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َفَرُه  نإَساُن َما َأكإ ٍء َخَلَقُه ( 71)قُِتَل اْلإِ رَُه ( 71)ِمنإ َأيِّ َشيإ  ( 71)ِمنإ نُطإَفٍة َخَلَقُه فَ َقدَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َفَرُه } : قَ وإ َن الكافُر ما أكَفَرُه باهلِل وبنعمتِه مع َكثرِة إحسانِه إليه ، ؛ أي لُعِ { قُِتَل اِْلنَساُن َمآ َأكإ

َفَرُه } قولُه ((. نَ َزَلتإ ِفي ُعتإَبَة بإِن أبي َلَهٍب ، والمراُد به كلَّ كافرٍ : ))قال مقاتُل  تعجيٌب بمعنى { َمآ َأكإ
ُبوا من ُكفرهِ أيُّ شيٍء َحمَلُه على الكفِر مع وُضوِح الدالئِل على و : التوبيِخ ، يقاُل  . حدانيَّة اهلِل ، فتعجَّ

ُلُه تَ َعاَلى  َب من شيٍء لكونه عاِلماً لم يَزلإ قَ وإ ؛ { ِمنإ َأيِّ َشيٍء َخَلَقُه } : وأما اهللُ تعالى فال يجوُز أن يتعجَّ
 .ما أشدَّ ُكفَرُه باهلِل ، اعَجُبوا أنتم من ُكفرهِ : معنى اآليِة 

، لفُظ { ِمنإ َأيِّ َشيٍء َخَلَقُه } : ي مع أن يُعلَم أنَّ اهللَ خالُقُه ، فقال تعالى ثم بيَّن ِمن أمرِه ما كان ينبغ
َر ذلك فقال تعالى : التقريُر : استفهاٍم ، ومعناهُ  أي من َماٍء َمهين حقيٍر { ِمن نُّطإَفٍة َخَلَقُه } : ثم فسَّ

رَُه } جَلين وسائِر األعضاِء ، خَلقُه فصوَّرَُه في رحِم ُأمِّه على االستواِء باليَدين والرِّ  ؛ على ما يشاءُ { فَ َقدَّ
 .من خلقِه َطويالً أو قصيراً ؛ ذميماً أو حَسناً ؛ ذكراً أو ُأنثى ؛ شقيّاً أو سعيداً ، وغيِر ذلك من األوصافِ 
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ِبيَل َيسََّرُه   ( 00)ُثمَّ السَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِبيَل َيسََّرُه } : قَ وإ َرَجُه ِمَن الرَِّحِم َوَهَداهُ إَلى الإُخُروِج ِمنإ : ))؛ قال السديُّ ومقاتل { ثُمَّ السَّ أخإ

َنهُ ِمنإ ُسُلوِكهِ : ))قال مجاهُد ((. َبطإِن ُأمِّهِ  يِن ، َوَمكَّ  ((.ُثمَّ َيسََّر َلُه َسبيَل الدِّ
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بَ َرُه    (00)ثُمَّ ِإَذا َشاَء َأنإَشَرُه ( 07)ُثمَّ َأَماَتُه فََأق إ
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ُلُه تَ َعاَلى  بَ َرُه } : قَ وإ ؛ أي أماَتُه عند انقضاِء أَجلِه ، وجعَل له َقبراً يُواَرى فيه ، أمَر عباَدُه أن { ثُمَّ َأَماَتُه فََأق إ

ن يُلَقى على األرِض كما تُلَقى البهائُم ، ثم أكَرَمُه اهللُ بذلك ، يقاُل  أقبَ رإُت ُفالناً : يُوارُوه ، ولم يجعلإهُ ِممَّ
لُُه تَ َعاَلى . إذا جعلَت له َقبراً ُيدَفُن فيه ، وقَ َبرَتُه إذا دفنَتُه ، والقابُر الدافنُ  ؛ { ُثمَّ ِإَذا َشآَء َأنَشَرُه } : قَ وإ

 .أي إذا شاَء بعَثهُ ، وأحياُه بعَد الموتِ 
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ِض َما َأَمَرُه  ا يَ قإ نإَساُن ِإَلى َطعَ ( 02)َكالَّ َلمَّ َنا الإَماَء َصبًّا ( 02)اِمِه فَ لإيَ نإُظِر اْلإِ  ( 02)َأنَّا َصَبب إ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِض َمآ َأَمَرُه } : قَ وإ ا يَ قإ ؛ أي َحّقاً لم يقِض ما أمَرهُ اهللُ به ، وَلمإ يُ َؤدِّ حقَُّه مع كماِل نعمِة { َكالَّ َلمَّ

؛ أي ليتأمَِّل الكافُر في { اُن ِإَلى َطَعاِمِه فَ لإَينُظِر اِْلنسَ } : ثم ذكَر رزَقُه ليعَتبر ، فقال تعالى . اهلل عليه
َنا الإَمآَء َصبّاً } طعامِه كيف خلَقُه اهلل ، وقدرَّه َسبباً لحياتِه ،  ( أنَّا)؛ قرأ أهُل الكوفة ويعقوب { َأنَّا َصَبب إ

ماء : بالفتِح على نيَّة تكريِر الخافض ، تقديرُه  َصبّاً ، وقرأ الباقون ولينظرإ إلى أنَّا َصببنا المطَر من السَّ
حاب إلى األرِض  حاب َصبّاً ، ثم ينإزُل من السَّ ماء إلى السَّ بالكسِر على االبتداء ، والمَطُر ينإِزُل من السَّ

 .قطرًة قطرًة ، ليكوَن أقرَب إلى النفِع وأبعَد من الضَّرر

(0/0) 

 

َرإَض َشقًّا  َنا األإ َنا ِفيَها َحبًّ ( 02)ُثمَّ َشَققإ ًبا ( 01)ا فََأن إَبت إ اًل ( 01)َوِعَنًبا َوَقضإ َوَحَداِئَق ( 01)َوزَي إُتونًا َوَنخإ
 ( 20)ُغلإًبا 

 
َنا اأَلرإَض َشّقاً } : وقولهُ تعالى  عنا األرَض بالنَّباِت ، { ثُمَّ َشَققإ َنا ِفيَها َحبّاً } ؛ أي صدَّ ؛ يعني { فَأَنَبت إ

باً } ي َكرإماً ، ؛ أ{ َوِعَنباً } الحبوَب كلَّها يُتغذى بها ،  ؛ هو الذي يُعَصُر { َوزَي إُتوناً } ؛ للدواب ، { َوَقضإ
ُب : ))منه الزيُت ، وقال الحسُن  الً } ، (( الإَعَلفُ : الإَقضإ ؛ { َوَحَدآِئَق ُغلإباً } ؛ جمُع َنخَلٍة ، { َوَنخإ

ِدَق بالحيطاِن ، والغُلإ : الحدائُق  َجُر العظاُم الِغاَلُظ ، : ُب جمُع الحديقِة ، وهو البستاُن الذي ُأحإ الشَّ
شجرٌة َغلإَباُء إذا كانت عظيمًة غليظة ، ورجٌل : الغُلإُب الملتفَُّة باألشجار بعُضها في بعٍض ، يقاُل : َوِقيإَل 

 .َغلإٌب إذا كان غليَظ الُعنقِ 
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 ( 27)َوفَاِكَهًة َوَأبًّا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  هُ الناُس : ؛ يعني ألواَن الفواكِه ، واأَلبُّ { َوفَاِكَهًة َوَأبّاً } : قَ وإ هو الإَمرإَعى والكألُ الذي لم يزَرعإ

ُهَما عن األب فقال . مما يأكله األنعامُ  أيُّ َسَماٍء ُتِظلُِّني َوأيُّ أرإٍض تُِقلُِّني : ))وُسئل ابُن عمَر َرِضَي اهللُ َعن إ
 ((.إذا قُ لإُت ِفي ِكَتاب اهلِل َما الَ أعإَلمُ 

؟: ))عن أنٍس رضي اهلل عنه أنَّ عمَر قرأ هذه اآليَة فقال و  َنا الإَفاِكَهَة َفَما اأَلبُّ َهذا : ))ثُمَّ قَاَل (( َعَرف إ
ري َما اأَلبُّ  ُرو اهلِل التََّكلُُّف ، َوَما َعَليإَك يَا ابإَن ُأمِّ ُعَمَر أنإ َتدإ  اتَّبعوا ما بُ يَِّن لكم من هذا: ثُمَّ قَالُوا (( َلَعمإ

 .الكتاب وما لم يُ بَ يَّنإ فَدعوهُ 
َوابُّ : ))وقال الحسُن  أمَّا الإَفاِكَهُة فَ َلُكمإ ، َوأمَّا : ))وقال قتادُة ((. اأَلبُّ َهَو الإَحِشيُش َوَما تَأإُكُلُه الدَّ

َعاِمُكمإ  ا يَأإُكُل : ))وعن ابِن عبَّاس قال ((. اأَلبُّ َفأَلن إ َعامُ ُهَو َما أن إَبَتِت اأَلرإُض ِممَّ  ((.النَّاُس َواألَن إ
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َعاِمُكمإ   ( 20)َمَتاًعا َلُكمإ َوأِلَن إ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعاِمُكمإ } : قَ وإ ؛ أي خلقنا هذه األشياَء َمتاعاً لكم ولدوابكم لسدِّ ِخلَِّتُكمإ { مََّتاعاً لَُّكمإ َوألَن إ

: عبس ]{فَ لإَينُظِر اِْلنَساُن ِإَلى َطَعاِمِه  }وَتتِميِم حاَجتكم ، وعن مجاهٍد رضي اهلل عنه في قولِه تعالى
َرِجهِ [ : ))02 َخِلِه َوَمخإ  ((.يَ عإِني إَلى َمدإ

الإَحبُّ َواللََّبُن يَا َرُسوَل : قَاَل " َما َطَعاُمُكمإ ؟ : " وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل لرُجل " 
َت ، قَاَل : قَاَل " ُثمَّ َيِصيُر إَلى َماذا ؟ : " اهلِل ، قاَل  ُرُج ِمَن ابإِن : " إَلى َما َقدإ َعِلمإ فَإنَّ اهللَ َضَرَب َما َيخإ

ن إَيا  ِثيالً لِلدُّ  " ". آَدَم َتمإ
رَاِة : ))وقال أبو ُقالبة  ُتوٌب ِفي الت َّوإ وعن ابِن عبَّاس ((. يَا ابإَن آَدَم انإُظرإ إَلى َما َبِخلإَت بِه إَلى َما َصارَ : َمكإ

ُهَما َرضِ   ((.فَ لإيَ نإُظِر اْلنإَساُن إَلى أوَِّل َطَعاِمِه ثُمَّ َعاِقَبَتُه فَ لإيَ عإَتبرإ : أنَّ َمعإنَاُه : ))َي اهللُ َعن إ
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ةُ  َم َيِفرُّ الإَمرإُء ِمنإ َأِخيِه ( 22)فَِإَذا َجاَءِت الصَّاخَّ  ( 22)َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه ( 22)َوُأمِِّه َوَأبِيِه ( 22)يَ وإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُة } : قَ وإ دة الصَّيحِة ، { فَِإَذا َجآَءِت الصَّآخَّ ها لشَّ ؛ يعني َصيإَحَة القيامِة تُصخُّ األسماَع التي تصمُّ

ةُ من أسماِء القيامة ، ثم بيَّن في أيِّ وقت تجيُء فقال  َم يَِفرُّ الإَمرإُء ِمنإ َأِخيِه } : والصاخَّ *  َوُأمِِّه َوَأِبيهِ * يَ وإ
ال يلتفُت أحٌد إلى أحٍد منهم لِعَظِم ما هم فيه ، ومخاَفَة إن سأَلُه أحٌد منهم يحمُل عنه { َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه 

يفرُّ منهم َحذراً من مطالبِتهم إياُه بما بينهم من التَّبعاِت : َوِقيإَل . شيئاً من عقابِه ويُ َواشيِه بشيٍء من ثوابه
 .علمِه بأنَّهم ال ينفعونَهُ ل: َوِقيإَل . والمظاِلم

ٌد صلى اهلل عليه وسلم ِمنإ ُأمِِّه : ))وعن الحسِن قال  َم الإِقيَاَمِة إب إَراِهيُم ، َويَِفرُّ ُمَحمَّ أوَُّل َمنإ َيِفرُّ ِمنإ أبيِه يَ وإ
َعاَن ، َوَهابيُل مِ  ِلي ( نإ أِخيِه قَابيلَ ، َوَيِفرُّ لُوٌط عليه السالم ِمنإ َزوإَجِتِه ، َونُوٌح ِمنإ إبإِنِه َكن إ َوَهذا ِفي أوإ

نَ ُهمإ فَليإُسو  ُل الث ََّواب ِفيَما بَ ي إ نَ ُهمإ ، َوأمَّا أهإ ِل الإِعَقاب ِفيَما بَ ي إ ِل الإِعَقاب ، َوِفي أهإ ا َكِذلَك ، الث ََّواب ِمنإ أهإ
أَلُوَن رَب َُّهمإ إلإَحاَق ُذرِّيَِّتِهمإ   .َوَلِكنإ َيسإ
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َمِئٍذ َشأإٌن يُ غإِنيِه ِلُكلِّ امإِرٍئ مِ  ُهمإ يَ وإ  ( 21)ن إ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمِئٍذ َشأإٌن يُ غإِنيِه } : قَ وإ ُهمإ يَ وإ ؛ أي شأٌن َيشَغلُه عن األقرباِء ويصرُفه عنهم ، عن { ِلُكلِّ امإِرىٍء مِّن إ

َها قالت  َم الإِقيَاَمِة ُحَفاًة قُ لإُت يَا َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يُ ب إ : " عائشَة َرِضَي اهللُ َعن إ َعُث النَّاُس يَ وإ
رَاِت؟: ُعراًة ُغرإالً ، فَ ُقلإُت  َمِئٍذ َشأإٌن يُ غإِنيِه : " فَ َقاَل ! يَا َرُسوَل اهلِل َفَكيإَف بالإَعوإ ُهمإ يَ وإ ِرٍئ ِمن إ  " ". ِلُكلِّ امإ

َم الإِقَياَمِة ُحَفاًة : "  قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم: " عن سودَة ُأمِّ المؤمنين قالت  َعُث النَّاُس يَ وإ يُ ب إ
أتَاُه يَ نإُظُر بَ عإُضنَا إَلى بَ عإٍض؟: قَاَلتإ " ُعَراًة ُغرإالً  ُشِغَل النَّاُس َعنإ ذِلَك : " قَاَل ! قُ لإُت يَا َرُسوَل اهلِل ، َواَسوإ

َمِئٍذ َشأإٌن يُ غإِنيِه  ُهمإ يَ وإ ِرئ ِمن إ  " ". ، ِلُكلِّ امإ
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ِفَرٌة  َمِئٍذ ُمسإ َتبإِشَرٌة ( 21)ُوُجوٌه يَ وإ َها َغبَ َرٌة ( 21)َضاِحَكٌة ُمسإ َمِئٍذ َعَلي إ ( 27)تَ رإَهُقَها قَ تَ َرٌة ( 20)َوُوُجوٌه يَ وإ
 ( 20)ُأوَلِئَك ُهُم الإَكَفَرُة الإَفَجَرةُ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِفَرٌة } : قَ وإ َمِئٍذ مُّسإ قة حسَنة َفرِحة ُمعَجبة ، مسرورٌة بما أكرَمها اهللُ ؛ أي مضيئٌة ُمشرِ { ُوُجوٌه يَ وإ

َتبإِشَرٌة } ؛ بالسُّرور ، { َضاِحَكٌة } تعالى به ، وهي وجوُه أهِل الثواب ،  ؛ أي َفرَِحةٌ بما تناُل من اهلِل { مُّسإ
َها َغبَ َرٌة } من الكرامِة ،  َمِئٍذ َعَلي إ ؛ أي { تَ رإَهُقَها قَ تَ َرٌة } كآَبٌة ، ؛ أي ُغبار من البالِء وسواٌد و { َوُوُجوٌه يَ وإ

خان األسودِ : يعُلوها ويغشاها كُسوٌف وسواٌد عند معايَنة النار ، والَقتَ َرُة  ثم بيَّن َمن أهُل هذه . سواٌد كالدُّ
َلِئَك ُهُم الإَكَفَرةُ الإَفَجَرُة } : الُوجوِه ، قال تعالى  جمُع َكاِذٍب ؛ أي الكَفرُة باهلل الكذبة على اهلِل ، { ُأوإ

 .فَاِجرٍ 

(0/0) 

 

ُس ُكوَِّرتإ  مإ  ( 7)ِإَذا الشَّ

 
ُس ُكوَِّرتإ }  مإ كوَّرُت العمامَة على رأِسي أُكورَُها وَكوَّرإتُ َها : ؛ أي ُلفَّتإ كما تُ َلفُّ العمامةُ ، يقال { ِإَذا الشَّ

ِويراً إذا لَففُتها ، وقال الكلبيُّ ومقاتل  َمَحلَّتإ : ))وقال مجاهُد ((. َضوُءَها ُكوَِّرتإ أيإ ذَهبَ : ))َتكإ ((. اضإ
نعوذُ باهلِل من : ُتجَمُع الشمُس بعُضها إلى بعٍض ، ثم تُ َلفُّ فُيرَمى بها في النار ، ويقاُل : وقال المفسِّرون 

ر ؛ أي من التشتُِّت بعَد األُلَفِة ، وِمن النُّقصان بعد الزِّيادةِ  ر بعَد الَكوإ  .الإَحوإ

(0/0) 

 

 ( 0)ا النُُّجوُم انإَكَدَرتإ َوِإذَ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  انكدَر الطائُر في الهواِء إذا : ؛ أي تساَقطت وتناثَرت ، يقاُل { َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرتإ } : قَ وإ

َما: ))انَقضَّ ، قال الكلبيُّ وعطاء  ٌم ِفي السَّ َقى َنجإ َمِئٍذ ُنُجوماً ، َفالَ يَ ب إ َماُء يُ وإ ِطُر السَّ ِء إالَّ َوَقَع َعَلى ُتمإ
وذلك أنَّ النجوَم كالقناديِل معلَّقٌة بَسالسل من نوٍر بأيدي مالئكٍة من نور ، فإذا ماَت المالئكُة (( اأَلرإضِ 

السل من أيِديهم فتنَكِدُر النجومُ   .تساَقطت تلك السَّ
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(0/0) 

 

 ( 2)َوِإَذا الإِجَباُل ُسي َِّرتإ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي تسيُر على وجِه األرض كما يسيُر السَّحاب ، فتصيُر َهباًء { لإِجَباُل ُسي َِّرتإ َوِإَذا ا} : قَ وإ

 .ُمنَبثّاً 

(0/0) 

 

 ( 2)َوِإَذا الإِعَشاُر ُعطَِّلتإ 

 
هي النُّوُق الحوامُل إذا أَتتإ عليها عشرُة أشُهٍر وبقَي : ؛ الِعَشاُر { َوِإَذا الإِعَشاُر ُعطَِّلتإ } : وقوله تعالى 

ة شَ  هران ، فهي أحَسُن ما يكون في اْلبِل وأعزُّها على أهِلها ، وليس يعِطُلها أهُلها إالَّ في حالِة الشدَّ
راً وليس في القيمِة ِعَشاٌر ، ولكنإ هذا على وجِه التَّمثيل حتى لو كان الرجُل يومئذ  العظيمِة ، واحُدها ِعشإ

اراً لعطَّلها واشتغَل بنفسِه ، ونظيرهُ  آ َأرإَضَعتإ يَ وإ } َعشَّ َهُل ُكلُّ ُمرإِضَعٍة َعمَّ نَ َها َتذإ ، [ 0: الحج ]{َم تَ َروإ
 .أي تُرَِكتإ َهمالً بال راٍع ِلَما جاَءهم من أهواِل يوم القيامةِ ( ُعطَِّلتإ )ومعنى 

(0/0) 

 

 ( 2)َوِإَذا الإُوُحوُش ُحِشَرتإ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِش ، وهو ما يأوي إلى الَفَلَواِت ، وينِفُر : حوُش ؛ الو { َوِإَذا الإُوُحوُش ُحِشَرتإ } : قَ وإ جمُع الَوحإ

َتصَّ بعُضها من بعٍض ، وقال ابُن عبَّاس { ُحِشَرتإ } عن الناِس ، وقولهُ تعالى  : أي ُجمعت حتى يَ قإ
تُ َها)) ُر الإبَ َهاِئِم َموإ  ((.َحشإ

(0/0) 
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َرتإ   ( 2)َوِإَذا الإِبَحاُر ُسجِّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرتإ } : قَ وإ ؛ قرأ أبو عمٍرو وابُن كثير مخفَّفاً ، وقرأ الباقون بالتشديد ، ومعناه { َوِإَذا الإِبَحاُر ُسجِّ

َر بعُضها في بعٍض ، ثم ُصيِّرت َبحراً واحداً  ُأحِمَيتإ : وقال بعُضهم . واحٌد ؛ أي وإذا البحاُر ُمِلَئتإ وُفجِّ
 .َسَجرإُت التَّنوَر إذا أحميَتهُ : من قولهم 

: " وفي الحديِث . المراد بالبحار على هذا القوِل بَحاٌر في جهنَّم تُمأل من الحميِم لتعذيب أهِل النارو 
ِني َماَء َهِذِه الإبَحار  كما ُروي أن البحاَر كلها تسيُل حتى تبلَغ إلى الثور الذي على َقرنه " أنَّ اهللَ تَ َعاَلى يُ فإ

ها كلَّها ، فإذا وقعت المياُه كلها في جوفِه يَبست ، فال يُرى منها األرضون ، فإذا بلَغته فتَح فاُه فابتلعَ 
 !قطرٌة بعَد ذاكَ 

(0/0) 

 

 ( 1)َوِإَذا الن ُُّفوُس ُزوَِّجتإ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي رُدَّت األرواُح إلى أجساِدها ، فُقرنت كلُّ روٍح إلى جسِدها ، { َوِإَذا الن ُُّفوُس ُزوَِّجتإ } : قَ وإ

َرُن الرَُّجُل الصَّاِلُح َمَع الرَُّجِل الصَّاِلِح ِفي الإَجنَِّة ، : َمعإنَاُه : ))ضي اهلل عنه عن ذلَك فقاَل وُسئل عمر ر  يُ قإ
سِ  وِء ِفي النَّار ، َفذِلَك تَ زإويُج الن َّفإ وُء َمَع الرَُّجِل السُّ َرُن الرَُّجُل السُّ ُلهُ تَ َعاَلى (( َويُ قإ ُشُرواإ } : ومنه قَ وإ احإ

 .وقُ َرنَاَءُهمإ [ 00: الصافات ]{يَن ظََلُمواإ َوَأزإَواَجُهمإ َوَما َكانُواإ يَ عإُبُدوَن الَّذِ 
َياِطيِن ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى : وقال عطاُء  ِمِنيَن بالإُحور الإِعين ، َوُقرَِنتإ نُ ُفوُس الإُكفَّار بالشَّ : ُزوَِّجتإ نُ ُفوُس الإُمؤإ

 [.21: النساء ]{َقرِيناً َفَسآَء ِقرِيناً  َوَمن َيُكِن الشَّيإطَاُن َلهُ } 

(0/0) 

 

ُءوَدُة ُسِئَلتإ   ( 1)بَِأيِّ َذنإٍب قُِتَلتإ ( 1)َوِإَذا الإَموإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُءوَدُة ُسِئَلتإ } : قَ وإ ُءَدُة َفِقيَل َلَها : ))؛ قال الفرَّاُء { َوِإَذا الإَموإ {  بَِأىِّ َذنٍب قُِتَلتإ } : ُسئَِلِت الإَموإ
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المقتوَلُة بِثَقِل التُّراب الذي : والموءوَدةُ . َقتلُت بغيِر ذنبٍ : ومعنى ُسؤالها توبيُخ قاتِلها ، ال يقوُل (( 
ُلُه تَ َعاَلى  ُظُهَما } : يطرُح عليها ، ومنه قَ وإ أي ال يثقُل حفُظ عليه [ 022: البقرة ]{َوالَ يَ ُؤوُدُه ِحفإ

موات واألرِض ، وكانت العرُب تَ  ِئُد البناِت من أوالدها حيًَّة ؛ َكيال ُيخَطبإَن إليهم ، ومخافَة اْلمالِق  السَّ
َيَة ِإمإالٍق } كما قاَل تعالى تُ ُلواإ َأوإالدَُكمإ َخشإ  [.27: اْلسراء ]{َوالَ تَ قإ

ُءَدُة المقتوَلُة المدفوَنُة حيًَّة ، ُسميت بذلك لما يطرُح عليها من التُّ : قال المفسِّرون  راب فيَ ُؤودَها هي الإَموإ
وكان الرجُل من العرب إذا ُوِلدت له بنٌت ، فإذا أراَد أن يستبقيها : ؛ أي يُثِقُلها حتى تموَت ، قالوا 

ألبَسها ُجبَّة من ُصوٍف ترَعى له اْلبَل والغنَم ، وإذا أراَد أن يقتُ َلها ترَكها حتى إذا صارت ُسداسيًَّة ثم 
يها حتى أذهَب بها إلى بيِت أقَاربها ، وقد حفَر لها بئراً في الصَّحراء ، فإذا بلَغ طيِّبيَها وزَيِّن: يقوُل أُلمِّها 

َيها : البئَر قال لها  انُظِري إلى هذا البئِر فيدفَ ُعها من خلِفها في البئِر ، ثم يُِهيُل عليها التراَب حتى ُيسوِّ
 .باألرضِ 

ُتُل أ: ))قال قتادُة  ُل الإَجاِهِليَِّة يَ قإ : ويجوز أنإ يكون معنى ُسِئَلتإ ((. َحُدُهُم اب إَنَتُه َويَ غإُذو َكلإَبهُ َكاَن أهإ
 .سألُت حقِّي من فالٍن إذا أخذَتهُ وطلبَت حقََّك منه: طََلَبتإ من قاتِلها ِلَم قتَلها كما تقوُل 

(0/0) 

 

 ( 70)َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرتإ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أراَد به ديَواَن الحسناِت والسيِّئات ، وذلك أنَّهُ إذا ماَت ابُن { تإ َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشرَ } : قَ وإ

آدَم طُويت َصحيفتُه على مقدار عمله ، فإذا كان يوُم القيامِة ُنِشَرتإ وُأعِطَي كلُّ واحٍد منهم صحيفَتهُ 
النشِر يوَم القيامِة ، ويجتهُد  على مراتبهم ، فينبِغي لكلِّ عاقٍل أن يذُكَر حالَة الطَّيِّ في آخِر ُعمره ، وحالةَ 

 .أن َيمِلي صحيفَتُه في حياتِه من الطَّاعاتِ 

(0/0) 

 

َماُء ُكِشَطتإ   ( 77)َوِإَذا السَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمآُء ُكِشَطتإ } : قَ وإ يِء ، { َوِإَذا السَّ ؛ أي نُزعت عن أماكِنها فُطِوَيتإ كما يُكَشُط الغطاُء عن الشَّ

فُ ): )وقال الزجَّاُج  َلُع السَّقإ ِط رفُع الشيِء عن شيِء قد غطَّاُه ، كما (( قُِلَعتإ َكَما يُ قإ ، ومعنى الَكشإ
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اةِ  معنى : ويقاُل . بالقاِف ، والمعنى واحدٌ ( ُقِشَطتإ )وفي قراءِة ابن مسعوٍد . ُيكَشُط الجلُد عن الشَّ
مِس والقمر والنجوِم ، يقال َزَع عنها ما فيها من الشَّ َكَشطإُت الحرَف عن البياِض إذا قَ َلعإُتهُ   الكشِط أن ين إ

 .وَمحوتُه

(0/0) 

 

 ( 72)َوِإَذا الإَجنَُّة ُأزإِلَفتإ ( 70)َوِإَذا الإَجِحيُم ُسعَِّرتإ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ُأوِقَدتإ للكافرِين والمنافقين ، قرأ نافُع بالتشديِد ؛ أي { َوِإَذا الإَجِحيُم ُسعَِّرتإ } : قَ وإ

ة َلهبها ُأوِقَدتإ  ُلُه تَ َعاَلى . مرًَّة بعد مرٍَّة ، وزيَد في وُقوِدها وشدَّ نَِيتإ { َوِإَذا الإَجنَُّة ُأزإِلَفتإ } : قَ وإ ؛ أي ُأدإ
: ق ]{َوُأزإِلَفِت الإَجنَُّة لِلإُمتَِّقيَن } من المتَّقين وقُ رِّبت لهم ، ودنَا دخولُهم إياها ، كما قاَل في آيٍة ُأخرى

 .الإُمزإَدِلَفةُ ِلُقربها من عرفاتومن ذلك [ 27

(0/0) 

 

َضَرتإ  ٌس َما َأحإ  ( 72)َعِلَمتإ نَ فإ

 
َضَرتإ } : وقولهُ تعالى  ٌس مَّآ َأحإ إذا كانت هذه األشياُء التي : ؛ جوابُه هذه األشياء ، يقوُل { َعِلَمتإ نَ فإ

 .شرٍّ ُتجَزى بهِ  تكون في القيامِة َعلمت ذلك الوقت كلُّ نفٍس ما أحَضرتإُه من خيٍر أو

(0/0) 

 

 ( 72)الإَجَواِر الإُكنَِّس ( 72)َفاَل ُأقإِسُم بِالإُخنَِّس 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َدٌة زائدٌة ، ( الَ )؛ معناه أقِسُم برب الإُخنَِّس ، و{ َفالَ ُأقإِسُم بِالإُخنَِّس } : قَ وإ في هذا الموضِع مؤكِّ

ُنُس في َمجراها ؛ أي ترجُع إلى ؛ أ{ الإَجَواِر الإُكنَِّس } : وقوله تعالى  ي الجاريُة في األفالِك ، وَتخإ
َمطالِعها في َسيرها ، ثم تسَتِتُر عند ُغروبها ، فتغيُب في الموضِع التي تغيُب فيها كما ُتكِنُس الظَِّباُء بأن 
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 .تستتُر في كَناِسها
ر ، ومنه الإَخنإُس في األنِف تََأخُّرُه في : والإَخنإُس  َنُس والمرأة َخنإَساءٌ ، : الوجِه ، يقال هو التأخُّ رجٌل أخإ

ره عن يوِم بدٍر عن أصحابهِ  َنُس بن َشريف بهذا االسم لتأخُّ ومنه الإَخنَّاُس وهو الشيطاُن ؛ . وُسمي اأَلخإ
 زَُحُل والمشتِري والمرِّيخُ : جمُع َخاِنٍس ، وهي النجوُم الخمسة : والإُخنَُّس . ألنه يغيُب عن أعُين الناسِ 

ُنُس في مجَراها ؛ أي ترجُع إلى مجَراها في سيرها  .والزُّهرة وعطارُد ، تجِري في األفالِك وَتخإ
َعَم َجاَء إَلى َعِليٍّ رضي اهلل عنه فَ َقاَل : وُروي  ِمِنيَن َما الإُخنَُّس ؟ قَاَل : أنَّ رَُجالً ِمنإ َخث إ : يَا أِميَر الإُمؤإ

َت رَُجالً َعَربيًّا؟)) َر الإُقرإآَن َعَلى َغيإِر َما ُأنإِزَل ؟ ، فَ َقاَل : اَل قَ !(( أَلسإ َرهُ أنإ ُأَفسِّ : بَ َلى ، َوَلِكنإ أكإ
َسُة )) َراُم َوَعطَارُد وزَُّحلُ : الإُخنَُّس ِهَي النُُّجوُم الإَخمإ َتِري َوبَ هإ َرُة َوالإُمشإ  ((.الزُّهإ

تَ َقرُُّهنَّ إ: ))َما الإُكنَُّس ؟ قَاَل : فَ َقاَل  ُنُس ُخُنوَس الإَقَمِر ، يَ رإِجعإَن ُمسإ َن ، َوُهنَّ الإَجَواري َتخإ َقَبضإ ذا ان إ
ِزي َحتَّ  ُرُهنَّ إالَّ َيطإُلُع ، ُثمَّ َيجإ ٍم َغي إ ُدُم النُُّجوُم ، َولَيإَس ِمنإ َنجإ َن َكَما يَ قإ ُدمإ َطَع الإَمَجرَّةَ َورَاَءُهنَّ َوالَ يَ قإ ((. ى يَ قإ

 .أنَّها تستتُر بالنَّهار فتخَفى ، وتنكُس في وقت ُغروبهامعنى ُخُنوِسها : َوِقيإَل 
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َعَس  َس ( 71)َواللَّيإِل ِإَذا َعسإ ُل َرُسوٍل َكرِيٍم ( 71)َوالصُّبإِح ِإَذا تَ نَ فَّ ٍة ِعنإَد ِذي الإَعرإِش ( 71)ِإنَُّه َلَقوإ ِذي قُ وَّ
 ( 07)ُمطَاٍع َثمَّ َأِميٍن ( 00)َمِكيٍن 

 
ُلُه تَ َعا َعَس } : َلى قَ وإ طلُب : والَعسُّ . إذا أدبَر بَظالمهِ : ؛ أي إذا أقبَل بَظالمِه ، َوِقيإَل { َواللَّيإِل ِإَذا َعسإ

يء بالليِل ، ومنه الَعَسُس ، ويقاُل  َعَس إذا أدبَر ، وهو ِمن األضداِد : الشَّ َعَس الليُل إذا أقبَل ، وَعسإ َعسإ
ُلُه تَ َعاَلى  ، إالّ أنَّ ما بعَد هذه اآليِة دليلٌ  ؛ أي { َوالصُّبإِح ِإَذا تَ نَ فََّس } : على أنَّ المراَد به أدبَر ، وهو قَ وإ

َعَداَء ، ومنه امتداُد نَ َفِس الخوِف بالخروج من  ُّ ّّ إذا امتدَّ َضوؤُه حتى يصيَر َنهاراً بيِّناً ، ومنه تنَ فََّس الّص
 .األنِف والفمِ 

 : ثم ذكَر جواَب القَسِم فقال 
ُل َرُسوٍل َكرِيٍم } : لى قال تعا ؛ يعني القرآَن أَتى به جبريُل عليه السالم من عنِد اهلل وهو رسوٌل  { ِإنَُّه َلَقوإ

لُُه تَ َعاَلى . كريٌم ، فقرأُه على رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ٍة ِعنَد ِذي الإَعرإِش َمِكيٍن } : قَ وإ ؛ { ِذي قُ وَّ
ة  ته أنه قَ َلَب ُقرى قوِم لوٍط وهي أربُع مدائَن يعني جبريَل عليه السالم ذي قوَّ فيما ُكلَِّف وُأِمَر به ، ومن قوَّ

فلى بقواِدِم جناحِه ، ورفَعها  ، في كلِّ مدينٍة أربعمائة ألف ُمقاتل ِسَوى الذراري ، فحَمَلهم من األرِض السُّ
جاِج ونباَح الكالب  ماء أصواَت الدَّ ماء حتى َسِمَع أهُل السَّ ، ثم قلَبها بأمِر اهلل فَ َهَوتإ بهم ، كلُّ إلى السَّ

 .هذا من غيِر ُكلَفٍة َلِحَقتإهُ 
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ُلُه تَ َعاَلى  ُيُه رفيُع القدر ، يقاُل { ِعنَد ِذي الإَعرإِش َمِكيٍن } : قً وإ فالٌن : عند خالِق العرش ومالِكِه ، َوحإ
لُُه تَ َعاَلى . َمِكيٌن عند األميِن ؛ أي ُذو قدٍر وَمنإزلةٍ  موات ، { مُّطَاٍع َثمَّ َأِميٍن } : قَ وإ ؛ أي ُمطاٍع في السَّ

موات بأمِر اهلل تعالى ، يقاُل  ماء كما فرَض طاعَة النبيِّ صلى : يِطيعُه أهُل السَّ فرَض طاعَتُه على أهِل السَّ
عليهم  أي فيما يؤدِّي عن اهلِل إلى أنبيائهِ { َأِميٍن } وقوله . اهلل عليه وسلم في األرِض على أهِل األرض

 .السَّالُم ، َحِقيٌق باألمانِة فيه ، لم َيُخنإ ولم َيُخون
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ُنوٍن   ( 00)َوَما َصاِحُبُكمإ ِبَمجإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُنوٍن } : قَ وإ ة ، { َوَما َصاِحُبُكمإ ِبَمجإ ؛ يعني محمداً صلى اهلل عليه وسلم والخطاُب ألهِل مكَّ

داً : وذلك أنَّهم قالوا  داً ليس  إنَّ ُمَحمَّ َمجنوٌن ، فأقسَم اهللُ تعالى أنَّ القرآَن نزَل به جبريُل ، وأنَّ ُمَحمَّ
والمجنوُن . بمجنوٍن كما قالوُه ، وفي هذا بياُن غايِة جهِل قريش حيث نَسُبوا أعقَل خلِق اهلل إلى الجنونِ 

 .هو المغطَّى على عقلِه آلفٍة نَزلت بهِ : في اللغة 
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ُُفِق الإُمِبيِن َوَلَقدإ رَآهُ   ( 02)بِاألإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌد جبريَل باألُفق األعَلى وهو َمطلُع { َوَلَقدإ رَآُه بِاألُُفِق الإُمِبيِن } : قَ وإ ؛ أي ولقد رأى ُمَحمَّ

م في سورِة النَّجم  وَل اهلِل أنَّ ِجبإرِيَل عليه السالم َكاَن يَأإِتي َرسُ : الشَّمِس الذي يجيُء منه النهار ، وقد تقدَّ
َيَة الإَكلإبيِّ ، َوأنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َلمإ يَ َر ِجبإرِيَل ِفي ُصورَِتِه  صلى اهلل عليه وسلم ِفي ُصورَِة َدحإ

َها إالَّ َمرَّتَ يإنِ   .الَِّتي َعَلي إ
ُهَما قال  إنِّي ُأِحبُّ أنإ : " " ِلِجبإرِيَل قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن ابِن عبَّاس َرِضَي اهللُ َعن إ

َماِء  َها ِفي السَّ َوى َعَلى ذِلَك ، قَاَل : قَاَل " أرَاَك ِفي ُصورَِتَك الَِّتي َتُكوُن َعَلي إ أيإَن : قَاَل " بَ َلى : " َلنإ تَ قإ
: " الَ َيَسُعِني ، قَاَل " : قاَل " ى بِمنَ : " َلنإ َيَسَعِني ، قَاَل : قَاَل " باأَلبإَطِح : " َتَشاُء أَتَخيَُّل َلَك ، قَاَل 

ِرِق َوالإَمِغِرب ، َورَأُسُه ِفي : قَاَل " بَعَرفَاٍت  َخَشٍة وََكلإَكَلٍة َقدإ َمألَ َما بَ يإَن الإَمشإ فَ َهَبَط ِجبإرِيُل بَعَرفَات بَخشإ
اَلُه ِفي اأَلرإِض ، َفَخرَّ النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َمغإ  َماِء َورجإ َل ِجبإرِيُل ِفي ُصوَرِة السَّ ِشيّاً َعَليإِه ، فَ َتَحوَّ
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رِه ، َوقَاَل  هُ إَلى َصدإ َيَة َوَضمَّ َت الإَعرإِش : َدحإ َراِفيَل َورَأُسُه َتحإ ُد الَ َتَخفإ ، َفَكيإَف َلوإ رَأيإَت إسإ يَا ُمَحمَّ
اَلُه ِفي التُُّخوِم السَّابَعِة َوالإَعرإُش َعَلى َكاِهِلِه   ". َورجإ
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 ( 02)َوَما ُهَو َعَلى الإَغيإِب ِبَضِنيٍن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  أراَد به جبريَل ليس بُمت ََّهٍم على تبليِغ : ؛ قال بعضهم { َوَما ُهَو َعَلى الإَغيإِب ِبَضِنيٍن } : قَ وإ

عليه وسلم ،  أراَد به النبيَّ صلى اهلل: وقال بعُضهم . الوحي والرسالة وال تخيَّل ، بل هو صادٌق موثوق به
أي على الوحِي ، وقرأ الحسُن واألعمش وعاصم وحمزة ونافُع وابن عامر { َعَلى الإَغيإِب } والمراُد بقوله 

وما هو على الغيب بَبِخيٍل ، ال : بالضاِد ، وكذلك هو في ُمصَحِف ُأَبيِّ بن كعٍب ، ومعناهُ ( بَضِنينٍ )
ي بكسِر النوِن فأنا به َضِنيٌن ؛ أي : تقول العرُب  يبَخُل عليكم ، بل يُعلُِّمكم وُتخبرُكم به ، َضِننإُت بالشَّ

نإ َسأَلِني َلَضِنيُنوقرأ الباقون بالظَّاء ، وهي : بخيٌل ، قال الشاعُر  ُنوِن التَّاَلِد َوإنَِّني بِسرَِّك َعمَّ أُجوُد بَمضإ
 .، والإَمَظنَّةُ التُّهَمةُ ( بُمت ََّهمٍ ) :قراءُة ابِن مسعود وعروة بن الزُّبير وعمَر بن عبدالعزيز ، ومعناُه 
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ِل َشيإطَاٍن رَِجيٍم  َهُبوَن ( 02)َوَما ُهَو ِبَقوإ  ( 02)فََأيإَن َتذإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِل َشيإطَاٍن رَِّجيٍم } : قَ وإ ؛ هذا ردٌّ على الكفَّار ، فإنَّهم كانوا يزُعمون أنَّ النبيَّ صلى { َوَما ُهَو ِبَقوإ

هب: يه وسلم يأتيه شيطاٌن اسمه الرَُّي يتَزيَّا له فيُلقيه على لسانِه ، والرَِّجيُم اهلل عل . اللعيُن الإَمرإُجوُم بالشُّ
لُُه تَ َعاَلى . وما القرآُن بقوِل شيطان رجيمٍ : أو المعنى  َهُبوَن } : قَ وإ : ؛ خطاٌب لكفَّار مكة يقوُل { فَأيإَن َتذإ

أين تذَهُبون بُقلوبكم عن معرفِة ما بيَّن اهللُ : هذا الطريِق بُ يَِّن لكم ، ويقوُل أيَّ طريٍق تسُلكون أب إَين من 
ة النبي صلى اهلل عليه وسلم ة نبوَّ  .لكم من صحَّ
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ٌر لِلإَعاَلِميَن  َتِقيَم ( 01)ِإنإ ُهَو ِإالَّ ِذكإ اَء اللَُّه َربُّ َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأنإ َيشَ ( 01)ِلَمنإ َشاَء ِمنإُكمإ َأنإ َيسإ
 ( 01)الإَعاَلِميَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌر لِّلإَعاَلِميَن } : قَ وإ } : وقوله تعالى . ؛ أي ما القرآُن إالّ ِعَظٌة بليغةٌ لجميِع الخلق{ ِإنإ ُهَو ِإالَّ ِذكإ

َتِقيَم  َك بطريقِة اْليمان{ ِلَمن َشآَء ِمنُكمإ َأن َيسإ لُُه تَ َعاَلى . ؛ أي يتمسَّ َوَما َتَشآُءوَن ِإالَّ َأن َيَشآَء } : قَ وإ
؛ أعلَم اهللُ أنَّ المشيئَة والتوفيَق والخذالن إليه تعالى ، وألنَّهم ال يعَلُمون شيئاً من { اللَُّه َربُّ الإَعاَلِميَن 

 .الخيِر والشرِّ إالَّ بمشيئِة اهلل
ٌر ِلَمن شاء اهللُ له أن ه: وقد اختَلُفوا في تفسيِر هذه اآلية على قولَين ، قال بعُضهم  ذا القرآُن ِذكإ

هذا ِذكٌر عامٌّ للعاَلمين ، : وقال بعُضهم . يستقيَم ، وما تشاءون أن تسَتقيموا إالَّ أن يشاَء اهللُ ذلك لكم
 .فَمن شاَء أن يستقيَم استقامَ 
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َفَطَرتإ  َماُء ان إ َرتإ وَ ( 0)َوِإَذا الإَكَواِكُب ان إَتثَ َرتإ ( 7)ِإَذا السَّ  ( 2)ِإَذا الإِبَحاُر ُفجِّ

 
َمآُء انَفَطَرتإ }  ُلهُ . واالنفطاُر واالنصداُع واالنشقاق بمعنًى واحد. ؛ أي انَشقَّت وانَقَضتإ { ِإَذا السَّ قَ وإ

َرتإ } ؛ أي تساَقطت على وجِه األرض ، { َوِإَذا الإَكَواِكُب انَتثَ َرتإ } : تَ َعاَلى  أي ؛ { َوِإَذا الإِبَحاُر ُفجِّ
ِب والملحِ   .فُِتَح بعُضها في بعٍض ، ورُِفَع الحاجُز بين الَعذإ
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َرتإ ( 2)َوِإَذا الإُقُبوُر بُ عإِثَرتإ  َمتإ َوَأخَّ ٌس َما َقدَّ  ( 2)َعِلَمتإ نَ فإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  خرَج ما فيها من ؛ أي ُمِحَيتإ فانَتَثرت وكَشفت عن األمواِت واستُ { َوِإَذا الإُقُبوُر بُ عإِثَرتإ } : قَ وإ

َمتإ } الموَتى ،  ٌس مَّا َقدَّ َرتإ } ؛ من عمٍل ، { َعِلَمتإ نَ فإ مت { َوَأخَّ ؛ أي عنَد ذلك تعلُم النَّفس ما قدَّ
رِط ، ويقاُل  رت ، هذا جواُب الشَّ رت من الحَسنة : وأخَّ مت من الطاعِة والمعصية ، وما أخَّ ما قدَّ
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مت وأسلَ : ويقاُل . والسِّيئة َفت من التوبةِ ما قدَّ مت : َوِقيإَل . فت من الخطايَا ، وسوَّ " ِمن " ما قدَّ
رت ِمن التَّرِكات  .الصدقات وأخَّ
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نإَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك الإَكرِيِم  َبَك ( 1)الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فَ َعَدَلَك ( 2)يَا َأي َُّها اْلإِ ِفي َأيِّ ُصورٍَة َما َشاَء رَكَّ
(1 ) 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ الخطاُب في هذه اآليِة للكفَّار ، والمراُد { ياَأي َُّها اِْلنَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك الإَكرِيِم } : قَ وإ

بَم اغتَ َررإَت وتشاَغلت : الخطاُب للكفَّار والعاصين ، يقال له يومئٍذ : باْلنساِن كلَدَة بَن ُأَسيٍد ، ويقاُل 
؛ خلَقَك في { الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك } ضاتِه وهو الكريإُم الصَُّفوُح عن العباِد ، عن طاعِة اهلل وطلب َمر 

بطِن ُأمِّك باليديِن والرِّجَلين وسائِر األعضاء لم يخُلقها متفاوتًة ، ولو كان خلُق إحدى رجَليك أطوَل من 
 .اأُلخرى لم تكُملإ منفعُتكَ 

ياَأي َُّها اِْلنَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك الإَكرِيِم } : أنَُّه َتالَ َهِذِه اآلَيَة فَ َقاَل  : "وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ُلُه يَا َرّب : " ؟ فَ َقاَل {  ُه الإُمَسلَُّط َعَليإهِ : ))وقال قتادةُ " َجهإ وُّ قيل للُفَضيِل بن ِعَياٍض ((. َغرَّ اْلنإَساَن َعدُّ
َم ا:  : أقُوُل : ))َما ُكنإَت تَ ُقوُل ؟ فَ َقاَل { َما َغرََّك ِبَربَِّك الإَكرِيِم } : لإِقيَاَمِة بَ يإَن َيَديإِه فَ َقاَل َلوإ أقَاَمَك اهللُ يَ وإ

لإ َعَليإِه بالإُعُقوبَةِ : ))وقال مقاتُل ((. ُغرَِّني ُسُتوُرَك الإُمرإَخاةُ  ُو اهلِل ِحيَن َلمإ يُ َعجِّ : وقال السديُّ ((. َغرَُّه َعفإ
َغرَِّني : َما َغرََّك بي ؟ َلُقلإُت : َلوإ أقَاَمِني بَ يإَن َيَديإِه فَ َقاَل : ))، وقال يحَيى بُن معاٍذ (( ُه رفإُق اهلِل بهِ َغرَّ ))

ُقَك بي َساِلًفا َوآنفاً   ((.بَك رف إ
َغرَِّني  : اْلجابَة حتَّى يقوَل دون سائِر ِصفاته ، كأنَّهُ َلقََّنُه { ِبَربَِّك الإَكرِيِم } إنَّما قاَل : قال أهُل اْلشارة 

َم الإِقَياَمِة : ))وعن ابِن مسعوٍد قال . َكَرُم الإَكرِيمِ  َما َغرََّك ِبَربَِّك } : َما ِمنإُكمإ ِمنإ أَحٍد إالَّ َسيُ َقاُل َلُه يَ وإ
َت ؟ َماذا أَجبإَت الإُمرإَسلِ { الإَكرِيِم  : وقال أبو بكٍر الورَّاق ((. يَن؟؟ يَا ابإَن آَدَم َماذا َعِملإَت ؟ ِفيَما َعِلمإ

 ((.َغرَِّني َكَرُم الإَكرِيمِ : ؟ َلُقلإُت { َما َغرََّك ِبَربَِّك الإَكرِيِم } : َلوإ قَاَل ِلي ))
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ قرأ أهُل الكوفة بتخفيِف الدال ؛ أي صَرَفك إلى أيِّ ُصورٍَة شاَء من الإُحسِن { فَ َعَدَلَك } : قَ وإ

َم َخلإَقَك ، معتدُل الخلق معتدُل القامِة في والُقبِح و  الطوِل والِقَصِر ، وقرأ الباقون بالتشديِد ؛ أي قوَّ
ِويٍم } أحسِن ُصورٍة ، كما في قولِه تعالى َسِن تَ قإ ُلهُ تَ َعاَلى [. 2: التين ]{ِفي َأحإ ِفي َأىِّ ُصورٍَة مَّا } : قَ وإ

َبَك   .أو خاٍل أو عمٍّ  أي في َشَبِه أٍب أو ُأمٍّ { َشآَء رَكَّ
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يِن  بُوَن بِالدِّ  ( 1)َكالَّ َبلإ ُتَكذِّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  يِن } : قَ وإ بُوَن بِالدِّ كلمُة َردإٍع ، ومعناها الَ تَ غإتَ رَّ بغيِر اهلل تعالى فتتُرَك ( َكالَّ )؛ { َكالَّ َبلإ ُتَكذِّ

بون باْلسالِم َحّقاً إنَّكم ال َتستَ : معناُه : َوِقيإَل . عبادَة اهللِ  ِقيُموَن على ما توجبُه ِنعَمتي عليكم ، بل تكذِّ
ين ههنا يوَم الحساب والجزاء: ويقاُل . مع هذه النِّعم  .أراد بالدِّ
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 ( 77)ِكَراًما َكاتِِبيَن ( 70)َوِإنَّ َعَليإُكمإ َلَحاِفِظيَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  وإنَّ عليكم رُقباَء يحَفظون : ابتداءُ إخباٍر من اهلِل ، معناُه  ؛{ َوِإنَّ َعَليإُكمإ َلَحاِفِظيَن } : قَ وإ

لُُه تَ َعاَلى . أعماَلكم وأفعالكم وهم المالئكةُ  ؛ أي ِكَراماً على اهلِل كاتِبين يكتُبون { ِكَراماً َكاتِِبيَن } : قَ وإ
َجِعِه إالَّ َشَكتإ َما ِمنإ أَحٍد : " أقواَلكم وأفعاَلكم ، قال رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم  يَأإوي إَلى َمضإ

َها اْلنإَساُن  ِني َعَلي إ ا َيجإ َضاُؤُه إَلى اهلِل تَ َعاَلى ِممَّ ، وإنما قاَل ِكَراماً على اهلِل ليكون أدَعى إلى احتراِمهم " أعإ
 .وإلى االمتناِع عن فعِل ما يُؤذيهم
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َعُلوَن   ( 70)يَ عإَلُموَن َما تَ فإ

 
ُلُه تَ َعالَ  َعُلوَن } : ى قَ وإ ؛ في الظاهِر دون الباطِن ، يعني يعَلمون ما تفعلون دون ما تعتِقدون { يَ عإَلُموَن َما تَ فإ

ٍء َحتَّى األَنِينَ : ))، قال ابُن مسعود  ُتُبوَن ُكلَّ َشيإ َتَطٌر } ونظيرهُ قولهُ (( َيكإ : القمر ]{وَُكلُّ َصِغيٍر وََكِبيٍر مُّسإ
22.] 
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َب إ  اَر َلِفي َجِحيٍم ( 72)َراَر َلِفي نَِعيٍم ِإنَّ األإ  ( 72)َوِإنَّ الإُفجَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أراَد باألبرار الصَّادقين في إيمانِهم ، { َوِإنَّ الإُفجَّاَر َلِفي َجِحيٍم * ِإنَّ اأَلب إَراَر َلِفي َنِعيٍم } : قَ وإ

ار ُعمال اْلساءِة من أراَد باألبرار ُعمَّ : َوِقيإَل . وأراد بالُفجَّار الكفارَ  ال اْلحساِن من المؤمنيِن ، وبالُفجَّ
اق  .الُفسَّ
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يِن  َم الدِّ نَ َها يَ وإ َلوإ َها ِبَغائِِبيَن ( 72)َيصإ  ( 72)َوَما ُهمإ َعن إ

 
ُلُه تَ َعاَلى  يِن } : قَ وإ َم الدِّ نَ َها يَ وإ َلوإ َها ِبَغآئِِبيَن  َوَما ُهمإ } ؛ أي يدخلوَنها يوَم الحساب والجزاِء ، { َيصإ { َعن إ

 .؛ إلى أن يقضَي اهللُ بإخراِج َمن كان فيها من أهِل التوحيد ، وأمَّا الكفاُر فال يِغيُبون عنها أَبداً 
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يِن  ُم الدِّ رَاَك َما يَ وإ يِن ( 71)َوَما َأدإ ُم الدِّ رَاَك َما يَ وإ  ( 71)ُثمَّ َما َأدإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  رَا} : قَ وإ يِن َوَمآ َأدإ ُم الدِّ دائد على { َك َما يَ وإ ُد ما ِفي ذلك اليوِم من الشَّ ؛ أي ما أعَلَمك يا ُمَحمَّ

يِن } الكفار ،  ُم الدِّ رَاَك َما يَ وإ  .؛ ثم أعَلَمك ما فيِه من النَّعيم لألبرار{ ثُمَّ َمآ َأدإ
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َمئِ  ُر يَ وإ َمإ ٍس َشيإًئا َواألإ ٌس ِلنَ فإ ِلُك نَ فإ َم اَل َتمإ  ( 71)ٍذ لِلَِّه يَ وإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٍس َشيإئاً } : قَ وإ ٌس ِلنَ فإ ِلُك نَ فإ َم الَ َتمإ } ؛ قرأ ابُن كثير وأبو عمرو برفِع الميم نَعتاً لقولِه تعالى { يَ وإ
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يِن  ُم الدِّ ال تملُك نفٌس : أو بدالً منه ، وقرأ الباقون بالنصب على الظرِف ؛ أي في يوِم ، ومعناُه { يَ وإ
َمِئٍذ لِلَِّه } أي ال يملُك آخُر آلخٍر َنفعاً وال َضّراً ؛ ألنَّ األمَر يومئذ هلِل ،  لنفٍس ؛ ُر يَ وإ  .؛ دون غيرهِ { َواأَلمإ
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 ( 7)َويإٌل لِلإُمَطفِِّفيَن 

 
ةُ : والويُل . ؛ يعني الذين يُنِقُصوَن الناَس ، ويَبَخُسوَن حقوَقهم في الَكيإِل والوزنِ { َويإٌل لِّلإُمَطفِِّفيَن }  الشدَّ

تَ عإَمُل لكلِّ َمن وقَع في الإَهَلَكةِ  . {لِّلإُمَطفِِّفيَن } وههنا رُفع باالبتداِء وخبرُه . في العذاب ، وهي كلمٌة ُتسإ
آٌن إذا لم يكن َمآلن: التَّنقيُص في الكيِل والوزن ، والطَّفيُف : والتَّطإِفيُف   .الشيء القليُل ، وإناٌء َطفإ
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فُوَن ا تَ وإ َتالُوا َعَلى النَّاِس َيسإ ِسُروَن ( 0)لَِّذيَن ِإَذا اكإ  ( 2)َوِإَذا َكالُوُهمإ َأوإ َوزَنُوُهمإ ُيخإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  فُوَن } : قَ وإ تَ وإ َتالُواإ َعَلى النَّاِس َيسإ ( من)و( على)، يعني إذا اكَتالوا من الناِس و{ الَِّذيَن ِإَذا اكإ

َوِإَذا َكالُوُهمإ َأوإ وَّزَنُوُهمإ } إذا أَخُذوا من الناِس ُحقوَقهم أخذوُه على الوفاِء ، : والمعنى . يتعاَقبان
ِسُروَن   .؛ وإذا َكالُوا للناَس أو وزَنوا لهم يُنِقُصون في الكيِل والوزنِ { ُيخإ

َساُر والإَخَساُر بمعنًى واحد ُش منه التطفيُف ، بحيث واطالُق لفظ المطَلِق ال يتناوُل إالَّ َمن يتفاح. واْلخإ
لو وقَع ذلك المقداُر في التفاُوِت بين الكيَلين الَعدلَين لزاَد عليه ، وأما اْليفاُء بين الناس فإنَّهم 

حان ، كما ُروي  أنَّ النبيِّ صلى اهلل عليه : " يجَتهدون في استيفاء حقوِقهم أن يكون ذلك أميَل إلى الرُّجإ
 ". إنَّا َكذِلَك َنِزُن : " َفِقيَل َلُه ِفي ذِلَك فَ َقاَل " َح وسلم َقَضى َدي إَنُه فََأرإجَ 
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ُعوثُوَن  ٍم َعِظيٍم ( 2)َأاَل َيُظنُّ ُأولَِئَك َأن َُّهمإ َمب إ  ( 2)ِليَ وإ
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ُلُه تَ َعاَلى  ُعوثُوَن } : قَ وإ لَِئَك َأن َُّهمإ مَّب إ ٍم َعِظيٍم * َأال َيُظنُّ ُأوإ قُن أولئَك أنَّهم مبُعوثون ، ؛ معناُه أالَ يستي{ ِليَ وإ

: وفيه بياُن أنَّ التطفيَف ليس يفعلُه َمن يعلُم أنه مبعوٌث للحساب ليوٍم عظيم وهو يوُم القيامِة ، كأنه قاَل 
نَ َزَلتإ َهِذِه اآلَيُة ِفي : ))لو عِلُموا أنَّهم مبُعوثون ما نَقُصوا في الكيِل والوزن ، وكان الحسُن يقول 

ِدينَ  ِم الإِقيَاَمِة َمنإ طَفََّف ِفي الإِميَزانِ  الإُمَوحِّ  ((.، َوَما آَمَن بيَ وإ
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َم يَ ُقوُم النَّاُس ِلَربِّ الإَعاَلِميَن   ( 2)يَ وإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم يَ ُقوُم النَّاُس ِلَربِّ الإَعاَلِميَن } : قَ وإ يَ ُقوُموَن : ))؛ فيه بياُن صفِة ذلك اليوم ، قال الكلبيُّ { يَ وإ

ذُن َلُهمإ فَ يَ عإَتِذرُواإ  َثِماَئِة َسَنٍة الَ يُ ؤإ َّ َداَر َثاَل يَ ُقوُم النَّاُس : " وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاَل ((. ِمقإ
ِحِه إَلى أنإَصاِف ُأُذنَ يإِه ، َوَحتَّى يَ ُقوَل الإَكاِفُر  ِني  َرب: ِلَرب الإَعاَلِميَن َحتَّى أنَّ أَحَدُهمإ لََيِغيُب ِفي َرشإ أرحإ

 ". َوَلوإ إَلى النَّار 
ٍس : " وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنَُّه قاَل  ٌس بَخمإ ٍس : قَالُوا " َخمإ ٌس بَخمإ يَا َرُسوَل اهلِل َوَما َخمإ

ُهمإ ، َوَما َحَكُموا بَغيإرِ : " ؟ قَاَل  َد إالَّ َسلََّط اهللُ َعَليإِهمإ َعُدوَّ ٌم الإَعهإ َما أن إَزَل اهللُ إالَّ َفَشا ِفيِهُم  َما نَ َقَض قَ وإ
َفوا الإَكيَل إالَّ ُمِنُعوا النَّبَ  ُت ، َوالَ َطفَّ ُر ، َوَما َظَهَرِت ِفيِهم الإَفاِحَشةُ إالَّ َفَشا ِفيِهُم الإَموإ اَت َوُأِخُذواإ الإَفقإ

ُهُم الإَقطإ  ِنيِن ، َوالَ َمنَ ُعواإ الزََّكاَة إالَّ َحَبَس اهللُ َعن إ  ". َر بالسِّ
ُت ، َفَجَعَل يَ ُقوُل : ))وعن مالِك بن دينار قاَل  َجبَ َليإِن ِمنإ نَاٍر : َدَخلإُت َعَلى َجاٍر ِلي ، َوَقدإ نَ َزَل بِه الإَموإ

تَ : قَاَل ! َما تَ ُقوُل؟: َجبَ َليإِن ِمنإ نَاٍر ، قُ لإُت  َيااَلِن أِكيُل بَأَحِدِهَما َوأكإ َيى َكاَن ِلي ِمكإ اُل باآلَخِر ، يَا أبَا َيحإ
ِرُب أَحَدُهَما باآلَخِر ، فَ َقاَل : قَاَل  ُت َفَجَعلإُت أضإ َيى ُكلََّما َضَربإَت أَحَدُهَما باآلَخِر ازإَداَد : فَ ُقمإ يَا أبَا َيحإ

 ((.َفَماَت ِفي َمَرِضِه ذِلكَ : َعَليَّ ِعَظماً ، قَاَل 
َهُدواإ َعَلى ُكلِّ َكيَّاٍل َوَوزَّ : ))وقال عكرمُة  : إنَّ اب إَنَك َكيَّاٌل أوإ َوزَّاٌن ، قَاَل : ، ِقيَل (( اٍن أنَُّه ِفي النَّاراشإ

َهُدوا أنَُّه ِفي النَّار)) ِط : ))وكان ابُن عمَر َيُمرُّ بالإَباِئِع فَ يَ ُقوُل َلهُ ((. اشإ ِف الإَكيإَل َوالإِميَزاَن بالإِقسإ اتَِّق اهللَ َوأوإ
َم الإِقيَاَمِة َحتَّى أنَّ الإَعَرَق َليَ لإُجُمُهمإ إَلى أنإَصاِف آذاِنِهمإ ؛ فَإنَّ الإُمَطفِِّفيَن يُوق َ  ومرَّ َعِليٌّ رضي اهلل ((. ُفوَن يَ وإ

َفَراَن فَ َقاَل  َد ذِلَك َما ِشئإتَ : ))عنه َعَلى رَُجٍل َيِزُن الزَّعإ ِط ، ثُمَّ أرإِجحإ بَ عإ  ((.أِقِم الإَوزإَن بالإِقسإ
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 ( 1)َتاَب الإُفجَّاِر َلِفي ِسجِّيٍن َكالَّ ِإنَّ كِ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  اِر َلِفي ِسجِّيٍن } : قَ وإ ؛ أي ليس األمُر على ما يظُنون أنَّهم ال يُبعثون ليوٍم { َكالَّ ِإنَّ ِكتَاَب الإُفجَّ

لُهُ . هاهنا كلمُة ردٍع وزَجٍر ؛ أي ارَتِدعوا عن التطفيفِ ( َكالَّ )إن : عظيم ، َوِقيإَل  ِإنَّ ِكَتاَب } : تَ َعاَلى  قَ وإ
يٍن  اِر َلِفي ِسجِّ َرةٌ : ))يعني الكتاَب الذي يُكَتُب فيه أعمالُهم ، قال ابُن عبَّاس { الإُفجَّ يُن َصخإ جِّ السِّ

ار ُتوٌب ِفيَها َعَمُل الإُفجَّ َها اأَلرإُضوَن ، َمكإ ابَعِة ، َوِهَي الَِّتي َعَلي إ َت اأَلرإِض السَّ َداُء َتحإ عن رسوِل اهلل ((. َسوإ
ُتوٌح ، َوالإَفَلُق ُجبٌّ ِفي النَّار ُمَغطَّى : " صلى اهلل عليه وسلم أنَُّه قاَل  يُن ُجبٌّ ِفي َجَهنََّم َمفإ  ". ِسجِّ
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يٌن  رَاَك َما ِسجِّ  ( 1)ِكَتاٌب َمرإُقوٌم ( 1)َوَما َأدإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  يٌن } : قَ وإ رَاَك َما ِسجِّ ليَس ذلك مما تعَلمهُ : ٌب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم يقوُل ؛ تعجُّ { َوَمآ َأدإ

؛ أي ُمثإَبٌت عليهم في تلك { ِكتَاٌب مَّرإُقوٌم } : أنَت وال قوُمَك ؛ ألنَّكم لم تعاينوُه ، ثم فسَّرُه فقال 
هذا القوِل هو الطَّبُع  الصَّخرة كالرَّقِم في الثوب ال يُنَسى وال يُمَحا حتى ُيَجازُوَن به ، ومعنى الرَّقِم على

 .الحَجرِ 
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ِبيَن  َمِئٍذ لِلإُمَكذِّ يِن ( 70)َويإٌل يَ وإ ِم الدِّ بُوَن ِبيَ وإ ُب ِبِه ِإالَّ ُكلُّ ُمعإَتٍد َأثِيٍم ( 77)الَِّذيَن ُيَكذِّ ِإَذا ( 70)َوَما يَُكذِّ
َوَِّليَن  َلى َعَليإِه آيَاتُ َنا قَاَل َأَساِطيُر األإ  ( 72)تُ ت إ

 
ُلُه تَ َعاَلى ق َ  ِبيَن } : وإ َمِئٍذ لِّلإُمَكذِّ يِن * َويإٌل يَ وإ ِم الدِّ بُوَن ِبيَ وإ ُب ِبِه ِإالَّ ُكلُّ ُمعإَتٍد َأثِيٍم * الَِّذيَن ُيَكذِّ ؛ { َوَما يَُكذِّ

َلى َعَليإِه آيَاتُ َنا } يعني الوليَد بن المغيرِة ،  { اَل َأَساِطيُر األَوَِّليَن قَ } ، كان إذا ُقرَئ عليِه القرآُن ، { ِإَذا تُ ت إ
؛ أحاديثُهم وأباطيلهم التي سطَُّروها في الُكتب ، وهذه اآليةُ عامٌَّة في كلِّ كافٍر يقول مثَل مقالتِه ، 

 .والمعتِدي هو المتجاوُز عن الحدِّ في المعصيِة ، واألثيُم كثيُر اْلثإمِ 
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ِسُبوَن َكالَّ َبلإ رَاَن َعَلى قُ ُلوِبِهمإ َما َكانُ   ( 72)وا َيكإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِسُبوَن } : قَ وإ ؛ أي َحاَشا أن يكون القرآُن أساطيَر األوَّلين { َكالَّ َبلإ رَاَن َعَلى قُ ُلوِبِهمإ مَّا َكانُواإ َيكإ

ِكَر رَاَنِت الخمُر على عقلِه إذا سَ : ، بل غلَب على قُلوبهم ما كانوا يكِسُبون من الُكفِر والمعصيِة ، يقاُل 
نوب كالصَّدى يغَشى على القلب ، وقال الحسُن : فغلَبتإ على عقلِه ، ويقاُل في معنى الرَّيإِن  إنَّه كثرُة الذُّ

 ((.ُهَو الطَّبإعُ : ))وقال مجاهُد ((. ُهَو الذنإُب َعَلى الذنإب َحتَّى يَُموَت الإَقلإبُ : ))
َداَء : " قاَل  وفي الحديِث عن رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أنَّهُ  َتًة َسوإ طَأَ َخِطيَئًة َكاَنتإ نُكإ ِمُن إذا أخإ الإُمؤإ

َها ، َوإنإ َلمإ يَ ُتبإ زَاَدتإ َحتَّى تَ عإُلَو قَ لإَبهُ  تَ غإَفَر ُصِقَل قَ لإُبُه ِمن إ  ِفي الرَّيإِن الَِّذي ِفي قَ لإبِه ، فَإنَّ تَاَب َونَ َزَع َواسإ
ِسُبوَن َبلإ رَا} قَاَل اهللُ ِفي ِكَتابِه   ". { َن َعَلى قُ ُلوِبِهمإ مَّا َكانُواإ َيكإ
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ُجوبُوَن  َمِئٍذ َلَمحإ ثُمَّ يُ َقاُل َهَذا الَِّذي ُكنإُتمإ ِبِه ( 72)ُثمَّ ِإن َُّهمإ َلَصالُو الإَجِحيِم ( 72)َكالَّ ِإن َُّهمإ َعنإ رَبِِّهمإ يَ وإ
بُوَن   ( 71)ُتَكذِّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُجوبُوَن َكالَّ } : قَ وإ َمِئٍذ لََّمحإ ؛ أي َحّقاً إنَّهم عن رحمِة ربهم وكرامتِه { ِإن َُّهمإ َعن رَّبِِّهمإ يَ وإ

؛ أي أنَّهم مع كونِهم َممنوعون عن الجنَِّة ونعيمها ، يدُخلون { ثُمَّ ِإن َُّهمإ َلَصاُلواإ الإَجِحيِم } لَممُنوعون ؛ 
َه اَذا الَِّذي  } ؛ لهم على وجِه التَّقريع على طريِق الذمِّ ، { اُل ُثمَّ يُ قَ } الجحيَم غيَر خارجين منها أبداً ، 

بُوَن  نيا{ ُكنُتمإ ِبِه ُتَكذِّ  .معناه محُجوبون عن رؤيِة اهلِل تعالى: َوِقيإَل . ؛ في الدُّ
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َب إَراِر َلِفي ِعلِّيِّيَن  رَاَك َما ِعلِّيُّونَ ( 71)َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب األإ َهُدُه الإُمَقرَّبُوَن ( 00)ِكَتاٌب َمرإُقوٌم ( 71) َوَما َأدإ َيشإ
(07 ) 
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ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َحّقاً إنَّ عمَل األبرار وهم الصَّادقون في إيمانِهم { َكالَّ ِإنَّ ِكتَاَب اأَلب إَراِر َلِفي ِعلِّيِّيَن } : قَ وإ

ماء السابعة ُلُه تَ عَ . لمكتوٌب في أعلَى األمِكنة فوَق السَّ رَاَك َما ِعلِّيُّوَن } : اَلى قَ وإ ؛ تعجيٌب للنبيِّ { َوَمآ َأدإ
لُُه تَ َعاَلى . صلى اهلل عليه وسلم بأنَّ ذلك غيُر معلوٍم وسيعرفهُ  ؛ تفسيٌر للكتاب { ِكَتاٌب مَّرإُقوٌم } : قَ وإ

 .الذي في عليِّين إعظاماً لذلَك الكتاب وتشريفاً ، وفي إعظاِم كتاب المرِء إعظاماً له
َنى: ))ال قتادةُ وق ِمِنينَ : ))، وقال مقاتُل (( ِعلِّيُّوَن قَاِئَمٌة بالإَعرإِش الإُيمإ ((. َساُق الإَعرإِش إلَيإِه تُ رإَفُع أرإَواُح الإُمؤإ

ُفوَفٌة بالجاللةِ : َوِقيإَل  في  ُعُلوٌّ : معناهُ : وقال بعُضهم . إنَّ العليِّين جمُع الِعلِّيَِّة ، وهي المرتبةُ العالية َمحإ
لُُه تَ َعاَلى . ُعُلوٍّ مضاعفٍ  َهُدُه الإُمَقرَّبُوَن } : وقَ وإ  .؛ أي يحضرُه السَّبعة أمالٍك الذين ذكرنَاهم{ َيشإ
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َب إَراَر َلِفي نَِعيٍم  َرَاِئِك يَ نإظُُروَن ( 00)ِإنَّ األإ َرَة النَِّعيِم ( 02)َعَلى األإ قَ ( 02)تَ عإِرُف ِفي ُوُجوِهِهمإ َنضإ َن ُيسإ وإ
ُتوٍم  ٌك َوِفي َذِلَك فَ لإَيتَ َناَفِس الإُمتَ َناِفُسوَن ( 02)ِمنإ رَِحيٍق َمخإ ِنيٍم ( 02)ِخَتاُمُه ِمسإ  ( 01)َوِمَزاُجُه ِمنإ َتسإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ { ُروَن َعَلى اأَلرَآِئِك يَنظُ } ؛ أي في نعيٍم دائٍم وهو نعيُم الجنَّة ، { ِإنَّ اأَلب إَراَر َلِفي َنِعيٍم } : قَ وإ

رِّ والياقوِت في الِقبَاب المضروبِة ينظُرون إلى نعيِم الجنَّة ُرر من الدُّ إلى أعدائِهم  : َوِقيإَل . أي على السُّ
ُلهُ تَ َعاَلى . كيف يُعذبون َرَة النَِّعيِم } : قَ وإ ؛ أي بريُق النعيِم ونورُه ونظارتُه وَبهجته { تَ عإِرُف ِفي ُوُجوِهِهمإ َنضإ

ُتوٍم } وُحسنه ،  َن ِمن رَِّحيٍق مَّخإ َقوإ ٌك * ُيسإ ؛ أي خمٌر صافية خالصة من الغشِّ بيضاءُ { ِخَتاُمهُ ِمسإ
كِ : ))مختومة بالمسِك ، قال قتادةُ  َتُم َلُهمإ بالإِمسإ َزُج َلُهمإ بالإَكافُور ، َوُتخإ آِخُر : معناُه : َوِقيإَل ((. ُتمإ

 .طعمِه ِمسكٌ 
راب انختَم ذلك : معناُه : أي آخرُه ، ويقال ( كٌ َخاَتَمُه ِمسإ )وقرأ علقمُة  أنَّهم إذا َشربوا من ذلك الشَّ

معنى المختوِم ههنا أنَّ ذلك الشراَب في اآلخرِة هو مختوٌم بالمسِك : ويقال . بطعِم المسِك ورائحته
نيا ، فهو مختوٌم بالمسِك يوَم َخلقهِ  راب في الدُّ اهلل تعالى ال ينَفكُّ حتى  بدَل الطِّين الذي ُيختم بمثلِه الشَّ

ُخَل أهُل الجنَِّة الجنََّة ، فينفكُّ ذلك َلهم تعظيماً لشرابهم  .َيدإ
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي في مثِل هذا النعيِم فلَيرغب الرَّاِغبون وليجتهد { َوِفي َذِلَك فَ لإَيتَ َناَفِس الإُمتَ َناِفُسوَن } : قَ وإ

ٌر لُسرَعِة الفناءِ المجتهدون ، ال في النعيِم الذي هو مك لُُه تَ َعاَلى . دَّ ِنيٍم } : قَ وإ : ؛ معناهُ { َوِمَزاُجُه ِمن َتسإ
وِمَزاُج الرَّحيِق من َعيٍن تنإزُل عليهم من ساٍق العرِش ، ُسميت بذلك ؛ ألنَّها ُتسَنُم عليهم ، فَتنَصبُّ 

ه من راب إذا كان أعالَ كان  انِصباباً من فوِقهم في منازلهم ، ومنُه َسَناُم البعيِر لُعلوِّ بدنِه ، وذلك الشَّ
 .أطيَب وأهنأَ 
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َرُب ِبَها الإُمَقرَّبُوَن  ًنا َيشإ  ( 01)َعي إ

 
ُلُه تَعالَى  : َوِقيإَل . ؛ منصوٌب على الحاِل ؛ أي في الحاِل التي تكون َعيناً ال ماًء رَاكداً { َعيإناً } : قَ وإ

 .على إضمار أعِني َعيناً : َوِقيإَل . ِمن عينٍ  انتصَب على تقديِر ُيسَقون َعيإناً أو
َرُب ِبَها الإُمَقرَّبُوَن } : وقوله تعالى  ؛ يشرُب بها أفاضُل أهِل الجنَّة َصرفاً بغيِر مزاٍج ، ويشربُها سائُر { َيشإ

ِن  تَنُبتُ } زائدةٌ كما في قوله{ ِبَها } إنَّ الباَء في قولِه : أهِل الجنَّة بالمزاِج ، َوِقيإَل  هإ : المؤمنون ]{بِالدُّ
إنَّ التسنيَم عيٌن تجري في الهواِء في أواِني أهِل الجنة على مقدار مائها ، فإذا امتأَلتإ : َوِقيإَل [. 00

 .ُأمِسَك الماُء حتى ال يقَع منه قطرٌة على األرضِ 
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َحُكونَ  َرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيضإ َقَلُبوا ِإَلى ( 20)َوِإَذا َمرُّوا ِبِهمإ يَ تَ َغاَمُزوَن ( 01) ِإنَّ الَِّذيَن َأجإ َوِإَذا ان إ
َقَلُبوا َفِكِهيَن  ِلِهُم ان إ ُهمإ قَالُوا ِإنَّ َهُؤاَلِء َلَضالُّوَن ( 27)َأهإ  ( 20)َوِإَذا رََأوإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرُمواإ َكانُواإ ِمَن الَِّذيَن آَمُنواإ } : قَ وإ َحُكوَن  ِإنَّ الَِّذيَن َأجإ إنَّ الذيَن أشرَكوا وهم أبو : ؛ معناُه { َيضإ

ة كانوا يضَحكون من َضَعَفِة  جهٍل ، والوليُد بن المغيرِة ، والعاصي بن وائِل وأصحابُه من ُمشرِكي مكَّ
ار وَسلمان ، كانوا يسَتهزِئون بهم  أصحاب النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، وهم بالُل وُصهيب وعمَّ

؛ أي مرَّ بهم أحٌد من أصحاب رسول اهلِل صلى اهلل عليه { َوِإَذا َمرُّواإ ِبِهمإ } م على اْلسالم ، ويعيِّرونَه
 .؛ بالطَّرإِف َطعناً عليهم{ يَ تَ َغاَمُزوَن } وسلم وهم جلوٌس ، 

نيا يطُلبون بذلك نعيَم اآلخرةِ : وكانوا يُقولون  } بَزعِمهم ،  انُظروا إلى هؤالِء الذين ترَُكوا شهوِتهم في الدُّ
ِلِهُم انَقَلُبواإ َفِكِهيَن  ؛ وكانوا إذا رَجُعوا إلى أهِلهم يرِجُعوا فَاِكهين ؛ أي ناِعمين فرِحين { َوِإَذا انَقَلُبواإ ِإَلى َأهإ

ُهمإ قَاُلواإ ِإنَّ َه اُؤاَلِء َلَضالُّو } ُمعَجبين بما هم فيه ال يُبالون بما فَعلوا بالمؤمنين ،  ، ويقولون { َن َوِإَذا رََأوإ
داً صلى اهلل عليه وسلم  .إنَّهم ضالُّون باتِّباِعهم ُمَحمَّ
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 ( 22)َوَما ُأرإِسُلوا َعَليإِهمإ َحاِفِظيَن 

 
؛ أي ما ُأرِسَل الكفاُر ليحَفظُوا على المؤمنين أفعاَلهم ، { َوَمآ ُأرإِسُلواإ َعَليإِهمإ َحاِفِظيَن } : يقوُل اهلل تعالى 

 .وإيَّاهم ؟ بل أرَسل المؤمنين ليحَفُظوا على الكفار أفعاَلهم ، فيشَهُدوا عليهم يوَم القيامةِ  فما َلهم
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َحُكوَن  َم الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن الإُكفَّاِر َيضإ َرَاِئِك يَ نإُظُروَن ( 22)فَالإيَ وإ َب الإُكفَّاُر َما َكانُوا ( 22)َعَلى األإ َهلإ ثُ وِّ
َعُلوَن   ( 22)يَ فإ

 
لُُه تَ َعاَلى  َحُكوَن } : وقَ وإ َم الَِّذيَن آَمُنواإ ِمَن الإُكفَّاِر َيضإ قوا بتوحيِد : ؛ معناُه { فَالإيَ وإ يوَم القيامِة الذين صدَّ

نيا ،  ة رسولِه يضَحكون من الكفَّار َقصاصاً وَشماتًة بهم كما َضِحَك الكفاُر منهم في الدُّ َعَلى } اهلل ، ونُبوَّ
رر في الِحَجاِل َجالسون ينظُرون إلى أهِل النار كيف يُعذبون{ نظُُروَن اأَلرَآِئِك يَ   .؛ أي على السُّ

َنهم وبين الكفَّار باٌب إلى الجنَّة ، فإذا نظَر الكفَّاُر إلى ذلك الباب أقَبلوا نحَوهُ  َتُح بَ ي إ وذلك أنَّهُ يُ فإ
ند ذلك يضحُك المؤمنون وُهم على األراِئك ُيسَحبون في النار ، فإذا انَتهوا إلى الباب ُسدَّ عنهم ، فع

نيا ، فيروَنهم في النار  رجات ، يقول ُيطلعهم اهللُ على أهِل النار الذين كانوا يسَخرون منهم في الدُّ في الدَّ
َب الإُكفَّاُر َما َكانُواإ } : َيُدورون فيها وإنَّ َجماِجَمهم لَتغلي من حرِّ النار ، فيقول المؤمنون  َعُلوَن  َهلإ ثُ وِّ يَ فإ

لُُه تَ َعاَلى {  َب الإُكفَّاُر } : ؛ أي هل ُجوزُوا على صِنيعهم واستهزائهم بنا ، ويجوُز أن يكون قَ وإ { َهلإ ثُ وِّ
َب ُجوزيَ : من قوِل اهلِل ؛ ومعناُه   .التحقيُق ، ومعنى ثُ وِّ

(0/0) 

 

َماُء انإَشقَّتإ   ( 0)َوَأِذَنتإ ِلَرب َِّها َوُحقَّتإ ( 7)ِإَذا السَّ

 
َمآُء انَشقَّتإ }  ِلماً ، َجاَدَل أَخاهُ { ِإَذا السَّ ُزوِميَّ وََكاَن ُمسإ ؛ وذلَك أنَّ أبَا َسَلَمَة بإَن َعبإِد اأَلَسِد الإَمخإ

بَ َرُه أبُو َسَلَمَة بالإبَ عإِث ، ف َ  َوُد َكاِفراً ، فََأخإ اَلِم ، وََكاَن اأَلسإ َوَد بإَن َعبإِد اأَلَسِد ِفي اْلسإ َوُد اأَلسإ : َقاَل َلُه اأَلسإ
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َمِئٍذ ؟ َوَما َحاُل ا! َويإَحكَ  َماُء َواأَلرإُض يَ وإ َعُث ؟ فََأيإَن السَّ ٌق أِئذا ُكنَّا تُ َراباً َوِعظَاماً أنُ ب إ لنَّاِس ؟ أتَ َرى أنِّي ُمَصدِّ
ورَةَ   .فََأن إَزَل اهللُ َهِذِه السُّ

ماُء انشقَّت لُنزوِل ال: ومعَناها  ؛ أي { َوَأِذَنتإ ِلَرب َِّها َوُحقَّتإ } مالئكة وَهيَبِة الرَّحمِن ، واذُكرإ إذا السَّ
يء إذا سمعُت ، : يقاُل . َسِمَعتإ وأطَاعت ألمِر ربها باالنشقاِق ، وُحقَّ لها أن ُتطيَع ربَّها أِذنإُت للشَّ

 .َوأِذن إُتهُ إذا َسِمعتهُ 

(0/0) 

 

تإ  َرإُض ُمدَّ  ( 2)َوَأِذَنتإ ِلَرب َِّها َوُحقَّتإ ( 2)يَها َوَتَخلَّتإ َوَألإَقتإ َما فِ ( 2)َوِإَذا األإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  تإ } : قَ وإ َط األديم الُعَكاِضيِّ ، فُجِعَلتإ كالصَّحيفة الملساَء { َوِإَذا اأَلرإُض ُمدَّ ؛ أي ُبِسَطتإ بسإ

؛ من األمواِت ، { َما ِفيَها } ،  ؛ األرضُ { َوَألإَقتإ } ، ال يبَقى جبٌل وال بناٌء وال َشجٌر إالّ دخلت فيها ، 
؛ أي َسمعت وانقاَدتإ ألمِر ربها { َوَأِذَنتإ ِلَرب َِّها َوُحقَّتإ } ؛ عن ذلك كما كانت من قبُل ، { َوَتَخلَّتإ } 

َمَع وُتطيعَ   .، وُحقَّ لها أن َتسإ
َم من خيٍر أو شرٍّ ، َوِقيإَل رأى اْلنساُن عنَد ذلك ما قدَّ : في هذه السُّورة محذوٌف ؛ تقديرهُ ( إذا)وجواُب 

َحهُ وهو عملهُ : َفُماَلِقيِه ، والمعنى : جوابُه :  } : جوابُه : َوِقيإَل . إذا كان يوُم القيامِة َلِقَي اْلنسان َكدإ
حاً  ماء انشقَّت لَ : ؛ تقديرهُ [ 2: االنشقاق ]{ياَأي َُّها اِْلنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلى رَبَِّك َكدإ ِقَي كلُّ  إذا السَّ

 .كادٍح ما َعِمَلهُ 

(0/0) 

 

ًحا َفُماَلِقيِه  نإَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلى رَبَِّك َكدإ  ( 2)يَا َأي َُّها اْلإِ

 
ُلُه تَ َعاَلى  حاً َفُمالَِقيِه } : قَ وإ ، اختَلُفوا في الخطاب ِلَمن هو ، { ياَأي َُّها اِْلنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلى رَبَِّك َكدإ

أنَا ذِلَك اْلنإَساُن ، : " أنَّ النَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم قَ َرأ َهِذِه اآليََة ثُمَّ قَاَل : " عبُداهلل بن ِعمراَن  فرَوى
َتُح ِلي بَاٌب  ِلُس َجاِلساً ِفي قَ بإِري ، ُثمَّ يُ فإ َم الإِقَياَمِة ، فََأجإ ٌّ َعنإُه اأَلرإُض يَ وإ َماِء إَلى السَّ أنَا أوَُّل َمنإ تَ نإَشقُّ

َلى َحتَّى أنإُظَر إَلى الث َّ  فإ َتُح ِلي بَاٌب إَلى اأَلرإِض السُّ ر بِحَياِل رَأِسي َحتَّى أنإُظَر إَلى َعرإِش رَبي ، ثُمَّ يُ فإ وإ
َحابي ، َوأنَّ األَ  َتُح ِلي بَاٌب َعنإ َيِميِني َحتَّى أنإُظَر إَلى الإَجنَِّة َوإَلى َمَنازِل أصإ رإَض تَ َتَحرَُّك َوالث ََّرى ، ُثمَّ يُ فإ

This file was downloaded from QuranicThought.com



ِتي فَأَقُوُل َلَها  ِفي َوأنإ أَتَخلَّى ، : َما َلِك أي َّتُ َها اأَلرإُض ؟ فَ تَ ُقوُل : َتحإ إنَّ رَبي أَمَرِني أنإ أُلإِقَي َما ِفي َجوإ
َء ِفيَّ   " ". فََأُكوَن َكَما ُكنإُت إذإ الَ َشيإ

: وقال بعُضهم . القي ربََّك ترجُع إليه فُيجازَيكإنََّك عامٌل لربَك َعمالً فمُ : والمعَنى على هذا القوِل 
ب بالعبِث ، وهو أَُبيُّ بن َخَلف الجمحيُّ ، والمعنى  إنََّك عامٌل َعمالً في ُكفِرك ، فتُ َردُّ : الخطاُب للمكذِّ

 .إلى ربَك في اآلخرِة ، فتلَقى جزاَء عَمِلكَ 
ُؤوب في العمِل في الدنيا واآلخرة والَكدإُح في اللُّ . أنَّ الخطاَب لجميِع الناس: والظاهُر  عُي الدَّ غة هو السَّ

َدُحوالمعنى : ، قال الشاعُر  َرى أب إَتِغي الإَعيإَش أكإ ُهَما أُموُت َوُأخإ ُر إالَّ تَارَتَان َفِمن إ هإ أيُّها اْلنساُن : َفَما الدَّ
تُتِعُب نفسَك ، فال تعَملإ إالَّ هلل سَترى جزاَء ما عِملَت من خيٍر أو شرٍّ ، فانُظِر اليوَم ماذا تعمُل وفيَم 

 .حتى تستريَح من الَكدإحِ 

(0/0) 

 

َف ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا ( 1)فََأمَّا َمنإ ُأوِتَي ِكَتابَُه ِبَيِميِنِه  ُرورًا ( 1)َفَسوإ ِلِه َمسإ َقِلُب ِإَلى َأهإ  ( 1)َويَ ن إ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َف ُيَحاَسُب ِحَساباً َيِسيراً * ُه ِبَيِميِنِه فََأمَّا َمنإ ُأوِتَي ِكتَ ابَ } : قَ وإ أي َمنإ ُأعِطَي ديواَن عَملِه { َفَسوإ

هو أنإ َيعِرَف جزاَء عَملِه ، وما َلُه من الثواب ، : والحساُب الهيُِّن . بيمينِه ، فسوَف ُيحاَسب ِحَساباً هيِّناً 
ِلِه  }وما ُيَحطُّ عنه من الِوزإر ، وخرج ما عليه من المظاِلم ،  ؛ أي فينقلُب إلى أهله من { َويَنَقِلُب ِإَلى َأهإ

ُروراً } الحور العيِن وأقربائه من المؤمنين ،  َها قَاَلتإ { َمسإ قُ لإُت يَا : " ؛ بهم ، وعن عائشَة َرِضَي اهللُ َعن إ
ِمُن ؟ قَاَل  َب : " َرُسوَل اهلِل أُيَحاَسُب الإُمؤإ فََأمَّا } يَا َرُسوَل اهلِل : قُ لإُت : اَلت قَ " يَا َعاِئَشُة َمنإ ُحوِسَب ُعذِّ

َف ُيَحاَسُب ِحَساباً َيِسيراً * َمنإ ُأوِتَي ِكتَ ابَُه ِبَيِميِنِه  يَا َعاِئَشُة لَيإَس ذِلَك الإِحَساُب ، إنََّما : " ، قاَل { َفَسوإ
َب   " ". ذِلَك الإَعرإُض ، َمنإ نُوِقَش الإِحَساَب ُعذِّ

(0/0) 

 

رِِه َوَأمَّا مَ  ُعو ثُ ُبورًا ( 70)نإ ُأوِتَي ِكتَاَبهُ َورَاَء َظهإ َف َيدإ َلى َسِعيًرا ( 77)َفَسوإ  ( 70)َوَيصإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  رِِه } : قَ وإ ؛ يعني الكافَر تكون َيِمينُه َمغُلولًة إلى ُعنإقِه ، وتُلَوى يدُه { َوَأمَّا َمنإ ُأوِتَي ِكتَاَبُه َورَآَء َظهإ

ُعواإ ثُ ُبوراً } ِه ، فُيدَفُع إليه كتابُه من ورائِه ، فإذا رأى إلى ما فيِه من سيِّئاته ، الُيسَرى من ورائ َف َيدإ { َفَسوإ
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َلى َسِعيراً } : وقولُه تعالى . الإَهاَلكُ : والثُُّبوُر . َواَويإاَلُه ؛ َواثُ ُبورَاهُ : ؛ دَعا بالويِل والثُّبور على نفسِه  { َوَيصإ
بضمِّ الياء وتشديِد الالم ( َوُيَصلَّى)قدًة ، قرأ ابُن كثيٍر ونافُع وابُن عامٍر والكسائيُّ ؛ أي يدُخل نَاراً مو 

 .على وجِه الإُمباَلغة ؛ أي َيكثُر عذابُه في اآلخرةِ 

(0/0) 

 

ُرورًا  ِلِه َمسإ  ( 72)ِإنَُّه َظنَّ َأنإ َلنإ َيُحوَر ( 72)ِإنَّهُ َكاَن ِفي َأهإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُروراً إِ } : قَ وإ ِلِه َمسإ ؛ أي كان َمسُروراً في أهلِه في الدنيا بمعاصي اهلِل ، وكان ال { نَُّه َكاَن ِفي َأهإ

ُلُه تَ َعاَلى . يحزنُه خوُف القيامِة ، وكان يمنعهُ السُّرور في أهلِه عن إقامِة فرائِض اهلل ِإنَّهُ َظنَّ َأن لَّن } : قَ وإ
نيا أنإ ال يرجَع إلى اهلِل في اآلخرِة ، فذلك كان يركُب المآِثَم ، والمعنى إنه ظنَّ في الدُّ : ؛ معناه { َيُحوَر 

 .أنه ظنَّ أنإ لن يرِجَع إلى اهلِل تعالى: 

(0/0) 

 

 ( 72)بَ َلى ِإنَّ رَبَُّه َكاَن ِبِه َبِصيًرا 

 
لُُه تَ َعاَلى  ى لَيرِجَعنَّ إلى ربه بعد البعِث ؛ أي ليس كما ظنَّ ، بل يحور إلينا ويُبَعُث ؛ أي بَ لَ { بَ َلى } : وقَ وإ

ُر في اللغة . ؛ أي عاِلماً به قبَل أن يخلَقُه بأنَّ مرِجَعهُ وَمصيَرُه إليه{ ِإنَّ رَبَّهُ َكاَن ِبِه َبِصيراً } ،  هو : والإَحوإ
 .الرجوعُ 

(0/0) 

 

َفِق   ( 72)َفاَل ُأقإِسُم بِالشَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َفِق ، و{ َفِق َفالَ ُأقإِسُم بِالشَّ } : قَ وإ َفُق عند أكثِر . هاهنا زائدةٌ ( ال)؛ أي أقِسُم برب الشَّ والشَّ

مِس ، وعند أبي حنيفَة هو البياضُ : أهل العلِم  َرُة التي ُترى بعَد ُسقوط الشَّ َفُق في األصِل هو . الإُحمإ والشَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



َفَقُة لرقَِّة ا لقلب ، فإذا كان هكذا فالبياُض منه أولى الإُحمَرِة ؛ الرِّقَُّة ، ومنه َشِفيٌق إذا كان رَِقيقاً ، ومنه الشَّ
 .ألنَّ البياَض أَرقُّ من الإُحمرِة ، والحمرُة أكَثُف من البياضِ 

(0/0) 

 

 ( 71)َوالإَقَمِر ِإَذا اتََّسَق ( 71)َواللَّيإِل َوَما َوَسَق 

 
ُلُه تَ َعاَلى  وما َجَمَع وَردَّ إلى مأإَمنِه وَمبيتِه َمن كان ُمنتشراً في والليِل : ؛ معناُه { َواللَّيإِل َوَما َوَسَق } : قَ وإ

ُق ِمَن الطعاِم : النهار ، يقال  ُسوٌق ؛ أي مجموٌع في الَغرائِر ، والَوسإ ستُّون َصاعاً ، قال عكرمةُ : طعاٌم َموإ
ُلُه تَ َعاَلى ((. ِه َوظُلإَمِتهِ َواللَّيإِل َوَما َجَمَع ِفيإِه ِمنإ َدَواَبِه َوَعَقاربِه َوَحيَّاتِ : َمعإَناهُ : )) { َوالإَقَمِر ِإَذا اتََّسَق } : قَ وإ

اتََّسَقِت األُموُر إذا تكاَملت : ؛ أي إذا اجتمَع َضوءُه ، وتكامَل واستداَر في اللياِلي البيإِض ، يقاُل 
 .واسَتوت

(0/0) 

 

 ( 71)َلتَ رإَكُبنَّ َطبَ ًقا َعنإ طََبٍق 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ جواُب الَقَسِم ، وهو خطاٌب لكلِّ الناِس اذا ُقرِئت بضمِّ الباِء { تَ رإَكُبنَّ طََبقاً َعن َطبٍق لَ } : قَ وإ

ًّ بعد شدٍة ، تقوُل العرُب : على الجمِع ، والمعنى  َة أيُّها الناُس لَترَكُبنَّ يوَم القيامة حاالً بعد حاٍل ، وشدَّ
واِهي العظ:   .امِ وقَع في بناِت َطَبٍق ، تريُد الدَّ

أراَد باآليِة تغي َُّر األحواِل ِمن حاِل النُّطَفِة إلى حاِل الَعَلَقِة ، وِمن العلقِة الى الإُمضَغِة ، وِمن : ويقاُل 
باب ، وِمن الشَّباب إلى الُكُهوَلِة ، وِمن الُكهوَلِة إلى الِكَبر ،  َغِر إلى الشَّ َغِة إلى الصَِّغِر ، وِمن الصِّ الإُمضإ

لى الموِت ، ومن الموِت إلى البعِث ، ومن البعِث إلى الحساب ، ومن الحساب إلى وِمن الِكَبر إ
 .الصِّراط ، ومن الصِّراط إلى موضِع الجزاء ، إمَّا إلى الجنَّة أو إلى النار

بفتح الباِء ، وهي قراءُة عمَر بن الخطَّاب وابن مسعود وابِن ( َلتَ رإَكَبنَّ )وقرأ ابُن كثيٍر وحمزة والكسائي 
َبًة : يَ عإِني : ))عبَّاس قال  َد َسَماٍء ، َوَدرََجًة بَ عإَد َدرََجٍة ، َورُت إ ُد َلتَ رإَكَبنَّ َطَبقاً َعنإ َطَبٍق ؛ أيإ َسَماًء بَ عإ يَا ُمَحمَّ

َبةً  َد رُت إ  ((.بَ عإ
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ِمُنوَن  ُجُدونَ ( 00)َفَما َلُهمإ اَل يُ ؤإ بُوَن ( 07) َوِإَذا ُقِرَئ َعَليإِهُم الإُقرإآُن اَل َيسإ  ( 00)َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ُيَكذِّ

 
لُُه تَ َعاَلى  ِمُنوَن } : وقَ وإ ؛ أي ما ِلهؤالء المشركين ال يُؤمنون بهذا القرآِن ، وبما جاَء به { َفَما َلُهمإ الَ يُ ؤإ

ٌد صلى اهلل عليه وسلم من عنِد اهلل بعد ظُهور الإُحَجِج واألدلَّة ،  ىَء َعَليإِهُم الإُقرإآُن الَ َوِإَذا ُقرِ } ُمَحمَّ
ُجُدوَن  بُوَن } ؛ أي ُيَصلُّون هلِل ، وال يخَضعون { َيسإ ، وهذا بياُن وجوب َسجَدِة { َبِل الَِّذيَن َكَفُرواإ ُيَكذِّ

ماع وظاهُر اآليِة يقتضي وجوَب السَّجدِة عند سماِع سائر . التِّالوة ؛ ألنه ذمَّهم على َترِكها عند السَّ
، خصَّصنا ما عَدا مواضِع السُّجود باْلجماِع ، فاستعملَنا في مواضِع السُّجود ، إذ لو لم يفعل الُقرآن 

 .ذلك أَللَغينا ُحكَم اآلية رَأساً 

(0/0) 

 

 ( 02)َواللَّهُ َأعإَلُم ِبَما يُوُعوَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعاءُ ؛ أي بما ُيضِمُرون في قُ { َواللَُّه َأعإَلُم ِبَما يُوُعوَن } : قَ وإ يِء في : لوبهم ، واْلي إ جعُل الشَّ

ِعَيٌة ِلَما يحصُل فيها من معرفٍة أو جهالة أو عزيمٍة أو خيٍر أو شرٍّ   .الِوعاء ، والقلوُب أوإ
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رإُهمإ ِبَعَذاٍب َألِيٍم  ُنونٍ ( 02)فَ َبشِّ ُر َممإ ٌر َغي إ  ( 02) ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُهمإ َأجإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  رإُهمإ ِبَعَذاٍب َألِيٍم } : قَ وإ برُهم بعذاٍب َوِجيع ، مكان البَشارَِة للمؤمنين بالنَّعيم { فَ َبشِّ ؛ أي أخإ

ُنوٍن } المقيِم ،  ُر َممإ ٌر َغي إ هم ؛ أي لكن المؤمنين المطيِعين لَ { الَّ الَِّذيَن َءاَمُنواإ َوَعِمُلواإ الصَّاِلَحاِت َلُهمإ َأجإ
ُر عليهم بالإَمنِّ ، ويقاُل  ُنوٍن } : ثواٌب ال ُيَكدَّ ُر َممإ هور ، ويقاُل { َغي إ غيُر : أي ال يُنَقُص على مرَّ الدُّ

 .مقطوٍع وال منقوصٍ 
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َماِء َذاِت الإبُ ُروِج   ( 7)َوالسَّ

 
َمآِء َذاِت الإبُ ُروِج }  َماِء ُقُصوراً " صور على ما ُروي ذاِت القُ : َوِقيإَل . ؛ أي ذاَت النُّجوم{ َوالسَّ إنَّ ِفي السَّ

ُكنُ َها َخلإٌق ِمنإ َخلإِق اهلِل  بعة ، ُسميت بُروجاً : واأَلظهُر " َيسإ أن البروَج ها هنا منازُل الكواكب السَّ
يَوماً  الرتفاِعها وِسَعِتها ، وهي اثَنا عشَر من الإَحَمِل إلى الحوِت ، تسيُر الشَّمُس في كلِّ برٍج ثالثِينَ 

وبعَض يوٍم ، ويسيُر القمُر في كلِّ برٍج يوَمين وثُلَث يوٍم ، فذلك ثمانيةٌ وعشرون يَوماً ثم يستتُر في 
 .َليلتين
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ُعوِد  ِم الإَموإ ُهوٍد ( 0)َوالإيَ وإ  ( 2)َوَشاِهٍد َوَمشإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُعوِد } : قَ وإ ِم الإَموإ موات واألرِض أن يِصيروا إلى ذلك ؛ هو يوُم القيامِة ، ُوعِ { َوالإيَ وإ َد أهُل السَّ

ُلُه تَ َعاَلى . اليوِم لفصِل القضاء ُهوٍد } : قَ وإ إن الشاهَد النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم  : ؛ ِقيإَل { َوَشاِهٍد َوَمشإ
َنا ِبَك َعَلى َه اُؤالِء َشِهيداً } : كما قال تعالى  يامِة كما قال ، والمشهوَد يوُم الق[ 27: النساء ]{َوِجئ إ

ُهوٌد } : تعالى  ٌم مَّشإ  [.702: هود ]{َوَذِلَك يَ وإ
َعُث ِمن ُكلِّ ُأمٍَّة َشِهيداً } : الشاهُد جميع األنبياِء كما قال تعالى : وِقيإَل  َم نَ ب إ [ 12: النحل ]{َويَ وإ

قال صلى اهلل عليه الشاهُد يوم الجُمعة ، والمشهوُد يوُم عرَفَة كما : ويقال . والمشهوُد جميُع األَُمم
ُم الإِقَياَمِة : " وسلم  ُعوُد يَ وإ ُم َعَرَفَة ، َوالإَموإ ُهوُد يَ وإ اِهُد ، َوالإَمشإ ُم الإُجُمَعِة َوُهَو الشَّ ُر اأَليَّاُم يَ وإ : ويقاُل " َخي إ

 .الشاهُد يوم النَّحِر ، والمشهوُد يوم الجُمعةِ 
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ُدوِد  ُخإ َحاُب األإ  ( 2)قُِتَل َأصإ
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ُلُه تَ َعاَلى ق َ  ُدوِد } : وإ َحاُب اأُلخإ لقد قُِتَل أصحاُب األخدوِد ، : ؛ هذا جواُب القَسِم ، تقديرُه { قُِتَل َأصإ

ُدوُد . قتَلتُهم النارُ : والمعنى  ( قُِتلَ )ويجوز أنإ يكون معنى . َشقُّ ُيَشقُّ في األرِض ، جمُعها أَخاِديدُ : واأُلخإ
عاء عليهم:   .ُلِعَن على الدُّ

ة ذلك ما ُروي  َسُه ِمنإ يَ ُهوِديٍّ ِليَ عإَمَل َلُه َعَمالً ، فَ َرأِت اب إَنةُ : وقصَّ َر نَ فإ أنَّ رَُجالً ِمَن النََّصاَرى َكاَن أجَّ
َتأإِجِر النُّوَر ِفي الإبَ يإِت ِلِقَراَءِة اأَلِجيِر اْلنإِجيَل ، َفذَكَرتإ ذِلَك أَلبيَها فَ َرَمَقُه َحتَّى رَآُه ،  َفَسأََلُه َعنإ الإُمسإ

َعِث نَبي ِّنَ  بَ َرُه أنَُّه َعَلى ِديِن ِعيَسى ، وََكاَن ذِلَك قَ بإَل َمب إ ا صلى اهلل ذِلَك فَ َلمإ ُيِجبإهُ ، فَ َلمإ يَ َزلإ بِه َحتَّى أخإ
َرأةٍ  َعةٌ َوَثَمانُوَن إنإَساناً ِمنإ بَ يإِن رَُجٍل َوامإ  .عليه وسلم ، فَ َتابَ َعُه ُهَو َوَسب إ

بَ رَ  َقَد ِفيإِه النَّاَر ، فََأخإ َيِريِّ ، َفَخدَّ َلُهمإ ِفي اأَلرإِض َوأوإ ُمُه يُوُسُف بإُن ِذي نُ َؤاٍس الإِحمإ  َمِلَك الإيَ ُهوِد َواسإ
دَ  ُهمإ أنإ يَ تَ َهوَّ َط َوالإَقَصَب والإَقِطَراَن ، َوَعَرَضُهمإ َعَلى الإيَ ُهوِديَِّة ، َفَمنإ أَبى ِمن إ فإ فَ َعُه ِفي النَّار  دَ َوَطَرَح ِفيِه الن ِّ

تإ ، . ، َوَمنإ رََجَع َعنإ ِديِن ِعيَسى تَ رََكهُ  ا رَأِت النَّاَر َصدَّ َرأةٌ َمَعَها َصبيٌّ َرِضيٌع ، فَ َلمَّ وََكاَن ِفي آِخِرُهمإ امإ
النَّار ، َوارإتَ َفَعِت النَّاُر أرإَبِعيَن يَا ُأمَّاُه ِقِفي َفَما ِهَي إالَّ ُغَميإَضةٌ ، َفَصبَ َرتإ فَأُلإِقَيتإ ِفي : فَ َقاَل َلَها الصَّبيُّ 

ُدودِ  َل اأُلخإ َرَقِت الإيَ ُهوَد الَِّذيَن َكانُوا َحوإ  .ِذرَاعاً ، فََأحإ
ُهمإ َجِميعاً ِفي : )قال ابُن عبَّاس  َياِط َحتَّى ألإَقوإ ُهمإ َضَربُوُه بالسِّ َكانُوا َيطإَرُحونَ ُهمإ ِفي النَّار ، َفَمنإ أَبى ِمن إ

َساُمُهمإ إَلى النَّار النَّار َخَل اهللُ أرإَواَحُهُم الإَجنََّة قَ بإَل أنإ َتِصَل أجإ  (.، فََأدإ
أن رُجالً كان على ديِن عيسى ، فوقَع في نجراَن فدعاُهم فأجابوُه ، فساَر إليه ذو )وعن وهب بن منبه ، 

ة ، فخدَّ لهم األَخاِديَد وحرََّق اثنى عشَر نُ َؤاٍس اليهوديِّ بجُنودِه من ِحميَ َر ، وخيَّرهم بين النار واليهوديَّ 
ُدوِد َسبإِعيَن ألإفاً : )وقال الكلبيُّ (. ألفاً  َحاُب اأُلخإ  (.َكاَن أصإ

ا ألقوا َمن كان على ديِن عيسى ، كان معهم امرأٌة مَعها ثالثُة أوالٍد أحُدهم رضيٌع ، : وُروي  أن اليهوَد َلمَّ
فأخذ ابَنها األكبَر فألقاُه في . فَأَبتإ . ِك وإالَّ ألقيُتِك وأوالَدِك في النارارجِعي عن دين: فقاَل لها المِلُك 

 .ارجِعي عن دينِك ، فََأبتإ : النار ، ثم قاَل لها 
ارجِعي عن دينِك ، وأخذ الطفَل منها ليُلقَيُه في النار ، : فأخذ ابَنها الثاِني فألقاُه في النار ، ثم قاَل لها 

تإ بالرُّجوع ع يا أماُه ال ترجِعي عن اْلسالِم واصبِري فإنَِّك على الحقِّ ، : ن ديِنها ، فقال لها الطفُل فهمَّ
ُلُه تَ َعاَلى  ُدوِد } : فأُلِقَي الطفُل وُأمُّه في النار ، فذلك قَ وإ َحاُب اأُلخإ هي الإُحَفُر : األخدوُد { قُِتَل َأصإ

َخَددإُت في األرِض ؛ أي شققُت فيها حفرًة : ال المشقوقُة في األرِض مستطيلٌة وجمعها أَخاِديُد ، يق
َرَقِت الإُكفَّاَر َعنإ آِخِرِهمإ : )طويلة ، وعن عطيَّة قال   (.َخَرَجتإ ُعُنٌق ِمَن النَّار فََأحإ
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َها قُ ُعوٌد ( 2)النَّاِر َذاِت الإَوقُوِد  ِمِني( 2)ِإذإ ُهمإ َعَلي إ َعُلوَن بِالإُمؤإ  ( 1)َن ُشُهوٌد َوُهمإ َعَلى َما يَ فإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  أراَد بالوقُوِد أبداَن الناِس ، وقولهُ : ِقيإَل . ؛ أي ذاِت الحَطب والنفطِ { النَّاِر َذاِت الإَوُقوِد } : قَ وإ

َها قُ ُعوٌد } : تعالى  ؛ جمُع قاعٍد مثل َشاِهٍد وُشهوٍد ، وكان الكفاُر قُعوداً على َشِفيِر { ِإذإ ُهمإ َعَلي إ
ُلُه تَ َعاَلى . ِد على الكراِسياأُلخدو  ِمِنيَن ُشُهوٌد } : قَ وإ َعُلوَن بِالإُمؤإ ؛ أي وهم على ما { َوُهمإ َعَلى َما يَ فإ

 .يفعلُه الإَجاَلوزَُة الذين كانوا يُلقون المؤمنين في النار شهوٌد ؛ أي حضوٌر يَرون ذلك منهم
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ِمُنوا ُهمإ ِإالَّ َأنإ يُ ؤإ َرإِض َواللَُّه َعَلى ُكلِّ ( 1)بِاللَِّه الإَعزِيِز الإَحِميِد  َوَما نَ َقُموا ِمن إ َماَواِت َواألإ الَِّذي َلُه ُملإُك السَّ
ٍء َشِهيٌد   ( 1)َشيإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِمُنواإ بِاللَِّه الإَعزِيِز الإَحِميِد } : قَ وإ ُهمإ ِإالَّ َأن يُ ؤإ وا إحراَق ؛ فيه بياُن ما ألجلِه قَصدُ { َوَما نَ َقُمواإ ِمن إ

ن عصاُه ، : المؤمنين ، ومعناُه  وما َطَعُنوا وما أنَكُروا عليهم شيئاً إالَّ إيمانَهم باهلِل المنيِع بالنِّقمة ِممَّ
ما َعِلُموا منهم َعيباً وما وَجُدوا لهم ُجرماً وال رأوا منهم : المستحقُّ للحمِد على كلِّ حاٍل ، والمعنى 

َماَواِت َواأَلرإِض } ِمنوا باهلِل العزيِز الحميِد ، ُسوءاً إالَّ من أجِل أن يُؤ  ؛ الذي له { الَِّذي َلُه ُملإُك السَّ
موات واألرِض ،  ٍء َشِهيٌد } القدرُة على أهِل السَّ ؛ أي عاِلُم بجزاِء كلِّ عامٍل بَما { َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشيإ

 .َعِملَ 
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ِمِني ِمَناِت ثُمَّ َلمإ يَ ُتوبُوا فَ َلُهمإ َعَذاُب َجَهنََّم َوَلُهمإ َعَذاُب الإَحرِيِق ِإنَّ الَِّذيَن فَ تَ ُنوا الإُمؤإ ِإنَّ ( 70)َن َوالإُمؤإ
ُز الإَكِبيُر  َن إَهاُر َذِلَك الإَفوإ ِتَها األإ ِري ِمنإ َتحإ  ( 77)الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُهمإ َجنَّاٌت َتجإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِمَناِت }  :قَ وإ ِمِنيَن َوالإُمؤإ ُثمَّ َلمإ } ؛ أي إنَّ الذين أحَرُقوا وعذبوا المؤمنين ، { ِإنَّ الَِّذيَن فَ تَ ُنواإ الإُمؤإ

؛ الذي أصاَبهم { َوَلُهمإ َعَذاُب الإَحرِيِق } ؛ في اآلخرِة ، { فَ َلُهمإ َعَذاُب َجَهنََّم } ؛ من ذلَك ، { يَ ُتوبُواإ 
نيا ، يقال  ُلُه تَ َعاَلى : في الدُّ تَ ُنوَن } : فَ تَ نإُت الشيَء إذا أحرقُتهُ ، ومنه قَ وإ َم ُهمإ َعَلى النَّاِر يُ فإ يَ وإ
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إنإ رَجعُتم عن اْليماِن وإالَّ : أراَد بالفتنِة االمتحاَن ، وهو قولُهم للمؤمنين : َوِقيإَل [. 72: الذاريات ]{
ينقذفناكم في النار ، وهذا هو اْلكراُه ، وهو من أعظ  .ِم الفتن في باب الدِّ

وفي اآلية تنبيٌه على أنَّ هؤالِء الكفَّاَر لو تابُوا بعَد الكفِر والقتِل لُقبَلتإ توبُتهم ، وفيه دليٌل أيضاً على أنَّ 
َف به ، وإنإ أظهَر كلمَة الُكفِر كالرُّخصة له في ذلك ،  َرِه على الكفِر أنإ يصبَر على ما ُخوِّ اأَلولى بالإُمكإ

تل كان أعظَم ألجرِه ، ألنه تعالى أث إَنى على الذين قُتلوا في األخدوِد ، وبيَّن أن لهم ولو  ُّ صبَر حتى َق
ِري } : جناٍت تجري من تحتها األنإهاُر ، قال اهلل تعالى  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنواإ َوَعِمُلواإ الصَّاِلَحاِت َلُهمإ َجنَّاٌت َتجإ

ِتَها اأَلن إَهاُر َذِلَك  ُز الإَكِبيُر ِمن َتحإ  ؟{الإَفوإ
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 ( 70)ِإنَّ َبطإَش رَبَِّك َلَشِديٌد 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ ابتداُء كالٍم من اهلل ، ويقال إنَُّه جواُب القَسِم المذكور في أوَّل { ِإنَّ َبطإَش رَبَِّك َلَشِديٌد } : قَ وإ

ماءِ : جواُب القَسِم محذوٌف ؛ تقديرُه : السُّورة ، ويقال  ذات الُبروِج لتُبَعُثنَّ يوَم القيامِة ولُتجَزوَن  والسَّ
ة ، وفيه تخويٌف لكلِّ َمن : والبطُش في اللغة . على أعماِلكم هو األخُذ بالعُنِف على سبيِل القدرة والقوَّ

 .أقاَم على الكفرِ 
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 ( 72)فَ عَّاٌل ِلَما يُرِيُد ( 72)لإَعرإِش الإَمِجيُد ُذو ا( 72)َوُهَو الإَغُفوُر الإَوُدوُد ( 72)ِإنَُّه ُهَو يُ بإِدُئ َويُِعيُد 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي يخلُق الخلَق أوَّالً من النُّطفة ويعيُدهم بعد الموِت َخلقاً { ِإنَُّه ُهَو يُ بإِدىُء َويُِعيُد } : قَ وإ

عبادِه ، كثيُر الإَمحبَِّة للمؤمنين  ؛ أي هو كثيُر التَّجاُوز والسَّتر على{ َوُهَو الإَغُفوُر الإَوُدوُد } جديداً ، 
لُُه تَ َعاَلى . بإحسانِه عليهم هو : والمجيُد في اللغة . ؛ أي ُذو التَّشريفِ { ُذو الإَعرإِش الإَمِجيُد } : وقَ وإ

بالخفِض َنعتاً للعرِش ، ( الإَمِجيدِ )العظيُم الكريم ِلَما يكوُن فيه ِمَن الخيِر ، قرأ حمزُة والكسائي وخَلف 
ُلُه تَ َعاَلى . رأ غيُرهم بالرفعِ وق  .؛ أي يفعُل ما يشاء ال يدفعُه دافٌع ، وال يمنعُه مانعٌ { فَ عَّاٌل لَِّما يُرِيُد } : قَ وإ
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َن َوَثُموَد ( 71)َهلإ َأتَاَك َحِديُث الإُجُنوِد   ( 71)ِفرإَعوإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُد  -هل بلَغَك ؛ أي { َهُل َأتَاَك َحِديُث الإُجُنوِد } : قَ وإ حديُث الجُموِع من الكفَّار   -يا ُمَحمَّ

} : ثم بيَّن أولِئَك الجنوَد فقاَل تعالى . كيف فَعُلوا ؟ وكيف فعَل اهللُ بهم ؟ وهذا استفهاٌم بمعنى التقريرِ 
َن َوَثُموَد  لعَدِد ؛ وإنما خصَّ فرعون وَثمود بالذِّكر وهم بعُض الجنوِد ؛ الختصاصهم بكثرِة ا{ ِفرإَعوإ

 .والُعَدد
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ِذيٍب   ( 71)َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي َتكإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِذيٍب } : قَ وإ بل هؤالِء المشركون في تكذيٍب بك وبما أُنِزَل : ؛ معناهُ { َبِل الَِّذيَن َكَفُرواإ ِفي َتكإ

بين قد ذكَ : إليك عن ما أوجَب االعتباَر بفرعون وَثمود ، كأنه تعالى يقوُل  رنا أمثاَل َمن قبلكم ِمَن المكذِّ
 .وما حلَّ بهم من النِّقمة ؛ ليعتبُروا ويرتدعوا ، فلم يفَعُلوا بل هم في تكذيبٍ 
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ُفوٍظ ( 07)َبلإ ُهَو قُ رإآٌن َمِجيٌد ( 00)َواللَّهُ ِمنإ َورَاِئِهمإ ُمِحيٌط   ( 00)ِفي َلوإٍح َمحإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  { َبلإ } ؛ أي وِعلُم اهلل محيٌط بهم ، وقدرتُه مشتملٌة عليهم ، { ن َورَآئِِهمإ مُِّحيٌط َواللَُّه مِ } : قَ وإ

ٌد ،  ؛ أي شريٌف كريم ليس كما يزُعمون أنه سحٌر وشعٌر { ُهَو قُ رإآٌن مَِّجيٌد } ؛ هذا الذي أَتى به ُمَحمَّ
ُفوظٍ } وكهانٌة أو أساطيُر األوَّلين ، ولكنَّه ؛   .؛ عنَد اهلل وهو ُأمُّ الكتاب{  ِفي َلوإٍح مَّحإ

ُفوظٌ )قرأ نافُع  بضمِّ الظاء ، نعُت القرآِن ، وقرأ الباقون بالخفِض على نعت اللُّوح ، فَمن جعَل قوَلهُ ( َمحإ
ُفوٍظ } تعالى  للقرآِن فمعناُه محفوٌظ من الزِّيادة والنُّقصان والتبديِل والتغيُّر ؛ ألنه معِجٌز ال يقدُر { مَّحإ

ر اللَّوإِح : ))أن يزيَد فيهن وعن ابِن عبَّاس أنه قال أحٌد  َدُه الَ َشرِيَك َلُه ، : إنَّ ِفي َصدإ الَ إَلَه إالَّ اهللُ َوحإ
َق َوَعَبَدُه َوات ََّبَع رَ  ٌد َعبإُدُه َوَرُسولُُه ، َفَمنإ آَمَن باهلِل َعزَّ َوَجلَّ َوَصدَّ اَلُم ، َوُمَحمَّ َخَلهُ ُسوَلُه ، أَوِديُنُه اْلسإ دإ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ((.الإَجنَّةَ 
ِرِق َوالإَمغإ : ))قال  َماِء َواأَلرإِض ، َوَعرإُضَها َما بَ يإَن الإَمشإ ِرب ، َواللَّوإُح ِمنإ ُدرٍَّة بَ يإَضاَء ، طُوُلَها َما بَ يإَن السَّ

َراُء ، قَ َلُمُه نُوٌر وََكالَ  رُّ َوالإَياقُوُت ، َوَدف ََّتاُه يَاقُوَتٌة َحمإ ِر َحاف ََّتاُه الدُّ ُلُه ِفي ِحجإ ُمُه نُوٌر َمعإُقوٌد بالإَعرإِش ، َوأصإ
ُفوٌظ ِمَن الشََّياِطينِ   .، وباهلل التوفيقُ (( َمَلٍك َمحإ
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َماِء َوالطَّاِرِق   ( 7)َوالسَّ

 
َمآِء َوالطَّاِرِق }  ورة َقَسٌم ، وجوابُُه { َوالسَّ َها } ؛ أوَُّل السُّ ا َعَلي إ ٍس لَّمَّ والطارُق كلُّ ما . {َحاِفٌظ ِإن ُكلُّ نَ فإ

: يأِتي لَيالً ، يعني بذلك النَّجَم يظهُر َليالً ويخفى نهاراً ، وكلُّما جاَء ليالً فهو طارٌق ، ومنه حديُث جابٍر 
َلهُ َليإالً ، َوقَاَل "  َتِحدَّ الإ : نَ َهى َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم أنإ َيطإُرَق الإُمَساِفُر أهإ َمِعيَبةُ َحتَّى َتسإ

عإَثةُ  َتِشَط الشَّ ِشي َعَلى النََّمارقإتريُد : وقالت هنُد " َوَتمإ ُن بَ َناُت طَارقإ َنمإ حإ ّإ إنَّ النَّجَم أتَانا يوَم أُحد : َن
ه ِلِه إنَّ الإُحَواِدَث َقدإ َيطإُرقإَن أ: وقال ابُن الرُّومي . في َشرفِه وعُلوِّ ُروراً بََأوإ َرَحنَّ يَا رَاِقَد اللَّيل َمسإ َحارَاالَ تَ فإ سإ

َج النَّارَا  بَليإل طَاَب أوَّلُُه فَ ُربَّ آِخر َليإل أجَّ
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رَاَك َما الطَّاِرُق  ُم الثَّاِقُب ( 0)َوَما َأدإ  ( 2)النَّجإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  رَاَك َما الطَّاِرُق } : قَ وإ } : لُُه تَ َعاَلى قَ وإ . ؛ تعجيٌب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم من شأنهِ { َوَمآ َأدإ

ُم الثَّاِقُب  : وهو الن َّي ُِّر المضيُء من النجوِم كلِّها ، وعن ابِن عبَّاس : ؛ تفسيٌر للطارِق ، والثاقُب { النَّجإ
، أثإِقبإ نَاَرَك ثَقَب الناَر فتثقََّبتإ اذا أَضأإَتها فأَضاَءتإ : ويقاُل (. ثُ ُقوبُُه ُتوِقُدُه بَنارِه َكأَنَُّه ثَ َقَب َمَكاناً َفَظَهرَ )

َها ، ويقاُل معناه  الثاِقُب العاِلي الشديد العُلوِّ ، وعن عليٍّ رضي اهلل عنه أنه قاَل في هذه : ، أي أِضئ إ
َتِفي ِعنإَد الصُّبإحِ : )اآلية  ن إَيا ، َوَيخإ َماِء الدُّ َماِء السَّابَعِة باللَّيإِل إَلى السَّ : ُد وقال مجاه(. زَُحُل َيطإُرُق ِمَن السَّ

رِقُ ُهمإ : ))وقال عطاُء ((. الإُمتَ َوهِّجُ : الثَّاِقُب ))  ((.الثَّاِقُب ُهَو الَِّذي تُ رإَمى بِه الشََّياِطيُن فَ ُتحإ
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َها َحاِفٌظ  ا َعَلي إ ٍس َلمَّ  ( 2)ِإنإ ُكلُّ نَ فإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َها َحاِفٌظ } : قَ وإ ا َعَلي إ ٍس لَّمَّ َمٍة مَِّن اللَِّه } : صلٌة كما قال تعالى  هنا( َما)؛ { ِإن ُكلُّ نَ فإ َفِبَما رَحإ

إنإ كلُّ نفٍس لَعَليها حافٌظ من المالئكِة يحَفُظها : أي فبَرحَمٍة من اهلِل ، والمعنى [ 721: آل عمران ]{
 .ويحفُظ عليها عمَلها وأَجَلها ، حتى إذا انتَهى إلى المقاديِر ُكفَّ عن الحفظِ 

ٍر وعاصم وحمزُة بالتَّشديد ، يعُنون ما كلُّ نفٍس إالَّ عليها حافٌظ ، وهي لغُة ُهذيل وقرأ الحسُن وابِن عام
ا قُلَت ، يعنون إالَّ قُلَت ، قال ابُن عبَّاس  قال ((. ُهُم الإَحَفَظةُ ِمَن الإَماَلِئَكةِ : ))، يقولون َنشدُتَك اهللَ َلمَّ

َفظُ : ))الكلبيُّ   ((.َقوَلَها َوِفعإَلَها َمعإنَاُه َحاِفٌظ ِمَن اهلِل َيحإ
ِمِن ِماَئٌة َوُستُّوَن َمَلكاً َيُذبُّوَن َعنإهُ : " قاَل رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : وعن أبي ُأمامة قال  َل بالإُمؤإ وُكِّ

اَلٍك َيُذبُّوَن َعنإهُ َكَما َيُذبُّ الرَّ  َعُة أمإ ِدرإ َعَليإِه ، ِمنإ ذِلَك الإَبَصُر َسب إ َعِة الإَعَسِل ، َما َلمإ يَ قإ بَاَب َعنإ َقصإ ُجُل الذُّ
يَاِطيُن  َتَطَفتإُه الشَّ ِسِه َطرإَفَة َعيإٍن الخإ  ". َوَلوإ وُكَِّل الإَعبإُد إَلى نَ فإ
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نإَساُن ِممَّ ُخِلَق  ُرُج ِمنإ بَ يإِن الصُّلإِب َوالت ََّرائِ ( 2)ُخِلَق ِمنإ َماٍء َداِفٍق ( 2)فَ لإيَ نإُظِر اْلإِ  ( 1)ِب َيخإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ِمن أيِّ شيٍء خلَقُه اهللُ في رِحم ُأمِّه ، ثم بيَّن ذلك { فَ لإَينُظِر اِْلنَساُن ِممَّ ُخِلَق } : قَ وإ

ُبوٍب ُمهَراٍق في رحِم المرأة ، يقال { ُخِلَق ِمن مَّآٍء َداِفٍق } : فقاَل  ِسرٌّ كاتٌم ؛ أي : ؛ أي مدفُوٍق َمصإ
لُ . مكتومٌ  ُرُج ِمن بَ يإِن الصُّلإِب َوالت ََّرآِئِب } : ُه تَ َعاَلى وقَ وإ ؛ يعني ماَء الرُجِل وماَء المرأِة ؛ ألن الولَد { َيخإ

 .مخلوٌق منهما ، فماُء الرُجِل من ُصلبِه ، وماءُ المرأة من َترائبها
من يُمَنِة الصدر ، وأربعةُ  جمُع التَّرِيَبِة وهو موضُع القالدِة من الصَّدر ، وهي أربعُة أضالعٍ : والترائُب 

رِه بَ يإَن : ))أضالٍع من ُيسَرِة الصَّدر ، وُسئل عكرمُة عن الترائب فقاَل  َهِذِه ، َوَوَضَع َيَدُه َعَلى َصدإ
يَ يإهِ   ((.َثدإ
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ِعِه َلَقاِدٌر  َراِئُر ( 1)ِإنَُّه َعَلى رَجإ َلى السَّ َم تُ ب إ  ( 1)يَ وإ

 
اَلى  َّ ُلُه َتَع ِعِه َلَقاِدٌر ِإنَّ } : قَ وإ ؛ أي إنَّه على إحياِء اْلنسان بعَد الموِت والبَلى لقادٌر ، وعن { ُه َعَلى رَجإ
ِليِل َكَما َكاَن لَقاِدرٌ ))مجاهٍد معناه  إنَُّه على ردِّ اْلنسان : كأنُه يقوُل (( إنَُّه َعَلى َردِّ ذِلَك الإَماِء إَلى اْلحإ

باب ، ومن الشَّ  باب إلى الصِّبا ، ومن الصِّبا إلى النُّطفة ، ومن النُّطفة إلى اْلحليِل ، من الِكَبِر إلى الشَّ
 .ومن اْلحليِل إلى الصُّلب قادٌر ، فكيف ال يقدُر على إحيائِه بعَد الموتِ 

َرآئُِر } : ثم أخبَر متى يكون البعُث ، فقاَل تعالى  َلى السَّ َم تُ ب إ وا ليوٍم تظهُر فيه سرائرُ { يَ وإ  ؛ أي استعدُّ
رائر األعماَل التي أَسرَّها العباُد فلم : الضمائِر التي لم يطَّلع عليها أحٌد من البشِر ، َوِقيإَل  أراد بالسَّ

 .ُيظِهُروها ، ُيظِهُرها اهللُ تعالى يوَم القيامةِ 
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ٍة َواَل نَاِصٍر   ( 70)َفَما َلُه ِمنإ قُ وَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ةٍ } : قَ وإ ٍة َيدفُع بها عذاَب اهلِل عن { َوالَ نَاِصٍر  َفَما َلهُ ِمن قُ وَّ ؛ أي فما لإلنسان يومئٍذ من قوَّ

 .نفسِه ، وال ناصٍر ينصرهُ ويُِعينهُ 
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ِع  َماِء َذاِت الرَّجإ دإِع ( 77)َوالسَّ َرإِض َذاِت الصَّ ٌل ( 70)َواألإ ٌل َفصإ  ( 72)َوَما ُهَو بِالإَهزإِل ( 72)ِإنَُّه َلَقوإ

 
ُلهُ  ِع } : تَ َعاَلى  قَ وإ َمآِء َذاِت الرَّجإ ٌل * َواأَلرإِض َذاِت الصَّدإِع * َوالسَّ ٌل َفصإ ؛ { َوَما هَو بِالإَهزإِل * ِإنَُّه لََقوإ

ماء الراجعِة في كلِّ عاٍم بالمطِر بعَد المطِر على قدر الحاجة ، حاجِة العباد إليه ،  أقَسَم اهللُ بالسَّ
الذي هو قوُت الخالئِق ، إنَّ القرآَن حقٌّ يفصُل به بين الحقِّ والباطِل ،  وباألرِض الصَّادعة عن النباتِ 

 .وليس هو باللَّعب
ِع } : والمعنى  َمآِء َذاِت الرَّجإ بالغيب وأرزاِق العباد كلَّ عاٍم ، لوال ذلك َلَهلُكوا أو هَلكت { َوالسَّ

نَا } النباِت واألشجار واألن إَهار ، نظيرهُ ؛ أي تتصدَُّع عن { َواأَلرإِض َذاِت الصَّدإِع } مواشيهم ،  ثُمَّ َشَققإ
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َنا ِفيَها َحبّاً * اأَلرإَض َشّقاً  ٌل } : قوله . إلى آخرهِ [ 01-02: عبس ]{فََأنَبت إ ٌل َفصإ ؛ أي إنَّ { ِإنَُّه َلَقوإ
 .باللَِّعب والباطلِ ؛ أي وما هو { َوَما هَو بِالإَهزإِل } القرآَن حقٌّ وِجدٌّ يفصُل بين الحقِّ والباطِل ، 

(0/0) 

 
 

ِهلإُهمإ رَُويإًدا ( 72)َوَأِكيُد َكيإًدا ( 72)ِإن َُّهمإ َيِكيُدوَن َكيإًدا  ِل الإَكاِفرِيَن َأمإ  ( 71)َفَمهِّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ة يريدون اْليقاَع بالنبيِّ { َوَأِكيُد َكيإداً * ِإن َُّهمإ َيِكيُدوَن َكيإداً } : قَ وإ صلى اهلل عليه ؛ يعني كفاَر مكَّ

وسلم من حيث ال يشعُر ، وذلك أنُّهم تواَطُئوا على قتِل النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، فأعلَم اهلل نبيَّهُ أنه 
لُُه تَ َعاَلى . {َوَأِكيُد َكيإداً } يجازيهم جزاَء كيِدهم ، فذلك معنى قولِه تعالى  ِهلإُهمإ } : قَ وإ ِل الإَكاِفرِيَن َأمإ َفَمهِّ

لُهم وأنِظرُهم ، وال َتعَجلإ في طلب هالكهم ، فإنَّ الذي وعدُتكَّ فيهم غيُر بعيٍد منهم{  ُرَويإداً   .؛ أي أجِّ
ُلُه تَ َعاَلى  ِهلإُهمإ رَُويإداً } : قَ وإ لإُهم أَجالً قليالً ، فَقَتلهم اهللُ تعالى يوَم بدٍر ، و { َأمإ كالٌم { رَُويإداً } أي أجِّ

يََة ، وقد يوضُع : ال مبنيٌّ على التصغيِر ، ويق رَُويإَد زَيداً ؛ أي أرودإ زَيداً : موضَع األمِر ، يقاُل ( رَُويإدَ )أرَُودإ
منصوٌب على ( رَُويإداً )أو أصلُه من رَاَدِت الرِّيُح تَ ُروُد َرَوَداناً ؛ إذا تحرَّكت حركًة خفيفة ، ويجوُز أن يكون 

ُهمإ رَُويداً : المصدر ، كأنه قاَل   .هلل التوفيقُ وبا. أرإودإ

(0/0) 

 
 

َعإَلى  َم رَبَِّك األإ  ( 7)َسبِِّح اسإ

 
َم رَبَِّك اأَلعإَلى }  ؛ الخطاُب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ؛ واألُمَُّة داخلون مَعُه في هذا { َسبِِّح اسإ

فاِت ، وُقل : الخطاب ، والمعنى  ُه عن كلِّ ما ال يليُق به من الصِّ . بحاَن ربَي األعَلىسُ : َصلِّ لربَك ونَ زِّهإ
ى ، كما قال الشاعُر  اَلِم َعَليإُكَما َوَمنإ : وقد يُذكر االسُم ويراد به تعظيُم المسمَّ ُم السَّ ِل ثُمَّ اسإ إَلى الإَحوإ

الً َكاِمالً فَ َقِد اعإَتذرإوقال قوٌم  ا يقوُل فيه الملِحُدون ويصفُه : معناُه : يَ بإِك َحوإ به نَ زِّهإ ربََّك األعَلى عمَّ
نَ زِِّه اهللَ عن إجرائِه على غيرِه ، وكان عليٌّ وابُن : ويجوز أنإ يكون معناُه . المشرِكون ، وجَعُلوا االسَم صفةً 

ورَِة قَاَل  ُهمإ إذا قَ َرأ أَحُدُهمإ بَهِذِه السُّ ، واألعَلى (( ُسبإَحاَن رَبَي اأَلعإَلى: ))عبَّاس وابُن عمر َرِضَي اهللُ َعن إ
بمعنى الَعليِّ مثل األكبِر بمعنى الكبير ، وليس هذا من عُلوِّ المكاِن وإنما معناُه القاهُر من صفاِت اهلل 

 .القادُر ، فال شيَء أقدُر منه
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َر فَ َهَدى ( 0)الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى   ( 2)َوالَِّذي َقدَّ

 
روٍح ، فسوَّى خلَقُه باليَدين والرِّجلين  ؛ أي خلَق اْلنساَن وكلُّ ذي{ الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى } : قوله تعالى 

َل الخلقَ  َر فَ َهَدى } : وقولُه تعالى . والعيَنين واأُلذنين وسائِر األعضاء ، وعدَّ َر الذي { َوالَِّذي َقدَّ ؛ أي قدَّ
َر عليه السعادَة والشقاوَة ، فهَدى كلَّ مكلَّف من الضَّالِل إلى الهدى ، ومن  خلَقُه َحَسناً وذميماً ، وقدَّ

هَدى اْلنسان لسبيِل الخير والشرِّ ، وبصََّرهُ السبيَل : َوِقيإَل . الباطِل إلى الصواب ، ومن الَغيِّ إلى الرَّشاد
 .إمَّا َشاكراً ، وإما كفوراً 

هدايَة ألإَهَم كلَّ حيواٍن ما يحتاُج إليه في أمِر معيشته ، وعرََّفهُ كيف يأِتي الذكُر األنَثى ، وجعَل ال: َوِقيإَل 
في قلب الطفل حتى طلَب ثدَي ُأمِّه ، وميَّزه من غيرِه ، وهَدى الفرَخ لطلب الرزق ، وهدى األنعاَم 

َر فَ َهَدى } معنى قولِه : َوِقيإَل . لمراتِعها ة الجنين في الرحِم تسعَة أشهر ، أو أقلَّ { َوالَِّذي َقدَّ َر مدَّ أي قدَّ
َر األرزاَق وهداهم لطلبها: َوِقيإَل  .أو أكثَر ، فهدى للخروِج من الرَِّحم الذنوَب على عبادِه : َوِقيإَل . قدَّ

َر الخلَق على ُصَورهم ، وعلى ما جَرى لهم من األرزاِق ، فَهَداُهم إلى َمعرفِة : َوِقيإَل . وَهَداُهم للتوبة قدَّ
 .مخفَّفاً ( َقَدَر فَ َهَدى)قرأ الكسائيُّ والسلمي . توحيدهِ 

(0/0) 

 
 

َرَج الإَمرإَعى َوالَّذِ  َوى ( 2)ي َأخإ  ( 2)َفَجَعَلُه ُغثَاًء َأحإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرَج الإَمرإَعى } : قَ وإ َفَجَعَلُه ُغَثآًء } ؛ أي أنبَت الكألَ األخضر بالمطِر للبهائم ، ثم ، { َوالَِّذي َأخإ

َوى  لُغثاء الذي يقذفهُ السَّيل على جَنبات فجعل النبَت بعد الإُخضَرِة َهشيماً يابساً بَالياً كا: ؛ معناهُ { َأحإ
َوى } : الواِدي ، وقولُه تعالى  أي أسوَد ، وقد يدخُل النبت األحَوى لحاجِة البهائم إليه ، وقد { َأحإ

 .يكون َحطباً للناِس ، وهذا كلُّه إخباٌر عن قدرِة اهلل تعالى وإنعاِمه على العبادِ 
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رُِئَك َفاَل تَ نإَسى  َفى ( 2)َسنُ قإ َر َوَما َيخإ  ( 1)ِإالَّ َما َشاَء اللَُّه ِإنَّهُ يَ عإَلُم الإَجهإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  رُِئَك َفالَ َتنَسى } : قَ وإ ؛ أي سُيقِرؤَك جبريُل القرآَن بأمرِنا فال تنساُه ، فلم ينَس النبيُّ { َسنُ قإ

ُلهُ . صلى اهلل عليه وسلم َحرفاً من القرآِن بعد نُزول هذه اآليةِ  ؛ أي إالَّ ما { ِإالَّ َما َشآَء اللَُّه } : تَ َعاَلى  قَ وإ
شاَء اهلل أن تنساُه ، وهو ما ُنِسَختإ تالوتهُ ، فنأُمرك أالَّ تقرأهُ حتى تنساُه على وجِه األيام ، وهذا نيساُن 

 .النَّسخ دون التضييعِ 
إنما ذكَر االستثناَء لتحسين النَّظِم على عادِة : َوِقيإَل . إالَّ ما شاء اهللُ أن تنساُه ثم تذكره بعد ذلكَ : َوِقيإَل 

: األنعام ]{َخاِلِديَن ِفيَهآ ِإالَّ َما َشآَء اللَُّه } العرب ، تذكُر االستثناَء ُعقيب الكالِم وهو كقوله تعالى
من النار ،  ربُّك ، معلوٌم أنَّ اهللَ تعالى لم يَشأإ إخراَج أهِل الجنة من الجنَّة وال إخراَج أهِل النار[ 701

 .ولكن المارَد به ما ذكرناهُ 
َفى } : وقولهُ تعالى  َر َوَما َيخإ أي يعلُم ما يقرؤُه العباد من القرآِن ، وما يذكروَنهُ من الذِّكر { ِإنَُّه يَ عإَلُم الإَجهإ

ُث اْل: َوِقيإَل . في سرٍّ أو جهرٍ  نسان نفَسُه بعده ، يعلُم العالنيَة من القوِل والعمل ، ويعلُم السرَّ وما يحدِّ
 .ويعلُم إعالَن الصَّدقة وإخفاَءها

(0/0) 

 
 

َرى  ُرَك لِلإُيسإ َرى ( 1)َونُ َيسِّ رإ ِإنإ نَ َفَعِت الذِّكإ  ( 1)َفذَكِّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرى } : قَ وإ ُرَك لِلإُيسإ ريعة السهلِة وهي الحنيفيَّ { َونُ َيسِّ ُرَك لعمِل الجنَّة ، ونوف ُِّقَك للشَّ ة ؛ أي نَيسِّ
مَحُة ،  َرى } السَّ رإ ِإن ن ََّفَعِت الذِّكإ رط ، { َفَذكِّ ؛ أي ِعظإ باهلل إنإ نفَعِت المواعُظ ، وليس على وجه الشَّ

 .فإنَّ الموعظَة تنفُع ال محالةَ 

(0/0) 

 
 

َشى  ُر َمنإ َيخإ َقى ( 70)َسَيذَّكَّ َشإ  ( 77)َويَ َتَجنَّبُ َها األإ

 
ُر َمن يَ } : وقولهُ تعالى  َشى َسَيذَّكَّ َقى } ؛ أي سيتَّعُظ بالقرآن َمن يخَشى عذاب اهلِل ، { خإ َويَ َتَجنَّبُ َها اأَلشإ
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ر والعَظَة ويتباَعُد عنها األشقى في علِم اهلل فال يتذكُر ثواباً {   .؛ أي يتجنُب التذكُّ
َشى } وروي أن المراَد بقوله  ُر َمن َيخإ فيه كلٌّ مؤمٍن ، والمراَد عبُداهلل بن ُأمِّ مكتوٍم ، ويدخُل : { َسَيذَّكَّ

 .باألشَقى الذي يتجنَُّب الموعظَة الوليُد بن المغيرِة ، ويدخُل فيه كلٌّ كافرٍ 

(0/0) 

 
 

َرى  َلى النَّاَر الإُكب إ َيى ( 70)الَِّذي َيصإ  ( 72)ُثمَّ اَل يَُموُت ِفيَها َواَل َيحإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرى } : قَ وإ َلى النَّاَر الإُكب إ فلى من أطباِق النار ، َوِقيإَل { الَِّذى َيصإ َيتإ ناُر جهنَّم : ؛ وهي السُّ ُسمِّ

نيا جزٌء من َسبعين جزٍء من : الناَر الكبرى ؛ ألنَّها أعظُم من هذه النار ، كما ُروي في التفسيِر  أنَّ ناَر الدُّ
أن ناَر : وروي . ا أحدٌ نار جهنَّم ، ولقد ُغِمست في البحِر مرَّتين حتى الَنتإ ، ولوال ذلك ما انتفَع به

نيا تستجيُر أن َيردَّها اهللُ إلى نار جهنَّم لُُه تَ َعاَلى . الدُّ يَا } : قَ وإ ؛ أي ال يموُت { ثُمَّ الَ َيُموُت ِفيَها َوالَ َيحإ
 .َموتاً فيستريُح من عذابها ، وال يحَيا حياًة يجُد فيها روَح الحياةِ 

(0/0) 

 
 

ى  َلَح َمنإ تَ زَكَّ َم رَبِِّه َفَصلَّى ( 72)َقدإ َأف إ  ( 72)َوذََكَر اسإ

 
لُُه تَ َعاَلى  ى } : وقَ وإ َلَح َمن تَ زَكَّ ى باْلسالِم { َقدإ َأف إ ائم والنعيِم المقيم َمن تزَكَّ ؛ أي صاَر إلى البقاِء الدَّ

رك وقاَل : والتَّوبة من الذنوب ، والمعنى  َر من الشِّ ، وكان عَملُه زَاكياً  الَ إَلَه إالَّ اهللُ : قد أفلَح من تطهَّ
َم رَبِِّه َفَصلَّى } صالحاً ، وأدَّى زكاَة مالِه ،  ؛ أي وافتتَح الصَّالة بذكِر اسم اهلل ، وصلَّى { َوذََكَر اسإ

َرأُ َهِذِه : ))الصلواِت المفروضات ، وكان ابُن مسعوٍد يقوُل  َق ثُمَّ َصلَّى ، ُثمَّ يَ قإ رِءاً َتَصدَّ رَِحَم اهللُ امإ
 ((.ةَ اآليَ 

قد أفلَح من أدَّى زكاَة الفطِر ثم صلَّى صالَة العيِد ، ويستدلُّ بهذه اآلية على جواز افتتاِح : معناهُ : َوِقيإَل 
الصَّالة بغيِر التَّكبيِر ؛ ألنه تعاَلى ذكَر الصَّالة ُعقيب اسمِه ، إِذ الفاُء للتَّعقيب من غير تراٍخ ، فال فصَل 

 .بين سائِر األركانفي اآليِة بين التكبيِر و 

(0/0) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

ن إَيا  ِثُروَن الإَحيَاَة الدُّ َقى ( 72)َبلإ تُ ؤإ ٌر َوَأب إ ِخَرُة َخي إ  ( 71)َواآلإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ن إَيا } : قَ وإ ثُِروَن الإَحَياَة الدُّ ثُِروَن : )؛ قرأ العامَّة بالتاء ، كذلك قراءُة ابِن كعٍب { َبلإ تُ ؤإ َبلإ أن إُتمإ تُ ؤإ

ن إَياالإَحَياَة  نيا على اآلخرِة ، وقرأ أبو : ، والخطاُب للكفار ؛ كأنه قال ( الدُّ بل أنتم أيُّها الكفاُر تخَتارون الدُّ
ثُِرونَ )عمٍرو  لُُه تَ َعاَلى . بالياء يعني األشقياء( يُ ؤإ َقى } : قَ وإ ٌر َوَأب إ ؛ أي ثواُب اآلخرِة خيٌر من { َواآلِخَرةُ َخي إ

ن إَيا ِفي اآلِخَرِة : " الحديث عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أنه قال  وفي. الدنيا وما فيها وأدومُ  إالَّ " َما الدُّ
بَعُه ِفي الإَيمِّ ، فَ لإيَ نإُظرإ ِبَم يَ رإِجُع "  َخَل إصإ  ". َكَرُجٍل أدإ
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ُوَلى   ( 71)ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُُّحِف األإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ى } ؛ أراَد به قولَهُ تعالى{ الصُُّحِف األُوَلى ِإنَّ َه اَذا َلِفي } : قَ وإ َلَح َمن تَ زَكَّ َم * َقدإ َأف إ َوذََكَر اسإ

أنَّ الناَس : مذكوٌر في الصُّحف األُولى : كما هو في القرآِن ، ويقال [ 72-72: األعلى ]{رَبِِّه َفَصلَّى 
نيا ، وأن اآلخرَة خيٌر وأبَقى ، أراَد به  ورة كلَّهايُؤثِرون الحياَة الدُّ  .السُّ
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 ( 71)ُصُحِف ِإب إَراِهيَم َوُموَسى 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌر : ))؛ قال قتادةُ { ُصُحِف ِإب إَراِهيَم َوُموَسى } : قَ وإ تَ تَابَ َعتإ ُكُتُب اهلِل تَ َعاَلى أنَّ اآلِخَرَة َخي إ

َقى افظاً للسانِه عارفاً بزمانه ُمقبالً ينبِغي للعاقل أنإ يكون حَ : ))إن في ُصحف إبراهيَم : ويقال ((. َوأب إ
 ((.على شأنهِ 

ُروَن ألإَف نَبيٍّ : " يَا َرُسوَل اهلِل َكِم األَنإبَياُء ؟ فَ َقاَل : قُ لإُت : " وقال أبُو ذرٍّ  " ِماَئةُ ألإِف نَبيٍّ ، َوأرإبَ َعٌة َوُعشإ
ُهمإ ؟ قَاَل : قُ لإُت   ". الَثََة َعَشَر َثالَثُِماَئٍة َوثَ : َكِم الإُمرإَسُلوَن ِمن إ
: يَا أبَا ذرٍّ أرإبَ َعةٌ ِمَن األَنإبَياِء ِمَن الإَعَرب . نَ َعمإ َكِلَمُة اهلِل ، َوَخَلَقهُ اهللُ بَيِدهِ : " أَكاَن آَدُم نَبيّاً ؟ قَاَل : قُ لإُت 
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ِماَئٌة َوأرإبَ َعُة ُكُتٍب ، : " نإ ِكَتاٍب ؟ قَاَل يَا َرُسوَل اهلِل َكمإ أن إَزَل اهللُ مِ : قُ لإُت " ُهوُد َوَصاِلُح َوُشَعيإُب َونَبيُِّك 
ُنوَخ َوُهَو إدإريُس َثالَثُوَن  ُسوَن َصِحيَفًة ، َوَعَلى آخإ ُر َصَحاِئَف ، َوَعَلى ِشيٍت َخمإ َها َعَلى آَدَم َعشإ ِمن إ

ُر َصَحاِئفَ  بُوُر  َصِحيَفًة ، َوُهَو أوَُّل َمنإ َخطَّ بالإَقَلِم ، وَعَلى إب إَراِهيَم َعشإ َّ ّّ رَاُة َواْلنإِجيُل َوالّز ، َوالت َّوإ
 " ". َوالإُفرإقَاُن 
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 ( 7)َهلإ َأتَاَك َحِديُث الإَغاِشَيِة 

 
؛ أي قد أتاَك حديُث الغاشيِة ، يعني القيامَة تغَشى كلَّ شيٍء باألهوال ؛ { َهلإ َأتَاَك َحِديُث الإَغاِشَيِة } 

َلَها ِمنإ َجِميِع : ))، وقال سعيُد بن جبير  ألنَّها داهيٌة تغَشى جميَع الناسِ  أرَاَد بالإَغاِشَيِة نَاَر َجَهنََّم تَ ُعمُّ أهإ
 ((.الإَجَواِنب ، َوتَ غإَشى ُوُجوَهُهمإ النَّارُ 
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َمِئٍذ َخاِشَعٌة   ( 2)َعاِمَلٌة نَاِصَبةٌ ( 0)ُوُجوٌه يَ وإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمِئٍذ َخاِشعَ } : قَ وإ ؛ أي وجوٌه يوَم القيامة خاشعٌة ذليلة ، وهي وجوُه الكَفَرِة { ٌة ُوُجوٌه يَ وإ

؛ أي في تَعٍب وعناء { نَّاِصَبٌة } ؛ أي ُتَجرُّ في النار على وُجوهها ، { َعاِمَلٌة } والمنافقين في اآلخرِة ، 
ة وبالٍء من ُمقاساِت العذاب ، قال الحسُن  ن إيَ : ))ومشقَّ َشعإ هلِل ِفي الدُّ َشَعَها َلمإ َتخإ ا َوَلمإ تَ عإَملإ َلهُ ، فََأخإ

اَلِسلِ  ن إَيا َعنإ طَاَعِة : ))وقال قتادُة ((. ِفي اآلِخَرِة َوأعإَمَلَها َوأنإَصبَ َها بُمَعاَلَجِة اأَلغإاَلِل َوالسَّ َتَكب ََّرتإ ِفي الدُّ
اك ((. اهلِل ، فََأعإَمَلَها َوأنإَصبَ َها ِفي النَّار  ((.وَن ارإِتَقاَء َجَبٍل ِمنإ َحديٍد ِفي النَّارُيَكلَّفُ : ))وقال الضحَّ

أُب ِفي العمِل ، وقال عكرمُة والسديُّ : والنََّصُب  ن إَيا بَمَعاِصي اهلِل ، نَاِصَبٌة ِفي النَّار : ))الدَّ َعاِمَلٌة ِفي الدُّ
َم الإِقيَاَمةِ  َحاُب الصََّوامِ : ))وقال سعيُد بن جبير ((. يَ وإ َباٌن أصإ َعُبوَن َويَ نإَصُبوَن ِفي الإِعَباَدِة ُهُم الرُّهإ ِع الَِّذيَن يَ ت إ

ٍء ِلُوقُوِع ذِلَك َعَلى َغيإِر ُمَوافَ َقِة الإِعلإمِ  لُصوَن ِفي اآلِخَرِة ِمنإ ذِلَك َعَلى َشيإ هُم : ويقاُل ((. ، ُثمَّ الَ َيخإ
 .بِطلُه من ربَا أو شرٍك أو ُعجبالمراُد به كلُّ َمن عِمَل َعمالً ، وخَلَط بعملِه ما يُ : ويقال . الخوارجُ 
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َلى نَارًا َحاِمَيًة  َقى ِمنإ َعيإٍن آنَِيٍة ( 2)َتصإ  ( 2)ُتسإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلى نَاراً َحاِمَيًة } : قَ وإ َيُخوُض ِفي النَّار  : ))؛ أي تلَزُم ناراً قد انتَهى حرُّها ، قال ابُن مسعود { َتصإ

لِ َكَما َتُخوُض اْلبُل ِفي الإ   ((.َوحإ
َلى)قرأ العامَّة  ها اعتباراً بقوله ( َتصإ َقى ِمنإ َعيإٍن } : بفتِح التاء ، وقرأ أبو عمٍرو ويعقوب وأبو بكر بضمِّ ُتسإ

َمَواِت : ))؛ أي من َعين متناهيٍة في الحرِّ ، قال الحسُن { آنَِيٍة  َقِد ان إتَ َهى َطبإُخَها ُمنإُذ َخَلَق اهللُ السَّ
اَعةِ َواأَلرإَض إلَ   ((.ى تِلإَك السَّ
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ِمُن َواَل يُ غإِني ِمنإ ُجوٍع ( 2)َليإَس َلُهمإ َطَعاٌم ِإالَّ ِمنإ َضرِيٍع   ( 1)اَل ُيسإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٍك : ))؛ قال مجاهُد وعكرمة وقتادة { لَّيإَس َلُهمإ َطَعاٌم ِإالَّ ِمن َضرِيٍع } : قَ وإ َوُهَو نَ بإٌت ُذو َشوإ

بإِرُق حين يكون رطباً ، فَإذا يَبَس فَ ُهَو الضَّرِيعُ اَلِطٍئ باألَ  َيِصيُر ِعنإَد الإيُبإِس  (( رإِض ، ُتَسمِّيِه قُ َريإٌش الشِّ
ِقهِ  َربُُه َدابٌَّة َوإنََّما تَأإُكُلُه اْلبُل ِفي الرَّبيِع ِمنإ فَ وإ ن إَيا أمَّا ِفي ال: ))وقال ابُن زيٍد . َكَأظإَفار الإِهرَِّة ُسّماً ، الَ تَ قإ دُّ

ٌك ِفي النَّار ُك الإيَابُس ، َوأمَّا ِفي اآلِخَرِة فَ ُهَو َشوإ  ((.فَإنَّ الضَّرِيَع الشَّوإ
ءٌ : ))وقال الكلبيُّ  َربُُه َدابَّةٌ ، إذا يَبَس الَ يَ رإَعاُه َشيإ ٌء َيطإَرُحهُ : ))وقال عطاءُ ((. الضَّرِيُع الَ تَ قإ ُهَو َشيإ

ُر الإَماِلُح ُتَسمِّي ُل الإَيَمِن الضَّرِيعُ الإَبحإ ءٌ : " وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاَل ((. ِه أهإ الضَّرِيُع َشيإ
َك أَمرُّ ِمَن الصَّبِر ، َوأن إَتُن ِمَن الإِجيَفِة ، َوأَشدُّ َحّراً ِمَن النَّار ، َسمَّ  بُه الشَّوإ  ". اُه اهللُ َضرِيعاً َيُكوُن ِفي النَّار ُيشإ

اهللَ يرسُل على أهِل النار الجوَع حتى يعدُل ما بهم من العذاب ، فيسَتغيثون من الجوِع  إنَّ : وِقيإَل 
ٍة ، فيذُكرون أنَّهم كانوا يسِلُكون الغصَص في  فُيغاثون بالضَّريع ، ثم يسَتغيثون فُيغاثون بطعاٍم ِذي ُغصَّ

نيا بالماِء ، فُيسَقون فَ َيعطشون ألَف سنٍة ، ثم ُيسَقون من عي ٍن آنية ال شربة هنيَّة وال مريَّة ، فكلَّما الدُّ
لُُه تَ َعاَلى  َدها ، فإذا وصَل إلى بطونِهم قطََّعها ، فذلك قَ وإ } : أدنَوُه من وُجوِههم سلَخ جلوَد وُجوههم وسوَّ

َعآَءُهمإ   [.72: محمد ]{َوُسُقواإ َمآًء َحِميماً فَ َقطََّع َأمإ
ا نَزلت هذه اآليُة قال المشرِكون  ِمُن } : إنَّ إبَلنا لتسَمُن على الضَّريع ، فأنزَل اهللُ قوَلُه تعالى : فلمَّ الَّ ُيسإ

؛ وَكذبوا ، فإن اْلبَل ال ترعاُه إالّ ما داَم َرطإباً ، وأما إذا يبَس فال تقربُه دابٌَّة ، { َوالَ يُ غإِني ِمن ُجوٍع 
َرقاً ال َضريعاً ، والمعنى  ى َشب إ  .ُن َمن أكَلُه وال يسدُّ جوعةً ال ُيسمَ : وَرِطُبه ُيسمَّ
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َمِئٍذ نَاِعَمةٌ   ( 70)ِفي َجنٍَّة َعالَِيٍة ( 1)ِلَسعإِيَها رَاِضَيةٌ ( 1)ُوُجوٌه يَ وإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمِئٍذ نَّاِعَمٌة } : قَ وإ وجوُههم : ؛ هذه صفُة وجوِه أهل الجنَّة يقول { لَِّسعإِيَها رَاِضَيٌة * ُوُجوٌه يَ وإ

َنِضَرٌة حسَنٌة جميلٌة ، آثاُر النِّعمة عليها ظاهرةٌ ، وهي لعَملها راضيٌة بما أدَّاها إليه من الثواب  يومئذٍ 
رف{ ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة } والكرامة ،  ر والشَّ  .؛ أي ُمرتفعة في القدإ
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َمُع ِفيَها اَلِغَيًة   ( 77)اَل َتسإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمُع ِفي} : قَ وإ ؛ أي ال يسَمُع أصحاُب تلك الوجوِه كلمًة ذات َلَفٍق وال ِحلفاً  { َها اَلِغَيًة الَّ َتسإ

َكاذباً وال َكالماً باطالً ، وذلك ألنَّ سماَع ما ال فائدَة فيه يثقُل على الُعَقالء ، وال يتكلَُّم أهُل الجنَّة إالّ 
 .بالحكمِة وحمِد اهلل تعالى على ما َرزَقهم من النَّعيم المقيمِ 

(0/0) 

 
 

 ( 70)ِفيَها َعيإٌن َجارَِيٌة 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي فيها لكلِّ إنسان في قصرِه عيٌن جارية من كلِّ شراٍب يشتهيِه ، { ِفيَها َعيإٌن َجارَِيٌة } : قَ وإ

 .يجري إلى حيث يشاُء على حسب إرادته ومحبَّتهِ 
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 ( 72)ِفيَها ُسُرٌر َمرإُفوَعٌة 
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ُلُه تَ َعاَلى ة { ِفيَها ُسُرٌر مَّرإُفوَعٌة } :  قَ وإ ؛ في الهواِء رفيعُة القدر بعُضها فوَق بعٍض ، من الذهب والفضَّ

َلوإ أُلإِقَي ِمنإ : " قال صلى اهلل عليه وسلم . وغيِر ذلك من الجواهر العظيمة ، عليها ِمن الُفُرِش والحجالِ 
والحكمُة في ذلك االرتفاِع أنإ يرى المؤمُن بجلوسِه عليها " ٍف أعإاَلَها ِفَراٌش َلَهَوى إلى قَ َرارَها ِماَئَة َخرِي

لُه اهللُ من الإُملِك والنعمةِ   .جميَع ما َخوَّ

(0/0) 

 
 

ُضوَعةٌ  َواٌب َموإ ُفوَفةٌ ( 72)َوَأكإ  ( 72)َوَنَماِرُق َمصإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُضوَعٌة } : قَ وإ َواٌب مَّوإ وُز الذي ال ُعَرى له وال خراطيَم جمع ُكوٍب ، وهو الك: ؛ األكواُب { َوَأكإ

ٌة ألشربَِتهم وهو من اللُّؤلؤ الرطب على ما ورَد في الحديثِ  . ، موضوعٌة على حافَّة العيِن الجارية ُمعدَّ
لُُه تَ َعاَلى  ُفوَفٌة } : وقَ وإ َباِن الذَهِب { َوَنَماِرُق َمصإ َرَقٍة ، وهي الِوَساَدُة المنسوجُة من ُقضإ ؛ هي جمُع َنمإ

رِّ والياقوِت ، قد ُصفَّ بعُضها إلى بعٍض للراحة ورفع المنإزِل ، قال الشاعُر ال ُكُهوٌل َوُشبَّاٌن : مكلَّلة بالدُّ
ُفوَفٍة َوَنَمارقِ   ِحَساٌن ُوُجوُهُهمإ َعَلى ُسُرٍر َمصإ

(0/0) 

 
 

 ( 72)َوَزرَاِبيُّ َمبإثُوَثةٌ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ الزَّرَابيُّ هي الطَّنافُس العجيبُة ، واحدُتها َزريَبٌة ، وهي البُسُط العريضُة ، { َوَزرَاِبيُّ َمبإثُوَثٌة } : قَ وإ

 .والمبثوثُة الكثيرة المبسوطة المفرَّقة في المجالسِ 

(0/0) 

 
 

ِبِل َكيإَف ُخِلَقتإ   ( 71)َأَفاَل يَ نإظُُروَن ِإَلى اْلإِ
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ُلُه تَ َعاَلى  أَفالَ يَ َروَن : ؛ فيه تنبيٌه على ُقدرة اهلِل تعالى ، يقول { َكيإَف ُخِلَقتإ   َأَفالَ يَنظُُروَن ِإَلى اِْلبإلِ } : قَ وإ

ِتها كيف تبُرك إذا ُأريَد ركوبُها فُتحَمُل عليها وتُرَكُب ، ثم تقوُم فيقودها الصغيُر  إَلى اْلبِل مع ِعَظمها وشدَّ
َل الثقيَل وهي باركٌة ، فتنَهُض ب يها وَيحِمُل عليها الِحمإ وليس ذلك في شيء من ))ثقلِه دابٌة بحمِلها ويَنخِّ

 .إال البعير( (الحيوان
ا وصَف للمشركين ُسُرَر : في وجه اتصاِل هذه اآلية بما قبَلها : َوِقيإَل  أنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َلمَّ

ها وارتفاِعها ، وأنَّها تنحطُّ لصاحبها إذا أراَد ُصعوَدها ثم ترتف ُع ، استبَعُدوا ذلك ، أهِل الجنة مع عُلوِّ
 .فذكَر اهلل ما يزيُل استبعاَدهم وكانوا أرباَب إبٍل ، فأرَاهم دالئَل توحيدِه فيما في أيديهم

أَلن َُّهمإ َلمإ يَ َروا : ))وتكلََّمت الحكماُء في وجه تخصيِص اْلبل من بين سائِر الحيوانات ، فقال مقاتُل 
َها ، َوَلمإ  ُهمإ " إالَّ " ُيَشاِهُدوا الإِفيَل  َبِهيَمًة َقطُّ أعإَظَم ِمن إ أَلن ََّها تَأإُكُل الن ََّوى ، : ))وقال الحسُن ((. الشَّاذ ِمن إ

ِرُج اللََّبنَ  ألنَّها مع ِعَظمها تليُن للحمِل الثقيل وتنقاُد للقائِد الضعيف يذهُب بها كيَف : َوِقيإَل ((. َوُتخإ
 .شاءَ 

أنَّ فأرًة أخذت بِزمام ناقٍة ، فجعلِت : رأى في بعض التفاسيِر  أنه: وحكى اأُلستاذ أبو القاسِم بن حبيٍب 
الفارُة تجرُّ الناقَة وهي تتبَ ُعها حتى دخلت الجحَر ، فَجرَّت الزماَم فَبركت ، فَجرَّته فقرَّبت فَمها من جحِر 

رها وذلََّلها رها وسخَّ  .الفارِة ، فسبحان الذي قدَّ
َماِء َوالإِجَبالِ اْلبُل ِهَي السَّ : ))وقال أبو عمٍر  ِر السَّ ُر (( َحاُب ، َوِهَي ألإَيُق بما بَ عإُد ِمنإ ِذكإ إالَّ أنَّ َهذا َغي إ

حاب   .اْلبلَّ بتشديِد الالم: َمعإُروٍف ِفي اللَُّغِة ، وإنما يقولون للسَّ
 

(0/0) 

 
 

َماِء َكيإَف رُِفَعتإ  َرإِض َكيإَف ُسِطَحتإ  (71)َوِإَلى الإِجَباِل َكيإَف ُنِصَبتإ ( 71)َوِإَلى السَّ  ( 00)َوِإَلى األإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمآِء َكيإَف رُِفَعتإ } : قَ وإ ؛ في الهواِء فوق كلِّ شيء ال تناُلها األيِدي ، بال عماٍد { َوِإَلى السَّ

ر في ؛ فجعلها مرساًة مثبَّتة ال تزلزَ { َوِإَلى الإِجَباِل َكيإَف ُنِصَبتإ } تحتها وال عالَّقة فوَقها ،  ُل ، وفجَّ
فالذي فعَل . ؛ أي ُبسطت على وجِه الماء{ َوِإَلى اأَلرإِض َكيإَف ُسِطَحتإ } أعالها الُعيوَن لمنافِع الناس ، 

 .هذه األشياَء قادٌر على أن يخُلَق نعيَم الجنة بالصفاِت التي ذكَرها
أَفالَ يَ نإظُُروَن ِإَلى اِْلبِل َكيإَف َخَلَقُت ، : )َرأ َصلَّيإُت َخلإَف َعِليِّ بإِن أبي طَالٍب ، فَ قَ : ))قال أنُس بن مالك 

َماِء َكيإَف رَفَ عإُت  تُ ... و* ُنَصبإُت ... وَ * َوإَلى السَّ  .، وقرأ الحسُن بالتشديدِ (( بَرفإِع الَتاءِ ( َسَطحإ
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ٌر  رإ ِإنََّما َأنإَت ُمَذكِّ َت َعَليإِهمإ ِبُمَصيإِطٍر ( 07)َفَذكِّ  ( 00)َلسإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌر } : قَ وإ رإ ِإنََّمآ َأنَت ُمَذكِّ َت } ؛ أي ِعظإُهم يا ُمَحمَُّد بالقرآِن ، إنما أنَت واعٌظ مبلٌِّغ { َفَذكِّ لَّسإ

؛ أي بمسلٍَّط ُتجبرهم على اْليماِن ، وَتمنَ ُعهم عن الكفِر ، وهذا كان من قبِل آية { َعَليإِهم ِبُمَصيإِطٍر 
 .وَتَسيَطَر الرجُل إذا تسلَّطَ القتِل فُنسخ بها ، 

(0/0) 

 
 

بَ َر ( 02)ِإالَّ َمنإ تَ َولَّى وََكَفَر  َكإ بُُه اللَُّه الإَعَذاَب األإ  ( 02)فَ يُ َعذِّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  بَ َر * ِإالَّ َمن تَ َولَّى وََكَفَر } : قَ وإ بُُه اللَّهُ الإَعَذاَب اأَلكإ ؛ أي لكن َمن أعرَض عن اْليماِن { فَ يُ َعذِّ

بُه اهلل في اآلخرِة  ر ؛ ألنه ال يقبُل منَك ، وسيعذِّ وثَبَت على ُكفرِه َفِكلإُه إلى اهلل تعالى لسَت له بمذكِّ
 .بأعظِم النيران ، وإنما قاَل ذلك ألنَّ من المعذبين َمن هو أشدُّ عذاباً من غيرهِ 

(0/0) 

 
 

َنا ِإيَابَ ُهمإ  َنا ِحَسا( 02)ِإنَّ ِإلَي إ  ( 02)بَ ُهمإ ثُمَّ ِإنَّ َعَلي إ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنآ ِإيَابَ ُهمإ } : قَ وإ ُد وإنإ عاَنُدوا وجَحُدوا ، فإنَّ إلينا مرجَعهم ؛ { ِإنَّ ِإَلي إ ؛ أي ِطبإ نَفساً يا ُمَحمَّ

َنا ِحَسابَ ُهمإ } الرُُّجوُع والمعاُد ، : أي إلينا مرجُعهم وجزاُؤهم ، واْليَاُب  لهم ؛ وإخراَج ما { ثُمَّ ِإنَّ َعَلي إ
 .وعليهم حتى يظهَر مقداُر ما يستحقُّون من العذاب
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ِر  ٍر ( 7)َوالإَفجإ  ( 0)َوَلَياٍل َعشإ

 
ِر }  ٍر * َوالإَفجإ هو الصُّبإُح الذي يطلُع في آخِر الليِل ، : ؛ أقَسَم اهللُ بَرب الفجِر ، والفجُر { َوَلياٍل َعشإ

كر ، وترغيٌب في إقامِة صالِة وهو داللٌة على نَِعِم اهلِل تعالى وعلى توحي دِه ، وفي ذكرِه حثٌّ على الشُّ
ُلُه تَ َعاَلى . الفجرِ  ٍر } : وقَ وإ ة ، شرَّفها اهللُ تعالى ، لَتسارُِع الناس فيها إلى { َوَلياٍل َعشإ هنَّ عشُر ذي الحجَّ

َر اأَلَواِخَر ِمنإ َشهإ : ))وعن ابِن عبَّاس . الخيراِت والطاعات العشُر األوَّل : َوِقيإَل ((. ِر َرَمَضانَ يَ عإِني الإَعشإ
 .من الإُمَحرَّمِ 

(0/0) 

 
 

ِع َوالإَوتإِر  فإ  ( 2)َوالشَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِع َوالإَوتإِر } : قَ وإ فإ ُع { َوالشَّ فإ رِ : ؛ الشَّ هإ َفُع بما قبَلهُ من األياِم من الشَّ ُر . هو يوُم النَّحِر ، ُيشإ والَوت إ

أنَّ َهذا َقَسٌم بالإَخلإِق ُكلِِّهمإ ، فَإن َُّهمإ : ))وعن الحسِن وقتادة . قبَلُه من أيَّام الشهرِ يوُم عرفَة أوتَر بما : 
ٌع َوَوت إرٌ  ُر ُهَو اهللُ تَ َعاَلى: ))وقال مقاتُل ((. َشفإ اُء ، َوالإَوت إ ُع آَدُم َوَحوَّ فإ : وقال مجاهُد ومسروق ((. الشَّ

َنا َزوإَجيإِن } :  تَ َعاَلى ، قَاَل اهللُ (( ُهَو الإَخلإُق ُكلُّهُ )) ٍء َخَلقإ الكفُر واْليماُن [ 21: الذاريات ]{َوِمن ُكلِّ َشيإ
قاوة والسعادُة ؛ والسعادُة ؛ والهَدى والضَّالُل ؛ والليُل والنهار ؛ والسماُء واألرض ؛ والبَ رُّ والبحُر  ، والشَّ

مُس والقمُر ؛ والجنُّ واْلنس ُر هو اهللُ . ؛ والشَّ  .َعزَّ َوَجلَّ الواحُد األحد الفردُ  والَوت إ
درجاُت الجنَّات ؛ ألنَّها َثماِن ، : الشفُع : َوِقيإَل . صالُة المغرب: صالُة الفجِر ، والَوتُر : الشفُع : َوِقيإَل 

ين من صفاُت المخُلوقِ : الشفُع : َوِقيإَل . دركاُت النار ؛ ألنَّها سبٌع ، كأنه أقسَم بالجنَّة والنار: والَوتُر 
ُر  ة والضعِف ؛ والعلِم والجهل ؛ والبصر والعَمى ، والَوت إ ل ؛ والقدرِة والعجِز ؛ والقوَّ انفراُد : العزِّ والذُّ

ة بال ضعٍف ؛ وعلٌم بال جهل ؛ وحياة بال موتٍ   .صفات اهلل تعالى ؛ ِعزٌّ بال ذلٍّ ؛ وقدرٌة بال عجٍز ؛ وقوَّ
رُ َوالإ )قرأ األعمُش وحمزة والكسائي وخلف  بكسِر الواو ، واختارَُه أبو ُغبيد ؛ ألنه أكثُر في الكالِم ( ِوت إ

وأنشأ ، ومنه وتُر الصالِة ، ولم يسمع شيء من الكالم ، الَوتُر بالفتح ، وقرأ الباقون بالفتِح وهي لغةُ أهِل 
 .الحجاز
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ِر   ( 2)َواللَّيإِل ِإَذا َيسإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِر  َوالَّيِل ِإَذا} : قَ وإ : ويقاُل . ؛ قَسٌم برب الليِل إذا يسِر بُمِضيِّه وانقضائِه إلى طُلوع الفجرِ { َيسإ

 .إن المراَد بالفجِر يوُم عرفةَ : إنه أقسَم بليلِة المردلفة اذ ُأسِرَي فيها ، وعلى هذا قاَل بعُضهم 
رِ )ووجُه حذف الياِء من  قرأ نافُع وأبو عمرو . العشرأنَّها رأُس آيٍة ، ورؤوُس اآلي كالفواصِل من ( َيسإ

بالياِء في الوصل ، وقرأ ابُن عامر وعاصم بحذِفها َوصالً ووقفاً ، وقرأ ابُن كثير ويعقوب بالياء في 
 .الحالتين

(0/0) 

 
 

ٍر   ( 2)َهلإ ِفي َذِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحجإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٍر } : قَ وإ بعَد هذا : استفهاٍم بمعنى التَّقرير ، يقوُل  ؛ لفظُه لفظُ { َهلإ ِفي َذِلَك َقَسٌم لِِّذى ِحجإ

ُر   [.72: الفجر ]{ِإنَّ رَبََّك َلِبالإِمرإَصاِد } هو العقُل ، وجواُب الَقَسمِ : الذي ُعِقَل َقَسٌم ، والِحجإ

(0/0) 

 
 

َلقإ ( 1)ِإَرَم َذاِت الإِعَماِد ( 2)َأَلمإ تَ َر َكيإَف فَ َعَل رَبَُّك ِبَعاٍد  ُلَها ِفي الإِباَلِد  الَِّتي َلمإ ُيخإ  ( 1)ِمث إ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِإرََم } ؛ ألم تعلم كيَف صنَع ربَُّك بعاٍد وكيف أهلَكهم ، { َأَلمإ تَ َر َكيإَف فَ َعَل رَبَُّك ِبَعاٍد } : قَ وإ

َرفإ  .عاٌد اأُلولى وهي إرََم ، وعاٌد اآلخرة: ، وأما إَرَم فهو صفٌة لعاٍد ، هي َعاَدان { َذاِت الإِعَماِد  ولم ُيصإ
إن إرَم كانت قبيلًة من عاٍد وكان : َوِقيإَل . إَرَم ؛ ألنَّها اسٌم للقبيلِة ، وكان إرَم أبا عادين فُنسبوا إلى أبيهم

ُلَها ِفي الإِباَلِد } فيهم الملُك ،  َلقإ ِمث إ  .{الَِّتي َلمإ ُيخإ
ُلُه تَ َعاَلى  والقَوى الشدائد ، يقال رجٌل َمعإَمٌد ورجل َعمَداٌن إذا   أي القاَمات الطِّوالِ { َذاِت الإِعَماِد } : قَ وإ

َلقإ ِمثُلُهمإ ِفي َزَمانِِهمإ : ))كان َطويالً قويّاً ، قال ابُن عباس  ُهمإ أرإبَ ُعِماَئِة ِذرَاٍع ، َلمإ ُيخإ َكاَنتإ قَاَمُة الرَُّجِل ِمن إ
ًة َوَخلإقاً  اُد بن عادإنه اسُم مدينِة ذات العماد والذ: ويقال ((. قُ وَّ والقوُل األول . هب والفضَّة ، بناها شدَّ

تِهم أنه على  أقرُب إلى ظاهِر اآلية ؛ ألنَّ الغرَض بهذه اآلية زجُر الكفَّار ، وكان اهللُ بيَّن بإهالِكهم مع قوَّ
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 .أهالك هؤالء الكفار أقدرُ 
ة مدينة إرم ذات العماد ما رَوى وهُب بن منبه عن عبِداهلل بن ُقالب أنه خرَج في طلب إبٍل له : ة وقصَّ

فبينما هو في صَحارى عَدن ، إذ وقع على مدينٍة في تلك الَفَلوات ، عليها حصٌن وحوَل . شَردت
 .الحصِن قصوٌر كثيرة وأعالٌم ِطَوال

 فلما دنَا منها ظنَّ أن فيها أحداً يسألُه عن إبله ، فلم يَر خارجاً وال داخالً ، فَنزل عن دابَّته وعقَلها ،
وسلَّ سيَفهُ ودخَل من باب الحصِن ، فلما خلَف الحصَن وراءه إذ هو ببابَين عظيمين وخشُبهما من 

عان بالياقوِت األبيض واألحمر ، ففتَح أحدهما فإذا هو بمدنيٍة فيها قصوٌر ،   أطيب عود ، والبابان مرصَّ
، وفوَق الغرف غرٌف مبنيَّة كلُّ قصر تحته أعمَدٌة من زبرجد وياقوٍت ، وفوق كلِّ قصر منها ُغَرف 

بالذهب والفضة واللؤلِؤ والياقوت ، ومصاريُع تلك الغرف من أطيب عود مرصَّعة بالياقوِت األبيض 
 .واألحمر ، والغرُف مفروشٌة كلُّها باللؤلؤ والمسِك والزعفران

ماُؤها في مجاري من  ثم نظَر في األزقَّة فإذا في كلِّ زُقاق شجٌر مثمر ، وتحَت األشجار أنإهار مطَّردة
هذه هي الجنَّة التي وصَفها اهللُ تعالى في كتابِه ، فحمَل معه من لُؤلِؤها وِمسِكها : فقال الرجُل . فضَّة

 .وزعفراِنها ؛ ورجَع إلى اليمِن وأعلَم الناس بأمرهِ 
ة ؟ : فبلَغ معاويَة فأحضَرهُ وسأَل كعَب األحبار  نيا مدينٌة من ذهب وفضَّ نعم ، قال : قال هل في الدُّ

اُد بن عاد ، واسُم المدينِة إَرُم ذاُت العماِد ، وهي التي لم ُيخَلقإ مثُلها : أخبرني َمن بَناها ؟ قال  بناها شدَّ
ثني بحديِثها: قال معاويةُ . في البالدِ   .فحدِّ

اد وشديُد ، كان قد : يا معاويُة إنَّ رُجالً من عاٍد األُولى كان له إبنان : قال  قهَر البالد وأخذها ُعنوًة شدَّ
اُد وشديد ما شاَء اهلل أن يُقيما ، ثم ماَت  ، وليس هو من قوِم هود ، وإنما عاٌد هو من ذريَّته ، فأقاَم شدَّ

اد ، فمَلَك وحده وتداَنتإ له ملوُك األرِض ، وكان َوِلعاً بقراءة الُكتب  .شديد وبقي شدَّ
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َر بِالإَواِد َوثَُموَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّ   ( 1)خإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َر بِالإَواِد } : قَ وإ أَلم تَر كيف فعَل ربَُّك بأصحاب ذاِت : ؛ معناُه { َوثَُموَد الَِّذيَن َجابُواإ الصَّخإ

َر بِالإَواِد } الِعَماِد ،  ُتون من وهم قوُم صالح ، كانوا يقَطعون الصخَر ، وينحِ { َوَثُموَد الَِّذيَن َجابُواإ الصَّخإ
قال أهُل . الُقرى{ بِالإَواِد } الجباِل بُيوتاً آِمنين بُقرب المدينِة التي كانوا نازلين فيها ، ومعنى قوله 

 .أوَُّل َمن جاَب الصَّخَر ؛ أي َقَطَع الصُّخوَر ، ونحَت الجبال والرُّخام ثمودُ : التفسير 
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تَاِد  َوإ َن ِذي األإ  ( 70)َوِفرإَعوإ

 
ُلهُ  تَاِد } : تَ َعاَلى  قَ وإ َن ِذى اأَلوإ تَاِد } واختَلُفوا في معنى . ؛ َعطفاً على ثمود{ َوِفرإَعوإ قال { ِذى اأَلوإ

ون : وقال بعُضم . ذو الجنوِد والإُجموعِ : معناهُ : بعُضهم  ذو الإُملِك الثابِت ، وجنودهُ الذين كانوا يشدُّ
ُه على األرِض ، : معناه : ويقاُل  .أمَرُه ، ُسموا أوتَاداً ؛ ألنَّ ِقواَمُه بهم أنه كان إذا َغِضَب على أحٍد مدَّ

يَّةَ   .ووتََّد على رجليِه ويديه ورأسِه على األرِض بأربعة أوتاٍد حتى يموَت ُمَمّداً كما فعَل بأمِر امرأته آسِّ
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ا ِفي الإِباَلِد  ثَ ُروا ِفيَها الإَفَساَد ( 77)الَِّذيَن َطَغوإ َط َعَذاٍب  (70)فََأكإ  ( 72)َفَصبَّ َعَليإِهمإ رَبَُّك َسوإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  اإ ِفي الإِباَلِد } : قَ وإ ثَ ُرواإ ِفيَها الإَفَساَد * الَِّذيَن َطَغوإ ؛ الذين أفَرُطوا في الظُّلم والفساِد والكفر { فََأكإ

َط َعَذاٍب } والقتِل بغير حقٍّ ،  وجَع : َوِقيإَل . صبَّ عليهم َلوناً من العذاب ؛ أي{ َفَصبَّ َعَليإِهمإ رَبَُّك َسوإ
طاً : َوِقيإَل . عذابٍ  ُه َيُسوطُُه َسوإ َّ هذا على االستعارِة ؛ ألن السَّوَط عند العرب غايُة العذاب ، يقال َساَط

 .؛ إذا خلَطهُ ، والسَّوُط مما يخلُط الدَم واللحمَ 
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 ( 72)ِإنَّ رَبََّك َلبِالإِمرإَصاِد 

 
لُ  َعُل ُرَصداً ِمَن : ))؛ أي بحيث يَرى ويسمع ، وقال مقاتُل { ِإنَّ رَبََّك َلِبالإِمرإَصاِد } : ُه تَ َعاَلى قَ وإ َيجإ

ِل الظُّلإِم : ))وقال الضحاُك ((. الإَمالَِئَكِة يَ رإُصُد النَّاَس َعَلى الصَِّراِط َمَعُهُم الإَكالَلِيبُ  بَمرإَصٍد أَلهإ
إنَّ رَبََّك الَ يَ ُفوُتهُ أَحٌد ، َوإنَُّه ال َمِحيَص َعنإهُ ، َوُهَو َعاِلٌم ِبهمإ َوإَليإِه : َمعإَناهُ : ))عطاُء وقال ((. َوالإَمعإِصَيةِ 

 ((.الإَمِصيرُ 
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َرَمِن  َرَمهُ َونَ عََّمُه فَ يَ ُقوُل رَبِّي َأكإ نإَساُن ِإَذا َما اب إَتاَلُه رَبُُّه فََأكإ ِإَذا َما اب إَتاَلُه فَ َقَدَر َعَليإِه ِرزإَقهُ  َوَأمَّا( 72)فََأمَّا اْلإِ
 ( 72)فَ يَ ُقوُل رَبِّي َأَهاَنِن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرَمُه َونَ عََّمُه } : قَ وإ فأمَّا اْلنساُن الذي ال يعرف : ؛ معناُه { فََأمَّا اِْلنَساُن ِإَذا َما اب إَتاَلُه رَبُُّه فََأكإ

َرَمِن } ه ، نعمًة عليه عند َسَعِة الرزِق وتضييق عة { فَ يَ ُقوُل رَبِّي َأكإ ربي أكرَمِني بالماِل : ؛ فيقوُل عند السَّ
عة ،  ؛ ويقوُل عند ضيق الرِّزق عليه إذا  { َوَأمَّآ ِإَذا َما اب إَتاَلُه فَ َقَدَر َعَليإِه ِرزإَقُه فَ يَ ُقوُل رَبِّي َأَهاَنِن } والسَّ

ُكِر الكله على كان رزقُه على مقدار البُلَغِة ربي أهانَِني  بالفقِر ، وضيق المعيشِة ، وأذلَّني بذلك ، ولم َيشإ
 .ما أعطاهُ من َسالمة الجوارحِ 
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رُِموَن الإَيِتيَم   ( 71)َكالَّ َبلإ اَل ُتكإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  رُِموَن الإَيِتيَم } : قَ وإ راً على توسعِة ؛ أي حاَشا أن يكون إكراُم اهلل لعبادِه َمقصو { َكالَّ َبل الَّ ُتكإ

الن َِّعِم عليه ، وأن تكون إهانُة اهلِل لعباده مقصورٌة على تضييِق الرزق عليهم ، بل يوسُِّع اهلل تعالى الن َِّعَم 
ذبَ ُهمإ َجِميعاً ؛ يَ ُقوُل : ))قاَل الحسُن . على من يشاُء على ما تقتضيه الحكمةُ  ُت ، : أكإ َرمإ َما بالإِغَنى أكإ

ِر أهَ   ((.نإتُ َوالَ بالإَفقإ
رُِموَن الإَيِتيَم } وقوله  ال يعرِفون حقَّ اليتيِم بالعطيَّة والصدقة ، وال يحَفُظون ماَلُه : معناُه { َكالَّ َبل الَّ ُتكإ

َم الكافرُ  وروي أنَّ هذه اآليات نَزلت . عليه ، وفي هذا بياٌن أنَّ إهانَة اهلل إنما تكون بالمعصيِة ال بما توهَّ
هُ في ُأميَّة بن خلَ   .ف ، كان في حجرِه يتيٌم كان ال يحسُن إليه وال يعرُف حقَّ

ردٌّ عليه ؛ أي لم أبتليِه بالغنى لكرامتِه عَليَّ ، ولم أبتليِه بالفقِر لهوانِه عَليَّ ، والفقُر والغَنى ( َكالَّ )ومعنى 
ِرُم من أكرمتُه بالغَنى ، وال أهيُن من أَهنتُه بالف قِر ، ولكني أكِرُم َمن أكرمتهُ من تقديِري وقضائي ، فال أكإ

أَهنُت َمن أهنُت من أجِل أنه لم يكِرِم اليتيَم ، قال : معناهُ : ِقيإَل . بطاعِتي ، وأهين مَن أهنتُه بمعصيِتي
ِطُر ،  َكاِفُل الإَيِتيِم َكالصَّاِئمِ : " وقال " أنَا وََكاِفُل الإَيِتيِم َكَهاَتيِن ِفي الإَجنَِّة : " صلى اهلل عليه وسلم  الَ يُ فإ

تُ ُر  َها َيُدهُ " َو " وََكالإَقاِئِم الَ يَ فإ َمنإ َمَسَح َعَلى رَأِس يَِتيٍم تَ َعطُّفاً َعَليإِه ، َكَتَب اهللُ َلُه بُكلِّ َشعإَرٍة َمرَّتإ َعَلي إ
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ُر َحَسَناٍت  ن إَيا َمَسرٌَّة فِ : ))وقال عيَسى عليه السالم " َعشإ ٌة ِفي الدُّ ُر َمَشقَّ ي اآلِخَرِة ، َوالإِغَنى َمَسرٌَّة ِفي الإَفقإ
ٌة ِفي اآلِخَرةِ  ن إَيا َمشقَّ  ((.الدُّ

َر َعَليإِه رزإَقهُ )قرأ ابُن عامٍر  َقِدَر بَمعإَنى قَ ت ََّر : ))بتشديِد الدال ، وهما ُلغتان ، وكان أبو عمرو يقول ( فَ َقدَّ
ِفيهِ  َر ُهَو أنإ يُ عإِطَيهُ َما َيكإ  ((.، َوَقدَّ

ُلُه  ِكيِن } : تَ َعاَلى قَ وإ دقِة على المساكيِن { َوالَ َتَحآضُّوَن َعَلى َطَعاِم الإِمسإ ؛ أي ال يحثُّون الناَس على الصَّ
َما قَاَم َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َخِطيباً إالَّ َوَحثَّ َعَلى الصََّدَقِة َونَ َهى : " ، قال عمراُن بن الإُحَصين 

َأَلِة   ". َعِن الإَمسإ
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ِكيِن   ( 71)َواَل َتَحاضُّوَن َعَلى َطَعاِم الإِمسإ

 
وما بعده بالياِء كلها ، وقرأ الباقون بالتاِء ، وقرأ ( ُيكرُِمونَ )واختلَف القرَّاُء في هذه اآليِة ، فقرأ أبو عمٍرو 

الحثُّ ، وروي : اضُّ باأللِف وفتح التاء ؛ أي َيُحضُّ بعُضهم على ذلَك والتَّحَ ( َتَحاضُّونَ )أهُل الكوفة 
 .بضم التاءِ ( ُتَحاضُّونَ )عن الكسائي 
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ا  اًل َلمًّ  ( 71)َوتَأإُكُلوَن الت َُّراَث َأكإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  الً لَّّماً } : قَ وإ ون بجميعِه من { َوتَأإُكُلوَن الت َُّراَث َأكإ ؛ أي تأُكلون الميراَث أكالً َشديداً ؛ أي تلمُّ

َت م: قولهم  ِسِه : )ا على الإِخَواِن ؛ إذا أكلَتُه أجمَع ، قال الحسُن َلَممإ ُهَو أنإ يَأإُكَل الرَُّجُل َنِصيَب نَ فإ
أراَد أكَل ميراِث اليتيِم بغير حقٍّ ؛ ألنه هو الذي سبَق ِذكرهُ ، : ويقال ((. َوَنِصيَب َصاِحبِه ِمَن الإِميَراثِ 

 .ه إلى الباطلِ المراُد أن يصرَف ما ورثَُه من نصيب نفس: ويقال 
وفائدةُ تخصيِص الميراث التَّنبيهُ به على ُحكِم غيرِه ؛ ألنه إذا منَع عن األكِل أحلَّ أمواَلُه بالباطِل ، ففي 

الً لَّّماً } أكِل غير ذلك أولى ، ويقال معنى  : أي يأكُل نصيَبُه ونصيَب غيرِه ، قال بكُر بن عبداهلل { َأكإ
 ((.ي الإِميَراِث ، يَأإُكُل ِميَراثَُه َوِميَراَث َغيإرِهِ االعإِتَداُء فِ : اللَّمُّ ))

َأُل َعنإُه أَحاَلٌل ُهَو أمإ َحَراٌم ؟ َويَأإُكُل الَِّذي َلهُ : اللَّمُّ : ))وقال ابُن زيد  ُه َوالَ َيسإ ٍء َيِجدإ الَِّذي يَأإُكُل ُكلَّ َشيإ
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َيانَ َوِلَغيإرِِه ، َوذِلَك أن َُّهمإ َكانُوا الَ يُ َورِّثُو  وفي الحديث عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ((. َن النَِّساَء َوالَ الصِّب إ
 ". َمنإ َقَطَع ِميَراثاً فَ َرَضُه اهللُ ، َقَطَع اهللُ ِميَراثَُه ِمَن الإَجنَِّة : " أنه قاَل 
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ا   ( 00)َوُتِحبُّوَن الإَماَل ُحبًّا َجمًّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ُحبّاً كثيراً َشديداً ، ال تنفقونَُه في سبيِل اهلل ، تحرصون { َن الإَماَل ُحبّاً َجّماً َوُتِحبُّو } : قَ وإ

نيا ، وتعِدلون عن أمِر اآلخرة  .عليه في الدُّ
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ا  ا دَكًّ َرإُض دَكًّ ِت األإ  ( 07)َكالَّ ِإَذا دُكَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِت اأَلرإُض دَّكاً } : قَ وإ َكالَّ َما هكذا ينبغي أنإ يكون األمُر ، فال : ؛ معناُه { دَّكاً َكالَّ ِإَذا دُكَّ

ِت } كلمُة َردإٍع وزجٍر ، ثم أوعَدهم فقال تعالى ( َكالَّ )تفَعُلوا ذلك ، وانَزِجروا عنه وارَتِدعوا ، و ِإَذا دُكَّ
األرُض ، أي سَتذُكرون وتندمون إذا زُلزلِت األرض ، قصرت بعضها ببعٍض حتى اسَتوت { اأَلرإُض 

َر كلُّ شيٍء على ظهِرها  .وصارت كالصَّخرة الملساِء ، وتكسَّ

(0/0) 

 
 

 ( 00)َوَجاَء رَبَُّك َوالإَمَلُك َصفًّا َصفًّا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي وجاء أمُر ربَك بالمجازاِة والمحاَسبة ، والمالئكةُ { َوَجآَء رَبَُّك َوالإَمَلُك َصّفاً َصّفاً } : قَ وإ

إن المالئكَة يُصفون : بعَد صفٍّ عند حساب الناس ، يشاهدون ما يجِري عليهم ، ويقاُل  ُصفوف َصّفاً 
 .َصّفاً واحداً حوَل الجنِّ واْلنس ُيحيطون بهم
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َرى  نإَساُن َوَأنَّى َلُه الذِّكإ ُر اْلإِ َمِئٍذ يَ َتَذكَّ َمِئٍذ ِبَجَهنََّم يَ وإ  ( 02)َوِجيَء يَ وإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َمِئٍذ ِبَجَهنََّم } : قَ وإ أنَّها ُتقاد يوَم القيامة بسبعين ألَف زماٍم ، : ؛ جاء في التفسيِر { َوِجيَء يَ وإ

على كلِّ زماٍم سبعين ألَف مَلك ، لها تغيٌُّظ وزفيٌر ، وُيكَشُف عنها غطاُؤها حتى يراها العباُد ، قَاَل اهللُ 
 [.22: النازعات ]{ َوبُ رَِّزِت الإَجِحيُم ِلَمن يَ َرى} : تَ َعاَلى 

ُلُه تَ َعاَلى  ُر اِْلنَساُن } : قَ وإ َمِئٍذ يَ َتذَكَّ ا رأى الناَر والعذاب ، { يَ وإ ُر ويندُم على ما فاَتُه َلمَّ َوَأنَّى } ؛ أي يتحسَّ
َرى   .؛ أي وِمن أين له في ذلك الوقِت توبٌة تنفعُه ، أو ِعَظٌة تُنجيه{ َلُه الذِّكإ

(0/0) 

 
 

ُت ِلَحَياِتي يَ ُقوُل يَا لَيإ  مإ ُب َعَذاَبهُ َأَحٌد ( 02)َتِني َقدَّ َمِئٍذ اَل يُ َعذِّ  ( 02)َواَل يُوِثُق َوثَاَقُه َأَحٌد ( 02)فَ يَ وإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُت ِلَحَياِتي } : قَ وإ مإ } ؛ أي يا لَيَتني عملُت في حياتي الفانية لحياتي الباقيِة ، { يَ ُقوُل ياَليإَتِني َقدَّ

َمِئذٍ  ُب َعَذاَبُه َأَحٌد  فَ يَ وإ بكسر الثاِء ( يُوِثقُ )؛ قراءة العامَّة بكسِر الذال ، و{ َوالَ يُوِثُق َوثَاَقُه َأَحٌد * الَّ يُ َعذِّ
ُب كعذاب اهلل أحٌد ، وال يوِثٌق كوثاقه أحدٌ : ، معناُه   .ال يعذِّ

موا لحياِتهم  ال يعذُب عذاُب الكفار: وقرأ الكسائي ويعقوب بفتح الذال والثاء ، ومعناه  الذي لم يقدِّ
َب ُأميةُ بُن خَلٍف الإُجَمِحيُّ : ِقيإَل . أحٌد ، وال يوَثُق مثل وثاقِه أحدٌ   .إن هذا اْلنساَن المعذَّ

(0/0) 

 
 

ُس الإُمطإَمِئنَّةُ  ُخِلي ِفي ِعَباِدي( 01)ارإِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة َمرإِضيًَّة ( 01)يَا َأي َّتُ َها الن َّفإ ُخِلي ( 01) فَادإ َوادإ
 ( 20)َجنَِّتي 

 
ُلُه َتع َاَلى  ُس الإُمطإَمِئنَُّة } : قَ وإ ُّ عند قَبِضها ، { ياَأي َّتُ َها الن َّفإ ؛ المراُد بها نفُس المؤمِن ، يقوُل لها المالئكَة
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باْليماِن  وإذا ُأعطيت كتاَبها بيميِنها التي أيقَنت بأنَّ اهللَ ربُّها ، وَعرفت توحيَدها خالقها فاطمأنَّت
قت بثواب اهلل ،  ُخِلي ِفي ِعَباِدي * ارإِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة مَّرإِضيًَّة } وعِملت لآلخرِة ، وصدَّ * فَادإ

ُخِلي َجنَِّتي  ؛ ارجِعي إلى ما أعدَّ اهللُ لِك من نعيِم الجنة ، راضيًة عن اهلِل بالثواب ، مرضيًَّة عنده { َوادإ
ت لكِ باْليماِن والعمل الص  .الِح ، فادُخلي في ُجمَلِة عبادي الصاِلحين ، وادُخلي جنَّتي التي ُأِعدَّ

َقَنتإ أنَّ اهللَ َخاِلُقَها ، الإُمطإَمِئنَُّة إَلى َما َوَعَد اهللُ ، : َمعإَناُه : ))وقال مجاهُد  ُس الإُمِنيَبُة الَِّتي أي إ يَا أي َّتُ َها الن َّفإ
َقُة بَما قَاَل ، ال طََأَها الإُمَصدِّ ِطئَ َها ، َوَما أخإ رَّاِضَيُة بَقَضاِء اهلِل الَِّذي َقدإ َعِلَمتإ بَأنَّ َما أَصابَ َها َلمإ َيُكنإ لُِيخإ

 .المطمئنَّةُ بذكِر اهلل المتوكِّلة على اهلِل ، الواثقُة بما َضِمَن لها من الرِّزقِ : معناُه : َوِقيإَل (. َلمإ َيُكنإ لُِيِصيبَ َها
َفٌة ِمَن الإَجنَِّة : " بِن عمٍرو بِن العاِص قال  وعن عبِداهلل ِمُن أرإَسَل اهللُ َمَلَكيإِن َمَعُهَما ُتحإ إذا تُ ُوفَِّي الإَعبإُد الإُمؤإ

ِسِه  ُرِجي إَلى َروإٍح َورَيإَحاٍن ، َوَربٍّ َعنإِك رَاضٍ : ، فَ يُ َقاُل ِلنَ فإ ُس الإُمطإَمِئنَُّة ، ُأخإ رُ . أي َّتُ َها الن َّفإ ُج َكَأطإَيب فَ َتخإ
كِ  َماِء ،َ فَ يَ ُقولُوَن . ريِح الإِمسإ ُعَها الإَماَلِئَكِة ِفي السَّ َقدإ َجاَء ِمَن اأَلرإِض روٌح َطيَِّبٌة ، َفالَ َتُمرُّ بَباٍب : فَ ُتَشي ِّ

َها ، َوتَ ُقوُل الإَماَلِئَكُة  َعبإُدَك ُفاَلٌن ، َكاَن يَ عإُبُدَك َوالَ  رَب ََّنا َهذا: إالَّ فُِتَح َلَها ، َوالَ َبَمَلٍك إالَّ َصلَّى َعَلي إ
ِرُك بَك َشيإئاً  َأَلَك : فَ يَ ُقوُل اهللُ . ُيشإ ِمِنيَن َحتَّى أسإ َعلإَها َمَع أن إُفِس الإُمؤإ ِس ، فَاجإ يَا ِميَكائِيَل اذإَهبإ بَهِذِه الن َّفإ

َم الإِقَياَمةِ  َها يَ وإ  . َعن إ
َع َعَليإِه فِ  ِس ُثمَّ يَأإُمُر بَأنإ يُ َوسَّ َعُل َلُه ِفيإِه نُوراً َكالشَّمإ ي قَ بإِرِه َسبإِعيَن ِذرَاعاً َعرإُضُه ، َوَسبإِعيَن ِذرَاعاً ُطولُُه ، َوُيجإ

َبعإ  ِمِه َكأَنَُّه َلمإ َيشإ ِلِه إلَيإِه ، فَ يَ ُقوُم ِمنإ نَ وإ  ". ِمنإهُ  ، وََكاَن َكالإَعُروِس يَ َناُم َفالَ يُوِقظُُه إالَّ أَحبُّ أهإ
ُس الإُمطإَمِئنَُّة } قَ َرأ رَُجٌل ِعنإَد َرُسوِل اهلِل : " جعفَر عن سعيٍد قال وعن  ارإِجِعي ِإَلى رَبِِّك * ياَأي َّتُ َها الن َّفإ

ٍر رضي اهلل عنه { رَاِضَيًة مَّرإِضيًَّة  َسَن َهذا يَا َرُسوَل اهلِل ؟ فَ َقاَل : ، فَ َقاَل أبُو َبكإ ٍر إنَّ : " َما أحإ يَا أبَا َبكإ
 " ". الإَمَلَك َسيَ ُقولُُه َلَك 

(0/0) 

 
 

 ( 0)َوَأنإَت ِحلٌّ ِبَهَذا الإبَ َلِد ( 7)اَل ُأقإِسُم ِبَهَذا الإبَ َلِد 

 
ة ، أقَسَم اهللُ بها إعإظَاماً لها ، وحرف { الَ ُأقإِسُم ِبَه اَذا الإبَ َلِد }  ُلهُ تَ َعاَلى . زائدةٌ ( الَ )؛ يعني مكَّ } : قَ وإ

ُد  -؛ أي وأنَت { َه اَذا الإبَ َلِد َوَأنَت ِحلٌّ بِ  ة ، يعني  -يا ُمَحمَّ أنَت : وأنَت مقيٌم فيها ، وقيل : ِحلٌّ بمكَّ
وأنَت حالٌل لَك أن تتصرََّف فيها ، وذلك أنَّ اهللَ : َحالٌل فيها ، تصنُع ما تريُد من القتِل واألسِر ، يعني 

ة يوَم الفت ِح حتى قاتَل ، وقَتَل ابن َخَطل وهو متعلٌِّق بأستار الكعَبة ، تعالى أحلَّ لنبيِّه عليه السالم مكَّ
َيُس بن ُصَبابَة وغيَرُهما  .وِمقإ
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نإَساَن ِفي َكَبٍد ( 2)َوَواِلٍد َوَما َوَلَد  َنا اْلإِ  ( 2)َلَقدإ َخَلقإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا اِْلنَساَن ِفي  } : واُب القَسِم ؛ فهذا قَسٌم بآدَم وذريَّته ، وج{ َوَواِلٍد َوَما َوَلَد } : قَ وإ َلَقدإ َخَلقإ

ة { َكَبٍد  نيا داُر َكدٍّ ومشقَّ ٍة من حين يَنُفخ فيه الروَح إلى أن يصَل إلى اآلخرِة ، ليعلم أنَّ الدُّ ؛ أي في شدَّ
معاد ، قال هو أن ُيَكابَد اْلنسان أمَر المعاِش وال: والمكابَدُة في اللغة . ، والجنُة دار الراحِة والنعمة

ن إَيا ِفي َمَشقَّةٍ : ))الحسُن  َر الدُّ ن إَيا ، َوَشَداِئُد اآلِخَرِة ، الَ تَ لإَقى ابإَن آَدَم إالَّ ُيَكابُد أمإ  ((.َتَكاُد َمَصاِئُب الدُّ

(0/0) 

 
 

ِدَر َعَليإِه َأَحٌد  َسُب َأنإ َلنإ يَ قإ  ( 2)َأَيحإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َسُب َأن لَّن يَ قإ } : قَ وإ أنه نزَل : ؛ كنايٌة عن اْلنسان ، وقد جاَء في التفسيِر { ِدَر َعَليإِه َأَحٌد َأَيحإ

من أزَاَلني : في أبي األَشدِّ بن َكَلَدَة الإُجَمِحيِّ ، كان قويّاً َشديداً يضُع األديَم الُعكاظيَّ فيقُف عليه ويقوُل 
يَم ، فكان ينقطُع األديُم وال تزوُل قدَماُه عن عنه فَلُه كذا وكذا ، فيجتمُع عليه عشرُة أقوياٍء ويجرُّون األد

 .مكاِنهما
ته أنإ لن يقدَر عليه أحٌد ؛ أي على أخذِه وعقوبته أحٌد ، وأنإ َلنإ : والمعنى  تِه وقوَّ يظنُّ هذا الكافُر بشدَّ

ا نزَل ذلك ُحِصَر بطنُه وانحصَر بولُه فكان : يُبَعَث ، واهللُ قادٌر عليه ، فيقاُل  يتمرَُّغ في التراب إنه َلمَّ
دٍ : ويقوُل   .قتَ َلِني ربُّ ُمَحمَّ

(0/0) 

 
 

ُت َمااًل لَُبًدا  َلكإ َسُب َأنإ َلمإ يَ َرُه َأَحٌد ( 2)يَ ُقوُل َأهإ  ( 1)َأَيحإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُت َماالً لَُّبداً } : قَ وإ َلكإ في أهلكُت َماالً كثيراً : ؛ يعني هذا الكافَر المذكوَر يقوُل { يَ ُقوُل َأهإ
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ٍد وأصحابِه فلم ينَفعني ذلك ُلهُ تَ َعاَلى . كلُّ ما لُبَد بعضُه على بعضٍ : واللَُّبُد . عداوِة ُمَحمَّ َسُب } : قَ وإ َأَيحإ
ِص عليه ما أنفَق ، وأنه ال ُيسأل عنه ِمن أين اكتسَبُه ، وفيَم : ؛ معناه { َأن لَّمإ يَ َرُه َأَحٌد  أيظنُّ أنه لم ُيحإ

 أنفَقُه؟

(0/0) 

 
 

نَ يإِن أَ  َعلإ َلُه َعي إ  ( 1)َوِلَسانًا َوَشَفتَ يإِن ( 1)َلمإ َنجإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَ يإِن } : قَ وإ َعل لَُّه َعي إ أَلمإ نجعل له عيَنين : ؛ ذكَر اهلل ِمنََّتُه عليه فقال { َوِلَساناً َوَشَفتَ يإِن * َأَلمإ َنجإ

 .هما على الكالمِ يبصُر بهما ، وِلَساناً يتكلَُّم به ، وشفَتين يستعيُن ب

(0/0) 

 
 

َديإِن   ( 70)َوَهَدي إنَاُه النَّجإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َديِن } : قَ وإ ؛ أي وبيَّنا له وعرَّفناهُ الخير والشرَّ ، ليسلَك طريَق الخيِر ، ويجتنَب { َوَهَدي إنَاُه النَّجإ

َديِن َوَهدَ } أنَُّه قَ َرأ : " طريق الشرِّ ، وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أي َُّها النَّاُس : " َوقَاَل { ي إَناهُ النَّجإ
َداِن  رِّ : إن َُّهَما َنجإ ُد الشَّ ُد الإَخيإِر ، َوَنجإ  " ". َنجإ

َديِن } معنى : َوِقيإَل  ألإَهمنَاُه مصَّ الثَّديَين ، والثديَان هما النَّجدان ، وهذا قوُل سعيِد : { َوَهَدي إَناُه النَّجإ
 .اك ، وروايٌة عن ابِن عبَّاسبن المسيَّب والضح

(0/0) 

 
 

َتَحَم الإَعَقَبَة   ( 70)َوَما َأدإرَاَك َما الإَعَقَبُة ( 77)َفاَل اق إ

 
ُلُه تَ َعاَلى  فال جاَد بمالِه بإنفاقه في طاعِة اهلل ، وهالَّ دخَل في عمِل : ؛ معناُه { َفالَ اقَتَحَم الإَعَقَبَة } : قَ وإ

فكِّ الرِّقاب وإطعاِم الجياِع ليجاوَز العقبَة ، فيكون َخيراً له من إنفاقِه في عداوة  البرِّ ، وانفَق ماَلُه في
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ٍد صلى اهلل عليه وسلم  .ُمَحمَّ
اك والكلبيُّ  َرُب َعَلى َجَهنََّم َكَحدِّ السَّيإِف َمِسيَرَة َثالََثِة يَ عإِني بالإَعَقَبِة : ))وقال مجاهُد والضحَّ الصَِّراَط ، ُيضإ

عإَداِن ، فَ َناٍج سَ  ُك السَّ الً َوُصُعوداً َوُهُبوطاً ، بَجنإبَ يإِه َكالَِليُب َوَخطَاِطيُف َكَأن ََّها ُشوإ اِلٌم ، َونَاٍج آاَلٍف َسَنٍة َسهإ
ُدوٌش ، َوُمَكرإَدٌس ِفي النَّار مَ   .نإُكوسٌ َمخإ

ُهمإ َكالإَفارِس ، وَ  ُهمإ َمنإ َيُمرُّ َعَليإِه َكالرِّيِح ، َوِمن إ ُهمإ َكالرَُّجِل يَ عإُدو ، َوِمَن النَّاِس َمنإ َيُمرُّ َعَليإِه َكالإبَ رإِق ، َوِمن إ ِمن إ
ُهُم الزَّاِلقُ  ُهُم َمنإ يَ زإَحُف َوِمن إ ِشي ، َوِمن إ ُهمإ َكالرَُّجِل َيمإ ِر َواقإِتَحا. َوِمن إ ِمِن َكَما بَ يإَن َصاَلِة الإَعصإ ُمُه َعَلى الإُمؤإ

 ((.إَلى الإِعَشاءِ 
َسُه َوَشيإطَانَُه ِمثإَل َمنإ : َهذا َمَثٌل َضَرَبُه اهللُ تَ َعاَلى ، يُ َقاُل : ))وقال قتادةُ  إنَّ الإُمعإِتَق َوالإُمطإِعَم يُ َقاِحُم نَ فإ

َت الطَّرِيَق الَِّذي ِفيَها النََّجاةُ : َمعإَنى اآلَيِة ): )، قال ابُن زيٍد (( يَ َتَكلَُّف ُصُعوَدهُ   ((.فَ َهالَّ َسَلكإ
لُُه تَ َعاَلى  رَاَك َما الإَعَقَبُة } : ُثمَّ بيَّن ما هي ، قَ وإ ما أعلَمَك يا : ؛ تعظيُم لشأِن العقبِة ، تقوُل { َوَمآ َأدإ

ُد بأيِّ شيء تجاوُز عقبَة الصِّراط ، قال ُسفيان ب ٍء قَاَل اهللُ ِفيإِه : ))ن ُعَيينة ُمَحمَّ رَاَك } : ُكلُّ َشيإ { َوَمآ َأدإ
بَ َر بِه ، َوَما قَاَل ِفيإِه  ريكَ : )فَإنَُّه أخإ برإهُ ( َوَما يُدإ  ((.فَإنَُّه َلمإ ُيخإ
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 ( 72)َفكُّ رَقَ َبٍة 

 
ُلُه تَ َعاَلى  اقِتحاُمها فكُّ رقَبة من رقٍّ أو شر أو ظُلِم  :؛ من قرأ بضمِّ الكاِف فمعناُه { َفكُّ رَقَ َبٍة } : قَ وإ

ة: واالقتحاُم . ظاِلم أو من ُسلطان جائرٍ  يء على الشدَّ خول في الشَّ  .الدُّ

(0/0) 

 
 

َغَبٍة  ٍم ِذي َمسإ َرَبٍة ( 72)َأوإ ِإطإَعاٌم ِفي يَ وإ َرَبٍة ( 72)يَِتيًما َذا َمقإ ِكيًنا َذا َمت إ  ( 72)َأوإ ِمسإ

 
ُلُه تَ َعاَلى َغَبٍة } :  قَ وإ ٍم ِذي َمسإ َربٍَة * َأوإ ِإطإَعاٌم ِفي يَ وإ َرَبٍة } ؛ منَك ، { يَِتيماً َذا َمقإ ِكيناً َذا َمت إ ؛ { َأوإ ِمسإ

ُة الحاجِة إذا افتقرَ : الِصقاً بالتُّراب من الجهِد والفاقة ، ويقاُل  َرَبَة شدَّ بالنصب ( َفكَّ )َومن قرأ . إن الإَمت إ
 .أفالَ فكَّ الرقبَة وهالَّ أطَعَم في يوٍم ذي َمسَغبة:  فمعناهُ ( أوإ أطإِعمإ )

يَا َرُسوَل اهلِل : َجاَء أعإَرابيٌّ إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَل : " وعن البراِء بن عازٍب قال 
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ِخُلِني الإَجنََّة ، فَ َقاَل  ِني َعَمالً ُيدإ نإ ُكنإَت أقإَصرإَت الإُخطإ : " َعلِّمإ ِّ أََلَة َلِئ َت الإَمسإ ُفكَّ الرَّقَ َبَة : َبَة َلَقدإ أعإَرضإ
َمَة  َها أنإ : " قَاَل ! أَوَليإَسا َسَواًء يَا َرُسوَل اهلِل؟: قَاَل " َوأعإِتِق النَّسإ َفِرَد بِعتإِقَها ، َوَفكُّ َمِة أنإ تَ ن إ ِعتإُق النِّسإ

 " ". َساَنَك إالَّ ِمنإ َخيإٍر ُتِعيَن ِفي َثَمِنَها ، فَإنإ َلمإ ُتِطقإ ذِلَك َفُكفَّ لِ 
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ا بِالإَمرإَحَمِة  ا بِالصَّبإِر َوتَ َواَصوإ  ( 71)ُثمَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتَ َواَصوإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  اإ بِالإَمرإَحَمِة } : قَ وإ اإ بِالصَّبإِر َوتَ َواَصوإ إنَّ أفعاَل الُقرإب : عناُه ؛ م{ ثُمَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنواإ َوتَ َواَصوإ

ههنا للتَّراُدف في اْلخبار ، ال للتراُدِف في ( ثُمَّ )وحرُف . إنما تنفعُه إذا كان مَع ذلك من الذين آَمُنوا
فَعَل : ويجوُز أن يكون معناهُ . وكان ُمؤمناً قبَل ذلك ِمن الذين يتواَصون بالصبرِ : المحالِّ ، كأنه قاَل 
 .ْليماِن إلى أنإ يلَقى اهللَ تعالىذلك ُثمَّ ثبَت على ا

اإ بِالصَّبإِر } : وقولهُ تعالى  أي وصَّى بعُضهم بعضاً بالصبِر على طاعِة اهلل ، والصبِر عن معاصيه { َوتَ َواَصوإ
اإ بِالإَمرإَحَمِة } ،   أي وأوَصى بعُضهم بعضاً بالتَّراُحم على الناِس واليتَاَمى والمساكين والضعيفِ { َوتَ َواَصوإ

ُه اهللُ : " والمظلوم ، وفي الحديِث   ". َمنإ َلمإ يَ رإَحِم النَّاَس َلمإ يَ رإَحمإ
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َحاُب الإَميإَمَنِة   ( 71)ُأوَلِئَك َأصإ

 
َحاُب الإَميإَمَنِة } : وقولهُ تعالى  لَِئَك َأصإ أولئَك الذين اجتَمعت فيهم هذه الخصاُل هم : معناُه { ُأوإ

ِن والبر   .كِة ، وهم الذين يُعَطون ُكتَبهم بأيمانِهم ، ويؤخُذ بهم ذاَت اليميِن إلى الجنَّةأصحاُب الُيمإ

(0/0) 

 
 

َأَمِة  َحاُب الإَمشإ َصَدٌة ( 71)َوالَِّذيَن َكَفُروا ِبآيَاتَِنا ُهمإ َأصإ  ( 00)َعَليإِهمإ نَاٌر ُمؤإ
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ُلُه تَ َعاَلى  َأَمِة َوالَِّذيَن َكَفُرواإ ِبآيَاتَِنا ُهمإ َأصإ } : قَ وإ ؛ أي هم أصحاُب الشُّؤم على أنُفِسهم ، { َحاُب الإَمشإ

مال  لُُه تَ َعاَلى . النار" إلى " وهم الذين يُعَطون ُكتَبهم بشمائِلهم ، ويؤخُذ بهم ذاَت الشِّ َعَليإِهمإ نَاٌر } : قَ وإ
َصَدٌة  تُه إذا أطبقَتُه ، وَمنه أوصدُت الباَب و : ؛ أي ُمطَبقة أبوابُها عليهم مسدودٌة ، من قوِلَك { مُّؤإ أوصدإ

َي الباُب الوصيدَ   .ُسمِّ
َم الإِقيَاَمِة : " قال صلى اهلل عليه وسلم   ". َمنإ قَ َرأ ُسوَرَة الإبَ َلِد أعإطَاُه اهللُ اأَلَماَن ِمنإ َغَضبِه يَ وإ
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ِس َوُضَحاَها   ( 0)َوالإَقَمِر ِإَذا َتاَلَها ( 7)َوالشَّمإ

 
ِس وَ }  ؛ أقسَم اهللُ سبحانه بالشمِس ونحِوها مما ذكَرُه من أوَِّل السُّورة لما فيها من { ُضَحاَها َوالشَّمإ

ِس َوُضَحاَها } دالئِل وحدانيَّة اهلِل تعالى فقاَل  : َمعإَناهُ : ))أراَد بالضَُّحى ارتفاَعها ، قال مجاهُد { َوالشَّمإ
ئَِها ِس َوَضوإ ؛ أي إذا َتبَع الشَّمَس وطلَع بعد ُغروبها ، وذلك في أوَِّل ليلِة { َها َوالإَقَمِر ِإَذا َتالَ } (( َوالشَّمإ

هر إذا غَربت الشمُس يتبُعها القمُر في  الهالل إذا سَقطت الشمُس ريَء الهالُل ، وكذلك في نصِف الشَّ
 .الطلوِع من المشرِق ، وأخذ موضَعها وصار خلَفها

(0/0) 

 
 

َها   ( 2)َواللَّيإِل ِإَذا يَ غإَشاَها  (2)َوالن ََّهاِر ِإَذا َجالَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي إذا بيَّن الشمَس ، وذلك أن الشمَس إنما تضيُء وتتبيَّن إذا { َوالن ََّهاِر ِإَذا َجالََّها } : قَ وإ

ويجوز أن يكون . انبسَط النهاُر ، وأما في حاِل طُلوِعها فهي تطلُع ال نوَر لها ، ثم يضحِّيها اهللُ تعالى
نيا ، فيكون هذا كنايًة عن غيِر مذكور ، وقولُه : ناُه مع َواللَّيإِل ِإَذا } : إذا جالَّ ظُلمَة الليِل أو جالَّ الدُّ

 .؛ أي إذا يغَشى الشمَس فيذهُب بنورها ، وُتظِلُم الدنيا عند غروبها{ يَ غإَشاَها 
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َماِء َوَما بَ َناَها  َرإِض َوَما َطَحاهَ ( 2)َوالسَّ  ( 2)ا َواألإ

 
لُُه تَ َعاَلى  َمآِء َوَما بَ َناَها } : وقَ وإ ماء وما بناَها ؛ وهو تأليُفها الذي نشاهدُه في سَعِتها ، { َوالسَّ ؛ أي والسَّ

والسماِء : مع الفعِل بتأويل المصدر ، ويجوز أن يكون معناُه ( َما)و. وارتفاِع َسمِكها ، وقرارها بغير عَمدٍ 
 .سبحاَن من سبَّحُت له وسبحاَن من سبََّح الرعُد بحمدهِ  :والذي بَناها كما يقال 

َمآِء َوَما بَ َناَها } والمعنى  فَانِكُحواإ َما طَاَب َلُكمإ } أي وَمن خلَقها ، وهو اهللُ تعالى كما قال تعالى{ َوالسَّ
لُ [ 00: النساء ]{َوالَ تَنِكُحواإ َما َنَكَح آبَاؤُُكمإ } [2: النساء ]{ َواأَلرإِض َوَما } : ُه تَ َعاَلى وعلى هذا قَ وإ

واألرِض وَطحِوها وهو بسُطها على وجِه الماء ، وعلى القوِل الثاني : ؛ معناه على القوِل األول { َطَحاَها 
 .واألرِض وَمن طَحاها

(0/0) 

 
 

اَها  ٍس َوَما َسوَّ َواَها ( 1)َونَ فإ  ( 1)فََألإَهَمَها ُفُجوَرَها َوتَ قإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  اَها }  :قَ وإ ٍس َوَما َسوَّ َواَها * َونَ فإ واألنُفِس كلِّها : ؛ معناه على القوِل األوَّل { فََألإَهَمَها ُفُجوَرَها َوتَ قإ

وتسويُتها باليديِن والرجلين والعينيِن واأُلذنين وغيِر ذلك من الحواسِّ ، وما ألإَهَمها اهللُ من طريِق فُجورها 
اها ، فبيَّن : ُه ، فَعرَفتإ ذلك بأدلَّة اهلِل ، وعلى القوِل الثاني لتترَُكُه ، وطريِق تقواها لتلزمَ  ونفٍس وَمن سوَّ

 .لها ما تأِتي ، وما تبقي ، وخذَلها للفجور

(0/0) 

 
 

اَها  َلَح َمنإ زَكَّ اَها ( 1)َقدإ َأف إ  ( 70)َوَقدإ َخاَب َمنإ َدسَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  اَها } : قَ وإ َلَح َمن زَكَّ َر نفَسهُ باْليماِن : جواُب القَسِم ، يقوُل ؛ { َقدإ َأف إ قد فاَز وَنَجا من طهَّ

اَها } والطاعِة فصار زاكياً طَاهراً بنعيِم الجنة ،  ؛ أي وقد َخِسَر من دسَّ نفَسُه ؛ أي { َوَقدإ َخاَب َمن َدسَّ
 .أهمَلها في الكفِر والمعاصي

ى اهللُ نفَسهُ ؛ أ: معناُه : ويقال  َرها من الذنوب ووف ََّقها للتقَوى ، وقد قد أفلَح من زكَّ ي أصلَحها اهللُ وطهَّ
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ا اهللُ نفَسُه أي َشَهَرها وأخذَلها وأحملها وأخَفى محملها حتى عِملت  اها ، دسَّ خاَب وخِسَر َمن دسَّ
اَها)معنى : َوِقيإَل . بالفجور ورَكبِت المعاصي : عبَّاس  وقال ابنُ . أغَواها وأضلَّها وأثََّمها وأفجَرها( َدسَّ

َلَكَها))  ((.أهإ
بالالِم ، وإنما ُحذفت ؛ ألن الكالَم إذا طاَل صار طولُه ( َلَقد أفلحَ : )واألصُل في جواب القَسِم أن يقاَل 

 .ِعَوضاً من الالمِ 

(0/0) 

 
 

َبتإ ثَُموُد ِبَطغإَواَها   ( 77)َكذَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َبتإ ثَُموُد ِبَطغإَواَهآ } : قَ وإ بت قوُم صالح الرُسل بطغيانِهم ، والطَّغإَوى مصدٌر  أي كذ{ َكذَّ

عَوى ، والمعنى   .كذبت ثموُد بطغياِنها وُعدوانِها: كالفتَوى والدَّ

(0/0) 

 
 

َقاَها   ( 70)ِإِذ ان إبَ َعَث َأشإ

 
َعاَلى  َّ ُلُه َت َقاَها } : قَ وإ َب لهالِك ؛ أي حين قاَم أشَقاها لعقِر الناقِة ، وصار هو السب{ ِإِذ انبَ َعَث َأشإ

َكانَا : ))إنه كان أشَقاُهم رجٌل يقال له ُمصدِّع ، وهو الذي ابتدأ عقَرها ، وقال الكلبيُّ : ِقيإَل . الكلِّ 
والمعنى إِذ انبعَث أشَقاها ، وإنما ذكَرها بلفظ التأنيِث ؛ ألنَّ الهاء راجعٌة إلى ((. اث إنَ يإِن ُمصدِّع وُقَدار

َقاَها } بقولِه المراُد : القبيلِة ، َوِقيإَل  ِقَداُر بُن سالف ، وكان رُجالً أشقَر أرزَق قصيراً ملتزَق الخلِق ، { َأشإ
 .واسم ُأمه قديدةُ 

(0/0) 

 
 

َياَها   ( 72)فَ َقاَل َلُهمإ َرُسوُل اللَِّه نَاَقَة اللَِّه َوُسقإ
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ُلُه تَ َعاَلى  احذرُوا : ؛ أي قاَل لهم صالُح عليه السالم { َياَها فَ َقاَل َلُهمإ َرُسوُل اللَِّه نَاَقَة اللَِّه َوُسقإ } : قَ وإ

ناقَة اهلِل التي هي اآليُة الدالَّة على توحيدِه أن ُتِصيُبوها بمكروٍه فُتؤَخُذوا بذلك ، واحذرُوا ُسقَياها ؛ أي 
ٌب كما يقال . ُشرَبها ونوبَتها ؛ أي ال ُتزاحموها في يوِمها  .األَسَد األَسدَ : هذا َنصإ
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َدَم َعَليإِهمإ رَب ُُّهمإ ِبَذنإِبِهمإ َفَسوَّاَها فَ  بُوُه فَ َعَقُروَها َفَدمإ  ( 72)َكذَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  بُوُه فَ َعَقُروَها } : قَ وإ إنَّكم إنإ أَصبُتموها بسوٍء : ؛ أي فكذبوا َصالحاً فيما قاَل لهم { َفَكذَّ

لُُه . أخذكم عذاُب يوٍم عظيم ، فَعَقروها وقَتلوها اَها } : تَ َعاَلى قَ وإ َدَم َعَليإِهمإ رَب ُُّهمإ ِبَذنِبِهمإ َفَسوَّ ؛ أي { َفَدمإ
َت على الميإت إذا اطبقَت : فأطبَق عليهم بالصَّيحة ، وأرجَف بهم األرَض ، ودمَّر عليهم ، يقاُل  َدمإ َدمإ

 .عليه القبرَ 
َدَمِة : ))قال ابُن األنباريِّ  مإ ُل الدَّ َغِضَب عليهم ربُّهم فسوَّى عليهم العقوبَة ، : والمعنى (( الإَغَضبُ : أصإ

اها ؛ أي سوَّى األرَض عليهم حتى لم يُ َر : ويجوُز أن يكون معناُه . فلم ينَفِلتإ منهم صغيٌر وال كبير فسوَّ
 .لهم أثرٌ 
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َباَها   ( 72)َواَل َيَخاُف ُعقإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َباَها } : قَ وإ َوالَ } إنَّ قوَلهُ تعالى : َوِقيإَل . يخاُف اهلل عاقبَة إهالِكهم ؛ أي وال{ َوالَ َيَخاُف ُعقإ

: َوِقيإَل . راجٌع إلى رسوِلهم صاِلُح عليه السالم ، كان ال يخاُف عند التدميِر من عاقبِة أمرهم{ َيَخاُف 
َقاَها } هو راجٌع إلى قولِه تعالى  ِمن من نُزوِل الهالك به قاَم لعقِرها وهو كاآل: كأنه قاَل { ِإِذ انبَ َعَث َأشإ

 .وبقومِه َجهالً منه

(0/0) 

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ُن إَثى ( 0)َوالن ََّهاِر ِإَذا َتَجلَّى ( 7)َواللَّيإِل ِإَذا يَ غإَشى   ( 2)َوَما َخَلَق الذََّكَر َواألإ

 
َوالن ََّهاِر ِإَذا } ظالِم ، ؛ أقَسَم اهللُ بالليِل إذا يغَشى األُفَق ، ويعمُّ األشياَء كلَّها بال{ َوالإلَّيإِل ِإَذا يَ غإَشى } 

؛ وأقَسَم بخلقِه الذكر { َوَما َخَلَق الذََّكَر َواألُنَثى } ؛ أي أضاَء ، وأناَر ، وذهَب بظُلمِة الليِل ، { َتَجلَّى 
 .وَمن خلَق الذكر واألُنثى: معناُه : واألُنثى ْلبقاِء النَّسِل ، َوِقيإَل 
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 ( 2)ِإنَّ َسعإَيُكمإ َلَشتَّى 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أقَسَم اهللُ بهذه األشياِء ِلَما فيها من دالئِل وحدانيَّة اهلل على أنَّ { ِإنَّ َسعإَيُكمإ َلَشتَّى } : قَ وإ

نيا مختلفٌة ، منهم َمن يريُد الدنيا فيجعُل َسعَيُه لها ، ويعمُل في هالِك رَقبته ، ومنهم  أعماَل العباِد في الدُّ
 .ويجعُل سعَيهُ لها ، ويعمُل في ِفَكاِك رقبتِه ، وشتَّان ما بين العَملينَمن يريُد اآلخرة 
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َنى ( 2)فََأمَّا َمنإ َأعإَطى َوات ََّقى  َق بِالإُحسإ َرى ( 2)َوَصدَّ ُرُه لِلإُيسإ  ( 1)َفَسنُ َيسِّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  فأمَّا َمن أعَطى الحقوَق من : عيهم بقولِه ؛ بيَّن اهللُ اختالَف سَ { فََأمَّا َمنإ َأعإَطى َوات ََّقى } : قَ وإ

َنى } مالِه ، واتَّقى المعاصَي واجتنَب المحارَم ،  َق بِالإُحسإ نيا ، والثواب { َوَصدَّ ؛ أي أيقَن بالخلِف في الدُّ
َق بالجنِة ، : معناهُ : في اآلخرة ، َوِقيإَل  َرى } وصدَّ إلى الطاعِة مرَّة  ؛ فسنوفِّقُه للعودِ { َفَسنُ َيسُِّرُه لِلإُيسإ

رداِء قال . بعد ُأخرى لتسهل عليه طريَق الجنة َما : " قاَل رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم : وعن أبي الدَّ
ُسُه إالَّ َوَمَلَكاِن يُ َناِديَاِن  ٍم َغَرَبتإ َشمإ ِسكاً تَ َلفاً : ِمنإ يَ وإ اك وقال ال" اللَُّهمَّ أعإِط ُمنإِفقاً َخَلفاً ، َوأعإِط ُممإ ضحَّ

ِلِه تَ َعاَلى : )) َنى } : َمعإَنى قَ وإ َق بِالإُحسإ يإَل ((. الَ إَلَه إالَّ اهللُ : ب  { َوَصدَّ ِّ إنَّ هذه اآليَة نَزلت في أبي : َوِق
 .بكٍر رضي اهلل عنه
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تَ غإَنى  َنى ( 1)َوَأمَّا َمنإ َبِخَل َواسإ َب بِالإُحسإ َرى( 1)وََكذَّ ُرهُ لِلإُعسإ  ( 70) َفَسنُ َيسِّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  تَ غإَنى } : قَ وإ ؛ أي َبِخَل بمالِه ، ومنَع ما يلزمُه من حقوق اهلل ، واستغَنى عن { َوَأمَّا َمن َبِخَل َواسإ

َنى } ربه ، ولم يرَغبإ في ثوابِه ، فعِمَل عمَل َمن يستغني عن اهلِل ،  َب بِالإُحسإ ؛ وكذب بثواب { وََكذَّ
قين في الجنِة ، و  ة ، المصدِّ َرى } كذَب بالتوحيِد والنبوَّ ؛ أي يخذُله بمعاصيِه ومصيرهُ { َفَسنُ َيسُِّرُه لِلإُعسإ

 .النار ، والمراُد به أبو جهٍل ، ويدخُل فيه كلُّ َمن عِمَل مثَل عملهِ 
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 ( 77)َوَما يُ غإِني َعنإُه َماُلُه ِإَذا تَ َردَّى 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ما ينفُع هذا الكافَر الذي َبِخَل بماله كثرُة مالِه بعد { ُه َمالُُه ِإَذا تَ َردَّى َوَما يُ غإِني َعنإ } : قَ وإ

} َمعإَنى : ))وقال مجاهُد . موتِه إذا هَوى وسقَط في هوى النار ، لم يؤدِّ منُه فريضًة ، وال َوَصَل منه رَِحماً 
 ((.ِفي َجَهنَّمَ إذا َهَوى : ))، وقال قتادُة (( إذا َماتَ : { ِإَذا تَ َردَّى 

(0/0) 

 
 

َنا لَلإُهَدى  ُوَلى ( 70)ِإنَّ َعَلي إ ِخَرَة َواألإ  ( 72)َوِإنَّ َلَنا َلآلإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َنا لَلإُهَدى } : قَ وإ ؛ أي أنإ نبيَِّن طريَق الهدى من طريِق الضَّاللة ، وأن نبيِّن الحقَّ من { ِإنَّ َعَلي إ

ِلِه تَ َعاَلى: اُه َمعإنَ : ))الباطِل ، وقال الفرَّاء  ِبيِل } َمنإ َسَلَك الإُهَدى فَ َعَلى اهلِل َسبيُلُه ِلَقوإ ُد السَّ َوَعَلى اللَِّه َقصإ
وإنَّ لنا لآلخرَة ، فُنعطي منها ما ِشئنا على ما : ؛ معناُه { َوِإنَّ َلَنا َلآلِخَرَة َواألُوَلى } [( 1: النحل ]{

نيا ، فُنعطي منها َمن نشاءُ توجبهُ الحكمة ِلَمن كان أهالً لذلك ، و   .إن لنا لألُولى وهي الدُّ
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 ( 72)فََأنإَذرإُتُكمإ نَارًا تَ َلظَّى 

 
ُلُه تَ َعاَلى  فُتكم يا أهَل مكة إنإ لم تؤمنوا بالقرآِن ناراً تتوقَُّد { فَأَنَذرإُتُكمإ نَاراً تَ َلظَّى } : قَ وإ ؛ أي خوَّ

 .تلظَّتإ : عنى الماِضي ؟ ألنه لو كان َماضياً لقيَل وال يجوز أن يكون هذا بم. وتتوهَّجُ 
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َقى  َشإ اَلَها ِإالَّ األإ َب َوتَ َولَّى ( 72)اَل َيصإ  ( 72)الَِّذي َكذَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َقى } : قَ وإ اَلَهآ ِإالَّ اأَلشإ } ؛ أي ال يدُخلها وال يلزُمها إالَّ األشَقى في علِم اهلل تعالى ، { الَ َيصإ

َب َوتَ َولَّى الَّ   .؛ وهو الكافُر الذي كذَب بتوحيِد اهلل تعالى والقرآِن ، وأعرَض عِن اْليمانِ { ِذي َكذَّ
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َقى  َت إ ى ( 71)َوَسُيَجنَّبُ َها األإ ِتي َماَلُه يَ تَ زَكَّ َزى ( 71)الَِّذي يُ ؤإ ِإالَّ ابإِتَغاَء ( 71)َوَما أِلََحٍد ِعنإَدهُ ِمنإ ِنعإَمٍة ُتجإ
هِ  َعإَلى  َوجإ َف يَ رإَضى ( 00)رَبِِّه األإ  ( 07)َوَلَسوإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َقى } : قَ وإ ى } ؛ أي سُيباَعُد عنها التقيُّ ، { َوَسُيَجنَّبُ َها اأَلت إ ِتي َماَلُه يَ تَ زَكَّ َوَما أَلَحٍد * الَِّذى يُ ؤإ

َزى  نيا ، ولكن أعطى ما أعَطى ؛ أي لم يفَعلإ مجازاًة لبرٍّ أسِدَي إلي{ ِعنَدُه ِمن ن ِّعإَمٍة ُتجإ ه وال لمثابِة الدُّ
 .لطلب ثواب اهلل ورضاهُ ، ولسوَف يُعطيِه اهللُ في اآلخرة من الثواب حتى يرَضى

َقى } إنَّ قوَلُه : ِقيإَل  ثَنا هشاُم بُن { َوَسُيَجنَّبُ َها األَت إ ورة نَزلت في أبي بكٍر رضي اهلل عنه ، حدَّ إلى آخِر السُّ
َعًة ، ُكلُُّهمإ َكانُوا يُ َعذبُوَن ِفي اهلِل تَ َعاَلى ، َوُهمإ : ))عروة عن أبيِه  ٍر رضي اهلل عنه أعإَتَق َسب إ باَلُل : أنَّ أبَا َبكإ

َم بئإِر َمُعونََة َشِهيداً  راً َوُأُحداً َوقُِتَل يَ وإ َرَة َشِهَد َبدإ َها ِحيَن وأمُّ ُعَميس َوزَنِيَرَة ، فَُأِصيَب َبَصرُ . ؛ َوَعاِمُر بإُن فُ َهي إ
َكذبُوا َوثَ بََّتها اهللُ ، فَ َردَّ اهللُ : فَ َقاَلتإ ! َما أذإَهَب َبَصَرَها إالَّ الالَُّت َوالإُعزَّى: أعإتَ َقَها ، فَ َقاَلتإ قُ َريإُش 

ار ، َوَمرَّ . َبَصَرَها َرأٍة ِمنإ بَِني َعبإِد الدَّ ِديََّة َواب إَنتَ َها ، وََكانَ َتا اِلمإ بَجارَيِة بَِني ُمَؤمٍَّل َحّي ِمنإ بَِني  َوأعإَتَق الن َّهإ
َمِئٍذ ُمشإ  اَلِم َوُهَو يَ وإ بُ َها لِتَ رإِك اْلسإ ِلَمًة ، َوُعَمُر بإُن الإَخطَّاب يُ َعذِّ تَ َراَها َعِديِّ بإِن َكعإٍب ، وََكاَنتإ ُمسإ ِرٌك ، فَاشإ

ٍر فََأعإتَ َقَها  .أبُو َبكإ
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ُم ُأمِِّه َحَماَمةٌ ، وََكاَن فََأمَّا باَلٌل َفَكاَن لِبَ عإِض بَِني  ٍح ُمَولَّداً ِمنإ ُمَولَِّديِهمإ َوُهَو باَلُل بإُن رَبَاح ، وََكاَن اسإ َجمإ
رُِجُه إذا َحِمَيِت الظَِّهيَرُة فَ َيطإرَ  ِحيُّ ُيخإ اَلِم طَاِهَر الإَقلإب ، وََكاَن ُأَميَُّة بإُن َخَلٍف الإَجمإ ُحُه َعَلى َصاِدَق اْلسإ

ِرِه فِ  رِه ، َويُ َقاُل َلُه َظهإ َرِة الإَعِظيَمِة ، فَ ُتوَضُع َعَلى َصدإ َة ، ثُمَّ يَأإُمُر بالصَّخإ الَ تَ َزاُل َهَكذا َحتَّى : ي َبطإَحاِء َمكَّ
ٍد َوتَ عإُبَد الالََّت َوالإُعزَّى ، فَ يَ ُقوُل َوُهَو ِفي ذِلَك الإَباَلِء  ُفَر بُمَحمَّ  .أَحٌد أَحدٌ : َتُموَت أوإ َتكإ

نَ ُعوَن بِه ذِلَك ، فَ َقاَل ألَُميََّة بإِن َخَلٍف َفمَ  ماً َوُهمإ َيصإ ٍر يَ وإ ِكيِن ؟ : )رَّ بِه أبُو َبكإ أالَ تَ تَِّقي اهللَ ِفي َهذا الإِمسإ
ا تَ َرى: فَ َقاَل ( َحتَّى َمَتى؟ ُه ِممَّ َتُه فَأَنإِقذإ ٍر . أنإَت أفإَسدإ َوُد أ: )فَ َقاَل أبُو َبكإ َلَد ِمنإُه ، ِعنإِدي ُغاَلٌم أسإ جإ

َوى َعَلى ِديِنَك ُأعإِطيَكُه بهِ  ٍر ُغاَلَمُه ذِلَك َوأَخَذ (. ُهَو َلكَ : )َقدإ َقبلإُت ، قَاَل : قَاَل (. َوأق إ فََأعإطَاُه أبُو َبكإ
ِقيَِّة َلَما َمنَ عإنَاكَ : فَ َقالُواإ . باَلالً فََأعإتَ َقهُ  َترَِيُه إالَّ بأُوإ ٍر فَ قَ . َلوإ أبَ يإَت أنإ َتشإ َوَلوإ أبَ يإُتمإ إالَّ بِماَئِة : )اَل أبُو َبكإ

تُهُ  ِقيٍَّة أَلَخذإ  (.ُأوإ
ٍر َوُهَما َيطإَحنَ  ار ، َمرَّ بِهَما أبُو َبكإ َرأٍة ِمنإ بَِني َعبإِد الدَّ ِديَُّة َواب إَنتُ َها َفَكانَ َتا المإ اِن ، َوَسيَِّدتُ ُهَما تَ ُقوُل َوأمَّا الن َّهإ

ٍر َواهلِل الَ ُأعإِتقُ :  ُهَما: )ُكَما أَبداً ، فَ َقاَل َلَها أبُو َبكإ ُهَما ، : ، فَ َقاَلتإ ( يَا ُأمَّ ُفاَلٍن َخلِّ َعن إ َبلإ أنإَت َخلِّ َعن إ
تَ ُهَما ، فَ َقاَل  تُ ُهَما بذِلَك َوُهَما ُحرَّتَاِن هلِل : )بَكذا وََكذا ، قَاَل : قَاَلتإ ( بَكمإ ُهَما؟: )أنإَت أفإَسدإ أَخذإ

َرُغ ِمنإ َطِحينَها َونَ ُردُُّه إليَ َها ؟ قَاَل : ، قَاَلَتا ( قُوَما َوارإبَ َعا َلَها َطِحينَ َها: )ُثمَّ قَاَل َلُهَما ( تَ َعاَلى : أالَ نَ فإ
 (.ذِلَك إَليإُكَما إنإ َشئإُتَما)

ٍر  َت رَجاالً ِجاَلداً  يَا بُ َنيَّ إنِّي أرَاَك تُ عإِتُق رقَاباً ِضَعافاً : )فَ َقاَل أبُو ُقَحاَفَة أَلبي َبكإ ، فَ َلوإ أنََّك أعإتَ قإ
ُموَن ُدوَنَك؟ نَ ُعوَنَك َويُ َقوِّ ٍر ( َيمإ ُلُه تَ َعاَلى ( يَا أبَهإ إنِّي إنََّما ُأريُد اهللَ : )فَ َقاَل أبُو َبكإ فََأمَّا } : ، فَ نَ َزَل ِفيإِه قَ وإ

َنىا* َمنإ َأعإَطى َوات ََّقى  َق بِالإُحسإ  .َوَصدَّ

(0/0) 

 
 

 ( 2)َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَ َلى ( 0)َواللَّيإِل ِإَذا َسَجى ( 7)َحى َوالضُّ 

 
ا َسَأَلِت الإيَ ُهوُد : " قال ابُن عبَّاس وقتادةُ { َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَ َلى * َواللَّيإِل ِإَذا َسَجى * َوالضَُّحى }  َلمَّ

ِف ، قَاَل َلُهمإ  َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعِن الرُّوحِ  َحاب الإَكهإ : " ، َوَعنإ ِذي الإَقرإنَيِن ، َوأصإ
برُُكمإ َغداً  َلًة ِلتَ رإِكِه : َوَلمإ يَ ُقلإ " َسُأخإ َرَة َلي إ َس َعشإ ُي َعنإُه َوأبإطَأَ َعنإُه ِجبإرِيُل َخمإ َتَبَس الإَوحإ إنإ َشاَء اهللُ ، فَاحإ

رُِكوَن  َناَء ، فَ َقاَل الإُمشإ ِتث إ ِذيباً َلُهمإ ، : َوالإُمَناِفُقوَن االسإ داً َودََّعُه رَبُّهُ َوَقاَلُه فََأن إَزَل اهللُ َهِذِه السُّوَرَة َتكإ إنَّ ُمَحمَّ
هُ َوَلمإ يُِقلإُه   ". َوأقإَسَم ببَ َياِض الن ََّهار َوَسَواِد اللَّيإِل أنَُّه ُسبإَحانَُه َلمإ يُ َودِّعإ

ساعُة ارتفاِع الشَّمس على ما هو : ى وهو النهار كلُّه ، وقال بعُضهم ورب الضُّح: وفيه إضماٌر تقديرُه 
أي إذا أظلَم ، واشتدَّ ظالمُه حتى يستَر األشياَء  { َواللَّيإِل ِإَذا َسَجى } وقولُه تعالى . المعهوُد من الكالمِ 
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َجى بثوبِه ؛ أي ُمغطَّى ، ومنه قوُله: كلَّها بالظالِم ، ومنه قوُلهم  : َوِقيإَل . َسَجى قبَر المرأةِ : م فالٌن ُيسإ
بلٌد ساِجية إذا كان أهُلها : بحٌر َساٍج ؛ أي ساكٌن ، ويقاُل : إذا سَكنت األشياُء فيه ، ومن ذلك : معناُه 

ِه إذا َسَجى : في سكوٍن ، وكذلك طريٌق ساٍج ؛ أي آمٌن ، قال الشاعُر  ِّ أنَا ابإُن َعمِّ اللَّيإِل َوابإُن خاِل
لُُه تَ َعاَلى َدَخلإُت فِ  أي ما ترَكَك منُذ اختاَرَك ، وال بَغَضَك منذ { َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قَ َلى } : ي ِسرإبَاِلِهَقوإ

 .أحبََّك ، وهذا جواُب القَسمِ 

(0/0) 

 
 

ُوَلى  ٌر َلَك ِمَن األإ ِخَرُة َخي إ  ( 2)َوَلآلإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٌر لََّك ِمَن ا} : قَ وإ ُه اهللُ لَك فيها من الكرامِة { ألُوَلى َوَلآلِخَرُة َخي إ ؛ أي لثواُب اآلخرِة مما أعدَّ

نيا التي هي مشوبٌة باألحزاِن والزَّوالِ   .والمقاِم المحمود خيٌر من الدُّ

(0/0) 

 
 

َف يُ عإِطيَك رَبَُّك فَ تَ رإَضى   ( 2)َوَلَسوإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َف يُ عإِطيَك رَبَُّك فَ تَ رإَضى } : قَ وإ فاعة ، : ؛ معناُه { َوَلَسوإ سُيعطيَك خالُقَك في اآلخرِة من الشَّ

 .ويجوُز أن يكون هذا وعإداً له ِمن اهلل بالنُّصرة والتمكيِن وكثرِة المؤمنين. وثواب الطاعِة حتى ترَضى
ُهَما قاَل  ِل بَ يإتِ : ))وعن ابِن عبَّاس َرِضَي اهللُ َعن إ ُخَل أَحٌد ِمنإ أهإ ٌد أنإ الَ َيدإ : َوِقيإَل ((. ِه النَّارَ رَضى ُمَحمَّ

: " قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم : الشفاعُة في جميِع المؤمنين ، وعن عليٍّ رضي اهلل عنه قاَل 
َفُع ألُمَِّتي َحتَّى يُ َناِدي رَبي َعزَّ َوَجلَّ  ُد ؟ فََأُقوُل : أشإ  ". َرِضيُت : أَرِضيَت يَا ُمَحمَّ

ٍد  َدَخَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعَلى فَاِطَمَة َوِهَي َتطإَحُن بَيِدَها : " قال وعن جعفَر بن ُمَحمَّ
َناُه ، فَ َقاَل  ا أبإَصَرَها َكذِلَك َدَمَعتإ َعي إ ن إَيا : " َوتُ رإِضُع َوَلَدَها ، فَ َلمَّ ِلي فَ َتَجرَِّعي َمَرارََة الدُّ يَا بنإتَاُه تَ َعجَّ

َف يُ عإِطيَك رَبَُّك فَ تَ رإَضى } َقدإ أن إَزَل اهللُ َعَليَّ بَحاَلَوِة اآلِخَرِة ، ف َ  : قاَل : وعن ابِن عبَّاس " { َوَلَسوإ
تَ َهى )) ٍر ِمنإ ُكلِّ َما ُيشإ ُك ، ِفي ُكلِّ َقصإ لُِؤ تُ َرابُُه الإِمسإ ٍر ِمَن اللُّؤإ َسِن يُ عإِطيِه اهللُ ِفي الإَجنَِّة ألإَف َقصإ َعَلى أحإ

َفاتِ   ((.الصِّ
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َك يَِتيًما َفآَوى   ( 2)َأَلمإ َيِجدإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َك يَِتيماً َفآَوى } : قَ وإ َد عليه نَِعَمُه الموصولُة إليه من ِصَغرِه إلى ِكَبره ، والمعنى { َأَلمإ َيِجدإ : ؛ عدَّ

َك إلى أبي طالٍب ، وربَّاَك في ِحجرِه ، وفضََّلكَ  َك يَتيماً عن أبيَك فضمَّ على أوالدِه ، وقد كان  أَلمإ َيِجدإ
ه وهو ابُن َثماني سنين  .أبوُه ماَت وهو في بطِن ُأمِّه ، وماتت أمُّه وهو ابُن َسنتين ، وماَت جدُّ

(0/0) 

 
 

 ( 1)َوَوَجَدَك َضاالًّ فَ َهَدى 

 
ريعة غ{ َوَوَجَدَك َضآالًّ فَ َهَدى } : وقولهُ تعالى  ة ، وأحكاِم الشَّ افالً عنها ، ؛ أي َضاالً عن علِم النبوَّ

لُُه تَ َعاَلى  } : ، وقولُه تعالى [ 2: يوسف ]{َوِإن ُكنَت ِمن قَ بإِلِه َلِمَن الإَغاِفِليَن } : فهداَك إليها ، دليلُه قَ وإ
ِري َما الإِكَتاُب  إنه عليه السالم كاَن على : وال يجوُز أن يقاَل في معناهُ [. 20: الشورى ]{َما ُكنَت َتدإ

 .اُه اهلل ؛ ألنه تعالى ال يختاُر للرِّسالِة َمن كفرَ ديِن َقومِه ، فهد
ة ، فوجَدُه أبو : معناهُ : َوِقيإَل  أنَّ النبي صلى اهلل عليه وسلم كان َضلَّ في ِصَغره عن قومِه في ِشعاب مكَّ

هِ  ، فهَداُهم اهللُ  وجَدَك َضائعاً بين قوٍم ضَوالٍّ ال يعرِفون ُحرَمتك: معناهُ : َوِقيإَل . َلهب فردَُّه على جدِّ
 .تعالى إلى معرفِة َقدركَ 

(0/0) 

 
 

 ( 1)َوَوَجَدَك َعاِئاًل فََأغإَنى 

 
ُلُه تَ َعاَلى  أي ووجَدَك َفقيراً فأغناَك بماِل خديجَة والغنائِم ، وذلك أنَّها  { َوَوَجَدَك َعآِئالً فََأغإَنى } : قَ وإ

َلُة في اللغة والعَ . كانت تبذُل ماَلها للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم عاَل الرجُل إذا كثُ َر : الفقُر ، يقاُل : ي إ
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ري الإَغِنيُّ َمَتى يَِعيُلوحذَف الكاف من قولِه : عيالُه وافتقَر ، قال الشاعُر  ري الإَفِقيُر َمَتى ِغَناهُ َوَما َيدإ َوَما َيدإ
ٍل : " عروٌف ، قال مقاتُل لمشاَكلة رؤوِس اآلِي ؛ وألن المعنى م( فآَوى ، فََأغإَنى ، فَ َهَدى)تعالى  وَُكلُّ َفصإ

" بَ َلى يَا َرب : " ِمنإ َهِذِه الإُفُصوِل ِقَراَءُة ِجبرِيَل عليه السالم َعَلى النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم َوُهَو يَ ُقوُل 
لُ : " ُثمَّ قَاَل  ُل الإَمنِّ ، َيُمنُّ َعَليَّ رَبي َوُهَو أهإ  " ". الإَمنِّ  َيُمنُّ َعَليَّ رَبي َوُهَو أهإ

أَلإَها َقطُّ ، قُ لإُت : " وعنه صلى اهلل عليه وسلم قَاَل  أََلًة َوَددإُت أنِّي َلمإ أسإ َت : َسأَلإُت رَبي َمسإ يَا َرب اتََّخذإ
َن ، َوأعإَطيإَت سُ  رإَت ِلَداُوَد الإِجبَاَل ُيَسبحإ ِليماً ، َوَسخَّ َت ُموَسى َتكإ  . َليإَماَن َكذا وََكذاإب إَراِهيَم َخِليالً ، وََكلَّمإ

َك يَِتيماً فآَوي إُتَك ؟ قُ لإُت : فَ َقاَل اهللُ تَ َعاَلى  َك َضاالً فَ َهَدي إُتَك ؟ : بَ َلى يَا َرب ، قَاَل : أَلمإ أِجدإ أَلمإ أِجدإ
َك َعاِئالً فََأغإنَ يإُتَك ؟ قُ لإُت : بَ َلى يَا َرب ، قَاَل : قُ لإُت  َرَح َلَك :  بَ َلى يَا َرب ، قَالَ : أَلمإ أِجدإ أَلمإ أشإ

َرَك ؟ قُ لإُت بَ َلى يَا َرب ، قَاَل  َرَك فالَ ُأذإَكُر إالَّ َوُتذإَكُر َمِعي ؟ قُ لإُت بَ َلى يَا َرب ، : َصدإ أَلمإ أرإَفَع َلَك ِذكإ
َلَك َخَواتِيَم ُسورَِة الإبَ َقَرِة ؟ قُ لإُت : قَاَل  ِت نَبيّاً قَ ب إ ِتَك َما َلمإ ُأوإ َك : ى يَا َرب ، قَاَل بَ لَ : أَلمإ ُأؤإ أَلمإ اتَِّخذإ

ُت إب إَراِهيَم َخليالً ؟ قُ لإُت   ". بَ َلى يَا َرب : َحبيباً َكَما اتََّخذإ

(0/0) 

 
 

َهرإ   ( 1)فََأمَّا الإَيِتيَم َفاَل تَ قإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َهرإ } : قَ وإ لم على محاسِن األخالِق ؛ وهذا حثٌّ للنبيِّ صلى اهلل عليه وس{ فََأمَّا الإَيِتيَم َفالَ تَ قإ

وا في ُسلوِك طريقتهِ  أنإ يقهَرُه على مالِه ، وأن يظلَمُه بقوٍل : ومعنى قهِر اليتيم . ليقَتدي به الناُس ، ويِجدُّ
َهرإ )وفي قراءِة ابن مسعوٍد . أو فعلٍ  وتخصيُص اليتيِم ألنه ال . الزجُر واالتعاظُ : بالكاِف ، ومعناه ( َفالَ َتكإ

ُر اهلِل : " وفي الحديث . اهللِ  ناصَر له غيرُ   ". ات َُّقوا ظُلإَم َمنإ الَ نَاِصَر لَهُ َغي إ
نَِتِه َونَ َفَقِتِه َكاَن َلُه ِحَجاباً ِمَن النَّار : " وعن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل  َمنإ َضمَّ يَِتيماً َفَكاَن ِفي ُمؤإ

اَمِة ، َوَمنإ َمَسَح بَرأِس يَ  َّ َم الإِقِي إنَّ الَيِتيَم : " وقال صلى اهلل عليه وسلم " ِتيٍم َكاَن َلُه بُكلِّ َشعإَرٍة َحَسَنٌة يَ وإ
َمِن ، فَ يَ ُقوُل اهللُ  تَ زَّ ِلُبَكاِئِه َعرإُش الرَّحإ يَا َمالَِئَكِتي َمنإ أبإَكى َهذا الإَيِتيَم الَِّذي َغيَّبإُت أبَاُه ِفي : إذا َبَكى اهإ

َكَتُه َوأرإَضاُه أنإ : رَب َُّنا أعإَلُم ، فَ يَ ُقوُل : َماَلِئَكُة الت َُّراب ؟ فَ تَ ُقوُل الإ  ِهدُُكمإ أنَّ ُكلَّ َمنإ أسإ يَا َماَلِئَكِتي ُأشإ
م الإِقَياَمِة   ((.َفَكاَن ُعَمُر إذا رَأى يَِتيماً َمَسَح َعَلى رَأِسِه َوأعإطَاُه َشيئاً : ))قَاَل " ُأرإِضَيُه يَ وإ
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َهرإ َوَأمَّا السَّ   ( 70)اِئَل َفاَل تَ ن إ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َهرإ } : قَ وإ آِئَل َفالَ تَ ن إ ؛ وهو الزجُر بالصيِّاح في الوجِه ، وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه { َوَأمَّا السَّ

َها ، ثُمَّ : " وسلم قاَل  َّ َرَغ ِمنإ َألََتُه َحتَّى يَ فإ َطُعوا َعَليإِه َمسإ اِئُل َفالَ تَ قإ رُدُّوا َعَليإِه بَوقَاٍر َولِيٍن أوإ  إذا َسَأَل السَّ
ُعُكمإ  ٍل َيِسيٍر أوإ بَردٍّ َجِميٍل ، فَإنَُّه َقدإ يَأإتِيُكمإ َمنإ لَيإَس بإنإٍس َوالَ َجانٍّ ، يَ نإظُُروَن َكيإَف ُصن إ َلُكُم بَبذإ  ِفيَما َخوَّ

َتُه َثاَلثاً تَ َلطُّفاً : " فقيُر ؟ فقاَل ُسئل رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم متى يُباح أن يُردَّ ال" و " اهللُ  إذا َرَددإ
َهبإ ، َفالَ بَأإَس أنإ تَ زإبُ َرُه   " ". َفالَ َيذإ

اِئِل ِفي َهِذِه اآلَيِة َساِئَل الإِعلإِم الَ تَ ُردُُّه َخائِباً : ))وكان الحسُن يقول  وقال يحيَى بُن آدم في (. أرَاَد بالسَّ
َهرإهُ إذا َجاءَ : ))هذه اآليِة قال  قَاَل َرُسوُل : وعن أبي هريرَة رضي اهلل عنه قَاَل ((. َك طَاِلُب الإِعلإِم َفالَ تَ ن إ

اِئَل أنإ يُ عإِطَيُه إذا َسَأَل ، َوإنإ رَأى ِفي َيَديإِه قُ لإبَ يإِن ِمنإ : " اهلِل صلى اهلل عليه وسلم  نَ َعنَّ أَحدُُكُم السَّ الَ َيمإ
اِئُل إَلى : ))اَل وعن إبراهيَم بن أدهٍم ق" ذَهٍب  ِمُلوَن زَاَدنَا إَلى اآلِخَرِة ، َيِجيُء السَّ اُل ، َيحإ ُم السُّؤَّ نِعإَم الإَقوإ

ِليُكمإ َشيإئاً : بَاب أَحدُِكمإ فَ يَ ُقوُل  ُهوَن إَلى أهإ  ((.َهلإ تُ َوجِّ
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ثإ   ( 77)َوَأمَّا بِِنعإَمِة رَبَِّك َفَحدِّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ثإ  َوَأمَّا} : قَ وإ ة واْلسالِم ، { بِِنعإَمِة رَبَِّك َفَحدِّ ِث الناَس بما أنعَم اهللُ عليك من النبوَّ ؛ أي حدِّ

ث َتعظيماً للمنعمِ  َعِم التحدُّ كَر على مراتب ، فالمرتبُة األُولى : ويقال . وذلك أنَّ ِمن ُشكِر الن ِّ أن : إن الشُّ
أن تعترَف بذلك وُتخبَر الناَس : ي عليها حقوَق اهلِل ، والثالثُة أن تؤدِّ : تعلَم أنَّ النعمَة من اهلِل ، والثانية 

 .االستظهاُر بها على معصيِة اهلل: بها ، والرابعة 
َعَم اهللُ َعَلى َعبإٍد أَحبَّ أنإ يَ َرى أثَ َر نِعإَمَتُه َعَليإِه : " وفي الحديِث  : " ، وقال صلى اهلل عليه وسلم " إذا أن إ

َي َبِغيَض اهلِل ُمَعاِدياً ِلِنعإَمِة اهلِل  َمنإ ُأعإِطَي َخيإراً  َمنإ َلمإ : " قاَل صلى اهلل عليه وسلم " فَ َلمإ يُ َر َعَليإِه ، ُسمِّ
عإَمةِ  ُث بالن ِّ ُكِر اهللَ ، َوالتََّحدُّ ُكِر النَّاَس َلمإ َيشإ ِكِر الإَكِثيَر ، وَمنإ َلمإ َيشإ ُكِر الإَقِليَل َلمإ ُيشإ ٌر  َيشإ  ". ُشكإ

(0/0) 

 
 

َرَك  َرحإ َلَك َصدإ َرَك ( 0)َوَوَضعإَنا َعنإَك ِوزإَرَك ( 7)َأَلمإ َنشإ َرَك ( 2)الَِّذي َأن إَقَض َظهإ  ( 2)َورَفَ عإَنا َلَك ِذكإ
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َرَك }  َرحإ َلَك َصدإ ؛ وذلك أنَّ النبي صلى اهلل عليه وسلم ُشقَّ بطنُه من عند صدرِه إلى أسفِل { َأَلمإ َنشإ

منه قَلُبُه فُغِسَل في طشٍت من ذهب بماِء َزمَزَم ، ثم ُملَئ إيماناً وحكمًة وُأعيَد مكانَُه ، َبطنِه فاسُتخِرَج 
در: قال  إنَّ شرَح الصَّدر ، وترحيبُه وتليينهُ ؛ الحتماِل األذى والصبِر : ويقاُل . وهذا معنى شرِح الصَّ

ة : ُه معنا: َوِقيإَل . على المكارِه ، والطمأنينُة باْليمان وشرائعهِ  عإُه باْليماِن والنبوَّ أَلمإ نُ َليِّنإ لَك قلبَك ونوسِّ
 .والعلم والحكمةِ 

ُلُه تَ َعاَلى  لِّيَ غإِفَر } ؛ أي حَططإنا عنك ذنَبَك ، كما قال تعالى في آيٍة ُأخرى{ َوَوَضعإَنا َعنَك ِوزإَرَك } : قَ وإ
َر  َم ِمن َذنِبَك َوَما تََأخَّ َرَك } : وقولُه تعالى [ 0: فتح ال]{َلَك اللَّهُ َما تَ َقدَّ ؛ أي أثقَل { الَِّذي َأنَقَض َظهإ

َرَك } ظهرك ،  تكَ { َورَفَ عإَنا َلَك ِذكإ . ؛ أي شرَّفناَك وعظَّمنا قدَرَك بما أوجبناُه على خلِقنا من التصديِق بنبوَّ
هادة واألذاِن والخطبة وغيِر  قَ َرنَّا ِذكَرَك بذِكرِنَا ، فال يُذكر اهللُ إالّ وُتذَكرُ : معناهُ : َوِقيإَل  معه في كلمِة الشَّ

 .ذلك

(0/0) 

 
 

ًرا  ِر ُيسإ ًرا ( 2)فَِإنَّ َمَع الإُعسإ ِر ُيسإ  ( 2)ِإنَّ َمَع الإُعسإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  راً } : قَ وإ ِر ُيسإ راً * فَِإنَّ َمَع الإُعسإ ِر ُيسإ ة التي أنَت فيها{ ِإنَّ َمَع الإُعسإ من  ؛ معناُه إنَّ مع الشدَّ

ِر } المشركين رجاَء أن يُظِفَرَك اهللُ عليهم حتى ينقاُدوا للحقِّ َطوعاً وَكرهاً ، " هؤالء " جهاِد  ِإنَّ َمَع الإُعسإ
راً  نيا ، إنَّ َمع الُعسِر ُيسراً : معناُه : َوِقيإَل . لتأكيد الوعِد وتعظيم الرَّخاء{ ُيسإ فإن مع الُعسِر ُيسراً في الدُّ

 .في اآلخرةِ 
ة والفقِر ، يقوُل : يإَل َوقِ  إنَّ هذه اآلية تسليٌة للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم وأصحابِه فيما كانوا فيه من الشدَّ
ة رخاًء وَسعةً :  ا نَزلت هذه اآليُة قاَل ألصحابِه . إنَّ مع الشدَّ : " وُروي أنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َلمَّ

َريإِن أبإِشُروا فَ َقدإ آتَاُكُم اهللُ الإيُ  ٌر ُيسإ َر ، َلنإ يَ غإِلَب ُعسإ  ". سإ
َنكرٌة ، والمعرفُة إذا ُأعيدت كان الثاِني هو األوُل ، ( ُيسراً )وإنما قاَل ذلك ؛ ألنَّ العسَر َمعرفٌة ، و

والنَّكرة إذا ُأعيدت كان الثاِني غيُر األوَّل ، والُيسر األوَّل هو الُيسر في الدنيا يعقُب العسَر ، واليسُر 
إذا اكتسبَت ِدرهماً فَأنِفقإ ِدرهماً ، يريُد : لثاِني هو اليسُر في اآلخرِة بالثواب ، يقوُل الرجل لصاحبِه ا

 .إذا اكتسبَت ِدرهماً فأنِفِق الدرهَم ، فالثاِني هو األولُ : بالثاني غيَر األوِل ، فإذا فقاَل 
ِسي بَيِدِه ، َلوإ كَ : ))وعن ابِن مسعود قال  ُخَل َعَليإِه ، َوالَِّذي نَ فإ ُر َحتَّى َيدإ ٍر َلطََلَبُه الإُيسإ ُر ِفي ُجحإ اَن الإُعسإ

َريإنِ  ٌر ُيسإ  ((.إنَّهُ َلنإ يَ غإِلَب ُعسإ
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 ( 1)َوِإَلى رَبَِّك فَارإَغبإ ( 1)فَِإَذا فَ َرغإَت فَانإَصبإ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  نيا فانَصبإ ِلَما ُأمرت به من اْلبالِغ ؛ أي إذا فرغَت من أمُ { فَِإَذا فَ َرغإَت فَانَصبإ } : قَ وإ ور الدُّ

َعبإ َلها(( فَإَذا فَ َرغإَت ِمَن الإِجَهاِد فَانإَصبإ لِلإِعَباَدةِ : ))وعن الحسِن أنه قال . والعبادة وعن ِعمراَن . أي ات إ
َعاِء ، َوَسلإُه حَ : ))بِن الحصين أنه قال  َعبإ لِلدُّ َت ِمَن الصَّاَلِة فَات إ ّإ وقوله ((. اَجَتَك ، َوارإَغبإ إَليإهِ إذا فَ َرَغ

ب في العملِ { فَانَصبإ }  ؤإ ؛ أي ارَفعإ حوائجَك { َوِإَلى رَبَِّك فَارإَغبإ } : وقولُه تعالى . من النََّصب والدُّ
 .إلى ربَك ، وال ترَفعها إلى أحٍد من َخلِقه
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 ( 7)َوالتِّيِن َوالزَّي إُتوِن 

 
َنا اِْلنَساَن } ؛ هذا قَسٌم برب التيِن والزيتون ، وجوابهُ { ِن َوالتِّيِن َوالزَّي إُتو }  وُسئل ابن عباٍس . {َلَقدإ َخَلقإ

 ((.ُهَو تِيُنُكمإ َهذا: ))عن التيِن والزيتون فقاَل 
وفي تخصيِص التِّين من بين سائِر الفواكه أنه َثَمُر شجرٍة مثل الخبيص على مقدار اللُّقمة ، ظاهرُه مثُل 

ٌر ، وال نَوى على صفِة ثمار الجنَّةباطنِه  والزيتوُن ثمُر شجرٍة يُعَصُر . ، وباطنُه مثل ظاهرِه ، ال يخالطُه ِقشإ
وعن . منها الزيُت بما فيه من الطِّيب ، وإصالِح الغداء في أكثِر األطعمة مع االصطباِح به واالدِّهان به

ُق ، َوالزَّي إُتو : ))قتادَة قال  ِدسِ التِّيُن ُهَو ِدَمشإ ُهَما َجَباَلِن بالشَّاِم ، : ))، وقال القتيبيُّ (( ُن ُهَو بَ يإُت الإَمقإ
َنا َوطُوُر زَي إَنا ؛ ألن َُّهَما يُ نإبَتاِنِهَما  ((.يُ َقاُل َلُهَما ُطوُر تَ ي إ
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 ( 0)َوطُوِر ِسيِنيَن 
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ُلُه تَ َعاَلى  م اهللُ تعالى بها موسى عليه السالم ، وِسيِنيَن ؛ هو الجبُل بَمدَيَن الذي كلَّ { َوطُوِر ِسيِنيَن } : قَ وإ

 ((.َمعإَنى ِسيِنيَن الشََّجرُ : ))وسيناَء من أسماِء ذلك الجبل ، وعن السديِّ أنه قال 
َجا: ))وعن عكرمَة . المباركُ : معناُه : ويقال  َتاِء ؛ ألَنَُّه َكِثيُر النََّباِت َواأَلشإ  ((.رأنَّ َمعإنَاُه الإَجَبُل ِفي الشِّ
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َِميِن   ( 2)َوَهَذا الإبَ َلِد األإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ة ؛ ألنَّ أهَلها في أمٍن من الغارِة ، وكانوا إذا سافَ ُروا لم { َوَه اَذا الإبَ َلِد اأَلِميِن } : قَ وإ ؛ يعني مكَّ

إلى الحرِم لم يقَتصَّ منه  يُتعرَّض َلهم لحرَمِة الحَرِم ، والصيُد في الحرِم آمٌن ، وَمن قتَل قتيالً ، ثم لجأَ 
 .في الحرمِ 
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ِويٍم  َسِن تَ قإ نإَساَن ِفي َأحإ َنا اْلإِ  ( 2)َلَقدإ َخَلقإ

 
لُُه تَ َعاَلى  ِويٍم } : َوقَ وإ َسِن تَ قإ َنا اِْلنَساَن ِفي َأحإ ؛ أي في أحسِن ُصورٍة واعتداٍل على أحسِن { َلَقدإ َخَلقإ

والفهم ، وذلك أنَّ اهلل خلَق كلَّ شيء منَكبّاً على وجهِه إالّ  صورة وهيئٍة ، وعلى كماٍل في العقلِ 
 .خَلقنا اْلنسان مديَد القامِة يتناوُل ما يأكلُه بيدهِ : َوِقيإَل . اْلنسانَ 
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َفَل َساِفِليَن  نَاُه َأسإ ٌر غَ ( 2)ُثمَّ َرَددإ ُنوٍن ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت فَ َلُهمإ َأجإ ُر َممإ  ( 2)ي إ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َفَل َساِفِليَن } : قَ وإ نَاهُ َأسإ ِد العقِل { ثُمَّ َرَددإ ؛ أي رَددناُه إلى أرذِل العُمِر ، وإلى حاِل الهَرِم وفَ قإ

ة  .رَددناُه إلى أسفِل درَكاِت النار في أقبِح ُصورةٍ : معناُه : وقال بعُضهم . بعد الشَّباب والقوَّ
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ى المؤمنين المطيعيَن ، فإنَّهم ال يُ َردُّوَن إلى أسفِل َساِفلين ، ويجوز أنإ يكون هذا استثناًء منقطعاً ثم استثنَ 
فَ َلُهمإ } ؛ أي الطاعاِت فيما بينهم وبين ربهم ، { ِإالَّ الَِّذيَن َءاَمُنواإ َوَعِمُلواإ الصَّاِلَحاِت } بمعنى لكن ، 

ُنوٍن  ُر َممإ ٌر َغي إ  .غير مقطوٍع ؛ أي ال ينقطُع ثوابُهم بموِتهم ؛ أي ثوابٌ { َأجإ
ِتِه ، ُثمَّ َمِرَض أوإ َهِرَم ، َكَتَب اهللُ َلُه َحَسَناتِِه ،  : " وفي الحديث  ِمَن إذا َعِمَل ِفي َحاِل َشَبابِه َوقُ وَّ إنَّ الإُمؤإ

ُقُص ِمنإُه َشيإ  ِتِه ، الَ يَ ن إ  ". ٌء َكَما َكاَن يَ عإَمُل ِفي َحاِل َشَبابِه َوقُ وَّ
ِمُن َفُدِفَن ِفي قَ بإِرِه قَاَل َمَلَكاِن : " وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنَُّه قاَل  يَا َرب َقدإ : إذا َماَت الإُمؤإ

َماِء فَ ُنَسبَحَك ، فَ يَ ُقوُل اهللُ تَ َعاَلى  َعَد إَلى السَّ لُ : َماَت َعبإُدَك ُفاَلٌن ، فَأإذنإ َلَنا أنإ َنصإ وَءٌة ِمنإ َسَماِئي َممإ
ُقوَما َعَلى قَ بإِر َعبإِدي َفَسبَحاِني وََكبَراِني : يَا َرب فََأيإَن تَأإُمُرنَا ؟ فَ يَ ُقوُل : َماَلِئَكِتي ُيَسبُحونَِني ، فَ يَ ُقولُوَن 

تَُبا ثَ َواَب ذِلَك ِلَعبإِدي َحتَّى أب إَعَثُه ِمنإ قَ بإِرِه  َمَداِني َوَهلِّالَِني ، َواكإ  ". َواحإ
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يِن  ُبَك بَ عإُد بِالدِّ  ( 1)َفَما ُيَكذِّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  يِن } : قَ وإ ُبَك بَ عإُد بِالدِّ ؛ أي ما يحِمُلَك على التكذيب أيُّها الكافُر بعَد هذا البياِن من { َفَما ُيَكذِّ

ُبَك أيُّها اْلنساُن بعدَ : معناُه : َوِقيإَل . اهلل تعالى بمجازاِة اهلل في اآلخرة الصُّورة الحَسنة والشباب  ما يكذِّ
 .، ثم الهرِم والموت والحساب ، أفال تعتبُر بحاِلَك لتعلَم أنَّ الذي خلَقَك قادٌر على أنإ يبعَثكَ 

(0/0) 

 
 

َكِم الإَحاِكِميَن   ( 1)َألَيإَس اللَُّه بَِأحإ

 
لُُه تَ َعاَلى  َكِم الإَحاِكِميَن } : وقَ وإ اهللُ بأفضِل الفاِضلين وأعدِل العادلين ، وكان  ؛ أي أليسَ { َألَيإَس اللَّهُ بَِأحإ

َكُم الإَحاِكِميَن ، َوأنَا َعَلى ذِلَك ِمَن : " صلى اهلل عليه وسلم إذا قرأ السُّورَة قَاَل  بَ َلى يَا َرب أنإَت أحإ
اِهِديَن   ". الشَّ

(0/0) 
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ِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق  َرأإ بِاسإ  ( 7)اق إ

 
ِم رَبِّ }  َرأإ بِاسإ َها { َك الَِّذي َخَلَق اق إ أوَُّل َما بُِدَئ به َرُسوُل اهلِل صلى اهلل : " ؛ قالت عائشُة َرِضَي اهللُ َعن إ

يَا إالَّ َجاَءتإ ِمثإَل فَ َلِق الصُّبإحِ  ِم ، َكاَن الَ يَ َرى ُرؤإ يَا الصَّاِلَحُة ِفي الن َّوإ ِي الرُّؤإ ثُمَّ ُحبَب . عليه وسلم ِمَن الإَوحإ
ُلو بَغار ِحَراَء فَ َيتَ َعبَُّد ِفيإِه َحتَّى َجاَءُه الإَحقُّ َوُهَو ِفي َغار ِحَراءَ إلَيإِه الإخَ   . اَلُء ، وََكاَن َيخإ

َرأ ، فَ َقاَل : َفَجاَءُه ِجبإرِيُل فَ َقاَل َلُه  َد : " قَاَل " َما أنَا بَ َقارٍئ : " اق إ فََأَخذِني فَ َغطَِّني َحتَّى أَخذ ِمنِّي الإُجهإ
َرأ ، فَ ُقلإُت : َلِني ، فَ َقاَل ِلي ُثمَّ أرإسَ  َما أنَا بَقارٍئ ، فََأَخذِني فَ َغطَِّني الثَّانَِيَة َكذِلَك ُثمَّ أرإَسَلِني ، فَ َقاَل : اق إ

َرأ ، فَ ُقلإُت : ِلي  ِم رَبِّكَ } : َما أنَا بَقارٍئ ، فَ َغطَِّني الثَّاِلَثَة ُثمَّ أرإَسَلِني فَ َقاَل ِلي : اق إ َرأإ بِاسإ * الَِّذي َخَلَق  اق إ
فَ َرَجَع َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يرإِجُف فُ َؤاُدهُ ، َفَدَخَل َعَلى َخِديَجَة . {َخَلَق اِْلنَساَن ِمنإ َعَلٍق 

بَ َر َخِديَجَة بالإَخَبِر " َزمُِّلوِني َزمُِّلوِني : " فَ َقاَل  َخِشيُت : " َوقَاَل ، فَ َزمَُّلوُه َحتَّى ذَهَب َعنإُه الرَّوإُع ، فََأخإ
ِسي   ". َعَلى نَ فإ

رِءاً تَ َنصََّر ِفي الإَجاِهِليَّةِ  َها ، وََكاَن امإ َفَل َوُهَو ابإُن َعمِّ ُتُب ِمَن  فَانإطََلَقتإ بِه َخِديَجُة إلى َورََقَة بإِن نَ وإ ، وََكاَن َيكإ
َرانِيَِّة ، وََكاَن َشيإخاً َكبيراً َقدإ َضُعَف  َمعإ ِمنإ ابإِن : َبَصُرُه ، فَ َقاَلتإ َلُه َخِديَجةُ اْلنإِجيِل بالإَعب إ يَا ابإَن َعمِّ اسإ

َفَل  بَ َرُه َبَما رَأى ، فَ َقاَل َورََقةُ : أِخيَك ، فَ َقاَل َلُه َورََقُة بإُن نَ وإ َهذا ُهَو : يَا ابإَن أِخي َماذا رَأيإَت ؟ فََأخإ
ُمَك ، فقال صلى اهلل عليه وسلم النَّاُموُس الَِّذي نَ َزَل َعَلى ُموَسى ، فَ َيا لَ  رُِجَك قَ وإ يإَتِني أُكوُن َحيّاً ِحيَن يُخإ

؟: "  رِِجيَّ ُهمإ ُمَك : قَاَل ! " أَوُمخإ ِني يَ وإ ركإ َلمإ يَأإِت أَحٌد بِمثإِل َما ِجئإَت بِه إالَّ ُعوِدَي َوُأوِذَي ، َوإنإ يُدإ
راً ُمؤزَّراً  عإَوِة أنإ تُ ُوفِّي  ُثمَّ إنَّ َورََقَة َلمإ . أنإُصرإَك َنصإ ركإ َوقإَت الدَّ  ". يُدإ

ِم رَبَِّك } واختَلُفوا في الباِء في قوله  اقَرأ اسَم ربَك ، كما يقاُل : هي زائدٌة ؛ وتقديرهُ : قال بعُضهم { بِاسإ
. ِن اهلِل وتوفيقهاقرأ القرآَن بَعو : معناهُ : َوِقيإَل . افتِح القراءَة بسِم اهلل: وقال بعُضهم . قرأُت بُسورِة كذا: 

 .خَلَق األشياء كلَّها: َوِقيإَل . أي خلَقكَ { الَِّذي َخَلَق } وقولهُ تعالى 

(0/0) 

 
 

نإَساَن ِمنإ َعَلٍق   ( 0)َخَلَق اْلإِ

 
لُُه تَ َعاَلى  ال وق. أراَد به آدَم ، خلَقُه من طيٍن يعَلُق باليدِ : ؛ قال بعُضهم { َخَلَق اِْلنَساَن ِمنإ َعَلٍق } : قوإ

اْلنساُن هذا اسم جنٍس ، والعَلُق جمُع العلَقِة ، وهي الدُم الخاثر المنعقُد الذي يضِرُب إلى : بعُضهم 
 .السوادِ 
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َرُم  َكإ َرأإ َورَبَُّك األإ  ( 2)اق إ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َرُم } : قَ وإ َرأإ َورَبَُّك اأَلكإ اِس وربَُّك األعظُم ؛ أي اقرأ القرآَن في َصالِتَك وتبليِغَك إلى الن{ اق إ

َعِم ما ال يقدُر على مثلِه غيرهُ  ويجوُز أنإ يكون اْلكراُم ههنا أنه تعالى يُِعينُه على حفِظ . الذي يعِطي من الن ِّ
األكرُم الحليُم على جهِل العباد ، فال يعجُِّل : َوِقيإَل . القرآن وتبليغِه ، ويُِثيبُه على ذلك جزيَل الثواب

 .عليهم بالعقوبةِ 
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 ( 2)الَِّذي َعلََّم بِالإَقَلِم 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي الذي علََّم المالئكَة ما في اللوِح المحفوظ ، وُأضيَف إلى { الَِّذى َعلََّم بِالإَقَلِم } : قَ وإ

لقلِم ، وهو الذي علََّم الناَس علَم الكتابَة با: معناُه : َوِقيإَل . القلِم ؛ ألنَُّه هو الذي َكَتَب ما في اللوحِ 
 .نعمٌة عظيمة ، ولوالَ القلُم لضاعِت الحقوُق وُدرَست العلوُم واختلَّتإ أُموُر المعايشِ 

(0/0) 

 
 

نإَساَن َما َلمإ يَ عإَلمإ   ( 2)َعلََّم اْلإِ

 
ُلُه تَ َعاَلى  علََّم جميَع الناِس : َوِقيإَل . ؛ أي علََّم آدَم األسماء كلَّها{ َعلََّم اِْلنَساَن َما َلمإ يَ عإَلمإ } : قَ وإ

ٌد صلى اهلل عليه وسلم ، بَيانُهُ : َوِقيإَل . بالقلِم من أمر دينهم ما لم يعَلُموا من قبل } اْلنساُن ههنا ُمَحمَّ
 [.772: النساء ]{َوَعلََّمَك َما َلمإ َتُكنإ تَ عإَلُم 
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نإَساَن َلَيطإَغى  تَ غإَنى ( 2)َكالَّ ِإنَّ اْلإِ  ( 1)َأنإ رَآُه اسإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم نعمَتهُ { َكالَّ ِإنَّ اِْلنَساَن لََيطإَغى } : قَ وإ ؛ أي حّقاً إن اْلنساَن الذي خلَقُه اهللُ من عَلٍق وَتمَّ

ُه ، فيستكبر على ربِه ، { َلَيطإَغى } عليه لَيطَغى بأنُعم اهلِل ، ويتكب َُّر على توحيدِه ، ومعنى  } َليتَجاَوَز حدَّ
أنَّ هذه اآليَة نَزلت في أبي جهٍل ، وكان : " ُروي . ، أنإ رأى نفَسُه ُمستغنياً بكثرِة ماله{ تَ غإَنى َأن رَّآُه اسإ 

ٍر يُ نإِسي ، َوِمنإ ِغًنى ُيطإِغي : " صلى اهلل عليه وسلم يقوُل   " ". أُعوذ بَك ِمنإ فَ قإ

(0/0) 

 
 

َعى   ( 1)ِإنَّ ِإَلى رَبَِّك الرُّجإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعى } : قَ وإ ؛ فيه تخويٌف بالرَّجعة إلى اآلخرِة للحساب ؛ أي إنَّ إلى ربَك { ِإنَّ ِإَلى رَبَِّك الرُّجإ

 .المرجَع في اآلخرةِ 

(0/0) 

 
 

َهى   ( 70)َعبإًدا ِإَذا َصلَّى ( 1)َأرََأيإَت الَِّذي يَ ن إ

 
َهى } : وقولهُ تعالى  ت في أبي جهٍل َنهى النبيَّ صلى اهلل عليه ؛ نَزل{ َعبإداً ِإَذا َصلَّى * َأرََأيإَت الَِّذي يَ ن إ

ُد النبيَّ صلى اهلل  وسلم حين ُفرضت عليِه ، وكان يؤذيِه ، ويعَبُث به حتى يشغله عن الصَّالة ، وكان يهدِّ
داً يصلِّي توطَّأإُت ُعنَقهُ ، وهذه اآليُة متروكة الجواب ، معناُه : عليه وسلم وكان يقوُل  : إذا رأيُت ُمَحمَّ

ِلحُ  أرأيتَ  ُد الذي يَنهى عن الصَّالِة الَ تراُه يُ فإ  .يا ُمَحمَّ
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َوى ( 77)َأرََأيإَت ِإنإ َكاَن َعَلى الإُهَدى  قإ  ( 70)َأوإ َأَمَر بِالت َّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  صالِة أرأيَت أيُّها الناِهي إنإ كان المنهيُّ عن ال: ؛ معناهُ { َأرََأيإَت ِإن َكاَن َعَلى الإُهَدى } : قَ وإ

َوى } ، الخلَق ، { َأوإ َأَمَر } على الهدى ،  قإ : معناهُ : َوِقيإَل . ، أُكنَت تنهاُه وتعاديه على ذلك{ بِالت َّ
ُد  -أرأيَت   .إنإ كان الناِهي على الهدى ، أو أمَر بالتقوى ، أليَس كان َخيراً له -يا ُمَحمَّ

(0/0) 

 
 

َب َوتَ َولَّى   ( 72)َلمإ يَ عإَلمإ بَِأنَّ اللََّه يَ َرى أَ ( 72)َأرََأيإَت ِإنإ َكذَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َب َوتَ َولَّى } : قَ وإ ُد إن كذَب أبو جهٍل بالقرآن ، وتولَّى : ؛ معناُه { َأرََأيإَت ِإن َكذَّ أخبرني يا ُمَحمَّ

 .ٍل أنَّ اهلل يَرى ُصنَعهُ ؛ أَلمإ يعلم أبو جه{ َأَلمإ يَ عإَلم بَِأنَّ اللََّه يَ َرى } عن اْليماِن ؛ أي أعرَض عنه ، 

(0/0) 

 
 

َفًعا بِالنَّاِصَيِة   ( 72)َكالَّ َلِئنإ َلمإ يَ نإَتِه َلَنسإ

 
َفعاً بِالنَّاِصَيِة } : وقولهُ تعالى  لِئنإ لم يمتِنعإ أبو جهٍل عن : ؛ قَسٌم من اهلِل تعالى { َكالَّ َلِئن لَّمإ يَنَتِه َلَنسإ

ُع في اللغة  مقالتِه وُصنعِه لنأُخذنَّ بمقَدمِ  فإ هو الجذُب : شعِر رأسه ، ولنأُمَرنَّ بجذبِه إلى النار ، والسَّ
ُح نظيرهُ : َوِقيإَل . الشديد ، والعرُب ال تأَنُف من شيٍء أنَفها من ذكِر النَّاصية ِع اْلحراُق ، واللَّفإ فإ معنى السَّ

َمَعنَّ نَاِصَيَتُه َوَقَدَميإهِ :  َمعإَناهُ : ))لُنِحرَقن موضَع ناصيتِه ، وقال الحسُن : ، والمعنى  كما قال (( َلَنجإ
َخُذ بِالن ََّواِصي َواأَلقإَداِم } تعالى  [.27: الرحمن ]{فَ يُ ؤإ

(0/0) 

 
 

 ( 72)نَاِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئٍة 
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ُلُه تَ َعاَلى  اد بالناصيِة هاهنا ؛ إبداُل االقدام النكرِة من المعرفة ، والمر { نَاِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئٍة } : قَ وإ

 .صاحَب الناصيِة كاذٌب خاطئ ، يأكُل رزَق اهلل ، ويعبُد غيَرهُ 

(0/0) 

 
 

 ( 71)َسَندإُع الزَّبَانَِيَة ( 71)فَ لإَيدإُع نَاِدَيهُ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ا قَاَل أبُو : " ؛ قال ابُن عبَّاس { َسَندإُع الزَّبَانَِيَة * فَ لإَيدإُع نَاِدَيُه } : قَ وإ ٍل للنَّبيِّ صلى اهلل َلمَّ َجهإ
َدُه ، فَ َقاَل أبُو : عليه وسلم  أَلمإ أن إَهَك َعِن الصَّاَلِة ، ان إتَ َهَرُه النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َوأغإَلَظ َلُه َوتَ َهدَّ

ٍل  ِل الإَواِدي ، َواهلِل أَلمإأَلنَّ َعَليإَك الإَواِدي َخيإالً : َجهإ بَ ُر أهإ ُدِني َوأنَا أكإ ، فأنزَل " ُجرإداً َورَجاالً ُمرإداً  أتُ َهدِّ
 .أي فيلدُع قوَمهُ وعشائَرهُ ليعاونوهُ ، سندإُع الزبانيَة ليأخذوهُ { َسَندإُع الزَّبَانَِيَة * فَ لإَيدإُع نَاِديَُه } اهللُ تعالى 

ئكُة الموكَّلون هم المال: والزبانيُة . المجلُس ، والمراد بالمجلِس هاهنا أهُل المجلسِ : والنَّادي في اللغة 
زَبَ نإِت الناقَة الحالَبة إذا ركَضتإُه برجِلها ، قال : بتعذيب أهل النار ، واحُدهم زَبإٌن ، والزَّبإُن الدفُع ، يقاُل 

بَانَِيُة َعيَاناً : " صلى اهلل عليه وسلم  َّ ّّ  ". َلوإ نَاَدى نَاِديَُه أَلَخذتإُه الّز
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ُجدإ  َتِربإ  َكالَّ اَل ُتِطعإُه َواسإ  ( 71)َواق إ

 
َتِرب } : وقولهُ تعالى  ُجدإ َواق إ ُه َواسإ ليَس كما : ؛ هذا قَسٌم من اهلِل ، ويجوُز أن يكون معناُه { َكالَّ الَ ُتِطعإ

ُه فيما يأُمرَك به من ترِك الصَّالة ، وصلِّ هلل واقتِربإ إلى رحمتِه بالسُّجود على  يقوُل أبو جهٍل ، ال ُتِطعإ
 .اَك عنهرغِم َمن ينه

ورة ، فأتاُه أبو جهٍل لُيؤذيَُه على عادتِه ، : " ُروي  أنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم كاَن ُيصلي بعَد هذه السُّ
ورة ، فخاَف وانصرفَ  َتُه؟: فقيل له . فوجَدهُ يقرأُ هذه السُّ وما الذي منَعَك أن تفعَل به ما َهَممَت به ! أِخفإ

ُدِني بالزَّبانية ، أما الحارُس فهو فحٌل أهَوى إَليَّ أراَد وجدُت عنده حارساً يح: ؟ قال  رسهُ ، وَسمعتُه يهدِّ
 ". أن يَأُكَلني ، واهلِل ما أدري ما زَبانَِيتُه فهربُت 
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ِر  َلِة الإَقدإ  ( 7)ِإنَّا َأن إَزلإَناُه ِفي َلي إ

 
ِر }  َلِة الإَقدإ كنايةٌ { َأنَزلإنَاُه } ا أنزلنا القرآَن في ليلة القدر ، والهاُء في قوله إنَّ : ؛ معناُه { ِإنَّا َأنَزلإَناُه ِفي َلي إ

َم في أوَّلها  ورة ، وهو القرآُن ، فإنه تقدَّ ورة التي قبَل هذه السُّ َرأإ } عن المضَمِر المذكور في السُّ ؛ { اق إ
 .في ليلِة القدر في شهِر رَمضان إنَّا أنزلنا جبريَل بهذا القرآنِ : ويجوُز أن يكون معناُه . أي اقرأ القرآنَ 

نيا إلى الَكَتَبِة ، ثم أُنزل بعَد ذلك ُنجوماً في عشرين  ماء الدُّ وذلك أنَّ القرآَن ُأنِزَل ُجملًة واحدًة إلى السَّ
ُر اهلل . -ثالٍث وعشرين : َوِقيإَل  -َسنة  وُسميت هذه الليلُة ليلَة القدر ؛ ألنَّها ليلة الحكِم والقضاء ، يقدِّ

 .أنإ يأُمَر المالئكَة أنإ يكتبوهُ ويقرأوه: فيها كلَّ شيٍء يكون في السَّنة إلى السَّنة ، ومعنى تقديرِه 
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ِر  َلُة الإَقدإ رَاَك َما َلي إ ٍر ( 0)َوَما َأدإ ٌر ِمنإ أَلإِف َشهإ ِر َخي إ َلُة الإَقدإ  ( 2)َلي إ

 
َلُة الإقَ } : وقولهُ تعالى  رَاَك َما لَي إ ِر َوَمآ َأدإ ُد ما شرُف { دإ ٌب وتعظيٌم لحرَمتها ؛ أي ما أعلمَك يا ُمَحمَّ ؛ تعجُّ

ٍر } هذه الليلِة لوال أنَّ اهللَ أعلَمَك بذلك ،  ٌر مِّنإ َألإِف َشهإ ِر َخي إ َلُة الإَقدإ ؛ أي العمُل فيها خيٌر من { َلي إ
كان له ثواُب من صلَّى ليالي ألَف إنَّ َمنإ صلَّى فيها رَكعتين  : العمِل في ألِف شهر ، وعلى هذا قاُلوا 

 .شهٍر ركَعتين ، بل ثواُب هاتَين الركعتين أكثُر من ثواب تلك الصالِة كلِّها
أنَّ أرإبَ َعًة ِمنإ بَِني : " أنَّ رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذكَر يوماً ألصحابِه : " وسبُب نزول هذه السورة 

َرائِيَل َوُهمإ  ، " ا وِحزإِقيُل ويُوُشُع بإُن نُوٍن َعَبُدوا اهللَ َثَمانِيَن َسَنًة َلمإ يَ عإُصوُه ِفيَها َطرإَفَة َعيإٍن أيُّوُب َوزََكرِيَّ : إسإ
َب أصحاُب النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم من ذلك ، فأَتى جبريُل فقاَل له  عِجَبتإ ُأمَُّتَك من عبادِة : فتعجَّ

ِإنَّا َأنَزلإَناهُ } فيها طرفَة عيٍن ، فقد أنزَل اهلل عليَك خيراً منه ، ثم قرأ هؤالء النَّفر ثمانين َسنة لم يعُصوا اهللَ 
رِ  َلِة الإَقدإ هذا أفضُل مما عِجبَت منه أنَت وُأمَّتك ، فُسرَِّت الصحابةُ : إلى آخِرها ، وقاَل { ... ِفي َلي إ

 ". بذلك 
َرائِيَل َحَمَل السِّاَلَح َعَلى َعاتقِه في سبيِل  أنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم ذَكَر رَُجالً ِمنإ : " وُروي  بَِني إسإ

اهلل ألَف شهٍر ، فعجَب المسلمون من ذلك َعجباً َشديداً ، وَتمنَّى النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أنَّ يكون 
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 . مثُلُه في ُأمَّته ، فأعطاُه اهلل ليلَة القدر
عهِد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثم رُفعت ،  كانتإ على: واختَلُفوا في وقِتها ؛ فقال بعُضهم 

َهلإ : َلهُ : أنَّها لم ُترفع وأنَّها إلى يوِم القيامة ، ِلَما ُروي عِن النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم ِقيإَل : والصحيُح 
ر ؟ فَ َقاَل  َلُة الإَقدإ ِم الإِقَياَمِة : " رُِفَعتإ َلي إ قلُت ألبي هريرَة : حسن قاَل عن عبِداهلل بن " َبلإ ِهَي إَلى يَ وإ

أهَي كلَّ شهِر رمضان : قُ لإُت (( َكذَب َمنإ قَالَ : ))زَعُموا أنَّ ليلَة القدر قد رُفعت ، قال : رضي اهلل عنه 
 ((.نَ َعمإ : ))؟ قال 

لم يقع  هي في لياِلي السَّنة كلِّها ، وأنَّ َمن علََّق طالَق امرأتِه أو عتَق عبدِه بليلة القدر: وقال بعُضهم 
. أنَّها في شهِر رمضان في كلِّ عامٍ : والجمهوُر من العلماِء . شيٌء من ذلك إلى ُمضي َسنة من يوِم حلفهِ 

َضانَ : ))وُسئل الحسُن عن ليلِة القدر فقاَل  َّ َّ  ((.َواهلِل الَِّذي الَ إَلَه إالَّ ُهَو ؛ إن ََّها ِفي ُكلِّ َرَم
ِر َرَمَضانَ : ))َرزين الُعَقيلي  واختَلُفوا في أيِّ ليلٍة هي ، فقال أبو َلٍة ِفي َشهإ : ، وقاَل الحسُن (( ِهَي أوَُّل َلي إ

رٍ )) َعِة َبدإ َلُة الَِّتي َكاَنتإ َصبيَحَة َوق إ َرَة ، َوِهَي اللَّي إ َلُة َسبإَع َعشإ  ((.ِهَي لي إ
رِينَ  ِهيَ : ))أنَّها في العشِر األواخر من رَمضان ، وقال أبو سعيٍد الخدري : والصحيُح  َدى َوِعشإ َلُة إحإ (( َلي إ

 : ، وعن أَُبيِّ بن كعٍب قاَل عن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنَُّه قاَل 
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ٍر   ( 2)تَ نَ زَُّل الإَماَلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِإذإِن رَبِِّهمإ ِمنإ ُكلِّ َأمإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نيا { ِفيَها  تَ نَ زَُّل الإَماَلِئَكُة َوالرُّوحُ } : قَ وإ ماء الدُّ موات السبِع إلى السَّ ؛ أي تَنزُل مالئكُة السَّ

ٍر } وجبريُل معهم ،   .؛ أَمَرهم اهللُ به في تلك الليلةِ { بِِإذإِن رَبِِّهم مِّن ُكلِّ َأمإ
ِر اللَِّه } : وقد يقاُم حرٌف من مقاِم الباء ، كما في قولِه تعالى  َفظُونَُه ِمنإ َأمإ : معناهُ [ 77:  الرعد]{َيحإ

ٍر } أي بأمِر اهلل ، فكذلَك معنى  أي بُكلِّ أمٍر قدَّرَُه اهللُ تعالى في تلك الليلِة إلى مثِلها من { مِّن ُكلِّ َأمإ
نيا في تلك الليلة ، ويَسلِّمون على المؤمنيِن على كلِّ : ويقاُل . السَّنة القابلة إنَّ المالئكَة ينإزِلون إلى الدُّ

 .وساجد إلى طُلوع الفجرِ قائٍم وراكع 
َزُل الإَمالَِئكةُ )قرأ طلحُة بن ُمَصرِّف  فاً ( تُ ن إ رين ، وقال . مخفَّ والمراُد بالرُّوح جبريُل في قوِل أكثر المفسِّ

َلَة ، يَ نإزُِلونَ : ))مقاتُل  ِس إَلى  الرُّوُح طَائَِفٌة ِمَن الإَمالَِئَكِة ، الَ تَ َراُهُم الإَمالَِئَكةُ إالَّ تِلإَك اللَّي إ مإ ِمنإ ُغُروب الشَّ
رِ   .هو مَلٌك عظيمٌ : َوِقيإَل ((. طُُلوِع الإَفجإ
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ِر   ( 2)َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمطإَلِع الإَفجإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٍر } ؛ َتماُم الكالِم عند قولِه تعالى { َساَلٌم ِهَي } : قَ وإ َساَلٌم } : ، ثم ابتدأ فقاَل { مِّن ُكلِّ َأمإ

اك  {ِهَي  ُر اهللُ ِفي تِلإَك : ))أي ليلُة القدر ، سالمٌة هَي ؛ أي خيٌر كلُّها ليس فيها شرٌّ ، قال الضحَّ الَ يُ َقدِّ
ِضي ِفيِهنَّ الإَباَلَء َوالسَّاَلَمةَ  َرَها فَ يَ قإ اَلَمَة ، فََأّما اللَّيَاِلي َغي إ َلِة إالَّ السَّ ِهَي َساِلَمٌة الَ : ))قال مجاهُد ((. اللَّي إ

يإطَاُن أنإ يَ عإَمَل ِفيَها َشّراً والَ أَذىيَ  َتِطيُع الشَّ ر َعَلى : ))وقال الشعبيُّ ((. سإ َلَة الإَقدإ ِليُم الإَمالَِئَكِة َلي إ ُهَو َتسإ
رُ  ُس إَلى أنإ َيطإُلَع الإَفجإ ِل الإَمَساِجِد ِمنإ ِحيَن َتِغيُب الشَّمإ  ((.أهإ

ٍر )وفي قراءِة ابِن عبَّاس  ِمن كلِّ مَلك سالٌم على المؤمِنين في هذه الليلة ، َوِقيإَل : معناُه ( َساَلمٌ ِمنإ ُكلِّ أمإ
على كلِّ امرئ من المسلمين سالٌم من : ؛ تقديرُه ( على)بمعنى ( ِمنإ )على هذه القراءة أيضاً أن : 

ُلهُ تَ َعاَلى  ِم } : المالئكِة ، ونظيرُه قَ وإ  .أي على القومِ [ 11: األنبياء ]{َوَنَصرإنَاُه ِمَن الإَقوإ
ُلُه تَ َعاَلى  ِر } : قَ وإ حرُف غايٍة ، قرأ األعمُش ( حتَّى)؛ أي إلى مطلِع الفجر ، و{ َحتَّى َمطإَلِع الإَفجإ

بكسِر الالم ، وقرأ الباقون بفتحها وهو االختياُر ؛ ألن المطَلع بفتِح الالم ( َمطإِلعِ )والكسائي وخلف 
شمُس طُلوعاً وَمطإَلعاً ، وأما المطِلُع بكسر الالم ، فإنه موضُع الطُّلوع ، طَلعت ال: بمعنى الطُّلوع ، يقاُل 

 .والَ معنى لالسِم ها هنا
أنَّهم لو َعرفوها لقصُدوها بالعبادِة ، وأهملوا في سائِر : والحكمُة في إخفاِء ليلة القدر على العباِد 

 .لياِلي شهِر رمضاَن رجاَء أن يُدركوها اللياِلي ، وإذا لم يعرِفوها بعينها عَبُدوا اهللَ في جميع
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يَن َحتَّى تَأإتِيَ ُهُم الإبَ ي َِّنُة  َفكِّ رِِكيَن ُمن إ ِل الإِكَتاِب َوالإُمشإ ُلو ( 7)َلمإ َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمنإ َأهإ َرُسوٌل ِمَن اللَِّه يَ ت إ
 ( 2)ِفيَها ُكُتٌب قَ يَِّمٌة ( 0)ُصُحًفا ُمَطهََّرًة 

 
ِل الإِكَتاِب  َلمإ }  رِِكيَن } ؛ وهم اليهوُد والنصارى ، { َيُكِن الَِّذيَن َكَفُرواإ ِمنإ َأهإ ؛ وهم َعبدةُ { َوالإُمشإ

يَن } األوثاِن ،  َحتَّى تَأإتِيَ ُهُم } لم يكونوا زائلين ، : ؛ أي ُمنَتهين عن ُكفِرهم وِشركهم ، َوِقيإَل { ُمنَفكِّ
ٌد صلى اهلل عليه وسلم أتَاُهمإ بالقرآِن ، فبيَّن ضاللَتهم وجهالَتهم ثم ؛ الواضحةُ ، و { الإبَ ي َِّنُة  هي ُمَحمَّ
 .دعاُهم

َر البيِّنة فقاَل  ُلواإ ُصُحفاً مَُّطهََّرًة } : ثم فسَّ ِفيَها ُكُتٌب قَ يَِّمٌة } ؛ من الباطِل والتناُقض ، { َرُسوٌل مَِّن اللَِّه يَ ت إ
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داً صلى اهلل عليه وسلم { َرُسوٌل مَِّن اللَِّه } لِه تعالى ؛ أي مستقيمٌة عادلة ، ومعنى قو {  } يعني ُمَحمَّ
ُلواإ ُصُحفاً مَُّطهََّرًة  يت مطهَّرًة ؛ ألنَّها { يَ ت إ َرُة من المكتوب ، ُسمِّ َنتإُه الصُّحُف المطهَّ أي يقرأُ عليهم ما تضمَّ

ها إالّ المطهَّرون من األنجاِس وهم المالئكُة ، وأراَد بها الصُّحف  مطهَّرٌة من الباطِل والتناقض ، وال يَمسُّ
ُكُتٌب } ، في تلك الصُّحف [ 72-72: عبس ]{ِكَراٍم بَ َرَرٍة * بِأَيإِدي َسَفَرٍة } التي في أيِديهم كما قال

 أي مستقيمٌة في جهة الصَّواب ، ال تؤدِّي إلى اعوجاٍج ، وال تدلُّ إالَّ على الحقِّ؟{ قَ يَِّمٌة 
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ُهُم الإبَ ي َِّنُة وَ  ِد َما َجاَءت إ ِلِصيَن َلُه ( 2)َما تَ َفرََّق الَِّذيَن أُوُتوا الإِكَتاَب ِإالَّ ِمنإ بَ عإ َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِليَ عإُبُدوا اللََّه ُمخإ
ُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن الإَقيَِّمِة  يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ؤإ  ( 2)الدِّ

 
ُهُم الإبَ ي َِّنُة } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وإ  ِد َما َجآَءت إ ؛ فيه تقريٌع لليهوِد { َوَما تَ َفرََّق الَِّذيَن ُأوتُواإ الإِكَتاَب ِإالَّ ِمن بَ عإ

والنصاَرى ، فإنَّهم ما اختَلُفوا في أمِر النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم إالَّ من بعِد ما جاَءهم النبيُّ صلى اهلل 
؛ أي ما ُأمِر هؤالِء الذين سبَق ِذكُرهم { َوَمآ ُأِمُرواإ ِإالَّ ِليَ عإُبُدواإ اللََّه } لقرآِن والمعجزات ، عليه وسلم با

يَن } من اليهوِد والمشركين في جميِع ُكتب اهلِل إالّ أنإ يعُبدوا اهللَ ،  ِلِصيَن َلهُ الدِّ } ؛ في ديِنهم ؛ { ُمخإ
؛ بحقوِقها في مواقيتها ، َوأنإ { َويُِقيُمواإ الصَّاَلَة } َوى اْلسالم ؛ َوأنإ ؛ ؛ مائِلين عن كلِّ ديٍن سِ { ُحنَ َفآَء 

تُواإ } ؛   .؛ أي المستقيمةِ { الَقيَِّمِة } ؛ اهلِل { َوَذِلَك ِديُن } ؛ المفروضَة ، { الزََّكاَة } ؛ يُعطوا ؛ { َويُ ؤإ
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ِل الإِكَتاِب  رِِكيَن ِفي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أُوَلِئَك ُهمإ َشرُّ الإَبرِيَِّة ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنإ َأهإ  ( 2)َوالإُمشإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  لَ اِئَك ُهمإ َشرُّ } : قَ وإ رِِكيَن ِفي نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَهآ َأوإ ِل الإِكَتاِب َوالإُمشإ  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُرواإ ِمنإ َأهإ

؛ أي شرُّ خليقٍة ، ومنه بَ َرَئ اهلل ، والبرإَئُة بالهمِز هم الخليقُة ، ومنه بَ َرأ اهللُ الخلَق ، ومنه البارئ {  الإَبرِيَّةِ 
 .بمعنى الخالُق ، ومن قرأ بغير الهمِز كأَنه ترَك الهمَز على وجِه التخفيف
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ُر الإَبرِيَِّة  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت أُوَلِئَك ُهمإ  ِري ِمنإ ( 1)َخي إ ٍن َتجإ َجَزاُؤُهمإ ِعنإَد رَبِِّهمإ َجنَّاُت َعدإ
ُهمإ َوَرُضوا َعنإُه َذِلَك ِلَمنإ َخِشَي رَبَُّه  َن إَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َرِضَي اللَُّه َعن إ ِتَها األإ  ( 1)َتحإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ُر الإَبرِيَِّة ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنواإ وَ } : قَ وإ َلِئَك ُهمإ َخي إ } ؛ أي خيُر الخليقِة ، { َعِمُلواإ الصَّاِلَحاِت أُوإ

ٍن  ِتَها اأَلن إَهاُر } ؛ أي بساتِين إقامٍة ، { َجَزآُؤُهمإ ِعنَد رَبِِّهمإ َجنَّاُت َعدإ ِرى ِمنإ َتحإ } ؛ األربعةُ ، { َتجإ
ُهمإ  } ؛ بالثَّواب الذي أكرَمهم اهللُ به ، { َوَرُضواإ َعنإُه } ؛ بإيمانِهم ، {  َخاِلِديَن ِفيَهآ َأَبداً رِِّضَى اللَُّه َعن إ

 .؛ بامتثاِل أوامره ، واجتناب معاصيه{ َذِلَك ِلَمنإ َخِشَي رَبَُّه 
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َرإُض زِلإَزاَلَها   ( 7)ِإَذا زُلإزَِلِت األإ

 
اعة متى ؛ وذلَك أنَّ رس{ ِإَذا زُلإزَِلِت اأَلرإُض زِلإَزاَلَها }  وَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُسئل عن قياِم السَّ

ورة لبياِن أشراِطها وصفاِتها ُلهُ . يكوُن ، فأُنزلت هذه السُّ والزَّلإَزَلُة هي الحركُة الشديدُة ، ونظيُر هذا قَ وإ
ِت اأَلرإُض رَّجاً } : تَ َعاَلى  حركًة شديدًة حتى ، وذلك أنَّ األرَض تحرُك يومئذ [ 2: الواقعة ]{ِإَذا رُجَّ

 .يتقطََّع جميُع ما فيها من بناٍء وجَبل وشَجٍر ، حتى يدخَل فيها كلُّ ما على وجِهها
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َقاَلَها  َرإُض َأث إ َرَجِت األإ  ( 0)َوَأخإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َقاَلَها } : قَ وإ َرَجِت اأَلرإُض َأث إ واألمواِل ؛ أي لَفَظِت األرُض عند ذلك ما فيها من األمواِت { َوَأخإ

َر [. 2: االنشقاق ]{َوَألإَقتإ َما ِفيَها َوَتَخلَّتإ } : ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى  وفائدُة إلقاِء الُكنوز وإظهارها أنإ تتحسَّ
بُوا بها ، كما قَاَل اهللُ تَ َعاَلى  َها ِفي نَاِر َجَهنَّمَ } : عليها نفوُس الذين كَنزوها ، وأنإ يُعذَّ َمى َعَلي إ َم ُيحإ  يَ وإ

 [.22: التوبة ]{
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نإَساُن َما َلَها  بَاَرَها ( 2)َوقَاَل اْلإِ ُث َأخإ َمِئٍذ ُتَحدِّ  ( 2)بَِأنَّ رَبََّك َأوإَحى َلَها ( 2)يَ وإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ اْلنساُن هاهنا اسُم جنٍس ُأريد به الذين يخُرجون من جوِفها ، { َوقَاَل اِْلنَساُن َما َلَها } : قَ وإ

ُلُه تَ َعاَلى يقوُل ك َباَرَها } : لٌّ منهم ما لألرِض وما حاُلها ؟ وأليِّ شيء زلإَزاُلها ؟ قَ وإ ُث َأخإ َمِئٍذ ُتَحدِّ ؛ { يَ وإ
ر فيها ، تقوُل في المؤمن  : أي يومئٍذ تخبُر األرض بما ُعِمَل على ظهِرها من خيٍر ، أو شرٍّ عبرًة للمتفكِّ

أشرَك عَليَّ وسرَق وزنا وشِرَب الخمَر ، : مؤمُن ، وتقوُل في الكافِر صلَّى َعَليَّ وحجَّ وصاَم ، فيفرُح ال
ُلُه تَ َعاَلى . فيحزُن ، وذلك اْلخباُر بأنَّ اهلل ألهَمها وأنَطقها ، كما أنطَق اهللُ الجوارحَ  بَِأنَّ رَبََّك َأوإَحى } : قَ وإ

 .؛ أي إِذَن لها وأَمَرها{ َلَها 
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ُدُر ال َمِئٍذ َيصإ ا َأعإَماَلُهمإ يَ وإ َتاتًا ِليُ َروإ  ( 2)نَّاُس َأشإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َتاتاً } : قَ وإ ُدُر النَّاُس َأشإ َمِئٍذ َيصإ ؛ أي يصُدرون من قبورهم متفرِّقين إلى أرِض المحشر ِفَرقاً { يَ وإ

لُُه تَ َعاَلى . فرقاً أهُل كلِّ ديٍن على ِحَدٍة ، فُيسار بهم إلى موضِع الحساب اإ َأعإَماَلُهمإ لِّ } : قَ وإ ؛ من  { يُ َروإ
ُل أعماَلهم فيها يرِجعون من موضِع الحساب متفرِّقين ليُ َروا جزاَء أعمالهم ، : َوِقيإَل . كُتبهم التي تسجِّ
عير  .فريٌق في الجنَّة وفريٌق في السَّ
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ًرا يَ َرهُ  َقاَل َذرٍَّة َخي إ َقا( 1)َفَمنإ يَ عإَملإ ِمث إ  ( 1)َل َذرٍَّة َشرًّا يَ َرُه َوَمنإ يَ عإَملإ ِمث إ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َقاَل َذرٍَّة َخيإراً يَ َرُه } : قَ وإ َقاَل َذرٍَّة َشّراً يَ َرُه * َفَمن يَ عإَملإ ِمث إ ؛ اختَلُفوا في مثقاِل { َوَمن يَ عإ َملإ ِمث إ

هي النملةُ : هو ما يقُع في الكون من شعاع الشمس من الهباء ، وقال بعُضهم : الذرَّة ، قال بعُضهم 
الحمراء الصغيرة ، وذلك أنَّ قوماً كانوا ال يَرون أنَّهم يُؤَجرون على قليٍل من الخير ، وال يُعاَقبون على 
قليٍل من الشرِّ ، فأنزَل اهللُ هذه ، وحثَّهم على كلِّ خير قلَّ أو َكثُ َر ، وحذرَهم من كلِّ شرٍّ قلَّ أو َكُثر ،  
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َرٍة ، فَإنإ َلمإ َتِجُدوا ِفبَكِلَمٍة : "  عليه وسلم أنه قاَل كما ُروي عن النبيِّ صلى اهلل ات َُّقوا النَّاَر َوَلوإ بِشقِّ َتمإ
 ". َطيَِّبٍة 
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 ( 7)َوالإَعاِديَاِت َضبإًحا 

 
يُقِسَم بما  ؛ أقسَم اهللُ تعالى بالخيوِل العادياِت في َسبيلِه إكراماً للُغزاة ، وهلِل أن{ َوالإَعاِديَاِت َضبإحاً } 

َحَمةُ الخيِل ، وما ُيسمع من أصواِت أنَفاِسها إذا . شاَء من خلقِه ، وليس لنا أن نُقِسَم إالّ بهِ  والضَّبإُح َحمإ
 .َعَدتإ 

ٍر قَاَل : ))وعن عليٍّ رضي اهلل عنه  َم َبدإ َعّداً َوَلمإ َيُكنإ مُ : أنَّ الإُمَراَد بالإَعاِديَاِت الذاِهَبَة إَلى الإَعُدوِّ ، يَ وإ
َدادُ  َمِئٍذ إالَّ فَ َرٌس َواِحٌد رَِكبَ َها الإِمقإ والعادياِت : على المصدر تقديرُه { َضبإحاً } وانتصَب قولُه ((. يَ وإ

َبُح َضبحاً   .َتضإ

(0/0) 

 
 

ًحا   ( 0)فَالإُمورِيَاِت َقدإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  حاً } : قَ وإ الناَر بوطِئها بنعالها للحجارِة ، وبضربها ؛ أي فالإُمظِهَراِت بَسنابكها { فَالُمورِيَاِت َقدإ

 .فالقادحاِت َقدحاً : الحَصى بعَضها ببعٍض كنار القادح ، والَقدإُح واْلب إَراُء بمعنى واحٍد ، وتقديرُه 
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 ( 2)فَالإُمِغيَراِت ُصبإًحا 

 
ُلُه تَ َعاَلى  صبَّح في سبيِل اهلل ، أضاَف اْلغارَة إليها ؛ يعني الخيَل تُِغيُر عند ال{ فَالإُمِغيَراِت ُصبإحاً } : قَ وإ

اَبها ، وذلك أنَّهم كانوا َيِسيُرون إلى العدوِّ ليالً ويأتوهم ُصبحاً   .وأراَد بذلك ركَّ
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ًعا  ًعا ( 2)فََأثَ رإَن ِبِه نَ قإ  ( 2)فَ َوَسطإَن ِبِه َجمإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  عاً } : قَ وإ وإن ما لم يذكِر المكان . لمكاِن الذي انتهت إليه ُغباراً ؛ أي هَجمت با{ فََأثَ رإَن ِبِه نَ قإ

لُُه تَ َعاَلى . ؛ ألن في الكالِم َدليالً عليه ، وذلك أن إثارَة الُغبار ال يكون إالّ بمكانٍ  فَ َوَسطإَن ِبِه } : قَ وإ
عاً   .؛ أي دَخلن في ذلك المكاِن في وسِط جمِع المشركين لإلغارةِ { َجمإ
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 ( 2)نإَساَن ِلَربِِّه َلَكُنوٌد ِإنَّ اْلإِ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ هذا جواُب القَسِم هاهنا ، واْلنساُن عبارٌة عن جنِس الناِس ، { ِإنَّ اِْلنَساَن ِلَربِِّه َلَكُنوٌد } : قَ وإ

دَ " المراُد به الكافُر ، والَكُنوُد هو الكافُر ، الذي : َوِقيإَل  َنُع رفإَدُه ، َويَأإُكُل َوحإ ِلُد َعبإَدهُ َيمإ " هُ ، َوَيجإ
، وبلسان مضر (( العاصِ : الإَكُنوُد بِلَساِن ِمَعدٍّ : ))وهكذا قال النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ، وقال الكلبيُّ 

يَ ُعدُّ الإَمَصاِئَب ، َويَ نإَسى : ))وقال الحسن . البخيلُ : الكفوُر ، وبلسان بني مالك : وربيعة وقضاعة 
َر ِفيإهِ : ))اءُ وقال عط(( الن َِّعمَ  هو : واألرُض الَكُنود الذي ال تُنبُت ثانياً ، َوِقيإَل ((. الإَكُنوُد الَِّذي الَ َخي إ

 .الحقوُد الحسود
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 ( 1)َوِإنَُّه َعَلى َذِلَك َلَشِهيٌد 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ا الكنوِد وُكفرانِه لِنَعِمِه لشهيٌد إنَّ اهللَ على ُصنع هذ: ؛ معناهُ { َوِإنَُّه َعَلى َذِلَك َلَشِهيٌد } : قَ وإ

إنَّ اْلنساَن على نفسِه لشيهٌد ، يشهُد بذلك حالُه في ُبخلِه ، : معناُه : َوِقيإَل . ُيحِصي عليه أعماَلهُ 
 .وإعراضِه عما يجُب عليه ، فالهاء على هذا القوِل راجعٌة لإلنسان
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 ( 1)َوِإنَُّه ِلُحبِّ الإَخيإِر َلَشِديٌد 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ه ، : ؛ الضميُر عائٌد على اْلنسان ، معناُه { َوِإنَُّه ِلُحبِّ الإَخيإِر َلَشِديٌد } : قَ وإ إنَّ اْلنساَن في حقِّ

 .رجل شديٌد إذا كان َبخيالً : وإنَّه ِلُحبه الماَل لبخيٌل ، ويقاُل : ويقاُل في معناه 
َي الإَماُل َخيإراً َوعَ : ))قال ابُن زيد  ى ُسمِّ ونَُه َخيإراً ، َوَسمَّ َسى أنإ َيُكوَن َخبيثاً َوَحَراماً ، َوَلِكنَّ النَّاَس يَ ُعدُّ

ى الإِجَهاَد ُسوًء ، فقال ُهمإ ُسوٌء } الإَماَل َخيإراً ، َوَسمَّ َسسإ ٍل لَّمإ َيمإ َقَلُبواإ بِِنعإَمٍة مَِّن اللَِّه َوَفضإ آل عمران ]{فَان إ
ومعنى اآليِة شأنُه من أجِل حب المال . اهلل سوًء ولكن يسمُّونه سوءً  أي فقاَل وليس هو عندَ [(( 712: 

ٌد ، قال ُطرفة : الشديد بخيٌل ، ويقال للبخيِل  َطِفي َعِقيَلَة : شديٌد ومتشدِّ َت يَ عإتَاُم الرَِّجاَل َوَيصإ أَرى الإَموإ
ِدوالفاحُش البخيل ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى  َشآِء } : َماِل الإَفاِحِش الإُمَتَشدِّ أي [ 021: البقرة ]{َويَأإُمرُُكم بِالإَفحإ

 .بالُبخلِ 
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َمِئٍذ َلَخِبيٌر ( 70)َوُحصَِّل َما ِفي الصُُّدوِر ( 1)َأَفاَل يَ عإَلُم ِإَذا بُ عإِثَر َما ِفي الإُقُبوِر   ( 77)ِإنَّ رَب َُّهمإ ِبِهمإ يَ وإ

 
أفال يعلُم هذا اْلنساُن إذا بُعث الموَتى من : ؛ معناُه { َر َما ِفي الإُقُبوِر َأَفالَ يَ عإَلُم ِإَذا بُ عإثِ } : وقولهُ تعالى 

؛ أي وُأظِهَر ما في ُصدورهم من الخيِر والشرِّ والسَّخاء والُبخل ، { َوُحصَِّل َما ِفي الصُُّدوِر } قبورهم ، 
َمِئٍذ لََّخِبيٌر }   .أَسرُّوه وما أعلنوُه ، ويجازيهم على أعمالهم؛ أي عاِلٌم يعلُم ما { ِإنَّ رَب َُّهم ِبِهمإ يَ وإ

لجاءت مفتوحًة لوقوِع العلم عليها ، ولكنإ لما دَخلت الالُم ُكسرت ( إنَّ )ولوال دخوُل الالم في جواب 
َهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّه } : على عادِة العرب ، كما في قولِه تعالى ( إنَّ )  [.7: المنافقون ]{َنشإ

ورة فقاَل أنَّ : ويحكى  بالفتِح ، واستدرَك الغلَط من جهِة ( أنَّ رَب َُّهمإ : )الحجاَج غلَط في قراءِة هذه السُّ
أالَ تَ نإظُُروَن إَلى َعُدوِّ اهلِل يُ َغي ُِّر  : ))فالتفَت الحسن إلى أصحابِه وقاَل ( َخبيرٌ : )العربية وحذَف الالم فقاَل 

َم ِلَسانَهُ   !((.ِكَتاَب اهلِل ِليُ َقوِّ
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This file was downloaded from QuranicThought.com



 

رَاَك َما الإَقارَِعُة ( 0)َما الإَقارَِعُة ( 7)الإَقاِرَعُة   ( 2)َوَما َأدإ

 
والمعنى . ؛ القارعُة من أسماِء القيامة ، ُسميت بذلك ، ألنَّها تقرُع القلوَب باألهواِل واألفزاعِ { الإَقاِرَعُة } 
؛ تفخيٌم { َما الإَقارَِعُة } : ، وقولُه تعالى  إنَّ القارعَة هي الصيحُة العظيمة: ستأتيَك القارعُة ، ويقال : 

رَاَك َما الإَقاِرَعُة } ألمِر القيامة ،  القارعُة ما هي ؟ وأيُّ شيء هي ؟ وما أعَلَمك ما هي : ، تقديرُه { َوَمآ َأدإ
َك ؟ وهذا كما يقاُل   وأيُّ فقيٍه؟: لو َلمإ ُأعِلمإ

(0/0) 

 
 

َم َيُكوُن النَّاُس َكالإَفَراشِ   ( 2)الإَمبإثُوِث  يَ وإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َم َيُكوُن النَّاُس َكالإَفَراِش الإَمبإثُوِث } : قَ وإ يوم َيُموُج الناُس بعُضهم في بعٍض حين : ؛ معناهُ { يَ وإ

ُيخَرجون من قبورهم ، كالجراِد الكثير المتفرِّق الذي يدخُل بعضُه في بعٍض ، ويركُب بعضهُ بعضاً يعني 
ُلُه تَ َعاَلى  الغوغاَء ، وهي َداِث َكَأن َُّهمإ َجَراٌد مُّنَتِشٌر } : صغاُر الجراِد ، نظيرُه قَ وإ ُرُجوَن ِمَن اأَلجإ القمر ]{َيخإ

راِج من الَبقِّ [ 1:  وُسمي الجراُد فَ َراشاً ؛ ألنه يَتفِرُش حين يتفرَُّق ، ويقاُل الفراُش ما يطير حوَل السِّ
بالفراِش ؛ ألنَّهم يذَهبون في ذلك اليوِم على ُوجوِههم ال يدرون من أيَن  ونحوِه ، وإنما شبََّه الناَس يومئذ

 .يجيئون ، وال أين يذَهبون

(0/0) 

 
 

ُفوِش  ِن الإَمن إ  ( 2)َوَتُكوُن الإِجَباُل َكالإِعهإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِن الإَمنُفوِش } : قَ وإ ة والشدة   تصيُر في ذلك اليومِ : ؛ معناهُ { َوَتُكوُن الإِجَباُل َكالإِعهإ بعَد القوَّ

 .المندوُف ، وذلك أوَهى ما يكون من الصُّوف: كالصُّوف ، والمنفوُش 

(0/0) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 ( 1)فَ ُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة ( 2)فََأمَّا َمنإ ثَ ُقَلتإ َمَوازِيُنهُ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي { فَ ُهَو ِفي ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة } ،  ؛ يعني بالطَّاعات والحسناتِ { فََأمَّا َمن ثَ ُقَلتإ َمَوازِيُنُه } : قَ وإ

 .أي َمرإِضيَّة{ رَّاِضَيٍة } معنى : ذاِت رضًى يرَضاها اهللُ ، َوِقيإَل 

(0/0) 

 
 

 ( 1)فَأُمُُّه َهاِوَيةٌ ( 1)َوَأمَّا َمنإ َخفَّتإ َمَوازِيُنهُ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي خفَّت من األعماِل الصالحة فمسَكنُه ومأواهُ { َهاِوَيٌة فَأُمُُّه * َوَأمَّا َمنإ َخفَّتإ َمَوازِيُنُه } : قَ وإ

َيهِوي على ُأمِّ رأسِه في النار َدرَكًة من دركاِت : َوِقيإَل . الهاويُة ، يأوي إليها ، كما يأوي الولُد إلى ُأمه
 .النار

ة ، وصحائُف توَزُن صحائُف الحَسنات في ك: واختَلُفوا في كيفيَّة وزِن األعمال ، فقال بعُضهم  فَّ
يئات في كفَّة يخلُق اهلل من الحَسناِت نوراً يكون عالمًة للحسناِت ، فتوضُع في كفَّة : وقال بعُضهم . السِّ

ة السيِّئات يئات ، فتوضُع في كفَّ يئات ظُلمًة تكون عالمًة للسِّ  .الحسناٍت ، ويخلُق من السِّ
: وقال بعُضهم . والَُّه مَلٌك من المالئكِة موكٌَّل بالموازينيت: واختَلُفوا فيَمنإ يزُن الميزاَن ، قال بعُضهم 

يتوالَُّه جبريُل فَيِقُف بين الكفَّتين ويزُن األعماَل ، فَمن رَجحت حسناتُه على سيِّئاته ناَدى بصوٍت يسمعُه 
يِّئاتُه على حسناتِه اآلَن فالُن بُن فالٍن ، َسِعَد سعادًة ال شقاَء بعَدها أبداً ، وَمن رَجحتإ س: أهل الموقِف 

 .اآلَن فالُن بُن فالٍن ، َشِقَي شقاوًة ال سعادَة بعَدها أبداً : ناَدى المَلُك بصوٍت يسمعُه أهل الموقِف 

(0/0) 

 
 

رَاَك َما ِهَيهإ   ( 77)نَاٌر َحاِمَيٌة ( 70)َوَما َأدإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  رَاَك َما ِهَيهإ } : قَ وإ ُد  -؛ أي ما أعَلَمك { َوَمآ َأدإ َك ؟ وهذه  -يا ُمَحمَّ ما الهاويةُ لو َلمإ ُأعِلمإ

تِ  كإ لُُه تَ َعاَلى . الهاُء تسمى هاء السَّ ناٌر قد تناَهتإ : ؛ تفسيٌر للهاويِة ؛ ومعناُه { نَاٌر َحاِمَيٌة } : وقَ وإ
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 .حرارَُتها منتهاها
َتَتَح َهِذهِ : ))ويُروى  ِل ، فَ َفاَرَق  أنَّ الإُفَضيإَل بإَن ِعَياٍض َكاَن ُكلََّما اف إ ِة الإَهوإ َرُة ِمنإ ِشدَّ السُّورََة َقَطَعتإُه الإَعب إ

ن إَيا َوَما َخَتَمَها  ((.الدُّ

(0/0) 

 
 

َف تَ عإَلُموَن ( 0)َحتَّى ُزرإُتُم الإَمَقاِبَر ( 7)َألإَهاُكُم التََّكاثُ ُر  َف تَ عإَلُموَن ( 2)َكالَّ َسوإ  ( 2)ُثمَّ َكالَّ َسوإ

 
؛ أي شغَلتإكم المباهاُة والمفاخَرُة بكثرِة المال والعدد عن طاعِة { َحتَّى ُزرإُتُم الإَمَقاِبَر * كَّاثُ ُر َألإَهاُكُم التَّ } 

َدهُ : ربكم حتى ِمتُّمإ وُدِفنإُتم في المقابِر قبَل أنإ تَتوبُوا ، ويقاُل ِلَمن ماَت  َد َلحإ هذا . زاَر ُحفرَتُه ، وتَوسَّ
ن  .يا وَجَمَع أموالها وهو يريُد التكاثَر والتفاخَر بهاخطاٌب ِلَمن حرَص على الدُّ

ٍم ، : بنو عبِد َمناف ، واآلخُر : إنَّ هذه السُّورَة نَزلت في َحي َّيإِن من ُقريش ؛ أحُدهما : َوِقيإَل  بنو َسهإ
وا أيُّهم أكثَر ، فكثَّرهم بنو عبِد مناف ، فقال بنو سهٍم  وا إنما أهَلَكنا البغُي في الجا: فَعدُّ هليَّة ، فُعدُّ

. أمواَتنا وأمواَتكم وأحياَءنا وأحياءَكم ، فتعادُّوا فكثَّرهم بنو سهٍم ، فأنزَل اهللُ هذه السورة َتهديداً لهم
 .شَغَلكم التفاخُر باألنساب والمناقب عن توحيِد اهلل حتى عَددُتم الموَتى في المقابرِ : والمعنى 

َف تَ عإَلُموَن َكالَّ سَ } : ثم زاَد في وعيدهم فقاَل  ؛ أي حّقاً سوَف تعلمون ماذا تَلَقون من العذاب عند { وإ
َف تَ عإَلُموَن } الموت وفي القبِر ،  ؛ أي ُثم حّقاً سوف تعَلُمون ماذا تَلَقون في اآلخرِة من { ُثمَّ َكالَّ َسوإ

هذا ِتكَراراً ، وقد دخَل عذابها ، وال بدَّ أن يكون المراُد بهذا الثاني غير المراِد األول ، وكيف يكون 
 .التي هي للتراِخي( ثُمَّ )بينهما حرُف 

(0/0) 

 
 

 ( 2)َكالَّ َلوإ تَ عإَلُموَن ِعلإَم الإَيِقيِن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  جواُب هذا محذوٌف ؛ أي حّقاً لو عِلمُتم : ؛ قال بعُضهم { َكالَّ َلوإ تَ عإَلُموَن ِعلإَم الإَيِقيِن } : قَ وإ

نيا ، وما ألإهاُكم التكاثرُ ماذا ينإِزُل بكم   .في اآلخرِة علَم اليقيِن َلَما تفاَخرُتم في الدُّ

(0/0) 
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َمِئٍذ َعِن النَِّعيِم ( 1)ثُمَّ َلتَ َرُون ََّها َعيإَن الإَيِقيِن ( 2)َلتَ َرُونَّ الإَجِحيَم  أَُلنَّ يَ وإ  ( 1)ُثمَّ َلُتسإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَّ الجحيَم في الموقِف إن متُّم على هذا ،  ؛{ َلتَ َرُونَّ الإَجِحيَم } : قَ وإ ثُمَّ َلتَ َرُون ََّها َعيإَن } أي لتَ َروإ

نيا ، { الإَيِقيِن  أَُلنَّ } ؛ ُمعاينًة ، إذا دَخلُتموها ، وتشاهدون في اآلخرِة كلَّ ما شَككُتم فيه في الدُّ ثُمَّ َلُتسإ
َمِئٍذ َعِن النَِّعيِم  نيا حتى ترَكُتم ما َلِزَمكم من الفرائضِ ؛ ثم لُتسأَُلنَّ يوَم الق{ يَ وإ  .يامِة عن اشتغاِلكم بنعيِم الدُّ

ؤال ، قال بعُضهم  هو سؤاُل توبيٍخ وتقريع للكفَّار في النار ، يقاُل للكافِر وهو : واختَلُفوا في هذا السُّ
ٍر رضي اهلل "  :أين ذهَب تفاُخرَك وُملُكَك ومملكُتَك وعَدُدَك ، ويؤيُِّد هذا ما ُروي : في النار  أنَّ أبَا َبكإ

َلٍة أَكَلَها َمَع َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِفي بَ يإِت أبي  عنه َسَأَل النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َعنإ أكإ
ِر َقدإ ذنََّب ، ف َ  ٍب َوُبسإ ٍم َوُخبإِز َشِعيٍر َوَماٍء َعذإ َهاِن األَنإَصاريِّ ِمنإ َلحإ يَا نَِبيَّ اهلِل أَتَخاُف : َقاَل الإَهيإَثِم بإِن الت َّي إ

َأُل َعنإُه ؟ فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  َنا ِمَن النَِّعيِم الَِّذي ُنسإ َنا أنإ َيُكوَن َعَلي إ إنَّ ذِلَك لِلإُكفَّار ، ُثمَّ : " َعَلي إ
َم الإِقيَاَمِة  ُهمإ يَ وإ َأُل اهللُ الإَعبإَد َعن إ رََتُه ، َوَما يُِقيُم بِه ُصلإَبُه ، َوَما ُيِكنُُّه ِمَن الإَحرِّ َما يُ َواري بِه : َثاَلٌث الَ َيسإ َعوإ

ُؤوٌل بَ عإَد ذِلَك َعنإ ُكلِّ نِعإَمٍة . َوالإبَ رإدِ   " ". َوُهَو َمسإ
َها : " وقاَل صلى اهلل عليه وسلم  ُد هلِل ، : َما أن إَعَم اهللُ َعَلى َعبإٍد ِمنإ نِعإَمٍة َصِغيَرٍة أوإ َكبيَرٍة فَ َقاَل َعَلي إ الإَحمإ

ا أَخذ   ". إالَّ ُأعإِطَي َخيإراً ِممَّ
ٍّ قاَل  َتِطيُع أنإ : َجاَء ِجبإرِيُل إَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم فَ َقاَل َلُه ِجبإرِيُل : " وعن أنِس َمنإ َيسإ

َر َما أن إَعَم اهللُ َعَليإِه ؟ قَاَل  َرَها  َمنإ َعِلَم أنَّ تِلإكَ : " يُ َؤدَِّي ُشكإ  " ". الن ِّعإَمَة ِمنإ ِقَبِل اهلِل فَ َقدإ أدَّى ُشكإ
ةُ : ))وُسئل ابُن مسعوٍد عن النعيم المذكور في هذه اآليِة فقال  ُن َوالصِّحَّ ، وُسئل عليٌّ رضي اهلل (( اأَلمإ

ِعيِر ، َوالإَماُء الإِقَراحُ : ))عنه َعنإ ذلَك فقال  ُز الشَّ راب ، وظلُّ المساكِن ، إنَّه بارُد ا: ويقاُل ((. ُخب إ لشَّ
ة البردِ : ويقاُل . وشَبُع البطونِ  ة الحرِّ ، وعن الماِء الحارِّ في شدَّ أُل عن الماء البارِد في شدَّ  .ُيسإ

وهذا كلُّه محموٌل على ما إذا تشاغَل بشيٍء من هذه المباحات ، فترَك بها واجباً عليه ، وأمَّا إذا لم يكن 
 .ا وال ُيحاَسُب عليهاذلك ، فإنه ال ُيسأل عنه

: وقال عبُداهلل ابُن عمَر " النَِّعيُم الإَماءُ الإَبارُد َوالرَُّطُب : " وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل 
َم الإ : " وفي الخبِر المأثور ((. ُهَو الإَماُء الإَبارُد ِفي الصَّيإفِ )) َأُل اهللُ الإَعبإَد يَ وإ ِقَياَمِة أنإ يَ ُقوَل أنَّ أوََّل َما َيسإ

َمَك ؟ أَلمإ أرإوَك ِمَن الإَماِء الإَبارِد ؟ : " َلُه   ". أَلمإ ُنِصحَّ َلَك ِجسإ
ِدُر َعَليإِه : " " وقال صلى اهلل عليه وسلم  َربإ أب إَرَد َما يَ قإ َوِلَم ؟ : ِقيَل " إذا َشِرَب أَحدُُكُم الإَماَء ، فَ لإَيشإ

ر أَلنَّهُ أطإَفأُ لِ : " قَاَل  كإ َعُث لِلشُّ َفُع لِلِعلَِّة ، َوأب إ  " لإَمرإِء ، َوأن إ
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ِر   ( 7)َوالإَعصإ

 
ِر }  اللة على وحدانيَّة اهلِل ، : ؛ معناهُ { َوالإَعصإ هِر ، أقَسَم اهللُ بالدهِر في تَردُّدِه وتقلُّبِه ِلَما فيه من الدَّ والدَّ

ما فيه : المراُد بالعصِر العِشي ، وفائدُة ذكرِه : ل بعُضهم ورب العصِر ، وقا: ويجوز أنإ يكون المراُد به 
اللة على توحيِد اهلل من إقباِل اللَّيل ، وإدبار النهار ، وذهاب ُسلطان الشمسِ   .من الدَّ

(0/0) 

 
 

ٍر  نإَساَن َلِفي ُخسإ  ( 0)ِإنَّ اْلإِ

 
لُُه تَ َعاَلى  ٍر } : وقَ وإ القَسم ، واْلنساُن ها هنا جنٌس أراَد به جميَع  ؛ هذا جوابُ { ِإنَّ اِْلنَساَن َلِفى ُخسإ

المراُد باْلنسان ها هنا الكافُر بُخسرِه نفَسهُ : َوِقيإَل . الناس ، ولذلك استثَنى منهم المؤمِنين المطيعين
 .وماَلُه وأهَلُه ومنإزَلهُ وخَدَمُه في الجنَّة ، ويرثهُ المؤمن

ِر ها هنا نقصاُن العُ : ويقال  ، والمؤمُن وإنإ كان ينقُص " العمر " مِر ، كلُّ إنساٍن رأُس ماله معنى الإُخسإ
من ُعمره الذي هو رأُس ماله ، فإنه يربُح عليه بالطاعِة فال يعدُّ ذلك ُخسراناً ؛ ألنه ال يتوصَُّل إلى الربِح 

 .إالّ بإخراِج رأِس المال من يده ، فمعنى الخسران ال يتحقَُّق إالّ في الكافرِ 
ُمُه : " يِث عن النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل وفي الحد َماُه فَ ُهَو َمغإُبوٌن ، َوإنإ َكاَن يَ وإ تَ َوى يَ وإ َمِن اسإ

ُمُه َشّراً ِمنإ أمإِسِه فَ ُهَو َملإُعوٌن ، َوَمنإ َلمإ َيُكنإ ِفي ا ي لزِّيَاَدِة فَ ُهَو فِ َخيإراً ِمنإ أمإِسِه فَ ُهَو َمغإُبوٌط ، َوَمنإ َكاَن يَ وإ
ٌر َلُه ِمن الإَحيَاِة  ُت َخي إ َصاِن فَالإَموإ َصاِن ، َوَمنإ َكاَن ِفي الن ُّقإ  ". الن ُّقإ

(0/0) 

 
 

ا بِالصَّبإِر  ا بِالإَحقِّ َوتَ َواَصوإ  ( 2)ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوتَ َواَصوإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  اإ بِالصَّبإِر ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنواإ َوعَ } : قَ وإ اإ بِالإَحقِّ َوتَ َواَصوإ ؛ فهؤالء هُم الذين { ِمُلواإ الصَّاِلَحاِت َوتَ َواَصوإ

كون بما يؤدِّيهم إلى الفوز بالثواب ، والنجاِة من العقاب ، فإنَّهم ال يُقِصرون على طاعِة أنفسهم بل  يتمسَّ
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َتَدى بهم ولَيُكونوا َسبب ُلُه تَ َعاَلى . اً في طاعِة غيرهميحثُّون غيَرهم على الطاعِة ِليُ قإ اإ بِالإَحقِّ } : وقَ وإ َوتَ َواَصوإ
اإ بِالصَّبإِر } أي أوَصى بَعُضهم بعضاً باتِّباع القرآِن ، وطاعة اهلِل ، {  دائد في ذاِت اهللِ { َوتَ َواَصوإ  .على الشَّ

ِر }  قَ َرأُت َعَلى َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم: وعن ُأَبيِّ بن كعٍب قال  يَا َرُسوَل اهلِل : فَ ُقلإُت { َوالإَعصإ
ِسيُرَها ؟ فَ َقاَل  ٍل { ِإنَّ اِْلنَساَن } أقإَسَم رَبَُّك بآِخِر الن ََّهار : " َما تَ فإ ٍر } َوُهَو أبُو َجهإ ِإالَّ } ، { َلِفى ُخسإ

يِق { الَِّذيَن آَمُنواإ  ٍر الصِّدِّ اإ بِالإَحقِّ } يَ عإِني ُعَمَر بإَن الإَخطَّاب ، { ِت َوَعِمُلواإ الصَّاِلَحا} يَ عإِني أبَا َبكإ َوتَ َواَصوإ
اإ بِالصَّبإِر } يَ عإِني ُعثإَماَن بإَن َعفَّاٍن ، {  َمِعينَ " يَ عإِني َعِليَّ بإَن أبي طَاِلٍب { َوتَ َواَصوإ َواُن اهلِل َعَليإِهمإ أجإ  .رضإ

(0/0) 

 
 

 ( 7)َويإٌل ِلُكلِّ ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة 

 
ِمُز النَّاَس َويَ لإِمُزُهمإ : ))؛ قال ابُن عبَّاس { ٌل لُِّكلِّ ُهَمَزٍة لَُّمَزٍة ويإ }  َنِس ابإِن ُشَريإٍق ، َكاَن يَ هإ نَ َزَلتإ ِفي اأَلخإ

برِينَ  بِليَن َوُمدإ َد يقتضي أنَّ هذا الوعي( ُكلِّ )وحرف ((. نَ َزَلتإ ِفي الإَولِيِد بإِن الإُمِغيَرةِ : ))وقال مقاتُل ((. ُمقإ
إنه واٍد في : والويُل كلمٌة تقولها العرُب في كلِّ َمن وقَع َهلكٍة ، ويقاُل . لكلِّ كافٍر يغتاُب الناَس ويَعيُبهم

 .جهنَّم مملوٌء من القيِح والصَّديد مما يسيُل من أهِل النار
َفِه والجهِل ، واللَُّمَزُة : والإُهَمَزُة  ُمغَتاُب الإِمعَياُب ، وعن أبي العاليِة الإ : الطاعُن على غيرِه بغير حقِّ بالسَّ

َوالَ تَ لإِمُزواإ َأنُفَسُكمإ } : ُهَو الإَعيإُب ، قَاَل اهللُ تَ َعاَلى : الَِّذي يَ لإِمُز ِمنإ َخلإٍف ، َواللَُّمُز : الإُهَمَزُة : ))قال 
ُهُم : َزُة اللَُّمَزةُ الإُهمَ : ))وقال ابُن عبَّاس ((. أي ال يعيَبنَّ بعُضكم على بعضٍ [ 77: الحجرات ]{

اُءوَن بالنَِّميَمِة الإُمَفرُِّقوَن بَ يإَن اأَلِحبَّةِ   ((.الإَمشَّ
الذي ُيكِرُم : اللَُّمزة : َوِقيإَل . الطعَّان عليهم: الذي يأكُل لحوَم الناِس ويغتابُهم ، واللَُّمزة : الإُهَمَزُة : َوِقيإَل 

ِظ ، َواللَُّمَزةُ : الإُهَمَزُة : ))ابُن َكيسان  الناَس بلسانِه ويهِمُزهم بعينِه ، وقال ِذي َجِليَسُه بُسوٍء اللَّفإ الَِّذي يُ ؤإ
نَ يإِه ، َويَ رإِمُز بَحاِجبهِ :  َنُه َعَلى َجِليِسِه ، َوُيِشيُر بَرأِسِه ، َويُوِمُئ بَعي إ ِسُر َعي إ  ((.الَِّذي َيكإ

(0/0) 

 
 

َدهُ   ( 0)الَِّذي َجَمَع َمااًل َوَعدَّ

 
َدُه } : ُلُه تَ َعاَلى قَ وإ  بتخفيِف الميم ( َجَمعَ )؛ قرأ ابُن كثيٍر وأبو عامر ونافع وعاصم { الَِّذى َجَمَع َماالً َوَعدَّ
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َدُه لنوائِب دهرهِ : ، وقرأ غيُرهم بالتشديِد ، ومعنى اآلية  : َوِقيإَل . الذي جمَع ماالً كثيراً من الحراِم وعدَّ
ُه وأحصاُه وأحَرزُه ، وقر  بالتخفيِف ؛ أي جَمعُه وعدده ؛ أي وخَدمُه واتباعُه ، تقول ( َوَعَدَدهُ )أ الحسُن عدَّ

عُت الشيء بالتشديِد إذا أكثرُت الجمَع منه: العرُب   .َجمعُت الشيَء إذا كان متفرِّقاً ، وَجمَّ

(0/0) 

 
 

َلَدُه  َسُب َأنَّ َماَلُه َأخإ  ( 2)َيحإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َسُب َأنَّ } : قَ وإ َلَدُه َيحإ يحسُب هذا الكافر الطاعُن اللعَّاُن أنَّ كثرَة مالِه : ؛ معناُه { َماَلُه َأخإ

ِلُدُه وتُبقيه ؟ أي يعمُل عَمَل من يظنُّ أن ماله يُبقيِه؟  ُتخإ

(0/0) 

 
 

 ( 2)َكالَّ َليُ نإَبَذنَّ ِفي الإُحَطَمِة 

 
ُلُه تَ َعاَلى  َلُينَبَذنَّ ِفي } حّقاً ؛ : ويجوُز أن يكون معناه . الدينا ؛ أي حاَشا أن يخُلَد أحٌد في{ َكالَّ } : قَ وإ

اسُم درَكٍة من : والإُحَطَمُة . أي ليطرَحانَّ هو ومالهُ ( َليُ نإَبَذان)؛ أي لُيطَرحنَّ فيها ، وقرأ الحسُن { الإُحَطَمِة 
رجٌل َحَطَمٌة : كسُر ، يقاُل دركاِت النار ، ُسميت بذلك ؛ ألنَّها كثيرُة الحطإِم للكفار ، وأصُل الإَحطإِم ال

 .إذا كان كثيَر األكلِ 

(0/0) 

 
 

رَاَك َما الإُحَطَمةُ  َفإِئَدِة ( 2)نَاُر اللَِّه الإُموَقَدُة ( 2)َوَما َأدإ  ( 1)الَِّتي َتطَِّلُع َعَلى األإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  رَاَك َما الإُحَطَمُة } : قَ وإ لُُه ت َ { َوَمآ َأدإ ؛ أي ال { نَاُر اللَِّه الإُموَقَدُة } : َعاَلى ؛ تفخيٌم لشأِنها ، وقَ وإ

لُُه تَ َعاَلى  َمُد أبداً ، وقَ وإ ؛ أي ُتشِرُف على القلوِب ، تأكُل كلَّ شيٍء من { الَِّتي َتطَِّلُع َعَلى اأَلفإِئَدِة } : َتخإ
 .الجلوِد واللُّحوم والعظاِم والُعروِق حتى يبلَغ إحراُقها إلى القلوبِ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



(0/0) 

 
 

َصَدةٌ ِإن َّ  َدٍة ( 1)َها َعَليإِهمإ ُمؤإ  ( 1)ِفي َعَمٍد ُمَمدَّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َصَدٌة } : قَ وإ ؛ أي إنَّ الحَطمَة عليهم ؛ أي على الكفار ُمطبَ َقُة األبواِب مغلَقةٌ { ِإن ََّها َعَليإِهم مُّؤإ

ها ُلُه تَ َعاَلى . ال تدخُل فيها َروإٌح ، وال يخرج منها غمُّ َدِة ِفي َعمَ } : قَ وإ ( ُعُمدٍ )؛ قرأ أهُل الكوفة { ٍد مَُّمدَّ
تين ، وقرأ غيُرهم بالنصِب ، واختاَرُه أبو عبيد لقوله تعالى نَ َها } بضمَّ َماَواِت ِبَغيإِر َعَمٍد تَ َروإ رََفَع السَّ

ُع ِعَماٍد ، َوُهَو : ))، والَعَمُد والُعُمُد جمُع َعُموٍد ، قال الفرَّاء [ 0: الرعد ]{ ِطَوانةُ ُهَو َجمإ ، (( االسإ
ُتَمدُّ أيديهم وأرجُلهم إلى َعَمٍد ممدودٍة في النار ، وُتجَعُل في أعناقهم السالسُل ؛ ليكوَن ذلك : والمعنى 

 .زيادًة في تعذيبهم

(0/0) 

 
 

َحاِب الإِفيِل   ( 7)َأَلمإ تَ َر َكيإَف فَ َعَل رَبَُّك بَِأصإ

 
حَ }  اراً إلى أرِض النجاشيِّ ، { اِب الإِفيِل َأَلمإ تَ َر َكيإَف فَ َعَل رَبَُّك بَِأصإ ؛ وذلك أنَّ فئًة من قريٍش خَرُجوا ُتجَّ

فَساُروا حتى َدنَوا من ساحِل البحِر ، ثم نَزلوا بحضرِة بيٍت ، وكان ذلك البيُت ُمصلَّى للنجاشيِّ وقومِه من 
ُجوا ناراً استعَمُلوها لبعِض ما احتاجوا إليه ، ثم رحَ  ُلوا ولم ُيطِفئوا تلك النار ، وكان ذلك النَّصارى ، فأجَّ

في يوٍم عاصف ، فهاَجِت الريُح فاحترَق البيُت الذي كان ُمصلَّى للنجاشيِّ ، وكانوا يعظِّمون ذلك البيَت  
ة عازمين على تحريِق بيِت اهلل تعالى ، ويستبيُحوا  كتعظيِم العرب الكعبَة ، فَقصُدوا بذلك السبب مكَّ

ة  .أهَل مكَّ
لنجاشيُّ أبرهَة ، فخرج أبرهُة في سائِر الحبشة ، وخرَج معه بالفيِل ، فَسمعتإ بذلك العرُب ، فبعَث ا

فأعَظموُه ورأوا جهاَدُه حّقاً عليهم حين َسمعوا أنه يريُد هدَم الكعبِة ، فخرَج إليه مِلك من ُملوك ِحميَ َر 
ب أبرهَة وجهادِه ، فأجاَبهُ من أجابَُه فقاتَلُه ، يقاُل له ذو نَ َفرإ ، فدَعا قوَمُه ومن أجاَبُه من العرب إلى حر 

ال َتقتُلني فإنِّي : فُهِزَم ذو نَفٍر وأصحابُه ، وُأِخذ ُذو نفر أسيراً ، فلما أراَد أبرهةُ أن يقتَلُه قال له ذو نفر 
ن أبرهُة رُجالً عَسى أن يكون بقاِئي معَك خيراً لَك من قتِلي ، فترَكُه من القتِل وحبَسهُ معه في وثاٍق ، وكا

 .َحليماً 
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َعَم عرَض له نُفيل بن حبيٍب الخثعميُّ  ثم مَضى أبرهُة على وجهِه للذي يريُد ، حتى إذا كان بأرِض َخث إ
ال تقتُلِني فإنِّي دليُلَك : فقاتَلُه فهزَمهُ أبرهُة ، وُأِخذ نُفيل أسيراً وُأِتَي به إلى أبرهَة ، فلما َهمَّ بقتلِه قال له 

حتى إذا مرَّ بالطائِف خرَج إليه مسعوُد الثقفيُّ في . لعرب ، فَخلَّى سبيَلهُ ، وخرَج معه يُدلُّهُ في أرِض ا
أيُّها الملُك ؛ إنما نحن عبيُدَك ساِمعون لك مطيعون ، ليس لنا عنَدَك : رجاٍل من ثقيٍف ، فقالوا له 

ة ، ونحُن نبعث إن -يعنون الالََّت  -خالٌف ، وليس بيَننا هذا الذي تريُد هدَمهُ  ما تريُد البيَت الذي بمكَّ
 .معَك َمنإ يدلَُّك عليه ، فتجاوَز عنهم ، والالُت بيٌت َلهم بالطائِف كانوا يعظِّمونه نحو تعظيِمهم الكعبةَ 

ة ، فخرَج أبرَهةُ ومعه أبو رَغاَل ، فهنالِ : قال ابُن اسحق  َك فبَ َعثُوا معه أبَا رغاٍل يدلُّه على الطريِق إلى مكَّ
َرُه ، فهو القبُر الذي يُرجم بالإَمغإَمِس ، فلما نزَل أبرهُة بالمغمِس بعَث رجالً من الحبشِة  رَجمِت العرُب قَ ب إ

ة ، فَساَق إليه أمواَل أهِل َيمامة من : يقال له  األسوُد بن مقصوٍد ، على خيٍل له حتى انتهى إلى مكَّ
المطَّلب بن هاشِم ، وهو يومئٍذ كبيُر قريش وسيُِّدها ،  قريٍش وغيرِهم ، وأصاَب فيها ِمائتي بعيٍر لعبدِ 

ت قريُش وِكناَنُة وُهذيل وَمن كان بذلك الحرِم أن يُقاتُِلوه ، ثم عَرُفوا أنه ال طاقَة لهم به فترَُكوا ذلك  .فَهمَّ
ة وقال له  َيِري إلى مكَّ إنِّي لم : ، وقل له َسلإ عن سيِّد هذا البلِد وشريِفهم : وبعَث أبرهُة حناطَة الإِحمإ

آِت لحربكم ، إنما جئُت لهدِم هذا البيِت ، فإن لم تعُرضوا دونَُه بحرٍب فال حاجَة لي بدماِئكم ، فإنإ 
 .هو لم يُِردإ َحربي فأتِني به

(0/0) 

 
 

ِليٍل  َعلإ َكيإَدُهمإ ِفي َتضإ  ( 0)َأَلمإ َيجإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  َعلإ َكيإَدُهمإ ِفي} : قَ وإ ِليٍل  َأَلمإ َيجإ أَلم يجعل مكَرهم في بُطالن حيث لم ينَتفعوا : ؛ معناهُ { َتضإ

 .به

(0/0) 

 
 

ًرا َأبَاِبيَل   ( 2)َوَأرإَسَل َعَليإِهمإ َطي إ

 
ُلُه تَ َعاَلى  : ؛ أي كثيرٍة يَتبُع بعُضَها بعضاً ، َوِقيإَل { َطيإراً َأبَابِيَل } ؛ من البحِر ؛ { َوَأرإَسَل َعَليإِهمإ } : قَ وإ

This file was downloaded from QuranicThought.com



جماعٌة في تفرقٍة ، زمرٌة ال واحَد لها عند أبي ُعبيدة والفرَّاء ، ويقاُل : قاطيٌع كاْلبِل الإُمَؤب ََّلِة ، واألبابيُل أ
ِليٌل وأَكاِليلُ : واحُدها أبُوٌل كما يقال َعُجوٌل وعجاجيُل ، ويجوز أنإ يكون واحُدها إبيٌل ، كما يقاُل :   .إكإ

(0/0) 

 
 

 ( 2)ِمنإ ِسجِّيٍل  تَ رإِميِهمإ ِبِحَجارَةٍ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  . ؛ أي بحجارٍة من طين َمطُبوٍخ خالصٍة ، كما ُيطَبُخ اآلُجر{ تَ رإِميِهم ِبِحَجارٍَة مِّن ِسجِّيٍل } : قَ وإ

رَأيإُت ِفي بَ يإِت ُأمِّ َهاِنئ : ))من شديِد عذابه ، وعن أبي صالٍح قال : السجِّيُل الشديُد ، كأنه قاَل : َوِقيإَل 
ر بَ عإِر الإَغَنمِ ب ٍر َعَلى َقدإ واً ِمنإ َقِفيٍز ِمنإ تِلإَك الإِحَجارَِة ُسوٍد ُمَخطَّطٍَة بُخطُوٍط ُحمإ ، َكَأن ََّها  نإِت أبي طَاِلٍب َنحإ

 ((.جزإُع ظفاري

(0/0) 

 
 

ٍف َمأإُكوٍل   ( 2)َفَجَعَلُهمإ َكَعصإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ٍف مَّأإُكوٍل } : قَ وإ ود فخرَقُه ، وكان  {َفَجَعَلُهمإ َكَعصإ ؛ أي جعَلهم كَوَرِق الزَّرِع الذي وقَع فيه الدُّ

َلَها َخَراِطيُم َكَخَراِطيِم الطَّيإِر ، َوأُكفُّ َكَكفِّ الإِكاَلب ، وََكاَن : ))ابُن عبَّاس يقوُل ِفي صفِة الطَّير األبابيِل 
ُهمإ َخَرَج مِ   ((.نإ ُدبُرِهِ إذا َوَقَع الإَحَجُر َعَلى رأِس اْلنإَساِن ِمن إ

ِلِد َرُسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بَثاَلٍث : ))واختَلُفوا في تاريِخ عاِم الفيل ، فقال الكلبيُّ  َكاَن قَ بإَل َموإ
رِيَن َسَنةَ  أنَُّه كان في العاِم الذي ُولد فيه رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، وعلى هذا : وُروي ((. َوِعشإ

َها قالت أكثُر العلماِء ، و  َعَديإِن : ))عن عائشَة َرِضَي اهللُ َعن إ َة أعإَميَ يإِن ُمقإ رَأيإُت قَاِئَد الإِفيإِل َوَساِئَسُه بَمكَّ
َتطإِعَمانِ   ((.َيسإ

(0/0) 

 
 

ياَلِف قُ َريإٍش  َتاِء َوالصَّيإِف ( 7)ِْلِ َلَة الشِّ  ( 0)ِإياَلِفِهمإ رِحإ
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} "متعلق ب  " هي الم َكي أي : لالِم المذكورة ، قال بعُضهم ؛ اختَلُفوا في هذه ا{ ِْلياَلِف قُ َريإٍش } 
ٍف مَّأإُكوٍل   .أو ِلُيؤِلَف قُ َريشاً [ 2: الفيل ]{َفَجَعَلُهمإ َكَعصإ

َر اْليالَف فقال تعالى  َتآِء َوالصَّيإِف } : ثم فسَّ َلَة الشِّ تاء ورحلَة { ِإياَلِفِهمإ رِحإ ؛ أي ليؤِلَفهم رحلَة الشِّ
هموإن. الصيفِ  ا خافوا من أبرهَة ، فتفرَّقوا في البالِد ، فَمنَّ اهلل عليهم فقَهَر عُدوَّ  .ما قال ذلَك ألنَّهم َلمَّ

ة بلداً لم يكن فيها زرٌع وال شَجر ؛ وال رطٌب ، وكان معاُش أهلها ما يُنَقُل إليها ، فأهلَك اهللُ  وكانت مكَّ
هم ليأإتَِلُفوا ؛ ألن تألِيَف رحلِة الشتا ء والصيِف في التجارة ، ولوال تجارتُهم في هاَتين الرِّحلتين عُدوَّ

داً صلى اهلل  ة إلى أن يبعَث اهللُ ُمَحمَّ الضَطرُّوا إلى الخروِج والتفرُّق في البواِدي ، فأراَد اهللُ أن يكُثروا بمكَّ
 .عليه وسلم منهم نبيّاً إليهم وإلى غيِرهم

نَ ُهَما : ))دة ، وقال ُسفيان بن عيينة وكان بعُضهم يعدُّ السُّورَتين سورًة واح ِصُل بَ ي إ َكاَن َلَنا إَماٌم الَ يَ فإ
َرأُهَما َمعاً  َصلَّيإُت َخلإَف ُعَمَر ابإِن الإَخطَّاب رضي اهلل عنه َصاَلة الإَمغإِرب : ))وقال عمُرو بن َميمون ((. َويَ قإ

َعِة األُوَلى ِْلياَلِف } َو [ 7: الفيل ]{َأَلمإ تَ َر َكيإَف } َوِفي الثَّانِيَّةِ  ،[ 7: التين ]{َوالتِّيِن } ، فَ َقَرأ ِفي الرَّكإ
 .أنَّ هالَك أصحاب الفيل كان َسبباً لبقاِء إيالِف ُقريش ، ونظاِم حالهم: والمعنى . {قُ َريإٍش 

ُه  وعن رسوِل . فليس بقَرِشيٍّ وقريٌش هم وَلُد النَِّضِر بن ِكَنانََة ، فمن َوَلَدُه النَِّضُر فهو قُ َرشيٌّ ، ومن لم يَِلدإ
َطَفى ِمنإ بَِني ِكنَاَنَة قُ َريإشاً ، : " اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل  َفى بَِني ِكنَاَنَة ، َواصإ َّ َط إنَّ اهللَ اصإ

َطَفى ِمنإ قُ َريإٍش بَِني َهاِشَم  ُب والتقلب والجمُع والط" َواصإ رِيِش ؛ وهو التكسُّ قإ لب ، وُسمُّوا ُقريشاً من الت َّ
 .وكانوا َقوماً ُتجَّاراً على المالِ 

ُلُه تَ َعاَلى  َلَة الشَِّتآِء َوالصَّيإِف } : قَ وإ َلةَ )واختَلُفوا في انتصاب . بدٌل من اْليالِف األوَّل{ ِإياَلِفِهمإ رِحإ ( رحإ
عليه ، وإنإ ( إيإاَلِفِهمإ )انتصَب على المصدر ؛ أي ارِتحاُلهم رحلًة ، وإنإ شئَت نَصبَتُه بوقوِع : ، فقيل 

 .شئَت على الظَّرفِ 
َة ، فَأَمَرُهُم : ))واختَلُفوا في تفسيِر رحلة الشتاء والصيف ، فُروي عن ابِن عبَّاس قال  ُتوَن بَمكَّ َكانُوا َيشإ

إحَداُهما : رحَلتان كانت لهم في السَّنة : َوِقيإَل ((. اهللُ تَ َعاَلى أنإ يُِقيُموا بالإَحَرِم ، َويَ عإُبُدوا َربَّ َهذا الإبَ يإتِ 
باً ال زرَع فيه وال  ام ، وكان الحَرُم َجدإ تاء إلى اليمِن ألنَّها أدفأُ ، واأُلخرى في الصَّيف إلى الشَّ في الشِّ

ضرَع وال شجَر ، وإنما كان قريٌش يعيُشوَن بتجارِتهم ورحَلِتهم ، وكان ال يتعرُض له أحٌد بسوٍء ، وكانت 
ان حرمِ : الناُس تقول  اهلل ، فلوال الرِّحلتان لم يكن ألحٍد بمكة مقاٌم ، ولوال األمُن بجوار البيت لم  ُسكَّ

 .يقِدُروا على التصرُّف

(0/0) 

 
 

ٍف ( 2)فَ لإيَ عإُبُدوا َربَّ َهَذا الإبَ يإِت   ( 2)الَِّذي َأطإَعَمُهمإ ِمنإ ُجوٍع َوآَمنَ ُهمإ ِمنإ َخوإ
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ُلُه تَ َعاَلى  ٍف * َه اَذا الإبَ يإِت  فَ لإيَ عإُبُدواإ َربَّ } : قَ وإ ؛ الَّذي سبََّب { الَِّذي َأطإَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمنَ ُهم مِّنإ َخوإ

أنَّ أهَل مكة كانوا أصابَتهم : أراَد باْلطعاِم : ويقاُل . أرزاقَ ُهم وأمنَ ُهم ِمن خوِف العدوِّ وِمن خوِف الطريقِ 
لم حتى أَكُلوا الجيَف والعظاَم المحرَّقة ، فأزاَل اهللُ ُسنون كِسنيِّ يوُسف بدعاِء النبيِّ صلى اهلل عليه وس

ة . عنهم الجوَع وأمََّنهم بعد ارتفاِع ذلك من الإُجذاِم الذي يُبتلى به ذلك الوقت أهُل البلِد التي وراَء مكَّ
 .ال يتعرض لهم أحٌد في الجاهليَّة: معناهُ : َوِقيإَل 

(0/0) 

 
 

ُب بِال يِن َأرََأيإَت الَِّذي ُيَكذِّ ِكيِن ( 0)َفَذِلَك الَِّذي َيدُعُّ الإَيِتيَم ( 7)دِّ  ( 2)َواَل َيُحضُّ َعَلى َطَعاِم الإِمسإ

 
يِن }  ُب بِالدِّ ِكيِن * َفَذِلَك الَِّذي َيدُعُّ الإَيِتيَم * َأرََأيإَت الَِّذي ُيَكذِّ ؛ قال مقاتُل { َوالَ َيُحضُّ َعَلى َطَعاِم الإِمسإ

ِميِّ  نَ َزَلتإ : ))والكلبي  هإ ُد الذي كذَب بالبعِث : ، معناُه (( ِفي الإَعاِص بإِن َواِئِل السَّ َت يا ُمَحمَّ أرأيَت أَعِلمإ
 .والحساب والجزاء

ُه وأكَل ِميراثَُه ،  وكان العاُص بن وائٍل أوََّل من أنكَر إظهاَر البعِث ، وكان في ُحجرِه يتيٌم ظلَمهُ ومنَعُه حقَّ
وهذه السُّورة فيها َتهديٌد له ولكلِّ َمن يعمُل . بنفسِه ، وال يأمُر غيَرُه باْلطعامِ  وكان ال يُطإِعُم المسكينَ 

ُلُه تَ َعاَلى . عَمُله  .هو الدفُع على وجهِه العنيف: الدَّعُّ { َيدُعُّ الإَيِتيَم } قَ وإ

(0/0) 

 
 

 ( 2)لَِّذيَن ُهمإ يُ َراُءوَن ا( 2)الَِّذيَن ُهمإ َعنإ َصاَلتِِهمإ َساُهوَن ( 2)فَ َويإٌل لِلإُمَصلِّيَن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أراَد بذلك المنافقين الذين َيسُهوَن { الَِّذيَن ُهمإ َعن َصالَِتِهمإ َساُهوَن * فَ َويإٌل لِّلإُمَصلِّيَن } : قَ وإ

يَن ُهمإ الَّذِ } : في صالِتهم عن ذكِر اهلل من حيث ال يقُصدون عبادَتُه والتقرَُّب إليه ، ولذلَك قاَل تعالى 
وفي هذا بياُن أنه ليس . ؛ إذا رآُهم المخِلصون َصلَّوا مَعهم رياًء ، وإذا لم يَروهم لم ُيصلُّوا{ يُ َرآُءوَن 

 .المراَد في اآليِة سهُو نسيانٍ 
ُهوَن َعنإ ِميَقاِتَها َحتَّى تَ ُفوتَ : ))وعن الحسِن أنه قاَل  َها ، وَ : ))، وقال مجاهُد (( َيسإ ُهوَن َعن إ يَ لإُهوَن َيسإ

َها ُروَن ِفي إ َو َها ُهَنا ِفي َصاَلتِِهمإ ، َوإنََّما : ))، وعن أنٍس قال (( َوالَ يُ َفكِّ هإ َعِل السَّ ُد هلِل الَِّذي َلمإ َيجإ الإَحمإ
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َو َعنإ َصاَلتِِهمإ  هإ ُد هلِل الَِّذي قَاَل : ))وعن عطاِء بن دينار أنه قاَل ((. َجَعَل السَّ ِهمإ َعن َصاَلتِ } : الإَحمإ
اهي عنها هو الذي إذا َصالَّها ؛ َصالَّها رياًء ، : َوِقيإَل ((. ِفي َصالِتهم ساهون: َوَلمإ يَ ُقلإ { َساُهوَن  السَّ

 .وإذا فاتَ تإُه لم ينَدمإ 

(0/0) 

 
 

نَ ُعوَن الإَماُعوَن   ( 1)َوَيمإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نَ ُعوَن الإَماُعوَن } : قَ وإ َما يَ بإُذُلهُ الإِجيَراُن بَ عإُضُهمإ ))ابِن عبَّاس ؛ ُروي عن ابِن مسعود و { َوَيمإ

َباِه ذِلكَ  لإِو َوأشإ ر َوالدَّ َحاِة َوالإِقدإ ِّ َوالإِمسإ ما ال يحلُّ منعُه مثل : الماعوُن : َوِقيإَل ((. ِلبَ عإٍض ِمثإَل الإَفأإِس
 .الماِء والملح والنار

َها قالت  ُعُه ؟ قَاَل  يَا: قُ لإُت : " وعن عائشَة َرِضَي اهللُ َعن إ الإَماُء َوالنَّاُر : " َرُسوَل اهلِل َما الَِّذي الَ َيِحلُّ َمن إ
َراُء َمنإ أعإَطى نَاراً : " يَا َرُسوَل اهلِل ؛ َهذا الإَماُء َفَما بَاُل النَّار َوالإِملإِح ؟ قَاَل : قُ لإُت " َوالإِملإُح  يَا ُحَمي إ

َق بَجِميِع َما طُبخَ  َق بَجِميِع َما طُيَِّب بذِلَك الإِملإِح . بذِلَك النَّار َفَكَأنََّما َتَصدَّ َوَمنإ أعإَطى ِملإحاً َفَكَأنََّما َتَصدَّ
َجُد ، َوَمنإ َسَقى ُشرإَبًة ِمَن الإَماِء َحيإُث يُوَجُد الإَماُء َفَكَأنََّما أعإَتَق ِستِّيَن رَقَ َبًة ، َوَمنإ َسَقى َشرإَبًة  َحيإُث الَ يُ وإ

ساً الإَماُء فَ  َيا نَ فإ  " ". َكَأنََّما أحإ
ُروَضةُ : ))وعن عليٍّ رضي اهلل عنه   ((.أنَّ الإَماُعوَن الزََّكاُة الإَمفإ
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ثَ َر  َناَك الإَكوإ  ( 7)ِإنَّا َأعإَطي إ

 
ثَ َر }  َناَك الإَكوإ الكثير ،  الخيرُ : ؛ الخطاُب للنبيِّ صلى اهلل عليه وسلم ، والكوثَ ُر في اللغة { ِإنَّآ َأعإَطي إ

َفٍل من النَّفلِ  َعُل من الَكثَرِة كنَ وإ ورة ، قال ابُن مسعوٍد . وهو فَ وإ ُأريَد : ))واختلفوا في الكوثِر في هذه السُّ
َداءِ : ))، وقال الحسُن (( بِه الإُقرإآنَ  ُر َعَلى اأَلعإ ِر َوالنَّصإ ةُ َورفَ َعُة الذِّكإ  ((.النُّبُ وَّ

راً ِفي الإَجنَِّة : " النبي صلى اهلل عليه وسلم قاَل  وعن أنٍس وأبي سعيٍد الخدري أنَّ  ِرَي بي نَ هإ َلَة ُأسإ رَأيإُت َلي إ
ُلُؤ  رِّ َوالإَياقُوِت ، َوِطيُنهُ  -ِمَن الذَهب : ِمَن الزُّبُ رإَجِد ، َوِقيإَل : َوِقيإَل  -، َحاف ََّتاُه اللُّؤإ َراُه َعَلى الدُّ َوَمجإ

ِك اأَلذإفَ  َلى ِمَن الإَعَسِل ، َمنإ َشِرَب ِمنإُه الَ َيظإَمأُ أطإَيُب ِمَن الإِمسإ ِر ، َوَماُؤُه أَشدُّ بَ َياضاً ِمَن اللََّبِن ، َوأحإ
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َدَها أَبداً   ". بَ عإ
َها أنَّها قالت  بَعيإِه ِفي ُأُذنَ يإِه َسِمعَ : ))وعن عائشَة َرِضَي اهللُ َعن إ َخَل إصإ ٌر ِفي الإَجنَِّة ، َمنإ أدإ ثَ ُر نَ هإ  الإَكوإ

رِ   ((.َخرِيَر ذِلَك الن َّهإ
حصاُؤه الياقوُت األحمر ، : والكوثُر يصبُّ في حوِض رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وصفُة الحوِض 

أَُتُه المسُك األذفر ، وترابه الكافوُر ، ماؤُه أشدُّ بَياضاً من  والزبرجُد األخضُر ، والدرُّ والمرجان ، َوَحمإ
وأبرُد من الثلِج ، يخرُج من أصِل ِسدَرِة المنتهى ، عرضُه وطوله ما بين  اللبِن وأحلى من العسِل ،

 .المشرِق والمغرب ، وحولُه من اآلنيِة واألباريق عدَد نجوِم السَّماء ، ال يشرُب منه أحٌد فيظمأُ بعَدهُ أبداً 
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 ( 0)َفَصلِّ ِلَربَِّك َوانإَحرإ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي فاشُكِر اهللَ على هذه النعمِة العظيمة بالصَّالة والنحِر ، قال { َك َوانإَحرإ َفَصلِّ ِلَربِّ } : قَ وإ

َحى: ))ابُن عبَّاس  َم اأَلضإ ِن يَ وإ َر الإُبدإ أراَد بذلك صالَة : َوِقيإَل ((. إنَُّه أرَاَد بذِلَك َصاَلَة الإِعيإِد ، ثُمَّ َنحإ
 .ميَع الصَّلوات المكتوبةِ أراَد بذلك ج: َوِقيإَل . الفجِر في يوم النحرِ 
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َب إتَ ُر   ( 2)ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  نيا { ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األَب إتَ ُر } : قَ وإ ؛ أي ُمبِغُضَك هو األبتُر الذي ال َعِقَب له وال خيَر له في الدُّ

همي ، كان يكلِّمُ  النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم على باب  واآلخرة ، ونزَل ذلك في العاِص بن وائل السَّ
 .المسجد الحرام بعد موِت عبِداهلل بن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم

هذا : َمن هذا الذي ُكنَت معه قَائماً ُتكلِّمُه ؟ قال : فلما انطلَق النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم قيل للعاِص 
مقاَمُه ، فأنزَل اهللُ هذه السُّورة إكراماً للنبيِّ صلى اهلل  يريُد أنه ليس له ابٌن يخلُفه ويقوم. األبتُر محمد

ُد فقد : عليه وسلم وجواباً للخبيِث ، يقول  َسُنِميُتُه عن أهلِه وماله فال يُذَكُر بخيٍر أبداً ، وأما أنَت يا ُمَحمَّ
َنَئانِ   .وهو البُ غإضُ  َجَعلإُت ِذكَرك مع ذكِري فال ينقطُع ِذكُرَك أبداً ، والشَّاِنُئ من الشَّ
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ُتمإ ( 2)َواَل َأن إُتمإ َعاِبُدوَن َما َأعإُبُد ( 0)اَل َأعإُبُد َما تَ عإُبُدوَن ( 7)ُقلإ يَا َأي َُّها الإَكاِفُروَن  َواَل َأنَا َعاِبٌد َما َعَبدإ
 ( 2)َواَل َأن إُتمإ َعاِبُدوَن َما َأعإُبُد ( 2)

 
نَزلت في رهٍط من المشركين من قريٍش ، منهم " ؛ { َأعإُبُد َما تَ عإُبُدوَن  الَ * ُقلإ ياَأي َُّها الإَكاِفُروَن } 

الحارُث بن قيٍس السهميِّ ؛ والعاُص بن وائل ؛ والوليُد بن المغيرِة ؛ واألسَوُد بن عبِد يَ ُغوث ؛ واألسوُد 
ُد َهُلمَّ فاتَّبعإ ِدي: بن عبِد المطَّلب ؛ وُأمية بن خَلف ، قالوا  َننا ، ونتَّبعإ ِديَنك وُنشرِكك في أمرِنا  يَا ُمَحمَّ

َرُه : " كلِّه ، تعبُد آلهتنا َسنة ، ونعبُد إَلهَك َسنة ، فقال  ِرَك بِه َغي إ َتِلمإ بعَض : قَالُوا " َمَعاذ اهلِل أنإ ُأشإ فاسإ
قإَك ونعبدإ إَلهك   ". آِلَهتنا ُنصدِّ

يَا أي َُّها الإَكاِفُروَن توحيَد اهلِل ، ليست : أي ُقل َلهم { َكاِفُروَن ُقلإ ياَأي َُّها الإ } فأنزَل اهللُ تعالى هذه السُّورة 
؛ أي وال أنتم عابدون إَلهي { َوالَ َأنُتمإ َعاِبُدوَن َمآ َأعإُبُد } في حاَلتي هذه بَعابٍد ما َتعُبدون من األصناِم ، 

} ؛ من األصناِم ، { مَّا َعَبدتُّمإ } استقبُل ، ؛ فيما { َوالَ َأنَآ َعاِبٌد } بجهِلكم اْلخالَص في عبادِة اهلل ، 
 .؛ إَلهي الذي أعبدهُ { َمآ َأعإُبُد } ؛ فيما تسَتقبلون ، { َوالَ َأنُتمإ َعاِبُدوَن 

ة أنَزَل اهللُ تعالى َر اللَِّه تَأإُمُرونِّي َأعإُبُد َأي َُّها الإَجاِهُلوَن } وفي هذه القصَّ ا ، فل[ 22: الزمر ]{ُقلإ َأفَ َغي إ مَّ
نَزلت هذه السورُة َغَدا رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم إلى المسجِد الحرام وفيه مألٌ من قريٍش ، فقاَم 

 .على ُرؤوِسهم ، ثم قرأها عليهم ، فآَيُسوا منه عنَد ذلك وآذوهُ وآذوا أصحابَهُ 
عابُدون ما أعبُد في الحاِل ، وال أنُتم ال أعبُد ما َتعُبدون في الحاِل ، وال أنُتم : وأما تكراُر الكالِم فمعناُه 

عابُدون ما أعبُد في الحاِل ، وال أنَا عابٌد ما عَبدُتم في االستقباِل ، وال أنُتم عابُدون ما أعبُد في 
 .االستقباِل ، وهذا خطاٌب ِلَمن سبَق في علِم اهلل تعالى أنَّهم ال يُؤمنون

مذهب العرب التكراُر في الكالِم على وجه التأكيِد َحتماً  نزَل القرآُن بلغة العرب ، ومن: وقال بعُضهم 
لإلطإَماِع ، كما أنَّ من مذهب االختصار إرادُة التخفيِف واْليجاز ، ومثُل هذا كثيٌر في الكالِم واألشعار ،  

َتأإذنُونِ : " كما ُروي أنَّ النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم صعَد المنبَر فقال  ُزوٍم اسإ ي ِفي أنإ يُ نإِكُحوا إنَّ بَِني َمخإ
َعٌة ِمنِّي ، َيُسوُءِني َما َيُسوُءَها ، َوَيُسرُِّني مَ   ". ا َيُسرَُّها َعِليّاً فَ تَ َياِتِهمإ ، َفالَ آذُن ، َفالَ آذُن ، إنَّ فَاِطَمَة بضإ

َر َتِميٍم ُكلَِّها وَ : وكذلك قاَل الشاعُر  وقاَل يَا َعلإَقَمهإ يَا َعلإَقَمهإ يَا َعلإَقَمهإ َخي إ َرُمهإ رُُكمإ نِعإَمًة َكاَنتإ : أكإ أَخي إ
 َلُكمإ َكمإ وََكمإ 
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 ( 2)َلُكمإ ِديُنُكمإ َوِلَي ِديِن 

 
ُلُه تَ َعاَلى  لكم جزاؤُكم على عبادِة : بالتحريِك ، ومعناه ( َوِليَ )؛ قرأ نافُع { َلُكمإ ِديُنُكمإ َوِلَي ِديِن } : قَ وإ

 .بادِة الرَّحمناألوثان ، وِلي جزاِئي على ع
 .إن هذه اآلية منسوخٌة بآيِة السَّيف: َوِقيإَل 
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ُر اللَِّه َوالإَفتإُح  َواًجا ( 7)ِإَذا َجاَء َنصإ ُخُلوَن ِفي ِديِن اللَِّه َأف إ  ( 0)َورََأيإَت النَّاَس َيدإ

 
ُر اللَِّه َوالإَفتإُح }  إذا جاَء : ، ومعناهُ (( ِذِه السُّورَُة ِفي الإُحَديإبَيةِ نَ َزَلتإ هَ : ))؛ قال ابُن عبَّاس { ِإَذا َجآَء َنصإ

ة ،  ُد ، { َورََأيإَت } نصُر اهلل على األعداِء من ُقريٍش وغيرِهم ، وجاَء فتُح مكَّ ُخُلوَن } ؛ يا ُمَحمَّ النَّاَس َيدإ
َواجاً } ؛ اْلسالِم ، { ِفي ِديِن اللَِّه  في ابتداِء اْلسالم واحداً  ؛ جماعاٍت َجماعاٍت بعَد أن كانوا{ َأف إ

 .واحداً واثنين اثنينِ 
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ابًا  تَ غإِفرإُه ِإنَُّه َكاَن تَ وَّ ِد رَبَِّك َواسإ  ( 2)َفَسبِّحإ ِبَحمإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  ِد رَبَِّك } : قَ وإ تَ غإِفرإُه } ؛ أي َصلِّ له مع ُشكِرك إياُه على إنعامه عليَك ، { َفَسبِّحإ ِبَحمإ ؛ { َواسإ

ا نَزلت هذه . " ؛ أي ُمتجاوزاً على المستغفرِين{ ِإنَّهُ َكاَن تَ وَّاباً } َك وللمؤمنين والمؤمناِت ، لذنب فلمَّ
السُّورة جعَل رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُيكِثُر التسبيَح ، وعاَش رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعَد 

تَ غإِفُرَك َوأتُوُب إَليإَك : " هذه السُّورة سنتيَن ، وكان كثيراً ما يقوُل  ِدَك ، أسإ " ُسبإَحاَنَك اللَُّهمَّ رَب ََّنا َوبَحمإ
 " ". َقدإ ُجِعَلتإ ِلي َعاَلَمٌة ِفي ُأمَِّتي ، إذا رَأي إتُ َها قُ لإتُ َها : " فِقيَل له في ذلَك ، فقاَل صلى اهلل عليه وسلم 

ُتُموا أعإَماَلُكمإ بَخيإٍر ، : ))وكان الحسُن يقول  َرِة اخإ ا قَ ُرَب أَجُلُه ُأِمَر بَكث إ فَإنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َلمَّ
ِتغإَفار بيِح َواالسإ  ((.التَّسإ
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 ( 7)تَ بَّتإ َيَدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ 

 
ا : " " ؛ روي عن ابِن عبَّاس أنه قال { تَ بَّتإ َيَدآ َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ }  ُلُه ت َ " َلمَّ َوَأنِذرإ } : َعاَلى نَ َزَل قَ وإ

َرِبيَن  َتَمَعتإ " يَا َصَباَحاهإ : " َصَعَد َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعَلى الصََّفا َونَاَدى { َعِشيَرَتَك اأَلق إ فَاجإ
ٍر ، يَا بَِني : " إلَيإِه قُ َريإٌش فَ َقاَل صلى اهلل عليه وسلم  بَ رإُتُكمإ يَا بَِني َعبإِد الإُمطَِّلب ، يَا بَِني ِفهإ ُلَؤيٍّ ، َلوإ أخإ

قُونَِني ؟  ِح الإَجَبِل َقدإ أظَلَّتإُكمإ أُكنإُتمإ ُتَصدِّ فَإنِّي َنِذيٌر َلُكمإ بَ يإَن َيَدي : " نَ َعمإ ، قَاَل : قَالُوا " أنَّ َخيإالً بَسفإ
تَ َنا ؟ فََأن إَزلَ ! تَ بّاً َلكَ : فَ َقاَل أبُو َلَهبإ " َعذاٍب َشِديٍد  تَ بَّتإ َيَدآ َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ } : اهللُ تَ َعاَلى  أِلَهذا َدَعوإ

 } ." 
وأضاَفُه إلى الَيَدين ؛ . َخِسَرتإ يداُه من كلِّ خيرٍ : الإُخَسراُن الذي يؤدِّي إلى الهالِك ، والمعنى : والتََّباُت 

 .ألنَّ العمَل أكثُر ما يجِري على اليَدين
بنفسِه ُخسراناً ال يفِلُح بعَدُه أبداً ، واختلُفوا في المعنى الذي ذكَرهُ أي وَخِسَر هو { َوَتبَّ } ومعنى قولِه 

وقال بعُضهم  . إنما ذكَرُه بها ؛ ألنه كان اسمُه عبُد الُعزَّى فلذلك ذُِكَر بالُكنَيةِ : اهللُ بالُكنَيِة ، قال بعُضهم 
 .كانت َوجَنتاُه حمراَوينِ : وقال بعضهم . كان مشهوراً بهذه الُكنَية

(0/0) 

 
 

 ( 0)َما َأغإَنى َعنإُه َماُلهُ َوَما َكَسَب 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي ال تنفعهُ كثرة مالِه في اآلخرة وال ينفعُه ما أَعدَّ من { َمآ َأغإَنى َعنإُه َمالُُه َوَما َكَسَب } : قَ وإ

باً ؛ ألن ولَد الرُجل من كسبِه ،   ما أغَنى عنه مالهُ وولده ، ُسمِّي الولدُ : معناهُ : َوِقيإَل . الَكيِد والِحَيلِ  َكسإ
بِه : " قال صلى اهلل عليه وسلم  بِه ، َوإنَّ َوَلَدُه ِمنإ َكسإ  ". إنَّ أفإَضَل َما أَكَل الرَُّجُل ِمنإ َكسإ

(0/0) 

 
 

َلى نَارًا َذاَت َلَهٍب   ( 2)َسَيصإ
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ُلُه تَ َعاَلى  َلى نَاراً َذاَت َلَهٍب } : قَ وإ أبو َلهب ناراً ال يسكُن َلهُبها وال يطفأُ َجمُرها ، ؛ أي سيدخُل { َسَيصإ

 .بالتشديد وضمِّ الياء( َسُيَصلَّى)قرأ أبو رجاء 

(0/0) 

 
 

اَلَة الإَحَطِب  َرَأُتُه َحمَّ  ( 2)َوامإ

 
ُلُه تَ َعاَلى  اَلَة الإَحَطِب } : قَ وإ َرَأتُُه َحمَّ ِليها اهللُ ؛ اسمها ُأمُّ َجميل بنُت حرب ، أخُت أبي سفيان ، { َوامإ ُيصإ

اَلَة الإَحَطِب } : معه ، وكانت َعورَاء ، وقولهُ تعالى  إن ََّها  : ))أي نقَّاَلًة للكذب ، قال ابُن عباس { َحمَّ
ِشي بالنَِّميَمةِ  ِطُب على فالٍن ؛ أي ينمُّ عليه: ، تقوُل العرب (( َكاَنتإ َتمإ  .فالٌن َيحإ

اك  ِك َوالإَفَضاَلِت ، فَ َتطإَرُحَها باللَّيإِل ِفي َطرِيِق النَِّبيِّ صلى اهلل عليه َكاَنتإ تَأإِتي بالشَّوإ : ))وقال الضحَّ
ِر ، فَ َعي ََّرَها اهللُ تَ َعالَ  َحابِه ِلتَ عإِقُرُهمإ ، وََكاَنتإ تُ َعي ُِّر َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم بالإَفقإ ى وسلم َوأصإ

ِتطَاب  ((.باالحإ
بالرفع ، على أنه خبر لمبتدأ ، ويجوز أن يكون نعتاً ( َحمَّاَلةُ )العامَّة  قراءةُ . وهو ما تحمله من الشوكِ 

اَلةَ )، ومن نصَب ( ِفي ِجيِدَها)وخبُر المبتدأ  { مَّلإُعونِيَن } فعلى الذمِّ والشتِم ، كقوله تعالى ( َحمَّ
اَلَة الحطب ، وفي قراءِة عبِد اهلل : والمعنى [ 27: األحزاب ] الة الإَحَطبَوَمرِ )أعِني َحمَّ ، ( ي َُّتُه َحمَّ

َرأتُُه َحاِمَلَة الإَحَطبِ )وقراءة أبي قالبة   .على وزن فاعلة( َوامإ

(0/0) 

 
 

 ( 2)ِفي ِجيِدَها َحبإٌل ِمنإ َمَسٍد 

 
ُلُه تَ َعاَلى  نار ، ؛ في ُعنقها حبٌل في اآلخرِة له ثقُل الحديِد ، وحرارُة ال{ ِفي ِجيِدَها َحبإٌل مِّن مََّسٍد } : قَ وإ

ُعوَن ِذرَاعاً ِمنإ َحِديٍد ، َلوإ : َمعإَناهُ : ))وخُشوَنِة اللِّيف ، وقال ابُن عبَّاس  ِفي ُعُنِقَها ِسلإِسَلٌة ذرإُعَها َسب إ
ُرُج ِمنإ ُدبُِرَها  َها ، َوَتخإ ُخُل ِفي ِفي إ َها َحَلَقٌة َعَلى َجَبٍل َلذاَب ، َكَما َيُذوُب الرََّصاُص ، َتدإ ، ُوِضَعتإ ِمن إ

ألُنإِفَقن ََّها ِفي َعَداَوِة : َويُ لإَوى َساِئُر بَاِقيَها ِفي ُعُنِقَها ، َوذِلَك أَلن ََّها َكاَنتإ َلَها ِقاَلَدٌة فَاِخَرٌة وََكاَنتإ تَ ُقوُل 
ٍد صلى اهلل عليه وسلم  ((.ُمَحمَّ
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نيا بحبٍل من ليٍف خنَ َقها اهللُ به فأهَلكها ،: ويقال  ويجعُل في اآلخرِة في عُنقها  إنَّها اختَنقت في الدُّ
 .جبٌل من ناِر ُتساق به إلى النار

الحديدةُ التي تدوُر عليها البَكَرُة : المَسُد : َوِقيإَل . المفتولُ : الإَفتإُل ، والممُسود : والإَمَسُد في اللغة 
ها سلسلًة ، وُتجَعُل السلسلُة في تلك الحديدِة ، فهي ُتجَتذُب بها في ِّ النار وتختلُف  تجعُل في عنِق

ِهُرها اهلل بهذه العالمِة في جهنَّم ، ُترَفُع مرَّة ،  لِو في البئِر على البَكرِة ، ُيشإ بها في النار ، كما تختلُف بالدَّ
 .وُتخَفُض أخرى مع سائِر أنواع العقوباتِ 

(0/0) 

 
 

 ( 7)ُقلإ ُهَو اللَُّه َأَحٌد 

 
أنَّ : ))رون في سبب نُزول هذه السُّورة فروي عن ابِن عبَّاس ؛ اختلَف المفسِّ { ُقلإ ُهَو اللَُّه َأَحٌد } 

رِِكيَن قَالُوا لِلنَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم  ُعونَا إلَيإهِ : الإُمشإ أنَّ َعاِمَر : ))وعن مقاتٍل ((. ِصفإ لََنا رَبََّك الَِّذي َتدإ
َعتإ لَنَا رَبََّك ِمنإ ذَهٍب ُهَو أمإ ِمنإ ِفضٍَّة أمإ ِمنإ : سلم بإَن الطَُّفيإِل الإَعاِمِريِّ قَاَل لِلنَّبيِّ صلى اهلل عليه و  إن إ

َياِء؟ ٍر ، فَإنَّ آِلَهتَ َنا ِمنإ َهِذِه اأَلشإ َرُب؟: قَاَل ! ُنَحاٍس أمإ ِمنإ َحِديٍد أمإ ِمنإ ُصفإ وََكيإَف ! بَ يِّنإ لَنَا أيَأإُكُل َوَيشإ
ورَةَ  ُهَو ؟ َفُشقَّ َعَلى النَِّبيِّ صلى اهلل عليه  ((.وسلم ، فََأن إَزَل اهللُ َهِذِه السُّ

بَ رإتَ َنا أنَّ اهللَ : أنَّ الإيَ ُهوَد قَالُوا لِلنَِّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم : ))وعن سعيِد بنإ ُجبير  يَا أبَا الإَقاِسِم إنََّك أخإ
َماَء ِمنإ ُدَخاٍن َوَخَلَق الإَجانَّ ِمنإ َمارٍج ِمنإ نَاٍر َوَخلَ  برإنَا َعنإ رَبَك ِممَّ َخَلَق السَّ َق آَدَم ِمنإ ِطيٍن ، فََأخإ

إنَّ َهذا الإَخلإَق َخلإُق اهلِل َفَمنإ َخَلَقُه ؟ فَ َغِضَب النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم : وُروي أنَّهم قالوا !((. َخلإُقُه؟
َمُه يَ رإبُو َعَليإِه َوَحتَّى َهمَّ أنإ يُ َباِسَطُهمإ ، فَأوإ  ُكنإ ، َوأن إَزَل اهللُ َعَليإِه : َحى إلَيإِه ِجبإرِيُل َحتَّى َجَعَل َلحإ أِن اسإ

 .َهِذِه السُّورَةَ 
رَاِة ، َفَما ُطولُُه َوَما َعرإُضُه : قَاَلِت الإيَ ُهوُد : ))وقال ابُن َكيَساُن  ِصفإ لََنا رَبََّك ، فَإنَُّه َقدإ نَ َزَل نَ عإُتُه ِفي الت َّوإ

ٍر رضي اهلل ؟ فَارإتَ َعَد النَّبيُّ صلى اهلل َناُه ، َفَجَعَل أبُو َبكإ بَ َعيإِه ِفي ُأُذنَ يإِه َوفَاَضتإ َعي إ  عليه وسلم َوَوَضَع إصإ
ا يَ ُقوُل  َنتَ يإِه ، فَأَن إَزَل اهللُ َهِذِه السُّوَرَة َجَواباً َلُهمإ تَ َعاَلى اهللُ َعمَّ ُموَع َعنإ َوجإ َسُح الدُّ الظَّاِلُموَن ُعُلّواً  عنه َيمإ

 ((.َكبيراً 
ُد : والمعَنى  الذي سَألُتم عن َتبيين نَسبِه هو اهللُ ، وهذا االسُم معروٌف عند جميِع أهل : ُقل لهم يا ُمَحمَّ

واألَحُد [. 11: الزخرف ]{َوَلِئن َسَألإتَ ُهم مَّنإ َخَلَقُهمإ َليَ ُقوُلنَّ اللَُّه } : األدياِن والملِل ، كما قال تعالى 
 ((.َواِحٌد َوأَحٌد َوفَ رإٌد َسَواءٌ : ))واحد ، وقال ثعلُب  والواحُد في اللغِة بمعنى
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(0/0) 

 
 

 ( 0)اللَُّه الصََّمُد 

 
ُلُه تَ َعاَلى  هو اهللُ الذي يصَمُد إليه في الحوائِج وإليه المفَزُع في الشدائِد ، : ؛ معناُه { اللَُّه الصََّمُد } : قَ وإ

ُمُد َصمإ : تقول العرُب  ُت إلى فالٍن أصإ ُموُد َصَمدإ  .المقصودُ : داً بسكوِن الميم إذا قصدتُه ، والإَمصإ
رِيُف الَِّذي َقدإ َكُمَل ِفي َشَرِفِه ، : )وعن ابِن عبَّاس  َدِده ، َوالشَّ يُِّد الَِّذي َقدإ َكُمَل ِفي ُسؤإ أنَّ الصََّمَد السَّ

َقدإ َكُمَل ِفي َجبَ ُروِتِه ، َوالإَغِنيُّ الَِّذي َقدإ َكُمَل ِفي ِغَناهُ  َوالإَعِظيُم الَِّذي َقدإ َكُمَل ِفي َعَظَمِتِه ، َوالإَجبَّاُر الَِّذي
َمِتِه ، َوالإَحِليُم الَِّذي َقدإ  َكُمَل ِفي   ، َوالإَعِليُم الَِّذي َقدإ َكُمَل ِفي ِعلإِمِه ، َوالإَحِكيُم الَِّذي َقدإ َكُمَل ِفي ِحكإ

َفاِت ُكلََّها الَ تَ نإَبِغي إالَّ َلهُ  ِحلإِمِه ، فَ ُهَو اهللُ الَِّذي َلُه َهِذهِ   ((.الصِّ
ُد : ))وقال قتادةُ  الصََّمُد : ))هو الدائُم ، وقال السديُّ : ، َوِقيإَل (( الإَباِقي بَ عإَد فَ َناِء َخلإِقهِ : الصَّمإ

تَ َعاُن بِه ِعنإَد الإَمَصاِئب ُصوُد إلَيإِه ِفي الرََّغاِئب ، الإُمسإ سمي السيَِّد الصمَد ، قال الشاعُر ، والعرُب ت(( الإَمقإ
وعن ُأَبيِّ بن كعٍب قال :  يِِّد الصََّمدإ ُعوٍد َوبالسَّ ِرو بإِن َمسإ َر النَّاِعي بَخيإِر بَِني أَسدإ بَعمإ الصََّمُد : ))أالَ َبكَّ

َء يَِلُد إالَّ َسُيوَرُث ، َولَيإَس شَ  بإَحاَنُه الَ الَِّذي َلمإ يَِلدإ َوَلمإ يُوَلدإ ؛ أَلنَُّه الَ َشيإ َّ ٌء يُوَلُد إالَّ َسَيُموُت ، َواهللُ َس يإ
 ((.يُوَرُث َوالَ َيُموتُ 

َمِن : ))وكتَب أهُل البصرِة إلى الحسِن بن عليٍّ يسألوُه عن معنى الصََّمِد ، َفَكَتَب إليهم  ِم اهلِل الرَّحإ بسإ
َر الصََّمَد فَ َقاَل أمَّا بَ عإُد ؛ َفالَ َتُخوُضوا ِفي الإُقرإآِن بَغيإ : الرَِّحيِم  ُرُه َقدإ َفسَّ َلمإ } : ِر ِعلإٍم ، فَإنَّ اهللَ َجلَّ ِذكإ

 ((.{ َوَلمإ َيُكنإ لَّهُ ُكُفواً َأَحٌد * يَِلدإ َوَلمإ يُوَلدإ 
د بن الحنفية قال  أمإُرهُ  الصََّمُد الَِّذي: ))، وعن زيِد بن عليٍّ قال (( الصََّمُد الَغِنيُّ َعنإ َغيإرِهِ : ))وعن محمَّ

 ((.إذا أرَاَد َشيإئاً أنإ يَ ُقوَل َلهُ ُكنإ فَ َيُكونُ 

(0/0) 

 
 

 ( 2)َلمإ يَِلدإ َوَلمإ يُوَلدإ 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ؛ أي َلمإ يِلدإ أَحداً فَيِرُث ُملَكُه ، ولم يُوَلدإ عن أحٍد فَيِرُث عنه الملإَك { َلمإ يَِلدإ َوَلمإ يُوَلدإ } : قَ وإ

جُع إلى نفي الحدِث والحاجة عِن اهلل تعالى ؛ ألنه لو كان َمولوداً لكان ُمحَدثاً ، ، والحاصُل من هذا ير 
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ولو كان له ولٌد لكان ُمحتاجاً ، ألن أحداً ال َيسَتوِلُد إالَّ لحاجتِه إلى الولد واالستمتاِع ، واهللُ تعالى ُمنَ زٌَّه 
َماَواِت وَ } : عن هذه الصِّفات كما قال تعالى  اأَلرإِض َأنَّى َيُكوُن َلهُ َوَلٌد َوَلمإ َتُكنإ لَُّه َصاِحَبٌة َبِديُع السَّ

ٍء َعِليٌم  ٍء وُهَو ِبُكلِّ َشيإ  [.707: األنعام ]{َوَخَلَق ُكلَّ َشيإ

(0/0) 

 
 

 ( 2)َوَلمإ َيُكنإ َلُه ُكُفًوا َأَحٌد 

 
ُلُه تَ َعاَلى  " م يكن أحٌد ُكُفؤاً له ؛ أي ليس كمثلِه شيٌء ، و ول: ؛ تقديرهُ { َوَلمإ َيُكنإ لَُّه ُكُفواً َأَحٌد } : قَ وإ

ثالُث قراءاٍت ، قرأ حمزةُ ويعقوب وخَلف ساكنُة الفاِء مهموزةٌ ، ومثله مرويٌّ { ُكُفواً } قوله تعالى " في 
عن أبي عمٍرو ونافع ، وقرأ حفُص عن عاصم ُكُفّواً مثقلة غيُر مهموزٍة ، وقرأ الباقون ُكُفؤاً مهموزة مضموم 

 .الفاء ، والكفُؤ والكفاء والكَفى واحٌد ، وهو المثُل والنظير ، تعاَلى اهللُ عن المثِل والنظير

(0/0) 

 
 

 ( 0)ِمنإ َشرِّ َما َخَلَق ( 7)ُقلإ َأُعوُذ ِبَربِّ الإَفَلِق 

 
ورَ : ))؛ قال الكلبيُّ { ِمن َشرِّ َما َخَلَق * ُقلإ َأُعوُذ ِبَربِّ الإَفَلِق }  ُة َوالَِّتي بَ عإَدَها ُأنإزَِلتإ َعَلى النَّبيِّ َهِذِه السُّ

ذ بِهَما ، َوذِلَك أنَّ رَُجالً ِمَن  صلى اهلل عليه وسلم ِحيَن ُسِحَر ، فَأُِمَر النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أنإ يَ تَ َعوَّ
َف َعَليإهِ َلبيُد بإُن أعإَصَم ، َسَحَر النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم : الإيَ ُهوِد يُ َقاُل َلهُ  َواُه َحتَّى ُتُخوِّ َتدَّ َشكإ  .َواشإ

ظَاِن إذإ أتَاهُ َمَلَكاِن ؛ أَحُدُهَما ِعنإَد رَأِسِه َواآل"  َنا النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم بَ يإَن النَّاِئِم َوالإيَ قإ َخُر ِعنإَد فَ بَ ي إ
ٍء  َليإِه ، فَ َقاَل الَِّذي ِعنإَد رَأِسِه لِلثَّاِني ، أيُّ َشيإ ٌر ، قَاَل : بِه ؟ قَاَل رجإ َلبيُد بإُن : َمنإ فَ َعَل بِه ؟ قَاَل : ِسحإ

يإَن َجَعَلُه ؟ قَاَل : أعإَصَم الإيَ ُهوِديُّ ، قَاَل  َّ َرٍة ِفي ُكوَبٍة ، قَاَل : فََأ : ِفي بئإٍر ِلَبِني ُزرَيإِق ، َوَجَعَلُه ِفي َصخإ
َعُث إَلى تِلإَك الإب: َفَما َدَواُؤُه ؟ قَاَل  ِتَها نَ ب إ َرُج الإُكوَبةُ ِمنإ َتحإ َتخإ َرُة فَ ُتسإ َلُع الصَّخإ َزُح َماُؤَها ، ثُمَّ تُ قإ ئإِر فَ يُ ن إ

َدةً  َرَة ُعقإ َدى َعشإ ِهَم النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم ، فَان إَتَبَه النَّبيُّ صلى اهلل . ِفيَها إحإ َوإنََّما قَاَل ذِلَك ؛ ِلَكي يُ فإ
 . قَاالَ  عليه وسلم َوَقدإ َفِهَم َما

َحابِه إَلى تِلإَك الإبئإِر ، فَان إتَ َهى إلَ  اَر بإَن يَاِسٍر ِفي نَ َفٍر ِمنإ أصإ اُر فََأرإَسَل النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم َعمَّ َها َعمَّ ي إ
ِر ، فَ نَ َزُحوا ذِلَك الإَماَء َحتَّى تَ َها   ، َوَقدإ تَ َغي ََّر َماُؤَها َكَهيإَئِة الإِحنَّاِء ِمنإ ذِلَك السِّحإ َرُة فَإذا َتحإ َبَدِت الصَّخإ
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َدًة ، َفَجاَء بَها إَلى النَّبيِّ صلى اهلل علي َرَة ُعقإ َدى َعشإ ه وسلم ُكوبٌَة ، فََأَخُذوَها َوإذا ِفي الإُكوبَِة َوتَ ٌر ِفيإِه إحإ
َرَة آيًَة َفَحلَّتإ ُكلُّ آَيٍة عُ  َدى َعشإ ذتَاِن إحإ رَِقتإ َوُأنإزَِلِت الإُمَعوَّ َدًة ، َوُأِمَر النَّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم أنإ فَُأحإ قإ

ُذ بِهَما الإَحَسَن َوالإُحَسيإَن ، َفَكاَن َلبيُد بَ عإَد ذِلَك يَأإِتي ذ بِهَما ، وََكاَن صلى اهلل عليه وسلم يُ َعوِّ النَّبيَّ  يَ تَ َعوَّ
ِه النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسل  ". م َشيإئاً ِمنإ ذِلَك َقطُّ َوالَ ذاَكَرُه إيَّاُه صلى اهلل عليه وسلم َفَما رَأى ِفي َوجإ

أنَّ بَ َنات َلبيِد بإِن أعإَصَم اللََّواِتي َسَحرإَن النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم ، َفذَهَب : " وفي بعِض الروايات 
ِل  -بذِلَك َلبيُد َفَجَعَلُه ِفي وَعاِء الطَّلإِع  ا أطإَلَع اهللُ  َوَجَعَلُه ِفي -أعإِني ُكوَزي النَّخإ َرٍة ، فَ َلمَّ َت َصخإ بئإٍر َتحإ

َرَجاهُ  ٍر َوُعَمَر َحتَّى أخإ َراِجِه ، فََأن إَزَل اهللُ َهاتَ يإِن : َوِقيإَل . نَبيَُّه َعَلى ذِلَك بَ َعَث أبَا َبكإ ِتخإ بَ َعَث َعِليّاً ِفي اسإ
ورَتَ يإِن   ". السُّ

أنَّ الإَفَلَق الإَخلإُق : ))، وعن ابِن عبَّاس (( ُح ِعنإَد بَ َيانِِه َوُظُهورهِ الصُّبإ : ))والَفَلُق على قوِل الكلبيِّ وقتادة 
َفِلُق الإَحبُّ ِمَن النََّباتِ  اَلب آبَائِِهمإ َوأرإَحاِم ُأمََّهاتُ ُهمإ َكَما يَ ن إ ُرُجوَن ِمنإ أصإ وهذا القول أعمُّ من األوِل ((. َيخإ

كلمٌة جامعة من لطائِف القرآن ، واهللُ تعالى فِالُق اْلصباِح وفالُق   وأقرُب إلى تعظيِم اهلل تعالى ، ألن الفَلقَ 
 .الحب والَنوى ، وفالُق البحِر لموسى

ورة  ٍد : ومعنى السُّ امَتِنُع واعَتِصُم واسَتِعُذ بربِّ الفلِق من شرِّ كل ذي شرٍّ مِن الجنِّ واْلنِس : ُقل يا ُمَحمَّ
الإَفَلُق بَ يإٌت ِفي النَّار َلوإ فُِتَح بَابُهُ : ))وعن كعب األحبار أنه قاَل والسباع والحيَّات والعقارب وغيرها ، 

تِهِ  ِل النَّار ِمنإ ِشدَّ ٌر ِفي َجَهنَّمَ : ))قال السديُّ ((. َصاَح َجميُع أهإ  ((.الإَفَلُق بئ إ
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 ( 2)َوِمنإ َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب 

 
ُلُه تَ َعاَلى  ت ظُلَمتُه ، ووقُوُب الليِل : ؛ الَغاِسُق { اِسٍق ِإَذا َوَقَب َوِمن َشرِّ غَ } : قَ وإ هو الليُل إذا اشتدَّ

َغَسَقِت الَقرإَحةُ إذا : الجرياُن بالضَّرر من قولهم : دخولُه في الظَّالم ، هكذا عن قتادةُ ، وأصل الَغَسِق 
ي الليُل  جَرى َصِديُدها ، والَغاِسُق صديُد أهِل النار ، والغاِسُق كلُّ هاجمٍ  بالضَّرر كائناً ما كان ، وُسمِّ
 .َغاِسقاً ؛ ألنه تخرُج فيه السِّباُع من آَجاِمها ، والهوامُّ من مكانِها

وإنما أضيُف الشرُّ إلى الليِل ؛ ألن اْلنساَن يحذُر في أوقاِت الليل من الشرِّ ما ال يحذُر مثَلهُ بالنهار ،  
أعوُذ باهلل من هذا البلِد إذ َكثُ َر فيه الظُّلم : اسِق ، كما يقاُل ومن شرِّ ما في الغ: كأنه قاَل تعالى 

 .والفسادُ 
الغاسُق : ويقاُل ((. الإَغاِسُق ُهَو الظَّاِلُم ، َوُوقُوبُُه ُدُخوُلُه َعَلى الظُّلإمِ : ))وعن عليٍّ رضي اهلل عنه أنه قال 

 .ها ، وترتفُع عند طلوِعهاسقوُط الثُّريا ؛ ألن الطَواِعين واألسقاَم تكثُر عند سقوطِ 
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َها قالت  تَ َعوَِّذي باهلِل : " أرَاِني َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم الإَقَمَر فَ َقاَل : " وعن عائشَة َرِضَي اهللُ َعن إ
َودَّ" ِمنإ َشرِّ َهذا الإَغاِسِق إذا َوَقَب   .أيإ إذا َكَسَف َواسإ

(0/0) 

 
 

فَّاثَاِت ِفي ا  ( 2)لإُعَقِد َوِمنإ َشرِّ الن َّ

 
ُلُه تَ َعاَلى  فَّاثَاِت ِفي الإُعَقِد } : قَ وإ واِحِر ينُفثإَن ؛ أي يسَحرإَن في ُعَقِد { َوِمن َشرِّ الن َّ ؛ أي من شرِّ السَّ

َنُه بكالٍم فيه   السحِر ، وهن الجماعات السواحر ، وذلك أنَّهن إذا أردَن اْلضراَر بإنساٍن نَفثإَن عليه ورق َّي إ
موم القاتلِة باالحتيال ، ثم يزُعمن إذا ظهر الضُّر كفٌر وشرك و  تعظيُم الكواكب من األدويِة الضارَّة والسُّ

 .عليه أنَّ ذلك من رُقَاِهنَّ 
ةُ  وإذا أردَن نفَع إنسان نَ َفثإَن عليه ، واحَتلَن أنإ َيسِقَنُه شيئاً من األدويِة النافعة ، ثم إذا اتَّفَق للعليِل خفَّ

َن  أنَّهن اللَّواتي نفعَنُه من النفِع والرقى ، والنَّفُث هو أن يُلِقي اْلنسان بعَض ريقه على مَن الوجِع أوَهمإ
ذهُ ، يقاُل  ُفُل بمعنى واحدٍ : يعوِّ ُفُث ، وتَ َفَل يَ ت إ  .نَ َفَث يَ ن إ
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 ( 2)َوِمنإ َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد 

 
ُلُه تَ َعاَلى  إن الحاسَد يستعظُم نعمَة صاحبِه ويريُد زواَلها ، : ؛ معناهُ { َحَسَد َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا } : قَ وإ

والحَسُد في اللغة . فيحملُه ذلك على الظُّلم والبغي واالحتياِل بكلِّ ما يقدُر عليه ْلزالِة تلك النعمِة عنه
ة بها  .بمعنى َزَواِل النِّعمِة عن صاحبها ِلَما يدخُل على النفِس من المشقَّ

ف على جوِد اهلل تعالى ، وهذا هو الحسُد المذموم ، وأما إذا َتمَنى لنفسِه نعمًة من : معناُه  :ويقاُل  التلهُّ
 .اهلِل تعالى مثَل نعمِة صاحبِه من غيِر أنإ يتمنَّى زواَلها عنه ، فذلك يكوُن ِغبإَطًة ، وال يكون َحَسداً 

رين إلى أنَّ المراَد بهذه اآليِة  ستعاذٌة من شرِّ عيِن الحاسد ، واستدلَّ على ذلك ا: وذهَب بعُض المفسِّ
تَ رإِقى ِمَن الإَعيإِن : " بما ُروي  َتَحبُّ لِلإَعاِئِن ِعنإَد " أنَّ النَّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم أَمَر َعاِئَشَة أنإ َتسإ ، َوُيسإ

ّإ يَ ُقوَل  َة إالَّ باهلل : إعإَجابِه بَما يَ َراُه أنإ ، كما ُروى أنٍس عن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه َما َشاَء اهللُ الَ قُ وَّ
ٌء ! اهللُ اهللُ : َمنإ رَأى َشيإئاً يُ عإِجُبُه فَ َقاَل : " وسلم أنُه قال  َة إالَّ باهلِل ، َلمإ َيُضرُُّه َشيإ  ". َما َشاَء اهللُ الَ قُ وَّ
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بُق الإَقَدَر َلَسبَ َقتإُه الإَعيإُن ، الإَعيإُن َحقٌّ ، فَ َلوإ كَ : " وعن رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قاَل  ٌء َيسإ اَن َشيإ
تَ غإَسلإُتمإ فَاغإِسُلوا   ". َوإذا اسإ

 .وإنما ُختمت السورُة بالحسِد ، لُيعَلَم أنه أَخسُّ من األشياِء التي قبَلُه ، وهو أخسُّ الطبائعِ 

(0/0) 

 
 

َواِس الإَخنَّاِس ( 2)النَّاِس  ِإَلهِ ( 0)َمِلِك النَّاِس ( 7)ُقلإ َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس  ِوُس ( 2)ِمنإ َشرِّ الإَوسإ الَِّذي يُ َوسإ
 ( 2)ِفي ُصُدوِر النَّاِس 

 
َواِس الإَخنَّاِس * ِإلَ اِه النَّاِس * َمِلِك النَّاِس * ُقلإ َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس }  ُد { ِمن َشرِّ الإَوسإ : ؛ أي ُقل يا ُمَحمَّ

الخلإِق المقتدر عليهم ، المالِك لنفِعهم وضرِّهم وحياتِهم وموِتهم ، المستحقِّ  امَتِنعإ واعتصُم بخالقِ 
َواِس المستقر المختِفي عن أعُين الناِس  للعبادِة الذي إليه مفَزُعهم وملجُأهم ، من شرِّ الشيطاِن ذي الَوسإ

ِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس } ،  ُصدور الناِس ، كما جاء في الحديث ؛ الذي َيِصُل بوسوستِه إلى { الَِّذى يُ َوسإ
ِم ، فَ تَ َعوَُّذوا باهلل ِمنإهُ : "  َرى الدَّ ِري ِمَن ابإِن آَدَم َمجإ  ". إنَّ الشَّيإطَاَن َيجإ

إذ إنَّ الإَخنَّاَس َلُه ُخرإطُوٌم َكُخرإطُوِم الإَكلإب ِفي ُصورَِة اْلنإَساِن ، َجاِثٌم َعَلى قَ لإب ابإِن آَدَم ، : ))قال قتادُة 
َوَس ، َوإذا ذَكَر اهللَ َخَنسَ  ِر اهلِل َوسإ أن عيَسى عليه السالم دَعا ربَُّه أنإ يُرِيَُه : ورُوي ((. َغِفَل الإَعبإُد َعنإ ِذكإ

موضَع الشيطان من ابِن آدم ، فجَلى له فإذا رأسُه رأُس الحيَّة واضٌع رأسه على ثمرِة القلب ، فإذا ذكَر 
ثهُ العبُد ربَُّه َخَنَس ، وإ  .ن لم يذُكرإ ربَُّه وضَع رأَسُه على ثمرِة قلبه وَحدَّ

(0/0) 

 
 

 ( 2)ِمَن الإِجنَِّة َوالنَّاِس 

 
ُلُه تَ َعاَلى  شرِّ الوسواِس الذي : ذلك عائٌد على الوسواِس ، كأنه قاَل : ؛ ِقيإَل { ِمَن الإِجنَِّة َوالنَّاِس } : قَ وإ

َوِقيإَل . من شرِّ كلِّ مارٍد من الجنِّ واْلنسِ : معناه : ويقاُل . لناسِ هو من الِجنَِّة ، والوسواِس الذي هو من ا
ِفي ُصُدوِر } : عائٌد على لفظ الناِس المذكور في قولِه تعالى { ِمَن الإِجنَِّة َوالنَّاِس } إنَّ قوَلهُ تعالى : 

َكاَن رَِجاٌل مَِّن اِْلنِس يَ ُعوُذوَن   َوَأنَّهُ } ؛ ألن اسَم الناِس يصلُح لإلنس والجنِّ ، كما قال تعالى{ النَّاِس 
فجعَلهم رجاالً ، والشيطاُن يوسوس في صدور الجنِّ ، كما يوسوُس في [ 2: الجن ]{ِبرَِجاٍل مَِّن الإِجنِّ 
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أراَد به ربَّ اْلنس { ُقلإ َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس } صدور اْلنس ، ودليُل هذا قولُه تعالى في أوَّل السورِة 
 .َجميعاً  والجنِّ 
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