فَأُقأِسُم برب مشارِق الشَّمِس ومغاربها : ؛ معناهُ { َفآل ُأقأِسُم ِبَربِّ الأَمَشاِرِق َوالأَمَغاِرِب } : قَ وأ

ِرَق كل يوٍم في السَّنة وَمغرَِبهُ ،  ُهمأ * ا َلَقاِدرُوَن ِإنَّ } في الشِّتاء والصيِف ، يعني َمشأ َعَلى َأن ن َُّبدَِّل َخيأراً مِّن أ
ُبوِقيَن } ؛ أي على أن نُهِلَكهم ، ونأِتي بخلٍق أطأَوَع هلِل منهم ، {  ُن ِبَمسأ ِت { َوَما َنحأ ؛ أي بمغُلوبين بالَفوأ
ُهمأ يا ُمَحمَُّد َيخوُضوا في بَا{ َفَذرأُهمأ َيُخوُضواأ َويَ لأَعُبواأ }  َحتَّى } ِطلهم ويلَعُبوا في ُكفرهم ، ؛ أي اترُكأ

َمُهُم الَِّذي يُوَعُدوَن } ؛ يُعايُنوا ، { ُياَلُقواأ  ؛ فيه وهو يوُم القيامِة ، فأنتِقُم منهم بأعماِلهم ، وهذا { يَ وأ
 .إنَّ هذه اْليَة منسوخٌة بآيِة القتالِ : َوِقيأَل . الوعدُ : لفظُه لفُظ اْلمِر ، ومعناُه 
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مَ  َداِث ِسَراًعا َكَأن َُّهمأ ِإَلى ُنُصٍب يُوِفُضوَن  يَ وأ َجأ ُرُجوَن ِمَن اْلأ  ( 09)َيخأ

 
ُلُه َعزَّ َوَجلَّ  َداِث ِسَراعاً } : قَ وأ ُرُجوَن ِمَن اَْلجأ َم َيخأ ؛ بياُن اليوِم الذي يُوَعدون ، وهو يوُم خروِجهم { يَ وأ

؛ { َكَأن َُّهمأ ِإَلى ُنُصٍب يُوِفُضوَن } ون الصيحَة اْلِخرَة ، من القبور ِسَراعاً نحَو الدَّاعي ، وذلك حين يسَمعُ 
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 .أي إلى َعَلٍم منصوٍب َلهم ُيسرِعون ويستبقون إلى موضِع الحساب
َداُث  جمُع َسرِيٍع ، والسََّراِئُع بمعنى : جمُع الأَجَدِث وهو القبُر ، وكذلك الأَحرأُف ، والسَِّراُع : واَْلجأ

ِرِع ، كاْللي َوَفَض يُوِفُض ؛ َوأوأَفَض يُوِفُض ؛ إذا : اإلسراُع ، يقال : م بمعنى الأُمؤِلم ، واإليفاُض الأُمسأ
وهِ   .أسرَع في َعدأ
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ُم الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَن   ( 00)َخاِشَعًة َأبأَصارُُهمأ تَ رأَهُقُهمأ ِذلٌَّة َذِلَك الأيَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي يخُرجون من الُقبور ذليلًة أبَصارُهم تَ عأُلوهم مذلَّة { مأ تَ رأَهُقُهمأ ِذلٌَّة َخاِشَعًة َأبأَصارُهُ } : قَ وأ

ُم الَِّذي َكانُواأ يُوَعُدوَن } وسواُد الوجوِه ،   .؛ فيه العذاَب على ألأِسَنِة الرُّسِل ، فلم ُيصدِّقُوهم{ َذِلَك الأيَ وأ
اْلصناُم : بضمَّتين ومعناُه ( إَلى ُنُصبٍ )ن وابن عامٍر وقرأ زيُد بن ثابت وأبو الرجاِء وأبو العاليِة والحس
 .التي كانوا ينِصبوَنها ويعُبدوَنها وَيذَبُحوَن َتقرُّباً إليها
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َمَك ِمنأ قَ بأِل َأنأ يَأأتِيَ ُهمأ َعَذاٌب َأِليٌم  ِمِه َأنأ َأنأِذرأ قَ وأ مِ ( 4)ِإنَّا َأرأَسلأَنا نُوًحا ِإَلى قَ وأ ِإنِّي َلُكمأ َنِذيٌر  قَاَل يَا قَ وأ
 ( 4)ُمِبيٌن 

 
َمَك }  ِمِه َأنأ َأنِذرأ قَ وأ } ؛ أي خوِّفُهم من السُّخِط والعذاب إنأ لم يُؤِمنوا باهلِل ، { ِإنَّآ َأرأَسلأَنا نُوحاً ِإَلى قَ وأ

ِم ِإنِّي َلُكمأ َنِذيٌر مُِّبيٌن  قَالَ } ؛ وهو الغرُق بالطُّوفاِن ، فأتَاُهم ؛ { ِمن قَ بأِل َأن يَأأتِيَ ُهمأ َعَذاٌب َألِيٌم  ؛ { ياقَ وأ
 .أي رسوٌل ُمَخوٌِّف بُلغٍة تعرفوَنها
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يَ غأِفرأ َلُكمأ ِمنأ ُذنُوِبُكمأ َويُ َؤخِّرأُكمأ ِإَلى َأَجٍل ُمَسماى ِإنَّ َأَجَل اللَِّه ِإَذا ( 9)َأِن اعأُبُدوا اللََّه َوات َُّقوُه َوَأِطيُعوِن 
 ( 0)ُر َلوأ ُكنأُتمأ تَ عأَلُموَن َجاَء ََل يُ َؤخَّ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ُأرِسلُت إليكم لتعبُدوا اهللَ وتَوحِّدوهُ وتأأَتِمروا بجميِع ما { َأِن اعُبُدواأ اللََّه َوات َُّقوُه } : قَ وأ

؛ جواُب { يَ غأِفرأ َلُكمأ } : فيما أُبيِّنُه لكم عن اهلِل تعالى { َوَأِطيُعوِن } آمرُكم به ، وتت َُّقوا ُسخَطهُ وعذابَُه ، 
 .؛ ويزيُل عقاَبُه عنكم{ مِّن ُذنُوِبُكمأ } اْلمِر ؛ أي افَعُلوا ما أَمرُتكم به يغِفرأ لُكم ، 

} : في اْليِة لتخصيِص الذُّنوب من سائِر اْلشياِء ، َل لتبعيِض الذُّنوب كما في قولِه تعالى ( ِمنأ )ودخول 
َس ِمنَ  َتِنُبواأ الرِّجأ ثَاِن  فَاجأ َنغِفرأ لكم من الذُّنوب ما َل َتبَعَة ْلحٍد فيه : معناُه : ويقاُل [. 94: الحج ]{اَْلوأ

 .وَل مظلمةَ 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي يؤخِّرأُكم بال عذاٍب إلى منتَهى آجاِلكم ، فال يصيُبكم { َويُ َؤخِّرأُكمأ ِإَلى َأَجٍل مَُّسماى } : قَ وأ

ُلُه تَ َعاَلى . اِل إنأ آَمنُتمغرٌق وَل شيٌء من عذاب اَلستئص ؛ معناُه { ِإنَّ َأَجَل اللَِّه ِإَذا َجآَء َلَ يُ َؤخَُّر } : قَ وأ
ُلهُ . آِمُنوا قبَل الموِت تسَلُموا من العقوباِت والشَّدائِد ، فإنَّ أجَل الموِت إذا جاَء َل يمِكُنكم اإليمانُ :  قَ وأ

 .ي لو ُكنتم تصدِّقُون ما أقوُل لكم؛ أ{ َلوأ ُكنُتمأ تَ عأَلُموَن } : تَ َعاَلى 
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ِمي لَيأاًل َونَ َهارًا  ُت قَ وأ تُ ُهمأ ِلتَ غأِفَر َلُهمأ ( 4)فَ َلمأ َيِزدأُهمأ ُدَعاِئي ِإَلَّ ِفَرارًا ( 4)قَاَل َربِّ ِإنِّي َدَعوأ َوِإنِّي ُكلََّما َدَعوأ
ا ثِيَا تَ غأَشوأ َبارًا َجَعُلوا َأَصاِبَعُهمأ ِفي آَذاِنِهمأ َواسأ ِتكأ بَ ُروا اسأ َتكأ  ( 4)بَ ُهمأ َوَأَصرُّوا َواسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِمي لَيأالً َونَ َهاراً } : قَ وأ ُت قَ وأ رب : ؛ يعني َلمَّا آَيَس نوُح من إيماِن قومه قال { قَاَل َربِّ ِإنِّي َدَعوأ

؛ فلم { فَ َلمأ َيِزدأُهمأ ُدَعآِئي ِإَلَّ ِفَراراً }  إنِّي دعوُت َقوِمي إلى التوحيِد والطاعِة لَيالً ِسّراً وَنهاراً عالنيًة ،
تُ ُهمأ } يزَداُدوا عنَد ُدعاِئي إيَّاهم إَلَّ َتباُعداً عن اإليماِن بالجهِل الغالب عليهم ،  ؛ إلى { َوِإنِّي ُكلََّما َدَعوأ

اأ } ؛ لَئالَّ يسَمُعوا َصوِتي ، { مأ لِتَ غأِفَر َلُهمأ َجَعُلواأ َأَصاِبَعُهمأ ِفي آَذانِهِ } طاعِتَك واإليماِن بَك ،  تَ غأَشوأ َواسأ
بَ ُرواأ } ؛ على ُكفِرهم ، { َوَأَصرُّواأ } ؛ أي َغطَّوا بها ُوجوَههم ؛ لَئالَّ يَروِني ، { ثَِيابَ ُهمأ  َتكأ ؛ عن قبوِل { َواسأ

َباراً } الحقِّ واإليمان بَك ،  ِتكأ  .{اسأ
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تُ ُهمأ ِجهَ  َرارًا ( 4)ارًا ُثمَّ ِإنِّي َدَعوأ َررأُت َلُهمأ ِإسأ تَ غأِفُروا رَبَُّكمأ ِإنَُّه َكاَن ( 3)ثُمَّ ِإنِّي َأعأَلنأُت َلُهمأ َوَأسأ فَ ُقلأُت اسأ
رَارًا ( 44)َغفَّارًا  عَ ( 44)يُ رأِسِل السََّماَء َعَليأُكمأ ِمدأ َعلأ َلُكمأ َجنَّاٍت َوَيجأ ِددأُكمأ بَِأمأَواٍل َوبَِنيَن َوَيجأ لأ َلُكمأ َويُمأ
 ( 44)َأن أَهارًا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  تُ ُهمأ ِجَهاراً } : قَ وأ ُثمَّ ِإنِّي َأعأَلنأُت َلُهمأ } ؛ أي ُمعِلناً لهم بالدُّعاء وعالَ َصوِتي ، { ثُمَّ ِإنِّي َدَعوأ

َررأُت َلُهمأ  َراراً } ؛ أي كرَّرُت الدُّعاَء ُمعِلناً و ، { َوَأسأ دَّعوِة ُكلَّ َمسَلٍك ، وسَلكُت معهم في ال{ ِإسأ
تَ غأِفُرواأ رَبَُّكمأ ِإنَُّه َكاَن َغفَّاراً } ومذهٍب ، وتلطَّفُت لهم ُكلُّ تَلطٍُّف ،  ؛ للذُّنوب َيجَمُع لكم من { فَ ُقلأُت اسأ

رَاراً  }؛ بالمطِر ، { يُ رأِسِل السََّمآَء َعَليأُكمأ } الحظِّ الوافِر في اْلخرِة ، الخصيب في الدُّنيا والِغَنى ،  { مِّدأ
ِددأُكمأ بَِأمأَواٍل َوبَِنيَن } ؛ كثيَر الدُّرُور ، كلَّما احَتجُتم إليه ،  نيا بساتين ، { َويُمأ َعل لَُّكمأ } ؛ في الدُّ َوَيجأ

َعل لَُّكمأ َأن أَهاراً   .؛ تجِري على وجِه اْلرض لمَناِفعكم{ َجنَّاٍت َوَيجأ
َر حتى لم يُبِق لهم دابًَّة وَل نَباتاً أخضَر ، وأعقَم أرحاَم النِّساء وذلَك أنَّ اهللَ تعالى كان قد حبَس المط

وأصالَب الرِّجال حتى لم يكن َلهم ولٌد في مدة َسبع سنين ، فوعَدهم نوُح عليه السالم بردِّ ذلك كلِّه 
 .عليهم إنأ آَمُنوا

ستغفار كما ُروي عن عمَر رضي اهلل والسُّنة في اَلستسقاِء تقديُم الُقَرب والطاعاِت ، واَلستكثاُر من اَل
ِتغأَفار ، َفِقيَل َلُه : )عنه  ِثُر ِمَن اَلسأ َتكأ َقاِء ، َفَجَعَل َيسأ ِتسأ َقيأَت َوَما َردَّدأَت : أنَُّه َخَرَج ِلالسأ َتسأ َما َسِمعأَناَك اسأ

ِتغأَفار ؟ فَ َقاَل  َقيأُت بَمَجاِديِح السََّماِء الَّتِ : َعِن اَلسأ َتسأ تَ نأِزُل بَها الأَقطأُر ، ثُمَّ قَ َرأ َلَقِد اسأ تَ غأِفُرواأ } : ي َيسأ اسأ
رَاراً * رَبَُّكمأ ِإنَُّه َكاَن َغفَّاراً   (.{ يُ رأِسِل السََّمآَء َعَليأُكمأ مِّدأ

تِ : )وكان بكُر بن عبِداهلل يقوُل  ثَ ُرُهمأ اسأ ثَ َر النَّاِس ُذنُوباً أقَ لَُّهُم اسأِتغأَفاراً ، َوأكأ (. غأَفاراً أقَ لُُّهمأ ُذنُوباً إنَّ أكأ
َها أن ََّها قَاَلتأ  ِتغأَفاراً َكِثيراً : )وعن عائشَة َرِضَي اهللُ َعن أ  (.طُوَبى ِلَمنأ َوَجَد ِفي َصِحيَفِتِه اسأ
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 ( 40)َوَقدأ َخَلَقُكمأ َأطأَوارًا ( 49)َما َلُكمأ ََل تَ رأُجوَن لِلَِّه َوقَارًا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َما لكم َل تَخافُوَن هلِل عَظمًة ، وتفَعُلون ما أَمركم به { مَّا َلُكمأ َلَ تَ رأُجوَن لِلَِّه َوقَاراً  }: قَ وأ

ما َلكم َل تعَلُمون حقَّ عَظمتِه فتَوحِّدوهُ وتطيعوهُ ، : تعظيماً له ، وترُجون منه بذلك الثواَب ، والمعنى 
{ َوَقدأ َخَلَقُكمأ َأطأَواراً } : حيدِه من َخلقِه إيَّاكم ، فقال تعالى وقد جعَل لكم في أنُفسكم آيًة تدلُّ على تو 
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؛ يعني نطفًة ثم علقًة ثم ُمضَغًة ثم َصبيّاً ثم َشابّاً ثم َشيخاً ، وقلََّبكم في ذلك حاَلً بعَد حاٍل ، قال ابُن 
ُر : )اْلنباريِّ   (.الأَحالُ : الطَّوأ
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َس ِسَراًجا ( 44)اللَُّه َسبأَع َسَماَواٍت ِطَباقًا  َأَلمأ تَ َروأا َكيأَف َخَلقَ   ( 44)َوَجَعَل الأَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا َوَجَعَل الشَّمأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َوَجَعَل } ؛ أي ُمطبَ َقًة بعُضها فوَق بعٍض ، { َأَلمأ تَ َروأاأ َكيأَف َخَلَق اللَُّه َسبأَع َسَماَواٍت ِطَباقاً } : قَ وأ

ُهُه ِفي السََّماِء َوقَ َفاُه ِفي اَْلرأضِ : )؛ قال ابُن عبَّاس { يِهنَّ نُوراً الأَقَمَر فِ  ، فالقمُر وإنأ كان في ( َوجأ
 .السَّماء الدُّنيا ، فإنَّما يِلي السَّمواِت منه ُيِضيُء لهم ، وما يِلي اْلرَض منه يضيُء ْلهِل اْلرض

ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ِسَراجاً للعاَلم يُبِصُرون بها منافَع ُدنياهم ، كما أنَّ المصباَح { اً َوَجَعَل الشَّمأَس ِسَراج} : قَ وأ
ِس َوالأَقَمِر إَلى السََّمَواِت ، َوقَ َفاُهَما : )سراٌج اإلنساِن في البيت الأُمظِلِم ، قال عبُداهلل بن عمَر  ُه الشَّمأ َوجأ

 (.اِن ِفي اَْلرأضِ إَلى اَْلرأِض ، ُيِضيَئاِن ِفي السََّماِء ، َكَما ُيِضيئَ 
ُرُد أيَّاماً ؟ قَاَل : وقيل لعبِداهلل بن عمَر  ِس تَ عأُلونَا أيَّاماً َوتَ ب أ إن ََّها ِفي الصَّيأِف ِفي السََّماء : )َما بَاُل الشَّمأ

ءٌ الرَّابَعِة ، َوِفي الشَِّتاِء ِفي السََّماِء السَّابَعِة ، َوَلوأ َكاَنُت ِفي َسَماِء الدُّن أَيا َلَما قَ   (.اَم َلَها َشيأ
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َرأِض نَ َباتًا  َراًجا ( 44)َواللَّهُ َأن أَبَتُكمأ ِمَن اْلأ رُِجُكمأ ِإخأ  ( 44)ُثمَّ يُِعيدُُكمأ ِفيَها َوُيخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  لناُس ؛ يعني مبتدأ خلِق آدَم ، فهو ُخِلَق من اْلرِض وا{ َواللَُّه َأنَبَتُكمأ مَِّن اَْلرأِض نَ بَاتاً } : قَ وأ

أنَبتُّكم فنبتُّم نَباتاً ، والنباُت ما يخرُج حاَلً : أوَلدُه ، ونباتُه في هذا الموضِع أبلُغ من إنباتِه ، كأنه قاَل 
} ؛ أي في اْلرِض بعَد الموِت ، يعني يُقَبرون فيها ، { ُثمَّ يُِعيدُُكمأ ِفيَها } : وقولُه تعالى . بعد حالٍ 

رُِجُكمأ  َراجاً } ؛ منها ، { َوُيخأ  .؛ عند النفخِة اْلخيرِة للبعث{ ِإخأ
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َرأَض ِبَساطًا  َها ُسُباًل ِفَجاًجا ( 43)َواللَُّه َجَعَل َلُكُم اْلأ ُلُكوا ِمن أ  ( 44)لَِتسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  تستقرُّون  ؛ أي فَ َرَشها وبَسَطها لكم َكَهيَئِة البساِط ،{ َواللَُّه َجَعَل َلُكُم اَْلرأَض ِبَساطاً } : قَ وأ

َها ُسُبالً ِفَجاجاً } عليها وتنَصرِفون فيها ، جعَلها اهلل لكم كذلك ؛  ُلُكواأ ِمن أ ؛ ُطرقاً بيِّنًة واسعًة ، قال { لَِّتسأ
تَِلَفةَ : )ابُن عبَّاس   .الطريُق بين الجَبلين: والَفجُّ ( أرَاَد بالأِفَجاِج الطُُّرَق الأُمخأ
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ُه َماُلُه َوَوَلُدُه ِإَلَّ َخَسارًا قَاَل نُوٌح َربِّ ِإن َّ  ِني َوات َّبَ ُعوا َمنأ َلمأ َيِزدأ  ( 44)ُهمأ َعَصوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِني } : قَ وأ ُه َمالُُه َوَوَلُدُه } ؛ أي لم ُيجيبوا دعَوِتي ، { قَاَل نُوٌح رَّبِّ ِإن َُّهمأ َعَصوأ َوات َّبَ ُعواأ َمن لَّمأ َيِزدأ
واتَّبُعوا السفهاَء والفقراء والرؤساَء والُكبراَء الذين لم َتِزدُهم كثرُة اْلمواِل واْلوَلد إَلّ ؛ أي { ِإَلَّ َخَساراً 

يا رب إنَّهم عَصوِني فيما : أنَّ نوحاً عليه السالم قاَل : والمعنى . َضالَلً في الديِن وعقوبًة في اْلخرةِ 
هم ، بسبب الكثرة والثروِة ، وكانوا يصرِفون سَفَلَتهم أمرُتهم به ودعوُتهم إليه ، واتَّبعوا ُرؤَساَءهم وُكبراءَ 

ُم َوالأَعَجمُ . عن ديِن اإلسالمِ   .َوالأُولأُد َوالأَوَلُد ِمثأُل الأُقرأُب َوالأَقَرُب َوالأُعجأ
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ًرا ُكبَّارًا  ًرا  َوقَالُوا ََل َتَذُرنَّ آِلَهَتُكمأ َوََل َتَذُرنَّ َوداا َوََل ( 44)َوَمَكُروا َمكأ  ( 49)ُسَواًعا َوََل يَ ُغوَث َويَ ُعوَق َوَنسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  راً ُكبَّاراً } : قَ وأ راً َعظيماً ، والَكبيُر والُكبَّاُر بمعنًى واحٍد ، وَمكُرهم الكبيُر { َوَمَكُرواأ َمكأ ؛ أي َمكأ

؛ أي َل تَدُعوا عبادَة { َتَذُرنَّ آِلَهَتُكمأ  َوقَالُواأ َلَ } : إعظاُم الُقرَبِة على اهلل تعالى ، وتوصيُة بعِضهم بقولهم 
أنَّهم َجرُّوا سفلَتهم على قتِل نوح عليه السالم ، قرأ ابُن ُمَحيأِصن : مكُرهم الكبيُر : َوِقيأَل . أصناِمكم
 .بالتخفيف( ُكَباراً )وعيسى 

ُلُه تَ َعاَلى  راً َوَلَ َتَذُرنَّ َوّداً َوَلَ ُسَواعاً َوَلَ يَ ُغوَث } : قَ وأ ، أي َل تَدُعنَّ عبادَة أصنامكم ، وَل { َويَ ُعوَق َوَنسأ
راً ، هذه خمسُة أصناٍم َلهم كانوا يَعُبدوَنها ويقدِّموَنها على  تَدُعنَّ عبادَة ُوّداً وَل ُسَواعاً ويغوَث ويعوَق وَنسأ

 .غيِرها
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الشيطاُن ِلُمشرِكي العرب ، فوقَع  فلما جاَء الغرُق اندفَنتأ تلك اْلصناُم ، وكانت مدفونًة إلى أن أخرَجها 
كلُّ صنٍم منها في أيِدي قوٍم ، فاتَّخذت ُقَضاَعةُ ُوّداً يعبدوَنها بَدوَمِة الأَجنأَدِل ، ثم توارَثُوها إلى أن جاَء 

اَلَن ،. اإلسالُم ، وهي عنَدهم  وكان ُسَواُع ِلُهذيٍل ، وكان يغوُث لَِبِني ُغَطيٍف من مراد ، وكان يعوُق لَكهأ
ٌر لخثعم ، وأما الالَُّت لَثِقيَف ، والُعزَّى لُسَليم وغَطَفاَن وَجشم وَسعٍد وَنِضِر بن بكرٍ  ومناُة لقديد ، . وَنسأ

وأساُف ونائلُةٌَ وُهَبُل ْلهِل مكَّة ، فكان أَساُف حياَل الحجِر اْلسود ، ونائلُة حياَل الرُّكن اليماِنيِّ ، 
ُر َعَلى : )قال الواقديُّ . شَر ِذراعاً وُهَبُل في جوِف الكعبة ، ثمانيَة ع َكاَن ُودٌّ َعَلى ُصوَرِة فَ َرٍس ، َوَنسأ

ٍر ِمَن الطَّيأرِ   .بضمِّ الواو ، وقرأ الباقون بفتِحها وهما ُلغتان( ُوّداً )قرأ نافُع (. ُصوَرِة َنسأ
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 ( 40)َوَقدأ َأَضلُّوا َكِثيًرا َوََل َتِزِد الظَّاِلِميَن ِإَلَّ َضاَلًَل 

 
َربِّ ِإن َُّهنَّ } ؛ أي أَضلَّ اْلصناُم كثيراً يعني َضلُّوا بسببها لقوله تعالى{ َوَقدأ َأَضلُّواأ َكِثيراً } : قوله تعالى 

َللأَن َكِثيراً مَِّن النَّاِس  قد َضلَّ كثيٌر من الناِس بهذه اْلصناِم ، وإنما : ، والمعنى [ 94: إبراهيم ]{َأضأ
 .؛ ْلنَّها كانت سبَب َضالَلِتهم أضاَف إلى اْلصنامِ 

؛ هذا دعاٌء عليهم بعذاٍب ، أعلَمُه اهللُ أنَّهم َل يُؤمنون { َوَلَ َتِزِد الظَّاِلِميَن ِإَلَّ َضاَلَلً } : وقولهُ تعالى 
ِمَك ِإَلَّ َمن َقدأ آَمَن } : وهو قوله تعالى  ِمَن ِمن قَ وأ م إَلَّ َل ُتِزدهُ : ، والمعنى [ 94: هود ]{َلن يُ ؤأ

 .ْلنَّهما ضاَرَعا اْلفعالَ ( َويَ ُغوَث َويَ ُعوقَ )ُخسراناً وهالكاً ، وإنما لم ُيصأَرفأ 
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 ( 44)ِممَّا َخِطيَئاتِِهمأ ُأغأرُِقوا فَُأدأِخُلوا نَارًا فَ َلمأ َيِجُدوا َلُهمأ ِمنأ ُدوِن اللَِّه َأنأَصارًا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  نيا فُأدخلوا { مأ ُأغأرُِقواأ فَُأدأِخُلواأ نَاراً مِّمَّا َخِطيَئاتِهِ } : قَ وأ ؛ أي من أجِل خطَاياهم ُأغرُِقوا في الدُّ

بذلك الغرِق ناراً ، وفي هذا دليٌل على عذاب القبِر ، ْلنَّ حرَف الفاِء للتعقيب ، فاقتَضى أنَّهم نُِقُلوا 
. يوَم القيامِة ، وخطايَاهم في هذِه اْلية الكفرُ عقيَب الغرِق إلى النار ، والكافُر إنَّما يدخُل ناَر جهنََّم 

لُُه تَ َعاَلى . ِمن خطايَاهم ؛ أي من أجِلها وسببها: ها هنا ِصَلٌة ، والمعنى ( ما)و فَ َلمأ َيِجُدواأ َلُهمأ مِّن } : قَ وأ
 . َيمنَعهم من عذاب اهللِ ؛ أي فلم يجُدوا ْلَنُفسهم من دوِن اهلل أَحداً فَ يَ نأُصَرُهمأ وَل{ ُدوِن اللَِّه َأنَصاراً 
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َرأِض ِمَن الأَكاِفرِيَن َديَّارًا   ( 44)َوقَاَل نُوٌح َربِّ ََل َتَذرأ َعَلى اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َما َدَعا : )؛ رَوى قتادةُ أنه قاَل { َوقَاَل نُوٌح رَّبِّ َلَ َتَذرأ َعَلى اَْلرأِض ِمَن الأَكاِفرِيَن َديَّاراً } : قَ وأ

ِمَك ِإَلَّ َمن َقدأ آَمَن } ُح بَهِذِه اْلَيِة إَلَّ بَ عأَد أنأ نَ َزَل َعَليأِه أنَّهُ نُو  ِمَن ِمن قَ وأ يَّاُر [. 94: هود ]{َلن يُ ؤأ : والدَّ
متَِّخُذ الدار وَساكُنها ، فَعمَّ اهللُ جميَع أهِل اْلرِض بالهالك بُدعائِه ، غيَر ِعلأٍج فإنه غير ِعلأٍج إلى زماِن 

 .ما بالدار َديَّاٌر ؛ أي أحدٌ : عليه السالم ؛ ْلنه لم يتَِّخذأ َديراً وَل سكَن الداَر ، ويقاُل  موَسى
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 ( 44)ِإنََّك ِإنأ َتَذرأُهمأ ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوََل يَِلُدوا ِإَلَّ فَاِجًرا َكفَّارًا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي إنََّك إن َتترَُكهم على وجِه اْلرض وَل ُتهِلَكهم { اَدَك ِإنََّك ِإن َتَذرأُهمأ ُيِضلُّواأ ِعبَ } : قَ وأ

؛ لِنَعِمَك ، { َكفَّاراً } ؛ أي َخارجاً عن طاعِتَك ، { َوَلَ يَِلُدواأ ِإَلَّ فَاِجراً } ُيِضلُّوا عباَدَك عن ديِنَك ، 
 .أخبَر اهللُ تعالى نُوحاً عليه السالم أنَّهم َل يِلُدوَن ُمؤِمناً أَبداً 
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ِمَناِت َوََل َتِزِد الظَّاِلمِ  ِمِنيَن َوالأُمؤأ ِمًنا َولِلأُمؤأ  ( 44)يَن ِإَلَّ تَ َبارًا َربِّ اغأِفرأ ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمنأ َدَخَل بَ يأِتَي ُمؤأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َماُء بنت أنُوَش ، وكانَا ؛ يعني أباُه ََلِمُك بأُن متوشل  ، وأمَّ { رَّبِّ اغأِفرأ ِلي َوِلَواِلَديَّ } : قَ وأ ُه َشخأ

ِمناً } : ُمؤِمَنين ، ولذلك استغفَر لهما ، وقولهُ تعالى  ؛ أراَد ببيتِه هنا السَّفينَة ، َوِقيأَل { َوِلَمن َدَخَل بَ يأِتَي ُمؤأ
يأَل :  َِ  .دارَهُ : مسجَدُه ، َوِق

ِمَناِت } : وقوله تعالى  ِمِنيَن َوالأُمؤأ َوَلَ َتِزِد } : وقولُه تعالى . ي كلِّ َمن آَمَن وصدََّق الرُّسل؛ عامٌّ ف{ َولِلأُمؤأ
َماُر ، ولذلك ُسمي المكسوُر ُمَتبَّراً ، وقد َجَمَع نوٌح بين : ؛ والتََّباُر { الظَّاِلِميَن ِإَلَّ تَ َباراً  الهالُك والدَّ
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على الكفَّار فأهلَكهم ، وَنرُجو أن  دعَوتين ، دعوٌة على الكفار ، ودعوٌة للمؤمنين ، فاستجاَب اهللُ دعاَءهُ 
 .يستجيَب دعاَءُه في المؤمنين
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َتَمَع نَ َفٌر ِمَن الأِجنِّ فَ َقالُوا ِإنَّا َسِمعأَنا قُ رأآنًا َعَجًبا  ِد َفآَمنَّا ِبِه َوَلنأ ( 4)ُقلأ ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اسأ ِدي ِإَلى الرُّشأ يَ هأ
ِرَك ِبَرب َِّنا َأَحًدا   ( 9)َوَأنَُّه تَ َعاَلى َجدُّ رَب َِّنا َما اتََّخَذ َصاِحَبًة َوََل َوَلًدا ( 4)ُنشأ

 
َتَمَع نَ َفٌر مَِّن الأِجنِّ فَ َقالُواأ ِإنَّا َسِمعأَنا قُ رأآناً َعَجباً }  ؛ وذلك أنَّ السماَء لم تكن { ُقلأ ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اسأ

اُت اهلِل َعَليأِهَما ، فلمَّا بعَث اهللُ ُمَحمَّداً نبيَّنا ُحرست السماُء ورُميِت ُتحَرُس فيما بين عيَسى وُمَحمٍَّد َصَلوَ 
 .الشياطين بالشُّهب ، فلم يبَق صنٌم إَلّ خرَّ لوجههِ 

لقد حدَث في اْلرِض َحَدٌث لم يحُدثأ مثَلُه ، وَل يكون هذا إَلَّ عند خروِج نبيٍّ ، : فقال إبليُس للجنِّ 
ي الطلب وأمَرهم أن يضربوا مشارَق اْلرِض ومغارَبها ، وبعَث تسعَة نفٍر من أشراِف جنِّ ففرََّق ُجنَدُه ف

نصيبين إلى أرِض ُتهامة ، وكان رئيُسهم يسمَّى عمرواً ، فلما انَتهوا إلى بطِن نخلَة وَجُدوا النبيَّ صلى اهلل 
 .عليه وسلم قَائماً ُيصلِّي بأصحابِه صالَة الفجرِ 

لقرآَن رقَّت له قلوبُهم ، ودنَا بعُضهم من بعٍض ُحبّاً للقرآِن حتى َكاُدوا يتساَقطون على النبيِّ فلمَّا سِمُعوا ا
ُلهُ َتعاَلى : صلى اهلل عليه وسلم وهو َل يعلم ، وقالُوا  : هذا الذي حاَل بيَننا وبين خبِر السَّماء ، فذلك قَ وأ

َنآ ِإَليأَك نَ َفراً مَِّن الأِجنِّ }  َتِمُعوَن الأُقرأآَن َوِإذأ َصَرف أ فآَمُنوا بالنبيِّ صلى اهلل عليه [ 43: اْلحقاف ]{َيسأ
 .وسلم ورَجُعوا إلى قوِمهم ُمنذرين ، ولم يأأتُوا إبليسَ 

يَ هأِدي } أي بَليغاً ذا َعَجٍب يُعَجُب من بالغتِه وُحسِن َنظأِمِه ، { ِإنَّا َسِمعأَنا قُ رأآناً َعَجباً } : وقالوا لَقوِمهم 
ِد ِإلَ  ؛ وصدَّقَنا به أنَُّه ِمن عنِد اهلل { َفآَمنَّا ِبِه } ؛ أي َيدُعو إلى الصَّواب من التوحيِد واإليمان ، { ى الرُّشأ
 .؛ من بعِد هذا اليوَم ، وكما أشرَك إبليسُ { َوَلن نُّشِرَك ِبَرب َِّنآ َأَحداً } ، 
لى اهلل عليهم وسلم ، فأقَرأُهم القرآَن فآَمُنوا فاستجاَب لهم جماعٌة من الجنِّ فَجاءوا بهم إلى النبيِّ ص" 

ٌء ، فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم : به ، وقالُوا  ٌل لَيأَس َلَنا ِفيأِه َشيأ َنَك ِحجأ نَ َنا َوبَ ي أ يَا َرُسوَل اهلِل إنَّ اَْلرأَض بَ ي أ
ًة َلُكمأ ، َوَلُكُم الأَعظأُم ، وَُكلُّ َعظأٍم َمَررأُتمأ َعَليأِه َلُكُم الرَّوأُث وَُكلُّ أرأٍض َسبأَخٍة تَ نأزِلُوَن بَها َتُكوُن ُمَكلَّبَ : " 

َم َحيأُث َيُكوُن   " ". َتِجُدوَن َعَليأِه اللَّحأ
ثم انصَرفِت الجنُّ عنه ، فأوَحى اهللُ إليه بهذه اْلياِت لبيان أنَّ . ُثم ُيكَرُه أن ُيسَتنَجى بالعظِم والرَّوثِ 

 .قُّ اتبعوُه ، فاإلنُس أولى بذلك ْلنَّهم ولُد آدَم ، فكان المخالُف منهم ألأَومَ الجنَّ َلمَّا ظهَر لهم الح
ُأوِحَي إَليَّ أنه استمَع إلى القرآِن طائفةٌ من الجنِّ ، فلمَّا رَجُعوا : ُقل يا ُمَحمَُّد ْلهِل مكَّة : ومعنى اْليِة 
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ِد َفآَمنَّا ِبِه َوَلن نُّشِرَك ِبَرب َِّنآ َأَحداً * َعَجباً ِإنَّا َسِمعأَنا قُ رأآناً } يا قوَمنا : إلى قوِمهم قاُلوا  ِدي ِإَلى الرُّشأ { يَ هأ
؛ هذا { َوَأنَّهُ تَ َعاَلى َجدُّ رَب َِّنا َما اتََّخَذ َصاِحَبًة َوَلَ َوَلداً } بعَد هذا اليوِم ؛ أي َل نتَّبُع إبليَس في الشِّرِك ، 

وإنَُّه تعاَلى َجدُّ ربنا وعَظمتُه عن أنأ { ِإنَّا َسِمعأَنا قُ رأآناً َعَجباً } قولِه من قوِل الجنِّ لَقوِمهم ، معطوٌف على 
الأَعَظَمُة ، : فالٌن أعظُم وأَجلُّ ِمن أن يفعَل كذا وكذا ، فالأَجدُّ : يتَِّخذ صاحبًة أو ولداً ، وهذا كما يقاُل 

َفُع ذا الأَجدِّ ِمنأَك : " ومنُه قولهم في الدُّعاء ( ىَمعأَنى الأَجدِّ ِفي َهِذِه اْلَيِة الأِغنَ : )وقال الحسُن  َوَلَ يَ ن أ
َفُع ذا الِغَنى منَك غناهُ " الأَجدُّ   .أي َل يَ ن أ
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 ( 0)َوَأنَُّه َكاَن يَ ُقوُل َسِفيُهَنا َعَلى اللَِّه َشَططًا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ والمراُد بالسَّفيه في هذه اْليِة إبليَس ، َوِقيأَل { َشَططاً  َوَأنَّهُ َكاَن يَ ُقوُل َسِفيُهَنا َعَلى اللَّهِ } : قَ وأ

السََّرُف في الخروِج عن : والشََّطُط . َمن كان َل يؤمُن من الجنِّ ، وَسَفُهُه أنأ جعَل هلِل صاحبًة وولداً : 
الكذُب والجوُر ، : الشََّطُط : َوِقيأَل . َشَطَطِت الدَّاُر إذا بَ ُعَدتأ : الحقِّ ، وُسمي القوُل البعيُد ِمن قولهم 

 .وهو وصفُه بالشريِك والولدِ 
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نأُس َوالأِجنُّ َعَلى اللَِّه َكِذبًا   ( 4)َوَأنَّا ظَنَ نَّا َأنأ َلنأ تَ ُقوَل اإلأِ

 
ُلُه تَ َعاَلى  إنا ظنَ نَّا أنَّ : الِت الجنُّ ؛ أي ق{ َوَأنَّا َظنَ نَّآ َأن لَّن تَ ُقوَل اإِلنُس َوالأِجنُّ َعَلى اللَِّه َكِذباً } : قَ وأ

 .اإلنَس والجنَّ كانوا َل يكِذبُون على اهلِل بأنَّ له َشريكاً وصاحبًة وولداً حتى َسمعنا القرآَن وتبَ يَّنا الحقَّ منه
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نأِس يَ ُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ِمَن الأِجنِّ فَ َزاُدوُهمأ رََهًقا   ( 4)َوَأنَُّه َكاَن رَِجاٌل ِمَن اإلأِ
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ُلُه تَ َعاَلى  إنَّ أهَل : ؛ معناُه { َوَأنَّهُ َكاَن رَِجاٌل مَِّن اإِلنِس يَ ُعوُذوَن ِبرَِجاٍل مَِّن الأِجنِّ فَ َزاُدوُهمأ رََهقاً } : قَ وأ

نعوُذ بسيِّد هذا الواِدي من ُسفهاء قومِه : الجاهليِة كانوا إذا نَزُلوا بواٍد ، أو بَأرأٍض فَأمأَسوا هنالَك ، قالوا 
نا : أرَاُدوا بذلك سيَِّد الجنِّ ، فَيبيُتون في جواٍر منهم يحفظونَهم حتى ُيصبحوا ، وقالِت الجنُّ  ، قد ُسدأ

الجنَّ واإلنَس حتى بلغ سؤَدُدنا اإلنَس فزاَدهم تعوُِّذ اإلنِس َلهم رَهقاً ؛ أي ِكبأراً وعَظمًة في نُفوِسهم 
 .وَسَفهاً وطُغياناً وظُلماً 

ُت َمَع أبي إَلى الأَمِديَنِة َوآَوانَا الأَمبيت إَلى رَاِعي َغَنٍم ، : )أبي السَّائب اْلنصاريِّ قال وعن َكرأَدِم بن  َخَرجأ
! يَا َعاِمَر الأَواِدي َجاُركَ : فَ َلمَّا ان أَتَصَف اللَّيأُل َجاَءنَا ِذئأٌب فََأَخَذ َحَمالً ِمَن الأَغَنِم ، فَ َوَثَب الرَّاِعي فَ َناَدى 

ٌء ، فََأن أَزَل . يَا َسرأَحاَن أرأِسلأهُ : ُمَناِدياً َلَ نَ َراُه فَ َناَدى  َتدُّ َحتَّى َدَخَل بَ يأَن الأَغَنِم َلمأ ُيِصبأُه َشيأ فََأَتى الأَحَمُل َيشأ
(. { فَ َزاُدوُهمأ َرَهقاً  َوَأنَّهُ َكاَن رَِجاٌل مَِّن اإِلنِس يَ ُعوُذوَن ِبرَِجاٍل مَِّن الأِجنِّ } اهللُ تَ َعاَلى َعَلى َرُسوِلِه بَمكََّة 

نَا اإلنأَس َوالأِجنَّ : يَ عأِني زَاُدوُهمأ بَهذا الت ََّعوُِّذ ُطغأيَاناً َحتَّى قَالُوا : )قال ابُن عبَّاس  والرََّهُق في كالِم (. ُسدأ
 .اإلثأُم وَغشيَاُن الأَمحارمِ : العرب 
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َعَث اللَّهُ َأَحًدا َوَأن َُّهمأ ظَنُّوا َكَما ظَنَ نأُتمأ َأنأ َلنأ   ( 4)يَ ب أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعَث اللَُّه َأَحداً } : قَ وأ أنَّ كفاَر الجنِّ َظنُّوا كما َظَننتم : ؛ معناُه { َوَأن َُّهمأ ظَنُّواأ َكَما ظََننُتمأ َأن لَّن يَ ب أ

: والمعنى . ن قبرِه بعَد الموتِ أنأ َلنأ يبعَث اهللُ أحداً م: يا أهَل مكَّة ، أنأ َلن يبعِث اهللُ رسوَلً ، ويقال 
 .أنَّهم كانوا َل يؤمنون بالبعِث ، كما أنَّكم أيُّها المشرِكون َل تُؤمنون
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نَاَها ُمِلَئتأ َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا  َنا السََّماَء فَ َوَجدأ  ( 4)َوَأنَّا َلَمسأ

 
نَ } : قالِت الجنُّ  َنا السََّمآَء فَ َوَجدأ قوِل " عن " ؛ هذا إخباٌر { اَها ُمِلَئتأ َحَرساً َشِديداً َوُشُهباً َوَأنَّا َلَمسأ

نا السَّماَء وأَتيناها : والمعنى . الجنِّ الذين َسمعوا القرآَن وآَمُنوا بِه ورَجُعوا إلى قوِمهم ُمنذرين إنَّا صَعدأ
نَاها ُمِلَئتأ َحفَ : للطَّلب كما ُكنَّا نسمُع إلى المالئكِة من قبُل  َظًة أقوياَء من المالئكِة ، ونِيَراناً ُمضيئًة فوَجدأ
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جمُع : والشُُّهُب . جمُع الأَحارِس وهو الحافظُ : والأَحَرُس . َيرُمون بها إلينا وَيزُجرونا عن اَلستماعِ 
 .الكوكُب المنقضُّ : الشِّهاب ، وهو الشعاُع الذي يحُدث من النجِم ويستنيُر في الهواِء ، ُتسميه العامَّة 
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َن َيِجدأ َلُه ِشَهابًا َرَصًدا  َتِمِع اْلأ ِع َفَمنأ َيسأ َها َمَقاِعَد لِلسَّمأ ُعُد ِمن أ  ( 3)َوَأنَّا ُكنَّا نَ قأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِع } : قَ وأ َها َمَقاِعَد لِلسَّمأ ُعُد ِمن أ َلمأ َتُكنأ َقبيَلٌة ِمَن : )؛ رُوي عن ابِن عبَّاس أنه قاَل { َوَأنَّا ُكنَّا نَ قأ

تاً َكصَ ا ُي َسِمَعِت الأَماَلِئَكُة َصوأ ِع ، َفَكاَن إذا نَ َزَل الأَوحأ ِت الأَحِديَدِة لأِجنِّ إَلَّ َوَلَها ِمَن السََّماِء َمَقاِعُد لِلسَّمأ وأ
َماذا : بَ عأُضُهمأ ِلبَ عأٍض  ُألأِقَيتأ َعَلى الصََّفا ، فَإذا َسِمَعتأُه الأَماَلِئَكُة َخرُّوا َلَها ُسجَّداً ، ثُمَّ تَ ُقوُل الأَمالَِئَكةُ 

الأَحقُّ َوُهَو الأَعِليُّ الأَكبيُر ، َوإذا َكاَن ِممَّا َيُكوُن ِفي : قَاَل رَبُُّكمأ ؟ فَإنأ َكاَن ِممَّا َيُكوُن ِفي السََّماِء قَاُلواأ 
َمُعُه الشََّياِطيُن فَ يَ نأزِ  ٍت َتَكلَُّموا بِه ، فَ َتسأ ِلَيائِِهمأ ِمَن اإلنأسِ اَْلرأِض ِمنأ َعيأٍب أوأ َموأ فَ َلمَّا بُِعَث . ُلوَن بِه َعَلى أوأ

لُُه تَ َعاَلى ( النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم زُِجُرواأ بالنُُّجومِ  َتِمِع اْلَن َيِجدأ َلُه ِشَهاباً رََّصداً } : فذلك قَ وأ َفَمن َيسأ
 .يَرميِه بنارهِ  ؛ أي َمن يحاوُل اَلستماَع اْلَن يِجدأ له َكوكباً قد أرِصَد له{ 
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َرأِض َأمأ َأرَاَد ِبِهمأ رَب ُُّهمأ َرَشًدا  ِري َأَشرٌّ ُأرِيَد ِبَمنأ ِفي اْلأ  ( 44)َوَأنَّا ََل َندأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِري َأَشرٌّ ُأرِيَد ِبَمن ِفي اَْلرأِض َأمأ َأرَاَد ِبِهمأ رَب ُُّهمأ َرَشداً } : قَ وأ : أنَّهم قالوا  :؛ معناُه { َوَأنَّا َلَ َندأ

َل ندري أنَّا رُمينا بالشُّهب أنَّ اهللَ تعالى أراَد إنزاَل العذاب بالناس لمعاِصيهم ، أو أراَد بعَث الرسوِل 
ٍة ، أو لُعقوَبٍة عاجلٍة عامَّة  .صلى اهلل عليه وسلم ، وذلك أنَّ السماَء لم ُتحَرسأ قطُّ إَلَّ لنُبوَّ
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 ( 44)ُحوَن َوِمنَّا ُدوَن َذِلَك ُكنَّا َطَراِئَق ِقَدًدا َوَأنَّا ِمنَّا الصَّالِ 
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ُلُه َتعَاَلى  ؛ أي منَّا الأُمِطيعوَن له في أمرِه ونَهيِه ، ومنَّا أهُل { َوَأنَّا ِمنَّا الصَّاِلُحوَن َوِمنَّا ُدوَن َذِلَك } : قَ وأ
كنَّا جماعاٍت : َوِقيأَل . ى مؤمنين وكافرين؛ أي كنا أهَل ُملٍك شتَّ { ُكنَّا َطَرآِئَق ِقَدداً } المعاصي ، 

ةُ . متفرِّقين وأصنافاً مختلفةً  ِء ، يقاُل : والِقدَّ صاَر القوُم ِقَدداً إذا تفرَّقت حاََلُتهم ، : القطعُة من الشَّيأ
ُهمأ ُمرأِجَئٌة َوَقِدرَّيٌة َورَاِفِضيٌَّة َوِشيَعةٌ : )قال الحسُن   (.الأِجنُّ أمأثَاُلُكمأ ، ِمن أ

ِلِهمأ : )وقال اْلخفُش  َنافاً : )وقال أبو ُعبيد (. أيأ ُضُروباً { ُكنَّا َطَرآِئَق } َمعأَنى قَ وأ : ، وقال المؤرج ( أصأ
َناساً ) ِلِميَن َويَ ُهوداً : )وقال ابُن المسيَّب (. َوِفَرقاً ِلُكلِّ ِفرأَقٍة َهًوى( ِشَيعاً : )وقال ابُن َكيسان (.أجأ ُكنَّا ُمسأ

 .فالٌن طريقُة قومِه ، أي سيٌِّد ُمطَاٌع فيهم: ويقال (. ىَوَنَصارَ 
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َرأِض َوَلنأ نُ عأِجَزُه َهَربًا  ِمنأ ( 44)َوَأنَّا ظَنَ نَّا َأنأ َلنأ نُ عأِجَز اللََّه ِفي اْلأ َوَأنَّا َلمَّا َسِمعأَنا الأُهَدى آَمنَّا ِبِه َفَمنأ يُ ؤأ
ًسا َوََل   ( 49)َرَهًقا  ِبَربِِّه َفاَل َيَخاُف َبخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي إنَّا َعِلمَنا أنأ لن نُعِجَز اهللَ في اْلرِض إذا { َوَأنَّا َظنَ نَّآ َأن لَّن ن ُّعأِجَز اللََّه ِفي اَْلرأِض } : قَ وأ

ُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي إنَُّه يُدرُكنا حيث ُكنَّا{ َوَلن ن ُّعأِجَزُه َهَرباً } أراَد بنا أمأراً ،  َوَأنَّا َلمَّا َسِمعأَنا الأُهَدى آَمنَّا  }: قَ وأ
ِمن ِبَربِِّه َفالَ َيَخاُف َبخأساً } ؛ أي لما َسِمعنا القرآَن آَمنَّا به ؛ وصدَّقنا أنه من عنِد اهلل ، { ِبِه  ؛ { َفَمن يُ ؤأ

 .يخشاهُ ؛ أي وَل ظُلماً وَل َمكُروهاً { َوَلَ رََهقاً } أي َل يخاُف نُقَصاناً من ثواب عَملِه ، 

(4/4) 

 
 

َلَم فَأُولَِئَك َتَحرَّوأا َرَشًدا  ِلُموَن َوِمنَّا الأَقاِسطُوَن َفَمنأ َأسأ َوَأمَّا الأَقاِسطُوَن َفَكانُوا ِلَجَهنََّم ( 40)َوَأنَّا ِمنَّا الأُمسأ
 ( 44)َحَطًبا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِلُموَن َوِمنَّا الأَقاِسطُونَ } : قَ وأ : ؛ أي ومنَّا الجاِئُروَن الظَّالمون ، قال ابُن عبَّاس {  َوَأنَّا ِمنَّا الأُمسأ

هو الأُمعأِدُل إَلى : هو العاِدُل عِن الحقِّ ، والأُمقأِسُط : ، فالقاِسُط ( الأَقاِسطُوَن ُهُم الَِّذيَن َجَعُلوا هلِل َنّداً )
ْلوُل هو الذي ذهَب مالُه حتى قعَد على َتِرَب الرجُل إذا افتقَر ، وأت أَرَب إذا استغَنى ، فا: الحقِّ ، ونظيرُه 

 .التُّراب ، والثاِني كثُ َر مالُه حتى صاَر كالتُّراب

This file was downloaded from QuranicThought.com



ُلُه تَ َعاَلى  َلَم } : قَ وأ اأ َرَشداً } فَمن أخلَص بالتوحيِد ، : ؛ معناُه { َفَمنأ َأسأ لَ اِئَك َتَحرَّوأ َوَأمَّا الأَقاِسطُوَن * فَأُوأ
؛ أي العاِدلُون عن طريقِة اإلسالم ، فأُولئك بمنأزِلِة الأَحَطب في النار تشتعُل الناُر {  َفَكانُواأ ِلَجَهنََّم َحطَباً 

 .في أبدانِهم ، إلى ُهنا كالُم الجنِّ وانقطعَ 
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َناُهمأ َماًء َغَدقًا  َقي أ تَ َقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة َْلَسأ  ( 44)َوَألَِّو اسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َناُهم مَّآًء َغَدقاً َوَألَِّو ا} : قَ وأ َقي أ تَ َقاُمواأ َعَلى الطَّرِيَقِة َْلسأ ؛ أوَحى إلى أنه لو استقاَم أهُل مكَّة { سأ

: الكثيُر ، قال مقاتُل : والَغَدُق . على طريقِة الهدى ، لوسَّعنا عليهم أرزاَقهم بالمطِر والنباِت والماء
َناُهمأ َماًء َكِثيراً ِمَن السَّ : معناهُ ) َقي أ ُهمأ الأَمَطُر َسبأَع ِسِنينَ َْلسأ ُلُه تَ َعاَلى ( َماِء بَ عأَد َما رُِفَع َعن أ } : ونظيُر هذا قَ وأ

َنا َعَليأِهمأ بَ رََكاٍت مَِّن السََّمآِء َواَْلرأِض  َل الأُقَرى َءاَمُنواأ َوات ََّقواأ َلَفَتحأ ، وقولُه [ 34: اْلعراف ]{َوَلوأ َأنَّ َأهأ
ِت َأرأُجِلِهم  َْلَكُلواأ ِمن} : تعالى  ِقِهمأ َوِمن َتحأ مكاٌن َغِدٌق بكسر الداِل : ، ويقاُل [ 44: المائدة ]{فَ وأ

 .إذا كان كثيَر النََّدا ، وعيٌش َغِدٌق أي واسٌع ، والَغَدُق بفتِح الدال مصدرٌ 
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ُه َعَذابًا َصعَ  ُلكأ ِر رَبِِّه َيسأ ِتنَ ُهمأ ِفيِه َوَمنأ يُ عأِرضأ َعنأ ِذكأ  ( 44)ًدا ِلنَ فأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِتنَ ُهمأ ِفيِه } : قَ وأ كر ، وذهَب الكلبيُّ إلى أنَّ معنى اْلية َلِو { لِّنَ فأ َُ ؛ أي لنتعبََّدهم بالّشَّ

تَ َقاُموا على طريقِة الُكفِر والضَّالل فكانُوا ُكفَّاراً ُكلَّهم ْلعطَيناهم ماًء َكثيراً ووسَّعنا عليهم وأرَغدنَا  اسأ
بَهم ، قال عمُر رضي اهلل عنه َعيشهم لنَ فأتِ  أيأَن َما  : )نَ ُهمأ فيِه عقوبًة لهم واستدراجاً حتى يُفَتنوا بهذا فنعذِّ

َنةُ  ُلهُ تَ َعاَلى ( َكاَن الأَماُل َكاَنِت الأِفت أ َنا َعَليأِهمأ َأب أَواَب  } : ودليُل هذا التأويِل قَ وأ فَ َلمَّا َنُسواأ َما ذُكُِّرواأ ِبِه فَ َتحأ
والقوُل اْلوَُّل أولى ؛ ْلنَّ الطريقَة معرََّفٌة باْللِف والالَّم ، وَل ُتذَكَر اَلستقامةُ [. 00: اْلنعام ]{ٍء ُكلِّ َشيأ 

 .إَلَّ على الحقِّ 
ُه َعَذاباً َصَعداً } : وقولهُ تعالى  ُلكأ ِر رَبِِّه َيسأ ؛ يعني َمن يُعِرضأ عن القرآِن نُدِخلُه { َوَمن يُ عأِرضأ َعن ِذكأ

تنفََّس الصََّعداَء ، وفي : الشَّاقُّ الشديُد ، ومنه قولُهم : شاقّاً ذا َصَعٍد ؛ أي ذا مشقٍَّة ، والصََّعُد  َعذاباً 
َرُب : " الحديِث  َرٌة َملأَساُء ِفي َجَهنََّم ُيَكلَُّف الأَكاِفُر ُصُعوَدَها ، ُيجأذُب ِمنأ ِلَقاِمِه بالسَّاَلِسَل ، َوُيضأ َصخأ
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فَ ِمنأ َخلأِفِه بالأ  ِدَر إَلى أسأ ُلُغُه ِفي أرأَبِعيَن َسَنٍة ، فَإذا بَ َلَغ أعأاَلَها ُأحأ ِلَها َمَقاِمَع ، فَإذا ان أتَ َهى إَلى أعأاَلَها َوَلَ يَ ب أ
ُتُه بمعنى واحٍد وهو اإلدخالُ : ويقاُل " ، َفَكاَن َدأبُُه َهذا أَبداً  قرأ كوِفي . سلكُت الشَّيَء أو أسَلكأ

هُ )ويعقوب  ُلكأ هُ )بالياِء ، وقرأ مسلُم بن ُجندب ( َيسأ ِلكأ  .بنون مضمومٍة وكسِر الالم( ُنسأ
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ُعوا َمَع اللَِّه َأَحًدا   ( 44)َوَأنَّ الأَمَساِجَد لِلَِّه َفاَل َتدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُعواأ َمَع اللَِّه َأَحداً } : قَ وأ ساجَد الأَمغأُلوَقَة لم تُ بأَن إَلَّ ؛ يعني هذِه الم{ َوَأنَّ الأَمَساِجَد لِلَِّه َفالَ َتدأ

ُعو مع اهلِل فيها أَحداً غيَر اهلِل كما تدُعو النَّصارى في بَيِعهم ، وكما َدَعا المشرِكون في  لذكِر اهلِل ، فال تدأ
ِجَد أنأ يَ ُقوَل : )َكعَبِة ربهم ، وعن الحسِن قاَل  َلَّ اهللُ َلَ أدأُعو َمَع َلَ إَلَه إ: ِمَن السُّنَِّة أنَُّه إذا َدَخَل الأَمسأ

يأَل (. اهلِل أَحداً  َِ إنَّ المساجَد ما يسجُد اإلنساُن عليِه من َجبَهتِه ويَديه وُصدور قدَميِه ، فال تَضُعوا : َوِق
 .هذه اْلراب في التراب لغير خاِلقها
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ُعوُه َكاُدوا َيُكونُوَن َعَليأ   ( 43)ِه ِلَبًدا َوَأنَُّه َلمَّا قَاَم َعبأُد اللَِّه َيدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُعوُه } : قَ وأ وأنَُّه َلمَّا قاَم النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم يدُعو : ؛ معناُه { َوَأنَّهُ َلمَّا قَاَم َعبأُد اللَِّه َيدأ

ُكونُوَن َعَليأِه َكاُدواأ يَ } اهللَ ويقرأُ القرآَن في الصَّالة بَبطِن نخلٍة بين مكَّة والطائف إذ أَتى تسعٌة من الجنِّ ، 
 .؛ أي كاُدوا َيسُقطون عليه رغبًة في القرآِن وتعجُّباً منه وُحبااً َلستماعهِ { ِلَبداً 

َبداً )ومعنى  َِ وهي قراءُة مجاهد ، فهي بمعنى ( لَُبداً )كاد يركُب بعُضهم بَعضاً في اَلزدحاِم ، وقرأ ( ِل
ُت َماَلً لَُّبداً } الكثيِر من قوله َلكأ َلمَّا قَاَم َرُسوُل اهلِل : )، وقال الحسُن وقتادة [ 4: البلد ]{ يَ ُقوُل َأهأ

ِهَرُه َعَلى صلى اهلل عليه وسلم تَ َلبََّدِت اإلنأُس َوالأِجنُّ َعَلى أنأ يُطأِفُئوا نُوَر اهلِل ، فََأَبى اهللُ إَلَّ أنأ يَ نأُصَرُه َوُيظأ 
 (.َمنأ نَاَوأهُ 
ة َكيِدهم له أن يُكونوا عليه َلمَّا قاَم صلى اهلل عليه : ويقاُل  وسلم في عبادتِه بمكَّة ، كاَد ُمشركو مكَّة بشدَّ

 .ُمَتكاتِِفيَن بعضهم فوَق بعٍض لُيزِيلوُه بذلك عن دعوتِه إلى اهللِ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



(4/4) 

 
 

ِرُك ِبِه َأَحًدا   ( 44)ُقلأ ِإنََّما َأدأُعو رَبِّي َوََل ُأشأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِرُك ِبِه َأَحداً ُقلأ ِإنََّمآ َأدأ } : قَ وأ ؛ أي قال النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ْلهِل مكَّة { ُعو رَبِّي َوَلَ ُأشأ

أي أعُبدُه وأدُعوا الخلَق { ِإنََّمآ َأدأُعو رَبِّي } : إنََّك جئَت بأمٍر عظيم فارِجعأ عنُه ، فقال : حيث قالوا له 
ِرُك ِبِه َأَحداً } إ ليه   .{َوَلَ ُأشأ
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ُقلأ ِإنِّي َلنأ ُيِجيَرِني ِمَن اللَِّه َأَحٌد َوَلنأ َأِجَد ِمنأ ُدوِنِه ُملأَتَحًدا ( 44)نِّي ََل َأمأِلُك َلُكمأ َضراا َوََل َرَشًدا ُقلأ إِ 
(44 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  غييَر نَِعِم اهلِل َل أملُك ت: ؛ أي ُقل ْلهِل مكَّة { ُقلأ ِإنِّي َلَ َأمأِلُك َلُكمأ َضّراً َوَلَ َرَشداً } : قَ وأ

ُقلأ ِإنِّي َلن ُيِجيَرِني ِمَن اللَِّه } عليكم ، وَل أجبرُكم على العبادِة ، وَل َيِملُك ُضرَّكم وُرشدَكم إَلَّ اهللُ ، 
؛ { َوَلنأ َأِجَد ِمن ُدونِِه ُملأَتَحداً } ؛ وإنما أنَا عبٌد خاضع ، إنأ َغِضَب فال ُمِجيَر لي وَل ناصَر ، { َأَحٌد 

زاً أقبُل إليهِ أ َخالً في اْلرِض ، وَل َملَجأٌ ألأَجأُ إليه ، وَل َحوأ  .واشتقاُق الأُملأَتَحِد من اللَّحأدِ . ي ُمدأ

(4/4) 

 
 

 ( 49)َأَبًدا ِإَلَّ َباَلًغا ِمَن اللَِّه َوِرَساََلِتِه َوَمنأ يَ عأِص اللََّه َوَرُسوَلُه فَِإنَّ َلهُ نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َل يُنِجيني من عذاب اهلل إَلَّ أن أُبلَِّغ عن اهلِل ما { ِإَلَّ َباَلغاً مَِّن اللَِّه َوِرَساَلَتِِه } : قَ وأ

لُُه تَ َعاَلى . ُأرسلُت به ، وبذلك أرُجو النجاَة ، ونيَل الكرامةِ  َر َوَمن يَ عأِص اللََّه َوَرُسوَلُه فَِإنَّ َلُه نَا} : قَ وأ
وَمن يعِص اهللَ ورسوَلهُ من اُْلمم بعَد البالِغ فلم يُؤِمنأ ، فإنَّ له ناَر : ؛ معناهُ { َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَهآ َأَبداً 

 .ُنِصَب على الحالِ { َخاِلِديَن ِفيَهآ } جواُب الشرط بالفاِء ولذلك َل يجوُز بالكسِر . جهنَّم
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ُقلأ ِإنأ َأدأِري َأَقرِيٌب َما تُوَعُدوَن ( 40)َعُدوَن َفَسيَ عأَلُموَن َمنأ َأضأَعُف نَاِصًرا َوَأَقلُّ َعَدًدا َحتَّى ِإَذا رََأوأا َما يُو 
َعُل َلُه رَبِّي َأَمًدا   ِإَلَّ َمِن ارأَتَضى ِمنأ َرُسوٍل فَِإنَّهُ ( 44)َعاِلُم الأَغيأِب َفاَل يُظأِهُر َعَلى َغيأِبِه َأَحًدا ( 44)َأمأ َيجأ

ُلُك ِمنأ بَ يأِن َيَديأِه َوِمنأ َخلأِفِه َرَصًدا   ( 44)َيسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  اأ َما يُوَعُدوَن } : قَ وأ إذا رأى : والمعنى ( حتى)؛ ابتداُء كالٍم ، والعرُب َتبَتِدُئ ب  { َحتَّى ِإَذا رََأوأ

نيا أو في اْلخرِة ، الكفاُر الذين يسَتِطيُلوَن على النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم العذاَب إمَّ  } ا في الدُّ
أي َمن أضعُف َماِنعاً وأقلُّ ُجنداً ، أُهمأ أِم { َمنأ َأضأَعُف نَاِصراً َوَأَقلُّ َعَدداً } ؛ عنَد ذلك ، { َفَسيَ عأَلُموَن 
 المؤمنون؟

ُقلأ ِإنأ َأدأِري } : هللُ مَتى هذا الوعُد الذي َتِعُدنا بِه ؟ فأنزَل ا: فلمَّا َسمعوا هذا قال النَِّضُر بُن الحارِث 
َعُل َلُه رَبِّي َأَمداً } ؛ من العذاب ؛ أي ما أدري أقريٌب هذ العذاُب ، { َأَقرِيٌب مَّا ُتوَعُدوَن  ؛ أي { َأمأ َيجأ

َدهُ : )غايًة وبُعداً ، قال عطاُء  َم الأِقَياَمِة إَلَّ اهللُ تَ َعاَلى َوحأ لُُه تَ َعاَلى وهو ق َ ( يَ عأِني أنَُّه َلَ يَ عأَلُم يَ وأ َعاِلُم } : وأ
ِإَلَّ َمِن ارأَتَضى ِمن رَُّسوٍل } ؛ أي َل ُيطِلُع على َغيبِه أَحداً من خلقِه ، { الأَغيأِب َفالَ ُيظأِهُر َعَلى َغيأِبِه َأَحداً 

ُلُك ِمن بَ يأِن يَ } ؛ فإنه إذا أراَد إطأالَعُه بالوِحي على ما يشاُء على الغيب ، {  َديأِه َوِمنأ َخلأِفِه َرَصداً فَِإنَُّه َيسأ
؛ أي جعَل ِمن بين َيدي الرسوِل وِمن خلفه َحَفَظًة من المالئكِة لُيِحيطُوا به ، وَيَحفظُوَنهُ ، ويحفظُوا { 

َترَِقُه الشياطيُن ، فُتلِقَيُه إلى الكهَنةِ   .الوحَي ِمن أن َتسأ
ى النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، أرسَل مالئكًة ُيحيطون وذلك أنَّ اهلل تعالى كان إذا ُأنأِزَل جبريُل بالوحِي عل

به وبالنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم حتى يفرَغ من وجهِه ، َكيأالَ يَقُرَب منه شيطاٌن وَل جانٌّ َيذهبون به إلى  
 .هِ كَهنتِهم حتى يكون النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أوََّل َمن تكلََّم به ؛ ليكون ذلك َدليالً على نُبوَّت
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ٍء َعَدًدا  َصى ُكلَّ َشيأ  ( 44)ِليَ عأَلَم َأنأ َقدأ َأب أَلُغوا ِرَساََلِت رَبِِّهمأ َوَأَحاَط ِبَما َلَديأِهمأ َوَأحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  المالئكَة ؛ أي لَيعَلَم ُمَحمٌَّد صلى اهلل عليه وسلم أنَّ { لِّيَ عأَلَم َأن َقدأ َأب أَلُغواأ ِرَساََلِت رَبِِّهمأ } : قَ وأ

. ليعلَم الجنُّ واإلنس أنَّهم قد أُبِلُغوا: َوِقيأَل . قد أبَلُغوا رساَلِت ربهم ، وأنَّ الرسالَة َلمأ َتِصلأ إلى غيرهِ 
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وهذه اْليُة تدلُّ على أنُه يَعَلُم بالنجوِم ما يكون من حياٍة أو . بضم الياء( ِليُ عأَلمَ )وفي قراءِة ابِن عبَّاس 
 .، فهو كافٌر بالقرآِن وبما فيه َموٍت أو غيِر ذلك

ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي أحاَط ِعلمُه بما عنَدهم ، يعني أحاَط علُم اهلِل بما عنَد الرُّسل { َوَأَحاَط ِبَما َلَديأِهمأ } : قَ وأ
ٍء َعَدداً } فلم َيخأَف عليه شيٌء ،  ثرِتها على أي َعِلَم عدَد اْلشياِء وأوقاَتها كلَّها مع ك{ َوَأحأَصى ُكلَّ َشيأ

 .تَفاِصيلها ، لم يَ ُفتأُه علُم شيٍء حتى مثاقيَل الذرِّ والخردلِ 
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 ( 4)يَا َأي َُّها الأُمزَّمُِّل 

 
؛ الخطاُب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم نُوِدَي في حاِل َكونه ُملَتِففاً بثيابِه في بعِض { ياَأي َُّها الأُمزَّمُِّل } 

تَ َزمََّل َوَتَدث ََّر بثوبِه : يا أيُّها الأُمتَ َلفُِّف بثيابِه ، يقاُل : بالصَّالة وُهجَراِن النوِم ، والمعَنى  اللِّيل ، وُأِمَر بالقيامِ 
 .إذا تغطَّى بِه ، وزَمََّل غيَرُه إذا غطَّاهُ 

ِل اهلِل تَ َعالَ : )قال أبو عبيِداهلل الجَدِلي  َها َعنأ قَ وأ ََ َما َكاَن { ياَأي َُّها الأُمزَّمُِّل } ى َسَألأُت َعاِئَشَة َرِضَي اهللُ َعنأ
ُفُه َعَلى َرُسوِل اهلِل : تَ َزمُُّلُه ؟ قَاَلتأ  ُفهُ َعَليَّ َوأنَا نَاِئَمةٌ ، َوِنصأ ِفي ُمرأٍط َكاَن طُولُُه أرأبَ َعَة َعَشَر ِذرَاعاً ، ِنصأ

َواهلِل َما َكاَن َخّزاً َوَلَ قَ ّزاً وَلَ ُصوفاً ، َكاَن :  َفَسَألأتُ َها ِممَّ َكاَن ؟ قَاَلتأ . صلى اهلل عليه وسلم َوُهَو ُيَصلِّي
َمُتُه َوَبراً  إنَّما ُخوِطَب : قالِت الحكماُء (. يَا أي َُّها النَّاِئُم ُقمأ َفَصلِّ : َمعأنَاُه : )قال السديُّ (. َسَداُه َشعأراً َوُلحأ

يا أيها النبيُّ ، يا : ن الرسالِة ، ثم ُخوِطَب بعَد ذلك بالمزَّمِل والمدَّثِر في أوَِّل اْلمِر لم يُكن بلَغ شيئاً م
 .أيُّها الرسولُ 

(4/4) 

 
 

َفُه َأِو ان أُقصأ ِمنأُه قَِلياًل ( 4)ُقِم اللَّيأَل ِإَلَّ قَِلياًل   ( 0)َأوأ ِزدأ َعَليأِه َورَتِِّل الأُقرأآَن تَ رأتِياًل ( 9)ِنصأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َفُه َأِو انُقصأ ِمنأُه قَِليالً * قَِليالً ُقِم الَّيَل ِإَلَّ } : قَ وأ ؛ أي ُقمأ للصَّالِة ؛ أي َصلِّ أكثَر الليِل { نِّصأ

؛ خي ََّرُه اهللُ { َأوأ ِزدأ َعَليأِه } أو ُقمأ نصَف الليِل أو انُقصأ من النِّصِف قليالً ، أو انُقصأ من النصِف ، 
 .تعالى في قيام الليل في هذه السَّاعات

َفُه َأِو انُقصأ ِمنأُه قَِليالً } معنى قولِه : رون قال المفسِّ  أي انُقصأ ِمن النصِف إلى الثُّلث أو زدأ على { نِّصأ
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فَ َرَض اهللُ : ))النِّصف إلى الث ُُّلَثيِن ، جعل له ِسَعًة في قياِم الليل وخي ََّرُه في هذه السَّاعات ، قال الحسُن 
َحابِه َوُهمأ بَمكََّة أنأ يَ ُقوُموا بثُ ُلِث اللَّيأِل َوَما زَادَ َعَلى النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َوعَ   ((.َلى أصأ

َها َعنأ ِقَياِم َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَلت  َرُأوَن َهِذِه الُسورََة : ))ُسِئَلتأ َعاِئَشُة َرِضَي اهللُ َعن أ أَما تَ قأ
فَإنَّ اهللَ فَ َرَض ِقَياَم اللَّيأِل ِفي أوَِّل َهِذِه السُّورَِة ، فَ َقاَم َرُسوُل : ى ، قَاَلتأ بَ لَ : ؟ قَالُواأ { ياَأي َُّها الأُمزَّمُِّل } 

راً ، ثُمَّ ت َ  َرَك اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َحتَّى ان أتَ َفَختأ َقَدَماُه ، َوأمأَسَك اهللُ َخاِتَمَة السُّورَِة اث أَنى َعَشَر َشهأ
ِفيَف ِفي آِخِر السُّ  َحابُُه َحوأَلً ، َفَصاَر ِقيَاُم اللَّيأِل التَّخأ ورَِة بَ عأَد أنأ قَاَم النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َوأصأ

 ((.َتَطوُّعاً بَ عأَد ذِلكَ 
ِس ، وَل خالَف بين المسلمين في أنَّ قياَم الليِل " اهللُ " وََكاَن ِقيَاُمُه فَ رأضاً قَ بأَل أن فَ َرَض  الصََّلَواِت الأَخمأ

أَحبُّ الصَّاَلِة إَلى اهلِل تَ َعاَلى َصاَلُة َداُوَد عليه : " إليه مرغٌَّب فيه ، قال صلى اهلل عليه وسلم  مندوبٌ 
َوأَحبُّ الصَِّياِم إَلى اهلِل تَ َعاَلى ِصَياُم َداُوَد ، َكاَن . السالم ، َكاَن يَ َناُم ِنصأَف اللَّيأِل َويَ ُقوُم ثُ ُلَثُه َويَ َناُم ُسُدَسهُ 

ماً  َيُصومُ  ِطُر يَ وأ ماً َويُ فأ  ". يَ وأ
َحابُُه ، وََكاَن الرَُّجُل ِمَن الصََّحاَبِة : )وُروي  أنَّ َهِذِه اْليَاِت َلمَّا نَ َزَلتأ قَاَم النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َوأصأ

ري َمَتى ثُ ُلُث اللَّيأِل َوَمَتى النِّصأُف َوَمَتى الث ُُّلثَاِن ، َفَكاَن يَ ُقوُم  َر َلَ َيدأ َفَظ الأَقدأ َحتَّى ُيصأبَح َمَخاَفَة أنأ َلَ َيحأ
ُهمأ الأَواِجَب ، َحتَّى ُشقَّ َعَليأِهمأ ذِلَك َوان أتَ َفَختأ أقأَداُمُهمأ َوتَ َغي ََّرتأ ألأَوانُ ُهمأ ، فَ َرِحَمُهُم اهللُ تَ َعالَ  ى َوَخفََّف َعن أ

ِلهِ   (.، وََكاَن بَ يأَن أوَِّل السُّوَرِة َوآِخِرَها َسَنةٌ [ 44: المزمل ]{ى َعِلَم َأن َسَيُكوُن ِمنُكمأ مَّرأضَ } ، َوُنِسَ  بَقوأ
ترتيُب الحروِف على : والتَّرتِيُل . ؛ أي بَ ي ِّنأُه بَياناً واقَرأُه قراءًة بَ ي َِّنةً { َورَتِِّل الأُقرأآَن تَ رأتِيالً } : وقوله تعالى 

تَفهَّم معانَيهُ ، وطاِلبأ نفسَك : والمعنى . َلٍة ، وكذلك الت ََّرسُّلُ حقِّها في تالَوِتها بَتبيٍُّن وتَثبٍُّت من غيِر عجَ 
ُهَما قاِل . بالقياِم بأحكامهِ  ُر فهو اإلسراُع في القراءِة ، وعن ابِن عمَر َرِضَي اهللُ َعن أ َكاَنتأ : )وأما الأَحدأ

إنِّي رَُجٌل : قُ لأُت َلبأِن َعبَّاٍس : ))قال أبو حمزَة و . أي تَ َرسُّالً ( ِقَراَءُة َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم تَ رأتِيالً 
لَِئنأ أق أَرأ الأبَ َقَرَة َوُأرَت ِّلأَها أَحبَّ إَليَّ ِمنأ أنأ أق أَرأ الأُقرأآَن ُكلَّهُ : ِفي ِقَراَءِتي وََكاَلِمي َعَجَلٌة ، فَ َقاَل ابأُن َعبَّاٍس 

َرَمةً   ((.َهدأ

(4/4) 

 
 

 ( 4)قَ وأًَل َثِقياًل ِإنَّا َسنُ لأِقي َعَليأَك 

 
ُلُه تَ َعاَلى  إن َُّهمأ : ))؛ ليس على ثَِقِل الحفِظ ، ولكن قال الحسُن { ِإنَّا َسنُ لأِقي َعَليأَك قَ وأَلً َثِقيالً } : قَ وأ

: ، وقال مقاتُل (( ُدهُ ثَِقيٌل َواهلِل فَ َراِئُضُه َوُحُدو : ))وقال قتادةُ ((. َليَ ُهذُّوَن َهَذاُؤُه ، َوَلِكنَّ الأَعَمَل بِه ثَِقيلٌ 
ثَِقيٌل بالأَوعأِد َوالأَوِعيِد َوالأَحاَلِل َوالأَحَراِم ، َفالَ : ))وقال أبو العاليَة ((. َثِقيٌل ِلَما ِفيأِه ِمَن اَْلمأِر َوالأُحُدودِ ))
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ِدُر أَحٌد أنأ يُ َؤدِّي َجِميَع أَواِمِرِه إَلَّ بَتَكلٍُّف يَ ثأِقلُ   ((.يَ قأ
َكماً ليس بَسفأَساٍف كما يقاُل : معناُه : ويقاُل  إنما ُسمي ثقيالً : َوِقيأَل . هذا كالٌم له َوزأنٌ : َكالماً ُمحأ

{ ِإنَّا َسنُ لأِقي َعَليأَك قَ وأَلً َثِقيالً } لِثَقِلِه في الميزاِن مع خفَّته على اللساِن ، وعن الحسِن في قولِه تعالى 
 .يحملُه إَلّ القلُب المؤيَُّد بالتوفيِق ونفٌس مؤِمنة بتوحيدهِ  ثقيٌل َل: ، َوِقيأَل (( الأَعَملُ : ))قال 

َها قاَلت  ِم : ]وعن عائشَة َرِضَي اهللُ َعن أ َلَقدأ رَأي أُتُه يَ نأِزُل َعَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِفي الأيَ وأ
َفِصُم َعنأهُ ، َوإنَّ َجبيَنهُ َليَ نأفُص َعرَ  إنأ َكاَن َلُيوَحى إلَيأِه َوُهَو : ]وقالت عائشُة أيضاً [. قاً الشَِّديِد الأبَ رأِد فَ يَ ن أ

ِرُب بِجَراِنَها  [.َعَلى رَاِحَلِتِه فَ َتضأ

(4/4) 

 
 

 ( 4)ِإنَّ نَاِشَئَة اللَّيأِل ِهَي َأَشدُّ َوطأًئا َوَأق أَوُم ِقياًل 

 
ُلُه تَ َعاَلى  إنَّ القياَم في ساعاِت الليل أثقُل وأشدُّ على : معناه ؛ { ِإنَّ نَاِشَئَة اللَّيأِل ِهَي َأَشدُّ َوطأأً } : قَ وأ

القائِم من القياِم بالنَّهار ؛ ْلن الليَل إنما ُخِلَق للرَّاحة والسُّكون ، فِفعأُل الطاعِة فيه أشدُّ من فعِلها بالنهار 
مِ )) :وقالت عائشةُ ((. إنَّ نَاِشَئَة اللَّيأِل ِقيَاُم اللَّيألِ : ))، وقال ابُن مسعوٍد  ، وعن (( النَّاِشَئُة الأِقيَاُم بَ عأَد الن َّوأ

َت َفِتلأَك النَّاِشَئةُ : ))ابِن اْلعرابيِّ  َت ِمنأ أوَِّل اللَّيأِل ، ثُمَّ ُقمأ  .ومنه ناشئةُ اللَّيل(( إذا ِنمأ
تُنِشئ ، ومنه  نائشُة الليل ساعاُتها كلُّها ، وكلُّ ساعٍة منه فهي ناشئةٌ ، ُسميت بذلك ؛ ْلنَّها: َوِقيأَل 

َسَألأُت ابأَن أبي ُمَليأَكَة : ))نشَأِت السَّحابُة إذا َبَدتأ ، وجمُعها نَاِشَئاٌت ، وعن حاتِم بن أبي صغيرة قال 
َألأُت  َعَلى اللَّبيب َسَقطأَت ، َسَألأُت ابأَن َعبَّاٍس فَ َزَعَم أنَّ اللَّيأَل ُكلَُّه نَاِشَئٌة ،: َعنأ نَاِشَئِة اللَّيأِل فَ َقاَل  ََ َوَس

بَ َرِني ِمثأَل ذِلكَ  َها فََأخأ َر َعن أ  ((.الزُّبَ ي أ
َما َكاَن بَ عأَد الأِعَشاِء فَ ُهَو : ))، وقال قتادُة (( أيُّ َساَعٍة قَاَم ِمَن اللَّيأَل فَ َقدأ َنَشأَ : ))وقال ابُن جبير 

َها ((. نَاِشَئةٌ  : قَاَم ِمنأ أوَِّل اللَّيأِل أيُ َقاُل َلُه نَاِشَئٌة ؟ قَاَلتأ  رَُجلٌ : ))وقال عبيُد بن عمير لعائشَة َرِضَي اهللُ َعن أ
مِ  وعن ابِن عبَّاس ((. ِهَي الأِقَياُم ِمنأ آِخِر اللَّيألِ : ))وقال ابُن َكيسان ((. َلَ ؛ إنََّما النَّاِشَئُة الأِقَياُم بَ عأَد الن َّوأ

َت قَاِئماً فَ ُهَو نَاِشَئةٌ : ))قال  َأ إذا قَاَم اإلنأَساُن اللَّيأَل ُكلَُّه َفَصلَّى فَ ُهَو : ))مجاهٍد أنه قاَل ، وعن (( إذا َنَشَأ
 ((.نَاِشَئٌة ، َوَما َكاَن بَ عأَد الأِعَشاِء اَْلِخيَرِة فَ ُهَو نَاِشَئةٌ 

ُلُه تَ َعاَلى  قوِل العرب  أي أثقُل على المصلِّي من ساعاِت النَّهار ، من{ ِهَي َأَشدُّ َوطأأً َوَأق أَوُم ِقيالً } : قَ وأ
اللَُّهمأ : " اشتدَّت على القوِم َوطأَأُة السُّلطان ؛ إذا ثَ ُقَل عليهم ما يلَزُمهم ، ومنه قولُه صلى اهلل عليه وسلم 

ُددأ َوطأأََتَك َعَلى ُمَضَر   ". اشأ
ُلُه تَ َعاَلى بكسر الواو والمدِّ على معنى الأُمَواطََأِة والموافقِة ، و ( ِوطأئاً )وقرأ أبو عمٍرو وابُن عامر  } : منه قَ وأ
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ُع الأَقلأبَ : ))، قال ابُن عبَّاس [ 94: التوبة ]{لِّيُ َواِطُئواأ ِعدََّة َما َحرََّم اللَُّه  أنَّ : ، والمعنى (( يُ َواِطُئ السَّمأ
رُغ صالَة ناشئة الليِل يُواِطُئ السمُع والقلُب فيها أكثَر مما يُواِطئ في ساعاِت النَّهار ؛ ْلن الليَل أف

 .َواطََأَت ُفالناً على كذا ُمواطََأًة وَوطأَأًة ؛ إذا وافقَتُه عليه: ويقال . لالنقطاِع عن ُكثأِر ما يشغُل بالنهار
ُلُه تَ َعاَلى  أستَ ُر استقامًة وأطَرُب قراءًة ، وعبادُة : ؛ أي أب أَيُن قَ وأَلً بالقرآِن ، َوِقيأَل { َوَأق أَوُم ِقيالً } : قَ وأ
 .َنشاطاً وأَلدُّ إخالصاً وأكثُر بركةً  الليِل أشدُّ 

(4/4) 

 
 

 ( 4)ِإنَّ َلَك ِفي الن ََّهاِر َسبأًحا َطِوياًل 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي إنَّ لَك في النهار تصرُّفاً وإقَباَلً وإدبَاراً في { ِإنَّ َلَك ِفي الن ََّهاِر َسبأَحاً َطِويالً } : قَ وأ

إنَّ لَك في النَّهار َفراغاً للنَّوِم : فَك وقضاِء حوائِجَك ، والمعنى حوائِجَك وأشغَاِلَك ، وِسَعًة لتصرُّ 
 .والتصرُِّف في الحوائِج ، فَصلِّ من الليلِ 

إنَّ لَك في النهار تصرُّفاً : معناُه : َوِقيأَل . التقلُُّب ، ومنه السَّابُح في الماِء لتَقلُّبِه بيديِه ورجَليهِ : والسَّبأُح 
ِجَك حيث َل تتفرَُّع لَصالِة النَّفِل ، فُخذأ حظََّك من قياِم الليل ، وكان ُشغأُل النبيِّ صلى واشتغاَلً في حوائ

اهلل عليه وسلم بالنَّهار ما كان عليِه من تبليِغ الوحي والرِّسالِة وتعليِم الناس الفرائَض والسُّنَن ، وقيامِه 
 .بأداِئها وأمور معاشِه ومعاش عيالهِ 

(4/4) 

 
 

َم رَبَِّك َوتَ َبتَّلأ ِإَليأِه تَ بأِتياًل  َواذأُكرِ   ( 4)اسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم رَبَِّك َوتَ َبتَّلأ ِإَليأِه تَ بأِتيالً } : قَ وأ ويجوُز . واذكِر اسَم ربَك بالتوحيِد والتعظيمِ : ؛ معناُه { َواذأُكِر اسأ

يكون المراُد به كثرَة ذكِر اهلل في الصَّالة  أنأ يكون المراُد به الذِّكَر المشروَع َلفتتاِح الصَّالة ، ويجوز أنأ 
 .وخارَج الصالةِ 
ُلُه تَ َعاَلى  وِمن هذا . أي انَقِطعأ إلى اهلِل في العبادة ، وتأميِل الخير منه دون غيرهِ { َوتَ َبتَّلأ ِإلَيأِه تَ بأِتيالً } : قَ وأ

القطُع وَتمي ُُّز الشيِء : بادِة ، والَبتأُل في اللغة ُسمِّيت فاطمُة الأَبُتوَل ؛ ْلنَّها انقَطعت إلى اهلِل تعالى في الع
َلٌة  َلٌة ؛ أي ُمنَقِطَعٌة من ماِل صاحبها ، وطَلأَقٌة بَ ت أ  .قاطعٌة للزَّوجةِ : من الشيِء ، ومنه َصَدَقٌة بَ ت أ
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} َمعأَنى : ))بُن عبَّاس وقال ا. ولم يقل تَ َبتُّالً على معنى تَ َبتَّلأ لَنفِسَك إليه تَ بأِتيالً { تَ بأِتيالً } وإنما قال 
ِتَهاداً : ))وقال الحسُن ((. أيأ أخأِلصأ إلَيأِه إخأاَلصاً { َوتَ َبتَّلأ ِإلَيأِه تَ بأِتيالً  َتِهِد اجأ تَ وَكَّلأ : ))وقال شقيُق ((. اجأ

 ((.ِتَماُس َما ِعنأَد اهللِ رَفأُض الدُّن أَيا َوَما ِفيَها ، َوالأ : التََّبتُُّل : ))وقال زيُد بن أسلَم (. َعَليأِه تَ وَكُّالً 

(4/4) 

 
 

ُه وَِكياًل  ِرِق َوالأَمغأِرِب ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو فَاتَِّخذأ  ( 3)َربُّ الأَمشأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِرِق َوالأَمغأِرِب َلَ ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو } : قَ وأ َربُّ )؛ قرأ أهُل الحجاز وأبو عمٍرو ونافع وحفص { رَّبُّ الأَمشأ
ِرقِ  } ُهَو ربُّ المشرِق ، وقرأ الباقون بالخفِض على معنى نعُت الرب في قوله : بالرفِع على معنى ( الأَمشأ

َم رَبَِّك  َلَ ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو } على البدِل منُه ، ويجوُز أن تكون قراءةُ الرفِع على اَلبتداِء ، وخبرُه : َوِقيأَل . {اسأ
هُ وَِكيالً } : وقوله تعالى . { ؛ أي اتَِّخذُه َحاِفظاً لَك ، وَكفيالً فيما َوعَدَك من النصِر والثواب لَك { فَاتَِّخذأ

 .وُْلمَِّتكَ 

(4/4) 

 
 

ًرا َجِمياًل  ُجرأُهمأ َهجأ ِبرأ َعَلى َما يَ ُقولُوَن َواهأ  ( 44)َواصأ

 
ار والمناِفقون من َواصبرأ يا ُمَحمَُّد على ما يقولُه الكفَّ : ؛ يعني { َواصأِبرأ َعَلى َما يَ ُقولُوَن } : قوله 

راً َجِميالً } التكذيب ،  ُجرأُهمأ َهجأ َطبرأ اقَتِصرأ على إظهار الوحي من غيِر { َواهأ ؛ أي َل َجَزَع فيِه ؛ أي اصأ
 .ُخصومٍة ، وهذا قبَل اْلمِر بالقتالِ 

(4/4) 

 
 

 ( 44)َوَذرأِني َوالأُمَكذِِّبيَن ُأوِلي الن َّعأَمِة َوَمهِّلأُهمأ قَِلياًل 

 
ُلُه َعزَّ َوَجلَّ ق َ  ِبيَن أُوأِلي الن َّعأَمِة } : وأ . ؛ أي ِكلأ أمَرهم إَليَّ وَل َتهَتمَّ بهم ، فإنِّي أكِفيَكُهمأ { َوَذرأِني َوالأُمَكذِّ
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َتمَّ بِه فإنِّي أَكاِفيهِ : يقاُل  ِلي الن َّعأمَ } : وقولهُ تعالى . ذرأِني وزَيأداً ؛ أي َدعأِني َوزيداً ؛ أي َل تَ هأ أي { ِة ُأوأ
 .ذُووا النعمِة ذُوو الِغَنى وكثرِة المال

َها  لِِه : ))قالت عائشُة َرِضَي اهللُ َعن أ ؛ َلمأ َيُكنأ إَلَّ َيِسيراً { َوَمهِّلأُهمأ قَِليالً } َلمَّا نَ َزَلتأ َهِذِه اْلَيةُ إَلى قَ وأ
رٍ  قُ رَّةُ : ُم ، والنِّعَمةُ بالكسِر الماُل والِغَنى ، والن ُّعأَماُء والنَّعَمةُ بفتِح النون الت َّنَ عُّ ((. َحتَّى َوقَ َعتأ َوق أَعُة َبدأ

 .العيِن بضمِّ النون

(4/4) 

 
 

َرأُض َوالأِجَباُل وََكاَنِت ( 49)َوَطَعاًما َذا ُغصٍَّة َوَعَذابًا َأِليًما ( 44)ِإنَّ َلَدي أَنا َأنأَكاًَل َوَجِحيًما  َم تَ رأُجُف اْلأ يَ وأ
 ( 40)َمِهياًل الأِجَباُل َكِثيًبا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌل ؛ { ِإنَّ َلَدي أَنآ َأنَكاَلً َوَجِحيماً } : قَ وأ ؛ أي إنَّ عنَدنا في اْلخرِة َلهم قُيوداً وأغاَلَلً ، واِحُدها َنكأ

أي َل َيُسوُغ في الحلِق ، يعني { َوَطَعاماً َذا ُغصٍَّة } : وقوله تعالى . وهو الَقيأُد من الحديِد َل ُيَحلُّ 
ُرجُ : ))وقال عكرمُة . الزَّقُّومَ  ُخُل َوَلَ َيخأ ٌك يَأأُخُذ بالأَحلأِق ، َلَ َيدأ ((. يَ عأِني الضَّرِيعَ : ))، وقال الزجاُج (( َشوأ
 .طعاٌم يأخُذ بُحُلوِقهم ِلُخُشونَِتِه وحرارتِه ، َل ينأِزُل فيها بل تضيُق أنَفاُسهم عنها فيخَتِنُقوَن بها: َوِقيأَل 
ُلُه ت َ  َم تَ رأُجُف اَْلرأُض َوالأِجَباُل * َوَعَذاباً َأِليماً } : َعاَلى قَ وأ ؛ أخبَر اهللُ تعالى أنَّ هذا العذاَب المذكوَر { يَ وأ

من أسماِء : والرَّاِجَفُة . يكون في يوٍم ترجُف اْلرُض والجبال ؛ أي تُ َزلأَزُل وُتَحرَُّك ، وهو يوُم القيامةِ 
لُُه تَ َعاَلى . القيامة ُيوٌل ؛ : ؛ أي َرمأالً َسائالً ، يقاُل { وََكاَنِت الأِجَباُل َكِثيباً مَِّهيالً } : وقَ وأ تراٌب َمِهيٌل وَمهأ

ُبوٌب وُمرَسلٌ   .القطعُة العظيمُة من الرَّمِل إذا ُحرَِّك أسَفُلها ان أَهاَل أعالَها: والَكِثيُب . أي َمصأ

(4/4) 

 
 

َن َرُسوًَل ِإنَّا َأرأَسلأَنا ِإلَيأُكمأ َرُسوًَل شَ  نَاهُ ( 44)اِهًدا َعَليأُكمأ َكَما َأرأَسلأَنا ِإَلى ِفرأَعوأ ُن الرَُّسوَل فََأَخذأ فَ َعَصى ِفرأَعوأ
ًذا َوبِياًل   ( 44)َأخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  مكَّة َرُسوَلً ؛ أي بَعثنا إليكم ُمَحمَّداً يا أهَل { ِإنَّآ َأرأَسلأَنآ ِإَليأُكمأ َرُسوَلً َشاِهداً َعَليأُكمأ } : قَ وأ

َن َرُسوَلً } َشاِهداً عَليُكم بالتبليِغ ، وَشِهيٌد عليكم بأعَماِلكم يوَم القيامِة ،  ؛ يعني { َكَمآ َأرأَسلأَنآ ِإَلى ِفرأَعوأ
ُن الرَُّسوَل } ُموَسى عليه السالم ،  نَاهُ َأخأ } ؛ أي ُموَسى وَلمأ ُيِجبأُه إلى ما دعاُه { فَ َعَصى ِفرأَعوأ ذاً فََأَخذأ
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أي عاَقبنا فرعوَن عقوبًة عظيمًة ، يعني الغرَق الَوبيَل الثَِّقيَل ِجّداً ، ومنه الَوبَاُل لِِثَقِلِه ، ويقاُل { َوبِيالً 
 .الَوابُل ، وطعاٌم َوبيٌل ؛ أي ثقيٌل َواِخمٌ : للمطِر العظيِم 

(4/4) 

 
 

َعُل الأِولأدَ  ًما َيجأ  ( 44)اَن ِشيًبا َفَكيأَف تَ ت َُّقوَن ِإنأ َكَفرأُتمأ يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ماً } : قَ وأ ؛ أي بأيِّ شيٍء تتحصَّنون من عذاب يوِم القيامة إنأ  { َفَكيأَف تَ ت َُّقوَن ِإن َكَفرأُتمأ يَ وأ

ُلُه تَ َعاَلى . كَفرُتم في الدُّنيا ولم تُؤِمُنوا بَرُسوِلكم َعُل الأِولأَداَن ِشيباً } : قَ وأ ُقوَن إنأ  فكيف تت َّ : ؛ معناُه { َيجأ
: كَفرُتم عذاَب يوٍم يجعُل الولداَن ِشيأباً ؛ أي تشيُب الصَِّغاُر في ذلَك اليوِم ، وذلك حين يسَمُعون النداَء 

َد ذِلَك ، َفِعنأ  يَا آَدُم اب أَعثأ بَ عأَثَك ِمنأ ُذرِّيَِّتَك إَلى النَّار ، ِمنأ ُكلِّ ألأٍف َواِحٌد إَلى الأَجنَِّة َوالأَباِقي إَلى النَّار" " 
ِل الأَجنَِّة : " يَا َرُسوَل اهلِل أي َُّنا ذِلَك الأَواِحُد ؟ فَ َقاَل : فَ َقاُلوا " َيِشيُب الصَِّغيُر  إنِّي أرأُجو أنأ َتُكونُوا ثُ ُلَث أهأ

ِل الأَجنَِّة : " َفَكب َُّروا َوَحمَُّدواأ ، فَ َقاَل "  َما : " َوَحمَُّدواأ ، فَ َقاَل  َفَكب َُّروا" إنِّي أرأُجو أنأ َتُكونُوا ِنصأَف أهأ
َوِد   " ". أن أُتمأ ِفي النَّاِس إَلَّ َكالشَّعأَرِة الأبَ يأَضاِء ِفي ِجلأِد الث َّوأر اَْلسأ

(4/4) 

 
 

َفِطٌر ِبِه َكاَن َوعأُدهُ َمفأُعوًَل   ( 44)السََّماُء ُمن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُمنأَشقَّةٌ بذلك اليوم ، وذكَر السَّماء ؛ ْلن معناها ؛ أي السَّماُء { السََّمآُء ُمنَفِطٌر ِبِه } : قَ وأ

ُفوظاً } السَّقُف كما في قولهِ  فاً مَّحأ لُُه َعزَّ َوَجلَّ [. 94: اْلنبياء ]{َسقأ ُعوَلً } : وقَ وأ ؛ أي  { َكاَن َوعأُدُه َمفأ
 .كان وعُد اهلِل ِمن البعِث وأهواِل يوم القيامة َكائناً َل شكَّ فيه

(4/4) 

 
 

 ( 43)َهِذِه َتذأِكَرٌة َفَمنأ َشاَء اتََّخَذ ِإَلى رَبِِّه َسِبياًل ِإنَّ 
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إن آياِت الُقرآِن : معناُه : ؛ أي إنَّ هذه السُّورة ِعَظٌة للناِس ، َوِقيأَل { ِإنَّ َه اِذِه َتذأِكَرٌة } : وقولهُ تعالى 
 .َطريقاً  ؛ أي{ َفَمن َشآَء اتََّخَذ ِإَلى رَبِِّه َسِبيالً } َموِعَظٌة ، 

(4/4) 

 
 

َفهُ َوثُ ُلَثهُ َوطَاِئَفةٌ ِمَن الَِّذيَن َمَعكَ  ُر اللَّيأَل ِإنَّ رَبََّك يَ عأَلُم َأنََّك تَ ُقوُم َأدأَنى ِمنأ ثُ ُلَثِي اللَّيأِل َوِنصأ  َواللَّهُ يُ َقدِّ
ُصوُه فَ َتاَب َعَليأُكمأ فَاق أَرُءوا َما تَ َيسَّ  َر ِمَن الأُقرأآِن َعِلَم َأنأ َسَيُكوُن ِمنأُكمأ َمرأَضى َوالن ََّهاَر َعِلَم َأنأ َلنأ ُتحأ

ِل اللَِّه َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه فَاق أَرُءوا  َرأِض يَ بأتَ ُغوَن ِمنأ َفضأ َما تَ َيسََّر ِمنأُه َوآَخُروَن َيضأرِبُوَن ِفي اْلأ
وا اللََّه قَ رأًضا َحَسًنا َوَما تُ َقدُِّموا ِْلَن أُفِسُكمأ ِمنأ َخيأٍر َتِجُدوُه ِعنأَد اللَِّه ُهَو َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاَة َوَأقأِرضُ 

تَ غأِفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيٌم  ًرا َواسأ ًرا َوَأعأَظَم َأجأ  ( 44)َخي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َفُه َوثُ ُلَثُه ِإنَّ رَبََّك يَ عأَلُم َأنََّك تَ ُقوُم َأدأ } : قَ وأ إنَّ ربََّك يا ُمَحمَُّد : ؛ معناُه { َنى ِمن ثُ ُلَثِي الَّيأِل َوِنصأ

يعلُم إنََّك تقوُم أَقلَّ من ثُ ُلَثي الليِل في بعِض اللَّيالي ، وأقلَّ من نصِف اللَّيِل في بعِض اللَّيالي ، وأقلَّ من 
ُلهُ تَ َعالى . الثُّلث في بعِضها  .الأُمؤِمنون كانوا يُقومون مَعهُ : ؛ يعني { مَِّن الَِّذيَن َمَعَك َوطَآئَِفٌة } : قَ وأ

َفهُ َوثُ ُلَثهُ )قرأ الكوفيُّون وابُن كثير  : وقال الحسَن . ويقوُم نصَفُه وثُلَثهُ : بالنصب فيهما على معنى ( َوِنصأ
ِفي الطَّائَِفِة الَِّذيَن ( أدأَنى: )ِل ، َوإنََّما قَاَل َلمأ يَ ُقِم النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َقطُّ أَقلَّ ِمنأ ثُ ُلَثي اللَّيأ ))
 .عنِدي دوَن العشرِة إَلَّ والنُّقصان منها قليلٌ : تُعَقُل منها القلَّة ، َل يقاُل ( أدأَنى)ولفظُه (( َمَعهُ 

ُلُه تَ َعاَلى  ُر الَّيأَل َوالن ََّهاَر } : قَ وأ َعِلَم َأن لَّن } ساعاِتهما على الحقيقِة ، ؛ أي يعَلُم مقاديَرهما و { َواللَُّه يُ َقدِّ
ُصوُه  ؛ أي َعِلَم أنَّكم لم تعَلُموا حقيقَة قدرهما ، يعني أنَّكم ما تعرِفُون مقاديَر اللَّيل والنهار ، ولذا { ُتحأ

؛ أي فتجاوَز { مأ فَ َتاَب َعَليأكُ } لم تعَلُموا حقيقَة المقدار الذي أَمرَكم بالقياِم فيه لم ُتِطيقوُه إَلَّ بمشقَّة ، 
 .؛ أي صالِة اللَّيل{ فَاق أَرُءواأ َما تَ َيسََّر ِمَن الأُقرأآِن } عنكم قياَم الليِل بالتخفيِف عنكم ، 

ُلُه تَ َعاَلى  } ؛ َل يقِدرون على قياِم اللَّيل بقراءِة السَُّور الطِّواِل ، { َعِلَم َأن َسَيُكوُن ِمنُكمأ مَّرأَضى } : قَ وأ
ِل اللَِّه َوآَخُروَن  ؛ أي وآَخُرون ُيساِفُروَن لطلب رزِق اهلل فال ُيطيقون { َيضأرِبُوَن ِفي اَْلرأِض يَ بأتَ ُغوَن ِمن َفضأ
؛ أي وَعِلَم أنَّ فيكم َمن يجاهُد في سبيِل اهلِل ، يعني يقاتُل { َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه } ذلَك ، 

 .؛ أي ِمن الُقرآن في الصَّالة{ فَاق أَرُءواأ َما تَ َيسََّر ِمنأُه } َم الليِل ، أعداَء اهلِل َل ُيطيقون قيا
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وأِقيُموا الصَّلوات الخمِس بَشرائِطها وما يجُب من حقِّ اهلل فيها { َوَأِقيُمواأ الصَّاَلَة } : قَ وأ

. َبَت على النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم خاصَّة، فُنِسَ  قياُم الليِل بالصَّلوات الخمِس على المؤمنين ، وث َ 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ من الصَّدقة ِسَوى { َوَأقأِرُضواُ اللََّه قَ رأضاً َحَسناً } ؛ يعني المفروضَة ، { َوآُتواأ الزََّكاَة } : قَ وأ
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 .الزكاِة من ِصَلِة الرَّحم ، وِقَرى الضيِف ، وصدقِة التطوُّع
ُلُه تَ َعاَلى  ُمواأ ْلَنُفِسُكمأ مِّنأ َخيأٍر َتِجُدوُه ِعنَد اللَِّه َومَ } : قَ وأ ؛ أي ما تفَعُلوا من صدقٍة فريضة أو { ا تُ َقدِّ

راً } ؛ لكم ، { ُهَو َخيأراً } تطوُّع أو عمٍل صالح تجُدوا ثواَبُه عند اهلِل ،  ؛ ِمن الذي تُؤخِّروَنهُ { َوَأعأَظَم َأجأ
 .إلى الوصيَّة عند الموتِ 

تَ غأِفُرواأ } فصل ، ويَسمِّيه الكوفيُّون العماَد ، ( هو)ْلنه المفعوُل الثاني ، وأدخل ( َخيأراً )صَب وإنما انت َواسأ
؛ { رَِّحيٌم } ؛ ِلَمن استغفَر ، { ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر } ؛ ِلَما مَضى من الذُّنوب والتقصيِر في الطاعة ، { اللََّه 

 .ِلَمن ماَت على التوبةِ 
أنَّها تدلُّ على ُلزوم : الثاِني . أنه َنَسَ  بها فريضَة قياِم الليل: أحُدها : هذه اْليُة معاٍن وقد تضمَّنت 

دَللُة جواز الصَّالة بقليِل : والثالث . فرِض القراءِة في الصَّالة ؛ ْلن القراءَة َل تلَزُم في عيِن الصَّالة
 .الة َل تمنُع جواَزها إذا قرأ فيها غيَرهاأنَّ ترَك قراءِة الفاتحِة في الصَّ : والرابُع . القراءةِ 
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ث ُِّر   ( 4)ُقمأ فَأَنأِذرأ ( 4)يَا َأي َُّها الأُمدَّ

 
ث ُِّر }  ذِلَك أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َكاَن َيِسيُر إَلى َجَبِل : " ؛ قال مقاتُل { ُقمأ فَأَنِذرأ * ياَأي َُّها الأُمدَّ

ِق رَأِسِه يَ ُقوُل ِحَراَء ، إذأ َسِمَع مُ  يَا ُمَحمَُّد ، فَ َنَظَر ِمنأ َخلأِفِه َيِميناً َوِشَماَلً فَ َلمأ يَ َر : َناِدياً يُ َناِدي ِمنأ فَ وأ
ِهِه ، ُثمَّ نُوِدَي الثَّانَِيَة ، فَ َنَظَر َكذِلَك فَ َلمأ يَ َر َشيأئاً فَ َفِزَع ، َفَمَضى َعَلى ِهِه ، َشيأئاً ، َفَمَضى َعَلى َوجأ  َوجأ

يأَن السََّماِء َواَْلرأِض فَ ُنوِدَي الثَّالَِثَة فَ َنَظَر إَلى َخلأِفِه َيِميناً َوِشَماَلً ، ُثمَّ َنَظَر إَلى السََّماِء فَ َنَظَر ِمثأَل السَّرِيِر ب َ 
اَلُه تصأَطكَّانِ َعَليأِه ِجبأرِيل ِمثأل النُّور المتوقِّد يتألأْلُ ، فَ َفِزَع فَ َوَقَع َمغأِشيّاً َعَليأِه ، ثُمَّ أفَ  ِشي َورجأ  . اَق فَ َقاَم َيمأ

َفَدث َُّروُه بَقِطيَفٍة َحتَّى " َدث ُِّروِني َدث ُِّروِني : " فَ َرَجَع َحتَّى َدَخَل َعَلى َخِديَجَة ، َفَصبَّ َعَليأِه َماًء بَارداً ، فَ َقاَل 
فَأَ ؛ فَ َلمَّا أفَاَق ، قَاَل  َتدأ َفقأُت َعَلى نَ فأ : " اسأ زِيَك اهللُ أَبداً ، : فَ َقاَلتأ َخِديَجُة " ِسي َلَقدأ أشأ أبأِشرأ َفالَ ُيخأ

ِمُل الأَكلَّ ، َوتُ َقوِّي الضَِّعيَف ، َوتُِعيُن َعَلى نَ َواِئب الأ   . َحقِّ إنََّك لََتصأُدُق الأَحِديَث ، َوَتِصُل الرَِّحَم ، َوَتحأ
يَا أي َُّها الأُمدَّث ُِّر بِثَيابِه ُمضأَطِجعاً َعَلى : ابِه َعَلى ِفَراِشِه َليأالً ، فَ َقاَل فََأتَاُه ِجبأرِيُل عليه السالم َوُهَو ُمدَّث ٌِّر بِثيَ 

ثَاُر " ِفَراِشِه ُقمأ فَأَنأِذرأ ُكفَّاَر َمكََّة الأَعذاَب أنأ يُ َوحُِّدوا رَبََّك ، َوادأُعُهمأ إلى الصَّاَلِة َوالت َّوأِحيِد  ما : والدِّ
 .الثَّوُب الذي يَِلي الجسدَ : والشَِّعاُر . ثَّوب الخارجِ َتَدث َّرأَت به من ال
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 ( 0)َوثِيَاَبَك َفَطهِّرأ ( 9)َورَبََّك َفَكب ِّرأ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  هُ مما يقولُه عَبَدةُ اْلوثاِن ، ويقاُل { َورَبََّك َفَكب ِّرأ } : قَ وأ ُه بالتَّعظيِم ، وَعظِّمأ أراَد به : ؛ أي ِصفأ
ُلُه تَ َعاَلى . فتتاِح الصَّالةالتكبيَر َل . أي طهِّرأ ثياَبَك من النَّجاسة إلقامِة الصَّالة{ َوثِيَاَبَك َفَطهِّرأ } : قَ وأ
وقلَبَك فَطهِّرأ ، وقد يعب َُّر بالثوب : معناُه : َوِقيأَل . طهِّرأ نفَسَك وُخُلَقَك عمَّا َل يجمل بكَ : معناهُ : َوِقيأَل 

ُه ، قال السديُّ : عناهُ م: َوِقيأَل . عن القلب يُ َقاُل لِلرَُّجِل إذا َكاَن َصاِلحاً أنَُّه طَاِهُر : )وعَمَلك فَأصِلحأ
 (.الث َِّياب ، وإذا َكاَن فَاجراً أنه خبيُث الثياب
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ُجرأ  َز فَاهأ  ( 4)َوالرُّجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُجرأ } : قَ وأ َز فَاهأ هُ وَل ت{ َوالرُّجأ واْلصناَم فتباَعدأ عنها ، : معناُه : َوِقيأَل . قَربه؛ أي واإلثَم فاتركأ

ُز في اللغة  قرأ الحسُن وعكرمة . فاهُجرأ ما يُؤذيَك إلى عذاب اهلل: العذاُب ، والمعنى في هذا : والرُّجأ
زَ )ومجاهد وشيبة ويعقوب  بمضمِّ الراء ومثلُه ُروي عن عاصٍم ، وقرأ الباقون بكسِرها ، وهما ( َوالرُّجأ

 .انُلغت
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ِثُر  َتكأ ُننأ َتسأ ِبرأ ( 4)َوََل َتمأ  ( 4)َوِلَربَِّك فَاصأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِثُر } : قَ وأ َتكأ ُنن َتسأ َل تُ عأِط : َل تُ عأِط شيئاً من ماِلَك لتأُخذ أكثَر منه ، والمعنى : ؛ معناه { َوَلَ َتمأ

أدََّب اهللُ نبيَُّه صلى اهلل عليه وسلم بأشرِف  .ماَلَك ُمصانعًة لُتعطى أكثَر منه في الدُّنيا ، أعِط لربكَ 
ُننأ بالنبوَِّة على الناِس تستكِثُر عمَلكَ : معناه : َوِقيأَل . اْلداب َل تُ عأِط شيئاً وتعِطي : معناهُ : َوِقيأَل . َل َتمأ

كما َحُرَمتأ   أكثر من ذلك ، وهذا للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم خاصَّة ْلنه كان في أعَلى مكارِم اْلخالق ،
ُلُه تَ َعاَلى . عليه الصدقُة ، وأمَّا غيرُه فليس عليه إثأٌم في أنأ يُهِدي هديًَّة يتوقَُّع بها الكثيَر منها } : قَ وأ
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ِبرأ  فاصبرأ على اْلذى : معناُه : وِقيأَل . ْلجل ثواب ربكَ : ؛ على طاعتِه وفرائضه ، والمعنى { َوِلَربَِّك فَاصأ
 .فاصبرأ على البلَوى واَلمتحاِن ، فإنَّ اهللَ يمتحُن أحبَّاَءُه وأصفياَءهُ :  َوِقيألَ . والتكذيب
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ٌم َعِسيٌر ( 4)فَِإَذا نُِقَر ِفي النَّاُقوِر  َمِئٍذ يَ وأ ُر َيِسيٍر ( 3)َفَذِلَك يَ وأ  ( 44)َعَلى الأَكاِفرِيَن َغي أ

 
ٌم } فإذا نُِفَ  في الصُّور النفخَة الثانية ، ؛ أي { فَِإَذا نُِقَر ِفي النَّاقُوِر } : وقولهُ تعالى  َمِئٍذ يَ وأ َفَذِلَك يَ وأ

: ، منه اْلمُر على الكفَّار ، وقوله { َعَلى الأَكاِفرِيَن } ؛ يعني يوَم النفِ  في الصُّور يوٌم عسير ، { َعِسيٌر 
ُر َيِسيٍر }   .؛ بدٌل من يوٍم عسير ؛ أي َل يكون َهيِّناً عليهم{ َغي أ
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ُدوًدا ( 44)َذرأِني َوَمنأ َخَلقأُت َوِحيًدا   ( 44)َوَجَعلأُت َلُه َماًَل َممأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني الوليَد بن المغيرِة المخزومي خَلقتُه في بطِن ُأمِّه َوحيداً { َذرأِني َوَمنأ َخَلقأُت َوِحيداً } : قَ وأ

؛ ثم أعطيتُه { َوَجَعلأُت َلُه } ن خلقتُه َفريداً بال ماٍل وَل ولٍد ، َفريداً َل ماَل له وَل ولَد ؛ أي ِكلأ إَليَّ أمَر مَ 
ُدوداً } بعد ذلك ،  َما بَ يأَن َمكََّة : )؛ أي كثيراً يَُمدُّ بالنَّماء كالزرِع والضَّرع والتجارِة ، قال عطاُء { َماَلً مَّمأ

ُدوداً } معنى قولِه : َوِقٍيل (. ٍد َوَجَوارٍ إَلى الطَّاِئِف ِمَن اإلبِل َوالأَخيأِل الأُمَسوََّمِة َوَعبي يأِتي َشيئاً بعَد { َماَلً مَّمأ
 .شيٍء غيُر منقطعٍ 

: ، وقال سفياُن الثوري (( ِماَئةُ ألأِف ِمث أَقالٍ : ))وقد اختَلُفوا في مبلِغ ماله ، قال مجاهُد وسعيد بن جبير 
َقِطُع ِثَمارَُها ِشَتاًء َوَلَ َصيأفاً  َكاَن َلهُ : ))، وقال مقاتُل (( ألأُف ألأُف ِمث أَقالٍ )) َتاٌن ِفي الطَّاِئِف َلَ تَ ن أ  ((.ُبسأ
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 ( 49)َوبَِنيَن ُشُهوًدا 
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ُلُه تَ َعاَلى  َكانُوا : ))؛ أي ُحضوراً معه بمكَّة َل يِغيبون عنه ، قال سعيُد بن جبير { َوبَِنيَن ُشُهوداً } : قَ وأ

ُهُم الأَوِليُد بأُن الأَولِيِد ، َوَخاِلُد بأُن الَوِليِد : ))قال مجاهُد ، و (( َثالَثََة َعَشَر َوَلداً  َرًة ُكلُُّهمأ ذُُكوٌر ، ِمن أ َكانُوا َعشأ
َلمَ  ِس بأِن الأَولِيِد ، فََأسأ ةٌ ِمن أُهمأ َثالَثَ  ؛ َوُعَمارَُة َوَهاِشُم بأُن الأَولِيِد ؛ َوالأَعاِصي َوقَ يأُس بأُن الأَولِيِد ؛ َوَعبأُد َشمأ

 .فما زاَل الوليُد بعد نزوِل هذه اْلية في نُقصان من مالِه وولده حتى هلكَ : وقالوا (. َخاِلُد َوَهاِشُم َوُعَمارَةُ 
ويجوُز أن يكون صفَة المخلوق على معنى خلقتُه وحده ، ويجوز . على الحالِ { َوِحيداً } وانتصَب قوله 

 .ِدي لم ُيشرِكني في خلقِه أحدٌ أنأ يكون من صفِة الخالِق على معنى خلقتُه َوح
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ِهيًدا  ُت َلُه َتمأ  ( 44)َكالَّ ِإنَُّه َكاَن ِْليَاتَِنا َعِنيًدا ( 44)ثُمَّ َيطأَمُع َأنأ َأزِيَد ( 40)َوَمهَّدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِهيداً } : قَ وأ مَّ َيطأَمُع َأنأ ثُ } ؛ أي بَسطُت له في العيِش وطوِل العمر َبسطاً ، { َوَمهَّدتُّ َلهُ َتمأ

، َل أزيدُه ، لم { َكالَّ } ثم يطمُع أن أزيَد له في الماِل والولد ، وقد كَفَر بي وبرسوِلي ، : ؛ معناُه { َأزِيَد 
} : وقوله تعالى . يَزِل الوليُد بعد هذا في نُقصاٍن من الماِل والحال حتى صاَر يسأُل الناَس وماَت فقيراً 

الذاهُب عن الشيِء على : إنه كان لِكتابنا وَرُسولنا ُمعاِنداً ، والعنيُد : ؛ معناهُ { َعِنيداً ِإنَّهُ كان ْليَاتَِنا 
 .هو الذي َيُمرُّ على جانٍب من القطار: طريِق العَداوة ، والأَجَمُل العنوُد 
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 ( 44)َسُأرأِهُقُه َصُعوًدا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  سُأَكلِّفُه في النار ارتقاَء الصَّعود ، وهو جبٌل من صخرٍة ملساَء  ؛ أي{ َسُأرأِهُقُه َصُعوداً } : قَ وأ

في النَّار ، ُيكلَُّف الكافُر أن َيرَتِقَيُه حتى إذا بلَغ أعالُه في أربعين َعاماً ، ُكلَّما وضَع يده عيه ذاَبتأ ، وإذا 
الصَُّعوُد َجَبٌل ِمنأ : " ه وسلم قاَل رسوُل اهلِل صلى اهلل علي: وعن أبي سعيٍد الخدري قال . رَفعها عاَدتأ 

َها ذاَبتأ َوإذا ِوي َكذِلَك ِمنأُه أَبداً ، ُكلََّما َوَضَع َيَدُه َعَلي أ َعُد ِفيأِه َسبأِعيَن َخرِيفاً ثمَّ يَ هأ رَفَ َعَها َعاَدتأ ،  نَاٍر ، ُيصأ
َلُه ذاَبتأ َوإذا رَفَ َعَها َعاَدتأ ، وَُكلََّما بَ َلَغ أعألَ  َفِلِه ، ُثمَّ ُيَكلَُّف َوإذا َوَضَع رجأ ى ذِلَك الأَجَبِل انأَحَدَر إَلى أسأ
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َرُب ِمنأ َخلأِفِه بَمَقاِمعِ  ذُب ِمنأ أَماِمِه بَساَلِسِل الأَحِديِد ، َوُيضأ َعَد ، َفذِلَك َدأبُُه أَبداً ُيجأ  الأَحِديِد أيأضاً أنأ َيصأ
 ". َمَساَفَة ُكلِّ ُصُعوٍد أرأبَ ُعوَن َسَنًة 

(4/4) 

 
 

َر إِ  َر ( 44)نَُّه َفكََّر َوَقدَّ  ( 43)فَ ُقِتَل َكيأَف َقدَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  إنه فكََّر في أمِر النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم في احتيالِه للباطِل : ؛ معناهُ { ِإنَُّه َفكََّر َوَقدََّر } : قَ وأ

َر القوَل فيه ، َوِقيأَل  َر القوَل في نفسِه ، وذلك أنه َلمَّا  تفكر ماذا تقوُل في القرآنِ : معناُه : ، وقدَّ ؟ وقدَّ
ُلُه تَ َعاَلى  ِب َشِديِد * َتنزِيُل الأِكَتاِب ِمَن اللَِّه الأَعزِيِز الأَعِليِم * ح م } : نَ َزَل قَ وأ َغاِفِر الذَّنِب َوقَاِبِل الت َّوأ

ِل َلَ ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو ِإلَيأِه الأَمِصيُر  قَاَم َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم [ 9-4:  غافر]{الأِعَقاِب ِذي الطَّوأ
ِتمَ  َتِمُع ِقَراَءَتهُ ، فَ َلمَّا َنَظَر النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم اسأ اَعهُ إَلى ِقَراَءتِِه َعاَد َوالأَولِيُد بأُن الأُمِغيَرِة َقرِيباً ِمنأُه َيسأ

ُزوَم َوقَاَل إَلى ِقَراَءِة اْلَيِة ، فَانأطََلَق الأَوِليُد َحتَّى  ِمِه بَِني َمخأ ِلَس قَ وأ َواهلِل َلَقدأ َسِمعأُت ِمنأ ُمَحمٍَّد : أَتى َمجأ
َحاَلَوًة َوَلَطاَلَوًة ، َوإنَّ أعأالَ  ََ ُه َلُمثأِمٌر َوإنَّ اْلَن َكاَلماً َما ُهَو ِمنأ َكاَلِم اإلنأِس َوَلَ ِمنأ َكاَلِم الأِجنِّ ، إنَّ َلهُ َل

َفَلُه ِلُمغأِدقٌ   .، َوإنَّهُ يَ عأُلو َوَلَ يُ عأَلى أسأ
بََأنَّ قُ َريأٌش ُكلَُّها ، وََكاَن يُ َقاُل لِلأَولِيِد : ُثمَّ انأَصَرَف إَلى َمنأزِِلِه ، فَ َقاَلتأ قُ َريأُش  َصَبأَ َواهلِل الأَوِليُد ، َواهلِل َلَتصأ

ٍل  ِفيُكُموُه ، ثُ : رَيأَحانَُة قُ َريأٍش ، فَ َقاَل أبُو َجهأ َما : مَّ انأطََلَق فَ َقَعَد إَلى َجنأبِه َحزِيناً ، فَ َقاَل َلُه الأَوِليُد أنَا أكأ
َمُعوَن َلَك نَ َفَقًة يُِعيُنوَنَك َعَلى ِكَبِر : ِلي أرَاَك َحزِيناً يَا ابأَن أِخي ؟ قَاَل  َزُن َوَهِذِه قُ َريأُش َيجأ َوَما ِلي َلَ أحأ
ُخُل إلَيأِه َوإَلى أبأِن أبي ُقَحاَفَة ِلتَ َناَل ِمنأ َفضأِل َطَعاِمِهمأ ِسنَِّك ، يَ زأُعُموَن أنََّك زَي َّنأَت َكالَ  . َم ُمَحمٍَّد َوَتدأ

َحابُُه ِمَن : فَ َغِضَب الأَولِيُد َوقَاَل  َبُع ُمَحمٌَّد َوأصأ َثِرِهمأ َماَلً َوَوَلداً ؟ َوَهلأ َيشأ أَلمأ تَ عأَلمأ قُ َريأٌش أنِّي ِمنأ أكأ
 ُكوَن َلُهمأ َفضأٌل؟الطََّعاِم َحتَّى يَ 

ِمِه ، فَ َقاَل َلُهمأ  ِلَس قَ وأ ٍل َحتَّى أَتى َمجأ ِسَم َقدأ َدنَا ، َوَقدأ َفَشا أمأُر َهذا الرَُّجِل : ُثمَّ قَاَم َمَع أبي َجهأ إنَّ الأَموأ
ُنوٌن ؛ قَاَل نَ ُقوُل إنَُّه مَ : ِفي النَّاِس ، َفَما أن أُتمأ قَائُِلوَن ِلَمنأ َسَأَلُكمأ َعنأُه ؟ قَالُواأ  إذاً ُيَخاِطُبونَُه فَ يَ عأَلُموَن : جأ

ُنونٍ  ُر َمجأ ُر : نَ ُقوُل إنَُّه َشاِعٌر ؛ قَاَل : فَ َقالُواأ . أنَُّه َغي أ الأَعَرُب يَ عأَلُموَن الشِّعأَر َويَ عأَلُموَن أنَّ الَِّذي َجاَء بِه َغي أ
ِطُئ َوَلَ يَ ُقوُل ِفي ِكَهانَِتِه :  نَ ُقوُل إنَُّه َكاِهٌن ؛ فَ َقالَ : فَ َقالُواأ . الشِّعأرِ  إنأ َشاَء اهللُ ، : إنَّ الأَكاِهَن ُيِصيُب َوُيخأ

َل الأَكَهَنةِ : َوَهذا يَ ُقوُل ِفي َكاَلِمِه  بُه قَ وأ لُُه َلَ ُيشأ َقدأ َصَبأَ الأَولِيُد : فَ َقاَل بَ عأُضُهمأ ِلبَ عأٍض . إنأ َشاَء اهللُ ، َوقَ وأ
 .بأَق َواِحٌد ِمنأ قُ َريأٍش إَلَّ َصَبأَ ، فَإنأ َصَبأَ فَ َلمأ ي َ 

ِسِه ثُّم َنَظَر ، ُثمَّ َعَبَس َوقَاَل : َفِقيَل َلُه  َما ُهَو : َكيأَف تَ ُقوُل أنأَت يَا أبَا الأُمِغيَرَة ِفي ُمَحمٍَّد ، فَ تَ َفكََّر ِفي نَ فأ
ِلِه وَ  َن أنَُّه يُ َفرُِّق بَ يأَن الأَمرأِء َوَزوأِجِه إَلَّ َساِحٌر َما رَأي أُتُموُه يُ َفرُِّق بَ يأَن الرَُّجِل َوأهأ ِرِه ، أَلَ تَ َروأ َوَلِدِه َوَمَوالِيِه بِسحأ
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 .فَ تَ َفرَُّقوا َعَلى َهذا الأَقوألِ ! ، فَإنَّ الأَمرأأَة َتُكوُن َمَعَنا َوَيُكوُن َزوأُجَها َمَعهُ 
َمٍة يتعلَُّق بها في: ومعنى اْلية  َر لينُظَر فيما قدَّرُه أسُتِقيَم له أنأ يقوَلُه أم  إنه فكََّر ِلُمَحمٍَّد بتُ هأ تكذيبِه ، وقدَّ

ُلُه تَ َعاَلى  : ؛ أي لُِعَن وُعذَِّب على أيِّ حاٍل قدََّر من الكالِم ، كما يقاُل { فَ ُقِتَل َكيأَف َقدََّر } : َل ؟ قَ وأ
 .َْلعرِفَ نَُّه كيَف َصَنَع إَليَّ على أيِّ حالٍة كانت منهُ 

(4/4) 

 
 

َر ثُ   ( 44)ُثمَّ َنَظَر ( 44)مَّ قُِتَل َكيأَف َقدَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ُثمَّ ُلِعَن وُعوِقَب بعقاٍب آخر ، كيف ذهَب إلى هذا التقديِر ، { ثُمَّ قُِتَل َكيأَف َقدََّر } : قَ وأ

بكراهٍة شديدة ليتَّخذ نظَر إلى أصحاب النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم نظَر العداوِة : ؛ معناهُ { ُثمَّ َنَظَر } 
 .ثم نظَر في طلب ما يدفُع به القرآن ويرده: َوِقيأَل . َطعناً فيهم

(4/4) 

 
 

 ( 44)ُثمَّ َعَبَس َوَبَسَر 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ُثمَّ َكَلَح في وجوِه أصحابِه وقبَض َجبهَتُه ، والُبُسوُر أشدُّ من { ثُمَّ َعَبَس َوَبَسَر } : قَ وأ
 .ثم َكَلَح بوجهِه ونظَر بكراهٍة شديدة: لمعنى الُعُبوِس ، وا

(4/4) 

 
 

بَ َر  َتكأ ثَ ُر ( 49)ُثمَّ َأدأبَ َر َواسأ ٌر يُ ؤأ ُل الأَبَشِر ( 40)فَ َقاَل ِإنأ َهَذا ِإَلَّ ِسحأ  ( 44)ِإنأ َهَذا ِإَلَّ قَ وأ

 
لُُه تَ َعاَلى  بَ َر } : وقَ وأ َتكأ بَ َر َواسأ القرآِن واتِّباع الرسوِل وتَ َعظََّم من اإليماِن  ؛ أي ثُمَّ أعرَض عن َقبولِ { ثُمَّ َأدأ

ثَ ُر } ،  ٌر يُ ؤأ ؛ أي قاَل ما هذا القرآُن إَلَّ سحر يُرَوى عن السََّحرِة ؛ أي يَأأثُ ُرهُ { فَ َقاَل ِإنأ َه اَذآ ِإَلَّ ِسحأ
ُر : هاشٍم ، فقاَل ُمَحمٌَّد عن غيرِه ، وذلك أنه َكرَِه أن يقوَل إنَّ ُمَحمَّداً ساحٌر ، فيَ غأَضُب بنو  إنما السِّحأ
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ما هو سحٌر وَل كهانة ولكنَُّه : في اْلعاجِم ، وهذا إنما يَأأثُ ُر السحَر عن غيرِه ، وكان يقوُل في القرآِن 
ُل الأَبَشِر } : ومعنى قولِه تعالى . ِسحٌر يُؤثَ ُر عن قوِل البشِر ؛ أي ُيحَكى بينهم ؛ يعني { ِإنأ َه اَذآ ِإَلَّ قَ وأ

 .كالُم اإلنِس وليس من عند اهللِ أنه  

(4/4) 

 
 

ِليِه َسَقَر   ( 44)ََل تُ بأِقي َوََل َتَذُر ( 44)َوَما َأدأرَاَك َما َسَقُر ( 44)َسُأصأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِليِه َسَقَر } : قَ وأ ؛ أي سُأدِخلُه وألِزمُه في اْلخرِة َسَقَر بما فعَل ، واستكبَر عن قبوِل الحقِّ { َسُأصأ

ُلهُ تَ َعاَلى . َر اسٌم من أسماِء النار ، وهي َمعرَِفٌة ُمؤنَّثة ، فلذلك َلمأ َتنَصِرفأ ، وَسقَ  َوَمآ َأدأرَاَك َما } : قَ وأ
ة إيالِمها من قوِلهم { َسَقُر  َسَقَرتأُه الشمُس إذا آَلَمتأ : ؛ تعظيٌم ْلمِرها ، وإنما ُسميت بهذا اَلسِم لشدَّ
ُلُه تَ َعاَلى . ِدَماَغهُ  َلَ تُ بأِقي : ))؛ أي َل تُبِقي َلحماً وَل تذُر َعظماً ، وعن مجاهٍد { َلَ تُ بأِقي َوَلَ َتَذُر } : قَ وأ

 ((.َمنأ ِفيَها َحيّاً َوَلَ َتذرُهُ َميأتاً 

(4/4) 

 
 

 ( 43)َلوَّاَحةٌ لِلأَبَشِر 

 
وَ { َلوَّاَحٌة لِّلأَبَشِر } : وقولهُ تعالى  لوََّحتأُه الشمُس ، َوََلَحهُ : َد ، يقاُل ؛ أي ُمغي َِّرٌة للجلِد حتى تجعله أسأ

 .إنَّها تغي ُِّر الجلَد حتى تدَعُه أسوَد سَواداً من الليلِ : ِقيأَل . السََّقُم والأُحزأُن إذا غيَّرهُ 

(4/4) 

 
 

َعَة َعَشَر  َها ِتسأ َنًة لِلَِّذيَن َكَفُروا َوَما َجَعلأَنا َأصأَحاَب النَّاِر ِإَلَّ َماَلِئَكًة َوَما َجَعلأَنا عِ ( 94)َعَلي أ تَ ُهمأ ِإَلَّ ِفت أ دَّ
تَ يأِقَن الَِّذيَن ُأوتُوا الأِكَتاَب َويَ زأَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإيَمانًا َوََل يَ رأتَاَب الَِّذيَن ُأوتُوا الأِكتَ  ِمُنوَن َوِليَ ُقوَل ِلَيسأ اَب َوالأُمؤأ

َذا َأرَاَد اللَُّه ِبَهَذا َمَثاًل َكَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمنأ َيَشاءُ َويَ هأِدي َمنأ َيَشاُء الَِّذيَن ِفي قُ ُلوِبِهمأ َمَرٌض َوالأَكاِفُروَن َما
 ( 94)َوَما يَ عأَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإَلَّ ُهَو َوَما ِهَي ِإَلَّ ِذكأَرى لِلأَبَشِر 
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ُلُه تَ َعاَلى  َعَة َعَشَر } : قَ وأ َها ِتسأ بانيِة الموكَّلين بتعذيب أهلها ، جاَء في ؛ أي تسعَة عشَر من الزَّ { َعَلي أ
ُرُج َلَهُب النَّار ِمنأ أف أَواِهِهمأ ،: " الحديِث   إنَّ أعأيُ نَ ُهمأ َكالأبَ رأِق الأَخاِطِف ، َوأن أيَابَ ُهمأ َكَصَياِصيِّ الأبَ َقِر ، َيخأ

َمُة ِمنأ قُ ُلوبِهمأ ، َما بَ يأَن َمنأِكَبي أَحِدِهمأ َمِسيَرُة َسَنٍة ، َيَسُع َكفُّ أَحِدِهمأ مِ  ثأَل رَبيَعَة َوُمَضَر ، نُِزَعِت الرَّحأ
َفُع أَحُدُهمأ َسبأِعيَن ألأفاً فَ يَ رأِميَ ُهمأ َحيأُث أرَاَد ِمنأ َجَهنََّم  ِل النَّار ، َيدأ وقال صلى اهلل " ُيَسرُّوَن بتَ عأِذيب أهأ

ِة الث ََّقَليأِن : " عليه وسلم  ف أَعِة الأَواِحَدِة ِفي : ))ال عمُرو بن ديناٍر وق" َْلَحِدِهمأ ِمثأُل قُ وَّ َفُع أَحُدُهمأ بالدَّ َيدأ
 ((.َجَهنََّم ِمثأَل رَبيَعَة َوُمَضرَ 

ٍل : ))قال ابُن عبَّاس والضحاك  َعَة َعَشَر : َلمَّا نَ َزَلتأ َهِذِه اْليَُة قَاَل أبُو َجهأ أَما ِلُمَحمٍَّد ِمَن اَْلعأَواِن إَلَّ ِتسأ
ُم ُيَخوُِّفكُ  ُهمأ ،  -يَ عأِني الأَعَدَد الأَكِثيَر  -مأ بِهمأ َوأن أُتُم الدَّهأ فَ تَ عأَجُز ُكلُّ ِماَئِة رَُجٍل ِمنأُكمأ أنأ تَ بأِطَش َبواِحٍد ِمن أ

ُرُجوَن ِمَن النَّار؟  !((.ُثمَّ َتخأ
ٍل قَاَل ِلُقَريأٍش : وُروي  َرٍة ِمنأُكمأ أنأ أن أُتُم الدَّ ! َثِكَلتأُكمأ ُأمََّهاُتُكمأ : أنَّ أبَا َجهأ َعاُن فَ تَ عأَجُز ُكلُّ َعشأ ُم الشُّجأ هأ

ٍح يُ َقاُل َلُه َكَلَدةُ بأُن أَسٍد  َعَة : يَ بأُطُشوا بَخَزَنِة َجَهنََّم ؟ فَ َقاَل رَُجٌل ِمنأ بَِني ُجمأ َل َمكََّة َسب أ ِفيُكمأ يَا أهأ أنَا أكأ
ِري ، وَ  ُهمأ َعَلى َظهأ َرًة ِمن أ ِمُل َعشأ ُفوِني أن أُتُم اث أنَ يأنَعَشَر ؛ أحأ ري ، فَاكأ َعًة َعَلى َصدأ  !َسب أ

َرًة : أنَُّه قَاَل : وُروي  ُم الأِقَياَمِة فََأنَا أمأِشي بَ يأَن أيأِديُكمأ َعَلى الصَِّراِط فََأدأَفُع َعشأ يَا َمعأَشَر قُ َريأٍش إذا َكاَن يَ وأ
َعًة بَمنأِكبي اْلَيأَسِر فِ  ُخُل الأَجنَّةَ بَمنأِكبي اَْليأِمِن ، َوِتسأ ِضي َندأ َوَما } : فَأَن أَزَل اهللُ تعالى قوَلهُ ! ي النَّار ، فَ َنمأ

َحاَب النَّاِر ِإَلَّ َماَلِئَكًة  ؛ أي ما جَعلنا ُخزَّاَنها إَلَّ مالئكًة ، ومن المعلوِم أنَّ الأَمَلَك الواحَد إذا  { َجَعلأَنآ َأصأ
َر َملكاً أكَفى ، أَلَ ترى أنَّ َملكاً واحداً وهو مَلُك الموِت كان كاِفياً لقبِض أرواِحهم ، كان تسعَة عش

 !.يقبُض أرواَح الخلق كلِّهم ؟ فكيف يعجُز تسعَة عشَر َملكاً عن تعذيب الناس؟
ُلُه تَ َعاَلى  َنًة لِّلَِّذيَن َكَفُرواأ } : قَ وأ قلَّة إَلّ محنًة ؛ أي ما جَعلنا عَدَدهم في ال{ َوَما َجَعلأَنا ِعدَّتَ ُهمأ ِإَلَّ ِفت أ

وما جَعلنا عدَّة هؤَلِء المالئكة مع : لكفَّار مكة ِلَجهِلهم بالمالئكِة وتَوهُّمهم أنَّهم كالبشِر ، والمعنى 
أنا : ِقلَّتهم في العدِد إَلَّ ضاللًة للَّذين كَفُروا حتى قالوا ما قالوهُ من التكذيب ، وقاَل َكَلَدُة بن أسٍد 

 .ُفوِني أنتُم اثنينأكفيُكم سبعَة عشر فَاك
تَ يأِقَن الَِّذيَن ُأوتُواأ الأِكَتاَب } : وقولهُ تعالى  ِة النبيِّ { ِلَيسأ ؛ أي ليعلَم اليهوُد والنصاَرى بذلك صحَّة نبوَّ

زََنِة  ََ صلى اهلل عليه وسلم حين َيِجُدوَن ما أَتى به ُموافقاً ِلَما في التَّوراِة واإلنجيل ، فإنَّ عدَد هؤَلِء الأَ 
ُلُه تَ َعاَلى . في ُكتبهم تسعَة عشَر ، فيعلمون أنَّ ما أَتى به ُمَحمٌَّد صلى اهلل عليه وسلم موافٌق ِلَما عنَدهم قَ وأ

؛ أي ولكي يزداَد المؤمنون َتصِديقاً على َتصِديقهم لتصديِق أهِل { َويَ زأَداَد الَِّذيَن َءاَمُنواأ ِإيَماناً } : 
 .الكتاب لذلكَ 

ُلُه تَ َعالَ  ِمُنوَن } : ى قَ وأ ؛ أي ؛ ولَئالَّ َيُشكَّ الذين ُأوتوا الكتاَب في { َوَلَ يَ رأتَاَب الَِّذيَن ُأوتُواأ الأِكَتاَب َوالأُمؤأ
 .أمِر القرآن ، وَل يشكَّ المؤمنون بالتدبُّر والتفكُّر فيه
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بَ َر ( 94)َكالَّ َوالأَقَمِر  َفَر َوالصُّبأِح ِإذَ ( 99)َواللَّيأِل ِإذأ َأدأ  ( 90)ا َأسأ

 
َفَر * َواللَّيأِل ِإذأ َأدأبَ َر * َكالَّ َوالأَقَمِر } : وقوله تعالى  ؛ هذا قَسٌم على ِعَظِم نار سقَر ، { َوالصُّبأِح ِإَذآ َأسأ

ي هي َحّقاً والقمِر ؛ والليِل إذا جاَء بعَد النهار ؛ والصبُِّح إذا أضاَء ، إنَّ َسَقَر إلحَدى العظائِم الت: معناه 
قرأ نافُع . ورب القمرِ : معناُه : ويقاُل (. َحّقاً )والعرُب تؤكُِّد القَسَم بلفِظ َكالَّ كما تؤكِّدُه ب  . درَكاُت النار

كالهما : على لفظ اإلدبار ؛ أي إذا انقَضى وذهَب ، ويقاُل ( إذ أدأبَ رَ : )وحمزة وخلف ويعقوب وحفص 
 .َدبَ َر النهاُر وأدبَ رَ : ُلغتان 
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َدى الأُكَبِر   ( 94)ِإن ََّها إَلِحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َدى الأُكَبِر } : قَ وأ أرَاَد بالأُكَبِر : ))؛ أي َسَقَر إلحَدى الُكَبِر ، قال مقاتُل والكلبي { ِإن ََّها إِلحأ

َعةٌ   ((.َسَقَر ؛ َوالأَجِحيُم ؛ َوالأَهاويَةُ َجَهنَُّم ؛ َوَلظَّى ؛ َوالأُحَطَمُة ؛ َوالسَِّعيُر ؛ وَ : َدرََكاُت َجَهنََّم ؛ َوِهَي َسب أ

(4/4) 

 
 

 ( 94)َنِذيًرا لِلأَبَشِر 

 
لُُه تَ َعاَلى  ِلِه : ))؛ قال الزجَّاُج { َنِذيراً لِّلأَبَشِر } : وقَ وأ ِفي أوَِّل السُّوَرِة ؛ أي ُقمأ َنذيراً ( قُمأ )ُهَو َحاٌل ِمنأ قَ وأ

ُنِصَب على الحاِل ؛ يعني أنَّها لكبيرةٌ { َنِذيراً } : اس ، َوِقيأَل وهكذا ُروي عن عطاٍء عن ابِن عبَّ (( للبشرِ 
في حاِل اإلنذار ، وذكَر النذيَر بلفِظ التذكيِر فإن معنى النار العذاُب ، يعني أن الناَر نذيراً للبشِر ، قال 

َها: ))الحسُن  ٍء أدأَهى ِمن أ  ((.َواهلِل َما أنأذَر اهللُ بَشيأ
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َم َأوأ يَ َتَأخََّر ِلَمنأ َشا  ( 94)َء ِمنأُكمأ َأنأ يَ تَ َقدَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم َأوأ يَ َتَأخََّر } : قَ وأ ، والمعنى أنَّها نذيٌر { لِّلأَبَشِر } ؛ بدٌل من قولِه { ِلَمن َشآَء ِمنُكمأ َأن يَ تَ َقدَّ

َم في العبادِة واإليماِن والخيِر فينُجوا منهما ، أو يتأخََّر عن اإليماِن والطاعة فيقُع فيهما  ِلَمن شاَء أن يتقدَّ
ِلِه : ))أنَّ اإلنذاَر قد حصَل لكلِّ أحٍد ممن آَمن أو كفَر ، قال الَحسُن : ، والمعنى  َهذا َوِعيٌد َلُهمأ ، َكَقوأ

ُفرأ } : تَ َعاَلى  ِمن َوَمن َشآَء فَ لأَيكأ  [((.43: الكهف ]{َفَمن َشآَء فَ لأيُ ؤأ
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َحاَب الأَيِميِن ( 94)َما َكَسَبتأ َرِهيَنٌة ُكلُّ نَ فأٍس بِ   ( 93)ِإَلَّ َأصأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي كلُّ نفٍس مأخوذٌة يعمِلها مرهونٌة به ، وعن ابِن عبَّاس { ُكلُّ نَ فأٍس ِبَما َكَسَبتأ َرِهيَنٌة } : قَ وأ

ُهَما  ؛ وهم المؤمنون الَّذين يُعَطون ُكتَبهم { اَب الأَيِميِن ِإَلَّ َأصأحَ } (( ُمرأتَ َهَنٌة ِفي َجَهنَّمَ : ))َرِضَي اهللُ َعن أ
 .بَأيمانِهم ، فإنَّ اهللَ تعالى أعتَق رقابَهم من الرَّهِن وأدخَلهم الجنَّةَ 

َها قَاَلتأ . هم اْلطفاُل الذين َل ُذنوَب لهم فإنَّهم غيُر ُمرَتهنين: ويقاُل  ََ َرِضَي اهللُ َعن أ : " وعن عائشَة
ِلِميَن أيأَن ُهمأ ؟ قَاَل َسَألأُت َرسُ  َوَسَألأُتُه َعنأ " ِفي الأَجنَِّة : " وَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعنأ أطأَفاِل الأُمسأ

َمعأُتَك َتَضاِغيِهمأ ِفي النَّار : " أطأَفاِل الأُمشأرِِكيَن فَ َقاَل   " ". إنأ ِشئأِت أسأ
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ِرِميَن َعِن الأمُ ( 04)ِفي َجنَّاٍت يَ َتَساَءلُوَن  قَاُلوا َلمأ َنُك ِمَن الأُمَصلِّيَن ( 04)َما َسَلَكُكمأ ِفي َسَقَر ( 04)جأ
ِكيَن ( 09) ِم الدِّيِن ( 04)وَُكنَّا َنُخوُض َمَع الأَخاِئِضيَن ( 00)َوَلمأ َنُك ُنطأِعُم الأِمسأ ( 04)وَُكنَّا ُنَكذُِّب بِيَ وأ

 ( 04)َحتَّى َأتَانَا الأَيِقيُن 

 
ُلُه ت َ  ِرِميَن * ِفي َجنَّاٍت يَ َتَسآَءلُوَن } : َعاَلى قَ وأ في بساتين يتساَءلون عن أهِل النار ، : ؛ معناُه { َعِن الأُمجأ

 ؛ أيُّ شيٍء أدخَلكم الناَر وحبَسكم فيها؟{ َما َسَلَكُكمأ ِفي َسَقَر } : يقولون َلهم 
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نيا ؛  ؛ في{ قَالُواأ َلمأ َنُك ِمَن الأُمَصلِّيَن } : فيقولون َلهم  ِكيَن } دار الدُّ ؛ في اهلِل ؛ { َوَلمأ َنُك نُطأِعُم الأِمسأ
ِم الدِّيِن } ؛ وكنا نخوُض مع أهِل الباطِل والتكذيب ، { وَُكنَّا َنُخوُض َمَع اُلَخآِئِضيَن }  { وَُكنَّا نَُكذُِّب ِبيَ وأ

أن يكون اليقيُن ها هنا الموَت الذي  ؛ فشاهدناهُ ، ويجوز{ َحتَّى َأتَانَا الأَيِقيُن } أي بيوِم الحساب ؛ 
 .يعِرُف المرُء عنده أمَر اْلخرةِ 
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َفُعُهمأ َشَفاَعةُ الشَّاِفِعيَن   ( 04)َفَما تَ ن أ

 
؛ أي ما تنَفُعهم شفاعُة المالئكِة والنبيِّين كما ينفُع { َفَما تَنَفُعُهمأ َشَفاَعةُ الشَّاِفِعيَن } : يقوُل اهللُ تعاَلى 

ِمِئٍذ النَّبيُّوَن ؛ ثُمَّ : ))دين ، قال الحسُن الموحِّ  َفُع يَ وأ ِمٍن ، َيشأ َفُعُهمأ َشَفاَعُة َمَلٍك َوَلَ َشِهيٍد َوَلَ ُمؤأ َفَما تَ ن أ
ٌم ِفي َجَهنََّم فَ يَ ُقوُل َلُهمأ  َقى قَ وأ َلمأ َنُك ِمَن قَاُلواأ * َما َسَلَكُكمأ ِفي َسَقَر } : الصِّدِّيُقوَن ؛ ُثمَّ الشَُّهَداُء ، َويَ ب أ

ِلِه تَ َعاَلى [ 00-04: المدثر ]{.. َوَلمأ َنُك نُطأِعُم الأِمسأِكينَ * الأُمَصلِّيَن  َفَما تَنَفُعُهمأ َشَفاَعةُ } : إَلى قَ وأ
 ((.فَ َهُؤََلِء الَِّذيَن يَ ب أُقوَن ِفي َجَهنَّمَ : ))، قال ابُن مسعوٍد (( { الشَّاِفِعيَن 
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تَ نأِفَرةٌ ( 03)التَّذأِكَرِة ُمعأِرِضيَن َفَما َلُهمأ َعِن   ( 44)َكَأن َُّهمأ ُحُمٌر ُمسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ما ْلهِل مكَّة عن القرآِن الذي يقَرأُ عليهم : ؛ معناُه { َفَما َلُهمأ َعِن التَّذأِكَرِة ُمعأِرِضيَن } : قَ وأ

 .وا عن القرآِن ، ولم يُؤِمنوا به مع هذه الدََّللةُمعِرِضيَن ؛ أيأ أيُّ شيٍء لكفَّار مكَّة في اْلخرِة إذا أعَرضُ 
َتنِفَرٌة } : ثم شبَّههم بالأُحُمِر الوحشيَّة في إعراِضهم عمَّا يُقَرأُ عليهم فقال تعالى  ؛ قرأ { َكأَن َُّهمأ ُحُمٌر مُّسأ

 .نافرةٌ  نافُع وابن عامر بفتح الفاِء ؛ أي ُمنَ فََّرةٌ مذعورةٌ ، وقرأ اْلخرون بكسِر الفاء ؛ أي
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َوَرٍة   ( 44)فَ رَّتأ ِمنأ َقسأ
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َوَرٍة } : وقولهُ تعالى  ِشيَُّة إذا : ))؛ يعني فرَّت من اْلسِد ، قال ابُن عباس { فَ رَّتأ ِمن َقسأ الأُحُمُر الأَوحأ

م يقرأُ القرآَن كذلك هؤَلِء المشركون إذا َسمعوا النبيَّ صلى اهلل عليه وسل(( َعايَ َنِت اَْلَسَد َهَرَبتأ ِمنأهُ 
َورَُة : ))هَربُوا منه ، وقال الضحَّاك ومقاتُل  ِظهِ : الأَقسأ  ((.الرَُّماُة الَِّذيَن يَ رأُصُدونَ َها ، َلَ َواِحَد َلُه ِمنأ َلفأ
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َتى ُصُحًفا ُمَنشََّرًة  ُهمأ َأنأ يُ ؤأ  ( 44)َبلأ يُرِيُد ُكلُّ امأِرٍئ ِمن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َتى ُصُحفاً مَُّنشََّرًة َبلأ يُ } : قَ وأ ُهمأ َأن يُ ؤأ إن كفَّار مكة قالوا : ؛ قال المفسِّرون { رِيُد ُكلُّ امأِرىٍء مِّن أ

لتصيَح قريٌش عند رأِس كلِّ رُجٍل هذا كتاٌب منشور من اهلِل يأتيَك رسولهُ : للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم 
 .يؤمر فيه باتِّباِعكَ 

بل يريدون بإفراِط جهلهم أنأ : معناُه : َمنُشورًة ، َوِقيأَل : معناهُ ( َنشََّرةً مُ )و: والصُّحف جمُع صحيفٍة 
 .هذا كتاٌب من فالٍن إلى فالن بأنَّ ُمَحمَّداً رسوُل اهللِ : يُعَطى كلُّ واحد منهم ِكتَاباً من السَّماء مفتوحاً 
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ِخَرَة   ( 49)َكالَّ َبلأ ََل َيَخافُوَن اْلأ

 
ُلُه تَ عَ  كالَّ َل يُؤَتون الصُّحف وَل يكون َلهم ذلك ، بل : ؛ معناهُ { َكالَّ َبل َلَّ َيَخافُوَن اْلِخَرَة } : اَلى قَ وأ

 .هم َل َيخافون اْلخرَة حين لم يُؤمنوا بها ، ولو َخافوا ذلك لما اقتَرُحوا اْلياِت بعد قيام الدََّللة

(4/4) 

 
 

ُل الأَمغأِفَرِة ( 44)اَء ذََكَرُه َفَمنأ شَ ( 40)َكالَّ ِإنَُّه َتذأِكَرٌة  ُل الت َّقأَوى َوَأهأ َوَما َيذأُكُروَن ِإَلَّ َأنأ َيَشاَء اللَُّه ُهَو َأهأ
(44 ) 
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ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي { َفَمن َشآَء ذََكَرُه } ؛ أي َحّقاً إنَّ القرآن ِعَظةٌ من اهلِل تعالى ، { َكالَّ ِإنَُّه َتذأِكَرٌة } : قَ وأ
لهم : ؛ وما يتَّعظون إَلّ أن يشاَء اهللُ ذلك لهم ، َوِقيأَل { َوَما َيذأُكُروَن ِإَلَّ َأن َيَشآَء اللَُّه } ، اتَّعَظ به 
 .إَلَّ أنأ يَشاَء اهللُ لهم الأُهَدى: َوِقيأَل . المشيئة

ُلُه تَ َعاَلى  ُل الت َّقأَوى } : قَ وأ ُل } ُيجَعَل معه إلٌه آخر ،  ؛ أي هو أهٌل أن يُ ت ََّقى فال يُعَصى ، وَل{ ُهَو َأهأ َوَأهأ
أنا أهٌل أنأ أتَّقى فال ُيجعَل معي إلٌه ، فَمن اتَّقى أن يجعَل : ؛ يَغِفُر ِلَمن ات ََّقى ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى { الأَمغأِفَرِة 

ٌل أنأ تَ تَِّقي َمَحارَمُه ، َوأهأ : ))معي إلهاً فإنِّي أهٌل أن أغفَر له ، وقال قتادة   ((.ٌل أنأ يَ غأِفَر الذُّنُوبَ ُهَو أهأ

(4/4) 

 
 

ِم الأِقيَاَمِة   ( 4)ََل ُأقأِسُم ِبيَ وأ

 
ِم الأِقيَاَمِة }  َردٌّ َعَلى { َلَ } : ) وقال الفرَّاء . صلةٌ ( َلَ )ُأقِسُم بيوِم القيامِة ، و: ؛ معناُه { َلَ ُأقأِسُم ِبيَ وأ

ويدلُّ على معنى إثباِت الَقسِم ، قراءُة الحسِن واْلعرج بغيِر ألٍف ، (( رَ الَِّذيَن أنأَكُروا الأبَ عأَث َوالأَجنََّة َوالنَّا
 .ْلُقأِسَمنَّ فُحذفت النون: وتقديرُه على هذه القراءة 

(4/4) 

 
 

 ( 4)َوََل ُأقأِسُم بِالن َّفأِس اللَّوَّاَمِة 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِسٍَ بارٍَّة وَل ؛ يعني بج{ َوَلَ أُقأِسُم بِالن َّفأِس اللَّوَّاَمِة } : قَ وأ ميِع أنُفِس الخالئِق ؛ ْلنه ليس من نَ فأ

ُم الأِقَياَمِة أَحٌد إَلَّ َويَ ُلوُم نَ فأَسُه ، إنأ  : " فاجرٍة إَلَّ وهي تلوُم نفَسها ، قال صلى اهلل عليه وسلم  لَيأَس يَ وأ
ِسناً قَاَل  ِس اللَّوَّاَمِة } : ومعنى " يَا َليأَتِني َلمأ أف أَعلأ  :يَا لَيأَتِني أزأَددأُت ، َوإنأ َكاَن ُمِسيئاً قَاَل : َكاَن ُمحأ بِالن َّفأ

نيا : الملومة ، َوِقيأَل : {  إنَّما ُسميت النفُس َلوَّامًَّة ؛ ْلنَّها كثيرُة اللَّوِم َل صبَر لها على ِمَحِن الدُّ
 .وشدائِدها

(4/4) 
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َمَع ِعظَاَمُه  نأَساُن َألَّنأ َنجأ  ( 0)َلى قَاِدرِيَن َعَلى َأنأ ُنَسوَِّي بَ َناَنُه ب َ ( 9)َأَيحأَسُب اإلأِ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمَع ِعظَاَمُه } : قَ وأ َسُب اإِلنَساُن َألَّن نَّجأ أَيُظنُّ الكافُر أنأ : ؛ يعني الكافَر بالبعِث ؛ يقوُل { َأَيحأ

؛ بلى { َعَلى َأن نَُّسوَِّي بَ َناَنُه بَ َلى قَاِدرِيَن } لن نجمَع عظاَمُه بعد التفرُّق ، ولن نبعَثُه في اْلخرِة ، 
ٍل ، يَ ُقوُل اهللُ َلُه : ))بجمِعها قادرين على تسويِة بَ َناِنِه ، قال ابُن عبَّاس  َسُب أنأ : الأُمَراُد بِه أبُو َجهأ أَتحأ

َعَثكَ  ِعظَاُمها وَصُغَرت َفنردُّها ،  ؛ على ما كاَنتأ وإنأ قلَّ { بَ َلى قَاِدرِيَن َعَلى َأن نَُّسوَِّي بَ َناَنُه } (( َلنأ نَ ب أ
 .ونَؤلُِّف بينها حتى ُنَسوَِّي البَ َناَن ، وَمن قدَر على جمِع صغار العظام كان على جمِع ِكبارها أقدرَ 

قادرين على أنأ ُنَسوَِّي بَ َنانَُه وأنامَلهُ ، ونجعَل أصابَع يديه ورجليِه شيئاً واحداً كُخفِّ البعيِر : معناهُ : َوِقيأَل 
و كَكفِّ الخنأزِير وكحافِر الحميِر ، فال يمكنُه أن يفعَل بها شيئاً ، ولكن َمنَ نَّا عليه ففرَّقنا أصابَعُه حتى أ

 .يأُخذ بها ما شاءُ ، ويقبَض إذا شاَء ويبسَط إذا شاءَ 

(4/4) 

 
 

نأَساُن ِليَ فأُجَر َأَماَمهُ   ( 4)َبلأ يُرِيُد اإلأِ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُجَر َأَماَمُه َبلأ يُرِي} : قَ وأ ؛ أي بل يريُد الكافر أن يكذَِّب بما ُقدَّاَمُه من البعِث ، { ُد اإِلنَساُن ِليَ فأ

َة ُعُمِرِه َولَيأَس ِفي نِيَِّتِه : َمعأنَاُه : ))ويقدَِّم الذنَب ويؤخَِّر التوبَة ويكُفَر أبداً ما عاَش ، قال ابُن اْلنباريِّ  ُمدَّ
يجهُل ابن آدم أنَّ ربَُّه قادٌر على جمِع ِعظَامِه بعَد الموِت ، ولكنَّهُ يريُد أن  ما: والمعنى ((. أنأ يَ ُتوبَ 

َيفُجَر أَماَمُه ؛ أي بمعنى ُقدَّاماً ُقدَّاماً في معاِصي اهلل ، رَاكباً رأَسُه َل يُقِلُع وَل يتوُب حتى يأتَيهُ الموُت 
َوِء أعمالهِ   .على أشرِّ أحوالِه وأسأ

(4/4) 

 
 

َأُل  ُم الأِقَياَمِة َيسأ  ( 4)َأيَّاَن يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُم الأِقيَاَمِة } : قَ وأ َأُل َأيَّاَن يَ وأ } ؛ أي يسأُل مَتى يوُم القيامِة َتكذيباً به ، ويقاُل في معنى { َيسأ
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ُجَر َأَماَمُه  يبلُغ إليها ،  أن يعزَم على الُفجور في مستقبِل ُعمره في أوقاٍت لعلَُّه َل يعيُش فيها ، وَل{ ِليَ فأ
 .فاجرٌ : فاجٌر ، وللمكذِّب بالحقِّ : الميُل عن القصِد ، يقال للكافِر : وأصُل الُفُجور 

(4/4) 

 
 

ُس َوالأَقَمُر ( 4)َوَخَسَف الأَقَمُر ( 4)فَِإَذا َبِرَق الأَبَصُر  َمِئٍذ َأيأَن الأَمَفرُّ ( 3)َوُجِمَع الشَّمأ نأَساُن يَ وأ يَ ُقوُل اإلأِ
(44 ) 

 
إذا حاَر البصُر وَفِزَع ، وذلك عند رُؤية جهنَّم ، وهذا جواٌب : ؛ معناُه { فَِإَذا َبِرَق الأَبَصُر } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وأ 

ُم الأِقَياَمِة } لقولِه تعالى قرأ نافع بفتِح الراء { فَِإَذا َبِرَق الأَبَصُر } : فيقول اهلل تعالى [ 4: القيامة ]{َأيَّاَن يَ وأ
، أي يشَخُص البصُر إلى ما يتوقَّع من أهوال يوم القيامة ، كنظِر الأُمحَتِضِر عند نظرِه إلى  من الَبرِيقِ 
َوُجِمَع } ؛ أي وذهَب ضوُء القمِر ، والأُخُسوُف ذهاُب الضَّوِء ، { َوَخَسَف الأَقَمُر } : قوله . المالئكةِ 

ُس َوالأَقَمُر  إنَّهما : َوِقيَل . رَين القريَبين ، يعني ُكوِّرَا يوَم القيامةِ ؛ أي ُجمعا في ذهاب نُورهما كالنُّو { الشَّمأ
ُلُه تَ َعاَلى . يُرمى بهما في النار ، ُخِلقا من النار ثم يَعودان فيها َمِئٍذ َأيأَن الأَمَفرُّ } : قَ وأ ؛ { يَ ُقوُل اإِلنَساُن يَ وأ

 .ين المهَرُب من اْلهوالِ أين المَفرُّ وأ: يقوُل الكافر المكذُِّب بيوِم القيامة : معناُه 

(4/4) 

 
 

 ( 44)َكالَّ ََل َوَزَر 

 
كلُّ : والَوَزُر في اللغة . ؛ أي َحّقاً َل موضَع يَِلُج إليه وَل ِحصأَن وَل ِحرأزَ { َكالَّ َلَ َوَزَر } : قَاَل اهللُ تَ َعاَلى 

 .ون إليهما تحصَّنأَت بِه ، والتجأَت إليِه ، ومنه الَوزيُر ؛ ْلنَّ الناَس يلتِجئ

(4/4) 

 
 

تَ َقرُّ  َمِئٍذ الأُمسأ  ( 44)ِإَلى رَبَِّك يَ وأ
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ُلُه تَ َعاَلى  تَ َقرُّ } : قَ وأ َمِئٍذ الأُمسأ المستَقرُّ موضُع : َوِقيأَل : ؛ أي الأُمنتَ َهى والمرِجُع والمصيُر { ِإَلى رَبَِّك يَ وأ
 .رَّ الكافرين النارُ يعني أنَّ ُمستقرَّ المؤمنين الجنَّة ، ومستق: َوِقيأَل . الحساب

(4/4) 

 
 

َمِئٍذ ِبَما َقدََّم َوَأخََّر  نأَساُن يَ وأ  ( 49)يُ َنبَّأُ اإلأِ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمِئٍذ ِبَما َقدََّم َوَأخََّر } : قَ وأ َم من طاعِة اهلل ، وما أخَّر من طاعِة اهلل { يُ َنبَّأُ اإِلنَساُن يَ وأ ؛ أي بما قدَّ

َف : َوِقيأَل . يُ َنب َُّؤ اإلنساُن بأوَّل عَملِه وآخرهِ : معناهُ  :فلم يعَملأ به ، َوِقيأَل  ََ بما قدَّم من أموالِه ، وما خلَّ
 .وما َعِمَل في آخِر ُعمره, بما َعِمَل في أوَّل ُعمره: َوِقيأَل . للورَثةِ 

(4/4) 

 
 

ِسِه َبِصيَرٌة  نأَساُن َعَلى نَ فأ  ( 40)َبِل اإلأِ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِسِه َبِصيَرٌة َبِل } : قَ وأ ؛ يعني أنَّ َجوارَحُه تشهُد عليه بما َعِمَل ، فهو شاهٌد { اإِلنَساُن َعَلى نَ فأ

على اإلنساِن رُقَ َباُء َيشَهُدوَن عليه بعملِه وإنأ أرَخى ُسُتورَُه وأغلَق : على نفسِه بَشهادة جوارحِه ، والمعنى 
َعهُ وبصَرُه وذكَرهُ  ودخوُل الهاء في بصيرِة ْلن . ويديِه ورجليِه وجميع جوارحه أبواَبهُ ، يعني بالرُّقباء َسمأ

 .المراَد باإلنساِن ها هنا الجوارحُ 

(4/4) 

 
 

 ( 44)َوَلوأ َألأَقى َمَعاِذيَرهُ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ولو اعتذَر وجادَل عن نفسِه لم ينفعأُه ذلك ، وإِن اعتذَر فعليه { َوَلوأ َألأَقى َمَعاِذيَرُه } : قَ وأ
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َبَل السَّتَر ؛ لَيختفي بما : المعاذيُر جمع الأِمعأذار وهو السَّتُر ، معناه : َوِقيأَل . ن ُيكذُِّب ُعذرَهُ مَ  وإن أسأ
 .َعِمَل ، فإنَّ نفَسُه شاهدٌة عليه

(4/4) 

 
 

َعهُ َوقُ رأآَنُه ( 44)ََل ُتَحرِّكأ ِبِه ِلَساَنَك ِلتَ عأَجَل ِبِه  َنا َجمأ  ( 44)ِإنَّ َعَلي أ

 
َل تحرِّكأ بالقرآِن : ؛ خطاٌب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم يقول { َلَ ُتَحرِّكأ ِبِه ِلَساَنَك } : هُ تعالى وقول

؛ بقراءتِه قبَل أن يفُرَغ جبريُل من قراءتِه عليك ، وذلك أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه { ِلتَ عأَجَل ِبِه } لَساَنَك ، 
ٌء ِمَن الأَوِحِي َلمأ يَ فأُرغأ ِجبأرِيُل ِمنأ آِخِرِه َحتَّى َتاَلُه النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم وسلم َكاَن إذا نَ َزَل َعَليأِه َشيأ 

ِلِه  َفِلَت ِمنأهُ ، فََأعأَلَمُه اهللُ بَقوأ َعُه َوقُ رأآَنُه } : َمَخاَفَة أنأ يَ ن أ َنا َجمأ ؛ أي إنَّ علينا حفَظُه في قلبَك ، { ِإنَّ َعَلي أ
: اْلعلى ]{َسنُ قأرُِئَك َفالَ َتنَسى } ما يأمرُه اهلل به ، وأعَلمُه بأنه َل يُنِسيه إيَّاُه ، كما قال تعالىوتأأِليَفُه على 

 .فلم ينَس النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َشيئاً حتى ماتَ [ 4
ًة ،  َكاَن النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم يُ َعاِلُج ِمَن : ))وعن ابِن عبِّاس في معنى هذه اْليِة قال  الت َّنأزِيِل َشدَّ

ِي َمَخافَ  ُي ُيَحرُِّك ِلَسانَُه َوَشَفتَ يأِه قَ بأَل فَ َراِغ ِجبأرِيَل ِمنأ ِقَراَءِة الأَوحأ َفَظ ، َكاَن إذا نَ َزَل َعَليأِه الأَوحأ َة أنأ َلَ َيحأ
َوَلَ تَ عأَجلأ بِالأُقرأآِن ِمن قَ بأِل َأن } ومثُلُه قوله(. { َلَ ُتَحرِّكأ ِبِه ِلَساَنَك ِلتَ عأَجَل ِبِه } : فََأن أَزَل اهللُ َعَليأِه اْلَيَة 
ُيُه  ُلُه تَ َعاَلى [. 440: طه ]{يُ قأَضى ِإَليأَك َوحأ َعُه } : قَ وأ َنا َجمأ أي إنَّ { َوقُ رأآَنُه } في َصدرَك { ِإنَّ َعَلي أ

هُ   .جبريل َيقرُؤه عليَك حتى َتحفَظََ

(4/4) 

 
 

َنا بَ َياَنهُ ( 44)قُ رأآَنُه فَِإَذا قَ َرأأنَاُه فَاتَِّبعأ   ( 43)ثُمَّ ِإنَّ َعَلي أ

 
؛ أي فإذا قرأُه جبريُل بَأمرِنا وفرَغ منه ، فاقَرأهُ أنَت إذا فرَغ { فَِإَذا قَ َرأأنَاُه فَاتَِّبعأ قُ رأآَنُه } : وقولهُ تعالى 

. فيه من الحالِل والحراِم واْلمر والنهي فإذا َجمعناُه ، وألقيناُه فاتَّبع ما: معناُه : َوِقيأَل . جبريُل من قراءتهِ 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا بَ َياَنُه } : قَ وأ ؛ أي بياُن ما أشَكَل عليك من معانيِه ، وبياُن ُمجَمالتِه مثَل أركاِن { ثُمَّ ِإنَّ َعَلي أ

 .الصَّالة وُشروِطها وِنَصاب الزكاة ومقاديِرها
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ِخَرَة ( 44)َكالَّ َبلأ ُتِحبُّوَن الأَعاِجَلَة   ( 44)َوَتَذرُوَن اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  كالَّ َل يُؤِمُن أبو جهٍل وأصحابُه بالقرآِن وببيانه بل : ؛ معناُه { َكالَّ َبلأ ُتِحبُّوَن الأَعاِجَلَة } : قَ وأ

ويذرُون العمَل ؛ { َوَتَذرُوَن اْلِخَرَة } يحبُّون العاجلَة ، يعني كفَّاَر مكَّة يحبُّون الدنيا ويعَملون لها ، 
نيا عليها ، وقرأ نافُع والكوفيون  : بالتاء ؛ أي ُقل َلهم يا ُمَحمَُّد ( َتذرُونَ )و( ُتِحبُّونَ )لآلخرِة ، فُيؤِثُرون الدُّ

 .{َوَتَذرُوَن اْلِخَرَة * َبلأ ُتِحبُّوَن الأَعاِجَلَة } 
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َمِئٍذ نَاِضَرٌة   ( 49)ٌة ِإَلى رَب َِّها نَاِظرَ ( 44)ُوُجوٌه يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمِئٍذ نَّاِضَرٌة } : قَ وأ وجوٌه يوَم القيامِة نَاِعَمٌة غضَّة حَسنة مضيئٌة ُمسِفَرٌة مشرقٌة : ؛ معناهُ { ُوُجوٌه يَ وأ

[ 40: المطففين ]{تَ عأِرُف ِفي ُوُجوِهِهمأ َنضأَرَة النَِّعيِم } بنعيِم الجنَّة ، وهي وجوُه المؤمنين كما قال تعالى
َجُب َعنأهُ : ))؛ قال الكلبيُّ { ِإَلى رَب َِّها نَاِظَرٌة } : قولهُ تعالى و  َمِئٍذ َلَ ُتحأ ، قال (( تَ نأُظُر إَلى اهلِل تَ َعاَلى يَ وأ

 ((.تَ نأُظُر إَلى رَبَها ُمَعايَ َنةً : ))مقاتُل 
ُل الأَجنَِّة يَ ُقوُل تَ َعاَلى : " قال صلى اهلل عليه وسلم  أَلمأ : يُدوَن َشيأئاً أزيدُُكمأ ؟ فَ يَ ُقولُوَن أُترِ : إذا َدَخَل أهأ

ِخلأَنا الأَجنََّة ؟ أَلمأ تُ نأِجَنا ِمَن النَّار ؟ قاَل  َشُف الأِحَجاُب ، َفَما ُأعأطُوا َشيأئاً : تُ َنضِّرأ ُوُجوَهَنا ؟ أَلمأ ُتدأ فَ ُيكأ
ِديٍد ، َكَما َعَرفَ تأُه  أَحبَّ إَليأِهمأ ِمَن النََّظِر إلى رَبِِّهم ، يَ نأظُُروَن إَلى اهللِ  تَ َعاَلى ِفي الأَجنَِّة بالَ َكيأٍف َوَلَ َتحأ

بيٍه   ". الأُقُلوُب بالَ َكيأٍف َوَلَ َتشأ
ِل الأَجنَِّة َمنأزَِلًة أنأ يَ نأُظَر : " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن عبِداهلل بن عمَر قال  إنَّ أدأَنى أهأ

نأ َسَنٍة يَ َرى أقأَصاُه َكَما يَ َرى أدأنَاهُ ، َويَ نأُظَر ِفي ُسُررِه َوأزأَواِجِه َوَخَدِمِه ، َوإنَّ أفأَضَلُهمأ َمنأزَِلًة مَ ِفي ُملأِكِه ألأَف 
ٍم َنظأَرتَ يأِن  َم الأِقَياَمِة ُكلَّ يَ وأ  ". يَ نأُظُر إَلى اهلِل يَ وأ
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َمِئٍذ بَاِسَرةٌ  َعَل ِبَها فَاِقَرٌة َتُظنُّ َأنأ ( 40)َوُوُجوٌه يَ وأ  ( 44)يُ فأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمِئٍذ بَاِسَرٌة } : قَ وأ َتُظنُّ } ؛ أي َكاِلَحٌة عابَسٌة كاشرة ُمسودَّةٌ ، وهي وجوُه الكفَّار ، { َوُوُجوٌه يَ وأ

َعَل ِبَها فَاِقَرٌة  داهيُة العظيمة واْلمُر ال: ؛ أي َتسَتيِقُن أن يُفعَل بها داهيٌة من العذاب ، والَفاِقَرُة { َأن يُ فأ
 ((.ِهَي ُدُخوُل النَّار))الشديد الذي َيكِسُر ِفَقاَر الظَّهِر ، قال ابُن زيٍد 
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 ( 44)َوِقيَل َمنأ رَاٍق ( 44)َكالَّ ِإَذا بَ َلَغِت الت ََّراِقَي 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ هذا ذكُر حاِل من َيحضرهُ الموُت لَيرَتدَِع { َوِقيَل َمنأ رَاٍق * َكالَّ ِإَذا بَ َلَغِت الت ََّراِقَي } : قَ وأ

إذا بَلَغِت الرُّوُح الت ُّرأقُ َوَة ، ويقوُل َمن يحضُر الميَِّت من أهلِه : الناُس عمَّا يؤدِّيهم إلى العذاب ، والمعنى 
وقال . أو بالعالجِ هل ِمن رَاٍق يُ َرقِّيِه وطبيٍب يُداويِه ، يطلُبون اْلطباَء ؛ لَيكِشُفوا عنه إما بالرَُّقى ، : 

هذا من قوِل المالئكِة ؛ ْلنَّ الن َّفأَس عندما ُتقبض يحضُرها سبعٌة أمالٍك من مالئكِة الرَّحمة ، : بعُضهم 
 .وسبعُة أمالٍك من مالئكِة العذاب أعواٌن ِلَمَلِك الموِت ، ينظُر بعُضهم إلى بعٍض أيُّهم يَ رأَقى بروحهِ 

وهي عظُم وصٍل بين ثَغَرِة النَّحِر والَعاِتِق ، وهما ُترقوتَان عن يميِن ثَغَرِة النَّحِر  جمُع تُ رأقُ َوٍة ؛: والت ََّراِقي 
َضين  .وعن ِشمالها كالأَحوأ

(4/4) 

 
 

َمِئٍذ الأَمَساُق ( 43)َوالأتَ فَِّت السَّاُق بِالسَّاِق ( 44)َوَظنَّ َأنَّهُ الأِفَراُق   ( 94)ِإَلى رَبَِّك يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي تَ يَ قََّن عند ذلك المريُض الذي بَلغت روحهُ تَ َراِقَيُه أنه الفراُق من { َوَظنَّ َأنَُّه الأِفَراُق }  :قَ وأ

ُلهُ تَ َعاَلى . الدُّنيا ، ومفارقُة الماِل واْلهل والولدِ  ؛ أي اجتمَعتأ عليه { َوالأتَ فَِّت السَّاُق بِالسَّاِق } : قَ وأ
ِل المطلِع وآخر شدائِد الدُّنيا الشدائُد والتَقى عليه أمُر الد نيا واْلخرِة ، وهو في شدَّة كرب الموت وَهوأ

 .مع أوَّل شدِة اْلخرة
َوالأتَ فَّتأ : َمعأنَاُه : ))وقال الحسُن ((. النَّاُس ُيَجهُِّزوَن َبَدنَُه ، َوالأَمالَِئَكُة ُيَجهُِّزوَن رُوَحهُ : ))وقال الضحَّاك 
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ِماَلُه ، َوَقدأ َكاَن : ))وقال قتادةُ ((. فُّ أَحُدُهَما إَلى اْلَخرِ َساقَاُه ِفي الأَكَفِن يُ لَ  َلمأ َتحأ َماَتتأ َساقَاُه َفََ
ُلهُ تَ َعاَلى ((. َعَليأِهَما َجوَّاَلً  َمِئٍذ الأَمَساُق } : قَ وأ ؛ أي إليه المرجُع والمنتَهى في اْلخرِة إلى { ِإَلى رَبَِّك يَ وأ

 .لِّيِّيَن وإمَّا إلى ِسجِّينحيث يأمُر اهللُ ، إما إلى عِ 

(4/4) 

 
 

ِلِه يَ َتَمطَّى ( 94)َوَلِكنأ َكذََّب َوتَ َولَّى ( 94)َفاَل َصدََّق َوََل َصلَّى   ( 99)ثُمَّ َذَهَب ِإَلى َأهأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ، ولم ُيَصلِّ هلِل  َلمأ يصدِّقأ بالقرآنِ : ؛ يعني أبَا جهٍل يقوُل اهللُ فيه { َفالَ َصدََّق َوَلَ َصلَّى } : قَ وأ

} ؛ أي كذَب بالقرآِن وتَولَّى عن اإليماِن به ، ويدخُل في هذا كلُّ كافٍر مثله ، { َولَ اِكن َكذََّب َوتَ َولَّى } ، 
ِلِه يَ َتَمطَّى  يَ َتَمطَُّط أي : ؛ أي رجَع إلى أهلِه بتَبختَ ُر في المشي ويختاُل فيه ، وأصلُه { ُثمَّ َذَهَب ِإَلى َأهأ

َتدُّ ، والأَمِطيُّ هو الظهُر ، وَتَمطَّى إذا َمدَّ يتمَ   دَُّد ، والأَمطُّ هو الأَمدُّ ، وَتَمطَّى اإلنساُن إذا قاَم من منامِه يَمأ
 .َمطَاهُ 
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َلى   ( 94)ُثمَّ َأوأَلى َلَك فََأوأَلى ( 90)َأوأَلى َلَك فََأوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلى ثُ * َأوأَلى َلَك فََأوأَلى } : قَ وأ ؛ هذا وعيٌد َعلى وعيٍد من اهلل ْلبي جهٍل ، { مَّ َأوأَلى َلَك فََأوأ

الويُل لَك يوَم َتموُت ، والويُل : وهذه كلمٌة موضوعة للتهديِد والوعيد ، والمعنى كأنَُّه يقوُل ْلبي جهٍل 
مكروُه يا أبَا جهٍل وقَ ُرَب منك ما المعنى أوأََلَك ال: لَك يوَم تُبَعُث ، والويُل لَك يوَم تدخُل الناَر ، َوِقيأَل 

 .تكرهُ 
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َرَك ُسًدى  نأَساُن َأنأ يُ ت أ  ( 94)َأَيحأَسُب اإلأِ
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ُلُه تَ َعاَلى  َرَك ُسًدى } : قَ وأ َسُب اإِلنَساُن َأن يُ ت أ أَيُظنُّ الكافُر أن يُتَرَك ُمهَمالً َل يؤَمُر وَل : ؛ معناهُ { َأَيحأ

َملُ : ى وَل يحاَسُب بعملِه في اْلخرة ، والسَُّدى يُنَهى وَل يُوَعُظ وَل يُتلَ   .الأُمهأ
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َنى   ( 94)ُثمَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى ( 94)َأَلمأ َيُك نُطأَفًة ِمنأ َمِنيٍّ يُمأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنى } : قَ وأ ساُن في ابتداِء َخلقِه نُطَفًة من أَلمأ َيُك هذا اإلن: ؛ معناُه { َأَلمأ َيُك نُطأَفًة مِّن مَِّنيٍّ يُمأ

َنى)َمِنيٍّ َتَصبُّ في الرَّحِم ،   ُقرئ  َنى)يعني النطفَة ، وُروي ( ُتمأ { ثُمَّ َكاَن َعَلَقًة } : قوله . بمعنى المِنيِّ ( يُمأ
جلين والعينيِن واْلُذنين ؛ فخَلَقُه وسوَّاُه باليديِن والرِّ { َفَخَلَق َفَسوَّى } ؛ ثم صاَر َدماً ُمنعقداً بعَد النُّطفة ، 

 .إلى أن بلََّغُه هذا الحدَّ الذي شاهد ، وَخَلَق منه الروح
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ُن أَثى  َتى ( 93)َفَجَعَل ِمنأُه الزَّوأَجيأِن الذََّكَر َواْلأ ِيَي الأَموأ  ( 04)َألَيأَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأنأ ُيحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي َخَلَق من هذه النطفة أوَلداً ذُكوراً وإناثاً { لذََّكَر َواْلُنَثى َفَجَعَل ِمنأُه الزَّوأَجيأِن ا} : قولُه  قَ وأ
َتى } :  يِ َي الأَموأ أليس الَّذي خلَق اإلنساَن ِمن المِنيِّ ، ونَ َقَلُه من : ؛ معناُه { َألَيأَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأن ُيحأ

َمن َقَدَر على اَلبتداِء ، كان على : والمعنى . ى أن ُيحيَي الموَتىتلك اْلحواِل إلى هذه الحالِة قادٌر عل
 .البعِث أقدَر بعَد الموِت ، دلَّهم اهللُ تعالى على البعِث بابتداء الخلقِ 

وعن " ى ُسبأَحاَنَك اللَُّهمَّ َوبَ لَ : " أنَّهُ َكاَن إذا َخَتَم َهِذِه السُّورَة قَاَل " وعن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم 
ُهَما قاَل  َتى } إذا قَ َرأ أَحدُُكمأ : ))ابِن عبَّاس َرضَي اهللُ َعن أ يِ َي الأَموأ : فَ لأيَ ُقلأ { َألَيأَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأن ُيحأ

 ((.اللَُّهمَّ بَ َلى
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ِر َلمأ َيُكنأ َشيأًئا َمذأُكورًا  نأَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّهأ  ( 4)َهلأ َأَتى َعَلى اإلأِ

 
ِر }  ؛ أي قد أَتى على آدَم أربعون َسنة التي مرَّت به وهو بصورِة { َهلأ َأَتى َعَلى اإِلنَساِن ِحيٌن مَِّن الدَّهأ

؛ { َشيأئاً } ؛ يُذَكُر اسمُه ، وَل َيدري ما يُراد به ، كان { َلمأ َيُكن } اإلنساِن قبَل أن يُنف  فيه الروح ، 
قد أَتى على آدَم : ومعنى اْليِة . ْلنه كان ُتراباً وِطيناً إلى أنأ نُف  فيه الروحُ ؛ { مَّذأُكوراً } ولم يكن ، 

أربُعون َسنة ُملًقى بين مكَّة والطائِف قبَل أن يُنف  فيه الروُح لم يكن َشيئاً مذكوراً ، َل َيذُكُر وَل يعرُف وَل 
 .يدري ما اسمُه وَل ما يُراد به

َرأُ  أنَّ ُعَمَر رضي اهلل: ))يُروي  ِر َلمأ َيُكن َشيأئاً } عنه َسِمَع رَُجالً يَ قأ َهلأ َأَتى َعَلى اإِلنَساِن ِحيٌن مَِّن الدَّهأ
َلمأ } وقرأ رجٌل عند ابِن مسعود . أي لَيأَتُه بَِقَي على ما كاَن َل يلدُ (( َليأتَ َها َتمَّتأ : فَ َقاَل ُعَمُر { مَّذأُكوراً 

؛ ْلنه لم يجوُز على اهلِل أن ( قد)بمعنى ( َهلأ )ولفُظ ((. لَيأَت ذِلَك َلمأ َيُكنأ : ))فقال { َيُكن َشيأئاً مَّذأُكوراً 
 .يستفِهَم ؛ ْلنه َلمأ يَزلأ عاِلماً باْلشياِء كلِّها ، وَل يزاُل عاِلماً 
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نأَساَن ِمنأ ُنطأَفٍة َأمأَشاٍج نَ بأَتِليِه َفَجَعلأَناُه َسِميًعا بَ  َنا اإلأِ  ( 4)ِصيًرا ِإنَّا َخَلقأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا اإِلنَساَن ِمن نُّطأَفٍة َأمأَشاٍج ن َّبأَتِليِه } : قَ وأ ؛ يعني نسل آدم خلقه اهلل من نطفة أمشاج ؛ { ِإنَّا َخَلقأ

أي أخالٍط واحُدها َمِشيٌج ، وهو َشيئان َمخُلوطَاِن ، يعني اختالَط نُطفة الرَّجِل بنطفِة المرأة ، أحُدهما 
اْلخر أصفُر ، فما كان من عصٍب وعظٍم وقوَّة فِمن نُطفة الرجل ، وما كان من لحٍم ودم وَشعٍر أبيُض و 

َجعلناُه سميعاً بصيراً : ؛ معناُه { َفَجَعلأَناُه َسِميعاً َبِصيراً } : وَتمَّ الكالُم ، ثُم قاَل . فمن ُنطفة المرأة
 .لَنبَتِليهِ 

ُشوٌج ؛ أي مخلوٌط ، وقال ابُن  َمَشجأتُ : واْلمشاُج اَلختالُط ، يقاُل  هذا بهذا ؛ أي َخَلطُته به فهو َممأ
ُهَما : ))عبَّاس والحسن وعكرمُة ومجاهد  َتِلطَاِن ِفي الرَِّحِم ، فَ َيُكوُن ِمن أ يَ عأِني َماَء الرَُّجِل َوَماَء الأَمرأأِة َيخأ

ِري مِ  َفُر رَِقيٌق َيجأِري ِمَن الت ََّراِئب ، َجِميعاً الأَوَلُد ، َفَماُء الرَُّجِل أب أَيٌض َغِليٌظ َيجأ َن الصُّلأب ، َوَماُء الأَمرأأِة أصأ
َتِلطَاِن فََأي ُُّهَما َعالَ َماُؤُه َماَء َصاِحبِه َكاَن الشََّبُه َلهُ  جعَل اهللُ في النُّطفة أخأاَلطاً من : ويقاُل ((. ُثمَّ َيخأ

نَ َعمأ َواهلِل ُخِلَق : ))رودة واليُبوَسِة والرطوبة ، وقال الحسُن الطبائِع التي تكوُن في اإلنساِن من الحرارِة والبُ 
 ((.اإلنأَساُن ِمنأ نُطأَفٍة ُمِشَجتأ بَدِم الأَحيأِض ، فَإذا َحلَِّت النُّطأَفةُ ارأتَ َفَع الأَحيأضُ 
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 ( 9)ِإنَّا َهَدي أَناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفورًا 

 
ُلُه ت َ  ؛ أي بي َّنَّا له طريَق الهدى وطريَق الضَّاللة ، فَمكنَّاُه من الُكفِر { ِإنَّا َهَدي أنَاُه السَِّبيَل } : َعاَلى قَ وأ

؛ أي إما موحِّداً طَائعاً ، وإما ُمشرِكاً كافراً { ِإمَّا َشاِكراً َوِإمَّا َكُفوراً } : والشُّكر ، ُثمَّ إنه يكون بعَد اَلبتالِء 
أي نت ََّعبَّدُه فَيظَهُر ( نَ بأَتِليهِ )ومعنى . مَّا أنأ يختاَر طريَق اإلسالِم ، وإمَّا أنأ يختاَر طريَق الُكفرِ إ: ، والمعنى 

َنا منه ، وَل يقُع اَلبتالُء إَلَّ بعد َتمام الِخلأَقةِ   .ما َعِلمأ
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نَا لِلأَكاِفرِيَن َساَلِسَل َوَأغأاَلًَل َوَسِعيًرا    (0)ِإنَّا َأعأَتدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَا لِلأَكاِفرِيَن َساَلِسالَ َوَأغأاَلَلً َوَسِعيراً } : قَ وأ ، بيَّن اهللُ بهذا ما أعدَّ في اْلخرِة للكافرين { ِإنَّآ َأعأَتدأ

 إنَّا َهيَّأأنا في جهنَّم لكلِّ كافٍر ِسلأِسَلًة في النار طوُلها َسبعون ذراعاً ،: وما أعدَّ للمؤمنين ، والمعَنى 
َلُك فيها وقُ َرنَاُؤُه من الشَّياطين ، وقولُه تعالى  أي أغأاَلَلً من حديٍد تُ َغلُّ بها أيِديهم إلى { َوَأغأاَلَلً } ُيسأ

 .أي ونَاراً ُموَقَدًة يُعذبون بها{ َوَسِعيراً } وقوله . أعناِقهم من ورائِهم
: ، وفيه وجهان { قَ َوارِيَراأ } ، وكذلك  بالتنوينِ ( َساَلِسالً )قرأ نافُع وعاصم واْلعمش والكسائي وأيوب 

أنَّ هذا الجمَع أشَبَه اْلحاَد ؛ ْلنَّهم : والثاني . أنَّ من العرب من َيصِرُف جمَع ما َل ينصرفُ : أحُدهما 
قالوا َصَواِحَباُت يوُسَف في جمِع َصَواِحَب ، وكذلك َمَواِليَاُت في جمِع َمَواِلي ، فإذا كان صواحُب في 

 .لواحِد ، فكذلك َساَلِسالً معنى ا
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َربُوَن ِمنأ َكأأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُورًا  َب أَراَر َيشأ  ( 4)ِإنَّ اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َربُوَن ِمن َكأأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوراً } : قَ وأ يعني باْلبرار الأُمِطيِعيَن هلِل الصَّادقين في { ِإنَّ اَْلب أَراَر َيشأ

نياإيمانِ  هم الذين َل يُؤُذوَن : َوِقيأَل . هم الذين يَ بُ رُّوَن اْلباَء واُْلمَّهات من المؤمنين: َوِقيأَل . هم في الدُّ
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ٍر ، وقولُه تعالى { ِمن َكأأٍس } وقولُه تعالى . الذرَّ وَل يرَضون بالشرِّ  { َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوراً } أي من َخمأ
 .ت في الكأأِس َكاُفوراً أي كان ِمَزاُج الخمِر التي كان

َزُج : ))أراَد بذلك ما ُيَشمُّ من ريِحها من جهِة َطعِمها ، كما ُروي عن مجاهٍد أنه قاَل : قال بعُضهم  يُمأ
ِكَها َوزَنأَجبيلِ  ن أَيا َوَلَ َكِمسأ عأِم الزَّنأَجبيِل ، لَيأَس َكَكاُفور الدُّ ِك َوَطََ ، َوَلِكنأ  َهاَشَرابُ ُهمأ بالأَكافُور َوريِح الأِمسأ

َتِدَي َلهُ الأُقُلوبُ  يغي ُِّر اهللُ طعَم الكافور إلى ِنهاية ما ُيشتهى ، : ويقاُل ((. َوَصَف اهللُ َما ِعنأَدُه بَما ِعنأَدنَا ِلتَ هأ
 .فيجتمُع ِطيُب الرائحِة مع لذِة الطَّعمِ 
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َرُب ِبَها ِعَباُد اللَِّه يُ َفجُِّرونَ َها تَ فأِجيرً  ًنا َيشأ  ( 4)ا َعي أ

 
َربُونَ )، ويقاُل في معنى ( َكاُفوراً )؛ منصوٌب على البدِل من { َعيأناً } : وقولهُ تعالى  أي ِمن ( َعيأناً ... َيشأ

ِجيراً } : عيِن فوَّاَرٍة في أرِض الجنة ، وقولهُ تعالى  َرُب ِبَها ِعَباُد اللَِّه يُ َفجُِّرونَ َها تَ فأ ؛ يجوُز أن يكون { َيشأ
يشرُب بالجنَّة أو : َشرِبأُت بماِء كذا ؛ أي َشرِب أُتهُ ، ويجوز أنأ يكون معناُه : بُها ، يقاُل يشرَ : معناُه 

 .َشرِبنا َكذا َشراباً َصافياً : باْلرِض التي بها العيُن ، كما يقاُل 
َمن دونِهم من أهِل أي أوِلياُؤه ، يفجِّرون تلَك العيَن ، ويُسوقوَنها إلى حيث َشاُءوا لِ { ِعَباُد اللَِّه } قوله 

ِقيُق اْلرِض بَجرأِي الماءِ : والتفجيُر . الجنَّة ، بخالِف ُعيون الدُّنيا وأنأهارها يُ َفجُِّرونَ َها } معنى : َوِقيأَل . َتشأ
 .أي يُقودون تلك العيَن حيث شاءوا من منازلهم وُدورهم وحيث شاءوا{ 
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ًما   ِر َوَيَخافُوَن يَ وأ َتِطيًرا يُوفُوَن بِالنَّذأ  ( 4)َكاَن َشرُُّه ُمسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِر } : قَ وأ ؛ يعني اْلبراَر هذه صفاُتهم في الدُّنيا ، كانوا يُوفُوَن بطاعِة اهلل من { يُوفُوَن بِالنَّذأ

ر)الصالِة والحجِّ ، ومعنى  قامة اإليجاُب ، ومعنى الوفاُء بالنذر إتماُم العهِد والوفاُء به وإ: في اللغة ( النَّذأ
لُُه تَ َعاَلى . ُفروِض اهلل تعالى َتِطيراً } : قَ وأ ماً َكاَن َشرُُّه ُمسأ ويخافون من نقِض العهِد : ؛ معناهُ { َوَيَخافُوَن يَ وأ

َتّداً فَاِشياً  َتطَارُوا هلِل : ))وعن قتادَة قال . استطاَر الخيُر إذا فَشا وظهرَ : يقاُل . عذاَب يوٍم كان شرُّه ُممأ اسأ
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ِم َحتَّى ُمِلَئِت السََّمَواُت َواَْلرأُض ِمنأهُ َشرَّ ذلِ  َو انأِشَقاِق السََّماِء ، َوانأِتثَار الأَكَواِكب ، َوَنسأِف (( َك الأيَ وأ َنحأ
ِس َوالأَقَمِر ، َوفَ َزِع الأَماَلِئَكةِ   .الأِجَباِل ، َوُخُسوِف الشَّمأ
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ِكينً   ( 4)ا َويَِتيًما َوَأِسيًرا َويُطأِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي على ُحب الطعاِم وقلَّتِه على أشدِّ ما يكونون محتاجين { َويُطأِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه } : قَ وأ

 على حب اهلل لطلب َمرَضاِته ، وقوله تعالى: ويقاُل . إليه ، ويُؤثُِروَن على أنُفِسهم ولو كان بهم َخَصاَصةٌ 
ِكيناً َويَِتيماً َوَأِسيراً } :  : واليتيُم . هو المتعفُِّف الذي َل يسَألُ : فالمسكيُن هو الذي يسَأُل ، َوِقيأَل { ِمسأ

 .الكافُر المأسوُر في أيِدي المؤمنين: واْلِسيُر . الذي َل أَب له من يَ َتاَمى المسلمين
َمِئٍذ ِمَن الأمُ : ))قال قتادُة  ِلُم أعأَظُم ُحرأَمًة َوَحّقاً َعَليأكَ َكاَن أِسيُرُهمأ يَ وأ ((. شأرِِكيَن ، فَ َواهلِل َْلُخوَك الأُمسأ
اْلسيُر الَعبأُد ، ويستدلُّ ِمن هذه اْليِة على أنَّ في إطعاِم أهِل الجوع َثواباً َجزيالً من اهلِل تعالى ، : ويقاُل 

ِلماً َعَلى ُجوٍع إَلَّ أطأَعَمُه اهللُ ِمنأ َما ِمنأ ُمسأ : " وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قَال  ِلٍم أطأَعَم ُمسأ
ِلماً َعَلى َظَمأ َسَقاُه اهللُ ِمَن الرَِّحيِق   ". ِثَمار الأَجنَِّة ، َوَمنأ َسَقى ُمسأ
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ِه اللَِّه ََل نُرِيُد ِمنأُكمأ َجَزاًء َوََل ُشُكورًا   ( 3)ِإنََّما نُطأِعُمُكمأ ِلَوجأ

 
ُلهُ  ِه اللَِّه َلَ نُرِيُد ِمنُكمأ َجَزآًء َوَلَ ُشُكوراً } : تَ َعاَلى  قَ وأ أَما َواهلِل نَ َعمأ : ))؛ قال مجاهُد { ِإنََّما نُطأِعُمُكمأ ِلَوجأ

قولون في أنَّهم ي: والمعنى ((. ؛ َلمأ يَ َتَكلَُّمواأ بذِلَك َوَلِكنأ َعِلَم اهللُ َما ِفي قُ ُلوبِهمأ فََأث أَنى َعَليأِهمأ َخيأراً 
{ َلَ نُرِيُد ِمنُكمأ َجَزآًء َوَلَ ُشُكوراً } وقولُه . إنما ُنطِعُمكم لطلب ثوابه: أنُفِسهم وفيما بينهم وبين ربهم 

َمَدةً   .أي َل نريُد منكم مكافأًة وَل َمحأ
ُه للمكافأِة أو وفي هذه اْليِة دليٌل على أنَّ َمن أطعَم غيرَ . مصدٌر مثل الُقُعوِد والخروجِ { ُشُكوراً } وقوله 

لكي يمدَحهُ وَيشُكَرُه َل يستحقُّ بذلك الثواب ، وإنما يستحقُُّه إذا فعَلُه َخاِلصاً هلِل َل يُرِيُد َشيئاً ِمَن 
 .الدُّنيا
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َطرِيًرا  ًما َعُبوًسا َقمأ  ( 44)ِإنَّا َنَخاُف ِمنأ رَب َِّنا يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َطرِيراً ِإنَّا َنَخاُف ِمن رَّ } : قَ وأ ماً َعُبوساً َقمأ إنا َنصَنُع ما نصَنُع َخوفاً من عذاب : ؛ معناُه { ب َِّنا يَ وأ

ُم الَعُبوُس  َطرِيُر : ربنا وَطَمعاً في رحمتِه ، اليَ وأ : هو الذي تعُبس فيه الوجوُه ِمن َهوِلِه فال تنبسُط ، والَقمأ
َطرِيٌر وَ : الشديُد الغليُظ الَعِصُب ، يقاُل   .ِطٌر إذا كان عظيَم الشَّرِّ طويَل البالءِ يوم َقمأ

َطرِيُر : الأَعُبوُس : ))وعن ابن عبَّاس قال  َطرِيُر : ))وقال مجاهُد ((. الطَِّويلُ : الضَّيُِّق ، َوالأَقمأ الَِّذي : الأَقمأ
َهَة ، َوَما بَ يأَن اَْلعأُيِن ِمنأ ِشدَّتِهِ  َه َويَ قأبُض الأَجب أ َمِئٍذ َحتَّى : ))ابُن عبَّاس قال ((. يُ َقلُِّص الأَوجأ يَ عأبُس الأَكاِفُر يَ وأ

نَ يأِه َعَرٌق ِمثأُل الأِقطأَراِن َسّحاً  َمُه َوُهَو أَشدُّ ! ُسبأَحاَن اهللِ : ))، قال الحسُن (( َيِسيَل ِمنأ بَ يأِن َعي أ َما أَشدَّ اسأ
ِمهِ   ((.ِمَن اسأ
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ِم وَ   ( 44)َوَجَزاُهمأ ِبَما َصبَ ُروا َجنًَّة َوَحرِيًرا ( 44)َلقَّاُهمأ َنضأَرًة َوُسُرورًا فَ َوقَاُهُم اللَُّه َشرَّ َذِلَك الأيَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َوَلقَّاُهمأ َنضأَرًة } ؛ أي دفَع اهللُ عنهم شرَّ ذلك اليوِم ، { فَ َوقَاُهُم اللَُّه َشرَّ َذِلَك الأَيوِم } : قَ وأ
لُُه تَ َعاَلى . روراً في القلوب َل انقطاَع له؛ أي ُحسناً في الوجوِه وسُ { َوُسُروراً  َوَجَزاُهمأ ِبَما َصبَ ُرواأ } : قَ وأ

؛ أي َجزاهم بما صَبروا في الدُّنيا على طاعِة اهلل ، وعلى ما أصابَهم من الشَّدائِد في ذاِت { َجنًَّة َوَحرِيراً 
 .اهلل جنًَّة َيسكُنوَنها وَحريراً يلبسونَُه في الجنَّة
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ًسا َوََل َزمأَهرِيًرا  َرَاِئِك ََل يَ َروأَن ِفيَها َشمأ  ( 49)ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  على " متكئين " ؛ ُنِصَب على الحاِل فيها ؛ أي في الجنَّة { مُّتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اَْلرَاِئِك } : قَ وأ
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السُُّرُر : اَْلرَاِئُك : ))َل تكون أريَكَة إذا اجَتمعا ، قال مقاتُل اْلرائِك ؛ أي على السُُّرر في الأِحَجاِل ، و 
َباِن الدُّرِّ َوالذَهب َوالأِفضَِّة َوألأَواِن الأَجَواِهرِ  : َوالأِحَجاُل . ِفي الأِحَجاِل ِمَن الدَُّرر َوالأيَاُقوِت ، َموأُضونٌَة بُقضأ

َق السُُّرر ؛ َل يصيُبهم في الجنَّة شمٌس وَل { َن ِفيَها َشمأساً َوَلَ َزمأَهرِيراً َلَ يَ َروأ } ، (( ِشبأُه الأِقَباب فَ وأ
 .زمهريٌر ؛ أي َل ُيصيبهم حرُّ الشمِس وَل برُد الزمَّهريِر ، البرُد الشديُد الذي يحِرُق بُبروَدتِه إحراَق النار

َمِرَض : " ة ، قال ابُن عبَّاس وُروي أنَّ هذه اْليات نَزلت في عليٍّ وفاطمَة وجاريٍة لهما يقاُل لها فضَّ 
ٍر ُعَمُر ، فَ َقاُلوا لِ  : َعِليٍّ الأَحَسُن َوالأُحَسيأُن ، فَ َعاَدُهَما َجدُُّهَما َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوَمَعُه أبُو َبكأ

راً ؟ "  ُت َثالََثَة أيَّاٍم ، إنأ َبِرَئ َوَلدَ : فَقاَل َعِليٌّ رضي اهلل عنه " َلوأ َنذرأَت َعَلى َوَلَديأَك َنذأ اَي ِممَّا بِهَما ُصمأ
 . فَ َقاَلتأ فَاِطَمُة َكذِلَك ، َوقَاَلتأ َجاريَ تُ ُهَما َكذِلَك ، فَ َوَهَب اهللُ َلُهَما الأَعاِفَيةَ 

َرَض ِمنأُه َثالََثة أُصٍع ِمنأ َشِعي تَ قأ ُعوَن الأيَ ُهوِديِّ فَاسأ َحَنِت الأَجارَيةُ فَانأطََلَق َعِليٌّ رضي اهلل عنه إَلى َسمأ ََ ٍر ، َفَط
يٌّ َمَع النَّبيِّ صلى اهلل عل ُهمأ قُ رأٌص ، َوَصلَّى َعِلَِ َسَة أق أَراٍص ، ِلُكلِّ َواِحٍد ِمن أ يه َصاعاً ، َوَخبَ َزتأ ِمنأُه َخمأ

كِ  السَّاَلُم : يٌن فَ َوَقَف بالأَباب َوقَاَل وسلم الأَمغأِرَب ُثمَّ َأَتى الأَمنأِزَل ، فَ ُوِضَع الطََّعاُم بَ يأَن َيَديأِه ، إذأ أتَاُهمأ ِمسأ
ِكيٌن ِمنأ َمَساِكيِن الأُمسِلِميَن ، أطأِعُموِني أطأَعَمُكُم اهللُ ِمنأ َمَواِئدِ  َل بَ يأِت ُمَحمٍَّد ، ِمسأ  الأَجنَِّة ، َعَليأُكمأ يَا أهأ

َمِعينأأَما تَ َريأَن فَاِطَم ذاَت الأمَ : " َفَسِمَعُه َعِليٌّ رضي اهلل عنه فََأنأَشأَ يَ ُقوُل  جأِد َوالأَيِقينأ يَا بنأَت َخيأِر النَّاِس أجأ
َنا َجاِئٌع َحزِينأُكلُّ  ُكو إلَي أ َتِكينأ َيشأ ُكو إَلى اهلِل َوَيسأ َيشأ ِكينأ َقدأ قَاَم بالأَباب َلُه َحِنين أ بِه الأبَاِئَس الأِمسأ  أمأِرٍئ بَكسأ

َتبينأمَ  ِوي بِه َرِهينأ َوفَاِعُل الأِخيأرِاِت َيسأ ِقٌف ُمِهينأ تَ هأ ِعُدُه ِفي َجنٍَّة ِعلِّينأ َحرََّمَها اهللُ َعَلى الضَِّنين أَولِلأَبِخيِل َموأ وأ
ِلينأ  ٍم : " فَأَنأَشَأتأ تَ ُقوُل " النَّاُر إَلى ِسجِّينأَشَرابُُه الأَحِميُم َوالأِغسأ ٌع وطَاَعهأ َما بي ِمنأ لُوأ أمأُرَك يَا ابأَن َعمِّ َسمأ

ُت ذا الأَمَجاَعهأ أنأ أَوَلَ  أرأُجو إذا أطأَعمأ َغَديأُت ِفي الأُخبأِز َلُه ِصَناَعهأ ُأطأِعُمهُ َوَلَ ُأبَاِلي السَّاَعهأ لأَحَق َوَضاَعهأ
َوأدأُخَل الأَجنََّة َوِلي َشَفاَعهأ  َياَر َوالأَجَماَعهأ َلتَ ُهمأ إَلَّ " اَْلخأ ُه َطَعاَمُهمأ َوَلمأ َيُذوقُوا َلي أ فَ َلمَّا َكاَن . الأَماءَ  فََأعأَطوأ

َسَة أق أَراٍص ، فَ  ُم الثَّاِني أصأَبُحوا ِصَياماً ، َفَطَحَنِت الأَجارَِيُة الصَّاَع الثَّاِني ، َوَخبَ َزتأ ِمنأُه َخمأ َصلَّى َعِليٌّ الأيَ وأ
َديأِه ، َوإذا بَيِتيٍم َقدأ َوَقَف َعَلى الأبَاب َمَع النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، ثُمَّ أَتى الأَمنأِزَل فَ ُوِضَع الطََّعاُم بَ يأَن يَ 

َم ا: ، فَ َقاَل  ِهَد َواِلِدي يَ وأ ُتشأ َل بَ يأِت ُمَحمٍَّد ، أنَا يَِتيٌم ِمنأ أوأََلِد الأُمَهاِجرِيَن ، اسأ لأَعَقَبِة السَّاَلُم َعَليأُكمأ يَا أهأ
فَاِطَم بنأَت السَّيِِّد : " ، َفَسِمَعُه َعِليٌّ رضي اهلل عنه فََأنأَشأَ يَ ُقوُل ، أطأِعُموِني أطأَعَمُكُم اهللُ ِمنأ َمَواِئِد الأَجنَِّة 

ِعُدهُ  َم َيُكنأ رَِحيِمَموأ  ِفي َجنَِّة النَِّعيِم َقدأ الأَكرِيِم بنأُت نَبيٍّ لَيأَس باللَِّئيِمَقدأ َجاَءنَا اهللُ بِذي الأَيِتيِم َمنأ يَ رأَحِم الأيَ وأ
َبى إَلى الأَجِحيِم ُحرَِّم الأُخلأُد عَ   َلى اللَِّئيِمُيَساُق ِفي الأُعقأ
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ِلياًل   ( 40)َوَدانَِيًة َعَليأِهمأ ِظاَلُلَها َوُذلَِّلتأ ُقُطوفُ َها َتذأ
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ُلُه تَ َعاَلى  ا ؛ أي ؛ نعٌت للجنَّة ؛ أي وجَزاهم بما صَبروا جنًَّة دانيًة ِظالُله{ َوَدانَِيًة َعَليأِهمأ ِظاَلُلَها } : قَ وأ

 (.َوَدانِياً َعَليأِهمأ )وفي قراءِة عبِداهلل . قريٌب ظالُل أشجارها عليهم ، َداَنتأ َدانَِيًة ؛ ْلن الظِّالَل جمعٌ 
ُلُه تَ َعاَلى  لِيالً } : قَ وأ ؛ أي وُسخِّرت وقُ رِّبت ثمارُها تسخيراً ، َل يمنُعهم عنها َشوٌك { َوُذلَِّلتأ ُقطُوفُ َها َتذأ
اُلها القائم والقاعُد والمضطجع يتناَولوَنها كما شاُءوا ، فإذا كان الرجُل قَائماً تطاَولت له وَل بُ عأٌد ، ين

ُلهُ . الشجرُة على قدر قيامه ، وإنأ كان قَاعداً ومتَّكئاً أو ُمضطجعاً انخَضعت له على قدر ذلك ومثلُه قَ وأ
 [.49: الحاقة ]{ُقطُوفُ َها َدانَِيٌة } : تَ َعاَلى 

ٍك ، َوُأُصوُل َشَجِرَها ِمنأ ذَهٍب ، َوَورَقُ َها َلؤُلٌؤ : ))قال مجاهُد  أرأُض الأَجنَِّة ِمنأ ِفضٍَّة ، َوتُ َرابُ َها ِمنأ ِمسأ
َت ذِلَك ، َفَمنأ أَكَل قَاِئماً َلمأ يُ َؤذِِّه ، َوَمنأ أَكَل قَاِعداً َلمأ يُ َؤذِِّه ، َوَمنأ  ُر َتحأ عاً  أَكَل ُمضأَطجِ َوزُبُ رأَجُد ، َوالتَّمأ

 ((.َلمأ يُؤِذهِ 

(4/4) 

 
 

َواٍب َكاَنتأ قَ َوارِيَرا   ( 44)َويُطَاُف َعَليأِهمأ ِبآنَِيٍة ِمنأ ِفضٍَّة َوَأكأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  واٍب } ؛ أي بأقداح من فضَّة ، { َوُيطَاُف َعَليأِهمأ ِبآنَِيٍة مِّن ِفضٍَّة } : قَ وأ ، أي ِكيَزاٌن َل { َوَأكأ

؛ أي كانت تلك اْلكواُب من فضَّة ، وهي في َصفاِء القواريِر { َكاَنتأ قَ َوارِيَراأ } ، ُعّرى لها وَل خراطيم 
ن أَيا : ))، يُ َرى من خارجها ما في داخلها من اْلشرِبة ، قال ابُن عبَّاس  ِل الدُّ َت ِمنأ ِفضَِّة أهأ َلوأ أَخذأ

بَاب َلمأ يُ بأ  ِصرأ َما ِفيَها َمنأ رَآَها ، َوَلِكنَّ قَ َواريَر الأَجنَِّة ِفي بَ َياِض َفَضَرب أتَ َها َحتَّى َصاَرتأ ِمثأَل َجَناِح الذُّ
 ((.الأِفضَِّة َوِفي َصَفاِء الأَقَواريرِ 

ٍم ِمنأ تُ َراب أرأِضِهمأ ، َوإنَّ أرأَض الأَجنَِّة ِمنأ ِفضٍَّة ، َفَجَعَل ِمنأ : ))قال الكلبيُّ  إنَّ اهللَ َجَعَل قَ َواريَر ُكلَّ قَ وأ
َهاتِلأَك  َربُوَن ِفي أ قراَءتان ، من لم ينَ وِّن أُهما فهو َل يصرُف { قَ َوارِيَراأ } وفي قولِه تعالى ((. الأِفضَِّة قَ َواريَر َيشأ

 .، ومن صرَفهما فعلى اتِّباع رُؤوس اْليِ 
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 ( 44)قَ َوارِيَر ِمنأ ِفضٍَّة َقدَّرُوَها تَ قأِديًرا 
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ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي قّدرها المالئكة قبَل مجيِئهم لها َتقديراً ، فجاَءت { ِمن ِفضٍَّة َقدَُّروَها تَ قأِديراً  قَ َوارِيَراأ } : قَ وأ

ٍء ِمنأ َشَراب الأَجنَِّة إَلَّ أتَاُه الأَمَلُك : ))على ما قدَّروا ، كما ُروي  ِمَن َلَ ُيَحدُِّث نَ فأَسُه بَشيأ أنَّ الأُمؤأ
تَ َهى ِفي َقَدحٍ  َدار َريِّ الشَّارب  -َعَلى ِصَفِة الأِفضَِّة الَِّتي ذَكرأنَا  -ِمنأ ِفضٍَّة  بالشََّراب الَِّذي اشأ َعَلى ِمقأ

ِفي الأَكَماَل ِمنأ َغيأِر أنأ يَ َتَكلََّم بهِ  تَ وأ َوِتِه ِمنأ َغيأِر زيَاَدٍة َوَلَ نُ قأَصاٍن َحتَّى َيسأ  ((َوَشهأ
ٌل وَل عجٌز عن الرَّ  إنَّها تكون على قدر كفِّ : ي ، ويقاُل في معناه وألذُّ الشَّراب ما َل يكون فيه فضأ

 .الخدِم ، وَريِّ المخدوِم ولم يثُقل حملها على أحٍد منهم
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َن ِفيَها َكأأًسا َكاَن ِمَزاُجَها زَنأَجِبياًل   ( 44)َوُيسأَقوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َن ِفيَها َكأأساً َكاَن ِمَزاُجَها زَنَجِبيالً } : قَ وأ َقوأ ؛ أي ُيسقون في الجنَّة بآنيٍة مملوءة من الخمِر  { َوُيسأ

كان مزاُجها زَنجبيالً َل يشبُه زنجبيَل الدُّنيا ، لكن َسمَّاُه اهللُ باسمِه لُيعَرَف ؛ ْلن العرَب تستطيُب رائحَة 
طِرُب من غيِر الزنجبيِل في الدُّنيا ، وأمَّا هذا الزنجبيُل المذكور في اْليِة فهو زنجبيُل الجنَّة يَشوُِّق ويُ 

حرٍق ولدٍغ ، وإنما قاَل ذلك ؛ ْلنَّ العرَب كانت تضرُب المثَل بالخمِر الممزوجة بالزنجبيِل ، قال 
 َكَأنَّ الأُقَرن أُفَل َوالزَّنأَجبي   َل بَاتَا بِفيَها َوأرأياً َمُشورَا: الشاعُر 
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ًنا ِفيَها ُتَسمَّى َسلأَسِبياًل   ( 44)َعي أ

 
ُلُه ت َ  ؛ معناُه ُتمَزُج الخمُر بالزَّنجبيِل ، والزنجبيُل من عيٍن في { َعيأناً ِفيَها ُتَسمَّى َسلأَسِبيالً } : َعاَلى قَ وأ

السَّلأَسبيُل : ))ِمن عيٍن فيها تسمَّى َسلأَسبيالَ ، قال مقاتُل : الجنَّة ُتسمَّى تلك العيُن َسلَسبيالَ ، والمعنى 
ِر تَ نأُبعُ  ٍن إَلى أهِل الأِجَنانِ  َعيأٌن ِمَن الأَخمأ ِت الأَعرأِش ِمنأ َجنَِّة َعدأ  ((.ِمنأ َتحأ
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لًُؤا َمنأثُورًا   ( 43)َوَيُطوُف َعَليأِهمأ ِولأَداٌن ُمَخلَُّدوَن ِإَذا رََأي أتَ ُهمأ َحِسبأتَ ُهمأ لُؤأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُف عليهم بالخدمِة ُوَصفاُء ُخلقوا للخلوِد ، ؛ أي يطو { َوَيطُوُف َعَليأِهمأ ِولأَداٌن مَُّخلَُّدوَن } : قَ وأ

ُمسوَّرُوَن ُمقرَُّطوَن ، يقال الجماعِة الأُحِليِّ { مَُّخلَُّدوَن } معنى : َوِقيأَل . وَل يتغيَّرون عن سنِّهم وشبابهم
ُلؤاً مَّنُثوراً } ،  ؛ لصفائِهم وُحسن ألواِنهم{ َحِسبأتَ ُهمأ } ؛ يا ُمَحمَُّد ، { ِإَذا رََأي أتَ ُهمأ } الأُخلأُد ،  ؛ أي  { لُؤأ

 .كاللُّؤلِؤ المنثور ، فإن على البساِط كان أحسَن منه َمنظُوماً 
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 ( 44)َوِإَذا رََأيأَت َثمَّ رََأيأَت َنِعيًما َوُملأًكا َكِبيًرا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  { َوُملأكاً َكِبيراً } ؛ َل يوصُف ، { ِعيماً رََأيأَت نَ } ؛ إذا نظرَت إلى الجنَّة ، { َوِإَذا رََأيأَت َثمَّ } : قَ وأ

ِتئأذاُن الأَمالَِئَكِة ، َلَ : ))؛ أي وُملكاً َعظيماً َل يلحقُه الزواُل والعزل ، فقال مقاتُل  الأُملأُك الأَكبيُر اسأ
خَ  ُخُل َرُسوُل َرب الأِعزَِّة ِمَن الأَماَلِئَكِة َعَليأِهمأ إَلَّ بإذأِنِهمأ ، َوَلَ يُدأ ُل إَلَّ بالأَهَدايَا ِمَن اهلِل تَ َعاَلى ، َوالسَّاَلِم َيدأ

اَلى  ََ  [.44: يس ]{َساَلٌم قَ وأَلً مِّن رَّبٍّ رَِّحيٍم } : ِمَن اهلِل تَ َعاَلى َكَما قَاَل َتَع
: فَ يَ ُقوُل الأَحاِجُب ائأذنأ ِلي بالدُُّخوِل ، : فَإذا ان أتَ َهى الأَمَلُك إَلى الأَباب قَاَل لِلأَحاِجب الَِّذي َعَلى الأَباب 

بُر الَِّذي يَِليِه فَ يَ ُقوُل ال بُر الَِّذي يَِليِني ، فَ ُيخأ َتِطيُع أنأ آذَن َلَك َعَلى َوِليِّ اهلِل ، َوَلِكنأ ُأخأ ثَّاِني َكذِلَك ، َلَ أسأ
لأُك الأَكبيُر ، فَإذا َدَخَل َعَليأِه الأَمَلُك قَاَل َفالَ يَ َزاُل َهَكذا َحتَّى يَأأتَِيُه الأَخبَ ُر ِفي َسبأِعيَن بَاباً ، َفذِلَك ُهَو الأمُ 

َما َلَ َعيأٌن رَأتأ ، َوَلَ ُأُذٌن َسِمَعتأ ، َوَلَ " فيها " إنَّ اهللَ يُ قأِرُؤَك السَّاَلَم ، فَ َيَضُع الأَهِديََّة بَ يأَن َيَديأِه : َلُه 
بَ ُر ِمَن السَّاَلِم : َخَطَر َعَلى قَ لأب َبَشٍر ، ُثمَّ يَ ُقوُل َلُه الأَمَلُك  ُل ِعنأَدُه أكأ إنَّ اهللَ َعنأَك رَاٍض ، فَ َهذا الأَقوأ

لُُه تَ َعاَلى (( َوالأَهِديَِّة َوالنَِّعيِم الَِّذي ُهَو ِفيأهِ  بَ ُر } : َفذِلَك قَ وأ َواٌن مَِّن اللَِّه َأكأ  [.44: التوبة ]{َوِرضأ
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ٌر َوِإسأ  َرٌق َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمنأ ِفضٍَّة َوَسَقاُهمأ رَب ُُّهمأ َشَرابًا َطُهورًا َعاِليَ ُهمأ ثَِياُب ُسنأُدٍس ُخضأ  ( 44)َتب أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرٌق } : قَ وأ َتب أ ٌر َوِإسأ ؛ قرأ قتادُة ومحمَّد وابُن سيرين ونافع وحمزة { َعاِليَ ُهمأ ثَِياُب ُسنُدٍس ُخضأ
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الذي َيعُلوهم من : ي في موضِع رفٍع باَلبتداء ، والمعنى بإسكاِن الياء ، وه( َعاِلي أُهمأ )واْلعمُش وأيوب 
بنصب الياء على الظَّرف ؛ أي ( َعاِليَ ُهمأ )الذي يعُلوهم على ِحَجاِلهم ، وقرأ الباقون : الثياب ، ويقاُل 

 فوَقهم ، ويجوُز أنأ يكون َنصباً على الحاِل ؛ أي يطوُف على اْلبرار ولَداٌن مخلَّدون في هذه الحالِة ؛
 .أي في حاِل عُلوِّ ثياب السُّندِس عليهم

ٌر } وقولهُ تعالى  َتب أَرقٌ )بالخفِض على نعِت السُّندس و( ُخضأرٍ )قرأ ابُن كثير { ُخضأ بالرَّفع على نعِت ( إسأ
بالخفض على معنى ( إسَتب أَرقٍ )بالرفِع على نعت الثياب ، و( ُخضأرٌ )الثياب ، وقرأ أبو عمٍرو وابُن عامٍر 

َتب أَرقٌ )وقرأ نافُع وأيوب . سندٍس ومن استبرقٍ ثياٍب من  ٌر َوإسأ كالهما بالرَّفع َعطفاً لْلستبرِق على ( ُخضأ
 .، وقرأ اْلعمُش وحمزة والكسائي وخَلف كالهما بالخفضِ ( ُخضأرٌ )قوله 

ُلُه تَ َعاَلى  َن } ضَّة ، وفي آيٍة أخرى؛ أي ُحِليُّ أهِل الجنَّة أساوُر من ف{ َوُحلُّواأ َأَساِوَر ِمن ِفضٍَّة } : قَ وأ ُيَحلَّوأ
ُلؤاً  اْليَتين أنَّ ُكالٍّ منهم ُيحلَّى ثالثة " دَللة " فاقتضت [ 99: فاطر ]{ِفيَها ِمنأ َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َولُؤأ

َوُحلُّواأ } الضميُر في قولِه تعالى : قال بعُضهم . ِسواٌر من ذهٍب وسواٌر من فضَّة وسوار من لؤلؤٍ : أسِورٍَة 
 (.ولأَدانٌ )راجٌع إلى ال  { 

؛ أي شراباً من خمٍر ليس بَنجٍس ، كما كانت خمُر الدنيا { َوَسَقاُهمأ رَب ُُّهمأ َشَراباً َطُهوراً } : وقولهُ تعالى 
يأَل  َِ َِ شراٌب من خمٍر َل يخالطُه شيء من الفساِد والقبائِح وَل ينقلُب إلى التغيُّر ، بل هو : نجسًة ، َوِق

: باب الجنَّة ، َمن َشِرَب منها نَزَع اهللُ من قلبِه الِغلَّ والحسَد والغشَّ ، قال أبو العاليِة من عيٍن على 
 ((.أنَُّه َلَ َيِصيُر بَ وأَلً َنِجساً ، َوَلِكنَُّه َيِصيُر َرَشحاً ِفي أبأَداِنِهمأ َكرِيِح الأِمسأكِ : َمعأنَاُه ))
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ُكورًا ِإنَّ َهَذا َكاَن َلُكمأ َجَزاًء وَ   ( 44)َكاَن َسعأُيُكمأ َمشأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي يقاُل لهم هذا الثواُب والكرامة كان لكم جزاًء ْلعماِلكم { ِإنَّ َه اَذا َكاَن َلُكمأ َجَزآًء } : قَ وأ
ُكوراً } في الدُّنيا ،  ؛ ْلنه َل  ؛ أي وكان عمُلكم في الدنيا َمقبوَلً ، هذا معنى الشُّكر{ وََكاَن َسعأُيُكم مَّشأ

 .يكون ْلحٍد على اهلل ِمنٌَّة يستحقُّ بها عليه الشُّكَر ، ولِكنَّ شكَرُه لعبادِه قَبوُل طاعاتِهم ومغفرُة ُذنوبهم

(4/4) 

 
 

ُن نَ زَّلأَنا َعَليأَك الأُقرأآَن تَ نأزِياًل  ُهمأ آِثًما َأوأ َكفُ ( 49)ِإنَّا َنحأ ِم رَبَِّك َوََل ُتِطعأ ِمن أ ِبرأ ِلُحكأ  ( 40)ورًا فَاصأ
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ُلُه تَ َعاَلى  ُن نَ زَّلأَنا َعَليأَك الأُقرأآَن َتنزِيالً } : قَ وأ ؛ أي إنا نحُن نزَّلنا عليَك القرآن يا ُمَحمَّد متفرِّقاً آيًة { ِإنَّا َنحأ

ُلُه تَ َعاَلى . وآيتين وثالَث آياٍت وسورة ، وفصَّلناُه في اإلنزاِل ولم يُ نأزِلأُه جملًة واحدة ِم فَ } : قَ وأ ِبرأ ِلُحكأ اصأ
ُهمأ َءاِثماً َأوأ َكُفوراً } ؛ أي اصبرأ على قضائِه ، على تبليِغ الرسالة ، { رَبَِّك  ؛ أي َل ُتِطعأ من { َوَلَ ُتِطعأ ِمن أ

 .ُمشرِكي مكَّة آِثماً ؛ أي كذاباً فَاِجراً وَل َكُفوراً ؛ أي َكاِفراً بِنَعِم اهللِ 
اْلِثُم الوليُد ، : َوِقيأَل . الوليَد بن المغيرةَ : َة بن ربيعَة ، ويعني بالكفور ُعتب: { َءاِثماً } ويعني بقولِه 

ُن نُ رأِضيَك بالأَماِل : والكفوُر عتبُة بن ربيعَة ، كانَا قاَلَ للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم  ارأِجعأ َعنأ َهذا اَْلمأِر َوَنحأ
ِل النَِّساءِ : يه وسلم َوالت َّزأويِج ، وكان عتبُة قاَل للنبيِّ صلى اهلل عل فَ َلَقدأ ! إنأ ُكنأَت َصنَ عأَت َهذا ِمنأ أجأ

ٍر ، فَ  َمِلَها بَ َناٍت ، فََأنَا ُأَزوُِّجَك ِبنأِتي َوأُسوقُ َها إلَيأَك بَغيأِر َمهأ ارأِجعأ َعنأ َهذا َعِلَمتأ قُ َريأٌش أنَّ بَ َناِتي ِمنأ أجأ
ِل الأَمالِ : يه وسلم وكان الوليُد قال للنبيِّ صلى اهلل عل. اَْلمأرِ  ! إنأ ُكنأَت َصنَ عأَت َهذا يَا ُمَحمَُّد ِمنأ أجأ

َثرِِهمأ ِمَن الأَماِل ، فََأنَا ُأعأِطيَك ِمَن الأَماِل َحتَّى تَ رأَضى ، فَارأِجعأ   َعنأ َهذا فَ َلَقدأ َعِلَمتأ قُ َريأُش بَأنِّي ِمنأ أكأ
ُهمأ َءاِثماً َأوأ َكُفوراً َوَلَ ُتطِ } : فََأن أَزَل اهللُ تَ َعاَلى . اَْلمأرِ   .{عأ ِمن أ
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َرًة َوَأِصياًل  َم رَبَِّك ُبكأ ُه لَيأاًل َطِوياًل ( 44)َواذأُكِر اسأ ُجدأ َلُه َوَسبِّحأ  ( 44)َوِمَن اللَّيأِل فَاسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرًة َوَأِصيالً } : قَ وأ َم رَبَِّك ُبكأ اَلَة الفجِر وصالَة الظُّهر والعصِر ؛ أي َصلِّ هلِل تعالى صَ { َواذأُكِر اسأ

ُجدأ َلُه } ،  ُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي فَصلِّ له المغرَب والعشاءَ { َوِمَن اللَّيأِل فَاسأ ُه لَيأالً َطِويالً } : قَ وأ ؛ أي { َوَسبِّحأ
ه وسلم أنأ يَ ُقوَم  التطوَُّع بعَد المكتوبِة ، وكان على النبيِّ صلى اهلل علي: َصلِّ له في الليِل الطويل ، يعني 

 [.4: المزمل ]{ُقِم الَّيَل ِإَلَّ قَِليالً } كلَّ الليِل ، ثم ُنس  بقولهِ 
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ًما ثَِقياًل   ( 44)ِإنَّ َهُؤََلِء ُيِحبُّوَن الأَعاِجَلَة َوَيَذرُوَن َورَاَءُهمأ يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  } يعني كفاَر مكَّة ُيحبُّوَن الداَر العاجلَة وهي الدُّنيا ،  ؛{ ِإنَّ َه اُؤََلِء ُيِحبُّوَن الأَعاِجَلَة } : قَ وأ
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ماً َثِقيالً  ؛ أي يترُكون العمَل لآلخرِة ، وُسمِّي يوُم القيامِة يَوماً َثقيالً ؛ لشدَّة أهوالِه ، { َوَيَذرُوَن َورَآَءُهمأ يَ وأ
ام ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى   [.43: الكهف ]{َن َورَآَءُهم مَِّلٌك وََكا} : وقد يُذكر الَورَاُء بمعنى ُقدَّ
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َنا َبدَّلأَنا َأمأثَاَلُهمأ تَ بأِدياًل  َرُهمأ َوِإَذا ِشئ أ نَا َأسأ َناُهمأ َوَشَددأ ُن َخَلقأ  ( 44)َنحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرُهمأ } : قَ وأ نَآ َأسأ َناُهمأ َوَشَددأ ُن َخَلقأ ، وقوَّينا  ؛ أي نحن خَلقنا أهَل مكَّة وجميَع الناسِ { نَّحأ

شَددأنا مفاِصَلهم ؛ لئال يسترِخي منها شيٌء ؛ أي شَددأنا بعَضها : َوِقيأَل . خلَقهم بعد أن ُخلقوا من َضعأفٍ 
يعني موضَع البوِل والغائط ، شَددأناهما بحيث إذا خرَج اْلذى : َوِقيأَل . إلى بعٍض بالُعروق والعَصب

لُُه تَ َعاَلى . منهما يَنَقبَضا َنا َبدَّلأَنآ َأمأثَاَلُهمأ تَ بأِديالً وَ } : قَ وأ ؛ أي وإذا ِشئنا أهَلكناهم ، وأَتينا { ِإَذا ِشئ أ
 .بأشباِههم فجعلناهم َبدَلً منهم
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لََّه َكاَن َعِليًما َوَما َتَشاُءوَن ِإَلَّ َأنأ َيَشاَء اللَُّه ِإنَّ ال( 43)ِإنَّ َهِذِه َتذأِكَرٌة َفَمنأ َشاَء اتََّخَذ ِإَلى رَبِِّه َسِبياًل 
 ( 94)َحِكيًما 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َفَمن َشآَء اتََّخَذ ِإَلى رَبِِّه َسِبيالً } ؛ أي إنَّ هذه السورَة موعظةٌ من اهلِل ، { ِإنَّ َه اِذِه َتذأِكَرٌة } : قَ وأ

لُُه تَ َعاَلى . ؛ أي َطريقاً بالعمِل الصالح{  { َشآَء اللَُّه ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليماً َحِكيماً َوَما َتَشآُءوَن ِإَلَّ َأن يَ } : قَ وأ
{ ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليماً َحِكيماً } ؛ أي ما َيشاُءون اتخاذ السَّبيل إَلّ بمشيئِة اهلل ذلك لكم ، وقوله تعالى 

 .أي َعليماً قبَل َخلِقكم بمن يتَّخذ َسبيالً وَمن َل يتَّخُذ ، َحكيماً فيما أَمرَكم به
وما تَشاُءون إَلَّ أنأ يشاَء اهللُ لكم أن تشاءوا ، : أنَّ معناها : ختَلُفوا في تفسيِر هذه اْلية ، والصحيُح وا

لُُه تَ َعاَلى  َتِقيَم } : ودليُل ذلك أنه َلمَّا نزَل قَ وأ َقدأ ُجِعَلِت : قَاُلوا [ 44: التكوير ]{ِلَمن َشآَء ِمنُكمأ َأن َيسأ
َوَما َتَشآُءوَن ِإَلَّ َأن َيَشآَء اللَّهُ } َنَشاُء ، َفُشقَّ ذِلَك َعَلى النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم فَ نَ َزَل  الأَمِشيَئُة َلَنا َوَلَ 

}. 
إنَّ هؤَلء مخُصوصون َل يشاُءون إَلّ أنأ يشاَء اهللُ أن ُيكِرَههم عليه ، قال : ومن نَفى المشيئَة قال 

ُهمأ َما َشاَءِت الأَعَرُب أنأ ي َ : ))الحسُن  َعَث اهللُ ُمَحمَّداً َرُسوَلً ، َفَشاَء اهللُ ذِلَك َوبَ َعَثُه َعَلى ُكرأٍه ِمن أ وعن (. ب أ
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ِضي َمِشيَئٌة ِمَن الأَعبأِد إَلَّ بِعلأِم : ))النَّضِر بن ُشميل أنه قال  ِضي َمِشيَئةٌ إَلَّ بَمِشيَئِة اهلِل تَ َعاَلى ، َوَلَ َتمأ َلَ َتمأ
َر َشاءَ اهلِل ، َفَمنأ َعِلَم   اهللُ ِمنأُه َخيأراً َشاَء اإليأَماَن ، َوَمنأ َشاَء اإليأَماَن َشاَء اهللُ َلُه أنأ يُ َوف َِّقهُ ، َوَمنأ َشاَء الُكفأ
ُذَلهُ   ((.اهللُ أنأ َيخأ

(4/4) 

 
 

َمِتِه َوالظَّاِلِميَن َأَعدَّ َلُهمأ َعَذابًا َأِليًما  ِخُل َمنأ َيَشاُء ِفي رَحأ  ( 94)ُيدأ

 
َمِتِه } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وأ  ِخُل َمن َيَشآُء ِفي رَحأ ؛ أي ُيكرُم َمن يشاُء بديِن اإلسالم بتوفيقِه َمن كان أهالً { يُدأ

على المجاورة ؛ وَْلنَّ ما ( الظاِلمين)؛ َنَصَب { َوالظَّاِلِميَن َأَعدَّ َلُهمأ َعَذاباً َأِليماً } : لذلك ، وقولُه تعالى 
 .ويعذُب الظالمين ، أعدَّ لهم َعذاباً أليماً ، ويعني بالظَّالمين مشرِكي مكَّة: ى قبله منصوب ، والمعن

(4/4) 

 
 

ًفا ( 4)َوالأُمرأَساَلِت ُعرأفًا   ( 4)فَالأَعاِصَفاِت َعصأ

 
ال ؛ يعني الرياَح ُأرِسَلت متتابعًة كُعرِف الفَرِس ؛ أي ورب المرَسالِت ُعرفاً ، وق{ َوالأُمرأَساَلِت ُعرأفاً } 

يهِ : َمعأنَاُه : ))مقاتُل  فَالأَعاِصَفاِت } : وقولهُ تعالى ((. والأَمالَِئَكُة الَِّتي ُأرأِسَلتأ بالأَمعأُروِف ِمنأ أمأِر اهلِل َونَ هأ
فاً   .؛ يعني الريَح الشديدَة الهُبوب ، فإذا وقعت الريُح الشديدة في البحِر صارت قاصفةً { َعصأ

(4/4) 

 
 

 ( 9)ًرا َوالنَّاِشَراِت َنشأ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  راً } : قَ وأ راً ، وهي اللي َِّنةُ التي { والنَّاِشَراِت َنشأ ؛ يعني الرياَح التي تنشُر السَّحاَب للمطِر َنشأ

راً بين يَدي رحمتِه ، َوِقيأَل  العاصفاُت المالئكة تعِصُف بأرواِح الناس ؛ أي تذهُب بها ، : يُرِسُلها اهللُ َنشأ
 .شراُت المالئكة أيضاً ؛ ْلنَّها تنشُر الصحائَف بأمِر اهللالنا: َوِقيأَل 
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(4/4) 

 
 

ًرا ( 0)فَالأَفارِقَاِت فَ رأقًا  رًا ( 4)فَالأُملأِقَياِت ِذكأ رًا َأوأ ُنذأ فَِإَذا النُُّجوُم ( 4)ِإنََّما ُتوَعُدوَن َلَواِقٌع ( 4)ُعذأ
 ( 3)َوِإَذا السََّماُء ُفرَِجتأ ( 4)ُطِمَستأ 

 
ُلهُ  ؛ يعني المالئكَة تنأزُل بالوحِي للَفرِق بين الحالِل والحراِم ، والحقِّ { فَالأَفارِقَاِت فَ رأقاً } : تَ َعاَلى  قَ وأ

لُُه تَ َعاَلى . والباطلِ  راً } : قَ وأ لُُه تَ َعاَلى . ؛ يعني المالئكَة تُ لأِقي ُكُتَب اهلِل إلى أنبيائهِ { فَالأُملأِقَياِت ِذكأ } : قَ وأ
راً َأوأ  راً  ُعذأ راً من اهلِل ، وإنذاراً ِلَخلقِه ، واإلعذاُر َقطأُع المعِذرِة ، واإلنذاُر اإلعالُم بموضِع { نُذأ ؛ معناُه ُعذأ

 .المَخاَفِة لتبَقى ، ولهذا بعَث الرُُّسَل وأنزَل الُكتبَ 
بيَّن من قدرتِه وتدبيرِه أنَّ كفاَر مكَّة َلمَّا أنَكُروا البعَث أقسَم اهللُ تعالى بما : والمعنى بهذه اْلياِت 

؛ أي إنَّ أمَر الساعِة { ِإنََّما ُتوَعُدوَن َلَواِقٌع } : المالئكِة والسَّحاِب والرياِح أنَّ قياَم الساعِة كائٌن فقال 
 .والبعِث لكائٌن َل محالةَ 
ُلُه تَ َعاَلى : ثم ذكَر متى يقُع فقال  ُءها  ؛ أي ُمِحيَ { فَِإَذا النُُّجوُم ُطِمَستأ } : قَ وأ نورُها وُسِلَب َضوأ

لُُه تَ َعاَلى [. 4: اَلنفطار ]{َوِإَذا الأَكَواِكُب انَتثَ َرتأ } : وتساقَطت ، كما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى  َوِإَذا } : قَ وأ
؛ أي ُشقَّت من هيبِة الرَّحمن ، وانفَطرت بعد أن كانت َسقفاً محفوظاً ، فأوَّل حاِلها { السََّمآُء ُفرَِجتأ 

َمِئٍذ َواِهَيٌة } : ثم اَلنشقاق ، قال اهلل تعالى  الوهيُ  ثم [ 44: الحاقة ]{َوانَشقَِّت السََّمآُء َفِهَي يَ وأ
 .ثم اَلنفراَج حتى يتالَشى فتصير كأنَّها لم تكن[ 43: النبأ ]{َوفُِتَحِت السََّمآُء } اَلنفتاُح ، قال اهللُ 

(4/4) 

 
 

 ( 44)ا الرُُّسُل ُأق َِّتتأ َوِإذَ ( 44)َوِإَذا الأِجَباُل ُنِسَفتأ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُلُه تَ َعاَلى . ؛ أي قُِلَعتأ من أماكِنها بسرعةٍ { َوِإَذا الأِجَباُل ُنِسَفتأ } : قَ وأ َوِإَذا الرُُّسُل ُأق َِّتتأ } : قَ وأ

لبت الواُو همزًة ُجمعت لوقِتها ، وإنما قُ : َوِقيأَل . ؛ أي بيَّن مواقيتها للفصِل والقضاء بينهم وبين اْلُمم{ 
على قراءِة غير الواو ؛ ْلن كلَّ واٍو انضمَّت وكانت ضمَُّتها َلزمًة جاَز إبدالها همزًة ؛ وْلنَّ العرَب تعاِقُب 

 .أكَّدُت ووَكَّدت ، وأرَّخُت الكتاَب وورَّخُت ، ووسادة وإسادةً : بين الواو والهمزة كقولهم 
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بالواو والتخفيف ، وقرأ ( َوقَ َتتأ )ديد على اْلصِل ، وقرأ أبو جعفر بالواو والتش( َوق ََّتتأ )قرأ أبو عمٍرو 
 .باْللِف ، وقرأ الباقون باْللِف والتشديد( أِقَتتأ )عيسى وخالد بن الياس 

(4/4) 

 
 

ٍم ُأجَِّلتأ  ِل ( 44)ِْلَيِّ يَ وأ ِم الأَفصأ  ( 49)لِيَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٍم ُأجَِّلتأ } : قَ وأ . ْليِّ يوٍم ُأخِّرت هذه اْلشياُء من الطَّمس والنَّسِف وغيرهما:  ؛ معناهُ { َْليِّ يَ وأ

ِل } : ثم بيَّن متى ذلك فقاَل  ِم الأَفصأ ؛ أي ُأخِّرت ليوِم الفصل بين الخالئِق ، وهو يوم القيامِة ، { ِليَ وأ
 .لومِ ُسمِّي بهذا اَلسم ْلنه يُ فأَصُل فيه بين الأُمِحقِّ والأُمبأِطِل ، وبين الظاِلم والمظ

(4/4) 

 
 

ُم الأَفصأِل  َمِئٍذ لِلأُمَكذِِّبيَن ( 40)َوَما َأدأرَاَك َما يَ وأ  ( 44)َويأٌل يَ وأ

 
ِل } : وقولهُ تعالى  ُم الأَفصأ ؛ فيه تعظيٌم ْلمِر ذلك اليوم ؛ أي لم تكن تعلُم يا ُمَحمَّد ما { َوَمآ َأدأرَاَك َما يَ وأ

لُُه يوم الَفصأِل ، وما أعدَّ اهللُ فيه ْلولي ائِه من الثواب ، وْلعدائِه من العقاب حتى أتاَك خبُر ذلك ، قَ وأ
َمِئٍذ لِّلأُمَكذِِّبيَن } : تَ َعاَلى  بين بالوعيد: ؛ الويُل { َويأٌل يَ وأ  .واٍد في جهنَّم للمكذِّ

(4/4) 

 
 

َوَّلِيَن  ِلِك اْلأ ِخرِيَن ( 44)َأَلمأ نُ هأ ِرِميَن َكَذِلَك نَ فأ ( 44)ثُمَّ نُ تأِبُعُهُم اْلأ ِبيَن ( 44)َعُل بِالأُمجأ َمِئٍذ لِلأُمَكذِّ َويأٌل يَ وأ
(43 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِلِك اَْلوَّلِيَن } : قَ وأ أَلمأ نُهِلكأ قوَم نوٍح بالعذاب في الدُّنيا حين كذبوا نوحاً ؛ : ؛ معناهُ { َأَلمأ نُ هأ

ِرِميَن } وَمن بعَدهم ،  ؛ أي ثم ألحقنا بهم قوَم هودٍ { ُثمَّ نُ تأِبُعُهُم اْلِخرِيَن }  َعُل بِالأُمجأ ؛ من { َكَذِلَك نَ فأ
 .ُأمَّتَك يا ُمَحمَُّد ، يعني كفاَر مكَّة ممن َسَلَك طريَقهم
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ِلكِ )باإلسكان عطفاً على ( نُ تأبعأُهُم اْلِخرِينَ )قرأ اْلعرج ثم  بالرفِع على معنى ( نُ تأبُعُهمأ )، وقرأ الكافَّة ( نُ هأ
َمِئٍذ لِّلأُمَكذِِّبيَن } ، ( َسنُتأبُعُهمأ اْلَخرِينَ )وفي قراءِة ابن مسعود  ُثم نحُن نُتبُعهم ،  .{َويأٌل يَ وأ

(4/4) 

 
 

ُلقأُكمأ ِمنأ َماٍء َمِهيٍن   ( 44)ِإَلى َقَدٍر َمعأُلوٍم ( 44)َفَجَعلأنَاُه ِفي قَ َراٍر َمِكيٍن ( 44)َأَلمأ َنخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُلقكُّم مِّ } : قَ وأ ؛ تنبيٌه على القدرِة على اإلعادِة ، والتحذيُر من التكبُِّر ؛ { ن مَّآٍء مَِّهيٍن َأَلمأ َنخأ

ْلنَّ الذي يقِدُر على أن يخُلَق من الماِء الحقيِر َبَشراً على هذه الصِّفِة ، قادٌر على إعادِة الخلق بعد 
} ؛ أي في الرَّحم ، { َناُه ِفي قَ َراٍر مَِّكيٍن َفَجَعلأ } : الموِت ، والمراُد بالماء الأَمِهيِن النطفَة ، وقولُه تعالى 

ة الحمِل على اختالف ُمَدِد حمِل الحيوانات ، َل يعلُم مقداَر ذلك وَل { ِإَلى َقَدٍر مَّعأُلوٍم  ؛ يعني مدَّ
 .الحمَل إَلَّ اهللُ تعالى

(4/4) 

 
 

َمِئٍذ لِلأُمَكذِّ ( 49)فَ َقَدرأنَا َفِنعأَم الأَقاِدرُوَن   ( 40)بِيَن َويأٌل يَ وأ

 
؛ قرأ السلمي وقتادة ونافع وأيوب بالتشديِد من التقديِر يعني { فَ َقَدرأنَا فَِنعأَم الأَقاِدرُوَن } : وقولهُ تعاَلى 

في التخفيِف " ُنَطفاً وَعَلقاً وُمَضغاً وعظاماً وذكراً وأنثى وقصيراً وطويالً ، وقرأ الباقون مخفَّفاً ، ومعناهما 
على هذا فنعم : ، معناه { َفِنعأَم الأَقاِدرُوَن } ويجوز أنأ يكون من القدرِة ، وقولهُ تعالى  "والتشديد واحد 

َمِئٍذ لِّلأُمَكذِِّبيَن } القادرون على الخلِق ، وعلى اْلوَّل فِنعأَم القادرون لهذه المخلوقاِت ،   .{َويأٌل يَ وأ

(4/4) 

 
 

َرأَض ِكَفاتًا  َعِل اْلأ يَ ( 44)َأَلمأ َنجأ  ( 44)اًء َوَأمأَواتًا َأحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعِل اَْلرأَض ِكَفاتاً } : قَ وأ َيآًء َوَأمأواتاً * َأَلمأ َنجأ يُكِفُتهم أحياًء على َظهِرها في دورهم : ؛ معناُه { َأحأ
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ياِء في ظهِرها لألح" أن يكون ُعني أنها تكفت أذاهم " ومنازلهم ، وُيكِفُتهم أمواتاً في بُطوِنها ؛ أي يجوُز 
ٌء ، َوُتَكفُِّت الأَحيَّ ِفي بَ يأِتِه َفالَ : َمعأنَاُه : ))وعن مجاهٍد . وبطِنها لألموات ُتَكفُِّت الأَميأَت َفالَ يُ َرى ِمنأُه َشيأ

َفى َعَلى َعاِقلٍ  ٌء ، َوِفي ُكلِّ َواِحٍد ِمنأ َهذيِن ِمَن الن ِّعأَمِة َما َلَ َيخأ  ((.يُ َرى ِمنأ َعَمِلِه َشيأ
ُت في اللُّغة الضمُّ ، وُسمِّي الوعاُء ِكَفاتاً بكسِر الكاف ْلنه يضمُّ الشيَء ، وفي هذه اْليِة دليٌل والأَكفأ 

 .على وجوب ُمَوارَاِة الميِّت ودفنِه ودفِن شعره وسائِر ما يُ َزايلهُ 

(4/4) 

 
 

َناُكمأ َماًء فُ َراتًا  َقي أ َمِئٍذ لِلأُمَكذِِّبيَن وَ ( 44)َوَجَعلأَنا ِفيَها َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوَأسأ  ( 44)يأٌل يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي جباَلً ثوابَت ، والشامخاُت الطِّواُل العالَِياُت { َوَجَعلأَنا ِفيَها َرَواِسَي َشاِمَخاٍت } : قَ وأ

تَاداً لألرِض فَسَكَنتأ بها ، وكانت َتُموُر كالسَّفينة َل تستقرُّ على الماِء إَلَّ   بِمرأَساٍة المرتفعات ُجعلت أوأ
َناُكم مَّآًء فُ َراتاً } تثقلها ،  َقي أ باً ُحلواً غيَر ملٍح وَل أجٍّ ، { َوَأسأ َمِئٍذ لِّلأُمَكذِّبِيَن } ؛ أي َعذأ ؛ بِنَعِم { َويأٌل يَ وأ

 .اهلِل التاركين لُشكِرها

(4/4) 

 
 

ََل ظَِليٍل َوََل يُ غأِني ِمَن ( 94)ِظلٍّ ِذي َثاَلِث ُشَعٍب  انأطَِلُقوا ِإَلى( 43)انأطَِلُقوا ِإَلى َما ُكنأُتمأ ِبِه ُتَكذِّبُوَن 
 ( 94)اللََّهِب 

 
ُلُه تَ َعاَلى  : ويقال لهم يوَم القيامة ، تقوُل لهم الأَخَزنَُة : ؛ معناهُ { انطَِلُقواأ ِإَلى َما ُكنُتمأ ِبِه ُتَكذِّبُوَن } : قَ وأ

نيا أنه َل يكون ،  انطلقوا إلى العذاب الذي ُكنتم به تَكذِّبون في انطَِلُقواأ ِإَلى ِظلٍّ ِذي َثاَلِث ُشَعٍب } الدُّ
{ ِذي َثاَلِث ُشَعٍب } ؛ أي انطِلُقوا إلى ُدخان من جهنَّم قد سطَع ، ثم افترَق ثالَث ِفَرٍق ، وهو قولُه { 

ٍر فيحيُط بهم وذلك أنه يخرُج لساٌن من نا. ُشعأَبٌة فوَقهم ، وشعبٌة عن يميِنهم ، وشعبٌة عن شمالهم
َهذا الظِّلُّ َمِقيُل الأُكفَّار قَ بأَل : ))فُيحَبسون إلى أنأ ُيَساقوا النار أفَواجاً أفواجاً ، قال إبراهيُم النخعيُّ 

 .انطِلُقوا إلى ظلٍّ ذي ثالِث ُشعب فكونوا فيه إلى أن يفرَغ من الحساب: ، والمعنى (( الأِحَساب
؛ أي { َوَلَ يُ غأِني ِمَن اللََّهِب } ؛ أي َل يُِظلُّ من الحرِّ ، { َلَّ ظَِليٍل } : ثم وصَف اهللُ ذلك الظلَّ فقال 

وَل يردُّ عنكم َلهب جهنَّم ؛ أي إنَّهم إذا استظَلُّوا بذلك الظلِّ لم يدَفعأ عنهم من حرِّ النار شيئاً ، فأما 
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َسُن َمِقيالً َأصأَحاُب الأَجنَّ } : المؤمنون فُيقبُلوَن في الجنِة كما قال تعالى  تَ َقّراً َوَأحأ ٌر مُّسأ َمِئٍذ َخي أ ِة يَ وأ
 [.40: الفرقان ]{
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ِر   ( 94)ِإن ََّها تَ رأِمي ِبَشَرٍر َكالأَقصأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِر وهو : ؛ معناهُ { ِإن ََّها تَ رأِمي ِبَشَرٍر َكالأَقصأِر } : قَ وأ أنَّ النَّاَر تقذُف بَشرٍر متفرِّق متطايٍر كالَقصأ

َشَرُر النَّار : ))مثَل ُقصور اْلعراب على المياِه ، يعني الخيام ، قَال مقاتُل : َوِقيأَل . البناُء العظيم كالِحصأنِ 
َها إَلَّ َعَلى أكأ  ٌء ِمن أ َجار ، َلَ يَ َقُع َشيأ ِم َيُكوُن ِمَن الأَكث أَرِة َعَدَد النُُّجوِم َوَوَرِق اَْلشأ َتاِف ِفي ذِلَك الأيَ وأ

 .والشََّرُر ما يتطايُر من النار وينتشُر في الجهاِت متفرِّقاً ((. الرَِّجالِ 
كأعناِق الدواب ، والَقَصُر : بفتِح الصاد ، أراَد كأعناق النَّخِل ، َوِقيأَل ( َكالأَقَصرِ )قرأ عليٌّ وابُن عباس 

 .الصاد وهي لغٌة فيه بكسر القاف وفتحِ ( َكالأِقَصرِ )وقرأ سعيُد بن جبير . العنُق وجمعه ُقُصٌر وُقُصَرات
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ٌر  َمِئٍذ لِلأُمَكذِّبِيَن ( 99)َكَأنَُّه ِجَماَلٌت ُصفأ  ( 90)َويأٌل يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌر } : قَ وأ ؛ يعني أنَّ لوَن الشََّرر يشبُه لون الأِجَماََلِت الصُّفر ، وِجَماَلٌت { َكأَنَُّه ِجَماَلٌت ُصفأ

بكسِر الجيم من غيِر ألف على جمع ( ِجَماَلةٌ : )كسائي وحفص وخلف جمُع ِجَماٍل ، قراءُة حمزة وال
بضم الجيِم من غير ألف ، أراَد اْلشياَء العظيمَة ( ُجَمالَةٌ )وقرأ يعقوُب . َجَمٍل مثل َحَجٍر وحجارةٍ 

َمُل ، ( ُجَماََلتٌ )وقرأ ابُن عباس . المجموعة َمِئٍذ َويأ } بضمِّ الجيم جمع ُجَماََلٍت وهي الشيُء الأُمجأ ٌل يَ وأ
ِبيَن   .{لِّلأُمَكذِّ

ٌر } وقولُه  َوٌد ِمَن اإلبِل إَلَّ َوُهَو : ))معناه ُسوٌد ، قال الفرَّاء { ُصفأ َداُء اإلبِل ، َلَ يُ َرى أسأ ُر َسوأ الصُّفأ
َرةً  َخيأِلي  تِلأكَ : لذلك َسمَّت العرُب سوَد اإلبل ُصفراً ، واْلصفُر اْلسوُد ، قال اْلعَشى (( ُمَشرٌَّب ُصفأ

ٌر أوأََلُدَها َكالزَّبيبأي ُهنَّ ُسودٌ   .َوتِلأَك ِمنأُه رََكاِئُب ُهنَّ ُصفأ
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ُم ََل يَ نأِطُقوَن   ( 94)َهَذا يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُم َلَ يَنِطُقوَن } : قَ وأ إنَّ في يوِم القيامِة مواقَف ، فِفي بعضها : ؛ قال المفسِّرون { َه اَذا يَ وأ
 .ويتكلَّمون ، وفي بعِضها ُيخَتُم على أفواِههم فال يتكلَّمونيخَتِصُمون 

ِرَمَة فَ َقاَل : ))وعن قتادَة قال  َل اهلِل تَ َعاَلى : َجاَء رَُجٌل إَلى ِعكأ ُم َلَ يَنِطُقوَن } أرَأيأَت قَ وأ َلُه { َه اَذا يَ وأ ، َوقَ وأ
َم الأِقيَاَمِة ِعنَد رَبِّ } : تَ َعاَلى  َتِصُموَن ثُمَّ ِإنَُّكمأ يَ وأ ِقٌف : ؟ فَ َقاَل [ 94: الزمر ]{ُكمأ َتخأ إن ََّها َمَواِقُف ، فََأمَّا َموأ

َتِصُموا ، ثُمَّ َخَتَم َعَلى أف أَواِهِهمأ فَ َتَكلََّمتأ أيأِديِهمأ َوأرأُجُلُهمأ ، َفِحيَنِئذٍ  َها فَ َيَتَكلَُّموا َوَيخأ (( َلَ يَ نأِطُقونَ  ِمن أ
 .من المواطِن التي َل يتكلَّمون فيها وهذا الوقُت المذكور في اْليةِ 
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َذُن َلُهمأ فَ يَ عأَتِذرُوَن  َمِئٍذ لِلأُمَكذِّبِيَن ( 94)َوََل يُ ؤأ  ( 94)َويأٌل يَ وأ

 
َذُن َلُهمأ فَ يَ عأَتِذرُوَن } : وقولهُ  (( عأَتِذرُونَ َلَ يَ نأِطُقوَن أرأَبِعيَن َسَنًة َوَلَ يُ ؤأذُن َلُهمأ فَ ي َ : ))؛ قال مقاتُل { َوَلَ يُ ؤأ

، ولو قاَل فَيعَتِذرُوا على النصب ولكن َحسناً كقولِه تعالى ( يُ ؤأذنُ )ْلنه ُعطف على ( فَ يَ عأَتِذرُونَ )وإنما رَفَع 
: ولو كان َلهم عذٌر لم يُمَنعوا من اَلعتذار ، قال الجنيُد [ 94: فاطر ]{َلَ يُ قأَضى َعَليأِهمأ فَ َيُموُتواأ } : 
رٍ )) َمِئٍذ لِّلأُمَكذِِّبيَن } ، (( ِلَمنأ َكَفَر بآيَاِت رَبِه ، َوأعأَرَض َعنأ ُمنأِعِمهِ  أَو أيُّ ُعذأ  .{َويأٌل يَ وأ
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َوَِّليَن  ِل َجَمعأَناُكمأ َواْلأ ُم الأَفصأ  ( 94)َهَذا يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُم الأَفصأِل َجَمعأَناُكمأ َواَْلوَِّليَن } : قَ وأ يوُم الفصِل بين أهِل الجنَّة والنار ،  ؛ أي هذا{ َه اَذا يَ وأ

 .َجَمعَناكم مَكذِّبي هذه اْلُمة واْلوَّلين الذين كذبوا أنبياَءهم
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بِيَن ( 93)فَِإنأ َكاَن َلُكمأ َكيأٌد َفِكيُدوِن  َمِئٍذ لِلأُمَكذِّ  ( 04)َويأٌل يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  إنأ كان لكم حيلةٌ : ؛ أي يقاُل َلهم ذلك على وجِه التقريِع  {فَِإن َكاَن َلكُم َكيأٌد َفِكيُدوِن } : قَ وأ

إنأ كان لكم كيٌد َتِكيُدون به أولياِئي ، كما كنتم : معناُه : َوِقيأَل . في دفِع العذاب ، فاحتالُوا ْلنفسكم
ِبيَن } تكيدونَهم في الدُّنيا فكيُدوهم ،  َمِئٍذ لِّلأُمَكذِّ  .{َويأٌل يَ وأ
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تَ ُهوَن ( 04)ُمتَِّقيَن ِفي ِظاَلٍل َوُعُيوٍن ِإنَّ الأ  َربُوا َهِنيًئا ِبَما ُكنأُتمأ تَ عأَمُلوَن ( 04)َوفَ َواِكَه ِممَّا َيشأ ُكُلوا َواشأ
ِسِنيَن ( 09) َمِئٍذ لِلأُمَكذِّبِيَن ( 00)ِإنَّا َكَذِلَك َنجأِزي الأُمحأ رُِموَن  ُكُلوا َوَتَمت َُّعوا قَِلياًل ِإنَُّكمأ ( 04)َويأٌل يَ وأ ُمجأ
َمِئٍذ لِلأُمَكذِّبِيَن ( 04)  ( 04)َويأٌل يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي في ِظالِل اْلشجار وقصور الدُّرِّ وعيون جاريٍة تجري { ِإنَّ الأُمتَِّقيَن ِفي ِظاَلٍل َوُعُيوٍن } : قُ وأ

تَ ُهوَن } بالماِء والخمر واللَّبن والعسِل ،  } ؛ من ِثمار الجنَّة ، { ُكُلواأ } : ال َلهم ؛ يق{ َوفَ َواِكَه ِممَّا َيشأ
َربُواأ  ؛ أي َسليماً من اْلفاِت بما كنتم تعَملون الطاعاِت { َهِني ئاً ِبَما ُكنُتمأ تَ عأَمُلوَن } ؛ من شرابها ، { َواشأ

ِسِنيَن } في الدُّنيا ،  ِزي الأُمحأ  .اِنهم؛ أي هكذا نجِزي الأُمحِسنين على إحس{ ِإنَّا َكَذِلَك َنجأ
ِبيَن } : ثم يقاُل لكفار مكَّة  َمِئٍذ لِّلأُمَكذِّ ؛ في الدُّنيا إلى منتَهى آجالكم ، { ُكُلواأ َوَتَمت َُّعواأ قَِليالً * َويأٌل يَ وأ

رُِموَن }  َمِئٍذ لِّلأُمَكذِّبِيَن } ؛ أي ُمشرِكون باهلِل ، { ِإنَُّكمأ مُّجأ  .{َويأٌل يَ وأ
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ِبيَن ( 04)ارأَكُعوا ََل يَ رأَكُعوَن  َوِإَذا ِقيَل َلُهمُ  َمِئٍذ لِلأُمَكذِّ ِمُنوَن ( 03)َويأٌل يَ وأ  ( 44)َفِبَأيِّ َحِديٍث بَ عأَدهُ يُ ؤأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َويأٌل } ؛ أي إذا ُأِمروا بالصَّلوات الخمِس َل ُيصلُّون ، { َوإَذا ِقيَل َلُهُم ارأَكُعواأ َلَ يَ رأَكُعوَن } : قَ وأ

َمئِ  ِمُنوَن } ؛ أي ِلَمن كذب بالركوِع ، { ٍذ لِّلأُمَكذِِّبيَن يَ وأ ؛ أي إنأ لم يؤمنوا بهذا { َفِبَأيِّ َحِديٍث بَ عأَدهُ يُ ؤأ
 .القرآِن مع ُظهوره ووضوحه ، فبَأيِّ كتاٍب يصدِّقون ، وَل كتاَب بعَدهُ 
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َتِلُفوَن  الَِّذي( 4)َعِن النََّبِإ الأَعِظيِم ( 4)َعمَّ يَ َتَساَءلُوَن  ُثمَّ َكالَّ ( 0)َكالَّ َسيَ عأَلُموَن ( 9)ُهمأ ِفيِه ُمخأ
 ( 4)َسيَ عأَلُموَن 

 
لما بُِعَث النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم وأخبَرهم : ؛ قال المفسِّرون { َعِن النََّبِإ الأَعِظيِم * َعمَّ يَ َتَسآَءلُوَن } 

ما نَرى الذي : آَن ، جعلوا يتساَءلون بينهم ويقولون بتوحيِد اهلل والبعِث بعد الموت ، وتالَ عليهم القر 
 .جاَء به ُمَحمٌَّد صلى اهلل عليه وسلم ، وما الذي أَتى به ، فأنزَل اهللُ تعالى هذه اْليةَ 

. عن أيِّ شيء يتحدَّثون فيما بينهم ، وهذا لفظه لفُظَُ الالستفهاِم ، والمعنى تفخيُم القصة: ومعناها 
في موضِع ( عن ما)غمت النون في الميِم وُحذفت اْللف ؛ ْلن العرَب إذا وَضعت وأصله َعنأ َما فُأد

َراَها } اَلستفهام حذفت نوَنها فرقاً بينهما وبين أنأ تكون اسماً مثَل قولهِ  : النازعات ]{ِفيَم َأنَت ِمن ِذكأ
يه حذُف اْللِف ؛ ْلن معناها سألُت فالناً عمَّا فعَل ، َل يجوُز ف: ، بخالِف قوِلهم ( َعاَلَم تفعلُ )و [ 09

ِبُحنَّ نَاِدِميَن } : للصلِة كقوله تعالى ( َما)الَّذي ، وكذلك إذا كانت   [.04: المؤمنون ]{َعمَّا قَِليٍل لَُّيصأ
 أي الخبِر الشَّريف ، وهو القرآُن ، فإنه خبٌر عظيم الشَّأِن ، ْلنه يُنبئُ { َعِن النََّبِإ الأَعِظيِم } : قولُه تعالى 

ُلهُ تَ َعاَلى . عن التوحيِد وتصديق الرسول ، والخبُر عمَّا يجوز وما َل يجوُز ، وعن البعِث والنشور } : قَ وأ
َتِلُفوَن  ؛ يعني أنَّهم اختَلُفوا في القرآِن ، فجعَلُه بعُضهم ِسحراً وبعضهم كهانًة وبعضهم { الَِّذي ُهمأ ِفيِه ُمخأ

 .ِشعراً ، وبعضهم أساطيَر اْلوَّلين
؛ أي ليس اْلمر على ما قالوا ، { َكالَّ َسيَ عأَلُموَن } : م أوعَد اهللُ َمن كذب بالقرآِن فقال تعالى ث

: َوِقيأَل . وعيٌد على إثِر وعيدٍ { ثُمَّ َكالَّ َسيَ عأَلُموَن } سيعلمون عاقبة تكذيبهم حتى تنكشف اْلمور ، 
ثُمَّ َكالَّ } ى ما تظنُّون ، وسيعَلُم الكفاُر عاقبَة أمرِهم ، ارَتِدعوا وانَزِجُروا ، فليس اْلمُر عل( َكالَّ )معنى 

 .؛ أمَر القيامِة وأهوالها ، وما َلهم من أنواِع العذاب في النار{ َسيَ عأَلُموَن 
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َرأَض ِمَهاًدا  َعِل اْلأ تَاًدا ( 4)َأَلمأ َنجأ  ( 4)َوالأِجَباَل َأوأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعلِ } : قَ وأ تَاداً * اَْلرأَض ِمَهاداً  َأَلمأ َنجأ ؛ نَ بََّه سبحانُه على عظيِم ُقدرته ، ولطيِف { َوالأِجَباَل َأوأ
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الِوطاُء ؛ للتصرفُّ عليه من غير ُكلَفٍة ، فاْلرُض ِمَهاٌد يسيرون في : والأِمَهاُد . ِحكَمتِه ؛ ليعرفوا توحيَدهُ 
ُد ب الفراُش ، والجباُل أوتاٌد : معًنى واحٍد ، والأِمَهاُد مناكبها ويسُكنون في مساكنها ، والأِمَهاُد والأَمهأ

لألرِض ؛ ْلنَّ اْلرَض كانت تنكفُئ بأهِلها على وجِه الماء ، فأرَساها اهللُ بالجباِل الثوابِت حتى َل َتميَد 
 .بأهلها ، وكان أبو قَبيس أوََّل جبٍل ُوِضَع على اْلرضِ 
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َناُكمأ َأزأَواًجا  َمُكمأ ُسَباتًا وَ ( 4)َوَخَلقأ  ( 44)َوَجَعلأَنا الن ََّهاَر َمَعاًشا ( 44)َوَجَعلأَنا اللَّيأَل لَِباًسا ( 3)َجَعلأَنا نَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َناُكمأ َأزأَواجاً } : قَ وأ ألَواناً وأصنافاً ، وكلُّكم ترِجعون إلى أٍب : ؛ أي ذُكراناً وإناثاً ، ويقاُل { َوَخَلقأ
َمُكمأ ُسَباتاً َوَجَعلأنَ } واحد ،  ؛ أي راحًة ْلبداِنكم ، فكلُّ َمن َتِعَب من الخلِق إذا ناَم استراَح ، { ا نَ وأ

والسُّباُت مأخوٌذ من السَّبت وهو القطُع ، والسُّبات قطُع العمِل ، والسُّبات ها هنا أن ينقطَع عن الحركِة 
لُُه تَ َعاَلى . ، والروُح في بدنهِ  َوَجَعلأَنا } ؛ َسابغاً بظُلمتِه وسوادِه لكلِّ شيٍء ، { َل ِلَباساً َوَجَعلأَنا الَّي} : قَ وأ
 .؛ أي ذا ضياٍء لطَلب المعاِش بالحراثِة والتجارة ونحِوهما{ الن ََّهاَر َمَعاشاً 
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ًعا ِشَداًدا  َقُكمأ َسب أ َنا فَ وأ  ( 49)َوَجَعلأَنا ِسَراًجا َوهَّاًجا ( 44)َوبَ نَ ي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َقُكمأ َسبأعاً ِشَداداً } : قَ وأ َنا فَ وأ ؛ أي رَفعنا فوَق ُرؤوِسكم سبَع سمواٍت ِغالظاً شديَدَة { َوبَ نَ ي أ

َوَجَعلأَنا } اإلتقاِن ، قائمًة بإذن اهلِل َل تنهاُر وَل تتغي َُّر من طوِل الزَّمان ، ِغَلُظ كلِّ سماٍء خمسمائِة عام ، 
ألألئاً ُمشَتعالً بالنور العظيم ، تنضُج اْلشياَء بحرِّها ، وتضيءُ للناِس بُنورها ؛ أي وقَّاداً ُمتَ { ِسَراجاً َوهَّاجاً 

 .، والَوَهُج مجمُع النور والحرارة
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 ( 40)َوَأن أَزلأَنا ِمَن الأُمعأِصَراِت َماًء َثجَّاًجا 
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ُلُه تَ َعاَلى  الأُمعأِصَراُت : ))قال مجاهُد ومقاتل وقتادة والكلبي ؛ { َوَأنَزلأَنا ِمَن الأُمعأِصَراِت َمآًء َثجَّاجاً } : قَ وأ

(( ِهَي الرِّيَاُح ذَواُت اَْلَعاِصيرِ : ))قال اْلزهريُّ ((. الرِّيَاُح ؛ َْلن ََّها تَ عأِصُر السََّحاَب َحتَّى ُتخِرَج ِمنأهُ الأَمَطرَ 
المطَر ، وقال أبو العاليِة والربيُع بالمعصراِت ؛ وْلن الرياَح تستِدرُّ : معناها الباء كأنه قاَل ( ِمنَ )، و

َها الأَمَطُر ، َكالأَمرأأِة الأَمعأُصورَِة َوِهَي الَِّتي َدنَا َحيأُضَها: ))والضحاك  (( الأُمعأِصَراُت السََّحاُب الَِّتي يَ نأَجِلُب ِمن أ
ِشي َجاريٌَة بإبرقين َدارَُها َقدأ أعأَصَرتأ أوأ َقدأ َدنَا إعأَصارُهَ : ، قال الشاعُر  ُقُط ِمنأ ُغلأَمِتَها إزَارَُها َتمأ اَيسأ

: ، وقال ابُن َكيسان (( السََّمَواتُ : الأُمعأِصَراُت : ))الأُهَوي أَنا َساِقطاً ِخَمارَُهاوقال يزيُد بن أسلَم 
 ((.الأُمَغيََّباتُ ))

أفأَضُل الأَحجِّ الأَعجُّ : " ي في الحديِث الصَّبُّ ، كما رُو : هو السَّيَّاُل الصَّبَّاُب ، والثَّجُّ : والماُء الثَّجَّاُج 
رَاراً : ))وقال مجاهُد . إراقُة الدَّم: رفُع الصوِت بالتَّلبيِة ، َوالثَّجِّ : أراَد بالَعجِّ " َوالثَُّج  (( َثجَّاجاً أيأ ِمدأ

ُلو بَ عأَضهُ : ))وقال قتادةُ   ((.ُمَتَتابعاً يَ ت أ
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ِرَج ِبِه َحباا َونَ َباتً   ( 44)َوَجنَّاٍت َألأَفافًا ( 44)ا ِلُنخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِرَج ِبِه َحبّاً َونَ َباتاً } : قَ وأ َوَجنَّاٍت } . ؛ أي لُنخِرَج بالمطِر حبّاً يأكلوَنهُ ونَباتاً ترعاهُ أنعاُمكم{ لُِّنخأ

 .ضمِّ ، وجمُع الجمِع ألأَفافٌ ؛ أي بَساتين ملتفَّة اْلشجار ، واحدها ِلفٌّ بالكسِر ، وجمعُه ُلفٌّ بال{ َألأَفافاً 
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َم الأَفصأِل َكاَن ِميَقاتًا  َفُ  ِفي الصُّوِر فَ َتأأتُوَن َأف أَواًجا ( 44)ِإنَّ يَ وأ َم يُ ن أ  ( 44)يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم الأَفصأِل َكاَن ِميَقاتاً } : قَ وأ قيامِة كان إنَّ يوَم الفصِل بين الخالئِق وهو يوُم ال: ؛ معناهُ { ِإنَّ يَ وأ

 .ِميَقاتاً لألوَّلين واْلِخرين أن يجَتمعوا فيه ، وِميَقاتاً ِلَما وعَد اهللُ من الثواب والعقاب
َم يُنَفُ  ِفي الصُّوِر فَ َتأأُتوَن َأف أَواجاً } : ثم بَ يََّن متى يكوُن ذلك فقاَل تعالى  يعني نفخَة البعِث فيأتي  { يَ وأ

قَ رأٌن يَنُفُ  فيه : والصُّوُر . وٍج ، وزَُمراً بعد زَُمٍر من كلِّ مكاٍن للِحَسابكلُّ أناٍس بإماِمهم َفوجاً بعد ف
 .إسرافيلُ 
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لَهُ تَ َعاَلى : قُ لأُت : " وعن معاِذ بن جبٍل قاَل  َم يُنَفُ  ِفي الصُّوِر فَ َتأأتُوَن } : يَا َرُسوَل اهلِل ؛ أرَأيأَت قَ وأ يَ وأ
: ثُمَّ َبَكى َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َوقَاَل " َألأَت َعنأ َعِظيٍم ِمَن اَْلمأِر يَا ُمَعاُذ سَ : " ؟ قَاَل { َأف أَواجاً 

َتاتاً َقدأ َبدََّل اهللُ ُصَوَرُهمأ َوَغي ََّرُهمأ ِمنأ َجمَ "  َناٍف ِمنأ ُأمَِّتي أشأ َرَة أصأ َشُر النَّاُس َعشأ ِلِميَن يَا ُمَعاُذ ُيحأ اَعِة الأُمسأ
َلى ُصوَرِة الأِقَرَدِة ، َوبَ عأُضُهمأ َعَلى ُصوَرِة الأَخَنازيِر ، َوبَ عأُضُهمأ ُمَنكَُّسوَن َعَلى ُرُؤوِسِهمأ ، فَ بَ عأُضُهمأ عَ 

ٌم َلَ يَ عأِقُلونَ  ٌي يَ تَ َردَُّدوَن ، َوبَ عأُضُهمأ ُصمٌّ بُكأ َحُبوَن ، َوبَ عأُضُهمأ ُعمأ َق ُوُجوِهِهمأ ُيسأ ، َوبَ عأُضُهمأ  َوأرأُجُلُهمأ فَ وأ
لُ يَ  ُضُغوَن ألأِسَنتَ ُهمأ َوِهَي ُمَدَلٌَّة َعَلى ُصُدورِهمأ ، َيِسيُل الأَقيأُح ِمنأ أف أَواِهِهمأ لَُعاباً يَ تَ َقذرُُهمأ أهأ ِع ،  مأ الأَجمأ

أَشدُّ نَ تأناً ِمَن الأِجَيِف َوبَ عأُضُهمأ ُمَقطََّعٌة أيأِديِهمأ َوأرأُجُلُهمأ ، َوبَ عأُضُهمأ ُمَصلَُّبوَن َعَلى ُجُذوٍع ِمنأ نَاٍر ، َوبَ عأُضُهمأ 
 . ، َوبَ عأُضُهمأ يَ لأَبُسوَن ِجَباباً ِمنأ َقِطَراٍن ََلزَقٍة بُجُلوِدِهمأ 

َت ، َوالَِّذيَن ُهمأ فَالَِّذيَن ُهمأ َعَلى ُصوَرِة الأِقَرَدِة النَّمَّاُموَن ، َوالَِّذيَن ُهمأ َعَلى ُصورَِة الأَخَنازيِر اَْلكَّالُوَن السُّحأ 
ُم ُهُم الَِّذينَ ُمنَ  ِم ، َوالصُّمُّ الأُبكأ َياُن الأَجاِئُروَن ِفي الأُحكأ  يُ عأَجُبوَن كَُّسوَن َعَلى ُرُؤوِسِهمأ أَكَلُة الرِّبَا ، َوالأُعمأ

ُلُهمأ أعأَماَلهُ  ُضُغوَن ألأِسَنتَ ُهمأ الأُعَلَماُء الُوعَّاُظ الَِّذيَن َخاَلَف قَ وأ مأ ، َوالأُمَقطََّعُة أيأِديِهمأ بَأعأَماِلِهمأ ، َوالَِّذيَن َيمأ
ُذوَن الأِجيَراَن ، َوالأُمَصلَُّبوَن َعَلى ُجُذوِع النَّار السَُّعاُة إَلى السُّلأطَاِن ، َوالَّ  ِذيَن ُهمأ أَشدُّ َوأرأُجُلُهمأ الَِّذيَن يُ ؤأ

، َوَمنَ ُعوا َحقَّ اهلِل ِمنأ أمأَواِلِهمأ ، َوالَِّذيَن يَ لأَبُسوَن نَ تأناً ِمَن الأِجَيِف ُهُم الَِّذيَن يَ تَ نَ عَُّموَن باللَّذاِت َوالشََّهَواِت 
ُل الأِكبأِر َوالأُفُجور َوالأُخَياَلِء   " ". الأِجَباَب ُهمأ أهأ
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 ( 43)َوفُِتَحِت السََّماُء َفَكاَنتأ َأب أَوابًا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي فُتحت لُنزوِل المالئكة ، فكانت ذاَت أبواٍب ، {  َوفُِتَحِت السََّمآُء َفَكاَنتأ َأب أَواباً } : قَ وأ

 .بالتخفيف( َوفُِتَحتِ )قرأ أهُل الكوفة 
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 ( 44)َوُسي َِّرِت الأِجَباُل َفَكاَنتأ َسَرابًا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  راب المنَبثِّ ؛ أي ُسيِّرت على وجِه اْلرِض فصاَرت كالتُّ { َوُسي َِّرِت الأِجَباُل َفَكاَنتأ َسَراباً } : قَ وأ
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ِتها وَصالبَِتها الغباُر المنَبثُّ في الهواِء يحَسبهُ : والسراُب . ، إذا رآهُ الناظر يحَسبُه َسراباً بعد شدَّ
 .العطشاُن عنَد وقوِع الشمِس أنهم ماٌء وليس بماءٍ 
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 ( 44)لِلطَّاِغيَن َمآبًا ( 44)ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنتأ ِمرأَصاًدا 

 
ُلُه  ؛ أي َطريقاً وَمَمّراً للعباِد ، وَل سبيَل إلى الجنَّة حتى تقطَع { ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنتأ ِمرأَصاداً } : تَ َعاَلى قَ وأ

بساً : ))الناَر ، وقال مقاتُل  ًة (( إنَّ َجَهنََّم َكاَنتأ َمحأ ؛ أي { َمآباً } ؛ أي للكافرِين ، { لِّلطَّاِغيَن } معدَّ
َحابَها ِمَن الأَواِلَدِة بَوَلِدَها : " وفي الحديِث َمرِجعاً يرجعون إليه ،   ". أن ََّها أعأَرُف بَأصأ
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َقابًا   ( 49)ََلِبِثيَن ِفيَها َأحأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َقاباً } : قَ وأ َقاباً )؛ قرأ حمزُة { َلَّبِِثيَن ِفيَهآ َأحأ وهما بمعنًى ( ََلبِثينَ )، وقرأ الباقون ( َلبِثيَن ِفيَها أحأ

 .احد ؛ أي َماِكثيَن فيها ُمقيمين بهاو 
أنَّ الأُحُقَب الأَواِحَد أرأبَ ُعوَن َسَنًة ، ُكلُّ : ))واختلَف العلماُء في معنى الأُحُقُب ، فُروي عن عبِداهلل بن ِعمَر 

َها ألأُف َسَنةٍ  ٍم ِمن أ وعن عليٍّ رضي  .، فهذا هو الأُحُقُب الواحُد ، وهي أحقاٌب َل يعلُم عدَدها إَلَّ اهللُ (( يَ وأ
ماً ، ُكلُّ ي َ : ))اهلل عنه  ٍر َثالَثُوَن يَ وأ راً ، ُكلُّ َشهأ ٍم أنَّ الأُحُقَب الأَواِحَد َثَمانُوَن َسَنًة ، ُكلُّ َسَنٍة اث أَنا َعَشَر َشهأ وأ
 ((.ألأُف َسَنةٍ 

ُرُج ِمَن النَّار مَ : " وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل  رِِكيَن َحتَّى َواهلِل َما َيخأ نأ َدَخَلَها ِمَن الأُمشأ
ماً ، ُكلُّ ي َ  َقاباً ، َوالأُحُقُب بضأٌع َوَثَمانُوَن َسَنًة ، َوالسََّنةُ َثالَثُِماَئٍة َوُستُّوَن يَ وأ ٍم ألأُف َسَنٍة َيُكونُوا ِفيَها أحأ  ". وأ

ًة ، َبلأ  إنَّ اهللَ َلمأ َيذأُكرأ َشيأئاً إَلَّ َوَجَعَل َلَها: ))وعن الحسِن  ِل النَّار ُمدَّ َعلأ َْلهأ َها ، َوَلمأ َيجأ ُمدًَّة يَ نأَتِهي إَلي أ
َقاباً } : قَاَل  ، فَ َواهلِل َما ِهَي إَلَّ إذا َمَضى ُحُقٌب َدَخَل آَخُر ، ُثمَّ آَخُر إَلى أَبِد { َلَِّبِثيَن ِفيَهآ َأحأ

ٌة إَلَّ الخلوُد في النار((. اْلبِدينَ  ، ولكنأ قد ذُكَر أنَّ الأُحُقَب الواحَد سبعون ألَف  فليس لألحقاب عدَّ
 .َسنٍة ، كلُّ يوٍم منها ألُف َسنة مما تُعدُّون

َعَة َعَشَر ألأَف َسَنةٍ : ))وقال مقاتُل  ُلُه تَ َعاَلى : ))، َوقَاَل (( الأُحُقُب الأَواِحُد َسب أ فَ َلن } : َهِذِه اْلَيُة قَ وأ
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: ، وعن عبِداهلل بن مسعود قاَل (( عأِني أنَّ الأَعَدَد َقِد ان أَقَطَع ، َوأنَّ الأُخُلوَد َقدأ َحَصلَ ي َ { نَّزِيدَُكمأ ِإَلَّ َعَذاباً 
ُل الأَجنَّ )) ُل النَّار أن َُّهمأ يَ لأَبثُوَن ِفي النَّار َعَدَد َحَصى الدُّن أَيا َلَفرُِحواأ ، َوَلوأ َعِلَم أهأ ِة أن َُّهمأ يَ لأَبثُوَن َلوأ َعِلَم أهأ
ن أَيا َلَحزِنُوا ِفي  ((.الأَجنَِّة َعَدَد َحَصى الدُّ
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 ( 44)ِإَلَّ َحِميًما َوَغسَّاقًا ( 40)ََل َيُذوُقوَن ِفيَها بَ رأًدا َوََل َشَرابًا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َشراباً من ؛ أي َل يُذوقون في تلَك اْلحقاب نَوماً وَل { َلَّ َيُذوقُوَن ِفيَها بَ رأداً َوَلَ َشَراباً } : قَ وأ

ِة حرِّها َبرداً ينفُعهم من حرِّها ، وَل َشراباً ينفُعهم من : معناهُ : َوِقيأَل . الماءِ  َل يذوقون في جهنَّم من شدَّ
 .عطِشها
 ؛ أي إَلَّ { ِإَلَّ َحِميماً َوَغسَّاقاً } َل يُذوقون في جهنَّم برَد ريٍح وَل ظالا وَل َشراباً بارداً ، : معناهُ : َوِقيأَل 

وهو ما يغِسُق أي يسيُل من َصديِد أهِل النَّار ، وكلُّ ذلك يزيُد في ( َغسَّاقاً )ماًء حارّاً في غايِة الحرارة ، و
 .العطشِ 

 الأَغسَّاُق َواٍد ِفي النَّار ، ِفيأِه َثالَثُِماَئٍة َوَثالَثُوَن ِشعأباً ، ِفي ُكلِّ ِشعأٍب َثاَلثُِماَئةٍ : ))وقال شهُر بُن َحوَشَب 
ِس ُكلِّ ثُ عأبَاٍن ُسمٌّ َوَثالَثُوَن بَ يأتاً ، ِفي ُكلِّ بَ يأٍت أرأَبُع َزَوايَا ، ِفي ُكلِّ زَاويٍَة ثُ عأبَاٌن َكَأعأَظِم َما َخَلَق اهللُ ، ِفي رَأ

َرهُ إَلَّ اهللُ تَ َعاَلى  ((.قَاِتٌل َلَ يَ عأَلُم َقدأ
مُ : )){ َلَّ َيُذوقُوَن ِفيَها بَ رأداً َوَلَ َشَراباً } : وعن أبي معاٍذ النََّحِويِّ قال ِفي قولِه تعالى  ، (( أنَّ الأبَ رأَد الن َّوأ

َمَنَع الأبَ رأُد الأبَ رأَد ؛ أي أذهَب البرُد النوَم ، وْلنَّ : ومثلُه قال الكسائيُّ وأبو عبيدة ، والعرُب تقول 
وإنأ ِشئأُت َحرَّمأُت النَِّساَء ِسَواُكُم : الشاعُر العطَشان ليناُم فيبَ َرُد غليُله ، فلذلك ُسمي النوُم َبرداً ، قال 

 .َوإنأ ِشئأُت َلمأ َأطأَعمأ نُ َقاحاً َوَلَ بَ رأدًاأي نَوماً 

(4/4) 

 
 

 ( 44)َجَزاًء ِوفَاقًا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  : َوِقيأَل . ؛ انتصَب على المصدر ؛ أي ُجوُزوا على وفِق أعمالهم َجزاءً { َجَزآًء ِوفَاقاً } : قَ وأ

قاِتل ِقتاَلً ، : أي ُوفِّقوا أعمالهم وفاقاً كما يقوُل { ِوفَاقاً } جَزيَناهم َجزاًء ، وقولهُ تعالى : قديره ت
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َواَفَق الأَعذاُب الذنأَب ، َفالَ ذنأَب أعأَظُم ِمَن الشِّرأِك ، : ))ُجوزُوا بحسب أعمالهم ، قال مقاتُل : والمعنى 
 .((َوَلَ َعذاَب أعأَظُم ِمَن النَّار

(4/4) 

 
 

 ( 44)وََكذَّبُوا بِآيَاتَِنا ِكذَّابًا ( 44)ِإن َُّهمأ َكانُوا ََل يَ رأُجوَن ِحَسابًا 

 
أنَّهم : ؛ أي إنَّهم كانوا َل َيَخافون أنأ ُيحاَسبوا ، والمعنى { ِإن َُّهمأ َكانُواأ َلَ يَ رأُجوَن ِحَساباً } : وقولهُ تعالى 

؛ أي وكذبوا بُمَحمٍَّد صلى اهلل { وََكذَّبُواأ ِبآيَاتَِنا ِكذَّاباً } م ُيحاَسبون ، كانوا َل يُؤمنون بالبعِث وَل بأنَّه
، يقال ( ِهَي لَُغٌة َفِصيَحةٌ َيَمانِيَّةٌ : )من مصادر التَّفعيِل ، قال الفرَّاُء ( ِفعَّالٌ )عليه وسلم والقرآِن َتكذيباً ، و

 .َحرَّقأُت القميَص ِحرَّاقاً 

(4/4) 

 
 

َناهُ ِكَتابًا وَُكلَّ شَ  َصي أ ٍء َأحأ  ( 94)َفُذوقُوا فَ َلنأ َنزِيَدُكمأ ِإَلَّ َعَذابًا ( 43)يأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  وأ ََ َناهُ ِكَتاباً } : َق َصي أ ٍء َأحأ ؛ أي وكلَّ شيء ِمن اْلعمال بي َّنَّاُه في اللوِح المحفوظ ،  { وَُكلَّ َشيأ
َناُه ِفي إِ } : كقولِه تعالى  َصي أ ٍء َأحأ ُلُه تَ َعاَلى [. 44: يس ]{َماٍم مُِّبيٍن وَُكلَّ شيأ َفُذوقُواأ فَ َلن نَّزِيدَُكمأ } : قَ وأ
ناً بعَد لوٍن ، وكلُّ : ؛ أي يقاُل َلهم { ِإَلَّ َعَذاباً  ُذوقوا العذاَب في النار ، فلن نزيدَكم إَلَّ ألواَن العذاب َلوأ

 .عذاٍب يأِتي بعَد الوقِت ، فهو زائٌد على اْلوَّلِ 

(4/4) 

 
 

 ( 94)َحَداِئَق َوَأعأنَابًا ( 94)ِإنَّ لِلأُمتَِّقيَن َمَفازًا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  والأَمَفاُز . ؛ الأُمتَِّقي هو المؤمُن المطيُع هلل ، الكافُّ عن جميِع معاصيه{ ِإنَّ لِلأُمتَِّقيَن َمَفازاً } : قَ وأ

{ َحَدآِئَق َوَأعأَناباً } وقوله تعالى . زاً ونجاًة من النارأنَّ للمتَّقين فَ وأ : موضُع الَفوأز وهو الجنَّة ، والمعنى : 
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جمُع الحديقِة ، وكلُّ ما ُأِحيَط به الحائُط من اْلشجار فهو حديقةٌ : والحدائُق . ؛ تفسيٌر لذلَك الفوز
ازاً َحَدآِئَق ِإنَّ لِلأُمتَِّقيَن َمفَ } : أنواُع العَنب في البستان ، والمعنى : واْلعناُب . وهو البستان الجامعُ 

 .يعني أشجاَر الجنَِّة وِثماَرها{ َوَأعأَناباً 

(4/4) 

 
 

 ( 90)وََكأأًسا ِدَهاقًا ( 99)وََكَواِعَب َأت أَرابًا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  جمُع الَكاِعب ، وهي الجاريُة النَّاِهُد الأُمَفلََّكُة الثدِي ، : ؛ الَكَواِعُب { وََكَواِعَب َأت أَراباً } : قَ وأ

اللََّداُت المستوياُت في السنِّ ، : واْلتراُب . التي خرَج ثديُها بأحسِن الخروج ، ولم يُفَطم بعدُ وهي 
لُُه تَ َعاَلى . مثَل أزواجهنَّ في السنِّ والصورة والقدِّ : ويجوُز أن يكون المعنى  ؛ { وََكأأساً ِدَهاقاً } : قَ وأ

 .وَكأأساً ممتلئةً : الأَمآلُن المتابع ، والمعنى : اإلناُء الذي فيه الشَّراب ، والدَِّهاُق : الكأُس 

(4/4) 

 
 

َمُعوَن ِفيَها َلغأًوا َوََل ِكذَّابًا   ( 94)ََل َيسأ

 
َمُعوَن ِفيَها َلغأواً َوَلَ ِكذَّاباً } : وقولهُ تعالى  ؛ أي َل يسَمعون في مجالِسهم في الجنَّة َكالماً َل { َلَّ َيسأ

َل يسَمعون في الجنَّة إذا َشربوا الخمَر بَاطالً من : ضهم بعضاً ، والمعنى فائدَة فيه ، وَل يكذُِّب بع
َل الدُّن أَيا إذا َشرِبُوا َتَكلَُّموا بَالأَباِطِل ، : ))الكالِم ، وَل يكذُِّب بعضهم بعضاً ، قال ابُن عبَّاس  ذِلَك أنَّ أهأ

ُل الأَجنَِّة إذا َشرِبُوا َلمأ يَ َتَكلَُّموا َعَلي أهَ  َرُهُه اهللُ َوأهأ بالتخفيف ؛ أي ( َوَلَ ِكذاباً : )وقرأ الكسائيُّ ((. ا َشيأئاً َيكأ
 .َل يكِذُب بعُضهم بعضاً ، والِكذاُب مصدُر الأُمَكاذبَِة ، وهو حسُن المعنى

(4/4) 

 
 

 ( 94)َجَزاًء ِمنأ رَبَِّك َعطَاًء ِحَسابًا 
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ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي جَزاهم اهللُ بهذه اْلشياِء من ربَك وأعطاُهم عطاًء { ِحَساباً َجَزآًء مِّن رَّبَِّك َعَطآًء } : قَ وأ

أحَسبأُت ُفالناً ؛ أي أكثرُت له وأعطيتُه ما َيكفيِه ، : ، يقال (( َعطَاًء َكاِفياً : ))ِحَساباً ، وقال ابُن قتيبَة 
تَ ُهوَن ، َوِمنأ ذِلَك : ))قال الزجَّاج  بي َكذا ؛ أيأ َكَفاِني :ِفي ذِلَك الأَجَزاِء ُكلُّ َما َيشأ : والمعنى ((. َحسأ

 .َجزاًء من ربَك عطاًء َكثيراً كافياً َوافياً 

(4/4) 

 
 

ِلُكوَن ِمنأُه ِخطَابًا  َمِن ََل َيمأ نَ ُهَما الرَّحأ َرأِض َوَما بَ ي أ َم يَ ُقوُم الرُّوُح َوالأَماَلِئَكُة َصفاا ( 94)َربِّ السََّماَواِت َواْلأ يَ وأ
َمُن َوقَاَل َصَوابًا ََل يَ َتَكلَّمُ   ( 94)وَن ِإَلَّ َمنأ َأِذَن َلُه الرَّحأ

 
اَلى  ََ ُلُه َتَع َم اِن } : قَ وأ نَ ُهَما الرَّحأ َربُّ : )؛ قرأ نافُع وأبو عمٍرو وابُن كثير { رَّبِّ السََّماَواِت َواَْلرأِض َوَما بَ ي أ
َمنُ )برفع الباِء ، و( السََّمَواتِ  هو ربُّ السَّموات واْلرض وما بيَنهما وهو : معنى  بالرفِع أيضاً على( الرَّحأ

َمنُ )مبتدأ و( َربُّ : )الرحمُن ، وإن شئَت قُلَت   .خبرهُ ( الرَّحأ
( َربِّ )وقرأ حمزة والكسائي وخلف (. رَبكَ )وقرأ ابُن عامر ويعقوب كالُهما بالخفِض على البدِل من 

َمنُ )بالخفض ، و َلُه تَ َعاَلى : ))رفعاً ، قال أبو ُعبيدة ( الرَّحأ رَّبِّ } : َوَهِذِه الأِقَراَءةُ أعأَدُلَها ِعنأِدي ؛ َْلنَّ قَ وأ
َمنُ )َوارأتَ َفَع . فَ َيُكوُن نَ عأتاً لَهُ ( رَبِّكَ )َقرِيٌب ِمَن {   ((.ِلبُ عأِدِه َعنأُه ، فَ َيُكوُن ُمبأَتَدأ َوَما بَ عأَدُه َخبَ ُرهُ ( الرَّحأ

ُلُه تَ َعاَلى  ِلُكو } : قَ وأ ِدُر الأَخلأُق أنأ ُيَكلُِّموا الرَّبَّ إَلَّ بإذأنِهِ : ))؛ قال مقاتُل { َن ِمنأُه ِخطَاباً َلَ َيمأ ((. َلَ تَ قأ
َفُعوَن إَلَّ بإذأنِهِ : َمعأَناهُ : ))وقال الكلبيُّ  َل يتجرَّأُ أحٌد أنأ يتكلََّم في َعرَصاِت القيامِة إَلَّ : َوِقيأَل ((. َلَ َيشأ

َم يَ ُقوُم الرُّوُح َوالأَمالَِئَكُة َصّفاً } : ك اليوَم فقال تعالى بإذنِه ، ُثم وصَف ذل في يوٍم : معناُه : ؛ ِقيأَل { يَ وأ
 .يقوُم الرُّوح

وقال ابُن ((. ُهَو ِجبأرِيُل الَِّذي َسمَّاُه اهللُ الرُّوَح اَْلِمينَ : ))واختَلُفوا في الرُّوح ، قال الشعبيُّ والضحاك 
ُهَو َمَلٌك َعِظيٌم أعأَظُم ِمَن : ))وقال ابُن مسعوٍد ((. ٌك ِمنأ أعأَظِم الأَماَلِئَكِة َخلأقاً ُهَو َملَ : ))عبَّاس 

ٍم اث أنَ  ي َعَشَر ألأَف السََّمَواِت َوِمَن الأِجَباِل ، َوأعأَظُم ِمَن الأَماَلِئَكِة ، َوُهَو ُيَسبُح ِفي السََّماِء الرَّابَعِة ُكلَّ يَ وأ
ُلقُ  بيَحٍة ، َيخأ بيَحٍة َمَلكاً  َتسأ  ((.اهللُ ِمنأ ُكلِّ َتسأ

ُهمأ ، يَ ُقوُموَن َصّفاً ، : ))وقال مجاهُد وقتادة  الرُّوُح َخلأٌق ِمنأ َخلأِق اهلِل َعَلى ُصوَرِة بَِني آَدَم َولَيأُسوا ِمن أ
ُلِق اهللُ ِفي الأَماَلِئَكِة أنَّهُ مَ : ))وعن ابِن عبَّاس ((. َوالأَمالَِئَكُة َصّفاً ، َهُؤََلِء ُجنأٌد ، َوُهمأ ُجنأدٌ  َلٌك َلمأ َيخأ

َدُه َصّفاً ، َوقَاَمِت الأَماَلِئَكُة ُكلُُّهمأ َصّفاً ، فَ َيُكوُن ِعَظُم َخلأقِ (( أعأَظَم ِمنأهُ  ُم الأِقيَاَمِة قَاَم َوحأ ِه ، فَإذا َكاَن يَ وأ
لمالئكَة ، والمالئكُة َل يروَنهم ، كما أنَّ هم خلٌق غيُر اإلنِس والجنِّ يَرون ا: َوِقيأَل . ِمثأَل ُصُفوِفِهمأ 
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 .المالئكَة يَرونَنا ونحُن َل نَراهم
ُلُه تَ َعاَلى  َم اُن } : قَ وأ الخلُق كلُّهم المؤمنون َل يتكلَّمون إَلَّ : ؛ معناهُ { َلَّ يَ َتَكلَُّموَن ِإَلَّ َمنأ َأِذَن َلُه الرَّحأ

إَلَّ من أِذَن له : معناُه : َوِقيأَل . {َوقَاَل َصَواباً } :  ِلَمن إذا قاَل َمن أِذَن اهللُ له الكالَم ، وَل يأذُن إَلَّ 
 .َلَ إَلَه إَلَّ اهللُ ؛ َلَ إَلَه إَلَّ اهللُ : الرحمُن َوقَاَل ِفي الدُّنيا َقوَلً َصَواباً َعدَلً ، وهو كلمُة التوحيِد ؛ يعني 

(4/4) 

 
 

ُم الأَحقُّ َفَمنأ َشاءَ  َم يَ نأُظُر الأَمرأُء َما َقدََّمتأ ( 93)اتََّخَذ ِإَلى رَبِِّه َمآبًا  َذِلَك الأيَ وأ ِإنَّا َأنأَذرأنَاُكمأ َعَذابًا َقرِيًبا يَ وأ
 ( 04)َيَداهُ َويَ ُقوُل الأَكاِفُر يَا َليأَتِني ُكنأُت تُ َرابًا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُم الأَحقُّ } : قَ وأ { َفَمن َشآَء اتََّخَذ ِإَلى رَبِِّه َمآباً } هو الحقُّ ، ؛ أي ذلك اليوُم ُوِصَف { َذِلَك الأيَ وأ

عاً َحسناً ؛ أي َمن شاَء رَجَع إلى اهلِل بطاعته  .؛ أي رَجأ
؛ أي خوَّفناكم من عذاٍب قريب كائن ، يعني { ِإنَّآ َأنَذرأنَاُكمأ َعَذاباً َقرِيباً } : ثم خوَّف الكفاَر فقال تعالى 

ثم بيَّن متى يكون ذلَك العذاُب ، فقاَل . هو آٍت قريٌب ، والخطاُب ْلهِل مكَّةعذاَب اْلخرِة ، وكلُّ ما 
َم يَنُظُر الأَمرأُء َما َقدََّمتأ َيَداُه } : تعالى  أي يوَم يَرى الرجُل فيه جزاَء عملِه في الدُّنيا من خيٍر أو شرٍّ { يَ وأ

 .، وَخصَّ اليَدين ؛ ْلنَّ أكثَر العمِل يكون بهما
؛ أي َليَتني لم أُبَعثأ ، وَليَتِني بقيُت ُتراباً بعَد { َويَ ُقوُل الأَكاِفُر يالَيأَتِني ُكنُت تُ َراباً } : لكافُر فيقول وأمَّا ا

ماً ، َويَ قأِضي بَ يأَن الث ََّقَليأِن الأِجنِّ : ))الموِت ، وقال مقاتُل  َمُع الدََّوابَّ َوالطُُّيوَر َوالأُوُحوَش يَ وأ إنَّ اهللَ َيجأ
َمُن : َمنأ رَبُُّكمأ ؟ فَ يَ ُقوُلوَن : اإِلنأِس ، ثُمَّ يَ قأِضي لِلأَجمَّاِء ِمَن الأَقرأنَاِء ، فَإذا فَ َرَغ ِمنأ ذِلَك ، قَاَل وَ  الرَّحأ

ُتُكمأ َوَسخَّرأُتُكمأ لَِبِني آَدَم ، وَُكنأُتمأ ِلي ُمِطيِعيَن أيَّ : الرَِّحيُم ، فَ يَ ُقوُل اهللُ تَ َعاَلى  اَم َحَياِتُكمأ ، فَارأِجُعواأ أنَا َخَلقأ
ُتُكمأ ِمنأهُ  قال أبو ُهريرة .((. {يالَيأَتِني ُكنُت تُ َراباً } : فَ َيِصيُروَن تُ َراباً ، َفِعنأَد ذِلَك يَ ُقوُل الأَكاِفُر . لِلَِّذي َخَلقأ

 ((.ثأِليَلَ ُحبّاً َوَلَ َكَراَمَة َلَك أنأ َتُكوَن مِ : فَ يَ ُقوُل الت َُّراُب لِلأَكاِفِر : ))

(4/4) 

 
 

 ( 4)َوالنَّاِزَعاِت َغرأقًا 

 
َم بغيرِه ، وليس للعباِد أنأ يُقِسُموا { َوالنَّاِزَعاِت َغرأقاً }  ؛ أقَسَم اهللُ بالمالئكِة إعأظَاماً َلهم ، وهلِل أنأ يُقِسَِ
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المالئكُة : والنَّازَعاُت . زعاتِ وَرب النا: ويجوُز أن يكوَن القَسُم ها ُهنا برب المالئكِة ، كأنَُّه قاَل . إَلَّ به
الذين ينأزِعون أرواَح الكفَّار بالشَّدة من أجساِدهم ، من تحِت كلِّ شعرٍة ، ومن تحت اْلظَفار وُأصوِل 

 .القَدمين ، ثم يردوَنها في جسِدها حتى إذا كادت تخرُج ردُّوها في بدنهِ 
ِت َوأعأَوانَهُ : ))قال مقاتُل  يَ نأِزُعوَن أرأَواَحُهمأ فَ يُ َفرُِّقونَ َها ثُمَّ : ))قال سعيُد بن جبير (. (يَ عأِني َمَلَك الأَموأ

ُس الَِّتي تَ غأَرُق ِفي الصُُّدور: ))وقال السديُّ ((. يُقِذُفوَن بَها ِفي النَّار يَرى الكافُر نفسه : َوِقيأَل ((. ِهَي الن َّفأ
المالئكةُ أرواَح الكفار عن أجساِدهم كما َيغَرُق النَّازُع في تنأزُِع : معناُه : َوِقيأَل . وقَت النَّزع كأنَّها تغرقُ 

 .القوِس فيبلُغ بها غايَة الأَمدِّ ، والأَمغأِرُق اسُم مصدٍر أُقيم مقاَم اإلغراقِ 

(4/4) 

 
 

طًا   ( 4)َوالنَّاِشطَاِت َنشأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  طاً } : قَ وأ طاً كما ؛ هم المالئكُة يَنِشُطوَن رو { َوالنَّاِشطَاِت َنشأ َح الكافِر من قَدميه إلى َحلقِه َنشأ

طاً َعظيماً ويجِذبوَنها َجذباً َشديداً . ينشط الصوُف من ُسُفوِد الحديدِ  ِقيأَل إنَّهم ينِشطُون أرواَح الكفَّار َنشأ
اِحهم ، بَكَرٍب ومشقٍَّة وَغمٍّ ، كنشط السُّفود الكثيِر الشَّعر من الصوف المتلبد ، فيشتدُّ عليهم خروُج أرو 

ُتهُ بالحبِل ، وأنَشطتهُ إذا حَللُتهُ : يقاُل  ُت يَد البعيِر إذا َنَطقأ َأ  .َنَشَط

(4/4) 

 
 

 ( 9)َوالسَّاِبَحاِت َسبأًحا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ هم المالئكُة الموكَّلون بقبِض أرواح المؤمنين ، ُيسلوَنها َسالا رَفيقاً { َوالسَّاِبَحاِت َسبأحاً } : قَ وأ
ُهُم الأَمالَِئَكُة يَ نأزِلُوَن : ))وَنها تستريُح رُويداً كالسَّائِح بالشيِء في الماِء يرِفُق به ، وقال مجاهُد ، ثم يَدع

ِرِعيَن َكالأَفَرِس الأَجَواِد السَّابِح ِلُسرَعِتهِ  ِمِنيَن َكالَِّذي : ))وقال الكلبيُّ ((. ِمَن السََّماِء ُمسأ بُضوَن أرأَواَح الأُمؤأ يَ قأ
يَاناً يَ رأَتِفُع ، َيِسلُّونَ َها َسالا رَِفيقاً َيِسبَ  َغِمُس َوأحأ َياناً يَ ن أ ِهَي النُُّجوُم : ))وقال قتادُة ((. ُح ِفي الأَماِء ، فََأحأ

ُس َوالأَقَمُر ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى َبُحوَن } َوالشَّمأ ِهَي : ))وقال عطاُء [(. 99: اْلنبياء ]{ُكلٌّ ِفي فَ َلٍك َيسأ
 ((.السُُّفنُ 
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ًقا   ( 4)فَالأُمَدب َِّراِت َأمأًرا ( 0)فَالسَّاِبَقاِت َسب أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ هم المالئكُة َسبقتأ بِني آدَم بالخيِر والعمل الصالِح واإليماِن { فَالسَّاِبَقاِت َسبأقاً } : قَ وأ
لُ . يسَتبُقون بأرواِح المؤمنين إلى الجنَّة: َوِقيأَل . والتَّصديقِ  ؛ يعني جبريَل { فَالأُمَدب َِّراِت َأمأراً } : هُ تَ َعاَلى قَ وأ

وميكائيَل وإسرافيَل ومَلَك الموِت ، يدبرون أمَر اهلِل في أهِل اْلرض ، فجبريُل للَوحِي والت َّنأزيِل ، 
 وميكائيُل للَقطأِر والنبات ، وإسرافيُل للصُّور ، ومَلُك الموِت لقبِض اْلرواح ، وجواُب هذه اْلقسامِ 

َعثُّنَّ للجزاِء والحساب ولَُتَحاَسُبنَّ : محذوٌف ، تقديرُه   .َلُتب أ

(4/4) 

 
 

َم تَ رأُجُف الرَّاِجَفُة   ( 4)تَ تأبَ ُعَها الرَّاِدَفُة ( 4)يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم تَ رأُجُف الرَّاِجَفُة } : قَ وأ جَفةُ ؛ يعني النفخَة اْلُولى التي َيُموُت فيها جميُع الخلِق ، والرَّ { يَ وأ

؛ يعني النفخَة الثانيَة رَدَفِت النفخَة اْلُولى ، { تَ تأبَ ُعَها الرَّاِدَفُة } صيحٌة عظيمٌة فيه تردُّد واضطراٌب ، 
 .وبيَنهما أربعون َسنة ، وُسميت الثانيُة رَاِدَفًة َتشبهاً بالرَّاِدِف من الرَّاكب

(4/4) 

 
 

َمِئٍذ َواِجَفٌة   ( 4)قُ ُلوٌب يَ وأ

 
ُلُه ت َ  َمِئٍذ َواِجَفٌة } : َعاَلى قَ وأ أراَد : ِقيأَل . ؛ أي ُمضطربة قَِلَقٌة ِلَما عايَنت من أهواِل يوم القيامة{ قُ ُلوٌب يَ وأ

، وقال السديُّ (( َوِجَلةٌ : َمعأَنى َواِجَفةٌ : ))اضطراُب القلب ، وقال مجاَهُد : والَوِجيُف . بها قلوَب الكفَّار
يأَل ((. ازَائَِلٌة َعنأ أَماِكِنهَ : )) َِ  ((.ُمرأَتِكَضةٌ : ))غيُر هادئٍة وَل ساكنة ، وقال أبو عمرو : َوِق

(4/4) 
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 ( 44)َأِإَذا ُكنَّا ِعظَاًما َنِخَرًة ( 44)يَ ُقولُوَن َأِإنَّا َلَمرأُدوُدوَن ِفي الأَحاِفَرِة ( 3)َأبأَصارَُها َخاِشَعٌة 

 
ُلُه تَ َعاَلى  أي أبصاُر أصحابها ذليلةٌ خاِضعة ، وذلك أنَّ المضطرَب الخائَف َل ؛ { أَبأَصارَُها َخاِشَعٌة } : قَ وأ

ذليلٌة عند معايَنة النار ،  : ويقاُل . بدَّ أن يكون نظرُه نظَر الذليِل الخاضِع ؛ لترقُّب ما ينأِزُل من اْلمرِ 
 [.04: الشورى ]{َخاِشِعيَن ِمَن الذُّلِّ } كقوله

يَ ُقولُوَن َأِإنَّا } : يدلُّ عليه أنه ذكَر ُمنكِري البعِث ، فقاَل (( َماَت َكاِفراً يُرِيُد أبأَصاَر َمنأ : ))قال عطاُء 
نيا : ؛ معناهُ { َلَمرأُدوُدوَن ِفي الأَحاِفَرِة  أنُ َردُّ إلى أوَِّل حاِلنا وابتداِء أمرنا فنصيُر : تقوُل الكفَّار وهم في الدُّ
والحافرة عند العرب اسٌم . رتِه ، أي رجع من حيث جاءَ رجَع فالٌن في حاف: أحياًء ؟ كما كنَّا ، يقال 

{ َأِإَذا ُكنَّا ِعظَاماً نَِّخَرًة } : والمعنى أنهم كانوا يستبِعُدون البعَث ، ويقولون . ْلول الشيِء ، وابتداُء اْلمر
رجَع : ومنه قولُهم , ي بَالَِيةً ؛ أنُ َردُّ إلى الحياِة اْلُولى ، وتُ َعاُد فينا الروُح بعد أن نصيَر ِعظَاماً َنِخَرًة ؛ أ

 .فالٌن في َحاِفَرِتِه ؛ إذا رجَع في الطريِق الذي جاَء فيه
ِعيَشٍة } الأَحاِفَرُة اْلرُض التي ُتحَفُر فيها قبورُهم ، والحافرُة بمعنى المحفورِة كما في: وقال بعُضهم 

أئِنَّا لَمرُدوُدوَن إلى اْلرِض فنُبَعُث َخلقاً : ناه ومع: وما وافَق معناُه [ 4: ، القارعة  44: الحاقة ]{رَّاِضَيٍة 
أنُ َردُّ أحياًء في : معناُه : ، َوِقيأَل (( النَّارُ : الأَحاِفَرُة : ))جديداً ، وَنمشي على أقداِمنا ، وقال ابُن زيد 

 .قُبورنا
ُلُه تَ َعاَلى  باْللِف ، وهي قراءُة عمَر رضي اهلل عنه ( اِخَرةً نَ )قرأ أهُل الكوفة { َأِإَذا ُكنَّا ِعظَاماً نَِّخَرًة } : قَ وأ

: البَاِلَيةُ ، والنَّاِخَرُة : بغيِر ألٍف ، والنَِّخَرُة ( َنِخَرةً )وقرأ الباقون . وابِن عبَّاس وابِن مسعود وابِن الزُّبير
ُهَما ُلَغَتاِن ؛ : ))تََّت ، وقال اْلخفُش َنَخَر العظُم يَ نأِخُر فهو نَاِخٌر َوَنِخراً إذا بَِلَي وتفَ : الأُمَجوََّفةُ ، يقاُل 

 .أنُ َردُّ أحياًء إذا ِمتنا وبَِلَيتأ ِعظاُمنا: أنَّهم أنَكُروا البعَث ، فقالوا : والمعنى ((. أي ُُّهَما قَ َرأَت َفَحَسنٌ 

(4/4) 

 
 

َرٌة َواِحَدةٌ ( 44)قَاُلوا تِلأَك ِإًذا َكرٌَّة َخاِسَرٌة   ( 40)ِإَذا ُهمأ بِالسَّاِهَرِة فَ ( 49)فَِإنََّما ِهَي زَجأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  إنأ كان اْلمُر على ما : ؛ كانوا يُقولون على جهِة التَّكذيب { قَالُواأ تِلأَك ِإذاً َكرٌَّة َخاِسَرٌة } : قَ وأ

نَا بعَد ال: والأَخاِسَرُة . يقوُل ُمَحمَّد ، فتلَك الرجعُة خاسرةٌ  َراِن ؛ أي إنأ رُِددأ َسَرنَّ بما ذاُت الأُخسأ موِت لَنخأ
 .ُيصيبنا بعَد الموتِ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



َرٌة َواِحَدٌة } : ُثم أعلَم اهللُ سهولَة البعِث عليه فقاَل تعالى َرّداً عليهم  ؛ يعني النفخَة { فَِإنََّما ِهَي زَجأ
إذا هم ؛ أي ف{ فَِإَذا ُهم بِالسَّاِهَرِة } اْلخيرَة صيحٌة واحدة يسمعوَنها وهم في بُطون اْلرِض أمواٌت ، 

وجُه اْلرِض وَظهُرها ، فإنَّما هي نفخٌة واحدة وصيحٌة واحدة هائلة : والسَّاِهَرُة . أحياٌء على وجِه اْلرض
والعرُب تسمِّي وجَه . أي فإذا ُهم على ظهِر اْلرِض بعد أنأ كانوا في َجوِفها{ فَِإَذا ُهم بِالسَّاِهَرِة } 

ويقال . إنَّ المراَد بالسَّاهرة أرُض بيِت المقدس: ويقال . وَسَهَرهم اْلرِض ساهرًة ؛ ْلن فيها نوَم الأُجُفونِ 
 .جهنَّم: الساهرةُ : َوِقيأَل . أراَد به أرَض اْلخرةِ : 

(4/4) 

 
 

 ( 44)ِإذأ نَاَداُه رَبُُّه بِالأَواِد الأُمَقدَِّس طًُوى ( 44)َهلأ َأتَاَك َحِديُث ُموَسى 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِإذأ نَاَداُه رَبُُّه } حديُث موسى ،  -يا ُمَحمَُّد  -؛ أي هَل جاَءك { َحِديُث ُموَسى  َهلأ َأتَاكَ } : قَ وأ

هل بلَغَك : ؛ أي هل بلَغَك قصَُّة موسى وخبرُه ، وهذا استفهاٌم بمعنى التقريِر ، كما يقوُل الرَّجُل لغيرِه { 
 .الكالِم التحقيقَ  حديُث ُفالن ، وهو يعلُم أنَُّه بَلَغُه ذلك ، ولكنأ يريُد بهذا

وَل عنَد قوِمَك ما  -يَا ُمَحمَُّد  -َلمأ يكن عنَدَك : ويجوُز أن يُراد بهذا اَلبتداِء اإلخباُر ، كأنه قاَل 
؛ أي بالوادي الأُمَطهَِّر { بِالأَواِد الأُمَقدَِّس ُطًوى } أعلَمَك اهللُ به من حديِث موسى إذ أسمَعُه اهللُ نداَءُه ، 

وهذا يقرأ بالتنويِن وغيرِه ، فَمن نَ وَّنَُه وصَرفه ؛ فألنَُّه (. ُطًوى)اهللُ عليه ، واسُم ذلك الوادي  الذي كلََّمهُ 
 .مذكٌَّر ُسمِّي به مذكٌر ، وَمن لم ُيصرفأُه جعَل له اسَم الُبقَعِة التي هي مشتملٌة على ذلك الواديِ 

(4/4) 

 
 

َن ِإنَُّه َطَغى  َشى ( 44)ُقلأ َهلأ َلَك ِإَلى َأنأ تَ زَكَّى ف َ ( 44)اذأَهبأ ِإَلى ِفرأَعوأ ِدَيَك ِإَلى رَبَِّك فَ َتخأ ( 43)َوَأهأ
يََة الأُكب أَرى  بَ َر َيسأَعى ( 44)َفَكذََّب َوَعَصى ( 44)فََأرَاُه اْلأ  ( 44)ثُمَّ َأدأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َن ِإنَُّه َطَغى } : قَ وأ يا ُموَسى اذَهبأ إلى فرعوَن إنه : له  ؛ أي ناداُه ربُّه فقالَ { اذأَهبأ ِإَلى ِفرأَعوأ

؛ أي تتَطهَّر عن الشِّرِك { فَ ُقلأ َهل لََّك ِإَلى َأن تَ زَكَّى } َعالَ وتَكبَّر وكفَر وتجاوَز عن الحدِّ في المعصيِة ، 
ِدَيكَ } وتشهَد أنأ َل إله إَلَّ اهللُ ، وتعمَل َعَمَل اْلزكياِء ، َو ؛ هل لَك رغبٌة في أنأ ،  ؛ أي { ِإَلى رَبَِّك  َوَأهأ

َشى } إلى معرفِة ربَك وعبادتِه وتوحيده ومعرفِة صفاته ،   .؛ عقابَُه إنأ لم ُتِطعأهُ { فَ َتخأ
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؛ حتى أراه اْلية الكبرى ، يعني العَصا إذ كانت { فََأرَاُه اْليََة الأُكب أَرى } ُثمَّ بيَّن اهللُ لموسى أن يمضي ، 
؛ أي { َفَكذََّب َوَعَصى } البيضاُء التي أخرَجها ، َلَها ُشعاٌع كالشَّمِس ،  اليدُ : أكبَر آيٍة ، وقال بعُضهم 

َعى } فكذَب فرعوُن بأنَّها من اهلِل ، وعَصى موسى فلم يُِطعأُه ،  بَ َر َيسأ ؛ أي أدبَر عن اإليماِن ، { ثُمَّ َأدأ
 .الجنَّةأسرَع هارباً من : أدبَر : وأعرَض عنه بعمِل الفساد في اْلرِض ، ويقال 

(4/4) 

 
 

َعأَلى ( 49)َفَحَشَر فَ َناَدى   ( 40)فَ َقاَل َأنَا رَبُُّكُم اْلأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  فَ َقاَل َأنَاأ رَبُُّكُم } ؛ َلمَّا اجتَمُعوا ، { فَ َناَدى } ؛ أي فجمَع قوَمُه وُجنوَدُه ، { َفَحَشَر } : قَ وأ
مَع قوَمُه بالشَّوِط يستنصُر بهم على إبطاِل أمر ُموَسى ودفِع إنه ج: ؛ أي َل ربَّ َفوِقي ، َوِقيأَل { اَْلعأَلى 

 .أِعيُدوا أصناَمكم التي ُكنتم تعبدونَها ، وأنا ربُّ أصناِمكم اْلعَلى: ضَرر الحيَّة ، فناَدى فيهم 

(4/4) 

 
 

ُوَلى  ِخَرِة َواْلأ َرًة ِلَمنأ ( 44)فََأَخَذُه اللَُّه َنَكاَل اْلأ َشى  ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعب أ َأَأن أُتمأ َأَشدُّ َخلأًقا َأِم السََّماُء ( 44)َيخأ
 ( 44)بَ َناَها 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلمَّا بلَغ في استكثارِه وُكفرِه إلى حدٍّ َل ينفُع : ؛ معناهُ { فََأَخَذُه اللَُّه َنَكاَل اْلِخَرِة َواْلُوأَلى } : قَ وأ

نيا واْلخرة ، و فيه الوعُظ ، حينئٍذ أخذُه اهللُ بعقوبٍة صاَر بها َها ُغُدّواً } َنكاَلً في الدُّ النَّاُر يُ عأَرُضوَن َعَلي أ
ولو تفكََّر هؤَلِء الجهَّاُل لَعلموا أنه لو كان إَلهاً لم يحَتجأ إليهم لدفِع ضَرر الحيَّة [ 04: غافر ]{َوَعِشيّاً 

 .التي يخاُفها
ُت َلُكمأ مِّنأ ِإلَ اٍه َغيأِري } يعني كلَمتي فرعون حين قالَ {  فََأَخَذُه اللَّهُ َنَكاَل اْلِخَرةِ } معنى : َوِقيأَل  َما َعِلمأ

َهذا َمعأَنى : ))قال مجاهُد . وكان بيَنهما أربَعون َسنةً { َأنَاأ رَبُُّكُم اَْلعأَلى } وَقوله [ 94: القصص ]{
لُُه تعالى ُت َلُكمأ مِّنأ ِإلَ اٍه َغيأِري  }اْلِخَرِة َواْلُوأَلى ، َوِهَي الأَكِلَمُة اَْلِخيَرُة ، َوقَ وأ [ 94: القصص ]{َما َعِلمأ

 .وهذا قوُل أكثِر المفسِّرين(( ِهَي الأَكِلَمُة اْلُوأَلى
َلى : َمعأَنى : ))وقال الحسُن  ((. َغَرُقُه ِفي الدُّن أَيا ، َوَعَذاَبُه ِفي اْلِخَرِة بالنَّار: َنَكاَل الدُّن أَيا َواْلِخَرِة ، اْلُوأ

َن أرأبَ َعِماَئَة َسَنٍة َوُهَو يَ ُقوُل : قَاَل ُموَسى : ))ِن عبَّاس قاَل وعن اب أنَا رَبَُّكُم اَْلعأَلى ، : يَا َرب أمأَهلأَت ِفرأَعوأ
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َببأُت أنأ  َل الأِحَجاب ، فََأحأ ((. اِفَئهُ أكَ َويَُكذُِّب بآيَاِتَك َوُرُسِلَك ، فََأوأَحى اهللُ إلَيأِه أنَُّه َكاَن َحَسَن الأُخُلِق َسهأ
ُلُه تَ َعاَلى  َشى } : قَ وأ ؛ أي إن في الذي فعَل فرعوُن من العقوبِة حين كذَب { ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعب أَرًة لَِّمن َيخأ

 .هي الدََّللُة المؤدِّية إلى الحقِّ : والعبرةُ . ِعَظًة ِلَمن يخَشى عذاَب اهلل
؛ الخطاُب ْلهِل مكَّة ، يقوُل { َأَشدُّ َخلأقاً َأِم السََّمآُء َءَأنُتمأ } : ثم خاطَب ُمنكِري البعِث فقاَل تعالى 

أَخلُقكم بعَد الموِت أشدُّ عندَكم أِم السَّماُء في تقديرِكم ؟ وُهما في ُقدرِة اهلل : أأن أُتمأ أَشدُّ َخلأقاً ، معناُه 
} : وقولُه تعالى [. 44: غافر ]{ِق النَّاِس َلَخلأُق السََّماَواِت َواَْلرأِض َأكأ بَ ُر ِمنأ َخلأ } واحٌد ، وهذا كقولهِ 

 !؛ أي بَناها مع عَظِمها ، فكيف َل يقدُر على إعادِتُكم مع ِصَغِر أجساِمكم؟{ بَ َناَها 

(4/4) 

 
 

َكَها َفَسوَّاَها   ( 44)رََفَع َسمأ

 
َكَها َفَسوَّاَها } : وقولهُ تعالى  َف السَّماء فوَق كلِّ { رََفَع َسمأ شيء بال َعَمٍد تحَتها ، وَل ؛ أي رفَع َسقأ

 .فَسوَّاها بال ُسقوٍف وَل ُفطورٍ : َوِقيأَل . ُعالَّقٍة فوَقها ، فسوَّاها من الُفطور والُعيوب

(4/4) 

 
 

َرَج ُضَحاَها  َلَها َوَأخأ  ( 43)َوَأغأَطَش َلي أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرَج ُضَحاَها } : قَ وأ َلَها َوَأخأ الظُّلأَمةُ : والَغطأُش : يَلها وأظَهَر َنهارها ؛ أي أظأَلَم ل{ َوَأغأَطَش َلي أ

وأصناُف اللَّيل والنهار إلى السماِء ؛ ْلن الليَل إنما يكون بُغروب الشمِس ، والشمُس منسوبٌة إلى 
السَّماء ، فإذا غَربت الشمُس كان مبدأ الظَّالم من جانب السَّماء ، وذلك الضياُء يظهر قبَل طُلوِع 

 .سَّماءالشمِس من جانب ال

(4/4) 

 
 

َرأَض بَ عأَد َذِلَك َدَحاَها   ( 94)َواْلأ
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ُلُه تَ َعاَلى  ِو وهو { َواَْلرأَض بَ عأَد َذِلَك َدَحاَها } : قَ وأ ؛ أي سطََّحها بعد َخلِق السَّماء ، مأخوذٌ من الدَّحأ

ُط ، وذلك أنَّ اهلل خلَق اْلرَض قبَل السَّماء مجموعًة ، ثم خلَق السَّماء وشَ  مَسها وقمَرها وليَلها الَبسأ
 .أَدلُّ على القدرةِ " فهو " وَنهارها ، ثم َدَحا اْلرَض بعد ذلك 

(4/4) 

 
 

َها َماَءَها َوَمرأَعاَها  َرَج ِمن أ  ( 99)َمَتاًعا َلُكمأ َوِْلَن أَعاِمُكمأ ( 94)َوالأِجَباَل َأرأَساَها ( 94)َأخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َها َمآَءَها } : قَ وأ َرَج ِمن أ ؛ أراَد بالماِء ماَء اْلبار والعيون التي تخرُج من اْلرِض ، { َوَمرأَعاَها َأخأ

لُُه تَ َعاَلى  ؛ أي أثبَتها وثقََّل بها { َوالأِجَباَل َأرأَساَها } : وبالأَمرأَعى النباَت مما يأكُل الناس واْلنعام وهو قَ وأ
؛ أي منفعًة لكم ولدوابكم َل لمنفعِة نفسه ، فإنه منَ زَّهٌ  {َمَتاعاً لَُّكمأ َوَْلن أَعاِمُكمأ } اْلرَض ، فَ َعَل ذلك ، 
 .عن المَضارِّ والمنافعِ 

(4/4) 

 
 

نأَساُن َما َسَعى ( 90)فَِإَذا َجاَءِت الطَّامَُّة الأُكب أَرى  َم يَ َتَذكَُّر اإلأِ  ( 94)َوبُ رَِّزِت الأَجِحيُم ِلَمنأ يَ َرى ( 94)يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  الحادثُة : ؛ يعني النفخَة الثانية التي فيها البعُث ، والطامَّةُ { آَءِت الطَّآمَُّة الأُكب أَرى فَِإَذا جَ } : قَ وأ

لُُه تَ َعاَلى . التي َتُطمُّ على ما ِسَواها ؛ أي َتعُلو فوَقُه ، والقيامُة َتُطمُّ على كلِّ شيٍء فُسميت الطامَّة } : قَ وأ
َم يَ َتَذكَُّر اإِلنَساُن َما َسَعى  ٍَ أو شرٍّ ، ويقرأُ كتابَُه ،  {يَ وأ َوبُ رَِّزِت } ؛ أي ما َعِمَل في الدُّنيا من خيٍر

؛ أي ُأظأِهَرتأ لجميِع الخالئِق حتى يَراها أهُل الموقِف كلُّهم ، والطامَّة عنَد العرب { الأَجِحيُم ِلَمن يَ َرى 
َساُق أهُل النار إلى النار ، وأهُل الجنِة إلى إن الطامَّة الُكبرى حين يُ : َوِقيأَل . الدَّاهَيةُ التي َل ُتستطَاعُ 

 .الجنَّة

(4/4) 
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َوَأمَّا َمنأ َخاَف َمَقاَم رَبِِّه ( 93)فَِإنَّ الأَجِحيَم ِهَي الأَمأأَوى ( 94)َوآثَ َر الأَحيَاَة الدُّن أَيا ( 94)فََأمَّا َمنأ َطَغى 
َس َعِن الأَهَوى   ( 04)ِهَي الأَمأأَوى فَِإنَّ الأَجنََّة ( 04)َونَ َهى الن َّفأ

 
ُه تَ َعاَلى  َُ ُل فأمَّا من : ؛ معناه { فَِإنَّ الأَجِحيَم ِهَي الأَمأأَوى * َوآثَ َر الأَحَياَة الدُّن أَيا * فََأمَّا َمن َطَغى } : قَ وأ

، فإن جاوَز الحدَّ في معصيِة اهلل ، واختاَر ما في الدُّنيا من زهرِتها وزينِتها على اإليماِن باهلل وطاعتِه 
َونَ َهى } ؛ للحساب واجتنَب المعاصي ، { َوَأمَّا َمنأ َخاَف َمَقاَم رَبِِّه } الجحيَم هي المأَوى ؛ أي مأواُه ، 

ُهَو الرَُّجُل يَ ُهمُّ بالأَمعأِصَيِة ، فَ َيذأُكُر : ))؛ أي المحارِم التي يشَتهيها ، قال مقاتُل { الن َّفأَس َعِن الأَهَوى 
 .{فَِإنَّ الأَجنََّة ِهَي الأَمأأَوى } (( اب فَ َيت أرُُكَهاَمَقاَمُه لِلأِحسَ 

(4/4) 

 
 

أَلُوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمرأَساَها  َراَها ( 04)َيسأ ِإنََّما َأنأَت ( 00)ِإَلى رَبَِّك ُمنأتَ َهاَها ( 09)ِفيَم َأنأَت ِمنأ ِذكأ
َشاَها   ( 04)ُمنأِذُر َمنأ َيخأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  أَلُوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمرأَساَها } : قَ وأ ؛ أي متى قياُمها ووقوعها ، يعني يوَم القيامِة يسألوَنهُ { َيسأ

َراَها } : عن تلك لتكذيبهم بها ، وقولُه تعالى  ؛ أي في أيِّ شيٍء أنَت من ذكِر القيامة { ِفيَم َأنَت ِمن ِذكأ
} : لسَت في شيٍء من علِمها ؛ أي َل تعلُمها ، وقولهُ تعالى : لمعنى ووقِتها ، ولم يُعرِّفأَك اهللُ ذلك ، وا

َشاَها * ِإَلى رَبَِّك ُمنتَ َهاَهآ  إنما أنَت ُمَخوُِّف َمن يخاُف قياَمها ؛ أي إنما : ؛ معناه { ِإنََّمآ َأنَت ُمنِذُر َمن َيخأ
 .ينتفُع بإنذارَك َمن يخاُفها

(4/4) 

 
 

ن َ  َم يَ َروأ  ( 04)َها َلمأ يَ لأَبُثوا ِإَلَّ َعِشيًَّة َأوأ ُضَحاَها َكَأن َُّهمأ يَ وأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَ َها } : قَ وأ َم يَ َروأ نيا ، { َلمأ يَ لأَبُثواأ } ؛ أي كأنَّهم يوَم يَرون القيامَة ، { َكأَن َُّهمأ يَ وأ { ِإَلَّ } ؛ في الدُّ
ُضحى العشيَّة ، وذلك أنَّهم إذا استقَبلهم أمُر  ؛ من الَعِشيَّاِت وقدرَ { َعِشيًَّة َأوأ ُضَحاَها } ؛ قدَر ، 

نيا ، ومقدار ُمكِثهم في قبورهم ِلِعظِم ما استقَبلهم من  اْلخرِة ذهَب عنهم الكفُر في مقدار ُمكِثهم في الدُّ
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نيا إَلَّ ساعًة مَضتأ  : الشدائِد ، والمعنى  كَأنَّها لم إن الذي أنكروُه سيَ َرونَُه حتى كَأنَّهم لم يلَبُثوا في الدُّ
 .ما بعَد الزوالِ : والضُّحى وقُت ارتفاِع النهار ، والَعِشيُّ . تكن

(4/4) 

 
 

َعأَمى ( 4)َعَبَس َوتَ َولَّى   ( 4)َأنأ َجاَءُه اْلأ

 
 أنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َكاَن ِعنأَدُه َعمُّهُ : " ؛ وذلَك { َأن َجآَءُه اَْلعأَمى * َعَبَس َوتَ َولَّى } 

َراِف قُ َريأٍش ، َوَقدأ  ُرُهمأ ِمنأ أشأ ٍل ، َوُعتأَبُة بأُن رَبيَعَة ، َوُأَميَُّة بأُن َخَلٍف َوَغي أ َبَل إلَيأِهمأ  الأَعبَّاُس ، َوأبُو َجهأ أق أ
ِمُن بإيأَمانِِهمأ  ِمُنوا فَ يُ ؤأ َرأ َعَليأِهُم الأُقرأآَن رََجاَء أنأ يُ ؤأ ُعوُهمأ إَلى اإِليأَماِن ، َويَ قأ  . َبَشٌر َكِثيرٌ َيدأ

َأُل النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َعنأ  ُتوٍم َوُهَو اَْلعأَمى الأَمذأُكوُر ، َفَجَعَل َيسأ آيَاٍت َفَجاَء َعبأُداهلِل بأُن ُأمِّ َمكأ
ِني ِممَّا َعلََّمَك اهللُ ، َوُهَو َلَ ي َ : ُأنأزَِلتأ ، َويَ ُقوُل  عأَلُم ُشغأَل قَ لأب النَّبيِّ صلى أقأرِئأِني يَا َرُسوَل اهلِل ، َوَعلِّمأ

َباِل َعَلى َغيأِرِه ، فََأعأَرَض َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم  ُغوٌل باإِلق أ ري أنَُّه َمشأ اهلل عليه وسلم َوَلَ َيدأ
ِم الَِّذيَن ُيَكلُِّمُهمأ  َهُه َوَعَبَس ، َوأق أَبَل َعَلى الأَقوأ  ". اْلياِت فأنزَل اهللُ تعالى هذه . َوَقَطَب َوجأ

. في موضِع نصٍب ؛ ْلنه مفعوٌل له( أنأ )عبَس ُمَحمٌَّد ، وأعرَض بوجهِه ْلنأ جاَءُه اْلعَمى ، و: والمعنى 
 .هو اإلعراُض عنه ، فإنه صرَف وجَهُه عن أنأ يَليهِ : والتَّولِّي عن الشيِء 
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رِيَك َلَعلَُّه يَ زَّكَّى  َرى َأوأ َيذَّكَُّر فَ ت َ ( 9)َوَما يُدأ َفَعُه الذِّكأ  ( 0)ن أ

 
ُلُه تَ َعاَلى  رِيَك َلَعلَُّه يَ زَّكَّى } : قَ وأ ما يُعِلُمَك يا ُمَحمَُّد لعلَّ ابَن ُأم مكتوٍم يزَّكَّى بالعمِل : ؛ معناهُ { َوَما يُدأ

َرى } الصالِح بجوابَك عن ُسؤاِله ،  ( : يَ زَّكَّى)معنى : َوِقيأَل . كَراكَ ؛ ويتَِّعُظ فتنفَعُه ذِ { َأوأ َيذَّكَُّر فَ َتنَفَعهُ الذِّكأ
َفَعهُ )قرأ عاصم . يتطهَُّر من الذنوب بالعمِل الصالح ، أو يذكَُّر فيتَِّعَظ بما يعلمهُ من مواعِظ القرآن ( فَ تَ ن أ

 (.يَ زَّكَّى أوأ َيذكَّرُ )بالفاِء ، وقرأ الباقون بالرفِع َعطفاً على ( َلَعلَّ )بالنصب على جواب 
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تَ غأَنى َأمَّ   ( 4)فََأنأَت َلهُ َتَصدَّى ( 4)ا َمِن اسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  تَ غأَنى } : قَ وأ أما َمِن استغَنى بمالِه ، : معناُه : ؛ يعني أشراَف ُقريش ، قال بعُضهم { َأمَّا َمِن اسأ

تَ غأ : َمعأَناهُ : )استغَنى عنأ وعِظَك ، أي جعل نفسه غنياً عنك ، وقال ابن عباس : وقيل  َنى عِن اهلِل اسأ
ِلَوعأِظِه ؛ أي ُتعِرُض له وتُقبُل عليه بوجِهَك وَتميُل اليِه وُتصِغي إلى  { فََأنَت َلُه َتَصدَّى } وعِن اإليماِن ، 

( َتصَّدَّى)قرأ نافُع وابن كثير وأبو جعفٍر . فالٌن تَصدَّى لُفالٍن ؛ أي يتعرَُّض له لَيراهُ : يقاُل . كالمهِ 
 .تتَصدَّى ، وقرأ الباقون بالتخفيِف على الحذفِ بالتشديِد على معنى 
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َعى ( 4)َوَما َعَليأَك َأَلَّ يَ زَّكَّى   ( 44)فََأنأَت َعنأُه تَ َلهَّى ( 3)َوُهَو َيخأَشى ( 4)َوَأمَّا َمنأ َجاَءَك َيسأ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َن وَل يهتِدَي ، فإنه ليس عليَك إَلَّ البالُغ ؛ أي وما عليَك أَلَّ يُؤمِ { َوَما َعَليأَك َأَلَّ يَ زَّكَّى } : قَ وأ

َعى } ،  ؛ لعمِل الخيِر وهو ابُن ُأمِّ مكتوٍم جاَءَك ُيسِرُع في المشِي إليَك يلتِمُس { َوَأمَّا َمن َجآَءَك َيسأ
يَن ،  َشى } منك الدِّ ؛ { َعنأُه تَ َلهَّى فََأنَت } يخَشى العثوَر في ِمشَيته ، : ؛ عذاَب اهلِل ، َوِقيأَل { َوُهَو َيخأ

ألأَهيأَت على الشَّيء إلأَهاًء إذا تشاغلَت عنه ، وليس من َلَها : أي تتشاَغُل فُتعِرُض بوجِهَك عنه ، يقال 
ُه وأعِرضأ عنه: يَلُهو ، وِمن هذا قولُهم   .اذا استأثَر اهللُ بشيء فَالأَه عنُه ؛ أي اتركأ
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 ( 40)َمرأُفوَعٍة ُمَطهََّرٍة ( 49)ِفي ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة ( 44)َمنأ َشاَء ذََكَرُه فَ ( 44)َكالَّ ِإن ََّها َتذأِكَرٌة 

 
ُلُه تَ َعاَلى  أنَّ : ؛ أي حاَشا أن َتعوَد إلى مثِل ذلك ، َل تُعدأ إليه وَل تفَعلأ مثَلُه ، والمعنى { َكالَّ } : قَ وأ

؛ أي إنَّ هذه { ِإن ََّها َتذأِكَرٌة } : وقوله تعالى . بعَدها ِمث أَلها ها هنا كلمُة َردأٍع وزَجٍر ، أو كالَّ َل تفَعلأ ( َكالَّ )
؛ أي َمن شاَء ألأَهَمهُ { َفَمن َشآَء ذََكَرُه } اْلياِت التي أنزلها اهللُ عليَك موعظٌة يتَِّعظُّ بها عباُد اهلل تعالى ، 

 .وفهََّمُه القرآَن حتى يذُكَرُه ويتَِّعَظ به
للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، وتبين أنَّ المحافظَة على اإلقباِل على المؤمنين أولى من  وهذا كلُّه تأأديبٌ " 
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َرَم َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم . الحرِص على مَن هو كافٌر رجاَء أن يتُركَ  فَ َلمَّا ُأنأزَِلتأ َهِذِه اْليَاُت أكأ
َلَفُه َعلَ  َتخأ ُتوٍم َوألأَطَفُه َواسأ ى الأَمِديَنِة َمرَّتَ يأِن ِفي َغزأَوتَ يأِن َغَزاُهَما ِلُيَصلَِّي بالنَّاِس ، وََكاَن صلى اهلل ابأَن ُأمِّ َمكأ

 " ". َمرأَحباً بَمنأ َعاتَ َبِني ِفيأِه رَبي ، َهلأ َلَك ِمنأ َحاَجٍة ؟ : " عليه وسلم إذا رَآُه يَ ُقوُل 
ابِن ُأم مكتوم ْلنه كان يريُد أن يعلَِّم الناَس  وَل يمتنُع أن يكون إعراُض النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم عن

أي فَمن شاَء ذكَر ما أُنزل من { َفَمن َشآَء ذََكَرُه } وقولُه تعالى . طريقَة حفِظ اْلدب في تعلُِّم العلمِ 
 .من شاَء اهللُ له أنأ يتَِّعَظ ات ََّعظَ : اْلياِت ، ويقاُل 

؛ أي { َفي ُصُحٍف مَُّكرََّمٍة } : للَّوِح المحفوِظ عنَدُه فقاَل تعالى ثم أخبَر اهللُ تعالى بَجالَلِة القرآِن في ا
ر في السَّموات ، { مَّرأُفوَعٍة } في ُكُتٍب ُمَعظََّمٍة بما تضمَّنت من الحكمِة ،  ؛ أي منَ زَّهة { مَُّطهََّرٍة } ؛ الَقدأ

َلَّ يَأأتِيِه الأبَاِطُل ِمن بَ يأِن َيَديأِه َوَلَ ِمنأ } من الدََّنِس ومن التناُقِض واَلختالِف كما قال تعالى في آيٍة ُأخرى
اللوَح { َفي ُصُحٍف مَُّكرََّمٍة } يعني بقولِه : َوِقيأَل : جمُع الصَّحيفِة : والصُُّحُف [. 04: فصلت ]{َخلأِفِه 

لُُه تَ َعاَلى . المحفوظَ  أي َيَمسُّها إَلّ { مَُّطهََّرٍة } :  يعني في السَّماء السابعِة وقولُه تعالى{ مَّرأُفوَعٍة } : قَ وأ
 .المطهرون ، وهم المالئكة
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 ( 44)ِكَراٍم بَ َرَرٍة ( 44)بَِأيأِدي َسَفَرٍة 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ يعني الَكَتَبَة من المالئكِة ، واِحُدهم َساِفٌر مثُل كاتٍب وَكَتَبٍه ، وقال { بِأَيأِدي َسَفَرٍة } : قَ وأ

ِي إَلى أنأبَيائِِه ، َوِمنأُه السََّفارَُة َوُهَو السَّ ال: ))الفرَّاءُ  عأُي بَ يأَن سََّفَرُة َها ُهَنا الأَمالَِئَكُة الَِّذيَن ُهمأ ُرُسُل اهلِل بالأَوحأ
مِ  ؛ أي كراٍم على ربهم ُمطيعين له ، والكريُم الذي { ِكَراٍم بَ َررٍَة } : ثم أثَنى اهللُ عليهم فقاَل تعالى ((. الأَقوأ
 .جمُع بَارٍّ ، وهم الفاِعلين للبرِّ والمطيعين هللِ : ن شأنه أنأ يأِتَي بالخيِر ، والبَ َرَرةُ مِ 
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